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การปรบัตวัต่การปรบัตวัต่การปรบัตวัตอการเปล่ียนแปลง
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ภยัพบิตัอินัเน่ืองมาจากการเปลีย่นแปลงสภาพอากาศอยูเ่สมอ ทัง้น้ีชมุชนจ�ภยัพบิตัอินัเน่ืองมาจากการเปลีย่นแปลงสภาพอากาศอยูเ่สมอ ทัง้น้ีชมุชนจ�ภยัพบิตัอินัเน่ืองมาจากการเปลีย่นแปลงสภาพอากาศอยูเ่สมอ ทัง้น้ีชมุชนจ�ภยัพบิตัอินัเน่ืองมาจากการเปลีย่นแปลงสภาพอากาศอยูเ่สมอ ทัง้น้ีชมุชนจ�ภยัพบิตัอินัเน่ืองมาจากการเปลีย่นแปลงสภาพอากาศอยูเ่สมอ ทัง้น้ีชมุชนจ�ภยัพบิตัอินัเน่ืองมาจากการเปลีย่นแปลงสภาพอากาศอยูเ่สมอ ทัง้น้ีชมุชนจ�ภยัพบิตัอินัเน่ืองมาจากการเปลีย่นแปลงสภาพอากาศอยูเ่สมอ ทัง้น้ีชมุชนจ�ภยัพบิตัอินัเน่ืองมาจากการเปลีย่นแปลงสภาพอากาศอยูเ่สมอ ทัง้น้ีชมุชนจ�ภยัพบิตัอินัเน่ืองมาจากการเปลีย่นแปลงสภาพอากาศอยูเ่สมอ ทัง้น้ีชมุชนจ�ภยัพบิตัอินัเน่ืองมาจากการเปลีย่นแปลงสภาพอากาศอยูเ่สมอ ทัง้น้ีชมุชนจ�านวนมากไม่

สามารถรบัมอืกบัความเสีย่งหรอืผลกระทบทีเ่กดิจากสภาพอากาศรนุแรงไดด้ว้ยตวัเอง ดงัสามารถรบัมอืกบัความเสีย่งหรอืผลกระทบทีเ่กดิจากสภาพอากาศรนุแรงไดด้ว้ยตวัเอง ดงัสามารถรบัมอืกบัความเสีย่งหรอืผลกระทบทีเ่กดิจากสภาพอากาศรนุแรงไดด้ว้ยตวัเอง ดงัสามารถรบัมอืกบัความเสีย่งหรอืผลกระทบทีเ่กดิจากสภาพอากาศรนุแรงไดด้ว้ยตวัเอง ดงัสามารถรบัมอืกบัความเสีย่งหรอืผลกระทบทีเ่กดิจากสภาพอากาศรนุแรงไดด้ว้ยตวัเอง ดงัสามารถรบัมอืกบัความเสีย่งหรอืผลกระทบทีเ่กดิจากสภาพอากาศรนุแรงไดด้ว้ยตวัเอง ดงัสามารถรบัมอืกบัความเสีย่งหรอืผลกระทบทีเ่กดิจากสภาพอากาศรนุแรงไดด้ว้ยตวัเอง ดงัสามารถรบัมอืกบัความเสีย่งหรอืผลกระทบทีเ่กดิจากสภาพอากาศรนุแรงไดด้ว้ยตวัเอง ดงัสามารถรบัมอืกบัความเสีย่งหรอืผลกระทบทีเ่กดิจากสภาพอากาศรนุแรงไดด้ว้ยตวัเอง ดงั

จะเหน็ไดจ้ากทีต่อ้งมกีารด�าเนินงานของภาคสว่นต่าง ๆ โดยเฉพาะภาครฐัในการจดัสรร

งบประมาณและก�าลงัคนเขา้ไปใหค้วามชว่ยเหลอืเป็นกรณพีเิศษอยูเ่สมอ ๆ

การเปลีย่นแปลงภมูอิากาศอนัเน่ืองมาจากปรากฎการณ์ภาวะโลกรอ้นทีผ่ดิปกติ

น้ี อาจสง่ผลใหช้มุชนไทยตอ้งเผชญิกบัความเสีย่งทีแ่ตกตา่งไปจากเดมิ ทัง้ในแงข่องสภาพ

อากาศและฤดกูาลทีอ่าจผดิแผกไปจากป ัอากาศและฤดกูาลทีอ่าจผดิแผกไปจากป ัอากาศและฤดกูาลทีอ่าจผดิแผกไปจากปจจบุนั ตลอดจนรปูแบบและความรนุแรงของภยั

พบิตัจิากความแปรปรวนของสภาพอากาศทีอ่าจเปลีย่นแปลงไปในอนาคต ซึง่สง่ผลต่อ

การด�าเนินชวีติของชุมชนในการเผชญิหน้ากบัภาวะเสีย่งมากขึน้ หรอืรปูแบบของภาวะ

เสีย่งทีไ่ม่เคยตอ้งรบัมอืมาก่อน ท�าใหชุ้มชนตอ้งเตรยีมการปรบัตวัต่อการเปลีย่นแปลง 

ภมูอิากาศเหล่าน้ี โดยมเีป้ภมูอิากาศเหล่าน้ี โดยมเีป้ภมูอิากาศเหล่าน้ี โดยมเีปาหมายเพือ่ลดความเปราะบางต่อผลกระทบของสภาพอากาศ

และภาวะลอ่แหลมต่อความเดอืดรอ้นลง 

ประเดน็ส�าคญัในการพคญัในการพิคญัในการพจารณาถึงการปรบัตวัตจารณาถึงการปรบัตวัต่จารณาถึงการปรบัตวัตอการเปล่ียนแปลงภมูอการเปล่ียนแปลงภมิูอการเปล่ียนแปลงภมูอากาศ

การปรบัตวัตอ่การเปลีย่นแปลงภมูอิากาศภายใตค้�าจ�ากดัความของ Intergovern-

mental Panel on Climate Change หมายความถงึ การปรบัตวัเพือ่ใหส้ามารถด�หมายความถงึ การปรบัตวัเพือ่ใหส้ามารถด�หมายความถ ารง

อยู่และด�าเนินกจิกรรมหรอืวถิชีวีติต่อไปไดภ้ายใตส้ถานการณ์ทีภู่มอิากาศเปลีย่นแปลงเนินกจิกรรมหรอืวถิชีวีติต่อไปไดภ้ายใตส้ถานการณ์ทีภู่มอิากาศเปลีย่นแปลงเน

ไป ซึง่อาจรวมถงึแนวทางใหมห่รอืวธิกีารทีจ่ะลดภาวะลอ่แหลมเปราะบางของระบบ หรอื

ภาคสว่นต่างๆ ตลอดจนสงัคมมนุษยต์่อผลกระทบและผลสบืเน่ืองจากการเปลีย่นแปลง 

ภมูอิากาศ การลดทอนภาวะลอ่แหลมเปราะบางตอ่ผลกระทบหรอืความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้

จากการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศนัน้อาจท�าไดใ้นหลายทางเลอืก เชน่ การลดการเปิดรบัต่อ

ผลกระทบหรอืความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศ การลดความอ่อนไหว/ความไวตอ่

ผลกระทบหรอืความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศ การเพิม่ขดีความสามารถในการ

รบัมอื หรอืกระท�าทัง้สามทางเลอืกน้ีควบคูก่นัไป โดยทีก่ารปรบัตวัตอ่การเปลีย่นแปลงภมูิ

อากาศน้ีสามารถพจิารณาในเชงิระบบ/ภาคสว่น หรอืพจิารณาในเชงิพืน้ทีใ่นเงือ่นไขเวลา

ทีแ่ตกตา่งกนั ทัง้น้ีขึน้กบัระดบัการตดัสนิใจซึง่มบีรบิทและเป้ทีแ่ตกตา่งกนั ทัง้น้ีขึน้กบัระดบัการตดัสนิใจซึง่มบีรบิทและเป้ทีแ่ตกตา่งกนั ทัง้น้ีขึน้กบัระดบัการตดัสนิใจซึง่มบีรบิทและเปาหมายในการด�าเนินการตา่ง

กนั โดยเฉพาะอยา่งยิง่การใหค้วามส�าคญัของหว้งเวลาทีต่่างกนั  

การตดัสนิใจด�าเนินการเพื่อจดัการกบัความเสี่ยงจากสภาพอากาศและการ

เปลีย่นแปลงภมูอิากาศในบรบิทของชมุชนนัน้ เน้นใหค้วามส�าคญัตอ่ผลกระทบจากสภาพ

อากาศแปรปรวน โดยมองถงึผลกระทบในระยะสัน้ทีม่ตี่อชุมชนหรอืครวัเรอืน เพือ่ใหไ้ด้

ชุมชนกับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ : 

บทเรียนจากพื้นที่และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

ศุภกร ชินวรรโณ

ศูนย์เครือข่ายงานวิเคราะห์วิจัยและฝึกอบรมการเปลี่ยนแปลงของโลก

แห่งภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ 

(SEA START RC)

ชมุชนไทยกบัความเส่ียงจากสภาพอากาศ

ความแปรปรวนของสภาพอากาศซึง่อาจจะมาในรปูแบบของภยัพบิตัจิากภาวะ

ฝนแลง้ น�้าฝนแลง้ น�้าฝนแลง้ น�้ ทว่ม พาย ุเหลา่น้ีก่อใหเ้กดิความเสีย่งต่อชมุชนโดยมผีลใหไ้มส่ามารถด�าเนิน

ชวีติหรอืประกอบอาชพีไดต้ามปกต ิ และสง่ผลต่อเน่ืองไปยงัภาวะทางเศรษฐกจิทัง้ระดบั

ภาคส่วนและระดบัประเทศในทีสุ่ด จะเหน็ไดว้่าวถิชีวีติของชุมชนไทยส่วนใหญ่ประสบ
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แนวทางการรบัมอืกบัภาวะเสีย่งทีน่�แนวทางการรบัมอืกบัภาวะเสีย่งทีน่�าไปใชป้ฏบิตัไิด ้แตเ่มือ่พจิารณาในขอบเขตทีใ่หญ่ขึน้ 

ไดแ้ก่ จงัหวดั ลุม่น�้าไดแ้ก่ จงัหวดั ลุม่น�้าไดแ้ก่ จงัหวดั ลุม่น�้  หรอืประเทศ จะพบวา่บรบิทของการบรหิารจดัการความเสีย่งจาก

สภาพอากาศนัน้ตา่งออกไปจากการพจิารณาในบรบิทของชมุชน โดยควรค�านึงถงึประเดน็

เชงิยทุธศาสตร ์กรอบนโยบายและกรอบเวลาทีเ่พิม่ขึน้  รวมถงึการมองระบบและภาคสว่นที่

ด�ารงอยูแ่ละมปีฏสิมัพนัธร์ะหวา่งกนัในแตล่ะพืน้ที ่ซึง่การด�าเนินกจิกรรมของภาคสว่นหน่ึง

อาจสง่ผลต่อภาคสว่นอืน่ๆ ในพืน้ทีเ่ดยีวกนั เพือ่ใหไ้ดแ้นวทางการรบัมอืกบัภาวะเสีย่งที่

เป็นกรอบนโยบายในการพฒันาเชงิพืน้ทีเ่พือ่ใหร้ะบบและภาคสว่นตา่งๆ ในพืน้ทีเ่ดยีวกนั

ด�ารงอยูห่รอืด�าเนินวถิชีวีติและกจิกรรมภายใตส้ภาวะทีม่กีารเปลีย่นแปลงภมูอิากาศตอ่ไป

ไดอ้ยา่งสอดประสานกนั และเมือ่พจิารณาถงึการปรบัตวัภายใตก้รอบการพจิารณาระดบั

ชาต ิ กเ็ป็นการหาแนวทางก�าหนดทศิทางยทุธศาสตรก์ารพฒันาในระยะยาว โดยมองถงึ

ความเสีย่งรายภาคสว่น ทัง้น้ีการพจิารณาประเดน็การปรบัตวัน้ี รฐับาลกจ็�าเป็นทีจ่ะตอ้ง

มองถงึการปรบัตวัในระดบัยอ่ยเชงิพืน้ทีร่ะดบัจงัหวดัหรอืลุม่น�้ามองถงึการปรบัตวัในระดบัยอ่ยเชงิพืน้ทีร่ะดบัจงัหวดัหรอืลุม่น�้ามองถงึการปรบัตวัในระดบัยอ่ยเชงิพืน้ทีร่ะดบัจงัหวดัหรอืลุม่น�้  ตลอดจนระดบัชมุชนและ

ครวัเรอืนดว้ย และในระดบัจงัหวดัหรอืลุม่น�้าครวัเรอืนดว้ย และในระดบัจงัหวดัหรอืลุม่น�้าครวัเรอืนดว้ย และในระดบัจงัหวดัหรอืลุม่น�้ กต็อ้งพจิารณาถงึการปรบัตวัในระดบัชมุชน

และครวัเรอืนดว้ยเชน่กนั (ดงัภาพ 1) 

ภาพ 1: กรอบการพจิารณาการปรบัตวัตอ่การเปลีย่นแปลงภมูอิากาศในระดบัการตดัสนิใจตา่งๆ

  แนวทางการปรบัตวัเพือ่รบัมอืจากผลกระทบหรอืความเสีย่งจากสภาพอากาศแนวทางการปรบัตวัเพือ่รบัมอืจากผลกระทบหรอืความเสีย่งจากสภาพอากาศแนวทางการปรบัตวัเพือ่รบัมอืจากผลกระทบหรอืความเสีย่งจากสภาพอากาศแนวทางการปรบัตวัเพือ่รบัมอืจากผลกระทบหรอืความเสีย่งจากสภาพอากาศแนวทางการปรบัตวัเพือ่รบัมอืจากผลกระทบหรอืความเสีย่งจากสภาพอากาศแนวทางการปรบัตวัเพือ่รบัมอืจากผลกระทบหรอืความเสีย่งจากสภาพอากาศแนวทางการปรบัตวัเพือ่รบัมอืจากผลกระทบหรอืความเสีย่งจากสภาพอากาศ

นัน้ อาจด�นัน้ อาจด�นัน้ อาจด�นัน้ อาจด�าาเนินการไดใ้นหลายรปูแบบ เชน่ การสรา้งโครงสรา้งสาธารณูปโภคพืน้ฐาน อนัเนินการไดใ้นหลายรปูแบบ เชน่ การสรา้งโครงสรา้งสาธารณูปโภคพืน้ฐาน อนัเนินการไดใ้นหลายรปูแบบ เชน่ การสรา้งโครงสรา้งสาธารณูปโภคพืน้ฐาน อนัเนินการไดใ้นหลายรปูแบบ เชน่ การสรา้งโครงสรา้งสาธารณูปโภคพืน้ฐาน อนัเนินการไดใ้นหลายรปูแบบ เชน่ การสรา้งโครงสรา้งสาธารณูปโภคพืน้ฐาน อนัเนินการไดใ้นหลายรปูแบบ เชน่ การสรา้งโครงสรา้งสาธารณูปโภคพืน้ฐาน อนัเนินการไดใ้นหลายรปูแบบ เชน่ การสรา้งโครงสรา้งสาธารณูปโภคพืน้ฐาน อนั

เป็นกระบวนการทางวศิวกรรม การปรบัวถิชีวีติใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ในอนาคตอนั

เป็นกระบวนการทางสงัคม การปรบัรปูแบบ/เทคนิคในการประกอบอาชพีอนัเป็นรปูแบบ

ของการถ่ายทอดองคค์วามรู ้การใชก้ฎเกณฑต์่าง ๆ  เพือ่ด�าเนินการในการบรหิารจดัการ

ความเสีย่งอนัเป็นกระบวนการดา้นการจดัองคก์รหรอืการก�าหนดระเบยีบและกฎหมาย

ต่างๆ  ทัง้น้ีการด�าเนินการในพืน้ทีใ่ด ๆ นัน้ อาจด�าเนินการในหลายรปูแบบประกอบกนั

กไ็ด ้และสามารถปรบัเปลีย่นรปูแบบใหเ้หมาะสมตามบรบิททีเ่ปลีย่นแปลงไปตามพลวตั

ของระบบเศรษฐกจิและสงัคม 

ประเด็นส�าคญัประการหน่ึงคอื การปรบัตวัต่อการเปลี่ยนแปลงภูมอิากาศน้ี

เป็นการมองสถานการณ์ล่วงหน้าไปในอนาคตในกรอบเวลาทีย่าวนานอนัเน่ืองมาจาก

บรบิทของภูมอิากาศเอง ซึ่งลกัษณะของสภาพอากาศจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในหว้ง

เวลาหลายสบิปี ทัง้การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้เป็นไปอย่างชา้ๆ และใชเ้วลานานกว่าจะ

เหน็ผลการเปลี่ยนแปลงทีช่ดัเจน ทัง้น้ีการมองอนาคตขึน้กบัสมมุตฐิานทีว่่าภาวะโลก

รอ้นทีผ่ดิปกตจิะสง่ผลใหภู้มอิากาศในอนาคตแตกต่างไปจากป ัรอ้นทีผ่ดิปกตจิะสง่ผลใหภู้มอิากาศในอนาคตแตกต่างไปจากป ัรอ้นทีผ่ดิปกตจิะสง่ผลใหภู้มอิากาศในอนาคตแตกต่างไปจากปจจุบนั ท�าใหก้ารปรบัตวั

ต่อการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศลกัษณะน้ีจงึแตกต่างไปจากการเตรยีมการเพื่อรบัมอืภยั

พบิตั ิ เน่ืองจากครอบคลุมถงึผลกระทบจากสภาพอากาศต่อวถิกีารด�าเนินชวีติในกรอบที่

กวา้งกวา่ และประเดน็ทีส่�าคญั คอื เป็นการมองกรอบเวลาทีต่่างกนั โดยมองออกไปใน

อนาคตระยะยาวหลายสบิปี ดงันัน้การปรบัตวัต่อการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศจงึมลีกัษณะ

ของยทุธศาสตรแ์ละมแีผนการด�าเนินการเพือ่ขบัเคลือ่นยทุธศาสตรเ์หลา่นัน้ใหส้อดคลอ้ง

กบับรบิทของชมุชนทีอ่าจจะเปลีย่นแปลงไปตามกาลเวลา

ด้วยการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศนัน้เป็นเรื่องที่ต้องค�ด้วยการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศนัน้เป็นเรื่องที่ต้องค�ด านึงถึง

ยทุธศาสตรใ์นกรอบระยะเวลานบัสบิปี ท�าใหก้ารวางแผนการปรบัตวัจ�าเป็นตอ้งน�าประเดน็

การเปลีย่นแปลงทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคมต่างๆ เขา้มาพจิารณาประกอบดว้ย โดยจะ

พจิารณาถงึการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศเป็นประเดน็เอกเทศไม่ได ้ เน่ืองจากบรบิทของ

สงัคมและรูปแบบของความเสีย่งของชุมชนนัน้อาจเปลี่ยนแปลงไปตามแรงขบัดนัทาง

ดา้นเศรษฐกจิหรอืการพฒันาชมุชนไปในทศิทางต่างๆ ท�าใหช้มุชนอาจตกอยูใ่นภาวะลอ่

แหลมเปราะบางต่อสภาพอากาศทีแ่ตกต่างไปโดยสิน้เชงิ การเปลีย่นแปลงดา้นเศรษฐกจิ

และสงัคม เชน่ ปจัจยัทีเ่กดิจากการเจรญิเตบิโตของสงัคม จ�จัจยัทีเ่กดิจากการเจรญิเตบิโตของสงัคม จ�ั านวนประชากรทีเ่พิม่ขึน้ อาจ
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การปรบัตวัต่การปรบัตวัต่การปรบัตวัตอการเปล่ียนแปลง
สภาพภมิูอากาศและภยัธรรมชาติในบริบทเชิงพืน้ท่ี

การปรบัตวัต่การปรบัตวัต่การปรบัตวัตอการเปล่ียนแปลง
สภาพภมิูอากาศและภยัธรรมชาติในบริบทเชิงพืน้ท่ี

ผลกัดนัใหม้กีารตัง้ถิน่ฐานในเขตพืน้ทีเ่สีย่งต่อน�้ผลกัดนัใหม้กีารตัง้ถิน่ฐานในเขตพืน้ทีเ่สีย่งต่อน�้าผลกัดนัใหม้กีารตัง้ถิน่ฐานในเขตพืน้ทีเ่สีย่งต่อน�้าผลกัดนัใหม้กีารตัง้ถิน่ฐานในเขตพืน้ทีเ่สีย่งต่อน�้ ทว่ม ดนิถลม่ ซึง่ความเสีย่งต่อภยัพบิตัิ

ดงักล่าวกอ็าจเปลีย่นแปลงไปในอนาคตดว้ยเช่นกนั ตวัอยา่งอกีประการหน่ึง ไดแ้ก่ วธิี

การด�ารงชวีติของชุมชนทีเ่ปลีย่นไปตามแรงขบัดนัทางเศรษฐกจิ เช่น การปรบัเปลีย่น

รูปแบบการเกษตรจากพชืไร่ไปเป็นสวนยางเน่ืองจากสภาพตลาดและผลตอบแทนทาง

เศรษฐกจิ การเปลีย่นฤดกูาลเพาะปลกูเน่ืองมาจากผลของโครงการพฒันาต่างๆ เป็นตน้ 

การเปลีย่นแปลงเหล่าน้ีอาจสง่ผลใหร้ะบบหรอืภาคสว่น ตลอดจนพืน้ทีแ่ละชุมชนต่างๆ 

ตอ้งเปิดรบัหรอืมคีวามออ่นไหวหรอืความไวตอ่ผลกระทบของสภาพอากาศแปรปรวนหรอื

การเปลีย่นแปลงภมูอิากาศทีแ่ตกต่างไปจากเดมิ อกีทัง้อาจท�าใหม้ขีดีความสามารถในการ

รบัมอืแตกต่างไปด้วยเช่นกนั ดงันัน้การพจิารณาถึงการปรบัตวัต่อการเปลี่ยนแปลง

ภมูอิากาศ โดยเฉพาะในบรบิทของชมุชนนัน้จงึไมส่ามารถพจิารณาถงึการหาทางรบัมอืตอ่

ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศเป็นประเดน็โดยเอกเทศได ้ตวัอยา่งกรณศีกึษา

การปรบัตวัต่อการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศภายใตย้ทุธศาสตรช์มุชน

ตวัอย่างกรณีศึกษาการปรบัตวัตางกรณีศึกษาการปรบัตวัต่างกรณีศึกษาการปรบัตวัตอการเปล่ียนแปลงภมูอการเปล่ียนแปลงภมิูอการเปล่ียนแปลงภมูอากาศภายใต้ยทุธศาสตร์

ชมุชน ต�าบลเหล่าอ้อย จงัหวดักาฬสาอ้อย จงัหวดักาฬสิาอ้อย จงัหวดักาฬสนธุ์

ต�าบลเหลา่ออ้ยประสบปญัหาน�้ญัหาน�้ั าญหาน�้าญหาน�้ ทว่มซ�้าทว่มซ�้าทว่มซ�้ ซากเกอืบทกุปีในชว่งปลายฤดฝูนระหวา่ง

เดอืน ต.ค. – พ.ย. โดยขอ้มลูจากองคก์ารบรหิารสว่นต�าบลเหลา่ออ้ยบง่ชีว้า่ ชมุชนประสบ

ภยัน�้าภยัน�้าภยัน�้ ทว่มตดิต่อกนัมาตัง้แต่  ปี พ.ศ.2544 – 2551 นาน 8 ปี มผีลท�าใหพ้ืน้ทีเ่สยีหายรว่ม 

8,000 ไร ่ จากพืน้ทีเ่กษตรทัง้หมด 20,000 ไร ่คดิเป็นพืน้ทีไ่มน้่อยกวา่ 40% ของพืน้ที่

เกษตรซึง่สว่นใหญ่เป็นพืน้ทีน่าขา้ว โดยขอ้มลูพืน้ทีน่�้าเกษตรซึง่สว่นใหญ่เป็นพืน้ทีน่าขา้ว โดยขอ้มลูพืน้ทีน่�้าเกษตรซึง่สว่นใหญ่เป็นพืน้ทีน่าขา้ว โดยขอ้มลูพืน้ทีน่�้ ทว่มปี พ.ศ. 2550 ระบวุา่พืน้ทีเ่พาะ

ปลกูและประมงเสยีหายประมาณ 10,000  ไร ่และปี พ.ศ. 2551 พืน้ทีเ่พาะปลกูและประมง

เสยีหายประมาณ 8,000  ไร ่ทัง้น้ีพืน้ทีน่�้าเสยีหายประมาณ 8,000  ไร ่ทัง้น้ีพืน้ทีน่�้าเสยีหายประมาณ 8,000  ไร ่ทัง้น้ีพืน้ทีน่�้ ทว่มสว่นใหญ่จะเป็นพืน้ทีบ่รเิวณรมิล�าน�้าน�้าน�้ ปาว

ภาพ 2 : ภาวะน�า้ภาพ 2 : ภาวะน�า้ภาพ 2 : ภาวะน�้ ท่วมในพื้นที่ต�าบลเหล่าอ้อย 

ยทุธศาสตรช์มุชนทีไ่ดว้างแผนขึน้กค็อื ไมสู่ภ้ยัน�้ายทุธศาสตรช์มุชนทีไ่ดว้างแผนขึน้กค็อื ไมสู่ภ้ยัน�้ายทุธศาสตรช์มุชนทีไ่ดว้างแผนขึน้กค็อื ไมสู่ภ้ยัน�้ ทว่ม โดยเลกิท�านาปี ฤดฝูน 

และเปลี่ยนไปเป็นการท�านาปรงัในฤดูแล้งแทนและมแีผนการขบัเคลื่อนยุทธศาสตร์

ดงักลา่ว โดยการสบูน�้าดงักลา่ว โดยการสบูน�้าดงักลา่ว โดยการสบูน�้ จากล�าน�้าน�้าน�้ ปาว สง่ผา่นเครอืขา่ยทอ่ใตด้นิดว้ยแรงดนั ทัง้น้ีไดม้ี

แนวคดิทีจ่ะขยายระบบสบูน�้าแนวคดิทีจ่ะขยายระบบสบูน�้าแนวคดิทีจ่ะขยายระบบสบูน�้ และเครอืขา่ยทอ่สง่น�้าและเครอืขา่ยทอ่สง่น�้าและเครอืขา่ยทอ่สง่น�้ ใหค้รอบคลุมพืน้ทีม่ากขึน้ 

ภาพ 3 : การท�าภาพ 3 : การท�าภาพ 3 : การท� นาปรงัฤดแูล้ง (ซ้าย) สถานีสบูน�้ านาปรงัฤดแูล้ง (ซ้าย) สถานีสบูน�้ านาปรงัฤดแูล้ง (ซ้าย) สถานีสบูน�้ กบัระบบส่กบัระบบส่กบัระบบสงน�้กบัระบบสงน�้กบัระบบส่งน�้่กบัระบบส่กบัระบบสงน�้กบัระบบส่กบัระบบส างน�้ างน�้ ใต้ดใต้ดิใต้ดน (กลาง) และคลองซอย 

(ขวา) ทีมี่อยู่(ขวา) ทีมี่อยู่(ขวา) ทีมี่อยใูนปัจจบุนัในต�าในปัจจบุนัในต�าในปัจจบุนัในต� บลเหล่าอ้อย

