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 การศึกษาเร่ืองน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการเปิดรับ/ภาวะคุกคาม ความเส่ียง และ
ความอ่อนไหวต่อการกดัเซาะชายฝ่ัง และศึกษาผลของแผนงานและปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการบริหาร
จดัการความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน เพื่อน ามาวิเคราะห์ความเปราะบางของพื้นท่ีและเสนอแนะแนวทางใน
การปรับตวัท่ีเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลมฟ้าผ่าและชุมชน เก็บรวบรวมขอ้มูล 
โดยการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารขององคก์ารบริหารส่วนต าบล ผูน้ าชุมชนและผูอ้ยู่อาศยัในชุมชน การ
เขา้ร่วมการประชุมเพื่อวางแผนการด าเนินการแก้ไขปัญหาร่วมกนัระหว่างองค์การบริหารส่วน
ต าบลและชุมชน การสังเกตการณ์ในพื้นท่ี และการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง ผลการศึกษาพบว่า 
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เส่ียงท่ีรุนแรงมาก ตอ้งใชท้รัพยากรมากและการแกไ้ขปัญหามากกว่า 1 ปี มีความอ่อนไหวต่อการ
กัดเซาะชายฝ่ังสูง องค์การบริหารส่วนต าบลมีศักยภาพและความสามารถในการรับมือกับ
ผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝ่ังสูง โดยปัจจยัท่ีส่งผลต่อศกัยภาพและขีดความสามารถของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลคือ ความไม่เพียงพอของงบประมาณและการเขา้ถึงแหล่งความรู้ใหม่ ๆ 
ขององค์กร ชุมชนมีศักยภาพและความสามารถในการรับมือปานกลาง โดยปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
ศกัยภาพและขีดความสามารถของชุมชนในการรับมือต่อผลกระทบจากการกดัเซาะชายฝ่ัง คือ 
ความไม่เพียงพอของงบประมาณ การไม่มีแผนงานท่ีชดัเจน และการเขา้ถึงแหล่งความรู้ใหม่ ๆ ของ
ชุมชนท าได้ยาก ผลจากการศึกษาในพื้นท่ีพบว่า ชุมชนมีการปรับตวัท่ีดีมากเพื่อให้สามารถอยู่
ร่วมกบัผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ี จากผลการศึกษาขา้งตน้สามารถสรุปไดว้่าพื้นท่ีต าบลแหลม
ฟ้าผา่เป็นพื้นท่ีท่ีไม่เปราะบางแต่ควรไดรั้บการพฒันาปรับตวัเพิ่มมากข้ึน 
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The objectives of the study were as follows: 1) to investigate the exposure, risk and 
sensitivity to coastal erosion; 2) to evaluate results of action plans and factors affecting risk 
management; and 3) to analyze vulnerability of the area and suggest guidelines for appropriate 
adaptation of Laem Fapha Sub-district Administration Organization and the community. Data 
were collected using: 1) interviews of administators of the sub-district administration 
organization, community’s leaders and residents; 2) attending a meeting for problem solving 
sharing between sub-district administration and the community; 3) observation in the area; and 4) 
investigation of related document. The findings revealed that Laem Fapha Sub-district area was 
classified into the 5th level of risk that was very high. High amount of resources and more than 1 
year- time must be used for problem solving. Sensitivity of the coastal erosion was high. The sub-
district administration had high potential to cope with the impacts of coastal erosion. Factors that 
affected potential of sub-district administration were budget insufficiency and knowledge 
accessibility. The community had moderate potential. Factors that affected the potential were 
budget insufficiency, lacking of action plan, and knowledge accessibility. Results of the field 
study indicated that the community adapted well in living with the effects. It could be concluded 
that Laem Fapha Sub-district area was not vulnerable, but it should be more developed for the 
adaptaion. 
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4.27  ป้ายโครงการจดัการป้องกนัแกไ้ขปัญหาการกดัเซาะชายฝ่ังโดยกรม   96 

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง   
4.28  โครงการจดัการป้องกนัแกไ้ขปัญหาการกดัเซาะชายฝ่ัง (การปักไมไ้ผ ่   96 
          ชะลอคล่ืน)โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง   
4.29  โฮมสเตยบ์า้นขนุสมุทรจีน (หมู่ท่ี 9)        98 
4.30  การประชาคมร่วมกนัระหวา่งผูท่ี้อยูอ่าศยัในชุมชนหมู่ท่ี 11    103 
         บา้นแหลมใหญ่และองคก์ารบริหารส่วนต าบลแหลมฟ้าผา่   
4.31  ผา้ห่มเพื่อบา้นผูป้ระสบภยัหรือยากไร้จากกระทรวงพฒันาสังคม   117 

 



บทที ่1 
 

บทน ำ 
 

 

1.1  ทีม่ำและควำมส ำคญั 
 

ภาวะโลกร้อนหรือภาวะภูมิอากาศเปล่ียนแปลงเป็นปัญหาใหญ่ของโลกเราในปัจจุบนั 

สาเหตุหลักของปัญหามาจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซไนตรัสออกไซด์และก๊าซมีเทน ท่ี

ออกมาจากโรงงานอุตสาหกรรม รถยนต ์การเกษตรกรรมหรือการกระท าใด ๆ ท่ีเผาไหมเ้ช้ือเพลิง

ฟอสซิล เช่น ถ่านหิน น ้ ามนั ก๊าซธรรมชาติหรือสารประกอบไฮโดรคาร์บอน  ด้วยเหตุท่ีก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซมีเทนท าหนา้ท่ีกกัเก็บความร้อนบางส่วนไวใ้ห้กบัโลกจึงท าให้โลกมี

อุณหภูมิท่ีสูงข้ึนเฉล่ีย 0.8 องศาเซลเซียสเม่ือเทียบกบัยุคก่อนอุตสาหกรรมและหากไม่มีมาตรการ

ลดการปล่อยก๊าซดงักล่าวอย่างจริงจงัภายในปี 2100 อุณหภูมิเฉล่ียของโลกอาจสูงข้ึนจากยุคก่อน

อุตสาหกรรม 4 องศาเซลเซียส (มูลนิธิโลกสีเขียว, 2556) และการเพิ่มข้ึนของอุณหภูมิดงักล่าว

ก่อใหเ้กิดผลกระทบอ่ืน ๆ ตามมา เช่น การท าให้น ้ าแข็งขั้วโลกและธารน ้ าแข็งละลายเป็นเหตุให้น ้ า

เพิ่มสูงข้ึนและท่วมในพื้นท่ีต่าง ๆ  การเพิ่มปริมาณการเกิดไฟป่า นอกจากน้ีการเพิ่มสูงข้ึนของน ้ า

ทะเลและสภาพอากาศท่ีมีความแปรปรวนยงัท าให้เกิดการกดัเซาะในพื้นท่ีชายฝ่ังตะวนัออกจนถึง

ชายฝ่ังอ่าวไทยตะวนัตก โดยพื้นท่ีวกิฤตท่ีมีอตัรากดัเซาะมากกวา่ 5 เมตรต่อปี ไดแ้ก่ จงัหวดัจนัทบุรี 

จังหวดัระยอง จังหวดัฉะเชิงเทรา จังหวดัสมุทรปราการ กรุงเทพฯ จังหวดั เพชรบุรี จังหวดั

ประจวบคีรีขนัธ์ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี จงัหวดันครศรีธรรมราช จงัหวดัสงขลา และจงัหวดัปัตตานี 

เป็นเหตุให้สูญเสียพื้นท่ีอยู่อาศยัโดยรอบชายฝ่ังเป็นจ านวนมาก (สถาบนัวิจยัทรัพยากรทางน ้ า 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2554)  

ผลกระทบส าคญัประการหน่ึงของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ คือ ปัญหาการกดัเซาะ

ชายฝ่ังซ่ึงจดัว่าเป็นปัญหาท่ีมีความยืดเยื้อและจดัได้ว่าเป็นปัญหาท่ีเป็นภยัคุกคามต่อดินแดนเป็น

อย่างยิ่ง เพราะนอกจากจะท าให้สูญเสียพื้นท่ีท่ีถูกกดัเซาะแล้วนั้นยงัท าให้สูญเสียทศันียภาพท่ี

สวยงามอีกดว้ย ปัญหาการกดัเซาะชายฝ่ังเป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนในหลายพื้นท่ีชายฝ่ังของประเทศไทย
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โดยเฉพาะบริเวณอ่าวไทยตอนบน ตั้งแต่ปากแม่น ้าบางปะกงจนถึงปากแม่น ้าท่าจีน ครอบคลุมพื้นท่ี 

5 จงัหวดั คือ ฉะเชิงเทรา  สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร สมุทรสาครและสมุทรสงคราม ซ่ึงจดัได้

วา่เป็นพื้นท่ีอ่อนไหวและพบปัญหาการกดัเซาะชายฝ่ังรุนแรงท่ีสุดในประเทศ โดยแนวฝ่ังของไทย

หลายพื้นท่ีก าลงัเผชิญกบัการกดัเซาะในอตัรามากกว่า 1-5 เมตรต่อปี หากคิดอตัราสูญเสียพื้นดิน

โดยรวมแลว้จะอยู่ท่ี 2 ตารางกิโลเมตรต่อปี คิดเป็นมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจสูงถึง 6,000 

ลา้นบาท (ภูมิภทัระ จนัทร์บวั, สาวติรี สุภาวทิย ์และอภิญญา  สมก ้าพี้, 2554) 

ต าบลแหลมฟ้าผ่า อ าเภอพระสมุทรเจดีย ์จงัหวดัสมุทรปราการ ถือเป็นตวัอย่างท่ีเห็นได้
อย่างชดัเจนพื้นท่ีหน่ึงซ่ึงถูกน ้ ากดัเซาะชายฝ่ังมาเป็นเวลานานและมีอตัราการกดัเซาะมากกว่า 25 

เมตรต่อปี  ระยะทางท่ีถูกกัดเซาะประมาณ 12.5  กิโลเมตร พื้นดินหายไปแล้ว 1 กิโลเมตร  

บา้นเรือน สถานท่ีราชการ โรงเรียนและสถานีอนามยั ถูกผลกระทบจากน ้ าทะเลกดัเซาะจนตอ้งยา้ย

ไปอยู่ท่ีแห่งใหม่หลายคร้ัง (ธนวฒัน์ จารุพงษ์สกุล, ปราโมทย ์โศจิศุภร, ศิริวรรณ  ศิริ และ

วินยั  อวยพรประเสริฐ, 2555)  จากผลกระทบขา้งตน้จะเห็นไดว้่าปัญหาการกดัเซาะชายฝ่ังของ

ต าบลแหลมฟ้าผา่ ท าใหเ้กิดผลกระทบในมุมกวา้งต่อชุมชนจึงสามารถกล่าวไดว้า่ปัญหาการกดัเซาะ

ชายฝ่ังเป็นปัญหาสาธารณะท่ีทุกภาคส่วนตอ้งร่วมมือกนัแก้ไขปัญหาร่วมกนัโดยเฉพาะองค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินจดัวา่เป็นหน่วยงานท่ีมีภารกิจส าคญัในการจดัการดูแลแกไ้ข

ปัญหาต่าง ๆในพื้นท่ีของตนเอง รวมถึงปัญหาจากผลกระทบจากการกดัเซาะชายฝ่ังซ่ึงได้กล่าว

มาแลว้ขา้งตน้วา่เป็นปัญหาสาธารณะท่ีทุกภาคส่วนตอ้งให้ความร่วมมือในการแกปั้ญหาร่วมกนัทั้ง

หน่วยงานหรือองคก์รของเอกชนรวมถึงชุมชนในพื้นท่ี  ซ่ึงนอกจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะ

มีหน้าท่ีในการแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากผลกระทบดังกล่าวแล้ว องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินยงัมี

หนา้ท่ีในการประสานงาน การวางแผนยุทธศาสตร์ รวมทั้งการรณรงคต่์าง ๆ หรือวางมาตรการต่าง 

ๆ เพื่อจูงใจให้หน่วยงานหรือองคก์รของเอกชนและชุมชนร่วมมือกนัแกไ้ขปัญหาร่วมกนั ซ่ึงหาก

การด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพท่ีดีซ่ึงก็คือสามารถ

แก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนและไดรั้บความร่วมมือจากทุกภาคส่วนแล้วนั้น นอกจากจะสามารถแก้ไข

ปัญหาผลกระทบดงักล่าวและสร้างความสามคัคีให้แก่ชุมชนไดแ้ลว้ยงัจะท าให้พื้นท่ีดงักล่าวเกิด

ผลประโยชน์ในดา้นอ่ืน ๆ ตามมาอีกดว้ย เช่น ท าให้พื้นท่ีดงักล่าวมีทศันียภาพท่ีสวยงามยิ่งข้ึน  ท า
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ใหส้ามารถปลูกป่าชายเลนในพื้นท่ีซ่ึงป่าชายเลนสามารถใชเ้ป็นแหล่งอนุบาลสัตวน์ ้านานาชนิดเป็น

การเพิ่มปริมาณสัตวน์ ้ าในพื้นท่ีและท าให้ชุมชนในพื้นท่ีมีรายได้ท่ีเพิ่มข้ึน  นอกจากน้ียงัท าให้

แนวโนม้การยา้ยถ่ินฐานของคนในชุมชนเพื่อประกอบอาชีพลดนอ้ยลง เป็นตน้ 

และเน่ืองจากผูศึ้กษาเล็งเห็นถึงความส าคญัของปัญหาและความเส่ียงท่ีเกิดจากผลกระทบ

จากการกดัเซาะชายฝ่ังโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาของพื้นท่ีต าบลแหลมฟ้าผา่ อ าเภอพระสมุทรเจดีย ์

จงัหวดัสมุทรปราการ จึงมีความตอ้งการท่ีจะศึกษาภาวะคุกคาม ความเส่ียงและความอ่อนไหวท่ี

เกิดข้ึนในพื้นท่ีและการจดัการความเส่ียงและรูปแบบการปรับตวัต่อผลกระทบจากการกดัเซาะ

ชายฝ่ังขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลมฟ้าผ่าและชุมชนเพื่อเสนอวิธีการและยุทธศาสตร์ท่ี

เหมาะสมในการพฒันาศกัยภาพในการปรับตวัขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลมฟ้าผา่และเพื่อ

เป็นแนวทางในการปรับตวัส าหรับองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน ๆ  
 

1.2  วตัถุประสงค์ 
 

 1.2.1 เพื่อศึกษาการเปิดรับ/ภาวะคุกคาม (Exposure) ความเส่ียง (Risk) และความอ่อนไหว
ต่อการกดัเซาะชายฝ่ังของต าบลแหลมฟ้าผา่ อ าเภอพระสมุทรเจดีย ์จงัหวดัสมุทรปราการ 
 1.2.2 เพื่อศึกษาผลของแผนงานท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลแหลมฟ้าผา่และชุมชนใช้ใน
การจดัการความเส่ียงและศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการบริหารจดัการความเส่ียงท่ีเกิดจากการกดั
เซาะชายฝ่ัง 
 1.2.3  เพื่อวิเคราะห์ความเปราะบางของพื้นท่ีและเสนอแนวทางในการบรรเทาปัญหาและ
ปรับตวัต่อปัญหาการกดัเซาะชายฝ่ังขององคก์ารบริหารส่วนต าบลแหลมฟ้าผา่  
 

1.3   ขอบเขตของกำรศึกษำ 
 

1.3.1  ขอบเขตดา้นเน้ือหา  

ศึกษาการเปิดรับ/ภาวะคุกคาม ความเส่ียงและความอ่อนไหวต่อการกดัเซาะชายฝ่ัง การ

ด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลมฟ้าผา่และชุมชนในการจดัการความเส่ียงตลอดจน

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการบริหารจดัการความเส่ียงเพื่อเสนอแนะแนวทางท่ีเหมาะสมในการพฒันา

ศกัยภาพในการปรับตวัขององคก์ารบริหารส่วนต าบลแหลมฟ้าผา่และชุมชน 
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1.3.2  ขอบเขตดา้นประชากร  

ผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลแหลมฟ้าผา่ ผูน้ าชุมชนและผูท่ี้อยูอ่าศยัในต าบลแหลม

ฟ้าผา่ อ าเภอพระสมุทรเจดีย ์จงัหวดัสมุทรปราการ  

1.3.3  ขอบเขตดา้นพื้นท่ี 

ท าการศึกษาและเก็บข้อมูลในพื้นท่ีต าบลแหลมฟ้าผ่า อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวดั

สมุทรปราการ  

1.3.4  ขอบเขตดา้นเวลา  

ท าการเก็บขอ้มูลการสังเกต การสัมภาษณ์และท าการวเิคราะห์ขอ้มูลระหวา่งเดือนมกราคม 

ถึงเดือนเมษายน 2557 
 

1.4  ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 

 1.4.1 ทราบถึงการเปิดรับ/ภาวะคุกคาม ความเส่ียงและความอ่อนไหวต่อการกัดเซาะ
ชายฝ่ังของต าบลแหลมฟ้าผา่ อ าเภอพระสมุทรเจดีย ์จงัหวดัสมุทรปราการ 
 1.4.2  ทราบถึงศกัยภาพและขีดความสามารถในการปรับตวัขององคก์ารบริหารส่วนต าบล
แหลมฟ้าผ่าและชุมชนในการจดัการความเส่ียงและปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสามารถในการจดัการ
ความเส่ียงท่ีเกิดจากการกดัเซาะชายฝ่ัง 
 1.4.3 ได้ข้อเสนอแนะแนวทางท่ีเหมาะสมในการพฒันาศักยภาพในการปรับตัวของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมฟ้าผ่า อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวดัสมุทรปราการ เพื่อเป็น
แนวทางส าหรับองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน ๆ 
 

1.5  นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 

 1.5.1  การปรับตวั (Adaptation) ต่อผลกระทบจากการกดัเซาะชายฝ่ัง หมายถึง การ
ปรับเปล่ียนใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะพื้นท่ีท่ีมีคุณสมบติัแบบใหม่ ดว้ยวิธีการและแนวทางต่างๆ เพื่อ
ป้องกนั บรรเทาและลดความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึน ทั้งต่อชีวิตและทรัพยสิ์น เช่น การเปล่ียนแนว
ทางการประกอบอาชีพและการด ารงชีวติ 
 1.5.2  ความเส่ียง (Risk) ต่อผลกระทบจากการกดัเซาะชายฝ่ัง หมายถึง เหตุการณ์หรือ
ผลกระทบใด ๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึน จากปัญหาการกดัเซาะชายฝ่ังในดา้นลบ กล่าวคือ ท าให้เกิดความ
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เสียหายต่อพื้นท่ีนั้ น ๆ หรือบั่นทอนโอกาสท่ีจะท าให้โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีหน่วยงาน
ด าเนินการเพื่อป้องกนัหรือลดปัญหาต่อผลกระทบจากการกดัเซาะชายฝ่ัง  
  1.5.3 ความอ่อนไหว (Sensitivity) หมายถึง การตอบสนองต่อสภาวะใด ๆ ในดา้นลบ 
  1.5.4  การเปิดรับ/ภาวะคุกคาม (Exposure)  หมายถึง  การเผชิญหรือโอกาสท่ีจะเผชิญกบั
ภยัคุกคามหรือผลกระทบต่าง ๆ จากการกดัเซาะชายฝ่ัง 
  1.5.5  การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนและผูเ้ก่ียวขอ้ง
แต่ละภาคส่วนของสังคมได้เขา้มามีส่วนร่วมกบัภาครัฐ ในการด าเนินการป้องกนั แก้ไข และ
บรรเทาผลกระทบจากการกดัเซาะชายฝ่ัง  
 



 
 

บทที ่2 

 
ทบทวนวรรณกรรม 

 

ในการศึกษาเร่ืองการปรับตวัต่อผลกระทบจากการกดัเซาะชายฝ่ังขององคก์ารบริหารส่วน
ต าบลแหลมฟ้าผา่และชุมชน อ าเภอพระสมุทรเจดีย ์ จงัหวดัสมุทรปราการ ผูว้จิยัไดร้วบรวมแนวคิด 
ทฤษฎี หลกัการ โครงการ และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเป็นแนวทางในการจดัท าวิทยานิพนธ์ โดย
แบ่งออกเป็น 

2.1  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
2.2  ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและความเส่ียงของชุมชน 
2.3  การปรับตวัต่อผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ   
2.4  การกดัเซาะชายฝ่ัง ผลกระทบและแนวทางป้องกนั 
2.5  ยทุธศาสตร์หรือแผนแม่บทดา้นการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย 
2.6  การวิเคราะห์และการประเมินความเส่ียง ความเปราะบางและการปรับตวั ต่อการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
2.7  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

2.1  ความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบัปัญหาการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ 
 
            แต่เดิมปรากฏการณ์ภาวะเรือนกระจกเป็นไปตามธรรมชาติของโลกท่ีเกิดข้ึนและเป็น
ประโยชน ์ต่อโลกและมนุษยเ์พราะเน่ืองจากปรากฏการณ์น้ีจะช่วยท าให้อุณหภูมิของผิวโลกในช่วง
กลางวนัและกลางคืนไม่แตกต่างกนัมากนกั โดยก๊าซเรือนกระจกน้ีจะท าหนา้ท่ีเป็นตวัป้องกนัไม่ให้
รังสีความร้อนจากดวงอาทิตยส์ะทอ้นกลบัออกไปจากผวิโลกทั้งหมดและเพราะกิจกรรมในปัจจุบนั
น้ีของมนุษยท์  าให้เกิดก๊าซเรือนกระจกชนิดต่าง ๆ เพิ่มมากข้ึนและท าให้รังสีความร้อนท่ีถูกกกัเก็บ
ไวบ้นผวิโลกเพิ่มปริมาณมากข้ึน เป็นเหตุใหโ้ลกมีอุณหภูมิสูงข้ึนเร่ือย 
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 2.1.1  ความหมายของการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ 

            การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ หมายถึง การเปล่ียนแปลงสภาวะอากาศท่ีเกิดจาก
กิจกรรมของมนุษยท่ี์ท าให้เกิดการแปลงขององค์ประกอบในชั้นบรรยากาศของโลกโดยทางตรง
ทางออ้มและจากความแปรปรวนของสภาวะอากาศตามธรรมชาติในช่วงระยะเวลาเดียวกนั ไดแ้ก่ 
อุณหภูมิ ความช้ืน ปริมาณน ้ าฝน ฤดูกาล ซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัในการด ารงอยู่ของส่ิงมีชีวิตท่ีจะตอ้ง
ปรับตวัใหเ้ขา้กบัสภาพภูมิอากาศในบริเวณท่ีส่ิงมีชีวิตนั้นอาศยัอยู ่(องคก์ารบริหารจดัการก๊าซเรือน
กระจก, 2555) 
 

2.1.2  สาเหตุของการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 

การเพิ่มข้ึนของปริมาณ ก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศ มีสาเหตุส่วนใหญ่เน่ืองมาจาก
กิจกรรมของมนุษย ์และเป็นสาเหตุส าคญัท่ีท าให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกหรือภาวะโลกร้อน
และการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยจะโลกรับพลงังานจากดวงอาทิตยใ์นสภาพของแสงและ
ความร้อนในช่วงคล่ืนสั้น ซ่ึงเม่ือถูกใชห้รือดูดกลืนโดยส่ิงต่าง ๆ ในโลกแลว้ ในทีสุดจะกลายเป็น
ความร้อนในช่วงคล่ืนยาวแผรั่งสีกลบัออกไปนอกบรรยากาศโลก แต่ก๊าซเรือนกระจกท่ีมีอยูใ่น
บรรยากาศตามธรรมชาติ เช่น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์มีเทน ไนตรัสออกไซด ์และ ไอน ้า จะท า
หนา้ท่ีดูดกลืนพลงังานความร้อนบางส่วนไว ้ท าใหโ้ลกมีความอบอุ่น (คณะวทิยาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัรามค าแหง, 2550) ส่ิงมีชีวติจึงสามารถด ารงชีวติอยูไ่ด ้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัน้ีคือ
การเพิ่มข้ึนของก๊าซเรือนกระจกท่ีมากจนเกินไปจึงท าให้เกิดการดูดกลืนความร้อนไวใ้นบรรยากาศ
โลกมากข้ึน เปรียบเสมือนเรือนกระจกท่ียอมให้แสงผา่นไดแ้ต่ไม่ยอมใหค้วามร้อนผา่นออกไป จึง
ท าใหโ้ลกมีสภาวะร้อนมากข้ึนและท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 

2.1.3  การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย 
 

นาฏสุดา ภูมิจ  านง (2553) กล่าววา่ในปี พ.ศ. 2537 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมสุทธิ 
(Gross emission) ของประเทศไทยเม่ือคิดเทียบเท่าเป็นปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 
equivalent) มีปริมาณเท่ากบั 285.844 gigagram (Gg.) โดยในจ านวนน้ีร้อยละ 70.64 มาจากก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ ร้อยละ 23.30 มาจากก๊าซมีเทนและไนโตรเจนออกไซด์ จ  านวนร้อยละ 6.06 
และเม่ือพิจารณาตามสาขาของการปล่อยก๊าซ สาขาการใช้พลงังานเป็นสาขาท่ีมีการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์สูงถึง 129,867.65 Gg. หรือร้อยละ 45.42 ของการปล่อยก๊าซทั้งหมด สาขา
การเกษตรมีการปล่อยสุทธิมากเป็นอนัดบัสองรองจากการใชพ้ลงังาน ก๊าซส่วนใหญ่ท่ีปล่อยออกมา
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คือ ก๊าซมีเทนจากกิจกรรม การท านา การเล้ียงสัตว์ และการจัดการมูลสัตว์ โดยคิดเป็นค่า
คาร์บอนไดออกไซด์สูงถึง 60,473.70 Gg. ส่วนท่ีเหลือเป็นไนตรัสออกไซด์ ท่ีปล่อยออกมาจากดิน
และการจดัการมูลสัตว ์ปริมาณรวมสุทธิของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากภาคการเกษตร
มีเท่ากบั 77,405.90 Gg. หรือร้อยละ 27.08 ของการปล่อยรวม ดงัแสดงในตารางท่ี 2.1 
 

ตารางที ่2.1 การปล่อยสุทธิของก๊าซเรือนกระจกจ าแนกตามแหล่งก าเนิด 
 

หน่วย : Gg การใชพ้ลงังาน กระบวนการ การเกษตร การใชท่ี้ดิน ของเสีย รวม 
CO2  อุตสาหกรรม และป่าไม ้
Equivalent  
ก๊าซเรือนกระจก 

CO2 125,482.80 15,970.40 - 60,475.75 -
 201,928.95 
CH4 4,127.55 6.51 60,473.70 1,250.97 739.62
 66,598.35 
N2O 257.30 - 16,932.20 127.10 -
 17,316.60 
รวม 129,867.65 15,976.91 77,405.90 61,853.82 739.62
 285,843.60 
% ของการปล่อย 45.42 5.60 27.08 21.64 0.26 100 
 

แหล่งทีม่า : นาฏสุดา ภูมิจ  านง, 2553. 

 
2.2  ผลกระทบทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศและความเส่ียงของชุมชน 
 

ศูนยบ์ริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (2555)  ไดก้ล่าวถึงผลกระทบวา่ คือ 
รูปแบบและขนาดของคุณสมบติัของระบบท่ีเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงเป็นผลมาจากการตอบสนองต่อส่ิง
ท่ีเขา้มากระทบหรือรบกวน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในดา้นก่อให้เกิดผลในเชิงลบ อนัเป็นผลทั้งทางตรง
และทางออ้มมาจากความแปรปรวนหรือการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศควบคู่กบัความอ่อนไหว
ของระบบ 
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2.2.1  ผลกระทบทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ส านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ของกรมวิทยาศาสตร์

บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2553) ไดท้  าการรวบรวมขอ้มูลและจดัท าประมวล
สารสนเทศ เร่ืองวิกฤติการณ์การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและผลกระทบท่ีเกิดข้ึน โดยมีการจ าแนกผลกระทบท่ีเกิดข้ึนออกเป็น 7 ผลกระทบ คือ 
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศโลก  ผลกระทบท่ีมีต่อระดบัน ้ าทะเล  ผลกระทบท่ีมีต่อ
ระบบนิเวศ  ผลกระทบท่ีมีต่อผลผลิตด้านป่าไมแ้ละการเกษตรกรรม  ผลกระทบจากภยัธรรมชาติ   
ผลกระทบท่ีมีต่อภาคอุตสาหกรรมการตั้งถ่ินฐาน และสังคม และผลกระทบท่ีมีต่อสุขภาพของ
มนุษย ์ แต่เพื่อใหเ้น้ือหาคลอบคลุมผลกระทบยิง่ข้ึน ผูว้จิยัจึงเพิ่มเน้ือหาในบางส่วน ดงัน้ี 

2.2.1.1  ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศโลก  
ผลจากการศึกษาและการสังเกตแนวโนม้ส่ิงแวดลอ้มทั้งดา้นกายภาพและชีวภาพ 

รวมทั้งความสัมพนัธ์ต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในแต่ละเขต พบวา่ อุณหภูมิของพื้นท่ีต่าง 
ๆสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ืองและการประเมินสรุปไดว้า่การเปล่ียนแปลงอุณหภูมิในเขตต่างๆ มีผลกระทบ
ต่อดา้นกายภาพและชีวภาพมากมายและเป็นขอ้มูลท่ีมีความน่าเช่ือถืออยา่งสูงโดยขอ้มูลการสังเกต
ทวีปและมหาสมุทรส่วนใหญ่แสดงให้เห็นว่าระบบธรรมชาติก าลังได้รับผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ืออุณหภูมิเปล่ียนก็จะมีการเปล่ียนแปลงสภาพ
ของหิมะ น ้ าแข็งและพื้นดินท่ีจบัเป็นน ้ าแข็ง ซ่ึงรวมถึงน ้ าแข็งท่ีแทรกตวัอยู่ในอนุภาคดินจนเกิด
ปรากฏการณ์ท่ีสามารถสังเกตเห็นได ้ดงัน้ี 

1)  การเพิ่มจ านวนและขนาดของทะเลสาบน ้าแขง็ 
 2)  การเพิ่มชั้นใตดิ้นท่ีไม่เสถียรของส่วนน ้าแขง็ท่ีแทรกตวัอยูใ่นอนุภาค

ดินและการขยายตวัของหินภูเขาในเขตภูเขา 
 3)  การเปล่ียนแปลงในส่วนระบบนิเวศอาร์คติคและแอนตาร์คติครวมทั้ง

ในส่วนของ ชีวมณฑลน ้ าแข็งในทะเล และการเพิ่มข้ึนของผูล่้าของสายใยอาหาร โดยมีหลกัฐานท่ี
แสดงถึงผลกระทบต่อระบบอุทกวทิยาท่ีเกิดข้ึนคือ 

(1)   การเพิ่มข้ึนของน ้าไหลบ่าหนา้ดินและการไหลของน ้าท่ี
เกิดข้ึนเร็วในฤดูใบไมผ้ลิจาธารน ้าแขง็และหิมะหลาย ๆ แห่งลงสู่แม่น ้า 

(2)  บ ริ เ วณขั้ ว โลกและบ ริ เ วณส่วนท่ี เหนือ ข้ึนไปมีการ
เปล่ียนแปลงอาณาเขตของพืชและสัตว ์

ส านกัหอสมุดและศูนยส์ารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์
บริการ กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2553) ไดก้ล่าวถึงขอ้มูลจากภาพดาวเทียมตั้งแต่ พ.ศ. 
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2523 วา่ทุกส่วนของหลาย ๆ พื้นท่ีปรากฏให้เห็นสีเขียวของพืชพนัธ์ุในฤดูใบไมผ้ลิค่อนขา้งเร็ว ซ่ึง
เช่ือมโยงถึงฤดูการเจริญเติบโตท่ีอบอุ่นข้ึนและค่อนขา้งยาวนานมีความชดัเจนมากข้ึน นอกจากน้ี
การเปล่ียนแปลงของระบบนิเวศของส่ิงมีชีวติทั้งในมหาสมุทรและน ้าจืด จะมีความเก่ียวขอ้งกบัการ
เพิ่มข้ึนของอุณหภูมิน ้ าท่ีจะส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของชั้นน ้ าแข็งท่ีปกคลุมอยู่ด้านบน ระดบั
ความเค็มในมหาสมุทร ระดบัออกซิเจนท่ีละลายน ้ าและการหมุนเวียนต่าง ๆ ซ่ึงรวมถึงการขยบั
ขอบเขตของสาหร่ายแพลงตอน และความอุดมสมบูรณ์ของปลาในบริเวณมหาสมุทรละติจูด
นอกจากน้ี ความหลากหลายของแพลงตอนสัตว์ในมหาสมุทร และทะเลสาบ มีการเปล่ียนแปลง
และการอพยพของปลาในแม่น ้ายงัมีแนวโนม้ท่ีเร็วข้ึนดว้ย 

การดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ของมหาสมุทรตั้งแต่ปี พ.ศ. 2293 ส่งผลให้น ้ าใน
มหาสมุทรมีความเป็นกรดเพิ่มมากข้ึนและเม่ือค่าเฉล่ียของความเป็นกรด - ด่างลดลงประมาณ 0.1  
ผลกระทบอ่ืน ๆ ของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศตามพื้นท่ีต่างๆ ต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีปรากฏข้ึน มีดงัน้ี 

1)  ผลกระทบดา้นการเกษตรและป่าไมใ้นเขตเหนือเส้นศูนยสู์ตรและ
พื้นท่ีระดบัน ้ าทะเลสูง เช่น การเร่ิมฤดูใบไมผ้ลิท่ีเร็วข้ึน พื้นท่ีป่าไมถู้กรบกวนเน่ืองจากไฟป่าและ
การระบาดของแมลง 

2)  ประเด็นสุขภาพของมนุษย ์เช่น คล่ืนความร้อนท าใหป้ระชากรเสียชีวิต
ในแถบประเทศยุโรป การระบาดของโรคบางพื้นท่ี การเกิดภูมิแพใ้นพื้นท่ีสูงและกลางเหนือเขต
ศูนยสู์ตร 

3)  กิจกรรมของมนุษยใ์นบริเวณขั้วโลกอาร์คติค เช่น  การล่าสัตวแ์ละการ
เดินทางบนหิมะและน ้าแขง็ นอกจากน้ีการตั้งถ่ินฐานบนเขตภูเขาสูง ท าให้เกิดความเส่ียงท่ีจะท าให้
ธารน ้าแขง็มีการละลายและเกิดน ้าท่วมฉบัพลนั 

นอกจากน้ียงัมีการเพิ่มข้ึนของระดับน ้ าทะเล และการพัฒนาของมนุษย์ได้
ก่อให้เกิดการสูญเสียพื้นท่ีชุ่มน ้ าชายฝ่ังและป่าชายเลนซ่ึงเป็นการเพิ่มความเสียหายในพื้นท่ีชายฝ่ัง
บางส่วนท่ีถูกน ้าท่วมอีกดว้ย 

2.2.1.2  ผลกระทบท่ีมีต่อระดบัน ้าทะเลและทรัพยากรชายฝ่ัง  
ศูนย์วิจัยและพฒันาทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังอ่าวไทยตอนบน (2555) ได้

อธิบายถึงผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อระดบัน ้ าทะเลว่า ระบบนิเวศชายฝ่ัง
และในพื้นท่ีลุ่มต ่ามีแนวโนม้ท่ีจะเผชิญกบัความเส่ียง รวมถึงการกดัเซาะของชายฝ่ัง เน่ืองจากการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเพิ่ม ข้ึนของระดับน ้ าทะเล  และได้ท าการแบ่งกลุ่ม
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ทรัพยากรธรรมชาติบริเวณชายฝ่ังท่ีอาจได้รับผลกระทบจากการเพิ่มข้ึนของระดบัน ้ าทะเลตาม
หลกัฐานทางวชิาการท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั เป็น 2 กลุ่ม ดงัน้ี 

1)  ทรัพยากรธรรมชาติบริเวณชายฝ่ังท่ีมีความเปราะบางมาก (Most 
vulnerability) ต่อการเพิ่มข้ึนของระดับน ้ าทะเล หมายถึงทรัพยากรชายฝ่ังท่ีมีโอกาสได้รับ
ผลกระทบมากจากการเพิ่มข้ึนของระดับน ้ าทะเล หรือมีข้อจ ากดัในการปรับตวัต่อสถานการณ์
ระดบัน ้ าทะเลเพิ่มสูงข้ึน ไดแ้ก่ ป่าชายเลน เต่าทะเล นกชายฝ่ัง การเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าชายฝ่ังทะเล 
และสัตวท์ะเลหนา้ดิน ดงัน้ี 

(1)  ป่าชายเลน 
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบต่อป่าชายเลน

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มข้ึนของระดบัน ้ าทะเลเป็นเหตุให้ป่าชายเลนถูกท าลาย เน่ืองจากการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท าใหต้ะกอนดินมีปริมาณเพิ่มมากข้ึนเป็นผลให้พื้นท่ีป่าชายเลนสูงข้ึน 
(กลายเป็นพื้นดิน) นอกจากน้ีการเพิ่มสูงข้ึนของระดบัน ้ าทะเลจะท าให้ป่าชายเลนถูกท าลาย หากป่า
ชายเลนถูกท าลายหรือลดปริมาณลงจะท าให้สูญเสียพื้นท่ีอนุบาลสัตว์น ้ าและสูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพได ้

(2)  เต่าทะเล 
Segura and Cajade (2010) กล่าวว่า อุณหภูมิของโลกท่ีสูงข้ึน

ก่อให้เกิดผลกระทบต่อเต่าทะเลในหลายดา้น เช่น การท่ีอุณหภูมิของทรายเพิ่มข้ึนจะส่งผลกระทบ
ต่อไข่เต่าท าให้อตัราการฟักไข่ของลูกเต่าลดลง  มีรายงานวา่อุณหภูมิท่ีเหมาะสมต่อการฟักไข่เต่า
ตนุอยู่ในช่วง 26 – 33 องศาเซลเซียส และอตัราการฟักไข่จะลดลงถา้อุณหภูมิสูงกว่า 33 องศา
เซลเซียส ในขณะท่ีการเพิ่มข้ึนของระดบัน ้าทะเลท่ีเป็นผลสืบเน่ืองมาจากภาวะโลกร้อนจะท าให้น ้ า
ทะเลท่วมหาดทรายซ่ึงเป็นท่ีวางไข่ของเต่าทะเล ท าให้สูญเสียพื้นท่ีวางไข่ของเต่าทะเล (Nesting 
ground) อยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ และการเกิดพายุท่ีมีความรุนแรงมากข้ึน ยงัท าให้เกิดคล่ืนขนาดใหญ่
พดัเขา้หาชายฝ่ัง ส่งผลให้อตัราการกดัเซาะชายฝ่ังเพิ่มข้ึน ส่ิงเหล่าน้ีลว้นมีผลกระทบทั้งการท าลาย
ไข่เต่าและท าใหพ้ื้นท่ีวางไข่ลดลงเช่นกนั  

(3)  นกชายฝ่ัง 
การท่ีระดบัน ้ าทะเลเพิ่มสูงข้ึนอาจท าให้พื้นท่ีอยู่อาศยัของนกท่ี

อาศยัอยูบ่ริเวณชายฝ่ังทะเลลดลง โดยเฉพาะอยา่งยิ่งนกท่ีอาศยัและวางไข่บริเวณชายหาดและเม่ือ
ระดบัน ้ าทะเลสูงข้ึนจะท าให้พื้นท่ีชายฝ่ังซ่ึงเป็นท่ีอยู่อาศยัของนกชนิดต่าง ๆ ลดลงเป็นเหตุให้
จ  านวนของนกลดลงดว้ย  
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(4)  การเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าชายฝ่ัง 
ผลกระทบของการเพิ่มระดบัน ้ าทะเลต่อการเพาะเล้ียงชายฝ่ังนั้น 

อาจเกิดข้ึนในแง่ของการสูญเสียพื้นท่ีเพาะเล้ียง โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นท่ีเพาะเล้ียงกุง้ ปู ปลา ท่ีอยู่
บริเวณชายฝ่ังทะเล การแทรกซึมของน ้ าเค็ม (Salt water intrusion) อาจส่งผลเสียต่อพื้นท่ีเพาะเล้ียง
สัตวน์ ้ าจืดบริเวณใกลเ้คียง (Sarwa, 2005; Cochrane et al., 2009) ส่วนในกรณีท่ีเป็นพื้นท่ีเพาะเล้ียง
ในทะเล เช่น หอยแครง หอยแมลงภู่ หอยนางรม ท่ีอาจได้รับผลกระทบจากผูล่้าตามธรรมชาติ 
(Natural predator) เช่น ดาวทะเล ปู หอยฝาเดียวบางชนิด หนอนเจาะเปลือก เป็นตน้ เพราะการเพิ่ม
ระดบัของน ้าทะเลท าใหร้ะดบัความลึกเพิ่มข้ึนและท าให้หอยแครงและหอยแมลงภู่จมอยูใ่นน ้ านาน
ข้ึน มีโอกาสท่ีจะไดรั้บผลกระทบจากผูล่้ามากข้ึน อย่างไรก็ตาม ผลกระทบทางออ้มท่ีอาจเกิดข้ึน
จากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก เช่น ทะเลมีสภาพความเป็นกรดมากข้ึน (Oceanic 
acidification) มีผลกระทบต่อการสร้างหินปูน (Calcareous formation) ของเปลือกหอยหรือ
ส่ิงมีชีวิตอ่ืนท่ีจ าเป็นตอ้งสร้างเปลือกหินปูน (Shell)  การเปล่ียนแปลงของกระแสน ้ า (Circulation 
changes) ส่งผลต่อการกระจายตวัของสารอาหารและแพลงก์ตอนเปล่ียนแปลงไปดว้ย ความรุนแรง
ของคล่ืนลมในทะเล อาจส่งผลกระทบต่อพื้นท่ีเพาะเล้ียงเสียหาย และการท่ีน ้ าจืดจากบนฝ่ังไหลมา
มากเกินไปอาจท าใหร้ะดบัความเค็มของน ้ าทะเลลดลงอยา่งรวดเร็ว ท าให้เกิดผลกระทบต่อสัตวน์ ้ า
บริเวณชายฝ่ังไดอี้กดว้ย  

(5)  สัตวท์ะเลหนา้ดิน 
สุนนัท์ ทวยเจริญ และคณะ (2546) ไดก้ล่าวถึงผลกระทบท่ีเกิด

กบัสัตวห์นา้ดินวา่ การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท าให้ปริมาณน ้ าฝนเยอะข้ึน และปริมาณน ้ าจืด
ท่ีไหลลงสู่ทะเลล้วนท าให้ความเค็มและปริมาณตะกอนในน ้ าทะเลเปล่ียนแปลง และการ
เปล่ียนแปลงของความเค็มน้ีอาจส่งผลกระทบต่อสัตวท์ะเลหนา้ดินบางชนิดท่ีสามารถด ารงชีวิตอยู่
ไดใ้นช่วงของความเค็มเฉพาะช่วงเท่านั้น เช่น หอยหลอด (Razor clam) พบวา่ ช่วงความเค็มตั้งแต่ 
22 – 31 ppt. เป็นช่วงท่ีเหมาะสมต่อการด ารงชีวิตของหอยหลอด หากความเค็มสูงหรือต ่ากวา่ช่วง
ดงักล่าวจะท าใหค้วามสามารถในการกรองของหอยหลอดจะลดลง ในขณะท่ีการกดัเซาะชายฝ่ังท่ีมี
ความรุนแรงข้ึนจากการเพิ่มข้ึนของระดบัน ้ าทะเลนั้นท าให้ปริมาณตะกอนในน ้ าเพิ่มข้ึน ตะกอนใน
น ้าสามารถลดประสิทธิภาพของการกรองของสัตวท์ะเลหนา้ดินได ้ในขณะเดียวกนัปริมาณตะกอน
ยงัส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศหญ้าทะเลและแนวปะการัง ปริมาณตะกอนดังกล่าวยงัสามารถ
เกิดข้ึนจากกิจกรรมของมนุษยบ์ริเวณชายฝ่ังอีกดว้ย และระดบัน ้ าทะเลท่ีเพิ่มสูงข้ึนยงัท าให้สัตว์
ทะเลหนา้ดินกลุ่มท่ีเคล่ือนท่ีไม่ได ้มีโอกาสเส่ียงต่อผูล่้าตามธรรมชาติมากข้ึนเพราะช่วงเวลาจมอยู่
ใตน้ ้ายาวนานข้ึน 
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2)  ทรัพยากรธรรมชาติบริเวณชายฝ่ังท่ีมีความเปราะบางน้อย (Least 
vulnerability) ต่อการเพิ่มข้ึนของระดบัน ้ าทะเล มีความสามารถในการปรับตวัต่อการเพิ่มข้ึนของ
ระดบัน ้าทะเล ไดแ้ก่ ทรัพยากรปะการัง หญา้ทะเล แหล่งทรัพยากรประมง แพลงกต์อน เป็นตน้ 

(1)  ทรัพยากรปะการัง 
ผลกระทบจากโลกร้อนท าให้อุณหภูมิของน ้ าทะเลสูงข้ึนเป็นเหตุ

ให้เกิดปะการังฟอกขาว (Coral bleaching) นอกจากน้ีปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ใน
บรรยากาศท่ีเพิ่มปริมาณมากข้ึน ท าให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ละลายในน ้ าทะเลมากข้ึน เป็นเหตุ
ใหท้ะเลมีความเป็นกรดมากยิง่ข้ึน ส่งผลกระทบต่อการสร้างแคลเซียม (Calcification) ของปะการัง
และสัตวท์ะเลชนิดอ่ืน ๆ  นอกจากน้ีการเพิ่มข้ึนของระดบัน ้ าทะเลอาจท าให้การกดัเซาะชายฝ่ัง
รุนแรงข้ึน ตะกอนท่ีเกิดจากการกดัเซาะชายฝ่ังดงักล่าวอาจส่งผลให้น ้ าในทะเลมีความขุ่นมากข้ึน
และกระทบต่อการเจริญเติบโตของปะการังได้ และในขณะเดียวกนัปริมาณและทิศทางเคล่ือนท่ี
ของตะกอนยงัข้ึนอยูก่บัการเคล่ือนท่ีของกระแสน ้าในแต่ละพื้นท่ีอีกดว้ย  

(2)  หญา้ทะเล 
ภาวะโลกร้อนสามารถส่งผลกระทบต่อทรัพยากรหญา้ทะเลได้

หลายปัจจยั เช่น  อุณหภูมิของน ้ าทะเลท่ีสูงข้ึนอาจรบกวนกระบวนการขยายพนัธ์ุ การเจริญเติบโต 
เมตาบอลิซึม การเปล่ียนแปลงสมดุลปริมาณคาร์บอน   พายุและคล่ืนท่ีมีความรุนแรงมากยิ่งข้ึน
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเจริญเติบโตของหญา้ทะเล  (Björk et al., 2008) เม่ือพิจารณา
ผลกระทบจากการเพิ่มของน ้ าทะเลต่อแนวหญา้ทะเล พบว่าไม่น่าจะมีผลกระทบโดยตรงต่อหญา้
ทะเลเน่ืองจากหญา้ทะเลมีกลไกการปรับตวัต่อระดบัน ้าทะเลสูงข้ึน โดยจากการศึกษาของ Wicks et 
al.(2009) พบว่าเม่ือระดบัน ้ าทะเลเพิ่มสูงจะมีผลต่อการเจริญเติบโตและการกระจายตวัของหญา้
ทะเลสกุล Zostera marina โดยแนวหญา้ทะเลจะมีแนวโนม้ท่ีจะเจริญเติบโตในทิศทางท่ีเขา้หาฝ่ัง 
หากปราศจากปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ียบัย ั้งการเจริญเติบโตของหญา้ทะเล เช่น ปริมาณตะกอนในน ้ า ความ
เค็มของน ้ า เป็นตน้ จะเห็นไดว้า่การเพิ่มข้ึนของระดบัน ้ าทะเลอาจไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความ
เสียหายของหญา้ทะเลมากนกั แต่อยา่งไรก็ตามเม่ือพิจารณาผลกระทบท่ีเกิดจากมนุษย ์เช่น การใช้
ประโยชน์ท่ีดินและการพฒันาชายฝ่ังท่ีผิดวิธีท่ีส่งผลให้เพิ่มปริมาณตะกอนในแม่น ้ าและชายฝ่ัง 
ทะเล การบุกรุกป่าชายเลน การท าประมงผิดวิธีบริเวณหญ้าทะเล เป็นต้น นอกจากน้ีการ
เปล่ียนแปลงสภาวะ แวดล้อมทางธรรมชาติอ่ืน ๆ เช่น การเปล่ียนแปลงระดับความเค็ม ความ
รุนแรงของคล่ืนลม ตะกอนท่ีเกิด จากการกดัเซาะชายฝ่ัง  แลว้ปัจจยัเหล่าน้ีน่าจะเป็นสาเหตุส าคญัท่ี
ท าใหห้ญา้ทะเลมีความเส่ือมโทรมมากยิง่ข้ึน  
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(3)  แหล่งทรัพยากรประมง 
การประมงอาจได้รับผลกระทบจากการเ ส่ือมโทรมของ

ทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ ท่ีได้รับผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษยเ์ช่น ระบบนิเวศ ป่าชายเลน 
นิเวศปะการัง หญ้าทะเล เป็นต้น รวมถึง   ปัจจัยอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึนจากภาวะโลกร้อน เช่น การ
เกิดปรากฎการณ์เอลนิโน/ลานิญญา (El Niño/La niña) การเปล่ียนแปลงการไหลของกระแสน ้ าใน
มหาสมุทร ซ่ึงท าใหค้วามอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรประมงในแต่ละ พื้นท่ีเปล่ียนแปลงไป  

(4)  แพลงกต์อน 
Harley, C. D. G. et al. (2006) ไดก้ล่าวถึงสาเหตุและผลกระทบท่ี

เกิดกบัแพลงก์ตอนวา่ การเพิ่มความเค็มในระดบั 0.5 – 10 psu จากผลกระทบต่าง ๆ ท าให้แพลงก์
ตอนพืชเจริญเติบโตชา้ลง ซ่ึงเม่ือแพลงกต์อนพืชอยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีมีความเค็มเปล่ียนแปลง แพ
ลงก์ตอนพืชจะมีกลไกการปรับตัวเพื่อให้สามารถทนทานต่อความเค็มท่ีเปล่ียนแปลงไป 
(Osmoregulatory process) เป็นเหตุให้ให้อตัราการหายใจเพิ่มข้ึนในขณะท่ีอตัราการเจริญเติบโต
ยงัคงเดิม 

