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บทคัดย่ อ
โครงการศึกษาวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์อทุ กภัย สาเหตุ
และแนวทางแก้ ไขในอดีตถึงปั จจุบนั สาหรับเป็ นบทเรี ยนในอนาคต ของพื ้นที่ศกึ ษาบริ เวณต้ นน ้า กลางน ้า
และปลายน ้า (2) ศึกษาและวิเคราะห์การปรับตัว และการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของประชาชนในระดับ
ครัวเรื อนและชุมชน ซึ่งแสดงถึงวิวฒ
ั นาการของการปรับตัวจากอดีตถึงปั จจุบนั ทาให้ สามารถอยู่ร่วมกับ
ปั ญหาอุทกภัยได้ (3) จัดทามาตรการและแนวทางการจัดการอุทกภัย สาหรับเตรี ยมความพร้ อมในการ
รับมื อกับการเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิ อากาศ และบูรณาการแผนงานดัง กล่าวในระดับลุ่ม นา้ พร้ อมทัง้
รวบรวมระบบเตือนภัยน ้าท่วมของภาคประชาชนและเครื อข่ายการเตือนภัย และ (4) เสนอรู ปแบบและ
กลไกการดาเนินงานของเครื อข่ายภาคประชาชน สาหรับจัดการปั ญหาอุทกภัยอย่างมีประสิทธิผล โดยมี
นักวิจยั ทรัพยากรน ้าชุมชนที่คดั เลือกเป็ นกลไกหลักในการขับเคลื่อน
พื ้นที่ศึกษาพิจารณาคัดเลือกจากลุ่มนา้ ทัง้ หมดในพื ้นที่ภาคใต้ เพื่อเป็ นกรณีศึกษาสาหรับ
ภูมิภาคนี ้ ผลการพิจารณาคัดเลือกพบว่า ลุ่มน ้าคลองหลังสวนได้ รับการคัดเลือกให้ เป็ นพื ้นที่ศกึ ษา เพราะ
ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และอุทกภัยของลุ่ม นา้ คลองหลังสวน เหมือนกันกับของลุ่ มนา้ อื่นๆ ใน
ภูมิภาค พื ้นที่ล่มุ น ้านี ้ประสบปั ญหาอุทกภัยรุนแรงที่สุดแห่งหนึ่งในภาคใต้ และต้ นทุนทางสังคมในพื ้นที่
เข้ มแข็ง
การวิจัยเชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม (Participatory Action Research, PAR) ได้ ถูก
นามาใช้ ศึกษาวิจยั เพื่อแก้ ปัญหาอุทกภัยในพื ้นที่ ศกึ ษา ผ่านเครื อข่ายนักวิจยั ทรัพยากรน ้าชุมชนในพื ้นที่
เสี่ยงอุทกภัย-ดินถล่ม และที่จดุ สังเกต ซึง่ ได้ รับการคัดเลือกจากผู้นาชุมชน ผู้แทนหน่วยราชการส่วนท้ องถิ่น
ประชาชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้ อง และผู้สนใจ ระหว่างกิจกรรมปฐมนิเทศโครงการ นักวิจยั ทรัพยากรน ้าชุมชนที่
ได้ รับการคัดเลือกส่วนใหญ่ประกอบด้ วยผู้นาชุมชน และผู้แทนหน่วยงานราชการส่วนท้ องถิ่น จานวนรวม
ทังสิ
้ ้น 46 คน (ต้ นน ้า: 4 คน กลางน ้า: 14 คน และปลายน ้า: 28 คน) ใน 30 ชุมชนเป้าหมาย (ต้ นน ้า: 3
ชุมชน กลางน ้า: 10 ชุมชน และปลายน ้า: 17 ชุมชน) นอกจากนี ้ คณะที่ปรึกษาได้ พิจารณาแต่งตังที
้ ่ ปรึกษา
ภาคสนาม 2 คน เพื่อชี ้แนะและให้ คาปรึกษาแก่นกั วิจยั ทรัพยากรน ้าชุมชนในสนาม
ผลลัพธ์ ของการศึกษาวิจยั ร่วมกัน ระหว่างคณะที่ปรึ กษาและนักวิจยั ทรัพยากรน ้าชุมชน ใน
ประเด็นปั ญหาอุทกภัย สาเหตุ และแนวทางแก้ ไขที่มีอยู่เดิม สรุ ปได้ ดงั นี ค้ ือ พื ้นที่ต้นน ้าและกลางนา้ มัก
ประสบปั ญหาเส้ นทางสัญจรขาด การกัดเซาะ อุทกภัยแบบฉับพลัน และดินถล่ม แต่พื น้ ที่ปลายนา้ มัก
เผชิญกับปั ญหาน ้าท่วมขัง ปั ญหาต่างๆเหล่านี ้ส่วนใหญ่เกิดจากอิทธิพลของลมมรสุม พายุโซนร้ อน สภาพ
การเปลี่ยนแปลงและแปรปรวนของภูมิอากาศ และน ้าทะเลหนุน ประกอบกับผลกระทบจากกระทาของ
มนุษย์ (เช่น การบุกรุ กและแผ้ วถางป่ า เพื่อปลูกสวนยาง และปาล์มน ้ามัน โดยใช้ เทคโนโลยีการเกษตร
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สมัยใหม่ การเปลี่ยนแปลงการใช้ ประโยชน์ที่ดนิ จากพื ้นที่เกษตรกรรมเป็ นพื ้นที่เมือง การบุกรุกลาน ้า พื ้นที่
แก้ มลิง และทางน ้าหลาก เป็ นต้ น) ในการบริ หารจัดการอุทกภัยและภัยพิ บตั ิที่เกี่ยวข้ อง แนวปฏิบตั ิที่ดีและ
ภูมิ ปั ญญาท้ องถิ่นที่ มีอยู่เดิมในพื ้นที่ศึกษาได้ แก่ การสร้ างฝายต้ นนา้ การปลูกหญ้ าแฝก และการปลูก
ต้ นไม้ ในสวนยางพารา สาหรับชะลอน ้า อนุรักษ์ ดิน และบรรเทาปั ญหาการกัดเซาะ ส่วนการเตือนภัยคือ
การจัดตังและพั
้
ฒนาเครื อข่ายเตือนธรณี พิบตั ิภัย ต. ปั งหวาน และศูนย์เตือนภัยพิบตั ิเทศบาลเมืองหลัง
สวน โดยใช้ ข้อมูลนา้ ฝน-นา้ ท่า นอกจากนีย้ ังมี ภูมิปัญญาการสร้ างบ้ านลอยนา้ สาหรั บ ลดการสูญเสี ย
ทรัพย์สินจากการถูกน ้าท่วม
คณะทางานได้ เปรี ยบเทียบการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต ในช่วงตังแต่
้ อดีตจนถึงสิ ้นสุด
เหตุการณ์มหาอุทกภัยซีต้า กับหลังจากเหตุการณ์วิกฤตินี ้จนถึงปั จจุบนั พบว่า ถนนเพชรเกษม และถนน
ราชกรู ด ทาให้ การเดินทางของประชาชนในพื ้นที่ล่มุ น ้าคลองหลังสวนเปลี่ยนจากการใช้ เรื อ และเดินเท้ า
เป็ นรถยนต์ คนงานทาเหมืองแร่ ได้ บุกรุ กและแผ้ วถางป่ าต้ นน ้า เพื่อปลูกสวนยางและปาล์มนา้ มัน ด้ วย
เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ หลังจากหมดสัมปทานเหมืองแร่ในปี 2530 อีกทังชาวนาได้
้
เปลี่ยนไปเป็ น
ชาวสวนปาล์ม เพราะมหาอุทกภัยซีต้าในปี 2540 พัดพาตะกอนทับถมที่นาเป็ นจานวนมาก ประกอบกับใน
ระยะหลังรัฐบาลส่งเสริ มให้ ปลูก เพื่อใช้ ผลิตพลังงานทดแทน และราคาปาล์มปรับตัวสูงขึ ้นมากในปี 2554
ทาให้ แทบไม่มีชาวนาเหลืออยู่ในพืน้ ที่เลย การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตต่างๆข้ างต้ น ทาให้ ปัญหานา้ ท่วมขัง
อุทกภัยแบบฉับพลัน และการกัดเซาะรุนแรงขึ ้น แต่เพื่อรับมือน ้าท่วมขัง ประชาชนได้ มีการปรับตัว โดยขน
ของและอพยพขึ ้นที่สงู ส่วนการสู้กบั อุทกภัยแบบฉับพลัน และการกัดเซาะนัน้ ชุมชนเฝ้าระวังโดยใช้ ข้อมูล
น ้าฝน-น ้าท่า และสร้ างฝายต้ นน ้า ปลูกไผ่ รวมทังหญ้
้ าแฝก ตามลาดับ ยิ่งกว่านันศั
้ กยภาพในการรับมือ
ของอุทกภัยของประชาชนเพิ่มสูงขึ ้น เมื่อก่อตังองค์
้ การบริหารส่วนตาบล (อบต.) ในปี 2539
ผลการวิเคราะห์ หามาตรการและแนวทางการจัดการอุทกภัย สรุ ปได้ ว่า มาตรการพื ้นฐานที่
สาคัญซึ่งควรต้ องถูกเพิ่มเติม จากแนวทางปฏิบตั ิที่ดีที่มีอยู่เดิม ได้ แก่ โครงการนาร่อง [โครงการจัดทาแพ
ด้ วยท่อ PVC เพื่อการสัญจรขณะประสบอุทกภัย โครงการปลูกไผ่เพื่อชะลอความแรงของน ้า (ต. บ้ านควน)
โครงการเสริมประสิทธิภาพการเตือนภัย โครงการขุดลอกทางระบายน ้าเพื่อบรรเทาอุทกภัย โครงการจัดทา
ป้ายเตือนภัยวัดระดับน ้า] นอกจากนี ้ชุมชนควรต้ องแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ แนวปฏิบตั ิที่ดีที่มีอยู่ และประยุกต์ใช้
แก้ ปัญหาอย่างแพร่หลายทัว่ ทังพื
้ ้นที่ศกึ ษา
มาตรการสนับ สนุนอื่ นๆ ในการบริ หารจัดการอุทกภัย คือ มาตรการในการเฝ้าระวัง โดย
กาหนดให้ ใช้ ขนาดฝนวิกฤติเท่ากับ 120 มิลลิเมตร ทัว่ ทังลุ
้ ่มน ้า (อ้ างอิงกับฝนสูงสุดของสถานีฐานที่ อาเภอ
พะโต๊ ะ และหลังสวน) เนื่องจากข้ อมูลฝนรายวันของสถานีที่ท้องถิ่นอื่นๆ ในปั จจุบนั ยังมีจากัด อย่างไรก็
ตามเพื่อที่จะหาฝนวิกฤติประจาแต่ละท้ องถิ่น ข้ อมูลฝนรายวันของสถานีวดั น ้าฝนแบบโทรมาตรของสถานี
STN0811 STN0810 STN0850 STN0723 และ STN0798 ควรต้ องถูกเก็บรวบรวมและบันทึก ยาวอย่าง
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น้ อยที่สดุ 10 ปี ขึ ้นไป นอกจากนี ้ชุมชนควรต้ องพัฒนาฐานข้ อมูล (แผนที่เครื อข่ายเตือนภัย และแผนที่เดิน
ดิน) สาหรับช่วยเหลือประชาชนในพื ้นที่เสี่ยงได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และประยุกต์แผนที่แสดงพื ้นที่เสี่ยง
อุทกภัยระดับลุม่ น ้า และ อบต. ในการวางแผนใช้ ประโยชน์ที่ดนิ ของชุมชน
เครื อข่ายภาคประชาชน ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้ วยนักวิจยั ทรัพยากรน ้าชุมชน ได้ ถกู จัดตังขึ
้ ้น
สาหรับบริ หารจัดการอุทกภัยอย่างมีประสิทธิภาพ โดยร่วมกันจัดหาทรัพยากร เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมของ
เครื อข่าย ผ่านผู้ประสานเครื อข่าย เพื่อให้ เครื อข่ายสามารถดาเนินกิจกรรมได้ อย่างยัง่ ยืน ชุมชนและท้ องถิ่น
ควรเข้ าร่วมกิจกรรมของเครื อข่ายอย่างสม่าเสมอ และบูรณาการแผนงานของเครื อข่ายเข้ ากับแผนงานของ
ท้ องถิ่น
คำสำคัญ: ประวัติชีวิตและการปรับตัว การบริ หารจัดการอุทกภัย การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่วม
นักวิจยั ทรัพยากรน ้าชุมชน ลุม่ น ้าคลองหลังสวน
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ABSTRACT
The objectives of this research project are (1) to analyze the causes and mitigation
measures of existing floods in a selected study area as lessons learned for future ones (2) to
analyze the life history and adaptation on being with floods at family and community levels, (3)
to develop flood management solutions by taking existing public warning systems and climate
change conditions into account, and integrate them to the plan at basin level, and (4) to
propose the pattern and mechanism of public network, which is mainly composed of
community-based water resource researchers, on effective flood management.
Every watershed area in the south of Thailand was considered to select a
representative as a case study for this region. The Klong Lang Suan Basin is chosen as a study
area for the present project because its physical, climate and flood characteristics are similar to
those of the others, its flood situations are one of the most critical in the region, and social
networks in the basin are strong.
Participatory Action Research (PAR) was applied to solve the flood problem in the
study area through the network of community-based water resource researchers.
Representatives residing in likely flooded or land-slided communities and in observation ones
were voted from participants (e.g., community leaders, local government representatives, stake
holders, and interested people) during project orientation meeting. Forty six researchers in 30
targeted communities were chosen and two advisors were nominated for achieving the research
objectives.
Results of the PAR have shown that related flood problems in the upper and central
areas of the basin are erosion, flash flood, land slide, and the lack of roadway. The lower areas
are usually subjected to be inundated. These related flood problems are due to the influences of
monsoon winds and tropical storms, climate variation and change, sea water rise, and manmade effects (e.g., forests around the upper reaches are replaced by rubber and palm with new
agricultural technology, land uses change from agriculture to urbanization, and cross section
areas of flows in the main stream and flood way, as well as detention storages decrease).
Further, the PAR results of this aspect have indicated that several good practices and local
wisdoms are available to manage the referred flood problems. In particular, the construction of
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upstream weirs, the cultivation of …, and … are used for conservation of soil and water, and
mitigation on erosion problem. The good practices in flood warning are the establishment of a
network on land slide warning for Tambol Pang Hwan, and the center for flood warning at Lang
Suan municipality using rainfall-runoff data. The local wisdom to free properties from being
flooded is floated storage.
The research team investigated the adaptation and change in way-of-life of
communities within the study area. The period from the past to the end of the great flood in 1997
and the successive interval after the huge flood (1998-present) were considered for the
examination. Transportation has been changed after the completion of Petchakasem and
Ratchakrude Roads. Consequently, motorcycles and cars are mainly used for transportation.
Workers in mining industry invaded upstream forests to plant rubber and palm with new
agricultural technologies when the industry period ended in 1987. Most farmers also decided to
cultivate the referred trees instead of planting rice because their fields were full of the sediments
from the 1997 flood. Consequently, flash flood, erosion, and drainage problems are more
severe. However, people have adapted their lives on being with the drainage problem by the
application of flood proofing (i.e., move their valuable properties up and migrate people in
flooded areas to safe places). Flood forecasting based on rainfall-runoff data are used to warn
people for well preparation against an arrival flash flood. The erosion problem is mitigated by
the construction of upstream weirs, and bamboo and vetiver plantations. Moreover, subdistrict
administrative organizations established in 1996 support people to be more adaptable on the
flood problems.
In addition to the existing good practices, several demonstrative projects [i.e., PVCRaft Assembly Project for Transportation during Floods, Bamboo Plantation Project for Flow
Velocity Reduction (Tambol Ban Kuan), Efficiency Enhancement Project on Flood Warning, and
Warning Post Installation Project based on Observed Flow Level] have been proposed as basic
measures for effective flood management in the study area. The exchange of the existing good
practices is necessary for solving the flood problems over the study area.
Based on the annual maximum daily rainfalls of Pato and Lang Suan base stations,
the magnitude of the extreme precipitation of 120 mm is suggested as critical rainfall for
monitoring the flood situations in the basin. This is due to the limitation of the maximum rainfall
สถาบันวิจยั และให้ คาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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data at the other specific sites. To estimate the critical rainfall for each local area in the future,
daily rainfall observations of telemetering rainfall gauging stations STN0811 STN0810 STN0850
STN0723 และ STN0798 should be collected and recorded for at least 10 years. The
communities need to develop their own data bases, such as community map, and flood warning
network map for efficiently helping people in flood risked areas. The flood risk maps at basin
and subdistrict levels obtained from this project are applicable for land use planning.
A public network that is mainly composed of the communitybased water resource
researchers has been implemented for efficient flood management. The network is responsible
for finding resources to push forward its activities through network coordinators. To sustain this
public network, communities and local government agencies should always take part in the
activities, and integrate its plan to that of the agencies.
Keywords: Life history and adaptation, flood management, participatory action research (PAR),
community-based water resource researcher, Klong Lang Suan Basin
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รายงานผลการวิจยั เล่มนี ้เป็ นรายงานหลัก สาหรับโครงการศึกษาวิจยั และพัฒนาวิถีชีวิตและ
บทบาทของชุมชนในพื ้นที่วิกฤติอทุ กภัย : กรณีศกึ ษาลุ่มน ้าภาคใต้ ดาเนินการโดยสานักวิจยั พัฒนา และ
อุทกวิทยา กรมทรัพยากรนา้ ร่ วมกับ สถาบันวิจยั และให้ คาปรึ กษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พื ้นที่ศึกษา ซึ่งประสบวิกฤติอุทกภัยรุ นแรงในภาคใต้ เลือกใช้ ลุ่มนา้ คลองหลังสวน วิธีการ
ศึกษาวิจยั ประยุกต์การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research, PAR) เพื่อ
แก้ ปัญหาอุทกภัยในพื ้นที่ร่วมกัน ระหว่างคณะนักวิจยั ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทีม ผู้เชี่ยวชาญ
กรมทรัพยากรนา้ และเครื อข่ายนักวิจยั ทรัพยากรน ้าชุมชน นักวิจยั ทรัพยากรน ้าชุมชนเป็ นกลไกหลัก ใน
การประสานชาวบ้ านในพื ้นที่กบั คณะผู้ดาเนินงาน ตลอดระยะเวลาการดาเนินงานวิจยั
เนื ้อหาในรายงานหลักนี ้นาเสนอผลการศึกษาวิจยั เพื่อบริ หารจัดการอุทกภัยในลุ่มน ้าคลอง
หลังสวน ผลการศึกษาวิจยั ที่ได้ ประกอบด้ วย ผลการวิเคราะห์และประเมินปั ญหาอุทกภัย และภัยพิบตั ิที่
เกี่ยวข้ อง ผลการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต และการปรับตัวต่อปั ญหาอุทกภัย ผลการศึกษาบทบาท
ชุมชนในการบริ หารจัดการอุทกภัย ข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการแก้ ไขปั ญหาอุทกภัย และภัยพิบตั ิที่
เกี่ยวข้ อง และผลการประชาสัมพันธ์โครงการ
คณะนักวิจัยที่ปรึ กษาหวังเป็ นอย่างยิ่งว่า รายงานนี ้จะเป็ นประโยชน์ สาหรับบริ หารจัดการ
อุทกภัยในพื ้นที่ศกึ ษาได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
คณะนักวิจัยที่ปรึกษำ
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6.4.2 ระบบสาธารณูปโภค

193

6.4.3 การประกอบอาชีพ

193

6.4.4 ปั ญหาอุทกภัย

193

6.5 การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเพื่อรับมือกับปั ญหาอุทกภัย
บทที่ 7 การบริหารจัดการอุทกภัยโดยชุมชน

194
195

7.1 การประเมินขีดความสามารถในการจัดการอุทกภัยของชุมชน โดยกระบวนการวิเคราะห์
จุดแข็ง-จุดอ่อน-โอกาส-ภัยคุกคาม (SWOT)

196

7.2 บทบาทของชุมชนต่อปั ญหาอุทกภัย

203

7.2.1 ก่อนการเกิดภัย

203

7.2.2 ประสบภัย

204

7.2.3 ฟื น้ ฟู

204

7.3 แผนงานจัดการอุทกภัยระดับชุมชนและเครื อข่าย ที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

205

7.3.1 แผนงานพัฒนาความรู้ เกี่ยวกับการจัดการอุทกภัยของชุมชน

205

7.3.2 แผนงานการประสานการจัดกิจกรรมร่ วมกับเครื อข่าย ทังในระดั
้
บชุมชน-ท้ องถิ่น
และระดับชุมชน-ท้ องถิ่น-ลุม่ น ้า

207

สถาบันวิจยั และให้ คาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ฏ

สารบัญ (ต่ อ)
หน้ า
บทที่ 7 การบริหารจัดการอุทกภัยโดยชุมชน (ต่ อ)
7.4 ร่างแนวทางขับเคลื่อนเครื อข่ายนักวิจยั ทรัพยากรนํ ้าชุมชนในฐานะ
เครื อข่ายภาคประชาชน เพื่อให้ จดั การปั ญหาอุทกภัยได้ อย่างมีประสิทธิผล

208

7.5 ข้ อสังเกตในการบริ หารจัดการเครื อข่าย

209

บทที่ 8 แนวทางการแก้ ไขปั ญหาอุทกภัย และภัยพิบัตทิ ่ เี กี่ยวข้ อง
8.1 โครงการนําร่อง

213
213

8.1.1 โครงการจัดทําแพด้ วยท่อ PVC เพื่อการสัญจรขณะประสบอุทกภัย

213

8.1.2 โครงการปลูกไผ่เพื่อชะลอความแรงของนํ ้า (ต. บ้ านควน)

214

8.1.3 โครงการเสริ มประสิทธิภาพการเตือนภัย

215

8.1.4 โครงการขุดลอกทางระบายนํ ้าเพื่อบรรเทาอุทกภัย

217

8.1.5 โครงการจัดทําป้ายเตือนภัย วัดระดับนํ ้า

218

8.2 ข้ อเสนอแนะ

219

บทที่ 9 การประชาสัมพันธ์ โครงการ

220

9.1 เว็บไซต์เพื่อถ่ายทอดผลการวิจยั

220

9.2 ผลการจัดประชุมสัมมนาถ่ายทอดผลการศึกษาวิจยั บทบาทของชุมชน
ในการจัดการปั ญหาอุทกภัยอย่างมีประสิทธิผล

224

9.2.1 วัตถุประสงค์ของการสัมมนา

224

9.2.2 ผู้เข้ าร่วมสัมมนา

225

9.2.3 เนื ้อหา/วิธีการ

225

9.2.4 ผลการสัมมนาถ่ายทอดองค์ความรู้

225

9.2.5 ผลการนําเสนอกิจกรรมของเครื อข่ายฯ ซึง่ เป็นผลลัพธ์จาก PAR

231

9.2.6 อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

233

9.3 สรุปผลการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผา่ นช่องทางต่างๆ
9.3.1 แนวคิดการดําเนินงาน
สถาบันวิจยั และให้ คําปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

233
233
ฐ

สารบัญ (ต่ อ)
หน้ า
บทที่ 9 การประชาสัมพันธ์ โครงการ (ต่ อ)
9.3.2 วัตถุประสงค์การประชาสัมพันธ์

233

9.3.3 สื่อและวิธีการที่ใช้ ประชาสัมพันธ์

234

9.3.4 การประเมินผลการดําเนินงาน

234

บทที่ 10 สรุ ปผลการศึกษา

238

10.1 ปั ญหาอุทกภัย สาเหตุ และแนวทางแก้ ไขที่มีอยูเ่ ดิม

239

10.2 การปรับตัวและการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต

240

10.3 มาตราการและแนวทางการจัดการอุทกภัย

240

10.4 รูปแบบและกลไกการดําเนินงานของเครื อข่ายภาคประชาชน

241

บรรณานุกรม

242

ภาคผนวก
ภาคผนวก ก ทําเนียบนักวิจยั ทรัพยากรนํ ้าชุมชน

252

ภาคผนวก ข รายละเอียดเพิ่มเติมเรื่ องชุดดิน

259

ภาคผนวก ค รายละเอียดโครงการนําร่อง

273

ภาคผนวก ง รายชื่อผู้เข้ าร่วมการสัมมนาปั จฉิมนิเทศ

294

คณะดําเนินงาน

สถาบันวิจยั และให้ คําปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

299

ฑ

สารบัญตาราง
หน้ า
ตารางที่ 2.1 ความเสียหายอุทกภัยจากพายุซีต้า ในอาเภอหลังสวน และอาเภอพะโต๊ ะ

5

ตารางที่ 2.2 พื ้นที่ปลูกยางพาราของจังหวัดต่างๆในภาคใต้ ระหว่างปี 2551  2553

8

ตารางที่ 3.1 กาหนดการของกิจกรรมการพัฒนานักวิจยั ทรัพยากรน ้าชุมชนและผู้รับผิดชอบ
43
ซึง่ ได้ ถกู ออกแบบโดยคณะที่ปรึกษา ระหว่างช่วงการดาเนินงานโครงการ 10 ส.ค. 2555  9 ส.ค. 2556
ตารางที่ 4.1 ผลการประเมินความรุ นแรงของปั ญหาการขาดแคลนน ้า อุทกภัย การบริ หารจัดการ และ
55
การอนุรักษ์ ทรัพยากรน ้าและคุณภาพน ้า ในแต่ละพื ้นที่ลมุ่ น ้าสาขาของลุม่ น ้าภาคใต้ ฝั่งตะวันออก
ตารางที่ 4.2 ผลการประเมินความรุ นแรงของปั ญหาการขาดแคลนน ้า อุทกภัย การบริ หารจัดการ และ
การอนุรักษ์ ทรัพยากรน ้าและคุณภาพน ้า ในแต่ละพื ้นที่ลมุ่ น ้าสาขาของกลุม่ ลุม่ น ้าภาคใต้
ฝั่ งตะวันตก

56

ตารางที่ 4.3 ข้ อมูลภูมิอากาศของสถานีตรวจวัดอากาศชุมพร ในคาบ 30 ปี (2514  2543)

62

ตารางที่ 4.4 จานวนครัวเรื อน และประชากรของแต่ละ อบต. ในพื ้นที่ต้นน ้า กลางน ้า และ ปลายน ้าของลุม่ น ้า

71

ตารางที่ 4.5 อาชีพหลักและอาชีพเสริ มของแต่ละตาบลในพื ้นที่ลมุ่ น ้าคลองหลังสวน

72

ตารางที่ 4.6 แสดงข้ อมูลเบื ้องต้ นชุมชนเป้าหมายและจานวนนักวิจยั ทรัพยากรน ้าชุมชน
เสนอให้ ที่ประชุมปฐมนิเทศพิจารณา

78

ตารางที่ 4.7 ชุมชนเป้าหมายและนักวิจยั ทรัพยากรน ้าชุมชน ซึง่ ได้ รับการคัดเลือกระหว่างกิจกรรม
ปฐมนิเทศโครงการ

79

ตารางที่ 4.8 จานวนครัวเรื อน และประชากรของชุมชนเป้าหมายในพื ้นที่ต้นน ้า

85

ตารางที่ 4.9 จานวนครัวเรื อน และประชากรของชุมชนเป้าหมายในพื ้นที่กลางน ้า

89

ตารางที่ 4.10 จานวนครัวเรื อน และประชากรของชุมชนเป้าหมายในพื ้นที่ปลายน ้า

94

ตารางที่ 5.1 ปริ มาณฝนรวมรายเดือนเฉลี่ย รวมถึงค่าทางสถิติตา่ งๆ (ค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด และ ค่าต่าสุด)
ของ อ. หลังสวน ระหว่างปี 2525 และ 2553

108

ตารางที่ 5.2 ปริ มาณฝนรวมรายเดือนเฉลี่ย รวมถึงค่าทางสถิติตา่ งๆ (ค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด และ ค่าต่าสุด)
ของ อ. พะโต๊ ะ ระหว่างปี 2525 และ 2548

109

ตารางที่ 5.3 ปริ มาณฝนสูงสุดรายวันและค่าทางสถิติ (ค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด และค่าต่าสุด) ของ
อ. หลังสวน ระหว่างปี 2525 และ 2553

112

สถาบันวิจยั และให้ คาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ฒ

สารบัญตาราง (ต่ อ)
หน้ า
ตารางที่ 5.4 ปริ มาณฝนสูงสุดรายวันและค่าทางสถิติ (ค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด และค่าต่าสุด) ของ
อ. พะโต๊ ะ ระหว่างปี 2525 และ 2548

113

ตารางที่ 5.5 ขนาดฝนสูงสุดรายวันที่ช่วงเวลาการเกิดซ ้าต่างๆของ อ. หลังสวน และพะโต๊ ะ
ตามทฤษฎีกมั เบล

115

ตารางที่ 5.6 รหัสของสถานีเตือนภัยดินถล่ม และพื ้นที่ครอบคลุม (หมูบ่ ้ าน ตาบล และอาเภอ)
ในพื ้นที่ลมุ่ น ้าคลองหลังสวน ซึง่ ได้ มีการติดตังเรี
้ ยบร้ อยแล้ วตามงบประมาณของ
กรมทรัพยากรน ้า ปี 2548 – 2554

121

ตารางที่ 5.7 ปริ มาณและวันที่เกิดฝนสูงสุดในปี 2555 ของสถานี STN0723, STN0798,
STN0810, STN0811, และ STN0850

126

ตารางที่ 5.8 ขนาดพื ้นที่ของระดับความลาดชันต่างๆในพื ้นที่ล่มุ น ้าคลองหลังสวน

131

ตารางที่ 5.9 ขนาดพื ้นที่แบ่งตามประเภทการใช้ ประโยชน์ที่ดินในปี พ.ศ.2553 ของ กรมพัฒนาที่ดิน

135

ตารางที่ 5.10 รายชื่อลาน ้าสาขาทังหมดของคลองหลั
้
งสวน

137

ตารางที่ 5.11 ข้ อมูลสภาพทางธรณีวิทยาบริ เวณพื ้นที่ศกึ ษา ปี 2548 ของกรมทรัพยากรธรณี

139

ตารางที่ 5.12 ขนาดพื ้นที่ของชุดดินชนิดต่างๆ ในพื ้นที่ลมุ่ น ้าคลองหลังสวน

141

ตารางที่ 5.13 ขนาดพื ้นที่ตามระดับความสามารถในการระบายน ้าของดินในพื ้นที่ ลุม่ น ้าคลองหลังสวน

144

ตารางที่ 5.14 ขนาดพื ้นที่ระหว่างช่วงชันปริ
้ มาณน ้าฝนเฉลี่ยรายปี ของพื ้นที่ลมุ่ น ้าคลองหลังสวน

146

ตารางที่ 5.15 ขนาดพื ้นที่ตามค่าเฉลี่ยของฝนสูงสุดในพื ้นที่ลมุ่ น ้าคลองหลังสวน

148

ตารางที่ 5.16 เกณฑ์ความเสี่ยงอุทกภัย Rj และน ้าหนัก Wjk ของแต่ละระดับของปั จจัย
ที่เหมาะสมกับพื ้นที่ลมุ่ น ้าคลองหลังสวน

150

ตารางที่ 5.17 ช่วงคะแนนแสดงระดับความเสี่ยงอุทกภัยของลุม่ น ้าคลองหลังสวน

152

ตารางที่ 5.18 แสดงขนาดพื ้นที่เสี่ยงอุทกภัยบริ เวณลุม่ น ้าคลองหลังสวน

153

ตารางที่ 6.1 แสดงปฏิทินวิถีชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชนในลุม่ น ้าคลองหลังสวน

177

ตารางที่ 6.2 แสดงการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและการปรับตัวของชุมชนเพื่อรับมือกับปั ญหาอุทกภัย

190

ตารางที่ 7.1 จุดแข็ง-จุดอ่อน ของชุมชนในพื ้นที่ปลายน ้า จากการดาเนินกิจกรรมกลุม่
ณ เทศบาลเมืองหลังสวน เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2556

198

สถาบันวิจยั และให้ คาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ณ

สารบัญตาราง (ต่ อ)
หน้ า
ตารางที่ 7.2 จุดแข็ง-จุดอ่อน-ข้ อจากัด-โอกาส ของชุมชนในพื ้นที่ต้นน ้าและกลางน ้า
จากการดาเนินกิจกรรมกลุม่ ณ อบต. พระรักษ์ เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2556

199

ตารางที่ 7.3 สรุ ปผลการวิเคราะห์ขีดความสามารถในการจัดการอุทกภัย และข้ อแนะนา
ในการสร้ างเสริ มศักยภาพที่จาเป็ นสาหรับชุมชน

201

ตารางที่ 9.1 แบบประเมินการประชาสัมพันธ์โครงการ ระหว่างการประชุมสรุ ปบทเรี ยน (30 เม.ย. 2556)

236

ตารางที่ 9.2 สัดส่วนของผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์โครงการ

237

ตารางที่ 9.3 สัดส่วนกลุม่ ตัวอย่างจาแนกตามประเภทของสื่อประชาสัมพันธ์ที่รับข่าวสาร

237

สถาบันวิจยั และให้ คาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ด

สารบัญภาพ
หน้ า
ภาพที่ 2.1 แสดงรู ปภาพ PAR (รู ปแบบที่จดุ ประสงค์อยู่ที่การแก้ ไขปั ญหาอย่างยัง่ ยืน)

24

ภาพที่ 3.1 ตัวอย่างรู ปแบบเว็บเพจของโครงการ

51
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 กรอบแนวความคิด
อุทกภัยในพื ้นที่ลมุ่ น ้าภาคใต้ เป็ นวิกฤติการณ์ภยั ธรรมชาติซงึ่ เกิดขึ ้นเกือบทุกปี ในปั จจุบนั เกิดขึ ้นครัง้
ใดก็ทาให้ เกิดความเสียหายกับพื ้นที่สว่ นใหญ่ในภูมิภาค เช่น เหตุการณ์อทุ กภัยเมื่อไม่นานมานี ้ ในปี 2553
ท่วมถึง 12 จังหวัด จากทังหมด
้
14 จังหวัด และล่าสุดในปี 2554 ก็เกิดซ ้าอีกครัง้ หนึ่งถึง 10 จังหวัด เป็ นต้ น
ภัยน ้าท่วมในภาคใต้ ส่วนใหญ่มกั เกิดขึ ้นอย่างฉับพลัน ทาให้ ประชาชนไม่มีเวลาเตรี ยมตัว เพื่อลดความ
สูญเสียของชีวิตและทรัพย์สิน อย่างไรก็ตามก็ยงั นับเป็ นโชคดีที่อทุ กภัยในพื ้นทีนี ้ไม่ท่วมขังเป็ นเวลานานๆ
สาเหตุที่เป็ นเช่นนี ้เพราะ พื ้นที่ภาคใต้ เป็ นคาบสมุทร ซึ่งได้ รับอิทธิพลจากลมมรสุม พายุโซนร้ อน และพายุ
ไต้ ฝนุ่ ทาให้ ฝนตกหนักเกือบตลอดปี จึงเกิดอุทกภัยได้ บอ่ ยครัง้ เหตุการณ์น ้าท่วมแต่ละครัง้ มักเกิดขึ ้นอย่าง
รวดเร็ ว ไม่ค่อยมีการท่วมขัง เนื่องจากพื ้นที่ภูมิ ประเทศของภูมิภาคนี ้แคบ และแม่น ้าส่วนใหญ่เป็ นแม่น ้า
สายสันๆ
้ ทาให้ สามารถระบายน ้าหลากออกทะเลได้ อย่างรวดเร็ว
ยิ่งกว่านันการเสื
้
่อมโทรมของทรัพยากรป่ าไม้ การเปลี่ยนแปลงการใช้ ประโยชน์ที่ดินจากการเกษตร
เป็ นที่อยูอ่ าศัยและอุตสาหกรรม อันเนื่องมาจากความต้ องการเร่งขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ ทาให้
น ้าฝนซึมลงใต้ ดินได้ น้อยลง ตลอดถึงความแปรปรวนและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในระดับโลก ก็ทาให้
จานวนพายุที่ผ่านภาคใต้ มีแนวโน้ มมากขึน้ ส่งผลให้ ฝนและอุทกภัยรุ นแรงขึน้ วิกฤติการณ์ อุทกภัยยิ่ง
เลวร้ ายมากขึ ้น เมื่อมีการบุกรุกลาน ้า พื ้นที่ช่มุ น ้า และพื ้นที่สาธารณะ และการก่อสร้ างถนนกีดขวางทางน ้า
เพราะทาให้ การระบายน ้าออกจากพื ้นที่มีอุปสรรคมาก เท่าที่ได้ ทบทวนเอกสารเกี่ยวกับการบริ หารจัดการ
ปั ญหาอุทกภัยในภาคใต้ พบว่า โครงการส่วนใหญ่มกั ถูกริ เริ่ มจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้ อง โดยไม่มี
การมี ส่วนร่ วมของประชาชนในพื น้ ที่ ในช่วงของการพัฒ นาโครงการ (กรมชลประทาน, 2545; กรม
ชลประทาน, 2546; กรมชลประทาน 2555ก; กรมชลประทาน, 2555ข; กรมชลประทาน, 2555ค; สานัก
บริหารโครงการ, 2555; ข่าวสด, 2555)
โครงการมักประยุกต์เครื่ องมือบรรเทาอุทกภัยแบบใช้ โครงสร้ าง เช่น การสร้ างพนังกั น้ น ้าตามคลอง
สายสาคัญ การปรับปรุ งระบบระบายนา้ การติดตังประตู
้
ควบคุมระดับนา้ การก่อสร้ างสถานีสูบน ้า การ
ยกระดับถนนเพื่อเป็ นคันกันน
้ ้า การขยายขนาดคูคลอง และการผันน ้าจากคลองต่างๆ เข้ าสู่คลองสายหลัก
เป็ นต้ น ถึง แม้ ว่า โครงการข้ างต้ น จะประสบความส าเร็ จ ในการบรรเทาปั ญ หาอุทกภัยได้ ในระดับหนึ่ง
อย่างไรก็ตามการบริ หารจัดการจากมุม มองของหน่วยงานราชการเพียงฝ่ ายเดียว อาจก่อให้ เกิดความ
ขัดแย้ งระหว่างประชาชนผู้มีส่วนได้ เสีย เนื่องจากมีทงประชาชนที
ั้
่ได้ และเสียผลประโยชน์ จากอาคารชล
ศาสตร์ ตา่ งๆ ที่ได้ ถกู ก่อสร้ างหรื อปรับปรุงขึ ้นมาใหม่
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ในปั จ จุ บัน หลัก การบริ ห ารจัด การน า้ แบบผสมผสาน (Integrated Water Resources
Management, IWRM) เป็ นแนวคิดที่ได้ รับการยอมรับในทางปฏิบตั ิ สาหรับบริ หารจัดการปั ญหาอุทกภัย
ให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (เกษม จันทร์ แก้ ว, 2554 และคณะกรรมาธิการแม่น ้าโขงเพื่อการพัฒนาที่
ยัง่ ยืน, 2554) หลักการ IWRM เป็ นกระบวนการที่สนับสนุน /ส่งเสริ ม เพื่อให้ เกิดการมีส่วนร่ วมจาก
ประชาชน (public participation) ผู้ที่มีส่วนเกี่ ยวข้ อง/ส่วนได้ ส่วนเสีย ในการร่ วมกันจัดสรรและจัดการ
ทรัพยากรน ้า รวมถึงทรัพยากรอื่นๆ อย่างเป็ นธรรม ให้ มีความเหมาะสมกับบริ บทของพื ้นที่ /สังคมนันๆ
้ เพื่อ
ตอบสนองต่อความต้ องการในการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และเพื่ออนุรักษ์ ทรัพยากรและระบบนิเวศน์ของ
น ้าให้ ยงั่ ยืน (The United States Agency for International Development., 2006, GWP-TAC., 2000)
การนาเอาแนวคิดนี ้มาประยุกต์ใช้ ในการจัดการกับปั ญหาอุทกภัยในภาคใต้ จะทาให้ ได้ วิธีการแก้ ปัญหาซึ่ง
เป็ นที่ยอมรับของประชาชน นอกจากนีก้ ารบริ หารจัดการอุทกภัยให้ เหมาะสมกับบริ บทของสังคม ก็จ ะ
ส่ง ผลให้ ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการบริ ห ารจัด การสูง ขึน้ เพราะมี การน าเอาวิถี ชี วิ ต (แนวทางปฏิ บัติ วิ ธี คิด
กระบวนการจัดการ และเครื่ องมือเครื่ องใช้ ) ซึง่ ใช้ ในการปรับตัวให้ เข้ ากับสถานการณ์น ้าท่วมของชุมชน มา
พิจารณาร่วมกับวิธีการบรรเทาอุทกภัยแบบโครงสร้ าง ในการแก้ ไขปั ญหาด้ วย
การที่ชุมชนจะเข้ ามามีส่วนร่ วมในการแก้ ปัญหาอุทกภัยนีน้ นั ้ ประชาชนจะต้ องค่อยๆถูกปลูกฝั ง
ความรู้ สึก การเป็ นเจ้ า ของบริ บ ทชุม ชนที่ ตัว เองอาศัย อยู่เ สี ย ก่ อ น ผ่า นกระบวนการเรี ย นรู้ ถึ ง สาเหตุ
ผลกระทบ และการแก้ ปัญหาอุทกภัย ซึ่งกระบวนการของเครื อข่ายภาคประชาชนนี จ้ ะถูกขับเคลื่อนโดย
นักวิจยั ทรัพยากรน ้าชุมชน ด้ วยเหตุนี ้การศึกษาวิเคราะห์และถอดบทเรี ยนการปรับตัว พัฒนาวิถีชีวิตและ
บทบาทของประชาชน ในการรับมือกับปั ญหาอุทกภัย การสร้ างนักวิจยั ทรัพยากรน ้าชุมชน เพื่อเป็ นกลไกใน
การขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงมีความสาคัญและเป็ นประโยชน์อย่างยิ่ง ต่อการกาหนดฯโย
บายและทิศทางการดาเนินงานของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้ องให้ มีประสิทธิผล เหมาะสมกับบริ บทสังคมไทย
และเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ของโลก

สถาบันวิจยั และให้ คาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
G:\แก้ไขรายงายวิจยั หลังสวน_3_15 ต.ค. 56\3.บทที่ 1 กรอบแนวความคิด.doc

2

โครงการศึกษาวิจยั และพัฒนาวิถีชีวิตและบทบาทของชุมชนในพื ้นที่วิกฤติอทุ กภัย
กรณีศกึ ษาลุม่ น ้าภาคใต้

บทที่ 1
บทนา

1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงการวิจัย
โครงการวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
(1) ศึกษาและวิเคราะห์ สถานการณ์อุทกภัย สาเหตุและแนวทางแก้ ไขในอดีตถึงปั จจุบนั สาหรับ
เป็ นบทเรี ยนในอนาคต ของพื ้นที่ศกึ ษาบริเวณต้ นน ้า กลางน ้า และปลายน ้า
(2) ศึกษาและวิเคราะห์การปรับตัว และการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของประชาชนในระดับครัวเรื อน
และชุม ชน ซึ่ง แสดงถึง วิวัฒ นาการของการปรั บตัวจากอดีต ถึง ปั จ จุบัน ทาให้ สามารถอยู่
ร่วมกับปั ญหาอุทกภัยได้
(3) จัดทามาตรการและแนวทางการจัดการอุทกภัย สาหรับเตรี ยมความพร้ อมในการรับมือกับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และบูรณาการแผนงานดังกล่าวในระดับลุ่มน ้า พร้ อมทัง้
รวบรวมระบบเตือนภัยน ้าท่วมของภาคประชาชนและเครื อข่ายการเตือนภัย
(4) เสนอรู ปแบบและกลไกการดาเนินงานของเครื อข่ายภาคประชาชน ส าหรับจัดการปั ญหา
อุทกภัยอย่างมีประสิทธิผล โดยมีนกั วิจยั ทรัพยากรน ้าชุมชนที่คดั เลือกเป็ นกลไกหลักในการ
ขับเคลื่อน
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บทที่ 2
การทบทวนวรรณกรรม
2.1 สถานการณ์ อทุ กภัย
ภูมิอากาศของภาคใต้ เป็ นแบบร้ อนชื ้นแถบมรสุม (กรมอุตนุ ิยมวิทยา, 2555) โดยมีฝนตกชุกตลอดปี
ยกเว้ นในฤดูร้อน และจะไม่มีฤดูหนาว พื ้นที่บริ เวณภาคใต้ ฝั่งตะวันตก ซึ่งเป็ นด้ านรับลมมรสุมตะวันตกเฉี ยงใต้ จะมีปริ มาณฝนมากกว่าภาคใต้ ฝั่งตะวันออกในช่วงฤดูฝน โดยมีปริ มาณฝนมากที่สุดในเดือน
กันยายน และมีปริ มาณฝนสูงที่สุดในประเทศ คือ ปริ มาณฝนเฉลี่ยเท่ากับ 2,740 ลบ.ม./ปี (สถาบันวิจัย
เพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2555) ส่วนช่วงฤดูหนาวบริ เวณภาคใต้ ฝั่งตะวันออก ซึ่งเป็ นด้ านรับลมมรสุม
ตะวัน ออกเฉี ยงเหนื อ จะมี ปริ ม าณฝนมากกว่าภาคใต้ ฝั่ ง ตะวัน ตก มี ปริ ม าณฝนมากที่ สุด ในเดื อ น
พฤศจิกายน พื ้นที่ที่มีปริมาณฝนมากที่สดุ ของภาคใต้ อยู่บริ เวณจังหวัดระนอง ซึ่งมีปริ มาณฝนรวมตลอดปี
มากกว่า 4,000 มม. ส่วนพื ้นที่ที่มีฝนน้ อย ได้ แก่ ภาคใต้ ฝั่งตะวันออกตอนบน ด้ านหลังทิวเขาตะนาวศรี
บริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขนั ธ์
2.1.1

เหตุการณ์ ในอดีต

จากลมมรสุมที่พดั เป็ นประจาเข้ าสู่ประเทศไทยนัน้ เป็ นสาเหตุให้ ฝนตกตามฤดูกาล แต่
พายุหมุนเขตร้ อน จะเป็ นปั จจัยสาคัญที่ก่อให้ เกิดฝนตกมาก จนทาให้ เกิดความเสียหายอย่างหนักหลาย
ครัง้ อุทกภัยในภาคใต้ เกิดจากหลายสาเหตุ เช่น พายุโซนร้ อน พายุไต้ ฝนุ่ หรื อลมมรสุม ซึ่งโดยปกติจะเกิด
ในช่วงเดือนตุลาคมถึงมกราคม การเกิดอุทกภัยในภาคใต้ ยงั มีสาเหตุมาจากพายุไต้ ฝนุ่ เช่น ในปี 2532
พายุไต้ ฝนเกย์
ุ่
พัดเข้ าสู่ประเทศไทย โดยมีศนู ย์กลางอยู่ที่จงั หวัดชุมพร ก่อให้ เกิดความเสียหายอย่างหนัก
ใน อ.ท่าแซะ และปะทิว นอกจากจังหวัดชุมพรแล้ ว พายุไต้ ฝุ่นเกย์ยังส่งผลกระทบรวม 8 จังหวัด คือ
จังหวัดชุมพร ระยอง ตราด ประจวบคีรีขนั ธ์ ระนอง สุราษฎร์ ธานี ปั ตตานี และเพชรบุรี
พายุที่ ทาความเสี ย หายเป็ นอย่า งมากอี ก ลูก หนึ่ง ได้ แ ก่ พายุ ซี ต้า ซึ่ง พัด ขึน้ ฝั่ ง บริ เ วณ
ประเทศเวียดนามตอนบน ผ่านไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือของไทย ระหว่างวันที่ 22-31
สิงหาคม พ.ศ.2540 อิทธิพลของพายุโซนร้ อนซีต้า ทาให้ ฝนตกหนักมากทัว่ ทุกพื ้นที่ของจังหวัดชุมพร จนทา
ให้ เกิดภาวะนันท่
้ วมฉับพลันโดยเฉพาะในเขตเมืองชุมพร น ้าท่วมสูงสุดในประวัติศาสตร์ ของชาวชุม พร
มากกว่าน ้าท่วมที่เกิดจากพายุไต้ ฝนเกย์
ุ่
(สานักราชเลขาธิการ, 2555) ผลกระทบของเหตุการณ์อทุ กภัย
จากพายุโ ซนร้ อนซี ต้ า ก่ อ ให้ เ กิ ด ความเสี ย หายต่อ ชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น รวมถึ ง ความเสี ย หายด้ า นการ
เกษตรกรรม ปศุสตั ว์และด้ านประมง มูลค่าความเสียหายแสดงในตารางที่ 2.1
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ตารางที่ 2.1 ความเสียหายอุทกภัยจากพายุซีต้า ในอาเภอหลังสวน และอาเภอพะโต๊ ะ
อาเภอ
1. หลังสวน
2. พะโต๊ ะ

ชีวิตและ
ทรั พย์ สิน
7.93
5.98

ความเสียหายอุทกภัย (ล้ านบาท)
สิ่งสาธารณะ การเกษตร
ปศุสัตว์
ประมง
ประโยชน์
77.74
674.94
1.02
69.96
16.02
397.1
1.71
1.91

รวม
831.6
422.72

ที่มา: ปกครองจังหวัดชุมพร, 2540

ปี 2551 เกิดอิทธิพลจากร่องความกดอากาศต่าพาดผ่านจังหวัดชุมพรตอนล่าง ทาให้ เกิด
ฝนตกทัว่ ทังจั
้ งหวัดชุมพร และมีฝนตกหนักในบางพื ้นที่ คือ อ. สวี อ. ทุ่งตะโก อ. หลังสวน อ. พะโต๊ ะ
และ อ. ละแม จากรายงานสถานการณ์น ้าท่วมขัง โครงการชลประทานชุมพร (2551) พบว่าเกิดน ้าท่วมขัง
หลายพื ้นที่ใน อ. หลังสวน คือ ม. 7 และ 8 (ต. พ้ อแดง) ม. 1 - 11 และ 14 (ต. นาพญา) ม. 1 - 18 (ต. บ้ าน
ควน) ม. 4 และ ม.5 (ต. วังตะกอ) ม. 2 และ ม.3 (ต. หาดยาย) ม. 1, 3, 11 และ 12 (ต. แหลมทราย)
นอกจากนี ้ ยังได้ ท่วมอีกหลายพื ้นที่ บริ เวณต้ นและกลางน ้าของลุ่มน ้าหลังสวน ใน อ. พะโต๊ ะ ได้ แก่ ม. 1,
5 - 7, 11 และ 12, 14 และ 16 - 18 (ต. พะโต๊ ะ ) ม. 1, 4 และ 5 และ ม.7 (ต.ปากทรง) ม. 3, 5, 7 - 9
(ต. พระรักษ์ ) และ ม. 2 - 4, 6, 8 และ 9 (ต. ปั งหวาน)
อุทกภัยครัง้ ใหญ่ได้ เกิดขึ ้นในภาคใต้ อีกครัง้ ในปี 2553 ส่งผลกระทบรวม 12 จังหวัด ได้ แก่
สุราษฎร์ ธานี พัทลุง สตูล กระบี่ ระนอง ปั ตตานี ยะลา นราธิวาส ตรัง สงขลา นครศรี ธรรมราช และชุมพร
ซึ่งใน อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา ได้ รับความเสียหายอย่างหนัก ในหลายพื ้นที่มีน ้าท่วมสูงถึง 3 ม. โดยเดือน
มีนาคม พ.ศ.2554 ภาคใต้ ประสบภัยน ้าท่วมรวม 10 จังหวัด ได้ แก่ นครศรี ธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ ธานี
ตรัง ชุมพร สงขลา กระบี่ พังงา สตูล และนราธิวาส ในปี 2555 เมื่อต้ นปี มีเหตุการณ์น ้าท่วมใน อ. ทุ่งตะโก
อ. หลังสวน และ อ. พะโต๊ ะ จังหวัดชุมพร ซึง่ ใน อ. พะโต๊ ะ เป็ นพื ้นที่ภเู ขาสูง เมื่อมีน ้าป่ าไหลหลากมา ทาให้
บ้ านถูกน ้าท่วมอยูท่ า่ มกลางภูเขา และ อ. นบพิตา ลานสกา หัวไทร ปากพนัง และสิชล จ. นครศรี ธรรมราช
และ อ.หาดใหญ่ และสะเดา จ. สงขลา รวมถึ ง จ. พัท ลุง ยะลา ปั ต ตานี กระบี่ และสุร าษฎร์ ธ านี
(Http://news.mthai.com/headline-news/147703.html/ สืบค้ นเมื่อ 16 เม.ย. 2555)
นอกจากนี ้ในเดือนมกราคม พ.ศ.2555 เกิดน ้าท่วมในเทศบาลเมืองหลังสวน โดยฝนเริ่ ม
ตกประมาณวันที่ 2 มกราคม และระดับน ้าในคลองหลังสวนได้ ล้นเข้ าท่วมตลาดหลังสวน และเขตเทศบาล
ทังพื
้ ้นที่ ในวันที่ 3 มกราคม พ.ศ.2555 และระดับน ้าได้ ลดลงสู่ภาวะปกติในวันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2555
(Http://www.southchumphon.net/forum/index.php?topic=225.0 สืบค้ นเมื่อ 31 ต.ค. 2555)
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สาเหตุของอุทกภัย

จากเหตุก ารณ์ อุท กภัย ในอดี ต จะเห็ น ได้ ว่า ปั ญ หาอุท กภัย ในภาคใต้ เ กิ ด ขึน้ บ่อ ยครั ง้
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วง 10 ปี ที่ ผ่านมา จะมี อุทกภัยแทบทุกปี เนื่ องจากสภาพอากาศของโลกที่
เปลี่ยนแปลงมีลกั ษณะที่แปรปรวน และทวีความรุนแรงมากขึ ้น ทาให้ ความรุนแรงของอุทกภัยแตกต่างกัน
ไปในแต่ละปี โดยนงค์นาถ อูป่ ระสิทธิ์วงศ์. (2554) ได้ รายงานลักษณะอากาศที่แปรปรวนผิดปกติ กล่าวคือ
ปริ มาณฝนในเดือน มี.ค. 2554 บริ เวณภาคใต้ ฝั่งตะวันออกและฝั่ งตะวันตกเท่ากับ 557 และ 424.2 มม.
ตามลาดับ ซึ่งมากกว่าปริ มาณฝนเฉลี่ยของเดือน มี.ค. ถึง 506.6 และ 353.7 มม. ตามลาดับ ยิ่งกว่านัน้
เมื่อนาไปเปรี ยบเทียบกับข้ อมูลของเดือน มี.ค. ปี 2529 และ 2548 ซึ่งเป็ นปี ที่ความกดอากาศสูงปกคลุมถึง
ภาคใต้ และอ่าวไทยเหมือนกัน ก็ยงั พบว่าเดือนมีนาคม 2554 มีฝนสูงกว่าเดือนมีนาคม 2548 และ 2529
มาก
ลัก ษณะน า้ ท่ ว มของภาคใต้ มัก จะมี ส าเหตุม าจากฝนตกหนัก ในพื น้ ที่ ติ ด ต่อ กัน เป็ น
เวลานาน จนเกิดน ้าป่ าจากภูเขาหลากเข้ าท่วมพื ้นที่ชมุ ชุนอย่างรวดเร็ว ก่อให้ เกิดความเสียหายต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน นอกจากนันแล้
้ วยังมีความเสียหายทางด้ านการเกษตรกรรม การประมง และการ
ท่องเที่ยวอีกด้ วย ดังนันจึ
้ งสรุปได้ ว่า ปั ญหาอุทกภัยที่เกิดขึ ้นจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อประชาชนในพื ้นที่
และทาให้ ระบบเศรษฐกิจในภาพรวมของทังประเทศเสี
้
ยหายด้ วย
นอกจากอิทธิพลของลมมรสุมประจาฤดูกาลที่พดั เข้ าสูภ่ าคใต้ และสภาพอากาศของโลกที่
แปรปรวนและเปลี่ยนแปลงไป ทาให้ มีฝนตกนอกฤดูกาล (เช่น การเกิดฝนตกหนักในช่วงเดือนมีนาคม
2554 ซึ่งส่งผลให้ เกิดอุทกภัยในภาคใต้ เป็ นต้ น ) ปั จจัยเร่งที่ทาให้ ปัญหาอุทกภัยมีความรุนแรงมากยิ่งขึ ้น
มักมีสาเหตุมาจากการกระทาของมนุษย์ กล่าวคือ เกิดจากการขยายตัวของเมืองอย่ างรวดเร็ ว โดยไม่มีการ
วางแผนการใช้ ที่ดินให้ เหมาะสม (Tingsanchali, 2012) หรื อมีการวางแผน แต่มีปัญหาในการบังคับใช้
กฎหมาย การรุ กล ้าพื ้นที่ป่าไม้ เพื่อปลูกยางพารา และปาล์มน ้ามัน (Charoenphong, 1991) การกระทา
เหล่านี ้ล้ วนเป็ นปั จจัยที่สง่ เสริมให้ อทุ กภัยวิกฤติมากขึ ้นทุกปี
ในบรรดาสาเหตุที่เกิ ดจากการกระทาของมนุษย์ดังกล่าวข้ างต้ น การปลูกพืช เชิ งเดี่ยว
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณที่ราบเชิงเขา เป็ นปั จจัยเร่งที่สาคัญ เพราะมีการปลูกเพิ่มขึ ้นจากระดับ 9 ล้ านไร่ /
ปี ในช่วงปี 2548 และ 2549 เป็ น 12 ล้ านไร่ /ปี โดยประมาณ (ดูพื ้นที่เพาะปลูกยางพาราของจังหวัดต่างๆ
ในภาคใต้ ระหว่างปี 2551- 2553 ใน ตารางที่ 2.2) การเพิ่มขึ ้นของพื ้นที่เพาะปลูกพืชเชิงเดี่ยวทาให้ ปัญหา
อุทกภัยรุนแรงมากขึ ้น เพราะการปลูกพืชเชิงเดี่ยวด้ วยเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ เป็ นการปลูกเป็ นแถว
อย่างมีระเบียบ เพื่อให้ เกษตรกรสะดวกในการเก็ บเกี่ ยวผลผลิต อย่างไรก็ตามเมื่อฝนตกลงมาในพืน้ ที่
เพาะปลูก น ้าท่าที่เกิดขึ ้นจะไหลหลากลงสู่พื ้นที่ด้านล่างอย่างรวดเร็ ว เนื่องจากไม่มีต้นไม้ ที่เป็ นแนวปะทะ
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เพื่อชะลอน ้า ทาให้ เกิดอุทกภัยแบบฉับพลัน นอกจากนันน
้ ้าที่ไหลอย่างรวดเร็ วนันจะกั
้ ดเซาะหน้ าดิน ซึ่งใน
ที่สดุ ก็ไหลลงสูแ่ ม่น ้า ส่งผลให้ แม่น ้าตื ้นเขินได้
2.1.3

โครงการบริหารจัดการอุทกภัย

หลังเหตุการณ์น ้าท่วมใหญ่ ปี 2543 ในจังหวัดสงขลา รัฐบาลได้ จดั ทาแนวทางการแก้ ไข
และบรรเทาอุทกภัยแบบบูรณาการและยัง่ ยืนร่ วมกัน 2 มาตรการ คือ มาตรการใช้ สิ่งก่อสร้ าง และไม่ใช้
สิ่งก่อสร้ าง โดยมาตราการใช้ สิ่งก่อสร้ างเริ่มต้ นด้ วยการจัดทาพื ้นที่สีเขียวและพื ้นที่ปิดล้ อม ปรับปรุงทางน ้า
ธรรมชาติ สร้ างอ่างเก็บน ้า และจัดสร้ างคลองผันน ้า 6 คลอง โดยคลองระบายน ้า ร.1 มีความยาว 28 กม.
เป็ นคลองที่ ยาวที่ สุด ซึ่ง ทาหน้ าที่ ผันนา้ ในอัตราประมาณ 500 ลบ.ม./วินาที จากคลองอู่ตะเภา ไป
ทะเลสาบสงขลา เมื่อเกิดน ้าท่วมใน อ. หาดใหญ่ นอกจากการบรรเทาอุทกภัยด้ วยการใช้ โครงสร้ าง กรม
ชลประทานยังได้ ดาเนินโครงการบรรเทาอุทกภัย อ. หาดใหญ่ แบบไม่ใช้ โครงสร้ าง ในปี 2546 แล้ วเสร็ จใน
ปี 2547 (กรมชลประทาน, 2555ก) โครงการนี ้ประกอบด้ วยการศึกษาวางระบบและติดตังระบบโทรมาตร
้
เพื่อพยากรณ์น ้าและเตือนอุทกภัยสาหรับลุ่มน ้าอู่ตะเภา เพิ่มประสิทธิภาพในการบรรเทาอุทกภัย และลด
ความเสียหายจากน ้าท่วม องค์ประกอบหลักของระบบพยากรณ์ดงั กล่าวได้ แก่สถานี ฐาน (base station)
ตังอยู
้ ่ที่โครงการชลประทานสงขลา อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา และสถานีเครื อข่าย (network station) ติดตัง้
เครื่ องมืออุต-ุ อุทก อยู่ที่ตาแหน่งต่างๆในลุ่มน ้า จานวน 13 สถานี ในการปฏิบตั ิการ สถานีสนามทังหมดจะ
้
บันทึกข้ อมูลฝนและน ้าท่า และส่งมายังสถานี ฐาน โดยอาศัยคลื่นวิทยุ VHF ของกรมชลประทาน ทุก ๆ 15
นาที ต่อมา ปี 2553 กรมชลประทานได้ ดาเนินการเชื่อมโยงระบบโทรมาตรนี ้ เข้ ากับระบบโทรมาตร
ส่วนกลาง (ศูนย์โทรมาตร กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ) เพื่อจัดเก็บและประมวลผลพยากรณ์ พร้ อม
ทังน
้ าเสนอในเว็บไซต์ (website) แบบเวลาจริง (real time)
นครศรี ธรรมราชเป็ นอีกจังหวัดหนึ่งในปี 2545 ได้ ประสบอุทกภัย กรมชลประทาน (2545)
พบว่า จังหวัดนีค้ วรมีมาตรการทังระยะสั
้
นและระยะยาว
้
ทังในเขตเมื
้
องและนอกเขตเมือง มาตรการระยะ
สัน้ ในเขตเมืองประกอบไปด้ วย การสร้ างเขื่อนป้องกันนา้ ล้ นตลิ่ง ตามคลองสายส าคัญ ปรั บปรุ ง ระบบ
ระบายนา้ ในพืน้ ที่ โดยขยายขนาดท่อระบายนา้ ติดตังประตู
้
ควบคุมระดับนา้ และก่อสร้ างสถานีสูบนา้
ขนาดเล็ก ส่วนมาตรการระยะยาวในเขตเมืองเป็ นการยกระดับถนนตามความจาเป็ น ถ้ าเป็ นการบรรเทา
อุทกภัยนอกเขตเมือง มาตรการต่างๆได้ แก่ การปรับปรุงคลองต่างๆ การหาแนวทางผันน ้าจากคลองต่างๆ
เข้ าสูค่ ลองหลัก ขยายขนาดคลอง และสร้ างประตูระบายน ้า

สถาบันวิจยั และให้ คาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
G:\แก ้ไขรายงายวิจัย หล ังสวน_3_15 ต.ค. 56\4.บทที่ 2 การทบทวนวรรณกรรม.doc

7

โครงการศึกษาวิจยั และพัฒนาวิถีชีวิตและบทบาทของชุมชนในพื ้นที่วิกฤติอทุ กภัย
กรณีศกึ ษาลุม่ น ้าภาคใต้

บทที่ 2
การทบทวนวรรณกรรม

ตารางที่ 2.2 พืน้ ที่ปลูกยางพาราของจังหวัดต่ างๆในภาคใต้ ระหว่ างปี 2551  2553
จังหวัด
กระบี่
ชุมพร
ตรัง
นครศรี ธรรมราช
นราธิวาส
ปั ตตานี
พังงา
พัทลุง
ภูเก็ต
ยะลา
ระนอง
สงขลา
สตูล
สุราษฎร์ ธานี
รวมพื ้นที่ทงหมด
ั้

ปี 2551
625,231
464,662
1,310,188
1,447,643
1,005,871
295,185
757,025
538,477
91,787
1,046,872
150,529
1,444,302
290.019
1,871,907
11,339,698

พืน้ ที่ปลูกยางพารา (ไร่ )
ปี 2552
627,265
465,664
1,332,412
1,469,569
1,005,846
302,344
791,037
548,407
89,986
1,060,920
157,716
1,461,249
300,014
1,900,561
11,512,990

ปี 2553
634,480
557,057
1,365,210
1,504,017
1,007,850
309,246
804,943
587,371
88,838
1,091,027
209,791
1,518,500
320,258
1,929,778
11,928,375

ที่มา:

http://www.rubberthai.com/statistic/stat_index.htm สื บค้นเมื่อวันที่ 27 ก.ย. 2555
กลุ่มวิจยั และพัฒนาดินและน้ าพื้นที่พืชไร่ สานักวิจยั และพัฒนาการจัดการที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน, ยางพารา, เอกสารวิชาการ 2548
หมายเหตุ ข้ อมูลแสดงเฉพาะพื ้นที่ที่กรีดยางพาราได้

นอกจากโครงการบรรเทาอุท กภัย ที่ เ ป็ นสิ่ ง ก่ อ สร้ างแล้ ว กรมชลประทานได้ จัด สร้ าง
โครงการระบบโทรมาตร ส าหรับ เตือนภัยนา้ ท่วมในชุมชนเมืองนครศรี ธรรมราช โครงการส่ง นา้ และ
บารุ ง รั ก ษานครศรี ธ รรมราช ซึ่ง มี การติด ตัง้ ระบบตรวจวัด ข้ อ มูลทางไกลแบบอัต โนมัติ รวมทัง้ ระบบ
พยากรณ์ น ้าแบบอัตโนมัติ เพื่อใช้ ในการพยากรณ์ น ้าและการบริ หารจัดการน ้าหลากได้ ทันท่วงทีและมี
ประสิทธิภาพ ครอบคลุมตังแต่
้ ต้นน ้าจนถึงปากคลอง ซึง่ ระบายลงสูท่ ะเล (กรมชลประทาน, 2555ข)
กรมชลประทานได้ ดาเนินโครงการบรรเทาอุทกภัยใน อ.บางสะพาน จ. ประจวบคีรีขนั ธ์
โดยขุดลอกคลองบางสะพาน ก่อสร้ างอาคารชลประทาน และท่อลอดถนน 16 แห่ง และก่อสร้ างอาคาร
ป้องกันตลิ่งคลองบางสะพาน จานวน 4 แห่ง โดยโครงการทังหมดได้
้
เสร็ จสิ ้นเมื่อปี 2551 (กรมชลประทาน,
2555ค)
สถาบันวิจยั และให้ คาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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ปั ญหาอุทกภัยใน จ. ชุมพรส่งผลความเสียหายต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนเป็ น
ประจา ในปี 2541 พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ฯ มีพระราชดาริ ให้ เร่งรัดงานป้องกันและบรรเทาอุทกภัย
พื ้นที่เมืองชุมพร (ลุ่มน ้าคลองท่าตะเภา) กรมชลประทานจึงได้ เริ่ มการศึกษาความเหมาะสมการบรรเทา
อุท กภัย และบริ ห ารจัด การลุ่ม น า้ คลองท่ า ตะเภา และภาคใต้ ฝั่ ง ตะวัน ออกตอนบน จ. ชุม พร อัน
เนื่องมาจากพระราชดาริฯ โดยมีวตั ถุประสงค์หลัก เพื่อที่จะพัฒนาพื ้นที่หนองใหญ่ ให้ เป็ นแก้ มลิงธรรมชาติ
สร้ างระบบระบายน า้ หัว วัง พนัง ตัก คลองสามแก้ ว และสร้ างประตูร ะบายน า้ ท่า ตะเภา ซึ่ ง คาดว่ า
การศึกษาความเหมาะสมของโครงการจะสิ น้ สุดประมาณต้ นปี 2556 (ส านักบริ ห ารโครงการ กรม
ชลประทาน, 2555)
นอกจากนัน้ กรมชลประทาน (2546) ยังได้ ทาการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ
ปรับปรุงระบบการจัดการน ้าปั ตตานี ในปี 2546 การศึกษานี ้เป็ นการพัฒนาและปรับปรุงระบบชลประทาน
รวมถึงการบริ หารจัดการอุทกภัย ในพื ้นที่ ผลการศึกษาพบว่า ระบบคลองในพื ้นที่มีการตื ้นเขิน ทาให้ น ้าไม่
สามารถระบายออกได้ ทัน เมื่อมีฝ นตกติดต่อกัน ดังนัน้ จึงมีข้อเสนอแนะให้ ทาการขุดลอกและปรับปรุ ง
คลองธรรมชาติ พร้ อมทังขยายประตู
้
ระบายน ้าตามคลอง เพื่อให้ การระบายน ้าให้ มีประสิทธิภาพสูงสุด
จากเหตุการณ์น ้าท่วมในภาคใต้ ครัง้ ล่าสุด กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีได้ เสนอ
แนวคิดในการติดตังเรดาร์
้
เพื่อตรวจสอบยอดคลื่นในทะเล และนาข้ อมูลมาคานวณการเคลื่อนตัวของคลื่น
ขนาดใหญ่ สาหรับเตือนภัยประชาชนที่อยูต่ ามชายฝั่ ง (ข่าวสด, 2555)
โดยสรุปโครงการบริหารจัดการอุทกภัยในอดีตส่วนใหญ่ เป็ นการปรับปรุงอาคารชลศาสตร์
ที่มีอยู่เดิม และเพิ่ม เติม โครงสร้ างใหม่ ร่ วมกับการติดตังระบบโทรมาตรส
้
าหรั บเตือนอุทกภัย เพื่อเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภ าพของระบบระบายนา้ และลดความเสี ยหายจากนา้ ท่วม อย่า งไรก็ ต ามเนื่ อ งจากการกี ด
ขวางทางระบายน า้ ธรรมชาติ และกิ จ กรรมของมนุษ ย์ ที่ มุ่ง เน้ นเฉพาะการเจริ ญ เติบโตทางเศรษฐกิ จ
ประกอบกับสภาพความแปรปรวนและการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ ปั ญหาอุทกภัยจึงยังคงรุนแรงมาก
ขึ ้นในปั จจุบนั และจะยิ่งวิกฤติในอนาคต ทาให้ จาเป็ นต้ องเตรี ยมความพร้ อมให้ กบั ประชาชน ในการรับมือ
กับปั ญหาอุทกภัยดังกล่าว

2.2 แนวคิดทีใ่ ช้ ในการศึกษา
ผลการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยั ซึ่งเกี่ยวข้ องกับการมีส่วนร่วมของประชาชน วิถีชี วิต
และภูมิปัญญาท้ องถิ่น และการสร้ างเครื อข่าย จากเอกสารต่างๆ เพื่อเป็ นแนวทางในการดาเนินกิจกรรม
ของโครงการฯ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องประกอบด้ วย 1) แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน
2) แนวคิดเกี่ยวกับPAR 3) แนวคิดเกี่ยวกับวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้ องถิ่ น และ 4) แนวคิดเกี่ยวกับ
เครื อข่ายและการสร้ างเครื อข่าย รายละเอียดดังแสดงต่อไปนี ้
สถาบันวิจยั และให้ คาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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แนวคิดเกีย่ วกับการมีส่วนร่ วมของประชาชน
2.2.1.1 ความหมายของการมีส่วนร่ วมของประชาชน

ทวีทอง หงส์วิวฒ
ั น์ (2527) ได้ ให้ ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้
ว่า เป็ นการพัฒนาขีดความสามารถของประชาชนหรื อชุมชน ในการจัดการและควบคุมการใช้ และการ
กระจาย ทรัพยากร และปั จจัยการผลิต ซึ่งมีอยู่ในสังคม เพื่อประโยชน์ต่อการดารงชีพทางเศรษฐกิจและ
สัง คม ตามความจ าเป็ นอย่ า งสมศัก ดิ์ ศ รี ใ นฐานะสมาชิ ก ของสัง คม ในการมี ส่ ว นร่ ว ม ประชาชนได้
พัฒนาการรับรู้และภูมิปัญญา ซึง่ แสดงออกในรูปการตัดสินใจ ในการกาหนดชีวิตของตนด้ วยตัวของตัวเอง
ไพรัตน์ เดชะริ นทร์ (2527) ได้ นิยามการมีส่วนร่ วมของชุมชนในการพัฒนาว่า
เป็ น กระบวนการ ซึง่ รัฐบาลชี ้นา ส่งเสริม และสร้ างโอกาส ให้ ประชาชน กลุม่ คน ชมรม สมาคม มูลนิธิ และ
องค์กรอาสาสมัครรูปแบบต่างๆ ในชุมชน ให้ เข้ ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง หรื อหลาย
เรื่ องร่วมกัน
นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์ (2527) ได้ ให้ ความหมายของการมีส่วนร่วมไว้ ว่า คือ การ
เกี่ยวข้ องทางด้ านจิตใจและอารมณ์ (mental and emotional involvement) ระหว่างบุคคลหนึ่งใน
สถานการณ์ กลุ่ม (group situation) ซึ่ง ผลของการเกี่ ยวข้ องดังกล่าว เป็ นเหตุเร้ าใจให้ กระทาการ
(contribution) เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายของกลุ่มนัน้ อีกทัง้ ยังทาให้ เกิดความรู้ สึกร่ วมรับผิดชอบ กับกลุ่ม
ดังกล่าวด้ วย
จากนิยามต่างๆดังกล่าว การมีสว่ นร่วมจึงประกอบด้ วยปั จจัย 3 ประการ คือ
1) การเกี่ยวข้ องทางด้ านจิตใจและอารมณ์
เป็ นการเกี่ยวข้ องทังตั
้ ว (self) ไม่ใช่เฉพาะเพียงแต่เกี่ยวข้ องด้ านกาลังกาย
กล่าวคือ ผู้มีส่วนร่วมจะมีส่วนเกี่ยวข้ องทางจิต (ego - involved) ไม่เพียงแต่เฉพาะด้ านการงาน (task involved)
2) การร่วมกันกระทากิจกรรมให้ บรรลุวตั ถุประสงค์
เมื่อผู้มีสว่ นร่วมได้ บงั เกิดความเกี่ยวข้ องด้ านจิตใจ และอารมณ์แล้ ว ก็เท่ากับ
เปิ ดโอกาสให้ เขาได้ แสดงความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ กระทาการเพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ของกลุ่ม โดยเหตุนี ้
การมี ส่วนร่ ว มจึง เป็ นมากกว่าการยิน ยอม (consent) ที่ จ ะกระทาตามคาสั่ง ซึ่ง เป็ นการกระทาโดย
ปราศจากการยินยอมพร้ อมใจ และขาดความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ ดังนันจึ
้ งอาจกล่าวได้ ว่า การมีส่วนร่วม
เป็ นความสัมพันธ์ ทางอารมณ์และจิตใจแบบ “ยุคลวิถี” คือ มีการติดต่อสื่อสารทังไปและกลั
้
บ ระหว่าง
บุคคลนันและกลุ
้
ม่
สถาบันวิจยั และให้ คาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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3) การร่วมรับผิดชอบ
เมื่อเกิดการเกี่ยวข้ องด้ านจิตใจ อารมณ์ และได้ กระทาการ ให้ แก่สถานการณ์
กลุ่ม นัน้ แล้ ว ผู้มี ส่ว นร่ ว มจะเกิ ด ความรู้ สึ ก ร่ ว มรั บ ผิ ด ชอบกับ กลุ่ม นัน้ ด้ ว ย เพราะการมี ส่ ว นร่ ว มเป็ น
กระบวนการทางสังคม ซึ่งบุคคลเข้ าไปเกี่ยวข้ อง (self- involved) กับกลุ่ม และต้ องการเห็นผลสาเร็ จของ
การทางานนันด้
้ วย จึงเกิดความรู้สกึ ร่วมรับผิดชอบกับกลุม่
Cemer (1999) อ้ างถึงใน ปาริ ชาติ วลัยเสถียร และคณะ (2543) กล่าวว่า "การ
ให้ โ อกาสแก่ประชาชนเป็ นฝ่ ายตัด สิ น กาหนดความต้ องการของตนเอง เป็ นการเสริ ม พลัง อ านาจให้
ประชาชน ในการบริหารจัดการทรัพยากร การตัดสินใจ และควบคุมกิจกรรมต่างๆ มากกว่าที่จะเป็ นฝ่ ายตัง้
รับในการพัฒนา"
ไกรสร เพ็งสกุล (2551) ได้ สรุปความหมายของการมีสว่ นร่วมว่า การที่ประชาชน
และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียในกิจกรรม หรื อโครงการต่างๆ ของรัฐ มีความเป็ นอิสระในการร่วมแรง ร่วมใจ ร่วม
ทรัพย์ ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบตั ิ และร่วมประเมินผลในโครงการต่างๆ ในลักษณะเป็ นกระบวนการที่
ต่อเนื่อง ทังนี
้ ้เพื่อแก้ ปัญหาที่เกิดขึ ้น และสนองความต้ องการของชุมชน
อนุรักษ์ ปั ญญานุวัฒน์ (2548) ได้ นิยามแนวคิดเกี่ ยวกับการมีส่วนร่ วมของ
ประชาชนไว้ ว่า หมายถึง การมีส่วนร่ วมในการตัดสินใจ การดาเนินงาน การแบ่งปั นผลประโยชน์ และการ
ติดตามประเมินผล
สุริชยั หวันแก้ ว (2527) ได้ ให้ ความหมายของการมีส่วนร่วมไว้ ว่า การมีส่วนร่วม
จะต้ องอยู่บนพื ้นฐานของความอยากร่ วมและความสมัครใจ (ซึ่งแยกออกจากความเสียสละ และการหวัง
รางวัลตอบแทนจากทางราชการ) และต้ องสอดคล้ องกับทังชี
้ วิตและวัฒนธรรมของเขาด้ วย
จากแนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนที่กล่าวมาในข้ างต้ น สรุปได้ ว่า
การมีสว่ นร่วมของประชาชน คือ การที่ประชาชนเข้ ามามีส่ วนร่วมในกิจกรรมหรื อโครงการต่างๆ โดยความ
สมัครใจ รู้ สึกเป็ นส่วนหนึ่งของกิจกรรมหรื อโครงการ มีความรู้ สึกร่ วมรั บผิดชอบในกิจกรรมหรื อโครงการ
นันๆ
้ รวมถึงการเข้ าไปมีสว่ นร่วมในทุกขันตอนของการด
้
าเนินการ ตังแต่
้ การมีส่วนร่วมในการติดสินใจ การ
ดาเนินงาน การแบ่งปั นผลประโยชน์ และการติดตามประเมินผล
2.2.1.2 ลักษณะการมีส่วนร่ วม
ปธาน สุวรรณมงคล (2527) ได้ กล่าวถึง ลักษณะของการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการพัฒนาชนบท ว่า ชุมชนควรต้ องมีบทบาทต่างๆ ดังนี ้คือการมีสว่ นร่วมของชุมชนในการตัดสินใจ
ก. การมีสว่ นร่วมของชุมชนในการดาเนินงาน
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ข. การมีสว่ นร่วมของชุมชนในผลประโยชน์
ค. การมีสว่ นร่วมของชุมชนในการประเมินผล
อคิน รพีพฒ
ั น์ (2527) ได้ แบ่งลักษณะการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนออกเป็ น
4 ขันตอน
้
ดังนี ้
ก. การค้ นหาปั ญหา สาเหตุของปั ญหา ตลอดจนแนวทางแก้ ไขปั ญหา
ข. การตัดสินใจเลือกแนวทางและวางแผนพัฒนาแก้ ไขปั ญหา
ค. การปฏิบตั งิ านในกิจกรรมการพัฒนาตามแผน และ
ง. การประเมินผลงานกิจกรรมการพัฒนา
อนุรักษ์ ปั ญญานุวัฒน์ (2548) ได้ สรุ ปสาระสาคัญของการมีส่วนร่ วมไว้ 5
ประการ ดังนี ้
ก. ลักษณะการเข้ าร่วมในกิจกรรมของประชาชน
ประชาชนเอาตัวเองเข้ าไปร่ วมกิจกรรมเป็ นส่วนใหญ่ ซึ่งสามารถตรวจสอบ
ได้ จากเวลา และการสังเกตการณ์ การสื่อความหมายระหว่างกระบวนการจัดกิจกรรม ตามประเด็นและ
เป้าหมายของกิจกรรมนัน้ รวมถึงระดับความพึงพอใจของผู้เข้ าร่วมกิจกรรม ซึ่งมีตอ่ โอกาสและห้ วงเวลาที่
ตนเองร่วมกิจกรรม
ข. ลักษณะการเข้ าสนับสนุนและควบคุมสถานการณ์ของประชาชน
องค์ประกอบ ซึ่งควรพิจารณาในกระบวนการตัดสินใจในประเด็นต่างๆ ของ
กิจกรรมพัฒนาชุมชนนันๆ
้ ได้ แก่ ลักษณะของการใช้ กระบวนการกลุ่ม ด้ วยความเต็มใจและพึงพอใจ ต่อ
การตัดสินใจ
ค. ลักษณะการใช้ กระบวนการประชาธิปไตย ซึง่ อาจมีการอภิปรายโต้ แย้ งการ
ตัดสินใจ โดยอาศัยเสียงส่วนใหญ่และเหตุผลที่ยอมรับกันได้ ซึง่ แบ่งย่อยออกได้ เป็ น 3 ลักษณะ คือ
- การตัดสินใจของประชาชนผู้ร่วมกิจกรรมนันได้
้ รับการยอมรับ และแสดง
ความรับผิดชอบ โดยสมาชิกผู้เข้ าร่วมกิจกรรม
- การยอมรับวัตถุประสงค์และเป้าหมาย รวมถึงการพิจารณากิจกรรม
พัฒนาชุมชน หลังจากได้ ผา่ นการวิเคราะห์อย่างรอบคอบแล้ ว
- ความมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น และให้ ข้อเสนอแนะ ด้ วยความเต็ม
ใจ
สถาบันวิจยั และให้ คาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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ง. มี ก ารใช้ ทรั พ ยากรในท้ องถิ่ น ส าหรั บ จั ด กิ จ กรรมพั ฒ นาชุ ม ชน เช่ น
ผู้เชี่ยวชาญ/ปราชญ์ชาวบ้ าน ภูมิปัญญาท้ องถิ่น แหล่งข้ อมูล ตลอดจนวัสดุอปุ กรณ์ตา่ งๆ ซึ่งแสวงหามาได้
อย่างเต็มที่ ทังนี
้ ้ผู้เชี่ยวชาญ/ปราชญ์ชาวบ้ านทาหน้ าที่เป็ นแหล่งข้ อมูล และให้ คาปรึกษา ไม่ใช่เป็ นผู้ชี ้แนะ
การตัดสินใจให้ ชาวบ้ าน ไม่เข้ าไปแทรกแซงกิจกรรมการตัดสินใจหาทางเลือก ในการทางานที่เหมาะสม
ของชาวบ้ าน
จ. มีการยอมรับและผูกพันเป็ นเงื่อนไข
ประชาชนผู้มี ส่วนร่ วมในกิ จ กรรมพัฒ นาชุม ชนรู้ สึกยอมรั บ ในเป้าหมาย
กระบวนการ และผลลัพธ์ที่ได้ จากกิจกรรม ดัชนีชี ้วัดลักษณะการมีสว่ นร่วมนี ้ได้ แก่
- การยอมรับเป้าหมายในกิจกรรมพัฒนาชุมชนว่า เมื่อเสร็ จสิ ้นกิจกรรม
พัฒนาแล้ ว ตนเองและชุมชนจะได้ รับผลประโยชน์ตอบแทน ทังในระยะสั
้
นและระยะยาว
้
- การยอมรับในกระบวนการของกิจกรรม ซึ่งต้ องการให้ ผ้ มู ีส่วนได้ ส่วนเสีย
ร่วมกันตัดสินใจ และร่วมกันทางาน โดยสนับสนุนทังแรงงาน
้
ความคิด ทรัพย์สิน กาลังใจ และเวลา
- การยอมรับผลลัพธ์ที่ได้ จากการเข้ าร่วมกิจกรรมด้ วยความเต็มใจ
เจมส์ แอล เครย์ ตัน (2551) ได้ อ ธิ บ ายความหมายของการมี ส่ ว นร่ ว มของ
ประชาชนว่า เป็ นกระบวนการที่มีความต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายการดาเนินการ 4 ประการ ได้ แก่
ก. การให้ ข้อมูลกับประชาชน
ข. การรับฟั งความคิดเห็นของประชาชน
ค. การมีสว่ นร่วมในการแก้ ปัญหา และ
ง. การพัฒนาข้ อตกลงร่วมกัน
ส่ ว นการส่ ง เสริ ม ให้ ประชาชนเข้ ามามี ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารราชการนัน้
สานักงานคณะกรรมการพัฒ นาระบบราชการได้ ให้ ความหมายไว้ ว่า เป็ นกิ จกรรมที่ หน่วยงานภาครั ฐ
สนับสนุนให้ ประชาชนเข้ ามาร่วม ตังแต่
้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมดาเนินการ ร่ วมรับผลประโยชน์ และร่วม
ประเมินผล ส่วนสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม (2549) ได้ กล่าวถึงการมี
ส่วนร่ วมของประชาชน ไว้ ว่า เป็ นกระบวนการ ซึ่งประชาชนหรื อผู้มี ส่วนได้ เสียได้ มี โอกาสแสดงทัศนะ
แลกเปลี่ ยนข้ อมูล และความคิดเห็น เพื่อแสวงหาทางเลือกและการตัดสินใจต่างๆ เกี่ ยวกับโครงการที่
เหมาะสม และยอมรับร่วมกัน ทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ องจึงควรเข้ าร่วมกระบวนการ ตังแต่
้ เริ่ มแรก เพื่อให้ เกิดความ
เข้ าใจ การรับรู้ และเรี ยนรู้ เพื่อร่วมกันปรับปรุง ให้ เกิดประโยชน์ตอ่ ทุกฝ่ าย
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กรมชลประทานได้ ให้ นิยามศัพท์การมีส่วนร่ วมของประชาชนไว้ ในเอกสาร การ
สร้ างการมีสว่ นร่วมของประชาชนในงานจัดหาน ้า ว่า เป็ นกระบวนการ ที่ประชาชนเข้ าไปร่วมกิจกรรมอย่าง
ใดอย่างหนึ่งเพื่อผลประโยชน์ของประชาชน โดยส่วนรวมอย่างแท้ จริ ง ทังนี
้ ก้ ระบวนการต้ องอยู่บนพื ้นฐาน
ของการให้ อิสระทางความคิด และประชาชนต้ องมีความรู้ ความสามารถในการกระทา และมีความเต็มใจ
ที่จะเข้ าร่วมกิจกรรมนันๆ
้ ในทุกขันตอน
้
ตังแต่
้ เกิดจิตสานึกในตัวเอง และถือเป็ นหน้ าที่ของตน ในการร่วม
คิด ร่วมกันวางแผนงาน ร่วมดาเนินการ และร่วมรับผลประโยชน์
ส่วนแนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในภารกิจภาครัฐ ของ สมาคม
นานาชาติเพื่อการมีส่วนร่วมของประชาชน (Internation Association for Public Participation : IAP2)
เป็ นกรอบแนวทางในการดาเนินการ โดยได้ แบ่งระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน (public participation
spectrum) ออกเป็ น 5 ระดับ ดังนี (อ้
้ างใน บุญชัย งามวิทย์โรจน์ และคณะ, 2552)
ก. ระดับที่ 1 การให้ ข้อมูลข่าวสาร (inform) เป็ นกิจกรรมให้ ข้อมูลข่าวสารแก่
ประชาชนและเสริมสร้ างความเข้ าใจของประชาชนเกี่ยวกับโครงการ นับเป็ นการส่งเสริมให้ ประชาชนเข้ ามา
มีสว่ นร่วมขันต้
้ น
ข. ระดับที่ 2 การปรึ กษาหารื อ (consult) เป็ นการดาเนินการที่เปิ ดโอกาสให้
ประชาชนมี ส่ว นร่ ว มในการให้ ข้ อมูล ข้ อเท็จ จริ ง และแสดงความคิดเห็น ต่อโครงการ เกี่ ยวกับปั ญหา
ทางเลือกและแนวทางแก้ ไขปั ญหา
ค. ระดับที่ 3 การเข้ ามามีบทบาท (involve) เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ ประชาชนเข้ า
มาร่ วมพัฒ นาโครงการ เป็ นการทางานร่ วมกับประชาชน เพื่ อสร้ างความมั่นใจกับประชาชนว่า ความ
คิดเห็นและความต้ องการของประชาชนจะได้ รับการพิจารณา
ง. ระดับที่ 4 การสร้ างความร่ วมมือ (collaborate) เป็ นการสร้ างกระบวนการ
เพื่อให้ ประชาชนได้ เข้ ามามีส่วนร่ วมเป็ นหุ้นส่วน และสร้ างความร่ วมมือในทุกขัน้ ตอนของการตัดสินใจ
ตังแต่
้ การวิเคราะห์ปัญหา พัฒนาทางเลือก และแนวทางแก้ ไข
จ. ระดับที่ 5 การเสริ มอานาจแก่ประชาชน (empower) เป็ นการเสริ มสร้ างให้
ประชาชนมีส่วนร่ วมในการตัดสินใจ เพื่อให้ ประชาชนมีส่วนร่ วมเป็ นผู้ตดั สินใจ (การตัดสินใจในระดับ
ครัวเรื อน ท้ องถิ่น)
จากแนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนดังกล่าวได้ แสดงให้ เห็นว่า การ
มีสว่ นร่วมของประชาชนอย่างแท้ จริงนันต้
้ องพิจารณาการมีส่วนร่วมในหลากหลายมิติ ตังแต่
้ การมีส่วนร่วม
ในการตังโจทย์
้
วิจยั การมีส่วนร่ วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิ การมีส่วนร่ วมในการรับ
ผลประโยชน์ และการมีสว่ นร่วมในการประเมินผล การส่งเสริมให้ เกิดการมีสว่ นร่วมของประชาชนให้ เกิดขึ ้น
สถาบันวิจยั และให้ คาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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อย่างแท้ จริ งนัน้ ควรทาเป็ นกระบวนการ เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ประชาชนหรื อผู้มีส่วนได้ เสียได้ มีโอกาสแสดง
ทัศนะ แลกเปลี่ยนข้ อมูลและความคิดเห็นเพื่อแสวงหาทางเลือก และการตัดสินใจต่างๆ เกี่ยวกับโครงการที่
เหมาะสม และยอมรับร่วมกัน
ปั จจุบนั นี ้แนวคิดให้ ประชาชนเข้ ามามีส่วนร่วม ในการดาเนินการของหน่วยงาน
ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชน เป็ นสิ่งที่ทกุ ฝ่ ายให้ ความสาคัญ เนื่องจากการให้ ประชาชน
เข้ ามามีส่วนร่วมในการรับรู้ และแสดงความคิดเห็น ตังแต่
้ เริ่ มการดาเนินการ เป็ นการสื่อสารให้ ประชาชน
ได้ รับทราบแนวทางการดาเนินงานโครงการ ได้ มีโอกาสแสดงความคิดเห็น ตลอดจนให้ ข้อเสนอแนะ ในการ
ปรับปรุงโครงการ เพื่อให้ ได้ รูปแบบการดาเนินการที่เหมาะสม รวมทังได้
้ ร่วมกันกาหนดมาตรการ ในการ
ลดผลกระทบที่ทาให้ ประชาชนเดือดร้ อน ได้ ตามความต้ องการของประชาชน นอกจากนีก้ ารได้ มีโอกาส
ปรึ กษาหารื อ พูดคุย เป็ นการสร้ างความเข้ าใจอันดีร่ วมกัน ระหว่างประชาชน และหน่วยงานเจ้ าของ
โครงการ ตลอดจนเป็ นการเสริ มสร้ างศักยภาพของประชาชน ในการร่วมตัดสินใจตามสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานของ
ประชาชนได้ มากขึ ้น
จากนิยามของลักษณะการมีสว่ นร่วมของประชาชนต่างๆดังกล่าวข้ างต้ นพอสรุป
ได้ วา่ ประชาชนจะต้ องมีสว่ นร่วมในกิจกรรมต่างๆ ตังแต่
้ เริ่มต้ นจนถึงสิ ้นสุดโครงการ ดังนี ้
ก. มีส่วนร่ วมในการค้ นหาปั ญหา สาเหตุของปั ญหา และแนวทางแก้ ไขปั ญหา
ตลอดจนถึงมีสว่ นร่วมในการวางแผนตัดสินใจแก้ ไขปั ญหา
ข. มี ส่ว นร่ ว มในการด าเนิ น กิ จ กรรมหรื อ โครงการเพื่ อ แก้ ไขปั ญ หานัน้ ตาม
แผนงานและแนวทางแก้ ไขปั ญหาที่วางไว้
ค. มี ส่ว นร่ ว มในการประเมิ น ผลการด าเนิ น การกิ จ กรรม หรื อ โครงการที่ ไ ด้
ดาเนินการตามแผนงาน หรื อแนวทางการแก้ ไขปั ญหาที่วางไว้
ง. มีส่วนร่ วมในการรับผลประโยชน์ที่เกิดขึ ้น จากการดาเนินการตามแผนงาน
หรื อแนวทางแก้ ไขปั ญหาที่วางไว้
ลักษณะการมีสว่ นร่วมทัง้ 4 ลักษณะ ดังกล่าวข้ างต้ น จาเป็ นต้ องใช้ กระบวนการ
กลุ่มและกระบวนการประชาธิปไตย ในการอภิปรายโต้ แย้ งและตัดสินใจ เพื่อให้ ได้ ข้อสรุป อันเป็ นที่ยอมรับ
ของทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ อง และก่อให้ เกิดความร่วมมือในการดาเนินกิจกรรม และการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในกิจกรรมหรื อโครงการอย่างแท้ จริง
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2.2.1.3 รู ปแบบการมีส่วนร่ วมของประชาชน
ไพรัตน์ เดชะริ นทร์ (2527) ได้ กล่าวถึงรู ปแบบของการมีส่วนร่ วมของชุมชนใน
การพัฒนาในระดับต่างๆ ดังนี ้
ก. องค์กรประชาชนที่จดั ตังขึ
้ ้นอย่างไม่เป็ นทางการ
องค์ ก รระดับ นี เ้ ป็ นกลุ่ม ประชาชนขนาดเล็ ก (ระดับ หมู่บ้ า น ต าบล หรื อ
อาเภอ) ซึ่งมีความสนใจในการพัฒนาชุมชนและสังคม รวมตัวกันเพื่อร่ วมทาประโยชน์ต่อส่ วนรวม เช่น
อาสาสมัครรูปแบบต่างๆ (ลูกเสือชาวบ้ าน อสปช. และชมรมศูนย์ประเภทต่าง ๆ) องค์กรประชาชนเหล่านี ้
อาจได้ รับการสนับสนุนจากหน่วยราชการ หรื อองค์กรอาสาสมัครเอกชนที่จดทะเบียนตามกฎหมาย (กลุ่ม
สตรี กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มเยาวชน กลุ่มผู้ใช้ นา้ กลุ่มปลูกผัก กลุ่มเลี ้ยงปลา กลุ่มเลีย้ งโค กลุ่มเลี ้ยงไหม
กลุม่ อื่น ๆ อีกมากมายตามลักษณะอาชีพหรื อกิจกรรมที่ทา) กลุ่มที่จดั ตังไม่
้ เป็ นทางการนี ้จะทางาน ให้ เป็ น
ประโยชน์กบั สมาชิกกลุม่ เป็ นส่วนใหญ่และต่อส่วนรวม
ข. องค์กรประชาชนที่จดั ตังขึ
้ ้นอย่างเป็ นทางการ
องค์กรเหล่านี ม้ ีการจดทะเบียนในรู ปสมาคม มูลนิธิ สหกรณ์ ช าวไร่ กลุ่ม
เกษตรกรตามกฎหมาย คณะกรรมการสภาต าบล คณะกรรมการอาสาพัฒ นาและป้ องกั น ตนเอง
คณะกรรมการหมูบ่ ้ าน กิจกรรมขององค์กรประชาชนส่วนใหญ่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่จดทะเบียนไว้ หรื อ
ตามระเบียบซึง่ กฎหมายบัญญัตบิ ทบาทหน้ าที่ไว้ และจะถูกคัดเลือกจากตัวแทนของประชาชนหรื อสมาชิก
ในการตัดสินใจดาเนินการองค์กรประชาชนเหล่านี ้จะทาด้ วยองค์กรเอง หรื อพัฒนาร่วมกับทางราชการ
ค. ตัวแทนบุคคลหรื อตัวแทนองค์กรเอกชนเข้ าร่วมเป็ นคณะกรรมการต่างๆ
ตัวอย่างของรูปแบบนี ้ได้ แก่ คณะกรรมการนโยบาย คณะกรรมการเฉพาะกิจ
คณะกรรมการประสานงานในกิจการของทางราชการ และคณะกรรมการร่ วมเอกชนและรัฐบาล ภารกิจ
และหน้ าที่ของตัวแทนที่เช้ ามาในคณะกรรมการอาจรับไปดาเนินการในองค์การที่ตนสังกัด หรื อ อาจเพียง
แค่ร่วมในฐานะส่วนบุคคล เพื่อให้ ข้อเสนอแนะ ทรัพยากร และช่วยในการจัดการ ก็ได้
2.2.1.4 ความสาคัญและประโยชน์ ทเี่ ปิ ดโอกาสให้ ประชาชนเข้ ามามีส่วนร่ วมในโครงการ
ของรัฐ
ในปั จจุบนั แนวคิด ที่จะให้ ประชาชนเข้ ามามีส่วนร่ วม ในการดาเนินการของ
หน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชน เป็ นสิ่งที่ทกุ ฝ่ ายให้ ความสาคัญ เนื่องจากการให้
ประชาชนเข้ ามามีส่วนร่ วมในการรับรู้ และแสดงความคิดเห็น ตังแต่
้ เริ่ มดาเนินการ ถื อเป็ นการสื่อสารให้
ประชาชน ได้ รับทราบถึงแนวทางการดาเนินโครงการ ได้ มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและให้ ข้อเสนอแนะ ใน
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การปรับปรุ งโครงการ เพื่อให้ ได้ รูปแบบการดาเนินการที่เหมาะสม รวมทัง้ ได้ ร่วมกันกาหนดมาตรการ
บรรเทาความเดือดร้ อนของประชาชน นอกจากนี ้การได้ มีโอกาสปรึกษาหารื อและพูดคุยกัน ทาให้ เกิดความ
เข้ าใจร่วมกัน ระหว่างประชาชนและหน่วยงานเจ้ าของโครงการ ตลอดจนเป็ นการเสริ มสร้ างศักยภาพของ
ชุมชน ในการร่วมตัดสินใจตามสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานของประชาชนได้ มากขึ ้น
นอกจากผลดีที่เกิดขึน้ จากการให้ ประชาชนเข้ ามามีส่วนร่ วมดังกล่าวแล้ ว การ
ดาเนินการของโครงการขนาดใหญ่ของรัฐที่ส่งผลกระทบกับวิถีชีวิตชุมชน ยังมีกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง ซึ่งระบุ
ให้ ป ระชาชนเข้ า มามี ส่ว นร่ ว มอย่า งชัด เจน ในกระบวนการศึก ษาความเหมาะสมของโครงการด้ ว ย
กฎหมายสาคัญที่เกี่ยวข้ องกับการส่งเสริมให้ ประชาชนเข้ ามามีสว่ นร่วมได้ แก่
ก. รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พ .ศ.2550 ได้ ก าหนดให้ รั ฐ ต้ อง
ดาเนินการ ตามแนวนโยบายด้ านการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการกาหนดนโยบายและวางแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมทังในระดั
้
บชาติและระดับท้ องถิ่น การจัดบริ การสาธารณะ รวมทังการตรวจสอบการใช้
้
อานาจรัฐ นอกจากนี ้ ในกฎหมายรัฐธรรมนูญดังกล่าว ยังได้ กล่าวถึงสิทธิของชุมชนท้ องถิ่น ซึ่งต้ องเข้ ามามี
ส่วนร่ วม ในการคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้ อม บารุ งรักษา และใช้ ประโยชน์จ ากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้ อม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้ วยการรับฟั งความคิดเห็นของประชาชน
พ.ศ. 2548 ได้ กาหนดให้ หน่วยงานของรัฐ ซึ่งรับผิดชอบโครงการ ต้ องจัดให้ มีการรับฟั งความคิดเห็นของ
ประชาชน สาระส าคัญ ของระเบียบดัง กล่าวได้ กาหนดให้ โครงการ ที่อาจส่งผลกระทบต่อวิถีชี วิตของ
ประชาชน ต้ องจัดให้ มีการเผยแพร่ ข้อมูล และรับฟั งความคิดเห็นของประชาชน ก่อนเริ่ มต้ นดาเนินงาน
โครงการ พร้ อมทังระบุ
้ หลักเกณฑ์ วิธีการรับฟั งความคิดเห็น และแนวทางที่จะให้ ประชาชนเข้ ามามีส่วน
ร่วม
ค. กฎหมายอื่นๆ ที่สาคัญได้ แก่ พระราชกฤษฎีกาว่าด้ วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ซึ่งระบุไว้ ว่า การบริ หารราชการเพื่อประโยชน์สขุ ของประชาชน ส่วน
ราชการต้ องดาเนินการโดยถือว่า ประชาชนเป็ นศูนย์กลางที่จะได้ รับบริ การจากรัฐ และต้ องดาเนินการรับ
ฟั งความคิดเห็นของประชาชน เพื่อนามาปรับปรุงให้ การดาเนินโครงการเป็ นไปอย่างเหมาะสม นอกจากนี ้
ยังต้ องชี ้แจงทาความเข้ าใจเพื่อให้ ประชาชนได้ รับรู้ และตระหนักในประโยชน์ หรื อผลกระทบที่อาจเกิด ขึ ้น
จากการดาเนินโครงการ
จากข้ อกาหนดของกฎหมาย ที่ให้ หน่วยงานราชการต้ องสนับสนุนให้ ประชาชน
เข้ ามามีส่วนร่วม ในการดาเนินโครงการขนาดใหญ่ของรัฐ ซึ่งส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชน ทาให้
ประชาชนได้ มีโอกาสร่วมแสดงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อแสวงหาทางเลือกที่ดีที่สดุ สาหรับท้ องถิ่น
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มีส่วนร่ วมในการดาเนินโครงการ จะส่งผลให้ เกิ ดความเข้ าใจซึ่งกันและกัน ระหว่างหน่ว ยงานเจ้ าของ
โครงการ กับประชาชนและผู้เกี่ยวข้ อง และลดความขัดแย้ งที่อาจเกิดขึ ้น เมื่อมีการดาเนินการตามโครงการ
ในอนาคต
2.2.1.5 ปัจจัยส่ งเสริมการมีส่วนร่ วมของประชาชน
พัชรี สิโรรส และคณะ (2550) ได้ กล่าวว่า ปั จจัย ซึ่งส่งเสริ มความสาเร็ จ ในการ
พัฒนาชนบทแบบมีสว่ นร่วม ได้ แก่
ก. กลไกภาครัฐ
กลไกภาครัฐ ทัง้ ในระดับนโยบาย มาตรการ และปฏิบตั ิ ต้ องเอื ้ออานวยใน
การสร้ างช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งเป็ นระบบเปิ ดที่มีความเป็ นประชาธิปไตย โปร่งไส รับฟั ง
ความคิดเห็นรอบด้ าน และตรวจสอบได้ ประชาชน
ข. ประชาชน
ประชาชนต้ องตระหนักถึงปั ญหา ความจาเป็ นในการเข้ าร่ วมแก้ ไข รับรู้ ถึง
ความสามารถและถูมิปัญญาในการจัดการปั ญหา และสร้ างพลังเชื่อมโยงในรูปกลุ่ม องค์กร เครื อข่าย และ
ประชาสังคม
ค. องค์กร
องค์กรพัฒนาต่างๆมีบทบาทในการกระตุ้น และส่งเสริ มกระบวนการพัฒนา
สนับสนุนข้ อมูลข่าวสาร และทรัพยากร ตลอดจนร่วมเรี ยนรู้กบั สมาชิกในชุมชน
แนวทางการพัฒนาชนบทแบบมีส่วนร่ วมควรต้ องปฏิบตั ิในระดับต่าง ๆ ตังแต่
้
ระดับชุมชน ท้ องถิ่น จังหวัด และระดับนโยบาย โดยวิธีการที่หลากหลาย ตามสถานการณ์และบริ บททาง
สังคมที่เกิดขึ ้น เช่น การปลุกจิตสานึกการมีสว่ นร่วมในท้ องถิ่น การจัดการระบบข้ อมูลชุมชน และการจัดทา
สื่อในชุมชน เป็ นต้ น เพื่อส่งเสริ มการมีส่วนร่ วม สนับสนุนกระบวนการเรี ยนรู้ ของชุมชน เสริ มสร้ างความรู้
ด้ านสิทธิ และอานาจของประชาชนในด้ านการเมือง ตรวจสอบการทางานของภาครัฐ และกระจายอานาจ
แก่ท้องถิ่น
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แนวคิดเกีย่ วกับ PAR
2.2.2.1 ความหมายของ PAR