ยทุธยทุธย ศาสตรก์ารจดัการความเสีย่งของชมุชนน้ี ท�าใหร้ปูแบบของภาวะลอ่แหลม

เปราะบางต่อสภาพอากาศของชุมชนเปลีย่นไปโดยสิน้เชงิ โดยชุมชนจะเปลีย่นจากการ

เปิดรบัต่อความเสีย่งและผลจากภาวะน�้าท่วมไปสู่ความเสีย่งของภาวะแลง้และผลของ

ความรอ้นต่อการท�านาปรงัในฤดแูลง้ และเมือ่น�าประเดน็ดา้นการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศ

เขา้มาพจิารณาร่วมกบัแผนการด�าเนินการเพื่อขบัเคลื่อนยุทธศาสตรช์ุมชนน้ีกจ็ะพบว่า

แผนการน้ีไมส่อดคลอ้งกบัทศิทางการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศในพืน้ทีลุ่ม่น�้าแผนการน้ีไมส่อดคลอ้งกบัทศิทางการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศในพืน้ทีลุ่ม่น�้าแผนการน้ีไมส่อดคลอ้งกบัทศิทางการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศในพืน้ทีลุ่ม่น�้ ช-ีมลู เทา่ที่

องคค์วามรูใ้นป ัองคค์วามรูใ้นป ัองคค์วามรูใ้นปจจุบนัมอียู่ กล่าวคอื เมื่อพจิารณาแนวโน้มการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศจัจุบนัมอียู่ กล่าวคอื เมื่อพจิารณาแนวโน้มการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศั

ทีอ่าจส่งผลใหภ้าคอสีานมฤีดูรอ้นทีร่อ้นจดัขึน้กว่าเดมิและยาวนานมากขึน้ การเปลีย่น

แปลงเชน่น้ีจะมผีลต่อแนวทางการจดัสรรทรพัยากรน�้าแปลงเชน่น้ีจะมผีลต่อแนวทางการจดัสรรทรพัยากรน�้าแปลงเชน่น้ีจะมผีลต่อแนวทางการจดัสรรทรพัยากรน�้ เพือ่การท�านาปรงัในฤดแูลง้ โดย

แผนการสบูน�้าแผนการสบูน�้าแผนการสบูน�้ จากล�าน�้าน�้าน�้ ปาวมาใชเ้พือ่การท�านาปรงัในฤดแูลง้ในอนาคตอาจมขีอ้จ�ากดั

    

      ภาพ 2 : ภาวะน�้      ภาพ 2 : ภาวะน�้

                                                        
แนวคดิทีจ่ะขยายระบบสบูน�้
                                                        
แนวคดิทีจ่ะขยายระบบสบูน�้
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การปรบัตวัต่การปรบัตวัต่การปรบัตวัตอการเปล่ียนแปลง
สภาพภมิูอากาศและภยัธรรมชาติในบริบทเชิงพืน้ท่ี

การปรบัตวัต่การปรบัตวัต่การปรบัตวัตอการเปล่ียนแปลง
สภาพภมิูอากาศและภยัธรรมชาติในบริบทเชิงพืน้ท่ี

ภาพ 4 : ภาพฉายอนาคตของการเปลีย่นแปลงภมูภาพ 4 : ภาพฉายอนาคตของการเปลีย่นแปลงภมิูภาพ 4 : ภาพฉายอนาคตของการเปลีย่นแปลงภมูอากาศแสดงให้เหน็ถึงแนวโน้มของการ

เปลีย่นแปลงภมูเปลีย่นแปลงภมิูเปลีย่นแปลงภมูอากาศในพ้ืนทีภ่าคอีสานของประเทศไทยซึง่อาจจะมีอณุหภมูอากาศในพ้ืนทีภ่าคอีสานของประเทศไทยซึง่อาจจะมีอณุหภมิูอากาศในพ้ืนทีภ่าคอีสานของประเทศไทยซึง่อาจจะมีอณุหภมูสงูข้ึนและมีฤดู

ร้อนทีย่าวนานมากข้ึน

ภาพ 5 : ภาพฉายอนาคตของการเปลีย่นแปลงภมูภาพ 5 : ภาพฉายอนาคตของการเปลีย่นแปลงภมิูภาพ 5 : ภาพฉายอนาคตของการเปลีย่นแปลงภมูอากาศแสดงให้เหน็ถึงแนวโน้มของการ

เปลีย่นแปลงภมูเปลีย่นแปลงภมิูเปลีย่นแปลงภมูอากาศในพ้ืนทีภ่าคอีสานของประเทศไทยซึง่อาจจะมีปรอากาศในพ้ืนทีภ่าคอีสานของประเทศไทยซึง่อาจจะมีปริอากาศในพ้ืนทีภ่าคอีสานของประเทศไทยซึง่อาจจะมีปรมาณฝนรวมรายปี

เพิม่มากข้ึน ิม่มากข้ึน ิ ่                                                        

ประเด็นการเปลี่ยนแปลงภูมอิากาศน�็นการเปลี่ยนแปลงภูมอิากาศน�็นการเปลี่ยนแปลงภูมอิากาศน�็นการเปลี่ยนแปลงภูมอิากาศน�ประเด็นการเปลี่ยนแปลงภูมอิากาศน�ประเดประเด็นการเปลี่ยนแปลงภูมอิากาศน�ประเด ามาซึ่งการปรบัแผนด�มาซึ่งการปรบัแผนด�มาซึ่งการปรบัแผนด�มาซึ่งการปรบัแผนด�มาซึ่งการปรบัแผนด�าเนินการเพื่อขบั

เคลือ่นยทุธศาสตร ์ ซึง่แนวโน้มการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศในอนาคตอาจท�เคลือ่นยทุธศาสตร ์ ซึง่แนวโน้มการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศในอนาคตอาจท�เคลือ่นยทุธศาสตร ์ ซึง่แนวโน้มการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศในอนาคตอาจท�เคลือ่นยทุธศาสตร ์ ซึง่แนวโน้มการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศในอนาคตอาจท�เคลือ่นยทุธศาสตร ์ ซึง่แนวโน้มการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศในอนาคตอาจท�าใหพ้ืน้ทีภ่าค

อสีานของประเทศไทยมฝีนตกหนกัมากขึน้ในฤดฝูน จงึเกดิเป็นแนวคดิในการพฒันา  

หนองเลงิเปลอืยซึ่งเป็นหนองน�้าหนองเลงิเปลอืยซึ่งเป็นหนองน�้าหนองเลงิเปลอืยซึ่งเป็นหนองน�้ สาธารณะขนาดใหญ่ทางดา้นทศิเหนือของต�าบลเหล่า

ออ้ย และเป็นพืน้ทีค่าบเกีย่วกบัต�าบลขา้งเคยีงอกี 3 ต�าบล คอื ต�าบลดงลงิ ต�าบลสามคัคี

และต�าบลโพนงาม ซึง่มพีืน้ทีเ่กบ็น�้าบลโพนงาม ซึง่มพีืน้ทีเ่กบ็น�้าบลโพนงาม ซึง่มพีืน้ทีเ่กบ็น�้ ไดม้ากกวา่ 3,000 ไร ่แต่ในป ัไดม้ากกวา่ 3,000 ไร ่แต่ในป ัไดม้ากกวา่ 3,000 ไร ่แต่ในปจจบุนั มสีภาพตืน้เขนิ จัจบุนั มสีภาพตืน้เขนิ ั

ตามปกตนิ�้าตามปกตนิ�้าตามปกตนิ�้ จากล�าน�้าน�้าน�้ ปาวจะไหลเขา้สูพ่ ืน้ทีห่นองเลงิเปลอืยน้ีในชว่งหน้าน�้าปาวจะไหลเขา้สูพ่ ืน้ทีห่นองเลงิเปลอืยน้ีในชว่งหน้าน�้าปาวจะไหลเขา้สูพ่ ืน้ทีห่นองเลงิเปลอืยน้ีในชว่งหน้าน�้ หลาก ซึง่หาก

มกีารพฒันาทีเ่หมาะสมกน่็าจะมศีกัยภาพในการกกัเกบ็น�้ามกีารพฒันาทีเ่หมาะสมกน่็าจะมศีกัยภาพในการกกัเกบ็น�้ามกีารพฒันาทีเ่หมาะสมกน่็าจะมศีกัยภาพในการกกัเกบ็น�้ ในฤดูน�้าในฤดูน�้าในฤดูน�้ ท่วมไวใ้ชใ้นฤดูแลง้

ได ้ และน่าทีจ่ะสามารถใชส้นบัสนุนพืน้ทีท่�านาในต�าบลเหลา่ออ้ยและพืน้ทีข่า้งเคยีงให้

ปรบัมาเป็นระบบนาปรงัฤดแูลง้ไดท้ัง้หมด

ภาพ 6 : ทางเลือกในการปรบัตวัโดยการพฒันาแหล่ภาพ 6 : ทางเลือกในการปรบัตวัโดยการพฒันาแหล่ภาพ 6 : ทางเลือกในการปรบัตวัโดยการพฒันาแหลงกกัเกบ็น�้่งกกัเกบ็น�้่ างกกัเกบ็น�้ างกกัเกบ็น�้ ในท้องถิ ่ในท้องถิ ่ในท้องถนเพือ่ท�ิน่เพือ่ท�ิ ่ านเพือ่ท�านเพือ่ท� หน้าทีเ่ป็น

แก้มลิแก้มลิแก้มลงเกบ็น�้ างเกบ็น�้ างเกบ็น�้ ข้ามฤดเูพาะปลกู

 ในปจัจบุนัน้ี แมว้า่ชมุชนจะมแีนวคดิเชงิยทุธศาสตรเ์ชน่น้ีกต็าม แต่กข็าดความจจบุนัน้ี แมว้า่ชมุชนจะมแีนวคดิเชงิยทุธศาสตรเ์ชน่น้ีกต็าม แต่กข็าดความจจ
ตระหนกัถงึความเสีย่งทีอ่าจจะเปลีย่นไปในอนาคต และขาดความรูท้ีจ่ะหาแนวทางที่

บุนัน้ี แมว้า่ชมุชนจะมแีนวคดิเชงิยทุธศาสตรเ์ชน่น้ีกต็าม แต่กข็าดความ
ตระหนกัถงึความเสีย่งทีอ่าจจะเปลีย่นไปในอนาคต และขาดความรูท้ีจ่ะหาแนวทางที่

บุนัน้ี แมว้า่ชมุชนจะมแีนวคดิเชงิยทุธศาสตรเ์ชน่น้ีกต็าม แต่กข็าดความ

เหมาะสมเพือ่ปรบัแผนใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศ โดยทีย่งัสามารถ
ตระหนกัถงึความเสีย่งทีอ่าจจะเปลีย่นไปในอนาคต และขาดความรูท้ีจ่ะหาแนวทางที่
เหมาะสมเพือ่ปรบัแผนใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศ โดยทีย่งัสามารถ
ตระหนกัถงึความเสีย่งทีอ่าจจะเปลีย่นไปในอนาคต และขาดความรูท้ีจ่ะหาแนวทางที่

บรรลุเป
เหมาะสมเพือ่ปรบัแผนใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศ โดยทีย่งัสามารถ
บรรลุเป
เหมาะสมเพือ่ปรบัแผนใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศ โดยทีย่งัสามารถเหมาะสมเพือ่ปรบัแผนใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศ โดยทีย่งัสามารถ

้
เหมาะสมเพือ่ปรบัแผนใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศ โดยทีย่งัสามารถ

าหมายในป
เหมาะสมเพือ่ปรบัแผนใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศ โดยทีย่งัสามารถ

าหมายในป
เหมาะสมเพือ่ปรบัแผนใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศ โดยทีย่งัสามารถเหมาะสมเพือ่ปรบัแผนใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศ โดยทีย่งัสามารถ

ั
เหมาะสมเพือ่ปรบัแผนใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศ โดยทีย่งัสามารถเหมาะสมเพือ่ปรบัแผนใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศ โดยทีย่งัสามารถ

าหมายในป
เหมาะสมเพือ่ปรบัแผนใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศ โดยทีย่งัสามารถ

ั
เหมาะสมเพือ่ปรบัแผนใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศ โดยทีย่งัสามารถ

าหมายในป
เหมาะสมเพือ่ปรบัแผนใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศ โดยทีย่งัสามารถ

จจบุนัได ้ นอกจากนัน้ยงัขาดความสามารถดา้นเทคนิคทีจ่ะประเมนิ
เหมาะสมเพือ่ปรบัแผนใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศ โดยทีย่งัสามารถ

จจบุนัได ้ นอกจากนัน้ยงัขาดความสามารถดา้นเทคนิคทีจ่ะประเมนิ
เหมาะสมเพือ่ปรบัแผนใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศ โดยทีย่งัสามารถเหมาะสมเพือ่ปรบัแผนใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศ โดยทีย่งัสามารถ

ั
เหมาะสมเพือ่ปรบัแผนใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศ โดยทีย่งัสามารถ

จจบุนัได ้ นอกจากนัน้ยงัขาดความสามารถดา้นเทคนิคทีจ่ะประเมนิ
เหมาะสมเพือ่ปรบัแผนใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศ โดยทีย่งัสามารถ

ั
เหมาะสมเพือ่ปรบัแผนใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศ โดยทีย่งัสามารถ

ความเหมาะสม ขอ้จ�
บรรลุเป
ความเหมาะสม ขอ้จ�
บรรลุเป จจบุนัได ้ นอกจากนัน้ยงัขาดความสามารถดา้นเทคนิคทีจ่ะประเมนิ
ความเหมาะสม ขอ้จ�

จจบุนัได ้ นอกจากนัน้ยงัขาดความสามารถดา้นเทคนิคทีจ่ะประเมนิ
ากดั ตลอดจนรปูแบบวธิกีารด�

จจบุนัได ้ นอกจากนัน้ยงัขาดความสามารถดา้นเทคนิคทีจ่ะประเมนิ
กดั ตลอดจนรปูแบบวธิกีารด�

จจบุนัได ้ นอกจากนัน้ยงัขาดความสามารถดา้นเทคนิคทีจ่ะประเมนิ
าเนินงาน และยงัไมส่ามารถเขา้ถงึ

จจบุนัได ้ นอกจากนัน้ยงัขาดความสามารถดา้นเทคนิคทีจ่ะประเมนิ
เนินงาน และยงัไมส่ามารถเขา้ถงึ

จจบุนัได ้ นอกจากนัน้ยงัขาดความสามารถดา้นเทคนิคทีจ่ะประเมนิ

แหลง่ความรูด้า้นเทคนิคทีจ่ะใหก้ารสนบัสนุนไดอ้ยา่งเพยีงพอ การสนบัสนุนจากหน่วย
กดั ตลอดจนรปูแบบวธิกีารด�

แหลง่ความรูด้า้นเทคนิคทีจ่ะใหก้ารสนบัสนุนไดอ้ยา่งเพยีงพอ การสนบัสนุนจากหน่วย
กดั ตลอดจนรปูแบบวธิกีารด�

งานภายนอกชุมชนจงึเป็นสิง่จ�
แหลง่ความรูด้า้นเทคนิคทีจ่ะใหก้ารสนบัสนุนไดอ้ยา่งเพยีงพอ การสนบัสนุนจากหน่วย
งานภายนอกชุมชนจงึเป็นสิง่จ�
แหลง่ความรูด้า้นเทคนิคทีจ่ะใหก้ารสนบัสนุนไดอ้ยา่งเพยีงพอ การสนบัสนุนจากหน่วย

าเป็นในการสรา้งขดีความสามารถชุมชนใหส้ามารถรบัมอื
แหลง่ความรูด้า้นเทคนิคทีจ่ะใหก้ารสนบัสนุนไดอ้ยา่งเพยีงพอ การสนบัสนุนจากหน่วย

เป็นในการสรา้งขดีความสามารถชุมชนใหส้ามารถรบัมอื
แหลง่ความรูด้า้นเทคนิคทีจ่ะใหก้ารสนบัสนุนไดอ้ยา่งเพยีงพอ การสนบัสนุนจากหน่วย

กบัภาวะเสีย่งจากสภาพอากาศได้
งานภายนอกชุมชนจงึเป็นสิง่จ�
กบัภาวะเสีย่งจากสภาพอากาศได้
งานภายนอกชุมชนจงึเป็นสิง่จ� เป็นในการสรา้งขดีความสามารถชุมชนใหส้ามารถรบัมอื
กบัภาวะเสีย่งจากสภาพอากาศได้

เป็นในการสรา้งขดีความสามารถชุมชนใหส้ามารถรบัมอื

ทีม่า: โครงการศกึษาภายใตก้ารสนบัสนุนของส�าทีม่า: โครงการศกึษาภายใตก้ารสนบัสนุนของส�าทีม่า: โครงการศกึษาภายใตก้ารสนบัสนุนของส� นกังานกองทนุสนบัสนุนการวจิยั เรือ่ง การประเมนิ
ผลกระทบ ความเสีย่ง ความลอ่แหลมเปราะบาง และแนวทางการปรบัตวัของระบบการเกษตรและ
ทีม่า: โครงการศกึษาภายใตก้ารสนบัสนุนของส�
ผลกระทบ ความเสีย่ง ความลอ่แหลมเปราะบาง และแนวทางการปรบัตวัของระบบการเกษตรและ
ทีม่า: โครงการศกึษาภายใตก้ารสนบัสนุนของส� นกังานกองทนุสนบัสนุนการวจิยั เรือ่ง การประเมนิ
ผลกระทบ ความเสีย่ง ความลอ่แหลมเปราะบาง และแนวทางการปรบัตวัของระบบการเกษตรและ

นกังานกองทนุสนบัสนุนการวจิยั เรือ่ง การประเมนิ

สงัคมเกษตรกรต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศและการเปลีย่นแปลงเชงิเศรษฐกจิและสงัคมใน
อนาคต: กรณศีกึษาลุม่น�้
สงัคมเกษตรกรต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศและการเปลีย่นแปลงเชงิเศรษฐกจิและสงัคมใน
อนาคต: กรณศีกึษาลุม่น�้
สงัคมเกษตรกรต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศและการเปลีย่นแปลงเชงิเศรษฐกจิและสงัคมใน

าอนาคต: กรณศีกึษาลุม่น�้าอนาคต: กรณศีกึษาลุม่น�้  ช-ีมลู โดย วเิชยีร เกดิสขุ และคณะ (ยงัอยูร่ะหวา่งด�าเนินการศกึษา)
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การปรบัตวัต่การปรบัตวัต่การปรบัตวัตอการเปล่ียนแปลง
สภาพภมิูอากาศและภยัธรรมชาติในบริบทเชิงพืน้ท่ี

บทเรียนด้านการวางแผนการปรบัตวัตบทเรียนด้านการวางแผนการปรบัตวัต่บทเรียนด้านการวางแผนการปรบัตวัตอการเปล่ียนแปลงภมูอการเปล่ียนแปลงภมิูอการเปล่ียนแปลงภมูอากาศจากพืน้ท่ี

เมือ่ไดท้�าการประมวลการศกึษาดา้นการปรบัตวัตอ่การเปลีย่นแปลงภมูอิากาศใน

พืน้ทีร่ะดบัชมุชนในระยะทีผ่า่นมา อาจสรปุบทเรยีนทีส่�าคญัในการพจิารณาถงึการปรบัตวั

ต่อการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศในกรอบของชมุชนไดด้งัต่อไปน้ี

1. การปรบัมมุมองดา้นการปรบัตวัตอ่การเปลีย่นแปลงภมูอิากาศ และกระบวนการ

วางแผนการปรบัตวัตอ่การเปลีย่นแปลงภมูอิากาศ โดยเน้นความเชือ่มโยงระหวา่งประเดน็

ความเสีย่งและแนวทางการพฒันาชุมชนในป ัความเสีย่งและแนวทางการพฒันาชุมชนในป ัความเสีย่งและแนวทางการพฒันาชุมชนในปจจุบนักบัการเปลี่ยนแปลงภูมอิากาศในจัจุบนักบัการเปลี่ยนแปลงภูมอิากาศในั

อนาคต เน่ืองจากชุมชนใหค้วามส�าคญักบัการบรหิารจดัการความเสีย่งทีเ่ผชญิอยู่  ดงั

นัน้กระบวนการวางแผนการปรบัตวัต่อการเปลี่ยนแปลงภูมอิากาศจงึสมควรทีจ่ะปรบั

จากการเริม่ตน้โดยเริม่จากการพจิารณาถงึผลกระทบของการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศใน

อนาคต และหาแนวทางปรบัตวัต่อผลกระทบนัน้ๆ โดยปรบัเปลีย่นวธิพีจิารณามาสูก่าร

ท�าความเขา้ใจถงึแนวทางการบรหิารจดัการความเสีย่งของชมุชนในป ัความเขา้ใจถงึแนวทางการบรหิารจดัการความเสีย่งของชมุชนในป ัความเขา้ใจถงึแนวทางการบรหิารจดัการความเสีย่งของชมุชนในปจจบุนั การประเมนิ

ถงึความยัง่ยนืหรอืความเหมาะสมของแนวทางนัน้ๆและหาทางปรบัแนวทางเหล่านัน้ให้

สอดคลอ้งกบัสภาพการณ์ในอนาคต โดยมองการปรบัตวัตอ่ความเสีย่งจากผลกระทบของ

การเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศในเชงิการวเิคราะหค์วามเป็นไปไดห้รอืความสามารถ

ในการด�าเนินงานของแผนพฒันาต่างๆ ไดใ้นระยะยาวภายใตเ้งื่อนไขการเปลีย่นแปลง       

ภมูอิากาศในบรบิทสถานการณ์จ�าลอง (Scenario-based Long Term Feasibility Assess-

ment) และปรบัแผนใหส้ามารถด�าเนินการไดต้ามวตัถุประสงคท์ีห่ากเกดิการเปลีย่นแปลงเนินการไดต้ามวตัถุประสงคท์ีห่ากเกดิการเปลีย่นแปลงเน

ภมูอิากาศขึน้ตามการคาดการณ์  การวางแผนการปรบัตวัต่อการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศ

ในแนวทางน้ีเป็นการควบรวมการปรบัตวัต่อการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศเขา้กบัแผนและ

ยทุธศาสตรก์ารพฒันาชมุชน  

2. ภาวะลอ่แหลมต่อความเดอืดรอ้นหรอืความเปราะบางของชมุชนต่างๆ ต่อผล

ของสภาพอากาศรนุแรงและการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศนัน้มลีกัษณะเฉพาะตวัตามแต่ละ

ชุมชน ทัง้น้ีเป็นผลจากลกัษณะทางกายภาพและโครงสรา้งเศรษฐกจิสงัคมของแต่ละ

ชมุชน ซึง่ควรเป็นทีเ่ขา้ใจวา่แมว้า่การเปลีย่นแปลงภมูอิากาศและผลกระทบทีเ่กดิขึน้กบั

ชมุชนนัน้อาจจะเป็นผลกระทบในลกัษณะเดยีวกนัและในระดบัทีเ่ทา่กนัในชมุชนบางกลุม่

กต็าม  แต่ชมุชนแต่ละชมุชนกอ็าจจะมภีาวะเสีย่งและภาวะลอ่แหลมเปราะบางทีแ่ตกต่าง

กนั เน่ืองจากแต่ละชมุชนมกีารเปิดรบักบัผลกระทบ ความไวต่อผลกระทบ และขดีความ

สามารถในการรบัมอืกบัสถานการณ์ทีแ่ตกต่างกนั อกีทัง้พลวตัทางสงัคมและเศรษฐกจิก็

ยงัสง่ผลใหค้วามเสีย่งและความลอ่แหลมของชมุชนตา่งๆ นัน้เปลีย่นแปลงไปตามกาลเวลายงัสง่ผลใหค้วามเสีย่งและความลอ่แหลมของชมุชนตา่งๆ นัน้เปลีย่นแปลงไปตามกาลเวลายงัสง่ผลใหค้วามเสีย่งและความลอ่แหลมของชมุชนตา่งๆ นัน้เปลีย่นแปลงไปตามกาลเวลายงัสง่ผลใหค้วามเสีย่งและความลอ่แหลมของชมุชนตา่งๆ นัน้เปลีย่นแปลงไปตามกาลเวลายงัสง่ผลใหค้วามเสีย่งและความลอ่แหลมของชมุชนตา่งๆ นัน้เปลีย่นแปลงไปตามกาลเวลา

อกีดว้ย นอกจากนัน้ แมว้า่รปูแบบของภาวะล่อแหลมเปราะบางต่อผลของสภาพอากาศ

และการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศของบางชมุชนอาจจะเหมอืนหรอืใกลเ้คยีงกนั แต่วา่แต่ละ

ชมุชนเองกอ็าจมคีวามตอ้งการถงึอนาคตของชมุชนทีแ่ตกตา่งกนั ซึง่สง่ผลใหเ้กดิแนวทาง

การรบัมอืหรอืปรบัตวัทีแ่ตกต่างกนัออกไป ดงันัน้ แนวทางการปรบัตวัของชมุชนต่อการ

เปลีย่นแปลงระยะยาวนัน้จะตอ้งพจิารณาเป็นรายกรณีของแต่ละชุมชน เน่ืองจากความ

แตกต่างในบรบิทของแต่ละชุมชน ทัง้น้ี การวางแผนการปรบัตวัต่อการเปลี่ยนแปลง

ภมูอิากาศในระดบัชมุชนโดยการวางแผนจากภาครฐัและการมองแนวทางการปรบัตวัต่อ

ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศในรปูแบบมาตรฐานเดยีวกนันัน้อาจจะใชก้าร

ไมไ่ดเ้มือ่ค�านึงถงึบรบิททีแ่ตกต่างกนัไปตามแต่ละชุมชน ในประเดน็น้ี การวางแผนการ

ปรบัตวัตอ่การเปลีย่นแปลงภมูอิากาศในระดบัชมุชนควรจะตอ้งเป็นการด�าเนินการในระดบั

ชมุชนโดยการสนบัสนุนทีเ่หมาะสมของภาครฐั

3. การวางแผนการปรบัตวัตอ่การเปลีย่นแปลงภมูอิากาศของชมุชนน้ีเป็นกระบวน

การทีต่อ่เน่ืองมากกวา่ทีจ่ะเป็นการวางแผนแมบ่ทตามบรบิทสงัคมในป ัการทีต่อ่เน่ืองมากกวา่ทีจ่ะเป็นการวางแผนแมบ่ทตามบรบิทสงัคมในป ัการทีต่อ่เน่ืองมากกวา่ทีจ่ะเป็นการวางแผนแมบ่ทตามบรบิทสงัคมในปจจบุนัเพือ่ใชด้�จัจบุนัเพือ่ใชด้�ั าเนิน

การในระยะยาว ทัง้น้ีการวางแผนการปรบัตวัทีก่�าหนดขึน้ตามสภาพพืน้ฐานของชมุชนใน

ปจัจุบนัและเน้นการรกัษาสภาพการด�าเนินชวีติแบบปจัจุบนัในสถานการณ์ทีภู่มอิากาศจัจุบนัในสถานการณ์ทีภู่มอิากาศั

