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บทคัดย่อ 

โครงการศึกษาวิจยันีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือ (1) ศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์อทุกภยั สาเหตุ
และแนวทางแก้ไขในอดีตถึงปัจจบุนัส าหรับเป็นบทเรียนในอนาคต ของพืน้ท่ีศกึษาบริเวณต้นน า้ กลางน า้ 
และปลายน า้ (2) ศึกษาและวิเคราะห์การปรับตวั และการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของประชาชนในระดบั
ครัวเรือนและชุมชน ซึ่งแสดงถึงวิวฒันาการของการปรับตวัจากอดีตถึงปัจจุบนั ท าให้สามารถอยู่ร่วมกับ
ปัญหาอทุกภยัได้ (3) จดัท ามาตรการและแนวทางการจดัการอุทกภัย ส าหรับเตรียมความพร้อมในการ
รับมือกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และบูรณาการแผนงานดังกล่าวในระดับลุ่มน า้ พร้อมทัง้
รวบรวมระบบเตือนภยัน า้ท่วมของภาคประชาชนและเครือข่ายการเตือนภัย  และ (4) เสนอรูปแบบและ
กลไกการด าเนินงานของเครือข่ายภาคประชาชน ส าหรับจดัการปัญหาอุทกภัยอย่างมีประสิทธิผล โดยมี
นกัวิจยัทรัพยากรน า้ชมุชนท่ีคดัเลือกเป็นกลไกหลกัในการขบัเคล่ือน  

พืน้ท่ีศึกษาพิจารณาคดัเลือกจากลุ่มน า้ทัง้หมดในพืน้ท่ีภาคใต้ เพ่ือเป็นกรณีศึกษาส าหรับ
ภมูิภาคนี ้ผลการพิจารณาคดัเลือกพบว่า ลุ่มน า้คลองหลงัสวนได้รับการคดัเลือกให้เป็นพืน้ท่ีศกึษา เพราะ
ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และอุทกภัยของลุ่มน า้คลองหลังสวน เหมือนกันกับของลุ่ มน า้อ่ืนๆ ใน
ภูมิภาค พืน้ท่ีลุ่มน า้นีป้ระสบปัญหาอทุกภัยรุนแรงท่ีสุดแห่งหนึ่งในภาคใต้  และต้นทุนทางสงัคมในพืน้ท่ี
เข้มแข็ง 

การวิจัยเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research, PAR) ได้ถูก
น ามาใช้ศึกษาวิจยั เพ่ือแก้ปัญหาอทุกภยัในพืน้ท่ีศกึษา ผ่านเครือข่ายนกัวิจยัทรัพยากรน า้ชมุชนในพืน้ท่ี
เส่ียงอทุกภยั-ดนิถลม่ และท่ีจดุสงัเกต ซึง่ได้รับการคดัเลือกจากผู้น าชมุชน ผู้แทนหน่วยราชการส่วนท้องถ่ิน 
ประชาชนผู้ มีส่วนเก่ียวข้อง และผู้สนใจ ระหว่างกิจกรรมปฐมนิเทศโครงการ นกัวิจยัทรัพยากรน า้ชมุชนท่ี
ได้รับการคดัเลือกส่วนใหญ่ประกอบด้วยผู้น าชุมชน และผู้แทนหน่วยงานราชการส่วนท้องถ่ิน จ านวนรวม
ทัง้สิน้ 46 คน (ต้นน า้: 4 คน กลางน า้: 14 คน และปลายน า้: 28 คน) ใน 30 ชมุชนเป้าหมาย (ต้นน า้: 3 
ชมุชน กลางน า้: 10 ชมุชน และปลายน า้: 17 ชมุชน) นอกจากนี ้คณะท่ีปรึกษาได้พิจารณาแตง่ตัง้ท่ีปรึกษา
ภาคสนาม 2 คน เพ่ือชีแ้นะและให้ค าปรึกษาแก่นกัวิจยัทรัพยากรน า้ชมุชนในสนาม 

ผลลพัธ์ของการศึกษาวิจยัร่วมกนั ระหว่างคณะท่ีปรึกษาและนกัวิจยัทรัพยากรน า้ชุมชน ใน
ประเด็นปัญหาอุทกภัย สาเหต ุและแนวทางแก้ไขท่ีมีอยู่เดิม สรุปได้ดงันีคื้อ พืน้ท่ีต้นน า้และกลางน า้มัก
ประสบปัญหาเส้นทางสัญจรขาด การกัดเซาะ อุทกภัยแบบฉับพลัน และดินถล่ม แต่พืน้ท่ีปลายน า้มัก
เผชิญกบัปัญหาน า้ท่วมขงั ปัญหาตา่งๆเหล่านีส้่วนใหญ่เกิดจากอิทธิพลของลมมรสมุ พายโุซนร้อน สภาพ
การเปล่ียนแปลงและแปรปรวนของภูมิอากาศ และน า้ทะเลหนุน ประกอบกับผลกระทบจากกระท าของ
มนุษย์ (เช่น การบุกรุกและแผ้วถางป่า เพ่ือปลูกสวนยาง และปาล์มน า้มนั โดยใช้เทคโนโลยีการเกษตร
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สมยัใหม ่การเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดนิ จากพืน้ท่ีเกษตรกรรมเป็นพืน้ท่ีเมือง การบกุรุกล าน า้ พืน้ท่ี
แก้มลิง และทางน า้หลาก เป็นต้น) ในการบริหารจดัการอทุกภยัและภยัพิบตัิท่ีเก่ียวข้อง แนวปฏิบตัิท่ีดีและ
ภูมิ ปัญญาท้องถ่ินท่ีมีอยู่เดิมในพืน้ท่ีศึกษาได้แก่ การสร้างฝายต้นน า้ การปลูกหญ้าแฝก และการปลูก
ต้นไม้ในสวนยางพารา ส าหรับชะลอน า้ อนรัุกษ์ดิน และบรรเทาปัญหาการกัดเซาะ ส่วนการเตือนภัยคือ 
การจัดตัง้และพฒันาเครือข่ายเตือนธรณีพิบตัิภัย ต. ปังหวาน และศนูย์เตือนภัยพิบตัิเทศบาลเมืองหลัง
สวน โดยใช้ข้อมูลน า้ฝน-น า้ท่า นอกจากนีย้ังมีภูมิปัญญาการสร้างบ้านลอยน า้ ส าหรับลดการสูญเสีย
ทรัพย์สินจากการถกูน า้ทว่ม 

คณะท างานได้เปรียบเทียบการปรับตวัและเปล่ียนแปลงวิถีชีวิต ในช่วงตัง้แตอ่ดีตจนถึงสิน้สุด
เหตกุารณ์มหาอทุกภยัซีต้า กับหลงัจากเหตกุารณ์วิกฤตินีจ้นถึงปัจจุบนั พบว่า ถนนเพชรเกษม และถนน
ราชกรูด ท าให้การเดินทางของประชาชนในพืน้ท่ีลุ่มน า้คลองหลงัสวนเปล่ียนจากการใช้เรือ และเดินเท้า 
เป็นรถยนต์ คนงานท าเหมืองแร่ได้บุกรุกและแผ้วถางป่าต้นน า้ เพ่ือปลูกสวนยางและปาล์มน า้มนั ด้วย
เทคโนโลยีการเกษตรสมยัใหม่ หลงัจากหมดสมัปทานเหมืองแร่ในปี 2530 อีกทัง้ชาวนาได้เปล่ียนไปเป็น
ชาวสวนปาล์ม เพราะมหาอทุกภยัซีต้าในปี 2540 พดัพาตะกอนทบัถมท่ีนาเป็นจ านวนมาก ประกอบกบัใน
ระยะหลงัรัฐบาลส่งเสริมให้ปลกู เพ่ือใช้ผลิตพลงังานทดแทน และราคาปาล์มปรับตวัสงูขึน้มากในปี 2554 
ท าให้แทบไม่มีชาวนาเหลืออยู่ในพืน้ท่ีเลย การเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตต่างๆข้างต้นท าให้ปัญหาน า้ท่วมขัง 
อทุกภยัแบบฉับพลนั และการกดัเซาะรุนแรงขึน้ แตเ่พ่ือรับมือน า้ท่วมขงั ประชาชนได้มีการปรับตวั โดยขน
ของและอพยพขึน้ท่ีสงู ส่วนการสู้กบัอทุกภยัแบบฉับพลนั และการกดัเซาะนัน้ ชมุชนเฝ้าระวงัโดยใช้ข้อมลู
น า้ฝน-น า้ท่า และสร้างฝายต้นน า้ ปลูกไผ่ รวมทัง้หญ้าแฝก ตามล าดบั ยิ่งกว่านัน้ศกัยภาพในการรับมือ
ของอทุกภยัของประชาชนเพิ่มสงูขึน้ เม่ือก่อตัง้องค์การบริหารสว่นต าบล (อบต.) ในปี 2539 

ผลการวิเคราะห์หามาตรการและแนวทางการจดัการอุทกภัยสรุปได้ว่า มาตรการพืน้ฐานท่ี
ส าคญัซึ่งควรต้องถกูเพิ่มเติม จากแนวทางปฏิบตัิท่ีดีท่ีมีอยู่เดิม ได้แก่ โครงการน าร่อง [โครงการจดัท าแพ
ด้วยทอ่ PVC เพ่ือการสญัจรขณะประสบอทุกภยั โครงการปลกูไผ่เพ่ือชะลอความแรงของน า้ (ต. บ้านควน) 
โครงการเสริมประสิทธิภาพการเตือนภยั โครงการขดุลอกทางระบายน า้เพ่ือบรรเทาอทุกภยั โครงการจดัท า
ป้ายเตือนภยัวดัระดบัน า้] นอกจากนีช้มุชนควรต้องแลกเปล่ียนเรียนรู้แนวปฏิบตัิท่ีดีท่ีมีอยู่ และประยกุต์ใช้
แก้ปัญหาอยา่งแพร่หลายทัว่ทัง้พืน้ท่ีศกึษา 

มาตรการสนับสนุนอ่ืนๆ ในการบริหารจัดการอุทกภัยคือ มาตรการในการเฝ้าระวัง โดย
ก าหนดให้ใช้ขนาดฝนวิกฤตเิทา่กบั 120 มิลลิเมตร ทัว่ทัง้ลุ่มน า้ (อ้างอิงกบัฝนสงูสดุของสถานีฐานท่ีอ าเภอ
พะโต๊ะ และหลังสวน) เน่ืองจากข้อมูลฝนรายวนัของสถานีท่ีท้องถ่ินอ่ืนๆ ในปัจจุบนัยงัมีจ ากัด อย่างไรก็
ตามเพ่ือท่ีจะหาฝนวิกฤติประจ าแตล่ะท้องถ่ิน ข้อมลูฝนรายวนัของสถานีวดัน า้ฝนแบบโทรมาตรของสถานี 
STN0811  STN0810  STN0850  STN0723 และ STN0798 ควรต้องถกูเก็บรวบรวมและบนัทึกยาวอย่าง
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น้อยท่ีสดุ 10 ปี ขึน้ไป นอกจากนีช้มุชนควรต้องพฒันาฐานข้อมลู (แผนท่ีเครือข่ายเตือนภยั และแผนท่ีเดิน
ดิน) ส าหรับช่วยเหลือประชาชนในพืน้ท่ีเส่ียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประยกุต์แผนท่ีแสดงพืน้ท่ีเส่ียง
อทุกภยัระดบัลุม่น า้ และ อบต. ในการวางแผนใช้ประโยชน์ท่ีดนิของชมุชน 

เครือข่ายภาคประชาชน ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยนกัวิจยัทรัพยากรน า้ชมุชน ได้ถกูจดัตัง้ขึน้ 
ส าหรับบริหารจดัการอทุกภยัอย่างมีประสิทธิภาพ โดยร่วมกนัจดัหาทรัพยากร เพ่ือขบัเคล่ือนกิจกรรมของ
เครือขา่ย ผา่นผู้ประสานเครือขา่ย เพ่ือให้เครือขา่ยสามารถด าเนินกิจกรรมได้อยา่งยัง่ยืน ชมุชนและท้องถ่ิน
ควรเข้าร่วมกิจกรรมของเครือขา่ยอยา่งสม ่าเสมอ และบรูณาการแผนงานของเครือข่ายเข้ากบัแผนงานของ
ท้องถ่ิน 

ค ำส ำคัญ: ประวตัิชีวิตและการปรับตวั การบริหารจดัการอทุกภยั การวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วม 
นกัวิจยัทรัพยากรน า้ชมุชน ลุม่น า้คลองหลงัสวน 
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ABSTRACT 

The objectives of this research project are (1) to analyze the causes and mitigation 
measures of existing floods in a selected study area as lessons learned for future ones (2) to 
analyze the life history and adaptation on being with floods at family and community levels, (3) 
to develop flood management solutions by taking existing public warning systems and climate 
change conditions into account, and integrate them to the plan at basin level, and (4) to 
propose the pattern and mechanism of public network, which is mainly composed of 
community-based water resource researchers, on effective flood management. 

Every watershed area in the south of Thailand was considered to select a 
representative as a case study for this region. The Klong Lang Suan Basin is chosen as a study 
area for the present project because its physical, climate and flood characteristics are similar to 
those of the others, its flood situations are one of the most critical in the region, and social 
networks in the basin are strong. 

Participatory Action Research (PAR) was applied to solve the flood problem in the 
study area through the network of community-based water resource researchers. 
Representatives residing in likely flooded or land-slided communities and in observation ones 
were voted from participants (e.g., community leaders, local government representatives, stake 
holders, and interested people) during project orientation meeting. Forty six researchers in 30 
targeted communities were chosen and two advisors were nominated for achieving the research 
objectives. 

Results of the PAR have shown that related flood problems in the upper and central 
areas of the basin are erosion, flash flood, land slide, and the lack of roadway. The lower areas 
are usually subjected to be inundated. These related flood problems are due to the influences of 
monsoon winds and tropical storms, climate variation and change, sea water rise, and man-
made effects (e.g., forests around the upper reaches are replaced by rubber and palm with new 
agricultural technology, land uses change from agriculture to urbanization, and cross section 
areas of flows in the main stream and flood way, as well as detention storages decrease). 
Further, the PAR results of this aspect have indicated that several good practices and local 
wisdoms are available to manage the referred flood problems. In particular, the construction of 
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upstream weirs, the cultivation of …, and … are used for conservation of soil and water, and 
mitigation on erosion problem. The good practices in flood warning are the establishment of a 
network on land slide warning for Tambol Pang Hwan, and the center for flood warning at Lang 
Suan municipality using rainfall-runoff data. The local wisdom to free properties from being 
flooded is floated storage. 

The research team investigated the adaptation and change in way-of-life of 
communities within the study area. The period from the past to the end of the great flood in 1997 
and the successive interval after the huge flood (1998-present) were considered for the 
examination. Transportation has been changed after the completion of Petchakasem and 
Ratchakrude Roads. Consequently, motorcycles and cars are mainly used for transportation. 
Workers in mining industry invaded upstream forests to plant rubber and palm with new 
agricultural technologies when the industry period ended in 1987. Most farmers also decided to 
cultivate the referred trees instead of planting rice because their fields were full of the sediments 
from the 1997 flood. Consequently, flash flood, erosion, and drainage problems are more 
severe. However, people have adapted their lives on being with the drainage problem by the 
application of flood proofing (i.e., move their valuable properties up and migrate people in 
flooded areas to safe places). Flood forecasting based on rainfall-runoff data are used to warn 
people for well preparation against an arrival flash flood. The erosion problem is mitigated by 
the construction of upstream weirs, and bamboo and vetiver plantations. Moreover, subdistrict 
administrative organizations established in 1996 support people to be more adaptable on the 
flood problems. 

In addition to the existing good practices, several demonstrative projects [i.e., PVC-
Raft Assembly Project for Transportation during Floods, Bamboo Plantation Project for Flow 
Velocity Reduction (Tambol Ban Kuan), Efficiency Enhancement Project on Flood Warning, and 
Warning Post Installation Project based on Observed Flow Level] have been proposed as basic 
measures for effective flood management in the study area. The exchange of the existing good 
practices is necessary for solving the flood problems over the study area. 

Based on the annual maximum daily rainfalls of Pato and Lang Suan base stations, 
the magnitude of the extreme precipitation of 120 mm is suggested as critical rainfall for 
monitoring the flood situations in the basin. This is due to the limitation of the maximum rainfall 
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data at the other specific sites. To estimate the critical rainfall for each local area in the future, 
daily rainfall observations of telemetering rainfall gauging stations STN0811 STN0810 STN0850 
STN0723 และ STN0798 should be collected and recorded for at least 10 years. The 
communities need to develop their own data bases, such as community map, and flood warning 
network map for efficiently helping people in flood risked areas. The flood risk maps at basin 
and subdistrict levels obtained from this project are applicable for land use planning. 

A public network that is mainly composed of the communitybased water resource 
researchers has been implemented for efficient flood management. The network is responsible 
for finding resources to push forward its activities through network coordinators. To sustain this 
public network, communities and local government agencies should always take part in the 
activities, and integrate its plan to that of the agencies. 

Keywords:  Life history and adaptation, flood management, participatory action research (PAR), 
community-based water resource researcher, Klong Lang Suan Basin 
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ค ำน ำ 

รายงานผลการวิจยัเล่มนีเ้ป็นรายงานหลกั ส าหรับโครงการศกึษาวิจยัและพฒันาวิถีชีวิตและ
บทบาทของชมุชนในพืน้ท่ีวิกฤติอทุกภยั : กรณีศกึษาลุ่มน า้ภาคใต้ ด าเนินการโดยส านกัวิจยัพฒันา และ
อุทกวิทยา กรมทรัพยากรน า้ ร่วมกับสถาบนัวิจยัและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (คณะ
วิศวกรรมศาสตร์) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

พืน้ท่ีศึกษา ซึ่งประสบวิกฤติอุทกภัยรุนแรงในภาคใต้ เลือกใช้ลุ่มน า้คลองหลังสวน วิธีการ
ศกึษาวิจยัประยุกต์การวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research, PAR) เพ่ือ
แก้ปัญหาอทุกภยัในพืน้ท่ีร่วมกนั ระหว่างคณะนกัวิจยัท่ีปรึกษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ทีมผู้ เช่ียวชาญ 
กรมทรัพยากรน า้ และเครือข่ายนกัวิจยัทรัพยากรน า้ชุมชน นกัวิจยัทรัพยากรน า้ชุมชนเป็นกลไกหลกั ใน
การประสานชาวบ้านในพืน้ท่ีกบัคณะผู้ด าเนินงาน ตลอดระยะเวลาการด าเนินงานวิจยั 

เนือ้หาในรายงานหลกันีน้ าเสนอผลการศกึษาวิจยั เพ่ือบริหารจดัการอุทกภัยในลุ่มน า้คลอง
หลงัสวน ผลการศึกษาวิจยัท่ีได้ประกอบด้วย ผลการวิเคราะห์และประเมินปัญหาอุทกภัย และภัยพิบตัิท่ี
เก่ียวข้อง ผลการวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงวิถีชีวิต และการปรับตวัตอ่ปัญหาอทุกภยั ผลการศกึษาบทบาท
ชมุชนในการบริหารจดัการอุทกภัย ข้อเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาอุทกภัย และภยัพิบตัิท่ี
เก่ียวข้อง และผลการประชาสมัพนัธ์โครงการ 

คณะนักวิจัยท่ีปรึกษาหวงัเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานนีจ้ะเป็นประโยชน์ ส าหรับบริหารจัดการ
อทุกภยัในพืน้ท่ีศกึษาได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

คณะนักวิจัยท่ีปรึกษำ 
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จดุแข็ง-จดุออ่น-โอกาส-ภยัคกุคาม (SWOT)  

7.2 บทบาทของชมุชนตอ่ปัญหาอทุกภยั 203 

7.2.1 ก่อนการเกิดภยั 203 

7.2.2 ประสบภยั 204 

7.2.3 ฟืน้ฟ ู 204 

7.3 แผนงานจดัการอทุกภยัระดบัชมุชนและเครือข่าย ท่ีมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 205 

7.3.1 แผนงานพฒันาความรู้เก่ียวกบัการจดัการอทุกภยัของชมุชน 205 

7.3.2 แผนงานการประสานการจดักิจกรรมร่วมกบัเครือข่าย ทัง้ในระดบัชมุชน-ท้องถ่ิน   207 
และระดบัชมุชน-ท้องถ่ิน-ลุม่น า้  
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บทที่ 7 การบริหารจัดการอุทกภยัโดยชุมชน (ต่อ) 

7.4 ร่างแนวทางขบัเคล่ือนเครือขา่ยนกัวิจยัทรัพยากรนํา้ชมุชนในฐานะ 208 
เครือขา่ยภาคประชาชน เพ่ือให้จดัการปัญหาอทุกภยัได้อยา่งมีประสทิธิผล  

7.5 ข้อสงัเกตในการบริหารจดัการเครือขา่ย 209 

บทที่ 8 แนวทางการแก้ไขปัญหาอุทกภยั และภยัพบิัตทิี่เก่ียวข้อง 213 

8.1 โครงการนําร่อง 213 

8.1.1 โครงการจดัทําแพด้วยทอ่ PVC เพ่ือการสญัจรขณะประสบอทุกภยั 213 

8.1.2 โครงการปลกูไผเ่พ่ือชะลอความแรงของนํา้ (ต. บ้านควน) 214 

8.1.3 โครงการเสริมประสทิธิภาพการเตือนภยั 215 

8.1.4 โครงการขดุลอกทางระบายนํา้เพ่ือบรรเทาอทุกภยั 217 

8.1.5 โครงการจดัทําป้ายเตือนภยั วดัระดบันํา้ 218 

8.2 ข้อเสนอแนะ 219 

บทที่ 9 การประชาสัมพันธ์โครงการ 220 

9.1 เว็บไซต์เพ่ือถ่ายทอดผลการวิจยั 220 

9.2 ผลการจดัประชมุสมัมนาถ่ายทอดผลการศกึษาวิจยับทบาทของชมุชน 224 
ในการจดัการปัญหาอทุกภยัอยา่งมีประสทิธิผล  

9.2.1 วตัถปุระสงค์ของการสมัมนา 224 

9.2.2 ผู้ เข้าร่วมสมัมนา  225 

9.2.3 เนือ้หา/วิธีการ 225 

9.2.4 ผลการสมัมนาถ่ายทอดองค์ความรู้ 225 

9.2.5 ผลการนําเสนอกิจกรรมของเครือขา่ยฯ ซึง่เป็นผลลพัธ์จาก PAR 231 

9.2.6 อภิปรายแลกเปล่ียนความคดิเห็น 233 

9.3 สรุปผลการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ผา่นช่องทางตา่งๆ 233 

9.3.1 แนวคดิการดําเนินงาน 233 



สถาบนัวิจยัและให้คําปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ฑ 
 

สารบัญ (ต่อ) 

หน้า 

บทที่ 9 การประชาสัมพันธ์โครงการ (ต่อ) 

9.3.2 วตัถปุระสงค์การประชาสมัพนัธ์ 233 

9.3.3 ส่ือและวิธีการท่ีใช้ประชาสมัพนัธ์ 234 

9.3.4 การประเมินผลการดําเนินงาน 234 

บทที่ 10 สรุปผลการศกึษา 238 

 10.1   ปัญหาอทุกภยั สาเหต ุและแนวทางแก้ไขท่ีมีอยูเ่ดมิ 239 

 10.2   การปรับตวัและการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิต 240 

 10.3  มาตราการและแนวทางการจดัการอทุกภยั 240 

   10.4  รูปแบบและกลไกการดําเนินงานของเครือขา่ยภาคประชาชน     241 

บรรณานุกรม   242 

ภาคผนวก   
   

ภาคผนวก ก ทําเนียบนกัวิจยัทรัพยากรนํา้ชมุชน      252 

ภาคผนวก ข รายละเอียดเพิ่มเตมิเร่ืองชดุดนิ      259 

ภาคผนวก ค รายละเอียดโครงการนําร่อง       273 

ภาคผนวก ง รายช่ือผู้ เข้าร่วมการสมัมนาปัจฉิมนิเทศ     294 

คณะดาํเนินงาน                                                                                                      299 
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สารบัญตาราง 

หน้า 

ตารางท่ี 2.1 ความเสียหายอทุกภยัจากพายุซีต้า ในอ าเภอหลงัสวน และอ าเภอพะโต๊ะ 5 

ตารางท่ี 2.2  พืน้ท่ีปลกูยางพาราของจงัหวดัตา่งๆในภาคใต้ ระหวา่งปี 2551  2553 8 

ตารางท่ี 3.1 ก าหนดการของกิจกรรมการพฒันานกัวิจยัทรัพยากรน า้ชมุชนและผู้ รับผิดชอบ  43 

ซึง่ได้ถกูออกแบบโดยคณะท่ีปรึกษา ระหวา่งช่วงการด าเนินงานโครงการ 10 ส.ค. 2555  9 ส.ค. 2556  

ตารางท่ี 4.1 ผลการประเมินความรุนแรงของปัญหาการขาดแคลนน า้ อทุกภยั การบริหารจดัการ และ 55 
การอนรัุกษ์ทรัพยากรน า้และคณุภาพน า้ ในแตล่ะพืน้ท่ีลุม่น า้สาขาของลุม่น า้ภาคใต้ฝ่ังตะวนัออก  

ตารางท่ี 4.2  ผลการประเมินความรุนแรงของปัญหาการขาดแคลนน า้ อทุกภยั การบริหารจดัการ และ 56 
การอนรัุกษ์ทรัพยากรน า้และคณุภาพน า้ ในแตล่ะพืน้ท่ีลุม่น า้สาขาของกลุม่ลุม่น า้ภาคใต้ 
ฝ่ังตะวนัตก  

ตารางท่ี 4.3 ข้อมลูภมูิอากาศของสถานีตรวจวดัอากาศชมุพร ในคาบ 30 ปี (2514  2543) 62 

ตารางท่ี 4.4 จ านวนครัวเรือน และประชากรของแตล่ะ อบต. ในพืน้ท่ีต้นน า้ กลางน า้ และ ปลายน า้ของลุม่น า้ 71 

ตารางท่ี 4.5 อาชีพหลกัและอาชีพเสริมของแตล่ะต าบลในพืน้ท่ีลุม่น า้คลองหลงัสวน 72 

ตารางท่ี 4.6 แสดงข้อมลูเบือ้งต้นชมุชนเป้าหมายและจ านวนนกัวิจยัทรัพยากรน า้ชมุชน 78 
เสนอให้ท่ีประชมุปฐมนิเทศพิจารณา  

ตารางท่ี 4.7 ชมุชนเป้าหมายและนกัวิจยัทรัพยากรน า้ชมุชน ซึง่ได้รับการคดัเลือกระหวา่งกิจกรรม 79 
ปฐมนิเทศโครงการ  

ตารางท่ี 4.8  จ านวนครัวเรือน และประชากรของชมุชนเป้าหมายในพืน้ท่ีต้นน า้ 85 

ตารางท่ี 4.9  จ านวนครัวเรือน และประชากรของชมุชนเป้าหมายในพืน้ท่ีกลางน า้ 89 

ตารางท่ี 4.10 จ านวนครัวเรือน และประชากรของชมุชนเป้าหมายในพืน้ท่ีปลายน า้ 94 

ตารางท่ี 5.1 ปริมาณฝนรวมรายเดือนเฉลี่ย รวมถงึคา่ทางสถิติตา่งๆ (คา่เฉลี่ย คา่สงูสดุ และ คา่ต ่าสดุ)  108 
ของ อ. หลงัสวน ระหวา่งปี 2525 และ 2553  

ตารางท่ี 5.2 ปริมาณฝนรวมรายเดือนเฉลี่ย รวมถงึคา่ทางสถิติตา่งๆ (คา่เฉลี่ย คา่สงูสดุ และ คา่ต ่าสดุ)  109 
ของ อ. พะโต๊ะ ระหวา่งปี 2525 และ 2548  

ตารางท่ี 5.3 ปริมาณฝนสงูสดุรายวนัและคา่ทางสถิติ (คา่เฉลี่ย คา่สงูสดุ และคา่ต ่าสดุ) ของ  112 
อ. หลงัสวน ระหวา่งปี 2525 และ 2553  
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ตารางท่ี 5.4 ปริมาณฝนสงูสดุรายวนัและคา่ทางสถิติ (คา่เฉลี่ย คา่สงูสดุ และคา่ต ่าสดุ) ของ  113 
อ. พะโต๊ะ ระหวา่งปี 2525 และ 2548  

ตารางท่ี 5.5 ขนาดฝนสงูสดุรายวนัท่ีช่วงเวลาการเกิดซ า้ตา่งๆของ อ. หลงัสวน และพะโต๊ะ  115 
ตามทฤษฎีกมัเบล  

ตารางท่ี 5.6  รหสัของสถานีเตือนภยัดินถลม่ และพืน้ท่ีครอบคลมุ (หมูบ้่าน ต าบล และอ าเภอ)  121 
ในพืน้ท่ีลุม่น า้คลองหลงัสวน ซึง่ได้มีการติดตัง้เรียบร้อยแล้วตามงบประมาณของ 
กรมทรัพยากรน า้ ปี 2548 – 2554  

ตารางท่ี 5.7 ปริมาณและวนัท่ีเกิดฝนสงูสดุในปี 2555 ของสถานี STN0723, STN0798,  126 
STN0810, STN0811, และ STN0850  

ตารางท่ี 5.8  ขนาดพืน้ท่ีของระดบัความลาดชนัตา่งๆในพืน้ท่ีลุ่มน า้คลองหลงัสวน 131 

ตารางท่ี 5.9 ขนาดพืน้ท่ีแบ่งตามประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดินในปี พ.ศ.2553 ของ กรมพฒันาท่ีดิน 135 

ตารางท่ี 5.10 รายช่ือล าน า้สาขาทัง้หมดของคลองหลงัสวน 137 

ตารางท่ี 5.11 ข้อมลูสภาพทางธรณีวิทยาบริเวณพืน้ท่ีศกึษา ปี 2548 ของกรมทรัพยากรธรณี 139 

ตารางท่ี 5.12 ขนาดพืน้ท่ีของชดุดินชนิดตา่งๆ ในพืน้ท่ีลุม่น า้คลองหลงัสวน 141 

ตารางท่ี 5.13 ขนาดพืน้ท่ีตามระดบัความสามารถในการระบายน า้ของดินในพืน้ท่ี ลุม่น า้คลองหลงัสวน 144 

ตารางท่ี 5.14 ขนาดพืน้ท่ีระหวา่งช่วงชัน้ปริมาณน า้ฝนเฉลี่ยรายปีของพืน้ท่ีลุม่น า้คลองหลังสวน 146 

ตารางท่ี 5.15 ขนาดพืน้ท่ีตามคา่เฉลี่ยของฝนสงูสดุในพืน้ท่ีลุม่น า้คลองหลงัสวน 148 

ตารางท่ี 5.16 เกณฑ์ความเสี่ยงอทุกภยั Rj  และน า้หนกั Wjk ของแตล่ะระดบัของปัจจยั 150 
ท่ีเหมาะสมกบัพืน้ท่ีลุม่น า้คลองหลงัสวน  

ตารางท่ี 5.17 ช่วงคะแนนแสดงระดบัความเสี่ยงอทุกภยัของลุม่น า้คลองหลงัสวน 152 

ตารางท่ี 5.18 แสดงขนาดพืน้ท่ีเสี่ยงอทุกภยับริเวณลุม่น า้คลองหลงัสวน 153 

ตารางท่ี 6.1 แสดงปฏิทินวิถีชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชนในลุม่น า้คลองหลงัสวน 177 

ตารางท่ี 6.2 แสดงการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและการปรับตวัของชมุชนเพ่ือรับมือกบัปัญหาอทุกภยั 190 

ตารางท่ี 7.1 จดุแข็ง-จดุออ่น ของชมุชนในพืน้ท่ีปลายน า้ จากการด าเนินกิจกรรมกลุม่   198 
ณ เทศบาลเมืองหลงัสวน เม่ือวนัท่ี 21 ม.ค. 2556  



สถาบนัวิจยัและให้ค าปรึกษาแหง่มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ด 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 

หน้า 

ตารางท่ี 7.2 จดุแข็ง-จดุออ่น-ข้อจ ากดั-โอกาส ของชมุชนในพืน้ท่ีต้นน า้และกลางน า้  199 
จากการด าเนินกิจกรรมกลุม่ ณ อบต. พระรักษ์ เมื่อวนัท่ี 21 ม.ค. 2556  

ตารางท่ี 7.3 สรุปผลการวิเคราะห์ขีดความสามารถในการจดัการอทุกภยั และข้อแนะน า 201 
ในการสร้างเสริมศกัยภาพท่ีจ าเป็นส าหรับชมุชน  

ตารางท่ี 9.1 แบบประเมินการประชาสมัพนัธ์โครงการ ระหวา่งการประชุมสรุปบทเรียน (30 เม.ย. 2556) 236 

ตารางท่ี 9.2 สดัสว่นของผู้แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการประชาสมัพนัธ์โครงการ 237 

ตารางท่ี 9.3 สดัสว่นกลุม่ตวัอย่างจ าแนกตามประเภทของสื่อประชาสมัพนัธ์ท่ีรับข่าวสาร 237 
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ภาพท่ี 2.1   แสดงรูปภาพ PAR (รูปแบบท่ีจดุประสงค์อยู่ท่ีการแก้ไขปัญหาอย่างยัง่ยืน)      24 

ภาพท่ี 3.1 ตวัอย่างรูปแบบเวบ็เพจของโครงการ 51 

ภาพท่ี 4.1 ลกัษณะภมูิประเทศ และเครือข่ายล าน า้ในพืน้ท่ีลุม่น า้คลองหลงัสวน 59 

ภาพท่ี 4.2  ลกัษณะภมูิอากาศโลกตามเกณฑ์การจ าแนกของวลาดิเมอร์ เคิปเปน 61 

ภาพท่ี 4.3  ผงัลมของสถานีตรวจอากาศ จ. ชมุพร ในคาบ 5 ปี ลา่สดุ (2549  2553) 64 

ภาพท่ี 4.4  แผนท่ีแสดงต าแหน่งของชมุชนเป้าหมาย ซึง่ได้รับการคดัเลอืกระหวา่งกิจกรรมปฐมนิเทศโครงการ 82 

ภาพท่ี 5.1  การปลกูปาล์มน า้มนัในพืน้ท่ีลุม่น า้คลองหลงัสวน 104 
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บทที่ 1  
บทน ำ 

1.1 กรอบแนวความคดิ 

อทุกภยัในพืน้ท่ีลุม่น า้ภาคใต้เป็นวิกฤตกิารณ์ภยัธรรมชาตซิึง่เกิดขึน้เกือบทกุปีในปัจจบุนั เกิดขึน้ครัง้
ใดก็ท าให้เกิดความเสียหายกบัพืน้ท่ีสว่นใหญ่ในภมูิภาค เช่น เหตกุารณ์อทุกภยัเม่ือไม่นานมานี ้ในปี 2553
ทว่มถึง 12 จงัหวดั จากทัง้หมด 14 จงัหวดั และล่าสดุในปี 2554 ก็เกิดซ า้อีกครัง้หนึ่งถึง 10 จงัหวดั เป็นต้น 
ภัยน า้ท่วมในภาคใต้ส่วนใหญ่มกัเกิดขึน้อย่างฉับพลนั ท าให้ประชาชนไม่มีเวลาเตรียมตวั เพ่ือลดความ
สญูเสียของชีวิตและทรัพย์สิน อย่างไรก็ตามก็ยงันบัเป็นโชคดีท่ีอทุกภัยในพืน้ทีนีไ้ม่ท่วมขงัเป็นเวลานานๆ 
สาเหตท่ีุเป็นเช่นนีเ้พราะ พืน้ท่ีภาคใต้เป็นคาบสมทุร ซึ่งได้รับอิทธิพลจากลมมรสมุ พายโุซนร้อน และพายุ
ไต้ฝุ่ น ท าให้ฝนตกหนกัเกือบตลอดปี จงึเกิดอทุกภยัได้บอ่ยครัง้ เหตกุารณ์น า้ท่วมแตล่ะครัง้มกัเกิดขึน้อย่าง
รวดเร็ว ไม่ค่อยมีการท่วมขงั เน่ืองจากพืน้ท่ีภูมิประเทศของภูมิภาคนีแ้คบ และแม่น า้ส่วนใหญ่เป็นแม่น า้
สายสัน้ๆ ท าให้สามารถระบายน า้หลากออกทะเลได้อยา่งรวดเร็ว 

ยิ่งกว่านัน้การเส่ือมโทรมของทรัพยากรป่าไม้ การเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินจากการเกษตร 
เป็นท่ีอยูอ่าศยัและอตุสาหกรรม อนัเน่ืองมาจากความต้องการเร่งขยายตวัทางเศรษฐกิจของประเทศ ท าให้
น า้ฝนซึมลงใต้ดินได้น้อยลง ตลอดถึงความแปรปรวนและการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในระดบัโลก ก็ท าให้
จ านวนพายุท่ีผ่านภาคใต้มีแนวโน้มมากขึน้ ส่งผลให้ฝนและอุทกภัยรุนแรงขึน้ วิกฤติการณ์อุทกภัยยิ่ง
เลวร้ายมากขึน้ เม่ือมีการบกุรุกล าน า้ พืน้ท่ีชุ่มน า้ และพืน้ท่ีสาธารณะ และการก่อสร้างถนนกีดขวางทางน า้ 
เพราะท าให้การระบายน า้ออกจากพืน้ท่ีมีอุปสรรคมาก เท่าท่ีได้ทบทวนเอกสารเก่ียวกบัการบริหารจดัการ
ปัญหาอุทกภยัในภาคใต้พบว่า โครงการส่วนใหญ่มกัถกูริเร่ิมจากหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง  โดยไม่มี
การมีส่วนร่วมของประชาชนในพืน้ท่ี ในช่วงของการพัฒนาโครงการ (กรมชลประทาน, 2545; กรม
ชลประทาน, 2546; กรมชลประทาน 2555ก; กรมชลประทาน, 2555ข; กรมชลประทาน, 2555ค; ส านกั
บริหารโครงการ, 2555; ขา่วสด, 2555) 

โครงการมกัประยุกต์เคร่ืองมือบรรเทาอทุกภยัแบบใช้โครงสร้าง เช่น การสร้างพนงักัน้น า้ตามคลอง
สายส าคญั การปรับปรุงระบบระบายน า้ การติดตัง้ประตูควบคมุระดบัน า้ การก่อสร้างสถานีสูบน า้ การ
ยกระดบัถนนเพ่ือเป็นคนักัน้น า้ การขยายขนาดคคูลอง และการผนัน า้จากคลองตา่งๆ เข้าสู่คลองสายหลกั 
เป็นต้น ถึงแม้ว่าโครงการข้างต้นจะประสบความส าเร็จในการบรรเทาปัญหาอุทกภัยได้ในระดับหนึ่ง 
อย่างไรก็ตามการบริหารจัดการจากมุมมองของหน่วยงานราชการเพียงฝ่ายเดียว อาจก่อให้เกิดความ
ขดัแย้งระหว่างประชาชนผู้ มีส่วนได้เสีย เน่ืองจากมีทัง้ประชาชนท่ีได้และเสียผลประโยชน์ จากอาคารชล
ศาสตร์ตา่งๆ ท่ีได้ถกูก่อสร้างหรือปรับปรุงขึน้มาใหม่ 



โครงการศกึษาวิจยัและพฒันาวิถีชีวิตและบทบาทของชมุชนในพืน้ที่วิกฤติอทุกภยั บทที ่1 
กรณีศกึษาลุม่น า้ภาคใต้ บทน า 
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ในปัจจุบันหลักการบริหารจัดการน า้แบบผสมผสาน (Integrated Water Resources 
Management, IWRM) เป็นแนวคิดท่ีได้รับการยอมรับในทางปฏิบตัิ ส าหรับบริหารจดัการปัญหาอทุกภัย
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (เกษม จนัทร์แก้ว, 2554 และคณะกรรมาธิการแม่น า้โขงเพ่ือการพฒันาท่ี
ยัง่ยืน, 2554) หลักการ IWRM เป็นกระบวนการท่ีสนับสนุน/ส่งเสริม เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมจาก
ประชาชน (public participation) ผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง/ส่วนได้ส่วนเสีย ในการร่วมกันจดัสรรและจดัการ
ทรัพยากรน า้ รวมถึงทรัพยากรอ่ืนๆ อย่างเป็นธรรม ให้มีความเหมาะสมกบับริบทของพืน้ท่ี/สงัคมนัน้ๆ เพ่ือ
ตอบสนองต่อความต้องการในการขยายตวัทางเศรษฐกิจ และเพ่ืออนรัุกษ์ทรัพยากรและระบบนิเวศน์ของ
น า้ให้ยัง่ยืน (The United States Agency for International Development., 2006, GWP-TAC., 2000) 
การน าเอาแนวคดินีม้าประยกุต์ใช้ในการจดัการกบัปัญหาอทุกภยัในภาคใต้ จะท าให้ได้วิธีการแก้ปัญหาซึ่ง
เป็นท่ียอมรับของประชาชน นอกจากนีก้ารบริหารจัดการอุทกภัยให้เหมาะสมกับบริบทของสังคม ก็จะ
ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสูงขึน้ เพราะมีการน าเอาวิถีชีวิต (แนวทางปฏิบัติ วิธีคิด 
กระบวนการจดัการ และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้) ซึง่ใช้ในการปรับตวัให้เข้ากบัสถานการณ์น า้ท่วมของชมุชน มา
พิจารณาร่วมกบัวิธีการบรรเทาอทุกภยัแบบโครงสร้าง ในการแก้ไขปัญหาด้วย 

การท่ีชุมชนจะเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาอุทกภัยนีน้ัน้ ประชาชนจะต้องค่อยๆถูกปลูกฝัง
ความรู้สึกการเป็นเจ้าของบริบทชุมชนท่ีตัวเองอาศัยอยู่เสียก่อน ผ่านกระบวนการเรียนรู้ถึงสาเหต ุ
ผลกระทบ และการแก้ปัญหาอุทกภัย ซึ่งกระบวนการของเครือข่ายภาคประชาชนนี จ้ะถูกขับเคล่ือนโดย
นกัวิจยัทรัพยากรน า้ชมุชน ด้วยเหตนีุก้ารศึกษาวิเคราะห์และถอดบทเรียนการปรับตวั พฒันาวิถีชีวิตและ
บทบาทของประชาชน ในการรับมือกบัปัญหาอทุกภยั การสร้างนกัวิจยัทรัพยากรน า้ชมุชน เพ่ือเป็นกลไกใน
การขบัเคล่ือนการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงมีความส าคญัและเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ตอ่การก าหนดฯโย
บายและทิศทางการด าเนินงานของหนว่ยราชการท่ีเก่ียวข้องให้มีประสิทธิผล เหมาะสมกบับริบทสงัคมไทย 
และเทา่ทนัตอ่การเปล่ียนแปลงของสถานการณ์ของโลก 
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1.2 วตัถุประสงค์ของโครงการวจิัย 

โครงการวิจยันีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือ 

(1) ศกึษาและวิเคราะห์สถานการณ์อุทกภยั สาเหตแุละแนวทางแก้ไขในอดีตถึงปัจจุบนัส าหรับ
เป็นบทเรียนในอนาคต ของพืน้ท่ีศกึษาบริเวณต้นน า้ กลางน า้ และปลายน า้ 

(2) ศกึษาและวิเคราะห์การปรับตวั และการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของประชาชนในระดบัครัวเรือน
และชุมชน ซึ่งแสดงถึงวิวัฒนาการของการปรับตัวจากอดีตถึงปัจจุบัน ท าให้สามารถอยู่
ร่วมกบัปัญหาอทุกภยัได้ 

(3) จดัท ามาตรการและแนวทางการจัดการอุทกภัย ส าหรับเตรียมความพร้อมในการรับมือกับ
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และบูรณาการแผนงานดงักล่าวในระดบัลุ่มน า้ พร้อมทัง้
รวบรวมระบบเตือนภยัน า้ทว่มของภาคประชาชนและเครือขา่ยการเตือนภยั 

(4) เสนอรูปแบบและกลไกการด าเนินงานของเครือข่ายภาคประชาชน ส าหรับจัดการปัญหา
อทุกภัยอย่างมีประสิทธิผล โดยมีนกัวิจยัทรัพยากรน า้ชมุชนท่ีคดัเลือกเป็นกลไกหลกัในการ
ขบัเคล่ือน 
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บทที่ 2  

การทบทวนวรรณกรรม 

2.1 สถานการณ์อทุกภัย 

ภมูิอากาศของภาคใต้เป็นแบบร้อนชืน้แถบมรสมุ (กรมอตุนุิยมวิทยา, 2555) โดยมีฝนตกชกุตลอดปี 
ยกเว้นในฤดรู้อน และจะไม่มีฤดหูนาว พืน้ท่ีบริเวณภาคใต้ฝ่ังตะวนัตก  ซึ่งเป็นด้านรับลมมรสมุตะวนัตก-
เฉียงใต้ จะมีปริมาณฝนมากกว่าภาคใต้ฝ่ังตะวันออกในช่วงฤดฝูน โดยมีปริมาณฝนมากท่ีสุดในเดือน
กันยายน และมีปริมาณฝนสูงท่ีสุดในประเทศ คือ ปริมาณฝนเฉล่ียเท่ากับ 2,740 ลบ.ม./ปี (สถาบนัวิจัย
เพ่ือการพฒันาประเทศไทย, 2555) ส่วนช่วงฤดหูนาวบริเวณภาคใต้ฝ่ังตะวนัออก ซึ่งเป็นด้านรับลมมรสมุ
ตะวันออกเฉียงเหนือ จะมีปริมาณฝนมากกว่าภาคใต้ฝ่ังตะวันตก  มีปริมาณฝนมากท่ีสุดในเดือน
พฤศจิกายน พืน้ท่ีท่ีมีปริมาณฝนมากท่ีสดุของภาคใต้ อยู่บริเวณจงัหวดัระนอง ซึ่งมีปริมาณฝนรวมตลอดปี
มากกว่า 4,000 มม. ส่วนพืน้ท่ีท่ีมีฝนน้อย ได้แก่ ภาคใต้ฝ่ังตะวนัออกตอนบน ด้านหลงัทิวเขาตะนาวศรี  
บริเวณจงัหวดัเพชรบรีุและประจวบคีรีขนัธ์ 

2.1.1 เหตุการณ์ในอดีต 

จากลมมรสุมท่ีพดัเป็นประจ าเข้าสู่ประเทศไทยนัน้ เป็นสาเหตใุห้ฝนตกตามฤดกูาล  แต่
พายุหมุนเขตร้อน จะเป็นปัจจยัส าคญัท่ีก่อให้เกิดฝนตกมาก จนท าให้เกิดความเสียหายอย่างหนกัหลาย
ครัง้ อทุกภยัในภาคใต้ เกิดจากหลายสาเหต ุเช่น พายโุซนร้อน พายไุต้ฝุ่ น หรือลมมรสมุ ซึ่งโดยปกติจะเกิด
ในช่วงเดือนตลุาคมถึงมกราคม การเกิดอุทกภัยในภาคใต้ยงัมีสาเหตมุาจากพายุไต้ฝุ่ น เช่น ในปี  2532 
พายไุต้ฝุ่ นเกย์ พดัเข้าสู่ประเทศไทย โดยมีศนูย์กลางอยู่ท่ีจงัหวดัชุมพร ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างหนกั 
ใน อ.ท่าแซะ และปะทิว นอกจากจังหวัดชุมพรแล้ว พายุไต้ฝุ่ นเกย์ยังส่งผลกระทบรวม 8 จังหวัด คือ 
จงัหวดัชมุพร ระยอง ตราด ประจวบคีรีขนัธ์ ระนอง สรุาษฎร์ธานี ปัตตานี และเพชรบรีุ 

พายุท่ีท าความเสียหายเป็นอย่างมากอีกลูกหนึ่งได้แก่ พายุ ซีต้า ซึ่งพัดขึน้ฝ่ังบริเวณ 
ประเทศเวียดนามตอนบน ผ่านไปยงัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือของไทย ระหว่างวนัท่ี 22-31 
สิงหาคม พ.ศ.2540 อิทธิพลของพายโุซนร้อนซีต้า ท าให้ฝนตกหนกัมากทัว่ทกุพืน้ท่ีของจงัหวดัชมุพร จนท า
ให้เกิดภาวะนัน้ท่วมฉับพลนัโดยเฉพาะในเขตเมืองชุมพร น า้ท่วมสูงสุดในประวตัิศาสตร์ของชาวชุมพร 
มากกว่าน า้ท่วมท่ีเกิดจากพายุไต้ฝุ่ นเกย์ (ส านกัราชเลขาธิการ, 2555) ผลกระทบของเหตกุารณ์อทุกภัย
จากพายุโซนร้อนซีต้า ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงความเสียหายด้านการ
เกษตรกรรม ปศสุตัว์และด้านประมง มลูคา่ความเสียหายแสดงในตารางท่ี 2.1 
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ตารางท่ี 2.1 ความเสียหายอุทกภัยจากพายุซีต้า ในอ าเภอหลังสวน และอ าเภอพะโต๊ะ  

อ าเภอ 
ความเสียหายอุทกภัย (ล้านบาท) 

ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

สิ่งสาธารณะ
ประโยชน์ 

การเกษตร ปศุสัตว์ ประมง รวม 

1. หลงัสวน 7.93 77.74 674.94 1.02 69.96 831.6 
2. พะโต๊ะ 5.98 16.02 397.1 1.71 1.91 422.72 
ที่มา: ปกครองจงัหวดัชมุพร, 2540 

ปี 2551 เกิดอิทธิพลจากร่องความกดอากาศต ่าพาดผ่านจงัหวดัชมุพรตอนล่าง ท าให้เกิด
ฝนตกทัว่ทัง้จงัหวัดชุมพร และมีฝนตกหนักในบางพืน้ท่ี  คือ อ. สวี  อ. ทุ่งตะโก  อ. หลงัสวน  อ. พะโต๊ะ 
และ อ. ละแม จากรายงานสถานการณ์น า้ท่วมขงั โครงการชลประทานชมุพร (2551) พบว่าเกิดน า้ท่วมขงั
หลายพืน้ท่ีใน อ. หลงัสวน คือ ม. 7 และ 8 (ต. พ้อแดง) ม. 1 - 11 และ 14 (ต. นาพญา) ม. 1 - 18 (ต. บ้าน
ควน) ม. 4 และ ม.5 (ต. วังตะกอ) ม. 2 และ ม.3 (ต. หาดยาย) ม. 1, 3, 11 และ 12 (ต. แหลมทราย) 
นอกจากนี ้ยงัได้ท่วมอีกหลายพืน้ท่ี บริเวณต้นและกลางน า้ของลุ่มน า้หลงัสวน ใน อ. พะโต๊ะ ได้แก่ ม. 1,  
5 - 7, 11 และ 12, 14 และ 16 - 18 (ต. พะโต๊ะ) ม. 1, 4 และ 5 และ ม.7 (ต.ปากทรง) ม. 3, 5, 7 - 9  
(ต. พระรักษ์) และ ม. 2 - 4, 6, 8 และ 9 (ต. ปังหวาน) 

อทุกภยัครัง้ใหญ่ได้เกิดขึน้ในภาคใต้อีกครัง้ในปี 2553 ส่งผลกระทบรวม 12 จงัหวดั ได้แก่ 
สรุาษฎร์ธานี พทัลงุ สตลู กระบี่ ระนอง ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ตรัง สงขลา นครศรีธรรมราช และชมุพร 
ซึ่งใน อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา ได้รับความเสียหายอย่างหนกั ในหลายพืน้ท่ีมีน า้ท่วมสงูถึง 3 ม. โดยเดือน
มีนาคม พ.ศ.2554 ภาคใต้ประสบภยัน า้ท่วมรวม 10 จงัหวดั ได้แก่ นครศรีธรรมราช พทัลงุ สรุาษฎร์ธานี 
ตรัง ชมุพร สงขลา กระบี่ พงังา สตลู และนราธิวาส ในปี 2555 เม่ือต้นปีมีเหตกุารณ์น า้ท่วมใน อ. ทุ่งตะโก 
อ. หลงัสวน และ อ. พะโต๊ะ จงัหวดัชมุพร ซึง่ใน อ. พะโต๊ะ เป็นพืน้ท่ีภเูขาสงู เม่ือมีน า้ป่าไหลหลากมา ท าให้
บ้านถกูน า้ทว่มอยูท่า่มกลางภเูขา และ อ. นบพิต า ลานสกา หวัไทร ปากพนงั และสิชล จ. นครศรีธรรมราช 
และ อ.หาดใหญ่ และสะเดา จ. สงขลา รวมถึง จ. พัทลุง ยะลา ปัตตานี กระบี่  และสุราษฎร์ธานี 
(Http://news.mthai.com/headline-news/147703.html/ สืบค้นเม่ือ 16 เม.ย. 2555) 

นอกจากนีใ้นเดือนมกราคม พ.ศ.2555 เกิดน า้ท่วมในเทศบาลเมืองหลงัสวน โดยฝนเร่ิม
ตกประมาณวนัท่ี 2 มกราคม และระดบัน า้ในคลองหลงัสวนได้ล้นเข้าท่วมตลาดหลงัสวน และเขตเทศบาล
ทัง้พืน้ท่ี ในวนัท่ี 3 มกราคม พ.ศ.2555 และระดบัน า้ได้ลดลงสู่ภาวะปกติในวนัท่ี 6 มกราคม พ.ศ.2555 
(Http://www.southchumphon.net/forum/index.php?topic=225.0 สืบค้นเม่ือ 31 ต.ค. 2555) 

http://news.mthai.com/headline-news/147703.html/%20สืบค้น
http://www.southchumphon.net/forum/index.php?topic=225.0%20สืบค้น
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2.1.2 สาเหตุของอุทกภัย 

จากเหตุการณ์อุทกภัยในอดีตจะเห็นได้ว่า ปัญหาอุทกภัยในภาคใต้เกิดขึน้บ่อยครัง้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง 10 ปี ท่ีผ่านมา จะมีอุทกภัยแทบทุกปี เน่ืองจากสภาพอากาศของโลกท่ี
เปล่ียนแปลงมีลกัษณะท่ีแปรปรวน และทวีความรุนแรงมากขึน้ ท าให้ความรุนแรงของอทุกภยัแตกตา่งกัน
ไปในแตล่ะปี โดยนงค์นาถ อูป่ระสิทธ์ิวงศ์. (2554) ได้รายงานลกัษณะอากาศท่ีแปรปรวนผิดปกติ กล่าวคือ 
ปริมาณฝนในเดือน มี.ค. 2554 บริเวณภาคใต้ฝ่ังตะวนัออกและฝ่ังตะวนัตกเท่ากบั 557 และ 424.2 มม. 
ตามล าดบั ซึ่งมากกว่าปริมาณฝนเฉล่ียของเดือน มี.ค. ถึง 506.6 และ 353.7 มม. ตามล าดบั ยิ่งกว่านัน้
เม่ือน าไปเปรียบเทียบกบัข้อมลูของเดือน มี.ค. ปี 2529 และ 2548 ซึ่งเป็นปีท่ีความกดอากาศสงูปกคลมุถึง
ภาคใต้และอ่าวไทยเหมือนกนั ก็ยงัพบว่าเดือนมีนาคม 2554 มีฝนสงูกว่าเดือนมีนาคม 2548 และ 2529 
มาก 

ลักษณะน า้ท่วมของภาคใต้มักจะมีสาเหตุมาจากฝนตกหนักในพืน้ท่ีติดต่อกันเป็น
เวลานาน จนเกิดน า้ป่าจากภเูขาหลากเข้าทว่มพืน้ท่ีชมุชนุอยา่งรวดเร็ว ก่อให้เกิดความเสียหายตอ่ชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน นอกจากนัน้แล้วยงัมีความเสียหายทางด้านการเกษตรกรรม การประมง และการ
ท่องเท่ียวอีกด้วย ดงันัน้จึงสรุปได้ว่า ปัญหาอุทกภัยท่ีเกิดขึน้จะส่งผลกระทบโดยตรงตอ่ประชาชนในพืน้ท่ี 
และท าให้ระบบเศรษฐกิจในภาพรวมของทัง้ประเทศเสียหายด้วย 

นอกจากอิทธิพลของลมมรสมุประจ าฤดกูาลท่ีพดัเข้าสูภ่าคใต้ และสภาพอากาศของโลกท่ี
แปรปรวนและเปล่ียนแปลงไป ท าให้มีฝนตกนอกฤดูกาล (เช่น การเกิดฝนตกหนักในช่วงเดือนมีนาคม 
2554  ซึ่งส่งผลให้เกิดอทุกภยัในภาคใต้ เป็นต้น) ปัจจยัเร่งท่ีท าให้ปัญหาอทุกภยัมีความรุนแรงมากยิ่งขึน้ 
มกัมีสาเหตมุาจากการกระท าของมนษุย์ กลา่วคือ เกิดจากการขยายตวัของเมืองอย่างรวดเร็ว โดยไม่มีการ
วางแผนการใช้ท่ีดินให้เหมาะสม (Tingsanchali, 2012) หรือมีการวางแผน แต่มีปัญหาในการบงัคบัใช้
กฎหมาย การรุกล า้พืน้ท่ีป่าไม้เพ่ือปลกูยางพารา และปาล์มน า้มนั (Charoenphong, 1991) การกระท า
เหลา่นีล้้วนเป็นปัจจยัท่ีสง่เสริมให้อทุกภยัวิกฤตมิากขึน้ทกุปี 

ในบรรดาสาเหตุท่ีเกิดจากการกระท าของมนุษย์ดังกล่าวข้างต้น การปลูกพืชเชิงเด่ียว 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งบริเวณท่ีราบเชิงเขา เป็นปัจจยัเร่งท่ีส าคญั เพราะมีการปลกูเพิ่มขึน้จากระดบั 9 ล้านไร่/
ปี ในช่วงปี 2548 และ 2549 เป็น 12 ล้านไร่/ปี โดยประมาณ (ดพืูน้ท่ีเพาะปลกูยางพาราของจงัหวดัตา่งๆ
ในภาคใต้ ระหวา่งปี 2551- 2553 ใน ตารางท่ี 2.2) การเพิ่มขึน้ของพืน้ท่ีเพาะปลกูพืชเชิงเด่ียวท าให้ปัญหา
อทุกภยัรุนแรงมากขึน้ เพราะการปลกูพืชเชิงเด่ียวด้วยเทคโนโลยีการเกษตรสมยัใหม่ เป็นการปลกูเป็นแถว
อย่างมีระเบียบ เพ่ือให้เกษตรกรสะดวกในการเก็บเก่ียวผลผลิต อย่างไรก็ตามเม่ือฝนตกลงมาในพืน้ท่ี
เพาะปลกู น า้ท่าท่ีเกิดขึน้จะไหลหลากลงสู่พืน้ท่ีด้านล่างอย่างรวดเร็ว เน่ืองจากไม่มีต้นไม้ท่ีเป็นแนวปะทะ
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เพ่ือชะลอน า้ ท าให้เกิดอทุกภยัแบบฉบัพลนั นอกจากนัน้น า้ท่ีไหลอย่างรวดเร็วนัน้จะกดัเซาะหน้าดิน ซึ่งใน
ท่ีสดุก็ไหลลงสูแ่มน่ า้ สง่ผลให้แมน่ า้ตืน้เขินได้ 

2.1.3 โครงการบริหารจัดการอุทกภัย 

หลงัเหตกุารณ์น า้ท่วมใหญ่ ปี 2543 ในจงัหวดัสงขลา รัฐบาลได้จดัท าแนวทางการแก้ไข 
และบรรเทาอุทกภัยแบบบูรณาการและยัง่ยืนร่วมกนั 2 มาตรการ คือ มาตรการใช้สิ่งก่อสร้าง และไม่ใช้
สิ่งก่อสร้าง โดยมาตราการใช้สิ่งก่อสร้างเร่ิมต้นด้วยการจดัท าพืน้ท่ีสีเขียวและพืน้ท่ีปิดล้อม ปรับปรุงทางน า้
ธรรมชาติ สร้างอ่างเก็บน า้ และจดัสร้างคลองผนัน า้ 6 คลอง โดยคลองระบายน า้ ร.1 มีความยาว 28 กม. 
เป็นคลองท่ียาวท่ีสุด ซึ่งท าหน้าท่ีผันน า้ในอัตราประมาณ 500 ลบ.ม./วินาที จากคลองอู่ตะเภา ไป
ทะเลสาบสงขลา เม่ือเกิดน า้ท่วมใน อ. หาดใหญ่ นอกจากการบรรเทาอทุกภยัด้วยการใช้โครงสร้าง กรม
ชลประทานยงัได้ด าเนินโครงการบรรเทาอทุกภยั อ. หาดใหญ่ แบบไม่ใช้โครงสร้าง ในปี 2546 แล้วเสร็จใน
ปี 2547 (กรมชลประทาน, 2555ก) โครงการนีป้ระกอบด้วยการศกึษาวางระบบและติดตัง้ระบบโทรมาตร 
เพ่ือพยากรณ์น า้และเตือนอทุกภัยส าหรับลุ่มน า้อู่ตะเภา เพิ่มประสิทธิภาพในการบรรเทาอุทกภยั และลด
ความเสียหายจากน า้ท่วม องค์ประกอบหลกัของระบบพยากรณ์ดงักล่าวได้แก่สถานีฐาน (base station) 
ตัง้อยู่ท่ีโครงการชลประทานสงขลา อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา และสถานีเครือข่าย (network station) ติดตัง้
เคร่ืองมืออตุ-ุอทุก อยู่ท่ีต าแหน่งตา่งๆในลุ่มน า้ จ านวน 13 สถานี ในการปฏิบตัิการ สถานีสนามทัง้หมดจะ
บนัทึกข้อมลูฝนและน า้ท่า และส่งมายงัสถานีฐาน โดยอาศยัคล่ืนวิทย ุVHF ของกรมชลประทาน ทกุ ๆ 15 
นาที ต่อมา ปี 2553 กรมชลประทานได้ด าเนินการเช่ือมโยงระบบโทรมาตรนี ้เข้ากับระบบโทรมาตร
สว่นกลาง (ศนูย์โทรมาตร กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ) เพ่ือจดัเก็บและประมวลผลพยากรณ์ พร้อม
ทัง้น าเสนอในเว็บไซต์ (website) แบบเวลาจริง (real time) 

นครศรีธรรมราชเป็นอีกจงัหวดัหนึ่งในปี 2545 ได้ประสบอุทกภัย กรมชลประทาน (2545) 
พบว่า จงัหวดันีค้วรมีมาตรการทัง้ระยะสัน้และระยะยาว ทัง้ในเขตเมืองและนอกเขตเมือง มาตรการระยะ
สัน้ในเขตเมืองประกอบไปด้วย การสร้างเข่ือนป้องกันน า้ล้นตลิ่งตามคลองสายส าคัญ ปรับปรุงระบบ
ระบายน า้ในพืน้ท่ี โดยขยายขนาดท่อระบายน า้ ติดตัง้ประตูควบคุมระดบัน า้ และก่อสร้างสถานีสูบน า้
ขนาดเล็ก   ส่วนมาตรการระยะยาวในเขตเมืองเป็นการยกระดบัถนนตามความจ าเป็น ถ้าเป็นการบรรเทา
อทุกภยันอกเขตเมือง มาตรการตา่งๆได้แก่ การปรับปรุงคลองตา่งๆ การหาแนวทางผนัน า้จากคลองตา่งๆ 
เข้าสูค่ลองหลกั ขยายขนาดคลอง และสร้างประตรูะบายน า้ 
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ตารางท่ี 2.2 พืน้ท่ีปลูกยางพาราของจังหวัดต่างๆในภาคใต้ ระหว่างปี 2551  2553 

จังหวัด 
พืน้ท่ีปลูกยางพารา (ไร่) 

ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 
กระบี่ 625,231 627,265 634,480 
ชมุพร 464,662 465,664 557,057 
ตรัง 1,310,188 1,332,412 1,365,210 
นครศรีธรรมราช 1,447,643 1,469,569 1,504,017 
นราธิวาส 1,005,871 1,005,846 1,007,850 
ปัตตานี 295,185 302,344 309,246 
พงังา 757,025 791,037 804,943 
พทัลงุ 538,477 548,407 587,371 
ภเูก็ต 91,787 89,986 88,838 
ยะลา 1,046,872 1,060,920 1,091,027 
ระนอง 150,529 157,716 209,791 
สงขลา 1,444,302 1,461,249 1,518,500 
สตลู 290.019 300,014 320,258 
สรุาษฎร์ธานี 1,871,907 1,900,561 1,929,778 
รวมพืน้ท่ีทัง้หมด 11,339,698 11,512,990 11,928,375 

ท่ีมา: http://www.rubberthai.com/statistic/stat_index.htm สืบคน้เม่ือวนัท่ี 27 ก.ย. 2555 
กลุ่มวิจยัและพฒันาดินและน ้าพ้ืนท่ีพืชไร่ ส านกัวิจยัและพฒันาการจดัการท่ีดิน กรมพฒันาท่ีดิน, ยางพารา, เอกสารวิชาการ 2548  

หมายเหต ุ ข้อมลูแสดงเฉพาะพืน้ที่ที่กรีดยางพาราได้ 

นอกจากโครงการบรรเทาอุทกภัยท่ีเ ป็นสิ่งก่อสร้างแล้ว กรมชลประทานได้จัดสร้าง
โครงการระบบโทรมาตร ส าหรับเตือนภัยน า้ท่วมในชุมชนเมืองนครศรีธรรมราช โครงการส่งน า้และ
บ ารุงรักษานครศรีธรรมราช ซึ่งมีการติดตัง้ระบบตรวจวัดข้อมูลทางไกลแบบอัตโนมัติ รวมทัง้ระบบ
พยากรณ์น า้แบบอัตโนมตัิ เพ่ือใช้ในการพยากรณ์น า้และการบริหารจดัการน า้หลากได้ทันท่วงทีและมี
ประสิทธิภาพ ครอบคลมุตัง้แตต้่นน า้จนถึงปากคลอง ซึง่ระบายลงสูท่ะเล (กรมชลประทาน, 2555ข) 

กรมชลประทานได้ด าเนินโครงการบรรเทาอุทกภัยใน อ.บางสะพาน จ. ประจวบคีรีขนัธ์ 
โดยขุดลอกคลองบางสะพาน ก่อสร้างอาคารชลประทาน และท่อลอดถนน 16 แห่ง และก่อสร้างอาคาร
ป้องกนัตลิ่งคลองบางสะพาน จ านวน 4 แหง่ โดยโครงการทัง้หมดได้เสร็จสิน้เม่ือปี 2551 (กรมชลประทาน, 
2555ค) 
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ปัญหาอุทกภัยใน จ. ชุมพรส่งผลความเสียหายต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนเป็น
ประจ า ในปี 2541 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ฯ มีพระราชด าริให้เร่งรัดงานป้องกนัและบรรเทาอทุกภยั
พืน้ท่ีเมืองชมุพร (ลุ่มน า้คลองท่าตะเภา) กรมชลประทานจึงได้เร่ิมการศึกษาความเหมาะสมการบรรเทา
อุทกภัย และบริหารจัดการลุ่มน า้คลองท่าตะเภา  และภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน จ. ชุมพร อัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริฯ โดยมีวตัถปุระสงค์หลกั เพ่ือท่ีจะพฒันาพืน้ท่ีหนองใหญ่ให้เป็นแก้มลิงธรรมชาต ิ
สร้างระบบระบายน า้หัววัง พนังตัก คลองสามแก้ว และสร้างประตูระบายน า้ท่าตะเภา ซึ่งคาดว่า 
การศึกษาความเหมาะสมของโครงการจะสิน้สุดประมาณต้นปี 2556 (ส านักบริหารโครงการ กรม
ชลประทาน, 2555) 

นอกจากนัน้กรมชลประทาน (2546) ยังได้ท าการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ
ปรับปรุงระบบการจดัการน า้ปัตตานี ในปี 2546 การศกึษานีเ้ป็นการพฒันาและปรับปรุงระบบชลประทาน 
รวมถึงการบริหารจดัการอทุกภยัในพืน้ท่ี ผลการศึกษาพบว่า ระบบคลองในพืน้ท่ีมีการตืน้เขิน ท าให้น า้ไม่
สามารถระบายออกได้ทัน เม่ือมีฝนตกติดต่อกัน ดงันัน้จึงมีข้อเสนอแนะให้ท าการขุดลอกและปรับปรุง
คลองธรรมชาต ิพร้อมทัง้ขยายประตรูะบายน า้ตามคลอง เพื่อให้การระบายน า้ให้มีประสิทธิภาพสงูสดุ 

จากเหตกุารณ์น า้ท่วมในภาคใต้ครัง้ล่าสดุ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เสนอ
แนวคดิในการตดิตัง้เรดาร์ เพ่ือตรวจสอบยอดคล่ืนในทะเล และน าข้อมลูมาค านวณการเคล่ือนตวัของคล่ืน
ขนาดใหญ่ ส าหรับเตือนภยัประชาชนท่ีอยูต่ามชายฝ่ัง (ขา่วสด, 2555) 

โดยสรุปโครงการบริหารจดัการอทุกภยัในอดีตสว่นใหญ่ เป็นการปรับปรุงอาคารชลศาสตร์
ท่ีมีอยู่เดิม และเพิ่มเติมโครงสร้างใหม่ ร่วมกับการติดตัง้ ระบบโทรมาตรส าหรับเตือนอุทกภัย เพ่ือเพิ่ม
ประสิทธิภาพของระบบระบายน า้ และลดความเสียหายจากน า้ท่วม อย่างไรก็ตามเน่ืองจากการกีด
ขวางทางระบายน า้ธรรมชาติ และกิจกรรมของมนุษย์ท่ีมุ่งเน้นเฉพาะการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
ประกอบกบัสภาพความแปรปรวนและการเปล่ียนแปลงของภูมิอากาศ ปัญหาอทุกภัยจึงยงัคงรุนแรงมาก
ขึน้ในปัจจบุนั และจะยิ่งวิกฤติในอนาคต ท าให้จ าเป็นต้องเตรียมความพร้อมให้กบัประชาชน ในการรับมือ
กบัปัญหาอทุกภยัดงักลา่ว 

2.2 แนวคดิทีใ่ช้ในการศึกษา 

ผลการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยั ซึ่งเก่ียวข้องกบัการมีส่วนร่วมของประชาชน วิถีชีวิต 
และภูมิปัญญาท้องถ่ิน และการสร้างเครือข่าย จากเอกสารตา่งๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินกิจกรรม
ของโครงการฯ แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องประกอบด้วย 1) แนวคิดเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของประชาชน  
2) แนวคิดเก่ียวกับPAR  3) แนวคิดเก่ียวกับวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถ่ิน และ 4) แนวคิดเก่ียวกับ
เครือขา่ยและการสร้างเครือขา่ย รายละเอียดดงัแสดงตอ่ไปนี ้
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2.2.1 แนวคิดเกีย่วกบัการมีส่วนร่วมของประชาชน 

2.2.1.1 ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ทวีทอง หงส์วิวฒัน์ (2527) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้
ว่า เป็นการพัฒนาขีดความสามารถของประชาชนหรือชุมชน ในการจัดการและควบคุมการใช้และการ
กระจาย ทรัพยากร และปัจจยัการผลิต ซึ่งมีอยู่ในสงัคม เพ่ือประโยชน์ต่อการด ารงชีพทางเศรษฐกิจและ
สังคม ตามความจ าเป็นอย่างสมศักดิ์ศรีในฐานะสมาชิกของสังคม ในการมีส่วนร่วม ประชาชนได้
พฒันาการรับรู้และภมูิปัญญา ซึง่แสดงออกในรูปการตดัสินใจ ในการก าหนดชีวิตของตนด้วยตวัของตวัเอง 

ไพรัตน์  เดชะรินทร์ (2527) ได้นิยามการมีส่วนร่วมของชมุชนในการพฒันาว่า 
เป็น กระบวนการ ซึง่รัฐบาลชีน้ า สง่เสริม และสร้างโอกาส ให้ประชาชน กลุม่คน ชมรม สมาคม มลูนิธิ และ
องค์กรอาสาสมคัรรูปแบบตา่งๆ ในชมุชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง หรือหลาย
เร่ืองร่วมกนั 

นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์ (2527) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมไว้ว่า คือ การ
เก่ียวข้องทางด้านจิตใจและอารมณ์ (mental and emotional involvement) ระหว่างบุคคลหนึ่งใน
สถานการณ์กลุ่ม (group situation) ซึ่งผลของการเก่ียวข้องดังกล่าว เป็นเหตุเร้าใจให้กระท าการ 
(contribution) เพ่ือบรรลุจุดมุ่งหมายของกลุ่มนัน้ อีกทัง้ยังท าให้เกิดความรู้สึกร่วมรับผิดชอบ กับกลุ่ม
ดงักลา่วด้วย 

จากนิยามตา่งๆดงักลา่ว การมีสว่นร่วมจงึประกอบด้วยปัจจยั 3 ประการ คือ 

1) การเก่ียวข้องทางด้านจิตใจและอารมณ์  

เป็นการเก่ียวข้องทัง้ตวั (self) ไม่ใช่เฉพาะเพียงแต่เก่ียวข้องด้านก าลงักาย 
กล่าวคือ ผู้ มีส่วนร่วมจะมีส่วนเก่ียวข้องทางจิต (ego - involved) ไม่เพียงแตเ่ฉพาะด้านการงาน (task - 
involved) 

2) การร่วมกนักระท ากิจกรรมให้บรรลวุตัถปุระสงค์ 

เม่ือผู้ มีสว่นร่วมได้บงัเกิดความเก่ียวข้องด้านจิตใจ และอารมณ์แล้ว ก็เท่ากบั
เปิดโอกาสให้เขาได้แสดงความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ กระท าการเพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์ของกลุ่ม โดยเหตนีุ ้
การมีส่วนร่วมจึงเป็นมากกว่าการยินยอม (consent) ท่ีจะกระท าตามค าสั่ง ซึ่งเป็นการกระท าโดย
ปราศจากการยินยอมพร้อมใจ และขาดความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ดงันัน้จึงอาจกล่าวได้ว่า การมีส่วนร่วม
เป็นความสมัพนัธ์ทางอารมณ์และจิตใจแบบ “ยุคลวิถี” คือ มีการติดต่อส่ือสารทัง้ไปและกลบั ระหว่าง
บคุคลนัน้และกลุม่ 
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3) การร่วมรับผิดชอบ 

เม่ือเกิดการเก่ียวข้องด้านจิตใจ อารมณ์ และได้กระท าการ ให้แก่สถานการณ์
กลุ่มนัน้แล้ว ผู้ มีส่วนร่วมจะเกิดความรู้สึกร่วมรับผิดชอบกับกลุ่มนัน้ด้วย เพราะการมีส่วนร่วมเป็น
กระบวนการทางสงัคม ซึ่งบคุคลเข้าไปเก่ียวข้อง (self- involved) กบักลุ่ม และต้องการเห็นผลส าเร็จของ
การท างานนัน้ด้วย จงึเกิดความรู้สกึร่วมรับผิดชอบกบักลุม่ 

Cemer (1999) อ้างถึงใน ปาริชาติ วลยัเสถียร และคณะ (2543) กล่าวว่า "การ
ให้โอกาสแก่ประชาชนเป็นฝ่ายตัดสิน ก าหนดความต้องการของตนเอง  เป็นการเสริมพลังอ านาจให้
ประชาชน ในการบริหารจดัการทรัพยากร การตดัสินใจ และควบคมุกิจกรรมตา่งๆ มากกว่าท่ีจะเป็นฝ่ายตัง้
รับในการพฒันา" 

ไกรสร เพ็งสกลุ (2551) ได้สรุปความหมายของการมีสว่นร่วมวา่ การท่ีประชาชน
และผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจกรรม หรือโครงการตา่งๆ ของรัฐ มีความเป็นอิสระในการร่วมแรง ร่วมใจ ร่วม
ทรัพย์ ร่วมคดิ ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบตั ิและร่วมประเมินผลในโครงการตา่งๆ ในลกัษณะเป็นกระบวนการท่ี
ตอ่เน่ือง ทัง้นีเ้พ่ือแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้ และสนองความต้องการของชมุชน 

อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์ (2548) ได้นิยามแนวคิดเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนไว้ว่า หมายถึง การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ การด าเนินงาน การแบง่ปันผลประโยชน์ และการ
ตดิตามประเมินผล  

สริุชยั หวนัแก้ว (2527) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมไว้ว่า การมีส่วนร่วม
จะต้องอยู่บนพืน้ฐานของความอยากร่วมและความสมคัรใจ (ซึ่งแยกออกจากความเสียสละ และการหวงั
รางวลัตอบแทนจากทางราชการ) และต้องสอดคล้องกบัทัง้ชีวิตและวฒันธรรมของเขาด้วย 

จากแนวคิดเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของประชาชนท่ีกล่าวมาในข้างต้น สรุปได้ว่า 
การมีสว่นร่วมของประชาชน คือ การท่ีประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือโครงการตา่งๆ โดยความ
สมคัรใจ รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมหรือโครงการ มีความรู้สึกร่วมรับผิดชอบในกิจกรรมหรือโครงการ
นัน้ๆ รวมถึงการเข้าไปมีสว่นร่วมในทกุขัน้ตอนของการด าเนินการ ตัง้แต ่การมีส่วนร่วมในการติดสินใจ การ
ด าเนินงาน การแบง่ปันผลประโยชน์ และการตดิตามประเมินผล 

2.2.1.2 ลกัษณะการมีส่วนร่วม 

ปธาน สวุรรณมงคล (2527) ได้กล่าวถึง ลกัษณะของการมีส่วนร่วมของชมุชน 
ในการพฒันาชนบท วา่ ชมุชนควรต้องมีบทบาทตา่งๆ ดงันีคื้อการมีสว่นร่วมของชมุชนในการตดัสินใจ 

ก. การมีสว่นร่วมของชมุชนในการด าเนินงาน 
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ข. การมีสว่นร่วมของชมุชนในผลประโยชน์ 

ค. การมีสว่นร่วมของชมุชนในการประเมินผล 

อคิน รพีพฒัน์  (2527) ได้แบง่ลกัษณะการมีส่วนร่วมของคนในชมุชนออกเป็น 
 4 ขัน้ตอน ดงันี ้

ก. การค้นหาปัญหา สาเหตขุองปัญหา ตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหา 

ข. การตดัสินใจเลือกแนวทางและวางแผนพฒันาแก้ไขปัญหา 

ค. การปฏิบตังิานในกิจกรรมการพฒันาตามแผน และ 

ง. การประเมินผลงานกิจกรรมการพฒันา 

อนุรักษ์  ปัญญานุวัฒน์ (2548) ได้สรุปสาระส าคญัของการมีส่วนร่วมไว้ 5 
ประการ ดงันี ้

ก. ลกัษณะการเข้าร่วมในกิจกรรมของประชาชน 

 ประชาชนเอาตวัเองเข้าไปร่วมกิจกรรมเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งสามารถตรวจสอบ
ได้จากเวลา และการสงัเกตการณ์ การส่ือความหมายระหว่างกระบวนการจดักิจกรรม ตามประเด็นและ
เป้าหมายของกิจกรรมนัน้ รวมถึงระดบัความพึงพอใจของผู้ เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งมีตอ่โอกาสและห้วงเวลาท่ี
ตนเองร่วมกิจกรรม 

ข. ลกัษณะการเข้าสนบัสนนุและควบคมุสถานการณ์ของประชาชน 

 องค์ประกอบ ซึ่งควรพิจารณาในกระบวนการตดัสินใจในประเด็นตา่งๆ ของ
กิจกรรมพฒันาชุมชนนัน้ๆ ได้แก่ ลกัษณะของการใช้กระบวนการกลุ่ม ด้วยความเต็มใจและพึงพอใจ ต่อ
การตดัสินใจ 

ค. ลกัษณะการใช้กระบวนการประชาธิปไตย ซึง่อาจมีการอภิปรายโต้แย้งการ
ตดัสินใจ โดยอาศยัเสียงสว่นใหญ่และเหตผุลท่ียอมรับกนัได้ ซึง่แบง่ยอ่ยออกได้เป็น 3 ลกัษณะ คือ 

-  การตดัสินใจของประชาชนผู้ ร่วมกิจกรรมนัน้ได้รับการยอมรับ และแสดง
ความรับผิดชอบ โดยสมาชิกผู้ เข้าร่วมกิจกรรม 

-  การยอมรับวตัถปุระสงค์และเป้าหมาย รวมถึงการพิจารณากิจกรรม
พฒันาชมุชน หลงัจากได้ผา่นการวิเคราะห์อยา่งรอบคอบแล้ว 

-  ความมีอิสระในการแสดงความคดิเห็น และให้ข้อเสนอแนะ ด้วยความเตม็
ใจ 
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ง. มีการใช้ทรัพยากรในท้องถ่ิน ส าหรับจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชน  เช่น 
ผู้ เช่ียวชาญ/ปราชญ์ชาวบ้าน ภมูิปัญญาท้องถ่ิน แหล่งข้อมลู ตลอดจนวสัดอุปุกรณ์ตา่งๆ ซึ่งแสวงหามาได้
อยา่งเตม็ท่ี ทัง้นีผู้้ เช่ียวชาญ/ปราชญ์ชาวบ้านท าหน้าท่ีเป็นแหล่งข้อมลู และให้ค าปรึกษา ไม่ใช่เป็นผู้ ชีแ้นะ
การตดัสินใจให้ชาวบ้าน ไม่เข้าไปแทรกแซงกิจกรรมการตดัสินใจหาทางเลือก ในการท างานท่ีเหมาะสม
ของชาวบ้าน 

จ. มีการยอมรับและผกูพนัเป็นเง่ือนไข 

 ประชาชนผู้ มีส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนาชุมชนรู้สึกยอมรับ ในเป้าหมาย 
กระบวนการ และผลลพัธ์ท่ีได้จากกิจกรรม ดชันีชีว้ดัลกัษณะการมีสว่นร่วมนีไ้ด้แก่ 

-  การยอมรับเป้าหมายในกิจกรรมพัฒนาชุมชนว่า เม่ือเสร็จสิน้ กิจกรรม

พฒันาแล้ว ตนเองและชมุชนจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทน ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว  

- การยอมรับในกระบวนการของกิจกรรม ซึ่งต้องการให้ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย

ร่วมกนัตดัสินใจ และร่วมกนัท างาน โดยสนบัสนนุทัง้แรงงาน ความคดิ ทรัพย์สิน ก าลงัใจ และเวลา 

- การยอมรับผลลพัธ์ท่ีได้ จากการเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความเตม็ใจ 

เจมส์ แอล เครย์ตัน (2551) ได้อธิบายความหมายของการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนวา่ เป็นกระบวนการท่ีมีความตอ่เน่ือง โดยมีเป้าหมายการด าเนินการ 4 ประการ ได้แก่ 

ก. การให้ข้อมลูกบัประชาชน  

ข. การรับฟังความคดิเห็นของประชาชน  

ค. การมีสว่นร่วมในการแก้ปัญหา และ  

ง. การพฒันาข้อตกลงร่วมกนั 

ส่วนการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการนัน้ 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการได้ให้ความหมายไว้ว่า เป็นกิจกรรมท่ีหน่วยงานภาครัฐ
สนบัสนนุให้ประชาชนเข้ามาร่วม ตัง้แตร่่วมคิด ร่วมตดัสินใจ ร่วมด าเนินการ ร่วมรับผลประโยชน์ และร่วม
ประเมินผล ส่วนส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2549) ได้กล่าวถึงการมี
ส่วนร่วมของประชาชน ไว้ว่า เป็นกระบวนการ ซึ่งประชาชนหรือผู้ มีส่วนได้เสียได้มีโอกาสแสดงทัศนะ 
แลกเปล่ียนข้อมูล และความคิดเห็น เพ่ือแสวงหาทางเลือกและการตัดสินใจต่างๆ เก่ียวกับโครงการท่ี
เหมาะสม และยอมรับร่วมกนั ทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้องจงึควรเข้าร่วมกระบวนการ ตัง้แตเ่ร่ิมแรก เพ่ือให้เกิดความ
เข้าใจ การรับรู้ และเรียนรู้ เพ่ือร่วมกนัปรับปรุง ให้เกิดประโยชน์ตอ่ทกุฝ่าย 
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กรมชลประทานได้ให้นิยามศพัท์การมีส่วนร่วมของประชาชนไว้ในเอกสาร การ
สร้างการมีสว่นร่วมของประชาชนในงานจดัหาน า้ วา่ เป็นกระบวนการ ท่ีประชาชนเข้าไปร่วมกิจกรรมอย่าง
ใดอย่างหนึ่งเพ่ือผลประโยชน์ของประชาชน โดยส่วนรวมอย่างแท้จริง ทัง้นีก้ระบวนการต้องอยู่บนพืน้ฐาน
ของการให้อิสระทางความคิด และประชาชนต้องมีความรู้ ความสามารถในการกระท า และมีความเต็มใจ 
ท่ีจะเข้าร่วมกิจกรรมนัน้ๆ ในทุกขัน้ตอน ตัง้แต่เกิดจิตส านึกในตวัเอง และถือเป็นหน้าท่ีของตน ในการร่วม
คดิ ร่วมกนัวางแผนงาน ร่วมด าเนินการ และร่วมรับผลประโยชน์ 

สว่นแนวคิดเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในภารกิจภาครัฐ ของ สมาคม
นานาชาติเพ่ือการมีส่วนร่วมของประชาชน (Internation Association for Public Participation  : IAP2) 
เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการ  โดยได้แบง่ระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชน (public participation 
spectrum) ออกเป็น 5 ระดบั ดงันี ้ (อ้างใน บญุชยั  งามวิทย์โรจน์ และคณะ, 2552) 

ก. ระดบัท่ี 1 การให้ข้อมลูข่าวสาร (inform)  เป็นกิจกรรมให้ข้อมูลข่าวสารแก่
ประชาชนและเสริมสร้างความเข้าใจของประชาชนเก่ียวกบัโครงการ นบัเป็นการสง่เสริมให้ประชาชนเข้ามา
มีสว่นร่วมขัน้ต้น 

ข. ระดบัท่ี 2 การปรึกษาหารือ (consult) เป็นการด าเนินการท่ีเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง และแสดงความคิดเห็นต่อโครงการ เก่ียวกับปัญหา
ทางเลือกและแนวทางแก้ไขปัญหา 

ค. ระดบัท่ี 3 การเข้ามามีบทบาท (involve) เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้า
มาร่วมพัฒนาโครงการ เป็นการท างานร่วมกับประชาชน เพ่ือสร้างความมั่นใจกับประชาชนว่า ความ
คดิเห็นและความต้องการของประชาชนจะได้รับการพิจารณา 

ง. ระดบัท่ี 4 การสร้างความร่วมมือ (collaborate) เป็นการสร้างกระบวนการ 
เพ่ือให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมเป็นหุ้นส่วน และสร้างความร่วมมือในทุกขัน้ตอนของการตดัสินใจ 
ตัง้แตก่ารวิเคราะห์ปัญหา พฒันาทางเลือก และแนวทางแก้ไข 

จ. ระดบัท่ี 5 การเสริมอ านาจแก่ประชาชน (empower) เป็นการเสริมสร้างให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมเป็นผู้ตดัสินใจ (การตดัสินใจในระดบั
ครัวเรือน ท้องถ่ิน) 

จากแนวคดิเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของประชาชนดงักล่าวได้แสดงให้เห็นว่า การ
มีสว่นร่วมของประชาชนอยา่งแท้จริงนัน้ต้องพิจารณาการมีส่วนร่วมในหลากหลายมิติ ตัง้แตก่ารมีส่วนร่วม
ในการตัง้โจทย์วิจยั การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ การมีส่วนร่วมในการปฏิบตัิ การมีส่วนร่วมในการรับ
ผลประโยชน์ และการมีสว่นร่วมในการประเมินผล การสง่เสริมให้เกิดการมีสว่นร่วมของประชาชนให้เกิดขึน้
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อย่างแท้จริงนัน้ ควรท าเป็นกระบวนการ เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือผู้ มีส่วนได้เสียได้มีโอกาสแสดง
ทศันะ แลกเปล่ียนข้อมลูและความคดิเห็นเพ่ือแสวงหาทางเลือก และการตดัสินใจตา่งๆ เก่ียวกบัโครงการท่ี
เหมาะสม และยอมรับร่วมกนั 

ปัจจบุนันีแ้นวคิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการด าเนินการของหน่วยงาน
ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบตอ่วิถีชีวิตของประชาชน เป็นสิ่งท่ีทกุฝ่ายให้ความส าคญั เน่ืองจากการให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการรับรู้และแสดงความคิดเห็น ตัง้แต่เร่ิมการด าเนินการ เป็นการส่ือสารให้ประชาชน 
ได้รับทราบแนวทางการด าเนินงานโครงการ ได้มีโอกาสแสดงความคดิเห็น ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ ในการ
ปรับปรุงโครงการ  เพ่ือให้ได้รูปแบบการด าเนินการท่ีเหมาะสม รวมทัง้ได้ร่วมกนัก าหนดมาตรการ  ในการ
ลดผลกระทบท่ีท าให้ประชาชนเดือดร้อน ได้ตามความต้องการของประชาชน นอกจากนีก้ารได้มีโอกาส
ปรึกษาหารือ พูดคุย เป็นการสร้างความเข้าใจอันดีร่วมกันระหว่างประชาชน และหน่วยงานเจ้าของ
โครงการ ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างศกัยภาพของประชาชน ในการร่วมตดัสินใจตามสิทธิขัน้พืน้ฐานของ
ประชาชนได้มากขึน้ 

จากนิยามของลกัษณะการมีสว่นร่วมของประชาชนตา่งๆดงักลา่วข้างต้นพอสรุป
ได้วา่ ประชาชนจะต้องมีสว่นร่วมในกิจกรรมตา่งๆ ตัง้แตเ่ร่ิมต้นจนถึงสิน้สดุโครงการ ดงันี ้

ก. มีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหา สาเหตขุองปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหา 
ตลอดจนถึงมีสว่นร่วมในการวางแผนตดัสินใจแก้ไขปัญหา 

ข. มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมหรือโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหานัน้ ตาม
แผนงานและแนวทางแก้ไขปัญหาท่ีวางไว้  

ค. มีส่วนร่วมในการประเมินผลการด าเนินการกิจกรรม หรือโครงการท่ีได้
ด าเนินการตามแผนงาน หรือแนวทางการแก้ไขปัญหาท่ีวางไว้ 

ง. มีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ท่ีเกิดขึน้ จากการด าเนินการตามแผนงาน 
หรือแนวทางแก้ไขปัญหาท่ีวางไว้ 

ลกัษณะการมีสว่นร่วมทัง้ 4 ลกัษณะ ดงักลา่วข้างต้น จ าเป็นต้องใช้กระบวนการ
กลุ่มและกระบวนการประชาธิปไตย ในการอภิปรายโต้แย้งและตดัสินใจ เพ่ือให้ได้ข้อสรุปอนัเป็นท่ียอมรับ
ของทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง และก่อให้เกิดความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรม และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในกิจกรรมหรือโครงการอยา่งแท้จริง 
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2.2.1.3 รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ไพรัตน์ เดชะรินทร์ (2527) ได้กล่าวถึงรูปแบบของการมีส่วนร่วมของชมุชนใน
การพฒันาในระดบัตา่งๆ ดงันี ้

ก. องค์กรประชาชนท่ีจดัตัง้ขึน้อยา่งไมเ่ป็นทางการ   

 องค์กรระดับนีเ้ป็นกลุ่มประชาชนขนาดเล็ก (ระดับหมู่บ้าน ต าบล หรือ
อ าเภอ) ซึ่งมีความสนใจในการพฒันาชุมชนและสงัคม รวมตวักันเพ่ือร่วมท าประโยชน์ต่อส่วนรวม เช่น 
อาสาสมคัรรูปแบบตา่งๆ (ลกูเสือชาวบ้าน อสปช. และชมรมศนูย์ประเภทตา่ง ๆ) องค์กรประชาชนเหล่านี ้
อาจได้รับการสนบัสนนุจากหน่วยราชการ หรือองค์กรอาสาสมคัรเอกชนท่ีจดทะเบียนตามกฎหมาย (กลุ่ม
สตรี กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มเยาวชน กลุ่มผู้ ใช้น า้ กลุ่มปลูกผกั กลุ่มเลีย้งปลา  กลุ่มเลีย้งโค กลุ่มเลีย้งไหม 
กลุม่อ่ืน ๆ อีกมากมายตามลกัษณะอาชีพหรือกิจกรรมท่ีท า) กลุ่มท่ีจดัตัง้ไม่เป็นทางการนีจ้ะท างาน ให้เป็น
ประโยชน์กบัสมาชิกกลุม่เป็นสว่นใหญ่และตอ่สว่นรวม 

ข. องค์กรประชาชนท่ีจดัตัง้ขึน้อยา่งเป็นทางการ  

 องค์กรเหล่านีมี้การจดทะเบียนในรูปสมาคม มูลนิธิ สหกรณ์ชาวไร่ กลุ่ม
เกษตรกรตามกฎหมาย คณะกรรมการสภาต าบล คณะกรรมการอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง 
คณะกรรมการหมูบ้่าน กิจกรรมขององค์กรประชาชนสว่นใหญ่เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ท่ีจดทะเบียนไว้ หรือ
ตามระเบียบซึง่กฎหมายบญัญตับิทบาทหน้าท่ีไว้ และจะถกูคดัเลือกจากตวัแทนของประชาชนหรือสมาชิก 
ในการตดัสินใจด าเนินการองค์กรประชาชนเหลา่นีจ้ะท าด้วยองค์กรเอง หรือพฒันาร่วมกบัทางราชการ  

ค. ตวัแทนบคุคลหรือตวัแทนองค์กรเอกชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตา่งๆ   

ตวัอยา่งของรูปแบบนีไ้ด้แก่ คณะกรรมการนโยบาย คณะกรรมการเฉพาะกิจ 
คณะกรรมการประสานงานในกิจการของทางราชการ และคณะกรรมการร่วมเอกชนและรัฐบาล ภารกิจ
และหน้าท่ีของตวัแทนท่ีเช้ามาในคณะกรรมการอาจรับไปด าเนินการในองค์การท่ีตนสงักัด หรืออาจเพียง
แคร่่วมในฐานะสว่นบคุคล เพ่ือให้ข้อเสนอแนะ ทรัพยากร และชว่ยในการจดัการ ก็ได้ 

2.2.1.4 ความส าคัญและประโยชน์ทีเ่ปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ
ของรัฐ 

ในปัจจุบนั แนวคิด ท่ีจะให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการด าเนินการของ
หนว่ยงานของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบตอ่วิถีชีวิตของประชาชน เป็นสิ่งท่ีทกุฝ่ายให้ความส าคญั เน่ืองจากการให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรับรู้และแสดงความคิดเห็น ตัง้แต่เร่ิมด าเนินการ ถือเป็นการส่ือสารให้
ประชาชน ได้รับทราบถึงแนวทางการด าเนินโครงการ ได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ ใน
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การปรับปรุงโครงการ  เพ่ือให้ได้รูปแบบการด าเนินการท่ีเหมาะสม  รวมทัง้ได้ร่วมกันก าหนดมาตรการ
บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน นอกจากนีก้ารได้มีโอกาสปรึกษาหารือและพดูคยุกนั ท าให้เกิดความ
เข้าใจร่วมกนั ระหว่างประชาชนและหน่วยงานเจ้าของโครงการ ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างศกัยภาพของ
ชมุชน ในการร่วมตดัสินใจตามสิทธิขัน้พืน้ฐานของประชาชนได้มากขึน้ 

นอกจากผลดีท่ีเกิดขึน้จากการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมดงักล่าวแล้ว การ
ด าเนินการของโครงการขนาดใหญ่ของรัฐท่ีส่งผลกระทบกบัวิถีชีวิตชมุชน ยงัมีกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง  ซึ่งระบุ
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างชัดเจน ในกระบวนการศึกษาความเหมาะสมของโครงการด้วย 
กฎหมายส าคญัท่ีเก่ียวข้องกบัการสง่เสริมให้ประชาชนเข้ามามีสว่นร่วมได้แก่ 

ก. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ .ศ.2550 ไ ด้ก าหนดให้ รัฐต้อง
ด าเนินการ ตามแนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการก าหนดนโยบายและวางแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสงัคมทัง้ในระดบัชาตแิละระดบัท้องถ่ิน การจดับริการสาธารณะ รวมทัง้การตรวจสอบการใช้
อ านาจรัฐ นอกจากนี ้ ในกฎหมายรัฐธรรมนญูดงักลา่ว ยงัได้กลา่วถึงสิทธิของชมุชนท้องถ่ิน ซึ่งต้องเข้ามามี
ส่วนร่วม ในการคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อม บ ารุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือพฒันาคณุภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
พ.ศ. 2548 ได้ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐ ซึ่งรับผิดชอบโครงการ ต้องจดัให้มีการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน สาระส าคัญของระเบียบดังกล่าวได้ก าหนดให้ โครงการ ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของ
ประชาชน ต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูล และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ก่อนเร่ิมต้นด าเนินงาน
โครงการ พร้อมทัง้ระบุหลกัเกณฑ์ วิธีการรับฟังความคิดเห็น และแนวทางท่ีจะให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วม 

ค. กฎหมายอ่ืนๆ ท่ีส าคญัได้แก่ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 ซึ่งระบไุว้ว่า การบริหารราชการเพ่ือประโยชน์สขุของประชาชน ส่วน
ราชการต้องด าเนินการโดยถือว่า ประชาชนเป็นศนูย์กลางท่ีจะได้รับบริการจากรัฐ และต้องด าเนินการรับ
ฟังความคิดเห็นของประชาชน เพ่ือน ามาปรับปรุงให้การด าเนินโครงการเป็นไปอย่างเหมาะสม นอกจากนี ้
ยงัต้องชีแ้จงท าความเข้าใจเพ่ือให้ประชาชนได้รับรู้ และตระหนกัในประโยชน์ หรือผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้
จากการด าเนินโครงการ 

จากข้อก าหนดของกฎหมาย ท่ีให้หน่วยงานราชการต้องสนบัสนนุให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วม ในการด าเนินโครงการขนาดใหญ่ของรัฐ ซึ่งส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชน ท าให้
ประชาชนได้มีโอกาสร่วมแสดงและแลกเปล่ียนความคิดเห็น เพ่ือแสวงหาทางเลือกท่ีดีท่ีสดุส าหรับท้องถ่ิน 
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มีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการ จะส่งผลให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน ระหว่างหน่วยงานเจ้าของ
โครงการ กบัประชาชนและผู้ เก่ียวข้อง และลดความขดัแย้งท่ีอาจเกิดขึน้ เม่ือมีการด าเนินการตามโครงการ
ในอนาคต 

2.2.1.5 ปัจจัยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

พชัรี สิโรรส และคณะ (2550) ได้กล่าวว่า ปัจจยั ซึ่งส่งเสริมความส าเร็จ ในการ
พฒันาชนบทแบบมีสว่นร่วม ได้แก่ 

ก. กลไกภาครัฐ  

กลไกภาครัฐ ทัง้ในระดบันโยบาย มาตรการ และปฏิบตัิ ต้องเอือ้อ านวยใน
การสร้างช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งเป็นระบบเปิดท่ีมีความเป็นประชาธิปไตย โปร่งไส รับฟัง
ความคดิเห็นรอบด้าน และตรวจสอบได้ประชาชน 

ข. ประชาชน 

 ประชาชนต้องตระหนกัถึงปัญหา ความจ าเป็นในการเข้าร่วมแก้ไข รับรู้ถึง
ความสามารถและถมูิปัญญาในการจดัการปัญหา และสร้างพลงัเช่ือมโยงในรูปกลุ่ม องค์กร เครือข่าย และ
ประชาสงัคม 

ค. องค์กร 

องค์กรพฒันาตา่งๆมีบทบาทในการกระตุ้น และส่งเสริมกระบวนการพฒันา
สนบัสนนุข้อมลูขา่วสาร และทรัพยากร ตลอดจนร่วมเรียนรู้กบัสมาชิกในชมุชน 

แนวทางการพัฒนาชนบทแบบมีส่วนร่วมควรต้องปฏิบตัิในระดบัต่าง ๆ ตัง้แต่
ระดบัชมุชน  ท้องถ่ิน จงัหวดั และระดบันโยบาย โดยวิธีการท่ีหลากหลาย ตามสถานการณ์และบริบททาง
สงัคมท่ีเกิดขึน้ เชน่ การปลกุจิตส านกึการมีสว่นร่วมในท้องถ่ิน การจดัการระบบข้อมลูชมุชน และการจดัท า
ส่ือในชมุชน เป็นต้น เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วม สนบัสนุนกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน เสริมสร้างความรู้
ด้านสิทธิ และอ านาจของประชาชนในด้านการเมือง ตรวจสอบการท างานของภาครัฐ และกระจายอ านาจ
แก่ท้องถ่ิน 



โครงการศกึษาวิจยัและพฒันาวิถีชีวิตและบทบาทของชมุชนในพืน้ที่วิกฤติอทุกภยั บทที่ 2  
กรณีศกึษาลุม่น า้ภาคใต้ การทบทวนวรรณกรรม 
 

สถาบนัวิจยัและให้ค าปรึกษาแหง่มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 19 
G:\แกไ้ขรายงายวิจัยหลงัสวน_3_15 ต.ค. 56\4.บทท่ี 2 การทบทวนวรรณกรรม.doc 

2.2.2 แนวคิดเกีย่วกบั PAR 

2.2.2.1 ความหมายของ PAR 

Whyte W.F. (1991) อ้างถึงใน สิทธิณัฐ ประพุทธนิติสาร (2546) ได้สรุป
ความหมายของ PAR ไว้ว่า PAR คือ กระบวนการท่ีผู้คนจ านวนหนึ่งในองค์กรหรือชมุชน เข้ามาร่วมศกึษา
ปัญหาโดยกระท าร่วมกนักบันกัวิจยั ผ่านกระบวนการวิจยัตัง้แตต้่น จนกระทัง่เสร็จสิน้การน าเสนอผลลพัธ์ 
และอภิปรายผลการวิจัย การวิจัยเชิงปฏิบตัิการนีเ้ร่ิมต้นจากประชาชนผู้ประสบปัญหา ค้นหาปัญหาท่ี
ตนเองมีอยู่ร่วมกบันกัวิชาการ เพราะฉะนัน้จึงเป็นกระบวนการท่ีผู้คนในองค์กรหรือชุมชนมิใช่ผู้ถูกกระท า 
แตเ่ป็นผู้ ร่วมศกึษาวิจยัอยา่งกระตือรือร้น 

อลิศรา ชชูาติ (2538) และชอบ เข็มกลดั และโกวิทย์ พวงงาม  (2547) ได้นิยาม 
PAR ว่า เป็นการรวมการวิจยัแบบมีส่วนร่วม (Paticipatory Research, PR)  และการวิจยัเชิงปฏิบตัิการ 
(Action Research, AR) เข้าด้วยกัน กล่าวคือ เป็นการศึกษาวิจยัชุมชน โดยเน้นการวิเคราะห์ปัญหา 
ศกึษาหาแนวทางในการแก้ปัญหา วางแผนด าเนินงานเพ่ือแก้ไขปัญหา ปฏิบตัิการตามแผน และติดตาม
ประเมินผล เพ่ือให้ผลของการวิจยัน าไปสู่การปฏิบตัิได้จริงในการพัฒนา ทัง้นีใ้นการด าเนินการวิจยัทุก
ขัน้ตอน ประชาชนในชมุชนต้องเข้ามามีสว่นร่วมด้วย 

บญุชยั  งามวิทย์โรจน์ และคณะ  (2552) ได้กล่าวถึง PAR ไว้ว่า เป็นส่วนหนึ่ง
ของการวิจยัเชิงคณุภาพ ซึง่ใช้กระบวนการความร่วมมือ ระหวา่งนกัวิจยักบักลุม่เป้าหมาย เพ่ือแก้ไขปัญหา
ท่ีต้องท าวิจยัร่วมกนั กลุ่มเป้าหมายใน PAR ได้เปล่ียนบทบาทจากผู้ ให้ข้อมลูในการวิจยั เป็นผู้ ร่วมท าวิจยั
กบันกัวิจยัในทกุขัน้ตอนของการวิจยั ท าให้กลุม่เป้าหมายได้เรียนรู้ จากการร่วมท างานวิจยัด้วยตวัเอง 

เอนก ชิตเกษร และพรรณนชุ ไชยปินชนะ (2555) ได้ให้ความหมายของ PAR ไว้
ว่า เป็นการวิจยัท่ีผสมผสาน PR กับ AR รวมทัง้วิธีการวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) เข้า
ด้วยกัน เพ่ือให้ได้องค์ความรู้ใหม่ ในการแก้ไขปัญหาของชมุชน โดยคณะนกัวิจยั ชุมชน และแกนน า
ชาวบ้านมีสว่นร่วมในการศกึษาวิจยัทกุขัน้ตอน ตัง้แตร่่วมคิด ร่วมตดัสินใจ ร่วมท า ร่วมตรวจสอบ และร่วม
รับประโยชน์ ควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชนโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  (People-Centered 
Development) ผา่นกระบวนการเรียนรู้จากการแก้ปัญหา (Problem-Learning Process) 

ส าราญ สาราบรรณ์ และคณะ (2555) ได้นิยาม PAR ไว้ว่า เป็นวิธีการวิจยัเพ่ือ
แสวงหาความรู้ และแก้ไขปัญหาร่วมกนั โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่าย ตัง้แต่เจ้าหน้าท่ี 
นกัวิจยั และชมุชน ให้มาร่วมกนัคดิ วางแผน ตดัสินใจ ด าเนินการ และประเมินผล โดยทบทวนสถานการณ์
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ปัญหาท่ีประสบ ค้นหาแนวทางแก้ไขปัญหา ทดลองปฏิบตั ิเพ่ือพฒันาศกัยภาพ ผ่านกระบวนการวิจยั และ
ใช้ประโยชน์จากงานวิจยั เพ่ือพฒันาองค์กรและชมุชนของตวัเอง และแก้ไขปัญหาร่วมกนั 

จากการศึกษาทบทวนเอกสารทางวิชาการท่ีเก่ียวข้อง พอสรุปได้ว่า PAR คือ 
กระบวนการศกึษาวิจยั ซึ่งประชาชนหรือตวัแทนของชมุชนเข้ามามีส่วนร่วมในการศกึษาวิจยั ร่วมกบัคณะ
ผู้ศึกษาวิจยัในทกุขัน้ตอน (การวิเคราะห์ปัญหา การหาแนวทางแก้ไขปัญหา การวางแผนการด าเนินงาน
เพ่ือแก้ไขปัญหา การด าเนินการตามแผน ตลอดจนการตดิตามและประเมินผล) ของการศกึษาวิจยั 

2.2.2.2 ขั้นตอน PAR 

สขุาดา ทวีสิทธ์ิ อ้างใน ปาริชาติ  วลยัเสถียรและคณะ (2543) และ ชอบ เข็ม
กลดั และ โกวิทย์ พวงงาม (2547) ได้แบง่ขัน้ตอนของ PAR ซึ่งผสมผสานแนวคิดการจดัองค์กรชมุชน และ
กระบวนการเรียนรู้จากปัญหาของชมุชนเข้าด้วยกนั (Community Organization and Problem based 
Learning) ออกเป็น 5 ขัน้ตอน คือ 

ก. ระยะก่อนท าวิจยั (pre – research phase) 

- การสร้างสมัพนัธภาพกบัชมุชน  

- การคดัเลือกชมุชน 

- การเข้าสูช่มุชน 

- การส ารวจข้อมลูเบือ้งต้นของชมุชน 

- การเผยแพร่แนวคิด PAR แก่ชมุชน 

- การเตรียมพร้อมของชมุชน 

ข. ระยะของการท าวิจยั (research phase) 

- การศกึษาวิเคราะห์ปัญหาร่วมกบัชมุชน 

- การประเมินศกัยภาพชมุชน และทนุทางสงัคม 

- การฝึกอบรมทีมวิจยัท้องถ่ิน 

- การวางแผนงานวิจยั 

- การออกแบบงานวิจยั และเก็บรวบรวมข้อมลู 

- การวิเคราะห์ข้อมลู 

- การน าเสนอข้อมลู และผลการวิเคราะห์ ตอ่ท่ีประชมุหมู่บ้าน 
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กระบวนการในขัน้ตอนนีเ้น้นการอภิปรายแลกเปล่ียนความคดิเห็น พร้อมทัง้
การฝึกปฏิบตัเิพ่ือการเรียนรู้ร่วมกนั 