Whyte W.F. (1991) อ้ างถึงใน สิทธิณัฐ ประพุทธนิติสาร (2546) ได้ สรุ ป
ความหมายของ PAR ไว้ ว่า PAR คือ กระบวนการที่ผ้ คู นจานวนหนึ่งในองค์กรหรื อชุมชน เข้ ามาร่วมศึกษา
ปั ญหาโดยกระทาร่วมกันกับนักวิจยั ผ่านกระบวนการวิจยั ตังแต่
้ ต้น จนกระทัง่ เสร็ จสิ ้นการนาเสนอผลลัพธ์
และอภิปรายผลการวิจัย การวิจัยเชิงปฏิบตั ิการนี เ้ ริ่ มต้ นจากประชาชนผู้ประสบปั ญหา ค้ นหาปั ญหาที่
ตนเองมีอยู่ร่วมกับนักวิชาการ เพราะฉะนันจึ
้ งเป็ นกระบวนการที่ผ้ คู นในองค์กรหรื อชุมชนมิใช่ผ้ ถู ูกกระทา
แต่เป็ นผู้ร่วมศึกษาวิจยั อย่างกระตือรื อร้ น
อลิศรา ชูชาติ (2538) และชอบ เข็มกลัด และโกวิทย์ พวงงาม (2547) ได้ นิยาม
PAR ว่า เป็ นการรวมการวิจยั แบบมีส่วนร่วม (Paticipatory Research, PR) และการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ
(Action Research, AR) เข้ าด้ วยกัน กล่าวคือ เป็ นการศึกษาวิจยั ชุมชน โดยเน้ นการวิเคราะห์ปัญหา
ศึกษาหาแนวทางในการแก้ ปัญหา วางแผนดาเนินงานเพื่ อแก้ ไขปั ญหา ปฏิบตั ิการตามแผน และติดตาม
ประเมินผล เพื่อให้ ผลของการวิจยั นาไปสู่การปฏิบตั ิได้ จริ งในการพัฒนา ทัง้ นีใ้ นการดาเนินการวิจยั ทุก
ขันตอน
้
ประชาชนในชุมชนต้ องเข้ ามามีสว่ นร่วมด้ วย
บุญชัย งามวิทย์โรจน์ และคณะ (2552) ได้ กล่าวถึง PAR ไว้ ว่า เป็ นส่วนหนึ่ง
ของการวิจยั เชิงคุณภาพ ซึง่ ใช้ กระบวนการความร่วมมือ ระหว่างนักวิจยั กับกลุม่ เป้าหมาย เพื่อแก้ ไขปั ญหา
ที่ต้องทาวิจยั ร่วมกัน กลุ่มเป้าหมายใน PAR ได้ เปลี่ยนบทบาทจากผู้ให้ ข้อมูลในการวิจยั เป็ นผู้ร่วมทาวิจยั
กับนักวิจยั ในทุกขันตอนของการวิ
้
จยั ทาให้ กลุม่ เป้าหมายได้ เรี ยนรู้ จากการร่วมทางานวิจยั ด้ วยตัวเอง
เอนก ชิตเกษร และพรรณนุช ไชยปิ นชนะ (2555) ได้ ให้ ความหมายของ PAR ไว้
ว่า เป็ นการวิจยั ที่ผสมผสาน PR กับ AR รวมทังวิ
้ ธีการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เข้ า
ด้ วยกัน เพื่อให้ ได้ องค์ความรู้ ใหม่ ในการแก้ ไขปั ญหาของชุมชน โดยคณะนักวิจยั ชุมชน และแกนนา
ชาวบ้ านมีสว่ นร่วมในการศึกษาวิจยั ทุกขันตอน
้
ตังแต่
้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมทา ร่วมตรวจสอบ และร่วม
รั บ ประโยชน์ ควบคู่ไ ปกั บ การพัฒ นาชุม ชนโดยยึ ด ประชาชนเป็ นศูน ย์ ก ลาง (People-Centered
Development) ผ่านกระบวนการเรี ยนรู้จากการแก้ ปัญหา (Problem-Learning Process)
สาราญ สาราบรรณ์ และคณะ (2555) ได้ นิยาม PAR ไว้ ว่า เป็ นวิธีการวิจยั เพื่อ
แสวงหาความรู้ และแก้ ไขปั ญหาร่ วมกัน โดยมุ่งเน้ นการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย ตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่
นักวิจยั และชุมชน ให้ มาร่วมกันคิด วางแผน ตัดสินใจ ดาเนินการ และประเมินผล โดยทบทวนสถานการณ์
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ปั ญหาที่ประสบ ค้ นหาแนวทางแก้ ไขปั ญหา ทดลองปฏิบตั ิ เพื่อพัฒนาศักยภาพ ผ่านกระบวนการวิจยั และ
ใช้ ประโยชน์จากงานวิจยั เพื่อพัฒนาองค์กรและชุมชนของตัวเอง และแก้ ไขปั ญหาร่วมกัน
จากการศึกษาทบทวนเอกสารทางวิชาการที่ เกี่ ยวข้ อง พอสรุ ปได้ ว่า PAR คือ
กระบวนการศึกษาวิจยั ซึ่งประชาชนหรื อตัวแทนของชุมชนเข้ ามามีส่วนร่วมในการศึกษาวิจยั ร่วมกับคณะ
ผู้ศึกษาวิจยั ในทุกขันตอน
้
(การวิเคราะห์ปัญหา การหาแนวทางแก้ ไขปั ญหา การวางแผนการดาเนินงาน
เพื่อแก้ ไขปั ญหา การดาเนินการตามแผน ตลอดจนการติดตามและประเมินผล) ของการศึกษาวิจยั
2.2.2.2 ขั้นตอน PAR
สุขาดา ทวีสิทธิ์ อ้ างใน ปาริ ชาติ วลัยเสถียรและคณะ (2543) และ ชอบ เข็ม
กลัด และ โกวิทย์ พวงงาม (2547) ได้ แบ่งขันตอนของ
้
PAR ซึ่งผสมผสานแนวคิดการจัดองค์กรชุมชน และ
กระบวนการเรี ยนรู้ จากปั ญหาของชุมชนเข้ าด้ วยกัน (Community Organization and Problem based
Learning) ออกเป็ น 5 ขันตอน
้
คือ
ก. ระยะก่อนทาวิจยั (pre – research phase)
- การสร้ างสัมพันธภาพกับชุมชน
- การคัดเลือกชุมชน
- การเข้ าสูช่ มุ ชน
- การสารวจข้ อมูลเบื ้องต้ นของชุมชน
- การเผยแพร่แนวคิด PAR แก่ชมุ ชน
- การเตรี ยมพร้ อมของชุมชน
ข. ระยะของการทาวิจยั (research phase)
- การศึกษาวิเคราะห์ปัญหาร่วมกับชุมชน
- การประเมินศักยภาพชุมชน และทุนทางสังคม
- การฝึ กอบรมทีมวิจยั ท้ องถิ่น
- การวางแผนงานวิจยั
- การออกแบบงานวิจยั และเก็บรวบรวมข้ อมูล
- การวิเคราะห์ข้อมูล
- การนาเสนอข้ อมูล และผลการวิเคราะห์ ต่อที่ประชุมหมู่บ้าน
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กระบวนการในขันตอนนี
้
้เน้ นการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้ อมทัง้
การฝึ กปฏิบตั เิ พื่อการเรี ยนรู้ร่วมกัน
ค. ระยะการจัดทาแผน (planning phase)
- การอบรมทีมงานวางแผนท้ องถิ่น
- การกาหนดโครงการหรื อกิจกรรม
- การศึกษาความเป็ นไปได้ ของแผนงาน
- การแสวงหางบประมาณและหน่วยงานที่สนับสนุน
- การวางแผนเพื่อติดตามและประเมินผล
การดาเนินงานวิจยั ในขันตอนนี
้
้เน้ นการสร้ างกระบวนการ ให้ ประชาชนได้ เข้ า
มามีสว่ นร่วมตัดสินใจกาหนดแผนงานแก้ ไขปั ญหาด้ วยตนเอง เพื่อสร้ างความรู้สกึ การเป็ นเจ้ าของ
ง. ระยะการนาแผนไปปฏิบตั ิ (implementation phase)
- การกาหนดทีมงานปฏิบตั งิ านอาสาสมัคร
- การอบรมทีมงานปฏิบตั งิ านอาสาสมัคร
นักวิจยั ทาหน้ าที่เป็ นผู้แนะนา กระตุ้นให้ มีการดาเนินการตามแผนงาน
จ. ระยะการติ ด ตามและประเมิ น ผลการปฏิ บัติ ง าน (monitoring

and

evaluation phase)
- จัดตั้งทีมงานติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
- เสนอผลการประเมินต่อที่ประชุมหมูบ่ ้ าน
นัก วิ จัย ร่ ว มกับ ผู้แทนประชาชนร่ ว มกัน หาแนวทางปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขปั ญ หา
ในช่วงของการติดตามผล และร่ วมกันประเมินผลการดาเนินการแก้ ไขปั ญหาว่าเป็ นไปตามวัตถุประสงค์
หรื อไม่ เมื่อการดาเนินการสิ ้นสุด
2.2.2.3 วิธีการวิจัย
สิทธิณัฐ ประพุทธนิติสาร (2546) กล่าวถึงวิธี PAR ไว้ ว่า PAR มีลักษณะ
ใกล้ เคียงกับ PR แต่มีสว่ นเพิ่มเติม ซึ่งเกี่ยวข้ องกับการวิเคราะห์ และค้ นหาแนวทางแก้ ไขปั ญหา จากนันจึ
้ ง
จัดสรรทรัพยากรในท้ องถิ่นมาใช้ ในการแก้ ไขปั ญหา จุดเด่นของ PAR ประกอบด้ วย
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ก. เน้ นการศึกษาชุมชน
PAR ให้ ความสาคัญกับข้ อมูลและความคิดของชาวบ้ าน การเก็บ ข้ อมูลส่วน
ใหญ่ใช้ วิธีการสนทนา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และความคิดเห็น เพื่อประเมินสภาพปั ญหา หรื อความ
ต้ องการของชุมชน (need assessment) โดยชาวบ้ านร่วมกันวิเคราะห์ สภาพปั ญหาในปั จจุบนั ของชุมชน
ร่ วมกันหาแนวทางแก้ ไขปั ญหา โดยคานึงถึง ทรัพยากร (เช่น ทรัพยากรธรรมชาติ ทรั พยากรมนุษย์ และ
ศักยภาพของหน่วยงานราชการและเอกชนต่าง ๆ ในพื ้นที่ เป็ นต้ น) ในชุมชน มิใช่เป็ นการดาเนินงานวิจยั
โดยผู้นาหรื อผู้ทรงคุณวุฒิเพียงไม่กี่คน
ข. เน้ นการหาแนวทางในการแก้ ไขปั ญหา
PAR ศึกษาต้ นทุนของทรัพยากรในชุมชน เพื่อที่จะนาไปสู่วิธีการแก้ ไขปั ญหา
ตามลาดับความสาคัญ และเหมาะสมทัง้ ทางด้ านเศรษฐศาสตร์ เงื่ อนไขทางวัฒนธรรม และความเชื่ อ
ภายใต้ ข้อจากัดของทรัพยากร
ค. เน้ นให้ ประชาชนมีสว่ นร่วม
PAR นาเอาประชาชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้ องเข้ ามาร่วมในทุกขันตอนของการวิ
้
จยั
กระบวนการวิจยั ต้ องพัฒนาศักยภาพของชุมชน ให้ สามารถศึกษาวิจั ยได้ เอง หลังจากสิ ้นสุดโครงการ โดย
ค้ นหาผู้นา ซึง่ มีสว่ นร่วมตังแต่
้ เริ่มต้ นการวิจยั จนสิ ้นสุดการวิจยั ให้ รับผิดชอบการดาเนินงานวิจยั ในอนาคต
2.2.2.4 คุณลักษณะและบทบาทของนักวิจัยใน PAR
สามารถ ศรี จานงค์ อ้ างถึงใน สิทธิณัฐ ประพุทธนิติสาร (2546) ได้ กล่าวว่า
คุณลักษณะพึงประสงค์ของนักวิจยั ในกระบวนการ PAR ได้ แก่
ก. ตระหนักในข้ อจากัดของตนเอง และภาคภูมิใจในคุณค่าของตนเอง
ข. แลกเปลี่ยนและเรี ยนรู้ระหว่างกันในชุมชน
ค. ปลุก/กระตุ้น ให้ ชาวบ้ านตระหนักและเปิ ดใจกว้ าง เพื่อหาแนวทางการแก้ ไข
ปั ญหา
ง. เรี ยนรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้ งของชนชันผู
้ ้ นาในชุมชน
บัณฑูร อ่อนดา อ้ างถึงในสิทธิณฐั ประพุทธนิติสาร (2546) ได้ นาเสนอบทบาท
ของนักวิจยั ในกระบวนการ PAR ดังนี ้คือ
ก. การเรี ยนรู้ ร่ วมกัน ในช่วงแรกของการวิจัย เป็ นการพบปะปรึ กษาหารื อและ
แลกเปลี่ยนข่าวสารต่อกัน
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ข. สร้ างเงื่ อนไขการเรี ยนรู้ ให้ ชาวบ้ าน นักพัฒ นา และนักวิจัย โดยใช้ วิธีการ
ฝึ กอบรม ประชุมดูงาน และสนทนาให้ ขา่ ว
ค. จ าแนกลักษณะ คุณสมบัติ และความถนัดของชาวบ้ า น นักพัฒ นา และ
นักวิจยั
ง. เห็นคุณค่าความหมายของแต่ละฝ่ าย และเริ่มร่วมมือกัน
จ. ร่วมกันจัดกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์แก่ชมุ ชน ประชาสัมพันธ์ และขยายความ
ร่วมมือสูห่ มูบ่ ้ านข้ างเคียง
2.2.2.5 หลักการและองค์ ประกอบสาคัญของ PAR
หลักการและองค์ประกอบที่สาคัญของ PAR คือ (สิทธิณัฐ ประพุทธนิติสาร,
2546)
ก. การมีสว่ นร่วมของประชาชนเป็ นหัวใจสาคัญ สาหรับการพัฒนาและแสวงหา
องค์ความรู้ ตังแต่
้ เริ่ มคิด วางแผน ปฏิบตั ิตามแผน ประเมินผล และผลที่ได้ รับ อย่างไรก็ตามการทาให้ เกิด
การมีสว่ นร่วมมักมีอปุ สรรคดังต่อไปนี ้คือ
- การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนส่ ว นใหญ่ เ กิ ด จาก ความคิ ด ริ เ ริ่ ม ของ
นักวิชาการและนักพัฒนานอกชุมชน และชักชวนให้ ประชาชนในชุมชนมาร่วมวิจยั ไม่ใช่การมีส่วนร่วมที่ทงั ้
2 ฝ่ ายมาเริ่มต้ นพร้ อมเพรี ยงกัน หรื อคนในริเริ่มก่อนที่จะเอาคนนอกมาร่วม ตามหลักการของ PAR
- การให้ ประชาชนซึ่งแตกต่างกันในชุมชนมาร่ วมกันคิด และแก้ ไขปั ญหาที่
ซับซ้ อนและมีพลวัต ตามหลักการมีส่วนร่ วมของประชาชน PAR จาเป็ นต้ องมีทงวิ
ั ้ ธีคิด และแนวปฏิบตั ิที่
ความยืดหยุน่
ข. PAR จาเป็ นต้ องมีการกระทา (action) เป็ นองค์ประกอบที่สาคัญ ซึ่งแตกต่าง
จากการวิจยั และพัฒนา (research and development, R&D) ที่เน้ นสร้ างองค์ความรู้ก่อน แล้ วจึงประยุกต์
องค์ความรู้เพื่อแก้ ไขปั ญหาภายหลัง กล่าวคือ
- R&D มุ่งเน้ นให้ ได้ องค์ความรู้ หรื อเทคโนโลยี แล้ วนาไปประยุกต์ใช้ องค์
ความรู้ จะถูกพัฒนาให้ ดีขึ ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ PAR เน้ นกระบวนการเรี ยนรู้ ของคน ซึ่งต้ องการแก้ ปัญหา
หรื อพัฒนาแบบคิดไปทาไป แล้ วคิดเพิ่มทาเพิ่ม
- R&D ไม่ได้ ให้ น ้าหนักกับ “กระบวนการ” ที่นาความรู้ไปสู่การปฏิบตั ิ และนา
ผลการปฏิบตั ิไปปรับปรุงความรู้แบบต่อเนื่อง แต่ PAR ให้ ความสาคัญกับ “กระบวนการ” หรื อตามที่เรี ยก
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กันทัว่ ไปว่า “ถอดประสบการณ์ ” ซึ่งถือเป็ นองค์ความรู้ อีกประเภทหนึ่ง ซึ่งสาคัญมาก ถ้ าต้ องการสร้ าง
ศักยภาพให้ กบั คนที่อยูก่ บั ปั ญหาในชุมชน
ค. องค์ ป ระกอบที่ ส าคัญ อี ก ประการหนึ่ง ของ PAR คื อ กระบวนการเรี ย นรู้
ร่ วมกันของนักวิชาการ นักพัฒ นา และชาวบ้ าน (ภาพที่ 2.1) ตัง้ แต่การทบทวนวรรณกรรม วิเคราะห์
ปั ญหา วางแผน ฝึ กปฏิบตั ิการ และติดตามผล เป้าหมายหลักของ PAR คือการพัฒนา “ขี ดความสามารถ
ในการเรี ยนรู้และแก้ปัญหา” ของประชาชนผู้ประสบปั ญหา ทาให้ มีวิธีคิดและวิธีปฏิบตั ิ ที่เป็ นระบบมากขึ ้น
สามารถบริ หารจัดการปั ญหา ภายใต้ สภาพเงื่อนไขที่ยุ่งยากต่างๆ (เช่น ความไม่เป็ นเอกภาพของคนใน
ชุมชน เป็ นต้ น) ความสามารถในการบริ หารจัดการนี ้จะเกิดขึ ้นกับแกนนาจานวนหนึ่งซึ่งอยู่กับปั ญหา ถูก
พัฒนาเพิ่มขึ ้นตลอดระยะเวลาของกระบวนการวิจยั และองค์ความรู้แบบพลวัตก็จะเกิดขึ ้นจากแกนนาที่มี
ขีดความสามารถเหล่านัน้
นักวิชาการผู้ที่มเี ป้าหมาย
เพื่อการแก้ ปัญหา
(Development Orientation)
นักวิชาการ/นักวิจยั เป้าหมาย อยู่
ที่ ก ารสนับ สนุ น การสร้ างความรู้
เพื่อแก้ ปัญหา (เริ่ มเห็ นว่าความรู้
ทฤษฎี มีหลากหลาย ซ้ อนทับและ
เฉพาะเจาะจง)

 นักพัฒนาผู้ที่มีเป้าหมาย ใช้
วิชาการเพื่อช่วยการปฏิบตั ิการ

(Academic Orientation)
นักวิจยั และ
นักพัฒนาของ GOs/NGOs
นักพัฒนา
เ ป้ า ห ม า ย อ ยู่ ที่ ก า ร พั ฒ น า /
นักวิจยั
นักพัฒนา
แก้ ปัญหา (เริ่ มเปิ ดรับแนวทาง
แกนนา
การพัฒ นาที่ แ ก้ ปั ญหาแบบถึ ง
ผู้คนที่อยูก่ บั ปั ญหา/ชุมชน
รากถึงโคน)

แกนนาชาวบ้ าน/ชุมชน ผู้อยู่กับปั ญหา เป้าหมาย
อยู่ที่การแก้ ไขปั ญหาอย่างเป็ นระบบให้ ได้ ผล โดย
อาศัยการเรี ยนรู้ เชื่อมองค์ความรู้กบั การปฏิบตั ิ
ที่มา : สิทธิณฐั ประพุทธนิติสาร (2546)

ภาพที่ 2.1 แสดงรู ปแบบ PAR (รู ปแบบที่จุดประสงค์ อยู่ท่ กี ารแก้ ปัญหาอย่ างยั่งยืน)
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แนวคิดเกีย่ วกับวิถีชีวติ และภูมิปัญญาท้ องถิ่น
2.2.3.1 ความหมายของวิถีชีวติ (lifestyle or style of life) (วิถีชีวติ , 2555)
ข้ อมูลใน http://chumpontrip.com /lifestyle-or-style-of-life ได้ ให้ ความหมาย

ของวิถีชีวิตไว้ วา่ :
สารานุกรมเว็บสเตอร์ (Webster’s New World Dictionary. 1994: 781) ให้
ความหมายวิถีชีวิตว่า เป็ นการดาเนินชีวิตโดยภาพรวมของบุคคลซึ่งสะท้ อนให้ เห็นถึงลักษณะและค่านิยม
ของบุคคลนัน้
วิถีชีวิต ตามความหมายของ โอ ไบรเอน หมายถึง ลักษณะและประเภทของ
กิจกรรมต่างๆที่ประพฤติในการดารงชีวิต (เช่น อาหาร สุขภาพ อาชีพ และการช่วยเหลือสังคม เป็ นต้ น)
วิถีชีวิต ซึ่งถูกนิยามโดยองค์การอนามัยโลก หมายถึง แบบแผนของการแสดง
พฤติกรรมของบุคคล ซึ่งเป็ นไปตามสภาพสังคมเศรษฐกิจ และความสามารถในการเลือกแสดงพฤติกรรม
นัน้
ซิงเกอร์ (Walker; Schrist; & Pender., 1987) ได้ ให้ ความหมายของวิถีชีวิตว่า
เป็ นแนวทางการดาเนินชีวิต หรื อแบบแผนของกิจกรรมต่างๆของประชาชนในแต่ละวัน
คูลบอก; เอิร์นส์ และมองโกเมอรี่ (Kulbok; Earls; & Mongomery, 1988)
นิ ย ามวิ ถี ชี วิ ต ว่ า หมายถึ ง การที่ บุ ค คลแสดงออกถึ ง พฤติ ก รรม และการด าเนิ น ชี วิ ต ซึ่ ง บุ ค คลนัน้
ได้ เลือกแล้ ว โดยที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายของคนนัน้ ในด้ านดีหรื อไม่ดีก็ได้
จากความหมายต่างๆดัง กล่าว ทาให้ สรุ ปได้ ว่า วิ ถีชี วิตหมายถึง รู ปแบบการ
ดาเนินชีวิตประจาวันของบุคคล ซึง่ มีผลต่อคุณภาพชีวิตของบุคคลนันๆ
้
2.2.3.2 ความหมายของภูมิปัญญาท้ องถิ่น
ภูมิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น (local wisdom) หรื อ ภูมิ ปั ญ ญาชาวบ้ า น(population
wisdom) (ภูมิปัญญาท้ องถิ่น, 2555) หมายถึง ความรู้ของชาวบ้ านในท้ องถิ่น ซึ่งได้ มาจากประสบการณ์
และความเฉลียวฉลาดของชาวบ้ าน รวมทังความรู
้
้ ที่สงั่ สมมาแต่บรรพบุรุษ สืบทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คน
อีกรุ่ นหนึ่ง ระหว่างการสืบทอดมี การปรับ ประยุกต์และเปลี่ ยนแปลง จนอาจเกิดเป็ นความรู้ ใหม่ ตาม
สภาพการณ์ทางสังคมวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้ อม
ภูมิปัญญาเป็ นความรู้ ซึง่ สอดคล้ องกับวิถีชีวิตดังเดิ
้ มของชาวบ้ าน ที่ทกุ อย่าง ไม่
ว่ า จะเป็ นการท ามาหากิ น การอยู่ ร่ ว มกั น ในชุ ม ชน การปฏิ บัติ ศ าสนา พิ ธี ก รรม และประเพณี มี
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ความสัมพันธ์ กัน วิถีชีวิตดังเดิ
้ มนีท้ าให้ ประชาชนในชุมชนอยู่ร่วมกันเองอย่า งสงบสันติ และดูแลรักษา
ธรรมชาติได้ เป็ นอย่างดี
ชุมชนดังเดิ
้ มจึงมักมีกฎเกณฑ์ของการอยู่ร่วมกัน มีคนเฒ่าคนแก่เป็ นผู้นา คอย
ให้ คาแนะนาตักเตือน ตัดสิน และลงโทษ หากมีการละเมิด ชาวบ้ านเคารพธรรมชาติรอบตัว ดิน น ้า ป่ า เขา
ข้ าว แดด ลม ฝน โลก และจักรวาล ชาวบ้ านเคารพบรรพบุรุษ (พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา และยาย) ทังที
้ ่มีชีวิตอยู่
และล่วงลับไปแล้ ว
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2541) อ้ างถึงใน ประพันธ์ ภักดีกลุ
และคณะ (2549) ได้ สรุ ปความหมายของภูมิปัญญาท้ องถิ่นไว้ ว่า ภูมิปัญญาชาวบ้ านหรื อภูมิปัญญา
ท้ องถิ่นหมายถึง รากฐานความรู้ ของชาวบ้ าน ซึ่งอาจเป็ นนามธรรม เช่น โลกทัศน์ ชีวทัศน์ ปรัชญาในการ
ดารงชีวิต การเกิด-แก่-เจ็บ-ตาย คุณค่าและความหมายของทุกสิ่งในชีวิตประจาวัน เป็ นต้ น และลักษณะ
รูปธรรม อาทิ การทามาหากิน การเกษตร หัตถกรรม ศิลปะ และดนตรี เป็ นต้ น
ภูมิปัญญาท้ องถิ่นสะท้ อนถึงความสัมพันธ์ 3 ลักษณะ ได้ แก่
ก. ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับโลก คนกับสิ่งแวดล้ อม (พืช สัตว์ และธรรมชาติ)
ข. ความสัมพันธ์กบั งานอื่นๆ ที่อยูร่ ่วมกันในสังคมหรื อชุมชน
ค. ความสัมพันธ์กบั สิ่งศักดิส์ ิทธิ์เหนือธรรมชาติ ซึง่ ไม่สามารถสัมผัสได้
ความสัมพันธ์ เหล่านีค้ ือ วิถีชีวิตของชาวบ้ า น ซึ่งสะท้ อนถึงภูมิปัญญา ในการ
ดาเนินชีวิตอย่างมีเอกภาพ
ภูมิปัญญาท้ องถิ่นเป็ นองค์ ความรู้ แบบบูรณาการเป็ นองค์รวม ที่สมบูรณ์ และ
สมดุล ในตัว เอง ตัง้ แต่ ร ะดับ บุค คล ครอบครั ว เครื อ ญาติ ชุม ชน หมู่ บ้ า น สัง คม วัฒ นธรรม จนถึ ง
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้ อม และเทคโนโลยี ภูมิปัญญาชาวบ้ านนี ้มีมาเป็ นเวลานาน สืบทอดจากรุ่นสู่
รุ่น
สามารถ จันทร์ สูรย์ (2536) ได้ ให้ ความหมายของภูมิปัญญาท้ องถิ่นไว้ ว่า ภูมิ
ปั ญญาท้ องถิ่น หรื อภูมิปัญญาชาวบ้ าน หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่าง ที่ชาวบ้ านคิดได้ เอง และสามารถนามาใช้
ในการแก้ ปัญหาการดาเนินชีวิตในท้ องถิ่น ได้ อย่างทันสมัย เป็ นสติปัญญาและองค์ความรู้ ทังกว้
้ างและลึก
ทังหมดของชาวบ้
้
าน ชาวบ้ านสามารถคิดเองและทาเอง โดยอาศัยศักยภาพที่มีอยู่
ภูมิปัญญาเกิดจากการสะสมการเรี ยนรู้ มาเป็ นระยะเวลายาวนาน มีลกั ษณะ
เชื่อมโยงกันไปหมดในทุกสาขาวิทยา
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จากที่กล่าวมาข้ างต้ น สรุ ปได้ ว่า ภู มิปัญญาท้ องถิ่น คือ องค์ความรู้ สาหรับใช้
แก้ ปัญหาในการดาเนินชีวิตประจาวันของชาวบ้ าน ซึง่ เกิดจากการสัง่ สมประสบการณ์ ตงแต่
ั ้ บรรพบุรุษ แล้ ว
สืบทอดไปยังรุ่นสูร่ ุ่น โดยในการสืบทอดส่งต่อ อาจมีการประยุกต์หรื อปรับเปลี่ยนให้ เหมาะสมกับสังคมและ
ยุคสมัยนันๆ
้
2.2.3.3 ลักษณะของภูมิปัญญา
ภูมิปัญญา มี 2 ลักษณะ คือ (สามารถ จันทร์ สรู ย์, 2536)
ก. ลักษณะที่ เ ป็ นนามธรรมคือ โลกทัศน์ ชี วทัศน์ ปรั ช ญาในการดาเนินชี วิต
เกิด-แก่- เจ็บ-ตาย คุณค่า และความหมายของทุกสิ่งในชีวิตประจาวัน
ข. ลักษณะที่เป็ นรู ปธรรมได้ แก่ การทามาหากิน การเกษตร หัตถกรรม ศิลปะ
ดนตรี และอื่น ๆ ที่สะท้ อนถึง ภูมิปัญญาในการดาเนินชีวิตอย่างมีเอกภาพ และเป็ นรากฐานในการดาเนิน
ชีวิตของชาวบ้ าน
อนุรักษ์ ปั ญญานุวตั ร (2548) กล่าวถึงภูมิปัญญาท้ องถิ่นว่า ทุกชาติต้องมีภูมิ
ปั ญญาท้ องถิ่น ซึ่งใช้ เป็ นกลไกสาคัญ ในการดารงชีวิตให้ อยู่รอดได้ ภูมิปัญญาท้ องถิ่นสะสมขึ ้นมาจาก
ประสบการณ์ของชีวิต สังคม และในสภาพแวดล้ อมที่แตกต่างกัน ผ่านกระบวนการเรี ยนรู้ และถ่ายทอดสืบ
ต่อกันมาเป็ นวัฒนธรรม ในรูปแบบของการศึกษาตลอดชีวิต ผู้คนเกิดสติปัญญา ที่ได้ จากการเรี ยนรู้ของคน
ในแต่ละท้ องถิ่น ซึ่งอาจมีลกั ษณะเฉพาะตัว ที่ แตกต่างกันไป มี การเชื่อมโยงกันแบบบูรณาการ ระหว่าง
ความรู้จากสิ่งแวดล้ อมทางธรรมชาติ ชีวิต สังคม จิตใจ และความศรัทธาต่อผู้อาวุโส กลายเป็ นองค์ความรู้
หลากหลายประเภท ทังในลั
้ กษณะนามธรรม (โลกธรรม ปรัชญา และคุณค่าที่มีความหมายในวิถีชีวิตของ
ชุมชน) และในลักษณะรู ปธรรมอันเป็ นลักษณะจ าเพาะด้ านของท้ องถิ่น ภูมิปัญญาท้ องถิ่น มักมีความ
สอดคล้ องกับเรื่ องของท้ องถิ่นมากกว่าภูมิปัญญาที่มากจากภายนอกท้ องถิ่น (การทามาหากิน เกษตรกรรม
หัตถกรรม ศิลปะ และดนตรี )
2.2.3.4 ประเภทของภูมิปัญญาท้ องถิ่น
สานักวิจยั พัฒนาและอุทกวิทยา กรมทรัพยากรน ้า (2550) ได้ จดั ประเภทของภูมิ
ปั ญญาท้ องถิ่นไว้ ดงั นี ้คือ เป็ นบุคคลหรื อผู้มีความรู้ ในท้ องถิ่น ความรู้ ความสามารถ ความเชื่อหรื อตานาน
มโนทัศน์ หรื อปรั ช ญาการดาเนินชี วิต ประเพณี พิธี กรรมหรื อการละเล่น ระเบียบกฎเกณฑ์ หรื อข้ อห้ าม
เครื่ องมือเครื่ องใช้ การประกอบอาชีพ เช่น การกาจัดศัตรูพืชโดยวิธีพื ้นบ้ าน เป็ นต้ น วิธีการหรื อแนวปฏิบตั ิ
ในกรณี ของภูมิ ปัญญาท้ องถิ่ นในการบริ หารจัดการทรั พ ยากรนา้ ส านักวิจัย
พัฒนาและอุทกวิทยา กรมทรัพยากรน ้า (2550) ได้ อธิบายให้ หมายความครอบคลุมถึง ความรู้ มโนทัศน์
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ความเชื่อ ประเพณี ระเบียบ ข้ อห้ าม วิธีการ ความสามารถ ตลอดจนเครื่ องมือเครื่ องใช้ ต่างๆ ของปั จเจก
บุคคลหรื อชุมชนก็ได้ สาหรับบริหารจัดการทรัพยากรน ้าในชุมชนและท้ องถิ่น ในลักษณะต่างๆ ได้ แก่
ก. การจัดหาแหล่งน ้า การใช้ ประโยชน์
ข. การอนุรักษ์และฟื น้ ฟูแหล่งน ้า
ค. การพัฒนาแหล่งน ้า
ง. การจัดองค์กร และกลุม่ ผู้ใช้ น ้า
การดาเนินการเป็ นไปอย่างสอดคล้ องกับธรรมชาติ สังคม และวัฒนธรรมชุมชน
ซึ่งสิ่งเหล่านี ้ ล้ วนเกิดจากความเฉลียวฉลาดของของแต่ละคน การทดลองปฏิบตั ิในชีวิตประจาวัน การ
เรี ยนรู้ และสัง่ สมเป็ นประสบการณ์ถ่ายทอดกันมา
ส านัก วิ จัย พัฒ นาและอุท กวิ ท ยา กรมทรั พ ยากรน า้ (2550)ได้ ได้ อ ธิ บ าย
ความส าคัญ ของภูมิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ในการบริ ห ารจัด การทรั พ ยากรน า้ ไว้ ว่า เป็ นการผสมผสานและ
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ในการด าเนิ น โครงการเกี่ ย วกับ การจัด การทรั พ ยากรน า้ เสริ ม สร้ าง
กระบวนการพัฒนาชุมชน การมีส่วนร่วมของชุมชน ศักยภาพ ความเชื่อมัน่ ความเข้ มแข็งของชุมชน และ
ความสามารถในการพึ่ งพาตนเอง นอกจากนี ย้ ังเป็ นการเสริ มสร้ างความน่าเชื่อถื อของโครงการ ทัง้ ใน
สายตาของประชาชนท้ องถิ่น และบุคคลภายนอก รวมทังเป็
้ นการเสริ มความภาคภูมิใจให้ กบั ท้ องถิ่น และ
เป็ นแรงผลักดันให้ ชุมชนสามารถแก้ ไขปั ญหาภายในชุมชนได้ อย่างสร้ างสรรค์ โดยใช้ ทรัพยากรภายใน
ชุมชนของตน อย่างไรก็ตามภูมิปัญญาท้ องถิ่นยังเป็ นเรื่ องที่ยากจะเข้ าใจและประยุกต์ได้ เฉพาะพื ้นที่ ไม่
สามารถนาไปใช้ ได้ อย่างแพร่หลาย
2.2.4

แนวคิดเกีย่ วกับเครือข่ ายและการสร้ างเครือข่ าย
2.2.4.1 ความหมายของเครือข่ าย (Network)

ในพจนานุกรมของ The Webster’s Collegiate (เครื อข่าย, 2555) ได้ ให้ คา
จากัดความของ “เครื อข่าย” ไว้ วา่ เป็ นการแลกเปลี่ยนข้ อมูลหรื อบริการกันระหว่างบุคคล กลุม่ หรื อสถาบัน
Paul Starkey (เครื อข่าย, 2555) ที่ปรึกษาทางวิชาการด้ านการสร้ างเครื อข่ายใน
แอฟริกา ให้ ความหมายของ “เครื อข่าย” ว่า คือ กลุม่ ของคนหรื อองค์กรที่สมัครใจแลกเปลี่ ยนข่าวสารข้ อมูล
ระหว่างกัน หรื อทากิจกรรมร่ วมกัน ในลักษณะที่บุคคลหรื อองค์กรสมาชิกยังคงมีความเป็ นอิสระในการ
ดาเนินกิ จกรรมของตน ในความหมายนี ้ สาระสาคัญ คือ ความสัมพันธ์ ของสมาชิกในเครื อข่ายต้ อง
เป็ นไปโดยสมัครใจ กิจกรรมที่ทาในเครื อข่ายต้ องมีลกั ษณะเท่าเทียมกันหรื อแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน และ
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การเป็ นสมาชิกของเครื อข่ายไม่มี ผลกระทบต่อความเป็ นอิสระหรื อความเป็ นตัวของตัวเองของคนหรื อ
องค์กรนันๆ
้
2.2.4.2 การก่ อรู ปของเครือข่ าย (Network Forming)
เกรี ยงศักดิ์ เจริ ญวงศ์ศกั ดิ์ (2543) กล่าวว่า การก่อตัวของเครื อข่ายนันอาจเกิ
้
ด
ได้ 2 แนวทางหลัก ดังนี ้
ก. เครื อข่าย ซึ่งเกิดจากรัฐเข้ าไปมีส่วนเป็ นผู้ริเริ่ ม (state initiative) กระตุ้นให้
ประชาชนตระหนักในปั ญหา และสร้ างความตื่นตัวให้ เกิดการรวมตัวกันของประชาชน
ข. เครื อข่าย ซึ่งประชาชนเป็ นแกนนาจัดตัง้ (citizen initiative) กล่าวคือ
ประชาชนเกิดความตระหนักและตื่นตัวในการแก้ ไขปั ญหา และรวมตัวกันเข้ าเป็ นกลุ่ม เพื่อดาเนินการแก้ ไข
ปั ญหาให้ ลลุ ว่ งหรื อบรรเทาไป โดยที่องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรวิชาการ หรื อสื่อมวลชน อาจมีส่วนเข้ ามา
ช่วยสนับสนุนก็ได้ แต่ภาคประชาชนเป็ นแกนหลักในการดาเนินงาน
ทังนี
้ ้ในการดาเนินการนัน้ สามารถดาเนินการทังสองแนวทางควบคู
้
่กันได้ โดย
พิจารณาถึงความสามารถในการรวมตัวของประชาชนเป็ นหลัก หากประชาชนกลุ่มใดมีความสามารถใน
การรวมตัวเป็ นเครื อข่ายได้ เอง หน่วยงานภาครัฐก็ไม่ควรเข้ าไปครอบงาและบงการ (manipulate) ในการ
ก่อตัวของเครื อข่าย แต่หากกลุ่มใดยังขาดสมรรถนะเพีย งพอ ในการจัดตังกลุ
้ ่มขึ ้นเอง หน่วยงานภาครัฐก็
อาจเข้ าไปช่วยในฐานะของผู้สนับสนุน (supporter) และผู้อานวยความสะดวก (facilitator) ให้ การจัดตัง้
เครื อข่ายทาได้ ง่ายขึ ้น โดยนัยนี ้จึงอาจสื่อความหมายได้ วา่ หน่วยงานราชการจาเป็ นต้ องลดบทบาท ในการ
คิดแทนประชาชนให้ น้อยลง แต่เปิ ดช่องทางและโอกาสให้ กลุ่ม องค์กร ชุมชน ประชาคม ได้ ทางาน และมี
อานาจในการตัดสินใจเรื่ องต่างๆ มากขึ ้น โดยภาครัฐควรปรับรูปแบบบทบาทเป็ นสนับสนุน ให้ กลุ่มองค์กร
ประชาชนมีอิสระ ร่วมรับผิดชอบ และร่วมสร้ างสรรค์สงั คม ในการทางานร่วมกันเป็ นเครื อข่าย
2.2.5

การสร้ างเครือข่ าย
กระบวนการก่อรูปของเครื อข่าย มีขนตอนต่
ั้
าง ๆ ดังนี ้ (เกรี ยงศักดิ์ เจริ ญวงศ์ศกั ดิ,์ 2543)
1) ขันตอนการสร้
้
างความตระหนักในปั ญหา และสานึกในการรวมตัว

2) ขัน้ ตอนการสร้ างจุดร่ วมของผลประโยชน์
ถ้ าเครื อข่ายไม่มี เป้าหมายที่ ชัดเจน
เครื อข่ายก็จะไร้ พลัง เพราะสมาชิกต่างก็ ไม่ทราบว่าเครื อข่ายนี ้จัดตังขึ
้ ้นมาด้ วยวัตถุประสงค์ใด ดังนันใน
้
การสร้ างเครื อข่าย จะต้ องมีการสร้ างให้ สมาชิกเห็นถึงวัตถุประสงค์ หรื อเป้าหมายที่ชดั เจน และต้ องให้
สมาชิกมองเห็นว่าสมาชิกจะได้ รับประโยชน์ใดจากการเข้ าร่วมเป็ นสมาชิกเครื อข่ายนัน้ ดังนัน้ จึงต้ องหาตัว
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ร่วม หรื อประเด็น (issues) ที่เป็ นประเด็นร่วมที่เป็ นศูนย์กลางทาให้ เกิดการร่วมตัวกันในลักษณะที่ถักทอ
เข้ าหากันเป็ นกลุม่ ก้ อน ซึง่ อาจเป็ นได้ ทงประเด็
ั้
นที่เป็ นรูปธรรมและนามธรรม
3) ขันตอนการแสวงหาแกนน
้
า หรื อผู้เล่นหลัก (key actors) ซึง่ มีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสม และ
มี อิทธิ พ ลเพี ยงพอในการผลักดัน งานในด้ านต่างๆ เช่น นโยบาย สร้ างกระแส ข้ อมูล ข่าวสาร เป็ นต้ น
นอกจากนี ้ยังอาจจาเป็ นต้ องเสาะหาผู้นาหลัก (key leaders) ในระดับรองลงไป เพื่อแสดงบทบาทสาคัญ
ในการเป็ นผู้นา และผลักดันคนที่อยู่ในแวดวงของตน ให้ เกิดการร่ วมแรงร่ วมใจกัน การกาหนดผู้เล่ นหลัก
ควรกาหนดให้ ครอบคลุมในทุกภาคีของสังคม เพื่อให้ เกิดความร่วมมือร่วมใจจากทุกส่วนของสังคมนัน่ เอง
4) ขันตอนการสร้
้
างแนวร่วมสมาชิกของเครื อข่าย เป็ นปั จจัยสาคัญประการหนึ่งซึ่งกาหนด
ความยัง่ ยืนของเครื อข่าย ดังนันจึ
้ งควรสร้ างแนวร่วมของสมาชิกเครื อข่ายให้ กว้ างขวาง โดยดึงปั จเจก กลุ่ม
องค์การ ซึง่ มีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสม ให้ เข้ าเป็ นสมาชิกเครื อข่าย
เสรี พงศ์พิศ (2548) ได้ กล่าวถึงขันตอนการสร้
้
างเครื อข่ายว่า มี 8 ขันตอน
้
ดังนี ้
1) ร่ างเป้าหมาย (purpose) ให้ ชดั เจน เพื่อให้ ร้ ู ความเป็ นมา สาเหตุ และทิศทางของ
เครื อข่ายคืออะไร
2) ระบุวตั ถุประสงค์ (goal or objective)
3) กาหนดแผนการดาเนินงาน (action plan)
4) กาหนดกฎระเบียบ และกฎเกณฑ์ขนพื
ั ้ ้นฐาน
5) กาหนดกระบวนการในการตัดสินใจ (decision making process)
6) เตรี ยมแผนการสื่อสารระหว่างสมาชิก
7) เลือกโครงสร้ างการจัดการองค์กร
8) จัดหาทุนในการดาเนินงาน
2.2.6

องค์ กรของเครือข่ าย (Network organization)
องค์ประกอบที่สาคัญสาหรับองค์กรของเครื อข่ายได้ แก่ (เกรี ยงศักดิ์ เจริ ญวงศ์ศกั ดิ,์ 2543)
1) การจัดผังกลุม่ เครื อข่าย (mapping)

การจัดผัง กลุ่ม เครื อข่ายเป็ นการจัด ตามเป้าหมาย และวัต ถุประสงค์ข องเครื อข่า ย
เพื่อให้ ทราบถึงจานวนกลุ่ม การกระจาย และความเชื่อมโยง ซึ่ง มีเป้าหมายการดาเนินการไปในทิศทาง
เดียวกัน นอกจากนี ้ยังทาให้ ร้ ูวา่ เป้าหมายใดที่ยงั ขาดเครื อข่ายเข้ าไปช่วยจัดการ
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2) การจัดบทบาทหน้ าที่ของสมาชิกในเครื อข่าย (role and responsibility)
หลักการสาคัญ ในการจัดแบ่งบทบาทหน้ าที่ คือ การรวมเป็ นเครื อข่ายจะต้ องนาเอา
ความสนใจ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของสมาชิกแต่ละคนที่ต่างกัน มาเสริ มกัน ซึ่งการจะทา
เช่นนันได้
้ จาเป็ นต้ องมีการมอบหมายหน้ าที่ความรับผิดชอบให้ แต่ละคน ตามศักยภาพและความสนใจ
ของเขา และควรยืดหยุน่ และเอื ้อให้ สมาชิกเข้ าร่วมได้ แม้ มีเวลาจากัด
นอกจากนี ้บุคคล ที่มีความสาคัญและมีบทบาทต่อความสาเร็ จหรื อความล้ มเหลวของ
เครื อข่าย และมีบทบาทในการทาให้ เครื อข่ายเข้ มแข็ง คือ ผู้นาเครื อข่าย ซึ่งควรเป็ นบุคคลที่มีภาวะผู้นา
สามารถระดมความร่วมมือร่วมใจจากสมาชิกในกลุม่ รวมทังมี
้ ความรู้และประสบการณ์ร่วมกับเครื อข่าย มี
ความเข้ าใจในปั ญหาและความต้ องการของกลุ่ม มีบารมีเป็ นที่ยอมรับเชื่อถือของสมาชิก และ สามารถ
บริ หารจัดการกลุ่มได้ ในบางกรณี ผ้ นู ากลุ่มหรื อเครื อข่ายอาจมิใช่บุคคลเพียงคนเดียว แต่เป็ นคณะผู้นา
(collective leadership) ที่ประกอบไปด้ วยบุคคลหลากหลายในท้ องถิ่นได้
3) การจัดระบบติดต่อสื่อสาร (communication system)
กระบวนการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเป็ นกลไกที่มีผลต่อการรวมตัวของเครื อข่าย เป็ น
เครื่ องมือในการสร้ างความร่วมมือกับภาคีตา่ งๆ และเป็ นช่องทางในการประสานงาน ช่วยสร้ างความเข้ าใจ
อันดีระหว่างกัน และช่วยลดความซ ้าซ้ อนในการทางานลงไปด้ วย
แนวทางการการสร้ างระบบติดต่อสื่อสาร สามารถกระทาได้ ทงแบบที
ั้
่เป็ นทางการ เช่น
การจัดเวทีประชาคม การประชุมเมือง เป็ นต้ น และช่องทางการสื่อสารที่ไม่เป็ นทางการ เช่น การพบปะ
สัง สรรค์ระหว่างบุคคลหรื อกลุ่ม บุคคลในโอกาสสาคัญๆ ต่างๆ จดหมายข่าวสื่ อสารความเคลื่ อนไหว
ระหว่างสมาชิกด้ วยกัน รวมถึงการใช้ อินเตอร์ เน็ต อีเมล์ และเว็บบล๊ อก เป็ นต้ น เป็ นช่องทางในการสื่อสาร
ถึงกัน เพื่อช่วยให้ สมาชิกเครื อข่ายได้ มีโอกาส พบปะ แลกเปลี่ยน และเรี ยนรู้ร่วมกัน การสื่อสารระหว่างกัน
จะช่วยให้ สมาชิกมองเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกัน เกิดการเคลื่อนไหว และคิดหาหนทาง ที่จะเดินไปสู่
เป้าหมายร่วมกัน
4) การจัดระบบการเรี ยนรู้ร่วมกัน
เครื อ ข่ า ยจะพั ฒ นาให้ ก้ าวหน้ าไปได้ มากน้ อยเพี ย งใด ขึ น้ อยู่ กั บ ระดับ ความรู้
ความสามารถของสมาชิ กองเครื อข่ายด้ วย การทาให้ เครื อข่ายแข็ง แรง จึง ต้ องอาศัยระบบการพัฒ นา
สมาชิกของเครื อข่ายอย่างต่อเนื่อง ผ่านระบบการเรี ยนรู้ร่วมกัน ทังในรู
้ ปแบบของการฝึ กอบรม การศึกษาดู
งาน การสัมมนา และที่สาคัญคือ การเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ริ ่วมกัน (interactive action learning)
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แนวคิดเกีย่ วกับทุนทางสั งคม
2.2.7.1 ความหมายของทุนทางสั งคม (social capital)

ตามนิยามของสานักพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต (2548) ทุนทางสังคมคือ
พลังที่มีอยูใ่ นชุมชนและสังคม ซึง่ เกิดจากการรวมตัวของกลุม่ คน เพื่อที่จะอยูแ่ ละทางานร่วมกัน บนพื ้นฐาน
ของความไว้ เนื ้อเชื่อใจ สายใยความผูกพัน และวัฒนธรรมที่ดีงามของสังคมไทย ทุนทางสังคมอาจแบ่งย่อย
ออกได้ เป็ น ทุนมนุษย์ ทุนที่เป็ นสถาบัน และทุนทางภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
ก. ทุ น มนุ ษ ย์ คื อ บุ ค คลทั่ว ไปและผู้ น าทางสัง คม อาทิ ปราชญ์ ช าวบ้ า น
อาสาสมัครที่ มีความรั ก ความไว้ เนื อ้ เชื่อใจ มี นา้ ใจ และเอือ้ อาทรต่อเพื่ อนมนุษย์ มี ความเชื่ อในระบบ
คุณ ค่า และหลัก ศี ล ธรรมที่ ดี เช่น มี คุณ ธรรม วิ นัย ความซื่ อ สัต ย์ และมี จิ ต ส านึก สาธารณะที่ ร้ ู จัก ท า
ประโยชน์ตอ่ สังคมส่วนรวม เป็ นต้ น
ข. ทุ น ที่ เ ป็ น ส ถ า บั น ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย 3 ส ถ า บั น ห ลั ก ไ ด้ แ ก่ ส ถ า บั น
พระมหากษั ต ริ ย์ สถาบัน ศาสนา และสถาบัน ครอบครั ว และสถาบัน ส าคัญ ต่ า งๆ ในสั ง คม เช่ น
สถาบันการศึกษา สถาบันการเมือง รวมถึงองค์กรต่างๆ ในสังคม เช่น องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรชุมชน
องค์กรประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน สื่อมวลชน เป็ นต้ น สถาบันเหล่านี ้จะมีบทบาทสนับสนุนให้ เกิดพลังของ
คนในชุมชน ในสังคม รวมไปถึงการออกกฎหมายและระเบียบปฏิบตั ิของสังคม ซึ่งทาให้ คนในสังคมอยู่
ร่วมกันได้
ค. ทุนทางภูมิปัญญาและวัฒนธรรม ได้ แก่ ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้ องถิ่น
ศิล ปวัฒ นธรรมไทย จารี ต ประเพณี ที่ ดี ง ามและสถาปั ต ยกรรมต่า งๆ เช่ น แหล่ ง ประวัติ ศ าสตร์ แ ละ
โบราณสถาน เป็ นต้ น
ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม (2542) (อ้ างถึงใน วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์ 2548: น. 40) ได้ อธิบาย
ความหมายของทุนทางสังคมไว้ ว่า ทุนทางสังคมเป็ นนามธรรม ซึ่งแสดงถึงความเข้ มแข็งของชุมชนท้ องถิ่น
ความสามัคคี รวมพลัง การมี องค์กร ที่ จะจัดการระบบต่างๆในชุมชน มี ศิลปวัฒ นธรรม มีจุดรวมใจ มี
ศีลธรรม มีความสมัครสมานรักใคร่กลมเกลียวกัน สิ่งต่างๆ เหล่านี ้ คือ ทุนทางสังคม ซึ่งจะเป็ นพื ้นฐานใน
ท้ องถิ่นและชุมชน ให้ มีการพัฒนาที่เข้ มแข็งจริงจังและยัง่ ยืน
ประเวศ วะสี (2542) (อ้ างถึง ใน วรวุฒิ โรมรั ตนพันธ์ 2548: น. 40) ได้ ให้
ความหมายของทุนทางสังคมไว้ ว่า ทุนทางสังคม คือ การที่คนพร้ อมทังความดี
้
และความรู้ มารวมกัน เพื่อ
แก้ ไขปั ญหาของสังคม
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อัมมาร สยามวาลา (2544) (อ้ างถึงใน วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์ 2548: น. 40) ได้ ถือ
ทุนทางสังคมว่าเป็ นรูปแบบหนึ่งของทรัพยากรชุมชน ซึ่งประกอบด้ วยค่านิยม ความเอื ้ออาทรต่อกัน และ
สติปัญญาที่มีอยูใ่ นชุมชน ที่สมควรนาออกมาประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาสังคม
อานันท์ กาญจนพันธุ์ (2544) (อ้ างถึงใน วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์ 2548: น. 41) ได้ นิยาม
ทุนทางสังคมไว้ วา่ คือ วิธีคดิ และระบบความรู้ ในการจัดการวิถีของความเป็ นชุมชน ตัวอย่างที่สาคัญได้ แก่
การจัดระบบความสัมพันธ์ ในการอยู่ร่วมกันในสังคมชุมชน ไม่ว่าจะเป็ นความสัมพันธ์ ระหว่างมนุษย์กับ
มนุษย์ มนุษย์กับธรรมชาติ หรื อมนุษย์กับสิ่ งเหนือธรรมชาติ ซึ่งเป็ นเรื่ องที่ต้องอาศัยวิธีคิดเชิงซ้ อนและ
เกี่ยวข้ องกับเรื่ องระบบความรู้ /ภูมิปัญญา อีกทังต้
้ องอาศัยกฎเกณฑ์มากากับการใช้ ความรู้นนั ้ ซึ่งอาจเป็ น
ในรู ปของจารี ต กฎหมาย หรื อกฎเกณฑ์ทางสังคม พร้ อมกันนันก็
้ ต้องมีองค์กรที่เข้ ามาทาหน้ าที่บริ หารจัด
กาประเด็นปั ญหาที่สนใจ (เช่น การใช้ ทรัพยากรต่างๆ การจัดการทุน เป็ นต้ น)
วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์ (2548) ได้ กล่าวไว้ ว่า ทุนของชุมชนเป็ นทุนทางสังคมอย่าง
หนึง่ ซึง่ ประกอบด้ วยฐานทรัพยากรธรรมชาติ ฐานวัฒนธรรม ความเอื ้ออาทร ความสามัคคี ความไว้ วางใจ
ซึ่งกันและกัน ที่ทาให้ คนมีความเอือ้ เฟื ้อเผื่อแผ่ต่อกัน นอกจากนีย้ ังหมายรวมถึง การรวมพลังความคิด
ความรู้ สติปัญญา และกระบวนการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ความชานาญที่มีอยู่ สาหรับบริ หารจัดการแก้ ไ ข
ปั ญหา
พรชัย ตระกูลวรานนท์ (2552) ได้ แบ่งทุนทางสังคมออกเป็ น 2 มิติ คือ
ก. ทุนทางสังคมในมิติของวัฒนธรรมและความเป็ นชุมชน เพื่อเน้ นการพัฒนา
ปฏิรูป ฟื น้ ฟู และแก้ ไขปั ญหาในชุมชนและสังคม
ข. ทุนทางสังคมที่ได้ ปรับเอานัยยะทางวัฒนธรรมมาใช้ เพื่อก่อให้ เกิดการเติบโต
ทางเศรษฐกิจ
โดยสรุป ทุนทางสังคมหมายถึงความเข้ มแข็งของชุมชนท้ องถิ่น ซึ่งประกอบด้ วย
วิธีคดิ และระบบความรู้ ในการจัดการวิถีชีวิตของความเป็ นชุมชนด้ านต่างๆ ได้ แก่ ด้ านทรัพยากรธรรมชาติ
ด้ านวัฒ นธรรม และด้ านทรั พยากรบุคคล อี กทัง้ ต้ องมี การรวมตัวกัน เพื่ อรวมพลัง ความคิด นาความรู้
สติปัญญา ความชานาญและภูมิปัญญาที่มีอยู่ในชุมชน มาใช้ ในการจัดการและแก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ ้นใน
ชุมชน ตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้และจัดการความรู้ร่วมกัน เพื่อนาไปปรับใช้ แก้ ไขปั ญหาที่จะเกิดขึ ้น
ในอนาคต
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2.2.7.2 องค์ ประกอบของทุนทางสั งคม
องค์ประกอบทุนทางสังคมต้ องประกอบไปด้ วย สานักพัฒนาสังคมและคุณภาพ
ชีวิต (2548)
ก. ทุ น มนุ ษ ย์ คื อ บุ ค คลทั่ ว ไปและผู้ น าทางสั ง คม อาทิ ปราชญ์ ช า วบ้ าน
อาสาสมัครที่มีความรัก ความไว้ เนื ้อเชื่อใจ มีน ้าใจและเอื ้ออาทรต่อเพื่อนมนุษย์ มีความเชื่อในระบบคุณค่า
และหลักศีลธรรมที่ดี เช่น มีคณ
ุ ธรรม วินยั ซื่อสัตย์ และมีจิตสานึกสาธารณะที่ร้ ู จกั ทาประโยชน์ต่อสังคม
ส่วนรวม เป็ นต้ น
ข. ทุนจาก 3 สถาบันหลัก ได้ แก่ สถาบันพระมหากษัตริ ย์ สถาบันศาสนา และ
สถาบันครอบครัว นอกจากนี ้ทุนนี ้ยังครอบคลุมถึงสถาบันการศึกษา สถาบันการเมือง และองค์กรต่างๆ ใน
สังคม (อาทิ องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรชุมชน องค์กรประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน สื่อมวลชน เป็ นต้ น )
สถาบันเหล่านี ้มีบทบาทสนับสนุนให้ เกิดพลังของคนในชุมชนและสังคม ออกกฎหมาย และระเบียบปฏิบตั ิ
สาหรับคนในสังคมให้ อยูร่ ่วมกันได้
ค. ทุนทางภูมิปัญญาและวัฒนธรรม เช่น ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้ องถิ่ น
ศิลปวัฒนธรรมไทย จารี ตประเพณีที่ดีงาม แหล่งประวัตศิ าสตร์ และโบราณสถาน เป็ นต้ น
พรชัย ตระกูล วรานนท์ (2552) ได้ แจกแจงองค์ป ระกอบของทุนทางสัง คมไว้
ดังต่อไปนี ้
ก. ศาสนา คุณค่า ความเชื่อ อุดมการณ์ ซึ่งทาให้ บุคคลในชุมชนหรื อท้ องถิ่นมี
ความรัก ห่วงใย และเอื ้ออาทรต่อกัน ก่อให้ เกิดความเป็ นปึ กแผ่นภายในสังคม
ข. จิตส านึกต่อชุมชนและท้ องถิ่ น ปรารถนาที่จ ะเห็นการพัฒนาชุม ชนอย่าง
ต่อเนื่องและเป็ นระบบ จึงอุทิศทรัพยากรในการทางานเพื่อชุมชน
ค. ภูมิ ปัญญาท้ องถิ่น หรื อความรู้ และประสบการณ์ ที่สั่งสมอยู่ในชุม ชนหรื อ
ท้ องถิ่น เช่น ความรู้เกี่ยวกับการแพทย์พื ้นบ้ าน ความรู้ด้านเกษตรกรรม เป็ นต้ น ซึง่ เมื่อนามาปรับใช้ ใหม่ ทา
ให้ เกิดการพัฒนาทางด้ านเศรษฐกิจและสังคม
ง. ทรัพยากรบุคคล ได้ แก่ การนาบุคคลที่เป็ นผู้นาทางปั ญญา ปราชญ์ชาวบ้ าน
พระสงฆ์ หมอพื ้นบ้ าน ที่มีความรู้ ความเข้ าใจในศาสตร์ แขนงต่างๆ มาถ่ายทอดความรู้ ให้ แก่คนในชุมชน
หรื อท้ องถิ่น
จ. ทรัพยากร ดิน นา้ ป่ าไม้ ภูเขา ฯลฯ ซึ่งสามารถนามาบริ หารจัดการให้ เกิด
ประโยชน์สงู สุด
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ฉ. วิถีทางวัฒนธรรม อัตลักษณ์ของชุมชน ซึ่งสร้ างความภูมิใจให้ กบั ชุมชน และ
เป็ นวิถีชีวิตที่ยงั่ ยืน
ช. กลุ่ม องค์กรและเครื อข่าย ซึ่ง ดาเนินกิ จ กรรมในภาคประชาชน เพื่ อสร้ าง
ความเข้ มแข็งให้ ชมุ ชนในประเด็นต่างๆ
โดยสรุ ป ฐานหลักของชุม ชน ที่ ควรจะต้ อ งถูกใช้ ต่อยอด เพื่ อเสริ ม ศักยภาพ
ชุมชนให้ เ ข้ มแข็งได้ แก่ ทุนจากทรัพยากรบุคคล-เครื อข่าย ทุนจากทรั พยากรธรรมชาติ และทุนจากภูมิ
ปั ญญาท้ องถิ่น

2.3 ทางเลือกของการสื่ อสาร 2 ทางในระบบอินเตอร์ เน็ต (internet)
สื่อสาร 2 ทาง (two-way communication) คือ การสื่อสาร ซึ่งผู้รับสารสามารถสื่อสารโต้ ตอบกับผู้
ส่งสารได้ การสื่อสารโต้ ตอบกันระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสารนัน้ ถือเป็ นการแลกเปลี่ยนข้ อมูลข่าวสารและ
เป็ นการสร้ างความเข้ าใจอันดีตอ่ กันระหว่างผู้สง่ สารและผู้รับสาร
การสื่อสารด้ วยระบบอินเตอร์ เน็ต (internet) ในปั จจุบนั ถือได้ ว่าเป็ นการสื่อสารที่มีความสะดวก
รวดเร็ว และสามารถใช้ งานได้ ง่ายขึ ้น โดยมีบริการในรูปแบบต่างๆ ดังนี ้
1) ไปรษณี ย์อิเ ล็กทรอนิกส์ (electronic mail, E-mail) เป็ นการส่ง จดหมายผ่านเครื อข่าย
อินเตอร์ เน็ต โดยผู้สง่ สามารถส่งข้ อความไปยังที่อยูข่ องผู้รับในรูปแบบของไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อผู้ส่ง
เขียนจดหมาย แล้ วส่งไปยังผู้รับ ผู้รับจะได้ รับจดหมายภายในเวลาไม่กี่วินาที แม้ จะอยู่ห่างกันคนละซีกโลก
ก็ตาม นอกจากนี ้ยังสามารถส่งแฟ้มข้ อมูลหรื อไฟล์แนบไปกับไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ได้ ด้วย
2) การขอเข้ าระบบจากระยะไกลหรื อเทลเน็ต (Telnet) เป็ นบริ การอินเตอร์ เน็ตรูปแบบหนึ่ง โดยผู้ใช้
สามารถเข้ าใช้ งานคอมพิวเตอร์ อีกเครื่ องหนึ่งที่อยู่ไกลๆ ได้ ด้วยตนเอง เช่น ถ้ าผู้ใช้ อยู่โรงเรี ยน ทางานโดย
ใช้ อินเตอร์ เน็ตของโรงเรี ยนแล้ ว เมื่อกลับไปที่บ้าน ถ้ าผู้ใช้ มีคอมพิวเตอร์ ที่บ้านและต่อ อินเตอร์ เน็ตไว้ ผู้ใช้
สามารถเรี ยกข้ อมูลจากที่โรงเรี ยนมาทาที่บ้านได้ เสมือนกับผู้ใช้ ทางานที่โรงเรี ยนนัน่ เอง
3) การโอนถ่ายข้ อมูล (file transfer protocol, FTP) เป็ นบริ การอีกรู ปแบบหนึ่งของระบบ
อินเตอร์ เน็ต ซึ่งผู้ใช้ สามารถค้ นหาและเรี ยกข้ อมูลจากแหล่งต่างๆ มาเก็บไว้ ในเครื่ องของผู้ใช้ ได้ ทังข้
้ อมูล
ประเภทตัวหนังสือ รูปภาพ และเสียง
4) การสืบค้ นข้ อมูล (Gopher, Archie, world wide web) หมายถึง การใช้ เครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต ใน
การค้ นหาข่าวสารที่มีอยูม่ ากมาย ช่วยจัดเรี ยงข้ อมูลข่าวสารแต่ละหัวข้ ออย่างเป็ นระบบเมนู ทาให้ หาข้ อมูล
ได้ ง่ายและสะดวกมากขึ ้น
สถาบันวิจยั และให้ คาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
G:\แก ้ไขรายงายวิจัย หล ังสวน_3_15 ต.ค. 56\4.บทที่ 2 การทบทวนวรรณกรรม.doc

35

โครงการศึกษาวิจยั และพัฒนาวิถีชีวิตและบทบาทของชุมชนในพื ้นที่วิกฤติอทุ กภัย
กรณีศกึ ษาลุม่ น ้าภาคใต้

บทที่ 2
การทบทวนวรรณกรรม

5) การแลกเปลี่ยนข่าวสารและความคิดเห็น (Usenet) เป็ นการให้ บริ การแลกเปลี่ยนข่าวสารและ
แสดงความคิดเห็น ที่ผ้ ใู ช้ บริ การอินเตอร์ เน็ตทัว่ โลกสามารถพบปะ และแสดงความคิดเห็นของตน โดยมี
การจัดการผู้ใช้ เป็ นกลุ่มข่าวหรื อนิวกรุ๊ป (newsgroup) แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ในหัวข้ อต่างๆ เช่น
หนังสือ การเลี ้ยงสัตว์ ต้ นไม้ คอมพิวเตอร์ และการเมือง เป็ นต้ นปั จจุบนั มีกลุ่มข่าวมากกว่า 15,000 กลุ่ม
นับเป็ นเวทีขนาดใหญ่ ซึง่ เปิ ดโอกาสให้ ทกุ คน จากทัว่ ทุกมุมโลกแสดงความคิดเห็นกันอย่างกว้ างขวาง
6) การสื่อสารด้ วยข้ อความ (chat, IRC-internet relay chat) เป็ นการพูดคุยกันระหว่างผู้ใช้
อินเตอร์ เน็ต โดยพิมพ์ข้อความโต้ ตอบกัน ซึง่ เป็ นวิธีการสื่อสารที่ได้ รับความนิยมมากอีกวิธีหนึ่ง การสนทนา
กันผ่านอินเตอร์ เน็ต เปรี ยบเสมือนผู้ใช้ นงั่ อยู่ในห้ องสนทนาเดียวกัน แต่ละคนก็พิมพ์ข้อความโต้ ตอบกันไป
มาได้ ในเวลาเดียวกัน แม้ จะอยูค่ นละประเทศหรื อคนละซีกโลกก็ตาม
7) การซื ้อขายสินค้ าและบริ การทางอิเล็กทรอนิกส์ (electronic commerce, Ecommerce) เป็ น
การจับจ่ายซื ้อสินค้ าและบริ การ เช่น ขายหนังสือ คอมพิวเตอร์ และท่องเที่ยว เป็ นต้ น ปั จจุบนั มีบริ ษัทใช้
อินเตอร์ เน็ต ทาธุรกิจและให้ บริการลูกค้ าตลอด 24 ชม. ในปี 2540 การค้ าขายบนอินเตอร์ เน็ตมีมลู ค่าสูงถึง
1 แสนล้ านบาท และจะเพิ่มเป็ น 1 ล้ านล้ านบาท ในอีก 5 ปี ถัดมา ซึ่งเป็ นโอกาสทางธุรกิจแบบใหม่ที่
น่าสนใจ และเปิ ดทางให้ ทกุ คนเข้ ามาทาธุรกิจได้ โดยใช้ ทนุ ไม่มากนัก
8) การให้ ความบันเทิง (entertainment) ในอินเตอร์ เน็ตมีบริ การด้ านความบันเทิงทุกรูปแบบ เช่น
เกมส์ เพลง รายการโทรทัศน์ และรายการวิทยุ เป็ นต้ น ผู้ใช้ สามารถเลือกใช้ บริ การ เพื่อความบันเทิงจาก
แหล่งต่างๆทัว่ ทุกมุมโลกได้ ตลอด 24 ชม.
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บทที่ 3
วิธีการศึกษา
โครงการศึ ก ษาศึก ษาวิ จัย และพัฒ นาวิ ถี ชี วิ ต และบทบาทของชุ ม ชนในพื น้ ที่ วิ ก ฤตอุ ท กภัย :
กรณี ศึกษาลุ่ม นา้ ภาคใต้ เป็ นการวิจัยที่ นาหลักคิดเกี่ ยวกับ PAR มาใช้ เป็ นกระบวนการดาเนินการ
นอกจากนี ้ยังใช้ แนวทางการประเมินอุทกภัย การจัดทาแผนที่เสี่ยงภัย รวมทังวิ
้ ธี การประชาสัมพันธ์โดยการ
สื่อสาร 2 ทาง วิธีการศึกษาดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี ้

3.1 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่ วม (PAR)
PAR เป็ นกระบวนการศึกษาวิจยั ที่สง่ เสริมให้ ประชาชนในชุมชน ได้ มีส่วนร่วมในกระบวนการศึกษา
ร่วมกับนักวิจยั เหตุผลและความจาเป็ นของการนา PAR มาใช้ ในโครงการฯ เนื่องจาก R&D แบบเดิมเป็ น
การวิจยั ที่ใช้ ผ้ วู ิจยั เป็ นศูนย์กลาง (researcher Center) องค์ความรู้ (body of knowledge) อยู่ที่นกั วิจยั ซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็ นคนนอกชุมชน งานวิจยั ถูกดาเนินการเพื่อแก้ ปัญหาของคนอื่น ดังนันผลการวิ
้
จยั จึงไม่ได้ ถูก
นาไปใช้ แก้ ปัญหา และคนในชุมชนไม่มีส่วนรับรู้ ในทางตรงกันข้ าม PAR เป็ นการวิจยั โดยคนในชุมชน
(community based) ร่วมกันเรี ยนรู้เรื่ องราวชุมชน ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา ร่วมกันเสนอทางแก้ ปัญหาของ
ชุมชน ร่ วมกันดาเนินกิจกรรมแก้ ปัญหา และรับผลของการแก้ ปัญหาร่ วมกัน ทาให้ การศึกษาวิจัยมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น ดังนันก่
้ อนการดาเนินการ สิ่งที่นกั วิจยั ซึ่งเป็ นบุคคลภายนอกจะเข้ าไปดาเนินการ
จะต้ องมีการเตรี ยมชุมชนให้ พร้ อมที่จะร่วมดาเนินการกับนักวิจยั ได้ อย่าง รู้เท่าทัน
การเตรี ยมชุมชน เป็ นกระบวนการหนึ่งของการศึกษา เพื่อการพัฒนาชุมชนโดยกระบวนการมีส่วน
ร่วมของประชาชน ก่อนที่จะลงชุมชนนักวิจยั ที่เป็ นบุคคลภายนอกต้ องมีความเชื่ อพื ้นฐานในการทางานกับ
ประชาชน กล่าวคือ ต้ องมีความเชื่อ มั่นและเคารพในศักดิ์ศรี ของความเป็ นคน เชื่ อมั่นในศักยภาพของ
องค์กรชาวบ้ าน ยอมรับในความหลากหลายทางความคิด เชื่อมัน่ ในแนวทางการพัฒนาที่ยึ ด " คน " เป็ น
ศูนย์กลาง และเชื่อมัน่ ว่าการพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วมเป็ นกระบวนการเรี ยนรู้ที่ตอ่ เนื่อง (อรุณี เวียงแสง
และคณะ, 2547) การมีความเชื่อดังกล่าวเป็ นการเตรี ยมตัว เตรี ยมใจของนักวิจยั ซึ่งเป็ นคนภายนอก
เพื่อที่จะเข้ าสูช่ มุ ชนในเบื ้องต้ น เมื่อเตรี ยมความคิดของนักวิจยั ก่อนลงชุมชนดังกล่าวแล้ ว การเตรี ยมชุมชน
ก่อนการดาเนินกิ จกรรมการพัฒนา ตามลาดับดังนี ้ (สานักงานคณะกรรมการกองทุน หมู่บ้านและชุมชน
เมืองแห่งชาติ, 2544 )
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- สร้ างจิตสานึกและกระบวนการเรี ยนรู้ร่วมกัน ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การประชุม สัมมนา การ
พบปะพู ด คุย อย่ า งไม่ เ ป็ นทางการ เป็ นกระบวนการให้ ข้ อมู ล ข่ า วสาร เพื่ อ ให้ ประชาชนรั บ ทราบ
วัตถุประสงค์ รวมทัง้ เป็ นการสร้ างกระบวนการมีส่วนร่ วมให้ เกิดขึน้ ในเบื ้องต้ น คือการร่ วมคิด เพื่อนาสู่
กระบวนการมีส่วนร่ วมในขัน้ ตอนต่อไป คือการร่ วมตัดสินใจ ร่ วมทา ร่ วมติดตามตรวจสอบ และร่ วมรับ
ผลประโยชน์
- การคัดเลื อกผู้นาทางความคิดเข้ ามาร่ วมคิด ร่ วมทา เป็ นการแสวงหาผู้นาชุม ชนที่ มีความรู้
ความสามารถ เพื่อเข้ ามาร่วมกับคณะนักวิจยั ดาเนินกิจกรรมในพื ้นที่ตอ่ ไป
- การเสริ มสร้ างศักยภาพของผู้นาชุมชนและผู้เกี่ ยวข้ องให้ มีความรู้ ความสามารถ พร้ อมที่จ ะ
ร่วมกับคณะนักวิจยั เพื่อดาเนินกิจกรรมในพื ้นที่ตอ่ ไป
การเตรี ยมชุมชนนี ้ เป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการวิจยั แบบมีส่วนร่วม (PAR) โดยได้ ผสมผสานหลัก
คิดทังกระบวนการวิ
้
จยั เชิงปฏิบตั ิการ และการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมทังแนวคิ
้
ดเกี่ยวกับการเตรี ยม
ชุมชนเพื่อประยุกต์ใช้ ในกระบวนการวิจยั ครัง้ นี ้ต่อไป
ในการประยุกต์ PAR คณะที่ปรึ กษาได้ ออกแบบกิจกรรมในพื ้นที่ ตามขันตอนการด
้
าเนินงานของ
PAR (ดูหัวข้ อย่ อย 2.2.2.2) ดังนี ้คือ
3.1.1 การศึกษาชุ มชน (Community Study)
การศึกษาชุมชนมีวัตถุประสงค์ เพื่อทาความรู้ จักและวิเคราะห์สังคมขนาดเล็ก เช่น สังคม
ชาวเขาเผ่าต่างๆ สังคมในชนบท หมูบ่ ้ าน และชุมชนที่มีขนาดไม่ใหญ่นกั เป็ นต้ น
วิ ธี ก ารศึ ก ษาชุ ม ชนนี ม้ ี ลั ก ษณะพิ เ ศษ คื อ เป็ นการวิ จั ย แบบครอบจั ก รวาล (Holistic
Approach) กล่าวคือ เป็ นการศึกษารายละเอียดของสัมพันธภาพต่างๆ ที่มีอยู่ในแต่ละสังคมหรื อชุมชน
อย่างละเอียดทุกแง่ทกุ มุม เนื่องจากข้ อมูลทางสังคมและวัฒนธรรมในชุมชนส่วนใหญ่มีความหลากหลาย
และสลับซับซ้ อน
ประเภทของข้ อมูลที่ใช้ สาหรับการวิจยั ชุมชนนัน้ มีทงข้
ั ้ อมูลเชิงคุณภาพ (qualitative data)
เช่น ความรู้สกึ นึกคิด ชีวประวัติ อุดมการณ์ ประเพณีท้องถิ่น เป็ นต้ น และข้ อมูลเชิงปริ มาณ (quantitative
data) อาทิ รายได้ และประชากร เป็ นต้ น
อย่างไรก็ ตามเนื่ องจากการศึกษาชุม ชนเป็ นการศึกษาบริ บทของสัง คมขนาดเล็ก (ชุม ชน
เป้าหมาย) ดังนันผลลั
้
พธ์ที่ได้ จากการศึกษาจึงไม่ควรนาไปอ้ างอิง ให้ เป็ นตัวแทนสังคมส่วนใหญ่ ทาให้ ไม่มี
ความจาเป็ นต้ องใช้ วิธีการสุม่ ตัวอย่าง และประยุกต์สถิตอิ นุมาน เพื่อให้ ได้ ข้อสรุปของสังคมส่วนใหญ่
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ในการศึกษาชุมชนเป้าหมาย นักวิจัยทรัพยากรนา้ ชุมชนจะเป็ นผู้ดาเนินการจัดเก็บข้ อมูล
บริ บทชุมชน และร่วมกับคณะที่ปรึกษาทาการวิเคราะห์ชมุ ชน จากข้ อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้ รายละเอียด
ของวิธีการศึกษาอธิบายได้ ดงั นี ้
1) การศึกษาบริบทของชุมชน
คณะที่ ป รึ ก ษาศึก ษาสภาพทั่ว ไปของพื น้ ที่ เพื่ อ ที่ จ ะเข้ า ใจสภาพพื น้ ที่ ใ นเบื อ้ งต้ น วิ ธี
การศึกษาประกอบด้ วยขันตอนต่
้
างๆ ดังต่อไปนี ้คือ
ก. การศึกษาข้ อมูลชุมชนเบื ้องต้ น จากเอกสารและสิ่งพิมพ์ของหน่วยงานราชการส่วน
ท้ องถิ่น (เทศบาล/อบต.) และส่วนกลางที่เกี่ ยวข้ อง อินเตอร์ เน็ต เช่น ข้ อมูล กชช 2 ค และข้ อมูล จปฐ
ปี 2554 เป็ นต้ น และข้ อมูลจากเว็บไซด์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
ข. การสัมภาษณ์ และสนทนากลุ่ม ร่วมกับผู้นาชุมชน/ท้ องถิ่น เกี่ยวกับข้ อมูลเบื ้องต้ นของ
พื ้นที่ศกึ ษา สภาพปั ญหา สาเหตุ และแนวทางบริ หารจัดการอุทกภัยของชุมชน
2) การศึกษาข้ อมูลทัว่ ไปของชุมชน
การศึกษาบริ บทพื น้ ฐานของชุมชนเป็ นการศึกษาข้ อมูลทั่วไป สภาพเศรษฐกิจ สถานที่
สาธารณะ ทรัพยากรธรรมชาติ การบริ หารจัดการภายในชุมชน สภาพปั ญหา และการแก้ ไขปั ญหาอุทกภัย
รายละเอียดขันตอนการศึ
้
กษา ได้ แก่
ก. การจัด เก็ บ และศึก ษาข้ อ มูล ชุม ชน จากที่ ไ ด้ เ ก็ บ รวบรวมไว้ ด้ ว ยวิธี ก ารต่า งๆ ตาม
ประเภทของข้ อมูล โดยนักวิจัยทรั พยากรนา้ ชุมชน วิธีการศึกษาข้ อมูลชุมชนจะประยุกต์ใช้ เทคนิคการ
ประเมินชุมชนอย่างรวดเร็ ว (Rapid Rural Appraisal, RRA) ร่วมกับวิธีการศึกษาชุมชนอย่างมีส่วนร่วม
(Participatory Rural Appraisal, PRA) เข้ ากับข้ อมูลชุมชนจากประเภทต่างๆ ได้ แก่ ข้ อมูลซึ่งได้ จาก
แหล่งข้ อมูลทุติยภูมิ (กชช 2 ค ปี 2554 แหล่งข้ อมูลของหน่วยงานระดับท้ องถิ่น ฯลฯ) ข้ อมูลจากการ
สัม ภาษณ์ แนวลึกกับผู้ให้ ข่าวสาคัญ (Key-informant) ข้ อมูลจากการสนทนากลุ่ม และจากการส ารวจ
ชุมชน
ข. เครื่ องมือในการจัดเก็บข้ อมูลใช้ แบบสารวจชุมชน ซึ่ง ถูกปรับปรุ งมาจาก แบบสารวจ
ข้ อมูลพืน้ ฐานชุมชน เพื่อการบริ หารทรัพยากรนา้ ในหนังสือเรื่ อง “มาเป็ นนักวิ จัยทรัพยากรน้ ากันเถอะ”
ของกรมทรัพยากรน ้า แบบสารวจชุมชนนี ้แบ่งเป็ น 5 หัวข้ อ คือ
- ข้ อมูลทัว่ ไปของชุมชน
- สภาพเศรษฐกิจของชุมชน
- สถานที่สาธารณะของชุมชน
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- ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน
- การบริหารจัดการภายในชุมชน และสภาพปั ญหาอุทกภัย
ผู้ดาเนินการเก็บข้ อมูลคือนักวิจัยทรัพยากรนา้ ชุมชน ซึ่งได้ รับการเสริ มทักษะในการ
เก็บข้ อมูลชุมชนจากคณะที่ปรึ กษา ข้ อมูลแต่ละตอนจะใช้ วิธีการเก็บข้ อมูลที่เหมาะสม ตามประเภทของ
ข้ อมูล ถ้ าข้ อมูลที่จะเก็บรวบรวมเป็ นข้ อมูลเชิงคุณภาพ วิธีการสนทนากลุ่ม และการสัมภาษณ์เชิงลึก (indepth interview) จะถูกนามาประยุกต์ใช้ เป็ นหลัก แต่ถ้าข้ อมูลเป็ นเชิงปริ มาณ นักวิจยั ทรัพยากรน ้าชุมชน
จะใช้ วิธีการแจงนับในการเก็บข้ อมูล
ค. กลุ่มตัวอย่างของชุมชนเป้าหมายที่ใช้ ในโครงการฯ จะใช้ การคัดเลือกชุมชนเป้าหมาย
แบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) โดยมีกระบวนการคัดเลือกดังนี ้
- จัด กลุ่ม พื น้ ที่ ที่ มี คุณ สมบัติเ ป็ นชุม ชนเป้ าหมาย ตามข้ อ เสนอของผู้น าชุม ชน /
ท้ องถิ่น เป็ นกลุม่ ต้ นน ้า กลางน ้า และปลายน ้า
- ผู้นาชุมชน/ท้ องถิ่น ร่วมกันพิจาณาคัดเลือกชุมชน ที่ได้ รับอุทกภัย ดินถล่มรุนแรง
และชุมชนที่ใช้ เป็ นจุดสังเกตสาหรับเตือนภัย จานวนไม่น้อยกว่า 25 ชุมชน ครอบคลุมพื ้นที่ต้นน ้า กลางน ้า
และปลายน ้าของพื ้นที่ศกึ ษา
ในแต่ละชุม ชนเป้าหมาย นักวิจัยทรั พยากรนา้ ชุม ชนจะดาเนินการเก็บข้ อมูลระดับ
ชุมชน ส่วนที่เป็ นข้ อมูลระดับครัวเรื อนได้ แก่ จานวนครัวเรื อน จานวนประชากร จะใช้ วิธีการแจงนับทัง้
ชุมชน และสรุปผลเป็ นข้ อมูลระดับชุมชน เพื่อนามาใช้ ประโยชน์ในการวิเคราะห์สภาพปั ญหาอุทกภัยของ
ชุมชน
ง. แนวทางการประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูล
ข้ อมูลชุมชนที่เก็บรวบรวมมาได้ จะถูกวิเคราะห์ โดยจาแนกตามพืน้ ที่ต้นน ้า กลางนา้
ปลายน ้า และภาพรวมของลุม่ น ้า
ในการวิเ คราะห์ ข้อมูลเชิ ง คุณภาพ คณะที่ ปรึ กษาประยุกต์แนวทางการศึกษาและ
วิเคราะห์ชมุ ชนแบบ RRA เพื่อวิเคราะห์บริ บทของชุมชนที่สาคัญ (เช่น ความเป็ นมา และการเปลี่ยนแปลง
วิถีชี วิตของชุม ชน เป็ นต้ น ) โดยใช้ เ ส้ นเวลา (Time Line) ส่วนการวิเคราะห์ สภาพและปั ญหาชุม ชน
คณะทางานพิจารณาใช้ เทคนิคมายด์ แมพ (Mind Map) แต่ถ้าเป็ นการวิเคราะห์ศกั ยภาพของชุมชนและ
กลุ่มเทคนิค สวอท (Strength-Weakness-Opportunity-Threat, SWOT) จะถูกนามาใช้ เป็ นแนวทางการ
วิเคราะห์ สาหรับบริบทของชุมชนทัว่ ไป ซึง่ มีลกั ษณะข้ อมูลทัว่ ไปเป็ นเชิงคุณภาพ ทีมงานที่ปรึกษาจะใช้ การ
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วิเคราะห์เนื ้อหา (Content Analysis) ร่วมกับการวิเคราะห์เชิงเหตุผล (Logical Analysis) เป็ นแนวทางใน
การวิเคราะห์
การวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนดังกล่าวข้ างต้ น จะคาบเกี่ยวกับการวิเคราะห์การปรับตัวใน
ครัวเรื อนเพื่อการจัดการอุทกภัยที่มีผลกระทบกับวิถีชีวิตในครัวเรื อนด้ วย แนวทางการวิเคราะห์การปรับตัว
ของครัวเรื อนเมื่อประสบปั ญหาอุทกภัย จะใช้ วิธีการที่ผสมผสานกันระหว่างการวิเคราะห์เนื ้อหา (Content
Analysis) และการวิเคราะห์ตามช่วงเวลา (Time line) กล่าวคือ ข้ อมูลของวิถีชีวิตของประชาชนในชุมชนที่
ได้ จ ากการส ารวจและการสัม ภาษณ์ จะถูกนามาวิเ คราะห์ โดยเทคนิคการวิเคราะห์ เนื อ้ หา (content
analysis) โดยใช้ ชว่ งเวลาที่เกิดเหตุการณ์สาคัญเป็ นตัวจาแนกเพื่อศึกษาถึงวิถีชีวิตและการปรับตัวที่มีการ
พัฒนาการที่เปลี่ยนไปตามช่วงเวลา
อย่างไรก็ตามถ้ าข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องเป็ นเชิงปริ มาณ การแจงนับ และสถิติเชิงพรรณนา
(Descriptive Statistic) เช่น ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เป็ นต้ น จะถูกนามาใช้ ในการ
วิเคราะห์
3.1.2 การศึกษาประสิ ทธิผลการเสริมศักยภาพให้ กบั นักวิจัยทรัพยากรนา้ ชุ มชน
เนื่องจากโครงการนี ้ประยุกต์ PAR ในการบริ หารจัดการปั ญหาอุทกภัย ดังนันคณะที
้
่ปรึกษา
จึงจัดให้ มีกระบวนการพัฒนานักวิจยั ทรัพยากรน ้าชุมชน ซึง่ เป็ นประชาชน ผู้นาชุมชน และผู้แทนหน่วยงาน
ส่วนท้ องถิ่นให้ มีความรู้ ความเข้ าใจในวิธีการเก็บรวบรวมข้ อมู ลชุมชน และข้ อมูลอุตุ-อุทกวิทยา และการ
วิเ คราะห์ ข้อมูล ตามหลักวิช าการ สามารถวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุของอุทกภัย วางแผนและจัดทา
โครงการเพื่อลดผลกระทบชองปั ญหา และบริหารจัดการเครื อข่ายให้ เกิดความยัง่ ยืน
แนวทางในการประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลของการเสริ ม ศัก ยภาพนัก วิ จัย ทรั พ ยากร น า้ ชุม ชน
ประกอบด้ วย
1) การทดสอบความรู้ ในช่วงก่อ นและหลัง การดาเนินกิ จ กรรมการพัฒ นานักวิจัย โดยใช้
แบบทดสอบความรู้ความเข้ าใจในเนื ้อหาการอบรม ซึ่งคณะที่ปรึกษาจัดทาขึ ้น ในแต่ละข้ อ ผู้ตอบถูกได้ 1
คะแนน แต่ถ้ า ตอบผิ ด ได้ 0 คะแนน ผลลัพ ธ์ ข องการประเมิ น ถูก จ าแนกออกเป็ น 4 ระดับ คื อ มาก
ค่อนข้ างมาก ค่อนข้ างน้ อย และน้ อย โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยของสัดส่วนคะแนนที่ได้ ของกลุ่มนักวิจัย
ทรัพยากรน ้าชุมชน ซึง่ ทาการทดสอบ ดังนี ้คือ
0.00 - 0.25
น้ อย
0.26 - 0.50
ค่อนข้ างน้ อย
0.51 - 0.75
ค่อนข้ างมาก
0.76 – 1.00
มาก
สถาบันวิจยั และให้ คาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
G:\แก ้ไขรายงายวิจัย หล ังสวน_3_15 ต.ค. 56\5.บทที่ 3 วิธีการการศึกษา.doc

41

โครงการศึกษาวิจยั และพัฒนาวิถีชีวิตและบทบาทของชุมชนในพื ้นที่วิกฤติอทุ กภัย
กรณีศกึ ษาลุม่ น ้าภาคใต้

บทที่ 3
วิธีการศึกษา

คุณภาพของแบบทดสอบถูกประเมิน โดยตรวจสอบความถูกต้ องและสอดคล้ องกับเนื ้อหา ที่
ใช้ ในการจัดกิจกรรม (content validity) ก่อนที่จะนาคาถามทัง้ หมดไปใช้ และหาค่าความเชื่อมั่นของ
แบบทดสอบทังฉบั
้ บ (reliability) ด้ วยโปรแกรมสาเร็ จรู ป (SPSS/PC+) หากมีค่าความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 60
(0.60) ขึ ้นไป แสดงว่า แบบทดสอบมีคณ
ุ ภาพเพียงพอที่จะใช้ ทดสอบได้
2) การประเมินความรู้และความเข้ าใจของนักวิจยั ทรัพยากรน ้าชุมชน โดยใช้ การสนทนากลุ่ม
เพื่อร่วมกันแสดงความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะต่อกิจกรรมเสริมศักยภาพ หลังจากกิจกรรมสิ ้นสุด
3.1.3 แผนการดาเนินงาน
1) การจัดการ
คณะนักวิจัยจาก มธ. กาหนดให้ มี “ที ่ปรึ กษาภาคสนาม” ซึ่ง เป็ นนักวิจัยทรั พยากรนา้
ชุม ชน ในส่วนของข้ าราชการส่วนท้ องถิ่นในพืน้ ที่ ทาหน้ าที่ในการให้ คาปรึ กษา และกระตุ้นให้ นักวิจัย
ทรัพยากรน ้าชุมชน ดาเนินกิจกรรมในพื ้นที่อย่างต่อเนื่อง
ที่ปรึกษาภาคสนามเป็ นข้ าราชการส่วนท้ องถิ่นในพื ้นที่ ซึ่งคณะที่ป รึ กษาได้ พิจารณาแล้ ว
ว่า เป็ นผู้มีความรู้ความสามารถในการศึกษาชุมชนเป็ นอย่างดี มีความรู้และมีบทบาทหน้ าที่ ในการบริ หาร
จัดการน ้าในพื ้นที่ศกึ ษา และเป็ นผู้ที่ได้ รับการยอมรับจากชุมชน ที่ปรึกษาภาคสนามจะได้ รับการชี ้แจง และ
ฝึ กฝนกิจกรรมต่างๆจากทีมงานผู้เชี่ยวชาญเป็ นพิ เศษ เพื่อให้ สามารถให้ คาแนะนาแก่นกั วิจยั ทรัพยากรน ้า
ได้ และร่วมเป็ นคณะทางานร่วมกับคณะที่ปรึกษา ที่ปรึกษาภาคสนามได้ ถกู กาหนดให้ มีทงสิ
ั ้ ้น 2 คน
2) กระบวนการและกาหนดการของกิจกรรม
การดาเนินกิจกรรมการพัฒนานักวิจยั ทรัพยากรน ้าชุมชน ส่วนใหญ่ม่งุ เน้ นให้ นกั วิจยั ฯมี
ส่วนร่ วมในกิจกรรม ดังนันกระบวนการด
้
าเนินกิจกรรมจึงใช้ กิจกรรมกลุ่ม สลับกับการบรรยาย ฝึ กปฏิบตั ิ
จากสถานการณ์ จ าลองในห้ อ งบรรยาย และทดลองปฏิ บัติ ใ นพื น้ ที่ จ ริ ง โดยตารางที่ 3.1 น าเสนอ
กาหนดการของกิจกรรมการพัฒนานักวิจยั ทรัพยากรน ้าชุมชนและผู้รับผิดชอบ ซึ่งได้ ถกู ออกแบบโดยคณะ
ที่ปรึกษา ระหว่างช่วงการดาเนินงานโครงการ (10 ส.ค. 2555  9 ส.ค. 2556)
ก่อนที่จะมีกิจกรรมในสนามใดๆ คณะที่ปรึกษาจะตรวจสอบกับหน่วยงานส่วนท้ องถิ่นก่อน
ว่า กาหนดการการดาเนินกิจกรรมในสนามสามารถดาเนินการได้ ตามแผน (ดังตารางที่ 3.1) หรื อไม่ ถ้ ามี
อุปสรรคซึง่ ไม่คาดคิดเกิดขึ ้น ทาให้ นกั วิจยั ทรัพยากรน ้าชุมชนส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้ าร่วมกิจกรรมได้ คณะ
ที่ ปรึ ก ษาจะปรั บเปลี่ ยนกาหนดการตามความเหมาะสม โดยไม่ทาให้ โครงการฯ ล่า ช้ า แต่ถ้านักวิจัย
ทรั พ ยากรน า้ ชุม ชนบางส่ว นไม่ ส ามารถเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมได้ อ ย่า งกะทัน หัน ทัง้ ๆที่ ไ ด้ มี ก ารเชิ ญ แจ้ ง
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กาหนดการ และตอบตกลงเข้ าร่วมแล้ ว คณะที่ปรึกษาจะดาเนินการตามแผนที่กาหนด และจะทากิจกรรม
ในสนามเพิ่มเติมในภายหลัง เพื่อให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดของโครงการฯ
ในกระบวนการพัฒนานักวิจยั ทรัพยากรน ้าชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของตัวแทน
ชาวบ้ านของแต่ละชุมชนเป้าหมาย คณะที่ปรึ กษาได้ เตรี ยมการที่จะให้ นกั วิจยั ทรัพยากรน ้าชุมชนในส่วน
ของผู้แทน อบต./หน่วยงานส่วนท้ องถิ่นเป็ น “พี ่เลี ้ยง” ในการทากิจกรรมต่างๆ เช่น การเก็บรวบรวมข้ อมูล
โดยวิธีสนทนากลุม่ การทาโดรงการนาร่อง เป็ นต้ น นอกจากนี ้ทีมงานผู้เชี่ยวชาญยังได้ เตรี ยมเชิญผู้ร้ ู และผู้
มีประสบการณ์ ในหน่วยงานส่วนท้ องถิ่นต่างๆ เข้ าเป็ นที่ปรึกษาภาคสนาม สาหรับช่วยแก้ ปัญหาต่างๆ ซึ่ง
อาจเกิดขึ ้นในระหว่างดาเนินการวิจยั
ตารางที่ 3.1 กาหนดการของกิจกรรมการพัฒนานักวิจัยทรั พยากรนา้ ชุมชนและผู้รับผิดชอบ ซึ่ง
ได้ ถูกออกแบบโดยคณะที่ปรึกษา ระหว่ างช่ วงการดาเนินงานโครงการ 10 ส.ค. 2555 –
9 ส.ค. 2556
วัน/เดือน/ปี

กิจกรรม

17 - 19 ก.ย. 2555 กิจกรรมการรู้จกั ชุมชน เพื่อศึกษาข้ อมูลเบื ้องต้ นของชุมชน สร้ างสัมพันธภาพ
กับผู้นาชุมชน และการให้ ข้อมูลข่าวสารโครงการฯ
7 พ.ย. 2555
ปฐมนิเทศโครงการและชี ้แจงแนวทาง
การเก็บข้ อมูลชุมชนเบื ้องต้ น โดยใช้ แบบสารวจ
8 พ.ย. - 2 ธ.ค. นักวิจยั ทรัพยากรน ้าชุมชน ฝึ กการเก็บข้ อมูลชุมชนเป้าหมายเบื ้องต้ น โดยใช้
2555
แบบสารวจเป็ นเครื่ องมือสารวจชุมชน
3-4 ธ.ค. 2555 นักวิจยั ทรัพยากรน ้าฯ ส่งแบบสารวจข้ อมูลชุมชนเบื ้องต้ น ให้ ที่ปรึกษาเพื่อ
สรุปผลสาหรับใช้ เป็ นกรณีศกึ ษา
17 ธ.ค. 2555 การพัฒนาความรู้ความเข้ าใจของนักวิจยั ทรัพยากรน ้าฯเกี่ยวกับการเก็บ
09.00-12.00
รวบรวมข้ อมูลชุมชน
- มีการพิจารณาปรับแบบสารวจให้ มีความครบถ้ วน สอดคล้ องกับพื ้นที่มากขึ ้น
18 ธ.ค. 2555 การพัฒนาความรู้ความเข้ าใจของนักวิจยั ทรัพยากรน ้าฯ เกี่ยวกับแนวทางการ
09.00-12.00
วิเคราะห์ข้อมูลชุมชน
- ประเมินผลความรู้ความเข้ าใจการเก็บข้ อมูลชุมชนและการวิเคราะห์ชมุ ชน
19 ธ.ค. 2555 การพัฒนาความรู้ความเข้ าใจด้ านวิศวกรรม (ดูรายละเอียดในหัวข้ อ 3.3.2)
20 ธ.ค. 2555 20 ม.ค. 2556

- นักวิจยั ทรัพยากรน ้าชุมชน เก็บข้ อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน ตาม
แนวทางที่ได้ รับการพัฒนา
- ที่ปรึกษาภาคสนาม เยี่ยมชมการดาเนินการจัดเก็บข้ อมูล
- คณะที่ปรึกษาส่วนกลาง เยี่ยมชมการจัดเก็บข้ อมูล อย่างน้ อย 1 ครัง้
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ตารางที่ 3.1 (ต่ อ)
วัน/เดือน/ปี

กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

21 ม.ค. 2556
09.00- 15.30

นักวิจยั ทรัพยากรน ้าชุมชน คณะที่ปรึกษา และที่ปรึกษาภาคสนาม นาข้ อมูล
ชุมชน ร่วมกันสรุปและวิเคราะห์ข้อมูลเป็ นภาพรวมของลุม่ น ้า

22 ม.ค. 2556
09.00 - 15.30

 กิจกรรมการพัฒนานักวิจยั ทรัพยากรน ้าชุมชน เกี่ยวกับความรู้และทักษะ
ในการจัดทาแผนงาน และการเขียนโครงการ
 ประเมินผลความรู้เกี่ยวกับแผนงานและโครงการฯ
การคัดเลือกโครงการนาร่อง และชี ้แจงแนวทางการดาเนินการโครงการนา
ร่อง

นักวิจยั ทรัพยากรน ้า
ชุมชน คณะที่ปรึกษา และ
ที่ปรึกษาภาคสนาม
นักวิจยั ทรัพยากรน ้า
ชุมชน คณะที่ปรึกษา และ
ที่ปรึกษาภาคสนาม

23 ม.ค. 2556
09.00 – 12.30

24 ม.ค. 2556 -  นักวิจยั ทรัพยากรน ้าชุมชนดาเนินกิจกรรมนาร่องในพื ้นที่
17 มี.ค. 2556  ที่ปรึกษาภาคสนามเยี่ยมชมและติดตามผลการดาเนินงาน
18-19 มี.ค. 2556 - นักวิจยั ทรัพยากรน ้าฯ ดาเนินกิจกรรมนาร่องในพื ้นที่
- ที่ปรึกษาภาคสนามเยี่ยมชมและติดตามผลการดาเนินงาน
- ที่ปรึกษาเยี่ยมชมการดาเนินการโครงการนาร่ องในพื ้นที่
- คณะนักวิจยั (กรมทรัพยากรน ้า) ทัศนศึกษาดูงานบริ หารจัดการอุทกภัยชุมชน
20 มี.ค. 2556 เสริ มความรู้เกี่ยวกับการดาเนินโครงการและการบริ หารจัดการเชิงเครื อข่าย
09.00 - 12.30 ประเมินผลความรู้เกี่ยวกับการบริ หารจัดการเชิงเครื อข่าย

นักวิจยั ทรัพยากรน ้า
ชุมชน คณะที่ปรึกษา และ
ที่ปรึกษาภาคสนาม
นักวิจยั ทรัพยากรน ้า
ชุมชน คณะที่ปรึกษา และ
ที่ปรึกษาภาคสนาม
นักวิจยั ทรัพยากรน ้า
ชุมชน คณะที่ปรึกษา และ
ที่ปรึกษาภาคสนาม

นักวิจยั ทรัพยากรน ้า
ชุมชน คณะที่ปรึกษา และ
ที่ปรึกษาภาคสนาม
21 มี.ค. 2556 - นักวิจยั ทรัพยากรน ้าฯ ดาเนินกิจกรรมนาร่องในพื ้นที่
นักวิจยั ทรัพยากรน ้า
21 เม.ย. 2556 - ที่ปรึกษาภาคสนามเยี่ยมชมและติดตามผลการดาเนินงาน
ชุมชน คณะที่ปรึกษา และ
ที่ปรึกษาภาคสนาม
22 เม.ย. 2556 - นักวิจยั ทรัพยากรน ้าฯ ที่ปรึกษาภาคสนาม และคณะที่ปรึกษา ร่วมกันถอด
นักวิจยั ทรัพยากรน ้า
09.00 – 12.30 ความรู้ สรุปเป็ นบทเรี ยนการดาเนินงานที่ผา่ นมา
ชุมชน คณะที่ปรึกษา และ
ที่ปรึกษาภาคสนาม
23 เม.ย. 2556 - กิจกรรมการเสริ มสร้ างความเข้ มแข็งให้ กบั เครื อข่าย (เช่น พิจารณา
นักวิจยั ทรัพยากรน ้า
09.00 – 12.30 ระเบียบของเครื อข่าย มอบหมายผู้ประสานเครื อข่าย พิจารณาแผนกิจกรรม ชุมชน คณะที่ปรึกษา และ
ของเครื อข่าย)
ที่ปรึกษาภาคสนาม
- กิจกรรมประเมินผลการดาเนินงาน
3 ก.ค. 2556 การปั จฉิมนิเทศ (กิจกรรมการสัมมนาเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในการบริ หาร
นักวิจยั ทรัพยากรน ้า
90.00 – 12.00 จัดการอุทกภัยชุมชน )
ชุมชน คณะที่ปรึกษา และ
ที่ปรึกษาภาคสนาม
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3.2 แนวทางและหลักเกณฑ์ ประเมินสถานการณ์ อทุ กภัย
คณะที่ ปรึ กษา ได้ พัฒ นาแนวทาง/หลักเกณฑ์ ป ระเมิ น สถานการณ์ อุ ท กภัย ให้ ส ามารถท านาย
อุทกภัยได้ อย่างแม่นยา และคาดการณ์อทุ กภัยล่วงหน้ าได้ ยาวนานเพียงพอ ที่จะเตรี ยมพร้ อมรับมือ ดังนี ้
- ติดตามข้ อมูลพายุจร ซึ่งจะมีอิทธิพลทาให้ ฝนตกหนักในพื ้นที่ ศกึ ษา จากกรมอุตนุ ิยมวิทยา และ
กระจายข่าวสาร ให้ ประชาชนในพื ้นที่ได้ ทราบเป็ นระยะ ผ่านทางเครื อข่ายนักวิจยั ทรัพยากรน ้าชุมชนของ
โครงการฯ
- คัดเลือกสถานีวดั น ้าฝนและน ้าท่าทังหมดในพื
้
้นที่ศกึ ษา ที่จะใช้ สาหรับติดตามปริ มาณน ้าฝนและ
น ้าท่า จากเครื อข่ายสถานีอตุ ุ-อุทกวิทยา และสถานีโทรมาตร ของกรมชลประทาน กรมอุตนุ ิยมวิทยา และ
กรมทรัพยากรน ้า
- คานวณหาขนาดของฝนรายวันสูงสุด ที่รอบปี การเกิดซ ้า (return period) ต่างๆ ของทุกสถานี ซึ่ง
ถูกคัดเลือก โดยใช้ ทฤษฎีแจกแจงความน่าจะเป็ นแบบกัมเบล - Gumbel - (Linsley et al., 1988 ;
Viessmann and Lewis, 2003) สาหรับเฝ้าระวังและเตือนอุทกภัยในพื ้นที่ศกึ ษา ขนาดฝนวิกฤติจะถูก
กาหนดร่วมกัน ระหว่างประชาชนและเครื อข่ายนักวิจยั ทรัพยากรน ้าชุมชน โดยอ้ างอิงกับข้ อมูลความถี่ของ
การเกิดอุทกภัยในพื ้นที่ ในกรณีที่ไม่มีข้อมูลฝนรายวันสูงสุดในชุมชนเป้าหมายที่พิจารณา ขนาดฝนวิกฤติ
ในชุมชนนี ้จะใช้ ของพื ้นที่ข้างเคียงซึง่ มีข้อมูล
- พัฒนาความสัมพันธ์ ระหว่างระดับนา้ สู งสุดของสถานีต้นน ้า และสถานีปลายนา้ และแสดง
ระยะเวลาการเคลื่อนตัวของน ้าหลาก ระหว่างสถานีในพื ้นที่ดงั กล่าว ความสัมพันธ์ที่พฒ
ั นาขึ ้นต้ องคานึงถึง
น ้าในลุ่มน ้าสาขาอื่นๆด้ วย ไม่ใช่พิจารณาเฉพาะสถานีฐานในลุ่มน ้าเท่านัน้ การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์
ของน ้าท่าเพิ่มเติม จะพิจารณาจากเหตุการณ์ อทุ กภัย ที่เคยเกิดขึ ้นจริ งในอดีตเท่านัน้ คณะที่ปรึกษาจะไม่
ประยุกต์ แ บบจ าลองอุท กวิ ทยา และแบบจ าลองการเคลื่ อนตัวของนา้ หลาก ที่ ใ ช้ กัน อย่างแพร่ หลาย
เนื่องจากมีข้อจากัดในเรื่ องข้ อมูล ระยะเวลาการดาเนินงาน และงบประมาณของโครงการฯ
โดยสรุป แนวทาง/หลักเกณฑ์ประเมินสถานการณ์อทุ กภัยที่เสนอ เน้ นการติดตาม และใช้ ข้อมูลพายุ
ฝน ร่ วมกับข้ อมูลน ้าท่า เพื่อทาให้ ระบบสามารถส่งสัญญาณเตือนอุทกภัยล่วงหน้ าได้ นานขึ ้น เนื่องจาก
ติดตามเหตุปัจ จัยของอุทกภัย ตัง้ แต่ตอนก่อตัวเป็ นพายุจ รในทะเล และประเมิ นสถานการณ์ อุทกภัย
ต่อเนื่องมาเป็ นฝน จนกระทัง่ ถึงน ้าหลากในที่สดุ
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3.3 วิธีการจัดทาแผนทีแ่ สดงพืน้ ทีเ่ สี่ ยงอุทกภัย
การจัดทาแผนที่แสดงพื ้นที่เสี่ยงอุทกภัยของพื ้นที่ศกึ ษาใช้ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic
Information System: GIS) ร่วมกับหลักการวิเคราะห์ศกั ยภาพเชิงพื ้นที่ (Potential Surface Analysis:
PSA) มีขนตอนดั
ั้
งนี ้
3.3.1 ขั้นตอน
1) การกาหนดปั จจัยที่มีผลต่อการเกิดอุทกภัย จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ องโดย
พิจารณาจากปั จจัยทางกายภาพที่คาดว่าน่าจะมีผลต่อการเกิดอุทกภัยในพื ้นที่ศกึ ษา ซึ่งได้ กาหนดปั จจัยไว้
ทังหมด
้
8 ปั จจัย ได้ แก่ ปริ มาณน ้าฝน พื ้นที่น ้าท่วมในอดีต ความลาดชันของพื ้นที่ ความสูงจาก
ระดับน ้าทะเลความหนาแน่นของทางน ้า สิ่งกีดขวางทางน ้า (เส้ นทางคมนาคม) ความสามารถในการ
ระบายน ้าของดิน และการใช้ ประโยชน์ที่ดนิ (สิ่งปกคลุมดิน)
2) การเก็บรวบรวมข้ อมูลอุทกภัยและกายภาพของพื ้นที่ศึกษาแบบปฐมภูมิ ซึ่งได้ จากการ
สารวจในพื ้นที่ศกึ ษา โดยการสอบถามจากชาวบ้ านในชุมชน และข้ อมูลข้ างต้ นแบบทุติยภูมิจากหน่วยงาน
ต่างๆ (เช่น กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมพัฒนาที่ดิน เป็ นต้ น) ตลอดถึงแหล่งข้ อมูลอื่นๆ ได้ แก่
โครงการศึกษาวิจยั ทางด้ านวิศวกรรมแหล่งน ้าในอดีต บทความ ข่าวสาร หนังสือพิมพ์ และเว็บไซต์ (Web
Site) ต่างๆ
3) การวิเคราะห์พื ้นที่เสี่ยงอุทกภัย ทาได้ โดยการกาหนดเกณฑ์ของข้ อมูลต่างๆ ว่าทาให้ เกิด
อุทกภัยในพื ้นที่รุนแรงมากน้ อยเพียงใด เกณฑ์ที่กาหนดจะได้ มากจากการทบทวนจากเอกสารทางวิชาการ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง (มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ , 2540; สานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้ อม, 2541;
สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2542)
4) การวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้ วย
ก. การให้ คา่ น ้าหนักความเหมาะสม Wj ของปั จจัย j (j = 1,…,8) และการให้ คา่ เกณฑ์
ความเสี่ยงอุทกภัย Rj ของปั จจัย j ที่ใช้ ในการศึกษา โดยปั จจัยใดที่มีอิทธิพลหรื อมีความสัมพันธ์ตอ่ การเกิด
อุทกภัยมากกว่า จะกาหนดให้ มีคา่ ถ่วงน ้าหนักที่สงู กว่า ปั จจัยที่มีอิทธิพลหรื อมีคา่ ความสัมพันธ์น้อยกว่า
ซึง่ กาหนดให้ คา่ น ้าหนักคะแนนอยูใ่ นช่วง 0 - 10 โดยการให้ คา่ น ้าหนักคะแนนความเหมาะสมของปั จจัย Wj
คะแนน 0 หมายถึง ปั จจัยที่ไม่มีความเหมาะสมในการศึกษา คะแนน 1 หมายถึง ปั จจัยที่มีความเหมาะสม
ในการศึกษาน้ อยที่สดุ คะแนน 10 หมายถึง ปั จจัยที่มีความเหมาะสมในการศึกษามากที่สดุ ส่วนการให้ คา่
เกณฑ์ความเสี่ยงอุทกภัย Rj คะแนน 0 หมายถึง กลุ่มหรื อระดับของปั จจัยที่ไม่ส่งผลต่อการเกิดอุทกภัย
คะแนน 1 หมายถึง กลุม่ หรื อระดับของปั จจัยที่ส่งผลต่อการเกิดอุทกภัยน้ อยที่สดุ และคะแนน 10 หมายถึง
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กลุ่มหรื อระดับของปั จจัยที่ส่งผลต่อการเกิดอุทกภัยมากที่สุด ซึ่งค่าถ่วงน ้าหนักจะได้ จากการเฉลี่ยค่า
คะแนนจากแบบสอบถามความเห็นของผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานในสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง และความ
คิดเห็นของชาวบ้ านในชุมชน
ข. การซ้ อนทับแผนที่และการคานวณหาค่าคะแนนของข้ อมูลในแต่ละชันปั
้ จจัย โดยทา
การรวมค่าคะแนนของข้ อมูลที่ได้ รับการถ่วงน ้าหนักแล้ วของแต่ละปั จจัย ซึ่งจะทาให้ ได้ พื ้นที่ที่มีคา่ คะแนน
รวมต่างๆ กัน ซึง่ การคิดค่าคะแนนรวมในการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดระดับความเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย ดัง
สมการ (3.1)
S = (R1W1)+(R2W2)+(R3W3)+(R4W4)+(R5W5)+(R6W6)+(R7W7)+(R8W8)

(3.1)

ถ้ าผลลัพธ์คา่ S ที่ได้ มีคา่ สูง แสดงว่าพื ้นที่นนมี
ั ้ ความเสี่ยงอุทกภัยสูง
ค. การแบ่งระดับความเหมาะสมของพื ้นที่คะแนนรวมของปั จจัยเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย
(ค่า S) จะถูกนามาแบ่งระดับความเหมาะสมของพื ้นที่ โดยใช้ คา่ เบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)
มากาหนดค่าพิสยั (range) ของคะแนนในแต่ละช่วงชัน้ (class interval) ดังสมการ (3.2)
(3.2)
ในการศึกษานี ้จะแบ่งจานวนชันความเสี
้
่ยงอุทกภั ยออกเป็ น 4 ชัน้ คือ พื ้นที่เสี่ยง
อุทกภัยระดับสูง พื ้นที่เสี่ยงอุทกภัยระดับปานกลาง พื ้นที่เสี่ยงอุทกภัยระดับต่า และพื ้นที่ไม่เสี่ยงอุทกภัย
ง. จัดทาแผนที่แสดงพื ้นที่เสี่ยงอุทกภัย
3.3.2 การนาเสนอผลลัพธ์ การวิเคราะห์
ผลลัพ ธ์ การวิเ คราะห์ จ ะถูก นาเสนอในรู ปของแผนที่ แ สดงพื น้ ที่ เ สี่ ย งอุทกภัยระดับลุ่ม น า้
มาตราส่วน 1:50,000 และระดับ อบต. มาตราส่วน 1:4,000 โดยให้ หมายรวมถึงชุมชนเป้าหมายด้ วย
ข้ อมูลซึง่ ต้ องแสดงในแผนที่ต้องประกอบไปด้ วย
- ระดับความเสี่ยงอุทกภัย
- ตาแหน่งที่ตงของชุ
ั้
มชนเป้าหมาย
- ตาแหน่งที่ตงสถานที
ั้
่ราชการ และหน่วยงานที่สาคัญ
- ตาแหน่งเครื อข่ายสถานีตรวจวัดอุทกวิทยา
- ตาแหน่งเครื อข่ายการเฝ้าระวังเตือนภัยระดับชุมชน สถานที่หลบภัย
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- ตาแหน่งชุมชนที่มีภมู ิปัญญาท้ องถิ่น/แนวทางปฏิบตั ทิ ี่ดี
- ถนนที่ใช้ ระหว่างเกิดอุทกภัย
- ที่ตงและรายละเอี
ั้
ยดของเครื อข่ายนักวิจยั ทรัพยากรน ้าชุมชนสาหรับประสานงาน
- ทางน ้า ขอบเขตพื ้นที่น ้าท่วมในอดีตในแต่ละครัง้ ที่สาคัญ
- ขอบเขตตาบล
สาธารณประโยชน์

ชุม ชน

พื น้ ที่ อยู่อาศัย

พื น้ ที่ ทากิ น

และพื น้ ที่ ป่าไม้ ห รื อ พื น้ ที่

- เส้ นชันความสู
้
ง ระยะห่าง 20 ม. มาตราส่วน 1:50,000 และระยะห่างแต่ละเส้ น 2 ม.
สาหรับความละเอียด 1:4,000
นักวิจัย ทรั พ ยากรนา้ ชุม ชนจะมี ส่ว นร่ วมในการส ารวจสภาพแวดล้ อ มทางกายภาพ และ
สภาพแวดล้ อมทางสังคม เพื่อให้ เกิดการยอมรับ และประยุกต์ใช้ แผนที่ที่จดั ทาขึ ้น สาหรับบริ หารจัดการ
อุทกภัยอย่างมีประสิทธิภาพ