2.2.1.3  ผลกระทบท่ีมีต่อระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ  
กณัฑรีย ์บุญประกอบ (2548) ไดก้ล่าวถึงระบบนิเวศวา่ การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ

จะท าให้อุณหภูมิเฉล่ียของโลกสูงข้ึนและการก่อให้เกิดความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศและ
ฤดูกาลต่าง ๆ เช่น ในบางพื้นท่ีอาจมีช่วงฤดูร้อนยาวนานข้ึนและในขณะเดียวกนัในบางพื้นท่ีอาจมี
สภาพอากาศท่ีหนาวเยน็ข้ึน เป็นตน้  ดว้ยสภาวะการเปล่ียนแปลงน้ีอาจท าให้เกิดการเปล่ียนแปลง
ของโครงสร้างของระบบนิเวศและชนิดของพืชพนัธ์ุในระบบนิเวศ เพราะเน่ืองจาก พืชและสัตวใ์น
ระบบจะต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอด ดังนั้ นจึงท าให้ระบบนิเวศมีการเปล่ียนแปลงไป ซ่ึง
ผลกระทบน้ีจะส่งผลดา้นลบต่อความหลากหลายทางพนัธุกรรมดว้ย  เพราะอาจท าให้พืชพนัธ์ุบาง
ชนิดสูญพนัธ์ุไดห้ากไม่สามารถปรับตวัให้เหมาะสมกบัสภาวะใหม่   นอกจากน้ีความเป็นกรดใน
มหาสมุทรจากการเพิ่มข้ึนของคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศ อาจท าให้ความหลากหลายทาง
ชีวภาพทางทะเลลดลงดว้ย เช่น สภาวะท่ีเป็นกรดเพิ่มข้ึนอาจท าให้ปะการังบางชนิดเกิดการฟอก
ขาวและตาย  

2.2.1.4  ผลกระทบท่ีมีต่อผลผลิตดา้นป่าไมแ้ละการเกษตรกรรม  
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีมีต่อผลผลิตด้านป่าไม้และ

เกษตรกรรม ดงัน้ี  
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1)  ผลกระทบต่อผลผลิตดา้นป่าไม ้
 การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศจะท าให้อุณหภูมิและปริมาณน ้ าฝน

เปล่ียนแปลงไป จึงท าใหอ้งคป์ระกอบและประเภทของป่าเปล่ียนแปลงไปดว้ย จึงมีความเป็นไปได้
สูงท่ีสัตวแ์ละพืชหลาย ๆ สายพนัธ์ุในประเทศไทยจะลดลง และอาจสูญพนัธ์ุไป เน่ืองจากพืชและ
สัตวต์อ้งอาศยัสภาพภูมิอากาศในการเปล่ียนแปลงวงจรชีวิตให้สมบูรณ์ จึงจะสามารถขยายพนัธ์ุ
ต่อไปได ้ อุณหภูมิท่ีเพิ่มข้ึนและปริมาณน ้ าฝนท่ีเปล่ียนแปลงไป มีผลให้ส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศ 
รวมถึงป่าไมต้อ้งมีการปรับตวัเพื่อให้อยูร่อดได ้มีการปรากฏการสูญพนัธ์ุของส่ิงมีชีวิตบางชนิดใน
บริเวณพื้นท่ียอดเขา 2-3 แห่ง ท่ีไม่สามารถอพยพยา้ยถ่ินไปอยูใ่นเขตท่ีสูงข้ึน หรือปรับตวัให้เขา้กบั
อากาศท่ีอุ่นข้ึนได ้ท าใหผ้ลผลิตจากป่าลดลง สูญเสียแหล่งพนัธุกรรม เป็นตน้ 

2)  ผลกระทบต่อผลผลิตดา้นเกษตรกรรม 
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลโดยตรงต่อผลผลิต

ดา้นการเกษตร กล่าวคือ  การเกิดภยัแลง้ในพื้นท่ีต่าง ๆ ท าให้เกิดปัญหาขาดแคลนน ้ าถึงแมว้า่จะมี
การแก้ปัญหาโดยการสร้างเข่ือนและอ่างเก็บน ้ าเพื่อกกัเก็บน ้ าไวใ้ช้ในหน้าแล้ง แต่ด้วยสภาวะ
อากาศท่ีร้อนมากข้ึนท าให้น ้ าท่ีกกัเก็บเอาไวมี้ปริมาณลดลงจึงไม่เพียงพอต่อความตอ้งการในการ
บริโภคน ้ าของชุมชนเกษตร  ดงันั้นจึงท าให้บางพื้นท่ีจึงตอ้งเผชิญกบัปัญหาขาดแคลนน ้ าในช่วง
หนา้แลง้อยา่งไม่สามารถหลีกเล่ียงได ้  นอกจากน้ีบางพื้นท่ีตอ้งประสพกบัปัญหาน ้ าท่วมซ่ึงเป็น
เหตุให้พืชผลทางการเกษตรเสียหาย อีกทั้งการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศยงัส่งผลให้เกิดการ
แปรปรวนของภูมิอากาศ น ้ าฝนและฤดูกาลต่าง ๆ จึงท าให้ผลผลิตทางการเกษตรโดยรวมลดลงอีก
ดว้ย (สมาน ครอบกระโทก, 2554) 

2.2.1.5  ผลกระทบจากภยัธรรมชาติในอนาคต  
IPCC (2001) รายงานถึงจ านวนภยัพิบติัท่ีสืบเน่ืองมาจากสภาพภูมิอากาศและความ

สูญเสียทางเศรษฐกิจของโลกระหวา่ง ค.ศ. 1960 - 2000 วา่จ านวนภยัพิบติัท่ีรุนแรงในทศวรรษทา้ย 
(1990-2000) และ ทศวรรษแรก (1960-1970) เพิ่มข้ึน เป็น 72 คร้ังจาก 13 คร้ังโดยมูลค่าความ
สูญเสียทางเศรษฐกิจเพิ่มข้ึนถึง 10 เทา่ โดยความเป็นไปไดข้องการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และผลกระทบท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากความรุนแรงของภูมิอากาศในศตวรรษท่ี 21  แสดงในตารางท่ี 
2.2 
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ตารางที ่2.2 ผลกระทบท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากความรุนแรงของภูมิอากาศในศตวรรษท่ี 21 
 

การเปลีย่นแปลงทีค่าดว่าจะเกดิขึน้  ตัวอย่างของผลกระทบ  
ตัวอย่างของผลกระทบในศตวรรษที ่21 
อุณหภูมิสูงสุดเพิ่มข้ึน วนัอากาศร้อน และคล่ืนความร้อนเพิ่มข้ึน เพิ่มข้ึน : 

- เจบ็ป่วยและตายเพิ่มข้ึน 
- Heat stress ในปศุสัตวแ์ละ

สัตวป่์า 
- พืชไดรั้บความเสียหาย 
- ความตอ้งการไฟฟ้าเพิ่มข้ึน 

ฝนตกแรงและหนกัข้ึน เพิ่มข้ึน : 
- ความเสียหายจากน ้าท่วม  

ดินทรุด โคลนถล่ม 
- สาธารณภยั 

พายโุซนร้อน (tropical cyclone) เพิ่มข้ึน เพิ่มข้ึน : 
- ชีวติมีความเส่ียงต่อภยั

อนัตราย 
- การระบาดของโรคติดต่อ 
- ระบบนิเวศชายฝ่ังเสียหาย 

น ้าท่วมและภยัแลง้รุนแรงข้ึนเน่ืองจาก เอล นิโญ ลดลง : 
- ผลผลิตการเกษตร 
- ศกัยภาพของการผลิตไฟฟ้า

พลงังานน ้า 
มรสุมในเอเชียแปรปรวนยิง่ข้ึน มรสุมในเอเชียแปรปรวนยิง่ข้ึน 
 

แหล่งทีม่า : กณัฑรีย ์บุญประกอบ, 2548 
 

2.2.1.6  ผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจ  
ภาวะโลกร้อนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้ นไม่เพียงแต่ส่งผล

กระทบท่ีรุนแรงในด้านภยัธรรมชาติเท่านั้น หากแต่ยงัส่งผลกระทบทางออ้มต่อความมัน่คงทาง
สังคมและเศรษฐกิจด้วยเช่นกนั กล่าวคือ การยุบตวัของพื้นท่ีชายฝ่ัง ภูมิอากาศแปรปรวน โรค
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ระบาดรุนแรง และผลกระทบอ่ืนๆ ส่งผลให้มีประชากรบาดเจ็บล้มตาย ทิ้งท่ีท ากิน และไร้ท่ีอยู่
อาศยัเป็นจ านวนมาก นอกจากน้ีประชาชนยงัไดรั้บความเดือดร้อนจากการขาดแคลนอาหารและน ้ า
ด่ืมท่ีถูกสุขลกัษณะระหวา่งภาวะน ้ าท่วม และความเสียหายท่ีเกิดกบัระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ซ่ึง
โดยมาก ผูท่ี้จะไดรั้บผลกระทบรุนแรงท่ีสุดจะเป็นประชาชนท่ีมีความยากจน และไม่มีทุนทรัพย์
พอท่ีจะป้องกนัผลกระทบของภาวะโลกร้อนได ้ยกตวัอยา่งเช่น การป้องกนัการรุกล ้าของน ้ าเค็มใน
พื้นท่ีท ากิน อาจท าได้โดยการสร้างเข่ือน และประตูน ้ าป้องกนัน ้ าเค็ม แต่วิธีการน้ีตอ้งลงทุนสูง 
ดงันั้นเม่ือราคาของการป้องกนัสูงเกินกวา่ท่ีชาวบา้นจะสามารถรับได ้การทิ้งพื้นท่ีท ากินในบริเวณ
ท่ีใหผ้ลผลิตต ่าจึงเป็นทางออกท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (ส่งผลกระทบต่อสังคมการยา้ยถ่ินฐาน)นอกจากน้ี 
ความเสียหายต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน ไม่วา่จะเป็น การสูญเสียพื้นท่ีเกษตรกรรมท่ีส าคญัตามแนวชายฝ่ังท่ี
ยุบตวั ภยัธรรมชาติ และความเสียหายท่ีเกิดจากเหตุการณ์ธรรมชาติท่ีรุนแรง ลว้นส่งผลให้ผลิตผล
ทางการเกษตรลดลง อีกทั้ งการเกิดน ้ าท่วมและภยัธรรมชาติต่าง ๆ ล้วนส่งผลกระทบต่อภาค
เศรษฐกิจทั้งส้ิน กล่าวคือ ท าให้สูญเสียมูลค่าของทรัพยสิ์นและลดปริมาณผลผลิตทางการเกษตร
และอุตสาหกรรมอีกดว้ย 

2.2.1.7  ผลกระทบท่ีมีต่อสุขภาพของมนุษยแ์ละการแพร่กระจายของเช้ือโรค 
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ อาจน าไปสู่สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการแพร่ระบาด

ของเช้ือโรคหลายชนิด ดงัน้ี 
1)  การเพิ่มข้ึนของการขาดแคลนอาหารและความเจ็บป่วยซ่ึงมีผลต่อการ

พฒันาการของเด็ก 
2)  การเพิ่มข้ึนของผูเ้สียชีวิต โรคและผูท่ี้ไดรั้บบาดเจ็บ จากคล่ืนความ

ร้อน น ้าท่วม พายไุฟ และความแหง้แลง้ 
3) การเพิ่มข้ึนของปัญหาเก่ียวกับโรคท้องร่วง เช่น โรคท้องบิด  

อหิวาตกโรค เป็นตน้ 
4)  การเพิ่มข้ึนของโรคท่ีเก่ียวกบัระบบการหายใจเน่ืองจากการเพิ่มข้ึน

ของโอโซนในบริเวณพื้นผวิและเป็นสาเหตุของการเกิดโรคสายพนัธ์ใหม่ต่าง ๆ เช่น ซ่าร์ส ไขห้วดั
นก เอดส์ อีโบล่าและมาลาเรียสายพนัธ์ุใหม่ นอกจากน้ียงัเป็นสาเหตุให้เกิดโรคระบาดอุบติัซ ้ า เช่น 
กาฬโรค ไขท้รพิษ ไขห้วดัสเปน เป็นตน้ 

5) การเปล่ียนแปลงของรูปแบบการกระจายของเช้ือโรคท่ีมีพาหะ 
นอกจากน้ีการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศมีแนวโนม้ท่ีจะเกิดผลกระทบแบบผสมผสาน เช่น การ
เพิ่มข้ึนหรือลดลงในขอบเขต และศกัยภาพการส่งผา่นของมาลาเรียในแอฟริกา  
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จะเห็นไดว้่าผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเช้ือโรคท่ีมีปริมาณมากข้ึนน้ี จะเป็น
เหตุให้เกิดโรคและท าให้เกิดความเส่ียงต่อสุขภาพของมนุษยเ์พิ่มมากข้ึน และถึงแมว้า่การท่ีโลกมี
อุณภูมิสูงข้ึนนั้นจะส่งผลกระทบดา้นลบต่อสุขภาพมนุษย ์แต่ในบางพื้นท่ีท่ีมีอากาศหนาดจดันั้น จะ
ส่งผลกระทบดา้นบวกคือ ท าให้ปริมาณจ านวนผูเ้สียชีวิตจากอากาศหนาวเยน็มีจ านวนลดลง เป็น
ตน้ 
 

2.2.2  ความเส่ียงของชุมชน 
 

 ชุมชนแต่ละพื้นท่ีนั้นมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนั ท าให้สภาพปัญหา และระดบัความรุนแรงท่ี
ไดรั้บจาก ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนั ประกอบกบัศกัยภาพ 
ความสามารถใน การท่ีจะป้องกนัแก้ไข รับมือและปรับตวักบัผลกระทบของการเปล่ียนแปลง
ภูมิอากาศท่ีเกิดข้ึนนั้นไม่เท่ากนั  ดงันั้นจึงท าให้ชุมชนต่าง ๆ มีวิธีการท่ีจะป้องกนัแกไ้ข รับมือและ
ปรับตวัเพื่อลดความเสียหายท่ีอาจจะ เกิดข้ึนต่อชีวติและทรัพยสิ์นแตกต่างกนัดว้ย  

ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2554) ไดแ้ยกระดบัความ
เส่ียงของผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศของแต่ละชุมชน เพื่อพฒันาศกัยภาพ หรือขีด
ความสามารถในการท่ีจะป้องกันแก้ไข รับมือและปรับตวักับผลกระทบของการเปล่ียนแปลง
ภูมิอากาศ โดยพิจารณาจากสภาพพื้นท่ี และค านึงถึงวถีิการด าเนินชีวติของคนในชุมชนเป็นหลกั จึง
มีการแยกชุมชนเป็น  3 ชุมชนคือ ชุมชนเกษตรกรรม ชุมชนในพื้นท่ีชายฝ่ังและชุมชนเมือง ดงัน้ี  

2.2.2.1  ชุมชนเกษตรกรรม  
ชุมชนส่วนใหญ่ในประเทศไทยนั้นเป็นชุมชนเกษตรกรรม และระบบเกษตรกรรม

ในประเทศไทยนั้นส่วนใหญ่จะอาศยัน ้าฝนเป็นปัจจยัหลกัในการด าเนินกิจกรรมทางการเกษตรต่าง 
ๆ ดงันั้นผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศจึงส่งผลโดยตรงต่อชุมชนน้ี  เช่น การเกิด
ภยัแลง้ในพื้นท่ีต่าง ๆ ท าให้เกิดปัญหาขาดแคลนน ้ าถึงแมว้่าจะมีการแกปั้ญหาโดยการสร้างเข่ือน
และอ่างเก็บน ้าเพื่อกกัเก็บน ้าไวใ้ชใ้นหนา้แลง้ แต่ดว้ยสภาวะอากาศท่ีร้อนมากข้ึนท าให้น ้ าท่ีกกัเก็บ
เอาไวมี้ปริมาณลดลงและเพราะด้วยอากาศท่ีร้อนข้ึนท าให้ความต้องการในการบริโภคน ้ าของ
ชุมชนเกษตรเพิ่มมากข้ึนดว้ย ดงันั้นจึงท าให้บางพื้นท่ีจึงตอ้งเผชิญกบัปัญหาขาดแคลนน ้ าในช่วง
หนา้แลง้อยา่งไม่สามารถหลีกเล่ียงได ้(สมาน ครอบกระโทก, 2554)  นอกจากภาวะแห้งแลง้แลว้
นั้นบางพื้นท่ียงัตอ้งประสพกบัปัญหาน ้าท่วมซ่ึงเป้นเหตุใหพ้ืชผลเสียหายอีกดว้ย 

2.2.2.2  ชุมชนในพื้นท่ีชายฝ่ัง  
ชุมชนในพื้นท่ีชายฝ่ังส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพประมงเพื่อด ารงชีพ โดยอาชีพของ

ชุมชนน้ีจ าเป็นต้องพึ่ งพาความสมบูรณ์ของทรัพยากรชายฝ่ังทะเลเป็นอย่างมาก ดังนั้ นการ
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เปล่ียนแปลงสภาพถูมิอากาศ ท่ีส่งผลถึงสภาพแวดลอ้ม และระบบนิเวศชายฝ่ัง จะส่งผลกระทบต่อ
การผลกัดนัให้ชาวบา้นในชุมชนชายฝ่ังน้ีตกอยูใ่นภาวะเส่ียงไดม้ากดว้ย เช่น การเปล่ียนแปลงของ
ระบบลมมรสุม ทิศทางของลม และความรุนแรงของพายุฝนท่ีตก ท าให้การออกทะเลเพื่อท าการ
ประมงนั้นถูกจ ากดัอยูใ่นพื้นท่ีแคบ ๆ (โดยเฉพาะเรือประมงขนาดเล็ก) และผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อ
ระบบนิเวศทะเลชายฝ่ังยงัส่งผลกระทบต่อวิถีการหาปลาของชุมชนและการลดปริมาณผลผลิตทาง
ทะเลอีกดว้ย นอกจากนั้นหากสภาพภูมิอากาศเกิดการเปล่ียนแปลง คล่ืนลมทะเลมีก าลงัแรงสูง ยอ่ม
เส่ียงต่อการไดรั้บปัญหาการกดัเซาะชายฝ่ังอีกดว้ย 

2.2.2.3  ชุมชนเมือง 
ชุมชนเมือง เป็นชุมชนในเขตเมืองขนาดใหญ่ เทคโนโลยีและส่ิงก่อสร้างต่างๆ  จะมี

ความทนัสมยั และเขา้ถึงไดง่้าย วถีิความเป็นอยูข่องชุมชนมีความหลากหลาย ลกัษณะความเส่ียงต่อ
ผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศจะมีความแตกต่างไปจากชุมชนชนบทบา้ง คือ อาจไดรั้บผลกระทบ
ถ้าสภาพภูมิอากาศนั้ นมีการเปล่ียนแปลงอย่างรุนแรง เช่น เหตุการณ์น ้ าท่วม พายุ การเกิด
แผน่ดินไหว เป็นตน้ (ปัถมาภรณ์ สุทธิประเสริฐ, 2555) 
 

2.3  การปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ 
 
 ศูนยบ์ริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (2555) ได้กล่าวถึงความหมายของการ
ปรับตวัวา่ เป็นกลยทุธ์และกระบวนการการเตรียมการรับมือหรือตอบสนองต่อส่ิงกระทบหรือภาวะ
เครียดท่ีเป็นผลจากความแปรปรวนภูมิอากาศเพื่อเอาชนะ ลด หรือเล่ียงความเส่ียงท่ีจะได้รับ
ผลกระทบในทางลบท่ีจะเกิดข้ึน เช่น เกษตรกรชาวนาในพื้นท่ีราบลุ่มริมน ้าท่ีเส่ียงต่อการถูกน ้ าท่วม
และผลผลิตเสียหาย มีการปรับเปล่ียนวนัปลูกให้เร็วข้ึนเพื่อสามารถเก็บเก่ียวผลผลิตไดก่้อนฤดูน ้ า
หลากเพื่อลดความเส่ียงของการสูญเสียผลผลิต หรือมีโอกาสในการท างานอ่ืนนอกพื้นท่ีเพื่อหา
รายไดช้ดเชย หรือใช้วิธีการเปล่ียนพนัธ์ุขา้วเป็นข้าวข้ึนน ้ าหรือขา้วพนัธ์ุท่ีสามารถทนน ้ าท่วม
ร่วมกบัการกกัเก็บน ้าเพื่อปลูกขา้วนาปรังในหนา้แลง้ หรือเปล่ียนจากการปลูกขา้วในฤดูน ้ าหลากมา
เป็นการท าประมง หรือรัฐมีนโยบายประกนัรายไดจ้ากความเสียของผลผลิต  เป็นตน้ 

 จากการศึกษาวจิยัท่ีผา่นมานอกจากจะเป็นการศึกษาเพื่อหาความเส่ียง ความเปราะบางของ
พื้นท่ีแลว้นั้น ผูว้จิยัยงัมีวตัถุประสงคใ์นการศึกษาถึงวิธีการเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตวัของ
ระบบชุมชนและระบบพื้นท่ีนั้น ๆ  โดยการจดัท ายุทธศาสตร์และนโยบายสนบัสนุนเพื่อให้พร้อม
เตรียมรับการเปล่ียนแปลงและลดผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต ถึงแมว้า่การท านายอนาคต 
การเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และระบบสังคม–นิเวศในปัจจุบนัท่ีมีความซับซ้อนและมี
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ความแม่นย  าไม่สูงมากนัก (อาจเกิดการเปล่ียนแปลงจากผลกระทบท่ีเปล่ียนแปลงภายในพื้นท่ี
บางอยา่งท าให้ผลการท านายคลาดเคล่ือนเน่ืองจากระบบมีความสัมพนัธ์กนัทั้งหมด) แต่อยา่งไรก็
ตามผูว้ิจยัก็สามารถท่ีจะคาดการณ์หรือสร้างภาพอนาคต (Scenario planning) ท่ีมีแนวโนม้ท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนหรือภาพอนาคตในอุดมคติได้ โดยใช้กระบวนการและเคร่ืองมือสนับสนุนต่าง ๆ ซ่ึงใน
หลายกรณีศึกษาไดมี้การประเมินความเส่ียง ความเปราะบางภายใตบ้ริบทท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบนัและ
ภายใตภ้าพอนาคตแบบต่าง ๆ ท่ีสร้างข้ึน เพื่อให้เกิดการรับรู้ และการเตรียมพร้อมโดยการปรับตวั
เพื่อรับมือกบัความไม่แน่นอนหรือแนวโนม้ของสถานการณ์คุกคามอนัอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต 
 

2.3.1  แนวคิดพืน้ฐานเร่ืองการปรับตัวต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 

วชิชุดา สร้างเอ่ียม (2555) ไดก้ล่าวถึงแนวคิดในเร่ืองการปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศโดยทัว่ไปว่า หมายถึงการตอบสนองต่อความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจากปฏิสัมพนัธ์ระหว่าง
ผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้มดา้นหน่ึง กบัความเปราะบาง (Vulnerability) ของระบบสังคมมนุษยอี์ก
ดา้นหน่ึง กล่าวอีกนยัหน่ึง การปรับตวัของระบบใดระบบหน่ึงเป็นการลดระดบัความเปราะบางของ
ระบบนั้น และการศึกษาวิเคราะห์เก่ียวกับการปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศน้ีมี
แนวทางแตกต่างกนัอยา่งนอ้ย 4 แนวทาง ซ่ึงแต่ละแนวทางมีวตัถุประสงคต่์าง ๆ กนัไป ดงัน้ี 

2.3.1.1 แนวทางแรกได้ให้ความส าคัญกับการประเมินผลกระทบของการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกซ่ึงจะแตกต่างกนัไปในแต่ละทอ้งถ่ิน แนวทางน้ีส่วนใหญ่เนน้การ
ประยุกต์ใช้แบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์มีวตัถุประสงค์เพื่อท่ีจะพยากรณ์ทิศทางท่ีเหมาะสมต่อ
สถานการณ์การเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึน  

2.3.1.2  แนวทางท่ีสองเน้นการประเมินทางเลือกในการปรับตวัท่ีมีอยู่ เพื่อท่ีจะ
ก าหนดทางเลือกในการปรับตวัต่อสถานการณ์หน่ึง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม  

2.3.1.3  แนวทางท่ีสามเป็นการศึกษาเพื่อพฒันาตวัช้ีวดัความเปราะบางมาตรฐานใน
การประเมินเปรียบเทียบระดบัความเปราะบางของชุมชน ภูมิภาค หรือประเทศใดประเทศหน่ึง  

2.3.1.4  แนวทางสุดทา้ยเป็นการประเมินความเปราะบางในพื้นท่ีเฉพาะ โดยยึดหลกั
ความเป็นไปไดแ้ละความเหมาะสมเชิงปฏิบติั แนวทางน้ีมุ่งเนน้การมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ินใน
การก าหนดกลยทุธ์การปรับตวัท่ีเหมาะสม  
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2.3.2  ขีดความสามารถในการปรับตัว 
 

วชิชุดา สร้างเอ่ียม (2555) ไดก้ล่าวถึงขีดความสามารถในการปรับตวัโดยทัว่ไปวา่ หมายถึง 
การปรับตวัในระยะยาวหรือการเปล่ียนแปลงแบบยัง่ยนื ซ่ึงแนวคิดเร่ืองขีดความสามารถในการ
ปรับตวัมีความสัมพนัธ์อยา่งใกลชิ้ดกบัแนวคิดคลา้ย ๆ กนั เช่น ความสามารถในการปรับตวั 
(Adaptability) ขีดความสามารถในการรับมือ (Coping Capacity) และความหยุน่ตวั (Resilience) ซ่ึง
แนวคิดเร่ืองความหยุน่ตวัมีนยัของการปรับตวัของระบบนิเวศธรรมชาติท่ีท าให้ระบบนิเวศสามารถ
ฟ้ินตวักลบัสู่สภาวะปกติได ้หลงัจากเผชิญผลกระทบและวกิฤติต่าง ๆ ไดใ้นเวลาอนัสั้น การวดั
ระดบัความหยุน่จะพิจารณาถึงระดบัหรือการเปล่ียนแปลงท่ีระบบใดระบบหน่ึงสามารถฟ้ืนตวักลบั
สู่สภาวะปกติได ้ ส่วนขีดความสามารถในการปรับตวัในทอ้งถ่ินนั้นจะข้ึนอยูก่บัปัจจยัต่าง ๆ ทั้งใน
ตวัระบบและสภาพแวดลอ้มของระบบ  ปัจจยัภายในไดแ้ก่ ความสามารถในการจดัการ การเขา้ถึง 
ทรัพยากรการเงิน เทคโนโลย ีและขอ้มูลข่าวสาร โครงสร้างพื้นฐานและสถาบนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ปรับตวั อาทิ ความสัมพนัธ์ทางเครือญาติ โครงสร้างองคก์รชุมชน นโยบายการประกนัผลผลิต เป็น
ตน้ การศึกษาขีดความสามารถในการปรับตวั จึงมีความเฉพาะในบริบทท่ีแตกต่างกนัระหวา่งพื้นท่ี
และระหวา่งช่วงเวลา เป็นท่ีสังเกตวา่ ระดบัความสามารถในการปรับตวัของประชากรในพื้นท่ีมี
ความสัมพนัธ์โดยตรงกบัระดบัความเปราะบางของพื้นท่ีนั้น โดยทัว่ไปแลว้ ประชากรท่ีอาศยัอยูใ่น
พื้นท่ีท่ีมีความเปราะบางสูงจะมีระดบัความสามารถในการปรับตวัสูงตามไปดว้ย ดงันั้นจึงควรมี
การส่งเสริมใหเ้กิดการมีส่วนร่วมของผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียและภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งในกระบวนการ
ศึกษาวเิคราะห์ และก าหนดยุทธศาสตร์เพื่อเสริมสร้างและสนบัสนุนการปรับตวัร่วมกนัระหวา่ง
ภาครัฐและชุมชน เน่ืองมาจากบทบาทและการกระท าในภาคชุมชนถือเป็นกุญแจส าคญัท่ีจะ
ขบัเคล่ือนกระบวนการ การปรับตวัและเพิ่มศกัยภาพในการรับมือและลดผลกระทบจากสภาพ
ภูมิอากาศเปล่ียนแปลง กล่าวคือ นอกจากการรับมือจากผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ
ของภาครัฐโดยการออกนโยบายและยทุธศาสตร์เพื่อเตรียมรับมือแลว้นั้น ภาคชุมชนซ่ึง
เปรียบเสมือนเจา้บา้นและเจา้ของทรัพยากรตอ้งใหค้วามร่วมมือในการก าหนดนโยบายและ
ยทุธศาสตร์ท่ีเหมาะสมกบัพื้นท่ีของตนเองร่วมกนัและตอ้งร่วมมือกนัปฏิบติัตามนโยบายและ
ยทุธศาสตร์นั้น ๆ ดว้ย ทั้งน้ีเพราะการปรับตวัเป็นสัญชาตญาณพื้นฐานในการด ารงชีวิตของมนุษย ์
 

2.4  การกดัเซาะชายฝ่ัง ผลกระทบ และแนวทางการป้องกนั 
 

 2.4.1  การกดัเซาะชายฝ่ัง 
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สาเหตุหรือปัจจัยของการกัดเซาะชายฝ่ังสามารถจ าแนกออกเป็น 2 ชนิด ดังน้ี (กรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง, 2556)  
  2.4.1.1  ปัจจยัจากธรรมชาติท่ีท าใหเ้กิดการกดัเซาะชายฝ่ัง 
  กระบวนการชายฝ่ัง อาจจะท าให้เกิดการกัดเซาะข้ึนได้เน่ืองจากเป็นความ
แปรปรวนของสภาพอากาศและสภาพธรรมชาติ แต่พื้นท่ีท่ีถูกกดัเซาะในช่วงมรสุมจะงอกข้ึนมา
ใหม่ไดใ้นช่วงปลอดมรสุม โดยสามารถแยกปัจจยัทางธรรมชาติไดด้งัน้ี  
   1)  ลมมรสุมและพายหุมุนเขตร้อน 
    (1)  ลมมรสุม  
    เน่ืองจากประเทศไทยมีสภาพภูมิศาสตร์อยูใ่กลก้บัเส้นศูนยสู์ตร 
ท าให้มีลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ (เกิดช่วงระหว่าเดือนตุลาคม – เดือนกุมภาพนัธ์) และลม
มรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้(เกิดในเดือนพฤษภาคม – เดือนตุลาคม) ท่ีมีทิศการเคล่ือนท่ีตรงกนัขา้มกนั 
    (2)  พายหุมุนเขตร้อน 
    พายุหมุนเขตร้อนหรือพายุหมุนหรือพายุไซโคลน โดยพายุหมุน
ประเภทน้ีเกิดในมหาสมุทรหรือทะเลท่ีอุณหภูมิสูงมากกวา่ 26 องศาเซลเซียส และมีปริมาณไอน ้ า
สูง เม่ือเกิดข้ึนแลว้จะเคล่ือนตวัไปตามกระแสลม 
    2)  คล่ืน 
   คล่ืนท าให้เกิดการพดัพาและเคล่ือนตวัของตะกอนจากชายฝ่ังลงสู่ทะเล
ในช่วงมรสุมและคล่ืนจะมีทิศทางเคล่ือนตวัและพดัพาตะกอนเขา้หาฝ่ังในช่วงท่ีมรสุมสงบและ
คล่ืนลมปกติ  
     3)  กระแสน ้าชายฝ่ัง 
   ทิศทางของกระแสน ้ าชายฝ่ังมีผลต่อการเคล่ือนตวัของตะกอนชายฝ่ังเป็น
อย่างมาก โดยปัจจยัท่ีมีผลต่อกระแสน ้ าชายฝ่ังคือ น ้ าข้ึนน ้ าลง ความแตกต่างของความหนาแน่น
ของน ้าทะเล และลม 
   4)  น ้าข้ึนน ้าลง 
   อิทธิพลจากแรงดึงดูด พระอาทิตย ์พระจนัทร์และแรงหนีศูนยก์ลางของ
โลกท าใหเ้กิดการเคล่ือนตวัของมวลน ้าในทะเลส่งผลใหร้ะดบัน ้ามีการข้ึนลงตามอิธิพลแรงดึงดูด 
   5)  ลกัษณะทางกายภาพของชายฝ่ัง 
   ลกัษณะทางการภาพของชายฝ่ังเป็นสาเหตุท่ีท าให้เกิดความยากง่ายของ
การกดัเซาะ เช่น ชายฝ่ังท่ีเป็นหินจะเกิดการกดัเซาะของตะกอนยากกวา่ชายฝ่ังเลนและทราย 
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  2.4.1.2   ปัจจยัจากมนุษยท่ี์ท าใหเ้กิดการกดัเซาะชายฝ่ัง 
   1)  การพฒันาพื้นท่ีชายฝ่ัง ท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงทางกายภาพและเสีย
สมดุลทางระบบนิเวศชายฝ่ัง ท าใหช้ายฝ่ังขาดความสมดุลของตะกอน 
   2)  การบุกรุกพื้นท่ีป่าชายเลน ท าให้ชายฝ่ังถูกกัดเซาะได้ง่ายเน่ืองจาก
สูญเสียพื้นท่ีกนัชน แนวป้องกนัคล่ืน ลมและแนวดกัตะกอนไม่ใหฟุ้้งกระจายพดัพาออกนอกชายฝ่ัง 
   3)  การสูบน ้ าบาดาล เป็นผลให้เกิดการยุบตวัของพื้นดินและมีส่วนท าให้
เกิดการกดัเซาะชายฝ่ังได ้
   4)  การสร้างเข่ือนหรือฝายกั้นแม่น ้ า เป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท าให้เกิดการ
พงัทลายของชายฝ่ังเน่ืองจากท าใหป้ริมาณตะกอนมีปริมาณนอ้ยลงและขาดความสมดุลของตะกอน
ตามธรรมชาติ 
   5)  การก่อสร้างท่าเทียบเรือบริเวณชายฝ่ัง ท าให้เกิดร่องน ้ าลึกท่ีขวางกั้น
การไหลของตะกอนบริเวณชายฝ่ังและท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงของทิศทางคล่ืนอีกดว้ย  
   6)  การก่อสร้างโครงสร้างเพื่อป้องกนัชายฝ่ัง ท่ีออกแบบไม่ถูกตอ้งตาม
หลกัวิชาการจะท าให้เกิดการกดัเซาะเพิ่มมากยิ่งข้ึนหรืออาจจะท าให้เกิดการเพิ่มพูลของมวลทราย
ต่อพื้นท่ีใกลเ้คียง 
   7)  การเพิ่มข้ึนของระดบัน ้ าทะเล อาจไม่ได้เกิดจากมนุษยโ์ดยตรง แต่
เน่ืองจากกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษยท์  าใหส้ภาพแวดลอ้ม คล่ืนลมและอากาศแปรปรวน ท าให้ชายฝ่ัง
ทะเลถูกกดัเซาะรวดเร็วข้ึน 
  

 2.4.2  ผลกระทบจากการกดัเซาะชายฝ่ัง 
 

  2.4.2.1  ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
  การกัดเซาะชายฝ่ังเป็นสาเหตุท่ีท าให้พื้นท่ีชายฝ่ังฝ่ังเกิดความเส่ือมโทรมและ
สูญเสียระบบนิเวศ เน่ืองจากตะกอนท่ีเกิดจากการกดัเซาะจะถูกพดัพาและทบัถมบนหญา้ทะเล 
ปะการัง ป่าชายเลน ซ่ึงถือไดว้า่พื้นท่ีดงักล่าวเป็นแหล่งอาหารและเพาะพนัธ์สัตวน์ ้ า และหากปล่อย
ให้พื้นท่ีดงักล่าวเกิดผลกระทบอย่างต่อเน่ืองจะท าให้ความหลากหลายของส่ิงมีชีวิตลงลงอีกทั้ง
ระบบนิเวศในพื้นท่ีดงักล่าวอาจจะเปล่ียนแปลงไปอยา่งส้ินเชิง 
  2.4.2.2  ดา้นสังคม 
  ชุมชนท่ีอยูอ่าศยัในพื้นท่ีท่ีโดนการกดัเซาะตอ้งอพยพยา้ยถ่ินฐานเพื่อหาพื้นท่ีอยู่
อาศยัและแหล่งท ากินใหม่ เป็นเหตุให้ตอ้งปรับเปล่ียนวิถีการด ารงชีวิต วิถีท ากิน ดั้ งนั้นอาจจะ
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ส่งผลต่อสภาพจิตใจของผูท่ี้อยู่อาศยัในพื้นท่ีเน่ืองจากสังคมท่ีเปล่ียนแปลง นอกจากน้ีการกดัเซาะ
ชายฝ่ังยงัท าใหสู้ญเสียดินแดนและทรัพยสิ์นของผูท่ี้อยูอ่าศยัในพื้นท่ีไดอี้กดว้ย  
  2.4.2.3  ดา้นเศรษฐกิจ  
  การกัดเซาะชายฝ่ังส่งผลต่อเศรษฐกิจอย่างเห็นได้ชัด เน่ืองจากท าให้ประเทศ
สูญเสียดินแดน (ประเทศขาดความมัน่คง) และชายหาดท่ีสวยงามซ่ึงเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีสร้าง
รายไดแ้ละการลงทุนท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตให้กบัประเทศ อีกทั้งประเทศยงัตอ้งใช้ทรัพยากรและ
เงินทุนจ านวนมากในการจดัการป้องกนัพื้นท่ีดงักล่าวจากปัญหาการกดัเซาะอีกดว้ย 
 

 2.4.3  การป้องกนัการกดัเซาะชายฝ่ัง 
  

  2.4.3.1  การไม่ด าเนินการป้องกนัและแกไ้ข โดยการด าเนินการเช่นน้ีเหมาะกบั
พื้นท่ีชายฝ่ังหินมากท่ีสุด รองลงมาคือชายฝ่ังทราย ซ่ึงการไม่ด าเนินการป้องกนันั้นเพื่อลดการ
รบกวนธรรมชาติจากกิจกกรมของมนุษย ์ใหช้ายฝ่ังปรับเขา้หาสมดุลดว้ยตนเองและมีการเฝ้า
ติดตามและประเมินสถานการณ์การกดัเซาะอยูเ่ป็นระยะ 
  2.4.3.2  การกนัเขตถอยร่นและปลูกป่าเพื่อเป็นแนวกนัชน โดยการจ ากดัเขตพื้นท่ี 
ไม่ใหมี้การอยูอ่าศยัและพฒันาส่ิงก่อสร้าง ซ่ึงอาจมีการอพยพชุมชนไปยงัพื้นท่ีใหม่ท่ีมีความเส่ียง
ในการกดัเซาะต ่า มาตรการกนัเขตถอยร่นมีหลกัการท างาน 3 อยา่ง คือ 

   1)  มาตรการเชิงรุก  เป็นการด าเนินการเพื่อเพิ่มพื้นท่ีกดัเซาะใหก้ลบัคืน
มา เช่น การปักไม่ไผเ่พื่อใหเ้กิดการทบัถามของตะกอนเป็นพื้นท่ีงอกใหม่ 
   2)  มาตรการเชิงรับ  เป็นการด าเนินการเพื่อลดผลกระทบจากการกดัเซาะ
ชายฝ่ัง เช่น การสร้างป้อมปราการ หรือส่ิงก่อสร้างเพื่อลดการกดัเซาะชายฝ่ัง 
   3)  มาตรการการปรับตวั เป็นการด าเนินการปรับตวัเขา้กบัปัญหาการกดั
เซาะ เช่น การกนัเขตพื้นท่ีเพื่อใหช้ายฝ่ังปรับสมดุลเขา้สู่ธรรมชาติและสมดุลตะกอน 
  2.4.3.3  การสร้างเสถียรภาพชายฝ่ังโดยมาตรการแบบอ่อน 
   1)  การเสริมทรายชายหาด โดยการน าทรายจากท่ีอ่ืนมาเสริมในพื้นท่ีหนา้
ชายหาดเพื่อสร้างชายหาดใหม่หรือขยายพื้นท่ีชายหาด 
   2)  การปลูกป่าชายเลนและป่าชายหาดเพื่อเป็นแนวกนัลมตามธรรมชาติ 
โดยการปูกตน้ไมเ้ป็นแนวเพื่อลดกระบวนการพดัปลิวของทรายออกจากพื้นท่ีและเพื่อลดความ
รุนแรงของลมต่อกระแสน ้า 



25 

 

   3)  การวางถุงใยสังเคราะห์บรรจุทราย ในแนวลาดเอียงเพื่อเสถียรภาพ
บริเวณชายฝ่ัง โดยถุงใยสังเคราะห์ดงักล่าวถูกเรียกกันโดยทัว่ไปว่า หินนุ่ม อีกทั้งในบางพื้นท่ี
สามารถน าทรายมากลบทบัเพื่อสร้างทศันียภาพใหส้วยงามไดอี้กดว้ย 
   4)  การปักไมไ้ผ่ชะลอคล่ืน โดยการปักไม่ไผ่เป็นชั้น ๆ อย่างน้อย 5 ชั้น 
ห่างจากชายฝ่ังไม่เกิน 50 เมตร และปักลึกไม่นอ้ยกวา่ 2 เมตร เพื่อให้เกิดตะกอนสะสมหลงัแนวไม้
ไผ ่
  2.4.3.4  การสร้างเสถียรภาพชายฝ่ังโดยมาตรการแบบแขง็ 
   1)  ก าแพงป้องกนัคล่ืนริมชายหาด โดยการสร้างคอนกรีตหรือหินขนาด
ใหญ่ในแนวขนานกบัชายฝ่ังเพื่อป้องกนัการปะทะของคล่ืน 
   2)  เข่ือนหินทิ้ง โดยการปูแผ่นใยสังเคราะห์เพื่อการกระจายตวัของ
น ้ าหนกั (ป้องกนัการทรุดตวัของพื้นดินจากน ้ าหนักของหิน) และน าหินขนาดใหญ่ไปทิ้งไวเ้พื่อ
สร้างแนวป้องกนัคล่ืน 
   3)  เข่ือนป้องกนัคล่ืนนอกชายฝ่ัง เป็นโครงสร้างหินขนานกบัแนวชายฝ่ัง
โดยสร้างห่างจากชายฝ่ังประมาณ 150 เมตร หรือความลีกของน ้าทะเลประมาณ 3 – 5 เมตร 
   4)  การวางไส้กรอกทราย โดยการน าไส้กรอกทรายมาวางขนานกบัแนว
ชายฝ่ังโดยใหมี้ช่องวา่งห่างกนั 50 เมตร ห่างจากฝ่ัง 200 – 400 เมตร  
   5)  รอดกัทราย เป็นโครงสร้างส าหรับลดแรงปะทะของคล่ืนและช่วยใน
การเพิ่มทราย ซ่ึงรูปแบบโครงสร้างและวสัดุมีหลายประเภทข้ึนอยูก่บัทิศทางของคล่ืนลม 
   6)  หวัแหลมหรือหวัหาดเทียม เป็นการป้องกนัโดยเลียนแบบหวัแหลม
ตามธรรมชาติเพื่อในแนวชายฝ่ังทะเลปรับการวางตวัใหม่ทิศทางขนานกบัแนว หวัแหลมท่ีพบโดย
ส่วนใหญ่เป็นแบบหินทิ้งและกระชุหิน 
   7)  กล่องกระชุหินหรือกล่องเกเบียน โดยการบรรจุหินลงกล่องทรง
ส่ีเหล่ียมท่ีประกอบข้ึนโดยถกัเป็นตาข่ายชุบสังกะสีหรือเคลือบพีวีซี (กล่องเกเบียน) เพื่อสร้างเป็น
แนวป้องกนั ซ่ึงสามารถวางเป็นขั้นบนัไดหรือวางในแนวด่ิง    
 

2.5  ยุทธศาสตร์หรือแผนแม่บทด้านการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศของประเทศไทย 
 

แผนแม่บทด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยร่างและออกโดย
ส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (สผ.) โดยท าการปรับปรุงจากตน้
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ร่างภายหลงัจากการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่าง ๆ และมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่ปีพ.ศ. 2553 
– 2562  (ส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม, 2554) 

การแปลงแผนแม่บทเพื่อการปฏิบติัมี 3 ระยะ ดงัน้ี 
1)  ระยะเร่งด่วน: การบูรณาการโครงการ ซ่ึงครอบคลุมปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 – 2557 
2)  ระยะปานกลาง: การบูรณาการแผนงาน ซ่ึงครอบคลุมปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562 
3)  ระยะยาว: การบูรณาการนโยบาย ซ่ึงครอบคลุมปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นตน้ไป 

 

2.5.1  แผนแม่บทเพือ่การรองรับการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2553 – 2562 
 

2.5.1.1  วสิัยทศัน์ 
ประเทศไทยมีภูมิคุม้กนัเศรษฐกิจ สังคม และระบบนิเวศในการรับมือกบัผลกระทบ

เพิ่มเติมจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสามารถปรับใชเ้ทคโนโลยท่ีีเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพในการส่งเสริมความสามารถในการแข่งขนัและการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและการ
พฒันาสู่แนวทางเศรษฐกิจอยา่งย ัง่ยนืคาร์บอนต ่า 

2.5.1.2  วตัถุประสงค ์
1)  เพื่อช้ีน าการพฒันาไปสู่สังคมเศรษฐกิจอยา่งย ัง่ยนืคาร์บอนต ่าใน

บริบทของสังคมไทย 
2)  เพื่อสร้างเสริม สนบัสนุน และเช่ือมโยงนโยบายและแผนงานของรัฐ

และบทบาทของภาคส่วนอ่ืน ๆ ไปสู่การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื  
3)  เพื่อก าหนดกรอบ เป้าหมาย ทิศทาง และกลไกในการด าเนินงานท่ี

บูรณาการเร่ืองการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศกบัการพฒันาการเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม
ของประเทศ 

2.5.1.3  เป้าหมาย 
ประเทศไทยสามารถพฒันาเศรษฐกิจ ให้มีภูมิคุ ้มกันและมีวิถีชีวิตสอดคล้องกับ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมีความเป็นไทยอย่างต่อเน่ืองควบคู่ไปกบัการชะลออตัราการเพิ่มข้ึน
ของก๊าซเรือนกระจก โดยไม่สูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขนัจนสามารถบรรลุจุดสูงสุดของ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกก่อนปี ค.ศ.2050 และในระยะยาวการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมตอ้งเป็น
แบบคาร์บอนต ่าท่ีย ัง่ยนื 

2.5.1.4  ประเด็นยทุธศาสตร์  
ยทุธศาสตร์ท่ีจะน าไปสู่การบรรลุวสิัยทศัน์ วตัถุประสงค ์และเป้าหมาย 

ประกอบดว้ย 5 ยทุธศาสตร์ ดงัน้ี 
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ยทุธศาสตร์ท่ี 1 : การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเขา้สู่เศรษฐกิจและสังคมคาร์บอน
ต ่า 

ยทุธศาสตร์ท่ี 2 : การปรับตวัเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาวะ
ภูมิอากาศ 

ยทุธศาสตร์ท่ี 3 : การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกส าหรับประเทศไทย  
ยทุธศาสตร์ท่ี 4 : การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มแหล่งกกัเก็บก๊าซเรือน

กระจกโดยการรักษาพื้นท่ีป่าและการเพิ่มพื้นท่ีป่า 
ยทุธศาสตร์ท่ี 5 : การสร้างขีดความสามารถของชุมชนเพื่อรับมือกบัความเส่ียงจาก

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ 
 

2.5.2  แผนแม่บทเพือ่การปรับตัวพ.ศ. 2553 – 2562 
 

การด าเนินงานด้านการปรับตัวมียุทธศาสตร์เพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธ์ิตาม 6 แนวทาง 
(ส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม, 2554)  ดงัน้ี 

2.5.2.1  เสริมสร้าง ปรับปรุง องคค์วามรู้เก่ียวกบัความเปราะบางและผลกระทบจาก
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

2.5.2.2  ปกป้องพื้นท่ีผลิตอาหาร แหล่งน ้ าจืดและแหล่งพลังงานท่ีส าคัญของ
ประเทศ โดยการเนน้การใชท่ี้ดินตามแผนการใชท่ี้ดิน (Land use map) และหลกัการจดัการภยัพิบติั
ระดบัพื้นท่ี (Community based management) และเนน้การหลีกเล่ียงป้องกนัมากกวา่การแกไ้ข 

2.5.2.3  ส่งเสริมการอนุรักษร์ะบบนิเวศโดยมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ท่ีเหมาะสม 
เช่น การใช ้PESและคาร์บอนเครดิต เพื่อสร้างความร่วมมือในการอนุรักษพ์ื้นท่ีป่าไมร้ะหวา่งชุมชน
บนพื้นท่ีสูงกับชุมชนพื้นล่างท่ีอาศัยอยู่ในลุ่มน ้ าเดียวกัน รวมทั้ งการใช้มาตรการลงโทษทาง
กฎหมาย และเคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์ในการบริหารจดัการ  

2.5.2.4  ฟ้ืนฟูพื้นท่ีเส่ือมโทรมให้เป็นแหล่งอาหารและแหล่งกกัเก็บคาร์บอน โดย
ส่งเสริมบทบาทของภาคเอกชนและชุมชนท้องถ่ินดั้ งเดิม ทั้งน้ีเพื่อให้เป็นไปตามหลักการทาง
เศรษฐศาสตร์  

2.5.2.5  จดัให้มีกลไกทางการเงินอิสระในรูปของกองทุนเพื่อการปรับตวั (Thailand 
Adaptation Fund) เป็นการเฉพาะ เพื่อสนบัสนุนการด าเนินงานดา้นการปรับตวั โดยให้มีการสมทบ
ดา้นงบประมาณจากรัฐและแหล่งเงินทุนอ่ืนๆ อยา่งเหมาะสม 
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2.5.2.6  จดัให้มีการด าเนินงานในลักษณะของโครงการน าร่อง (Demonstration 
project) ในระยะแรกของการด าเนินงานตามแผนแม่บทฯ และมีการขยายผลในระยะต่อไป โดยยึด
หลกัการวเิคราะห์พื้นท่ีท่ีเรียกวา่ Hot spots เป็นหลกั 
 

2.5.3   แผนแม่บทเพือ่ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก พ.ศ. 2553 - 2562  
 

แผนแม่บทเพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อช่วยส่งเสริมการลดปริมาณก๊าซเรือน
กระจกในประเทศไทย (ส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม, 2554) 