เปลีย่นแปลงในอนาคตนัน้ อาจจะไมส่ามารถใชด้�าเนินการไดใ้นระยะยาว  เน่ืองจากพลวตั

ของสงัคมสง่ผลใหบ้รบิทของชมุชนเปลีย่นแปลงไปในอนาคต ซึง่ในแงน้ี่การเปลีย่นแปลง

ดา้นเศรษฐกจิและสงัคมน้ีอาจเกดิขึน้อย่างรวดเรว็และส่งผลทีรุ่นแรงต่อชุมชนมากกว่า

การเปลีย่นแปลงภูมอิากาศเป็นอยา่งมาก อกีทัง้ความไมแ่น่นอนของการคาดการณ์การ

เปลีย่นแปลงภูมอิากาศและการเปลีย่นแปลงเชงิเศรษฐกจิและสงัคม สง่ผลใหชุ้มชนตอ้ง

ท�าการวเิคราะหแ์นวทางการปรบัตวัตอ่ความเสีย่งจากผลของสภาพอากาศแปรปรวนและ

การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศเป็นระยะๆ ตามการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในสงัคม  โดย

การวางแผนน้ีจะตอ้งมองการปรบัตวัตอ่การเปลีย่นแปลงภมูอิากาศใน 2 ระดบัคอื การวาง

ยทุธศาสตรช์มุชนเพือ่รบัมอืกบัความเสีย่งจากความแปรปรวนและการเปลีย่นแปลงสภาพ

ภมูอิากาศ และแผนด�าเนินการเพือ่ขบัเคลือ่นยทุธศาสตรน์ัน้ๆ ใหส้อดคลอ้งกบัแนวโน้มเนินการเพือ่ขบัเคลือ่นยทุธศาสตรน์ัน้ๆ ใหส้อดคลอ้งกบัแนวโน้มเน

การเปลีย่นแปลงภมูอิากาศในอนาคต โดยมกีระบวนการทบทวนและปรบัปรงุแกไ้ขอยา่ง

เป็นระบบ
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ข้อเสนอแนะเชข้อเสนอแนะเชิข้อเสนอแนะเชงนโยบาย

ดงัทีก่ล่าวมาแลว้ว่าการวางแผนการปรบัตวัต่อการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศนัน้

เป็นกระบวนทีต่่อเน่ืองในการวางยุทธศาสตรช์ุมชน และวางแผนการด�าเนินการเพือ่ขบั

เคลื่อนยทุธศาสตรน์ัน้ๆ ใหส้อดคลอ้งกบัเงือ่นไขของการเปลีย่นแปลงทีอ่าจจะเกดิขึน้ใน

อนาคต ซึง่เป็นประเดน็ทีต่อ้งค�านึงถงึเงือ่นไขและความตอ้งการเฉพาะชุมชนเป็นส�าคญั 

ดงันัน้ การผลกัดนัเพื่อใหเ้กดิการปรบัตวัต่อการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศในระดบัชุมชน

นัน้น่าจะเป็นการสร้างขดีความสามารถให้กบัชุมชนเพื่อให้จดัตัง้ยุทธศาสตร์ชุมชนที่

เหมาะสมในการบรหิารจดัการความเสีย่งจากผลกระทบของสภาพอากาศแปรปรวนและ

จากแนวโน้มการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศในอนาคต โดยสอดคลอ้งกบัความตอ้งการและ

บรบิทของชมุชน อกีทัง้เป็นแนวทางทีย่ ัง่ยนืและสามารถด�าเนินการไดภ้ายใตเ้งือ่นไขของ

การเปลีย่นแปลงภมูอิากาศ ซึง่แนวทางการสรา้งขดีความสามารถชมุชนดงักลา่วนัน้ อาจ

ครอบคลุมประเดน็ดงัต่อไปน้ี

๏ การสรา้งความตระหนกัรู ้เพือ่ใหช้มุชนเกดิเขา้ใจถงึความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้

จากการเปลีย่นแปลงในระยะยาว ทัง้จากการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศและการเปลีย่นแปลง

เชงิเศรษฐกจิและสงัคมในกรอบเวลาระยะยาว และตระหนกัถงึผลทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา โดย

เฉพาะอยา่งยิง่ผลทีจ่ะเกดิขึน้กบัชมุชนของตน

๏ การสรา้งความรูเ้พือ่ใหช้มุชนสามารถหาทางเลอืกต่าง ๆ และแนวทางด�าเนิน

การทีเ่หมาะสมกบัอนาคต และสถานการณ์เสีย่งทีแ่ตกต่างกนั

๏ การสรา้งความสามารถดา้นเทคนิคในการก�าหนดรูปแบบวธิกีารด�าเนินการ        เนินการ        เน

ตา่ง ๆ  ทีเ่หมาะสมเพือ่ปรบัวถิชีวีติหรอืทศิทางการพฒันาใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลง

ในอนาคต

๏ การสรา้งกลไกเพื่อสนับสนุนเงนิทุนและทรพัยากรทีจ่�าเป็นในการขบัเคลื่อน

ยทุธศาสตรก์ารปรบัตวั 

๏ การปรบัปรงุและจดัตัง้การจดัการ / ระเบยีบกฎหมาย / องคก์รและกลไกทีจ่ะ

สนบัสนุนและเอือ้ใหชุ้มชนสามารถพฒันาการด�าเนินการเพือ่สรา้งความเขม้แขง็ทนทาน

ต่อความเสีย่งต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม

การด�าเนินการเพือ่สรา้งขดีความสามารถใหช้มุชนน้ีอยูบ่นพืน้ฐานขององคค์วามรู้เนินการเพือ่สรา้งขดีความสามารถใหช้มุชนน้ีอยูบ่นพืน้ฐานขององคค์วามรู้เนินการเพือ่สรา้งขดีความสามารถใหช้มุชนน้ีอยูบ่นพืน้ฐานขององคค์วามรู้เนินการเพือ่สรา้งขดีความสามารถใหช้มุชนน้ีอยูบ่นพืน้ฐานขององคค์วามรู้เนินการเพือ่สรา้งขดีความสามารถใหช้มุชนน้ีอยูบ่นพืน้ฐานขององคค์วามรู้เนินการเพือ่สรา้งขดีความสามารถใหช้มุชนน้ีอยูบ่นพืน้ฐานขององคค์วามรู้เนินการเพือ่สรา้งขดีความสามารถใหช้มุชนน้ีอยูบ่นพืน้ฐานขององคค์วามรู้เนินการเพือ่สรา้งขดีความสามารถใหช้มุชนน้ีอยูบ่นพืน้ฐานขององคค์วามรู้

และการสือ่สาร ทางภาคนโยบายควรพจิารณาถงึการจดัตัง้กลไกเพือ่สนบัสนุนการรวบรวมและการสือ่สาร ทางภาคนโยบายควรพจิารณาถงึการจดัตัง้กลไกเพือ่สนบัสนุนการรวบรวมและการสือ่สาร ทางภาคนโยบายควรพจิารณาถงึการจดัตัง้กลไกเพือ่สนบัสนุนการรวบรวมและการสือ่สาร ทางภาคนโยบายควรพจิารณาถงึการจดัตัง้กลไกเพือ่สนบัสนุนการรวบรวมและการสือ่สาร ทางภาคนโยบายควรพจิารณาถงึการจดัตัง้กลไกเพือ่สนบัสนุนการรวบรวม

ความรูแ้ละถ่ายทอดไปสูช่มุชน โดยอาจจดัตัง้องคก์รและสนบัสนุนองคก์รทีม่กีารจดัตัง้แลว้

เพือ่ท�าหน้าทีเ่ป็นแกนกลางในการรวบรวมและประมวลองคค์วามรูด้า้นการเปลีย่นแปลง

ภมูอิากาศ อกีทัง้ถ่ายทอดขอ้มลูขา่วสารแกช่มุชนและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันา

ชมุชนเพือ่สนบัสนุนการตดัสนิใจในการวางแผนต่างๆ โดยเน้นหนกัในดา้นการใหค้วามรู้

เกีย่วกบัความเสีย่งของชมุชนทีอ่าจเปลีย่นไปอนัเน่ืองจากการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศ และ

กระตุน้ใหชุ้มชนขยายกรอบแนวคดิออกไปในอนาคตทีไ่กลขึน้เพือ่ใหเ้กดิการปรบัตวัต่อ

ภาวะเสีย่งในอนาคตในสถานการณ์ภายใตก้ารเปลีย่นแปลงภมูอิากาศ ซึง่กลไกดงักล่าว

ควรจะสามารถด�าเนินการไดโ้ดยเอกเทศ และรว่มมอืกบัเครอืขา่ยของนกัวจิยัต่าง ๆ   เพือ่

สรา้งองคค์วามรูท้ีจ่�าเป็น อกีทัง้ท�างานรว่มกบัเครอืขา่ยหน่วยงานภาครฐัต่าง ๆ  ตลอดจน

เครอืขา่ยภาคประชาสงัคมเพือ่ถ่ายทอดองคค์วามรูท้ีจ่�าเป็นสูช่มุชน  

บทสรปุ

การปรบัตวัต่อการเปลี่ยนแปลงภูมอิากาศของชุมชนต่างๆนัน้ไม่ใช่เรื่องของ

การพยายามหาทางแกป้ญัหาอนาคตของชุมชนโดยการมองภาพชุมชนตามทีเ่ป็นอยู่ในญัหาอนาคตของชุมชนโดยการมองภาพชุมชนตามทีเ่ป็นอยู่ในั

ปจัจุบนั ทัง้น้ีการวางแผนการปรบัตวัโดยมเีปจัจุบนั ทัง้น้ีการวางแผนการปรบัตวัโดยมเีปั ้จจุบนั ทัง้น้ีการวางแผนการปรบัตวัโดยมเีป้จจุบนั ทัง้น้ีการวางแผนการปรบัตวัโดยมเีปาหมายเพื่อรกัษาสถานภาพของชุมชนใน

ปจัจุบนัต่อไปในอนาคตภายใตเ้งื่อนไขการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศนัน้อาจไม่สอดคลอ้งจัจุบนัต่อไปในอนาคตภายใตเ้งื่อนไขการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศนัน้อาจไม่สอดคลอ้งั

กบัความเป็นจรงิทีส่งัคมมกีารเปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลา ประเดน็ส�าคญัทีพ่งึพจิารณา

คอื ความเสีย่งของชุมชนและการขาดขดีความสามารถในการบรหิารจดัการความเสีย่ง

นัน้เป็นเรือ่งเฉพาะทีแ่ละเปลีย่นแปลงไปตามเวลา โดยขึน้อยูก่บัสภาพเศรษฐกจิและสงัคม

ในแต่ละชว่งเวลาประกอบกบัรปูแบบความแปรปรวนและการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศซึง่มี

ความผนัผวนและเปลีย่นแปลงรปูแบบไปในระยะยาว ดงันัน้ การวางแผนปรบัตวัต่อการ

เปลีย่นแปลงภูมอิากาศของชุมชนจงึควรเป็นกระบวนการทีต่่อเน่ืองโดยชุมชนสามารถ

หาแนวทางบรหิารจดัการความเสีย่งหรอืวางยุทธศาสตร์ตลอดจนแผนพฒันาชุมชนที่

สอดคล้องกบัความต้องการของชุมชนแต่ละชุมชนเองและสอดคล้องกบัแนวโน้มของ

การเปลีย่นแปลงภูมอิากาศในอนาคต โดยเป็นยุทธศาสตรแ์ละแผนด�าเนินการทีม่คีวาม
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ยดืหยุน่และมกีระบวนการทบทวนปรบัแกใ้หส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ดา้นเศรษฐกจิและ

สงัคมทีเ่ปลีย่นแปลงไป การวางแผนการปรบัตวัต่อการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศของชมุชน

ในแง่น้ีจงึอยู่บนพืน้ฐานการสรา้งขดีความสามารถแก่ชุมชนใหส้ามารถวางแผนบรหิาร

จดัการความเสีย่งจากสภาพอากาศในเงือ่นไขของการเปลีย่นแปลงในอนาคตโดยน�าการ

เปลีย่นแปลงจากแรงขบัดนัของสภาพเศรษฐกจิและสงัคมมารว่มพจิารณาดว้ย  อยา่งไรกด็ ี

แมว้า่ความเสีย่งและภาวะลอ่แหลมเปราะบางของชมุชนตอ่ผลกระทบของการเปลีย่นแปลง

ภมูอิากาศนัน้จะแตกตา่งกนัไปตามแตล่ะชมุชนกต็าม แตก่รอบการสรา้งขดีความสามารถ

ของชุมชนในการรบัมอืกบัความเสีย่งจากสภาพอากาศในบรบิทของการเปลี่ยนแปลง                        

ภมูอิากาศนัน้กส็ามารถพจิารณาในกรอบเดยีวกนัได ้ ทัง้น้ีภาครฐัจะตอ้งก�าหนดนโยบาย

และแผนแมบ่ทเพือ่สนบัสนุนการจดัตัง้กลไกเพือ่สนบัสนุนการสรา้งขดีความสามารถแก่

ชมุชนเพือ่ใหส้ามารถก�าหนดทางเลอืกตา่งๆ ในการรบัมอืกบัความเสีย่งในอนาคตไดอ้ยา่ง

เหมาะสม โดยมเีป้เหมาะสม โดยมเีป้เหมาะสม โดยมเีปาหมายทีจ่ะน�าชมุชนไปสูส่งัคมทีส่ามารถเขา้ใจถงึประเดน็ป ัชมุชนไปสูส่งัคมทีส่ามารถเขา้ใจถงึประเดน็ป ัชมุชนไปสูส่งัคมทีส่ามารถเขา้ใจถงึประเดน็ปญหาในระยะญัหาในระยะั

ยาวตลอดจนโอกาสใหม่ๆ ทีอ่าจเกดิขึน้ และสามารถวางยทุธศาสตรช์มุชนบนฐานของความ

รู ้ (Knowledge-based Society) นอกจากนัน้ จะต้องมกีลไกสนับสนุนการขบัเคลื่อน

ยุทธศาสตรน์ัน้ๆ ดว้ย เพื่อใหชุ้มชนมคีวามเขม้แขง็สามารถรบัมอืกบัการเปลีย่นแปลง   

ภมูอิากาศไดโ้ดยสอดคลอ้งกบับรบิทของชมุชนนัน้ๆ

ปรับตัว/รับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ

ภัยธรรมชาติในเชิงพื้นที่

ปกรณ์ ดิษฐกิจ และวิทยา อาวุธเพชร

ส�าส�าส� นักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผลจากการเปล่ียนแปลงสภาพภมูผลจากการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูผลจากการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอากาศและภยัพิอากาศและภยัพิอากาศและภยัพบติับติับตัทางธรรมชาติของภาคใต้

เมือ่ตน้ปี พ.ศ. 2554 ใครจะนึกวา่เราจะมศีพัทใ์หมเ่กดิขึน้อยา่ง “Summer Flood” 

หรอืการเกดิปญัหาน�้ญัหาน�้ั าญหาน�้าญหาน�้ ทว่มในชว่งฤดรูอ้นในพืน้ทีห่ลายๆจงัหวดัทางภาคใต ้ โดยชว่ง 23 

มนีาคม - 3 เมษายน พ.ศ.2554 ทีผ่า่นมา มหียอ่มความกดอากาศต�่าปกคลุมพืน้ทีภ่าคใต้

อยา่งต่อเน่ือง โดยเฉพาะวนัที ่28 มนีาคมทีก่ลุม่เมฆคอ่นขา้งหนามาก ท�าใหม้ฝีนตกหนกั

และเกดิน�้าและเกดิน�้าและเกดิน�้ ทว่มบรเิวณจงัหวดันครศรธีรรมราช พทัลุง สรุาษฎรธ์านี ตรงั ชมุพร สงขลา 

กระบี ่ พงังา สตลู และนราธวิาส ปรมิาณฝนสะสมรายวนัสงูสดุอยูท่ี ่ 414.7 มลิลเิมตรที่

สถานีเกาะสมุย ส�าหรบัจงัหวดันครศรธีรรมราชเกดิปญัหาน�้ญัหาน�้ั าญหาน�้าญหาน�้ ท่วมและดนิถล่มในพืน้ที ่
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ต.เทพราช อ.สชิล และต.กรงุชงิ อ.นบพติ�า ชาวบา้นถกูตดัขาดจากโลกภายนอก โครงสรา้ง

พืน้ฐาน เชน่ ถนน สะพาน ช�ารดุเสยีหายจ�านวนมาก ต่อทา้ยดว้ยน�้านวนมาก ต่อทา้ยดว้ยน�้านวนมาก ต่อทา้ยดว้ยน�้ ทว่มตอ้นรบัชว่งปี

ใหมร่ะหวา่งวนัที ่30 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 - 3 มกราคม พ.ศ. 2555 จากรายงานขอ้มลู

ปรมิาณฝนสะสมรายวนัจากสถานีตรวจอากาศกรมอุตุนิยมวทิยาพบวา่ชว่งวนัดงักลา่วมฝีน

ตกหนกัในพืน้ทีภ่าคใตต้อนลา่งบรเิวณจงัหวดัยะลา ป ัตกหนกัในพืน้ทีภ่าคใตต้อนลา่งบรเิวณจงัหวดัยะลา ป ัตกหนกัในพืน้ทีภ่าคใตต้อนลา่งบรเิวณจงัหวดัยะลา ปตตานี นราธวิาส สงขลา พทัลงุ สตลู 

นครศรธีรรมราช สรุาษฎรธ์านี กระบี ่ชมุพรและระนอง โดยปรมิาณฝนสะสมรายวนัสงูสดุอยู่

ทีส่ถานีนครศรธีรรมราช วดัปรมิาณฝนสะสมได ้405.0 มลิลเิมตร (วนัที ่2 มกราคม 2555)

หนหน่ึงทีห่นกัสดุคอืมหาอุทกภยัปี พ.ศ. 2554 มพีืน้ทีป่ระสบภยักระจายตวัในทกุ

ภาคของประเทศ โดยเฉพาะพืน้ทีภ่าคเหนือและภาคกลางทีเ่กดิน�้าภาคของประเทศ โดยเฉพาะพืน้ทีภ่าคเหนือและภาคกลางทีเ่กดิน�้าภาคของประเทศ โดยเฉพาะพืน้ทีภ่าคเหนือและภาคกลางทีเ่กดิน�้ ทว่มหนกัเป็นระยะเวลา

นาน ยิง่ไปกวา่นัน้พืน้ทีก่รงุเทพมหานครและปรมิณฑล ซึง่กลา่วกนัวา่เป็นพืน้ทีห่น่ึงซึง่เกดิ

น�้าน�้าน�้ ทว่มหนกัในรอบ 70 ปี หากนบัจากเหตุการณ์น�้าทว่มหนกัในรอบ 70 ปี หากนบัจากเหตุการณ์น�้าทว่มหนกัในรอบ 70 ปี หากนบัจากเหตุการณ์น�้ ทว่มกรงุเทพมหานครในปี พ.ศ. 2485 

อุทกภยัครัง้น้ีสง่ผลใหเ้กดิความเสยีหายอย่างหนกัทัง้ทางภาคการเกษตร อุตสาหกรรม 

เศรษฐกจิ สงัคม และสง่ผลกระทบเป็นลกูโซ่ไปยงัภาคสว่นอื่นอกีเป็นจ�านวนมาก ทัง้น้ี

ปจัจยัที่ส่งผลท�จัจยัที่ส่งผลท�ั าใหเ้กดิอุทกภยัประกอบด้วย 

1) ปจัจยัธรรมชาต ิผลจากปรากฎการณ์ลานีญา สง่ผลใหฝ้นทีม่าเรว็กวา่ปกตแิละจัจยัธรรมชาต ิผลจากปรากฎการณ์ลานีญา สง่ผลใหฝ้นทีม่าเรว็กวา่ปกตแิละั

ปรมิาณฝนสะสมทัง้ประเทศตัง้แต่เดอืนมกราคม – ตุลาคม พ.ศ. 2554 สงูกวา่คา่เฉลีย่ 35% 

ประกอบกบัปีดงักลา่วประเทศไทยไดร้บัอทิธพิลทัง้ทางตรงและทางออ้มจากพายทุีเ่คลือ่น

ตวัมาจากทะเลจนีใตท้ัง้หมด 5 ลกู ไดแ้ก ่ พายโุซนรอ้นไหหมา่ นกเตน ไหถ่าง เนสาด และ

นาลแก อทิธพิลของรอ่งมรสมุและลมประจ�าทอ้งถิน่ทีพ่าดผา่นบรเิวณประเทศไทยอยา่งตอ่

เน่ือง ปรมิาณน�้าเน่ือง ปรมิาณน�้าเน่ือง ปรมิาณน�้ ไหลลงอ่างสะสมของเขือ่นภมูพิลและเขือ่นสริกิติิ ์ไหลลงอ่างสะสมของเขือ่นภมูพิลและเขือ่นสริกิติิ ์ไหลลงอ่างสะสมของเขือ่นภมูพิลและเขือ่นสริกิติสิงูสดุเป็นประวตักิารณ์ ส์งูสดุเป็นประวตักิารณ์ ์

น�้าน�้าน�้ ทะเลหนุนบรเิวณอา่วไทย (ปลายเดอืนตุลาคม กลางเดอืนพฤศจกิายน และปลายเดอืน

พฤศจกิายน) ท�าใหก้ารระบายน�้าใหก้ารระบายน�้าใหก้ารระบายน�้ เป็นไปอยา่งลา่ชา้ 

2) ปจัจยัทางกายภาพ เชน่ พืน้ทีป่จัจยัทางกายภาพ เชน่ พืน้ทีป่ั ่จจยัทางกายภาพ เชน่ พืน้ทีป่่จจยัทางกายภาพ เชน่ พืน้ทีป่าตน้น�้าาตน้น�้าาตน้น�้  คณุภาพปา่ไมล้ดลง ไมม่คีวามยดืหยุน่

ในการรบัมอืกบัสถานการณ์ฝนในป ัในการรบัมอืกบัสถานการณ์ฝนในป ัในการรบัมอืกบัสถานการณ์ฝนในปจจบุนั ระบบโครงสรา้งปจัจบุนั ระบบโครงสรา้งปั ้จจบุนั ระบบโครงสรา้งป้จจบุนั ระบบโครงสรา้งปองกนัน�้าองกนัน�้าองกนัน�้ ทว่มมปีระสทิธภิาพ

ลดลงจากการทรดุตวัของพืน้ที ่ขาดการบ�ารงุรกัษา และการใชป้ระโยชน์ทีด่นิทีเ่ปลีย่นไป

ดว้ยสิง่ปลกูสรา้งรกุล�้าดว้ยสิง่ปลกูสรา้งรกุล�้าดว้ยสิง่ปลกูสรา้งรกุล�้ ล�าน�้าน�้าน�้

3) ปจัจยัทางดา้นการบรหิารจดัการน�้จัจยัทางดา้นการบรหิารจดัการน�้ั าจจยัทางดา้นการบรหิารจดัการน�้าจจยัทางดา้นการบรหิารจดัการน�้  เชน่ พืน้ทีห่น่วงน�้า เชน่ พืน้ทีห่น่วงน�้า เชน่ พืน้ทีห่น่วงน�้ ในภาคเหนือตอนลา่ง

ขาดการดแูลและถกูรกุล�้ขาดการดแูลและถกูรกุล�้ขาดการดแูลและถกูรกุล�้ขาดการดแูลและถกูรกุล�้ขาดการดแูลและถกูรกุล�้าขาดการดแูลและถกูรกุล�้าขาดการดแูลและถกูรกุล�้ ท�าใหค้วามจหุน่วงน�้ใหค้วามจหุน่วงน�้าใหค้วามจหุน่วงน�้าใหค้วามจหุน่วงน�้ ลดลง การผนัน�้ลดลง การผนัน�้ลดลง การผนัน�้ลดลง การผนัน�้าาาาลดลง การผนัน�้าลดลง การผนัน�้ลดลง การผนัน�้าลดลง การผนัน�้ลดลง การผนัน�้าลดลง การผนัน�้ ออกทางฝออกทางฝ ัง่ตะวนัออกและ

ฝ ั ่
ขาดการดแูลและถกูรกุล�้

ั ่
ขาดการดแูลและถกูรกุล�้

งตะวนัตกของแมน่�้งตะวนัตกของแมน่�้งตะวนัตกของแมน่�้ัง่ตะวนัตกของแมน่�้ั ่ างตะวนัตกของแมน่�้างตะวนัตกของแมน่�้ เจา้พระยาเป็นไปอยา่งไมเ่ตม็ศกัยภาพสงูสดุ ปเจา้พระยาเป็นไปอยา่งไมเ่ตม็ศกัยภาพสงูสดุ ปเจา้พระยาเป็นไปอยา่งไมเ่ตม็ศกัยภาพสงูสดุ ป ัเจา้พระยาเป็นไปอยา่งไมเ่ตม็ศกัยภาพสงูสดุ ป ัเจา้พระยาเป็นไปอยา่งไมเ่ตม็ศกัยภาพสงูสดุ ปญหาการบรหิารการ

ระบายน�้าระบายน�้าระบายน�้ ผา่นแนวรอยต่อทีม่หีลายหน่วยงานรบัผดิชอบ ประชาชนและองคก์รสว่นยอ่ย ผา่นแนวรอยต่อทีม่หีลายหน่วยงานรบัผดิชอบ ประชาชนและองคก์รสว่นยอ่ย ผ

สรา้งพนงัและคนัของตวัเอง ท�าใหก้ารระบายในภาพรวมไมส่ามารถด�าเนินการได้

การกดัเซาะชายฝ ัง่ทะเลของประเทศไทยกเ็ป็นผลมาจากการเปลีย่นแปลงสภาพัง่ทะเลของประเทศไทยกเ็ป็นผลมาจากการเปลีย่นแปลงสภาพั ่

ภมูอิากาศ (ภาพ 7) ท�าใหเ้กดิคลืน่ลมและพายทุีร่นุแรง สาเหตุของการกดัเซาะชายฝ ั ่ใหเ้กดิคลืน่ลมและพายทุีร่นุแรง สาเหตุของการกดัเซาะชายฝ ั ่ใหเ้กดิคลืน่ลมและพายทุีร่นุแรง สาเหตุของการกดัเซาะชายฝงที่ัง่ที่ั ่

ท�าใหเ้กดิการพงัทลายโดยทัว่ไปนัน้ แบง่เป็น 

1) สาเหตุตามธรรมชาต ิคอื การเพิม่ขึน้ของระดบัน�้า1) สาเหตุตามธรรมชาต ิคอื การเพิม่ขึน้ของระดบัน�้า1) สาเหตุตามธรรมชาต ิคอื การเพิม่ขึน้ของระดบัน�้ ทะเล การพงัทลายของหน้าผา

ลดลงท�าใหป้รมิาณตะกอนทดแทนมปีรมิาณน้อย ปรมิาณตะกอนจากทะเลทีพ่ดัพาเขา้สูฝ่ ั ่ใหป้รมิาณตะกอนทดแทนมปีรมิาณน้อย ปรมิาณตะกอนจากทะเลทีพ่ดัพาเขา้สูฝ่ ั ่ใหป้รมิาณตะกอนทดแทนมปีรมิาณน้อย ปรมิาณตะกอนจากทะเลทีพ่ดัพาเขา้สูฝ่ง

ลดลง คลืน่ลมรนุแรงผดิปกต ิกระแสน�้าลดลง คลืน่ลมรนุแรงผดิปกต ิกระแสน�้าลดลง คลืน่ลมรนุแรงผดิปกต ิกระแสน�้ และทศิทางของคลืน่เปลีย่นแปลง รวมถงึปรมิาณ