ค. ระยะการจดัท าแผน (planning phase) 

- การอบรมทีมงานวางแผนท้องถ่ิน 

- การก าหนดโครงการหรือกิจกรรม 

- การศกึษาความเป็นไปได้ของแผนงาน 

- การแสวงหางบประมาณและหนว่ยงานท่ีสนบัสนนุ 

- การวางแผนเพื่อติดตามและประเมินผล 

การด าเนินงานวิจยัในขัน้ตอนนีเ้น้นการสร้างกระบวนการ ให้ประชาชนได้เข้า
มามีสว่นร่วมตดัสินใจก าหนดแผนงานแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง เพ่ือสร้างความรู้สกึการเป็นเจ้าของ 

ง. ระยะการน าแผนไปปฏิบตั ิ(implementation phase) 

- การก าหนดทีมงานปฏิบตังิานอาสาสมคัร 

- การอบรมทีมงานปฏิบตังิานอาสาสมคัร 

นกัวิจยัท าหน้าท่ีเป็นผู้แนะน า กระตุ้นให้มีการด าเนินการตามแผนงาน 

จ. ระยะการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (monitoring and 
evaluation phase)  

- จดัตั้งทีมงานติดตามและประเมินผลการปฏิบติังาน 

- เสนอผลการประเมินตอ่ท่ีประชมุหมูบ้่าน 

นักวิจัยร่วมกับผู้ แทนประชาชนร่วมกันหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขปัญหา 
ในช่วงของการติดตามผล และร่วมกันประเมินผลการด าเนินการแก้ไขปัญหาว่าเป็นไปตามวตัถุประสงค์
หรือไม ่เม่ือการด าเนินการสิน้สดุ 

2.2.2.3 วธีิการวจัิย 

สิทธิณัฐ ประพุทธนิติสาร (2546) กล่าวถึงวิธี PAR ไว้ว่า PAR มีลักษณะ
ใกล้เคียงกบั PR แตมี่สว่นเพิ่มเตมิ ซึ่งเก่ียวข้องกบัการวิเคราะห์ และค้นหาแนวทางแก้ไขปัญหา จากนัน้จึง
จดัสรรทรัพยากรในท้องถ่ินมาใช้ในการแก้ไขปัญหา จดุเดน่ของ PAR ประกอบด้วย 
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ก. เน้นการศกึษาชมุชน  

PAR ให้ความส าคญักบัข้อมลูและความคิดของชาวบ้าน การเก็บข้อมลูส่วน
ใหญ่ใช้วิธีการสนทนา แลกเปล่ียนประสบการณ์ และความคิดเห็น เพ่ือประเมินสภาพปัญหา หรือความ
ต้องการของชมุชน (need assessment) โดยชาวบ้านร่วมกนัวิเคราะห์ สภาพปัญหาในปัจจบุนัของชมุชน 
ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหา โดยค านึงถึงทรัพยากร (เช่น ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรมนุษย์ และ
ศกัยภาพของหน่วยงานราชการและเอกชนตา่ง ๆ ในพืน้ท่ี เป็นต้น) ในชุมชน มิใช่เป็นการด าเนินงานวิจยั 
โดยผู้น าหรือผู้ทรงคณุวฒุิเพียงไมก่ี่คน  

ข. เน้นการหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา 

 PAR ศกึษาต้นทนุของทรัพยากรในชมุชน เพ่ือท่ีจะน าไปสู่วิธีการแก้ไขปัญหา
ตามล าดบัความส าคญั และเหมาะสมทัง้ทางด้านเศรษฐศาสตร์ เง่ือนไขทางวัฒนธรรม และความเช่ือ 
ภายใต้ข้อจ ากดัของทรัพยากร  

ค. เน้นให้ประชาชนมีสว่นร่วม 

 PAR น าเอาประชาชนผู้ มีส่วนเก่ียวข้องเข้ามาร่วมในทกุขัน้ตอนของการวิจยั 
กระบวนการวิจยัต้องพฒันาศกัยภาพของชมุชน ให้สามารถศกึษาวิจัยได้เอง หลงัจากสิน้สดุโครงการ โดย
ค้นหาผู้น า ซึง่มีสว่นร่วมตัง้แตเ่ร่ิมต้นการวิจยัจนสิน้สดุการวิจยั ให้รับผิดชอบการด าเนินงานวิจยัในอนาคต 

2.2.2.4 คุณลกัษณะและบทบาทของนักวจัิยใน PAR 

สามารถ ศรีจ านงค์ อ้างถึงใน สิทธิณัฐ ประพุทธนิติสาร  (2546) ได้กล่าวว่า 
คณุลกัษณะพงึประสงค์ของนกัวิจยัในกระบวนการ PAR ได้แก่  

ก. ตระหนกัในข้อจ ากดัของตนเอง และภาคภมูิใจในคณุคา่ของตนเอง 

ข. แลกเปล่ียนและเรียนรู้ระหวา่งกนัในชมุชน 

ค. ปลกุ/กระตุ้น ให้ชาวบ้านตระหนกัและเปิดใจกว้าง เพ่ือหาแนวทางการแก้ไข
ปัญหา 

ง. เรียนรู้เก่ียวกบัสถานการณ์ความขดัแย้งของชนชัน้ผู้น าในชมุชน 

บณัฑรู อ่อนด า อ้างถึงในสิทธิณฐั ประพทุธนิติสาร (2546) ได้น าเสนอบทบาท
ของนกัวิจยัในกระบวนการ PAR ดงันีคื้อ 

ก. การเรียนรู้ร่วมกันในช่วงแรกของการวิจัย เป็นการพบปะปรึกษาหารือและ
แลกเปล่ียนขา่วสารตอ่กนั  
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ข. สร้างเง่ือนไขการเรียนรู้ให้ชาวบ้าน นักพัฒนา และนักวิจัย โดยใช้วิธีการ
ฝึกอบรม ประชมุดงูาน และสนทนาให้ขา่ว 

ค. จ าแนกลักษณะ คุณสมบัติ และความถนัดของชาวบ้าน นักพัฒนา และ
นกัวิจยั  

ง. เห็นคณุคา่ความหมายของแตล่ะฝ่าย และเร่ิมร่วมมือกนั  

จ. ร่วมกนัจดักิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์แก่ชมุชน ประชาสมัพนัธ์ และขยายความ
ร่วมมือสูห่มูบ้่านข้างเคียง 

2.2.2.5 หลกัการและองค์ประกอบส าคัญของ PAR 

หลกัการและองค์ประกอบท่ีส าคญัของ PAR คือ (สิทธิณัฐ  ประพุทธนิติสาร, 

2546) 

ก. การมีสว่นร่วมของประชาชนเป็นหวัใจส าคญั ส าหรับการพฒันาและแสวงหา
องค์ความรู้ ตัง้แต่เร่ิมคิด วางแผน ปฏิบตัิตามแผน ประเมินผล และผลท่ีได้รับ อย่างไรก็ตามการท าให้เกิด
การมีสว่นร่วมมกัมีอปุสรรคดงัตอ่ไปนีคื้อ 

- การมีส่วนร่วมของประชาชนส่วนใหญ่เกิดจาก ความคิดริเ ร่ิมของ
นกัวิชาการและนกัพฒันานอกชมุชน และชกัชวนให้ประชาชนในชมุชนมาร่วมวิจยั ไม่ใช่การมีส่วนร่วมท่ีทัง้ 
2 ฝ่ายมาเร่ิมต้นพร้อมเพรียงกนั หรือคนในริเร่ิมก่อนท่ีจะเอาคนนอกมาร่วม ตามหลกัการของ PAR  

- การให้ประชาชนซึ่งแตกต่างกันในชุมชนมาร่วมกันคิด และแก้ไขปัญหาท่ี
ซบัซ้อนและมีพลวตั ตามหลกัการมีส่วนร่วมของประชาชน PAR จ าเป็นต้องมีทัง้วิธีคิด และแนวปฏิบตัิท่ี
ความยืดหยุน่  

ข. PAR จ าเป็นต้องมีการกระท า (action) เป็นองค์ประกอบท่ีส าคญั ซึ่งแตกตา่ง
จากการวิจยัและพฒันา (research and development, R&D) ท่ีเน้นสร้างองค์ความรู้ก่อน แล้วจึงประยกุต์
องค์ความรู้เพ่ือแก้ไขปัญหาภายหลงั กลา่วคือ  

- R&D มุ่งเน้นให้ได้องค์ความรู้ หรือเทคโนโลยี แล้วน าไปประยุกต์ใช้ องค์
ความรู้จะถูกพฒันาให้ดีขึน้อย่างต่อเน่ือง แต่ PAR เน้นกระบวนการเรียนรู้ของคน ซึ่งต้องการแก้ปัญหา 
หรือพฒันาแบบคดิไปท าไป แล้วคดิเพิ่มท าเพิ่ม  

- R&D ไมไ่ด้ให้น า้หนกักบั “กระบวนการ” ท่ีน าความรู้ไปสู่การปฏิบตัิ และน า
ผลการปฏิบตัิไปปรับปรุงความรู้แบบตอ่เน่ือง แต ่PAR ให้ความส าคญักบั “กระบวนการ” หรือตามท่ีเรียก
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กันทัว่ไปว่า “ถอดประสบการณ์” ซึ่งถือเป็นองค์ความรู้อีกประเภทหนึ่งซึ่งส าคญัมาก ถ้าต้องการสร้าง
ศกัยภาพให้กบัคนท่ีอยูก่บัปัญหาในชมุชน 

ค. องค์ประกอบท่ีส าคัญอีกประการหนึ่งของ PAR คือ กระบวนการเรียนรู้
ร่วมกันของนักวิชาการ นักพัฒนา และชาวบ้าน (ภาพที่  2.1) ตัง้แต่การทบทวนวรรณกรรม วิเคราะห์
ปัญหา วางแผน ฝึกปฏิบตัิการ และติดตามผล เป้าหมายหลกัของ PAR คือการพฒันา “ขีดความสามารถ
ในการเรียนรู้และแก้ปัญหา” ของประชาชนผู้ประสบปัญหา ท าให้มีวิธีคิดและวิธีปฏิบตัิ ท่ีเป็นระบบมากขึน้ 
สามารถบริหารจัดการปัญหา ภายใต้สภาพเง่ือนไขท่ียุ่งยากต่างๆ (เช่น ความไม่เป็นเอกภาพของคนใน
ชมุชน เป็นต้น) ความสามารถในการบริหารจดัการนีจ้ะเกิดขึน้กับแกนน าจ านวนหนึ่งซึ่งอยู่กับปัญหา ถูก
พฒันาเพิ่มขึน้ตลอดระยะเวลาของกระบวนการวิจยั และองค์ความรู้แบบพลวตัก็จะเกิดขึน้จากแกนน าท่ีมี
ขีดความสามารถเหลา่นัน้ 

 
ที่มา : สิทธิณฐั  ประพทุธนิติสาร (2546) 

ภาพท่ี 2.1 แสดงรูปแบบ PAR (รูปแบบท่ีจุดประสงค์อยู่ท่ีการแก้ปัญหาอย่างย่ังยืน) 

 

  นกัวิชาการผู้ที่มเีป้าหมาย  
เพื่อการแก้ปัญหา 
(Development Orientation) 

 นกัพฒันาผู้ที่มีเป้าหมาย ใช้
วิชาการเพื่อช่วยการปฏิบตัิการ 

(Academic Orientation) 

นกัวิชาการ/นกัวิจยั เป้าหมาย อยู่
ที่การสนับสนุนการสร้างความรู้
เพื่อแก้ปัญหา (เร่ิมเห็นว่าความรู้ 
ทฤษฎี มีหลากหลาย ซ้อนทบัและ
เฉพาะเจาะจง) 

 

นกัพฒันาของ GOs/NGOs  
เ ป้ า หม าย อยู่ ที่ ก า ร พัฒนา /
แก้ปัญหา (เร่ิมเปิดรับแนวทาง 
การพัฒนาที่แก้ปัญหาแบบถึง
รากถึงโคน) 
 

แกนน าชาวบ้าน/ชุมชน ผู้อยู่กับปัญหา เป้าหมาย
อยู่ที่การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบให้ได้ผล โดย
อาศยัการเรียนรู้ เช่ือมองค์ความรู้กบัการปฏิบตัิ 

แกนน า 
ผู้คนที่อยูก่บัปัญหา/ชมุชน 

นกัวิจยัและ
นกัพฒันา  

นกัวิจยั 
 

    

นกัพฒันา 
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2.2.3 แนวคิดเกีย่วกบัวถิีชีวติและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2.2.3.1 ความหมายของวถิีชีวติ (lifestyle or style of life) (วถิีชีวติ, 2555) 

ข้อมลูใน http://chumpontrip.com /lifestyle-or-style-of-life ได้ให้ความหมาย
ของวิถีชีวิตไว้วา่ : 

สารานกุรมเว็บสเตอร์ (Webster’s New World Dictionary. 1994: 781) ให้
ความหมายวิถีชีวิตว่า เป็นการด าเนินชีวิตโดยภาพรวมของบคุคลซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงลกัษณะและคา่นิยม
ของบคุคลนัน้ 

วิถีชีวิต ตามความหมายของ โอ ไบรเอน  หมายถึง ลกัษณะและประเภทของ
กิจกรรมตา่งๆท่ีประพฤตใินการด ารงชีวิต (เชน่ อาหาร สขุภาพ อาชีพ และการชว่ยเหลือสงัคม เป็นต้น) 

วิถีชีวิต ซึ่งถูกนิยามโดยองค์การอนามยัโลก หมายถึง แบบแผนของการแสดง
พฤติกรรมของบคุคล ซึ่งเป็นไปตามสภาพสงัคมเศรษฐกิจ และความสามารถในการเลือกแสดงพฤติกรรม
นัน้ 

ซิงเกอร์ (Walker; Schrist; & Pender., 1987) ได้ให้ความหมายของวิถีชีวิตว่า 
เป็นแนวทางการด าเนินชีวิต หรือแบบแผนของกิจกรรมตา่งๆของประชาชนในแตล่ะวนั 

คลูบอก; เอิร์นส์ และมองโกเมอร่ี (Kulbok; Earls; & Mongomery, 1988) 
นิยามวิถีชีวิตว่า หมายถึง การท่ีบุคคลแสดงออกถึงพฤติกรรม และการด าเนินชีวิต ซึ่งบุคคลนัน้ 
ได้เลือกแล้ว โดยท่ีอาจมีผลกระทบตอ่สขุภาพร่างกายของคนนัน้ ในด้านดีหรือไมดี่ก็ได้ 

จากความหมายต่างๆดงักล่าว ท าให้สรุปได้ว่า วิถีชีวิตหมายถึง รูปแบบการ
ด าเนนิชีวิตประจ าวนัของบคุคล ซึง่มีผลตอ่คณุภาพชีวิตของบคุคลนัน้ๆ 

2.2.3.2 ความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ภูมิปัญญาท้องถ่ิน( local wisdom) หรือ ภูมิปัญญาชาวบ้าน(population  
wisdom) (ภูมิปัญญาท้องถ่ิน, 2555) หมายถึง ความรู้ของชาวบ้านในท้องถ่ิน ซึ่งได้มาจากประสบการณ์
และความเฉลียวฉลาดของชาวบ้าน รวมทัง้ความรู้ท่ีสัง่สมมาแตบ่รรพบรุุษ สืบทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คน
อีกรุ่นหนึ่ง ระหว่างการสืบทอดมีการปรับ ประยุกต์และเปล่ียนแปลง จนอาจเกิดเป็นความรู้ใหม่  ตาม
สภาพการณ์ทางสงัคมวฒันธรรม และสิ่งแวดล้อม  

ภมูิปัญญาเป็นความรู้ ซึง่สอดคล้องกบัวิถีชีวิตดัง้เดมิของชาวบ้าน ท่ีทกุอย่าง ไม่
ว่าจะเป็นการท ามาหากิน การอยู่ ร่วมกันในชุมชน การปฏิบัติศาสนา พิ ธีกรรม  และประเพณี มี
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ความสัมพันธ์กัน วิถีชีวิตดัง้เดิมนีท้ าให้ประชาชนในชุมชนอยู่ร่วมกันเองอย่างสงบสันติ และดูแลรักษา
ธรรมชาตไิด้เป็นอยา่งดี 

ชมุชนดัง้เดิมจึงมกัมีกฎเกณฑ์ของการอยู่ร่วมกนั มีคนเฒ่าคนแก่เป็นผู้น า คอย
ให้ค าแนะน าตกัเตือน ตดัสิน และลงโทษ หากมีการละเมิด ชาวบ้านเคารพธรรมชาติรอบตวั ดิน น า้ ป่า เขา 
ข้าว แดด ลม ฝน โลก และจกัรวาล ชาวบ้านเคารพบรรพบรุุษ (พ่อ แม่ ปู่  ย่า ตา และยาย) ทัง้ท่ีมีชีวิตอยู่
และลว่งลบัไปแล้ว 

ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาติ (2541) อ้างถึงใน ประพนัธ์ ภกัดีกลุ 
และคณะ (2549) ได้สรุปความหมายของภูมิปัญญาท้องถ่ินไว้ว่า ภูมิปัญญาชาวบ้านหรือภูมิปัญญา
ท้องถ่ินหมายถึง รากฐานความรู้ของชาวบ้าน ซึ่งอาจเป็นนามธรรม เช่น โลกทศัน์ ชีวทศัน์ ปรัชญาในการ
ด ารงชีวิต การเกิด-แก่-เจ็บ-ตาย คณุค่าและความหมายของทกุสิ่งในชีวิตประจ าวนั เป็นต้น และลกัษณะ
รูปธรรม อาท ิการท ามาหากิน การเกษตร หตัถกรรม ศลิปะ และดนตรี เป็นต้น  

ภมูิปัญญาท้องถ่ินสะท้อนถึงความสมัพนัธ์ 3 ลกัษณะ ได้แก่  

ก. ความสมัพนัธ์ระหวา่งคนกบัโลก คนกบัสิ่งแวดล้อม (พืช สตัว์ และธรรมชาต)ิ 

ข. ความสมัพนัธ์กบังานอ่ืนๆ ท่ีอยูร่่วมกนัในสงัคมหรือชมุชน  

ค. ความสมัพนัธ์กบัสิ่งศกัดิส์ิทธ์ิเหนือธรรมชาต ิซึง่ไมส่ามารถสมัผสัได้  

ความสัมพนัธ์เหล่านีคื้อ วิถีชีวิตของชาวบ้าน ซึ่งสะท้อนถึงภูมิปัญญา ในการ
ด าเนินชีวิตอยา่งมีเอกภาพ 

ภูมิปัญญาท้องถ่ินเป็นองค์ความรู้แบบบูรณาการเป็นองค์รวม ท่ีสมบูรณ์และ
สมดุลในตัวเอง ตัง้แต่ระดับบุคคล ครอบครัว เครือญาติ ชุมชน หมู่บ้าน สังคม วัฒนธรรม จนถึง
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี ภูมิปัญญาชาวบ้านนีมี้มาเป็นเวลานาน สืบทอดจากรุ่นสู่
รุ่น  

สามารถ  จนัทร์สูรย์ (2536) ได้ให้ความหมายของภูมิปัญญาท้องถ่ินไว้ว่า ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน หรือภมูิปัญญาชาวบ้าน หมายถึง ทกุสิ่งทกุอยา่ง ท่ีชาวบ้านคิดได้เอง และสามารถน ามาใช้
ในการแก้ปัญหาการด าเนินชีวิตในท้องถ่ินได้อย่างทนัสมยั เป็นสติปัญญาและองค์ความรู้ทัง้กว้างและลึก
ทัง้หมดของชาวบ้าน ชาวบ้านสามารถคดิเองและท าเอง โดยอาศยัศกัยภาพท่ีมีอยู่ 

ภูมิปัญญาเกิดจากการสะสมการเรียนรู้มาเป็นระยะเวลายาวนาน มีลกัษณะ
เช่ือมโยงกนัไปหมดในทกุสาขาวิทยา 
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จากท่ีกล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า ภูมิปัญญาท้องถ่ิน คือ องค์ความรู้ส าหรับใช้
แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตประจ าวนัของชาวบ้าน ซึง่เกิดจากการสัง่สมประสบการณ์ตัง้แตบ่รรพบรุุษ แล้ว
สืบทอดไปยงัรุ่นสูรุ่่น โดยในการสืบทอดสง่ตอ่ อาจมีการประยกุต์หรือปรับเปล่ียนให้เหมาะสมกบัสงัคมและ
ยคุสมยันัน้ๆ 

2.2.3.3 ลกัษณะของภูมปัิญญา 

ภมูิปัญญา มี 2 ลกัษณะ คือ (สามารถ  จนัทร์สรูย์, 2536) 

ก. ลักษณะท่ีเป็นนามธรรมคือ โลกทัศน์ ชีวทัศน์ ปรัชญาในการด าเนินชีวิต 
เกิด-แก-่ เจ็บ-ตาย คณุคา่ และความหมายของทกุสิ่งในชีวิตประจ าวนั 

ข. ลกัษณะท่ีเป็นรูปธรรมได้แก่ การท ามาหากิน การเกษตร หตัถกรรม ศิลปะ 
ดนตรี และอ่ืน ๆ ท่ีสะท้อนถึง ภูมิปัญญาในการด าเนินชีวิตอย่างมีเอกภาพ และเป็นรากฐานในการด าเนิน
ชีวิตของชาวบ้าน  

อนรัุกษ์ ปัญญานวุตัร (2548) กล่าวถึงภูมิปัญญาท้องถ่ินว่า ทกุชาติต้องมีภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน ซึ่งใช้เป็นกลไกส าคญั ในการด ารงชีวิตให้อยู่รอดได้ ภูมิปัญญาท้องถ่ินสะสมขึน้มาจาก
ประสบการณ์ของชีวิต สงัคม และในสภาพแวดล้อมท่ีแตกตา่งกนั ผ่านกระบวนการเรียนรู้ และถ่ายทอดสืบ
ตอ่กนัมาเป็นวฒันธรรม ในรูปแบบของการศกึษาตลอดชีวิต ผู้คนเกิดสติปัญญา ท่ีได้จากการเรียนรู้ของคน
ในแต่ละท้องถ่ิน ซึ่งอาจมีลกัษณะเฉพาะตวัท่ีแตกต่างกันไป มีการเช่ือมโยงกันแบบบูรณาการ ระหว่าง
ความรู้จากสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ชีวิต สงัคม จิตใจ และความศรัทธาตอ่ผู้อาวโุส กลายเป็นองค์ความรู้
หลากหลายประเภท ทัง้ในลกัษณะนามธรรม (โลกธรรม ปรัชญา และคณุคา่ท่ีมีความหมายในวิถีชีวิตของ
ชุมชน) และในลักษณะรูปธรรมอันเป็นลักษณะจ าเพาะด้านของท้องถ่ิน ภูมิปัญญาท้องถ่ินมักมีความ
สอดคล้องกบัเร่ืองของท้องถ่ินมากกวา่ภมูิปัญญาท่ีมากจากภายนอกท้องถ่ิน (การท ามาหากิน เกษตรกรรม 
หตัถกรรม ศลิปะ และดนตรี) 

2.2.3.4 ประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ส านกัวิจยัพฒันาและอทุกวิทยา กรมทรัพยากรน า้ (2550) ได้จดัประเภทของภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินไว้ดงันีคื้อ เป็นบุคคลหรือผู้ มีความรู้ในท้องถ่ิน ความรู้ความสามารถ ความเช่ือหรือต านาน 
มโนทัศน์หรือปรัชญาการด าเนินชีวิต ประเพณีพิธีกรรมหรือการละเล่น ระเบียบกฎเกณฑ์หรือข้อห้าม 
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ การประกอบอาชีพ เชน่ การก าจดัศตัรูพืชโดยวิธีพืน้บ้าน เป็นต้น วิธีการหรือแนวปฏิบตั ิ

ในกรณีของภูมิปัญญาท้องถ่ินในการบริหารจัดการทรัพยากรน า้ ส านักวิจัย
พฒันาและอุทกวิทยา กรมทรัพยากรน า้ (2550) ได้อธิบายให้หมายความครอบคลุมถึง ความรู้ มโนทศัน์ 
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ความเช่ือ ประเพณี ระเบียบ ข้อห้าม วิธีการ ความสามารถ ตลอดจนเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ต่างๆ ของปัจเจก
บคุคลหรือชมุชนก็ได้ ส าหรับบริหารจดัการทรัพยากรน า้ในชมุชนและท้องถ่ิน ในลกัษณะตา่งๆ ได้แก่ 

ก. การจดัหาแหลง่น า้ การใช้ประโยชน์ 

ข. การอนรัุกษ์และฟืน้ฟแูหลง่น า้  

ค. การพฒันาแหลง่น า้  

ง. การจดัองค์กร และกลุม่ผู้ใช้น า้ 

การด าเนินการเป็นไปอย่างสอดคล้องกบัธรรมชาติ สงัคม และวฒันธรรมชมุชน 
ซึ่งสิ่งเหล่านี ้ล้วนเกิดจากความเฉลียวฉลาดของของแต่ละคน การทดลองปฏิบตัิในชีวิตประจ าวนั  การ
เรียนรู้ และสัง่สมเป็นประสบการณ์ถ่ายทอดกนัมา 

ส านักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา กรมทรัพยากรน า้ (2550)ได้ ได้อธิบาย
ความส าคัญของภูมิปัญญาท้องถ่ิน ในการบริหารจัดการทรัพยากรน า้ไว้ว่า เป็นการผสมผสานและ
ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินในการด าเนินโครงการเก่ียวกับการจัดการทรัพยากรน า้ เสริมสร้าง
กระบวนการพฒันาชมุชน การมีส่วนร่วมของชุมชน ศกัยภาพ ความเช่ือมัน่ ความเข้มแข็งของชมุชน และ
ความสามารถในการพึ่งพาตนเอง นอกจากนีย้ังเป็นการเสริมสร้างความน่าเช่ือถือของโครงการ  ทัง้ใน
สายตาของประชาชนท้องถ่ิน และบคุคลภายนอก รวมทัง้เป็นการเสริมความภาคภูมิใจให้กบัท้องถ่ิน และ
เป็นแรงผลักดนัให้ชุมชนสามารถแก้ไขปัญหาภายในชุมชนได้อย่างสร้างสรรค์  โดยใช้ทรัพยากรภายใน
ชมุชนของตน  อย่างไรก็ตามภูมิปัญญาท้องถ่ินยงัเป็นเร่ืองท่ียากจะเข้าใจและประยุกต์ได้เฉพาะพืน้ท่ี ไม่
สามารถน าไปใช้ได้อยา่งแพร่หลาย 

2.2.4 แนวคิดเกีย่วกบัเครือข่ายและการสร้างเครือข่าย 

2.2.4.1 ความหมายของเครือข่าย (Network) 

ในพจนานกุรมของ The Webster’s Collegiate (เครือข่าย, 2555) ได้ให้ค า
จ ากดัความของ “เครือขา่ย” ไว้วา่ เป็นการแลกเปล่ียนข้อมลูหรือบริการกนัระหวา่งบคุคล กลุม่ หรือสถาบนั 

Paul Starkey (เครือขา่ย, 2555) ท่ีปรึกษาทางวิชาการด้านการสร้างเครือข่ายใน
แอฟริกา ให้ความหมายของ “เครือขา่ย” วา่ คือ กลุม่ของคนหรือองค์กรท่ีสมคัรใจแลกเปล่ียนข่าวสารข้อมลู
ระหว่างกัน หรือท ากิจกรรมร่วมกัน ในลักษณะท่ีบุคคลหรือองค์กรสมาชิกยงัคงมีความเป็นอิสระในการ
ด าเนินกิจกรรมของตน  ในความหมายนี ้ สาระส าคัญ คือ  ความสัมพันธ์ของสมาชิกในเครือข่ายต้อง
เป็นไปโดยสมคัรใจ กิจกรรมท่ีท าในเครือข่ายต้องมีลกัษณะเท่าเทียมกนัหรือแลกเปล่ียนซึ่งกนัและกนั และ
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การเป็นสมาชิกของเครือข่ายไม่มีผลกระทบต่อความเป็นอิสระหรือความเป็นตวัของตวัเองของคนหรือ
องค์กรนัน้ๆ  

2.2.4.2 การก่อรูปของเครือข่าย (Network Forming) 

เกรียงศกัดิ์ เจริญวงศ์ศกัดิ์  (2543) กล่าวว่า การก่อตวัของเครือข่ายนัน้อาจเกิด
ได้ 2 แนวทางหลกั ดงันี ้

ก. เครือข่าย ซึ่งเกิดจากรัฐเข้าไปมีส่วนเป็นผู้ ริเร่ิม (state initiative) กระตุ้นให้
ประชาชนตระหนกัในปัญหา และสร้างความตื่นตวัให้เกิดการรวมตวักนัของประชาชน 

ข. เครือข่าย ซึ่งประชาชนเป็นแกนน าจัดตัง้ (citizen initiative) กล่าวคือ 
ประชาชนเกิดความตระหนกัและตื่นตวัในการแก้ไขปัญหา และรวมตวักนัเข้าเป็นกลุ่ม เพ่ือด าเนินการแก้ไข
ปัญหาให้ลลุว่งหรือบรรเทาไป โดยท่ีองค์กรพฒันาเอกชน องค์กรวิชาการ หรือส่ือมวลชน อาจมีส่วนเข้ามา
ชว่ยสนบัสนนุก็ได้ แตภ่าคประชาชนเป็นแกนหลกัในการด าเนินงาน  

ทัง้นีใ้นการด าเนินการนัน้ สามารถด าเนินการทัง้สองแนวทางควบคู่กันได้ โดย
พิจารณาถึงความสามารถในการรวมตวัของประชาชนเป็นหลกั หากประชาชนกลุ่มใดมีความสามารถใน
การรวมตวัเป็นเครือข่ายได้เอง หน่วยงานภาครัฐก็ไม่ควรเข้าไปครอบง าและบงการ (manipulate) ในการ
ก่อตวัของเครือข่าย แตห่ากกลุ่มใดยงัขาดสมรรถนะเพียงพอ ในการจดัตัง้กลุ่มขึน้เอง หน่วยงานภาครัฐก็
อาจเข้าไปช่วยในฐานะของผู้สนบัสนนุ (supporter) และผู้อ านวยความสะดวก (facilitator)  ให้การจดัตัง้
เครือขา่ยท าได้ง่ายขึน้ โดยนยันีจ้งึอาจส่ือความหมายได้วา่ หนว่ยงานราชการจ าเป็นต้องลดบทบาท ในการ
คิดแทนประชาชนให้น้อยลง แตเ่ปิดช่องทางและโอกาสให้กลุ่ม องค์กร ชุมชน ประชาคม ได้ท างาน และมี
อ านาจในการตดัสินใจเร่ืองตา่งๆ มากขึน้ โดยภาครัฐควรปรับรูปแบบบทบาทเป็นสนบัสนนุ ให้กลุ่มองค์กร
ประชาชนมีอิสระ ร่วมรับผิดชอบ และร่วมสร้างสรรค์สงัคม ในการท างานร่วมกนัเป็นเครือขา่ย 

2.2.5 การสร้างเครือข่าย 

กระบวนการก่อรูปของเครือขา่ย มีขัน้ตอนตา่ง ๆ ดงันี ้(เกรียงศกัดิ ์เจริญวงศ์ศกัดิ,์ 2543) 

1) ขัน้ตอนการสร้างความตระหนกัในปัญหา และส านกึในการรวมตวั 

2) ขัน้ตอนการสร้างจุดร่วมของผลประโยชน์   ถ้าเครือข่ายไม่มีเป้าหมายท่ีชัดเจน 
เครือข่ายก็จะไร้พลงั เพราะสมาชิกต่างก็ไม่ทราบว่าเครือข่ายนีจ้ดัตัง้ขึน้มาด้วยวตัถุประสงค์ใด ดงันัน้ใน
การสร้างเครือข่าย จะต้องมีการสร้างให้สมาชิกเห็นถึงวัตถุประสงค์  หรือเป้าหมายท่ีชดัเจน และต้องให้
สมาชิกมองเห็นวา่สมาชิกจะได้รับประโยชน์ใดจากการเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายนัน้ ดงันัน้ จึงต้องหาตวั
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ร่วม หรือประเด็น (issues) ท่ีเป็นประเด็นร่วมท่ีเป็นศนูย์กลางท าให้เกิดการร่วมตวักนัในลกัษณะท่ีถักทอ
เข้าหากนัเป็นกลุม่ก้อน ซึง่อาจเป็นได้ทัง้ประเดน็ท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรม 

3) ขัน้ตอนการแสวงหาแกนน า หรือผู้ เลน่หลกั (key actors) ซึง่มีคณุสมบตัเิหมาะสม และ
มีอิทธิพลเพียงพอในการผลักดันงานในด้านต่างๆ เช่น นโยบาย สร้างกระแส ข้อมูลข่าวสาร เป็นต้น 
นอกจากนีย้งัอาจจ าเป็นต้องเสาะหาผู้น าหลกั (key leaders) ในระดบัรองลงไป เพ่ือแสดงบทบาทส าคญั
ในการเป็นผู้น า และผลกัดนัคนท่ีอยู่ในแวดวงของตน ให้เกิดการร่วมแรงร่วมใจกัน การก าหนดผู้ เล่นหลกั 
ควรก าหนดให้ครอบคลมุในทกุภาคีของสงัคม เพ่ือให้เกิดความร่วมมือร่วมใจจากทกุสว่นของสงัคมนัน่เอง 

4) ขัน้ตอนการสร้างแนวร่วมสมาชิกของเครือขา่ย เป็นปัจจยัส าคญัประการหนึ่งซึ่งก าหนด
ความยัง่ยืนของเครือขา่ย ดงันัน้จงึควรสร้างแนวร่วมของสมาชิกเครือข่ายให้กว้างขวาง โดยดงึปัจเจก กลุ่ม 
องค์การ ซึง่มีคณุสมบตัเิหมาะสม ให้เข้าเป็นสมาชิกเครือขา่ย 

เสรี  พงศ์พิศ (2548) ได้กลา่วถึงขัน้ตอนการสร้างเครือขา่ยวา่ มี 8 ขัน้ตอน ดงันี ้

1) ร่างเป้าหมาย (purpose) ให้ชดัเจน เพ่ือให้รู้ความเป็นมา สาเหต ุและทิศทางของ
เครือขา่ยคืออะไร 

2) ระบวุตัถปุระสงค์ (goal or objective)  

3) ก าหนดแผนการด าเนินงาน (action plan)  

4) ก าหนดกฎระเบียบ และกฎเกณฑ์ขัน้พืน้ฐาน 

5) ก าหนดกระบวนการในการตดัสินใจ (decision making process) 

6) เตรียมแผนการส่ือสารระหวา่งสมาชิก 

7) เลือกโครงสร้างการจดัการองค์กร 

8) จดัหาทนุในการด าเนินงาน 

2.2.6 องค์กรของเครือข่าย (Network organization) 

องค์ประกอบท่ีส าคญัส าหรับองค์กรของเครือขา่ยได้แก่ (เกรียงศกัดิ ์เจริญวงศ์ศกัดิ,์ 2543)  

1) การจดัผงักลุม่เครือขา่ย (mapping)  

การจัดผังกลุ่มเครือข่ายเป็นการจัดตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของเครือข่าย 
เพ่ือให้ทราบถึงจ านวนกลุ่ม การกระจาย และความเช่ือมโยง ซึ่งมีเป้าหมายการด าเนินการไปในทิศทาง
เดียวกนั นอกจากนีย้งัท าให้รู้วา่ เป้าหมายใดท่ียงัขาดเครือขา่ยเข้าไปชว่ยจดัการ  



โครงการศกึษาวิจยัและพฒันาวิถีชีวิตและบทบาทของชมุชนในพืน้ที่วิกฤติอทุกภยั บทที่ 2  
กรณีศกึษาลุม่น า้ภาคใต้ การทบทวนวรรณกรรม 
 

สถาบนัวิจยัและให้ค าปรึกษาแหง่มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 31 
G:\แกไ้ขรายงายวิจัยหลงัสวน_3_15 ต.ค. 56\4.บทท่ี 2 การทบทวนวรรณกรรม.doc 

2) การจดับทบาทหน้าท่ีของสมาชิกในเครือขา่ย (role and responsibility)   

หลักการส าคญัในการจดัแบ่งบทบาทหน้าท่ี คือ การรวมเป็นเครือข่ายจะต้องน าเอา
ความสนใจ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญของสมาชิกแต่ละคนท่ีต่างกัน มาเสริมกัน ซึ่งการจะท า
เช่นนัน้ได้ จ าเป็นต้องมีการมอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบให้แต่ละคน ตามศกัยภาพและความสนใจ
ของเขา และควรยืดหยุน่และเอือ้ให้สมาชิกเข้าร่วมได้แม้มีเวลาจ ากดั  

นอกจากนีบ้คุคล ท่ีมีความส าคญัและมีบทบาทต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวของ
เครือข่าย และมีบทบาทในการท าให้เครือข่ายเข้มแข็ง คือ ผู้น าเครือข่าย ซึ่งควรเป็นบุคคลท่ีมีภาวะผู้น า 
สามารถระดมความร่วมมือร่วมใจจากสมาชิกในกลุม่ รวมทัง้มีความรู้และประสบการณ์ร่วมกบัเครือข่าย มี
ความเข้าใจในปัญหาและความต้องการของกลุ่ม มีบารมีเป็นท่ียอมรับเช่ือถือของสมาชิก และ สามารถ
บริหารจัดการกลุ่มได้ ในบางกรณีผู้น ากลุ่มหรือเครือข่ายอาจมิใช่บุคคลเพียงคนเดียว  แต่เป็นคณะผู้น า 
(collective leadership)  ท่ีประกอบไปด้วยบคุคลหลากหลายในท้องถ่ินได้ 

3) การจดัระบบตดิตอ่ส่ือสาร (communication system)  

กระบวนการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพเป็นกลไกท่ีมีผลต่อการรวมตวัของเครือข่าย เป็น
เคร่ืองมือในการสร้างความร่วมมือกบัภาคีตา่งๆ และเป็นชอ่งทางในการประสานงาน ช่วยสร้างความเข้าใจ
อนัดีระหวา่งกนั และชว่ยลดความซ า้ซ้อนในการท างานลงไปด้วย  

แนวทางการการสร้างระบบติดตอ่ส่ือสาร สามารถกระท าได้ทัง้แบบท่ีเป็นทางการ เช่น 
การจัดเวทีประชาคม การประชุมเมือง เป็นต้น และช่องทางการส่ือสารท่ีไม่เป็นทางการ เช่น การพบปะ
สังสรรค์ระหว่างบุคคลหรือกลุ่มบุคคลในโอกาสส าคัญๆ ต่างๆ  จดหมายข่าวส่ือสารความเคล่ื อนไหว
ระหว่างสมาชิกด้วยกนั รวมถึงการใช้อินเตอร์เน็ต อีเมล์ และเว็บบล๊อก เป็นต้น เป็นช่องทางในการส่ือสาร
ถึงกนั เพ่ือชว่ยให้สมาชิกเครือขา่ยได้มีโอกาส พบปะ แลกเปล่ียน และเรียนรู้ร่วมกนั การส่ือสารระหว่างกัน
จะช่วยให้สมาชิกมองเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกัน เกิดการเคล่ือนไหว และคิดหาหนทาง ท่ีจะเดินไปสู่
เป้าหมายร่วมกนั  

4) การจดัระบบการเรียนรู้ร่วมกนั  

เครือข่ายจะพัฒนาให้ก้าวหน้าไปได้มากน้อยเพียงใด ขึน้อยู่กับระดับความรู้
ความสามารถของสมาชิกองเครือข่ายด้วย การท าให้เครือข่ายแข็งแรง จึงต้องอาศัยระบบการพัฒนา
สมาชิกของเครือขา่ยอยา่งตอ่เน่ือง ผา่นระบบการเรียนรู้ร่วมกนั ทัง้ในรูปแบบของการฝึกอบรม การศกึษาดู
งาน การสมัมนา และท่ีส าคญัคือ การเรียนรู้จากการปฏิบตัร่ิวมกนั (interactive action learning) 
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2.2.7 แนวคิดเกีย่วกบัทุนทางสังคม 

2.2.7.1 ความหมายของทุนทางสังคม (social capital)  

ตามนิยามของส านกัพฒันาสงัคมและคณุภาพชีวิต (2548) ทุนทางสงัคมคือ 
พลงัท่ีมีอยูใ่นชมุชนและสงัคม ซึง่เกิดจากการรวมตวัของกลุม่คน เพ่ือท่ีจะอยูแ่ละท างานร่วมกนั บนพืน้ฐาน
ของความไว้เนือ้เช่ือใจ สายใยความผกูพนั และวฒันธรรมท่ีดีงามของสงัคมไทย ทนุทางสงัคมอาจแบง่ย่อย
ออกได้เป็น ทนุมนษุย์ ทนุท่ีเป็นสถาบนั และทนุทางภมูิปัญญาและวฒันธรรม 

ก. ทุนมนุษย์ คือ บุคคลทั่วไปและผู้ น าทางสังคม อาทิ  ปราชญ์ชาวบ้าน 
อาสาสมัครท่ีมีความรัก ความไว้เนือ้เช่ือใจ มีน า้ใจ และเอือ้อาทรต่อเพ่ือนมนุษย์ มีความเช่ือในระบบ
คุณค่าและหลักศีลธรรมท่ีดี เช่น มีคุณธรรม วินัย ความซ่ือสัตย์ และมีจิตส านึกสาธารณะท่ีรู้จักท า
ประโยชน์ตอ่สงัคมสว่นรวม เป็นต้น 

ข. ทุน ท่ี เ ป็ นสถาบัน  ป ร ะกอบ ด้ วย  3  สถาบันหลัก  ไ ด้ แก่  ส ถาบัน
พระมหากษัตริย์ สถาบันศาสนา และสถาบันครอบครัว และสถาบันส าคัญต่างๆ ในสังคม เช่น 
สถาบนัการศกึษา สถาบนัการเมือง รวมถึงองค์กรตา่งๆ ในสังคม เช่น องค์กรพฒันาเอกชน องค์กรชุมชน 
องค์กรประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน ส่ือมวลชน เป็นต้น สถาบนัเหล่านีจ้ะมีบทบาทสนบัสนนุให้เกิดพลงัของ
คนในชุมชน ในสงัคม รวมไปถึงการออกกฎหมายและระเบียบปฏิบตัิของสังคม ซึ่งท าให้คนในสังคมอยู่
ร่วมกนัได้ 

ค. ทนุทางภูมิปัญญาและวฒันธรรม ได้แก่ ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
ศิลปวัฒนธรรมไทย จารีตประเพณีท่ีดีงามและสถาปัตยกรรมต่างๆ เช่น แหล่งประวัติศาสตร์และ
โบราณสถาน เป็นต้น  

ไพบูลย์ วฒันศิริธรรม (2542) (อ้างถึงใน  วรวุฒิ โรมรัตนพนัธ์ 2548: น. 40) ได้อธิบาย
ความหมายของทนุทางสงัคมไว้ว่า ทนุทางสังคมเป็นนามธรรม ซึ่งแสดงถึงความเข้มแข็งของชมุชนท้องถ่ิน 
ความสามัคคี รวมพลัง การมีองค์กร ท่ีจะจัดการระบบต่างๆในชุมชน มีศิลปวัฒนธรรม มีจุดรวมใจ มี
ศีลธรรม มีความสมคัรสมานรักใคร่กลมเกลียวกนั สิ่งตา่งๆ เหล่านี ้คือ ทนุทางสงัคม ซึ่งจะเป็นพืน้ฐานใน
ท้องถ่ินและชมุชน ให้มีการพฒันาท่ีเข้มแข็งจริงจงัและยัง่ยืน  

ประเวศ วะสี (2542)  (อ้างถึงใน วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์ 2548: น. 40) ได้ให้
ความหมายของทุนทางสงัคมไว้ว่า ทนุทางสงัคม คือ การท่ีคนพร้อมทัง้ความดีและความรู้มารวมกนั เพ่ือ
แก้ไขปัญหาของสงัคม 
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อมัมาร สยามวาลา (2544) (อ้างถึงใน วรวฒุิ โรมรัตนพนัธ์ 2548: น. 40) ได้ถือ
ทนุทางสงัคมว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของทรัพยากรชมุชน ซึ่งประกอบด้วยค่านิยม ความเอือ้อาทรต่อกัน และ
สตปัิญญาท่ีมีอยูใ่นชมุชน ท่ีสมควรน าออกมาประยกุต์ใช้ในการพฒันาสงัคม  

อานนัท์ กาญจนพนัธุ์ (2544) (อ้างถึงใน  วรวฒุิ โรมรัตนพนัธ์ 2548: น. 41) ได้นิยาม
ทนุทางสงัคมไว้วา่ คือ วิธีคดิและระบบความรู้ ในการจดัการวิถีของความเป็นชมุชน ตวัอย่างท่ีส าคญัได้แก่ 
การจดัระบบความสมัพนัธ์ในการอยู่ร่วมกันในสังคมชุมชน ไม่ว่าจะเป็นความสมัพนัธ์ระหว่างมนุษย์กับ
มนุษย์ มนุษย์กับธรรมชาติ หรือมนุษย์กับสิ่งเหนือธรรมชาติ ซึ่งเป็นเร่ืองท่ีต้องอาศยัวิธีคิดเชิงซ้อนและ
เก่ียวข้องกบัเร่ืองระบบความรู้/ภูมิปัญญา อีกทัง้ต้องอาศยักฎเกณฑ์มาก ากบัการใช้ความรู้นัน้ ซึ่งอาจเป็น
ในรูปของจารีต กฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ทางสงัคม พร้อมกนันัน้ก็ต้องมีองค์กรท่ีเข้ามาท าหน้าท่ีบริหารจดั
กาประเดน็ปัญหาท่ีสนใจ (เชน่ การใช้ทรัพยากรตา่งๆ การจดัการทนุ เป็นต้น)  

วรวฒุิ  โรมรัตนพนัธ์ (2548) ได้กล่าวไว้ว่า ทนุของชมุชนเป็นทนุทางสงัคมอย่าง
หนึง่ ซึง่ประกอบด้วยฐานทรัพยากรธรรมชาติ ฐานวฒันธรรม ความเอือ้อาทร ความสามคัคี ความไว้วางใจ
ซึ่งกันและกัน ท่ีท าให้คนมีความเอือ้เฟื้อเผ่ือแผ่ต่อกัน นอกจากนีย้ังหมายรวมถึงการรวมพลังความคิด 
ความรู้ สติปัญญา และกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ความช านาญท่ีมีอยู่ ส าหรับบริหารจัดการแก้ไข
ปัญหา 

พรชยั ตระกลูวรานนท์ (2552) ได้แบง่ทนุทางสงัคมออกเป็น 2 มิต ิคือ 

ก. ทนุทางสงัคมในมิติของวฒันธรรมและความเป็นชุมชน เพ่ือเน้นการพฒันา 
ปฏิรูป ฟืน้ฟ ูและแก้ไขปัญหาในชมุชนและสงัคม  

ข. ทนุทางสงัคมท่ีได้ปรับเอานยัยะทางวฒันธรรมมาใช้เพ่ือก่อให้เกิดการเติบโต
ทางเศรษฐกิจ  

โดยสรุป ทนุทางสงัคมหมายถึงความเข้มแข็งของชมุชนท้องถ่ิน ซึ่งประกอบด้วย
วิธีคดิและระบบความรู้ ในการจดัการวิถีชีวิตของความเป็นชมุชนด้านตา่งๆ ได้แก่ ด้านทรัพยากรธรรมชาต ิ
ด้านวัฒนธรรม และด้านทรัพยากรบุคคล อีกทัง้ต้องมีการรวมตวักัน เพ่ือรวมพลังความคิด น าความรู้ 
สติปัญญา ความช านาญและภูมิปัญญาท่ีมีอยู่ในชุมชน มาใช้ในการจดัการและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ใน
ชมุชน ตลอดจนมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และจดัการความรู้ร่วมกนั เพ่ือน าไปปรับใช้แก้ไขปัญหาท่ีจะเกิดขึน้
ในอนาคต 



โครงการศกึษาวิจยัและพฒันาวิถีชีวิตและบทบาทของชมุชนในพืน้ที่วิกฤติอทุกภยั บทที่ 2  
กรณีศกึษาลุม่น า้ภาคใต้ การทบทวนวรรณกรรม 
 

สถาบนัวิจยัและให้ค าปรึกษาแหง่มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 34 
G:\แกไ้ขรายงายวิจัยหลงัสวน_3_15 ต.ค. 56\4.บทท่ี 2 การทบทวนวรรณกรรม.doc 

2.2.7.2 องค์ประกอบของทุนทางสังคม  

องค์ประกอบทนุทางสงัคมต้องประกอบไปด้วย ส านกัพฒันาสงัคมและคณุภาพ
ชีวิต (2548)  

ก. ทุนมนุษย์ คือบุคคลทั่วไปและผู้ น าทางสังคม อาทิ  ปราชญ์ชา วบ้าน 
อาสาสมคัรท่ีมีความรัก ความไว้เนือ้เช่ือใจ มีน า้ใจและเอือ้อาทรตอ่เพ่ือนมนษุย์ มีความเช่ือในระบบคณุคา่ 
และหลกัศีลธรรมท่ีดี เช่น มีคณุธรรม วินยั ซ่ือสตัย์ และมีจิตส านึกสาธารณะท่ีรู้จกัท าประโยชน์ต่อสงัคม
สว่นรวม เป็นต้น 

ข. ทนุจาก 3 สถาบนัหลกั ได้แก่ สถาบนัพระมหากษัตริย์ สถาบนัศาสนา และ
สถาบนัครอบครัว นอกจากนีท้นุนีย้งัครอบคลมุถึงสถาบนัการศกึษา สถาบนัการเมือง และองค์กรตา่งๆ ใน
สงัคม (อาทิ องค์กรพฒันาเอกชน องค์กรชุมชน องค์กรประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน ส่ือมวลชน เป็นต้น ) 
สถาบนัเหลา่นีมี้บทบาทสนบัสนนุให้เกิดพลงัของคนในชุมชนและสงัคม ออกกฎหมาย และระเบียบปฏิบตั ิ
ส าหรับคนในสงัคมให้อยูร่่วมกนัได้ 

ค. ทุนทางภูมิปัญญาและวัฒนธรรม เช่น ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
ศลิปวฒันธรรมไทย จารีตประเพณีท่ีดีงาม แหลง่ประวตัศิาสตร์ และโบราณสถาน เป็นต้น  

พรชัย ตระกูลวรานนท์ (2552) ได้แจกแจงองค์ประกอบของทุนทางสังคมไว้ 
ดงัตอ่ไปนี ้

ก. ศาสนา คณุค่า ความเช่ือ อุดมการณ์ ซึ่งท าให้บุคคลในชุมชนหรือท้องถ่ินมี
ความรัก หว่งใย และเอือ้อาทรตอ่กนั ก่อให้เกิดความเป็นปึกแผน่ภายในสงัคม  

ข. จิตส านึกต่อชุมชนและท้องถ่ิน ปรารถนาท่ีจะเห็นการพัฒนาชุมชนอย่าง
ตอ่เน่ืองและเป็นระบบ จงึอทุิศทรัพยากรในการท างานเพ่ือชมุชน 

ค. ภูมิปัญญาท้องถ่ิน หรือความรู้และประสบการณ์ท่ีสั่งสมอยู่ในชุมชนหรือ
ท้องถ่ิน เชน่ ความรู้เก่ียวกบัการแพทย์พืน้บ้าน ความรู้ด้านเกษตรกรรม เป็นต้น ซึง่เม่ือน ามาปรับใช้ใหม่ ท า
ให้เกิดการพฒันาทางด้านเศรษฐกิจและสงัคม  

ง. ทรัพยากรบคุคล ได้แก่ การน าบคุคลท่ีเป็นผู้น าทางปัญญา ปราชญ์ชาวบ้าน 
พระสงฆ์ หมอพืน้บ้าน ท่ีมีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์แขนงต่างๆ มาถ่ายทอดความรู้ให้แก่คนในชุมชน
หรือท้องถ่ิน  

จ. ทรัพยากร ดิน น า้ ป่าไม้ ภูเขา ฯลฯ ซึ่งสามารถน ามาบริหารจัดการให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุ 
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ฉ. วิถีทางวฒันธรรม อตัลกัษณ์ของชมุชน ซึ่งสร้างความภูมิใจให้กบัชมุชน และ
เป็นวิถีชีวิตท่ียัง่ยืน  

ช. กลุ่มองค์กรและเครือข่าย ซึ่งด าเนินกิจกรรมในภาคประชาชน เพ่ือสร้าง
ความเข้มแข็งให้ชมุชนในประเดน็ตา่งๆ  

โดยสรุป ฐานหลักของชุมชน ท่ีควรจะต้องถูกใช้ต่อยอด เพ่ือเสริมศักยภาพ
ชุมชนให้เข้มแข็งได้แก่ ทุนจากทรัพยากรบุคคล-เครือข่าย ทุนจากทรัพยากรธรรมชาติ และทุนจากภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

2.3 ทางเลอืกของการส่ือสาร 2 ทางในระบบอนิเตอร์เน็ต (internet) 

ส่ือสาร 2 ทาง (two-way communication) คือ การส่ือสาร ซึ่งผู้ รับสารสามารถส่ือสารโต้ตอบกบัผู้
สง่สารได้ การส่ือสารโต้ตอบกนัระหว่างผู้ส่งสารและผู้ รับสารนัน้ ถือเป็นการแลกเปล่ียนข้อมลูข่าวสารและ
เป็นการสร้างความเข้าใจอนัดีตอ่กนัระหวา่งผู้สง่สารและผู้ รับสาร 

การส่ือสารด้วยระบบอินเตอร์เน็ต (internet) ในปัจจบุนั ถือได้ว่าเป็นการส่ือสารท่ีมีความสะดวก 
รวดเร็ว และสามารถใช้งานได้ง่ายขึน้ โดยมีบริการในรูปแบบตา่งๆ ดงันี ้

1) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (electronic mail, E-mail) เป็นการส่งจดหมายผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต โดยผู้สง่สามารถสง่ข้อความไปยงัท่ีอยูข่องผู้ รับในรูปแบบของไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เม่ือผู้ส่ง
เขียนจดหมาย แล้วสง่ไปยงัผู้ รับ ผู้ รับจะได้รับจดหมายภายในเวลาไม่ก่ีวินาที แม้จะอยู่ห่างกนัคนละซีกโลก
ก็ตาม นอกจากนีย้งัสามารถสง่แฟ้มข้อมลูหรือไฟล์แนบไปกบัไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วย 

2) การขอเข้าระบบจากระยะไกลหรือเทลเน็ต (Telnet) เป็นบริการอินเตอร์เน็ตรูปแบบหนึ่ง โดยผู้ ใช้
สามารถเข้าใช้งานคอมพิวเตอร์อีกเคร่ืองหนึ่งท่ีอยู่ไกลๆ ได้ด้วยตนเอง เช่น ถ้าผู้ ใช้อยู่โรงเรียน ท างานโดย
ใช้อินเตอร์เน็ตของโรงเรียนแล้ว เม่ือกลบัไปท่ีบ้าน ถ้าผู้ ใช้มีคอมพิวเตอร์ท่ีบ้านและตอ่อินเตอร์เน็ตไว้ ผู้ ใช้
สามารถเรียกข้อมลูจากท่ีโรงเรียนมาท าท่ีบ้านได้ เสมือนกบัผู้ใช้ท างานท่ีโรงเรียนนัน่เอง 

3) การโอนถ่ายข้อมูล (file transfer protocol, FTP) เป็นบริการอีกรูปแบบหนึ่งของระบบ
อินเตอร์เน็ต ซึ่งผู้ ใช้สามารถค้นหาและเรียกข้อมลูจากแหล่งตา่งๆ มาเก็บไว้ในเคร่ืองของผู้ ใช้ได้ ทัง้ข้อมลู
ประเภทตวัหนงัสือ รูปภาพ และเสียง 

4) การสืบค้นข้อมลู (Gopher, Archie, world wide web) หมายถึง การใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ใน
การค้นหาขา่วสารท่ีมีอยูม่ากมาย ชว่ยจดัเรียงข้อมลูขา่วสารแตล่ะหวัข้ออยา่งเป็นระบบเมน ูท าให้หาข้อมลู
ได้ง่ายและสะดวกมากขึน้ 
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5) การแลกเปล่ียนข่าวสารและความคิดเห็น (Usenet) เป็นการให้บริการแลกเปล่ียนข่าวสารและ
แสดงความคิดเห็น ท่ีผู้ ใช้บริการอินเตอร์เน็ตทัว่โลกสามารถพบปะ และแสดงความคิดเห็นของตน โดยมี
การจดัการผู้ ใช้เป็นกลุ่มข่าวหรือนิวกรุ๊ป (newsgroup) แลกเปล่ียนความคิดเห็นกนัในหวัข้อตา่งๆ เช่น 
หนงัสือ การเลีย้งสตัว์ ต้นไม้ คอมพิวเตอร์ และการเมือง เป็นต้นปัจจบุนัมีกลุ่มข่าวมากกว่า 15,000 กลุ่ม 
นบัเป็นเวทีขนาดใหญ่ ซึง่เปิดโอกาสให้ทกุคน จากทัว่ทกุมมุโลกแสดงความคดิเห็นกนัอยา่งกว้างขวาง 

6) การส่ือสารด้วยข้อความ (chat, IRC-internet relay chat) เป็นการพูดคยุกันระหว่างผู้ ใช้
อินเตอร์เน็ต โดยพิมพ์ข้อความโต้ตอบกนั ซึง่เป็นวิธีการส่ือสารท่ีได้รับความนิยมมากอีกวิธีหนึ่ง การสนทนา
กนัผา่นอินเตอร์เน็ต เปรียบเสมือนผู้ ใช้นัง่อยู่ในห้องสนทนาเดียวกนั แตล่ะคนก็พิมพ์ข้อความโต้ตอบกนัไป
มาได้ในเวลาเดียวกนั แม้จะอยูค่นละประเทศหรือคนละซีกโลกก็ตาม 

7) การซือ้ขายสินค้าและบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ (electronic commerce, Ecommerce) เป็น
การจบัจ่ายซือ้สินค้าและบริการ เช่น ขายหนงัสือ คอมพิวเตอร์ และท่องเท่ียว เป็นต้น ปัจจบุนัมีบริษัทใช้
อินเตอร์เน็ต ท าธุรกิจและให้บริการลกูค้าตลอด 24 ชม. ในปี 2540 การค้าขายบนอินเตอร์เน็ตมีมลูคา่สงูถึง 
1 แสนล้านบาท และจะเพิ่มเป็น 1 ล้านล้านบาท ในอีก 5 ปีถัดมา ซึ่งเป็นโอกาสทางธุรกิจแบบใหม่ท่ี
นา่สนใจ และเปิดทางให้ทกุคนเข้ามาท าธุรกิจได้โดยใช้ทนุไมม่ากนกั 

8) การให้ความบนัเทิง (entertainment) ในอินเตอร์เน็ตมีบริการด้านความบนัเทิงทกุรูปแบบ เช่น 
เกมส์ เพลง รายการโทรทศัน์ และรายการวิทยุ เป็นต้น ผู้ ใช้สามารถเลือกใช้บริการ เพ่ือความบนัเทิงจาก
แหลง่ตา่งๆทัว่ทกุมมุโลกได้ตลอด 24 ชม. 
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บทที่ 3  

วธีิการศึกษา 

โครงการศึกษาศึกษาวิจัยและพัฒนาวิถีชีวิตและบทบาทของชุมชนในพืน้ท่ีวิกฤตอุทกภัย : 
กรณีศึกษาลุ่มน า้ภาคใต้ เป็นการวิจัยท่ีน าหลักคิดเก่ียวกับ PAR มาใช้เป็นกระบวนการด าเนินการ 
นอกจากนีย้งัใช้แนวทางการประเมินอทุกภยั การจดัท าแผนท่ีเส่ียงภยั รวมทัง้วิธีการประชาสมัพนัธ์โดยการ
ส่ือสาร 2 ทาง วิธีการศกึษาดงักลา่วมีรายละเอียดดงันี ้

3.1 การวจิัยเชิงปฏบิัติการแบบมส่ีวนร่วม (PAR) 

PAR เป็นกระบวนการศกึษาวิจยั ท่ีสง่เสริมให้ประชาชนในชมุชน ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการศกึษา
ร่วมกบันกัวิจยั เหตผุลและความจ าเป็นของการน า PAR มาใช้ในโครงการฯ เน่ืองจาก R&D แบบเดิมเป็น
การวิจยัท่ีใช้ผู้วิจยัเป็นศนูย์กลาง (researcher Center) องค์ความรู้ (body of knowledge) อยู่ท่ีนกัวิจยัซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นคนนอกชมุชน งานวิจยัถูกด าเนินการเพ่ือแก้ปัญหาของคนอ่ืน ดงันัน้ผลการวิจยัจึงไม่ได้ถูก
น าไปใช้แก้ปัญหา และคนในชุมชนไม่มีส่วนรับรู้ ในทางตรงกันข้าม PAR เป็นการวิจยัโดยคนในชุมชน 
(community based) ร่วมกนัเรียนรู้เร่ืองราวชมุชน ร่วมกนัวิเคราะห์ปัญหา ร่วมกนัเสนอทางแก้ปัญหาของ
ชุมชน ร่วมกันด าเนินกิจกรรมแก้ปัญหา และรับผลของการแก้ปัญหาร่วมกัน ท าให้การศึกษาวิจัยมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึน้  ดงันัน้ก่อนการด าเนินการ สิ่งท่ีนกัวิจยัซึ่งเป็นบุคคลภายนอกจะเข้าไปด าเนินการ 
จะต้องมีการเตรียมชมุชนให้พร้อมท่ีจะร่วมด าเนินการกบันกัวิจยัได้อยา่ง รู้เทา่ทนั  

การเตรียมชุมชน เป็นกระบวนการหนึ่งของการศกึษา เพ่ือการพฒันาชมุชนโดยกระบวนการมีส่วน
ร่วมของประชาชน ก่อนท่ีจะลงชมุชนนกัวิจยัท่ีเป็นบคุคลภายนอกต้องมีความเช่ือพืน้ฐานในการท างานกบั
ประชาชน กล่าวคือ ต้องมีความเช่ือ มั่นและเคารพในศกัดิ์ศรีของความเป็นคน เช่ือมั่นในศกัยภาพของ
องค์กรชาวบ้าน ยอมรับในความหลากหลายทางความคิด  เช่ือมัน่ในแนวทางการพฒันาท่ียึด " คน " เป็น
ศนูย์กลาง และเช่ือมัน่วา่การพฒันาชมุชนแบบมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีตอ่เน่ือง (อรุณี เวียงแสง
และคณะ, 2547) การมีความเช่ือดงักล่าวเป็นการเตรียมตวั เตรียมใจของนกัวิจยั ซึ่งเป็นคนภายนอก
เพ่ือท่ีจะเข้าสูช่มุชนในเบือ้งต้น เม่ือเตรียมความคดิของนกัวิจยัก่อนลงชมุชนดงักล่าวแล้ว การเตรียมชมุชน 
ก่อนการด าเนินกิจกรรมการพัฒนา ตามล าดบัดงันี ้(ส านกังานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมืองแหง่ชาต,ิ 2544 ) 
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- สร้างจิตส านึกและกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนั ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น  การประชุม สมัมนา  การ
พบปะพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการ  เป็นกระบวนการให้ข้อมูลข่าวสาร เพ่ือให้ประชาชนรับทราบ
วตัถุประสงค์ รวมทัง้เป็นการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมให้เกิดขึน้ในเบือ้งต้น คือการร่วมคิด เพ่ือน าสู่
กระบวนการมีส่วนร่วมในขัน้ตอนต่อไป คือการร่วมตดัสินใจ ร่วมท า ร่วมติดตามตรวจสอบ และร่วมรับ
ผลประโยชน์ 

- การคัดเลือกผู้น าทางความคิดเข้ามาร่วมคิด  ร่วมท า เป็นการแสวงหาผู้ น าชุมชนท่ีมีความรู้
ความสามารถ  เพ่ือเข้ามาร่วมกบัคณะนกัวิจยั  ด าเนินกิจกรรมในพืน้ท่ีตอ่ไป 

- การเสริมสร้างศกัยภาพของผู้น าชุมชนและผู้ เก่ียวข้องให้มีความรู้ความสามารถ  พร้อมท่ีจะ
ร่วมกบัคณะนกัวิจยัเพ่ือด าเนินกิจกรรมในพืน้ท่ีตอ่ไป 

การเตรียมชมุชนนี ้ เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการวิจยัแบบมีส่วนร่วม (PAR) โดยได้ผสมผสานหลกั
คิดทัง้กระบวนการวิจยัเชิงปฏิบตัิการ และการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมทัง้แนวคิดเก่ียวกบัการเตรียม
ชมุชนเพ่ือประยกุต์ใช้ในกระบวนการวิจยัครัง้นีต้อ่ไป 

ในการประยุกต์ PAR คณะท่ีปรึกษาได้ออกแบบกิจกรรมในพืน้ท่ี ตามขัน้ตอนการด าเนินงานของ 
PAR (ดหูัวข้อย่อย 2.2.2.2) ดงันีคื้อ 

3.1.1 การศึกษาชุมชน (Community Study) 

การศึกษาชุมชนมีวัตถุประสงค์ เพ่ือท าความรู้จักและวิเคราะห์สังคมขนาดเล็ก เช่น สังคม
ชาวเขาเผา่ตา่งๆ สงัคมในชนบท  หมูบ้่าน และชมุชนท่ีมีขนาดไมใ่หญ่นกั เป็นต้น  

วิ ธีการศึกษาชุมชนนีมี้ลักษณะพิ เศษ คือ เป็นการวิจัยแบบครอบจักรวาล (Holistic 
Approach) กล่าวคือ เป็นการศึกษารายละเอียดของสมัพนัธภาพต่างๆ ท่ีมีอยู่ในแต่ละสงัคมหรือชุมชน 
อย่างละเอียดทกุแง่ทกุมุม เน่ืองจากข้อมลูทางสงัคมและวฒันธรรมในชมุชนส่วนใหญ่มีความหลากหลาย 
และสลบัซบัซ้อน   

ประเภทของข้อมูลท่ีใช้ส าหรับการวิจยัชุมชนนัน้มีทัง้ข้อมูลเชิงคณุภาพ (qualitative data) 
เชน่  ความรู้สกึนกึคดิ ชีวประวตัิ อดุมการณ์ ประเพณีท้องถ่ิน เป็นต้น และข้อมลูเชิงปริมาณ (quantitative 
data)  อาท ิรายได้ และประชากร เป็นต้น   

อย่างไรก็ตามเน่ืองจากการศึกษาชุมชนเป็นการศึกษาบริบทของสังคมขนาดเล็ก (ชุมชน
เป้าหมาย) ดงันัน้ผลลพัธ์ท่ีได้จากการศกึษาจงึไมค่วรน าไปอ้างอิง ให้เป็นตวัแทนสงัคมส่วนใหญ่ ท าให้ไม่มี
ความจ าเป็นต้องใช้วิธีการสุม่ตวัอยา่ง และประยกุต์สถิตอินมุาน เพ่ือให้ได้ข้อสรุปของสงัคมสว่นใหญ่   
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ในการศึกษาชุมชนเป้าหมาย นักวิจัยทรัพยากรน า้ชุมชนจะเป็นผู้ด าเนินการจัดเก็บข้อมูล
บริบทชมุชน และร่วมกบัคณะท่ีปรึกษาท าการวิเคราะห์ชมุชน จากข้อมลูท่ีเก็บรวบรวมมาได้ รายละเอียด
ของวิธีการศกึษาอธิบายได้ดงันี ้

1) การศกึษาบริบทของชมุชน 

 คณะท่ีปรึกษาศึกษาสภาพทั่วไปของพืน้ท่ี เพ่ือท่ีจะเข้าใจสภาพพืน้ท่ีในเบือ้งต้น วิธี
การศกึษาประกอบด้วยขัน้ตอนตา่งๆ ดงัตอ่ไปนีคื้อ 

ก. การศึกษาข้อมูลชุมชนเบือ้งต้น จากเอกสารและสิ่งพิมพ์ของหน่วยงานราชการส่วน
ท้องถ่ิน (เทศบาล/อบต.) และส่วนกลางท่ีเก่ียวข้อง อินเตอร์เน็ต เช่น ข้อมูล กชช 2 ค และข้อมูล จปฐ  
ปี 2554 เป็นต้น และข้อมลูจากเว็บไซด์ของหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 

ข. การสมัภาษณ์และสนทนากลุ่ม ร่วมกบัผู้น าชมุชน/ท้องถ่ิน เก่ียวกบัข้อมลูเบือ้งต้นของ
พืน้ท่ีศกึษา สภาพปัญหา สาเหต ุและแนวทางบริหารจดัการอทุกภยัของชมุชน 

2) การศกึษาข้อมลูทัว่ไปของชมุชน 

 การศึกษาบริบทพืน้ฐานของชุมชนเป็นการศึกษาข้อมูลทั่วไป สภาพเศรษฐกิจ สถานท่ี
สาธารณะ ทรัพยากรธรรมชาติ การบริหารจดัการภายในชมุชน สภาพปัญหา และการแก้ไขปัญหาอทุกภยั 
รายละเอียดขัน้ตอนการศกึษา ได้แก่ 

ก. การจัดเก็บและศึกษาข้อมูลชุมชน จากท่ีได้เก็บรวบรวมไว้ด้วยวิธีการต่างๆ ตาม
ประเภทของข้อมูล โดยนักวิจัยทรัพยากรน า้ชุมชน วิธีการศึกษาข้อมูลชุมชนจะประยุกต์ใช้เทคนิคการ
ประเมินชมุชนอย่างรวดเร็ว (Rapid Rural Appraisal, RRA) ร่วมกบัวิธีการศกึษาชมุชนอย่างมีส่วนร่วม 
(Participatory Rural Appraisal, PRA) เข้ากับข้อมูลชุมชนจากประเภทต่างๆ ได้แก่ ข้อมูลซึ่งได้จาก
แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (กชช 2 ค ปี 2554 แหล่งข้อมูลของหน่วยงานระดบัท้องถ่ิน ฯลฯ) ข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์แนวลึกกับผู้ ให้ข่าวส าคัญ (Key-informant) ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม และจากการส ารวจ
ชมุชน 

ข. เคร่ืองมือในการจดัเก็บข้อมูลใช้แบบส ารวจชุมชน ซึ่งถูกปรับปรุงมาจาก แบบส ารวจ
ข้อมูลพืน้ฐานชุมชน เพ่ือการบริหารทรัพยากรน า้ ในหนงัสือเร่ือง “มาเป็นนกัวิจัยทรัพยากรน ้ากนัเถอะ” 
ของกรมทรัพยากรน า้ แบบส ารวจชมุชนนีแ้บง่เป็น 5 หวัข้อ คือ 

- ข้อมลูทัว่ไปของชมุชน  

- สภาพเศรษฐกิจของชมุชน  

- สถานท่ีสาธารณะของชมุชน  
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- ทรัพยากรธรรมชาตใินชมุชน   

- การบริหารจดัการภายในชมุชน และสภาพปัญหาอทุกภยั 

ผู้ด าเนินการเก็บข้อมูลคือนักวิจัยทรัพยากรน า้ชุมชน ซึ่งได้รับการเสริมทักษะในการ
เก็บข้อมูลชุมชนจากคณะท่ีปรึกษา ข้อมูลแต่ละตอนจะใช้วิธีการเก็บข้อมูลท่ีเหมาะสม ตามประเภทของ
ข้อมูล ถ้าข้อมูลท่ีจะเก็บรวบรวมเป็นข้อมลูเชิงคณุภาพ วิธีการสนทนากลุ่ม และการสมัภาษณ์เชิงลึก (in-
depth interview) จะถกูน ามาประยกุต์ใช้เป็นหลกั แตถ้่าข้อมลูเป็นเชิงปริมาณ นกัวิจยัทรัพยากรน า้ชมุชน
จะใช้วิธีการแจงนบัในการเก็บข้อมลู 

ค. กลุ่มตวัอย่างของชมุชนเป้าหมายท่ีใช้ในโครงการฯ จะใช้การคดัเลือกชมุชนเป้าหมาย
แบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) โดยมีกระบวนการคดัเลือกดงันี ้

- จัดกลุ่มพืน้ท่ี ท่ีมีคุณสมบัติเป็นชุมชนเป้าหมาย ตามข้อเสนอของผู้ น าชุมชน / 
ท้องถ่ิน เป็นกลุม่ต้นน า้ กลางน า้ และปลายน า้ 

- ผู้น าชมุชน/ท้องถ่ิน ร่วมกันพิจาณาคดัเลือกชุมชน ท่ีได้รับอทุกภัยดินถล่มรุนแรง 
และชมุชนท่ีใช้เป็นจดุสงัเกตส าหรับเตือนภยั จ านวนไม่น้อยกว่า 25 ชมุชน ครอบคลมุพืน้ท่ีต้นน า้ กลางน า้ 
และปลายน า้ของพืน้ท่ีศกึษา 

ในแต่ละชุมชนเป้าหมาย นักวิจัยทรัพยากรน า้ชุมชนจะด าเนินการเก็บข้อมูลระดับ
ชุมชน  ส่วนท่ีเป็นข้อมูลระดบัครัวเรือนได้แก่ จ านวนครัวเรือน จ านวนประชากร จะใช้วิธีการแจงนบัทัง้
ชมุชน และสรุปผลเป็นข้อมลูระดบัชมุชน เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์สภาพปัญหาอทุกภยัของ
ชมุชน 

ง. แนวทางการประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมลู 

ข้อมูลชุมชนท่ีเก็บรวบรวมมาได้จะถูกวิเคราะห์ โดยจ าแนกตามพืน้ท่ีต้นน า้ กลางน า้ 
ปลายน า้ และภาพรวมของลุม่น า้ 

ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ คณะท่ีปรึกษาประยุกต์แนวทางการศึกษาและ
วิเคราะห์ชมุชนแบบ RRA เพ่ือวิเคราะห์บริบทของชมุชนท่ีส าคญั (เช่น ความเป็นมา และการเปล่ียนแปลง
วิถีชีวิตของชุมชน เป็นต้น) โดยใช้เส้นเวลา (Time Line) ส่วนการวิเคราะห์สภาพและปัญหาชุมชน 
คณะท างานพิจารณาใช้เทคนิคมายด์ แมพ (Mind Map) แตถ้่าเป็นการวิเคราะห์ศกัยภาพของชมุชนและ
กลุ่มเทคนิค สวอท (Strength-Weakness-Opportunity-Threat, SWOT) จะถกูน ามาใช้เป็นแนวทางการ
วิเคราะห์ ส าหรับบริบทของชมุชนทัว่ไป ซึง่มีลกัษณะข้อมลูทัว่ไปเป็นเชิงคณุภาพ ทีมงานท่ีปรึกษาจะใช้การ
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วิเคราะห์เนือ้หา (Content Analysis) ร่วมกบัการวิเคราะห์เชิงเหตผุล (Logical Analysis) เป็นแนวทางใน
การวิเคราะห์ 

การวิเคราะห์ข้อมลูชมุชนดงักล่าวข้างต้น  จะคาบเก่ียวกบัการวิเคราะห์การปรับตวัใน
ครัวเรือนเพ่ือการจดัการอทุกภยัท่ีมีผลกระทบกบัวิถีชีวิตในครัวเรือนด้วย  แนวทางการวิเคราะห์การปรับตวั
ของครัวเรือนเม่ือประสบปัญหาอทุกภยั  จะใช้วิธีการท่ีผสมผสานกนัระหว่างการวิเคราะห์เนือ้หา (Content 
Analysis) และการวิเคราะห์ตามช่วงเวลา (Time line) กล่าวคือ ข้อมลูของวิถีชีวิตของประชาชนในชมุชนท่ี
ได้จากการส ารวจและการสัมภาษณ์ จะถูกน ามาวิเคราะห์ โดยเทคนิคการวิเคราะห์เนือ้หา (content 
analysis) โดยใช้ชว่งเวลาท่ีเกิดเหตกุารณ์ส าคญัเป็นตวัจ าแนกเพ่ือศกึษาถึงวิถีชีวิตและการปรับตวัท่ีมีการ
พฒันาการท่ีเปล่ียนไปตามชว่งเวลา 

อย่างไรก็ตามถ้าข้อมูลท่ีเก่ียวข้องเป็นเชิงปริมาณ การแจงนบั และสถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistic) เช่น ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เป็นต้น จะถูกน ามาใช้ในการ
วิเคราะห์ 

3.1.2 การศึกษาประสิทธิผลการเสริมศักยภาพให้กบันักวจัิยทรัพยากรน า้ชุมชน 

เน่ืองจากโครงการนีป้ระยกุต์ PAR ในการบริหารจดัการปัญหาอุทกภยั ดงันัน้คณะท่ีปรึกษา
จงึจดัให้มีกระบวนการพฒันานกัวิจยัทรัพยากรน า้ชมุชน ซึง่เป็นประชาชน ผู้น าชมุชน และผู้แทนหน่วยงาน
ส่วนท้องถ่ินให้มีความรู้ความเข้าใจในวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลชุมชน และข้อมูลอตุุ-อุทกวิทยา และการ
วิเคราะห์ข้อมูลตามหลักวิชาการ สามารถวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุของอุทกภัย วางแผนและจัดท า
โครงการเพ่ือลดผลกระทบชองปัญหา และบริหารจดัการเครือขา่ยให้เกิดความยัง่ยืน 

แนวทางในการประเมินประสิทธิผลของการเสริมศักยภาพนักวิจัยทรัพยากรน า้ชุมชน 
ประกอบด้วย 

1) การทดสอบความรู้ในช่วงก่อนและหลังการด าเนินกิจกรรมการพัฒนานักวิจัย โดยใช้
แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจในเนือ้หาการอบรม ซึ่งคณะท่ีปรึกษาจดัท าขึน้ ในแตล่ะข้อ ผู้ตอบถกูได้ 1 
คะแนน แต่ถ้าตอบผิดได้ 0 คะแนน ผลลัพธ์ของการประเมินถูกจ าแนกออกเป็น 4 ระดับ คือ มาก 
ค่อนข้างมาก ค่อนข้างน้อย และน้อย โดยพิจารณาจากค่าเฉล่ียของสดัส่วนคะแนนท่ีได้ของกลุ่มนกัวิจัย
ทรัพยากรน า้ชมุชน ซึง่ท าการทดสอบ ดงันีคื้อ 

0.00 - 0.25 น้อย  
0.26 - 0.50 คอ่นข้างน้อย 
0.51 - 0.75 คอ่นข้างมาก 
0.76 – 1.00  มาก 
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คณุภาพของแบบทดสอบถูกประเมิน โดยตรวจสอบความถูกต้องและสอดคล้องกบัเนือ้หา ท่ี
ใช้ในการจัดกิจกรรม (content validity) ก่อนท่ีจะน าค าถามทัง้หมดไปใช้ และหาค่าความเช่ือมั่นของ
แบบทดสอบทัง้ฉบบั (reliability) ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป (SPSS/PC+) หากมีค่าความเช่ือมัน่ร้อยละ 60 
(0.60) ขึน้ไป แสดงวา่ แบบทดสอบมีคณุภาพเพียงพอท่ีจะใช้ทดสอบได้ 

2) การประเมินความรู้และความเข้าใจของนกัวิจยัทรัพยากรน า้ชมุชน โดยใช้การสนทนากลุ่ม 
เพ่ือร่วมกนัแสดงความคดิเห็นและข้อเสนอแนะตอ่กิจกรรมเสริมศกัยภาพ หลงัจากกิจกรรมสิน้สดุ 

3.1.3 แผนการด าเนินงาน 

1) การจดัการ 

คณะนักวิจัยจาก มธ. ก าหนดให้มี “ที่ปรึกษาภาคสนาม” ซึ่งเป็นนักวิจัยทรัพยากรน า้
ชุมชน ในส่วนของข้าราชการส่วนท้องถ่ินในพืน้ท่ี ท าหน้าท่ีในการให้ค าปรึกษา และกระตุ้นให้นักวิจัย
ทรัพยากรน า้ชมุชน ด าเนินกิจกรรมในพืน้ท่ีอยา่งตอ่เน่ือง 

ท่ีปรึกษาภาคสนามเป็นข้าราชการส่วนท้องถ่ินในพืน้ท่ี ซึ่งคณะท่ีปรึกษาได้พิจารณาแล้ว
วา่ เป็นผู้ มีความรู้ความสามารถในการศกึษาชมุชนเป็นอยา่งดี  มีความรู้และมีบทบาทหน้าท่ี ในการบริหาร
จดัการน า้ในพืน้ท่ีศกึษา และเป็นผู้ ท่ีได้รับการยอมรับจากชมุชน ท่ีปรึกษาภาคสนามจะได้รับการชีแ้จง และ
ฝึกฝนกิจกรรมตา่งๆจากทีมงานผู้ เช่ียวชาญเป็นพิเศษ เพ่ือให้สามารถให้ค าแนะน าแก่นกัวิจยัทรัพยากรน า้
ได้ และร่วมเป็นคณะท างานร่วมกบัคณะท่ีปรึกษา  ท่ีปรึกษาภาคสนามได้ถกูก าหนดให้มีทัง้สิน้ 2 คน 

2) กระบวนการและก าหนดการของกิจกรรม 

การด าเนินกิจกรรมการพฒันานกัวิจยัทรัพยากรน า้ชุมชน ส่วนใหญ่มุ่งเน้นให้นกัวิจยัฯมี
ส่วนร่วมในกิจกรรม ดงันัน้กระบวนการด าเนินกิจกรรมจึงใช้กิจกรรมกลุ่ม สลบักบัการบรรยาย ฝึกปฏิบตัิ
จากสถานการณ์จ าลองในห้องบรรยาย และทดลองปฏิบัติในพืน้ท่ีจริง โดยตารางที่  3.1 น าเสนอ
ก าหนดการของกิจกรรมการพฒันานกัวิจยัทรัพยากรน า้ชมุชนและผู้ รับผิดชอบ ซึ่งได้ถกูออกแบบโดยคณะ

ท่ีปรึกษา ระหวา่งชว่งการด าเนินงานโครงการ (10 ส.ค. 2555  9 ส.ค. 2556) 

ก่อนท่ีจะมีกิจกรรมในสนามใดๆ คณะท่ีปรึกษาจะตรวจสอบกบัหนว่ยงานส่วนท้องถ่ินก่อน
ว่า ก าหนดการการด าเนินกิจกรรมในสนามสามารถด าเนินการได้ตามแผน (ดงัตารางที่ 3.1) หรือไม่ ถ้ามี
อปุสรรคซึง่ไมค่าดคดิเกิดขึน้ ท าให้นกัวิจยัทรัพยากรน า้ชมุชนส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ คณะ
ท่ีปรึกษาจะปรับเปล่ียนก าหนดการตามความเหมาะสม โดยไม่ท าให้โครงการฯ ล่าช้า แต่ถ้านักวิจัย
ทรัพยากรน า้ชุมชนบางส่วนไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างกะทันหัน ทัง้ๆท่ีได้มีการเชิญ แจ้ง
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ก าหนดการ และตอบตกลงเข้าร่วมแล้ว คณะท่ีปรึกษาจะด าเนินการตามแผนท่ีก าหนด และจะท ากิจกรรม
ในสนามเพิ่มเตมิในภายหลงั เพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดของโครงการฯ 

ในกระบวนการพฒันานกัวิจยัทรัพยากรน า้ชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของตวัแทน
ชาวบ้านของแตล่ะชุมชนเป้าหมาย คณะท่ีปรึกษาได้เตรียมการท่ีจะให้นกัวิจยัทรัพยากรน า้ชมุชนในส่วน
ของผู้แทน อบต./หน่วยงานส่วนท้องถ่ินเป็น “พี่เลี้ยง” ในการท ากิจกรรมตา่งๆ เช่น การเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยวิธีสนทนากลุม่ การท าโดรงการน าร่อง เป็นต้น นอกจากนีที้มงานผู้ เช่ียวชาญยงัได้เตรียมเชิญผู้ รู้ และผู้
มีประสบการณ์ ในหน่วยงานส่วนท้องถ่ินตา่งๆ เข้าเป็นท่ีปรึกษาภาคสนาม ส าหรับช่วยแก้ปัญหาตา่งๆ ซึ่ง
อาจเกิดขึน้ในระหวา่งด าเนินการวิจยั 

ตารางท่ี 3.1 ก าหนดการของกิจกรรมการพัฒนานักวิจัยทรัพยากรน า้ชุมชนและผู้รับผิดชอบ ซึ่ง
ได้ถูกออกแบบโดยคณะท่ีปรึกษา ระหว่างช่วงการด าเนินงานโครงการ 10 ส.ค. 2555 – 
9 ส.ค. 2556 

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

17 - 19 ก.ย. 2555 กิจกรรมการรู้จกัชมุชน เพื่อศกึษาข้อมลูเบือ้งต้นของชมุชน สร้างสมัพนัธภาพ
กบัผู้น าชมุชน และการให้ข้อมลูขา่วสารโครงการฯ 

ทีป่รึกษา 

7 พ.ย. 2555 ปฐมนิเทศโครงการและชีแ้จงแนวทาง 
การเก็บข้อมลูชมุชนเบือ้งต้น โดยใช้แบบส ารวจ 

ที่ปรึกษา 

8 พ.ย. - 2 ธ.ค. 
2555 

นกัวิจยัทรัพยากรน า้ชมุชน ฝึกการเก็บข้อมลูชมุชนเป้าหมายเบือ้งต้น โดยใช้
แบบส ารวจเป็นเคร่ืองมือส ารวจชมุชน 

นกัวิจยัทรัพยากรน า้
ชมุชน 

3-4 ธ.ค. 2555 นกัวิจยัทรัพยากรน า้ฯ สง่แบบส ารวจข้อมลูชมุชนเบือ้งต้น ให้ที่ปรึกษาเพื่อ
สรุปผลส าหรับใช้เป็นกรณีศกึษา 

นกัวิจยัทรัพยากรน า้
ชมุชน 

17 ธ.ค. 2555 
09.00-12.00 

การพฒันาความรู้ความเข้าใจของนกัวจิยัทรัพยากรน า้ฯเก่ียวกบัการเก็บ
รวบรวมข้อมลูชมุชน 
- มีการพิจารณาปรับแบบส ารวจให้มีความครบถ้วน สอดคล้องกบัพืน้ท่ีมากขึน้ 

คณะที่ปรึกษาและที่
ปรึกษาภาคสนาม 

 
18 ธ.ค. 2555 
09.00-12.00 

การพฒันาความรู้ความเข้าใจของนกัวจิยัทรัพยากรน า้ฯ เก่ียวกบัแนวทางการ
วิเคราะห์ข้อมลูชมุชน   
- ประเมินผลความรู้ความเข้าใจการเก็บข้อมลูชมุชนและการวิเคราะห์ชมุชน 

คณะที่ปรึกษาและที่
ปรึกษาภาคสนาม 

19 ธ.ค. 2555 การพฒันาความรู้ความเข้าใจด้านวิศวกรรม (ดรูายละเอียดในหวัข้อ 3.3.2) คณะที่ปรึกษาและที่
ปรึกษาภาคสนาม 

  20 ธ.ค. 2555 -   
20 ม.ค. 2556 

 
 

-  นกัวิจยัทรัพยากรน า้ชมุชน เก็บข้อมลู และวิเคราะห์ข้อมลูชมุชน ตาม
แนวทางที่ได้รับการพฒันา 
-  ที่ปรึกษาภาคสนาม เยี่ยมชมการด าเนินการจดัเก็บข้อมลู 
-  คณะที่ปรึกษาสว่นกลาง เยี่ยมชมการจดัเก็บข้อมลู อยา่งน้อย 1 ครัง้ 

นกัวิจยัทรัพยากรน า้
ชมุชน คณะที่ปรึกษา 

และที่ปรึกษา
ภาคสนาม 
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ตารางท่ี 3.1 (ต่อ) 

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

21 ม.ค. 2556 
09.00- 15.30 

นกัวิจยัทรัพยากรน า้ชมุชน คณะที่ปรึกษา และที่ปรึกษาภาคสนาม น าข้อมลู
ชมุชน ร่วมกนัสรุปและวิเคราะห์ข้อมลูเป็นภาพรวมของลุม่น า้ 

นกัวิจยัทรัพยากรน า้
ชมุชน คณะที่ปรึกษา และ
ที่ปรึกษาภาคสนาม 

22 ม.ค. 2556 
09.00 - 15.30 

 กิจกรรมการพฒันานกัวจิยัทรัพยากรน า้ชมุชน เก่ียวกบัความรู้และทกัษะ
ในการจดัท าแผนงาน และการเขยีนโครงการ   

 ประเมินผลความรู้เก่ียวกบัแผนงานและโครงการฯ 

นกัวิจยัทรัพยากรน า้
ชมุชน คณะที่ปรึกษา และ
ที่ปรึกษาภาคสนาม 

23 ม.ค. 2556 
09.00 – 12.30 

การคดัเลอืกโครงการน าร่อง  และชีแ้จงแนวทางการด าเนินการโครงการน า
ร่อง 

นกัวิจยัทรัพยากรน า้
ชมุชน คณะที่ปรึกษา และ
ที่ปรึกษาภาคสนาม 

   24 ม.ค. 2556 -  
17 มี.ค. 2556 

 นกัวิจยัทรัพยากรน า้ชมุชนด าเนินกิจกรรมน าร่องในพืน้ท่ี 

 ที่ปรึกษาภาคสนามเยี่ยมชมและติดตามผลการด าเนินงาน 

นกัวิจยัทรัพยากรน า้
ชมุชน คณะที่ปรึกษา และ
ที่ปรึกษาภาคสนาม 

18-19 ม.ีค. 2556  -  นกัวิจยัทรัพยากรน า้ฯ ด าเนินกิจกรรมน าร่องในพืน้ท่ี 
 -  ที่ปรึกษาภาคสนามเยี่ยมชมและติดตามผลการด าเนินงาน 
 - ที่ปรึกษาเยี่ยมชมการด าเนินการโครงการน าร่องในพืน้ท่ี 
 -  คณะนกัวจิยั (กรมทรัพยากรน า้) ทศันศกึษาดงูานบริหารจดัการอทุกภยัชมุชน 

นกัวิจยัทรัพยากรน า้
ชมุชน คณะที่ปรึกษา และ
ที่ปรึกษาภาคสนาม 

20 มี.ค. 2556 
09.00 - 12.30 

เสริมความรู้เก่ียวกบัการด าเนินโครงการและการบริหารจดัการเชิงเครือขา่ย 
ประเมินผลความรู้เก่ียวกบัการบริหารจดัการเชิงเครือขา่ย 

นกัวิจยัทรัพยากรน า้
ชมุชน คณะที่ปรึกษา และ
ที่ปรึกษาภาคสนาม 

 21 มี.ค. 2556 -  
21 เม.ย. 2556 

นกัวิจยัทรัพยากรน า้ฯ ด าเนินกิจกรรมน าร่องในพืน้ท่ี 
 -  ที่ปรึกษาภาคสนามเยี่ยมชมและติดตามผลการด าเนินงาน 

นกัวิจยัทรัพยากรน า้
ชมุชน คณะที่ปรึกษา และ
ที่ปรึกษาภาคสนาม 

22 เม.ย. 2556 
09.00 – 12.30 

 -  นกัวิจยัทรัพยากรน า้ฯ ท่ีปรึกษาภาคสนาม และคณะที่ปรึกษา ร่วมกนัถอด
ความรู้ สรุปเป็นบทเรียนการด าเนินงานท่ีผา่นมา 
 

นกัวิจยัทรัพยากรน า้
ชมุชน คณะที่ปรึกษา และ
ที่ปรึกษาภาคสนาม 

23 เม.ย. 2556 
09.00 – 12.30 

 

 -  กิจกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กบัเครือขา่ย (เช่น พิจารณา
ระเบียบของเครือขา่ย มอบหมายผู้ประสานเครือขา่ย พิจารณาแผนกิจกรรม
ของเครือขา่ย) 
 - กิจกรรมประเมินผลการด าเนินงาน 

นกัวิจยัทรัพยากรน า้
ชมุชน คณะที่ปรึกษา และ
ที่ปรึกษาภาคสนาม 

3 ก.ค. 2556 
90.00 – 12.00 

การปัจฉิมนเิทศ (กิจกรรมการสมัมนาเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในการบริหาร
จดัการอทุกภยัชมุชน ) 
 

นกัวิจยัทรัพยากรน า้
ชมุชน คณะที่ปรึกษา และ
ที่ปรึกษาภาคสนาม 
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3.2 แนวทางและหลกัเกณฑ์ประเมนิสถานการณ์อทุกภัย 

คณะท่ีปรึกษา ได้พัฒนาแนวทาง/หลักเกณฑ์ประเมินสถานการณ์อุทกภัย ให้สามารถท านาย
อทุกภยัได้อยา่งแมน่ย า และคาดการณ์อทุกภยัลว่งหน้าได้ยาวนานเพียงพอ ท่ีจะเตรียมพร้อมรับมือ ดงันี  ้

- ติดตามข้อมลูพายจุร ซึ่งจะมีอิทธิพลท าให้ฝนตกหนกัในพืน้ท่ีศกึษา จากกรมอตุนุิยมวิทยา และ
กระจายข่าวสาร ให้ประชาชนในพืน้ท่ีได้ทราบเป็นระยะ ผ่านทางเครือข่ายนกัวิจยัทรัพยากรน า้ชุมชนของ
โครงการฯ 

- คดัเลือกสถานีวดัน า้ฝนและน า้ทา่ทัง้หมดในพืน้ท่ีศกึษา ท่ีจะใช้ส าหรับติดตามปริมาณน า้ฝนและ
น า้ท่า จากเครือข่ายสถานีอตุุ-อทุกวิทยา และสถานีโทรมาตร ของกรมชลประทาน กรมอตุนุิยมวิทยา และ
กรมทรัพยากรน า้ 

- ค านวณหาขนาดของฝนรายวนัสงูสดุ ท่ีรอบปีการเกิดซ า้ (return period) ตา่งๆ ของทกุสถานี ซึ่ง
ถกูคดัเลือก โดยใช้ทฤษฎีแจกแจงความน่าจะเป็นแบบกมัเบล - Gumbel - (Linsley et al., 1988 ; 
Viessmann and Lewis, 2003) ส าหรับเฝ้าระวงัและเตือนอุทกภัยในพืน้ท่ีศกึษา ขนาดฝนวิกฤติจะถูก
ก าหนดร่วมกนั ระหวา่งประชาชนและเครือข่ายนกัวิจยัทรัพยากรน า้ชมุชน โดยอ้างอิงกบัข้อมลูความถ่ีของ
การเกิดอทุกภยัในพืน้ท่ี ในกรณีท่ีไม่มีข้อมูลฝนรายวนัสงูสดุในชมุชนเป้าหมายท่ีพิจารณา ขนาดฝนวิกฤติ
ในชมุชนนีจ้ะใช้ของพืน้ท่ีข้างเคียงซึง่มีข้อมลู 

- พฒันาความสัมพันธ์ระหว่างระดบัน า้สูงสุดของสถานีต้นน า้ และสถานีปลายน า้ และแสดง
ระยะเวลาการเคล่ือนตวัของน า้หลาก ระหวา่งสถานีในพืน้ท่ีดงักลา่ว ความสมัพนัธ์ท่ีพฒันาขึน้ต้องค านึงถึง
น า้ในลุ่มน า้สาขาอ่ืนๆด้วย ไม่ใช่พิจารณาเฉพาะสถานีฐานในลุ่มน า้เท่านัน้  การวิเคราะห์หาความสมัพนัธ์
ของน า้ท่าเพิ่มเติม จะพิจารณาจากเหตกุารณ์อทุกภยั ท่ีเคยเกิดขึน้จริงในอดีตเท่านัน้ คณะท่ีปรึกษาจะไม่
ประยุกต์แบบจ าลองอุทกวิทยา และแบบจ าลองการเคล่ือนตัวของน า้หลาก ท่ีใช้กันอย่างแพร่หลาย 
เน่ืองจากมีข้อจ ากดัในเร่ืองข้อมลู ระยะเวลาการด าเนินงาน และงบประมาณของโครงการฯ 

โดยสรุป แนวทาง/หลกัเกณฑ์ประเมินสถานการณ์อทุกภยัท่ีเสนอ เน้นการติดตาม และใช้ข้อมลูพายุ
ฝน ร่วมกับข้อมูลน า้ท่า เพ่ือท าให้ระบบสามารถส่งสญัญาณเตือนอุทกภัยล่วงหน้าได้นานขึน้ เน่ืองจาก
ติดตามเหตุปัจจัยของอุทกภัย ตัง้แต่ตอนก่อตัวเป็นพายุจรในทะเล และประเมินสถานการณ์อุทกภัย
ตอ่เน่ืองมาเป็นฝน จนกระทัง่ถึงน า้หลากในท่ีสดุ 
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3.3 วธิีการจัดท าแผนทีแ่สดงพืน้ทีเ่ส่ียงอทุกภัย 

การจดัท าแผนท่ีแสดงพืน้ท่ีเส่ียงอทุกภยัของพืน้ท่ีศกึษาใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic 
Information System: GIS) ร่วมกบัหลกัการวิเคราะห์ศกัยภาพเชิงพืน้ท่ี (Potential Surface Analysis: 
PSA) มีขัน้ตอนดงันี ้

3.3.1 ขั้นตอน 

1) การก าหนดปัจจยัท่ีมีผลต่อการเกิดอุทกภัย จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องโดย
พิจารณาจากปัจจยัทางกายภาพท่ีคาดวา่นา่จะมีผลตอ่การเกิดอทุกภยัในพืน้ท่ีศกึษา ซึ่งได้ก าหนดปัจจยัไว้
ทัง้หมด 8 ปัจจยั ได้แก่ ปริมาณน า้ฝน พืน้ท่ีน า้ท่วมในอดีต ความลาดชนัของพืน้ท่ี ความสูงจาก
ระดบัน า้ทะเลความหนาแน่นของทางน า้ สิ่งกีดขวางทางน า้ (เส้นทางคมนาคม) ความสามารถในการ
ระบายน า้ของดนิ และการใช้ประโยชน์ท่ีดนิ (สิ่งปกคลมุดนิ) 

2) การเก็บรวบรวมข้อมูลอุทกภัยและกายภาพของพืน้ท่ีศึกษาแบบปฐมภูมิ  ซึ่งได้จากการ
ส ารวจในพืน้ท่ีศกึษา โดยการสอบถามจากชาวบ้านในชมุชน และข้อมลูข้างต้นแบบทตุิยภูมิจากหน่วยงาน
ตา่งๆ (เช่น กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั กรมพฒันาท่ีดิน เป็นต้น) ตลอดถึงแหล่งข้อมลูอ่ืนๆ ได้แก่ 
โครงการศกึษาวิจยัทางด้านวิศวกรรมแหล่งน า้ในอดีต บทความ ข่าวสาร หนงัสือพิมพ์ และเว็บไซต์ (Web 
Site) ตา่งๆ 

3) การวิเคราะห์พืน้ท่ีเส่ียงอทุกภยั ท าได้โดยการก าหนดเกณฑ์ของข้อมลูตา่งๆ ว่าท าให้เกิด
อทุกภยัในพืน้ท่ีรุนแรงมากน้อยเพียงใด เกณฑ์ท่ีก าหนดจะได้มากจากการทบทวนจากเอกสารทางวิชาการ
ตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง (มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์, 2540; ส านกังานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม, 2541; 
สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ประเทศไทย, 2542) 

4) การวิเคราะห์ข้อมลู ประกอบด้วย 

ก. การให้คา่น า้หนกัความเหมาะสม Wj ของปัจจยั j (j = 1,…,8) และการให้คา่เกณฑ์
ความเส่ียงอทุกภยั Rj ของปัจจยั j ท่ีใช้ในการศกึษา โดยปัจจยัใดท่ีมีอิทธิพลหรือมีความสมัพนัธ์ตอ่การเกิด
อทุกภยัมากกว่า จะก าหนดให้มีคา่ถ่วงน า้หนกัท่ีสงูกว่า ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลหรือมีคา่ความสมัพนัธ์น้อยกว่า 
ซึง่ก าหนดให้คา่น า้หนกัคะแนนอยูใ่นชว่ง 0 - 10 โดยการให้คา่น า้หนกัคะแนนความเหมาะสมของปัจจยั Wj 
คะแนน 0 หมายถึง ปัจจยัท่ีไมมี่ความเหมาะสมในการศกึษา คะแนน 1 หมายถึง ปัจจยัท่ีมีความเหมาะสม
ในการศกึษาน้อยท่ีสดุ คะแนน 10 หมายถึง ปัจจยัท่ีมีความเหมาะสมในการศกึษามากท่ีสดุ ส่วนการให้คา่
เกณฑ์ความเส่ียงอทุกภยั Rj คะแนน 0 หมายถึง กลุ่มหรือระดบัของปัจจยัท่ีไม่ส่งผลตอ่การเกิดอทุกภยั 
คะแนน 1 หมายถึง กลุม่หรือระดบัของปัจจยัท่ีส่งผลตอ่การเกิดอทุกภยัน้อยท่ีสดุ และคะแนน 10 หมายถึง 
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กลุ่มหรือระดบัของปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเกิดอุทกภัยมากท่ีสุด  ซึ่งค่าถ่วงน า้หนักจะได้จากการเฉล่ียค่า
คะแนนจากแบบสอบถามความเห็นของผู้ เช่ียวชาญจากหน่วยงานในสาขาตา่ง  ๆ ท่ีเก่ียวข้อง และความ
คดิเห็นของชาวบ้านในชมุชน 

ข. การซ้อนทบัแผนท่ีและการค านวณหาคา่คะแนนของข้อมลูในแต่ละชัน้ปัจจยั  โดยท า
การรวมคา่คะแนนของข้อมลูท่ีได้รับการถ่วงน า้หนกัแล้วของแตล่ะปัจจยั  ซึ่งจะท าให้ได้พืน้ท่ีท่ีมีคา่คะแนน
รวมตา่งๆ กนั ซึง่การคดิคา่คะแนนรวมในการวิเคราะห์ข้อมลูและจดัระดบัความเส่ียงตอ่การเกิดอทุกภยั ดงั
สมการ (3.1) 

S = (R1W1)+(R2W2)+(R3W3)+(R4W4)+(R5W5)+(R6W6)+(R7W7)+(R8W8)            (3.1) 

ถ้าผลลพัธ์คา่ S ท่ีได้มีคา่สงู แสดงวา่พืน้ท่ีนัน้มีความเส่ียงอทุกภยัสงู 

ค. การแบง่ระดบัความเหมาะสมของพืน้ท่ีคะแนนรวมของปัจจยัเส่ียงตอ่การเกิดอทุกภัย 
(คา่ S) จะถกูน ามาแบง่ระดบัความเหมาะสมของพืน้ท่ี โดยใช้คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 
มาก าหนดคา่พิสยั (range) ของคะแนนในแตล่ะชว่งชัน้ (class interval) ดงัสมการ (3.2) 

 
 (3.2) 

ในการศึกษานีจ้ะแบ่งจ านวนชัน้ความเส่ียงอุทกภัยออกเป็น 4 ชัน้ คือ พืน้ท่ีเส่ียง
อทุกภยัระดบัสงู พืน้ท่ีเส่ียงอทุกภยัระดบัปานกลาง พืน้ท่ีเส่ียงอทุกภยัระดบัต ่า และพืน้ท่ีไมเ่ส่ียงอทุกภยั 

ง. จดัท าแผนท่ีแสดงพืน้ท่ีเส่ียงอทุกภยั 

3.3.2 การน าเสนอผลลพัธ์การวเิคราะห์ 

ผลลัพธ์การวิเคราะห์จะถูกน าเสนอในรูปของแผนท่ีแสดงพืน้ท่ีเส่ียงอุทกภัยระดับลุ่มน า้ 
มาตราส่วน 1:50,000 และระดบั อบต. มาตราส่วน 1:4,000 โดยให้หมายรวมถึงชุมชนเป้าหมายด้วย 
ข้อมลูซึง่ต้องแสดงในแผนท่ีต้องประกอบไปด้วย 

- ระดบัความเส่ียงอทุกภยั 

- ต าแหนง่ท่ีตัง้ของชมุชนเป้าหมาย 

- ต าแหนง่ท่ีตัง้สถานท่ีราชการ และหนว่ยงานท่ีส าคญั 

- ต าแหนง่เครือขา่ยสถานีตรวจวดัอทุกวิทยา 

- ต าแหนง่เครือขา่ยการเฝ้าระวงัเตือนภยัระดบัชมุชน สถานท่ีหลบภยั 
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- ต าแหนง่ชมุชนท่ีมีภมูิปัญญาท้องถ่ิน/แนวทางปฏิบตัท่ีิดี 

- ถนนท่ีใช้ระหวา่งเกิดอทุกภยั 

- ท่ีตัง้และรายละเอียดของเครือขา่ยนกัวิจยัทรัพยากรน า้ชมุชนส าหรับประสานงาน 

- ทางน า้ ขอบเขตพืน้ท่ีน า้ทว่มในอดีตในแตล่ะครัง้ท่ีส าคญั 

- ขอบเขตต าบล ชุมชน พืน้ท่ีอยู่อาศัย พืน้ท่ีท ากิน และพืน้ท่ีป่าไม้หรือพืน้ท่ี
สาธารณประโยชน์ 

- เส้นชัน้ความสงู ระยะห่าง 20 ม. มาตราส่วน 1:50,000 และระยะห่างแตล่ะเส้น 2 ม. 
ส าหรับความละเอียด 1:4,000 

นักวิจัยทรัพยากรน า้ชุมชนจะมีส่วนร่วมในการส ารวจสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และ
สภาพแวดล้อมทางสงัคม เพ่ือให้เกิดการยอมรับ และประยุกต์ใช้แผนท่ีท่ีจดัท าขึน้ ส าหรับบริหารจดัการ
อทุกภยัอยา่งมีประสิทธิภาพ 

3.4 เวบ็บลอ็กของโครงการ 

เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการ รายงานความก้าวหน้าโครงการ ถ่ายทอดผลการวิจัย 
แลกเปล่ียนความรู้ และความคิดเห็น ระหว่างชุมชนเป้าหมาย ท่ีปรึกษา กรมทรัพยากรน า้ หน่วยงาน
ราชการและเอกชน และภาคส่วนตา่งๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เว็บบล็อก (weblog) ซึ่งเป็นหนึ่งใน
บริการการแลกเปล่ียนขา่วสารและความคดิเห็นจงึถกูน ามาใช้กบัโครงการนี ้ 

เว็บบล็อกคือเว็บไซต์ (website) รูปแบบหนึ่ง ซึ่งมีการจดัเรียงตามล าดบัเวลา เร่ืองล่าสดุอยู่บน ส่วน
เร่ืองเก่าอยู่ล่าง โดยผู้ เขียนจะเขียนบทความ หรือน าเสนอข้อมูลลงในเว็บบล็อก เม่ือผู้อ่านเข้ามาค้นหา
ข้อมลูในเว็บบล็อก ผู้อ่านสามารถโต้ตอบกบัผู้ เขียนได้โดยผ่านทางกล่องแสดงความคิดเห็น เว็บบล็อกจึง
เป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารแบบ 2 ทาง เพ่ือส่ือสารข้อมลูข่าวสารต่างๆของโครงการ ไปยงัผู้ เก่ียวข้องทุก
ภาคส่วน และเปิดโอกาสให้ผู้ เก่ียวข้องรวมทัง้นักวิจัยทรัพยากรน า้ชุมชน  ได้เข้ามาแลกเปล่ียนข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ ในเว็บบล็อกของโครงการ โดยเนือ้หาของเว็บบล็อกของโครงการครอบคลมุเนือ้หาต่าง ๆ 
ดงันี ้

- ความก้าวหน้าของการด าเนินงานโครงการ 

- องค์ความรู้และภมูิปัญญาท่ีใช้ในการจดัการปัญหาอทุกภยั 

- ข้อคดิเห็นตอ่โครงการ 



โครงการศกึษาวิจยัและพฒันาวิถีชีวิตและบทบาทของชมุชนในพืน้ที่วิกฤติอทุกภยั บทที่ 3 
กรณีศกึษาลุม่น า้ภาคใต้ วิธีการศกึษา 
 

สถาบนัวิจยัและให้ค าปรึกษาแหง่มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 49 
G:\แกไ้ขรายงายวิจัยหลงัสวน_3_15 ต.ค. 56\5.บทท่ี 3 วิธีการการศึกษา.doc 