3.4 เว็บบล็อกของโครงการ
เพื่ อเป็ นการประชาสัม พันธ์ โครงการ รายงานความก้ าวหน้ าโครงการ ถ่ายทอดผลการวิจัย
แลกเปลี่ยนความรู้ และความคิดเห็น ระหว่างชุมชนเป้าหมาย ที่ปรึกษา กรมทรัพยากรน ้า หน่วยงาน
ราชการและเอกชน และภาคส่วนต่างๆ ให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เว็บบล็อก (weblog) ซึ่งเป็ นหนึ่งใน
บริการการแลกเปลี่ยนข่าวสารและความคิดเห็นจึงถูกนามาใช้ กบั โครงการนี ้
เว็บบล็อกคือเว็บไซต์ (website) รูปแบบหนึ่ง ซึ่งมีการจัดเรี ยงตามลาดับเวลา เรื่ องล่าสุดอยู่บน ส่วน
เรื่ องเก่าอยู่ล่าง โดยผู้เขียนจะเขียนบทความ หรื อนาเสนอข้ อมูลลงในเว็บบล็อก เมื่อผู้อ่านเข้ ามาค้ นหา
ข้ อมูลในเว็บบล็อก ผู้อ่านสามารถโต้ ตอบกับผู้เขียนได้ โ ดยผ่านทางกล่องแสดงความคิดเห็น เว็บบล็อกจึง
เป็ นเครื่ องมือในการสื่อสารแบบ 2 ทาง เพื่อสื่อสารข้ อมูลข่าวสารต่างๆของโครงการ ไปยังผู้เกี่ยวข้ องทุก
ภาคส่วน และเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูเกี่ ยวข้ องรวมทัง้ นักวิจัยทรัพยากรนา้ ชุมชน ได้ เข้ ามาแลกเปลี่ยนข้ อมูล
ข่าวสารต่างๆ ในเว็บบล็อกของโครงการ โดยเนื ้อหาของเว็บบล็อกของโครงการครอบคลุมเนื ้อหาต่าง ๆ
ดังนี ้
- ความก้ าวหน้ าของการดาเนินงานโครงการ
- องค์ความรู้และภูมิปัญญาที่ใช้ ในการจัดการปั ญหาอุทกภัย
- ข้ อคิดเห็นต่อโครงการ
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ทังนี
้ ้ในการสื่อสาร 2 ทาง โดยเว็บบล็อกนัน้ ผู้เกี่ยวข้ องทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็ นนักวิจยั ทรัพยากรน ้า
ชุมชน ข้ าราชการในองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ประชาชนในชุมชน และผู้สนใจ สามารถเชื่อมต่อเข้ ามา
ค้ นหา เขียน และอ่านข้ อมูล รวมถึงแจ้ งข่าวสาร และให้ ข้อเสนอแนะต่างๆได้ ในเว็บบล็อก ดังกล่าว โดย
สามารถเชื่อมต่อได้ โดยตรง หรื อผ่านทางเว็บไซต์ของกรมทรัพยากรน ้า
1) เครื่ องมือและอุปกรณ์
จัดเตรี ยมอุปกรณ์ได้ แก่ เครื่ องคอมพิวเตอร์ เครื่ องสแกนเนอร์ กล้ องดิจิตอล จัดหาโปรแกรม ซึ่ง
ใช้ ในการสร้ างเว็บไซต์ เช่น โปรแกรม EditPlus และ Adobe Dreamweaver สาหรับพัฒนาการเขียนเว็บ
เพจ (web page) โปรแกรม Adope Photoshop สาหรับสร้ างและตกแต่งภาพ โปรแกรม FTP สาหรับนา
ไฟล์ขึ ้น (upload file) จากเครื่ องคอมพิวเตอร์ ไปยังเครื่ อง server (WS_FTP, FileZilla) โปรแกรม
WordPress สาหรับสร้ างบล็อก (Blog) และโปรแกรม SnagIT สาหรับจับ (capture) รูปภาพหน้ าจอ เป็ นต้ น
2) วิธีการ
ก. ออกแบบโครงสร้ างเว็บไซต์ โดยจัดหมวดหมู่ และเรี ยงลาดับของเนื ้อหา
ข. จัดทาแผนผังโครงสร้ างเว็บไซต์ ซึ่งจะแสดงถึงโครงสร้ างข้ อมูล ลาดับชัน้ และการเชื่อมโยง
ต่างๆอย่างชัดเจน โดยเริ่มจากหน้ าหลัก (Homepage) จนถึงหน้ าย่อยต่างๆ ทังหมด
้
ค. วางระบบนาทาง (navigation) ที่จะนาผู้ชมไปยังหน้ าต่างๆของเว็บไซต์ ให้ สามารถเข้ าถึง
ข้ อมูลที่ต้องการได้ อย่างรวดเร็ ว และรู้ ว่ากาลังอยู่ส่วนใดของเว็บไซต์ นอกจากนี ้จะทาการกาหนดบทบาท
ของผู้ใช้ แต่ล ะกลุ่ม ให้ ส ามารถเข้ า ถึง หน้ า เว็ บเพจได้ อย่า งมี ขอบเขต ตามสิ ทธิ ที่ วางไว้ เ ท่านัน้ โดยมี
องค์ประกอบของระบบดังนี ้
 เครื่ องนาทาง
- เมนูหลัก สาหรับเชื่อมโยงไปยังหน้ าหัวข้ อหลักของเว็บไซต์ ซึ่งอยู่ด้านบนของเว็บเพจ
ทุกหน้ า
- เมนูเฉพาะกลุ่ม สาหรับเชื่อมโยงเว็บเพจปั จจุบนั กับเว็บเพจอื่นภายในกลุ่มย่อยที่มี
เนื ้อหาเกี่ยวเนื่องกัน
- เครื่ องมือเสริ ม สาหรับช่วยการทางานของเมนู เช่น ช่องค้ นหาข้ อมูล (Search Box)
เมนูดร็อปดาวน์ (Drop-Down menu) และแผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
 เครื่ องมือบอกตาแหน่ง (Location Indicator) สาหรับแสดงตาแหน่งของผู้ชมในเว็บไซด์
ซึง่ มีได้ หลายรูปแบบ เช่น ข้ อความภาพกราฟฟิ กที่แสดงชื่อ web page หรื อข้ อความบ่งชี ้ เป็ นต้ น
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3) ส่วนประกอบของ web page แบ่งออกเป็ นส่วนต่างๆดังนี ้คือ (ดูภาพที่ 3.1 ประกอบ)
- ส่วนหัว (header) เป็ นส่วนที่ผ้ ชู มจะเห็นเป็ นส่วนแรก เมื่อเข้ ามาในบล็อก และเป็ นส่วนที่
สาคัญที่สดุ ซึง่ แสดงให้ เห็นเอกลักษณ์ของบล็อก เพื่อให้ เกิดการจดจา
- ส่วนเนื ้อหา (content area) จะอยู่ตอนกลางของหน้ า แสดงเนื อ้ หาของโครงการซึ่งเป็ นส่วนที่
ผู้ชมจะใช้ เวลาจดจ่ออยู่นานที่สุด เนือ้ หาต้ องง่ายต่อการอ่าน โดยวางโครงสร้ างเนือ้ หาเรี ยงตามลาดับ
ความสาคัญ
- เมนูหลัก (main menu) เป็ นชุดของการเชื่อมโยง ที่จะนาไปสู่ส่วนอื่นๆ ซึ่งแตกต่างกันอย่าง
ชัดเจน โดยทัว่ ไปจะวางไว้ ใกล้ กบั ส่วนหัว
- เมนูย่อย (sub-menu) เป็ นชุดของการเชื่อมโยง ที่จะนาผู้ชมไปยังส่วนย่อยอื่นๆ ของเนื ้อหา
ซึ่งอยู่ในเมนูหลักเดียวกัน โดยทัว่ ไปจะอยู่ด้านข้ าง เมนูย่อยนีส้ ่วนใหญ่จะเชื่อมโยงไปยังข้ อมูลซึ่งน่าสนใจ
ที่สดุ หรื อเชื่อมโยงชุดข้ อมูลซึง่ มีหลายตอน
- หัวเรื่ อง (headline) คือหัวเรื่ องของแต่ละชุดข้ อมูล ซึง่ มีไว้ เพื่อดึงดูดความสนใจผู้อา่ น
- ส่วนแสดงความคิดเห็น (comments) เป็ นส่วนที่มีการแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับข้ อมูล
ข่าวสาร ระหว่างผู้อา่ น/ผู้เยี่ยมชมด้ วยกันเอง ส่วนนี ้ถูกออกแบบให้ ง่ายต่อการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดย
แยกแต่ละความคิดเห็นถูกกาหนดหมายเลข เพื่อให้ ง่ายต่อการอ้ างอิง
- ส่วนท้ ายของข้ อมูล (post’s footer) อยู่ระหว่างบรรทัดสุดท้ ายของชุดข้ อมูลกับส่วนแสดง
ความคิดเห็น ซึง่ เป็ นส่วนที่ชกั จูงผู้อา่ นไปยังข้ อมูลอื่นๆที่สาคัญและเกี่ยวข้ อง
- ส่วนท้ ายของบล็อก (footer) เป็ นส่วนที่สามารถนาเมนูย่อยมาใส่ไว้ เพื่อลดความแออัดของ
เมนูย่อยด้ านข้ างของบล็อก โดยจะนาข้ อมูลที่น่าสนใจ และข้ อมูลแนะนา เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้ องกับโครงการ
และการติดต่อกับโครงการ ลงไปในส่วนนี ้
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ภาพที่ 3.1 ตัวอย่ างรู ปแบบเว็บเพจของโครงการ
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บทที่ 4
พืน้ ที่ศึกษา
4.1 การคัดเลือกพืน้ ทีศ่ ึกษา
สถานการณ์อทุ กภัย ภูมิประเทศของภาคใต้ เป็ นคาบสมุทร ซึ่งทาให้ ฝนตกชุกทัว่ ทังภาคตลอดปี
้
และ
ส่งผลให้ อทุ กภัยของพื ้นที่ล่มุ น ้าในภาคใต้ โดยทัว่ ไปมีลกั ษณะร่ วมกัน กล่าวคือ ในบริ เวณที่เป็ นต้ นกาเนิด
ของแม่น ้าต่างๆ ซึง่ เป็ นบริเวณภูเขา เมื่อเกิดฝนตกหนักติดต่อกันหลายๆ วัน ประกอบกับมีการตัดไม้ ทาลาย
ป่ า ทาให้ เกิดน ้าป่ าไหลหลากเข้ าท่วมในพื ้นที่อย่างรวดเร็ ว นอกจากนันแล้
้ วในบางพื ้นที่ยงั เกิดปั ญหาดิน
ถล่มร่ วมอีกด้ วย ส่วนพื ้นที่กลางน ้า ซึ่งเป็ นพื ้นที่เชิงเขาต่อเนื่องไปถึงพื ้นที่ราบลุ่มริ มแม่น ้า เมื่ อฝนตกหนัก
จะเกิดน ้าล้ นตลิ่งและท่วมขังในพื ้นที่ล่มุ สาหรับพื ้นที่ปลายน ้า ซึ่งเป็ นพื ้นที่ติดชายฝั่ งทะเล โดยธรรมชาติ
แล้ วพื ้นที่บริเวณนี ้ควรเป็ นแนวทางน ้าที่ระบายลงสูท่ ะเล แต่เมื่อมีการพัฒนาเมือง กลับมีการสร้ างถนนสาย
หลักขนานไปกับชายฝั่ งทะเล ดัง นีแ้ ล้ วจึงเป็ นการสร้ างทางขวางทิศทางการระบายนา้ หลากลงสู่ทะเล
ประกอบกับเปิ ดช่องทางระบายน ้าลอดถนนต่างๆใหญ่ไม่พอ เมื่อเทียบกับปริ มาณน ้าที่ไหลทะลักเข้ ามา ยิ่ง
ไปกว่านันแล้
้ วอิทธิพลของการขึ ้นลงของน ้าทะเลในแต่ละวันก็เป็ นอุปสรรคที่สาคัญอีกประการหนึ่งในการ
ระบายน ้าออกจากพื ้นที่ด้วย เพราะน ้าไม่สามารถระบายได้ ตลอดเวลา ต้ องรอระบายเฉพาะช่วงเวลาที่น ้า
ทะเลลงเท่านัน้
สาหรับปั ญหาการพังทลายของหน้ าดินในพื ้นที่ล่มุ น ้าภาคใต้ จากข้ อมูลของกรมพัฒนาที่ดิน พบว่า
ในพืน้ ที่ล่มุ น ้าคลองท่าตะเภามีปัญหาการใช้ ที่ดินไม่เหมาะสม เพราะใช้ พื ้นที่ภูเขาและที่ลาดชั นสูงปลูก
ยางพารา ปาล์มน ้ามัน กาแฟ และไม้ ผลผสม ทาให้ เกิดการชะล้ างพังทลายมาก อย่างไรก็ตามปั ญหาการ
พังทลายของหน้ าดินในลุ่มน ้าภาคใต้ ฝั่งตะวันออกตอนบนยังรุนแรงน้ อยเป็ นส่วนใหญ่ มีเพียงบางพื ้นที่ใน
ลุ่มน ้าคลองกลาย ซึ่งครอบคลุมจังหวัดนครศรี ธรรมราชและสุราษฎร์ ธานีเท่านั น้ ที่มีปัญหาการพังทลาย
ของหน้ าดินค่อนข้ างรุ นแรง ส่วนลุ่มน ้าภาคใต้ ฝั่งตะวันตกตอนบน ซึ่งครอบคลุมพื ้นที่จงั หวัดระนองและ
พังงา มีปัญหาการพังทลายของหน้ าดิน และทรัพยากรที่ดินเสื่อมโทรม ในระดับปานกลางถึงรุ นแรงมาก
ประมาณร้ อยละ 11.27 ของพื ้นที่ลมุ่ น ้าทังหมด
้
ลุม่ น ้าในภาคใต้ สามารถแบ่งได้ เป็ น 2 กลุม่ ลุม่ น ้าหลัก คือกลุม่ ลุม่ น ้าภาคใต้ ฝั่งตะวันตก และกลุ่มลุ่ม
นา้ ภาคใต้ ฝั่ง ตะวันออก ซึ่ง ประกอบด้ วยลุ่ม นา้ ย่อยคื อ ลุ่ม น า้ ภาคใต้ ฝั่ง ตะวันออก ลุ่ม น า้ ตาปี ลุ่ม น า้
ทะเลสาบสงขลา และลุม่ น ้าปั ตตานี โดยลุม่ น ้าต่างๆ ล้ วนประสบปั ญหาอุทกภัยด้ วยกันทังสิ
้ ้น จากโครงการ
ศึกษาในอดีตเกี่ยวกับลุ่มน ้าทังหมดโดยกรมทรั
้
พยากรน ้า เช่น โครงการวิจยั ด้ านทรัพยากรน ้า การบริ หาร
จัด การทรั พ ยากรน า้ แบบผสมผสาน (IWRM) ในพื น้ ที่ ลุ่ม น า้ ทะเลสาบสงขลา (กรมทรั พ ยากรน า้
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, 2554) โครงการจัดทาแผนรวมการบริ หารจัดการทรัพ ยากรนา้ ในพื น้ ที่ ลุ่ม นา้ ตาปี (กรมทรัพ ยากรนา้ ,
2549ก) โครงการจัดทาแผนรวมการบริ หารจัดการทรัพยากรนา้ ในพืน้ ที่ลุ่มนา้ ฝั่ งตะวันออกและปั ตตานี
(กรมทรัพยากรน ้า, 2549ข) และโครงการจัดทาแผนรวมการบริ หารจัดการทรัพยากรน ้าในพืน้ ที่ล่มุ น ้าฝั่ ง
ตะวันตก (กรมทรัพยากรนา้ , 2549ค) เป็ นต้ น พบว่า อุทกภัยในพืน้ ที่ลุ่มนา้ เหล่านีม้ ี ลักษณะร่ วมกันคือ
เกิดขึ ้นอย่างฉับพลันแต่ไม่ท่วมขัง เพราะสามารถระบายลงทะเลได้ อย่างรวดเร็ ว ดังนันในการศึ
้
กษาครัง้ นี ้
คณะผู้วิ จัย จึง ท าการคัด เลื อ กพื น้ ที่ ลุ่ม น า้ เพี ย งแห่ ง เดี ย วในภาคใต้ เพื่ อ มาเป็ นตัว แทนในการศึก ษา
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกพื ้นที่ศกึ ษาพิจารณาตามปั จจัยที่สาคัญ ดังนี ้
- พื ้นที่ศกึ ษาควรจะแสดงถึงลักษณะการเกิดปั ญหาอุทกภัยที่คล้ ายคลึงกับพื ้นที่ล่มุ น ้าส่วนใหญ่ใน
ภาคใต้
- ลักษณะทางภูมิ ประเทศของพื น้ ที่ ศึกษาควรคล้ ายคลึง กับของลุ่ม นา้ ส่วนใหญ่ ในภาคใต้ คื อ
ทางด้ านต้ นน ้าเป็ นภูเขา เชื่ อมต่อด้ วยพื ้นที่ราบสลับกับเชิงเขาในช่วงกลางน ้า และปลายน ้าเป็ นที่ราบลุ่ม
โดยมีจุดไหลออกของน ้าที่ทะเล หรื อมหาสมุทร ลักษณะทางกายภาพเช่นนี ้จะส่งผลให้ อุทกภัยในภาคใต้
แตกต่างจากอุทกภัยในภาคอื่นของประเทศไทย
- ลักษณะของลาน ้าในพื ้นที่ศกึ ษา ควรมีลกั ษณะคล้ ายคลึงกับลักษณะของลาน ้าสาขาของในลุ่ม
น ้าส่วนใหญ่ของลุ่มน ้าในภาคใต้ กล่าวคือ จะเป็ นลาน ้าสายสันๆ
้ ซึ่งเชื่อมต่อเข้ ากับแม่น ้าสายหลักในพื ้นที่
ที่ทาหน้ าที่ระบายน ้าออกสูท่ ะเลต่อไป
- พื ้นที่ศึกษาควรมีความร่ วมมือของชุมชนและศักยภาพของชุมชนมีความพร้ อมที่จะพัฒนา อาจ
พิจารณาจากการที่มีเครื อข่ายของชุมชนที่มีอยูแ่ ล้ ว และมีกิจกรรมกลุม่ อย่างต่อเนื่อง
- พื ้นที่ศกึ ษาควรมีความปลอดภัยต่อคณะผู้วิจยั เนื่องจากปั ญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ นนั ้ เป็ นที่รับรู้กนั อย่างกว้ างขวาง ดังนันปั
้ จจัยนี ้จึงจาเป็ นต้ องนาเข้ ามาร่วมพิจารณาอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ ถึงแม้ วา่ ปั จจัยนี ้จะไม่ใช่ลกั ษณะร่วมของปั ญหาอุทกภัยในภาคใต้ ก็ตาม
จากการพิจารณาลักษณะต่างๆ ของลุ่มน ้าในภาคใต้ ทงห้
ั ้ าแห่ง พบว่าลุ่มน ้าปั ตตานี ซึ่งพื ้นที่ต้นน ้า
อยูบ่ ริเวณเทือกเขาสันกลาคีรี อาเภอเบตง จังหวัดยะลา มีพื ้นที่ล่มุ น ้ารวม 3,858 ตารางกิโลเมตร และไหล
ลงสูอ่ า่ วไทยที่อาเภอเมือง จังหวัดปั ตตานี มีแม่น ้าปั ตตานีเป็ นแม่น ้าหลัก และมีแม่น ้ายะหาเป็ นลาน ้าสาขา
เมื่อพิจารณาจากตาแหน่งที่ตงของลุ
ั้
่มน ้าปั ตตานี ซึ่งอยู่ในพืน้ ที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เกิดปั ญหา
ความไม่สงบ ดังนันคณะผู
้
้ วิจยั จึงไม่นาลุม่ น ้าปั ตตานีมาพิจารณาเป็ นพื ้นที่ศกึ ษาในครัง้ นี ้
สาหรับลุม่ น ้าทะเลสาบสงขลานัน้ มีลกั ษณะเด่นที่แตกต่างจากลุ่มน ้าทัง้ 24 แห่งในประเทศไทย คือ
เป็ นลุ่มน ้าแห่งเดียวของประเทศไทย ที่มีระบบทะเลสาบแบบลากูน (Lagoon) ขนาดใหญ่ เป็ นแอ่งรองรับ
น ้าจืด (น ้าฝน น ้าจืดจากคลอง และน ้าหลากจากแผ่นดิน) โดยมีน ้าเค็มจากทะเลไหลเข้ ามาผสมผสาน และ
สถาบันวิจยั และให้ คาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
G:\แก ้ไขรายงายวิจัย หล ังสวน_3_15 ต.ค. 56\6.บทที่ 4 พื้ นที่ ศึกษา.doc

53

โครงการศึกษาวิจยั และพัฒนาวิถีชีวิตและบทบาทของชุมชนในพื ้นที่วิกฤติอทุ กภัย
กรณีศกึ ษาลุม่ น ้าภาคใต้

บทที่ 4
พื ้นที่ศกึ ษา

แม่น ้าในลุ่มน ้าสาขาทังหมด
้
12 สาขา ประกอบด้ วย ลุ่มน ้าสาขาป่ าพะยอม ลุ่มน ้าสาขาคลองท่าแนะ ลุ่ม
น ้าสาขาคลองนาท่อม ลุ่มน ้าสาขาคลองท่าเชียด ลุ่มน ้าสาขาคลองป่ าบอน ลุ่มน ้าสาขาคลองพรุพ้อ ลุ่มน ้า
สาขาคลองรัตภูมิ ลุม่ น ้าสาขาคลองอู่ตะเภา ลุ่มน ้าสาขาฝั่ งตะวันออก 1 ลุ่มน ้าสาขาฝั่ งตะวันออก 2 ลุ่มน ้า
สาขาฝั่ งตะวันออก 3 ลุม่ น ้าสาขาฝั่ งตะวันออก 4 น ้าท่าจากลุม่ น ้าสาขาทังหมดจะไหลลงสู
้
ท่ ะเลสาบสงขลา
ลักษณะการเกิดอุทกภัยในลุ่มน ้าสาขาของทะเลสาบสงขลาทัง้ 12 สาขา มีลกั ษณะแตกต่างจาก
พื ้นที่ล่มุ น ้าส่วนใหญ่ในภาคใต้ เพราะพื ้นที่ราบลุ่มตอนกลาง และบริ เวณริ มทะเลสาบสงขลา เป็ นพื ้นที่น ้า
ท่วมขัง ดังนัน้ พื ้นที่ล่มุ น ้านี ้จึงไม่สมควรจะเป็ นตัวแทนพื ้นที่ศกึ ษาของลุ่มน ้าในภาคใต้ ซึ่งมีการระบายน ้า
ลงทะเลอย่างรวดเร็ว
สาหรับลุ่มน ้าต่อไปที่จะนามาพิจารณาคือลุ่มน ้าตาปี แม่น ้าสายหลักของลุ่มน ้านี ้ได้ แก่แม่น ้าตาปี
ซึง่ มีต้นกาเนิดมาจากทิวเขานครศรี ธรรมราช ในเขตอาเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรี ธรรมราช แม่น ้านี ้ไหลไป
ทางทิศเหนือ ผ่านอาเภอฉวาง จังหวัดนครศรี ธรรมราช แล้ วเข้ าสู่จงั หวัดสุราษฎร์ ธานี ผ่านอาเภอพระแสง
บ้ านนาสาร พุนพิน และอาเภอเมือง ก่อนที่จะไหลลงสู่ทะเล รวมระยะทางทังสิ
้ ้นเท่ากับ 232 กิโลเมตร แม่
น ้าตาปี เป็ นแม่น ้าซึ่งยาวที่สุดในภาคใต้ มีแม่น ้าสาขาอยู่ 8 ลานา้ คือ ลานา้ สาขาคลองจันดี แม่นา้ ตาปี
ตอนบน คลองสิ นปุน คลองอิปัน แม่นา้ ตาปี ตอนล่าง คลองสก คลองแสง และคลองพุม ดวงตอนล่าง
สาเหตุของการเกิดอุทกภัยในพื ้นที่นี ้คล้ ายคลึงกับการเกิดอุทกภัยในลุ่มน ้าอื่นๆในภาคใต้ คือ เกิดจากฝนตก
ต่อเนื่องติดต่อกันเป็ นเวลานาน ประกอบกับป่ าไม้ ถูกทาลายเพื่อนามาใช้ ในการเกษตรกรรม ทาให้ เกิดน ้า
หลากมาจากภูเขา กลายเป็ นน ้าท่วมฉับพลัน ส่วนพื ้นที่บริ เวณปลายน ้าพบปั ญหาน ้าล้ นตลิ่ง เพราะลาน ้า
ตื ้นเขิน และมีการบุกรุกลาน ้า พื ้นที่อทุ กภัยทังต้
้ นและปลายน ้าส่วนใหญ่เป็ นพื ้นที่เกษตรกรรม
อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาปั จจัยทางด้ านความเข้ มแข็งของชุมชน ซึง่ ได้ ข้อมูลของปั จจัยทางด้ านนี ้
จากการศึกษาเรื่ อง โครงการจัดทาแผนรวมการบริ หารจัดการทรั พยากรน ้าในพืน้ ที่ลุ่มนา้ ตาปี ทางด้ าน
ความเข็มแข็งของชุมชน โครงการได้ ศกึ ษาประเด็นต่างๆได้ แก่ การเรี ยนโดยชุมชน การได้ รับความคุ้มครองทาง
สังคม การมีส่วนร่วมของชุมชน การรวมกลุ่มของประชาชน และการเข้ าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชน ผล
การศึกษาพบว่า การเรี ยนโดยชุมชนมีปัญหารุนแรงที่สดุ การได้ รับความคุ้มครองทางสังคมและการรวมกลุ่ม
ของประชาชนเป็ นปั ญหาในระดับปานกลาง การมี ส่วนร่ วมของชุม ชนและการเข้ าถึง แหล่ง เงิ นทุนของ
ประชาชนเป็ นปั ญหาน้ อยที่สุด ปั ญหาการเรี ยนโดยชุมชนในพื ้นที่ล่มุ น ้าตาปี อาจเป็ นอุปสรรค ทาให้ การ
พัฒ นาชุม ชนได้ ไ ม่เ ต็ม ศักยภาพ ส่ง ผลให้ ไ ม่สามารถบริ ห ารจัดการนา้ ได้ อ ย่างมี ประสิท ธิ ภ าพ ดัง นัน้
คณะผู้วิจยั จึงเห็นสมควรไม่นาลุม่ น ้าตาปี มาเป็ นพื ้นที่ศกึ ษา
ลุ่มน ้าที่เหลืออีกสองลุ่มน ้าที่จะนามาพิจารณาในการเลือกพื ้นที่ศึกษาในครัง้ นี ้คือ ลุ่มน ้าภาคใต้ ฝั่ง
ตะวันออก และกลุม่ ลุม่ น ้าภาคใต้ ฝั่งตะวันตก จากการศึกษาเพื่อจัดทาแผนรวมการบริ หารจัดการทรัพยากร
น ้าในพื ้นที่ลมุ่ น ้าทังสองโดยกรมทรั
้
พยากรน ้า ตารางที่ 4.1 และตารางที่ 4.2 ได้ แสดงผลลัพธ์การประเมิน
สถาบันวิจยั และให้ คาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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ความรุนแรงของปั ญหาการขาดแคลนน ้า อุทกภัย การบริ หารจัดการน ้า และการอนุรักษ์ ทรัพยากรน ้าและ
คุณภาพนา้ ของพืน้ ที่ฝั่งตะวันออกและฝั่ งตะวันตกตามลาดับ เมื่อพิจารณาปั ญหาอุทกภัยของพืน้ ที่ฝั่ง
ตะวันออกในตารางที่ 4.1 พบว่า พืน้ ที่ซึ่งที่ประสบปั ญหานา้ ท่วมในระดับความรุ นแรงมากถึงรุ นแรง
ค่อนข้ างมากประกอบไปด้ วย ลุ่มน ้าคลองท่าตะเภา ลุ่มน ้าภาคใต้ ฝั่งตะวันออกตอนบน ลุ่มน ้าคลองหลัง
สวน ลุ่มน ้าภาคใต้ ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2 ลุ่มนา้ ภาคใต้ ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 3 ลุ่มนา้ คลองกลาย ลุ่มนา้
ภาคใต้ ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 แม่น ้าสายบุรี แม่น ้าบางนรา และแม่น ้าโกลก
ส่วนผลการประเมินความรุนแรงของปั ญหาอุทกภัยของพื ้นที่ฝั่งตะวันตกในตารางที่ 4.2 ได้ แสดงให้
เห็น ว่า คลองละอุ่น ภาคใต้ ฝั่ง ตะวันตกตอนบน และคลองตะกั่วป่ า เป็ นพืน้ ที่ลุ่มนา้ สาขาในภาคใต้ ฝั่ ง
ตะวันตก ซึง่ วิกฤติที่สดุ สาหรับปั ญหาน ้าท่วมคือ อยูใ่ นระดับความรุนแรงค่อนข้ างมาก
ตารางที่ 4.1 ผลการประเมิ น ความรุ น แรงของปั ญหาการขาดแคลนน า้ อุ ท กภั ย การบริ ห าร
จัดการ และการอนุรักษ์ ทรั พยากรนา้ และคุณภาพนา้ ในแต่ ละพืน้ ที่ล่ ุมนา้ สาขาของ
ลุ่มนา้ ภาคใต้ ฝ่ ั งตะวันออก
ยุทธศาสตร์
ลุ่มนา้ สาขา
คลองท่าตะเภา
ภาคใต้ ฝั่งตะวันออกตอนบน
คลองหลังสวน
ภาคใต้ ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2
ภาคใต้ ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 3
คลองกลาย
ภาคใต้ ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4
คลองนาทวี
คลองเทพา
ภาคใต้ ฝั่งตะวันออกตอนล่าง
แม่น ้าสายบุรี
แม่น ้าบางนรา
แม่น ้าโกลก
แม่น ้าปั ตตานีตอนบน
แม่น ้าปั ตตานีตอนล่าง

ด้ านการขาดแคลน
ด้ านนา้ ท่ วม
นา้
3
3
2
3
2
2
1
3
3
2
2
1
2
1
1

5
4
4
4
4
4
4
3
3
3
4
4
4
1
3

ด้ านการบริหาร
จัดการ
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ด้ านการอนุรักษ์
ทรัพยากรนา้ และ
คุณภาพนา้
3
5
1
5
5
1
5
5
5
5
3
3
3
1
3

หมายเหตุ: 1 = รุนแรงน้ อย 2 = รุนแรงค่อนข้ างน้ อย 3 = รุนแรงปานกลาง 4 = รุนแรงค่อนข้ างมาก 5 = รุนแรงมาก
ที่มา : กรมทรัพยากรน ้า (2549ข)
สถาบันวิจยั และให้ คาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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ตารางที่ 4.2 ผลการประเมิ น ความรุ น แรงของปั ญหาการขาดแคลนน า้ อุ ท กภั ย การบริ ห าร
จัดการ และการอนุรักษ์ ทรั พยากรนา้ และคุณภาพนา้ ในแต่ ละพืน้ ที่ล่ ุมนา้ สาขาของ
กลุ่มลุ่มนา้ ภาคใต้ ฝ่ ั งตะวันตก
ยุทธศาสตร์
ลุ่มนา้ สาขา

ด้ านการขาดแคลน
นา้

ด้ านนา้ ท่ วม

ด้ านการบริหาร
จัดการ

2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3
4
4
4
3
2
2
2
2
3
2
2
2

1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1

แม่น ้ากระบุรี
คลองละอุน่
ภาคใต้ ฝั่งตะวันตกตอนบน
คลองตะกัว่ ป่ า
ภาคใต้ ฝั่งตะวันตกส่วนที่ 2
เกาะภูเก็ต
คลองท่อม
ภาคใต้ ฝั่งตะวันตกส่วนที่ 3
แม่น ้าตรัง
คลองปะเหลียน
คลองละงู
คลองมาบัง
ภาคใต้ ฝั่งตะวันตกส่วนที่ 3
หมายเหตุ:

1 = รุนแรงน้ อย
4 = รุนแรงค่อนข้ างมาก
ที่มา : กรมทรัพยากรน ้า (2549ค)

2 = รุนแรงค่อนข้ างน้ อย
5 = รุนแรงมาก

ด้ านการอนุรักษ์
ทรัพยากรนา้ และ
คุณภาพนา้
1
1
1
1
1
3
2
1
1
3
2
1
1

3 = รุนแรงปานกลาง

ในบรรดาลุม่ น ้าที่เข้ าข่ายการพิจารณาคัดเลือกเป็ นพื ้นที่ศกึ ษา ตามเกณฑ์ประเด็นปั ญหาอุทกภัยทัง้
13 ลุม่ น ้า ข้ างต้ น ชุมชุนในลุม่ น ้าคลองหลังสวนนับได้ ว่า เป็ นชุมชนที่มีความเข้ มแข็งมาก ดังจะเห็นได้ จาก
การที่คนในชุมชนมีการรวมตัวกันเป็ นกลุม่ หรื อองค์กร เพื่อทากิจกรรมและแก้ ไขปั ญหาของชุมชนร่วมกัน ได้
อย่า งมี ประสิ ทธิ ภ าพ จนเป็ นที่ รั บรู้ กันในประเทศอย่างกว้ างขวาง อี ก ทัง้ ยัง ได้ รับ การยกย่อ งในระดับ
นานาชาติด้วย เช่น โครงการคนอยู่ -ป่ ายัง กลุ่ม คนรั กษ์ ป่า กลุ่ม คนอนุรักษ์ หินพิทัก ษ์ เครื อข่ายจัดการ
ประมงอย่างยัง่ ยืน และกลุ่มอนุรักษ์ พิทกั ษ์ ชายฝั่ ง เป็ นต้ น ประกอบกับพื ้นที่ล่มุ น ้าคลองหลังสวน เป็ นพื ้นที่
ที่ภาคประชาชนมีความตื่นตัวและให้ ความสาคัญกับการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติเป็ นอย่างมาก รวมถึง
การมี ความตื่น ตัว ในการจัด การปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึน้ ในชุม ชนโดยชุม ชนเองด้ ว ย เช่น การที่ มี แ กนนาภาค
ประชาชนในพื ้นลุ่มน ้าหลังสวนได้ รับรางวัลลูกโลกสีเขียวหลายคนด้ วยกัน ไม่ว่าจะเป็ น นายพงศา ชูแนม
หัวหน้ าหน่วยจัดการต้ นน ้าพะโต๊ ะ และ นายประวิทย์ ภูมิระวิ (กานันเคว็ด) แกนนาชุมชนวังตะกอ เป็ นต้ น
สถาบันวิจยั และให้ คาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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แกนนาภาคประชาชนเหล่านี ้ถื อเป็ นบุคลากรที่มีคณ
ุ ค่าและมีความสาคัญ ในการพัฒนาเครื อข่ายนักวิจยั
ทรัพยากรน ้าหากได้ ความร่ วมมือจากแกนนาประชาชนในพื ้นที่แล้ ว จะเป็ นปั จจัยที่สาคัญต่อความสาเร็ จ
ของโครงการศึกษาในครัง้ นี ้
นอกจากนี ้ลุ่มน ้าหลังสวนยังจัดเป็ นลุ่มน ้าที่มีความเด่นชัดในเชิงภูมิประเทศ สาหรับการเป็ นตัวแทน
ลุม่ น ้าในภาคใต้ เพราะ มีลกั ษณะเป็ นภูเขาสูงบริ เวณต้ นน ้า ในเขตอ.พะโต๊ ะ จ.ชุมพร แล้ วค่อยลาดลงเป็ น
พื น้ ที่ ร าบและที่ ร าบชายฝั่ ง บริ เ วณท้ า ยน า้ บริ เ วณอ.หลัง สวน จ.ชุม พร อี ก ทัง้ ยัง เป็ นพื น้ ที่ ที่ มี ค วาม
หลากหลายในการใช้ ประโยชน์ในที่ดนิ กล่าวคือ บริเวณต้ นน ้าเป็ นพื ้นที่อนุรักษ์ และมีการใช้ ประโยชน์ในแง่
ของการจัด การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อนุ รั ก ษ์ ส่ ว นพื น้ ที่ บ ริ เ วณกลางและปลายน า้ มัก ใช้ ประโยชน์ เ พื่ อ การ
เกษตรกรรมเป็ นส่วนใหญ่
จากผลการประเมินพื ้นที่ล่มุ น ้าทังหมดในภาคใต้
้
ตามหลักเกณฑ์การกาหนดพื ้นที่ศึกษาที่กล่าวมา
ข้ างต้ น คณะผู้ศกึ ษามีความเห็นว่า พื ้นที่ล่มุ น ้าคลองหลังสวนมีความเหมาะสม ในการเป็ นตัวแทนของลุ่ม
น ้าในภาคใต้ เพราะภูมิประเทศและลักษณะของปั ญหาอุทกภัย เหมือนกับของลุ่มน ้าอื่นๆในภูมิภาค อีกทัง้
ยังมีความเข้ มแข็งของเครื อข่ายภาคประชาชนเป็ นลักษณะเด่นที่สาคัญ ในการดาเนินการโครงการฯตาม
กระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วม ดังนันจึ
้ งกาหนดให้ พื ้นที่ลมุ่ น ้าคลองหลังสวนเป็ นพื ้นที่ศกึ ษา
ของโครงการฯ

4.2 พืน้ ทีล่ ่มุ นา้ คลองหลังสวน
4.2.1 สภาพภูมิประเทศ
พื ้นที่ลมุ่ น ้าคลองหลังสวน ซึ่งเป็ นพื ้นที่ศกึ ษาของโครงการฯ ตังใน
้ จ. ชุมพร และสุราษฎร์ ธานี
ระหว่างละติจูดที่ 9 31 เหนือ ถึง ละติจูดที่ 10 4 เหนือ และลองติจูดที่ 98 37 ตะวันออก ถึง
ลองติจูดที่ 99 10 ตะวันออก (ภาพที่ 4.1) ครอบคลุมพื ้นที่ทงหมด
ั้
1,661 ตร.กม. ส่วนใหญ่อยู่ในเขต
พื ้นที่ อ.หลังสวน 438.7 ตร.กม. ร้ อยละ 26.4 อ.พะโต๊ ะ 886.4 ตร.กม. ร้ อยละ 53.4 และ อ.ท่าชนะ 279.9
ตร.กม. ร้ อยละ 16.9 ที่เหลือส่วนน้ อยรวมอยู่ใน อ.ละแม อ.กะเปอร์ และ อ.ละอุ่น 56 ตร.กม. ร้ อยละ 3.4
ของพื ้นที่โครงการ
ทิศเหนือ

ติดกับ

ลุม่ น ้าคลองละอุน่ และลุม่ น ้าภาคใต้ ฝั่งตะวันออกตอนบน

ทิศใต้

ติดกับ

ลุม่ น ้าคลองพุมดวงตอนล่าง

ทิศตะวันออก

ติดกับ

ลุม่ น ้าภาคใต้ ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2 และอ่าวไทย

ทิศตะวันตก

ติดกับ

ลุม่ น ้าภาคใต้ ฝั่งตะวันตกตอนบน
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ลุ่ม น า้ คลองหลัง สวน ตัง้ อยู่ใ นพื น้ ที่ รั บ น า้ ของลุ่ม น า้ ภาคใต้ ฝั่ง ตะวัน ออก ซึ่ง มี ส ภาพภูมิ
ประเทศเป็ นแนวเทือกเขาด้ านทิศตะวันตก และลาดลงสู่ที่ราบชายฝั่ งทะเลด้ านทิศตะวันออก มีความสูง
จากระดับน ้าทะเลปานกลาง ประมาณ 0  1,081 ม. บางส่วนของพื ้นที่ยกตัวขึ ้นเป็ นภูเขา และที่ราบสูง
บางส่วนทรุดตัวลงเป็ นแอ่งที่ราบระหว่างภูเขา หรื อหุบเขา โดยพื ้นที่ด้านตะวันตกเป็ นแนวเทือกเขาตะนาว
ศรี ซึ่งเป็ นเทือกเขาต้ นน ้าของคลองปากทรง คลองศอก คลองหลังสวน คลองปั งหวาน และคลองขนาน ที่
ไหลไปทางทิ ศตะวันออกตามสภาพลาดเอี ยงของพื น้ ที่ ลงสู่ทะเลอ่าวไทยที่ ต. ปากนา้ หลัง สวน พื น้ ที่
ตอนกลางมีลกั ษณะเป็ นลูกคลื่นลอนลาด และลูกคลื่นลอนชัน สลับกันไป พื ้นที่ด้านตะวันออกมีสภาพเป็ น
ที่ราบ และที่ราบลุม่ มักมีน ้าท่วมขังเป็ นประจาทุกปี ลักษณะการใช้ ประโยชน์ที่ดนิ พื ้นที่บริเวณนี ้ส่วนใหญ่จะ
เป็ นการปลูกไม้ ผล จาพวกสวนมะพร้ าวและปลูกไม้ ยืนต้ นจาพวกปาล์มน ้ามัน สลับกับที่อยู่อาศัย ดัง ภาพ
ที่ 4.1
คลองหลังสวน เกิดจากการรวมตัวกันของลาน ้าสาขาเล็กๆ ไหลจากเทือกเขาในเขต ต. ปาก
ทรง อ. พะโต๊ ะ และ ต. ประสงค์ อ. ท่าชนะ ไหลลงสู่ทะเลอ่าวไทยที่ปากน ้าหลังสวน มีความยาวประมาณ
100 กม. เป็ นลุม่ น ้า 1 ใน 6 ลุม่ น ้าสาขาของกลุม่ ลุม่ น ้าที่ไหลลงอ่าวไทย และจัดให้ เป็ นลุ่มน ้าสาขาย่อยของ
ลุม่ น ้าภาคใต้ ฝั่งตะวันออก ซึง่ เป็ นลุม่ น ้าประธาน
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ภาพที่ 4.1 ลักษณะภูมิประเทศ และเครื อข่ ายลานา้ ในพืน้ ที่ล่ ุมนา้ คลองหลังสวน
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4.2.2 สภาพภูมิอากาศ
ตามระบบการจ าแนกภูมิ อ ากาศของเคปเปิ น (ภาพที่ 4.2) พบว่า จ.ชุม พรตัง้ อยู่ในเขต
ภูมิอากาศแบบมรสุมร้ อน (tropical monsoon climate “ Am ”) ลักษณะภูมิอากาศอยู่ในเขตร้ อน และ
เนื่องจาก จ. ชุมพร เป็ นจังหวัดที่อยู่ทางด้ านชายฝั่ งตะวันออกของภาคใต้ สภาพภูมิอากาศได้ รับอิทธิพล
จากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ที่พดั ผ่านมหาสมุทรอินเดียตอนใต้ นาความชื ้นเข้ าสู่พื ้นที่ ระหว่างเดือนพ.ค.
ถึงต.ค. ส่วนระหว่างเดือนพ.ย. ถึงก.พ. ได้ รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉี ยงเหนือ แม้ ว่าลมมรสุม
ตะวันออกเฉี ยงเหนือจะเป็ นลมหนาวที่พดั มาจากประเทศจีนก็ตาม แต่เนื่องจากลมนี ้ได้ พดั ผ่านทะเลอ่าว
ไทยจึงทาให้ นาไอน ้าเข้ าสู่พื ้นที่ ทาให้ พื ้นที่โครงการมีฝนตกต่อเนื่องเป็ นเวลาหลายเดือน และในช่วงเดือน
พ.ย. ถึงธ.ค. ยังได้ รับอิทธิพลจากพายุดีเปรสชันที่พดั ผ่านทะเลจีนใต้ เข้ าสู่ภาคใต้ ของไทย ทาให้ เกิดฝนตก
ชุกในเกือบตลอดปี ในเดือนพ.ค. ถึงต.ค. ขณะที่ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่านจึงทาให้ มีฝนตกชุก
ตาราง ที่ 4.3 นาเสนอข้ อมูลภูมิอากาศของสถานีตรวจอากาศ อ. เมือง จ. ชุมพร (ละติจูด
10 29 เหนือ และลองติจูด 99 11 ตะวันออก) ในคาบ 30 ปี (พ.ศ. 2514  2543) จากตารางจะเห็น
ได้ วา่ ปริมาณน ้าฝนเฉลี่ย 1,876.3 มม. จานวนวันฝนตกเฉลี่ยตลอดปี 165.7 วัน เดือนที่ฝนตกมากที่สดุ ใน
รอบปี คือ เดือนพ.ย. มีปริ มาณน ้าฝน 334.2 มม. เดือนที่มีจานวนวันฝนมากที่สดุ คือ เดือนส.ค. มีวนั ที่ฝน
ตก 21.6 วัน ส่วนในเดือนพ.ย. ถึง เดือนก.พ. ขณะที่ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่าน แม้ ว่าลมมรสุม
ตะวันออกเฉี ยงเหนือจะเป็ นลมหนาวที่พดั มาจากประเทศจีนก็ตาม แต่เนื่องจากลมนี ้ได้ พดั ผ่านทะเลอ่าว
ไทยจึงทาให้ นาไอน ้าเข้ าสู่พื ้นที่ และความหนาวเย็นจากลมหนาวได้ ลดลง ทาให้ จ. ชุมพร มีอณ
ุ หภูมิเฉลี่ย
ตลอดปี 26.8C อุณหภูมิต่าสุด 20.9C และอุณหภูมิสูงสุด 33.3C ความชื ้นสัมพัทธ์เฉลี่ยในรอบปี ร้ อย
ละ 82 เดือนต.ค. มีความชื ้นสัมพัทธ์ สูงสุดร้ อยละ 85 เดือนเม.ย. มีความชื ้นสัมพัทธ์ ต่าที่สุดร้ อยละ 78
จากข้ อมูลภูมิอากาศดังกล่าว พื ้นที่ลมุ่ น ้าหลังสวนจึงมีฤดูกาล 2 ฤดู คือ
ฤดูร้อน เริ่ มตังแต่
้ เดือนก.พ. ถึงเม.ย. โดยในช่วงนี ้ชายฝั่ งทะเลด้ านตะวันออกของภาคใต้
อิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะลดลง และจะมีลมระหว่างทิศใต้ และตะวันออกเฉียงใต้ พดั เข้ า
มาแทนที่ ลมนี ้พัดมาจากบริเวณความกดอากาศสูงในทะเลจีนใต้ ซึง่ เป็ นลมร้ อนจึงทาให้ อณ
ุ หภูมิโดยทัว่ ไป
ของ จ. ชุมพร สูงขึ ้น อย่างไรก็ตาม อุณหภูมิของจังหวัดนี ้จะไม่สงู เกินไป เนื่องจากที่ตงั ้ อยู่ติดชายฝั่ งทะเล
ในระยะ 3 เดือนนี ้จะมีปริมาณน ้าฝนน้ อย
ฤดูฝน เริ่ มตังแต่
้ เดือนพ.ค. ถึงม.ค. เป็ นระยะเวลา 9 เดือน โดยช่วงเดือนพ.ค. ถึงต.ค.
เป็ นช่วงที่ยงั คงได้ รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ มีฝนตกไม่มากนัก ส่วนช่วงเดือนพ.ย. ถึงม.ค.
ได้ รั บอิท ธิ พ ลของลมมรสุม ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ซึ่ง พัด ผ่านอ่าวไทยเข้ าสู่ภ าคใต้ เป็ นมวลอากาศที่ มี
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ความชืน้ สูง ดังนัน้ เมื่อลมนีป้ ะทะแนวเทือกเขาตะนาวศรี จึงทาให้ เกิดฝนตกชุกทั่วพืน้ ที่ ในระยะนีจ้ ะมี
ปริมาณน ้าฝนเฉลี่ยในรอบปี สูงสุด

Source : Peel, M. C. and Finlayson, B. L. and McMahon, T. A. (2007).

ภาพที่ 4.2 ลักษณะภูมิอากาศโลกตามเกณฑ์ การจาแนกของวลาดิเมอร์ เคิปเปน
นอกจากข้ อมูลฝน ตารางที่ 4.3 ยังให้ ข้อมูลสภาพอากาศอื่นๆที่สาคัญ ซึง่ สามารถสรุป ได้ ดงั นี ้
1) อุณหภูมิอากาศ
อุณหภูมิอากาศรายเดือนเฉลี่ยมีค่าอยู่ระหว่าง 25.1C ถึง 28.5C ช่วงที่อุณหภูมิเฉลี่ย
ต่าสุดอยู่ในเดือนม.ค.ที่ 20.9C ในขณะที่อุณหภูมิ เฉลี่ยสูงสุดจะอยู่ในเดือนพ.ค.ที่ 33.3C สาหรั บ
อุณหภูมิเฉลี่ยทังปี
้ มีคา่ เป็ น 26.8C
2) ความชื ้นสัมพัทธ์
ค่าความชื น้ สัม พัทธ์ รายเดือ นเฉลี่ ยมี ค่าอยู่ระหว่างร้ อยละ 78 ถึง ร้ อยละ 85 เดือนที่ มี
ความชื ้นสัมพัทธ์ ต่าสุด (ร้ อยละ 78) คือ เดือนมี .ค. และเดือนเม.ย. ส่วนเดือนที่มีความชื ้นสูงสุด (ร้ อยละ
85) ได้ แก่ ต.ค. และ พ.ย. เมื่อพิจารณาเฉพาะบริ เวณพื ้นที่โครงการ ค่าความชื ้นสัมพัทธ์ร ายปี เฉลี่ยเท่ากับ
ร้ อยละ 82.0
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ตารางที่ 4.3 ข้ อมูลภูมิอากาศของสถานีตรวจวัดอากาศชุมพร ในคาบ 30 ปี (2514  2543)
Station CHUMPHON
Index station 48517
Latitude 10 29 N
Longitude 99 11 E
JAN
Pressure (Hectopascal)
Mean
1012.2
Ext. max.
1019.3
Ext. min.
1005.2
Mean daily range
3.7
Temperature (Celsius)
Mean
25.4
Mean max.
30.6
Mean min.
20.9
Ext. max.
34.8
Ext. min.
12.1
Relative Humidity (%)
Mean
81
Mean max.
94
Mean min.
62
Ext. min.
31
Dew Point (Celsius)
Mean
21.5
Evaporation (มม..)

Elevation of station above MSL
Height of barometer above MSL
Height of thermometer above ground
Height of wind vane above ground
Height of Rain gauge
JUL
AUG
SEP
OCT

NOV

4
6
1.20
11.70
1.00
DEC

Meters
Meters
Meters
Meters
Meters
ANNUAL

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

1011.5
1018.2
1003.5
3.9

1010.6
1018.1
1002.1
4.1

1009.2
1016.2
1002.6
4.1

1008.3
1014.4
1002.2
3.7

1008.2
1014.1
1002.1
3.3

1008.3
1014.3
1001.4
3.2

1008.6
1014.3
1002.6
3.4

1009.3
1016.8
1001.9
3.9

1010.1
1016.0
1002.6
4.1

1011.0
1017.7
1002.7
3.8

1012.3
1019.4
1005.1
3.6

1010.0
1019.4
1001.4
3.7

26.4
31.8
21.8
36.4
14.4

27.6
33.2
22.8
38.0
17.0

28.5
34.2
24.1
38.8
19.4

28.0
33.3
24.4
38.2
21.2

27.4
31.9
24.3
36.2
21.9

27.0
31.6
24.0
35.4
19.9

26.9
31.3
24.0
35.6
21.3

26.8
31.4
23.9
34.8
21.6

26.5
31.0
23.5
35.2
18.8

25.9
30.0
22.7
34.5
15.1

25.1
29.8
21.1
33.8
12.2

26.8
31.7
23.1
38.8
12.1

79
94
60
24

78
94
57
19

78
94
57
31

81
94
62
39

82
94
66
43

82
95
65
42

83
94
67
46

84
95
67
49

85
96
69
46

85
95
69
42

80
93
63
40

82
94
64
19

22.3

22.9

23.9

24.1

23.8

23.5

23.5

23.6

23.7

22.8

21.1

23.1

114.4

145.2

145.3

128.2

109.7

112.6

108.1

109.0

100.4

92.8

102.5

1380.6

4.4

4.4

5.4

7.1

8.1

8.0

8.3

8.0

7.4

6.7

5.3

6.5

Mean-pan
112.4
Cloudiness (0-10)
Mean
4.8
Sunshine Duration (hr.)

NO OBSERVATION
Visibility (km.)
0700 L.S.T.
5.6
Mean
9.4
Wind (Knots)
Mean wind speed
2.8
Prevailing wind
E
Max. wind speed
28
Rainfall (mm)
Mean
74.7
Mean Rainy day
7.0
Daily maximum
423.4
Number of days with
Haze
9.2
Fog
4.9
Hail
0.0
Thunderstorm
0.8
Squall
0.0

6.0
9.7

6.2
9.7

7.7
10.1

9.7
11.1

10.1
11.0

10.0
11.0

9.9
10.8

10.2
11.1

8.9
10.6

7.7
9.8

7.1
9.7

8.3
10.3

2.7
E
28

2.8
E
40

2.5
E
36

2.5
W
60

2.9
W
44

2.9
W
37

3.0
W
43

2.5
W
35

1.8
W
38

2.7
NE
33

3.5
NE
35

60

59.6
5.1
138.3

67.9
5.4
119.4

80.1
7.7
81.3

174.0
17.0
82.0

173.8
20.0
96.2

177.0
20.5
96.7

217.5
21.6
232.0

168.0
19.4
96.1

250.8
19.7
144.9

334.2
14.6
242.1

98.7
7.7
192.6

1876.3
165.7
423.4

7.7
3.6
0.0
1.2
0.0

11.6
3.2
0.0
4.3
0.0

9.2
1.1
0.0
10.4
0.0

1.0
0.3
0.0
16.8
0.0

0.1
0.1
0.0
9.5
0.0

0.1
0.2
0.0
8.7
0.0

0.8
0.3
0.0
6.6
0.0

0.1
0.6
0.0
10.1
0.0

1.1
2.5
0.0
13.8
0.0

3.7
2.6
0.0
9.3
0.0

9.1
2.3
0.0
2.5
0.0

53.7
21.7
0.0
94.0
0.0

ที่มา : กรมอุตนุ ิยมวิทยา (2554).
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3) ปริมาณการระเหย
ปริ ม าณการระเหย โดยทั่ว ไปแล้ ว จะมี ค่า ต่ า ในช่ว งฤดูฝ น และมี ค่า สูง ในช่วงฤดูร้ อน
สาหรับในบริ เวณพื ้นที่ศกึ ษาจะมีปริ มาณการระเหยผันแปรเฉลี่ยต่าสุด 92.8 มม. ในเดือน พ.ย. และสูงสุด
145.3 มม. ในเดือนเม.ย. ปริมาณการระเหยรายปี เฉลี่ยเท่ากับ 1,380.6 มม.
4) ลม
พื ้นที่ลมุ่ น ้าคลองหลังสวนโดยปกติได้ รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ตังแต่
้ พ.ค.
ถึง ต.ค. และมีร่องความกดอากาศต่าพาดผ่านประมาณ ต.ค. ทิศทางของกระแสลมที่วดั ได้ จึงมีทิศทางมา
จากทางทิศตะวันตก หลังจากนัน้ (พ.ย. - ก.พ.) จะได้ รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี
พายุดีเปรสชันจรเข้ ามาสมทบในช่วงพ.ย. และ ธ.ค. ทิศทางของกระแสลมที่วดั ได้ ระหว่าง พ.ย. และ ธ.ค.
จะมาจากทางทิศตะวันออกเฉี ยงเหนือ ส่วนคาบเดือน ม.ค. ถึง เม.ย. กระแสลมจะมีทิศทางมาจากทิศ
ตะวันออก ความเร็วลมรายเดือนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 1.8 ถึง 3.5 knot เดือนที่มีความเร็ วลมต่าสุดคือ ต.ค. 1.8
knot และเดือน ธ.ค. มีความเร็วลมเฉลี่ยสูงสุด 3.5 knot
5) ฝน
ปริ มาณฝนที่ วัดได้ ที่ส ถานีตรวจอากาศ จ. ชุมพร มีค่าผันแปรรายเดือนเฉลี่ยในฤดูฝน
ระหว่างพ.ค. และ พ.ย. มีคา่ อยู่ในช่วง 173.8 – 334.2 มม. ฝนจะตกหนักมากในเดือน พ.ย. 334.2 มม.
สาหรับจานวนวันที่ฝนตกมากที่สดุ คือ 21.6 วัน ในเดือน ส.ค. ปริ มาณฝน และจานวนวันฝนตกรายปี เฉลี่ย
มีคา่ 1,876.3 มม. และ 165.7 วัน ตามลาดับ และมีคา่ ปริ มาณฝนสูงสุดใน 24 ชม. เท่ากับ 423.4 มม. ใน
เดือน ม.ค.
นอกเหนือจากสถิตภิ มู ิอากาศข้ างต้ น แล้ ว เมื่อทาการวิเคราะห์ลกั ษณะการพัดของลมในคาบ
5 ปี ล่าสุด (2549-2553) จากสถานีตรวจอากาศ จ. ชุมพร พบว่า ชุมพรได้ รับอิทธิพลจากการพัดผ่านของ
ลมมรสุม 3 ประเภท กล่าวคือ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึงมกราคม จ. ชุมพร ได้ รับอิทธิพลจากลมมรสุม
ตะวันออกเฉี ยงเหนือ ซึ่ งเป็ นลมที่พดั ผ่านอ่าวไทย จึงนาฝนมาตกด้ วย ในเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเมษายน.
จ. ชุมพร จะได้ รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ เนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือถอยไปจาก
ภาคใต้ จึงมีลมจากทางทิศใต้ และตะวันออกเฉียงใต้ พดั เข้ ามาแทนที่ ลมนี ้พัดมาจากความกดอากาศสูงใน
ทะเลจีนใต้ เป็ นลมที่ร้อนและชื ้น ทาให้ อณ
ุ หภูมิสงู โดยทัว่ ไป ในช่วงนี ้ จ. ชุมพร จะมีฝนตกน้ อยกว่าระยะอื่น
ของปี และในเดือนพ.ค. ถึงต.ค. จ.ชุมพรจะได้ รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ พัดจากน่านน ้าเข้ า
สู่พื ้นทวีป โดยจะพัดเอาไอนา้ มาตกเป็ นฝน ทาให้ ในระยะนี ้ จ. ชุมพรจะมีฝนตกชุกยาวนานตลอดหลาย
เดือน (ภาพที่ 4.3)
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ภาพที่ 4.3 ผังลมของสถานีตรวจอากาศ จ. ชุมพร ในคาบ 5 ปี ล่ าสุด (2549  2553)
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4.2.3 สภาพทัว่ ไปทางเศรษฐกิจ-สั งคม
การศึกษาสภาพทัว่ ไปทางเศรษฐกิจ-สังคมของลุ่มน ้าคลองหลังสวนครัง้ นี ้ ได้ ใช้ การประมวล
ข้ อมูลจากเอกสารแผนพัฒนา 3 ปี ของหน่วยงานส่วนท้ องถิ่น รวมทังการสั
้
มภาษณ์ผ้ นู าชุมชน ผู้นาท้ องถิ่น
ในขณะลงสนามเพื่อสารวจชุมชน และข้ อมูลจากสื่ออิเลคโทรนิคส์ ทาให้ เห็นสภาพทัว่ ไปทางเศรษฐกิจ
สังคม ของลุม่ น ้าคลองหลังสวนดังนี ้
ลุ่มน ้าคลองหลังสวน เป็ นลุ่มน ้าสาขาของลุ่มน ้าภาคใต้ ฝั่งตะวันออก มีรหัสลุ่มน ้า 2103 (21
หมายถึงรหัสลุ่มน ้าหลัก 03 หมายถึงรหัสลุ่มน ้าสาขา) (ข้ อมูลจากการสอบถามนายภานุพล ภิโสรมย์ ผอ.
ส่วนประสานลุ่มน ้าภาคใต้ ฝั่งตะวันออก เมื่อ พ.ย. 2555) มีคลองหลังสวนเป็ นลาน ้าหลักที่มีจดุ กาเนิดจาก
ลาน ้าสาคัญ 2 สายคือคลองทรง และคลองยายหม่อน ไหลมาบรรจบกันที่ อ. พะโต๊ ะรวมกันเป็ นคลองหลัง
สวนทอดยาวจากอาเภอพะโต๊ ะ ไหลผ่านภูมิประเทศที่เป็ นภูเขาสลับซับซ้ อนของป่ าพะโต๊ ะเข้ าสู่พื ้นที่ราบ
ขันบั
้ นไดและที่ราบลอนลูกคลื่นบริ เวณตาบลวังตะกอ ตาบลหาดยาย ตาบลท่ามะพลา ตาบลหลังสวน
ตาบลแหลมทราย ตาบลพ้ อแดง ตาบลบางมะพร้ าว แล้ วไหลลงสู่อ่า วไทยบริ เวณบ้ านกระโจมไฟ ตาบล
ปากน ้าอาเภอหลังสวน มีความยาวประมาณ 100 ก.ม.
ทังนี
้ ้ ลุม่ น ้าคลองหลังสวนมีพื ้นที่อยูใ่ นเขตการปกครองของจังหวัดต่างๆ ดังนี ้
จังหวัด
ชุมพร

สุราษฎร์ ธานี

อาเภอ
พะโต๊ ะ
หลังสวน

ละแม
ท่าชนะ

เทศบาล/ตาบล
เทศบาลตาบลพะโต๊ ะ ต.พะโต๊ ะ ต.พระรักษ์ ต.ปากทรง และ ต.ปั งหวาน
เทศบาลเมื อ งหลัง สวน เทศบาลตาบลปากนา้ ต.ท่า มะพลา ต.นาขา
ต.นาพญา ต.บ้ า นควน ต.บางมะพร้ าว ต.บางน า้ จื ด ต.แหลมทราย
ต.วังตะกอ ต. หาดยาย และ ต.พ้ อแดง
ต.ละแม (ชายทะเลบางส่วนที่ตดิ อยูก่ บั ต.นาพญา)
ต.คลองพา ต.ประสงค์ และต.ปากหมาก

จากการสัมภาษณ์ผอ.ส่วนประสานและบริ หารจัดการลุ่มน ้าภาคใต้ ฝั่งตะวันออก (นายภานุ
พล ภิโสรมย์ ) พบว่า ชุมชนในเขตลุ่มน ้าคลองหลังสวนที่อยู่ในเขตจ.สุราษฎร์ ธานี เป็ นชุมชนที่อยู่ห่างจาก
ชุมชนของลุ่มน ้าส่วนใหญ่ที่อยู่บริ เวณจ.ชุมพรมาก ประมาณ 200 ก.ม. คัน่ ด้ วยเทือกเขาสูง สลับซับซ้ อน
ส่วนพื น้ ที่ ลุ่ม นา้ คลองหลัง สวนที่ อ ยู่บริ เ วณจ.ชุม พรจะอยู่ในเขตอ.พะโต๊ ะ หลัง สวนและละแม มี พื น้ ที่
ติดต่อกัน มีลาน ้าสายหลักเดียวกัน จึงสามารถทากิจกรรมได้ บ่อย ต่อเนื่อง แต่ส่วนที่อยู่จ.สุราษฎร์ ธานี
นัน้ สภาพทางกายภาพที่เ ป็ นภูเ ขาสู ง และการเดินทางที่เป็ นอุปสรรค จึง ไม่ได้ ทากิ จกรรมระดับลุ่มนา้
ด้ วยกัน แต่แยกออกไปทาอีกร่ วมกับลุ่ม นา้ ตาปี ที่มีสภาพทางกายภาพที่เอือ้ ต่อการทากิจกรรมร่ วมกัน
อย่างไรก็ ตาม ก็ยัง อยู่ในขอบเขตการดูแลและการสนับสนุนของส่วนประสานและบริ หารจัดการลุ่มนา้
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ภาคใต้ ฝั่งตะวันออกเช่นเดียวกัน และส่วนของอ.ละแม เป็ นชายทะเลที่มีส่วนอยู่ติดกับ ต. นาพญาเพียง
เล็กน้ อย มีชุมชนที่เป็ นชาวประมงอาศัยอยู่เล็กน้ อย ไม่ได้ รับความเดือดร้ อนจากลมมรสุม หรื อได้ รับผล
จากอุทกภัยบริ เวณลุ่มน ้าคลองหลังสวน เนื่องจากเป็ นพื ้นที่อยู่ริมทะเล (ข้ อมูลจากการสัมภาษณ์นายสุทธิ
พันธ์ สุวรรณบัณฑิต เมื่อ มี.ค. 2556) แสดงให้ เห็นว่าขอบเขตการปกครองที่เกี่ยวข้ องกับลุ่มน ้าคลองหลัง
สวน ส่วนประสานและบริ หารจัดการลุ่มนา้ ภาคใต้ ฝั่งตะวันออกได้ นบั เอาพื ้นที่ล่มุ น ้าคลองหลังสวนที่มี
สภาพพื ้นที่ตอ่ เนื่องและเอื ้อต่อการทากิจกรรมทางสังคมร่วมกัน คือพื ้นที่ในเขตอ.พะโต๊ ะและหลังสวนเป็ น
ขอบเขตพื ้นที่ดาเนินกิจกรรมต่างๆ
จากผลการศึกษาดังกล่าว สรุ ปได้ ว่า พืน้ ที่ ของลุ่มนา้ คลองหลังสวนจะอยู่ในขอบเขตการ
ปกครอง 2 จังหวัด จาแนกเป็ น 2 กลุ่มคือ กลุ่มแรกเป็ นพื ้นที่ส่วนใหญ่อยู่ที่จงั หวัดชุมพร (อ.พะโต๊ ะ อ.หลัง
สวน และ อ.ละแม ที่มีพื ้นที่ชายทะเลติดกับ ต.นาพญาเพียงเล็กน้ อย) กลุ่มที่ 2 เป็ นส่วนพื ้นที่ของลุ่มน ้าฯที่
อยู่ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ ธานี เป็ นส่วนที่แยกกลุ่มออกไปเนื่ องจากระยะทางที่ห่างไกล และสภาพทาง
กายภาพเป็ นป่ าไม้ ภูเขาสูงขวางกันอยู
้ ่ ทาให้ ชมุ ชนที่อยูใ่ นเขตลุ่มน ้าคลองหลังสวน ที่ทากิจกรรมทางสังคม
ร่วมกันจะเป็ นชุมชนที่อยูใ่ นเขตอ.พะโต๊ ะและหลังสวน จ.ชุมพรเท่านัน้
การศึกษาวิจัยครัง้ นี ้ เป็ นการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการที่มุ่งพัฒนาประชาชนในชุมชนที่เข้ ามาร่ วม
เป็ นนักวิจยั ทรัพยากรน ้าชุมชน ที่ต้องมีกิจกรรมทางสังคมร่วมกันอย่างต่ อเนื่อง ซึ่งกลไกในพื ้นที่จาเป็ นที่
กลุ่มประชาชนต้ องมีความสัมพันธ์ ทางสังคม และมีกิจกรรมทางสังคมร่ วมกันอย่างต่อเนื่องด้ วย ด้ วย
เงื่อนไขดังกล่าว การศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้จึงกาหนดขอบเขตพื ้นที่การศึกษาวิจยั ลุ่มน ้าในเขตอ.พะโต๊ ะ และหลัง
สวน เช่นเดียวกับการดาเนินงานของส่วนประสานและบริ หารจัดการลุ่มน ้าภาคใต้ ฝั่งตะวันออก ที่กาหนด
พื ้นที่การดาเนินกิจกรรมของลุม่ น ้าคลองหลังสวนอยูใ่ นเขตอ.พะโต๊ ะ และหลังสวนเช่นเดียวกัน
สภาพทัว่ ไปของลุ่มน ้าคลองหลังสวนในเขตพื ้นที่ศกึ ษา จากการลงพื ้นที่เพื่อศึกษาข้ อมูลลุ่ม
นา้ คลองหลังสวน ทาให้ ทราบถึง ลักษณะของพืน้ ที่ลุ่ม นา้ หลัง สวนว่า ลักษณะที่พื น้ ที่ ต้นนา้ มี สภาพภูมิ
ประเทศส่วนใหญ่เป็ นภูเขาสูง พื ้นที่กลางน ้ามีลกั ษณะภูมิประเทศเป็ นภูเขาสูง มีที่ราบเพียงเล็กน้ อยบริ เวณ
ริ มแม่น ้าหลังสวน และลักษณะภูมิประเทศของพื ้นที่ปลายน ้า ส่วนใหญ่เป็ นพื ้นที่ราบ แต่ก็มีบางพื น้ ที่ที่มี
ลักษณะเป็ นภูเขาสูง เช่น พื ้นที่บางส่วนในต.บ้ านควน ซึ่งจะลักษณะภูมิประเทศที่เป็ นภูเขาสูงในบางพื ้นที่
ทาให้ แม่น ้าหลังสวน เป็ นแม่น ้าหลักที่มี ลาธาร และลาคลองสาขา จานวนมากไหลมารวมกันเป็ นแม่นา้
หลังสวน เช่น คลองปั งหวาน คลองนูน ในเขตต.ปั งหวาน คลองมองในเขตต.นาขา และคลองธัมมังใน
เขตต.บ้ านควน ซึ่งประชาชนในพื ้นที่ส่วนใหญ่เข้ าใจและยอมรับให้ พื ้นที่ด้านบนส่วนที่ติดกับเขตจ.ระนอง
ซึ่ง มี เ ขานมสาวเป็ นต้ นนา้ คลองมอง ไหลผ่านต.นาขา มาบรรจบกับคลองหลัง สวน เป็ นเขตแบ่ง พื น้ ที่
ระหว่างจ.ระนองและชุมพรเป็ นพื ้นที่ต้นน ้า (ข้ อมูลจากนายสันติ จาเริญสุข ระหว่างการประชุมสัมมนาเพื่อ
เสริมทักษะนักวิจยั ทรัพยากรน ้าชุมชนในเดือน ธ.ค. 2555) และยอมรับว่า พื ้นที่บางส่วนในต.บ้ านควน ซึ่ง
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มีสภาพพื ้นที่เป็ นภูเขาสูง เป็ นต้ นน ้าคลองธัมมังที่ไหลมาบรรจบกับแม่น ้าหลังสวนที่ตาบลพ้ อแดง เป็ นพื ้นที่
ต้ นน ้า (ข้ อมูลจากนายไพศาล มีสมบัติ ระหว่างการประชุมสัมมนาเพื่อเสริ มทักษะนักวิจัยทรัพยากรนา้
ชุมชนในเดือน ธ.ค. 2555) เช่นกัน จากข้ อมูลลุม่ น ้าหลังสวนที่กล่าวมาในข้ างต้ น คณะผู้ศกึ ษาได้ แบ่งพื ้นที่
ลุ่มน ้าคลองหลังสวนออกเป็ น พื ้นที่ต้นน ้า กลางน ้า และปลายน ้า โดยใช้ ระดับความลาดชันเป็ นเกณฑ์ใน
การแบ่งดังนี ้
พืน้ ที่ล่ ุมนา้
ต้ นน ้า
กลางน ้า
ปลายน ้า

อาเภอ
อาเภอพะโต๊ ะ
อาเภอพะโต๊ ะ
อาเภอหลังสวน
อาเภอหลังสวน

ตาบล
ปากทรง พะโต๊ ะ(อบต) และ เทศบาลตาบลพะโต๊ ะ
พระรักษ์ และ ปั งหวาน
หาดยาย นาขา
ท่ามะพลา วังตะกอ พ้ อแดง เทศบาลเมืองหลังสวน และบ้ านควน
นาพญา แหลมทราย บางน ้าจืด บางมะพร้ าว และเทศบาลปากน ้า
หลังสวน

4.2.4 ทรัพยากรธรรมชาติ
1) ทรัพยากรดิน
ทรัพยากรดินของพืน้ ที่ลุ่มนา้ หลังสวนมีความแตกต่างกันในแต่ละบริ เวณ คือ ทางด้ าน
ตะวันตกดินเป็ นดินที่มีลกู รังหรื อก้ อนกรวดปนอยู่ โดยเฉพาะบางส่วนของ ต. วังตะกอ หาดยาย และบ้ าน
ท่ามะพลา และพ้ อแดง เป็ นดินเหนียวที่มีความเป็ นกรดสูง ส่งผลให้ ระบายน ้าได้ ไม่ดี อีกทังยั
้ งไม่เหมาะกับ
การทาเกษตรกรรมอีกด้ วย ถ้ าเป็ นพื ้นที่ทางด้ านตะวันออกซึ่งติดทะเล เช่น เทศบาลตาบลปากน ้าหลังสวน
ต. บางน ้าจืด และบางมะพร้ าว เป็ นต้ น ดินจะมีลกั ษณะเป็ นดินร่ วนปนทราย สามารถระบายน ้าได้ ดี ดังจะ
ได้ นาเสนอรายละเอียดชนิดของดินในพื ้นที่ศกึ ษานี ้ในหัวข้ อ 5.3 การวิเคราะห์พื ้นที่เสี่ยงอุทกภัย ต่อไป
2) ทรัพยากรน ้า
แหล่งนา้ ธรรมชาติหลักที่สาคัญบริ เวณอาเภอพะโต๊ ะซึ่งเป็ นเขตต้ นนา้ ได้ แก่ แม่น ้าหลัง
สวน คลองสก คลองทรง คลองปั งหวาน และคลองแย ส่วนบริ เวณอาเภอหลังสวนซึ่งเป็ นบริ เวณปลายน ้า
คือ คลองหลังสวน และคลองธัมมัง (ดูภาพที่ 4.1) คลองทังสองมี
้
อิทธิพลต่อปั ญหาอุทกภัยและภัยแล้ งใน
พื ้นที่ล่มุ น ้าคลองหลังสวนเป็ นอย่างมาก เพราะพื ้นที่ศกึ ษานี ้ไม่มีอ่างเก็บน ้า หรื อพื ้นที่แก้ มลิงใด เพื่อที่ลด
ความแปรปรวนและการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ (ดังแสดงในตารางที่ 4.2) ตังอยู
้ ่เลย ดังนันเมื
้ ่อปี ใดมี
ปริ มาณน ้าท่ามากในช่วงฤดูน ้าหลาก ปริ มาณน ้าท่วมทัง้ หมดก็จะไหลมาท่วมพื ้นที่ บริ เวณกลางน ้าและ
ปลายน ้า เพราะไม่มีปริมาตรเก็บกักในอ่างเก็บน ้า เพื่อชะลออุทกภัย ในทางกลับกันในกรณีที่ปีใดปริ มาณมี
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ปริมาณน ้าท่าน้ อย ประชาชนก็จะประสบปั ญหาภัยแล้ งรุนแรง เพราะไม่มีปริ มาตรน ้าเก็บกักในอ่างเก็บน ้า
มาช่วยบรรเทาความเดือดร้ อน
3) ทรัพยากรป่ าไม้
ในปั จ จุบัน ป่ าไม้ ต้ น น า้ ในบริ เ วณพื น้ ที่ ต้ น น า้ มี ท รั พ ยากรป่ าไม้ ที่ ส าคัญ คื อ ป่ าสงวน
แห่งชาติ 2 แห่ง ได้ แก่ ป่ าพะโต๊ ะ และป่ าละแม มีพื ้นที่ 925 ตร.กม. และมีพื ้นที่อทุ ยานแห่งชาติ 1 แห่ง
ได้ แก่อทุ ยานแห่งชาติหงาว (http://www.amphoe.com/main.php : สืบค้ นเมื่อ 18 ก.ค. 2556) สภาพป่ า
ไม้ ยัง มีส ภาพที่อุดมสมบูรณ์ อยู่ เนื่ องจากมี หน่วยอนุรักษ์ ป่าต้ นนา้ พะโต๊ ะทาหน้ าที่ ดูแ ล โดยการสร้ าง
โครงการ (เช่น โครงการ คนอยู่ ป่ ายัง เป็ นต้ น ) กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และพัฒนาเครื อข่ายใน
การบริ หารจัดการทรัพยากรป่ าไม้ ส่วนพื ้นที่อาเภอหลังสวน ทรัพยากรป่ าไม้ ที่สาคัญ ได้ แก่ ป่าไม้ เป็ นไม้
ยางพารา ไม้ เคี่ยม ไม้ หลุมพอ และไม้ กระยาเลย อย่างไรก็ตามปั ญหาการบุกรุกป่ า เพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจ
(ยาง และปาล์มน ้ามัน) ก็มีอยูบ่ ้ าง ในพื ้นที่กลางน ้าและปลายน ้า (ดูพื ้นที่การปลูกยางในตารางที่ 2.2) ซึ่งมี
แนวโน้ ม เพิ่มขึน้ ตลอดเวลา ส่ง ผลให้ ปัญ หาอุทกภัยฉับพลันรุ นแรงขึน้ เพราะรู ปแบบการเพาะปลูกพื ช
เศรษฐกิจเหล่านีเ้ ป็ นแถวเป็ นแนว เอื ้อให้ นา้ หลากไหลเร็ วขึน้ กว่าสภาพป่ าธรรมชาติ เนื่องจากสภาพป่ า
ธรรมชาติมีต้นไม้ หลากหลายชนิดเป็ นแนวปะทะน ้าหลาก นอกจากนี ้ยาง และปาล์มน ้ามัน เป็ นพืชซึ่งไม่มี
รากแก้ วยึดดิน ทาให้ มีความเสี่ยงสูงที่จะมีปัญหาดินถล่มเกิดขึ ้น
4.2.5 การคมนาคมขนส่ ง
ในปั จจุบนั การคมนาคมทางน ้าในพื ้นที่ล่มุ น ้าคลองหลังสวนไม่เป็ นที่นิยม เหมือนกับในอดีต
ท่าเรื อที่มีอยู่ในพื ้นที่เน้ นการให้ บริ การแก่นกั ท่องเที่ยว ซึ่งต้ องการเดินทางไปท่องเที่ยวตามเกาะต่างๆ ใน
อ่าวไทย เช่น เกาะเต่า เกาะพงัน เกาะสมุย เป็ นต้ น การคมนาคมที่ใช้ กนั อย่างแพร่หายใช้ การคมนาคมทาง
บก เส้ นทางต่างๆที่ใช้ มีดงั นี ้
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4
เส้ นทางนี ้เชื่อม อ.หลังสวน กับ อ.สวี ทางทิศเหนือ และ อ.หลังสวน กับ อ.ละแม ทางทิศใต้
โดยเริ่มต้ นเส้ นทางจากสี่แยกปฐมพร ที่ ต. วังไผ่ อ. เมือง จ. ชุมพร ลงมาทางทิศใต้ ผ่าน อ.สวี และทุ่งตะโก
เข้ าสู่ อ.หลังสวน ที่ ต.นาขา ผ่าน ต.วังตะกอ ท่ามะพลา และบ้ านควน ไปสู่ อ.ละแม ที่ ต.ทุง่ หลวง
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4006
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ทางหลวงหมายเลข 4006 เชื่อมระหว่าง อ. หลังสวน กับ อ. พะโต๊ ะ ทางทิศตะวันตก โดย
เริ่มต้ นเส้ นทางจากสามแยกบริเวณ ต. วังตะกอ ไปทางทิศตะวันตก ผ่าน ต. หาดยาย เข้ าสู่ อ. พะโต๊ ะ ที่ ต.
ปั งหวาน
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4002
ถนนเส้ นนีเ้ ชื่ อม อ. หลังสวน กับเทศบาลตาบลปากนา้ หลัง สวน โดยเริ่ มต้ นจาก ต. วัง
ตะกอ บริ เวณเทศบาลเมืองหลังสวน ไปทางทิศตะวันออก ผ่าน ต. แหลมทราย ไปสู่เทศบาลตาบลปากน ้า
หลังสวน
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4099
เส้ นทางสายนี ใ้ ช้ เ ลี่ ยงเมื อ งหลัง สวน เพื่ อยัง ปากนา้ หลัง สวน โดยเริ่ ม ต้ นเส้ นทางจาก
บริ เวณแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 ต. วังตะกอ ไปทางทิศตะวันตก ผ่าน ต. แหลมทราย เลียบ
คลองหลังสวน ไปเชื่อมกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4002 ที่ ต. แหลมทราย
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4134
ถนนหมายเลข 4134 เชื่อม อ.หลังสวน กับ อ.ละแม โดยเริ่ มต้ นเส้ นทางจากเทศบาลเมือง
หลังสวน ไปทางทิศใต้ ผ่าน ต. นาพญา เข้ าสู่ ต.ละแม และสิ ้นสุดเส้ นทางที่จดุ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 4112
4.2.6 ประชากร
พื ้นที่ลุ่มนา้ คลองหลังสวนประกอบด้ วย เทศบาลเมือง 1 แห่ง คือ เทศบาลเมืองหลังสวน
เทศบาลตาบล 2 แห่ง คือ เทศบาลตาบลปากน ้าหลังสวน อาเภอหลังสวน และ เทศบาลตาบลพะโต๊ ะ
อาเภอพะโต๊ ะ และ อบต. 14 แห่ง คือ ท่ามะพลา นาขา นาพญา บ้ านควน บางมะพร้ าว บางน ้าจืด แหลม
ทราย วังตะกอ หาดยาย พ้ อแดง ปั งหวาน พระรักษ์ พะโต๊ ะ และปากทรง
ตารางที่ 4.4 แสดงจานวนครัวเรื อน และประชากรของแต่ละ อบต. ในพื ้นที่ต้นน ้า กลางน ้า และปลายน ้า
ของลุ่มน ้าคลองหลังสวน การกระจายตัวของประชากรในเขตเทศบาลเมืองหลังสวนมีมากที่สุด จานวน
12,114 คน 5,452 ครัวเรื อน ความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ยประมาณ 3 คนต่อครัวเรื อน ในพื ้นที่เขต
เมืองมีความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ยประมาณ 724 คน/ตร.กม. บริ เวณที่มีความหนาแน่นของ
ประชากรมากที่ สุดอยู่ในเขตเทศบาลตาบลปากนา้ หลัง สวน มี ความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ ย
ประมาณ 798 คน/ตร.กม. ส่วนตาบลที่มีความหนาแน่นมากที่สดุ คือ ตาบลพ้ อแดง มีความหนาแน่นของ
ประชากรโดยเฉลี่ยประมาณ 162 คน/ตร.กม. และตาบลที่มีความหนาแน่นของประชากรน้ อยที่สุด คือ
ตาบลบ้ านควน มีความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ยประมาณ 51 คน/ตร.กม.
สถาบันวิจยั และให้ คาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
G:\แก ้ไขรายงายวิจัย หล ังสวน_3_15 ต.ค. 56\6.บทที่ 4 พื้ นที่ ศึกษา.doc

69

โครงการศึกษาวิจยั และพัฒนาวิถีชีวิตและบทบาทของชุมชนในพื ้นที่วิกฤติอทุ กภัย
กรณีศกึ ษาลุม่ น ้าภาคใต้

บทที่ 4
พื ้นที่ศกึ ษา

ผลการศึกษาข้ อมูลประชากรพบว่า ประชาชนนิยมตังบ้
้ านเรื อนบริ เวณที่ราบลุ่มปากแม่นา้
เพราะโอกาสในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและประมง อย่างไรก็ตามพื ้นที่ราบลุ่มริ มปากแม่น ้าไม่ได้ มี
แต่โ อกาสเพี ย งอย่า งเดี ย ว แต่ก็ ต้ อ งเสี่ ย งที่ จ ะประสบกับ ปั ญ หาอุท กภัย ถ้ า เลื อ กอาศัย ในพื น้ ที่ นี ้ ซึ่ ง
ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้ คานึงถึง
4.2.7 อาชีพ
สภาพเศรษฐกิ จของพืน้ ที่ ต้นนา้ บริ เวณอ.พะโต๊ ะ พบว่าอาชีพหลักส่วนใหญ่จะเป็ นอาชี พ
เกษตรกรรม ผลผลิตที่สาคัญในพื ้นที่ได้ แก่ กาแฟ มีพื ้นที่ปลูก 43,086 ไร่ ส่วนใหญ่เป็ นพันธ์โรบัสต้ า ส่งผล
ผลิตให้ บริษัท เนสท์เล่ จากัด เป็ นหลัก สวนปาล์ม มีพื ้นที่ปลูก 39,067 ไร่ ยางพารา มีพื ้นที่ 15,152 ไร่ ไม้
ผล ที่ปลูกมากได้ แก่ มังคุด พื ้นที่ 20,001 ไร่ ทุเรี ยน 10,584 ไร่ ลองกอง พื ้นที่ 8,277 ไร่ และเงาะโรงเรี ยน
พื ้นที่ 4,870 ไร่ ส่วนบริ เวณอ.หลังสวน พบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพการทาสวนผลไม้ สวนยางพารา
และสวนปาล์มนา้ มัน เช่นเดียวกัน (http://www.amphoe.com/main.php : สืบค้ นเมื่อ 18 ก.ค. 2556)
นอกจากนี ้ยังพบว่ามีอาชีพค้ าขายในเขตเมือง และการทาประมงบริเวณชายฝั่ งทะเล
กรณี ผ้ ทู ี่มีอาชีพประมง ส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตเทศบาลปากน ้า ที่มีพืน้ ที่ติดอยู่กับอ่าวไทย
ชาวประมงบริ เวณปากน ้าหลังสวน เป็ นชุมชนดังเดิ
้ มที่มาตังถิ
้ ่นฐานพร้ อมๆกับชาวสวนในอาเภอหลังสวน
จากสภาพพื ้นที่ที่อยู่ปลายน ้าทาให้ ตาบลปากน ้าหลังสวนประสบปั ญหาน ้าท่วมทุกปี สาเหตุของน ้าท่วม
เกิดจากนา้ หลากจากอาเภอพะโต๊ ะ ซึ่งจะส่งผลให้ ปลาชายฝั่ ง ทะเลหนีหายไปประมาณ 1-2 อาทิตย์
เนื่องจากน ้าหลากมีดินโคลนผสมอยู่ด้วย หากมีนา้ ทะเลหนุนจะทาให้ ระดับนา้ สูงมากขึ ้น พื ้นที่บริ เวณ
ปากน ้าหลังสวนจะไม่ได้ รับความเสียหายจากลมมรสุม หรื อความเสียหายจากภาวะน ้าท่วมอาชีพประมง
จะมีอยู่ 2 ประเภทคือ ประมงชายฝั่ งซึ่งเป็ นการทาประมงดังเดิ
้ ม ใช้ เรื อเล็กออกทะเลไม่เกิน 3 ไมล์ทะเล
และการประมงเชิ งพานิชย์ ที่ใช้ เรื อขนาดใหญ่ม ากขึน้ การทาอาชีพประมง ต้ องประสบกับ ช่วงมรสุม
ประมาณ 3 เดือน และเป็ นช่วงปิ ดอ่าวอีก 3 เดือน(เฉพาะประมงเชิงพานิชย์ ) การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตที่
สาคัญของชาวประมงจะเกิดขึ ้น 2 ช่วงคือ เมื่อ 50 ปี ที่ผ่านมาได้ มีการตังสมาคมชาวประมงขึ
้
้น ทาให้ ชีวิต
ของชาวประมงได้ รับการดูแลมากขึ ้น และช่วง 30 ปี ที่ผา่ นมา ชาวประมงได้ เอาเครื่ องมื อสมัยใหม่มาใช้ ใน
การประกอบอาชีพ เช่นเครื่ อง โซน่า เครื่ อง GPS ทาให้ วิถีชีวิตของชาวประมงได้ รับความสะดวกในการ
ประกอบอาชีพมากขึ ้น (สนทนากลุม่ ร่วมกับกรรมการสมาคมชาวประมง : เม.ย. 2556)
เมื่อพิจารณาภาพรวมของลุ่มน ้าคลองหลังสวน แสดงให้ เห็ นว่า ประชากรในเขตลุ่มน ้าหลัง
สวนประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็ นหลัก พื ้นที่การเกษตรส่วนใหญ่เป็ นพื ้นที่เพาะปลูกไม้ ผลและไม้ ยืนต้ น
พืชเศรษฐกิจที่สาคัญ ได้ แก่ ปาล์มน ้ามัน ยางพารา มังคุด ทุเรี ยน ลองกอง เงาะ กล้ วยเล็บมือนาง ปลูก
มากบริ เวณตาบลนาพญา และ บ้ านควน ซึ่งเป็ นพืน้ ที่ปลายน ้านอกจากนี ้พื ้นที่ต้นน ้าพะโต๊ ะมักปลูกกาแฟ
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ด้ วย อาชีพหลักอื่นๆ คือ แรงงานรับจ้ างในแพปลา ซึ่งอยู่ในพื ้นที่เทศบาลตาบลปากน ้าหลังสวน นาพญา
และบางมะพร้ าว รวมทังรั
้ บราชการ/รัฐวิสาหกิจ ในเทศบาลเมืองหลังสวน ส่วนอาชีพเสริ มที่นิยมทากัน
อย่างแพร่ หลายได้ แก่ ค้ าขาย เช่น ขายของชา ขายอาหารและเครื่ องดื่ม และเบ็ดเตล็ด เป็ นต้ น ตารางที่
4.5 รายงานอาชีพหลัก และอาชีพเสริมของแต่ละตาบลในพื ้นที่ลมุ่ น ้าคลองหลังสวน
ตารางที่ 4.4 จ านวนครั ว เรื อ น และประชากรของแต่ ล ะ อบต. ในพื น้ ที่ ต้ น น า้ กลางน า้ และ
ปลายนา้ ของลุ่มนา้
พืน้ ที่ล่ ุมนา้

อาเภอ

ต้ นน ้า

พะโต๊ ะ
พะโต๊ ะ

กลางน ้า
หลังสวน

ปลายน ้า

หลังสวน

ตาบล
ปากทรง
พะโต๊ ะ(อบต)
เทศบาลตาบลพะโต๊ ะ
พระรักษ์
ปั งหวาน
หาดยาย
นาขา
แหลมทราย
บางมะพร้ าว
ท่ามะพลา
บ้ านควน
นาพญา
วังตะกอ
บางน ้าจืด
เทศบาลเมืองหลัง
สวน
เทศบาลปากน ้าหลัง
สวน
พ้ อแดง

รวม
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ครัวเรือน
1,099
2,904
600
1.633
1.452
2,284
2,743
1,045
1,331
1,004
2,681
1,608
3,355
1,562

ประชากร (คน)
3,468
6,955
1,618
4,353
4,846
6,349
7,930
3,178
4,598
3,138
8,045
5,197
7,305
4,939

5,452

12,114

2,447

6,875

574
33,774

2,151
93,059
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ตารางที่ 4.5 อาชีพหลักและอาชีพเสริมของแต่ ละตาบลในพืน้ ที่ล่ ุมนา้ คลองหลังสวน
พืน้ ที่ล่ ุมนา้
ต้ นน ้า

อาเภอ
พะโต๊ ะ

กลางน ้า

พะโต๊ ะ
หลังสวน

ปลายน ้า

หลังสวน

ตาบล
ปากทรง
พะโต๊ ะ
พระรักษ์
ปั งหวาน
หาดยาย
นาขา
แหลมทราย
บางมะพร้ าว
ท่ามะพลา
บ้ านควน
นาพญา
วังตะกอ
บางน ้าจืด
เทศบาลเมืองหลังสวน
ปากน ้าหลังสวน

อาชีพหลัก
ทาสวน
ทาสวน
ทาสวน
ทาสวน
ทาสวน
ทาสวน
ทาสวน
ทาสวน
ทาสวน
ทาสวน
ทาสวน
ทาสวน
ทาสวน
ค้ าขาย
ประมง

อาชีพเสริม
ค้ าขาย รับจ้ าง
ค้ าขาย รับจ้ าง
ค้ าขาย รับจ้ าง
ค้ าขาย รับจ้ าง
ค้ าขาย
ค้ าขาย
รับจ้ าง
รับจ้ าง
แปรรูปผลไม้
เลี ้ยงสัตว์ รับจ้ าง
รับจ้ าง
เลี ้ยงสัตว์
รับจ้ าง
รับจ้ าง
รับจ้ าง

4.3 การคัดเลือกชุมชนเป้ าหมายและนักวิจัยทรัพยากรนา้ ชุมชน
4.3.1 การคัดเลือกชุ มชนเป้าหมาย
1) ความหมายของชุมชนเป้าหมาย
ชุม ชนเป้าหมายเป็ นชุม ชนท้ องถิ่ น ที่ ใช้ เ ป็ นชุม ชนตัว อย่า งเพื่ อ ศึกษา เป็ นชุม ชนระดับ
หมู่บ้าน ที่ประสบปั ญหาอุทกภัยบ่อยๆ มีจานวนผู้อยู่อาศัยไม่ต่ากว่า 200 ราย (ข้ อกาหนดของงาน
ศึกษาวิจยั )
เขตพืน้ ที่การปกครองของลุ่มนา้ คลองหลังสวน พบว่าส่วนใหญ่อยู่ในเขตจังหวัดชุมพร
ครอบคลุมพื ้นที่ 2 อาเภอ คือ อ.พะโต๊ ะ (4 ตาบล) และหลังสวน (12 ตาบล) รวมทังลุ
้ ่มน ้าคิดเป็ น 16 ตาบล
(185 หมูบ่ ้ าน) ตามแนวปฏิบตั ขิ องส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน ้าภาคใต้ ฝั่งตะวันออก นอกจากนี ้ยัง
พบว่าขอบเขตของพื ้นที่ลมุ่ น ้าหลังสวน ยังคาบเกี่ยวอยูใ่ นเขตจ.สุราษฎร์ ธานี ที่ อ.ท่าชนะ 3ตาบล
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(ต.คลองพา ประสงค์ และปากหมาก ) พื ้นที่ดงั กล่าว เป็ นพื ้นที่ที่มีสภาพทางกายภาพที่เป็ นภูเขาสูง แยก
กลุ่ม ออกไปจากชุม ชนส่ ว นใหญ่ ข องชุม ชนในลุ่ม น า้ คลองหลัง สวน และการเดิ น ทางที่ เ ป็ น อุป สรรค
ประชาชนทัง้ 2 จังหวัดจึงไม่ได้ ทากิจกรรมทางสังคมกับประชาชนส่วนใหญ่เขตลุ่มน ้าคลองหลังสวน แต่
แยกตัวออกไปออกไปทากิจกรรมทางสังคมร่วมกับกลุ่มที่อยู่ล่มุ น ้าตาปี ที่มีสภาพทางกายภาพที่เอื ้อต่อการ
ทากิจกรรมร่วมกัน
จากการสารวจพื ้นที่ ครัง้ ที่ 1 ระหว่างวันที่ 16 - 19 ก.ย. 2555 คณะผู้ศกึ ษา ได้ กาหนด
ขอบเขตพืน้ ที่ ของลุ่ม นา้ คลองหลัง สวน เป็ นพื น้ ที่ต้นนา้ กลางนา้ และปลายนา้ นอกจากนีผ้ ลจากการ
สนทนากลุ่มกับผู้นาชุมชน ท้ องถิ่น ทาให้ ทราบข้ อมูลเบื ้องต้ น เกี่ยวกับสภาพพืน้ ที่ที่ประสบอุทกภัยเป็ น
ประจา นอกจากนี ้ข้ อมูลของลุม่ น ้าสาขาคลองหลังสวนของส่วนประสานและบริ หารจัดการลุ่มน ้าภาคใต้ ฝั่ง
ตะวันออก ซึง่ เป็ นหน่วยงานของกรมทรัพยากรน ้า ที่รับผิดชอบลุ่มน ้าคลองหลังสวน และข้ อมูลจากเอกสาร
แผนที่เสี่ยงภัยดินถล่มระดับชุมชน จังหวัดชุมพร ของกรมทรัพยากรธรณี (2544) พบว่าบริ เวณพื ้นที่ที่มกั
เกิดปั ญหาน ้าท่วมบ่อยครัง้ ส่วนใหญ่จะเป็ นพื ้นที่ที่อยู่ในเขตอ.หลังสวน ส่วนพื ้นที่อ.พะโต๊ ะ จะเป็ นเขต
พื ้นที่ต้นน ้า เป็ นพื ้นที่สงู ช่วงฤดูน ้าหลากน ้าจะไหลจากอ.พะโต๊ ะ ไปยังอ.หลังสวนเพื่อออกไปยังอ่าวไทย มี
พื ้นที่ที่ประสบอุทกภัย และดินถล่มบ่อยอยูใ่ นเขตอ.หลังสวน เนื่องจากพื ้นที่อ.หลังสวนเป็ นแอ่งรับน ้าจากอ.
พะโต๊ ะ ซึ่งเป็ นพื ้นที่สงู ระหว่างเดือนก.ย.  ธ.ค.ของทุกปี ที่อาเภอหลังสวนจะมีภาวะน ้าท่วมขัง น ้าหลาก
ล้ นตลิ่งสืบเนื่องจากปริ มาณฝนที่ตกมาก และตกต่อเนื่องเป็ นเวลานาน ประกอบกับลาน ้าสาขาบริ เวณอ.
หลังสวนมีลกั ษณะตื ้นเขิน ทาให้ กระแสน ้าไหลเชี่ยว และไหลแรงลงสูบ่ ริเวณอ.หลังสวน
จากสภาพพื ้นที่ดงั กล่าว แสดงให้ เห็นว่า พืน้ ที่บางแห่งจะเกิดน ้าท่วมและดินถล่มบ่อยๆ
บางแห่งพื ้นที่ไม่ได้ เกิดปั ญหาอุทกภัยหรื อดินถล่มแต่เป็ นทางผ่านของน ้า และเป็ นจุดสังเกตการเตือนภัย
ดังนัน้ ชุมชนเป้าหมายในที่นีจ้ ึ งหมายถึงชุมชนตัวอย่ างที่ใช้ ศึกษาในระดับหมู่บ้านมีประชากรไม่
ต่ากว่ า 200 คน หรื ออยู่รวมกั นเป็ นหมู่บ้านอย่ างเป็ นทางการ ที่อยู่ในเขตลุ่มนา้ คลองหลังสวน
และพืน้ ที่ต่อเนื่อง ที่ประสบปั ญหาอุทกภัย รวมทัง้ พืน้ ที่ท่ ีเป็ นจุด สังเกตการเกิดอุทกภัยและดิน
ถล่ มบ่ อยๆด้ วย
2) หลักเกณฑ์ในการเลือกชุมชนเป้าหมาย มีดงั นี ้
- เป็ นชุมชนที่มีที่ตงถิ
ั ้ ่นฐานอยู่ในพื ้นที่ล่มุ น ้าคลองหลังสวนบริ เวณต้ นน ้า หรื อกลางนา้
หรื อปลายน ้า หรื อเป็ นพื ้นที่ตอ่ เนื่องที่ประสบปั ญหาอุทกภัยบ่อยๆ
- เป็ นชุม ชนที่ มี ความร่ วมมื อกันเองในหมู่ประชาชน และระหว่างภาคประชาชน กับ
องค์กรชุมชน หรื อหน่วยงานภาครัฐ อย่างเข้ มแข็ง สนใจต่อกิจกรรมการบริ หารจัดการปั ญหาอุทกภัยและ
กิจกรรมการอนุรักษ์อื่น ๆ
สถาบันวิจยั และให้ คาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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- เป็ นชุมชนที่ตงอยู
ั ้ ่ในพืน้ ที่เสี่ยงอุทกภัย -ดินถล่ม และ/หรื อพื ้นที่จุดสังเกต สาหรับการ
เตือนอุทกภัย
- เป็ นชุมชนที่มีกิจกรรมทางสังคมร่วมกับชุมชนอื่นๆส่วนใหญ่ในเขตลุม่ น ้าคลองหลังสวน
4.3.2 การคัดเลือกนักวิจัยทรัพยากรนา้ ชุ มชน
คุณสมบัติของนักวิจยั ทรัพยากรน ้าชุมชน ในการคัดเลือกนักวิจัยทรัพยากรนา้ ชุมชนนันจะ
้
พิจ ารณาจากคุณ สมบัติส่วนบุคคล ประสบการณ์ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง และเป็ นผู้มี บทบาททางด้ านสัง คมและ
วัฒนธรรม ดังต่อไปนี ้
1) เป็ นผู้ที่สามารถอ่านออกเขียนได้
2) เป็ นผู้มีความซื่อสัตย์ และเสียสละ
3) เป็ นผู้ที่สามารถเข้ าร่วมกิจกรรมได้ จนสิ ้นสุดโครงการ
4) เป็ นผู้สนใจในการจัดการปั ญหาอุทกภัยในพื ้นที่
5) เป็ นผู้มีความรู้และข้ อมูลปั ญหาอุทกภัยในพื ้นที่
6) เป็ นผู้ที่มีอานาจ (Authority) หรื อมีหน้ าที่ในการจัดการปั ญหาอุทกภัยในพื ้นที่ทงในส่
ั ้ วน
ของภาครัฐและ/หรื อภาคประชาชน
7) เป็ นผู้ที่อาศัยอยูใ่ นพื ้นที่ลมุ่ น ้าคลองหลังสวนและอยูใ่ นชุมชนเป้าหมาย
คุณสมบัติข้อ 1 – 5 เป็ นคุณสมบัติบงั คับเบื ้องต้ น ซึ่งนักวิจยั ทรัพยากรน ้าชุมชนทุกคนต้ องมี
ส่วนข้ อ 6 และ 7 เป็ นคุณสมบัตพิ งึ ประสงค์ ถ้ ามีก็จะทาให้ นกั วิจยั คนนันเหมาะสมมากยิ
้
่งขึ ้น
ขันตอนและกระบวนการคั
้
ดเลือกนักวิจยั ทรัพยากรน ้าชุมชนนัน้ คณะผู้ศึกษาจะดาเนินการ
โดยการคัดเลือกโดยไม่จากัดเพศและวัยจากผู้ที่มีคณ
ุ สมบัติข้างต้ น เพื่อให้ บทบาทของหญิ งและชายใน
เครื อข่ายนักวิจยั มีความเท่าเทียมกัน อี กทังยั
้ งทาให้ เครื อข่ายนักวิจยั มีความต่อเนื่องในอนาคต และต้ อง
เป็ นผู้ที่ได้ รับการยอมรับจากประชาชนในเขตพืน้ ที่ลุ่มนา้ หลังสวน ในการคัดเลือกนักวิจัยทรั พยากรนา้
ชุมชน ตัวแทนประชาชน ซึง่ เข้ าร่วมกิจกรรมในวันปฐมนิเทศโครงการ จะเป็ นผู้พิจารณา ภายใต้ หลักเกณฑ์
และคุณสมบัตทิ ี่คณะผู้ศกึ ษากาหนด ซึ่งแสดงให้ เห็นถึงการได้ รับการยอมรับจากประชาชนในพื ้นที่ว่า เป็ น
ผู้มีคุณสมบัติครบถ้ วนและเหมาะสมที่จะเป็ นนักวิจัยทรัพยากรนา้ ชุมชน เพื่อทากิจกรรมร่ วมกับคณะผู้
ศึกษาต่อไป
สัดส่วนนักวิจยั ทรัพยากรน ้าชุมชน คณะผู้ศกึ ษาได้ ทาการกาหนดสัดส่วนนักวิ จยั ทรัพยากรน ้า
ชุมชน เพื่อให้ ได้ ผ้ แู ทนที่กระจายครอบคลุมทุกกลุ่ม และกระจายทัว่ พื ้นที่ต้นน ้า กลางน ้า และปลายน ้า ใน
สถาบันวิจยั และให้ คาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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ชุมชนเป้าหมาย โดยเน้ นความสาคัญโดยการเพิ่มจานวนนักวิจยั เป็ นพิเศษกับพื ้นที่เสี่ยงอุทกภัย และพื ้นที่
จุดสังเกตเพื่อการเตือนภัย เพื่อแก้ ปัญหาความไม่ส ม่าเสมอของการเข้ าร่วมกิจกรรมของนักวิจยั ซึ่งอาจจะ
เกิดขึ ้น ถึงแม้ ว่าจะทาการคัดเลือกอย่างรอบคอบแล้ วก็ตาม สัดส่วนของนักวิจยั ต้ องประกอบไปด้ วยผู้แทน
จากส่วนต่างๆ ดังต่อไปนี ้
- ผู้แทนจาก อบต. 10 แห่ง กระจายทังต้
้ นน ้า กลางน ้าปลายน ้า จานวน 10 คน
- ผู้แทนจากชุมชนหรื อปราชญ์ชาวบ้ าน จานวน 3 คน ที่อยูใ่ นชุมชนเป้าหมาย
- ผู้แทนจากพื ้นที่น ้าท่วมดินถล่มเป็ นประจา จานวน 14 คน
- ผู้แทนจากเทศบาลเมืองหลังสวน (เทศบาล 1คน และผู้แทนชุมชน 2 ชุมชน) รวม 3 คน
จากสัดส่วนประเภทของผู้แทนที่คาดว่าจะคัดเลือกมาเป็ นนักวิจยั ทรัพยากรน ้าดังกล่าว เมื่อ
จาแนกตามกลุ่มเป้าหมายแล้ ว จะเป็ นผู้แทนหน่วยงานส่วนท้ องถิ่น ไม่น้อยกว่า 11 คน ผู้แทนจากผู้นา
ชุมชน ไม่น้อยกว่า 19 คน กระจายอยูท่ งพื
ั ้ ้นที่ต้นน ้า กลางน ้า และปลายน ้า
4.3.3 กระบวนการคัดเลือกชุ มชนเป้าหมายและนักวิจัยทรัพยากรนา้ ชุ มชน
การดาเนินการคัดเลือกชุมชนเป้าหมายและนักวิจยั ทรัพยากรน ้าชุมชน จะดาเนินการพร้ อม
กัน ในวัน ปฐมนิ เ ทศโครงการฯ โดยกระบวนการคัด เลื อ กจะให้ ผ้ ูเข้ า ร่ ว มปฐมนิเ ทศโครงการฯ ซึ่ง เป็ น
ประชาชนที่อยู่ในเขตอาเภอหลังสวนเป็ นผู้ตดั สินใจคัดเลือกชุมชนเป้าหมาย และนักวิจัยทรัพยากรนา้
ชุมชน ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด โดยชุมชนเป้าหมายและนักวิจยั ทรัพยากรน ้าชุมชนจะต้ องกระจายอยู่ ทงั ้
ต้ นน ้า กลางน ้า และปลายน ้า กระบวนการคัดเลือกมีดงั นี ้
1) การเตรี ย มการ เป็ นการศึก ษาข้ อ มูล เบื อ้ งต้ น เกี่ ย วกับ ชุม ชน เพื่ อ ก าหนดเป็ นชุม ชน
เป้าหมาย และแสวงหาผู้ที่เหมาะสมเข้ ามาเป็ นนักวิจยั ทรัพยากรน ้าชุมชน โดยวิธีการต่างๆ ดังนี ้
- การศึกษาข้ อมูล พืน้ ที่ที่ได้ รับอุทกภัย /ดินถล่มบ่อยๆรวมทัง้ พืน้ ที่ที่เป็ นจุด สัง เกตโดย
ศึกษาจากเอกสารของส่วนประสานและบริ หารจัดการลุ่มน ้าภาคใต้ ฝั่งตะวันออก เอกสารแผนที่เสี่ยงภัย
ดินถล่มระดับชุมชนจังหวัดชุมพร ของกรมทรัพยากรธรณี (2544) และการสารวจพื ้นที่ เบื ้องต้ นระหว่างวันที่
16  19 ก.ย. 2555
- ก าหนดหลัก เกณฑ์ ชุม ชนเป้ าหมาย และก าหนดสัด ส่ ว นของชุม ชนเป้ าหมายให้
ครอบคลุมทุกตาบล ทังในพื
้ ้นที่ ต้ นน ้า กลางน ้า ปลายน ้า
- กาหนดคุณ สมบัติของนักวิจัยทรั พยากรนา้ ชุมชน จาแนกตามประเภท และกาหนด
สัดส่วนนักวิจยั ทรัพยากรน ้าชุมชนให้ ครอบคลุมทุกตาบล ทังต้
้ นน ้า กลางน ้า ปลายน ้า
สถาบันวิจยั และให้ คาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
G:\แก ้ไขรายงายวิจัย หล ังสวน_3_15 ต.ค. 56\6.บทที่ 4 พื้ นที่ ศึกษา.doc

75

โครงการศึกษาวิจยั และพัฒนาวิถีชีวิตและบทบาทของชุมชนในพื ้นที่วิกฤติอทุ กภัย
กรณีศกึ ษาลุม่ น ้าภาคใต้

บทที่ 4
พื ้นที่ศกึ ษา

- จัดทาตารางแสดงสัดส่วนขุมขนเป้าหมาย และนักวิจัยทรัพยากรน ้าชุมชน ให้ เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด และกระจายทังต้
้ นน ้า กลางน ้า และปลายน ้า
รายละเอี ยดตามตารางที่ 4.6 แสดงสัดส่วนชุมชนเป้าหมายและนักวิจัยทรั พยากรนา้
ชุมชน เพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการให้ ประชาชนลุ่มน ้าคลองหลังสวนได้ ตดั สินใจเลือกนักวิจยั ทรัพยากรน ้า
ชุมชน
2) การคัดเลือก เพื่อเป็ นการเปิ ดพื ้นที่ให้ ประชาชนในพื ้นที่ล่มุ น ้าคลองหลังสวนเข้ ามามีส่วน
ร่ วมอย่างแท้ จริ ง กระบวนการตัดสินใจเลือกจึง .ให้ ประชาชนชาวลุ่มนา้ คลองหลังสวนที่มาร่ วมเวทีการ
ปฐมนิ เ ทศโครงการฯเข้ า มาร่ ว มตัด สิ น ใจเลื อ กชุม ชนเป้ าหมายและนัก วิ จัย ทรั พ ยากรน า้ ชุม ชนโดยมี
กระบวนการคัดเลือก ดังนี ้
- นารายชื่อชุมชนเป้าหมายและสัดส่วนของนักวิจยั ทรัพยากรน ้าชุมชนที่คณะที่ปรึกษา
หาข้ อมูลไว้ ล่วงหน้ า เสนอต่อที่สัมมนาเพื่อตรวจสอบความถูก ต้ อง และให้ โอกาสที่ประชุม เสนอชุมชน
เป้าหมายและนักวิจยั ทรัพยากรน ้าเพิ่มเติมได้
- กาหนดจานวนชุมชนเป้าหมายตามสัดส่วนเพื่อให้ ครอบคลุมทัง้ ต้ นน ้า กลางน ้า และ
ปลายน ้า และแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบดังนี ้
 ต้ องการชุมชนเป้าหมายทัง้ หมดไม่ต่ากว่า 25 ชุมชน และนักวิจัยทรัพยากรนา้
ชุมชนจานวนทังสิ
้ ้นไม่น้อยกว่า 30 คน โดยนักวิจยั ทรัพยากรน ้าชุมชนควรอยูใ่ นชุมชนเป้าหมายด้ วย
 ชุมชนเป้าหมาย จะต้ องครอบคลุมต้ นน ้า กลางน ้า ปลายน ้า โดยให้ ความสาคัญกับ
ชุมชนที่เป็ นพื ้นที่เสี่ยงดินถล่ม และประสบอุทกภัยบ่อย และพื ้นที่เทศบาลหลังสวนที่อยู่ปลายน ้า สัด ส่วน
ดังกล่าวเป็ นไปตามตารางที่ 4.6
 นาเสนอชุมชนเป้าหมายและสัดส่วนของนักวิจัยทรัพยากรนา้ ชุมชนตามที่คณะที่
ปรึกษาได้ จดั เตรี ยมไว้ รวมกับส่วนที่ให้ ที่ประชุมเสนอเพิ่มเติม เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่วมปฐมนิเทศพิจารณาเลือกเป็ น
รายตาบล และดาเนินการเลือกนักวิจยั ทรัพยากรน ้าชุมชนให้ มีสดั ส่วนตามประเภทที่กาหนดไปพร้ อมกัน
4.3.4 ผลการดาเนินการ
สรุปผลการคัดเลือกชุมชนเป้าหมาย และนักวิจยั ทรัพยากรน ้าชุมชนของพื ้นที่ล่มุ น ้าคลองหลัง
สวน ซึ่งได้ จากกิจกรรมปฐมนิเทศโครงการ ระหว่างวันที่ 7  8 พ.ย. 2555 จานวนชุมชนเป้าหมายซึ่งได้
คัดเลือกไว้ ทงหมดเท่
ั้
ากับ 30 ชุมชน (ดังแสดงในตารางที่ 4.7 ภาพที่ 4.4 และภาคผนวก ก) ชุมชนวัด
ควนดอกไม้ เทศบาลตาบลพะโต๊ ะ และ ม.9 ต.พะโต๊ ะ รวมถึงบ้ านสะพานสอง ม.6 ต.ปากทรง เป็ น 3 ชุมชน
ในพื ้นที่ต้นน ้า ซึ่งได้ ถูกเลือกให้ เป็ นชุมชนเป้าหมาย เพื่อไว้ ใช้ เป็ นจุดสังเกตเป็ นหลัก ส่วนที่เหลือในพื ้นที่
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กลางน ้า (10 ชุมชน) และปลายน ้า (17 ชุมชน) ได้ รับการคัดเลือกให้ เป็ นชุมชนเป้าหมาย เพราะเป็ นพื ้นที่
วิกฤติอทุ กภัย และ/หรื อดินถล่มในพื ้นที่ศกึ ษา นอกจากนี ้ให้ สงั เกตด้ วยว่าชุมชน ม.1 แหลมทราย และ ม.6
บางน ้าจืด ซึ่งเป็ นชุมชนปลายน ้านอกพื ้นที่ล่มุ น ้าคลองหลังสวน แต่ได้ ถกู คัดเลือกให้ เป็ นชุมชนเป้าหมาย
เพราะปั ญหาอุทกภัยมีความเกี่ยวเนื่องกันกับพื ้นที่ศกึ ษา ส่วนชุมชนอื่นๆ ในจ.สุราษฎร์ ธานีและระนอง ซึ่ง
อยู่ในพืน้ ที่ศึกษา ไม่ได้ ถูกเชิญ ให้ เข้ าร่ วมการถูกพิจ ารณาคัดเลือก เนื่องจากไม่ได้ มีกิจ กรรมทางสังคม
ร่วมกันกับชุมชนในพื ้นที่ล่มุ น ้าหลังสวน
ผลการคัดเลือกนักวิจยั ทรัพยากรน ้าชุมชนได้ นกั วิจยั ฯ ซึ่งเป็ นตัวแทนประชาชน ที่อาศัยอยู่ใน
ชุมชนเป้าหมายทุกชุมชน จานวน 28 คน นอกจากนี ้ยังได้ คดั เลือกเจ้ าหน้ าที่ของหน่วยงานท้ องถิ่น (อบต.
และเทศบาล) ให้ เ ป็ นนัก วิ จัยฯเพิ่ ม เติม เข้ า มาอี ก 15 คน รวมเป็ น 43 คน เพื่ อ เป็ นก าลัง หลักในการ
เสริ มสร้ างศักยภาพ ความเข้ มแข็ง และความยัง่ ยืนของเครื อข่ายนักวิจยั ฯ อย่างไรก็ตามให้ สงั เกตด้ วยว่า
นักวิจัยฯ ในส่วนที่เป็ นปราชญ์ ชาวบ้ าน จาเป็ นต้ องขาดหายไป เนื่องจากตัวแทนประชาชนในที่ประชุม
ปฐมนิเทศแจ้ งว่า พืน้ ที่ ลุ่มนา้ คลองหลัง สวนไม่ มีปราชญ์ ชาวบ้ าน ดังแสดงในตารางสรุ ปสัดส่วนชุมชน
เป้าหมาย และนักวิจยั ทรัพยากรน ้าชุมชนที่ได้ ดังนี ้