ฝนตกทีม่ากกวา่ปกต ิ

2) สาเหตุจากกจิกรรมของมนุษย ์ไดแ้ก่ 

2.1) การสรา้งเขือ่นหรอืฝายกัน้แมน่�้า2.1) การสรา้งเขือ่นหรอืฝายกัน้แมน่�้า2.1) การสรา้งเขือ่นหรอืฝายกัน้แมน่�้  รวมถงึการดดูทรายในแมน่�้า รวมถงึการดดูทรายในแมน่�้า รวมถงึการดดูทรายในแมน่�้ เพือ่ใชใ้นการ

ก่อสรา้งท�าใหต้ะกอนทีจ่ะมาทบัถมมปีรมิาณน้อยลง  

2.2) การสรา้งก�าแพงกนัคลืน่ (Seawall)  เขือ่นดกัตะกอน (Groin)  เขือ่นหนิทิง้ 

(Revetment) และแนวหนิทิง้ (Riprap) ในบรเิวณหน่ึงก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อพืน้ทีใ่กล้

เคยีงได ้ เชน่ อาจเกดิการกดัเซาะพืน้ทีช่ายฝ ั ่เคยีงได ้ เชน่ อาจเกดิการกดัเซาะพืน้ทีช่ายฝ ั ่เคยีงได ้ เชน่ อาจเกดิการกดัเซาะพืน้ทีช่ายฝงบรเิวณทา้ยน�้ัง่บรเิวณทา้ยน�้ั ่ างบรเิวณทา้ยน�้างบรเิวณทา้ยน�้  เน่ืองจากตะกอนทีเ่คยพดั

มาสะสมถกูดกัและตกตะกอนอยูท่ีเ่ขือ่นดกัตะกอน นอกจากนัน้การกอ่สรา้งถาวรวตัถุเพือ่

การป้องกนัชายฝ ั ่
มาสะสมถกูดกัและตกตะกอนอยูท่ีเ่ขือ่นดกัตะกอน นอกจากนัน้การกอ่สรา้งถาวรวตัถุเพือ่

ั ่
มาสะสมถกูดกัและตกตะกอนอยูท่ีเ่ขือ่นดกัตะกอน นอกจากนัน้การกอ่สรา้งถาวรวตัถุเพือ่

งดงัทีก่ลา่วมา ท�ัง่ดงัทีก่ลา่วมา ท�ั ่ าใหค้วามลาดชนัของชายหาดสงูขึน้ ซึง่เป็นการเรง่ให้

เกดิการกดัเซาะชายฝ ัง่มากขึน้ ัง่มากขึน้ ั ่

2.3) การก่อสรา้งก�าแพงปากแมน่�้ากแมน่�้ากแมน่�้ (Jetty) ท�าใหต้ะกอนถูกสง่ออกไปไกลจากใหต้ะกอนถูกสง่ออกไปไกลจากให

บรเิวณชายฝ ัง่มากกว่าปกต ิ เกดิการสญูเสยีตะกอนออกไปจากระบบ ส่งผลใหป้รมิาณัง่มากกว่าปกต ิ เกดิการสญูเสยีตะกอนออกไปจากระบบ ส่งผลใหป้รมิาณั ่

ตะกอนทีต่กทบัถมบรเิวณชายหาดมน้ีอยลงและขดัขวางการพดัพาของตะกอนในแนว

เขา้-ออกฝ ัง่ ก่อใหเ้กดิการพงัทลายของชายฝัง่ ก่อใหเ้กดิการพงัทลายของชายฝั ่ ั ่ง ก่อใหเ้กดิการพงัทลายของชายฝ ั ่ง ก่อใหเ้กดิการพงัทลายของชายฝง นอกจากน้ีการขดุลอกร่องน�้ัง่ นอกจากน้ีการขดุลอกร่องน�้ั ่ าง นอกจากน้ีการขดุลอกร่องน�้าง นอกจากน้ีการขดุลอกร่องน�้ น�าตะกอน

ปากแม่น�้าไปทิ้งยงับรเิวณอื่นก็เป็นการลดปรมิาณของตะกอนที่ควรจะสะสมตวัตาม

ธรรมชาต ิ 

2.4)  การก่อสรา้งทา่เทยีบเรอืบรเิวณชายฝ ัง่ ท�าใหเ้กดิรอ่งน�้าใหเ้กดิรอ่งน�้าใหเ้กดิรอ่งน�้ ลกึ (ชอ่งทางเดนิ
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การปรบัตวัต่การปรบัตวัต่การปรบัตวัตอการเปล่ียนแปลง
สภาพภมิูอากาศและภยัธรรมชาติในบริบทเชิงพืน้ท่ี

การปรบัตวัต่การปรบัตวัต่การปรบัตวัตอการเปล่ียนแปลง
สภาพภมิูอากาศและภยัธรรมชาติในบริบทเชิงพืน้ท่ี

เรอื) ทีข่วางกัน้การไหลของตะกอนบรเิวณชายฝ ั ่เรอื) ทีข่วางกัน้การไหลของตะกอนบรเิวณชายฝ ั ่เรอื) ทีข่วางกัน้การไหลของตะกอนบรเิวณชายฝง รวมถงึสิง่ก่อสรา้งบรเิวณทา่เรอื เชน่ ัง่ รวมถงึสิง่ก่อสรา้งบรเิวณทา่เรอื เชน่ ั ่

สะพานเทยีบเรอื ทอ่ขนถ่ายสนิคา้ กเ็ป็นสิง่กดีขวางการพดัพาของกระแสน�้าสะพานเทยีบเรอื ทอ่ขนถ่ายสนิคา้ กเ็ป็นสิง่กดีขวางการพดัพาของกระแสน�้าสะพานเทยีบเรอื ทอ่ขนถ่ายสนิคา้ กเ็ป็นสิง่กดีขวางการพดัพาของกระแสน�้  และตะกอน

บรเิวณชายฝ ัง่ และท�าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงของทศิทางคลืน่อกีดว้ย  

2.5)  การถมสรา้งชายหาดเทยีม (Beach Nourishment) ซึง่ตอ้งมกีารขดุทรายใน

ทะเลจากสถานทีห่น่ึงมาถมในบรเิวณชายหาด ท�าใหเ้กดิหลมุลกึ ซึง่เป็นการเรง่ใหเ้กดิการ

ไหลของตะกอนมาเตมิเตม็ในหลมุ และมผีลตอ่เน่ืองถงึการพงัทลายของชายฝ ั ่
ใหเ้กดิหลมุลกึ ซึง่เป็นการเรง่ใหเ้กดิการ

ั ่
ใหเ้กดิหลมุลกึ ซึง่เป็นการเรง่ใหเ้กดิการ

ไหลของตะกอนมาเตมิเตม็ในหลมุ และมผีลตอ่เน่ืองถงึการพงัทลายของชายฝ ั ่ไหลของตะกอนมาเตมิเตม็ในหลมุ และมผีลตอ่เน่ืองถงึการพงัทลายของชายฝงบรเิวณใกล้ัง่บรเิวณใกล้ั ่

เคยีง จากรายงานของคณะกรรมการระหวา่งรฐับาลดา้นการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 

หรอื Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) เมือ่ปี พ.ศ. 2550 ชีว้า่ 

ชมุชนเมอืงชายฝ ัง่ทะเลของประเทศไทยมคีวามเสีย่งต่อการเกดิการกดัเซาะ แนวชายฝัง่ทะเลของประเทศไทยมคีวามเสีย่งต่อการเกดิการกดัเซาะ แนวชายฝั ่ ั ่งทะเลของประเทศไทยมคีวามเสีย่งต่อการเกดิการกดัเซาะ แนวชายฝ ั ่งทะเลของประเทศไทยมคีวามเสีย่งต่อการเกดิการกดัเซาะ แนวชายฝง

ทะเลถอยรน่ และถกูน�้าทะเลถอยรน่ และถกูน�้าทะเลถอยรน่ และถกูน�้ ทะเลทว่ม

ก. หาดชลาทศัน์ จ.สงขลา

ข. แหลมตะลุมพกุ อ.ปากพนงั จ.นครศรธีรรมราช

ภาพ 7 : สภาพการกดัเซาะชายฝัง่ทะเล

ภยัแลง้กเ็ป็นภยัพบิตัทิางธรรมชาตทิีม่ผีลมาจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศภยัแลง้กเ็ป็นภยัพบิตัทิางธรรมชาตทิีม่ผีลมาจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศภยัแลง้กเ็ป็นภยัพบิตัทิางธรรมชาตทิีม่ผีลมาจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศภยัแลง้กเ็ป็นภยัพบิตัทิางธรรมชาตทิีม่ผีลมาจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศภยัแลง้กเ็ป็นภยัพบิตัทิางธรรมชาตทิีม่ผีลมาจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศภยัแลง้กเ็ป็นภยัพบิตัทิางธรรมชาตทิีม่ผีลมาจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศภยัแลง้กเ็ป็นภยัพบิตัทิางธรรมชาตทิีม่ผีลมาจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศภยัแลง้กเ็ป็นภยัพบิตัทิางธรรมชาตทิีม่ผีลมาจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ

เช่นกนั แมว้่าอาจไม่เขา้กบัในสถานการณ์ป ััเช่นกนั แมว้่าอาจไม่เขา้กบัในสถานการณ์ป ัเช่นกนั แมว้่าอาจไม่เขา้กบัในสถานการณ์ปจจุบนั แต่เป็นสิง่ทีต่อ้งระวงั เราไม่ควรตื่นจจุบนั แต่เป็นสิง่ทีต่อ้งระวงั เราไม่ควรตื่นจัจุบนั แต่เป็นสิง่ทีต่อ้งระวงั เราไม่ควรตื่นัจัจุบนั แต่เป็นสิง่ทีต่อ้งระวงั เราไม่ควรตื่นั

ตระหนกกบัสภาวะการเกดิน�้าตระหนกกบัสภาวะการเกดิน�้าตระหนกกบัสภาวะการเกดิน�้ ท่วมมากจนอาจท�าใหม้องขา้มภยัแลง้ ดงันัน้การบรหิาร

จดัการทรพัยากรน�้าจดัการทรพัยากรน�้าจดัการทรพัยากรน�้ จงึตอ้งเหมาะสมและเตรยีมพรอ้มส�าหรบัการเกดิภยัพบิตัทิางธรรมชาติ

ทัง้สอง ตวัอยา่งเชน่ ในปีพ.ศ. 2553 ก่อนปีมหาอุทกภยัปีพ.ศ. 2554 ศนูยเ์มขลาและศนูย์

ป้องกนัวกิฤตน�้าองกนัวกิฤตน�้าองกนัวกิฤตน�้  กรมทรพัยากรน�้า กรมทรพัยากรน�้า กรมทรพัยากรน�้  กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (เมือ่ 9 

สงิหาคม พ.ศ.2553) รายงานวา่ สถติภิยัแลง้ในปี พ.ศ. 2535-2552 พบจงัหวดัทีป่ระสบ

ภยัแลง้สว่นใหญ่อยูท่ีร่ะหวา่ง 51-60 จงัหวดั โดยภาวะภยัแลง้ทีรุ่นแรงทีส่ดุเกดิขึน้ในปี 

พ.ศ. 2548 ครอบคลุมพืน้ที ่71 จงัหวดั มลูคา่ความเสยีหายสงูถงึ 7.5 พนัลา้นบาท ในปี 

พ.ศ. 2553 นัน้  จงัหวดัประสบภยัแลง้ม ี60  จงัหวดัมลูคา่ความเสยีหาย 672.50 ลา้นบาท 

ปรมิาณฝนสะสม 732.6 มม. น้อยกวา่ฝนสะสมเฉลีย่ 30 ปีที ่810.0  มม. อยู ่77.4 มม. 

ปรมิาณน�้าปรมิาณน�้าปรมิาณน�้ ทา่ระดบัน�้าทา่ระดบัน�้าทา่ระดบัน�้ ในแมน่�้าในแมน่�้าในแมน่�้ สายหลกัมแีนวโน้มเพิม่ขึน้แต่สว่นใหญ่อยูใ่นเกณฑน้์อย

วงจรการจดัการกบัภยัพิวงจรการจดัการกบัภยัพิวงจรการจดัการกบัภยัพบติับติับตั

เมือ่พจิารณาจากวงจรการจดัการกบัภยัพบิตั ิ(ภาพ 8) ส�าหรบัคนไทยเราจะมจีดุ

แขง็ในลกัษณะการท�างานแบบตัง้รบั (Reactive Policy) กลา่วคอืเมือ่เกดิภยัแลว้ คนไทย

มจีดุแขง็ในการใหค้วามชว่ยเหลอืและบรจิาคไมว่า่ภยันัน้จะเกดิขึน้ในประเทศและ/หรอืตา่ง

ประเทศดงัทีเ่ราพบเหน็อยูบ่อ่ยครัง้เมือ่เกดิภยัพบิตั ิแทท้ีจ่รงิควรสง่เสรมิใหค้นไทยเกดิการ

ท�างานแบบเชงิรกุ (Proactive Policy) มากขึน้ ไดแ้ก่ การเตรยีมความพรอ้มในภาวะปกติ

ก่อนเกดิภยั การเตรยีมพรอ้มรบัภยัและเตรยีมพรอ้มผจญภยั (กมัปนาท ภกัดกุีล, 2554)ก่อนเกดิภยั การเตรยีมพรอ้มรบัภยัและเตรยีมพรอ้มผจญภยั (กมัปนาท ภกัดกุีล, 2554)
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การปรบัตวัต่การปรบัตวัต่การปรบัตวัตอการเปล่ียนแปลง
สภาพภมิูอากาศและภยัธรรมชาติในบริบทเชิงพืน้ท่ี

การปรบัตวัต่การปรบัตวัต่การปรบัตวัตอการเปล่ียนแปลง
สภาพภมิูอากาศและภยัธรรมชาติในบริบทเชิงพืน้ท่ี

    ภาพ 8 : วฏัจกัรการสู้ภยัน�้ า    ภาพ 8 : วฏัจกัรการสู้ภยัน�้ า    ภาพ 8 : วฏัจกัรการสู้ภยัน�้ ท่วม และแผน่ดินถล่ม

ในทีน้ี่ขอยกตวัอย่างวฏัจกัรการสูภ้ยัน�้าในทีน้ี่ขอยกตวัอย่างวฏัจกัรการสูภ้ยัน�้าในทีน้ี่ขอยกตวัอย่างวฏัจกัรการสูภ้ยัน�้ ท่วม และแผ่นดนิถล่ม จะเหน็ไดอ้ย่าง

ชดัเจนว่า ส�าหรบัประเทศไทยจะมกีจิกรรมทีช่ดัเจนมากในระยะที ่ 3 เมื่อภยัมาถงึแลว้ 

เชน่ การตา้นภยัและการผจญภยั และระยะที ่ 4 เมือ่ภยัสิน้สดุแลว้อยา่งการฟ้ืนฟูบรูณะ 

แต่มจีดุอ่อนอยา่งมากมายในองคค์วามรูแ้ละการกจิกรรมในระยะที ่1)  คอืภาวะปกต ิเชน่ 

การเตรยีมความพรอ้มและการพยากรณ์ภยั และ 2) เมื่อเกดิภยัแลว้อย่างการเตอืนภยั

และการอพยพ 

การปรบัตวั/การรบัมือตการปรบัตวั/การรบัมือตการปรบัตวั/การรบัมือตการปรบัตวั/การรบัมือตการปรบัตวั/การรบัมือตการปรบัตวั/การรบัมือต่การปรบัตวั/การรบัมือตอการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอากาศและภยัธรรมชาตอากาศและภยัธรรมชาตอากาศและภยัธรรมชาตอากาศและภยัธรรมชาติอากาศและภยัธรรมชาติอากาศและภยัธรรมชาตเชิงพืน้ท่ี เชงพืน้ท่ี เช             

การปรบัตวัตอ่การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ คอื การเตรยีมการพฒันาในดา้น

ตา่งๆ ไมว่า่จะเป็นดา้นโครงสรา้งสาธารณูปโภค การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาต ิการ

ใหค้วามรูเ้พือ่ลดความอ่อนไหว(Vulnerability) ทีค่นจะไดร้บัจากการเปลีย่นแปลงสภาพ

ภมูอิากาศ ในขณะทีก่ารบรรเทาผลกระทบ (Mitigation) คอื การด�าเนินการเพือ่พยายาม

ลดการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ เชน่ การควบคมุการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจก การใช้

พลงังานอยา่งมปีระสทิธภิาพ การคดิคน้เทคโนโลยเีพือ่ประหยดัพลงังาน การปรบัตวัและ

การบรรเทาผลกระทบมคีวามสมัพนัธใ์นเชงิผกผนั กล่าวคอื หากการบรรเทาผลกระทบ

เป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพมาก การปรบัตวักจ็ะมคีวามจ�าเป็นและใชท้รพัยากรน้อยลง

ในขณะทีห่น่วยงานภาครฐั องคก์รเอกชน ก�าลงัหาแนวทางหรอืมาตรการต่างๆ 

รวมถงึไดจ้ดัสรรงบประมาณจ�านวนมหาศาลเพือ่รบัมอืกบัป ันวนมหาศาลเพือ่รบัมอืกบัป ันวนมหาศาลเพือ่รบัมอืกบัปญหาน�้ญัหาน�้ั าญหาน�้าญหาน�้ ทว่มในพืน้ทีลุ่ม่น�้าทว่มในพืน้ทีลุ่ม่น�้าทว่มในพืน้ทีลุ่ม่น�้ ภาค

กลาง นกัวชิาการในหลายๆสาขาไดใ้หค้วามสนใจงานวจิยัเกีย่วกบัภยัพบิตัมิากขึน้ และที่

ส�าส�าส� คญัคอืการศกึษาการจดัการภยัพบิตัภิายใตส้ภาวะความเสีย่งและความไมแ่น่นอน ชมุชน

ซึง่เป็นผูป้ระสบภยัโดยตรงจะตอ้งสามารถปรบัตวัหรอืรบัมอืกบัสภาพของการเปลีย่นแปลง

ภมูอิากาศและภยัธรรมชาตไิด ้ดว้ยตระหนกัวา่ ”เราไมส่ามารถหยดุยัง้ไมใ่หป้รากฏการณ์

ทางธรรมชาตเิหลา่น้ีเกดิขึน้ได ้แต่เราสามารถจดัการกบัตวัเราเองใหไ้ดร้บัผลกระทบจาก

ภยัธรรมชาตใิหน้้อยทีส่ดุได ้หรอืเราสามารถอยูร่ว่มกบัมนัได”้

United Nations Environment Program (UNEP, 1998) ไดเ้สนอแนวทางในการ

ปรบัตวั ซึง่ประกอบดว้ย 2 แนวทาง คอื 

1) การปรบัตวัของน�้า1) การปรบัตวัของน�้า1) การปรบัตวัของน�้ ตน้ทุน จะเน้นเรื่องการปรบัปรุงโครงสรา้งพืน้ฐานทีม่อียู่

เดมิและทีต่อ้งสรา้งใหมใ่หส้อดคลอ้งกบัสภาพภมูอิากาศทีเ่ปลีย่นไป ส�าหรบัแนวทางการ

จดัการแหลง่น�้าจดัการแหลง่น�้าจดัการแหลง่น�้ ตน้ทนุนัน้ใหพ้จิารณาถงึการปรบัเกณฑก์ารควบคมุน�้าตน้ทนุนัน้ใหพ้จิารณาถงึการปรบัเกณฑก์ารควบคมุน�้าตน้ทนุนัน้ใหพ้จิารณาถงึการปรบัเกณฑก์ารควบคมุน�้ ของอา่งเกบ็น�้าของอา่งเกบ็น�้าของอา่งเกบ็น�้  และ

การจดัล�าดบัความส�ดบัความส�ด าคญัของกจิกรรมการใชน้�้คญัของกจิกรรมการใชน้�้ค าญัของกจิกรรมการใชน้�้าญัของกจิกรรมการใชน้�้ ของเขือ่นการใชน้�้างเขือ่นการใชน้�้างเขือ่นการใชน้�้ ร่วมกนัระหว่างน�้ร่วมกนัระหว่างน�้ร า่วมกนัระหว่างน�้า่วมกนัระหว่างน�้ ผวิผวิผ

ดนิและน�้าดนิและน�้าดนิและน�้ ใตด้นิ

 2) การปรบัตวัต่อความตอ้งการน�้า 2) การปรบัตวัต่อความตอ้งการน�้า 2) การปรบัตวัต่อความตอ้งการน�้  มุง่เน้นการอนุรกัษ์และปรบัปรงุประสทิธภิาพ 

การใชเ้ทคโนโลย ีการใชก้ลไกราคา/ตลาด และการใชน้�้าการใชเ้ทคโนโลย ีการใชก้ลไกราคา/ตลาด และการใชน้�้าการใชเ้ทคโนโลย ีการใชก้ลไกราคา/ตลาด และการใชน้�้ ซ�้าซ�้าซ�้ เพือ่กจิกรรมต่างๆ เชน่ การใช้
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การปรบัตวัต่การปรบัตวัต่การปรบัตวัตอการเปล่ียนแปลง
สภาพภมิูอากาศและภยัธรรมชาติในบริบทเชิงพืน้ท่ี

การปรบัตวัต่การปรบัตวัต่การปรบัตวัตอการเปล่ียนแปลง
สภาพภมิูอากาศและภยัธรรมชาติในบริบทเชิงพืน้ท่ี

น�้าน�้าน�้ อยา่งรูค้ณุคา่และประหยดั โดยอาจปลกูพชืทีใ่ชน้�้าอยา่งรูค้ณุคา่และประหยดั โดยอาจปลกูพชืทีใ่ชน้�้าอยา่งรูค้ณุคา่และประหยดั โดยอาจปลกูพชืทีใ่ชน้�้ น้อยการใชส้ขุภณัฑป์ระหยดัน�้าน้อยการใชส้ขุภณัฑป์ระหยดัน�้าน้อยการใชส้ขุภณัฑป์ระหยดัน�้  การ

ใชน้�้าใชน้�้าใชน้�้ ฝนส�าหรบัอุปโภค การเพิม่ประสทิธภิาพของการสง่น�้าหรบัอุปโภค การเพิม่ประสทิธภิาพของการสง่น�้าหรบัอุปโภค การเพิม่ประสทิธภิาพของการสง่น�้ ชลประทาน  เป็นตน้

ส�าหรบัการปรบัตวั/รบัมอืต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศและภยัธรรมชาติ

ของจงัหวดันครศรธีรรมราชและจงัหวดัใกล้เคยีงในป ัของจงัหวดันครศรธีรรมราชและจงัหวดัใกล้เคยีงในป ัของจงัหวดันครศรธีรรมราชและจงัหวดัใกล้เคยีงในปจจุบนั เท่าที่ผูเ้ขยีนพบเหน็และจัจุบนั เท่าที่ผูเ้ขยีนพบเหน็และั

รวบรวมสามารถสรปุตวัอยา่งไดด้งัน้ี

1. ชมุชนบา้นทา่คลอง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลนัตา จ.กระบี ่ การรวมกลุม่ภายใต้

ชือ่ “ชมุชนคนรกัษ์บา้น ป่ชือ่ “ชมุชนคนรกัษ์บา้น ป่ชือ่ “ชมุชนคนรกัษ์บา้น ปา เล” ถอืเป็นชมุชนทีน่�าประสบการณ์และบทเรยีนสูก่ารเรยีน

รูเ้รือ่งการจดัการภยัในชมุชน ทีม่เีป้รูเ้รือ่งการจดัการภยัในชมุชน ทีม่เีป้รูเ้รือ่งการจดัการภยัในชมุชน ทีม่เีปาหมายเพือ่การจดัการสิง่แวดลอ้มโดยชมุชนและการ 

เตรยีมความพรอ้มรบัมอืภยัพบิตั ิโดยมกีลไก 3 สว่นทีส่�าคญั คอืกลุม่สถาบนัการเงนิขนาด

เลก็ของชุมชนทีพ่ฒันาการมาจากกองทุนฟ้ืนฟูอาชพีผูป้ระสบภยัสนึาม ิ กลุ่มอนุรกัษ์ป่เลก็ของชุมชนทีพ่ฒันาการมาจากกองทุนฟ้ืนฟูอาชพีผูป้ระสบภยัสนึาม ิ กลุ่มอนุรกัษ์ป่เลก็ของชุมชนทีพ่ฒันาการมาจากกองทุนฟ้ืนฟูอาชพีผูป้ระสบภยัสนึาม ิ กลุ่มอนุรกัษ์ปา

ชายเลน และกลุม่เตรยีมความพรอ้มรบัมอืภยัพบิตัโิดยชมุชนทีเ่ริม่ตน้จากการฟ้ืนฟู การ

ทดแทนแหล่งอาหารของชุมชนใหก้ลบัคนืมา การอนุรกัษ์ปไูขน่อกกระดอง การท�าบา้นบา้นบ

ปลาดว้ยปะการงัเทยีม การดแูล อนุรกัษ ์บ�ารงุรกัษา เฝ้รงุรกัษา เฝ้รงุรกัษา เฝาระวงัพืน้ทีป่่าระวงัพืน้ทีป่่าระวงัพืน้ทีป่าชายเลน ปราการ

ป้องกนัภยัธรรมชาต ิและเป็นแหลง่อนุบาลสตัวน์�้าองกนัภยัธรรมชาต ิและเป็นแหลง่อนุบาลสตัวน์�้าองกนัภยัธรรมชาต ิและเป็นแหลง่อนุบาลสตัวน์�้  การใชป้ระโยชน์รว่มกนัของชมุชน ที่

น�าไปสู่การสรา้งอาชพีและการใชท้รพัยากรอย่างยัง่ยนื ควบคู่ไปกบัการเสรมิสรา้งและไปสู่การสรา้งอาชพีและการใชท้รพัยากรอย่างยัง่ยนื ควบคู่ไปกบัการเสรมิสรา้งและไปส

พฒันาศกัยภาพของบุคลากรของชมุชนในการมสีว่นรว่มในการจดัการ และสดุทา้ยน�าไป

สูก่ารสรา้งกระบวนการเรยีนรูแ้ละน�าเสนอแผนเขา้สูอ่งคก์ารปกครองสว่นทอ้งถิน่ โดยมี

จดุแขง็ทีส่ามารถผลกัดนัแกนน�าใหม้ทีีน่ัง่ใน อบต. และสรา้งแนวรว่มขยายผลสรา้งเครอื

ขา่ยในระดบัต�าบลต่อไป

2. ชุมชนบ้านปากพญา ต.ท่าซกั อ.เมอืง จ.นครศรธีรรมราช ต้องเผชญิกบั

สถานการณ์น�้าสถานการณ์น�้าสถานการณ์น�้ ท่วมซ�้ท่วมซ�้ท า่วมซ�้า่วมซ�้ กีครัง้หลงัจากช่วงเดอืนมนีาคมถงึเดอืนเมษายน พ.ศ. 2554 ก็อกีครัง้หลงัจากช่วงเดอืนมนีาคมถงึเดอืนเมษายน พ.ศ. 2554 ก็อ

เพิง่ประสบกบัภาวะอุกทกภยัจากพษิภยัของลมมรสมุทีพ่ดัเขา้ถลม่จงัหวดันครศรธีรรมราช

และจงัหวดัใกลเ้คยีง ระดบัน�้าและจงัหวดัใกลเ้คยีง ระดบัน�้าและจงัหวดัใกลเ้คยีง ระดบัน�้ สงูจากพืน้ดนิ 1 เมตร เป็นเหตุการณ์ทีเ่พิง่จะเคยเกดิขึน้ใน