ทัง้นีใ้นการส่ือสาร 2 ทาง โดยเว็บบล็อกนัน้ ผู้ เก่ียวข้องทกุภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นนกัวิจยัทรัพยากรน า้
ชมุชน ข้าราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประชาชนในชมุชน และผู้สนใจ สามารถเช่ือมตอ่เข้ามา
ค้นหา เขียน และอ่านข้อมลู รวมถึงแจ้งข่าวสาร และให้ข้อเสนอแนะตา่งๆได้ในเว็บบล็อก ดงักล่าว โดย
สามารถเช่ือมตอ่ได้โดยตรง หรือผา่นทางเว็บไซต์ของกรมทรัพยากรน า้ 

1) เคร่ืองมือและอปุกรณ์ 

จดัเตรียมอุปกรณ์ได้แก่ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองสแกนเนอร์ กล้องดิจิตอล จดัหาโปรแกรม  ซึ่ง
ใช้ในการสร้างเว็บไซต์ เช่น โปรแกรม EditPlus และ Adobe Dreamweaver ส าหรับพฒันาการเขียนเว็บ
เพจ (web page) โปรแกรม Adope Photoshop ส าหรับสร้างและตกแตง่ภาพ โปรแกรม FTP ส าหรับน า
ไฟล์ขึน้ (upload file) จากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ไปยงัเคร่ือง server (WS_FTP, FileZilla) โปรแกรม 
WordPress ส าหรับสร้างบล็อก (Blog) และโปรแกรม SnagIT ส าหรับจบั (capture) รูปภาพหน้าจอ เป็นต้น 

2) วิธีการ 

ก. ออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์ โดยจดัหมวดหมู ่และเรียงล าดบัของเนือ้หา 

ข. จดัท าแผนผงัโครงสร้างเว็บไซต์ ซึ่งจะแสดงถึงโครงสร้างข้อมูล ล าดบัชัน้ และการเช่ือมโยง
ตา่งๆอยา่งชดัเจน โดยเร่ิมจากหน้าหลกั (Homepage) จนถึงหน้ายอ่ยตา่งๆ ทัง้หมด 

ค. วางระบบน าทาง (navigation) ท่ีจะน าผู้ชมไปยงัหน้าต่างๆของเว็บไซต์ ให้สามารถเข้าถึง
ข้อมลูท่ีต้องการได้อย่างรวดเร็ว และรู้ว่าก าลงัอยู่ส่วนใดของเว็บไซต์ นอกจากนีจ้ะท าการก าหนดบทบาท
ของผู้ ใช้แต่ละกลุ่ม ให้สามารถเข้าถึงหน้าเว็บเพจได้อย่างมีขอบเขต ตามสิทธิท่ีวางไว้เท่านัน้ โดยมี
องค์ประกอบของระบบดงันี ้

 เคร่ืองน าทาง 

- เมนูหลกั ส าหรับเช่ือมโยงไปยงัหน้าหวัข้อหลกัของเว็บไซต์ ซึ่งอยู่ด้านบนของเว็บเพจ
ทกุหน้า 

- เมนูเฉพาะกลุ่ม ส าหรับเช่ือมโยงเว็บเพจปัจจุบนั กับเว็บเพจอ่ืนภายในกลุ่มย่อยท่ีมี
เนือ้หาเก่ียวเน่ืองกนั 

- เคร่ืองมือเสริม ส าหรับช่วยการท างานของเมนู เช่น ช่องค้นหาข้อมูล (Search Box) 
เมนดูร็อปดาวน์ (Drop-Down menu) และแผนผงัเว็บไซต์ (Site Map) 

 เคร่ืองมือบอกต าแหน่ง (Location Indicator) ส าหรับแสดงต าแหน่งของผู้ชมในเว็บไซด์ 
ซึง่มีได้หลายรูปแบบ เชน่ ข้อความภาพกราฟฟิกท่ีแสดงช่ือ web page หรือข้อความบง่ชี ้เป็นต้น 
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3) สว่นประกอบของ web page แบง่ออกเป็นสว่นตา่งๆดงันีคื้อ (ดภูาพท่ี 3.1 ประกอบ) 

- ส่วนหวั (header) เป็นส่วนท่ีผู้ชมจะเห็นเป็นส่วนแรก เม่ือเข้ามาในบล็อก และเป็นส่วนท่ี
ส าคญัท่ีสดุ ซึง่แสดงให้เห็นเอกลกัษณ์ของบล็อก เพ่ือให้เกิดการจดจ า  

- ส่วนเนือ้หา (content area) จะอยู่ตอนกลางของหน้า แสดงเนือ้หาของโครงการซึ่งเป็นส่วนท่ี
ผู้ ชมจะใช้เวลาจดจ่ออยู่นานท่ีสุด เนือ้หาต้องง่ายต่อการอ่าน โดยวางโครงสร้างเนือ้หา เรียงตามล าดับ
ความส าคญั 

- เมนหูลกั (main menu) เป็นชดุของการเช่ือมโยง ท่ีจะน าไปสู่ส่วนอ่ืนๆ ซึ่งแตกตา่งกนัอย่าง
ชดัเจน โดยทัว่ไปจะวางไว้ใกล้กบัสว่นหวั  

- เมนยู่อย (sub-menu) เป็นชุดของการเช่ือมโยง ท่ีจะน าผู้ชมไปยงัส่วนย่อยอ่ืนๆ ของเนือ้หา 
ซึ่งอยู่ในเมนหูลกัเดียวกนั โดยทัว่ไปจะอยู่ด้านข้าง เมนยู่อยนีส้่วนใหญ่จะเช่ือมโยงไปยงัข้อมลูซึ่งน่าสนใจ
ท่ีสดุ หรือเช่ือมโยงชดุข้อมลูซึง่มีหลายตอน 

- หวัเร่ือง (headline) คือหวัเร่ืองของแตล่ะชดุข้อมลู ซึง่มีไว้เพ่ือดงึดดูความสนใจผู้อา่น 

- ส่วนแสดงความคิดเห็น (comments) เป็นส่วนท่ีมีการแลกเปล่ียนความเห็นเก่ียวกับข้อมูล
ขา่วสาร ระหวา่งผู้อา่น/ผู้ เย่ียมชมด้วยกนัเอง สว่นนีถ้กูออกแบบให้ง่ายตอ่การแลกเปล่ียนความคิดเห็น โดย
แยกแตล่ะความคดิเห็นถกูก าหนดหมายเลข เพ่ือให้ง่ายตอ่การอ้างอิง   

- ส่วนท้ายของข้อมูล (post’s footer) อยู่ระหว่างบรรทดัสุดท้ายของชุดข้อมูลกับส่วนแสดง
ความคดิเห็น ซึง่เป็นสว่นท่ีชกัจงูผู้อา่นไปยงัข้อมลูอ่ืนๆท่ีส าคญัและเก่ียวข้อง 

- ส่วนท้ายของบล็อก (footer) เป็นส่วนท่ีสามารถน าเมนยู่อยมาใส่ไว้ เพ่ือลดความแออดัของ
เมนยู่อยด้านข้างของบล็อก โดยจะน าข้อมูลท่ีน่าสนใจ และข้อมูลแนะน า เว็บไซต์ท่ีเก่ียวข้องกบัโครงการ 
และการตดิตอ่กบัโครงการ ลงไปในสว่นนี ้
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ภาพท่ี 3.1 ตัวอย่างรูปแบบเว็บเพจของโครงการ 
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บทที่ 4  
พืน้ที่ศึกษา 

4.1 การคดัเลอืกพืน้ทีศึ่กษา 

สถานการณ์อทุกภยั ภมูิประเทศของภาคใต้เป็นคาบสมทุร ซึ่งท าให้ฝนตกชกุทัว่ทัง้ภาคตลอดปี และ
ส่งผลให้อทุกภัยของพืน้ท่ีลุ่มน า้ในภาคใต้โดยทัว่ไปมีลกัษณะร่วมกัน กล่าวคือ ในบริเวณท่ีเป็นต้นก าเนิด
ของแมน่ า้ตา่งๆ ซึง่เป็นบริเวณภเูขา เม่ือเกิดฝนตกหนกัตดิตอ่กนัหลายๆ วนั ประกอบกบัมีการตดัไม้ท าลาย
ป่า ท าให้เกิดน า้ป่าไหลหลากเข้าท่วมในพืน้ท่ีอย่างรวดเร็ว นอกจากนัน้แล้วในบางพืน้ท่ียงัเกิดปัญหาดิน
ถล่มร่วมอีกด้วย ส่วนพืน้ท่ีกลางน า้ ซึ่งเป็นพืน้ท่ีเชิงเขาตอ่เน่ืองไปถึงพืน้ท่ีราบลุ่มริมแม่น า้ เม่ือฝนตกหนกั 
จะเกิดน า้ล้นตลิ่งและท่วมขงัในพืน้ท่ีลุ่ม ส าหรับพืน้ท่ีปลายน า้ ซึ่งเป็นพืน้ท่ีติดชายฝ่ังทะเล โดยธรรมชาติ
แล้วพืน้ท่ีบริเวณนีค้วรเป็นแนวทางน า้ท่ีระบายลงสูท่ะเล แตเ่ม่ือมีการพฒันาเมือง กลบัมีการสร้างถนนสาย
หลักขนานไปกับชายฝ่ังทะเล ดงันีแ้ล้วจึงเป็นการสร้างทางขวางทิศทางการระบายน า้หลากลงสู่ทะเล 
ประกอบกบัเปิดชอ่งทางระบายน า้ลอดถนนตา่งๆใหญ่ไม่พอ เม่ือเทียบกบัปริมาณน า้ท่ีไหลทะลกัเข้ามา ยิ่ง
ไปกว่านัน้แล้วอิทธิพลของการขึน้ลงของน า้ทะเลในแต่ละวนัก็เป็นอปุสรรคท่ีส าคญัอีกประการหนึ่งในการ
ระบายน า้ออกจากพืน้ท่ีด้วย เพราะน า้ไม่สามารถระบายได้ตลอดเวลา ต้องรอระบายเฉพาะช่วงเวลาท่ีน า้
ทะเลลงเทา่นัน้ 

ส าหรับปัญหาการพงัทลายของหน้าดินในพืน้ท่ีลุ่มน า้ภาคใต้ จากข้อมูลของกรมพฒันาท่ีดิน  พบว่า 
ในพืน้ท่ีลุ่มน า้คลองท่าตะเภามีปัญหาการใช้ท่ีดินไม่เหมาะสม เพราะใช้พืน้ท่ีภูเขาและท่ีลาดชันสูงปลูก
ยางพารา ปาล์มน า้มนั กาแฟ และไม้ผลผสม ท าให้เกิดการชะล้างพงัทลายมาก อย่างไรก็ตามปัญหาการ
พงัทลายของหน้าดินในลุ่มน า้ภาคใต้ฝ่ังตะวนัออกตอนบนยงัรุนแรงน้อยเป็นส่วนใหญ่ มีเพียงบางพืน้ท่ีใน
ลุ่มน า้คลองกลาย ซึ่งครอบคลุมจงัหวดันครศรีธรรมราชและสุราษฎร์ธานีเท่านัน้ ท่ีมีปัญหาการพงัทลาย
ของหน้าดินค่อนข้างรุนแรง ส่วนลุ่มน า้ภาคใต้ฝ่ังตะวนัตกตอนบน ซึ่งครอบคลุมพืน้ท่ีจงัหวดัระนองและ
พงังา มีปัญหาการพงัทลายของหน้าดิน และทรัพยากรท่ีดินเส่ือมโทรม ในระดบัปานกลางถึงรุนแรงมาก
ประมาณร้อยละ 11.27 ของพืน้ท่ีลุม่น า้ทัง้หมด 

ลุม่น า้ในภาคใต้สามารถแบง่ได้เป็น 2 กลุม่ลุม่น า้หลกั คือกลุม่ลุม่น า้ภาคใต้ฝ่ังตะวนัตก และกลุ่มลุ่ม
น า้ภาคใต้ฝ่ังตะวันออก ซึ่งประกอบด้วยลุ่มน า้ย่อยคือ ลุ่มน า้ภาคใต้ฝ่ังตะวันออก ลุ่มน า้ตาปี ลุ่มน า้
ทะเลสาบสงขลา และลุม่น า้ปัตตานี โดยลุม่น า้ตา่งๆ ล้วนประสบปัญหาอทุกภยัด้วยกนัทัง้สิน้ จากโครงการ
ศกึษาในอดีตเก่ียวกบัลุ่มน า้ทัง้หมดโดยกรมทรัพยากรน า้ เช่น โครงการวิจยัด้านทรัพยากรน า้ การบริหาร
จัดการทรัพยากรน า้แบบผสมผสาน (IWRM) ในพืน้ท่ีลุ่มน า้ทะเลสาบสงขลา (กรมทรัพยากรน า้
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, 2554) โครงการจัดท าแผนรวมการบริหารจัดการทรัพยากรน า้ในพืน้ ท่ีลุ่มน า้ตาปี (กรมทรัพยากรน า้,  
2549ก) โครงการจัดท าแผนรวมการบริหารจัดการทรัพยากรน า้ในพืน้ท่ีลุ่มน า้ฝ่ังตะวันออกและปัตตานี 
(กรมทรัพยากรน า้, 2549ข) และโครงการจดัท าแผนรวมการบริหารจัดการทรัพยากรน า้ในพืน้ท่ีลุ่มน า้ฝ่ัง
ตะวันตก (กรมทรัพยากรน า้, 2549ค) เป็นต้น พบว่า อุทกภัยในพืน้ท่ีลุ่มน า้เหล่านีมี้ลักษณะร่วมกันคือ 
เกิดขึน้อย่างฉับพลนัแตไ่ม่ท่วมขงั เพราะสามารถระบายลงทะเลได้อย่างรวดเร็ว ดงันัน้ในการศกึษาครัง้นี ้
คณะผู้ วิจัยจึงท าการคัดเลือกพืน้ท่ีลุ่มน า้เพียงแห่งเดียวในภาคใต้ เพ่ือมาเป็นตัวแทนในการศึกษา 
หลกัเกณฑ์ในการคดัเลือกพืน้ท่ีศกึษาพิจารณาตามปัจจยัท่ีส าคญั ดงันี ้

- พืน้ท่ีศกึษาควรจะแสดงถึงลกัษณะการเกิดปัญหาอทุกภยัท่ีคล้ายคลึงกบัพืน้ท่ีลุ่มน า้ส่วนใหญ่ใน
ภาคใต้ 

- ลักษณะทางภูมิประเทศของพืน้ท่ีศึกษาควรคล้ายคลึงกับของลุ่มน า้ส่วนใหญ่ในภาคใต้ คือ 
ทางด้านต้นน า้เป็นภูเขา เช่ือมตอ่ด้วยพืน้ท่ีราบสลบักับเชิงเขาในช่วงกลางน า้ และปลายน า้เป็นท่ีราบลุ่ม 
โดยมีจุดไหลออกของน า้ท่ีทะเล หรือมหาสมทุร ลกัษณะทางกายภาพเช่นนีจ้ะส่งผลให้ อทุกภัยในภาคใต้
แตกตา่งจากอทุกภยัในภาคอ่ืนของประเทศไทย 

- ลกัษณะของล าน า้ในพืน้ท่ีศกึษา ควรมีลกัษณะคล้ายคลึงกับลกัษณะของล าน า้สาขาของในลุ่ม
น า้สว่นใหญ่ของลุ่มน า้ในภาคใต้ กล่าวคือ จะเป็นล าน า้สายสัน้ๆ ซึ่งเช่ือมตอ่เข้ากบัแม่น า้สายหลกัในพืน้ท่ี 
ท่ีท าหน้าท่ีระบายน า้ออกสูท่ะเลตอ่ไป 

- พืน้ท่ีศึกษาควรมีความร่วมมือของชุมชนและศกัยภาพของชมุชนมีความพร้อมท่ีจะพฒันา อาจ
พิจารณาจากการท่ีมีเครือขา่ยของชมุชนท่ีมีอยูแ่ล้ว และมีกิจกรรมกลุม่อยา่งตอ่เน่ือง 

- พืน้ท่ีศกึษาควรมีความปลอดภยัตอ่คณะผู้วิจยั เน่ืองจากปัญหาความไม่สงบในจงัหวดัชายแดน
ภาคใต้นัน้ เป็นท่ีรับรู้กนัอยา่งกว้างขวาง ดงันัน้ปัจจยันีจ้ึงจ าเป็นต้องน าเข้ามาร่วมพิจารณาอย่างหลีกเล่ียง
ไมไ่ด้ ถึงแม้วา่ปัจจยันีจ้ะไมใ่ชล่กัษณะร่วมของปัญหาอทุกภยัในภาคใต้ก็ตาม 

จากการพิจารณาลกัษณะตา่งๆ ของลุ่มน า้ในภาคใต้ทัง้ห้าแห่ง พบว่าลุ่มน า้ปัตตานี ซึ่งพืน้ท่ีต้นน า้
อยูบ่ริเวณเทือกเขาสนักลาคีรี อ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา มีพืน้ท่ีลุ่มน า้รวม 3,858 ตารางกิโลเมตร และไหล
ลงสูอ่า่วไทยท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัปัตตานี มีแมน่ า้ปัตตานีเป็นแมน่ า้หลกั และมีแม่น า้ยะหาเป็นล าน า้สาขา 
เม่ือพิจารณาจากต าแหน่งท่ีตัง้ของลุ่มน า้ปัตตานี ซึ่งอยู่ในพืน้ท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ท่ีเกิดปัญหา
ความไมส่งบ ดงันัน้คณะผู้วิจยัจงึไมน่ าลุม่น า้ปัตตานีมาพิจารณาเป็นพืน้ท่ีศกึษาในครัง้นี ้

ส าหรับลุม่น า้ทะเลสาบสงขลานัน้ มีลกัษณะเดน่ท่ีแตกตา่งจากลุ่มน า้ทัง้ 24 แห่งในประเทศไทย คือ 
เป็นลุ่มน า้แห่งเดียวของประเทศไทย ท่ีมีระบบทะเลสาบแบบลากนู  (Lagoon) ขนาดใหญ่ เป็นแอ่งรองรับ
น า้จืด (น า้ฝน น า้จืดจากคลอง และน า้หลากจากแผน่ดนิ) โดยมีน า้เคม็จากทะเลไหลเข้ามาผสมผสาน และ
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แม่น า้ในลุ่มน า้สาขาทัง้หมด 12 สาขา ประกอบด้วย ลุ่มน า้สาขาป่าพะยอม ลุ่มน า้สาขาคลองท่าแนะ ลุ่ม
น า้สาขาคลองนาทอ่ม ลุ่มน า้สาขาคลองท่าเชียด ลุ่มน า้สาขาคลองป่าบอน ลุ่มน า้สาขาคลองพรุพ้อ ลุ่มน า้
สาขาคลองรัตภมูิ ลุม่น า้สาขาคลองอู่ตะเภา ลุ่มน า้สาขาฝ่ังตะวนัออก 1 ลุ่มน า้สาขาฝ่ังตะวนัออก 2 ลุ่มน า้
สาขาฝ่ังตะวนัออก 3 ลุม่น า้สาขาฝ่ังตะวนัออก 4 น า้ทา่จากลุม่น า้สาขาทัง้หมดจะไหลลงสูท่ะเลสาบสงขลา 

ลกัษณะการเกิดอุทกภัยในลุ่มน า้สาขาของทะเลสาบสงขลาทัง้ 12 สาขา มีลกัษณะแตกต่างจาก
พืน้ท่ีลุ่มน า้ส่วนใหญ่ในภาคใต้ เพราะพืน้ท่ีราบลุ่มตอนกลาง และบริเวณริมทะเลสาบสงขลา เป็นพืน้ท่ีน า้
ท่วมขงั ดงันัน้ พืน้ท่ีลุ่มน า้นีจ้ึงไม่สมควรจะเป็นตวัแทนพืน้ท่ีศกึษาของลุ่มน า้ในภาคใต้  ซึ่งมีการระบายน า้
ลงทะเลอยา่งรวดเร็ว 

 ส าหรับลุ่มน า้ต่อไปท่ีจะน ามาพิจารณาคือลุ่มน า้ตาปี แม่น า้สายหลกัของลุ่มน า้นีไ้ด้แก่แม่น า้ตาปี  
ซึง่มีต้นก าเนิดมาจากทิวเขานครศรีธรรมราช ในเขตอ าเภอทุ่งใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช แม่น า้นีไ้หลไป
ทางทิศเหนือ ผ่านอ าเภอฉวาง จงัหวดันครศรีธรรมราช แล้วเข้าสู่จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี  ผ่านอ าเภอพระแสง 
บ้านนาสาร พุนพิน และอ าเภอเมือง ก่อนท่ีจะไหลลงสู่ทะเล รวมระยะทางทัง้สิน้เท่ากบั 232 กิโลเมตร แม่
น า้ตาปีเป็นแม่น า้ซึ่งยาวท่ีสุดในภาคใต้ มีแม่น า้สาขาอยู่ 8 ล าน า้ คือ ล าน า้สาขาคลองจันดี แม่น า้ตาปี
ตอนบน คลองสินปุน คลองอิปัน แม่น า้ตาปีตอนล่าง คลองสก คลองแสง และคลองพุมดวงตอนล่าง 
สาเหตขุองการเกิดอทุกภยัในพืน้ท่ีนีค้ล้ายคลงึกบัการเกิดอทุกภยัในลุ่มน า้อ่ืนๆในภาคใต้คือ เกิดจากฝนตก
ตอ่เน่ืองติดต่อกันเป็นเวลานาน ประกอบกับป่าไม้ถูกท าลายเพ่ือน ามาใช้ในการเกษตรกรรม ท าให้เกิดน า้
หลากมาจากภูเขา กลายเป็นน า้ท่วมฉับพลนั ส่วนพืน้ท่ีบริเวณปลายน า้พบปัญหาน า้ล้นตลิ่ง เพราะล าน า้
ตืน้เขิน และมีการบกุรุกล าน า้ พืน้ท่ีอทุกภยัทัง้ต้นและปลายน า้สว่นใหญ่เป็นพืน้ท่ีเกษตรกรรม 

 อยา่งไรก็ตามเม่ือพิจารณาปัจจยัทางด้านความเข้มแข็งของชมุชน ซึง่ได้ข้อมลูของปัจจยัทางด้านนี ้
จากการศึกษาเร่ือง โครงการจดัท าแผนรวมการบริหารจัดการทรัพยากรน า้ในพืน้ท่ีลุ่มน า้ตาปี ทางด้าน
ความเข็มแข็งของชมุชน โครงการได้ศกึษาประเดน็ตา่งๆได้แก่ การเรียนโดยชมุชน การได้รับความคุ้มครองทาง
สงัคม การมีส่วนร่วมของชมุชน การรวมกลุ่มของประชาชน และการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชน ผล
การศกึษาพบวา่ การเรียนโดยชมุชนมีปัญหารุนแรงท่ีสดุ การได้รับความคุ้มครองทางสงัคมและการรวมกลุ่ม
ของประชาชนเป็นปัญหาในระดบัปานกลาง การมีส่วนร่วมของชุมชนและการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ
ประชาชนเป็นปัญหาน้อยท่ีสุด ปัญหาการเรียนโดยชุมชนในพืน้ท่ีลุ่มน า้ตาปีอาจเป็นอุปสรรค ท าให้การ
พัฒนาชุมชนได้ไม่เต็มศักยภาพ ส่งผลให้ไม่สามารถบริหารจัดการน า้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนัน้
คณะผู้วิจยัจงึเห็นสมควรไมน่ าลุม่น า้ตาปีมาเป็นพืน้ท่ีศกึษา 

ลุ่มน า้ท่ีเหลืออีกสองลุ่มน า้ท่ีจะน ามาพิจารณาในการเลือกพืน้ท่ีศึกษาในครัง้นีคื้อ ลุ่มน า้ภาคใต้ฝ่ัง
ตะวนัออก และกลุม่ลุม่น า้ภาคใต้ฝ่ังตะวนัตก จากการศกึษาเพ่ือจดัท าแผนรวมการบริหารจดัการทรัพยากร
น า้ในพืน้ท่ีลุม่น า้ทัง้สองโดยกรมทรัพยากรน า้ ตารางที่ 4.1 และตารางที่ 4.2 ได้แสดงผลลพัธ์การประเมิน
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ความรุนแรงของปัญหาการขาดแคลนน า้ อทุกภยั การบริหารจดัการน า้ และการอนรัุกษ์ทรัพยากรน า้และ
คณุภาพน า้ ของพืน้ท่ีฝ่ังตะวันออกและฝ่ังตะวันตกตามล าดบั เม่ือพิจารณาปัญหาอุทกภัยของพืน้ท่ีฝ่ัง
ตะวันออกในตารางที่  4.1 พบว่า พืน้ท่ีซึ่งท่ีประสบปัญหาน า้ท่วมในระดบัความรุนแรงมากถึงรุนแรง
คอ่นข้างมากประกอบไปด้วย ลุ่มน า้คลองท่าตะเภา ลุ่มน า้ภาคใต้ฝ่ังตะวนัออกตอนบน ลุ่มน า้คลองหลงั
สวน ลุ่มน า้ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกส่วนท่ี 2 ลุ่มน า้ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกส่วนท่ี 3 ลุ่มน า้คลองกลาย ลุ่มน า้
ภาคใต้ฝ่ังตะวนัออกสว่นท่ี 4 แมน่ า้สายบรีุ แมน่ า้บางนรา และแมน่ า้โกลก 

สว่นผลการประเมินความรุนแรงของปัญหาอทุกภยัของพืน้ท่ีฝ่ังตะวนัตกในตารางที่ 4.2 ได้แสดงให้
เห็นว่า คลองละอุ่น ภาคใต้ฝ่ังตะวันตกตอนบน และคลองตะกั่วป่า เป็นพืน้ท่ีลุ่มน า้สาขาในภาคใต้ฝ่ัง
ตะวนัตก ซึง่วิกฤตท่ีิสดุส าหรับปัญหาน า้ทว่มคือ อยูใ่นระดบัความรุนแรงคอ่นข้างมาก 

ตารางท่ี 4.1 ผลการประเมินความรุนแรงของปัญหาการขาดแคลนน า้ อุทกภัย การบริหาร
จัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรน า้และคุณภาพน า้ ในแต่ละพืน้ที่ ลุ่มน า้สาขาของ
ลุ่มน า้ภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ลุ่มน า้สาขา 

ยุทธศาสตร์ 

ด้านการขาดแคลน
น า้ 

ด้านน า้ท่วม 
ด้านการบริหาร

จัดการ 

ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรน า้และ

คุณภาพน า้ 
คลองทา่ตะเภา 3 5 1 3 
ภาคใต้ฝ่ังตะวนัออกตอนบน 3 4 1 5 
คลองหลงัสวน 2 4 1 1 
ภาคใต้ฝ่ังตะวนัออกสว่นท่ี 2 3 4 1 5 
ภาคใต้ฝ่ังตะวนัออกสว่นท่ี 3 2 4 1 5 
คลองกลาย 2 4 1 1 
ภาคใต้ฝ่ังตะวนัออกสว่นท่ี 4 1 4 1 5 
คลองนาทว ี 3 3 1 5 
คลองเทพา 3 3 1 5 
ภาคใต้ฝ่ังตะวนัออกตอนลา่ง 2 3 1 5 
แมน่ า้สายบรีุ 2 4 1 3 
แมน่ า้บางนรา 1 4 1 3 
แมน่ า้โกลก 2 4 1 3 
แมน่ า้ปัตตานีตอนบน 1 1 1 1 
แมน่ า้ปัตตานีตอนลา่ง 1 3 1 3 
หมายเหตุ: 1 = รุนแรงน้อย  2 = รุนแรงคอ่นข้างน้อย  3 = รุนแรงปานกลาง  4 = รุนแรงคอ่นข้างมาก  5 = รุนแรงมาก  
ที่มา : กรมทรัพยากรน า้ (2549ข) 



โครงการศกึษาวิจยัและพฒันาวิถีชีวิตและบทบาทของชมุชนในพืน้ที่วิกฤติอทุกภยั บทที่ 4 
กรณีศกึษาลุม่น า้ภาคใต้ พืน้ที่ศกึษา 
 

สถาบนัวิจยัและให้ค าปรึกษาแหง่มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 56 
G:\แกไ้ขรายงายวิจัยหลงัสวน_3_15 ต.ค. 56\6.บทท่ี 4 พ้ืนท่ีศึกษา.doc 

ตารางท่ี 4.2  ผลการประเมินความรุนแรงของปัญหาการขาดแคลนน า้ อุทกภัย การบริหาร
จัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรน า้และคุณภาพน า้ ในแต่ละพืน้ที่ ลุ่มน า้สาขาของ
กลุ่มลุ่มน า้ภาคใต้ฝ่ังตะวันตก 

ลุ่มน า้สาขา 

ยุทธศาสตร์ 

ด้านการขาดแคลน
น า้ 

ด้านน า้ท่วม 
ด้านการบริหาร

จัดการ 

ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรน า้และ

คุณภาพน า้ 
แมน่ า้กระบรีุ 2 3 1 1 
คลองละอุน่ 2 4 1 1 
ภาคใต้ฝ่ังตะวนัตกตอนบน 2 4 1 1 
คลองตะกัว่ป่า 2 4 1 1 
ภาคใต้ฝ่ังตะวนัตกสว่นท่ี 2 1 3 2 1 
เกาะภเูก็ต 1 2 1 3 
คลองทอ่ม 1 2 1 2 
ภาคใต้ฝ่ังตะวนัตกสว่นท่ี 3 1 2 1 1 
แมน่ า้ตรัง 1 2 1 1 
คลองปะเหลยีน 1 3 1 3 
คลองละง ู 1 2 1 2 
คลองม าบงั 1 2 1 1 
ภาคใต้ฝ่ังตะวนัตกสว่นท่ี 3 1 2 1 1 
หมายเหต:ุ 1 = รุนแรงน้อย 2 = รุนแรงคอ่นข้างน้อย 3 = รุนแรงปานกลาง 
 4 = รุนแรงคอ่นข้างมาก 5 = รุนแรงมาก 
ที่มา : กรมทรัพยากรน า้ (2549ค) 
 

ในบรรดาลุม่น า้ท่ีเข้าขา่ยการพิจารณาคดัเลือกเป็นพืน้ท่ีศกึษา ตามเกณฑ์ประเด็นปัญหาอทุกภยัทัง้ 
13 ลุม่น า้ ข้างต้น ชมุชนุในลุม่น า้คลองหลงัสวนนบัได้ว่า เป็นชมุชนท่ีมีความเข้มแข็งมาก ดงัจะเห็นได้จาก 
การท่ีคนในชมุชนมีการรวมตวักนัเป็นกลุม่หรือองค์กร เพ่ือท ากิจกรรมและแก้ไขปัญหาของชมุชนร่วมกนั ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ จนเป็นท่ีรับรู้กันในประเทศอย่างกว้างขวาง อีกทัง้ยังได้รับการยกย่องในระดับ
นานาชาติด้วย เช่น โครงการคนอยู่-ป่ายัง กลุ่มคนรักษ์ป่า กลุ่มคนอนุรักษ์หินพิทักษ์ เครือข่ายจัดการ
ประมงอยา่งยัง่ยืน และกลุ่มอนรัุกษ์พิทกัษ์ชายฝ่ัง เป็นต้น ประกอบกบัพืน้ท่ีลุ่มน า้คลองหลงัสวน เป็นพืน้ท่ี
ท่ีภาคประชาชนมีความต่ืนตวัและให้ความส าคญักบัการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติเป็นอย่างมาก รวมถึง
การมีความต่ืนตัวในการจัดการปัญหาท่ีเกิดขึน้ในชุมชนโดยชุมชนเองด้วย เช่น การท่ีมีแกนน าภาค
ประชาชนในพืน้ลุ่มน า้หลงัสวนได้รับรางวลัลกูโลกสีเขียวหลายคนด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น นายพงศา  ชแูนม 
หวัหน้าหนว่ยจดัการต้นน า้พะโต๊ะ และ นายประวิทย์  ภูมิระวิ (ก านนัเคว็ด) แกนน าชมุชนวงัตะกอ เป็นต้น 
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แกนน าภาคประชาชนเหล่านีถื้อเป็นบุคลากรท่ีมีคณุคา่และมีความส าคญั ในการพฒันาเครือข่ายนกัวิจยั
ทรัพยากรน า้หากได้ความร่วมมือจากแกนน าประชาชนในพืน้ท่ีแล้ว จะเป็นปัจจยัท่ีส าคญัต่อความส าเร็จ
ของโครงการศกึษาในครัง้นี ้

นอกจากนีลุ้่มน า้หลงัสวนยงัจดัเป็นลุ่มน า้ท่ีมีความเดน่ชดัในเชิงภูมิประเทศ ส าหรับการเป็นตวัแทน
ลุม่น า้ในภาคใต้ เพราะ มีลกัษณะเป็นภูเขาสงูบริเวณต้นน า้ ในเขตอ.พะโต๊ะ จ.ชมุพร แล้วคอ่ยลาดลงเป็น
พืน้ท่ีราบและท่ีราบชายฝ่ังบริเวณท้ายน า้บริเวณอ.หลังสวน จ.ชุมพร อีกทัง้ยังเป็นพืน้ท่ีท่ีมีความ
หลากหลายในการใช้ประโยชน์ในท่ีดนิ กลา่วคือ บริเวณต้นน า้เป็นพืน้ท่ีอนรัุกษ์ และมีการใช้ประโยชน์ในแง่
ของการจัดการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ ส่วนพืน้ท่ีบริเวณกลางและปลายน า้มักใช้ประโยชน์เพ่ือการ
เกษตรกรรมเป็นสว่นใหญ่  

จากผลการประเมินพืน้ท่ีลุ่มน า้ทัง้หมดในภาคใต้ ตามหลกัเกณฑ์การก าหนดพืน้ท่ีศึกษาท่ีกล่าวมา
ข้างต้น  คณะผู้ศกึษามีความเห็นว่า พืน้ท่ีลุ่มน า้คลองหลงัสวนมีความเหมาะสม ในการเป็นตวัแทนของลุ่ม
น า้ในภาคใต้ เพราะภมูิประเทศและลกัษณะของปัญหาอทุกภยั เหมือนกบัของลุ่มน า้อ่ืนๆในภูมิภาค อีกทัง้
ยงัมีความเข้มแข็งของเครือข่ายภาคประชาชนเป็นลกัษณะเดน่ท่ีส าคญั ในการด าเนินการโครงการฯตาม
กระบวนการวิจยัเชิงปฏิบตักิารแบบมีสว่นร่วม ดงันัน้จงึก าหนดให้พืน้ท่ีลุม่น า้คลองหลงัสวนเป็นพืน้ท่ีศกึษา
ของโครงการฯ 

4.2 พืน้ทีลุ่่มน า้คลองหลงัสวน 

4.2.1 สภาพภูมิประเทศ 

พืน้ท่ีลุม่น า้คลองหลงัสวน ซึ่งเป็นพืน้ท่ีศกึษาของโครงการฯ ตัง้ใน จ. ชมุพร และสรุาษฎร์ธานี 

ระหว่างละติจูดท่ี 9 31 เหนือ ถึง ละติจูดท่ี 10 4 เหนือ และลองติจูดท่ี 98 37 ตะวนัออก ถึง  

ลองติจูดท่ี 99 10 ตะวนัออก (ภาพที่ 4.1) ครอบคลุมพืน้ท่ีทัง้หมด 1,661 ตร.กม. ส่วนใหญ่อยู่ในเขต
พืน้ท่ี อ.หลงัสวน 438.7 ตร.กม. ร้อยละ 26.4  อ.พะโต๊ะ 886.4 ตร.กม. ร้อยละ 53.4  และ อ.ท่าชนะ  279.9  
ตร.กม.  ร้อยละ 16.9 ท่ีเหลือส่วนน้อยรวมอยู่ใน อ.ละแม อ.กะเปอร์ และ อ.ละอุ่น 56 ตร.กม. ร้อยละ 3.4 
ของพืน้ท่ีโครงการ 

ทิศเหนือ ตดิกบั ลุม่น า้คลองละอุน่ และลุม่น า้ภาคใต้ฝ่ังตะวนัออกตอนบน 

ทิศใต้ ตดิกบั ลุม่น า้คลองพมุดวงตอนลา่ง 

ทิศตะวนัออก ตดิกบั ลุม่น า้ภาคใต้ฝ่ังตะวนัออกสว่นท่ี 2 และอา่วไทย 

ทิศตะวนัตก ตดิกบั         ลุม่น า้ภาคใต้ฝ่ังตะวนัตกตอนบน 
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ลุ่มน า้คลองหลังสวน ตัง้อยู่ในพืน้ท่ีรับน า้ของลุ่มน า้ภาคใต้ฝ่ังตะวันออก ซึ่งมีสภาพภูมิ
ประเทศเป็นแนวเทือกเขาด้านทิศตะวันตก และลาดลงสู่ท่ีราบชายฝ่ังทะเลด้านทิศตะวนัออก มีความสูง

จากระดบัน า้ทะเลปานกลาง ประมาณ 0  1,081 ม. บางส่วนของพืน้ท่ียกตวัขึน้เป็นภูเขา และท่ีราบสงู 
บางส่วนทรุดตวัลงเป็นแอ่งท่ีราบระหว่างภูเขา หรือหบุเขา โดยพืน้ท่ีด้านตะวนัตกเป็นแนวเทือกเขาตะนาว
ศรี ซึ่งเป็นเทือกเขาต้นน า้ของคลองปากทรง คลองศอก คลองหลงัสวน คลองปังหวาน และคลองขนาน ท่ี
ไหลไปทางทิศตะวันออกตามสภาพลาดเอียงของพืน้ท่ีลงสู่ทะเลอ่าวไทยท่ี  ต. ปากน า้หลังสวน พืน้ท่ี
ตอนกลางมีลกัษณะเป็นลกูคล่ืนลอนลาด และลกูคล่ืนลอนชนั สลบักนัไป พืน้ท่ีด้านตะวนัออกมีสภาพเป็น
ท่ีราบ และท่ีราบลุม่มกัมีน า้ทว่มขงัเป็นประจ าทกุปี ลกัษณะการใช้ประโยชน์ท่ีดนิพืน้ท่ีบริเวณนีส้่วนใหญ่จะ
เป็นการปลกูไม้ผล จ าพวกสวนมะพร้าวและปลกูไม้ยืนต้นจ าพวกปาล์มน า้มนั สลบักบัท่ีอยู่อาศยั ดงัภาพ
ที่ 4.1 

คลองหลงัสวน เกิดจากการรวมตวักนัของล าน า้สาขาเล็กๆ ไหลจากเทือกเขาในเขต ต. ปาก
ทรง อ. พะโต๊ะ และ ต. ประสงค์ อ. ท่าชนะ ไหลลงสู่ทะเลอ่าวไทยท่ีปากน า้หลงัสวน มีความยาวประมาณ 
100 กม. เป็นลุม่น า้ 1 ใน 6 ลุม่น า้สาขาของกลุม่ลุม่น า้ท่ีไหลลงอ่าวไทย และจดัให้เป็นลุ่มน า้สาขาย่อยของ
ลุม่น า้ภาคใต้ฝ่ังตะวนัออก ซึง่เป็นลุม่น า้ประธาน 



โครงการศกึษาวิจยัและพฒันาวิถีชีวิตและบทบาทของชมุชนในพืน้ที่วิกฤติอทุกภยั บทที่ 4 
กรณีศกึษาลุม่น า้ภาคใต้ พืน้ที่ศกึษา 

 

สถาบนัวิจยัและให้ค าปรึกษาแหง่มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 59 
G:\แกไ้ขรายงายวิจัยหลงัสวน_3_15 ต.ค. 56\6.บทท่ี 4 พ้ืนท่ีศึกษา.doc 

 

 
ภาพท่ี 4.1 ลักษณะภูมิประเทศ และเครือข่ายล าน า้ในพืน้ท่ีลุ่มน า้คลองหลังสวน 
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4.2.2 สภาพภูมิอากาศ 

ตามระบบการจ าแนกภูมิอากาศของเคปเปิน (ภาพที่  4.2) พบว่า จ.ชุมพรตัง้อยู่ในเขต
ภูมิอากาศแบบมรสุมร้อน (tropical monsoon climate “ Am ”) ลกัษณะภูมิอากาศอยู่ในเขตร้อน และ
เน่ืองจาก จ. ชุมพร เป็นจงัหวดัท่ีอยู่ทางด้านชายฝ่ังตะวนัออกของภาคใต้ สภาพภูมิอากาศได้รับอิทธิพล
จากลมมรสมุตะวนัตกเฉียงใต้ท่ีพดัผ่านมหาสมทุรอินเดียตอนใต้ น าความชืน้เข้าสู่พืน้ท่ี ระหว่างเดือนพ.ค. 
ถึงต.ค. ส่วนระหว่างเดือนพ.ย. ถึงก.พ. ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ แม้ว่าลมมรสุม
ตะวนัออกเฉียงเหนือจะเป็นลมหนาวท่ีพดัมาจากประเทศจีนก็ตาม แต่เน่ืองจากลมนีไ้ด้พดัผ่านทะเลอ่าว
ไทยจึงท าให้น าไอน า้เข้าสู่พืน้ท่ี ท าให้พืน้ท่ีโครงการมีฝนตกต่อเน่ืองเป็นเวลาหลายเดือน และในช่วง เดือน
พ.ย. ถึงธ.ค. ยงัได้รับอิทธิพลจากพายดีุเปรสชนัท่ีพดัผ่านทะเลจีนใต้เข้าสู่ภาคใต้ของไทย ท าให้เกิดฝนตก
ชกุในเกือบตลอดปี ในเดือนพ.ค. ถึงต.ค. ขณะท่ีลมมรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือพดัผา่นจงึท าให้มีฝนตกชกุ 

ตาราง ที่  4.3 น าเสนอข้อมูลภูมิอากาศของสถานีตรวจอากาศ อ. เมือง จ. ชุมพร (ละติจูด 

10 29 เหนือ และลองติจูด 99 11 ตะวนัออก) ในคาบ 30 ปี (พ.ศ. 2514  2543) จากตารางจะเห็น
ได้วา่ ปริมาณน า้ฝนเฉล่ีย 1,876.3 มม. จ านวนวนัฝนตกเฉล่ียตลอดปี 165.7 วนั เดือนท่ีฝนตกมากท่ีสดุใน
รอบปี คือ เดือนพ.ย. มีปริมาณน า้ฝน 334.2 มม. เดือนท่ีมีจ านวนวนัฝนมากท่ีสดุ คือ เดือนส.ค. มีวนัท่ีฝน
ตก 21.6 วนั ส่วนในเดือนพ.ย. ถึง เดือนก.พ. ขณะท่ีลมมรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือพดัผ่าน แม้ว่าลมมรสุม
ตะวนัออกเฉียงเหนือจะเป็นลมหนาวท่ีพดัมาจากประเทศจีนก็ตาม แต่เน่ืองจากลมนีไ้ด้พดัผ่านทะเลอ่าว
ไทยจงึท าให้น าไอน า้เข้าสู่พืน้ท่ี และความหนาวเย็นจากลมหนาวได้ลดลง ท าให้ จ. ชมุพร มีอณุหภูมิเฉล่ีย

ตลอดปี 26.8C อณุหภูมิต ่าสดุ 20.9C และอุณหภูมิสูงสุด 33.3C ความชืน้สมัพทัธ์เฉล่ียในรอบปีร้อย
ละ 82  เดือนต.ค. มีความชืน้สัมพัทธ์สูงสุดร้อยละ 85 เดือนเม.ย. มีความชืน้สัมพัทธ์ต ่าท่ีสุดร้อยละ 78 
จากข้อมลูภมูิอากาศดงักลา่ว พืน้ท่ีลุม่น า้หลงัสวนจงึมีฤดกูาล 2 ฤด ูคือ 

ฤดูร้อน เร่ิมตัง้แตเ่ดือนก.พ. ถึงเม.ย. โดยในช่วงนีช้ายฝ่ังทะเลด้านตะวนัออกของภาคใต้
อิทธิพลของลมมรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือจะลดลง และจะมีลมระหว่างทิศใต้และตะวนัออกเฉียงใต้พดัเข้า
มาแทนท่ี ลมนีพ้ดัมาจากบริเวณความกดอากาศสงูในทะเลจีนใต้ ซึง่เป็นลมร้อนจึงท าให้อณุหภูมิโดยทัว่ไป
ของ จ. ชมุพร สงูขึน้ อย่างไรก็ตาม อณุหภูมิของจังหวดันีจ้ะไม่สงูเกินไป เน่ืองจากท่ีตัง้ อยู่ติดชายฝ่ังทะเล 
ในระยะ 3 เดือนนีจ้ะมีปริมาณน า้ฝนน้อย 

ฤดูฝน เร่ิมตัง้แต่เดือนพ.ค. ถึงม.ค. เป็นระยะเวลา 9 เดือน โดยช่วงเดือนพ.ค. ถึงต.ค. 
เป็นช่วงท่ียงัคงได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต้ มีฝนตกไม่มากนกั ส่วนช่วงเดือนพ.ย. ถึงม.ค. 
ได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งพัดผ่านอ่าวไทยเข้าสู่ภาคใต้ เป็นมวลอากาศท่ีมี
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ความชืน้สูง ดงันัน้ เม่ือลมนีป้ะทะแนวเทือกเขาตะนาวศรีจึงท าให้เกิดฝนตกชุกทั่วพืน้ท่ี ในระยะนีจ้ะมี
ปริมาณน า้ฝนเฉล่ียในรอบปีสงูสดุ 

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

ภาพท่ี 4.2 ลักษณะภูมิอากาศโลกตามเกณฑ์การจ าแนกของวลาดเิมอร์ เคิปเปน 

นอกจากข้อมลูฝน ตารางท่ี 4.3 ยงัให้ข้อมลูสภาพอากาศอ่ืนๆท่ีส าคญั ซึง่สามารถสรุป ได้ดงันี ้

1) อณุหภมูิอากาศ 

อุณหภูมิอากาศรายเดือนเฉล่ียมีค่าอยู่ระหว่าง 25.1C ถึง 28.5C ช่วงท่ีอุณหภูมิเฉล่ีย

ต ่าสุดอยู่ในเดือนม.ค.ท่ี 20.9C ในขณะท่ีอุณหภูมิเฉล่ียสูงสุดจะอยู่ในเดือนพ.ค.ท่ี 33.3C ส าหรับ

อณุหภมูิเฉล่ียทัง้ปีมีคา่เป็น 26.8C 

2) ความชืน้สมัพทัธ์ 

ค่าความชืน้สัมพัทธ์รายเดือนเฉล่ียมีค่าอยู่ระหว่างร้อยละ 78 ถึงร้อยละ 85 เดือนท่ีมี
ความชืน้สมัพทัธ์ต ่าสุด (ร้อยละ 78) คือ เดือนมี.ค. และเดือนเม.ย. ส่วนเดือนท่ีมีความชืน้สูงสุด (ร้อยละ 
85) ได้แก่ ต.ค. และ พ.ย. เม่ือพิจารณาเฉพาะบริเวณพืน้ท่ีโครงการ คา่ความชืน้สมัพทัธ์รายปีเฉล่ียเท่ากบั
ร้อยละ 82.0 
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ตารางท่ี 4.3 ข้อมูลภูมิอากาศของสถานีตรวจวัดอากาศชุมพร ในคาบ 30 ปี (2514  2543) 

Station   CHUMPHON 
     

Elevation of station above MSL 
 

4 Meters 

Index station   48517 
   

Height of barometer above MSL 
 

6 Meters 

Latitude     10  29 N 
   

Height of thermometer above ground 1.20 Meters 

Longitude   99  11 E 
   

Height of wind vane above ground 
 

11.70 Meters 

       
Height of Rain gauge 

  
1.00 Meters 

  JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC ANNUAL 

Pressure (Hectopascal) 
            

Mean 1012.2 1011.5 1010.6 1009.2 1008.3 1008.2 1008.3 1008.6 1009.3 1010.1 1011.0 1012.3 1010.0 

Ext. max. 1019.3 1018.2 1018.1 1016.2 1014.4 1014.1 1014.3 1014.3 1016.8 1016.0 1017.7 1019.4 1019.4 

Ext. min. 1005.2 1003.5 1002.1 1002.6 1002.2 1002.1 1001.4 1002.6 1001.9 1002.6 1002.7 1005.1 1001.4 

Mean daily range 3.7 3.9 4.1 4.1 3.7 3.3 3.2 3.4 3.9 4.1 3.8 3.6 3.7 

Temperature (Celsius) 
            

Mean 25.4 26.4 27.6 28.5 28.0 27.4 27.0 26.9 26.8 26.5 25.9 25.1 26.8 

Mean max. 30.6 31.8 33.2 34.2 33.3 31.9 31.6 31.3 31.4 31.0 30.0 29.8 31.7 

Mean min. 20.9 21.8 22.8 24.1 24.4 24.3 24.0 24.0 23.9 23.5 22.7 21.1 23.1 

Ext. max. 34.8 36.4 38.0 38.8 38.2 36.2 35.4 35.6 34.8 35.2 34.5 33.8 38.8 

Ext. min. 12.1 14.4 17.0 19.4 21.2 21.9 19.9 21.3 21.6 18.8 15.1 12.2 12.1 

Relative Humidity (%) 
            

Mean 81 79 78 78 81 82 82 83 84 85 85 80 82 

Mean max. 94 94 94 94 94 94 95 94 95 96 95 93 94 

Mean min. 62 60 57 57 62 66 65 67 67 69 69 63 64 

Ext. min. 31 24 19 31 39 43 42 46 49 46 42 40 19 

Dew Point (Celsius) 
           

Mean 21.5 22.3 22.9 23.9 24.1 23.8 23.5 23.5 23.6 23.7 22.8 21.1 23.1 

Evaporation (มม..) 
           

Mean-pan 112.4 114.4 145.2 145.3 128.2 109.7 112.6 108.1 109.0 100.4 92.8 102.5 1380.6 

Cloudiness (0-10) 
             

Mean 4.8 4.4 4.4 5.4 7.1 8.1 8.0 8.3 8.0 7.4 6.7 5.3 6.5 

Sunshine Duration (hr.) 
            

     
NO  OBSERVATION 

      
Visibility (km.) 

             
0700 L.S.T. 5.6 6.0 6.2 7.7 9.7 10.1 10.0 9.9 10.2 8.9 7.7 7.1 8.3 

Mean 9.4 9.7 9.7 10.1 11.1 11.0 11.0 10.8 11.1 10.6 9.8 9.7 10.3 

Wind (Knots) 
             

Mean wind speed 2.8 2.7 2.8 2.5 2.5 2.9 2.9 3.0 2.5 1.8 2.7 3.5 - 

Prevailing wind E E E E W W W W W W NE NE - 

Max. wind speed 28 28 40 36 60 44 37 43 35 38 33 35 60 

Rainfall (mm) 
             

Mean 74.7 59.6 67.9 80.1 174.0 173.8 177.0 217.5 168.0 250.8 334.2 98.7 1876.3 

Mean Rainy day 7.0 5.1 5.4 7.7 17.0 20.0 20.5 21.6 19.4 19.7 14.6 7.7 165.7 

Daily maximum 423.4 138.3 119.4 81.3 82.0 96.2 96.7 232.0 96.1 144.9 242.1 192.6 423.4 

Number of days with 
            

Haze 9.2 7.7 11.6 9.2 1.0 0.1 0.1 0.8 0.1 1.1 3.7 9.1 53.7 

Fog 4.9 3.6 3.2 1.1 0.3 0.1 0.2 0.3 0.6 2.5 2.6 2.3 21.7 

Hail 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Thunderstorm 0.8 1.2 4.3 10.4 16.8 9.5 8.7 6.6 10.1 13.8 9.3 2.5 94.0 

Squall 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

ที่มา : กรมอตุนิุยมวิทยา (2554). 
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3) ปริมาณการระเหย 

ปริมาณการระเหย โดยทั่วไปแล้วจะมีค่าต ่าในช่วงฤดูฝน และมีค่าสูงในช่วงฤดูร้อน 
ส าหรับในบริเวณพืน้ท่ีศกึษาจะมีปริมาณการระเหยผนัแปรเฉล่ียต ่าสดุ 92.8 มม. ในเดือน พ.ย. และสงูสดุ 
145.3 มม. ในเดือนเม.ย. ปริมาณการระเหยรายปีเฉล่ียเทา่กบั 1,380.6 มม. 

4) ลม 

พืน้ท่ีลุม่น า้คลองหลงัสวนโดยปกตไิด้รับอิทธิพลจากลมมรสมุตะวนัตกเฉียงใต้ ตัง้แต่ พ.ค. 
ถึง ต.ค. และมีร่องความกดอากาศต ่าพาดผ่านประมาณ ต.ค. ทิศทางของกระแสลมท่ีวดัได้จึงมีทิศทางมา
จากทางทิศตะวนัตก หลงัจากนัน้ (พ.ย. - ก.พ.) จะได้รับอิทธิพลจากลมมรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยมี
พายดีุเปรสชนัจรเข้ามาสมทบในช่วงพ.ย. และ ธ.ค. ทิศทางของกระแสลมท่ีวดัได้ ระหว่าง พ.ย. และ ธ.ค. 
จะมาจากทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ ส่วนคาบเดือน ม.ค. ถึง เม.ย. กระแสลมจะมีทิศทางมาจากทิศ
ตะวนัออก ความเร็วลมรายเดือนเฉล่ียอยู่ระหว่าง 1.8 ถึง 3.5 knot เดือนท่ีมีความเร็วลมต ่าสดุคือ ต.ค. 1.8 
knot และเดือน ธ.ค. มีความเร็วลมเฉล่ียสงูสดุ 3.5 knot 

5) ฝน 

ปริมาณฝนท่ีวัดได้ท่ีสถานีตรวจอากาศ จ. ชุมพร มีค่าผันแปรรายเดือนเฉล่ียในฤดูฝน 
ระหว่างพ.ค. และ พ.ย. มีคา่อยู่ในช่วง 173.8 – 334.2 มม. ฝนจะตกหนกัมากในเดือน พ.ย. 334.2 มม. 
ส าหรับจ านวนวนัท่ีฝนตกมากท่ีสดุคือ 21.6 วนั ในเดือน ส.ค. ปริมาณฝน และจ านวนวนัฝนตกรายปีเฉล่ีย
มีคา่ 1,876.3  มม. และ 165.7 วนั ตามล าดบั และมีคา่ปริมาณฝนสงูสดุใน 24 ชม. เท่ากบั 423.4 มม. ใน
เดือน ม.ค. 

นอกเหนือจากสถิตภิมูิอากาศข้างต้น แล้ว เม่ือท าการวิเคราะห์ลกัษณะการพดัของลมในคาบ 
5 ปีล่าสุด (2549-2553) จากสถานีตรวจอากาศ จ. ชุมพร พบว่า ชุมพรได้รับอิทธิพลจากการพดัผ่านของ
ลมมรสมุ 3 ประเภท กล่าวคือ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึงมกราคม จ. ชมุพร ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นลมท่ีพดัผ่านอ่าวไทย จึงน าฝนมาตกด้วย ในเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเมษายน.  
จ. ชมุพร จะได้รับอิทธิพลจากลมมรสมุตะวนัออกเฉียงใต้ เน่ืองจากมรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือถอยไปจาก
ภาคใต้ จงึมีลมจากทางทิศใต้และตะวนัออกเฉียงใต้พดัเข้ามาแทนท่ี ลมนีพ้ดัมาจากความกดอากาศสงูใน
ทะเลจีนใต้ เป็นลมท่ีร้อนและชืน้ ท าให้อณุหภมูิสงูโดยทัว่ไป ในชว่งนี ้จ. ชมุพร จะมีฝนตกน้อยกว่าระยะอ่ืน
ของปี และในเดือนพ.ค. ถึงต.ค. จ.ชมุพรจะได้รับอิทธิพลจากลมมรสมุตะวนัตกเฉียงใต้ พดัจากน่านน า้เข้า
สู่พืน้ทวีป โดยจะพดัเอาไอน า้มาตกเป็นฝน ท าให้ในระยะนี ้จ. ชุมพรจะมีฝนตกชุกยาวนานตลอดหลาย
เดือน (ภาพที่ 4.3) 
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มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม 

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน 

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน 

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 

 

ภาพท่ี 4.3 ผังลมของสถานีตรวจอากาศ จ. ชุมพร ในคาบ 5 ปี ล่าสุด (2549  2553) 
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4.2.3 สภาพทัว่ไปทางเศรษฐกจิ-สังคม 

การศกึษาสภาพทัว่ไปทางเศรษฐกิจ-สงัคมของลุ่มน า้คลองหลงัสวนครัง้นี ้ ได้ใช้การประมวล
ข้อมลูจากเอกสารแผนพฒันา 3 ปีของหนว่ยงานสว่นท้องถ่ิน  รวมทัง้การสมัภาษณ์ผู้น าชมุชน ผู้น าท้องถ่ิน
ในขณะลงสนามเพ่ือส ารวจชุมชน  และข้อมูลจากส่ืออิเลคโทรนิคส์ ท าให้เห็นสภาพทัว่ไปทางเศรษฐกิจ 
สงัคม ของลุม่น า้คลองหลงัสวนดงันี ้

ลุ่มน า้คลองหลงัสวน เป็นลุ่มน า้สาขาของลุ่มน า้ภาคใต้ฝ่ังตะวนัออก มีรหสัลุ่มน า้ 2103 (21 
หมายถึงรหสัลุ่มน า้หลกั 03 หมายถึงรหสัลุ่มน า้สาขา) (ข้อมลูจากการสอบถามนายภานพุล  ภิโสรมย์ ผอ.
สว่นประสานลุ่มน า้ภาคใต้ฝ่ังตะวนัออก เม่ือ พ.ย. 2555) มีคลองหลงัสวนเป็นล าน า้หลกัท่ีมีจดุก าเนิดจาก
ล าน า้ส าคญั 2 สายคือคลองทรง และคลองยายหมอ่น  ไหลมาบรรจบกนัท่ี อ. พะโต๊ะรวมกนัเป็นคลองหลงั
สวนทอดยาวจากอ าเภอพะโต๊ะ ไหลผ่านภูมิประเทศท่ีเป็นภูเขาสลบัซบัซ้อนของป่าพะโต๊ะเข้าสู่พืน้ท่ีราบ
ขัน้บนัไดและท่ีราบลอนลูกคล่ืนบริเวณต าบลวังตะกอ ต าบลหาดยาย ต าบลท่ามะพลา ต าบลหลังสวน 
ต าบลแหลมทราย ต าบลพ้อแดง ต าบลบางมะพร้าว แล้วไหลลงสู่อ่าวไทยบริเวณบ้านกระโจมไฟ ต าบล
ปากน า้อ าเภอหลงัสวน มีความยาวประมาณ  100 ก.ม. 

ทัง้นี ้ลุม่น า้คลองหลงัสวนมีพืน้ท่ีอยูใ่นเขตการปกครองของจงัหวดัตา่งๆ ดงันี ้ 

จังหวัด อ าเภอ เทศบาล/ต าบล 
ชมุพร พะโต๊ะ  เทศบาลต าบลพะโต๊ะ  ต.พะโต๊ะ  ต.พระรักษ์  ต.ปากทรง และ ต.ปังหวาน  

หลงัสวน เทศบาลเมืองหลังสวน  เทศบาลต าบลปากน า้  ต.ท่ามะพลา  ต.นาขา  
ต.นาพญา  ต.บ้านควน  ต.บางมะพร้าว  ต.บางน า้จืด  ต.แหลมทราย   
ต.วงัตะกอ  ต. หาดยาย  และ ต.พ้อแดง   

 ละแม ต.ละแม (ชายทะเลบางสว่นท่ีตดิอยูก่บั ต.นาพญา) 
สรุาษฎร์ธานี ทา่ชนะ ต.คลองพา  ต.ประสงค์  และต.ปากหมาก 

จากการสมัภาษณ์ผอ.ส่วนประสานและบริหารจดัการลุ่มน า้ภาคใต้ฝ่ังตะวนัออก  (นายภานุ
พล  ภิโสรมย์) พบว่า ชมุชนในเขตลุ่มน า้คลองหลงัสวนท่ีอยู่ในเขตจ.สรุาษฎร์ธานี เป็นชมุชนท่ีอยู่ห่างจาก
ชมุชนของลุ่มน า้ส่วนใหญ่ท่ีอยู่บริเวณจ.ชมุพรมาก  ประมาณ 200 ก.ม.  คัน่ด้วยเทือกเขาสงู สลบัซบัซ้อน  
ส่วนพืน้ท่ีลุ่มน า้คลองหลังสวนท่ีอยู่บริเวณจ.ชุมพรจะอยู่ในเขตอ.พะโต๊ะ หลังสวนและละแม มีพืน้ท่ี
ติดต่อกัน  มีล าน า้สายหลกัเดียวกัน จึงสามารถท ากิจกรรมได้บ่อย ต่อเน่ือง  แต่ส่วน ท่ีอยู่จ.สุราษฎร์ธานี 
นัน้ สภาพทางกายภาพท่ีเป็นภูเขาสูง และการเดินทางท่ีเป็นอุปสรรค จึงไม่ได้ท ากิจกรรมระดับลุ่มน า้
ด้วยกัน  แต่แยกออกไปท าอีกร่วมกับลุ่มน า้ตาปีท่ีมีสภาพทางกายภาพท่ีเอือ้ต่อการท ากิจกรรมร่วมกัน 
อย่างไรก็ตาม ก็ยังอยู่ในขอบเขตการดูแลและการสนับสนุนของส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน า้
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ภาคใต้ฝ่ังตะวนัออกเช่นเดียวกนั   และส่วนของอ.ละแม เป็นชายทะเลท่ีมีส่วนอยู่ติดกับ ต. นาพญาเพียง
เล็กน้อย มีชุมชนท่ีเป็นชาวประมงอาศยัอยู่เล็กน้อย  ไม่ได้รับความเดือดร้อนจากลมมรสุม หรือได้รับผล
จากอทุกภยับริเวณลุ่มน า้คลองหลงัสวน เน่ืองจากเป็นพืน้ท่ีอยู่ริมทะเล (ข้อมลูจากการสมัภาษณ์นายสทุธิ
พนัธ์  สุวรรณบณัฑิต เม่ือ มี.ค. 2556) แสดงให้เห็นว่าขอบเขตการปกครองท่ีเก่ียวข้องกบัลุ่มน า้คลองหลงั
สวน   ส่วนประสานและบริหารจดัการลุ่มน า้ภาคใต้ฝ่ังตะวนัออกได้นบัเอาพืน้ท่ีลุ่มน า้คลองหลังสวนท่ีมี
สภาพพืน้ท่ีตอ่เน่ืองและเอือ้ตอ่การท ากิจกรรมทางสังคมร่วมกัน คือพืน้ท่ีในเขตอ.พะโต๊ะและหลงัสวนเป็น
ขอบเขตพืน้ท่ีด าเนินกิจกรรมตา่งๆ 

จากผลการศึกษาดงักล่าว สรุปได้ว่า  พืน้ท่ีของลุ่มน า้คลองหลังสวนจะอยู่ในขอบเขตการ
ปกครอง 2 จงัหวดั จ าแนกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มแรกเป็นพืน้ท่ีส่วนใหญ่อยู่ท่ีจงัหวดัชมุพร (อ.พะโต๊ะ อ.หลงั
สวน และ อ.ละแม ท่ีมีพืน้ท่ีชายทะเลติดกบั ต.นาพญาเพียงเล็กน้อย) กลุ่มท่ี 2 เป็นส่วนพืน้ท่ีของลุ่มน า้ฯท่ี
อยู่ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นส่วนท่ีแยกกลุ่มออกไปเน่ืองจากระยะทางท่ีห่างไกล และสภาพทาง
กายภาพเป็นป่าไม้ ภเูขาสงูขวางกัน้อยู ่ท าให้ชมุชนท่ีอยูใ่นเขตลุ่มน า้คลองหลงัสวน ท่ีท ากิจกรรมทางสงัคม
ร่วมกนัจะเป็นชมุชนท่ีอยูใ่นเขตอ.พะโต๊ะและหลงัสวน จ.ชมุพรเทา่นัน้  

การศึกษาวิจัยครัง้นี ้เป็นการวิจยัเชิงปฏิบตัิการท่ีมุ่งพัฒนาประชาชนในชุมชนท่ีเข้ามาร่วม
เป็นนกัวิจยัทรัพยากรน า้ชุมชน ท่ีต้องมีกิจกรรมทางสงัคมร่วมกันอย่างต่อเน่ือง  ซึ่งกลไกในพืน้ท่ีจ าเป็นท่ี
กลุ่มประชาชนต้องมีความสัมพันธ์ทางสังคม  และมีกิจกรรมทางสังคมร่วมกันอย่างต่อเน่ืองด้วย  ด้วย
เง่ือนไขดงักลา่ว  การศกึษาวิจยัครัง้นีจ้งึก าหนดขอบเขตพืน้ท่ีการศกึษาวิจยัลุ่มน า้ในเขตอ.พะโต๊ะ และหลงั
สวน เช่นเดียวกบัการด าเนินงานของส่วนประสานและบริหารจดัการลุ่มน า้ภาคใต้ฝ่ังตะวนัออก ท่ีก าหนด
พืน้ท่ีการด าเนินกิจกรรมของลุม่น า้คลองหลงัสวนอยูใ่นเขตอ.พะโต๊ะ และหลงัสวนเชน่เดียวกนั  

สภาพทัว่ไปของลุ่มน า้คลองหลงัสวนในเขตพืน้ท่ีศกึษา จากการลงพืน้ท่ีเพ่ือศึกษาข้อมูลลุ่ม
น า้คลองหลังสวน ท าให้ทราบถึงลักษณะของพืน้ท่ีลุ่มน า้หลังสวนว่า ลักษณะท่ีพืน้ท่ีต้นน า้มีสภาพภูมิ
ประเทศสว่นใหญ่เป็นภเูขาสงู พืน้ท่ีกลางน า้มีลกัษณะภมูิประเทศเป็นภเูขาสงู มีท่ีราบเพียงเล็กน้อยบริเวณ
ริมแม่น า้หลงัสวน และลกัษณะภูมิประเทศของพืน้ท่ีปลายน า้ ส่วนใหญ่เป็นพืน้ท่ีราบ แตก็่มีบางพื น้ท่ีท่ีมี
ลกัษณะเป็นภูเขาสงู เช่น พืน้ท่ีบางส่วนในต.บ้านควน ซึ่งจะลกัษณะภูมิประเทศท่ีเป็นภูเขาสงูในบางพืน้ท่ี 
ท าให้แม่น า้หลงัสวน เป็นแม่น า้หลกัท่ีมี ล าธาร และล าคลองสาขา จ านวนมากไหลมารวมกันเป็นแม่น า้
หลังสวน เช่น คลองปังหวาน คลองนูน ในเขตต.ปังหวาน คลองมองในเขตต.นาขา และคลองธัมมังใน
เขตต.บ้านควน ซึ่งประชาชนในพืน้ท่ีส่วนใหญ่เข้าใจและยอมรับให้ พืน้ ท่ีด้านบนส่วนท่ีติดกบัเขตจ.ระนอง 
ซึ่งมีเขานมสาวเป็นต้นน า้คลองมอง ไหลผ่านต.นาขา มาบรรจบกับคลองหลังสวน เป็นเขตแบ่งพืน้ท่ี
ระหวา่งจ.ระนองและชมุพรเป็นพืน้ท่ีต้นน า้ (ข้อมลูจากนายสนัต ิ จ าเริญสขุ ระหว่างการประชมุสมัมนาเพ่ือ
เสริมทกัษะนกัวิจยัทรัพยากรน า้ชมุชนในเดือน ธ.ค. 2555)  และยอมรับว่า พืน้ท่ีบางส่วนในต.บ้านควน ซึ่ง
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มีสภาพพืน้ท่ีเป็นภเูขาสงู เป็นต้นน า้คลองธมัมงัท่ีไหลมาบรรจบกบัแม่น า้หลงัสวนท่ีต าบลพ้อแดง เป็นพืน้ท่ี
ต้นน า้ (ข้อมูลจากนายไพศาล มีสมบตัิ ระหว่างการประชุมสัมมนาเพ่ือเสริมทกัษะนักวิจัยทรัพยากรน า้
ชมุชนในเดือน ธ.ค. 2555)  เชน่กนั จากข้อมลูลุม่น า้หลงัสวนท่ีกล่าวมาในข้างต้น คณะผู้ศกึษาได้แบง่พืน้ท่ี
ลุ่มน า้คลองหลงัสวนออกเป็น พืน้ท่ีต้นน า้ กลางน า้ และปลายน า้ โดยใช้ระดบัความลาดชนัเป็นเกณฑ์ใน
การแบง่ดงันี ้

พืน้ท่ีลุ่มน า้ อ าเภอ ต าบล 
ต้นน า้ อ าเภอพะโต๊ะ ปากทรง  พะโต๊ะ(อบต) และ เทศบาลต าบลพะโต๊ะ 

กลางน า้ 
อ าเภอพะโต๊ะ พระรักษ์ และ ปังหวาน 
อ าเภอหลงัสวน หาดยาย นาขา 

ปลายน า้ อ าเภอหลงัสวน 
ทา่มะพลา  วงัตะกอ  พ้อแดง เทศบาลเมืองหลงัสวน และบ้านควน 
นาพญา แหลมทราย บางน า้จืด บางมะพร้าว  และเทศบาลปากน า้
หลงัสวน 

4.2.4 ทรัพยากรธรรมชาติ 

1) ทรัพยากรดนิ 

ทรัพยากรดินของพืน้ท่ีลุ่มน า้หลังสวนมีความแตกต่างกันในแต่ละบริเวณ คือ ทางด้าน
ตะวนัตกดินเป็นดินท่ีมีลกูรังหรือก้อนกรวดปนอยู่ โดยเฉพาะบางส่วนของ ต. วงัตะกอ หาดยาย และบ้าน
ทา่มะพลา และพ้อแดง เป็นดนิเหนียวท่ีมีความเป็นกรดสงู ส่งผลให้ระบายน า้ได้ไม่ดี อีกทัง้ยงัไม่เหมาะกบั
การท าเกษตรกรรมอีกด้วย ถ้าเป็นพืน้ท่ีทางด้านตะวนัออกซึ่งติดทะเล เช่น เทศบาลต าบลปากน า้หลงัสวน 
ต. บางน า้จืด และบางมะพร้าว เป็นต้น ดินจะมีลกัษณะเป็นดินร่วนปนทราย สามารถระบายน า้ได้ดี ดงัจะ
ได้น าเสนอรายละเอียดชนิดของดนิในพืน้ท่ีศกึษานีใ้นหวัข้อ 5.3 การวิเคราะห์พืน้ท่ีเส่ียงอทุกภยั ตอ่ไป 

2) ทรัพยากรน า้ 

แหล่งน า้ธรรมชาติหลกัท่ีส าคญับริเวณอ าเภอพะโต๊ะซึ่งเป็นเขตต้นน า้ ได้แก่ แม่น า้หลัง
สวน คลองสก คลองทรง คลองปังหวาน  และคลองแย   สว่นบริเวณอ าเภอหลงัสวนซึ่งเป็นบริเวณปลายน า้ 
คือ คลองหลงัสวน และคลองธัมมงั (ดูภาพที่ 4.1) คลองทัง้สองมีอิทธิพลตอ่ปัญหาอทุกภยัและภยัแล้งใน
พืน้ท่ีลุ่มน า้คลองหลงัสวนเป็นอย่างมาก เพราะพืน้ท่ีศกึษานีไ้ม่มีอ่างเก็บน า้ หรือพืน้ท่ีแก้มลิงใด เพ่ือท่ีลด
ความแปรปรวนและการเปล่ียนแปลงของภูมิอากาศ (ดงัแสดงในตารางที่ 4.2) ตัง้อยู่เลย ดงันัน้เม่ือปีใดมี
ปริมาณน า้ท่ามากในช่วงฤดูน า้หลาก ปริมาณน า้ท่วมทัง้หมดก็จะไหลมาท่วมพืน้ท่ี บริเวณกลางน า้และ
ปลายน า้ เพราะไมมี่ปริมาตรเก็บกกัในอา่งเก็บน า้ เพ่ือชะลออทุกภยั ในทางกลบักันในกรณีท่ีปีใดปริมาณมี
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ปริมาณน า้ท่าน้อย ประชาชนก็จะประสบปัญหาภยัแล้งรุนแรง เพราะไม่มีปริมาตรน า้เก็บกกัในอ่างเก็บน า้
มาชว่ยบรรเทาความเดือดร้อน 

 

3) ทรัพยากรป่าไม้ 

ในปัจจุบันป่าไม้ต้นน า้ในบริเวณพืน้ท่ีต้นน า้มีทรัพยากรป่าไม้ท่ีส าคัญคือ  ป่าสงวน
แห่งชาติ 2 แห่ง ได้แก่  ป่าพะโต๊ะ  และป่าละแม  มีพืน้ท่ี 925 ตร.กม. และมีพืน้ท่ีอทุยานแห่งชาติ 1 แห่ง 
ได้แก่อทุยานแห่งชาติหงาว (http://www.amphoe.com/main.php : สืบค้นเม่ือ 18 ก.ค. 2556) สภาพป่า
ไม้ยังมีสภาพท่ีอุดมสมบูรณ์อยู่ เน่ืองจากมีหน่วยอนุรักษ์ป่าต้นน า้พะโต๊ะท าหน้าท่ีดูแล โดยการสร้าง
โครงการ (เช่น โครงการ คนอยู่ ป่ายงั เป็นต้น) กิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ และพฒันาเครือข่ายใน
การบริหารจดัการทรัพยากรป่าไม้ ส่วนพืน้ท่ีอ าเภอหลงัสวน ทรัพยากรป่าไม้ท่ีส าคญั ได้แก่ ป่าไม้ เป็นไม้
ยางพารา ไม้เค่ียม ไม้หลมุพอ และไม้กระยาเลย อย่างไรก็ตามปัญหาการบุกรุกป่า เพ่ือปลกูพืชเศรษฐกิจ 
(ยาง และปาล์มน า้มนั) ก็มีอยูบ้่าง ในพืน้ท่ีกลางน า้และปลายน า้ (ดพืูน้ท่ีการปลกูยางในตารางที่ 2.2) ซึ่งมี
แนวโน้มเพิ่มขึน้ตลอดเวลา ส่งผลให้ปัญหาอุทกภัยฉับพลันรุนแรงขึน้ เพราะรูปแบบการเพาะปลูกพืช
เศรษฐกิจเหล่านีเ้ป็นแถวเป็นแนว เอือ้ให้น า้หลากไหลเร็วขึน้กว่าสภาพป่าธรรมชาติ เน่ืองจากสภาพป่า
ธรรมชาติมีต้นไม้หลากหลายชนิดเป็นแนวปะทะน า้หลาก นอกจากนีย้าง และปาล์มน า้มนั เป็นพืชซึ่งไม่มี
รากแก้วยดึดนิ ท าให้มีความเส่ียงสงูท่ีจะมีปัญหาดนิถลม่เกิดขึน้ 

4.2.5 การคมนาคมขนส่ง 

ในปัจจุบนัการคมนาคมทางน า้ในพืน้ท่ีลุ่มน า้คลองหลงัสวนไม่เป็นท่ีนิยม เหมือนกบัในอดีต 
ท่าเรือท่ีมีอยู่ในพืน้ท่ีเน้นการให้บริการแก่นกัท่องเท่ียว ซึ่งต้องการเดินทางไปท่องเท่ียวตามเกาะต่างๆ ใน
อา่วไทย เชน่ เกาะเตา่ เกาะพงนั เกาะสมยุ เป็นต้น การคมนาคมท่ีใช้กนัอย่างแพร่หายใช้การคมนาคมทาง
บก เส้นทางตา่งๆท่ีใช้มีดงันี ้

- ทางหลวงแผน่ดนิหมายเลข 4 

เส้นทางนีเ้ช่ือม อ.หลงัสวน กบั อ.สวี ทางทิศเหนือ และ อ.หลงัสวน กบั อ.ละแม ทางทิศใต้ 
โดยเร่ิมต้นเส้นทางจากส่ีแยกปฐมพร ท่ี ต. วงัไผ่ อ. เมือง จ. ชมุพร ลงมาทางทิศใต้ผ่าน อ.สวี และทุ่งตะโก 
เข้าสู ่อ.หลงัสวน ท่ี ต.นาขา ผา่น ต.วงัตะกอ ทา่มะพลา และบ้านควน ไปสู ่อ.ละแม ท่ี ต.ทุง่หลวง 

- ทางหลวงแผน่ดนิหมายเลข 4006 
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ทางหลวงหมายเลข 4006 เช่ือมระหว่าง อ. หลงัสวน กบั อ. พะโต๊ะ ทางทิศตะวนัตก โดย
เร่ิมต้นเส้นทางจากสามแยกบริเวณ ต. วงัตะกอ ไปทางทิศตะวนัตก ผ่าน ต. หาดยาย เข้าสู่ อ. พะโต๊ะ ท่ี ต. 
ปังหวาน 

- ทางหลวงแผน่ดนิหมายเลข 4002 

ถนนเส้นนีเ้ช่ือม อ. หลังสวน กับเทศบาลต าบลปากน า้หลังสวน โดยเร่ิมต้นจาก ต. วัง
ตะกอ บริเวณเทศบาลเมืองหลงัสวน ไปทางทิศตะวนัออก ผ่าน ต. แหลมทราย ไปสู่เทศบาลต าบลปากน า้
หลงัสวน 

- ทางหลวงแผน่ดนิหมายเลข 4099 

เส้นทางสายนีใ้ช้เล่ียงเมืองหลังสวน เพ่ือยังปากน า้หลังสวน โดยเร่ิมต้นเส้นทางจาก
บริเวณแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 ต. วงัตะกอ ไปทางทิศตะวันตก ผ่าน ต. แหลมทราย เลียบ
คลองหลงัสวน ไปเช่ือมกบัทางหลวงแผน่ดนิหมายเลข 4002 ท่ี ต. แหลมทราย 

- ทางหลวงแผน่ดนิหมายเลข 4134 

ถนนหมายเลข 4134 เช่ือม อ.หลงัสวน กบั อ.ละแม โดยเร่ิมต้นเส้นทางจากเทศบาลเมือง
หลงัสวน ไปทางทิศใต้ ผา่น ต. นาพญา เข้าสู่ ต.ละแม และสิน้สดุเส้นทางท่ีจดุบรรจบกบัทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 4112 

4.2.6 ประชากร 

พืน้ท่ีลุ่มน า้คลองหลงัสวนประกอบด้วย เทศบาลเมือง 1 แห่ง คือ เทศบาลเมืองหลังสวน 
เทศบาลต าบล 2 แห่ง คือ เทศบาลต าบลปากน า้หลงัสวน อ าเภอหลังสวน และ เทศบาลต าบลพะโต๊ะ 
อ าเภอพะโต๊ะ และ อบต. 14 แห่ง คือ ท่ามะพลา นาขา นาพญา บ้านควน บางมะพร้าว บางน า้จืด แหลม
ทราย วงัตะกอ หาดยาย พ้อแดง ปังหวาน พระรักษ์ พะโต๊ะ และปากทรง 

ตารางที่ 4.4 แสดงจ านวนครัวเรือน และประชากรของแตล่ะ อบต. ในพืน้ท่ีต้นน า้ กลางน า้ และปลายน า้
ของลุ่มน า้คลองหลงัสวน   การกระจายตวัของประชากรในเขตเทศบาลเมืองหลงัสวนมีมากท่ีสุด จ านวน 
12,114 คน 5,452 ครัวเรือน ความหนาแนน่ของประชากรโดยเฉล่ียประมาณ 3 คนตอ่ครัวเรือน ในพืน้ท่ีเขต
เมืองมีความหนาแน่นของประชากรโดยเฉล่ียประมาณ 724 คน/ตร.กม. บริเวณท่ีมีความหนาแน่นของ
ประชากรมากท่ีสุดอยู่ในเขตเทศบาลต าบลปากน า้หลังสวน มีความหนาแน่นของประชากรโดยเฉล่ีย
ประมาณ 798 คน/ตร.กม. ส่วนต าบลท่ีมีความหนาแน่นมากท่ีสดุ คือ ต าบลพ้อแดง มีความหนาแน่นของ
ประชากรโดยเฉล่ียประมาณ 162 คน/ตร.กม. และต าบลท่ีมีความหนาแน่นของประชากรน้อยท่ีสุด คือ 
ต าบลบ้านควน มีความหนาแนน่ของประชากรโดยเฉล่ียประมาณ 51 คน/ตร.กม. 
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ผลการศึกษาข้อมูลประชากรพบว่า ประชาชนนิยมตัง้บ้านเรือนบริเวณท่ีราบลุ่มปากแม่น า้ 
เพราะโอกาสในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและประมง อย่างไรก็ตามพืน้ท่ีราบลุ่มริมปากแม่น า้ไม่ได้มี
แต่โอกาสเพียงอย่างเดียว แต่ก็ต้องเส่ียงท่ีจะประสบกับปัญหาอุทกภัย ถ้าเลือกอาศัยในพืน้ท่ีนี ้ซึ่ง
ประชาชนสว่นใหญ่ไมไ่ด้ค านงึถึง 

4.2.7 อาชีพ 

สภาพเศรษฐกิจของพืน้ท่ีต้นน า้บริเวณอ.พะโต๊ะ  พบว่าอาชีพหลักส่วนใหญ่จะเป็นอาชีพ
เกษตรกรรม ผลผลิตท่ีส าคญัในพืน้ท่ีได้แก่ กาแฟ มีพืน้ท่ีปลกู 43,086 ไร่ ส่วนใหญ่เป็นพนัธ์โรบสัต้า ส่งผล
ผลิตให้บริษัท เนสท์เล ่จ ากดั เป็นหลกั  สวนปาล์ม มีพืน้ท่ีปลกู 39,067 ไร่  ยางพารา มีพืน้ท่ี 15,152 ไร่  ไม้
ผล ท่ีปลกูมากได้แก่ มงัคดุ พืน้ท่ี 20,001 ไร่ ทเุรียน 10,584 ไร่ ลองกอง พืน้ท่ี 8,277 ไร่ และเงาะโรงเรียน 
พืน้ท่ี 4,870 ไร่ ส่วนบริเวณอ.หลงัสวน พบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพการท าสวนผลไม้ สวนยางพารา 
และสวนปาล์มน า้มัน เช่นเดียวกัน (http://www.amphoe.com/main.php : สืบค้นเม่ือ 18 ก.ค. 2556) 
นอกจากนีย้งัพบวา่มีอาชีพค้าขายในเขตเมือง และการท าประมงบริเวณชายฝ่ังทะเล 

กรณีผู้ ท่ีมีอาชีพประมง  ส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตเทศบาลปากน า้  ท่ีมีพืน้ท่ีติดอยู่กับอ่าวไทย
ชาวประมงบริเวณปากน า้หลงัสวน เป็นชมุชนดัง้เดิมท่ีมาตัง้ถ่ินฐานพร้อมๆกบัชาวสวนในอ าเภอหลงัสวน
จากสภาพพืน้ท่ีท่ีอยู่ปลายน า้ท าให้ต าบลปากน า้หลงัสวนประสบปัญหาน า้ท่วมทุกปี  สาเหตขุองน า้ท่วม 
เกิดจากน า้หลากจากอ าเภอพะโต๊ะ ซึ่งจะส่งผลให้ปลาชายฝ่ังทะเลหนีหายไปประมาณ 1-2 อาทิตย์ 
เน่ืองจากน า้หลากมีดินโคลนผสมอยู่ด้วย  หากมีน า้ทะเลหนุนจะท าให้ระดบัน า้สูงมากขึน้  พืน้ท่ีบริเวณ
ปากน า้หลงัสวนจะไม่ได้รับความเสียหายจากลมมรสมุ หรือความเสียหายจากภาวะน า้ท่วมอาชีพประมง
จะมีอยู่ 2 ประเภทคือ ประมงชายฝ่ังซึ่งเป็นการท าประมงดัง้เดิม ใช้เรือเล็กออกทะเลไม่เกิน 3 ไมล์ทะเล  
และการประมงเชิงพานิชย์ ท่ีใช้เรือขนาดใหญ่มากขึน้  การท าอาชีพประมง  ต้องประสบกับช่วงมรสุม
ประมาณ 3 เดือน  และเป็นช่วงปิดอ่าวอีก 3 เดือน(เฉพาะประมงเชิงพานิชย์)  การเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตท่ี
ส าคญัของชาวประมงจะเกิดขึน้ 2 ช่วงคือ เม่ือ 50 ปีท่ีผ่านมาได้มีการตัง้สมาคมชาวประมงขึน้  ท าให้ชีวิต
ของชาวประมงได้รับการดแูลมากขึน้  และชว่ง 30 ปีท่ีผา่นมา  ชาวประมงได้เอาเคร่ืองมือสมยัใหม่มาใช้ใน
การประกอบอาชีพ เช่นเคร่ือง โซน่า เคร่ือง GPS ท าให้วิถีชีวิตของชาวประมงได้รับความสะดวกในการ
ประกอบอาชีพมากขึน้ (สนทนากลุม่ร่วมกบักรรมการสมาคมชาวประมง  : เม.ย. 2556) 

เม่ือพิจารณาภาพรวมของลุ่มน า้คลองหลงัสวน แสดงให้เห็นว่า ประชากรในเขตลุ่มน า้หลงั
สวนประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลกั พืน้ท่ีการเกษตรส่วนใหญ่เป็นพืน้ท่ีเพาะปลกูไม้ผลและไม้ยืนต้น 
พืชเศรษฐกิจท่ีส าคญั ได้แก่ ปาล์มน า้มัน ยางพารา มงัคุด ทุเรียน ลองกอง เงาะ กล้วยเล็บมือนาง ปลูก
มากบริเวณต าบลนาพญา และ บ้านควน ซึ่งเป็นพืน้ท่ีปลายน า้นอกจากนีพื้น้ท่ีต้นน า้พะโต๊ะมกัปลกูกาแฟ



โครงการศกึษาวิจยัและพฒันาวิถีชีวิตและบทบาทของชมุชนในพืน้ที่วิกฤติอทุกภยั บทที่ 4 
กรณีศกึษาลุม่น า้ภาคใต้ พืน้ที่ศกึษา 
 

สถาบนัวิจยัและให้ค าปรึกษาแหง่มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 71 
G:\แกไ้ขรายงายวิจัยหลงัสวน_3_15 ต.ค. 56\6.บทท่ี 4 พ้ืนท่ีศึกษา.doc 

 

ด้วย อาชีพหลกัอ่ืนๆ คือ แรงงานรับจ้างในแพปลา ซึ่งอยู่ในพืน้ท่ีเทศบาลต าบลปากน า้หลงัสวน นาพญา 
และบางมะพร้าว รวมทัง้รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ในเทศบาลเมืองหลังสวน ส่วนอาชีพเสริมท่ีนิยมท ากัน
อย่างแพร่หลายได้แก่ ค้าขาย เช่น ขายของช า ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม และเบ็ดเตล็ด เป็นต้น ตารางที่ 
4.5 รายงานอาชีพหลกั และอาชีพเสริมของแตล่ะต าบลในพืน้ท่ีลุม่น า้คลองหลงัสวน 

ตารางท่ี 4.4 จ านวนครัวเรือน และประชากรของแต่ละ อบต. ในพืน้ที่ ต้นน า้ กลางน า้ และ 
ปลายน า้ของลุ่มน า้ 

พืน้ท่ีลุ่มน า้ อ าเภอ ต าบล ครัวเรือน ประชากร (คน) 

ต้นน า้ พะโต๊ะ 
ปากทรง 1,099 3,468 

พะโต๊ะ(อบต) 2,904 6,955 
เทศบาลต าบลพะโต๊ะ 600 1,618 

กลางน า้ 
พะโต๊ะ 

พระรักษ์ 1.633 4,353 
ปังหวาน 1.452 4,846 

หลงัสวน 
หาดยาย 2,284 6,349 
นาขา 2,743 7,930 

ปลายน า้ หลงัสวน 

แหลมทราย 1,045 3,178 
บางมะพร้าว 1,331 4,598 
ทา่มะพลา 1,004 3,138 
บ้านควน 2,681 8,045 
นาพญา 1,608 5,197 
วงัตะกอ 3,355 7,305 
บางน า้จืด 1,562 4,939 

เทศบาลเมืองหลงั
สวน 

5,452 12,114 

เทศบาลปากน า้หลงั
สวน 

2,447 6,875 

  พ้อแดง 574 2,151 
รวม 33,774 93,059 
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ตารางท่ี 4.5 อาชีพหลักและอาชีพเสริมของแต่ละต าบลในพืน้ท่ีลุ่มน า้คลองหลังสวน 

พืน้ท่ีลุ่มน า้ อ าเภอ ต าบล อาชีพหลัก อาชีพเสริม 

ต้นน า้ พะโต๊ะ ปากทรง ท าสวน ค้าขาย รับจ้าง 

พะโต๊ะ ท าสวน ค้าขาย รับจ้าง 

กลางน า้ พะโต๊ะ พระรักษ์ ท าสวน ค้าขาย รับจ้าง 

ปังหวาน ท าสวน ค้าขาย รับจ้าง 

หลงัสวน หาดยาย ท าสวน ค้าขาย 

นาขา ท าสวน ค้าขาย 

ปลายน า้ หลงัสวน แหลมทราย ท าสวน รับจ้าง 

บางมะพร้าว ท าสวน รับจ้าง 

ทา่มะพลา ท าสวน แปรรูปผลไม้ 

บ้านควน ท าสวน เลีย้งสตัว์ รับจ้าง 

นาพญา ท าสวน รับจ้าง 

วงัตะกอ ท าสวน เลีย้งสตัว์ 

บางน า้จืด ท าสวน รับจ้าง 

เทศบาลเมืองหลงัสวน ค้าขาย รับจ้าง 

ปากน า้หลงัสวน ประมง รับจ้าง 

 

4.3 การคดัเลอืกชุมชนเป้าหมายและนักวจิัยทรัพยากรน า้ชุมชน 

4.3.1 การคัดเลอืกชุมชนเป้าหมาย 

1) ความหมายของชมุชนเป้าหมาย 

ชุมชนเป้าหมายเป็นชุมชนท้องถ่ินท่ีใช้เป็นชุมชนตัวอย่างเพ่ือศึกษา เป็นชุมชนระดับ
หมู่บ้าน ท่ีประสบปัญหาอุทกภัยบ่อยๆ  มีจ านวนผู้ อยู่อาศยัไม่ต ่ากว่า 200 ราย  (ข้อก าหนดของงาน
ศกึษาวิจยั) 

เขตพืน้ท่ีการปกครองของลุ่มน า้คลองหลงัสวน  พบว่าส่วนใหญ่อยู่ในเขตจังหวดัชุมพร 
ครอบคลมุพืน้ท่ี 2 อ าเภอ คือ อ.พะโต๊ะ (4 ต าบล) และหลงัสวน (12 ต าบล) รวมทัง้ลุ่มน า้คิดเป็น 16 ต าบล 
(185 หมูบ้่าน) ตามแนวปฏิบตัขิองสว่นประสานและบริหารจดัการลุ่มน า้ภาคใต้ฝ่ังตะวนัออก นอกจากนีย้งั
พบวา่ขอบเขตของพืน้ท่ีลุม่น า้หลงัสวน ยงัคาบเก่ียวอยูใ่นเขตจ.สรุาษฎร์ธานี ท่ี อ.ทา่ชนะ 3ต าบล  
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(ต.คลองพา ประสงค์  และปากหมาก ) พืน้ท่ีดงักล่าว เป็นพืน้ท่ีท่ีมีสภาพทางกายภาพท่ีเป็นภูเขาสงู แยก
กลุ่มออกไปจากชุมชนส่วนใหญ่ของชุมชนในลุ่มน า้คลองหลังสวน และการเดินทางท่ีเป็น อุปสรรค 
ประชาชนทัง้ 2 จงัหวดัจึงไม่ได้ท ากิจกรรมทางสงัคมกับประชาชนส่วนใหญ่เขตลุ่มน า้คลองหลงัสวน  แต่
แยกตวัออกไปออกไปท ากิจกรรมทางสงัคมร่วมกบักลุ่มท่ีอยู่ลุ่มน า้ตาปีท่ีมีสภาพทางกายภาพท่ีเอือ้ตอ่การ
ท ากิจกรรมร่วมกนั 

จากการส ารวจพืน้ท่ี  ครัง้ท่ี 1 ระหว่างวนัท่ี 16 - 19  ก.ย. 2555 คณะผู้ศกึษา ได้ก าหนด
ขอบเขตพืน้ท่ีของลุ่มน า้คลองหลังสวน เป็นพืน้ท่ีต้นน า้ กลางน า้ และปลายน า้  นอกจากนีผ้ลจากการ
สนทนากลุ่มกับผู้น าชุมชน ท้องถ่ิน ท าให้ทราบข้อมูลเบือ้งต้น เก่ียวกับสภาพพืน้ท่ีท่ีประสบอุทกภัยเป็น
ประจ า นอกจากนีข้้อมลูของลุม่น า้สาขาคลองหลงัสวนของส่วนประสานและบริหารจดัการลุ่มน า้ภาคใต้ฝ่ัง
ตะวนัออก ซึง่เป็นหนว่ยงานของกรมทรัพยากรน า้ ท่ีรับผิดชอบลุ่มน า้คลองหลงัสวน และข้อมลูจากเอกสาร
แผนท่ีเส่ียงภยัดินถล่มระดบัชุมชน จงัหวัดชุมพร ของกรมทรัพยากรธรณี (2544) พบว่าบริเวณพืน้ท่ีท่ีมกั
เกิดปัญหาน า้ท่วมบ่อยครัง้  ส่วนใหญ่จะเป็นพืน้ท่ีท่ีอยู่ในเขตอ.หลงัสวน  ส่วนพืน้ท่ีอ.พะโต๊ะ จะเป็นเขต
พืน้ท่ีต้นน า้ เป็นพืน้ท่ีสงู  ชว่งฤดนู า้หลากน า้จะไหลจากอ.พะโต๊ะ ไปยงัอ.หลงัสวนเพ่ือออกไปยงัอ่าวไทย มี
พืน้ท่ีท่ีประสบอทุกภยั และดนิถลม่บอ่ยอยูใ่นเขตอ.หลงัสวน เน่ืองจากพืน้ท่ีอ.หลงัสวนเป็นแอ่งรับน า้จากอ.

พะโต๊ะ ซึ่งเป็นพืน้ท่ีสงู ระหว่างเดือนก.ย.  ธ.ค.ของทกุปีท่ีอ าเภอหลงัสวนจะมีภาวะน า้ท่วมขงั น า้หลาก
ล้นตลิ่งสืบเน่ืองจากปริมาณฝนท่ีตกมาก และตกต่อเน่ืองเป็นเวลานาน  ประกอบกับล าน า้สาขาบริเวณอ.
หลงัสวนมีลกัษณะตืน้เขิน ท าให้กระแสน า้ไหลเช่ียว และไหลแรงลงสูบ่ริเวณอ.หลงัสวน 

จากสภาพพืน้ท่ีดงักล่าว แสดงให้เห็นว่า พืน้ท่ีบางแห่งจะเกิดน า้ท่วมและดินถล่มบ่อยๆ 
บางแห่งพืน้ท่ีไม่ได้เกิดปัญหาอุทกภยัหรือดินถล่มแต่เป็นทางผ่านของน า้  และเป็นจุดสงัเกตการเตือนภัย  
ดงันัน้ ชุมชนเป้าหมายในที่นีจ้ึงหมายถึงชุมชนตัวอย่างท่ีใช้ศึกษาในระดับหมู่บ้านมีประชากรไม่
ต ่ากว่า 200 คน หรืออยู่รวมกันเป็นหมู่บ้านอย่างเป็นทางการ ท่ีอยู่ในเขตลุ่มน า้คลองหลังสวน
และพืน้ที่ ต่อเน่ือง ที่ประสบปัญหาอุทกภัย รวมทัง้พืน้ที่ที่ เป็นจุดสังเกตการเกิดอุทกภัยและดิน
ถล่มบ่อยๆด้วย 

2) หลกัเกณฑ์ในการเลือกชมุชนเป้าหมาย  มีดงันี ้

- เป็นชุมชนท่ีมีท่ีตัง้ถ่ินฐานอยู่ในพืน้ท่ีลุ่มน า้คลองหลังสวนบริเวณต้นน า้ หรือกลางน า้ 
หรือปลายน า้ หรือเป็นพืน้ท่ีตอ่เน่ืองท่ีประสบปัญหาอทุกภยับอ่ยๆ 

- เป็นชุมชนท่ีมีความร่วมมือกันเองในหมู่ประชาชน และระหว่างภาคประชาชน กับ
องค์กรชมุชน หรือหน่วยงานภาครัฐ อย่างเข้มแข็ง สนใจตอ่กิจกรรมการบริหารจดัการปัญหาอุทกภยัและ
กิจกรรมการอนรัุกษ์อ่ืน ๆ  
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- เป็นชุมชนท่ีตัง้อยู่ในพืน้ท่ีเส่ียงอุทกภัย-ดินถล่ม และ/หรือพืน้ท่ีจุดสงัเกต ส าหรับการ
เตือนอทุกภยั 

- เป็นชมุชนท่ีมีกิจกรรมทางสงัคมร่วมกบัชมุชนอ่ืนๆสว่นใหญ่ในเขตลุม่น า้คลองหลงัสวน 

4.3.2 การคัดเลอืกนักวจัิยทรัพยากรน า้ชุมชน 

คณุสมบตัิของนกัวิจยัทรัพยากรน า้ชุมชน ในการคดัเลือกนักวิจัยทรัพยากรน า้ชุมชนนัน้จะ
พิจารณาจากคุณสมบัติส่วนบุคคล ประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้อง และเป็นผู้ มีบทบาททางด้านสังคมและ
วฒันธรรม ดงัตอ่ไปนี ้

1) เป็นผู้ ท่ีสามารถอา่นออกเขียนได้ 

2) เป็นผู้ มีความซ่ือสตัย์ และเสียสละ 

3) เป็นผู้ ท่ีสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้จนสิน้สดุโครงการ 

4) เป็นผู้สนใจในการจดัการปัญหาอทุกภยัในพืน้ท่ี 

5) เป็นผู้ มีความรู้และข้อมลูปัญหาอทุกภยัในพืน้ท่ี 

6) เป็นผู้ ท่ีมีอ านาจ (Authority) หรือมีหน้าท่ีในการจัดการปัญหาอุทกภัยในพืน้ท่ีทัง้ในส่วน
ของภาครัฐและ/หรือภาคประชาชน 

7) เป็นผู้ ท่ีอาศยัอยูใ่นพืน้ท่ีลุม่น า้คลองหลงัสวนและอยูใ่นชมุชนเป้าหมาย 

คณุสมบตัิข้อ 1 – 5 เป็นคณุสมบตัิบงัคบัเบือ้งต้น ซึ่งนกัวิจยัทรัพยากรน า้ชุมชนทุกคนต้องมี 
สว่นข้อ 6 และ 7 เป็นคณุสมบตัพิงึประสงค์ ถ้ามีก็จะท าให้นกัวิจยัคนนัน้เหมาะสมมากยิ่งขึน้ 

ขัน้ตอนและกระบวนการคดัเลือกนกัวิจยัทรัพยากรน า้ชุมชนนัน้ คณะผู้ศึกษาจะด าเนินการ
โดยการคดัเลือกโดยไม่จ ากัดเพศและวัยจากผู้ ท่ีมีคณุสมบตัิข้างต้น เพ่ือให้บทบาทของหญิงและชายใน
เครือข่ายนกัวิจยัมีความเท่าเทียมกัน อีกทัง้ยงัท าให้เครือข่ายนกัวิจยัมีความต่อเน่ืองในอนาคต และต้อง
เป็นผู้ ท่ีได้รับการยอมรับจากประชาชนในเขตพืน้ท่ีลุ่มน า้หลังสวน ในการคดัเลือกนักวิจัยทรัพยากรน า้
ชมุชน ตวัแทนประชาชน ซึง่เข้าร่วมกิจกรรมในวนัปฐมนิเทศโครงการ จะเป็นผู้พิจารณา ภายใต้หลกัเกณฑ์
และคณุสมบตัท่ีิคณะผู้ศกึษาก าหนด ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการได้รับการยอมรับจากประชาชนในพืน้ท่ีว่า เป็น
ผู้ มีคุณสมบตัิครบถ้วนและเหมาะสมท่ีจะเป็นนักวิจัยทรัพยากรน า้ชุมชน เพ่ือท ากิจกรรมร่วมกับคณะผู้
ศกึษาตอ่ไป 

สดัสว่นนกัวิจยัทรัพยากรน า้ชมุชน คณะผู้ศกึษาได้ท าการก าหนดสดัส่วนนกัวิจยัทรัพยากรน า้
ชมุชน เพ่ือให้ได้ผู้แทนท่ีกระจายครอบคลมุทกุกลุ่ม และกระจายทัว่พืน้ท่ีต้นน า้ กลางน า้ และปลายน า้ ใน
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ชมุชนเป้าหมาย โดยเน้นความส าคญัโดยการเพิ่มจ านวนนกัวิจยัเป็นพิเศษกบัพืน้ท่ีเส่ียงอทุกภยั และพืน้ท่ี
จดุสงัเกตเพ่ือการเตือนภยั เพ่ือแก้ปัญหาความไม่สม ่าเสมอของการเข้าร่วมกิจกรรมของนกัวิจยั ซึ่งอาจจะ
เกิดขึน้ ถึงแม้ว่าจะท าการคดัเลือกอย่างรอบคอบแล้วก็ตาม สดัส่วนของนกัวิจยัต้องประกอบไปด้วยผู้แทน
จากสว่นตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้

- ผู้แทนจาก อบต. 10 แหง่ กระจายทัง้ต้นน า้ กลางน า้ปลายน า้ จ านวน 10 คน  

- ผู้แทนจากชมุชนหรือปราชญ์ชาวบ้าน จ านวน 3 คน ท่ีอยูใ่นชมุชนเป้าหมาย 

- ผู้แทนจากพืน้ท่ีน า้ทว่มดนิถลม่เป็นประจ า จ านวน 14 คน 

- ผู้แทนจากเทศบาลเมืองหลงัสวน (เทศบาล 1คน และผู้แทนชมุชน 2 ชมุชน) รวม 3 คน 

จากสดัส่วนประเภทของผู้แทนท่ีคาดว่าจะคดัเลือกมาเป็นนกัวิจยัทรัพยากรน า้ดงักล่าว เม่ือ
จ าแนกตามกลุ่มเป้าหมายแล้ว จะเป็นผู้แทนหน่วยงานส่วนท้องถ่ิน ไม่น้อยกว่า 11 คน ผู้ แทนจากผู้น า
ชมุชน ไมน้่อยกวา่ 19 คน กระจายอยูท่ัง้พืน้ท่ีต้นน า้ กลางน า้ และปลายน า้ 

4.3.3 กระบวนการคัดเลอืกชุมชนเป้าหมายและนักวจัิยทรัพยากรน า้ชุมชน 

การด าเนินการคดัเลือกชุมชนเป้าหมายและนักวิจยัทรัพยากรน า้ชมุชน จะด าเนินการพร้อม
กันในวันปฐมนิเทศโครงการฯ โดยกระบวนการคัดเลือกจะให้ผู้ เข้าร่วมปฐมนิเทศโครงการฯ ซึ่งเป็น
ประชาชนท่ีอยู่ในเขตอ าเภอหลังสวนเป็นผู้ตดัสินใจคดัเลือกชุมชนเป้าหมาย และนักวิจัยทรัพยากรน า้
ชมุชน  ตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนด  โดยชมุชนเป้าหมายและนกัวิจยัทรัพยากรน า้ชมุชนจะต้องกระจายอยู่ทัง้
ต้นน า้ กลางน า้ และปลายน า้ กระบวนการคดัเลือกมีดงันี ้

1) การเตรียมการ  เป็นการศึกษาข้อมูลเบือ้งต้นเก่ียวกับชุมชน เพ่ือก าหนดเป็นชุมชน
เป้าหมาย และแสวงหาผู้ ท่ีเหมาะสมเข้ามาเป็นนกัวิจยัทรัพยากรน า้ชมุชน โดยวิธีการตา่งๆ ดงันี ้

- การศึกษาข้อมูลพืน้ท่ีท่ีได้รับอุทกภัย/ดินถล่มบ่อยๆรวมทัง้พืน้ท่ีท่ีเป็นจุดสังเกตโดย
ศกึษาจากเอกสารของส่วนประสานและบริหารจดัการลุ่มน า้ภาคใต้ฝ่ังตะวนัออก  เอกสารแผนท่ีเส่ียงภัย
ดนิถลม่ระดบัชมุชนจงัหวดัชมุพร ของกรมทรัพยากรธรณี (2544) และการส ารวจพืน้ท่ีเบือ้งต้นระหว่างวนัท่ี   

16  19  ก.ย. 2555   

- ก าหนดหลักเกณฑ์ชุมชนเป้าหมาย และก าหนดสัดส่วนของชุมชนเป้าหมายให้
ครอบคลมุทกุต าบล ทัง้ในพืน้ท่ี ต้นน า้ กลางน า้ ปลายน า้  

- ก าหนดคุณสมบตัิของนักวิจัยทรัพยากรน า้ชุมชน จ าแนกตามประเภท และก าหนด
สดัสว่นนกัวิจยัทรัพยากรน า้ชมุชนให้ครอบคลมุทกุต าบล ทัง้ต้นน า้ กลางน า้ ปลายน า้  
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- จดัท าตารางแสดงสดัส่วนขุมขนเป้าหมาย และนกัวิจัยทรัพยากรน า้ชุมชน ให้เป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนด  และกระจายทัง้ต้นน า้ กลางน า้ และปลายน า้ 

รายละเอียดตามตารางที่  4.6 แสดงสัดส่วนชุมชนเป้าหมายและนักวิจัยทรัพยากรน า้
ชุมชน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการให้ประชาชนลุ่มน า้คลองหลงัสวนได้ตดัสินใจเลือกนกัวิจยัทรัพยากรน า้
ชมุชน 

2) การคดัเลือก  เพ่ือเป็นการเปิดพืน้ท่ีให้ประชาชนในพืน้ท่ีลุ่มน า้คลองหลงัสวนเข้ามามีส่วน
ร่วมอย่างแท้จริง  กระบวนการตดัสินใจเลือกจึง .ให้ประชาชนชาวลุ่มน า้คลองหลังสวนท่ีมาร่วมเวทีการ
ปฐมนิเทศโครงการฯเข้ามาร่วมตัดสินใจเลือกชุมชนเป้าหมายและนักวิจัยทรัพยากรน า้ชุมชนโดยมี
กระบวนการคดัเลือก ดงันี ้

- น ารายช่ือชุมชนเป้าหมายและสดัส่วนของนกัวิจยัทรัพยากรน า้ชุมชนท่ีคณะท่ีปรึกษา
หาข้อมูลไว้ล่วงหน้า เสนอต่อท่ีสัมมนาเพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง และให้โอกาสท่ีประชุม เสนอชุมชน
เป้าหมายและนกัวิจยัทรัพยากรน า้เพิ่มเตมิได้  

- ก าหนดจ านวนชมุชนเป้าหมายตามสดัส่วนเพ่ือให้ครอบคลุมทัง้ ต้นน า้  กลางน า้ และ
ปลายน า้ และแจ้งให้ท่ีประชมุทราบดงันี ้

 ต้องการชุมชนเป้าหมายทัง้หมดไม่ต ่ากว่า 25 ชุมชน และนักวิจัยทรัพยากรน า้
ชมุชนจ านวนทัง้สิน้ไมน้่อยกวา่ 30 คน โดยนกัวิจยัทรัพยากรน า้ชมุชนควรอยูใ่นชมุชนเป้าหมายด้วย 

 ชมุชนเป้าหมาย จะต้องครอบคลมุต้นน า้ กลางน า้ ปลายน า้ โดยให้ความส าคญักบั
ชมุชนท่ีเป็นพืน้ท่ีเส่ียงดินถล่ม และประสบอทุกภยับ่อย และพืน้ท่ีเทศบาลหลงัสวนท่ีอยู่ปลายน า้ สดัส่วน
ดงักลา่วเป็นไปตามตารางท่ี 4.6 

 น าเสนอชุมชนเป้าหมายและสดัส่วนของนักวิจัยทรัพยากรน า้ชุมชนตามท่ีคณะท่ี
ปรึกษาได้จดัเตรียมไว้ รวมกบัสว่นท่ีให้ท่ีประชมุเสนอเพิ่มเตมิ เพื่อให้ผู้ เข้าร่วมปฐมนิเทศพิจารณาเลือกเป็น
รายต าบล และด าเนินการเลือกนกัวิจยัทรัพยากรน า้ชมุชนให้มีสดัสว่นตามประเภทท่ีก าหนดไปพร้อมกนั 

4.3.4 ผลการด าเนินการ 

สรุปผลการคดัเลือกชมุชนเป้าหมาย และนกัวิจยัทรัพยากรน า้ชมุชนของพืน้ท่ีลุ่มน า้คลองหลงั

สวน ซึ่งได้จากกิจกรรมปฐมนิเทศโครงการ ระหว่างวนัท่ี 7  8 พ.ย. 2555 จ านวนชุมชนเป้าหมายซึ่งได้
คดัเลือกไว้ทัง้หมดเท่ากบั 30 ชมุชน (ดงัแสดงในตารางที่ 4.7 ภาพที่ 4.4 และภาคผนวก ก)  ชมุชนวดั
ควนดอกไม้ เทศบาลต าบลพะโต๊ะ และ ม.9 ต.พะโต๊ะ รวมถึงบ้านสะพานสอง ม.6 ต.ปากทรง เป็น 3 ชมุชน
ในพืน้ท่ีต้นน า้ ซึ่งได้ถูกเลือกให้เป็นชุมชนเป้าหมาย เพ่ือไว้ใช้เป็นจุดสงัเกตเป็นหลกั ส่วนท่ีเหลือในพืน้ท่ี
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กลางน า้ (10 ชมุชน) และปลายน า้ (17 ชมุชน) ได้รับการคดัเลือกให้เป็นชมุชนเป้าหมาย เพราะเป็นพืน้ท่ี
วิกฤตอิทุกภยั และ/หรือดินถล่มในพืน้ท่ีศกึษา นอกจากนีใ้ห้สงัเกตด้วยว่าชมุชน ม.1 แหลมทราย และ ม.6 
บางน า้จืด ซึ่งเป็นชมุชนปลายน า้นอกพืน้ท่ีลุ่มน า้คลองหลงัสวน แต่ได้ถกูคดัเลือกให้เป็นชุมชนเป้าหมาย 
เพราะปัญหาอทุกภยัมีความเก่ียวเน่ืองกนักบัพืน้ท่ีศกึษา ส่วนชมุชนอ่ืนๆ ในจ.สรุาษฎร์ธานีและระนอง ซึ่ง
อยู่ในพืน้ท่ีศึกษา ไม่ได้ถูกเชิญให้เข้าร่วมการถูกพิจารณาคัดเลือก เน่ืองจากไม่ได้มีกิจกรรมทางสังคม
ร่วมกนักบัชมุชนในพืน้ท่ีลุ่มน า้หลงัสวน  

ผลการคดัเลือกนกัวิจยัทรัพยากรน า้ชมุชนได้นกัวิจยัฯ ซึ่งเป็นตวัแทนประชาชน ท่ีอาศยัอยู่ใน
ชมุชนเป้าหมายทุกชุมชน จ านวน 28 คน นอกจากนีย้งัได้คดัเลือกเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท้องถ่ิน (อบต. 
และเทศบาล) ให้เป็นนักวิจัยฯเพิ่มเติมเข้ามาอีก 15 คน รวมเป็น 43 คน  เพ่ือเป็นก าลังหลักในการ
เสริมสร้างศกัยภาพ ความเข้มแข็ง และความยัง่ยืนของเครือข่ายนกัวิจยัฯ  อย่างไรก็ตามให้สงัเกตด้วยว่า 
นกัวิจัยฯ ในส่วนท่ีเป็นปราชญ์ชาวบ้าน จ าเป็นต้องขาดหายไป เน่ืองจากตวัแทนประชาชนในท่ีประชุม
ปฐมนิเทศแจ้งว่า พืน้ท่ีลุ่มน า้คลองหลังสวนไม่มีปราชญ์ชาวบ้าน ดงัแสดงในตารางสรุปสัดส่วนชุมชน
เป้าหมาย และนกัวิจยัทรัพยากรน า้ชมุชนท่ีได้ ดงันี ้  

 

พืน้ที่ ลุ่มน า้ จ านวนชุมชน นักวิจัยทรัพยากรน า้ 
ผู้น าชุมชน หน่วยงานท้องถิ่น รวม 

ต้นน า้ 3 3 1 4 
กลางน า้ 10 10 4 14 
ปลายน า้ 17 18 10 28 
รวม 30 31 15 46 

หมายเหตุ: มีการพิจารณาแตง่ตัง้ที่ปรึกษาภาคสนามเพ่ิม 2 คน 
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ตารางที่ 4.6 แสดงข้อมูลเบือ้งต้นชุมชนเป้าหมายและจ านวนนักวิจัยทรัพยากรน า้ชุมชนเสนอให้ที่
ประชุมปฐมนิเทศพจิารณา 

พืน้ท่ีลุ่มน า้ ที่ตัง้ จ านวน
หมู่บ้าน 

หมู่บ้านประสบภัย/
จุดสังเกต 

จ านวนชุมชน
เป้าหมาย 

จ านวนนักวจิัย หมายเหตุ 

ต้นน า้ อ.พะโต๊ะ      
 ต.ปากทรง 9 - 1 1 พืน้ท่ีจุดสงัเกต 

 ต.พะโต๊ะ 17 ม.2* ม.8*ม.9* 1 2  
กลางน า้ อ.พะโต๊ะ      
 ต.พระรักษ์ 9 ม.5* 1 1 แยกจากปังหวาน 
 ต.ปังหวาน 9 ม.1*ม.4*ม.5*ม.7*ม.