พืน้ ที่ล่ ุมนา้
ต้ นน ้า
กลางน ้า
ปลายน ้า
รวม

จานวนชุมชน
3
10
17
30

ผู้นาชุมชน
3
10
18
31

นักวิจัยทรัพยากรนา้
หน่ วยงานท้ องถิ่น
1
4
10
15

รวม
4
14
28
46

หมายเหตุ: มีการพิจารณาแต่งตังที
้ ่ปรึกษาภาคสนามเพิ่ม 2 คน
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ตารางที่ 4.6 แสดงข้ อมู ลเบือ้ งต้ นชุ มชนเป้าหมายและจานวนนั กวิจัยทรั พยากรนา้ ชุ มชนเสนอให้ ท่ ี
ประชุมปฐมนิเทศพิจารณา
พืน้ ที่ล่ ุมนา้
ต้ นนา้

กลางนา้

ปลายนา้

ที่ตงั ้

จานวน
หมู่บ้าน

หมู่บ้านประสบภัย/
จุดสังเกต

จานวนชุมชน
เป้าหมาย

จานวนนักวิจัย

9
17

ม.2* ม.8*ม.9*

1
1

1
2

พื ้นที่จุดสังเกต

9
9

ม.5*
ม.1*ม.4*ม.5*ม.7*ม.
8*ม.9*

1
1

1
1

แยกจากปั งหวาน
ม.4 มีสถานีวดั น ้าฝน

อ.หลังสวน
ต.หาดยาย

13

ม.2 ม.5**ม.6ม.7**ม.
8**ม.9**ม.12**ม.
13**

5

6

**เป็ นพื ้นที่เสี่ยงภัย
ดินถล่ม และทัง8หมู
้ ่
เกิดอุทกภัยบ่อย

อ.หลังสวน
ต.พ้ อแดง
ต.แหลมทราย

10
13

2
1

2
2

1

1

อ.พะโต๊ ะ
ต.ปากทรง
ต.พะโต๊ ะ
อ.พะโต๊ ะ
ต.พระรักษ์
ต.ปั งหวาน

ต. นาขา

13

ม.1 -ม.10
ม.1,ม.3,ม.4 ม.11,ม.
13
ม.13**

ต.บางมะพร้ าว

14

ม.1*-ม.14*

2

2

ต.ท่ามะพลา
ต.บ้ านควน
ต.นาพญา

9
18
19

ม.2,ม.7,ม.8
ม.1*-ม.18*
ม.9*, ม.10*, ม.14

1

1

ต.วังตะกอ

13

2

2

ต.บางน ้าจืด
ต.หลังสวน
เทศบาลเมือง
หลังสวน

14
6
8

ม.1, ม.3, ม.4 ม.5,ม.
6,ม.7ม.9,ม.10,ม.13
ม.1*-ม.14*
ม.1*-ม.6*
ม.1* - ม.8*

1
1
3

2
1
4
(เป็ นปราชญ์ 1 คน)
30

รวม

หมายเหตุ

ม.13 บ้ านห้ วยเหมือง
เป็ นพื ้นที่เสี่ยงดิน
ถล่ม
ต.บางมะพร้ าวเป็ น
พื ้นที่น ้าท่วมทังพื
้ ้นที่
เป็ นที่สงู
น ้าท่วมระยะสันๆ
้
2-3 วัน

25

นาท่วมทังพื
้ ้นที่
พท.ปลายน ้า ท่วมทุก
พื ้นที่

หมายเหตุ: 1. ข้ อมูล หมู่บ้ านที่ ป ระสบอุ ท กภัย บ่ อ ย เป็ นข้ อมูล จากส่ ว นประสานและบริ ห ารจัด การลุ่ ม น า้ ภาคใต้ ฝั่ ง ตะวัน ออก
(ไม่มีเครื่องหมาย)
2 *เป็ นข้ อมูลจากการสนทนากลุม่ ระหว่างการสารวจพื ้นที่
** เป็ นข้ อมูลจากกรมทรัพยากรธรณี
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ตารางที่ 4.7 ชุมชนเป้าหมายและนั กวิจัยทรั พยากรนา้ ชุมชน ซึ่งได้ รับการคัดเลือกระหว่ างกิจกรรม
ปฐมนิเทศโครงการ
พืน้ ที่ล่ ุมนา้
ต้ นน ้า

กลางน ้า

อบต./เทศบาล
ปากทรง

ชุมชนเป้าหมาย
บ้ านสะพานสอง ม. 6

เทศบาลตาบล
พะโต๊ ะ

ชุมชนบ้ านควนดอกไม้

พะโต๊ ะ

บ้ านปากเลข ม. 9

พระรักษ์

บ้ านในโหมง ม. 5

บ้ านพูนสุข ม. 6

บ้ านจาปุย ม. 9

ปั งหวาน

บ้ านคลองนูน ม. 4

หาดยาย

บ้ านเชี่ยวหญ้ า ม. 2

บ้ านแหลมปาย ม. 6

บ้ านวังพรหม ม. 7
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ประชาชน
นายสุรินทร์ เชื่องช้ าง
ผู้ใหญ่บ้าน ม.6
โทร. 084-745-5149
คุณสุนีย์ รัตนภักดี
ประธานชุมชนวัดควนดอกไม้
โทร. 089-213-8410
นายชลอ ยังหัตถี
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.9
โทร. 087-266-6892
นายสุนนั ท์ ศักดิ์แสง
สมาชิกสภา อบต. ม.5
โทร. 080-695-8600
นายทวี ศรี กลุ
สมาชิกสภา อบต ม.6
โทร.087-889-8410
นายสมเดช รอดบุญมา
สมาชิกสภา อบต ม.9
โทร. 084-838-5639
นายพิทกั ษ์ สวัสดี
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.4
โทร. 081-080-4674
นายยงยศ เสือรุ่ง
ผู้ใหญ่บ้าน ม.2
โทร. 083-107-8853
นายจักรกฤษณ์ ศักดิ์มณี
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.6
โทร. 089-289-0088
นายมาโนช อ้ นมัจฉา
ผู้ใหญ่บ้าน ม.7
083-968-3452

ผู้แทนส่ วนท้ องถิ่น
-

นายสุรชัย สินพุก
รองปลัด อบต. พะโต๊ ะ
โทร. 086-2789001
นายกิจจา พัฒนบุตร
นักพัฒนาชุมชน
โทร. 083-365-9293
-

-

นายสมยศ อินเล้ ง
รองนายก อบต.
โทร. 081-088-1123
นางสาวธัญธร เพชรโสม
นักพัฒนาชุมชน
โทร. 083-635-6244
-

-
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อบต./เทศบาล

ชุมชนเป้าหมาย
บ้ านพรรณราย ม. 12

บ้ านห้ วยทรายขาว ม. 13

นาขา

ปลายน ้า

แหลมทราย

บ้ านห้ วยเหมือง ม. 13

บ้ านทับยอ ม. 1

บ้ านแหลมทราย ม. 11

บางมะพร้ าว

บ้ านหัวเขาท่ากอ ม. 6

บ้ านน ้าตก ม. 9
ท่ามะพลา

บ้ านควน

บ้ านท่าสะท้ อน ม. 2

บ้ านหัวหมาดม. 5

บ้ านทับวัง ม. 16

นาพญา

บ้ านทุง่ ใน ม. 8

สถาบันวิจยั และให้ คาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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ประชาชน
นายประยงค์ เสนีย์ยทุ ธ
ผู้ใหญ่บ้าน ม.12
โทร. 081-088-9206
นายเล็ก บุตรเวช
ผู้ใหญ่บ้าน ม.13
โทร. 081-078-1322
นายประจวบ กิ ้มซิ ้ว
ผู้ใหญ่บ้าน ม.13
โทร. 085-782-7660
นายบุญยืน เพชรกุล
สมาชิกสภา อบต. ม.1
โทร. 081-084-8479
นายไพฑูรย์ อินทวาส
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.11
โทร. 089-723-4699
นายวสันต์ ทองประเสริ ฐ
ผู้ใหญ่บ้าน ม.6
โทร. 083-550-7175
นายอุดมศักดิ์ พูนสวัสดิ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9
นายสุทธิพนั ธ์ สุวรรณบัณฑิต
สมาชิก อบต. ม.2
น.ส.เครื อวัลย์ สังข์ชะนา
ข้ าราชการบานาญ
โทร. 085-795-5569
นายไพบูลย์ นุ้ยพิน
สภาองค์กรชุมชน ม.5
โทร. 086-274-5341
นายนิพนธ์ ฤทธิชยั
สภาองค์กรชุมชน ม.16
โทร. 083-395-7247
นายมานิจ พวงบุปผา
สมาชิก อบต. ม.8

ผู้แทนส่ วนท้ องถิ่น
-

-

นายสันติ จาเริ ญสุข
เลขานุการนายก อบต.
โทร. 089-073-9562
นายโสภณ คงบุญมี
รองนายก อบต.
โทร. 089-872-6957
-

น.ส. สุนิสา ขันสมาน
ปลัด อบต.
โทร. 081-396-3847

นายปรี ชา ภูส่ วุ รรณ
ผู้ช่วยกองช่างฯ
081-958-9818

นายไพศาล มีสมบัติ
ปลัด อบต.
โทร. 083-541-2748

ส.อ.ปั ญญา เจียะสถิต
ปลัด อบต.
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อบต./เทศบาล

ชุมชนเป้าหมาย
บ้ านคลองราง ม. 14

วังตะกอ

บ้ านวังตะกอ ม. 1

บ้ านหินช้ างศรี ม. 13

บางน ้าจืด

บ้ านหนองไก่ปิง้ ม. 8

บ้ านน ้าลอด ม. 12

เทศบาลตาบล
ปากน ้าหลังสวน

บ้ านทุง่ ล่าง ม. 6

เทศบาลเมืองหลัง
สวน

ชุมชนนากรอก

นายไพบูลย์ อักษรนา
นายสรรเพชญ อังคณานุวงศ์

สถาบันวิจยั และให้ คาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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นางสุนิสา เหล็กทอง
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 13
โทร. 086-474-2277
นายโสภณ มีแก้ ว
ผู้ใหญ่บ้าน ม.8
โทร. 084-839-7807
นายมงคล พัฒน์ทอง
สมาชิก อบต. ม.12
โทร. 087-898-4603
นายพินิจ เตียวเชียง
รองประธาน อปพร. ม.6
โทร. 089-908-8270

จาเริ ญ เพชรปั งหวาน
ประธานชุมชน ม.2
โทร. 089-972-7990
ชุมชนถนนแม่น ้าหลังสวน นายพูลศักดิ์ สืบศักดิ์
ประธานชุมชน
โทร. 080-693-6969
ชุมชนพะเนียด

ที่ปรึกษาในพื ้นที่:

ประชาชน
โทร. 089-970-2108
สมาชิก อบต. ม.8
นายนิตย์ จันทร์ พรหม
ผู้ใหญ่บ้าน ม.14
โทร. 089-288-4383
นายอนุชา เตียพานิช
อาสาสมัครชุมชน ม.1
โทร. 086-120-8623

ผู้แทนส่ วนท้ องถิ่น
โทร. 089-875-5425
-

พจอ.พยุงศักดิ์ พรหมพิชยั
เ จ้ า ห น้ า ที่ ป้ อ ง กั น แ ล ะ
บรรเทาสาธารณภัย
โทร. 084-878-2385
-

นายประหยัด ทิมรอด
รองประธานสภา อบต.
โทร. 081-082-1084
-

จอ.ยุทธภูมิ บุญยัง
จนท.ป้ องกัน และบรรเทา
สาธารณถัย
โทร. 089-867-5738
นายอดุลย์ บุญญแพทย์
หน.ฝ่ ายส่วนงานช่าง
โทร. 087-978-8059
นายสมชาย สาเภาอินทร์
หน.ป้ องกั น และบรรเทา
สาธารณภัย
โทร. 081-891-7323

นางวัฒนา เพ็งทะลุง ประธาน
โทร.081-079-0556

หน.สานักงานเทศบาล
นักบริหารงานสวัสดิการฯ

โทร. 083-172-2991
โทร. 081-891-7323
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4.4 ข้ อมูลชุมชน
4.4.1 ข้ อมูลบริบทชุ มชน
จากสภาพพืน้ ที่ของลุ่ม นา้ หลังสวน ที่ จาแนกเป็ นพื น้ ที่ ต้นนา้ กลางนา้ ปลายนา้ โดยใช้
เกณฑ์ระดับความสูงของพื ้นที่เป็ นเกณฑ์ในการจาแนกนัน้ (มัญชีรรัตน์ เอกศักดิ์สิริ, 2555; โครงการการ
จัดการความรู้ด้านพลังงานไฟฟ้าในพื ้นที่ภาคใต้ , 2554; อบต.พะโต๊ ะ, 2555; กรมการพัฒนาชุมชน, 2554;
และข้ อมูลจากการสัมภาษณ์ ปลัด อบต.พะโต๊ ะ, เมื่อ 19 ก.ย. 2555) มีข้อมูลบริ บทชุมชน เกี่ยวกับสภาพ
พื ้นที่ของชุมชนเป้าหมาย ดังนี ้
4.4.1.1 พืน้ ทีต่ ้ นนา้
ชุมชนต้ นนา้ เป้าหมาย ประกอบด้ วย 2 หมู่บ้าน 1 ชุมชน ในพืน้ ที่ ใน ต.ปากทรง 1
หมู่บ้าน ได้ แก่ บ้ านสะพาน 2 ม. 6 อยู่ในเขต ต.พะโต๊ ะได้ แก่ บ้ านปากเลข ม. 9 (อยู่ในเขต อบต.พะโต๊ ะ)
และชุมชนบ้ านควนดอกไม้ (อยูใ่ นเขตเทศบาลพะโต๊ ะ)
1) ลักษณะทัว่ ไปทางกายภาพ
พื ้นที่ต้นน ้า ทัง้ 3 ชุมชนเป็ นพื ้นที่อยู่ในเขต อ.พะโต๊ ะ จ.ชุมพร สภาพพื ้นที่โดยทัว่ ไป
เป็ นภูเ ขาสูง ชัน เป็ นพื น้ ที่ ที่มี ป่าไม้ อุดมสมบูรณ์ ลัก ษณะภูมิ ประเทศของพื น้ ที่ ต้นนา้ เป็ นพื น้ ที่ ที่ไ ด้ รั บ
อิทธิ พลจากมรสุม 2 ด้ าน คือ ลมมรสุมตะวันตกเฉี ยงใต้ จะพัดมาประมาณ พ.ค. - ก.ย. ส่วนลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือพัดอยู่ในช่วง ต.ค. - เม.ย. ส่งผลให้ เกิดฝนตกหนาแน่นในช่วงเวลาดังกล่าว ฝนจะตก
ชุกประมาณ 7 เดือน (พ.ค. - พ.ย.) น ้าฝนที่ตกลงมาจะไหลลงสู่ทะเลอ่าวไทยบริ เวณ อ.หลังสวน สภาพ
พื ้นที่ชมุ ชนเป้าหมาย บางส่วนจะอยูใ่ นเขตป่ าสงวนแห่งชาติ 2 แห่ง ได้ แก่ ป่ าสงวนแห่งชาติพะโต๊ ะ และป่ า
สงวนแห่งชาติละแม ทาให้ สภาพพื ้นที่ยากต่อการพัฒนา นอกจากนี ้สภาพพื ้นที่ยงั เป็ นภูเขาสลับกับที่ราบ
ขนาดเล็กเชิงเขา มีลาธารสันๆไหลจากภู
้
เขา ผ่านที่ราบขนาดเล็ก ไหลลงแม่น ้าหลังสวน โดยเริ่ มต้ นตังแต่
้
ต.ปากทรง พะโต๊ ะ พระรักษ์ และปั งหวาน แล้ วกลายเป็ นแม่น ้าหลังสวน ไหลผ่านภูมิประเทศ ที่เป็ นภูเขา
สลับซับซ้ อนของป่ าพะโต๊ ะ เข้ าสูพ่ ื ้นที่ราบขันบั
้ นได และที่ราบลอนลูกคลื่น ลักษณะพิเศษของพื ้นที่ป่าใน อ.
พะโต๊ ะ คือ จะมีแม่น ้าสายเล็ก ๆ นับร้ อยสายไหลมาตามซอกเขา และรวมตัวกันเป็ นสายใหญ่ ไหลลงสู่
พื ้นที่ล่มุ เบื ้องล่าง กลายเป็ นแม่น ้าหลังสวน ลักษณะโดดเด่นของป่ าใน อ.พะโต๊ ะอีกอย่างคือ มีน ้าตกนับ
ร้ อยแห่ง มีสตั ว์ป่าและพันธุ์พืชมากมาย มีความอุดมสมบูรณ์สูง ความสาคัญของต้ นน ้าพะโต๊ ะ คือ เป็ น
แหล่งต้ นน ้า เป็ นแหล่งพันธุ์พืชและสัตว์ป่า เช่น กล้ วยไม้ ป่า 100 กว่าชนิด เป็ นแหล่งอาหารและสมุนไพร
เป็ นแหล่งท่องเที่ยว มีน ้าตก/ดอกบัวผุด(มัญชีรรัตน์ 2555) และมีคณ
ุ ค่าทางความเชื่อได้ แก่ พิธีกรรมไหว้
สวน บูชาสายน ้า
สถาบันวิจยั และให้ คาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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จากสภาพทัว่ ไปของชุมชนต้ นน ้าดังกล่าวแสดงให้ เห็นว่า เป็ นชุมชนที่ตงอยู
ั ้ ่บนภูเขา
ที่เป็ นแหล่งต้ นน ้า ได้ รับอิทธิพลจากลมมรสุมทาให้ เกิดฝนตกหนักตามช่วงเวลา และเป็ นพื ้นที่ที่เป็ นป่ าต้ น
น ้าบางส่วนอยู่ในเขตป่ าสงวนแห่งชาติที่อุดมสมบูรณ์ ด้วยทรัพยากรธรรมชาติประเภทป่ าไม้ เป็ นแหล่ง
อาหาร และมีคณ
ุ ค่าทางวัฒนธรรมความเชื่อ ซึง่ เป็ นทุนทางสังคมที่ต้องอนุรักษ์
2) ความเป็ นมาของชุมชน
ชุมชนที่อยู่บริ เวณพื ้นที่ต้นน ้าอาจกล่าวได้ ว่า เป็ นชุมชนใหม่ ประชาชนได้ ตงรกราก
ั้
มาประมาณ 40  50 ปี แต่เดิมประชาชนเริ่มเข้ ามาทาเหมืองแร่ดีบกุ เพื่อนาไปขายที่ จ.ระนอง ประชาชน
กลุ่มแรกๆ ที่อพยพเข้ ามาตังรกราก
้
มาจาก เกาะสมุย จ. สุราษฎร์ ธานี การทาเหมืองแร่ ได้ ดาเนินการมา
ตังแต่
้ ปี 2500 ถึง ปี 2530 เมื่อหมดสัมปทานเหมืองแร่ คนงานเหมืองแร่ และชาวบ้ านที่อาศัยอยู่บริ เวณ อ.
พะโต๊ ะ ได้ มี การบุกรุ ก แผ้ วถางป่ า ทาไร่ และทาสวนกาแฟมาก ดังนัน้ ในช่วงปี 2528  2531 จึงเป็ น
ช่วงเวลาที่มีการบุกรุก แผ้ วถางป่ า เพื่อทาสวนกาแฟมากที่สุด การป้องกันและปราบปรามของเจ้ าหน้ าที่
เป็ นไปด้ วยความยากลาบาก เพราะการสัญจรไปมาต้ องใช้ ม้า และเดินเท้ า ในปี 2535 กรมป่ าไม้ จึงได้
จัดตังหน่
้ วยปรับปรุงต้ นน ้าพะโต๊ ะ หรื อปั จจุบนั เรี ยกว่า หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้ นน ้าพะโต๊ ะ ทาให้ เกิดการ
จัดระบบการอนุรักษ์ และการจัดการพื ้นที่ต้นน ้าอย่างมีประสิทธิ ภาพมากขึน้ ต่อมาในปี 2539 รัฐบาลได้
จัดตัง้ อบต.พะโต๊ ะ และ ปากทรง เพื่อรับ ผิดชอบการพัฒนาในพื ้นที่ มีการนาไฟฟ้าเข้ ามาในชุมชน ทาให้
ประชาชนได้ รับความสะดวกสบายในการดารงชีวิตมากขึ ้น ส่งผลให้ ชมุ ชนเริ่ มมีโทรศัพท์สาธารณะใช้ ในปี
ถัดมา
ในปั จจุบนั สภาพพื ้นที่ของชุมชนต้ นน ้ามีเส้ นทางคมนาคมที่ใช้ สญ
ั จรสะดวกมากขึ ้น
กล่าวคือ มีเส้ นทางหลวงหมายเลข 4006 ราชกรูด  หลังสวน เป็ นเส้ นทางลาดยางเชื่อมระหว่าง จ.ชุมพร
และ จ.ระนอง ประชาชนจะใช้ รถยนต์เป็ นพาหนะในการเดินทาง แต่ในช่วงฤดูน ้าหลาก ถนนซึ่งเชื่อม
ระหว่างชุมชนกับเส้ นทางสายหลักมักถูกน ้าท่วม เส้ นทางถูกตัดขาดไม่สามารถใช้ ถนนในการคมนาคมได้
ประชาชนจาเป็ นต้ องใช้ แพเป็ นพาหนะ เพื่อเดินทางผ่านบริเวณที่เกิดน ้าท่วมขังออกไปภายนอก
3) ประชากร
ประชาชนในพื ้นที่ต้นนา้ ส่วนใหญ่ย้ายถิ่นฐานมาจากหลายจังหวัดในภาคใต้ (เช่น
จ. สุราษฎร์ ธานี และระนอง เป็ นต้ น) รวมถึงประชาชนในอาเภออื่นๆ (อาทิ อ. เมือง หลังสวน และ ทุ่งตะโก
เป็ นต้ น) นอกจากนี ใ้ นปั จ จุบนั ยัง มีประชาชนจาก จ.สุรินทร์ บุรีรัมย์ นครพนม เลย และ หนองบัวล าภู
อพยพมาอยูด่ ้ วย
ตารางที่ 4.8 แสดงจานวนครัวเรื อน และประชากรของชุมชนเป้าหมายในพื ้นที่ต้นน ้า
จากการสารวจชุมชนพบว่า บ้ านสะพานสอง ม. 6 ต.ปากทรง มีจานวนครัวเรื อนทังสิ
้ ้น 281 ครัวเรื อน มี
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ประชากรทังหมด
้
914 คน เป็ นผู้ชาย 464 คน และผู้หญิง 450 คน ส่วนบ้ านปากเลข ม.9 ต.พะโต๊ ะ มี
143 ครัวเรื อน มีจานวนประชากรทังสิ
้ ้น 436 คน เป็ นผู้ชาย 222 คน และผู้หญิง 214 คน ส่วนชุมชนวัด
ควนดอกไม้ พบว่า มีจานวนทังสิ
้ ้น 88 ครัวเรื อน มีประชากรทัง้ สิน้ 235 คน เป็ นผู้ชาย 115 คน และ
ผู้หญิง 120 คน (ข้ อมูลจากนางสุนีย์ รัตนสุนีย์ ประธานชุมชนฯ)
ตารางที่ 4.8 จานวนครัวเรือน และประชากรของชุมชนเป้าหมายในพืน้ ที่ต้นนา้
หมู่บ้าน

จานวนครัวเรือน

ม.6 บ้ านสะพานสอง
ม.9 บ้ านปากเลข
ม.4 และ ม.5 ชุมชนวัดควนดอกไม้
รวม

280
143
88
511

ชาย
464
222
115
801

จานวนประชากร
หญิง
450
214
120
784

รวม
914
436
235
1,585

นอกจากประชาชนที่มีชื่ออยูใ่ นทะเบียนราษฎร์ อย่างเป็ นทางการแล้ วดังกล่าวแล้ ว ยัง
พบว่ามีประชากรแฝงซึ่งเป็ นแรงงานชาวพม่า รับจ้ างทาสวนในชุมชนอีกเป็ นจานวนมาก แรงงานเหล่านี ้
ปลูกเพิงพักอาศัยชัว่ คราวบริเวณสวนที่วา่ งเปล่า
4) สภาพเศรษฐกิจชุมชน
ภายหลังจากหมดสัมปทานการทาเหมืองดีบกุ ประมาณ ปี 2530 ประชาชนได้ มีการ
บุกรุ กป่ าไม้ เพื่อปลูกพืชสวนประเภทไม้ ผลและทานา การบุกรุ กทาลายป่ าเริ่ มลดน้ อยลงในช่วงตังแต่
้ ปี
2536 เป็ นต้ นมา การบุกรุ กป่ าในช่วงเวลาดังกล่าวข้ างต้ นทาให้ อาชีพทาสวนผลไม้ และอาชีพทานา เป็ น
อาชีพของประชาชนส่วนใหญ่ในพื ้นที่ต้นน ้า อย่างไรก็ตามในปี 2540 พายุซีต้าได้ พดั พาเอาดินเลนมาทับ
ถมในทุ่งนาเป็ นจานวนมาก ส่งผลให้ ไม่สามารถประกอบอาชีพทานาต่อไปได้ ชาวนาในพื ้นที่ส่วนใหญ่จึง
หันมาปลูกปาล์มน ้ามันกันมากขึ ้น จนกระทัง่ กือบไม่มีชาวนาในเขตพื ้นที่พะโต๊ ะ (ข้ อมูลจากการสัมภาษณ์
นางสุนีย์ รัตนภักดี ระหว่างการออกภาคสนาม)
ปั จจุบนั นี ้อาชีพที่สาคัญของชุมชนในเขต อ. พะโต๊ ะ คือ อาชีพทาสวน ผลผลิตทาง
การเกษตรที่สาคัญของ อ. พะโต๊ ะ (อาเภอดอทคอม, 2556) ได้ แก่ กาแฟ ปาล์มน ้ามัน ยางพารา และไม้ ผล
เช่น ทุเรี ยน มังคุด และกล้ วยเล็บมือนาง เป็ นต้ น
จากข้ อมูล จปฐ. ปี 2554 พบว่าในพื ้นที่บ้านปากเลข ม. 9 ต.พะโต๊ ะ ประชาชนจะมี
อาชีพทาสวน มากที่สุด 182 ราย เช่นเดียวกับประชาชนที่บ้านสะพานสอง 281 ราย โดยมีรายได้ รวมทัง้
หมู่บ้าน ประมาณ 7.2 และ 8.7 ล้ านบาท ตามลาดับ รองลงมาคืออาชีพรับจ้ างทัว่ ไป ซึ่งเท่ากับ 37 ราย
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และ 35 ราย ตามลาดับ มีรายได้ เฉลี่ยประมาณ 6.1 ล้ านบาท และ 3.9 ล้ านบาท ตามลาดับ เมื่อพิจารณา
ในระดับครัวเรื อน พบว่าที่บ้านปากเลข ส่วนใหญ่จะมีอาชีพทาสวนปาล์มน ้ามัน มีรายได้ ประมาณ 6 หมื่น
บาทต่อปี ต่อครัวเรื อน นอกจากนี ้ยังมีอาชีพเสริ มคือ การให้ บริ การล่องแพในแม่น ้าหลังสวน โดยส่วนใหญ่
จะนิยมล่องแพระหว่างเดือน ม.ค.  มี.ค. ของทุกปี เช่นเดียวกับประชาชนที่บ้านสะพานสอง (มัญชีรรัตน์
เอกศักดิ์สิริ, 2555) ต.ปากทรง ซึ่งส่วนใหญ่มีอาชีพทาสวนปาล์มน ้ามัน และการท่องเที่ยวเดินป่ า ส่วนที่
ชุมชนวัดควนดอกไม้ ประชาชนเกือบทังชุ
้ มชนจะมีอาชีพทาสวนปาล์มเช่นเดียวกัน มีข้อสังเกตจากการทา
การเกษตรของประชาชน ที่บ้านสะพานสอง ต.ปากทรง พบว่า การทาสวนปาล์มน ้ามัน ซึ่งเป็ นพืชเชิงเดี่ยว
ในชุม ชน บนพื น้ ที่ ที่ล าดชันมากๆ ทาให้ มี การชะล้ างหน้ าดินและมี ก ารพัง ทะลายสูง ขาดการอนุรัก ษ์
ทรัพยากรดิน น ้า และ สิ่งแวดล้ อม เพราะใช้ ยาฆ่าหญ้ า และยาฆ่าแมลง จานวนมาก ตลอดจนใช้ ป๋ ยเคมี
ุ
จานวนมากทุกครัวเรื อน
จากข้ อมูลดังกล่าวแสดงให้ เห็นว่า ประชาชนส่วนใหญ่ในพื ้นที่ต้นน ้ามีอาชีพทาสวน
ปาล์มน ้ามัน และรับจ้ าง รวมทังมี
้ อาชีพเสริมเป็ นมัคคุเทศก์นาเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เป็ นรายได้ เสริ มในครัวเรื อน
และมีข้อสังเกตเกี่ยวกับพฤติกรรมการทาสวนปาล์มน ้ามันของประชาชนว่า การปลูกปาล์มน ้ามันโดยไม่
คานึงถึงความลาดชัน อาจส่งผลต่อการชะล้ างพังทลายของดิน และการใช้ สารเคมีในการเพาะปลูกมาก
ทาให้ เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม
5) เทศกาลที่สาคัญ (อาเภอดอทคอม, 2556)
(1) แลหมอกปก ขึ ้นเขาพ่อตาจีนจอดที่ความสูง 930 ม. ยืนบนสันคาบสมุทรดู
ทะเลสองฝั่ ง ยามเช้ าสัม ผัส ทะเลหมอก โดยมี ภู เ ขาสลับ ซับ ซ้ อนเป็ นเกาะแก่ ง ที่ ธ รรมชาติ บ รรจง
สร้ าง เปลี่ยนรูปไปไม่เว้ นแต่ละวัน แม้ แต่ในเมืองก็สมั ผัสบรรยากาศนี ้ได้ ทกุ ยามเช้ า
สถานที่: บ้ านในจูน และทุกม.บ้ าน/ชุมชนในเขตพะโต๊ ะ
ช่วงเวลา: ทังปี
้
(2) ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ชมดอกบัวผุด (Rafflesia kemi meijer) หรื อดอกไม้ ดิน
ที่ใหญ่ที่สดุ ในโลก เป็ นกาฝากซึง่ เกาะกินน ้าเลี ้ยงจากรากไม้ ของว่านป่ า (ย่านไก่ต้ม)
สถานที่ หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้ นน ้าพะโต๊ ะ
ช่วงเวลา ทังปี
้
(3) ปิ ดทอง และสรงน ้าพระพุทธบาทจาลองเก่าแก่
สถานที่ วัดควนดอกไม้ เทศบาลต.พะโต๊ ะ
ช่วงเวลา 13  15 เม.ย. ของทุกปี
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(4) เทศกาลงานล่องแพ สายน ้าแห่งพะโต๊ ะ สายน ้าแห่งคลองพะโต๊ ะ ต้ นกาเนิด
ลุม่ น ้าหลังสวน เป็ นสายน ้าที่สะอาดบริ สทุ ธิ์และเหมาะกับการล่องแพ
สถานที่ เส้ น ทางล่ อ งแพเริ่ ม ต้ น ตัง้ แต่จุด ปล่ อ ยแพที่ บ้ า นในหยาน(ม.6)
ต. พะโต๊ ะ ห่างจากที่ว่าการ อ. พะโต๊ ะ ประมาณ 13 กม. ล่องผ่านลงมาพักที่จุดมาลินล่องแพซึ่งเป็ นผู้
ให้ บริ การล่องแพ และพักรับประทานอาหาร จากนัน้ จะล่องแพผ่านป่ าไม้ นานาพรรณ จนถึงจุดหมาย
ปลายทางที่ทา่ น ้า เทศบาล ต. พะโต๊ ะ และตลาดพะโต๊ ะ
ช่วงเวลา เสาร์ - อาทิตย์ที่ 2 ใน ก.พ. ของทุกปี ใกล้ เคียงกับวันวาเลนไทน์
(5) เทศกาลเปิ ดเมืองกินฟรี เป็ นกิจกรรมหนึง่ ในงานเทศกาลล่องแพพะโต๊ ะ ซึ่งจัด
ในช่วงเย็นตังแต่
้ เวลา 17.30 น. เป็ นต้ นไป เทศกาลฯ จัดแสดงซุ้มอาหารพื ้นบ้ านและพื ้นเมือง ซึ่งแสดงออก
ถึงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของแต่ละม.บ้ าน/ชุมชนใน อ. พะโต๊ ะ สู่ส่สู ายตานักท่องเที่ยว และเปิ ดโอกาส
ให้ กบั นักท่องเที่ยวได้ ลิ ้มรสอาหารที่จดั แสดงฟรี
สถานที่ ริ มถนนสายวั ฒ นธรรมของ อ . พะโต๊ ะ ตลอดสาย ยาว
กว่า 1.5 กม. ซึ่ง เป็ นถนนหัวใจของ อ. พะโต๊ ะ ที่ ต้อนรั บนักท่องเที่ ยวทัง้ ชาวไทยและชาวต่า งประเทศ
จานวนกว่า 10,000 คน เป็ นประจาทุกปี
ช่วงเวลา เสาร์ -อาทิตย์ ที่ 2 ในเดือน ก.พ. ของทุกปี ตรงกับเทศกาลงานล่อง
แพ
6) วัฒนธรรมประเพณีของชุมชน (มัญชีรรัตน์ เอกศักดิส์ ิริ, 2555)
(1) พิธี การไหว้ สวน เป็ นพิ ธี สักการะสิ่ ง ศักดิ์ สิ ทธิ์ ให้ ป กปั ก รั กษาสวนให้ ไ ด้
ผลผลิ ต ที่ ดี และสร้ างขวัญ กาลัง ใจให้ แ ก่ ช าวสวน ประเพณี นี จ้ ัดทุก ปี หลัง จากเก็ บ เกี่ ย วผลผลิ ต ทาง
การเกษตรเรี ยบร้ อยแล้ ว อย่างไรก็ตามแต่ละบ้ านจะทาพิธีไม่ตรงกัน ขึน้ อยู่กับระยะเวลาการเก็บเกี่ ยว
ผลผลิตของแต่ละสวน สวนไหนเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จก่อน ก็จดั พิธีก่อน
(2) เทศกาลบุญเดือน 10 และประเพณีรับ-ส่งตายาย เป็ นเทศกาลทาบุญอุทิศ
ส่วนกุศลไปให้ กบั บรรพบุรุษ จัดทาในช่วงเดือน 10 (ปฏิทินจันทรคติ)ของทุกปี ลูกหลานของบรรพบุรุษผู้
ล่วงลับจะร่วมกันทาพิธีที่วดั มีการสวดมนต์สง่ วิญญาณบรรพบุรุษ ซึง่ มาจากปรโลก
(3) วันรับตายาย - วันส่งตายาย วันรับตายาย (ตรงกับวันแรม 1 ค่า เดือน 10)
วันส่งตายาย (ตรงกับวันแรม 15 ค่า เดือน 10) เป็ นพิธีแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้ กบั บรรพบุรุษ ลูก หลานต้ อง
นาขนมที่จดั ทาอย่างประณีต และจัดหาเครื่ องสังฆทานไปถวายพระ เช่น ขนมต้ ม ขนมเทียน ขนมหัวแหวน
ขนมพอง เป็ นต้ น บ้ านเรื อนที่เป็ นญาติกนั มักมารวมตัวกันทาขนม และห่อขนมที่บ้านเดียวกัน
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เทศกาลอื่นๆ เช่น วันสงกรานต์ เข้ าพรรษา ออกพรรษา ลอยกระทง เป็ นต้ น จะมีพิธี
คล้ ายกับพิธีที่จัดในภาคกลาง นอกจากนี ้ชาวบ้ านส่วนใหญ่ดาเนินชีวิต โดยใช้ หลักการเรี ยนรู้ ร่ วมกัน
แลกเปลี่ ย นความรู้ ระหว่ า งกั น สื บ ทอดภู มิ ปั ญ ญาและวั ฒ นธรรม และยึ ด หลัก ธรรมค าสอนของ
พระพุทธศาสนา ในการปฏิบตั ติ นให้ เป็ นคนดี
จากงานเทศกาลของท้ องถิ่น วัฒนธรรมในชุมชนดังกล่า ว แสดงให้ เห็นถึง วิถีชิวิตที่
สัมพันธ์ กับสายนา้ และความผูกพันในระบบเครื อญาติของประชาชนในชุมชน ซึ่งสะท้ อนถึงความเป็ น
ปึ กแผ่นของชุมชน ที่จะมาร่วมมือกันทากิจกรรมในวันสาคัญของชุมชนและท้ องถิ่น อันเป็ นพื ้นฐานในการ
สร้ างความร่วมมือกัน ทากิจกรรมการแก้ ไขปั ญหาอุทกภัยของชุมชนได้ ตอ่ ไป
4.4.1.2 พืน้ ทีก่ ลางนา้
ชุมชนกลางน ้าเป้าหมาย ประกอบด้ วย 10 หมู่บ้าน ได้ แก่ บ้ านในโหมง ม. 5 บ้ าน
พูนสุข ม. 6 และบ้ านจาปุย หมู 8 ต.พระรักษ์ อ.พะโต๊ ะ บ้ านคลองนูน ม. 4 ต.ปั งหวาน อ.พะโต๊ ะ บ้ านเชี่ยว
หญ้ า ม. 2 บ้ านแหลมปาย ม. 6 บ้ านวังพรหม ม. 7 บ้ านพรรณราย ม. 12 และบ้ านห้ วยทรายขาว ต.หาด
ยาย อ.หลังสวน และบ้ านห้ วยเหมือง ม. 13 ต.นาขา อ.พะโต๊ ะ
1) ลักษณะทัว่ ไปทางกายภาพ
พืน้ ที่กลางนา้ ตัง้ อยู่ในเขต อ. พะโต๊ ะ และหลังสวน สภาพพืน้ ที่ประกอบด้ วยพืน้ ที่
ภูเขาสูงชัน ในเขต ต.พระรักษ์ ปั งหวาน อ.พะโต๊ ะ และ ต.นาขา รวมถึงบางพื ้นที่ ใน ต.หาดยาย อ.หลังสวน
และที่ราบลุ่มแม่นา้ ใน ต. หาดหาย พืน้ ที่กลางนา้ เป็ นพืน้ ที่ ที่ได้ รับอิทธิ พลจากลมมรสุม 2 ด้ าน คือ ลม
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึง่ พัดอยูใ่ นช่วง พ.ค.  ก.ย. และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งพัดผ่านระหว่าง
ต.ค. - เม.ย. เช่นเดียวกับพื ้นที่ต้นน ้า ส่งผลให้ เกิดฝนตกหนาแน่นในช่วงเวลาดังกล่าว โดยทัว่ ไปฝนจะตก
ชุกประมาณ 7 เดือน (พ.ค.  พ.ย.) น ้าฝนที่ตกในพื ้นที่ภูเขาสูงชันจะไหลผ่านซอกเขารวมตัวเป็ นลาธาร
หรื อลาคลองสาขาแล้ วไหลลงสู่แม่นา้ หลังสวน เพื่อไหลออกทะเลอ่าวไทยบริ เวณปากนา้ หลังสวน ส่วน
บริเวณที่ราบลุม่ ริ มแม่น ้าหลังสวน สภาพพื ้นที่มีลกั ษณะเป็ นที่ราบลุม่ ในฤดูน ้าหลากน ้าจากแม่น ้าหลังสวน
จะไหลเข้ าท่วมเต็มพื ้นที่
จากสภาพภูมิประเทศของพื ้นที่กลางน ้าดังกล่าวแสดงให้ เห็นว่า ชุมชนในพื ้นที่กลาง
น ้า โดยส่วนใหญ่มีสภาพพื ้นที่เป็ นภูเขาสูงชันลาดเอียงลงสู่แม่น ้าหลังสวน ดังนั น้ ในฤดูฝนหรื อฤดูน ้าหลาก
ชุมชนส่วนใหญ่จะได้ รับความเดือนร้ อนจากปั ญหาน ้าท่วมฉับพลัน ท่วมนานประมาณ 2  3 ชม. ซึ่งการ
เกิดนา้ ท่วมฉับพลัน ส่งผลให้ เกิ ดปั ญหาดินถล่มตามมา ส่วนพืน้ ที่บริ เวณที่ราบลุ่มริ มแม่นา้ จะประสบ
ปั ญหาน ้าท่วมขังเป็ นเวลา 2  3 วัน โดยท่วมสูงประมาณ 2  3 ม.
2) ความเป็ นมาของชุมชน
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ชุมชนในพืน้ ที่กลางนา้ เป็ นชุมชนที่มีทงั ้ ชุมชนตังใหม่
้
ซึ่งมีประชาชนอพยพมาจาก
จังหวัดอื่นๆ ทังจากภาคใต้
้
และภาคอีสาน มาตังรกรากท
้
ามาหากินในพื ้นที่ ต.พระรักษ์ และ ปั งหวาน อ.
พะโต๊ ะ ส่วนพื ้นที่ใน ต. หาดยาย และ นาขา ประชาชนส่วนใหญ่เป็ นคนดังเดิ
้ ม ซึ่งอยู่อาศัยและทามาหากิน
ในที่นี ้มาตังแต่
้ บรรพบุรุษ
การคมนาคมในอดีตใช้ การเดินเท้ าเป็ นส่วนใหญ่สาหรับการเดินทางระยะสัน้ แต่ถ้า
เป็ นการเดินทางไกลก็มีการใช้ สตั ว์พาหนะ (เช่น ม้ า วัว เป็ นต้ น) บ้ าง นอกจากนี ้ชาวบ้ านในลุ่มน ้าหลังสวน
ยังมีการใช้ แพเป็ นพาหนะในการเดินทางทางน ้าอีกด้ วย ในปั จจุบนั ชาวบ้ านใช้ ทางหลวงหมายเลข 4006
ราชกรู ด - หลัง สวน เป็ นเส้ น ทางหลัก ในการเดินทางสัญ จร ในแต่ล ะหมู่บ้ า นจะมี ถ นนดาดคอนกรี ต
ถนนลาดยาง หรื อถนนลูกรัง สาหรับใช้ เดินทางสัญจรภายใน และระหว่างหมูบ่ ้ าน
3) ประชากร
ตารางที่ 4.9 แสดงจานวนครัวเรื อน และประชากรของชุมชนเป้าหมายในพื ้นที่กลาง
น ้า พบว่า บ้ านในโหมง ม. 5 ต.พระรักษ์ มีจานวนครัวเรื อนทังสิ
้ ้น 305 ครัวเรื อน มีประชากรทังหมด
้
628
คน เป็ นชาย 347 คน หญิง 281 คน บ้ านวังพรหม ม. 7 มีจานวนครัวเรื อนทังสิ
้ ้น 135 ครัวเรื อน มีประชากร
ทัง้ สิ น้ 394 คน เป็ นชาย 202 เป็ นหญิ ง 192 คน บ้ า นพรรณราย ม. 12 มี จ านวนครั วเรื อ นทัง้ สิ น้ 97
ครัวเรื อน มีประชากรทัง้ สิน้ 358 คน เป็ นชาย 174 คน หญิ ง 184 คน บ้ านห้ วยเหมือง ม. 13 มีจานวน
ครัวเรื อนทังสิ
้ ้น 1,300 ครัวเรื อน มีจานวนประชากรทังสิ
้ ้น 1,300 คน เป็ นชาย 640 คน หญิง 660 คน
ตารางที่ 4.9 จานวนครัวเรือน และประชากรของชุมชนเป้าหมายในพืน้ ที่กลางนา้
หมู่บ้าน

จานวนครัวเรือน

บ้ านในโหมง ม.5
บ้ านวังพรหม ม.7
บ้ านพรรณราย ม.12
บ้ านห้ วยเหมือง ม.13
รวม

302
135
97
1,300
1,834

จานวนประชากร
ชาย
หญิง
347
281
202
192
174
184
640
660
1,360
1,317

รวม
628
394
358
1,300
2,680

4) สภาพเศรษฐกิจชุมชน
ประชาชนส่วนใหญ่ในพื ้นที่กลางน ้าประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็ นอาชีพหลัก โดย
พืชที่นิยมปลูก ได้ แก่ พืชเชิงเดี่ยว (อาทิ ยางพารา และ ปาล์มนา้ มัน เป็ นต้ น ) ไม้ ผลต่าง ๆ (เช่น ทุเรี ยน
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มังคุด เงาะ ลองกอง เป็ นต้ น) ข้ าว และ พืชไร่ ส่วนอาชีพเสริ มคือ ค้ าขาย และปลูกผักสวนครัว นอกจากนี ้
ยังมีประชาชนส่วนหนึง่ ที่ประกอบอาชีพรับราชการหรื อรัฐวิสาหกิจ และอาชีพรับจ้ างทัว่ ไป
จากการส ารวจข้ อมูลชุม ชนโดยใช้ แบบส ารวจข้ อมูลพืน้ ฐานชุม ชนของโครงการฯ
พบว่า บ้ า นในโหมง ม.5 ต.พระรั ก ษ์ ประชาชนส่วนใหญ่ ประกอบอาชี พ ท าสวนเป็ นหลัก ได้ แก่ สวน
ยางพารา สวนปาล์มน ้ามัน จานวน 305 ครัวเรื อน มีรายได้ เฉลี่ยต่อปี ประมาณครัวเรื อนละ 70,000 บาท
บ้ านวังพรหม ม.7 ต.พระรักษ์ ประชาชนส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพทาสวนยางพาราและสวนปาล์ม น ้ามัน มี
รายได้ เฉลี่ยต่อปี ประมาณ ครัวเรื อนละ 20,000 บาท ซึ่งน้ อยมากเมื่อเทียบกับหมู่บ้านอื่นๆในพื ้นที่ บ้ าน
พรรณราย ม.12 ต.พระรักษ์ ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทาสวนเป็ นอาชีพหลัก จานวน 80 ครัวเรื อน
มีรายได้ เฉลี่ยต่อปี ประมาณครัวเรื อนละ 60,000 บาท บ้ านห้ วยเหมือง ม.13 ต.นาขา ประชาชนส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพทาสวนเป็ นหลัก จานวน 501 ครัวเรื อน มีรายได้ เฉลี่ยต่อปี ประมาณครัวเรื อนละ 120,000
บาท
จากข้ อมูลสภาพเศรษฐกิจชุมชนข้ างต้ นแสดงให้ เห็นว่า อาชีพหลักของประชาชนใน
เขตกลางน ้าส่วนใหญ่ (สวนยาง และสวนปาล์มน ้ามัน ) ได้ ส่งผลกระทบต่อปั ญหาอุทกภัย เหมือนกับกรณี
ของพื ้นที่ต้นน ้า กล่าวคือ ประชาชนได้ ทาการเพาะปลูกพืชเชิงเดี่ยวซึ่งไม่มีรากแก้ วเหล่านี ้ โดยไม่คานึงถึง
ความลาดชันของพื ้นที่ ทาให้ ขาดต้ นไม้ ที่จะทาหน้ าที่ดดู ซับน ้า และพยุงหน้ าดินไว้ เมื่อเกิดฝนตกหนักใน
พื ้นที่ ส่งผลให้ ปัญหาน ้าท่วมฉับพลัน น ้าป่ าไหลหลาก และดินถล่มในพื ้นที่ รุนแรงขึ ้น
5) เทศกาลที่สาคัญ (เทกกิ ้งไทย, 2556)
(1) ประเพณี แ ข่ง เรื อ ยาว ในแต่ล ะปี มี ป ระเพณี แ ข่ง เรื อยาว 3 ครั ง้ คื อ 1)
ประเพณีแข่งเรื อยาวที่หลังสวน ใน ต.ค. 2) ประเพณีแข่งเรื อยาวที่คลองเหนก ใน พ.ย. และ 3) ประเพณี
แข่งเรื อยาวที่พะโต๊ ะ ใน ธ.ค. ประเพณีแข่งเรื อยาวที่หลังสวนเป็ นเทศกาลที่สาคัญระดับประเทศ จัดกันมา
ยาวนานกว่า 100 ปี ทุกคนในท้ องถิ่นมีส่วนร่ วมในการจัดงานอย่างแข็งขัน และเป็ นเทศกาลที่เป็ นความ
ภาคภูมิใจของชาวหลังสวนทุกคน
(2) เที่ยวสวนผลไม้ เก่าแก่ แลทุเรี ยน 200 ปี ชมต้ นทุเรี ยนพื ้นบ้ านอายุมากกว่า
200 ปี ยังคงออกผลให้ ทาน สัมผัสธรรมชาติริมน ้าหลังสวน เยือนพื ้นที่ชมุ ชนดังเดิ
้ ม
(3) วิ่งมินิมาราธอนขึ ้นน ้าตกคลองเงิน ชมป่ าไผ่สองข้ างทาง ดงว่านค้ างคาวดา
ไต่โขดหินชมน ้าตกคลองเงิน ที่สอดแทรกตัวอยูใ่ นซอกผา มีน ้าตกไหลตลอดทังปี
้
(4) ถือศีล กินเจ แห่เจ้ า ขอพรที่ศาลเจ้ าเที่ยนหง่วนเก้ ง ต.ปั งหวาน
(5) ประเพณี ปิ ดเมือง กินฟรี - ล่องแพ ในเดือน ก.พ.
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6) วัฒนธรรมประเพณีของชุมชน
วัฒนธรรมประเพณีในพื ้นที่กลางนา้ ส่วนใหญ่เหมือนกันกับของภาคอื่นๆ (เช่น เช่น
วันสงกรานต์ เข้ าพรรษา ออกพรรษา ลอยกระทง เป็ นต้ น) เนื่องจากมีการอพยพของคนจากจังหวัดอื่นๆเข้ า
มาในพื ้นที่ ดังได้ กล่าวมาแล้ วข้ างต้ น อย่างไรก็ตามประเพณีวฒ
ั นธรรมที่สาคัญของภาคใต้ ในพื ้นที่กลางน ้า
ได้ แก่ คือ ประเพณีสารทเดือนสิบ และประเพณีแข่งเรื อ
(1) ประเพณีสารทเดือนสิบ(วิกิมีเดีย, 2556) เป็ นการทาบุญอุทิศส่วนกุศล ให้ แก่
ดวงวิ ญ ญาณของบรรพบุรุ ษและญาติที่ ล่ว งลับ ไปแล้ ว โดยอยู่บ นพื น้ ฐานความเชื่ อ ว่า ดวงวิ ญญาณ
เหล่านันได้
้ รับการปล่อยตัวมาจากนรกที่ถูกจองจาอยู่ ในวันแรม 1 ค่า เดือน 10 เพื่อมาขอส่วนบุญจาก
ลูกหลานญาติพี่น้อง และกลับไปยังนรก ในวันแรม 15 ค่า เดือน 10 ดังนันเพื
้ ่อเป็ นการแสดงความกตัญญู
กตเวทีต่อบรรพบุรุษและญาติผ้ ูล่วงลับ ลูกหลานจึงเตรี ยมการทาบุญอุทิศส่วนกุศลให้ กับดวงวิญญาณ
บรรพบุรุษและญาติที่ล่วงลับ ตามประเพณีสารทเดือน 10 ระหว่างวันแรม 1 ค่า และ แรม 15 ค่า เดือน 10
ของทุกปี แต่วนั ที่มกั นิยมทาบุญกันมากคือ วันแรม 13  15 ค่า เดือน 10 ซึง่ ส่วนใหญ่ตรงกับเดือนก.ย.
(2) ประเพณีแข่งเรื อยาว จัดขึ ้นเป็ นประจาทุกปี ตามที่กล่าวไว้ แล้ วในเทศกาลที่
สาคัญ เพราะชุมชนส่วนใหญ่ในพื ้นที่กลางน ้าตังอยู
้ ใ่ กล้ แม่น ้าหลังสวน จึงมีวิถีชีวิตเกี่ยวพันกับสายน ้า
จากข้ อมูลเทศกาลที่สาคัญ และประเพณี วฒ
ั นธรรมของชุมชนเป้าหมายในบริ เวณ
กลางนา้ ดังกล่าวแสดงให้ เห็นว่า วิถีชีวิตของประชาชนในบริ เวณกลางนา้ เหมือนกันกับทางต้ นน ้า คือ มี
ความเกี่ ยวพันกับนา้ อย่างใกล้ ชิ ด และมีความสมัครสมานสามัคคีในชุมชนผ่านระบบเครื อญาติ ทาให้
เหมาะที่จะนามาพัฒนาให้ เกิดการร่วมมือกัน แก้ ไขปั ญหาอุทกภัยของชุมชนต่อไป
4.4.1.3 พืน้ ทีป่ ลายนา้
พื น้ ที่ ชุม ชนเป้ าหมายปลายนา้ ประกอบด้ ว ย 14 หมู่บ้ าน ใน ต.แหลมทราย บาง
มะพร้ าว ท่ามะพลา บ้ านควน นาพญา วังตะกอ บางน ้าจืด หลังสวน และปากน ้าหลังสวน รวมกับ 3 ชุมชน
ในเขตเทศบาลเมืองหลังสวน ได้ แก่ บ้ านทับยอ ม.1 บ้ านแหลมทราย ม.11 ต. แหลมทราย บ้ านหัวเขาท่า
กอ ม.6 บ้ านน ้าตก ม.9 ต.บางมะพร้ าว บ้ านท่าสะท้ อน ม.2 ต.ท่ามะพลา บ้ านหัวหมาด ม.5 บ้ านทับวัง ม.
16 ต.บ้ านควน บ้ านวังตะกอ ม.1 บ้ านหินช้ างศรี ม.13 ต.วังตะกอ บ้ านหนองไก่ปิง้ ม.8 บ้ านน ้าลอด ม.12
ต.บางนา้ จืด บ้ านทุ่งล่าง ม.6 ต.ปากน ้าหลังสวน และ ชุมชนนากรอก ชุมชนถนนแม่นา้ หลังสวน ชุมชน
พะเนียด เทศบาลเมืองหลังสวน
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1) ลักษณะทัว่ ไปทางกายภาพ
ลักษณะภูมิประเทศมีทงพื
ั ้ ้นที่ที่เป็ นภูเขาสูงและที่ราบลุ่ม ได้ รับอิทธิพลจากมรสุม 2
ด้ าน เช่นเดียวกับพื น้ ที่ ต้นนา้ และกลางนา้ คือ ลมมรสุมตะวันตกเฉี ยงใต้ (พ.ค.  ก.ย.) กับลมมรสุม
ตะวันออกเฉี ยงเหนือ (ต.ค.  เม.ย.) ทาให้ เกิดฝนตกหนักในพืน้ ที่ 7 เดือน ตังแต่
้ พ.ค. ถึง พ.ย. และมี
ปริ ม าณน า้ หลากจากภูเ ขาสูง ใน ต. บ้ า นควน ไหลมารวมตัว กัน เป็ นล าธารหลายสาย แล้ ว มาลงที่
คลองธัมมัง ซึ่งถือเป็ นพื ้นที่ต้นน ้าอีกแห่งหนึ่งของพื ้นที่ศกึ ษา คลองธัมมังไหลมาบรรจบกับแม่น ้าหลังสวน
ที่ บ้านหัว เขาท่า กอ ม.6 ต. บางมะพร้ าว ส าหรั บพื น้ ที่ ในตาบลอื่ น สภาพภูมิ ประเทศส่วนใหญ่ จะมี
ลักษณะเป็ นที่ราบลุ่ม ดังนันเมื
้ ่อเกิดปริ มาณฝนตกหนักในพื ้นที่ ร่วมกับปริ มาณน ้าหลากในแม่น ้าหลังสวน
และอุทกภัยในคลองธัมมัง พื ้นปลายน ้าที่ส่วนใหญ่จึงประสบปั ญหาน ้าท่วมขัง โดยเฉพาะ ต. พ้ อแดง นา
พญา และบางมะพร้ าว จะประสบปั ญหาน ้าท่วมขังเป็ นเวลานาน
จากสภาพภูมิประเทศของพื ้นที่ปลายน ้า ซึ่งมีทงพื
ั ้ ้นที่ที่เป็ นภูเขาสูงชันลาดเอียงลงสู่
แม่น ้าหลังสวน และที่ราบลุ่ม ดังนันปั
้ ญหาอุทกภัยจึงมีหลากหลาย ทังปั
้ ญหาน ้าท่วมฉับพลัน และปั ญหา
ดินถล่มในพื ้นที่เชิงเขา และปั ญหาน ้าท่วมขังเป็ นเวลานานบริเวณที่ราบลุม่ ริมแม่น ้า
2) ความเป็ นมาของชุมชน
ชุมชนในพื ้นที่ปลายน ้าส่วนใหญ่เป็ นชุมชนดังเดิ
้ ม ที่ประชาชนอาศัยและทามาหากิน
(ทาสวนกาแฟ สวนยางพารา และสวนผลไม้ ) เป็ นเวลานาน พื ้นที่บริเวณที่ราบลุม่ ริมคลองหลังสวนมีการตัง้
บ้ านเรื อนอาศัยกันอยูอ่ ย่างหนาแน่น ทังนี
้ ้เพราะประชาชนสัญจร และขนส่งสินค้ าทางเรื อเป็ นหลักในอดีต
การเดิน ทางในอดีตใช้ เส้ นทางคลองหลัง สวน (หลัง สวน - พะโต๊ ะ ) โดยมี แพเป็ น
พาหนะ สถานีรับ-ส่งคนและสินค้ าที่สาคัญได้ แก่ บ้ านหัวเขาท่ากอ ม.6 ต. บางมะพร้ าว (ในอดีตมีท่าจอด
เรื อโดยสาร มีกิจการเดินเรื อโดยสาร และขนส่งสินค้ าไปยังตลาดหลังสวน) บ้ านท่าสะท้ อน ม.2 ต. ท่า
มะพลา (ชื่อบ้ านท่าสะท้ อนมีที่มาจากการที่มีต้นสะท้ อนขนาดใหญ่ 1 ต้ น อยูก่ ลางถนนทางลงสู่ท่าน ้า) และ
บ้ านวัง ตะกอ ม.1 ต. วัง ตะกอ (มีท่าเรื อส าหรับขายและแลกเปลี่ยนสินค้ า รวมถึ ง เป็ นที่ จอดพักเหนื่ อย
เปรี ยบเหมือนตลาดน ้าแห่งหนึง่ ในสมัยนัน)
้
สาหรั บพื น้ ที่ ที่ไ ม่ติดคลองหลัง สวน ประชาชนใช้ การเดินทางทางบกเป็ นหลัก ใน
ปั จจุบนั พื ้นที่ปลายน ้า มีถนนลาดยาง ถนนคอนกรี ต เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน และภายในหมู่บ้าน ทาให้
การเดินทางสะดวกขึ ้นมาก โดยประชาชนส่วนใหญ่จะใช้ รถจักรยานยนต์ และรถยนต์ เป็ นพาหนะในการ
เดินทาง
จาการสารวจข้ อมูล ในสนามและการสนทนากับประชาชนในพืน้ ที่พบว่า ถึงแม้ ว่า
ถนนเป็ นสิ่งจาเป็ นสาหรับการเดินทางในปั จจุบนั อย่างไรก็ตามการก่อสร้ างโดยไม่คานึงถึงทางเดินของน ้า
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หลาก ขนาดอาคารระบายน ้า (ท่อลอด และสะพาน) ที่เล็กเกินไป ได้ กลายเป็ นสาเหตุหลัก ซึ่งทาให้ เกิด
ปั ญหาน ้าท่วมขังในพื ้นที่ปลายน ้า เช่น การก่อสร้ างถนนสายเอเซีย A41 เป็ นต้ น
3) ประชากร
ประชากรในพื ้นที่ปลายน ้าบริ เวณ ต.แหลมทราย บางมะพร้ าว ท่ามะพลา บ้ านควน
นาพญา วังตะกอ บางน ้าจืด หลังสวน และปากน ้าหลังสวน ส่วนใหญ่เป็ นคนที่อยู่อาศัยในพื ้นที่มาตังแต่
้
บรรพบุรุษ ต่อมาเมื่อจานวนประชากรเพิ่มมากขึ ้น ก็มีการขยายหมู่บ้าน/ชุมชนเพิ่มขึ ้น และบางส่วนอพยพ
ไปอยู่ในพื ้นที่ภูเขาหรื อพื ้นที่ลาดชัน เพื่อจับจองพื ้นที่ทาการเกษตร ในระยะแรกมักจะทาสวนกาแฟ ต่อมา
ได้ เปลี่ยนมาทาสวนยางพารา สวนผลไม้ ในปั จจุบนั ประชาชนส่วนใหญ่หนั มาปลูกปาล์มน ้ามันเพิ่มขึน้
ตามการส่งเสริมการปลูกปาล์มน ้ามันของภาครัฐ
ตารางที่ 4.10 แสดงจานวนครัวเรื อน และประชากรของชุมชนเป้าหมายในพื ้นที่
ปลายนา้ จากการส ารวจชุม ชนพบว่า บ้ านหัวเขาท่ากอ ม.6 มี จ านวนครั วเรื อนทัง้ สิ น้ 78 ครั วเรื อน มี
ประชากร 308 คน เพศชาย 158 คน เพศหญิ ง 150 คน บ้ านนา้ ตก ม.9 มี จ านวนครั วเรื อนทัง้ สิ น้ 98
ครั วเรื อน มี ประชากรทัง้ หมด 354 คน เป็ นชาย 174 คน หญิ ง 180 คน บ้ านท่าสะท้ อน ม.2 มี จานวน
ครัวเรื อนทัง้ สิ น้ 88 ครัวเรื อน มีประชากร 272 คน เป็ นชาย 126 คน หญิ ง 146 คน บ้ านทับวัง ม.16 มี
จานวนครัวเรื อนทังสิ
้ ้น 100 ครัวเรื อน มีประชากรทังหมด
้
1,032 คน เพศชาย 541 คน เพศหญิง 491 คน
บ้ านทุ่งใน ม.8 มีจานวนครัวเรื อนทังสิ
้ ้น 144 ครัวเรื อน มีประชากรทังหมด
้
477 คน เพศชาย 226 คน เพศ
หญิง 251 คน บ้ านคลองราง ม.14 มีจานวนครัวเรื อนทัง้ สิ ้น 42 ครัวเรื อน มีประชากรทังหมด
้
95 คน เพศ
ชาย 46 คน เพศหญิง 49 คน บ้ านวังตะกอ ม.1 มีจานวนครัวเรื อนทังสิ
้ ้น 23 ครัวเรื อน มีประชากรทังหมด
้
79 คน เพศชาย 40 คน เพศหญิง 39 คน บ้ านหินช้ างศรี ม.13 มีจานวนครัวเรื อนทังสิ
้ ้น 209 ครัวเรื อน มี
ประชากรทังหมด
้
549 คน เพศชาย 272 คน เพศหญิง 277 คน บ้ านหนองไก่ปิง้ มีจานวนครัวเรื อนทังสิ
้ ้น
186 ครั วเรื อน มีประชากรทัง้ หมด 662 คน เพศชาย 331 คน เพศหญิ ง 331 คน บ้ านนา้ ลอด ม.12 มี
จานวนครัวเรื อนทัง้ สิ ้น 137 ครัวเรื อน มีประชากรทัง้ หมด 473 คน เพศชาย 251 คน เพศหญิ ง 227 คน
บ้ านทุง่ ล่าง ม.6 มีจานวนครัวเรื อนทังสิ
้ ้น 138 ครัวเรื อน มีประชากรทังหมด
้
418 คน เพศชาย 200 คน เพศ
หญิง 218 คน ชุมชนนากรอก มีจานวนครัวเรื อนทังสิ
้ ้น 83 ครัวเรื อน มีประชากรทังหมด
้
243 คน เพศชาย
116 คน เพศหญิง 127 คน ชุมชนถนนแม่น ้าหลังสวน มีจานวนครัวเรื อนทังสิ
้ ้น 161 ครัวเรื อน มีประชากร
ทัง้ หมด 413 คน เพศชาย 195 คน เพศหญิ ง 218 คน ชุม ชนพะเนี ย ด มี จ านวนครั ว เรื อ นทัง้ สิ น้ 195
ครัวเรื อน มีประชากรทังหมด
้
591 คน เพศชาย 338 คน เพศหญิง 253 คน
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ตารางที่ 4.10 จานวนครัวเรือน และประชากรของชุมชนเป้าหมายในพืน้ ที่ปลายนา้
หมู่บ้าน

จานวนครัวเรือน

บ้ านหัวเขาท่ากอ ม. 6
บ้ านน ้าตก ม. 9
บ้ านท่าสะท้ อน ม. 2
บ้ านทับวัง ม. 16
บ้ านทุง่ ใน ม. 8
บ้ านคลองราง ม. 14
บ้ านวังตะกอ ม. 1
บ้ านหินช้ างศรี ม. 13
บ้ านหนองไก่ปิง้ ม. 8
บ้ านน ้าลอด ม. 12
บ้ านทุง่ ล่าง ม. 6
ชุมชนนากรอก
ชุมชนถนนแม่น ้าหลังสวน
ชุมชนพะเนียด
รวม

78
98
88
100
144
42
23
209
186
137
138
83
161
195
1,682

จานวนประชากร
ชาย
หญิง
158
150
174
180
126
146
541
491
226
251
46
49
40
38
272
277
331
331
251
227
200
218
116
127
195
218
338
253
3,014
2,956

รวม
308
354
272
1,032
477
95
79
549
662
473
418
243
413
591
5,966

4) สภาพเศรษฐกิจชุมชน
ประชาชนส่วนใหญ่ในพื ้นที่ปลายน ้าประกอบอาชีพทาสวนเป็ นอาชีพหลัก โดยพืชที่
นิย มปลูก ได้ แ ก่ ยางพารา ปาล์ ม นา้ มัน และไม้ ผ ลต่า ง ๆ เช่น ทุเ รี ย น มัง คุด เงาะ ลองกอง เป็ นต้ น
เนื่องจากพื ้นที่ปลายน ้ามีลกั ษณะเป็ นชุมชนกึ่งชุมชนเมือง ทาให้ มีประชาชนส่วนหนึ่งประกอบอาชีพค้ าขาย
ประกอบอาชีพส่วนตัว เป็ นลูกจ้ างภาคธุรกิจ หรื อประกอบอาชีพรับราชการหรื อรัฐวิสาหกิจเป็ นจานวนมาก
พอสมควร สาหรับประชาชนที่อาศัยในบริ เวณริ มแม่หลังสวนหรื อชายฝั่ งทะเล มักประกอบอาชีพเลี ้ยงปลา
ในกระชัง และประมงชายฝั่ ง
จากการส ารวจข้ อมูลชุม ชนโดยใช้ แบบส ารวจข้ อมูลพืน้ ฐานชุม ชนของโครงการฯ
พบว่า บ้ านหัวเขาท่ากอ ม.6 ประชาชนส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพทาการเกษตร ได้ แก่ ทาสวนผลไม้ เลี ้ยง
ปลาในกระชัง ประมงชายฝั่ ง รับจ้ างทัว่ ไปและค้ าขาย บ้ านน ้าตก ม.9 ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
ทาการเกษตร ได้ แก่ ทาสวนยางพารา สวนปาล์มนา้ มัน โดยมีรายได้ เฉลี่ยต่อปี ประมาณ 80,000 บาท
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รองลงมาคือ ประกอบธุรกิจส่วนตัว มีรายได้ เฉลี่ยต่อปี ประมาณ 100,000 บาท ส่วนอาชีพอื่น ๆ ได้ แก่ รับ
ราชการ/รัฐวิสาหกิจ ค้ าขายหรื อทาธุรกิจส่วนตัว เป็ นต้ น บ้ านท่าสะท้ อน ม.2 ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพทาสวน มีรายได้ เฉลี่ยประมาณ 70,000 บาทต่อปี รองลงมาคือ อาชีพรับจ้ างทัว่ ไป มีรายได้ เฉลี่ย
ประมาณ 50,000 บาทต่อปี อาชีพอื่น ๆ ได้ แก่ ค้ าขาย หรื อทาธุรกิจส่วนตัว และรับราชการหรื อรัฐวิสาหกิจ
เป็ นต้ น บ้ านทับวัง ม16 ประชาชนส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพทาสวนยางพารา สวนปาล์มน ้ามัน และสวน
ผลไม้ มีรายได้ เฉลี่ยต่อปี ประมาณ 60,000 บาท บ้ านทุ่งใน ม.8 ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทาสวน
ปาล์มน ้ามัน มีรายได้ เฉลี่ยต่อปี ประมาณ 195,000 บาท รองลงมาคือ เลี ้ยงสัตว์ รับจ้ างทัว่ ไป รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ และค้ าขายหรื อประกอบธุรกิจส่วนตัว บ้ านคลองราง ม.14 ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
ทาสวน มีรายได้ เฉลี่ยต่อปี ประมาณ 25,000 บาท รองลงมาคือ อาชีพรับจ้ างทัว่ ไป และเป็ นลูกจ้ างบริ ษัท
บ้ านวัง ตะกอ ม.1 ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทาสวนผลไม้ และสวนปาล์ มนา้ มัน รองลงมาคือ
รับจ้ างทัว่ ไปและค้ าขาย บ้ านหินช้ างศรี ม.13 ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทาสวน มีรายได้ เฉลี่ยต่อ
ปี ประมาณ 50,000 บาท บ้ านหนองไก่ปิง้ ม. 8 ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทาสวนยางพารา สวน
ปาล์มน ้ามัน และรับจ้ างทัว่ ไป ส่วนอาชีพอื่น ๆ ได้ แก่ รับราชการและอาชีพด้ านการให้ บริ การต่าง ๆ เช่น
ให้ บริการห้ องพัก ท่องเที่ยว และร้ านอาหาร เป็ นต้ น บ้ านน ้าลอด ม. 12 ประชาชนส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม เช่น ทาสวนมะพร้ าว สวนปาล์ ม นา้ มัน และสวนยางพารา ประชาชนมี รายได้ เฉลี่ ยต่อ ปี
ประมาณ 40,000 บาท บ้ านทุ่งล่าง ม.6 ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม คือ ทาสวน และ
ประมง ชุมชนนากรอก ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็ นหลัก เช่น ทาสวน เลี ้ยงสัตว์ และ
อาชีพอื่น ๆ เช่น ค้ าขาย/ทาธุรกิจส่วนตัว รับราชการหรื อรัฐวิสาหกิจ ลูกจ้ างบริ ษัทและรับจ้ างทัว่ ไป เป็ นต้ น
ชุมชนถนนแม่น ้าหลังสวน ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้ แก่ ทาสวน เลี ้ยงสัตว์ รับจ้ าง
ทางการเกษตร รองลงมาคือ รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ รับจ้ างทัว่ ไป ลูกจ้ างบริ ษัท และค้ าขายหรื อทาธุรกิจ
ส่วนตัว ชุม ชนเพนี ยด ประชาชนส่ว นใหญ่ ประกอบอาชี พ เกษตรกรรรม ได้ แก่ ท าสวน มี ร ายได้ เ ฉลี่ ย
ประมาณ 70,000 บาทต่อปี เลีย้ งสัตว์ มี รายได้ เฉลี่ยประมาณ 50,000 บาทต่อปี รองลงมาคือ อาชี พ
ค้ าขาย/ทาธุรกิจส่วนตัว มีรายได้ เฉลี่ยประมาณ 30,000 บาทต่อปี ส่วนอาชีพอื่น ๆ ได้ แก่ รับราชการหรื อ
รัฐวิสาหกิจ และลูกจ้ างบริษัท เป็ นต้ น
จากข้ อมูลสภาพเศรษฐกิจชุมชนข้ างต้ นแสดงให้ เห็นว่า ประชาชนในเขตปลายนา้
ส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพด้ านเกษตรกรรมเป็ นหลัก ได้ แก่ ทาสวน เลี ้ยงสัตว์ และทาประมง รองลงมาคือ
อาชีพค้ าขายหรื อทาธุรกิจส่วนตัว อาชีพรับจ้ าง ส่วนอาชีพอื่น ๆ ได้ แก่ รับราชการและรัฐวิสาหกิจ เนื่องจาก
สภาพพื ้นที่ปลายน ้า โดยเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองหลังสวน สภาพชุมชนจะมีลกั ษณะเป็ นชุมชนกึ่งเมือง
มีการประกอบอาชีพค้ าขายและทาธุรกิจ ทาให้ บางพืน้ ที่มีการรุ กลา้ ลานา้ และทางระบายนา้ สาธารณะ
ส่งผลให้ ในช่วงหน้ าฝนไม่สามารถระบายออกจากพื ้นที่ได้ อย่างรวดเร็ วและเต็มศักยภาพ จึงเกิดปั ญหาน ้า
ท่วมขังในพื ้นที่ได้
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5) เทศกาลที่สาคัญ ได้ แก่
- ประเพณีแห่พระแข่งเรื อยาวหลังสวน
- ประเพณีวนั สารทเดือนสิบ ประเพณีรับส่งตายาย
- เทศกาลอาหารทะเล
- มหาสงกรานต์เทิดพระเกียรติกรมหลวงชุมพร
- วิ่งทะเลแหวก สูเ่ กาะพิทกั ษ์
- งานวันผลไม้ หลังสวน
- ประเพณีสวดกลางบ้ านในวันขึ ้นปี ใหม่
- ประเพณีชกั พระในวันออกพรรษา
- ประเพณีแห่งพระบกและแข่งเรื อใน ต.ค.
- ประเพณีกินเจ ใน ก.ย.
- ประเพณีแข่งเรื อไม้ โตนด บ้ านหนองไก่ปิง้ ม.8
6) วัฒนธรรมประเพณีของชุมชน
วัฒนธรรมประเพณีในพื ้นที่ปลายน ้าที่สาคัญมีดงั นี ้คือ
(1) ประเพณีแห่พระแข่งเรื อยาวหลังสวน(กรมส่งเสริ มวัฒนธรรม, 2556) เป็ น
งานประเพณีเก่าแก่ของ อ.หลังสวน ซึ่งมีมานานกว่า 100 ปี ประเพณีแข่งเรื อยาวนี ้ตัดสินแพ้ ชนะ โดยการ
"ขึ ้นโขนชิงธง" แห่งเดียวในประเทศไทย จัดขึ ้นในวันแรม 1 ค่า เดือน 11 หรื อประมาณเดือนตุลาคม ของทุก
ปี ประเพณีนี ้มาจากพื ้นฐานความเชื่อที่ว่า วันแรม 1 ค่า เดือน 11 เป็ นวันที่พระพุทธเจ้ าเสด็จกลับมาจาก
สวรรค์ชนั ้ ดาวดึงส์ ลงมาสู่เมืองสังกัสสะ ชมพูทวีป พุทธศาสนิกชนจึงเดินทางไปรับเสด็จทางน ้ากันเป็ น
จานวนมาก และได้ มีโอกาสพบปะสังสรรค์กนั ในที่สดุ จึงเกิดเป็ นประเพณีแห่พระแข่งเรื อขึ ้น ในช่วงเวลา 5
วัน ของการจังงานประเพณี มีกิจกรรมที่สาคัญคือ การแห่เรื อพระจากวัดต่างๆ ซึ่ งได้ รับการตกแต่งอย่าง
สวยงาม และการแข่งขันเรื อยาว ขึ ้นโขนชิงธง ในคลองหลังสวน ชิงโล่พระราชทาน ของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้ าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดช
(2) ประเพณีสารทเดือนสิบ(วิกิมีเดีย, 2556) ดังได้ อธิบายไว้ แล้ วในพื ้นที่กลาง
น ้า
(3) เทศกาลอาหารทะเล ปากนา้ หลังสวน (ปากนา้ หลังสวน, 2556ก) เป็ น
กิจกรรมที่จดั ขึ ้นปี ละ 2 ครัง้ คือ ในเดือน ก.พ. และ ส.ค. เพื่อส่งเสริ มให้ ประชาชนทัว่ ไป ได้ บริ โภคอาหาร
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ทะเลปลอดสารพิษ รวมทังเพื
้ ่อประชาสัมพันธ์ อาหารอร่ อยของชาวปากน ้าหลังสวน กิจกรรมภายในงาน
ประกอบด้ วย การออกร้ านอาหารทะเล อาหารอร่อย การประกวดอาหาร มหรสพ การแสดงของเยาวชน
และกิจกรรมร่วมสนุกอีกมาก
(4) มหาสงกรานต์เทิดพระเกียรติกรมหลวงชุมพร (ปากน ้าหลังสวน, 2556ข)
เป็ นงานประจาปี ของชาวปากน ้าหลังสวน เพื่อระลึกถึง "เสด็จเตี่ย" กรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์ และขอ
อานาจบารมี "เสด็จเตี่ย" คุ้มครองให้ ปลอดภัยก่อนออกทะเลเสมอ ในวันสงกรานต์ ชาวปากน ้าหลังสวนจึง
พร้ อมใจกันจัดงานบุญ และบวงสรวง "เสด็จเตี่ย" เป็ นประจาทุกปี จนกลายเป็ นงานประเพณี กิจกรรม
ทาบุญ ตามประเพณี ไ ทย การรดนา้ ดาหัวผู้สูง อายุ กิ จ กรรมทางนา้ กิ จ กรรมบนชายหาด การแข่ง ขัน
ฟุตบอลชายหาด การประกวดก่อกองทราย "สวนศิลป์บนทรายสวย" การละเล่น และกีฬาพื ้นบ้ าน ตลอดทัง้
มหรสพต่าง ๆ
(5) วิ่งแหวกทะเล สู่เกาะพิทกั ษ์ (ปากน ้าหลังสวน, 2556ค) เป็ นกิจกรรมการ
แข่งขันหลังสวนมินิมาราธอน "หนึง่ เดียวในสยาม" ซึง่ สร้ างความประทับใจให้ นกั วิ่งมินิมาราธอน ที่แตกต่าง
จากการแข่งขันมินิมาราธอนทัว่ ไป ด้ วยการ "วิ่งแหวกทะเล" จากฝั่ งหลังสวน ข้ ามไป "เกาะพิทกั ษ์ " ระยะ
ทางการแข่งขัน 14 km เริ่ มปล่อยตัวบริ เวณเรื อจาลองจักรี นฤเบศร ปากน ้าหลังสวน ใช้ เส้ นทางถนนเลียบ
ชายทะเลที่สวยงามมาก และเข้ าสู่เส้ นชัยบนเกาะพิทกั ษ์ ซึ่งห่างจากฝั่ งประมาณ 1 กม. โดยต้ องวิ่งลุยน ้า
ทะเลลึกประมาณ 0.6 ม. นอกจากโปรแกรมการวิ่งซึ่งมีจดุ เด่นในการวิ่งในทะเล ประเพณีนี ้ยังมีบริ การทุก
อย่างอย่างพรั่งพร้ อม ตังแต่
้ ก่อนการแข่งขันจนถึงวิ่งแล้ วเสร็ จ เช่น บริ การเต็นท์ที่พกั ก่อนการแข่งขัน และ
งานเลี ้ยงสังสรรค์ระหว่างนักวิ่งหลังจากวิ่งแล้ วเสร็ จ เป็ นต้ น จึงทาให้ มีนกั วิ่งจากทั่วสารทิศเข้ าร่ วมการ
แข่งขันเป็ นประจาทุกปี
(6) งานวันผลไม้ หลังสวน(โฮเทลไดเร็ค, 2556) เป็ นกิจกรรมที่จดั ขึ ้นเพื่อส่งเสริ ม
เผยแพร่ ผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะผลไม้ ของ อ.หลังสวน กิจกรรมที่สาคัญ คือ การประกวดผลไม้
ตลาดนัดผลไม้ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลไม้ เช่น ประกวดผลไม้ กวน เป็ นต้ น งานวันผลไม้ หลังสวน จะจัดใน
ต.ค. ของทุกปี
ข้ อมูลเทศกาลและประเพณีที่สาคัญของชุมชนปลายน ้ามีความคล้ ายคลึงกับชุมชน
ต้ น น า้ และกลางน า้ ชาวบ้ า นในชุม ชนมี วิ ถี ชี วิ ต ที่ เ กี่ ย วพัน กั บ สายน า้ ตัง้ แต่ อ ดี ต จนถึ ง ปั จ จุ บัน ให้
ความสาคัญ กับระบบเครื อญาติ ท าให้ ช าวบ้ านในชุม ชนมี ความรั ก สามัคคีกันดี พร้ อมที่ จ ะร่ วมกันท า
กิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ตอ่ ชุมชนต่อไป
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4.4.2 ทุนทางทรัพยากรและทุนทางสั งคม
4.4.2.1 พืน้ ทีต่ ้ นนา้
1) ทรัพยากรป่ าไม้ (อาเภอดอทคอม, 2556)
ชุ ม ชนต้ นน า้ ทั ง้ 3 ชุ ม ชน อยู่ ใ นเขต อ. พะโต๊ ะ จ.ชุ ม พร มี พื น้ ที่ ป่ าสงวน
แห่งชาติ 2 แห่ง ได้ แก่ป่าสงวนแห่งชาติพะโต๊ ะ และป่ าสงวนแห่งชาติละแม มีเนือ้ ที่ 925 ตร.กม. หรื อ
578,344 ไร่ และมีพื ้นที่อทุ ยานแห่งชาติอีก 1 แห่ง ได้ แก่อทุ ยานแห่งชาติหงาว
นอกจากนี ้แหล่งท่องเที่ยวน ้าตกที่สาคัญได้ แก่ น ้าตกเหวโหลม เหวพลูหนัง .น ้าตกจ่า
เริ ญ และน ้าตกเหวเตย ดอกกระโถนพระราม และดอกบัวผุด ชึ่งเป็ นดอกไม้ ที่ใหญ่ที่สดุ ในโลก พบมากใน
ป่ าต้ นน ้านี ้ ดอกใหญ่ที่สดุ ที่เคยพบมีขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลางถึง 80 ซม.
2) ทรัพยากรน ้า (อาเภอดอทคอม, 2556)
พื ้นที่ใน อ. พะโต๊ ะ เป็ นต้ นกาเนิดของลุ่มน ้าสาคัญได้ แก่ ลุ่มน ้าหลังสวน พื ้นที่รับน ้านี ้
มีคลองหลังสวนเป็ นลาน ้าสายหลัก ยาวประมาณ 95 กม. ไหลจาก อ. พะโต๊ ะ ซึ่งเป็ นพื ้นที่ต้นน ้าไปออก
อ่าวไทย ที่ อ. หลังสวน นอกจากนี ้ยังมีแหล่งน ้าธรรมชาติที่สาคัญในเขต อ .พะโต๊ ะ ได้ แก่ คลองสก คลอง
ทรง คลองปั งหวาน และคลองแย
คุณภาพความสะอาดของทรัพยากรน ้าในพื ้นที่ต้นน ้าดูได้ จากหลายหมู่บ้านในพื ้นที่
ปรากฏ “ตาน ้า” หรื อ น ้าบริ สทุ ธิ์ธรรมชาติ ซึมออกมา และถูกนาไปใช้ ผลิตประปาภูเขา นอกจากนี ้การสร้ าง
ฝายบริ เวณต้ นนา้ แบบกึ่งถาวร ที่ใช้ ต้นทุนในการก่อสร้ างต่าแต่มีความคงทนพอสมควร ซึ่งอาจเป็ นของ
หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้ นน ้าพะโต๊ ะ หรื อชาวบ้ านก็ได้ ก็เป็ นกิจกรรมหนึ่ง ซึ่งช่วยให้ น ้าสะอาด โดยชะลอ
น ้า เก็บกักตะกอนดิน และแร่ ธาตุ ไม่ให้ ไหลลงสู่ปลายน ้าเร็ วเกินไป เพื่อป้องกันไม่ให้ ให้ ลาคลองทางด้ าน
ท้ ายนา้ ตื ้นเขิน มีนา้ ใช้ ในฤดูแล้ ง และเป็ นที่อยู่อาศัย ขยายพันธุ์ของสัตว์นา้ จืดอันเป็ นแหล่งอาหารของ
ชาวบ้ าน ส่งผลให้ สภาพป่ าต้ นน ้ายังอุดมสมบูรณ์ (มัญชีรรัตน์ เอกศักดิส์ ิริ, 2555)
3) สภาพทางสังคม
ชุม ชนเป้ าหมายในพื น้ ที่ ต้ น นา้ ทัง้ สามชุม ชนอยู่ใ นเขต อบต. 2 ชุม ชน คื อ บ้ า น
สะพานสอง ต.ปากทรง และบ้ านปากเลข ม.9 ต.พะโต๊ ะ ส่วนชุมชนวัดควนดอกไม้ ประกอบด้ วย 2 หมู่บ้าน
คือ ม.4 และ ม.5 อยูใ่ นเขตเทศบาลตาบลพะโต๊ ะ
ชุมชนที่อยู่ในเขต อบต. มีลกั ษณะการปกครองเป็ นหมู่บ้าน มีผ้ ใู หญ่บ้าน เป็ นผู้ดแู ล
ความสงบเรี ยบร้ อย และมีคณะกรรมการหมู่บ้าน ทาหน้ าที่เป็ นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ส่วนพืน้ ที่ที่อยู่ในเขต
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เทศบาลแบ่งการปกครองเป็ นชุมชน มีประธานชุมชน ทาหน้ าที่เสมือนผู้ใหญ่บ้า น และมีคณะกรรมการ
ชุมชน ทาหน้ าที่ดแู ลความเรี ยบร้ อยในชุมชน
นอกจากรูปแบบการปกครองอย่างเป็ นทางการแล้ ว แต่ละชุมชนยังมีกลุ่มทางสังคม
ทาหน้ าที่ขบั เคลื่อนกิจกรรมของชุมชน ทังรู้ ปแบบการทางานเป็ นกลุ่มเฉพาะในชุมชน และการทางานใน
เชิงเครื อข่ายร่วมมือกันทังพื
้ ้นที่ กลุ่มที่สาคัญในพื ้นที่ต้นน ้าได้ แก่
(1) สมาชิ กอาสาสมัค รสาธารณสุขประจ าหมู่บ้า น (อสม.) เป็ นกลุ่ม ที่ ทาหน้ า ที่
สนับ สนุน งานสาธารณสุข ในชุม ชน ทัง้ การเฝ้าระวัง และการป้ องกัน ในหมู่บ้า น โดยมี ห น่วยงานด้ า น
สาธารณสุขเป็ นผู้ให้ การสนับสนุน และส่งเสริมการดาเนินกิจกรรม
(2) กลุม่ ออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้ านสะพานสอง เริ่ มจัดตังขึ
้ ้นเมื่อปี 2539 มีสมาชิก
จานวน 142 คน มีเ งินออมสัจจะสะสมทัง้ หมด 512,000 บาท กลุ่ม นีเ้ ป็ นเครื อข่ายขององค์กรพัฒนา
เอกชน ต. ปากทรง สมาชิกสามารถกู้ยืมเงินทุน เพื่อไปประกอบอาชีพได้
(3) วิสาหกิจชุมชนชาวสวนปาล์ม
(4) กลุม่ ข้ าวสาร เกิดขึ ้นเนื่องจากชาวบ้ านซึ่งไม่ได้ ทานา ต้ องซื ้อข้ าวบริ โภคในราคา
แพง ชาวบ้ านเหล่านี ้จึงรวมตัวกัน เก็บออมเงินเป็ นรายเดือน เพื่อรวบรวมไปซื ้อข้ าวสารเป็ นจานวนมาก ใน
ราคาขายส่งที่ถกู ลง (ซื ้อข้ าวสารราคาขายปลีก ที่ ต. ราชกรูด ถังละประมาณ 410  420 บาท แต่ถ้ารวม
เงินกันแล้ วนาไปซื ้อในราคาขายส่ง ราคาถังละ 380 บาท) เมื่อได้ รับข้ าวสารแล้ ว ต้ องจ่ายเงิน เพื่อเตรี ยมซื ้อ
ข้ าวของเดือนถัดไป (บ้ านสะพานสอง ต.ปากทรง)
(5) การท่องเที่ยวพื ้นที่ต้นน ้าที่จดั การโดยชุมชน การท่องเที่ยวพื ้นที่ต้นน ้า (เช่น การ
ล่องแก่งเรื อยาง และเดินป่ าบนเขาพ่อตามัง เคร เป็ นต้ น) เป็ นสิ่งที่น่าสนใจสาหรับบุคคลที่ต้องการสัมผัส
ความงดงามของธรรมชาติอย่างแท้ จริง
(6) กลุม่ ธนาคารหมูบ่ ้ านปากเลข
จากการดาเนินการของกลุ่มต่างๆ ทังในภาวะปกติ
้
และในภาวะวิกฤติภัยธรรมชาติ
เช่น อุทกภัย ดิน-โคลนถล่ม เป็ นต้ น พบว่า ผู้นาชุมชนเข้ มแข็ง ร่วมกับประชาชนในพื ้นที่ และประสานงาน
กับหน่วยงานภายนอกในระดับพื ้นที่และระดับท้ องถิ่น เพื่อแก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ ้น
หน่วยงานในระดับพืน้ ที่ได้ แก่ หน่วยอนุรักษ์ และจัดการต้ นนา้ พะโต๊ ะ นาโดย นาย
พงศา ชูแนม เป็ นผู้ขบั เคลื่อนกิจกรรม ตามโครงการ คนอยู่ ป่ ายัง โครงการนี ้รณรงค์ สนับสนุน และส่งเสริ ม
ให้ เกิดคณะกรรมการของชุมชน เพื่อเป็ นตัวแทนในการพิจารณาดาเนินกิจกรรมต่างๆของโครงการข้ างต้ น
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ภายใต้ กฎกติกาของชุมชน ซึ่งตกลงร่ วมกัน และเป็ นประโยชน์ต่อการจัดการทรัพยากรดิน น ้า ป่ าไม้ ให้
ชุมชนอยูร่ ่วมกับป่ าอย่างเกื ้อกูลและสมดุล โดยใช้ เวทีชาวบ้ านเป็ นที่เสนอ และพิจารณากิจกรรม
หน่วยงานในระดับท้ องถิ่น เช่น อบต. เป็ นต้ น โดยมี นายก อบต. เป็ นผู้นา นอกจากนี ้
ยังมีผ้ นู าชุมชน อื่นๆ อาทิ ผญ. และ กรรมการหมู่บ้าน เป็ นต้ น ผู้นาเหล่านี ้ได้ รับการยอมรับจากประชาชน
และถือเป็ นจุดแข็งของชุมชน ดูหัวข้ อ 7.1 (ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ SWOT ในระหว่างการ
สนทนากลุม่ ของนักวิจยั ทรัพยากรน ้าชุมชน ส่วนต้ นน ้า และกลางน ้า เมื่อ 21 ม.ค. 2556)
ผลการศึกษาสภาพทางสังคมของชุมชนเป้าหมายในเขตต้ นนา้ แสดงให้ เห็นว่า ทุน
ทางสังคมในพื ้นที่ต้นน ้าชุมชนเข้ มแข็ง ชาวบ้ านมีประสบการณ์ในการขับเคลื่ อนกิจกรรมของชุมชนและ
ท้ องถิ่น และผู้นาชุมชนและผู้เกี่ ยวข้ องที่มีความเข้ มแข็ง รวมถึงความพร้ อมของเครื อข่ายและกลุ่มต่างๆ
จานวนมาก ในการร่วมกันทางานแก้ ปัญหาของชุมชนที่กาลังประสบ
4.4.2.2 พืน้ ทีก่ ลางนา้
1) ทรัพยากรป่ าไม้
สภาพภูมิประเทศของชุมชนในพื ้นที่กลางน ้าเป็ นภูเขาสูงชั น ซึ่งลาดเอียงลงสู่คลอง
หลังสวน และที่ราบลุม่ แม่น ้า ทรัพยากรป่ าไม่คอ่ นข้ างอุดมสมบูรณ์ แต่ในบางพื ้นที่ได้ มีการบุกรุกป่ าเข้ าไป
แผ้ วถาง เพื่อทาสวนยางพารา และสวนปาล์มน ้ามัน ซึ่งต้ นไม้ เหล่านี ้เป็ นพืชเชิงเดี่ยวที่ไม่มีรากแก้ ว ดังนัน้
เมื่อเกิดพายุฝนในพื ้นที่ ก็จะทาให้ เกิดปั ญหาดินถล่มได้ โดยง่าย
2) ทรัพยากรน ้า (หอมรดกไทย, 2556)
คลองสาขาในพื ้นที่กลางน ้าที่สาคัญได้ แก่ คลองพะรักษ์ คลองเหนก และคลองเงิน
ในพื ้นที่ ต.พระรักษ์ และคลองปั งหวาน ใน ต. ปั งหวาน น ้าท่าในคลองเหล่านี ้ไหลลงสู่คลองหลังสวน รวม
กับน ้าท่าจากพะโต๊ ะ แล้ วไหลออกทะเลอ่าวไทยที่ปากแม่น ้าหลังสวน
3) สภาพทางสังคม
ชุมชนเป้าหมายในพื ้นที่กลางน ้า อยูใ่ นเขตการปกครองของ 4 อบต. ได้ แก่ อบต. พระ
รักษ์ ปั งหวาน หาดยาย และนาขา รูปแบบการปกครองเหมือนกับที่ได้ กล่าวไปแล้ วในพื ้นที่ต้นน ้า นอกจาก
รู ปแบบการปกครองอย่างเป็ นทางการแล้ ว แต่ละชุมชนยัง มีกลุ่มทางสังคมที่สาคัญ ทาหน้ าที่ขบั เคลื่อน
กิจกรรมของชุมชน ดังนี ้คือ
(1) กลุม่ แม่บ้าน
(2) กองทุนหมูบ่ ้ าน
(3) กองทุนบรรเทาทุกข์
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(4) กลุม่ สตรี
(5) กลุม่ ออมทรัพย์
(6) กลุม่ อพปร.
เครื อข่ายนักวิจยั ทรัพยากรน ้าชุมชนได้ วิเคราะห์จดุ แข็งของชุมชน ในระหว่างกิจกรรม
ภาคสนามเมื่อ 21  22 ม.ค. 2556 ไว้ ว่า ชุมชนมีผ้ นู า (นายก และ ปลัด อบต. รวมถึง ประธาน อพปร.) ที่
เข้ มแข็ง สามารถลดผลกระทบความเดือดร้ อนของประชาชนจากอุทกภัยได้ เป็ นอย่างดี เช่น การช่วยเหลือผู้
ประสบอุท กภัย ออกมายัง พื น้ ที่ ป ลอดภัย การแจกอาหาร และถุง ยัง ชี พ เป็ นต้ น ตลอดจนท าหน้ า ที่
ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้ อง เพื่อแก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ ้นและฟื น้ ฟูชุมชนหลังวิกฤติการณ์
อุทกภัยได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
จากสภาพทางสังคมของชุมชนเป้าหมายดังกล่าวแสดงให้ เห็นว่า พื ้นที่กลางน ้ามีทุน
ทางสังคม ในด้ านการลดผลกระทบความเดือดร้ อนจากภัยพิบตั ิที่เข้ มแข็ง แต่ยงั ขาดกลุ่มอนุรักษ์ ป่าต้ นน ้า
ซึง่ จะทาให้ ปัญหาอุทกภัยลดความรุนแรงลงได้ ในอนาคต
4.4.2.3 พืน้ ทีป่ ลายนา้
1) ทรัพยากรป่ าไม้
สภาพภูมิ ประเทศของชุมชน ปั ญหาการลดลงของป่ า เนื่องจากการบุกรุ กป่ าของ
ประชาชน และปั ญหาดินถล่มบริ เวณเชิงเขา ในพื ้นที่ปลายน ้า มีลกั ษณะและสาเหตุการเกิด เหมือนกันกับ
ของพื ้นที่กลางน ้า ดังได้ อธิบายไว้ ในหัวข้ อที่แล้ ว
2) ทรัพยากรน ้า (หอมรดกไทย, 2556)
แหล่งน ้าธรรมชาติที่สาคัญของพื ้นที่ปลายน ้าได้ แก่ คลองธัมมัง คลองนี ้มีอิทธิพลต่อ
ปั ญหาอุทกภัยในเทศบาลเมืองหลังสวน น ้าหลากของคลองธัมมังมาจาก ต. ทับวัง ม.16 ต. บ้ านควน ซึ่งมี
สภาพพื ้นที่เป็ นภูเขาสูงชัน และป่ าไม้ อดุ มสมบูรณ์ ไหลมาบรรจบกับแม่น ้าหลังสวน ที่ ต. บางมะพร้ าว ทา
ให้ พื ้นที่ปลายน ้าซึ่งส่วนใหญ่เป็ นที่ราบลุ่ม ประสบปั ญหาน ้าท่วมขัง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เช่น บางพื ้นที่ของ
ต. นาพญา มักประสบปั ญหาน ้าท่วมขังสูงเป็ นระยะเวลานานทุกปี
3) สภาพทางสังคม
ชุมชนเป้าหมายในพื ้นที่ปลายน ้าตังอยู
้ ่ในเขตการปกครองของ 8 อบต. ได้ แก่ อบต.
แหลมทราย บางมะพร้ าว ท่ามะพลา บ้ านควน นาพญา วังตะกอ บางน ้าจืด และปากน ้าหลังสวน รูปแบบ
การปกครองดูได้ จากในพื ้นที่ต้นน ้า กลุม่ ทางสังคมที่สาคัญ ได้ แก่ กองทุนหมูบ่ ้ าน
(1) กองทุนบทบาทสตรี
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(2) SML
(3) กลุม่ แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
(4) กลุม่ ออมทรัพย์
(5) กลุม่ อพปร.
(6) กลุม่ อาสาสมัครฝ่ ายผลเรื อน
(7) กลุม่ พลังแผ่นดินขจัดสิ ้นยาเสพติด
(8) กลุม่ อาสาสมัครพิทกั ษ์ป่า
(9) กลุม่ ทาน ้าสเปรย์ไล่ยงุ โดยใช้ ตะไคร้ หอม
(10) คณะกรรมการรักษาป่ าชุมชน ทาหน้ าที่ออกกฎระเบียบกติกาต่างๆในการ
อนุรักษ์ป่าชุมชน เช่น ห้ ามตัดไม้ ทาลายป่ าชุมชน ก่อนได้ รับอนุญาตจากคณะกรรมการฯ ประชาชนต้ องเข้ า
ร่วมประชุมประจาเดือน อย่างน้ อยครัวเรื อนละ 1 คน ห้ ามใช้ สารเคมีในการจับสัตว์น ้า เป็ นต้ น
กลุม่ ทางสังคมในการลดผลกระทบจากอุทกภัยของพื ้นที่ปลายน ้า มีครบถ้ วนมากกว่า
ของพื น้ ที่ กลางนา้ เพราะมี ทงั ้ กลุ่ม อพปร. ซึ่งมุ่ง เน้ นการบรรเทาความเดือดร้ อนเฉพาะหน้ า และกลุ่ม
อาสาสมัครพิทกั ษ์ ป่า และคณะกรรมการรักษาป่ าชุมชน ซึ่งสนใจงานอนุรักษ์ และฟื น้ ฟูป่า เพื่อลดความ
รุนแรงของอุทกภัยในอนาคต
ยิ่ง กว่านัน้ จุด แข็ ง ในเรื่ อ งความเข้ ม แข็ ง ของผู้นา (หน่ว ยงานราชการที่ เ กี่ ยวข้ อ ง:
นายกเทศมนตรี และนายก อบต. และกลุ่มต่างๆที่เกี่ยวข้ อง: ผู้นากลุ่ม อพปร.) ในยามประสบภาวะวิกฤติ
ภัยธรรมชาติ ก็ยงั เหมือนกับของพื ้นที่อื่นๆของลุ่มน ้าหลังสวน (ดูหัวข้ อ 7.1 ผลการวิเคราะห์ SWOT โดย
นักวิจยั ทรัพยากรน ้าชุมชน ในกิจกรรมภาคสนาม ระหว่างวันที่ 21 - 22 ม.ค. 2556)
ผลการศึก ษาทุน ทางทรั พ ยากรและทุน ทางสัง คมของพื น้ ที่ ลุ่ม น า้ คลองหลัง สวน
ทังหมดสรุ
้
ปได้ ว่า ทรัพยากรป่ าไม้ ในพื ้นที่ต้นน ้าพะโต๊ ะยังค่อนข้ างสมบูรณ์ แต่ป่าไม้ ของพื ้นที่กลางน ้าและ
ปลายนา้ ได้ ถูกบุกรุ กเพื่อปลูกพืชเชิงเดี่ยวบ้ าง ทาให้ พื ้นที่ บริ เวณนีป้ ระสบปั ญหานา้ ท่วมฉับพลันและดิน
ถล่มรุนแรงเพิ่มขึ ้น ในประเด็นของทรัพยากรน ้าพบว่า คลองหลังสวนเป็ นคลองสายหลัก ซึ่งส่งอิทธิพลต่อ
ปั ญหาอุทกภัยในพื ้นที่ต้นน ้าและกลางน ้า แต่ในพื ้นที่ปลายน ้าจาเป็ นต้ องพิจารณาคลองธัมมังเพิ่มเติมอีก
สายหนึ่ง ยิ่งไปกว่านันเมื
้ ่ อพิจารณาทุนทางสังคมในพื ้นที่ศึกษาปรากฏว่ามีความเข้ มแข็ง เพราะชุมชนมี
ความกระตือรื อล้ นในการทากิจกรรมกลุ่มมาก อีกทัง้ ผู้นากลุ่มมีลกั ษณะเหมาะสมในยามประสบภาวะ
วิกฤติอทุ กภัย
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บทที่ 5
อุทกภัยในพืน้ ทีศ่ ึกษา
5.1 ปัญหาและสาเหตุ
พื ้นที่ล่มุ นา้ คลองหลังสวนประสบปั ญหาอุทกภัยรุ นแรงที่สุดในรอบ 60 ปี จากพายุซีต้า ก่อให้ เกิด
ความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื ้นที่เป็ นอย่างมาก (ดูความเสียหายจากอุทกภัยซีต้า
ในตารางที่ 2.1) ยิ่งกว่านันในช่
้ วง 5 ปี ที่ผ่านมา อุทกภัยได้ เกิดขึ ้นในพื ้นที่นี ้แทบทุกปี กล่าวคือ เกิดในปี
2551 และ 2553 - 2555 นอกจากนี ้ที่น่าสังเกตเป็ นอย่างยิ่งคือ อุทกภัยในปี 2555 ซึ่งเกิดในช่วงฤดูร้อน ได้
แสดงให้ เห็นถึง ความแปรปรวนของปั ญหาอุทกภัยในพื ้นที่อีกด้ วย
จากสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศของพื ้นที่ล่มุ น ้าคลองหลังสวน ดังกล่าวไว้ แล้ วในหัวข้ อ 4.2 ผล
การวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน และผลลัพธ์การจัดกิจกรรมสนาม ระหว่างวันที่ 21  23 ม.ค. 2556 เพื่อให้
นักวิจยั ทรัพยากรน ้าชุมชนและคณะที่ปรึกษาได้ ร่วมกันวิเคราะห์สภาพปั ญหา สาเหตุอทุ กภัย และคัดเลือก
โครงการนาร่อง สาหรับแก้ ไขป้ญหาอุทกภัยและภัยพิบตั ทิ ี่เกี่ยวข้ องอื่นๆ ในพื ้นที่ต้นน ้า กลางน ้า และปลาย
น ้า ทาให้ คณะที่ปรึกษาทราบว่า สาเหตุหลัก ซึ่งทาให้ พื ้นที่ล่มุ น ้าคลองหลังสวนต้ องประสบอุทกภัย ได้ แก่
อิทธิพลของลมมรสุม และพายุโซนร้ อน และความแปรปรวนของภูมิอากาศในปั จจุบนั (ข้ อมูลจากนางสุนีย์
รัตนภักดี ประธานชุมชนวัดควนดอกไม้ สนทนากลุ่ม เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 2555 และดูหัวข้ อ 2.1 ประกอบ)
อย่างไรก็ตามลักษณะของปั ญหาอุทกภัยและสาเหตุจะแตกต่างกันไป ตามพื ้นที่ที่พิจารณา (ต้ นน ้า กลาง
น ้า และปลายน ้า) ดังนี ้
5.1.1 ต้ นนา้
จากการลงพื น้ ที่ เ พื่ อศึ ก ษาข้ อ มูล พบว่า ปั ญ หาอุทกภัย ในพื น้ ที่ ส่ว นใหญ่ จ ะเป็ นปั ญ หาน า้ ท่ว ม
ฉับพลัน และดินถล่ม โดยน ้าจะไหลแรงมากและใช้ เวลาประมาณ 2  3 ชม. ในการไหลลงสู่คลองหลังสวน
แล้ วไหลไปกลางนา้ ปลายนา้ เพื่อออกสู่ทะเลอ่าวไทยที่ปากนา้ หลังสวน การเกิดอุทกภัยในพืน้ ที่ลุ่มนา้
คลองหลังสวน จะเกิดทุกปี เนื่องจากพื ้นที่ได้ รับอิทธิพลจากลมมรสุมประมาณ 9 เดือน ชุมชนบ้ านปากเลข
ซึ่งมีที่ตงติ
ั ้ ดกับแม่น ้าหลังสวนมีลกั ษณะเป็ นที่ราบลุ่มแอ่งกะทะจะประสบปั ญหาน ้าท่วมทุกปี โดยน ้าจะ
ท่วมขังประมาณ 2 - 3 วัน ซึ่งในขณะที่เกิดปั ญหาน ้าท่วมขังในพื ้นที่นนั ้ ชาวบ้ านปากเลขได้ รับความเดือน
ร้ อนด้ านการคมนาคมเป็ นอย่างมาก เนื่องจากน ้าท่วมถนนในระดับที่สงู มาก รถยนต์และรถจักรยานยนต์ไม่
สามารถวิ่งบนถนนได้ ทาให้ ประชาชนที่อยู่ในพื ้นที่น ้าท่วมและพื ้นที่ถัดไปถูกตัดขาดไม่สามารถเดินทาง
ออกไปนอกหมูบ่ ้ านได้ แต่โดยทัว่ ไปลักษณะของการเกิดน ้าท่วมในพื ้นที่ต้นน ้าส่วนใหญ่จะมีลกั ษณะเป็ น
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การท่วมฉับพลัน น ้าป่ าไหลหลาก ใช้ เวลาประมาณ 2  3 ช.ม. ปั ญหาน ้าท่วมขังมีน้อยมาก (นายสุรชัย
สินพุก รองปลัด อบต. พะโต๊ ะ และนายชะลอ ยังหัตถี ผช. ผญ. บ้ านปากเลข ม. 9 ต. พะโต๊ ะ สนทนากลุ่ม
เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 2555) หรื อในหมู่ 2 เทศบาลเมืองพะโต๊ ะ น ้าจะล้ นตลิ่งคลองหลังสวน เข้ าพื ้นที่ เนื่องจาก
พื ้นที่ต่ากว่าบริเวณอื่น
ในปั จจุบนั น ้าป่ าไหลหลากเร็วกว่าในอดีตมาก ทาให้ ทางสัญจรขาด หน้ าดินจานวนมากถูกและชะลง
มาสูพ่ ื ้นที่ด้านล่าง จนในที่สดุ ตะกอนก็จะไหลลงสู่ด้านล่าง ทาให้ ลาน ้าตื ้นเขิน สาเหตุที่เป็ นเช่นนี ้เพราะป่ า
อนุรักษ์ ต้นน ้าที่อดุ มสมบูรณ์ ถกู บุกรุกและแผ้ วถาง เริ่ มตังแต่
้ หมดสัมปทานเหมืองแร่ในปี 2530 เพื่อปลูก
ยางพาราและปาล์มน ้ามันด้ วยเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ ดังแสดงในภาพที่ 5.1 (นายสุรชัย สินพุก รอง
ปลัด อบต. พะโต๊ ะ และนายชะลอ ยังหัตถี ผช.ผญ.บ้ านปากเลข ม. 9 ต. พะโต๊ ะ สนทนากลุ่มเมื่อวันที่ 18
ก.ย. 2555)