2.5.3.1  หลกัการด าเนินงานเพื่อลดการปล่อยออกก๊าซเรือนกระจก 
ประเทศไทยมีส่วนร่วมกบันานาชาติ “อยา่งเหมาะสม” ในการลดการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกโดยสอดคลอ้งกบัแนวทางการลดการพึ่งพาพลงังานฟอสซิล การส่งเสริมพลงังาน
ทางเลือก และเปิดโอกาสใหมี้การเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัของเศรษฐกิจไทย ใน
บริบทของเศรษฐกิจและวถีิชีวติพอเพียง 

2.5.3.2  กลยทุธ์และยทุธศาสตร์ 
1)  ใหค้วามส าคญัสูงสุดกบัมาตรการท่ีใหป้ระโยชน์สองดา้น (Mitigation-

cum-Adaptation) เช่น การปลูกหรือฟ้ืนฟูป่าชายเลน 
2)  มาตรการรวมของการด าเนินงาน ไดแ้ก่  

(1)  ทบทวนการประเมินความตอ้งการเทคโนโลยี (Technology 
Need Assessment) ท่ีจดัท าโดย ส านกังานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และ
นวตักรรมแห่งชาติ (สวทน.) ให้แก่ประเทศไทยในขณะน้ี (2554) และการจดัท านโยบายและ
แผนงานเพื่อปรับปรุงและถ่ายทอดเทคโนโลยพีลงังานสู่สาขาเศรษฐกิจต่าง ๆ  

(2)  การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการใชพ้ลงังาน  
(3)  การประหยดัพลงังาน  
(4)  การพฒันาและการใชพ้ลงังานทางเลือก  

3)  การด าเนินงานดงักล่าวขา้งตน้ อาศยัแนวทางหลกัดงัน้ี 
(1)  เสริมสมรรถนะทางนโยบายเพื่อใหเ้อ้ือต่อการสนบัสนุนการ

ลดการปล่อยออกก๊าซเรือนกระจก (Enhanced policy capacity) 
(2)  เสริมสร้างสมรรถนะขององคก์ร/ สถาบนั (Enhanced 

institutional capacity) 
(3)  เสริมสร้างสมรรถนะทางดา้นเทคโนโลย ี(Enhanced 

technological capacity) 
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(4)  การกา้วกระโดดทางการด าเนินงาน (Quantum leap) สู่
เศรษฐกิจคาร์บอนต ่า 

2.5.3.3  วตัถุประสงค ์
1)  เรียนรู้ในระดบัโครงการและเป็นรายโครงการก่อนท่ีจะขบัเคล่ือน

ประเทศไปสู่ทิศทางเศรษฐกิจคาร์บอนต ่า 
2)  เสริมสร้างประสบการณ์ตั้งแต่การริเร่ิม 
3)  หาโอกาสใหม่ๆเฉพาะหนา้ เช่น ดา้นการถ่ายทอดเทคโนโลยแีละดา้น

ธุรกิจ  
4)  แกปั้ญหาเก่าท่ีตกคา้งจากการพฒันาภายในกรอบแนวคิดและวสิัยทศัน์

ใหม่  
5)  รับการถ่ายโอนเทคโนโลยใีหม่ท่ีมีตน้ทุนการใชสู้ง  
6)  เป็นการ “ลงทุน” ระยะยาวเพื่อใหมี้สถานะไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั

ตามแนวทางของ Porter Hypothesis 
ทั้งน้ีความส าคญัอยูท่ี่การจดัล าดบัความส าคญัวา่จะด าเนินการดา้นใดก่อนหลงั โดย

ยดึหลกัเศรษฐศาสตร์และความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติั 
 

2.6  การวเิคราะห์และการประเมนิความเส่ียง ความเปราะบางและการปรับตัวต่อการ
เปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ 

 

2.6.1  ความหมายและค านิยาม 
 

วิเชียร เกิดสุข (2555) และศูนยบ์ริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (2555) ได้
อธิบายถึง ความเปราะบางวา่ ความเปราะบางเกิดจากการท่ีระบบไม่สามารถรับมือในการท่ีจะแกไ้ข
ผลกระทบในเชิงลบและความเสียหายอนัเป็นผลจากการเปล่ียนแปลงหรือความแปรปรวนของ
ภูมิอากาศ ทั้งน้ีเป็นผลมาจากความรุนแรงของผลกระทบและความสัมฤทธ์ิผลของความรับมือ ซ่ึง
ระดบัความเปราะบางสามารถอธิบายโดยใชค้วามสัมพนัธ์ของ 3 ปัจจยั  ดงัน้ี (ศูนยบ์ริการวิชาการ
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัและศูนยเ์ครือข่ายงานวิเคราะห์วิจยัและฝึกอบรมการเปล่ียนแปลงของ
โลกแห่งภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2554) 

Vulnerability  =  Risk / Coping capacity 
และเน่ืองจาก   Risk   = Exposure × Sensitivity 
ดงันั้น  Vulnerability  =  (Exposure × Sensitivity) / Coping capacity 
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โดย  Vulnerability     คือ ความเปราะบางของระบบ 
Exposure คือ การเปิดรับหรือภาวะคุกคามทางภูมิอากาศ  

   Sensitivity คือ ความอ่อนไหวหรือความไวของระบบ 
Coping capacity คือ ศกัยภาพหรือความสามารถในการรับมือของระบบ 

   
ศูนยบ์ริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (2555) ไดอ้ธิบายความหมายการเปิดรับ

หรือภาวะคุกคามทางภูมิอากาศ ความอ่อนไหวหรือความไว ความเส่ียงและศักยภาพหรือ
ความสามารถในการรับมือ ไวว้า่ 

1)  การเปิดรับหรือภาวะคุกคามทางภูมิอากาศ หมายถึง  การเผชิญหรือโอกาสท่ีจะ
เผชิญกบัความแปรปรวน หรือผลของการแปรปรวนทางภูมิอากาศท่ีเป็นภยัคุกคามต่อพื้นท่ี ชุมชน 
หรือภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น การเพิ่มข้ึนของอุณหภูมิในขั้วโลกเหนือ ฝนทิ้งช่วงในพื้นท่ีปลูกขา้ว
นาอาศยัน ้าฝน หรือภาวะน ้าลน้ตล่ิงในพื้นท่ีราบลุ่มน ้าเจา้พระยา เป็นตน้ 

2)  ความอ่อนไหวหรือความไว ส่ือความหมายถึงรูปแบบและขนาดของความ
เก่ียวพนั หรือการตอบสนองในเชิงท่ีจะก่อใหเ้กิดความเสียหายหรือสภาวะเครียด ระหวา่ง ระบบเชิง
นิเวศ เชิงสังคม หรือภาคส่วน ท่ีมีต่อการเปิดรับผลกระทบจากความแปรปรวนของตวัแปรทาง
ภูมิอากาศหรือการเปิดรับหรือภาวะคุกคามทางภูมิอากาศ  เช่น ในสภาวะฝนตกหนกัในระยะเวลา
อนัสั้น พื้นท่ีลุ่มต ่าริมชายน ้าท่ีมีการปลูกขา้วพนัธ์ุท่ีไม่สามารถทนการท่วมขงัในระดบัสูงไดน้าน จะ
มีความอ่อนไหวมากต่อภาวะฝนตกหนกั และน ้ าเอ่อท่วมลน้ตล่ิงเป็นเวลานานมากกว่า 1 อาทิตย ์
ในขณะท่ีพื้นท่ีปลูกขา้วในพื้นท่ีนาดอนหรือพื้นท่ีขา้วไร่จะมีความอ่อนไหวนอ้ยกวา่ 

3)  ความเส่ียง คือ โอกาสหรือความน่าจะเป็นท่ีระบบจะไดรั้บผลกระทบอนัเป็น
ผลรวมของความถ่ีหรือความน่าจะเป็นของการเกิดเหตุการณ์ ร่วมกบัผลท่ีเกิดตามมา โดยท่ีความ
เส่ียงอนัเกิดจากสภาพความแปรปรวนทางภูมิอากาศ ข้ึนอยูก่บัโอกาสในการเปิดรับของระบบสังคม 
– นิเวศ หรือภาคส่วนนั้น ๆ ซ่ึงนัน่หมายความถึงวา่หากระบบท่ีเปิดรับมีความอ่อนไหวมาก ก็จะท า
ใหมี้โอกาสหรือความเส่ียงท่ีจะไดรั้บผลกระทบในเชิงลบมากข้ึนไปดว้ย เช่น พื้นท่ีปลูกขา้วท่ีอยูใ่น
พื้นท่ีราบลุ่มริมน ้าจะมีความอ่อนไหวต่อภาวะฝนตกหนกัติดต่อกนัและน ้ าเอ่อลน้ตล่ิงเขา้ท่วมสูง จึง
ท าใหพ้ื้นท่ีปลูกขา้วดงักล่าวมีความเส่ียงค่อนขา้งสูงต่อการสูญเสียผลผลิตขา้วและส่งผลกระทบต่อ
ความเส่ียงดา้นความมัน่คงทางอาหารของครัวเรือนในชุมชนนั้น  

4)  ศกัยภาพหรือความสามารถในการรับมือ  เป็นศกัยภาพของระบบในการรับมือ
ต่อส่ิงกระทบหรือภาวะเครียดท่ีเปิดรับ โดยการปรับเปล่ียนคุณลกัษณะหรือพฤติกรรมเพื่อเพิ่มหรือ
ปรับความสามารถในการรองรับแรงกระทบท่ีเกิดจากผลกระทบของสภาพภูมิอากาศท่ีเป็นอยูห่รือ
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เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตในระบบสังคมมนุษยค์วามสามารถดงักล่าวน้ีถูก
ก าหนดโดยความรู้และโอกาสการเขา้ถึงข่าวสารเทคโนโลยปีระสบการณ์ของคนหรือสังคม ร่วมกบั
ปัจจยัทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ความหลากหลายทางนิเวศ ฯลฯ และปัจจยัภายนอก เช่น 
นโยบายระดบัชาติ ทุน สินเช่ือ เครือข่าย เป็นตน้  
 

2.6.2  การประเมินความเปราะบาง (Vulnerability assessment) 
 

Nkem et al. (2007 อา้งถึงใน ศูนยบ์ริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2555) 
แนวคิดของการประเมินความเปราะบางท่ีเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ แตกต่างจาก
แนวคิดของการประเมินผลกระทบ (Impact assessment) ตรงท่ีไดก้ าหนดระบบ กลุ่ม ชุมชน หรือ
ภาคส่วนท่ีสนใจ ก่อนท่ีจะพิจารณาความเส่ียงหรือผลกระทบในเชิงลบอนัเกิดจากการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ซ่ึงอาจครอบคลุมปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งหลายตวั ท่ีสัมพนัธ์กับความอ่อนไหว หรือ
ความสามารถในการปรับตวัของระบบ ในขณะท่ีการประเมินผลกระทบนั้นมุ่งความสนใจไปท่ี
ปัจจยัทางสภาพภูมิศาสตร์ท่ีเฉพาะเจาะจงเพียงปัจจยัเดียว  
 Ionescu et al. (2005 อา้งถึงใน ศูนยบ์ริการวชิาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2555:7-3) 
ไดใ้หมุ้มมองของความเปราะบางไว ้3 แง่มุม ไดแ้ก่  

1)  หน่วยของระบบท่ีพิจารณาความเปราะบาง  
2)  ส่ิงกระทบท่ีท าใหร้ะบบเกิดความเปราะบาง  
3)  ตวัช้ีวดัหรือหลกัเกณฑ์ท่ีใช้ส ารวจหรือสังเกตผลลพัธ์ท่ีเกิดจากปฏิสัมพนัธ์

ระหวา่งระบบและส่ิงกระทบ ซ่ึงหมายถึงผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนจากการไดรั้บแรงกระทบและการรับมือ 
 จากค านิยามและการอธิบายปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลกระทบของการเปล่ียนแปลงหรือความ

แปรปรวนของสภาพภูมิอากาศท่ีกล่าวมาขา้งตน้ เราสามารถกล่าวไดว้่าความเปราะบางเป็นการ
เปรียบเทียบหรือการถ่วงดุล ระหว่างระดบัความเส่ียง (Risk) กบัคุณภาพหรือความสามารถในการ
ปรับตวั ซ่ึงในการประเมินความเปราะบางโดยทัว่ไปประกอบด้วย กระบวนการวิเคราะห์และ
ประมาณการปัจจยัหลกัทั้ง 3 น้ี เพื่อน าความเส่ียงจากการท่ีจะไดรั้บผลกระทบมาเปรียบเทียบกบั
ความสามารถในการรับมือท่ีมีอยู่ ดังนั้ นในระบบท่ีเราสนใจสามารถจ าแนกระดับของความ
เปราะบางไดจ้ากความสัมพนัธ์ดงัตารางท่ี 2.3 
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ตารางที ่2.3 ความสัมพนัธ์ของผลกระทบและความสามารถในการรับมือท่ีท าใหเ้กิดความเปราะบาง 
 

                  ความสามารถในการรับมือ 
     ผลกระทบ ต ่า   สูง 
 สูง   เปราะบางมาก                              ไม่เปราะบางแต่ควรไดรั้บการพฒันาปรับตวั 
 ต ่า   ยงัไม่เปราะบางแต่มีสภาวะเส่ียง  ไม่เปราะบาง มีความย ัง่ยนื  
  
แหล่งทีม่า : ศูนยบ์ริการวชิาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2555 
 

จากตารางท่ี 2.3 จะเห็นว่าผลกระทบโดยเฉพาะผลในเชิงลบหรือความเสียหายท่ีเกิดจาก
สภาพอากาศท่ีไม่พึงประสงคใ์นแต่ละคร้ังอาจจะสามารถบรรเทาหรือฟ้ืนฟูให้กลบัคืนสู่ภาวะปกติ
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ถา้ระบบหรือภาคส่วนนั้นมีขีดความสามารถในการรับมือท่ีเหมาะสมและ
เพียงพอกบัขนาดและความถ่ีของผลกระทบท่ีเกิดข้ึน ดงันั้นถึงแมว้า่บางระบบหรือภาคส่วนอาจจะ
มีความเส่ียงท่ีสูงแต่ก็สามารถท่ีจะมีความเปราะบางหรือความล่อแหลมท่ีต ่าก็ได ้ในทางตรงกนัขา้ม
บางระบบหรือภาคส่วนท่ีอาจจะมีความเส่ียงหรือโอกาสของการเกิดเหตุการณ์ท่ีไม่พึงประสงคใ์น
ระดบัท่ีต ่า แต่ถา้ระบบหรือภาคส่วนนั้นไม่มีการเตรียมการรับมือท่ีเหมาะสมเม่ือเกิดเหตุการณ์ข้ึนก็
อาจจะท าใหเ้กิดความเสียหายท่ีรุนแรงจึงถือวา่มีความเปราะบางสูงก็ได ้

ความเปราะบางเป็นคุณสมบติัของระบบท่ีจะสามารถรองรับหรือรับมือกบัผลกระทบใน
เชิงลบอนัเป็นผลร่วมกนัของการแปรปรวนของตวัแปรทางภูมิอากาศและท่ีเก่ียวขอ้ง สภาวะทาง
เศรษฐกิจสังคม และแนวทางการปรับตัวท่ีมีเตรียมไว ้เป็นความพร้อมท่ีจะเผชิญหรือรองรับ
ผลกระทบในทางลบท่ีสืบเน่ืองมาจากความแปรปรวนภูมิอากาศ ดังนั้ นความเปราะบางจึงมี
ความหมายและรายละเอียดเฉพาะท่ีผนัแปรไปตามบริบทของระบบ ชุมชน ภาคส่วนท่ีเป็นเป้าหมาย 
และแง่มุมหรือตัวแปรของความแปรปรวนภูมิอากาศท่ีสนใจ เช่น ฝน แสงอาทิตย์ อุณหภูมิ 
ระดบัน ้าทะเล พายุ ฯลฯ  และเพื่อให้ไดค้วามหมายท่ีสมบูรณ์ เม่ือพูดถึงความเปราะบาง ควรตอ้งมี
รายละเอียดท่ีอธิบายถึงความเปราะบาง (Füssel, 2007 อ้างถึงใน ศูนย์บริการวิชาการแห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2555) ดงัน้ี 

1)  ประเด็นของส่ิงคุกตาม เช่น สภาวะแห้งแลง้ น ้ าท่วม อุณหภูมิท่ีสูงข้ึน หรือการ
สูงข้ึนของระดบัน ้าทะเล เป็นตน้ 

2)  คน กลุ่มคน หรือภาคส่วน ท่ีไดรั้บผลกระทบ หรือเผชิญกบัส่ิงคุกคาม เช่น 
เกษตรกรรายยอ่ย กลุ่มผูใ้ชแ้รงงาน ระบบเกษตรอาศยัน ้าฝน ภาคอุตสาหกรรมประมง เป็นตน้ 
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3)  ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนตามมา (Consequence) เช่น ผลผลิตทางเกษตร ความมัน่คง
ทางอาหาร สุขภาพ สภาพทางเศรษฐกิจ เป็นตน้ 

4)  นอกจากน้ีอาจมีการก าหนดต าแหน่งหรือขอบเขตทางภูมิศาสตร์ และช่วงของ
เวลา ก ากบัร่วมดว้ยเพื่อใหเ้กิดความชดัเจนมากข้ึน 

ยกตวัอย่างเช่น ความเปราะบางของครัวเรือนเกษตรกรอีสานในระบบเกษตรอาศัยน ้ าฝน
ทางดา้นความมัน่คงทางอาหรท่ีมีต่อความแปรปรวนของฝนและสภาพฝนทิ้งช่วง  ความเปราะบาง
ของชุมชนชายฝ่ังทะเลอนัดามนัในการสูญเสียดินแดนเพื่อใชใ้นการประกอบอาชีพและอยูอ่าศยัจาก
ความแปรปรวนของน ้าทะเลและการกดัเซาะชายฝ่ัง เป็นตน้ 
 

2.6.3  ขั้นตอนการประเมินความเปราะบาง 
 

การประเมินความเปราะบางสามารถกระท าได้ในช่วงเวลาจากอดีตถึงปัจจุบนั ส่วนใน
อนาคตนั้นเป็นเพียงการคาดการณ์ความเส่ียงความเปราะบางภายใตเ้ง่ือนไขตวัแปรทางภูมิอากาศ 
เศรษฐกิจสังคม และทางเลือกหรือความเป็นไปไดแ้ละประสิทธิผลของการปรับตวั 

ขั้นตอนวธีิการ และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นขั้นตอนการประเมินผลกระทบและการปรับตวั ซ่ึงจะ
บ่งบอกระดบัของความเปราะบางของระบบ มีความหลากหลายและซบัซ้อนแตกต่างกนัน้ีข้ึนอยูก่บั
บริบทของระบบ ตวัแปรภูมิอากาศท่ีเก่ียวขอ้ง สภาพเศรษฐกิจสังคม ประเภทและลกัษณะของ
ตวัช้ีวดัท่ีสนใจ และท่ีส าคญัคือวตัถุประสงคท่ี์เฉพาะเจาะจงของแต่ละกรณีศึกษา 

UNDP (2004) ไดเ้สนอสรุปกระบวนการการประเมินความเปราะบางภายใตส้ภาวการณ์
ปัจจุบนัไว ้โดยใหมี้การประเมินใน 4 ประเด็นหลกัดงัน้ี 

1)  ความเส่ียงด้านสภาพภูมิอากาศ และแนวโน้มของผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน 
(Potential impact) ซ่ึงมีการประเมินไดห้ลายวิธี ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ ข้ึนกบัองค์ความรู้
ความเขา้ใจในความสัมพนัธ์ของระบบท่ีมีต่อการเปิดรับปัจจยัทางภูมิอากาศ ขอ้มูลเละเคร่ืองมือ
สนบัสนุน ซ่ึงในหลกัการครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ดงัน้ี 

(1)  ท าความเขา้ใจในความสัมพนัธ์ของระบบท่ีมีต่อการเปิดรับปัจจยัทาง
ภูมิอากาศ โดยเฉพาะในดา้นท่ีก่อใหเ้กิดความเส่ียง 

(2)  มีการก าหนดเกณฑเ์พื่อจดัระดบัของความเส่ียง 
(3) ใชเ้คร่ืองมือวเิคราะห์ทางสถิติ การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์เชิงถดถอย  
(4)  ใชแ้บบจ าลองทางพลวติั (Dynamic model) 
(5)  บูรณาการเคร่ืองมือหลายอยา่งเขา้ดว้ยกนั 
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2)  สภาพดา้นเศรษฐกิจสังคม (Socio-economic conditions) ซ่ึงมีความเก่ียวเน่ือง
หรือเป็นส่วนในการก าหนดขีดความสามารถหรือศกัยภาพในการปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ การศึกษาหรือวิเคราะห์สภาพดา้นเศรษฐกิจสังคม ตอ้งมีการก าหนดตวัช้ีวดัท่ีเก่ียวขอ้ง 
และสัมพนัธ์กบัประเด็นความเส่ียงหรือผลกระทบท่ีสนใจ เช่น โครงสร้างประชากร โครงสร้าง
พื้นฐานและการเขา้ถึง (น ้า ไฟฟ้า การชลประทาน) ผลิตผลทางการเกษตร นโยบายท่ีเก่ียวขอ้งต่าง ๆ 
(การใช้และจดัการทรัพยากรธรรมชาติ การพฒันาการเกษตร) ความเขม้แข็งทางสังคม (กลุ่มทาง
สังคม กฎ ระเบียบและประเพณี) เป็นตน้ 

3)  ประสบการณ์การปรับตวั (Adaptation) รวมถึงนโยบายและมาตรการสนบัสนุน
ท่ีมีอยูท่ี่จะช่วยบ่งบอกถึงความสามารถในการปรับตวั (Adaptive capability) 

4)  ความเปราะบางของระบบ (Vulnerability) ไดม้าจากผลของการสังเคราะห์การ
ประเมินความเส่ียง การประเมินสภาพทางเศรษฐกิจสังคมท่ีเป็นตัวก าหนด หรือส่งเสริม
ความสามารถในการปรับตวั 

UNDP ไดข้ยายแนวคิดเพื่อใช้ประเมินความเส่ียงความเปราะบางต่อความเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ โดยมุ่งเป้าไปท่ีการเพิ่มขีดความสามารถในการรับมือกบัความเส่ียง โดยกรอบของ
การประเมินประกอบด้วย การวิเคราะห์ภาพอนาคตทางด้านสภาพเศรษฐกิจสังคม ร่วมกบัการ
คาดการณ์สภาพภูมิอากาศและส่ิงแวดลอ้ม และขีดความสามารถในการปรับตวัโดยพิจารณาปัจจยั
สนบัสนุนและขอ้จ ากดัดา้นต่าง ๆ 
 

 2.6.4  การก าหนดตัวช้ีวัด (Indicator/Criteria) และเกณฑ์ที่ใช้ช้ีวัดความเส่ียงความ
เปราะบางและความสามารถการปรับตัว 
 

ศูนยบ์ริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (2555) ไดก้ล่าวว่า การก าหนดตวัช้ีวดั
เป็นการก าหนดวา่ผลลพัธ์ของการศึกษาวิเคราะห์นั้นมีอะไรบา้ง ในแต่ละดา้นสามารถอธิบายหรือ
แสดงผลโดยใชต้วัช้ีวดัท่ีเป็นคุณสมบติั สถานภาพขององคป์ระกอบหรือขององคร์วมทั้งระบบ รวม
ไปถึงมีการจดัเกณฑ์เพื่อใช้ก าหนดระดบัของตวัช้ีวดันั้น ๆ เพื่อให้ส่ือความหมายทางด้านระดบั 
และขนาด ในเชิงความเส่ียง ความอ่อนไหว การปรับตัวและความเปราะบาง หรือผลลัพธ์ท่ี
เฉพาะเจาะจงตามวตัถุประสงค์ท่ีตั้งไว ้ การก าหนดตวัช้ีวดัในการประเมินความเปราะบางของ
ระบบ จะใช้วิธีการสัมภาษณ์ขอ้มูลท่ีตอ้งการ ส าหรับการวิเคราะห์ตวัช้ีวดั และหาค่าคะแนนของ
ตวัช้ีวดั  จากนั้นจะน าผลลพัธ์คะแนนท่ีไดม้าจดัระดบัค่าคะแนนมาตรฐาน โดยใชเ้กณฑ์ช้ีวดัระดบั 
จากนั้นน าค่าคะแนนของตวัช้ีวดัท่ีได้มารวมกนั ได้เป็นค่าคะแนนรวมด้านความเปราะบางของ
ระบบ ซ่ึงน ามาจดัช่วงชั้นขอ้มูลเพื่อใชก้ าหนดระดบัความเปราะบางของระบบ 
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2.6.5  การสร้างภาพอนาคต 
 

ศูนยบ์ริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (2555) ไดก้ล่าววา่ การสร้างภาพอนาคต 
(Scenario) คือการมองภาพในอนาคตในดา้นองคป์ระกอบหรือคุณสมบติัของระบบควบคู่กนัไปกบั
สภาพทางภูมิอากาศ เพื่อใชศึ้กษาหรือคาดการณ์การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ และการตอบสนองของ
ระบบ ซ่ึงภาพอนาคตดงักล่าวนั้นไม่ใช่การพยากรณ์หรือบ่งบอกว่าส่ิงนั้นจะเกิดข้ึน เพียงแต่เป็น
สถานการณ์ท่ีอา้งอิงความเป็นไปได้ท่ีอาจเกิดข้ึน จากการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงประจกัษ์ หรือการ
วางเป้าหมายเชิงนโยบาย หรือทิศทางการพฒันาทางดา้นเศรษฐกิจและสังคม ทั้งน้ีเพื่อตรวจสอบ
หรือคาดการณ์การเปล่ียนแปลงของระบบภายใตส้ถานการณ์นั้น ๆ โดยทัว่ไปการสร้างภาพอนาคต
จะมีการคาดการณ์สภาพหรือสภาวะคุกคามทางภูมิอากาศ ควบคู่กนัไปกบัภาพอนาคตทางด้าน
เศรษฐกิจ 

2.6.5.1  การคาดการณ์สภาพภูมิอากาศ 
โดยทั่วไปการศึกษาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับสากล จะใช้

แบบจ าลองและขอ้มูลภูมิอากาศในอดีต เพื่อคาดการณ์ลกัษณะและรูปแบบความแปรปรวนของ
ภูมิอากาศ ภายใต้แนวทางการเพิ่มข้ึนของก๊าซเรือนกระจกตามเง่ือนไขของทิศทางการพฒันา
เศรษฐกิจ-สังคม และการใชพ้ลงังานของโลก  

2.6.5.2  ภาพอนาคตทางดา้นเศรษฐกิจ-สังคม 
ภาพอนาคตเป็นการมองบริบทในอนาคต ใชก้ารวเิคราะห์ระบบท่ีสืบเน่ืองต่อจากใน

ปัจจุบัน ไปในทิศทางหรือแนวทางท่ีคาดว่าองค์ประกอบและคุณสมบัติของระบบจะมีการ
เปล่ียนแปลงซ่ึงเป็นการมองภาพอนาคตท่ีไดมุ้่งหวงัไว ้และวิธีการให้ไดม้าซ่ึงภาพอนาคต อาจใช้
เป้าหมายหรือแนวนโยบายของการพฒันาประเทศเป็นกรอบ หรือใช้เป็นการคาดการณ์การ
เปล่ียนแปลงคุณสมบติัองค์ประกอบของระบบ หรือการระดมความคิดเห็นหรือความมุ่งหวงัใน
อนาคตท่ีควรจะเป็น ผา่นกระบวนการมีส่วนร่วมของผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียและภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง  

2.6.5.3  การคาดการณ์การเปล่ียนแปลงคุณสมบติัของระบบภายใตภ้าพอนาคตแบบ
ต่าง ๆ 

การวเิคราะห์หาผลลพัธ์การเปล่ียนแปลงของระบบท่ีท าการศึกษาอยูเ่ดิม หรือระบบ
ในภาพอนาคตท่ีพฒันาข้ึนมา ท่ีตอบสนองหรือท่ีไดรั้บอิทธิพลทางการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศท่ีอาจ
เกิดข้ึนในอนาคต วิธีการและเคร่ืองมือท่ีใชว้ิเคราะห์คาดการณ์จะสัมพนัธ์กบัรูปแบบหรือลกัษณะ
ของผลลัพธ์ท่ีก าหนดไว ้ ในบางกรณีศึกษาจะใช้วิธีการประชุมกลุ่มเพื่อระดมความคิดของผูรู้้ 
ผูเ้ช่ียวชาญในดา้นนั้น ๆ  ในการใหข้อ้มูลจากความรู้และประสบการณ์ท่ีมี ซ่ึงในบางกรณีท่ีตอ้งการ
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ผลลพัธ์เชิงปริมาณ ก็อาจใชแ้บบจ าลองเพื่อคาดการณ์แนวโนม้ของระบบท่ีจะตอบสนองต่อสภาพ
ภูมิอากาศ 

2.6.5.4  แบบจ าลองพืชและผลผลิตพืช (Crop model) 
เน่ืองจากประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ซ่ึงมีความเส่ียงต่อสภาวะเครียดอนั

เกิดจากสภาพและความแปรปรวนของภูมิอากาศ ดงันั้นในหลายกรณีศึกษาไดใ้ช้แบบจ าลองการ
เจริญเติบโตของพืช ในการคาดการณ์ผลผลิตพืชภายใตส้ภาพภูมิอากาศและการจดัการพืช เพื่อ
ประเมินความเส่ียงความเปราะบาง และประสิทธิภาพของกลยุทธ์ดา้นการจดัการฟาร์ม พืช ผลผลิต
และแหล่งน ้ าแบบต่าง ๆ ซ่ึงในปัจจุบนัแบบจ าลองพืชมีจ านวน 6 กลุ่มหลัก ซ่ึงแบ่งเป็น 25 
แบบจ าลอง เพื่อให้มีความเหมาะสมในการใชใ้นพื้นท่ีต่าง ๆ ท่ีแตกต่างกนั (IBSNAT, 1993 อา้งถึง
ในศูนยบ์ริการวชิาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2555) 

2.6.5.5  แบบจ าลองทางสมุทรศาสตร์และอุทกศาสตร์ 
ศูนยเ์ครือข่ายงานวิเคราะห์วิจยัและฝึกอบรมการเปล่ียนแปลงของโลกแห่งภูมิภาค

เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (2553)  ไดก้ล่าวถึงแบบจ าลองทางสมุทรศาสตร์
และอุทกศาสตร์ ว่าเป็น แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์เพื่อคาดการณ์การเปล่ียนแปลงทางดา้นอุทก
วิทยา และการเปล่ียนแปลงของระดบัน ้ าทะเล เพื่อศึกษาผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนสืบต่อจากนั้น 
เช่น กรณีศึกษาของจงัหวดักระบ่ี ใช้แบบจ าลอง SWAT เพื่อประเมินปริมาณน ้ าหลากและน ้ าท่า
ภายใตส้ภาพภูมิอากาศท่ีจะเปล่ียนไปอีก 30 ปีในอนาคต และในกรณีศึกษาพื้นท่ีชายฝ่ังทะเล ไดน้ า
แบบจ าลองการเพิ่มข้ึนของระดบัน ้ าทะเลโดยเฉล่ียและการทรุดตวัของแผน่ดิน DIVA และ SWAT 
มาใชค้าดการณ์การข้ึนลงของระดบัน ้า และปริมาณน ้าหลาก เพื่อประเมินผลกระทบ ความเส่ียงและ
มาตรการการปรับตวัเพื่อรองรับหรือลดผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคต 
นอกจากน้ียงัมีแบบจ าลองทางอุทกศาสตร์แบบอ่ืน ๆ เช่น  Variable Infiltration Capacity (VIC) ใช้
ในการจ าลองสถานการณ์น ้ าท่า ส่วนแบบจ าลอง Statistical Downscaling Model (SDSM) สามารถ
ใช้ร่วมกบั HadCM3 และ GCGM2 ในการประเมินการระเหยของน ้ า ภายใตส้ภาพภูมิอากาศท่ี
คาดการณ์ไว ้เป็นตน้ 

 
2.6.6  การประเมินประสิทธิภาพการปรับตัว 

 

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2555) ได้กล่าวถึงการประเมิน
ประสิทธิภาพการปรับตวั วา่เป็นการเปรียบเทียบผลหรือความแตกต่างของผลลพัธ์ท่ีสนใจ ระหวา่ง
ระบบท่ีไม่มีการปรับตวัและท่ีมีการปรับตวั หรือการเปรียบผลระหวา่งการปรับตวัในหลายรูปแบบ 
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ผลลพัธ์อาจเป็นตวัช้ีวดัใด ๆ ท่ีสนใจ เช่น ผลผลิตขา้ว ความมัน่คงทางอาหาร และความเสียหาย 
เป็นตน้ หรือเป็นการประเมินประสิทธิภาพจากหลายปัจจยัหรือตวัช้ีวดัหลาย ๆ ตวัประกอบกนั ซ่ึง
อาจใชว้ธีิการวเิคราะห์แบบหลายหลกัเกณฑ์ (Multi Criteria Analysis) หรือการใชก้ารวิเคราะห์ทาง
เศรษฐศาสตร์ เช่น การวเิคราะห์ผลตอบแทนต่อการลงทุน เป็นตน้  
 

2.7  งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 

สุดารัตน์ ตรีเพชรกุล (2550) ศึกษาการจดัการป่าชายเลน เพื่อรองรับสภาวะโลกร้อน : การ
ใช้ประโยชน์และการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยมี วตัถุประสงค์เพื่อศึกษา ผลกระทบของจากการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อป่าชายเลน ตลอดจนระบบนิเวศน์ป่าชายเลนในพื้นท่ีศึกษา คือ 
ชุมชนยี่สาร อ. อมัพวา จ. สมุทรสงคราม พบวา่ ในการจดัการและการใช้ประโยชน์ป่าชายเลนทั้ง
แบบป่าปลูกและป่าธรรมชาติอาจส่งผลให้คุณภาพน ้ าในบริเวณป่ามีคุณภาพ ลดลง โดยเฉพาะการ
ละลายของออกซิเจนในน ้ าปริมาณอนินทรียฟ์อสฟอรัสท่ีเกินค่ามาตราฐานคุณภาพน ้ าชายฝ่ังทะเล
ก าหนด นอกจากน้ีการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะการเพิ่มข้ึนของระดบัน ้ าทะเลนบั 
ไดว้า่เป็นภยัคุกคามท่ีส าคญัยิ่งเพราะอาจเป็นการท าลายป่าชายเลนในอนาคตได ้โดยจากการศึกษา
การจดัการป่าชายเลนในช่วงระหว่างปี พ.ศ.2540-2550 พบว่าระดบัน ้ าทะเลมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนใน
อตัรา 0.002  เมตรต่อปี และจากการค านวณและการคาดการณ์พบวา่ในอนาคตอีก 20 ปี ขา้งหน้า 
คาดวา่ชุมชนแห่งน้ีอาจไดรั้บผลกระทบจนท าให้มีพื้นท่ีท่ีถูกน ้ าท่วมประมาณร้อยละ 59 ของพื้นท่ี
ทั้งหมด และจะมีการสูญเสียป่าชายเลนประมาณร้อยละ 18 ของพื้นท่ีป่าชายเลนทั้งหมด 

สุริวิภา สัพโส (2553) ได้ศึกษาบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการวาง
มาตรการรองรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ : กรณีศึกษาขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุ่งแก อ าเภอเจริญศิลป์ จงัหวดัสกลนคร โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความรู้ความเขา้ใจ 
เก่ียวกบัปัญหาและอุปสรรคในการวางมาตรการรองรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งแก พบว่า ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมี
ความรู้ความเขา้ใจว่าการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท าให้ฤดูกาลเปล่ียนแปลงไปจากเดิม เกิด
สภาพอากาศแปรปรวน และท าให้เกิดเหตุการณ์ ต่าง ๆ เช่น ไฟป่า น ้ าท่วม แผ่นดินไหว รวมทั้ง
ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีความตระหนกัในเร่ืองผลกระทบท่ีเกิดจากภยัธรรมชาติ 
เช่น วาตภยั ภยัแลง้ อุทกภยั และโรคระบาด เป็นตน้ นอกจากน้ีองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งแกมี 
มาตรการห้ามเผาตอซงั มาตรการห้ามตดัไมท้  าลายป่าและมาตรการในการประหยดัพลงังาน เพื่อ
รองรับและลดผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ แต่ยงัมีปัญหาอุปสรรคในเร่ืองการ
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กระจายขอ้มูลข่าวสาร บุคลากร การมีส่วนร่วมของประชาชนและงบประมาณ ซ่ึงทางองค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งแกได้ก าหนดแนวทางในการวางมาตรการรองรับผลกระทบท่ีเกิดจากการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศดว้ยโครงการชุมชนรักษ์โลก โครงการปลูกป่าทดแทนและโครงการ
รณรงคไ์ถกลบตอซงั  

จ าลอง โพธ์ิบุญ (2555) ไดศึ้กษาการจดัการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการแกไ้ข
ปัญหาภาวะโลกร้อน มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการป้องกนัแก้ไขปัญหาปัญหาภาวะโลกร้อนของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินและน ามาสังเคราะห์บทเรียนเพื่อเป็นตวัอยา่งแก่องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินอ่ืน ๆ  โดยงานวิจยัน้ีได้ศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 3 แห่ง ได้แก่ เทศบาลนคร
สมุทรสาคร เทศบาลต าบลเมืองแกลงและองค์การบริหารส่วนต าบลโคกขามพบว่า ด้าน
ประสิทธิผล เทศบาลนครสมุทรสาคร ประสบผลส าเร็จดีในการด าเนินโครงการดา้นการปรับตวั 
(Adaptation) แต่โครงการดา้นการบรรเทาปัญหา (Mitigation) ยงัไม่ปรากฏผลส าเร็จชดัเจน ส่วน
เทศบาลต าบลเมืองแกลงการด าเนินโครงการด้านการปรับตวัมีความส าเร็จดีเยี่ยมแต่การด าเนิน
โครงการด้านการบรรเทาปัญหายงัไม่เด่นชัด และองค์การบริหารส่วนต าบลโคกขามประสบ
ผลส าเร็จดีในการด าเนินโครงการด้านการบรรเทาปัญหา แต่โครงการด้านการปรับตวัยงัไม่มี
ผลส าเร็จท่ีชดัเจนนกั ดา้นกลุ่มเป้าหมาย ประชาชนในพื้นท่ีเทศบาลนครสมุทรสาครส่วนใหญ่พึง
พอใจกบัผลงานของเทศบาล โดยเฉพาะโครงการป้องกนัและเฝ้าระวงัเหตุการณ์น ้ าท่วม ส่วน
ประชาชนในพื้นท่ีเทศบาลต าบลเมืองแกลงมีความพึงพอใจกบัผลงานของเทศบาล โดยเฉพาะอยา่ง
ยิ่งโครงการจดัการขยะและการอนุรักษ์แม่น ้ าประแส  และประชาชนในพื้นท่ีต าบลโคกขามส่วน
ใหญ่พึงพอใจกบัผลงานขององคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกขาม โดยเฉพาะกิจกรรมปลูกป่าชายเลน
และโครงการจดัการพลงังานชุมชน ดา้นการบริหารจดัการ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทั้ง 3 แห่ง 
มีการก าหนดผูรั้บผิดชอบในหน่วยงาน และจดัท านโยบาย โครงการและแผนงาน มีการจดัสรร
งบประมาณ มีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานอยา่งครอบคลุม และดา้นการเรียนรู้และพฒันา 
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินทั้ง 3 แห่ง มีการพฒันาความรู้ความสามารถของบุคลากร รวมทั้ง
ส่งเสริมการพฒันาความรู้ ความเข้าใจให้กับประชาชน โดยเทศบาลนครสมุทรสาครมีการน า
เทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการจดัการป้องกนัและเผา้ระวงัเหตุการณ์น ้ าท่วม และเทศบาลต าบล
เมืองแกลงมีการฝึกอบรมการจดัท าระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) เพื่อส่งเสริมการ ใช้
ระบบการจดัการเพื่อการอนุรักษ์พลงังานและส่ิงแวดลอ้ม ส่วนองคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกขาม
ไดมี้ การส่งเสริมกิจกรรมศึกษาดูงานตามหน่วงงานและองค์กรต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างคุณภาพและ
ปรับปรุงการ ท างานของเจา้หนา้ท่ีใหดี้ยิง่ข้ึนอยา่งสม ่าเสมอ  
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วิชชุดา สร้างเอ่ียม (2555) ได้ศึกษาการปรับตวัของเกษตรกรรมทอ้งถ่ินกบัการบรรเทา
ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปฎิสัมพนัธ์ใน
รูปแบบความสัมพนัธ์ระหว่างความเปราะบางและปริมาณก๊าซเรือนกระจกสุทธิในพลวตัการ
ปรับตวัและการบรรเทาผลกระทบการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของเกษตรกรในทอ้งถ่ินของ
ภาครัฐ ผลการวิจยัพบว่า แนวทางการปรับตวัของเกษตรกรท่ีมีความเปราะบางต่างกนัส่งผลต่อ
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกสุทธิต่างกัน ซ่ึงเป็นผลมาจากความแตกต่างของปัจจัยระบบนิเวศ
การเกษตรและระบบเศรษฐกิจการเกษตร กล่าวคือ เกษตรกรท่ีมีความเปราะบางสูงกว่าโดยการ
เปรียบเทียบส่วนใหญ่จะเลือกแนวทางการปรับตวัในระยะสั้น อาทิ การเพิ่มปริมาณปุ๋ยไนโตรเจนท่ี
ใช ้และการขยายพื้นท่ีเพาะปลูกท่ีส่งผลให้เกิดการเพิ่มข้ึนของปริมาณก๊าซเรือนกระจกสุทธิ ในทาง
ตรงขา้ม เกษตรกรท่ีมีความเปราะบางต ่ากวา่โดยเปรียบเทียบจะเลือกแนวทางการปรับตวัระยะยาว 
ไดแ้ก่  การเปล่ียนระบบการผลิตจากพืชไร่เป็นไมย้ืนตน้ท่ีจะท าให้ปริมาณก๊าซเรือนกระจกสุทธิ
ลดลง ส่วนแนวทางการบรรเทาผลกระทบของภาครัฐนั้นในภาพรวมสามารถลดความเปราะบาง
ของเกษตรกรรมทอ้งถ่ินได ้อยา่งไรก็ตาม กลไกของสถาบนัทางสังคมการเมืองในระดบัทอ้งถ่ินนั้น
ก่อให้เกิดการเลือกปฏิบติั โดยเกษตรกรกลุ่มท่ีมีความเปราะบางต ่ากว่าโดยเปรียบเทียบนั้นมี
แนวโนม้ท่ีจะเขา้ถึงและไดรั้บการสนบัสนุนจากภาครัฐ มากกวา่เกษตรกรท่ีมีความเปราะบางสูงกวา่ 
ท่ีน่าจะเป็นกลุ่มเป้าหมายของการบรรเทาผลกระทบ เน่ืองจากมีแนวโนม้การปรับตวัไปในทิศทาง
การเกษตรคาร์บอนสูง   แนวนโยบายดา้นการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของภาครัฐในปัจจุบนัท่ี
เน้นการบรรเทาผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศมากกว่าการส่งเสริมการปรับตวั
ของเกษตรกรจึงเป็นการส่งเสริมความขดัแยง้ระหวา่งกนัของความเปราะบางและปริมารก๊าซเรือน
กระจกสุทธิในพลวตัการปรับตวัและการบรรเทาผลกระทบให้ขยายวงกวา้งมากข้ึน นยัเชิงนโยบาย
จากผลการวิจยัน้ี คือ ภาครัฐควรด าเนินนโยบายท่ีเน้นการส่งเสริมการปรับตวัโดยเฉพาะในกลุ่ม
เกษตรกรท่ีมีความเปราะบางสูง ทั้งน้ี แนวนโยบายดงักล่าวจะเอ้ือต่อการสอดรับกนัระหวา่งผลของ
การปรับตวัในระดบัทอ้งถ่ินและผลของการบรรเทาผลกระทบการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศใน
ระดบัประเทศ โดยสนบัสนุนให้เกิดการเปล่ียนแปลงระบบการผลิตไปสู่การเกษตรคาร์บอนต ่า ท่ี
เป็นการลดความเปราะบางของเกษตรกรรมทอ้งถ่ินไปพร้อมกนั 

จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวข้องพบว่า การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท าให้เกิดผล
กระทบต่าง ๆ ในพื้นท่ีมากมาย ดงันั้นชุมชนท่ีอาศยัอยูใ่นพื้นท่ีและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้น 
ตอ้งมีความตระหนักถึงการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน พร้อมทั้งร่วมมือกนัเพื่อหามาตรการรองรับ
ผลกระทบนั้น โดยทางองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินควรเปิดโอกาสให้ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมใน
การออกมาตรการรองรับผลกระทบท่ีเกิดข้ึน และการน าเทคโนโลยี องคค์วามรู้พื้นบา้น ภูมิปัญญา
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ทอ้งถ่ิน และวิธีการปรับตวัท่ีเคยท าในอดีตมาประยุกตใ์ชใ้ห้เขา้กบัสถานการณ์ในปัจจุบนัจะท าให้
แผนการป้องกันผลกระทบและวิธีการปรับตวัประสบผลส าเร็จมากยิ่งข้ึนด้วย ทั้ งน้ีการจดัการ
ปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะประสบความส าเร็จได้
นั้นจ าเป็นตอ้งไดรั้บการสนบัสนุนดา้นงบประมาณ บุคลากร และขอ้มูลข่าวสารท่ีเพียงพอ อีกดว้ย 
 



 
 

 
 

บทที3่ 
 

วธีิการวจิยั 
 

ในการศึกษาเร่ืองการปรับตวัต่อผลกระทบจากการกดัเซาะชายฝ่ังขององคก์ารบริหารส่วน
ต าบลแหลมฟ้าผ่าและชุมชน อ าเภอพระสมุทรเจดีย ์ จงัหวดัสมุทรปราการ คร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดเ้ลือก
ศึกษาถึงการเปิดรับ/ภาวะคุกคาม ความเส่ียงและความอ่อนไหวต่อการกัดเซาะชายฝ่ัง การ
ด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลมฟ้าผา่และชุมชนในการจดัการความเส่ียงตลอดจน
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการบริหารจดัการความเส่ียงเพื่อน ามาวิเคราะห์และเสนอแนะวิธีการและ
ยุทธศาสตร์ท่ีเหมาะสมในการพฒันาศกัยภาพในการปรับตวัขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลม
ฟ้าผา่และชุมชน  ซ่ึงมีแนวคิดในการวจิยั ระเบียบวธีิวจิยัและการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 
 

3.1  แนวคดิในการวจิัย 
 

แนวคิดการวจิยัคร้ังน้ีแสดงไวด้งัภาพท่ี 3.1 ซ่ึงจากภาพท่ี 3.1 สามารถอธิบายแนวคิดในการ
วจิยัไดด้งัน้ี 

3.1.1  การศึกษาการเปิดรับ/ภาวะคุกคาม และความเส่ียงผลกระทบต่อการกดัเซาะชายฝ่ังใน
ต าบลแหลมฟ้าผา่ อ าเภอพระสมุทรเจดีย ์จงัหวดัสมุทรปราการ ผูศึ้กษาไดท้  าการเก็บรวบรวมขอ้มูล
ทุติยภูมิ จาก รายงาน/ การศึกษา เก่ียวกบัปัญหาและความเส่ียงจากปัญหาการกดัเซาะชายฝ่ังในพื้นท่ี
ต่าง ๆ และขอ้มูลปฐมภูมิ จากการสัมภาษณ์และการสังเกตเพื่อใช้วิเคราะห์และคาดการณ์ถึงการ
เปิดรับ/ภาวะคุกคาม และความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนต่อพื้นท่ีต าบลแหลมฟ้าผ่า อ าเภอพระสมุทร
เจดีย ์จงัหวดัสมุทรปราการ ทั้งในความเส่ียงปัจจุบนัและความเส่ียงท่ีมีโอกาสเกิดข้ึนในอนาคตและ
ระยะยาว  

3.1.2  การประเมินความอ่อนไหวต่อผลกระทบจากการกดัเซาะชายฝ่ังของต าบลแหลม
ฟ้าผา่ อ าเภอพระสมุทรเจดีย ์จงัหวดัสมุทรปราการ โดยพิจารณาทั้งดา้นกายภาพ  ดา้น
ทรัพยากรธรรมชาติ  ดา้นเศรษฐกิจและดา้นทรัพยากรมนุษย์
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3.1.3  การประเมินผลของแผนงาน โครงการ กิจกรรมและแนวทางท่ีองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลแหลมฟ้าผา่และชุมชนใชใ้นการจดัการความเส่ียงต่อผลกระทบจากการกดัเซาะชายฝ่ังท่ีผา่น
มาโดยพิจารณาจากนโยบาย ยทุธศาสตร์ แผนงาน และกิจกรรมในการบริหารจดัการความเส่ียงหรือ
ผลกระทบของการกดัเซาะชายฝ่ัง และวิเคราะห์ถึงขีดความสามารถในการรับมือในอนาคตโดย
พิจารณาจากความเหมาะสมและเพียงพอของทรัพยากรการบริหาร  กระบวนการจัดท าแผน  
คุณภาพและความครอบคลุมของแผน  ประสิทธิผลของแผน และองคค์วามรู้ต่าง ๆ  

3.1.4  ประเมินความเปราะบาง  (Vulnerability) ของต าบลแหลมฟ้าผา่ อ าเภอพระสมุทร
เจดีย ์จงัหวดัสมุทรปราการ จากภาวะคุกคาม ความเส่ียง ความอ่อนไหว และประสิทธิผลในการ
ปรับตวัและแนวทางการรับมือต่อการกดัเซาะชายฝ่ังขององคก์ารบริหารส่วนต าบลแหลมฟ้าผา่และ
ชุมชน 

3.1.5  ศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการบริหารจดัการความเส่ียงต่อการกดัเซาะชายฝ่ัง โดย
ผูศึ้กษาท าการรวบรวมปัจจยัท่ีส่งผลต่อศกัยภาพและขีดความสามารถในการจดัการความเส่ียงโดย
วิเคราะห์จากปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกท่ีเก่ียวขอ้งกบัองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมฟ้าผ่า
และชุมชน 

3.1.6  ไดข้อ้เสนอแนะแนวทางท่ีเหมาะสมในการพฒันาศกัยภาพขององคก์ารบริหารส่วน
ต าบลแหลมฟ้าผ่าและชุมชนในการปรับตวัต่อการกดัเซาะชายฝ่ังท่ีเหมาะสมกบับริบทของต าบล
แหลมฟ้าผา่ อ าเภอพระสมุทรเจดีย ์ จงัหวดัสมุทรปราการ เพื่อเป็นแนวทางส าหรับองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลแหลมฟ้าผา่และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน ๆ 