8*ม.9* 
1 1 ม.4 มีสถานีวดัน า้ฝน 

 อ.หลังสวน      
 ต.หาดยาย 13 ม.2 ม.5**ม.6ม.7**ม.

8**ม.9**ม.12**ม.
13** 

5 6 **เป็นพืน้ท่ีเส่ียงภยั
ดนิถล่ม และทัง้8หมู่
เกิดอทุกภยับอ่ย 

ปลายน า้ อ.หลังสวน      
 ต.พ้อแดง 10 ม.1 -ม.10 2 2  
 ต.แหลมทราย 13 ม.1,ม.3,ม.4 ม.11,ม.

13 
1 2  

 ต. นาขา 13 ม.13** 1 1 ม.13 บ้านห้วยเหมือง
เป็นพืน้ท่ีเส่ียงดนิ
ถล่ม 

 ต.บางมะพร้าว 14 ม.1*-ม.14* 2 2 ต.บางมะพร้าวเป็น
พืน้ท่ีน า้ทว่มทัง้พืน้ท่ี 

 ต.ทา่มะพลา 9 ม.2,ม.7,ม.8 1 1  
 ต.บ้านควน 18 ม.1*-ม.18*   เป็นท่ีสงู 

 ต.นาพญา 19 ม.9*, ม.10*, ม.14   น า้ทว่มระยะสัน้ๆ  
2-3 วนั 

 ต.วงัตะกอ 13 ม.1, ม.3, ม.4 ม.5,ม.
6,ม.7ม.9,ม.10,ม.13 

2 2  

 ต.บางน า้จืด 14 ม.1*-ม.14* 1 2 น าทว่มทัง้พืน้ท่ี 
 ต.หลงัสวน 6 ม.1*-ม.6* 1 1  

 เทศบาลเมือง
หลงัสวน 

8 ม.1* - ม.8* 3 4 
(เป็นปราชญ์ 1 คน) 

พท.ปลายน า้ ทว่มทกุ
พืน้ท่ี 

รวม 25 30  
หมายเหตุ: 1. ข้อมูลหมู่ บ้านที่ประสบอุทกภัยบ่อย เป็นข้อมูลจากส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน า้ภาคใต้ ฝ่ังตะวันออก   

(ไมมี่เคร่ืองหมาย) 
 2 *เป็นข้อมลูจากการสนทนากลุม่ระหวา่งการส ารวจพืน้ที่ ** เป็นข้อมลูจากกรมทรัพยากรธรณี 
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ตารางที่ 4.7 ชุมชนเป้าหมายและนักวิจัยทรัพยากรน า้ชุมชน ซึ่งได้รับการคัดเลือกระหว่างกิจกรรม
ปฐมนิเทศโครงการ 

พืน้ที่ ลุ่มน า้ อบต./เทศบาล ชุมชนเป้าหมาย ประชาชน ผู้แทนส่วนท้องถิ่น 
ต้นน า้ ปากทรง 

 
บ้านสะพานสอง ม. 6 

 
นายสริุนทร์ เช่ืองช้าง 
ผู้ใหญ่บ้าน ม.6 
โทร. 084-745-5149 

- 

 เทศบาลต าบล 
พะโต๊ะ 

ชมุชนบ้านควนดอกไม้ คณุสนุีย์  รัตนภกัดี 
ประธานชมุชนวดัควนดอกไม้ 
โทร. 089-213-8410 

 

 พะโต๊ะ บ้านปากเลข ม. 9 นายชลอ  ยงัหตัถี 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  ม.9 
โทร. 087-266-6892 

นายสรุชยั สนิพกุ 
รองปลดั อบต. พะโต๊ะ 
โทร. 086-2789001 

กลางน า้ 
 

พระรักษ์ 
 

บ้านในโหมง ม. 5 
 

นายสนุนัท์  ศกัดิ์แสง 
สมาชิกสภา อบต. ม.5 
โทร. 080-695-8600 

นายกิจจา  พฒันบตุร 
นกัพฒันาชมุชน 
โทร. 083-365-9293 

  บ้านพนูสขุ  ม. 6 
 

นายทวี  ศรีกลุ 
สมาชิกสภา อบต ม.6 
โทร.087-889-8410 

- 

  บ้านจ าปยุ   ม. 9 
 

นายสมเดช  รอดบญุมา 
สมาชิกสภา อบต ม.9 
โทร. 084-838-5639 

- 

 ปังหวาน บ้านคลองนนู ม. 4 นายพิทกัษ์  สวสัดี  
 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.4 
โทร. 081-080-4674 

นายสมยศ อินเล้ง 
รองนายก อบต. 
โทร. 081-088-1123 

 หาดยาย บ้านเช่ียวหญ้า ม. 2 นายยงยศ  เสอืรุ่ง  
ผู้ใหญ่บ้าน  ม.2 
โทร. 083-107-8853 

นางสาวธญัธร  เพชรโสม 
นกัพฒันาชมุชน 
โทร. 083-635-6244 

  บ้านแหลมปาย ม. 6 
 

นายจกัรกฤษณ์ ศกัดิ์มณี 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.6 
โทร. 089-289-0088 

- 

  บ้านวงัพรหม ม. 7 
 

นายมาโนช   อ้นมจัฉา  
ผู้ใหญ่บ้าน  ม.7   
083-968-3452 

- 
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  บ้านพรรณราย ม. 12 

 
นายประยงค์ เสนีย์ยทุธ 
ผู้ใหญ่บ้าน ม.12 
โทร. 081-088-9206 

- 

  บ้านห้วยทรายขาว ม. 13 นายเลก็ บตุรเวช 
ผู้ใหญ่บ้าน ม.13 
โทร. 081-078-1322 

- 

 นาขา บ้านห้วยเหมือง ม. 13 
 

นายประจวบ กิม้ซิว้ 
ผู้ใหญ่บ้าน ม.13 
โทร. 085-782-7660 

นายสนัติ  จ าเริญสขุ 
เลขานกุารนายก อบต. 
โทร. 089-073-9562 

ปลายน า้ แหลมทราย 
 

บ้านทบัยอ  ม. 1 
 

นายบญุยืน  เพชรกลุ 
สมาชิกสภา อบต. ม.1 
โทร. 081-084-8479 

นายโสภณ  คงบญุมี 
รองนายก อบต. 
โทร. 089-872-6957 

  บ้านแหลมทราย ม. 11 
 

นายไพฑรูย์ อินทวาส 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  ม.11 
โทร. 089-723-4699 

- 

 บางมะพร้าว บ้านหวัเขาทา่กอ ม. 6 
 

นายวสนัต์ ทองประเสริฐ 
ผู้ใหญ่บ้าน ม.6 
โทร. 083-550-7175 

น.ส. สนุิสา ขนัสมาน 
ปลดั อบต. 
โทร. 081-396-3847 

  บ้านน า้ตก ม. 9 
 

นายอดุมศกัดิ์ พนูสวสัดิ์ 
สมาชิกสภา อบต. หมู ่9 

 

 ทา่มะพลา 
 

บ้านทา่สะท้อน ม. 2 นายสทุธิพนัธ์ สวุรรณบณัฑิต 
สมาชิก อบต.  ม.2 
น.ส.เครือวลัย์ สงัข์ชะนา 
ข้าราชการบ านาญ 
โทร. 085-795-5569 

นายปรีชา ภูส่วุรรณ 
ผู้ช่วยกองช่างฯ 
081-958-9818 
 

 บ้านควน 
 

บ้านหวัหมาดม. 5 
 

นายไพบลูย์  นุ้ยพิน 
สภาองค์กรชมุชน  ม.5 
โทร. 086-274-5341 

นายไพศาล  มีสมบตัิ 
ปลดั อบต. 
โทร. 083-541-2748 

  บ้านทบัวงั ม. 16 
 

นายนิพนธ์  ฤทธิชยั 
สภาองค์กรชมุชน  ม.16 
โทร. 083-395-7247 

 

 นาพญา บ้านทุง่ใน  ม. 8 
 

นายมานิจ  พวงบปุผา 
สมาชิก อบต.  ม.8 

ส.อ.ปัญญา เจียะสถิต 
ปลดั อบต. 
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   โทร. 089-970-2108 โทร. 089-875-5425 
  บ้านคลองราง ม. 14 

 
สมาชิก อบต.  ม.8 
นายนิตย์  จนัทร์พรหม 
ผู้ใหญ่บ้าน  ม.14 
โทร. 089-288-4383 

- 

 วงัตะกอ 
 

บ้านวงัตะกอ ม. 1 
 

นายอนชุา เตียพานิช 
อาสาสมคัรชมุชน  ม.1 
โทร. 086-120-8623 

พจอ.พยงุศกัดิ์ พรหมพิชยั 
เ จ้ า ห น้ า ที่ ป้ อ ง กั น แล ะ
บรรเทาสาธารณภยั 
โทร. 084-878-2385 

  บ้านหินช้างศรี ม. 13 
 

นางสนุิสา เหลก็ทอง 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู ่13 
โทร. 086-474-2277 

- 

 บางน า้จืด 
 

บ้านหนองไก่ปิง้ ม. 8 
 

นายโสภณ  มีแก้ว  
ผู้ใหญ่บ้าน ม.8 
โทร. 084-839-7807 

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

  บ้านน า้ลอด ม. 12 
 

นายมงคล พฒัน์ทอง 
สมาชิก อบต. ม.12 
โทร. 087-898-4603 

- 

 เทศบาลต าบล
ปากน า้หลงัสวน 

 

บ้านทุง่ลา่ง ม. 6 
 

นายพินิจ เตียวเชียง 
รองประธาน อปพร. ม.6 
โทร. 089-908-8270 

จอ.ยทุธภมูิ บญุยงั 
จนท.ป้องกันและบรรเทา 
สาธารณถยั 
โทร. 089-867-5738 

 เทศบาลเมืองหลงั
สวน 

 

ชมุชนนากรอก 
 

จ าเริญ  เพชรปังหวาน 
ประธานชมุชน  ม.2 
โทร. 089-972-7990 

นายอดลุย์  บญุญแพทย์ 
หน.ฝ่ายสว่นงานช่าง 
โทร. 087-978-8059 

  ชมุชนถนนแมน่ า้หลงัสวน 
 

นายพลูศกัดิ์  สบืศกัดิ์ 
ประธานชมุชน 
โทร. 080-693-6969 

นายสมชาย  ส าเภาอินทร์ 
หน.ป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภยั 
โทร. 081-891-7323 

  ชมุชนพะเนียด นางวฒันา เพ็งทะลงุ ประธาน 
โทร.081-079-0556 

 

ที่ปรึกษาในพืน้ที่: นายไพบลูย์      อกัษรน า  หน.ส านกังานเทศบาล  โทร. 083-172-2991 
  นายสรรเพชญ   องัคณานวุงศ์ นกับริหารงานสวสัดิการฯ โทร.  081-891-7323 
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4.4 ข้อมูลชุมชน 

4.4.1 ข้อมูลบริบทชุมชน 

จากสภาพพืน้ท่ีของลุ่มน า้หลังสวน ท่ีจ าแนกเป็นพืน้ท่ีต้นน า้  กลางน า้  ปลายน า้  โดยใช้
เกณฑ์ระดบัความสงูของพืน้ท่ีเป็นเกณฑ์ในการจ าแนกนัน้ (มญัชีรรัตน์ เอกศกัดิ์สิริ, 2555; โครงการการ
จดัการความรู้ด้านพลงังานไฟฟ้าในพืน้ท่ีภาคใต้, 2554; อบต.พะโต๊ะ, 2555; กรมการพฒันาชมุชน, 2554; 
และข้อมลูจากการสมัภาษณ์ ปลดั อบต.พะโต๊ะ, เม่ือ 19 ก.ย. 2555) มีข้อมลูบริบทชมุชน เก่ียวกบัสภาพ
พืน้ท่ีของชมุชนเป้าหมาย ดงันี ้

4.4.1.1 พืน้ทีต้่นน า้ 

ชุมชนต้นน า้เป้าหมาย ประกอบด้วย 2 หมู่บ้าน 1 ชุมชน ในพืน้ท่ี ใน ต.ปากทรง 1 
หมู่บ้าน ได้แก่  บ้านสะพาน 2 ม. 6 อยู่ในเขต ต.พะโต๊ะได้แก่ บ้านปากเลข ม. 9 (อยู่ในเขต อบต.พะโต๊ะ) 
และชมุชนบ้านควนดอกไม้ (อยูใ่นเขตเทศบาลพะโต๊ะ) 

1) ลกัษณะทัว่ไปทางกายภาพ 

พืน้ท่ีต้นน า้ ทัง้ 3 ชุมชนเป็นพืน้ท่ีอยู่ในเขต อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร สภาพพืน้ท่ีโดยทัว่ไป 
เป็นภูเขาสูงชัน เป็นพืน้ท่ีท่ีมีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ ลักษณะภูมิประเทศของพืน้ท่ีต้นน า้ เป็นพืน้ท่ีท่ีได้รับ
อิทธิพลจากมรสุม 2 ด้าน คือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ จะพัดมาประมาณ พ.ค. - ก.ย. ส่วนลมมรสุม
ตะวนัออกเฉียงเหนือพดัอยู่ในช่วง ต.ค. - เม.ย.  ส่งผลให้เกิดฝนตกหนาแน่นในช่วงเวลาดงักล่าว ฝนจะตก
ชกุประมาณ 7 เดือน (พ.ค. - พ.ย.) น า้ฝนท่ีตกลงมาจะไหลลงสู่ทะเลอ่าวไทยบริเวณ อ.หลงัสวน   สภาพ
พืน้ท่ีชมุชนเป้าหมาย บางสว่นจะอยูใ่นเขตป่าสงวนแห่งชาติ 2 แห่ง ได้แก่ ป่าสงวนแห่งชาติพะโต๊ะ และป่า
สงวนแห่งชาติละแม  ท าให้สภาพพืน้ท่ียากตอ่การพฒันา นอกจากนีส้ภาพพืน้ท่ียงัเป็นภูเขาสลบักบัท่ีราบ
ขนาดเล็กเชิงเขา มีล าธารสัน้ๆไหลจากภูเขา ผ่านท่ีราบขนาดเล็ก ไหลลงแม่น า้หลงัสวน  โดยเร่ิมต้นตัง้แต ่
ต.ปากทรง พะโต๊ะ พระรักษ์ และปังหวาน แล้วกลายเป็นแม่น า้หลงัสวน ไหลผ่านภูมิประเทศ ท่ีเป็นภูเขา
สลบัซบัซ้อนของป่าพะโต๊ะ เข้าสูพื่น้ท่ีราบขัน้บนัได และท่ีราบลอนลกูคล่ืน ลกัษณะพิเศษของพืน้ท่ีป่าใน อ. 
พะโต๊ะ คือ จะมีแม่น า้สายเล็ก ๆ นบัร้อยสายไหลมาตามซอกเขา และรวมตวักันเป็นสายใหญ่ ไหลลงสู่
พืน้ท่ีลุ่มเบือ้งล่าง กลายเป็นแม่น า้หลงัสวน ลกัษณะโดดเดน่ของป่าใน อ.พะโต๊ะอีกอย่างคือ มีน า้ตกนบั
ร้อยแห่ง มีสตัว์ป่าและพนัธุ์พืชมากมาย มีความอุดมสมบรูณ์สูง  ความส าคญัของต้นน า้พะโต๊ะ คือ เป็น
แหล่งต้นน า้ เป็นแหล่งพนัธุ์พืชและสตัว์ป่า เช่น กล้วยไม้ป่า 100 กว่าชนิด เป็นแหล่งอาหารและสมนุไพร 
เป็นแหล่งท่องเท่ียว มีน า้ตก/ดอกบวัผุด(มญัชีรรัตน์ 2555) และมีคณุคา่ทางความเช่ือได้แก่ พิธีกรรมไหว้
สวน บชูาสายน า้ 
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จากสภาพทัว่ไปของชุมชนต้นน า้ดงักล่าวแสดงให้เห็นว่า เป็นชมุชนท่ีตัง้อยู่บนภูเขา 
ท่ีเป็นแหลง่ต้นน า้  ได้รับอิทธิพลจากลมมรสมุท าให้เกิดฝนตกหนกัตามช่วงเวลา และเป็นพืน้ท่ีท่ีเป็นป่าต้น
น า้บางส่วนอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติท่ีอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติประเภทป่าไม้ เป็นแหล่ง
อาหาร และมีคณุคา่ทางวฒันธรรมความเช่ือ ซึง่เป็นทนุทางสงัคมท่ีต้องอนรัุกษ์ 

2) ความเป็นมาของชมุชน 

ชมุชนท่ีอยู่บริเวณพืน้ท่ีต้นน า้อาจกล่าวได้ว่า เป็นชมุชนใหม่ ประชาชนได้ตัง้รกราก

มาประมาณ 40  50 ปี  แตเ่ดมิประชาชนเร่ิมเข้ามาท าเหมืองแร่ดีบกุ เพ่ือน าไปขายท่ี จ.ระนอง ประชาชน
กลุ่มแรกๆ ท่ีอพยพเข้ามาตัง้รกราก มาจาก เกาะสมุย จ. สุราษฎร์ธานี การท าเหมืองแร่ได้ด าเนินการมา
ตัง้แตปี่ 2500 ถึง ปี 2530 เม่ือหมดสมัปทานเหมืองแร่ คนงานเหมืองแร่ และชาวบ้านท่ีอาศยัอยู่บริ เวณ อ.

พะโต๊ะ  ได้มีการบุกรุก  แผ้วถางป่า ท าไร่และท าสวนกาแฟมาก ดงันัน้ในช่วงปี 2528  2531 จึงเป็น
ช่วงเวลาท่ีมีการบุกรุก แผ้วถางป่า เพ่ือท าสวนกาแฟมากท่ีสุด การป้องกันและปราบปรามของเจ้าหน้าท่ี
เป็นไปด้วยความยากล าบาก เพราะการสญัจรไปมาต้องใช้ม้า และเดินเท้า    ในปี 2535 กรมป่าไม้จึงได้
จดัตัง้หนว่ยปรับปรุงต้นน า้พะโต๊ะ หรือปัจจบุนัเรียกวา่ หนว่ยอนรัุกษ์และจดัการต้นน า้พะโต๊ะ ท าให้เกิดการ
จดัระบบการอนุรักษ์และการจดัการพืน้ท่ีต้นน า้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ ต่อมาในปี 2539 รัฐบาลได้
จดัตัง้ อบต.พะโต๊ะ และ ปากทรง เพ่ือรับผิดชอบการพฒันาในพืน้ท่ี มีการน าไฟฟ้าเข้ามาในชุมชน ท าให้
ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการด ารงชีวิตมากขึน้  ส่งผลให้ชมุชนเร่ิมมีโทรศพัท์สาธารณะใช้ในปี
ถดัมา  

ในปัจจุบนัสภาพพืน้ท่ีของชุมชนต้นน า้มีเส้นทางคมนาคมท่ีใช้สญัจรสะดวกมากขึน้ 

กลา่วคือ มีเส้นทางหลวงหมายเลข 4006 ราชกรูด  หลงัสวน เป็นเส้นทางลาดยางเช่ือมระหว่าง จ.ชมุพร 
และ จ.ระนอง  ประชาชนจะใช้รถยนต์เป็นพาหนะในการเดินทาง แต่ในช่วงฤดูน า้หลาก ถนนซึ่งเช่ือม
ระหว่างชมุชนกบัเส้นทางสายหลกัมกัถกูน า้ท่วม เส้นทางถกูตดัขาดไม่สามารถใช้ถนนในการคมนาคมได้ 
ประชาชนจ าเป็นต้องใช้แพเป็นพาหนะ เพื่อเดนิทางผา่นบริเวณท่ีเกิดน า้ทว่มขงัออกไปภายนอก 

3) ประชากร 

ประชาชนในพืน้ท่ีต้นน า้ส่วนใหญ่ย้ายถ่ินฐานมาจากหลายจังหวัดในภาคใต้ (เช่น  
จ. สรุาษฎร์ธานี และระนอง เป็นต้น) รวมถึงประชาชนในอ าเภออ่ืนๆ (อาทิ อ. เมือง หลงัสวน และ ทุ่งตะโก 
เป็นต้น) นอกจากนีใ้นปัจจุบนัยังมีประชาชนจาก จ.สุรินทร์ บุรีรัมย์ นครพนม เลย และ หนองบัวล าภ ู
อพยพมาอยูด้่วย 

ตารางท่ี 4.8 แสดงจ านวนครัวเรือน และประชากรของชมุชนเป้าหมายในพืน้ท่ีต้นน า้ 
จากการส ารวจชุมชนพบว่า บ้านสะพานสอง ม. 6 ต.ปากทรง มีจ านวนครัวเรือนทัง้สิน้  281 ครัวเรือน มี
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ประชากรทัง้หมด  914  คน  เป็นผู้ชาย 464  คน  และผู้หญิง 450 คน  ส่วนบ้านปากเลข ม.9 ต.พะโต๊ะ มี 
143 ครัวเรือน มีจ านวนประชากรทัง้สิน้ 436 คน  เป็นผู้ชาย 222  คน  และผู้หญิง 214 คน  ส่วนชมุชนวดั
ควนดอกไม้ พบว่า มีจ านวนทัง้สิน้  88 ครัวเรือน มีประชากรทัง้สิน้  235 คน  เป็นผู้ชาย 115  คน  และ
ผู้หญิง 120 คน (ข้อมลูจากนางสนีุย์ รัตนสนีุย์ ประธานชมุชนฯ) 

ตารางท่ี 4.8 จ านวนครัวเรือน และประชากรของชุมชนเป้าหมายในพืน้ท่ีต้นน า้ 

 

หมู่บ้าน 
 

จ านวนครัวเรือน 
จ านวนประชากร 

ชาย หญิง รวม 
ม.6 บ้านสะพานสอง  280 464 450 914 
ม.9 บ้านปากเลข  143 222 214 436 
ม.4 และ ม.5 ชมุชนวดัควนดอกไม้  88 115 120 235 

รวม 511 801 784 1,585 
 
นอกจากประชาชนท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนราษฎร์อย่างเป็นทางการแล้วดงักล่าวแล้ว ยงั

พบว่ามีประชากรแฝงซึ่งเป็นแรงงานชาวพม่า รับจ้างท าสวนในชุมชนอีกเป็นจ านวนมาก แรงงานเหล่านี ้
ปลกูเพิงพกัอาศยัชัว่คราวบริเวณสวนท่ีวา่งเปลา่ 

4) สภาพเศรษฐกิจชมุชน 

ภายหลงัจากหมดสมัปทานการท าเหมืองดีบกุประมาณ ปี 2530  ประชาชนได้มีการ
บุกรุกป่าไม้ เพ่ือปลูกพืชสวนประเภทไม้ผลและท านา การบุกรุกท าลายป่าเร่ิมลดน้อยลงในช่วงตัง้แต่ ปี 
2536 เป็นต้นมา การบุกรุกป่าในช่วงเวลาดงักล่าวข้างต้นท าให้อาชีพท าสวนผลไม้และอาชีพท านา เป็น
อาชีพของประชาชนส่วนใหญ่ในพืน้ท่ีต้นน า้ อย่างไรก็ตามในปี 2540 พายุซีต้าได้พดัพาเอาดินเลนมาทบั
ถมในทุ่งนาเป็นจ านวนมาก ส่งผลให้ไม่สามารถประกอบอาชีพท านาตอ่ไปได้  ชาวนาในพืน้ท่ีส่วนใหญ่จึง
หนัมาปลกูปาล์มน า้มนักนัมากขึน้  จนกระทัง่กือบไม่มีชาวนาในเขตพืน้ท่ีพะโต๊ะ (ข้อมลูจากการสมัภาษณ์
นางสนีุย์ รัตนภกัดี ระหวา่งการออกภาคสนาม) 

ปัจจุบนันีอ้าชีพท่ีส าคญัของชุมชนในเขต อ. พะโต๊ะ คือ อาชีพท าสวน  ผลผลิตทาง
การเกษตรท่ีส าคญัของ อ. พะโต๊ะ (อ าเภอดอทคอม, 2556) ได้แก่ กาแฟ ปาล์มน า้มนั  ยางพารา และไม้ผล 
เชน่ ทเุรียน มงัคดุ และกล้วยเล็บมือนาง เป็นต้น  

จากข้อมูล จปฐ. ปี 2554 พบว่าในพืน้ท่ีบ้านปากเลข ม. 9 ต.พะโต๊ะ ประชาชนจะมี
อาชีพท าสวน มากท่ีสุด 182 ราย เช่นเดียวกับประชาชนท่ีบ้านสะพานสอง 281 ราย โดยมีรายได้รวมทัง้
หมู่บ้าน ประมาณ 7.2 และ 8.7 ล้านบาท ตามล าดบั รองลงมาคืออาชีพรับจ้างทัว่ไป ซึ่งเท่ากับ 37 ราย 
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และ 35 ราย ตามล าดบั  มีรายได้เฉล่ียประมาณ 6.1 ล้านบาท และ 3.9 ล้านบาท ตามล าดบั เม่ือพิจารณา
ในระดบัครัวเรือน พบวา่ท่ีบ้านปากเลข ส่วนใหญ่จะมีอาชีพท าสวนปาล์มน า้มนั  มีรายได้ประมาณ 6 หม่ืน
บาทตอ่ปี ตอ่ครัวเรือน นอกจากนีย้งัมีอาชีพเสริมคือ การให้บริการล่องแพในแม่น า้หลงัสวน โดยส่วนใหญ่

จะนิยมล่องแพระหว่างเดือน ม.ค.  มี.ค. ของทกุปี เช่นเดียวกับประชาชนท่ีบ้านสะพานสอง (มญัชีรรัตน์ 
เอกศกัดิ์สิริ, 2555) ต.ปากทรง ซึ่งส่วนใหญ่มีอาชีพท าสวนปาล์มน า้มนั และการท่องเท่ียวเดินป่า ส่วนท่ี
ชมุชนวดัควนดอกไม้  ประชาชนเกือบทัง้ชมุชนจะมีอาชีพท าสวนปาล์มเชน่เดียวกนั  มีข้อสงัเกตจากการท า
การเกษตรของประชาชน ท่ีบ้านสะพานสอง ต.ปากทรง พบว่า การท าสวนปาล์มน า้มัน ซึ่งเป็นพืชเชิงเด่ียว
ในชุมชน บนพืน้ท่ีท่ีลาดชันมากๆ ท าให้มีการชะล้างหน้าดินและมีการพังทะลายสูง ขาดการอนุรักษ์
ทรัพยากรดิน น า้ และ สิ่งแวดล้อม เพราะใช้ยาฆ่าหญ้า และยาฆ่าแมลง จ านวนมาก ตลอดจนใช้ปุ๋ ยเคมี
จ านวนมากทกุครัวเรือน  

จากข้อมลูดงักล่าวแสดงให้เห็นว่า  ประชาชนส่วนใหญ่ในพืน้ท่ีต้นน า้มีอาชีพท าสวน
ปาล์มน า้มนั  และรับจ้าง รวมทัง้มีอาชีพเสริมเป็นมคัคเุทศก์น าเท่ียวเชิงอนรัุกษ์ เป็นรายได้เสริมในครัวเรือน  
และมีข้อสงัเกตเก่ียวกับพฤติกรรมการท าสวนปาล์มน า้มนัของประชาชนว่า การปลูกปาล์มน า้มนัโดยไม่
ค านึงถึงความลาดชนั  อาจส่งผลตอ่การชะล้างพงัทลายของดิน  และการใช้สารเคมีในการเพาะปลูกมาก
ท าให้เกิดผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อม 

5) เทศกาลท่ีส าคญั (อ าเภอดอทคอม, 2556) 

(1) แลหมอกปก ขึน้เขาพ่อตาจีนจอดท่ีความสูง 930 ม. ยืนบนสันคาบสมุทรดู
ทะเลสองฝ่ัง  ยามเช้าสัมผัสทะเลหมอก  โดยมีภูเขาสลับซับซ้อนเป็นเกาะแก่ง  ท่ีธรรมชาติบรรจง
สร้าง เปล่ียนรูปไปไมเ่ว้นแตล่ะวนั แม้แตใ่นเมืองก็สมัผสับรรยากาศนีไ้ด้ทกุยามเช้า 

สถานท่ี: บ้านในจนู และทกุม.บ้าน/ชมุชนในเขตพะโต๊ะ 

ชว่งเวลา: ทัง้ปี 

(2) ท่องเท่ียวเชิงอนรัุกษ์ ชมดอกบวัผดุ (Rafflesia kemi meijer) หรือดอกไม้ดิน
ท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก เป็นกาฝากซึง่เกาะกินน า้เลีย้งจากรากไม้ของวา่นป่า (ยา่นไก่ต้ม)  

สถานท่ี  หนว่ยอนรัุกษ์และจดัการต้นน า้พะโต๊ะ   

ชว่งเวลา  ทัง้ปี 

(3) ปิดทอง และสรงน า้พระพทุธบาทจ าลองเก่าแก่ 

สถานท่ี วดัควนดอกไม้ เทศบาลต.พะโต๊ะ   

ชว่งเวลา  13  15 เม.ย. ของทกุปี 
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(4) เทศกาลงานล่องแพ สายน า้แห่งพะโต๊ะ สายน า้แห่งคลองพะโต๊ะ ต้นก าเนิด
ลุม่น า้หลงัสวน เป็นสายน า้ท่ีสะอาดบริสทุธ์ิและเหมาะกบัการลอ่งแพ 

สถานท่ี เส้นทางล่องแพเร่ิมต้นตัง้แต่จุดปล่อยแพท่ีบ้านในหยาน(ม.6)  
ต. พะโต๊ะ ห่างจากท่ีว่าการ อ. พะโต๊ะ ประมาณ 13 กม. ล่องผ่านลงมาพกัท่ีจุดมาลินล่องแพซึ่งเป็นผู้
ให้บริการล่องแพ และพักรับประทานอาหาร จากนัน้จะล่องแพผ่านป่าไม้นานาพรรณ จนถึงจุดหมาย
ปลายทางท่ีทา่น า้ เทศบาล ต. พะโต๊ะ และตลาดพะโต๊ะ 

ชว่งเวลา เสาร์ - อาทิตย์ท่ี 2 ใน ก.พ. ของทกุปี ใกล้เคียงกบัวนัวาเลนไทน์ 

(5) เทศกาลเปิดเมืองกินฟรีเป็นกิจกรรมหนึง่ในงานเทศกาลล่องแพพะโต๊ะ ซึ่งจดั
ในชว่งเย็นตัง้แตเ่วลา 17.30 น. เป็นต้นไป เทศกาลฯ จดัแสดงซุ้มอาหารพืน้บ้านและพืน้เมือง ซึ่งแสดงออก
ถึงเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมของแตล่ะม.บ้าน/ชมุชนใน อ. พะโต๊ะ สู่สู่สายตานกัท่องเท่ียว และเปิดโอกาส
ให้กบันกัทอ่งเท่ียวได้ลิม้รสอาหารท่ีจดัแสดงฟรี 

สถาน ท่ี  ริมถนนสายวัฒนธรรมของ  อ .  พะ โ ต๊ะ  ตลอดสาย  ยาว
กว่า 1.5 กม. ซึ่งเป็นถนนหัวใจของ อ. พะโต๊ะ ท่ีต้อนรับนักท่องเท่ียวทัง้ชาวไทยและชาวต่างประเทศ 
จ านวนกวา่ 10,000 คน เป็นประจ าทกุปี  

ช่วงเวลา เสาร์-อาทิตย์ ท่ี 2 ในเดือน ก.พ. ของทกุปี ตรงกบัเทศกาลงานล่อง
แพ 

6) วฒันธรรมประเพณีของชมุชน (มญัชีรรัตน์ เอกศกัดิส์ิริ, 2555) 

(1) พิธีการไหว้สวน   เป็นพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ ให้ปกปักรักษาสวนให้ได้
ผลผลิตท่ีดี และสร้างขวัญก าลังใจให้แก่ชาวสวน ประเพณีนีจ้ัดทุกปี หลังจากเก็บเก่ียวผลผลิตทาง
การเกษตรเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตามแต่ละบ้านจะท าพิธีไม่ตรงกัน ขึน้อยู่กับระยะเวลาการเก็บเก่ียว
ผลผลิตของแตล่ะสวน สวนไหนเก็บเก่ียวผลผลิตเสร็จก่อน ก็จดัพิธีก่อน  

(2) เทศกาลบุญเดือน 10 และประเพณีรับ-ส่งตายาย  เป็นเทศกาลท าบุญอทุิศ
ส่วนกุศลไปให้กบับรรพบรุุษ จดัท าในช่วงเดือน 10 (ปฏิทินจนัทรคติ)ของทกุปี ลูกหลานของบรรพบรุุษผู้
ลว่งลบัจะร่วมกนัท าพิธีท่ีวดั มีการสวดมนต์สง่วิญญาณบรรพบรุุษ ซึง่มาจากปรโลก  

(3) วนัรับตายาย - วนัส่งตายาย วนัรับตายาย (ตรงกบัวนัแรม 1 ค ่า เดือน 10) 
วนัส่งตายาย (ตรงกบัวนัแรม 15 ค ่า เดือน 10) เป็นพิธีแผ่ส่วนบญุส่วนกศุลให้กบับรรพบรุุษ ลกูหลานต้อง
น าขนมท่ีจดัท าอยา่งประณีต และจดัหาเคร่ืองสงัฆทานไปถวายพระ เช่น ขนมต้ม ขนมเทียน ขนมหวัแหวน 
ขนมพอง เป็นต้น บ้านเรือนท่ีเป็นญาตกินั มกัมารวมตวักนัท าขนม และหอ่ขนมท่ีบ้านเดียวกนั 



โครงการศกึษาวิจยัและพฒันาวิถีชีวิตและบทบาทของชมุชนในพืน้ที่วิกฤติอทุกภยั บทที่ 4 
กรณีศกึษาลุม่น า้ภาคใต้ พืน้ที่ศกึษา 
 

สถาบนัวิจยัและให้ค าปรึกษาแหง่มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 88 
G:\แกไ้ขรายงายวิจัยหลงัสวน_3_15 ต.ค. 56\6.บทท่ี 4 พ้ืนท่ีศึกษา.doc 

 

เทศกาลอ่ืนๆ เช่น วนัสงกรานต์ เข้าพรรษา ออกพรรษา ลอยกระทง เป็นต้น จะมีพิธี
คล้ายกับพิธีท่ีจัดในภาคกลาง  นอกจากนีช้าวบ้านส่วนใหญ่ด าเนินชีวิต โดยใช้หลกัการเรียนรู้ร่วมกัน 
แลกเปล่ียนความรู้ระหว่างกัน สืบทอดภูมิ ปัญญาและวัฒนธรรม และยึดหลักธรรมค าสอนของ
พระพทุธศาสนา ในการปฏิบตัตินให้เป็นคนดี  

จากงานเทศกาลของท้องถ่ิน  วฒันธรรมในชมุชนดงักล่าว  แสดงให้เห็นถึง วิถีชิวิตท่ี
สัมพันธ์กับสายน า้ และความผูกพันในระบบเครือญาติของประชาชนในชุมชน ซึ่งสะท้อนถึงความเป็น
ปึกแผ่นของชมุชน ท่ีจะมาร่วมมือกันท ากิจกรรมในวนัส าคญัของชมุชนและท้องถ่ิน อนัเป็นพืน้ฐานในการ
สร้างความร่วมมือกนั ท ากิจกรรมการแก้ไขปัญหาอทุกภยัของชมุชนได้ตอ่ไป 

4.4.1.2 พืน้ทีก่ลางน า้ 

ชุมชนกลางน า้เป้าหมาย ประกอบด้วย  10 หมู่บ้าน  ได้แก่ บ้านในโหมง ม. 5 บ้าน
พนูสขุ ม. 6 และบ้านจ าปยุ หม ู8 ต.พระรักษ์ อ.พะโต๊ะ บ้านคลองนนู ม. 4 ต.ปังหวาน อ.พะโต๊ะ  บ้านเช่ียว
หญ้า ม. 2 บ้านแหลมปาย ม. 6 บ้านวงัพรหม ม. 7 บ้านพรรณราย ม. 12 และบ้านห้วยทรายขาว ต.หาด
ยาย อ.หลงัสวน และบ้านห้วยเหมือง ม. 13 ต.นาขา อ.พะโต๊ะ 

1) ลกัษณะทัว่ไปทางกายภาพ 

พืน้ท่ีกลางน า้ตัง้อยู่ในเขต อ. พะโต๊ะ และหลังสวน สภาพพืน้ท่ีประกอบด้วยพืน้ท่ี
ภเูขาสงูชนั ในเขต ต.พระรักษ์ ปังหวาน อ.พะโต๊ะ และ ต.นาขา รวมถึงบางพืน้ท่ีใน ต.หาดยาย อ.หลงัสวน 
และท่ีราบลุ่มแม่น า้ใน ต. หาดหาย พืน้ท่ีกลางน า้เป็นพืน้ท่ีท่ีได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม 2 ด้าน คือ ลม

มรสมุตะวนัตกเฉียงใต้ ซึง่พดัอยูใ่นชว่ง พ.ค.  ก.ย. และลมมรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือ ซึ่งพดัผ่านระหว่าง 
ต.ค. - เม.ย. เช่นเดียวกบัพืน้ท่ีต้นน า้ ส่งผลให้เกิดฝนตกหนาแน่นในช่วงเวลาดงักล่าว โดยทัว่ไปฝนจะตก

ชกุประมาณ 7 เดือน (พ.ค.  พ.ย.) น า้ฝนท่ีตกในพืน้ท่ีภูเขาสงูชนัจะไหลผ่านซอกเขารวมตวัเป็นล าธาร
หรือล าคลองสาขาแล้วไหลลงสู่แม่น า้หลังสวน เพ่ือไหลออกทะเลอ่าวไทยบริเวณปากน า้หลังสวน ส่วน
บริเวณท่ีราบลุม่ริมแมน่ า้หลงัสวน สภาพพืน้ท่ีมีลกัษณะเป็นท่ีราบลุม่ ในฤดนู า้หลากน า้จากแม่น า้หลงัสวน
จะไหลเข้าทว่มเตม็พืน้ท่ี  

จากสภาพภูมิประเทศของพืน้ท่ีกลางน า้ดงักล่าวแสดงให้เห็นว่า ชมุชนในพืน้ท่ีกลาง
น า้ โดยสว่นใหญ่มีสภาพพืน้ท่ีเป็นภูเขาสงูชนัลาดเอียงลงสู่แม่น า้หลงัสวน ดงันัน้ในฤดฝูนหรือฤดนู า้หลาก 

ชมุชนส่วนใหญ่จะได้รับความเดือนร้อนจากปัญหาน า้ท่วมฉับพลนั ท่วมนานประมาณ 2  3 ชม. ซึ่งการ
เกิดน า้ท่วมฉับพลัน ส่งผลให้เกิดปัญหาดินถล่มตามมา ส่วนพืน้ท่ีบริเวณท่ีราบลุ่มริมแม่น า้ จะประสบ
ปัญหาน า้ทว่มขงัเป็นเวลา 2  3 วนั โดยทว่มสงูประมาณ 2  3 ม. 

2) ความเป็นมาของชมุชน 
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ชุมชนในพืน้ท่ีกลางน า้ เป็นชุมชนท่ีมีทัง้ชุมชนตัง้ใหม่ ซึ่งมีประชาชนอพยพมาจาก
จงัหวดัอ่ืนๆ ทัง้จากภาคใต้ และภาคอีสาน มาตัง้รกรากท ามาหากินในพืน้ท่ี ต.พระรักษ์ และ ปังหวาน อ.
พะโต๊ะ สว่นพืน้ท่ีใน ต. หาดยาย และ นาขา ประชาชนสว่นใหญ่เป็นคนดัง้เดิม ซึ่งอยู่อาศยัและท ามาหากิน
ในท่ีนีม้าตัง้แตบ่รรพบรุุษ 

การคมนาคมในอดีตใช้การเดินเท้าเป็นส่วนใหญ่ส าหรับการเดินทางระยะสัน้ แต่ถ้า
เป็นการเดนิทางไกลก็มีการใช้สตัว์พาหนะ (เช่น ม้า ววั เป็นต้น) บ้าง นอกจากนีช้าวบ้านในลุ่มน า้หลงัสวน
ยงัมีการใช้แพเป็นพาหนะในการเดินทางทางน า้อีกด้วย ในปัจจุบนัชาวบ้านใช้ทางหลวงหมายเลข 4006 
ราชกรูด - หลังสวน เป็นเส้นทางหลักในการเดินทางสัญจร ในแต่ละหมู่บ้านจะมีถนนดาดคอนกรีต 
ถนนลาดยาง หรือถนนลกูรัง ส าหรับใช้เดนิทางสญัจรภายใน และระหวา่งหมูบ้่าน 

3) ประชากร 

ตารางท่ี 4.9 แสดงจ านวนครัวเรือน และประชากรของชมุชนเป้าหมายในพืน้ท่ีกลาง
น า้ พบว่า บ้านในโหมง ม. 5 ต.พระรักษ์ มีจ านวนครัวเรือนทัง้สิน้ 305 ครัวเรือน มีประชากรทัง้หมด 628 
คน เป็นชาย 347 คน หญิง 281 คน บ้านวงัพรหม ม. 7 มีจ านวนครัวเรือนทัง้สิน้ 135 ครัวเรือน มีประชากร
ทัง้สิน้ 394 คน เป็นชาย 202 เป็นหญิง 192 คน บ้านพรรณราย ม. 12 มีจ านวนครัวเรือนทัง้สิน้ 97 
ครัวเรือน มีประชากรทัง้สิน้ 358 คน เป็นชาย 174 คน หญิง 184 คน บ้านห้วยเหมือง ม. 13 มีจ านวน
ครัวเรือนทัง้สิน้ 1,300 ครัวเรือน มีจ านวนประชากรทัง้สิน้ 1,300 คน เป็นชาย 640 คน หญิง 660 คน 

ตารางท่ี 4.9 จ านวนครัวเรือน และประชากรของชุมชนเป้าหมายในพืน้ท่ีกลางน า้ 

 

หมู่บ้าน 
 

จ านวนครัวเรือน 
จ านวนประชากร 

ชาย หญิง รวม 
บ้านในโหมง ม.5 302 347 281 628 
บ้านวงัพรหม ม.7 135 202 192 394 
บ้านพรรณราย ม.12 97 174 184 358 
บ้านห้วยเหมือง ม.13 1,300 640 660 1,300 

รวม 1,834 1,360 1,317 2,680 
 

4) สภาพเศรษฐกิจชมุชน 

ประชาชนส่วนใหญ่ในพืน้ท่ีกลางน า้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลกั โดย
พืชท่ีนิยมปลูก ได้แก่ พืชเชิงเด่ียว (อาทิ ยางพารา และ ปาล์มน า้มนั เป็นต้น) ไม้ผลต่าง ๆ (เช่น ทุเรียน 
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มงัคดุ เงาะ ลองกอง เป็นต้น) ข้าว และ พืชไร่  ส่วนอาชีพเสริมคือ ค้าขาย และปลกูผกัสวนครัว นอกจากนี ้
ยงัมีประชาชนสว่นหนึง่ท่ีประกอบอาชีพรับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ และอาชีพรับจ้างทัว่ไป 

จากการส ารวจข้อมูลชุมชนโดยใช้แบบส ารวจข้อมูลพืน้ฐานชุมชนของโครงการฯ 
พบว่า บ้านในโหมง ม.5 ต.พระรักษ์ ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท าสวนเป็นหลัก ได้แก่ สวน
ยางพารา สวนปาล์มน า้มนั จ านวน 305 ครัวเรือน มีรายได้เฉล่ียตอ่ปีประมาณครัวเรือนละ 70,000 บาท 
บ้านวงัพรหม ม.7 ต.พระรักษ์ ประชาชนส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพท าสวนยางพาราและสวนปาล์มน า้มนั มี
รายได้เฉล่ียตอ่ปี ประมาณ ครัวเรือนละ 20,000 บาท ซึ่งน้อยมากเม่ือเทียบกับหมู่บ้านอ่ืนๆในพืน้ท่ี บ้าน
พรรณราย ม.12 ต.พระรักษ์ ประชาชนสว่นใหญ่ประกอบอาชีพท าสวนเป็นอาชีพหลกั จ านวน 80 ครัวเรือน 
มีรายได้เฉล่ียต่อปีประมาณครัวเรือนละ 60,000 บาท บ้านห้วยเหมือง ม.13 ต.นาขา ประชาชนส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพท าสวนเป็นหลกั จ านวน 501 ครัวเรือน มีรายได้เฉล่ียต่อปีประมาณครัวเรือนละ 120,000 
บาท 

จากข้อมลูสภาพเศรษฐกิจชุมชนข้างต้นแสดงให้เห็นว่า อาชีพหลกัของประชาชนใน
เขตกลางน า้ส่วนใหญ่ (สวนยาง และสวนปาล์มน า้มนั) ได้ส่งผลกระทบตอ่ปัญหาอทุกภัย เหมือนกับกรณี
ของพืน้ท่ีต้นน า้ กล่าวคือ ประชาชนได้ท าการเพาะปลกูพืชเชิงเด่ียวซึ่งไม่มีรากแก้วเหล่านี ้โดยไม่ค านึงถึง
ความลาดชนัของพืน้ท่ี ท าให้ขาดต้นไม้ท่ีจะท าหน้าท่ีดดูซบัน า้ และพยุงหน้าดินไว้ เม่ือเกิดฝนตกหนกัใน
พืน้ท่ี สง่ผลให้ปัญหาน า้ทว่มฉบัพลนั น า้ป่าไหลหลาก และดนิถลม่ในพืน้ท่ี รุนแรงขึน้ 

5) เทศกาลท่ีส าคญั (เทกกิง้ไทย, 2556) 

(1) ประเพณีแข่งเรือยาว ในแต่ละปีมีประเพณีแข่งเรือยาว 3 ครัง้ คือ 1) 
ประเพณีแข่งเรือยาวท่ีหลงัสวน ใน ต.ค. 2) ประเพณีแข่งเรือยาวท่ีคลองเหนก ใน พ.ย. และ 3) ประเพณี
แข่งเรือยาวท่ีพะโต๊ะ ใน ธ.ค. ประเพณีแข่งเรือยาวท่ีหลงัสวนเป็นเทศกาลท่ีส าคญัระดบัประเทศ จดักนัมา
ยาวนานกว่า 100 ปี ทกุคนในท้องถ่ินมีส่วนร่วมในการจดังานอย่างแข็งขนั และเป็นเทศกาลท่ีเป็นความ
ภาคภมูิใจของชาวหลงัสวนทกุคน 

(2) เท่ียวสวนผลไม้เก่าแก่ แลทเุรียน 200 ปี ชมต้นทเุรียนพืน้บ้านอายมุากกว่า 
200 ปี ยงัคงออกผลให้ทาน สมัผสัธรรมชาตริิมน า้หลงัสวน เยือนพืน้ท่ีชมุชนดัง้เดมิ  

(3) วิ่งมินิมาราธอนขึน้น า้ตกคลองเงิน ชมป่าไผ่สองข้างทาง ดงว่านค้างคาวด า 
ไตโ่ขดหินชมน า้ตกคลองเงิน ท่ีสอดแทรกตวัอยูใ่นซอกผา มีน า้ตกไหลตลอดทัง้ปี  

(4) ถือศีล กินเจ แหเ่จ้า ขอพรท่ีศาลเจ้าเท่ียนหง่วนเก้ง ต.ปังหวาน 

(5) ประเพณี ปิดเมือง กินฟรี - ลอ่งแพ ในเดือน ก.พ.  
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6) วฒันธรรมประเพณีของชมุชน 

วฒันธรรมประเพณีในพืน้ท่ีกลางน า้ส่วนใหญ่เหมือนกันกับของภาคอ่ืนๆ (เช่น เช่น 
วนัสงกรานต์ เข้าพรรษา ออกพรรษา ลอยกระทง เป็นต้น) เน่ืองจากมีการอพยพของคนจากจังหวดัอ่ืนๆเข้า
มาในพืน้ท่ี ดงัได้กลา่วมาแล้วข้างต้น อยา่งไรก็ตามประเพณีวฒันธรรมท่ีส าคญัของภาคใต้ในพืน้ท่ีกลางน า้
ได้แก่ คือ ประเพณีสารทเดือนสิบ  และประเพณีแขง่เรือ 

(1) ประเพณีสารทเดือนสิบ(วิกิมีเดีย, 2556) เป็นการท าบญุอทุิศส่วนกศุล ให้แก่
ดวงวิญญาณของบรรพบุรุษและญาติท่ีล่วงลับไปแล้ว โดยอยู่บนพืน้ฐานความเช่ือว่า ดวงวิญญาณ
เหล่านัน้ได้รับการปล่อยตวัมาจากนรกท่ีถูกจองจ าอยู่ ในวนัแรม 1 ค ่า เดือน 10 เพ่ือมาขอส่วนบุญจาก
ลกูหลานญาติพ่ีน้อง และกลบัไปยงันรก ในวนัแรม 15 ค ่า เดือน 10 ดงันัน้เพ่ือเป็นการแสดงความกตญัญู
กตเวทีต่อบรรพบุรุษและญาติผู้ ล่วงลบั ลูกหลานจึงเตรียมการท าบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณ
บรรพบรุุษและญาติท่ีล่วงลบั ตามประเพณีสารทเดือน 10 ระหว่างวนัแรม 1 ค ่า และ แรม 15 ค ่า เดือน 10 
ของทกุปี แตว่นัท่ีมกันิยมท าบญุกนัมากคือ วนัแรม 13  15 ค ่า เดือน 10 ซึง่สว่นใหญ่ตรงกบัเดือนก.ย. 

(2) ประเพณีแข่งเรือยาว จดัขึน้เป็นประจ าทกุปี ตามท่ีกล่าวไว้แล้วในเทศกาลท่ี
ส าคญั เพราะชมุชนสว่นใหญ่ในพืน้ท่ีกลางน า้ตัง้อยูใ่กล้แมน่ า้หลงัสวน จงึมีวิถีชีวิตเก่ียวพนักบัสายน า้ 

จากข้อมูลเทศกาลท่ีส าคญั และประเพณีวฒันธรรมของชุมชนเป้าหมายในบริเวณ
กลางน า้ดงักล่าวแสดงให้เห็นว่า วิถีชีวิตของประชาชนในบริเวณกลางน า้เหมือนกันกับทางต้นน า้ คือ มี
ความเก่ียวพันกับน า้อย่างใกล้ชิด และมีความสมัครสมานสามัคคีในชุมชนผ่านระบบเครือญาติ ท าให้
เหมาะท่ีจะน ามาพฒันาให้เกิดการร่วมมือกนั แก้ไขปัญหาอทุกภยัของชมุชนตอ่ไป 

4.4.1.3 พืน้ทีป่ลายน า้ 

พืน้ท่ีชุมชนเป้าหมายปลายน า้ประกอบด้วย 14 หมู่บ้าน ใน ต.แหลมทราย บาง
มะพร้าว ทา่มะพลา บ้านควน นาพญา วงัตะกอ บางน า้จืด หลงัสวน และปากน า้หลงัสวน รวมกบั 3 ชมุชน 
ในเขตเทศบาลเมืองหลงัสวน ได้แก่ บ้านทบัยอ ม.1 บ้านแหลมทราย ม.11 ต. แหลมทราย บ้านหวัเขาท่า
กอ ม.6 บ้านน า้ตก ม.9 ต.บางมะพร้าว บ้านท่าสะท้อน ม.2 ต.ท่ามะพลา บ้านหวัหมาด ม.5 บ้านทบัวงั ม.
16 ต.บ้านควน บ้านวงัตะกอ ม.1 บ้านหินช้างศรี ม.13 ต.วงัตะกอ บ้านหนองไก่ปิง้ ม.8 บ้านน า้ลอด ม.12 
ต.บางน า้จืด บ้านทุ่งล่าง ม.6 ต.ปากน า้หลังสวน และ ชุมชนนากรอก ชุมชนถนนแม่น า้หลงัสวน ชุมชน
พะเนียด เทศบาลเมืองหลงัสวน 
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1) ลกัษณะทัว่ไปทางกายภาพ 

ลกัษณะภูมิประเทศมีทัง้พืน้ท่ีท่ีเป็นภูเขาสูงและท่ีราบลุ่ม ได้รับอิทธิพลจากมรสุม 2 

ด้าน เช่นเดียวกับพืน้ท่ีต้นน า้และกลางน า้ คือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (พ.ค.  ก.ย.) กับลมมรสุม

ตะวนัออกเฉียงเหนือ (ต.ค.  เม.ย.) ท าให้เกิดฝนตกหนกัในพืน้ท่ี 7 เดือน ตัง้แต่ พ.ค. ถึง พ.ย. และมี
ปริมาณน า้หลากจากภูเขาสูง ใน ต. บ้านควน ไหลมารวมตัวกันเป็นล าธารหลายสาย แล้วมาลงท่ี
คลองธัมมงั ซึ่งถือเป็นพืน้ท่ีต้นน า้อีกแห่งหนึ่งของพืน้ท่ีศกึษา คลองธัมมงัไหลมาบรรจบกับแม่น า้หลงัสวน 
ท่ีบ้านหัวเขาท่ากอ   ม.6 ต. บางมะพร้าว ส าหรับพืน้ท่ีในต าบลอ่ืน สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่ จะมี
ลกัษณะเป็นท่ีราบลุ่ม ดงันัน้เม่ือเกิดปริมาณฝนตกหนกัในพืน้ท่ี ร่วมกบัปริมาณน า้หลากในแม่น า้หลงัสวน 
และอุทกภัยในคลองธัมมงั พืน้ปลายน า้ท่ีส่วนใหญ่จึงประสบปัญหาน า้ท่วมขงั โดยเฉพาะ ต. พ้อแดง นา
พญา และบางมะพร้าว จะประสบปัญหาน า้ทว่มขงัเป็นเวลานาน 

จากสภาพภูมิประเทศของพืน้ท่ีปลายน า้ ซึ่งมีทัง้พืน้ท่ีท่ีเป็นภูเขาสงูชนัลาดเอียงลงสู่
แม่น า้หลงัสวน และท่ีราบลุ่ม ดงันัน้ปัญหาอุทกภัยจึงมีหลากหลาย ทัง้ปัญหาน า้ท่วมฉับพลนั และปัญหา
ดนิถลม่ในพืน้ท่ีเชิงเขา และปัญหาน า้ทว่มขงัเป็นเวลานานบริเวณท่ีราบลุม่ริมแมน่ า้ 

2) ความเป็นมาของชมุชน 

ชมุชนในพืน้ท่ีปลายน า้ส่วนใหญ่เป็นชมุชนดัง้เดิม ท่ีประชาชนอาศยัและท ามาหากิน 
(ท าสวนกาแฟ สวนยางพารา และสวนผลไม้) เป็นเวลานาน พืน้ท่ีบริเวณท่ีราบลุม่ริมคลองหลงัสวนมีการตัง้
บ้านเรือนอาศยักนัอยูอ่ยา่งหนาแนน่ ทัง้นีเ้พราะประชาชนสญัจร และขนสง่สินค้าทางเรือเป็นหลกัในอดีต  

การเดินทางในอดีตใช้เส้นทางคลองหลังสวน (หลังสวน - พะโต๊ะ) โดยมีแพเป็น
พาหนะ สถานีรับ-ส่งคนและสินค้าท่ีส าคญัได้แก่ บ้านหวัเขาท่ากอ ม.6 ต. บางมะพร้าว (ในอดีตมีท่าจอด
เรือโดยสาร มีกิจการเดินเรือโดยสาร และขนส่งสินค้าไปยังตลาดหลังสวน) บ้านท่าสะท้อน ม.2 ต. ท่า
มะพลา (ช่ือบ้านทา่สะท้อนมีท่ีมาจากการท่ีมีต้นสะท้อนขนาดใหญ่ 1 ต้น อยูก่ลางถนนทางลงสู่ท่าน า้) และ
บ้านวังตะกอ ม.1 ต. วังตะกอ (มีท่าเรือส าหรับขายและแลกเปล่ียนสินค้า รวมถึงเป็นท่ีจอดพักเหน่ือย 
เปรียบเหมือนตลาดน า้แหง่หนึง่ในสมยันัน้)  

ส าหรับพืน้ท่ีท่ีไม่ติดคลองหลังสวน ประชาชนใช้การเดินทางทางบกเป็นหลัก ใน
ปัจจุบนัพืน้ท่ีปลายน า้ มีถนนลาดยาง ถนนคอนกรีต เช่ือมต่อระหว่างหมู่บ้าน และภายในหมู่บ้าน ท าให้
การเดินทางสะดวกขึน้มาก โดยประชาชนส่วนใหญ่จะใช้รถจกัรยานยนต์ และรถยนต์ เป็นพาหนะในการ
เดนิทาง  

จาการส ารวจข้อมูลในสนามและการสนทนากับประชาชนในพืน้ท่ีพบว่า ถึงแม้ว่า
ถนนเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการเดินทางในปัจจบุนั อย่างไรก็ตามการก่อสร้างโดยไม่ค านึงถึงทางเดินของน า้
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หลาก ขนาดอาคารระบายน า้ (ท่อลอด และสะพาน) ท่ีเล็กเกินไป ได้กลายเป็นสาเหตุหลกั ซึ่งท าให้เกิด
ปัญหาน า้ทว่มขงัในพืน้ท่ีปลายน า้ เชน่ การก่อสร้างถนนสายเอเซีย A41 เป็นต้น 

3) ประชากร 

ประชากรในพืน้ท่ีปลายน า้บริเวณ ต.แหลมทราย บางมะพร้าว ท่ามะพลา บ้านควน 
นาพญา วงัตะกอ บางน า้จืด หลงัสวน และปากน า้หลงัสวน ส่วนใหญ่เป็นคนท่ีอยู่อาศยัในพืน้ท่ีมาตัง้แต่
บรรพบรุุษ ตอ่มาเม่ือจ านวนประชากรเพิ่มมากขึน้ ก็มีการขยายหมู่บ้าน/ชมุชนเพิ่มขึน้ และบางส่วนอพยพ
ไปอยู่ในพืน้ท่ีภูเขาหรือพืน้ท่ีลาดชนั เพ่ือจบัจองพืน้ท่ีท าการเกษตร ในระยะแรกมกัจะท าสวนกาแฟ ตอ่มา
ได้เปล่ียนมาท าสวนยางพารา สวนผลไม้ ในปัจจุบนัประชาชนส่วนใหญ่หนัมาปลูกปาล์มน า้มันเพิ่มขึน้ 
ตามการสง่เสริมการปลกูปาล์มน า้มนัของภาครัฐ 

ตารางที่  4.10 แสดงจ านวนครัวเรือน และประชากรของชุมชนเป้าหมายในพืน้ท่ี
ปลายน า้ จากการส ารวจชุมชนพบว่า บ้านหัวเขาท่ากอ ม.6 มีจ านวนครัวเรือนทัง้สิน้ 78 ครัวเรือน มี
ประชากร 308 คน เพศชาย 158 คน เพศหญิง 150 คน บ้านน า้ตก ม.9 มีจ านวนครัวเรือนทัง้สิน้ 98 
ครัวเรือน มีประชากรทัง้หมด 354 คน เป็นชาย 174 คน หญิง 180 คน บ้านท่าสะท้อน ม.2 มีจ านวน
ครัวเรือนทัง้สิน้ 88 ครัวเรือน มีประชากร 272 คน เป็นชาย 126 คน หญิง 146 คน บ้านทับวัง ม.16 มี
จ านวนครัวเรือนทัง้สิน้ 100 ครัวเรือน มีประชากรทัง้หมด 1,032 คน เพศชาย 541 คน เพศหญิง 491 คน 
บ้านทุ่งใน ม.8 มีจ านวนครัวเรือนทัง้สิน้ 144 ครัวเรือน มีประชากรทัง้หมด 477 คน เพศชาย 226 คน เพศ
หญิง 251 คน บ้านคลองราง ม.14 มีจ านวนครัวเรือนทัง้สิน้ 42 ครัวเรือน มีประชากรทัง้หมด 95 คน เพศ
ชาย 46 คน เพศหญิง 49 คน บ้านวงัตะกอ ม.1 มีจ านวนครัวเรือนทัง้สิน้ 23 ครัวเรือน มีประชากรทัง้หมด 
79 คน เพศชาย 40 คน เพศหญิง 39 คน บ้านหินช้างศรี ม.13 มีจ านวนครัวเรือนทัง้สิน้ 209 ครัวเรือน มี
ประชากรทัง้หมด 549 คน เพศชาย 272 คน เพศหญิง 277 คน บ้านหนองไก่ปิง้ มีจ านวนครัวเรือนทัง้สิน้ 
186 ครัวเรือน มีประชากรทัง้หมด 662 คน เพศชาย 331 คน เพศหญิง 331 คน บ้านน า้ลอด ม.12 มี
จ านวนครัวเรือนทัง้สิน้ 137 ครัวเรือน มีประชากรทัง้หมด 473 คน เพศชาย 251 คน เพศหญิง 227 คน 
บ้านทุง่ลา่ง ม.6 มีจ านวนครัวเรือนทัง้สิน้ 138 ครัวเรือน มีประชากรทัง้หมด 418 คน เพศชาย 200 คน เพศ
หญิง 218 คน  ชมุชนนากรอก มีจ านวนครัวเรือนทัง้สิน้ 83 ครัวเรือน มีประชากรทัง้หมด 243 คน เพศชาย 
116 คน เพศหญิง 127 คน  ชมุชนถนนแม่น า้หลงัสวน มีจ านวนครัวเรือนทัง้สิน้ 161 ครัวเรือน มีประชากร
ทัง้หมด 413 คน เพศชาย 195 คน เพศหญิง 218 คน ชุมชนพะเนียด มีจ านวนครัวเรือนทัง้สิน้ 195 
ครัวเรือน มีประชากรทัง้หมด 591 คน เพศชาย 338 คน เพศหญิง 253 คน 
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ตารางท่ี 4.10 จ านวนครัวเรือน และประชากรของชุมชนเป้าหมายในพืน้ท่ีปลายน า้ 

หมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน 
จ านวนประชากร 

ชาย หญิง รวม 
บ้านหวัเขาทา่กอ ม. 6 78 158 150 308 
บ้านน า้ตก ม. 9 98 174 180 354 
บ้านทา่สะท้อน ม. 2 88 126 146 272 
บ้านทบัวงั ม. 16 100 541 491 1,032 
บ้านทุง่ใน ม. 8 144 226 251 477 
บ้านคลองราง ม. 14 42 46 49 95 
บ้านวงัตะกอ ม. 1 23 40 38 79 
บ้านหินช้างศรี ม. 13 209 272 277 549 
บ้านหนองไก่ปิง้ ม. 8 186 331 331 662 
บ้านน า้ลอด ม. 12 137 251 227 473 
บ้านทุง่ลา่ง ม. 6 138 200 218 418 
ชมุชนนากรอก 83 116 127 243 
ชมุชนถนนแมน่ า้หลงัสวน 161 195 218 413 
ชมุชนพะเนียด 195 338 253 591 

รวม 1,682 3,014 2,956 5,966 
 

4) สภาพเศรษฐกิจชมุชน 

ประชาชนส่วนใหญ่ในพืน้ท่ีปลายน า้ประกอบอาชีพท าสวนเป็นอาชีพหลกั โดยพืชท่ี
นิยมปลูก ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน า้มัน และไม้ผลต่าง ๆ เช่น ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง เป็ นต้น 
เน่ืองจากพืน้ท่ีปลายน า้มีลกัษณะเป็นชมุชนกึ่งชมุชนเมือง ท าให้มีประชาชนสว่นหนึ่งประกอบอาชีพค้าขาย 
ประกอบอาชีพสว่นตวั เป็นลกูจ้างภาคธุรกิจ หรือประกอบอาชีพรับราชการหรือรัฐวิสาหกิจเป็นจ านวนมาก
พอสมควร ส าหรับประชาชนท่ีอาศยัในบริเวณริมแม่หลงัสวนหรือชายฝ่ังทะเล มกัประกอบอาชีพเลีย้งปลา
ในกระชงั และประมงชายฝ่ัง 

จากการส ารวจข้อมูลชุมชนโดยใช้แบบส ารวจข้อมูลพืน้ฐานชุมชนของโครงการฯ 
พบว่า บ้านหวัเขาท่ากอ ม.6 ประชาชนส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพท าการเกษตร ได้แก่ ท าสวนผลไม้ เลีย้ง
ปลาในกระชงั ประมงชายฝ่ัง รับจ้างทัว่ไปและค้าขาย บ้านน า้ตก ม.9 ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
ท าการเกษตร ได้แก่ ท าสวนยางพารา สวนปาล์มน า้มัน โดยมีรายได้เฉล่ียต่อปี ประมาณ 80,000 บาท 
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รองลงมาคือ ประกอบธุรกิจส่วนตวั มีรายได้เฉล่ียต่อปีประมาณ 100,000 บาท ส่วนอาชีพอ่ืน ๆ ได้แก่ รับ
ราชการ/รัฐวิสาหกิจ ค้าขายหรือท าธุรกิจส่วนตวั เป็นต้น บ้านท่าสะท้อน ม.2 ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพท าสวน มีรายได้เฉล่ียประมาณ 70,000 บาทต่อปี รองลงมาคือ อาชีพรับจ้างทัว่ไป มีรายได้เฉล่ีย
ประมาณ 50,000 บาทตอ่ปี อาชีพอ่ืน ๆ ได้แก่ ค้าขาย หรือท าธุรกิจส่วนตวั และรับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 
เป็นต้น บ้านทับวงั ม16 ประชาชนส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพท าสวนยางพารา สวนปาล์มน า้มนั และสวน
ผลไม้ มีรายได้เฉล่ียตอ่ปีประมาณ 60,000 บาท บ้านทุ่งใน ม.8 ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท าสวน
ปาล์มน า้มนั มีรายได้เฉล่ียต่อปีประมาณ 195,000 บาท รองลงมาคือ เลีย้งสตัว์ รับจ้างทัว่ไป รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ และค้าขายหรือประกอบธุรกิจส่วนตวั บ้านคลองราง ม.14 ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
ท าสวน มีรายได้เฉล่ียตอ่ปี ประมาณ 25,000 บาท รองลงมาคือ อาชีพรับจ้างทัว่ไป และเป็นลกูจ้างบริษัท 
บ้านวังตะกอ ม.1 ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท าสวนผลไม้ และสวนปาล์มน า้มัน รองลงมาคือ 
รับจ้างทัว่ไปและค้าขาย  บ้านหินช้างศรี ม.13 ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท าสวน มีรายได้เฉล่ียตอ่
ปีประมาณ 50,000 บาท บ้านหนองไก่ปิง้ ม. 8 ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท าสวนยางพารา สวน
ปาล์มน า้มนั และรับจ้างทัว่ไป ส่วนอาชีพอ่ืน ๆ ได้แก่ รับราชการและอาชีพด้านการให้บริการต่าง ๆ เช่น 
ให้บริการห้องพกั ทอ่งเท่ียว และร้านอาหาร เป็นต้น บ้านน า้ลอด ม. 12 ประชาชนส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม เช่น ท าสวนมะพร้าว สวนปาล์มน า้มัน และสวนยางพารา ประชาชนมีรายได้เฉล่ียต่อปี
ประมาณ 40,000 บาท บ้านทุ่งล่าง ม.6 ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม คือ ท าสวน และ
ประมง ชมุชนนากรอก ประชาชนสว่นใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลกั เช่น ท าสวน เลีย้งสตัว์ และ
อาชีพอ่ืน ๆ เชน่ ค้าขาย/ท าธุรกิจส่วนตวั รับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ลกูจ้างบริษัทและรับจ้างทัว่ไป เป็นต้น 
ชมุชนถนนแม่น า้หลงัสวน ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ ท าสวน เลีย้งสตัว์ รับจ้าง
ทางการเกษตร รองลงมาคือ รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ รับจ้างทัว่ไป ลูกจ้างบริษัท และค้าขายหรือท าธุรกิจ
ส่วนตัว ชุมชนเพนียด ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรรม ได้แก่ ท าสวน มีรายได้เฉล่ีย
ประมาณ 70,000 บาทต่อปี เลีย้งสัตว์ มีรายได้เฉล่ียประมาณ 50,000 บาทต่อปี รองลงมาคือ อาชีพ
ค้าขาย/ท าธุรกิจส่วนตวั มีรายได้เฉล่ียประมาณ 30,000 บาทต่อปี ส่วนอาชีพอ่ืน ๆ ได้แก่ รับราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจ และลกูจ้างบริษัท เป็นต้น  

จากข้อมูลสภาพเศรษฐกิจชุมชนข้างต้นแสดงให้เห็นว่า  ประชาชนในเขตปลายน า้
ส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมเป็นหลกั ได้แก่ ท าสวน เลีย้งสตัว์ และท าประมง รองลงมาคือ 
อาชีพค้าขายหรือท าธุรกิจสว่นตวั อาชีพรับจ้าง สว่นอาชีพอ่ืน ๆ ได้แก่ รับราชการและรัฐวิสาหกิจ  เน่ืองจาก
สภาพพืน้ท่ีปลายน า้ โดยเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองหลงัสวน สภาพชมุชนจะมีลกัษณะเป็นชมุชนกึ่งเมือง 
มีการประกอบอาชีพค้าขายและท าธุรกิจ ท าให้บางพืน้ท่ีมีการรุกล า้ล าน า้และทางระบายน า้สาธารณะ 
ส่งผลให้ในช่วงหน้าฝนไม่สามารถระบายออกจากพืน้ท่ีได้อย่างรวดเร็วและเต็มศกัยภาพ จึงเกิดปัญหาน า้
ทว่มขงัในพืน้ท่ีได้ 
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5) เทศกาลท่ีส าคญั ได้แก่ 

- ประเพณีแหพ่ระแขง่เรือยาวหลงัสวน 

- ประเพณีวนัสารทเดือนสิบ ประเพณีรับสง่ตายาย 

- เทศกาลอาหารทะเล  

- มหาสงกรานต์เทิดพระเกียรตกิรมหลวงชมุพร 

- วิ่งทะเลแหวก สูเ่กาะพิทกัษ์ 

- งานวนัผลไม้หลงัสวน 

- ประเพณีสวดกลางบ้านในวนัขึน้ปีใหม่ 

- ประเพณีชกัพระในวนัออกพรรษา 

- ประเพณีแหง่พระบกและแขง่เรือใน ต.ค. 

- ประเพณีกินเจ ใน ก.ย. 

- ประเพณีแขง่เรือไม้โตนด บ้านหนองไก่ปิง้ ม.8 

6) วฒันธรรมประเพณีของชมุชน 

วฒันธรรมประเพณีในพืน้ท่ีปลายน า้ท่ีส าคญัมีดงันีคื้อ 

(1) ประเพณีแห่พระแข่งเรือยาวหลงัสวน(กรมส่งเสริมวฒันธรรม, 2556) เป็น
งานประเพณีเก่าแก่ของ อ.หลงัสวน ซึ่งมีมานานกว่า 100 ปี ประเพณีแข่งเรือยาวนีต้ดัสินแพ้ชนะ โดยการ 
"ขึน้โขนชิงธง" แหง่เดียวในประเทศไทย จดัขึน้ในวนัแรม 1 ค ่า เดือน 11 หรือประมาณเดือนตลุาคม ของทกุ
ปี ประเพณีนีม้าจากพืน้ฐานความเช่ือท่ีว่า วนัแรม 1 ค ่า เดือน 11 เป็นวนัท่ีพระพทุธเจ้าเสด็จกลบัมาจาก
สวรรค์ชัน้ดาวดึงส์ ลงมาสู่เมืองสงักัสสะ ชมพูทวีป พุทธศาสนิกชนจึงเดินทางไปรับเสด็จทางน า้กันเป็น
จ านวนมาก และได้มีโอกาสพบปะสงัสรรค์กนั ในท่ีสดุจึงเกิดเป็นประเพณีแห่พระแข่งเรือขึน้ ในช่วงเวลา 5 
วนั ของการจงังานประเพณี มีกิจกรรมท่ีส าคญัคือ การแห่เรือพระจากวดัต่างๆ ซึ่ งได้รับการตกแต่งอย่าง
สวยงาม และการแขง่ขนัเรือยาว ขึน้โขนชิงธง ในคลองหลงัสวน ชิงโลพ่ระราชทาน ของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่วั ภมูิพลอดลุยเดช 

(2) ประเพณีสารทเดือนสิบ(วิกิมีเดีย, 2556) ดงัได้อธิบายไว้แล้วในพืน้ท่ีกลาง
น า้ 

(3) เทศกาลอาหารทะเล ปากน า้หลังสวน (ปากน า้หลังสวน, 2556ก) เป็น
กิจกรรมท่ีจดัขึน้ปีละ 2 ครัง้ คือ ในเดือน ก.พ. และ ส.ค. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนทัว่ไป ได้บริโภคอาหาร
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ทะเลปลอดสารพิษ รวมทัง้เพ่ือประชาสมัพนัธ์อาหารอร่อยของชาวปากน า้หลงัสวน กิจกรรมภายในงาน
ประกอบด้วย การออกร้านอาหารทะเล อาหารอร่อย การประกวดอาหาร มหรสพ การแสดงของเยาวชน 
และกิจกรรมร่วมสนกุอีกมาก 

(4) มหาสงกรานต์เทิดพระเกียรติกรมหลวงชมุพร (ปากน า้หลงัสวน, 2556ข) 
เป็นงานประจ าปีของชาวปากน า้หลงัสวน เพ่ือระลึกถึง "เสด็จเต่ีย" กรมหลวงชมุพร เขตอดุมศกัดิ์ และขอ
อ านาจบารมี "เสด็จเต่ีย" คุ้มครองให้ปลอดภยัก่อนออกทะเลเสมอ ในวนัสงกรานต์ ชาวปากน า้หลงัสวนจึง
พร้อมใจกันจัดงานบุญ และบวงสรวง "เสด็จเต่ีย" เป็นประจ าทุกปีจนกลายเป็นงานประเพณี  กิจกรรม
ท าบุญ ตามประเพณีไทย การรดน า้ด าหัวผู้ สูงอายุ กิจกรรมทางน า้ กิจกรรมบนชายหาด การแข่งขัน
ฟตุบอลชายหาด การประกวดก่อกองทราย "สวนศลิป์บนทรายสวย" การละเล่น และกีฬาพืน้บ้าน ตลอดทัง้
มหรสพตา่ง ๆ 

(5) วิ่งแหวกทะเล สู่เกาะพิทกัษ์(ปากน า้หลงัสวน, 2556ค) เป็นกิจกรรมการ
แขง่ขนัหลงัสวนมินิมาราธอน "หนึง่เดียวในสยาม" ซึง่สร้างความประทบัใจให้นกัวิ่งมินิมาราธอน ท่ีแตกตา่ง
จากการแข่งขนัมินิมาราธอนทัว่ไป ด้วยการ "วิ่งแหวกทะเล" จากฝ่ังหลงัสวน ข้ามไป "เกาะพิทกัษ์" ระยะ
ทางการแข่งขนั 14 km เร่ิมปล่อยตวับริเวณเรือจ าลองจกัรีนฤเบศร ปากน า้หลงัสวน ใช้เส้นทางถนนเลียบ
ชายทะเลท่ีสวยงามมาก และเข้าสู่เส้นชยับนเกาะพิทกัษ์ ซึ่งห่างจากฝ่ังประมาณ 1 กม. โดยต้องวิ่งลยุน า้
ทะเลลึกประมาณ 0.6 ม. นอกจากโปรแกรมการวิ่งซึ่งมีจดุเดน่ในการวิ่งในทะเล ประเพณีนีย้งัมีบริการทกุ
อย่างอย่างพร่ังพร้อม ตัง้แตก่่อนการแข่งขนัจนถึงวิ่งแล้วเสร็จ เช่น บริการเต็นท์ท่ีพกัก่อนการแข่งขนั และ
งานเลีย้งสังสรรค์ระหว่างนักวิ่งหลังจากวิ่งแล้วเสร็จ เป็นต้น จึงท าให้มีนกัวิ่งจากทั่วสารทิศเข้าร่วมการ
แขง่ขนัเป็นประจ าทกุปี 

(6) งานวนัผลไม้หลงัสวน(โฮเทลไดเร็ค, 2556) เป็นกิจกรรมท่ีจดัขึน้เพ่ือส่งเสริม
เผยแพร่ผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะผลไม้ของ อ.หลงัสวน กิจกรรมท่ีส าคญั คือ การประกวดผลไม้ 
ตลาดนดัผลไม้ ผลิตภณัฑ์แปรรูปจากผลไม้ เชน่ ประกวดผลไม้กวน เป็นต้น งานวนัผลไม้หลงัสวน จะจดัใน 
ต.ค. ของทกุปี 

ข้อมูลเทศกาลและประเพณีท่ีส าคญัของชมุชนปลายน า้มีความคล้ายคลึงกับชุมชน
ต้นน า้และกลางน า้ ชาวบ้านในชุมชนมีวิถีชีวิตท่ีเ ก่ียวพันกับสายน า้ ตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ให้
ความส าคัญกับระบบเครือญาติ ท าให้ชาวบ้านในชุมชนมีความรักสามัคคีกันดี พร้อมท่ีจะร่วมกันท า
กิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ชมุชนตอ่ไป 
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4.4.2 ทุนทางทรัพยากรและทุนทางสังคม 

4.4.2.1 พืน้ทีต้่นน า้ 

1) ทรัพยากรป่าไม้ (อ าเภอดอทคอม, 2556) 

ชุมชนต้นน า้ทัง้  3  ชุมชน  อยู่ ในเขต อ .  พะโต๊ะ  จ .ชุมพร  มี พื น้ ท่ี ป่าสงวน
แห่งชาติ 2 แห่ง ได้แก่ป่าสงวนแห่งชาติพะโต๊ะ และป่าสงวนแห่งชาติละแม  มีเนือ้ท่ี 925 ตร.กม. หรือ 
578,344 ไร่ และมีพืน้ท่ีอทุยานแหง่ชาตอีิก 1 แหง่ ได้แก่อทุยานแหง่ชาตหิงาว 

นอกจากนีแ้หลง่ทอ่งเท่ียวน า้ตกท่ีส าคญัได้แก่ น า้ตกเหวโหลม เหวพลหูนงั .น า้ตกจ่า
เริญ และน า้ตกเหวเตย ดอกกระโถนพระราม และดอกบวัผดุ ชึ่งเป็นดอกไม้ท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก พบมากใน
ป่าต้นน า้นี ้ดอกใหญ่ท่ีสดุท่ีเคยพบมีขนาดเส้นผา่ศนูย์กลางถึง 80 ซม. 

2) ทรัพยากรน า้ (อ าเภอดอทคอม, 2556) 

พืน้ท่ีใน อ. พะโต๊ะ เป็นต้นก าเนิดของลุ่มน า้ส าคญัได้แก่ ลุ่มน า้หลงัสวน พืน้ท่ีรับน า้นี ้
มีคลองหลงัสวนเป็นล าน า้สายหลกั ยาวประมาณ 95 กม. ไหลจาก อ. พะโต๊ะ ซึ่งเป็นพืน้ท่ีต้นน า้ไปออก
อ่าวไทย ท่ี อ. หลงัสวน นอกจากนีย้งัมีแหล่งน า้ธรรมชาติท่ีส าคญัในเขต อ .พะโต๊ะ ได้แก่ คลองสก คลอง
ทรง คลองปังหวาน และคลองแย  

คณุภาพความสะอาดของทรัพยากรน า้ในพืน้ท่ีต้นน า้ดไูด้จากหลายหมู่บ้านในพืน้ท่ี 
ปรากฏ “ตาน า้” หรือ น า้บริสทุธ์ิธรรมชาต ิซมึออกมา และถกูน าไปใช้ผลิตประปาภูเขา นอกจากนีก้ารสร้าง
ฝายบริเวณต้นน า้แบบกึ่งถาวร ท่ีใช้ต้นทุนในการก่อสร้างต ่าแต่มีความคงทนพอสมควร ซึ่งอาจเป็นของ
หนว่ยอนรัุกษ์และจดัการต้นน า้พะโต๊ะ หรือชาวบ้านก็ได้ ก็เป็นกิจกรรมหนึ่ง ซึ่งช่วยให้น า้สะอาด โดยชะลอ
น า้ เก็บกกัตะกอนดิน และแร่ธาต ุไม่ให้ไหลลงสู่ปลายน า้เร็วเกินไป เพ่ือป้องกันไม่ให้ให้ล าคลองทางด้าน
ท้ายน า้ตืน้เขิน มีน า้ใช้ในฤดูแล้ง และเป็นท่ีอยู่อาศยั ขยายพันธุ์ของสัตว์น า้จืดอันเป็นแหล่งอาหารของ
ชาวบ้าน สง่ผลให้สภาพป่าต้นน า้ยงัอดุมสมบรูณ์ (มญัชีรรัตน์ เอกศกัดิส์ิริ, 2555) 

3) สภาพทางสงัคม 

ชุมชนเป้าหมายในพืน้ท่ีต้นน า้ ทัง้สามชุมชนอยู่ในเขต อบต. 2 ชุมชน คือ บ้าน
สะพานสอง ต.ปากทรง  และบ้านปากเลข ม.9 ต.พะโต๊ะ  สว่นชมุชนวดัควนดอกไม้ประกอบด้วย 2 หมู่บ้าน
คือ ม.4 และ ม.5 อยูใ่นเขตเทศบาลต าบลพะโต๊ะ  

ชมุชนท่ีอยู่ในเขต อบต. มีลกัษณะการปกครองเป็นหมู่บ้าน มีผู้ ใหญ่บ้าน เป็นผู้ดแูล
ความสงบเรียบร้อย และมีคณะกรรมการหมู่บ้าน ท าหน้าท่ีเป็นผู้ ช่วยผู้ ใหญ่บ้าน  ส่วนพืน้ท่ีท่ีอยู่ในเขต
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เทศบาลแบ่งการปกครองเป็นชุมชน  มีประธานชุมชน ท าหน้าท่ีเสมือนผู้ ใหญ่บ้าน และมีคณะกรรมการ
ชมุชน ท าหน้าท่ีดแูลความเรียบร้อยในชมุชน  

นอกจากรูปแบบการปกครองอย่างเป็นทางการแล้ว  แตล่ะชมุชนยงัมีกลุ่มทางสงัคม 
ท าหน้าท่ีขบัเคล่ือนกิจกรรมของชมุชน ทัง้รูปแบบการท างานเป็นกลุ่มเฉพาะในชมุชน  และการท างานใน
เชิงเครือขา่ยร่วมมือกนัทัง้พืน้ท่ี กลุ่มท่ีส าคญัในพืน้ท่ีต้นน า้ได้แก่  

(1) สมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) เป็นกลุ่มท่ีท าหน้าท่ี
สนับสนุนงานสาธารณสุขในชุมชน ทัง้การเฝ้าระวังและการป้องกันในหมู่บ้าน โดยมีหน่วยงานด้าน
สาธารณสขุเป็นผู้ให้การสนบัสนนุ และสง่เสริมการด าเนินกิจกรรม 

(2) กลุม่ออมทรัพย์เพ่ือการผลิตบ้านสะพานสอง เร่ิมจดัตัง้ขึน้เม่ือปี 2539 มีสมาชิก
จ านวน  142 คน มีเงินออมสัจจะสะสมทัง้หมด 512,000 บาท กลุ่มนีเ้ป็นเครือข่ายขององค์กรพัฒนา
เอกชน ต. ปากทรง สมาชิกสามารถกู้ ยืมเงินทนุ เพ่ือไปประกอบอาชีพได้ 

(3) วิสาหกิจชมุชนชาวสวนปาล์ม  

(4) กลุม่ข้าวสาร เกิดขึน้เน่ืองจากชาวบ้านซึ่งไม่ได้ท านา ต้องซือ้ข้าวบริโภคในราคา
แพง ชาวบ้านเหลา่นีจ้งึรวมตวักนั เก็บออมเงินเป็นรายเดือน เพ่ือรวบรวมไปซือ้ข้าวสารเป็นจ านวนมาก ใน

ราคาขายส่งท่ีถกูลง (ซือ้ข้าวสารราคาขายปลีก ท่ี ต. ราชกรูด ถงัละประมาณ 410  420 บาท แตถ้่ารวม
เงินกนัแล้วน าไปซือ้ในราคาขายสง่ ราคาถงัละ 380 บาท) เม่ือได้รับข้าวสารแล้ว ต้องจ่ายเงิน เพ่ือเตรียมซือ้
ข้าวของเดือนถดัไป (บ้านสะพานสอง ต.ปากทรง) 

(5) การทอ่งเท่ียวพืน้ท่ีต้นน า้ท่ีจดัการโดยชมุชน  การท่องเท่ียวพืน้ท่ีต้นน า้ (เช่น การ
ล่องแก่งเรือยาง และเดินป่าบนเขาพ่อตามงัเคร เป็นต้น) เป็นสิ่งท่ีน่าสนใจส าหรับบุคคลท่ีต้องการสมัผสั
ความงดงามของธรรมชาตอิยา่งแท้จริง  

(6) กลุม่ธนาคารหมูบ้่านปากเลข 

 จากการด าเนินการของกลุ่มต่างๆ ทัง้ในภาวะปกติและในภาวะวิกฤติภัยธรรมชาต ิ
เช่น อทุกภยั ดิน-โคลนถล่ม เป็นต้น พบว่า ผู้น าชมุชนเข้มแข็ง ร่วมกบัประชาชนในพืน้ท่ี และประสานงาน
กบัหนว่ยงานภายนอกในระดบัพืน้ท่ีและระดบัท้องถ่ิน เพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้   

หน่วยงานในระดบัพืน้ท่ีได้แก่ หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน า้พะโต๊ะ น าโดย นาย 
พงศา ชแูนม เป็นผู้ขบัเคล่ือนกิจกรรม ตามโครงการ คนอยู ่ป่ายงั โครงการนีร้ณรงค์ สนบัสนนุ และส่งเสริม
ให้เกิดคณะกรรมการของชมุชน เพ่ือเป็นตวัแทนในการพิจารณาด าเนินกิจกรรมตา่งๆของโครงการข้างต้น 
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ภายใต้กฎกติกาของชุมชน ซึ่งตกลงร่วมกัน และเป็นประโยชน์ต่อการจดัการทรัพยากรดิน น า้ ป่าไม้ ให้
ชมุชนอยูร่่วมกบัป่าอยา่งเกือ้กลูและสมดลุ โดยใช้เวทีชาวบ้านเป็นท่ีเสนอ และพิจารณากิจกรรม  

หนว่ยงานในระดบัท้องถ่ิน เชน่ อบต. เป็นต้น โดยมี นายก อบต. เป็นผู้น า นอกจากนี ้
ยงัมีผู้น าชมุชน อ่ืนๆ อาทิ ผญ. และ กรรมการหมู่บ้าน เป็นต้น ผู้น าเหล่านีไ้ด้รับการยอมรับจากประชาชน 
และถือเป็นจุดแข็งของชุมชน ดหูัวข้อ 7.1 (ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ SWOT ในระหว่างการ
สนทนากลุม่ของนกัวิจยัทรัพยากรน า้ชมุชน สว่นต้นน า้ และกลางน า้ เม่ือ 21 ม.ค. 2556)  

ผลการศึกษาสภาพทางสงัคมของชุมชนเป้าหมายในเขตต้นน า้แสดงให้เห็นว่า ทุน
ทางสงัคมในพืน้ท่ีต้นน า้ชุมชนเข้มแข็ง ชาวบ้านมีประสบการณ์ในการขับเคล่ือนกิจกรรมของชุมชนและ
ท้องถ่ิน และผู้น าชุมชนและผู้ เก่ียวข้องท่ีมีความเข้มแข็ง รวมถึงความพร้อมของเครือข่ายและกลุ่มต่างๆ
จ านวนมาก ในการร่วมกนัท างานแก้ปัญหาของชมุชนท่ีก าลงัประสบ 

4.4.2.2 พืน้ทีก่ลางน า้ 

1) ทรัพยากรป่าไม้ 

สภาพภูมิประเทศของชุมชนในพืน้ท่ีกลางน า้เป็นภูเขาสูงชัน ซึ่งลาดเอียงลงสู่คลอง
หลงัสวน และท่ีราบลุม่แม่น า้ ทรัพยากรป่าไม่คอ่นข้างอดุมสมบรูณ์ แตใ่นบางพืน้ท่ีได้มีการบกุรุกป่าเข้าไป
แผ้วถาง เพ่ือท าสวนยางพารา และสวนปาล์มน า้มนั ซึ่งต้นไม้เหล่านีเ้ป็นพืชเชิงเด่ียวท่ีไม่มีรากแก้ว ดงันัน้
เม่ือเกิดพายฝุนในพืน้ท่ี ก็จะท าให้เกิดปัญหาดนิถลม่ได้โดยง่าย 

2) ทรัพยากรน า้ (หอมรดกไทย, 2556) 

คลองสาขาในพืน้ท่ีกลางน า้ท่ีส าคญัได้แก่ คลองพะรักษ์ คลองเหนก และคลองเงิน 
ในพืน้ท่ี ต.พระรักษ์ และคลองปังหวาน ใน ต. ปังหวาน น า้ท่าในคลองเหล่านีไ้หลลงสู่คลองหลงัสวน รวม
กบัน า้ทา่จากพะโต๊ะ แล้วไหลออกทะเลอา่วไทยท่ีปากแมน่ า้หลงัสวน 

3) สภาพทางสงัคม 

ชมุชนเป้าหมายในพืน้ท่ีกลางน า้ อยูใ่นเขตการปกครองของ 4 อบต. ได้แก่ อบต. พระ
รักษ์ ปังหวาน หาดยาย และนาขา รูปแบบการปกครองเหมือนกบัท่ีได้กล่าวไปแล้วในพืน้ท่ีต้นน า้ นอกจาก
รูปแบบการปกครองอย่างเป็นทางการแล้ว แต่ละชุมชนยงัมีกลุ่มทางสังคมท่ีส าคญั ท าหน้าท่ีขบัเคล่ือน
กิจกรรมของชมุชน ดงันีคื้อ   

(1) กลุม่แมบ้่าน 

(2) กองทนุหมูบ้่าน  

(3) กองทนุบรรเทาทกุข์  
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(4) กลุม่สตรี 

(5) กลุม่ออมทรัพย์   

(6) กลุม่ อพปร. 

เครือขา่ยนกัวิจยัทรัพยากรน า้ชมุชนได้วิเคราะห์จดุแข็งของชมุชน ในระหว่างกิจกรรม

ภาคสนามเมื่อ 21  22 ม.ค. 2556 ไว้ว่า ชมุชนมีผู้น า (นายก และ ปลดั อบต. รวมถึง ประธาน อพปร.) ท่ี
เข้มแข็ง สามารถลดผลกระทบความเดือดร้อนของประชาชนจากอทุกภยัได้เป็นอย่างดี เช่น การช่วยเหลือผู้
ประสบอุทกภัยออกมายังพืน้ท่ีปลอดภัย การแจกอาหาร และถุงยังชีพ เป็นต้น ตลอดจนท าหน้าท่ี
ประสานงานกบัหน่วยงานภายนอกท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้และฟืน้ฟูชุมชนหลงัวิกฤติการณ์
อทุกภยัได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  

จากสภาพทางสงัคมของชุมชนเป้าหมายดงักล่าวแสดงให้เห็นว่า พืน้ท่ีกลางน า้มีทุน
ทางสงัคม ในด้านการลดผลกระทบความเดือดร้อนจากภยัพิบตัิท่ีเข้มแข็ง แตย่งัขาดกลุ่มอนรัุกษ์ป่าต้นน า้ 
ซึง่จะท าให้ปัญหาอทุกภยัลดความรุนแรงลงได้ในอนาคต 

4.4.2.3 พืน้ทีป่ลายน า้ 

1) ทรัพยากรป่าไม้ 

สภาพภูมิประเทศของชุมชน ปัญหาการลดลงของป่า เน่ืองจากการบุกรุกป่าของ
ประชาชน และปัญหาดินถล่มบริเวณเชิงเขา ในพืน้ท่ีปลายน า้ มีลกัษณะและสาเหตกุารเกิด เหมือนกนักบั
ของพืน้ท่ีกลางน า้ ดงัได้อธิบายไว้ในหวัข้อท่ีแล้ว 

2) ทรัพยากรน า้ (หอมรดกไทย, 2556) 

แหล่งน า้ธรรมชาติท่ีส าคญัของพืน้ท่ีปลายน า้ได้แก่ คลองธัมมงั คลองนีมี้อิทธิพลต่อ
ปัญหาอทุกภยัในเทศบาลเมืองหลงัสวน น า้หลากของคลองธัมมงัมาจาก ต. ทบัวงั ม.16  ต. บ้านควน ซึ่งมี
สภาพพืน้ท่ีเป็นภูเขาสงูชนั และป่าไม้อดุมสมบรูณ์ ไหลมาบรรจบกบัแม่น า้หลงัสวน ท่ี ต. บางมะพร้าว ท า
ให้พืน้ท่ีปลายน า้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นท่ีราบลุ่ม ประสบปัญหาน า้ท่วมขงั โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เช่น บางพืน้ท่ีของ 
ต. นาพญา มกัประสบปัญหาน า้ทว่มขงัสงูเป็นระยะเวลานานทกุปี 

3) สภาพทางสงัคม 

ชมุชนเป้าหมายในพืน้ท่ีปลายน า้ตัง้อยู่ในเขตการปกครองของ 8 อบต. ได้แก่ อบต. 
แหลมทราย บางมะพร้าว ท่ามะพลา บ้านควน นาพญา วงัตะกอ บางน า้จืด และปากน า้หลงัสวน รูปแบบ
การปกครองดไูด้จากในพืน้ท่ีต้นน า้ กลุม่ทางสงัคมท่ีส าคญั ได้แก่ กองทนุหมูบ้่าน 

(1) กองทนุบทบาทสตรี 
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(2) SML  

(3) กลุม่แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

(4) กลุม่ออมทรัพย์   

(5) กลุม่ อพปร. 