ภาพที่ 5.1 การปลูกปาล์ มนา้ มันในพืน้ ทีล่ ่ มุ นา้ คลองหลังสวน
5.1.2 กลางนา้
จากการลงพื ้นที่เพื่อศึกษาข้ อมูลและข้ อมูลจากแบบสารวจชุมชนพบว่า สภาพภูมิประเทศของ
พื ้นที่กลางน ้า มีสภาพคล้ ายคลึงกับพื ้นที่ต้นน ้า คือ พื ้นที่ส่วนใหญ่มีลกั ษณะเป็ นภูเขาสูง เป็ นแหล่งต้ นน ้า
ของลาคลองสาขาของคลองหลังสวน เช่น คลองปั งหวาน คลองอาร์ คลองนูน ในเขต ต. พระรักษ์ และปั ง
หวาน เป็ นต้ น รวมถึงคลองมอง ในเขต ต. นาขา มีที่ราบลุ่มเพียงเล็กน้ อยบริ เวณริ มคลองหลังสวน ปั ญหา
อุทกภัยในพื ้นที่นี ้จึงมีลกั ษณะเช่นเดียวกับในพื ้นที่ต้นน ้า คือ เป็ นปั ญหาน ้าท่วมฉับพลัน น ้าป่ าไหลหลาก
(เขานมสาว) อย่างรวดเร็ ว ภายในเวลาไม่เกิน 4 ช.ม. อย่างไรก็ตาม ในพื ้นทีกลางน ้ามีปัญหาดินถล่ม ร่วม
ด้ วยบริเวณเชิงเขาบางพื ้นที่ เนื่องจากน ้าไหลหลากจากภูเขาสูงในพื ้นที่รับน ้า ลงสู่พื ้นที่ราบลุ่ม แล้ วไหลลง
สู่คลองหลังสวน เมื่อรวมกับน ้าที่บา่ มาจากทางพะโต๊ ะ และฝนตกหนักในพื ้นที่เกินกว่า 170 มม. มักทาให้
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เกิดน ้าล้ นตลิ่ง เข้ าท่วมบริเวณที่ราบลุม่ ริมคลองหลังสวนได้ ก่อให้ เกิดความเสียหายแก่บ้านเรื อน ทรัพย์สิน
พื ้นที่เกษตรกรรม และ ถนน เป็ นอย่างมาก ได้ รับความเสียหายเป็ นอย่างมาก ข้ อมูลจากนายสุธรรม ทิพย์
มโนสิงห์ นายก อบต. ปั งหวาน (สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 9 เม.ย. 2556) ระบุว่า ปั ญหาอุทกภัยนา้ ท่วมขังใน
พื ้นที่กลางน ้ามีน้อยมาก เฉพาะที่ ต. หาดยาย ซึง่ จะกล่าวถึงในลาดับต่อไป
พื ้นที่ ต. หาดยาย มีทงพื
ั ้ ้นที่สูงและพื ้นที่ราบลุ่มริ มแม่น ้าหลังสวน สภาพปั ญหาอุทกภัยใน
พื ้นที่ประกอบไปด้ วย น ้าท่วมฉับพลัน ดินถล่ม น ้าท่วมขัง สูง 4  5 ม. และปั ญหาการกัดเซาะอย่างรุนแรง
จนกระทัง่ ที่ดินริ มคลองหลังสวนของชาวบ้ านเหลือแต่เอกสารสิทธิ์ แต่ไม่มีที่ดินเหลืออยู่เลย (น.ส. ธัญธร
เพชรโสม เจ้ าหน้ าที่พฒ
ั นาชุมชน อบต. หาดยาย สนทนากลุม่ เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 2555) ใน ต.พระรักษ์ พื ้นที่
หมูท่ ี่ 5 เป็ นพื ้นที่เสี่ยงอุทกภัยสูง เนื่องจากสภาพพื ้นที่เป็ นแอ่งกระทะ มีภเู ขาล้ อมรอบ
5.1.3 ปลายนา้
สภาพภูมิประเทศของพื ้นที่ปลายน ้าทังหมด
้
(อ. หลังสวน) ส่วนใหญ่เป็ นที่ราบลุ่ม และที่ราบ
ลุ่มชายฝั่ ง แต่มีพื ้นที่บางส่วนของ ต. บ้ านควน เป็ นภูเขาสูง เนื่องจากเป็ นต้ นนา้ ของคลองธัมมัง ซึ่งเป็ น
คลองสาขาของคลองหลังสวน สภาพปั ญหาอุทกภัยในพื ้นที่ปลายน ้าส่วนใหญ่เป็ นปั ญหาน ้าท่วมขังสูงเป็ น
ระยะเวลานาน เช่น ม. 14 บ้ านคลองราง ต. นาพญา ท่วมนาน 3  8 วัน สูง 4  5 ม. ม. 6 และ 7 ต. นา
ขา ท่วมสูง 2  3 ม. โดยอุทกภัยส่วนใหญ่เกิดจากฝนตกหนักในพื ้นที่ ใช้ เวลาประมาณ 2  3 วัน ในการ
ระบายลงทะเล ชุมชนนากรอก เทศบาลเมืองหลังสวน ท่วมสูง 1  2 ม. นาน 1  7 วัน บ้ านทุ่งล่าง ตาบล
ปากน ้าหลังสวน ในบางปี ท่วมนานถึง 1  2 เดือน และ ต. แหลมทราย ท่วมสูง 2  3 ม. นาน 2  3 วัน
ประชาชนได้ รั บความเดือดร้ อนจากปั ญ หานา้ ท่วมขัง ในพื น้ ที่ ในด้ านความยากล าบากในการใช้ ชี วิ ต
บ้ านเรื อนและทรัพย์สินได้ รับความเสียหาย พื ้นที่การเกษตรและพืชผลทางการเกษตรได้ รับความเสียหาย
พื ้นที่สาธารณะ เช่น ถนนชารุดเสียหาย เป็ นต้ น (ข้ อมูลจากแบบสารวจข้ อมูลชุมชนของโครงการฯ)
สาเหตุของอุทกภัยใน ต.บางนา้ จืด นา้ หลากจากพืน้ ที่ต้นนา้ บริ เวณ อ. พะโต๊ ะ และจาก
คลองธัมมัง ฝนตกหนักในพื ้นที่ น ้าทะเลหนุน อาคารก่อสร้ างกีดขวางทางน ้าหลากหลายแห่ง การมีที่ดิน
แปลงใหญ่ขนาด 100  200 ไร่ และมีการกัน้ คันดินล้ อมรอบที่ดินใน ต.บางน ้าจืด ซึ่งเดิมบริ เวณนี ้เป็ น
เส้ นทางน ้าผ่าน แต่เมื่อมีการสร้ างคันดิน ส่งผลให้ น ้าไม่สามารถไหลตามธรรมชาติได้ จึงต้ องไหลไปท่วมใน
พืน้ ที่ต่าในบริ เ วณใกล้ เ คียง ใน ต.วัง ตะกอ เกิด นา้ ล้ นตลิ่ง ในช่วงฤดูนา้ หลาก พื น้ ที่ เสี่ ยงอุทกภัย ได้ แก่
ม. 1  3 เมื่อเกิดอุทกภัยประชาชนส่วนใหญ่อพยพไปอยู่วัด แต่ยังมีผ้ ูชายอยู่เฝ้าบ้ าน นอกเหนือจาก
อุทกภัย ตาบลนี ้ยังประสบภัยดินถล่ม ทาให้ พืชผลใน ม. 12 และ 13 ได้ รับความเสียหาย และการรุกล ้าทาง
น ้าและพื ้นที่แก้ มลิง ปั จจัยต่างๆเหล่านี ้ส่งผลให้ เกิดน ้าท่วมขัง เนื่องจากน ้าระบายออกจากพื ้นที่ไม่ทนั
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สาหรับพื ้นที่ที่มีลักษณะเป็ นภูเขาสูงในตาบลบ้ านควน สภาพปั ญหานา้ ท่วมและสาเหตุใน
พื ้นที่จะมีลกั ษณะเช่นเดียวกับพื ้นที่ต้นน ้าและกลางน ้า คือ เกิดปั ญหาน ้าท่วมฉับพลัน ดินถล่ม และปั ญหา
การกัดเซาะ ทาให้ ทรั พ ย์สิ น บ้ านเรื อน พื น้ ที่ การเกษตรและพื ชผลทางการเกษตรได้ รับความเสี ยหาย
หมู่บ้านที่มกั ประสบอุทกภัยคือ ม. 4 (บางส่วน) ม. 16 และ 17 ส่วน ม. 1 - 3 ม. 10 ม. 14 และ 15 เป็ น
พื ้นที่ชะลอน ้า ก่อนที่น ้าท่าจะไหลไป ต. นาพญา และพ้ อแดง (นายนิพนธ์ ฤทธิชยั สส. องค์กรชุมชน ม. 16
ต. บ้ านควน สนทนากลุม่ เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 2556)
สาเหตุหนึง่ ของน ้าท่วมในพื ้นที่ ต.บางมะพร้ าว เนื่องจากมีน ้าเหนือบ่ามาจากทาง ต. นาพญา
และน ้าทะเลหนุน
สาเหตุหลักของน ้าท่วมในพื ้นที่ ต.นาพญา เกิดจากน ้าจากคลองหลังสวน และคลองสาขาล้ น
ตลิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ าน ้าจากคลองหลังสวน และคลองสาขา (บ้ านควน และละแม) ไหลมารวมกัน จะ
ทาให้ เกิดอุทกภัยในระดับรุ นแรงค่อนข้ างมาก สถานการณ์นา้ ท่วมใน ต. นาพญา คือ จะเกิดน ้าท่วมทุก
หมูบ่ ้ าน จะท่วมประมาณไม่เกิน 5 วัน ยกเว้ น ม. 14 จะท่วมประมาณ 14 วัน เนื่องจากเป็ นพื ้นที่ล่มุ ต่า เมื่อ
เกิดน ้าทะเลหนุน ทาให้ น ้าไม่สามารถระบายออกได้ ต่อเมื่อน ้าทะเลลดลง น ้าจึงจะระบายออกจากพื ้นที่ได้
น ้าที่เข้ าท่วมในพื ้นที่ ต. นาพญา เป็ นน ้าที่ไหลมาจาก ต. บ้ านควน และเมื่อน ้าไหลออกจาก ต. นาพญา จะ
ไหลไปสู่ ต. พ้ อแดง ต่อไป
สาหรับ ต.หาดยาย มีหมู่บ้านทังหมด
้
13 หมู่บ้าน โดย ม. 13 เกิดเหตุการณ์ดินถล่ม ซึ่งเกิด
ครัง้ แรกเมื่อปี 2554 หมู่บ้านที่ตงอยู
ั ้ ่ติดคลองหลังสวนมีทงสิ
ั ้ ้น 10 หมู่บ้าน โดยจะได้ รับผลกระทบน ้าท่วม
เมื่อน ้าเอ่อล้ นตลิ่งเข้ าท่วมหมู่บ้าน ปั ญหาที่เป็ นผลเนื่องจากน ้าท่วม คือ ความเสียหายทางด้ านพืชผลทาง
การเกษตร
สถานการณ์ใน ต.ท่ามะพลา เมื่อเกิดฝนตกในพื ้นที่ ส่งผลให้ น ้าระบายออกไม่ทนั เนื่องจากมี
การก่อสร้ างถนน และท่อลอดที่มีอยู่ไม่สามารถระบายน ้าออกได้ ส่วนอีกกรณีหนึ่ง คือ มีทงฝนตกมากใน
ั้
พื ้นที่ ประกอบกับมีน ้าไหลมาจากทางต้ นน ้า คือ พื ้นที่จาก ต. หาดยาย และ อ. พะโต๊ ะ ส่งผลให้ น ้าในพื ้นที่
ระบายออกไม่ทนั สาหรับระยะเวลาที่เกิดอุทกภัยในพื ้นที่ ต. ท่ามะพลา ประมาณ 2 วัน ความเสียหายที่
เกิดขึ ้นในพื ้นที่ คือ พืชผลทางการเกษตรเสียหาย
ส่วน ต. แหลมทราย มีหมู่บ้านทังหมด
้
12 หมู่บ้าน เกิดปั ญหาอุทกภัย เท่านัน้ แต่ไม่มีปัญหา
ดินถล่ม จากการสังเกตของคนในพื ้นที่ พบว่า ถ้ ามีฝนตกทังพื
้ ้นที่ต้นน ้า คือ อ. พะโต๊ ะ และหลังสวน จะทา
ให้ เกิดน ้าท่วมในพื ้นที่แน่นอน แต่หากว่าฝนตกเฉพาะที่ใดที่หนึ่ง (อ. หลังสวน หรื อพะโต๊ ะ) สถานการณ์น ้า
ท่วมจะไม่รุนแรง ปั ญหาที่สาคัญเมื่อเกิดอุทกภัยในพื ้นที่ คือ ตะกอนดินโคลนจะไหลมาในพื ้นที่ด้วย เมื่อน ้า
ลด ตะกอนดินและโคลนตกค้ างอยูต่ ามถนน วัด และบริเวณต่างๆ ในพื ้นที่เป็ นจานวนมาก
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สาหรับเทศบาลเมืองหลังสวน สาเหตุของน ้าท่วมในพื ้นที่เขตเทศบาล เนื่องจากฝนตกหนัก (>
120 มม) ในพื น้ ที่ รวมทัง้ มีนา้ ไหลมาทางทัง้ ต้ นนา้ และกลางนา้ ทาให้ นา้ ระบายออกไปทะเลไม่ทัน
นอกจากนันแล้
้ ว ยังมีการก่อสร้ างถนนขวางทางน ้า และใส่ท่อระบายน ้าขนาดไม่เหมาะสม เช่น ถนนเพชร
เกษม (ทางหลวงหมายเลข 41) เป็ นต้ น และมีการสร้ างศูนย์สรรพสินค้ าขนาดใหญ่ที่ขวางลาน ้าเดิม ทาให้
ชุมชนบางแห่งเกิดน ้าท่วมขังนานกว่าปกติ เช่ น ชุมชนนากรอก เป็ นต้ น เพราะเป็ นพื ้นที่แอ่งกระทะรับนา้
จากคลองธัมมัง - แม่เล ทุ่งหนองเทา และแม่น ้าหลังสวน นอกจากยังมีอาคารสร้ างปิ ดช่องทางระบายน ้า
อีกทังวั
้ ดเพนียดยังได้ สร้ างรัว้ ปิ ดกันทางเดิ
้
นของน ้าอีกด้ วย ทาให้ เกิดปั ญหาช่องทางระบายน ้าแคบ ระบาย
นา้ ไม่ทัน เช่น บริ เ วณสะพานเจ็ ก เม็ ง หรื อ ท่อลอดถนน 4134 เป็ นต้ น และมี การสร้ างสิ่ ง ก่อ สร้ างกี ด
ขวางทางระบายน ้าในคลองบางยี่โร

5.2 การประเมินสถานการณ์ อทุ กภัย
สถานการณ์ อุทกภัยในพืน้ ที่ศึกษาได้ ถูกประเมิน สาหรับบริ หารจัดการอุทกภัยโดยชุมชน โดยใช้
ข้ อมูลปริมาณน ้าฝน น ้าท่า และอัตราการไหลปลอดภัยของคลองหลังสวน ดังนี ้
5.2.1 ข้ อมูลปริมาณฝนของสถานีฐาน (อ. พะโต๊ ะ และหลังสวน)
ในการวิเคราะห์สถานการณ์อุทกภัยในพื ้นที่ คณะที่ปรึ กษาได้ พิจารณาข้ อมูลปริ มาณน ้าฝน
ปริ มาณนา้ ท่า และระดับนา้ ท่า จากข้ อมูลที่ไ ด้ เก็บรวบรวมมา ตารางที่ 5.1 และ ตารางที่ 5.2 แสดง
ปริ มาณน ้าฝนรวมรายเดือนที่สถานีวัดน ้าฝน ของ อ. หลังสวน และของ อ. พะโต๊ ะ ซึ่งตังอยู
้ ่ ณ ที่ว่าการ
อาเภอ ตามลาดับ ข้ อมูลฝนได้ แสดงให้ เห็นว่า ปริ มาณฝนตกเฉลี่ยที่อาเภอหลังสวนเท่ากับ 1,831 มม./ปี
และโดยเฉลี่ยแล้ วปริมาณน ้าฝนในเดือน พ.ย. จะมีคา่ มากที่สดุ คือ 394 มม. ในขณะที่ อ. พะโต๊ ะมีปริ มาณ
ฝนตกเฉลี่ย 2,663 มม./ปี ซึ่งมีคา่ สูงกว่าที่อาเภอหลังสวนมาก และโดยเฉลี่ยแล้ วที่อาเภอพะโต๊ ะปริ มาณ
น ้าฝนในเดือน ส.ค. จะมีคา่ มากที่สดุ ซึ่งเท่ากับ 586 มม. ส่วนปริ มาณน ้าฝนที่อาเภอพะโต๊ ะในเดือน พ.ย.
นัน้ มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 213 มม. เท่านัน้ ซึ่งถือว่าไม่สงู นอกจากนี ้ยังเห็นได้ อีกว่า พื ้นที่ด้านต้ นน ้าของลุ่มน ้า
หลังสวน ซึง่ ส่วนใหญ่อยูใ่ น อ. พะโต๊ ะ มีปริมาณฝนตกตลอดปี สูงมาก เนื่องจากได้ รับอิทธิพลจากลมมรสุม
ทังจากฝั
้
่ งอ่าวไทย และฝั่ งทะเลอันดามัน ส่วนพื ้นที่บริ เวณกลางน ้าและปลายน ้า ซึ่งอยู่ในเขตอาเภอหลั ง
สวนมีปริ มาณฝนตกตลอดปี ที่ต่ากว่าพื ้นที่บริ เวณต้ นน ้า แต่ก็ยงั ถือได้ ว่ามีค่าค่อนข้ างสูง และช่วงเวลาที่
ด้ านต้ นน ้าในอาเภอพะโต๊ ะมีปริมาณฝนชุก คือช่วงเดือน มิ.ย. ถึง ก.ย. ซึ่งพบว่ามีปริ มาณฝนตกเฉลี่ยในแต่
ละเดือนสูงมากกว่า 300 มม. ส่วนช่วงเวลาที่บริ เวณกลางน ้า และปลายน ้า มีปริ มาณฝนชุกคือ ส.ค. ถึง
ธ.ค. ซึง่ พบว่ามีปริมาณฝนตกเฉลี่ยในแต่ละเดือนเกิน 150 มม. ขึ ้นไป
เมื่อนาข้ อมูลฝนข้ างต้ นมาเขียนกราฟแสดงพิสัย และค่าเฉลี่ยของฝนรายเดือน ดังแสดงใน
ภาพที่ 5.2 และ 5.3 จะเห็นได้ ว่า ปริ มาณฝนรายเดือนทัง้ 2 สถานี มี ช่วงพิสัยค่อนข้ างกว้ างแสดงว่า
ปริ มาณการตกของฝนมีความแปรปรวนสูง ทาให้ ทงพื
ั ้ ้นที่ล่มุ น ้าหลังสวนมีความเสี่ยงสูง ที่จะเกิดอุทกภัย
สถาบันวิจยั และให้ คาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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และภัยแล้ ง หากไม่มีการจัดการน ้าในลุ่มน ้าที่ดีพอ อันเนื่องมาจากความไม่สม่าเสมอของปริ มาณฝนที่ตก
ในแต่ละปี
ตารางที่ 5.1 ปริ ม าณฝนรวมรายเดื อ นเฉลี่ ย รวมถึ ง ค่ าทางสถิ ติ ต่ างๆ (ค่ าเฉลี่ ย ค่ าสู งสุ ด และ
ค่ าต่าสุ ด) ของ อ. หลังสวน ระหว่างปี 2525 และ 2553
ปี
พ.ศ.
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
สูงสุด
ต่าสุด
เฉลี่ย

เม.ย.
263.9
0.0
71.3
91.9
15.6
21.3
87.2
104.6
129.6
93.3
0.0
191.5
62.3
24.8
70.7
114.0
0.0
145.0
223.7
117.9
76.3
0.0
3.1
0.0
81.0
110.9
149.9
215.8
0.0
263.9
0.0
85.0

พ.ค.
97.6
130.9
125.4
136.9
288.0
161.6
180.2
296.9
156.4
183.6
97.5
119.8
93.1
137.0
130.0
54.6
88.4
197.0
117.6
184.2
175.9
211.6
150.5
145.6
182.5
183.3
138.1
159.9
166.2
296.9
54.6
154.8

มิ.ย.
30.0
177.0
333.1
251.0
85.7
135.7
153.3
122.6
117.3
84.2
164.9
85.0
74.8
81.2
184.9
40.1
47.4
197.0
176.8
184.5
50.8
143.7
91.8
114.3
123.5
139.3
95.6
101.2
48.7
333.1
30.0
125.4

ก.ค.
133.2
87.0
103.4
7.4
190.4
7.4
161.9
252.7
0.0
196.4
151.7
71.2
54.4
58.8
241.5
137.8
38.8
125.5
136.1
235.6
83.0
214.7
92.5
45.7
114.9
241.3
146.1
150.2
63.9
252.7
0.0
122.2

ปริมาณฝนรายเดือน (มิลลิเมตร)
ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย.
228.5 74.9 583.9 367.1
181.6 135.7 397.4 358.1
234.9 127.6 192.3 311.5
75.6 187.0 234.9 489.5
236.8 312.9 463.0 254.9
226.5 96.0 317.7 616.3
189.9 141.3 211.9 626.7
192.2 157.8 193.4 376.1
96.8 46.9 433.9 522.8
209.7 92.0 205.3 165.7
164.4 42.1 187.9 235.2
56.0 111.8 322.9 178.9
122.9 210.9 322.9 341.4
150.4 142.5 215.8 834.2
167.1 216.6 119.2 537.3
699.2 143.6 334.4 246.3
162.5 296.1 571.6 545.0
111.1 176.2 122.3 402.9
199.5 191.8 357.7 352.7
188.9 83.9 431.8 169.6
157.4 79.6 242.8 534.5
104.8 157.8 347.4 317.8
128.8 247.6 160.1 152.6
177.4 332.9 142.4 387.8
122.9 152.1 115.7 89.3
77.6 69.2 440.3 349.6
78.6 43.2 147.7 732.1
48.0 138.3 112.9 310.9
235.9 94.9 203.2 626.2
699.2 332.9 583.9 834.2
48.0 42.1 112.9 89.3
173.3 148.4 280.4 394.2
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ธ.ค.
265.1
72.1
259.5
151.7
219.0
1.1
55.1
15.4
21.6
108.4
120.7
41.8
51.4
34.5
284.4
91.4
97.8
309.4
223.5
112.5
447.5
384.7
36.3
191.6
132.6
56.1
16.2
225.3
318.1
447.5
1.1
149.8

ม.ค.
0.0
106.4
225.8
102.1
39.8
18.6
60.6
30.0
15.0
0.0
169.6
89.4
37.0
72.6
16.4
16.8
12.7
311.2
38.1
140.9
1.3
51.6
30.8
0.0
23.2
15.0
68.5
36.6
62.9
311.2
0.0
61.8

ก.พ.
0.0
0.0
125.2
16.6
38.6
2.1
62.4
24.2
0.0
21.4
12.6
0.0
61.7
3.0
224.5
19.5
0.0
315.8
82.6
77.7
6.4
59.7
248.9
0.0
165.2
0.0
54.5
0.0
0.0
315.8
0.0
56.0

มี.ค.
84.3
0.0
16.4
148.6
62.3
1.1
133.8
116.5
26.2
64.9
0.0
37.8
231.7
59.3
30.0
83.0
2.1
9.1
198.0
319.7
113.0
163.4
25.1
0.0
93.2
81.0
85.3
47.8
78.4
319.7
0.0
79.7

รวมฝนรายปี
(มิลลิเมตร)
2,128.5
1,646.2
2,126.4
1,893.2
2,207.0
1,605.4
2,064.3
1,882.4
1,566.5
1,424.9
1,346.6
1,306.1
1,664.5
1,814.1
2,222.6
1,980.7
1,862.4
2,422.5
2,298.1
2,247.2
1,968.5
2,157.2
1,368.1
1,537.7
1,396.1
1,763.6
1,755.8
1,546.9
1,898.4
2422.5
1306.1
1831.1
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ตารางที่ 5.2 ปริ ม าณฝนรวมรายเดื อ นเฉลี่ ย รวมถึ ง ค่ าทางสถิ ติ ต่ างๆ (ค่ าเฉลี่ ย ค่ าสู งสุ ด และ
ค่ าต่าสุ ด) ของ อ. พะโต๊ ะ ระหว่างปี 2525 และ 2548
ปี
พ.ศ.
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
สูงสุด
ต่าสุด
เฉลี่ย

เม.ย.
105.8
2.3
121.3
89.1
57.2
0.9
115.7
84.0
72.1
106.3
70.0
108.0
28.1
32.7
178.1
0.0
7.2
486.3
227.3
109.8
29.2
33.3
97.0
51.0
486.3
0.0
92.2

พ.ค.
116.7
259.8
243.3
119.4
697.0
121.8
304.9
704.3
237.2
147.3
119.4
202.6
422.2
8.4
224.9
246.2
179.5
228.7
546.0
679.9
141.4
311.1
187.3
194.8
704.3
8.4
276.8

มิ.ย.
173.8
280.6
752.9
683.7
394.2
582.4
422.0
393.2
484.6
209.5
364.7
171.1
99.5
191.8
169.7
242.4
194.0
464.0
515.7
812.6
265.3
180.6
355.4
310.3
812.6
99.5
363.1

ก.ค.
604.8
187.8
257.3
135.4
486.9
103.4
483.0
344.3
232.0
700.7
242.7
507.5
499.7
300.8
603.5
522.1
163.0
706.3
300.9
444.0
436.2
210.3
200.4
595.4
706.3
103.4
386.2

ปริมาณฝนรายเดือน (มิลลิเมตร)
ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย.
726.4 518.1 176.1 172.9
245.7 378.1 258.8 243.7
916.0 252.3 286.2 118.4
509.8 282.1 155.4 265.1
809.8 578.6 239.1 251.9
548.7 181.3 310.6 234.3
186.1 537.9 428.0 509.0
719.8 355.9 257.0 179.1
551.6 351.7 440.7 207.5
713.2 423.4 157.5 58.7
852.2 330.1 307.9 140.3
267.5 288.4 271.5 133.2
770.2 606.2 98.8 483.2
508.1 585.3 193.4 576.7
361.4 0.0 0.0 0.0
1148.6 255.0 212.7 0.0
176.8 359.8 579.8 324.9
255.7 299.5 363.5 255.1
531.3 329.1 380.6 364.7
957.7 147.0 123.5 69.6
625.9 308.2 113.7 103.9
363.8 383.5 249.7 230.6
957.7 241.3 132.8 69.5
361.7 231.8 163.5 114.4
1148.6 606.2 579.8 576.7
176.8 0.0 0.0 0.0
586.1 342.7 245.9 212.8
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ธ.ค.
47.9
13.3
141.7
49.3
108.7
60.0
6.1
8.5
46.1
98.1
26.4
92.2
22.5
9.8
0.0
0.0
59.9
155.5
87.5
131.0
94.1
101.0
0.0
57.2
155.5
0.0
59.0

ม.ค.
0.8
21.6
55.0
68.2
8.0
10.4
32.3
41.4
23.1
6.1
61.6
4.4
0.0
13.1
0.0
0.0
0.0
115.2
20.2
158.7
10.1
7.4
0.0
0.0
158.7
0.0
27.4

ก.พ.
0.0
0.0
11.8
15.0
4.7
0.7
10.9
4.3
0.0
21.9
22.1
0.0
29.4
0.0
45.0
0.0
0.0
123.4
31.4
66.0
0.0
25.9
7.0
0.0
123.4
0.0
17.5

มี.ค.
38.9
23.4
14.6
103.6
4.6
0.6
16.8
75.5
6.7
5.4
8.7
0.0
201.7
58.3
0.0
0.0
0.0
115.0
179.5
218.2
65.0
90.6
28.1
33.8
218.2
0.0
53.7

รวมฝนรายปี
(มิลลิเมตร)
2,682.2
1,915.1
3,170.8
2,476.1
3,640.7
2,155.1
3,052.7
3,167.3
2,653.3
2,648.1
2,546.1
2,046.4
3,261.5
2,478.4
1,582.6
2,627.0
2,044.9
3,568.2
3,514.2
3,918.0
2,193.0
2,187.8
2,276.5
2,113.9
3,918.0
1,582.6
2,663.3
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ภาพที่ 5.2 พิสัยและค่ าเฉลีย่ ของปริมาณฝนรวมรายเดือนของ อ. หลังสวน ระหว่างปี 2525
และปี 2553
1,200
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800
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ภาพที่ 5.3 พิสัยและค่ าเฉลีย่ ของปริมาณฝนรวมรายเดือนของ อ. พะโต๊ ะ ระหว่างปี 2525
และ 2548
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อย่างไรก็ตามการวิเคราะห์ปัญหาด้ านอุทกภัย โดยใช้ ข้อมูลปริ มาณฝนรายเดือนนัน้ ยังเป็ น
การวิเคราะห์ที่ไม่ละเอียดพอ เพราะอุทกภัยเกิดจากฝนที่ช่วงเวลาสัน้ กว่า 1 เดือน มาก ดังนัน้ คณะที่
ปรึ กษาจึงได้ พิจารณาใช้ ปริ มาณฝนสูงสุดรายวัน ซึ่งเป็ นข้ อมูลพืน้ ฐานที่สาคัญ และเป็ นปั จจัยหลักที่ ใช้
อธิบายลักษณะชองอุทกภัย การกัดเซาะของผิวดิน และการเลื่อนไถลของพื ้นดินและทางลาด ตารางที่ 5.3
และ ตารางที่ 5.4 แสดงปริ มาณฝน 1 วัน สูงสุด ที่สถานีวดั น ้าฝน ณ อ. หลังสวน และพะโต๊ ะ ตามลาดับ
ภาพที่ 5.4 และภาพที่ 5.5 นาเสนอค่าเฉลี่ย และพิสยั ของฝนสูงสุดรายวันของสถานีที่พิจารณาทังสอง
้
ซึ่ง
จะพบว่าที่ อ. หลังสวนมีค่าเฉลี่ยของปริ มาณฝนสูงสุดรายวันอยู่ที่ 138 มม. และเมื่อพิจารณาเฉพาะใน
เดือน พ.ย. จะมีค่ามากที่สุดเท่ากับ 105 มม. ในขณะที่ อ. พะโต๊ ะมีค่าเฉลี่ยของปริ มาณฝนสูงสุดรายวัน
เท่ากับ 128 มม. ซึง่ ต่ากว่าของ อ. หลังสวน เล็กน้ อย และถ้ าพิจารณาเฉพาะเดือน ส.ค. แล้ ว อ. พะโต๊ ะจะมี
ค่าเฉลี่ยของฝนสูงสุดเท่ากับ 96 มม.
จากข้ อมูลฝนรวมรายเดือนและข้ อมูลฝนสูงสุดข้ างต้ นพอสรุ ปได้ ว่า แม้ ปริ มาณฝนรวมราย
เดือนในพื ้นที่กลางน ้า และปลายน ้าจะต่ากว่าพื ้นที่ด้านต้ นนา้ แต่พืน้ ที่ด้านกลางน ้าและปลายน ้ากลับมี
โอกาสที่จะเกิดอุทกภัย-ดินถล่มมากกว่า เนื่องจากฝนสูงสุดสูงกว่า
ในลาดับต่อไป ข้ อมูลปริมาณฝนสูงสุดรายวันเหล่านี ้ ได้ ถกู นามาทดสอบความพอดีกบั ทฤษฎี
แจกแจงความน่าจะเป็ นแบบกัมเบล (Gumbel) โดยใช้ วิธีพล็อตความน่าจะเป็ น (Probability Plot) ภาพที่
5.6 และ ภาพที่ 5.7 แสดงพล็อตความน่าจะเป็ นแบบกัมเบลของฝนสูงสุด สาหรับสถานี อ. หลังสวน และ
พะโต๊ ะ ตามลาดับ ผลการทดสอบสรุ ปได้ ว่า ทฤษฎีกัมเบลสามารถนามาใช้ จาลองฝนสูงสุดดังกล่าวได้
เพราะพล็อตที่ได้ เรี ยงในแนวใกล้ เคียงกับเส้ นตรง ตารางที่ 5.5 รายงานขนาดฝนสูงสุดที่ช่วงเวลาการเกิด
ซ ้าต่างๆ ตังแต่
้ 2 - 200 ปี ตามทฤษฎีกัมเบล เพื่อใช้ เป็ นพื ้นฐานในการกาหนดค่าฝนวิกฤติสาหรับเตือน
อุทกภัย โดยเครื อข่ายนักวิจัยทรัพยากรนา้ ชุมชน ภายใต้ การดูแลและให้ คาปรึ กษาของผู้เชี่ ยวชาญใน
โครงการฯ ให้ สงั เกตด้ วยว่า ฝนสูงสุดของ อ. หลังสวน มีคา่ มากกว่าของ อ. พะโต๊ ะ อย่างมีนยั สาคัญ ในทุก
ระดับของช่วงเวลาเกิดซ ้า เหมือนกับที่สรุปได้ จากข้ อมูล
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ตารางที่ 5.3 ปริ ม าณฝนสู งสุ ดรายวั น และค่ าทางสถิ ติ (ค่ าเฉลี่ ย ค่ าสู งสุ ด และค่ าต่ า สุ ด) ของ
อ. หลังสวน ระหว่างปี 2525 และ 2553
ปี
พ.ศ.
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
สูงสุด
ต่าสุด
เฉลี่ย

เม.ย.
50.8
0.0
32.3
31.4
15.6
21.3
21.5
40.1
38.4
65.1
0.0
80.1
46.4
14.6
24.1
30.5
0.0
42.0
85.6
45.8
29.6
0.0
2.1
0.0
26.4
38.0
50.1
55.0
0.0
85.6
0.0
30.6

พ.ค.
30.1
40.6
40.0
40.1
70.1
65.1
71.1
51.8
57.9
70.8
22.1
25.4
25.1
60.1
28.0
30.1
22.1
71.3
32.2
60.0
50.1
59.1
58.0
30.1
41.0
48.3
39.8
39.5
65.0
71.3
22.1
46.4

มิ.ย. ก.ค.
18.2 30.8
35.4 28.6
45.5 16.0
78.2 2.1
26.8 34.1
45.2 7.4
35.3 35.1
39.1 58.6
36.6 0.0
30.1 36.1
28.6 31.2
36.1 22.4
16.5 19.7
30.1 25.1
56.4 38.6
23.1 35.9
16.1 24.3
45.3 30.1
38.0 43.0
35.5 46.3
36.3 42.3
50.5 100.2
30.0 38.5
41.0 13.6
45.3 30.1
40.3 33.1
20.8 50.1
45.0 40.1
15.5 33.0
78.2 100.2
15.5 0.0
35.9 32.6

ปริมาณฝน 1 วัน สูงสุด (มิลลิเมตร)
ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
68.4 32.3 280.2 40.2 130.8 30.1 0.0
0.0
30.4 35.8 75.6 70.9 18.0 60.0 45.6 13.4
55.6 26.2 40.1 65.1 68.3 25.6 6.2 90.8
38.5 38.2 67.1 141.1 65.8 39.8 38.6 62.3
41.2 65.8 159.3 70.5 95.6 8.5
2.1
1.1
32.5 38.5 141.1 180.6 1.0 34.1 31.5 92.3
50.1 30.1 31.1 140.3 18.5 10.1 24.2 36.4
52.1 35.6 38.4 56.4 8.5 10.4 0.0 16.7
32.4 14.5 120.6 168.5 10.5 0.0
7.6 60.8
39.8 25.6 55.1 75.4 41.1 36.1 8.5
0.0
28.1 30.1 32.1 94.3 70.6 60.2 0.0 10.6
20.4 33.5 58.6 50.8 25.1 25.6 35.1 65.3
19.1 30.1 70.6 70.4 30.6 36.4 3.0 30.2
35.4 22.1 65.4 245.0 20.1 12.3 95.1 30.0
43.1 45.1 28.0 110.5 78.5 10.3 10.5 75.6
245.8 42.0 105.8 90.6 36.1 12.6 0.0
2.1
39.2 39.0 98.9 155.0 38.1 135.0 135.0 9.1
30.6 50.5 35.1 100.5 165.0 15.1 55.3 51.2
40.5 55.0 75.8 98.1 75.1 30.5 40.0 105.0
35.5 20.5 95.3 27.2 52.5 1.3
5.1 45.5
61.7 22.1 75.3 80.1 95.1 20.6 21.5 110.0
30.5 60.1 75.0 97.3 98.3 26.6 110.9 23.1
40.5 55.0 28.5 32.0 24.0 0.0
0.0
0.0
56.3 60.3 34.0 158.2 70.0 18.1 65.3 38.1
68.0 31.3 18.4 19.5 65.1 8.5
0.0 48.0
30.5 20.5 180.0 75.6 20.6 40.0 40.0 25.5
30.5 25.6 28.6 270.0 10.5 33.5 0.0 30.0
15.2 30.3 22.5 110.0 68.3 35.3 0.0 42.0
110.0 42.1 50.0 143.6 140.0 65.5 30.9 200.0
245.8 65.8 280.2 270.0 165.0 135.0 135.0 200.0
15.2 14.5 18.4 19.5 1.0
0.0
0.0
0.0
49.0 36.5 75.4 104.7 56.6 29.0 28.0 45.3
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ฝน 1 วัน สูงสุด
(มิลลิเมตร)
280.2
75.6
90.8
141.1
159.3
180.6
140.3
58.6
168.5
75.4
94.3
80.1
70.6
245.0
110.5
245.8
155.0
165.0
105.0
95.3
110.0
110.9
58.0
158.2
68.0
180.0
270.0
110.0
200.0
280.2
58.0
138.0
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ตารางที่ 5.4 ปริ ม าณฝนสู งสุ ดรายวั น และค่ าทางสถิ ติ (ค่ าเฉลี่ ย ค่ าสู งสุ ด และค่ าต่ า สุ ด) ของ
อ. พะโต๊ ะ ระหว่างปี 2525 และ 2548
ปริมาณฝน 1 วัน สูงสุด (มิลลิเมตร)

ฝน 1 วัน สูงสุด

ปี
พ.ศ.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

(มิลลิเมตร)

2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
สูงสุด

31.9
2.3
43.5
41.9
31.4
0.9
33.7
57.1
42.1
70.4
45.2
20.5
12.3
20.0
38.0
0.0
7.2
92.7
75.9
32.3
10.2
12.7
59.2
47.5
92.7

22.3
69.2
45.4
30.9
98.5
38.4
38.2
133.4
57.2
34.9
44.8
82.5
161.2
3.5
31.0
130.4
90.2
36.4
98.6
104.5
24.3
69.5
50.8
44.4
161.2

33.8
60.9
122.7
142.6
78.6
82.9
153.2
160.8
83.6
52.4
58.3
47.5
15.0
45.0
50.2
56.0
45.7
82.7
92.5
104.8
42.6
66.8
62.0
49.0
160.8

84.8
65.7
71.2
22.2
104.7
24.2
64.8
90.9
46.1
146.8
63.6
89.0
131.0
93.0
121.5
115.5
41.0
100.9
81.4
100.5
49.2
65.1
40.0
78.5
146.8

143.2
29.3
101.2
106.1
73.6
106.8
27.3
176.8
70.2
89.5
142.5
50.2
92.6
115.0
97.0
162.4
40.8
60.2
76.0
80.9
135.1
70.4
193.3
60.6
193.3

99.9 51.5 34.6
58.8 28.6 67.7
33.2 66.7 42.1
67.6 32.4 48.8
110.2 31.3 126.8
48.7 68.2 40.7
112.3 127.9 207.8
57.8 68.7 48.7
47.8 88.2 63.5
75.1 74.4 24.6
56.2 44.7 34.6
64.0 57.0 45.0
94.0 55.0 95.0
85.0 57.3 98.5
0.0
0.0
0.0
80.5 49.5 0.0
75.5 100.2 78.9
75.6 48.5 66.6
83.6 56.2 150.8
42.0 14.8 15.2
53.7 36.3 23.8
64.5 48.5 45.6
116.0 70.8 33.0
90.2 44.2 21.5
116.0 127.9 207.8

31.1
7.2
59.8
16.3
43.2
48.9
3.7
8.0
18.7
55.2
10.8
51.5
15.0
9.8
0.0
0.0
20.8
83.7
20.5
43.3
20.4
35.1
0.0
22.2
83.7

9.9
21.2
32.5
3.6
3.5
21.6
33.2
10.3
2.9
40.2
3.8
0.0
7.8
0.0
0.0
0.0
35.5
7.2
31.8
9.3
3.6
0.0
0.0
21.2
40.2

0.0
4.6
14.2
3.4
0.7
10.9
4.3
0.0
15.8
22.1
0.0
10.5
0.0
17.3
0.0
0.0
69.8
19.1
36.3
0.0
20.7
7.0
0.0
20.5
69.8

23.4
8.6
45.7
4.6
0.6
9.4
47.2
6.2
2.8
5.3
0.0
85.0
32.0
0.0
0.0
0.0
29.4
55.2
49.8
40.2
28.6
17.0
33.8
18.0
85.0

143.2
69.2
122.7
142.6
126.8
106.8
207.8
176.8
88.2
146.8
142.5
89.0
161.2
115.0
121.5
162.4
100.2
100.9
150.8
104.8
135.1
70.4
193.3
90.2
207.8

ต่าสุด

0.0

3.5

15.0

22.2

27.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

69.2

เฉลี่ย

34.5

64.2

74.6

78.8

95.9

70.5

55.0

58.9

26.1

12.5

11.6

22.6

127.8
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200
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ภาพที่ 5.4 พิ สั ยและค่ าเฉลี่ ย ของปริ ม าณฝนสู งสุ ดรายวั น ของ อ. หลั ง สวน ระหว่ างปี 2525
และ 2553
300

250
200

1

150
100

50
0

ภาพที่ 5.5 พิ สั ยและค่ าเฉลี่ ย ของปริ มาณฝนสู งสุ ดรายวั น ของ อ. พะโต๊ ะ ระหว่ างปี 2525
และ 2548
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ขนาดฝนสู งสุ ดรายวันที่ช่วงเวลาการเกิดซ้าต่ างๆของ อ. หลังสวน และพะโต๊ ะ ตามทฤษฎี
กัมเบล

คาบการเกิด (ปี )
2
5
10
20
50
100
200

ปริมาณฝน 1 วัน สูงสุด (มิลลิเมตร)
อาเภอหลังสวน
อาเภอพะตตะ
129
122
192
160
234
184
274
208
326
238
365
261
404
284

400
350
300
250
200
150
100
50
0
-1.369

0.631

2.631

4.631

ภาพที่ 5.6 พล็อตความน่ าจะเป็ นแบบกัมเบลของปริมาณฝนสู งสุ ดรายวันที่ อ. หลังสวน
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400
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300
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200
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100
50
0
-1.369

0.631

2.631

4.631

ภาพที่ 5.7 พล็อตความน่ าจะเป็ นแบบกัมเบลของปริมาณฝนสู งสุ ดรายวันที่ อ. พะโต๊ ะ
5.2.2 ข้ อมูลปริมาณนา้ ท่ าของสถานีฐาน (X.212 หลังสวน และ X.213 พะโต๊ ะ)
จากการเก็บรวบรวมข้ อมูลน ้าท่าจนถึงปั จจุบนั คณะที่ ปรึกษาได้ ทราบว่า ในพื ้นที่ล่มุ น ้าหลัง
สวนมีสถานีวดั น ้าท่าอัตโนมัติ 2 แห่ง คือ สถานี X.212 ที่บ้านด่าน อ. หลังสวน และ สถานี X.213 ที่บ้านพะ
โต๊ ะ อ. พะโต๊ ะ แต่การบันทึกและจัดเก็บข้ อมูลระดับน ้า และอัตราการไหลของน ้าเหล่านี ้มีไม่ตอ่ เนื่อง คณะ
ที่ปรึ กษาจึงไม่สามารถนาข้ อมูลน ้าท่ามาใช้ วิเคราะห์ เพื่อคานวณหาความถี่ของการเกิดอุทกภัย สาหรับ
เป็ นพื ้นฐานในการกาหนดน ้าท่าวิกฤติ ซึง่ เป็ นประโยชน์ตอ่ การเตือนอุทกภัยได้
อย่างไรก็ตามเนื่องจากพื ้นที่ลมุ่ น ้าคลองหลังสวน เป็ นพื ้นที่ประสบอุทกภัยฉับพลัน และรุนแรง
ที่สุดพืน้ ที่หนึ่งในลุ่ม นา้ ภาคใต้ (กรมทรัพยากรนา้ 2549ข, 2549ค) กรมชลประทานจึงได้ ทาการพัฒนา
เครื่ องมือเตือนอุทกภัยอย่างง่ายๆขึ ้น โดยวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ถดถอยของระดับน ้าและระยะเวลาการ
เคลื่อนตัวของน ้าหลากในคลองหลังสวน จากสถานี X.213 (บ้ านพะโต๊ ะ อ. พะโต๊ ะ) ถึงสถานี X.212 (บ้ าน
ด่า น อ. หลัง สวน) ไว้ ดัง แสดงในภาพที่ 5.8 (http://hydro-8.com/main/day/chumpon3/index.html
สืบค้ นเมื่อวันที่ 11 ม.ค. 2556) ซึ่งความสัมพันธ์นี ้ได้ ถกู ใช้ เป็ นแนวปฏิบตั ิในปั จจุบนั สาหรับเตือนอุทกภัย
บริเวณชุมชนปลายน ้า (เขตเทศบาลเมืองหลังสวน) โดยใช้ ข้อมูลระดับน ้าท่าที่ สถานี X.213 ทางด้ านต้ นน ้า
เป็ นระดับอ้ างอิงในการคาดคะเน ระดับน ้าท่าที่สถานี X.212 ทางด้ านปลายน ้า จากภาพที่ 5.8 จะเห็นได้
ว่า ระยะเวลาที่อทุ กภัยเดินทางจากสถานี X.213 ถึงสถานี X.212 อยู่ระหว่าง 4  17 ชม. ขึ ้นอยู่กบั ขนาด
ของปริ มาณน ้าหลาก นัน่ คือถ้ าอุทกภัยมีขนาดใหญ่ (ระดับน ้าที่พะโต๊ ะอยู่ที่ 49.5 ม.) น ้าหลากจะใช้ เวลา
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เดินทางประมาณ 4 ชม. ในทางตรงกันข้ ามถ้ าอุทกภัยมีขนาดเล็ก (ระดับน ้าที่พะโต๊ ะเท่ากับ 47.9 ม.) น ้า
หลากจะไหลมาถึง อ. หลังสวน ภายใน 17 ชม.

ที่มา: http://hydro-8.com/main/day/chumpon3/index.html สืบค้ นเมื่อวันที่ 11 ม.ค. 2556

ภาพที่ 5.8 ความสั มพันธ์ ของระดับนา้ ท่ า-ระยะเวลาเคลือ่ นตัวของอุทกภัยในคลองหลังสวน
ระหว่างสถานี X.213 (พะโต๊ ะ) และ X.212 (หลังสวน)
ผลการวิเคราะห์สถานการณ์อทุ กภัยโดยใช้ ข้อมูลปริ มาณฝนและน ้าท่าพอสรุปได้ ว่า ช่วงเวลา
ที่ฝนที่ อ. พะโต๊ ะ บริ เวณต้ นน ้ามีปริ มาณมาก จนจะก่อให้ เกิดอุทกภัยนันส่
้ วนใหญ่ เกิดขึ ้นในช่วงเวลา ซึ่ง
แตกต่างจากฝนที่ อ. หลังสวน บริ เวณกลางน ้าและปลายนา้ ดังนันแนวปฏิ
้
บตั ิที่ใช้ อยู่ส่วนใหญ่จะใช้ ได้
เพราะฝนมักตกหนักไม่พร้ อมกัน แต่จาเป็ นต้ องพัฒนาเพิ่ม ในกรณีที่ฝนตกพร้ อมกันทัง้ พะโต๊ ะ และหลัง
สวน รวมถึงพื ้นที่ลมุ่ น ้าสาขาข้ างเคียงอื่นๆ
5.2.3 การประเมินอัตราการไหลปลอดภัยของคลองหลังสวน
ข้ อมูลหน้ าตัดของคลองหลังสวนของสถานีวดั น ้าท่า X.213 ที่พะโต๊ ะ และ X.212 ที่หลังสวน
ได้ ถกู เก็บรวบรวมและแสดงไว้ ในภาพที่ 5.9 และ ภาพที่ 5.10 จากภาพจะเห็นได้ ว่า ความกว้ างของลาน ้า
ที่หลังสวนประมาณ 150 ม. ซึง่ กว้ างกว่าความกว้ างของลาน ้าที่พะโต๊ ะ (30 ม.) ทังนี
้ ้เพราะ อ. หลังสวนเป็ น
ปากน ้าก่อนที่จะออกสูอ่ า่ วไทย ในขณะที่พะโต๊ ะบริ เวณช่วงต้ นน ้าเป็ นพื ้นที่ลาดชัน และภูเขา ส่วนความลึก
ของลาน ้า ที่บริ เวณพะโต๊ ะและหลังสวน จะเท่ากับประมาณ 14 ม. และ 10 ม. ตามลาดับ นอกจากนี ้เมื่อ
พิจารณารู ปหน้ าตัดที่หลังสวนจะเห็นว่า ด้ านฝั่ งซ้ ายของลานา้ มีลักษณะที่ ลาดชันกว่าด้ านฝั่ งขวา ซึ่งมี
ลักษณะเป็ นตะกอนดิน และคาดว่าน่าจะเกิดจากการสะสมของตะกอนด้ านเหนือน ้า
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ภาพที่ 5.11 และภาพที่ 5.12 นาเสนอโค้ งความสัมพันธ์ ระหว่างระดับน ้าและอัตราการไหล
ของน ้าท่า ณ สถานี X.213 (พะโต๊ ะ) และ X.212 (หลังสวน) ซึ่งพัฒนาโดยกรมชลประทาน เมื่ อพิจารณา
ความสัมพันธ์ในภาพดังกล่าวจะพบว่า แม่น ้าหลังสวนสามารถรองรับอัตราการไหลของน ้าสูงสุดก่อนที่น ้า
จะล้ นตลิ่ง หรื ออัตราการไหลปลอดภัยได้ ประมาณ 1,500 ลบ.ม./วินาที (ระดับน ้า = 14 ม.) ที่ อ. พะโต๊ ะ
และประมาณ 2,000 ลบ.ม./วินาที (ระดับน ้า = 10 ม.) ที่อาเภอหลังสวน
5.2.4 ผลการประเมินฝนวิกฤติของสถานีอนื่ ๆ
แนวทางปฏิบตั ิในการเตือนอุทกภัยที่ใช้ กันอยู่ในปั จจุบนั ของพื ้นที่ลุ่มนา้ คลองหลังสวน มัก
ประยุกต์ข้อมูลน ้าฝน-น ้าท่า ของสถานี อ. พะโต๊ ะ (ต้ นน ้า) และ อ. หลังสวน (ปลายน ้า) เป็ นหลัก จากการ
ลงภาคสนามของทีมงานผู้เชี่ยวชาญ และศึกษาค้ นคว้ าสถานีวัดข้ อมูลอุทกวิทยาข้ างต้ นในพืน้ ที่ศึกษา
พบว่า หน่วยงานราชการต่างๆ เช่น กรมทรัพยากรน ้า กรมชลประทาน และกรมทรัพยากรธรณี เป็ นต้ น ได้
ติดตังสถานี
้
วดั น ้าฝน ทัง้ แบบธรรมดาและแบบโทรมาตร เป็ นจานวนมาก เพื่อวัตถุประสงค์ในการเตือน
อุทกภัยและดินถล่ม อย่างไรก็ตามสถานีตา่ งๆเหล่านันมั
้ กขาดการดูแล ทาให้ ส่วนใหญ่ไม่สามารถใช้ งานได้
ยิ่งกว่านันยั
้ งไม่มีระบบเก็บบันทึกข้ อมูลอีกด้ วย สาเหตุดงั กล่าวข้ างต้ นทาให้ ข้อมูลน ้าฝนของสถานีอื่นๆ ซึ่ง
สะท้ อนถึงสถานการณ์อทุ กภัยในลุม่ น ้าสาขาต่างๆ ขาดแคลน จึงไม่ได้ ถกู นามาพิจารณาใช้ ในการเตื อนภัย
ชาวบ้ าน ทังในท้
้ องถิ่นของตัวเอง และในพื ้นที่ปลายน ้าบริเวณเทศบาลเมืองหลังสวนในปั จจุบนั
อย่างไรก็ตามเนื่องจากข้ อมูลฝนสูงสุดเป็ นข้ อมูลพื ้นฐานที่สาคัญสาหรับกาหนดฝนวิกฤติ เพื่อ
ใช้ ในการติดตาม เฝ้าระวัง และประเมินอุทกภัยในชุมชน รวมถึงส่งสัญญาณเตือนไปยังพื ้นที่ ท้ายน ้า อีกทัง้
สถานีวัดนา้ ฝนแบบธรรมดาไม่มีการเก็บบันทึกข้ อมูลฝนอย่างเป็ นระบบ ดังนัน้ คณะที่ปรึ กษาจึงได้ เก็บ
รวบรวมข้ อมูล แสดงตาแหน่งของสถานี วัดนา้ ฝนชนิดโทรมาตร ส าหรั บเตือนดินถล่มทั่วทัง้ พืน้ ที่ ศึกษา
(สอบถามจาก คุณ ธีระเดช คุรุวฒ
ุ ิ สานักวิจยั พัฒนาและอุทกวิทยา กรมทรัพยากรน ้า) ตารางที่ 5.6 แสดง
รหัสสถานี และพื ้นที่ครอบคลุม (หมู่บ้าน ตาบล และอาเภอ) จานวน 10 สถานี ซึ่งได้ ติดตังเรี
้ ยบร้ อยแล้ ว
ระหว่างปี งบประมาณปี 2548 - 2554 (ดูการกระจายของพื ้นที่ครอบคลุมในระดับหมู่บ้านในภาพที่ 5.13
ประกอบ) พื ้นที่ครอบคลุมที่เหลือสาหรับทาการติดตังสถานี
้
เตือนภัยในปี งบประมาณ 2555 ได้ แก่ บ้ านใน
แจะ บ้ านห้ างแก และบ้ านตะแบกงาม ต. ปากทรง อ. พะโต๊ ะ
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รูปตัดขวางลาน ้า สถานี X 213 คลองหลังสวน อ.พะโต๊ ะ จ.ชุมพร
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ภาพที่ 5.9 พืน้ ที่หน้ าตัดของคลองหลังสวนทีส่ ถานี X 213 อ. พะโต๊ ะ
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12
10

ระดับ (เมตร รทก.)

8
6
4
2
0
-2
-4
-50

0

50

ระยะ (เมตร)

100

150

200

ภาพที่ 5.10 พืน้ ทีห่ น้ าตัดของคลองหลังสวนทีส่ ถานี X 212 อ. หลังสวน
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ภาพที่ 5.11 ความสั มพันธ์ ระหว่างระดับนา้ และอัตราการไหลของนา้ ท่า ณ สถานี X213 อ. พะโต๊ ะ

ภาพที่ 5.12 ความสั มพันธ์ ระหว่างระดับนา้ และอัตราการไหลของนา้ ท่า ณ สถานี X.212 อ. หลังสวน
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ตารางที่ 5.6 รหัสของสถานีเตือนภัยดินถล่ ม และพืน้ ทีค่ รอบคลุม (หมู่บ้าน ตาบล และอาเภอ) ในพืน้ ที่ล่ ุม
น้าคลองหลังสวน ซึ่ งได้ มีการติดตั้งเรี ยบร้ อยแล้ วตามงบประมาณของกรมทรั พยากรน้า ปี
2548 – 2554
รหัสสถานี

พืน้ ที่ครอบคลุม

STN0491
STN0492

บ้ านห้ วยเหมือง ต. นาขา อ. หลังสวน
บ้ านหินช้ างสี บ้ านบากแดง ต. วังตะกอ อ. หลังสวน

STN0493

บ้ านเขาแงน ต. วังตะกอ และบ้ านสะพานสูง ต. นาขา อ. หลังสวน
บ้ านโตนดห้ าต้ น บ้ านทุ่งใน บ้ านเขาดิน ต. นาพญา และบ้ านน ้าตก 2
ต. บางมะพร้ าว อ. หลังสวน
บ้ านหัวเขาท่ากอ บ้ านบางมะพร้ าว 1 บ้ านห้ วยหลอด บ้ านบางมะพร้ าว 3
และบ้ านบางมะยัง ต. บางมะพร้ าว อ. หลังสวน

STN0723
STN0724
STN0725
STN0798
STN0810
STN0811
STN0850

บ้ านจาปุย บ้ านพูลสุข และบ้ านไร่ ยาว ต. พระรักษ์ อ. พะโต๊ ะ
บ้ านชุมแสง ต. หาดยาย บ้ านห้ วยตาสิงห์ และบ้ านทับวัง ต. บ้ านควน
อ. หลังสวน
บ้ านคลองนูน บ้ านคลองเหนก บ้ านท่าแพ และบ้ านคลองอารักษ์
ต. ปั งหวาน อ. พะโต๊ ะ
บ้ านทับขอน บ้ านปากทรง บ้ านสะพาน 2 ต. ปากทรง อ. พะโต๊ ะ
บ้ านพระรักษ์ ต. พระรักษ์ บ้ านท่าตีน บ้ านเขาตะเภาทอง บ้ านห้ วยกุ้งทอง
บ้ านตรัง บ้ านปะติมะ และบ้ านประสานมิตร ต. พะโต๊ ะ อ. พะโต๊ ะ

จากนันที
้ มงานผู้เชี่ยวชาญได้ กาหนดตาแหน่งสถานีตวั แทน ซึ่งควรใช้ เป็ นจุดสังเกตในพื ้นที่
ต้ นน ้า กลางน ้า และปลายน ้า เพิ่มเติม สถานีตวั แทนสาหรับพื ้นที่ต้นน ้าได้ แก่ สถานี STN0811 ครอบคลุม
พื ้นที่บ้านทับขอน บ้ านปากทรง และบ้ านสะพาน 2 ต. ปากทรง ในพืน้ ที่กลางนา้ ใช้ สถานี STN0810
สาหรับบ้ านคลองนูน บ้ านคลองเหนก บ้ านท่าแพ และบ้ านคลองอารักษ์ ต. ปั งหวาน อ. พะโต๊ ะ และสถานี
STN0850 สาหรับบ้ านท่าตีน บ้ านเขาตะเภาทอง บ้ านห้ วยกุ้งทอง บ้ านตรัง บ้ านปะติมะ บ้ านประสานมิตร
ต. พะโต๊ ะ และบ้ านพระรักษ์ ต. พระรักษ์ อ. พะโต๊ ะ เป็ นจุดสังเกต ส่วนสถานีตวั แทนในพื ้นที่ปลายน ้าเลือก
พิจารณาเพิ่มเติม จากเดิมซึ่งใช้ เฉพาะสถานีในพื ้นที่รับน ้าบริ เวณเทศบาลเมืองหลังสวน แต่ในการศึกษานี ้
ประยุกต์ ข้อ มูล นา้ ฝนจากสถานี เ ตือ นภัยล่วงหน้ า ในพื น้ ที่ รั บน า้ คลองธัม มัง ด้ วย คื อ สถานี STN0723
ครอบคลุมพื ้นที่บ้านโตนดห้ าต้ น บ้ านทุง่ ใน บ้ านเขาดิน ต. นาพญา และบ้ านน ้าตก 2 ต. บางมะพร้ าว และ
สถานี STN0798 สาหรับพื ้นที่บ้านห้ วยตาสิงห์ บ้ านทับวัง ต. บ้ านควน และ บ้ านชุมแสง ต. หาดยาย
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ภาพที่ 5.13 การกระจายของพืน้ ทีค่ รอบคลุมในระดับหมู่บ้านโดยสถานีวดั นา้ ฝนชนิดโทรมาตร สาหรับเตือนภัยดินถล่ มใน
ลุ่มนา้ คลองหลังสวน ตามงบประมาณของกรมทรัพยากรนา้ ปี 2548 – 2554
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ข้ อมูลฝน ซึ่งถูกบันทึกแบบอัตโนมัติทุกๆ 15 นาที ของสถานีเตือนภัยล่วงหน้ าทัง้ 5 สถานี
ข้ างต้ น ได้ ถกู เก็บรวบรวม เท่าที่มีอยูอ่ ย่างจากัด ข้ อมูลของแต่ละสถานียาวเพียง 1 ปี (มี.ค. 2555 -ปั จจุบนั )
ฐานข้ อมูลฝน 15 นาที นี ้ ได้ ถกู นามารวมกันให้ เป็ นฝนรวมรายวัน (ฝน 24-ช.ม.) เพื่อที่จะเลือกฝนรายวัน
สูงสุด ภาพที่ 5.14 ถึง ภาพที่ 5.18 แสดงอนุกรมเวลาของฝนรายวันสาหรับสถานี STN0723, STN0798,
STN0810, STN0811 และ STN0850 ตามลาดับ จากภาพดังกล่าวข้ างต้ นแสดงให้ เห็นว่า รูปแบบการ
กระจายตัวตามเวลาของฝนรายวันของสถานีตวั แทนเหล่านี ้ สอดคล้ องกับลักษณะของกระบวนการฝนใน
พื ้นที่ล่มุ น ้าหลังสวน คือ เหตุการณ์ฝนตกหนักในฤดูฝนมักเกิดขึ ้น 2 ครัง้ คือ ประมาณเดือน มิ.ย. ซึ่งเป็ น
ช่วงต้ นฤดูฝน และตังแต่
้ เดือน ต.ค. - ธ.ค. ซึง่ เป็ นช่วงปลายฤดูฝน อีกครัง้ หนึง่

ภาพที่ 5.14 อนุกรมเวลาของฝนรายวันสาหรับสถานี STN0723 ระหว่าง ปี 2555
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ภาพที่ 5.15 อนุกรมเวลาของฝนรายวันสาหรับสถานี STN0798 ระหว่าง ปี 2555

ภาพที่ 5.16 อนุกรมเวลาของฝนรายวันสาหรับสถานี STN0810 ระหว่าง ปี 2555
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ภาพที่ 5.17 อนุกรมเวลาของฝนรายวันสาหรับสถานี STN0811 ระหว่าง ปี 2555

ภาพที่ 5.18 อนุกรมเวลาของฝนรายวันสาหรับสถานี STN0850 ระหว่าง ปี 2555
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ตารางที่ 5.7 รายงานปริ มาณฝนรายวันสูงสุด และวันที่เกิด ของจุดสังเกตต่างๆ ระหว่างปี
2555 จากตารางจะเห็นได้ ว่า ปริ มาณฝนสูงสุดในพื ้นที่ต้นน ้า (สถานี STN0811 ต. ปากทรง) และในพื ้นที่
ปลายน ้า (สถานี STN0723 ต. นาพญา และบางมะพร้ าว) สาหรับปี 2555 เท่ากับ 134 มม. และ 121.5
มม. ตามลาดับ ซึง่ เทียบเคียงได้ กบั ฝนสูงสุดของสถานีฐาน (อ. พะโต๊ ะ และหลังสวน) ขนาดคาบการเกิดซ ้า
ประมาณ 2  3 ปี ดังแสดงในตารางที่ 5.5 และภาพที่ 5.6 และ ภาพที่ 5.7 ส่วนปริ มาณฝนสูงสุดใน
พื ้นที่ปลายน ้าอีกสถานีหนึง่ (สถานี STN0798 ต. หาดยาย และบ้ านควน ในพื ้นที่รับน ้าคลองธัมมัง) และใน
พื ้นที่กลางนา้ 2 สถานี (STN0810 ต. ปั งหวาน STN0850 ต. พระรักษ์ และพะโต๊ ะ ) ได้ รับฝนสูงสุดใน
ปริ มาณที่น้อยกว่า (ฝนสูงสุดของสถานี STN0798, STN0810, และ STN0850 = 90.5, 115, และ 100
มม. ตามลาดับ) ฝนสูงสุดของสถานีฐานที่คาบการเกิดซ ้า 2 ปี
เนื่องจากข้ อมูลฝนสูงสุดของสถานีตวั แทนเหล่านี ้ยังมีเพียงแค่ 1 ปี การประเมินฝนวิกฤติจาก
ข้ อมูลฝนของสถานียงั ไม่สามารถทาได้ ในขณะนี ้ จาเป็ นต้ องมีการเก็บข้ อมูลอย่างน้ อยที่สุด 10 ปี ขึ ้นไป
เพื่ อ ที่ จ ะประมาณการค่า เฉลี่ ยของฝนสูง สุดอย่างคร่ าวๆ ส าหรั บ นาไปใช้ เป็ นค่า ฝนวิกฤติในเบือ้ งต้ น
นอกจากนี ้ในขณะที่ข้อมูลยังมีไม่ยาวพอ ฝนวิกฤติสาหรับประเมินสถานการณ์อุทกภัยจาเป็ นต้ องอ้ างอิง
จากสถานีฐานเท่านัน้ นัน่ คือฝนวิกฤติขนาดคาบการเกิดซ ้า 2 ปี ใช้ 120 มม (ดังแสดงในตารางที่ 5.5 และ
ภาพที่ 5.6 และ ภาพที่ 5.7) ทัว่ ทังลุ
้ ม่ น ้าคลองหลังสวน
ตารางที่ 5.7 ปริมาณและวันทีเ่ กิดฝนสู งสุ ดในปี 2555 ของสถานี STN0723, STN0798, STN0810,
STN0811, และ STN0850
ฝนสูงสุด

STN0723

STN0798

STN0810

STN0811

STN0850

ปริมาณ (มม.)

121.5

90.5

115

134

100

วันที่เกิด

24 ต.ค.

1 พ.ย.

5 มิ.ย.

5 มิ.ย.

4 มิ.ย.

5.3 แผนทีจ่ ัดการพืน้ ทีเ่ สี่ ยงอุทกภัยระดับลุ่มนา้ และระดับ อบต.
จากปั ญหาอุทกภัยที่เกิดขึ ้นในพื ้นที่ลมุ่ น ้าคลองหลังสวน พบว่าการแก้ ไขปั ญหายังคงเน้ นในเรื่ องการ
ให้ ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย (relief measures) และการฟื น้ ฟูบรู ณะพื ้นที่ที่ได้ รับผลกระทบ (restoration)
ซึง่ เป็ นการดาเนินการเพื่อบรรเทาความรุนแรงตามสถานการณ์ที่เกิดขึ ้นในแต่ละปี การเตรี ยมการรับมือกับ
ปั ญหาดังกล่าวยังขาดข้ อมูลทางวิชาการที่จะสนับสนุนในการประเมิน หรื อคาดการณ์สถานการณ์ที่จะ
เกิดขึ ้นได้ อย่างถูกต้ องและใกล้ เคียงกับความเป็ นจริ งมากที่สดุ ดังนัน้ การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหา
ระดับความรุ นแรงและความเสี่ยงของอุทกภัยที่อาจเกิดขึ ้นจึงเป็ นสิ่งที่จาเป็ น ซึ่งปั จจุบนั ระบบสารสนเทศ
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ภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) เป็ นเครื่ องมือที่ได้ รับการยอมรับในการนามา
ประยุกต์ใช้ ในการบริ หารจัดการด้ านสาธารณภัยเป็ นอย่างมาก โดยนามาใช้ ร่วมกับหลักการวิเคราะห์
ศักยภาพเชิงพื ้นที่ (Potential Surface Analysis:PSA) และเทคนิคการซ้ อนทับข้ อมูล (Overlay Analysis)
เพื่อวิเคราะห์หาพื ้นที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยและสร้ างแผนที่แสดงระดับความรุ นแรงและความเสี่ยงต่อความ
เสียหายและผลกระทบที่อาจเกิดกับประชาชน ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเตรี ยมการป้องกันภัยที่
อาจเกิดขึ ้นได้ อย่างถูกต้ อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
ดังนัน้ แผนที่แสดงพื ้นที่เสี่ยงอุทกภัยของลุ่มน ้าคลองหลังสวนจึงได้ ถูกจัดทาขึน้ ทังในระดั
้
บลุ่มนา้
และระดับ อบต. โดยประยุกต์ใช้ GIS ร่วมกับ PSA ขันตอนในการจั
้
ดทาแผนที่แสดงพื ้นที่เสี่ยงอุทกภัยลุ่ม
น ้าคลองหลังสวน อธิบายได้ ดงั นี ้ (ภาพที่ 5.19)
5.3.1 การกาหนดปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการเกิดอุทกภัย
จากการศึกษาแนวทางการจัดทาแผนที่แสดงพื ้นที่เสี่ยงอุทกภัย ได้ ทาการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ทังข้
้ อมูลปฐมภูมิซงึ่ ได้ จากการสารวจในพื ้นที่ศึกษาและข้ อมูลทุติยภูมิจากหน่วยงานต่างๆ ที่ได้ จดั เก็บและ
รวบรวมไว้ แล้ ว และจากแหล่งข้ อมูลอื่นๆ ได้ แก่ ตารางานวิจยั ที่เคยมีผ้ ทู าการศึกษาหรื อรวบรวมข้ อมูลที่
เกี่ยวข้ อง บทความ ข่าวสาร หนังสือพิมพ์และเว็บไซต์ (Web Site) ต่าง ๆ ซึ่งพบว่าการกาหนดและจัดทา
แผนที่แสดงพื ้นที่เสี่ยงอุทกภัยในแต่ละพื ้นที่ ให้ ผลการศึกษาที่แตกต่างกัน ขึ ้นอยู่กบั ปั จจัยทางกายภาพของ
พื ้นที่ การกาหนดสมมุตฐิ าน ชนิดของข้ อมูล และกระบวนการที่นามาใช้ ในการประเมิน
สาหรับการศึกษาครัง้ นี ้ ได้ กาหนดปั จจัยหลักที่ มีผลต่อการเกิดอุทกภัย โดยพิจารณาจาก
ปั จจัยทางกายภาพที่คาดว่าน่าจะมีผลต่อการเกิดอุทกภัยในพื ้นที่ศึกษา ซึ่งได้ กาหนดไว้ ทงหมด
ั้
9 ปั จจัย
ได้ แก่ ระดับความสูงของพื ้นที่ (elevation) ความลาดชัน (slope) สิ่งกีดขวางทางน ้า (เส้ นทางคมนาคม)
ประเภทการใช้ ประโยชน์ที่ดิน (land use) ความหนาแน่นของทางน ้า (drainage density) ลักษณะ
ธรณีวิทยา (rock type) ความสามารถในการระบายน ้าของดิน (soil drainage) ปริ มาณน ้าฝนรายปี เฉลี่ย
และปริมาณน ้าฝนสูงสุด
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กาหนดปั จจัยที่มีผลต่อการเกิดอุทกภัย

การรวบรวมและจัดเตรี ยมข้ อมูล

จาแนกข้ อมูล

การวิเคราะห์ และประเมินพืน้ ที่เสี่ยงอุทกภัย
โดยการประยุกต์ใช้ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ร่วมกับการวิเคราะห์ศกั ยภาพเชิงพื ้นที่ (PSA)
ด้ วยวิธีการซ้ อนทับข้ อมูลโดยใช้ สมการพยากรณ์ที่ได้ จากการให้ คะแนนของผู้เชี่ยวชาญ
S = (R1W1)+(R2W2)+………… +(RnWn)
โดยที่
(R1W1) = คะแนนและน ้าหนักของปั จจัยความสูงของพื ้นที่
(R1W1) = คะแนนและน ้าหนักของปั จจัยความลาดชัน
(R1W1) = คะแนนและน ้าหนักของปั จจัยสิ่งกีดขวางทางน ้า (เส้ นทางคมนาคม)
(R1W1) = คะแนนและน ้าหนักของปั จจัยประเภทการใช้ ประโยชน์ที่ดนิ
(R1W1) = คะแนนและน ้าหนักของปั จจัยความหนาแน่นของทางน ้า
(R1W1) = คะแนนและน ้าหนักของปั จจัยชนิดของหิน
(R1W1) = คะแนนและน ้าหนักของปั จจัยความสามารถในการระบายน ้าของดิน
(R1W1) = คะแนนและน ้าหนักของปั จจัยปริมาณน ้าฝนรายปี เฉลี่ยในพื ้นที่ศกึ ษา
(R1W1) = คะแนนและน ้าหนักของปั จจัยน ้าฝนสูงสุดในพื ้นที่ศกึ ษา

แผนที่แสดงพื ้นที่เสี่ยงอุทกภัยลุม่ น ้าหลังสวน
ภาพที่ 5.19 ขัน้ ตอนการกาหนดและจัดทาแผนที่แสดงพืน้ ที่เสี่ยงอุทกภัยของลุ่มนา้ คลองหลังสวน
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5.3.2 การเก็บรวบรวมข้ อมูลอุทกภัย และกายภาพของพืน้ ทีศ่ ึกษาในสนาม
การเก็บรวบรวมข้ อมูลอุทกภัยและข้ อมูลกายภาพของพื ้นที่ศกึ ษาแบบปฐมภูมิ ซึ่งได้ จากการ
สารวจในพื ้นที่ศกึ ษา โดยการสอบถามจากชาวบ้ านในชุมชน และข้ อมูลข้ างต้ นแบบทุติยภูมิจากหน่วยงาน
ต่างๆ จากสานักงานเทศบาลเมืองหลังสวน องค์การบริ หารส่วนต.ต่างๆที่อยู่ในพื ้นที่ที่ได้ รับผลการทบจาก
พื ้นที่โครงการ ตลอดทังขอข้
้ อมูลโครงการศึกษาวิจัยทางด้ านวิศวกรรมแหล่งน ้าในอดีต รวมถึงบทความ
ทางวิชาการที่เกี่ยวข้ อง
จากการรวบรวมข้ อ มูล ภาคสนาม โดยการเข้ าส ารวจพื น้ ที่ ตัง้ แต่ กิจ กรรมการรู้ จัก ชุม ชน
ระหว่างวันที่ 17  19 ก.ย. 2555 จนถึงกิจกรรมสรุปบทเรี ยน เมื่อวันที่ 30 เม.ย.  1 พ.ค. 2556 เพื่อ
ศึกษาสภาพพื ้นที่ที่เกิดอุทกภัยจริ ง และพืน้ ที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย ในอดีต พร้ อมทังสั
้ มภาษณ์ ผ้ ทู ี่อยู่
อาศัยในพื ้นที่ที่ได้ รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื ้นที่ลมุ่ น ้าคลองหลังสวน พบว่ามีความรุนแรงมาก เนื่องจาก
ฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็ นเวลาหลายวันทาให้ พืน้ ที่สูง ชันทางด้ านทิศตะวันตกของลุ่มนา้ รับนา้ ไว้ เป็ น
ปริ มาณมากจนเกินขีดความสามารถ ทาให้ เกิดน ้าใหลบ่าผิวดิน จากที่สูงลงมาสู่ที่ต่า เนื่องจากน ้ามีการ
เคลื่อนที่ด้วยความเร็ วสูง ทาให้ มีการพัดพาตะกอนดิน โคลนเลน และซากต้ นไม้ มายังพื ้นที่อยู่อาศัยและ
เขตเมือง ประกอบกับเหตุการเกิดขึ ้นอย่างรวดเร็ว ทาให้ การระบายน ้าออกสู่ทะเลไม่เพียงพอต่อการใหลมา
เติมของน ้าจากที่สูง ทาให้ เกิดการล้ นตะลิ่งเข้ าท่วมที่อยู่อาศัยของประชาชนในพื ้นที่ล่มุ พื ้นที่เกษตรกรรม
ถูกตะกอนดินทับถม นอกจากนัน้ สภาพของตะกอนที่ทบั ถมในร่ องน ้าธรรมชาติผสมกับกิ่งไม้ ต้ มไม้ ซาก
วัสดุผิวดิน ทาให้ เกิดสภาพเขื่อนเทียม ซึ่งเก็บกักน ้าไว้ ชวั่ ขณะ เมื่อปริ มาณน ้ามากขึ ้นเขื่อนเทียมอาจพังลง
มาทับ กัน เป็ นลูก โซ่ ล าน า้ ที่ ใ หลจากที่ สู ง ชัน และหุบเขาแคบจะมี พ ลัง มาก สร้ างความเสี ยหายให้ แ ก่
ทรัพย์สินของประชาชนที่อาศัยอยูก่ ลางน ้า และปลายน ้า
นอกจากนี ้จากการสารวจสภาพลาน ้าสายหลักของลุ่มน ้าหลังสวนยังพบว่า คลองหลังสวนมี
สภาพที่แคบและตื ้นเขิน ไม่สามารถรองรับปริ มาณน ้าหลาก ที่เกิดจากฝนที่ตกหนักในพื ้นที่ ได้ ทาให้ เกิดน ้า
ท่วมขังในพื ้นที่ล่มุ ในเขตพื ้นที่ ต. บ้ านควน นาพญา หาดยาย นาขา พ้ อแดง วังตะกอ และบางมะพร้ าว อ.
หลังสวน ต. พะโต๊ ะ พระรักษ์ และปั งหวาน อ. พะโต๊ ะ เป็ นประจา ซึ่งทางท้ องถิ่นและกรมเจ้ าท่าก็ได้ มี
โครงการก่อสร้ างคลองผันน ้า (การขุดคลองลัด) และการก่อสร้ างประตูระบายน ้าปากคลองลัด เพื่อช่วย
บรรเทาความเดือดร้ อนของประชาชน แต่เนื่องจากศักยภาพของการเก็บกักน ้าและพื ้นที่ที่จะทาการขุดลอก
ไม่สามารถรองรับน ้าหลากที่เกิดขึ ้นได้ ทงหมด
ั้
โดยสามารถบรรเทาอุทกภัยได้ เพียงบางส่วนเท่านัน้ ทาให้
โอกาสการเกิดอุทกภัยยังคงมีสงู นอกจากนี ้การขุดลอกขยายคลองหลังสวนในช่วงพื ้นที่ชมุ ชน ยังได้ สร้ าง
ปั ญหาการเวนคืนที่ดินเพิ่มขึน้ อีกด้ วย เนื่องจากการขยายตัวเจริ ญเติบโตอย่างรวดเร็ วของเศรษฐกิจใน
ชุมชน ทาให้ ที่ดนิ มีราคาสูง
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5.3.3 การจาแนกข้ อมูล
ข้ อมูลที่เก็บรวบรวมถูกจาแนกออกเป็ นกลุม่ ๆ หรื อเป็ นระดับของปั จจัย ดังนี ้
1) ระดับความสูงของพื ้นที่ (elevation)
ความสูงของพื ้นที่ เทียบกับระดับน ้าน ้าทะเลปานกลาง เป็ นการศึกษา โดยการนาเข้ าข้ อมูล
เส้ นชันความสู
้
ง (contour line) จากแผนที่ลกั ษณะภูมิประเทศ มาตราส่วน 1 : 50,000 สร้ างเป็ นแผนที่
เชิงกริ ด ขนาด 20 X 20 ม. ในรูปแบบจาลองความสูง (Digital Elevation Model, DEM) จากการศึกษา
พบว่า พื ้นที่ศกึ ษามีความสูงจากระดับน ้าทะเลปานกลาง ประมาณ 0  1,081 ม. บางส่วนของพื ้นที่ยกตัว
ขึน้ เป็ นภูเ ขา และที่ ร าบสูง บางส่วนทรุ ดตัวลงเป็ นแอ่ง ที่ ราบระหว่างภูเ ขา หรื อ หุบ เขา โดยพื น้ ที่ ด้า น
ตะวันตกเป็ นแนวเทือกเขาตะนาวศรี ซึ่งเป็ นเทือกเขาต้ นน ้าของคลองปากทรง คลองศอก คลองหลังสวน
คลองปั งหวาน และคลองขนาน ที่ไหลไปทางทิศตะวันออกตามสภาพลาดเอียงของพื ้นที่ลงสู่ทะเลอ่าวไทย
ที่ ต. ปากน ้าหลังสวน พื ้นที่ตอนกลางมีลกั ษณะเป็ นลูกคลื่นลอนลาด และลูกคลื่นลอนชัน สลับกันไป พื ้นที่
ด้ านตะวันออกมีสภาพเป็ นที่ราบ และที่ราบลุ่มมักมีนา้ ท่วมขัง เป็ นประจาทุกปี ความสูงเฉลี่ยของพืน้ ที่
บริเวณนี ้ต่ากว่า 20 ม. จากระดับน ้าทะเล (ภาพที่ 5.20)
2) ความลาดชันของพื ้นที่ (slope)
ความลาดชันของพื ้นที่ หมายถึง สภาพพื ้นที่ที่มีการเบี่ยงเบนหรื อเอียงไปจากแนวระนาบ ใช้
หน่วยเป็ นร้ อยละ (%) เช่น พื ้นที่มีความลาดชัน 5% หมายความว่าความต่างระดับระหว่างจุดสองจุดใน
แนวดิ่งเท่ากับ 5 หน่วย เมื่อเทียบระยะห่างในทางราบระหว่างจุดสองจุดนันเท่
้ ากับ 100 หน่วย ความลาด
ชันของพื ้นที่แบ่งเป็ น 6 ชัน้
- ราบเรี ยบถึงค่อนข้ างราบเรี ยบ (level to nearly level) มีความลาดชัน 0  2 %
- ลูกคลื่ น ลอนลาดเล็ กน้ อย (slightly undulating) มี ค วามลาดชัน 2  5 % (ลาดชัน
เล็กน้ อยมาก)
- ลูกคลื่นลอนลาด (undulating) มีความลาดชัน 5  12% (ลาดชันเล็กน้ อย)
- ลูกคลื่นลอนชัน (rolling) มีความลาดชัน 12  20% (ลาดชันสูง)
- เนินเขา (hilly) มีความลาดชัน 20  35% (สูงชันปานกลาง)
- พื ้นที่ลาดชันเชิงซ้ อนหรื อพื ้นที่สงู ชัน (steep slope) มีความลาดชัน > 35 %
จากการศึกษาถึงลักษณะความลาดชันของพื ้นที่ล่มุ น ้าคลองหลังสวน พบว่าพื ้นที่ความลาด
ชันส่วนใหญ่อยู่ในระดับสูง (20  35%) โดยมีพื ้นที่ประมาณ 629.5 ตร.กม. หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 37.9 ของ
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พื ้นที่ล่มุ น ้าทังหมด
้
รองลงมาจะเป็ นพื ้นที่ที่มีความลาดชันปานกลาง (12 - 20%) โดยมีพื ้นที่ประมาณ
295.6 ตร.กม. หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 17.8 ของพื ้นที่ทงหมด
ั้
ส่วนความลาดชันในพื ้นที่ที่มีสดั ส่วนน้ อยที่สดุ คือ
ความลาดชันมากกว่า 35 % โดยทีพื ้นที่ประมาณ 124.6 ตร.กม. หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 7.5 ของพื ้นที่ล่มุ น ้า
ทังหมด
้
ดังแสดงใน ตารางที่ 5.8 และภาพที่ 5.21
ตารางที่ 5.8 ขนาดพืน้ ทีข่ องระดับความลาดชั นต่ างๆในพืน้ ทีล่ ่ มุ นา้ คลองหลังสวน
ความลาดชันของพืน้ ที่
ความลาดชัน 0  2 %

ตร.กม.
267.4

ร้ อยละ
16.1

ความลาดชัน 2  5 %

137.9

8.3

ความลาดชัน 5  12%

206

12.4

ความลาดชัน 12  20%

295.6

17.8

ความลาดชัน 20  35%
ความลาดชัน > 35 %
รวม

629.5

37.9

124.6
1661

7.5
100.0
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ภาพที่ 5.20 แสดงความสู งจากระดับนา้ ทะเลปานกลางของพืน้ ทีล่ ่ มุ นา้ คลองหลังสวน
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ภาพที่ 5.21 ความลาดชั นของพืน้ ทีล่ ่ มุ นา้ คลองหลังสวน
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3) เส้ นทางคมนาคมกีดขวางทางน ้า (เส้ นทางคมนาคม)
เป็ นการพิจารณาจากเส้ นทางคมนาคม ซึง่ ได้ แก่ ถนน เส้ นทางลาเลียงต่างๆ ในบริ เวณพื ้นที่ที่
มีเส้ นทางคมนาคมมาก ก็จะเป็ นอุปสรรคต่อการระบายน ้า หรื อ ชะลอการไหลของน ้า ส่งผลต่ออัตราเร็ วใน
การระบายน ้าออกทะเล เพราะมีสิ่งกีดขวางทิศทางการไหลของน ้า ทาให้ การระบายน ้าส่วนเกินทาได้ ล่าช้ า
เป็ นผลให้ น ้าไหลเข้ าท่วมพื ้นที่ข้างเคียง จากการศึกษาพบว่า พื ้นที่ลมุ่ น ้าคลองหลังสวน มีถนนสายหลัก คือ
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 หรื อถนนเพชรเกษม ตัดผ่านบริ เวณพี ้นที่ปลายน ้า ซึ่งเป็ นเส้ นทางที่จะ
ระบายนา้ ที่ไหลจากที่สูงจากด้ านทิศตะวันตก อ. พะโต๊ ะ ออกสู่ทะเลอ่าวไทย และมีถนนสายรองที่เชื่อม
ระหว่าง อ. หลังสวน กับ อ. พะโต๊ ะ คือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4006 ถนนราชกรูด ซึ่งชะลอการไหล
ของน ้า จากทางด้ านทิศเหนือของคลองหลังสวน ลงสูค่ ลอง ทาให้ มีความเสี่ยงในการเกิดอุทกภัย
4) ประเภทการใช้ ประโยชน์ที่ดนิ (Land use)
พื ้นที่บริ เวณลุ่มนา้ คลองหลังสวน มีลักษณะพืน้ ที่ด้านทิศตะวันตกเป็ นภูเขาสูงและเนินเขา
และด้ านตะวันออกของลุ่ม นา้ มี ลักษณะเป็ นที่ ราบลุ่ม สลับกับที่อยู่อาศัย มี การใช้ ประโยชน์ ที่ดินหลาย
ประเภท จากข้ อมูลแผนที่การใช้ ประโยชน์ที่ดิน ในปี 2549 ของกรมพัฒนาที่ดิน พบว่า การใช้ ที่ดินในพื ้นที่
ศึกษาหลักๆ ประกอบด้ วย พื ้นที่ป่าดิบชื ้นบริ เวณที่สงู หรื อพื ้นที่ภูเขาด้ านทิศตะวันตกของลุ่มน ้าคลองหลังสวน
พื น้ ที่ ท างการเกษตร เช่น นาข้ า ว ส่ว นไม้ ผลผสมที่ มี ก ารปลูกผลไม้ จ าพวก มะม่ว ง มัง คุด ทุเรี ย น พื ช
เศรษฐกิจประเภท ปาล์มน ้ามัน ยางพารา และกาแฟ เป็ นส่วนใหญ่ นอกจากนี ้พื ้นที่ศกึ ษายังครอบคลุมไป
ถึงพื ้นที่อยูอ่ าศัย และย่านการค้ า หมู่บ้านบนที่ราบผสมสวนไม้ ผลผสม แหล่งน ้าผิวดิน และแม่น ้าลาคลอง
จากการศึกษาพบว่าพืน้ ที่ส่วนใหญ่มีการใช้ ประโยชน์ที่ดินประเภทป่ าดิบชืน้ สูงที่สุดถึง 1,031.5 ตร.กม.
หรื อร้ อยละ 62.1 ของพื ้นที่ศกึ ษา รองลงมาได้ แก่ ปาล์มน ้ามัน โดยมีพื ้นที่ประมาณ 177.7 ตร.กม. หรื อร้ อย
ละ 10.7 และประเภทของการใช้ ประโยชน์ที่ดิน ที่มีพื ้นที่น้อยที่สดุ ได้ แก่ การใช้ ประโยชน์ที่ดินประเภทการ
เพาะเลี ้ยงสัตว์ก้ งุ มีพื ้นที่เพียง 0.5 ตร.กม. หรื อร้ อยละ 0.03 ของพื ้นที่ทงหมด
ั้
ดังตารางที่ 5.9 และภาพที่
5.22
ในการกาหนดค่าคะแนนความเสี่ยงของปั จจัยด้ านการใช้ ประโยชน์ที่ดิน คณะที่ปรึกษาได้ จดั
กลุม่ ลักษณะของพืชคลุมดินไว้ 4 กลุม่ เพื่อการกาหนดค่าคะแนนที่ใกล้ เคียงกับปั จจัยอื่น ได้ แก่ นาข้ าว พืช
ไร่ พืชสวน ไม้ ยืนต้ น และป่ าดิบชื ้นหรื อป่ าไม้ สมบูรณ์
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โครงการศึกษาวิจยั และพัฒนาวิถีชีวิตและบทบาทของชุมชนในพื ้นที่วิกฤติอทุ กภัย
กรณีศกึ ษาลุม่ น ้าภาคใต้

บทที่ 5
อุทกภัยในพื ้นที่ศกึ ษา

ตารางที่ 5.9 ข น า ด พื้ น ที่ แ บ่ ง ต า ม ป ร ะ เ ภ ท ก า ร ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ ที่ ดิ น ใ น ปี พ . ศ . 2 5 5 3 ข อ ง
กรมพัฒนาทีด่ ิน
การใช้ ประตยชน์ ท่ ดี นิ
นาข้ าว
ปาล์มน ้ามัน
ยางพารา (ไม้ ยืนต้ นผสม)
สวนผสม/ไม้ ผลผสม
กาแฟ
สวนป่ าผสม
ป่ าดิบชื ้น
สถานเพาะเลี ้ยงกุ้ง
หมูบ่ ้ าน
แหล่งน ้า
ที่ลมุ่
เหมือง
ทุง่ หญ้ า
รวม
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ขนาดพืน้ ที่
ตร.กม.
8.3
177.7
149.5
176.1
81.4
0.3
1,031.5
0.5
15
10
0.8
3.3
6.6
1,661

ร้ อยละ
0.5
10.7
9
10.6
4.9
0.02
62.1
0.03
0.9
0.6
0.05
0.2
0.4
100
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ที่มา: ข้ อมูลของกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2553

ภาพที่ 5.22 การกระจายของพืน้ ทีต่ ามการใช้ ประโยชน์ ทดี่ ินบริเวณลุ่มนา้ คลองหลังสวน
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โครงการศึกษาวิจยั และพัฒนาวิถีชีวิตและบทบาทของชุมชนในพื ้นที่วิกฤติอทุ กภัย
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บทที่ 5
อุทกภัยในพื ้นที่ศกึ ษา

5) ความหนาแน่นของทางน ้า (drainage density)
ในพืน้ ที่ลุ่มนา้ คลองหลังสวนมีคลองหลัง สวนสายหลักในการระบายนา้ ลงสู่ทะเลอ่าวไทย
ความยาวลาน ้าประมาณ 100 กม. โดยมีคลองสายย่อย และลาน ้าสาขา ที่ ไหลมารวมกันเป็ นคลองสาย
หลัก ทังหมด
้
73 ลาน ้า ดังตารางที่ 5.10 และภาพที่ 5.23
ตารางที่ 5.10 รายชื่อลานา้ สาขาทั้งหมดของคลองหลังสวน
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ลาน ้าสาขา
คลองเงิน
คลองเรื อ
คลองเสือ
คลองเหนก
คลองแย
คลองแหลมปาย
คลองโหมง
คลองในแจะ
คลองกริ ม
คลองกะปิ
คลองกุ่ม
คลองขนาน
คลองจาก
คลองชัง่
คลองซึง
คลองตรัก
คลองตรัง
คลองตอน
คลองท่อ
คลองทับขอน
คลองท่าชนะ
คลองธรรมมัง
คลองนายดา
คลองบางแทงแม่

ลาดับที่
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
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ลาน ้าสาขา
คลองบางแห้ ง
คลองบางกา
คลองบางยีโร
คลองปลาด
คลองปั งหวาน
คลองปากเลข
คลองปากทรง
คลองปี
คลองพระ
คลองพลัง
คลองพังเหา
คลองมอ
คลองระวิ
คลองลาแยง
คลองศอก
คลองสระ
คลองหงาว
คลองหนองน ้าขาว
คลองหรั่ง
คลองหลักเหล็ก
คลองหลางตาง
คลองหินช้ าง
คลองอา
หนองนาพรุ

ลาดับที่
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

ลาน ้าสาขา
หนองห้ วยตาเสา
ห้ วยโกฏ
ห้ วยในปี ก
ห้ วยกรอกข้ าว
ห้ วยกุม่
ห้ วยขอน
ห้ วยค้ อ
ห้ วยคอสัน้
ห้ วยซิว
ห้ วยตาเสา
ห้ วยทรายขาว
ห้ วยน ้าใสใต้
ห้ วยน ้าขาว
ห้ วยน ้ารั่ว
ห้ วยปะติมะ
ห้ วยผลัด
ห้ วยพ้ แดง
ห้ วยยาง
ห้ วยยางมัก
ห้ วยลาแยง
ห้ วยลาชี
ห้ วยวังยาง
ห้ วยหมาง
ห้ วยหมือง
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โครงการศึกษาวิจยั และพัฒนาวิถีชีวิตและบทบาทของชุมชนในพื ้นที่วิกฤติอทุ กภัย
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อุทกภัยในพื ้นที่ศกึ ษา

ภาพที่ 5.23 เครือข่ ายลานา้ สาขาทั้งหมดของคลองหลังสวน
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โครงการศึกษาวิจยั และพัฒนาวิถีชีวิตและบทบาทของชุมชนในพื ้นที่วิกฤติอทุ กภัย
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อุทกภัยในพื ้นที่ศกึ ษา

6) ลักษณะธรณีวิทยา (rock type)
สภาพทางธรณีวิทยาบริ เวณพื ้นที่ศกึ ษาจาแนกออกได้ เป็ น 10 ประเภท โดยพื ้นที่ส่วนใหญ่มี
ลักษณะเป็ นหินโคลนปนกรวด หินทราย หินปูนเนื ้อดิน หินดินดาน และหินเชิร์ต ยุคคาร์ บอนิเฟอรัส –เพอร์
เมียน ประมาณ 1,132.8 ตร.กม. หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 68.2 ของพื ้นที่ศึกษา รองลงมาคือ มีลกั ษณะเป็ น
หินแกรนิต เนื ้อดอก มีผลึกสองขนาด ยุคจูแรสซิก ประมาณ 181.1 ตร.กม. หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 10.9 ของ
พื ้นที่ศกึ ษา (ตารางที่ 5.11 และภาพที่ 5.24)
นอกจากนี ้ ในบริ เ วณพื น้ ที่ ศึ ก ษายัง พบลัก ษณะธรณี วิ ท ยาประเภท หิ น ทราย หิ น ปู น
หินดินดาน หินทรายแป้ง และหินทรายเนื ้อภูเขาไฟ ยุคเพอร์ เมียน หินดินดาน หินโคลนเนื ้อซิลิกา หินทราย
และหินดินดานเนื ้อปนถ่าน มีซากดึกดาบรรพ์พวกตะคูไลต์ ไทรโลไปต์ ; ยุคคาร์ บอนิเฟอรัส-ดีโวเนียน-ไซลู
เรี ยน และลักษณะทางธรณีวิทยาประเภท หินแกรนิต เนื ้อผลึกสองขนาด สีเทา หินไบโอไทต์-ฮอร์ นเบลนด์
แกรนิต; ยุคไทรแอสซิก
ตารางที่ 5.11 ข้ อมูลสภาพทางธรณีวทิ ยาบริเวณพืน้ ที่ศึกษา ปี 2548 ของกรมทรัพยากรธรณี
ธรณีวิทยา

ขนาดพืน้ ที่
ตร.กม.

ร้ อยละ

16.6

1

1,132.8

68.2

181.1

10.9

P : หินทราย หินปูน หินดินดาน หินทรายแป้งและหินทรายเนื ้อภูเขาไฟ; ยุคเพอร์ เมียน

14.9

0.9

Qa : ตะกอนที่ราบสะสมตัวโดยทางน ้า ตะกอนกรวด ทราย ดินสะสมตามร่ องน ้าและที่ราบน ้า
ท่วมถึง; ยุคควอเทอร์ นารี
Qt : ตะกอนตะพัก กรวด ทรายแป้ง ดินเคลย์และดินแลง; ยุคควอเทอร์ นารี

137.9

8.3

74.7

4.5

SDC : หินดินดาน หินโคลนเนื ้อซิลิกา หินทรายและหินดินดานเนื ้อปนถ่าน มีซากดึกดาบรรพ์
พวกตะคูไลต์ ไทรโลไปต์; ยุคคาร์ บอนิเฟอรัส-ดีโวเนียน-ไซลูเรี ยน
TrJ : หินกรวดมนสีน ้าตาลแดง สลับหินดินดานและหินโคลน; ยุคจูแรสซิก-ไทรแอสซิก

16.6

1

29.9

1.8

Trgr : หินแกรนิต เนื ้อผลึกสองขนาด สีเทา หินไบโอไทต์-ฮอร์ นเบลนด์ แกรนิต; ยุคไทรแอสซิก

54.8

3.3

พื ้นที่เก็บกักน ้า อ่างเก็บน ้า ฝาย เขื่อน

1.7

0.1

1,661

100

C : หินกรวดมน,หินทราย หินดินดาน หินเชิร์ตและหินปูน; ยุคคาร์ บอนิเฟอรัส
CP : หินโคลนปนกรวด หินทราย หินปูนเนื ้อดิน หินดินดานและหินเชิร์ต; ยุคคาร์ บอนิเฟอรัสเพอร์ เมียน
Jgr : หินแกรนิต เนื ้อดอก มีผลึกสองขนาด; ยุคจูแรสซิก

รวม
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ที่มา: ข้ อมูลของกรมทรัพยากรธรณี, ปี 2548

ภาพที่ 5.24 การกระจายของหินชนิดต่ างๆในลุ่มนา้ คลองหลังสวน
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7) ความสามารถในการระบายน ้าของดิน
ก. ข้ อมูลชุดดิน
จากการรวบรวมข้ อมูลแผนที่ดินของกรมพัฒนาที่ดิน ปี พ.ศ. 2549 พบว่า ทรัพยากรดินใน
พื ้นที่ศึกษาบริ เวณลุ่มน ้าคลองหลังสวนมีทงั ้ หมด 15 หน่วยชุดดิน โดยส่วนใหญ่เป็ นชุดดิ นที่เป็ นหน่วยที่
ลาดชันเชิงซ้ อน (slope complex) โดยมีพื ้นที่ประมาณ 1,051.2 ตร.กม. หรื อคิดเป็ น ร้ อยละ 63.29 ของ
พื ้นที่ล่มุ น ้าคลองหลังสวน รองลงมาเป็ นหน่วยชุดดินระนอง (Ranong series: Rg) มีพื ้นที่ประมาณ 368.6
ตร.กม. คิดเป็ นร้ อยละ 22.19 ของพื ้นที่ทงหมด
ั้
สาหรั บพื ้นที่ที่มีพื ้นที่หน่วยชุดดินน้ อยกว่า ร้ อยละ 1 ของ
พื ้นที่ศกึ ษาทังหมด
้
พบว่าถูกจาแนกอยู่ในชุดดิน ชุดดินบ้ านทอน (Ban Thon series: Bh) ชุดดินคลองซาก
(Khlong Chak series: Kc) ชุดดินคลองท่อม (Khlong Thom series: Km) ชุดดินละหาน (Lahan series:
Lh) ชุดดินนราธิวาส (Narathiwat series: Nw) ชุดดินประทิว (Pathiu series: Ptu) ชุดดินระแงะ (Rangae
series: Ra) ชุดดินรื อเสาะ (Ruso series: Ro) ชุดดินสรรพยา (Sapphaya series: Sa) และชุดดินท่าตะโก
(Tha Tako series: To)* ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 5.12 และภาพที่ 5.25 (ดูภาคผนวก ข.)
ตารางที่ 5.12 ขนาดพืน้ ทีข่ องชุ ดดินชนิดต่ างๆ ในพืน้ ทีล่ ่ มุ นา้ คลองหลังสวน
ชื่อชุดดิน
ชุดดินบางนารา (Bang Nara series: Ba)
ชุดดินบ้ านทอน (Ban Thon series: Bh)
ชุดดินคลองซาก (Khlong Chak series: Kc)
ชุดดินคอหงษ์ (Kho Hong series: Kh)
ชุดดินคลองท่อม (Khlong Thom series: Km)
ชุดดินละหาน (Lahan series: Lh)
ชุดดินนราธิวาส (Narathiwat series: Nw)
ชุดดินประทิว (Pathiu series: Ptu)
ชุดดินระแงะ (Rangae series: Ra)
ชุดดินระนอง (Ranong series: Rg)
ชุดดินรื อเสาะ (Ruso series: Ro)
ที่ลาดชันเชิงซ้ อน (Slope complex)
ชุดดินสรรพยา (Sapphaya series: Sa)
ชุดดินท่าม่วง (Tha Muang series: Tm)
ชุดดินท่าตะโก (Tha Tako series: To)*
รวม

ขนาดพื ้นที่
ตร.กม.
21.6
6.6
0.7
112.9
1.7
3.3
1.7
1.7
3.3
368.6
0.5
1,051.2
0.8
83.1
3.3
1,661

ร้ อยละ
1.3
0.4
0.04
6.8
0.1
0.2
0.1
0.1
0.2
22.19
0.03
63.29
0.05
5.0
0.2
100

หมายเหตุ : ที่ลาดชันเชิงซ้ อน คือพื ้นที่ที่มีลกั ษณะภูมิประเทศเป็ นภูเขาสูงสลับซับซ้ อน
ที่มา: ข้ อมูลของกรมพัฒนาที่ดิน, ปี 2549
สถาบันวิจยั และให้ คาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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โครงการศึกษาวิจยั และพัฒนาวิถีชีวิตและบทบาทของชุมชนในพื ้นที่วิกฤติอทุ กภัย
กรณีศกึ ษาลุม่ น ้าภาคใต้

บทที่ 5
อุทกภัยในพื ้นที่ศกึ ษา

ที่มา: ข้ อมูลของกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2549

ภาพที่ 5.25 การกระจายของชุ ดดินต่ างๆในพืน้ ทีล่ ่ มุ นา้ คลองหลังสวน
สถาบันวิจยั และให้ คาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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โครงการศึกษาวิจยั และพัฒนาวิถีชีวิตและบทบาทของชุมชนในพื ้นที่วิกฤติอทุ กภัย
กรณีศกึ ษาลุม่ น ้าภาคใต้

บทที่ 5
อุทกภัยในพื ้นที่ศกึ ษา

ข. การระบายน ้าของดิน
ความสามารถในการระบายน ้าของดินพิจารณาจาก ความลึก ความถี่ และระยะเวลาของ
น ้าท่วมขังอยูใ่ นดิน หรื อการที่น ้าไหลออกไปจากพื ้นที่ ทังไหลผ่
้
านผิวหน้ าดิน และไหลซึมลงไปยังดินชันล่
้ าง
นอกจากนี ้ตรวจสอบความสามารถยังอาจทาได้ จาก การสังเกตลักษณะ และคุณสมบัติของดิน เช่น สีของ
ดิน จุดประสี ดินที่ขาดออกซิเจน เหล็กจะอยู่ในรูป FeO ทาให้ ดินมีสีเทา ดินที่ไม่ขาดออกซิเจน เหล็กจะอยู่
ในรูป Fe2O3 ทาให้ ดนิ มีสีเหลือง สีน ้าตาล หรื อสีแดงปะปนอยูใ่ นเนื ้อดิน
การระบายน ้าของดินแบ่งได้ 7 ชัน้
ข.1 เลวมาก (vpd : very poorly drained) มีการไหลซึมช้ ามาก หรื อมีน ้าแช่ขงั นานใน
รอบปี ดินมีสีเทาปนน ้าเงิน ไม่มีจดุ ประสี น ้าใต้ ดินตื ้นมากอยู่ใกล้ ผิวดิน เช่น พื ้นที่พรุ ที่ล่มุ ต่าน ้าขัง หรื อป่ า
ชายเลน gxHo9ho
ข.2 เลว (pd : poorly draied) มีการไหลซึมของน ้าออกไปจากดินช้ ามาก มีน ้าท่วมนาน
ในช่วงฤดูฝน ฤดูแล้ งดินยังเปี ยกชื ้นอยู่บ้าง ทาให้ ดินมีสีเทาและพบจุดประสีเหลืองน ้าตาลหรื อสีแดง ใช้ ทา
นา
ข.3 ค่อนข้ างเลว (spd : somewhat poorly drained) มีการไหลซึมของน ้าออกไปจากดิน
ยังช้ าอยู่ ทาให้ ดินชื ้นนานพอที่จะเป็ นอุปสรรคในการปลูกพืช ระดับน ้าใต้ ดินลึกปานกลางถึงตื ้นและมีน ้า
ท่วมแช่ขงั ในฤดูฝน ดินชันบนมี
้
สีน ้าตาลหนา ดินชันล่
้ างลงไปจะเป็ นสีเทาและพบจุดประสีตลอด
ข.4 ดีปานกลาง (mw : moderately well drained) มีการไหลซึมของน ้าค่อนข้ างช้ า ดิน
เปี ยกอยู่เป็ นบางเวลา ไม่มีน ้าแช่ขงั ระดับน ้าใต้ ดินค่อนข้ างลึก ทาให้ เกิดจุดประสีปะปนอยู่ในดินชันล่
้ าง
เหมาะสมสาหรับปลูกพืชไร่ ไม้ ผล
ข.5 ดี (wd : well drained) มีน ้าไหลซึมผ่านไปจากดินได้ เร็ ว ดินยังมีความชื ้นอยู่หลังจาก
ฝนตก
ข.6 ค่อนข้ างมาก (sex : somewhat excessively drained) มีการไหลซึมของน ้าไปจาก
ดินเป็ นไปอย่างรวดเร็ ว เช่น ดินที่ประกอบไปด้ วยหินที่สลายตัวยังไม่หมด หรื อมีเนื ้อดินเป็ นทรายจัด ดินมี
ช่องว่างในดินมาก ฤดูแล้ งดินจะแห้ งมาก เป็ นต้ น
ข.7 มากเกินไป (ex : excessively drained) มีการไหลผ่านของน ้าไปจากดินเป็ นไปอย่าง
รวดเร็วมาก เช่น ดินที่มีเศษหินมากและมีความลาดชันสูง การไหลซึมผ่านของน ้าลงไปยังดินชันล่
้ างมีน้อย
ส่วนใหญ่ไหลบ่าผ่านผิวดินไปยังที่ต่ากว่า ทาให้ ดนิ แห้ งไม่เหมาะสมต่อการปลูกพืช เป็ นต้ น

สถาบันวิจยั และให้ คาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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โครงการศึกษาวิจยั และพัฒนาวิถีชีวิตและบทบาทของชุมชนในพื ้นที่วิกฤติอทุ กภัย
กรณีศกึ ษาลุม่ น ้าภาคใต้

บทที่ 5
อุทกภัยในพื ้นที่ศกึ ษา

จากการศึกษาพบว่า พื ้นที่ลมุ่ น ้าคลองหลังสวนสามารถจาแนกลักษณะการระบายน ้าของ
ดินได้ เป็ น 6 ประเภท ซึ่งพื ้นที่ส่วนใหญ่ประมาณ 843.8 ตร.กม. หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 50.8 ของพื ้นที่ล่มุ น ้า
ทังหมด
้
จัดเป็ นพื ้นที่ที่สามารถระบายน ้าได้ ดี (wd : well drained) รองลงมาเป็ นพื ้นที่ที่มีการระบายน ้าเลว
(pd : poorly drained) ประมาณ 794 ตร.กม. หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 47.8 ของพื ้นที่ล่มุ น ้าทังหมด
้
สาหรับ
ลักษณะการระบายน ้าของดินที่พบน้ อยที่สดุ ในพื ้นที่จะเป็ นการระบายน ้าดีคอ่ นข้ างมาก (sex : somewhat
excessively drained) โดยมีพื ้นที่ประมาณ 6.3 ตร.กม. หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 0.38 ของพื ้นที่ทงหมดของลุ
ั้
่ม
น ้าคลองหลังสวน
ทังนี
้ ้ ในการกาหนดปั จจัยที่มีผลต่อความเสี่ยงอุทกภัยได้ มีการจัดกลุ่มความสามารถใน
การระบายน ้าของดินออกเป็ น 4 ระดับ เพื่อให้ ง่ายต่อการกาหนดตัวแปร และค่าคะแนนของปั จจัยมีค่า
ใกล้ เคียงกับปั จจัยอื่น โดยได้ จดั กลุ่มการระบายน ้าดีค่อนข้ างมากเข้ ากับการระบายดี และการระบายน ้า
ของดินปานกลางเข้ ากับการระบายน ้าค่อนข้ างเลว ดังแสดงรายละเอียดใน ตารางที่ 5.13 และ ภาพที่
5.26
ตารางที่ 5.13

ขนาดพืน้ ทีต่ ามระดับความสามารถในการระบายนา้ ของดินในพืน้ ที่
ลุ่มนา้ คลองหลังสวน
การระบายนา้ ของดิน

ขนาดพืน้ ที่

1. เลวมาก (vpd : very poorly drained)
2. เลว (pd : poorly drained)
3. ค่อนข้ างเลว (spd : somewhat poorly drained) และ
ดีปานกลาง (mw : moderately well drained)

ตร.กม.
8.3
794
0.3
8.3

ร้ อยละ
0.5
47.8
0.02
0. 5

4. ดี (wd : well drained) และ
ดีคอ่ นข้ างมาก (sex : somewhat excessively drained)

843.8
6.3

50.8
0.38

1,661

100

รวม
ที่มา: ข้ อมูลของกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2549

สถาบันวิจยั และให้ คาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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โครงการศึกษาวิจยั และพัฒนาวิถีชีวิตและบทบาทของชุมชนในพื ้นที่วิกฤติอทุ กภัย
กรณีศกึ ษาลุม่ น ้าภาคใต้

บทที่ 5
อุทกภัยในพื ้นที่ศกึ ษา

ที่มา: ข้ อมูลของกรมพัฒนาที่ดิน, ปี 2549

ภาพที่ 5.26 การกระจายของระดับความสามารถในการระบายนา้ ของดินในพืน้ ที่
ลุ่มนา้ คลองหลังสวน
สถาบันวิจยั และให้ คาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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โครงการศึกษาวิจยั และพัฒนาวิถีชีวิตและบทบาทของชุมชนในพื ้นที่วิกฤติอทุ กภัย
กรณีศกึ ษาลุม่ น ้าภาคใต้

บทที่ 5
อุทกภัยในพื ้นที่ศกึ ษา

8) ปริมาณน ้าฝนรายปี เฉลี่ยในพื ้นที่ศกึ ษา
จากข้ อมูลปริ มาณน ้าฝนรายปี เฉลี่ยของพื ้นที่ศกึ ษาที่ได้ จากกรมอุตนุ ิยมวิทยา โดยรอบพื ้นที่
ศึกษา ทัง้ หมด 8 สถานี พบว่า ในพื ้นที่ศึกษาทังหมด
้
1,661 ตร.กม. พื ้นที่ที่มีปริ มาณนา้ ฝนรายปี เฉลี่ย
2000 - 2250 มม. ครอบคลุมพื ้นที่ส่วนใหญ่ ซึ่งเท่ากับประมาณ 431.9 ตร.กม. หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 26 ของ
พื ้นที่ลมุ่ น ้าทังหมด
้
ส่วนพื ้นที่ที่มีปริมาณน ้าฝนเฉลี่ยรายปี สูงที่สดุ 3250 - 3500 มม. พบว่ามีพื ้นที่ประมาณ
13.3 ตร.กม. คิดเป็ นร้ อยละ 0.8 ของพื ้นที่ล่มุ น ้าทังหมด
้
และพื ้นที่ที่มีปริ มาณน ้าฝนเฉลี่ยรายปี น้ อยที่สุด
1788 - 2000 มม. พบว่ามีเนื ้อที่ประมาณ 302.3 ตร.กม. หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 18.2 ของพื ้นที่ทงหมด
ั้
ดัง
แสดงรายละเอียดในตารางที่ 5.14 และภาพที่ 5.27
ตารางที่ 5.14 ขนาดพืน้ ทีร่ ะหว่างช่ วงชั้นปริมาณนา้ ฝนเฉลีย่ รายปี ของพืน้ ทีล่ ่ มุ นา้ คลองหลังสวน
ปริมาณนา้ ฝนรายปี เฉลี่ย

ขนาดพืน้ ที่

1,788  2,000

ตร.กม.
302.3

ร้ อยละ
18.2

2,000  2,250

431.9

26

2,250  2,500

400.3

24.1

2,500  2,750

259.1

15.6

2,750  3,000

156.1

9.4

3,000  3,250

98

5.9

3,250  3,500

13.3

0.8

รวม

1,661

100

ที่มา: กรมอุตนุ ิยมวิทยา (2555)

สถาบันวิจยั และให้ คาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
G:\แก้ไขรายงายวิจัยหลังสวน_3_15 ต.ค. 56\7.บทที่ 5 อุทกภัยในพื้ นที่ศึกษา1.doc

146

โครงการศึกษาวิจยั และพัฒนาวิถีชีวิตและบทบาทของชุมชนในพื ้นที่วิกฤติอทุ กภัย
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9) ค่าเฉลี่ยของปริมาณน ้าฝนสูงสุดในพื ้นที่ศกึ ษา
จากข้ อมูลค่าเฉลี่ยของปริ มาณน ้าฝนสูงสุด (กรมอุตนุ ิยมวิทยา) ในพื ้นที่ศกึ ษาพบว่า ช่วง
ของฝนสูงสุดซึ่งอยู่ระหว่าง 400  500 มม. ครอบคลุมพื ้นที่ส่วนใหญ่ของลุ่มน ้าคลองหลังสวน (ประมาณ
857.1 ตร.กม. หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 51.6 ของพื ้นที่ทงหมด)
ั้
สาหรับฝนสูงสุด 700  800 มม. จะครอบคลุม
พื ้นที่ประมาณ 6 ตร.กม. หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 0.36 ของพื ้นที่ทงหมด
ั้
ส่วนช่วงฝนสูงสุดเฉลี่ยน้ อยที่สดุ (363
 400 มม.) มีพื ้นที่อยู่ในช่วงนี ้ประมาณ 207.1 ตร.กม. หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 12.47 ของพื ้นที่ศกึ ษาทังหมด
้
ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 5.15 และภาพที่ 5.28
ตารางที่ 5.15 ขนาดพืน้ ทีต่ ามค่ าเฉลีย่ ของฝนสู งสุ ดในพืน้ ทีล่ ่ มุ นา้ คลองหลังสวน
ปริมาณนา้ ฝนสูงสุด

เนือ้ ที่

363  400

ตร.กม.
207.1

ร้ อยละ
12.47

400  500

857.1

51.6

500  600

439.7

26.47

600  700

151.1

9.1

700  800

6

0.36

รวม

1,661

100

ที่มา: กรมอุตนุ ิยมวิทยา (2555)
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5.3.4 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
1) ค่าน ้าหนักของแต่ละปั จจัยที่พิจารณา
คณะที่ปรึกษาได้ กาหนดค่าน ้าหนักความเหมาะสม Wjk ของปั จจัย j (j = 1,...,n) และระดับ k
(k = 1, …, 4) และให้ คา่ เกณฑ์ความเสี่ยงอุทกภัย Rj ของปั จจัย j ที่ใช้ ในการศึกษา โดยปั จจัยใดที่มีอิทธิพล
หรื อมีความสัม พันธ์ ต่อการเกิ ดอุทกภัยมากกว่า จะถูกกาหนดให้ มี ค่าถ่วงนา้ หนักที่สูงกว่า ช่วงนา้ หนัก
คะแนนใช้ ตงแต่
ั ้ 0  10 ถ้ าปั จจัย j มีน ้าหนัก Wjk เท่ากับ 0 แสดงว่า ปั จจัย J นันไม่
้ มีอิทธิพลต่ออุทกภัย
คะแนน 1 หมายถึง ผลกระทบต่ออุทกภัยน้ อยที่สดุ ถ้ าคะแนน 10 คือ อิทธิพลสูงสุด
พิสยั และความหมายของคะแนนสาหรับเกณฑ์ความเสี่ยงอุทกภัย Rj .ใช้ เหมือนกันกับของ Wjk
น ้าหนักของ Wjk และ Rj ได้ จากการเฉลี่ยค่าคะแนน ซึ่งได้ จากแบบสอบถามความเห็นของผู้เชี่ยวชาญจาก
หน่วยงานในสาขาต่างๆที่เกี่ ยวข้ อง (คณะสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และกอง
เศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ) และความคิดเห็นของชาวบ้ านในชุมชน ดังแสดงใน
ตารางที่ 5.16
ตารางที่ 5.16

เกณฑ์ ความเสี่ ยงอุทกภัย Rj และน้าหนัก Wjk ของแต่ ละระดับของปั จจัยที่เหมาะสมกับ
พืน้ ทีล่ ่ มุ นา้ คลองหลังสวน

ปั จจัยที่พิจารณา
1. ปริ มาณน ้าฝนเฉลีย่ รายปี

เกณฑ์ Rj
8

ระดับ
> 2700 มม.ต่อปี
24012,700 มม.ต่อปี

2. สิง่ กีดขวางทางน ้าของแต่ละ
ลุม่ น ้าย่อย (เส้ นทางคมนาคม)

7

21012,400 มม.ต่อปี
< 2100 มม.ต่อปี
> 0.60 กม.
0.41  0.60 กม.
0.21  0.40 กม.
0.00  0.20 กม.