ซ่ึงกรอบแนวคิดในการวจิยัคร้ังน้ีแสดงดงัภาพท่ี 3.1 
 

3.2  ระเบียบวธิีวจิัย 

 
 วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูใ้หข้อ้มูลส าคญัและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล มี
ดงัน้ี 
 
  3.2.1  วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 

ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีการเก็บรวบรวมข้อมูล 2 ประเภท คือ การเก็บข้อมูลปฐมภูมิ 
(Primary data) และการเก็บขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary data) ดงัน้ี 
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ภาพที ่3.1  แนวคิดการวจิยั 

การศึกษาการเปิดรับ/ภาวะคุกคาม (Exposure) และความเส่ียง(Risk) 

จากการกัดเซาะชายฝ่ังในต าบลแหลมฟ้าผ่า อ  าเภอพระสมุทรเจดีย ์

จงัหวดัสมุทรปราการ  

ศึกษาและประเมินความสามารถในการปรับตวั (Adaptive capacity) 

ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลแหลมฟ้าผ่าและชุมชนโดยพิจารณาจาก

นโยบาย ยทุธศาสตร์ แผนงาน และกิจกรรมในการบริหารจดัการความ

เส่ียงหรือผลกระทบของการกดัเซาะชายฝ่ัง โดยพิจารณาจาก 

- นโยบาย แผนงาน โครงการ กิจกรรม 

- คุณภาพและความครอบคลุมนโยบาย แผนงาน โครงการ 

- ผลของแผนงาน โครงการและกิจกรรม 

- ความเหมาะสมและเพียงพอของทรัพยากรการบริหาร 

- ความตระหนกัในปัญหาการกดัเซาะชายฝ่ัง 

- การมีส่วนร่วมของชุมชน 

- การเขา้ถึงข่าวสารและเทคโนโลย ี

- องคค์วามรู้ขององคก์รเพ่ือด าเนินการแกไ้ขปัญหาในพ้ืนท่ี  

การศึกษาและวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity) ของพ้ืนท่ีเป้าหมาย

ต่อความเส่ียง ฯ 

ขอ้เสนอแนะแนวทางการพฒันาศกัยภาพ

ขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลม

ฟ้าผ่าและชุมชนในการปรับตวัต่อการกดั

เซาะชายฝ่ังท่ี เหมาะสมกับบริบทของ

พ้ืนท่ี 

วิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อรูปแบบหรือแนวทางในการบริหารจดัการ

ความเส่ียงโดยวิเคราะห์จาก 

- ปัจจยัภายในองคก์ารบริหารส่วนต าบลแหลมฟ้าผา่และชุมชน 

- ปัจจยัภายนอกองคก์ารบริหารส่วนต าบลแหลมฟ้าผา่และชุมชน 

ความเปราะบาง  (Vulnerability) ของ

ต าบลแหลมฟ้าผ่า อ  าเภอพระสมุทร

เจดีย ์จงัหวดัสมุทรปราการ  
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3.2.1.1  การเก็บขอ้มูลปฐมภูมิ  
1)  เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์ (Interview) ผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการ

ด าเนินงาน ได้แก่ ผูบ้ริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลมฟ้าผ่าและผูน้ าชุมชนและผูท่ี้อยู่
อาศยัในชุมชนจ านวน 5 หมู่บา้น เก่ียวกบัการเปิดรับ/ภาวะคุกคาม ความเส่ียงและความอ่อนไหวต่อ
การกดัเซาะชายฝ่ังขององคก์ารบริหารส่วนต าบลแหลมฟ้าผา่และชุมชนเพื่อน ามาประเมินศกัยภาพ
หรือความสามารถในการจดัการความเส่ียงตลอดจนปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความเส่ียงดงักล่าว 

 2)  เก็บขอ้มูลโดยการสังเกตการณ์ (Observation) บริเวณชุมชน จาก
เหตุการณ์ และสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั ท าการจดบนัทึกไวโ้ดยไม่มีการสัมภาษณ์ เพื่อศึกษา
สภาพแวดล้อมและภาวะคุกคาม ความเส่ียงและความอ่อนไหวของพื้นท่ี  และแนวทางการ
ปฏิบติังานขององคก์ารบริหารส่วนต าบลแหลมฟ้าผา่ และประเมินความต่ืนตวัของภาคเอกชนท่ีจะ
ร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการปรับตวัต่อผลกระทบจากการกดัเซาะชายฝ่ัง รวมทั้งโอกาสในการมีส่วน
ร่วมควบคู่กบัความร่วมมือของชุมชนในพื้นท่ี  ตลอดจนผลของแผนงานในการบริหารงานของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลแหลมฟ้าผา่   

3.2.1.2  การเก็บขอ้มูลทุติยภูมิ  
ผูว้ิจ ัยท าการรวบรวมข้อมูลเพื่อเป็นข้อมูลเบ้ืองต้นและเพื่อใช้ประกอบในการ

วิเคราะห์ขอ้มูลจากการศึกษา ดงัน้ี เอกสารเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปขององค์การบริหารส่วนต าบล
แหลมฟ้าผา่  เอกสารการด าเนินงาน ผลการด าเนินงานต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการจดัการปัญหาการกดัเซาะ
ชายฝ่ัง  วธีิการวเิคราะห์และการประเมินความเส่ียง ความเปราะบางและการปรับตวัต่อการกดัเซาะ
ชายฝ่ัง  รายงาน/ผลการศึกษา เก่ียวกบัปัญหา ผลกระทบและการปรับตวัจากการกดัเซาะชายฝ่ังของ
พื้นท่ีต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นตน้ 
 

3.2.2  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 

 ผูใ้หข้อ้มูลส าคญัในการวจิยัคร้ังน้ี  ไดแ้ก่   
 3.2.2.1  ผูบ้ริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลมฟ้าผ่า จ  านวน 3 คน คือ 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมฟ้าผา่, รองนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลแหลมฟ้าผา่และ
ปลดัองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมฟ้าผ่า เหตุผลท่ีคดัเลือกเน่ืองจากผูบ้ริหารดงักล่าวเป็นผูท่ี้
ทราบถึงนโยบายและเป็นผูท่ี้ถือได้ว่าเป็นแกนน าในการด าเนินการบรรเทา แก้ไข และป้องกัน
ผลกระทบจากการกดัเซาะชายฝ่ังและเป็นผูท่ี้สามารถใหข้อ้มูลในเชิงลึกได ้ 
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 3.2.2.2  ผูน้ าชุมชนและผูท่ี้อยูอ่าศยัในชุมชนในหมู่บา้นท่ีไดรั้บผลกระทบจากการ
การกดัเซาะชายฝ่ังรุนแรงและโดยตรง ซ่ึงกล่าวคือเป็นชุมชนท่ีอยูติ่ดกบัพื้นท่ีชายฝ่ังและทางไหล
ของน ้า จ  านวน 5 หมู่บา้น ไดแ้ก่ ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 7, ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 8, ผูท่ี้อยูอ่าศยัในชุมชน
หมู่ท่ี 8, ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 9, คณะกรรมการหมู่ท่ี 9, ผูท่ี้อยูอ่าศยัในชุมชนหมู่ท่ี 9, ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 
10, ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 11 จ  านวนรวมทั้งส้ิน 8 คน โดยเหตุผลท่ีเลือกบุคคลดงักล่าวเน่ืองจากเป็น
ตวัแทนทางสัญลกัษณ์ของหมู่บา้นนั้น ๆ และผูท่ี้อาศยัอยู่ในชุมชนคดัเลือกจากการสอบถามผูท่ี้
อาศยัอยูใ่นชุมชนนั้น ๆ วา่ ผูท่ี้อาศยัอยูใ่นชุมชนคนใดสามารถให้ขอ้มูลเก่ียวกบัผลกระทบจากการ
กดัเซาะชายฝ่ังไดดี้ท่ีสุด 
 

3.2.3  เคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกและสังเกตการณ์ภาวะคุกคาม ความเส่ียง ความ
อ่อนไหวและการปรับตวัต่อผลกระทบจากการกดัเซาะชายฝ่ังขององคก์ารบริหารส่วนต าบลแหลม
ฟ้าผา่และชุมชน มีดงัน้ีคือ 

3.2.3.1 การสัมภาษณ์  แบ่งเป็น 2 ชุด คือ 
 1)  ค าถามส าหรับผูบ้ริหารและบุคลากรขององคก์ารบริหารส่วนต าบล

แหลมฟ้าผา่ รายละเอียดดงัภาคผนวก ก 
 2)  ค าถามส าหรับผูน้ าชุมชนและผูท่ี้อยูอ่าศยัในชุมชน  รายละเอียดดงั

ภาคผนวก ข 
3.2.3.2 แบบสังเกตการณ์ 
การวิจยัในคร้ังน้ีได้ก าหนดประเด็นท่ีสังเกตการณ์ ดังน้ี สังเกตการณ์สภาพการ

ด ารงชีวติ ส่ิงแวดลอ้ม สภาพอาคารบา้นเรือน  ความเป็นอยูข่องชุมชน และโครงการ / กิจกรรม ต่าง 
ๆ   รายละเอียดดงัภาคผนวก ค 
 

3.2.4  ประเด็น นิยาม และแนวค าถามประกอบการสัมภาษณ์ 
 
 การศึกษาคร้ังน้ีไดก้ าหนดประเด็น นิยาม และแนวค าถามประกอบการสัมภาษณ์ส าหรับ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลแหลมฟ้าผา่และผูน้ าชุมชน ดงัตารางท่ี 3.1  
 
 
 



46 
 

 

ตารางที ่3.1  ประเด็น นิยามและแนวค าถามประกอบการสัมภาษณ์ 
 

ส่วนที่ ประเด็นการวจัิย ข้อค าถาม ผู้ให้สัมภาษณ์ 
ส่วนที ่1 
การเปิดรับ/
ภาวะคุกคาม 
ความเส่ียง 
จากการกดั
เซาะชายฝ่ัง 

1.1 การเปิดรับ/
ภาวะคุกคาม 
จากการกดัเซาะ
ชายฝ่ัง 
1.2 ระดบัความ
เส่ียงจากการกดั
เซาะชายฝ่ัง 
1.3 ความ
อ่อนไหวของ
พื้นท่ี 

1.   ภยัคุกคามจากการกดัเซาะชายฝ่ัง 
ใดท่ีท่านคิดวา่จะเกิดข้ึนในพื้นท่ีของ
ท่านและท่ีเกิดข้ึนอยูใ่นปัจจุบนัมี
อะไรบา้ง(ทั้งในความเส่ียงปัจจุบนั
และความเส่ียงท่ีมีโอกาสเกิดข้ึนใน
อนาคต) 

- ผูบ้ริหารและ
บุคลากรขององคก์าร
บริหารส่วนต าบล
แหลมฟ้าผา่ 
- ผูน้ าชุมชน 

2. ระดบัความเส่ียงจากภยัคุกคาม
ดงักล่าวมีมากนอ้ยเพียงใด (พิจารณา
ตามหลกัเกณฑต์ารางท่ี 3.2) 

- ผูบ้ริหารและ
บุคลากรขององคก์าร
บริหารส่วนต าบล
แหลมฟ้าผา่ 
- ผูน้ าชุมชน 

3. หน่วยงานของท่านมีการศึกษาถึง
ภยัคุกคามและระดบัความเส่ียงจาก
การกดัเซาะชายฝ่ังบ่อยหรือไม่ 
อยา่งไร 

- ผูบ้ริหารและ
บุคลากรขององคก์าร
บริหารส่วนต าบล
แหลมฟ้าผา่ 
- ผูน้ าชุมชน 

4. ในชุมชนของท่านมีความอ่อนไหว
ในการไดรั้บผลกระทบจากการกดั
เซาะชายฝ่ังหรือไม่ ถา้มีอยา่งไรบา้ง 
(โปรดระบุทั้งดา้นกายภาพ, 
ทรัพยากรธรรมชาติ,  เศรษฐกิจ, 
ทรัพยากรมนุษยแ์ละอ่ืน ๆ ) 

- ผูบ้ริหารและ
บุคลากรขององคก์าร
บริหารส่วนต าบล
แหลมฟ้าผา่ 
- ผูน้ าชุมชน 
 

5. ประเด็นความอ่อนไหวอ่ืน ๆ (ดา้น
สัตวท์ะเล  อาคารบา้นเรือน) 
 

- ผูบ้ริหารและ
บุคลากรขององคก์าร
บริหารส่วนต าบล
แหลมฟ้าผา่ 
- ผูน้ าชุมชน 
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ตารางที ่3.1  (ต่อ) 
 

ส่วนที่ ประเด็นการวจัิย ข้อค าถาม ผู้ให้สัมภาษณ์ 
ส่วนท่ี 2 
ประเมิน
ความสามารถ
ในการ
ปรับตวัจาก
นโยบาย 
ยทุธศาสตร์
แผนงานและ
กิจกรรมต่าง 
ๆ 

2.1 ระบบ

เก่ียวกบันโยบาย 

แผนงานและ

โครงการ 

 

1.  หน่วยงาน/ชุมชน ของท่านมี
การก าหนดนโยบาย ยทุธศาสตร์ 
แผนงานและกิจกรรมต่าง ๆ 
เก่ียวกบัการปรับตวัต่อการกดัเซาะ
ชายฝ่ังและการจดัการภาวะคุกคาม 
ความเส่ียง ความอ่อนไหวท่ีเกิดข้ึน
หรือไม่อยา่งไรบา้ง 

- ผูบ้ริหารและบุคลากร
ขององคก์ารบริหารส่วน
ต าบลแหลมฟ้าผา่ 
- ผูน้ าชุมชน 

2.  จากขอ้ท่ี 1 หน่วยงาน/ชุมชน 
ของท่านมี วธีิการ/ขั้นตอน/
กระบวนการ  ในการก าหนด
นโยบาย ยทุธศาสตร์ แผนงานและ
กิจกรรมต่าง ๆ อยา่งไรบา้งและใช้
ระยะเวลาเท่าไหร่ท่ีนโยบาย 
ยทุธศาสตร์ แผนงานและกิจกรรม
ต่าง ๆ จึงจะสามารถน ามาปฏิบติั
ในพื้นท่ีไดจ้ริง 

- ผูบ้ริหารและบุคลากร
ขององคก์ารบริหารส่วน
ต าบลแหลมฟ้าผา่ 
- ผูน้ าชุมชน 

3.  หน่วยงาน/ชุมชน ของท่านมี
การด าเนินนโยบาย ยทุธศาสตร์ 
แผนงานและกิจกรรมต่าง ๆ 
เก่ียวกบัการปรับตวัต่อการกดัเซาะ
ชายฝ่ังและการจดัการภาวะคุกคาม 
ความเส่ียง ความอ่อนไหวท่ีเกิดข้ึน
อยา่งไรบา้งในปัจจุบนั (การ
น าไปใช)้ 

- ผูบ้ริหารและบุคลากร
ขององคก์ารบริหารส่วน
ต าบลแหลมฟ้าผา่ 
- ผูน้ าชุมชน 
 

4.  หลงัจากมีการน านโยบาย 
ยทุธศาสตร์ แผนงานและกิจกรรม
ต่างๆ ไปปฏิบติัแลว้นั้นหน่วยงาน/
ชุมชนของท่านมีการติดตาม 

- ผูบ้ริหารและบุคลากร
ขององคก์ารบริหารส่วน
ต าบลแหลมฟ้าผา่ 
- ผูน้ าชุมชน 
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ตารางที ่3.1  (ต่อ)  
 

ส่วนที่ ประเด็นการวจัิย ข้อค าถาม ผู้ให้สัมภาษณ์ 
  ตรวจสอบถึงผลของนโยบาย 

ยทุธศาสตร์แผนงานและกิจกรรมต่าง 
ๆ หรือไม่ อยา่งไร และมีช่วงเวลาใน
การติดตามผลนานเท่าไหร่ 

 

5.  หากท่านพบภาวะคุกคาม ความ
เส่ียงและความอ่อนไหวในพื้นท่ี จะมี
แนวทางการจดัการเก่ียวกบัปัญหา 
ความเส่ียงและความอ่อนไหว ท่ีพบ
อยา่งไร 

- ผูบ้ริหารและ
บุคลากรขององคก์าร
บริหารส่วนต าบล
แหลมฟ้าผา่ 
- ผูน้ าชุมชน 

2.2   คุณภาพ

และความ

ครอบคลุมของ

แผน 

 

1. แผนงานและกิจกรรมของท่าน
สามารถแกไ้ขปัญหาและลดผลกระทบ
ท่ีเกิดข้ึนไดท้นัเวลาหรือไม่ 

- ผูบ้ริหารและ
บุคลากรขององคก์าร
บริหารส่วนต าบล
แหลมฟ้าผา่ 
- ผูน้ าชุมชน 

2. ในพื้นท่ีของท่านมีปัญหาผลกระทบ
ท่ีเกิดจากการกดัเซาะชายฝ่ังอยา่ง
เฉียบพลนัหรือไม่และถา้มี หน่วยงาน/
ชุมชน ของท่านมีความพร้อมในการ
รับมือกบัปัญหาจากผลกระทบดงักล่าว
หรือไม่อยา่งไร 

- ผูบ้ริหารและ
บุคลากรขององคก์าร
บริหารส่วนต าบล
แหลมฟ้าผา่ 
- ผูน้ าชุมชน 
 

3. ท่านคิดวา่นโยบาย ยทุธศาสตร์ 
แผนงานของท่านมีความครอบคลุมถึง
ภาวะคุกคาม ความเส่ียงและการเปิดรับ
ผลกระทบจากการกดัเซาะชายฝ่ัง ใน
พื้นท่ีท่ีเกิดภาวะคุกคาม ความเส่ียงและ
การเปิดรับผลกระทบหรือไม่ มากนอ้ย
เพียงใด 
 

- ผูบ้ริหารและ
บุคลากรขององคก์าร
บริหารส่วนต าบล
แหลมฟ้าผา่ 
- ผูน้ าชุมชน 
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ตารางที ่3.1  (ต่อ) 
 

ส่วนที่ ประเด็นการวจัิย ข้อค าถาม ผู้ให้สัมภาษณ์ 
  4.  หน่วยงาน/ชุมชนของท่านมีการ

จดัท านโยบาย แผนงานโครงการ ท่ี
เก่ียวกบัการปรับตวั และเตรียม
ความพร้อมของผูท่ี้อยูอ่าศยัในพื้นท่ี
หรือไม่ อยา่งไร 

- ผูบ้ริหารและบุคลากร
ขององคก์ารบริหารส่วน
ต าบลแหลมฟ้าผา่ 
- ผูน้ าชุมชน 

2.3 ผลของ
แผนงาน
โครงการและ
กิจกรรม 

1.  หน่วยงาน/ชุมชน ของท่านมี
ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานท่ี
เก่ียวกบัการปรับตวัต่อผลกระทบ
จากการกดัเซาะชายฝ่ังหรือไม่ 
เพราะเหตุใด 

- ผูบ้ริหารและบุคลากร
ขององคก์ารบริหารส่วน
ต าบลแหลมฟ้าผา่ 
- ผูน้ าชุมชน 
 

2. โดยภาพรวมท่านคิดวา่นโยบาย 
ยทุธศาสตร์ แผนงานและกิจกรรม
ต่าง ๆ ของหน่วยงาน/ชุมชน ของ
ท่านในปัจจุบนัประสบความส าเร็จ
และท าใหเ้กิดการปรับตวัต่อ
ผลกระทบจากการกดัเซาะชายฝ่ัง
หรือไม่ อยา่งไร 

- ผูบ้ริหารและบุคลากร
ขององคก์ารบริหารส่วน
ต าบลแหลมฟ้าผา่ 
- ผูน้ าชุมชน 
 
 

3. หน่วยงานของท่านมีการวดัหรือ
ประเมินผลของแผนงานโครงการ
และกิจกรรมหรือไม่ อยา่งไร 
(โปรดระบุ เช่น ความคุม้ค่าดา้น
เศรษฐศาสตร์  ดา้น
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม ดา้นสังคม เป็นตน้) 

- ผูบ้ริหารและบุคลากร
ขององคก์ารบริหารส่วน
ต าบลแหลมฟ้าผา่ 
- ผูน้ าชุมชน 

4. รางวลัท่ีหน่วยงาน/ชุมชน ของ
ท่านไดรั้บ 
 

- ผูบ้ริหารและบุคลากร
ขององคก์ารบริหารส่วน
ต าบลแหลมฟ้าผา่ 
- ผูน้ าชุมชน 



50 
 

 

ตารางที ่3.1  (ต่อ) 
 

ส่วนที่ ประเด็นการวจัิย ข้อค าถาม ผู้ให้สัมภาษณ์ 
  5.  โครงการ กิจกรรมใดท่ีเก่ียวกบั

การปรับตวัต่อผลกระทบจากการ
กดัเซาะชายฝ่ัง ท่ีท่านเห็นวา่ประสบ
ผลส าเร็จ/ไม่ประสบผลส าเร็จ 
เพราะเหตุใด 

- ผูบ้ริหารและบุคลากร
ขององคก์ารบริหารส่วน
ต าบลแหลมฟ้าผา่ 
- ผูน้ าชุมชน 

2.4   ความ
เหมาะสมและ
เพียงพอของ
ทรัพยากรบริหาร 

1.  ท่านคิดวา่การก าหนดหรือ
มอบหมายงานใหก้บับุคลากร เพื่อ
รับผดิชอบเก่ียวกบัการปรับตวัต่อ
ผลกระทบจากการกดัเซาะชายฝ่ังมี
ความเหมาะสมและเพียงพอหรือไม่ 
เพราะเหตุใด 

- ผูบ้ริหารและบุคลากร
ขององคก์ารบริหารส่วน
ต าบลแหลมฟ้าผา่ 
- ผูน้ าชุมชน 

2. หน่วยงานของท่านมีการ
ด าเนินการหรือแนวทางท่ีจะพฒันา
ทกัษะทางวชิาการ และยกระดบั
ความสามารถในการปฏิบติังานให้
ใหแ้ก่บุคลากรท่ีรับผดิชอบงาน
ส่วนต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัการปรับตวั
ต่อผลกระทบจากการกดัเซาะ
ชายฝ่ังหรือไม่ อยา่งไร 

- ผูบ้ริหารและบุคลากร
ขององคก์ารบริหารส่วน
ต าบลแหลมฟ้าผา่ 
- ผูน้ าชุมชน 
 
 
 
 

3. บุคลากรในหน่วยงาน/ชุมชน 
ของท่านมีความรู้ความสามารถและ
ศกัยภาพเพียงพอกบัการปฏิบติังาน
ใหส้ าเร็จลุล่วงไดต้ามวตัถุประสงค์
หรือไม่ อยา่งไร 

- ผูบ้ริหารและบุคลากร
ขององคก์ารบริหารส่วน
ต าบลแหลมฟ้าผา่ 
- ผูน้ าชุมชน 
 

4. หน่วยงาน/ชุมชน ของท่านมี
งบประมาณ เพื่อใชใ้นโครงการ/
กิจกรรม ท่ีเก่ียวกบัการกดัเซาะ 

- ผูบ้ริหารและบุคลากร
ขององคก์ารบริหารส่วน
ต าบลแหลมฟ้าผา่ 
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ตารางที ่3.1  (ต่อ) 
 

ส่วนที่ ประเด็นการวจัิย ข้อค าถาม ผู้ให้สัมภาษณ์ 
  ชายฝ่ังหรือไม่ หากมีเท่าใด เพียงพอ

หรือไม่ จากแหล่งใดและมี
หลกัเกณฑใ์นการจดัสรร
งบประมาณอยา่งไร 

- ผูน้ าชุมชน 
 
 
 

5.  หน่วยงาน/ชุมชน ของท่านมีวสัดุ
อุปกรณ์เพื่อใชใ้นโครงการ/กิจกรรม 
ท่ีเก่ียวกบัการกดัเซาะชายฝ่ังหรือไม่ 
หากมี เพียงพอหรือไม่ จากแหล่งใด 

- ผูบ้ริหารและบุคลากร
ขององคก์ารบริหารส่วน
ต าบลแหลมฟ้าผา่ 
 

6.  หน่วยงาน/ชุมชน ของท่านมี
สถานท่ี เพื่อใชใ้นโครงการ/
กิจกรรม ท่ีเก่ียวกบัการกดัเซาะ
ชายฝ่ังหรือไม่ หากมี เพียงพอ
หรือไม่ บริเวณใด 

- ผูบ้ริหารและบุคลากร
ขององคก์ารบริหารส่วน
ต าบลแหลมฟ้าผา่ 
- ผูน้ าชุมชน 
 

2.5  ความ
ตระหนกัใน
ปัญหาผลกระทบ
จากการกดัเซาะ
ชายฝ่ัง 

1. บุคลากรในหน่วยงานของท่านมี
ความตระหนกัในปัญหาผลกระทบ
จากการกดัเซาะชายฝ่ังหรือไม่ มาก
นอ้ยแค่ไหน 

- ผูบ้ริหารและบุคลากร
ขององคก์ารบริหารส่วน
ต าบลแหลมฟ้าผา่ 
 

2. ท่านคิดวา่ประชาชนในชุมชน
ของท่านมีความตระหนกัในปัญหา
ผลกระทบจากการกดัเซาะชายฝ่ัง
หรือไม่ มากนอ้ยแค่ไหน 

- ผูบ้ริหารและบุคลากร
ขององคก์ารบริหารส่วน
ต าบลแหลมฟ้าผา่ 
- ผูน้ าชุมชน 

3.  หน่วยงาน/ชุมชน ของท่านมี
วธีิการสร้างความตระหนกัใหก้บั 
บุคลากรในองคก์ร/ประชาชนใน
ชุมชน หรือไม่ อยา่งไร 

- ผูบ้ริหารและบุคลากร
ขององคก์ารบริหารส่วน
ต าบลแหลมฟ้าผา่ 
- ผูน้ าชุมชน 

2.6  การมีส่วน
ร่วมของชุมชน 

1. บุคลากรในหน่วยงานของท่านมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมการป้องกนั
แกไ้ขปัญหาผลกระทบจากการ 

- ผูบ้ริหารและบุคลากร
ขององคก์ารบริหารส่วน 
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ตารางที ่3.1  (ต่อ) 
 

ส่วนที่ ประเด็นการวจัิย ข้อค าถาม ผู้ให้สัมภาษณ์ 
    กดัเซาะชายฝ่ังหรือไม่ มากนอ้ย

เพียงใด  
ต าบลแหลมฟ้าผา่ 

2. ประชาชนในชุมชนของท่าน มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมการป้องกนั
แกไ้ขปัญหาผลกระทบจากการกดั
เซาะชายฝ่ัง มากนอ้ยเพียงใด เพราะ
เหตุใด 

- ผูบ้ริหารและบุคลากร
ขององคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลแหลมฟ้าผา่ 
- ผูน้ าชุมชน 

3.  ท่านคิดวา่การมีส่วนร่วมของ
บุคลากรภายในหน่วยงานของท่าน
เป็นปัจจยั ส าคญัท่ีท าใหโ้ครงการ/
กิจกรรม ท่ีเก่ียวกบัการปรับตวัต่อ
ผลกระทบจากการกดัเซาะชายฝ่ัง ท่ี
ด าเนินการโดยหน่วยงานของท่าน
ประสบผลส าเร็จหรือไม่ เพราะเหตุ
ใด 

- ผูบ้ริหารและบุคลากร
ขององคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลแหลมฟ้าผา่ 
 

4.  ท่านคิดวา่การมีส่วนร่วมของ
ชุมชน/ประชาชน เป็นปัจจยั ส าคญัท่ี
ท าใหโ้ครงการ/กิจกรรม ท่ีเก่ียวกบั
การปรับตวัต่อผลกระทบจากการกดั
เซาะชายฝ่ัง ท่ีด าเนินการโดย
หน่วยงานของท่านประสบผลส าเร็จ
หรือไม่ เพราะเหตุใด 

- ผูบ้ริหารและบุคลากร
ขององคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลแหลมฟ้าผา่ 
- ผูน้ าชุมชน 

5.  ท่านคิดวา่ปัจจยัส าคญัท่ีท าใหเ้กิด
การมีส่วนร่วมของบุคลากรภายใน
หน่วยงานของท่านคืออะไร เพราะ
เหตุใด 
 
 

- ผูบ้ริหารและบุคลากร
ขององคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลแหลมฟ้าผา่ 
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ตารางที ่3.1  (ต่อ) 
 

ส่วนที่ ประเด็นการวจัิย ข้อค าถาม ผู้ให้สัมภาษณ์ 
  6.  ท่านคิดวา่ปัจจยัส าคญัท่ีท าใหเ้กิด

การมีส่วนร่วมของชุมชน/ประชาชน 
คืออะไร เพราะเหตุใด 
 

- ผูบ้ริหารและบุคลากร
ขององคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลแหลมฟ้าผา่ 
- ผูน้ าชุมชน 

7.  ภายในชุมชนของท่านมีการ
รวมกลุ่ม/สร้างเครือข่ายท่ีเก่ียวกบั
การปรับตวัต่อผลกระทบจากการกดั
เซาะชายฝ่ังหรือไม่ อยา่งไร หากมี
ชุมชนของท่านมีการแบ่งบทบาท
หนา้ท่ีอยา่งไรเพราะเหตุใด 

- ผูน้ าชุมชน 

2.7   การเขา้ถึง
ข่าวสารและ
เทคโนโลย ี

1.  หน่วยงานของท่านมีวธีิการติดต่อ
ประสานงาน ทั้งกบัผูท่ี้อยูอ่าศยัใน
ชุมชนและบุคลากรทุกภาคส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งในการปรับตวัต่อ
ผลกระทบจากการกดัเซาะชายฝ่ัง
หรือไม่ อยา่งไร 

- ผูบ้ริหารและบุคลากร
ขององคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลแหลมฟ้าผา่ 
 

2.  ชุมชนของท่านมีการจดัท าเวที
ประชาคมเพื่อน าเสนอแผนหรือผล
การศึกษาและจดัประชุมสรุป
เก่ียวกบัการป้องกนั แกไ้ข และการ
ปรับตวัต่อผลกระทบจากปัญหาการ
กดัเซาะชายฝ่ังหรือไม่อยา่งไร 

- ผูบ้ริหารและบุคลากร
ขององคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลแหลมฟ้าผา่ 
- ผูน้ าชุมชน 

3.  ชุมชนของท่านทราบถึงกิจกรรม/
โครงการท่ีเก่ียวกบัการปรับตวัต่อ
ผลกระทบจากปัญหาการกดัเซาะ
ชายฝ่ังหรือไม่ 
 
 

- ผูน้ าชุมชน 
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ตารางที ่3.1  (ต่อ) 
 

ส่วนที่ ประเด็นการวจัิย ข้อค าถาม ผู้ให้สัมภาษณ์ 
  4.  หน่วยงานของท่านมีการน า

เทคโนโลยแีละระบบสารสนเทศมา
ประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินงานท่ี
เก่ียวกบัการปรับตวัต่อผลกระทบ ท่ี
เกิดจากปัญหาการกดัเซาะชายฝ่ัง
หรือไม่ อยา่งไร 

- ผูบ้ริหารและบุคลากร
ขององคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลแหลมฟ้าผา่ 
 

5.  หน่วยงาน/ชุมชน ของท่านมีการ
น าเทคโนโลยอ่ืีน ๆ มาใชใ้นการ
ปรับตวัต่อผลกระทบ ท่ีเกิดจาก
ปัญหาการกดัเซาะชายฝ่ังหรือไม่ 
อยา่งไร (เทคโนโลยเีต๋ายางผสมแนว
ไมไ้ผแ่ละโครงสร้าง/แนวก าแพง 
ป้องกนัการกดัเซาะชายฝ่ัง) 

- ผูบ้ริหารและบุคลากร
ขององคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลแหลมฟ้าผา่ 
- ผูน้ าชุมชน 

2.8   องคค์วามรู้ 1.  หน่วยงาน/ชุมชน ของท่านมีการ
น าองคค์วามรู้หรือภูมิปัญญา
ชาวบา้นมาช่วยในการแกไ้ขปัญหา
ผลกระทบ ความเส่ียงและการ
ปรับตวัจากการกดัเซาะชายฝ่ัง
หรือไม่ อยา่งไร 

- ผูบ้ริหารและบุคลากร
ขององคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลแหลมฟ้าผา่ 
- ผูน้ าชุมชน 

2.  หน่วยงาน/ชุมชน ของท่านมีการ
น าความรู้จากพื้นท่ีอ่ืน ๆ หรือจาก
หน่วยงานอ่ืน ๆ มาใชห้รือมา
ประยกุตใ์ชเ้พื่อแกไ้ขปัญหา
ผลกระทบ ความเส่ียงและการ
ปรับตวัจากการกดัเซาะชายฝ่ัง
หรือไม่ อยา่งไร 
 
 

- ผูบ้ริหารและบุคลากร
ขององคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลแหลมฟ้าผา่ 
- ผูน้ าชุมชน 
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ตารางที ่3.1  (ต่อ) 
 

ส่วนที่ ประเด็นการวจัิย ข้อค าถาม ผู้ให้สัมภาษณ์ 
ส่วนที ่3 
ปัจจัยที่
ส่งผลต่อ
รูปแบบและ
แนวทางใน
การบริหาร
จัดการ
ความเส่ียง 

ปัจจยัภายในและ
ปัจจยัภายนอก
องคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลแหลม
ฟ้าผา่และชุมชน 

1.  ท่านคิดวา่การด าเนินการท่ีเก่ียวกบั
การปรับตวัต่อปัญหาการกดัเซาะ
ชายฝ่ัง มีปัญหา / 
อุปสรรคหรือไม่อยา่งไร ถา้มีท่านคิด
วา่ แนวทาง/วธีิการ ใดท่ีสามารถขจดั
หรือลดปัญหาและอุปสรรคต่างๆลง
ได ้

- ผูบ้ริหารและ
บุคลากรขององคก์าร
บริหารส่วนต าบล
แหลมฟ้าผา่ 
- ผูน้ าชุมชน 

2.  ท่านคิดวา่บุคลากรของท่านมี
ความสามารถในการปรับตวักบัความ
เปล่ียนแปลงของโครงสร้างองคก์ร 
หนา้ท่ี และความรู้ใหม่ ๆ ท่ีไดรั้บ
มอบหมายหรือไม่ อยา่งไร 

- ผูบ้ริหารและ
บุคลากรขององคก์าร
บริหารส่วนต าบล
แหลมฟ้าผา่ 
- ผูน้ าชุมชน 

3.  ท่านคิดวา่ปัจจยัภายในใดใน
หน่วยงานของท่าน ท่ีส่งผลต่อการ
บริหารจดัการปัญหา/ความเส่ียง/ความ
อ่อนไหว/การเปิดรับ ผลกระทบจาก
การกดัเซาะชายฝ่ัง (ปัจจยัภายในท่ี
ส่งผลดา้นบวกและดา้นลบ) 

- ผูบ้ริหารและ
บุคลากรขององคก์าร
บริหารส่วนต าบล
แหลมฟ้าผา่ 
- ผูน้ าชุมชน 

4.  ท่านคิดวา่หน่วยงานของท่าน
สามารถเขา้ถึงแหล่งเงินทุน ขอ้มูล
ข่าวสาร เทคโนโลยใีหม่ เพื่อใชใ้น
การปรับตวัต่อปัญหาการกดัเซาะ
ชายฝ่ัง หรือไม่ อยา่งไร 

- ผูบ้ริหารและ
บุคลากรขององคก์าร
บริหารส่วนต าบล
แหลมฟ้าผา่ 
- ผูน้ าชุมชน 

5.  นอกจากเทศบาลต าบลแหลมฟ้าผา่
แลว้มี หน่วยงาน / องคก์รอ่ืนอีก
หรือไม่ ท่ีเขา้มาช่วยเหลือชุมชน
เก่ียวกบัการปรับตวัต่อผลกระทบจาก
การกดัเซาะชายฝ่ัง   

- ผูบ้ริหารและ
บุคลากรขององคก์าร
บริหารส่วนต าบล
แหลมฟ้าผา่ 
- ผูน้ าชุมชน 
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ตารางที ่3.1  (ต่อ) 
 

ส่วนที่ ประเด็นการวจัิย ข้อค าถาม ผู้ให้สัมภาษณ์ 

  6.  ท่านคิดวา่ปัจจยัภายนอกใดใน
หน่วยงานของท่าน ท่ีส่งผลต่อการ 
บริหารจดัการปัญหา/ความเส่ียง/
ความอ่อนไหว/จากการกดัเซาะ
ชายฝ่ัง (ปัจจยัภายนอกท่ีส่งผลดา้น
บวกและดา้นลบ) 

- ผูบ้ริหารและ
บุคลากรขององคก์าร
บริหารส่วนต าบล
แหลมฟ้าผา่ 
- ผูน้ าชุมชน 

ส่วนที ่4 
ความเปราะ 
บาง 

ความเปราะบาง
ของต าบลแหลม
ฟ้าผา่ อ าเภอ
พระ สมุทรเจดีย ์
จงัหวดั
สมุทรปราการ 

1.  ท่านคิดวา่ภายในพื้นท่ีของท่านมี
ความเปราะบางหรือไม่  ถา้มีมีมาก
หรือนอ้ยและมีวธีิการรับมือกบัความ
เปราะบางอยา่งไรบา้ง 

- องคก์ารบริหารส่วน
ต าบลแหลมฟ้าผา่ 
- ผูน้ าชุมชน 
 

2.  ท่านมีแนวทาง/ยทุธศาสตร์ในการ
พฒันาศกัยภาพขององคก์ร/ชุมชน 
ของท่านอยา่งไรในการแกปั้ญหา
ความเปราะบางและเพิ่ม
ความสามารถในการปรับตวัต่อการ
กดัเซาะชายฝ่ัง 

- องคก์ารบริหารส่วน
ต าบลแหลมฟ้าผา่ 

 
 

3.3  การวเิคราะห์ข้อมูล 
 

การวิเคราะห์ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์และการสังเกตการณ์ โดยการเปรียบเทียบขอ้มูล และ
แนวคิดความเห็นจากแหล่งต่าง ๆ ซ่ึงในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ขอ้มูลจากผูบ้ริหารและบุคลากร
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลมฟ้าผ่า ผูน้ าชุมชนและผูท่ี้อยู่อาศยัในชุมชน ข้อมูลจากการ
สังเกตการณ์ในพื้นท่ีและขอ้มูลจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงมีประเด็นในการวเิคราะห์ดงัน้ี 

1)  ท าการศึกษาการเปิดรับ/ภาวะคุกคาม ความเส่ียงจากการกดัเซาะชายฝ่ังในต าบลแหลม
ฟ้าผ่า อ าเภอพระสมุทรเจดีย ์จงัหวดัสมุทรปราการ จากการสัมภาษณ์เชิงลึกและน าขอ้มูลมาสรุป
วเิคราะห์ถึงภาวะคุกคามท่ีเกิดข้ึน แนวทางการศึกษาถึงความเส่ียงและระดบัความเส่ียงของพื้นท่ี โดย
การพิจารณาถึงระดบัความเส่ียงตามแนวทางในตารางท่ี 3.2 
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2)  ประเมินความอ่อนไหวต่อผลกระทบจากการกดัเซาะชายฝ่ังของต าบลแหลมฟ้าผา่ อ าเภอ
พระสมุทรเจดีย ์จงัหวดัสมุทรปราการ จากการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสังเกตการณ์โดยพิจารณาทั้ง
ดา้นกายภาพ  ดา้นทรัพยากรธรรมชาติ  ดา้นเศรษฐกิจและดา้นทรัพยากรมนุษย ์

3)  การประเมินผลของแผนงาน โครงการ กิจกรรมและแนวทางท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบล
แหลมฟ้าผ่าและชุมชนใช้ในการจดัการความเส่ียงต่อผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝ่ังจากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกและการสังเกตการณ์และน าขอ้มูลมาสรุปและวิเคราะห์ถึงขีดความสามารถในการ
รับมือขององคก์ารบริหารส่วนต าบลและชุมชน 
 

ตารางที ่3.2  การจ าแนกระดบัผลกระทบและความเส่ียงดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
 

ระดับ ผลกระทบ/ความเส่ียง รายละเอยีด 

1 ต ่ามาก มีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม/ชุมชน เล็กนอ้ย สามารถแกไ้ข
หรือควบคุมได ้

2 ต ่า มีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม/ชุมชน นอ้ยตอ้งใชเ้วลาในการ
แกไ้ขในระยะเวลาไม่เกิน 1 เดือน 

3 ปานกลาง มีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม/ชุมชน ปานกลางตอ้งใชเ้วลาใน
การแกไ้ข ระหวา่ง > 1 เดือน – 6 เดือน 

4 สูง มีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม/ชุมชน รุนแรง  ตอ้งใชเ้วลาในการ
แกไ้ข  ระหวา่ง  > 6 เดือน – 1 ปี 

5 สูงมาก มีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม/ชุมชน รุนแรงมาก ตอ้งใช้
ทรัพยากรมากและเวลานานในการแกไ้ข  มากกวา่  1 ปี 

 

แหล่งทีม่า : ดดัแปลงจากสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั, 2557 
 

            4)  ประเมินความเปราะบาง  (Vulnerability) ของต าบลแหลมฟ้าผา่ อ าเภอพระสมุทรเจดีย ์
จงัหวดัสมุทรปราการ จากภาวะคุกคาม ความเส่ียง ความอ่อนไหว และศกัยภาพในการปรับตวัและ
แนวทางการรับมือต่อการกดัเซาะชายฝ่ังขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลมฟ้าผ่าและชุมชน ซ่ึง
ระดบัความเปราะบางสามารถอธิบายโดยใช้ความสัมพนัธ์ของ 3 ปัจจยั  (ศูนยบ์ริการวิชาการแห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัและศูนยเ์ครือข่ายงานวิเคราะห์วิจยัและฝึกอบรมการเปล่ียนแปลงของโลก
แห่งภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2554) ดงัน้ี 

Vulnerability  =  Risk / Coping capacity 
และเน่ืองจาก   Risk   = Exposure × Sensitivity 
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ดงันั้น  Vulnerability  =  (Exposure × Sensitivity) / Coping capacity 
โดย  Vulnerability     คือ ความเปราะบางของระบบ 

Exposure คือ การเปิดรับหรือภาวะคุกคาม  
Sensitivity คือ ความอ่อนไหวหรือความไวของระบบ 
Coping capacity คือ ศกัยภาพหรือความสามารถในการรับมือของระบบ 

  
    การหาค่าถ่วงน ้าหนกัท าโดยการน าเกณฑก์ารพิจารณาของแต่ละปัจจยัมาเปรียบเทียบกนัใน
รูปแบบตารางเมตริก โดยผู ้เ ช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน ได้แก่ ผู ้เ ช่ียวชาญทางด้านการวางแผน 
ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการมีส่วนร่วม และผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม และน ามาหาคะแนนเฉล่ียใน
แต่ละประเด็น ดงัตารางท่ี 3.3   
 

ตารางที ่3.3  ค่าถ่วงน ้าหนกัเพื่อประเมินศกัยภาพหรือความสามารถในการรับมือของระบบ 
 

 
 
 
  ปัจจยั 

ระ
บ
บ
เก
ี่ย
วก

ับ
น
โย

บ
าย

 

แผ
นง

าน
  โ
คร

งก
าร
 กจิ

กร
รม

 

คุณ
ภา

พแ
ละ

คว
าม

คร
อบ

คล
ุม

ขอ
งน

โย
บา
ย แ

ผน
งา
น 

ผล
ขอ

งน
โย
บา
ย  
แผ

นง
าน

 

คว
าม

เห
มา

ะส
ม/
เพ
ียง
พอ

ขอ
ง

ทรั
พย

าก
ร 

คว
าม
ตร

ะห
นัก

ใน
ปัญ

หา
 

กา
รม

สี่ว
นร่

วม
ขอ

งชุ
มช

น 

กา
รเ

ข้า
ถึง

ข่า
วส

าร
แล

ะ

เท
คโ
นโ
ลย

 ี

อง
ค์ค

วา
มรู้

ดั้ง
เด
มิข

อง
ชุม

ชน
 

คะ
แน

นร
วม

 

ค่า
ถ่ว

งน
 า้ห
นัก

 

ร ะ บ บ เ กี่ ย ว กั บ
นโยบาย  แผนงาน  
โครงการ กจิกรรม 

- 2 2 3 2 2 3 2 16 0.14 

คุณภาพและความ
ครอบคลุมนโยบาย 

2 - 2 3 3 2 3 2 17 0.15 

ผ ล ข อ ง แ ผ น ง า น 
โ ค ร ง ก า ร แ ล ะ
กจิกรรม 

2 2 - 3 3 2 3 2 17 0.15 

ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม /
เ พี ย ง พ อ ข อ ง
ทรัพยากรบริหาร 

1 1 1 - 2 2 2 2 11 0.10 

ความตระหนั ก ใน
ปัญหา 
 

2 1 1 2 - 2 2 2 12 0.11 
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ตารางที ่3.3  (ต่อ) 
 

 
 
 
          ปัจจยั 

ระ
บบ

เก
ี่ยว

กับ
นโ

ยบ
าย

 แ
ผน

งา
น 
 

โค
รง
กา
ร ก

จิก
รร
ม 

คุณ
ภา

พแ
ละ

คว
าม

คร
อบ

คล
ุมข

อง

นโ
ยบ

าย
 แผ

นง
าน

 
ผล

ขอ
งน

โย
บา
ย  
แผ

นง
าน

 

คว
าม

เห
มา

ะส
ม/

เพ
ีย
งพ

อข
อง

ทรั
พย

าก
ร 

คว
าม
ตร

ะห
นัก

ใน
ปัญ

หา
 

กา
รม

สี่ว
นร่

วม
ขอ

งชุ
มช

น 

กา
รเข้

าถ
ึงข่
าว
สา
รแ
ละ
เท
คโ
นโ
ลย

 ี

อง
ค์ค

วา
มรู้

ดั้ง
เด
มิข

อง
ชุม

ชน
 

คะ
แน

นร
วม

 

ค่า
ถ่ว

งน
 า้ห
นัก

 

การมี ส่ วน ร่ วมของ
ชุมชน 

2 2 2 2 2 - 3 2 15 0.13 

การเข้าถึงข่าวสารและ
เทคโนโลย ี

1 1 1 2 2 1 - 2 10 0.09 

องค์ความรู้ดั้งเดิมของ
ชุมชน 

2 2 2 2 2 2 3 - 15 0.13 

รวม 113 1.00 
 

แหล่งทีม่า : ดดัแปลงจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง, ปัญญา คอนซลัแตนทแ์ละวสุิทธิ 
                  คอนซลัแตนท,์ 2555 
 

   จากตารางท่ี 3.3 การใหค้ะแนนเพื่อหาค่าถ่วงน ้าหนกัจะพิจารณาดงัน้ี 
           1 หมายถึง เกณฑใ์นแนวนอนมีความส าคญันอ้ยกวา่เกณฑใ์นแนวตั้ง 
            2 หมายถึง เกณฑใ์นแนวนอนมีความส าคญัเท่ากบัเกณฑใ์นแนวตั้ง 
            3 หมายถึง เกณฑใ์นแนวนอนมีความส าคญัมากกวา่เกณฑใ์นแนวตั้ง 
 

 การใหค้ะแนนเพื่อการประเมินศกัยภาพหรือความสามารถในการรับมือของระบบสามารถแบ่ง
ไดเ้ป็น 3 ระดบั ดงัตารางท่ี 3.4 
 

ตารางที ่3.4  เกณฑก์ารใหค้ะแนนเพื่อการประเมินศกัยภาพหรือความสามารถในการรับมือของระบบ 
 

ปัจจยั คะแนน 
 1 2 3 

ระบบ เกี่ ย ว กั บ
นโยบาย แผนงาน   

อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ วน
ต าบล/ชุมชนก าหนด 

องค์การบริหารส่วนต าบล/
ชุมชนก าหนดนโยบาย 

องค์การบริหารส่วนต าบล/ชุมชน
ก าหนดนโยบายเก่ียวกบัการกดั 
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ตารางที ่3.4  (ต่อ) 
  

ปัจจยั คะแนน 
1 2 3 

โครงการกจิกรรม นโยบายเก่ียวกับการกัด
เซาะชายฝ่ังร่วมกบัปัญหา
ส่ิงแวดลอ้มอ่ืน ๆ 

เก่ียวกับปัญหาการกัดเซาะ
ชาย ฝ่ังแยกออกมาอย่า ง
ชดัเจน 

เซาะชาย ฝ่ั งแยกออกมาอย่า ง
ชดัเจนและมีการติดตามตรวจสอบ
ผลของนโยบายนั้นเป็นระยะ ๆ 

คุ ณ ภ า พ แ ล ะ
ความครอบคลุม
นโยบาย 
 

แผนงานไม่ครอบคลุม
ปัญหา/ไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาได้ทันเวลา /ไม่มี
แผนงานในการรับมือ
สภาวะฉุกเฉิน 

แผนงานครอบคลุมปัญหา
ปานกลาง/สามารถแก้ไข
ปั ญ ห า ไ ด้ ทั น เ ว ล า  / มี
แ ผ น ง าน ในก า ร รั บ มื อ
สภาวะฉุกเฉิน 

แผนงานมีความครอบคลุมทุก
ปัญหา/สามารถแก้ไขปัญหาได้
ทนัเวลา  / มีแผนงานในการรับมือ
สภาวะฉุกเฉินและมีการซักซ้อม
เพื่อเตรียมตวั 

ผลของแผนงาน 
โ ค ร ง ก า ร แ ล ะ
กจิกรรม 
 

อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ วน
ต าบล/ชุมชน พึงพอใจต่อ
การด าเนินงานน้อยและ
แ ผ น ง า น  โ ค ร ง ก า ร 
กิจกรรมประสบผลส าเร็จ
เป็นส่วนนอ้ย 

องค์การบริหารส่วนต าบล/
ชุมชน มีความพึงพอใจต่อ
การด าเนินงานปานกลาง
และแผนงาน  โครงการ 
กิจกรรมประสบผลส าเร็จ
ปานกลาง 

องค์การบริหารส่วนต าบล/ชุมชน 
มีความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน
มากและแผนง าน  โค ร งก า ร 
กิจกรรมประสบผลส าเร็จเป็นส่วน
ใหญ่ โดยมีรางวลัรับรอง 