ชว่ง 2-3 ปีทีช่าวบา้นในชมุชนบอกวา่ไมเ่คยปรากฏมาก่อนนบัแต่ปี พ.ศ. 2531 คราวที่

น�้าน�้าน�้ ทว่มกะทนู และสง่ผลต่อชมุชนบา้นปากพญาอยา่งหนกั หมูบ่า้นปากพญามปีระชากรทว่มกะทนู และสง่ผลต่อชมุชนบา้นปากพญาอยา่งหนกั หมูบ่า้นปากพญามปีระชากรท

กวา่100 หลงัคาเรอืนประกอบอาชพีท�านากุง้บนทีด่นิทีไ่ดร้บัการจดัสรรจากนิคมสหกรณ์

ปากพญามากวา่ 30 ปี ก�าลงัประสบปญัหาสภาพอากาศทีแ่ปรเปลีย่นไปในชว่ง 3-4 ปีญัหาสภาพอากาศทีแ่ปรเปลีย่นไปในชว่ง 3-4 ปีั

ใหห้ลงั จากสภาวะปรมิาณน�้ใหห้ลงั จากสภาวะปรมิาณน�้ใหห้ลงั จากสภาวะปรมิาณน�้ใหห้ลงั จากสภาวะปรมิาณน�้าใหห้ลงั จากสภาวะปรมิาณน�้าใหห้ลงั จากสภาวะปรมิาณน�้ ฝนทีต่กเพิม่ขึน้และผดิจากฤดูกาลในอดตี ประกอบกบัที่ฝนทีต่กเพิม่ขึน้และผดิจากฤดูกาลในอดตี ประกอบกบัที่ฝนทีต่กเพิม่ขึน้และผดิจากฤดูกาลในอดตี ประกอบกบัที่ฝนทีต่กเพิม่ขึน้และผดิจากฤดูกาลในอดตี ประกอบกบัที่ฝนทีต่กเพิม่ขึน้และผดิจากฤดูกาลในอดตี ประกอบกบัที่ฝนทีต่กเพิม่ขึน้และผดิจากฤดูกาลในอดตี ประกอบกบัที่ฝนทีต่กเพิม่ขึน้และผดิจากฤดูกาลในอดตี ประกอบกบัที่

ปจัจุบนัในช่วงเวลาน�้จจุบนัในช่วงเวลาน�้จจุบนัในช่วงเวลาน�้จัจุบนัในช่วงเวลาน�้ั าจจุบนัในช่วงเวลาน�้าจจุบนัในช่วงเวลาน�้ หนุนจะมปีรมิาณน�้นุนจะมปีรมิาณน�้นุนจะมปีรมิาณน�้านุนจะมปีรมิาณน�้านุนจะมปีรมิาณน�้ ทะเลสงูขึน้กว่าเดมิท�ะเลสงูขึน้กว่าเดมิท�าใหน้�้ใหน้�้ให าน้�้าน้�้ ท่วมคนับ่อกุง้ได้ท่วมคนับ่อกุง้ได้ท

รบัความเสยีหาย อกีทัง้ผลกระทบทีเ่กดิจากการปิดกัน้คลองระบายน�้ารบัความเสยีหาย อกีทัง้ผลกระทบทีเ่กดิจากการปิดกัน้คลองระบายน�้ารบัความเสยีหาย อกีทัง้ผลกระทบทีเ่กดิจากการปิดกัน้คลองระบายน�้ จากบอ่กุง้ทีแ่ต่เดมิ

มมีากกวา่ 4-5 คลองลดเหลอืเพยีงคลองเดยีว รวมถงึน�้ามมีากกวา่ 4-5 คลองลดเหลอืเพยีงคลองเดยีว รวมถงึน�้ามมีากกวา่ 4-5 คลองลดเหลอืเพยีงคลองเดยีว รวมถงึน�้ เสยีจากชมุชนเมอืงทีป่ลอ่ยลงมา

ตามคลองปากพญา ท�าใหว้นัน้ีชาวบา้นเริม่คดิหาแนวทางในการประกอบอาชพีใหม ่โดย

หนัไปศกึษาการท�าเกษตรอย่างการท�าสวนปาลม์ในพืน้ทีน่ากุง้เดมิ  การรบัมอืกบัการ

เปลีย่นแปลงสภาพ ภูมอิากาศชุมชนบา้นปากพญานัน้ พบว่าเป็นการรวมกลุ่มของชาว

บา้นทัง้ในรปูแบบของกลุม่ออมทรพัย ์และศนูยเ์รยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีงทีม่อียูใ่นป ับา้นทัง้ในรปูแบบของกลุม่ออมทรพัย ์และศนูยเ์รยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีงทีม่อียูใ่นป ับา้นทัง้ในรปูแบบของกลุม่ออมทรพัย ์และศนูยเ์รยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีงทีม่อียูใ่นปจจบุนั

จะเป็นต้นทุนที่ส�าคญัในการศึกษาและหาแนวทางในการตัง้รบั หรือปรบัตวัต่อการ

เปลี่ยนแปลงของสภาพภมูอิากาศทีเ่กดิขึน้ไดเ้ป็นอยา่งด ีโดยควรมกีารเพิม่เตมิความ

รูท้ีส่ง่ผลตอ่การประกอบอาชพีของชาวบา้นทัง้ในสว่นอาชพีเดมิ อยา่งชว่งเวลาทีเ่ปลีย่นไป

ของลมมรสมุต่อการเพาะเลีย้งและเกบ็เกีย่วผลผลติจากนากุง้ และในสว่นของอาชพีเสรมิ

หรอือาชพีใหมอ่ยา่งสวนปาลม์ จากป ัหรอือาชพีใหมอ่ยา่งสวนปาลม์ จากป ัหรอือาชพีใหมอ่ยา่งสวนปาลม์ จากปจจยัดงักลา่วขา้งตน้ ท�าใหเ้หน็วา่ทศิทางการปรบัตวั

และรบัมอืกบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศของชมุชนบา้นปากพญาในอนาคต จ�าเป็นเป็นเป

ทีต่อ้งอาศยัความรว่มมอืกนัทัง้จากชมุชนตน้น�้าทีต่อ้งอาศยัความรว่มมอืกนัทัง้จากชมุชนตน้น�้าทีต่อ้งอาศยัความรว่มมอืกนัทัง้จากชมุชนตน้น�้  กลางน�้า กลางน�้า กลางน�้ และปลายน�้าและปลายน�้าและปลายน�้ ของคลองปากพญา

3. ตน้ปี พ.ศ. 2554 ไดเ้กดิเหตุการณ์น�้า3. ตน้ปี พ.ศ. 2554 ไดเ้กดิเหตุการณ์น�้า3. ตน้ปี พ.ศ. 2554 ไดเ้กดิเหตุการณ์น�้ ทว่มใหญ่ในจงัหวดันครศรธีรรมราช บา้น

คลองกลาย อ.ท่าศาลา จ.นครศรธีรรมราช ไดร้บัผลกระทบอยา่งหนกัจากทัง้บา้นเรอืน 

ดนิและสวนยางพาราเสยีหายเป็นจ�านวนมาก ล�าคลองเปลีย่นทศิทาง  เดมิคลองกลาย

เป็นคลองทีใ่ชท้�าสวนและเป็นคลองระบายน�้าสวนและเป็นคลองระบายน�้าสวนและเป็นคลองระบายน�้ จากเทอืกเขาหลวงลงสูท่ะเล ตัง้แต่เกดิน�้าจากเทอืกเขาหลวงลงสูท่ะเล ตัง้แต่เกดิน�้าจากเทอืกเขาหลวงลงสูท่ะเล ตัง้แต่เกดิน�้

ท่วมใหญ่ทีผ่่านมาท�ท่วมใหญ่ทีผ่่านมาท�ท าใหก้ระแสน�้าใหก้ระแสน�้าใหก้ระแสน�้ ของคลองสายน้ีไดเ้ปลีย่นไป พรอ้มๆกบัวถิชีวีติบาง

สว่นของชาวบา้นรมิฝ ัง่คลองกต็อ้งปรบัเปลีย่นไปดว้ยท�ัง่คลองกต็อ้งปรบัเปลีย่นไปดว้ยท�ั ่ าใหช้่วงฤดมูรสุมขณะน้ีชาวบา้น

รมิฝ ัง่บางสว่นปรบัตวั เตรยีมการเฝ้งบางสว่นปรบัตวั เตรยีมการเฝ้งบางสว่นปรบัตวั เตรยีมการเฝาระวงัอยา่งใกลช้ดิและน�าบทเรยีนครัง้ทีผ่า่นมาปรบั

ใชเ้ป็นแนวทางแกไ้ขป ัใชเ้ป็นแนวทางแกไ้ขป ัใชเ้ป็นแนวทางแกไ้ขปญหาและรบัมอืหากเกดิเหตุการณ์ภยัธรรมชาต ิโดยการปรบัตวัในญัหาและรบัมอืหากเกดิเหตุการณ์ภยัธรรมชาต ิโดยการปรบัตวัในั

การด�ารงชวีติและมกีารเตรยีมเฝ้รงชวีติและมกีารเตรยีมเฝ้รงชวีติและมกีารเตรยีมเฝาระวงัภยัพบิตั ิ ผา่นการสงัเกตปรมิาณน�้าาระวงัภยัพบิตั ิ ผา่นการสงัเกตปรมิาณน�้าาระวงัภยัพบิตั ิ ผา่นการสงัเกตปรมิาณน�้ ฝนทีต่กตดิต่อ

กนัเกนิ 3 วนั และตดิตามวทิยุสือ่สารเพือ่จะไดร้บัมอืกบัสถานการณ์ทนัและเตอืนไปยงั

เพือ่นบา้นคนอืน่ๆได้

4. ชว่งเดอืนมนีาคม พ.ศ. 2554  ต�าบลขนุทะเลประสบปญัหาน�้ญัหาน�้ั าญหาน�้าญหาน�้ ปา่ไหลหลากถงึ 

3 ครัง้ภายในปีเดยีวกนั โดยทว่มขงัระยะ 2-3 วนัแลว้ไหลผา่นไป แต่ทกุครัง้ประชาชนใน
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การปรบัตวัต่การปรบัตวัต่การปรบัตวัตอการเปล่ียนแปลง
สภาพภมิูอากาศและภยัธรรมชาติในบริบทเชิงพืน้ท่ี

การปรบัตวัต่การปรบัตวัต่การปรบัตวัตอการเปล่ียนแปลง
สภาพภมิูอากาศและภยัธรรมชาติในบริบทเชิงพืน้ท่ี

พืน้ทีเ่สยีหายน้อย เพราะต�าบลมรีะบบการสือ่สารและการเตอืนภยัทีร่วดเรว็และกระจายบลมรีะบบการสือ่สารและการเตอืนภยัทีร่วดเรว็และกระจายบลม

ขา่วทัว่ถงึทัง้ภายในต�าบลในพืน้ทีใ่กลเ้คยีง โดยเป็นการใชร้ะบบเสยีงตามสายครอบคลุม 

12 หมูบ่า้นในเน้ือที ่65 ตารางกโิลเมตร ประชาชนจะไดร้บัทราบขา่วสารทกุชว่งเทีย่งวนั

ของทกุวนั กรณทีีเ่กดิภยัพบิตัใินพืน้ทีจ่ะมกีารประชมุเครอืขา่ยผูน้�าทอ้งถิน่ มสิเตอรเ์ตอืน

ภยั อปพร.เฝ้ภยั อปพร.เฝ้ภยั อปพร.เฝาตรวจระดบัน�้าาตรวจระดบัน�้าาตรวจระดบัน�้ ตน้ทางในต�าบลเขาแกว้ เมือ่มเีหตุของลกัษณะน�้าบลเขาแกว้ เมือ่มเีหตุของลกัษณะน�้าบลเขาแกว้ เมือ่มเีหตุของลกัษณะน�้ เปลีย่นส ี

หรอืเหตุน�้าหรอืเหตุน�้าหรอืเหตุน�้ ปา่ไหลหลากจะระดมแจง้ขา่วไปยงัระบบเสยีงตามสายของ อบต.ขนุทะเล ทีม่ ี

ผูด้แูลอยูต่ลอดเวลา โดยแตง่ตัง้เป็นศนูยช์ว่ยเหลอืผูป้ระสบภยัของ อบต.ขนุทะเล ที ่อบต.

ขนุทะเล การทีม่ขีอ้มลูขา่วสารท�าใหม้กีารเตอืนเป็นระยะ โดยเฉพาะกอ่นเกดิเหตุ 3 ชัว่โมง 

และยงัมกีารตัง้กองอ�านวยการ 24 ชัว่โมงเพือ่ประชาสมัพนัธอ์อกเสยีงตามสายวา่พีน้่อง

ประชาชนตอ้งเตรยีมพรอ้มอยา่งไร พรอ้มทัง้เรายงัแจง้ไปยงัต�าบลใกลเ้คยีงอยา่ง ต.นา

พร ุ ต.ทา้ยส�าเภา ต.ชา้งซา้ย ตลอดจนเทศบาลนครนครศรธีรรมราช โดยมกีารแจง้ผา่น

ยงัโทรศพัทร์ายการ 100.4 เมกะเฮริตซ ์รายการวทิยใุนทอ้งทีแ่ละสถานีโทรทศัน์ชอ่ง 11 

ของ จ.นครศรธีรรมราช และขณะน้ีชาวบา้นในพืน้ทีก่ใ็หค้วามสนใจทีร่บัฟ ัของ จ.นครศรธีรรมราช และขณะน้ีชาวบา้นในพืน้ทีก่ใ็หค้วามสนใจทีร่บัฟ ัของ จ.นครศรธีรรมราช และขณะน้ีชาวบา้นในพืน้ทีก่ใ็หค้วามสนใจทีร่บัฟงเสยีงตามสาย

และยงัรอ้งขอใหเ้พิม่จ�านวนจดุมากขึน้

5. ต�าบลนางเหรง จ.นครศรธีรรมราช ไดต้ัง้กองทนุจดัการภยัพบิตัติ�าบล ซึง่เป็น

ผลมาจากเหตุการณ์ทีผ่า่นมา เพราะเมือ่ก่อนยงัไมม่กีารจดัตัง้กองทนุดงักลา่วไว ้และเมือ่

เกดิปญัหาน�้ญัหาน�้ั าญหาน�้าญหาน�้ ทว่มฉบัพลนัขึน้ เมือ่ไมม่ทีนุส�ารอง สง่ผลต่อการเบกิจา่ยงบประมาณในการ

ด�าเนินงานในบางเรือ่ง ทีต่อ้งการความรวดเรว็ เพราะหากรองบประมาณจากทางการ ซึง่

มขี ัน้ตอนทีม่าก จะท�าใหเ้กดิความลา่ชา้ในการบรหิารจดัการ ดงันัน้จงึมกีารเรยีกประชมุ

ชาวบา้นเพือ่ชีแ้จงท�าความเขา้ใจถงึทีม่า วตัถุประสงคแ์ละความเป็นการจดัตัง้กองทุนฯ 

เพือ่ชว่ยผูป้ระสบภยั

6. เทศบาลนครนครศรธีรรมราช (น�าโดยนายกเชาวน์วศั เสนพงศ)์ รว่มกบัส�านกั

ชลประทานที ่15 ท�าการขดุลอกคลอง 5 สายหลกั ไดแ้ก ่คลองทา่ซกั คลองนครน้อย คลอง

ปา่เหลา้ คลองสวนหลวง และคลองคพูาย เพือ่ชว่ยใหน้�้าาเหลา้ คลองสวนหลวง และคลองคพูาย เพือ่ชว่ยใหน้�้าาเหลา้ คลองสวนหลวง และคลองคพูาย เพือ่ชว่ยใหน้�้ ระบายออกจากตวัเทศบาลนคร

นครศรธีรรมราชไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเรว็ นบัเป็นการเตรยีมพรอ้มรบัภยัในภาวะปกต ิ

อกีทัง้มกีารตดิตัง้ไมว้ดัระดบัน�้าอกีทัง้มกีารตดิตัง้ไมว้ดัระดบัน�้าอกีทัง้มกีารตดิตัง้ไมว้ดัระดบัน�้  (Staff Gauge) ในคลอง 5 สายหลกัเพือ่ใชใ้นการเตอืน

ภยัและตดิตามสภาพน�้ภยัและตดิตามสภาพน�้ภยัและตดิตามสภาพน�้ภยัและตดิตามสภาพน�้ภยัและตดิตามสภาพน�้าภยัและตดิตามสภาพน�้าภยัและตดิตามสภาพน�้ ในพืน้ทีเ่ทศบาลนครนครศรธีรรมราช และการมรีถประชาสมัพนัธ์ในพืน้ทีเ่ทศบาลนครนครศรธีรรมราช และการมรีถประชาสมัพนัธ์ในพืน้ทีเ่ทศบาลนครนครศรธีรรมราช และการมรีถประชาสมัพนัธ์ในพืน้ทีเ่ทศบาลนครนครศรธีรรมราช และการมรีถประชาสมัพนัธ์ในพืน้ทีเ่ทศบาลนครนครศรธีรรมราช และการมรีถประชาสมัพนัธ์

คอยประกาศเตอืนภยัใหช้าวบา้นอพยพขา้วของในขณะภยัใกลจ้ะมา นบัเป็นมาตรการทีใ่ช้

อยา่งเหมาะสมเมือ่เกดิภยัแลว้  

7. กรมทรพัยากรน�้า7. กรมทรพัยากรน�้า7. กรมทรพัยากรน�้  และกรมทรพัยากรธรณ ีด�าเนินการตดิตัง้ระบบเตอืนภยัลว่ง

หน้า (Early Warning) เพือ่เตอืนภยัส�าหรบัหมูบ่า้นทีต่ ัง้อยูใ่นพืน้ทีเ่สีย่งภยั รวมถงึการจดั

ใหม้มีสิเตอรเ์ตอืนภยัประจ�าพืน้ทีท่ีป่ระสบภยั

8. เครอืขา่ยลุม่น�้า8. เครอืขา่ยลุม่น�้า8. เครอืขา่ยลุม่น�้ คลองทา่แพ น�าโดยนายกเทศบาลเมอืงปากพนูไดด้�าเนินโครงการ

ศกึษาระบบนิเวศน์ของลุ่มน�้าศกึษาระบบนิเวศน์ของลุ่มน�้าศกึษาระบบนิเวศน์ของลุ่มน�้ คลองท่าแพ โดยใหน้ักเรยีนในพืน้ทีป่ฏบิตักิารเป็นนักสบื

สายน�้าสายน�้าสายน�้ ท�าการศกึษาสภาพล�าคลอง รวมถงึท�าการตรวจวดัอุณหภมู ิ และคณุภาพน�้าการตรวจวดัอุณหภมู ิ และคณุภาพน�้าการตรวจวดัอุณหภมู ิ และคณุภาพน�้  ฯลฯ 

และไดจ้ดัท�าเป็นภาพแสดงถงึความสมัพนัธข์องสายน�้าเป็นภาพแสดงถงึความสมัพนัธข์องสายน�้าเป็นภาพแสดงถงึความสมัพนัธข์องสายน�้ กบัวถิชีวีติความเป็นอยูข่องคนใน

พืน้ทีต่ ัง้แต่ตน้น�้าพืน้ทีต่ ัง้แต่ตน้น�้าพืน้ทีต่ ัง้แต่ตน้น�้  กลางน�้า กลางน�้า กลางน�้  และทา้ยน�้า และทา้ยน�้า และทา้ยน�้  จากการศกึษาดงักลา่วชว่ยท�าใหค้นในพืน้ทีลุ่ม่น�้าใหค้นในพืน้ทีลุ่ม่น�้าใหค้นในพืน้ทีลุ่ม่น�้

ตระหนกัถงึคณุคา่ของทรพัยากรน�้ตระหนกัถงึคณุคา่ของทรพัยากรน�้ตระหน ากัถงึคณุคา่ของทรพัยากรน�้ากัถงึคณุคา่ของทรพัยากรน�้ มากขึน้

9. มกีารจดัตัง้โครงการจดัท�าความพรอ้มเพือ่รบัมอืภยัพบิตั ิ (ป ัความพรอ้มเพือ่รบัมอืภยัพบิตั ิ (ป ัความพรอ้มเพือ่รบัมอืภยัพบิตั ิ (ปจจบุนัทีท่�จัจบุนัทีท่�ั าการตัง้

อยูท่ีอ่าคารวจิยัและบรกิารวชิาการ มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์) ท�าหน้าทีเ่ป็นหน่วยประสาน

ความรว่มมอืภาคสว่นทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่รว่มคดิ เพือ่การภยัพบิตัริะดบัพืน้ทีจ่งัหวดัและภาค

ใต ้โดยมกีารเสนอแนวคดิการจดัการภยัพบิตัแิบบมสีว่นรว่มไวห้ลากหลาย ในทีน้ี่ขอแสดง

เพยีง 1 โมเดล คอื แมงมมุ 8 ขา (ภาพ 9) โดยมหีลกัคดิวา่การจดัการไมใ่หเ้ป็นภยัพบิตัไิด้

ดว้ยความรว่มมอืของทกุภาคสว่นในสงัคม

10. องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดันครศรธีรรมราชรว่มกบักรมชลประทาน โดยส�านกั

ชลประทานที ่15 และนกัวชิาการในพืน้ที ่(ม.ทกัษณิ ม.สงขลานครนิทร ์และ ม.วลยัลกัษณ์) 

มแีนวคดิการใชพ้ลงังานทดแทน ไดแ้ก่ พลงังานลม และพลงังานแสงอาทติยเ์พือ่ใชใ้นการ

สบูน�้าสบูน�้าสบูน�้ ส�าส�าส� หรบัการชลประทานในพืน้ทีลุ่ม่น�้าหรบัการชลประทานในพืน้ทีลุ่ม่น�้าหรบัการชลประทานในพืน้ทีลุ่ม่น�้ ปากพนงัในชว่งฤดแูลง้แทนการใชพ้ลงังานไฟฟ้ปากพนงัในชว่งฤดแูลง้แทนการใชพ้ลงังานไฟฟ้ปากพนงัในชว่งฤดแูลง้แทนการใชพ้ลงังานไฟฟา
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การปรบัตวัต่การปรบัตวัต่การปรบัตวัตอการเปล่ียนแปลง
สภาพภมิูอากาศและภยัธรรมชาติในบริบทเชิงพืน้ท่ี

การปรบัตวัต่การปรบัตวัต่การปรบัตวัตอการเปล่ียนแปลง
สภาพภมิูอากาศและภยัธรรมชาติในบริบทเชิงพืน้ท่ี

ภาพ 9 : โมเดลแมงมมุ 8 ขาส�าภาพ 9 : โมเดลแมงมมุ 8 ขาส�าภาพ 9 : โมเดลแมงมมุ 8 ขาส� หรบัการจดัการภยัพิหรบัการจดัการภยัพิหรบัการจดัการภยัพบติับติับตัแบบมีส่แบบมีส่แบบมีสวนร่วม

11. มกีารประชมุหารอืการจดัตัง้เครอืขา่ยลุม่น�้า11. มกีารประชมุหารอืการจดัตัง้เครอืขา่ยลุม่น�้า11. มกีารประชมุหารอืการจดัตัง้เครอืขา่ยลุม่น�้ คลองเสาธง ซึง่มนีายอ�าเภอเมอืง

นครศรธีรรมราช (นายราชติ สดุพุม่) เป็นประธาน และไดป้ระชมุเพือ่คน้หาสภาพป ันครศรธีรรมราช (นายราชติ สดุพุม่) เป็นประธาน และไดป้ระชมุเพือ่คน้หาสภาพป ันครศรธีรรมราช (นายราชติ สดุพุม่) เป็นประธาน และไดป้ระชมุเพือ่คน้หาสภาพปญหา

และแนวทางแก้ไขของพื้นทีลุ่่มน�้าและแนวทางแก้ไขของพื้นทีลุ่่มน�้าและแนวทางแก้ไขของพื้นทีลุ่่มน�้ คลองเสาธง รวมถงึไดม้กีารจดัอบรมใหค้วามรูด้า้น

การเตอืนภยัน�้าการเตอืนภยัน�้าการเตอืนภยัน�้ ท่วมโดยโครงการวจิยัการวางแผนและการจดัการทรพัยากรน�้าท่วมโดยโครงการวจิยัการวางแผนและการจดัการทรพัยากรน�้าท่วมโดยโครงการวจิยัการวางแผนและการจดัการทรพัยากรน�้ จงัหวดั

นครศรธีรรมราชโดยการมสีว่นร่วม และการพยายามจดัตัง้มสิเตอรเ์ตอืนภยัลุ่มน�้านครศรธีรรมราชโดยการมสีว่นร่วม และการพยายามจดัตัง้มสิเตอรเ์ตอืนภยัลุ่มน�้านครศรธีรรมราชโดยการมสีว่นร่วม และการพยายามจดัตัง้มสิเตอรเ์ตอืนภยัลุ่มน�้ คลอง

เสาธง ทัง้ยงัไดร้บัความรว่มมอืจากส�านกัชลประทานที ่15 โครงการสง่น�้านกัชลประทานที ่15 โครงการสง่น�้านกัชลประทานที ่15 โครงการสง่น�้ และบ�ารงุรกัษา

นครศรธีรรมราช (โดยนายประเสรฐิ มหากจิ ผูอ้�านวยการโครงการฯ ในขณะนัน้) ท�าการ

ตดิตัง้ไมว้ดัระดบัน�้าตดิตัง้ไมว้ดัระดบัน�้าตดิตัง้ไมว้ดัระดบัน�้ ตามล�าคลองสายหลกัทีผ่า่นพืน้ทีช่มุชนทีส่�าคญั เพือ่ใชใ้นการเตอืนภยั

น�้าน�้าน�้ ทว่ม (ภาพ 10) ผลจากการด�าเนินการดงักลา่ว ท�าใหพ้ืน้ทีต่ระหนกัรู ้รุูเ้ทา่ทนัภยัพบิตั ิ

ลดความเสีย่งความเสยีหายและผลกระทบทีจ่ะไดร้บั 

ภาพ 10: การอบรมการเตือนภยัน�้ าภาพ 10: การอบรมการเตือนภยัน�้ าภาพ 10: การอบรมการเตือนภยัน�้ ท่วมและการติดตัง้ไม้วดัระดบัน�้ าดตัง้ไม้วดัระดบัน�้ าดตัง้ไม้วดัระดบัน�้ ตามล�าตามล�าตามล� คลอง

ของลุ่มน�้ ามน�้ ามน�้ คลองเสาธง

12. จากการด�าเนินโครงการวิจยัวิจยัการพฒันาระบบการวางแผนจดัการ

ทรพัยากรน�้าทรพัยากรน�้าทรพัยากรน�้ เพือ่ความมัน่คงของจงัหวดันครศรธีรรมราช และโครงการวจิยัการวางแผน

และการจดัการทรพัยากรน�้าและการจดัการทรพัยากรน�้าและการจดัการทรพัยากรน�้ จงัหวดันครศรธีรรมราชโดยการมสีว่นรว่ม โดยมหาวทิยาลยั

วลยัลกัษณ์ ภายใตก้ารสนับสนุนการวจิยัจากส�านักส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวจิยั 

(สกว.) ไดม้กีารด�าเนินการรว่มกบัชมุชนในพืน้ทีต่�าบลบางจาก ทา่ด ีทา่ซกั เขาแกว้ คลอง

น้อยและเทศบาลต�าบลลานสกา เน้นการเสรมิสรา้งศกัยภาพชุมชนในการบรหิารจดัการ

ทรพัยากรน�้าทรพัยากรน�้าทรพัยากรน�้ ในพืน้ที ่ชมุชนจะตอ้งมขีอ้มลูเป็นพืน้ฐานในการวางแผนและการตดัสนิใจใน