(6) กลุม่อาสาสมคัรฝ่ายผลเรือน 

(7) กลุม่พลงัแผน่ดนิขจดัสิน้ยาเสพตดิ 

(8) กลุม่อาสาสมคัรพิทกัษ์ป่า  

(9) กลุม่ท าน า้สเปรย์ไลย่งุ โดยใช้ตะไคร้หอม  

(10) คณะกรรมการรักษาป่าชมุชน ท าหน้าท่ีออกกฎระเบียบกติกาต่างๆในการ
อนรัุกษ์ป่าชมุชน เชน่ ห้ามตดัไม้ท าลายป่าชมุชน ก่อนได้รับอนญุาตจากคณะกรรมการฯ ประชาชนต้องเข้า
ร่วมประชมุประจ าเดือน อยา่งน้อยครัวเรือนละ 1 คน ห้ามใช้สารเคมีในการจบัสตัว์น า้ เป็นต้น   

กลุม่ทางสงัคมในการลดผลกระทบจากอทุกภยัของพืน้ท่ีปลายน า้ มีครบถ้วนมากกว่า
ของพืน้ท่ีกลางน า้ เพราะมีทัง้กลุ่ม อพปร. ซึ่งมุ่งเน้นการบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า และกลุ่ม
อาสาสมคัรพิทกัษ์ป่า และคณะกรรมการรักษาป่าชุมชน ซึ่งสนใจงานอนุรักษ์และฟืน้ฟูป่า เพ่ือลดความ
รุนแรงของอทุกภยัในอนาคต  

ยิ่งกว่านัน้จุดแข็งในเร่ืองความเข้มแข็งของผู้ น า (หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง : 
นายกเทศมนตรี และนายก อบต. และกลุ่มตา่งๆท่ีเก่ียวข้อง: ผู้น ากลุ่ม อพปร.) ในยามประสบภาวะวิกฤติ
ภยัธรรมชาติ ก็ยงัเหมือนกบัของพืน้ท่ีอ่ืนๆของลุ่มน า้หลงัสวน (ดหูัวข้อ 7.1 ผลการวิเคราะห์ SWOT โดย
นกัวิจยัทรัพยากรน า้ชมุชน ในกิจกรรมภาคสนาม ระหวา่งวนัท่ี 21 - 22 ม.ค. 2556)  

ผลการศึกษาทุนทางทรัพยากรและทุนทางสังคมของพืน้ท่ีลุ่มน า้คลองหลังสวน
ทัง้หมดสรุปได้ว่า ทรัพยากรป่าไม้ในพืน้ท่ีต้นน า้พะโต๊ะยงัคอ่นข้างสมบรูณ์ แตป่่าไม้ของพืน้ท่ีกลางน า้และ
ปลายน า้ได้ถูกบุกรุกเพ่ือปลูกพืชเชิงเด่ียวบ้าง ท าให้พืน้ท่ีบริเวณนีป้ระสบปัญหาน า้ท่วมฉับพลนัและดิน
ถล่มรุนแรงเพิ่มขึน้ ในประเด็นของทรัพยากรน า้พบว่า คลองหลงัสวนเป็นคลองสายหลกั ซึ่งส่งอิทธิพลต่อ
ปัญหาอทุกภัยในพืน้ท่ีต้นน า้และกลางน า้ แตใ่นพืน้ท่ีปลายน า้จ าเป็นต้องพิจารณาคลองธัมมงัเพิ่มเติมอีก
สายหนึ่ง ยิ่งไปกว่านัน้เม่ือพิจารณาทุนทางสงัคมในพืน้ท่ีศึกษาปรากฏว่ามีความเข้มแข็ง เพราะชุมชนมี
ความกระตือรือล้นในการท ากิจกรรมกลุ่มมาก อีกทัง้ผู้น ากลุ่มมีลกัษณะเหมาะสมในยามประสบภาวะ
วิกฤตอิทุกภยั 
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บทที่ 5  

อุทกภยัในพืน้ทีศึ่กษา 

5.1 ปัญหาและสาเหตุ 

พืน้ท่ีลุ่มน า้คลองหลงัสวนประสบปัญหาอุทกภัยรุนแรงท่ีสุดในรอบ 60 ปี จากพายุซีต้า ก่อให้เกิด
ความเสียหายตอ่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพืน้ท่ีเป็นอย่างมาก (ดคูวามเสียหายจากอุทกภัยซีต้า
ในตารางที่  2.1) ยิ่งกว่านัน้ในช่วง 5 ปี ท่ีผ่านมา อุทกภัยได้เกิดขึน้ในพืน้ท่ีนีแ้ทบทุกปี กล่าวคือ เกิดในปี 
2551 และ 2553 - 2555 นอกจากนีท่ี้น่าสงัเกตเป็นอย่างยิ่งคือ อทุกภยัในปี 2555 ซึ่งเกิดในช่วงฤดรู้อน ได้
แสดงให้เห็นถึง ความแปรปรวนของปัญหาอทุกภยัในพืน้ท่ีอีกด้วย 

จากสภาพภมูิประเทศและภูมิอากาศของพืน้ท่ีลุ่มน า้คลองหลงัสวน ดงักล่าวไว้แล้วในหวัข้อ 4.2 ผล

การวิเคราะห์ข้อมูลชมุชน และผลลพัธ์การจดักิจกรรมสนาม ระหว่างวนัท่ี 21  23 ม.ค. 2556 เพ่ือให้
นกัวิจยัทรัพยากรน า้ชมุชนและคณะท่ีปรึกษาได้ร่วมกนัวิเคราะห์สภาพปัญหา สาเหตอุทุกภยั และคดัเลือก
โครงการน าร่อง ส าหรับแก้ไขป้ญหาอทุกภยัและภยัพิบตัท่ีิเก่ียวข้องอ่ืนๆ ในพืน้ท่ีต้นน า้ กลางน า้ และปลาย
น า้ ท าให้คณะท่ีปรึกษาทราบว่า สาเหตหุลกั ซึ่งท าให้พืน้ท่ีลุ่มน า้คลองหลงัสวนต้องประสบอทุกภยั ได้แก่ 
อิทธิพลของลมมรสมุ และพายโุซนร้อน และความแปรปรวนของภูมิอากาศในปัจจบุนั (ข้อมลูจากนางสนีุย์ 
รัตนภักดี ประธานชุมชนวัดควนดอกไม้ สนทนากลุ่มเม่ือวนัท่ี 18 ก.ย. 2555 และดหูัวข้อ 2.1 ประกอบ) 
อย่างไรก็ตามลกัษณะของปัญหาอทุกภยัและสาเหตจุะแตกต่างกันไป ตามพืน้ท่ีท่ีพิจารณา (ต้นน า้ กลาง
น า้ และปลายน า้) ดงันี ้

5.1.1 ต้นน า้ 

จากการลงพืน้ท่ีเพ่ือศึกษาข้อมูลพบว่า ปัญหาอุทกภัยในพืน้ท่ีส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาน า้ท่วม

ฉบัพลนั และดนิถลม่ โดยน า้จะไหลแรงมากและใช้เวลาประมาณ 2  3 ชม. ในการไหลลงสู่คลองหลงัสวน
แล้วไหลไปกลางน า้ ปลายน า้ เพ่ือออกสู่ทะเลอ่าวไทยท่ีปากน า้หลังสวน การเกิดอุทกภัยในพืน้ท่ีลุ่มน า้
คลองหลงัสวน จะเกิดทกุปี เน่ืองจากพืน้ท่ีได้รับอิทธิพลจากลมมรสมุประมาณ 9 เดือน ชมุชนบ้านปากเลข
ซึ่งมีท่ีตัง้ติดกับแม่น า้หลงัสวนมีลกัษณะเป็นท่ีราบลุ่มแอ่งกะทะจะประสบปัญหาน า้ท่วมทุกปี โดยน า้จะ
ท่วมขงัประมาณ 2 - 3 วนั ซึ่งในขณะท่ีเกิดปัญหาน า้ท่วมขงัในพืน้ท่ีนัน้ ชาวบ้านปากเลขได้รับความเดือน
ร้อนด้านการคมนาคมเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากน า้ทว่มถนนในระดบัท่ีสงูมาก รถยนต์และรถจกัรยานยนต์ไม่
สามารถวิ่งบนถนนได้ ท าให้ประชาชนท่ีอยู่ในพืน้ท่ีน า้ท่วมและพืน้ท่ีถัดไปถูกตดัขาดไม่สามารถเดินทาง
ออกไปนอกหมูบ้่านได้ แตโ่ดยทัว่ไปลกัษณะของการเกิดน า้ทว่มในพืน้ท่ีต้นน า้สว่นใหญ่จะมีลกัษณะเป็น 
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การท่วมฉับพลนั น า้ป่าไหลหลาก ใช้เวลาประมาณ 2  3 ช.ม. ปัญหาน า้ท่วมขงัมีน้อยมาก (นายสรุชยั 
สินพกุ รองปลดั อบต. พะโต๊ะ และนายชะลอ ยงัหตัถี ผช. ผญ. บ้านปากเลข ม. 9 ต. พะโต๊ะ สนทนากลุ่ม
เม่ือวนัท่ี 18 ก.ย. 2555) หรือในหมู ่2 เทศบาลเมืองพะโต๊ะ น า้จะล้นตลิ่งคลองหลงัสวน เข้าพืน้ท่ี เน่ืองจาก
พืน้ท่ีต ่ากวา่บริเวณอ่ืน 

ในปัจจบุนัน า้ป่าไหลหลากเร็วกวา่ในอดีตมาก ท าให้ทางสญัจรขาด หน้าดนิจ านวนมากถกูและชะลง
มาสูพื่น้ท่ีด้านล่าง จนในท่ีสดุตะกอนก็จะไหลลงสู่ด้านล่าง ท าให้ล าน า้ตืน้เขิน สาเหตท่ีุเป็นเช่นนีเ้พราะป่า
อนุรักษ์ต้นน า้ท่ีอดุมสมบูรณ์ถกูบกุรุกและแผ้วถาง เร่ิมตัง้แตห่มดสมัปทานเหมืองแร่ในปี 2530 เพ่ือปลูก
ยางพาราและปาล์มน า้มนัด้วยเทคโนโลยีการเกษตรสมยัใหม ่ดงัแสดงในภาพท่ี 5.1 (นายสรุชยั สินพกุ รอง
ปลดั อบต. พะโต๊ะ และนายชะลอ ยงัหตัถี ผช.ผญ.บ้านปากเลข ม. 9 ต. พะโต๊ะ สนทนากลุ่มเม่ือวนัท่ี 18 
ก.ย. 2555) 

 
ภาพที ่5.1 การปลูกปาล์มน า้มันในพืน้ทีลุ่่มน า้คลองหลงัสวน 

5.1.2 กลางน า้ 

จากการลงพืน้ท่ีเพ่ือศกึษาข้อมลูและข้อมลูจากแบบส ารวจชมุชนพบวา่ สภาพภูมิประเทศของ
พืน้ท่ีกลางน า้ มีสภาพคล้ายคลึงกบัพืน้ท่ีต้นน า้ คือ พืน้ท่ีส่วนใหญ่มีลกัษณะเป็นภูเขาสงู เป็นแหล่งต้นน า้
ของล าคลองสาขาของคลองหลงัสวน เช่น คลองปังหวาน คลองอาร์ คลองนนู ในเขต ต. พระรักษ์ และปัง
หวาน เป็นต้น รวมถึงคลองมอง ในเขต ต. นาขา มีท่ีราบลุ่มเพียงเล็กน้อยบริเวณริมคลองหลงัสวน ปัญหา
อทุกภยัในพืน้ท่ีนีจ้ึงมีลกัษณะเช่นเดียวกับในพืน้ท่ีต้นน า้ คือ เป็นปัญหาน า้ท่วมฉับพลนั น า้ป่าไหลหลาก 
(เขานมสาว) อย่างรวดเร็ว ภายในเวลาไม่เกิน 4 ช.ม. อย่างไรก็ตาม ในพืน้ทีกลางน า้มีปัญหาดินถล่ม ร่วม
ด้วยบริเวณเชิงเขาบางพืน้ท่ี เน่ืองจากน า้ไหลหลากจากภูเขาสงูในพืน้ท่ีรับน า้ ลงสู่พืน้ท่ีราบลุ่ม แล้วไหลลง
สู่คลองหลงัสวน เม่ือรวมกบัน า้ท่ีบา่มาจากทางพะโต๊ะ และฝนตกหนกัในพืน้ท่ีเกินกว่า 170 มม. มกัท าให้
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เกิดน า้ล้นตลิ่ง เข้าทว่มบริเวณท่ีราบลุม่ริมคลองหลงัสวนได้ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือน ทรัพย์สิน 
พืน้ท่ีเกษตรกรรม และ ถนน เป็นอย่างมาก ได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก ข้อมลูจากนายสธุรรม ทิพย์
มโนสิงห์ นายก อบต. ปังหวาน (สัมภาษณ์เม่ือวันท่ี 9 เม.ย. 2556) ระบุว่า ปัญหาอุทกภัยน า้ท่วมขงัใน
พืน้ท่ีกลางน า้มีน้อยมาก เฉพาะท่ี ต. หาดยาย ซึง่จะกลา่วถึงในล าดบัตอ่ไป 

พืน้ท่ี ต. หาดยาย มีทัง้พืน้ท่ีสูงและพืน้ท่ีราบลุ่มริมแม่น า้หลงัสวน สภาพปัญหาอุทกภัยใน
พืน้ท่ีประกอบไปด้วย น า้ทว่มฉบัพลนั ดนิถล่ม น า้ท่วมขงั สงู 4  5 ม. และปัญหาการกดัเซาะอย่างรุนแรง 
จนกระทัง่ท่ีดินริมคลองหลงัสวนของชาวบ้านเหลือแต่เอกสารสิทธ์ิ แต่ไม่มีท่ีดินเหลืออยู่เลย (น.ส. ธัญธร 
เพชรโสม เจ้าหน้าท่ีพฒันาชมุชน อบต. หาดยาย สนทนากลุม่เม่ือวนัท่ี 17 ก.ย. 2555) ใน ต.พระรักษ์ พืน้ท่ี
หมูท่ี่ 5 เป็นพืน้ท่ีเส่ียงอทุกภยัสงู เน่ืองจากสภาพพืน้ท่ีเป็นแอง่กระทะ มีภเูขาล้อมรอบ 

5.1.3 ปลายน า้ 

สภาพภูมิประเทศของพืน้ท่ีปลายน า้ทัง้หมด (อ. หลงัสวน) ส่วนใหญ่เป็นท่ีราบลุ่ม และท่ีราบ
ลุ่มชายฝ่ัง แต่มีพืน้ท่ีบางส่วนของ ต. บ้านควน เป็นภูเขาสูง เน่ืองจากเป็นต้นน า้ของคลองธัมมงั ซึ่งเป็น
คลองสาขาของคลองหลงัสวน สภาพปัญหาอทุกภยัในพืน้ท่ีปลายน า้ส่วนใหญ่เป็นปัญหาน า้ท่วมขงัสงูเป็น

ระยะเวลานาน เช่น ม. 14 บ้านคลองราง ต. นาพญา ท่วมนาน 3  8 วนั สงู 4  5 ม. ม. 6 และ 7 ต. นา

ขา ท่วมสงู 2  3 ม. โดยอุทกภยัส่วนใหญ่เกิดจากฝนตกหนกัในพืน้ท่ี ใช้เวลาประมาณ 2  3 วนั ในการ
ระบายลงทะเล ชมุชนนากรอก เทศบาลเมืองหลงัสวน ท่วมสงู 1  2 ม. นาน 1  7 วนั บ้านทุ่งล่าง ต าบล

ปากน า้หลงัสวน ในบางปีท่วมนานถึง 1  2 เดือน และ ต. แหลมทราย ท่วมสงู 2  3 ม. นาน 2  3 วนั 
ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาน า้ท่วมขังในพืน้ท่ี ในด้านความยากล าบากในการใช้ชีวิต 
บ้านเรือนและทรัพย์สินได้รับความเสียหาย พืน้ท่ีการเกษตรและพืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหาย 
พืน้ท่ีสาธารณะ เชน่ ถนนช ารุดเสียหาย เป็นต้น (ข้อมลูจากแบบส ารวจข้อมลูชมุชนของโครงการฯ)  

สาเหตุของอุทกภัยใน ต.บางน า้จืด น า้หลากจากพืน้ท่ีต้นน า้บริเวณ อ. พะโต๊ะ และจาก
คลองธัมมงั ฝนตกหนกัในพืน้ท่ี น า้ทะเลหนนุ อาคารก่อสร้างกีดขวางทางน า้หลากหลายแห่ง การมีท่ีดิน

แปลงใหญ่ขนาด 100  200 ไร่ และมีการกัน้คนัดินล้อมรอบท่ีดินใน ต.บางน า้จืด ซึ่งเดิมบริเวณนีเ้ป็น
เส้นทางน า้ผา่น แตเ่ม่ือมีการสร้างคนัดนิ สง่ผลให้น า้ไม่สามารถไหลตามธรรมชาติได้ จึงต้องไหลไปท่วมใน
พืน้ท่ีต ่าในบริเวณใกล้เคียง ใน ต.วังตะกอ เกิดน า้ล้นตลิ่งในช่วงฤดูน า้หลาก พืน้ท่ีเส่ียงอุทกภัย ได้แก่ 

 ม. 1  3 เม่ือเกิดอุทกภัยประชาชนส่วนใหญ่อพยพไปอยู่วัด แต่ยังมีผู้ ชายอยู่เฝ้าบ้าน นอกเหนือจาก
อทุกภยั ต าบลนีย้งัประสบภยัดนิถลม่ ท าให้พืชผลใน ม. 12 และ 13 ได้รับความเสียหาย และการรุกล า้ทาง
น า้และพืน้ท่ีแก้มลิง ปัจจยัตา่งๆเหลา่นีส้ง่ผลให้เกิดน า้ทว่มขงั เน่ืองจากน า้ระบายออกจากพืน้ท่ีไมท่นั      
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ส าหรับพืน้ท่ีท่ีมีลักษณะเป็นภูเขาสูงในต าบลบ้านควน สภาพปัญหาน า้ท่วมและสาเหตุใน
พืน้ท่ีจะมีลกัษณะเชน่เดียวกบัพืน้ท่ีต้นน า้และกลางน า้ คือ เกิดปัญหาน า้ท่วมฉับพลนั ดินถล่ม และปัญหา
การกัดเซาะ ท าให้ ทรัพย์สิน บ้านเรือน พืน้ท่ีการเกษตรและพืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหาย 
หมู่บ้านท่ีมกัประสบอุทกภัยคือ ม. 4 (บางส่วน) ม. 16 และ 17 ส่วน ม. 1 - 3 ม. 10 ม. 14 และ 15 เป็น
พืน้ท่ีชะลอน า้ ก่อนท่ีน า้ทา่จะไหลไป ต. นาพญา และพ้อแดง (นายนิพนธ์ ฤทธิชยั สส. องค์กรชมุชน ม. 16 
ต. บ้านควน สนทนากลุม่เม่ือวนัท่ี 12 ม.ค. 2556)  

สาเหตหุนึง่ของน า้ทว่มในพืน้ท่ี ต.บางมะพร้าว เน่ืองจากมีน า้เหนือบา่มาจากทาง ต. นาพญา 
และน า้ทะเลหนนุ  

สาเหตหุลกัของน า้ท่วมในพืน้ท่ี ต.นาพญา เกิดจากน า้จากคลองหลงัสวน และคลองสาขาล้น
ตลิ่ง โดยเฉพาะอยา่งยิ่งถ้าน า้จากคลองหลงัสวน และคลองสาขา (บ้านควน และละแม) ไหลมารวมกนั จะ
ท าให้เกิดอุทกภัยในระดบัรุนแรงค่อนข้างมาก สถานการณ์น า้ท่วมใน ต. นาพญา คือ จะเกิดน า้ท่วมทุก
หมูบ้่าน จะทว่มประมาณไมเ่กิน 5 วนั ยกเว้น ม. 14 จะท่วมประมาณ 14 วนั เน่ืองจากเป็นพืน้ท่ีลุ่มต ่า เม่ือ
เกิดน า้ทะเลหนนุ ท าให้น า้ไม่สามารถระบายออกได้ ตอ่เม่ือน า้ทะเลลดลง น า้จึงจะระบายออกจากพืน้ท่ีได้ 
น า้ท่ีเข้าทว่มในพืน้ท่ี ต. นาพญา เป็นน า้ท่ีไหลมาจาก ต. บ้านควน และเม่ือน า้ไหลออกจาก ต. นาพญา จะ
ไหลไปสู ่ต. พ้อแดง ตอ่ไป  

ส าหรับ ต.หาดยาย มีหมู่บ้านทัง้หมด 13 หมู่บ้าน โดย ม. 13 เกิดเหตกุารณ์ดินถล่ม ซึ่งเกิด
ครัง้แรกเม่ือปี 2554 หมู่บ้านท่ีตัง้อยู่ติดคลองหลงัสวนมีทัง้สิน้ 10 หมู่บ้าน โดยจะได้รับผลกระทบน า้ท่วม 
เม่ือน า้เอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมหมู่บ้าน ปัญหาท่ีเป็นผลเน่ืองจากน า้ท่วม คือ ความเสียหายทาง ด้านพืชผลทาง
การเกษตร  

สถานการณ์ใน ต.ท่ามะพลา เม่ือเกิดฝนตกในพืน้ท่ี ส่งผลให้น า้ระบายออกไม่ทนั เน่ืองจากมี
การก่อสร้างถนน และท่อลอดท่ีมีอยู่ไม่สามารถระบายน า้ออกได้ ส่วนอีกกรณีหนึ่ง คือ มีทัง้ฝนตกมากใน
พืน้ท่ี ประกอบกบัมีน า้ไหลมาจากทางต้นน า้ คือ พืน้ท่ีจาก ต. หาดยาย และ อ. พะโต๊ะ ส่งผลให้น า้ในพืน้ท่ี
ระบายออกไม่ทนั ส าหรับระยะเวลาท่ีเกิดอทุกภัยในพืน้ท่ี ต. ท่ามะพลา ประมาณ 2 วนั ความเสียหายท่ี
เกิดขึน้ในพืน้ท่ี คือ พืชผลทางการเกษตรเสียหาย 

ส่วน ต. แหลมทราย มีหมู่บ้านทัง้หมด 12 หมู่บ้าน เกิดปัญหาอุทกภยัเท่านัน้ แตไ่ม่มีปัญหา
ดินถล่ม จากการสงัเกตของคนในพืน้ท่ี พบว่า ถ้ามีฝนตกทัง้พืน้ท่ีต้นน า้ คือ อ. พะโต๊ะ และหลงัสวน จะท า
ให้เกิดน า้ทว่มในพืน้ท่ีแน่นอน แตห่ากว่าฝนตกเฉพาะท่ีใดท่ีหนึ่ง (อ. หลงัสวน หรือพะโต๊ะ) สถานการณ์น า้
ทว่มจะไมรุ่นแรง ปัญหาท่ีส าคญัเม่ือเกิดอทุกภยัในพืน้ท่ี คือ ตะกอนดินโคลนจะไหลมาในพืน้ท่ีด้วย เม่ือน า้
ลด ตะกอนดนิและโคลนตกค้างอยูต่ามถนน วดั และบริเวณตา่งๆ ในพืน้ท่ีเป็นจ านวนมาก 
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ส าหรับเทศบาลเมืองหลงัสวน สาเหตขุองน า้ทว่มในพืน้ท่ีเขตเทศบาล เน่ืองจากฝนตกหนกั (> 
120 มม) ในพืน้ท่ี รวมทัง้มีน า้ไหลมาทางทัง้ต้นน า้และกลางน า้ ท าให้น า้ระบายออกไปทะเลไม่ทัน 
นอกจากนัน้แล้ว ยงัมีการก่อสร้างถนนขวางทางน า้ และใส่ท่อระบายน า้ขนาดไม่เหมาะสม เช่น ถนน เพชร
เกษม (ทางหลวงหมายเลข 41) เป็นต้น และมีการสร้างศนูย์สรรพสินค้าขนาดใหญ่ท่ีขวางล าน า้เดิม ท าให้
ชุมชนบางแห่งเกิดน า้ท่วมขงันานกว่าปกติ เช่น ชุมชนนากรอก เป็นต้น เพราะเป็นพืน้ท่ีแอ่งกระทะรับน า้
จากคลองธัมมงั - แม่เล ทุ่งหนองเทา และแม่น า้หลงัสวน นอกจากยงัมีอาคารสร้างปิดช่องทางระบายน า้ 
อีกทัง้วดัเพนียดยงัได้สร้างรัว้ปิดกัน้ทางเดินของน า้อีกด้วย ท าให้เกิดปัญหาช่องทางระบายน า้แคบ ระบาย
น า้ไม่ทัน เช่น บริเวณสะพานเจ็กเม็ง หรือ ท่อลอดถนน 4134 เป็นต้น และมีการสร้างสิ่งก่อสร้างกีด
ขวางทางระบายน า้ในคลองบางย่ีโร 

5.2 การประเมนิสถานการณ์อทุกภัย 

สถานการณ์อุทกภัยในพืน้ท่ีศึกษาได้ถูกประเมิน ส าหรับบริหารจัดการอุทกภัยโดยชุมชน โดยใช้
ข้อมลูปริมาณน า้ฝน น า้ทา่ และอตัราการไหลปลอดภยัของคลองหลงัสวน ดงันี ้

5.2.1 ข้อมูลปริมาณฝนของสถานีฐาน (อ. พะโต๊ะ และหลงัสวน) 

ในการวิเคราะห์สถานการณ์อุทกภัยในพืน้ท่ี คณะท่ีปรึกษาได้พิจารณาข้อมูลปริมาณน า้ฝน 
ปริมาณน า้ท่า และระดบัน า้ท่า จากข้อมูลท่ีได้เก็บรวบรวมมา ตารางที่  5.1 และ ตารางที่  5.2 แสดง
ปริมาณน า้ฝนรวมรายเดือนท่ีสถานีวัดน า้ฝน ของ อ. หลังสวน และของ อ. พะโต๊ะ ซึ่งตัง้อยู่ ณ ท่ีว่าการ
อ าเภอ ตามล าดบั ข้อมลูฝนได้แสดงให้เห็นว่า ปริมาณฝนตกเฉล่ียท่ีอ าเภอหลงัสวนเท่ากบั 1,831 มม./ปี 
และโดยเฉล่ียแล้วปริมาณน า้ฝนในเดือน พ.ย. จะมีคา่มากท่ีสดุ คือ 394 มม. ในขณะท่ี อ. พะโต๊ะมีปริมาณ
ฝนตกเฉล่ีย 2,663 มม./ปี ซึ่งมีคา่สงูกว่าท่ีอ าเภอหลงัสวนมาก และโดยเฉล่ียแล้วท่ีอ าเภอพะโต๊ะปริมาณ
น า้ฝนในเดือน ส.ค. จะมีคา่มากท่ีสดุ ซึ่งเท่ากบั 586 มม. ส่วนปริมาณน า้ฝนท่ีอ าเภอพะโต๊ะในเดือน พ.ย. 
นัน้ มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 213 มม. เท่านัน้ ซึ่งถือว่าไม่สงู นอกจากนีย้งัเห็นได้อีกว่า พืน้ท่ีด้านต้นน า้ของลุ่มน า้
หลงัสวน ซึง่สว่นใหญ่อยูใ่น อ. พะโต๊ะ มีปริมาณฝนตกตลอดปีสงูมาก เน่ืองจากได้รับอิทธิพลจากลมมรสมุ
ทัง้จากฝ่ังอ่าวไทย และฝ่ังทะเลอนัดามนั ส่วนพืน้ท่ีบริเวณกลางน า้และปลายน า้ ซึ่งอยู่ในเขตอ าเภอหลัง
สวนมีปริมาณฝนตกตลอดปีท่ีต ่ากว่าพืน้ท่ีบริเวณต้นน า้ แต่ก็ยงัถือได้ว่ามีค่าค่อนข้างสูง และช่วงเวลาท่ี
ด้านต้นน า้ในอ าเภอพะโต๊ะมีปริมาณฝนชกุ คือชว่งเดือน มิ.ย. ถึง ก.ย. ซึ่งพบว่ามีปริมาณฝนตกเฉล่ียในแต่
ละเดือนสูงมากกว่า 300 มม. ส่วนช่วงเวลาท่ีบริเวณกลางน า้ และปลายน า้ มีปริมาณฝนชุกคือ ส.ค. ถึง 
ธ.ค. ซึง่พบวา่มีปริมาณฝนตกเฉล่ียในแตล่ะเดือนเกิน 150 มม. ขึน้ไป  

เม่ือน าข้อมูลฝนข้างต้นมาเขียนกราฟแสดงพิสัย และค่าเฉล่ียของฝนรายเดือน ดงัแสดงใน
ภาพที่  5.2 และ 5.3 จะเห็นได้ว่า ปริมาณฝนรายเดือนทัง้ 2 สถานี มีช่วงพิสัยค่อนข้างกว้างแสดงว่า
ปริมาณการตกของฝนมีความแปรปรวนสูง ท าให้ทัง้พืน้ท่ีลุ่มน า้หลงัสวนมีความเส่ียงสงู ท่ีจะเกิดอทุกภัย
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และภยัแล้ง หากไม่มีการจดัการน า้ในลุ่มน า้ท่ีดีพอ อนัเน่ืองมาจากความไม่สม ่าเสมอของปริมาณฝนท่ีตก
ในแตล่ะปี 

ตารางที ่5.1 ปริมาณฝนรวมรายเดือนเฉลี่ย  รวมถึงค่าทางสถิติ ต่างๆ ( ค่า เฉลี่ย  ค่า สูงสุด และ 
ค่าต ่าสุด) ของ อ. หลงัสวน ระหว่างปี 2525 และ 2553 

ปี 
พ.ศ. 

ปริมาณฝนรายเดือน (มิลลิเมตร) รวมฝนรายปี 
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. (มิลลิเมตร) 

2525 263.9 97.6 30.0 133.2 228.5 74.9 583.9 367.1 265.1 0.0 0.0 84.3 2,128.5 
2526 0.0 130.9 177.0 87.0 181.6 135.7 397.4 358.1 72.1 106.4 0.0 0.0 1,646.2 
2527 71.3 125.4 333.1 103.4 234.9 127.6 192.3 311.5 259.5 225.8 125.2 16.4 2,126.4 
2528 91.9 136.9 251.0 7.4 75.6 187.0 234.9 489.5 151.7 102.1 16.6 148.6 1,893.2 
2529 15.6 288.0 85.7 190.4 236.8 312.9 463.0 254.9 219.0 39.8 38.6 62.3 2,207.0 
2530 21.3 161.6 135.7 7.4 226.5 96.0 317.7 616.3 1.1 18.6 2.1 1.1 1,605.4 
2531 87.2 180.2 153.3 161.9 189.9 141.3 211.9 626.7 55.1 60.6 62.4 133.8 2,064.3 
2532 104.6 296.9 122.6 252.7 192.2 157.8 193.4 376.1 15.4 30.0 24.2 116.5 1,882.4 
2533 129.6 156.4 117.3 0.0 96.8 46.9 433.9 522.8 21.6 15.0 0.0 26.2 1,566.5 
2534 93.3 183.6 84.2 196.4 209.7 92.0 205.3 165.7 108.4 0.0 21.4 64.9 1,424.9 
2535 0.0 97.5 164.9 151.7 164.4 42.1 187.9 235.2 120.7 169.6 12.6 0.0 1,346.6 
2536 191.5 119.8 85.0 71.2 56.0 111.8 322.9 178.9 41.8 89.4 0.0 37.8 1,306.1 
2537 62.3 93.1 74.8 54.4 122.9 210.9 322.9 341.4 51.4 37.0 61.7 231.7 1,664.5 
2538 24.8 137.0 81.2 58.8 150.4 142.5 215.8 834.2 34.5 72.6 3.0 59.3 1,814.1 
2539 70.7 130.0 184.9 241.5 167.1 216.6 119.2 537.3 284.4 16.4 224.5 30.0 2,222.6 
2540 114.0 54.6 40.1 137.8 699.2 143.6 334.4 246.3 91.4 16.8 19.5 83.0 1,980.7 
2541 0.0 88.4 47.4 38.8 162.5 296.1 571.6 545.0 97.8 12.7 0.0 2.1 1,862.4 
2542 145.0 197.0 197.0 125.5 111.1 176.2 122.3 402.9 309.4 311.2 315.8 9.1 2,422.5 
2543 223.7 117.6 176.8 136.1 199.5 191.8 357.7 352.7 223.5 38.1 82.6 198.0 2,298.1 
2544 117.9 184.2 184.5 235.6 188.9 83.9 431.8 169.6 112.5 140.9 77.7 319.7 2,247.2 
2545 76.3 175.9 50.8 83.0 157.4 79.6 242.8 534.5 447.5 1.3 6.4 113.0 1,968.5 
2546 0.0 211.6 143.7 214.7 104.8 157.8 347.4 317.8 384.7 51.6 59.7 163.4 2,157.2 
2547 3.1 150.5 91.8 92.5 128.8 247.6 160.1 152.6 36.3 30.8 248.9 25.1 1,368.1 
2548 0.0 145.6 114.3 45.7 177.4 332.9 142.4 387.8 191.6 0.0 0.0 0.0 1,537.7 
2549 81.0 182.5 123.5 114.9 122.9 152.1 115.7 89.3 132.6 23.2 165.2 93.2 1,396.1 
2550 110.9 183.3 139.3 241.3 77.6 69.2 440.3 349.6 56.1 15.0 0.0 81.0 1,763.6 
2551 149.9 138.1 95.6 146.1 78.6 43.2 147.7 732.1 16.2 68.5 54.5 85.3 1,755.8 
2552 215.8 159.9 101.2 150.2 48.0 138.3 112.9 310.9 225.3 36.6 0.0 47.8 1,546.9 
2553 0.0 166.2 48.7 63.9 235.9 94.9 203.2 626.2 318.1 62.9 0.0 78.4 1,898.4 
สูงสุด 263.9 296.9 333.1 252.7 699.2 332.9 583.9 834.2 447.5 311.2 315.8 319.7 2422.5 
ต ่าสุด 0.0 54.6 30.0 0.0 48.0 42.1 112.9 89.3 1.1 0.0 0.0 0.0 1306.1 
เฉลี่ย 85.0 154.8 125.4 122.2 173.3 148.4 280.4 394.2 149.8 61.8 56.0 79.7 1831.1 
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ตารางที ่5.2 ปริมาณฝนรวมรายเดือนเฉลี่ย  รวมถึงค่าทางสถิติ ต่างๆ ( ค่า เฉลี่ย  ค่า สูงสุด และ 
ค่าต ่าสุด) ของ อ. พะโต๊ะ ระหว่างปี 2525 และ 2548 

ปี 
พ.ศ. 

ปริมาณฝนรายเดือน (มิลลิเมตร) รวมฝนรายปี 

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. (มิลลิเมตร) 

2525 105.8 116.7 173.8 604.8 726.4 518.1 176.1 172.9 47.9 0.8 0.0 38.9 2,682.2 
2526 2.3 259.8 280.6 187.8 245.7 378.1 258.8 243.7 13.3 21.6 0.0 23.4 1,915.1 
2527 121.3 243.3 752.9 257.3 916.0 252.3 286.2 118.4 141.7 55.0 11.8 14.6 3,170.8 
2528 89.1 119.4 683.7 135.4 509.8 282.1 155.4 265.1 49.3 68.2 15.0 103.6 2,476.1 
2529 57.2 697.0 394.2 486.9 809.8 578.6 239.1 251.9 108.7 8.0 4.7 4.6 3,640.7 
2530 0.9 121.8 582.4 103.4 548.7 181.3 310.6 234.3 60.0 10.4 0.7 0.6 2,155.1 
2531 115.7 304.9 422.0 483.0 186.1 537.9 428.0 509.0 6.1 32.3 10.9 16.8 3,052.7 
2532 84.0 704.3 393.2 344.3 719.8 355.9 257.0 179.1 8.5 41.4 4.3 75.5 3,167.3 
2533 72.1 237.2 484.6 232.0 551.6 351.7 440.7 207.5 46.1 23.1 0.0 6.7 2,653.3 
2534 106.3 147.3 209.5 700.7 713.2 423.4 157.5 58.7 98.1 6.1 21.9 5.4 2,648.1 
2535 70.0 119.4 364.7 242.7 852.2 330.1 307.9 140.3 26.4 61.6 22.1 8.7 2,546.1 
2536 108.0 202.6 171.1 507.5 267.5 288.4 271.5 133.2 92.2 4.4 0.0 0.0 2,046.4 
2537 28.1 422.2 99.5 499.7 770.2 606.2 98.8 483.2 22.5 0.0 29.4 201.7 3,261.5 
2538 32.7 8.4 191.8 300.8 508.1 585.3 193.4 576.7 9.8 13.1 0.0 58.3 2,478.4 
2539 178.1 224.9 169.7 603.5 361.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 45.0 0.0 1,582.6 
2540 0.0 246.2 242.4 522.1 1148.6 255.0 212.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,627.0 
2541 7.2 179.5 194.0 163.0 176.8 359.8 579.8 324.9 59.9 0.0 0.0 0.0 2,044.9 
2542 486.3 228.7 464.0 706.3 255.7 299.5 363.5 255.1 155.5 115.2 123.4 115.0 3,568.2 
2543 227.3 546.0 515.7 300.9 531.3 329.1 380.6 364.7 87.5 20.2 31.4 179.5 3,514.2 
2544 109.8 679.9 812.6 444.0 957.7 147.0 123.5 69.6 131.0 158.7 66.0 218.2 3,918.0 
2545 29.2 141.4 265.3 436.2 625.9 308.2 113.7 103.9 94.1 10.1 0.0 65.0 2,193.0 
2546 33.3 311.1 180.6 210.3 363.8 383.5 249.7 230.6 101.0 7.4 25.9 90.6 2,187.8 
2547 97.0 187.3 355.4 200.4 957.7 241.3 132.8 69.5 0.0 0.0 7.0 28.1 2,276.5 
2548 51.0 194.8 310.3 595.4 361.7 231.8 163.5 114.4 57.2 0.0 0.0 33.8 2,113.9 
สูงสุด 486.3 704.3 812.6 706.3 1148.6 606.2 579.8 576.7 155.5 158.7 123.4 218.2 3,918.0 

ต ่าสุด 0.0 8.4 99.5 103.4 176.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,582.6 

เฉลี่ย 92.2 276.8 363.1 386.2 586.1 342.7 245.9 212.8 59.0 27.4 17.5 53.7 2,663.3 
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ภาพที ่5.2 พสัิยและค่าเฉลีย่ของปริมาณฝนรวมรายเดือนของ อ. หลงัสวน ระหว่างปี 2525  

และปี 2553 
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ภาพที ่5.3 พสัิยและค่าเฉลีย่ของปริมาณฝนรวมรายเดือนของ อ. พะโต๊ะ ระหว่างปี 2525 

และ 2548
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อย่างไรก็ตามการวิเคราะห์ปัญหาด้านอุทกภัย โดยใช้ข้อมลูปริมาณฝนรายเดือนนัน้ ยงัเป็น
การวิเคราะห์ท่ีไม่ละเอียดพอ เพราะอุทกภัยเกิดจากฝนท่ีช่วงเวลาสัน้กว่า 1 เดือน มาก ดงันัน้คณะท่ี
ปรึกษาจึงได้พิจารณาใช้ปริมาณฝนสูงสุดรายวัน ซึ่งเป็นข้อมูลพืน้ฐานท่ีส าคญั และเป็นปัจจัยหลักท่ี ใช้
อธิบายลกัษณะชองอทุกภยั การกดัเซาะของผิวดนิ และการเล่ือนไถลของพืน้ดินและทางลาด ตารางที่ 5.3 
และ ตารางที่ 5.4 แสดงปริมาณฝน 1 วนั สูงสุด ท่ีสถานีวดัน า้ฝน ณ อ. หลงัสวน และพะโต๊ะ ตามล าดบั 
ภาพท่ี 5.4 และภาพท่ี 5.5 น าเสนอคา่เฉล่ีย และพิสยัของฝนสงูสดุรายวนัของสถานีท่ีพิจารณาทัง้สอง ซึ่ง
จะพบว่าท่ี อ. หลงัสวนมีค่าเฉล่ียของปริมาณฝนสูงสดุรายวนัอยู่ท่ี 138 มม. และเม่ือพิจารณาเฉพาะใน
เดือน พ.ย. จะมีค่ามากท่ีสุดเท่ากับ 105 มม. ในขณะท่ี อ. พะโต๊ะมีค่าเฉล่ียของปริมาณฝนสูงสุดรายวนั
เทา่กบั 128 มม. ซึง่ต ่ากวา่ของ อ. หลงัสวน เล็กน้อย และถ้าพิจารณาเฉพาะเดือน ส.ค. แล้ว อ. พะโต๊ะจะมี
คา่เฉล่ียของฝนสงูสดุเทา่กบั 96 มม.  

จากข้อมูลฝนรวมรายเดือนและข้อมูลฝนสูงสุดข้างต้นพอสรุปได้ว่า แม้ปริมาณฝนรวมราย
เดือนในพืน้ท่ีกลางน า้ และปลายน า้จะต ่ากว่าพืน้ท่ีด้านต้นน า้ แต่พืน้ท่ีด้านกลางน า้และปลายน า้กลบัมี
โอกาสท่ีจะเกิดอทุกภยั-ดนิถลม่มากกวา่ เน่ืองจากฝนสงูสดุสงูกวา่  

ในล าดบัตอ่ไป ข้อมลูปริมาณฝนสงูสดุรายวนัเหล่านี ้ได้ถกูน ามาทดสอบความพอดีกบัทฤษฎี
แจกแจงความน่าจะเป็นแบบกมัเบล (Gumbel) โดยใช้วิธีพล็อตความน่าจะเป็น (Probability Plot) ภาพที่ 
5.6 และ ภาพที่ 5.7 แสดงพล็อตความน่าจะเป็นแบบกมัเบลของฝนสงูสดุ ส าหรับสถานี อ. หลงัสวน และ
พะโต๊ะ ตามล าดบั ผลการทดสอบสรุปได้ว่า ทฤษฎีกัมเบลสามารถน ามาใช้จ าลองฝนสูงสุดดงักล่าวได้ 
เพราะพล็อตท่ีได้เรียงในแนวใกล้เคียงกบัเส้นตรง ตารางที่ 5.5 รายงานขนาดฝนสูงสดุท่ีช่วงเวลาการเกิด
ซ า้ต่างๆ ตัง้แต ่2 - 200 ปี ตามทฤษฎีกัมเบล เพ่ือใช้เป็นพืน้ฐานในการก าหนดค่าฝนวิกฤติส าหรับเตือน
อุทกภัย โดยเครือข่ายนักวิจัยทรัพยากรน า้ชุมชน ภายใต้การดูแลและให้ค าปรึกษาของผู้ เช่ียวชาญใน
โครงการฯ ให้สงัเกตด้วยวา่ ฝนสงูสดุของ อ. หลงัสวน มีคา่มากกว่าของ อ. พะโต๊ะ อย่างมีนยัส าคญั ในทกุ
ระดบัของชว่งเวลาเกิดซ า้ เหมือนกบัท่ีสรุปได้จากข้อมลู 
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ตารางที ่5.3 ปริมาณฝนสูงสุดรายวันและค่าทางสถิติ  ( ค่า เฉลี่ย  ค่ า สูง สุด  และค่าต ่ า สุด)  ของ  
อ. หลงัสวน ระหว่างปี 2525 และ 2553 

ปี 
พ.ศ. 

ปริมาณฝน 1 วัน สูงสุด (มิลลิเมตร) ฝน 1 วัน สูงสุด 
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. (มิลลิเมตร) 

2525 50.8 30.1 18.2 30.8 68.4 32.3 280.2 40.2 130.8 30.1 0.0 0.0 280.2 
2526 0.0 40.6 35.4 28.6 30.4 35.8 75.6 70.9 18.0 60.0 45.6 13.4 75.6 
2527 32.3 40.0 45.5 16.0 55.6 26.2 40.1 65.1 68.3 25.6 6.2 90.8 90.8 
2528 31.4 40.1 78.2 2.1 38.5 38.2 67.1 141.1 65.8 39.8 38.6 62.3 141.1 
2529 15.6 70.1 26.8 34.1 41.2 65.8 159.3 70.5 95.6 8.5 2.1 1.1 159.3 
2530 21.3 65.1 45.2 7.4 32.5 38.5 141.1 180.6 1.0 34.1 31.5 92.3 180.6 
2531 21.5 71.1 35.3 35.1 50.1 30.1 31.1 140.3 18.5 10.1 24.2 36.4 140.3 
2532 40.1 51.8 39.1 58.6 52.1 35.6 38.4 56.4 8.5 10.4 0.0 16.7 58.6 
2533 38.4 57.9 36.6 0.0 32.4 14.5 120.6 168.5 10.5 0.0 7.6 60.8 168.5 
2534 65.1 70.8 30.1 36.1 39.8 25.6 55.1 75.4 41.1 36.1 8.5 0.0 75.4 
2535 0.0 22.1 28.6 31.2 28.1 30.1 32.1 94.3 70.6 60.2 0.0 10.6 94.3 
2536 80.1 25.4 36.1 22.4 20.4 33.5 58.6 50.8 25.1 25.6 35.1 65.3 80.1 
2537 46.4 25.1 16.5 19.7 19.1 30.1 70.6 70.4 30.6 36.4 3.0 30.2 70.6 
2538 14.6 60.1 30.1 25.1 35.4 22.1 65.4 245.0 20.1 12.3 95.1 30.0 245.0 
2539 24.1 28.0 56.4 38.6 43.1 45.1 28.0 110.5 78.5 10.3 10.5 75.6 110.5 
2540 30.5 30.1 23.1 35.9 245.8 42.0 105.8 90.6 36.1 12.6 0.0 2.1 245.8 
2541 0.0 22.1 16.1 24.3 39.2 39.0 98.9 155.0 38.1 135.0 135.0 9.1 155.0 
2542 42.0 71.3 45.3 30.1 30.6 50.5 35.1 100.5 165.0 15.1 55.3 51.2 165.0 
2543 85.6 32.2 38.0 43.0 40.5 55.0 75.8 98.1 75.1 30.5 40.0 105.0 105.0 
2544 45.8 60.0 35.5 46.3 35.5 20.5 95.3 27.2 52.5 1.3 5.1 45.5 95.3 
2545 29.6 50.1 36.3 42.3 61.7 22.1 75.3 80.1 95.1 20.6 21.5 110.0 110.0 
2546 0.0 59.1 50.5 100.2 30.5 60.1 75.0 97.3 98.3 26.6 110.9 23.1 110.9 
2547 2.1 58.0 30.0 38.5 40.5 55.0 28.5 32.0 24.0 0.0 0.0 0.0 58.0 
2548 0.0 30.1 41.0 13.6 56.3 60.3 34.0 158.2 70.0 18.1 65.3 38.1 158.2 
2549 26.4 41.0 45.3 30.1 68.0 31.3 18.4 19.5 65.1 8.5 0.0 48.0 68.0 
2550 38.0 48.3 40.3 33.1 30.5 20.5 180.0 75.6 20.6 40.0 40.0 25.5 180.0 
2551 50.1 39.8 20.8 50.1 30.5 25.6 28.6 270.0 10.5 33.5 0.0 30.0 270.0 
2552 55.0 39.5 45.0 40.1 15.2 30.3 22.5 110.0 68.3 35.3 0.0 42.0 110.0 
2553 0.0 65.0 15.5 33.0 110.0 42.1 50.0 143.6 140.0 65.5 30.9 200.0 200.0 
สูงสุด 85.6 71.3 78.2 100.2 245.8 65.8 280.2 270.0 165.0 135.0 135.0 200.0 280.2 
ต ่าสุด 0.0 22.1 15.5 0.0 15.2 14.5 18.4 19.5 1.0 0.0 0.0 0.0 58.0 
เฉลี่ย 30.6 46.4 35.9 32.6 49.0 36.5 75.4 104.7 56.6 29.0 28.0 45.3 138.0 
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ตารางที ่5.4 ปริมาณฝนสูงสุดรายวันและค่าทางสถิติ  ( ค่า เฉลี่ย  ค่ า สูง สุด  และค่าต ่ า สุด)  ของ  
อ. พะโต๊ะ ระหว่างปี 2525 และ 2548 

ปี 
พ.ศ. 

ปริมาณฝน 1 วัน สูงสุด (มิลลิเมตร) ฝน 1 วัน สูงสุด 

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. (มิลลิเมตร) 

2525 31.9 22.3 33.8 84.8 143.2 99.9 51.5 34.6 31.1 9.9 0.0 23.4 143.2 

2526 2.3 69.2 60.9 65.7 29.3 58.8 28.6 67.7 7.2 21.2 4.6 8.6 69.2 

2527 43.5 45.4 122.7 71.2 101.2 33.2 66.7 42.1 59.8 32.5 14.2 45.7 122.7 

2528 41.9 30.9 142.6 22.2 106.1 67.6 32.4 48.8 16.3 3.6 3.4 4.6 142.6 

2529 31.4 98.5 78.6 104.7 73.6 110.2 31.3 126.8 43.2 3.5 0.7 0.6 126.8 

2530 0.9 38.4 82.9 24.2 106.8 48.7 68.2 40.7 48.9 21.6 10.9 9.4 106.8 

2531 33.7 38.2 153.2 64.8 27.3 112.3 127.9 207.8 3.7 33.2 4.3 47.2 207.8 

2532 57.1 133.4 160.8 90.9 176.8 57.8 68.7 48.7 8.0 10.3 0.0 6.2 176.8 

2533 42.1 57.2 83.6 46.1 70.2 47.8 88.2 63.5 18.7 2.9 15.8 2.8 88.2 

2534 70.4 34.9 52.4 146.8 89.5 75.1 74.4 24.6 55.2 40.2 22.1 5.3 146.8 

2535 45.2 44.8 58.3 63.6 142.5 56.2 44.7 34.6 10.8 3.8 0.0 0.0 142.5 

2536 20.5 82.5 47.5 89.0 50.2 64.0 57.0 45.0 51.5 0.0 10.5 85.0 89.0 

2537 12.3 161.2 15.0 131.0 92.6 94.0 55.0 95.0 15.0 7.8 0.0 32.0 161.2 

2538 20.0 3.5 45.0 93.0 115.0 85.0 57.3 98.5 9.8 0.0 17.3 0.0 115.0 

2539 38.0 31.0 50.2 121.5 97.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 121.5 

2540 0.0 130.4 56.0 115.5 162.4 80.5 49.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 162.4 

2541 7.2 90.2 45.7 41.0 40.8 75.5 100.2 78.9 20.8 35.5 69.8 29.4 100.2 

2542 92.7 36.4 82.7 100.9 60.2 75.6 48.5 66.6 83.7 7.2 19.1 55.2 100.9 

2543 75.9 98.6 92.5 81.4 76.0 83.6 56.2 150.8 20.5 31.8 36.3 49.8 150.8 

2544 32.3 104.5 104.8 100.5 80.9 42.0 14.8 15.2 43.3 9.3 0.0 40.2 104.8 

2545 10.2 24.3 42.6 49.2 135.1 53.7 36.3 23.8 20.4 3.6 20.7 28.6 135.1 

2546 12.7 69.5 66.8 65.1 70.4 64.5 48.5 45.6 35.1 0.0 7.0 17.0 70.4 

2547 59.2 50.8 62.0 40.0 193.3 116.0 70.8 33.0 0.0 0.0 0.0 33.8 193.3 

2548 47.5 44.4 49.0 78.5 60.6 90.2 44.2 21.5 22.2 21.2 20.5 18.0 90.2 

สูงสุด 92.7 161.2 160.8 146.8 193.3 116.0 127.9 207.8 83.7 40.2 69.8 85.0 207.8 

ต ่าสุด 0.0 3.5 15.0 22.2 27.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 69.2 

เฉลี่ย 34.5 64.2 74.6 78.8 95.9 70.5 55.0 58.9 26.1 12.5 11.6 22.6 127.8 



โครงการศกึษาวิจยัและพฒันาวิถีชีวิตและบทบาทของชมุชนในพืน้ที่วิกฤติอทุกภยั บทที่ 5 
กรณีศกึษาลุม่น า้ภาคใต้ อทุกภยัในพืน้ที่ศกึษา 
 

สถาบนัวิจยัและให้ค าปรึกษาแหง่มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 114 
G:\แกไ้ขรายงายวิจยัหลงัสวน_3_15 ต.ค. 56\7.บทท่ี 5 อุทกภยัในพ้ืนท่ีศึกษา1.doc 

0

50

100

150

200

250

300

                                                   

 
 

1
  

  
  

  
 
  

  
 

  
 

   
 

 
 

     

                       

                           

 

ภาพที ่5.4 พิสัยและค่ า เฉลี่ยของปริมาณฝนสูงสุดรายวันของ อ .  หลังสวน ระหว่างปี  2525  
และ 2553 
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ภาพที ่5.5  พิ สั ยและ ค่ า เฉลี่ ยของป ริมาณฝนสูง สุดรายวันของ  อ .  พะ โ ต๊ ะ  ระห ว่ าง ปี  2525  

และ 2548 
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ตารางที ่5.5 ขนาดฝนสูงสุดรายวันที่ช่วงเวลาการเกิดซ ้าต่างๆของ อ. หลังสวน และพะโต๊ะ ตามทฤษฎี
กมัเบล 

คาบการเกดิ (ปี) 
ปริมาณฝน 1 วัน สูงสุด (มิลลิเมตร) 

อ าเภอหลังสวน อ าเภอพะตต ะ 
2 129 122 
5 192 160 
10 234 184 
20 274 208 
50 326 238 
100 365 261 
200 404 284 

 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

-1.369 0.631 2.631 4.631

 
 
  
 
 

 
 

  
  

  
  

  
 
  

  
 

  
 

   
 

 
 

               

                                                                                        

 
ภาพที ่5.6 พลอ็ตความน่าจะเป็นแบบกมัเบลของปริมาณฝนสูงสุดรายวันที ่อ. หลงัสวน 
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ภาพที ่5.7 พลอ็ตความน่าจะเป็นแบบกมัเบลของปริมาณฝนสูงสุดรายวันที ่อ. พะโต๊ะ 

5.2.2 ข้อมูลปริมาณน า้ท่าของสถานีฐาน (X.212 หลงัสวน และ X.213 พะโต๊ะ) 

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลน า้ท่าจนถึงปัจจุบนั คณะท่ีปรึกษาได้ทราบว่า ในพืน้ท่ีลุ่มน า้หลงั
สวนมีสถานีวดัน า้ทา่อตัโนมตั ิ2 แหง่ คือ สถานี X.212 ท่ีบ้านดา่น อ. หลงัสวน และ สถานี X.213 ท่ีบ้านพะ
โต๊ะ อ. พะโต๊ะ แตก่ารบนัทึกและจดัเก็บข้อมลูระดบัน า้ และอตัราการไหลของน า้เหล่านีมี้ไม่ตอ่เน่ือง คณะ
ท่ีปรึกษาจึงไม่สามารถน าข้อมูลน า้ท่ามาใช้วิเคราะห์ เพ่ือค านวณหาความถ่ีของการเกิดอุทกภัย ส าหรับ
เป็นพืน้ฐานในการก าหนดน า้ทา่วิกฤต ิซึง่เป็นประโยชน์ตอ่การเตือนอทุกภยัได้  

อยา่งไรก็ตามเน่ืองจากพืน้ท่ีลุม่น า้คลองหลงัสวน เป็นพืน้ท่ีประสบอทุกภยัฉบัพลนั และรุนแรง
ท่ีสุดพืน้ท่ีหนึ่งในลุ่มน า้ภาคใต้ (กรมทรัพยากรน า้ 2549ข, 2549ค) กรมชลประทานจึงได้ท าการพัฒนา
เคร่ืองมือเตือนอทุกภยัอยา่งง่ายๆขึน้ โดยวิเคราะห์หาความสมัพนัธ์ถดถอยของระดบัน า้และระยะเวลาการ
เคล่ือนตวัของน า้หลากในคลองหลงัสวน จากสถานี X.213 (บ้านพะโต๊ะ อ. พะโต๊ะ) ถึงสถานี X.212 (บ้าน
ด่าน อ. หลังสวน) ไว้ ดังแสดงในภาพที่  5.8 (http://hydro-8.com/main/day/chumpon3/index.html 
สืบค้นเม่ือวนัท่ี 11 ม.ค. 2556) ซึ่งความสมัพนัธ์นีไ้ด้ถกูใช้เป็นแนวปฏิบตัิในปัจจบุนั ส าหรับเตือนอทุกภยั
บริเวณชมุชนปลายน า้ (เขตเทศบาลเมืองหลงัสวน) โดยใช้ข้อมลูระดบัน า้ท่าท่ีสถานี X.213 ทางด้านต้นน า้ 
เป็นระดบัอ้างอิงในการคาดคะเน ระดบัน า้ท่าท่ีสถานี X.212 ทางด้านปลายน า้ จากภาพที่ 5.8 จะเห็นได้

ว่า ระยะเวลาท่ีอทุกภยัเดินทางจากสถานี X.213 ถึงสถานี X.212 อยู่ระหว่าง 4  17 ชม. ขึน้อยู่กบัขนาด
ของปริมาณน า้หลาก นัน่คือถ้าอุทกภยัมีขนาดใหญ่ (ระดบัน า้ท่ีพะโต๊ะอยู่ท่ี 49.5 ม.) น า้หลากจะใช้เวลา
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เดินทางประมาณ 4 ชม. ในทางตรงกนัข้ามถ้าอทุกภยัมีขนาดเล็ก (ระดบัน า้ท่ีพะโต๊ะเท่ากับ 47.9 ม.) น า้
หลากจะไหลมาถึง อ. หลงัสวน ภายใน 17 ชม. 

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

ภาพที ่5.8 ความสัมพนัธ์ของระดับน า้ท่า-ระยะเวลาเคลือ่นตัวของอุทกภัยในคลองหลังสวน
ระหว่างสถานี X.213 (พะโต๊ะ) และ X.212 (หลังสวน) 

ผลการวิเคราะห์สถานการณ์อทุกภยัโดยใช้ข้อมลูปริมาณฝนและน า้ท่าพอสรุปได้ว่า ช่วงเวลา
ท่ีฝนท่ี อ. พะโต๊ะ บริเวณต้นน า้มีปริมาณมาก จนจะก่อให้เกิดอุทกภัยนัน้ส่วนใหญ่ เกิดขึน้ในช่วงเวลา ซึ่ง
แตกต่างจากฝนท่ี อ. หลังสวน บริเวณกลางน า้และปลายน า้ ดงันัน้แนวปฏิบตัิท่ีใช้อยู่ส่วนใหญ่จะใช้ได้ 
เพราะฝนมกัตกหนักไม่พร้อมกัน แต่จ าเป็นต้องพฒันาเพิ่ม ในกรณีท่ีฝนตกพร้อมกันทัง้พะโต๊ะ และหลัง
สวน รวมถึงพืน้ท่ีลุม่น า้สาขาข้างเคียงอ่ืนๆ 

5.2.3 การประเมินอตัราการไหลปลอดภัยของคลองหลงัสวน 

ข้อมลูหน้าตดัของคลองหลงัสวนของสถานีวดัน า้ท่า X.213 ท่ีพะโต๊ะ และ X.212 ท่ีหลงัสวน 
ได้ถกูเก็บรวบรวมและแสดงไว้ในภาพที่ 5.9 และ ภาพที่ 5.10 จากภาพจะเห็นได้ว่า ความกว้างของล าน า้
ท่ีหลงัสวนประมาณ 150 ม. ซึง่กว้างกวา่ความกว้างของล าน า้ท่ีพะโต๊ะ (30 ม.) ทัง้นีเ้พราะ อ. หลงัสวนเป็น
ปากน า้ก่อนท่ีจะออกสูอ่า่วไทย ในขณะท่ีพะโต๊ะบริเวณช่วงต้นน า้เป็นพืน้ท่ีลาดชนั และภูเขา ส่วนความลึก
ของล าน า้ ท่ีบริเวณพะโต๊ะและหลงัสวน จะเท่ากบัประมาณ 14 ม. และ 10 ม. ตามล าดบั นอกจากนีเ้ม่ือ
พิจารณารูปหน้าตดัท่ีหลังสวนจะเห็นว่า ด้านฝ่ังซ้ายของล าน า้มีลักษณะท่ีลาดชันกว่าด้านฝ่ังขวา ซึ่งมี
ลกัษณะเป็นตะกอนดนิ และคาดวา่นา่จะเกิดจากการสะสมของตะกอนด้านเหนือน า้ 

http://hydro-8.com/main/day/chumpon3/index.html%20สืบค้นเมื่อวันที่%2011%20ม.ค.%202556
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ภาพท่ี 5.11 และภาพที่ 5.12 น าเสนอโค้งความสมัพนัธ์ ระหว่างระดบัน า้และอตัราการไหล
ของน า้ท่า ณ สถานี X.213 (พะโต๊ะ) และ X.212 (หลงัสวน) ซึ่งพฒันาโดยกรมชลประทาน เม่ือพิจารณา
ความสมัพนัธ์ในภาพดงักล่าวจะพบว่า แม่น า้หลงัสวนสามารถรองรับอตัราการไหลของน า้สูงสดุก่อนท่ีน า้
จะล้นตลิ่ง หรืออตัราการไหลปลอดภยัได้ประมาณ 1,500 ลบ.ม./วินาที (ระดบัน า้ = 14 ม.) ท่ี อ. พะโต๊ะ 
และประมาณ 2,000 ลบ.ม./วินาที  (ระดบัน า้ = 10 ม.) ท่ีอ าเภอหลงัสวน 

5.2.4 ผลการประเมินฝนวกิฤติของสถานีอืน่ๆ 

แนวทางปฏิบตัิในการเตือนอุทกภัยท่ีใช้กันอยู่ในปัจจุบนัของพืน้ท่ีลุ่มน า้คลองหลังสวน มัก
ประยกุต์ข้อมลูน า้ฝน-น า้ท่า ของสถานี อ. พะโต๊ะ (ต้นน า้) และ อ. หลงัสวน (ปลายน า้) เป็นหลกั จากการ
ลงภาคสนามของทีมงานผู้ เช่ียวชาญ และศึกษาค้นคว้าสถานีวัดข้อมูลอุทกวิทยาข้างต้นในพืน้ท่ีศึกษา
พบว่า หน่วยงานราชการตา่งๆ เช่น กรมทรัพยากรน า้ กรมชลประทาน และกรมทรัพยากรธรณี เป็นต้น ได้
ติดตัง้สถานีวดัน า้ฝน ทัง้แบบธรรมดาและแบบโทรมาตร เป็นจ านวนมาก เพ่ือวตัถุประสงค์ในการเตือน
อทุกภยัและดนิถลม่ อยา่งไรก็ตามสถานีตา่งๆเหลา่นัน้มกัขาดการดแูล ท าให้ส่วนใหญ่ไม่สามารถใช้งานได้ 
ยิ่งกวา่นัน้ยงัไมมี่ระบบเก็บบนัทึกข้อมลูอีกด้วย สาเหตดุงักล่าวข้างต้นท าให้ข้อมลูน า้ฝนของสถานีอ่ืนๆ ซึ่ง
สะท้อนถึงสถานการณ์อทุกภยัในลุม่น า้สาขาตา่งๆ ขาดแคลน จึงไม่ได้ถกูน ามาพิจารณาใช้ในการเตือนภยั
ชาวบ้าน ทัง้ในท้องถ่ินของตวัเอง และในพืน้ท่ีปลายน า้บริเวณเทศบาลเมืองหลงัสวนในปัจจบุนั 

อยา่งไรก็ตามเน่ืองจากข้อมลูฝนสงูสดุเป็นข้อมลูพืน้ฐานท่ีส าคญัส าหรับก าหนดฝนวิกฤติ เพ่ือ
ใช้ในการตดิตาม เฝ้าระวงั และประเมินอทุกภยัในชมุชน รวมถึงส่งสญัญาณเตือนไปยงัพืน้ท่ีท้ายน า้ อีกทัง้
สถานีวัดน า้ฝนแบบธรรมดาไม่มีการเก็บบนัทึกข้อมูลฝนอย่างเป็นระบบ ดงันัน้คณะท่ีปรึกษาจึงได้เก็บ
รวบรวมข้อมูลแสดงต าแหน่งของสถานีวัดน า้ฝนชนิดโทรมาตร ส าหรับเตือนดินถล่มทั่วทัง้พืน้ท่ีศึกษา 
(สอบถามจาก คณุ ธีระเดช ครุุวฒุิ ส านกัวิจยัพฒันาและอทุกวิทยา กรมทรัพยากรน า้) ตารางที่ 5.6 แสดง
รหสัสถานี และพืน้ท่ีครอบคลุม(หมู่บ้าน ต าบล และอ าเภอ) จ านวน 10 สถานี ซึ่งได้ติดตัง้เรียบร้อยแล้ว 
ระหว่างปีงบประมาณปี 2548 - 2554 (ดกูารกระจายของพืน้ท่ีครอบคลุมในระดบัหมู่บ้านในภาพที่ 5.13 
ประกอบ) พืน้ท่ีครอบคลมุท่ีเหลือส าหรับท าการติดตัง้สถานีเตือนภยัในปีงบประมาณ 2555 ได้แก่ บ้านใน
แจะ บ้านห้างแก และบ้านตะแบกงาม ต. ปากทรง อ. พะโต๊ะ 
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รูปตดัขวางล าน า้ สถานี X 213 คลองหลังสวน อ.พะโต๊ะ จ.ชมุพร
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ภาพที ่5.11 ความสัมพนัธ์ระหว่างระดับน า้และอตัราการไหลของน า้ท่า ณ สถานี X213 อ. พะโต๊ะ 

 

ภาพที ่5.12 ความสัมพนัธ์ระหว่างระดับน า้และอตัราการไหลของน า้ท่า ณ สถานี X.212 อ. หลังสวน 
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ตารางที ่5.6  รหัสของสถานีเตือนภัยดินถล่ม และพืน้ทีค่รอบคลุม (หมู่บ้าน ต าบล และอ าเภอ) ในพืน้ที่ลุ่ม
น ้าคลองหลังสวน ซ่ึงได้มีการติดตั้งเรียบร้อยแล้วตามงบประมาณของกรมทรัพยากรน ้า ปี 
2548 – 2554 

รหัสสถานี พืน้ท่ีครอบคลุม 
STN0491 บ้านห้วยเหมือง ต. นาขา อ. หลงัสวน 
STN0492 บ้านหินช้างสี บ้านบากแดง ต. วงัตะกอ อ. หลงัสวน 

STN0493 บ้านเขาแงน ต. วงัตะกอ และบ้านสะพานสงู ต. นาขา อ. หลงัสวน 

STN0723 
บ้านโตนดห้าต้น บ้านทุ่งใน บ้านเขาดิน ต. นาพญา และบ้านน า้ตก 2  
ต. บางมะพร้าว อ. หลงัสวน 

STN0724 
บ้านหวัเขาท่ากอ บ้านบางมะพร้าว 1 บ้านห้วยหลอด บ้านบางมะพร้าว 3 
และบ้านบางมะยงั ต. บางมะพร้าว อ. หลงัสวน 

STN0725 บ้านจ าปยุ บ้านพลูสขุ และบ้านไร่ยาว ต. พระรักษ์ อ. พะโต๊ะ 

STN0798 
บ้านชมุแสง ต. หาดยาย บ้านห้วยตาสิงห์ และบ้านทบัวงั ต. บ้านควน  
อ. หลงัสวน 

STN0810 
บ้านคลองนนู บ้านคลองเหนก บ้านท่าแพ และบ้านคลองอารักษ์  
ต. ปังหวาน อ. พะโต๊ะ 

STN0811 บ้านทบัขอน บ้านปากทรง บ้านสะพาน 2 ต. ปากทรง อ. พะโต๊ะ 

STN0850 
บ้านพระรักษ์ ต. พระรักษ์ บ้านท่าตีน บ้านเขาตะเภาทอง บ้านห้วยกุ้งทอง 
บ้านตรัง บ้านปะติมะ และบ้านประสานมิตร ต. พะโต๊ะ อ. พะโต๊ะ  

 
จากนัน้ทีมงานผู้ เช่ียวชาญได้ก าหนดต าแหน่งสถานีตวัแทน ซึ่งควรใช้เป็นจุดสงัเกตในพืน้ท่ี

ต้นน า้ กลางน า้ และปลายน า้ เพิ่มเติม สถานีตวัแทนส าหรับพืน้ท่ีต้นน า้ได้แก่ สถานี STN0811 ครอบคลมุ
พืน้ท่ีบ้านทบัขอน บ้านปากทรง และบ้านสะพาน 2 ต. ปากทรง ในพืน้ท่ีกลางน า้ใช้สถานี STN0810 
ส าหรับบ้านคลองนนู บ้านคลองเหนก บ้านท่าแพ และบ้านคลองอารักษ์ ต. ปังหวาน อ. พะโต๊ะ และสถานี 
STN0850 ส าหรับบ้านทา่ตีน บ้านเขาตะเภาทอง บ้านห้วยกุ้ งทอง บ้านตรัง บ้านปะติมะ บ้านประสานมิตร 
ต. พะโต๊ะ และบ้านพระรักษ์ ต. พระรักษ์ อ. พะโต๊ะ เป็นจดุสงัเกต ส่วนสถานีตวัแทนในพืน้ท่ีปลายน า้เลือก
พิจารณาเพิ่มเตมิ จากเดิมซึ่งใช้เฉพาะสถานีในพืน้ท่ีรับน า้บริเวณเทศบาลเมืองหลงัสวน แตใ่นการศกึษานี ้
ประยุกต์ข้อมูลน า้ฝนจากสถานีเตือนภัยล่วงหน้าในพืน้ท่ีรับน า้คลองธัมมังด้วย คือ สถานี STN0723 
ครอบคลมุพืน้ท่ีบ้านโตนดห้าต้น บ้านทุง่ใน บ้านเขาดิน ต. นาพญา และบ้านน า้ตก 2 ต. บางมะพร้าว และ
สถานี STN0798 ส าหรับพืน้ท่ีบ้านห้วยตาสิงห์ บ้านทบัวงั ต. บ้านควน และ บ้านชมุแสง ต. หาดยาย 
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ภาพที ่5.13 การกระจายของพืน้ทีค่รอบคลุมในระดับหมู่บ้านโดยสถานีวดัน า้ฝนชนิดโทรมาตร ส าหรับเตือนภัยดินถล่มใน 

ลุ่มน า้คลองหลงัสวน ตามงบประมาณของกรมทรัพยากรน า้ ปี 2548 – 2554 
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ข้อมูลฝน ซึ่งถูกบนัทึกแบบอตัโนมตัิทุกๆ 15 นาที ของสถานีเตือนภัยล่วงหน้าทัง้ 5 สถานี 
ข้างต้น ได้ถกูเก็บรวบรวม เทา่ท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดั ข้อมลูของแตล่ะสถานียาวเพียง 1 ปี (มี.ค. 2555 -ปัจจบุนั) 
ฐานข้อมลูฝน 15 นาที นี ้ได้ถกูน ามารวมกนัให้เป็นฝนรวมรายวนั (ฝน 24-ช.ม.) เพ่ือท่ีจะเลือกฝนรายวนั
สงูสดุ ภาพที่ 5.14 ถึง ภาพที่ 5.18 แสดงอนกุรมเวลาของฝนรายวนัส าหรับสถานี STN0723, STN0798, 
STN0810, STN0811 และ STN0850 ตามล าดบั จากภาพดงักล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นว่า รูปแบบการ
กระจายตวัตามเวลาของฝนรายวนัของสถานีตวัแทนเหล่านี ้สอดคล้องกบัลกัษณะของกระบวนการฝนใน
พืน้ท่ีลุ่มน า้หลงัสวน คือ เหตกุารณ์ฝนตกหนกัในฤดฝูนมกัเกิดขึน้ 2 ครัง้ คือ ประมาณเดือน มิ.ย. ซึ่งเป็น
ชว่งต้นฤดฝูน และตัง้แตเ่ดือน ต.ค. - ธ.ค. ซึง่เป็นชว่งปลายฤดฝูน อีกครัง้หนึง่ 
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ภาพที ่5.15 อนุกรมเวลาของฝนรายวันส าหรับสถานี STN0798 ระหว่าง ปี 2555 

 

ภาพที ่5.16 อนุกรมเวลาของฝนรายวันส าหรับสถานี STN0810 ระหว่าง ปี 2555 
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ภาพที ่5.17 อนุกรมเวลาของฝนรายวันส าหรับสถานี STN0811 ระหว่าง ปี 2555 

 

ภาพที ่5.18 อนุกรมเวลาของฝนรายวันส าหรับสถานี STN0850 ระหว่าง ปี 2555 
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ตารางที่  5.7 รายงานปริมาณฝนรายวนัสูงสดุ และวนัท่ีเกิด ของจุดสงัเกตต่างๆ ระหว่างปี 
2555 จากตารางจะเห็นได้ว่า  ปริมาณฝนสงูสดุในพืน้ท่ีต้นน า้ (สถานี STN0811 ต. ปากทรง) และในพืน้ท่ี
ปลายน า้ (สถานี STN0723 ต. นาพญา และบางมะพร้าว) ส าหรับปี 2555 เท่ากับ 134 มม. และ 121.5 
มม. ตามล าดบั ซึง่เทียบเคียงได้กบัฝนสงูสดุของสถานีฐาน (อ. พะโต๊ะ และหลงัสวน) ขนาดคาบการเกิดซ า้

ประมาณ 2  3 ปี ดงัแสดงในตารางที่ 5.5 และภาพที่ 5.6 และ ภาพที่ 5.7  ส่วนปริมาณฝนสงูสดุใน
พืน้ท่ีปลายน า้อีกสถานีหนึง่ (สถานี STN0798 ต. หาดยาย และบ้านควน ในพืน้ท่ีรับน า้คลองธัมมงั) และใน
พืน้ท่ีกลางน า้ 2 สถานี (STN0810 ต. ปังหวาน STN0850 ต. พระรักษ์ และพะโต๊ะ) ได้รับฝนสูงสุดใน
ปริมาณท่ีน้อยกว่า (ฝนสงูสดุของสถานี  STN0798, STN0810, และ STN0850 = 90.5, 115, และ 100 
มม. ตามล าดบั) ฝนสงูสดุของสถานีฐานท่ีคาบการเกิดซ า้ 2 ปี  

เน่ืองจากข้อมลูฝนสงูสดุของสถานีตวัแทนเหล่านีย้งัมีเพียงแค ่1 ปี การประเมินฝนวิกฤติจาก
ข้อมูลฝนของสถานียงัไม่สามารถท าได้ในขณะนี ้จ าเป็นต้องมีการเก็บข้อมูลอย่างน้อยท่ีสุด 10 ปี ขึน้ไป 
เพ่ือท่ีจะประมาณการค่าเฉล่ียของฝนสูงสุดอย่างคร่าวๆ ส าหรับน าไปใช้เป็นค่าฝนวิกฤติในเบือ้งต้น 
นอกจากนีใ้นขณะท่ีข้อมูลยงัมีไม่ยาวพอ ฝนวิกฤติส าหรับประเมินสถานการณ์อุทกภัยจ าเป็นต้องอ้างอิง
จากสถานีฐานเทา่นัน้ นัน่คือฝนวิกฤติขนาดคาบการเกิดซ า้ 2 ปี ใช้ 120 มม (ดงัแสดงในตารางที่ 5.5 และ
ภาพท่ี 5.6 และ ภาพท่ี 5.7) ทัว่ทัง้ลุม่น า้คลองหลงัสวน 

ตารางที ่5.7 ปริมาณและวนัทีเ่กดิฝนสูงสุดในปี 2555 ของสถานี STN0723, STN0798, STN0810, 

STN0811, และ STN0850 

ฝนสูงสุด STN0723 STN0798 STN0810 STN0811 STN0850 

ปริมาณ (มม.) 121.5 90.5 115 134 100 

วนัท่ีเกิด 24 ต.ค. 1 พ.ย. 5 ม.ิย. 5 ม.ิย. 4 ม.ิย. 

 

5.3 แผนทีจ่ัดการพืน้ทีเ่ส่ียงอทุกภัยระดับลุ่มน า้และระดับ อบต. 

จากปัญหาอทุกภยัท่ีเกิดขึน้ในพืน้ท่ีลุม่น า้คลองหลงัสวน พบวา่การแก้ไขปัญหายงัคงเน้นในเร่ืองการ
ให้ความชว่ยเหลือผู้ประสบภยั (relief measures) และการฟืน้ฟบูรูณะพืน้ท่ีท่ีได้รับผลกระทบ (restoration) 
ซึง่เป็นการด าเนินการเพ่ือบรรเทาความรุนแรงตามสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ในแตล่ะปี การเตรียมการรับมือกบั
ปัญหาดงักล่าวยงัขาดข้อมูลทางวิชาการท่ีจะสนบัสนุนในการประเมิน  หรือคาดการณ์สถานการณ์ท่ีจะ
เกิดขึน้ได้อยา่งถกูต้องและใกล้เคียงกบัความเป็นจริงมากท่ีสดุ ดงันัน้ การศกึษาและวิเคราะห์ข้อมลูเพ่ือหา
ระดบัความรุนแรงและความเส่ียงของอทุกภยัท่ีอาจเกิดขึน้จึงเป็นสิ่งท่ีจ าเป็น  ซึ่งปัจจบุนัระบบสารสนเทศ
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ภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) เป็นเคร่ืองมือท่ีได้รับการยอมรับในการน ามา
ประยุกต์ใช้ในการบริหารจดัการด้านสาธารณภัยเป็นอย่างมาก  โดยน ามาใช้ร่วมกับหลกัการวิเคราะห์
ศกัยภาพเชิงพืน้ท่ี (Potential Surface Analysis:PSA) และเทคนิคการซ้อนทบัข้อมลู (Overlay Analysis) 
เพ่ือวิเคราะห์หาพืน้ท่ีเส่ียงต่อการเกิดภยัและสร้างแผนท่ีแสดงระดบัความรุนแรงและความเส่ียงต่อความ
เสียหายและผลกระทบท่ีอาจเกิดกบัประชาชน ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเตรียมการป้องกันภยัท่ี
อาจเกิดขึน้ได้อยา่งถกูต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

ดงันัน้แผนท่ีแสดงพืน้ท่ีเส่ียงอุทกภัยของลุ่มน า้คลองหลงัสวนจึงได้ถูกจดัท าขึน้ ทัง้ในระดบัลุ่มน า้ 
และระดบั อบต. โดยประยกุต์ใช้ GIS ร่วมกบั PSA  ขัน้ตอนในการจดัท าแผนท่ีแสดงพืน้ท่ีเส่ียงอทุกภยัลุ่ม
น า้คลองหลงัสวน อธิบายได้ดงันี ้(ภาพท่ี 5.19)  

5.3.1 การก าหนดปัจจัยทีม่ีผลต่อการเกดิอุทกภัย 

จากการศึกษาแนวทางการจดัท าแผนท่ีแสดงพืน้ท่ีเส่ียงอุทกภยั ได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูล  
ทัง้ข้อมลูปฐมภมูิซึง่ได้จากการส ารวจในพืน้ท่ีศึกษาและข้อมลูทตุิยภูมิจากหน่วยงานตา่งๆ ท่ีได้จดัเก็บและ
รวบรวมไว้แล้ว และจากแหล่งข้อมลูอ่ืนๆ ได้แก่ ต ารางานวิจยัท่ีเคยมีผู้ท าการศกึษาหรือรวบรวมข้อมลูท่ี
เก่ียวข้อง บทความ ข่าวสาร หนงัสือพิมพ์และเว็บไซต์ (Web Site) ตา่ง ๆ  ซึ่งพบว่าการก าหนดและจดัท า
แผนท่ีแสดงพืน้ท่ีเส่ียงอทุกภยัในแตล่ะพืน้ท่ี ให้ผลการศกึษาท่ีแตกตา่งกนั ขึน้อยู่กบัปัจจยัทางกายภาพของ
พืน้ท่ี การก าหนดสมมตุฐิาน ชนิดของข้อมลู และกระบวนการท่ีน ามาใช้ในการประเมิน 

ส าหรับการศึกษาครัง้นี ้ได้ก าหนดปัจจัยหลักท่ีมีผลต่อการเกิดอุทกภัย โดยพิจารณาจาก
ปัจจยัทางกายภาพท่ีคาดว่าน่าจะมีผลต่อการเกิดอุทกภัยในพืน้ท่ีศึกษา ซึ่งได้ก าหนดไว้ทัง้หมด 9 ปัจจยั 
ได้แก่ ระดบัความสงูของพืน้ท่ี (elevation) ความลาดชนั (slope) สิ่งกีดขวางทางน า้ (เส้นทางคมนาคม) 
ประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดิน (land use) ความหนาแน่นของทางน า้ (drainage density) ลกัษณะ
ธรณีวิทยา (rock type) ความสามารถในการระบายน า้ของดิน (soil drainage) ปริมาณน า้ฝนรายปีเฉล่ีย 
และปริมาณน า้ฝนสงูสดุ 
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ภาพท่ี 5.19 ขัน้ตอนการก าหนดและจัดท าแผนที่แสดงพืน้ที่เส่ียงอุทกภัยของลุ่มน า้คลองหลังสวน

ก าหนดปัจจยัท่ีมีผลตอ่การเกิดอทุกภยั 

การรวบรวมและจดัเตรียมข้อมลู 

จ าแนกข้อมลู 

การวิเคราะห์และประเมินพืน้ท่ีเส่ียงอุทกภัย 
โดยการประยกุต์ใช้ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์ (GIS) ร่วมกบัการวิเคราะห์ศกัยภาพเชิงพืน้ท่ี (PSA) 

ด้วยวิธีการซ้อนทบัข้อมลูโดยใช้สมการพยากรณ์ท่ีได้จากการให้คะแนนของผู้ เช่ียวชาญ  
S = (R1W1)+(R2W2)+………… +(RnWn) 

โดยท่ี  
(R1W1)   =  คะแนนและน า้หนกัของปัจจยัความสงูของพืน้ท่ี  
(R1W1)   =  คะแนนและน า้หนกัของปัจจยัความลาดชนั 
(R1W1)   =  คะแนนและน า้หนกัของปัจจยัสิ่งกีดขวางทางน า้ (เส้นทางคมนาคม) 
(R1W1)   =  คะแนนและน า้หนกัของปัจจยัประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดนิ 
(R1W1)   =  คะแนนและน า้หนกัของปัจจยัความหนาแนน่ของทางน า้ 
(R1W1)   =  คะแนนและน า้หนกัของปัจจยัชนิดของหิน 
(R1W1)   =  คะแนนและน า้หนกัของปัจจยัความสามารถในการระบายน า้ของดิน 
 (R1W1)   =  คะแนนและน า้หนกัของปัจจยัปริมาณน า้ฝนรายปีเฉล่ียในพืน้ท่ีศกึษา 
(R1W1)   =  คะแนนและน า้หนกัของปัจจยัน า้ฝนสงูสดุในพืน้ท่ีศกึษา 

แผนท่ีแสดงพืน้ท่ีเส่ียงอทุกภยัลุม่น า้หลงัสวน 
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5.3.2 การเกบ็รวบรวมข้อมูลอุทกภัย และกายภาพของพืน้ทีศึ่กษาในสนาม 

การเก็บรวบรวมข้อมลูอทุกภยัและข้อมลูกายภาพของพืน้ท่ีศกึษาแบบปฐมภูมิ ซึ่งได้จากการ
ส ารวจในพืน้ท่ีศกึษา โดยการสอบถามจากชาวบ้านในชมุชน และข้อมลูข้างต้นแบบทตุิยภูมิจากหน่วยงาน
ตา่งๆ จากส านกังานเทศบาลเมืองหลงัสวน องค์การบริหารส่วนต.ตา่งๆท่ีอยู่ในพืน้ท่ีท่ีได้รับผลการทบจาก
พืน้ท่ีโครงการ ตลอดทัง้ขอข้อมูลโครงการศึกษาวิจัยทางด้านวิศวกรรมแหล่งน า้ในอดีต รวมถึงบทความ
ทางวิชาการท่ีเก่ียวข้อง 

จากการรวบรวมข้อมูลภาคสนาม โดยการเข้าส ารวจพืน้ท่ี ตัง้แต่ กิจกรรมการรู้จักชุมชน 

ระหว่างวนัท่ี 17  19 ก.ย. 2555 จนถึงกิจกรรมสรุปบทเรียน เม่ือวนัท่ี 30 เม.ย.  1 พ.ค. 2556 เพ่ือ
ศึกษาสภาพพืน้ท่ีท่ีเกิดอุทกภัยจริง และพืน้ท่ีเส่ียงต่อการเกิดอุทกภัย ในอดีต พร้อมทัง้สมัภาษณ์ผู้ ท่ีอยู่
อาศยัในพืน้ท่ีท่ีได้รับผลกระทบจากอทุกภยัในพืน้ท่ีลุม่น า้คลองหลงัสวน พบวา่มีความรุนแรงมาก เน่ืองจาก
ฝนตกหนักและต่อเน่ืองเป็นเวลาหลายวันท าให้พืน้ท่ีสูงชันทางด้านทิศตะวันตกของลุ่มน า้รับน า้ไว้เป็น
ปริมาณมากจนเกินขีดความสามารถ  ท าให้เกิดน า้ใหลบ่าผิวดิน จากท่ีสูงลงมาสู่ท่ีต ่า เน่ืองจากน า้มีการ
เคล่ือนท่ีด้วยความเร็วสูง ท าให้มีการพดัพาตะกอนดิน โคลนเลน และซากต้นไม้ มายงัพืน้ท่ีอยู่อาศยัและ
เขตเมือง ประกอบกบัเหตกุารเกิดขึน้อยา่งรวดเร็ว ท าให้การระบายน า้ออกสู่ทะเลไม่เพียงพอตอ่การใหลมา
เติมของน า้จากท่ีสูง ท าให้เกิดการล้นตะลิ่งเข้าท่วมท่ีอยู่อาศยัของประชาชนในพืน้ท่ีลุ่ม พืน้ท่ีเกษตรกรรม
ถกูตะกอนดินทบัถม นอกจากนัน้ สภาพของตะกอนท่ีทบัถมในร่องน า้ธรรมชาติผสมกับก่ิงไม้ ต้มไม้ ซาก
วสัดผุิวดิน ท าให้เกิดสภาพเข่ือนเทียม ซึ่งเก็บกกัน า้ไว้ชัว่ขณะ เม่ือปริมาณน า้มากขึน้เข่ือนเทียมอาจพงัลง
มาทับกันเป็นลูกโซ่ ล าน า้ท่ีใหลจากท่ีสูงชันและหุบเขาแคบจะมีพลังมาก สร้างความเสียหายให้แก่
ทรัพย์สินของประชาชนท่ีอาศยัอยูก่ลางน า้ และปลายน า้  

นอกจากนีจ้ากการส ารวจสภาพล าน า้สายหลกัของลุ่มน า้หลงัสวนยงัพบว่า คลองหลงัสวนมี
สภาพท่ีแคบและตืน้เขิน ไมส่ามารถรองรับปริมาณน า้หลาก ท่ีเกิดจากฝนท่ีตกหนกัในพืน้ท่ีได้ ท าให้เกิดน า้
ท่วมขงัในพืน้ท่ีลุ่มในเขตพืน้ท่ี ต. บ้านควน นาพญา หาดยาย นาขา พ้อแดง วงัตะกอ และบางมะพร้าว อ. 
หลังสวน ต. พะโต๊ะ พระรักษ์ และปังหวาน อ. พะโต๊ะ เป็นประจ า  ซึ่งทางท้องถ่ินและกรมเจ้าท่าก็ได้มี
โครงการก่อสร้างคลองผันน า้ (การขุดคลองลัด) และการก่อสร้างประตรูะบายน า้ปากคลองลดั เพ่ือช่วย
บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน แตเ่น่ืองจากศกัยภาพของการเก็บกกัน า้และพืน้ท่ีท่ีจะท าการขดุลอก 
ไม่สามารถรองรับน า้หลากท่ีเกิดขึน้ได้ทัง้หมด โดยสามารถบรรเทาอุทกภัยได้เพียงบางส่วนเท่านัน้ ท าให้
โอกาสการเกิดอทุกภยัยงัคงมีสงู นอกจากนีก้ารขดุลอกขยายคลองหลงัสวนในช่วงพืน้ท่ีชมุชน ยงัได้สร้าง
ปัญหาการเวนคืนท่ีดินเพิ่มขึน้อีกด้วย เน่ืองจากการขยายตวัเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจใน
ชมุชน ท าให้ท่ีดนิมีราคาสงู 
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5.3.3 การจ าแนกข้อมูล 

ข้อมลูท่ีเก็บรวบรวมถกูจ าแนกออกเป็นกลุม่ๆ หรือเป็นระดบัของปัจจยั ดงันี ้

1) ระดบัความสงูของพืน้ท่ี (elevation) 

ความสูงของพืน้ท่ี เทียบกับระดบัน า้น า้ทะเลปานกลาง เป็นการศึกษา โดยการน าเข้าข้อมูล
เส้นชัน้ความสงู (contour line) จากแผนท่ีลกัษณะภูมิประเทศ มาตราส่วน 1 : 50,000 สร้างเป็นแผนท่ี
เชิงกริด ขนาด 20 X 20 ม. ในรูปแบบจ าลองความสงู (Digital Elevation Model, DEM) จากการศกึษา

พบวา่ พืน้ท่ีศกึษามีความสงูจากระดบัน า้ทะเลปานกลาง ประมาณ 0  1,081 ม. บางส่วนของพืน้ท่ียกตวั
ขึน้เป็นภูเขา และท่ีราบสูง บางส่วนทรุดตัวลงเป็นแอ่งท่ีราบระหว่างภูเขา หรือหุบเขา โดยพืน้ท่ีด้าน
ตะวนัตกเป็นแนวเทือกเขาตะนาวศรี ซึ่งเป็นเทือกเขาต้นน า้ของคลองปากทรง คลองศอก คลองหลงัสวน 
คลองปังหวาน และคลองขนาน ท่ีไหลไปทางทิศตะวนัออกตามสภาพลาดเอียงของพืน้ท่ีลงสู่ทะเลอ่าวไทย
ท่ี ต. ปากน า้หลงัสวน พืน้ท่ีตอนกลางมีลกัษณะเป็นลกูคล่ืนลอนลาด และลกูคล่ืนลอนชนั สลบักนัไป พืน้ท่ี
ด้านตะวันออกมีสภาพเป็นท่ีราบ และท่ีราบลุ่มมักมีน า้ท่วมขังเป็นประจ าทุกปี ความสูงเฉล่ียของพืน้ท่ี
บริเวณนีต้ ่ากวา่ 20 ม. จากระดบัน า้ทะเล (ภาพที่ 5.20) 

2) ความลาดชนัของพืน้ท่ี (slope) 

ความลาดชนัของพืน้ท่ี หมายถึง สภาพพืน้ท่ีท่ีมีการเบี่ยงเบนหรือเอียงไปจากแนวระนาบ ใช้
หน่วยเป็นร้อยละ (%) เช่น พืน้ท่ีมีความลาดชนั 5% หมายความว่าความตา่งระดบัระหว่างจุดสองจดุใน
แนวดิ่งเท่ากบั 5 หน่วย เม่ือเทียบระยะห่างในทางราบระหว่างจดุสองจดุนัน้เท่ากบั 100 หน่วย ความลาด
ชนัของพืน้ท่ีแบง่เป็น 6 ชัน้ 

- ราบเรียบถึงคอ่นข้างราบเรียบ (level to nearly level) มีความลาดชนั 0  2 % 

- ลูกคล่ืนลอนลาดเล็กน้อย (slightly undulating) มีความลาดชัน 2  5 % (ลาดชัน
เล็กน้อยมาก) 

- ลกูคล่ืนลอนลาด (undulating) มีความลาดชนั 5  12% (ลาดชนัเล็กน้อย) 

- ลกูคล่ืนลอนชนั (rolling) มีความลาดชนั 12  20% (ลาดชนัสงู) 

- เนินเขา (hilly) มีความลาดชนั 20  35% (สงูชนัปานกลาง) 

- พืน้ท่ีลาดชนัเชิงซ้อนหรือพืน้ท่ีสงูชนั (steep slope) มีความลาดชนั > 35 % 

จากการศกึษาถึงลกัษณะความลาดชนัของพืน้ท่ีลุ่มน า้คลองหลงัสวน พบว่าพืน้ท่ีความลาด

ชนัส่วนใหญ่อยู่ในระดบัสงู (20  35%) โดยมีพืน้ท่ีประมาณ 629.5 ตร.กม. หรือคิดเป็นร้อยละ 37.9 ของ
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พืน้ท่ีลุ่มน า้ทัง้หมด รองลงมาจะเป็นพืน้ท่ีท่ีมีความลาดชนัปานกลาง (12 - 20%) โดยมีพืน้ท่ีประมาณ 
295.6  ตร.กม. หรือคดิเป็นร้อยละ 17.8 ของพืน้ท่ีทัง้หมด สว่นความลาดชนัในพืน้ท่ีท่ีมีสดัส่วนน้อยท่ีสดุคือ 
ความลาดชนัมากกว่า 35 % โดยทีพืน้ท่ีประมาณ 124.6 ตร.กม. หรือคิดเป็นร้อยละ 7.5 ของพืน้ท่ีลุ่มน า้
ทัง้หมด ดงัแสดงใน ตารางท่ี 5.8 และภาพท่ี 5.21 

ตารางที ่5.8 ขนาดพืน้ทีข่องระดับความลาดชันต่างๆในพืน้ทีลุ่่มน า้คลองหลงัสวน 

ความลาดชันของพืน้ที่ 
ขนาดพืน้ท่ี 

ตร.กม. ร้อยละ 

ความลาดชนั 0  2 % 267.4 16.1 

ความลาดชนั 2  5 % 137.9 8.3 

ความลาดชนั 5  12% 206 12.4 

ความลาดชนั 12  20% 295.6 17.8 

ความลาดชนั 20  35% 629.5 37.9 

ความลาดชนั > 35 % 124.6 7.5 
รวม 1661 100.0 
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ภาพที ่5.20 แสดงความสูงจากระดับน า้ทะเลปานกลางของพืน้ทีลุ่่มน า้คลองหลงัสวน 
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ภาพที ่5.21 ความลาดชันของพืน้ทีลุ่่มน า้คลองหลงัสวน
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3) เส้นทางคมนาคมกีดขวางทางน า้ (เส้นทางคมนาคม) 

เป็นการพิจารณาจากเส้นทางคมนาคม ซึง่ได้แก่ ถนน เส้นทางล าเลียงตา่งๆ ในบริเวณพืน้ท่ีท่ี
มีเส้นทางคมนาคมมาก ก็จะเป็นอปุสรรคตอ่การระบายน า้ หรือชะลอการไหลของน า้ ส่งผลตอ่อตัราเร็วใน
การระบายน า้ออกทะเล เพราะมีสิ่งกีดขวางทิศทางการไหลของน า้ ท าให้การระบายน า้ส่วนเกินท าได้ล่าช้า 
เป็นผลให้น า้ไหลเข้าทว่มพืน้ท่ีข้างเคียง จากการศกึษาพบวา่ พืน้ท่ีลุม่น า้คลองหลงัสวน มีถนนสายหลกั คือ
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 หรือถนนเพชรเกษม ตดัผ่านบริเวณพีน้ท่ีปลายน า้ ซึ่งเป็นเส้นทางท่ีจะ
ระบายน า้ท่ีไหลจากท่ีสูงจากด้านทิศตะวนัตก อ. พะโต๊ะ ออกสู่ทะเลอ่าวไทย และมีถนนสายรองท่ีเช่ือม 
ระหว่าง อ. หลงัสวน กบั อ. พะโต๊ะ คือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4006 ถนนราชกรูด ซึ่งชะลอการไหล
ของน า้ จากทางด้านทิศเหนือของคลองหลงัสวน ลงสูค่ลอง ท าให้มีความเส่ียงในการเกิดอทุกภยั  

4) ประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดนิ (Land use) 

พืน้ท่ีบริเวณลุ่มน า้คลองหลังสวน มีลักษณะพืน้ท่ีด้านทิศตะวนัตกเป็นภูเขาสูงและเนินเขา 
และด้านตะวันออกของลุ่มน า้มีลักษณะเป็นท่ีราบลุ่มสลับกับท่ีอยู่อาศยั มีการใช้ประโยชน์ท่ีดินหลาย
ประเภท จากข้อมลูแผนท่ีการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ในปี 2549 ของกรมพฒันาท่ีดิน พบว่า การใช้ท่ีดินในพืน้ท่ี
ศกึษาหลกัๆ ประกอบด้วย พืน้ท่ีป่าดิบชืน้บริเวณท่ีสงู หรือพืน้ท่ีภูเขาด้านทิศตะวนัตกของลุ่มน า้คลองหลงัสวน 
พืน้ท่ีทางการเกษตร เช่น นาข้าว ส่วนไม้ผลผสมท่ีมีการปลูกผลไม้จ าพวก มะม่วง มังคุด ทุเรียน  พืช
เศรษฐกิจประเภท ปาล์มน า้มนั ยางพารา และกาแฟ เป็นส่วนใหญ่ นอกจากนีพื้น้ท่ีศกึษายงัครอบคลมุไป
ถึงพืน้ท่ีอยูอ่าศยั และย่านการค้า หมู่บ้านบนท่ีราบผสมสวนไม้ผลผสม แหล่งน า้ผิวดิน และแม่น า้ล าคลอง 
จากการศึกษาพบว่าพืน้ท่ีส่วนใหญ่มีการใช้ประโยชน์ท่ีดินประเภทป่าดิบชืน้สูงท่ีสุดถึง 1,031.5 ตร.กม. 
หรือร้อยละ 62.1 ของพืน้ท่ีศกึษา รองลงมาได้แก่ ปาล์มน า้มนั โดยมีพืน้ท่ีประมาณ 177.7 ตร.กม. หรือร้อย
ละ 10.7 และประเภทของการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ท่ีมีพืน้ท่ีน้อยท่ีสดุ ได้แก่ การใช้ประโยชน์ท่ีดินประเภทการ
เพาะเลีย้งสตัว์กุ้ ง มีพืน้ท่ีเพียง 0.5 ตร.กม. หรือร้อยละ 0.03 ของพืน้ท่ีทัง้หมด ดงัตารางที่ 5.9 และภาพที่ 
5.22  

ในการก าหนดคา่คะแนนความเส่ียงของปัจจยัด้านการใช้ประโยชน์ท่ีดิน คณะท่ีปรึกษาได้จดั
กลุม่ลกัษณะของพืชคลมุดนิไว้ 4 กลุม่ เพ่ือการก าหนดคา่คะแนนท่ีใกล้เคียงกบัปัจจยัอ่ืน ได้แก่ นาข้าว พืช
ไร่ พืชสวน ไม้ยืนต้น และป่าดบิชืน้หรือป่าไม้สมบรูณ์ 
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ตารางที ่5.9 ขน า ดพื้ น ที่ แ บ่ ง ต า ม ป ร ะ เ ภ ทก า ร ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ ที่ ดิ น ใ น ปี  พ . ศ . 2 5 5 3  ข อ ง 
กรมพฒันาทีด่ิน 

การใช้ประตยชน์ที่ดนิ 
ขนาดพืน้ท่ี 

ตร.กม. ร้อยละ 
นาข้าว 8.3 0.5 
ปาล์มน า้มนั 177.7 10.7 
ยางพารา (ไม้ยืนต้นผสม) 149.5 9 
สวนผสม/ไม้ผลผสม 176.1 10.6 
กาแฟ  81.4 4.9 
สวนป่าผสม 0.3 0.02 
ป่าดิบชืน้ 1,031.5 62.1 
สถานเพาะเลีย้งกุ้ง 0.5 0.03 
หมูบ้่าน 15 0.9 
แหลง่น า้ 10 0.6 
ท่ีลุม่ 0.8 0.05 
เหมือง 3.3 0.2 
ทุง่หญ้า 6.6 0.4 

รวม 1,661 100 
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ที่มา: ข้อมลูของกรมพฒันาที่ดิน ปี 2553 

ภาพที ่5.22 การกระจายของพืน้ทีต่ามการใช้ประโยชน์ทีด่ินบริเวณลุ่มน า้คลองหลงัสวน



โครงการศกึษาวิจยัและพฒันาวิถีชีวิตและบทบาทของชมุชนในพืน้ที่วิกฤติอทุกภยั บทที่ 5 
กรณีศกึษาลุม่น า้ภาคใต้ อทุกภยัในพืน้ที่ศกึษา 
 

สถาบนัวิจยัและให้ค าปรึกษาแหง่มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 137 
G:\แกไ้ขรายงายวิจัยหลงัสวน_3_15 ต.ค. 56\7.บทท่ี 5 อุทกภยัในพ้ืนท่ีศึกษา1.doc 

5) ความหนาแนน่ของทางน า้ (drainage density) 

ในพืน้ท่ีลุ่มน า้คลองหลังสวนมีคลองหลังสวนสายหลักในการระบายน า้ลงสู่ทะเลอ่าวไทย 
ความยาวล าน า้ประมาณ 100 กม. โดยมีคลองสายย่อย และล าน า้สาขา ท่ีไหลมารวมกันเป็นคลองสาย
หลกั ทัง้หมด 73 ล าน า้ ดงัตารางท่ี 5.10 และภาพที่ 5.23 

ตารางที ่5.10 รายช่ือล าน า้สาขาทั้งหมดของคลองหลงัสวน 

ล าดบัท่ี ล าน า้สาขา ล าดบัท่ี ล าน า้สาขา ล าดบัท่ี ล าน า้สาขา 

1 คลองเงิน 25 คลองบางแห้ง 49 หนองห้วยต าเสา 

2 คลองเรือ 26 คลองบางกา 50 ห้วยโกฏ 

3 คลองเสอื 27 คลองบางยีโร 51 ห้วยในปีก 

4 คลองเหนก 28 คลองปลาด 52 ห้วยกรอกข้าว 

5 คลองแย 29 คลองปังหวาน 53 ห้วยกุม่ 

6 คลองแหลมปาย 30 คลองปากเลข 54 ห้วยขอน 

7 คลองโหมง 31 คลองปากทรง 55 ห้วยค้อ 

8 คลองในแจะ 32 คลองปี 56 ห้วยคอสัน้ 

9 คลองกริม 33 คลองพระ 57 ห้วยซวิ 

10 คลองกะปิ 34 คลองพลงั 58 ห้วยต าเสา 

11 คลองกุ่ม 35 คลองพงัเหา 59 ห้วยทรายขาว 

12 คลองขนาน 36 คลองมอ 60 ห้วยน า้ใสใต้ 

13 คลองจาก 37 คลองระว ิ 61 ห้วยน า้ขาว 

14 คลองชัง่ 38 คลองล าแยง 62 ห้วยน า้ร่ัว 

15 คลองซงึ 39 คลองศอก 63 ห้วยปะตมิะ 

16 คลองตรัก 40 คลองสระ 64 ห้วยผลดั 

17 คลองตรัง 41 คลองหงาว 65 ห้วยพ้แดง 

18 คลองตอน 42 คลองหนองน า้ขาว 66 ห้วยยาง 

19 คลองทอ่ 43 คลองหร่ัง 67 ห้วยยางมกั 

20 คลองทบัขอน 44 คลองหลกัเหลก็ 68 ห้วยล าแยง 

21 คลองทา่ชนะ 45 คลองหลางตาง 69 ห้วยล าชี 

22 คลองธรรมมงั 46 คลองหินช้าง 70 ห้วยวงัยาง 

23 คลองนายด า 47 คลองอา 71 ห้วยหมาง 

24 คลองบางแทงแม ่ 48 หนองนาพรุ 72 ห้วยหมือง 
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ภาพที ่5.23 เครือข่ายล าน า้สาขาทั้งหมดของคลองหลงัสวน
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6) ลกัษณะธรณีวิทยา (rock type) 

สภาพทางธรณีวิทยาบริเวณพืน้ท่ีศกึษาจ าแนกออกได้เป็น 10 ประเภท โดยพืน้ท่ีส่วนใหญ่มี
ลกัษณะเป็นหินโคลนปนกรวด หินทราย หินปนูเนือ้ดิน หินดินดาน และหินเชิร์ต ยคุคาร์บอนิเฟอรัส–เพอร์
เมียน ประมาณ 1,132.8 ตร.กม. หรือคิดเป็นร้อยละ 68.2 ของพืน้ท่ีศึกษา รองลงมาคือ มีลกัษณะเป็น
หินแกรนิต เนือ้ดอก มีผลึกสองขนาด ยคุจแูรสซิก ประมาณ 181.1 ตร.กม. หรือคิดเป็นร้อยละ 10.9 ของ
พืน้ท่ีศกึษา (ตารางท่ี 5.11 และภาพที่ 5.24) 

นอกจากนี ้ในบริเวณพืน้ท่ีศึกษายังพบลักษณะธรณีวิทยาประเภท หินทราย หินปูน 
หินดนิดาน หินทรายแป้ง และหินทรายเนือ้ภเูขาไฟ ยคุเพอร์เมียน  หินดินดาน หินโคลนเนือ้ซิลิกา หินทราย
และหินดินดานเนือ้ปนถ่าน มีซากดกึด าบรรพ์พวกตะคไูลต์ ไทรโลไปต์ ; ยคุคาร์บอนิเฟอรัส-ดีโวเนียน-ไซลู
เรียน และลกัษณะทางธรณีวิทยาประเภท หินแกรนิต เนือ้ผลึกสองขนาด สีเทา หินไบโอไทต์-ฮอร์นเบลนด์ 
แกรนิต; ยคุไทรแอสซิก 

ตารางที ่5.11 ข้อมูลสภาพทางธรณวีทิยาบริเวณพืน้ที่ศึกษา ปี 2548 ของกรมทรัพยากรธรณี 

ธรณีวิทยา ขนาดพืน้ที่ 

ตร.กม. ร้อยละ 

C : หินกรวดมน,หินทราย หินดนิดาน หินเชิร์ตและหินปนู; ยคุคาร์บอนิเฟอรัส 16.6 1 

CP : หินโคลนปนกรวด หินทราย หินปนูเนือ้ดิน หินดินดานและหินเชิร์ต; ยคุคาร์บอนิเฟอรัส-
เพอร์เมียน 

1,132.8 68.2 

Jgr : หินแกรนิต เนือ้ดอก มีผลกึสองขนาด; ยคุจแูรสซิก 181.1 10.9 

P : หินทราย หินปนู หินดนิดาน หินทรายแป้งและหินทรายเนือ้ภเูขาไฟ; ยคุเพอร์เมียน 14.9 0.9 

Qa : ตะกอนท่ีราบสะสมตวัโดยทางน า้ ตะกอนกรวด ทราย ดินสะสมตามร่องน า้และท่ีราบน า้
ท่วมถงึ; ยคุควอเทอร์นารี 

137.9 8.3 

Qt : ตะกอนตะพกั กรวด ทรายแป้ง ดินเคลย์และดินแลง; ยคุควอเทอร์นารี 74.7 4.5 

SDC : หินดินดาน หินโคลนเนือ้ซิลิกา หินทรายและหินดินดานเนือ้ปนถ่าน มีซากดกึด าบรรพ์
พวกตะคไูลต์ ไทรโลไปต์; ยคุคาร์บอนิเฟอรัส-ดีโวเนียน-ไซลเูรียน 

16.6 1 

TrJ : หินกรวดมนสีน า้ตาลแดง สลบัหินดินดานและหินโคลน; ยคุจแูรสซิก-ไทรแอสซิก 29.9 1.8 

Trgr : หินแกรนิต เนือ้ผลกึสองขนาด สีเทา หินไบโอไทต์-ฮอร์นเบลนด์ แกรนิต; ยคุไทรแอสซกิ 54.8 3.3 

พืน้ท่ีเก็บกกัน า้ อา่งเก็บน า้ ฝาย เข่ือน 1.7 0.1 

รวม 1,661 100 
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ที่มา: ข้อมลูของกรมทรัพยากรธรณี, ปี 2548 

ภาพที ่5.24 การกระจายของหินชนิดต่างๆในลุ่มน า้คลองหลงัสวน
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7) ความสามารถในการระบายน า้ของดนิ 

 ก. ข้อมลูชดุดนิ 
 จากการรวบรวมข้อมลูแผนท่ีดินของกรมพฒันาท่ีดิน ปีพ.ศ. 2549 พบว่า ทรัพยากรดินใน

พืน้ท่ีศึกษาบริเวณลุ่มน า้คลองหลงัสวนมีทัง้หมด 15 หน่วยชุดดิน โดยส่วนใหญ่เป็นชุดดินท่ีเป็นหน่วยท่ี
ลาดชนัเชิงซ้อน (slope complex) โดยมีพืน้ท่ีประมาณ 1,051.2 ตร.กม. หรือคิดเป็น ร้อยละ 63.29 ของ
พืน้ท่ีลุ่มน า้คลองหลงัสวน รองลงมาเป็นหน่วยชดุดินระนอง  (Ranong series: Rg) มีพืน้ท่ีประมาณ 368.6 
ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ 22.19 ของพืน้ท่ีทัง้หมด ส าหรับพืน้ท่ีท่ีมีพืน้ท่ีหน่วยชดุดินน้อยกว่า ร้อยละ 1 ของ
พืน้ท่ีศกึษาทัง้หมด พบว่าถกูจ าแนกอยู่ในชดุดิน ชดุดินบ้านทอน  (Ban Thon series: Bh) ชดุดินคลองซาก 
(Khlong Chak series: Kc) ชดุดินคลองท่อม (Khlong Thom series: Km) ชดุดินละหาน (Lahan series: 
Lh) ชดุดินนราธิวาส (Narathiwat series: Nw) ชดุดินประทิว (Pathiu series: Ptu) ชดุดินระแงะ (Rangae 
series: Ra) ชดุดินรือเสาะ (Ruso series: Ro) ชดุดินสรรพยา (Sapphaya series: Sa) และชดุดินท่าตะโก 
(Tha Tako series: To)* ดงัแสดงรายละเอียดในตารางท่ี 5.12 และภาพที่ 5.25 (ดภูาคผนวก ข.) 