ความเหมาะสม/
เ พี ย ง พ อ ข อ ง
ทรัพยากรบริหาร 
 

บุคลากร ว ัสดุอุปกรณ์
และสถานท่ีไม่ มีความ
เหมาะสม/ไม่เพียงพอต่อ
คว ามต้อ งก า ร ในการ
ด า เ นินการแก้ไขและ
ป้องกนัปัญหา 

บุคลากร วสัดุอุปกรณ์และ
สถานท่ีมีความเหมาะสม
แล ะ เ พี ย ง พ อ ต่ อ ค ว า ม
ตอ้งการในการด าเนินการ
แก้ไขและป้องกันปัญหา 
โดยสามารถด าเนินการตาม
แผนท่ีวางไวเ้กือบทั้งหมด 

บุคลากร วสัดุอุปกรณ์และสถานท่ี
มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อ
ความต้องการในการด าเนินการ
แก้ไขและป้องกันปัญหา โดย
สามารถด าเนินการตามแผนท่ีวาง
ไวท้ั้งหมด และมีการพฒันาทกัษะ
ใหก้บับุคลากร 

ความตระหนักใน
ปัญหา 
 

อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ วน
ต าบล / ชุมชน  มีค วาม
ตระหนกัถึงปัญหานอ้ย 

องค์การบริหารส่วนต าบล/
ชุมชน มีความตระหนักถึง
ปัญหาปานกลาง 

องค์การบริหารส่วนต าบล/ชุมชน 
มีความตระหนกัถึงปัญหามาก โดย
อาจมีการสร้างความตระหนัก
ใหก้บับุคลากรชุมชน 

การมี ส่วน ร่ วม
ของชุมชน 
 

บุคลากร/ชุมชน มีสวน
ร่วมในการกิจกรรมการ
ป้องกนัแกไ้ขปัญหานอ้ย 

บุคลากร/ชุมชน มีสวนร่วม
ในการกิจกรรมการป้องกนั
แกไ้ขปัญหาปานกลาง 

บุคลากร/ชุมชน มีสวนร่วมในการ
กิจกรรมการป้องกันแก้ไขปัญหา
มาก เห็นว่าการมีส่วนร่วมเป็นส่ิง
ส าคญั 

ก า ร เ ข้ า ถึ ง
ข่าวสารและ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบล
สามารถเขา้ถึงเทคโนโลย ี

องค์การบริหารส่วนต าบล
สามารถเขา้ถึงเทคโนโลย ี

องคก์ารบริหารส่วนต าบลสามารถ
เขา้ถึงเทคโนโลยไีดม้าก/ชุมชน 
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ตารางที ่3.4  (ต่อ) 
 

ปัจจยั คะแนน 

1 2 3 
เทคโนโลย ี ไดน้อ้ย/ชุมชนไม่ได้

รับข่าวสารจาก
องคก์ารบริหารส่วน
ต าบลและไม่
สามารถเขา้ถึง
เทคโนโลย ี

ได้ปานกลาง/ชุมชนได้รับ
บางข่าวสารจากองค์การ
บ ริห า ร ส่ วนต า บ ลและ
สามารถเข้าถึงเทคโนโลยี
ไดบ้า้ง 

ได้รับข่าวสารจากองค์การ
บริหารส่วนต าบลและสามารถ
เขา้ถึงเทคโนโลยีไดม้าก มีการ
จดัเวทีประชาคมเพื่อพูดคุยถึง
ปัญหา วธีิการแกไ้ขและวิธีการ
ป้องกนัการกดัเซาะชายฝ่ัง 

องค์ความ รู้ดั้ ง เดิมของ
ชุมชน 
 

หน่วยงาน/ชุมชน ไม่
ทราบถึงภูมิปัญญา
ท้ อ ง ถ่ิ น ห รื อ ไ ม่
สามารถน าภูมิปัญญา
ท้ อ ง ถ่ิ น ม า แ ก้ ไ ข
ปัญหาได ้

หน่วยงาน/ชุมชน  ทราบถึง
ภู มิ ปั ญญ าท้ อ ง ถ่ิ น แ ล ะ
ส า ม า ร ถ น า ภู มิ ปั ญ ญ า
ทอ้งถ่ินมาแกไ้ขปัญหาได ้

หน่วยงาน/ชุมชน  ทราบถึงภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินและสามารถน า
ภู มิ ปัญญาท้อง ถ่ินมาแก้ไข
ปัญหาได้ อีกทั้ งย ังมีการน า
ความ รู้จ าก พ้ืน ท่ี อ่ืน  ๆ  มา
ประยกุตใ์ชใ้หก้บัพ้ืนท่ีอีกดว้ย 

 

 ซ่ึงศกัยภาพหรือความสามารถในการรับมือของระบบสามารถวิเคราะห์และประเมินดว้ยการ
หาคะแนนถ่วงน ้าหนกั ดงัตารางท่ี 3.5  
 

ตารางที ่3.5  คะแนนถ่วงน ้าหนกัเพื่อประเมินศกัยภาพหรือความสามารถในการรับมือของระบบ 
  

นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานและกจิกรรม ค่าน า้หนัก คะแนน คะแนนถ่วงน า้หนัก 

1. ระบบเก่ียวกบันโยบาย แผนงาน  โครงการ กิจกรรม 0.14   
2. คุณภาพและความครอบคลุมนโยบาย แผนงาน 
โครงการ 

0.15   

3.  ผลของแผนงาน โครงการและกิจกรรม 0.15   
4.  ความเหมาะสม/เพียงพอของทรัพยากรบริหาร 0.10   
5.  ความตระหนกัในปัญหาการการกดัเซาะชายฝ่ัง 0.11   
6.  การมีส่วนร่วมของชุมชน 0.13   

7.การเขา้ถึงข่าวสารและเทคโนโลย ี 0.09   

8.องคค์วามรู้ 0.13   

คะแนนถ่วงน า้หนักรวม 1.00   
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 ผลรวมของคะแนนถ่วงน ้ าหนกัสามารถวิเคราะห์และประเมินศกัยภาพหรือความสามารถใน
การรับมือของระบบ ดงัตารางท่ี 3.6 
 

ตารางที ่3.6  ผลรวมของคะแนนถ่วงน ้าหนกัและความหมาย 
 

คะแนนถ่วงน า้หนักรวม ความหมาย 

2.34 – 3.00 ศกัยภาพ ความสามารถในการรับมือของระบบสูงหรือมีความ
เหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนั 

1.67 – 2.33 ศกัยภาพ ความสามารถในการรับมือของระบบปานกลางหรือมี
ความเหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนัปานกลาง 

1.00 – 1.66 ศกัยภาพ ความสามารถในการรับมือของระบบต ่าหรือไม่
เหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนั 

 

 ความสัมพนัธ์ของผลกระทบและความสามารถในการรับมือท่ีท าให้เกิดความเปราะบาง
สามารถแสดงในตารางท่ี 3.7 (ศูนยบ์ริการวชิาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2555) 
 

ตารางที ่3.7  ความสัมพนัธ์ของผลกระทบและความสามารถในการรับมือท่ีท าใหเ้กิดความเปราะบาง 
 

 

แหล่งทีม่า : ศูนยบ์ริการวชิาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2555 
 

ผลกระทบ ความสามารถในการรับมือ 

ต ่า กลาง สูง 
สูง มีความเปราะบาง

มาก 
เปราะบางปานกลาง ไม่เปราะบางแต่ควรไดรั้บ

การพฒันาปรับตวั 

กลาง เปราะบางปาน
กลาง 

ยงัไม่เปราะบางแต่มีสภาวะ
เส่ียง 

ไม่เปราะบางแต่ควรมีการ
เตรียมพร้อมรับมือกบัความ

เส่ียงและภาวะฉุกเฉิน 

ต ่า ยงัไม่เปราะบาง
แต่มีสภาวะเส่ียง                     

ไม่เปราะบางแต่ควรมีการ
เตรียมพร้อมรับมือกบัความ

เส่ียงและภาวะฉุกเฉิน 

ไม่เปราะบาง มีความ 
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5)  ศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการบริหารจดัการความเส่ียงต่อการกดัเซาะชายฝ่ังจากการ
สัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตการณ์และการรวบรวมปัจจยัท่ีส่งผลต่อศกัยภาพและขีดความสามารถใน
การจดัการความเส่ียงทั้งปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลมฟ้าผ่า
และชุมชน และน าขอ้มูลดงักล่าวมาวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อหาปัจจยัท่ีส่งผลต่อรูปแบบ/แนวทาง
ในการบริหารจดัการความเส่ียงขององคก์ารบริหารส่วนต าบลแหลมฟ้าผา่และชุมชน  

6)  ไดข้อ้เสนอแนะแนวทางท่ีเหมาะสมในการพฒันาศกัยภาพในการปรับตวัขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแหลมฟ้าผา่ อ าเภอพระสมุทรเจดีย ์จงัหวดัสมุทรปราการเพื่อเป็นแนวทางส าหรับ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลแหลมฟ้าผา่และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน ๆ  
 



บทที ่4 
 

ผลการศึกษา 
  

4.1  ข้อมูลทัว่ไปขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลมฟ้าผ่า 
 

4.1.1  ลกัษณะทีต่ั้ง 
 

 ต ำบลแหลมฟ้ำผ่ำ อ ำเภอพระสมุทรเจดีย์ จงัหวดัสมุทรปรำกำร ตั้งอยู่ติดกับอ่ำวไทย 
บริเวณปำกแม่น ้ ำเจำ้พระยำ ฝ่ังตะวนัตก ไปตำมแนวชำยฝ่ังทะเลยำวกวำ่ 13 กิโลเมตร จนติดเขต
บำงขนุเทียน กรุงเทพมหำนคร  (องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลแหลมฟ้ำผำ่, 2557) 
 องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลแหลมฟ้ำผำ่ จดัเป็นองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลขนำดกลำง มีอำณำ
เขตกำรปกครอง 49 ตำรำงกิโลเมตร โดยท่ีตั้งในปัจจุบนัอยูท่ี่ เลขท่ี 88 หมู่ท่ี 13 ต ำบลแหลมฟ้ำผำ่ 
อ ำเภอพระสมุทรเจดีย ์จงัหวดัสมุทรปรำกำร และมีอำณำเขตพื้นใกลเ้คียง ดงัน้ี 

ทิศเหนือ             ติดต่อกบั  ต ำบลในคลองบำงปลำกด  อ ำเภอพระสมุทรเจดีย ์
ทิศใต ้        ติดต่อกบั          อ่ำวไทย 
ทิศตะวนัออก    ติดต่อกบั          แม่น ้ำเจำ้พระยำ 
ทิศตะวนัตก     ติดต่อกบั          ต ำบลนำเกลือ อ ำเภอพระสมุทรเจดีย ์

 

4.1.2  สภาพภูมิประเทศ 
 

 สภำพภูมิประเทศของต ำบลแหลมฟ้ำผ่ำ เป็นท่ีรำบลุ่มท่ีเกิดจำกกำรทบัถมของดินตะกอน
ปำกแม่น ้ำ พื้นท่ีส่วนใหญ่จึงมีลกัษณะเป็นป่ำชำยเลน มีน ้ ำทะเลท่วมถึงในฤดูน ้ ำหลำกและน ้ ำทะเล
หนุนจึงท ำให้มีน ้ ำไหลท่วมพื้นท่ี ประกอบกบัอยู่ติดกบัอ่ำวไทยจึงท ำให้น ้ ำเค็มปกคลุมพื้นท่ีส่วน
ใหญ่ 
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4.1.3  ลกัษณะภูมิอากาศ 
 

ลกัษณะภูมิอำกำศของต ำบลแหลมฟ้ำผ่ำเป็นแบบมรสุมเมืองร้อน อำกำศเป็นแบบอำกำศ
ชำยทะเลโดยมีอำกำศเย็นสบำยไม่ร้อนจดัในช่วงฤดูร้อน มีควำมช้ืนในอำกำศสูงเน่ืองจำกไดรั้บ
อิทธิพลจำกลมทะเลของอ่ำวไทยและลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้แต่ยงัพบลกัษณะฝนตกหนกัในช่วง
เดือนกนัยำยน – ตุลำคม ซ่ึงเป็นผลจำกอิทธิพลของร่องควำมกดอำกำศต ่ำท ำให้เกิดกำรก่อตวัของ
พำยุใตฝุ้่ นและพำยุโซนร้อนในทะเลจีนใต ้ฤดูกำลสำมำรถแบ่งไดเ้ป็น 3 ฤดูกำล ไดแ้ก่ ฤดูร้อน คือ
ตั้งแต่เดือนมีนำคม – เดือนพฤษภำคม เป็นระยะเวลำ 3 เดือน ฤดูฝน คือตั้งแต่เดือนมิถุนำยน – เดือน
ตุลำคม เป็นระยะเวลำ 5 เดือน และฤดูหนำวตั้ งแต่เดือนพฤศจิกำยน – เดือนกุมภำพนัธ์ เป็น
ระยะเวลำ 4 เดือน (เทศบำลต ำบลแหลมฟ้ำผำ่, 2557) 
 

 
 

ภาพที ่4.1  ลกัษณะทำงกำยภำพของชำยฝ่ังของต ำบลแหลมฟ้ำผำ่ อ ำเภอพระสมุทรเจดียจ์งัหวดั
สมุทรปรำกำร 

แหล่งทีม่า: กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ัง, 2554 
 

 4.1.4  หมู่บ้านและประชากร 
 

จำกข้อมูลตำมทะเบียนรำษฎร์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแหลมฟ้ำผ่ำ ปีพ.ศ.2557  
องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลแหลมฟ้ำผำ่ มีพื้นท่ีเขตคลอบคลุมหมู่บำ้นจ ำนวน 9 หมู่บำ้น 

โดยเป็นเขตองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลเตม็ทั้งหมู่บำ้น 6 หมู่บำ้น ไดแ้ก่ หมู่ท่ี 7, 8, 9, 10, 11, 
12 และหมู่บำ้นในเขตองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลบำงส่วน 3 หมู่บำ้น ไดแ้ก่ หมู่ท่ี 2, 5, 13 หมู่บำ้น
ทั้ง 9 หมู่บำ้นในเขตองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล (ภำพท่ี 4.3) ดงัน้ี 
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 หมู่ท่ี 2  บำ้นคลองสวน 
 หมู่ท่ี 5  บำ้นซอยหน่ึง 
 หมู่ท่ี 7  บำ้นคลองตำเพิ่ม 
 หมู่ท่ี 8  บำ้นแหลมสิงห์ 
 หมู่ท่ี 9  บำ้นขนุสมุทรจีน 
 หมู่ท่ี 10 บำ้นสมุทรจีน 
 หมู่ท่ี 11 บำ้นแหลมใหญ่ 
 หมู่ท่ี 12 บำ้นคลองยำยหลี 
 หมู่ท่ี 13 บำ้นคลองพระรำม 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแหลมฟ้ำผ่ำ มีจ  ำนวนครัวเรือนในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ 1,694 
หลงัคำเรือน และมีจ ำนวนประชำกรทั้งหมด 6,147 คน โดยสำมำรถคิดเป็นควำมหนำแน่นของ
ประชำกรต่อพื้นท่ี 97 คนต่อตำรำงกิโลเมตร 
 

 
  

ภาพที ่4.2  แผนท่ีแสดงอำณำเขตกำรปกครองขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลแหลมฟ้ำผำ่ประจ ำ
ส ำนกังำนองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลแหลมฟ้ำผำ่   

  

4.1.5  โครงสร้างพืน้ฐาน 
 

4.1.5.1  กำรคมนำคม/ขนส่ง  
 กำรคมนำคมในพื้นท่ีองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลแหลมฟ้ำผำ่ มีดงัน้ี 
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1) กำรคมนำคมทำงบก ซ่ึงสำมำรถติดต่อกนัได้ระหว่ำงอ ำเภอกบัอ ำเภอ 
ต ำบลกบัต ำบล และต ำบลกบัหมู่บำ้น ซ่ึงมีถนนสำยเพียง 2 สำยคือถนนสำยสุขสวสัด์ิ – นำเกลือและ 
ถนนสำยสุขสวสัด์ิ – ป้อมพระจุล 

2) กำรคมนำคมทำงน ้ ำ  เน่ืองจำกพื้นท่ีองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลแหลม
ฟ้ำผ่ำส่วนใหญ่เป็นคลอง ผูท่ี้อยู่อำศยัในชุมชนจึงอำศยัเส้นทำงน ้ ำติดต่อ กำรคมนำคมกว่ำ 60 
เปอร์เซ็นตใ์นพื้นท่ีใชก้ำรสัญจรทำงเรือ โดยมีล ำคลองท่ีส ำคญัคือ คลองตำเพิ่ม  คลองยำยหลี คลอง
ขนุสมุทร  คลองสำขลำและคลองแหลมใหญ่  
 

 
 
ภาพที ่4.3  กำรคมนำคมทำงน ้ำและกำรสัญจรทำงเรือ 
 

 
 
ภาพที ่4.4  กำรคมนำคมทำงน ้ำและกำรสัญจรทำงเรือ 
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4.1.5.2  ไฟฟ้ำ 
กำรให้บริกำรด้ำนไฟฟ้ำในพื้นท่ีองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแหลมฟ้ำผ่ำ ได้มีกำร

ขยำยขอบเขตพื้นท่ีให้บริกำรอยำ่งกวำ้งขวำง คลอบคลุมทุกหมู่บำ้นในเขตกำรปกครอง โดยอยูใ่น
กำรควบคุมดูแลของกำรไฟฟ้ำนครหลวง 

4.1.5.3  กำรประปำ 
กำรให้บริกำรด้ำนประปำอยู่ในควำมรับผิดชอบดูแลของกำรประปำนครหลวง 

ส ำนกังำนสำขำตำกสิน แต่ยงัไม่สำมำรถให้บริกำรไดอ้ยำ่งทัว่ถึง จะมีเขตจ ำหน่ำยประปำเฉพำะท่ีมี
ถนนผำ่นเท่ำนั้น 

 4.1.5.4  แหล่งน ้ำท่ีสร้ำงข้ึน 
1)  บ่อน ้ำบำดำล 1 แห่ง อยูใ่นพื้นท่ีหมู่ท่ี 7 บำ้นคลองตำเพิ่ม 
2)  แหล่งน ้ำธรรมชำติ  มีคลอง  9  สำย  ดงัน้ี 

1.คลองตำเป๋               6.คลองยำยชี 
    2.คลองตำเพิ่ม            7.คลองมอญ 
    3.คลองยำยหลี            8.คลองพระรำม 
    4.คลองแหลมสิงห์      9.คลองเจก๊ 
    5.คลองหนงัโขน 
 

 
 
ภาพที ่4.5  คลองท่ีอยูใ่นชุมชนและใชส้ัญจร 
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4.1.6  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
  

4.1.6.1  ทรัพยำกรธรรมชำติในพื้นท่ี 
1)  ทรัพยำกรดิน สภำพทัว่ไปเป็นดินโคลน เน่ืองจำกพื้นท่ีเป็นป่ำชำยเลน

จึงไม่เหมำะสมส ำหรับกำรเพำะปลูก 
2)  ทรัพยำกรน ้ ำ ในพื้นท่ีต ำบลแหลมฟ้ำผ่ำ มีล ำคลองเช่ือมต่อกบัแม่น ้ ำ

เจำ้พระยำ  และคูคลองใหญ่น้อยอีกเป็นจ ำนวนมำก ประกอบทั้งพื้นท่ีบำงส่วนอยู่ติดกบัทะเล
ทำงดำ้นอ่ำวไทย จึงเป็นแหล่งท่ีท ำให้เกิดทรัพยำกรธรรมชำติ จ  ำพวก กุง้ หอย ปู ปลำ ท ำให้รำษฎร
สำมำรถมีรำยไดจ้ำกทรัพยำกรประเภทน้ี แต่ในขณะเดียวกนั พื้นท่ีซ่ึงมีสภำพของน ้ ำเป็นน ้ ำเค็ม ท ำ
ใหข้ำดแคลนน ้ำจืดในกำรอุปโภค – บริโภค 

 

 
 
ภาพที ่4.6  สภำพดินในพื้นท่ี 
 

 
 
ภาพที ่4.7  สภำพดินในพื้นท่ี 
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4.1.6.2  ส่ิงแวดลอ้ม 
เน่ืองจำกพื้นท่ีใกลเ้คียงต ำบลแหลมฟ้ำผำ่ เป็นเขตพื้นท่ีอุตสำหกรรมมีกำรประกอบ

ธุรกิจ กำรค้ำ และเป็นย่ำนท่ีมีประชำกรอำศัยอยู่อย่ำงหนำแน่น จึงท ำให้เกิดปัญหำมลพิษต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม เช่น 

1)  มลพิษทำงน ้ำ จำกกำรปล่อยน ้ำเสียจำกโรงงำนอุตสำหกรรมต่ำง 
ๆ โดยไม่ผำ่นกระบวนกำรบ ำบดัน ้ำเสีย(กำรบ ำบดัน ้ำเสียไม่เป็นไปตำมมำตรฐำนท่ีก ำหนดไว)้ ก่อน
ระบำยน ้ำทิ้งลงสู่แม่น ้ำ ล ำคลอง จึงท ำใหคุ้ณภำพในแหล่งน ้ำนั้นเสีย นอกจำกน้ีกำรทิ้งส่ิงปฏิกลูและ
ขยะลงสู่แหล่งน ้ำก็เป็นอีกสำเหตุหน่ึงเช่นกนัท่ีท ำใหคุ้ณภำพน ้ำแยล่ง 

2) มลพิษอำกำศ ฝุ่ นละออง เขม่ำควนั กล่ินรบกวนจำกโรงงำน
อุตสำหกรรมและก๊ำซพิษจำกรถยนต์และรถบรรทุกท่ีสัญจรไปมำ เป็นสำเหตุส ำคญัท่ีท ำให้เกิด
มลพิษอำกำศในพื้นท่ี 
 

4.1.7  สภาพเศรษฐกจิสังคมและการบริหารราชการ 
 

4.1.7.1  อำชีพ / รำยไดป้ระชำชน 
ประชำกรส่วนใหญ่ในองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลแหลมฟ้ำผำ่ประกอบอำชีพประมง

และเกษตรในพื้นท่ี โดยส่วนใหญ่จะมีกำรเล้ียงกุง้ เล้ียงปู เล้ียงหอยธรรมชำติ และท ำกำรประมง
ชำยฝ่ังทะเล ส่วนอำชีพดำ้นอุตสำหกรรม มีประชำกรเป็นส่วนนอ้ยท่ีรับจำ้งในโรงงำนอุตสำหกรรม
ท่ีอยูใ่นละแวกใกลเ้คียง (สมุทรปรำกำร) จำกขอ้มูลขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลแหลมฟ้ำผำ่ในปี
พ.ศ. 2557 พบวำ่ประชำกรมีรำยไดเ้ฉล่ียต่อคน 108,000  บำทต่อปี (องคก์ำรบริหำรส่นต ำบลแหลม
ฟ้ำผำ่, 2557) 

4.1.7.2  กำรประมง 
เน่ืองจำกลกัษณะภูมิประเทศของต ำบลแหลมฟ้ำผำ่เป็นพื้นท่ีรำบลุ่ม มีคลองและติด

ชำยฝ่ังทะเล ผูท่ี้อยู่อำศยัในชุมชนส่วนใหญ่จึงประกอบอำชีพประมงชำยฝ่ังและเกษตรกรรม เช่น 
กำรเก็บหอยแครง หอยแมลงภู่  กำรเล้ียงกุง้ หอยแครง ปูและปลำ เป็นตน้ ซ่ึงท ำรำยไดใ้ห้แก่คนใน
ชุมชนจ ำนวนมำก 
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ภาพที ่4.8  กำรท ำประมงชำยฝ่ัง (เก็บหอยแมลงภู่) 
 

4.1.7.3  กำรท่องเท่ียว 
ต ำบลแหลมฟ้ำผ่ำมีแหล่งท่องเท่ียวท่ีน่ำสนใจหลำยแห่ง เช่น หมู่บ้ำนเชิงเกษตร

แหล่งตกปลำ กำรท่องเท่ียวชำยฝ่ัง วดัขุนสมุทรจีนซ่ึงมีโบสถ์อยูก่ลำงทะเล ร้ำนอำหำรทะเลและ
ขำยของพื้นเมือง จึงท ำให้มีนกัท่องเท่ียวมำเท่ียวและเยี่ยมชมเป็นจ ำนวนมำก ท ำให้ชุมชนมีรำยได้
จำกกำรใชจ่้ำยของนกัท่องเท่ียวมำกพอสมควร  
 

 
 

ภาพที ่4.9  เส้นทำงไปวดัขนุสมุทรจีน (แหล่งท่องเท่ียว) 
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ภาพที ่4.10  โบสถก์ลำงทะเลวดัขนุสมุทรจีน ต ำบลแหลมฟ้ำผำ่ อ ำเภอพระสมุทรเจดีย ์ 
 

4.1.7.4  กำรศึกษำ 
โรงเรียนประถมศึกษำ 1 แห่ง อยูใ่นหมู่ท่ี 9  คือ โรงเรียนบำ้นขนุสมุทรจีน 
4.1.7.5  สถำบนัและองคก์รกำรศำสนำ 
วดั  2  แห่ง  ดงัน้ี  คือ 

   1) วดัทองร ำไพ    ตั้งอยูห่มู่ท่ี  7 
   2) วดัขนุสมุทรจีน    ตั้งอยูห่มู่ท่ี  9 

ศำลเจำ้  5  แห่ง  ดงัน้ี  คือ 
   1) ศำลเจำ้แม่ตะเคียนทอง    ตั้งอยูห่มู่ท่ี  7 
   2) ศำลเจำ้แม่ทบัทิม           ตั้งอยูห่มู่ท่ี  8 
   3) ศำลเจำ้แม่อำมำ้             ตั้งอยูห่มู่ท่ี  8 
   4) ศำลเจำ้พอ่หนุ่มนอ้ยลอยชำย  ตั้งอยูห่มู่ท่ี  9 
   5) ศำลเจำ้พอ่แหลมใหญ่            ตั้งอยูห่มู่ท่ี  11   
   6) ศำลเจำ้หลวงพอ่ศกัด์ิสิทธ์ิ      ตั้งอยูห่มู่ท่ี  12 

 4.1.7.6  สำธำรณสุข  
  มีสถำนีอนำมยัประจ ำต ำบลแหลมฟ้ำผำ่ อยู ่1 แห่ง ตั้งอยูห่มู่ท่ี 9  บำ้นขุนสมุทรจีน 
โดยสถำนีอนำมยัจะใหบ้ริกำรประชำชนคลอบคลุมทั้งต ำบล (9 หมู่บำ้น)  
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 4.1.7.7  กำรบริหำรรำชกำร 

  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแหลมฟ้ำผ่ำมีกำรบริหำรรำชกำรโดยแบ่งหน้ำท่ีควำม
รับผิดชอบออกเป็นหน่วยงำนต่ำงๆ 5 หน่วยงำน ไดแ้ก่ ส ำนกัปลดั ส่วนกำรคลงั ส่วนโยธำ ส่วน
สวสัดิกำรสังคมและส่วนกำรศึกษำ 

 

4.2  การปรับตัวต่อผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝ่ังขององค์การบริหารส่วนต าบล
แหลมฟ้าผ่าและชุมชน 

 

จำกกำรสัมภำษณ์ผูบ้ริหำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแหลมฟ้ำผ่ำ ทั้ง 3 ท่ำน ได้แก่ 
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแหลมฟ้ำผ่ำ รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแหลมฟ้ำผ่ำและ     
ปลดัองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลแหลมฟ้ำผำ่ (เลขำนุกำรสภำองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลแหลมฟ้ำผำ่)
และกำรสัมภำษณ์ผูน้ ำชุมชนและผูท่ี้อยู่อำศยัในชุมชน 8  ท่ำน ดังน้ี ผูช่้วยผูใ้หญ่บ้ำนหมู่ท่ี 7,  
ผูใ้หญ่บำ้นหมู่ท่ี 8 และผูท่ี้อยู่อำศยัในชุมชน, ผูใ้หญ่บำ้นหมู่ท่ี 9 คณะกรรมกำรหมู่บำ้นและผูท่ี้อยู่
อำศยัในชุมชน, ผูใ้หญ่บ้ำนหมู่ท่ี 10 และผูใ้หญ่บำ้นหมู่ท่ี 11 ประกอบกับกำรประชุมกลุ่มย่อย
ระหวำ่งองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลและหมู่บำ้นดงักล่ำว (หมู่ท่ี 7 หมู่ท่ี 8 หมู่ท่ี9 หมู่ท่ี 10 และหมู่ท่ี 
11) กำรสังเกตกำรณ์ในพื้นท่ีและกำรศึกษำเอกสำรท่ีเก่ียวขอ้ง สำมำรถน ำขอ้มูลดงักล่ำวมำวิเครำะห์
ถึงกำรปรับตวัต่อผลกระทบจำกกำรกดัเซำะชำยฝ่ังขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลแหลมฟ้ำผำ่ ควำม
เปรำะบำงของพื้นท่ี และวิเครำะห์ถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อรูปแบบหรือแนวทำงในกำรบริหำรจดักำร
ควำมเส่ียง ไดด้งัน้ี 

4.2.1  การเปิดรับ/ภาวะคุกคามและความเส่ียงจากการกัดเซาะชายฝ่ังในต าบลแหลมฟ้าผ่า
  

จำกกำรสัมภำษณ์ผูบ้ริหำรขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลแหลมฟ้ำผำ่ ผูน้ ำชุมชนและผูท่ี้อยู่
อำศยัในพื้นท่ี พบวำ่ พื้นท่ีต ำบลแหลมฟ้ำผำ่เป็นพื้นท่ีท่ีประสบปัญหำกำรกดัเซำะชำยฝ่ังมำเน่ินนำน
หลำยปี และภำวะคุกคำมจำกกำรกดัเซำะชำยฝ่ังในพื้นท่ีต ำบลแหลมฟ้ำผำ่ในปัจจุบนัมีดงัน้ี 

1)  ขนำดของคล่ืนในทะเลและชำยฝ่ังเปล่ียนแปลงไป คือ มีลกัษณะใหญ่ข้ึนและไม่
เปล่ียนแปลงไปตำมฤดูกำล  

2)  แผ่นดินทรุดลงโดยเฉล่ีย 2 เซนติเมตร/ปี  เน่ืองจำกมีกำรเจำะน ้ ำบำดำลมำใช้
ประโยชน์ในดำ้นอุตสำหกรรม 
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3)  น ้ ำท่วมในบำงพื้นท่ี  เน่ืองจำกเม่ือคล่ืนลมแรงข้ึน อุณหภูมิภำยในอำกำศสูงข้ึน 
ระดบัน ้ ำทะเลก็จะสูงข้ึนด้วย เป็นเหตุให้เกิดน ้ ำท่วมในบำงพื้นท่ี โดยในปัจจุบนัพื้นท่ีอ่ำวตวั ก 
แผน่ดินทรุดลง 4 มิลลิเมตรโดยพื้นท่ีท่ีหำยไป 24 เมตร/ปี 

4)  ควำมหลำกหลำยทำงธรรมชำติลดน้อยลงจำกกำรท ำลำยป่ำชำยเลนและน ้ ำเสีย
จำกโรงงำนอุตสำหกรรม ส่งผลใหส้ัตวท์ะเลในพื้นท่ีลดนอ้ยลงไปดว้ย 

5)  ภำวะน ้ำทะเลเคม็จดัและอำกำศร้อนจดั จะท ำให้กุง้ หอยแครงท่ีชุมชนเล้ียงเอำไว้
ตำย นอกจำกน้ีหำกเกิดมรสุมท่ีท ำให้คล่ืนในทะเลรุนแรงหรือเกิดพำยุอำจจะท ำให้คนัดินของนำกุง้ 
หอยแครงและปู พงัทลำยลง  

6)  เกิดพื้นท่ีแอ่งกระทะ คือ พื้นท่ีดำ้นในทรุดตวัมำกกวำ่ทำงดำ้นขอบทะเล 
 

 
 

ภาพที ่4.11  ระดบักำรกดัเซำะชำยฝ่ังโดยเปรียบเทียบจำกปีพ.ศ. 2517 พ.ศ. 2538 และ พ.ศ. 2552 
แหล่งทีม่า: ผูใ้หญ่หมู่ท่ี 9 บำ้นขนุสมุทรจีน, 2554 
 

ปลดัองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลแหลมฟ้ำผำ่ (2556) ไดก้ล่ำววำ่  
 

ภำวะคุกคำมหรือปัญหำท่ีอำจจะเกิดข้ึนในอนำคต คือหำกปล่อยให้พื้นท่ีเผชิญกบั
ภยัคุกคำมในปัจจุบนัต่อไปโดยปรำศจำกกำรแกไ้ขหรือบรรเทำผลกระทบจะท ำให้
ภำวะคุกคำมดงักล่ำวมีควำมรุนแรงมำกข้ึน เกิดเป็นปัญหำของส่วนรวมเน่ืองจำก
อำจจะท ำให้เกิดกำรเสียพื้นท่ีชำยฝ่ังทะเลของประเทศไปจำกกำรลุกล ้ ำและเพิ่ม
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สูงข้ึนของน ้ ำทะเลในอตัรำท่ีเร็วข้ึน และอำจจะเกิดปัญหำทำงดำ้นสังคมในแง่กำร
อพยพยำ้ยถ่ินฐำนของคนในชุมชนอีกดว้ย 

 

นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแหลมฟ้ำผ่ำ รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแหลม
ฟ้ำผำ่ ปลดัองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแหลมฟ้ำผำ่ (ผูบ้ริหำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแหลม
ฟ้ำผ่ำ) และผูน้ ำชุมชนตลอดจนผูท่ี้อยู่อำศยัในพื้นท่ี มีควำมเห็นในด้ำนระดบัควำมเส่ียงจำกภยั
คุกคำมดงักล่ำวตรงกนั คือ พื้นท่ีต ำบลแหลมฟ้ำผำ่มีผลกระทบ/ควำมเส่ียงในระดบัท่ี 5 ซ่ึงสำมำรถ
ตีควำมหมำยไดว้่ำ เป็นผลกระทบ/ควำมเส่ียงท่ีสูงมำกโดยจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม/
ชุมชน รุนแรงมำกตอ้งใชท้รัพยำกรและเวลำนำนในกำรแกไ้ขปัญหำมำกกวำ่ 1 ปี  ส ำหรับกำรศึกษำ
ถึงภยัคุกคำมและควำมเส่ียงดงักล่ำวจะมีกำรศึกษำในบำงช่วงซ่ึงไม่แน่นอน โดยกำรศึกษำร่วมกบั
มหำลยัวิทยำต่ำง ๆ กรมประมง กรมเจำ้ท่ำ องค์กรพฒันำเอกชน องค์กำรบริหำรส่วนจงัหวดัโดย
ส่วนใหญ่เร่ืองท่ีมีกำรศึกษำร่วมกนัจะเก่ียวกบัปัญหำกำรกดัเซำะชำยฝ่ังภำยในพื้นท่ี กำรหำวิธีกำร
รับมือกบัภยัธรรมชำติแบบเฉียบพลนั ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในพื้นท่ี และควำมมัน่คงทำง
อำหำร เป็นตน้ 

 

 
 
ภาพที ่4.12  ระดบักำรกดัเซำะชำยฝ่ัง พ.ศ. 2517 พ.ศ. 2534 และ พ.ศ. 2554 
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4.2.2  ความอ่อนไหวจากการกดัเซาะชายฝ่ังในต าบลแหลมฟ้าผ่า 
 

จำกกำรสัมภำษณ์ผูบ้ริหำรขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลแหลมฟ้ำผำ่ ผูน้ ำชุมชนและผูท่ี้อยู่
อ ำศัย ในพื้ น ท่ี เ ก่ี ย วกับควำม อ่อนไหวในกำรได้ รับผลกระทบในด้ำนกำยภำพ  ด้ำน
ทรัพยำกรธรรมชำติ ดำ้นเศรษฐกิจ และดำ้นทรัพยำกรมนุษย ์พบวำ่ 

1)  ดำ้นกำยภำพ คือ ดินเป็นแอ่ง เน่ืองจำกพื้นท่ีตั้งแต่จงัหวดันครสวรรค์ลงมำถึง
พื้นท่ีต ำบลแหลมฟ้ำผำ่ ดินจะเป็นดินใหม่ซ่ึงมีลกัษณะอ่อนและเหลวในบำงพื้นท่ี ซ่ึงพื้นท่ีดงักล่ำว
น้ีจะมีควำมเส่ียงท่ีจะไดรั้บผลกระทบในแง่กำรกดัเซำะและท่วมขงัของน ้ ำทะเล รวมถึงผลกระทบ
จำกกำรสูบน ้ำบำดำลมำใชซ่ึ้งอำจก่อใหเ้กิดผลกระทบในแง่กำรทรุดตวัของพื้นท่ี 

2)  ดำ้นทรัพยำกรธรรมชำติ คือ ป่ำชำยเลนลดนอ้ยลงเน่ืองจำกปัญหำคุณภำพน ้ ำใน
พื้นท่ี ส่งผลใหข้ำดแหล่งท่ีเพำะพนัธ์หรืออนุบำลสัตวน์ ้ำเป็นผลใหค้วำมหลำกหลำยทำงชีวภำพและ
ปริมำณของสัตวท์ะเลในพื้นท่ีลดลง 

3)  ดำ้นเศรษฐกิจ คือ กำรลดลงของปริมำณและควำมหลำกหลำยของสัตวใ์นพื้นท่ี 
ส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมของคนในชุมชน นอกจำกกำรสูญเสียพื้นท่ีท ำกิน เช่น กำรเกิดกำรกดั
เซำะของน ้ำทะเลในแนวชำยฝ่ัง กำรยบุตวัของดินในบำงพื้นท่ี และกำรท่วมขงัของน ้ ำทะเลในพื้นท่ี
แอ่งกระทะ แลว้นั้น หำกเกิดคล่ืนและพำยุชนิดรุนแรงและเฉียบพลบัในพื้นท่ี จะเส่ียงต่อกำรเกิด
กำรท ำลำยคนัดินรอบๆ นำกุง้ นำหอยและนำปูของชำวบำ้น ซ่ึงส่งผลให้เกิดกำรสูญเสียพื้นท่ีท ำกิน
ของชำวบำ้น 

4)  ดำ้นทรัพยำกรมนุษย ์คือ คนในชุมชนมีควำมตระหนกัถึงภำวะคุกคำม ควำมเส่ียง
และควำมอ่อนไหวจำกกำรกดัเซำะชำยฝ่ังสูง โดยมีกำรร่วมมือกนัระหว่ำงในชุมชนและองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลเพื่อแกปั้ญหำอยูเ่สมอ 

ส่วนประเด็นควำมอ่อนไหวด้ำนอ่ืน ๆ ท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ี เช่น กุ้งและหอยแครง มีควำม
อ่อนไหวต่อควำมเค็มและอุณหภูมิของน ้ ำทะเล กล่ำวคือ หำกน ้ ำทะเลมีควำมเค็มจดั (เกิดข้ึนเป็น
บำงช่วง) หรืออุณหภูมิสูงจะท ำใหกุ้ง้และหอยแครงขำดออกซิเจน  
 

4.2.3  ความสามารถในการปรับตัวขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลมฟ้าผ่าและชุมชน 
  

4.2.3.1  ระบบเก่ียวกบันโยบำย ยทุธศำสตร์ แผนงำน โครงกำรและกิจกรรมต่ำงๆ 
1) ขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ 
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จำกกำรศึกษำขอ้มูลทุติยภูมิโดยกำรคน้ควำ้เอกสำรขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลฟ้ำผำ่ พบวำ่แผนยุทธศำสตร์ระหว่ำงปี 2555 – 2557 (องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลแหลม
ฟ้ำผำ่, 2557) มีดงัน้ี 

1. ส่งเสริมและพฒันำคุณภำพชีวติในชุมชน 
2. พฒันำแหล่งท่องเท่ียว โดยกำรเปล่ียนวกิฤติเป็นโอกำส 
3. อนุรักษฟ้ื์นฟทูรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม 
4. ส่งเสริม สนบัสนุน โครงสร้ำงพื้นฐำนภำยในชุมชน 
โดยขั้นตอนกำรจดัท ำแผนพฒันำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแหลมฟ้ำผ่ำ

หรือแผน 3 ปี มี 7 ขั้นตอนคือ 
ขั้นตอนท่ี  1 กำรเตรียมกำรจดัท ำแผน 

1.1 หน่วยงำนท่ีรับผิดชอบ จดัท ำแผนพฒันำ 3 ปี เสนอต่อคณะ
ผูบ้ริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเพื่อพิจำรณำ แล้วจึงน ำเสนอนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
เพื่อพิจำรณำอนุมติัโครงกำรจดัท ำแผนพฒันำองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลแหลมฟ้ำผำ่ 3 ปี 

1.2 หน่วยงำนรับผิดชอบ แจง้โครงกำรท่ีไดรั้บกำรอนุมติัแลว้ ต่อ
คณะกรรมกำรพฒันำทอ้งถ่ิน, คณะกรรมกำรสนบัสนุนกำรจดัท ำแผนพฒันำทอ้งถ่ิน และหน่วยงำน
รับผดิชอบใหท้รำบถึงกิจกรรมและก ำหนดระยะเวลำในกำรจดัท ำแผนพฒันำ 3 ปี 

ขั้นตอนท่ี 2 กำรเก็บรวบรวมขอ้มูล 
คณะกรรมกำรสนบัสนุนกำรจดัท ำแผนพฒันำทอ้งถ่ิน ด ำเนินกำรส ำรวจ

และเก็บขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อกำรจดัท ำแผน โดยเก็บรวบรวมจำกแหล่งขอ้มูลต่อไปน้ี 
2.1 แผนงำนชุมชนแต่ละชุมชน ท่ีด ำเนินกำรผ่ำนกำรประชุม

ประชำคมโดยประชำชนได้มีส่วนร่วม,  ข้อบญัญติัทอ้งถ่ิน, งบประมำณรำยจ่ำย, บญัชีรำยรับ-
รำยจ่ำยปัจจุบนั และขอ้มูลพื้นฐำนอ่ืนๆ 

2.2 นโยบำยเร่งด่วนของรัฐบำล, นโยบำยแบบบูรณำกำรของ
จงัหวดั และนโยบำยบูรณำกำรของอ ำเภอ 

ขั้นตอนท่ี 3 กำรวิเครำะห์ขอ้มูล ประกอบดว้ยกิจกรรมหลกั 4 กิจกรรม
ดงัน้ี 

3.1 กำรประเมินผลกำรพฒันำท่ีผำ่นมำ 
คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพฒันำท้องถ่ินท ำกำร

สรุปผลกำรพฒันำ ท่ีผ่ำนและน ำเสนอเขำ้ท่ีประชุม โดยมี คณะกรรมกำรพฒันำทอ้งถ่ิน, องค์กร
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ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน, องคก์รภำคประชำชน และผูใ้หญ่บำ้น ประเมินผลกำรพฒันำในรอบปีท่ีผำ่น
มำ  

3.2 กำรก ำหนดประเด็นหลกักำรพฒันำ 
หลัง จ ำกประ เ มินผลกำรพัฒนำในรอบปี ท่ี ผ่ ำนมำแล้ว 

คณะกรรมกำรพฒันำท้องถ่ิน, องค์กรเอกชน, องค์กำรภำคประชำชน และผูใ้หญ่บ้ำน ร่วมกัน
ก ำหนดประเด็นหลกักำรพฒันำองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลแหลมฟ้ำผำ่ 3 ปี (2555-2557) 

3.3 กำรจดัล ำดบัควำมส ำคญัของประเด็น  
หลังจำกได้ประเด็นในกำรพัฒนำแล้ว คณะกรรมกำรพัฒนำ

ท้องถ่ิน, องค์กรภำคเอกชน, องค์กรภำคประชำชน และผู ้น ำท้องถ่ิน ร่วมกันจัดเรียงล ำดับ
ควำมส ำคญัในกำรด ำเนินกำร แลว้น ำมำจดัท ำเป็นประเด็นหลกักำรพฒันำ 

3.4 กำรจดัท ำแนวทำงกำรพฒันำ 3 ปี 
หลงัจำกท่ีไดจ้ดัล ำดบัประเด็นหลกักำรพฒันำแลว้ คณะกรรมกำร

ทอ้งถ่ิน, องคก์รภำคเอกชน, องคก์รภำคประชำชน และผูใ้หญ่บำ้น ร่วมกนัพิจำรณำเลือกแนวทำง
พฒันำจำกแผนพฒันำองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลใหส้อดคลอ้งกบัวสิัยทศัน์ของโครงกำรตลอด 3 ปี  

ขั้นตอนท่ี 4 กำรจดัท ำแนวทำงกำรพฒันำประจ ำปี 
หลงัจำกท่ีไดแ้นวทำงกำรพฒันำ 3 ปี แลว้ องคก์รภำคเอกชน, องคก์รภำค

ประชำชน และผู ้ใหญ่บ้ำน จะร่วมพิจำรณำคัดเลือกวัตถุประสงค์โครงกำร มำจัดท ำเป็น
วตัถุประสงคข์องสำขำกำรพฒันำองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลแหลมฟ้ำผำ่ ระยะเวลำ 3 ปี 

ขั้นตอนท่ี 5 กำรจดัท ำรำยละเอียดแผนงำน/โครงกำร 
คณะกรรมกำรสนบัสนุนกำรจดัท ำแผนพฒันำทอ้งถ่ิน พิจำรณำคดัเลือก

แผนงำน เพื่อจดัท ำรำยละเอียดกิจกรรมของโครงกำรต่ำงๆ 
ขั้นตอนท่ี 6 จดัท ำแผนพฒันำองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลแหลมฟ้ำผำ่ 
หน่วยงำนท่ีรับผิดชอบ น ำขอ้มูลรำยละเอียดท่ีรวบรวมมำได้ จดัท ำร่ำง

แผนพฒันำองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลแหลมฟ้ำผำ่ 
ขั้นตอนท่ี 7 ขั้นตอนกำรอนุมติัและประกำศใชแ้ผนพฒันำองคก์ำรบริหำร

ส่วนต ำบลแหลมฟ้ำผำ่ หรือแผน 3 ปี ดงัน้ี 
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จำกกำรสังเกตและจดบนัทึกจำกกำรเขำ้ร่วมกำรประชำคมขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลแหลมฟ้ำผ่ำและชุมชน พบว่ำ  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแหลมฟ้ำผำ่จะมีกำรจดั
ประชำคมเพื่อรับฟังปัญหำและควำมตอ้งกำรของชุมชนในแต่ละหมู่บำ้น เพื่อวำงแผนกำรพฒันำ
พื้นท่ีชุมชนร่วมกนั โดยใหผู้ท่ี้อยูอ่ำศยัในชุมชนนั้นๆ เสนอปัญหำเร่งด่วนและควำมตอ้งกำรในดำ้น
กำรพฒันำและกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต ซ่ึงเจำ้หนำ้ท่ีขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลจะท ำกำรจดส่ิง
ท่ีชุมชนเสนอมำนั้นใส่ลงในกระดำษและน ำมำแปะลงบอร์ดเพื่อลงคะแนนเสียง จำกนั้นจะท ำกำร
แจกสต๊ิกเกอร์คนละ 2 แผน่ คือสีชมพู (ปัญหำ/กำรพฒันำท่ีตอ้งกำรเร่งด่วน) และสีน ้ ำเงิน (ควำม
ตอ้งกำรของชุมชนท่ีไม่เร่งด่วน) เพื่อให้ผูท่ี้อยู่อำศยัในชุมชนน ำสต๊ิกเกอร์ท่ีได้รับมำแปะบน
กระดำษเพื่อลงคะแนน  หลงัจำกชุมชนได้ลงคะแนนเสร็จทุกคนเจ้ำหน้ำท่ีองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลแหลมฟ้ำผ่ำจะท ำกำรนบัคะแนนเพื่อสรุปแผนงำน/แนวทำงกำรพฒันำชุมชนนั้นๆ ดงัภำพท่ี 
4.13 ภำพท่ี 4.14 และภำพท่ี 4.15 

คณะกรรมกำรพฒันำท้องถ่ินร่ำงแผนพฒันำ  3 ปี ให้ผูบ้ริหำรท้องถ่ิน เสนอ
คณะกรรมกำรหรือคณะอนุกรรมกำรประสำนแผนพฒันำทอ้งถ่ินระดบัอ ำเภอ  

ผูบ้ริหำรทอ้งถ่ินน ำร่ำงท่ีผำ่นควำมเห็นชอบ เสนอขอรับอนุมติัจำกสภำทอ้งถ่ิน 

สภำท้องถ่ินน ำเอำแผนท่ีได้รับกำรอนุมัติส่งให้ผูบ้ริหำรท้องถ่ินประกำศใช้
แผนพฒันำ 3 ปี และน ำไปปฏิบติั  

สภำท้องถ่ินแจ้งคณะกรรมกำรพฒันำจังหวดั คณะกรรมกำรพัฒนำอ ำเภอ
คณะกรรมกำรและอนุกรรมกำรประสำนแผนพฒันำทอ้งถ่ิน และหน่วยงำนท่ี
เก่ียวขอ้ง รวมทั้ง ประกำศใหป้ระชำชนไดรั้บทรำบโดยทัว่กนั 
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ภาพที ่4.13  กำรจดัประชำคมขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลแหลมฟ้ำผำ่ร่วมกบัหมู่ท่ี 8 บำ้นแหลม
สิงห์ 

 

 

 

ภาพที่ 4.14  กำรมีส่วนร่วมของชุมชนโดยกำรแปะสติกเกอร์บนกระดำษท่ีแปะอยู่บนบอร์ดเพื่อ
เลือกปัญหำ/เเนวกำรพฒันำท่ีตอ้งกำรของหมู่ท่ี 9 บำ้นขนุสมุทรจีน 
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ภาพที่ 4.15  กระดำษบนบอร์ดท่ีผ่ำนกำรประชำคมเพื่อเลือกปัญหำ/แนวกำรพฒันำท่ีตอ้งกำรของ
หมู่ท่ี 9 บำ้นขนุสมุทรจีน 