3. ความลาดชัน

6

05%
610%
1115%
>15%

4. ความสูงจากระดับน ้าทะเล

5
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0  100 ม.
101  300 ม.
301  500 ม.
> 500 ม.

นา้ หนัก Wjk
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
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ตารางที่ 5.16 (ต่ อ)
ปั จจัยที่พิจารณา
5 ความหนาแน่นของลาน ้าในลุม่
น ้าย่อย

6. ขนาดของพื ้นที่ลมุ่ น ้าย่อย

เกณฑ์ Rj
4

ระดับ
0.1  0.35 กม.
0.36  0.70 กม.

3

0.71  1.00 กม.
> 1.00 กม.
≥ 2,600 ตร.กม.
1,801  2,600 ตร.กม.

7. พืชปกคลุมดิน

2

8. สภาพการระบายน ้าของดิน

1

1,001  1,800 ตร.กม.
≤ 1,000 ตร.กม.
ข้ าว
พืชไร่
พืชสวนและไม้ ยืนต้ น
ป่ าไม้ (บนเขา)
การระบายน ้าเลวมาก
การระบายน ้าเลว
การระบายน ้าปานกลาง
การระบายน ้าดี

นา้ หนัก Wjk
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1

(2) แผนที่เสี่ยงอุทกภัย (1:50,000)
หลังจากที่ได้ คะแนน Wjk และ Rj ของปั จจัยต่างๆ ตามตารางที่ 5.16 แล้ ว คณะที่ปรึกษาได้
ซ้ อนทับแผนที่ปัจจัย และคานวณคะแนนรวม ซึ่งได้ รับการถ่วงน ้าหนักแล้ ว ของแต่ละปั จจัยในพื ้นที่ทวทั
ั ้ ง้
ลุม่ น ้าหลังสวนดังสมการ
(5.1)
โดย S = คะแนนรวม ศักยภาพ หรื อความเสี่ยงของพื ้นที่ ส่วนนิยามของ Wjk และ Rj ดูได้ ใน
ตารางที่ 5.16
ผลการคานวณค่าคะแนนรวม ซึ่งสะท้ อนถึงระดับความเสี่ยงของพื ้นที่พบว่า พื ้นที่ที่มีระดับ
ความเสี่ยงต่าที่สุดเท่ากับ 32 คะแนน และสูงที่สุดเท่ากับ 132 คะแนน จากช่วงของคะแนนรวมดังกล่าว
คณะที่ปรึกษาจึงแบ่งช่วงคะแนนออกเป็ น 5 อันตรภาคชัน้ เพื่อสะท้ อนถึงระดับความเสี่ยงต่ออุทกภัยของ
พื ้นที่ คือ ต่าที่สดุ ต่า ปานกลาง สูง และสูงที่สดุ (ตารางที่ 5.17)
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ตารางที่ 5.17 ช่ วงคะแนนแสดงระดับความเสี่ ยงอุทกภัยของลุ่มนา้ คลองหลังสวน
ระดับความเสี่ยงอุทกภัย
พื ้นที่ที่มีระดับความเสี่ยงต่าที่สดุ

ช่ วงคะแนน
32  51

พื ้นที่ที่มีระดับความเสี่ยงต่า

52  71

พื ้นที่ที่มีระดับความเสี่ยงปานกลาง

62  91

พื ้นที่ที่มีระดับความเสี่ยงสูง

82 112

พื ้นที่ที่มีระดับความเสี่ยงสูงที่สดุ

102  132

จากผลของคะแนนรวมที่ได้ คณะผู้เชี่ยวชาญได้ แจกแจงระดับความเสี่ยงต่ออุทกภัยของพื ้นที่
ในลุ่มน ้าหลังสวน สรุ ปได้ ดงั นี ้ (ดูตารางที่ 5.18 และแผนที่แสดงพื ้นที่เสี่ยงอุทกภัยระดับลุ่มน ้าในภาพที่
5.29)
ก. พื ้นที่ที่มีความเสี่ยงต่ามาก ได้ แก่บริ เวณที่มีภูมิประเทศเป็ นที่สงู ด้ านตะวันตกของพื ้นที่ล่มุ
น ้า ซึง่ เป็ นแหล่งต้ นน ้าของลุม่ น ้าคลองหลังสวน โดยพื ้นที่สว่ นใหญ่จะอยู่ใน อ.ท่าชนะ และพะโต๊ ะ เป็ นส่วน
ใหญ่ครอบคลุมพื ้นที่ 137.9 ตร.กม. คิดเป็ น 8.3 % ของพื ้นที่
ข. พื ้นที่ที่มีความเสี่ยงต่า ได้ แก่บริ เวณที่ราบสูงด้ านตะวันตกเฉียงเหนือ และด้ านทิศใต้ ของ
พื ้นที่ล่มุ นา้ โดยพื ้นที่ส่วนใหญ่จะอยู่ใน อ.ท่าชนะ และพะโต๊ ะ เช่นเดี่ยวกับพื ้นที่ที่มีความเสี่ยงน้ อยที่สุด
ส่วนใน อ.หลังสวนได้ แก่ พืน้ ที่ใน ต.บ้ านควน และหาดยาย เป็ นส่วนใหญ่ ครอบคลุมพืน้ ที่ 449 ตร.กม.
คิดเป็ น 27.03 %ของพื ้นที่
ค. พื ้นที่ที่มีความเสี่ยงปานกลาง ได้ แก่พื ้นที่บริ เวณที่อยู่ถดั มาจากพื ้นที่ที่มีภูมิประเทศเป็ นที่
สูง ซึง่ มีภมู ิประเทศเป็ นที่ราบเชิงเขาบริเวณตอนกลางของ อ.พะโต๊ ะ รองลงมาได้ แก่พืน้ ที่บริ เวณด้ านใต้ ของ
อ. หลังสวน ได้ แก่ ต. บ้ านควน และ ต.นาพญา ครอบคลุมพื ้นที่ 694.9 ตร.กม. คิดเป็ น 41.84 % ของพื ้นที่
ง. พื ้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง ได้ แก่บริ เวณที่ราบเชิงเขา เกาะเป็ นพื ้นที่ขนานตามแนวคลองหลัง
สวน บริ เ วณพื น้ ที่ กลางนา้ บริ เวณ ต.พะโต๊ ะ พระรั ก ษ์ และปั ง หวาน อ. พะโต๊ ะ รองลงมาเป็ นพื น้ ที่ ใน
อ. หลัง สวน บริ เ วณที่ ร าบตอนกลางของอ าเภอ เกาะตัว ตามแนวคลองหลัง สวน ได้ แ ก่ ต . หาดยาย
ต.ท่ามะพลา ต.ขันเงิน และ ต.ปากน ้า เป็ นต้ น ครอบคลุมพื ้นที่ 362.4 ตร.กม. คิดเป็ น 21.82 % ของพื ้นที่
จ. พืน้ ที่ ที่มีความเสี่ ยงสูง มาก ส่วนใหญ่เป็ นพืน้ ที่ ราบและพื น้ ที่ ลุ่ม บริ เวณตอนกลางของ
อ.หลังสวน ได้ แก่ ต.ท่ามะพลา ต.ขันเงิน และบริ เวณปากคลองหลังสวน ต.ปากน ้า รองลงมาเป็ นพื ้นที่ล่มุ
บริ เวณ บ้ านควนดอกไม้ และบ้ านปากเลข ต.พะโต๊ ะ ครอบคลุมพื ้นที่ 16.8 ตร.กม. คิดเป็ น 1.01 % ของ
พื ้นที่
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ระดับความเสี่ยงอุทกภัย
พื ้นที่ที่มีระดับความเสี่ยงต่าที่สดุ
พื ้นที่ที่มีระดับความเสี่ยงต่า
พื ้นที่ที่มีระดับความเสี่ยงปานกลาง
พื ้นที่ที่มีระดับความเสี่ยงสูง
พื ้นที่ที่มีระดับความเสี่ยงสูงที่สดุ
รวม

พืน้ ที่ (ตร.กม.)
137.9
449
694.9
362.4
16.8
1,661

ร้ อยละ
8.3
27.03
41.84
21.82
1.01
100

สาหรับแผนที่แสดงพื ้นที่เสี่ยงอุทกภัยของลุ่มน ้าคลองหลังสวนระดับ อบต. ดังแสดงในภาพที่
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บทที่ 6
วิถชี ีวติ ของชุมชนต่ อปัญหาอุทกภัย
6.1 การเปลีย่ นแปลงของวิถีชีวติ ในชุมชนเป้ าหมาย
วิถีชีวิตของชาวลุ่มนา้ คลองหลังสวน ตังแต่
้ อดีตจนถึงเหตุการณ์ มหาอุทกภัยซีต้าในปี 2540 และ
หลังจากอุทกภัยซีต้าสิ ้นสุดจนถึงปั จจุบนั มีความเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการด้ านต่างๆ ที่เกิดขึ ้นในชุ มชน
เช่น ไฟฟ้า ถนน โทรศัพท์ เป็ นต้ น ดังนี ้
6.1.1 ต้ นนา้
1) อดีตจนถึงอุทกภัยซีต้า
นายพงษา ชูแนม หัวหน้ าหน่วยอนุรักษ์ และจัดการต้ นน ้าพะโต๊ ะ (สัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 20
มี.ค. 2556) อ.พะโต๊ ะ มีสภาพพืน้ ที่เป็ นภูเขาสลับซับซ้ อน พืน้ ที่ส่วนใหญ่เป็ นพืน้ ที่ป่าที่ยังคงความอุดม
สมบูรณ์ ก่อนปี 2500 และมีผ้ คู นอาศัยอยูจ่ านวนไม่มากนัก ผู้คนมีวิถีชีวิตผูกพันกับป่ าเขา อาศัยทรัพยากร
จากป่ าในการดารงชีวิต เช่น การตัดไผ่ ตัดหวาย เป็ นต้ น ไปขายที่เมืองหลังสวน ต่อมาประมาณปี 2500 
2530 มีการให้ สมั ปทานการทาเหมืองแร่ดีบกุ บนภูเขาในพื ้นที่ตาบลพะโต๊ ะ ทาให้ เริ่ มมีผ้ คู นจากถิ่นอื่นย้ าย
เข้ ามารับจ้ างทางานในเหมืองแร่และร่อนแร่ขาย การทาเหมืองแร่ ทาให้ เกิดปั ญหาการตัดไม้ ทาลายป่ า เพื่อ
ขุดเจาะหาแร่ และมีการปล่อยน ้าจากเหมืองแร่ ลงสู่แม่น ้าหลังสวน ทาให้ แม่น ้าหลังสวนเป็ นสีแดง คนใน
พื ้นที่ต้นน ้ามีความสัมพันธ์อนั ดีตอ่ กัน ทังกั
้ บคนในพื ้นที่ต้นน ้าด้ วยกัน และในพื ้นที่กลางน ้าและปลายน ้า
ประมาณปี 2531 (นายสุธรรม ทิพย์มโนสิงห์ นายก อบต. ปั งหวาน สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 9
เม.ย. 2556) รัฐบาลโดยกรมวิชาการเกษตรได้ ส่งเสริ มให้ คนในพื ้นที่ อ. หลังสวน และพะโต๊ ะ ปลูกกาแฟ
เพื่อจาหน่าย ประกอบกับราคากาแฟในขณะนันมี
้ ราคาสูงถึงกิโลกรัมละ 120 บาท การทาเหมืองแร่ เริ่ ม
ลดลง ทาให้ คนหันมาหักร้ างถางป่ าเพื่อปลูกกาแฟกันมากขึน้ เริ่ มมีคนจากภาคอีสานเดินทางมารับจ้ าง
ทางานในสวนกาแฟเป็ นจานวนมาก และจากเดิมที่รับจ้ างเป็ นลูกจ้ าง ก็เริ่ มมีล่ทู างขยับขยายมีที่ดินทากิน
เป็ นของตนเอง จนเริ่ มมีการตังรกรากอยู
้
่ในเขต อ. พะโต๊ ะ มากขึ ้น นอกจากคนภาคอีสานแล้ ว ก็ยงั มีคน
ภาคใต้ จากจังหวัดอื่นๆ เช่น คนจาก จ. นครศรี ธรรมราช สุราษฎร์ ธานี เป็ นต้ น ย้ ายมาจับจองพื ้นที่ทากินใน
เขต อ. พะโต๊ ะ มากขึ ้น โดยช่วงแรกจะทาสวนกาแฟก่อน ต่อมาเริ่ มเปลี่ยนเป็ นสวนผลไม้ เช่น มังคุด เงาะ
ทุเรี ยน และลองกอง เป็ นต้ น ทาสวนยางพารา และทานาเพื่อบริโภคในครัวเรื อนตามพื ้นที่ราบลุม่
การเดินทางสัญจรในอดีตยังไม่มีถนนลาดยาง (นายสุธรรม ทิพย์มโนสิงห์ นายก อบต. ปั ง
หวาน สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 9 เม.ย. 2556) ผู้คนส่วนใหญ่จะใช้ การเดินเท้ า และใช้ ม้าเป็ นพาหนะในการเดิน
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ทางทางบก สาหรับการเดินทางจากเมืองหลังสวนมายังพะโต๊ ะ จะใช้ การเดินทางน ้า โดยการถ่อเรื อมาทาง
แม่น ้าหลังสวน ซึ่งจะมีจดุ พักที่บริ เวณตาบลวังตะกอ และตาบลปั งหวานในปั จจุบนั ต่อมาในปี 2506 ได้ มี
การสร้ างทางหลวงหมายเลข 4006 ราชกรู ด – หลัง สวน เป็ นถนนลาดยางเชื่ อมระหว่าง อ. หลังสวน
จ. ชุมพร กับ ต. ราชกรูด อ. เมือง จ. ระนอง ทาให้ การเดินทาง จากพะโต๊ ะไปหลังสวนสะดวกขึ ้น ผู้คนส่วน
ใหญ่ใช้ รถยนต์เป็ นพาหนะในการเดินทางจากพะโต๊ ะไปหลังสวน
ในปี 2510 เริ่ มมีไฟฟ้าใช้ แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกพืน้ ที่ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ เกื อบครบทุก
หลังคาเรื อน เมื่อประมาณ 20 กว่าปี ที่ผ่านมา จากการมีถนนและมีไฟฟ้าใช้ ทาให้ ประชาชนได้ รับความ
สะดวกสบายในการดารงชีวิตมากขึ ้น
ในปี 2539 (นาย พงษา ชูแนม หัวหน้ าหน่วยอนุรักษ์ และจัดการต้ นน ้าพะโต๊ ะ สัมภาษณ์
เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2556) มีการจัดตัง้ อบต. ขึ ้น การเกิดขึ ้นของ อบต.ส่งผลให้ การช่วยเหลือจากหน่วยงาน
ภาครัฐต่อประชาชนในพื ้นที่ ขณะประสบอุทกภัยในพื ้นที่ได้ ทนั ท่วงที
ในปี พ.ศ. 2540 เริ่มมีโทรศัพท์สาธารณะใช้
2) หลังจากอุทกภัยซีต้าสิ ้นสุดจนถึงปั จจุบนั
สภาพพื ้นที่ต้นน ้าก็ยงั คงมีป่าไม้ อดุ มสมบูรณ์ (นายพงษา ชูแนม หัวหน้ าหน่วยอนุรักษ์ และ
จัดการต้ นน ้าพะโต๊ ะ สัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2556) แต่พื ้นที่ป่ามีการเปลี่ยนแปลงไปกลายเป็ นพื ้นที่
สวนยางพารา ปาล์มน ้ามัน ผลไม้ และไร่ กาแฟ มากขึ ้น และผลจากการทาเหมืองแร่ ทาให้ สภาพพื ้นที่บน
ภูเขาสูงกลายเป็ นบ่อกว้ าง ไม่สามารถใช้ ประโยชน์ได้
คนในพืน้ ที่ส่วนใหญ่มีฐานะทางเศรษฐกิจดี (แบบสารวจข้ อมูลชุมชน) เนื่องจากสินค้ า
เกษตรมีราคาสูง และหลังสวนถือได้ ว่าเป็ นแหล่งส่งออกผลไม้ เช่น ทุเรี ยนพันธุ์หมอนทอง และมังคุด เป็ น
ต้ น เป็ นอันดับ หนึ่ง ของประเทศ พื น้ ที่ ต้น น า้ มี จ านวนประชาชนเพิ่ม ขึน้ จากอดีต ประชาชนส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพทาสวนยางพารา ปาล์มน ้ามัน มังคุด เงาะ ทุเรี ยน และลองกอง
ในปี พ.ศ. 2540 เกิดพายุซีตาร์ (นางสุนีย์ รัตนภักดี ประธานชุมชนวัดควนดอกไม้ สนทนา
กลุม่ ระหว่างวันที่ 17 ก.ย. 2555) ซึง่ เป็ นอุทกภัยครัง้ ใหญ่ที่สดุ ครัง้ หนึง่ ของลุ่มน ้าหลังสวน ส่งผลกระทบต่อ
พืชผลการเกษตรและพื ้นที่การเกษตรได้ รับความเสียหาย โดยเฉพาะที่นา เพราะพายุพดั พาตะกอนมาทับ
ถมที่นาเป็ นจานวนมาก ทาให้ ไม่สามารถทานาได้ ผู้คนจึงเลิกทานา หันมาทาสวนปาล์มน ้ามันแทน
นอกจากอาชีพเกษตรกรรมแล้ ว ปั จจุบนั ยังมีอาชีพด้ านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ (นายชลอ
ยังหัตถี ผช. ผญ. ม. 9 บ้ านปากเลข ต. พะโต๊ ะ สนทนากลุ่มเมื่อวันที่ 17 ก.ย. 2555) คือ การล่องแพแม่น ้า
หลังสวน โดยจะเปิ ดให้ ล่องแพเป็ นเวลาประมาณ 2 เดือน ในช่วงต้ นปี คือ เดือนม.ค. – ก.พ. ของทุกปี ซึ่ง

สถาบันวิจยั และให้ คาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
G:\แก้ไขรายงายวิจัยหลังสวน_3_15 ต.ค. 56\8.บทที่ 6 วิถีชิวิตของชุมชนต่อปัญหาอุทกภัย .doc

170

โครงการศึกษาวิจยั และพัฒนาวิถีชีวิตและบทบาทของชุมชนในพื ้นที่วิกฤติอทุ กภัย
กรณีศกึ ษาลุม่ น ้าภาคใต้

บทที่ 6
วิถีชีวิตของชุมชนต่อปั ญหาอุทกภัย

ทางเทศบาลตาบลพะโต๊ ะให้ การสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ดงั กล่าว โดยจัดกิจกรรมเทศกาลล่องแพ
พะโต๊ ะขึ ้นทุกปี
ด้ านการคมนาคม (นายสุรชัย สินพุก รองปลัด อบต. พะโต๊ ะ สนทนากลุ่ม เมื่อวันที่ 17
ก.ย. 2555) ทางหลวงหมายเลข 4006 ราชกรูด – หลังสวน เป็ นเส้ นทางหลักในการคมนาคมของคนพะโต๊ ะ
ที่จะเดินทางไป จ. ระนอง หรื อ อ. หลังสวน พาหนะที่ใช้ ในการเดินทางไปยังอาเภออื่นหรื อพื ้นที่ไกลๆ ใช้
รถยนต์เป็ นพาหนะในการเดินทาง และมีรถสองแถววิ่งระหว่างอาเภอพะโต๊ ะและอาเภอหลังสวน แต่หาก
เดินทางภายในหมู่บ้าน ตาบล หรื ออาเภอที่มีระยะทางไม่ไกลมาก ก็จะใช้ รถจักรยานยนต์ เป็ นพาหนะใน
การเดินทาง
6.1.2 กลางนา้
1) อดีตจนถึงอุทกภัยซีต้า
(นายสุธ รรม ทิพ ย์ ม โนสิ ง ห์ นายก อบต. ปั ง หวาน สัม ภาษณ์ เมื่ อวันที่ 9 เม.ย. 2556)
สภาพพื ้นที่ส่วนใหญ่ในเขต ต. พระรักษ์ และปั งหวาน อ. พะโต๊ ะ และพื ้นที่บางส่วนของ ต. หาดยาย และ
นาขา อ. หลังสวน เป็ นลักษณะพื ้นที่ป่าเขา และมีป่าไม้ อดุ มสมบูรณ์ ทางด้ านทิศเหนือของถนนสาย 4006
ราชกรูด  ระนองกับชุมพร และเป็ นสันปั นน ้า จากสภาพพื ้นที่ที่มีลกั ษณะเป็ นภูเขาสูงในเขต ต. ปั งหวาน
พื ้นที่นี ้จึงเป็ นต้ นน ้าของลาธารสายเล็กๆ ซึง่ ไหลมารวมกัน เป็ นลาคลองสาขาของคลองหลังสวน เช่น คลอง
ปั งหวาน คลองนูน คลองอาร์ คลองห้ วยใหญ่ คลองพังเหา เป็ นต้ น เช่นเดียวกับ ต. นาขา (นายสันติ จาเริ ญ
สุข เลขานุการนายก อบต. นาขา สัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 10 เม.ย. 2556) ที่มีภูเขานมสาว เป็ นต้ นน ้าของลา
ธารสายเล็กๆ และคลองมอง ซึ่งไหลมาบรรจบกับคลองหลังสวน แล้ วไหลออกสู่อ่าวไทยที่ปากน ้าหลังสวน
อย่างไรก็ตาม พื ้นที่ส่วนใหญ่ของ ต. นาขา และพื ้นที่บางส่วนของ ต. หาดยาย บริ เวณริ มแม่น ้าหลังสวนมี
ลักษณะเป็ นที่ราบลุ่ม (น.ส. ธัญธร เพชรโสม จนท. พัฒนาชุมชน อบต. หาดยาย สนทนากลุ่มเมื่อวันที่ 17
ก.ย. 2555)
เนื่องจากพื ้นที่กลางน ้า มีความแตกต่างทางด้ านภายภาพค่อนข้ างสูง พื น้ ที่บริ เวณภูเขาใน
อดีตจะมีผ้ คู นอาศัยอยู่ไม่มากนัก (นายสุธรรม ทิพย์มโนสิงห์ นายก อบต. ปั งหวาน สัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 9
เม.ย. 2556) เพราะพื น้ ที่ ส่วนใหญ่ มี ส ภาพเป็ นป่ าเขา ผู้คนจะอาศัยอยู่บริ เวณริ ม แม่นา้ หลัง สวน โดย
บ้ านเรื อนจะหันหน้ าไปยังแม่น ้าหลังสวน เพราะในอดีตยัง ไม่มีถนน การเดินทางจากเมืองหลังสวนมายัง
พื ้นที่หาดยาย ปั งหวาน หรื อพะรักษ์ จะเดินทางทางน ้า โดยถ่อเรื อขึ ้นมาตามลาน ้าหลังสวน ในอดีตมีผ้ คู น
อาศัยอยู่จานวนไม่มากนัก พื ้นที่ส่วนใหญ่จะเป็ นพื ้นที่ภูเขา พื ้นที่การเกษตรก็ยงั ไม่มีมาก ส่วนใหญ่จะทา
การเกษตรในบริ เวณพื ้นที่ ราบและพื ้นที่ใกล้ ๆ แม่น ้าหลังสวน พืชที่ปลูกส่วนใหญ่ ได้ แก่ กาแฟ มังคุด เงาะ
และทุเรี ยน ต่อมาในปี 2531 เริ่มมีคนจากถิ่นอื่นย้ ายเข้ ามาอยู่ในพื ้นที่มากขึ ้น เช่น คนจาก จ. สุราษฎร์ ธานี
สถาบันวิจยั และให้ คาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
G:\แก้ไขรายงายวิจัยหลังสวน_3_15 ต.ค. 56\8.บทที่ 6 วิถีชิวิตของชุมชนต่อปัญหาอุทกภัย .doc

171

โครงการศึกษาวิจยั และพัฒนาวิถีชีวิตและบทบาทของชุมชนในพื ้นที่วิกฤติอทุ กภัย
กรณีศกึ ษาลุม่ น ้าภาคใต้

บทที่ 6
วิถีชีวิตของชุมชนต่อปั ญหาอุทกภัย

นครศรี ธรรมราช และ อ. หลังสวน เริ่ มเข้ ามาจับจองพื ้นที่ทากินเพื่อปลูกกาแฟ แรงงานจากภาคอีสานเดิน
ทางเข้ ามารับจ้ างทาไร่ กาแฟ และอาศัยอยู่จนถึงปั จจุบนั เป็ นจานวนมาก เพราะรัฐบาลสนับสนุนให้ ปลูก
ประกอบกับราคากาแฟในขณะนันมี
้ ราคาสูงถึง กก. ละ 120 บาท ทาให้ มีคนอพยพเข้ าทาไร่ กาแฟในพื ้นที่
มากขึ ้น จากเดิมพื ้นที่การเกษตรจะอยู่เฉพาะบริ เวณที่ราบและริ มแม่น ้า จึงเริ่ มขยายไปยังพื ้นที่ป่าไม้ และ
ภูเขาสูงมากขึ ้น
การเดินทางในอดีต (นายสุธรรม ทิพย์มโนสิงห์ นายก อบต. ปั งหวาน สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 9
เม.ย. 2556) ก่อนมีทางหลวงสาย 4006 ราชกรูด - หลังสวน การเดินทางไปเมืองหลังสวน จะเดินทางทาง
น ้าเป็ นหลัก โดยใช้ การถ่อเรื อขึ ้น-ล่องตามคลองหลังสวน สาหรับการเดินทางภายในพื ้นที่จะใช้ วิธีการเดิน
เท้ าเป็ นส่วนใหญ่ แต่เมื่อมีทางหลวงสาย 4006 ราชกรูด - หลังสวน ประชาชนจึงเปลี่ยนจากการเดินทาง
ทางน ้ามาเดินทางทางถนนแทน การตังบ้
้ านเรื อนก็เริ่ มเปลี่ยนจากเดิมตังบ้
้ านเรื อนริ มแม่น ้าหลังสวน หัน
หน้ าบ้ านไปยังแม่นา้ หลังสวน ก็เ ปลี่ยนมาตังบ้
้ านเรื อนริ มถนน หันหน้ าบ้ านเข้ าถนนหันหลังบ้ านให้ กับ
แม่น ้าแทน
สาหรับพื ้นที่ตาบลนาขา (นายสันติ จาเริ ญสุข เลขานุการนายก อบต. นาขา สัมภาษณ์
เมื่อวันที่ 10 เม.ย. 2556) ซึง่ พื ้นที่สว่ นใหญ่มีลกั ษณะเป็ นที่ราบ ตังอยู
้ ท่ างทิศเหนือของ อ. หลังสวน มีพื ้นที่
ติดกับ ต. วังตะกอ แหลมทราย และบางน ้าจืด เป็ นชุมชนดังเดิ
้ มตังมาก่
้ อนสมัยรัชกาลที่ 5 มีผ้ คู นอาศัยอยู่
จานวนมาก การประกอบอาชีพในพื ้นที่ภเู ขาสูงจะมีการทาเหมืองแร่ดีบกุ สังเกตุได้ จากชื่อหมู่บ้านในเหมือง
ซึ่งบ่งบอกถึงการทาเหมืองแร่ในอดี ต สาหรับพื ้นที่ราบจะทานา ทาสวน โดยอาจกล่าวได้ ว่า เป็ นพื ้นที่ที่ทา
สวนผลไม้ เป็ นพื ้นที่แรกๆ ของประเทศไทย มีต้นมังคุดอายุ 100 ปี การทาสวนในอดีต จะรูปแบบที่แตกต่าง
จากปั จจุบนั คือ เป็ นสวนผสม มีทงั ้ มังคุด ทุเรี ยน เงาะ อยูใ่ นสวนเดียวกันและเป็ นพันธุ์พื ้นบ้ านทังหมด
้
จากการมีการทาเหมืองแร่ ดีบุกในพืน้ ที่ ทาให้ มีผ้ ูคนจากถิ่นอื่นอพยพมาทามาหากินใน
พื ้นที่จานวนมาก ทังจากภาคใต้
้
เช่น จ. สุราษฎร์ ธานี และนครศรี ธรรมราช เป็ นต้ น จากภาคกลาง อาทิ แม่
กลอง จ. สมุทรสงคราม เป็ นต้ น และคนจากภาคอีสาน
ด้ านการคมนาคม (นายสันติ จาเริ ญสุข เลขานุการนายก อบต. นาขา สัมภาษณ์ ระหว่าง
วันที่ 10 เม.ย. 2556) เนื่องจากเป็ นพื ้นที่ราบ ผู้คนจึงใช้ การเดินเท้ าและทางเกวียนเป็ นหลัก ในการเดินทาง
สัญจรไปยังที่ตา่ งๆ การตังบ้
้ านเรื อนจะตังห่
้ างกันในพื ้นที่ของตนเอง สาหรับการเดินทางไปยังจังหวัดต่างๆ
ผู้คนจะเดินทางโดยรถไฟ มีสถานรถไฟควนหินมุ้ย และมีเส้ นทางรถไปไปยังขุมเหมือง ม. 10 ตาบลใน
เหมือง ถนนหลักสายแรกของพืน้ ที่ คือ ถนนเพชรเกษม (http://th.wikipedia.org/wiki/ ถนนเพชรเกษม
สืบค้ นเมื่อวันที่ 20 เม.ย. 2556) ก่อสร้ างเสร็ จเมื่อปี 2493 ตัดจากกรุงเทพ ไปยัง อ. สะเดา จ. สงขลา ผู้คน
จึงใช้ ถนนเพชรเกษมเป็ นเส้ นทางในการเดินทางไปยังพืน้ ที่ต่างๆ มี ไฟฟ้าใช้ มาประมาณ 30 กว่าปี แล้ ว
(ประมาณปี 2520)
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2) หลังจากอุทกภัยซีต้าสิ ้นสุดจนถึงปั จจุบนั
ลักษณะภูมิประเทศของพื ้นที่กลางน ้ายังคงมีสภาพเช่นเดิม คือเป็ นบริ เวณ ต. พระรักษ์ ปั ง
หวาน และหาดยาย มีสภาพพื ้นที่เป็ นภูเขาสูงเป็ นส่วนใหญ่ มีพื ้นที่ราบบริ เวณริ มแม่น ้าหลังสวน และตาบล
นาขา ซึง่ พื ้นที่มีลกั ษณะเป็ นภูเขาสูงบริ เวณติดกับจังหวัดระนอง โดยพื ้นที่ส่วนใหญ่เป็ นที่ราบ แต่สภาพป่ า
ไม้ และความอุดมสมบูรณ์ของป่ าไม้ ลดลง (นายสุธรรม ทิพย์มโนสิงห์ นายก อบต. ปั งหวาน สัมภาษณ์เมื่อ
9 เม.ย. 2556) เพราะได้ เปลี่ยนสภาพจากป่ าไม้ เป็ นพื ้นที่เกษตรกรรมเชิงเดี่ยวมากขึ ้น กลายเป็ นพื ้นที่สวน
ยางพารา ปาล์มน ้ามัน เงาะ มังคุด และลองกอง รวมถึงไร่ กาแฟ เป็ นส่วนใหญ่ วิถีชีวิตของผู้คนเปลี่ยนไป
(นายสุธรรม ทิพย์มโนสิงห์ นายก อบต. ปั งหวาน สัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 9 เม.ย. 2556) ตามสถานการณ์การ
พัฒ นาของบ้ านเมื อง คือ เมื่อมี ถนน ไฟฟ้า นา้ ประปา การดารงชี วิตของผู้คนมี ความสะดวกสบายขึน้
จานวนประชากรในพื ้นที่มีมากขึ ้น โดยพื ้นที่ ต. พระรักษ์ (ซึ่งแยกไปจาก ต. ปั งหวาน) และปั งหวาน ถือได้
ว่าเป็ นชุมชนตังใหม่
้
มีผ้ คู นอพยพมาจากหลายจังหวัด ทังจากภาคใต้
้
และภาคอีสาน แต่พื ้นที่ ต. หาดยาย
และนาขา เป็ นชุมชนดังเดิ
้ ม ผู้คนส่วนใหญ่เป็ นคนพื ้นถิ่นที่อยู่อาศัยและทามาหากินในพื ้นที่มาตังแต่
้ สมัย
บรรพบุรุษ
ด้ า นการประกอบอาชี พ (แบบส ารวจข้ อ มูล ชุม ชน) จากการส ารวจข้ อ มูล ชุม ชนโดย
แบบสอบถามพบว่า ผู้คนจาก ต. พระรักษ์ ปั งหวาน หาดยาย และนาขา ส่วนใหญ่ทาอาชีพเกษตรกรรม
เป็ นอาชี พ หลัก พื ช ที่ ปลูก ส่ว นใหญ่ เ ป็ นพื ช สวน เช่น สวนยางพารา ปาล์ ม นา้ มัน ผลไม้ และไร่ กาแฟ
เนื่องจากราคายางพารา ปาล์มนา้ มัน และผลไม้ มีราคาสูง ทาให้ ผ้ คู นเลิกทานา เปลี่ยนพื ้นที่นามาเป็ น
พื น้ ที่ ส วนแทน จนมี คาพูด ที่ พูดกันเล่น ๆ ว่า “ปั จ จุบันนี ้ ไม่มี น าแล้ ว เมษาเลย” (นายสัน ติ จ าเริ ญสุข
เลขานุการนายก อบต. นาขา สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 10 เม.ย. 2556)
ด้ านการคมนาคม (จากการสังเกตของผู้ศกึ ษา) ปั จจุบนั ผู้คนใช้ ถนนเป็ นเส้ นทางหลักใน
การคมนาคม ทังนี
้ ้หากเป็ นการเดินทางเป็ นระยะทางไกลๆ หรื อต้ องไปต่างอาเภอหรื อจังหวัด จะใช้ รถยนต์
เป็ นพาหนะในการเดินทาง แต่หากเป็ นการเดินทางในระยะสัน้ หรื อภายในหมู่บ้าน ตาบล อาเภอ ผู้คนส่วน
ใหญ่จะใช้ รถจักรยานยนต์เป็ นพาหนะในการเดินทาง ปั จจุบนั สภาพถนนก็มีความสะดวกสบายมากขึน้
เส้ นทางหลักจะเป็ นถนนลาดยาง ส่วนเส้ นทางรองหรื อเส้ นทางภายในตาบล หมูบ่ ้ าน มีทงถนนลาดยางและ
ั้
ถนนคอนกรี ต มีเพียงส่วนน้ อยเท่านัน้ ที่ยงั เป็ นถนนลูกรังหรื อถนนดินอยู่
6.1.3 ปลายนา้
1) อดีตจนถึงอุทกภัยซีต้า
สภาพภูมิประเทศของพื ้นที่ปลายน ้าส่วนใหญ่เป็ นที่ราบลุ่มและที่ราบชายฝั่ ง มีเพียงบาง
พื ้นที่เท่านันที
้ ่สภาพภูมิประเทศมีลกั ษณะเป็ นภูเขาสูง คือ พื ้นที่ ต. บ้ านควน (นายไพศาล มีสมบัติ ปลัด
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อบต. บ้ านควน สนทนากลุ่ม เมื่ อวันที่ 18 ก.ย. 2555) ฝั่ ง ทิศตะวันตกของถนนเพชรเกษม ติดกับพื น้ ที่
ต. หาดยาย ชาวลุ่มน ้าหลังสวนจึงให้ คานิยามว่า พื ้นที่ ต. บ้ านควน บริ เวณภูเขาสูงเป็ นพื ้นที่ต้นน ้า เพราะ
เป็ นต้ นน ้าของลาธารสายเล็กๆ ที่ไหลรวมเป็ นคลองธัมมัง ซึง่ เป็ นคลองสาขาคลองหนึง่ ของคลองหลังสวน
เมืองหลังสวนนับได้ ว่า เป็ นเมืองที่มีผลไม้ มากมาย จนกลายเป็ นสินค้ าสาคัญ ผลไม้ ที่ขึ ้น
ชื่อของเมืองหลังสวน ได้ แก่ มังคุด เงาะ ทุเรี ย น ลางสาด มะพร้ าว มีการทานา เพื่อบริ โภคภายในครัวเรื อน
มีตลาดสาหรับค้ าขายและแลกเปลี่ยนสินค้ า (นายยงยุทธ อรุณโชติ อดีตประธานชุมชนวัดประสานนิกร อ.
หลังสวน สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 2556) ที่เมืองหลังสวน ซึ่งยังคงอยู่จนถึงปั จจุบนั นี ้ มีอายุ 100 กว่าปี
แล้ ว ในอดีตคนหลังสวนมี วิถีชีวิตที่ เ รี ยบง่ าย ทานา เพื่อบริ โภคภายในครอบครั ว และทาสวนผลไม้ ใ น
ลักษณะสวนผสม เพื่ อบริ โภค และหากเหลือจากบริ โภคก็ขายหรื อแลกเปลี่ ยนกับสินค้ าอื่ นๆ ในช่วงที่
ว่างเว้ นจากการทานา ก็จะถ่อเรื อขึ ้นไปยัง อ. พะโต๊ ะ เพื่อไปรับจ้ างทาเหมืองแร่ ร่อนแร่ หรื อเข้ าไปตัดหวาย
ตัดไผ่ในป่ าพะโต๊ ะ ล่องมาทางแม่น ้าหลังสวน เพื่อมาขายให้ กับชาวประมงที่ปากน ้าหลังสวน สาหรับพื ้นที่
ราบลุม่ เช่น ต. นาพญา บางมะพร้ าว และพ้ อแดง เดิมสภาพพื ้นที่เป็ นป่ าทังหมด
้
แล้ วเปลี่ยนมาเป็ นที่นา
ในอดีตผู้คนเมืองหลังสวนมีความสัมพันธ์อนั ดีตอ่ กัน (นายยงยุทธ อรุณโชติ อดีตประธาน
ชุมชนวัดประสานนิกร อาเภอหลังสวน สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 2556) มีการช่วยเหลือเกื ้อกูลกัน มีการ
เอาแรงกัน เช่น หากมีการดานา หรื อเกี่ยวข้ าว ก็จะไปลงแรงช่วยกันจนเสร็ จ หากบ้ านไหนมีงาน ไม่ว่าจะ
เป็ นงานศพ งานบวช หรื องานแต่งงาน เพื่ อนบ้ านก็จะไปช่วยงาน คือ ไปช่วยงานต่างๆ ที่สามารถช่วยได้
เช่น ไปช่วยเป็ นแม่ครัว ไปช่วยเสิร์ฟอาหาร ช่วยล้ างจาน เป็ นต้ น
จากการที่เมืองหลังสวนเป็ นแหล่งผลไม้ ที่ใหญ่ที่สดุ ในประเทศ และในช่วงปี 2531 รัฐบาล
ส่งเสริมให้ คนหลังสวนปลูกกาแฟเพื่อจาหน่าย ประกอบกับราคากาแฟมีราคาสูง คือ กก. ละ 120 บาท ทา
ให้ มีคนถิ่นอื่น เช่น คนนคร (คนจังหวัดนครศรี ธรรมราช) คนสุราษฎร์ (คนจังหวัดสุราษฎร์ ธานี ) มาทาสวน
ในเมืองหลังสวนมากขึ ้น และมีคนจากภาคอีสานเดินทางเข้ ามารับจ้ างทางานในสวนกาแฟ และอยู่เรื่ อยมา
จนเริ่มที่มีดนิ ทากินและมีสวนเป็ นของตัวเอง
สาหรับบริเวณปากน ้าหลังสวนซึง่ เป็ นพื ้นที่ที่มีชาวประมงอาศัยอยู่ วิถีชีวิตของชาวประมงใน
อดีตไม่ตา่ งจากปั จจุบนั มากนัก กล่าวคือ ผู้ประกอบอาชีพทาการประมง จะออกทะเลเพื่อหาปลามา
จาหน่ายและแลกเปลี่ยนกับสินค้ าอื่นๆ ที่อาเภอหลังสวน การออกทะเลในอดีตมีการใช้ เทคโนโลยี ไม่มาก
นัก ส่วนใหญ่จะใช้ ภมู ิปัญญาดังเดิ
้ ม คือ การออกทะเลจะอาศัยลมบกช่วยในการนาเรื อออกทะเลและลม
บกนาเรื อกลับเข้ ามายังฝั่ ง (http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type1/science03/
16/contents/p02.html ลมบกลมทะเล สืบค้ นเมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 2556) การสังเกตดวงดาวเป็ นเครื่ องนา
ทางในการออกทะเล และการสัง เกตที่ อยู่ของฝูง ปลา โดยการฉายไฟไปกระทบผื นน ้า หากมีพรายน ้า
กระพริบแสดงว่า มีฝงู ปลาในบริเวณนัน้ และการออกทะเลจะออกหลังเวลาเที่ยงคืน
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เนื่องจากหลังเที่ยงคืนปลาจะลอยน ้าทาให้ จบั ปลาได้ ง่ายขึ ้น (กรรมการสมาคมชาวประมง สนทนากลุ่ม เมื่อ
วันที่ 30 เม.ย.2556)
การเดินทางสัญจรไปมาในอดีต (นายยงยุทธ อรุณโชติ อดีตประธานชุมชนวัดประสานนิกร
อ. หลังสวน สัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 2556) หากจะไปอาเภอพะโต๊ ะคนหลังสวนจะเดินทางโดยใช้
วิธีการถ่อเรื อขึ ้นไปตามคลองหลังสวน เพื่อไปทาเหมืองแร่ หรื อเข้ าป่ าไปตัดไผ่ตดั หวายมาขายที่เมืองหลัง
สวน หากจะเดินทางไปยังตาบลอื่นๆ ใน อ. หลังสวน จะใช้ วิธีเดินเท้ า ขี่ม้า ใช้ เกวียนในการเดินทาง หรื อ
การพายเรื อหรื อถ่อแพ ไปตามลาคลองต่างๆ และหากจะเดินทางไปยังกรุ งเทพมหานคร หรื อจังหวัดอื่นๆ
จะเดินทางโดยทางรถไฟ สาหรับถนนสายหลักของเมืองหลังสวน คือ ถนนเพชรเกษม สร้ างเสร็ จเมื่อ พ.ศ.
2493 เส้ นทางกรุ งเทพมหานคร ไปยัง อ. สะเดา จ. สงขลา ส่วนไฟฟ้า (นายสันติ จาเริ ญสุข เลขานุการ
นายก อบต. นาขา สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 10 เม.ย. 2556) เข้ ามาพร้ อมๆ กับ ถนน แต่มีไฟฟ้าใช้ เฉพาะในเขต
เมืองเท่านัน้ พื ้นที่รอบนอกยังต้ องใช้ ตะเกียงน ้ามัน อ. หลังสวน เริ่มมีไฟฟ้าใช้ เกือบครบทุกหลังคาเรื อน เมื่อ
ประมาณ 30 กว่าปี ที่ผา่ นมา
2) หลังจากอุทกภัยซีต้าสิ ้นสุดจนถึงปั จจุบนั
สภาพบ้ านเมืองหลังสวน มีการเปลี่ยนแปลงจากอดีตไปพอสมควร (นายยงยุทธ อรุณโชติ
อดีตประธานชุมชนวัดประสานนิกร อ. หลังสวน สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 2556) ชุมชนมีความเจริ ญขึ ้น
มีบ้านเรื อนที่พักอาศัยและบริ ษัทห้ างร้ าน และโรงงานต่างๆ เกิดขึน้ มากมาย ชุม ชนโดยเฉพาะในเขต
เทศบาลมีลกั ษณะเป็ นชุมชนเมืองมากขึ ้น แต่พื ้นที่รอบนอกที่เป็ นที่ตงของต
ั้
าบลและหมู่บ้านต่างๆ ยังคงมี
ลักษณะเป็ นชุมชนชนบท ที่ผ้ คู นยังมีความสัมพันธ์ ช่วยเหลือเกื ้อกูลกันอยู่ แต่อาจไม่เท่ากับอดีต เนื่องจาก
วิถีชีวิตและการประกอบอาชีพที่เปลี่ยนไปจากในอดีต ปั จจุบนั นีก้ ารช่วยเหลื อกัน การลงแขก หรื อการ
ช่ว ยงานกัน ไม่มี ใ ห้ เ ห็ น แล้ ว (นายยงยุท ธ อรุ ณโชติ อดี ต ประธานชุม ชนวัด ประสานนิ ก ร อ. หลัง สวน
สัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 2556) ทุกอย่างต้ องมีค่าจ้ างค่าแรงเข้ ามาเกี่ยวข้ อง เช่น หากบ้ านใดมีงาน
จะต้ องมีการจ้ างแม่ครัว หรื อจ้ างร้ านอาหารมาทาอาหารให้ ภายในงาน
พื ้นที่เกษตรกรรมจากเดิมเป็ นการทาสวนแบบผสมผสาน ปลูกผลไม้ หลากหลายชนิดไว้ ใน
อาณาบริเวณของบ้ านเรื อน ปั จจุบนั ได้ เปลี่ยนเป็ นสวนผลไม้ ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นการเกษตรเชิงเดี่ยวคือ ปลูก
พืชเพียงชนิดเดียว ในปั จจุบนั นี ้ไม่เหลือพื ้นที่ทานาแล้ ว เพราะเกษตรกรได้ เปลี่ ยนจากการทานาไปทาสวน
ปาล์มน ้ามัน โดยเริ่ มเปลี่ยนพื ้นที่ทานาเป็ นสวนปาล์มน ้ามัน เมื่อปี 2540 (คุณธงชัย ไกรเจริ ญ เกษตรกร
เจ้ าของสวนปาล์ม สัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 9 เม.ย. 2556) เนื่องจากการส่งเสริ มของภาครัฐ ประกอบกับเมื่อปี
พ.ศ.2554 ปาล์มน ้ามันมีราคาสูงมาก ถึงกิโลกรัมละ5  6 บาท ทาให้ เกษตรกรเปลี่ยนมาปลูกปาล์มน ้ามัน
กันแทบทัง้ หมด โดยเฉพาะพื น้ ที่ ต. นาพญา และพ้ อแดง สาหรั บพื น้ ที่ ต. นาขา (นายสันติ จ าเริ ญสุข
เลขานุการนายก อบต. นาขา สัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 10 เม.ย. 2556) ต. แหลมทราย และวังตะกอ จะมีการ
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ปลูกพืชทังปาล์
้ มน ้ามัน ยางพารา และสวนผลไม้ โดยเฉพาะสวนทุเรี ยนพันธุ์หมอนทอง ซึ่งตาบลนาขา เป็ น
แหล่งผลิตทุเรี ยนพันธุ์หมอนทองส่งออกต่างประเทศ ทารายได้ ให้ กบั เกษตรกรปี ละนับพันล้ านบาท
สาหรับพื ้นที่บริ เวณปากนา้ หลังสวนนันวิ
้ ถีชีวิตของชาวประมงไม่ได้ แตกต่างจากในอดีต
มากนัก ยังคงมีวิถีการทาประมงเช่นเดิม คือ การประมงชายฝั่ งและการประมงเชิงพาณิชย์ การประมง
ชายฝั่ งเป็ นการใช้ เรื อประมงขนาดเล็กออกทะเลหาปลาในระยะทางไม่ไกลจากชายฝั่ งมากนัก ออกทะเลใน
เวลากลางคืนและกลับเข้ าฝั่ งในตอนเช้ า ซึ่งปั จจุบันประมงชายฝั่ งเริ่ มมีการนา Geographical Positioning
System (GPS) มาใช้ นาทาง การทาประมงเชิงพาณิชย์จะเป็ นการใช้ เรื อประมงขนาดใหญ่ออกทะเลหาปลา
เป็ นระยะทางไกลๆ มีการใช้ เทคโนโลยีมาช่วยในการทาประมงมากขึ ้น เช่น การใช้ โซน่าในการหาตาแหน่ง
ปลา เป็ นต้ น แต่การประมงเชิงพาณิชย์จะมีช่วงพักในช่วงมรสุม ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคมของทุกปี
เป็ นเวลา 3 เดือน
ในประเด็น การคมนาคม ปั จ จุบันคนหลัง สวนใช้ การคมนาคมทางบก คือ ใช้ ถนนเป็ น
เส้ นทางหลักในการเดินทางสัญจรไปมาทังภายในหมู
้
่บ้าน ตาบล และอาเภอ โดยใช้ รถยนต์เป็ นพาหนะใน
การเดินทางสาหรับการเดินทางเป็ นระยะทางไกลๆ และใช้ รถจักรยานยนต์สาหรับการเดินทางที่ มีระยะทาง
สัน้ ๆ แต่จากการสัง เกตของผู้ศึกษาพบว่า ในเขตเทศบาลเมื องหลัง สวน จะพบเห็นการใช้ รถยนต์เป็ น
พาหนะในการเดินทางแม้ ว่าจะเดินทางภายในเขตเทศบาลหรื อเดินทางเป็ นระยะทางสันๆ
้ ซึ่งคาดว่าจะมี
แนวโน้ มสูงขึ ้นในอนาคต ส่วนการคมนาคมทางน ้านัน้ ปั จจุบนั ไม่มีการคมนาคมทางน ้าแล้ วแต่ยงั มีการใช้
เรื อ เล็ ก ในการท าประมงชายฝั่ ง อยู่ เนื่ อ งจากการคมนาคมทางน า้ จากหลัง สวนไปพะโต๊ ะ ใช้ เวลา
ค่อนข้ างมาก เพราะต้ องถ่อแพไปตามลานา้ หลังสวน ซึ่งผู้ถ่อแพจะต้ องมีความชานาญในการบังคับแพ
พอสมควร ซึง่ ปั จจุบนั ไม่มีการสืบทอดวิธีการถ่อแพให้ กบั คนรุ่นหลังแล้ วเนื่ องจากการคมนาคมทางน ้าไม่ได้
รับนิยมแล้ วนั่นเอง สาหรับไฟฟ้า ปั จจุบนั นี ้ ชาวหลังสวนมีไฟฟ้าครบทุกหลังคาเรื อน (แบบสารวจข้ อมูล
ชุมชน) มีการดาเนินชีวิตที่สะดวกสบายมากกว่าอดีต

6.2 ปฏิทนิ วิถีชีวติ
ตารางที่ 6.1 แสดงปฏิทินวิถีชีวิตทางด้ านการประกอบอาชีพและประเพณีของประชาชนในพืน้ ที่ล่มุ นา้
คลองหลังสวน พบว่า ชาวบ้ านในชุมชนเป้าหมายในลุ่มนา้ หลังสวนทัง้ ต้ นนา้ กลางนา้ และปลายนา้ ส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเป็ นชาวสวน ปลูกปาล์มน ้ามัน ยางพารา มังคุด ทุเรี ยน เงาะ ลองกอง และมะพร้ าว สาหรับชุมชนที่
ตังอยู
้ ่ติดแม่นา้ หรื อชายฝั่ งทะเล จะประกอบอาชีพ เลี ้ยงสัตว์ เลี ้ยงปลาในกระชัง และทาประมงชายฝั่ ง ซึ่งการ
ประกอบอาชีพทาสวน และเลี ้ยงสัตว์ จะมีกิจกรรมด้ านการเกษตรตลอดทังปี
้ ในรู ปของการดูแลรักษา เช่น การใส่
ปุ๋ ย การถางหญ้ า การฉี ดพ่นยาฆ่าแมลง เป็ นต้ น และการเก็บเกี่ยวผลผลิต ส่วนการทาประมงทัง้ ประมงชายฝั่ ง
และการประมงเชิงพาณิชย์ จะมีช่วงเวลาในการออกเรื อหาปลาระหว่างเดือน ม.ค. - ก.ย. โดยจะพักการออกเรื อ
ในช่วงมรสุม ระหว่างเดือน ต.ค. - ธ.ค.
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ตารางที่ 6.1 แสดงปฏิทนิ วิถีชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชนในลุ่มนา้ คลองหลังสวน
กิจกรรมด้ านอาชีพ
เดือน
สวนยางพารา
สวนปาล์ ม
สวนผลไม้
(ต้ นนา้ /กลางนา้ /ปลายนา้ )
(ต้ นนา้ /กลางนา้ /ปลายนา้ )
(ต้ นนา้ /กลางนา้ /ปลายนา้ )
มกราคม กรี ดยาง : ปลายเดือนมกราคม เก็บเกี่ยวผลผลิตทุก 15 วัน ใส่ สวนทุเรี ยน ระหว่างรอทุเรี ยนให้ ผลผลิต
เริ่ มพั ก การกรี ดยางเพราะ ปุ๋ยบ ารุ ง ทุก 45 วัน สามารถ เกษตรกรจะต้ องดูแลโดยการรดน ้า ใส่ป๋ ยุ
ยางพาราผลัดใบหมดต้ น
เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ ตลอดทังปี
้
กาจัดวัชพืชและแมลงศัตรูพืช ตัดแต่งกิ่ง
สวนมัง คุด ระหว่า งรอมังคุด ให้ ผลผลิต
เกษตรกร ดูแลสวนโดยการรดนา้ กาจัด
วัชพืชและแมลงศัตรูพืช
กุมภาพันธ์ พั ก ก า รก รี ด ย า ง เ นื่ อ ง จ า ก เก็บเกี่ยวผลผลิตทุก 15 วัน ใส่ สวนทุเรี ยน ระหว่างรอทุเรี ยนให้ ผลผลิต
ยางพาราผลัดใบหมดต้ น
ปุ๋ยบ ารุ ง ทุก 45 วัน สามารถ เกษตรกรจะต้ องดูแลโดยการรดน ้า ใส่ป๋ ยุ
เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ ตลอดทังปี
้
กาจัดวัชพืชและแมลงศัตรู พืช ตัดแต่งกิ่ง
สวนมัง คุด ระหว่า งรอมังคุด ให้ ผลผลิต
เกษตรกร ดูแลสวนโดยการรดนา้ กาจัด
วัชพืชและแมลงศัตรูพืช
มีนาคม พัก การกรี ด ยางเนื่ อ งจากยาง เก็บเกี่ยวผลผลิตทุก 15 วัน ใส่ สวนทุเรี ยน ระหว่างรอทุเรี ยนให้ ผ ลผลิต
พาราผลัด ใบหมดต้ น และเริ่ ม ปุ๋ยบ ารุ ง ทุก 45 วัน สามารถ เกษตรกรจะต้ องดูแลโดยการรดน ้า ใส่ป๋ ยุ
แตกใบใหม่
เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ ตลอดทังปี
้
กาจัดวัชพืชและแมลงศัตรูพืช ตัดแต่งกิ่ง
สวนมัง คุด ระหว่า งรอมังคุด ให้ ผลผลิต
เกษตรกร ดูแลสวนโดยการรดนา้ กาจัด
วัชพืชและแมลงศัตรูพืช
เมษายน พั ก ก า รก รี ด ย า ง เ นื่ อ ง จ า ก เก็ บ เกี่ ย วผลผลิ ต ทุ ก 15 วั น สวนทุเรี ยน ระหว่างรอทุเรี ยนให้ ผลผลิต
ยางพาราผลัดใบ ใบที่แตกยอด ใส่ป๋ ยบ
ุ ารุ งทุก 45 วัน สามารถ เกษตรกรจะต้ องดูแลโดยการรดน ้า ใส่ป๋ ยุ
เริ่ ม กลายเป็ นใบแก่ : ปลาย เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ ตลอดทังปี
้
กาจัดวัชพืชและแมลงศัตรู พืช ตัดแต่งกิ่ ง
เดื อ นเมษายน ในบางปี เริ่ ม
สวนมัง คุด ระหว่า งรอมังคุด ให้ ผลผลิต
กรี ดยางได้ เริ่ มใส่ป๋ ุย จะใส่ป๋ ุย
เกษตรกร ดูแลสวนโดยการรดนา้ กาจัด
ในฤดูฝน
วัชพืชและแมลงศัตรูพืช
พฤษภาคม กรี ดยางพารา / ใส่ป๋ ยบ
ุ ารุงต้ น เก็ บ เกี่ ย วผลผลิ ต ทุ ก 15 วั น สวนทุเรี ยน ทุเรี ยนเริ่ มผลิดอกออกผล ต้ น
ใส่ป๋ ยบ
ุ ารุ งทุก 45 วัน สามารถ ฤดูฝน เริ่ ม ใส่ป๋ ุยบ ารุ ง ต้ น และดอกสวน
เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ ตลอดทังปี
้
มัง คุด มัง คุดเริ่ ม ผลิด อกออกผล ใส่ป๋ ุย
บารุงต้ นและดอก
มิถนุ ายน กรี ดยางพารา / ใส่ป๋ ยบ
ุ ารุงต้ น เก็ บ เกี่ ย วผลผลิ ต ทุ ก 15 วั น สวนทุเรี ยน ฤดูฝน ทุเรี ยนเริ่ มผลิดอกออก
ใส่ป๋ ยบ
ุ ารุ งทุก 45 วัน สามารถ ผล เกษตรกรต้ องตัดแต่งไม่ให้ มีผลทุเรี ยน
เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ ตลอดทังปี
้
มากเกินไป เพื่อควบคุณภาพของทุเรี ยน
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ตารางที่ 6.1 (ต่ อ)
เดือน

สวนยางพารา
(ต้ นนา้ /กลางนา้ /ปลายนา้ )

กิจกรรมด้ านอาชีพ
สวนปาล์ ม
(ต้ นนา้ /กลางนา้ /ปลายนา้ )

มิถนุ ายน
(ต่อ)
กรกฎาคม

กรี ดยางพารา

เก็บเกี่ยวผลผลิตทุก 15 วัน
ใ ส่ ปุ๋ ย บ า รุ ง ทุ ก 4 5 วั น
สามารถเก็ บเกี่ ยวผลผลิตได้
ตลอดทังปี
้

สิงหาคม

กรี ดยางพารา

กันยายน

กรี ดยางพารา

ตุลาคม

กรี ดยางพารา

เก็บเกี่ยวผลผลิตทุก 15 วัน
ใ ส่ ปุ๋ ย บ า รุ ง ทุ ก 4 5 วั น
สามารถเก็ บเกี่ ยวผลผลิตได้
ตลอดทังปี
้
เก็บเกี่ยวผลผลิตทุก 15 วัน
ใ ส่ ปุ๋ ย บ า รุ ง ทุ ก 4 5 วั น
สามารถเก็ บเกี่ ยวผลผลิตได้
ตลอดทังปี
้
เก็บเกี่ยวผลผลิตทุก 15 วัน
ใ ส่ ปุ๋ ย บ า รุ ง ทุ ก 4 5 วั น
สามารถเก็ บเกี่ ยวผลผลิตได้
ตลอดทังปี
้
เก็บเกี่ยวผลผลิตทุก 15 วัน
ใ ส่ ปุ๋ ย บ า รุ ง ทุ ก 4 5 วั น
สามารถเก็ บเกี่ ยวผลผลิตได้
ตลอดทังปี
้
เก็บเกี่ยวผลผลิตทุก 15 วัน
ใ ส่ ปุ๋ ย บ า รุ ง ทุ ก 4 5 วั น
สามารถเก็ บเกี่ ยวผลผลิตได้
ตลอดทังปี
้

พฤศจิกายน กรี ดยางพารา

ธันวาคม

กรี ดยางพารา : ยางพาราเริ่ ม
ผลัดใบ

สวนผลไม้
(ต้ นนา้ /กลางนา้ /ปลายนา้ )
สวนมังคุด ใส่ป๋ ุยเพื่อให้ ผลิดอกออกผล
และกาจัดวัชพืช เริ่ มเก็บเกี่ยวผลผลิต
สวนทุ เ รี ยน ฤดู ฝ น ผลทุ เ รี ยนก าลั ง
เจริ ญ เติ บ โต เกษตรกรต้ อ งดูแ ล ก าจัด
วั ช พื ช และป้ องกั น โรค เริ่ มเก็ บ เกี่ ย ว
ผลผลิต
สวนมังคุด รดน ้า กาจัดวัชพืช เก็บเกี่ยว
ผลผิต
สวนทุเรี ยน เก็บเกี่ยวผลผลิต
สวนมัง คุด ดูแ ลสวน ก าจัด วัช พื ช เก็ บ
เกี่ยวผลผลิต
สวนทุเรี ยน เก็บเกี่ยวผลผลิต
สวนมัง คุด เก็ บ เกี่ ย วผลผลิต เริ่ มใส่ป๋ ุย
เพื่อความสมบูรณ์ของต้ นและกาจัดวัชพืช
สวนทุ เ รี ย น ปลายฤดู ฝ น ผลผลิ ต หมด
เ ก ษ ต ร ก ร ใ ส่ ปุ๋ ย บ า รุ ง ต้ น อี ก ค รั ้ ง
สวนมังคุด ใส่ป๋ ยเตรี
ุ ยมความพร้ อมของ
การออกดอก ตัดแต่งกิ่ง กาจัดวัชพืช
สวนทุ เ รี ย น เกษตรกรดู แ ลสวนทุ เ รี ย น
กาจัดวัชพืช
สวนมังคุด เกษตรกรดูแลสวน กาจัดวัชพืช
ตัดแต่งกิ่ง
สวนทุ เ รี ย น เกษตรกรดู แ ลสวนทุ เ รี ย น
กาจัดวัชพืช

ที่มา : แบบสารวจข้ อมูลพื ้นฐานชุมชน
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1) สวนยางพารา
การทาสวนยางพารา ใน 1 ปี ชาวสวนมีช่วงเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิต (กรี ดยาง) ประมาณ 9 เดือน
ระหว่างเดือนมิ .ย.  ก.พ. และมีระยะเวลาการปิ ดหน้ ายางให้ ต้นยางพาราพักประมาณ 3  4 เดือน
ระหว่างเดือน ก.พ.  พ.ค. หรื อ ปลายเดือน ก.พ.  ปลายเดือน เม.ย. ซึ่งเป็ นช่วงฤดูแล้ งที่ต้นยางพารามี
การผลัดใบ ให้ น ้ายางน้ อย และในช่วงที่ยางพาราเริ่ มผลิยอดอ่อนจะไม่มีน ้ายาง เกษตรกรจึงนิยมพักหน้ า
ยางในช่วงฤดูแล้ งของทุกปี
2) สวนปาล์มน ้ามัน
การทาสวนปาล์มน ้ามัน ต้ องดูแลบารุงต้ นปาล์มตลอดทังปี
้ เพราะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ ทงั ้
ปี ชาวสวนปาล์มสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิต (แทงปาล์ม) ทุก 15 วัน และบารุงต้ นปาล์มโดยการใส่ป๋ ยทุ
ุ กๆ
45 วัน
3) สวนผลไม้
การทาสวนผลไม้ จะต้ องมีการบารุงดูแลรักษา โดยการแผ้ วถางหญ้ า การใส่ป๋ ยุ การรดน ้า ตลอด
ทังปี
้ ผลไม้ เช่น ทุเรี ยน มังคุด เงาะ ลองกอง เกษตรกรจะเก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงเดือน มิ .ย.  ต.ค.ของทุก
ปี แต่ผลไม้ บางชนิด เช่น กล้ วยเล็บมือนาง เป็ นต้ น สามารถเก็บผลผลิตได้ ตลอดทังปี
้
4) การเลี ้ยงสัตว์/เลี ้ยงปลาในกระชัง
เป็ นกิจกรรมที่เกษตรกรต้ องทาต่อเนื่องตลอดทังปี
้ เช่นเดียวกับการทาสวน
5) การทาประมง
การประมงชายฝั่ งเป็ นการออกไปหาปลาในทะเลในเวลากลางคืนกลับมาในตอนเช้ า โดยใช้ เรื อ
ขนาดเล็กและออกไปไม่ไกลจากชายฝั่ งมากนัก ดังนันชาวประมงจึ
้
งสามารถออกเรื อได้ ตลอด ยกเว้ นในช่วง
มรสุม ส่วนการประมงเชิงพาณิชย์เป็ นการประมง ที่ ใช้ เรื อขนาดใหญ่ออกหาปลาในทะเลลึกเป็ นระยะ
ทางไกลๆ และมีเทคโนโลยีในการเดินเรื อหาปลา เช่น ใช้ โซน่าร์ ในการหาตาแหน่งปลา จะมีช่วงเวลาการ
ออกเรื อเช่นเดียวกับประมงชายฝั่ ง และพักในช่วงฤดูมรสุมเช่นเดียวกัน
จากข้ อมูลที่กล่าวมาข้ างต้ น สามารถสรุปได้ วา่ วิถีชีวิตของประชาชนในลุม่ น ้าคลองหลังสวน สาหรับ
ช่วงก่อนและหลังอุทกภัยซีต้าในอดีตและปั จจุบนั มีความแตกต่างกันในประเด็นต่างๆ ดังนี ้
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1) สภาพความอุดมสมบูรณ์ของพื ้นที่ป่า
ในพื ้นที่ต้นน ้าและกลางน ้า ความอุดมสมบูรณ์ ของพื ้นที่ป่าต้ นน ้าในปั จจุบนั ลดลง กลายสภาพ
จากป่ าเป็ นพื ้นที่การเกษตร (สวนยางพารา ผลไม้ และปาล์มน ้ามัน รวมถึงไร่กาแฟ)
สาหรับพื ้นที่ปลายน ้า สภาพพื ้นที่ได้ มีความเปลี่ยนแปลงมาเป็ นระยะๆ โดยระยะเริ่ มแรกเปลี่ยน
จากพื ้นที่ป่าไม้ ธรรมชาติ เป็ นพื ้นที่นา และสวนผลไม้ ปั จจุบนั ไม่มีพื ้นที่นาในเมืองหลังสวนแล้ ว มีเพียง สวน
ผลไม้ ยางพารา และปาล์มน ้ามัน นอกจากนี ้ ชุมชนที่มีการตังบ้
้ านเรื อนอยู่รวมกันหนาแน่น บริ เวณขันใน
้
เขตเทศบาล และมีแนวโน้ มว่าจะขยายตัวเพิ่มขึ ้นตามแนวถนนเพชรเกษม สังเกตได้ จากการมีบรรษัทข้ าม
ชาติขนาดใหญ่ มาลงทุนในพื ้นที่ เช่น บริษัท เทสโกโลตัส และโฮมมาร์ ท เป็ นต้ น
2) การคมนาคม
การคมนาคมของประชาชนในลุ่มน ้าคลองหลังสวนมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก จากเดิมที่ใช้
การเดินเท้ า ขี่ม้า นัง่ เกวียน รวมถึงการเดินทางทางน ้า โดยถ่อเรื อไปตามคลองหลังสวน หรื อลาน ้าสาขา
ต่างๆ การคมนาคมแบบเดิมไม่มีให้ เห็นแล้ วในลุ่มน ้าหลังสวน ในปั จจุบนั ผู้คนใช้ รถยนต์ รถจักรยานยนต์
เป็ นหลักในการเดินทางสัญจรไปมา
3) ความสัมพันธ์ของคนในชุมชน
คนลุ่มน ้าคลองหลังสวนส่วนใหญ่ยงั มีลกั ษณะเป็ นชาวชนบท ซึ่งผู้คนยังมีความสัมพันธ์อนั ดีต่อ
กัน แต่ก็เปลี่ยนแปลงจากในอดีตบ้ าง เนื่องจากสภาพของวิถีชีวิตและการประกอบอาชีพ ซึ่งทาให้ ผ้ คู นมี
เวลาว่างให้ กบั ชุมชนน้ อยลง
4) การเกษตรกรรม
การประกอบอาชีพเกษตรกรรมของคนในลุม่ น ้าคลองหลังสวนได้ เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต ซึ่งเดิม
เป็ นการทาการเกษตรเพื่อบริ โภค เช่น การปลูกข้ าว และปลูกผลไม้ หลากหลายชนิด ในอาณาบริ เวณบ้ าน
เพื่อบริโภค มีวิถีชีวิตเรี ยบง่าย ปั จจุบนั ได้ เปลี่ยนวิถีการผลิตเป็ นการปลูกพืชเชิงเดี่ยว เพื่อสร้ างรายได้ ให้ กบั
ครอบครัว
5) บทบาทของหน่วยราชการในท้ องถิ่น
อบต. มีบทบาทในการพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานของชุมชน ทังในด้
้ านของถนน ไฟฟ้า น ้าประปา
และการให้ บ ริ ก ารและช่ว ยเหลื อ ประชาชน ในกรณี เ กิ ด พิ บัติ ภัย ในชุม ชนได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว และทัน ต่อ
สถานการณ์มากขึ ้นกว่าอดีต ซึง่ ยังไม่มี อบต.
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6) ความเข้ มแข็งของชุมชน
จากการศึกษาข้ อมูลชุมชนพบว่า พื ้นที่ลมุ่ น ้าคลองหลังสวนเป็ นพื ้นที่ ซึ่งมีทนุ ทางสังคมสูง เพราะ
ผู้นาชุมชน อบต. เทศบาล หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้ นน ้า ให้ ความสาคัญต่อปั ญหาที่เกิด ขึ ้นในชุมชน และ
สร้ างการมี ส่วนร่ วมของประชาชน ส าหรั บบริ หารจัดการชุม ชนและแก้ ปัญหาต่างๆ ที่ เกิ ดขึน้ ในชุม ชน
นอกจากนี ้ยังมีการประยุกต์ภูมิปัญญาท้ องถิ่นหรื อวัฒนธรรมท้ องถิ่น ในการบริ หารจัดการปั ญหาต่างๆ ที่
เกิดขึ ้นในชุมชน ซึง่ รวมถึงปั ญหาพิบตั ภิ ยั ที่เกิดขึ ้นในชุมชนด้ วย

6.3 ภูมปิ ัญญาท้ องถิ่นในการจัดการปัญหาอุทกภัย
จากการศึกษาข้ อมูลลุ่มน ้าหลังสวนพบว่า ลุ่มน ้าหลังสวนเป็ นพื ้นที่ที่มีทุนทางสังคม ประกอบด้ วย
ทุนมนุษย์หรื อทรัพยากรมนุษย์ กล่าวคือ ลุ่มนา้ หลังสวนมีผ้ นู าทัง้ ที่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ เช่น
ผู้ใหญ่บ้าน นายก อบต. เจ้ าหน้ าที่ภาครัฐ และชาวบ้ านในพื ้นที่ ที่ร่วมมือกันในการจัดการปั ญหาอุทกภัยที่
เกิ ด ขึน้ ในชุม ชน ทุน ทางภูมิ ปั ญ ญาและวัฒ นธรรม กล่า วคื อ ลุ่ม น า้ หลัง สวน มี ภูมิ ปั ญ ญาที่ ส าคัญ ๆ
หลากหลายภูมิปัญญาในการบรรเทาปั ญหาอุทกภัยหรื อการปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกับอุทกภัยที่เกิดขึ ้นในพื น้ ที่
และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ กล่าวคือ ลุม่ น ้าหลังสวนเป็ นลุม่ น ้าขนาดเล็กมีระยะทางจากต้ นน ้าถึงปลาย
น ้าประมาณ 100 กิโลเมตร พื ้นที่ต้นน ้าและกลางน ้ามีลกั ษณะเป็ นภูเขาสูงสลับซับซ้ อนสลับที่ราบเชิงเขา
ลาดเอียงไปยังที่ราบชายฝั่ งทะเลซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออก ทาให้ เกิดปั ญหาน ้าท่วมขังในพื ้นที่น้อยแต่จะเกิด
ปั ญหาดินสไลด์ในพื ้นที่ต้นน ้าและกลางน ้า ซึ่งก่อให้ เกิดความเดือดร้ อนแก่ประชาชนในพื ้นที่เป็ นอย่างมาก
แต่เนื่องจากปั จจุบนั มีการสร้ างถนนทังสายหลั
้
ก (ถนนเพชรเกษม) และถนนสายรองในพื ้นที่ ซึ่งถนนบาง
สายตัดขวางทางเดินของน ้า ทาให้ เกิดปั ญหาน ้าท่วมสูงและท่วมขังในพื ้นที่เป็ นเวลานาน
จากการลงพื น้ ที่ ศึกษาข้ อมูล พบว่า ประชาชนในพื น้ ที่ ลุ่ม นา้ หลัง สวน มี การปรั บตัว และนาภูมิ
ปั ญญาที่มีในท้ องถิ่นมาประยุกต์ใช้ เพื่อบริ หารจัดการ ป้องกัน บรรเทา รับมือ และลดความเดือนร้ อนจาก
ปั ญหาอุทกภัยที่เกิดขึ ้นในพื ้นที่ รายละเอียดดังนี ้
6.3.1 ต้ นนา้
จากการลงพื น้ ที่ของคณะที่ปรึ กษา เพื่อเก็ บรวบรวมและศึกษาข้ อมูลภาคสนาม และการ
สัมภาษณ์ผ้ รู ้ ูในพื ้นที่ พบว่า แนวปฏิบตั ทิ ี่ดีในการบริหารจัดการปั ญหาอุทกภัยในพื ้นที่ ได้ แก่ การสร้ างฝาย
ต้ นนา้ เพื่อชะลอนา้ และอนุรักษ์ ดิน การปลูกหญ้ าแฝกเพื่อป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง และการปลูก
ต้ นไม้ ในสวนยางพารา รายละเอี ย ดของแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ซึ่ ง ได้ จา กการสั ม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก
นายพงษา ชูแ นม หัว หน้ าหน่ว ยอนุรั ก ษ์ แ ละจัด การต้ น น า้ พะโต๊ ะ เมื่ อ วัน ที่ 3 พ.ค. 2556 และข้ อ มูล
การศึกษาชุมชนของมัญชีรรัตน์ เอกศักดิส์ ิริ (2555) มีดงั นี ้
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1) การสร้ างฝายต้ นน ้าเพื่อชะลอน ้าและอนุรักษ์ดนิ
หน่วยอนุรักษ์ และจัดการต้ นนา้ พะโต๊ ะ โดยการน าของ นาย พงศา ชูแ นม หัวหน้ าหน่ว ย
อนุรักษ์และจัดการต้ นน ้าพะโต๊ ะ เป็ นแกนนาและประสานความร่วมมือกับประชาชนในพื ้นที่ เพื่อสร้ างฝาย
ต้ นน ้าไว้ ที่บริเวณต้ นน ้าของทุกคลอง (ดูจากรูปที่ 6.1) ฝายชนิดนี ้ส่วนใหญ่เป็ นฝายแบบกึ่งถาวร ที่ใช้ ต้นทุน
ในการก่อสร้ างต่าแต่มีความคงทนพอสมควร ฝายต้ นน ้าทาหน้ าที่ช่วยกักเก็บน ้าให้ อยู่บนผิวดินได้ นาน เพิ่ม
ความชุ่มชื ้นให้ กับผิวดิน ช่วยชะลอไม่ให้ หิน ตะกอนดินและแร่ ธาตุ ไหลลงสู่ปลายนา้ เร็ วเกินไป อันเป็ น
สาเหตุให้ ลาคลองตื ้นเขิน ช่วยลดความเร็ วของน ้า ไม่ให้ ไหลเร็ วเกินไป จนทาให้ ตลิ่งพัง นอกจากช่วยชะลอ
ความรุนแรงของน ้าและป้องกันการชะล้ างหน้ าดินแล้ ว ฝายต้ นน ้าในบางพื ้นที่ยงั เป็ นแหล่งกักเก็บน ้า เพื่อ
จัดทาระบบประปาภูเขา โดยการต่อท่อพีวีซีจากแหล่งกักเก็บน ้าไปยังหมู่บ้าน เพื่อช่วยให้ ชาวบ้ านมีน ้าใช้
ในครัวเรื อนและมีน ้าใช้ ในฤดูแล้ ง (ข้ อมูลจากการสัมภาษณ์ นาย พงศา ชูแนม เมื่อวันที่ 3 พ.ค. 2556 และ
มัญชีรรัตน์ เอกศักดิส์ ิริ, 2555)

ที่มา: มัญชีรรัตน์ เอกศักดิ์สิริ (2555)

ภาพที่ 6.1 ฝายต้ นนา้ ที่บ้านสะพานสอง ม.6 ต. ปากทรง
2) การปลูกหญ้ าแฝกเพื่อป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง
ปั ญหาเกี่ ยวเนื่องจากอุทกภัย ที่สาคัญอีกปั ญหาหนึ่ง คือ ปั ญหาการกัดเซาะ ทาให้ ตลิ่งริ ม
คลองหลังสวนในพื ้นที่ต้นน ้าพังทลายลงเป็ นอย่างมาก ส่งผลให้ คลองตื ้นเขิน และพื ้นที่การเกษตรริ มคลอง
สูญหายไปเป็ นจานวนมาก เพื่ อที่จะบรรเทาความเดือดร้ อนจากปั ญหาการกัดเซาะ หน่วยอนุรักษ์ และ
จัดการต้ นน ้าพะโต๊ ะ ร่วมกับกลุ่มจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และประชาชนในพื ้นที่ ซึ่งได้ รับความเดือดร้ อน
เห็นถึง ความส าคัญของการอนุรักษ์ ดิน และความอุดมสมบูรณ์ ของต้ นนา้ ได้ ร่วมมื อกันปลูกหญ้ าแฝก
บริ เวณริ มคลองหลังสวน โดยใช้ หญ้ าแฝกหอม หรื อแฝกกลุ่ม (Vetiveria zizanioides (Linn.) Nash. สาย
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พันธุ์สุราษฎร์ ธานี (http://www.cnr-1.com/fag.html สืบค้ นเมื่อวันที่ 3 พ.ค. 2556) ซึ่งเหมาะสม สาหรับ
ปลูกริมตลิ่งแม่น ้าหลังสวน
ประโยชน์ที่ได้ รับจากการปลูกหญ้ าแฝก คือ การอนุรักษ์ หน้ าดินและพืน้ ดินบริ เวณริ มตลิ่ง
ไม่ให้ พงั ทลายลงแม่นา้ หลังสวน ทาให้ แม่น ้าตื ้นเขิน อนุรักษ์ ปลาในคลองบริ เวณวังปลาและส่งเสริ มการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเทศในพื ้นที่ต้นน ้าพะโต๊ ะด้ วย
3) การปลูกต้ นไม้ ในสวนยางพารา
เนื่องจากการปลูกยางพาราตามหลักวิชาการเกษตรแผนใหม่ ทาให้ สวนยางพาราเป็ นพื ้นที่
เกษตรเคมีเชิงเดี่ยวเต็มรูปแบบ กล่าวคือ ต้ นยางพาราถูกปลูกเป็ นแนวตรงกันตลอดทังสวน
้
พื ้นที่ระหว่าง
ร่ อ งสวนยางถูกแผ้ วถางให้ เ ป็ นพื น้ ที่ เ ตี ยนโล่ง ไม่มี วัช พื ช ที่ จ ะมาแย่ง ปุ๋ย ซึ่ง เกษตรกรหว่านให้ กับ ต้ น
ยางพารา ประกอบกับรากของต้ นยางพาราเป็ นระบบรากชันเดี
้ ยว ไม่มีรากแก้ ว เมื่อฝนตกและเกิดน ้าท่า
น ้าท่าก็จะไหลหลากรวดเร็ว ทาให้ เกิดอุทกภัยอย่างฉับพลัน พร้ อมกันนี ้ยังชะล้ างและกัดเซาะหน้ าดิน ส่งผล
ให้ เกิดดินถล่ม ยิ่งกว่านันทั
้ นทีที่สิ ้นสุดฤดูฝน ภัยแล้ งก็จะเกิดขึ ้นอย่างรวดเร็ ว เพราะปริ มาณน ้าฝนที่ซึมลง
ไปเก็บกักในดินมีน้อย
ดังนัน้ เพื่อเป็ นการแก้ ปัญหาต่างๆ ซึง่ เป็ นผลกระทบจากการทาสวนยางพาราแบบเกษตรเคมี
เชิงเดี่ยว หน่วยอนุรักษ์ และจัดการต้ นน ้าพะโต๊ ะ จึงได้ เสนอวิธีการปลูกต้ นไม้ ร่วมกับต้ นยางพารา ให้ เป็ น
ลักษณะป่ ายาง (สวนยางพาราซึ่งเป็ นพื ้นที่ต้นไม้ หลากหลาย ที่มีเรื อนยอดแบบป่ า คือ มีต้นไม้ หลายระดับ
ในสวนยางพารา) ป่ ายางจึงเป็ นทางออกที่ดีที่สดุ ในการลดความเสี่ยงด้ านความสมดุลระบบนิเวศ (ข้ อมูล
จากการสัมภาษณ์ นาย พงศา ชูแนม ทางโทรศัพท์ เมื่อวันที่ 3 พ.ค. 2556) พงศา ชูแนม (2555) พบว่า การ
ปลูกต้ นไม้ ในสวนยางพาราก่อให้ เกิดแหล่งอาหารธรรมชาติ เนื่องจากเมื่อมีการปลูกต้ นไม้ ประเภทไม้ ยืนต้ น
ในสวนยางพารา ทาให้ ความชุ่มชื ้นเพิ่มขึ ้น ปริ มาณการกาจัดวัชพืชด้ วยการไถหรื อสารเคมีหยุดลง ทาให้
เกิ ดการปรับตัวและฟื ้นฟูสภาพนิเวศตามธรรมชาติ ซึ่ง เป็ นการฟื ้นคืนด้ วยพืช พรรณและสิ่ งมี ชี วิต (พื ช
อาหารและสมุนไพร)
ในประเด็นการบริ หารจัดการน ้า ซึ่งเป็ นประเด็นที่โครงการฯนี ้สนใจ ป่ ายาง ซึ่งมีต้นไม้ นานา
พรรณในสวนยาง ทาให้ น ้าหลากไหลช้ าลง ลดผลกระทบของอุทกภัยแบบฉับพลัน ชะลอการสูญเสียหน้ า
ดิน และลดความสูญเสียจากการพังทลายของดิน นอกจากนี ้เมื่อน ้าไหลช้ าลง ก็จะทาให้ ฝนซึมลงไปในดิน
มากขึ ้น ส่งผลให้ ความรุนแรงจากวิกฤติการณ์ภยั แล้ งลดลงด้ วย
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6.3.2 กลางนา้
จากการลงพื น้ ที่ของคณะที่ปรึ กษา เพื่อเก็ บรวบรวมและศึกษาข้ อมูลภาคสนาม และการ
สัมภาษณ์ผ้ รู ้ ู ในพื ้นที่ พบว่า แนวปฏิบตั ิที่ดีในการบริ หารจัดการปั ญหาอุทกภัยในพืน้ ที่ ได้ แก่ เครื อข่ าย
เตือนธรณีพบิ ัตภิ ัย ตาบลปั งหวาน รายละเอียดของแนวปฏิบตั ิที่ดี ซึ่งได้ จากการสัมภาษณ์เชิงลึก นายสุ
ธรรม ทิพย์มโนสิงห์ นายก อบต. ปั งหวาน เมื่อวันที่ 10 เม.ย. 2556 มีดงั นี ้
สภาพพื ้นที่ของ ต. ปั งหวาน ส่วนใหญ่มีลกั ษณะเป็ นภูเขาสูงและสลับซับซ้ อน เมื่อมี ฝนตก
หนักในพืน้ ที่ก็จะมีโอกาสที่จะเกิดอุทกภัยและดินถล่ม ในปี 2548 กรมทรั พยากรธรณี ได้ เข้ ามาสารวจ
สภาพทางธรณีพื ้นดินในปั งหวาน และได้ ประกาศให้ ปังหวานเป็ นพื ้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม จากนันทางกรม
้
ทรัพยากรธรณีจงึ ได้ เข้ ามาติดตังสถานี
้
วดั ปริมาณน ้าฝน 3 สถานี
- ครอบคลุมพื น้ ที่ บ้ านส้ มควาย ม.1 บ้ านทอนพงษ์ ม. 5 และ บ้ านท่าแพ ม. 6 โดย
กาหนดให้ ผช. ผญ. นาย วุฒิชยั ช่างแก้ ว เฝ้าระวัง สังเกตปริมาณน ้าฝน และเตือนภัย
- ครอบคลุมพื ้นที่ บ้ านคลองนูน ม. 4 บ้ านคลองอาร์ ม. 7 และ บ้ านห้ วยใหญ่ ม. 8 สาหรับ
มิสเตอร์ เตือนภัย ได้ แก่ ผช. ผญ. นายพิทกั ษ์ สวัสดี
- ครอบคลุมพื ้นที่ บ้ านพังเหา ม. 2 และบ้ านสร้ างสมบูรณ์ ม. 9 โดยกาหนดให้ ส.อบต.
นายคมตะวัน สร้ างแก้ ว เป็ นมิสเตอร์ เตือนภัย พร้ อมทังสร้
้ างเครื อข่ายเตือนธรณีพิบตั ิภยั และจัดทาแผนที่
เครื อข่ายเตือนธรณีพิบตั ิภยั ซึ่งแสดงข้ อมูลพื ้นที่เสี่ยง ที่อยู่ของสมาชิกเครื อข่าย ข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องอื่นๆ (ดู
ภาพที่ 6.2) เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลเครื อข่าย และให้ ประชาชนใช้ อ้างอิงยามเผชิญภัยพิบตั ิ
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ภาพที่ 6.2 แผนที่แสดงตาแหน่ งบ้ านเครือข่ ายแจ้ งเหตุธรณีพบิ ัตภิ ัย ต. ปั งหวาน
เมื่อใดก็ตามที่ฝนตกเกินค่าฝนวิกฤติ ซึ่งโครงการฯแนะนาให้ ใช้ 120 มม. และมีความเสี่ยงต่อ
การเกิดปั ญหาแผ่นดินถล่ม มิสเตอร์ เตือนภัยจะออกประกาศ แจ้ งเตือนไปยังประชาชนซึ่งอาศัยอยู่ในพื ้นที่
เสี่ยงภัย และแจ้ งข่าวมายัง อบต. เพื่อประกาศแจ้ งเตือนภัยดินถล่ม โดยช่องทางสื่อ สารต่างๆ ในส่วนของ
อบต. นอกเหนื อจากการประสานความร่ ว มมื อกับ มิ สเตอร์ เตื อนภัย อบต.จะสนับสนุนกาลัง คน วัส ดุ
อุปกรณ์ และพาหนะ สาหรับช่วยเหลือและอพยพประชาชน ไปยังพื ้นที่ปลอดภัย
อบต. ได้ ใ ห้ ค วามส าคัญ กับ โครงการและกิ จ กรรมต่า งๆของเครื อ ข่ า ยฯ โดยบรรจุไ ว้ ใ น
แผนปฏิบตั ิงานประจาปี ของ อบต. เพื่อจัดสรรงบประมาณรองรับ ผลสาเร็ จในการเชื่อมประสานระหว่าง
เครื อข่ายฯ กับ อบต. ทาให้ เครื อข่ายฯสามารถทากิจกรรมการบริ หารจัดการธรณี พิบตั ิภัยได้ อย่างยั่งยืน
เป็ นต้ นแบบของแนวทางปฏิบตั ิที่ดี ในการบริ หารจัดการอุทกภัย ทังในท้
้ องถิ่นของตัวเอง ชุมชนอื่ นๆ และ
สอดประสานกันทัว่ ทังลุ
้ ม่ น ้าต่อไป
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6.3.3 ปลายนา้
จากการลงพื น้ ที่ของคณะที่ปรึ กษา เพื่อเก็ บรวบรวมและศึกษาข้ อมูลภาคสนาม และการ
สัมภาษณ์ ผ้ ูร้ ู ในพืน้ ที่ พบว่า แนวปฏิบตั ิที่ดีในการบริ หารจัดการปั ญหาอุทกภัยในพื ้นที่ ได้ แก่ การสร้ าง
บ้ านลอยนา้ การปลูกไผ่ เพื่อชะลอความแรงของนา้ และศูนย์ เตือนภัยพิพับัติเทศบาลเมืองหลัง
สวน รายละเอียดของแนวปฏิบตั ทิ ี่ดี ซึง่ ได้ จากการสัมภาษณ์เชิงลึก นายธงชัย ไกรเจริ ญ เจ้ าของบ้ านลอย
น ้า เมื่อวันที่ 9 เม.ย. 2556 นายไพศาล มีสมบัติ ปลัด อบต. บ้ านควน เมื่อวันที่ 6 พ.ค. 2556 และนาย
สมชาย สาเภาอินทร์ หัวหน้ าฝ่ ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองหลังสวน เมื่อวันที่ 4 พ.ค.
2556 มีดงั นี ้
1) การสร้ างบ้ านลอยน ้า
พืน้ ที่ ม. 14 ต. นาพญา เป็ นที่ราบลุ่ม ซึ่งขนาบด้ วยคลองสาขาของคลองหลัง สวน 3 สาย
(คลองน ้าขาว คลองกง และคลองมะกา) ชาวบ้ านในชุมชนมักประสบปั ญหาอุทกภัย เนื่องจากน ้าล้ นตลิ่ง
เป็ นประจาเกือบทุกปี (โดยปกติปีละ 2 ครัง้ ) ในช่วงฤดูน ้าหลาก ตังแต่
้ เดือน ก.ย. – พ.ย. แต่ละครัง้ ท่วมลึก
4 – 5 ม. อย่างไรก็ตามหลังจากปี 2540 ซึ่ง อ. หลังสวนประสบปั ญหาน ้าท่วมใหญ่ เพราะอิทธิพลของพายุ
ซีต้าพัดผ่านพื ้นที่ สภาพดินฟ้าอากาศเริ่ มเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ ชดั ฝนไม่ตกตามฤดูกาล ปั ญหาอุทกภัย
ขึ ้นอยู่กับพายุจรเป็ นหลัก ถ้ าช่วงเวลาใดมีพายุจรเคลื่อนตัวผ่านชุมชน พื ้นที่ก็จะประสบปั ญหาน ้าท่วมสูง
อย่างฉับพลัน นาน 2 – 3 วัน ได้ (เช่น เหตุการณ์น ้าท่วมต้ นปี 2555 เป็ นต้ น)
ปั ญ หาอุท กภัย ได้ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความเดื อดร้ อนแก่ ช าวบ้ า นในชุม ชนเป็ นอย่า งมาก ข้ า วของ
เครื่ องใช้ ในบ้ านเสียหาย ต้ องขนย้ ายข้ าวของเครื่ องใช้ ขึน้ ที่สูง หรื อขนออกจากพืน้ ที่ ประสบภัย อยู่เป็ น
ประจา ทาให้ เสียทังแรงงาน
้
ค่าใช้ จ่าย และเวลาในการขนย้ าย เพื่อลดผลกระทบของปั ญหาอุทกภัย นาย
ธงชัย ไกรเจริญ จึงได้ ริเริ่มก่อสร้ างบ้ านลอยน ้าด้ วยตัวเอง(ดูจากภาพที่ 6.3) โดยประยุกต์แนวคิดจากเรื อน
แพร้ านอาหาร ที่ อ. หลังสวน คุณธงชัย งบประมาณในการก่อสร้ างบ้ านประมาณ 30,000 บาท (ข้ อมูลจาก
การสัมภาษณ์เชิงลึก นาย ธงชัย ไกรเจริญ เมื่อวันที่ 9 เม.ย. 2556)
บ้ านลอยน ้าลักษณะเป็ นบ้ านไม้ หลังคามุงด้ วยสังกะสี ด้ านล่างของพื ้นบ้ านนาถังน ้า (ไม่ต้อง
บรรจุน ้า) มาผูกติด ตัวบ้ านตังอยู
้ ่บนเสาปูน 6 ต้ น เสาปูนเหล่านี ้ทาหน้ าที่รับแรงในแนวตัง้ (น ้าหนักบ้ าน
และถังนา้ ) กล่าวคือ รองรับตัวบ้ าน และป้องกันไม่ให้ ถังนา้ ตกลงสู่พืน้ ดิน เพราะอาจทาให้ ถังนา้ ชารุ ด
เสียหาย มีน ้าซึมเข้ าไปในถังได้ เพื่อรับแรงในแนวราบ (แรงจากคลื่น) ซึ่งมากระทาที่ตวั บ้ าน บ้ านลอยน ้านี ้
ได้ ถูกยึดโยงไว้ กับต้ นปาล์มและเสาบ้ านหลัก โดยใช้ เชือก เมื่อเกิดปั ญหานา้ ท่วม บ้ านลอยนา้ ก็จะปรับ
ระดับ ให้ สงู ขึ ้นตามระดับน ้าที่ทว่ มขังในพื ้นที่ เมื่อน ้าลดลง ตัวบ้ านลอยน ้าก็จะลอยลงมาตามระดับน ้า แล้ ว
มาวางตรงเสาปูนพอดี
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บ้ านลอยน ้านี ้เป็ นประโยชน์ตอ่ ครอบครัวไกรเจริ ญมาก เพราะข้ าวของเครื่ องใช้ ไม่ได้ รับความ
เสียหาย ไม่ต้องเปลืองค่าใช้ จา่ ยในการขนย้ าย และครอบครัวสามารถปรับเปลี่ยนการใช้ ชีวิต ให้ อยู่ในบ้ าน
ลอยน ้าได้ หากระยะเวลาน ้าท่วมไม่เกิน 1 สัปดาห์

ภาพที่ 6.3 บ้ านลอยนา้ ของ นาย ธงชัย ไกรเจริญ
2) การปลูกไผ่เพื่อชะลอความแรงของน ้า
ข้ อมูลจากการสัมภาษณ์ นาย ไพศาล มีสมบัติ ปลัด อบต. บ้ านควน เมื่อวันที่ 4 พ.ค. 2556
พบว่า สภาพพื ้นที่ บ้ านทับวัง ม. 16 ต. บ้ านควน มีสภาพพื ้นที่เป็ นภูเขาสูงสลับซับซ้ อน เมื่อมีฝนตกหนักใน
พื ้นที่ ประชาชนมักได้ รับความเดือดร้ อน จากปั ญหาการกัดเซาะ เนื่องจากน ้าป่ าไหลหลากอย่างรวดเร็ ว ทา
ให้ สะพาน ท่อลอดถนน บ้ านเรื อน และพื ้นที่เกษตรกรรม ได้ รับความเสียหาย ยิ่งไปกว่านัน้ ความรุนแรงของ
กระแสน ้ายังได้ กดั เซาะตลิ่งของคลองทับวัง (บ้ านทับวัง) ทาให้ สญ
ู เสียต้ นไม้ ริมตลิ่งในช่วงแรกของปั ญหา
จากนันเมื
้ ่อไม่มีรากต้ นไม้ ยึดเหนี่ยวดินไว้ น ้าหลากจึงได้ กดั เซาะเข้ าไปในที่ดินริ มคลอง ทาให้ ชาวบ้ านซึ่ง
เป็ นเจ้ าของที่ดนิ ริมคลองสูญเสียที่ดนิ ไปเป็ นจานวนมาก
ดังนัน้ อบต. บ้ านควน ร่วมกับชุมชนบ้ านทับวัง จึงมีแนวคิดในการปลูกไผ่ชะลอน ้า (ได้ รับการ
คัดเลือกเป็ นโครงการนาร่องดังภาพที่ 8.2) บริ เวณริ มแม่น ้า ลาคลอง และลาห้ วยต่างๆ ไม่ให้ น ้าหลากไหล
เร็วเกินไป และกัดเซาะจนตลิ่งพัง เพื่อบรรเทาปั ญหาการกัดเซาะ ผลพลอยได้ เกี่ยวกับการบริ หารจัดการน ้า
ที่สาคัญอีกประการหนึ่งคือ ในอดีตไผ่ริมตลิ่งถูกใช้ เป็ นสัญญาณเตือนอุทกภัยสาหรับชาวบ้ าน เพราะมี
เสียงดังขณะเกิดการหักโค่น ยามน ้าหลากมา ไผ่ทาให้ น ้ามีโอกาสซึมลงไปในดินมากขึ ้น เนื่องจากไหลช้ าลง
จึงทาให้ น ้าขาดแคลนน้ อยลงในฤดูแล้ ง นอกจากนี ้ไผ่ยงั ช่วยอนุรักษ์ดนิ อีกด้ วย
เพื่อให้ แนวปฏิบตั ินี ้ยัง่ ยืน การดาเนินการต้ องปลูกฝั งความรู้ สึกการเป็ นเจ้ าของต้ นไผ่ให้ กับ
ชุมชน และให้ ชุมชนดูแล และใช้ ประโยชน์อื่นๆ (อาหาร งานจักสานสาหรับประดับตกแต่งบ้ าน และงาน
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สร้ างบ้ านเรื อน) จากต้ นไผ่ได้ ดังนันพั
้ นธุ์ไผ่ที่เลือกใช้ จาเป็ นต้ องเป็ นพันธุ์อเนกประสงค์ คือ ไผ่ตงลืมแล้ ง
[ข้ อมูลจากการโทรสอบถาม คณะผู้รับผิดชอบโครงการนาร่อง: โครงการปลูกไผ่เพื่อชะลอความแรงของน ้า
(ต. บ้ านควน)] ซึง่ เหมาะทังต่
้ อการบริหารจัดการปั ญหาการกัดเซาะ และประโยชน์อื่นๆ ดังกล่าวข้ างต้ น นัน่
คือ ควรต้ องเป็ นไผ่ ซึ่งมีระบบรากซึ่งยึดเหนี่ยวดินได้ ดี หน่อโต สามารถนามาประกอบอาหารได้ และลาไม้
ไผ่ต้องสามารถใช้ ในงานจักสาน ประดับตกแต่ง หรื อสร้ างบ้ านเรื อนได้ การที่ จะมี พันธุ์ ไผ่ที่ต้องการให้
เพียงพอกับการใช้ งาน จาเป็ นต้ องส่งเสริมให้ ประชาชนเพาะกล้ าต้ นไผ่ขาย ซึ่งเป็ นการสร้ างรายได้ ให้ กบั คน
ในพื ้นที่ได้ อีกทางหนึง่
3) ศูนย์เตือนภัยพิบตั เิ ทศบาลเมืองหลังสวน
ข้ อมูลจากการสัมภาษณ์ นาย สมชาย สาเภาอินทร์ หน. ฝ่ ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลเมืองหลังสวน เมื่อวันที่ 4 พ.ค. 2556 สรุปได้ วา่ พื ้นที่ อ. หลังสวน เกิดอุทกภัยเกือบทุกปี บางปี เกิด
อุทกภัยแบบฉับพลัน ประชาชนเตรี ยมตัวรับมือไม่ทนั ทาให้ เกิดความเสียหายแก่บ้านเรื อนและทรัพย์สิน
เป็ นจานวนมาก สาเหตุหลักประการหนึ่ง ซึ่งทาให้ ไม่พร้ อมในการรับมือกับอุทกภัย คือ จุดเฝ้าระวัง (เช่น
สถานีวดั น ้าฝน-น ้าท่า และไม้ วดั ระดับน ้าที่ตอม่อสะพาน เป็ นต้ น ) ยังไม่ครอบคลุมทังพื
้ ้นที่ล่มุ น ้าคลองหลัง
สวน และอุปกรณ์การเตือนภัยต่างๆขาดแคลน อีกทังสถานการณ์
้
อทุ กภัยในปั จจุบนั รุ นแรง และแปรปรวน
กว่าสภาพน ้าท่วมในอดีตมาก เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก นอกจากนีบ้ ุคลากรที่เกี่ยวข้ อง
(เจ้ าหน้ าที่ อบต. และผู้นาชุมชนในพืน้ ที่ ) ก็ยงั ไม่มีความรู้ ความสามารถ ในการใช้ อุปกรณ์ต่างๆข้ างต้ น
อย่างมีประสิทธิภาพ
ดังนัน้ เพื่อให้ ประชาชนได้ รับข่าวสารในการเตือนภัยได้ รวดเร็ ว เอื ้อต่อการเตรี ยมความพร้ อม
ในการรับมือกับอุทกภัย ทาให้ ลดความสูญเสียทังชี
้ วิตและทรัพย์สิน เทศบาลเมืองหลังสวนจึงได้ พฒ
ั นา
ระบบติดตามและเตือนอุทกภัย โดยกาหนดให้ เจ้ าหน้ าที่ของฝ่ ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทาหน้ าที่
ติดตามสถานการณ์ในคลองหลังสวน จากเว็บไซต์ http://hydro-8.com/ ของสานักอุทกวิทยาและบริ หาร
จัดการน ้า เขต 8 กรมชลประทาน เว็บไซต์นี ้จะรายงานระดับน ้าของสถานี X.213 สะพานพะโต๊ ะ พะโต๊ ะ
และ X.212 ถ. ลูกเสือ หลังสวน ระบบนี ้สามารถบอกระยะเวลา ซึ่งน ้าหลากเดินทางจากพะโต๊ ะถึงหลังสวน
ถ้ าน ้าในคลองหลังสวนมีปริ มาณปกติ น ้าจะใช้ เวลาเดินทางจากพะโต๊ ะมาถึงหลังสวน ประมาณ 16  17
ชม. แต่ถ้าน ้ามาก (สูง 3  4 ม.) จะใช้ เวลาเพียง 8 ช.ม. ยิ่งถ้ าน ้าสูงถึง 7 ม. เวลาเดินทางจะลดลงเหลือ
เพียง 4 ช.ม. (ดูภาพที่ 5.8)
ถ้ าหากน ้าในคลองหลังสวนที่พะโต๊ ะมีปริ มาณสูงในระดับวิกฤติ (ตังแต่
้ 47.9 ม. รทก เป็ นต้ น
ไป) ทางเทศบาลหลังสวนจะแจ้ งเตือนไปยังประชาชน ผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ เช่น แจ้ งเตือนทางเสียง
ตามสาย รถประชาสัมพันธ์ เคลื่อนที่ และทางวิทยุท้องถิ่น เป็ นต้ น หากทางเทศบาลแจ้ งเตือน ให้ อพยพ
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ประชาชนในเขตเทศบาล ก็ขอประชาชนให้ ความร่ วมมือ ในการขนย้ ายข้ าวของเครื่ องใช้ ไปเก็บไว้ ในที่สูง
หรื อที่ปลอดภัย ทาให้ สามารถลดความเสียหายจากปั ญหาอุทกภัยที่เกิดขึ ้นได้
อย่างไรก็ตามแนวคิดของการใช้ แ บบจาลองของกรมชลประทาน เพื่อใช้ บอกระยะเวลา นา้
หลากที่ไหลจากพะโต๊ ะถึงหลังสวนช่วงเกิดอุทกภัยนัน้ อาจมีความคลาดเคลื่อนได้ เนื่องจากระยะทางจาก
อ.พะโต๊ ะ ถึง อ.หลังสวน มีระยะทางประมาณ 70 กิโลเมตร ระหว่างทาง มีคลองสาขาแยกออกไปเป็ น
จานวนมาก นอกจากนี ้ ตาแหน่งของการเฝ้าระวัง ที่ติดตังไม้
้ วดั ระดับน ้า ที่สามารถใช้ การได้ มีอยู่ 2 จุด
ดังนัน้ อาจเป็ นสาเหตุที่ทาให้ ระยะเวลาน ้าหลาก และระดับน ้ามีความคลาดเคลื่อนได้ ดังนันเมื
้ ่อนักวิจยั
ทรัพยากรน ้าชุมชน ซึง่ เป็ นคนในพื ้นที่ได้ เสนอโครงการเสริ มประสิทธิภาพการเตือนภัย เป็ นโครงการนาร่อง
โดยการติดตังไม้
้ วัดระดับนา้ เพิ่มอีก 2 จุด ที่สะพานนาคฉัตรี ย์ บริ เวณกลางนา้ และสะพานหลวงโรง
น ้าแข็ง บริเวณปลายน ้า ทาให้ ตาแหน่งการเฝ้าระวังระดับน ้าท่ามีมากขึ ้น ความแม่นยาในการเฝ้าระดับน ้า
มีมากขึ ้น นับเป็ นการเสริมประสิทธิภาพการเฝ้าระวังระดับน ้า เพื่อป้องกันอุทกภัยบริ เวณลุ่มน ้าคลองหลัง
สวนได้ มากขึ ้น นับเป็ นกรณีศกึ ษาให้ เห็นอย่างชัดเจนที่โครงการนาร่องเกิดประโยชน์กบั การป้องกันอุทกภัย
ในพื ้นที่ได้ อย่างชัดเจน
แนวปฏิ บัติที่ ดีต่างๆที่ กล่าวมาแล้ วข้ างต้ น ควรที่ จ ะน ามาแลกเปลี่ ยน เรี ยนรู้ และปฏิ บัติ
ร่วมกันระหว่างชุมชน เพื่อที่จะเสริ มศักยภาพและบทบาทของชุมชน ให้ สามารถบริ หารจัดการอุทกภัยใน
พื ้นที่ลมุ่ น ้าหลังสวนได้ อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

6.4 ผลวิเคราะห์ การปรับตัว/การเปลีย่ นแปลงวิถีชีวติ ของชุมชนเพือ่ รับมือกับปัญหาอุทกภัย
จากข้ อ มูล วิถี ชี วิ ต ปั ญ หาอุท กภัย และการจัดการปั ญ หาอุท กภัย ที่ ก ล่า วมาแล้ ว ตารางที่ 6.2
แสดงผลการวิเคราะห์ การปรับตัวและการเปลี่ยนวิถีชีวิตของชุมชนเพื่อรับมือกับปั ญหาอุทกภัยได้ ดงั นี ้
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ตารางที่ 6.2 แสดงการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและการปรับตัวของชุมชนเพื่อรับมือกับปั ญหาอุทกภัย
วิถีชีวิต

การเปลี่ยนแปลง
อดีตจนถึงอุทกภัยซีต้า

หลังอุทกภัยซีต้า

การปรับตัว

สภาพชุมชน
1. ข้ อมูลประชากร

ก่อนปี พ.ศ. 2530 คนในพื ้นที่ เ ริ่ ม มี ค น จ า ก ถิ่ น อื่ น ทั ้ง จ า ก เริ่ มมีจานวนประชาชนมากขึ ้นทังที
้ ่
ส่วนใหญ่เป็ นคนดังเดิ
้ ม
ภาคใต้ ภาคกลางและภาคอีสาน เป็ นคนพืน้ ถิ่นและที่อพยพมาจาก
อพยพเช้ ามาอยู่ในพื ้นที่
จัง หวัดอื่ น ๆ ประชาชนในพื น้ ที่ มี
การปรับตัวและสามารถอยู่ร่วมกัน
ได้ โดยไม่เกิดความขัดแย้ ง
2. การตังบ้
้ านเรื อน ก่อนปี 2506 (ยังไม่ถนนสาย การตัง้ บ้ า นเรื อนเริ่ ม มี ลัก ษณะ จ านวนบ้ านเรื อ นเพิ่ ม ขึ น้ มี ก าร
ราชกรู ด หลัง สวน) ชาวบ้ า น แบบชุมชนเมืองมากขึ ้น มีการตัง้ เปลี่ยนจากเดิมตังบ้
้ านริ มแม่น ้ามา
ส่ ว นใหญ่ ตั ง้ บานเรื อนริ ม บ้ านเรื อนเรี ย งรายตามริ มถนน เป็ นตัง้ บ้ านเรื อนริ มะถนน เพราะ
แ ม่ น ้ า ลั ก ษ ณ ะ ก า ร ตั ้ ง บางพื ้นที่มีการตังบ้
้ านเรื อนรุ กล ้า การสัญจรทางถนนสะดวกกว่าทาง
บ้ านเรื อนจะตั ง้ ห่ า งกั น ใน พื น้ ที่ ส าธารณะ เช่ น ล าคลอง น า้ และมี ก ารขยายตั ว และตั ง้
บริ เวณของตัวเอง
ทางระบายนา้ หรื อมีการถมทาง บ้ านเรื อนในพื ้นที่ภเู ขาสูงเพิ่มขึ ้น
ระบายน ้าของกรมทางหลวง เพื่อ
ตังบ้
้ านเรื อนหรื อทาทางเข้ าออก
บ้ านเรื อน
3. พื น้ ที่ ป่ าแ ล ะ พื น้ ที่ ป่ ายั ง คงมี ค วามอุ ด ม
พื ้นที่การเกษตร
สมบูรณ์ พื ้นที่การเกษตรส่วน
ใหญ่อยู่ไม่ไกลจากบ้ านเรื อน
และแม่น ้า

เ ริ่ ม มี ก าร บุ ก รุ ก พื น้ ที่ ป่ าที่ มี
ลัก ษณะสู ง ชั น เพื่ อ ปลู ก พื ช ผล
ทางการเกษตร และการปลูกพืช
เชิงเดี่ยว ทาให้ พืน้ ที่ป่าลดลง ไม่
มี ป่ าคอยท าหน้ า ที่ ช ะลอความ
แรงของน า้ ที่ ไ หลลงสู่แ ม่น า้ ท า
ให้ เกิดปั ญหาดินสไลด์ และการ
พังทลายของดิน

ระบบสาธารณูปโภค
1. ไฟฟ้า
พ.ศ. 2510 เริ่ มมีไฟฟ้าใช้ แต่ มีไฟฟ้าใช้ ครบทุกหลังคาเรื อน
ไม่ครบทุกหลังคาเรื อน
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พื ้นที่ป่าลดจานวนลงเนื่องจากการ
บุกรุ กแผ้ วถางเป็ นพื ้นที่การเกษตร
ส่งผลต่อปั ญหาการเกิดอุทกภัยใน
พื ้นที่

ประชาชนมี ไ ฟฟ้ าใช้ ทุ ก หลั ง คา
เรื อน วิถีชีวิตมีความสะดวกสบาย
มากขึ ้น
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ตารางที่ 6.2 (ต่ อ)

วิถีชีวิต
2. ถนน

การเปลี่ยนแปลง
อดีตจนถึงอุทกภัยซีต้า
หลังอุทกภัยซีต้า
มีถนนเพชรเกษม พ.ศ. 2493 มีถนนหลักและถนนในรองในทุก
มี ถ นนราชกรู ด – หลั ง สวน หมูบ่ ้ าน ทาให้ การเดินทางสัญจร
พ.ศ. 2506
ไปมาสะดวกกว่าในอดีต แต่ถนน
บางสายมี ลั ก ษณะกี ด ขวาง
ทางเดิ น ของน า้ เป็ นสาเหตุ
ส าคัญ ของปั ญ หาน า้ ท่ วมขังฝั่ ง
ตะวันตกของถนน

การประกอบอาชีพ
1. ทานา
เ ดิ ม ท าน าเ พื่ อ บ ริ โภ ค ใ น พื น้ ที่ ท าน าล ด ล ง เ นื่ อ ง จ า ก
ครัวเรื อน
เปลีย่ นไปปลูกพืชสวน ซึง่ เป็ นพืช
เศรษฐกิจและมีรายได้ มากกว่า
2. สวนผลไม้
มีการปลูกผลไม้ หลากหลาย การปลูกผลไม้ หลากหลายชนิ ด
ชนิด เช่น มังคุด เงาะ ทุเรี ยน ใน
มะพร้ าว ลางสาด เป็ นต้ นใน บริ เวณยังคงมีให้ เห็นอยู่ แต่ส่วน
บริ เ วณบ้ าน เพื่ อ บริ โ ภคใน ใหญ่ ไ ด้ เ ปลี่ ย นเป็ นการท าสวน
ครัวเรื อน
ผลไม้ เพื่ อจาหน่าย เพราะผลไม้
เป็ นสิ น ค้ า เกษตรที่ จ าหน่ า ยได้
ราคาดี
3. สวนกาแฟ
ปี 2530 มีการปลูกกาแฟกัน การปลูก กาแฟลดลง เนื่ องจาก
มากในพื น้ ที่ ลุ่ม น า้ หลัง สวน ราคาลดลง และผลไม้ ป ระเภท
เพราะกาแฟราคา และรัฐบาล อื่นราคาดีกว่า แต่ยงั มีสวนกาแฟ
สนับสนุนให้ ปลูก
ให้ เห็นอยู่บ้าง
4. สวนยางพารา
การทาสวนยางพารายังมีใ ห้ มี ก ารท าสวนยางพาราจ านวน
เห็นไม่มากนัก
มากในพื ้นที่ต้นน ้า และกลางน ้า
5. เหมืองแร่
มีการทาเหมืองแร่ ดีบุก ภูเขาสูง ตัง้ แต่ ปี พ.ศ. 2530 หมดสัมปทาน
ในบริ เวณต้ นน ้าและกลางน ้า
เหมื องแร่ แต่ พื น้ ที่ เหมื องเดิ มไม่
สาม าร ถใ ช้ ป ระโยช น์ ไ ด้ อี ก
เพราะมีสภาพเป็ นบ่อลึก
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การปรับตัว
การเดิ น ทางสัญ จรไปมามี ค วาม
สะดวกมากขึน้ ชาวบ้ านส่วนใหญ่
มีพ าหนะในการเดิน ทางเป็ นของ
ตัวเอง คือ รถจักรยานยนต์ และ/
หรื อรถยนต์ และมีรถประจาทาง มี
รถไฟ ท าให้ การเดิ น ทางสะดวก
มากกว่าในอดีต
ในอดี ต การท าเกษตรกรรมส่ ว น
ใหญ่เป็ นการทาการเกษตรเพื่อการ
บริ โภคในครั ว เรื อน ปั จจุ บั น ได้
เปลี่ยนเป็ นการทาการเกษตรเพื่ อ
จาหน่าย รู ปแบบการเกษตรกรรม
มีลกั ษณะเป็ น
การปลูกพืชเชิงเดี่ยว ซึง่ ส่งผล
ต่อปั ญหาอุทกภัยในพื ้นที่
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วิถีชีวิต
ปั ญหาอุทกภัย