ตารางที ่5.12 ขนาดพืน้ทีข่องชุดดินชนิดต่างๆ ในพืน้ทีลุ่่มน า้คลองหลงัสวน 

ช่ือชดุดนิ 
ขนาดพืน้ท่ี 

ตร.กม. ร้อยละ 

ชดุดนิบางนารา (Bang Nara series: Ba) 21.6 1.3 
ชดุดนิบ้านทอน (Ban Thon series: Bh) 6.6 0.4 
ชดุดนิคลองซาก (Khlong Chak series: Kc) 0.7 0.04 

ชดุดนิคอหงษ์ (Kho Hong series: Kh) 112.9 6.8 
ชดุดนิคลองทอ่ม (Khlong Thom series: Km) 1.7 0.1 
ชดุดนิละหาน (Lahan series: Lh) 3.3 0.2 

ชดุดนินราธิวาส (Narathiwat series: Nw) 1.7 0.1 
ชดุดนิประทวิ (Pathiu series: Ptu) 1.7 0.1 
ชดุดนิระแงะ (Rangae series: Ra) 3.3 0.2 

ชดุดนิระนอง (Ranong series: Rg) 368.6 22.19 
ชดุดนิรือเสาะ (Ruso series: Ro) 0.5 0.03 
ท่ีลาดชนัเชิงซ้อน (Slope complex) 1,051.2 63.29 

ชดุดนิสรรพยา (Sapphaya series: Sa) 0.8 0.05 
ชดุดนิทา่ม่วง (Tha Muang series: Tm) 83.1 5.0 

ชดุดนิทา่ตะโก (Tha Tako series: To)* 3.3 0.2 
รวม 1,661 100 

หมายเหตุ : ที่ลาดชนัเชิงซ้อน คือพืน้ท่ีที่มีลกัษณะภมูิประเทศเป็นภเูขาสงูสลบัซบัซ้อน       
ที่มา: ข้อมลูของกรมพฒันาที่ดิน, ปี 2549 
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ที่มา: ข้อมลูของกรมพฒันาที่ดิน ปี 2549 

ภาพที ่5.25 การกระจายของชุดดินต่างๆในพืน้ทีลุ่่มน า้คลองหลงัสวน



โครงการศกึษาวิจยัและพฒันาวิถีชีวิตและบทบาทของชมุชนในพืน้ที่วิกฤติอทุกภยั บทที่ 5 
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ข. การระบายน า้ของดนิ  

ความสามารถในการระบายน า้ของดินพิจารณาจาก ความลึก ความถ่ี และระยะเวลาของ
น า้ทว่มขงัอยูใ่นดนิ หรือการท่ีน า้ไหลออกไปจากพืน้ท่ี ทัง้ไหลผา่นผิวหน้าดนิ และไหลซึมลงไปยงัดินชัน้ล่าง 
นอกจากนีต้รวจสอบความสามารถยงัอาจท าได้จาก การสงัเกตลกัษณะ และคณุสมบตัิของดิน เช่น สีของ
ดนิ จดุประสี ดนิท่ีขาดออกซิเจน เหล็กจะอยู่ในรูป FeO ท าให้ดินมีสีเทา ดินท่ีไม่ขาดออกซิเจน เหล็กจะอยู่
ในรูป Fe2O3 ท าให้ดนิมีสีเหลือง สีน า้ตาล หรือสีแดงปะปนอยูใ่นเนือ้ดนิ 

การระบายน า้ของดนิแบง่ได้ 7 ชัน้ 

ข.1  เลวมาก (vpd : very poorly drained) มีการไหลซึมช้ามาก หรือมีน า้แช่ขงันานใน
รอบปี ดนิมีสีเทาปนน า้เงิน ไม่มีจดุประสี น า้ใต้ดินตืน้มากอยู่ใกล้ผิวดิน เช่น พืน้ท่ีพรุ ท่ีลุ่มต ่าน า้ขงั หรือป่า
ชายเลน gxHo9ho 

ข.2 เลว (pd : poorly draied) มีการไหลซึมของน า้ออกไปจากดินช้ามาก มีน า้ท่วมนาน
ในชว่งฤดฝูน ฤดแูล้งดินยงัเปียกชืน้อยู่บ้าง ท าให้ดินมีสีเทาและพบจดุประสีเหลืองน า้ตาลหรือสีแดง ใช้ท า
นา 

ข.3 คอ่นข้างเลว (spd : somewhat poorly drained) มีการไหลซึมของน า้ออกไปจากดิน
ยงัช้าอยู่ ท าให้ดินชืน้นานพอท่ีจะเป็นอุปสรรคในการปลูกพืช ระดบัน า้ใต้ดินลึกปานกลางถึงตืน้และมีน า้
ทว่มแชข่งัในฤดฝูน ดนิชัน้บนมีสีน า้ตาลหนา ดนิชัน้ลา่งลงไปจะเป็นสีเทาและพบจดุประสีตลอด 

ข.4 ดีปานกลาง (mw : moderately well drained) มีการไหลซึมของน า้คอ่นข้างช้า ดิน
เปียกอยู่เป็นบางเวลา ไม่มีน า้แช่ขงั ระดบัน า้ใต้ดินค่อนข้างลึก ท าให้เกิดจุดประสีปะปนอยู่ในดินชัน้ล่าง 
เหมาะสมส าหรับปลกูพืชไร่ ไม้ผล 

ข.5 ดี (wd : well drained) มีน า้ไหลซึมผ่านไปจากดินได้เร็ว ดินยงัมีความชืน้อยู่หลงัจาก
ฝนตก 

ข.6 คอ่นข้างมาก (sex : somewhat excessively drained) มีการไหลซึมของน า้ไปจาก
ดินเป็นไปอย่างรวดเร็ว เช่น ดินท่ีประกอบไปด้วยหินท่ีสลายตวัยงัไม่หมด หรือมีเนือ้ดินเป็นทรายจดั ดินมี
ชอ่งวา่งในดนิมาก ฤดแูล้งดนิจะแห้งมาก เป็นต้น 

ข.7 มากเกินไป (ex : excessively drained) มีการไหลผ่านของน า้ไปจากดินเป็นไปอย่าง
รวดเร็วมาก เชน่ ดินท่ีมีเศษหินมากและมีความลาดชนัสงู การไหลซึมผ่านของน า้ลงไปยงัดินชัน้ล่างมีน้อย 
สว่นใหญ่ไหลบา่ผา่นผิวดนิไปยงัท่ีต ่ากวา่ ท าให้ดนิแห้งไมเ่หมาะสมตอ่การปลกูพืช เป็นต้น 
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จากการศกึษาพบวา่ พืน้ท่ีลุม่น า้คลองหลงัสวนสามารถจ าแนกลกัษณะการระบายน า้ของ
ดินได้เป็น 6 ประเภท ซึ่งพืน้ท่ีส่วนใหญ่ประมาณ 843.8 ตร.กม. หรือคิดเป็นร้อยละ 50.8 ของพืน้ท่ีลุ่มน า้
ทัง้หมด จดัเป็นพืน้ท่ีท่ีสามารถระบายน า้ได้ดี (wd : well drained) รองลงมาเป็นพืน้ท่ีท่ีมีการระบายน า้เลว 
(pd : poorly drained) ประมาณ 794 ตร.กม. หรือคิดเป็นร้อยละ 47.8 ของพืน้ท่ีลุ่มน า้ทัง้หมด ส าหรับ
ลกัษณะการระบายน า้ของดนิท่ีพบน้อยท่ีสดุในพืน้ท่ีจะเป็นการระบายน า้ดีคอ่นข้างมาก (sex : somewhat 
excessively drained) โดยมีพืน้ท่ีประมาณ 6.3 ตร.กม. หรือคิดเป็นร้อยละ 0.38 ของพืน้ท่ีทัง้หมดของลุ่ม
น า้คลองหลงัสวน  

ทัง้นี ้ในการก าหนดปัจจัยท่ีมีผลต่อความเส่ียงอุทกภัยได้มีการจดักลุ่มความสามารถใน
การระบายน า้ของดินออกเป็น 4 ระดบั เพ่ือให้ง่ายต่อการก าหนดตวัแปร และค่าคะแนนของปัจจยัมีค่า
ใกล้เคียงกับปัจจยัอ่ืน โดยได้จดักลุ่มการระบายน า้ดีค่อนข้างมากเข้ากับการระบายดี และการระบายน า้
ของดินปานกลางเข้ากับการระบายน า้คอ่นข้างเลว ดงัแสดงรายละเอียดใน ตารางที่ 5.13 และ ภาพที่ 
5.26 

ตารางที ่5.13  ขนาดพืน้ทีต่ามระดับความสามารถในการระบายน า้ของดินในพืน้ที่ 
ลุ่มน า้คลองหลงัสวน 

การระบายน า้ของดนิ 
ขนาดพืน้ท่ี 

ตร.กม. ร้อยละ 

1. เลวมาก (vpd : very poorly drained) 8.3 0.5 

2. เลว (pd : poorly drained) 794 47.8 
3. คอ่นข้างเลว (spd : somewhat poorly drained) และ 
ดีปานกลาง (mw : moderately well drained) 

0.3 
8.3 

0.02 
0. 5 

4. ดี (wd : well drained) และ 
ดีคอ่นข้างมาก (sex : somewhat excessively drained) 

843.8 
6.3 

50.8 
0.38 

รวม 1,661 100 
ที่มา: ข้อมลูของกรมพฒันาที่ดิน ปี 2549 
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ที่มา: ข้อมลูของกรมพฒันาที่ดิน, ปี 2549 

ภาพที ่5.26 การกระจายของระดับความสามารถในการระบายน า้ของดินในพืน้ที่ 
ลุ่มน า้คลองหลงัสวน
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8) ปริมาณน า้ฝนรายปีเฉล่ียในพืน้ท่ีศกึษา 

จากข้อมลูปริมาณน า้ฝนรายปีเฉล่ียของพืน้ท่ีศกึษาท่ีได้จากกรมอตุนุิยมวิทยา โดยรอบพืน้ท่ี
ศึกษา ทัง้หมด 8 สถานี พบว่า ในพืน้ท่ีศึกษาทัง้หมด 1,661 ตร.กม. พืน้ท่ีท่ีมีปริมาณน า้ฝนรายปีเฉล่ีย 
2000 - 2250 มม. ครอบคลมุพืน้ท่ีส่วนใหญ่ ซึ่งเท่ากบัประมาณ 431.9 ตร.กม. หรือคิดเป็นร้อยละ 26 ของ
พืน้ท่ีลุม่น า้ทัง้หมด สว่นพืน้ท่ีท่ีมีปริมาณน า้ฝนเฉล่ียรายปีสงูท่ีสดุ 3250 - 3500 มม. พบว่ามีพืน้ท่ีประมาณ 
13.3 ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ 0.8 ของพืน้ท่ีลุ่มน า้ทัง้หมด และพืน้ท่ีท่ีมีปริมาณน า้ฝนเฉล่ียรายปีน้อยท่ีสุด 
1788 - 2000 มม. พบว่ามีเนือ้ท่ีประมาณ 302.3 ตร.กม. หรือคิดเป็นร้อยละ 18.2 ของพืน้ท่ีทัง้หมด ดงั
แสดงรายละเอียดในตารางท่ี 5.14 และภาพที่ 5.27 

ตารางที ่5.14 ขนาดพืน้ทีร่ะหว่างช่วงช้ันปริมาณน า้ฝนเฉลีย่รายปีของพืน้ทีลุ่่มน า้คลองหลงัสวน 

ปริมาณน า้ฝนรายปีเฉล่ีย 
ขนาดพืน้ท่ี 

ตร.กม. ร้อยละ 

1,788  2,000 302.3 18.2 

2,000  2,250 431.9 26 

2,250  2,500 400.3 24.1 

2,500  2,750 259.1 15.6 

2,750  3,000 156.1 9.4 

3,000  3,250 98 5.9 

3,250  3,500 13.3 0.8 

รวม 1,661 100 
ที่มา: กรมอตุนิุยมวิทยา (2555) 
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ที่มา: กรมอตุนุิยมวิทยา (2555) 

ภาพที ่5.27 การกระจายของปริมาณน า้ฝนรายปีเฉลีย่ในพืน้ทีลุ่่มน า้คลองหลงัสวน
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9) คา่เฉล่ียของปริมาณน า้ฝนสงูสดุในพืน้ท่ีศกึษา 

 จากข้อมลูคา่เฉล่ียของปริมาณน า้ฝนสงูสดุ (กรมอตุนุิยมวิทยา) ในพืน้ท่ีศกึษาพบว่า ช่วง

ของฝนสงูสดุซึ่งอยู่ระหว่าง 400  500 มม. ครอบคลมุพืน้ท่ีส่วนใหญ่ของลุ่มน า้คลองหลงัสวน (ประมาณ 

857.1 ตร.กม. หรือคิดเป็นร้อยละ 51.6 ของพืน้ท่ีทัง้หมด) ส าหรับฝนสงูสดุ 700  800 มม. จะครอบคลมุ
พืน้ท่ีประมาณ 6 ตร.กม. หรือคิดเป็นร้อยละ 0.36 ของพืน้ท่ีทัง้หมด ส่วนช่วงฝนสงูสดุเฉล่ียน้อยท่ีสดุ (363 

 400 มม.) มีพืน้ท่ีอยู่ในช่วงนีป้ระมาณ 207.1 ตร.กม. หรือคิดเป็นร้อยละ 12.47 ของพืน้ท่ีศกึษาทัง้หมด 
ดงัแสดงรายละเอียดในตารางท่ี 5.15 และภาพที่ 5.28 

ตารางที ่5.15 ขนาดพืน้ทีต่ามค่าเฉลีย่ของฝนสูงสุดในพืน้ทีลุ่่มน า้คลองหลงัสวน 

ปริมาณน า้ฝนสูงสุด 
เนือ้ที่ 

ตร.กม. ร้อยละ 

363  400 207.1 12.47 

400  500 857.1 51.6 

500  600 439.7 26.47 

600  700 151.1 9.1 

700  800 6 0.36 

รวม 1,661 100 
ที่มา: กรมอตุนิุยมวิทยา (2555) 
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ที่มา: กรมอตุนุิยมวิทยา (2555) 

ภาพที ่5.28 การกระจายของค่าเฉลีย่ของฝนสูงสุดในพืน้ทีลุ่่มน า้คลองหลงัสวน
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5.3.4 ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

1) คา่น า้หนกัของแตล่ะปัจจยัท่ีพิจารณา   

คณะท่ีปรึกษาได้ก าหนดคา่น า้หนกัความเหมาะสม Wjk ของปัจจยั j (j = 1,...,n) และระดบั k 
(k = 1, …, 4) และให้คา่เกณฑ์ความเส่ียงอทุกภยั Rj ของปัจจยั j ท่ีใช้ในการศกึษา โดยปัจจยัใดท่ีมีอิทธิพล
หรือมีความสัมพันธ์ต่อการเกิดอุทกภัยมากกว่า จะถูกก าหนดให้มีค่าถ่วงน า้หนักท่ีสูงกว่า ช่วงน า้หนัก

คะแนนใช้ตัง้แต ่0  10 ถ้าปัจจยั j มีน า้หนกั Wjk เท่ากบั 0 แสดงว่า ปัจจยั J นัน้ไม่มีอิทธิพลตอ่อทุกภยั 
คะแนน 1 หมายถึง ผลกระทบตอ่อทุกภยัน้อยท่ีสดุ ถ้าคะแนน 10 คือ อิทธิพลสงูสดุ  

พิสยัและความหมายของคะแนนส าหรับเกณฑ์ความเส่ียงอทุกภยั Rj .ใช้เหมือนกนักบัของ Wjk 
น า้หนกัของ Wjk และ Rj ได้จากการเฉล่ียคา่คะแนน ซึ่งได้จากแบบสอบถามความเห็นของผู้ เช่ียวชาญจาก
หน่วยงานในสาขาตา่งๆท่ีเก่ียวข้อง (คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล และกอง
เศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) และความคิดเห็นของชาวบ้านในชุมชน ดงัแสดงใน
ตารางท่ี 5.16 

ตารางที ่5.16 เกณฑ์ความเส่ียงอุทกภัย Rj  และน ้าหนัก Wjk ของแต่ละระดับของปัจจัยที่เหมาะสมกับ
พืน้ทีลุ่่มน า้คลองหลงัสวน 

ปัจจัยที่พิจารณา เกณฑ์ Rj  ระดับ น า้หนัก Wjk 
1. ปริมาณน า้ฝนเฉลีย่รายปี 8 > 2700 มม.ตอ่ปี 

24012,700 มม.ตอ่ปี 

21012,400 มม.ตอ่ปี 
< 2100 มม.ตอ่ปี 

4 
3 
2 
1 

2. สิง่กีดขวางทางน า้ของแตล่ะ
ลุม่น า้ยอ่ย (เส้นทางคมนาคม) 

7 > 0.60 กม. 

0.41  0.60 กม. 

0.21  0.40 กม.  

0.00  0.20 กม. 

4 
3 
2 
1 

3. ความลาดชนั 6 05% 

610% 

1115% 
>15% 

4 
3 
2 
1 

4. ความสงูจากระดบัน า้ทะเล 5 0  100 ม. 

101  300 ม. 

301  500 ม. 
> 500 ม. 

4 
3 
2                                   
1 
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ตารางที่ 5.16 (ต่อ) 

ปัจจัยที่พิจารณา เกณฑ์ Rj  ระดับ น า้หนัก Wjk 
5 ความหนาแนน่ของล าน า้ในลุม่
น า้ยอ่ย 

4 0.1  0.35 กม. 

0.36  0.70 กม.  

0.71  1.00 กม.  
> 1.00 กม. 

4 
3 
2 
1 

6. ขนาดของพืน้ท่ีลุม่น า้ยอ่ย 3 ≥ 2,600 ตร.กม. 

1,801  2,600 ตร.กม. 

1,001  1,800 ตร.กม. 
≤ 1,000 ตร.กม. 

4 
3 
2 
1 

7. พืชปกคลมุดิน 2 ข้าว 
พืชไร่ 
พืชสวนและไม้ยืนต้น 
ป่าไม้ (บนเขา) 

4 
3 
2 
1 

8. สภาพการระบายน า้ของดิน 1 การระบายน า้เลวมาก 
การระบายน า้เลว 
การระบายน า้ปานกลาง 
การระบายน า้ด ี

4 
3 
2 
1 

 
(2)  แผนท่ีเส่ียงอทุกภยั (1:50,000) 

หลงัจากท่ีได้คะแนน Wjk และ Rj ของปัจจยัต่างๆ ตามตารางที่ 5.16 แล้ว คณะท่ีปรึกษาได้
ซ้อนทบัแผนท่ีปัจจยั และค านวณคะแนนรวม ซึ่งได้รับการถ่วงน า้หนกัแล้ว ของแต่ละปัจจยัในพืน้ท่ีทัว้ทัง้
ลุม่น า้หลงัสวนดงัสมการ 

                                                                                                 (5.1) 

โดย S = คะแนนรวม ศกัยภาพ หรือความเส่ียงของพืน้ท่ี ส่วนนิยามของ Wjk และ Rj ดไูด้ใน
ตารางท่ี 5.16 

ผลการค านวณค่าคะแนนรวม ซึ่งสะท้อนถึงระดบัความเส่ียงของพืน้ท่ีพบว่า พืน้ท่ีท่ีมีระดบั
ความเส่ียงต ่าท่ีสุดเท่ากับ 32 คะแนน และสูงท่ีสุดเท่ากับ 132 คะแนน จากช่วงของคะแนนรวมดงักล่าว 
คณะท่ีปรึกษาจึงแบ่งช่วงคะแนนออกเป็น 5 อนัตรภาคชัน้ เพ่ือสะท้อนถึงระดบัความเส่ียงต่ออุทกภยัของ
พืน้ท่ี คือ ต ่าท่ีสดุ ต ่า ปานกลาง สงู และสงูท่ีสดุ (ตารางท่ี 5.17) 
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ตารางที ่5.17 ช่วงคะแนนแสดงระดับความเส่ียงอุทกภัยของลุ่มน า้คลองหลงัสวน 

ระดับความเส่ียงอุทกภัย ช่วงคะแนน 
พืน้ท่ีท่ีมีระดบัความเส่ียงต ่าท่ีสดุ 32  51 
พืน้ท่ีท่ีมีระดบัความเส่ียงต ่า 52  71 
พืน้ท่ีท่ีมีระดบัความเส่ียงปานกลาง 62  91 
พืน้ท่ีท่ีมีระดบัความเส่ียงสงู 82 112 
พืน้ท่ีท่ีมีระดบัความเส่ียงสงูท่ีสดุ 102  132 

 
จากผลของคะแนนรวมท่ีได้ คณะผู้ เช่ียวชาญได้แจกแจงระดบัความเส่ียงตอ่อทุกภยัของพืน้ท่ี

ในลุ่มน า้หลงัสวน สรุปได้ดงันี ้(ดตูารางที่  5.18 และแผนท่ีแสดงพืน้ท่ีเส่ียงอุทกภัยระดับลุ่มน า้ในภาพที่ 
5.29)  

ก.  พืน้ท่ีท่ีมีความเส่ียงต ่ามาก ได้แก่บริเวณท่ีมีภูมิประเทศเป็นท่ีสงูด้านตะวนัตกของพืน้ท่ีลุ่ม
น า้ ซึง่เป็นแหลง่ต้นน า้ของลุม่น า้คลองหลงัสวน โดยพืน้ท่ีสว่นใหญ่จะอยู่ใน อ.ท่าชนะ และพะโต๊ะ เป็นส่วน
ใหญ่ครอบคลมุพืน้ท่ี 137.9 ตร.กม. คดิเป็น 8.3 % ของพืน้ท่ี 

ข.  พืน้ท่ีท่ีมีความเส่ียงต ่า ได้แก่บริเวณท่ีราบสงูด้านตะวนัตกเฉียงเหนือ และด้านทิศใต้ของ
พืน้ท่ีลุ่มน า้ โดยพืน้ท่ีส่วนใหญ่จะอยู่ใน อ.ท่าชนะ และพะโต๊ะ เช่นเด่ียวกับพืน้ท่ีท่ีมีความเส่ียงน้อยท่ีสุด 
ส่วนใน อ.หลังสวนได้แก่ พืน้ท่ีใน ต.บ้านควน และหาดยาย เป็นส่วนใหญ่ ครอบคลุมพืน้ท่ี 449 ตร.กม.  
คดิเป็น 27.03 %ของพืน้ท่ี 

ค.  พืน้ท่ีท่ีมีความเส่ียงปานกลาง ได้แก่พืน้ท่ีบริเวณท่ีอยู่ถดัมาจากพืน้ท่ีท่ีมีภูมิประเทศเป็นท่ี
สงู ซึง่มีภมูิประเทศเป็นท่ีราบเชิงเขาบริเวณตอนกลางของ อ.พะโต๊ะ รองลงมาได้แก่พืน้ท่ีบริเวณด้านใต้ของ 
อ. หลงัสวน ได้แก่ ต. บ้านควน และ ต.นาพญา ครอบคลมุพืน้ท่ี 694.9 ตร.กม. คดิเป็น 41.84 % ของพืน้ท่ี  

ง.  พืน้ท่ีท่ีมีความเส่ียงสูง ได้แก่บริเวณท่ีราบเชิงเขา เกาะเป็นพืน้ท่ีขนานตามแนวคลองหลงั
สวน บริเวณพืน้ท่ีกลางน า้ บริเวณ ต.พะโต๊ะ พระรักษ์ และปังหวาน อ. พะโต๊ะ รองลงมาเป็นพืน้ท่ีใน  
อ. หลังสวน บริเวณท่ีราบตอนกลางของอ าเภอ เกาะตัวตามแนวคลองหลังสวน ได้แก่ ต . หาดยาย  
ต.ทา่มะพลา ต.ขนัเงิน และ ต.ปากน า้ เป็นต้น ครอบคลมุพืน้ท่ี 362.4 ตร.กม. คดิเป็น 21.82 % ของพืน้ท่ี 

จ.  พืน้ท่ีท่ีมีความเส่ียงสูงมาก ส่วนใหญ่เป็นพืน้ท่ีราบและพืน้ท่ีลุ่มบริเวณตอนกลางของ      
อ.หลงัสวน ได้แก่ ต.ท่ามะพลา ต.ขนัเงิน และบริเวณปากคลองหลงัสวน ต.ปากน า้ รองลงมาเป็นพืน้ท่ีลุ่ม
บริเวณ บ้านควนดอกไม้ และบ้านปากเลข ต.พะโต๊ะ ครอบคลุมพืน้ท่ี 16.8 ตร.กม. คิดเป็น 1.01 % ของ
พืน้ท่ี 
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ตารางที ่5.18 แสดงขนาดพืน้ทีเ่ส่ียงอุทกภัยบริเวณลุ่มน า้คลองหลงัสวน 

ระดับความเส่ียงอุทกภัย พืน้ท่ี (ตร.กม.) ร้อยละ 
พืน้ท่ีท่ีมีระดบัความเส่ียงต ่าท่ีสดุ 137.9 8.3 
พืน้ท่ีท่ีมีระดบัความเส่ียงต ่า 449 27.03 
พืน้ท่ีท่ีมีระดบัความเส่ียงปานกลาง 694.9 41.84 
พืน้ท่ีท่ีมีระดบัความเส่ียงสงู 362.4 21.82 
พืน้ท่ีท่ีมีระดบัความเส่ียงสงูท่ีสดุ 16.8 1.01 

รวม 1,661 100 

ส าหรับแผนท่ีแสดงพืน้ท่ีเส่ียงอทุกภยัของลุ่มน า้คลองหลงัสวนระดบั อบต. ดงัแสดงในภาพที่ 

5.30  5.43  
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ภาพท่ี 5.29 แผนที่เส่ียงอุทกภัยของลุ่มน า้คลองหลังสวน 
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บทที่ 6  
วถิชีีวติของชุมชนต่อปัญหาอุทกภยั 

6.1 การเปลีย่นแปลงของวถิีชีวติในชุมชนเป้าหมาย 

วิถีชีวิตของชาวลุ่มน า้คลองหลังสวน ตัง้แต่อดีตจนถึงเหตุการณ์มหาอุทกภัยซีต้าในปี 2540 และ
หลงัจากอทุกภยัซีต้าสิน้สดุจนถึงปัจจบุนั มีความเปล่ียนแปลงและพฒันาการด้านตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ในชุมชน 
เชน่ ไฟฟ้า ถนน โทรศพัท์ เป็นต้น ดงันี ้

6.1.1 ต้นน า้ 

1) อดีตจนถึงอทุกภยัซีต้า   

นายพงษา ชูแนม หวัหน้าหน่วยอนุรักษ์และจดัการต้นน า้พะโต๊ะ (สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 20 
มี.ค. 2556) อ.พะโต๊ะ มีสภาพพืน้ท่ีเป็นภูเขาสลับซบัซ้อน พืน้ท่ีส่วนใหญ่เป็นพืน้ท่ีป่าท่ียังคงความอุดม
สมบรูณ์ ก่อนปี 2500 และมีผู้คนอาศยัอยูจ่ านวนไมม่ากนกั ผู้คนมีวิถีชีวิตผกูพนักบัป่าเขา อาศยัทรัพยากร

จากป่าในการด ารงชีวิต เชน่ การตดัไผ ่ตดัหวาย เป็นต้น ไปขายท่ีเมืองหลงัสวน  ตอ่มาประมาณปี 2500  
2530 มีการให้สมัปทานการท าเหมืองแร่ดีบกุบนภูเขาในพืน้ท่ีต าบลพะโต๊ะ ท าให้เร่ิมมีผู้คนจากถ่ินอ่ืนย้าย
เข้ามารับจ้างท างานในเหมืองแร่และร่อนแร่ขาย การท าเหมืองแร่ ท าให้เกิดปัญหาการตดัไม้ท าลายป่า เพ่ือ
ขดุเจาะหาแร่ และมีการปล่อยน า้จากเหมืองแร่ลงสู่แม่น า้หลงัสวน ท าให้แม่น า้หลงัสวนเป็นสีแดง คนใน
พืน้ท่ีต้นน า้มีความสมัพนัธ์อนัดีตอ่กนั ทัง้กบัคนในพืน้ท่ีต้นน า้ด้วยกนั และในพืน้ท่ีกลางน า้และปลายน า้  

ประมาณปี 2531 (นายสธุรรม ทิพย์มโนสิงห์ นายก อบต. ปังหวาน สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 9 
เม.ย. 2556) รัฐบาลโดยกรมวิชาการเกษตรได้ส่งเสริมให้คนในพืน้ท่ี อ. หลงัสวน และพะโต๊ะ ปลูกกาแฟ
เพ่ือจ าหน่าย ประกอบกับราคากาแฟในขณะนัน้มีราคาสูงถึงกิโลกรัมละ 120 บาท การท าเหมืองแร่เร่ิม
ลดลง ท าให้คนหนัมาหักร้างถางป่าเพ่ือปลูกกาแฟกันมากขึน้ เร่ิมมีคนจากภาคอีสานเดินทางมารับจ้าง
ท างานในสวนกาแฟเป็นจ านวนมาก และจากเดิมท่ีรับจ้างเป็นลกูจ้าง ก็เร่ิมมีลู่ทางขยบัขยายมีท่ีดินท ากิน
เป็นของตนเอง จนเร่ิมมีการตัง้รกรากอยู่ในเขต อ. พะโต๊ะ มากขึน้ นอกจากคนภาคอีสานแล้ว ก็ยงัมีคน
ภาคใต้จากจงัหวดัอ่ืนๆ เชน่ คนจาก จ. นครศรีธรรมราช สรุาษฎร์ธานี เป็นต้น ย้ายมาจบัจองพืน้ท่ีท ากินใน
เขต อ. พะโต๊ะ มากขึน้ โดยช่วงแรกจะท าสวนกาแฟก่อน ต่อมาเร่ิมเปล่ียนเป็นสวนผลไม้ เช่น มงัคดุ เงาะ 
ทเุรียน และลองกอง เป็นต้น ท าสวนยางพารา และท านาเพ่ือบริโภคในครัวเรือนตามพืน้ท่ีราบลุม่  

การเดนิทางสญัจรในอดีตยงัไมมี่ถนนลาดยาง (นายสธุรรม ทิพย์มโนสิงห์ นายก อบต. ปัง
หวาน สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 9 เม.ย. 2556) ผู้คนสว่นใหญ่จะใช้การเดนิเท้า และใช้ม้าเป็นพาหนะในการเดนิ 
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ทางทางบก ส าหรับการเดินทางจากเมืองหลงัสวนมายงัพะโต๊ะ จะใช้การเดินทางน า้ โดยการถ่อเรือมาทาง
แม่น า้หลงัสวน ซึ่งจะมีจดุพกัท่ีบริเวณต าบลวงัตะกอ และต าบลปังหวานในปัจจุบนั ตอ่มาในปี 2506 ได้มี
การสร้างทางหลวงหมายเลข 4006 ราชกรูด – หลังสวน  เป็นถนนลาดยางเช่ือมระหว่าง อ. หลังสวน        
จ. ชมุพร กบั ต. ราชกรูด อ. เมือง จ. ระนอง ท าให้การเดินทาง จากพะโต๊ะไปหลงัสวนสะดวกขึน้ ผู้คนส่วน
ใหญ่ใช้รถยนต์เป็นพาหนะในการเดนิทางจากพะโต๊ะไปหลงัสวน 

ในปี 2510 เร่ิมมีไฟฟ้าใช้แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกพืน้ท่ี ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เกือบครบทุก
หลงัคาเรือน เม่ือประมาณ 20 กว่าปีท่ีผ่านมา จากการมีถนนและมีไฟฟ้าใช้ ท าให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการด ารงชีวิตมากขึน้   

ในปี 2539 (นาย พงษา ชูแนม หวัหน้าหน่วยอนรัุกษ์และจดัการต้นน า้พะโต๊ะ สมัภาษณ์
เม่ือวนัท่ี 20 มี.ค. 2556) มีการจดัตัง้ อบต. ขึน้ การเกิดขึน้ของ อบต.ส่งผลให้การช่วยเหลือจากหน่วยงาน
ภาครัฐตอ่ประชาชนในพืน้ท่ี ขณะประสบอทุกภยัในพืน้ท่ีได้ทนัทว่งที  

ในปี พ.ศ. 2540 เร่ิมมีโทรศพัท์สาธารณะใช้ 

2) หลงัจากอทุกภยัซีต้าสิน้สดุจนถึงปัจจบุนั   

สภาพพืน้ท่ีต้นน า้ก็ยงัคงมีป่าไม้อดุมสมบรูณ์ (นายพงษา ชแูนม หวัหน้าหน่วยอนรัุกษ์และ
จดัการต้นน า้พะโต๊ะ สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 20 มี.ค. 2556) แต่พืน้ท่ีป่ามีการเปล่ียนแปลงไปกลายเป็นพืน้ท่ี
สวนยางพารา ปาล์มน า้มนั ผลไม้ และไร่กาแฟ มากขึน้ และผลจากการท าเหมืองแร่ ท าให้สภาพพืน้ท่ีบน
ภเูขาสงูกลายเป็นบอ่กว้าง ไมส่ามารถใช้ประโยชน์ได้  

คนในพืน้ท่ีส่วนใหญ่มีฐานะทางเศรษฐกิจดี (แบบส ารวจข้อมูลชุมชน) เน่ืองจากสินค้า
เกษตรมีราคาสูง และหลงัสวนถือได้ว่าเป็นแหล่งส่งออกผลไม้ เช่น ทเุรียนพนัธุ์หมอนทอง และมงัคดุ เป็น
ต้น เป็นอันดับหนึ่งของประเทศ พืน้ท่ีต้นน า้มีจ านวนประชาชนเพิ่มขึน้จากอดีต ประชาชนส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพท าสวนยางพารา ปาล์มน า้มนั มงัคดุ เงาะ ทเุรียน และลองกอง  

ในปี พ.ศ. 2540 เกิดพายซีุตาร์ (นางสนีุย์ รัตนภกัดี ประธานชมุชนวดัควนดอกไม้ สนทนา
กลุม่ ระหวา่งวนัท่ี 17 ก.ย. 2555) ซึง่เป็นอทุกภยัครัง้ใหญ่ท่ีสดุครัง้หนึง่ของลุ่มน า้หลงัสวน ส่งผลกระทบตอ่
พืชผลการเกษตรและพืน้ท่ีการเกษตรได้รับความเสียหาย โดยเฉพาะท่ีนา เพราะพายพุดัพาตะกอนมาทบั
ถมท่ีนาเป็นจ านวนมาก ท าให้ไมส่ามารถท านาได้ ผู้คนจงึเลิกท านา หนัมาท าสวนปาล์มน า้มนัแทน  

นอกจากอาชีพเกษตรกรรมแล้ว ปัจจบุนัยงัมีอาชีพด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ (นายชลอ 
ยงัหตัถี ผช. ผญ. ม. 9 บ้านปากเลข  ต. พะโต๊ะ สนทนากลุ่มเม่ือวนัท่ี 17 ก.ย. 2555) คือ การล่องแพแม่น า้
หลงัสวน โดยจะเปิดให้ล่องแพเป็นเวลาประมาณ 2 เดือน ในช่วงต้นปี คือ เดือนม.ค. – ก.พ. ของทุกปี ซึ่ง
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ทางเทศบาลต าบลพะโต๊ะให้การสนบัสนนุการทอ่งเท่ียวเชิงนิเวศน์ดงักล่าว โดยจดักิจกรรมเทศกาลล่องแพ
พะโต๊ะขึน้ทกุปี  

ด้านการคมนาคม (นายสุรชัย  สินพุก รองปลัด อบต. พะโต๊ะ สนทนากลุ่มเม่ือวันท่ี 17 
ก.ย. 2555) ทางหลวงหมายเลข 4006 ราชกรูด – หลงัสวน เป็นเส้นทางหลกัในการคมนาคมของคนพะโต๊ะ 
ท่ีจะเดินทางไป จ. ระนอง หรือ อ. หลงัสวน พาหนะท่ีใช้ในการเดินทางไปยงัอ าเภออ่ืนหรือพืน้ท่ีไกลๆ ใช้
รถยนต์เป็นพาหนะในการเดินทาง และมีรถสองแถววิ่งระหว่างอ าเภอพะโต๊ะและอ าเภอหลงัสวน แตห่าก
เดินทางภายในหมู่บ้าน ต าบล หรืออ าเภอท่ีมีระยะทางไม่ไกลมาก ก็จะใช้รถจกัรยานยนต์ เป็นพาหนะใน
การเดนิทาง 

6.1.2 กลางน า้ 

1) อดีตจนถึงอทุกภยัซีต้า 

(นายสุธรรม ทิพย์มโนสิงห์ นายก อบต. ปังหวาน สัมภาษณ์เม่ือวันท่ี 9 เม.ย. 2556) 
สภาพพืน้ท่ีส่วนใหญ่ในเขต ต. พระรักษ์ และปังหวาน อ. พะโต๊ะ และพืน้ท่ีบางส่วนของ ต. หาดยาย และ
นาขา อ. หลงัสวน เป็นลกัษณะพืน้ท่ีป่าเขา และมีป่าไม้อดุมสมบูรณ์ ทางด้านทิศเหนือของถนนสาย 4006 

ราชกรูด  ระนองกบัชมุพร และเป็นสนัปันน า้ จากสภาพพืน้ท่ีท่ีมีลกัษณะเป็นภูเขาสงูในเขต ต. ปังหวาน 
พืน้ท่ีนีจ้งึเป็นต้นน า้ของล าธารสายเล็กๆ ซึง่ไหลมารวมกนั เป็นล าคลองสาขาของคลองหลงัสวน เช่น คลอง
ปังหวาน คลองนนู คลองอาร์ คลองห้วยใหญ่ คลองพงัเหา เป็นต้น เชน่เดียวกบั ต. นาขา (นายสนัติ จ าเริญ
สขุ เลขานกุารนายก อบต. นาขา สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 10 เม.ย. 2556)  ท่ีมีภูเขานมสาว เป็นต้นน า้ของล า
ธารสายเล็กๆ และคลองมอง ซึ่งไหลมาบรรจบกบัคลองหลงัสวน แล้วไหลออกสู่อ่าวไทยท่ีปากน า้หลงัสวน 
อย่างไรก็ตาม พืน้ท่ีส่วนใหญ่ของ ต. นาขา และพืน้ท่ีบางส่วนของ ต. หาดยาย บริเวณริมแม่น า้หลงัสวนมี
ลกัษณะเป็นท่ีราบลุ่ม (น.ส. ธัญธร เพชรโสม จนท. พฒันาชมุชน อบต. หาดยาย สนทนากลุ่มเม่ือวนัท่ี 17 
ก.ย. 2555)  

เน่ืองจากพืน้ท่ีกลางน า้ มีความแตกตา่งทางด้านภายภาพคอ่นข้างสงู พืน้ท่ีบริเวณภูเขาใน
อดีตจะมีผู้คนอาศยัอยู่ไม่มากนกั (นายสุธรรม ทิพย์มโนสิงห์ นายก อบต. ปังหวาน สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 9 
เม.ย. 2556) เพราะพืน้ท่ีส่วนใหญ่มีสภาพเป็นป่าเขา ผู้ คนจะอาศัยอยู่บริเวณริมแม่น า้หลังสวน โดย
บ้านเรือนจะหนัหน้าไปยงัแม่น า้หลงัสวน เพราะในอดีตยงัไม่มีถนน การเดินทางจากเมืองหลงัสวนมายงั
พืน้ท่ีหาดยาย ปังหวาน หรือพะรักษ์ จะเดินทางทางน า้ โดยถ่อเรือขึน้มาตามล าน า้หลงัสวน ในอดีตมีผู้คน
อาศยัอยู่จ านวนไม่มากนกั พืน้ท่ีส่วนใหญ่จะเป็นพืน้ท่ีภูเขา พืน้ท่ีการเกษตรก็ยงัไม่มีมาก ส่วนใหญ่จะท า
การเกษตรในบริเวณพืน้ท่ีราบและพืน้ท่ีใกล้ๆ แม่น า้หลงัสวน พืชท่ีปลูกส่วนใหญ่ได้แก่ กาแฟ มงัคดุ เงาะ 
และทเุรียน ตอ่มาในปี 2531 เร่ิมมีคนจากถ่ินอ่ืนย้ายเข้ามาอยู่ในพืน้ท่ีมากขึน้ เช่น คนจาก จ. สรุาษฎร์ธานี 
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นครศรีธรรมราช และ อ. หลงัสวน เร่ิมเข้ามาจบัจองพืน้ท่ีท ากินเพ่ือปลกูกาแฟ แรงงานจากภาคอีสานเดิน
ทางเข้ามารับจ้างท าไร่กาแฟ และอาศยัอยู่จนถึงปัจจุบนัเป็นจ านวนมาก เพราะรัฐบาลสนบัสนุนให้ปลูก 
ประกอบกบัราคากาแฟในขณะนัน้มีราคาสงูถึง กก. ละ 120 บาท ท าให้มีคนอพยพเข้าท าไร่กาแฟในพืน้ท่ี
มากขึน้ จากเดิมพืน้ท่ีการเกษตรจะอยู่เฉพาะบริเวณท่ีราบและริมแม่น า้ จึงเร่ิมขยายไปยงัพืน้ท่ีป่าไม้และ
ภเูขาสงูมากขึน้  

การเดนิทางในอดีต (นายสธุรรม ทิพย์มโนสิงห์ นายก อบต. ปังหวาน สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 9 
เม.ย. 2556) ก่อนมีทางหลวงสาย 4006 ราชกรูด - หลงัสวน การเดินทางไปเมืองหลงัสวน จะเดินทางทาง
น า้เป็นหลกั โดยใช้การถ่อเรือขึน้-ล่องตามคลองหลงัสวน ส าหรับการเดินทางภายในพืน้ท่ีจะใช้วิธีการเดิน
เท้าเป็นส่วนใหญ่ แต่เม่ือมีทางหลวงสาย 4006 ราชกรูด - หลงัสวน ประชาชนจึงเปล่ียนจากการเดินทาง
ทางน า้มาเดินทางทางถนนแทน การตัง้บ้านเรือนก็เร่ิมเปล่ียนจากเดิมตัง้บ้านเรือนริมแม่น า้หลงัสวน หนั
หน้าบ้านไปยังแม่น า้หลังสวน ก็เปล่ียนมาตัง้บ้านเรือนริมถนน หันหน้าบ้านเข้าถนนหันหลังบ้านให้กับ
แมน่ า้แทน 

ส าหรับพืน้ท่ีต าบลนาขา (นายสนัติ จ าเริญสุข เลขานุการนายก อบต. นาขา สัมภาษณ์
เม่ือวนัท่ี 10 เม.ย. 2556)  ซึง่พืน้ท่ีสว่นใหญ่มีลกัษณะเป็นท่ีราบ ตัง้อยูท่างทิศเหนือของ อ. หลงัสวน มีพืน้ท่ี
ตดิกบั  ต. วงัตะกอ แหลมทราย และบางน า้จืด เป็นชมุชนดัง้เดิมตัง้มาก่อนสมยัรัชกาลท่ี 5 มีผู้คนอาศยัอยู่
จ านวนมาก การประกอบอาชีพในพืน้ท่ีภเูขาสงูจะมีการท าเหมืองแร่ดีบกุ สงัเกตไุด้จากช่ือหมู่บ้านในเหมือง 
ซึ่งบง่บอกถึงการท าเหมืองแร่ในอดีต ส าหรับพืน้ท่ีราบจะท านา ท าสวน โดยอาจกล่าวได้ว่า เป็นพืน้ท่ีท่ีท า
สวนผลไม้เป็นพืน้ท่ีแรกๆ ของประเทศไทย มีต้นมงัคดุอาย ุ100 ปี การท าสวนในอดีต จะรูปแบบท่ีแตกตา่ง
จากปัจจบุนั คือ เป็นสวนผสม มีทัง้ มงัคดุ ทเุรียน เงาะ อยูใ่นสวนเดียวกนัและเป็นพนัธุ์พืน้บ้านทัง้หมด  

จากการมีการท าเหมืองแร่ดีบุกในพืน้ท่ี ท าให้มีผู้คนจากถ่ินอ่ืนอพยพมาท ามาหากินใน
พืน้ท่ีจ านวนมาก ทัง้จากภาคใต้ เชน่ จ. สรุาษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช เป็นต้น จากภาคกลาง อาทิ แม่
กลอง จ. สมทุรสงคราม เป็นต้น และคนจากภาคอีสาน 

ด้านการคมนาคม (นายสนัติ จ าเริญสุข เลขานุการนายก อบต. นาขา สมัภาษณ์ระหว่าง
วนัท่ี 10 เม.ย. 2556) เน่ืองจากเป็นพืน้ท่ีราบ ผู้คนจึงใช้การเดินเท้าและทางเกวียนเป็นหลกั ในการเดินทาง
สญัจรไปยงัท่ีตา่งๆ การตัง้บ้านเรือนจะตัง้ห่างกนัในพืน้ท่ีของตนเอง ส าหรับการเดินทางไปยงัจงัหวดัตา่งๆ 
ผู้คนจะเดินทางโดยรถไฟ มีสถานรถไฟควนหินมุ้ย และมีเส้นทางรถไปไปยังขุมเหมือง ม. 10 ต าบลใน
เหมือง ถนนหลกัสายแรกของพืน้ท่ี คือ ถนนเพชรเกษม (http://th.wikipedia.org/wiki/ ถนนเพชรเกษม 
สืบค้นเม่ือวนัท่ี 20 เม.ย. 2556) ก่อสร้างเสร็จเม่ือปี 2493 ตดัจากกรุงเทพ ไปยงั อ. สะเดา จ. สงขลา ผู้คน
จึงใช้ถนนเพชรเกษมเป็นเส้นทางในการเดินทางไปยังพืน้ท่ีต่างๆ มีไฟฟ้าใช้มาประมาณ 30 กว่าปีแล้ว 
(ประมาณปี 2520)  
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2) หลงัจากอทุกภยัซีต้าสิน้สดุจนถึงปัจจบุนั  

ลกัษณะภมูิประเทศของพืน้ท่ีกลางน า้ยงัคงมีสภาพเชน่เดมิ คือเป็นบริเวณ ต. พระรักษ์ ปัง
หวาน และหาดยาย มีสภาพพืน้ท่ีเป็นภเูขาสงูเป็นสว่นใหญ่ มีพืน้ท่ีราบบริเวณริมแม่น า้หลงัสวน และต าบล
นาขา ซึง่พืน้ท่ีมีลกัษณะเป็นภูเขาสงูบริเวณติดกบัจงัหวดัระนอง โดยพืน้ท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบ แตส่ภาพป่า
ไม้และความอดุมสมบรูณ์ของป่าไม้ลดลง (นายสธุรรม ทิพย์มโนสิงห์ นายก อบต. ปังหวาน สมัภาษณ์เม่ือ 
9 เม.ย. 2556) เพราะได้เปล่ียนสภาพจากป่าไม้ เป็นพืน้ท่ีเกษตรกรรมเชิงเด่ียวมากขึน้ กลายเป็นพืน้ท่ีสวน
ยางพารา ปาล์มน า้มนั เงาะ มงัคดุ และลองกอง รวมถึงไร่กาแฟ เป็นส่วนใหญ่ วิถีชีวิตของผู้คนเปล่ียนไป 
(นายสธุรรม ทิพย์มโนสิงห์ นายก อบต. ปังหวาน สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 9 เม.ย. 2556) ตามสถานการณ์การ
พัฒนาของบ้านเมือง คือ เม่ือมีถนน ไฟฟ้า น า้ประปา การด ารงชีวิตของผู้ คนมีความสะดวกสบายขึน้ 
จ านวนประชากรในพืน้ท่ีมีมากขึน้ โดยพืน้ท่ี ต. พระรักษ์ (ซึ่งแยกไปจาก ต. ปังหวาน) และปังหวาน ถือได้
วา่เป็นชมุชนตัง้ใหม ่มีผู้คนอพยพมาจากหลายจงัหวดั ทัง้จากภาคใต้ และภาคอีสาน แตพื่น้ท่ี  ต. หาดยาย
และนาขา เป็นชมุชนดัง้เดิม ผู้คนส่วนใหญ่เป็นคนพืน้ถ่ินท่ีอยู่อาศยัและท ามาหากินในพืน้ท่ีมาตัง้แต่สมยั
บรรพบรุุษ  

ด้านการประกอบอาชีพ (แบบส ารวจข้อมูลชุมชน) จากการส ารวจข้อมูลชุมชนโดย
แบบสอบถามพบว่า ผู้คนจาก ต. พระรักษ์ ปังหวาน หาดยาย และนาขา ส่วนใหญ่ท าอาชีพเกษตรกรรม
เป็นอาชีพหลัก พืชท่ีปลูกส่วนใหญ่เป็นพืชสวน เช่น สวนยางพารา ปาล์มน า้มัน  ผลไม้ และไร่กาแฟ 
เน่ืองจากราคายางพารา ปาล์มน า้มัน และผลไม้ มีราคาสูง ท าให้ผู้คนเลิกท านา เปล่ียนพืน้ท่ีนามาเป็น
พืน้ท่ีสวนแทน จนมีค าพูดท่ีพูดกันเล่นๆ ว่า “ปัจจุบันนี ้ไม่มีนาแล้ว เมษาเลย” (นายสันติ จ าเริญสุข  
เลขานกุารนายก อบต. นาขา สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 10 เม.ย. 2556)  

ด้านการคมนาคม (จากการสงัเกตของผู้ศกึษา) ปัจจุบนั ผู้คนใช้ถนนเป็นเส้นทางหลกัใน
การคมนาคม ทัง้นีห้ากเป็นการเดินทางเป็นระยะทางไกลๆ หรือต้องไปตา่งอ าเภอหรือจงัหวดั จะใช้รถยนต์
เป็นพาหนะในการเดนิทาง แตห่ากเป็นการเดนิทางในระยะสัน้ หรือภายในหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ ผู้คนส่วน
ใหญ่จะใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะในการเดินทาง ปัจจุบนัสภาพถนนก็มีความสะดวกสบายมากขึน้ 
เส้นทางหลกัจะเป็นถนนลาดยาง สว่นเส้นทางรองหรือเส้นทางภายในต าบล หมูบ้่าน มีทัง้ถนนลาดยางและ
ถนนคอนกรีต มีเพียงสว่นน้อยเทา่นัน้ ท่ียงัเป็นถนนลกูรังหรือถนนดนิอยู่ 

6.1.3 ปลายน า้ 

1) อดีตจนถึงอทุกภยัซีต้า 

สภาพภูมิประเทศของพืน้ท่ีปลายน า้ส่วนใหญ่เป็นท่ีราบลุ่มและท่ีราบชายฝ่ัง มีเพียงบาง
พืน้ท่ีเท่านัน้ท่ีสภาพภูมิประเทศมีลกัษณะเป็นภูเขาสูง คือ พืน้ท่ี ต. บ้านควน (นายไพศาล มีสมบตัิ ปลดั 
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อบต. บ้านควน สนทนากลุ่มเม่ือวันท่ี 18 ก.ย. 2555) ฝ่ังทิศตะวันตกของถนนเพชรเกษม ติดกับพืน้ท่ี       
ต. หาดยาย ชาวลุ่มน า้หลงัสวนจึงให้ค านิยามว่า พืน้ท่ี ต. บ้านควน บริเวณภูเขาสงูเป็นพืน้ท่ีต้นน า้ เพราะ
เป็นต้นน า้ของล าธารสายเล็กๆ ท่ีไหลรวมเป็นคลองธมัมงั ซึง่เป็นคลองสาขาคลองหนึง่ของคลองหลงัสวน  

เมืองหลงัสวนนบัได้ว่า เป็นเมืองท่ีมีผลไม้มากมาย จนกลายเป็นสินค้าส าคญั ผลไม้ท่ีขึน้
ช่ือของเมืองหลงัสวน ได้แก่ มงัคดุ เงาะ ทเุรียน ลางสาด มะพร้าว มีการท านา เพ่ือบริโภคภายในครัวเรือน 
มีตลาดส าหรับค้าขายและแลกเปล่ียนสินค้า (นายยงยทุธ อรุณโชติ อดีตประธานชมุชนวดัประสานนิกร อ. 
หลงัสวน สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 11 เม.ย. 2556) ท่ีเมืองหลงัสวน ซึ่งยงัคงอยู่จนถึงปัจจบุนันี ้มีอายุ100 กว่าปี
แล้ว ในอดีตคนหลังสวนมีวิถีชีวิตท่ีเรียบง่าย ท านา เพ่ือบริโภคภายในครอบครัว และท าสวนผลไม้ใน
ลักษณะสวนผสม เพ่ือบริโภค และหากเหลือจากบริโภคก็ขายหรือแลกเปล่ียนกับสินค้าอ่ืนๆ ในช่วงท่ี
วา่งเว้นจากการท านา ก็จะถ่อเรือขึน้ไปยงั อ. พะโต๊ะ เพ่ือไปรับจ้างท าเหมืองแร่ ร่อนแร่ หรือเข้าไปตดัหวาย
ตดัไผ่ในป่าพะโต๊ะ ล่องมาทางแม่น า้หลงัสวน เพ่ือมาขายให้กับชาวประมงท่ีปากน า้หลงัสวน ส าหรับพืน้ท่ี
ราบลุม่ เชน่ ต. นาพญา บางมะพร้าว และพ้อแดง เดมิสภาพพืน้ท่ีเป็นป่าทัง้หมด แล้วเปล่ียนมาเป็นท่ีนา   

ในอดีตผู้คนเมืองหลงัสวนมีความสมัพนัธ์อนัดีตอ่กนั (นายยงยทุธ อรุณโชติ อดีตประธาน
ชมุชนวดัประสานนิกร อ าเภอหลงัสวน สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 11 เม.ย. 2556) มีการช่วยเหลือเกือ้กลูกนั มีการ
เอาแรงกนั เช่น หากมีการด านา หรือเก่ียวข้าว ก็จะไปลงแรงช่วยกนัจนเสร็จ หากบ้านไหนมีงาน ไม่ว่าจะ
เป็นงานศพ งานบวช หรืองานแต่งงาน เพ่ือนบ้านก็จะไปช่วยงาน คือ ไปช่วยงานต่างๆ ท่ีสามารถช่วยได้ 
เชน่ ไปชว่ยเป็นแมค่รัว ไปชว่ยเสิร์ฟอาหาร ชว่ยล้างจาน เป็นต้น  

จากการท่ีเมืองหลงัสวนเป็นแหล่งผลไม้ท่ีใหญ่ท่ีสดุในประเทศ และในช่วงปี 2531 รัฐบาล
สง่เสริมให้คนหลงัสวนปลกูกาแฟเพ่ือจ าหน่าย ประกอบกบัราคากาแฟมีราคาสงู คือ กก. ละ 120 บาท ท า
ให้มีคนถ่ินอ่ืน เช่น คนนคร (คนจงัหวดันครศรีธรรมราช) คนสรุาษฎร์ (คนจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี) มาท าสวน
ในเมืองหลงัสวนมากขึน้ และมีคนจากภาคอีสานเดนิทางเข้ามารับจ้างท างานในสวนกาแฟ และอยู่เร่ือยมา
จนเร่ิมท่ีมีดนิท ากินและมีสวนเป็นของตวัเอง  

ส าหรับบริเวณปากน า้หลงัสวนซึง่เป็นพืน้ท่ีท่ีมีชาวประมงอาศยัอยู ่ วิถีชีวิตของชาวประมงใน
อดีตไมต่า่งจากปัจจบุนัมากนกั กลา่วคือ ผู้ประกอบอาชีพท าการประมง จะออกทะเลเพื่อหาปลามา
จ าหนา่ยและแลกเปล่ียนกบัสินค้าอ่ืนๆ ท่ีอ าเภอหลงัสวน การออกทะเลในอดีตมีการใช้เทคโนโลยีไมม่าก
นกั สว่นใหญ่จะใช้ภมูิปัญญาดัง้เดมิ คือ การออกทะเลจะอาศยัลมบกชว่ยในการน าเรือออกทะเลและลม
บกน าเรือกลบัเข้ามายงัฝ่ัง    (http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type1/science03/ 
16/contents/p02.html ลมบกลมทะเล สืบค้นเม่ือวนัท่ี 15 ม.ิย. 2556)  การสงัเกตดวงดาวเป็นเคร่ืองน า
ทางในการออกทะเล และการสังเกตท่ีอยู่ของฝูงปลา โดยการฉายไฟไปกระทบผืนน า้ หากมีพรายน า้  
กระพริบแสดงว่า มีฝงูปลาในบริเวณนัน้ และการออกทะเลจะออกหลงัเวลาเท่ียงคืน 

http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type1/science03/
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เน่ืองจากหลงัเท่ียงคืนปลาจะลอยน า้ท าให้จบัปลาได้ง่ายขึน้ (กรรมการสมาคมชาวประมง สนทนากลุ่มเม่ือ 
วนัท่ี 30 เม.ย.2556) 

การเดนิทางสญัจรไปมาในอดีต (นายยงยทุธ อรุณโชต ิอดีตประธานชมุชนวดัประสานนิกร 
อ. หลงัสวน สัมภาษณ์เม่ือวันท่ี 11 เม.ย. 2556) หากจะไปอ าเภอพะโต๊ะคนหลงัสวนจะเดินทางโดยใช้
วิธีการถ่อเรือขึน้ไปตามคลองหลงัสวน เพ่ือไปท าเหมืองแร่ หรือเข้าป่าไปตดัไผ่ตดัหวายมาขายท่ีเมืองหลงั
สวน หากจะเดินทางไปยงัต าบลอ่ืนๆ ใน อ. หลงัสวน จะใช้วิธีเดินเท้า ข่ีม้า ใช้เกวียนในการเดินทาง หรือ
การพายเรือหรือถ่อแพ ไปตามล าคลองตา่งๆ และหากจะเดินทางไปยงักรุงเทพมหานคร หรือจงัหวดัอ่ืนๆ 
จะเดินทางโดยทางรถไฟ ส าหรับถนนสายหลกัของเมืองหลงัสวน คือ ถนนเพชรเกษม สร้างเสร็จเม่ือ พ .ศ. 
2493 เส้นทางกรุงเทพมหานคร ไปยงั อ. สะเดา จ. สงขลา ส่วนไฟฟ้า (นายสนัติ จ าเริญสุข เลขานุการ
นายก อบต. นาขา สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 10 เม.ย. 2556) เข้ามาพร้อมๆ กบั ถนน แตมี่ไฟฟ้าใช้เฉพาะในเขต
เมืองเทา่นัน้ พืน้ท่ีรอบนอกยงัต้องใช้ตะเกียงน า้มนั อ. หลงัสวน เร่ิมมีไฟฟ้าใช้เกือบครบทกุหลงัคาเรือน เม่ือ
ประมาณ 30 กวา่ปีท่ีผา่นมา 

2) หลงัจากอทุกภยัซีต้าสิน้สดุจนถึงปัจจบุนั  

 สภาพบ้านเมืองหลงัสวน มีการเปล่ียนแปลงจากอดีตไปพอสมควร (นายยงยทุธ อรุณโชต ิ 
อดีตประธานชมุชนวดัประสานนิกร อ. หลงัสวน สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 11 เม.ย. 2556) ชมุชนมีความเจริญขึน้ 
มีบ้านเรือนท่ีพักอาศัยและบริษัทห้างร้าน และโรงงานต่างๆ เกิดขึน้มากมาย ชุมชนโดยเฉพาะในเขต
เทศบาลมีลกัษณะเป็นชมุชนเมืองมากขึน้ แตพื่น้ท่ีรอบนอกท่ีเป็นท่ีตัง้ของต าบลและหมู่บ้านตา่งๆ ยงัคงมี
ลกัษณะเป็นชมุชนชนบท ท่ีผู้คนยงัมีความสมัพนัธ์ ช่วยเหลือเกือ้กลูกนัอยู่ แตอ่าจไม่เท่ากบัอดีต เน่ืองจาก
วิถีชีวิตและการประกอบอาชีพท่ีเปล่ียนไปจากในอดีต ปัจจุบนันีก้ารช่วยเหลือกัน การลงแขก หรือการ
ช่วยงานกันไม่มีให้เห็นแล้ว (นายยงยุทธ อรุณโชติ อดีตประธานชุมชนวัดประสานนิกร อ. หลังสวน 
สมัภาษณ์เม่ือวันท่ี 11 เม.ย. 2556) ทุกอย่างต้องมีค่าจ้างค่าแรงเข้ามาเก่ียวข้อง เช่น หากบ้านใดมีงาน 
จะต้องมีการจ้างแมค่รัว หรือจ้างร้านอาหารมาท าอาหารให้ภายในงาน  

พืน้ท่ีเกษตรกรรมจากเดมิเป็นการท าสวนแบบผสมผสาน ปลกูผลไม้หลากหลายชนิดไว้ใน
อาณาบริเวณของบ้านเรือน ปัจจบุนัได้เปล่ียนเป็นสวนผลไม้ ซึ่งมีลกัษณะเป็นการเกษตรเชิงเด่ียวคือ ปลกู
พืชเพียงชนิดเดียว ในปัจจุบนันีไ้ม่เหลือพืน้ท่ีท านาแล้ว เพราะเกษตรกรได้เปล่ียนจากการท านาไปท าสวน
ปาล์มน า้มนั โดยเร่ิมเปล่ียนพืน้ท่ีท านาเป็นสวนปาล์มน า้มนั เม่ือปี 2540 (คณุธงชยั ไกรเจริญ เกษตรกร
เจ้าของสวนปาล์ม สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 9 เม.ย. 2556) เน่ืองจากการส่งเสริมของภาครัฐ ประกอบกบัเม่ือปี 

พ.ศ.2554 ปาล์มน า้มนัมีราคาสงูมาก ถึงกิโลกรัมละ5  6 บาท ท าให้เกษตรกรเปล่ียนมาปลกูปาล์มน า้มนั
กันแทบทัง้หมด โดยเฉพาะพืน้ท่ี ต. นาพญา และพ้อแดง ส าหรับพืน้ท่ี ต. นาขา (นายสันติ จ าเริญสุข  
เลขานุการนายก อบต. นาขา สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 10 เม.ย. 2556) ต. แหลมทราย และวงัตะกอ จะมีการ
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ปลกูพืชทัง้ปาล์มน า้มนั ยางพารา และสวนผลไม้ โดยเฉพาะสวนทเุรียนพนัธุ์หมอนทอง ซึ่งต าบลนาขา เป็น
แหลง่ผลิตทเุรียนพนัธุ์หมอนทองสง่ออกตา่งประเทศ ท ารายได้ให้กบัเกษตรกรปีละนบัพนัล้านบาท  

ส าหรับพืน้ท่ีบริเวณปากน า้หลงัสวนนัน้วิถีชีวิตของชาวประมงไม่ได้แตกต่างจากในอดีต
มากนัก ยังคงมีวิถีการท าประมงเช่นเดิม คือ การประมงชายฝ่ังและการประมงเชิงพาณิชย์ การประมง
ชายฝ่ังเป็นการใช้เรือประมงขนาดเล็กออกทะเลหาปลาในระยะทางไม่ไกลจากชายฝ่ังมากนกั ออกทะเลใน
เวลากลางคืนและกลบัเข้าฝ่ังในตอนเช้า ซึ่งปัจจบุันประมงชายฝ่ังเร่ิมมีการน า Geographical Positioning 

System (GPS) มาใช้น าทาง การท าประมงเชิงพาณิชย์จะเป็นการใช้เรือประมงขนาดใหญ่ออกทะเลหาปลา
เป็นระยะทางไกลๆ มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการท าประมงมากขึน้ เช่น การใช้โซน่าในการหาต าแหน่ง
ปลา เป็นต้น แตก่ารประมงเชิงพาณิชย์จะมีช่วงพกัในช่วงมรสมุ ระหว่างเดือนตลุาคม - ธันวาคมของทกุปี 
เป็นเวลา 3 เดือน   

ในประเด็นการคมนาคม ปัจจุบันคนหลังสวนใช้การคมนาคมทางบก คือ ใช้ถนนเป็น
เส้นทางหลกัในการเดินทางสญัจรไปมาทัง้ภายในหมู่บ้าน ต าบล และอ าเภอ โดยใช้รถยนต์เป็นพาหนะใน
การเดนิทางส าหรับการเดนิทางเป็นระยะทางไกลๆ และใช้รถจกัรยานยนต์ส าหรับการเดินทางท่ีมีระยะทาง
สัน้ๆ แต่จากการสังเกตของผู้ ศึกษาพบว่า ในเขตเทศบาลเมืองหลังสวน จะพบเห็นการใช้รถยนต์เป็น
พาหนะในการเดินทางแม้ว่าจะเดินทางภายในเขตเทศบาลหรือเดินทางเป็นระยะทางสัน้ๆ  ซึ่งคาดว่าจะมี
แนวโน้มสงูขึน้ในอนาคต ส่วนการคมนาคมทางน า้นัน้ ปัจจบุนัไม่มีการคมนาคมทางน า้แล้วแตย่งัมีการใช้
เรือเล็กในการท าประมงชายฝ่ังอยู่ เ น่ืองจากการคมนาคมทางน า้จากหลังสวนไปพะโต๊ะใช้ เวลา
ค่อนข้างมาก เพราะต้องถ่อแพไปตามล าน า้หลังสวน ซึ่งผู้ ถ่อแพจะต้องมีความช านาญในการบงัคบัแพ
พอสมควร ซึง่ปัจจบุนัไมมี่การสืบทอดวิธีการถ่อแพให้กบัคนรุ่นหลงัแล้วเน่ืองจากการคมนาคมทางน า้ไม่ได้
รับนิยมแล้วนั่นเอง ส าหรับไฟฟ้า ปัจจุบนันี ้ชาวหลังสวนมีไฟฟ้าครบทุกหลงัคาเรือน (แบบส ารวจข้อมูล
ชมุชน) มีการด าเนินชีวิตท่ีสะดวกสบายมากกวา่อดีต 

6.2 ปฏทินิวถิีชีวติ 

ตารางที่  6.1 แสดงปฏิทินวิถีชีวิตทางด้านการประกอบอาชีพและประเพณีของประชาชนในพืน้ท่ีลุ่มน า้
คลองหลงัสวน พบว่า ชาวบ้านในชุมชนเป้าหมายในลุ่มน า้หลงัสวนทัง้ต้นน า้ กลางน า้ และปลายน า้ ส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเป็นชาวสวน ปลกูปาล์มน า้มนั ยางพารา มงัคดุ ทเุรียน เงาะ ลองกอง และมะพร้าว ส าหรับชุมชนท่ี
ตัง้อยู่ติดแม่น า้ หรือชายฝ่ังทะเล จะประกอบอาชีพ เลีย้งสตัว์ เลีย้งปลาในกระชัง และท าประมงชายฝ่ัง ซึ่งการ
ประกอบอาชีพท าสวน และเลีย้งสตัว์ จะมีกิจกรรมด้านการเกษตรตลอดทัง้ปี ในรูปของการดแูลรักษา เช่น การใส่
ปุ๋ ย การถางหญ้า การฉีดพ่นยาฆ่าแมลง เป็นต้น และการเก็บเก่ียวผลผลิต ส่วนการท าประมงทัง้ประมงชายฝ่ัง
และการประมงเชิงพาณิชย์ จะมีช่วงเวลาในการออกเรือหาปลาระหว่างเดือน ม.ค. - ก.ย. โดยจะพกัการออกเรือ
ในช่วงมรสมุ ระหวา่งเดือน ต.ค. - ธ.ค. 
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ตารางท่ี 6.1 แสดงปฏิทนิวิถีชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชนในลุ่มน า้คลองหลังสวน 

เดือน 
กิจกรรมด้านอาชพี 

สวนยางพารา 
(ต้นน า้/กลางน า้/ปลายน า้) 

สวนปาล์ม 
(ต้นน า้/กลางน า้/ปลายน า้) 

สวนผลไม้ 
(ต้นน า้/กลางน า้/ปลายน า้) 

มกราคม กรีดยาง : ปลายเดือนมกราคม 
เ ร่ิมพักการก รีดยาง เพราะ
ยางพาราผลดัใบหมดต้น 

เก็บเก่ียวผลผลิตทุก 15 วนั ใส่
ปุ๋ ยบ ารุงทุก 45 วัน สามารถ
เก็บเก่ียวผลผลติได้ตลอดทัง้ปี 

สวนทุเรียน ระหว่างรอทุเรียนให้ผลผลิต
เกษตรกรจะต้องดแูลโดยการรดน า้ ใสปุ่๋ ย 
ก าจดัวชัพืชและแมลงศตัรูพืช ตดัแตง่ก่ิง 
สวนมังคุด  ระหว่างรอมังคุดให้ผลผลิต 
เกษตรกร ดูแลสวนโดยการรดน า้ ก าจัด
วชัพืชและแมลงศตัรูพืช  

กมุภาพนัธ์ พักก า รก รีดยา ง เ นื่ อ ง จ า ก
ยางพาราผลดัใบหมดต้น 

เก็บเก่ียวผลผลิตทุก 15 วนั ใส่
ปุ๋ ยบ ารุงทุก 45 วัน สามารถ
เก็บเก่ียวผลผลติได้ตลอดทัง้ปี 

สวนทุเรียน ระหว่างรอทุเรียนให้ผลผลิต
เกษตรกรจะต้องดแูลโดยการรดน า้ ใสปุ่๋ ย 
ก าจัดวชัพืชและแมลงศตัรูพืช ตดัแต่งก่ิง  
สวนมังคุด  ระหว่างรอมังคุดให้ผลผลิต 
เกษตรกร ดูแลสวนโดยการรดน า้ ก าจัด
วชัพืชและแมลงศตัรูพืช 

มีนาคม พักการกรีดยางเนื่องจากยาง 
พาราผลัดใบหมดต้นและเร่ิม
แตกใบใหม ่

เก็บเก่ียวผลผลิตทุก 15 วนั ใส่
ปุ๋ ยบ ารุงทุก 45 วัน สามารถ
เก็บเก่ียวผลผลติได้ตลอดทัง้ปี 

สวนทุเรียน ระหว่างรอทุเรียนให้ผลผลิต
เกษตรกรจะต้องดแูลโดยการรดน า้ ใสปุ่๋ ย 
ก าจดัวชัพืชและแมลงศตัรูพืช ตดัแตง่ก่ิง  
สวนมังคุด  ระหว่างรอมังคุดให้ผลผลิต 
เกษตรกร ดูแลสวนโดยการรดน า้ ก าจัด
วชัพืชและแมลงศตัรูพืช 

เมษายน พักกา รก รีดยา ง เ นื่ อ ง จ า ก
ยางพาราผลดัใบ ใบที่แตกยอด
เร่ิมกลายเป็นใบแก่  : ปลาย
เดือนเมษายน ในบางปี เ ร่ิม
กรีดยางได้เร่ิมใส่ปุ๋ ย จะใส่ปุ๋ ย
ในฤดฝูน 

เ ก็บเ ก่ียวผลผลิตทุก 15 วัน  
ใส่ปุ๋ ยบ ารุงทกุ 45 วนั สามารถ
เก็บเก่ียวผลผลติได้ตลอดทัง้ปี 

สวนทุเรียน ระหว่างรอทุเรียนให้ผลผลิต
เกษตรกรจะต้องดแูลโดยการรดน า้ ใสปุ่๋ ย 
ก าจัดวชัพืชและแมลงศตัรูพืช ตดัแต่งก่ิง  
สวนมังคุด  ระหว่างรอมังคุดให้ผลผลิต 
เกษตรกร ดูแลสวนโดยการรดน า้ ก าจัด
วชัพืชและแมลงศตัรูพืช 

พฤษภาคม กรีดยางพารา / ใสปุ่๋ ยบ ารุงต้น เ ก็บเ ก่ียวผลผลิตทุก 15 วัน  
ใส่ปุ๋ ยบ ารุงทกุ 45 วนั สามารถ
เก็บเก่ียวผลผลติได้ตลอดทัง้ปี 

สวนทเุรียน ทเุรียนเร่ิมผลิดอกออกผล ต้น
ฤดูฝน เร่ิมใส่ปุ๋ ยบ ารุงต้นและดอกสวน
มังคุด  มังคุดเร่ิมผลิดอกออกผล ใส่ปุ๋ ย
บ ารุงต้นและดอก  

มิถนุายน กรีดยางพารา / ใสปุ่๋ ยบ ารุงต้น เ ก็บเ ก่ียวผลผลิตทุก 15 วัน 
ใส่ปุ๋ ยบ ารุงทกุ 45 วนั สามารถ
เก็บเก่ียวผลผลติได้ตลอดทัง้ปี 

สวนทเุรียน ฤดฝูน ทเุรียนเร่ิมผลิดอกออก
ผล เกษตรกรต้องตดัแต่งไม่ให้มีผลทเุรียน
มากเกินไป เพื่อควบคณุภาพของทเุรียน 
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ตารางท่ี 6.1 (ต่อ)  

เดือน 
กิจกรรมด้านอาชพี 

สวนยางพารา 
(ต้นน า้/กลางน า้/ปลายน า้) 

สวนปาล์ม 
(ต้นน า้/กลางน า้/ปลายน า้) 

สวนผลไม้ 
(ต้นน า้/กลางน า้/ปลายน า้) 

มิถนุายน 
(ตอ่) 

  สวนมังคุด  ใส่ปุ๋ ยเพื่อให้ผลิดอกออกผล 
และก าจดัวชัพืช เร่ิมเก็บเก่ียวผลผลติ 

กรกฎาคม กรีดยางพารา เก็บเก่ียวผลผลติทกุ 15 วนั 
ใ ส่ ปุ๋ ย บ า รุ ง ทุ ก  4 5  วั น 
สามารถเก็บเก่ียวผลผลิตได้
ตลอดทัง้ปี 

สวนทุ เ รียน  ฤดูฝน  ผลทุ เ รียนก าลัง
เจริญเติบโต เกษตรกรต้องดูแล ก าจัด
วัชพืช  และป้องกันโรค เ ร่ิมเ ก็บเ ก่ียว
ผลผลติ 
สวนมังคุด  รดน า้ ก าจัดวัชพืช เก็บเก่ียว
ผลผิต 

สงิหาคม กรีดยางพารา เก็บเก่ียวผลผลติทกุ 15 วนั 
ใ ส่ ปุ๋ ย บ า รุ ง ทุ ก  4 5  วั น 
สามารถเก็บเก่ียวผลผลิตได้
ตลอดทัง้ปี 

สวนทเุรียน เก็บเก่ียวผลผลติ 
สวนมังคุด  ดูแลสวน ก าจัดวัชพืช เก็บ
เก่ียวผลผลติ 

กนัยายน กรีดยางพารา เก็บเก่ียวผลผลติทกุ 15 วนั 
ใ ส่ ปุ๋ ย บ า รุ ง ทุ ก  4 5  วั น 
สามารถเก็บเก่ียวผลผลิตได้
ตลอดทัง้ปี 

สวนทเุรียน เก็บเก่ียวผลผลติ 
สวนมังคุด  เก็บเก่ียวผลผลิต เร่ิมใส่ปุ๋ ย
เพื่อความสมบรูณ์ของต้นและก าจดัวชัพืช 

ตลุาคม กรีดยางพารา เก็บเก่ียวผลผลติทกุ 15 วนั 
ใ ส่ ปุ๋ ย บ า รุ ง ทุ ก  4 5  วั น 
สามารถเก็บเก่ียวผลผลิตได้
ตลอดทัง้ปี 

สวนทุเรียน ปลายฤดูฝน ผลผลิตหมด 
เ ก ษ ต ร ก ร ใ ส่ ปุ๋ ย บ า รุ ง ต้ น อี ก ค รั ้ง  
สวนมงัคุด  ใส่ปุ๋ ยเตรียมความพร้อมของ
การออกดอก ตดัแตง่ก่ิง ก าจดัวชัพืช 

พฤศจิกายน กรีดยางพารา เก็บเก่ียวผลผลติทกุ 15 วนั 
ใ ส่ ปุ๋ ย บ า รุ ง ทุ ก  4 5  วั น 
สามารถเก็บเก่ียวผลผลิตได้
ตลอดทัง้ปี 

สวนทุเรียน เกษตรกรดูแลสวนทุเรียน 
ก าจดัวชัพืช 
สวนมงัคดุ เกษตรกรดแูลสวน ก าจดัวชัพืช 
ตดัแตง่ก่ิง 

ธนัวาคม กรีดยางพารา : ยางพาราเร่ิม
ผลดัใบ 

เก็บเก่ียวผลผลติทกุ 15 วนั 
ใ ส่ ปุ๋ ย บ า รุ ง ทุ ก  4 5  วั น 
สามารถเก็บเก่ียวผลผลิตได้
ตลอดทัง้ปี 

สวนทุเรียน เกษตรกรดูแลสวนทุเรียน 
ก าจดัวชัพืช 

ที่มา : แบบส ารวจข้อมลูพืน้ฐานชมุชน
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1) สวนยางพารา   

การท าสวนยางพารา ใน 1 ปี ชาวสวนมีช่วงเวลาเก็บเก่ียวผลผลิต (กรีดยาง) ประมาณ 9 เดือน 

ระหว่างเดือนมิ.ย.  ก.พ. และมีระยะเวลาการปิดหน้ายางให้ต้นยางพาราพักประมาณ 3  4 เดือน 

ระหวา่งเดือน ก.พ.  พ.ค.  หรือ ปลายเดือน ก.พ.  ปลายเดือน เม.ย. ซึ่งเป็นช่วงฤดแูล้งท่ีต้นยางพารามี
การผลดัใบ ให้น า้ยางน้อย และในช่วงท่ียางพาราเร่ิมผลิยอดอ่อนจะไม่มีน า้ยาง เกษตรกรจึงนิยมพกัหน้า
ยางในชว่งฤดแูล้งของทกุปี 

2) สวนปาล์มน า้มนั  

การท าสวนปาล์มน า้มนั ต้องดแูลบ ารุงต้นปาล์มตลอดทัง้ปี เพราะสามารถเก็บเก่ียวผลผลิตได้ทัง้
ปี ชาวสวนปาล์มสามารถเก็บเก่ียวผลผลิต (แทงปาล์ม) ทกุ 15 วนั และบ ารุงต้นปาล์มโดยการใส่ปุ๋ ยทกุๆ 
45 วนั  

3) สวนผลไม้  

การท าสวนผลไม้จะต้องมีการบ ารุงดแูลรักษา โดยการแผ้วถางหญ้า การใส่ปุ๋ ย การรดน า้ ตลอด

ทัง้ปี ผลไม้ เชน่ ทเุรียน มงัคดุ เงาะ ลองกอง เกษตรกรจะเก็บเก่ียวผลผลิตในช่วงเดือน มิ.ย.  ต.ค.ของทกุ
ปี แตผ่ลไม้บางชนิด เชน่ กล้วยเล็บมือนาง เป็นต้น สามารถเก็บผลผลิตได้ตลอดทัง้ปี 

4) การเลีย้งสตัว์/เลีย้งปลาในกระชงั  

เป็นกิจกรรมท่ีเกษตรกรต้องท าตอ่เน่ืองตลอดทัง้ปี เชน่เดียวกบัการท าสวน 

5) การท าประมง  

การประมงชายฝ่ังเป็นการออกไปหาปลาในทะเลในเวลากลางคืนกลบัมาในตอนเช้า โดยใช้เรือ
ขนาดเล็กและออกไปไมไ่กลจากชายฝ่ังมากนกั ดงันัน้ชาวประมงจงึสามารถออกเรือได้ตลอด ยกเว้นในช่วง
มรสุม ส่วนการประมงเชิงพาณิชย์เป็นการประมง ท่ีใช้เรือขนาดใหญ่ออกหาปลาในทะเลลึกเป็นระยะ
ทางไกลๆ และมีเทคโนโลยีในการเดินเรือหาปลา เช่น ใช้โซน่าร์ในการหาต าแหน่งปลา จะมีช่วงเวลาการ
ออกเรือเชน่เดียวกบัประมงชายฝ่ัง และพกัในชว่งฤดมูรสมุเชน่เดียวกนั 

จากข้อมลูท่ีกลา่วมาข้างต้น สามารถสรุปได้วา่ วิถีชีวิตของประชาชนในลุม่น า้คลองหลงัสวน ส าหรับ
ชว่งก่อนและหลงัอทุกภยัซีต้าในอดีตและปัจจบุนัมีความแตกตา่งกนัในประเดน็ตา่งๆ ดงันี ้
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1) สภาพความอดุมสมบรูณ์ของพืน้ท่ีป่า 

ในพืน้ท่ีต้นน า้และกลางน า้ ความอุดมสมบูรณ์ของพืน้ท่ีป่าต้นน า้ในปัจจุบนัลดลง กลายสภาพ
จากป่าเป็นพืน้ท่ีการเกษตร (สวนยางพารา ผลไม้ และปาล์มน า้มนั รวมถึงไร่กาแฟ)  

ส าหรับพืน้ท่ีปลายน า้ สภาพพืน้ท่ีได้มีความเปล่ียนแปลงมาเป็นระยะๆ โดยระยะเร่ิมแรกเปล่ียน
จากพืน้ท่ีป่าไม้ธรรมชาต ิเป็นพืน้ท่ีนา และสวนผลไม้ ปัจจบุนัไมมี่พืน้ท่ีนาในเมืองหลงัสวนแล้ว มีเพียง สวน
ผลไม้ ยางพารา และปาล์มน า้มนั นอกจากนี ้ชุมชนท่ีมีการตัง้บ้านเรือนอยู่รวมกนัหนาแน่น บริเวณขัน้ใน
เขตเทศบาล และมีแนวโน้มว่าจะขยายตวัเพิ่มขึน้ตามแนวถนนเพชรเกษม สงัเกตได้จากการมีบรรษัทข้าม
ชาตขินาดใหญ่ มาลงทนุในพืน้ท่ี เชน่ บริษัท เทสโกโลตสั และโฮมมาร์ท เป็นต้น 

2) การคมนาคม 

การคมนาคมของประชาชนในลุ่มน า้คลองหลงัสวนมีการเปล่ียนแปลงไปอย่างมาก จากเดิมท่ีใช้
การเดินเท้า ข่ีม้า นัง่เกวียน รวมถึงการเดินทางทางน า้ โดยถ่อเรือไปตามคลองหลงัสวน หรือล าน า้สาขา
ตา่งๆ การคมนาคมแบบเดิมไม่มีให้เห็นแล้วในลุ่มน า้หลงัสวน ในปัจจุบนัผู้คนใช้รถยนต์ รถจกัรยานยนต์
เป็นหลกัในการเดนิทางสญัจรไปมา 

3) ความสมัพนัธ์ของคนในชมุชน 

คนลุ่มน า้คลองหลงัสวนส่วนใหญ่ยงัมีลกัษณะเป็นชาวชนบท ซึ่งผู้คนยงัมีความสมัพนัธ์อนัดีต่อ
กนั แต่ก็เปล่ียนแปลงจากในอดีตบ้าง เน่ืองจากสภาพของวิถีชีวิตและการประกอบอาชีพ ซึ่งท าให้ผู้คนมี
เวลาวา่งให้กบัชมุชนน้อยลง 

4) การเกษตรกรรม 

การประกอบอาชีพเกษตรกรรมของคนในลุม่น า้คลองหลงัสวนได้เปล่ียนแปลงไปจากอดีต ซึ่งเดิม
เป็นการท าการเกษตรเพ่ือบริโภค เช่น การปลกูข้าว และปลกูผลไม้หลากหลายชนิด ในอาณาบริเวณบ้าน 
เพ่ือบริโภค มีวิถีชีวิตเรียบง่าย ปัจจบุนัได้เปล่ียนวิถีการผลิตเป็นการปลกูพืชเชิงเด่ียว เพ่ือสร้างรายได้ให้กบั
ครอบครัว 

5) บทบาทของหนว่ยราชการในท้องถ่ิน 

อบต. มีบทบาทในการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานของชุมชน ทัง้ในด้านของถนน ไฟฟ้า น า้ประปา 
และการให้บริการและช่วยเหลือประชาชน ในกรณีเกิดพิบัติภัยในชุมชนได้อย่ างรวดเร็วและทันต่อ
สถานการณ์มากขึน้กวา่อดีต ซึง่ยงัไมมี่ อบต. 
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6) ความเข้มแข็งของชมุชน 

จากการศกึษาข้อมลูชมุชนพบวา่ พืน้ท่ีลุม่น า้คลองหลงัสวนเป็นพืน้ท่ี ซึ่งมีทนุทางสงัคมสงู เพราะ
ผู้น าชมุชน อบต. เทศบาล หนว่ยอนรัุกษ์และจดัการต้นน า้ ให้ความส าคญัตอ่ปัญหาท่ีเกิดขึน้ในชมุชน และ
สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ส าหรับบริหารจัดการชุมชนและแก้ปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ในชุมชน 
นอกจากนีย้งัมีการประยกุต์ภูมิปัญญาท้องถ่ินหรือวฒันธรรมท้องถ่ิน ในการบริหารจดัการปัญหาต่างๆ ท่ี
เกิดขึน้ในชมุชน ซึง่รวมถึงปัญหาพิบตัภิยัท่ีเกิดขึน้ในชมุชนด้วย 

6.3 ภูมปัิญญาท้องถิ่นในการจัดการปัญหาอทุกภัย 

จากการศึกษาข้อมูลลุ่มน า้หลงัสวนพบว่า ลุ่มน า้หลงัสวนเป็นพืน้ท่ีท่ีมีทุนทางสงัคม ประกอบด้วย 
ทุนมนุษย์หรือทรัพยากรมนุษย์ กล่าวคือ ลุ่มน า้หลงัสวนมีผู้น าทัง้ท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่น 
ผู้ใหญ่บ้าน นายก อบต. เจ้าหน้าท่ีภาครัฐ และชาวบ้านในพืน้ท่ี ท่ีร่วมมือกนัในการจดัการปัญหาอทุกภยัท่ี
เกิดขึน้ในชุมชน ทุนทางภูมิปัญญาและวัฒนธรรม กล่าวคือ ลุ่มน า้หลังสวน มีภูมิปัญญาท่ีส าคัญๆ 
หลากหลายภมูิปัญญาในการบรรเทาปัญหาอทุกภยัหรือการปรับตวัเพ่ืออยู่ร่วมกบัอทุกภยัท่ีเกิดขึน้ในพืน้ท่ี 
และทนุทางทรัพยากรธรรมชาต ิกลา่วคือ ลุม่น า้หลงัสวนเป็นลุม่น า้ขนาดเล็กมีระยะทางจากต้นน า้ถึงปลาย
น า้ประมาณ 100 กิโลเมตร พืน้ท่ีต้นน า้และกลางน า้มีลกัษณะเป็นภูเขาสูงสลบัซบัซ้อนสลบัท่ีราบเชิงเขา
ลาดเอียงไปยงัท่ีราบชายฝ่ังทะเลซึ่งอยู่ทางทิศตะวนัออก ท าให้เกิดปัญหาน า้ท่วมขงัในพืน้ท่ีน้อยแตจ่ะเกิด
ปัญหาดนิสไลด์ในพืน้ท่ีต้นน า้และกลางน า้ ซึ่งก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพืน้ท่ีเป็นอย่างมาก 
แต่เน่ืองจากปัจจุบนัมีการสร้างถนนทัง้สายหลกั (ถนนเพชรเกษม) และถนนสายรองในพืน้ท่ี ซึ่งถนนบาง
สายตดัขวางทางเดนิของน า้ ท าให้เกิดปัญหาน า้ทว่มสงูและทว่มขงัในพืน้ท่ีเป็นเวลานาน 

จากการลงพืน้ท่ีศึกษาข้อมูล พบว่า ประชาชนในพืน้ท่ีลุ่มน า้หลังสวน มีการปรับตัวและน าภูมิ
ปัญญาท่ีมีในท้องถ่ินมาประยกุต์ใช้เพ่ือบริหารจดัการ ป้องกนั บรรเทา รับมือ และลดความเดือนร้อนจาก
ปัญหาอทุกภยัท่ีเกิดขึน้ในพืน้ท่ี รายละเอียดดงันี ้

6.3.1 ต้นน า้ 

จากการลงพืน้ท่ีของคณะท่ีปรึกษา เพ่ือเก็บรวบรวมและศึกษาข้อมูลภาคสนาม และการ
สมัภาษณ์ผู้ รู้ในพืน้ท่ี พบวา่ แนวปฏิบตัท่ีิดีในการบริหารจดัการปัญหาอทุกภยัในพืน้ท่ี ได้แก่ การสร้างฝาย
ต้นน า้เพ่ือชะลอน า้และอนุรักษ์ดิน การปลูกหญ้าแฝกเพ่ือป้องกันการกัดเซาะตล่ิง และการปลูก
ต้นไ ม้ในสวนยางพารา  รายละ เ อียดของแนวปฏิบัติ ท่ี ดี  ซึ่ ง ไ ด้จา กการสัมภาษณ์ เชิ งลึ ก  
นายพงษา ชูแนม หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน า้พะโต๊ะ เม่ือวันท่ี 3 พ.ค. 2556 และข้อมูล
การศกึษาชมุชนของมญัชีรรัตน์  เอกศกัดิส์ิริ (2555)  มีดงันี ้
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1) การสร้างฝายต้นน า้เพ่ือชะลอน า้และอนรัุกษ์ดนิ  

หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน า้พะโต๊ะ โดยการน าของ นาย พงศา ชูแนม หัวหน้าหน่วย
อนรัุกษ์และจดัการต้นน า้พะโต๊ะ เป็นแกนน าและประสานความร่วมมือกบัประชาชนในพืน้ท่ี เพ่ือสร้างฝาย
ต้นน า้ไว้ท่ีบริเวณต้นน า้ของทกุคลอง (ดจูากรูปท่ี 6.1) ฝายชนิดนีส้ว่นใหญ่เป็นฝายแบบกึ่งถาวร ท่ีใช้ต้นทนุ
ในการก่อสร้างต ่าแตมี่ความคงทนพอสมควร ฝายต้นน า้ท าหน้าท่ีช่วยกกัเก็บน า้ให้อยู่บนผิวดินได้นาน เพิ่ม
ความชุ่มชืน้ให้กับผิวดิน ช่วยชะลอไม่ให้หิน ตะกอนดินและแร่ธาต ุไหลลงสู่ปลายน า้เร็วเกินไป อนัเป็น
สาเหตใุห้ล าคลองตืน้เขิน ชว่ยลดความเร็วของน า้ ไม่ให้ไหลเร็วเกินไป จนท าให้ตลิ่งพงั นอกจากช่วยชะลอ
ความรุนแรงของน า้และป้องกนัการชะล้างหน้าดินแล้ว ฝายต้นน า้ในบางพืน้ท่ียงัเป็นแหล่งกกัเก็บน า้ เพ่ือ
จดัท าระบบประปาภูเขา โดยการตอ่ท่อพีวีซีจากแหล่งกกัเก็บน า้ไปยงัหมู่บ้าน เพ่ือช่วยให้ชาวบ้านมีน า้ใช้
ในครัวเรือนและมีน า้ใช้ในฤดแูล้ง (ข้อมลูจากการสมัภาษณ์ นาย พงศา ชแูนม เม่ือวนัท่ี 3 พ.ค. 2556 และ 
มญัชีรรัตน์  เอกศกัดิส์ิริ, 2555) 

 
ที่มา: มญัชีรรัตน์ เอกศกัดิ์สิริ (2555) 

ภาพท่ี 6.1 ฝายต้นน า้ ที่บ้านสะพานสอง ม.6 ต. ปากทรง 

2) การปลกูหญ้าแฝกเพ่ือป้องกนัการกดัเซาะตลิ่ง   

ปัญหาเก่ียวเน่ืองจากอุทกภัย ท่ีส าคญัอีกปัญหาหนึ่ง คือ ปัญหาการกัดเซาะ ท าให้ตลิ่งริม
คลองหลงัสวนในพืน้ท่ีต้นน า้พงัทลายลงเป็นอย่างมาก ส่งผลให้คลองตืน้เขิน และพืน้ท่ีการเกษตรริมคลอง
สูญหายไปเป็นจ านวนมาก เพ่ือท่ีจะบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาการกัดเซาะ หน่วยอนุรักษ์และ
จดัการต้นน า้พะโต๊ะ ร่วมกบักลุ่มจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ และประชาชนในพืน้ท่ี ซึ่งได้รับความเดือดร้อน 
เห็นถึงความส าคัญของการอนุรักษ์ดิน และความอุดมสมบูรณ์ของต้นน า้  ได้ร่วมมือกันปลูกหญ้าแฝก
บริเวณริมคลองหลงัสวน โดยใช้หญ้าแฝกหอม หรือแฝกกลุ่ม (Vetiveria zizanioides (Linn.) Nash. สาย
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พนัธุ์สุราษฎร์ธานี (http://www.cnr-1.com/fag.html สืบค้นเม่ือวนัท่ี 3 พ.ค. 2556) ซึ่งเหมาะสม ส าหรับ
ปลกูริมตลิ่งแมน่ า้หลงัสวน  

ประโยชน์ท่ีได้รับจากการปลูกหญ้าแฝก คือ การอนุรักษ์หน้าดินและพืน้ดินบริเวณริมตลิ่ง
ไม่ให้พงัทลายลงแม่น า้หลงัสวน ท าให้แม่น า้ตืน้เขิน อนุรักษ์ปลาในคลองบริเวณวงัปลาและส่งเสริมการ
ทอ่งเท่ียวเชิงนิเทศในพืน้ท่ีต้นน า้พะโต๊ะด้วย  

3) การปลกูต้นไม้ในสวนยางพารา  

เน่ืองจากการปลูกยางพาราตามหลกัวิชาการเกษตรแผนใหม่ ท าให้สวนยางพาราเป็นพืน้ท่ี
เกษตรเคมีเชิงเด่ียวเต็มรูปแบบ กล่าวคือ ต้นยางพาราถกูปลูกเป็นแนวตรงกันตลอดทัง้สวน พืน้ท่ีระหว่าง
ร่องสวนยางถูกแผ้วถางให้เป็นพืน้ท่ีเตียนโล่ง ไม่มีวัชพืชท่ีจะมาแย่งปุ๋ ย ซึ่งเกษตรกรหว่านให้กับต้น
ยางพารา ประกอบกับรากของต้นยางพาราเป็นระบบรากชัน้เดียว ไม่มีรากแก้ว เม่ือฝนตกและเกิดน า้ท่า 
น า้ทา่ก็จะไหลหลากรวดเร็ว ท าให้เกิดอทุกภยัอยา่งฉบัพลนั พร้อมกนันีย้งัชะล้างและกดัเซาะหน้าดิน ส่งผล
ให้เกิดดินถล่ม ยิ่งกว่านัน้ทนัทีท่ีสิน้สดุฤดฝูน ภัยแล้งก็จะเกิดขึน้อย่างรวดเร็ว เพราะปริมาณน า้ฝนท่ีซึมลง
ไปเก็บกกัในดนิมีน้อย 

ดงันัน้ เพ่ือเป็นการแก้ปัญหาตา่งๆ ซึง่เป็นผลกระทบจากการท าสวนยางพาราแบบเกษตรเคมี
เชิงเด่ียว หน่วยอนุรักษ์และจดัการต้นน า้พะโต๊ะ จึงได้เสนอวิธีการปลกูต้นไม้ร่วมกับต้นยางพารา ให้เป็น
ลกัษณะป่ายาง (สวนยางพาราซึ่งเป็นพืน้ท่ีต้นไม้หลากหลาย ท่ีมีเรือนยอดแบบป่า คือ มีต้นไม้หลายระดบั
ในสวนยางพารา) ป่ายางจึงเป็นทางออกท่ีดีท่ีสดุ ในการลดความเส่ียงด้านความสมดลุระบบนิเวศ (ข้อมลู
จากการสมัภาษณ์ นาย พงศา ชแูนม ทางโทรศพัท์ เม่ือวนัท่ี 3 พ.ค. 2556) พงศา ชแูนม (2555) พบว่า การ
ปลกูต้นไม้ในสวนยางพาราก่อให้เกิดแหลง่อาหารธรรมชาต ิเน่ืองจากเม่ือมีการปลกูต้นไม้ประเภทไม้ยืนต้น
ในสวนยางพารา ท าให้ความชุ่มชืน้เพิ่มขึน้ ปริมาณการก าจดัวชัพืชด้วยการไถหรือสารเคมีหยุดลง ท าให้
เกิดการปรับตวัและฟื้นฟูสภาพนิเวศตามธรรมชาติ ซึ่งเป็นการฟื้นคืนด้วยพืชพรรณและสิ่ งมีชีวิต (พืช
อาหารและสมนุไพร)  

ในประเด็นการบริหารจดัการน า้ ซึ่งเป็นประเด็นท่ีโครงการฯนีส้นใจ ป่ายาง ซึ่งมีต้นไม้นานา
พรรณในสวนยาง ท าให้น า้หลากไหลช้าลง ลดผลกระทบของอทุกภัยแบบฉับพลนั ชะลอการสูญเสียหน้า
ดนิ และลดความสญูเสียจากการพงัทลายของดิน นอกจากนีเ้ม่ือน า้ไหลช้าลง ก็จะท าให้ฝนซึมลงไปในดิน
มากขึน้ สง่ผลให้ความรุนแรงจากวิกฤตกิารณ์ภยัแล้งลดลงด้วย 
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6.3.2 กลางน า้ 

จากการลงพืน้ท่ีของคณะท่ีปรึกษา เพ่ือเก็บรวบรวมและศึกษาข้อมูลภาคสนาม และการ
สมัภาษณ์ผู้ รู้ในพืน้ท่ี พบว่า แนวปฏิบตัิท่ีดีในการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัยในพืน้ท่ี ได้แก่ เครือข่าย
เตือนธรณีพบัิตภิัย ต าบลปังหวาน รายละเอียดของแนวปฏิบตัิท่ีดี ซึ่งได้จากการสมัภาษณ์เชิงลึก นายสุ
ธรรม ทิพย์มโนสิงห์  นายก อบต. ปังหวาน เม่ือวนัท่ี 10 เม.ย. 2556 มีดงันี ้

สภาพพืน้ท่ีของ ต. ปังหวาน ส่วนใหญ่มีลกัษณะเป็นภูเขาสูงและสลบัซบัซ้อน เม่ือมีฝนตก
หนักในพืน้ท่ีก็จะมีโอกาสท่ีจะเกิดอุทกภัยและดินถล่ม ในปี 2548 กรมทรัพยากรธรณี ได้เข้ามาส ารวจ
สภาพทางธรณีพืน้ดินในปังหวาน และได้ประกาศให้ปังหวานเป็นพืน้ท่ีเส่ียงภัยดินถล่ม จากนัน้ทางกรม
ทรัพยากรธรณีจงึได้เข้ามาตดิตัง้สถานีวดัปริมาณน า้ฝน 3 สถานี 

- ครอบคลุมพืน้ท่ี บ้านส้มควาย ม.1 บ้านทอนพงษ์ ม. 5 และ บ้านท่าแพ ม. 6 โดย
ก าหนดให้ ผช. ผญ. นาย วฒุิชยั ชา่งแก้ว เฝ้าระวงั สงัเกตปริมาณน า้ฝน และเตือนภยั  

- ครอบคลมุพืน้ท่ี บ้านคลองนนู ม. 4 บ้านคลองอาร์ ม. 7 และ บ้านห้วยใหญ่ ม. 8 ส าหรับ
มิสเตอร์เตือนภยั ได้แก่ ผช. ผญ. นายพิทกัษ์ สวสัดี 

- ครอบคลุมพืน้ท่ี บ้านพงัเหา ม. 2 และบ้านสร้างสมบูรณ์ ม. 9  โดยก าหนดให้  ส.อบต. 
นายคมตะวนั สร้างแก้ว เป็นมิสเตอร์เตือนภยั พร้อมทัง้สร้างเครือข่ายเตือนธรณีพิบตัิภยั และจดัท าแผนท่ี
เครือข่ายเตือนธรณีพิบตัิภยั ซึ่งแสดงข้อมลูพืน้ท่ีเส่ียง ท่ีอยู่ของสมาชิกเครือข่าย ข้อมลูท่ีเก่ียวข้องอ่ืนๆ (ดู
ภาพท่ี 6.2) เพ่ือประชาสมัพนัธ์ข้อมลูเครือขา่ย และให้ประชาชนใช้อ้างอิงยามเผชิญภยัพิบตัิ 
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ภาพท่ี 6.2 แผนที่แสดงต าแหน่งบ้านเครือข่ายแจ้งเหตุธรณีพบัิตภิัย ต. ปังหวาน 

เม่ือใดก็ตามท่ีฝนตกเกินคา่ฝนวิกฤติ ซึ่งโครงการฯแนะน าให้ใช้ 120 มม. และมีความเส่ียงตอ่
การเกิดปัญหาแผ่นดินถล่ม มิสเตอร์เตือนภยัจะออกประกาศ แจ้งเตือนไปยงัประชาชนซึ่งอาศยัอยู่ในพืน้ท่ี
เส่ียงภยั และแจ้งข่าวมายงั อบต. เพ่ือประกาศแจ้งเตือนภยัดินถล่ม โดยช่องทางส่ือสารตา่งๆ ในส่วนของ 
อบต. นอกเหนือจากการประสานความร่วมมือกับมิสเตอร์เตือนภัย อบต.จะสนับสนุนก าลังคน วัสด ุ
อปุกรณ์ และพาหนะ ส าหรับชว่ยเหลือและอพยพประชาชน ไปยงัพืน้ท่ีปลอดภยั  

อบต. ได้ให้ความส าคัญกับโครงการและกิจกรรมต่างๆของเครือข่ายฯ โดยบรรจุไว้ใน
แผนปฏิบตัิงานประจ าปีของ อบต. เพ่ือจดัสรรงบประมาณรองรับ ผลส าเร็จในการเช่ือมประสานระหว่าง
เครือข่ายฯ กับ อบต. ท าให้เครือข่ายฯสามารถท ากิจกรรมการบริหารจดัการธรณีพิบตัิภัยได้อย่างยั่งยืน 
เป็นต้นแบบของแนวทางปฏิบตัิท่ีดี ในการบริหารจดัการอุทกภัย ทัง้ในท้องถ่ินของตวัเอง ชมุชนอ่ืนๆ และ
สอดประสานกนัทัว่ทัง้ลุม่น า้ตอ่ไป 
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6.3.3 ปลายน า้ 

จากการลงพืน้ท่ีของคณะท่ีปรึกษา เพ่ือเก็บรวบรวมและศึกษาข้อมูลภาคสนาม และการ
สมัภาษณ์ผู้ รู้ในพืน้ท่ี พบว่า แนวปฏิบตัิท่ีดีในการบริหารจดัการปัญหาอุทกภัยในพืน้ท่ี ได้แก่ การสร้าง
บ้านลอยน า้ การปลูกไผ่เพ่ือชะลอความแรงของน า้ และศูนย์เตือนภัยพิพับัติเทศบาลเมืองหลัง
สวน  รายละเอียดของแนวปฏิบตัท่ีิดี ซึง่ได้จากการสมัภาษณ์เชิงลกึ นายธงชยั  ไกรเจริญ เจ้าของบ้านลอย
น า้ เม่ือวันท่ี 9 เม.ย. 2556 นายไพศาล  มีสมบตัิ ปลัด อบต. บ้านควน เม่ือวนัท่ี 6 พ.ค. 2556 และนาย 
สมชาย ส าเภาอินทร์ หวัหน้าฝ่ายป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองหลงัสวน เม่ือวนัท่ี 4 พ.ค. 
2556 มีดงันี ้

1) การสร้างบ้านลอยน า้   

พืน้ท่ี ม. 14 ต. นาพญา เป็นท่ีราบลุ่ม ซึ่งขนาบด้วยคลองสาขาของคลองหลังสวน 3 สาย 
(คลองน า้ขาว คลองกง และคลองมะกา) ชาวบ้านในชมุชนมกัประสบปัญหาอุทกภยั เน่ืองจากน า้ล้นตลิ่ง 
เป็นประจ าเกือบทกุปี (โดยปกติปีละ 2 ครัง้) ในช่วงฤดนู า้หลาก ตัง้แตเ่ดือน ก.ย. – พ.ย. แตล่ะครัง้ท่วมลึก 
4 – 5 ม. อย่างไรก็ตามหลงัจากปี 2540 ซึ่ง อ. หลงัสวนประสบปัญหาน า้ท่วมใหญ่ เพราะอิทธิพลของพายุ
ซีต้าพดัผา่นพืน้ท่ี สภาพดนิฟ้าอากาศเร่ิมเปล่ียนแปลงอย่างเห็นได้ชดั ฝนไม่ตกตามฤดกูาล ปัญหาอทุกภยั
ขึน้อยู่กับพายุจรเป็นหลกั ถ้าช่วงเวลาใดมีพายุจรเคล่ือนตวัผ่านชมุชน พืน้ท่ีก็จะประสบปัญหาน า้ท่วมสูง
อยา่งฉบัพลนั นาน 2 – 3 วนั ได้ (เชน่ เหตกุารณ์น า้ทว่มต้นปี 2555 เป็นต้น) 

ปัญหาอุทกภัยได้ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ชาวบ้านในชุมชนเป็นอย่างมาก ข้าวของ
เคร่ืองใช้ในบ้านเสียหาย ต้องขนย้ายข้าวของเคร่ืองใช้ขึน้ท่ีสูง หรือขนออกจากพืน้ท่ีประสบภัย อยู่เป็น
ประจ า ท าให้เสียทัง้แรงงาน ค่าใช้จ่าย และเวลาในการขนย้าย เพ่ือลดผลกระทบของปัญหาอทุกภยั นาย 
ธงชยั ไกรเจริญ จงึได้ริเร่ิมก่อสร้างบ้านลอยน า้ด้วยตวัเอง(ดจูากภาพที่ 6.3) โดยประยกุต์แนวคิดจากเรือน
แพร้านอาหาร ท่ี อ. หลงัสวน คณุธงชยั งบประมาณในการก่อสร้างบ้านประมาณ 30,000 บาท (ข้อมลูจาก
การสมัภาษณ์เชิงลกึ นาย ธงชยั ไกรเจริญ เม่ือวนัท่ี 9 เม.ย. 2556)  

บ้านลอยน า้ลกัษณะเป็นบ้านไม้หลงัคามงุด้วยสงักะสี ด้านล่างของพืน้บ้านน าถงัน า้ (ไม่ต้อง
บรรจุน า้) มาผูกติด ตวับ้านตัง้อยู่บนเสาปนู 6 ต้น เสาปนูเหล่านีท้ าหน้าท่ีรับแรงในแนวตัง้ (น า้หนกับ้าน
และถังน า้) กล่าวคือ รองรับตัวบ้าน และป้องกันไม่ให้ถังน า้ตกลงสู่พืน้ดิน เพราะอาจท าให้ถังน า้ช ารุ ด
เสียหาย มีน า้ซึมเข้าไปในถงัได้ เพ่ือรับแรงในแนวราบ (แรงจากคล่ืน) ซึ่งมากระท าท่ีตวับ้าน บ้านลอยน า้นี ้
ได้ถูกยึดโยงไว้กับต้นปาล์มและเสาบ้านหลัก โดยใช้เชือก เม่ือเกิดปัญหาน า้ท่วม บ้านลอยน า้ก็จะปรับ
ระดบั ให้สงูขึน้ตามระดบัน า้ท่ีทว่มขงัในพืน้ท่ี เม่ือน า้ลดลง ตวับ้านลอยน า้ก็จะลอยลงมาตามระดบัน า้ แล้ว
มาวางตรงเสาปนูพอดี  
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บ้านลอยน า้นีเ้ป็นประโยชน์ตอ่ครอบครัวไกรเจริญมาก เพราะข้าวของเคร่ืองใช้ไม่ได้รับความ
เสียหาย ไมต้่องเปลืองคา่ใช้จา่ยในการขนย้าย และครอบครัวสามารถปรับเปล่ียนการใช้ชีวิต ให้อยู่ในบ้าน
ลอยน า้ได้ หากระยะเวลาน า้ทว่มไมเ่กิน 1 สปัดาห์ 

 

ภาพท่ี 6.3 บ้านลอยน า้ของ นาย ธงชัย ไกรเจริญ 

2) การปลกูไผเ่พ่ือชะลอความแรงของน า้   

ข้อมลูจากการสมัภาษณ์ นาย ไพศาล มีสมบตัิ ปลดั อบต. บ้านควน เม่ือวนัท่ี 4 พ.ค. 2556 
พบวา่ สภาพพืน้ท่ี บ้านทบัวงั ม. 16 ต. บ้านควน มีสภาพพืน้ท่ีเป็นภูเขาสงูสลบัซบัซ้อน เม่ือมีฝนตกหนกัใน
พืน้ท่ี ประชาชนมกัได้รับความเดือดร้อน จากปัญหาการกดัเซาะ เน่ืองจากน า้ป่าไหลหลากอย่างรวดเร็ว ท า
ให้สะพาน ทอ่ลอดถนน บ้านเรือน และพืน้ท่ีเกษตรกรรม ได้รับความเสียหาย ยิ่งไปกว่านัน้ความรุนแรงของ
กระแสน า้ยงัได้กดัเซาะตลิ่งของคลองทบัวงั (บ้านทบัวงั) ท าให้สญูเสียต้นไม้ริมตลิ่งในช่วงแรกของปัญหา 
จากนัน้เม่ือไม่มีรากต้นไม้ยึดเหน่ียวดินไว้ น า้หลากจึงได้กดัเซาะเข้าไปในท่ีดินริมคลอง ท าให้ชาวบ้านซึ่ง
เป็นเจ้าของท่ีดนิริมคลองสญูเสียท่ีดนิไปเป็นจ านวนมาก  

ดงันัน้ อบต. บ้านควน ร่วมกบัชมุชนบ้านทบัวงั จึงมีแนวคิดในการปลกูไผ่ชะลอน า้ (ได้รับการ
คดัเลือกเป็นโครงการน าร่องดงัภาพที่ 8.2) บริเวณริมแม่น า้ ล าคลอง และล าห้วยตา่งๆ ไม่ให้น า้หลากไหล
เร็วเกินไป และกดัเซาะจนตลิ่งพงั เพื่อบรรเทาปัญหาการกดัเซาะ ผลพลอยได้เก่ียวกบัการบริหารจดัการน า้
ท่ีส าคญัอีกประการหนึ่งคือ ในอดีตไผ่ริมตลิ่งถูกใช้เป็นสัญญาณเตือนอุทกภัยส าหรับชาวบ้าน เพราะมี
เสียงดงัขณะเกิดการหกัโคน่ ยามน า้หลากมา ไผท่ าให้น า้มีโอกาสซมึลงไปในดนิมากขึน้ เน่ืองจากไหลช้าลง 
จงึท าให้น า้ขาดแคลนน้อยลงในฤดแูล้ง นอกจากนีไ้ผย่งัชว่ยอนรัุกษ์ดนิอีกด้วย 

เพ่ือให้แนวปฏิบตัินีย้ัง่ยืน การด าเนินการต้องปลูกฝังความรู้สึกการเป็นเจ้าของต้นไผ่ให้กับ
ชุมชน และให้ชุมชนดูแล และใช้ประโยชน์อ่ืนๆ (อาหาร งานจกัสานส าหรับประดบัตกแต่งบ้าน และงาน
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สร้างบ้านเรือน) จากต้นไผ่ได้ ดงันัน้พนัธุ์ไผ่ท่ีเลือกใช้จ าเป็นต้องเป็นพนัธุ์อเนกประสงค์ คือ   ไผ่ตงลืมแล้ง 
[ข้อมลูจากการโทรสอบถาม คณะผู้ รับผิดชอบโครงการน าร่อง: โครงการปลกูไผ่เพ่ือชะลอความแรงของน า้ 
(ต. บ้านควน)] ซึง่เหมาะทัง้ตอ่การบริหารจดัการปัญหาการกดัเซาะ และประโยชน์อ่ืนๆ ดงักล่าวข้างต้น นัน่
คือ ควรต้องเป็นไผ่ ซึ่งมีระบบรากซึ่งยึดเหน่ียวดินได้ดี หน่อโต สามารถน ามาประกอบอาหารได้ และล าไม้
ไผ่ต้องสามารถใช้ในงานจักสาน ประดบัตกแต่ง หรือสร้างบ้านเรือนได้ การท่ีจะมีพันธุ์ ไผ่ท่ีต้องการให้
เพียงพอกบัการใช้งาน จ าเป็นต้องสง่เสริมให้ประชาชนเพาะกล้าต้นไผ่ขาย ซึ่งเป็นการสร้างรายได้ให้กบัคน
ในพืน้ท่ีได้อีกทางหนึง่ 

3) ศนูย์เตือนภยัพิบตัเิทศบาลเมืองหลงัสวน  

ข้อมลูจากการสมัภาษณ์ นาย สมชาย ส าเภาอินทร์ หน. ฝ่ายป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
เทศบาลเมืองหลงัสวน เม่ือวนัท่ี 4 พ.ค. 2556 สรุปได้วา่ พืน้ท่ี อ. หลงัสวน เกิดอทุกภยัเกือบทกุปี บางปีเกิด
อทุกภัยแบบฉับพลนั ประชาชนเตรียมตวัรับมือไม่ทนั ท าให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนและทรัพย์สิน
เป็นจ านวนมาก สาเหตหุลกัประการหนึ่ง ซึ่งท าให้ไม่พร้อมในการรับมือกับอทุกภัย คือ จุดเฝ้าระวงั (เช่น 
สถานีวดัน า้ฝน-น า้ทา่ และไม้วดัระดบัน า้ท่ีตอม่อสะพาน เป็นต้น) ยงัไม่ครอบคลมุทัง้พืน้ท่ีลุ่มน า้คลองหลงั
สวน และอุปกรณ์การเตือนภยัต่างๆขาดแคลน อีกทัง้สถานการณ์อทุกภยัในปัจจบุนัรุนแรง และแปรปรวน
กว่าสภาพน า้ท่วมในอดีตมาก เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศโลก นอกจากนีบุ้คลากรท่ีเก่ียวข้อง 
(เจ้าหน้าท่ี อบต. และผู้น าชุมชนในพืน้ท่ี) ก็ยงัไม่มีความรู้ความสามารถ ในการใช้อุปกรณ์ต่างๆข้างต้น
อยา่งมีประสิทธิภาพ  

ดงันัน้ เพ่ือให้ประชาชนได้รับข่าวสารในการเตือนภยัได้รวดเร็ว เอือ้ตอ่การเตรียมความพร้อม
ในการรับมือกับอุทกภัย ท าให้ลดความสูญเสียทัง้ชีวิตและทรัพย์สิน เทศบาลเมืองหลงัสวนจึงได้พฒันา
ระบบติดตามและเตือนอทุกภยั โดยก าหนดให้เจ้าหน้าท่ีของฝ่ายป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัท าหน้าท่ี
ติดตามสถานการณ์ในคลองหลงัสวน จากเว็บไซต์ http://hydro-8.com/ ของส านกัอทุกวิทยาและบริหาร
จดัการน า้ เขต 8 กรมชลประทาน เว็บไซต์นีจ้ะรายงานระดบัน า้ของสถานี X.213 สะพานพะโต๊ะ พะโต๊ะ 
และ X.212 ถ. ลกูเสือ หลงัสวน ระบบนีส้ามารถบอกระยะเวลา ซึ่งน า้หลากเดินทางจากพะโต๊ะถึงหลงัสวน 

ถ้าน า้ในคลองหลงัสวนมีปริมาณปกติ น า้จะใช้เวลาเดินทางจากพะโต๊ะมาถึงหลงัสวน ประมาณ 16  17 

ชม. แตถ้่าน า้มาก (สงู 3  4 ม.) จะใช้เวลาเพียง 8 ช.ม. ยิ่งถ้าน า้สูงถึง 7 ม. เวลาเดินทางจะลดลงเหลือ
เพียง 4 ช.ม. (ดภูาพท่ี 5.8) 

ถ้าหากน า้ในคลองหลงัสวนท่ีพะโต๊ะมีปริมาณสงูในระดบัวิกฤติ (ตัง้แต ่47.9 ม. รทก เป็นต้น
ไป) ทางเทศบาลหลงัสวนจะแจ้งเตือนไปยงัประชาชน ผ่านช่องทางส่ือสารต่างๆ เช่น แจ้งเตือนทางเสียง
ตามสาย รถประชาสมัพนัธ์เคล่ือนท่ี และทางวิทยุท้องถ่ิน เป็นต้น หากทางเทศบาลแจ้งเตือน ให้อพยพ
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ประชาชนในเขตเทศบาล ก็ขอประชาชนให้ความร่วมมือ ในการขนย้ายข้าวของเคร่ืองใช้ไปเก็บไว้ในท่ีสูง
หรือท่ีปลอดภยั ท าให้สามารถลดความเสียหายจากปัญหาอทุกภยัท่ีเกิดขึน้ได้  