 
 ปัญหำ/กำรพฒันำท่ีมีสต๊ิกเกอร์สีชมพูจ ำนวนมำกท่ีสุดจะถูกก ำหนดเป็น

นโยบำยเร่งด่วนท่ีตอ้งพฒันำของพื้นท่ีชุมชนนั้น นอกจำกน้ีหำกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพบ
ปัญหำท่ีเป็นภำวะคุกคำมหรือควำมเส่ียงของพื้นท่ีใด ๆ ก็จะมีกำรจดัประชำคมเพื่อแกไ้ขปัญหำหรือ
อำจจะก ำหนดเป็นนโยบำยเร่งด่วน ข้ึนอยู่กบัควำมเหมำะสมของโอกำสและปัญหำท่ีเกิดข้ึน และ
นอกจำกกำรประชำคมแลว้ ผูจ้ดัท ำแผนขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลจะตอ้งศึกษำนโยบำยเร่งด่วน
ของรัฐบำล นโยบำยแบบบูรณำกำรของจงัหวดัสมุทรปรำกำรและนโยบำยแบบบูรณำกำรของ
อ ำเภอพระสมุทรเจดียเ์พื่อประกอบกำรจดัท ำแผนดว้ย 

2)  ผลจำกกำรสัมภำษณ์ผูบ้ริหำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแหลม
ฟ้ำผำ่   

ปลดัองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแหลมฟ้ำผ่ำไดก้ล่ำวถึงนโยบำย แผนงำน 
โครงกำรและกิจกรรมต่ำง ๆ ขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลวำ่ 

 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีนโยบำยในกำรสนับสนุนกำรอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูควำม
หลำกหลำยทำงชีวภำพและป่ำชำยเลนร่วมกบัหน่วยงำนรำชกำร มหำวิทยำลยัและ
ชุมชนในกำรแก้ไขปัญหำ และมีกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์โดยกำรน ำแผน
ยุทธศำสตร์ของจงัหวดัและอ ำเภอพระสมุทรเจดีย์มำปรับปรุงเพื่อให้เหมำะสมกบั
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พื้น ท่ี  เน้นกำรแก้ไขปัญหำกำรกัด เซำะชำย ฝ่ัง  กำรอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ทรัพยำกรธรรมชำติและกำรท่องเท่ียวเพื่อสร้ำงรำยไดใ้หก้บัพื้นท่ี 

 
แผนงำนและกิจกรรมต่ำง ๆ ท่ีจะท ำในปีงบประมำณหน้ำจะผ่ำนกำร

ประชำคมร่วมกบัชุมชนเพื่อวำงแผนกำรพฒันำพื้นท่ีชุมชนร่วมกนั โดยผูท่ี้อยู่อำศยัในชุมชนนั้นๆ 
สำมำรถเสนอปัญหำเร่งด่วนและควำมตอ้งกำรในด้ำนกำรพฒันำและกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตท่ี
ตอ้งกำรของชุมชนตนเองได้ แต่เน่ืองจำกงบประมำณท่ีจ ำกดัขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท ำให้
ตอ้งมีกำรจดัล ำดบัควำมส ำคญัของปัญหำท่ีตอ้งกำรแกไ้ขและพฒันำเพื่อพิจำรณำด ำเนินกำรปัญหำ
และกำรพฒันำท่ีจ ำเป็นก่อน  

หลงัจำกมีกำรน ำนโยบำย ยุทธศำสตร์ แผนงำนและโครงกำรไปปฏิบติั
แล้วนั้ น องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแหลมฟ้ำผ่ำจะมีกำรติดตำมตรวจสอบถึงผลของแผนงำน 
โครงกำรและกิจกรรมดงักล่ำวตำมช่วงก ำหนดเวลำท่ีคำดกำรณ์/ก ำหนดไวต้ำมหลกักำรในแผนงำน
หรือรำยละเอียดของกิจกรรม โดยกำรลงไปติดตำมตรวจสอบนั้นจะมีผูรั้บผิดชอบท่ีถูกระบุอยู่ใน
แผนงำน/กิจกรรม ซ่ึงกำรลงไปดูงำนเพื่อประเมินผลส่วนใหญ่จะมีกำรลงไปดูงำนร่วมกนัทั้งปลดั
และหน่วยงำนท่ีรับผดิชอบแผนงำน/กิจกรรม ดงักล่ำว 

ในปัจจุบนัโครงกำรท่ีองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแหลมฟ้ำผำ่ ก ำลงัจะเร่ิม
ด ำเนินกำร คือโครงกำรกล่องใส่หิน เพื่อสลำยก ำลงัและลดควำมรุนแรงของกำรปะทะของคล่ืนใน
บริเวณพื้นท่ีชำยฝ่ัง โครงกำรปรับปรุงสะพำนเดินเทำ้พร้อมไมลู้กระนำดเพื่อขำ้มคลอง (โรงเรียน
บำ้นแหลมใหญ่) บริเวณหมู่ท่ี 11 โครงกำรปรับปรุงสะพำนไมข้ำ้มคลองยำยหลี บริเวณหมู่บำ้นท่ี 
12 โครงกำรสร้ำงศำลำพกัผูโ้ดยสำร โครงกำรปรับปรุงสะพำนเดินเทำ้และโป๊ะพร้อมตะเขไ้ม ้
บริเวณหมู่ท่ี 13 เป็นตน้ 

กำรประเมินศกัยภำพและควำมสำมำรถในกำรรับมือ ในหัวข้อระบบ
เก่ียวกบันโยบำย แผนงำน  โครงกำร กิจกรรม ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแหลมฟ้ำผ่ำ  พบว่ำ
องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลแหลมฟ้ำผำ่ ไดรั้บคะแนนประเมิน 3 คะแนน ซ่ึงหมำยควำมวำ่ นโยบำย 
แผนงำน  โครงกำร กิจกรรม ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแหลมฟ้ำผ่ำมีศักยภำพและ
ควำมสำมำรถในกำรรับมือเก่ียวกบัผลกระทบท่ีเกิดข้ึนสูง เพรำะเน่ืองจำกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล
แหลมฟ้ำผำ่มีนโยบำย แผนงำน  โครงกำร กิจกรรม ท่ีชดัเจนในกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรรับมือ
และแกไ้ขปัญหำผลกระทบท่ีเกิดข้ึนร่วมกบัผูไ้ดรั้บผลกระทบในพื้นท่ีท ำให้สำมำรถเขำ้ถึงปัญหำท่ี
แท้จริงท่ีเกิดข้ึนในชุมชนและสำมำรถด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำท่ีเกิดข้ึนตำมควำมเร่งด่วนและ
ตอ้งกำร อีกทั้งยงัมีกำรติดตำมผลของกำรด ำเนินงำนตำมก ำหนดของแผนงำน อีกดว้ย 
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3)  ผลจำกกำรสัมภำษณ์ผูน้ ำชุมชและผูท่ี้อยูอ่ำศยัในชุมชน 
จำกกำรสัมภำษณ์ผูน้ ำชุมชนและผูท่ี้อยูอ่ำศยัอยูใ่นชุมชนในเร่ืองนโยบำย 

แผนงำน โครงกำรและกิจกรรมต่ำง ๆ พบวำ่ หมู่ท่ี 7 หมู่ท่ี 8 หมู่ท่ี 10 นั้นจะมีกำรใชแ้ผนร่วมกบั
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล มีเพียงหมู่ท่ี 9 และหมู่ท่ี 11  เท่ำนั้นท่ีมีแผนชุมชนเป็นของตนเอง โดย
แผนชุมชนจะกระท ำโดยกำรประชำคมเพื่อทบทวนและปรับปรุงแผนเดิมให้เหมำะสมกบัปัจจุบนั
มำกข้ึน โดยแผนชุมชนประจ ำปี 2556 ของหมู่ท่ี 9 คือ 

1. วสิัยทศัน์ในกำรพฒันำชุมชน 3 – 5 ปี  
1.1 มีกำรพฒันำโครงสร้ำงพื้นฐำนของหมู่บำ้นดำ้นกำรคมนำคม

ใหมี้ถนนรถยนตเ์ขำ้ถึงหมู่บำ้น 
1.2 กำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชีพ สร้ำงรำยไดใ้หแ้ก่ชุมชน 

2. พนัธกิจ 
2.1 กำรเป็นหมู่บำ้นท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์
2.2 กำรเป็นหมู่บำ้นท่ีมีทรัพยำกรธรรมชำติและเป็นแหล่งอำหำร

ทะเลท่ีสมบูรณ์ 
2.3 กำรเป็นหมู่บำ้น ผลิตกะปิท่ีมีคุณภำพ 

3. ประเด็นยทุธศำสตร์ 
3.1 มีกำรจดัหำงำน หำอำชีพเสริมใหช้ำวบำ้นท ำเพื่อเพิ่มรำยได ้
3.2 มีกำรอนุรักษก์ำรปลูกป่ำชำยเลน 
3.3 สนบัสนุนใหมี้กำรท ำผลิตภณัฑข์องชุมชน 
3.4 มีกำรจดักิจกรรมสร้ำงควำมสำมคัคีร่วมกนัในชุมชน 

4. แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมท่ีใชใ้นกำรแกไ้ขปัญหำของหมู่บำ้น 
4.1 สร้ำงอำชีพเสริมใหชุ้มชน 
4.2 ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 
4.3 ปลูกจิตส ำนึกในกำรคดัแยกขยะและทิ้งขยะใหถู้กท่ี 
4.4 จดักิจกรรมกำรอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

แผนชุมชนและกิจกรรมของหมู่ท่ี 11 คือ 
1. มีกำรตั้งศูนยเ์ตือนภยัของชุมชน (วำงแผนร่วมกบัองค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบลแหลมฟ้ำผำ่) 
2. มีกำรจดัตั้งศูนยอ์พยพในยำมฉุกเฉิน (วำงแผนร่วมกบัองคก์ำรบริหำร

ส่วนต ำบลแหลมฟ้ำผำ่)   
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3. กองทุนหมู่บำ้นเพื่อให้มีกำรหมุนเวียนกำรกูเ้พื่อกำรลงทุนของคนใน
ชุมชนและแกปั้ญหำเล็กนอ้ยท่ีเกิดในชุมชน (ปัญหำหลกัจะใหอ้งคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลดูแลแทน) 

หมู่ท่ี 11 จะมีกำรประชุม/ประชำคม ร่วมกนัทุกวนัท่ี 5 ของเดือนเพื่อน ำ
เงินมำฝำกร่วมกนัในกองทุนหมู่บำ้น (ตอ้งฝำกเงินขั้นต ่ำ 50 – 500 บำท) และพูดคุยถึงปัญหำและ
แลกเปล่ียนควำมคิดเห็นร่วมกนัเก่ียวกบัชุมชน และหำกกำรพบภำวะคุกคำม ควำมเส่ียงและควำม
อ่อนไหวในพื้นท่ี ชุมชนจะร่วมกนัวำงแผนโครงกำรเพื่อแกไ้ขภำวะคุกคำมเบ้ืองตน้และจะท ำกำร
แจง้/เสนอปัญหำไปยงัองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลเพื่อใหมี้กำรด ำเนินกำรจดักำรแกไ้ขปัญหำต่อไป 

กำรประเมินศกัยภำพและควำมสำมำรถในกำรรับมือ ในหัวข้อระบบ
เก่ียวกบันโยบำย แผนงำน  โครงกำร กิจกรรม ของชุมชน พบว่ำ ชุมชน ได้รับคะแนนประเมิน 1 
คะแนน ซ่ึงหมำยควำมว่ำ นโยบำย แผนงำน  โครงกำร กิจกรรม ของชุมชนมีศักยภำพและ
ควำมสำมำรถในกำรรับมือเก่ียวกบัผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต ่ำ เพรำะเน่ืองจำกชุมชนส่วนใหญ่ไม่มี
แผนงำน โครงกำร กิจกรรม เป็นของตนเอง และแผนงำน โครงกำร กิจกรรม ส่วนใหญ่ของหมู่ 9 
จะเก่ียวขอ้งกบักำรพฒันำควำมเป็นอยูข่องชุมชน มีเพียงหมู่ 11 เท่ำนั้น ท่ีมีกำรวำงแผนเพื่อเตรียม
ควำมพร้อมรับมือกบัปัญหำผลกระทบจำกกำรกดัเซำะชำยฝ่ัง 

4.2.3.2  คุณภำพและควำมครอบคลุมของนโยบำย แผนงำน โครงกำร   
1)  ผลจำกกำรสัมภำษณ์ผูบ้ริหำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแหลม

ฟ้ำผำ่ 
ปลดัองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลแหลมฟ้ำ (2557) ไดก้ล่ำวถึงคุณภำพและ

ควำมครอบคลุมของแผนงำนวำ่  
 

นโยบำย ยุทธศำสตร์ แผนงำน โครงกำร มีควำมคลอบคลุมถึงภำวะคุกคำมควำม
เส่ียงและกำรเปิดรับผลกระทบจำกกำรกัดเซำะชำยฝ่ังในระดับปำนกลำง คือ 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสำมำรถแก้ไขปัญหำภำวะคุกคำมและควำมเส่ียงของ
พื้นท่ีท่ีรับผิดชอบเฉพำะท่ีทำงองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสำมำรถควบคุมและ
กระท ำไดท้นัเวลำ แต่ปัญหำภำวะคุกคำม ควำมเส่ียงท่ีไม่สำมำรถควบคุมไดเ้ช่น 
ภำวะคุกคำมในแง่น ้ ำเค็มรุกพื้นท่ีน ้ ำจืด ปัญหำน ้ ำเสียจำกกำรปล่อยน ้ ำเสีย/ทิ้งขยะ
และส่ิงปฏิกลูของคนในชุมชน ยงัไม่สำมำรถควบคุมและแกปั้ญหำไดท้ั้งหมด  

 
ส ำหรับปัญหำผลกระทบแบบเฉียบพลนัในพื้นท่ีปลดัองคก์ำรบริหำรส่วน

ต ำบลแหลมฟ้ำ (2557) ไดก้ล่ำววำ่  
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ปัญหำผลกระทบแบบเฉียบพลนัในพื้นท่ีซ่ึงจะมีเพียงกรณีเดียว คือกำรเกิดพำยุ
หมุนในอ่ำวไทย ทิศทำงเคล่ือนท่ีเขำ้อ่ำวตวั ก. ซ่ึงพำยุหมุนชนิดน้ีจะมีทิศทำงกำร
เคล่ือนไหวเขำ้หำชำยฝ่ังจึงท ำให้เกิดควำมเสียหำยอย่ำงรุนแรงในพื้นท่ี ส ำหรับ
ผลกระทบดงักล่ำว องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแหลมฟ้ำผ่ำ จะมีแผนกำรรับมือท่ี
เตรียมเอำไวอ้ยูใ่นแผนงำน/โครงกำรดว้ย เพื่อเตรียมควำมพร้อมของผูท่ี้อยูอ่ำศยัใน
พื้นท่ีท่ีไดรั้บผลกระทบ 

 
แผนงำนเพื่อแกไ้ขผลกระทบแบบเฉียบพลนัมีดงัน้ี 

(1)  ช่วงเตรียมควำมพร้อมของเจำ้หนำ้ท่ีและผูท่ี้อยูอ่ำศยัในชุมชน
โดยกำรให้ควำมรู้/ฝึกอบรม และตั้งทีมช่วยเหลือให้กบัชุมชนโดยมีกำรแบ่งหน้ำท่ีอย่ำงชดัเจน มี
กำรตั้งศูนยเ์ฉพำะกิจ พื้นท่ีหลบภยัท่ีปลอดภยัและหน่วยทีมลำดตระเวนท่ีติดต่อกนัโดยวทิยส่ืุอสำร 

(2)  ช่วงเผชิญเหตุกำรณ์ เจำ้หน้ำท่ี หน่วยทีมช่วยเหลือและทีม
ลำดตระเวนจะท ำหนำ้ท่ีประสำนงำนกนั เพื่อน ำผูป้ระสบภยัยำ้ยมำอยูใ่นพื้นท่ีท่ีปลอดภยัท่ีจดัเตรียม
เอำไวใ้หเ้พื่อใหผู้ป้ระสบภยัใชห้ลบภยัชัว่ครำว 

(3)  ช่วงฟ้ืนฟู เจำ้หนำ้ท่ี หน่วยทีมช่วยเหลือและทีมลำดตระเวน
เพื่อฟ้ืนฟูพื้นท่ีและส่งผูป้ระสบภยัเข้ำบ้ำนของตนเอง พร้อมกับประเมินสภำพควำมเสียหำยท่ี
เกิดข้ึนและวำงแผนเพื่อบรรเทำผลกระทบท่ีเกิดข้ึนโดยกำรออกนโยบำยเร่งด่วน 

กำรประเมินศกัยภำพและควำมสำมำรถในกำรรับมือ ในหัวขอ้คุณภำพ
และควำมครอบคลุมนโยบำย แผนงำน โครงกำร ขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลแหลมฟ้ำผำ่ พบวำ่ 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแหลมฟ้ำผำ่ไดรั้บคะแนนประเมิน 3 คะแนน ซ่ึงหมำยควำมว่ำ นโยบำย 
แผนงำน โครงกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแหลมฟ้ำผ่ำ มีคุณภำพและควำมครอบคลุมถึง
ภำวะคุกคำม ควำมเส่ียงและผลกระทบต่ำง ๆ มีแผนงำนรับมือผลกระทบแบบเฉียบพลนัและมีกำร
ซกัซอ้มเพื่อเตรียมควำมพร้อมร่วมกบัชุมชน  

2)  ผลจำกกำรสัมภำษณ์ผูน้ ำชุมชนและผูท่ี้อยูอ่ำศยัในชุมชน 
จำกกำรสัมภำษณ์ผูน้ ำชุมชนและผูท่ี้อยู่อำศยัในชุมชน พบว่ำ ในพื้นท่ีมี

กำรเกิดผลกระทบจำกกำรกดัเซำะชำยฝ่ังแบบเฉียบพลนั เช่น น ้ ำท่วม คล่ืนขนำดใหญ่และพำยุ โดย
บริเวณท่ีไดรั้บผลกระทบมำกกวำ่บริเวณอ่ืนคือ ชุมชนในหมู่ท่ี 9 หมู่ท่ี 10 และหมู่ท่ี 11 เพรำะเป็น
ชุมชนท่ีอยู่ติดทะเล และจำกกำรสัมภำษณ์ท ำให้ทรำบวำ่ชุมชนจะใช้แผนกำรรับมือฉุกเฉินร่วมกนั
กบัองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลโดยผูใ้หญ่บำ้นหมู่ท่ี 9 (2557) กล่ำววำ่ 
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ในชุมชนไม่มีแผนกำรรับมือเป็นของตนเองจะใชว้ิธีสังเกตธรรมชำติและเตรียมตวั
เพื่อยำ้ยขำ้วของของตนเองไปยงัท่ีปลอดภยัหำกเกิดสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน 

 
ผูใ้หญ่บำ้นหมู่ท่ี 10 (2557) กล่ำววำ่ 

 
ในชุมชนมีปัญหำผลกระทบแบบเฉียบพลันจำกพำยุแต่ไม่บ่อยและหำกเกิด
เหตุกำรณ์ฉุกเฉินองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลจะมีแผนกำรรับมือ ชำวบำ้นจะรู้วำ่ตอ้ง
อพยพไปจุดไหนเพรำะไดซ้กัซอ้มกำรอพยพกนัก่อนหนำ้น้ีแลว้ 

 
ผูน้ ำหมู่ท่ี 11 (2557) กล่ำววำ่ 

 
ในชุมชนมีกำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อสถำนกำรณ์ฉุกเฉินโดยกำรซักซ้อมและเฝ้ำ
ระวงัขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและหำกมีสถำนกำรณ์ฉุกเฉินชำวบ้ำนจะ
ปฏิบติัตำมแผนกำรรับมือขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล 
 

กำรประเมินศกัยภำพและควำมสำมำรถในกำรรับมือ ในหัวขอ้คุณภำพ
และควำมครอบคลุมนโยบำย แผนงำน โครงกำร ของชุมชน พบวำ่ ชุมชนไดรั้บคะแนนประเมิน 2 
คะแนน ซ่ึงหมำยควำมว่ำชุมชนมีศกัยภำพและควำมสำมำรถในกำรรับมือเก่ียวกับผลกระทบท่ี
เกิดข้ึนปำนกลำง เน่ืองจำกชุมชนทรำบถึงแผน และมีกำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อรับมือกับ
สถำนกำรณ์ฉุกเฉินร่วมกบัองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลแหลมฟ้ำผำ่ 
 

4.2.3.3  ผลของแผนงำน โครงกำร กิจกรรม 
1)  ผลจำกกำรสัมภำษณ์ผูบ้ริหำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแหลม

ฟ้ำผำ่ 
 นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแหลมฟ้ำผ่ำ รองนำยกองค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบลแหลมฟ้ำผำ่ และปลดัองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลแหลมฟ้ำผำ่ ไดก้ล่ำวถึงควำมพึงพอใจต่อ
แผนงำน โครงกำรและกำรด ำเนินงำนเก่ียวกบักำรปรับตวัต่อผลกระทบจำกกำรกดัเซำะชำยฝ่ังว่ำ 
หน่วยงำนและคณะผูบ้ริหำรมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินงำน อีกทั้งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
แหลมฟ้ำผำ่ ยงัถือวำ่เป็นหน่วยงำนท่ีประสบควำมส ำเร็จและท ำใหเ้กิดกำรปรับตวัต่อผลกระทบจริง 
โดยปัจจุบนัถือเป็นหน่วยงำนตน้แบบในกำรปรับตวัต่อกำรกดัเซำะชำยฝ่ังและชำวบำ้นในชุมชนมี
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กำรปรับตวัต่อผลกระทบและสำมำรถด ำเนินกำรแกปั้ญหำเบ้ืองตน้เก่ียวกบัปัญหำผลกระทบไดด้ว้ย
ตนเอง รวมถึงมีควำมกระตือรือร้นในกำรศึกษำดูงำนเพิ่มเติมร่วมกบัหน่วยงำนขององคก์ำรบริหำร
ส่วนต ำบลและหน่วยงำนอ่ืน ๆ จำกภำยนอก  

 รำงวลัท่ีองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแหลมฟ้ำผ่ำได้รับจำกกำรด ำเนิน
แผนงำน โครงกำรร่วมกบัชุมชนท่ีผำ่นมำ คือ  รำงวลัคนไทยหวัใจสีเขียวคร้ังท่ี 3 (เครือข่ำยรักษอ่์ำว
ไทยตอนบนอ่ำวตวั ก.) รับรำงวลัจำกรำยกำรคน คน้ ตน ปี 2555 และรำงวลัหมู่บำ้นอนุรักษป่์ำชำย
เลน โดยรับรำงวลัจำกรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม ท่ีจงัหวดัเพชรบุรี ปี 
2556  

 กำรประเมินผลของแผนงำน โครงกำรและกำรด ำเนินงำนขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลแหลมฟ้ำผ่ำในดำ้นควำมคุม้ค่ำทำงเศรษฐศำสตร์ ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดลอ้มและดำ้นสังคม ดงัน้ี 

(1)  ดำ้นควำมคุม้ค่ำทำงเศรษฐศำสตร์ มีกำรประเมินเปรียบเทียบ
ทำงดำ้นเศรษฐศำสตร์โดยกำรเก็บขอ้มูลเพื่อเปรียบเทียบรูปแบบโครงกำรต่ำง ๆ แต่เน่ืองจำกผลท่ี
คำดว่ำจะได้รับจำกโครงกำรบำงโครงกำรต้องใช้ระยะเวลำนำน จึงท ำให้ไม่สำมำรถน ำมำ
เปรียบเทียบกนัอย่ำงชดัเจนถึงประสิทธิภำพของเน้ืองำนได้ เช่น โครงกำรท่ีป้องกนักำรกดัเซำะ
ชำยฝ่ังโดยกำรปักไมไ้ผ่หลงัจำกมีกำรด ำเนินโครงกำรอำจจะใช้เวลำนำนท่ีจะท ำให้แผน่ดินท่ีเกิด
กำรกดัเซำะและลุกล ้ำของน ้ำกลำยเป็นพื้นท่ีดินเลน เป็นตน้ 

(2) ดำ้นทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม มีกำรศึกษำถึงดำ้น
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงควำมหลำกหลำยของสัตวท์ะเล พบว่ำหลงัจำกมีกำร
รณรงค์ให้รักษำและปลูกป่ำชำยเลนเพื่อคืนแหล่งอนุบำลสัตวท์ะเลให้กบัธรรมชำติแลว้นั้น ควำม
หลำกหลำยทำงชีวภำพและปริมำณสัตวใ์นพื้นท่ีดีข้ึน 

(3)  ดำ้นสังคม กำรด ำเนินงำนตำมนโยบำย แผนและโครงกำรเกิด
ผลกระทบดำ้นบวกต่อชุมชนสูงเน่ืองจำกท ำใหชุ้มชนเกิดจิตส ำนึกและควำมตระหนกัในกำรลด ละ 
เลิก ท ำลำยส่ิงแวดลอ้มและกำรกระท ำท่ีผิดกฎหมำยต่ำงๆ เช่น กำรท ำประมงผิดกฎหมำย และหัน
มำดูแลหวงแหนส่ิงแวดล้อมและทรัพยำกรในพื้นท่ีของตนเองและส่วนรวมเพื่อผลประโยชน์
ร่วมกนัในชุมชน โดยทำงองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแหลมฟ้ำผ่ำออกงบเพื่อซ้ือเรือ 150,000 บำท 
เพื่อให้ผูท่ี้มีจิตอำสำในชุมชนตั้ งหน่วยทีมช่วยเหลือและลำดตระเวนผลัดเปล่ียนเวรเพื่อคอย
สอดส่องระวงัภยัและตรวจตรำควำมเรียบร้อยในชุมชนรวมถึงเฝ้ำระวงัภยัฉุกเฉินต่ำง ๆ ภำยใน
พื้นท่ี อีกดว้ย 



88 
 

 

 

โดยภำพรวมกำรประเมินผลของแผนงำน โครงกำรและกำรด ำเนินงำน
พบว่ำ ทุกแผนงำน โครงกำรท่ีด ำเนินงำนประสบผลส ำเร็จและควำมพึงพอใจให้กบัชุมชน ซ่ึง
โครงกำรท่ีองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคิดว่ำประสบควำมส ำเร็จอย่ำงสูง คือ โครงกำรสร้ำงควำม
ตระหนักและป ลูก จิตส ำ นึก ให้ กับ ชุมชนในกำรอ นุ รักษ์และ ฟ้ืนฟู ส่ิ ง แวดล้อมและ
ทรัพยำกรธรรมชำติในพื้นท่ีของตนเองและส่วนรวม โครงกำรแปลงวิกฤตให้เป็นโอกำสโดยกำร
ส่งเสริมกำรท่องเท่ียวและสนบัสนุนใหมี้กำรมำศึกษำดูงำนในพื้นท่ี เป็นตน้ 

 

 
 

ภาพที ่4.16  กำรปักไมไ้ผเ่พื่อชะลอคล่ืน 
 

 
 

ภาพที ่4.17  กำรปักไมไ้ผเ่พื่อชะลอคล่ืน 
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ภาพที ่4.18  โครงกำรปลูกป่ำชำยเลนเพื่อเพิ่มควำมหลำกหลำยให้กบัพื้นท่ีและป้องกนักำรกดัเซำะ

ชำยฝ่ัง 
 

กำรประเมินศกัยภำพและควำมสำมำรถในกำรรับมือ ในหัวขอ้ผลของ
แผนงำน ขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลแหลมฟ้ำผำ่ พบวำ่ องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลแหลมฟ้ำผ่ำ
ไดรั้บคะแนนประเมิน 3 คะแนน ซ่ึงหมำยควำมวำ่ ผลของแผนงำนขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล
แหลมฟ้ำผ่ำ ประสบควำมส ำเร็จ โดยสำมำรถบรรลุวตัถุประสงค์ของแผนงำนท่ีตั้งเอำไวไ้ดแ้ละ
สร้ำงควำมพึงพอใจให้กบัองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเองและชุมชน โดยไดรั้บรำงวลัจำกโครงกำร
ต่ำง ๆ มำกมำยเป็นเคร่ืองยนืยนั  

 
2)  ผลจำกกำรสัมภำษณ์ผูน้ ำชุมชนและผูท่ี้อยูอ่ำศยัในชุมชน 
จำกกำรสัมภำษณ์ผูน้ ำชุมชนและผูท่ี้อยูอ่ำศยัในชุมชนพบว่ำ ทุกหมู่บำ้น 

(หมู่ท่ี 7 หมู่ท่ี 8 หมู่ท่ี 9 หมู่ท่ี 10 และหมู่ท่ี 11) มีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินงำนเพื่อกำรปรับตวัต่อ
ผลกระทบจำกกำรกดัเซำะชำยฝ่ัง  

 
ผูน้ ำหมู่ท่ี 8 (2557) กล่ำววำ่ 

 
ชุมชนมีควำมพึงพอใจพอสมควรต่อโครงกำรท่ีผำ่นมำ เน่ืองจำกมีบำงโครงกำรท่ี
ด ำเนินกำรแลว้ประสบควำมส ำเร็จ เช่น โครงกำรเก็บและแยกขยะ โครงกำรน้ีท ำให้
ชุมชนน่ำอยูแ่ละเพิ่มรำยไดจ้ำกกำรขำยขยะโดยขยะท่ีขำยไม่ไดจ้ะรวมไปเผำหมู่ท่ี 
9 ส่วนโครงกำรท่ีเห็นว่ำไม่ประสบควำมส ำเร็จ คือ โครงกำรชะลอคล่ืนปักไมไ้ผ่
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เน่ืองจำกไมไ้ผ่ท่ีได้รับมำไม่ต่อเน่ือง เช่น 5-10 ปีจะได้ไมไ้ผ่มำสักคร้ังหน่ึง ซ่ึง
ระยะเวลำประมำณ 3 ปี ไม่ไผ่ก็พงัและหลุดหมดแล้ว และโครงกำรท่ีเห็นว่ำไม่
ประสบควำมส ำเร็จอีกโครงกำรคือ กองทุนหมู่บำ้นเน่ืองจำกเก็บเงินกองทุนไดน้อ้ย
มำก ๆ ไม่เป็นไปตำมวตัถุประสงคข์องโครงกำรท่ีตั้งไวต้ั้งแต่แรก 

 

 
 

ภาพที ่4.19  กำรเก็บและแยกขยะของชุมชนในพื้นท่ี 
 

ผูน้ ำหมู่ท่ี 9 (2557) กล่ำววำ่ 
 
ชุมชนมีควำมพึงพอใจต่อโครงกำรท่ีผ่ำนมำ ชำวบำ้นในชุมชนเขำ้ใจถึงปัญหำท่ี
เกิดข้ึนท ำให้มีควำมเต็มใจและสำมคัคีกนัดี ชุมชนบำ้นขุนสมุทรจีนถือเป็นชุมชน
ตัวอย่ำงในกำรป้องกันกำรกัดเซำะชำยฝ่ังเคยได้รับรำงวลันักวิจัยชุมชนของ
ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจยัในปี พ.ศ. 2555 และรำงวลัสตรีดีเด่นด้ำน
อนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มของกรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ังในปี พ.ศ. 2556 และ
โครงกำรท่ีชุมชนเห็นวำ่ประสบควำมส ำเร็จคือ โครงกำรปลูกป่ำ โครงกำรปักไมไ้ผ ่
โครงกำรเสำปูนและหิน และโครงกำรท่ีชุมชนเห็นว่ำไม่ประสบควำมส ำเร็จคือ 
โครงกำรกรอกทรำย โครงกำรน้ีเป็นโครงกำรของรัฐบำลแต่ชำวบำ้นต่อตำ้นเลย
ไม่ไดท้  ำ  
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ภาพที ่4.20  โครงกำรเสำปูน 

 

 
 

ภาพที ่4.21  โครงกำรเสำปูนเพื่อชะลอคล่ืนและป้องกนักำรกดัเซำะชำยฝ่ัง 
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ภาพที ่4.22  โครงกำรเสำปูนเพื่อชะลอคล่ืนและป้องกนักำรกดัเซำะชำยฝ่ัง 

 

 
 
ภาพที ่4.23  โครงกำรเข่ือนหินเพื่อป้องกนักำรกดัเซำะชำยฝ่ัง 

 
ผูน้ ำหมู่ท่ี 10 (2557) กล่ำววำ่ 

 
ชุมชนมีควำมพอใจกับกำรแก้ไขปัญหำพอสมควรเน่ืองจำกเข้ำใจดีว่ำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลงบน้อยหำกมีกำรแจง้ปัญหำท่ีเกิดข้ึนไปยงัองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลจะแกเ้ฉพำะจุดท่ีเร่งด่วน โครงกำรท่ีคิดวำ่ประสบ
ควำมส ำเร็จไดแ้ก่ โครงกำรทำงเดินเทำ้และโครงกำรเดินท่อน ้ำประปำ 
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ภาพที ่4.24  ลกัษณะทำงเดินเทำ้ในพื้นท่ี 
 

ผูน้ ำหมู่ท่ี 11 (2557) กล่ำววำ่  
 
ชุมชนมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินงำนท่ีผ่ำนมำ เพรำะโครงกำร/กิจกรรมต่ำง ๆ 
ท ำใหเ้กิดควำมสำมคัคี ร่วมแรงร่วมใจกนัในชุมชน โครงกำร/ปัญหำท่ีเสนอเขำ้ไป
ทำงองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลก็มีกำรจดักำรแกไ้ขให้ถึงแมจ้ะไดเ้พียงปัญหำขนำด
เล็กเน่ืองจำกชุมชนเข้ำใจว่ำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแหลมฟ้ำผ่ำมีงบน้อย
โครงกำร/กิจกรรมท่ีชุมชน เห็นวำ่ประสบควำมส ำเร็จ คือ กองทุนหมู่บำ้นเพรำะท ำ
มำ 12 ปี ท ำให้สมำชิกในชุมชนไม่ตอ้งไปกูย้ืมหน้ีนอกระบบและหำกเกิดปัญหำ
ข้ึนคนในหมู่บำ้นเดียวกนัสำมำรถคุยกนัได ้
 

 
 
ภาพที ่4.25  กำรเก็บเงินเขำ้โครงกำรกองทุนหมู่บำ้นแหลมใหญ่ (หมู่ท่ี 11) 
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ภาพที ่4.26  ภำพสมุดกองทุนหมู่บำ้นแหลมใหญ่ (หมู่ท่ี 11) 
 

กำรประเมินศกัยภำพและควำมสำมำรถในกำรรับมือในหัวข้อผลของ
แผนงำน ของชุมชนด ำเนินกำรนั้น  พบวำ่ ชุมชนไดรั้บคะแนนประเมิน 3 คะแนน ซ่ึงหมำยควำมวำ่ 
ผลของแผนงำนของชุมชน ประสบควำมส ำเร็จ โดยสำมำรถบรรลุวตัถุประสงคข์องแผนงำนท่ีตั้ง
เอำไวไ้ด้และสร้ำงควำมพึงพอใจให้กบัผูท่ี้อยู่อำศยัในชุมชน (ซ่ึงเป็นกำรก่อให้เกิดกำรมีส่วนร่วม
และควำมสำมคัคีในชุมชน) 

4.2.3.4  ควำมเหมำะสมและเพียงพอของทรัพยำกรกำรบริหำร 
1)  ผลจำกกำรสัมภำษณ์ผูบ้ริหำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแหลม

ฟ้ำผำ่ 
นำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลแหลมฟ้ำผำ่ และปลดัองคก์ำรบริหำรส่วน

ต ำบลแหลมฟ้ำผำ่ ไดก้ล่ำวถึงกำรคดัเลือกบุคลำกรเพื่อรับผิดชอบเก่ียวกบักำรปรับตวัต่อผลกระทบ
จำกกำรกัดเซำะชำยฝ่ังว่ำ มีควำมเหมำะสมและมีเพียงพอเน่ืองจำกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ตอ้งกำรใหชุ้มชนช่วยเหลือและร่วมมือกนัภำยในชุมชนของตนเองก่อน เพรำะถือวำ่เป็นผูท่ี้อยูอ่ำศยั
ในพื้นท่ีท่ีได้รับผลกระทบโดยตรงท ำให้สำมำรถป้องกัน บรรเทำและลดควำมเส่ียงท่ีจะเกิด
ผลกระทบไดดี้กวำ่กำรแกไ้ขท่ีปลำยเหตุ ในขณะท่ีรองนำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลแหลมฟ้ำผำ่
มีควำมคิดเห็นในเร่ืองกำรมอบหมำยงำนแก่บุคลำกรแตกต่ำงออกไป โดยยกตัวอย่ำงถึงกำร
มอบหมำยงำนท่ีไม่เหมำะสมใหบุ้คลำกรวำ่ท ำใหท้ำงชุมชนสูญเสียผลประโยชน์ท่ีควรจะไดรั้บ เช่น 
โครงกำรหมู่บำ้นละลำ้น เป็นตน้ นอกจำกน้ีควำมไม่เพียงพอของบุคลำกรท ำให้ไม่สำมำรถแกไ้ข
ปัญหำผลกระทบไดอ้ยำ่งทัว่ถึง 



95 
 

 

 

 องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลมีกำรด ำเนินกำรท่ีจะพฒันำทกัษะทำงวิชำกำร

และยกระดบัควำมสำมำรถในกำรปฏิบติังำนให้แก่บุคลำกรท่ีรับผิดชอบงำนส่วนต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง

กบักำรวำงแผนงำน โครงกำรกิจกรรม ในกำรแกไ้ขผลกระทบจำกกำรกดัเซำะชำยฝ่ัง โดยกำรจดัให้

บุคลำกรในองคก์รและหน่วยงำนท่ีรับผดิชอบงำนในส่วนต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งศึกษำดูงำนเพิ่มเติมนอก

สถำนท่ีหลำย ๆ แห่ง เช่น อุทยำนส่ิงแวดลอ้มนำนำชำติสิรินธรและศูนยศึ์กษำกำรพฒันำดำ้นป่ำไม้

อเนกประสงค์ ของจงัหวดั เพชรบุรี (ศึกษำกำรป้องกนักำรกดัเซำะชำยฝ่ัง กำรฟ้ืนฟูระบบนิเวศ

ชำยฝ่ังทะเลและพฒันำพื้นท่ีใหคื้นสภำพป่ำบกและป่ำชำยเลน) เป็นตน้ ก่อนจะมีกำรเร่ิมด ำเนินกำร

วำงแผน โครงกำร กิจกรรม จึงท ำให้บุคลำกรภำยในองค์กรมีควำมรู้ควำมสำมำรถและศกัยภำพ

เพียงพอในกำรด ำเนินงำน  

 นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแหลมฟ้ำผ่ำ รองนำยกองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลแหลมฟ้ำผ่ำและปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแหลมฟ้ำผ่ำ มีควำมเห็นในเร่ือง
งบประมำณและวสัดุอุปกรณ์เพื่อใชใ้นโครงกำร กิจกรรมเพื่อลดผลกระทบจำกกำรกดัเซำะชำยฝ่ัง
เหมือนกนัคือ มีงบประมำณและวสัดุอุปกรณ์ แต่ไม่เพียงพอต่อควำมตอ้งกำรใชง้ำน โดยแหล่งท่ีมำ
ของงบประมำณและวสัดุอุปกรณ์ดงักล่ำวมำจำกหน่วยงำนตนเองและองค์กำรบริหำรส่วนจงัหวดั 
นอกจำกน้ีในบำงคร้ังจะมีแหล่งเงินทุนและวสัดุอุปกรณ์จำกองค์กรภำยนอกซ่ึงส่วนใหญ่แหล่ง
เงินทุนและวสัดุอุปกรณ์จำกภำยนอกน้ีจะมีกำรก ำหนดโครงกำรหรือกิจกรรมท่ีจะด ำเนินงำนมำดว้ย
แลว้ เช่น งบประมำณจำกโรงไฟฟ้ำและเพื่อซ้ือหินถมลงบนดินในโครงกำรชะลอคล่ืน กำรแจกไม้
ชะลอคล่ืนใหก้บับำ้นดอ้ยโอกำส ยำกจนและสูงอำยุหมู่ละหลงั ในงบไม่เกิน 10,000 บำท โดยกรม
พฒันำสังคม โครงกำรปักไม้ชะลอคล่ืนจำกกรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ัง เป็นต้น และ
เน่ืองจำกงบประมำณขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลท่ีมีจ ำกดั ท ำให้ทำงองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล
ไม่สำมำรถแก้ไข บรรเทำผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อชุมชนได้ทั้งหมด ซ่ึงโดยปกติแล้วทำงองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลจะพิจำรณำเลือกด ำเนินกำรเฉพำะนโยบำยหรือโครงกำรท่ีมีควำมเร่งด่วนเท่ำนั้น 
ส ำหรับสถำนท่ีท่ีใชใ้นกำรด ำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีเพียงพอส ำหรับ
กิจกรรมต่ำงๆ เช่น กำรประชำคมในแต่ละหมู่บำ้น กิจกรรมลอยกระทง กำรประชุมภำยในหมู่บำ้น
ในโครงกำรต่ำง ๆ เช่น โครงกำรกองทุนหมู่บำ้น เป็นตน้ โดยพื้นท่ีด ำเนินกิจกรรมดงักล่ำวจะอยูใ่น
พื้นท่ีส่วนกลำงของทุกหมู่บำ้น 
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ภาพที ่4.27  ป้ำยโครงกำรจดักำรป้องกนัแกไ้ขปัญหำกำรกดัเซำะชำยฝ่ังโดยกรมทรัพยำกรทำงทะเล

และชำยฝ่ัง 
 

 
 
ภาพที ่4.28  โครงกำรจดักำรป้องกนัแกไ้ขปัญหำกำรกดัเซำะชำยฝ่ัง (กำรปักไมไ้ผช่ะลอคล่ืน) โดย

กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ัง 
 

กำรประเมินศักยภำพและควำมสำมำรถในกำรรับมือ ในหัวข้อควำม
เหมำะสมและเพียงพอของทรัพยำกรกำรบริหำร ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแหลมฟ้ำผำ่ พบว่ำ 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแหลมฟ้ำผ่ำได้รับคะแนนประเมิน 2 คะแนน ซ่ึงหมำยควำมว่ำ ควำม
เหมำะสมและเพียงพอของทรัพยำกรกำรบริหำรมีศกัยภำพและกำรรับมือปำนกลำง เน่ืองจำก
ทรัพยำกรท่ีไดรั้บไม่เพียงพอต่อกำรด ำเนินกำรป้องกนัและแกไ้ขปัญหำผลกระทบท่ีเกิดข้ึนทั้งหมด  
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2)  ผลจำกกำรสัมภำษณ์ผูน้ ำชุมชนและผูท่ี้อยูอ่ำศยัในชุมชน 
จำกกำรสัมภำษณ์ผู ้น ำชุมชนและผูท่ี้อยู่อำศัยในชุมชนเก่ียวกับควำม

เหมำะสมและเพียงพอของทรัพยำกรบริหำรพบวำ่ ผูน้ ำชุมชนทุกหมู่บำ้น (หมู่ท่ี 7 หมู่ท่ี 8 หมู่ท่ี 9 
หมู่ท่ี 10 และหมู่ท่ี 11) มีควำมเห็นตรงกนัวำ่กำรคดัเลือกบุคลำกรเพื่อรับผิดชอบต่อโครงกำรและ
กิจกรรมเก่ียวกบักำรปรับตวัต่อผลกระทบจำกกำรกดัเซำะชำยฝ่ังมีควำมเหมำะสมแต่ไม่เพียงพอ
เน่ืองจำกผูรั้บผดิชอบจะมำจำกกำรคดัเลือกและควำมสมคัรใจของตนเอง  

ในเร่ืองศกัยภำพของบุคลำกรมีเพียงหมู่ท่ี 9 และหมู่ท่ี 11 ท่ีคิดวำ่บุคลำกร
ในชุมชนมีศกัยภำพและเพียงพอในกำรปฏิบติังำนเน่ืองจำกมีกำรพฒันำทกัษะทำงวิชำกำรโดยกำร
เข้ำประชุม สัมมนำและศึกษำดูงำนนอกสถำนท่ีอยู่เสมอทั้งท่ีไปด้วยตนเองและไปกบัองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล โดยสถำนท่ีท่ีมีกำรไปศึกษำดูงำน เช่น ศูนยศึ์กษำกำรพฒันำอ่ำวคุง้กระเบน อนั
เน่ืองมำจำกพระรำชด ำริท่ีจงัหวดัจนัทบุรี กำรประชุมและรวมกลุ่มร่วมกนักบัเครือข่ำยรักษอ่์ำวไทย
ตอนบน และอุทยำนส่ิงแวดล้อมนำนำชำติสิ รินธรและศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำด้ำนป่ำไม้
อเนกประสงคท่ี์จงัหวดัเพชรบุรี เป็นตน้ 

จำกกำรสัมภำษณ์ผู ้น ำชุมชนและผู ้ท่ีอยู่อำศัยในชุมชนเก่ียวกับเร่ือง
งบประมำณ วสัดุอุปกรณ์และสถำนท่ี พบว่ำทุกหมู่บำ้นมีควำมเห็นตรงกนัว่ำมีงบประมำณแต่ไม่
เพียงพอและมีสถำนท่ีเพียงพอ ส่วนเร่ืองวสัดุอุปกรณ์หมู่บำ้นส่วนใหญ่ (หมู่ท่ี 7 หมู่ท่ี 8 หมู่ท่ี 10 
และหมู่ท่ี 11) มีควำมเห็นตรงกนัว่ำไม่มีวสัดุอุปกรณ์และวสัดุอุปกรณ์ไม่เพียงพอหำกต้องกำร
อุปกรณ์ชนิดใดก็ตอ้งซ้ือมำเอง เช่น ซ้ือไมไ้ผม่ำปักเพื่อกนัคล่ืนบริเวณบำ้นของตนเอง มีเพียงหมู่ท่ี 
9 เท่ำนั้นท่ีมีควำมเห็นวำ่มีวสัดุอุปกรณ์แต่ไม่เพียงพอ ดงัท่ีหวัหนำ้ชุมชนหมู่ท่ี 9 (2557) กล่ำววำ่ 

 
ชุมชนมีงบประมำณจำกกำรหักรำยได้ส่วนหน่ึงของโฮมสเตย์โดยโฮมสเตย์ท่ี
ชำวบ้ำนท ำอยู่จะคิดค่ำท่ีพกัคืนละ 500 บำทต่อคน และจะมีกำรหักเงินเข้ำบญัชี
หมู่บำ้น (น ำเขำ้กองทุนปลูกป่ำชำยเลนและส่ิงแวดลอ้มของชุมชนขุนสมุทรจีน) 50 
บำทต่อคนต่อคืน เพื่อใช้ในกำรด ำเนินกำรโครงกำรหรือกิจกรรมต่ำง ๆ ภำยใน
ชุมชน วสัดุอุปกรณ์จะมีกำรบริจำคเขำ้มำบำ้งจำกหน่วยงำนภำยนอก เช่น ตน้กลำ้ป่ำ
ชำยเลนจำกโครงกำรต่ำง ๆ ของเอกชน (ธนำคำรซีไอเอ็มบีไทย, บริษทับสัแอนด์
แวน,บริษทัมิตซูบิชิ คอร์ปอเรชัน่) วสัดุอุปกรณ์ท่ีไดม้ำจะมีกำรก ำหนดมำแลว้วำ่จะ
ใชท่ี้ใด เช่น ปลูกตน้กลำ้ในพื้นท่ีทดลองปลูกป่ำ ไมไ้ผส่ ำหรับใช้ปักเพื่อสร้ำงเข่ือน
ดกัตะกอน 
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ภาพที ่4.29  โฮมสเตยบ์ำ้นขุนสมุทรจีน (หมู่ท่ี 9) 
 

กำรประเมินศักยภำพและควำมสำมำรถในกำรรับมือ ในหัวข้อควำม
เหมำะสมและเพียงพอของทรัพยำกรบริหำรของชุมชน พบว่ำ ชุมชนได้รับคะแนนประเมิน 1 
คะแนน ซ่ึงหมำยควำมว่ำ ควำมเหมำะสมและเพียงพอของทรัพยำกรบริหำรมีศกัยภำพและกำร
รับมือต ่ำ เน่ืองจำกทรัพยำกรท่ีได้รับไม่เพียงพอต่อกำรด ำเนินกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 

4.2.2.5  ควำมตระหนกัในปัญหำกำรกดัเซำะชำยฝ่ัง 
1)  ผลจำกกำรสัมภำษณ์ผูบ้ริหำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแหลม

ฟ้ำผำ่ 
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแหลมฟ้ำผ่ำ รองนำยกองค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบลแหลมฟ้ำผำ่และปลดัองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแหลมฟ้ำผำ่ มีควำมเห็นตรงกนัในเร่ือง
ควำมตระหนักกล่ำวคือ บุคลำกรในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแหลมฟ้ำผ่ำและชุมชนมีควำม
ตระหนกัในปัญหำผลกระทบจำกกำรกดัเซำะชำยฝ่ังมำกโดยรองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
(2557) ไดก้ล่ำววำ่  
 

ผูท่ี้อยู่อำศยัในชุมชนมีควำมตระหนักต่อผลกระทบจำกกำรกดัเซำะชำยฝ่ังมำก 
เพรำะกลวัจะสูญเสียพื้นท่ีท ำกินและอำชีพในปัจจุบนั (ประมงนำกุ้ง หอยแครง 
และปู) ทำงองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแหลมฟ้ำผ่ำมีกำรสร้ำงควำมตระหนกัให้กบั
ชุมชนโดยกำรให้ควำมรู้และจดัตั้ งโครงกำรศึกษำดูงำน (บุคลำกรในองค์กำร
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บริหำรส่วนต ำบลแหลมฟ้ำผำ้และผูใ้หญ่บำ้น/ตวัแทนผูใ้หญ่บำ้น) กำรประชำคม
ร่วมกนัเพื่อสร้ำงควำมตระหนกัและควำมร่วมมือใหก้บัชุมชน  
 

กำรประเมินศักยภำพและควำมสำมำรถในกำรรับมือ ในหัวข้อควำม
ตระหนักในปัญหำกำรกดัเซำะชำยฝ่ัง ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแหลมฟ้ำผ่ำ พบว่ำ องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลแหลมฟ้ำผ่ำไดรั้บคะแนนประเมิน 3 คะแนน ซ่ึงหมำยควำมว่ำ องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลมีควำมตระหนกัสูงเก่ียวกบัผลกระทบและปัญหำจำกกำรเปล่ียนแปลงสภำพถูมิอำกำศ
เน่ืองจำกบุคลำกรในหน่วยงำนเป็นคนในพื้นท่ีท ำให้ทรำบถึงปัญหำท่ีเกิดข้ึน อีกทั้งกำรด ำเนินงำน 
ขององคก์รยงัเนน้ไปท่ีกำรสร้ำงควำมตระหนกัใหชุ้มชนอีกดว้ย 