สถานการณ์ตา่งๆ ขอ้มลูจะตอ้งอยูท่ีช่มุชน ไมใ่ชน่กัวจิยัภายนอก และตอ้งมกีารปรบัขอ้มลู

ใหท้นัสมยัตลอดเวลา มทีมีงานหรอืบคุลากรทีเ่ขา้ใจและพรอ้มในการท�างาน ชมุชนไดเ้รยีน

รูโ้อกาสและขอ้จ�ากดัในพืน้ทีต่นเองในการจดัการทรพัยากรน�้ากดัในพืน้ทีต่นเองในการจดัการทรพัยากรน�้ากดัในพืน้ทีต่นเองในการจดัการทรพัยากรน�้  อนัน�าไปสูค่วามรว่มมอืการ

บรหิารจดัการเชงิระบบลุม่น�้าบรหิารจดัการเชงิระบบลุม่น�้าบรหิารจดัการเชงิระบบลุม่น�้ แบบมสีว่นรว่มในอนาคต (ภาพ 11)
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ภาพ 11 : การด�าภาพ 11 : การด�าภาพ 11 : การด� เนินการวิจยัการจดัการทรพัยากรน�้ าจยัการจดัการทรพัยากรน�้ าจยัการจดัการทรพัยากรน�้ ร่วมกบันักวิวมกบันักวิวมกบันักวจยัชมุชน

13. การใชภ้มูปิ ั13. การใชภ้มูปิ ั13. การใชภ้มูปิญญาทอ้งถิน่ของชาวบา้น ต.คลองน้อย ในการสรา้งประตปูญัญาทอ้งถิน่ของชาวบา้น ต.คลองน้อย ในการสรา้งประตปูั ้ญญาทอ้งถิน่ของชาวบา้น ต.คลองน้อย ในการสรา้งประตปู้ญญาทอ้งถิน่ของชาวบา้น ต.คลองน้อย ในการสรา้งประตปูองกนั

น�้าน�้าน�้ เคม็รกุล�้าเคม็รกุล�้าเคม็รกุล�้ เขา้มาในพืน้ที ่(ภาพ 12) ผลจาการด�าเนินการดงักลา่วพบวา่สามารถประหยดั

งบประมาณทีต่อ้งใชก้่อสรา้งประตปู้งบประมาณทีต่อ้งใชก้่อสรา้งประตปู้งบประมาณทีต่อ้งใชก้่อสรา้งประตปูองกนัน�้าองกนัน�้าองกนัน�้ เคม็อยา่งมาก

ภาพ 12 : ภมิูปัญญาท้องถิ ่ปัญญาท้องถิ ่ปัญญาท้องถนของชาวบา้น ต.คลองน้อย ในการสรา้งประตปู้องกนัน�้ิน่ของชาวบา้น ต.คลองน้อย ในการสรา้งประตปู้องกนัน�้ิ ่ านของชาวบา้น ต.คลองน้อย ในการสรา้งประตปู้องกนัน�้ านของชาวบา้น ต.คลองน้อย ในการสรา้งประตปู้องกนัน�้

14. ความสนใจของประชาชนในการตดิตามขา่วสารดา้นพยากรณ์อากาศมมีากขึน้

อยา่งเหน็ไดช้ดัทัง้จากทางวทิย ุโทรทศัน์ และทางสือ่ออนไลน์ ตวัอยา่ง website ทีส่ามารถ

เขา้ไปตดิตามสภาวะอากาศและสถานการณ์น�้าเขา้ไปตดิตามสภาวะอากาศและสถานการณ์น�้าเขา้ไปตดิตามสภาวะอากาศและสถานการณ์น�้  ไดแ้ก่

- สถาบนัสารสนเทศทรพัยากรน�้- สถาบนัสารสนเทศทรพัยากรน�้- สถาบ านัสารสนเทศทรพัยากรน�้านัสารสนเทศทรพัยากรน�้ และการเกษตร (องคก์ารมหาชน) 

             http://www.haii.or.th/             http://www.haii.or.th/

- กรมอุตุนิยมวทิยา http://www.tmd.go.th/index.php- กรมอุตุนิยมวทิยา http://www.tmd.go.th/index.php- กรมอ

- ส�านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ (องคก์ารมหาชน) 

              http://flood.gistda.or.th/              http://flood.gistda.or.th/

- กรมทรพัยากรน�้- กรมทรพัยากรน�้- กรมทร าพัยากรน�้าพัยากรน�้  http://mekhala.dwr.go.th/main/

- ส�านกัชลประทานที ่15 http://www.om15.com/2012/

http://flood.gistda.or.th/
http://www.om15.com/2012/
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http://thaingo.org/web/2011/09/06/<0E0A><0E38><0E21><0E0A><0E19><0E0A><0E32><0E22><0E1D><0E31><0E48><0E07>-<0E1B><0E23><0E30><0E2A><0E1A><0E01><0E32><0E23><0E13><0E4C>/
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การปลกูขา้วและยางพาราได ้(Feintrenie et al., 2011) สง่ผลใหพ้ืน้ทีป่ลกูขา้วมแีนวโน้ม

ลดลง นอกจากน้ีภาคใตย้งัเป็นแหลง่ปลกูไมผ้ลเศรษฐกจิทีส่�าคญั ไดแ้ก่ ทเุรยีน ลองกอง 

มงัคดุและเงาะ เป็นตน้ 

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภมูผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอากาศต่อภาคการเกษตร

จากสภาวะความแปรปรวนและการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศในประเทศไทย กลุ่ม

งานวจิยัดา้นการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศและระบบนิเวศ (2552) รายงานวา่ ในรอบ 

24 ปีทีผ่า่นมา (พ.ศ. 2538-2551) ประเทศไทยไดม้นี�้า24 ปีทีผ่า่นมา (พ.ศ. 2538-2551) ประเทศไทยไดม้นี�้า24 ปีทีผ่า่นมา (พ.ศ. 2538-2551) ประเทศไทยไดม้นี�้ ทว่มหลายครัง้ และหลงั พ.ศ. 2538 

มแีนวโน้มของความถีแ่ละความรนุแรงเพิม่มากขึน้ และเมือ่วเิคราะหว์กิฤตของภยัแลง้และ

อุทกภยั ในชว่ง พ.ศ. 2548-2550 พบวา่ภยัแลง้และอุทกภยัเกดิขึน้ทกุภาคในประเทศไทย 

เช่นเดยีวกบัธนาคารพฒันาเอเชยี (2552) ไดร้ายงานว่าเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้เป็น

ภมูภิาคทีเ่ปราะบางทีส่ดุแหง่หน่ึงของโลกต่อผลกระทบการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 

เพราะมพีืน้ทีแ่นวชายฝ ั ่
ภมูภิาคทีเ่ปราะบางทีส่ดุแหง่หน่ึงของโลกต่อผลกระทบการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 

ั ่
ภมูภิาคทีเ่ปราะบางทีส่ดุแหง่หน่ึงของโลกต่อผลกระทบการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 

เพราะมพีืน้ทีแ่นวชายฝ ั ่เพราะมพีืน้ทีแ่นวชายฝงยาวและสภาพเศรษฐกจิทีพ่ึง่พงิเกษตรกรรม ส�ัง่ยาวและสภาพเศรษฐกจิทีพ่ึง่พงิเกษตรกรรม ส�ั ่ าหรบัในพืน้ที่

ภาคใต ้ศนูยเ์ครอืขา่ยงานวเิคราะหว์จิยัและฝึกอบรมการเปลีย่นแปลงของโลกแหง่ภมูภิาค

เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้(2553) ไดร้ะบุวา่จดัอยูใ่นกลุม่ทีต่กอยูใ่นภาวะเสีย่งคอ่นขา้งมาก 

เพราะทีผ่า่นมาพืน้ทีช่ายฝ ั ่
เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้(2553) ไดร้ะบุวา่จดัอยูใ่นกลุม่ทีต่กอยูใ่นภาวะเสีย่งคอ่นขา้งมาก 

ั ่
เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้(2553) ไดร้ะบุวา่จดัอยูใ่นกลุม่ทีต่กอยูใ่นภาวะเสีย่งคอ่นขา้งมาก 

เพราะทีผ่า่นมาพืน้ทีช่ายฝ ั ่เพราะทีผ่า่นมาพืน้ทีช่ายฝงมคีวามลอ่แหลมและเปราะบางต่อผลกระทบจากสภาวะความ

แปรปรวนของอากาศสงูมาก ในประเดน็ของกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบเกษตรและการ

ผลติพชืเศรษฐกจิ อรรถชยั (2554) อธบิายวา่พชืแต่ละชนิด มคีวามออ่นไหวต่อการเปิด

รบัต่อปจัจยัทางดา้นภูมอิากาศต่างๆ ขึน้กบักระบวนการทางสรรีวทิยาของพชืนัน้ๆ ซึง่จัจยัทางดา้นภูมอิากาศต่างๆ ขึน้กบักระบวนการทางสรรีวทิยาของพชืนัน้ๆ ซึง่ั

ท�าใหพ้ชืแต่ละชนิดมคีวามเสีย่งต่อภมูอิากาศทีแ่ตกต่างกนัในอนาคต  

ยางพาราพชืเศรษฐกจิหลกัของภาคใต ้ในชว่ง 5 ปีทีผ่า่นมา พบวา่ ผลกระทบของ

ความแปรปรวนของภมูอิากาศสง่ผลใหผ้ลผลติมแีนวโน้มลดลง (ภาพ 13) เน่ืองจากปรมิาณ

ฝนรายปีทีม่แีนวโน้มเพิม่ขึน้ สง่ผลใหว้นักรดียางลดลง (Sdoodee and Rongsawat, 2012) 

นอกจากน้ี พบวา่มคีวามรนุแรงของพาย ุดงัเชน่ในปี พ.ศ. 2553 พายดุเีพรสชัน่เกดิขึน้ใน

ภาคใตเ้มือ่เดอืนพฤศจกิายน สง่ผลใหต้น้ยางโคน่ลม้เสยีหาย และมนี�้าภาคใตเ้มือ่เดอืนพฤศจกิายน สง่ผลใหต้น้ยางโคน่ลม้เสยีหาย และมนี�้าภาคใตเ้มือ่เดอืนพฤศจกิายน สง่ผลใหต้น้ยางโคน่ลม้เสยีหาย และมนี�้ ทว่มขงัครอบคลุม

พืน้ทีป่ระมาณ 1.5 แสนไร ่(ส�านกังานกองทนุสงเคราะหก์ารท�าสวนยาง, 2553) จนสง่ผล

ใหผ้ลผลติลดลงอยา่งต่อเน่ือง นอกจากน้ี Kositsup และคณะ (2007) ไดร้ายงานวา่อุณหภมูิ

ทีส่งูเกนิ 38 องศาเซลเซยีส มผีลกระทบต่อสรรีวทิยาของตน้ยางพาราดว้ย คอืท�าใหอ้ตัรา

การสงัเคราะหแ์สงของใบยางพาราลดลง

ภาพ 13 : ปริภาพ 13 : ปริภาพ 13 : ปรมาณน�้ ามาณน�้ ามาณน�้ ฝนรายปี (ก) ผลผลิฝนรายปี (ก) ผลผลิฝนรายปี (ก) ผลผลตยางรวม (×10 5 ตนั)  (ข) และผลผลิตยางรวม (×10 5 ตนั)  (ข) และผลผลิตยางรวม (×10 5 ตนั)  (ข) และผลผลตยางเฉลีย่ 

(กก. เฮกตาร ์-1 ปี -1) (ค) ในจงัหวดัสงขลา ตัง้แต-1) (ค) ในจงัหวดัสงขลา ตัง้แต-1 ่) (ค) ในจงัหวดัสงขลา ตัง้แต่) (ค) ในจงัหวดัสงขลา ตัง้แตปี พ.ศ. 2549 - 2553

นอกจากน้ีฤดกูาลทีผ่ดิปกต ิเชน่ มฝีนตกในชว่งฤดรูอ้น สง่ผลใหต้น้ยางพารามกีาร

พฒันาผดิปกต ิคอืออกดอกน้อยและดอกรว่ง ท�าใหไ้มต่ดิเมลด็ดงัทีพ่บในจงัหวดัสงขลา ปี 

พ.ศ. 2554 ซึง่สง่ผลกระทบตอ่เกษตรกรทีผ่ลติตน้พนัธุย์างหรอืวสัดปุลกู เกษตรกรตอ้งน�า

เมลด็มาจากภาคอสีานเพือ่เพาะเป็นตน้กลา้ นอกจากน้ีฝนทีต่กเป็นชว่งๆในฤดรูอ้น ท�เมลด็มาจากภาคอสีานเพือ่เพาะเป็นตน้กลา้ นอกจากน้ีฝนทีต่กเป็นชว่งๆในฤดรูอ้น ท�เมล าให้

เกดิโรคระบาด เชน่ โรคราแป้เกดิโรคระบาด เชน่ โรคราแป้เกดิโรคระบาด เชน่ โรคราแปงและท�าใหใ้บออ่นรว่งหลายครัง้ สง่ผลใหว้นัเริม่เปิดกรดีตอ้ง

ลา่ชา้ออกไป 1-2 เดอืน ท�าใหว้นักรดีลดลงอยา่งมนียัส�าคญัและผลผลติน�้าคญัและผลผลติน�้าคญัและผลผลติน�้ ยางในรอบปีลด

ลงไปดว้ย 
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ส�าหรบัไมผ้ลเศรษฐกจิของภาคใตไ้ดร้บัผลกระทบจากความแปรปรวนของสภาพ

ภมูอิากาศ คอืท�าใหก้ารพฒันาในรอบปี (Phenological Development) ผดิปกต ิจากการ

บนัทกึขอ้มลูต่อเน่ืองการออกดอกตดิผลของลองกองและมงัคดุในจงัหวดัสงขลาชว่ง 10 ปี

ทีผ่า่นมา (พ.ศ. 2545-2554) พบวา่ ความแปรปรวนของการกระจายตวัน�้าทีผ่า่นมา (พ.ศ. 2545-2554) พบวา่ ความแปรปรวนของการกระจายตวัน�้าทีผ่า่นมา (พ.ศ. 2545-2554) พบวา่ ความแปรปรวนของการกระจายตวัน�้ ฝนท�าใหช้ว่งฤดู

รอ้นเปลีย่นแปลงอยา่งชดัเจน (ภาพ 14) จากเดมิซึง่มกีารออกดอกในชว่งฤดรูอ้นหรอืหลงั

จากฝนทิง้ชว่ง และเริม่ออกดอกในเดอืนมนีาคม ท�าใหเ้กบ็ผลผลติไดใ้นเดอืนกรกฎาคม-

สงิหาคม แต่พบวา่ความแปรปรวนของฝนท�าใหก้ารออกดอกเลือ่นออกไป ดงัเชน่ปี พ.ศ. 

2554 มกีารบานของดอกลองกองและมงัคดุในเดอืนสงิหาคม (ภาพ 15) และเกบ็ผลผลติ

ในเดอืนธนัวาคมซึง่มฝีนตกชกุท�าใหผ้ลผลติเสยีหายและเกดิอุทกภยั สอดคลอ้งกบัรายงาน

ของ Sdoodee (2007) ทีพ่บวา่ความแปรปรวนของภมูอิากาศสง่ผลใหผ้ลผลติและคณุภาพ

ของผลไมล้ดลงดว้ย ดงันัน้เกษตรกรตอ้งมกีารปรบัตวัอยา่งมากในการจดัการ ไมส่ามารถ

ใชว้ธิกีารจดัการสวนแบบเดมิ ในอนาคตการวเิคราะหข์อ้มลูโดยนกัวชิาการเพือ่พยากรณ์

การเปลีย่นแปลง จะชว่ยใหไ้ดแ้นวทางส�าหรบัเกษตรกรเพือ่การปรบัตวัภายใตส้ภาวะการ

เปลีย่นแปลงของภมูอิากาศในอนาคต และมขีอ้สงัเกตวา่การเปลีย่นแปลงของการกระจาย

ตวัของฝนจะไปคลา้ยคลงึกบัทางมาเลเซยีและอนิโดนีเซยี หรอืภมูอิากาศมลีกัษณะทีข่ยบั

ขึน้มาในละตจิดูทีส่งูขึน้ อยา่งไรกต็ามสภาวะความแหง้แลง้อาจจะเกดิขึน้ได ้ดงัทีป่รากฏ

ในปี พ.ศ. 2553 ในชว่งครึง่ปีแรกทีฝ่นทิง้ชว่งยาวนาน ท�าใหต้น้ไมผ้ลแหง้ตายจ�านวนมาก

เพราะขาดน�้  ดงันัน้เกษตรกรอาจจะเผชญิกบัความเสีย่งสภาวะอากาศทีร่นุแรง (Extreme 

Weather) อนัเน่ืองมาจากความแหง้แลง้หรอือุทกภยัทีร่นุแรงไดใ้นอนาคต

ภาพ 14 : ปริภาพ 14 : ปริภาพ 14 : ปรมาณน�้ ามาณน�้ ามาณน�้ ฝน (     ) และการระเหยน�้ า(     ) และการระเหยน�้ า(     ) และการระเหยน�้ (      ) รายเดือน ตัง้แต่(      ) รายเดือน ตัง้แต่(      ) รายเดือน ตัง้แตปี พ.ศ. 2545 - 2554 

ข้อมลูจากสถานีตรวจอากาศเกษตรคอหงส ์อ.หาดใหญ่ข้อมลูจากสถานีตรวจอากาศเกษตรคอหงส ์อ.หาดใหญ่ข้อมลูจากสถานีตรวจอากาศเกษตรคอหงส ์อ.หาดใหญ จ.สงขลา

เพราะขาดน�้าเพราะขาดน�้าเพราะขาดน�้  ดงันัน้เกษตรกรอาจจะเผชญิกบัความเสีย่งสภาวะอากาศทีร่นุแรง (Extreme 

Weather) อนัเน่ืองมาจากความแหง้แลง้หรอือุทกภยัทีร่นุแรงไดใ้นอนาคต

(     ) และการระเหยน�้ (      ) รายเดือน ตัง้แต
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ภาพ 15 : เดือนทีมี่การบานของดอกมงัคดุ (  ) และลองกอง (  ) ณ แปลงทดลองไม้ผล 

คณะทรพัยากรธรรมชาติคณะทรพัยากรธรรมชาติคณะทรพัยากรธรรมชาต มหาวิทยาลยัสงขลานคริทยาลยัสงขลานคริทยาลยัสงขลานครนทร ์อ.หาดใหญ่นทร ์อ.หาดใหญ่นทร ์อ.หาดใหญ จ.สงขลา ตัง้แต่ จ.สงขลา ตัง้แต่ ่ จ.สงขลา ตัง้แต่ จ.สงขลา ตัง้แตปี 

พ.ศ.2545 - 2554

นอกจากน้ีภาคใตจ้ดัวา่เป็นแหลง่ปลกูขา้วดว้ย แตผ่ลกระทบจากการเปลีย่นพืน้ที่

นาไปปลูกพชืเศรษฐกจิยนืตน้ พบว่าเป็นภาวะทีคุ่กคามต่อความมัน่คงทางอาหารของ

ภูมภิาค ยิง่ไปกวา่นัน้สภาวะโลกรอ้นสง่ผลกระทบต่อขา้วบางพนัธุท์ีม่คีวามอ่อนไหวต่อ

การเพิม่ขึน้ของอุณหภมู ิอุณหภมูทิีส่งูขึน้ท�าใหล้ะอองเกสรของขา้วเป็นหมนัสง่ผลใหเ้มลด็

ลบี นอกจากน้ีอุณหภมูสิงูขึน้จะเรง่การพฒันาของพชืและเกบ็เกีย่วเรว็จนท�าใหผ้ลผลติลด

ลงดว้ย (Craufurd and Wheeler, 2009) ดงันัน้ในอนาคตพนัธุพ์ชืทีป่รบัตวัต่ออุณหภมูทิี่

สงูขึน้จะมคีวามส�าคญั ซึง่เกษตรกรตอ้งมคีวามเขา้ใจเพือ่ใหส้ามารถปรบัตวัในการเลอืก

ปลกูพนัธุพ์ชืทีเ่หมาะสมภายใตส้ภาพภมูอิากาศทีเ่ปลีย่นแปลง

แนวทางการปรบัตวัของภาคการเกษตร

จากปรากฏการณ์ดงักลา่ว แสดงใหเ้หน็วา่ความแปรปรวนภมูอิากาศในภาคใตไ้ด้

สง่ผลกระทบตอ่ภาคการเกษตรอยา่งรนุแรงในภาพรวม เพราะกจิกรรมการเกษตรสว่นใหญ่

อาศยัฤดกูาลเป็นหลกั ดงันัน้เมือ่มกีารเปลีย่นแปลงฤดกูาล ยอ่มสง่ผลกระทบตอ่ผลผลติพชื

และปศุสตัว ์ ดงันัน้เกษตรกรและชมุชนตอ้งมกีารปรบัตวัเพือ่รบัมอืกบัการเปลีย่นแปลงที่

ก�าลงัเกดิขึน้น้ี โดยพจิารณาใหส้มัพนัธแ์ละเกือ้กลูกบักจิกรรมการพฒันาชนบทแบบยัง่ยนื 

ซึง่การรบัมอืการเปลีย่นแปลงอาจเป็นกจิกรรมเฉพาะอยา่ง เชน่ เกษตรกรเปลีย่นจากการ

ปลกูพชืชนิดหน่ึงเป็นอกีชนิดหน่ึง หรอือาจเป็นการเปลีย่นแปลงทัง้ระบบ เชน่ เปลีย่นวถิี

การผลติและการด�าเนินชวีติ และอาจมกีารปรบัตวัเป็นขัน้ตอน มกีารเรยีนรูป้ ัเนินชวีติ และอาจมกีารปรบัตวัเป็นขัน้ตอน มกีารเรยีนรูป้ ัเนินชวีติ และอาจมกีารปรบัตวัเป็นขัน้ตอน มกีารเรยีนรูป้จจยัเรือ่งการจัจยัเรือ่งการั

ประเมนิทางเลอืกในการรบัมอืและระดมทรพัยากรเพือ่การปรบัตวั รบัรูข้อ้มลูใหมท่ีจ่ะเป็น

ประโยชน์ต่อการปรบัตวั อย่างไรกต็ามการปรบัตวัของภาคเกษตรจ�าเป็นตอ้งไดร้บัการ

สนบัสนุนทางนโยบายจากภาครฐัจงึจะด�าเนินการไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

เอกสารอ้างอิง

กลุ่มงานวจิยัการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศและระบบนิเวศ. 2552. โดยการ

ประเมนิสภาวะความรนุแรงและผลกระทบจากอุทกภยัและภยัแลง้ในประเทศไทยอนัเนือ่ง

มาจากการเปลีย่นแปลงของสภาพภมูอิากาศโลก (ปี พ.ศ. 2551-2552). รายงานวจิยัฉบบั

สมบรูณ์ศนูยว์จิยัและฝึกอบรมดา้นสิง่แวดลอ้ม กรมสง่เสรมิคณุภาพสิง่แวดลอ้ม

ธนาคารพฒันาเอเชีย. 2552. เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการเปลีย่นแปลงสภาพ

ภูมอิากาศในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้: ภาพรวมของภูมภิาค ส�านักงานผูแ้ทนประจ�า

ประเทศไทย ธนาคารพฒันาเอเชยี เขตปทมุวนั กรงุเทพฯ

ศูนย์เครือข่ายงานวิเคราะห์วิจยัและฝึกอบรมการเปลีย่นแปลงของโลกแห่ง

ภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต.้ 2553. การสรา้งขดีความสามารถของชมุชนในการรบัมอื

ภาพ 15 : เดือนทีมี่การบานของดอกมงัคดุ (  ) และลองกอง (  ) ณ แปลงทดลองไม้ผล ภาพ 15 : เดือนทีมี่การบานของดอกมงัคดุ (  ) และลองกอง (  ) ณ แปลงทดลองไม้ผล 
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ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศและความเสีย่งในอนาคต จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั

ส�านักงานกองทุนสงเคราะห์การท�าสวนยาง. 2553. พื้นทีส่วนยางพาราทีไ่ด้

รบัความเสยีหายจากวาตภยัและอุทกภยัในภาคใต้ของประเทศไทย ส�านักงานกองทุน

สงเคราะหก์ารท�าสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อรรถชยั จนิตะเวช. 2554. ความเสีย่งและความเปราะบางของระบบและภาคสว่น

ทางเศรษฐกจิ: การสงัเคราะหแ์ละประมวลสถานภาพองคค์วามรูด้า้นการเปลีย่นแปลง

ภมูอิากาศของประเทศไทยครัง้ที ่1: องคค์วามรูด้า้นผลกระทบ ความลอ่แหลมและการปรบั

ตวั. คณะท�างานกลุม่ที ่2 ส�านกังานกองทนุสนบัสนุนการวจิยั, อานนท ์สนิทวงศ ์ณ อยธุยา 
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เกษตรกรชาวสวนผลไม้ - ชาวนาในจังหวัดนครศรีธรรมราช

ต่อการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

      ณรงค์ คงมาก

โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการการจับความรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง

ส�าส�าส� นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

นอกจากการต่อสูก้บัสภาวะการทางการตลาดและราคาไมผ้ลและขา้วเปลอืกที่

ไรเ้สถยีรภาพตลอดระยะเวลายาวนานแลว้ ในชว่ง 3  ปีทีผ่า่นมา (พ.ศ. 2553 – 2555 )  

ชาวสวนผลไมแ้ละชาวนาจงัหวดันครศรธีรรมราชยงัเผชญิกบัสภาวะการเปลีย่นแปลงของ

ภมูอิากาศทีไ่มเ่คยพานพบมาก่อน  อยา่งกรณ ี “ภยัพบิตัจิากน�้าภมูอิากาศทีไ่มเ่คยพานพบมาก่อน  อยา่งกรณ ี “ภยัพบิตัจิากน�้าภมูอิากาศทีไ่มเ่คยพานพบมาก่อน  อยา่งกรณ ี “ภยัพบิตัจิากน�้ ทว่ม ดนิถลม่ในฤดรูอ้น 

เมือ่ปลายเดอืนมนีาคมถงึตน้เดอืนเมษายน พ.ศ. 2554”  สง่ผลใหก้ารวางแผนการผลติของ

ชาวสวนผลไมแ้ละชาวนาตอ้งพบกบัโจทยท์ีต่อ้งแกย้ากยิง่ขึน้  ประกอบกบัราคายางพารา

และปาลม์น�้าและปาลม์น�้าและปาลม์น�้ มนั  ในชว่ง 5 ปีทีผ่า่นมามเีสถยีรภาพดา้นการตลาดและราคามากขึน้ ท�าให้

ผลตอบแทนต่อไรม่ากกวา่การท�าสวนผลไมแ้ละการท�านา ยิง่สง่ผลใหช้าวสวนผลไมแ้ละ
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ชาวนาในจงัหวดันครศรธีรรมราชจ�านวนมากตดัสนิใจโคน่ไมผ้ลและปรบัเปลีย่นทีน่า หนั

ไปปลกูยางพาราและปาลม์น�้าไปปลกูยางพาราและปาลม์น�้าไปปลกูยางพาราและปาลม์น�้ มนัแทน หรอืมกีารปลกูยางพาราแทรกในสวนผลไมเ้พิม่มาก

ขึน้เพือ่รอใหต้น้ยางพาราเจรญิเตบิโตระยะหนึ่งจงึจะตดัโคน่ไมผ้ลออกไป มกีารประมาณ

การในเวทปีระชมุของสมาคมชาวสวนมงัคดุ จงัหวดันครศรธีรรมราชในชว่ง 3 ปีทีผ่า่นมา 

( พ.ศ 2553 – 2555 ) พบวา่พืน้ทีส่วนผลไมล้ดลงและมกีารปลกูยางพาราแทรกลงในสวน

ไมน้่อยกวา่  8-10% ต่อปีของพืน้ทีส่วนผลไมท้ัง้หมด สว่นพืน้ทีน่าขา้ว อยา่งกรณตี�าบล

ขอนหาด อ�าเภอชะอวดและต�าบลบางจาก อ�าเภอเมอืง จงัหวดันครศรธีรรมราช พบวา่ถกู

แทนทีด่ว้ยสวนยางพาราและปาลม์น�้าแทนทีด่ว้ยสวนยางพาราและปาลม์น�้าแทนทีด่ว้ยสวนยางพาราและปาลม์น�้ มนัไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 30 ของพืน้ทีท่�านาทัง้หมด

ส�าหรบัชาวสวนผลไมท้ีต่ดัสนิใจ “ไม่โค่นไมผ้ลหรอืยงัไม่ปลูกยางพาราแทรก” 

และชาวนาทีย่งัยนืหยดัท�าอาชพีแบบเดมิ   จงึมคีวามทา้ทายอยา่งยิง่วา่จะมแีนวทางการ

รบัมอืกบัสภาพภูมอิากาศทีเ่ปลีย่นแปลงเช่นน้ีอย่างไร ซึ่งจากการสงัเกตและการแลก

เปลีย่นขอ้มลูของชาวสวนผลไมแ้ละชาวนาถงึป ัเปลีย่นขอ้มลูของชาวสวนผลไมแ้ละชาวนาถงึป ัเปลีย่นขอ้มลูของชาวสวนผลไมแ้ละชาวนาถงึปญหาทีเ่กดิขึน้จากการเปลีย่นแปลงสภาพญัหาทีเ่กดิขึน้จากการเปลีย่นแปลงสภาพั

ภมูอิากาศ จ�าแนกไดด้งัน้ี 

ชาวสวนมงัคดุ  เมือ่ฝนตกอยา่งต่อเน่ืองและมปีรมิาณน�้า  เมือ่ฝนตกอยา่งต่อเน่ืองและมปีรมิาณน�้า  เมือ่ฝนตกอยา่งต่อเน่ืองและมปีรมิาณน�้ ฝนมาก สง่ผลใหม้งัคดุ

มกีารต่อยอดตลอด ชว่งวนัฝนแลง้ หากมชีว่งเวลาทีเ่หมาะสมจะสง่ผลต่อการสรา้งภาวะ

ความเครยีดใหก้บัตน้มงัคดุซึง่จะโน้มน�าไปสูก่ารออกดอกไดด้ ีโดยระยะฝนทิง้ชว่งทีเ่หมาะ

สมใหม้งัคดุตดิดอก ไมค่วรน้อยกวา่ 30 – 40 วนั) และเมือ่ตดิดอก ตดิผลแลว้ ปรมิาณน�้าสมใหม้งัคดุตดิดอก ไมค่วรน้อยกวา่ 30 – 40 วนั) และเมือ่ตดิดอก ตดิผลแลว้ ปรมิาณน�้าสมใหม้งัคดุตดิดอก ไมค่วรน้อยกวา่ 30 – 40 วนั) และเมือ่ตดิดอก ตดิผลแลว้ ปรมิาณน�้

ฝนกไ็มค่วรมากเกนิไปเพราะจะท�ฝนกไ็มค่วรมากเกนิไปเพราะจะท�ฝนก าใหด้อกและผลรว่งหลน่  อยา่งในกรณชีว่งฤดรูอ้น พ.ศ. 