อย่างไรก็ตามแนวคิดของการใช้แบบจ าลองของกรมชลประทาน เพ่ือใช้บอกระยะเวลา น า้
หลากท่ีไหลจากพะโต๊ะถึงหลงัสวนชว่งเกิดอทุกภยันัน้  อาจมีความคลาดเคล่ือนได้  เน่ืองจากระยะทางจาก 
อ.พะโต๊ะ ถึง อ.หลงัสวน  มีระยะทางประมาณ 70 กิโลเมตร  ระหว่างทาง  มีคลองสาขาแยกออกไปเป็น
จ านวนมาก  นอกจากนี ้ต าแหน่งของการเฝ้าระวงั  ท่ีติดตัง้ไม้วดัระดบัน า้ ท่ีสามารถใช้การได้มีอยู่ 2 จุด
ดงันัน้  อาจเป็นสาเหตท่ีุท าให้ระยะเวลาน า้หลาก และระดบัน า้มีความคลาดเคล่ือนได้  ดงันัน้เม่ือนกัวิจยั
ทรัพยากรน า้ชมุชน ซึง่เป็นคนในพืน้ท่ีได้เสนอโครงการเสริมประสิทธิภาพการเตือนภยั เป็นโครงการน าร่อง
โดยการติดตัง้ไม้วัดระดบัน า้ เพิ่มอีก 2 จุด  ท่ีสะพานนาคฉัตรีย์ บริเวณกลางน า้ และสะพานหลวงโรง
น า้แข็ง บริเวณปลายน า้  ท าให้ต าแหนง่การเฝ้าระวงัระดบัน า้ทา่มีมากขึน้  ความแม่นย าในการเฝ้าระดบัน า้
มีมากขึน้  นบัเป็นการเสริมประสิทธิภาพการเฝ้าระวงัระดบัน า้  เพ่ือป้องกนัอทุกภยับริเวณลุ่มน า้คลองหลงั
สวนได้มากขึน้  นบัเป็นกรณีศกึษาให้เห็นอยา่งชดัเจนท่ีโครงการน าร่องเกิดประโยชน์กบัการป้องกนัอทุกภยั
ในพืน้ท่ีได้อยา่งชดัเจน  

แนวปฏิบัติท่ีดีต่างๆท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น ควรท่ีจะน ามาแลกเปล่ียน เรียนรู้ และปฏิบัติ
ร่วมกนัระหว่างชุมชน เพ่ือท่ีจะเสริมศกัยภาพและบทบาทของชุมชน ให้สามารถบริหารจดัการอุทกภัยใน
พืน้ท่ีลุม่น า้หลงัสวนได้อยา่งมีประสิทธิภาพตอ่ไป  

6.4 ผลวเิคราะห์การปรับตัว/การเปลีย่นแปลงวถิีชีวติของชุมชนเพือ่รับมอืกบัปัญหาอทุกภัย 

จากข้อมูลวิถีชีวิต ปัญหาอุทกภัย และการจัดการปัญหาอุทกภัยท่ีกล่าวมาแล้ว ตารางที่  6.2 
แสดงผลการวิเคราะห์ การปรับตวัและการเปล่ียนวิถีชีวิตของชมุชนเพ่ือรับมือกบัปัญหาอทุกภยัได้ดงันี ้
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ตารางท่ี 6.2 แสดงการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตและการปรับตัวของชุมชนเพื่อรับมือกับปัญหาอุทกภัย 

วิถีชีวิต การเปล่ียนแปลง  

การปรับตัว อดีตจนถงึอุทกภัยซีต้า   หลังอุทกภัยซีต้า   
สภาพชุมชน    
1. ข้อมลูประชากร ก่อนปี พ.ศ. 2530 คนในพืน้ท่ี

สว่นใหญ่เป็นคนดัง้เดิม 
เ ร่ิ มมี ค นจ าก ถ่ิ น อื่ น ทั ้ง จ า ก
ภาคใต้ ภาคกลางและภาคอีสาน
อพยพเช้ามาอยู่ในพืน้ท่ี 

เร่ิมมีจ านวนประชาชนมากขึน้ทัง้ท่ี
เป็นคนพืน้ถ่ินและท่ีอพยพมาจาก
จังหวัดอื่นๆ ประชาชนในพืน้ท่ีมี
การปรับตวัและสามารถอยู่ร่วมกนั
ได้โดยไมเ่กิดความขดัแย้ง 

2.  การตัง้บ้านเรือน ก่อนปี 2506 (ยังไม่ถนนสาย
ราชกรูดหลังสวน) ชาวบ้าน
ส่วนใหญ่ตั ง้บานเ รือน ริม
แ ม่ น ้า  ลั ก ษณ ะ ก า ร ตั ้ง
บ้านเ รือนจะตัง้ห่ างกันใน
บริเวณของตวัเอง 

การตัง้บ้านเรือนเร่ิมมีลักษณะ
แบบชมุชนเมืองมากขึน้ มีการตัง้
บ้านเรือนเรียงรายตามริมถนน 
บางพืน้ท่ีมีการตัง้บ้านเรือนรุกล า้
พืน้ท่ีสาธารณะ เช่น ล าคลอง 
ทางระบายน า้ หรือมีการถมทาง
ระบายน า้ของกรมทางหลวง เพ่ือ
ตัง้บ้านเรือนหรือท าทางเข้าออก
บ้านเรือน 
 

จ านวนบ้านเรือนเพ่ิมขึน้  มีการ
เปลี่ยนจากเดิมตัง้บ้านริมแม่น า้มา
เป็นตัง้บ้านเรือนริมะถนน เพราะ
การสญัจรทางถนนสะดวกกวา่ทาง
น า้  และมีการขยายตัวและตั ง้
บ้านเรือนในพืน้ท่ีภเูขาสงูเพ่ิมขึน้ 

3 .   พื น้ ท่ี ป่ า และ
พืน้ท่ีการเกษตร 

พืน้ ท่ี ป่ายังคงมีความอุดม
สมบูรณ์ พืน้ท่ีการเกษตรส่วน
ใหญ่อยู่ไม่ไกลจากบ้านเรือน
และแมน่ า้ 
 

เ ร่ิ มมี ก า รบุ ก รุ ก พื น้ ท่ี ป่ า ท่ี มี
ลักษณะสูงชันเพ่ือปลูกพืชผล
ทางการเกษตร และการปลูกพืช
เชิงเดี่ยว ท าให้พืน้ท่ีป่าลดลง ไม่
มีป่าคอยท าหน้าท่ีชะลอความ
แรงของน า้ท่ีไหลลงสู่แม่น า้ ท า
ให้เกิดปัญหาดินสไลด์  และการ
พงัทลายของดิน 

พืน้ท่ีป่าลดจ านวนลงเน่ืองจากการ
บุกรุกแผ้วถางเป็นพืน้ท่ีการเกษตร 
ส่งผลต่อปัญหาการเกิดอทุกภยัใน
พืน้ท่ี 

ระบบสาธารณูปโภค   
1. ไฟฟ้า พ.ศ. 2510 เร่ิมมีไฟฟ้าใช้ แต่

ไมค่รบทกุหลงัคาเรือน 
มีไฟฟ้าใช้ครบทกุหลงัคาเรือน ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกหลังคา

เรือน วิถีชีวิตมีความสะดวกสบาย
มากขึน้  
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ตารางที่ 6.2 (ต่อ)  

วิถีชีวิต 
การเปล่ียนแปลง 

การปรับตัว 
อดีตจนถงึอุทกภัยซีต้า หลังอุทกภัยซีต้า 

2. ถนน มีถนนเพชรเกษม พ.ศ. 2493 
มีถนนราชกรูด – หลังสวน 
พ.ศ. 2506 

มีถนนหลกัและถนนในรองในทุก
หมูบ้่าน ท าให้การเดินทางสญัจร
ไปมาสะดวกกวา่ในอดีต แต่ถนน
บางสายมี ลักษณะ กีดขวาง
ทาง เดินของน า้  เ ป็นสา เหตุ
ส าคัญของปัญหาน า้ท่วมขังฝ่ัง
ตะวนัตกของถนน 

การเดินทางสัญจรไปมามีความ
สะดวกมากขึน้ ชาวบ้านส่วนใหญ่
มีพาหนะในการเดินทางเป็นของ
ตัวเอง คือ รถจักรยานยนต์ และ/
หรือรถยนต์ และมีรถประจ าทาง มี
รถไฟ ท าให้การเดินทางสะดวก
มากกวา่ในอดีต 

การประกอบอาชีพ   
1.  ท านา เ ดิ มท าน า เ พ่ื อบ ริ โภค ใน

ครัวเรือน 
พื น้ ท่ี ท าน าลดล ง เ น่ื อ งจ าก
เปลี่ยนไปปลกูพืชสวน ซึง่เป็นพืช
เศรษฐกิจและมีรายได้มากกวา่ 

ในอดีตการท าเกษตรกรรมส่วน
ใหญ่เป็นการท าการเกษตรเพ่ือการ
บริโภคในครัวเรือน ปัจจุบันได้
เปลี่ยนเป็นการท าการเกษตรเพ่ือ
จ าหน่าย รูปแบบการเกษตรกรรม
มีลกัษณะเป็น 
การปลกูพืชเชิงเดี่ยว ซึง่สง่ผล 
ตอ่ปัญหาอทุกภยัในพืน้ท่ี 

2.  สวนผลไม้ มีการปลูกผลไม้หลากหลาย
ชนิด เช่น มงัคุด เงาะ ทุเรียน 
มะพร้าว ลางสาด เป็นต้นใน
บริเวณบ้าน เพ่ือบริโภคใน
ครัวเรือน 

การปลูกผลไม้หลากหลายชนิด
ใน 
บริเวณยงัคงมีให้เห็นอยู่ แต่ส่วน
ใหญ่ได้เปลี่ยนเป็นการท าสวน
ผลไม้เพ่ือจ าหน่าย เพราะผลไม้
เป็นสินค้าเกษตรท่ีจ าหน่ายได้
ราคาด ี

3.  สวนกาแฟ ปี 2530 มีการปลูกกาแฟกัน
มากในพืน้ท่ีลุ่มน า้หลังสวน 
เพราะกาแฟราคา และรัฐบาล
สนบัสนนุให้ปลกู 

การปลูกกาแฟลดลง เน่ืองจาก
ราคาลดลง และผลไม้ประเภท
อื่นราคาดีกวา่ แต่ยงัมีสวนกาแฟ
ให้เห็นอยู่บ้าง  

4. สวนยางพารา การท าสวนยางพารายังมีให้
เห็นไมม่ากนกั 

มีการท าสวนยางพาราจ านวน
มากในพืน้ท่ีต้นน า้ และกลางน า้ 

 

5. เหมืองแร่ มีการท าเหมืองแร่ดีบุก ภูเขาสูง 
ในบริเวณต้นน า้และกลางน า้ 

ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2530 หมดสัมปทาน
เหมืองแร่  แต่พื น้ท่ี เหมืองเดิมไม่
ส ามารถใ ช้ป ระ โยช น์ ไ ด้อี ก 
เพราะมีสภาพเป็นบ่อลกึ 
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ตารางที่ 6.2 (ต่อ) 

วิถีชีวิต 
การเปล่ียนแปลง การปรับตัว 

อดีตจนถงึอุทกภัยซีต้า หลังอุทกภัยซีต้า 
ปัญหาอุทกภัย ในอดีตปัญหาอุทกภัยจะเกิด

ในช่วงฤดูน า้หลาก ปัญหาท่ี
เ กิดขึ น้ จ ะมี ทั ง้ ปัญหาดิ น
สไลด์เน่ืองจากสภาพพืน้ ท่ี
เป็นภูเขาสงูและน า้ท่วมขังใน
ตอนปลายน า้  เ น่ื อ ง จ าก
สภาพพืน้ท่ีเป็นท่ีราบลุม่ 

ปัญหาอุทกภัย ใน เ พ่ิมความ
รุนแรงมากขึน้ เน่ืองจากมีการบุก
รุก พื น้ ท่ี ป่ ามาท าการ เกษตร
เชิงเดี่ยว ท าให้น า้ไหลจากภูเขา
สงูลงสูแ่มน่ า้เร็วและรุนแรงขึน้ท า
ให้เกิดปัญหาดินสไลด์ แผ่นดิน
ถล่ม และน า้กัดเซาะตลิ่งในต้น
น า้และกลางน า้ และส่งผลให้
เกิดปัญหาน า้ท่วมขังเป็นระยะ
เ วลานาน ใน พื น้ ท่ี ปล ายน ้า 
ประกอบกบัลกัษณะการตดัถนน
เพชรเกษม และถนนสายรองบาง
สาย ท่ีตัดจากเหนือลงใต้ ซึ่ง
ขวางทางน า้ท่ีไหลจากต้นน า้ทาง
ทิศตะวันตกไปยังอ่าวไทยทาง
ทิศตะวนัออก ท าให้ให้พืน้ท่ีด้าน
ทิศตะวนัตกของถนนเพชรเกษม
ประสบปัญหาน า้ท่วมสูงและ
ท่วมขงัในพืน้ท่ีเป็นเวลานาน 

การปรับตัวเพ่ือรับมือกับปัญหา
อุทกภัยในภาพรวมยังมีให้เห็นไม่
มากนัก  เพราะการการศึกษา
ข้อมูลพบว่ า  ลักษณะการตั ง้
บ้านเรือน การท าการเกษตรกรรม 
และการด าเนินชีวิตของประชาชน
ในลุ่มน า้หลังสวน ยังไม่มีการ
ป รั บตั ว เ พ่ื อ รั บมื อ กั บ ปัญห า
อุทกภัยอย่างชัดเจน การปรับตัว
และการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตส่วน
ใหญ่ เป็นไปตามการเปลี่ยนแปลง
ต า ม ก า ร พั ฒ น า ป ร ะ เ ท ศ
เช่นเดียวกบัพืน้ท่ีอื่นๆ แตอ่ย่างไรก็
ตาม จากการศกึษาข้อมูล พบการ
ปรับตัวเ พ่ือการจัดการปัญหา
อุทกภัยท่ีเกิดขึน้อยู่บ้าง แต่เป็น
การจดัการโดยกลุม่คนจ านวนหนึ่ง 
หรือโดยคนไม่ก่ีคนเท่านัน้  เช่น 
การส่งเสริมการท าฝายต้นน า้เพ่ือ
ชะลอน า้และอนุรักษ์ดิน การปลูก
หญ้าแฝกเพ่ือป้องกันการกัดเซาะ
ตลิ่ ง  ก า ร ป ลู ก ต้ น ไ ม้ ใ น ส วน
ยางพารา (ป่ายาง) เครือข่ายเตือน
ธรณีพิบัติภัยต าบลปังหวาน การ
สร้างบ้านลอยน า้ การปลูกไผ่เพ่ือ
ชะลอความเร็วของน า้ และศูนย์
เตือนภัยพิบัติเทศบาลเมืองหลัง
สวน  
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จากข้อมูลในตารางข้างต้นแสดงให้เห็นวิถีชีวิตและการเปล่ียนแปลงของลุ่มน า้หลังสวนใน
ด้านตา่งๆ รายละเอียดดงันี ้

6.4.1 ข้อมูลชุมชน  

จากการศกึษาพบวา่ ปัจจบุนัสภาพชมุชนในลุม่น า้หลงัสวนมีการเปล่ียนแปลงจากอดีต ทัง้ใน
ด้านตา่งๆ  ดงันี ้

1) จ านวนประชากร ซึง่ในอดีตจ านวนประชากรสว่นใหญ่เป็นคนพืน้ท่ีและมีจ านวนไม่มากนกั 
แตปั่จจบุนั ประชากรในพืน้ท่ีเพิ่มจ านวนมากขึน้ ทัง้จากการเตบิโตของคนพืน้ถ่ินเองและจากการอพยพของ
คนจากจงัหวดัตา่งๆ ท่ีเข้ามาประกอบอาชีพและตัง้ถ่ินฐานในลุม่น า้หลงัสวนมากขึน้ 

2) การตัง้บ้านเรือน มีจ านวนบ้านเรือนเพิ่มมากขึน้จากอดีต ลกัษณะการตัง้บ้านเรือนเปล่ียน
จากการตัง้บ้านเรือนริมน า้หนัหน้าเข้าหาแม่น า้ เป็นการตัง้บ้านเรือนริมถนนหนัหน้าเข้าถนน ลกัษณะการ
ตัง้บ้านเรือนท่ีรุกล า้พืน้ท่ีสาธารณะ เช่น ล าคลอง ทางระบายน า้ และทางระบายน า้ของกรมทางหลวง เป็น
สาเหตสุ าคญัสาเหตหุนึง่ของปัญหาน า้ทว่มขงัในพืน้ท่ี 

3) สภาพป่าและพืน้ท่ีการเกษตร  ปัจจบุนัพืน้ท่ีป่าลดจ านวนลง เน่ืองจากมีการบกุรุกพืน้ท่ีป่า
เป็นพืน้ท่ีการเกษตร สง่ผลตอ่สภาพปัญหาอทุกภยัในพืน้ท่ี  

6.4.2 ระบบสาธารณูปโภค  

ปัจจบุนัลุม่น า้หลงัสวนเป็นพืน้ท่ีท่ีมีระบบสาธารณูปโภคท่ีสมบรูณ์ มีถนนทัง้เส้นทางหลกัและ
เส้นทางรอง มีไฟฟ้าใช้ทกุหลงัคาเรือน ประชาชนในพืน้ท่ีมีวิถีชีวิตและการด าเนินชีวิตท่ีสะดวกสบาย  

6.4.3 การประกอบอาชีพ  

การประกอบอาชีพเปล่ียนแปลงจากการผลิตเพ่ือบริโภคเป็นการผลิตเพ่ือจ าหน่าย ผลผลิต
ทางการเกษตรส่วนใหญ่เป็นผลผลิตท่ีมีราคาสงู พืชท่ีนิยมปลูกส่วนใหญ่เป็นพืชสวน เช่น สวนผลไม้ สวน
ยางพารา สวนปาล์มน า้มนั และสวนกาแฟ เป็นต้น สว่นพืน้ท่ีท านานัน้ในปัจจบุนัมีพืน้ท่ีท านาน้อยมาก 

6.4.4 ปัญหาอุทกภัย  

สภาพปัญหาอทุกภยัท่ีเกิดขึน้เปล่ียนแปลงจากในอดีตพอสมควร กล่าวคือ ในอดีตลุ่มน า้หลงั
สวนเกิดปัญหาอุทกภัยเป็นประจ าทุกปีในช่วงฤดูน า้หลาก ปัจจุบนัปัญหาอุทกภัยเกิดขึน้เช่นเดิม แต่ไม่
สามารถคาดเดาเวลาเกิดอุทกภยัได้ เน่ืองจากสภาพภูมิอากาศเปล่ียนแปลงไป ประกอบกบัพืน้ท่ีป่าลดลง 
การปลกูพืชเชิงเด่ียวและการตดัถนนขวางทางน า้ การปลูกบ้านเรือนหรือสิ่งก่อสร้างรุกล า้พืน้ท่ีสาธารณะ 
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เชน่ ล าคลอง ทางระบายน า้ และทางระบายน า้ของกรมทางหลวง ท าให้เกิดปัญหาอทุกภยัท่ีรุนแรงกว่าใน
อดีต กลา่วคือ เกิดปัญหาน า้ป่าไหลหลาก ดินสไลด์ ในพืน้ท่ีภูเขาสงูและพืน้ท่ีลาดชดั เกิดปัญหาน า้ท่วมขงั
ในท่ีราบลุ่ม และปัญหาน า้เซาะตลิ่งบริเวณริมแม่น า้ ส่งผลกระทบตอ่การด าเนินชีวิตและข้าวของเคร่ืองใช้
ของประชาชนได้รับความเสียหาย  

6.5 การเปลีย่นแปลงวถิีชีวติเพือ่รับมอืกบัปัญหาอทุกภัย 

จากการศกึษาข้อมูล พบว่า การปรับตวัเพ่ือรับมือกบัปัญหาอุทกภยัในภาพรวมของลุ่มน า้หลงัสวน
ยงัมีให้เห็นไม่มากนกั ดงัจะเห็นได้จาก ลกัษณะการตัง้บ้านเรือน การท าการเกษตรกรรม และการด าเนิน
ชีวิตของประชาชนในลุ่มน า้หลงัสวน ท่ียังไม่มีการปรับตวัเพ่ือรับมือกับปัญหาอุทกภัยอย่างชัดเจน การ
ปรับตวัและการปรับเปล่ียนวิถีชีวิตส่วนใหญ่ เป็นไปตามการเปล่ียนแปลงจากการพฒันาประเทศในด้าน
ตา่งๆ เช่นเดียวกบัพืน้ท่ีอ่ืนๆ แตอ่ย่างไรก็ตาม จากการศกึษาข้อมูล พบการปรับตวัเพ่ือการจดัการปัญหา
อุทกภัยท่ีเกิดขึน้อยู่บ้าง แต่เป็นการจัดการโดยกลุ่มคนจ านวนหนึ่ง หรือโดยคนไม่ก่ีคนเท่านัน้ เช่น การ
ส่งเสริมการท าฝายต้นน า้เพ่ือชะลอน า้และอนรัุกษ์ดิน การปลกูหญ้าแฝกเพ่ือป้องกันการกดัเซาะตลิ่ง การ
ปลกูต้นไม้ในสวนยางพารา (ป่ายาง) เครือขา่ยเตือนธรณีพิบตัภิยัต าบลปังหวาน การสร้างบ้านลอยน า้ การ
ปลกูไผ่เพ่ือชะลอความเร็วของน า้ และศนูย์เตือนภยัพิบตัิเทศบาลเมืองหลงัสวน เป็นต้น ดงันัน้ เพ่ือให้เกิด
ความต่ืนตวั และมีการปรับตวัเพ่ือรับมือกบัปัญหาอทุกภยัในพืน้ท่ี ควรมีการส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายจดัการ
ปัญหาอุทกภัยในพืน้ท่ีลุ่มน า้หลงัสวน โดยมีหน่วยงานทัง้ภาครัฐและภาคประชาชนให้ความร่วมมือและ
สนบัสนุนการด าเนินกิจกรรมของเครือข่ายในการจดัการภัยพิบตัิโดยชุมชนลุ่มน า้หลงัสวน และเครือข่าย
ควรมีบทบาทในการกระตุ้นและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพืน้ท่ีในการปรับเปล่ียนวิถีชีวิตเพ่ือ
รับมือกบัปัญหาภยัพิบตัท่ีิจะเกิดขึน้ในลุม่น า้หลงัสวน 
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บทที่ 7  
การบริหารจัดการอุทกภยัโดยชุมชน 

พืน้ท่ีในเขตลุ่มน า้คลองหลงัสวน ซึ่งเป็นพืน้ท่ีท่ีเกิดอทุกภัยบอ่ยครัง้ เน่ืองจากสภาพพืน้ท่ีท่ีเป็นทาง
ระบายน า้ออกสูท่ะเล และอยูใ่นเขตลมมรสมุท าให้ฝนตกชกุเกิดภาวะน า้ทว่มทกุปี การช่วยเหลือกนัเองของ
ประชาชน และการช่วยเหลือของหน่วยงานของรัฐ นบัตัง้แตเ่กิดอุทกภัยครัง้ใหญ่ ผลการจดักิจกรรมกลุ่ม
นกัวิจยัทรัพยากรน า้ชุมชน เพ่ือเสริมทกัษะการวิเคราะห์ข้อมูล เม่ือวนัท่ี 21–22 ม.ค.2556 พบว่า ช่วงเกิด
เหตกุารณ์มหาอทุกภยัซีต้า (ส.ค.2540) ก่อนเกิดเหตกุารณ์มีการเตือนภยัจากภายนอกบ้าง เช่น การเตือน
ภยัจาก กรมอตุนุิยมวิทยา เป็นต้น แตเ่น่ืองจากเหตกุารณ์อทุกภยับริเวณลุ่มน า้หลงัสวนเกิดขึน้ทกุปี แตไ่ม่
รุนแรง และเกิดระยะเวลาสัน้ ประชาชนมีความเคยชิน ดงันัน้เม่ือมีการเตือนภยัจากหน่วยงานภายนอก แต่
ไม่มีหน่วยงานท้องถ่ินกระตุ้นเตือน เน่ืองจาก อบต.บริเวณลุ่มน า้คลองหลงัสวนตัง้ขึน้ประมาณ ปี 2539–
2540 ยงัขาดระบบการจดัการและศกัยภาพในการช่วยเหลือประชาชนยงัมีน้อย ดงันัน้เม่ือเกิดเหตกุารณ์
อทุกภยัประชาชนสว่นใหญ่จะชว่ยเหลือตวัเอง ช่วยเหลือกนัเองเป็นการเฉพาะหน้า การขนย้ายสิ่งของก็ท า
ไม่ทัน เกิดความเสียหายภายในครัวเรือนบ้าง ภายหลังจากผ่านเหตุการณ์วิกฤติ  ประชาชนได้รับความ
ชว่ยเหลือเบือ้งต้นจากหน่วยงานภายนอก เช่น  การแจกของอปุโภค–บริโภค เป็นต้น แตไ่ม่ทัว่ถึง เน่ืองจาก
ขาดการประสานงานท่ีดี 

ช่วงเกิดน า้ท่วมครัง้ใหญ่เม่ือ ปี 2553–2554 เม่ือเกิดเหตุการณ์อุทกภัยมีหน่วยงานภายนอก เช่น 
กรมอุตุนิยมวิทยา เป็นต้น เตือนภัยมา ในขณะเดียวกันหน่วยงานส่วนท้องถ่ิน (อบต) มีเคร่ืองมือและ
ศกัยภาพในการเตือนภัยให้กับประชาชนมากขึน้ แต่ประชาชนยงัไม่มีการเตรียมรับกับเหตกุารณ์มากนกั
เน่ืองจากความเคยชิน ดงันัน้ อาจกล่าวได้ว่าการเตือนภัยยงัไม่ท าให้ประชานต่ืนตวั เพ่ือหาทางบรรเทา
ความเสียหายท่ีจะเกิดขึน้ได้ เม่ือเกิดภาวะน า้ท่วมประชาชนจึงได้รับความเสียหายตามท่ีเคยได้รับ แต่
ลักษณะการเกิดอุทกภัยบริเวณลุ่มน า้หลังสวน ส่วนใหญ่เกิดช่วงเวลาสัน้ (1–3 วัน) ประชาชนจึงไม่ได้
กระตือรือร้นเพ่ือป้องกนัตนเองเม่ือได้รับการเตือนภยัมากนกั 

ในปัจจบุนัหนว่ยงานส่วนท้องถ่ิน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อบต. และเทศบาล เป็นหน่วยงานส่วนท้องถ่ิน
ท่ีใกล้ชิด และเข้าถึงประชาชนได้ดี มีบทบาทในการพัฒนาและช่วยเหลือประชาชนมาก ประกอบกับมี
หนว่ยงานภายนอกมาเสริมศกัยภาพในการป้องกนั และบรรเทาสาธารณภัยทัง้ในระดบัชมุชนท้องถ่ิน เช่น 
กรมทรัพยากรธรณีได้มาเสริมสร้างความสามารถให้กับประชาชน โดยการจัดตัง้อาสาสมัครเตือนภัยใน
ชุมชน มีการจดัฝึกอบรมอาสาสมคัรป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนโดยกระทรวงมหาดไทยไว้ทุกหมู่บ้าน มีการ
ซ้อมอพยพโดยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด จะท าหน้าท่ีประสานการด าเนิน งานร่วมกับ
หน่วยงานส่วนท้องถ่ิน ดังนัน้ ทุกปีหน่วยงานส่วนท้องถ่ินจะก าหนดแผนการป้องกันและช่วยเหลือ
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ประชาชนไว้ในแผนปฏิบตัิงานประจ าปี ก่อนจะเกิดเหตกุารณ์น า้ท่วมประจ าปี อบต. เทศบาล จะเตรียม
อปุกรณ์ชว่ยเหลือประชาชน เชน่ เรือเพ่ือใช้สญัจร ถงุยงัชีพ เป็นต้น 

อย่างไรก็ตามเม่ือเปรียบเทียบสถานการณ์ ช่วงเกิดพายซีุต้า ซึ่งเป็นช่วงท่ีหน่วยงานส่วนท้องถ่ินเพิ่ง
จดัตัง้กับช่วงเกิดน า้ท่วมครัง้ใหญ่เม่ือ ปี 2553–2554 เป็นช่วงท่ีหน่วยงานท้องถ่ินมีศกัยภาพในการดแูล 
ช่วยเหลือประชาชนมากขึน้  เม่ือมีการเตือนภัยทัง้  2 ช่วงเวลา ประชาชนในท้องถ่ินไม่ได้กระตือรือร้นท่ีจะ
ป้องกันตัวเองมากนัก ในระหว่างการช่วยเหลือประชาชนเม่ือเกิดน า้ท่วม และภายหลังน า้ลดความ
ช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างไม่ทั่วถึง เน่ืองจากขาดพาหนะท่ีจะเข้าถึงพืน้ท่ีได้เน่ืองจากทางช ารุด 
รวมทัง้การขาดข้อมูลข่าวสารท่ีชดัเจนว่า ผู้ ได้รับความเดือดร้อนเป็นใคร อยู่พืน้ท่ีใด ดงันัน้การช่วยเหลือ 
ฟืน้ฟ ูจงึยงัไมค่รอบคลมุผู้ ท่ีได้รับความเดือดร้อนจริงๆ มากนกั 

จากข้อเท็จจริงดงักล่าวแสดงให้เห็นว่าในช่วงเวลาท่ีผ่านมา ชมุชนและท้องถ่ินจะมีศกัยภาพในการ
จดัการปัญหาอุทกภัยได้ระดบัหนึ่ง และหน่วยงานส่วนท้องถ่ินจะเป็นหน่วยงานของรัฐท่ีเข้าไปช่วยเหลือ
ประชาชนในเบือ้งต้น ดังนัน้ เพ่ือเป็นการการวิเคราะห์ให้เห็นถึงศกัยภาพของชุมชน และเสริมสร้าง
ศักยภาพของชุมชนให้มีความสามารถในการจัดการกับปัญหาอุทกภัยท่ีเกิดขึ น้ในเบือ้งต้นได้มี
ประสิทธิภาพ การน าเสนอครัง้นีจ้งึได้ก าหนดแนวทางการน าเสนอตามขัน้ตอนตา่งๆ ดงันี ้

1) การประเมินขีดความสามารถในการจดัการอทุกภยัของชมุชน 

2) บทบาทของชมุชนตอ่ปัญหาอทุกภยั 

3) แผนงานจดัการอทุกภยัระดบัชมุชนและเครือขา่ย 

4) แนวทางขบัเคล่ือนเครือขา่ยภาคประชาชนเพื่อจดัการอทุกภยัของชมุชน 

5) ข้อสงัเกตในการบริหารจดัการเครือข่าย 

สามารถสรุปรายละเอียดขัน้ตอนตา่งๆ ได้ดงัตอ่ไป 

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

การรวบรวมข้อมูลหลกั ส าหรับวิเคราะห์ขีดความสามารถในการจดัการอุทกภัยของชุมชน ได้จาก
การด าเนินกิจกรรมกลุ่ม ระหว่างการพฒันานกัวิจยัทรัพยากรน า้ชุมชน ครัง้ท่ี 2 เม่ือวนัท่ี 21 ม.ค. 2556 
โดยให้นกัวิจยัทรัพยากรน า้ชมุชนวิเคราะห์ จดุแข็ง-จดุอ่อน-โอกาส-ภยัคกุคาม (SWOT) ของชมุชน คณะท่ี
ปรึกษาได้แบง่กลุม่นกัวิจยัทรัพยากรน า้ชมุชน ซึง่เข้าร่วมกิจกรรม ออกเป็น 2 กลุ่ม ตามพืน้ท่ีของลุ่มน า้หลงั
สวน คือ (1) กลุม่นกัวิจยัในพืน้ท่ีปลายน า้ และ (2) กลุม่นกัวิจยัในพืน้ท่ีต้นน า้และกลางน า้  
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ตารางที่  7.1 สรุปผลการวิเคราะห์ จุดแข็ง-จุดอ่อน ของชุมชนในพืน้ท่ีปลายน า้ จากการด าเนิน
กิจกรรมกลุ่ม ณ เทศบาลเมืองหลงัสวน เม่ือวนัท่ี 21 ม.ค. 2556 จากตารางจะเห็นได้ว่า จดุแข็งของชมุชน
ปลายน า้ได้แก่ ผู้ น าชุมชนท่ีเข้มแข็ง มีความพร้อมในการรับมืออุทกภัย ทัง้เร่ืองก าลังคน  งบประมาณ
สนบัสนนุ เส้นทางอพยพ (ถนนเลียบทะเลตะวนัตก) ศนูย์พกัพิง และการเตือนภยัน า้หลากจากพะโต๊ะ ส่วน
จดุออ่นซึง่ได้จากการวิเคราะห์คือ ชมุชนไม่พร้อมรับมือน า้หลากจากคลองธัมมงั เน่ืองจากไม่มีระบบเตือน
ภัยในส่วนนี ้ทางระบายน า้ธรรมชาติถูกกีดขวาง ไม่บูรณาการความช่วยเหลือให้เป็นระบบ ขาดแคลน
อปุกรณ์และยานพาหนะ ในการชว่ยเหลือผู้ประสบภยั 

หลงัจากนัน้ทางทีมท่ีปรึกษาได้ด าเนินกิจกรรมกลุ่มของชมุชนปลายน า้อย่างตอ่เน่ือง  โดยวิเคราะห์
ถึงปัญหา (ภยัคกุคาม) สาเหตขุองอทุกภยั และแนวทางแก้ไขปัญหา (โอกาส) ของชมุชน ผลการวิเคราะห์
สรุปได้ดงันีคื้อ 

ปัญหาหลกัของชมุชนคือ น า้ท่วมขงัในพืน้ท่ี ซึ่งอาจเกิดจากสาเหตตุา่งๆ เช่น ขนาดร่องน า้แคบ ไม่
เพียงพอท่ีจะระบายน า้ได้ทนั หรือถ้าใหญ่พอ ก็มีสิ่งกีดขวาง (อาทิ ถนน และบ้าน เป็นต้น) จ านวนมาก น า้
ทะเลหนนุ เป็นต้น ท าให้ชาวบ้านในชมุชนได้รับความเดือดร้อนในการสญัจร เน่ืองจากถนนถกูตดัขาด และ
ทรัพย์สิน รวมถึงพืชผลการเกษตร ได้รับความเสียหาย 

แนวทางแก้ไขปัญหาท่ีถกูเสนอได้แก่ ท าอยา่งไรให้น า้ทว่มขงัในพืน้ท่ีน้อยลง ซึ่งคือการท าทางระบาย
น า้เพิ่มเติม และท าอย่างไรให้สิ่งกีดขวางทางน า้น้อยลง หรืออาจกล่าวอีกอย่างหนึ่งได้ว่า คือ การขุดลอก
ทางระบายน า้นัน่เอง 
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ตารางท่ี 7.1 จุดแข็ง -จุดอ่อน ของชุมชนในพืน้ที่ ปลายน า้  จากการด าเนินกิจกรรมกลุ่ม  
ณ เทศบาลเมืองหลังสวน เม่ือวันท่ี 21 ม.ค. 2556 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. มีผู้น าท่ีเข้มแข็งพร้อมท่ีจะชว่ยเหลือประชาชน

ทกุเวลา 
2. มีงบ,มีคน 
3. มีถนนสายเลียบทะเลตะวนัตก ชว่ยเป็นทางหนี

ภยัน า้ทว่ม 
4. เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ ชว่ยวิเคราะห์

สถานการณ์ได้ 
5. น าทว่มแล้วระบายน า้ได้รวดเร็ว เพราะมีแมน่ า้

หลงัสวนไหลลงทะเล 
6. ประกาศเตือนภยัชดัเจนดี 
7. มีความสามคัคีในชมุชน 
8. ชมุชนมีการชว่ยเหลือตวัเองไมต้่องรอความ

ชว่ยเหลือ เพราะน า้ทว่มบอ่ย 
9. มีการแจ้งเตือนภยัก่อนภยัจะมาถึง 
10. ผู้น าชมุชนเข้มแข็ง มีความสามคัคี ทกุฝ่าย

สามารถท างานไปด้วยกนัได้ 
11. มีพืน้ท่ีขนาดเล็ก สามารถแก้ปัญหาได้เร็วและ

ครอบคลมุ 
12. เป็นพืน้ท่ีติดทะเล จงึไมมี่ปัญหาน า้ทว่มขงั

ระยะยาว 
13. มีจดุรองรับผู้ประสบภยัน า้ท่วมท่ีอยูใ่นพืน้ท่ีสงู 
14. มีการอบรมบคุลากรให้มีความรู้เก่ียวกบัการ

ดแูลชว่ยเหลือผู้ประสบภยั 
 

 
 
 

 

1. เป็นพืน้ท่ีรับน า้จากต าบลบ้านควนและต าบลละแม
ท าให้เกิดน า้ท่วมทกุปี 

2. การแก้ไขชอ่งทางเดนิของน า้ 
3. การชว่ยเหลือตวัเองของคนในชมุชนมีน้อย 
4. ประชาชนในพืน้ท่ีไมต่ื่นตวักบัการแจ้งเตือนภยั จะ
ต่ืนตวัเม่ือเหตกุารณ์มาถึง ซึ่งไมมี่เวลาอพยพแล้ว 

5. เม่ือเกิดน า้ทว่มมากประชาชนไมอ่พยพเพราะคดิว่า
น า้มาไมม่ากเทา่ไร 

6. ขาดความร่วมมือท่ีจะน างบประมาณขององค์กร ลง
พืน้ท่ี เพ่ือแก้ปัญหาน า้ทว่มขงัในพืน้ท่ี 

7. ไมรู้่บทบาทตวัเอง 
8. ความสามคัคีภายในชมุชนท่ีจะให้ความร่วมมือเวลา
เกิดเหตกุารณ์ขึน้ และจะหาวิธีแก้ไขอย่างไรเม่ือเกิด
เหตกุารณ์ขึน้ 

9. ไมมี่ความสามคัคีของชมุชนเป็นหลกั สว่นมากจะไม่
คอ่ยรวมกลุม่จนกวา่เกิดเหตกุารณ์จริง 

10. ขาดการท าความเข้าใจซึง่กนัและกนั 
11. ถนนสาย 41 ปิดกัน้ทางน า้ 
12. การชว่ยเหลือไมบ่รูณาการ 
13. อปุกรณ์ไมเ่พียงพอ 
14. สถานท่ีจ ากดัในการสญัจร 
15. ถนนเก่า ผู้สงูอายไุมท่ิง้บ้าน 
16. ขาดอปุกรณ์ในการอ านวยความสะดวกในการ
อพยพ 

17. ขาดอปุกรณ์ป้องกนัในการช่วยเหลือน า้ทว่ม 
18. บางพืน้ท่ีในเขตเทศบาลน า้ท่วมขงั เพราะเป็นท่ี
ราบลุม่ การระบายน า้ท าได้ยาก 
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ตารางที่  7.2 น าเสนอ จุดแข็ง-จุดอ่อน-ข้อจ ากัด-โอกาส ของชุมชนในพืน้ท่ีต้นน า้และกลางน า้ ท่ี 
อบต. พระรักษ์ ระหว่างวนัท่ี 21 ม.ค. 2556 ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่า ผู้น าชมุชนท าหน้าท่ีบรรเทา
ความเดือดร้อนของประชาชนได้เป็นอย่างดี สามารถแจ้งเตือนภยัล่วงหน้าได้ แตเ่ส้นทางสญัจรมกัถกูตดั
ขาดในยามประสบอทุกภยั บคุลากร ท่ีเช่ียวชาญในการติดตอ่ ส่ือสาร และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
ไม่เพียงพอ ยิ่งไปกว่านัน้ ชุมชนยงัจ าเป็นต้องได้รับการส่งเสริม ในการแสดงบทบาทช่วยเหลือและพึ่งพิง
กนัเอง  

เม่ือพิจารณาจุดแข็ง-จดุอ่อน ในการจดัการอุทกภัยของชมุชน ทัว่ทัง้พืน้ท่ีลุ่มน า้คลองหลงัสวนแล้ว 
จะเห็นได้ว่า จุดแข็งและจุดอ่อน เด่นๆ ใกล้เคียงกันมาก กล่าวคือ ผู้น าชุมชนเข้มแข็ง และแจ้งเตือนภัย
ลว่งหน้า แตก่ารช่วยเหลือผู้ประสบภยัยงัไม่มีประสิทธิภาพ เม่ือพิจารณาผลสรุปการวิเคราะห์แบบ SWOT 
ท่ีได้ ประกอบกบัข้อมูลท่ีได้จากการสมัภาษณ์ผู้น าชุมชน และสอบถามนกัวิจยัทรัพยากรน า้ชุมชน ตัง้แต่
เร่ิมต้นออกภาคสนามในกิจกรรมการรู้จกัชมุชน (17 – 20 ก.ย. 2555) จนถึงกิจกรรมทศันศกึษา (20–23 
มี.ค. 2556) คณะท่ีปรึกษาสามารถประเมินขีดความสามารถของชมุชนในการคาดการณ์/เตรียมการรับมือ 
(Capacity to anticipate risk) ในการรับมือ (to response) และในการฟืน้ฟูและปรับตวั (to recover and 
change) ได้ดงันี ้

ตารางท่ี 7.2 จุดแข็ ง -จุดอ่อน -ข้อจ า กัด -โอกาส ของชุมชนในพื ้นที่ ต้นน ้าและกลางน ้า  
จากการด าเนินกิจกรรมกลุ่ม ณ อบต. พระรักษ์ เม่ือวันท่ี 21 ม.ค. 2556 

จุดแข็ง จุดอ่อน ข้อจ ากัด โอกาส 
เวลามีน า้ท่วมทาง

เทศบาลและอ าเภอมา
ช่วยกันระดมอพยพคน
ออกจากพืน้ท่ีได้ 

เวลาน า้ท่วมชาวบ้านไป
ไหนไม่ได้เพราะขาดทางใน
การสัญจรไปมาและเ ป็น
พืน้ท่ีลุม่อยูต่ดิกบัแมน่ า้ 

อยากให้ทางหน่วยงาน
ของนักวิจัยทรัพยากรน า้
ชว่ยแก้ไขให้ด้วย 

ตอ่ไปในอนาคตน่าจะมี
หนว่ยงานมาแก้ไขได้ 

ผู้น าในชุมชนช่วยกัน
ดู แ ล ค น ใ น ชุ ม ช น มี
เจ้าหน้าท่ีคอยเตือนภยั 

ชุมชนมีการแบ่งพรรคแบ่ง
พวก 

ข า ด ก า ร ดู แ ล จ า ก
หนว่ยงานของรัฐ 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
เข้ามาดแูล 

ผู้ น า  ป ร ะช าชน มี
ความสามัคคีกัน การ
ประสานงานในพืน้ท่ีดี 

ขาดการประชาสมัพนัธ์ จิ ต ส า นึ ก ข อง คน ใน
ชุมชนในการร่วมประชุม 
วา งแผน  ป้องกันและ
แก้ไขปัญหา 

หน่ ว ย ง า น ร า ช ก า ร
สนบัสนุนองค์ความรู้และ
งบประมาณ 
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ตารางท่ี 7.2 (ต่อ)  

จุดแข็ง จุดอ่อน ข้อจ ากัด โอกาส 
สามารถแจ้งเตือนภัย

ล่วงหน้าได้ ผู้น าเข้าถึง 
ส่ ว น ร า ช ก า ร ใ ห้
ความส าคญั 

บางพืน้ท่ีตดิตอ่ส่ือสารยาก เ ม่ื อ เ กิดน า้ท่ วมทาง
สญัจรไปมาไมส่ะดวก 

หน่วยงานราชการให้
ความส าคญัมากขึน้ 

ผู้ น า แ ล ะ หั ว ห น้ า
ครัวเรือนมีส่วนร่วมและ
ให้ความร่วมมือ 

การตดิตอ่ส่ือสาร การช่วยเหลือยงัไม่คอ่ย
ดีเพราะถนนถกูตดัขาด 

ต้องการให้หน่วยงาน
ภาครัฐแก้ไข 

การให้ความร่วมมือ
จากชาวบ้าน 

บุคลากรท่ีมีความรู้ในการ
ให้ความชว่ยเหลือ 

เ ม่ื อ เ กิดน า้ท่ วมทาง
สญัจรไปมาไมส่ะดวก 

อยากให้บุคลากรและ
หน่วยงานภายนอกมา
ชว่ยเหลือ 

 
ในการประเมินขีดความสามารถในการคาดการณ์/เตรียมการรับมือกบัอทุกภยั คณะท่ีปรึกษาพบว่า 

ผู้น าชมุชน/ท้องถ่ินสามารถติดตามข่าวสาร/ข้อมลูทางอตุนุิยมวิทยาและอทุกวิทยาจากระบบคอมพิวเตอร์ 
แฟกซ์ ประกาศราชการ และสามารถตรวจวดัข้อมูลน า้ฝน–น า้ท่า จากสถานีตรวจวดัน า้ฝน–น า้ท่าในพืน้ท่ี
ได้เอง มีการเฝ้าระวงัและแจ้งเตือนภัยในพืน้ท่ีท่ีรับผิดชอบอย่างมีระบบ สามารถแจ้งเตือนภยัล่วงหน้าได้
พอสมควร แตท่ัง้นีย้งัขาดการประสานงานในการเตือนภยัในระหว่างท้องถ่ินท่ีอยู่ใกล้เคียงกนั ขาดการสอด
ประสานท าให้การเตือนภัยอาจไม่แม่นย ามากนกับริเวณพืน้ท่ีปลายน า้ เน่ืองจากไม่ได้ค านึงถึงข้อมลูอุตุ-
อทุกวิทยาในพืน้ท่ีลุ่มน า้สาขาตา่งๆ การวางแผนรับมือกบัอทุกภยัพบว่ายงัไม่มีการวางแผนท่ีชดัเจน (ขาด
แผนปฏิบตัิการ) หรือถ้าหากมี ประชาชนก็ไม่ทราบว่ามี เน่ืองจากขาดการซกัซ้อมท าความเข้าใจกบัชมุชน 
ภาคประชาชนมีการต่ืนตวัในการเตรียมตวัน้อยมาก และขาดการมีสว่นร่วม/ให้ความร่วมมือ จากประชาชน
ในการวางแผนตรียมการรับมืออทุกภยั 

ผลการประเมินขีดความสามารถในการรับมือขณะเกิดอทุกภยัสรุปได้ว่า ผู้น าชมุชนมีความเข้มแข็ง 
พร้อมท่ีจะช่วยเหลือประชาชนในวิกฤติการณ์อุทกภัย ขณะเกิดอุทกภัย ชุมชนประสานงาน ระหว่าง
เจ้าหน้าท่ีหรือผู้น าชมุชน กับชาวบ้าน ได้ดี ชมุชนมีความสามคัคี ในการร่วมมือกนัท างาน ยามประสบภัย 
อย่างไรก็ตาม การช่วยเหลือประชาชนขณะเกิดอุทกภัยยังมีข้อจ ากัดอยู่หลายประการ เช่น อุปกรณ์
ช่วยเหลือไม่พร้อม เข้าพืน้ท่ีไม่ได้ การให้ความช่วยเหลือไม่ทั่วถึง  เป็นต้น ปัญหาเหล่านีจ้ะยิ่งทวีความ
รุนแรง ถ้าน า้ทว่มทัง้ลุม่น า้ เหมือนตอนประสบกบัพายซีุต้า ในชว่งปี 2540 
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คณะท่ีปรึกษาได้ประเมินขีดความสามารถในการฟื้นฟูและปรับตวัหลังการเกิดอุทกภัย ผลลัพธ์
พบวา่ ผู้น าชมุชนมีความเข้มแข็ง พร้อมท่ีจะช่วยเหลือประชาชนในการฟืน้ฟูหลงัเกิดอทุกภยั ชมุชนมีความ
สามัคคีในการร่วมมือกันท างานเพ่ือฟื้นฟูท้องถ่ิน ภายใต้มีงบประมาณสนับสนุน จากส่วนกลางและ
หน่วยงานภายนอกพืน้ท่ี แต่กระนัน้ก็ตาม การให้งบประมาณและการให้ความช่วยเหลือเหล่านี ้มกัจะไม่
ทัว่ถึง หรือชว่ยเหลือได้ไมต่รงจดุ ย่ิงกวา่นัน้การเรียนรู้และปรับตวัของชมุชน หลงัเหตกุารณ์อทุกภยั เป็นไป
อยา่งเช่ืองช้า เน่ืองจากประชาชนในท้องท่ีลืม หรือไมใ่สใ่จตอ่ความเสียหายท่ีเคยเกิดขึน้มาก่อนในอดีต 

ตารางที่  7.3  รายงานข้อสรุปผลการประเมินขีดความสามารถของชุมชน ในการคาดการณ์ /
เตรียมการรับมือ การรับมือ และการฟื้นฟูและปรับตัว และน าเสนอข้อเสนอแนะต่างๆ ส าหรับเสริม
ศกัยภาพชมุชนในแตล่ะด้าน 

ตารางท่ี 7.3 สรุปผลการวิเคราะห์ขีดความสามารถในการจัดการอุทกภัย และข้อแนะน าในการ
สร้างเสริมศักยภาพที่จ าเป็นส าหรับชุมชน 

ขัน้ตอนการจัดการ
อุทกภัยของชุมชน 

ขีดจ ากัด/ศักยภาพในการจัดการ 
(Capacity) 

สร้างเสริมศักยภาพที่จ าเป็น 
(Capacity Building) 

ก า ร ค า ด ก า ร ณ์ /
เตรียมการรับมือ 

 ผู้น าชมุชน/ท้องถ่ินสามารถ
ตดิตามขา่วสาร/ข้อมลูทาง
อตุนุิยมวิทยาและอทุกวิทยาได้ 

 มีระบบเฝ้าระวงัและแจ้งเตือน
ภยั 

 สามารถเตือนภยัลว่งหน้าได้ 

 สร้างเครือข่ายท่ีมีการประสานงานใน
การเตือนภยัทัง้ลุม่น า้ ให้มีการเตือนภยั
ท่ีแมน่ย าและครอบคลมุพืน้ท่ีมากขึน้ 

 วางแผนการรับมืออทุกภยัอยา่งมีระบบ 
ประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชนทราบ และ
ให้ประชาชนมีสว่นร่วมในการท าแผน 

 ซกัซ้อม/แนะน าประชาชนให้เตรียม
ความพร้อมให้กบัตวัเอง 

 ปลกูจิตส านกึในการร่วมมือกนัในสงัคม 
การ รับมือขณะเกิด
อทุกภยั 

 ผู้น าชมุชนมีความเข้มแข็งพร้อม
ท่ีจะชว่ยเหลือประชาชน 

 มีการประสานงานระหวา่ง
เจ้าหน้าท่ีหรือผู้น าชมุชนกบั
ชาวบ้านท่ีดี 

 ชมุชนมีความสามคัคีในการ
ร่วมมือกนัท างานเม่ือเกิดภยั 

 หาแหลง่ทนุสนบัสนนุในการจดัหา
เคร่ืองมือ/อปุกรณ์ในการกู้ภยั 

 ขอรับการสนบัสนนุในการวางเครือขา่ย
การส่ือสารในภาวะฉกุเฉิน 

 หาแหลง่ทนุสนบัสนนุการปรับปรุงระบบ
ขนสง่เพ่ือให้เข้าถึงพืน้ท่ีส าคญัได้เม่ือ
เกิดอทุกภยั 
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ตารางท่ี 7.3 (ต่อ) 

ขัน้ตอนการจัดการ
อุทกภัยของชุมชน 

ขีดจ ากัด/ศักยภาพในการจัดการ 
(Capacity) 

สร้างเสริมศักยภาพที่จ าเป็น 
(Capacity Building) 

   หามาตรการในการควบคมุให้ประชาชน
อพยพออกจากพืน้ท่ีเส่ียงภยัได้ถ้า
จ าเป็น 

 ท าแผนท่ีเส่ียงภยั/หนีภยัรวมทัง้
รายละเอียดประกอบเพ่ือใช้ในการรับมือ
อทุกภยัและรับความชว่ยเหลือจาก
ภายนอก 

 บรูณาการแผนชว่ยเหลือผู้ประสบภยั
ภายในพืน้ท่ี 

 ร่วมมือกบัหนว่ยงาน/องค์กรท่ีอยู่
ภายนอกพืน้ท่ีลุม่น า้ในการสร้าง
เครือข่ายการกู้ภยั 

การฟื้นฟูและปรับตัว
หลงัอทุกภยั 

 ผู้น าชมุชนมีความเข้มแข็งพร้อม
ท่ีจะชว่ยเหลือในการฟืน้ฟู 

 ชมุชนมีความสามคัคีในการ
ร่วมมือกนัท างานเพ่ือฟืน้ฟู 

 มีหนว่ยงานภายนอกช่วยเหลือ
ในการฟืน้ฟู 

 มีงบประมาณจากส่วนกลาง
สนบัสนนุการฟืน้ฟแูละเยียวยา 

 เสริมความรู้ให้กบัผู้น าชมุชนในการ
ประเมินความเสียหายและในการบริหาร
จดัการเพ่ือฟืน้ฟทู้องท่ี เพ่ือให้การฟืน้ฟู
ท าได้อยา่งมีประสิทธิภาพสงูสดุ 

 หามาตรการกระตุ้นให้ชมุชนตระหนกัถึง
ความส าคญัในการปรับตวัให้อยูร่่วมกบั
ภยัพิบตัไิด้ 

 หามาตรการในการควบคมุและปรับการ
ใช้พืน้ท่ีและผงัเมืองเพ่ือลดผลกระทบ
จากอทุกภยั 



โครงการศกึษาวิจยัและพฒันาวิถีชีวิตและบทบาทของชมุชนในพืน้ที่วิกฤติอทุกภยั บทที่ 7 
กรณีศกึษาลุม่น า้ภาคใต้ การบริหารจดัการอทุกภยัโดยชมุชน 
 

สถาบนัวิจยัและให้ค าปรึกษาแหง่มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 203 
 

7.2 บทบาทของชุมชนต่อปัญหาอุทกภัย 

ผลการวิเคราะห์และประมวลข้อมูล ซึ่งได้จากการสมัภาษณ์แนวลึกกับผู้น าชุมชนและท้องถ่ิน การ
จัดกิจกรรมกลุ่มเพ่ือศึกษาวิจัยเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วม การจัดสนทนากลุ่มในชุมชน แบบส ารวจ
ชมุชน และประสบการณ์จากการด าเนินการโครงการน าร่องโดยนกัวิจยัทรัพยากรน า้ชมุชน พบว่า บทบาท
ของชมุชนท่ีมีตอ่ปัญหาอทุกภยัอาจแบ่งออกได้เป็น 3 ระยะ ตามเหตกุารณ์ของอทุกภยั คือ (1) ก่อนเกิด
อทุกภยั (2) ประสบภยั และ (3) ฟืน้ฟู บทบาทของชมุชนในแตล่ะระยะพอสรุปได้ดังนี ้(ตรวจสอบจากเวที
สรุปบทเรียน เร่ือง บทบาทของชมุชนกับการช่วยเหลือกันเองเม่ือเกิดภยัพิบตัิ เขตลุ่มน า้หลงัสวน เม่ือ 22 
เม.ย. 2556) 

7.2.1 ก่อนการเกิดภัย 

ในช่วงนี ้บทบาทของชุมชนจะท าหน้าท่ีเฝ้าระวัง เตือนภัย และการด าเนินกิจกรรมลด
ผลกระทบจากอทุกภยั เม่ือพิจารณาตามวิธีการเฝ้าระวงัของชมุชนในพืน้ท่ีลุม่น า้คลองหลงัสวน คณะผู้วิจยั
จึงจ าแนกชุมชนออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ชุมชนท่ีมีการเฝ้าระวงั ตามประสบการณ์ของแต่ละครัวเรือน 
(สงัเกตสีน า้)  ชมุชนซึง่เฝ้าระวงั โดยอาศยัภมูิปัญญาท้องถ่ิน (เทียบเคียงระดบัน า้ ณ จดุสงัเกต ซึ่งชาวบ้าน
ในชมุชนเข้าใจ เป็นระดบัน า้ท่วม) และมีแผนปฏิบตัิการท่ีชดัเจน เช่น ชมุชนบ้านปากเลข ม. 9 ต. พะโต๊ะ 
เป็นต้น และชมุชนซึง่เฝ้าระวงั โดยใช้ข้อมลูน า้ฝน-น า้ทา่ อาทิ ชมุชนในเทศบาลเมืองหลงัสวน เป็นต้น  

ศกัยภาพในการเฝ้าระวงัของชุมชนส่วนใหญ่ในปัจจุบนัเป็นการเฝ้าระวงัตามประสบการณ์ 
ดงันัน้เพ่ือท่ีจะเพิ่มบทบาทของชุมชนเหล่านีใ้ห้มีประสิทธิภาพมากขึน้ ชุมชนเหล่านีจ้ึงควรต้องใช้ความรู้
และทกัษะในการประยกุต์ข้อมลูน า้ฝน-น า้ทา่ ผนวกกบัภมูิปัญญาท้องถ่ินมาใช้ในการเฝ้าระวงัด้วย 

เม่ือฝนและ/หรือน า้ท่าถึงระดบัวิกฤติ บทบาทของชมุชนจ าเป็นต้องเพิ่มการเตือนภยัน า้ท่วม
เข้ามาด้วย เท่าท่ีพบในระหว่างการศึกษาวิจยั วิธีการเตือนภยัของชมุชนในพืน้ท่ีศกึษามี 2 ประเภท ได้แก่ 
วิธีการเตือนภยั ซึ่งใช้เครือข่ายการเตือนภยัท่ีได้รับการพฒันาและจดัตัง้ขึน้ และมีแผนปฏิบตัิการท่ีแน่นอน
และชดัเจน เช่น ระบบเตือนธรณีพิบตัิภยัท่ี ต. ปังหวาน และพระรักษ์ เป็นต้น (ดหูัวข้อ 6.3.2) และวิธีการ
เตือนภยั ซึง่อิงอยูก่บัหนว่ยงานราชการสว่นท้องถ่ิน (อบต. และเทศบาล) ท่ีเตม็ไปด้วยข้อจ ากดั  

ผลการเก็บรวบรวมข้อมลูระบบเตือนอทุกภยัของชมุชนเป้าหมายในพืน้ท่ีลุ่มน า้คลองหลงัสวน
ปรากฎว่า ชมุชนส่วนใหญ่รับข้อมูลข่าวสารการเตือนภัยจาก อบต. และ/หรือเทศบาล ซึ่งมกัส่งข่าวสารได้
ไม่ทัว่ถึง ล่าช้า และไม่แม่นย า ท าให้ประชาชนไม่ได้เตรียมพร้อมรับมือ เพ่ือลดผลกระทบจากอทุกภยั ซึ่ง
ก าลงัจะเกิดขึน้ ชมุชนจงึควรเพิ่มบทบาทในการเตือนอทุกภยั โดยพฒันาเครือขา่ยและแผนปฏิบตัิการเตือน
อทุกภยั ตามภมูิปัญญาท้องถ่ินในพืน้ท่ีกลางน า้ของคลองหลงัสวน (ดหูัวข้อ 6.3.2)  
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บทบาทของชมุชนในการด าเนินกิจกรรมเพ่ือลดผลกระทบจากอุทกภัย เป็นบทบาทซึ่งชุมชน
สามารถแลกเปล่ียน เรียนรู้ และด าเนินการได้เอง ร่วมมือกบัชุมชน หรือร่วมมือกับหน่วยงานส่วนท้องถ่ิน 
อยา่งอิสระ กิจกรรมมีความหลากหลาย ตามลกัษณะของปัญหาน า้ท่วมและภยัพิบตัิท่ีเก่ียวข้องอ่ืนๆในแต่
ละชมุชน ด าเนินการได้บอ่ยๆ ไมจ่ าเป็นท่ีจะต้องรอจนเกิดอทุกภยัก่อน จึงคอ่ยด าเนินการ กรณีศกึษา ท่ีพบ
ในระหว่างการศึกษาวิจัยในโครงการฯ ได้แก่ การด าเนินการโครงการน าร่องต่างๆ ดังจะได้กล่าวถึง
รายละเอียดของโครงการน าร่องเหล่านีใ้นบทที่ 8 และภูมิปัญญาท้องถ่ินในพืน้ท่ีศกึษา (ดหูัวข้อ 6.3) แต่
การด าเนินกิจกรรมลดผลกระทบจากอทุกภยัยงัไมแ่พร่หลายทัว่ทัง้พืน้ท่ีศกึษา 

7.2.2 ประสบภัย  

ในชว่งประสบภยั บทบาทของชมุชนสว่นใหญ่เป็นการช่วยเหลือกนัเองในชมุชน และท าหน้าท่ี
ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก ทัง้หน่วยงานของรัฐและเอกชน เพ่ืออ านวยความสะดวกให้เข้ามา
ช่วยเหลือประชาชนในชุมชน อย่างไรก็ตาม ชุมชนส่วนใหญ่ยงัขาดแคลนฐานข้อมูล ซึ่งสนบัสนุนให้การ
ชว่ยเหลือประชาชนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและทัว่ถึง เช่น พืน้ท่ีท่ีน า้ท่วมบอ่ยๆ ท่ีอยู่ คนเจ็บ คนชรา ท่ี
ต้องการความช่วยเหลือดูแลเป็นกรณีพิเศษ เป็นต้น และไม่มีทกัษะการเคล่ือนย้ายผู้ ป่วย และการปฐม
พยาบาลเบือ้งต้น ท าให้ผลสมัฤทธ์ิของการประสานงาน ระหว่างชมุชนกบัหน่วยงานภายนอก เกิดขึน้น้อย
มาก 

7.2.3 ฟ้ืนฟู 

บทบาทของชุมชนในช่วงนีค้ล้ายกับบทบาทในช่วงประสบภัย กล่าวคือ ชุมชนจะช่วยเหลือ
กนัเอง เชน่ ร่วมกนัซอ่มแซมสาธารณูปโภคท่ีเสียหายในชมุชน ร่วมกนัตรวจสอบความเสียหายในครัวเรือน
และชุมชน จัดตัง้ศูนย์ประสานความช่วยเหลือกันเองในชุมชน ช่วยกันขนย้ายสิ่งของกลับท่ีพัก เป็นต้น  
ประสานขอความช่วยเหลือ (ซ่อมแซมโครงสร้างพืน้ฐานตา่งๆของชมุชน และจ่ายคา่ชดเชยความเสียหาย
จากอทุกภยั) จากหน่วยงานภายนอก และอ านวยความสะดวกให้หน่วยงานภายนอก ช่วยเหลือประชาชน
ผู้ประสบภยัได้อยา่งทัว่ถึงและมีประสิทธิภาพ   

จากท่ีได้กลา่วมาแล้วข้างต้นได้แสดงให้เห็นว่า ในช่วงก่อนเกิดภยั ชมุชนมีบทบาทสงูมาก ทัง้
ในการเฝ้าระวงั เตือนภยั และกิจกรรมลดผลกระทบจากอทุกภยั แตล่ดลงในช่วงประสบภยัและฟืน้ฟู เหลือ
เพียงแค่การช่วยเหลือกันเองในชุมชน การประสานงานกับ อบต. เทศบาล และหน่วยงานราชการและ
เอกชนอ่ืนๆภายนอกท้องถ่ิน พร้อมทัง้อ านวยความสะดวก ให้เข้ามาช่วยเหลือประชาชนในชมุชน อย่างไรก็
ตาม บทบาทของชุมชนยังมีข้อจ ากัด เน่ืองจากขาดการสนับสนุนให้ด าเนินกิจกรรมลดผลกระทบจาก
อทุกภยั ไมมี่ฐานข้อมลูท่ีจ าเป็น และขาดทกัษะในการปฐมพยาบาล ซึง่ต้องวางแผนงานเพ่ือเสริมศกัยภาพ
ของชมุชนตอ่ไป 
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7.3 แผนงานจัดการอุทกภัยระดับชุมชนและเครือข่าย ที่ มีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล 

จากข้อจ ากัดของชุมชนในการบริหารจดัการอุทกภัยดงักล่าว แผนงานบริหารจดัการอุทกภัยระดบั
ชมุชนและเครือข่ายจึงควรเป็นแผนงาน ซึ่งเสริมศกัยภาพของชมุชน ให้บริหารจดัการอทุกภยัของชมุชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ แผนงานนีป้ระกอบด้วยแผนงานหลกั 2 แผนงาน คือ แผนงานพฒันาความรู้
เก่ียวกับการจดัการอุทกภัยของชมุชน และแผนงานการประสานการจดักิจกรรมร่วมกับเครือข่าย ทัง้ใน
ระดบัชมุชน-ท้องถ่ิน  และระดบัชมุชน-ท้องถ่ิน-ลุม่น า้ รายละเอียดของแตล่ะแผนงานหลกัมีดงันี ้

7.3.1 แผนงานพัฒนาความรู้เก่ียวกับการจัดการอุทกภัยของชุมชน 

1) หลกัการและเหตผุล  

ชมุชนสว่นใหญ่ในพืน้ท่ีลุม่น า้คลองหลงัสวนยงัเฝ้าระวงัอทุกภยั โดยใช้ประสบการณ์ท่ีผ่านมา
ของแต่ละชุมชน ไม่ได้สังเคราะห์ประสบการณ์ให้เป็นภูมิปัญญาท้องถ่ินของชุมชน และขาดการน าเอา
ข้อมูลน า้ฝนและน า้ท่ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเฝ้าระวงั นอกจานีใ้นการเตือนภยั ชุมชนส่วนใหญ่ใน
พืน้ท่ีศกึษายงัพึ่งพิงหน่วยงานราชการส่วนท้องถ่ิน ท าให้ข่าวสารการเตือนภยัไปถึงชาวบ้านในชมุชนอย่าง
ลา่ช้าและไมท่ัว่ถึง ยิ่งไปกวา่นัน้เม่ือต้องช่วยเหลือประชาชนในยามประสบอทุกภยั ชมุชนยงัประสบปัญหา
ในการช่วยเหลือประชาชนไม่ทัว่ถึงและไม่มีประสิทธิภาพ เน่ืองจากขาดฐานข้อมูลพืน้ฐานท่ีส าคญั  เพ่ือ
เสริมบทบาทของชุมชนในการเฝ้าระวงั การเตือนภัย และการช่วยเหลือประชาชนในยามประสบอุทกภัย  
แผนงานพัฒนาความรู้เก่ียวกับการจัดการอุทกภัยของชุมชนจึงจ าเป็นต้องถู กจัดเตรียมไว้ โดยมี
วตัถปุระสงค์ของแผนงานดงัตอ่ไปนี ้

2) วตัถปุระสงค์   

แผนงานพฒันาความรู้เก่ียวกบัการจดัการอทุกภยัของชมุชน ให้กบัผู้น าชมุชนและผู้ เก่ียวข้อง
ในชมุชน มีวตัถปุระสงค์เพ่ือ 

(1) เสริมความรู้และทกัษะในการจดัท าแผนท่ีเส่ียงภยัของชมุชน    

(2) เสริมความรู้และทักษะในการใช้ข้อมูลน า้ฝน น า้ท่า และภูมิปัญญาท้องถ่ิน ในการ
เฝ้าระวงั 

(3) เรียนรู้ประสบการณ์การเตือนภยั จากเครือขา่ยเตือนธรณีพิบตัภิยั ณ ต. ปังหวาน    

(4) เรียนรู้ประสบการณ์เก่ียวกบัการจดัการศนูย์ชว่ยเหลือผู้ประสบภยัในชมุชน 
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3) โครงการ  

(1) โครงการท่ีควรมีภายใต้แผนงานนีไ้ด้แก่ 

(2) โครงการเสริมความรู้และทกัษะ ในการจัดท าข้อมูลชุมชน และแผนท่ีเส่ียงภัยของ
ชมุชน 

(3) โครงการเสริมความรู้และทกัษะ ในการประยกุต์ข้อมลูน า้ฝน- น า้ทา่ เพ่ือการเฝ้าระวงั 

(4) โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ในการใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน เพ่ือบรรเทาผลกระทบจาก
อทุกภยั 

(5) โครงการถอดบทเรียนการเตือนภัย : กรณีศึกษา เครือข่ายแจ้งเหตุธรณีพิบัติภัย       
ต. ปังหวาน 

(6) โครงการเสริมความรู้และทกัษะ ในการด าเนินการศนูย์ชว่ยเหลือผู้ประสบอทุกภยัของ
ชมุชน 

(7) โครงการเสริมความรู้และทักษะ ในการปฐมพยาบาลผู้ บาดเจ็บ คนชรา และ
ผู้ ด้อยโอกาสในชมุชน  

(8) โครงการอ่ืนๆ ท่ีคนในชมุชนพิจารณาร่วมกนัแล้วเห็นวา่มีความส าคญั 

4) การด าเนินการ 

โครงการต่างๆข้างต้นอาจด าเนินการได้หลายลกัษณะ คือ โครงการฝึกอบรม โครงการทศัน
ศึกษาดูงาน และโครงการสัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน ขึน้อยู่กับสภาพเง่ือนไขของแต่ละชุมชน ซึ่ง
แตกต่างกัน ในการด าเนินงานโครงการ ชุมชนอาจด าเนินการเอง หรือร่วมมือกับท้องถ่ินและองค์กร
ภายนอก ซึง่ให้การสนบัสนนุก็ได้ 

โครงการตา่งๆ ในแผนงานนีค้วรได้รับการสนบัสนนุ ให้มีการด าเนินการในชมุชนอย่างตอ่เน่ือง
ทัว่ทัง้พืน้ท่ีศกึษา เพ่ือเสริมศกัยภาพในการเฝ้าระวงั เตือนภยั และช่วยเหลือประชาชนยามประสบภยัพิบตั ิ
ของชมุชนให้สงูขึน้ 
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7.3.2 แผนงานการประสานการจัดกิจกรรมร่วมกับเครือข่าย ทัง้ในระดับชุมชน -ท้องถิ่น  
และระดับชุมชน-ท้องถิ่น-ลุ่มน า้ 

ความจ าเป็นในการสนบัสนนุสง่เสริมให้ชมุชนประสานการท างานกนัเชิงเครือข่าย ทัง้ในระดบั
ชมุชน ท้องถ่ิน และระดบัลุม่น า้ เน่ืองจากสภาพทางกายภาพของลุ่มน า้คลองหลงัสวนเป็นพืน้ท่ีท่ีน า้จะไหล
จาก อ.พะโต๊ะ พืน้ท่ีส่วนใหญ่เป็นภูเขาทอดยาวออกทะเลท่ี อ .หลังสวน ไหลผ่านชุมชนและท้องถ่ิน 
มากมาย การด าเนินกิจกรรมใดๆ เก่ียวกับการไหลของน า้ โดยเฉพาะบริเวณต้นน า้ ย่อมส่งผลต่อพืน้ท่ี
ปลายน า้อย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ จากผลการวิเคราะห์ จดุอ่อน จุดแข็ง ของนกัวิจยัทรัพยากรน า้ชุมชน เม่ือ
วนัท่ี 21–22 ม.ค. 2556 พบวา่ชมุชนทัง้ต้นน า้ กลางน า้ และปลายน า้ มีความเห็นไปในแนวทางเดียวกนั คือ 
มีผู้น าท่ีเข้มแข็ง มีความชว่ยเหลือเกือ้กลูกนักนัดีในชมุชน หากได้น าจดุแข็งของชมุชนมาเป็นแนวทางเสริม
ศกัยภาพของชมุชนโดยการร่วมมือกันประสานการท างานกนัเชิงเครือข่าย จะท าให้การจดัการอทุกภยัและ
การจดัการภัยพิบตัิอ่ืนๆเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ ดงันัน้ การสนบัสนุนให้เกิดการบริหารจดัการ
เชิงเครือขา่ยจงึเป็นความจ าเป็นท่ีต้องมีการด าเนินการเพ่ือให้การจดัการปัญหาอทุกภยัเป็นไปอย่างมีระบบ
ตอ่เน่ืองตลอดทัง้ลุม่น า้  

1) หลกัการและเหตผุล 

อทุกภยัเป็นปรากฎการณ์ภยัพิบตัิทางธรรมชาติ ซึ่งเกิดขึน้และเช่ือมโยงกนั ตัง้แตพื่น้ท่ีต้นน า้ 
กลางน า้ จนถึงปลายน า้ ในการบริหารจดัการอทุกภยัของลุ่มน า้หนึ่งๆให้มีประสิทธิภาพ ชุมชนในพืน้ท่ีรับ
น า้นัน้จ าเป็นต้องร่วมกนัพิจารณาแก้ไขปัญหาน า้ท่วมแบบองค์รวมทัง้ลุ่มน า้ แต่ละชมุชนไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาแบบแยกสว่นได้ การประสานงาน (เชน่ เฝ้าระวงั เตือนภยั และชว่ยเหลือประชาชน เป็นต้น) ระหว่าง
ชมุชน และท้องถ่ิน ให้มีประสิทธิผล โดยประยกุต์ใช้เครือขา่ยเป็นกลไกหลกั จึงเป็นพืน้ฐานของความส าเร็จ
ในการบริหารจดัการอทุกภยั 

2) วตัถปุระสงค์ 

แผนงานนีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการประสานงานในระดับต่างๆ ตัง้แต่ชุมชน 
ท้องถ่ิน และลุ่มน า้ ผ่านกลไกเชิงเครือข่าย ส าหรับบริหารจัดการปัญหาอุทกภัยให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3) โครงการ 

โครงการท่ีควรด าเนินการภายใต้แผนงานนี ้ได้แก่ 

(1) โครงการจัดตัง้เครือข่ายระดับชุมชน -ท้องถ่ิน โครงการนีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือสร้าง
ความสมัพนัธ์ ระหว่างชุมชนและท้องถ่ิน ให้มีการบริหารงานเชิงเครือข่าย โดยมีท้องถ่ิน (อบต และ/หรือ 
เทศบาล) ท าหน้าท่ีเป็นแมข่า่ยประสานงาน ส่วนชมุชนในเขตท้องถ่ินเป็นลกูข่าย รับผิดชอบเฝ้าระวงั เตือน
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ภัย จัดเตรียมฐานข้อมูล ส าหรับสนบัสนุนการช่วยเหลือประชาชน ขณะเกิดเหตุอุทกภัยในท้องถ่ิน และ
ประสานกบัท้องถ่ิน เพ่ือชว่ยเหลือและฟืน้ฟ ูหลงัจากเหตอุทุกภยัผา่นไป 

(2) โครงการจดัตัง้เครือข่ายระดบัลุ่มน า้ เป็นโครงการสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างท้องถ่ินใน
ขอบเขตของลุ่มน า้คลองหลงัสวน ซึ่งจะก่อให้เกิดความร่วมมือในการจดัการอทุกภยัในพืน้ท่ีศกึษาได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

เพ่ือให้เครือขา่ย ซึง่ได้ถกูจดัตัง้จากโครงการดงักลา่ว ยัง่ยืนตอ่ไปในอนาคต การบริหารจดัการ
เครือขา่ยควรต้องด าเนินตามกรอบแนวทางดงัตอ่ไปนีคื้อ 

- แตล่ะกลุม่ องค์กร อยูร่่วมกนัในเครือขา่ยอยา่งอิสระ 

- เป้าหมาย และวตัถปุระสงค์เดียวกนั 

- จดักิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนับอ่ยๆ 

- มีคณะผู้ประสานงานเครือขา่ย 

- จดัท าแผนการท างานประจ าปีของเครือขา่ย โดยคณะ กก. เครือขา่ยฯ  

- จดัท าแผนรายได้ประจ าปี ส าหรับขบัเคล่ือนกิจกรรมของเครือขา่ย 

เครือข่ายหลักระดบัชุมชน ท้องถ่ิน และลุ่มน า้ อาจสร้างหรือสนบัสนุนให้เกิดเครือข่ายย่อย 
ส าหรับเฝ้าระวงัภยัพิบตัเิพิ่มเตมิได้ เชน่ โรงเรียน เป็นต้น 

7.4 ร่างแนวทางขับเคลื่อนเครือข่ายนักวิจัยทรัพยากรน า้ชุมชนในฐานะเครือข่ายภาค
ประชาชน เพื่อให้จัดการปัญหาอุทกภัยได้อย่างมีประสิทธิผล 

แผนงานขบัเคล่ือนเครือขา่ยนกัวิจยัทรัพยากรน า้ชมุชน ซึ่งเป็นเครือข่ายภาคประชาชนเครือข่ายหนึ่ง
นัน้ โดยปกตถิกูบรรจเุป็นสว่นหนึง่ของแผนชมุชน และมีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ท าหน้าท่ีสนบัสนนุการ
จัดท าแผนชุมชน เพ่ือขับเคล่ือนกิจกรรมภาคประชาชน องค์กรนีเ้ป็นหน่วยงาน ซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคล 
รับผิดชอบในการบริหารและจดัการเลือกตัง้ ให้ประชาชนในท้องถ่ินเข้าไปท าหน้าท่ีบริหารจดัการหน่วยงาน
ราชการส่วนท้องถ่ินในระดบัต่างๆ (องค์การบริหารส่วนจังหวดั เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล) 
ยิ่งกว่านัน้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินยงัมีอ านาจตามกฎหมาย ในการดแูลรักษาและเสริมสร้างคณุภาพ
ชีวิตให้กบัประชาชนในท้องถ่ิน รวมทัง้มีสิทธิท่ีจะคดัค้านหรือเห็นชอบต่อโครงการพฒันาของรัฐ ซึ่งส่งผล
กระทบถึงคณุภาพชีวิตของประชาชนในท้องถ่ินของตนเอง แตถ้่าแผนงานท่ีพิจารณาจดัท าอยู่ในระดบัลุ่ม
น า้ ซึ่งเก่ียวพนัถึงหลายท้องถ่ิน แผนงานนัน้ควรต้องถูกส่งต่อไปยงั คณะ กก. ลุ่มน า้ เพ่ือบรรจุไว้ในแผน
ของลุม่น า้ตอ่ไป 
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จากอ านาจหน้าท่ีขององค์กรและหน่วยงานราชการส่วนท้องถ่ินตา่งๆท่ีเก่ียวข้อง ดงัได้กล่าวไว้แล้ว
ข้างต้น หนว่ยงานสว่นท้องถ่ินเหลา่นีจ้ึงควรร่วมให้การสนบัสนนุเครือข่ายนกัวิจยัทรัพยากรน า้ชมุชน ทัง้ใน
ด้านการพฒันาศกัยภาพของนกัวิจัย และการด าเนินกิจกรรมของเครือข่ายนักวิจัย ภายใต้ระเบียบของ
หน่วยงานส่วนท้องถ่ิน เพ่ือให้นกัวิจยัทรัพยากรน า้ชมุชนสามารถขบัเคล่ือนกิจกรรม ในการบริหารจดัการ
ปัญหาอทุกภยัได้ด้วยตนเอง แนวทางการสนบัสนนุควรประกอบไปด้วย 

1) พฒันาความรู้และทกัษะในการจดัท าแผนชุมชน ให้กับผู้น าและอาสาสมคัรท่ีอยู่ในชุมชน โดย
การการอบรมสมัมนา และการทศันศึกษาดงูาน เพ่ือจะได้มีศกัยภาพพอเพียงต่อการเข้าไปมีส่วนร่วมใน
การจดัท าแผนชมุชนในทกุระดบั  

2) สร้างกระบวนการในการระดมความรู้ และภูมิปัญญาท้องถ่ิน ส าหรับน ามาใช้ในการจดัท าแผน
กิจกรรมบริหารจดัการอทุกภัยของท้องถ่ิน ให้ตอบสนองตอ่ความต้องการของประชาชนในท้องถ่ินได้มาก
ขึน้  

3) จัดท าแผนชุมชนส าหรับแก้ไขปัญหาอุทกภัย ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
จดัท าแผนงานอย่างแท้จริง ซึ่งสามารถบูรณาการเข้ากับแผนงานของท้องถิ่นได้ และจะท าให้แผนงาน
ชมุชน ท่ีด าเนินการโดยนกัวิจยัทรัพยากรน า้ชมุชน เป็นจริงได้ในทางปฏิบตั ิ 

4) บรูณาการแผนงานบริหารจดัการทรัพยากรน า้ระดบัท้องถ่ินและระดบัลุ่มน า้ โดยหน่วยงานของ
กรมทรัพยากรน า้ ซึง่เป็นฝ่ายเลขานกุารของคณะ กก. ระดบัลุม่น า้ เป็นเจ้าภาพ ลกัษณะของการบรูณาการ
อยา่งแท้จริงต้องประกอบด้วย ผู้ประสานงานหลกัในการด าเนินการ การประสานแผนงานของทกุท้องถ่ินใน
ลุ่มน า้ เพ่ือเป็นข้อมูลในการจดัท าแผนงานระดบัลุ่มน า้ การประสานด้านงบประมาณ คน และทรัพยากร
อ่ืนๆ เพ่ือด าเนินการ ประสานการปฏิบตังิาน และตดิตามประเมินผล แนวทางการสนบัสนนุนีท้ าให้ ชมุชนมี
ชอ่งทางเข้าไปมีบทบาท ในการก าหนดแผนงานระดบัลุม่น า้ได้มากขึน้ 

7.5 ข้อสังเกตในการบริหารจัดการเครือข่าย 

เครือข่ายเป็นรูปแบบความสมัพนัธ์ทางสงัคมอย่างหนึ่ง ซึ่งแตกต่างไปจากกลุ่ม ความสมัพนัธ์แบบ
กลุม่มีขอบเขตท่ีชดัเจน มีสมาชิกของกลุ่มท่ีแน่นอน มีความเป็นรูปธรรม มองเห็นได้ มีโครงสร้างทางสงัคม
ในระดบัหนึ่ง แต่เครือข่ายเป็นรูปแบบความสัมพันธ์ทางสังคม ซึ่งไม่มีขอบเขต การเช่ือมความสัมพันธ์
ระหว่างสมาชิกเครือข่ายอาจจะมองเห็น หรือมองไม่เห็นเป็นรูปธรรมก็ได้ เครือข่ายแบง่ออกได้เป็น 3 ชนิด 
ตามสาระของการเช่ือมโยงระหว่างกันของเครือข่าย คือ เครือข่ายการแลกเปล่ียน เครือข่ายการ
ติดต่อส่ือสาร และเครือข่ายความสัมพันธ์ในการอยู่ร่วมกัน โดยปกติเครือข่ายไม่มีโครงสร้างท่ีแน่นอน 
โครงสร้างอาจถูกออกแบบโครงสร้างขึน้มา เพ่ือท าหน้าท่ีเช่ือมความสมัพนัธ์ ระหว่างคน/กลุ่มองค์กรให้
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ตอ่เน่ือง อยา่งไรก็ตามสมาชิกในเครือขา่ยแตล่ะคนเป็นอิสระ และสามารถแสดงบทบาทการน าในเครือข่าย
ได้เทียบเทา่กนัทกุคน ดงันัน้จงึพอสรุปได้วา่ รูปแบบความสมัพนัธ์ทางสงัคมของเครือข่ายซบัซ้อนกว่ากลุ่ม/
องค์กร 

การสร้างเครือข่ายเป็นการท าให้บุคคลและองค์กรท่ีกระจัดกระจาย ได้ติดต่อ แลกเปล่ียนข้อมูล
ข่าวสาร และร่วมมือกนัด้วยความสมคัรใจ โดยสมาชิกในเครือข่าย ซึ่งสมัพนัธ์กันฉันท์เพ่ือน ยงัคงมีความ
เป็นอิสระ มากกว่าการคบค้าสมาคมแบบพึ่งพิง ความยัง่ยืนของเครือข่ายขึน้อยู่กบัประโยชน์ใช้สอย ถ้ายงั
สามารถใช้แลกเปล่ีบนข้อมลูข่าวสาร เป็นศนูย์รวมของการสนบัสนุน และเป็นเวทีในการเจรจาตอ่รองกับ
หน่วยงานหรือองค์กรอ่ืน ๆ แสดงว่า เครือข่ายนีย้ังคงมีความยั่งยืน ในปัจจุบนัหน่วยงานราชการส่วน
ท้องถ่ินสนบัสนนุการสร้างเครือขา่ยด้วยเป้าหมาย 2 ประการ คือ เพ่ือเสริมสร้างศกัยภาพและสนบัสนนุการ
เสริมสร้างอ านาจแก่ประชาชน และเพ่ือเป็นชอ่งทางส าหรับการให้บริการแก่ประชาชน 

ลุ่มน า้คลองหลงัสวนมีพืน้ท่ีครอบคลมุ 2 อ าเภอของ จ.ชมุพร คือ อ.พะโต๊ะ ซึ่งเป็นพืน้ท่ีต้นน า้ และ 
อ.หลงัสวน ซึ่งเป็นพืน้ท่ีปลายน า้ คลองหลังสวนก าเนิดจากเทือกเขาในอ าเภอพะโต๊ะไหลไปทางทิศ
ตะวนัออก สูอ่ าเภอหลงัสวนไหลออกทะเลอ่าวไทย ในเขตพืน้ท่ีดงักล่าวเป็นเขตอนรัุกษ์ป่าต้นน า้ มีชมุชนท่ี
รวมตวักนัเชิงเครือข่ายเพ่ือร่วมกันดแูลรักษาสิ่งแวดล้อม  โครงการส าคญัท่ีมีเครือข่ายร่วมกิจกรรมอย่าง
กว้างขวางในพืน้ท่ี คือ โครงการคนอยู่ ป่ายงั เป็นโครงการท่ีเกิดจากความตระหนกัของประชาชนท่ีมีต่อ
ปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดขึน้ในชุมชน รวมทัง้ปัญหาการตัดไม้ท าลายป่า  ท าให้เกิดการร่วมกันด าเนิน
กิจกรรมเพ่ือลดปัญหาสิ่งแวดล้อม  ผู้ ท่ีริเร่ิมโครงการคือ นาย พงศา ชูแนม หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์และ
จดัการต้นน า้พะโต๊ะ การด าเนินการได้ใช้วิธีการโดยให้ชมุชนมีส่วนร่วมในการคิด ท า และตดัสินใจ ผลของ
การด าเนินการท าให้เกิดเครือข่าย และกิจกรรมการอนุรักษ์อย่างกว้างขวางในพืน้ท่ี เช่น การส่งเสริม
การเกษตรเชิงอนรัุกษ์  การลาดตระเวนดแูลรักษาป่าและป้องกนัไฟป่า  การส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
การจดัตัง้ธนาคารต้นไม้ การก่อสร้างฝายชะลอน า้ตามล าห้วยต่างๆ  ซึ่งกิจกรรมและเครือข่ายตา่งๆท่ี
ด าเนินการอยู่แล้วในพืน้ท่ีนัน้ นบัเป็นทุนทางสังคมท่ีส าคญัท่ีโครงการวิจยัเชิงปฏิบตัิการครัง้นีไ้ด้น ามา
ขยายผลเพ่ือการสร้างเครือข่ายนกัวิจยัทรัพยากรน า้ชมุชน  โดยการประสานความร่วมมือและเชิญชวนให้
เครือข่ายอนุรักษ์ในพืน้ท่ีได้เข้ามามีส่วนร่วมในการกิจกรรมการศึกษาต่อไป ทัง้ในด้านของการร่วมเป็น
นกัวิจยัทรัพยากรน า้ชมุชน และเป็นผู้ ให้ข้อมลูส าคญัในประเด็นปัญหาอทุกภยัท่ีเกิดขึน้ในพืน้ท่ี รวมถึงภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินในการบริหารจดัการปัญหาอทุกภยัในพืน้ท่ี  

การด าเนินการเก่ียวกับนักวิจัยทรัพยากรน า้ชุมชน ท่ีจะเป็นหลักในการด าเนินกิจกรรม เพ่ือการ
บรรเทาอทุกภยัในพืน้ท่ีนัน้ ได้ด าเนินการให้มีลกัษณะของกลุ่ม ท่ีจะสามารถเกือ้หนนุกนัเองได้ กล่าวคือใน
กลุ่มพืน้ท่ีตัง้แต่ต้นน า้ จนถึงปลายน า้ แต่ละกลุ่มจะมีผู้น ากลุ่ม ซึ่งอาจเป็นได้ทัง้ผู้น าท่ีเป็นทางการ หรือไม่
เป็นทางการก็ได้ มีความรู้พืน้ฐานในการบริหารจัดการทรัพยากรน า้ในชุมชน รู้ปัญหาอุทกภัยในพืน้ท่ีดี    
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ซึ่งผู้น ากลุ่มเหล่านีท้ าหน้าท่ีเปรียบเหมือนทัง้ผู้น า และผู้ประสานเครือข่ายนกัวิจยัทรัพยากรน า้ชุมชนคน
อ่ืนๆ ให้สามารถเรียนรู้ และร่วมกนัด าเนินกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ส่วนนกัวิจยัทรัพยากรน า้ชมุชน
คนอ่ืน ๆ สามารถหาแนวร่วมจากประชาชนในชุมชน ซึ่งเข้ามาร่วมกิจกรรมได้ตามความเหมาะสม กลุ่ม
นกัวิจยัทรัพยากรน า้ชมุชนรับผิดชอบติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินกิจกรรม รวมทัง้การตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลชุมชน ปัญหาอุทกภัยในพืน้ท่ี ภูมิปัญญาท้องถ่ินในการ
บริหารจดัการน า้ รวมทัง้กระบวนการปรับตวัของชุมชนเม่ือเกิดปัญหาอุทกภัยในชุมชน ผ่านกระบวนการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัในกลุม่   

จากผลการวิจยัเชิงปฏิบตัิการ ท่ีได้มีกิจกรรมให้นกัวิจัยทรัพยากรน า้ชุมชน ได้ร่วมมือกันฝึกปฏิบตัิ
ด าเนินงานโครงการน าร่องร่วมกนัพบว่า นกัวิจยัทรัพยากรน า้ชมุชนส่วนใหญ่ยงัขาดความรู้และทกัษะ ใน
การเฝ้าระวงั และเตือนภยัอย่างแม่นย าและมีประสิทธิภาพ ไม่ได้รับการสนบัสนนุการด าเนินกิจกรรม เพ่ือ
บริหารจดัการอุทกภัยในชมุชน และขาดการส่งเสริมให้จดักิจกรรมพฒันาทกัษะ ในการบริหารจดัการเชิง
เครือขา่ย ท าให้การรวมตวักนัของชมุชนเป็นเครือข่าย ส าหรับแก้ไขปัญหาเก่ียวกบัอทุกภยัของชมุชน จึงไม่
เกิดขึน้ ส่งผลให้การบริหารจัดการปัญหาอุทกภัยยังจ ากัดอยู่เฉพาะท้องถ่ินของตนเอง ไม่สามารถ
ประสานงานกนัเป็นองค์รวมทัง้ลุม่น า้  

ดงันัน้ แนวทางในการขบัเคล่ือนเครือข่ายนกัวิจยัทรัพยากรน า้ชมุชน เพ่ือให้สามารถด าเนินกิจกรรม
ตา่งๆได้ นกัวิจยัทรัพยากรน า้ชมุชนควรได้รับการสนบัสนนุ ให้รวมตวักนัเป็นเครือข่าย อย่างไรก็ตามในการ
ด าเนินการของเครือขา่ยนกัวิจยัทรัพยากรน า้ชมุชน ท่ีก าลงัจะเกิดขึน้นี ้จ าเป็นต้องตระหนกัถึงปัญหาตา่งๆ
ท่ีอาจเกิดขึน้ ระหวา่งการบริหารจดัการเครือขา่ย ดงัตอ่ไปนี ้

- เครือขา่ยซึง่ไมมี่วตัถปุระสงค์ท่ีชดัเจน ยากท่ีจะพฒันากิจกรรมของเครือข่าย ให้ตอบสนองความ
ต้องการของสมาชิกได้อยา่งตอ่เน่ือง 

- การครอบง าระหว่างสมาชิกของเครือข่าย เน่ืองจากความเหล่ือมล า้กันทางด้านฐานะ ขนาด  
ความเข้มแข็ง และสถานภาพอ่ืน ๆ ของสมาชิก หน่วยงานใหญ่ ซึ่งมีทรัพยากรมาก หรือสถาบัน ซึ่ง
บคุลากรมีการศกึษาสงู และเช่ือมัน่ในตวัเอง มีแนวโน้มท่ีจะครอบง าองค์กรท่ีมีขนาดเล็กกวา่ 

- การรวมศูนย์ในการบริหารจัดการเครือข่าย ปัญหานีเ้กิดขึน้เม่ือผู้ประสานงานของเครือข่าย 
เลขานุการ คณะท างาน และคณะกรรมการ ควบคมุและด าเนินการเครือข่าย โดยนึกถึงผลประโยชน์ของ
ตนเองและพวกพ้อง มากกวา่การประสานงานและอ านวยความสะดวกให้กบักิจกรรมของสมาชิก  

- การขาดเงินทนุสนบัสนนุ 

- ความคลาดเคล่ือนในการส่ือสาร ท าให้การบริหารจัดการผิดพลาด เกิดการเข้าใจผิดระหว่าง
สมาชิกเครือขา่ย 
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- การแข่งขนัระหว่างเครือข่าย ท่ีมีขอบเขตการด าเนินงานเหล่ือมซ้อนกัน เพ่ือช่วงชิงการยอมรับ 
และสนบัสนนุจากสงัคม ท าให้เครือขา่ย ซึง่มีทรัพยากรและความเข้มแข็งน้อยกวา่ ถกูท าลายไป 

- ขาดการติดตามและประเมินผลการด าเนินการของเครือข่าย เน่ืองจากระบบโครงสร้างของ
เครือขา่ยไมช่ดัเจน และความยุง่ยากในการนิยามดชันีชีว้ดัความส าเร็จให้มีความเท่ียงตรง  

- การแทรกแซงจากการเมือง ท าให้เครือข่ายระดบัชาติและนานาชาติหลายแห่งพบกบัปัญหาและ
อปุสรรค ในการแลกเปล่ียนข้อมลูขา่วสาร และวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลอยา่งตรงไปตรงมา 

เพ่ือให้เครือข่ายนกัวิจยัทรัพยากรน า้ชุมชน สามารถด าเนินการได้ตามวัตถุประสงค์อย่างต่อเน่ือง
และยัง่ยืน ควรสนบัสนนุให้เครือขา่ยถกูบริหารจดัการ ภายใต้กรอบแนวทางดงัตอ่ไปนี ้

- ก าหนดวัตถุประสงค์และภารกิจของเครือข่าย ให้ชัดเจนและเป็นท่ีเข้าใจตรงกัน ระหว่างกลุ่ม
สมาชิกของเครือขา่ย และมีการด าเนินกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างกนั ตามประเด็นท่ีเป็นความสนใจ
ร่วมกนัอยา่งสม ่าเสมอ 

- การจัดการเครือข่ายต้องอยู่บนพืน้ฐานของความเท่าเทียมกัน ให้เกียรติซึ่งกันและกัน และ
ด าเนินการเพ่ือประโยชน์ของสมาชิกเครือขา่ยเทา่นัน้ 

- สนบัสนนุทรัพยากรในการด าเนินกิจกรรม 

- พัฒนาระบบส่ือสาร ระบบจัดการและตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร ท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือจะได้
ตดัสินใจด าเนินการ และป้องกนัการเข้าใจผิดกนัระหวา่งสมาชิกในเครือขา่ย 

- ประสานภารกิจท่ีคล้ายคลึงกนัระหว่างเครือข่าย และร่วมมือกนัทบทวนการท างาน ปรับปรุงการ
ท างาน โดยผา่นกระบวนการตดิตามประเมินผลอยา่งสม ่าเสมอ 

- ไมน่ ากิจกรรมของเครือขา่ยไปยุง่เก่ียวกบัการเมือง 

จากข้อสงัเกตการด าเนินกิจกรรมของเครือข่ายดงักล่าวข้างต้น หน่วยงานท่ีควรเป็นผู้สนบัสนนุการ
ด าเนินการของเครือข่ายนกัวิจยัทรัพยากรน า้ชมุชน ได้แก่ หน่วยงานราชการส่วนท้องถ่ิน เพราะอยู่ใกล้ชิด
ชมุชนมากท่ีสดุ และมีบทบาทหน้าท่ีโดยตรง ในการให้ความสนบัสนนุ ช่วยเหลือประชาชนยามประสบภัย
พิบตั ิผลของการให้ความสนบัสนนุ ตามข้อเสนอแนะของโครงการฯ จะท าให้เครือข่ายนกัวิจยัทรัพยากรน า้
ชุมชนสามารถด าเนินกิจกรรมบริหารจัดการอุทกภัยได้อย่างยัง่ยืน เป็นตวัอย่างให้กับท้องถ่ินและลุ่มน า้
อ่ืนๆในภาคใต้ ได้ศกึษาเรียนรู้ตอ่ไป  

 



สถาบนัวิจยัและให้ค าปรึกษาแหง่มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 213 
G:\แกไ้ขรายงายวิจัยหลงัสวน_3_15 ต.ค. 56\10.บทท่ี 8 แนวทางการแกปั้ญหาอุทกภยัและภยัพิบตัิท่ีเกี่ยวขอ้ง.doc 

บทที่ 8  

แนวทางการแก้ไขปัญหาอุทกภยั และภยัพบิตัทิี่เกีย่วข้อง 

8.1 โครงการน าร่อง 

โครงการน าร่องส าหรับบรรเทาผลกระทบจากอุทกภยั และภัยพิบตัิท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งได้ทดลองปฏิบตัิ
จริง โดยนกัวิจยัทรัพยากรน า้ชมุชน ได้แก่ 

8.1.1 โครงการจัดท าแพด้วยท่อ PVC เพือ่การสัญจรขณะประสบอุทกภัย 

1) หลกัการและเหตผุล 

ด้วยสภาพพืน้ท่ีบ้านปากเลข ต.พะโต๊ะ เป็นพืน้ท่ีภูเขาสลบัซบัซ้อน เกิดอุทกภัยในฤดฝูน น า้
ท่วมถนน เป็นช่วงๆ ส่งผลให้ประชาชนในพืน้ท่ีหมู่บ้านใกล้เคียง ไม่สามารถเดินทางสญัจรไปมาได้ และ
การขนสง่ผลผลิตการเกษตรไมส่ามารถท าได้  ท าให้ผลผลิตการเกษตรเสียหาย ดงันัน้จึงสมควรหาพาหนะ 
ท่ีให้ประชาชนใช้เดินทาง และเป็นพาหนะท่ีประชาชนสามารถท าเองได้ มีราคาต้นทุนไม่สูงนัก มีความ
ทนทานเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนให้กบัประชาชนเม่ือเกิดอทุกภยั 

ทาง อบต.พะโต๊ะและชมุชน จึงขอเสนอโครงการจดัสร้างแพด้วยท่อ PVC เพ่ือให้ประชาชนใช้
สญัจร และขนสง่ผลผลิตด้านการเกษตร จะได้บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพืน้ท่ี 

2) วตัถปุระสงค์ 

- เพ่ือเสริมสร้างการมีสว่นร่วมของประชาชนในกิจกรรมการป้องกนัอทุกภยัของชมุชน 

- เพ่ือให้ประชาชนได้สญัจร และใช้ขนสง่สินค้าการเกษตร ชว่งเกิดอทุกภยั 

รายละเอียดของแผนงานโครงการได้ถกูรวบรวมไว้ในภาคผนวก ค.1 และภาพที่ 8.1 แสดง
แพซึ่งท าด้วยท่อ PVC ท่ีนกัวิจยัทรัพยากรน า้ชมุชน และชาวบ้านร่วมมือกนัสร้างขึน้ ส าหรับสญัจรขณะ
ประสบอทุกภยั 
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ภาพท่ี 8.1 แพซึ่งท าด้วยท่อ PVC ที่นักวิจัยทรัพยากรน า้ชุมชนและชาวบ้าน 
ร่วมกันสร้างขึน้ ส าหรับสัญจรขณะประสบอุทกภัย 

8.1.2 โครงการปลูกไผ่เพือ่ชะลอความแรงของน า้ (ต. บ้านควน) 

1) หลกัการและเหตผุล 

ประชาชนในพืน้ท่ี ม. 16 บ้านทบัวงั ต.บ้านควน ประมาณ 1,016 คน จ านวน 360 ครัวเรือน 
ประสบวิกฤติอุทกภัยท่ีผ่านมา ประชาชนได้รับความเดือดร้อน จากกรณีน า้ป่าไหลหลาก ดินถล่ม 
กระแสน า้ไหลรุนแรงเกิดการกัดเซาะ สะพาน ช่องทางระบายน า้ถูกตดัขาดเป็นจ านวนมาก ต้นไม้บริเวณ
สองข้างทางถูกท าลาย ไม่มีสิ่งยึดเหน่ียวดิน เพ่ือป้องกันความเสียหายจากกรณีดงักล่าว ชุมชนในต าบล
บ้านควน ขอเสนอให้จดัท าโครงการปลูกไผ่เพ่ือชะลอน า้ในพืน้ท่ี ไผ่นอกจากจะท าหน้าท่ียึดหน้าดินแล้ว 
ประชาชนยังสามารถใช้ประโยชน์จากต้นไผ่ เช่น หน่อไผ่เป็นอาหาร ล าไผ่ใช้ส าหรับงานจกัสาน  ประดบั
ตกแต่ง และประกอบอาหาร เป็นต้น ประโยชน์ต่างๆเหล่านีเ้ป็นแรงจูงใจ ให้ประชาชนร่วมมือร่วมใจกัน
ปลกูและดแูลรักษา นอกจากนัน้แล้วต้นทุนในการปลกูไผ่ไม่สงู เจริญเติบโตได้เร็ว รากยึดดินดี โดยเฉพาะ
ไผห่วาน (ราคาขายหนอ่ไม้กิโลกรัมละ 30 บาท) รสชาตอิร่อย 

2) วตัถปุระสงค์ 

- เพ่ือเสริมสร้างการมีสว่นร่วมของประชาชนในกิจกรรมการป้องกนัอทุกภยัของชมุชน 

- เพ่ือป้องกนัการพงัทลายของหน้าดนิบริเวณริมตลิ่ง และลดความรุนแรงของกระแสน า้ 

ภาคผนวก ค.2 น าเสนอแผนงานโครงการปลกูไผ่ฯ และภาพที่  8.2 แสดงภาพการปลกูไผ่
ของชาวบ้าน บริเวณริมตลิ่งทางด้านท้ายน า้ของฝายบ้านวงัปลา 
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ภาพท่ี 8.2 การปลูกไผ่ส าหรับชะลอน า้ของชาวบ้าน บริเวณริมตลิ่งทางด้านท้ายน า้ 

ของฝายบ้านวังปลา 

8.1.3 โครงการเสริมประสิทธิภาพการเตือนภัย 

1) หลกัการและเหตผุล 

พืน้ท่ีอ าเภอหลงัสวนเกิดอุทกภยัแทบทุกปี บางปีอาจเกิดแบบฉับพลนัไม่ทนัตัง้ตวั ท าให้เกิด
ความเสียหายแก่ทรัพย์สินเป็นจ านวนมาก สาเหตท่ีุส าคญัประการหนึ่งคือ จดุสงัเกตส าหรับการแจ้งเตือน
ภยัยงัไม่ครอบคลุมทัว่ทัง้พืน้ท่ี เน่ืองจากขาดแคลนอุปกรณ์การเตือนภัย และเคร่ืองมือวดัระดบัน า้  อีกทัง้
บคุลากรท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ เจ้าหน้าท่ี อบต. ผู้น าชมุชนในพืน้ท่ีต าบลหาดยาย ยงัขาดความสามารถในการ
ใช้อปุกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ ยิ่งกว่านัน้ในสถานการณ์ปัจจบุนัท่ีอุทกภยัเกิดขึน้ได้ทุกฤด ูเน่ืองจากการ
เปล่ียนแปลงของฤดูกาลต่างๆ จึงจ าเป็นต้องมีการเตรียมพร้อมในการเผชิญภัยต่างๆ เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับข่าวสารในการเตือนภยัได้รวดเร็วลดความสญูเสียจากอทุกภยั ท าให้อปุกรณ์และเคร่ืองมือข้างต้นยิ่ง
ทวีความส าคญัมากขึน้ จากปัญหาดงักล่าว นกัวิจยัทรัพยากรน า้ชุมชนจึงได้จดัท าโครงการการติดตัง้จุด
เฝ้าระวงัและแจ้งเตือนระดบัน า้ รวมทัง้การฝึกอบรมการเตือนภยัขึน้ 

2) วตัถปุระสงค์ 

- เพ่ือให้มีจดุเตือนภยัเพิ่มขึน้ สามารถเตือนภยัได้ทนัทว่งที 

- เพ่ือให้บคุลากรท่ีเก่ียวข้องในพืน้ท่ี มีความรู้ระบบการเตือนภยัเพิ่มขึน้ 

- เพ่ือให้ระบบการแจ้งข้อมลูเก่ียวกบัอทุกภยั มีความแมน่ย ามากขึน้ 

ภาคผนวก ค.3 ได้รายงานแผนงานโครงการน าร่องของโครงการ ส าหรับเสริมประสิทธิภาพ
การเตือนภัย ภายใต้โครงการน าร่องนี ้ไม้วดัระดบัน า้ได้ถูกน าไปติดท่ีสะพานนาคฉัตรีย์ บริเวณกลางน า้ 
และสะพานหลวงโรงน า้แข็ง บริเวณปลายน า้ ดงัแสดงในภาพท่ี 8.3 และ 8.4 
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ภาพท่ี 8.3 ไม้วัดระดับน า้ที่สะพานนาคฉัตรีย์ บริเวณกลางน า้ 

 

 
ภาพท่ี 8.4 ไม้วัดระดับน า้ที่สะพานหลวงโรงน า้แข็ง บริเวณปลายน า้ 
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8.1.4 โครงการขุดลอกทางระบายน า้เพือ่บรรเทาอุทกภัย 

1) หลกัการและเหตผุล 

พืน้ท่ีชุมชนพะเนียด เช่ือมชุมชนนากรอก เขตเทศบาลเมืองหลงัสวน ส่วนท่ีอยู่ด้านใต้ของ ถ.
เขาเงิน ซึ่งเป็นพืน้ท่ีทางการเกษตร เช่น ปาล์ม มงัคดุ ลางสาด ลองกอง และกล้วย เป็นต้น และเป็นท่ีอยู่
อาศยัของชุมชน มักเกิดน า้ท่วมขังอยู่เป็นประจ า สภาพพืน้ท่ีเป็นท่ีลุ่ม เป็นจุดรองรับน า้จากพืน้ท่ีต าบล
ใกล้เคียง โดยมี ถ. เพชรเกษม และ ถ. เขาเงิน ซึ่งอยู่ด้านทิศตะวนัออก และทิศเหนือ ตามล าดบั ขวางกัน้

ทางน า้ เป็นเหตใุห้การระบายน า้เป็นไปได้ยากและล่าช้า ท าให้น า้ท่วมขงัเป็นเวลานาน 1  2 เดือน เป็น
ผลให้พืชผลทางการเกษตร บ้านท่ีอยู่อาศยั และทรัพย์สิน ได้รับความเสียหาย การจราจรไปมาไม่สะดวก 
ส่งผลกระทบตอ่สขุภาพของคนในชมุชน ดงันัน้นกัวิจยัทรัพยากรน า้ชมุชนจึงได้เสนอ โครงการขดุลอกทาง
ระบายน า้ลงคลองหลงัสวน เพ่ือลดระดบัน า้ท่ีทว่มขงั และบรรเทาความเสียหายอนัเกิดจากน า้ทว่มขงั 

2) วตัถปุระสงค์ 

- เพ่ือลดการทว่มขงัของน า้ให้น้อยลง ทัง้ความลกึ และระยะเวลา 

- เพ่ือเสริมสร้างการมีสว่นร่วมของประชาชน ในกิจกรรมการป้องกนัอทุกภยัของชมุชน 

รายละเอียดของโครงการขดุลอกฯได้ถกูน าเสนอไว้ในภาคผนวก ค.4 และภาพที่ 8.5 แสดง
ทางระบายน า้ซึง่ถกูขดุขึน้ใหม ่ส าหรับบรรเทาปัญหาน า้ทว่มขงัในพืน้ท่ีลุม่ต ่าของเทศบาลเมืองหลงัสวน 

 
ภาพท่ี 8.5 ทางระบายน า้ซึ่งถูกขุดลอกขึน้ใหม่ ส าหรับบรรเทาปัญหาน า้ท่วมขัง 

ในพืน้ท่ีลุ่มต ่าของเทศบาลเมืองหลังสวน 
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8.1.5 โครงการจัดท าป้ายเตือนภัย วดัระดับน า้ 