2)  ผลจำกกำรสัมภำษณ์ผูน้ ำชุมชนและผูท่ี้อยูอ่ำศยัในชุมชน 
จำกกำรสัมภำษณ์ผู ้น ำชุมชนและผูท่ี้อยู่อำศัยในชุมชนเก่ียวกับควำม

ตระหนกัในปัญหำผลกระทบจำกกำรกดัเซำะชำยฝ่ัง พบวำ่ทุกหมู่บำ้น (หมู่ท่ี 7 หมู่ท่ี 8 หมู่ท่ี 9 หมู่ท่ี 
10 และหมู่ ท่ี  11) มีควำมเห็นตรงกันว่ำผู ้ท่ีอยู่อำศัยในชุมชนของตนเองมีควำมตระหนักถึง
ผลกระทบและปัญหำท่ีเกิดข้ึนจำกกำรกัดเซำะชำยฝ่ังมำก เพรำะเป็นผูท่ี้อยู่ในพื้นท่ีและได้รับ
ผลกระทบโดยตรงมำยำวนำน โดยหมู่ท่ี 9 และหมู่ท่ี 11 มีกำรสร้ำงควำมตระหนกัให้กบัชุมชนอยู่
เสมอโดยกำรประชุมและพดูคุยกนัถึงปัญหำท่ีเกิดข้ึน 

กำรประเมินศักยภำพและควำมสำมำรถในกำรรับมือ ในหัวข้อควำม
ตระหนกัในปัญหำกำรกดัเซำะชำยฝ่ัง ของชุมชน พบวำ่ ชุมชนไดรั้บคะแนนประเมิน 3 คะแนน ซ่ึง
หมำยควำมวำ่ ชุมชนมีควำมตระหนกัเก่ียวกบัผลกระทบจำกกำรกดัเซำะชำยฝ่ังสูง เน่ืองจำกเป็นผูท่ี้
อยู่อำศยัในพื้นท่ีท่ีเกิดผลกระทบ จึงเป็นผูไ้ดรั้บผลกระทบโดยตรงและตอ้งกำรป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหำผลกระทบนั้น ๆ ร่วมกบัองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลแหลมฟ้ำผำ่ เพื่อด ำรงไวซ่ึ้งท่ีอยูอ่ำศยัและ
ท่ีท ำกินอีกทั้งยงัมีกำรประชำคมเพื่อสร้ำงควำมตระหนกัร่วมกนัอีกดว้ย 

4.2.2.6  กำรมีส่วนร่วมของชุมชน 
1)  ผลจำกกำรสัมภำษณ์ผูบ้ริหำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแหลม

ฟ้ำผำ่ 
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแหลมฟ้ำผ่ำ รองนำยกองค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบลแหลมฟ้ำผ่ำและปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแหลมฟ้ำผ่ำ มีควำมเห็นตรงกันว่ำ 
บุคลำกรในองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลแหลมฟ้ำผำ่และผูท่ี้อยู่อำศยัในชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
กำรป้องกนัแกไ้ขผลกระทบจำกกำรกดัเซำะชำยฝ่ังมำกท่ีสุด เพรำะบุคลำกรในหน่วยงำนและชุมชน 
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ไดมี้ส่วนร่วมศึกษำและเรียนรู้ถึงผลกระทบจำกกำรกดัเซำะชำยฝ่ังร่วมกนั มีกำรประชำคมร่วมกนั 
และมีวำงแผนเพื่อบรรเทำผลกระทบและควำมเส่ียงท่ีอำจจะเกิดข้ึนดว้ยกนั เป็นตน้  

 
ปลดัองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลแหลมฟ้ำผำ่ (2557) กล่ำววำ่  

 
ผูท่ี้อยูอ่ำศยัในชุมชนเป็นผูไ้ดรั้บผลกระทบท่ีเกิดจำกกำรกดัเซำะชำยฝ่ังดว้ยตนเอง 
หำกมีกำรให้ควำมรู้และสร้ำงควำมตระหนักให้กบัชุมชน จะท ำให้ชุมชนเต็มใจ
และกระตือรือร้นในกำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่ำงๆ ของทำงองคก์ำรบริหำรส่วน
ต ำบล เพรำะเน่ืองจำกบุคลำกรในหน่วยงำนท่ีรับผิดชอบ และผูท่ี้อำศยัอยูใ่นชุมชม
ถือเป็นปัจจยัส ำคญัในกำรฟ้ืนฟูและเยียวยำทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม
เ น่ืองจำกหำกผู ้ ท่ี อยู่อ ำศัย ในพื้ น ท่ี ร่วมกันสอดส่อง ดูแลและไม่ท ำลำย
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้มแลว้นั้น ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม
จะฟ้ืนตวัเร็วมำกเน่ืองจำกเป็นพื้นท่ีชำยฝ่ังทะเล นอกจำกน้ีกำรร่วมมือของชุมชนยงั
ช่วยลดผลกระทบและควำมเส่ียงท่ีอำจจะเกิดผลกระทบจำกกำรกดัเซำะชำยฝ่ังใน
พื้นท่ีไดอี้กดว้ย โดยปัจจยักำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรภำยในองคก์ำรบริหำรส่วน
ต ำบล คือ กำรประชุมอบรม กำรศึกษำและเรียนรู้ถึงปัญหำท่ีเกิดข้ึนภำยในพื้นท่ี 
ส่วนปัจจยัส ำคญัของกำรมีส่วนร่วมของผูท่ี้อยู่อำศยัในชุมชน คือ กำรให้ควำมรู้
และภูมิปัญญำเดิมของชุมชน ท ำให้ทรำบถึงควำมเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนและ
ผลกระทบท่ีตำมมำ ท ำให้ผูท่ี้อยูอ่ำศยัในชุมชนมีควำมตระหนกัและกระตือรือร้น
ในกำรเรียนรู้เพื่อใชใ้นกำรฟ้ืนฟูและเยยีวยำพื้นท่ีของตนเอง 
 

 กำรประเมินศกัยภำพและควำมสำมำรถในกำรรับมือ ในหวัขอ้กำรมีส่วน
ร่วมในกำรแกไ้ขปัญหำและป้องกนัผลกระทบจำกกำรกดัเซำะชำยฝ่ังขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล
แหลมฟ้ำผ่ำ พบว่ำ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแหลมฟ้ำผ่ำได้รับคะแนนประเมิน 3 คะแนน ซ่ึง
หมำยควำมว่ำ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแหลมฟ้ำผ่ำเป็นผูมี้ส่วนร่วมในกำรแก้ไขปัญหำและ
ป้องกนัผลกระทบจำกกำรกดัเซำะชำยฝ่ังมำก เพรำะเน่ืองจำกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีหน้ำท่ี
โดยตรงในกำรแกไ้ข บรรเทำและป้องกนัปัญหำท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ี อีกทั้งองคก์รยงัเห็นวำ่กำรมีส่วน
ร่วมของชุมชนเป็นส่ิงส ำคญัอีกดว้ย 
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2)  ผลจำกกำรสัมภำษณ์ผูน้ ำชุมชนและผูท่ี้อยูอ่ำศยัในชุมชน 
จำกกำรสัมภำษณ์ผูน้ ำชุมชนและผูท่ี้อยูอ่ำศยัในชุมชนเก่ียวกบักำรมีส่วน

ร่วมของผูท่ี้อยู่อำศยัในชุมชนในกำรเขำ้ร่วมประชุม ประชำคมและกำรเขำ้ร่วมกิจกรรม โครงกำร
ต่ำง ๆ พบวำ่ผูน้ ำชุมชนมีควำมเห็นแตกต่ำงกนัดงัน้ี 

 
ผูช่้วยผูใ้หญ่บำ้นหมู่ท่ี 7 (2557) กล่ำววำ่ 

  
กำรมีส่วนร่วมในกิจกรรม โครงกำรต่ำง ๆ จดัวำ่ปำนกลำง  เช่น กำรปักไมบ้ริเวณ
บำ้นของตนเองเพื่อป้องกนัควำมรุนแรงของคล่ืนและน ้ำท่ีกดัเซำะ 
 
ผูใ้หญ่บำ้นหมู่ท่ี 8 (2557) กล่ำววำ่ 

 
ในชุมชนมีกำรประชำคมร่วมกบัองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลเท่ำนั้น กำรมีส่วนร่วม
ในกำรประชำคม โครงกำรและกิจกรรมต่ำง ๆ ของชุมชนอยูใ่นระดบัปำนกลำง คือ
หำกช่วงท่ีมีกำรประชำคมชำวบำ้นคนไหนวำ่งก็จะไปร่วมประชำคมดว้ย 

 
ผูใ้หญ่บำ้นหมู่ท่ี 9 (2557) กล่ำววำ่ 

 
กำรมีส่วนร่วมในกำรประชำคม โครงกำร กิจกรรมต่ำง ๆ อยู่ในระดบัมำก มีกำร
จัดกำรแก้ไขปัญหำท่ีเกิดข้ึนจำกผลกระทบในพื้นท่ีของตนเอง แต่เร่ืองกำร
ประชำคมสมยัก่อนชำวบ้ำนจะให้ควำมร่วมมือมำกกว่ำน้ี ตอนน้ีชำวบ้ำนหมด
ควำมอดทนและควำมเช่ือถือจำกควำมช่วยเหลือของรัฐบำลท ำให้ชำวบำ้นบำงส่วน
ไปหำกินแทนท่ีจะเขำ้ร่วมประชำคม 
 
ผูใ้หญ่บำ้นหมู่ท่ี 10 (2557) กล่ำววำ่ 

 
กำรมีส่วนร่วมของคนในชุมชนอยูใ่นระดบัปำนกลำง ส่วนใหญ่จะแกปั้ญหำคนัดิน
(นำกุง้ นำปู นำหอย) ของพื้นท่ีตนเอง ในชุมชนมีกำรประชุมปีละ 1 คร้ังและมีกำร
ช้ีแจงงำนโดยผูใ้หญ่บำ้น 
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ผูใ้หญ่บำ้นหมู่ท่ี 11 (2557) กล่ำววำ่ 
 

กำรมีส่วนร่วมของคนในชุมชนอยู่ในระดบัมำก มีกำรประชุมเพื่อแกไ้ขปัญหำท่ี
เกิดข้ึนร่วมกันเพรำะท่ีผ่ำนมำหัวหน้ำชุมชนมีกำรด ำ เนินงำนและประสบ
ควำมส ำเร็จจึงเป็นท่ียอมรับของชำวบำ้นและชำวบำ้นตระหนกัว่ำหำกไม่ร่วมกนั
แกไ้ขปัญหำร่วมกนัก็จะอยู่ไม่ได้ จึงมีกำรพบปะพูดคุยกนัอย่ำงเสมอทุก ๆ เดือน 
และร่วมด ำเนินงำนร่วมกนั ผูใ้หญ่บำ้นเช่ือว่ำควำมสำมคัคีของชุมชนเป็นปัจจยั
ส ำคญัท่ีท ำให้กิจกรรมท่ีท ำประสบควำมส ำเร็จมำกข้ึน ท่ีผำ่นมำมีกำรแบ่งงำนโดย
เลือกจำกผูท่ี้มีควำมสำมำรถและสมคัรใจจะท ำ 
 

   กำรประเมินศกัยภำพและควำมสำมำรถในกำรรับมือ ในหัวขอ้
กำรมีส่วนร่วมในกำรแกไ้ขปัญหำและป้องกนัผลกระทบจำกกำรกดัเซำะชำยฝ่ังของชุมชน พบว่ำ 
ชุมชนไดรั้บคะแนนประเมิน 3 คะแนน ซ่ึงหมำยควำมวำ่ ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรแกไ้ขปัญหำและ
ป้องกนัผลกระทบจำกกำรกดัเซำะชำยฝ่ังของชุมชนมำก เน่ืองจำกมีกำรเขำ้ร่วมวำงแผนงำนและ
โครงกำรร่วมกบัองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสมอ อีกทั้งยงัด ำเนินกำรในกำรบรรเทำและป้องกนั
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนด้วยตวัเองและเห็นว่ำกำรมีส่วนร่วมเป็นส่วนส ำคญัท่ีท ำให้กำรแก้ปัญหำ
ผลกระทบจำกกำรกดัเซำะชำยฝ่ังประสบควำมส ำเร็จอีกดว้ย 

4.2.2.7  กำรเขำ้ถึงข่ำวสำรและเทคโนโลย ี
 1)  ผลจำกกำรสัมภำษณ์ผูบ้ริหำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแหลม

ฟ้ำผำ่ 
   องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแหลมฟ้ำผ่ำมีกำรติดต่อประสำนงำนทั้งกับ
บุคลำกรในองค์กรและผูท่ี้อยู่อำศยัในชุมชนโดยวิธีกำรประชุม (ประชุมในองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลร่วมกนัระหว่ำงผูบ้ริหำรและบุคลำกรในองคก์ร) และกำรประชำคมร่วมกบัชำวบำ้นซ่ึงจะมี
กำรประชำคมอย่ำงน้อยปีละ 1 คร้ังเพื่อเสนอแนะ ฟังควำมตอ้งกำรและเพื่อแกไ้ขหรือแจง้ปัญหำ
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีให้กบัองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรำบอีกทั้งเพื่อวำงแผนเสนอแนะ
วิธีกำรแกไ้ข/บรรเทำผลกระทบร่วมกนั และนอกจำกกำรประชำคมร่วมกนัในพื้นท่ีแลว้ผูบ้ริหำร
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจะใช้วิธีกำรลงศึกษำขอ้มูลในพื้นท่ีจริงบ่อย ๆ เพื่อให้มีกำรติดต่อ
พบปะพดูคุยแลกเปล่ียนขอ้มูลกบัผูท่ี้อยูอ่ำศยัในพื้นท่ีมำกข้ึน 
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ภาพที ่4.30  กำรประชำคมร่วมกนัระหวำ่งผูท่ี้อยูอ่ำศยัในชุมชนหมู่ท่ี 11 บำ้นแหลมใหญ่และ

องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลแหลมฟ้ำผำ่ 
 
ปลดัองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลแหลมฟ้ำผำ่ (2557) กล่ำววำ่  

 
มีกำรลงพื้นท่ีเพื่อศึกษำขอ้มูลและประเมินผลจำกโครงกำรท่ีด ำเนินกำรอยูแ่ลว้และ
มีกำรพบปะพูดคุยไปมำหำสู่กบัคนในพื้นท่ีท ำให้มีกำรแลกเปล่ียนขอ้มูลกนัเสมอ 
อีกทั้ งเจ้ำหน้ำท่ีในองค์กรก็เป็นผูท่ี้อยู่อำศัยในชุมชนอยู่แล้วท ำให้กำรท ำงำน
ร่วมกนัมีกำรประสำนงำนกนัเป็นอยำ่งดี 

 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแหลมฟ้ำผ่ำ มีกำรน ำ เทคโนโลยีระบบ

สำรสนเทศและเทคโนโลยีอ่ืน ๆ มำประยุกต์ใช้ในกำรด ำเนินงำนกำรปรับตวัต่อผลกระทบท่ีเกิด
จำกปัญหำกำรกดัเซำะชำยฝ่ัง ดงัท่ีปลดัองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลแหลมฟ้ำผำ่ (2557) กล่ำววำ่  

 
ในช่วงก่อนหน้ำน้ีมีกำรน ำเทคโนโลยีระบบสำรสนเทศมำใช้ในกำรท ำแผนภำพ 
แผนท่ีพื้นท่ีท่ีรับผดิชอบแต่ในปัจจุบนัไม่ค่อยมีกำรน ำเทคโนโลยีระบบสำรสนเทศ
มำใช้ในกำรท ำแผนภำพเพรำะเน่ืองจำกมีอยู่เยอะแลว้จึงไม่มีนโยบำยท่ีจะท ำเพิ่ม
อีก ส่วนเทคโนโลยอ่ืีน ๆ ท่ีมีกำรน ำมำใชคื้อ โปรแกรมตรวจวดักำรกดัเซำะชำยฝ่ัง 
กำรตรวจวดัควำมแรงคล่ืนและกำรทรุดตวัของพื้นท่ี 
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รองนำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลแหลมฟ้ำผำ่ (2557) กล่ำววำ่ 
 

ภำยในองคก์รมีกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใชท้  ำแผนภำพเพื่อศึกษำพื้นท่ีและ
ควำมเปล่ียนแปลงของดินแดนแต่เน่ืองจำกปัจจุบนันำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล
แหลมฟ้ำผำ่ไม่มีนโยบำยให้ท ำ องคก์รจึงไม่ค่อยไดท้  ำอำจเป็นเพรำะแผนภำพมีอยู่
เยอะแลว้  

 

กำรประเมินศกัยภำพและควำมสำมำรถในกำรรับมือ ในหวัขอ้กำรเขำ้ถึง
ข่ำวสำรและเทคโนโลยี ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแหลมฟ้ำผ่ำ พบว่ำ องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลแหลมฟ้ำผ่ำได้รับคะแนนประเมิน 2 คะแนน ซ่ึงหมำยควำมว่ำ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
แหลมฟ้ำผ่ำสำมำรถเขำ้ถึงข่ำวสำรและเทคโนโลยีไดป้ำนกลำง เพรำะสำมำรถเขำ้ถึงแหล่งควำมรู้
และมีกำรกระจำยขอ้มูลข่ำวสำรได้อย่ำงทัว่ถึงแต่เน่ืองจำกมีงบประมำณจ ำกดัจึงสำมำรถเขำ้ถึง
เทคโนโลยไีดจ้  ำกดั 

2)  ผลจำกกำรสัมภำษณ์ผูน้ ำชุมชนและผูท่ี้อยูอ่ำศยัในชุมชน  
จำกกำรสัมภำษณ์ผูน้ ำชุมชนและผูท่ี้อยู่อำศยัในชุมชนเก่ียวกบักำรเขำ้ถึง

ขอ้มูลข่ำวสำรเก่ียวกบัโครงกำร กิจกรรมและกำรประชำคม พบวำ่ ทุกหมู่บำ้น (หมู่ท่ี 7 หมู่ท่ี 8 หมู่
ท่ี 9 หมู่ท่ี 10 และหมู่ท่ี 11) ทรำบถึงโครงกำร กิจกรรมและกำรประชำคมร่วมกบัองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลแหลมฟ้ำผ่ำ โดยช่องทำงกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร โครงกำรและกิจกรรม คือ 
ผูใ้หญ่บ้ำนและ กำรแปะข้อมูลข่ำวสำรบริเวณท่ำเรือและร้ำนค้ำชุมชน ดังค ำกล่ำวของผูช่้วย
ผูใ้หญ่บำ้นหมู่ท่ี 7 และผูใ้หญ่บำ้นหมู่ท่ี 11 (2557)  

 
ผูช่้วยผูใ้หญ่บำ้นหมู่ท่ี 7 (2557) กล่ำววำ่ 
 
ชำวบำ้นทรำบถึงกิจกรรม โครงกำรและวนัท่ีเขำ้ร่วมประชุมเน่ืองจำกจะมีกำรแปะ
กิจกรรม โครงกำรไวบ้ริเวณท่ำเรือและร้ำนคำ้ 

 
ผูใ้หญ่บำ้นหมู่ท่ี 11 (2557) ท่ีกล่ำววำ่ 

 
ในชุมชนมีกำรประชุมร่วมกนัทุกเดือนอยูแ่ลว้ท ำให้สำมำรถกระจำยข่ำวสำรต่ำง ๆ 
ไดอ้ย่ำงรวดเร็ว ทุก ๆ บำ้นจะตอ้งมำเขำ้ร่วมโครงกำรกองทุนหมู่บำ้นทุกเดือนอยู่
แลว้เวลำมีข่ำวอะไรก็กระจำยไดค้รบทุกบำ้น 
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จำกกำรสัมภำษณ์ผูน้ ำชุมชนและผูท่ี้อยู่อำศยัในชุมชนเก่ียวกับกำรน ำ
เทคโนโลยีอ่ืน ๆ จำกภำยนอกเขำ้มำใช้เพื่อแก้ปัญหำผลกระทบจำกกำรกดัเซำะชำยฝ่ังในชุมชน 
พบวำ่ ทุกหมู่บำ้น (หมู่ท่ี 7 หมู่ท่ี 8 หมู่ท่ี 9 หมู่ท่ี 10 และหมู่ท่ี 11) มีควำมเห็นตรงกนัวำ่ ไม่มีกำรน ำ
เทคโนโลยอ่ืีน ๆ มำใชเ้พิ่มเติม 

กำรประเมินศกัยภำพและควำมสำมำรถในกำรรับมือ ในหวัขอ้กำรเขำ้ถึง
ข่ำวสำรและเทคโนโลย ีของชุมชน พบวำ่ ชุมชนไดรั้บคะแนนประเมิน 2 คะแนน ซ่ึงหมำยควำมวำ่ 
ชุมชนสำมำรถเขำ้ถึงข่ำวสำรและเทคโนโลยีได้ปำนกลำง เพรำะชุมชนมีแจ้งและกำรกระจำย
ข่ำวสำรอยำ่งรวดเร็ว แต่เพรำะงบประมำณจ ำกดัจึงเขำ้ถึงเทคโนโลยแีละควำมรู้อ่ืนไดจ้  ำกดั  

4.2.2.8  องคค์วำมรู้ 
 1)  ผลจำกกำรสัมภำษณ์ผูบ้ริหำรขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลแหลม

ฟ้ำผำ่ 
   องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลและชุมชนมีกำรน ำภูมิปัญญำของทอ้งถ่ินมำใช้
ในกำรวเิครำะห์ดินฟ้ำอำกำศ ดูพำยแุละคล่ืนลมเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกบัผลกระทบท่ีอำจจะเกิดข้ึน
และมำใชใ้นกำรบรรเทำหรือแกไ้ขปัญหำร่วมกบัวธีิอ่ืน ๆ เช่น กำรดูทิศทำงลมและคล่ืนเพื่อช่วยกนั
ออกแบบและสร้ำงเข่ือนกนัคล่ืน เป็นตน้ นอกจำกน้ีกำรวเิครำะห์ดินฟ้ำอำกำศจะท ำให้ทรำบถึงพำยุ
ท่ีอำจจะเกิดและปริมำณน ้ ำข้ึนน ้ ำลงเพรำะเน่ืองจำกพื้นท่ีส่วนใหญ่ของชุมชนมีน ้ ำท่วมขงัและตอ้ง
สัญจรทำงน ้ำ หำกมีน ้ ำข้ึนสูงมำกอำจจะท ำให้น ้ ำท่วมข้ึนมำบนพื้นถนนในบำงพื้นท่ีเป็นปัญหำกำร
สัญจรทำงบกเพื่อไปปฏิบติังำนได ้ 

กำรประเมินศกัยภำพและควำมสำมำรถในกำรรับมือ ในหวัขอ้องคค์วำมรู้ 
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแหลมฟ้ำผ่ำ พบว่ำ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแหลมฟ้ำผ่ำได้รับ
คะแนนประเมิน 3 คะแนน ซ่ึงหมำยควำมวำ่ องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลแหลมฟ้ำผำ่มีควำมรู้ในกำร
จดักำรแกไ้ขปัญหำท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีเป็นอยำ่งดี 

 2)  ผลจำกกำรสัมภำษณ์ผูน้ ำชุมชนและผูท่ี้อยูอ่ำศยัในชุมชน 
จำกกำรสัมภำษณ์ผูน้ ำชุมชนและผูท่ี้อยูอ่ำศยัในชุมชนเก่ียวกบักำรน ำภูมิ

ปัญญำทอ้งถ่ินและกำรน ำองคค์วำมรู้จำกแหล่งอ่ืนเขำ้มำเพื่อช่วยในกำรแกไ้ขผลกระทบท่ีเกิดจำก
กำรกดัเซำะชำยฝ่ัง พบว่ำ ทุกหมู่บำ้น (หมู่ท่ี 7 หมู่ท่ี 8 หมู่ท่ี 9 หมู่ท่ี 10 และหมู่ท่ี 11) มีกำรน ำภูมิ
ปัญญำทอ้งถ่ินมำใชใ้นกำรด ำเนินชีวิตและกำรปรับตวัต่อผลกระทบจำกกำรกดัเซำะชำยฝ่ังเท่ำนั้น 
ดงัน้ี 

(1)  กำรดูทิศทำงลม เน่ืองจำกชำวบำ้นในชุมชนส่วนใหญ่ท ำ
อำชีพประมงท ำใหท้รำบถึงทิศทำงลมวำ่จะไปในทิศทำงไหน 
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(2)  กำรดูสัตวน์ ้ ำเพื่อท ำนำยพำยุ เช่น กุง้และหมึกเอำหนวดพนั
กนัเป็นขยุม้ ๆ แสดงวำ่เกิดควำมผดิปกติในทอ้งทะเล เช่น อำจจะท ำใหเ้กิดพำย ุ

(3)  กำรดูน ้ ำคือหำกช่วงไหนมีลมตะวนัตกพดัมำน ้ ำในพื้นท่ีจะ
นอ้ยแต่หำกมีน ้ำเยอะในพื้นท่ีแสดงวำ่อำจจะเกิดควำมเปล่ียนแปลงในทอ้งทะเล 

(4)  กำรฟังเสียงปลำ โดยกำรเอำหูแนบดิน (ดินเลน) เพื่อดู
ปริมำณปลำ เสียงแน่นปลำจะเยอะ กำรชิมน ้ำ ทรำบควำมเคม็ของน ้ำในพื้นท่ี 

กำรประเมินศกัยภำพและควำมสำมำรถในกำรรับมือ ในหวัขอ้องคค์วำมรู้ 
ของชุมชน พบว่ำ ชุมชนไดรั้บคะแนนประเมิน 3 คะแนน ซ่ึงหมำยควำมวำ่ ชุมชนมีควำมรู้ในกำร
จดักำรแกไ้ขปัญหำท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีปำนกลำง (ปรับตวัเพื่ออยูอ่ำศยัและด ำรงชีพ) และมีผูอ้ยู่อำศยั
ในชุมชนเพียงบำงส่วนท่ีมีกำรน ำองค์ควำมรู้จำกพื้นท่ีอ่ืนมำใช้ร่วมกบักำรแก้ไขปัญหำ/บรรเทำ
ผลกระทบจำกกำรกดัเซำะชำยฝ่ัง 

สรุปผลกำรสัมภำษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลทั้งในส่วนขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล
แหลมฟ้ำผำ่และในส่วนของชุมชนไดด้งัตำรำงท่ี 4.1 

ควำมสำมำรถในกำรรับมือขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแหลมฟ้ำผ่ำและชุมชนในกำร
แก้ไข/บรรเทำผลกระทบจำกกำรกดัเซำะชำยฝ่ังหัวขอ้ต่ำง ๆ สำมำรถน ำมำสรุปและประเมินผล
ศกัยภำพและควำมสำมำรถในกำรปรับตวั/รับมือกบัผลกระทบจำกกำรกดัเซำะชำยฝ่ังไดด้งัตำรำงท่ี 
4.2 และตำรำงท่ี 4.3 
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ตารางที ่4.1 สรุปผลกำรสัมภำษณ์ผูใ้หข้อ้มูลขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลแหลมฟ้ำผำ่และชุมชน 
 

หวัขอ้ นำยก
องคก์ำร
บริหำร
ส่วน
ต ำบล 

รองนำยก
องคก์ำร

บริหำรส่วน
ต ำบล 

ปลดัองคก์ำรบริหำร
ส่วนต ำบล 

ผูช่้วย
ผูใ้หญ่ 

บำ้นหมู่ท่ี 
7 

ผูใ้หญ่ 
บำ้นหมู่ท่ี 8 

ผูท่ี้อยูอ่ำศยั
ในชุมชนหมู่

ท่ี 8 
 

ผูใ้หญ่บำ้นหมู่ท่ี 
9 

 

คณะ 
กรรมกำร 
หมู่ท่ี 9 

 

ผูท่ี้อยูอ่ำศยัใน
ชุมชนหมู่ท่ี 9 

 
 

ผูใ้หญ่ 
บำ้นหมู่ท่ี 

10 
 

ผูใ้หญ่บำ้นหมู่ท่ี 
11 

 

1.ระบบ
เก่ียวกบั
นโยบำย 
แผนงำน
และ
โครงกำร 

 
 
 
 
 
 

- - นโยบำยฟ้ืนฟคูวำม
หลำกหลำยทำง
ชีวภำพและป่ำชำย
เลน เนน้กำรฟ้ืนฟู
ทรัพยำกรธรรมชำติ
และกำรท่องเท่ียว
เพื่อสร้ำงรำยได้
ให้กบัพ้ืนท่ี 

ใชแ้ผน
ร่วมกบั
องคก์ำร
บริหำร
ส่วน
ต ำบล
แหลม
ฟ้ำผ่ำ 

ใชแ้ผน
ร่วมกบั
องคก์ำร
บริหำร
ส่วนต ำบล
แหลมฟ้ำผำ่ 

แผนงำน
พฒันำ
ทำงดำ้น
สงัคมจำก
องคก์ำร
บริหำรส่วน
ต ำบล 

นโยบำยและ
แผนงำนเนน้
ทำงดำ้นกำร
สร้ำงอำชีพ กำร
ท่องเท่ียงเชิง
อนุรักษแ์ละกำร
ปลูกป่ำชำยเลน 

ใชแ้ผนเดิม
จำกกำร
ร่วมกนั
รวบรวม
ของ
จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำ 
ลยั 

แผนงำนกำร
เฝ้ำระวงัภยั
ร่วมกนัทำง
เรือและ
โครงกำร
สอดส่องดูแล
กำรกระท ำ
ควำมผิด
ส่วนรวม 

ใชแ้ผน
ร่วมกบั
องคก์ำร
บริหำร
ส่วน
ต ำบล
แหลม
ฟ้ำผ่ำ 

วำงแผนร่วมกบั
องคก์ำรบริหำร
ส่วนต ำบลแหลม
ฟ้ำผ่ำเพ่ือรับมือกบั
สภำวะฉุกเฉินและ
มีกำรประชำคม
เพื่อพดูคุยถึง
ปัญหำของพ้ืนท่ีมี
กองทุนหมู่บำ้น 

 



 
  

1
0

8
 

ตารางที ่4.1 (ต่อ) 
 

หัวข้อ นายกองค์การ
บริหารส่วน

ต าบล 

รองนายก
องค์การ

บริหารส่วน
ต าบล 

ปลดัองค์การ
บริหารส่วน

ต าบล 

ผู้ช่วยผู้ใหญ่ 
บ้านหมู่ที่ 7 

ผู้ใหญ่ 
บ้านหมู่ที่ 8 

ผู้ที่อยู่อาศัยใน
ชุมชนหมู่ที่ 8 

ผู้ใหญ่บ้านหมู่
ที่ 9 

คณะ 
กรรมการหมู่

ที่ 9 

ผู้ที่อยู่อาศัยใน
ชุมชนหมู่ที่ 9 

ผู้ใหญ่ 
บ้านหมู่ที่ 10 

ผู้ใหญ่บ้านหมู่
ที่ 11 

2.คุณภาพและ
ความ
ครอบคลุม
ของแผน 

 

- - คุณภำพแผน
ปำนกลำง
เน่ืองจำกมี
ควำมเส่ียงท่ี
ไม่สำมำรถ
ควบคุมได ้
เช่น ปัญหำ
น ้ำเคม็รุกน ้ำ
จืดผลกระทบ
เฉียบพลนั คือ
พำยแุละมี
แผนรับมือ 
สภำวะฉุกเฉิน 

- ชุมชนไม่อยู่
ติดทะเลไดรั้บ
ผลกระทบ
บำ้งเล็กนอ้ย
จำกพำยนุำน 
ๆ คร้ัง 

- ไม่มีแผน
รับมือสภำวะ
ฉุกเฉินเป็น
ของตนเองจะ
ใชวิ้ธีกำร
สงัเกต
ธรรมชำติและ
อพยพ 

ชุมชนทรำบ
ถึงจุดอพยพ
หำกมี
เหตุกำรณ์
ฉุกเฉิน 

เรือท่ีเฝ้ำระวงั
จะแจง้คนใน
หมู่บำ้นหำกมี
เหตุฉุกเฉินให้
เตรียมอพยพ 

ใชแ้ผน
ฉุกเฉิน
ร่วมกบั
องคก์ำร
บริหำรส่วน
ต ำบลโดยมี
กำรซกัซอ้ม
เพื่อรับมือ 

ใชแ้ผน
ฉุกเฉิน
ร่วมกบั
องคก์ำร
บริหำรส่วน
ต ำบล มีกำร
ซกัซอ้ม และ
หำกมีสภำวะ
ฉุกเฉิน 
องคก์ำร
บริหำรส่วน
ต ำบลจะแจง้
ให้ทรำบ 
(องคก์ำร
บริหำรส่วน
ต ำบลมีกำร
เฝ้ำระวงัภยั) 

 
 



 
  

1
0

9
 

 

ตารางที ่4.1 (ต่อ) 
 

หัวข้อ นายก
องค์การ
บริหาร
ส่วน
ต าบล 

รองนายก
องค์การ

บริหารส่วน
ต าบล 

ปลดัองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 7 

ผู้ใหญ่ 
บ้านหมู่ที่ 8 

ผู้ที่อยู่อาศัย
ในชุมชน
หมู่ที่ 8 

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 
ที่ 9 

คณะ 
กรรม 

การหมู่ที่ 9 

ผู้ที่อยู่อาศัย
ในชุมชน
หมู่ที่ 9 

ผู้ใหญ่ 
บ้านหมู่ที่ 

10 

ผู้ใหญ่บ้านหมู่
ที่ 11 

3.ผล
ของ
แผน 
งาน
โครง 
การ
และกจิ 
กรรม 

มีควำม
พึงพอใจ
ต่อกำร
ด ำเนิน 
งำน 

มีควำมพึง
พอใจต่อ
กำร
ด ำเนินงำน
ภำพรวม
ขององคก์ร 

มีควำมพึงพอใจต่อกำร
ด ำเนินงำนโดยมีรำงวลั
เป็นเคร่ืองยนืยนั
ควำมส ำเร็จ องคก์รมี
กำรประเมินผลของ
โครงกำรและกิจกรรม 
โดยโครงกำรท่ีประสบ
ควำมส ำเร็จอยำ่งเห็น
ไดช้ดัคือ กำรสร้ำง
ควำมตระหนกัและ
ส่งเสริมกำรท่องเท่ียว 

มีควำมพึง
พอใจต่อ
กำร
ด ำเนินงำน
ไดรั้บควำม
ช่วยเหลือ
จำกองคก์ำร
บริหำรส่วน
ต ำบลตำม
ควำม
เหมำะสม 

มีควำมพึง
พอใจ
พอสมควร
เน่ืองจำกมี
บำงโครงกำร
เท่ำนั้นท่ี
ประสบ
ผลส ำเร็จ 
โครงกำรท่ี
ส ำเร็จ เช่น 
โครงกำรเก็บ
และแยกขยะ 

มีควำมพึง
พอใจต่อ
กำรด ำเนิน
เนินงำน
ของ
องคก์ำร
บริหำรส่วน
ต ำบล
เน่ืองจำก
ทรำบว่ำมี
งบประมำณ
จ ำกดั 

มีควำมพึงพอใจต่อ
กำรด ำเนินงำนของ
แผนงำนชุมชน
เน่ืองจำกผูอ้ยูอ่ำศยั
ในชุมชนเขำ้ใจถึง
ปัญหำและมีควำม
สำมคัคี โดย หมู่ท่ี 
9 เคยไดรั้บรำงวลั
นกัวิจยัชุมชน 

มีควำมพึง
พอใจต่อกำร
ด ำเนิน 
งำนทั้งของ
องคก์ำร
บริหำรส่วน
ต ำบลและของ
ชุมชน
เน่ืองจำกกำร
ด ำเนินงำนท่ี
ผำ่นเกิดกำร
ร่วมแรงร่วม
ใจกนั 

มีควำมพึง
พอใจต่อ
กำรด ำเนิน 
งำน
เน่ืองจำก
เห็นวำ่
แผนงำน 
โครงกำร 
กิจกรรม ท่ี
ผำ่นมำนั้น
ส ำเร็จ 

พึงพอใจต่อ
กำร
ด ำเนินงำน
ของ
องคก์ำร
บริหำรส่วน
ต ำบล
เน่ืองจำก
งบประมำณ
ท ำให้ตอ้ง
แกปั้ญหำ
เร่งด่วน 

มีควำมพึง
พอใจต่อกำร
ด ำเนินงำน
เพรำะเกิด
ควำมสำมคัคี
กนัในชุมชน ,
โครงกำรท่ี
ประสบ
ควำมส ำเร็จ
คือ กองทุน
หมู่บำ้น  

 
 
 



 
  

1
1

0
 

ตารางที ่4.1 (ต่อ) 
 
 

หัวข้อ นายก
องค์การ
บริหาร

ส่วนต าบล 

รองนายก
องค์การ

บริหารส่วน
ต าบล 

ปลดัองค์การบริหารส่วน
ต าบล 

ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 7 

ผู้ใหญ่ 
บ้านหมู่ที่ 8 

ผู้ที่อยู่อาศัย
ในชุมชน
หมู่ที่ 8 

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 คณะ 
กรรมการหมู่

ที่ 9 

ผู้ที่อยู่อาศัย
ในชุมชน
หมู่ที่ 9 

ผู้ใหญ่ 
บ้านหมู่ที่ 

10 

ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 11 

4.ความ
เหมาะ 
สมและ
เพยีงพอ
ของ
ทรัพยาก
รบริหาร 

กำร
คดัเลือก
บุคคลำกรมี
ควำม
เหมำะ 
สมและ
เพียงพอแต่
งบประ 
มำณและ
วสัดุไม่
เพียงพอต่อ
พ้ืนท่ี 

กำรมอบหมำย
งำนท่ีไม่
เหมำะสม
ให้กบั
บุคลำกรท ำให้
ชุมชนสูญเสีย
ผลประโยชน์, 
งบและวสัดุ
ไม่เพียงพอต่อ
กำรด ำเนิน
โครงกำร 

กำรคดัเลือกบุคคลำกร
มีควำมเหมำะ 
สมและเพียงพอ มีกำร
เพ่ิมศกัยภำพให้กบั
บุคลำกรทำงวิชำกำร 
โดยกำรศึกษำดูงำน,
งบประมำณและวสัดุ
ไม่เพียงพอต่อกำร
ด ำเนินโครงกำร และ
สถำนท่ีมีเพียงพอต่อ
กำรด ำเนินกิจกรรม 

กำรคดัเลือก
บุคลำกรมี
ควำม
เหมำะสม
แต่ไม่
เพียงพอ ,มี
สถำนท่ี
เพียงพอ,
งบประมำณ
ไม่เพียงพอ
,ไม่มี
อุปกรณ์ 

กำรคดัเลือก
บุคลำกรมี
ควำม
เหมำะสม
แต่ไม่
เพียงพอ ,มี
สถำนท่ี
เพียงพอ,
งบประมำณ
ไม่เพียงพอ
,ไม่มี
อุปกรณ์ 

กำรคดัเลือก
บุคลำกรมี
ควำม
เหมำะสม
แต่ไม่
เพียงพอ ,มี
สถำนท่ี
เพียงพอ,
งบประมำณ
ไม่เพียงพอ
,ไม่มี
อุปกรณ์ 

บุคลำกรมีศกัยภำพ
และเพียงพอต่อ
กำรด ำเนินงำน,มี
สถำนท่ีเพียงพอ,
งบประมำณมีแต่
ไม่เพียงพอ โดย
งบประมำณส่วน
หน่ึงมำจำกโฮมส
เตย ์, มีอุปกรณ์แต่
ไม่เพียงพอ  

บุคลำกรมี
ศกัยภำพและ
เพียงพอต่อ
กำร
ด ำเนินงำน,มี
สถำนท่ี
เพียงพอ,
งบประมำณมี
แต่ไม่เพียงพอ
,มีอุปกรณ์แต่
ไม่เพียงพอ 

บุคลำกรมี
ศกัยภำพ
และ
เพียงพอต่อ
กำร
ด ำเนินงำน
,มีสถำนท่ี
เพียงพอ,
งบประมำณ
มีแต่ไม่
เพียงพอ,มี
อุปกรณ์แต่
ไม่เพียงพอ 

กำรคดั 
เลือก 
บุคลำกร
มีควำม
เหมำะสม
แต่ไม่
เพียงพอ 

บุคลำกรมี
ศกัยภำพ
และเพียงพอ
ต่อกำร
ด ำเนินงำน, 
มีสถำนท่ี
เพียงพอ,
งบประมำณ
ไม่เพียงพอ
,ไม่มี
อุปกรณ์ 

 
 

 
 



 
  

1
1

1
 

 
ตารางที ่4.1 (ต่อ) 
 

หัวข้อ นายก
องค์การ

บริหารส่วน
ต าบล 

รองนายก
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

ปลดัองค์การ
บริหารส่วน

ต าบล 

ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่ 

บ้านหมู่ที่ 
7 

ผู้ใหญ่ 
บ้านหมู่ที่ 8 

ผู้ที่อยู่อาศัยใน
ชุมชนหมู่ที่ 8 

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 
9 

คณะ 
กรรมการ
หมู่ที่ 9 

ผู้ที่อยู่อาศัยใน
ชุมชนหมู่ที่ 9 

ผู้ใหญ่ 
บ้านหมู่ที่ 

10 

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 
11 

5. ความ
ตระหนัก
ในปัญหา 
ผลกระ 
ทบจาก
การกดั
เซาะ
ชายฝ่ัง 

ชุมชนมี 

ควำม
ตระหนกั
มำก
เน่ืองจำกอยู่
อำศยัใน
พ้ืนท่ี 

ชุมชนมีควำม
ตระหนกัมำก
เน่ืองจำกกลวัจะ
เสียพ้ืนท่ีท ำกิน
และองคก์ำร
บริหำรส่วน
ต ำบลมีกำร
จดัตั้งโครงกำร
สร้ำงควำม
ตระหนกัโดย
กำรศึกษำดูงำน
ภำยนอก 

บุคลำกรและ
ชุมชนมีควำม
ตระหนกัมำก
เน่ืองจำก
บุคลำกรส่วน
ใหญ่เป็นคนใน
พ้ืนท่ีและไดรั้บ
ผลกระทบ
โดยตรงร่วมกบั
ชุมชน 

ชุมชนมี
ควำม
ตระหนกั
มำก
เน่ืองจำก
เป็นผูรั้บ
ผลกระท
บโดยตรง 

ชุมชนมี
ควำม
ตระหนกั
มำก
เน่ืองจำก
เป็นผูรั้บ
ผลกระทบ
โดยตรง 

ชุมชนมีควำม
ตระหนกัมำก
เน่ืองจำกเป็น
ผูรั้บ
ผลกระทบ
โดยตรง 

ชุมชนมีควำม
ตระหนกัมำก
เน่ืองจำกเป็น
ผูรั้บผลกระทบ
โดยตรง มำ
ยำวนำน โดยหมู่
ท่ี 9 มีกำรสร้ำง
ควำมตระหนกั
ให้กบัชุมชน
โดยกำรพดูคุย
กนัเก่ียวกบั
ปัญหำท่ีไดรั้บ 

ชุมชนมี
ควำม
ตระหนกั
มำก
เน่ืองจำก
เป็นผูรั้บ
ผลกระทบ
โดยตรงมี
กำร
ประชำคม
เพ่ือร่วมมือ
กนั
แกปั้ญหำท่ี
เกิดข้ึน 

ชุมชนมีควำม
ตระหนกัมำก
เน่ืองจำกเป็น
ผูรั้บ
ผลกระทบ
โดยตรง 

ชุมชนมี
ควำม
ตระหนกั
มำก
เน่ืองจำก
เป็นผูรั้บ
ผลกระท
บโดยตรง 

ชุมชนมีควำม
ตระหนกัมำก
เน่ืองจำกเป็นผูรั้บ
ผลกระทบโดยตรง 
มำยำวนำน โดย
หมู่ท่ี 9 มีกำรสร้ำง
ควำมตระหนกั
ให้กบัชุมชนโดย
กำรพดูคุยกนั
เก่ียวกบัปัญหำท่ี
ไดรั้บร่วมกนั 

 
 



 
  

1
1

2
 

ตารางที ่4.1 (ต่อ) 
 

หัวข้อ นายกองค์การ
บริหารส่วน

ต าบล 

รองนายก
องค์การ

บริหารส่วน
ต าบล 

ปลดัองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่ 

บ้านหมู่ที่ 
7 

ผู้ใหญ่ 

บ้านหมู่ 

ที่ 8 

ผู้ที่อยู่อาศัยใน
ชุมชนหมู่ที่ 8 

ผู้ใหญ่บ้านหมู่
ที่ 9 

คณะ 

กรรมการ
หมู่ที่ 9 

ผู้ที่อยู่อาศัย
ในชุมชน
หมู่ที่ 9 

ผู้ใหญ่ 

บ้านหมู่ที่ 
10 

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 

6.การมี
ส่วน
ร่วม
ของ
ชุมชน 

ชุมชนให้
ควำมร่วมมือ
เป็นอยำ่งดีใน
กำรด ำเนินกำร
ขององคก์ำร
บริหำรส่วน
ต ำบล
เน่ืองจำก เป็น
ผูไ้ดรั้บ
ผลกระทบ
โดยตรง 

ชุมชนมี
ส่วนร่วมใน
กำร
ด ำเนินงำน
ตั้งแต่ขั้น
วำงแผนกำร
ด ำเนินงำน 

องคก์ำรบริหำรส่วน
ต ำบลและชุมชนมี
ส่วนร่วมในกำร
ด ำเนินกำรร่วมกนั
โดย องคก์ำรบริหำร
ส่วนต ำบลเห็นถึง
ควำมส ำคญัของกำร
มีส่วนร่วมของชุมชน
วำ่เป็นปัจจยัท่ีท  ำให้
กำรด ำเนินงำน
ประสบควำมส ำเร็จ 

กำรมี
ส่วนร่วม
ของ
ชุมชน
ปำนกลำง  
เช่น กำร
ปักไมไ้ผ่
กนัคล่ืน
บริเวณ
บำ้นของ
ตนเอง 

กำรมีส่วน
ร่วมของ
ชุมชนปำน
กลำง 
กล่ำวคือ 
หำก
ชำวบำ้นคน
ใดในชุมชน
วำ่งก็จะไป
ร่วม
ประชำคม
ดว้ย 

ชุมชนมีส่วน
ร่วมโดยกำร
ป้องกนัแกไ้ข
ผลกระทบใน
พ้ืนท่ีของตนเอง 
เน่ืองจำก 
องคก์ำรบริหำร
ส่วนต ำบล
งบประมำณไม่
เพียงพอท่ีจะ
ด ำเนินกำรใน
พ้ืนท่ีทั้งหมด 

ชุมชนมีส่วน
ร่วมเป็นอยำ่ง
มำกในกำร
แกไ้ขปัญหำ
ผลกระทบ แต่
กำรประชำคม
จะมีเพียงผูท่ี้
อยูอ่ำศยั
บำงส่วน 
เน่ืองจำกตอ้ง
ประกอบ
อำชีพ 

ชุมชนมี
ส่วนร่วมใน
กำร ด ำเนิน
โครงกำร
ร่วมกนั
เน่ืองจำก
ประสบถึง
ปัญหำคลำ้ย 
ๆ กนั มีกำร
รวมกลุ่มกนั
เพื่อ
ด ำเนินกำร
แกไ้ข 

ชุมชนมีกำร
ร่วมมือกนั 
โดยกำร
สอดส่อง
ดูแลและ
ระวงัภยัจำก
ผลกระทบท่ี
เกิดข้ึนแบบ
เฉียบพลนั  

กำรมี
ส่วนร่วม
ของ
ชุมชนใน
ระดบั
ปำนกลำง 
โดยส่วน
ใหญ่จะ
แกปั้ญหำ
ในพ้ืนท่ี
ตนเอง 

ชุมชนมีส่วนร่วมใน
กำรแกไ้ขปัญหำ
ร่วมกนั ผูใ้หญ่บำ้น
เป็นท่ียอมรับของ
ชุมชนในดำ้นกำร
แกไ้ขปัญหำ 
เน่ืองจำกกำร
ด ำเนินงำนท่ีผ่ำนมำ
ประสบควำมส ำเร็จ 
อีกทั้งมีควำมเช่ือว่ำ
ควำมสำมคัคีเป็น
ปัจจยัท่ีท  ำให้
โครงกำรส ำเร็จ 

 
 
 
 



 
  

1
1

3
 

ตารางที ่4.1 (ต่อ) 
 

หัวข้อ นายกองค์การ
บริหารส่วน

ต าบล 

รองนายก
องค์การ

บริหารส่วน
ต าบล 

ปลดัองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

ผู้ช่วยผู้ใหญ่ 

บ้านหมู่ที่ 7 

ผู้ใหญ่ 

บ้านหมู่ที่ 8 

ผู้ที่อยู่
อาศัย
ใน

ชุมชน
หมู่ที่ 8 

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 
9 

คณะ 

กรรมการหมู่
ที่ 9 

ผู้ที่อยู่
อาศัยใน
ชุมชน
หมู่ที่ 9 

ผู้ใหญ่ 

บ้านหมู่ที่ 10 

ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 11 

7.การเข้าถึง
ข่าวสาร
และ

เทคโนโลยี 

มีกำรลงพ้ืนท่ี
เพื่อพบปะ

และพดูคุยกบั
ชุมชนเพื่อ
ร่วมกนัวำง
แผนกำร

ด ำเนินงำน,มี
กำรน ำ

เทคโนโลยมีำ
ใชใ้นกำร
ด ำเนินกำร
บำ้งใน
องคก์ำร

บริหำรส่วน
ต ำบล 

องคก์รมี
กำรน ำ 

เทคโนโลยี
มำใชใ้นกำร
ท ำแผนท่ี 

องคก์ำรบริหำรส่วน
ต ำบลมีกำรลงพ้ืนท่ี
เพื่อประเมินผลของ
โครงกำรท่ีก ำลงั

ด ำเนินกำรอยู ่ท  ำให้
ไดมี้กำรแลกเปล่ียน
ขอ้มูลข่ำวสำรกนัอยู่
เสมอ, เทคโนโลยท่ีี