2554 (ปลายเดอืนมนีาคม – เมษายน ) ซึง่โดยปกตเิป็นชว่งฝนแลง้ แต่กลบัมฝีนตกหนกั

มากจนกระทัง่เกดิอุทกภยัทีส่่งผลต่อการตดิดอกออกผลของมงัคุดโดยตรง นอกจากน้ี

สวนมงัคดุทีต่ดิผลด ี แต่ฤดกูาลตดิผลลา่ชา้ออกไป ท�าใหต้อ้งเกบ็เกีย่วผลผลติในชว่งฤดู

ฝน (เดอืนตุลาคม – ธนัวาคม) ซึง่กพ็บว่ามจี�านวนวนัฝนตกและปรมิาณน�้านวนวนัฝนตกและปรมิาณน�้านวนวนัฝนตกและปรมิาณน�้ ฝนมากขึน้

เน่ืองจากอทิธพิลจากลมมรสมุตะวนัออกเฉยีงเหนือ   สง่ผลใหเ้กดิป ัเน่ืองจากอทิธพิลจากลมมรสมุตะวนัออกเฉยีงเหนือ   สง่ผลใหเ้กดิป ัเน่ืองจากอทิธพิลจากลมมรสมุตะวนัออกเฉยีงเหนือ   สง่ผลใหเ้กดิปญหากบัคณุภาพของ

ผลมงัคดุทีเ่รยีกวา่ “การเกดิเน้ือแกว้ยางไหล ”  จากตน้มงัคดุทีไ่ดร้บัปรมิาณน�้าผลมงัคดุทีเ่รยีกวา่ “การเกดิเน้ือแกว้ยางไหล ”  จากตน้มงัคดุทีไ่ดร้บัปรมิาณน�้าผลมงัคดุทีเ่รยีกวา่ “การเกดิเน้ือแกว้ยางไหล ”  จากตน้มงัคดุทีไ่ดร้บัปรมิาณน�้ ฝนมากเกนิ

สมดุล ท�าใหร้าคาผลผลติตกต�่าเพราะคณุภาพไมไ่ดม้าตรฐานการสง่ออกและการบรโิภค

ภายในประเทศ  จะเหน็วา่ ชาวสวนมงัคดุพบป ัภายในประเทศ  จะเหน็วา่ ชาวสวนมงัคดุพบป ัภายในประเทศ  จะเหน็วา่ ชาวสวนมงัคดุพบปญหา 2 ต่อ คอื   1) พลาดการใหผ้ลผลติญัหา 2 ต่อ คอื   1) พลาดการใหผ้ลผลติั

ในปีนัน้ๆไปเลย คอืมแีต่ยอดไมต่ดิดอกออกผล ยอ่มหมายถงึการขาดทุนจากการลงทุน

ดา้นการบ�ดา้นการบ�ดา้นการบ�ารงุรกัษาและปรงุรกัษาและปจัจยัการผลติทีใ่สล่งไป แต่ไมเ่กดิผลผลติ  และ  2) สวนทีต่ดิผล จจยัการผลติทีใ่สล่งไป แต่ไมเ่กดิผลผลติ  และ  2) สวนทีต่ดิผล จจยัการผลติทีใ่สล่งไป แต่ไมเ่กดิผลผลติ  และ  2) สวนทีต่ดิผล จจยัการผลติทีใ่สล่งไป แต่ไมเ่กดิผลผลติ  และ  2) สวนทีต่ดิผล จจยัการผลติทีใ่สล่งไป แต่ไมเ่กดิผลผลติ  และ  2) สวนทีต่ดิผล จจยัการผลติทีใ่สล่งไป แต่ไมเ่กดิผลผลติ  และ  2) สวนทีต่ดิผล จัจยัการผลติทีใ่สล่งไป แต่ไมเ่กดิผลผลติ  และ  2) สวนทีต่ดิผล ั

แต่ฤดกูาลลา่ออกไปนัน้สง่ผลใหม้งัคดุไปเกบ็เกีย่วในชว่งฤดฝูน กจ็ะไดผ้ลผลติทีค่ณุภาพแต่ฤดกูาลลา่ออกไปนัน้สง่ผลใหม้งัคดุไปเกบ็เกีย่วในชว่งฤดฝูน กจ็ะไดผ้ลผลติทีค่ณุภาพแต่ฤดกูาลลา่ออกไปนัน้สง่ผลใหม้งัคดุไปเกบ็เกีย่วในชว่งฤดฝูน กจ็ะไดผ้ลผลติทีค่ณุภาพแต่ฤดกูาลลา่ออกไปนัน้สง่ผลใหม้งัคดุไปเกบ็เกีย่วในชว่งฤดฝูน กจ็ะไดผ้ลผลติทีค่ณุภาพแต่ฤดกูาลลา่ออกไปนัน้สง่ผลใหม้งัคดุไปเกบ็เกีย่วในชว่งฤดฝูน กจ็ะไดผ้ลผลติทีค่ณุภาพ

ต�่า ไดร้าคาไมด่อีกีเชน่กนั  

ชาวสวนเงาะ  อาจโชคดกีวา่ชาวสวนมงัคดุ เพราะเงาะตอ้งการชว่งจ�านวนวนัฝน

ทิง้ชว่งเพือ่ใหต้น้เตรยีมความพรอ้มส�าหรบัการออกดอกออกผลน้อยกวา่มงัคดุ โดยตน้เงาะ

ตอ้งการชว่งฝนแลง้ตดิตอ่กนัประมาณ 15 – 20 วนั เพือ่ใหต้ดิดอก  และการตดิผลของเงาะ

งา่ยกวา่มงัคดุ  แต่กรณกีารท�าสวนเงาะนอกฤดทูีเ่กบ็เกีย่วในชว่งเดอืนตุลาคม – ธนัวาคม  

หลงัเกบ็เกีย่วผลผลติหมดในเดอืนมกราคมกจ็ะเริม่ตดัแต่งกิง่  หากมกีารตดัแต่งทรงพุม่ 

“แบบจดัหนกั” (หรอืทรงพุม่แบบเขากวาง ) เพือ่ใหช้ดุยอดออกพรอ้มกนั  เมือ่เงาะออก

ยอดชดุแรกในเดอืนกุมภาพนัธ ์ กจ็ะพบกบัชว่งฤดรูอ้นทีม่อุีณหภมูสิงูขึน้และแดดรอ้นจดั  

ตน้เงาะจะเผชญิกบัอาการ “กิง่และล�าตน้แตกอนัเน่ืองมาจากแสงแดดแผดเผารุนแรงซึง่

ท�าใหใ้บมปีรมิาณน้อย” และเมือ่เงาะตดิดอกในช่วงเขา้สูฤ่ดฝูนซึง่ล่าชา้กว่าฤดกูาลปกต ิใหใ้บมปีรมิาณน้อย” และเมือ่เงาะตดิดอกในช่วงเขา้สูฤ่ดฝูนซึง่ล่าชา้กว่าฤดกูาลปกต ิให

ดอกหรอืผลขนาดเลก็กจ็ะพบปญัหาเงาะผลด�าอนัเน่ืองมาจากเชือ้ราและเพลีย้ไฟระบาด

รนุแรง สง่ผลใหไ้ดเ้งาะคณุภาพต�่า อยูใ่นเกรดเงาะโรงงานราคาไมเ่กนิกโิลกรมัละ 10 บาท  

ขณะทีต่น้ทนุการผลติสงูขึน้จงึหนีไมพ่น้การพบกบัภาวะขาดทนุอกี  นอกจากน้ีปรมิาณฝน

ทีส่งูขึน้ ขณะทีจ่�านวนวนัฝนแลง้น้อยลงสง่ผลใหเ้งาะรว่งหล่นจ�านวนมาก  บางสวนรว่ง

มากกวา่รอ้ยละ 50 สง่ผลใหผ้ลผลติทีเ่กบ็เกีย่วได ้ลดลงกวา่รอ้ยละ 30 - 50 ยอ่มหมาย

ถงึรายไดท้ีล่ดลงดว้ย

ชาวนา ในพื้นที่ลุ่มน�้ าปากพนัง แหล่งผลิตข้าวที่ส�าคัญของภาคใต้  การ

เปลีย่นแปลงของฤดกูาล สง่ผลมากต่อการวางแผนการผลติเชน่กนั  ประกอบกบัมกีารท�า

นาทัง้ในระบบนาน�้นาทัง้ในระบบนาน�้นาท าัง้ในระบบนาน�้าัง้ในระบบนาน�้ ฝนและนาชลประทาน และเป็นวธิกีารท�านาแบบนาหวา่นน�้านาแบบนาหวา่นน�้านาแบบนาหวา่นน�้ ตมตอ้งการ

ใชน้�้าใชน้�้าใชน้�้ ในปรมิาณมาก เมือ่ท�านาพรอ้มๆกนัในทกุอ�าเภอ ปรมิาณน�้าเภอ ปรมิาณน�้าเภอ ปรมิาณน�้ จากแหลง่ธรรมชาตใิน

คลองปากพนงัและทะเลสาบสงขลา และน�้าคลองปากพนงัและทะเลสาบสงขลา และน�้าคลองปากพนงัและทะเลสาบสงขลา และน�้ จากอา่งเกบ็น�้าจากอา่งเกบ็น�้าจากอา่งเกบ็น�้ หว้ยน�้าหว้ยน�้าหว้ยน�้ ใส ( ตัง้อยูใ่นพืน้ทีต่น้น�้าใส ( ตัง้อยูใ่นพืน้ทีต่น้น�้าใส ( ตัง้อยูใ่นพืน้ทีต่น้น�้

ของลุม่น�้ของลุม่น�้ของลุ าม่น�้าม่น�้ ปากพนงั ความจปุระมาณ 90 ลา้นลกูบาศกเ์มตร  ) ไมเ่พยีงพอตอ้งพึง่น�้าปากพนงั ความจปุระมาณ 90 ลา้นลกูบาศกเ์มตร  ) ไมเ่พยีงพอตอ้งพึง่น�้าปากพนงั ความจปุระมาณ 90 ลา้นลกูบาศกเ์มตร  ) ไมเ่พยีงพอตอ้งพึง่น�้ ฝนมา

เสรมิดว้ย   โดยเฉพาะชาวนาทีท่�านาปรงัเมือ่สภาพอากาศเปลีย่นแปลง ฤดกูาลแปรเปลีย่น  

การวางแผนท�านาจะยากมากขึน้  เพราะตอ้งเผชญิกบั 2 สภาวะ คอื ฝนแลง้ขาดน�้านาจะยากมากขึน้  เพราะตอ้งเผชญิกบั 2 สภาวะ คอื ฝนแลง้ขาดน�้านาจะยากมากขึน้  เพราะตอ้งเผชญิกบั 2 สภาวะ คอื ฝนแลง้ขาดน�้ และ

น�้าน�้าน�้ ทว่มในหลายพืน้ที ่เมือ่ขา้วมอีายพุรอ้มเกบ็เกีย่ว  เกดิฝนตกลงมาอยา่งหนกั  คณุภาพ
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การปรบัตวัต่การปรบัตวัต่การปรบัตวัตอการเปล่ียนแปลง
สภาพภมิูอากาศและภยัธรรมชาติในบริบทเชิงพืน้ท่ี

การปรบัตวัต่การปรบัตวัต่การปรบัตวัตอการเปล่ียนแปลง
สภาพภมิูอากาศและภยัธรรมชาติในบริบทเชิงพืน้ท่ี

ขา้วเปลอืกกจ็ะต�่าลง เน่ืองจากขา้วเปลอืกมคีวามชืน้สงูและน�้าลง เน่ืองจากขา้วเปลอืกมคีวามชืน้สงูและน�้าลง เน่ืองจากขา้วเปลอืกมคีวามชืน้สงูและน�้ ทว่มจมผนืนา รถเกีย่วขา้ว

ลงท�าการเกีย่วไมไ่ด ้ และเมือ่เกบ็เกีย่วขา้วมาแลว้ยงัขาดแคลนเครือ่งอบเพือ่ลดความชืน้

ซึง่องคก์รชาวนาไมม่ ี  รฐักไ็มม่ใีหบ้รกิาร ชาวนาจงึไมม่ทีางเลอืกตอ้งขายขา้วเปลอืกทีม่ ี

ความชืน้สงู ( ความชืน้มากกวา่รอ้ยละ 15) ออกไปใหโ้รงสใีนราคาทีโ่รงสกี�าหนดต�่ากวา่

ราคาทีร่ฐัประกาศ   แต่มสีิง่ทีน่่าสงัเกตอยา่งมากในปี พ.ศ 2552 – 2554  เมือ่ภาครฐัมี

การประกาศขึน้ทะเบยีนชาวนา มรีะบบการชดเชยความเสยีหายจากภยัน�้าการประกาศขึน้ทะเบยีนชาวนา มรีะบบการชดเชยความเสยีหายจากภยัน�้าการประกาศขึน้ทะเบยีนชาวนา มรีะบบการชดเชยความเสยีหายจากภยัน�้ ทว่ม ภยัแลง้ไร่

ละ 5,000 บาทและนโยบายประกนัรายได ้ชาวนาสว่นหน่ึงกเ็ริม่เปลีย่นเป้ละ 5,000 บาทและนโยบายประกนัรายได ้ชาวนาสว่นหน่ึงกเ็ริม่เปลีย่นเป้ละ 5,000 บาทและนโยบายประกนัรายได ้ชาวนาสว่นหน่ึงกเ็ริม่เปลีย่นเปาหมายการท�านา

จากเป้าหมายการสรา้งรายไดจ้ากการขายผลผลติ  มาเป็นการหวงัรายไดจ้ากเงนิอุดหนุน 

2 กอ้นดงักลา่ว สง่ผลใหร้ะบบการพฒันาอาชพีการท�านาตกต�่าลง เน่ืองจากชาวนาไมห่วงั

ผลตอบแทนจากการขายผลผลติ แตห่วงัเงนิอุดหนุน/เงนิชดเชยจากรฐัมากกวา่  การพฒันา

ในเชงิการเพิม่ศกัยภาพ การเพิม่ประสทิธภิาพผลผลติต่อไร ่ และกระบวนการเรยีนรูเ้พือ่

พฒันาอาชพีท�านาอาจจะถดถอยลงอยา่งน่าวติกในอนาคต

การปรบัตวัเพ่ือรบัมือกบัการเปล่ียนแปลงสภาพภมูการปรบัตวัเพ่ือรบัมือกบัการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูการปรบัตวัเพ่ือรบัมือกบัการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอากาศ  

: กรณีชาวสวนมงัคดุ ชาวสวนเงาะ และชาวนา

จากสภาวะปญัหาดังกล่าวข้างต้น ชาวสวนผลไม้และชาวนา ในจังหวัดญัหาดังกล่าวข้างต้น ชาวสวนผลไม้และชาวนา ในจังหวัดั

นครศรธีรรมราช จงึเริม่พฒันากระบวนการผลติเพื่อรองรบักบัการเปลีย่นแปลงสภาพ    

ภมูอิากาศ ไดแ้ก่

1. ชาวสวนมงัคดุและสวนเงาะ ยอ้นหลงัไปประมาณ  5-10 ปี  นกัวชิาการในสาย

การผลติไมผ้ล  มกีารแบง่พืน้ทีท่�าสวนผลไมใ้นจงัหวดันครศรธีรรมราชแบง่เป็น 2 โซน คอื 

โซนพืน้ทีฝ่ ั ่โซนพืน้ทีฝ่ ั ่โซนพืน้ทีฝ่งตะวนัออกของจงัหวดั เชน่ อ.เมอืง  อ.ทา่ศาลา  อ.สชิล อ.นบพติ�า อ.พรหมครี ี

อ.ขนอม  เป็นตน้ ไดร้บัอทิธพิลจากลมมรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือโดยตรง มชีว่งฤดฝูน

ระหวา่งเดอืน กนัยายน – ธนัวาคม  มฝีนทิง้ชว่งในฤดรูอ้นระหวา่งเดอืนมนีาคม – เมษายน  

และพืน้ทีฝ่ ั ่
ระหวา่งเดอืน กนัยายน – ธนัวาคม  มฝีนทิง้ชว่งในฤดรูอ้นระหวา่งเดอืนมนีาคม – เมษายน  

ั ่
ระหวา่งเดอืน กนัยายน – ธนัวาคม  มฝีนทิง้ชว่งในฤดรูอ้นระหวา่งเดอืนมนีาคม – เมษายน  

และพืน้ทีฝ่ ั ่และพืน้ทีฝ่งตะวนัตกของจงัหวดั เชน่ อ.ชะอวด อ.จฬุาภรณ์ อ.รอ่นพบิลูย ์อ.ทุง่สง อ.ทุง่ใหญ่ ัง่ตะวนัตกของจงัหวดั เชน่ อ.ชะอวด อ.จฬุาภรณ์ อ.รอ่นพบิลูย ์อ.ทุง่สง อ.ทุง่ใหญ่ ั ่

อ.นาบอน อ.ฉวาง อ.ลานสกา เป็นตน้ ไดร้บัอทิธพิลจากลมมรสมุตะวนัออกเฉยีงเหนือและ

ลมมรสมุตะวนัออกเฉยีงใต ้ มชีว่งฤดฝูนระหวา่งเดอืนตุลาคม – ธนัวาคมเชน่เดยีวกนั  แต่

มรีะยะทีฝ่นทิง้ชว่ง 2 ครัง้  คอืครัง้แรกระหวา่งเดอืนมนีาคม – เมษายน เชน่เดยีวกบัฝ ั ่
ลมมรสมุตะวนัออกเฉยีงใต ้ มชีว่งฤดฝูนระหวา่งเดอืนตุลาคม – ธนัวาคมเชน่เดยีวกนั  แต่

ั ่
ลมมรสมุตะวนัออกเฉยีงใต ้ มชีว่งฤดฝูนระหวา่งเดอืนตุลาคม – ธนัวาคมเชน่เดยีวกนั  แต่

มรีะยะทีฝ่นทิง้ชว่ง 2 ครัง้  คอืครัง้แรกระหวา่งเดอืนมนีาคม – เมษายน เชน่เดยีวกบัฝ ั ่มรีะยะทีฝ่นทิง้ชว่ง 2 ครัง้  คอืครัง้แรกระหวา่งเดอืนมนีาคม – เมษายน เชน่เดยีวกบัฝง

ตะวนัออก  และครัง้ทีส่องระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – สงิหาคม จากกรณขีองพืน้ที ่2 โซน ตะวนัออก  และครัง้ทีส่องระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – สงิหาคม จากกรณขีองพืน้ที ่2 โซน ตะวนัออก  และครัง้ทีส่องระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – สงิหาคม จากกรณขีองพืน้ที ่2 โซน ตะวนัออก  และครัง้ทีส่องระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – สงิหาคม จากกรณขีองพืน้ที ่2 โซน ตะวนัออก  และครัง้ทีส่องระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – สงิหาคม จากกรณขีองพืน้ที ่2 โซน ตะวนัออก  และครัง้ทีส่องระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – สงิหาคม จากกรณขีองพืน้ที ่2 โซน ตะวนัออก  และครัง้ทีส่องระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – สงิหาคม จากกรณขีองพืน้ที ่2 โซน ตะวนัออก  และครัง้ทีส่องระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – สงิหาคม จากกรณขีองพืน้ที ่2 โซน ตะวนัออก  และครัง้ทีส่องระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – สงิหาคม จากกรณขีองพืน้ที ่2 โซน ตะวนัออก  และครัง้ทีส่องระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – สงิหาคม จากกรณขีองพืน้ที ่2 โซน ตะวนัออก  และครัง้ทีส่องระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – สงิหาคม จากกรณขีองพืน้ที ่2 โซน 

ในอดตี  ซึง่มปีรมิาณน�้ในอดตี  ซึง่มปีรมิาณน�้ในอดตี  ซึง่มปีรมิาณน�้าในอดตี  ซึง่มปีรมิาณน�้าในอดตี  ซึง่มปีรมิาณน�้ ฝนและจ�านวนวนัทีฝ่นทิง้ช่วงแตกต่างกนัในช่วงระหว่างเดอืน นวนวนัทีฝ่นทิง้ช่วงแตกต่างกนัในช่วงระหว่างเดอืน นวนวนัทีฝ่นทิง้ช่วงแตกต่างกนัในช่วงระหว่างเดอืน 

มถุินายน – สงิหาคมอยา่งชดัเจนนัน้  ท�าใหช้าวสวนมงัคดุและสวนเงาะในพืน้ทีต่ะวนัตก

ของจงัหวดัสามารถพฒันาการผลติมงัคดุและเงาะ “นอกฤด”ูได ้โดยการจดัการเตรยีมความ

พรอ้มของตน้ใหเ้หมาะสมกบัชว่งฤดกูาล ชว่งฝนตกและการจดัการระบบการใหน้�้าพรอ้มของตน้ใหเ้หมาะสมกบัชว่งฤดกูาล ชว่งฝนตกและการจดัการระบบการใหน้�้าพรอ้มของตน้ใหเ้หมาะสมกบัชว่งฤดกูาล ชว่งฝนตกและการจดัการระบบการใหน้�้    แต่ 

2 – 3 ปี ทีผ่า่นมา สภาวะการตกของฝนและฤดกูาลดงักลา่วขา้งตน้มกีารเปลีย่นแปลงไป  

การจดัการเตรยีมความพรอ้มของตน้เพือ่ใหส้อดรบักบัฤดกูาลท�าไดย้ากขึน้  ชาวสวนมงัคดุ

บงัคบัใหม้งัคดุออกนอกฤดยูากขึน้  และฤดกูาลปกตกิม็กีารเคลือ่นออกไปหรอืรน่เขา้มา  

ไมอ่ยูใ่นรปูแบบเดมิเฉกเชน่ในอดตี  ดงันัน้ “ความรู้และเทคน“ความรู้และเทคนิ“ความรู้และเทคนคพิเศษ” เพือ่การเตรยีม

ความพรอ้มของตน้เพื่อใหเ้กดิสภาวะเครยีดจากการขาดน�้าเพื่อชกัน�าใหม้งัคุดออกดอก  

เชน่ การใชเ้สน้ลวดมดัล�าตน้เพือ่ใหร้ะบบการดดูน�้าตน้เพือ่ใหร้ะบบการดดูน�้าตน้เพือ่ใหร้ะบบการดดูน�้ ลดลง การใชส้ารเคมหีรอืฮอรโ์มนเพือ่

ควบคมุการตดิดอกออกผล  การท�าสวนแบบยกรอ่งหรอืการขดุรอ่งครูะบายน�้าสวนแบบยกรอ่งหรอืการขดุรอ่งครูะบายน�้าสวนแบบยกรอ่งหรอืการขดุรอ่งครูะบายน�้ ในสวนให้

น�้าน�้าน�้ ระบายดขีึน้  และกลวธิตี่างๆเริม่มกีารศกึษาคน้ควา้พฒันามากขึน้ ขณะเดยีวกนัใน

ช่วงทีม่งัคุดตดิผลพรอ้มเกบ็เกีย่วแลว้  การพฒันาเทคนิคการคดัแยกมงัคุดคุณภาพดทีี่

ไมม่ปี ัไมม่ปี ัไมม่ปีญหาเน้ือแกว้ยางไหลออกจากมงัคดุทีม่ปีญัหาเน้ือแกว้ยางไหลออกจากมงัคดุทีม่ปีั ัญหาเน้ือแกว้ยางไหลออกจากมงัคดุทีม่ปี ัญหาเน้ือแกว้ยางไหลออกจากมงัคดุทีม่ปีญหากม็คีวามจ�าเป็นและความส�าคญัมาก

ขึน้  อยา่งการทดลองของสมาคมชาวสวนมงัคดุทีน่�ามงัคดุทีเ่กบ็เกีย่วในชว่งฝนตกมาแช่

น�้าน�้าน�้ เกลอืความเขม้ขน้รอ้ยละ 10 – 20  เพือ่คดัแยกคณุภาพแบบงา่ยๆ กลา่วคอื ผลมงัคดุ