การเปลี่ยนแปลง
อดีตจนถึงอุทกภัยซีต้า
ในอดีตปั ญหาอุทกภัยจะเกิ ด
ในช่ วงฤดูน า้ หลาก ปั ญหาที่
เกิ ด ขึ น้ จ ะมี ทั ง้ ปั ญ หาดิ น
สไลด์ เ นื่ อ งจากสภาพพื น้ ที่
เป็ นภูเขาสูงและน ้าท่วมขังใน
ตอ น ป ล าย น า้ เนื่ อ ง จ าก
สภาพพื ้นที่เป็ นที่ราบลุม่
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หลังอุทกภัยซีต้า
ปั ญหาอุ ท กภั ย ในเพิ่ ม ความ
รุ นแรงมากขึ ้น เนื่องจากมีการบุก
รุ กพื น้ ที่ ป่ ามาท าการเกษตร
เชิงเดี่ยว ทาให้ นา้ ไหลจากภู เขา
สูงลงสูแ่ ม่น ้าเร็ วและรุ นแรงขึ ้นทา
ให้ เกิ ดปั ญ หาดินสไลด์ แผ่น ดิน
ถล่ม และนา้ กัดเซาะตลิ่ งในต้ น
น า้ และกลางน า้ และส่ ง ผลให้
เกิ ด ปั ญ หาน า้ ท่ วมขังเป็ นระยะ
เ วล า น าน ใ น พื น้ ที่ ป ล าย น ้า
ประกอบกับลักษณะการตัดถนน
เพชรเกษม และถนนสายรองบาง
สาย ที่ ตั ด จากเหนื อ ลงใต้ ซึ่ ง
ขวางทางน ้าที่ไหลจากต้ นน ้าทาง
ทิ ศ ตะวัน ตกไปยัง อ่ า วไทยทาง
ทิศตะวันออก ทาให้ ให้ พืน้ ที่ด้าน
ทิศตะวันตกของถนนเพชรเกษม
ประสบปั ญหาน า้ ท่ ว มสู ง และ
ท่วมขังในพื ้นที่เป็ นเวลานาน

การปรับตัว
การปรั บ ตัว เพื่ อ รั บ มื อ กั บ ปั ญ หา
อุทกภัยในภาพรวมยังมีให้ เห็นไม่
มากนั ก เพราะการการศึ ก ษา
ข้ อมู ล พบ ว่ า ลั ก ษณ ะการตั ง้
บ้ านเรื อน การทาการเกษตรกรรม
และการดาเนินชีวิตของประชาชน
ในลุ่ ม น า้ หลั ง สวน ยั ง ไม่ มี ก าร
ป รั บ ตั ว เ พื่ อ รั บ มื อ กั บ ปั ญ ห า
อุท กภัย อย่ างชัดเจน การปรั บ ตัว
และการปรั บ เปลี่ ย นวิ ถี ชี วิ ต ส่ ว น
ใหญ่ เป็ นไปตามการเปลี่ยนแปลง
ต า ม ก า ร พั ฒ น า ป ร ะ เ ท ศ
เช่นเดียวกับพื ้นที่อื่นๆ แต่อย่างไรก็
ตาม จากการศึกษาข้ อมูล พบการ
ปรั บ ตั ว เพื่ อ การจั ด การปั ญหา
อุท กภั ย ที่ เ กิ ด ขึ น้ อยู่ บ้ าง แต่ เ ป็ น
การจัดการโดยกลุม่ คนจานวนหนึ่ง
หรื อ โดยคนไม่ กี่ ค นเท่ า นั น้ เช่ น
การส่งเสริ มการทาฝายต้ นนา้ เพื่ อ
ชะลอนา้ และอนุรักษ์ ดิน การปลูก
หญ้ าแฝกเพื่ อป้องกันการกัดเซาะ
ต ลิ่ ง ก า ร ป ลู ก ต้ น ไ ม้ ใ น ส ว น
ยางพารา (ป่ ายาง) เครื อข่ายเตือน
ธรณี พิ บัติภัยตาบลปั งหวาน การ
สร้ างบ้ านลอยนา้ การปลูกไผ่เพื่ อ
ชะลอความเร็ ว ของน า้ และศูน ย์
เตื อ นภัย พิ บัติ เ ทศบาลเมื อ งหลัง
สวน
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จากข้ อมูลในตารางข้ างต้ น แสดงให้ เห็นวิถีชีวิตและการเปลี่ยนแปลงของลุ่มน ้าหลังสวนใน
ด้ านต่างๆ รายละเอียดดังนี ้
6.4.1 ข้ อมูลชุ มชน
จากการศึกษาพบว่า ปั จจุบนั สภาพชุมชนในลุม่ น ้าหลังสวนมีการเปลี่ยนแปลงจากอดีต ทังใน
้
ด้ านต่างๆ ดังนี ้
1) จานวนประชากร ซึง่ ในอดีตจานวนประชากรส่วนใหญ่เป็ นคนพื ้นที่และมีจานวนไม่มากนัก
แต่ปัจจุบนั ประชากรในพื ้นที่เพิ่มจานวนมากขึ ้น ทังจากการเติ
้
บโตของคนพื ้นถิ่นเองและจากการอพยพของ
คนจากจังหวัดต่างๆ ที่เข้ ามาประกอบอาชีพและตังถิ
้ ่นฐานในลุม่ น ้าหลังสวนมากขึ ้น
2) การตังบ้
้ านเรื อน มีจานวนบ้ านเรื อนเพิ่มมากขึ ้นจากอดีต ลักษณะการตังบ้
้ านเรื อนเปลี่ยน
จากการตังบ้
้ านเรื อนริ มน ้าหันหน้ าเข้ าหาแม่น ้า เป็ นการตังบ้
้ านเรื อนริ มถนนหันหน้ าเข้ าถนน ลักษณะการ
ตังบ้
้ านเรื อนที่รุกล ้าพื ้นที่สาธารณะ เช่น ลาคลอง ทางระบายน ้า และทางระบายน ้าของกรมทางหลวง เป็ น
สาเหตุสาคัญสาเหตุหนึง่ ของปั ญหาน ้าท่วมขังในพื ้นที่
3) สภาพป่ าและพื ้นที่การเกษตร ปั จจุบนั พื ้นที่ป่าลดจานวนลง เนื่องจากมีการบุกรุกพื ้นที่ ป่า
เป็ นพื ้นที่การเกษตร ส่งผลต่อสภาพปั ญหาอุทกภัยในพื ้นที่
6.4.2 ระบบสาธารณูปโภค
ปั จจุบนั ลุม่ น ้าหลังสวนเป็ นพื ้นที่ที่มีระบบสาธารณูปโภคที่สมบูรณ์ มีถนนทังเส้
้ นทางหลักและ
เส้ นทางรอง มีไฟฟ้าใช้ ทกุ หลังคาเรื อน ประชาชนในพื ้นที่มีวิถีชีวิตและการดาเนินชีวิตที่สะดวกสบาย
6.4.3 การประกอบอาชีพ
การประกอบอาชีพเปลี่ยนแปลงจากการผลิตเพื่อบริ โภคเป็ นการผลิตเพื่อจาหน่าย ผลผลิต
ทางการเกษตรส่วนใหญ่เป็ นผลผลิตที่มีราคาสูง พืชที่นิยมปลูกส่วนใหญ่เป็ นพืชสวน เช่น สวนผลไม้ สวน
ยางพารา สวนปาล์มน ้ามัน และสวนกาแฟ เป็ นต้ น ส่วนพื ้นที่ทานานันในปั
้ จจุบนั มีพื ้นที่ทานาน้ อยมาก
6.4.4 ปัญหาอุทกภัย
สภาพปั ญหาอุทกภัยที่เกิดขึ ้นเปลี่ยนแปลงจากในอดีตพอสมควร กล่าวคือ ในอดีตลุ่มน ้าหลัง
สวนเกิดปั ญหาอุทกภัยเป็ นประจาทุกปี ในช่วงฤดูนา้ หลาก ปั จจุบนั ปั ญหาอุทกภัยเกิดขึน้ เช่นเดิม แต่ไม่
สามารถคาดเดาเวลาเกิดอุทกภัยได้ เนื่องจากสภาพภูมิ อากาศเปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับพื ้นที่ป่าลดลง
การปลูกพืชเชิงเดี่ยวและการตัดถนนขวางทางน ้า การปลูกบ้ านเรื อนหรื อสิ่งก่อสร้ างรุกล ้าพื ้นที่สาธารณะ
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เช่น ลาคลอง ทางระบายน ้า และทางระบายน ้าของกรมทางหลวง ทาให้ เกิดปั ญหาอุทกภัยที่รุนแรงกว่าใน
อดีต กล่าวคือ เกิดปั ญหาน ้าป่ าไหลหลาก ดินสไลด์ ในพื ้นที่ภูเขาสูงและพื ้นที่ลาดชัด เกิดปั ญหาน ้าท่วมขัง
ในที่ราบลุ่ม และปั ญหาน ้าเซาะตลิ่งบริ เวณริ มแม่น ้า ส่งผลกระทบต่อการดาเนินชีวิตและข้ าวของเครื่ องใช้
ของประชาชนได้ รับความเสียหาย

6.5 การเปลีย่ นแปลงวิถีชีวติ เพือ่ รับมือกับปัญหาอุทกภัย
จากการศึกษาข้ อมูล พบว่า การปรับตัวเพื่อรับมือกับปั ญหาอุทกภัยในภาพรวมของลุ่มน ้าหลังสวน
ยังมีให้ เห็นไม่มากนัก ดังจะเห็นได้ จาก ลักษณะการตังบ้
้ านเรื อน การทาการเกษตรกรรม และการดาเนิน
ชีวิตของประชาชนในลุ่มนา้ หลังสวน ที่ ยังไม่มีการปรับตัวเพื่อรับมือกับปั ญหาอุทกภัยอย่างชัดเจน การ
ปรับตัวและการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตส่วนใหญ่ เป็ นไปตามการเปลี่ยนแปลงจากการพัฒนาประเทศในด้ าน
ต่างๆ เช่นเดียวกับพื ้นที่อื่นๆ แต่อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาข้ อมูล พบการปรับตัวเพื่อการจัดการปั ญหา
อุทกภัยที่เกิดขึ ้นอยู่บ้าง แต่เป็ นการจัดการโดยกลุ่มคนจานวนหนึ่ง หรื อโดยคนไม่กี่คนเท่านัน้ เช่น การ
ส่งเสริ มการทาฝายต้ นน ้าเพื่อชะลอน ้าและอนุรักษ์ ดิน การปลูกหญ้ าแฝกเพื่อป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง การ
ปลูกต้ นไม้ ในสวนยางพารา (ป่ ายาง) เครื อข่ายเตือนธรณีพิบตั ภิ ยั ตาบลปั งหวาน การสร้ างบ้ านลอยน ้า การ
ปลูกไผ่เพื่อชะลอความเร็ วของน ้า และศูนย์เ ตือนภัยพิบตั ิเทศบาลเมืองหลังสวน เป็ นต้ น ดังนัน้ เพื่อให้ เกิด
ความตื่นตัว และมีการปรับตัวเพื่อรับมือกับปั ญหาอุทกภัยในพื ้นที่ ควรมีการส่งเสริ มให้ เกิดเครื อข่ายจัดการ
ปั ญหาอุทกภัยในพืน้ ที่ล่มุ น ้าหลังสวน โดยมีหน่วยงานทังภาครั
้
ฐและภาคประชาชนให้ ความร่ วมมือและ
สนับสนุนการดาเนินกิจกรรมของเครื อข่ายในการจัดการภัยพิบตั ิโดยชุมชนลุ่มน ้าหลังสวน และเครื อข่าย
ควรมีบทบาทในการกระตุ้นและสร้ างการมีส่วนร่ วมของประชาชนในพืน้ ที่ในการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเพื่อ
รับมือกับปั ญหาภัยพิบตั ทิ ี่จะเกิดขึ ้นในลุม่ น ้าหลังสวน
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พื ้นที่ในเขตลุ่มน ้าคลองหลังสวน ซึ่งเป็ นพื ้นที่ที่เกิดอุทกภัยบ่อยครัง้ เนื่องจากสภาพพื ้นที่ที่เป็ นทาง
ระบายน ้าออกสูท่ ะเล และอยูใ่ นเขตลมมรสุมทาให้ ฝนตกชุกเกิดภาวะน ้าท่วมทุกปี การช่วยเหลือกันเองของ
ประชาชน และการช่วยเหลือของหน่วยงานของรัฐ นับตังแต่
้ เกิดอุทกภัยครัง้ ใหญ่ ผลการจัดกิจกรรมกลุ่ม
นักวิจยั ทรัพยากรน ้าชุมชน เพื่อเสริ มทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล เมื่อวันที่ 21–22 ม.ค.2556 พบว่า ช่วงเกิด
เหตุการณ์มหาอุทกภัยซีต้า (ส.ค.2540) ก่อนเกิดเหตุการณ์ มีการเตือนภัยจากภายนอกบ้ าง เช่น การเตือน
ภัยจาก กรมอุตนุ ิยมวิทยา เป็ นต้ น แต่เนื่องจากเหตุการณ์อทุ กภัยบริ เวณลุ่มน ้าหลังสวนเกิดขึ ้นทุกปี แต่ไม่
รุนแรง และเกิดระยะเวลาสัน้ ประชาชนมีความเคยชิน ดังนันเมื
้ ่อมีการเตือนภัยจากหน่วยงานภายนอก แต่
ไม่มีหน่วยงานท้ องถิ่นกระตุ้นเตือน เนื่องจาก อบต.บริ เวณลุ่มน ้าคลองหลังสวนตังขึ
้ ้นประมาณ ปี 2539–
2540 ยังขาดระบบการจัดการและศักยภาพในการช่วยเหลือประชาชนยังมีน้อย ดังนันเมื
้ ่อเกิดเหตุการณ์
อุทกภัยประชาชนส่วนใหญ่จะช่วยเหลือตัวเอง ช่วยเหลือกันเองเป็ นการเฉพาะหน้ า การขนย้ ายสิ่งของก็ทา
ไม่ทัน เกิดความเสียหายภายในครัวเรื อนบ้ าง ภายหลังจากผ่านเหตุการณ์ วิกฤติ ประชาชนได้ รับความ
ช่วยเหลือเบื ้องต้ นจากหน่วยงานภายนอก เช่น การแจกของอุปโภค–บริ โภค เป็ นต้ น แต่ไม่ทวั่ ถึง เนื่องจาก
ขาดการประสานงานที่ดี
ช่วงเกิดน ้าท่วมครัง้ ใหญ่เมื่อ ปี 2553–2554 เมื่อเกิดเหตุการณ์ อุทกภัย มีหน่วยงานภายนอก เช่น
กรมอุตุนิยมวิทยา เป็ นต้ น เตือนภัยมา ในขณะเดียวกัน หน่วยงานส่วนท้ องถิ่ น (อบต) มี เครื่ องมื อและ
ศักยภาพในการเตือนภัยให้ กับประชาชนมากขึ ้น แต่ประชาชนยังไม่มีการเตรี ยมรับกับเหตุการณ์มากนัก
เนื่องจากความเคยชิน ดังนัน้ อาจกล่าวได้ ว่าการเตือนภัยยังไม่ทาให้ ประชานตื่นตัว เพื่อหาทางบรรเทา
ความเสียหายที่จะเกิ ดขึน้ ได้ เมื่อเกิดภาวะนา้ ท่วมประชาชนจึงได้ รับความเสียหายตามที่เคยได้ รับ แต่
ลักษณะการเกิดอุทกภัยบริ เวณลุ่มนา้ หลังสวน ส่วนใหญ่เกิดช่วงเวลาสัน้ (1–3 วัน) ประชาชนจึงไม่ไ ด้
กระตือรื อร้ นเพื่อป้องกันตนเองเมื่อได้ รับการเตือนภัยมากนัก
ในปั จจุบนั หน่วยงานส่วนท้ องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อบต. และเทศบาล เป็ นหน่วยงานส่วนท้ องถิ่น
ที่ ใกล้ ชิด และเข้ าถึงประชาชนได้ ดี มีบทบาทในการพัฒนาและช่วยเหลื อประชาชนมาก ประกอบกับมี
หน่วยงานภายนอกมาเสริ มศักยภาพในการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยทังในระดั
้
บชุมชนท้ องถิ่น เช่น
กรมทรัพยากรธรณี ได้ มาเสริ มสร้ างความสามารถให้ กับประชาชน โดยการจั ดตังอาสาสมั
้
ครเตือนภัยใน
ชุมชน มีการจัดฝึ กอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ ายพลเรื อนโดยกระทรวงมหาดไทยไว้ ทุกหมู่บ้าน มีการ
ซ้ อ มอพยพโดยป้ องกัน และบรรเทาสาธารณภัย จัง หวัด จะท าหน้ า ที่ ป ระสานการด าเนิ น งานร่ ว มกับ
หน่ว ยงานส่ว นท้ อ งถิ่ น ดัง นัน้ ทุก ปี หน่ ว ยงานส่ ว นท้ อ งถิ่ น จะก าหนดแผนการป้ องกัน และช่ว ยเหลื อ
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ประชาชนไว้ ในแผนปฏิบตั ิงานประจาปี ก่อนจะเกิดเหตุการณ์น ้าท่วมประจาปี อบต. เทศบาล จะเตรี ยม
อุปกรณ์ชว่ ยเหลือประชาชน เช่น เรื อเพื่อใช้ สญ
ั จร ถุงยังชีพ เป็ นต้ น
อย่างไรก็ตามเมื่อเปรี ยบเที ยบสถานการณ์ ช่วงเกิดพายุซีต้า ซึ่งเป็ นช่วงที่หน่วยงานส่วนท้ องถิ่นเพิ่ง
จัดตังกั
้ บช่วงเกิดนา้ ท่วมครัง้ ใหญ่ เมื่อ ปี 2553–2554 เป็ นช่วงที่หน่วยงานท้ องถิ่นมีศกั ยภาพในการดูแล
ช่วยเหลือประชาชนมากขึ ้น เมื่อมีการเตือนภัยทัง้ 2 ช่วงเวลา ประชาชนในท้ องถิ่นไม่ได้ กระตือรื อร้ นที่จะ
ป้องกัน ตัว เองมากนัก ในระหว่า งการช่ ว ยเหลื อ ประชาชนเมื่ อ เกิ ด น า้ ท่ว ม และภายหลัง น า้ ลดความ
ช่วยเหลื อประชาชนเป็ นไปอย่างไม่ทั่วถึง เนื่ องจากขาดพาหนะที่จ ะเข้ า ถึง พื น้ ที่ไ ด้ เนื่ องจากทางช ารุ ด
รวมทังการขาดข้
้
อมูลข่าวสารที่ชดั เจนว่า ผู้ได้ รับความเดือดร้ อนเป็ นใคร อยู่พื ้นที่ใด ดังนันการช่
้
วยเหลือ
ฟื น้ ฟู จึงยังไม่ครอบคลุมผู้ที่ได้ รับความเดือดร้ อนจริงๆ มากนัก
จากข้ อเท็จจริ งดังกล่าวแสดงให้ เห็นว่า ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ชุมชนและท้ องถิ่นจะมีศกั ยภาพในการ
จัดการปั ญหาอุทกภัยได้ ระดับหนึ่ง และหน่วยงานส่วนท้ องถิ่นจะเป็ นหน่วยงานของรัฐที่ เข้ าไปช่วยเหลือ
ประชาชนในเบือ้ งต้ น ดังนัน้ เพื่ อเป็ นการการวิเคราะห์ ให้ เห็นถึงศักยภาพของชุมชน และเสริ มสร้ าง
ศัก ยภาพของชุ ม ชนให้ มี ค วามสามารถในการจัด การกั บ ปั ญ หาอุ ท กภั ย ที่ เ กิ ด ขึ น้ ในเบื อ้ งต้ นได้ มี
ประสิทธิภาพ การนาเสนอครัง้ นี ้จึงได้ กาหนดแนวทางการนาเสนอตามขันตอนต่
้
างๆ ดังนี ้
1) การประเมินขีดความสามารถในการจัดการอุทกภัยของชุมชน
2) บทบาทของชุมชนต่อปั ญหาอุทกภัย
3) แผนงานจัดการอุทกภัยระดับชุมชนและเครื อข่าย
4) แนวทางขับเคลื่อนเครื อข่ายภาคประชาชนเพื่อจัดการอุทกภัยของชุมชน
5) ข้ อสังเกตในการบริหารจัดการเครื อข่าย
สามารถสรุปรายละเอียดขันตอนต่
้
างๆ ได้ ดงั ต่อไป

7.1 การประเมินขีดความสามารถในการจัดการอุทกภัยของชุมชน โดยกระบวนการวิเคราะห์
จุดแข็ง-จุดอ่ อน-โอกาส-ภัยคุกคาม (SWOT)
การรวบรวมข้ อมูลหลัก สาหรับวิเคราะห์ขีดความสามารถในการจัดการอุทกภัยของชุมชน ได้ จาก
การดาเนินกิจกรรมกลุ่ม ระหว่างการพัฒนานักวิจยั ทรัพยากรน ้าชุมชน ครัง้ ที่ 2 เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2556
โดยให้ นกั วิจยั ทรัพยากรน ้าชุมชนวิเคราะห์ จุดแข็ง-จุดอ่อน-โอกาส-ภัยคุกคาม (SWOT) ของชุมชน คณะที่
ปรึกษาได้ แบ่งกลุม่ นักวิจยั ทรัพยากรน ้าชุมชน ซึง่ เข้ าร่วมกิจกรรม ออกเป็ น 2 กลุ่ม ตามพื ้นที่ของลุ่มน ้าหลัง
สวน คือ (1) กลุม่ นักวิจยั ในพื ้นที่ปลายน ้า และ (2) กลุม่ นักวิจยั ในพื ้นที่ต้นน ้าและกลางน ้า
สถาบันวิจยั และให้ คาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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ตารางที่ 7.1 สรุ ปผลการวิเ คราะห์ จุดแข็ง -จุดอ่อน ของชุม ชนในพื น้ ที่ ปลายนา้ จากการดาเนิน
กิจกรรมกลุ่ม ณ เทศบาลเมืองหลังสวน เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2556 จากตารางจะเห็นได้ ว่า จุดแข็งของชุมชน
ปลายนา้ ได้ แก่ ผู้นาชุมชนที่ เข้ ม แข็ง มี ความพร้ อมในการรั บมื ออุทกภัย ทัง้ เรื่ องกาลัง คน งบประมาณ
สนับสนุน เส้ นทางอพยพ (ถนนเลียบทะเลตะวันตก) ศูนย์พกั พิง และการเตือนภัยน ้าหลากจากพะโต๊ ะ ส่วน
จุดอ่อนซึง่ ได้ จากการวิเคราะห์คือ ชุมชนไม่พร้ อมรับมือน ้าหลากจากคลองธัมมัง เนื่องจากไม่มีระบบเตือน
ภัยในส่วนนี ้ ทางระบายนา้ ธรรมชาติถูกกี ดขวาง ไม่บูรณาการความช่ว ยเหลือให้ เป็ นระบบ ขาดแคลน
อุปกรณ์และยานพาหนะ ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
หลังจากนันทางที
้
มที่ปรึกษาได้ ดาเนินกิจกรรมกลุ่ม ของชุมชนปลายน ้าอย่างต่อเนื่อง โดยวิเคราะห์
ถึงปั ญหา (ภัยคุกคาม) สาเหตุของอุทกภัย และแนวทางแก้ ไขปั ญหา (โอกาส) ของชุมชน ผลการวิเคราะห์
สรุปได้ ดงั นี ้คือ
ปั ญหาหลักของชุมชนคือ น ้าท่วมขังในพื ้นที่ ซึ่งอาจเกิดจากสาเหตุตา่ งๆ เช่น ขนาดร่องน ้าแคบ ไม่
เพียงพอที่จะระบายน ้าได้ ทนั หรื อถ้ าใหญ่พอ ก็มีสิ่งกีดขวาง (อาทิ ถนน และบ้ าน เป็ นต้ น) จานวนมาก น ้า
ทะเลหนุน เป็ นต้ น ทาให้ ชาวบ้ านในชุมชนได้ รับความเดือดร้ อนในการสัญจร เนื่องจากถนนถูกตัดขาด และ
ทรัพย์สิน รวมถึงพืชผลการเกษตร ได้ รับความเสียหาย
แนวทางแก้ ไขปั ญหาที่ถกู เสนอได้ แก่ ทาอย่างไรให้ น ้าท่วมขังในพื ้นที่น้อยลง ซึ่งคือการทาทางระบาย
น ้าเพิ่มเติม และทาอย่างไรให้ สิ่งกีดขวางทางน ้าน้ อยลง หรื ออาจกล่าวอีกอย่างหนึ่งได้ ว่า คือ การขุดลอก
ทางระบายน ้านัน่ เอง
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ตารางที่ 7.1 จุ ด แข็ ง -จุ ด อ่ อน ของชุ ม ชนในพื น้ ที่ ปลายน า้ จากการด าเนิ น กิ จ กรรมกลุ่ ม
ณ เทศบาลเมืองหลังสวน เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2556
จุดแข็ง
1. มีผ้ นู าที่เข้ มแข็งพร้ อมที่จะช่วยเหลือประชาชน
ทุกเวลา
2. มีงบ,มีคน
3. มีถนนสายเลียบทะเลตะวันตก ช่วยเป็ นทางหนี
ภัยน ้าท่วม
4. เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ ช่วยวิเคราะห์
สถานการณ์ได้
5. นาท่วมแล้ วระบายน ้าได้ รวดเร็ว เพราะมีแม่น ้า
หลังสวนไหลลงทะเล
6. ประกาศเตือนภัยชัดเจนดี
7. มีความสามัคคีในชุมชน
8. ชุมชนมีการช่วยเหลือตัวเองไม่ต้องรอความ
ช่วยเหลือ เพราะน ้าท่วมบ่อย
9. มีการแจ้ งเตือนภัยก่อนภัยจะมาถึง
10.ผู้นาชุมชนเข้ มแข็ง มีความสามัคคี ทุกฝ่ าย
สามารถทางานไปด้ วยกันได้
11.มีพื ้นที่ขนาดเล็ก สามารถแก้ ปัญหาได้ เร็ วและ
ครอบคลุม
12.เป็ นพื ้นที่ติดทะเล จึงไม่มีปัญหาน ้าท่วมขัง
ระยะยาว
13.มีจดุ รองรับผู้ประสบภัยน ้าท่วมที่อยูใ่ นพื ้นที่สงู
14.มีการอบรมบุคลากรให้ มีความรู้เกี่ยวกับการ
ดูแลช่วยเหลือผู้ประสบภัย
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จุดอ่ อน
1. เป็ นพื ้นที่รับน ้าจากตาบลบ้ านควนและตาบลละแม
ทาให้ เกิดน ้าท่วมทุกปี
2. การแก้ ไขช่องทางเดินของน ้า
3. การช่วยเหลือตัวเองของคนในชุมชนมีน้อย
4. ประชาชนในพื ้นที่ไม่ตื่นตัวกับการแจ้ งเตือนภัย จะ
ตื่นตัวเมื่อเหตุการณ์มาถึง ซึ่งไม่มีเวลาอพยพแล้ ว
5. เมื่อเกิดน ้าท่วมมากประชาชนไม่อพยพเพราะคิดว่า
น ้ามาไม่มากเท่าไร
6. ขาดความร่วมมือที่จะนางบประมาณขององค์กร ลง
พื ้นที่ เพื่อแก้ ปัญหาน ้าท่วมขังในพื ้นที่
7. ไม่ร้ ูบทบาทตัวเอง
8. ความสามัคคีภายในชุมชนที่จะให้ ความร่วมมือเวลา
เกิดเหตุการณ์ขึ ้น และจะหาวิธีแก้ ไขอย่างไรเมื่อเกิด
เหตุการณ์ขึ ้น
9. ไม่มีความสามัคคีของชุมชนเป็ นหลัก ส่วนมากจะไม่
ค่อยรวมกลุม่ จนกว่าเกิดเหตุการณ์จริง
10. ขาดการทาความเข้ าใจซึง่ กันและกัน
11. ถนนสาย 41 ปิ ดกันทางน
้
้า
12. การช่วยเหลือไม่บรู ณาการ
13. อุปกรณ์ไม่เพียงพอ
14. สถานที่จากัดในการสัญจร
15. ถนนเก่า ผู้สงู อายุไม่ทิ ้งบ้ าน
16. ขาดอุปกรณ์ในการอานวยความสะดวกในการ
อพยพ
17. ขาดอุปกรณ์ป้องกันในการช่วยเหลือน ้าท่วม
18. บางพื ้นที่ในเขตเทศบาลน ้าท่วมขัง เพราะเป็ นที่
ราบลุม่ การระบายน ้าทาได้ ยาก
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ตารางที่ 7.2 นาเสนอ จุดแข็ง-จุดอ่อน-ข้ อจากัด-โอกาส ของชุมชนในพื ้นที่ต้นน ้าและกลางน ้า ที่
อบต. พระรักษ์ ระหว่างวันที่ 21 ม.ค. 2556 ผลการวิเคราะห์ แสดงให้ เห็นว่า ผู้นาชุมชนทาหน้ าที่บรรเทา
ความเดือดร้ อนของประชาชนได้ เป็ นอย่างดี สามารถแจ้ งเตือนภัยล่วงหน้ าได้ แต่เส้ นทางสัญจรมักถูกตัด
ขาดในยามประสบอุทกภัย บุคลากร ที่เชี่ยวชาญในการติดต่อ สื่อสาร และให้ ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ไม่เพียงพอ ยิ่งไปกว่านัน้ ชุมชนยังจาเป็ นต้ องได้ รับการส่งเสริ ม ในการแสดงบทบาทช่วยเหลือและพึ่งพิง
กันเอง
เมื่อพิจารณาจุดแข็ง -จุดอ่อน ในการจัดการอุทกภัยของชุมชน ทัว่ ทังพื
้ ้นที่ล่มุ น ้าคลองหลังสวนแล้ ว
จะเห็นได้ ว่า จุดแข็งและจุดอ่อน เด่นๆ ใกล้ เคียงกันมาก กล่าวคือ ผู้นาชุมชนเข้ มแข็ง และแจ้ งเตือนภัย
ล่วงหน้ า แต่การช่วยเหลือผู้ประสบภัยยังไม่มีประสิทธิภาพ เมื่อพิจารณาผลสรุปการวิเคราะห์แบบ SWOT
ที่ได้ ประกอบกับข้ อมูลที่ได้ จากการสัมภาษณ์ผ้ นู าชุมชน และสอบถามนักวิจยั ทรัพยากรน ้าชุมชน ตังแต่
้
เริ่ มต้ นออกภาคสนามในกิจกรรมการรู้จกั ชุมชน (17 – 20 ก.ย. 2555) จนถึงกิจกรรมทัศนศึกษา (20–23
มี.ค. 2556) คณะที่ปรึกษาสามารถประเมินขีดความสามารถของชุมชนในการคาดการณ์/เตรี ยมการรับมือ
(Capacity to anticipate risk) ในการรับมือ (to response) และในการฟื น้ ฟูและปรับตัว (to recover and
change) ได้ ดงั นี ้
ตารางที่ 7.2 จุ ด แข็ ง -จุ ด อ่ อน-ข้ อจ ากั ด -โอกาส ของชุ ม ชนในพื ้น ที่ ต้ นน ้า และกลางน ้า
จากการดาเนินกิจกรรมกลุ่ม ณ อบต. พระรักษ์ เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2556
จุดแข็ง
เวลามี น า้ ท่ ว มทาง
เทศบาลและอาเภอมา
ช่วยกันระดมอพยพคน
ออกจากพื ้นที่ได้
ผู้นาในชุมชนช่วยกัน
ดู แ ล ค น ใ น ชุ ม ช น มี
เจ้ าหน้ าที่คอยเตือนภัย
ผู้ น า ป ร ะ ช า ช น มี
ความสามัค คี กัน การ
ประสานงานในพื ้นที่ดี

จุดอ่ อน
ข้ อจากัด
โอกาส
เวลาน า้ ท่ ว มชาวบ้ า นไป อยากให้ ทางหน่วยงาน ต่อไปในอนาคตน่าจะมี
ไหนไม่ไ ด้ เ พราะขาดทางใน ของนักวิจัยทรั พยากรนา้ หน่วยงานมาแก้ ไขได้
การสั ญ จรไปมาและเป็ น ช่วยแก้ ไขให้ ด้วย
พื ้นที่ลมุ่ อยูต่ ดิ กับแม่น ้า
ชุมชนมีการแบ่งพรรคแบ่ง ข า ด ก า ร ดู แ ล จ า ก หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
พวก
หน่วยงานของรัฐ
เข้ ามาดูแล
ขาดการประชาสัมพันธ์
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จิ ต ส า นึ ก ข อ ง ค น ใ น ห น่ ว ย ง า น ร า ช ก า ร
ชุม ชนในการร่ วมประชุม สนับสนุนองค์ความรู้ และ
วาง แผน ป้ อง กั น และ งบประมาณ
แก้ ไขปั ญหา
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ตารางที่ 7.2 (ต่ อ)
จุดแข็ง
จุดอ่ อน
ข้ อจากัด
โอกาส
สามารถแจ้ งเตือนภัย บางพื ้นที่ตดิ ต่อสื่อสารยาก เมื่ อ เกิ ด น า้ ท่ ว มทาง หน่ ว ยงานราชการให้
ล่วงหน้ าได้ ผู้นาเข้ าถึง
สัญจรไปมาไม่สะดวก
ความสาคัญมากขึ ้น
ส่ ว น ร า ช ก า ร ใ ห้
ความสาคัญ
ผู้ น า แ ล ะ หั ว ห น้ า การติดต่อสื่อสาร
การช่วยเหลือยังไม่คอ่ ย ต้ อ งการให้ หน่ ว ยงาน
ครัวเรื อนมีส่วนร่วมและ
ดีเพราะถนนถูกตัดขาด ภาครัฐแก้ ไข
ให้ ความร่วมมือ
การให้ ความร่ ว มมื อ บุคลากรที่ มี ความรู้ ในการ เมื่ อ เกิ ด น า้ ท่ ว มทาง อยากให้ บุค ลากรและ
จากชาวบ้ าน
ให้ ความช่วยเหลือ
สัญจรไปมาไม่สะดวก
หน่ ว ยงานภายนอกมา
ช่วยเหลือ
ในการประเมินขีดความสามารถในการคาดการณ์ /เตรี ยมการรับมือกับอุทกภัย คณะที่ปรึกษาพบว่า
ผู้นาชุมชน/ท้ องถิ่นสามารถติดตามข่าวสาร/ข้ อมูลทางอุตนุ ิยมวิทยาและอุทกวิทยาจากระบบคอมพิวเตอร์
แฟกซ์ ประกาศราชการ และสามารถตรวจวัดข้ อมูลน ้าฝน–น ้าท่า จากสถานีตรวจวัดน ้าฝน–น ้าท่าในพื ้นที่
ได้ เอง มีการเฝ้าระวังและแจ้ งเตือนภัยในพื ้นที่ที่รับผิดชอบอย่างมีระบบ สามารถแจ้ งเตือนภัยล่วงหน้ าได้
พอสมควร แต่ทงนี
ั ้ ้ยังขาดการประสานงานในการเตือนภัยในระหว่างท้ องถิ่นที่อยู่ใกล้ เคียงกัน ขาดการสอด
ประสานทาให้ การเตือนภัยอาจไม่แม่นยามากนักบริ เวณพื ้นที่ป ลายน ้า เนื่องจากไม่ได้ คานึงถึงข้ อมูลอุตุอุทกวิทยาในพื ้นที่ล่มุ น ้าสาขาต่างๆ การวางแผนรับมือกับอุทกภัยพบว่ายังไม่มีการวางแผนที่ชดั เจน (ขาด
แผนปฏิบตั ิการ) หรื อถ้ าหากมี ประชาชนก็ไม่ทราบว่ามี เนื่องจากขาดการซักซ้ อมทาความเข้ าใจกับชุมชน
ภาคประชาชนมีการตื่นตัวในการเตรี ยมตัวน้ อยมาก และขาดการมีสว่ นร่วม/ให้ ความร่วมมือ จากประชาชน
ในการวางแผนตรี ยมการรับมืออุทกภัย
ผลการประเมินขีดความสามารถในการรับมือขณะเกิดอุทกภัยสรุปได้ ว่า ผู้นาชุมชนมีความเข้ มแข็ง
พร้ อมที่ จ ะช่วยเหลื อประชาชนในวิ กฤติการณ์ อุท กภัย ขณะเกิ ด อุท กภัย ชุม ชนประสานงาน ระหว่า ง
เจ้ าหน้ าที่หรื อผู้นาชุมชน กับชาวบ้ าน ได้ ดี ชุมชนมีความสามัคคี ในการร่ วมมือกันทางาน ยามประสบภัย
อย่า งไรก็ ตาม การช่วยเหลื อ ประชาชนขณะเกิ ด อุท กภัยยัง มี ข้อ จ ากัดอยู่ห ลายประการ เช่น อุป กรณ์
ช่วยเหลื อไม่พร้ อม เข้ าพื น้ ที่ไม่ได้ การให้ ความช่วยเหลือไม่ทั่วถึง เป็ นต้ น ปั ญหาเหล่านีจ้ ะยิ่งทวีความ
รุนแรง ถ้ าน ้าท่วมทังลุ
้ ม่ น ้า เหมือนตอนประสบกับพายุซีต้า ในช่วงปี 2540
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คณะที่ปรึ กษาได้ ประเมินขีดความสามารถในการฟื ้นฟูและปรั บตัวหลัง การเกิ ดอุทกภัย ผลลัพ ธ์
พบว่า ผู้นาชุมชนมีความเข้ มแข็ง พร้ อมที่จะช่วยเหลือประชาชนในการฟื น้ ฟูหลังเกิดอุทกภัย ชุมชนมีความ
สามัคคี ในการร่ วมมื อกัน ทางานเพื่ อฟื ้นฟูท้อ งถิ่ น ภายใต้ มี ง บประมาณสนับ สนุน จากส่วนกลางและ
หน่วยงานภายนอกพื ้นที่ แต่กระนันก็
้ ตาม การให้ งบประมาณและการให้ ความช่วยเหลือเหล่านี ้ มักจะไม่
ทัว่ ถึง หรื อช่วยเหลือได้ ไม่ตรงจุด ยิ่งกว่านันการเรี
้
ยนรู้และปรับตัวของชุมชน หลังเหตุการณ์อทุ กภัย เป็ นไป
อย่างเชื่องช้ า เนื่องจากประชาชนในท้ องที่ลืม หรื อไม่ใส่ใจต่อความเสียหายที่เคยเกิดขึ ้นมาก่อนในอดีต
ตารางที่ 7.3 รายงานข้ อสรุ ปผลการประเมินขี ดความสามารถของชุมชน ในการคาดการณ์ /
เตรี ย มการรั บ มื อ การรั บ มื อ และการฟื ้ นฟูแ ละปรั บ ตัว และน าเสนอข้ อเสนอแนะต่า งๆ ส าหรั บ เสริ ม
ศักยภาพชุมชนในแต่ละด้ าน
ตารางที่ 7.3 สรุ ปผลการวิเคราะห์ ขีดความสามารถในการจัดการอุทกภัย และข้ อแนะนาในการ
สร้ างเสริมศักยภาพที่จาเป็ นสาหรับชุมชน
ขัน้ ตอนการจัดการ ขีดจากัด/ศักยภาพในการจัดการ
อุทกภัยของชุมชน
(Capacity)
ก า ร ค า ด ก า ร ณ์ /  ผู้นาชุมชน/ท้ องถิ่นสามารถ
เตรี ยมการรับมือ
ติดตามข่าวสาร/ข้ อมูลทาง
อุตนุ ิยมวิทยาและอุทกวิทยาได้
 มีระบบเฝ้าระวังและแจ้ งเตือน
ภัย
 สามารถเตือนภัยล่วงหน้ าได้

สร้ างเสริมศักยภาพที่จาเป็ น
(Capacity Building)
 สร้ างเครื อข่ายที่มีการประสานงานใน
การเตือนภัยทังลุ
้ ม่ น ้า ให้ มีการเตือนภัย
ที่แม่นยาและครอบคลุมพื ้นที่มากขึ ้น
 วางแผนการรับมืออุทกภัยอย่างมีระบบ
ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนทราบ และ
ให้ ประชาชนมีสว่ นร่วมในการทาแผน
 ซักซ้ อม/แนะนาประชาชนให้ เตรี ยม
ความพร้ อมให้ กบั ตัวเอง
 ปลูกจิตสานึกในการร่วมมือกันในสังคม

การรั บ มื อ ขณะเกิ ด
อุทกภัย

 ผู้นาชุมชนมีความเข้ มแข็งพร้ อม  หาแหล่งทุนสนับสนุนในการจัดหา
ที่จะช่วยเหลือประชาชน
เครื่ องมือ/อุปกรณ์ในการกู้ภยั
 มีการประสานงานระหว่าง
เจ้ าหน้ าที่หรื อผู้นาชุมชนกับ
ชาวบ้ านที่ดี
 ชุมชนมีความสามัคคีในการ
ร่วมมือกันทางานเมื่อเกิดภัย
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ตารางที่ 7.3 (ต่ อ)
ขัน้ ตอนการจัดการ
อุทกภัยของชุมชน

ขีดจากัด/ศักยภาพในการจัดการ
(Capacity)

สร้ างเสริมศักยภาพที่จาเป็ น
(Capacity Building)
 หามาตรการในการควบคุมให้ ประชาชน
อพยพออกจากพื ้นที่เสี่ยงภัยได้ ถ้า
จาเป็ น
 ทาแผนที่เสี่ยงภัย/หนีภยั รวมทัง้
รายละเอียดประกอบเพื่อใช้ ในการรับมือ
อุทกภัยและรับความช่วยเหลือจาก
ภายนอก
 บูรณาการแผนช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ภายในพื ้นที่
 ร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กรที่อยู่
ภายนอกพื ้นที่ลมุ่ น ้าในการสร้ าง
เครื อข่ายการกู้ภยั

การฟื ้นฟูและปรั บตัว
หลังอุทกภัย

 ผู้นาชุมชนมีความเข้ มแข็งพร้ อม  เสริมความรู้ให้ กบั ผู้นาชุมชนในการ
ที่จะช่วยเหลือในการฟื น้ ฟู
ประเมินความเสียหายและในการบริหาร
จัดการเพื่อฟื น้ ฟูท้องที่ เพื่อให้ การฟื น้ ฟู
 ชุมชนมีความสามัคคีในการ
ทาได้ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
ร่วมมือกันทางานเพื่อฟื น้ ฟู
 มีหน่วยงานภายนอกช่วยเหลือ  หามาตรการกระตุ้นให้ ชมุ ชนตระหนักถึง
ความสาคัญในการปรับตัวให้ อยูร่ ่วมกับ
ในการฟื น้ ฟู
ภัยพิบตั ไิ ด้
 มีงบประมาณจากส่วนกลาง
สนับสนุนการฟื น้ ฟูและเยียวยา  หามาตรการในการควบคุมและปรับการ
ใช้ พื ้นที่และผังเมืองเพื่อลดผลกระทบ
จากอุทกภัย

สถาบันวิจยั และให้ คาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

202

โครงการศึกษาวิจยั และพัฒนาวิถีชีวิตและบทบาทของชุมชนในพื ้นที่วิกฤติอทุ กภัย
กรณีศกึ ษาลุม่ น ้าภาคใต้

บทที่ 7
การบริหารจัดการอุทกภัยโดยชุมชน

7.2 บทบาทของชุมชนต่ อปั ญหาอุทกภัย
ผลการวิเคราะห์และประมวลข้ อมูล ซึ่งได้ จากการสัมภาษณ์แนวลึกกับผู้นาชุมชนและท้ องถิ่น การ
จัดกิจกรรมกลุ่มเพื่ อศึกษาวิจัยเชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม การจัดสนทนากลุ่มในชุมชน แบบสารวจ
ชุมชน และประสบการณ์จากการดาเนินการโครงการนาร่องโดยนักวิจยั ทรัพยากรน ้าชุมชน พบว่า บทบาท
ของชุมชนที่มีตอ่ ปั ญหาอุทกภัยอาจแบ่งออกได้ เป็ น 3 ระยะ ตามเหตุการณ์ของอุทกภัย คือ (1) ก่อนเกิด
อุทกภัย (2) ประสบภัย และ (3) ฟื น้ ฟู บทบาทของชุมชนในแต่ละระยะพอสรุปได้ ดังนี ้ (ตรวจสอบจากเวที
สรุ ปบทเรี ยน เรื่ อง บทบาทของชุมชนกับการช่วยเหลือกันเองเมื่อเกิดภัยพิบตั ิ เขตลุ่มน ้าหลังสวน เมื่อ 22
เม.ย. 2556)
7.2.1 ก่ อนการเกิดภัย
ในช่ ว งนี ้ บทบาทของชุม ชนจะท าหน้ า ที่ เ ฝ้ าระวัง เตื อ นภัย และการด าเนิ น กิ จ กรรมลด
ผลกระทบจากอุทกภัย เมื่อพิจารณาตามวิธีการเฝ้าระวังของชุมชนในพื ้นที่ลมุ่ น ้าคลองหลังสวน คณะผู้วิจยั
จึงจาแนกชุมชนออกเป็ น 3 ประเภท ได้ แก่ ชุมชนที่มีการเฝ้าระวัง ตามประสบการณ์ของแต่ละครัวเรื อน
(สังเกตสีน ้า) ชุมชนซึง่ เฝ้าระวัง โดยอาศัยภูมิปัญญาท้ องถิ่น (เทียบเคียงระดับน ้า ณ จุดสังเกต ซึ่งชาวบ้ าน
ในชุมชนเข้ าใจ เป็ นระดับน ้าท่วม) และมีแผนปฏิบตั ิการที่ชดั เจน เช่น ชุมชนบ้ านปากเลข ม. 9 ต. พะโต๊ ะ
เป็ นต้ น และชุมชนซึง่ เฝ้าระวัง โดยใช้ ข้อมูลน ้าฝน-น ้าท่า อาทิ ชุมชนในเทศบาลเมืองหลังสวน เป็ นต้ น
ศักยภาพในการเฝ้าระวังของชุมชนส่วนใหญ่ในปั จจุบนั เป็ นการเฝ้าระวังตามประสบการณ์
ดังนันเพื
้ ่อที่จะเพิ่มบทบาทของชุมชนเหล่านี ้ให้ มีประสิทธิภาพมากขึ ้น ชุมชนเหล่านี ้จึงควรต้ องใช้ ความรู้
และทักษะในการประยุกต์ข้อมูลน ้าฝน-น ้าท่า ผนวกกับภูมิปัญญาท้ องถิ่นมาใช้ ในการเฝ้าระวังด้ วย
เมื่อฝนและ/หรื อน ้าท่าถึงระดับวิกฤติ บทบาทของชุมชนจาเป็ นต้ องเพิ่มการเตือนภัยน ้าท่วม
เข้ ามาด้ วย เท่าที่พบในระหว่างการศึกษาวิจยั วิธีการเตือนภัยของชุมชนในพื ้นที่ศกึ ษามี 2 ประเภท ได้ แก่
วิธีการเตือนภัย ซึ่งใช้ เครื อข่ายการเตือนภัยที่ได้ รับการพัฒนาและจัดตังขึ
้ ้น และมีแผนปฏิบตั ิการที่แน่นอน
และชัดเจน เช่น ระบบเตือนธรณีพิบตั ิภยั ที่ ต. ปั งหวาน และพระรักษ์ เป็ นต้ น (ดูหัวข้ อ 6.3.2) และวิธีการ
เตือนภัย ซึง่ อิงอยูก่ บั หน่วยงานราชการส่วนท้ องถิ่น (อบต. และเทศบาล) ที่เต็มไปด้ วยข้ อจากัด
ผลการเก็บรวบรวมข้ อมูลระบบเตือนอุทกภัยของชุมชนเป้าหมายในพื ้นที่ล่มุ น ้าคลองหลังสวน
ปรากฎว่า ชุมชนส่วนใหญ่รับข้ อมูลข่าวสารการเตือนภัยจาก อบต. และ/หรื อเทศบาล ซึ่งมักส่งข่าวสารได้
ไม่ทวั่ ถึง ล่าช้ า และไม่แม่นยา ทาให้ ประชาชนไม่ได้ เตรี ยมพร้ อมรับมือ เพื่อลดผลกระทบจากอุทกภัย ซึ่ง
กาลังจะเกิดขึ ้น ชุมชนจึงควรเพิ่มบทบาทในการเตือนอุทกภัย โดยพัฒนาเครื อข่ายและแผนปฏิบตั ิการเตือน
อุทกภัย ตามภูมิปัญญาท้ องถิ่นในพื ้นที่กลางน ้าของคลองหลังสวน (ดูหัวข้ อ 6.3.2)
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บทบาทของชุมชนในการดาเนินกิจกรรมเพื่อลดผลกระทบจากอุทกภัย เป็ นบทบาทซึ่งชุมชน
สามารถแลกเปลี่ยน เรี ยนรู้ และดาเนินการได้ เอง ร่ วมมือกับชุมชน หรื อร่วมมือกับหน่วยงานส่วนท้ องถิ่น
อย่างอิสระ กิจกรรมมีความหลากหลาย ตามลักษณะของปั ญหาน ้าท่วมและภัยพิบตั ิที่เกี่ยวข้ องอื่นๆในแต่
ละชุมชน ดาเนินการได้ บอ่ ยๆ ไม่จาเป็ นที่จะต้ องรอจนเกิดอุทกภัยก่อน จึงค่อยดาเนินการ กรณีศกึ ษา ที่พบ
ในระหว่างการศึกษาวิ จัย ในโครงการฯ ได้ แ ก่ การด าเนิน การโครงการนาร่ อ งต่างๆ ดัง จะได้ กล่าวถึ ง
รายละเอียดของโครงการนาร่ องเหล่านี ้ในบทที่ 8 และภูมิปัญญาท้ องถิ่นในพื ้นที่ศกึ ษา (ดูหัวข้ อ 6.3) แต่
การดาเนินกิจกรรมลดผลกระทบจากอุทกภัยยังไม่แพร่หลายทัว่ ทังพื
้ ้นที่ศกึ ษา
7.2.2 ประสบภัย
ในช่วงประสบภัย บทบาทของชุมชนส่วนใหญ่เป็ นการช่วยเหลือกันเองในชุมชน และทาหน้ าที่
ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก ทัง้ หน่วยงานของรัฐและเอกชน เพื่ออานวยความสะดวกให้ เข้ ามา
ช่วยเหลือประชาชนในชุมชน อย่างไรก็ตาม ชุมชนส่วนใหญ่ยงั ขาดแคลนฐานข้ อมูล ซึ่งสนับสนุนให้ การ
ช่วยเหลือประชาชนเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทัว่ ถึง เช่น พื ้นที่ที่น ้าท่วมบ่อยๆ ที่อยู่ คนเจ็บ คนชรา ที่
ต้ องการความช่วยเหลือดูแลเป็ นกรณี พิเศษ เป็ นต้ น และไม่มี ทกั ษะการเคลื่อนย้ ายผู้ป่วย และการปฐม
พยาบาลเบื ้องต้ น ทาให้ ผลสัมฤทธิ์ของการประสานงาน ระหว่างชุมชนกับหน่วยงานภายนอก เกิดขึ ้นน้ อย
มาก
7.2.3 ฟื ้ นฟู
บทบาทของชุมชนในช่วงนีค้ ล้ ายกับบทบาทในช่วงประสบภัย กล่าวคือ ชุมชนจะช่วยเหลือ
กันเอง เช่น ร่วมกันซ่อมแซมสาธารณูปโภคที่เสียหายในชุมชน ร่วมกันตรวจสอบความเสียหายในครัวเรื อน
และชุมชน จัดตังศู
้ นย์ประสานความช่วยเหลือกันเองในชุมชน ช่วยกันขนย้ ายสิ่งของกลับที่พัก เป็ นต้ น
ประสานขอความช่วยเหลือ (ซ่อมแซมโครงสร้ างพื ้นฐานต่างๆของชุมชน และจ่ายค่าชดเชยความเสียหาย
จากอุทกภัย) จากหน่วยงานภายนอก และอานวยความสะดวกให้ หน่วยงานภายนอก ช่วยเหลือประชาชน
ผู้ประสบภัยได้ อย่างทัว่ ถึงและมีประสิทธิภาพ
จากที่ได้ กล่าวมาแล้ วข้ างต้ นได้ แสดงให้ เห็นว่า ในช่วงก่อนเกิดภัย ชุมชนมีบทบาทสูงมาก ทัง้
ในการเฝ้าระวัง เตือนภัย และกิจกรรมลดผลกระทบจากอุทกภัย แต่ลดลงในช่วงประสบภัยและฟื น้ ฟู เหลือ
เพียงแค่การช่วยเหลื อกันเองในชุมชน การประสานงานกับ อบต. เทศบาล และหน่วยงานราชการและ
เอกชนอื่นๆภายนอกท้ องถิ่น พร้ อมทังอ
้ านวยความสะดวก ให้ เข้ ามาช่วยเหลือประชาชนในชุมชน อย่างไรก็
ตาม บทบาทของชุม ชนยังมี ข้อจากัด เนื่ องจากขาดการสนับสนุนให้ ดาเนินกิ จกรรมลดผลกระทบจาก
อุทกภัย ไม่มีฐานข้ อมูลที่จาเป็ น และขาดทักษะในการปฐมพยาบาล ซึง่ ต้ องวางแผนงานเพื่อเสริ มศักยภาพ
ของชุมชนต่อไป
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7.3 แผนงานจั ด การอุ ท กภั ย ระดั บ ชุ ม ชนและเครื อ ข่ า ย ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและมี
ประสิทธิผล
จากข้ อจากัดของชุมชนในการบริ หารจัดการอุทกภัยดังกล่าว แผนงานบริ หารจัดการอุทกภัยระดับ
ชุมชนและเครื อข่ายจึงควรเป็ นแผนงาน ซึ่งเสริ มศักยภาพของชุมชน ให้ บริ หารจัดการอุทกภัยของชุมชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ ้น แผนงานนี ้ประกอบด้ วยแผนงานหลัก 2 แผนงาน คือ แผนงานพัฒนาความรู้
เกี่ยวกับการจัดการอุทกภัยของชุมชน และแผนงานการประสานการจัดกิจกรรมร่ วมกับเครื อข่าย ทังใน
้
ระดับชุมชน-ท้ องถิ่น และระดับชุมชน-ท้ องถิ่น-ลุม่ น ้า รายละเอียดของแต่ละแผนงานหลักมีดงั นี ้
7.3.1 แผนงานพัฒนาความรู้ เกี่ยวกับการจัดการอุทกภัยของชุมชน
1) หลักการและเหตุผล
ชุมชนส่วนใหญ่ในพื ้นที่ลมุ่ น ้าคลองหลังสวนยังเฝ้าระวังอุทกภัย โดยใช้ ประสบการณ์ที่ผ่านมา
ของแต่ละชุมชน ไม่ได้ สังเคราะห์ประสบการณ์ ให้ เป็ นภูมิปัญญาท้ องถิ่นของชุมชน และขาดการนาเอา
ข้ อมูลน ้าฝนและน ้าท่ามาใช้ ให้ เกิดประโยชน์ในการเฝ้าระวัง นอกจานี ้ในการเตือนภัย ชุมชนส่วนใหญ่ใน
พื ้นที่ศกึ ษายังพึ่งพิงหน่วยงานราชการส่วนท้ องถิ่น ทาให้ ข่าวสารการเตือนภัยไปถึงชาวบ้ านในชุมชนอย่าง
ล่าช้ าและไม่ทวั่ ถึง ยิ่งไปกว่านันเมื
้ ่อต้ องช่วยเหลือประชาชนในยามประสบอุทกภัย ชุมชนยังประสบปั ญหา
ในการช่วยเหลือประชาชนไม่ทวั่ ถึงและไม่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากขาดฐานข้ อมูลพื ้นฐานที่สาคัญ เพื่อ
เสริ มบทบาทของชุมชนในการเฝ้าระวัง การเตือนภัย และการช่วยเหลือประชาชนในยามประสบอุทกภัย
แผนงานพัฒ นาความรู้ เกี่ ย วกั บ การจัด การอุ ท กภัย ของชุม ชนจึ ง จ าเป็ นต้ อ งถู กจัด เตรี ย มไว้ โดยมี
วัตถุประสงค์ของแผนงานดังต่อไปนี ้
2) วัตถุประสงค์
แผนงานพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการจัดการอุทกภัยของชุมชน ให้ กบั ผู้นาชุมชนและผู้เกี่ยวข้ อง
ในชุมชน มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
(1) เสริมความรู้และทักษะในการจัดทาแผนที่เสี่ยงภัยของชุมชน
(2) เสริ มความรู้ และทักษะในการใช้ ข้อมูลน ้าฝน น ้าท่า และภูมิปัญญาท้ องถิ่น ในการ
เฝ้าระวัง
(3) เรี ยนรู้ประสบการณ์การเตือนภัย จากเครื อข่ายเตือนธรณีพิบตั ภิ ยั ณ ต. ปั งหวาน
(4) เรี ยนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการศูนย์ชว่ ยเหลือผู้ประสบภัยในชุมชน
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3) โครงการ
(1) โครงการที่ควรมีภายใต้ แผนงานนี ้ได้ แก่
(2) โครงการเสริ ม ความรู้ และทักษะ ในการจัดทาข้ อมูลชุมชน และแผนที่เสี่ยงภัยของ
ชุมชน
(3) โครงการเสริมความรู้และทักษะ ในการประยุกต์ข้อมูลน ้าฝน- น ้าท่า เพื่อการเฝ้าระวัง
(4) โครงการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ในการใช้ ภูมิปัญญาท้ องถิ่น เพื่อบรรเทาผลกระทบจาก
อุทกภัย
(5) โครงการถอดบทเรี ยนการเตื อนภัย : กรณี ศึก ษา เครื อข่ายแจ้ ง เหตุธ รณี พิบัติภัย
ต. ปั งหวาน
(6) โครงการเสริมความรู้และทักษะ ในการดาเนินการศูนย์ชว่ ยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของ
ชุมชน
(7) โครงการเสริ ม ความรู้ และทัก ษะ ในการปฐมพยาบาลผู้บ าดเจ็ บ คนชรา และ
ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน
(8) โครงการอื่นๆ ที่คนในชุมชนพิจารณาร่วมกันแล้ วเห็นว่ามีความสาคัญ
4) การดาเนินการ
โครงการต่างๆข้ างต้ นอาจดาเนินการได้ หลายลักษณะ คือ โครงการฝึ กอบรม โครงการทัศน
ศึกษาดูงาน และโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ร่วมกัน ขึน้ อยู่กับสภาพเงื่อนไขของแต่ละชุมชน ซึ่ง
แตกต่างกัน ในการดาเนินงานโครงการ ชุมชนอาจดาเนินการเอง หรื อร่ วมมื อกับท้ องถิ่นและองค์กร
ภายนอก ซึง่ ให้ การสนับสนุนก็ได้
โครงการต่างๆ ในแผนงานนี ้ควรได้ รับการสนับสนุน ให้ มีการดาเนินการในชุมชนอย่างต่อเนื่อง
ทัว่ ทังพื
้ ้นที่ศกึ ษา เพื่อเสริ มศักยภาพในการเฝ้าระวัง เตือนภัย และช่วยเหลื อประชาชนยามประสบภัยพิบตั ิ
ของชุมชนให้ สงู ขึ ้น
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7.3.2 แผนงานการประสานการจั ดกิ จกรรมร่ วมกับเครื อข่ า ย ทัง้ ในระดับชุ มชน-ท้ องถิ่น
และระดับชุมชน-ท้ องถิ่น-ลุ่มนา้
ความจาเป็ นในการสนับสนุนส่งเสริมให้ ชมุ ชนประสานการทางานกันเชิงเครื อข่าย ทังในระดั
้
บ
ชุมชน ท้ องถิ่น และระดับลุม่ น ้า เนื่องจากสภาพทางกายภาพของลุ่มน ้าคลองหลัง สวนเป็ นพื ้นที่ที่น ้าจะไหล
จาก อ.พะโต๊ ะ พื น้ ที่ ส่ว นใหญ่ เ ป็ นภูเ ขาทอดยาวออกทะเลที่ อ.หลัง สวน ไหลผ่า นชุม ชนและท้ อ งถิ่ น
มากมาย การดาเนินกิจกรรมใดๆ เกี่ ยวกับการไหลของนา้ โดยเฉพาะบริ เวณต้ นนา้ ย่อมส่งผลต่อพืน้ ที่
ปลายน ้าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จากผลการวิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง ของนักวิจยั ทรัพยากรน ้าชุมชน เมื่อ
วันที่ 21–22 ม.ค. 2556 พบว่าชุมชนทังต้
้ นน ้า กลางน ้า และปลายน ้า มีความเห็นไปในแนวทางเดียวกัน คือ
มีผ้ นู าที่เข้ มแข็ง มีความช่วยเหลือเกื ้อกูลกันกันดีในชุมชน หากได้ นาจุดแข็งของชุมชนมาเป็ นแนวทางเสริ ม
ศักยภาพของชุมชนโดยการร่วมมือกันประสานการทางานกันเชิงเครื อข่าย จะทาให้ การจัดการอุทกภัยและ
การจัดการภัยพิบตั ิอื่นๆเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ ้น ดังนัน้ การสนับสนุนให้ เกิดการบริ หารจัดการ
เชิงเครื อข่ายจึงเป็ นความจาเป็ นที่ต้องมีการดาเนินการเพื่อให้ การจัดการปั ญหาอุทกภัยเป็ นไปอย่างมีระบบ
ต่อเนื่องตลอดทังลุ
้ ม่ น ้า
1) หลักการและเหตุผล
อุทกภัยเป็ นปรากฎการณ์ภยั พิบตั ิทางธรรมชาติ ซึ่งเกิดขึ ้นและเชื่อมโยงกัน ตังแต่
้ พื ้นที่ต้นน ้า
กลางน ้า จนถึงปลายน ้า ในการบริ หารจัดการอุทกภัยของลุ่มน ้าหนึ่งๆให้ มีประสิทธิภาพ ชุมชนในพื ้นที่รับ
น ้านันจ
้ าเป็ นต้ องร่วมกันพิจารณาแก้ ไขปั ญหาน ้าท่วมแบบองค์รวมทังลุ
้ ่มน ้า แต่ละชุมชนไม่สามารถแก้ ไข
ปั ญหาแบบแยกส่วนได้ การประสานงาน (เช่น เฝ้าระวัง เตือนภัย และช่วยเหลือประชาชน เป็ นต้ น) ระหว่าง
ชุมชน และท้ องถิ่น ให้ มีประสิทธิผล โดยประยุกต์ใช้ เครื อข่ายเป็ นกลไกหลัก จึงเป็ นพื ้นฐานของความสาเร็ จ
ในการบริหารจัดการอุทกภัย
2) วัตถุประสงค์
แผนงานนี ม้ ี วัตถุประสงค์เ พื่ อส่ง เสริ ม ให้ เกิ ดการประสานงานในระดับต่างๆ ตัง้ แต่ชุม ชน
ท้ อ งถิ่ น และลุ่ ม น า้ ผ่ า นกลไกเชิ ง เครื อ ข่ า ย ส าหรั บ บริ ห ารจัด การปั ญ หาอุ ท กภั ย ให้ เป็ นไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
3) โครงการ
โครงการที่ควรดาเนินการภายใต้ แผนงานนี ้ ได้ แก่
(1) โครงการจัด ตัง้ เครื อ ข่ า ยระดับ ชุ ม ชน-ท้ อ งถิ่ น โครงการนี ม้ ี วัต ถุป ระสงค์ เ พื่ อ สร้ าง
ความสัมพันธ์ ระหว่างชุมชนและท้ องถิ่น ให้ มีการบริ หารงานเชิงเครื อข่าย โดยมีท้องถิ่น (อบต และ/หรื อ
เทศบาล) ทาหน้ าที่เป็ นแม่ขา่ ยประสานงาน ส่วนชุมชนในเขตท้ องถิ่นเป็ นลูกข่าย รับผิดชอบเฝ้าระวัง เตือน
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ภัย จัดเตรี ยมฐานข้ อมูล สาหรับสนับสนุน การช่วยเหลือประชาชน ขณะเกิดเหตุอุทกภัยในท้ องถิ่น และ
ประสานกับท้ องถิ่น เพื่อช่วยเหลือและฟื น้ ฟู หลังจากเหตุอทุ กภัยผ่านไป
(2) โครงการจัดตังเครื
้ อข่ายระดับลุ่มน ้า เป็ นโครงการสร้ างความสัมพันธ์ระหว่างท้ องถิ่นใน
ขอบเขตของลุ่มน ้าคลองหลังสวน ซึ่งจะก่อให้ เกิดความร่วมมือในการจัดการอุทกภัยในพื ้นที่ศกึ ษาได้ อย่าง
มีประสิทธิภาพ
เพื่อให้ เครื อข่าย ซึง่ ได้ ถกู จัดตังจากโครงการดั
้
งกล่าว ยัง่ ยืนต่อไปในอนาคต การบริ หารจัดการ
เครื อข่ายควรต้ องดาเนินตามกรอบแนวทางดังต่อไปนี ้คือ
- แต่ละกลุม่ องค์กร อยูร่ ่วมกันในเครื อข่ายอย่างอิสระ
- เป้าหมาย และวัตถุประสงค์เดียวกัน
- จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ร่วมกันบ่อยๆ
- มีคณะผู้ประสานงานเครื อข่าย
- จัดทาแผนการทางานประจาปี ของเครื อข่าย โดยคณะ กก. เครื อข่ายฯ
- จัดทาแผนรายได้ ประจาปี สาหรับขับเคลื่อนกิจกรรมของเครื อข่าย
เครื อข่ายหลักระดับชุมชน ท้ องถิ่น และลุ่มนา้ อาจสร้ างหรื อสนับสนุนให้ เกิดเครื อข่ายย่อย
สาหรับเฝ้าระวังภัยพิบตั เิ พิ่มเติมได้ เช่น โรงเรี ยน เป็ นต้ น

7.4 ร่ างแนวทางขับเคลื่อนเครื อข่ ายนักวิจัยทรั พยากรนา้ ชุมชนในฐานะเครื อข่ ายภาค
ประชาชน เพื่อให้ จัดการปั ญหาอุทกภัยได้ อย่ างมีประสิทธิผล
แผนงานขับเคลื่อนเครื อข่ายนักวิจยั ทรัพยากรน ้าชุมชน ซึ่งเป็ นเครื อข่ายภาคประชาชนเครื อข่ายหนึ่ง
นัน้ โดยปกติถกู บรรจุเป็ นส่วนหนึง่ ของแผนชุมชน และมีองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ทาหน้ าที่สนับสนุนการ
จัดทาแผนชุมชน เพื่อขับเคลื่ อนกิจกรรมภาคประชาชน องค์กรนี เ้ ป็ นหน่วยงาน ซึ่ง มีฐ านะเป็ นนิติบุคล
รับผิดชอบในการบริหารและจัดการเลือกตัง้ ให้ ประชาชนในท้ องถิ่นเข้ าไปทาหน้ าที่บริ หารจัดการหน่วยงาน
ราชการส่วนท้ องถิ่นในระดับต่างๆ (องค์การบริ หารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริ หารส่วนตาบล)
ยิ่งกว่านันองค์
้ กรปกครองส่วนท้ องถิ่นยัง มีอานาจตามกฎหมาย ในการดูแลรักษาและเสริ มสร้ างคุณภาพ
ชีวิตให้ กบั ประชาชนในท้ องถิ่น รวมทังมี
้ สิทธิที่จะคัดค้ านหรื อเห็นชอบต่อโครงการพัฒนาของรัฐ ซึ่งส่งผล
กระทบถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้ องถิ่นของตนเอง แต่ถ้าแผนงานที่พิจารณาจัดทาอยู่ในระดับลุ่ม
น ้า ซึ่งเกี่ยวพันถึงหลายท้ องถิ่น แผนงานนัน้ ควรต้ องถูกส่งต่อไปยัง คณะ กก. ลุ่มน ้า เพื่อบรรจุไว้ ในแผน
ของลุม่ น ้าต่อไป
สถาบันวิจยั และให้ คาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

208

โครงการศึกษาวิจยั และพัฒนาวิถีชีวิตและบทบาทของชุมชนในพื ้นที่วิกฤติอทุ กภัย
กรณีศกึ ษาลุม่ น ้าภาคใต้

บทที่ 7
การบริหารจัดการอุทกภัยโดยชุมชน

จากอานาจหน้ าที่ขององค์กรและหน่วยงานราชการส่วนท้ องถิ่นต่างๆที่เกี่ยวข้ อง ดังได้ กล่าวไว้ แล้ ว
ข้ างต้ น หน่วยงานส่วนท้ องถิ่นเหล่านี ้จึงควรร่วมให้ การสนับสนุนเครื อข่ายนักวิจยั ทรัพยากรน ้าชุมชน ทังใน
้
ด้ านการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัย และการดาเนิ นกิจกรรมของเครื อข่ายนักวิจัย ภายใต้ ระเบียบของ
หน่วยงานส่วนท้ องถิ่น เพื่อให้ นกั วิจยั ทรัพยากรน ้าชุมชนสามารถขับเคลื่อนกิจกรรม ในการบริ หารจัดการ
ปั ญหาอุทกภัยได้ ด้วยตนเอง แนวทางการสนับสนุนควรประกอบไปด้ วย
1) พัฒนาความรู้ และทักษะในการจัดทาแผนชุมชน ให้ กับ ผู้นาและอาสาสมัครที่อยู่ในชุมชน โดย
การการอบรมสัมมนา และการทัศนศึกษาดูงาน เพื่อจะได้ มีศกั ยภาพพอเพียงต่อการเข้ าไปมีส่วนร่ วมใน
การจัดทาแผนชุมชนในทุกระดับ
2) สร้ างกระบวนการในการระดมความรู้ และภูมิปัญญาท้ องถิ่น สาหรับนามาใช้ ในการจัดทาแผน
กิจกรรมบริ หารจัดการอุทกภัยของท้ องถิ่น ให้ ตอบสนองต่อความต้ องการของประชาชนในท้ องถิ่นได้ มาก
ขึ ้น
3) จัดทาแผนชุมชนสาหรับแก้ ไขปั ญหาอุทกภัย ภายใต้ กระบวนการมีส่วนร่ วมของชุมชนในการ
จัดทาแผนงานอย่างแท้ จริ ง ซึ่งสามารถบูรณาการเข้ ากับแผนงานของท้ องถิ่นได้ และจะทาให้ แผนงาน
ชุมชน ที่ดาเนินการโดยนักวิจยั ทรัพยากรน ้าชุมชน เป็ นจริงได้ ในทางปฏิบตั ิ
4) บูรณาการแผนงานบริ หารจัดการทรัพยากรน ้าระดับท้ องถิ่นและระดับลุ่มน ้า โดยหน่วยงานของ
กรมทรัพยากรน ้า ซึง่ เป็ นฝ่ ายเลขานุการของคณะ กก. ระดับลุม่ น ้า เป็ นเจ้ าภาพ ลักษณะของการบูรณาการ
อย่างแท้ จริงต้ องประกอบด้ วย ผู้ประสานงานหลักในการดาเนินการ การประสานแผนงานของทุกท้ องถิ่นใน
ลุ่มน ้า เพื่อเป็ นข้ อมูลในการจัดทาแผนงานระดับลุ่มน ้า การประสานด้ านงบประมาณ คน และทรัพยากร
อื่นๆ เพื่อดาเนินการ ประสานการปฏิบตั งิ าน และติดตามประเมินผล แนวทางการสนับสนุนนี ้ทาให้ ชุมชนมี
ช่องทางเข้ าไปมีบทบาท ในการกาหนดแผนงานระดับลุม่ น ้าได้ มากขึ ้น

7.5 ข้ อสังเกตในการบริหารจัดการเครื อข่ าย
เครื อข่ายเป็ นรูปแบบความสัมพันธ์ทางสังคมอย่างหนึ่ง ซึ่งแตกต่างไปจากกลุ่ม ความสัมพันธ์แบบ
กลุม่ มีขอบเขตที่ชดั เจน มีสมาชิกของกลุ่มที่แน่นอน มีความเป็ นรูปธรรม มองเห็นได้ มีโครงสร้ างทางสังคม
ในระดับหนึ่ง แต่เครื อข่ายเป็ นรู ปแบบความสัมพันธ์ ทางสังคม ซึ่งไม่มีขอบเขต การเชื่อมความสัมพันธ์
ระหว่างสมาชิกเครื อข่ายอาจจะมองเห็น หรื อมองไม่เห็นเป็ นรูปธรรมก็ได้ เครื อข่ายแบ่งออกได้ เป็ น 3 ชนิด
ตามสาระของการเชื่ อ มโยงระหว่ า งกัน ของเครื อ ข่ า ย คื อ เครื อ ข่ า ยการแลกเปลี่ ย น เครื อ ข่ า ยการ
ติดต่อสื่อสาร และเครื อข่ายความสัมพันธ์ ในการอยู่ร่วมกัน โดยปกติ เครื อข่ายไม่มีโครงสร้ างที่แน่นอน
โครงสร้ างอาจถูกออกแบบโครงสร้ างขึ ้นมา เพื่อทาหน้ าที่เชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่างคน/กลุ่มองค์กรให้
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ต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามสมาชิกในเครื อข่ายแต่ละคนเป็ นอิสระ และสามารถแสดงบทบาทการนาในเครื อข่าย
ได้ เทียบเท่ากันทุกคน ดังนันจึ
้ งพอสรุปได้ วา่ รูปแบบความสัมพันธ์ทางสังคมของเครื อข่ายซับซ้ อนกว่ากลุ่ม /
องค์กร
การสร้ างเครื อข่ายเป็ นการทาให้ บุคคลและองค์กรที่ กระจัดกระจาย ได้ ติดต่อ แลกเปลี่ ยนข้ อมูล
ข่าวสาร และร่วมมือกันด้ วยความสมัครใจ โดยสมาชิกในเครื อข่าย ซึ่งสัมพันธ์กันฉันท์เพื่อน ยังคงมีความ
เป็ นอิสระ มากกว่าการคบค้ าสมาคมแบบพึ่งพิง ความยัง่ ยืนของเครื อข่ายขึ ้นอยู่กบั ประโยชน์ใช้ สอย ถ้ ายัง
สามารถใช้ แลกเปลี่บนข้ อมูล ข่าวสาร เป็ นศูนย์รวมของการสนับสนุน และเป็ นเวทีในการเจรจาต่อรองกับ
หน่วยงานหรื อองค์กรอื่ น ๆ แสดงว่า เครื อข่ายนี ย้ ัง คงมี ความยั่งยื น ในปั จ จุบนั หน่วยงานราชการส่วน
ท้ องถิ่นสนับสนุนการสร้ างเครื อข่ายด้ วยเป้าหมาย 2 ประการ คือ เพื่อเสริมสร้ างศักยภาพและสนับสนุนการ
เสริมสร้ างอานาจแก่ประชาชน และเพื่อเป็ นช่องทางสาหรับการให้ บริการแก่ประชาชน
ลุ่มน ้าคลองหลังสวนมีพื ้นที่ ครอบคลุม 2 อาเภอของ จ.ชุมพร คือ อ.พะโต๊ ะ ซึ่งเป็ นพื ้นที่ต้นน ้า และ
อ.หลังสวน ซึ่งเป็ นพืน้ ที่ปลายนา้ คลองหลังสวนกาเนิดจากเทือกเขาในอาเภอพะโต๊ ะไหลไปทางทิศ
ตะวันออก สูอ่ าเภอหลังสวนไหลออกทะเลอ่าวไทย ในเขตพื ้นที่ดงั กล่าวเป็ นเขตอนุรักษ์ ป่าต้ นน ้า มี ชมุ ชนที่
รวมตัวกันเชิงเครื อข่ายเพื่อร่ วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้ อม โครงการสาคัญที่มีเครื อข่ายร่ วมกิจกรรมอย่าง
กว้ างขวางในพื ้นที่ คือ โครงการคนอยู่ ป่ ายัง เป็ นโครงการที่เกิดจากความตระหนักของประชาชนที่มี ต่อ
ปั ญ หาสิ่ ง แวดล้ อมที่ เ กิ ดขึน้ ในชุม ชน รวมทัง้ ปั ญหาการตัดไม้ ทาลายป่ า ทาให้ เกิ ดการร่ วมกันดาเนิน
กิจ กรรมเพื่อลดปั ญ หาสิ่ง แวดล้ อม ผู้ที่ริเริ่ ม โครงการคือ นาย พงศา ชูแนม หัวหน้ าหน่วยอนุรักษ์ และ
จัดการต้ นน ้าพะโต๊ ะ การดาเนินการได้ ใช้ วิธีการโดยให้ ชมุ ชนมีส่วนร่วมในการคิด ทา และตัดสินใจ ผลของ
การดาเนินการทาให้ เ กิ ดเครื อข่าย และกิ จกรรมการอนุรักษ์ อย่างกว้ างขวางในพื น้ ที่ เช่น การส่ง เสริ ม
การเกษตรเชิงอนุรักษ์ การลาดตระเวนดูแลรักษาป่ าและป้องกันไฟป่ า การส่งเสริ มการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
การจัดตังธนาคารต้
้
นไม้ การก่อสร้ างฝายชะลอน ้าตามลาห้ วยต่างๆ ซึ่งกิจกรรมและเครื อข่ายต่างๆที่
ดาเนินการอยู่แล้ วในพืน้ ที่นนั ้ นับเป็ นทุนทางสังคมที่สาคัญที่โครงการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการครัง้ นีไ้ ด้ นามา
ขยายผลเพื่อการสร้ างเครื อข่ายนักวิจยั ทรัพยากรน ้าชุมชน โดยการประสานความร่วมมือและเชิญชวนให้
เครื อข่ายอนุรักษ์ ในพืน้ ที่ได้ เข้ ามามีส่วนร่ วมในการกิจกรรมการศึกษาต่อไป ทัง้ ในด้ านของการร่ วมเป็ น
นักวิจยั ทรัพยากรน ้าชุมชน และเป็ นผู้ให้ ข้อมูลสาคัญในประเด็นปั ญหาอุทกภัยที่เกิดขึ ้นในพื ้นที่ รวมถึงภูมิ
ปั ญญาท้ องถิ่นในการบริหารจัดการปั ญหาอุทกภัยในพื ้นที่
การดาเนินการเกี่ ยวกับนักวิจัยทรัพยากรนา้ ชุมชน ที่จะเป็ นหลักในการดาเนินกิจกรรม เพื่ อการ
บรรเทาอุทกภัยในพื ้นที่นนั ้ ได้ ดาเนินการให้ มีลกั ษณะของกลุ่ม ที่จะสามารถเกื ้อหนุนกันเองได้ กล่าวคือใน
กลุ่มพื ้นที่ตงแต่
ั ้ ต้นน ้า จนถึงปลายน ้า แต่ละกลุ่มจะมีผ้ นู ากลุ่ม ซึ่งอาจเป็ นได้ ทงผู
ั ้ ้ นาที่เป็ นทางการ หรื อไม่
เป็ นทางการก็ได้ มีความรู้ พืน้ ฐานในการบริ หารจัดการทรัพยากรนา้ ในชุมชน รู้ ปั ญหาอุทกภัยในพืน้ ที่ดี
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ซึ่งผู้นากลุ่มเหล่านี ้ทาหน้ าที่เปรี ยบเหมือนทังผู
้ ้ นา และผู้ประสานเครื อข่า ยนักวิจยั ทรัพยากรน ้าชุมชนคน
อื่นๆ ให้ สามารถเรี ยนรู้ และร่วมกันดาเนินกิจกรรมได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนนักวิจยั ทรัพยากรน ้าชุมชน
คนอื่น ๆ สามารถหาแนวร่ วมจากประชาชนในชุมชน ซึ่งเข้ ามาร่ วมกิจกรรมได้ ตามความเหมาะสม กลุ่ม
นักวิจยั ทรัพยากรน ้าชุมชนรับผิดชอบติดตามความก้ าวหน้ าของการดาเนินกิจกรรม รวมทังการตรวจสอบ
้
ความถูกต้ องของข้ อมูลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ นข้ อมูลชุมชน ปั ญหาอุทกภัยในพื ้นที่ ภูมิปัญญาท้ องถิ่นในการ
บริ หารจัดการน ้า รวมทังกระบวนการปรั
้
บตัวของชุมชนเมื่อเกิดปั ญหาอุทกภัยในชุมชน ผ่านกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ร่วมกันในกลุม่
จากผลการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ ที่ได้ มีกิจกรรมให้ นกั วิจัยทรัพยากรน ้าชุมชน ได้ ร่วมมือกันฝึ กปฏิบตั ิ
ดาเนินงานโครงการนาร่องร่วมกันพบว่า นักวิจยั ทรัพยากรน ้าชุมชนส่วนใหญ่ยงั ขาดความรู้และทักษะ ใน
การเฝ้าระวัง และเตือนภัยอย่างแม่นยาและมีประสิทธิภาพ ไม่ได้ รับการสนับสนุนการดาเนินกิจกรรม เพื่อ
บริ หารจัดการอุทกภัยในชุมชน และขาดการส่งเสริ มให้ จดั กิจกรรมพัฒนาทักษะ ในการบริ หารจัดการเชิง
เครื อข่าย ทาให้ การรวมตัวกันของชุมชนเป็ นเครื อข่าย สาหรับแก้ ไขปั ญหาเกี่ยวกับอุทกภัยของชุมชน จึงไม่
เกิ ด ขึ น้ ส่ ง ผลให้ ก ารบริ ห ารจัด การปั ญ หาอุท กภัย ยัง จ ากัด อยู่เ ฉพาะท้ อ งถิ่ น ของตนเอง ไม่ส ามารถ
ประสานงานกันเป็ นองค์รวมทังลุ
้ ม่ น ้า
ดังนัน้ แนวทางในการขับเคลื่อนเครื อข่ายนักวิจยั ทรัพยากรน ้าชุมชน เพื่อให้ สามารถดาเนินกิจกรรม
ต่างๆได้ นักวิจยั ทรัพยากรน ้าชุมชนควรได้ รับการสนับสนุน ให้ รวมตัวกันเป็ นเครื อข่าย อย่างไรก็ตามในการ
ดาเนินการของเครื อข่ายนักวิจยั ทรัพยากรน ้าชุมชน ที่กาลังจะเกิดขึ ้นนี ้ จาเป็ นต้ องตระหนักถึงปั ญหาต่างๆ
ที่อาจเกิดขึ ้น ระหว่างการบริหารจัดการเครื อข่าย ดังต่อไปนี ้
- เครื อข่ายซึง่ ไม่มีวตั ถุประสงค์ที่ชดั เจน ยากที่จะพัฒนากิจกรรมของเครื อข่าย ให้ ตอบสนองความ
ต้ องการของสมาชิกได้ อย่างต่อเนื่อง
- การครอบง าระหว่างสมาชิ กของเครื อข่าย เนื่ องจากความเหลื่อมลา้ กันทางด้ านฐานะ ขนาด
ความเข้ ม แข็ ง และสถานภาพอื่ น ๆ ของสมาชิ ก หน่ว ยงานใหญ่ ซึ่ง มี ท รั พ ยากรมาก หรื อสถาบัน ซึ่ง
บุคลากรมีการศึกษาสูง และเชื่อมัน่ ในตัวเอง มีแนวโน้ มที่จะครอบงาองค์กรที่มีขนาดเล็กกว่า
- การรวมศูนย์ ในการบริ หารจัดการเครื อข่าย ปั ญหานีเ้ กิ ดขึน้ เมื่ อ ผู้ประสานงานของเครื อข่าย
เลขานุการ คณะทางาน และคณะกรรมการ ควบคุมและดาเนินการเครื อข่าย โดยนึกถึงผลประโยชน์ของ
ตนเองและพวกพ้ อง มากกว่าการประสานงานและอานวยความสะดวกให้ กบั กิจกรรมของสมาชิก
- การขาดเงินทุนสนับสนุน
- ความคลาดเคลื่อนในการสื่อสาร ทาให้ การบริ หารจัดการผิดพลาด เกิดการเข้ าใจผิดระหว่าง
สมาชิกเครื อข่าย
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- การแข่งขันระหว่างเครื อข่าย ที่มีขอบเขตการดาเนินงานเหลื่อมซ้ อนกัน เพื่อช่วงชิงการยอมรับ
และสนับสนุนจากสังคม ทาให้ เครื อข่าย ซึง่ มีทรัพยากรและความเข้ มแข็งน้ อยกว่า ถูกทาลายไป
- ขาดการติดตามและประเมิ นผลการดาเนินการของเครื อข่าย เนื่ องจากระบบโครงสร้ างของ
เครื อข่ายไม่ชดั เจน และความยุง่ ยากในการนิยามดัชนีชี ้วัดความสาเร็จให้ มีความเที่ยงตรง
- การแทรกแซงจากการเมือง ทาให้ เครื อข่ายระดับชาติและนานาชาติหลายแห่งพบกับปั ญหาและ
อุปสรรค ในการแลกเปลี่ยนข้ อมูลข่าวสาร และวิพากษ์ วิจารณ์รัฐบาลอย่างตรงไปตรงมา
เพื่อให้ เครื อข่ายนักวิจยั ทรัพยากรน ้าชุมชน สามารถดาเนินการได้ ตามวัตถุประสงค์อย่างต่อเนื่อง
และยัง่ ยืน ควรสนับสนุนให้ เครื อข่ายถูกบริหารจัดการ ภายใต้ กรอบแนวทางดังต่อไปนี ้
- กาหนดวัตถุประสงค์ และภารกิจของเครื อข่าย ให้ ชัดเจนและเป็ นที่เข้ าใจตรงกัน ระหว่างกลุ่ม
สมาชิกของเครื อข่าย และมีการดาเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ระหว่างกัน ตามประเด็นที่เป็ นความสนใจ
ร่วมกันอย่างสม่าเสมอ
- การจัดการเครื อ ข่า ยต้ องอยู่บ นพื น้ ฐานของความเท่า เที ยมกัน ให้ เกี ยรติซึ่ง กันและกัน และ
ดาเนินการเพื่อประโยชน์ของสมาชิกเครื อข่ายเท่านัน้
- สนับสนุนทรัพยากรในการดาเนินกิจกรรม
- พัฒ นาระบบสื่ อ สาร ระบบจัด การและตรวจสอบข้ อมูลข่า วสาร ที่ มี ประสิทธิ ภ าพ เพื่ อจะได้
ตัดสินใจดาเนินการ และป้องกันการเข้ าใจผิดกันระหว่างสมาชิกในเครื อข่าย
- ประสานภารกิจที่คล้ ายคลึงกันระหว่างเครื อข่าย และร่วมมือกันทบทวนการทางาน ปรับปรุงการ
ทางาน โดยผ่านกระบวนการติดตามประเมินผลอย่างสม่าเสมอ
- ไม่นากิจกรรมของเครื อข่ายไปยุง่ เกี่ยวกับการเมือง
จากข้ อสังเกตการดาเนินกิจกรรมของเครื อข่ายดังกล่าวข้ างต้ น หน่วยงานที่ควรเป็ นผู้สนับสนุนการ
ดาเนินการของเครื อข่ายนักวิจยั ทรัพยากรน ้าชุมชน ได้ แก่ หน่วยงานราชการส่วนท้ องถิ่น เพราะอยู่ใกล้ ชิด
ชุมชนมากที่สดุ และมีบทบาทหน้ าที่โดยตรง ในการให้ ความสนับสนุน ช่วยเหลือประชาชนยามประสบภัย
พิบตั ิ ผลของการให้ ความสนับสนุน ตามข้ อเสนอแนะของโครงการฯ จะทาให้ เครื อข่ายนักวิจยั ทรัพยากรน ้า
ชุมชนสามารถดาเนินกิจกรรมบริ หารจัดการอุทกภัยได้ อย่างยัง่ ยืน เป็ นตัวอย่างให้ กับท้ องถิ่นและลุ่มนา้
อื่นๆในภาคใต้ ได้ ศกึ ษาเรี ยนรู้ตอ่ ไป
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บทที่ 8
แนวทางการแก้ไขปัญหาอุทกภัย และภัยพิบตั ทิ ี่เกีย่ วข้ อง
8.1 โครงการนาร่ อง
โครงการนาร่ องสาหรับบรรเทาผลกระทบจากอุทกภัย และภัยพิบตั ิที่เกี่ยวข้ อง ซึ่งได้ ทดลองปฏิบตั ิ
จริง โดยนักวิจยั ทรัพยากรน ้าชุมชน ได้ แก่
8.1.1 โครงการจัดทาแพด้ วยท่อ PVC เพือ่ การสั ญจรขณะประสบอุทกภัย
1) หลักการและเหตุผล
ด้ วยสภาพพื ้นที่บ้านปากเลข ต.พะโต๊ ะ เป็ นพื ้นที่ภูเขาสลับซับซ้ อน เกิดอุทกภัยในฤดูฝน น ้า
ท่วมถนน เป็ นช่วงๆ ส่งผลให้ ประชาชนในพื ้นที่หมู่บ้านใกล้ เคียง ไม่สามารถเดินทางสัญจรไปมาได้ และ
การขนส่งผลผลิตการเกษตรไม่สามารถทาได้ ทาให้ ผลผลิตการเกษตรเสียหาย ดังนันจึ
้ งสมควรหาพาหนะ
ที่ให้ ประชาชนใช้ เดินทาง และเป็ นพาหนะที่ประชาชนสามารถทาเองได้ มีราคาต้ นทุนไม่สูงนัก มีความ
ทนทานเพื่อบรรเทาความเดือดร้ อนให้ กบั ประชาชนเมื่อเกิดอุทกภัย
ทาง อบต.พะโต๊ ะและชุมชน จึงขอเสนอโครงการจัดสร้ างแพด้ วยท่อ PVC เพื่อให้ ประชาชนใช้
สัญจร และขนส่งผลผลิตด้ านการเกษตร จะได้ บรรเทาความเดือดร้ อนของประชาชนในพื ้นที่
2) วัตถุประสงค์
- เพื่อเสริมสร้ างการมีสว่ นร่วมของประชาชนในกิจกรรมการป้องกันอุทกภัยของชุมชน
- เพื่อให้ ประชาชนได้ สญ
ั จร และใช้ ขนส่งสินค้ าการเกษตร ช่วงเกิดอุทกภัย
รายละเอียดของแผนงานโครงการได้ ถกู รวบรวมไว้ ในภาคผนวก ค.1 และภาพที่ 8.1 แสดง
แพซึ่งทาด้ วยท่อ PVC ที่นกั วิจยั ทรัพยากรน ้าชุมชน และชาวบ้ านร่ วมมือกันสร้ างขึ ้น สาหรับสัญจรขณะ
ประสบอุทกภัย
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ภาพที่ 8.1 แพซึ่งทาด้ วยท่ อ PVC ที่นักวิจัยทรัพยากรนา้ ชุมชนและชาวบ้ าน
ร่ วมกันสร้ างขึน้ สาหรับสัญจรขณะประสบอุทกภัย
8.1.2 โครงการปลูกไผ่ เพือ่ ชะลอความแรงของนา้ (ต. บ้ านควน)
1) หลักการและเหตุผล
ประชาชนในพื ้นที่ ม. 16 บ้ านทับวัง ต.บ้ านควน ประมาณ 1,016 คน จานวน 360 ครัวเรื อน
ประสบวิ ก ฤติ อุท กภัย ที่ ผ่ า นมา ประชาชนได้ รั บ ความเดื อ ดร้ อน จากกรณี น า้ ป่ าไหลหลาก ดิ น ถล่ ม
กระแสน ้าไหลรุ นแรงเกิดการกัดเซาะ สะพาน ช่องทางระบายน ้าถูกตัดขาดเป็ นจานวนมาก ต้ นไม้ บริ เวณ
สองข้ างทางถูกทาลาย ไม่มีสิ่งยึดเหนี่ยวดิน เพื่อป้องกันความเสียหายจากกรณีดงั กล่าว ชุมชนในตาบล
บ้ านควน ขอเสนอให้ จดั ทาโครงการปลูกไผ่ เพื่อชะลอนา้ ในพื ้นที่ ไผ่นอกจากจะทาหน้ าที่ยึดหน้ าดินแล้ ว
ประชาชนยังสามารถใช้ ประโยชน์จากต้ นไผ่ เช่น หน่อไผ่เป็ นอาหาร ลาไผ่ใช้ สาหรับงานจักสาน ประดับ
ตกแต่ง และประกอบอาหาร เป็ นต้ น ประโยชน์ต่างๆเหล่านี เ้ ป็ นแรงจูงใจ ให้ ประชาชนร่ วมมือร่ วมใจกัน
ปลูกและดูแลรักษา นอกจากนันแล้
้ วต้ นทุนในการปลูกไผ่ไม่สงู เจริ ญเติบโตได้ เร็ ว รากยึดดินดี โดยเฉพาะ
ไผ่หวาน (ราคาขายหน่อไม้ กิโลกรัมละ 30 บาท) รสชาติอร่อย
2) วัตถุประสงค์
- เพื่อเสริมสร้ างการมีสว่ นร่วมของประชาชนในกิจกรรมการป้องกันอุทกภัยของชุมชน
- เพื่อป้องกันการพังทลายของหน้ าดินบริเวณริมตลิ่ง และลดความรุนแรงของกระแสน ้า
ภาคผนวก ค.2 นาเสนอแผนงานโครงการปลูกไผ่ฯ และภาพที่ 8.2 แสดงภาพการปลูกไผ่
ของชาวบ้ าน บริเวณริมตลิ่งทางด้ านท้ ายน ้าของฝายบ้ านวังปลา
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ภาพที่ 8.2 การปลูกไผ่ สาหรับชะลอนา้ ของชาวบ้ าน บริเวณริมตลิ่งทางด้ านท้ ายนา้
ของฝายบ้ านวังปลา
8.1.3 โครงการเสริมประสิ ทธิภาพการเตือนภัย
1) หลักการและเหตุผล
พื ้นที่อาเภอหลังสวนเกิดอุทกภัยแทบทุกปี บางปี อาจเกิดแบบฉับพลันไม่ทนั ตังตั
้ ว ทาให้ เกิด
ความเสียหายแก่ทรัพย์สินเป็ นจานวนมาก สาเหตุที่สาคัญประการหนึ่งคือ จุดสังเกตสาหรับการแจ้ งเตือน
ภัยยังไม่ครอบคลุมทัว่ ทังพื
้ ้นที่ เนื่องจากขาดแคลนอุปกรณ์การเตือนภัย และเครื่ องมือวัดระดับน ้า อีกทัง้
บุคลากรที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่ เจ้ าหน้ าที่ อบต. ผู้นาชุมชนในพื ้นที่ตาบลหาดยาย ยังขาดความสามารถในการ
ใช้ อปุ กรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ ยิ่งกว่านันในสถานการณ์
้
ปัจจุบนั ที่อุทกภัยเกิดขึ ้นได้ ทุกฤดู เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงของฤดูกาลต่างๆ จึงจาเป็ นต้ องมีการเตรี ยมพร้ อมในการเผชิญภัยต่างๆ เพื่อให้ ประชาชน
ได้ รับข่าวสารในการเตือนภัยได้ รวดเร็ วลดความสูญเสียจากอุทกภัย ทาให้ อปุ กรณ์และเครื่ องมือข้ างต้ นยิ่ง
ทวีความสาคัญมากขึ ้น จากปั ญหาดังกล่าว นักวิจยั ทรัพยากรน ้าชุมชนจึงได้ จดั ทาโครงการการติดตังจุ
้ ด
เฝ้าระวังและแจ้ งเตือนระดับน ้า รวมทังการฝึ
้
กอบรมการเตือนภัยขึ ้น
2) วัตถุประสงค์
- เพื่อให้ มีจดุ เตือนภัยเพิ่มขึ ้น สามารถเตือนภัยได้ ทนั ท่วงที
- เพื่อให้ บคุ ลากรที่เกี่ยวข้ องในพื ้นที่ มีความรู้ระบบการเตือนภัยเพิ่มขึ ้น
- เพื่อให้ ระบบการแจ้ งข้ อมูลเกี่ยวกับอุทกภัย มีความแม่นยามากขึ ้น
ภาคผนวก ค.3 ได้ รายงานแผนงานโครงการนาร่องของโครงการ สาหรับเสริ มประสิทธิภาพ
การเตือนภัย ภายใต้ โครงการนาร่ องนี ้ ไม้ วดั ระดับน ้าได้ ถูกนาไปติดที่สะพานนาคฉัตรี ย์ บริ เวณกลางนา้
และสะพานหลวงโรงน ้าแข็ง บริเวณปลายน ้า ดังแสดงในภาพที่ 8.3 และ 8.4
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ภาพที่ 8.3 ไม้ วัดระดับนา้ ที่สะพานนาคฉัตรีย์ บริเวณกลางนา้

ภาพที่ 8.4 ไม้ วัดระดับนา้ ที่สะพานหลวงโรงนา้ แข็ง บริเวณปลายนา้

สถาบันวิจยั และให้ คาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
G:\แก้ไขรายงายวิจัยหลังสวน_3_15 ต.ค. 56\10.บทที่ 8 แนวทางการแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยพิ บตั ิที่เกี่ยวข้อง.doc

216

โครงการศึกษาวิจยั และพัฒนาวิถีชีวิตและบทบาทของชุมชนในพื ้นที่วิกฤติอทุ กภัย
กรณีศกึ ษาลุม่ น ้าภาคใต้

บทที่ 8
แนวทางการแก้ ไขปั ญหาอุทกภัยและภัยพิบตั ิที่เกี่ยวข้ อง

8.1.4 โครงการขุดลอกทางระบายนา้ เพือ่ บรรเทาอุทกภัย
1) หลักการและเหตุผล
พื ้นที่ชุมชนพะเนียด เชื่อมชุมชนนากรอก เขตเทศบาลเมืองหลังสวน ส่วนที่อยู่ด้านใต้ ของ ถ.
เขาเงิน ซึ่งเป็ นพื ้นที่ทางการเกษตร เช่น ปาล์ม มังคุด ลางสาด ลองกอง และกล้ วย เป็ นต้ น และเป็ นที่อยู่
อาศัยของชุมชน มักเกิดน ้าท่วมขังอยู่เป็ นประจา สภาพพื ้นที่เป็ นที่ลุ่ม เป็ นจุดรองรับนา้ จากพืน้ ที่ตาบล
ใกล้ เคียง โดยมี ถ. เพชรเกษม และ ถ. เขาเงิน ซึ่งอยู่ด้านทิศตะวันออก และทิศเหนือ ตามลาดับ ขวางกัน้
ทางน ้า เป็ นเหตุให้ การระบายน ้าเป็ นไปได้ ยากและล่าช้ า ทาให้ น ้าท่วมขังเป็ นเวลานาน 1  2 เดือน เป็ น
ผลให้ พืชผลทางการเกษตร บ้ านที่อยู่อาศัย และทรัพย์สิน ได้ รับความเสียหาย การจราจรไปมาไม่สะดวก
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนในชุมชน ดังนันนั
้ กวิจยั ทรัพยากรน ้าชุมชนจึงได้ เสนอ โครงการขุดลอกทาง
ระบายน ้าลงคลองหลังสวน เพื่อลดระดับน ้าที่ทว่ มขัง และบรรเทาความเสียหายอันเกิดจากน ้าท่วมขัง
2) วัตถุประสงค์
- เพื่อลดการท่วมขังของน ้าให้ น้อยลง ทังความลึ
้
ก และระยะเวลา
- เพื่อเสริมสร้ างการมีสว่ นร่วมของประชาชน ในกิจกรรมการป้องกันอุทกภัยของชุมชน
รายละเอียดของโครงการขุดลอกฯได้ ถกู นาเสนอไว้ ในภาคผนวก ค.4 และภาพที่ 8.5 แสดง
ทางระบายน ้าซึง่ ถูกขุดขึ ้นใหม่ สาหรับบรรเทาปั ญหาน ้าท่วมขังในพื ้นที่ลมุ่ ต่าของเทศบาลเมืองหลังสวน

ภาพที่ 8.5 ทางระบายนา้ ซึ่งถูกขุดลอกขึน้ ใหม่ สาหรั บบรรเทาปั ญหานา้ ท่ วมขัง
ในพืน้ ที่ล่ ุมต่าของเทศบาลเมืองหลังสวน
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8.1.5 โครงการจัดทาป้ายเตือนภัย วัดระดับนา้
1) หลักการและเหตุผล
ด้ วยสภาพพื น้ ที่ บ้านปากเลข ตาบลพะโต๊ ะ เป็ นภูเขาสลับซับซ้ อ น เกิ ดอุทกภัยในฤดูฝ น
น ้าท่วมถนนเป็ นช่วง ๆ และทรัพย์สินของประชาชนได้ รับความเสียหาย ดังนัน้ จึงสมควรจัดทาป้ายเตือนภัย
วัดความสูง ระดับนา้ เพื่อให้ ประชาชนในพื น้ ที่ และหมู่บ้านใกล้ เคียงได้ รับทราบถึง ระดั บนา้ ในยามเกิ ด
อุทกภัย เพื่อเตรี ยมความพร้ อมในการเตือนภัยให้ กับประชาชน และประชาชนสามารถทาเองได้ มีราคา
ต้ นทุนไม่สงู นัก เพื่อเตรี ยมความพร้ อมในการรับมือกับอุทกภัย
นักวิจยั ทรัพยากรน ้าชุมชน ซึ่งเป็ นผู้แทนของ อบต. และชุมชนในพะโต๊ ะ จึงขอเสนอโครงการ
จัดทาป้ายเตือนภัยยามเกิดอุทกภัย เพื่อให้ ประชาชนสามารถเตรี ยมความพร้ อม ในการรับมืออุทกภัย ได้
ทันท่วงที ลดผลกระทบจากความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สิน
2) วัตถุประสงค์
- เพื่อเสริมสร้ างการมีสว่ นร่วมของประชาชนในกิจกรรมการป้องกันอุทกภัยของชุมชน
- เพื่อให้ ประชาชนได้ เตรี ยมความพร้ อมเพื่อเกิดอุทกภัย
- เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
แผนการดาเนินงานโครงการได้ ถนู าเสนอในภาคผนวก ค.5 และภาพที่ 8.6 แสดงป้ายเตือน
อุทกภัย โดยเทียบเคียงกับระดับน ้าริมถนน ที่บ้านปากเลข อ. พะโต๊ ะ จ. ชุมพร

ภาพที่ 8.6

ป้ายเตือนอุทกภัย โดยเทียบเคียงกับระดับนา้ ริมถนน ที่บ้านปากเลข อ. พะโต๊ ะ
จ. ชุมพร
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8.2 ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะเพิ่มเติมอื่นๆ สาหรับบริ หารจัดการอุทกภัยและภัยพิบตั ิที่เกี่ยวข้ อง ซึ่งคณะที่ปรึกษาได้
ถ่ายทอดองค์ความรู้ ระหว่างการประชุมปั จฉิมนิเทศโครงการ ที่โรงแรมชายหาด รี สอร์ ท เมื่อวันที่ 3 ก.ค.
2556 ได้ แก่
- การประยุกต์ภมู ิปัญญาท้ องถิ่น ดังได้ กล่าวในรายละเอียดไว้ แล้ วในหัวข้ อ 6.3
- ขนาดฝนวิกฤติ ซึ่งแนะนาให้ ใช้ สาหรับเฝ้าระวังอุทกภัยทัว่ ทังพื
้ ้นที่ล่มุ น ้าคลองหลังสวน เท่ากับ
120 มม. (ดูรายละเอียดของข้ อเสนอแนะนี ้ในหัวข้ อ 5.2.4) ค่าฝนวิกฤตินี ้ได้ จากฝนสูงสุดของสถานีพะโต๊ ะ
และหลังสวน สาหรับรอบปี การเกิดซ ้าเท่ากับ 2 ปี
- เพื่อให้ ได้ ขนาดฝนวิกฤติที่เหมาะสมกับท้ องถิ่น สถานีวดั น ้าฝนแบบโทรมาตร 5 สถานี ได้ ถกู เสนอ
ให้ เป็ นสถานี ตัว แทนเพิ่ ม เติ ม จากสถานี ฐ านเดิ ม (สถานี วัด น า้ ฝน ที่ อ.พะโต๊ ะ และหลัง สวน) คื อ
(ดูรายละเอียดในหัวข้ อ 5.2.4)
 สถานี STN0811 สาหรับพื ้นที่ต้นน ้า
 สถานี STN0810 และสถานี STN0850 สาหรับพื ้นที่กลางน ้า
 สถานี STN0723 และสถานี STN0798 สาหรับพื ้นที่ปลายน ้า
ข้ อมูล ฝนรายวันของสถานี ต่างๆเหล่านี ต้ ้ องถูกเก็ บรวบรวมและบันทึก อย่างน้ อ ย 10 ปี ส าหรั บ
วิเคราะห์หาฝนวิกฤติของแต่ละท้ องถิ่น
- การประยุกต์แผนที่แสดงพื ้นที่เสี่ยงอุทกภัย สาหรับปรับเปลี่ยนการใช้ ประโยชน์ที่ดินในชุมชนให้
เหมาะสม
- การเสริ มศักยภาพและบทบาทชุมชน ตามที่ไ ด้ อธิบายไว้ แล้ วในหัวข้ อ 7.3–7.5 ผ่าน “เครื อข่าย
การจัดการภัยพิบตั ิ โดยชุมชนลุ่มน้าหลังสวน” ซึง่ ได้ รับการจัดตังขึ
้ ้น ระหว่างการดาเนินงานโครงการฯ
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บทที่ 9
การประชาสั มพันธ์ โครงการ
9.1 เว็บไซต์ เพือ่ ถ่ ายทอดผลการวิจยั
โครงการฯ ได้ จดั ทําเว็บเพจขึ ้น เพื่อเป็ นการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ผลงานความก้ าวหน้ า
และองค์ ความรู้ ที่ ได้ รับของโครงการฯ ให้ กับประชาชนผู้อาศัยในพืน้ ที่ ลุ่มนํ า้ คลองหลังสวน ประชาชน
ผู้ส นใจทั่ว ไป หน่ ว ยงานราชการ และหน่ ว ยงานท้ อ งถิ่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง นอกจากนี เ้ ว็ บ เพจดัง กล่ า วยัง มี
วัตถุประสงค์ เพื่อประยุกต์ใช้ เป็ นเครื่ องมือในการสื่อสารแบบ 2 ทาง ระหว่างคณะที่ปรึ กษา กับเครื อข่าย
นักวิจยั ทรัพยากรนํ ้าชุมชน ประชาชนผู้มีส่วนได้ เสีย ผู้สนใจทัว่ ไป และคณะนักวิจยั จากกรมทรัพยากรนํ ้า
รวมทังข้
้ าราชการ และข้ าราชการการเมือง จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง ทังในระหว่
้
างการดําเนินโครงการ
และหลังจากโครงการเสร็ จสมบูรณ์แล้ ว
ในการจัดทําเว็บเพจนี ้ คณะที่ปรึกษาได้ ตดั สินใจเลือกโปรแกรม Joomla มาใช้ ในการพัฒนา เพราะ
Joomla เป็ นระบบการจัดการเนื ้อหา (content management system, CMS) ซึง่ มีความสามารถสูงมาก
โปรแกรมหนึง่ จุดเด่นของ Joomla มี 3 ประการคือ
(1) ความสามารถในการจัดการเนื ้อหา (content) และสื่อ (media) ได้ หลายรูปแบบ
(2) โปรแกรมเสริมมากมาย ให้ เลือกได้ ตามความต้ องการของลูกค้ า
(3) เปิ ดเผยโปรแกรมต้ นฉบับ (source code) ทําให้ ไม่มีคา่ ใช้ จ่ายในการจัดหาซอฟต์แวร์ มาแปล
เพื่อปรับ ประยุกต์ และแก้ ไข ให้ เหมาะสมกับความต้ องการของลูกค้ าได้
เว็บเพจที่จดั ทําขึ ้นนี ้สามารถเชื่อมต่อ ผ่านทาง http://langsuanfloods.site90.net เพื่อให้ สามารถ
เชื่อมต่อข้ อมูลในเว็บเพจได้ อย่างครบถ้ วน โดยเฉพาะข้ อมูลรู ปภาพ ควรใช้ Internet Explorer และ
Google Chrome เป็ นเครื่ องมือในการเชื่อมต่อ แต่ถ้าใช้ Mozilla Firefox จะมีปัญหาในการเชื่อมต่อข้ อมูล
ที่เป็ นรูปภาพ
องค์ประกอบต่างๆ ของเว็บเพจบนหน้ าจอคอมพิวเตอร์ แสดงดังภาพที่ 9.1
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บทที่ 9
การประชาสัมพันธ์โครงการ