1) หลกัการและเหตผุล 

ด้วยสภาพพืน้ท่ีบ้านปากเลข ต าบลพะโต๊ะ  เป็นภูเขาสลับซับซ้อน เกิดอุทกภัยในฤดูฝน  
น า้ทว่มถนนเป็นชว่ง ๆ และทรัพย์สินของประชาชนได้รับความเสียหาย ดงันัน้ จึงสมควรจดัท าป้ายเตือนภยั
วัดความสูงระดบัน า้ เพ่ือให้ประชาชนในพืน้ท่ีและหมู่บ้านใกล้เคียงได้รับทราบถึงระดับน า้ในยามเกิด
อุทกภัย เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเตือนภัยให้กับประชาชน และประชาชนสามารถท าเองได้ มีราคา
ต้นทนุไมส่งูนกั เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับมือกบัอทุกภยั 

นกัวิจยัทรัพยากรน า้ชมุชน ซึ่งเป็นผู้แทนของ อบต. และชมุชนในพะโต๊ะ จึงขอเสนอโครงการ
จดัท าป้ายเตือนภยัยามเกิดอทุกภยั  เพ่ือให้ประชาชนสามารถเตรียมความพร้อม ในการรับมืออุทกภยัได้
ทนัทว่งที ลดผลกระทบจากความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สิน 

2) วตัถปุระสงค์ 

- เพ่ือเสริมสร้างการมีสว่นร่วมของประชาชนในกิจกรรมการป้องกนัอทุกภยัของชมุชน 

- เพ่ือให้ประชาชนได้เตรียมความพร้อมเพ่ือเกิดอทุกภยั 

- เพ่ือความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน 

แผนการด าเนินงานโครงการได้ถนู าเสนอในภาคผนวก ค.5 และภาพที่ 8.6 แสดงป้ายเตือน
อทุกภยั โดยเทียบเคียงกบัระดบัน า้ริมถนน ท่ีบ้านปากเลข อ. พะโต๊ะ จ. ชมุพร 

  
ภาพท่ี 8.6  ป้ายเตือนอุทกภัย โดยเทียบเคียงกับระดับน า้ริมถนน ที่บ้านปากเลข อ. พะโต๊ะ  

จ. ชุมพร 
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8.2 ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอ่ืนๆ ส าหรับบริหารจดัการอทุกภยัและภยัพิบตัิท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งคณะท่ีปรึกษาได้
ถ่ายทอดองค์ความรู้ ระหว่างการประชมุปัจฉิมนิเทศโครงการ ท่ีโรงแรมชายหาด รีสอร์ท เม่ือวนัท่ี 3 ก.ค. 
2556 ได้แก่ 

- การประยกุต์ภมูิปัญญาท้องถ่ิน ดงัได้กลา่วในรายละเอียดไว้แล้วในหัวข้อ 6.3 

- ขนาดฝนวิกฤติ ซึ่งแนะน าให้ใช้ส าหรับเฝ้าระวงัอุทกภยัทัว่ทัง้พืน้ท่ีลุ่มน า้คลองหลงัสวน เท่ากับ 
120 มม. (ดรูายละเอียดของข้อเสนอแนะนีใ้นหัวข้อ 5.2.4) คา่ฝนวิกฤตินีไ้ด้จากฝนสงูสดุของสถานีพะโต๊ะ 
และหลงัสวน ส าหรับรอบปีการเกิดซ า้เทา่กบั 2 ปี 

- เพ่ือให้ได้ขนาดฝนวิกฤตท่ีิเหมาะสมกบัท้องถ่ิน สถานีวดัน า้ฝนแบบโทรมาตร 5 สถานี ได้ถกูเสนอ
ให้เป็นสถานีตัวแทนเพิ่มเติมจากสถานีฐานเดิม (สถานีวัดน า้ฝน ท่ี อ.พะโต๊ะ และหลังสวน) คือ               
(ดรูายละเอียดในหัวข้อ 5.2.4) 

 สถานี STN0811 ส าหรับพืน้ท่ีต้นน า้ 

 สถานี STN0810 และสถานี STN0850 ส าหรับพืน้ท่ีกลางน า้ 

 สถานี STN0723 และสถานี STN0798 ส าหรับพืน้ท่ีปลายน า้ 

ข้อมูลฝนรายวันของสถานีต่างๆเหล่านีต้้องถูกเก็บรวบรวมและบันทึกอย่างน้อย 10 ปี ส าหรับ
วิเคราะห์หาฝนวิกฤตขิองแตล่ะท้องถ่ิน 

- การประยุกต์แผนท่ีแสดงพืน้ท่ีเส่ียงอทุกภยั ส าหรับปรับเปล่ียนการใช้ประโยชน์ท่ีดินในชมุชนให้
เหมาะสม 

- การเสริมศกัยภาพและบทบาทชมุชน ตามท่ีได้อธิบายไว้แล้วในหัวข้อ 7.3–7.5 ผ่าน “เครือข่าย
การจดัการภยัพิบติัโดยชมุชนลุ่มน ้าหลงัสวน” ซึง่ได้รับการจดัตัง้ขึน้ ระหวา่งการด าเนินงานโครงการฯ 
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บทที่ 9  
การประชาสัมพนัธ์โครงการ 

9.1 เวบ็ไซต์เพือ่ถ่ายทอดผลการวจิยั 

โครงการฯ ได้จดัทําเว็บเพจขึน้ เพ่ือเป็นการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ กิจกรรม ผลงานความก้าวหน้า 
และองค์ความรู้ท่ีได้รับของโครงการฯ ให้กับประชาชนผู้ อาศัยในพืน้ท่ีลุ่มนํา้คลองหลังสวน ประชาชน
ผู้ สนใจทั่วไป หน่วยงานราชการ และหน่วยงานท้องถ่ินท่ีเก่ียวข้อง นอกจากนีเ้ว็บเพจดังกล่าวยังมี
วตัถปุระสงค์ เพ่ือประยกุต์ใช้เป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารแบบ 2 ทาง ระหว่างคณะท่ีปรึกษา กบัเครือข่าย
นกัวิจยัทรัพยากรนํา้ชมุชน ประชาชนผู้ มีส่วนได้เสีย ผู้สนใจทัว่ไป และคณะนกัวิจยัจากกรมทรัพยากรนํา้ 
รวมทัง้ข้าราชการ และข้าราชการการเมือง จากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ทัง้ในระหว่างการดําเนินโครงการ 
และหลงัจากโครงการเสร็จสมบรูณ์แล้ว 

ในการจดัทําเว็บเพจนี ้คณะท่ีปรึกษาได้ตดัสินใจเลือกโปรแกรม Joomla มาใช้ในการพฒันา เพราะ 
Joomla เป็นระบบการจดัการเนือ้หา (content management system, CMS) ซึง่มีความสามารถสงูมาก
โปรแกรมหนึง่ จดุเดน่ของ Joomla มี 3 ประการคือ 

(1) ความสามารถในการจดัการเนือ้หา (content) และส่ือ (media) ได้หลายรูปแบบ  

(2) โปรแกรมเสริมมากมาย ให้เลือกได้ตามความต้องการของลกูค้า 

(3) เปิดเผยโปรแกรมต้นฉบบั (source code) ทําให้ไมมี่คา่ใช้จ่ายในการจดัหาซอฟต์แวร์มาแปล 
เพ่ือปรับ ประยกุต์ และแก้ไข ให้เหมาะสมกบัความต้องการของลกูค้าได้ 

เว็บเพจท่ีจดัทําขึน้นีส้ามารถเช่ือมต่อ ผ่านทาง http://langsuanfloods.site90.net เพ่ือให้สามารถ
เช่ือมต่อข้อมลูในเว็บเพจได้อย่างครบถ้วน โดยเฉพาะข้อมลูรูปภาพ ควรใช้ Internet Explorer และ 
Google Chrome เป็นเคร่ืองมือในการเช่ือมตอ่ แตถ้่าใช้ Mozilla Firefox จะมีปัญหาในการเช่ือมตอ่ข้อมลู
ท่ีเป็นรูปภาพ 

องค์ประกอบตา่งๆ ของเว็บเพจบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ แสดงดงัภาพที่ 9.1 
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ภาพท่ี 9.1 หน้าเว็บเพจส าหรับประชาสัมพันธ์โครงการและส่ือสาร ระหว่างคณะที่ปรึกษาและ
นักวิจัยทรัพยากรน า้ชุมชน คณะนักวิจัยจากกรมทรัพยากรน า้ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
และประชาชนผู้สนใจ 

องค์ประกอบตา่งๆ ของเว็บเพจบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ ประกอบไปด้วย 

- Main content (พืน้ท่ีกลางจอภาพของเว็บเพจ): น าเสนอภาพความรุนแรงของวิกฤติการณ์อทุกภยั
ในรอบ 60 ปี ซึง่เกิดจากลมพาย ุZITA พดัผา่นพืน้ท่ีศกึษา เม่ือวนัท่ี 25 สิงหาคม 2540 

- Main menu (พืน้ท่ีด้านซ้ายตอนบนของเว็บเพจ): ประกอบไปด้วย 4 รายการย่อยให้เลือกคือ (1) 
ภาพแสดงเหตกุารณ์อุทกภยัในพืน้ท่ีลุ่มน า้คลองหลงัสวนท่ีเคยเกิดขึน้ในอดีต เท่าท่ีเก็บรวบรวม
ได้ (2) รายละเอียดของโครงการฯ ซึ่งได้แก่ วัตถุประสงค์ พืน้ท่ีศึกษา ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
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บทบาทของนักวิจัย กิจกรรมในพืน้ท่ีศึกษา และการวิจัยแบบมีส่วนร่วมของประชาชน (3) 
ความก้าวหน้าของการด าเนินงานของโครงการฯ และ (4) Webboard เป็นท่ีแลกเปล่ียนความ
คิดเห็น เก่ียวกับการด าเนินงานของโครงการฯ ผลลัพธ์ท่ีได้ สถานการณ์ การบริหารจัดการ
อทุกภยัในพืน้ท่ีศกึษา และเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

- Login form (พืน้ท่ีด้านซ้ายตอนล่าง): ใช้ส าหรับการลงทะเบียนเป็นสมาชิกของเว็บเพจนี ้เม่ือ
ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว สมาชิกสามารถเข้าสู่ระบบ เพ่ือเสนอเนือ้หาใหม่ๆ พูดคุยหรือ
ปรึกษาหารือกับสมาชิกท่านอ่ืนๆ ในเร่ืองของโครงการฯ อุทกภัยในพืน้ท่ีลุ่มน า้คลองหลังสวน 
และเร่ืองอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง พร้อมทัง้สามารถปรับแก้เนือ้หาได้ใน webboard ตามสิทธ์ิของสมาชิกท่ี
ถกูก าหนดไว้ 

- Latest news (พืน้ท่ีด้านขวาตอนบน): ใช้ส าหรับแสดงข่าวสารล่าสดุของการด าเนินกิจกรรมของ
โครงการฯ 

- Related links (พืน้ท่ีด้านขวาตอนกลาง): จดัเตรียมเว็บไซต์ท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งในปัจจบุนัได้ใส่เว็บไซต์
ของกรมทรัพยากรน า้ไว้ ในอนาคตคณะท่ีปรึกษาจะให้ข้อมลูเว็บไซต์ ซึ่งให้ข้อมลูเก่ียวกบัสภาพ
อากาศลว่งหน้า เพ่ือประโยชน์ในการเตือนอทุกภยั 

- Who’s Online (พืน้ท่ีด้านขวาตอนลา่ง): แสดงจ านวนคน ท่ีก าลงัใช้งานเว็บเพจนีอ้ยู ่และ 

- Contact Us (พืน้ท่ีด้านลา่ง): ตดิตอ่ผู้ดแูลเว็บเพจได้ท่ี langsuanfloods@gmail.com  

เว็บเพจท่ีจัดท าขึน้ได้มีการเพิ่มเติมและแก้ไขในส่วนต่างๆ ตัง้แต่เร่ิมต้นจนถึงสิน้สุดโครงการฯ 
ทีมงานท่ีปรึกษาได้ประชาสมัพนัธ์และเชิญชวนอย่างเต็มท่ี ให้นกัวิจยัทรัพยากรน า้ชมุชน ผู้แทนหน่วยงาน
ราชการและหน่วยงานส่วนท้องถ่ินท่ีเก่ียวข้อง คณะนกัวิจยัของกรมทรัพยากรน า้ชมุชน และประชาชนผู้ มี
ส่วนได้เสีย ใช้เว็บเพจเป็นช่องทางส่ือสารหลกั ในระหว่างการด าเนินงานโครงการ และหลงัจากโครงการ
แล้วเสร็จ เชน่ ประชาสมัพนัธ์ในชว่งแนะน าโครงการของกิจกรรมปฐมนิเทศ และในโปสเตอร์ประชาสมัพันธ์
โครงการ ซึง่แจกให้กบัผู้ เข้าร่วมประชมุปฐมนิเทศ ไปติดท่ีบอร์ดประชาสมัพนัธ์ของหมู่บ้านและ อบต. เป็น
ต้น นอกจากนีค้ณะท่ีปรึกษายงัได้สนบัสนุนให้มีการใช้ประโยชน์จากเว็บเพจอย่างเต็มท่ี อาทิ การบรรจุ
ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ ส าหรับกิจกรรมการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลของนักวิจยัทรัพยากรน า้ การ
เช่ือมต่อกับเว็บเพจของกรมอุตนุิยมวิทยา เพ่ือประโยชน์ในการรับรู้ข้อมูลอากาศในพืน้ท่ีศึกษา และการ
เช่ือมต่อเข้ากับเว็บเพจของกรมทรัพยากรน า้ เพ่ือประโยชน์ในการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารการบริหาร
จดัการอทุกภยัในพืน้ท่ี เป็นต้น  

เน่ืองจากเว็บเพจเดิม (http://langsuanfloods.site90.net) ประสบปัญหาการเช่ือมต่อ จ าเป็นต้องจ่ายเงินเพ่ือดแูล
รักษาเว็บเพจ คณะท่ีปรึกษาจึงได้ย้ายเว็บเพจนี ้ไปอยู่ ท่ี https://sites.google.com/site/langsuanproject/ ซึ่งเป็นท่ี

http://langsuanfloods.site90.net/
https://sites.google.com/site/langsuanproject/


โครงการศกึษาวิจยัและพฒันาวิถีชีวิตและบทบาทของชมุชนในพืน้ที่วิกฤติอทุกภยั บทที่ 9 
กรณีศกึษาลุม่น า้ภาคใต้ การประชาสมัพนัธ์โครงการ 
 

สถาบนัวิจยัและให้ค าปรึกษาแหง่มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 223 
G:\แกไ้ขรายงายวิจัยหลงัสวน_3_15 ต.ค. 56\11.บทท่ี 9 การประชาสัมพันธ์โครงการ.doc 

สาธารณะ และค้นหาผ่าน Google ได้ง่ายกว่า องค์ประกอบของเว็บเพจนีค้ล้ายคลึงกับเว็บเพจเดิม ดงัแสดงในภาพที่ 
9.2 

อย่างไรก็ตามคณะท่ีปรึกษากลบัพบว่า ช่องทางส่ือสาร 2 ทาง แบบเว็บเพจ ไม่ได้รับความนิยมใน
กลุม่ประชากรเป้าหมายข้างต้น จ านวนผู้ เข้าใช้เว็บเพจน้อยมาก สาเหตท่ีุเป็นเชน่นีอ้าจเป็นเพราะประชากร
เป้าหมายส่วนใหญ่ขาดความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ อีกทัง้อินเทอร์เน็ตก็ยังไม่ได้มีใช้กัน
อยา่งแพร่หลายในพืน้ท่ีศกึษา  

ถึงแม้วา่จะมีความยากล าบากในการสร้างชอ่งทางส่ือสารด้วยเว็บเพจ ให้ได้รับความนิยมในพืน้ท่ีลุ่ม
น า้หลังสวน แต่ในอนาคตเม่ือพืน้ท่ีศึกษานีเ้จริญเติบโตขึน้ อุปสรรคดงักล่าวข้างต้นก็จะหมดไป เหมือน
พืน้ท่ีในเมืองหลวงและหวัเมืองใหญ่ๆทัว่ประเทศ และช่องทางส่ือสาร 2 ทาง แบบเว็บเพจ ก็จะกลายเป็น
ช่องทางส่ือสารซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลาย ด้วยเหตผุลดงักล่าว คณะท่ีปรึกษาจึงยงัคงประชาสมัพนัธ์ และ
ดแูลเว็บเพจของโครงการฯ ให้ทนัสมยัและเป็นประโยชน์ ตลอดระยะเวลาด าเนินงานของโครงการ จากนัน้
เว็บเพจของโครงการจะถกูสง่ผา่นไปยงัเทศบาลเมืองหลงัสวน เพ่ือใช้ประโยชน์ในการบริหารจดัการอทุกภยั
และภัยพิบตัิอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องต่อไป ตามข้อสรุประหว่างการจดักิจกรรมสรุปบทเรียน ณ เทศบาลเมืองหลงั
สวน (22–23 เม.ย. 2556) 

นอกเหนือจากเว็บเพจ คณะท่ีปรึกษายงัได้ทดลองสร้างเตสบุ๊ค (Facebook) ของโครงการฯ ซึ่งเป็น
ช่องทางส่ือสารท่ีใช้กนัอย่างแพร่หลาย ภายใต้ช่ือ “อุทกภยัในพืน้ท่ีลุ่มน า้หลงัสวน ลุ่มน า้ภาคใต้” ขึน้เป็น
ช่องทางส่ือสาร 2 ทาง อีกช่องทางหนึ่ง ข้อมูลรายละเอียดโครงการ ความก้าวหน้าของการด าเนินงาน
โครงการ ได้ถูกน าเสนอในเตสบุ๊คนี ้พร้อมกันนัน้ได้เชิญชวนให้คณะท่ีปรึกษา และคณะนกัวิจยัของกรม
ทรัพยากรน า้ เข้ามาเย่ียมชมและส่ือสารระหว่างกนัในเบือ้งต้น ก่อนท่ีจะขยายกลุ่มเป้าหมายไปยงันกัวิจยั
ทรัพยากรน า้ชมุชน ซึ่งมีท่ีอยู่อิเล็กทรอนิกส์และใข้อินเทอร์เน็ต ผลการทดลองพบว่า จ านวนผู้ เข้ามาเย่ียม
ชมและส่ือสารในเตสบุ๊คมากกวา่ ของเว็บเพจโครงการ อยา่งชดัเจน 

เพ่ือชดเชยความไม่พร้อมในการใช้ช่องทางการส่ือสาร 2 ทาง แบบเว็บเพจ ของประชากรเป้าหมาย
ในพืน้ท่ีลุ่มน า้คลองหลงัสวน และช่วยเสริมการท างานของนกัวิจยัทรัพยากรน า้ชุมชนอีกทางหนึ่ง  คณะท่ี
ปรึกษาจึงได้เพิ่มเติมการประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าของการด าเนินงานโครงการ โดยใช้ ส่ือ
ประชาสมัพนัธ์แบบจดหมายขา่ว ซึง่จดหมายขา่วเหล่านีไ้ด้ถกูน าไปติดประกาศท่ีบอร์ดของ อบต. และของ
หมูบ้่านตา่งๆ ในพืน้ท่ีศกึษา 



โครงการศกึษาวิจยัและพฒันาวิถีชีวิตและบทบาทของชมุชนในพืน้ที่วิกฤติอทุกภยั บทที่ 9 
กรณีศกึษาลุม่น า้ภาคใต้ การประชาสมัพนัธ์โครงการ 
 

สถาบนัวิจยัและให้ค าปรึกษาแหง่มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 224 
G:\แกไ้ขรายงายวิจัยหลงัสวน_3_15 ต.ค. 56\11.บทท่ี 9 การประชาสัมพันธ์โครงการ.doc 

 
ภาพท่ี 9.2 หน้าเว็บเพจส าหรับส่ือสารและประชาสัมพันธ์โครงการ ซึ่งเช่ือมต่อได้ที่  

 https://sites.google.com/site/langsuanproject/ 

9.2 ผลการจัดประชุมสัมมนาถ่ายทอดผลการศึกษาวิจัยบทบาทของชุมชนในการจัดการ
ปัญหาอทุกภัยอย่างมปีระสิทธิผล  

คณะท่ีปรึกษาได้จดัประชมุสมัมนาถ่ายทอดองค์ความรู้ ซึ่งได้จากการด าเนินงานวิจยัของโครงการฯ 
ณ  ห้องประชมุโรงแรมชายหาด รีสอร์ท เทศบาลปากน า้หลงัสวน อ.หลงัสวน จ.ชุมพร ในวนัพุธท่ี 3 ก.ค. 
2556 

9.2.1 วตัถุประสงค์ของการสัมมนา 

1) เพ่ือน าเสนอรูปแบบวิธีการศึกษา และผลลพัธ์ท่ีได้จากการศึกษาวิจยั ต่อสาธารณชนใน
พืน้ท่ีลุม่น า้คลองหลงัสวน 

https://sites.google.com/site/langsuanproject/
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2) เพ่ือนําเสนอกิจกรรมของเครือข่ายจดัการภยัพิบตัิโดยชมุชนลุม่นํา้หลงัสวน ซึง่ได้ถกูจดัตัง้
และพฒันาขึน้ จากผลการดําเนินงานของโครงการฯ 

3) เพ่ือรับฟังข้อเสนอแนะและความเห็นตา่งๆ จากผู้ เข้าร่วมสมัมนา อนัจะทําให้ได้มมุมองซึง่  
ครบถ้วนและรอบด้านมากยิ่งขึน้  

9.2.2 ผู้เข้าร่วมสัมมนา   จํานวนทัง้สิน้ 101 คน ประกอบด้วย 

- ผู้แทนจากกรมทรัพยากรนํา้ สํานกัทรัพยากรนํา้ภาค 10 คน
- สว่นประสานและบริหารจดัการลุม่นํา้ภาคใต้ฝ่ังตะวนัออก 6 คน
- ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน และองค์กรพฒันา

เอกชน เขตลุม่นํา้คลองหลงัสวน 
33 คน

- ผู้แทนคณะกรรมการลุม่นํา้คลองหลงัสวน 1 คน
- กํานนั ผู้ใหญ่บ้าน เขตลุม่นํา้คลองหลงัสวน 14 คน
- นกัวจิยัทรัพยากรนํา้ชมุชน และสมาชิกเครือขา่ยการจดัการภยัพิบตัโิดยชมุชน 41 คน
- คณะท่ีปรึกษา 6 คน
(ดรูายช่ือผู้ เข้าสมัมนาในภาคผนวก ง) 

9.2.3 เนือ้หา/วธีิการ 
1) นําเสนอวตัถปุระสงค์ รูปแบบกระบวนการและวิธีการศกึษา และถ่ายทอดองค์ความรู้ท่ีได้

จากการศกึษาวิจยั 

2) นําเสนอท่ีมา และแผนงานประจําปีของเครือขา่ยจดัการภยัพิบตัโิดยชมุชนลุม่นํา้หลงัสวน  

3) อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเก่ียวกับผลการศึกษา และบทเรียนท่ีได้จากการ
ศกึษาวิจยั 

9.2.4 ผลการสัมมนาถ่ายทอดองค์ความรู้ 
รศ. ดร. ชวลิต ชาลีรักษ์ตระกูล ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการสัมมนา และรายงานผล

การศกึษาตามหวัข้อต่างๆคือ  วตัถปุระสงค์ของการวิจยั  แนวทางการศกึษาโดย PAR และผลท่ีได้รับจาก
การศกึษาวิจยั โดยมีรายละเอียดของผลการดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้

1) วตัถปุระสงค์ของการวิจยั 

- ศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์อุทกภยั สาเหตแุละแนวทางแก้ไขในอดีตถึงปัจจุบนั 
สําหรับเป็นประสบการณ์ในอนาคต ของพืน้ท่ีศกึษาบริเวณต้นนํา้ กลางนํา้ และปลายนํา้  
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- ศึกษาวิเคราะห์การปรับตัวและการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของประชาชน ในระดับ
ครัวเรือนและชุมชน ซึ่งแสดงถึงวิวฒันาการของการปรับตวัจากอดีตถึงปัจจุบนั ท าให้สามารถอยู่ร่วมกับ
ปัญหาอทุกภยัได้  

- จดัท ามาตรการและแนวทางการจดัการอทุกภยั ส าหรับเตรียมความพร้อมในการรับมือ
กับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และบูรณาการแผนงานดงักล่าวในระดบัลุ่มน า้ พร้อมทัง้รวบรวม
ระบบเตือนภยัน า้ทว่มของภาคประชาชน และเครือขา่ยการเตือนภยั 

- เสนอรูปแบบและกลไกการด าเนินงานของเครือข่ายภาคประชาชน ส าหรับจัดการ
ปัญหาอุทกภัยอย่างมีประสิทธิผล โดยมีนักวิจัยทรัพยากรน า้ชุมชนท่ีคัดเลือก เป็นกลไกหลักในการ
ขบัเคล่ือน  

2) PAR เป็นกระบวนการศกึษาท่ีมุ่งเน้นให้ประชาชนในพืน้ท่ี ซึ่งได้รับการคดัเลือกเข้ามาเป็น
นกัวิจยัทรัพยากรน า้ชมุชน ได้รับการพฒันาศกัยภาพ เพ่ือขบัเคล่ือนกิจกรรมการจดัการอทุกภยัของชมุชน 
ได้แก่ การจดัท าฐานข้อมลูชมุชน การวิเคราะห์สถานการณ์และจดัท าแผนงาน ทดลองด าเนินการโครงการ
น าร่องเพ่ือบรรเทาอทุกภยั และร่วมกนัสรุปบทเรียน (ดภูาพท่ี 9.3) 

 

ภาพท่ี 9.3 แผนภูมิแสดงขัน้ตอนการด าเนินงาน PAR ซึ่งประยุกต์ใช้ในโครงการฯ 
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3) ผลการศกึษาวิจยั 

3.1) การเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตและการปรับตวั  

พืน้ท่ีลุ่มน า้คลองหลังสวนได้เกิดเหตุการณ์ส าคญั ซึ่งส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของ
ประชาชน และสภาพปัญหาอทุกภยั ดงันี ้

(1) การคมนาคม 

เหตกุารณ์ส าคญัได้แก่ การสร้างถนนเพชรเกษม ปี 2493 และถนนราชกรูด  หลงั
สวน ปี 2506 ถนนทัง้ 2 เส้นทางนี ้ท าให้ประชาชนเปล่ียนจากการใช้เรือและเดินเท้า เป็นการใช้รถยนต์ใน
การเดินทาง เพราะสะดวกและรวดเร็ว อย่างไรก็ตามการสร้างถนนดังกล่าวส่งผลกระทบทางลบตอ่สภาพ
ปัญหาอุทกภัย เพราะถนนขวางทางน า้หลาก และขนาดช่องระบายน า้เล็กเกินไป ท าให้ระบายน า้ไม่ทัน  
ทางสญัจรถกูตดัขาด และน า้ทว่มขงันานขึน้ เพ่ือลดผลกระทบจากป้ญหาอทุกภยัซึ่งรุนแรงขึน้ ประชาชนจึง
ปรับตวั โดยขนของและอพยพขึน้ท่ีสงู เฝ้าระวงัอทุกภยัด้วยประสบการณ์ของครัวเรือน แนวปฏิบตัิท่ีดี และ
ข้อมลูน า้ฝนและน า้ทา่ จดัเตรียมเรือ และกกัตนุอาหาร 

(2) อาชีพ  

ชาวประมง ซึ่งส่วนใหญ่อาศยัอยู่ อ.หลงัสวน ได้เปล่ียนวิถีชีวิตการหาปลาจากการ
ประยุกต์ภูมิปัญญาดัง้เดิม เช่น การสังเกตน า้ และต้า เป็นต้น มาเป็นการใช้เคร่ืองมือโซน่าร์หาฝูงปลา 
ในชว่ง 30-50 ปีท่ีผา่นมา ท าให้แหล่งปลาบริเวณใกล้เคียงหมดไป ต้องเดินเรือไปหาปลาไกลขึน้ การก่อตัง้
สมาคมประมงจงึสง่ผลให้ชาวประมงได้รับการคุ้มครองมากขึน้ 

เหตกุารณ์ส าคญัเหตกุารณ์หนึ่ง ซึ่งส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงอาชีพของประชาชน
คือ การหมดสมัปทานเหมืองแร่ บริเวณ อ.พะโต๊ะ ซึ่งเป็นเขตต้นน า้ ในช่วงปี 2530 หลงัจากหมดสมัปทาน
เหมืองแร่ คนงานท่ีท าเหมืองแร่ได้บกุรุกและแผ้วถางป่าต้นน า้ ส าหรับปลกูไร่กาแต และสวนยาง และไม้ผล 
(เงาะ มงัคดุ และลองกอง)  

วิกฤติมหาอุทกภัยซีต้า ปี 2540 ก็เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่ง  ซึ่ งท า ให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงอาชีพของประชาชนในพืน้ท่ีลุ่มน า้คลองหลงัสวน กล่าวคือ อทุกภยัซีต้าพดัพาตะกอนมาทบั
ถมนาเป็นจ านวนมาก ท าให้ชาวนาจ านวนมากได้เปล่ียนอาชีพไปเป็นชาวสวนปาล์ม ประกอบกบัในระยะ
หลงั รัฐบาลสว่นใหญ่มกัมีนโยบายสนบัสนนุให้ปลกูปาล์มน า้มนั และราคาปาล์มน า้มนัในตลาดโลกสงูขึน้
มากในปี 2554 ท าให้ชาวนาได้เปล่ียนไปเป็นชาวสวนปาล์มมากยิ่งขึน้ 

การท่ีประชาชนเปล่ียนอาชีพจากคนงานเหมืองแร่ และชาวนา มาเป็นชาวสวน ซึ่ง
ปลกูพืชเชิงเด่ียวด้วยเทคโนโลยีการเกษตรสมยัใหม่มากขึน้ดงักล่าว ท าให้สภาพปัญหาอทุกภยัวิกฤติมาก
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ขึน้ เน่ืองจากน า้ไหลหลากเร็ว เกิดอุทกภัยอย่างฉับพลนั ปัญหาการกัดเซาะ ดินโคลนถล่ม และภัยแล้ง
รุนแรง ประชาชนได้ปรับตวัเพ่ือรับมือกบัอุทกภยั โดยสร้างฝายชะลอน า้ ปลูกไผ่และหญ้าแฝก ปลูกป่าใน
สวนยาง และเฝ้าระวงัโดยใช้ข้อมลูน า้ฝนและน า้ทา่มากขึน้ 

(3) ศกัยภาพในการรับมืออทุกภยั 

การก่อตัง้ อบต. ในเขตลุ่มน า้คลองหลังสวน ระหว่างปี 2539  2540 ท าให้
ศกัยภาพของประชาชนในการรับมืออทุกภยัดีขึน้ เพราะได้รับความช่วยเหลือจากทางราชการมากขึน้ และ
ประชาชนได้รับการเสริมศกัยภาพ ให้ชว่ยเหลือตวัเองและชว่ยเหลือกนัเองได้มากขึน้  

3.2) สถานการณ์อทุกภยัและสาเหต ุ 

ปัญหาอุทกภัยในลุ่มน า้หลงัสวนวิกฤติรุนแรงท่ีสุดแห่งหนึ่งในภาคใต้  ในปี  2540 
ลุ่มน า้คลองหลงัสวนได้ประสบกบัมหาอุทกภยัซีต้า ท าให้เกิดระดบัน า้ท่วมสงูสุดในรอบ 60 ปี ทัว่ทัง้พืน้ท่ี 

ในระยะหลงั ปัญหาอทุกภยัเกิดบอ่ยขึน้ขึน้แทบทกุปี (2551, 25532555) ลกัษณะของปัญหาอุทกภยัและ
ภัยพิบตัิท่ีเก่ียวข้องขึน้อยู่กับพืน้ท่ีว่า อยู่ส่วนใดของพืน้ท่ีลุ่มน า้ ถ้าเป็นพืน้ท่ีบริเวณต้นน า้ ปัญหาพืน้ฐาน
สว่นใหญ่เป็นปัญหาการกดัเซาะ และทางสญัจรขาด เน่ืองจากน า้ไหลหลากอย่างรวดเร็ว พืน้ท่ีกลางน า้มกั
เกิดปัญหาการกดัเซาะ เหมือนกบัพืน้ท่ีต้นน า้ แตมี่ปัญหาดินถล่มร่วมด้วย ส่วนพืน้ท่ีปลายน า้ ปัญหาส่วน
ใหญ่มกัเป็นปัญหาน า้ทว่มขงั เพราะมีการกีดขวางทางน า้หลากมาก  

สาเหตขุองอทุกภยัในลุม่น า้คลองหลงัสวนเกิดจาก 

- อิทธิพลของลมมรสมุ 

- สภาพการเปล่ียนแปลงและแปรปรวนของภมูิอากาศ 

- การบกุรุกพืน้ท่ีป่า เพ่ือปลกูพืชเชิงเด่ียว ด้วยเทคโนโลยีการเกษตรสมยัใหม ่

- การเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินจากการเกษตร  เป็นท่ีอยู่อาศัยและ
อตุสาหกรรม 

- การบกุรุกล าน า้ และพิน้ท่ีชุม่น า้ และการก่อสร้างสิ่งกีดขวางทางน า้หลาก 

3.3) แนวทางแก้ไขปัญหาอทุกภยั 

(1) โครงการน าร่อง 

โครงการน าร่องเป็นแนวทางพืน้ฐานท่ีส าคญั ซึ่งได้รับการยอมรับและทดลองปฏิบตัิ
โดยนักวิจัยทรัพยากรน า้ชุมชน ส าหรับแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพืน้ท่ีลุ่มน า้คลองหลังสวน แนวทางของ
โครงการน าร่องประกอบไปด้วย 
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- โครงการจดัท าแพด้วยทอ่ PVC เพ่ือการสญัจรขณะประสบอทุกภยั 

- โครงการปลกูไผเ่พ่ือชะลอความแรงของน า้ (ต. บ้านควน) 

- โครงการเสริมประสิทธิภาพการเตือนภยั 

- โครงการขดุลอกทางระบายน า้เพ่ือบรรเทาอทุกภยั  

- โครงการจดัท าป้ายเตือนภยั วดัระดบัน า้ 

(2) ภมูิปัญญาท้องถ่ิน 

ภมูิปัญญาท้องถ่ินเป็นองค์ความรู้ ซึ่งได้รับการพิสจูน์ว่า สามารถใช้เป็นแนวทางใน
การบริหารจัดการอุทกภัย ภูมิปัญญาในแต่ละพืน้ท่ี (ต้นน า้ กลางน า้ และปลายน า้) แตกต่างกัน ตาม
ลกัษณะของสภาพปัญหาดงันี ้  

 พืน้ท่ีต้นน า้ 

- ฝายต้นน า้เพ่ือชะลอน า้และอนรัุกษ์ดนิ 

- การปลกูหญ้าแฝกส าหรับป้องกนัการกดัเซาะตลิ่ง 

- การปลกูต้นไม้ในสวนยางพารา 

 พืน้ท่ีกลางน า้ 

- เครือข่ายเตือนธรณีพิบตัภิยั ต. ปังหวาน 

 พืน้ท่ีปลายน า้ 

- ภมูิปัญญาการสร้างบ้านลอยน า้ 

- การปลกูไผเ่พ่ือชะลอความแรงของน า้ อบต. บ้านควน 

- ศนูย์เตือนภยัพิบตัเิทศบาลเมืองหลงัสวน 

(3) ข้อเสนอแนะในการเฝ้าระวงัและเตือนอทุกภยั 

- คา่วิกฤติของฝนสูงสดุรายวนั ซึ่งควรใช้ในการเฝ้าระวงัและเตือนอุทกภยัทัว่
ทัง้พืน้ท่ีลุม่น า้คลองหลงัสวน เทา่กบั 120 มม. 

- สถานีวัดน า้ฝนแบบโทรมาตรจ านวน 5 สถานี (STN0811, STN0810, 
STN0850, STN0723, STN0798) ควรต้องถกูเลือก ให้เป็นสถานีตวัแทนเพิ่มเตมิ 
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- ข้อมลูฝนรายวนัของสถานีตวัแทนเพิ่มเตมิควรต้องถกูเก็บรวบรวมและบนัทึก
อยา่งน้อย 10 ปี ก่อนท่ีจะน ามาใช้หาฝนวิกฤตสิ าหรับแตล่ะท้องถ่ิน 

(4) ข้อเสนอแนะในการจดัท าฐานข้อมลู 

- จดัท าแผนท่ีแสดงเครือขา่ยแจ้งเหตเุตือนอทุกภยั  

- จดัท าแผนท่ีเดนิดนิ 

(5) ข้อเสนอแนะในการประยกุต์แผนท่ีแสดงพืน้ท่ีเส่ียงอทุกภยั ซึง่ได้จากโครงการฯ 
ส าหรับการวางแผนการใช้ประโยชน์ท่ีดนิของชมุชน 

(6) ข้อเสนอแนะในการเสริมบทบาทชมุชนผา่นเครือขา่ย 

เครือข่ายเป็นความร่วมมือกัน ระหว่างชุมชน-ท้องถ่ินทัว่ทัง้ลุ่มน า้ แต่ละกลุ่ม
ในเครือข่ายมีอิสระต่อกัน แต่มีเป้าหมายและความต้องการร่วมกัน มีผู้ประสานเครือข่าย และมีกิจกรรม
ระหวา่งสมาชิกร่วมกนับอ่ยๆ มีการจดัหาทรัพยากรส าหรับขบัเคล่ือนกิจกรรมของเครือขา่ย  

 การจดัการเครือข่าย  

ระดบัท้องถ่ิน  

- ชมุชน/หมู่บ้านควรรวมตวักนัจดัการเชิงเครือข่าย ส าหรับบริหารจดัการ
อทุกภยั 

- ท้องถ่ิน (อบต/เทศบาล/อบจ) ควรท าหน้าท่ีเป็นผู้ประสานเครือขา่ย 

- ควรมีอาสาสมคัร/ผู้ รับผิดชอบเตือนภยัในชมุชนเป็นผู้ประสานงาน 

- ศนูย์ประสานเครือขา่ยควรมีฐานข้อมลู ในรูปแบบของแผนท่ีเดินดิน แผน
ท่ีเครือขา่ย ส าหรับชว่ยเหลือประชาชน 

- ระดบัลุม่น า้ 

- ชมุชน/ท้องถ่ินควรรวมตวักนัจดัการเชิงเครือขา่ยระดบัลุม่น า้ 

- ควรมีกิจกรรมระหวา่งสมาชิกร่วมกนับอ่ยๆ  

 การสนบัสนนุเครือขา่ย 

บทบาทของท้องถ่ิน 

- เป็นผู้ประสานเครือขา่ยในท้องถ่ิน 
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- บรูณาการแผนงานโครงการของเครือขา่ยเข้ากบัแผนงานของท้องถ่ิน 

- สนบัสนนุการด าเนินกิจกรรมของเครือขา่ย  

- เข้าร่วมกิจกรรมของเครือขา่ยอยา่งสม ่าเสมอ  

- บทบาทของชมุชน 

- ร่วมเป็นสมาชิก และร่วมกิจกรรมของเครือข่าย 

- จดัท าข้อมลูชมุชนเพ่ือการช่วยเหลือเม่ือเกิดอทุกภยั 

- ก าหนดผู้ รับผิดชอบ /อาสาสมคัรในชมุชนเพ่ือท าหน้าท่ีประสานงาน 

- สนบัสนนุการด าเนินกิจกรรมของเครือขา่ย 

9.2.5 ผลการน าเสนอกจิกรรมของเครือข่ายฯ ซ่ึงเป็นผลลพัธ์จาก PAR 

นายสมชาย  ส าเภาอินทร์  ประธานเครือข่ายการจดัการภยัพิบตัิฯ และนายสทุธิพนัธ์ สวุรรณ
บณัฑิต เลขานกุารเครือขา่ยฯได้ร่วมกนัน าเสนอความเป็นมาและแผนการท างานของเครือขา่ยฯ ดงันี ้

1) ความเป็นมาของเครือขา่ย  

นายสทุธิพนัธ์ สวุรรณบณัฑิต เลขานกุารเครือขา่ยฯ ได้กลา่วถึงความเป็นมาของเครือข่ายฯว่า 
เป็นผลจากการด าเนินกิจกรรมร่วมกนัของนกัวิจยัทรัพยากรน า้ชมุชนและคณะผู้แทนจากกรมทรัพยากรน า้
และคณะท่ีปรึกษา ท่ีพบว่าปัญหาการจดัการอุทกภยัของชมุชนยงัเกิดปัญหาทัง้ความรู้ความเข้าใจในการ
เฝ้าระวงั ขาดข้อมูลเพ่ือการช่วยเหลือ  รวมทัง้ขาดการประสานงานเพ่ือการช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ ทัง้
ระดบัชมุชน และระดบัลุม่น า้ ท าให้เม่ือเกิดอทุกภยัการชว่ยเหลือไมต่รงจดุ และไมค่รอบคลมุ 

แนวทางการแก้ไขทางหนึ่งคือความร่วมมือท างานเชิงเครือข่าย เพราะเครือข่ายเป็นความ
ร่วมมือเพ่ือช่วยเหลือกนัเองตลอดทัง้ลุ่มน า้ เป็นระบบสมคัรใจ มีอิสระตอ่กนั แตมี่เป้าหมายความต้องการ
ร่วมกัน ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ ก็เข้ามาช่วยกัน สามารถแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มสมาชิกได้ เป็นการ
พฒันาศกัยภาพของชมุชนในการจดัการอทุกภยั 

คณะนกัวิจยัทรัพยากรน า้ชมุชนจึงได้มีมติเห็นชอบ ให้นายสมชาย ส าเภาอินทร์ จากเทศบาล
เมืองหลงัสวนเป็นประธานเครือข่าย และนายสทุธิพนัธ์ สวุรรณบณัฑิต จาก ต.ท่ามะพลา เป็นเลขานกุาร
คณะกรรมการเครือข่ายฯ เป็นการชัว่คราว เม่ือ 20 มี.ค. 2556 ต่อมาเม่ือ 30 เม.ย. 2556  ได้มีการเลือก
คณะกรรมการเครือขา่ย 15 คน รวมทัง้ร่วมกนัพิจารณาร่างประกาศคณะกรรมการเครือข่ายการจดัการภยั
พิบตัิโดยชมุชนลุ่มน า้หลงัสวน เร่ืองแนวทางการบริหารจดัการเครือข่ายพ.ศ.2556 เพ่ือใช้เป็นแนวทางการ
บริหารจดัการของเครือขา่ยตอ่ไป 
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2) แผนการท างานของเครือข่าย  คณะกรรมการเครือข่ายฯได้ประชุมร่วมกันเม่ือ 14 มิ.ย.  
2556  ได้จดัแบ่งหน้าท่ีการท างานของกรรมการเครือข่าย และก าหนดแผนการท างานทัง้ช่วงก่อนเกิดภัย
พิบตั ิ ชว่งการเฝ้าระวงั/เตอืนภยั ช่วงเกิดภยัพิบตัิ  และช่วงตืน้ตู เยียวยา รวมทัง้แผนการหาทนุเพ่ือด าเนิน
กิจกรรมของเครือข่าย  โดยการตัง้กองทุนเพ่ือขอรับบริจาค กิจกรรมการทอดผ้าป่า การขอรับสนับสนุน
งบประมาณจากภาครัฐและเอกชน 

3) ข้อคิดเห็นจากประธานเครือข่ายฯ นายสมชาย ส าเภาอินทร์ ประธานเครือข่ายฯ ได้ให้
ข้อคดิเห็นเก่ียวกบัแนวทางการจดัการอทุกภยัของลุม่น า้คลองหลงัสวน ดงันี ้

จุดแจ้งเตือนภัยท่ีมีเคร่ืองโทรมาตรเก็บข้อมูลวดัระดบัน า้ อยู่ท่ีพะโต๊ะ 1 แห่ง และท่ีสะพาน
บ้านด่าน 1 แห่ง พบว่า ระดบัของ อ.พะโต๊ะ อยู่สูงกว่า อ.หลังสวน ประมาณ 42 ม.รทก. ส่วนเทศบาล
ต าบลปากน า้ และเทศบาลเมืองหลงัสวน ระดบัพืน้สงูกว่าระดบัน า้ทะเล 7 ม. ดงันัน้ ถ้าหากระดบัน า้ท่ี อ.
พะโต๊ะ อ่านได้ 45 เมตรเม่ือไร  อ.หลงัสวนจะเดือดร้อนทนัที ปัญหาท่ีพบขณะนีคื้อ จดุวดัระดบัน า้อยู่ห่าง
กนัถึง 60 กม. นอกจากนีร้ะหว่างทางยงัมีคลองสาขาอีกมากมาย  ดงันัน้ เม่ือฝนตกท่ี อ.พะโต๊ะมาก น า้จะ
ไหลลงมารวมท่ี ปากน า้หลงัสวน ในระยะหลงัการพยากรณ์ของเทศบาลมีความแม่นย ามากขึน้ แต่หลัก
วิชาการต่างๆก็รู้กันอยู่ท่ีเทศบาลเท่านัน้ ยังไม่ได้เผยแพร่ไปยังท้องถ่ินอ่ืนๆ ภายหลังจากมีการจัดตัง้
เครือข่ายฯ องค์ความรู้ในการพยากรณ์เหล่านีจ้ะได้ถูกเผยแพร่ไปยังท้องถ่ินต่างๆ โดยผ่านนักวิจัย
ทรัพยากรน า้ชมุชน นอกจากนีเ้ครือขา่ยยงัได้จดัท า Facebook ส าหรับส่ือสารกนั เทศบาลเมืองหลงัสวนจะ
น าเอาข้อมูลระดับน า้ฝนใส่ไว้ให้ทุกคนรับทราบ หากมีแนวโน้มจะเกิดภัย จะประสานแจ้งข่าวไปยัง
เครือขา่ยนกัวิจยัทรัพยากรน า้ชมุชนทางโทรศพัท์ และแจ้งผา่นเครือขา่ยวิทย ุเคร่ืองด า เคร่ืองแดง (ช่อง 40) 
การสร้างครือข่ายการส่ือสารเพ่ือเตือนภัยขัน้ต่อไปนัน้จะตัง้วิทยุชุมชน ส าหรับแจ้งเตือนภัยของลุ่มน า้  
นอกจากนี ้ความต้องการเคร่ืองมือเคร่ืองใช้อ่ืนๆ จะถูกผนวกเข้ากับแผนงบประมาณของเทศบาล ซึ่งจะ
น ามาใช้ในกิจกรรมของเครือขา่ยตอ่ไป 

ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา คณาจารย์จากมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ได้มีมุมมองท่ีลึกซึง้ เห็น
ว่าลุ่มน า้คลองหลงัสวนมีทนุทางสงัคมอยู่มาก ทัง้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน เข้าใจธรรมชาติของมวลชน สิ่งท่ีเป็น
จุดอ่อนคือ การบูรณาการการท างานร่วมกัน เพ่ือให้เกิดพลังสร้างสรรค์ท่ีมากขึน้ กิจกรรมการวิจัยนี ้ 
สามารถเช่ือมประสานกลุ่มพลังมวลชนได้  ดงันัน้ถ้าเกิดภัยพิบตัิในอนาคต กลุ่มพลังมวลชนต่างๆ เช่น  
อป.พร. ก านนั ผู้ ใหญ่บ้าน และสมาชิกเครือข่ายฯ จะได้ร่วมกนัท างานอย่างเข้มแข็งมากขึน้ ขอให้สมาชิก
เครือขา่ยเข้าไปดขู้อมลูบอ่ยๆ และโทรมาคยุกนับ้าง สดุท้ายขอขอบคณุทกุภาคส่วนท่ีให้ความร่วมมือด้วยดี
ตลอดมา 
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9.2.6 อภิปรายแลกเปลีย่นความคิดเห็น  

ผู้ เข้าร่วมสมัมนาไมมี่ข้ออภิปราย หรือข้อเสนอแนะอ่ืน คณะท่ีปรึกษาจึงได้ปิดเวทีการน าเสนอ  
และเข้าสู่กระบวนการมอบโล่ และวุฒิบตัรให้กับนกัวิจยัทรัพยากรน า้ชุมชน และผู้สนบัสนุนกิจกรรมของ
โครงการวิจยัฯ ตอ่ไป 

9.3 สรุปผลการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ผ่านช่องทางต่างๆ 

9.3.1 แนวคิดการด าเนินงาน 

การด าเนินการประชาสมัพนัธ์ยึดหลกัการส่งเสริมให้ประชาชนในพืน้ท่ี  เข้ามามีส่วนร่วมใน
การด าเนินการศึกษาเป็นระยะทุกขัน้ตอน เป็นการบูรณาการการประชาสมัพนัธ์เข้ากับ PAR ทัง้นีเ้พ่ือให้
ข่าวสาร (to inform) กับประชาชนในพืน้ท่ี ซึ่งจะได้รับผลกระทบจากโครงการฯ ได้มีโอกาสรับทราบ
ข้อเท็จจริง สร้างความเข้าใจท่ีดี และให้ประชาชนมีโอกาสให้ข้อเสนอแนะ และเลือกแนวทางท่ีเหมาะสม 
เพ่ือให้การด าเนินการของโครงการฯ เกิดประโยชน์กับชุมชน และสงัคมโดยส่วนรวมอย่างแท้จริง รวมทัง้
เป็นการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดี (to build image) ให้กบักรมทรัพยากรน า้ ซึ่งเป็นหน่วยงานเจ้าของโครงการฯ 
ด้วย 

เพ่ือให้บรรลุถึงวตัถุประสงค์ของการประชาสมัพนัธ์ดงักล่าว คณะท่ีปรึกษาจึงได้ก าหนดกล
ยทุธ์ดงันี ้

1) ประชาสมัพนัธ์เชิงรุก ซึ่งน าข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการด าเนินการตามโครงการฯ ให้กับ
กลุม่เป้าหมายถึงท่ีบ้าน หรือท่ีท างาน 

2) ประชาสมัพนัธ์แบบส่ือสาร 2 ทาง (2-way communication) เอือ้ให้กลุ่มเป้าหมายได้มี
โอกาสซกัถาม แสดงความคดิเห็น ให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกบัการด าเนินการตามโครงการฯ ด้วย 

3) ประชาสัมพันธ์ด้วยส่ือหลายรูปแบบ และด าเนินการไปพร้อมกัน เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมาย
ได้รับทราบข้อมลูขา่วสารอยา่งพอเพียง ท่ีจะแสดงความคดิเห็นได้อยา่งสอดคล้องกบัความเป็นจริง   

4) ประชาสมัพนัธ์เชิงเครือข่าย โดยให้ประชาชนและหน่วยงานในท้องถ่ิน เข้ามามีส่วนร่วม
เป็นผู้ให้ขา่วสารในการประชาสมัพนัธ์ด้วย 

9.3.2 วตัถุประสงค์การประชาสัมพนัธ์    

เพ่ือเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารการด าเนินงาน และแนวทางการด าเนินการตามโครงการวิจยัฯ ให้
ประชาชน และสาธารณชนได้รับทราบ 
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9.3.3 ส่ือและวธีิการทีใ่ช้ประชาสัมพนัธ์ 

1) จดัท าเว็บเพจและเตสบุ๊คของโครงการฯ เพ่ือเป็นเวทีแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร ระหว่าง
นกัวิจยักบัผู้ เก่ียวข้องในพืน้ท่ี 

2) จัดท าโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ จ านวน  100  แผ่น  เพ่ือกระจายไปยังกลุ่มนักวิจัย
ทรัพยากรน า้ชมุชน และประชาชนในพืน้ท่ี 

3) จดัท าโปสเตอร์ นิทรรศการ ส าหรับน าเสนอในเวทีสมัมนาปฐมนิเทศโครงการ 

4) เผยแพร่แผน่ขา่วประชาสมัพนัธ์ความเคล่ือนไหวของโครงการฯ สู่กลุ่มนกัวิจยัทรัพยากรน า้
ชมุชน และประชาชน 

5) ประชาสมัพนัธ์ผ่านกิจกรรมของ PAR ซึ่งได้แก่ การสมัมนา การประชมุกลุ่ม และกิจกรรม
ภาคสนาม โดยมีรายละเอียดการด าเนินการ ดงัท่ีได้แสดงไว้ในตารางท่ี 3.1 

9.3.4 การประเมินผลการด าเนินงาน 

การประเมินผลการด าเนินการประชาสัมพันธ์ได้ใช้วิธีการประเมินความคิดเห็น จากผู้ ท่ี
เก่ียวข้องกับ PAR ซึ่งเข้ามาร่วมกิจกรรมการสมัมนาการประชุมเครือข่าย และสรุปบทเรียน (30 เม.ย. 
2556) หลงัจากท่ีได้รับประสบการณ์จาก PAR แล้วประมาณ 8 เดือน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินผลครัง้นี ้
ได้แก่แบบสอบถาม ประกอบด้วยค าถามจ านวน 8 ข้อ (ดตูารางท่ี 9.1) จ านวนตวัอย่างซึ่งส่งแบบสอบถาม
กลบัมาทัง้สิน้ 32 ตวัอย่าง (18 ตวัอย่าง จากนกัวิจยัทรัพยากรน า้ชุมชน และ 14 ตวัอย่าง จากผู้ เข้าร่วม
ประชุม) ข้อสรุปของตวัอย่างทัง้หมด ในประเด็นการเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษา การรับรู้ข่าวสาร และส่ือ
ประชาสมัพนัธ์ อธิบายพอสงัเขปได้ดงันี ้(ดตูารางท่ี 9.2 และ 9.3)   

1) การเข้าร่วมกิจกรรมการศกึษา  

ผลการแจกแจงกลุ่มตัวอย่างพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ (ร้อยละ 59.4 ของผู้ เข้าร่วม
ประชมุ) ได้เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการฯ มากกว่า 2 ครัง้ และเม่ือพิจารณาจ าแนกตามประเภทของกลุ่ม
ตวัอย่างพบว่า ผู้ ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 2 ครัง้ ดงักล่าว เป็นนกัวิจยัทรัพยากรน า้ชุมชนเกือบทัง้หมด
(ร้อยละ 94.5 ของผู้ เข้าร่วมประชมุ) 

2) การรับรู้ขา่วสารของกลุม่ตวัอยา่ง 

ผลการแจกแจงกลุ่มตัวอย่างพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ (ร้อยละ 59.3 ของผู้ เข้าร่วม
ประชมุ) ได้รับรู้ข่าวสารของโครงการฯ ในระดบัคอ่นข้างมากถึงมาก มีสดัส่วนมากท่ีสดุ (ร้อยละ 40.6 และ
ร้อยละ18.7 ของผู้ เข้าร่วมประชมุ ตามล าดบั) เม่ือจ าแนกตามประเภทของกลุ่มตวัอย่างแล้วพบว่า ผู้ ท่ีเป็น
นกัวิจยัทรัพยากรน า้ชมุชนรับรู้ข่าวสาร ในระดบัคอ่นข้างมากถึงมาก ถึงร้อยละ 66.6 ของผู้ เข้าร่วมประชมุ 
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ส่วนผู้ซึ่งไม่ได้เป็นนกัวิจยัทรัพยากรน า้ชุมชนรับรู้ข่าวสาร ในระดบัค่อนข้างมากถึงมาก ประมาณร้อยละ 
50.0 ของผู้ เข้าร่วมประชมุ ผลลพัธ์ท่ีได้สรุปได้ว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่รับรู้ข่าวสารของโครงการในระดบั
ค่อนข้างมากถึงมาก โดยนักวิจัยทรัพยากรน า้ชุมชนได้รับรู้ข่าวสารของโครงการฯ มากกว่าผู้ ไม่ได้เป็น
นกัวิจยัทรัพยากรน า้ชมุชนเล็กน้อย 

ผลประเมินการรับรู้ขา่วสารโครงการฯของคนในชมุชนแสดงให้เห็นวา่ คนในชมุชนรับรู้ข่าวสาร
ในระดบัปานกลางมีสดัส่วนมากท่ีสดุ (ร้อยละ56.2 ของผู้ เข้าร่วมประชมุ) เม่ือพิจารณาถึงการช่วยเผยแพร่
ข่าวสารให้คนในชุมชนปรากฎว่า กลุ่มตัวอย่างได้ช่วยเผยแพร่ข่าวสารให้คนในชุมชน ได้รับรู้ข่าวสาร
เก่ียวกบัการด าเนินการของโครงการฯ ในระดบัมาก (กลุม่ตวัอยา่ง1 คน ชว่ยเผยแพร่ข่าวสารให้คนในชมุชน 
มากกว่า 40 คน) มีสดัส่วนมากท่ีสุด (ร้อยละ 43.8 ของผู้ เข้าร่วมประชุม) ในจ านวนนีพ้บว่า เป็นนกัวิจัย
ทรัพยากรน า้ชุมชน ถึงร้อยละ 66.7 ของผู้ เข้าร่วมประชุม แสดงให้เห็นว่า นกัวิจยัทรัพยากรน า้ชมุชนส่วน
ใหญ่ท าหน้าท่ีเป็นส่ือบคุคล เผยแพร่ขา่วสารของโครงการฯ ให้คนในชมุชนได้รับทราบ อยา่งมีประสิทธิภาพ 

3) ส่ือประชาสมัพนัธ์ 

ผลประเมินประสิทธิภาพของส่ือประชาสมัพันธ์พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ได้รับข่าวสาร
จากส่ือประชาสมัพนัธ์ตา่งๆ เรียงตามล าดบัจากมากไปน้อย ดงันี ้

การเข้าร่วมกิจกรรม 17 ราย ร้อยละ 53.1 
การสนทนากลุม่ 12 ราย ร้อยละ  37.5 
เวปไซต์ 8  ราย ร้อยละ 25.0 
ค าบอกเลา่ 7  ราย ร้อยละ 21.9 
แผน่ขา่ว 6  ราย ร้อยละ  18.7 
โปสเตอร์ 2  ราย ร้อยละ  6.2 

นอกจากนี ้กลุ่มตวัอย่างยังได้เสนอให้ท าแผ่นพับประชาสัมพนัธ์ แจกให้กับประชาชนผ่าน
นกัวิจยัทรัพยากรน า้ชุมชน จดัตัง้ศนูย์เครือข่ายเพ่ือการประชาสมัพนัธ์ จดักิจกรรมภาคสนามเป็นประจ า 
และจดักิจกรรมชีแ้จงให้ประชาชนทราบอยา่งน้อยปีละครัง้  

จากผลการศกึษาดงักล่าวแสดงให้เห็นว่า ส่ือประชาสมัพนัธ์ท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสดุ ได้แก่ ส่ือ
บุคคล ซึ่งบูรณาการอยู่ในกิจกรรมของ PAR เพราะเป็นวิธีการประชาสมัพนัธ์แบบ 2 ทาง เหมือนกันกับ 
เว็บเพจ ส่วนส่ือประเภทสิ่งพิมพ์เป็นส่ือ ซึ่งมีผู้ รับรู้ข่าวสารน้อย ทัง้นีอ้าจเน่ืองจากส่ือบุคคลเป็นส่ือ ซึ่ง
ด าเนินกิจกรรมมาอย่างตอ่เน่ืองตัง้แตเ่ร่ิมโครงการ แตส่ื่อสิ่งพิมพ์ประเภทโปสเตอร์ผลิตเป็นครัง้คราว แจก
ช่วงปฐมนิเทศโครงการเท่านัน้ ส่วนแผ่นข่าวเพิ่งมาผลิตในภายหลงั จึงอาจท าให้มีผู้ รับรู้ข่าวสารจากส่ือ
ประเภทสิ่งพิมพ์น้อย 
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โดยสรุป วิธีการและส่ือประชาสัมพันธ์ ซึ่งใช้ในโครงการฯ ได้ท าให้กลุ่มเป้าหมายหลัก 
(นกัวิจยัทรัพยากรน า้ชมุชน) สว่นใหญ่ ได้ทราบขา่วสารการด าเนินการของโครงการฯ ในระดบัคอ่นข้างมาก
ถึงมาก นอกจากนีย้งัได้ชว่ยส่ือสารขา่วสารดงักล่าว ให้ประชาชนในชมุชนได้ทราบในระดบัมากอีกด้วย ส่ือ
ประชาสัมพันธ์ ซึ่งท าให้กลุ่มเป้าหมายได้ทราบข่าวสารมากท่ีสุดคือ ส่ือประเภทบุคคล แต่ส่ือประเภท
สิ่งพิมพ์มีประสิทธิภาพต ่า เพราะจ านวนผลิตและความถ่ีของการเผยแพร่น้อย 

ตารางท่ี 9.1 แบบประเมินการประชาสัมพันธ์โครงการ ระหว่างการประชุมสรุปบทเรียน 
(30 เม.ย. 2556) 

ค าชีแ้จง      โปรดตอบค าถามทกุข้อตามความคิดเห็นของทา่น 
1. สถานภาพ ของทา่น   

(1)  ผู้แทนหนว่ยงานสว่นท้องถ่ิน (เทศบาล/อบต) (2)  ผู้น าชมุชน (ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วย/ประธานกลุม่) 
(3) ประชาชน  (4)  อื่นๆ  ระบ.ุ................................... 

2.  ท่านเป็นนกัวิจยัทรัพยากรน า้ชมุชนหรือไม่ (1)  เป็น (2)  ไมเ่ป็น 
3.   ท่านเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการวิจยัฯ มากน้อยเพียงใด  

(1)   ไมเ่คย (2)   เคย  1 ครัง้ (3)  2  ครัง้ (4)  มากกวา่ 2 ครัง้ 
4.  ท่านประเมินวา่ตวัทา่นได้รับรู้ขา่วสารการด าเนินการตามโครงการวิจยั ฯ เพียงใด 

(1)  น้อย (2)  คอ่นข้างน้อย (3)  ปานกลาง (4)  คอ่นข้างมาก (5)   มาก 
5.  ทา่นเคยรับทราบขา่วสารเก่ียวกบักิจกรรมของโครงการวจิยั ฯ มาก่อนหรือไม่ 

(.....)  ไมเ่คย     
(.....)  เคย  ระบแุหลง่ข้อมลู (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)   

(-----) โปสเตอร์ (------)  ค าบอกเลา่  
(-----) แผน่ขา่ว (------)  การสนทนากลุม่ร่วมกบัคณะผู้ศกึษา 
(......)  เวปไซด์ของโครงการวิจยัฯ (----- ) การเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการวิจยั 
(---- )  อื่นๆ ระบ.ุ.......................  

6.  ท่านประเมินวา่ตวัทา่นเองได้เข้ามามีสว่นร่วมในกิจกรรมของโครงการวิจยั เพียงใด 
(1)  น้อย (2)  คอ่นข้างน้อย (3)  ปานกลาง (4)  คอ่นข้างมาก (5)   มาก 

7.  ท่านเคยน าการรับรู้เก่ียวกบัการด าเนินการตามโครงการฯ ไปบอกเล่า พูดคุย กับประชาชนในท้องถิ่น  ของทา่น
เพียงใด 
(1)  ไมเ่คยน าไปบอกเลา่ พดูคยุ (2)  น้อย  (1 - 20 คน) (3)   ปานกลาง  (21-40 คน) (4)   มาก (มากกวา่ 40 คน) 
8.  ทา่นประเมินวา่ประชาชนในชมุชนของทา่นรับรู้ขา่วสารเก่ียวกบัการด าเนินการของโครงการวจิยั ฯ  เพียงใด 
(1)  มาก  (มากกวา่ร้อยละ 80) (2) ปานกลาง (ร้อยละ 40-80) ( 3)  น้อย  (น้อยกวา่ร้อยละ 40) 
9.    ข้อเสนอแนะเพื่อให้ประชาชนรับรู้ขา่วสารมากขึน้ 
.....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................ขอขอบคณุในความร่วมมือ 
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ตารางท่ี 9.2 สัดส่วนของผู้แสดงความคิดเหน็เก่ียวกับการประชาสัมพันธ์โครงการ 

การประชาสัมพันธ์ 
ประเภท 

รวม 
เป็นนักวิจัยฯ ไม่เป็นนักวิจัย 

การเข้าร่วมกิจกรรม    
- ไมเ่คย 
- เคย 1 ครัง้ 
- เคย2 ครัง้ 
- เคยมากกว่า2 ครัง้ 

0 (0.0) 
1 (5.5) 
(0.0) 

17 (94.5) 

11 (78.6) 
1 (7.1) 
0 (0.0) 

2 (14.3) 

11 (14.4) 
2 (6.2) 
0 (0.0) 

19 (59.4) 
รวม 18 (100) 14 (100) 32 (100) 

การรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัโครงการวิจยั 
- น้อย 
- คอ่นข้างน้อย 
- ปานกลาง 
- คอ่นข้างมาก 
- มาก 

 
0 (0.0) 
1 (5.5) 

5 (27.9) 
6 (33.3) 
6 (33.3) 

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

 
3 (9.4) 
3 (9.4) 
7 (21.9) 

13 (40.6) 
6 (18.7) 

รวม 18 (100 14 (100) 32 (100) 
การเผยแพร่ข่าวสารให้ประชาชนในพืน้ท่ี 

- ไมเ่คย 
- น้อย(1-20คน) 
- ปานกลาง(21-40คน) 
- มาก (>40คน) 

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

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

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

รวม 18 (100) 14 (100) 32 (100) 

ตารางท่ี 9.3 สัดส่วนกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามประเภทของส่ือประชาสัมพันธ์ที่รับข่าวสาร 

ส่ือประชาสัมพันธ์ จ านวน (n=32) ร้อยละ 
- โปสเตอร์ 
- ค าบอกเลา่ 
- แผ่นข่าว 
- การสนทนากลุม่ 
- เวปไซด์ 
- การเข้าร่วมกิจกรรม 

2 
7 
6 
12 
8 
17 

6.2 
21.9 
18.7 
37.5 
25.0 
53.1 
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บทที่ 10  
สรุปผลการศึกษา 

โครงการนีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือ (1) ศกึษาและวิเคราะห์สถานการณ์อทุกภยั สาเหตแุละแนวทางแก้ไข
ในอดีตถึงปัจจบุนัสําหรับเป็นบทเรียนในอนาคต ของพืน้ท่ีศกึษาบริเวณต้นนํา้ กลางนํา้ และปลายนํา้ (2) 
ศกึษาและวิเคราะห์การปรับตวั และการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของประชาชนในระดบัครัวเรือนและชมุชน ซึง่
แสดงถึงวิวฒันาการของการปรับตวัจากอดีตถึงปัจจุบนั ทําให้สามารถอยู่ร่วมกบัปัญหาอทุกภยัได้ (3) 
จดัทํามาตรการและแนวทางการจดัการอทุกภยั สําหรับเตรียมความพร้อมในการรับมือกบัการเปล่ียนแปลง
สภาพภมูิอากาศ และบรูณาการแผนงานดงักล่าวในระดบัลุ่มนํา้ พร้อมทัง้รวบรวมระบบเตือนภยันํา้ท่วม
ของภาคประชาชนและเครือข่ายการเตือนภยั และ (4) เสนอรูปแบบและกลไกการดําเนินงานของเครือข่าย
ภาคประชาชน สําหรับจดัการปัญหาอทุกภยัอยา่งมีประสทิธิผล โดยมีนกัวิจยัทรัพยากรนํา้ชมุชนท่ีคดัเลือก
เป็นกลไกหลกัในการขบัเคลื่อน พืน้ท่ีศึกษาพิจารณาคดัเลือกจากลุ่มนํา้ทัง้หมดในพืน้ท่ีภาคใต้ ผลการ
พิจารณาคดัเลือกพบวา่ ลุม่นํา้คลองหลงัสวนได้รับการคดัเลือกให้เป็นพืน้ท่ีศกึษา เพราะ 

1) ลกัษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และอุทกภยัของลุ่มนํา้คลองหลงัสวนเหมือนกันกับของลุ่มนํา้
อ่ืนๆในภมูิภาค สามารถใช้เป็นตวัแทนของลุม่นํา้ในภาคนีไ้ด้  

2) พืน้ท่ีลุม่นํา้นีป้ระสบปัญหาอทุกภยัรุนแรงท่ีสดุแห่งหนึง่ในภาคใต้ และ 

3) ต้นทนุทางสงัคมของพืน้ท่ีเข้มแข็ง  

PAR ได้ถกูนํามาใช้ศึกษาวิจยั เพ่ือแก้ปัญหาอทุกภยัในพืน้ท่ีลุ่มนํา้คลองหลงัสวน ผ่านเครือข่าย

นกัวิจยัทรัพยากรนํา้ชุมชนในพืน้ท่ีเส่ียงอุทกภยัดินถล่ม และท่ีจุดสงัเกต ซึ่งได้รับการคดัเลือกจากผู้ นํา
ชมุชน ผู้แทนหน่วยราชการสว่นท้องถ่ิน ประชาชนผู้ มีสว่นเก่ียวข้อง และผู้สนใจ ระหว่างกิจกรรมปฐมนิเทศ
โครงการ นักวิจัยทรัพยากรนํา้ชุมชนท่ีได้รับการคัดเลือกส่วนใหญ่ประกอบด้วยผู้ นําชุมชน และผู้ แทน
หน่วยงานราชการสว่นท้องถ่ิน จํานวนรวมทัง้สิน้ 46 คน (ต้นนํา้: 4 คน กลางนํา้: 14 คน และปลายนํา้: 28 
คน) มาจาก 30 ชมุชนเป้าหมาย (ต้นนํา้: 3 ชมุชน กลางนํา้: 10 ชมุชน และปลายนํา้: 17 ชมุชน) นอกจากนี ้
คณะท่ีปรึกษาได้พิจารณาแต่งตัง้ท่ีปรึกษาภาคสนาม 2 คน เพ่ือชีแ้นะและให้คําปรึกษาแก่นักวิจัย
ทรัพยากรนํา้ชมุชนในสนาม 

คณะท่ีปรึกษาได้พฒันานกัวิจยัทรัพยากรนํา้ชมุชน ให้มีทกัษะในการบริหารจดัการอทุกภยั โดยเร่ิม
ตัง้แต ่เก็บรวบรวมข้อมลู วิเคราะห์และจดัทําแผนบรรเทาปัญหา ทดลองปฏิบตัิแนวทางแก้ปัญหา ซึง่ได้รับ
การยอมรับ จนถึงการสรุปบทเรียนท่ีได้รับ ผลลพัธ์ของการศึกษาวิจยัร่วมกัน ระหว่างคณะท่ีปรึกษาและ
นกัวิจยัทรัพยากรนํา้ชมุชน สรุปได้ดงันี ้
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10.1 ปัญหาอุทกภัย สาเหตุ และแนวทางแก้ไขที่มีอยู่เดมิ 

1) ลกัษณะของปัญหาอทุกภยัและภยัพิบตัิท่ีเก่ียวข้อง ส าหรับพืน้ท่ีต้นน า้ กลางน า้ และปลายน า้ มี
ความแตกตา่งกนั  

- ต้นน า้: อทุกภยัแบบฉับพลนั ทางสญัจรขาด และปัญหาการกดัเซาะตลิ่งหน้าดิน ซึ่งน า้ไหล
หลากผา่น 

- กลางน า้: ปัญหาตา่งๆ เหมือนกบัพืน้ท่ีต้นน า้ แตใ่นพืน้ท่ีเชิงเขาบางแห่งอาจประสบปัญหาดิน
ถลม่ร่วมด้วย 

- ปลายน า้: อทุกภยัก่อให้เกิดปัญหาน า้ทว่มขงั 

2) สาเหตหุลกัของอทุกภยัในพืน้ท่ีลุ่มน า้คลองหลงัสวนเกิดจากอิทธิพลของลมมรสุม พายุโซนร้อน 
สภาพการเปล่ียนแปลงและแปรปรวนของภูมิอากาศ และน า้ทะเลหนุน นอกเหนือจากปัจจยัภูมิอากาศ 
วิกฤตอิทุกภยั ซึง่รุนแรงขึน้เม่ือไมน่านนี ้อาจเกิดขึน้ เน่ืองจากผลกระทบจากกระท าของมนษุย์ 

- ต้นน า้ และกลางน า้: การบุกรุกและแผ้วถางป่า เพ่ือปลูกสวนยาง และปาล์มน า้มนั โดยใช้
เทคโนโลยีการเกษตรสมยัใหม ่ในพืน้ท่ี 

- ปลายน า้: การเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดิน จากพืน้ท่ีเกษตรกรรมเป็นพืน้ท่ีเมือง (ท่ีอยู่
อาศยั ศนูย์การค้า และโรงงานอตุสาหกรรม) นอกจากนีย้งัมีการบกุรุกล าน า้ พืน้ท่ีแก้มลิง และทางน า้หลาก 
อีกด้วย 

3) แนวปฏิบตัิท่ีดีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน ในการบริหารจดัการอทุกภยัและภัยพิบตัิท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งมี
อยูเ่ดมิในพืน้ท่ีศกึษาได้แก่ 

- ต้นน า้: การสร้างฝายต้นน า้เพ่ือชะลอน า้และอนรัุกษ์ดิน การปลกูหญ้าแฝกส าหรับป้องกนัการ
กดัเซาะตลิ่ง และการปลกูต้นไม้ในสวนยางพาราส าหรับฟืน้ฟูสภาพป่า ชะลอน า้ อนรัุกษ์ดิน และลดความ
รุนแรงจากภยัแล้ง 

- กลางน า้: การจดัตัง้และพฒันาเครือขา่ยเตือนธรณีพิบตัภิยั ต าบลปังหวาน 

- ปลายน า้:  ภูมิปัญญาการสร้างบ้านลอยน า้ ส าหรับเก็บของ และพักอาศัยชั่วคราวยาม
ประสบอทุกภยั การปลกูไผเ่พ่ือชะลอความแรงของน า้ และศนูย์เตือนภยัพิบตัเิทศบาลเมืองหลงัสวน โดยใช้

ข้อมลูน า้ฝนน า้ทา่ 
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10.2 การปรับตัวและการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิต 

1) การเดนิทางของประชาชนในพืน้ท่ีลุม่น า้คลองหลงัสวนได้เปล่ียนจากการใช้เรือ และเดินเท้า เป็น
รถยนต์ หลงัจากการก่อสร้างถนนเพชรเกษม และถนนราชกรูด แล้วเสร็จในปี 2493 และ 2506 ตามล าดบั 
อย่างไรก็ตามถนนราชกรูด และถนนเพชรเกษมบางช่วง กีดขวางทางเดินน า้หลาก ท าให้ปัญหาน า้ท่วมขงั 
และการกดัเซาะในพืน้ท่ีลุ่มน า้คลองหลงัสวนรุนแรงขึน้ ประชาชนเรียนรู้รับมือกับป้ญหาดงักล่าว โดยขน
ของและอพยพขึน้ท่ีสงู สร้างฝายต้นน า้ และปลกูไผแ่ละหญ้าแฝก 

2) คนงานท าเหมืองแร่ได้บุกรุกและแผ้วถางป่าต้นน า้ เพ่ือปลูกสวนยางและปาล์มน า้มัน ด้วย
เทคโนโลยีการเกษตรสมยัใหม่ หลงัจากหมดสมัปทานเหมืองแร่ในปี 2530 ผลกระทบของการเปล่ียนแปลง
วิถีชีวิตของคนงานเหมืองแร่ท าให้น า้หลากไหลเร็วขึน้ เกิดปัญหาการกัดเซาะ และอุทกภัยแบบฉับพลัน 
ประชาชนได้ปรับตวัรับมือกับปัญหากัดเซาะ ดงัได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น ส่วนปัญหาอุทกภัยแบบฉับพลัน 
ชมุชนเฝ้าระวงัโดยใช้ข้อมลูน า้ฝน-น า้ทา่ 

3) ชาวนาได้เปล่ียนไปเป็นชาวสวนปาล์ม เพราะมหาอทุกภยัซีต้าในปี 2540 พดัพาตะกอนทบัถมท่ี
นาเป็นจ านวนมาก อีกทัง้ในระยะหลงัรัฐบาลส่งเสริมให้ปลกู เพ่ือใช้ผลิตพลงังานทดแทน และราคาปาล์ม
ปรับตวัสูงขึน้มากในปี 2554 ท าให้แทบไม่มีชาวนาเหลืออยู่ในลุ่มน า้คลองหลงัสวนเลย และก่อให้เกิด
ผลกระทบและการปรับตวั เหมือนกบัการเปล่ียนอาชีพของคนงานเหมืองแร่ 

4) การก่อตัง้ อบต. ในปี 2539 ท าให้ประชาชนใช้ข้อมูลน า้ฝนและน า้ท่า ส าหรับเฝ้าระวงัและเตือน
ภยั อีกทัง้ยงัชว่ยเหลือกนัเองในชมุชน ขณะรับมืออทุกภยั ได้ดีขึน้ 

10.3 มาตราการและแนวทางการจัดการอุทกภัย 

1) มาตราการและแนวทางจดัการอทุกภยัพืน้ฐานท่ีส าคญัได้แก่ โครงการน าร่อง ซึ่งได้รับการยอมรับ
ให้ทดลองปฏิบตัโิดยนกัวิจยัทรัพยากรน า้ชมุชน โครงการน าร่องดงักลา่วประกอบไปด้วย 

- โครงการจดัท าแพด้วยทอ่ PVC เพ่ือการสญัจรขณะประสบอทุกภยั 

- โครงการปลกูไผเ่พ่ือชะลอความแรงของน า้ (ต. บ้านควน) 

- โครงการเสริมประสิทธิภาพการเตือนภยั: โครงการนีค้วรถกูน าไปใช้ร่วมกบัศนูย์เตือนภยัพิบตัิ
เทศบาลเมืองหลงัสวน เพ่ือท่ีจะได้เตือนอทุกภยัได้แมน่ย าขึน้ 

- โครงการขดุลอกทางระบายน า้เพ่ือบรรเทาอทุกภยั 

- โครงการจดัท าป้ายเตือนภยัวดัระดบัน า้ 
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2) แนวปฏิบัติท่ีดีและภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีมีอยู่เดิมในชุมชนต่างๆ ส าหรับบริหารจัดการปัญหา
อทุกภยัและภยัพิบตัท่ีิเก่ียวข้องอ่ืนๆ ควรต้องถกูแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างชมุชน และประยกุต์ใช้แก้ปัญหา
อยา่งแพร่หลายทัว่ทัง้พืน้ท่ีศกึษา 

3) จากข้อมลูฝนรายวนัของสถานีฐาน ณ อ. พะโต๊ะ และหลงัสวน ขนาดฝนสงูสดุรายวนัเท่ากบั 120 
มม. ถกูแนะน าให้ใช้เป็นฝนวิกฤติ ส าหรับเฝ้าระวงัและเตือนอทุกภยัทัว่ทัง้ลุ่มน า้ เน่ืองจากข้อมูลฝนรายวนั
ของสถานีท่ีท้องถ่ินอ่ืนๆมีจ ากดั 

4) เพ่ือท่ีจะหาฝนวิกฤติประจ าแตล่ะท้องถ่ิน ข้อมลูฝนรายวนัของสถานีวดัน า้ฝนแบบโทรมาตรของ
สถานี STN0811 STN0810 STN0850 STN0723 และ STN0798 ควรต้องถกูเก็บรวบรวมและบนัทึก ยาว
อยา่งน้อยท่ีสดุ 10 ปี ขึน้ไป 

5) ชมุชนควรต้องพฒันาฐานข้อมลูในรูปของแผนท่ีเครือข่ายเตือนภยั และแผนท่ีเดินดิน ส าหรับเฝ้า
ระวงัอทุกภยั และให้ความชว่ยเหลือกบัประชาชนในพืน้ท่ีเส่ียงอยา่งมีประสิทธิภาพ 

6) ชมุชนควรต้องประยุกต์แผนท่ีแสดงพืน้ท่ีเส่ียงอุทกภยัระดบัลุ่มน า้ และ อบต. ในการวางแผนใช้
ประโยชน์ท่ีดนิของชมุชน 

10.4 รูปแบบและกลไกการด าเนินงานของเครือข่ายภาคประชาชน  

1) เครือข่ายภาคประชาชนเป็นความร่วมมือกันอย่างอิสระ ระหว่างชุมชนกับท้องถ่ิน เพ่ือบรรลุถึง
เป้าหมายความต้องการร่วมกนั เครือขา่ยร่วมกนัจดัหาทรัพยากร เพ่ือขบัเคล่ือนกิจกรรมของเครือข่าย ผ่าน
ผู้ประสานเครือขา่ย 

2) ชมุชนและหมูบ้่านควรรวมตวักนัจดัตัง้เครือข่ายเพ่ือจดัการอทุกภยั โดย อบต./เทศบาล/อบจ. ท า
หน้าท่ีเป็นผู้ ประสานเครือข่าย อาสาสมัคร /ผู้ รับผิดชอบเตือนภัยในชุมชนเป็นผู้ ประสานงาน และมี
ฐานข้อมลูพร้อมส าหรับชว่ยเหลือประชาชนในพืน้ท่ีเส่ียงอทุกภยั 

3) ชมุชนและท้องถ่ินควรสนบัสนนุเครือข่าย โดยบูรณาการแผนงานของเครือข่าย เข้ากับแผนของ
ท้องถ่ิน และเข้าร่วมกิจกรรมของเครือขา่ยอยา่งสม ่าเสมอ 
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ภมูิปัญญาท้องถ่ินเพ่ือการพฒันาท่ียัง่ยืน ,9 –10. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไอเดียสแควร์ 

ประเวศ วะสี. (2542). เศรษฐกิจพอเพียงและประชาสงัคม ส านกัพิมพ์หมอชาวบ้าน 

ปาริชาติ  วลยัเสถียรและคณะ. (2543). กระบวนการและเทคนิคการท างานของนกัพฒันา. กรุงเทพมหานคร : 
ส านกังานกองทนุสนบัสนนุการวิจยั  
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ฝ่ายจดัสรรน า้และปรับปรุงระบบชลประทาน. (2552). ฝ่ายจดัสรรน า้และปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการ
ชลประทานชมุพร ส านกังานชลประทานท่ี 14 กรมชลประทาน. รายงานสถิติปริมาณน า้ฝน จ.ชมุพร พ.ศ. 
2541 – 2551. 

พรชยั  ตระกลูวรานนท์. (2552). ทนุทางสงัคมและประชาสงัคม: จากทฤษฎีสู่วิธีวิทยา. กรุงเทพฯ : บริษัทมิสเตอร์

ก๊อบปี ้(ประเทศไทย) จ ากดั.  

ไพบลูย์ วฒันศิริธรรม. (2542). รายงานสรุปการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และแอนน์ ชิรอปท์ การระดมทนุไทย – แคน

นาดา 18–19 มกราคม 2538 ในชมุชนเข็มแข็ง ทนุทางสงัคมของไทย พิมพ์ครัง้ท่ี 3 ส านกังานกองทนุเพ่ือ

สงัคมและธนาคารออมสิน กรุงเทพมหานคร 

ไพรัตน์  เดชะรินทร์. (2527). นโยบายและกลวิธีการมีสว่นร่วมของชมุชนในยทุธศาสตร์การพฒันาปัจจบุนั. ใน การมี
สว่นร่วมของประชาชนในการพฒันา. ทวีทอง หงส์วิวฒัน์. (บรรณาธิการ). (น. 6–7) กรุงเทพมหานคร: 
มหาวิทยาลยัมหิดล. ศนูย์ศกึษานโยบายสาธารณสขุ. 

พงศา ชแูนม (2555) รูปแบบและแรงจงูใจในการปลกูต้นไม้ในสวนยางพารา 

พชัรี  สิโรรส และคณะ. (2550). คูม่ือการมีสว่นร่วมของประชาชน. นนทบรีุ : มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช. 

ภมูิปัญญาท้องถ่ิน. (2555) สืบค้นจาก http://www.tkc.go.th/wiki/show/ [28 ตลุาคม 2555] 

ภมูิปัญญาท้องถ่ินภาคใต้. (2555) (ออนไลน์) สืบค้นจาก http://www.dek-d.com /board/view.php?id=937146 
[10 ตลุาคม 2555] 

มญัชีรรัตน์ เอกศกัด์ิสิริ  (2555). รายงานการศกึษาชมุชนเบือ้งต้น บ้านสะพานสอง ม.6 ต.ปากทรง อ.พะโต๊ะ จ.ชมุพร. 
บณัฑิตอาสาสมคัร มหาวิทยาลยัธรรมศาตร์. กรุงเทพฯ. 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์.  (2540). การจดัการสาธารณภยัในภาคใต้ของประเทศไทย. 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์. จงัหวดัสงขลา. ประเทศไทย. 

วรวฒิุ  โรมรัตนพนัธ์. (2548). ทนุทางสงัคม. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เดือนตลุา. 

วิกิมีเดีย (2556) ประเพณีสารทเดือนสิบ (ออนไลน์) สืบค้นจาก http://th.wikipedia.org/wiki/ประเพณีสารทเดือนสิบ 
[19 กมุภาพนัธ์ 2556]. 

วิถีชีวิต. (2555).  (ออนไลน์) สบืค้นจาก http://chumphontrip.com/lifestyle-or-style-of-life.html [28 ตลุาคม 2555] 
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สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย. (2542). รายงานฉบบัสมบรูณ์การศกึษาเพ่ือก าหนดพืน้ท่ี
เสี่ยงตอ่การเกิดอทุกภยัและภยัธรรมชาติ (ในลุม่น า้ภาคกลาง) / จดัท าโดย สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย. กรุงเทพฯ. 

สถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย. (2555). การจดัล าดบัความส าคญัของปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม. (ออนไลน์) สืบค้นจาก http://www.thaienvimonitor.net/Concept/priority2.htm [18 
เมษายน 2555] 

สิทธิณฐั  ประพทุธนิตสิาร. (2546). PAR : แนวคิดและแนวปฏิบตัิ. เชียงใหม ่:  วนิดา เพรส. 

ส านกังานคณะกรรรมการกองทนุหมูบ้่าน และชมุชนเมืองแหง่ชาติ ส านกันายกรัฐมนตรี. (2554). คูม่ือส าหรับ
ประชาชนเพ่ือเตรียมการจดัตัง้และด าเนินงานกองทนุหมูบ้่านและชมุชนเมือง (อดัส าเนา) 

ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาติ. (2541). อ้างถงึใน ประพนัธ์ ภกัดีกลุ และคณะ. (2549). รูปแบบและ
ปัจจยัในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชมุชนด้วยศกัยภาพและภมูิปัญญาท้องถ่ิน เพ่ือการพฒันาท่ี
ยัง่ยืน. กรุงเทพมหานคร : ไอเดียสแควร์. 

ส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2549). แนวทางการมีสว่นร่วมของประชาชนและ
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสงัคมในการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม : กรุงเทพฯ 

ส านกังานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม และ บริษัท ไอดบัเบิล้ยบีู-สยามเท็ค จ ากดั. (2541).โครงการศกึษาวิจยัเพ่ือ
ก าหนดพืน้ท่ี ท่ีเสี่ยงตอ่การเกิดอทุกภยั และภยัธรรมชาติในเขตลุม่น า้ภาคเหนือ (Risk Area Classification 
for Natural Hazards in Northern Watersheds). กรุงเทพฯ. 

ส านกับริหารโครงการ กรมชลประทาน.(2555). โครงการศกึษาความเหมาะสมการบรรเทาอทุกภยัและบริหารจดัการ
น า้ ลุม่น า้คลองท่าตะเภาและภาคใต้ฝ่ังตะวนัออกตอนบน อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ จงัหวดัชุมพร. กรม
ชลประทาน.  (ออนไลน์) สืบค้นจาก  http://kromchol.rid.go.th/ffd/project2554/web-
chumphon/background.php เม่ือกรมชลประทาน.สืบค้นเม่ือวนัท่ี 26 ก.ย. 2555 

ส านกับริหารจดัการน า้และอทุกวิทยา. (2555). กรมชลประทาน. 

ส านกัพฒันาสงัคมและคณุภาพชีวิต. (2548). ทนุทางสงัคมฉบบัประชาชน. กรุงเทพฯ: บริษัท 21 เซน็จรีู จ ากดั. 

ส านกัราชเลขาธิการ. (2555). โครงการพระราชทานความช่วยเหลือ. (ออนไลน์) สืบค้นจาก  
http://www.ourking.in.th/index.php/index/radio/id/6457 [31 ตลุาคม 2555] 
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ส านกัวิจยัพฒันาและอทุกวิทยา กรมทรัพยากรน า้. (2550).  60 ภมูิปัญญาท้องถ่ินในการบริหารจดัการทรัพยากรน า้
เพ่ือเฉลิมพระเกียรติเน่ืองในโอกาสการจดังานฉลองสิริราชสมบตัิครบ 60 ปี. กรุงเทพ : โรงพิมพ์ครุุสภา
ลาดพร้าว 

สามารถ  จนัทร์สรูย์. (2536).  ภมูิปัญญาชาวบ้านกบัการพฒันาชนบท. กรุงเทพมหานคร :  มลูนิธิภมูิปัญญา 

เสรี  พงศ์พิศ. (2548). เครือข่าย. กรุงเทพมหานคร : เจริญวิทย์การพิมพ์. 

ส าราญ  สาราบรรณ์ และคณะ.  (2555). โครงการสง่เสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมนัส าปะหลงั ปี 2554. กอง
วิจยัและพฒันางานสง่เสริมการเกษตร  กรมสง่เสริมการเกษตร.   

สริุชยั  หวนัแก้ว. (2527). บทวิจารณ์. ใน การมีสว่นร่วมของประชาชนในการพฒันา. ทวีทอง หงส์วิวฒัน์. 
(บรรณาธิการ). กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลยัมหิดล. ศนูย์ศกึษานโยบายสาธารณสขุ. 

หอมรดกไทย (2556).  มรดกทางธรรมชาติ (ออนไลน์) สืบค้นจาก
http://heritage.mod.go.th/nation/oldcity/chumporn4.htm [17 กมุภาพนัธ์ 2556]. 

อคิน  รพีพฒัน์. (2527). การมีสว่นร่วมของชมุชนในการพฒันาชนบท ในสภาพสงัคมและวฒันธรรมไทย. ทวีทอง หงส์
วิวฒัน์. (บรรณาธิการ). (น. 100–101) กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลยัมหิดล. ศนูย์ศกึษานโยบาย
สาธารณสขุ. 

องค์การบริหารสว่นต าบลนาขา. (2555). สภาพและข้อมลูพืน้ฐาน. (ออนไลน์) สืบค้นจาก 
http://www.nakha.go.th/general1.php  [2 ตลุาคม 2555] 

องค์การบริหารสว่นต าบลบางน า้จืด. (2555). สภาพและข้อมลูพืน้ฐาน. (ออนไลน์) สบืค้นจาก
http://www.bangnumjued.go.th/general1.php   [2 ตลุาคม 2555] 

องค์การบริหารสว่นต าบลบางมะพร้าว. (2555). สภาพและข้อมลูพืน้ฐาน. (ออนไลน์) สืบค้นจาก 
http://www.bangmaphraow.go.th/general1.php [2 ตลุาคม 2555] 

องค์การบริหารสว่นต าบลบ้านควน. (2555). สภาพทัว่ไป. (ออนไลน์) สืบค้นจาก 
http://www.bankaun.go.th/center/website/management/website_dragdrop/index_menu.php?site
=428&page_id=7076&control=   [2 ตลุาคม 2555] 

องค์การบริหารสว่นต าบลปังหวาน. (2555). สภาพทัว่ไป. (ออนไลน์) สืบค้นจาก
http://www.pangwan.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=11&Itemid=59  [2 
ตลุาคม 2555] 
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องค์การบริหารสว่นต าบลพระรักษ์. (2555). สภาพทัว่ไปและข้อมลูพืน้ฐาน. (ออนไลน์) สืบค้นจาก 
http://www.prarak.go.th/s0103/index.php?pgid=index [2 ตลุาคม 2555] 

องค์การบริหารสว่นต าบลพะโต๊ะ. (2555). สภาพทัว่ไป. (ออนไลน์) สืบค้นจาก
http://www.patima.go.th/center/website/management/website_dragdrop/index_menu.php?site=6
12&page_id=14901&control=  [2 ตลุาคม 2555] 

องค์การบริหารสว่นต าบลวงัตะกอ. (2555). สภาพและข้อมลูพืน้ฐาน. (ออนไลน์) สบืค้นจาก
http://wangtakor.go.th/content/blogsection/6/176/ [2 ตลุาคม 2555] 

องค์การบริหารสว่นต าบลหาดยาย (2555). ข้อมลูทัว่ไป. (ออนไลน์) สืบค้นจาก 
http://www.hadyai.go.th/index.php?options=content&mode=cate&id=1 [ 13 พ.ย. 55] 

อบต.พะโต๊ะ (2555). เอกสารแผนชมุชน บ้านปากเลข ม.9  ต.พะโต๊ะ จงัหวดัชมุพร.  

อรุณี เวียงแสง และคณะ (2547). การติดตามและประเมินผลแบบมีสว่นร่วม กรุงเทพ : โรงพิมพ์พิสิษฐ์ไทย ออฟเซต 

เอนก ชิตเกษร และพรรณนชุ ไชยปินชนะ. (2555). การวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีสว่นร่วม. (ออนไลน์) สืบค้นจาก 

http://www.ru.ac.th/  [30 กนัยายน 2555] 

อนรัุกษ์  ปัญญานวุฒัน์. (2548). การศกึษาชมุชนเชิงพหลุกัษณ์  บทเรียนจากวิจยัภาคสนาม. กรุงเทพมหานคร: 
โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้เพ่ือชมุชนเป็นสขุ (สรส.) 

อ าเภอดอทคอม. (2556).  อ าเภอพะโต๊ะ จงัหวดัชมุพร (ออนไลน์) สืบค้นจาก http://www.amphoe.com/menu.php 
[8 กมุภาพนัธ์ 2556]. 

อริศรา  ชชูาต.ิ (2538).  AR อย่างมีสว่นร่วม กรุงเทพมหานคร :  บริษัทประชาชน จ ากดั. 

อมัมาร สยามวารา. (2544). หลกัประกนัสขุภาพถ้วนหน้า : เป้าหมายเชิงนโยบายรายงานท่ี ดีอาร์ไอ ฉบบัท่ี 30 

กรุงเทพ : สถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย 

อานนท์ กาญจนพนัธุ์. (2544). มิติชมุชน : วิธีคิดท้องถ่ินวา่ด้วยสิทธิ อ านาจและ การจดัการทรัพยากร กรุงเทพ 312 

หน้า 

โฮเทลไดเร็ค. (2556). งานวนัผลไม้หลงัสวน จงัหวดัชมุพร (ออนไลน์) สืบค้นจาก http://www.hoteldirect.in.th/ งาน
วนัผลไม้หลงัสวน [21 กมุภาพนัธ์ 2556]. 
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1.  นักวิจัยทรัพยากรน า้ชุมชนเขตพืน้ที่ต้นน า้   
   

 

นายสริุนทร์  เช่ืองช้าง 
ผู้ใหญ่บ้าน ม.6 
บ้านสะพานสอง ม.6 ต.ปากทรง  
อ.พะโต๊ะ จ.ชมุพร 86180 
084-745-5149 

 

คณุสนุีย์  รัตนภกัดี 
ประธานชมุชนวดัควนดอกไม้ 
ม.4 ต.พะโต๊ะ  อ.พะโต๊ะ จ.ชมุพร 
86180 
089-213-8410 

    

 

นายชลอ  ยงัหตัถี 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  ม.9 
บ้านปากเลข  ม.9 ต.พะโต๊ะ 
 อ.พะโต๊ะ  จ.ชมุพร 86180 
087-266-6892 

 

นายสรุชยั  สนิพกุ 
รองปลดัเทศบาลต าบลพะโต๊ะ 
ส านกังานเทศบาลเมืองต าบลพะ
โต๊ะ หมูท่ี่ 8 ต.พะโต๊ะ  
อ.พะโต๊ะ  จ.ชมุพร 86180 
086-2789001 

    

2.  นักวิจัยทรัพยากรน า้ชุมชนเขตพืน้ที่กลางน า้   
   

 

นายสนุนัท์  ศกัดิ์แสง 
สมาชิกสภา อบต. ม.5 
บ้านโหมง ม.5 ต.พระรักษ์  
อ.พะโต๊ะ  จ.ชมุพร 86180 
080-695-8600 

 

นายทวี ศรีกลุ 
สมาชิกสภา อบต. ม.6 
บ้านพนูสขุ ม.6 ต.พระรักษ์  
อ.พะโต๊ะ จ.ชมุพร 86180 
087-889-8410 
 

    

 

นายสมเดช  รอดบญุมา 
สมาชิกสภา อบต. ม.9 
บ้านจ าปยุ ม.9 ต.พระรักษ์  
อ.พะโต๊ะ  จ.ชมุพร 86180 
084-838-5639 

 

นายกิจจา  พฒันบตุร 
นกัพฒันาชมุชน อบต.พระรักษ์ 
ส านกังานองค์การบริหารสว่น
ต าบลพระรักษ์  
74 หมูท่ี่ 4 ต.พระรักษ์ อ.พะโต๊ะ 
จ.ชมุพร 86180 
083-365-9293 

    

 

นายพิทกัษ์   สวสัดี 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.4 
เลขที่ 18/1 บ้านคลองนนู ม.4  
ต.ปังหวาน อ.พะโต๊ะ จ.ชมุพร 
86180 
081-080-4674  

นายสมยศ   อินเล้ง 
รองนายก อบต. ปังหวาน 
ส านกังานองค์การบริหารสว่น
ต าบลปังหวาน  
หมูท่ี่ 1 ต.ปังหวาน อ.พะโต๊ะ  
จ.ชมุพร  081-088-1123 



ท าเนียบนักวิจัยทรัพยากรน า้ชุมชน 
โครงการศึกษาวจิยัและพฒันาวถิชีีวติและบทบาทของชุมชนในพืน้ทีว่กิฤตอิุทกภัย:กรณศึีกษาลุ่มน า้ภาคใต้ 

ภาคผนวก ก  254 
 

2.  นักวิจัยทรัพยากรน า้ชุมชนเขตพืน้ที่กลางน า้ (ต่อ) 
 

 

นายยงยศ  เสอืรุ่ง 
ผู้ใหญ่บ้าน  ม.2 
บ้านเช่ียวยา่หม ูม.2  
ต.หาดยาย อ.หลงัสวน จ.ชมุพร 
86110 
083-107-8853 

 

นายจกัรกฤษณ์ ศกัดิ์มณี 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.6 
บ้านแหลมปาย ม.6 ต.หาดยาย  
อ.หลงัสวน จ.ชมุพร 86110 
089-289-0088 

 
    

 

นายมาโนช   อ้นมจัฉา 
ผู้ใหญ่บ้าน  ม.7 
บ้านวงัพรหม ม.7 ต.หาดยาย  
อ.หลงัสวน จ.ชมุพร 86110 
083-968-3452 

 

นายประยงค์ เสนีย์ยทุธ 
ผู้ใหญ่บ้าน ม.12 
บ้านพรรญราย ม.12  
ต.หาดยาย อ.หลงัสวน  
จ.ชมุพร 86110 
081-088-9206 

    

 

นายเลก็   บตุรเวช 
ผู้ใหญ่บ้าน ม.13 
บ้านห้วยทรายขาว  
ม.13 ต.หาดยาย อ.หลงัสวน  
จ.ชมุพร 86110 
081-078-1322  

นางสาวธญัธร  เพชรโสม 
นกัพฒันาชมุชน อบต.หาดยาย 
ส านกังาน อบต.หาดยาย 
156 หมูท่ี่ 4 ต.หาดยาย อ.หลงั
สวน จ.ชมุพร 86110 
083-635-6244 

    

 

นายประจวบ กิม้ซิว้ 
ผู้ใหญ่บ้าน ม.13 
บ้านห้วยเหมือง ม.13 ต.นาขา  
อ.หลงัสวน จ.ชมุพร 86110 
085-782-7660 

 

นายสนัติ  จ าเริญสขุ 
เลขานกุารนายก อบต. นาขา 
43 ม.4 ต.นาขา อ.หลงัสวน  
จ.ชมุพร 86110 
089-073-9562 
santi.JRM@hotmail.com 
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3.  นักวิจัยทรัพยากรน า้ชุมชนเขตพืน้ที่ปลายน า้ 
 

 

นายบญุยืน  เพชรกลุ 
สมาชิกสภา อบต. ม.1 
12 บ้านทพัยอ ม.1  
ต.แหลมทราย อ.หลงัสวน  
จ.ชมุพร 86110 
081-084-8479 

 

นายไพฑรูย์ อินทวาส 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  ม.11 
6 บ้านแหลมทราย ม.11  
ต.แหลมทราย อ.หลงัสวน จ.
ชมุพร 86110 
089-723-4699 

    
    

 

นายโสภณ  คงบญุม ี
รองนายก อบต. แหลมทราย 
79 ม.9 ต.แหลมทราย  
อ.หลงัสวน จ.ชมุพร 86110 
089-872-6957 

 

นายวสนัต์ ทองประเสริฐ 
ผู้ใหญ่บ้าน ม.6 
บ้านหวัเขาทา่กอ ม.6 
 ต.บางมะพร้าว อ.หลงัสวน  
จ.ชมุพร 86110 
083-550-7175 

    

 

นายอดุมศกัดิ์ พนูสวสัดิ ์
สมาชิกสภา อบต. หมู ่9 
บ้านน า้ตก ม.9 ต.บางมะพร้าว  
อ.หลงัสวน จ.ชมุพร 86110 

 

นางสาวสนิุสา ขนัสมาน 
ปลดั อบต. บางมะพร้าว 
ส านกังาน อบต. บางมะพร้าว 
ต.บางมะพร้าว อ.หลงัสวน  
จ.ชมุพร 86110  
081-396-3847 
k.sunisa@yahoo.com 

    

 

นายสทุธิพนัธ์ สวุรรณบณัฑิต 
สมาชิก อบต.  ม.2 
60 บ้านทา่สะท้อน ม.2 
ต.ทา่มะพลา อ.หลงัสวน จ.ชมุพร 
085-795-5569 
longpaa_tasaton@hotmail.co.th  

นางสาวเครือวลัย์  สงัข์ชะนา
ข้าราชการบ านาญ 
ส านกังานองค์การบริหารสว่น
ต าบลทา่มะพลา ต.ทา่มะพลา 
อ.หลงัสวน จ.ชมุพร 86110 
086-594-0397 

    

 

นายปรีชา    ภูส่วุรรณ 
ผู้ช่วยกองชา่งฯ อบต. ทา่มะพลา 
ส านกังานองค์การบริหารสว่น
ต าบลทา่มะพลา ต.ทา่มะพลา 
อ.หลงัสวน จ.ชมุพร 86110 
081-958-9818  

นายไพบลูย์  นุ้ยพิน 
สภาองค์กรชมุชน  ม.5 
บ้านหวัหมาด ม.5 ต.บ้านควน  
อ.หลงัสวน จ.ชมุพร 86110 
086-274-5341 
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3.  นักวิจัยทรัพยากรน า้ชุมชนเขตพืน้ที่ปลายน า้ (ต่อ) 
 

 

นายนิพนธ์  ฤทธิชยั 
สภาองค์กรชมุชน  ม.16 
168  ม.16 บ้านทบัวงั ม.16  
ต.บ้านควน อ.หลงัสวน จ.ชมุพร 
86110 
083-395-7247 
nipon-333@hotmail.co.th 

 

นายไพศาล  มีสมบตั ิ
ปลดั อบต. บ้านควน 
ส านกังานองค์การบริหารสว่น
ต าบลบ้านควน ต.บ้านควน 
อ.หลงัสวน จ.ชมุพร 86110 
083-541-2748 
dingt303@gmail.com 

    

 

นายมานิจ    พวงบปุผา 
สมาชิก อบต.  ม.8 
15 บ้านทุง่ใน ม.8 ต.นาพญา อ.
หลงัสวน จ.ชมุพร 86110 
089-970-2108 

 

นายนิตย์  จนัทร์พรหม 
ผู้ใหญ่บ้าน  ม.14  
เลขที่ 1 ม.14 บ้านคลองราง  
ม.14 ต.นาพญา  อ.หลงัสวน  
จ.ชมุพร 86110 
089-288-4383 

    

 

ส.อ.ปัญญา เจียะสถิต 
ปลดั อบต. นาพญา 
ส านกังานองค์การบริหารสว่น
ต าบลนาพญา ต.นาพญา 
อ.หลงัสวน จ.ชมุพร 86110 
089-875-5425  

นายอนชุา เตยีพานชิ 
อาสาสมคัรชมุชน  ม.1 
บ้านวงัตะกอ ม.1 ต.วงัตะกอ 
อ.หลงัสวน จ.ชมุพร 86110 
086-120-8623 

    

 

นางสนุิสา เหลก็ทอง 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู ่13 
23 บ้านหินช้างส ีม.13  
ต.วงัตะกอ อ.หลงัสวน จ.ชมุพร  
86110 
086-474-2277  

พจอ.พยงุศกัดิ์ พรหมพิชยั 
เจ้าหน้าที่ป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภยั อบต. วงัตะกอ 
ต.วงัตะกอ อ.หลงัสวน  
จ.ชมุพร 86110 
084-878-2385 
payoungsak.p@hotmail.co.th 

    

 

นายโสภณ  มีแก้ว 
ผู้ใหญ่บ้าน ม.8 
72  บ้านหนองไก่ปิง้ ม.8  
ต.บางน า้จืด อ.หลงัสวน จ.ชมุพร 
86110 
084-839-7807  

นายมงคล พฒัน์ทอง 
สมาชิก อบต.  ม.12 
บ้านน า้ลอด ม.12 ต.บางน า้จืด 
อ.หลงัสวน จ.ชมุพร 86110 
087-898-4603 
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3.  นักวิจัยทรัพยากรน า้ชุมชนเขตพืน้ที่ปลายน า้ (ต่อ) 
 

 

นายประหยดั  ทิมรอด 
รองประธานสภา อบต. บางน า้จืด 
86 ม.1 ต.บางน า้จืด 
อ.หลงัสวน จ.ชมุพร 86110 
081-082-1084 
timrod19@hotmail.com 

 

นายพินิจ     เตียวเชียง 
รองประธาน อปพร. ม.6 
96 บ้านทุง่ลา่ง ม.6  
ต.ปากน า้หลงัสวน 
อ.หลงัสวน จ.ชมุพร 86110 
089-908-8270 

    

 

จอ.ยทุธภมูิ   บญุยงั 
จนท.ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
เทศบาลต าบลปากน า้หลงัสวน 
ส านกังานเทศบาลต าบลปากน า้
หลงัสวน ต.ปากน า้หลงัสวน  
อ.หลงัสวน จ.ชมุพร 86110 
089-867-5738 

 

นายจ าเริญ  เพชรปังหวาน 
ประธานชมุชน  ม.2 ช.นากรอก 
ชมุชนนากรอก ม.2 ต.หลงัสวน 
อ.หลงัสวน จ.ชมุพร 86110 
089-972-7990 

    

 

นายพลูศกัดิ์  สบืศกัดิ ์
ประธานชมุชน ซ. ถนนแมน่ า้หลงัสวน 
ม.2 ต.หลงัสวน อ.หลงัสวน จ.
ชมุพร 86110 
080-693-6969 

 

นางวฒันา  เพง็ทะลงุ 
ประธานชมุชน ซ.พะเนียด 
23 ต.ขนัเงิน 
อ.หลงัสวน จ.ชมุพร 86110 
081-079-0556 

    

 

นายอดลุย์  บญุญแพทย์ 
หน.ฝ่ายสว่นงานช่าง 
ส านกังานเทศบาลเมืองหลงัสวน 
ต.หลงัสวน  อ.หลงัสวน  จ.ชมุพร 
86110 
087-978-8059 
adulbun@yahoo.com  

นายสมชาย  ส าเภาอินทร์ 
หน.ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
ส านกังานเทศบาลเมืองหลงัสวน 
ต.หลงัสวน  อ.หลงัสวน  
จ.ชมุพร 86110 
081-891-7323 
m-uri@hotmail.com 
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4. ที่ปรึกษาในพืน้ท่ี 

 

นายไพบลูย์ อกัษรน า            
หน.ส านกังานเทศบาล  
ส านกังานเทศบาลเมืองหลงัสวน 
ต.หลงัสวน  อ.หลงัสวน  
จ.ชมุพร 86110 
083-172-2991  

นายสรรเพชญ องัคณานวุงศ์ 
นกับริหารงานสวสัดิการฯ 
ส านกังานเทศบาลเมืองหลงัสวน 
ต.หลงัสวน  อ.หลงัสวน  
จ.ชมุพร 86110 
081-891-7323 
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