คณุภาพด ีไมเ่ป็นเน้ือแกว้ยางไหลจะลอยน�้าคณุภาพด ีไมเ่ป็นเน้ือแกว้ยางไหลจะลอยน�้าคณุภาพด ีไมเ่ป็นเน้ือแกว้ยางไหลจะลอยน�้  สว่นผลมงัคดุคณุภาพไมด่จีะจมน�้า สว่นผลมงัคดุคณุภาพไมด่จีะจมน�้า สว่นผลมงัคดุคณุภาพไมด่จีะจมน�้  ถอืวา่มี

ความแมน่ย�าทีร่บัไดป้ระมาณรอ้ยละ 80 – 85 สง่ผลใหช้าวสวนและผูค้า้มงัคดุคณุภาพ

สามารถตกลงเงือ่นไขการซือ้ขายกนัได ้ โดยยอมรบัความเสีย่งรว่มของมงัคดุทีย่อมใหเ้ป็น

เน้ือแกว้ยางไหลไดไ้มเ่กนิอตัรารอ้ยละ 15  ของปรมิาณการสุม่ตรวจในแต่ละลอ็ตของการ

ซือ้ขาย  รวมทัง้การวจิยัและพฒันาการเพิม่ธาตุอาหารรองในกลุม่แคลเซยีมและแมกนีเซยีม

เพือ่ลดการเกดิสภาวะการเกดิเน้ือแกว้ยางไหล  และก�าลงัมกีารเสนอใหใ้ชเ้ทคโนโลยดีา้น

การส�ารวจขอ้มลูระยะไกล ( Remote Sensing:RS ) เขา้มาชว่ยการวางแผนการผลติและ

การตลาดไมผ้ล  โดยประมวลผลขอ้มลูจากภาพถ่ายดาวเทยีมพืน้ทีอ่�าเภอตา่งๆในจงัหวดั

นครศรธีรรมราชแต่ละเดอืนทีม่คีวามเสีย่ง  แปลคา่ความชืน้ในดนิชว่งต่างๆออกมาเพือ่

ประเมนิความเสีย่ง และโอกาสของการเกดิเน้ือแกว้ยางไหลในเชงิพืน้ทีท่ีผ่ลติมงัคดุ และ

ความเสีย่งของการเกดิโรคราแป้ความเสีย่งของการเกดิโรคราแป้ความเสีย่งของการเกดิโรคราแปงในเงาะโดยใชด้ชันีวดัความชืน้ในดนิ (ปรมิาณน�้างในเงาะโดยใชด้ชันีวดัความชืน้ในดนิ (ปรมิาณน�้างในเงาะโดยใชด้ชันีวดัความชืน้ในดนิ (ปรมิาณน�้ ในดนิในดนิในด
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การปรบัตวัต่การปรบัตวัต่การปรบัตวัตอการเปล่ียนแปลง
สภาพภมิูอากาศและภยัธรรมชาติในบริบทเชิงพืน้ท่ี

การปรบัตวัต่การปรบัตวัต่การปรบัตวัตอการเปล่ียนแปลง
สภาพภมิูอากาศและภยัธรรมชาติในบริบทเชิงพืน้ท่ี

อนัเน่ืองมาจากฝนตก ซึง่ตรวจวดัไดจ้ากเทคโนโลย ีRS ) น�าไปใชใ้นการวางแผนการ

ตลาด การประมาณการเพือ่ก�าหนดราคาและการเจรจาซือ้ขายลว่งหน้าต่อไป  รวมทัง้

โจทยก์ารวจิยัและพฒันาวธิกีารปลกูมงัคดุแบบยกรอ่ง  เทคนิคการตดัรากแกว้ตน้มงัคดุ

ก่อนปลกูเพือ่ใหร้ะบบรากของมงัคดุตืน้ควบคมุการดดูน�้าก่อนปลกูเพือ่ใหร้ะบบรากของมงัคดุตืน้ควบคมุการดดูน�้าก่อนปลกูเพือ่ใหร้ะบบรากของมงัคดุตืน้ควบคมุการดดูน�้ ไปเลีย้งล�าตน้ไดง้า่ยขึน้  ซึง่

กระบวนการเหลา่น้ีตอ้งอาศยังานวจิยัและพฒันาเชงิพืน้ทีอ่ยา่งบรูณาการมากขึน้ 

2. ชาวสวนเงาะ ดว้ยธรรมชาตขิองเงาะ การจดัการเพือ่ใหอ้อกดอกออกผลงา่ย

กวา่มงัคดุ หากมกีารจดัการระบบการใหน้�้ากวา่มงัคดุ หากมกีารจดัการระบบการใหน้�้ากวา่มงัคดุ หากมกีารจดัการระบบการใหน้�้   ระบบการระบายน�้า  ระบบการระบายน�้า  ระบบการระบายน�้ ในสวน   การตดัแต่ง

ทรงพุม่ใหเ้หมาะสม   การบ�ารงุรกัษาสวนอยา่งประณตีใหต้น้เงาะมคีวามสมบรูณ์  การ

บงัคบัใหเ้งาะออกนอกฤดยูงัอยูใ่นวสิยัทีส่ามารถควบคมุได ้ แมว้า่จะมคีวามเสีย่งสงูขึน้

เน่ืองจากสภาวะการกระทบแลง้ ( ฝนทิง้ชว่ง ) รน่และเคลือ่นเวลาออกไปจากเมือ่ 4 – 5 

ปีก่อน  และชาวสวนเงาะนอกฤดทูีห่วงัจะใหม้ผีลผลติออกสูต่ลาด จากผลผลติเฉพาะ

พืน้ทีข่องตนเอง ( อยา่งในกรณอี�าเภอชะอวด จงัหวดันครศรธีรรมราช ) ไมใ่หเ้กบ็เกีย่ว

พรอ้มกบัพืน้ทีอ่ืน่ๆ อยา่งพืน้ทีอ่�าเภอนาสาร จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ท�าไดย้ากขึน้  เชน่ 

ปลายปี 2554 – ตน้ปี 2555  เงาะนอกฤดขูองอ�าเภอชะอวด เกบ็เกีย่วพรอ้มกบั “เงาะ

เปลีย่นฤดจูากอ�าเภอนาสาร จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี แปลงเงาะในฤดขูองชาวสวนในอ�าเภอ

ชะอวด และแปลงเงาะเปลีย่นฤดจูากหลายอ�าเภอในจงัหวดัพทัลุง “ ซึง่ไมเ่คยเกดิขึน้มา

กอ่นในชว่ง 7 - 8  ปี ทีผ่า่นมา  ท�าใหเ้งาะนอกฤดขูองอ�าเภอชะอวด “ราคาไม“ราคาไม่“ราคาไมแรงอย่าง

ทกุปี”  ขณะทีช่าวสวนเงาะในอ�าเภอคลองทอ่ม  จงัหวดักระบี ่เงาะไมต่ดิดอกออกผล

มาตดิต่อกนั 2 ปี แลว้ ( 2553 – 2554 ) ดงันัน้แนวทางการพฒันาสวนเงาะในอนาคต  

ชาวสวนจ�าเป็นตอ้งเรยีนรูข้อ้มลูระยะเวลาชว่งการตดิดอกออกผลของพืน้ทีส่วนเงาะทัง้

ประเทศอยา่งเป็นระบบ เชน่  แหลง่ผลติพืน้ทีต่ะวนัออก ( แถบ จ.จนัทบุร ี จ.ระยอง

และ จ.ตราด )  แหลง่ผลติพืน้ทีจ่งัหวดัสรุาษฎรธ์านี  แหลง่ผลติพืน้ทีอ่�าเภอทา่วงัผา 

จงัหวดัน่าน  แหลง่ผลติพืน้ทีจ่งัหวดัเชยีงใหม ่ แหลง่ผลติพืน้ทีจ่งัหวดักาญจนบุรแีละ

สพุรรณบรุ ี แหลง่ผลติในอ�าเภอกนัทรลกัษณ์ อ�าเภอขขุนัธ ์จงัหวดัศรสีะเกษ แหลง่ผลติ

อ�าเภอชะอวด และอ�าเภอตา่งๆในจงัหวดันครศรธีรรมราช แหลง่ผลติในจงัหวดันราธวิาส 

ปตัตานี และยะลา เป็นตน้  เพือ่ใหส้ามารถปรบัเปลีย่นระยะเวลาการเตรยีมตน้เพือ่ให้ตัตานี และยะลา เป็นตน้  เพือ่ใหส้ามารถปรบัเปลีย่นระยะเวลาการเตรยีมตน้เพือ่ให้ั

เงาะตดิดอก ทิง้ชว่งหา่งจากแหลง่ผลติอืน่ๆอยา่งน้อย 1 – 2 เดอืน เชน่ ในชว่งเดอืน

กุมภาพนัธ ์– ตน้เดอืนเมษายนของทกุปี  ไมม่เีงาะออกสูต่ลาด  ซึง่หากวเิคราะหย์อ้น

กลบัไป หมายความวา่ เงาะตอ้งตดิดอกในเดอืนสงิหาคม – กนัยายน  ( เงาะใชร้ะยะกลบัไป หมายความวา่ เงาะตอ้งตดิดอกในเดอืนสงิหาคม – กนัยายน  ( เงาะใชร้ะยะกลบัไป หมายความวา่ เงาะตอ้งตดิดอกในเดอืนสงิหาคม – กนัยายน  ( เงาะใชร้ะยะกลบัไป หมายความวา่ เงาะตอ้งตดิดอกในเดอืนสงิหาคม – กนัยายน  ( เงาะใชร้ะยะกลบัไป หมายความวา่ เงาะตอ้งตดิดอกในเดอืนสงิหาคม – กนัยายน  ( เงาะใชร้ะยะกลบัไป หมายความวา่ เงาะตอ้งตดิดอกในเดอืนสงิหาคม – กนัยายน  ( เงาะใชร้ะยะกลบัไป หมายความวา่ เงาะตอ้งตดิดอกในเดอืนสงิหาคม – กนัยายน  ( เงาะใชร้ะยะกลบัไป หมายความวา่ เงาะตอ้งตดิดอกในเดอืนสงิหาคม – กนัยายน  ( เงาะใชร้ะยะกลบัไป หมายความวา่ เงาะตอ้งตดิดอกในเดอืนสงิหาคม – กนัยายน  ( เงาะใชร้ะยะ

เวลาราว 5 เดอืน ตัง้แต่ตดิดอก – เกบ็เกีย่ว ) และหมายถงึพืน้ทีก่ารผลติเงาะนัน้ตอ้งเวลาราว 5 เดอืน ตัง้แต่ตดิดอก – เกบ็เกีย่ว ) และหมายถงึพืน้ทีก่ารผลติเงาะนัน้ตอ้งเวลาราว 5 เดอืน ตัง้แต่ตดิดอก – เกบ็เกีย่ว ) และหมายถงึพืน้ทีก่ารผลติเงาะนัน้ตอ้งเวลาราว 5 เดอืน ตัง้แต่ตดิดอก – เกบ็เกีย่ว ) และหมายถงึพืน้ทีก่ารผลติเงาะนัน้ตอ้งเวลาราว 5 เดอืน ตัง้แต่ตดิดอก – เกบ็เกีย่ว ) และหมายถงึพืน้ทีก่ารผลติเงาะนัน้ตอ้ง

มชีว่งกระทบแลง้ ฝนทิง้ชว่ง ในเดอืนมถุินายน – กรกฎาคม และมแีหลง่น�้ามชีว่งกระทบแลง้ ฝนทิง้ชว่ง ในเดอืนมถุินายน – กรกฎาคม และมแีหลง่น�้ามชีว่งกระทบแลง้ ฝนทิง้ชว่ง ในเดอืนมถุินายน – กรกฎาคม และมแีหลง่น�้ เพยีงพอที่

จะใหก้บัตน้เงาะในชว่งฤดแูลง้   หากพืน้ทีผ่ลติเงาะในประเทศไทยมเีงือ่นไขดงักลา่ว

และมคีวามพรอ้มของตน้และปรมิาณฝนทีเ่หมาะสมกม็คีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะเหน็เงาะ

ออกสูต่ลาดในชว่งหลงัปีใหมแ่ละก่อนสงกรานต ์ ทัง้น้ีมเีงือ่นไขวา่ในชว่งเดอืนตุลาคม 

– พฤศจกิายน ปรมิาณฝนตอ้งไมต่กหนกัจนท�าใหผ้ลเงาะรว่งหลน่  (อยา่งทีช่าวสวน

เงาะอ�าเภอทา่วงัผา จงัหวดัน่าน  ประสบเมือ่ปี พ.ศ.2554 )

3. ชาวนา ในพืน้ทีลุ่ม่น�้า ในพืน้ทีลุ่ม่น�้า ในพืน้ทีลุ่ม่น�้ ปากพนงั จงัหวดันครศรธีรรมราช นอกเหนือจากกลุม่

ชาวนาทีต่ดัสนิใจปรบัเปลีย่นอาชพีเป็นสวนปาลม์และสวนยางพาราแลว้  ชาวนาทีย่งั

ยนืหยดัในอาชพีท�านา สงัเกตเหน็การปรบัเปลีย่นส�าคญัเพือ่รบัมอืกบัการเปลีย่นแปลง

สภาพภมูอิากาศหลายประการ ไดแ้ก่ การปรบัเปลีย่นพนัธุข์า้ว  โดยหนัมาฟ้ืนฟูการ

ผลติพนัธุข์า้วพืน้เมอืงมากขึน้ เชน่ ขา้วพนัธุส์งัขห์ยด ขา้วเลบ็นก ขา้วเฉี้ยง  ขา้วหอม

นิล  ขา้วเหนียวด�า เป็นตน้  การท�านาปีแทนการท�านาปรงั  ซึง่แมว้า่ผลผลติต่อไรจ่ะ

ไดน้้อยกวา่ขา้วพนัธุป์รบัปรงุ ( ขา้วนาปรงั ) แตก่ารตลาดกระแสรอง-ตลาดแบบเฉพาะ

กลุม่ (Niche Marketing) ดกีวา่ขา้วนาปรงั  และราคาขายขา้วเปลอืกสงูกวา่ขา้วนาปรงั

รอ้ยละ 70 – 80 เน่ืองจากมคีวามตอ้งการจากผูบ้รโิภคทีใ่สใ่จในสขุภาพมากขึน้  เมือ่

เปรยีบเทยีบ “รายเหลอื” ของครวัเรอืนชาวนาและความเสีย่งจากป ัเปรยีบเทยีบ “รายเหลอื” ของครวัเรอืนชาวนาและความเสีย่งจากป ัเปรยีบเทยีบ “รายเหลอื” ของครวัเรอืนชาวนาและความเสีย่งจากปญหาภยัแลง้/ภยั

น�้าน�้าน�้ ท่วมแลว้  โอกาสของขา้วพนัธุพ์ ืน้เมอืงก�าลงัจะกลบัมาอกีครัง้ ( แมจ้ะยงัไม่เป็น 

กระแสหลกั) ส�าหรบัชาวนาปรงัทีป่ลกูขา้วพนัธุป์รบัปรงุ ใหผ้ลผลติต่อไรส่งูนัน้  จ�าเป็น

ตอ้งมกีารสรา้งเครอืขา่ยกลุม่ผูใ้ชน้�้าตอ้งมกีารสรา้งเครอืขา่ยกลุม่ผูใ้ชน้�้าตอ้งมกีารสรา้งเครอืขา่ยกลุม่ผูใ้ชน้�้ ใหเ้ขม้แขง็มากขึน้ และวางแผนจดัสรรทรพัยากร

น�้าน�้าน�้ ทีม่อียู่อย่างจ�ากดัใหล้งตวัมากขึน้ โดยเฉพาะการเขา้มาร่วมบรหิารจดัการน�้ากดัใหล้งตวัมากขึน้ โดยเฉพาะการเขา้มาร่วมบรหิารจดัการน�้ากดัใหล้งตวัมากขึน้ โดยเฉพาะการเขา้มาร่วมบรหิารจดัการน�้ ของ

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่และการจดัท�าขอ้มลูบญัชนี�้าขอ้มลูบญัชนี�้าขอ้มลูบญัชนี�้ ทกุระดบัใหช้ดัเจน ตัง้แตร่ะดบั

แปลงนา ระดบัคลองสง่น�้าแปลงนา ระดบัคลองสง่น�้าแปลงนา ระดบัคลองสง่น�้ ชลประทาน คลองธรรมชาตใินลุม่น�้าชลประทาน คลองธรรมชาตใินลุม่น�้าชลประทาน คลองธรรมชาตใินลุม่น�้ ยอ่ยและลุม่น�้ายอ่ยและลุม่น�้ายอ่ยและลุม่น�้ ปากพนงั 

รวมทัง้การรว่มกนับรหิารระบบการเกบ็การปลอ่ยน�้ารวมทัง้การรว่มกนับรหิารระบบการเกบ็การปลอ่ยน�้ารวมทัง้การรว่มกนับรหิารระบบการเกบ็การปลอ่ยน�้ ของอ่างเกบ็น�้าของอ่างเกบ็น�้าของอ่างเกบ็น�้ หว้ยน�้าหว้ยน�้าหว้ยน�้ ใส อ�าเภอ

ปา่พะยอม จงัหวดัพทัลุง เพราะม ี“ผูใ้ชน้�้าาพะยอม จงัหวดัพทัลุง เพราะม ี“ผูใ้ชน้�้าาพะยอม จงัหวดัพทัลุง เพราะม ี“ผูใ้ชน้�้ ”เพิม่มากขึน้ทัง้มหาวทิยาลยัทกัษณิ  ชมุชน

เมอืงทีก่�าลงัเตบิโต ในพืน้ทีอ่�าเภอปา่พะยอม  จงัหวดัพทัลุง และกลุ่มท่องเทีย่วเชงิ

ผจญภยั การล่องแก่งในพืน้ทีต่�าบลลานขอ่ย อ�าเภอปา่พะยอม ( ผูป้ระกอบการทอ่ง
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การปรบัตวัต่การปรบัตวัต่การปรบัตวัตอการเปล่ียนแปลง
สภาพภมิูอากาศและภยัธรรมชาติในบริบทเชิงพืน้ท่ี

การปรบัตวัต่การปรบัตวัต่การปรบัตวัตอการเปล่ียนแปลง
สภาพภมิูอากาศและภยัธรรมชาติในบริบทเชิงพืน้ท่ี

เทีย่วตอ้งการใหอ่้างเกบ็น�้าเทีย่วตอ้งการใหอ่้างเกบ็น�้าเทีย่วตอ้งการใหอ่้างเกบ็น�้ ปลอ่ยน�้าปลอ่ยน�้าปลอ่ยน�้ ออกมาใชล้อ่งแกง่ ซึง่อาจเป็นความตอ้งการในหว้ง

เวลาทีต่รงกนัขา้มกบัเกษตรกรทีต่อ้งการเกบ็น�้าเวลาทีต่รงกนัขา้มกบัเกษตรกรทีต่อ้งการเกบ็น�้าเวลาทีต่รงกนัขา้มกบัเกษตรกรทีต่อ้งการเกบ็น�้ ไวใ้ชใ้นการเกษตร และการจดัการน�้าไวใ้ชใ้นการเกษตร และการจดัการน�้าไวใ้ชใ้นการเกษตร และการจดัการน�้

เพือ่การปเพือ่การปเพ ้ือ่การป้ือ่การปองกนัภยัพบิตัดิว้ย)

บทส่งท้าย

การวจิยัรองรบัการปรบัตวัเพื่อรบัมอืกบัภยัพบิตัขิองเกษตรกรและองค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่นอกจากกลไกของจงัหวดันครศรธีรรมราช  กลไกสถาบนัวชิาการ 

อาท ิ การสรา้งศนูยเ์ตอืนภยัพบิตัขิองมหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์   กลไกเครอืขา่ยภาค

ประชาสงัคม ในสงักดัส�านกังานกองทนุสนบัสนุนการสรา้งเสรมิสขุภาพ ( สสส. )  กลไก

เครอืขา่ยภาคประชาชนในสงักดัสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน ( พอช.)   กลไกอปท.

ทุกทอ้งถิน่  และเครอืขา่ยประชาสงัคม  มลูนิธเิอกชน  องคก์รสื่อ เพื่อรองรบัการ

บรหิารจดัการภยัพบิตั ิ ซึง่เป็นเครอืขา่ยหลกัในการแกไ้ขป ับรหิารจดัการภยัพบิตั ิ ซึง่เป็นเครอืขา่ยหลกัในการแกไ้ขป ับรหิารจดัการภยัพบิตั ิ ซึง่เป็นเครอืขา่ยหลกัในการแกไ้ขปญหาภยัพบิตัขิองจงัหวดั

นครศรธีรรมราชแลว้โครงการวจิยัเชงิปฏบิตักิารการจบัความรูเ้พื่อการเปลีย่นแปลง      

( KCC ) และส�านกัประสานงาน ชดุโครงการวจิยัเชงิพืน้ที ่( ABC ) มหาวทิยาลยัสงขลานกัประสานงาน ชดุโครงการวจิยัเชงิพืน้ที ่( ABC ) มหาวทิยาลยัสงขลาน

นครนิทร ์ ภายใตก้ารสนบัสนุนของส�านกังานกองทนุสนบัสนุนการวจิยั ( สกว. ) ก�าลงั

ด�าเนินงานโครงการวจิยัเพือ่การจดัการฐานขอ้มลูต�าบลในระบบสารสนเทศภมูศิาสตร ์

( GIS) เบือ้งตน้ ดว้ยโปรแกรมประเภทเปิดรหสั (Open Source –โปรแกรม Map          

WindowGIS โปรแกรม QGIS เพือ่จดัการขอ้มลูพืน้ที ่และโปรแกรมขอนหาดเพือ่การ

จดัการขอ้มูลประชากรและขอ้มูลองคก์รชุมชน) เพื่อใชร้องรบัและประยุกต์ใชเ้ชื่อม

โยงกบังานวจิยัการพฒันาเครื่องมอืวดัน�้าโยงกบังานวจิยัการพฒันาเครื่องมอืวดัน�้าโยงกบังานวจิยัการพฒันาเครื่องมอืวดัน�้ ฝนเพื่อการเตอืนภยั โดยคณะนักวจิยัจาก

มหาวทิยาลยัทกัษณิ  จงัหวดัสงขลา กลา่วคอื จะมกีารพฒันาเครือ่งมอืวดัปรมิาณน�้ามหาวทิยาลยัทกัษณิ  จงัหวดัสงขลา กลา่วคอื จะมกีารพฒันาเครือ่งมอืวดัปรมิาณน�้ามหาวทิยาลยัทกัษณิ  จงัหวดัสงขลา กลา่วคอื จะมกีารพฒันาเครือ่งมอืวดัปรมิาณน�้

ฝนแบบอตัโนมตัสิ�ฝนแบบอตัโนมตัสิ�ฝนแบบอ าหรบัใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ไดใ้ชง้านรว่มกบัภาคประชาชน

ในพื้นที่ระดบัต�าบลในพื้นที่น�าร่องประมาณ 6 ต�าบล พื้นที่ลุ่มน�้าย่อย ในจงัหวดั

นครศรธีรรมราช (ขณะน้ี - มนีาคม 2555 อยูใ่นกระบวนการคดัเลอืกพืน้ทีลุ่ม่น�้านครศรธีรรมราช (ขณะน้ี - มนีาคม 2555 อยูใ่นกระบวนการคดัเลอืกพืน้ทีลุ่ม่น�้านครศรธีรรมราช (ขณะน้ี - มนีาคม 2555 อยูใ่นกระบวนการคดัเลอืกพืน้ทีลุ่ม่น�้ ยอ่ย

และพืน้ทีต่�าบลน�ารอ่งในพืน้ทีลุ่ม่น�้ารอ่งในพืน้ทีลุ่ม่น�้ารอ่งในพืน้ทีลุ่ม่น�้ ปากพนงั) เพือ่ใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบกระบวนการ

เตอืนภยัและการตดัสนิใจบรหิารจดัการภยัพบิตัเิชงิพืน้ทีใ่นระดบัต�าบลต่อไป

นกัวจิยั นกัวชิาการ สว่นราชการ เกษตรกรและองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ใน

จงัหวดันครศรธีรรมราช ก�าลงักา้วสูย่คุของกระบวนการสรา้งความรู ้( Learning Mode ) 

เพือ่รบัมอืกบัภยัพบิตัใินทกุระดบั เริม่จากระดบัครวัเรอืน  องคก์รชมุชน องคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถิน่ อ�าเภอและจงัหวดัซึง่เป็นความทา้ทายร่วมกนัของทุกฝเภอและจงัหวดัซึง่เป็นความทา้ทายร่วมกนัของทุกฝ่เภอและจงัหวดัซึง่เป็นความทา้ทายร่วมกนัของทุกฝาย  โดยเฉพาะ

เกษตรกรและประชาชนทัว่ไปทีจ่ะรอรบัการชว่ยเหลอืการอุดหนุนจากฝ่เกษตรกรและประชาชนทัว่ไปทีจ่ะรอรบัการชว่ยเหลอืการอุดหนุนจากฝ่เกษตรกรและประชาชนทัว่ไปทีจ่ะรอรบัการชว่ยเหลอืการอุดหนุนจากฝายราชการ  รอ

รบัเงนิชดเชยฝ่รบัเงนิชดเชยฝ่รบัเงนิชดเชยฝายเดยีวนัน้ น่าจะหมดยุคสมยัและไมก่่อใหเ้กดิกระบวนการแกป้ ัายเดยีวนัน้ น่าจะหมดยุคสมยัและไมก่่อใหเ้กดิกระบวนการแกป้ ัายเดยีวนัน้ น่าจะหมดยุคสมยัและไมก่่อใหเ้กดิกระบวนการแกป้ญหา

ในระยะกลางและระยะยาวอยา่งแน่นอน  อยา่งกรณีการเตอืนภยัในระดบัพืน้ทีต่�าบล

อ�าเภอ จงัหวดันัน้ กระบวนการความรว่มมอืของภาคตี่างๆในจงัหวดั สามารถพฒันา

และสรา้งเครื่องมอืความรูไ้ดด้ว้ยตนเองแน่นอนและส�าหรบัเกษตรกรชาวสวนผลไม ้

ชาวนา รวมทัง้ชาวสวนยางพารา ชาวสวนปาลม์  สวนผกั ซึง่เป็นกลุม่ทีไ่ดร้บัผลกระทบ

โดยตรงจากภยัพบิตั ิกค็วรเรง่สรา้งองคค์วามรูเ้พือ่รบัมอืกบัภยัพบิตัดิว้ยตนเองเชน่กนั
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ชุดโครงการพัฒนาความรู้และยุทธศาสตร์ความตกลงพหุภาคีชุดโครงการพัฒนาความรู้และยุทธศาสตร์ความตกลงพหุภาคี

ด้านสิ่งแวดล้อมและยุทธศาสตร์ลดโลกร้อน

www.measwatch.org

สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

8/16 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทรศัพท์ 02-282-8896  โทรสาร 02-282-8897

www.gsei.or.th

เอกสารประกอบเวที Global Warming Forum ครั้งที่ 3 ปีที่ 3 เอกสารประกอบเวที Global Warming Forum ครั้งที่ 3 ปีที่ 3 

(เวทีสัญจร จ.นครศรีธรรมราช)

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.)

ฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะ ตึกเอส เอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 14

พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 02-278-8230-31  โทรสาร 02-278-8225

www.trf.or.th
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