ภาพที่ 9.1 หน้ าเว็บเพจสาหรั บประชาสัมพันธ์ โครงการและสื่อสาร ระหว่ างคณะที่ปรึ กษาและ
นักวิจัยทรัพยากรนา้ ชุมชน คณะนักวิจัยจากกรมทรัพยากรนา้ ข้ าราชการส่ วนท้ องถิ่น
และประชาชนผู้สนใจ
องค์ประกอบต่างๆ ของเว็บเพจบนหน้ าจอคอมพิวเตอร์ ประกอบไปด้ วย
- Main content (พื ้นที่กลางจอภาพของเว็บเพจ): นาเสนอภาพความรุนแรงของวิกฤติการณ์อทุ กภัย
ในรอบ 60 ปี ซึง่ เกิดจากลมพายุ ZITA พัดผ่านพื ้นที่ศกึ ษา เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2540
- Main menu (พื ้นที่ด้านซ้ ายตอนบนของเว็บเพจ): ประกอบไปด้ วย 4 รายการย่อยให้ เลือกคือ (1)
ภาพแสดงเหตุการณ์อุทกภัยในพื ้นที่ล่มุ น ้าคลองหลังสวนที่เคยเกิดขึ ้นในอดีต เท่าที่เก็บรวบรวม
ได้ (2) รายละเอี ย ดของโครงการฯ ซึ่ง ได้ แ ก่ วัต ถุประสงค์ พื น้ ที่ ศึกษา ผลที่ ค าดว่าจะได้ รั บ
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บทบาทของนัก วิ จัย กิ จ กรรมในพื น้ ที่ ศึก ษา และการวิ จัย แบบมี ส่ว นร่ ว มของประชาชน (3)
ความก้ าวหน้ าของการดาเนินงานของโครงการฯ และ (4) Webboard เป็ นที่แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น เกี่ ยวกับการดาเนิ นงานของโครงการฯ ผลลัพ ธ์ ที่ไ ด้ สถานการณ์ การบริ หารจัดการ
อุทกภัยในพื ้นที่ศกึ ษา และเรื่ องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
- Login form (พื ้นที่ด้านซ้ ายตอนล่าง): ใช้ สาหรับการลงทะเบียนเป็ นสมาชิกของเว็บเพจนี ้ เมื่อ
ลงทะเบี ย นเรี ย บร้ อยแล้ ว สมาชิ ก สามารถเข้ า สู่ร ะบบ เพื่ อ เสนอเนื อ้ หาใหม่ ๆ พูด คุย หรื อ
ปรึ กษาหารื อกับสมาชิกท่านอื่นๆ ในเรื่ องของโครงการฯ อุทกภัยในพืน้ ที่ล่มุ นา้ คลองหลังสวน
และเรื่ องอื่นๆที่เกี่ยวข้ อง พร้ อมทังสามารถปรั
้
บแก้ เนื ้อหาได้ ใน webboard ตามสิทธิ์ของสมาชิกที่
ถูกกาหนดไว้
- Latest news (พื ้นที่ด้านขวาตอนบน): ใช้ สาหรับแสดงข่าวสารล่าสุดของการดาเนินกิจกรรมของ
โครงการฯ
- Related links (พื ้นที่ด้านขวาตอนกลาง): จัดเตรี ยมเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้ อง ซึ่งในปั จจุบนั ได้ ใส่เว็บไซต์
ของกรมทรัพยากรน ้าไว้ ในอนาคตคณะที่ปรึกษาจะให้ ข้อมูลเว็บไซต์ ซึ่งให้ ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพ
อากาศล่วงหน้ า เพื่อประโยชน์ในการเตือนอุทกภัย
- Who’s Online (พื ้นที่ด้านขวาตอนล่าง): แสดงจานวนคน ที่กาลังใช้ งานเว็บเพจนี ้อยู่ และ
- Contact Us (พื ้นที่ด้านล่าง): ติดต่อผู้ดแู ลเว็บเพจได้ ที่ langsuanfloods@gmail.com
เว็บเพจที่ จัด ทาขึน้ ได้ มี ก ารเพิ่ ม เติม และแก้ ไ ขในส่วนต่างๆ ตัง้ แต่เริ่ ม ต้ นจนถึ ง สิ น้ สุด โครงการฯ
ทีมงานที่ปรึกษาได้ ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนอย่างเต็มที่ ให้ นกั วิจยั ทรัพยากรน ้าชุมชน ผู้แทนหน่วยงาน
ราชการและหน่วยงานส่วนท้ องถิ่นที่เกี่ยวข้ อง คณะนักวิจยั ของกรมทรัพยากรน ้าชุมชน และประชาชนผู้มี
ส่วนได้ เสีย ใช้ เว็บเพจเป็ นช่องทางสื่อสารหลัก ในระหว่างการดาเนินงานโครงการ และหลังจากโครงการ
แล้ วเสร็จ เช่น ประชาสัมพันธ์ในช่วงแนะนาโครงการของกิจกรรมปฐมนิเทศ และในโปสเตอร์ ประชาสัมพันธ์
โครงการ ซึง่ แจกให้ กบั ผู้เข้ าร่วมประชุมปฐมนิเทศ ไปติดที่บอร์ ดประชาสัมพันธ์ของหมู่บ้านและ อบต. เป็ น
ต้ น นอกจากนี ้คณะที่ปรึ กษายังได้ สนับสนุนให้ มีการใช้ ประโยชน์จากเว็บเพจอย่างเต็มที่ อาทิ การบรรจุ
ข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์ สาหรับกิจกรรมการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้ อมูลของนักวิจยั ทรัพยากรน ้า การ
เชื่อมต่อกับเว็บเพจของกรมอุตนุ ิยมวิทยา เพื่อประโยชน์ในการรับรู้ ข้ อมูลอากาศในพื ้นที่ศึกษา และการ
เชื่อมต่อเข้ ากับเว็บเพจของกรมทรัพยากรน ้า เพื่อประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนข้ อมูลข่าวสารการบริ หาร
จัดการอุทกภัยในพื ้นที่ เป็ นต้ น
เนื่องจากเว็บเพจเดิม (http://langsuanfloods.site90.net) ประสบปั ญหาการเชื่อมต่อ จาเป็ นต้ องจ่ายเงินเพื่อดูแล
รั กษาเว็ บเพจ คณะที่ ปรึ กษาจึ งได้ ย้ ายเว็ บเพจนี ้ ไปอยู่ที่ https://sites.google.com/site/langsuanproject/ ซึ่ งเป็ นที่
สถาบันวิจยั และให้ คาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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สาธารณะ และค้ นหาผ่าน Google ได้ ง่ายกว่า องค์ประกอบของเว็บเพจนี ้คล้ ายคลึงกับเว็บเพจเดิม ดังแสดงในภาพที่
9.2
อย่างไรก็ตามคณะที่ปรึ กษากลับพบว่า ช่องทางสื่อสาร 2 ทาง แบบเว็บเพจ ไม่ได้ รับความนิ ยมใน
กลุม่ ประชากรเป้าหมายข้ างต้ น จานวนผู้เข้ าใช้ เว็บเพจน้ อยมาก สาเหตุที่เป็ นเช่นนี ้อาจเป็ นเพราะประชากร
เป้าหมายส่วนใหญ่ขาดความรู้ ความสามารถทางด้ านคอมพิวเตอร์ อีกทัง้ อินเทอร์ เน็ตก็ยังไม่ได้ มีใช้ กัน
อย่างแพร่หลายในพื ้นที่ศกึ ษา
ถึงแม้ วา่ จะมีความยากลาบากในการสร้ างช่องทางสื่อสารด้ วยเว็บเพจ ให้ ได้ รับความนิยมในพื ้นที่ล่มุ
น ้าหลังสวน แต่ในอนาคตเมื่อพืน้ ที่ศึกษานี ้เจริ ญเติบโตขึ ้น อุปสรรคดังกล่าวข้ างต้ นก็จะหมดไป เหมือน
พื ้นที่ในเมืองหลวงและหัวเมืองใหญ่ๆทัว่ ประเทศ และช่องทางสื่อสาร 2 ทาง แบบเว็บเพจ ก็จะกลายเป็ น
ช่องทางสื่อสารซึ่งใช้ กันอย่างแพร่ หลาย ด้ วยเหตุผลดังกล่าว คณะที่ปรึ กษาจึงยังคงประชาสัมพันธ์ และ
ดูแลเว็บเพจของโครงการฯ ให้ ทนั สมัยและเป็ นประโยชน์ ตลอดระยะเวลาดาเนินงานของโครงการ จากนัน้
เว็บเพจของโครงการจะถูกส่งผ่านไปยังเทศบาลเมืองหลังสวน เพื่อใช้ ประโยชน์ในการบริ หารจัดการอุทกภัย
และภัยพิบตั ิอื่นๆที่เกี่ยวข้ องต่อไป ตามข้ อสรุ ประหว่างการจัดกิจกรรมสรุ ปบทเรี ยน ณ เทศบาลเมืองหลัง
สวน (22–23 เม.ย. 2556)
นอกเหนือจากเว็บเพจ คณะที่ปรึกษายังได้ ทดลองสร้ างเตสบุ๊ค (Facebook) ของโครงการฯ ซึ่งเป็ น
ช่องทางสื่อสารที่ใช้ กนั อย่างแพร่หลาย ภายใต้ ชื่อ “อุทกภัยในพื ้นที่ล่มุ น ้าหลังสวน ลุ่มน ้าภาคใต้ ” ขึ ้นเป็ น
ช่องทางสื่อสาร 2 ทาง อีกช่องทางหนึ่ง ข้ อมูลรายละเอียดโครงการ ความก้ าวหน้ าของการดาเนินงาน
โครงการ ได้ ถูกนาเสนอในเตสบุ๊คนี ้ พร้ อมกันนันได้
้ เชิญชวนให้ คณะที่ปรึ กษา และคณะนักวิจยั ของกรม
ทรัพยากรน ้า เข้ ามาเยี่ยมชมและสื่อสารระหว่างกันในเบื ้องต้ น ก่อนที่จะขยายกลุ่มเป้าหมายไปยังนักวิจยั
ทรัพยากรน ้าชุมชน ซึ่งมีที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์และใข้ อินเทอร์ เน็ต ผลการทดลองพบว่า จานวนผู้เข้ ามาเยี่ยม
ชมและสื่อสารในเตสบุ๊คมากกว่า ของเว็บเพจโครงการ อย่างชัดเจน
เพื่อชดเชยความไม่พร้ อมในการใช้ ช่องทางการสื่อสาร 2 ทาง แบบเว็บเพจ ของประชากรเป้าหมาย
ในพื ้นที่ล่มุ น ้าคลองหลังสวน และช่วยเสริ มการทางานของนักวิจยั ทรัพยากรน ้าชุมชนอีกทางหนึ่ง คณะที่
ปรึ ก ษาจึ ง ได้ เพิ่ ม เติ ม การประชาสั ม พั น ธ์ ค วามก้ าวหน้ าของการด าเนิ น งานโครงการ โดยใช้ สื่ อ
ประชาสัมพันธ์แบบจดหมายข่าว ซึง่ จดหมายข่าวเหล่านี ้ได้ ถกู นาไปติดประกาศที่บอร์ ดของ อบต. และของ
หมูบ่ ้ านต่างๆ ในพื ้นที่ศกึ ษา
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ภาพที่ 9.2 หน้ าเว็บเพจสาหรับสื่อสารและประชาสัมพันธ์ โครงการ ซึ่งเชื่อมต่ อได้ ท่ ี
https://sites.google.com/site/langsuanproject/

9.2 ผลการจัด ประชุ ม สั มมนาถ่ ายทอดผลการศึ กษาวิจั ย บทบาทของชุ ม ชนในการจั ดการ
ปัญหาอุทกภัยอย่ างมีประสิ ทธิผล
คณะที่ปรึกษาได้ จดั ประชุมสัมมนาถ่ายทอดองค์ความรู้ ซึ่งได้ จากการดาเนินงานวิจยั ของโครงการฯ
ณ ห้ องประชุมโรงแรมชายหาด รี สอร์ ท เทศบาลปากน ้าหลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร ในวันพุธที่ 3 ก.ค.
2556
9.2.1 วัตถุประสงค์ ของการสั มมนา
1) เพื่อนาเสนอรู ปแบบวิธีการศึกษา และผลลัพธ์ ที่ได้ จากการศึกษาวิจยั ต่อสาธารณชนใน
พื ้นที่ลมุ่ น ้าคลองหลังสวน
สถาบันวิจยั และให้ คาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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2) เพื่อนําเสนอกิจกรรมของเครื อข่ายจัดการภัยพิบตั ิโดยชุมชนลุม่ นํ ้าหลังสวน ซึง่ ได้ ถกู จัดตัง้
และพัฒนาขึ ้น จากผลการดําเนินงานของโครงการฯ
3) เพื่อรับฟั งข้ อเสนอแนะและความเห็นต่างๆ จากผู้เข้ าร่วมสัมมนา อันจะทําให้ ได้ มมุ มองซึง่
ครบถ้ วนและรอบด้ านมากยิ่งขึ ้น
9.2.2 ผู้เข้ าร่ วมสั มมนา จํานวนทังสิ
้ ้น 101 คน ประกอบด้ วย
- ผู้แทนจากกรมทรัพยากรนํ ้า สํานักทรัพยากรนํ ้าภาค
- ส่วนประสานและบริ หารจัดการลุม่ นํ ้าภาคใต้ ฝั่งตะวันออก
- ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น และองค์กรพัฒนา
เอกชน เขตลุม่ นํ ้าคลองหลังสวน
- ผู้แทนคณะกรรมการลุม่ นํ ้าคลองหลังสวน
- กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน เขตลุม่ นํ ้าคลองหลังสวน
- นักวิจยั ทรัพยากรนํ ้าชุมชน และสมาชิกเครื อข่ายการจัดการภัยพิบตั โิ ดยชุมชน
- คณะที่ปรึกษา
(ดูรายชื่อผู้เข้ าสัมมนาในภาคผนวก ง)

10 คน
6 คน
33 คน
1
14
41
6

คน
คน
คน
คน

9.2.3 เนือ้ หา/วิธีการ
1) นําเสนอวัตถุประสงค์ รู ปแบบกระบวนการและวิธีการศึกษา และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้
จากการศึกษาวิจยั
2) นําเสนอที่มา และแผนงานประจําปี ของเครื อข่ายจัดการภัยพิบตั โิ ดยชุมชนลุม่ นํ ้าหลังสวน
3) อภิ ป รายแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ ผลการศึ ก ษา และบทเรี ย นที่ ไ ด้ จ ากการ
ศึกษาวิจยั
9.2.4 ผลการสั มมนาถ่ ายทอดองค์ ความรู้
รศ. ดร. ชวลิต ชาลีรักษ์ ตระกูล ได้ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ ของการสัมมนา และรายงานผล
การศึกษาตามหัวข้ อต่างๆคือ วัตถุประสงค์ของการวิจยั แนวทางการศึกษาโดย PAR และผลที่ได้ รับจาก
การศึกษาวิจยั โดยมีรายละเอียดของผลการดําเนินการดังต่อไปนี ้
1) วัตถุประสงค์ของการวิจยั
- ศึกษาและวิเคราะห์ สถานการณ์ อุทกภัย สาเหตุและแนวทางแก้ ไขในอดีตถึงปั จจุบนั
สําหรับเป็ นประสบการณ์ในอนาคต ของพื ้นที่ศกึ ษาบริเวณต้ นนํ ้า กลางนํ ้า และปลายนํ ้า
สถาบันวิจยั และให้ คําปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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- ศึก ษาวิ เ คราะห์ ก ารปรั บ ตัว และการเปลี่ ย นแปลงวิ ถี ชี วิ ต ของประชาชน ในระดับ
ครัวเรื อนและชุมชน ซึ่งแสดงถึงวิวฒ
ั นาการของการปรับตัวจากอดีตถึง ปั จจุบนั ทาให้ สามารถอยู่ร่วมกับ
ปั ญหาอุทกภัยได้
- จัดทามาตรการและแนวทางการจัดการอุทกภัย สาหรับเตรี ยมความพร้ อมในการรับมือ
กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และบูรณาการแผนงานดังกล่าวในระดับลุ่มนา้ พร้ อมทังรวบรวม
้
ระบบเตือนภัยน ้าท่วมของภาคประชาชน และเครื อข่ายการเตือนภัย
- เสนอรู ปแบบและกลไกการดาเนินงานของเครื อข่ายภาคประชาชน ส าหรับจัดการ
ปั ญ หาอุท กภัย อย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล โดยมี นักวิ จัยทรั พ ยากรน า้ ชุม ชนที่ คัดเลื อ ก เป็ นกลไกหลัก ในการ
ขับเคลื่อน
2) PAR เป็ นกระบวนการศึกษาที่ม่งุ เน้ นให้ ประชาชนในพื ้นที่ ซึ่งได้ รับการคัดเลือกเข้ ามาเป็ น
นักวิจยั ทรัพยากรน ้าชุมชน ได้ รับการพัฒนาศักยภาพ เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมการจัดการอุทกภัยของชุมชน
ได้ แก่ การจัดทาฐานข้ อมูลชุมชน การวิเคราะห์สถานการณ์และจัดทาแผนงาน ทดลองดาเนินการโครงการ
นาร่องเพื่อบรรเทาอุทกภัย และร่วมกันสรุปบทเรี ยน (ดูภาพที่ 9.3)

ภาพที่ 9.3 แผนภูมิแสดงขัน้ ตอนการดาเนินงาน PAR ซึ่งประยุกต์ ใช้ ในโครงการฯ
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3) ผลการศึกษาวิจยั
3.1) การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและการปรับตัว
พื ้นที่ล่มุ น ้าคลองหลังสวนได้ เกิดเหตุการณ์สาคัญ ซึ่งส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของ
ประชาชน และสภาพปั ญหาอุทกภัย ดังนี ้
(1) การคมนาคม
เหตุการณ์สาคัญได้ แก่ การสร้ างถนนเพชรเกษม ปี 2493 และถนนราชกรูด  หลัง
สวน ปี 2506 ถนนทัง้ 2 เส้ นทางนี ้ ทาให้ ประชาชนเปลี่ยนจากการใช้ เรื อและเดินเท้ า เป็ นการใช้ รถยนต์ใน
การเดินทาง เพราะสะดวกและรวดเร็ ว อย่างไรก็ตามการสร้ างถนนดั งกล่าวส่งผลกระทบทางลบต่อสภาพ
ปั ญหาอุทกภัย เพราะถนนขวางทางน ้าหลาก และขนาดช่องระบายนา้ เล็กเกินไป ทาให้ ระบายน ้าไม่ทัน
ทางสัญจรถูกตัดขาด และน ้าท่วมขังนานขึ ้น เพื่อลดผลกระทบจากป้ญหาอุทกภัยซึ่งรุนแรงขึ ้น ประชาชนจึง
ปรับตัว โดยขนของและอพยพขึ ้นที่สงู เฝ้าระวังอุทกภัยด้ วยประสบการณ์ของครัวเรื อน แนวปฏิบตั ิที่ดี และ
ข้ อมูลน ้าฝนและน ้าท่า จัดเตรี ยมเรื อ และกักตุนอาหาร
(2) อาชีพ
ชาวประมง ซึ่งส่วนใหญ่อาศัยอยู่ อ.หลังสวน ได้ เปลี่ยนวิถีชีวิตการหาปลาจากการ
ประยุกต์ภูมิปัญญาดังเดิ
้ ม เช่น การสังเกตนา้ และต้า เป็ นต้ น มาเป็ นการใช้ เครื่ อ งมือโซน่าร์ หาฝูงปลา
ในช่วง 30-50 ปี ที่ผา่ นมา ทาให้ แหล่งปลาบริ เวณใกล้ เคียงหมดไป ต้ องเดินเรื อไปหาปลาไกลขึ ้น การก่อตัง้
สมาคมประมงจึงส่งผลให้ ชาวประมงได้ รับการคุ้มครองมากขึ ้น
เหตุการณ์สาคัญเหตุการณ์หนึ่ง ซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงอาชีพของประชาชน
คือ การหมดสัมปทานเหมืองแร่ บริ เวณ อ.พะโต๊ ะ ซึ่งเป็ นเขตต้ นน ้า ในช่วงปี 2530 หลังจากหมดสัมปทาน
เหมืองแร่ คนงานที่ทาเหมืองแร่ได้ บกุ รุกและแผ้ วถางป่ าต้ นน ้า สาหรับปลูกไร่ กาแต และสวนยาง และไม้ ผล
(เงาะ มังคุด และลองกอง)
วิ ก ฤติ ม หาอุ ท กภั ย ซี ต้ า ปี 2540 ก็ เ ป็ นอี ก เหตุ ก ารณ์ ห นึ่ ง ซึ่ ง ท าให้ เกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงอาชีพของประชาชนในพื ้นที่ล่มุ น ้าคลองหลังสวน กล่าวคือ อุทกภัยซีต้าพัดพาตะกอนมาทับ
ถมนาเป็ นจานวนมาก ทาให้ ชาวนาจานวนมากได้ เปลี่ยนอาชีพไปเป็ นชาวสวนปาล์ม ประกอบกับในระยะ
หลัง รัฐบาลส่วนใหญ่มกั มีนโยบายสนับสนุนให้ ปลูกปาล์มน ้ามัน และราคาปาล์มน ้ามันในตลาดโลกสูงขึ ้น
มากในปี 2554 ทาให้ ชาวนาได้ เปลี่ยนไปเป็ นชาวสวนปาล์มมากยิ่งขึ ้น
การที่ประชาชนเปลี่ยนอาชีพจากคนงานเหมืองแร่ และชาวนา มาเป็ นชาวสวน ซึ่ง
ปลูกพืชเชิงเดี่ยวด้ วยเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่มากขึ ้นดังกล่าว ทาให้ สภาพปั ญหาอุทกภัยวิกฤติมาก
สถาบันวิจยั และให้ คาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
G:\แก้ไขรายงายวิจัยหลังสวน_3_15 ต.ค. 56\11.บทที่ 9 การประชาสัมพันธ์โครงการ.doc

227

โครงการศึกษาวิจยั และพัฒนาวิถีชีวิตและบทบาทของชุมชนในพื ้นที่วิกฤติอทุ กภัย
กรณีศกึ ษาลุม่ น ้าภาคใต้

บทที่ 9
การประชาสัมพันธ์โครงการ

ขึ ้น เนื่องจากนา้ ไหลหลากเร็ ว เกิดอุทกภัยอย่างฉับพลัน ปั ญหาการกัดเซาะ ดินโคลนถล่ม และภัยแล้ ง
รุนแรง ประชาชนได้ ปรับตัวเพื่อรับมือกับอุทกภัย โดยสร้ างฝายชะลอน ้า ปลูกไผ่และหญ้ าแฝก ปลูกป่ าใน
สวนยาง และเฝ้าระวังโดยใช้ ข้อมูลน ้าฝนและน ้าท่ามากขึ ้น
(3) ศักยภาพในการรับมืออุทกภัย
การก่ อ ตัง้ อบต. ในเขตลุ่ม น า้ คลองหลัง สวน ระหว่า งปี 2539  2540 ท าให้
ศักยภาพของประชาชนในการรับมืออุทกภัยดีขึ ้น เพราะได้ รับความช่วยเหลือจากทางราชการมากขึ ้น และ
ประชาชนได้ รับการเสริมศักยภาพ ให้ ชว่ ยเหลือตัวเองและช่วยเหลือกันเองได้ มากขึ ้น
3.2) สถานการณ์อทุ กภัยและสาเหตุ
ปั ญหาอุทกภัยในลุ่มน ้าหลังสวนวิกฤติรุนแรงที่สุดแห่งหนึ่งในภาคใต้ ในปี 2540
ลุ่มน ้าคลองหลังสวนได้ ประสบกับมหาอุทกภัยซีต้า ทาให้ เกิดระดับน ้าท่วมสูงสุดในรอบ 60 ปี ทัว่ ทังพื
้ ้นที่
ในระยะหลัง ปั ญหาอุทกภัยเกิดบ่อยขึ ้นขึ ้นแทบทุกปี (2551, 25532555) ลักษณะของปั ญหาอุทกภัยและ
ภัยพิบตั ิที่เกี่ยวข้ องขึ ้นอยู่กับพื ้นที่ว่า อยู่ส่วนใดของพื ้นที่ล่มุ น ้า ถ้ าเป็ นพื ้นที่บริ เวณต้ นน ้า ปั ญหาพื ้นฐาน
ส่วนใหญ่เป็ นปั ญหาการกัดเซาะ และทางสัญจรขาด เนื่องจากน ้าไหลหลากอย่างรวดเร็ ว พื ้นที่กลางน ้ามัก
เกิดปั ญหาการกัดเซาะ เหมือนกับพื ้นที่ต้นน ้า แต่มีปัญหาดินถล่มร่วมด้ วย ส่วนพื ้นที่ปลายน ้า ปั ญหาส่วน
ใหญ่มกั เป็ นปั ญหาน ้าท่วมขัง เพราะมีการกีดขวางทางน ้าหลากมาก
สาเหตุของอุทกภัยในลุม่ น ้าคลองหลังสวนเกิดจาก
- อิทธิพลของลมมรสุม
- สภาพการเปลี่ยนแปลงและแปรปรวนของภูมิอากาศ
- การบุกรุกพื ้นที่ป่า เพื่อปลูกพืชเชิงเดี่ยว ด้ วยเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่
- การเปลี่ ย นแปลงการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น จากการเกษตร เป็ นที่ อ ยู่อ าศัย และ
อุตสาหกรรม
- การบุกรุกลาน ้า และพิ ้นที่ชมุ่ น ้า และการก่อสร้ างสิ่งกีดขวางทางน ้าหลาก
3.3) แนวทางแก้ ไขปั ญหาอุทกภัย
(1) โครงการนาร่อง
โครงการนาร่องเป็ นแนวทางพื ้นฐานที่สาคัญ ซึ่งได้ รับการยอมรับและทดลองปฏิบตั ิ
โดยนักวิจัยทรั พยากรนา้ ชุม ชน ส าหรั บแก้ ไ ขปั ญหาอุทกภัยในพื น้ ที่ ลุ่มนา้ คลองหลัง สวน แนวทางของ
โครงการนาร่องประกอบไปด้ วย
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- โครงการจัดทาแพด้ วยท่อ PVC เพื่อการสัญจรขณะประสบอุทกภัย
- โครงการปลูกไผ่เพื่อชะลอความแรงของน ้า (ต. บ้ านควน)
- โครงการเสริมประสิทธิภาพการเตือนภัย
- โครงการขุดลอกทางระบายน ้าเพื่อบรรเทาอุทกภัย
- โครงการจัดทาป้ายเตือนภัย วัดระดับน ้า
(2) ภูมิปัญญาท้ องถิ่น
ภูมิปัญญาท้ องถิ่นเป็ นองค์ความรู้ ซึ่งได้ รับการพิสจู น์ว่า สามารถใช้ เป็ นแนวทางใน
การบริ หารจัดการอุทกภัย ภูมิ ปัญ ญาในแต่ ละพื น้ ที่ (ต้ นนา้ กลางนา้ และปลายนา้ ) แตกต่างกัน ตาม
ลักษณะของสภาพปั ญหาดังนี ้
 พื ้นที่ต้นน ้า
- ฝายต้ นน ้าเพื่อชะลอน ้าและอนุรักษ์ดนิ
- การปลูกหญ้ าแฝกสาหรับป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง
- การปลูกต้ นไม้ ในสวนยางพารา
 พื ้นที่กลางน ้า
- เครื อข่ายเตือนธรณีพิบตั ภิ ยั ต. ปั งหวาน
 พื ้นที่ปลายน ้า
- ภูมิปัญญาการสร้ างบ้ านลอยน ้า
- การปลูกไผ่เพื่อชะลอความแรงของน ้า อบต. บ้ านควน
- ศูนย์เตือนภัยพิบตั เิ ทศบาลเมืองหลังสวน
(3) ข้ อเสนอแนะในการเฝ้าระวังและเตือนอุทกภัย
- ค่าวิกฤติของฝนสูงสุดรายวัน ซึ่งควรใช้ ในการเฝ้าระวังและเตือนอุ ทกภัยทัว่
ทังพื
้ ้นที่ลมุ่ น ้าคลองหลังสวน เท่ากับ 120 มม.
- สถานี วัดนา้ ฝนแบบโทรมาตรจานวน 5 สถานี (STN0811, STN0810,
STN0850, STN0723, STN0798) ควรต้ องถูกเลือก ให้ เป็ นสถานีตวั แทนเพิ่มเติม
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- ข้ อมูลฝนรายวันของสถานีตวั แทนเพิ่มเติมควรต้ องถูกเก็บรวบรวมและบันทึก
อย่างน้ อย 10 ปี ก่อนที่จะนามาใช้ หาฝนวิกฤติสาหรับแต่ละท้ องถิ่น
(4) ข้ อเสนอแนะในการจัดทาฐานข้ อมูล
- จัดทาแผนที่แสดงเครื อข่ายแจ้ งเหตุเตือนอุทกภัย
- จัดทาแผนที่เดินดิน
(5) ข้ อเสนอแนะในการประยุกต์แผนที่แสดงพื ้นที่เสี่ยงอุทกภัย ซึง่ ได้ จากโครงการฯ
สาหรับการวางแผนการใช้ ประโยชน์ที่ดนิ ของชุมชน
(6) ข้ อเสนอแนะในการเสริมบทบาทชุมชนผ่านเครื อข่าย
เครื อข่ายเป็ นความร่ วมมือกัน ระหว่างชุมชน-ท้ องถิ่นทัว่ ทังลุ
้ ่มน ้า แต่ละกลุ่ม
ในเครื อข่ายมี อิสระต่อกัน แต่มีเป้าหมายและความต้ องการร่ วมกัน มีผ้ ปู ระสานเครื อข่าย และมีกิจกรรม
ระหว่างสมาชิกร่วมกันบ่อยๆ มีการจัดหาทรัพยากรสาหรับขับเคลื่อนกิจกรรมของเครื อข่าย
 การจัดการเครื อข่าย
ระดับท้ องถิ่น
- ชุมชน/หมู่บ้านควรรวมตัวกันจัดการเชิงเครื อข่าย สาหรับบริ หารจัดการ
อุทกภัย
- ท้ องถิ่น (อบต/เทศบาล/อบจ) ควรทาหน้ าที่เป็ นผู้ประสานเครื อข่าย
- ควรมีอาสาสมัคร/ผู้รับผิดชอบเตือนภัยในชุมชนเป็ นผู้ประสานงาน
- ศูนย์ประสานเครื อข่ายควรมีฐานข้ อมูล ในรูปแบบของแผนที่เดินดิน แผน
ที่เครื อข่าย สาหรับช่วยเหลือประชาชน
- ระดับลุม่ น ้า
- ชุมชน/ท้ องถิ่นควรรวมตัวกันจัดการเชิงเครื อข่ายระดับลุม่ น ้า
- ควรมีกิจกรรมระหว่างสมาชิกร่วมกันบ่อยๆ
 การสนับสนุนเครื อข่าย
บทบาทของท้ องถิ่น
- เป็ นผู้ประสานเครื อข่ายในท้ องถิ่น
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- บูรณาการแผนงานโครงการของเครื อข่ายเข้ ากับแผนงานของท้ องถิ่น
- สนับสนุนการดาเนินกิจกรรมของเครื อข่าย
- เข้ าร่วมกิจกรรมของเครื อข่ายอย่างสม่าเสมอ
- บทบาทของชุมชน
- ร่วมเป็ นสมาชิก และร่วมกิจกรรมของเครื อข่าย
- จัดทาข้ อมูลชุมชนเพื่อการช่วยเหลือเมื่อเกิดอุทกภัย
- กาหนดผู้รับผิดชอบ /อาสาสมัครในชุมชนเพื่อทาหน้ าที่ประสานงาน
- สนับสนุนการดาเนินกิจกรรมของเครื อข่าย
9.2.5 ผลการนาเสนอกิจกรรมของเครือข่ ายฯ ซึ่งเป็ นผลลัพธ์ จาก PAR
นายสมชาย สาเภาอินทร์ ประธานเครื อข่ายการจัดการภัยพิบตั ิฯ และนายสุทธิพนั ธ์ สุวรรณ
บัณฑิต เลขานุการเครื อข่ายฯได้ ร่วมกันนาเสนอความเป็ นมาและแผนการทางานของเครื อข่ายฯ ดังนี ้
1) ความเป็ นมาของเครื อข่าย
นายสุทธิพนั ธ์ สุวรรณบัณฑิต เลขานุการเครื อข่ายฯ ได้ กล่าวถึงความเป็ นมาของเครื อข่ายฯว่า
เป็ นผลจากการดาเนินกิจกรรมร่วมกันของนักวิจยั ทรัพยากรน ้าชุมชนและคณะผู้แทนจากกรมทรัพยากรน ้า
และคณะที่ปรึกษา ที่พบว่าปั ญหาการจัดการอุทกภัยของชุมชนยังเกิดปั ญหาทังความรู
้
้ ความเข้ าใจในการ
เฝ้าระวัง ขาดข้ อมูลเพื่อการช่วยเหลือ รวมทังขาดการประสานงานเพื
้
่อการช่วยเหลืออย่างเป็ นระบบ ทัง้
ระดับชุมชน และระดับลุม่ น ้า ทาให้ เมื่อเกิดอุทกภัยการช่วยเหลือไม่ตรงจุด และไม่ครอบคลุม
แนวทางการแก้ ไขทางหนึ่งคือความร่ วมมือทางานเชิงเครื อข่าย เพราะเครื อข่ายเป็ นความ
ร่วมมือเพื่อช่วยเหลือกันเองตลอดทังลุ
้ ่มน ้า เป็ นระบบสมัครใจ มีอิสระต่อกัน แต่มีเป้าหมายความต้ องการ
ร่วมกัน ถ้ าเห็นว่ามีประโยชน์ ก็เข้ ามาช่วยกั น สามารถแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ระหว่างกลุ่มสมาชิกได้ เป็ นการ
พัฒนาศักยภาพของชุมชนในการจัดการอุทกภัย
คณะนักวิจยั ทรัพยากรน ้าชุมชนจึงได้ มีมติเห็นชอบ ให้ นายสมชาย สาเภาอินทร์ จากเทศบาล
เมืองหลังสวนเป็ นประธานเครื อข่าย และนายสุทธิพนั ธ์ สุวรรณบัณฑิต จาก ต.ท่ามะพลา เป็ นเลขานุการ
คณะกรรมการเครื อข่ายฯ เป็ นการชัว่ คราว เมื่อ 20 มี.ค. 2556 ต่อมาเมื่อ 30 เม.ย. 2556 ได้ มีการเลือก
คณะกรรมการเครื อข่าย 15 คน รวมทังร่้ วมกันพิจารณาร่างประกาศคณะกรรมการเครื อข่ายการจัดการภัย
พิบตั ิโดยชุมชนลุ่มน ้าหลังสวน เรื่ องแนวทางการบริ หารจัดการเครื อข่ายพ.ศ.2556 เพื่อใช้ เป็ นแนวทางการ
บริหารจัดการของเครื อข่ายต่อไป
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2) แผนการทางานของเครื อข่าย คณะกรรมการเครื อข่ายฯได้ ประชุมร่ วมกันเมื่อ 14 มิ.ย.
2556 ได้ จดั แบ่งหน้ าที่การทางานของกรรมการเครื อข่าย และกาหนดแผนการทางานทังช่
้ วงก่อนเกิดภัย
พิบตั ิ ช่วงการเฝ้าระวัง/เตือนภัย ช่วงเกิดภัยพิบตั ิ และช่วงตื น้ ตู เยียวยา รวมทังแผนการหาทุ
้
นเพื่อดาเนิน
กิจกรรมของเครื อข่าย โดยการตังกองทุ
้
นเพื่อขอรับบริ จาค กิจกรรมการทอดผ้ าป่ า การขอรับสนับสนุน
งบประมาณจากภาครัฐและเอกชน
3) ข้ อคิดเห็นจากประธานเครื อข่ายฯ นายสมชาย สาเภาอินทร์ ประธานเครื อข่ายฯ ได้ ให้
ข้ อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการจัดการอุทกภัยของลุม่ น ้าคลองหลังสวน ดังนี ้
จุดแจ้ งเตือนภัยที่มีเครื่ องโทรมาตรเก็บข้ อมูลวัดระดับนา้ อยู่ที่พะโต๊ ะ 1 แห่ง และที่สะพาน
บ้ านด่าน 1 แห่ง พบว่า ระดับของ อ.พะโต๊ ะ อยู่สูงกว่า อ.หลังสวน ประมาณ 42 ม.รทก. ส่วนเทศบาล
ตาบลปากน ้า และเทศบาลเมืองหลังสวน ระดับพื ้นสูงกว่าระดับน ้าทะเล 7 ม. ดังนัน้ ถ้ าหากระดับน ้าที่ อ.
พะโต๊ ะ อ่านได้ 45 เมตรเมื่อไร อ.หลังสวนจะเดือดร้ อนทันที ปั ญหาที่พบขณะนี ้คือ จุดวัดระดับน ้าอยู่ห่าง
กันถึง 60 กม. นอกจากนี ้ระหว่างทางยังมีคลองสาขาอีกมากมาย ดังนัน้ เมื่อฝนตกที่ อ.พะโต๊ ะมาก น ้าจะ
ไหลลงมารวมที่ ปากน ้าหลังสวน ในระยะหลังการพยากรณ์ ของเทศบาลมีความแม่นยามากขึ ้น แต่หลัก
วิช าการต่างๆก็ ร้ ู กันอยู่ที่ เ ทศบาลเท่านัน้ ยัง ไม่ไ ด้ เผยแพร่ ไ ปยัง ท้ องถิ่ น อื่ นๆ ภายหลัง จากมี การจัดตัง้
เครื อ ข่า ยฯ องค์ ค วามรู้ ในการพยากรณ์ เ หล่า นี จ้ ะได้ ถูก เผยแพร่ ไ ปยัง ท้ อ งถิ่ น ต่า งๆ โดยผ่า นนัก วิ จัย
ทรัพยากรน ้าชุมชน นอกจากนี ้เครื อข่ายยังได้ จดั ทา Facebook สาหรับสื่อสารกัน เทศบาลเมืองหลังสวนจะ
นาเอาข้ อ มูล ระดับน า้ ฝนใส่ไ ว้ ให้ ทุก คนรั บ ทราบ หากมี แนวโน้ ม จะเกิ ด ภัย จะประสานแจ้ ง ข่าวไปยัง
เครื อข่ายนักวิจยั ทรัพยากรน ้าชุมชนทางโทรศัพท์ และแจ้ งผ่านเครื อข่ายวิทยุ เครื่ องดา เครื่ องแดง (ช่อง 40)
การสร้ างครื อข่ายการสื่ อสารเพื่อเตือนภัยขัน้ ต่อไปนัน้ จะตังวิ
้ ทยุชุมชน ส าหรั บแจ้ ง เตือนภัยของลุ่มนา้
นอกจากนี ้ ความต้ องการเครื่ องมือเครื่ องใช้ อื่นๆ จะถูกผนวกเข้ ากับแผนงบประมาณของเทศบาล ซึ่งจะ
นามาใช้ ในกิจกรรมของเครื อข่ายต่อไป
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ มีมุมมองที่ลึกซึ ้ง เห็น
ว่าลุ่มน ้าคลองหลังสวนมีทนุ ทางสังคมอยู่มาก ทังภู
้ มิปัญญาท้ องถิ่น เข้ าใจธรรมชาติของมวลชน สิ่งที่เป็ น
จุดอ่อนคือ การบูร ณาการการท างานร่ วมกัน เพื่ อให้ เกิ ดพลัง สร้ างสรรค์ ที่ม ากขึน้ กิ จ กรรมการวิ จัย นี ้
สามารถเชื่อมประสานกลุ่มพลังมวลชนได้ ดังนัน้ ถ้ าเกิดภัยพิบตั ิในอนาคต กลุ่มพลังมวลชนต่างๆ เช่น
อป.พร. กานัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกเครื อข่ายฯ จะได้ ร่วมกันทางานอย่างเข้ มแข็งมากขึ ้น ขอให้ สมาชิก
เครื อข่ายเข้ าไปดูข้อมูลบ่อยๆ และโทรมาคุยกันบ้ าง สุดท้ ายขอขอบคุณทุกภาคส่ว นที่ให้ ความร่วมมือด้ วยดี
ตลอดมา
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9.2.6 อภิปรายแลกเปลีย่ นความคิดเห็น
ผู้เข้ าร่วมสัมมนาไม่มีข้ออภิปราย หรื อข้ อเสนอแนะอื่น คณะที่ปรึกษาจึงได้ ปิดเวทีการนาเสนอ
และเข้ าสู่กระบวนการมอบโล่ และวุฒิบตั รให้ กับนักวิจยั ทรัพยากรน ้าชุมชน และผู้สนับสนุนกิจกรรมของ
โครงการวิจยั ฯ ต่อไป

9.3 สรุปผลการเผยแพร่ ประชาสั มพันธ์ ผ่านช่ องทางต่ างๆ
9.3.1 แนวคิดการดาเนินงาน
การดาเนินการประชาสัมพันธ์ ยึดหลักการส่งเสริ มให้ ประชาชนในพื ้นที่ เข้ ามามีส่วนร่ วมใน
การดาเนินการศึกษาเป็ นระยะทุกขันตอน
้
เป็ นการบูรณาการการประชาสัมพันธ์ เข้ ากับ PAR ทังนี
้ ้เพื่อให้
ข่าวสาร (to inform) กับประชาชนในพืน้ ที่ ซึ่งจะได้ รับผลกระทบจากโครงการฯ ได้ มีโอกาสรับทราบ
ข้ อเท็จจริ ง สร้ างความเข้ าใจที่ดี และให้ ประชาชนมีโอกาสให้ ข้อเสนอแนะ และเลือกแนวทางที่เหมาะสม
เพื่อให้ การดาเนินการของโครงการฯ เกิดประโยชน์กับชุมชน และสังคมโดยส่วนรวมอย่างแท้ จริ ง รวมทัง้
เป็ นการสร้ างภาพลักษณ์ที่ดี (to build image) ให้ กบั กรมทรัพยากรน ้า ซึ่งเป็ นหน่วยงานเจ้ าของโครงการฯ
ด้ วย
เพื่อให้ บรรลุถึงวัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์ ดงั กล่าว คณะที่ปรึ กษาจึงได้ กาหนดกล
ยุทธ์ดงั นี ้
1) ประชาสัมพันธ์ เชิงรุ ก ซึ่งนาข้ อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดาเนินการตามโครงการฯ ให้ กับ
กลุม่ เป้าหมายถึงที่บ้าน หรื อที่ทางาน
2) ประชาสัมพันธ์ แบบสื่อสาร 2 ทาง (2-way communication) เอื ้อให้ กลุ่มเป้าหมายได้ มี
โอกาสซักถาม แสดงความคิดเห็น ให้ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดาเนินการตามโครงการฯ ด้ วย
3) ประชาสัมพันธ์ ด้วยสื่อหลายรู ปแบบ และดาเนินการไปพร้ อมกัน เพื่อให้ กลุ่มเป้าหมาย
ได้ รับทราบข้ อมูลข่าวสารอย่างพอเพียง ที่จะแสดงความคิดเห็นได้ อย่างสอดคล้ องกับความเป็ นจริง
4) ประชาสัมพันธ์ เชิงเครื อข่าย โดยให้ ประชาชนและหน่วยงานในท้ องถิ่น เข้ ามามีส่วนร่ วม
เป็ นผู้ให้ ขา่ วสารในการประชาสัมพันธ์ด้วย
9.3.2 วัตถุประสงค์ การประชาสั มพันธ์
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการดาเนินงาน และแนวทางการดาเนินการตามโครงการวิจยั ฯ ให้
ประชาชน และสาธารณชนได้ รับทราบ
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9.3.3 สื่ อและวิธีการทีใ่ ช้ ประชาสั มพันธ์
1) จัดทาเว็บเพจและเตสบุ๊คของโครงการฯ เพื่อเป็ นเวทีแลกเปลี่ยนข้ อมูลข่าวสาร ระหว่าง
นักวิจยั กับผู้เกี่ยวข้ องในพื ้นที่
2) จัดทาโปสเตอร์ ประชาสัมพันธ์ จ านวน 100
ทรัพยากรน ้าชุมชน และประชาชนในพื ้นที่

แผ่น เพื่อกระจายไปยัง กลุ่มนักวิจัย

3) จัดทาโปสเตอร์ นิทรรศการ สาหรับนาเสนอในเวทีสมั มนาปฐมนิเทศโครงการ
4) เผยแพร่แผ่นข่าวประชาสัมพันธ์ความเคลื่อนไหวของโครงการฯ สู่กลุ่มนักวิจยั ทรัพยากรน ้า
ชุมชน และประชาชน
5) ประชาสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมของ PAR ซึ่งได้ แก่ การสัมมนา การประชุมกลุ่ม และกิจกรรม
ภาคสนาม โดยมีรายละเอียดการดาเนินการ ดังที่ได้ แสดงไว้ ในตารางที่ 3.1
9.3.4 การประเมินผลการดาเนินงาน
การประเมิ นผลการด าเนิ นการประชาสัม พันธ์ ไ ด้ ใ ช้ วิ ธี การประเมิ น ความคิดเห็น จากผู้ที่
เกี่ ยวข้ องกับ PAR ซึ่งเข้ ามาร่ วมกิจกรรมการสัมมนาการประชุมเครื อข่าย และสรุ ปบทเรี ยน (30 เม.ย.
2556) หลังจากที่ได้ รับประสบการณ์จาก PAR แล้ วประมาณ 8 เดือน เครื่ องมือที่ใช้ ในการประเมินผลครัง้ นี ้
ได้ แก่แบบสอบถาม ประกอบด้ วยคาถามจานวน 8 ข้ อ (ดูตารางที่ 9.1) จานวนตัวอย่างซึ่งส่งแบบสอบถาม
กลับมาทังสิ
้ ้น 32 ตัวอย่าง (18 ตัวอย่าง จากนักวิจยั ทรัพยากรน ้าชุมชน และ 14 ตัวอย่าง จากผู้เข้ าร่วม
ประชุม) ข้ อสรุ ปของตัวอย่างทังหมด
้
ในประเด็นการเข้ าร่ วมกิจกรรมการศึกษา การรับรู้ ข่าวสาร และสื่อ
ประชาสัมพันธ์ อธิบายพอสังเขปได้ ดงั นี ้ (ดูตารางที่ 9.2 และ 9.3)
1) การเข้ าร่วมกิจกรรมการศึกษา
ผลการแจกแจงกลุ่ม ตัวอย่างพบว่า กลุ่ม ตัว อย่า งส่วนใหญ่ (ร้ อยละ 59.4 ของผู้เ ข้ า ร่ ว ม
ประชุม) ได้ เข้ าร่วมกิจกรรมของโครงการฯ มากกว่า 2 ครัง้ และเมื่อพิจารณาจาแนกตามประเภทของกลุ่ม
ตัวอย่างพบว่า ผู้ที่เข้ าร่ วมกิจกรรมมากกว่า 2 ครัง้ ดังกล่าว เป็ นนักวิจยั ทรัพยากรน ้าชุมชนเกือบทังหมด
้
(ร้ อยละ 94.5 ของผู้เข้ าร่วมประชุม)
2) การรับรู้ขา่ วสารของกลุม่ ตัวอย่าง
ผลการแจกแจงกลุ่ม ตัวอย่างพบว่า กลุ่ม ตัว อย่า งส่วนใหญ่ (ร้ อยละ 59.3 ของผู้เ ข้ า ร่ ว ม
ประชุม) ได้ รับรู้ข่าวสารของโครงการฯ ในระดับค่อนข้ างมากถึงมาก มีสดั ส่วนมากที่สดุ (ร้ อยละ 40.6 และ
ร้ อยละ18.7 ของผู้เข้ าร่วมประชุม ตามลาดับ ) เมื่อจาแนกตามประเภทของกลุ่มตัวอย่างแล้ วพบว่า ผู้ที่เป็ น
นักวิจยั ทรัพยากรน ้าชุมชนรับรู้ข่าวสาร ในระดับค่อนข้ างมากถึงมาก ถึงร้ อยละ 66.6 ของผู้เข้ าร่วมประชุม
สถาบันวิจยั และให้ คาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
G:\แก้ไขรายงายวิจัยหลังสวน_3_15 ต.ค. 56\11.บทที่ 9 การประชาสัมพันธ์โครงการ.doc

234

โครงการศึกษาวิจยั และพัฒนาวิถีชีวิตและบทบาทของชุมชนในพื ้นที่วิกฤติอทุ กภัย
กรณีศกึ ษาลุม่ น ้าภาคใต้

บทที่ 9
การประชาสัมพันธ์โครงการ

ส่วนผู้ซึ่งไม่ได้ เป็ นนักวิจยั ทรัพยากรน ้าชุมชนรับรู้ ข่าวสาร ในระดับค่อนข้ างมากถึงมาก ประมาณร้ อยละ
50.0 ของผู้เข้ าร่วมประชุม ผลลัพธ์ที่ได้ สรุ ปได้ ว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รับรู้ข่าวสารของโครงการในระดับ
ค่อนข้ างมากถึงมาก โดยนักวิจัยทรัพยากรนา้ ชุมชนได้ รับรู้ ข่าวสารของโครงการฯ มากกว่าผู้ไม่ไ ด้ เป็ น
นักวิจยั ทรัพยากรน ้าชุมชนเล็กน้ อย
ผลประเมินการรับรู้ขา่ วสารโครงการฯของคนในชุมชนแสดงให้ เห็นว่า คนในชุมชนรั บรู้ข่าวสาร
ในระดับปานกลางมีสดั ส่วนมากที่สดุ (ร้ อยละ56.2 ของผู้เข้ าร่วมประชุม ) เมื่อพิจารณาถึงการช่วยเผยแพร่
ข่าวสารให้ คนในชุม ชนปรากฎว่า กลุ่ม ตัวอย่างได้ ช่วยเผยแพร่ ข่าวสารให้ คนในชุม ชน ได้ รับรู้ ข่าวสาร
เกี่ยวกับการดาเนินการของโครงการฯ ในระดับมาก (กลุม่ ตัวอย่าง1 คน ช่วยเผยแพร่ข่าวสารให้ คนในชุมชน
มากกว่า 40 คน) มีสดั ส่วนมากที่สุด (ร้ อยละ 43.8 ของผู้เข้ าร่ วมประชุม ) ในจานวนนี ้พบว่า เป็ นนักวิจัย
ทรัพยากรน ้าชุมชน ถึงร้ อยละ 66.7 ของผู้เข้ าร่ วมประชุม แสดงให้ เห็นว่า นักวิจยั ทรัพยากรน ้าชุมชนส่วน
ใหญ่ทาหน้ าที่เป็ นสื่อบุคคล เผยแพร่ขา่ วสารของโครงการฯ ให้ คนในชุมชนได้ รับทราบ อย่างมีประสิทธิภาพ
3) สื่อประชาสัมพันธ์
ผลประเมินประสิทธิภาพของสื่อประชาสัมพันธ์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้ รับข่าวสาร
จากสื่อประชาสัมพันธ์ตา่ งๆ เรี ยงตามลาดับจากมากไปน้ อย ดังนี ้
การเข้ าร่วมกิจกรรม
การสนทนากลุม่
เวปไซต์
คาบอกเล่า
แผ่นข่าว
โปสเตอร์

17 ราย
12 ราย
8 ราย
7 ราย
6 ราย
2 ราย

ร้ อยละ
ร้ อยละ
ร้ อยละ
ร้ อยละ
ร้ อยละ
ร้ อยละ

53.1
37.5
25.0
21.9
18.7
6.2

นอกจากนี ้ กลุ่มตัวอย่างยังได้ เสนอให้ ทาแผ่นพับประชาสัมพันธ์ แจกให้ กับประชาชนผ่าน
นักวิจยั ทรัพยากรน ้าชุมชน จัดตังศู
้ นย์เครื อข่ายเพื่อการประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมภาคสนามเป็ นประจา
และจัดกิจกรรมชี ้แจงให้ ประชาชนทราบอย่างน้ อยปี ละครัง้
จากผลการศึกษาดังกล่าวแสดงให้ เห็นว่า สื่อประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพที่สดุ ได้ แก่ สื่อ
บุคคล ซึ่งบูรณาการอยู่ในกิจกรรมของ PAR เพราะเป็ นวิธีการประชาสัมพันธ์ แบบ 2 ทาง เหมือนกันกับ
เว็บเพจ ส่วนสื่อประเภทสิ่งพิมพ์เป็ นสื่อ ซึ่งมีผ้ ูรับรู้ ข่าวสารน้ อย ทัง้ นีอ้ าจเนื่องจากสื่อบุคคลเป็ นสื่อ ซึ่ง
ดาเนินกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องตังแต่
้ เริ่ มโครงการ แต่สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทโปสเตอร์ ผลิตเป็ นครัง้ คราว แจก
ช่วงปฐมนิเทศโครงการเท่านัน้ ส่วนแผ่นข่าวเพิ่งมาผลิตในภายหลัง จึงอาจทาให้ มีผ้ ูรับรู้ ข่าวสารจากสื่อ
ประเภทสิ่งพิมพ์น้อย
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โครงการศึกษาวิจยั และพัฒนาวิถีชีวิตและบทบาทของชุมชนในพื ้นที่วิกฤติอทุ กภัย
กรณีศกึ ษาลุม่ น ้าภาคใต้

บทที่ 9
การประชาสัมพันธ์โครงการ

โดยสรุ ป วิ ธี ก ารและสื่ อ ประชาสัม พัน ธ์ ซึ่ง ใช้ ใ นโครงการฯ ได้ ท าให้ ก ลุ่ม เป้ าหมายหลัก
(นักวิจยั ทรัพยากรน ้าชุมชน) ส่วนใหญ่ ได้ ทราบข่าวสารการดาเนินการของโครงการฯ ในระดับค่อนข้ างมาก
ถึงมาก นอกจากนี ้ยังได้ ชว่ ยสื่อสารข่าวสารดังกล่าว ให้ ประชาชนในชุมชนได้ ทราบในระดับมากอีกด้ วย สื่อ
ประชาสัม พันธ์ ซึ่งทาให้ กลุ่มเป้าหมายได้ ทราบข่าวสารมากที่ สุดคือ สื่อประเภทบุคคล แต่สื่ อประเภท
สิ่งพิมพ์มีประสิทธิภาพต่า เพราะจานวนผลิตและความถี่ของการเผยแพร่น้อย
ตารางที่ 9.1 แบบประเมิ น การประชาสั ม พั น ธ์ โครงการ ระหว่ า งการประชุ ม สรุ ป บทเรี ย น
(30 เม.ย. 2556)
คาชีแ้ จง โปรดตอบคาถามทุกข้ อตามความคิดเห็นของท่าน
1. สถานภาพ ของท่าน
(1) ผู้แทนหน่วยงานส่วนท้ องถิ่น (เทศบาล/อบต)
(2) ผู้นาชุมชน (ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วย/ประธานกลุม่ )
(3) ประชาชน
(4) อื่นๆ ระบุ....................................
2. ท่ านเป็ นนักวิจยั ทรัพยากรน ้าชุมชนหรื อไม่
(1) เป็ น
(2) ไม่เป็ น
3. ท่ านเข้ าร่วมกิจกรรมของโครงการวิจยั ฯ มากน้ อยเพียงใด
(1) ไม่เคย
(2) เคย 1 ครัง้
(3) 2 ครัง้
(4) มากกว่า 2 ครัง้
4. ท่ านประเมินว่าตัวท่านได้ รับรู้ขา่ วสารการดาเนินการตามโครงการวิจยั ฯ เพียงใด
(1) น้ อย
(2) ค่อนข้ างน้ อย
(3) ปานกลาง
(4) ค่อนข้ างมาก
(5) มาก
5. ท่านเคยรับทราบข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมของโครงการวิจยั ฯ มาก่อนหรื อไม่
(.....) ไม่เคย
(.....) เคย ระบุแหล่งข้ อมูล (ตอบได้ มากกว่ า 1 ข้ อ)
(-----) โปสเตอร์
(------) คาบอกเล่า
(-----) แผ่นข่าว
(------) การสนทนากลุม่ ร่วมกับคณะผู้ศกึ ษา
(......) เวปไซด์ของโครงการวิจยั ฯ
(----- ) การเข้ าร่วมกิจกรรมของโครงการวิจยั
(---- ) อื่นๆ ระบุ........................
6. ท่ านประเมินว่าตัวท่านเองได้ เข้ ามามีสว่ นร่วมในกิจกรรมของโครงการวิจยั เพียงใด
(1) น้ อย
(2) ค่อนข้ างน้ อย
(3) ปานกลาง
(4) ค่อนข้ างมาก
(5) มาก
7. ท่ านเคยนาการรับรู้เกี่ยวกับการดาเนินการตามโครงการฯ ไปบอกเล่ า พูดคุย กับประชาชนในท้ องถิ่น ของท่าน
เพียงใด
(1) ไม่เคยนาไปบอกเล่า พูดคุย
(2) น้ อย (1 - 20 คน) (3) ปานกลาง (21-40 คน) (4) มาก (มากกว่า 40 คน)
8. ท่านประเมินว่าประชาชนในชุมชนของท่านรับรู้ขา่ วสารเกี่ยวกับการดาเนินการของโครงการวิจยั ฯ เพียงใด
(1) มาก (มากกว่าร้ อยละ 80)
(2) ปานกลาง (ร้ อยละ 40-80)
( 3) น้ อย (น้ อยกว่าร้ อยละ 40)
9. ข้ อเสนอแนะเพื่อให้ ประชาชนรับรู้ขา่ วสารมากขึ ้น
.....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................ขอขอบคุณในความร่วมมื อ
สถาบันวิจยั และให้ คาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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โครงการศึกษาวิจยั และพัฒนาวิถีชีวิตและบทบาทของชุมชนในพื ้นที่วิกฤติอทุ กภัย
กรณีศกึ ษาลุม่ น ้าภาคใต้

บทที่ 9
การประชาสัมพันธ์โครงการ

ตารางที่ 9.2 สัดส่ วนของผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ โครงการ
การประชาสัมพันธ์
การเข้ าร่ วมกิจกรรม
- ไม่เคย
- เคย 1 ครัง้
- เคย2 ครัง้
- เคยมากกว่า2 ครัง้
รวม
การรับรู้ ข่าวสารเกี่ยวกับโครงการวิจยั
- น้ อย
- ค่อนข้ างน้ อย
- ปานกลาง
- ค่อนข้ างมาก
- มาก
รวม
การเผยแพร่ ข่าวสารให้ ประชาชนในพื ้นที่
- ไม่เคย
- น้ อย(1-20คน)
- ปานกลาง(21-40คน)
- มาก (>40คน)
รวม

ประเภท

รวม

เป็ นนักวิจัยฯ

ไม่ เป็ นนักวิจัย

0 (0.0)
1 (5.5)
(0.0)
17 (94.5)
18 (100)

11 (78.6)
1 (7.1)
0 (0.0)
2 (14.3)
14 (100)

11 (14.4)
2 (6.2)
0 (0.0)
19 (59.4)
32 (100)

0 (0.0)
1 (5.5)
5 (27.9)
6 (33.3)
6 (33.3)
18 (100

3 (21.4)
2 (14.3)
2 (14.3)
7 (50.0)
0 (0.0)
14 (100)

3 (9.4)
3 (9.4)
7 (21.9)
13 (40.6)
6 (18.7)
32 (100)

0 (0.0)
2 (11.1)
4 (22.2)
12 (66.7)
18 (100)

9 (64.3)
1 (7.1)
2 (14.3)
2 (14.3)
14 (100)

9 (28.1)
3 (9.4)
6 (18.7)
14 (43.8)
32 (100)

ตารางที่ 9.3 สัดส่ วนกลุ่มตัวอย่ างจาแนกตามประเภทของสื่อประชาสัมพันธ์ ท่ รี ับข่ าวสาร
-

สื่อประชาสัมพันธ์
โปสเตอร์
คาบอกเล่า
แผ่นข่าว
การสนทนากลุม่
เวปไซด์
การเข้ าร่ วมกิจกรรม

สถาบันวิจยั และให้ คาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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จานวน (n=32)
2
7
6
12
8
17

ร้ อยละ
6.2
21.9
18.7
37.5
25.0
53.1
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บทที่ 10
สรุปผลการศึกษา
โครงการนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์อทุ กภัย สาเหตุและแนวทางแก้ ไข
ในอดีตถึงปั จจุบนั สําหรับเป็ นบทเรี ยนในอนาคต ของพื ้นที่ศกึ ษาบริ เวณต้ นนํ ้า กลางนํ ้า และปลายนํ ้า (2)
ศึกษาและวิเคราะห์การปรับตัว และการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของประชาชนในระดับครัวเรื อนและชุมชน ซึง่
แสดงถึงวิวฒ
ั นาการของการปรับตัวจากอดีตถึงปั จจุบนั ทําให้ สามารถอยู่ร่วมกับปั ญหาอุทกภัยได้ (3)
จัดทํามาตรการและแนวทางการจัดการอุทกภัย สําหรับเตรี ยมความพร้ อมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
้
อนภัยนํ ้าท่วม
สภาพภูมิอากาศ และบูรณาการแผนงานดังกล่าวในระดับลุ่มนํ ้า พร้ อมทังรวบรวมระบบเตื
ของภาคประชาชนและเครื อข่ายการเตือนภัย และ (4) เสนอรู ปแบบและกลไกการดําเนินงานของเครื อข่าย
ภาคประชาชน สําหรับจัดการปั ญหาอุทกภัยอย่างมีประสิทธิผล โดยมีนกั วิจยั ทรัพยากรนํ ้าชุมชนที่คดั เลือก
้
้นที่ภาคใต้ ผลการ
เป็ นกลไกหลักในการขับเคลื่อน พื ้นที่ศึกษาพิจารณาคัดเลือกจากลุ่มนํ ้าทังหมดในพื
พิจารณาคัดเลือกพบว่า ลุม่ นํ ้าคลองหลังสวนได้ รับการคัดเลือกให้ เป็ นพื ้นที่ศกึ ษา เพราะ
1) ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และอุทกภัยของลุ่มนํ ้าคลองหลังสวนเหมือนกันกับของลุ่มนํา้
อื่นๆในภูมิภาค สามารถใช้ เป็ นตัวแทนของลุม่ นํ ้าในภาคนี ้ได้
2) พื ้นที่ลมุ่ นํ ้านี ้ประสบปั ญหาอุทกภัยรุนแรงที่สดุ แห่งหนึง่ ในภาคใต้ และ
3) ต้ นทุนทางสังคมของพื ้นที่เข้ มแข็ง
PAR ได้ ถกู นํามาใช้ ศึกษาวิจยั เพื่อแก้ ปัญหาอุทกภัยในพื ้นที่ล่มุ นํ ้าคลองหลังสวน ผ่านเครื อข่าย
นักวิจยั ทรัพยากรนํ ้าชุมชนในพื ้นที่เสี่ยงอุทกภัยดินถล่ม และที่จุดสังเกต ซึ่งได้ รับการคัดเลือกจากผู้นํา
ชุมชน ผู้แทนหน่วยราชการส่วนท้ องถิ่น ประชาชนผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ อง และผู้สนใจ ระหว่างกิจกรรมปฐมนิเทศ
โครงการ นักวิจัยทรั พยากรนํ า้ ชุมชนที่ ได้ รับการคัดเลือกส่วนใหญ่ ประกอบด้ วยผู้นําชุมชน และผู้แทน
หน่วยงานราชการส่วนท้ องถิ่น จํานวนรวมทังสิ
้ ้น 46 คน (ต้ นนํ ้า: 4 คน กลางนํ ้า: 14 คน และปลายนํ ้า: 28
คน) มาจาก 30 ชุมชนเป้าหมาย (ต้ นนํ ้า: 3 ชุมชน กลางนํ ้า: 10 ชุมชน และปลายนํ ้า: 17 ชุมชน) นอกจากนี ้
คณะที่ ปรึ กษาได้ พิจารณาแต่งตังที
้ ่ ปรึ กษาภาคสนาม 2 คน เพื่อชีแ้ นะและให้ คําปรึ กษาแก่นักวิจัย
ทรัพยากรนํ ้าชุมชนในสนาม
ั นานักวิจยั ทรัพยากรนํ ้าชุมชน ให้ มีทกั ษะในการบริ หารจัดการอุทกภัย โดยเริ่ ม
คณะที่ปรึกษาได้ พฒ
ตังแต่
้ เก็บรวบรวมข้ อมูล วิเคราะห์และจัดทําแผนบรรเทาปั ญหา ทดลองปฏิบตั ิแนวทางแก้ ปัญหา ซึง่ ได้ รับ
การยอมรับ จนถึงการสรุ ปบทเรี ยนที่ได้ รับ ผลลัพธ์ ของการศึกษาวิจยั ร่ วมกัน ระหว่างคณะที่ปรึ กษาและ
นักวิจยั ทรัพยากรนํ ้าชุมชน สรุปได้ ดงั นี ้
สถาบันวิจยั และให้ คําปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
F:\แก้ไขรายงายวิจยั หลังสวนส่ งพิมพ์_3_15 ต.ค. 56\12.บทที่ 10 ผลการศึกษา.doc

238

โครงการศึกษาวิจยั และพัฒนาวิถีชีวิตและบทบาทของชุมชนในพื ้นที่วิกฤติอทุ กภัย
กรณีศกึ ษาลุม่ น ้าภาคใต้

บทที่ 10
ผลการศึกษา

10.1 ปั ญหาอุทกภัย สาเหตุ และแนวทางแก้ ไขที่มีอยู่เดิม
1) ลักษณะของปั ญหาอุทกภัยและภัยพิบตั ิที่เกี่ยวข้ อง สาหรับพื ้นที่ต้นน ้า กลางน ้า และปลายน ้า มี
ความแตกต่างกัน
- ต้ นน ้า: อุทกภัยแบบฉับพลัน ทางสัญจรขาด และปั ญหาการกัดเซาะตลิ่งหน้ าดิน ซึ่งน ้าไหล
หลากผ่าน
- กลางน ้า: ปั ญหาต่างๆ เหมือนกับพื ้นที่ต้นน ้า แต่ในพื ้นที่เชิงเขาบางแห่งอาจประสบปั ญหาดิน
ถล่มร่วมด้ วย
- ปลายน ้า: อุทกภัยก่อให้ เกิดปั ญหาน ้าท่วมขัง
2) สาเหตุหลักของอุทกภัยในพื ้นที่ล่มุ น ้าคลองหลังสวนเกิดจากอิทธิพลของลมมรสุม พายุโซนร้ อน
สภาพการเปลี่ยนแปลงและแปรปรวนของภูมิอากาศ และน ้าทะเลหนุน นอกเหนือจากปั จจัยภูมิอากาศ
วิกฤติอทุ กภัย ซึง่ รุนแรงขึ ้นเมื่อไม่นานนี ้ อาจเกิดขึ ้น เนื่องจากผลกระทบจากกระทาของมนุษย์
- ต้ นน ้า และกลางน ้า: การบุกรุกและแผ้ วถางป่ า เพื่ อปลูกสวนยาง และปาล์มน ้ามัน โดยใช้
เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ ในพื ้นที่
- ปลายน ้า: การเปลี่ยนแปลงการใช้ ประโยชน์ที่ดิน จากพื ้นที่เกษตรกรรมเป็ นพื ้นที่เมือง (ที่อยู่
อาศัย ศูนย์การค้ า และโรงงานอุตสาหกรรม) นอกจากนี ้ยังมีการบุกรุกลาน ้า พื ้นที่แก้ มลิง และทางน ้าหลาก
อีกด้ วย
3) แนวปฏิบตั ิที่ดีและภูมิปัญญาท้ องถิ่น ในการบริ หารจัดการอุทกภัยและภัยพิบตั ิที่เกี่ยวข้ อง ซึ่งมี
อยูเ่ ดิมในพื ้นที่ศกึ ษาได้ แก่
- ต้ นน ้า: การสร้ างฝายต้ นน ้าเพื่อชะลอน ้าและอนุรักษ์ ดิน การปลูกหญ้ าแฝกสาหรับป้องกันการ
กัดเซาะตลิ่ง และการปลูกต้ นไม้ ในสวนยางพาราสาหรับ ฟื น้ ฟูสภาพป่ า ชะลอน ้า อนุรักษ์ ดิน และลดความ
รุนแรงจากภัยแล้ ง
- กลางน ้า: การจัดตังและพั
้
ฒนาเครื อข่ายเตือนธรณีพิบตั ภิ ยั ตาบลปั งหวาน
- ปลายนา้ : ภูมิปัญ ญาการสร้ างบ้ านลอยนา้ ส าหรั บเก็ บของ และพักอาศัยชั่วคราวยาม
ประสบอุทกภัย การปลูกไผ่เพื่อชะลอความแรงของน ้า และศูนย์เตือนภัยพิบตั เิ ทศบาลเมืองหลังสวน โดยใช้
ข้ อมูลน ้าฝนน ้าท่า
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10.2 การปรั บตัวและการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต
1) การเดินทางของประชาชนในพื ้นที่ลมุ่ น ้าคลองหลังสวนได้ เปลี่ยนจากการใช้ เรื อ และเดินเท้ า เป็ น
รถยนต์ หลังจากการก่อสร้ างถนนเพชรเกษม และถนนราชกรูด แล้ วเสร็ จในปี 2493 และ 2506 ตามลาดับ
อย่างไรก็ตามถนนราชกรูด และถนนเพชรเกษมบางช่วง กีดขวางทางเดินน ้าหลาก ทาให้ ปัญหาน ้าท่วมขัง
และการกัดเซาะในพื ้นที่ล่มุ น ้าคลองหลังสวนรุ นแรงขึ ้น ประชาชนเรี ยนรู้ รับมือกับป้ญหาดังกล่าว โดยขน
ของและอพยพขึ ้นที่สงู สร้ างฝายต้ นน ้า และปลูกไผ่และหญ้ าแฝก
2) คนงานทาเหมื องแร่ ไ ด้ บุกรุ กและแผ้ วถางป่ าต้ นนา้ เพื่ อปลูกสวนยางและปาล์ ม น า้ มัน ด้ ว ย
เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ หลังจากหมดสัมปทานเหมืองแร่ในปี 2530 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
วิถีชีวิตของคนงานเหมืองแร่ ทาให้ นา้ หลากไหลเร็ วขึ ้น เกิดปั ญหาการกัดเซาะ และอุทกภัยแบบฉับพ ลัน
ประชาชนได้ ปรับตัวรับมือกับปั ญหากัดเซาะ ดังได้ กล่าวไว้ แล้ วข้ างต้ น ส่วนปั ญหาอุทกภัยแบบฉับพลัน
ชุมชนเฝ้าระวังโดยใช้ ข้อมูลน ้าฝน-น ้าท่า
3) ชาวนาได้ เปลี่ยนไปเป็ นชาวสวนปาล์ม เพราะมหาอุทกภัยซีต้าในปี 2540 พัดพาตะกอนทับถมที่
นาเป็ นจานวนมาก อีกทังในระยะหลั
้
งรัฐบาลส่งเสริ มให้ ปลูก เพื่อใช้ ผลิตพลังงานทดแทน และราคาปาล์ม
ปรับตัวสูงขึน้ มากในปี 2554 ทาให้ แทบไม่มีชาวนาเหลืออยู่ในลุ่มนา้ คลองหลังสวนเลย และก่อให้ เกิด
ผลกระทบและการปรับตัว เหมือนกับการเปลี่ยนอาชีพของคนงานเหมืองแร่
4) การก่อตัง้ อบต. ในปี 2539 ทาให้ ประชาชนใช้ ข้อมูลน ้าฝนและน ้าท่า สาหรับเฝ้าระวังและเตือน
ภัย อีกทังยั
้ งช่วยเหลือกันเองในชุมชน ขณะรับมืออุทกภัย ได้ ดีขึ ้น

10.3 มาตราการและแนวทางการจัดการอุทกภัย
1) มาตราการและแนวทางจัดการอุทกภัยพื ้นฐานที่สาคัญได้ แก่ โครงการนาร่อง ซึ่งได้ รับการยอมรับ
ให้ ทดลองปฏิบตั โิ ดยนักวิจยั ทรัพยากรน ้าชุมชน โครงการนาร่องดังกล่าวประกอบไปด้ วย
- โครงการจัดทาแพด้ วยท่อ PVC เพื่อการสัญจรขณะประสบอุทกภัย
- โครงการปลูกไผ่เพื่อชะลอความแรงของน ้า (ต. บ้ านควน)
- โครงการเสริมประสิทธิภาพการเตือนภัย: โครงการนี ้ควรถูกนาไปใช้ ร่วมกับศูนย์เตือนภัยพิบตั ิ
เทศบาลเมืองหลังสวน เพื่อที่จะได้ เตือนอุทกภัยได้ แม่นยาขึ ้น
- โครงการขุดลอกทางระบายน ้าเพื่อบรรเทาอุทกภัย
- โครงการจัดทาป้ายเตือนภัยวัดระดับน ้า
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2) แนวปฏิ บัติที่ดีและภูมิ ปัญ ญาท้ องถิ่ นที่ มี อยู่เดิม ในชุม ชนต่างๆ ส าหรั บบริ หารจัดการปั ญหา
อุทกภัยและภัยพิบตั ทิ ี่เกี่ยวข้ องอื่นๆ ควรต้ องถูกแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ระหว่างชุมชน และประยุกต์ใช้ แก้ ปัญหา
อย่างแพร่หลายทัว่ ทังพื
้ ้นที่ศกึ ษา
3) จากข้ อมูลฝนรายวันของสถานีฐาน ณ อ. พะโต๊ ะ และหลังสวน ขนาดฝนสูงสุดรายวันเท่ากับ 120
มม. ถูกแนะนาให้ ใช้ เป็ นฝนวิกฤติ สาหรับเฝ้าระวังและเตือนอุทกภัยทัว่ ทังลุ
้ ่มน ้า เนื่องจากข้ อมู ลฝนรายวัน
ของสถานีที่ท้องถิ่นอื่นๆมีจากัด
4) เพื่อที่จะหาฝนวิกฤติประจาแต่ละท้ องถิ่น ข้ อมูลฝนรายวันของสถานีวดั น ้าฝนแบบโทรมาตรของ
สถานี STN0811 STN0810 STN0850 STN0723 และ STN0798 ควรต้ องถูกเก็บรวบรวมและบันทึก ยาว
อย่างน้ อยที่สดุ 10 ปี ขึ ้นไป
5) ชุมชนควรต้ องพัฒนาฐานข้ อมูลในรูปของแผนที่เครื อข่ายเตือนภัย และแผนที่เดินดิน สาหรับเฝ้า
ระวังอุทกภัย และให้ ความช่วยเหลือกับประชาชนในพื ้นที่เสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
6) ชุมชนควรต้ องประยุกต์แผนที่แสดงพื ้นที่เสี่ยงอุทกภัยระดับลุ่มน ้า และ อบต. ในการวางแผนใช้
ประโยชน์ที่ดนิ ของชุมชน

10.4 รู ปแบบและกลไกการดาเนินงานของเครื อข่ ายภาคประชาชน
1) เครื อข่ายภาคประชาชนเป็ นความร่ วมมือกันอย่างอิสระ ระหว่างชุมชนกับท้ องถิ่น เพื่อบรรลุถึง
เป้าหมายความต้ องการร่วมกัน เครื อข่ายร่วมกันจัดหาทรัพยากร เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมของเครื อข่าย ผ่าน
ผู้ประสานเครื อข่าย
2) ชุมชนและหมูบ่ ้ านควรรวมตัวกันจัดตังเครื
้ อข่ายเพื่อจัดการอุทกภัย โดย อบต./เทศบาล/อบจ. ทา
หน้ า ที่ เ ป็ นผู้ป ระสานเครื อ ข่า ย อาสาสมัค ร/ผู้รั บ ผิ ด ชอบเตื อ นภัย ในชุม ชนเป็ นผู้ป ระสานงาน และมี
ฐานข้ อมูลพร้ อมสาหรับช่วยเหลือประชาชนในพื ้นที่เสี่ยงอุทกภัย
3) ชุมชนและท้ องถิ่นควรสนับสนุนเครื อข่าย โดยบูรณาการแผนงานของเครื อข่าย เข้ ากับแผนของ
ท้ องถิ่น และเข้ าร่วมกิจกรรมของเครื อข่ายอย่างสม่าเสมอ

สถาบันวิจยั และให้ คาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
G:\แก้ไขรายงายวิจัยหลังสวน_3_15 ต.ค. 56\12.บทที่ 10 ผลการศึ กษา.doc

241

บรรณานุกรม
Bedient and Huber. (1992), “Hydrology and Floodplain Analysis,” 2nd Edition, Addison-Wesley Publishing.
Cemer (1999). Priticia Lundy, อ้ างถึงใน ปาริ ชาติ วลัยเสถียรและคณะ (2552) กระบวนการและเทคนิคการทางาน
ของนักพัฒนา กรุ งเทพมหานคร: โครงการเสริ มสร้ างความรู้ เพื่อชุมชนเป็ นสุข (สรส.)
Charoenphong , C. (1991) Environmental calamity in southern Thailand's headwaters: Causes and
remedies. Land Use Policy, 8 (3), 185-188
GWP-TAC. (2000). Integrated Water Resources Management. TAC Background Papers.vol.4.Stockholm :
Global Water Partnership.
HR Wallingford. (2005), “Source Book for Sustainable Flood Mitigation Strategies,” Department for
International Development, UK.
Http://chumpontrip.com/lifestyle–or–style–of สืบค้ นเมื่อวันที่ 28 ต.ค. 2555
Http://news.mthai.com/headline-news/147703.html/ รายงานข่าวน ้าท่วมภาคใต้ ระหว่าง 2 ม.ค. 2555 สืบค้ น
เมื่อ 16 เม.ย. 2555
Http://th.wikipedia.org/wiki/ ถนนเพชรเกษม สืบค้ นเมื่อวันที่ 20 เม.ย. 2556
Http://th.wikipedia.org/wiki/วัฏจักรของน ้า สืบค้ นเมื่อวันที่ 26 ก.ย. 2555
Http://www.amphoe.com/main.php สืบค้ นเมื่อ 18 ก.ค. 2556
Http://www.cnr-1.com/fag.html/ หญ้ าแฝกสายพันธุ์สรุ าษฎร์ ธานี สืบค้ นเมื่อวันที่ 3 พ.ค. 2556
Http://www.rubberthai.com/statistic/stat_index.htm สืบค้ นเมื่อวันที่ 27 ก.ย. 2555
Http://www.southchumphon.net/forum/index.php?topic=225.0 น ้าท่วม อ. หลังสวน ปี 2555 สืบค้ นเมื่อ 31 ต.ค.
2555
Http://www.thaigoodview.com/library/ contest2552/type1/science03/16/contents/p02.html ลมบกลมทะเล
สืบค้ นเมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 2556
Http://www2.tmd.go.th/radar/cmpLoop.php สืบค้ นเมื่อวันที่ 26 ก.ย. 2555
Kulbok,P. P.,Earls,F. J.,Montgomery,A. C. (1988). Life style and patterns of health and social behavior in
high-risk adolescents. Advances in Nursing Science, 11(1), 25.

สถาบันวิจยั และให้ คาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

242

บรรณานุกรม (ต่ อ)
Linsley, R.K., Kohler, M.A., Paulhus, J.L.H. (1988). Hydrology for engineers. S.I. Edition. McGraw-Hill.Mays
(2010), “Water Resources Engineering,” 2nd Edition, Wiley.
The Office of Public Works, Government of Ireland. (2009). “Guidelines for Planning Authorities : The
Planning System and Flood Risk Management,” The Stationery Office, Government of Ireland.
The United States Agency for International Development. (2006). What is Integrated Water Resources
Management?. Retrieved August 22, 2010 from http://www.usaid.gov/our_work/environ
ment/water/ what_is_iwrm.html [ 8 April 2012]
Tingsanchali, T. (2012). Urban flood disaster management, Procedia Engineering, 32, 25 – 37
Tucci. (2011). “Integrated Urban Flood Management,” Cap-Net/UNDP and WMO.
Viessmann, W., and Lewis, G.L. (2003). Introduction to Hydrology. 5th Edition. Prentice Hall. 612 pages.
Walker, S., Sechrist, K., & Pender, N. (1987). The health-promoting lifestyle profile: Development and
psychometric characteristics. Nursing Research, 36, 76-81.
Water Resources Council. (1971). “Regulation of Flood Hazard Areas to Reduce Flood Losses.”
Webster’s New World Dictionary. 1994: 781
Whyte W.F. (1991). Participatory Action Research อ้ างถึงใน สิทธิณฐั ประพุทธนิติสาร (2546). PAR แนวคิดและ
แนวปฏิบตั ิ, เชียงใหม่. วนิดา เพรส.
กรมการพัฒนาชุมชน (2554). ข้ อมูลความจาเป็ นพื ้นฐาน (จปฐ,) จังหวัดชุมพร ปี พ.ศ. 2554 ,
กรมชลประทาน. (2545) งานศึกษาความเหมาะสม โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรี ธรรมราช จังหวัด
นครศรี ธรรมราช รายงานหลัก กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดทาโดย บริ ษัท โปรเกรส
เทคโนโลยีคอนซัลแท็นส์ จากัด
กรมชลประทาน. (2546). การศึกษาความเหมาะสม โครงการปรับปรุ งระบบการจัดการปั ตตานี กรมชลประทาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดทาโดย บริ ษัท แอ็กกี ้คอนซัลท์ จากัด
กรมชลประทาน. (2555ก).โครงการโทรมาตรลุม่ น ้าอูต่ ะเภา. (ออนไลน์) สืบค้ นจาก
http://203.185.128.74/utapao/info-detail.php [26 กันยายน 2555]

สถาบันวิจยั และให้ คาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

243

บรรณานุกรม (ต่ อ)
กรมชลประทาน. (2555ข). โครงการศึกษาวางระบบและติดตังระบบโทรมาตรเพื
้
่อการพยากรณ์น ้าและเตือนภัยลุม่ น ้า
นครศรี ธรรมราช (ออนไลน์) สืบค้ นจาก http://202.176.90.215/history.php [26 กันยายน 2555
กรมชลประทาน. (2555ค). โครงการบรรเทาอุทกภัยและแก้ ไขปั ญหาน ้าท่วมพื ้นที่อาเภอบางสะพาน. (ออนไลน์)
สืบค้ นจาก
http://www.rid.go.th/royalproject/index.php?option=com_content&view=article&catid=85%3A20
09-05-04-07-35-38&id=72%3A2009-05-15-11-56-52&Itemid=7 [26 กันยายน 2555]
กรมทรัพยากรธรณี. (2544). แผนที่เสี่ยงภัยดินถล่มระดับชุมชนจังหวัดชุมพร. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้ อม
กรมทรัพยากรน ้า. (2549ก) โครงการจัดทาแผนรวมการบริ หารจัดการทรัพยากรน ้าในพื ้นที่ลมุ่ น ้าตาปี
กรมทรัพยากรน ้า. (2549ข). โครงการจัดทาแผนรวมการบริ หารจัดการทรัพยากรน ้าในพื ้นที่ลมุ่ น ้าฝั่ งตะวันออกและ
ปั ตตานี
กรมทรัพยากรน ้า. (2549ค). โครงการจัดทาแผนรวมการบริ หารจัดการทรัพยากรน ้าในพื ้นที่ลมุ่ น ้าฝั่ งตะวันตก
กรมทรัพยากรน ้า. (2552). แผนที่มาตรฐานการแบ่งลุม่ น ้าหลักและลุม่ น ้าสาขาของประเทศไทย
กรมทรัพยากรน ้า. (2554). โครงการบริ หารจัดการน ้าแบบผสมผสาน (IWRM) ในพื ้นที่ลมุ่ น ้าทะเลสาบสงขลา
กรมทรัพยากรน ้า. (2555). (ออนไลน์) สืบค้ นจาก
Intranet.dwr.go.th/wrro10/river%20basin_east_section/data/klonglangsuan [12 ตุลาคม 2555]
กรมทรัพยากรน ้า. (2556ก). โครงการศึกษาวิจยั และพัฒนาวิถีชีวิตและบทบาทของชุมชนในพื ้นที่วิกฤติอทุ กภัย
กรณีศกึ ษาลุม่ น ้าภาคใต้ รายงานความก้ าวหน้ า ฉบับที่ 1
กรมทรัพยากรน ้า. (2556ข). โครงการศึกษาวิจยั และพัฒนาวิถีชีวิตและบทบาทของชุมชนในพื ้นที่วิกฤติอทุ กภัย:
กรณีศกึ ษาลุม่ น ้าภาคใต้ รายงานฉบับกลาง
กรมพัฒนาที่ดิน. (2549). แผนที่ทรัพยากรดิน.
กรมส่งเสริ มวัฒนธรรม. (2556). ประเพณีแห่พระแข่งเรื อ ต.หาดยาย อ.หลังสวน จ.ชุมพร (ออนไลน์) สืบค้ นจาก
http://www.culture.go.th/pculture/chumphon/2_2.html. [20 กุมภาพันธ์ 2556].

สถาบันวิจยั และให้ คาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

244

บรรณานุกรม (ต่ อ)
กรมอุตนุ ิยมวิทยา. (2555). หนังสืออุตนุ ิยมวิทยา. (ออนไลน์) สืบค้ นจาก
http://www.tmd.go.th/info/info.php?FileID=55 [18 เมษายน 2555]
ไกรสร เพ็งสกุล. (2551). รายงานการวิจยั เรื่ อง การมีสว่ นร่ วมของประชาชนในการบริ หารจัดการทรัพยากรน ้า :
กรณีศกึ ษา ลุม่ น ้าสาขาคลองปะเหลียน จังหวัดตรัง.
เกรี ยงศักดิ์ เจริ ญวงศ์ศกั ดิ์. (2543). การจัดการเครื อข่าย : กลยุทธ์สาคัญสูค่ วามสาเร็ จของการปฏิรูปการศึกษา.
กรุ งเทพมหานคร : ซัคเซส มีเดีย.
กลุ่มวิจยั และพัฒนาดินและน ้าพื ้นที่พืชไร่ สานักวิจยั และพัฒนาการจัดการที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน (2548) ยางพารา
เอกสารวิชาการ
เกษม จันทร์ แก้ ว. (2554). หลักการพื ้นฐานการจัดการน ้าแบบผสมผสาน. (ออนไลน์) สืบค้ นจาก
http://siamensis.org/article/34571 [8 เมษายน 2555]
ข่าวสด. (2555) ‘ปลอด’เล็งติดเรดาร์ เตือนภัยคลื่นยักษ์ ถล่มชายฝั่ ง. (ออนไลน์) สืบค้ นจาก
http://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php?newsid=TVRNeU5UVXdOell4T0E9PQ==&sectio
nid= [16 เมษายน 2555]
คณะกรรมาธิการแม่น ้าโขงเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน. (2554). ยุทธศาสตร์ การพัฒนา บนพื ้นฐานการบริ หารจัดการน ้า
แบบบูรณาการสาหรับลุม่ แม่น ้าโขงตอนล่าง. (ออนไลน์) สืบค้ นจาก
http://file.siam2web.com/somkhitsin/waterdialo/201185_77403.pdf [8 เมษายน 2555]
โครงการการจัดการความรู้ ด้านพลังงานไฟฟ้าในพื ้นที่ภาคใต้ (2554) ชุมชนบ้ านคลองเรื อ หมูท่ ี่ 9 ตาบลปากทรง
อาเภอพะโต๊ ะ จังหวัดชุมพร ชุมชนคนอยู่-ป่ ายัง รางวัลชนะเลิศการประกวดทรัพยากรน ้าชุมชน ตามแนว
พระราชดาริ ครัง้ ที่ 4 พ.ศ. 2553 ชุมชนต้ นแบบของการเรี ยนรู้โรงไฟฟ้าพลังน ้าชุมชนแห่งแรกของภาคใต้ .
โครงการชลประทานชุมพร. (2551). รายงานสถานการณ์น ้าในช่วงฤดูฝน ปี 2551 ประจาวันที่ 11 พฤศจิกายน
พ.ศ.2551
เครื อข่าย. (2555). ความหมายของเครื อข่าย. (ออนไลน์) สืบค้ น จาก https://sites.google.com/a/
thaibds.net/bdsn/khwamhmaykhxngkheruxkhay [28 ตุลาคม 2555]
เจมส์ แอล เครย์ตนั . (2551). คูม่ อื การมีสว่ นร่ วมของประชาชน. ขอนแก่น: โรงพิมพ์ศิริภณ
ั ฑ์ ออฟเซ็ท
ชอบ เข็มกลัด และโกวิทย์ พวงงาม. (2547). AR อย่างมีสว่ นร่ วมเชิงประยุกต์ กรุ งเทพฯ :สานักพิมพ์เสมาธรรม
เทกกิ ้งไทย (2556). พะโต๊ ะ ท่องเที่ยวเมืองเล็กในป่ าใหญ่แห่งชุมพร-ระนอง (ออนไลน์) สืบค้ นจาก
http://board.trekkingthai.com/board/webboard.php?forum_id=45 [19 กุมภาพันธ์ 2556].
สถาบันวิจยั และให้ คาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

245

บรรณานุกรม (ต่ อ)
ทวีทอง หงส์วิวฒ
ั น. (2527). การมีสว่ นร่ วมของประชาชนในการพัฒนา. กรุ งเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหิดล. ศูนย์
ศึกษานโยบายสาธารณสุข.
เทศบาลเมืองหลังสวน. (2555). คุณสมชาย สาเภาอินทร์ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองหลังสวน.
นงค์นาถ อูป่ ระสิทธิ์วงศ์. (2554). วารสารกรมอุตนุ ิยมวิทยา. “หลงฤดู” ปี ที่ 11 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม,
หน้ า 1 – 9.
นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์. (2527). กลวิธี แนวทาง วิธีการ ส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมของประชาชนในงานพัฒนาชุมชน. ใน การ
มีสว่ นร่ วมของประชาชนในการพัฒนา. ทวีทอง หงส์วิวฒ
ั น์. (บรรณาธิการ). (น. 183–184)
กรุ งเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยมหิดล. ศูนย์ศกึ ษานโยบายสาธารณสุข.
บุญชัย งามวิทย์โรจน์ และคณะ. (2552). การเสริ มสร้ างและพัฒนากระบวนการมีสว่ นร่ วมของชุมชนในการบริ หาร
จัดการทรัพยากรน ้าโดยARแบบ มีสว่ นร่ วม (Participatory Action Research : PAR). สานักวิจยั พัฒนา
และอุทกวิทยา กรมทรัพยากรน ้า.
ปกครองจังหวัดชุมพร. (2540). เอกสาร “พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ฯ กับการแก้ ไขปั ญหาอุทกภัย จังหวัดชุมพร”
รวบรวมข้ อมูลโดยที่ทาการปกครองจังหวัด (ฝ่ ายกิจกรรมพิเศษ) วันที่ 26 ก.ย. 2540.
ปากน ้าหลังสวน. (2556ก). เทศกาลปากน ้าหลังสวน (ออนไลน์) สืบค้ นจาก
http://www.paknamlangsuan.com/festival/24-food [21 กุมภาพันธ์ 2556]
ปากน ้าหลังสวน. (2556ข). เทศกาลปากน ้าหลังสวน (ออนไลน์) สืบค้ นจาก
http://www.paknamlangsuan.com/festival/22-songkran [21 กุมภาพันธ์ 2556]
ปากน ้าหลังสวน. (2556ค). เทศกาลปากน ้าหลังสวน (ออนไลน์) สืบค้ นจาก
http://www.paknamlangsuan.com/festival/21-running [21 กุมภาพันธ์ 2556]
ปธาน สุวรรณมงคล. (2527). ทัศนะบางประการในเรื่ องสภาตาบล กับการมีสว่ นร่ วมของชุมชน. ทวีทอง หงส์วิวฒ
ั น์.
(บรรณาธิการ). (น. 82–83) กรุ งเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยมหิดล. ศูนย์ศกึ ษานโยบายสาธารณสุข.
ประพันธ์ ภักดีกลุ และคณะ. (2549). รู ปแบบและปั จจัยในการเสริ มสร้ างความเข้ มแข้ งของชุมชน ด้ วยศักยภาพและ
ภูมิปัญญาท้ องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน ,9 –10. กรุ งเทพฯ : โรงพิมพ์ไอเดียสแควร์
ประเวศ วะสี. (2542). เศรษฐกิจพอเพียงและประชาสังคม สานักพิมพ์หมอชาวบ้ าน
ปาริ ชาติ วลัยเสถียรและคณะ. (2543). กระบวนการและเทคนิคการทางานของนักพัฒนา. กรุ งเทพมหานคร :
สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั

สถาบันวิจยั และให้ คาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

246

บรรณานุกรม (ต่ อ)
ฝ่ ายจัดสรรน ้าและปรับปรุ งระบบชลประทาน. (2552). ฝ่ ายจัดสรรน ้าและปรับปรุ งระบบชลประทาน โครงการ
ชลประทานชุมพร สานักงานชลประทานที่ 14 กรมชลประทาน. รายงานสถิติปริ มาณน ้าฝน จ.ชุมพร พ.ศ.
2541 – 2551.
พรชัย ตระกูลวรานนท์. (2552). ทุนทางสังคมและประชาสังคม: จากทฤษฎี สู่วิธีวิทยา. กรุ งเทพฯ : บริ ษัทมิสเตอร์
ก๊ อบปี ้ (ประเทศไทย) จากัด.
ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม. (2542). รายงานสรุ ปการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และแอนน์ ชิรอปท์ การระดมทุนไทย – แคน
นาดา 18–19 มกราคม 2538 ในชุมชนเข็มแข็ง ทุนทางสังคมของไทย พิมพ์ครัง้ ที่ 3 สานักงานกองทุนเพื่อ
สังคมและธนาคารออมสิน กรุ งเทพมหานคร
ไพรัตน์ เดชะริ นทร์ . (2527). นโยบายและกลวิธีการมีสว่ นร่ วมของชุมชนในยุทธศาสตร์ การพัฒนาปั จจุบนั . ใน การมี
ส่วนร่ วมของประชาชนในการพัฒนา. ทวีทอง หงส์วิวฒ
ั น์. (บรรณาธิการ). (น. 6–7) กรุ งเทพมหานคร:
มหาวิทยาลัยมหิดล. ศูนย์ศกึ ษานโยบายสาธารณสุข.
พงศา ชูแนม (2555) รู ปแบบและแรงจูงใจในการปลูกต้ นไม้ ในสวนยางพารา
พัชรี สิโรรส และคณะ. (2550). คูม่ ือการมีสว่ นร่ วมของประชาชน. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ภูมิปัญญาท้ องถิ่น. (2555) สืบค้ นจาก http://www.tkc.go.th/wiki/show/ [28 ตุลาคม 2555]
ภูมิปัญญาท้ องถิ่นภาคใต้ . (2555) (ออนไลน์) สืบค้ นจาก http://www.dek-d.com /board/view.php?id=937146
[10 ตุลาคม 2555]
มัญชีรรัตน์ เอกศักดิ์สิริ (2555). รายงานการศึกษาชุมชนเบื ้องต้ น บ้ านสะพานสอง ม.6 ต.ปากทรง อ.พะโต๊ ะ จ.ชุมพร.
บัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ . กรุ งเทพฯ.
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ . (2540). การจัดการสาธารณภัยในภาคใต้ ของประเทศไทย.
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ . จังหวัดสงขลา. ประเทศไทย.
วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์. (2548). ทุนทางสังคม. กรุ งเทพฯ : โรงพิมพ์เดือนตุลา.
วิกิมีเดีย (2556) ประเพณีสารทเดือนสิบ (ออนไลน์) สืบค้ นจาก http://th.wikipedia.org/wiki/ประเพณีสารทเดือนสิบ
[19 กุมภาพันธ์ 2556].
วิถีชีวิต. (2555). (ออนไลน์) สืบค้ นจาก http://chumphontrip.com/lifestyle-or-style-of-life.html [28 ตุลาคม 2555]

สถาบันวิจยั และให้ คาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

247

บรรณานุกรม (ต่ อ)
สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย. (2542). รายงานฉบับสมบูรณ์การศึกษาเพื่อกาหนดพื ้นที่
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยและภัยธรรมชาติ (ในลุม่ น ้าภาคกลาง) / จัดทาโดย สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย. กรุ งเทพฯ.
สถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทย. (2555). การจัดลาดับความสาคัญของปั ญหาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้ อม. (ออนไลน์) สืบค้ นจาก http://www.thaienvimonitor.net/Concept/priority2.htm [18
เมษายน 2555]
สิทธิณฐั ประพุทธนิตสิ าร. (2546). PAR : แนวคิดและแนวปฏิบตั ิ. เชียงใหม่ : วนิดา เพรส.
สานักงานคณะกรรรมการกองทุนหมูบ่ ้ าน และชุมชนเมืองแห่งชาติ สานักนายกรัฐมนตรี . (2554). คูม่ ือสาหรับ
ประชาชนเพื่อเตรี ยมการจัดตังและด
้
าเนินงานกองทุนหมูบ่ ้ านและชุมชนเมือง (อัดสาเนา)
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. (2541). อ้ างถึงใน ประพันธ์ ภักดีกลุ และคณะ. (2549). รู ปแบบและ
ปั จจัยในการเสริ มสร้ างความเข้ มแข็งของชุมชนด้ วยศักยภาพและภูมิปัญญาท้ องถิ่น เพื่อการพัฒนาที่
ยัง่ ยืน. กรุ งเทพมหานคร : ไอเดียสแควร์ .
สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม. (2549). แนวทางการมีสว่ นร่ วมของประชาชนและ
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อมทางสังคมในการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม : กรุ งเทพฯ
สานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้ อม และ บริ ษัท ไอดับเบิ ้ลยูบี-สยามเท็ค จากัด. (2541).โครงการศึกษาวิจยั เพื่อ
กาหนดพื ้นที่ ที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย และภัยธรรมชาติในเขตลุม่ น ้าภาคเหนือ (Risk Area Classification
for Natural Hazards in Northern Watersheds). กรุ งเทพฯ.
สานักบริ หารโครงการ กรมชลประทาน.(2555). โครงการศึกษาความเหมาะสมการบรรเทาอุทกภัยและบริ หารจัดการ
น ้า ลุม่ น ้าคลองท่าตะเภาและภาคใต้ ฝั่งตะวันออกตอนบน อันเนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัดชุมพร. กรม
ชลประทาน.
(ออนไลน์ )
สื บ ค้ นจาก
http://kromchol.rid.go.th/ffd/project2554/webchumphon/background.php เมื่อกรมชลประทาน.สืบค้ นเมื่อวันที่ 26 ก.ย. 2555
สานักบริ หารจัดการน ้าและอุทกวิทยา. (2555). กรมชลประทาน.
สานักพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต. (2548). ทุนทางสังคมฉบับประชาชน. กรุ งเทพฯ: บริ ษัท 21 เซ็นจูรี จากัด.
สานักราชเลขาธิการ. (2555). โครงการพระราชทานความช่วยเหลือ. (ออนไลน์) สืบค้ นจาก
http://www.ourking.in.th/index.php/index/radio/id/6457 [31 ตุลาคม 2555]

สถาบันวิจยั และให้ คาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

248

บรรณานุกรม (ต่ อ)
สานักวิจยั พัฒนาและอุทกวิทยา กรมทรัพยากรน ้า. (2550). 60 ภูมิปัญญาท้ องถิ่นในการบริ หารจัดการทรัพยากรน ้า
เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี . กรุ งเทพ : โรงพิมพ์ครุ ุ สภา
ลาดพร้ าว
สามารถ จันทร์ สรู ย์. (2536). ภูมิปัญญาชาวบ้ านกับการพัฒนาชนบท. กรุ งเทพมหานคร : มูลนิธิภมู ิปัญญา
เสรี พงศ์พิศ. (2548). เครื อข่าย. กรุ งเทพมหานคร : เจริ ญวิทย์การพิมพ์.
สาราญ สาราบรรณ์ และคณะ. (2555). โครงการส่งเสริ มการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสาปะหลัง ปี 2554. กอง
วิจยั และพัฒนางานส่งเสริ มการเกษตร กรมส่งเสริ มการเกษตร.
สุริชยั หวันแก้ ว. (2527). บทวิจารณ์. ใน การมีสว่ นร่ วมของประชาชนในการพัฒนา. ทวีทอง หงส์วิวฒ
ั น์.
(บรรณาธิการ). กรุ งเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยมหิดล. ศูนย์ศกึ ษานโยบายสาธารณสุข.
หอมรดกไทย (2556). มรดกทางธรรมชาติ (ออนไลน์) สืบค้ นจาก
http://heritage.mod.go.th/nation/oldcity/chumporn4.htm [17 กุมภาพันธ์ 2556].
อคิน รพีพฒ
ั น์. (2527). การมีสว่ นร่ วมของชุมชนในการพัฒนาชนบท ในสภาพสังคมและวัฒนธรรมไทย. ทวีทอง หงส์
วิวฒ
ั น์. (บรรณาธิการ). (น. 100–101) กรุ งเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยมหิดล. ศูนย์ศกึ ษานโยบาย
สาธารณสุข.
องค์การบริ หารส่วนตาบลนาขา. (2555). สภาพและข้ อมูลพื ้นฐาน. (ออนไลน์) สืบค้ นจาก
http://www.nakha.go.th/general1.php [2 ตุลาคม 2555]
องค์การบริ หารส่วนตาบลบางน ้าจืด. (2555). สภาพและข้ อมูลพื ้นฐาน. (ออนไลน์) สืบค้ นจาก
http://www.bangnumjued.go.th/general1.php [2 ตุลาคม 2555]
องค์การบริ หารส่วนตาบลบางมะพร้ าว. (2555). สภาพและข้ อมูลพื ้นฐาน. (ออนไลน์) สืบค้ นจาก
http://www.bangmaphraow.go.th/general1.php [2 ตุลาคม 2555]
องค์การบริ หารส่วนตาบลบ้ านควน. (2555). สภาพทัว่ ไป. (ออนไลน์) สืบค้ นจาก
http://www.bankaun.go.th/center/website/management/website_dragdrop/index_menu.php?site
=428&page_id=7076&control= [2 ตุลาคม 2555]
องค์การบริ หารส่วนตาบลปั งหวาน. (2555). สภาพทัว่ ไป. (ออนไลน์) สืบค้ นจาก
http://www.pangwan.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=11&Itemid=59 [2
ตุลาคม 2555]

สถาบันวิจยั และให้ คาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

249

บรรณานุกรม (ต่ อ)
องค์การบริ หารส่วนตาบลพระรักษ์ . (2555). สภาพทัว่ ไปและข้ อมูลพื ้นฐาน. (ออนไลน์) สืบค้ นจาก
http://www.prarak.go.th/s0103/index.php?pgid=index [2 ตุลาคม 2555]
องค์การบริ หารส่วนตาบลพะโต๊ ะ. (2555). สภาพทัว่ ไป. (ออนไลน์) สืบค้ นจาก
http://www.patima.go.th/center/website/management/website_dragdrop/index_menu.php?site=6
12&page_id=14901&control= [2 ตุลาคม 2555]
องค์การบริ หารส่วนตาบลวังตะกอ. (2555). สภาพและข้ อมูลพื ้นฐาน. (ออนไลน์) สืบค้ นจาก
http://wangtakor.go.th/content/blogsection/6/176/ [2 ตุลาคม 2555]
องค์การบริ หารส่วนตาบลหาดยาย (2555). ข้ อมูลทัว่ ไป. (ออนไลน์) สืบค้ นจาก
http://www.hadyai.go.th/index.php?options=content&mode=cate&id=1 [ 13 พ.ย. 55]
อบต.พะโต๊ ะ (2555). เอกสารแผนชุมชน บ้ านปากเลข ม.9 ต.พะโต๊ ะ จังหวัดชุมพร.
อรุ ณี เวียงแสง และคณะ (2547). การติดตามและประเมินผลแบบมีสว่ นร่ วม กรุ งเทพ : โรงพิมพ์พิสิษฐ์ ไทย ออฟเซต
เอนก ชิตเกษร และพรรณนุช ไชยปิ นชนะ. (2555). การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีสว่ นร่ วม. (ออนไลน์) สืบค้ นจาก
http://www.ru.ac.th/ [30 กันยายน 2555]
อนุรักษ์ ปั ญญานุวฒ
ั น์. (2548). การศึกษาชุมชนเชิงพหุลกั ษณ์ บทเรี ยนจากวิจยั ภาคสนาม. กรุ งเทพมหานคร:
โครงการเสริ มสร้ างการเรี ยนรู้ เพื่อชุมชนเป็ นสุข (สรส.)
อาเภอดอทคอม. (2556). อาเภอพะโต๊ ะ จังหวัดชุมพร (ออนไลน์) สืบค้ นจาก http://www.amphoe.com/menu.php
[8 กุมภาพันธ์ 2556].
อริ ศรา ชูชาติ. (2538). AR อย่างมีสว่ นร่ วม กรุ งเทพมหานคร : บริ ษัทประชาชน จากัด.
อัมมาร สยามวารา. (2544). หลักประกันสุขภาพถ้ วนหน้ า : เป้าหมายเชิงนโยบายรายงานที่ ดีอาร์ ไอ ฉบับที่ 30
กรุ งเทพ : สถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทย
อานนท์ กาญจนพันธุ์. (2544). มิติชมุ ชน : วิธีคิดท้ องถิ่นว่าด้ วยสิทธิ อานาจและ การจัดการทรัพยากร กรุ งเทพ 312
หน้ า
โฮเทลไดเร็ ค. (2556). งานวันผลไม้ หลังสวน จังหวัดชุมพร (ออนไลน์) สืบค้ นจาก http://www.hoteldirect.in.th/ งาน
วันผลไม้ หลังสวน [21 กุมภาพันธ์ 2556].

สถาบันวิจยั และให้ คาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

250

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก

251

ภาคผนวก ก
ทาเนียบนักวิจยั ทรั พยากรนา้ ชุมชน

ภาคผนวก ก

252

ทาเนียบนักวิจัยทรัพยากรนา้ ชุมชน
โครงการศึกษาวิจยั และพัฒนาวิถชี ีวติ และบทบาทของชุมชนในพืน้ ทีว่ กิ ฤติอุทกภัย:กรณีศึกษาลุ่มนา้ ภาคใต้

1. นักวิจัยทรัพยากรนา้ ชุมชนเขตพืน้ ที่ต้นนา้
นายสุรินทร์ เชื่องช้ าง
ผู้ใหญ่บ้าน ม.6
บ้ านสะพานสอง ม.6 ต.ปากทรง
อ.พะโต๊ ะ จ.ชุมพร 86180
084-745-5149

คุณสุนีย์ รัตนภักดี
ประธานชุมชนวัดควนดอกไม้
ม.4 ต.พะโต๊ ะ อ.พะโต๊ ะ จ.ชุมพร
86180
089-213-8410

นายชลอ ยังหัตถี
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.9
บ้ านปากเลข ม.9 ต.พะโต๊ ะ
อ.พะโต๊ ะ จ.ชุมพร 86180
087-266-6892

นายสุรชัย สินพุก
รองปลัดเทศบาลตาบลพะโต๊ ะ
สานักงานเทศบาลเมืองตาบลพะ
โต๊ ะ หมูท่ ี่ 8 ต.พะโต๊ ะ
อ.พะโต๊ ะ จ.ชุมพร 86180
086-2789001

2. นักวิจัยทรัพยากรนา้ ชุมชนเขตพืน้ ที่กลางนา้

ภาคผนวก ก

นายสุนนั ท์ ศักดิแ์ สง
สมาชิกสภา อบต. ม.5
บ้ านโหมง ม.5 ต.พระรักษ์
อ.พะโต๊ ะ จ.ชุมพร 86180
080-695-8600

นายทวี ศรีกลุ
สมาชิกสภา อบต. ม.6
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สานักงานองค์การบริ หารส่วน
ตาบลพระรักษ์
74 หมูท่ ี่ 4 ต.พระรักษ์ อ.พะโต๊ ะ
จ.ชุมพร 86180
083-365-9293

นายพิทกั ษ์ สวัสดี
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.4
เลขที่ 18/1 บ้ านคลองนูน ม.4
ต.ปั งหวาน อ.พะโต๊ ะ จ.ชุมพร
86180
081-080-4674

นายสมยศ อินเล้ ง
รองนายก อบต. ปั งหวาน
สานักงานองค์การบริ หารส่วน
ตาบลปั งหวาน
หมูท่ ี่ 1 ต.ปั งหวาน อ.พะโต๊ ะ
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สวน จ.ชุมพร 86110
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ผู้ใหญ่บ้าน ม.13
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อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
085-782-7660

นายสันติ จาเริ ญสุข
เลขานุการนายก อบต. นาขา
43 ม.4 ต.นาขา อ.หลังสวน
จ.ชุมพร 86110
089-073-9562
santi.JRM@hotmail.com
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นายบุญยืน เพชรกุล
สมาชิกสภา อบต. ม.1
12 บ้ านทัพยอ ม.1
ต.แหลมทราย อ.หลังสวน
จ.ชุมพร 86110
081-084-8479

นายไพฑูรย์ อินทวาส
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.11
6 บ้ านแหลมทราย ม.11
ต.แหลมทราย อ.หลังสวน จ.
ชุมพร 86110
089-723-4699

นายโสภณ คงบุญมี
รองนายก อบต. แหลมทราย
79 ม.9 ต.แหลมทราย
อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
089-872-6957

นายวสันต์ ทองประเสริ ฐ
ผู้ใหญ่บ้าน ม.6
บ้ านหัวเขาท่ากอ ม.6
ต.บางมะพร้ าว อ.หลังสวน
จ.ชุมพร 86110
083-550-7175

นายอุดมศักดิ์ พูนสวัสดิ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9
บ้ านน ้าตก ม.9 ต.บางมะพร้ าว
อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110

นางสาวสุนิสา ขันสมาน
ปลัด อบต. บางมะพร้ าว
สานักงาน อบต. บางมะพร้ าว
ต.บางมะพร้ าว อ.หลังสวน
จ.ชุมพร 86110
081-396-3847
k.sunisa@yahoo.com

นายสุทธิพนั ธ์ สุวรรณบัณฑิต
สมาชิก อบต. ม.2
60 บ้ านท่าสะท้ อน ม.2
ต.ท่ามะพลา อ.หลังสวน จ.ชุมพร
085-795-5569
longpaa_tasaton@hotmail.co.th

นางสาวเครื อวัลย์ สังข์ชะนา
ข้ าราชการบานาญ
สานักงานองค์การบริ หารส่วน
ตาบลท่ามะพลา ต.ท่ามะพลา
อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
086-594-0397

นายปรี ชา ภูส่ วุ รรณ
ผู้ช่วยกองช่างฯ อบต. ท่ามะพลา
สานักงานองค์การบริ หารส่วน
ตาบลท่ามะพลา ต.ท่ามะพลา
อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
081-958-9818

นายไพบูลย์ นุ้ยพิน
สภาองค์กรชุมชน ม.5
บ้ านหัวหมาด ม.5 ต.บ้ านควน
อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
086-274-5341
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นายนิพนธ์ ฤทธิชยั
สภาองค์กรชุมชน ม.16
168 ม.16 บ้ านทับวัง ม.16
ต.บ้ านควน อ.หลังสวน จ.ชุมพร
86110
083-395-7247
nipon-333@hotmail.co.th

นายไพศาล มีสมบัติ
ปลัด อบต. บ้ านควน
สานักงานองค์การบริ หารส่วน
ตาบลบ้ านควน ต.บ้ านควน
อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
083-541-2748
dingt303@gmail.com

นายมานิจ พวงบุปผา
สมาชิก อบต. ม.8
15 บ้ านทุง่ ใน ม.8 ต.นาพญา อ.
หลังสวน จ.ชุมพร 86110
089-970-2108

นายนิตย์ จันทร์ พรหม
ผู้ใหญ่บ้าน ม.14
เลขที่ 1 ม.14 บ้ านคลองราง
ม.14 ต.นาพญา อ.หลังสวน
จ.ชุมพร 86110
089-288-4383

ส.อ.ปั ญญา เจียะสถิต
ปลัด อบต. นาพญา
สานักงานองค์การบริ หารส่วน
ตาบลนาพญา ต.นาพญา
อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
089-875-5425

นายอนุชา เตียพานิช
อาสาสมัครชุมชน ม.1
บ้ านวังตะกอ ม.1 ต.วังตะกอ
อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
086-120-8623

นางสุนิสา เหล็กทอง
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 13
23 บ้ านหินช้ างสี ม.13
ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร
86110
086-474-2277

พจอ.พยุงศักดิ์ พรหมพิชยั
เจ้ าหน้ าที่ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย อบต. วังตะกอ
ต.วังตะกอ อ.หลังสวน
จ.ชุมพร 86110
084-878-2385
payoungsak.p@hotmail.co.th

นายโสภณ มีแก้ ว
ผู้ใหญ่บ้าน ม.8
72 บ้ านหนองไก่ปิง้ ม.8
ต.บางน ้าจืด อ.หลังสวน จ.ชุมพร
86110
084-839-7807

นายมงคล พัฒน์ทอง
สมาชิก อบต. ม.12
บ้ านน ้าลอด ม.12 ต.บางน ้าจืด
อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
087-898-4603
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นายประหยัด ทิมรอด
รองประธานสภา อบต. บางน ้าจืด
86 ม.1 ต.บางน ้าจืด
อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
081-082-1084
timrod19@hotmail.com

นายพินิจ เตียวเชียง
รองประธาน อปพร. ม.6
96 บ้ านทุง่ ล่าง ม.6
ต.ปากน ้าหลังสวน
อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
089-908-8270

จอ.ยุทธภูมิ บุญยัง
จนท.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลตาบลปากน ้าหลังสวน
สานักงานเทศบาลตาบลปากน ้า
หลังสวน ต.ปากน ้าหลังสวน
อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
089-867-5738

นายจาเริ ญ เพชรปั งหวาน
ประธานชุมชน ม.2 ช.นากรอก
ชุมชนนากรอก ม.2 ต.หลังสวน
อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
089-972-7990

นายพูลศักดิ์ สืบศักดิ์
ประธานชุมชน ซ. ถนนแม่น ้าหลังสวน
ม.2 ต.หลังสวน อ.หลังสวน จ.
ชุมพร 86110
080-693-6969

นางวัฒนา เพ็งทะลุง
ประธานชุมชน ซ.พะเนียด
23 ต.ขันเงิน
อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
081-079-0556

นายอดุลย์ บุญญแพทย์
หน.ฝ่ ายส่วนงานช่าง
สานักงานเทศบาลเมืองหลังสวน
ต.หลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร
86110
087-978-8059
adulbun@yahoo.com

นายสมชาย สาเภาอินทร์
หน.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สานักงานเทศบาลเมืองหลังสวน
ต.หลังสวน อ.หลังสวน
จ.ชุมพร 86110
081-891-7323
m-uri@hotmail.com
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4. ที่ปรึกษาในพืน้ ที่
นายไพบูลย์ อักษรนา
หน.สานักงานเทศบาล
สานักงานเทศบาลเมืองหลังสวน
ต.หลังสวน อ.หลังสวน
จ.ชุมพร 86110
083-172-2991

ภาคผนวก ก

นายสรรเพชญ อังคณานุวงศ์
นักบริ หารงานสวัสดิการฯ
สานักงานเทศบาลเมืองหลังสวน
ต.หลังสวน อ.หลังสวน
จ.ชุมพร 86110
081-891-7323
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