น ำมำใชคื้อ  
กำรตรวจวดักำรกดั
เซำะ ควำมแรงคล่ืน
และกำรทรุดตวัของ

พ้ืนท่ี 

ชุมชนทรำบถึง
กิจกรรม 

โครงกำรจำก
กำรติดกระดำษ
ประชำสมัพนัธ์
ท่ีท่ำเรือ, ไม่มี

กำรน ำ 

เทคโนโลยมีำใช ้

ชุมชนทรำบถึง
กิจกรรม 

โครงกำรจำก
กำรติดกระดำษ
ประชำสมัพนัธ์
ท่ีท่ำเรือ, ไม่มี

กำรน ำ 

เทคโลโลยมีำใช ้

ทรำบ
ข่ำวสำ
รจำก
ผูใ้หญ่
บำ้น
และ
จำก 
ท่ำเรือ 

ชุมชนทรำบถึง
กิจกรรม 

โครงกำรจำก
กำรติดกระดำษ
ประชำสมัพนัธ์
ท่ีท่ำเรือ, ไม่มี

กำรน ำ
เทคโนโลยมีำใช ้

มีกำรกระจำย
ข่ำวสำรกนัใน
ชุมชนและ

เขำ้ถึงข่ำวสำร
ขอ้มูลอ่ืน ๆ 

ทำง
อินเตอร์เนต , 
ไม่มีกำรน ำ
เทคโนโลยมีำ
ใชเ้น่ืองจำก
ตน้ทุนสูง 

 

ทรำบ
ข่ำวสำร
จำก
ผูใ้หญ่ 

บำ้นและ
จำก 
ท่ำเรือ 

ชุมชนทรำบถึง
กิจกรรม 

โครงกำรจำก
กำรติดกระดำษ
ประชำสมัพนัธ์
ท่ีท่ำเรือ, ไม่มี

กำรน ำ 

เทคโนโลยมีำ
ใช ้

ภำยใน
ชุมชนมีกำร
ชุมนุม

ร่วมกนัใน
ทุก ๆ เดือน 
ท ำให้มีกำร
กระจำย

ข่ำวสำรกนั
อยูเ่สมอ,ไม่
มีกรน ำ

เทคโนโลยี
มำใช ้

เน่ืองจำกมี
รำคำแพง 

 
 



 
  

1
1

4
 

ตารางที ่4.1 (ต่อ) 
 

หัวข้อ นายก
องค์การ

บริหารส่วน
ต าบล 

รองนายก
องค์การ

บริหารส่วน
ต าบล 

ปลดัองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

ผู้ช่วยผู้ใหญ่ 
บ้านหมู่ 
ที่ 7 

ผู้ใหญ่ 
บ้านหมู่ที่ 

8 

ผู้ที่อยู่อาศัย
ในชุมชน
หมู่ที่ 8 

ผู้ใหญ่บ้านหมู่
ที่ 9 

คณะ 
กรรมการหมู่ที่ 9 

ผู้ที่อยู่อาศัยใน
ชุมชนหมู่ที่ 9 

ผู้ใหญ่ 
บ้านหมู่ที่ 

10 

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 

8.องค์
ความรู้ 

- - องคก์ำรบริหำรส่วน
ต ำบลมีกำรน ำ 

องคค์วำมรู้มำช่วย
วิเครำะห์ ดินฟ้ำ 
อำกำศ เช่นกำรดู
ทิศทำงลมและคล่ืน

เพื่อวำงแผน
ออกแบบสร้ำงเข่ือน
กนัคล่ืน, กำรดูน ้ำข้ึน

น ้ำลงเพ่ือควำม
สะดวกในกำรเขำ้ไป

ปฏิบติังำน 

เน่ืองจำก
บำ้นเรือน
อยูติ่ดน ้ำ
และสญัจร
โดยน ้ำท  ำ
ให้ตอ้ง
สงัเกตน ้ำ
ตลอดเวลำ
วำ่ ข้ึนหรือ
ลง ,สะดวก
ในกำร
เดินทำง 

กำร
สงัเกตน ้ำ
ในพ้ืนท่ี
เพื่อกำร
สญัจรถำ้
น ้ำลดจะ
สญัจร
ล ำบำก 
(เพื่อ

ก ำหนดเว
ลำกำร
เดินทำง) 

กำรสงัเกต
น ้ำในพ้ืนท่ี
เพื่อกำร
สญัจร 

กำรสงัเกต
ทิศทำงลมเพื่อ
กำรประมง
และระวงัภยั
ในชุมชน 

กำรสงัเกตกำร
เปล่ียนแปลง
ของน ้ำในพ้ืนท่ี 

กำรดูสตัวน์ ้ำ
ในทะเล เช่น 

กุง้และ
ปลำหมึกเอำ
หนวดพนักนั 
อำจจะเกิดพำยุ
เขำ้ และกำร
ฟังเสียงปลำ
เพื่อดูปริมำณ

ปลำ 

สงัเกตน ้ำ
ในพ้ืนท่ี
เพื่อกำร
สญัจร 

สงัเกตคล่ืน ลม และ
ปริมำณน ้ ำ เน่ืองจำก
หำกน ้ำลดปริมำณ
มำกจะไม่สำมำรถ
เดินทำงเขำ้หมู่บำ้น
ได ้และกำรสงัเกต
คล่ืนลมจะท ำให้

สำมำรถเฝ้ำระวงัภยั
เร่ืองผลกระทบ

เฉียบพลนัได ้(อยูติ่ด
ทะเล) 
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ตารางที ่4.2  คะแนนถ่วงน ้ ำหนกัเพื่อประเมินศกัยภำพหรือควำมสำมำรถในกำรรับมือขององคก์ำร  
บริหำรส่วนต ำบลแหลมฟ้ำผำ่ 

 

นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานและกจิกรรม ค่าน า้หนัก คะแนน คะแนนถ่วงน า้หนัก 

1. ระบบเก่ียวกบันโยบำย แผนงำน  โครงกำร กิจกรรม 0.14 3 0.42 
2. คุณภำพและควำมครอบคลุมนโยบำย แผนงำน 
โครงกำร 

0.15 3 0.45 

3. ผลของแผนงำน โครงกำรและกิจกรรม 0.15 3 0.45 
4. ควำมเหมำะสม/เพียงพอของทรัพยำกรบริหำร 0.10 2 0.20 
5. ควำมตระหนกัในปัญหำกำรกดัเซำะชำยฝ่ัง 0.11 3 0.33 

6. กำรมีส่วนร่วมของชุมชน 0.13 3 0.39 

7. กำรเขำ้ถึงข่ำวสำรและเทคโนโลย ี 0.09 2 0.18 
8. องคค์วำมรู้ 0.13 3 0.39 

คะแนนถ่วงน ้ ำหนกัรวม 1.00  2.81 
                           

ตารางที ่4.3  คะแนนถ่วงน ้ำหนกัเพื่อประเมินศกัยภำพหรือควำมสำมำรถในกำรรับมือของชุมชน 
 

นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานและกจิกรรม ค่าน า้หนัก คะแนน คะแนนถ่วงน า้หนัก 

1.ระบบเก่ียวกับนโยบำย แผนงำน  โครงกำร 
กิจกรรม 

0.14 1 0.14 

2.คุณภำพและควำมครอบคลุมนโยบำย แผนงำน 
โครงกำร 

0.15 2 0.30 

3.ผลของแผนงำน โครงกำรและกิจกรรม 0.15 3 0.45 
4.ควำมเหมำะสม/เพียงพอของทรัพยำกรบริหำร 0.10 1 0.10 
5.ควำมตระหนกัในปัญหำกำรกดัเซำะชำยฝ่ัง 0.11 3 0.33 
6.กำรมีส่วนร่วมของชุมชน 0.13 3 0.39 
7.กำรเขำ้ถึงข่ำวสำรและเทคโนโลย ี 0.09 2 0.18 
8.องคค์วำมรู้ 0.13 3 0.39 

คะแนนถ่วงน ้ำหนกัรวม 1.00  2.28 

 
จำกผลคะแนนถ่วงน ้ ำหนักพบว่ำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแหลมฟ้ำผ่ำได้คะแนนถ่วง

น ้ ำหนักรวม 2.81 คะแนน ซ่ึงหมำยควำมว่ำ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแหลมฟ้ำผ่ำมีศกัยภำพ/
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ควำมสำมำรถในกำรรับมือต่อกำรกดัเซำะชำยฝ่ังสูง และชุมชนได้คะแนนถ่วงน ้ ำหนักรวม 2.28
คะแนน ซ่ึงหมำยควำมว่ำ ชุมชนมีศกัยภำพ/ควำมสำมำรถในกำรรับมือต่อกำรกดัเซำะชำยฝ่ังปำน
กลำง 
 

4.2.4  ปัจจัยทีส่่งผลต่อรูปแบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเส่ียง 
 

1)  ผลจำกกำรสัมภำษณ์ผูบ้ริหำรขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลแหลมฟ้ำผำ่ 
ผูบ้ริหำรองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลแหลมฟ้ำผำ่มีควำมเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อ

รูปแบบหรือแนวทำงในกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียงขององค์กรในเร่ืองกำรปรับตวักับควำม
เปล่ียนแปลงของโครงสร้ำงองค์กรว่ำ บุคลำกรในองค์กรสำมำรถปรับตวัไดเ้ป็นอย่ำงดี กล่ำวคือ
สำมำรถผสำนงำนกบัหน่วยงำนภำยนอกและชุมชนไดเ้ป็นอยำ่งดีและรวดเร็วทนัต่อเหตุกำรณ์และ
ไดอ้งค์ควำมรู้ใหม่เพื่อมำพฒันำองค์กรและทอ้งถ่ินเสมอ เป็นเหตุให้องค์กรสำมำรถเขำ้ถึงแหล่ง
เงินทุน ขอ้มูลข่ำวสำรและเทคโนโลยใีหม่ ๆ ไดโ้ดยง่ำย ดงัท่ี ปลดัองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลแหลม
ฟ้ำผำ่ (2557) ไดก้ล่ำวไวว้ำ่ 
 

องคก์รมีควำมสำมำรถในกำรเขำ้ถึงแหล่งเงินทุนไดโ้ดยง่ำยแต่ระเบียบกำรขอใชเ้งิน
จะค่อนขำ้งยุง่ยำกเน่ืองจำกหำกเป็นโครงกำรใหญ่ ๆ ท่ีตอ้งมีกำรจดัท ำ EIA จะท ำให้
งบประมำณบำนปลำยและหำกโครงกำรไม่สำมำรถเสร็จภำยใน 1 ปีจะยุง่ยำกตรงท่ี
งบของรำชกำรจะเป็นชนิดปีต่อปีและหำกกำรท ำ EIA ไม่ผำ่นงบประมำณในกำรท ำ 
EIA จะสูญเปล่ำไป ส ำหรับขอ้มูลข่ำวสำรองคก์รจะสำมำรถเขำ้ถึงขอ้มูลไดโ้ดยง่ำย
ผ่ำนส่ือต่ำง ๆ และกำรอบรมทำงวิชำกำร ส่วนในแง่เทคโนโลยีใหม่ ๆ องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลสำมำรถด ำเนินกำรไดด้ว้ยตนเองโดยจะพยำยำมใชเ้ทคโนโลยีท่ีมี
ประโยชน์และประหยดังบประมำณให้มำกท่ีสุดเท่ำท่ีจะท ำได้ เช่น กำรเขียน
โปรแกรมศึกษำกำรกดัเซำะชำยฝ่ัง กำรซ้ือภำพถ่ำยดำวเทียมปีละคร้ังเพื่อดูควำม
เปล่ียนแปลงของพื้นท่ี 

 
นอกจำกกำรช่วยเหลือชุมชนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแหลมฟ้ำผ่ำในแก้ไข

ปัญหำ ผลกระทบ ควำมเส่ียงและกำรปรับตวัต่อผลกระทบจำกกำรกดัเซำะชำยฝ่ังแล้วนั้นยงัมี
หน่วยงำน/องคก์รอ่ืน ๆ ท่ีเขำ้มำช่วยเหลือชุมชน ดงัน้ี คือ  

(1)  ภำครัฐ เช่น กรมพฒันำสังคม กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดลอ้ม กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ัง เป็นตน้  
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(2)  รัฐวิสำหกิจ เช่น กำรไฟฟ้ำนครหลวงจะให้งบประมำณเพื่อพฒันำ
และแกไ้ขผลกระทบท่ีเกิดข้ึนตำมโครงกำรขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล 

(3)  ภำคเอกชน เช่น กำรบริจำคสมทบทุนและส่ิงของท่ีจ ำเป็นต้องใช ้
(โตะ๊และเกำ้อ้ีเพื่อส่งเสริมกำรเรียนรู้ขององคก์รและชุมชน) 

(4)  องคก์รอ่ืน ๆ เช่น NGO เป็นตน้ 
กำรด ำเนินงำนเก่ียวกับกำรปรับตวัต่อกำรกัดเซำะชำยฝ่ังขององค์กำร

บริหำรส่วนต ำบลแหลมฟ้ำผ่ำท่ีผ่ำนมำมีปัญหำและอุปสรรคดงัท่ีรองนำยกองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลและปลดัองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล กล่ำวคือ 
 

 
 

ภาพที ่4.31  ผำ้ห่มเพื่อบำ้นผูป้ระสบภยัหรือยำกไร้จำกกระทรวงพฒันำสังคม 
 

รองนำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลแหลมฟ้ำผำ่ (2557) กล่ำววำ่ 
 

อุปสรรคในกำรด ำเนินงำนขององคก์รในกำรปรับต่อต่อผลกระทบจำกกำรกดัเซำะ
ชำยฝ่ังท่ีผำ่นมำคือสภำพธรรมชำติของพื้นท่ีเน่ืองจำกพื้นท่ีส่วนใหญ่มีน ้ ำท่วมถึงท ำ
ให้กำรสัญจรไปมำไม่สะดวกและควำมไม่สำมคัคีของชุมชนท่ีท ำให้กำรด ำเนินงำน
ล่ำชำ้หรือติดขดั 
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ปลดัองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลแหลมฟ้ำผำ่ (2557) กล่ำววำ่ 
 

อุปสรรคของกำรด ำเนินงำนท่ีผ่ำนมำคือพื้นท่ีท่ีได้รับผลกระทบไม่มีถนนท ำให้
เขำ้ถึงพื้นท่ีไดอ้ยำ่งล ำบำกและกำรปรับตวัของชุมชนเน่ืองจำกผูท่ี้อยูอ่ำศยัในชุมชน
บำงส่วนจะใช้ชีวิตแบบเดิมคือเคยใช้ชีวิตเช่นไรก็จะใช้ชีวิตเช่นนั้น มองปัญหำ
แบบเดิมและแกไ้ขปัญหำแบบเดิม ๆ ซ่ึงบำงคร้ังวิธีกำรเดิมไม่มีประสิทธิภำพเท่ำกบั
วธีิกำรแบบใหม่  

 
ปัจจยัภำยในและปัจจยัภำยนอกขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแหลมฟ้ำผ่ำ ท่ีส่งผล

ต่อกำรบริหำรจดักำรภำวะคุกคำม/กำรเปิดรับ ควำมเส่ียงและควำมอ่อนไหวจำกกำรกดัเซำะชำยฝ่ัง 
ดงัน้ี คือ 

(1)  ปัจจยัภำยใน 
รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและปลดัองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

แหลมฟ้ำผำ่ มีควำมเห็นตรงกนัวำ่ปัจจยัภำยในท่ีส่งผลดำ้นบวก คือ กำรมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 
ภูมิปัญญำและองค์ควำมรู้ของคนในพื้นท่ีท ำให้กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรสะดวกและมี
ประสิทธิภำพมำกข้ึน ส่วนปัจจยัภำยในท่ีส่งผลดำ้นลบ คือ ควำมไม่สำมคัคีของคนในชุมชนและ
กำรท่ีเจำ้ของท่ีดินเป็นบุคคลภำยนอก ดงัท่ี  รองนำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลแหลมฟ้ำผำ่ (2557) 
กล่ำววำ่  

 
ควำมไม่สำมัคคีของคนในชุมชนเป็นปัจจัยภำยในท่ีส่งผลด้ำนลบต่อกำร
บริหำรงำนและนอกจำกน้ีกำรไม่มีถนนท ำใหก้ำรด ำเนินกำรไม่สะดวกเท่ำท่ีควร 

 

ปลดัองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลแหลมฟ้ำผำ่ (2557) กล่ำววำ่ 
 

ปัจจยัภำยในท่ีส่งผลดำ้นลบต่อกำรบริหำรงำน คือ ท่ีดินส่วนใหญ่ในพื้นท่ีกว่ำ 80 
% เป็นของนำยทุนภำยนอกซ่ึงไม่ค่อยให้ควำมร่วมมือในกำรดูแลส่ิงแวดล้อม 
เพรำะส่วนใหญ่นำยทุนในพื้ น ท่ีต้องกำรท่ีจะพัฒนำธุรกิจให้ เ ป็นแหล่ง
อุตสำหกรรมและสถำนบนัเทิงชำยฝ่ัง ท ำให้กำรด ำเนินงำนด้ำนบริหำรไม่ค่อย
สะดวก 
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(2)  ปัจจยัภำยนอก 
รองนำยกและปลดัองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลแหลมฟ้ำผำ่ไดก้ล่ำวถึงปัจจยั

ภำยนอกท่ีส่งผลดำ้นบวกต่อกำรบริหำรจดักำรขององคก์รคลำ้ยกนัวำ่เป็นเพรำะองคก์รไดรั้บควำม
ช่วยเหลือท่ีดีจำกหน่วยงำนภำยนอกมำกมำยท ำให้กำรบริหำรและกำรจดักำรภำวะคุกคำม/กำร
เปิดรับ ควำมเส่ียงและควำมอ่อนไหวจำกกำรกดัเซำะชำยฝ่ังเป็นไปอยำ่งมีประสิทธิภำพ นอกจำกน้ี
ปัจจยัภำยนอกท่ีส่งผลดำ้นลบ คือ ปัจจยัทำงปัญหำส่ิงแวดลอ้ม ดงัท่ี รองนำยกองคก์ำรบริหำรส่วน
ต ำบลแหลมฟ้ำผำ่ (2557) กล่ำววำ่  
 

ปัจจยัภำยนอกท่ีส่งผลด้ำนลบในกำรบริหำรจดักำร คือ น ้ ำเสียจำกภำยนอก เช่น
โรงงำนอุตสำหกรรมจะท ำให้น ้ ำในพื้นท่ีเน่ำเสีย ซ่ึงอำจจะท ำให้ปลำตำยได ้และ
ขยะจำกแหล่งอ่ืนท่ีจะมีกำรพดัมำในช่วงลมหนำวพดัมำในพื้นท่ีถึงแม้องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลจะพยำยำมเก็บตำมล ำคลองมำปีกวำ่แลว้แต่ก็ยงัไม่หมด 

 

ปลดัองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลแหลมฟ้ำผำ่ (2557) กล่ำววำ่ 
 

ปัจจยัภำยนอกท่ีส่งผลด้ำนลบในกำรบริหำรจดักำร คือ กำรพฒันำท่ีไม่สนใจ
ส่ิงแวดล้อมในพื้นท่ี เช่น อุตสำหกรรม แหล่งบนัเทิงต่ำง ๆ  และนโยบำยของ
รัฐบำลไม่ชดัเจน คือหำกนโยบำยเอ้ือต่อนำยทุนมีโอกำสเป็นไปไดสู้งท่ีพื้นท่ีจะถูก
ถมเป็นเมืองใหม่ได ้

 
2)  ผลจำกกำรสัมภำษณ์ผูน้ ำชุมชนและผูท่ี้อยูอ่ำศยัในชุมชน 
จำกกำรสัมภำษณ์ผูน้ ำชุมชนและผูท่ี้อยู่อำศยัในชุมชนเก่ียวกบัปัญหำและอุปสรรค

ในกำรปรับตวัต่อกำรกดัเซำะชำยฝ่ัง พบวำ่ ทุกหมู่บำ้นมีควำมเห็นตรงกนัวำ่ปัญหำและอุปสรรคใน
กำรปรับตวัต่อผลกระทบท่ีเกิดข้ึน คือ งบประมำณไม่เพียงพอในกำรด ำเนินโครงกำรเพื่อกำร
ปรับตวัต่อผลกระทบ นอกจำกน้ีหมู่ท่ี 7 ยงัมีควำมเห็นเพิ่มเติมอีกวำ่นอกจำกเร่ืองงบประมำณแลว้
ปัญหำและอุปสรรคท่ีท ำใหก้ำรปรับตวัเป็นไปอยำ่งยำกล ำบำกคือ ควำมไม่สำมคัคีของคนในชุมชน
และสภำพธรรมชำติของพื้นท่ีซ่ึงยำกแก่กำรเดินทำงเพื่อด ำเนินโครงกำรต่ำง ๆ อีกดว้ย  

กำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุน ข้อมูลข่ำวสำรและเทคโนโลยีเพื่อใช้ในกำรปรับตัวต่อ
ผลกระทบจำกกำรกดัเซำะชำยฝ่ัง พบวำ่ ผูน้ ำชุมชนแต่ละหมู่บำ้นมีควำมเห็นแตกต่ำงกนั ดงัน้ี 
 
 

ผูช่้วยผูใ้หญ่บำ้นหมู่ท่ี 7 (2557) กล่ำววำ่ 
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ชุมชนมีควำมสำมำรถในกำรเขำ้ถึงแหล่งเงินทุนเท่ำนั้น โดยไดรั้บกำรช่วยเหลือจำก
กำรไฟฟ้ำและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุกปี และในบำงปีจะไดรั้บกำรช่วยเหลือ
จำกกรมพฒันำสังคม ส ำหรับขอ้มูลข่ำวสำรและเทคโนโลยีใหม่นั้นจะได้จำกกำร
อบรมเพียงเล็กนอ้ย 

 

ผูใ้หญ่บำ้นหมู่ท่ี 8 (2557) กล่ำววำ่ 
 

ชุมชนมีควำมสำมำรถในกำรเขำ้ถึงขอ้มูลข่ำวสำรและเทคโนโลยีเน่ืองจำกมีกำรไปศึกษำดู
งำนและได้รับข้อมูลจำกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล แต่ไม่มีงบประมำณในกำรท ำคือมี
งบประมำณมำอยูต่ลอดแต่ไม่เพียงพอต่อควำมตอ้งกำรใชจ้ริง 

 

ผูใ้หญ่บำ้นหมู่ท่ี 9 (2557) กล่ำววำ่ 
 

ชุมชนมีควำมสำมำรถในกำรเขำ้ถึงขอ้มูลข่ำวสำรและเทคโนโลยีใหม่ ๆ เน่ืองจำกมี
คนหนุ่มสำวในพื้นท่ีท่ีจบกำรศึกษำสูง ๆ เขำ้มำช่วยพฒันำชุมชน ส่วนเร่ืองเงินทุนจะ
ไดรั้บกำรช่วยเหลือจำกกำรไฟฟ้ำทุกปี 

 

ผูใ้หญ่บำ้นหมู่ท่ี 10 (2557) กล่ำววำ่ 
 

ชุมชนมีควำมสำมำรถในกำรเขำ้ถึงขอ้มูลข่ำวสำรเท่ำนั้นเน่ืองจำกมีกำรไปศึกษำดู
งำนและสำมำรถคน้หำขอ้มูลไดจ้ำกอินเตอร์เนต แต่ไม่สำมำรถน ำมำท ำจริงไดเ้พรำะ
ขำดงบประมำณและเทคโนโลยใีหม่ ๆ มกัตอ้งใชเ้งินทุนสูง 

 

ผูใ้หญ่บำ้นหมู่ท่ี 11 (2557) กล่ำววำ่ 
 

ชุมชนมีควำมสำมำรถในกำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุนเพียงอย่ำงเดียวเท่ำนั้น เพรำะมี
กองทุนและงบประมำณจำกหลำยท่ีคอยสนับสนุนแต่มกัจะไม่เพียงพอต่อควำม
ตอ้งกำรของชุมชน ส ำหรับขอ้มูลข่ำวสำรและเทคโนโลยีเขำ้ถึงไดย้ำกเพรำะตอ้งเดิน
ทำงไกลไปดูงำนและเสียค่ำใชจ่้ำยเยอะท ำใหค้นในชุมชนไม่อยำกไป 

 
ปัจจยัภำยในและปัจจยัภำยนอกในกำรบริหำรจดักำรภำวะคุกคำม/กำรเปิดรับ ควำม

เส่ียงและควำมอ่อนไหวจำกกำรกดัเซำะชำยฝ่ังของชุมชน ดงัน้ี คือ 
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(1)  ปัจจยัภำยใน 
 ผูใ้หญ่บำ้นและผูท่ี้อยู่อำศยัในชุมชนในหมู่ท่ี 9 หมู่ท่ี 10 และหมู่ท่ี 11มี

ควำมเห็นว่ำปัจจยัภำยในดำ้นบวกในกำรจดักำรควำมเส่ียงและผลกระทบคือ ควำมร่วมมือกนัของ
ชุมชนและควำมสำมคัคีของชุมชน ในขณะท่ีผูใ้หญ่บำ้นและผูท่ี้อยู่อำศยัในชุมชนในหมู่ท่ี 7 มี
ควำมเห็นวำ่ชำวบำ้นมีควำมร่วมมือบำงส่วนในบำงกิจกรรมท ำใหกิ้จกรรมสำมำรถด ำเนินไปไดโ้ดย
ปกติ และในหมู่ท่ี 8 ท่ีมีควำมเห็นวำ่ชุมชนไดรั้บควำมช่วยเหลือจำกภำยนอกอยูเ่สมอ  
 ส ำหรับปัจจยัภำยในดำ้นลบนั้นหมู่ท่ี 7 และหมู่ท่ี 8 มีควำมเห็นคลำ้ยคลึงกนัคือควำมไม่
สำมคัคีของชุมชนโดยท่ีหมู่ท่ี 7 ใหค้วำมเห็นเพิ่มเติมวำ่กำรไม่มีถนนสัญจรภำยในหมู่บำ้นนั้นท ำให้
กำรเดินทำงไม่สะดวก (พื้นท่ีส่วนใหญ่น ้ ำท่วมขงัตอ้งสัญจรทำงน ้ ำ) ส ำหรับหมู่ท่ี 9 หมู่ท่ี 10 และ
หมู่ท่ี 11 นั้นไม่มีควำมเห็นในแง่ปัจจยัดำ้นลบในกำรจดักำรควำมเส่ียงและผลกระทบ 

(2)  ปัจจยัภำยนอก 
 ผูน้ ำชุมชนและผูท่ี้อยู่อำศัยในชุมชนในหมู่ ท่ี  7 มีควำมเห็นว่ำปัจจัย

ภำยนอกดำ้นบวกท่ีส่งผลต่อกำรจดักำรควำมเส่ียงและผลกระทบ คือ ควำมช่วยเหลือจำกหน่วยงำน
ภำยนอก และปัจจยัภำยนอกดำ้นลบท่ีส่งผลต่อกำรจดักำรควำมเส่ียงและผลกระทบ คือ น ้ ำเสียและ
ขยะจำกภำยนอกท่ีพดัเขำ้มำในพื้นท่ี ส ำหรับหมู่ท่ี 11 มีควำมเห็นว่ำ ปัจจยัภำยนอกดำ้นบวกและ
ด้ำนลบไม่มีเน่ืองจำกพื้นท่ีชุมชนของตนนั้ นอยู่ไกล ส่วนหมู่ท่ี  8 หมู่ ท่ี  9 และหมู่ ท่ี 10 ไม่มี
ควำมเห็นเก่ียวกบัปัจจยัภำยนอกดำ้นบวกและดำ้นลบ 
 

4.2.5  ความเปราะบางของต าบลแหลมฟ้าผ่า 
 

1)  ผลจำกกำรสัมภำษณ์ผูบ้ริหำรขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลแหลมฟ้ำผำ่ 
หำกพิจำรณำจำกกำรเปิดรับ/ภำวะคุกคำม ควำมอ่อนไหวและกำรรับมือขององคก์ำร

บริหำรส่วนต ำบลแหลมฟ้ำผำ่ท่ีผ่ำนมำ นำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล รองนำยกองคก์ำรบริหำร
ส่วนต ำบลและปลดัองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลแหลมฟ้ำผำ่มีควำมเห็นตรงกนัคือ พื้นท่ีท่ีองคก์รของ
ตนเองรับผิดชอบมีกำรเปิดรับ/ภำวะคุกคำมและควำมอ่อนไหวคือพื้นท่ีไดรั้บผลกระทบต่อกำรกดั
เซำะชำยฝ่ังไดโ้ดยง่ำย แต่เน่ืองจำกนโยบำยและกำรด ำเนินงำนท่ีผำ่นมำและปัจจุบนัท่ีเนน้บรรเทำ
และแกไ้ขปัญหำผลกระทบพร้อมทั้งเตรียมกำรรับมือภำวะฉุกเฉินท่ีอำจจะเกิดข้ึนจำกภยัธรรมชำติ
ท ำให้พื้นท่ีดังกล่ำวไม่เปรำะบำงแต่ควรได้รับกำรพฒันำปรับตวัเพิ่มมำกข้ึน ดงัท่ี ปลดัองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลแหลมฟ้ำผำ่ (2557) กล่ำววำ่ 
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ปัญหำหลกั ๆ ของพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบอยู ่คือ กำรกดัเซำะชำยฝ่ังและควำมหลำกหลำย
ลดน้อยลง ซ่ึงวิธีแก้ไขหรือรับมือกับปัญหำน้ี คือ กำรดูแลธรรมชำติซ่ึงเป็นกำร
แก้ปัญหำท่ีตน้เหตุ ถำ้ป่ำดีควำมหลำกหลำยก็จะกลบัมำอีกคร้ัง กำรใช้แนวกนัชน 
เช่น แนวกนัชนไมไ้ผแ่ละเข่ือนอิฐ สำมำรถพงัทลำยลงไดโ้ดยท่ีไมไ้ผจ่ะอยูไ่ด ้3-4 ปี 
เข่ือนอิฐก็จะพงัทลำย ผุกร่อนลงตำมระยะเวลำ แต่ป่ำถำ้ปลูกแลว้จะอยูต่ลอดไป คือ
ตน้ไมอ้ำจจะมีกำรตำยลงบำ้งแต่ก็จะเกิดข้ึนมำใหม่ตำมวฏัจกัรของมนั เป็นวิธีกำรท่ี
ย ัง่ยนืท่ีสุด  

 
ปลดัองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลแหลมฟ้ำผำ่ไดก้ล่ำวถึงแนวทำง/ยทุธศำสตร์ ในกำรพฒันำเพื่อพฒันำ
ปรับตวัของพื้นท่ีและผูท่ี้อยูอ่ำศยัในชุมชน ดงัน้ี 
 

ปลดัองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลแหลมฟ้ำผำ่ (2557) กล่ำววำ่ 
 

อยำกให้มีกำรเพิ่มพื้นท่ีอนุรักษ์ป่ำชำยเลนบริเวณชำยฝ่ังเพื่อเป็นแนวกันชน
ธรรมชำติและเป็นแหล่งอนุบำลสัตว์น ้ ำเพื่อเพิ่มควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 
ปริมำณและควำมอุดมสมบูรณ์ของสัตว์ทะเล โดยปริมำณพื้นท่ีป่ำท่ีต้องกำร
ประมำณ 4,000 – 5,000 ไร่  

 

2)  ผลจำกกำรสัมภำษณ์ผูน้ ำชุมชนและผูท่ี้อยูอ่ำศยัในชุมชน 
จำกกำรสัมภำษณ์ผูน้ ำชุมชนและผูท่ี้อยูอ่ำศยัในชุมชนเก่ียวกบัควำมเปรำะบำงของ

พื้นท่ีท่ีอำศยัอยู่ พบว่ำ หมู่ท่ี 8 และหมู่ท่ี 11 มีควำมเห็นตรงกันว่ำพื้นท่ีมีควำมเปรำะบำงมำก 
ส ำหรับหมู่ท่ี 9 และหมู่ท่ี 11 มีควำมเห็นตรงกนัวำ่ พื้นท่ียงัไม่เปรำะบำงมำกแต่มีควำมเส่ียง และหมู่
ท่ี 7 มีควำมเห็นวำ่ พื้นท่ียงัไม่เปรำะบำงแต่ควรไดรั้บกำรพฒันำเพื่อกำรปรับตวั 

3)  วเิครำะห์ควำมเปรำะบำง 
ผลจำกกำรเก็บขอ้มูลกำรเปิดรับ/ภำวะคุกคำม ควำมเส่ียง ควำมอ่อนไหวและ

ควำมสำมำรถในกำรปรับตวั สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี  
กำรเปิดรับ/ภำวะคุกคำมและควำมเส่ียงของพื้นท่ีต ำบลแหลมฟ้ำผ่ำท่ีผ่ำนมำ คือ 

ปัญหำกำรกดัเซำะชำยฝ่ังมำเน่ินนำนหลำยปี และภำวะคุกคำมจำกกำรกดัเซำะชำยฝ่ังในพื้นท่ีต ำบล
แหลมฟ้ำผ่ำในปัจจุบนั คือ กำรท ำลำยป่ำชำยเลนโดยมนุษยแ์ละน ้ ำเสียจำกอุตสำหกรรม ภำวะ
อำกำศท่ีแปรปรวนท ำให้คล่ืนในทะเลมีขนำดใหญ่ข้ึน ควำมเค็มของน ้ ำทะเลท่ีเพิ่มข้ึนในบำงช่วง 
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อุณหภูมิของอำกำศและน ้ ำสูงข้ึน แผน่ดินทรุดตวัจำกกำรเจำะน ้ ำบำดำลข้ึนมำใชป้ระโยชน์ในดำ้น
อุตสำหกรรม สำเหตุเหล่ำน้ีเป็นสำเหตุหลกัท่ีท ำให้เกิด กำรกดัเซำะชำยฝ่ัง น ้ ำท่วมในพื้นท่ี แผน่ดิน
ทรุดตวั กำรเกิดพื้นท่ีแอ่งกระทะ และท ำให้ควำมหลำกหลำยทำงธรรมชำติในพื้นท่ีลดนอ้ยลง และ
หำกปล่อยให้เกิดภำวะคุกคำมเช่นน้ีต่อไปเร่ือย ๆ โดยไม่มีกำรป้องกนั ในอนำคตภำวะคุกคำม
ดงักล่ำวจะรุนแรงมำกข้ึนและอำจท ำให้สูญเสียพื้นท่ีชำยฝ่ังในอตัรำท่ีรวดเร็วมำกข้ึนอีกดว้ย จำก
ขอ้มูลท่ีไดจ้ำกกำรสังเกตและกำรสัมภำษณ์ท ำให้สำมำรถสรุปไดว้ำ่พื้นท่ีต ำบลแหลมฟ้ำผำ่มี กำร
เปิดรับ/ภำวะคุกคำมและควำมเส่ียง สูงมำก 

ควำมอ่อนไหวของพื้นท่ีต ำบลแหลมฟ้ำผ่ำในกำรไดรั้บผลกระทบในดำ้นกำยภำพ 
ดำ้นทรัพยำกรธรรมชำติ ดำ้นเศรษฐกิจ และดำ้นทรัพยำกรมนุษย ์สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

 (1)  ดำ้นกำยภำพ คือ ดินเป็นแอ่ง เน่ืองจำกในพื้นท่ีต ำบลแหลมฟ้ำผำ่ดิน
จะเป็นดินใหม่ซ่ึงมีลกัษณะอ่อนและเหลวในบำงพื้นท่ี จึงมีควำมเส่ียงท่ีจะไดรั้บผลกระทบในแง่
กำรกดัเซำะและท่วมขงัของน ้ำทะเล รวมถึงผลกระทบจำกกำรสูบน ้ ำบำดำลมำใชใ้นปริมำณมำกจน
อำจก่อใหเ้กิดผลกระทบในแง่กำรทรุดตวัของพื้นท่ี 

(2)  ดำ้นทรัพยำกรธรรมชำติ คือป่ำชำยเลนลดน้อยลงเน่ืองจำกปัญหำ
คุณภำพน ้ ำในพื้นท่ี เป็นผลให้แหล่งท่ีเพำะพนัธ์ุหรืออนุบำลสัตวน์ ้ ำลดนอ้ยลงและอำจท ำให้ควำม
หลำกหลำยทำงชีวภำพและปริมำณของสัตวท์ะเลในพื้นท่ีลดลงดว้ย 

(3)  ดำ้นเศรษฐกิจ คือกำรลดลงของปริมำณและควำมหลำกหลำยของสัตว์
ในพื้นท่ีและกำรสูญเสียพื้นท่ีท ำกินส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมของคนในชุมชน โดยตวัอย่ำงกำร
สูญเสียพื้นท่ีท ำกิน เช่น กำรเกิดกำรกดัเซำะของน ้ ำทะเลในแนวชำยฝ่ัง กำรยุบตวัของดินในบำง
พื้นท่ีและกำรท่วมขงัของน ้ ำทะเลในพื้นท่ีแอ่งกระทะ และจำกสภำพพื้นท่ีในปัจจุบนัหำกเกิดคล่ืน
และพำยุชนิดรุนแรงและเฉียบพลบัในพื้นท่ีจะเส่ียงต่อกำรเกิดกำรท ำลำยคนัดินรอบ ๆ นำกุ้ง นำ
หอยและนำปูของชุมชนอีกดว้ย  

(4)  ดำ้นทรัพยำกรมนุษย ์คือ คนในชุมชนมีควำมตระหนกัถึงภำวะคุกคำม 
ควำมเส่ียงและควำมอ่อนไหวจำกกำรกดัเซำะชำยฝ่ังสูง โดยมีกำรร่วมมือกนัระหวำ่งในชุมชนและ
องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลเพื่อแกปั้ญหำอยูเ่สมอ 

จำกกำรเก็บขอ้มูลโดยกำรสังเกตและกำรสัมภำษณ์ท ำให้สำมำรถสรุปไดว้่ำพื้นท่ีมี
ควำมอ่อนไหวสูง 

จำกกำรเก็บขอ้มูลโดยกำรสังเกตและกำรสัมภำษณ์สำมำรถประเมินควำมสำมำรถใน
กำรปรับตวัขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลแหลมฟ้ำผำ่และชุมชน ไดว้ำ่เป็นหน่วยงำนและชุมชนท่ีมี
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ควำมตระหนกั พร้อมจะเรียนรู้และปรับตวัต่อผลกระทบจำกกำรกดัเซำะชำยฝ่ังสูงมำก เน่ืองจำก
เป็นผูท่ี้อยูอ่ำศยัในพื้นท่ีและไดรั้บผลกระจำกกำรเปล่ียนแปลงภูมิอำกำศโดยตรง 
 

จำกผลสรุปข้อมูลกำรเปิดรับ/ภำวะคุกคำม ควำมเส่ียง ควำมอ่อนไหวและ
ควำมสำมำรถในกำรปรับตวัสำมำรถวิเครำะห์ระดบัควำมเปรำะบำงโดยใช้ควำมสัมพนัธ์ของ 3 
ปัจจยั  (ศูนยบ์ริกำรวิชำกำรแห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยัและศูนยเ์ครือข่ำยงำนวิเครำะห์วิจยัและ
ฝึกอบรมกำรเปล่ียนแปลงของโลกแห่งภูมิภำคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 
2554) ดงันี ้

Vulnerability  =  Risk / Coping capacity 
และเน่ืองจำก   Risk   = Exposure × Sensitivity 
ดงันั้น  Vulnerability  =  (Exposure × Sensitivity) / Coping capacity 
โดย  Vulnerability     คือ ควำมเปรำะบำงของระบบ 

Exposure คือ กำรเปิดรับหรือภำวะคุกคำมทำงภูมิอำกำศ  
Sensitivity คือ ควำมอ่อนไหวหรือควำมไวของระบบ 
Coping capacity คือ ศกัยภำพหรือควำมสำมำรถในกำรรับมือของระบบ 

จำกผลกำรเก็บขอ้มูลและกำรวิเครำะห์ขอ้มูลสำมำรถสรุปควำมเปรำะบำงของพื้นท่ี
ต ำบลแหลมฟ้ำผำ่และกำรท ำงำนขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลไดด้งัน้ีคือ พื้นท่ีต ำบลแหลมฟ้ำผำ่ มี
กำรเปิดรับ/ภำวะคุกคำมสูงมำก มีควำมอ่อนไหวสูงและมีศกัยภำพในกำรปรับตวัขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลสูง จึงสำมำรถสรุปควำมเปรำะบำงของพื้นท่ีไดว้่ำ พื้นท่ีต ำบลแหลมฟ้ำผ่ำไม่มี
ควำมเปรำะบำงแต่ควรไดรั้บกำรพฒันำปรับตวัอยูเ่สมอ 

 

ไม่มีควำมเปรำะบำงแต่ควรไดรั้บกำรปรับตวั =
ภำวะคุกคำมสูงมำก ×  ควำมอ่อนไหวสูง

ศกัยภำพในกำรรับปรับตวัสูง
 

  
 

4.2.6  ข้อเสนอแนะในการปรับตัว 
 

ผลจำกกำรสัมภำษณ์ผูบ้ริหำร ขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลแหลมฟ้ำผำ่และชุมชน พบวำ่ 
มีเพียงรองนำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลแหลมฟ้ำผำ่ ท่ีมีขอ้เสนอแนะในกำรปรับตวัเพิ่มเติม ดงัน้ี 
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รองนำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลแหลมฟ้ำผำ่ (2557) กล่ำววำ่ 
 

แนวทำงในกำรพฒันำเพื่อกำรปรับตวัของชุมชน คือ กำรส่งเสริมอำชีพและกำรจดั
อบรมกำรเพำะพนัธ์ุสัตวน์ ้ ำแทนกำรซ้ือพนัธ์ุสัตวม์ำเพำะเล้ียง กำรสำธำรณูปโภค
อยำกใหมี้ควำมทัว่ถึงเพิ่มข้ึน และป้องกนักำรพงั ทลำยของชำยฝ่ัง 

 



 

 
บทที ่5 

 
สรุป อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจยัเร่ืองการปรับตวัต่อผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝ่ังขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินและชุมชน ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมฟ้าผ่า เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปิดรับ/ภาวะคุกคาม ความเส่ียงและความ
อ่อนไหวต่อการกดัเซาะชายฝ่ังและผลของแผนงาน โครงการ กิจกรรมของแนวทางท่ีองค์การ
บริหารส่วนต าบลแหลมฟ้าผ่าและชุมชนใช้ในการจดัการความเส่ียงและปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ
บริหารจดัการความเส่ียงท่ีเกิดจากการกดัเซาะชายฝ่ังเพื่อเสนอแนะวิธีการท่ีเหมาะสมในการพฒันา
ศกัยภาพและการปรับตวัขององคก์ารบริหารส่วนต าบลแหลมฟ้าผา่ อ าเภอพระสมุทรเจดีย ์จงัหวดั
สมุทรปราการ ในการวิจยัคร้ังน้ีเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารองค์การบริหารส่วน
ต าบลแหลมฟ้าผ่า ผูน้  าชุมชนและผูท่ี้อยู่อาศยัในชุมชน ร่วมกบัการสังเกตการณ์ในพื้นท่ีรวมถึง
ศึกษาจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง และน ามาวิเคราะห์ร่วมกนั สามารถสรุปผลการศึกษา อภิปรายผล
การศึกษาและมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
 

5.1 สรุปผลการศึกษา 
  

 5.1.1  การปรับตัวต่อผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝ่ังขององค์การบริหารส่วนต าบล
แหลมฟ้าผ่าและชุมชน 
 

 5.1.1.1  การเปิดรับ/ภาวะคุกคามและความเส่ียงจากการกดัเซาะชายฝ่ังในต าบล
แหลมฟ้าผา่ 
  จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารองค์การบริหารส่วนต าบล
แหลมฟ้าผา่ ผูน้  าชุมชนและผูท่ี้อยูอ่าศยัในชุมชน ตลอดจนการสังเกตการณ์ในพื้นท่ี สามารถสรุป
ไดว้า่ พื้นท่ีต าบลแหลมฟ้าผา่เป็นพื้นท่ีท่ีประสบปัญหาการกดัเซาะชายฝ่ังมาเน่ินนานหลายปี และ
ภาวะคุกคามจากการกดัเซาะชายฝ่ังในพื้นท่ีต าบลแหลมฟ้าผ่าในปัจจุบนัคือ การท าลายป่าชายเลน
โดยมนุษยแ์ละน ้าเสียจากอุตสาหกรรม ภาวะอากาศท่ีแปรปรวนท าให้คล่ืนในทะเลมีขนาดใหญ่ข้ึน 
ความเคม็ของน ้าทะเลท่ีเพิ่มข้ึนในบางช่วง อุณหภูมิของอากาศและน ้าสูงข้ึน แผน่ดินทรุดตวัจากการ
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เจาะน ้ าบาดาลข้ึนมาใช้ประโยชน์ในดา้นอุตสาหกรรม สาเหตุเหล่าน้ีเป็นสาเหตุหลกัท่ีท าให้เกิด 
การกัดเซาะชายฝ่ัง น ้ าท่วมในพื้นท่ี แผ่นดินทรุดตวั การเกิดพื้นท่ีแอ่งกระทะ และท าให้ความ
หลากหลายทางธรรมชาติในพื้นท่ีลดนอ้ยลง และหากปล่อยให้เกิดภาวะคุกคามเช่นน้ีต่อไปเร่ือย ๆ 
โดยไม่มีการป้องกนั ในอนาคตภาวะคุกคามดงักล่าวจะรุนแรงมากข้ึนและอาจท าให้สูญเสียพื้นท่ี
ชายฝ่ังในอตัราท่ีรวดเร็วมากข้ึนอีกดว้ย 

พื้นท่ีต าบลแหลมฟ้าผา่มีผลกระทบ/ความเส่ียงในระดบัท่ี 5 ซ่ึงสามารถตีความหมาย
ไดว้า่ เป็นผลกระทบ/ความเส่ียงท่ีสูงมากโดยจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม/ชุมชน รุนแรง
มากตอ้งใชท้รัพยากรและเวลานานในการแกไ้ขปัญหามากกวา่ 1 ปี  ส าหรับการศึกษาถึงภยัคุกคาม
และความเส่ียงดงักล่าวจะมีการศึกษาในบางช่วงซ่ึงไม่แน่นอนข้ึนอยูก่บัโครงการและงบประมาณ
จากภาครัฐและเอกชน โดยท่ีผา่นมาจะมีการศึกษาร่วมกบัมหาวิทยาลยัต่าง ๆ กรมประมง กรมเจา้
ท่า องคก์รพฒันาเอกชน (NGO) องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัโดยส่วนใหญ่เร่ืองท่ีมีการศึกษาร่วมกนั
จะเก่ียวกับปัญหาการกัดเซาะชายฝ่ังภายในพื้นท่ี การหาวิธีการรับมือกับภัยธรรมชาติแบบ
เฉียบพลนั ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นท่ี และความมัน่คงทางอาหาร 

5.1.1.2  ความอ่อนไหวจากการกดัเซาะชายฝ่ังในต าบลแหลมฟ้าผา่ 
จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารองค์การบริหารส่วนต าบล

แหลมฟ้าผา่ ผูน้  าชุมชนและผูท่ี้อยูอ่าศยัในชุมชน ตลอดจนการสังเกตการณ์ในพื้นท่ีเก่ียวกบัความ
อ่อนไหวในการไดรั้บผลกระทบในดา้นกายภาพ ดา้นทรัพยากรธรรมชาติ ดา้นเศรษฐกิจ และดา้น
ทรัพยากรมนุษย ์สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 1)  ดา้นกายภาพ คือ ดินเป็นแอ่ง เน่ืองจากในพื้นท่ีต าบลแหลมฟ้าผา่ดิน
จะเป็นดินใหม่ซ่ึงมีลกัษณะอ่อนและเหลวในบางพื้นท่ี จึงมีความเส่ียงท่ีจะไดรั้บผลกระทบในดา้น
การกดัเซาะและท่วมขงัของน ้าทะเล รวมถึงผลกระทบจากการสูบน ้ าบาดาลมาใชใ้นปริมาณมากจน
อาจก่อใหเ้กิดผลกระทบในแง่การทรุดตวัของพื้นท่ี 

2)  ด้านทรัพยากรธรรมชาติ คือ ป่าชายเลนลดน้อยลงเน่ืองจากปัญหา
คุณภาพน ้ าในพื้นท่ี เป็นผลให้แหล่งท่ีเพาะพนัธ์ุหรืออนุบาลสัตวน์ ้ าลดนอ้ยลงและอาจท าให้ความ
หลากหลายทางชีวภาพและปริมาณของสัตวท์ะเลในพื้นท่ีลดลงดว้ย 

3)  ดา้นเศรษฐกิจ คือการลดลงของปริมาณและความหลากหลายของสัตว์
ในพื้นท่ีและการสูญเสียพื้นท่ีท ากินส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมของคนในชุมชน โดยตวัอย่างการ
สูญเสียพื้นท่ีท ากิน เช่น การเกิดการกดัเซาะของน ้ าทะเลในแนวชายฝ่ัง การยุบตวัของดินในบาง
พื้นท่ีและการท่วมขงัของน ้ าทะเลในพื้นท่ีแอ่งกระทะ และจากสภาพพื้นท่ีในปัจจุบนัหากเกิดคล่ืน
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และพายุชนิดรุนแรงและเฉียบพลบัในพื้นท่ีจะเส่ียงต่อการเกิดการท าลายคนัดินรอบ ๆ นากุ้ง นา
หอยและนาปูของชุมชนอีกดว้ย  

4)  ดา้นทรัพยากรมนุษย ์คือ คนในชุมชนมีความตระหนกัถึงภาวะคุกคาม 
ความเส่ียงและความอ่อนไหวจากการกดัเซาะชายฝ่ังสูง โดยมีการร่วมมือกนัระหวา่งในชุมชนและ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลเพื่อแกปั้ญหาอยูเ่สมอ 

ส่วนประเด็นความอ่อนไหวด้านอ่ืน ๆ ท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ี เช่น กุ้งและหอยแครงมี
ความอ่อนไหวต่อความเค็มและอุณหภูมิของน ้ าทะเล กล่าวคือ หากน ้ าทะเลมีความเค็มจดั (เกิดข้ึน
เป็นบางช่วง)หรืออุณหภูมิสูงจะท าใหกุ้ง้และหอยแครงขาดออกซิเจน  

5.1.1.3  ความสามารถในการปรับตวัขององคก์ารบริหารส่วนต าบลแหลมฟ้าผา่และ
ชุมชน   

จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารองค์การบริหารส่วนต าบล
แหลมฟ้าผา่ ผูน้  าชุมชนและผูท่ี้อยูอ่าศยัในชุมชน ตลอดจนการสังเกตการณ์ในพื้นท่ี สามารถสรุป
ไดด้งัน้ี 

1)  ระบบเก่ียวกบันโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานโครงการและกิจกรรม
ต่างๆ 

(1)  องคก์ารบริหารส่วนต าบลแหลมฟ้าผา่ 
องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมฟ้าผ่าด าเนินงานพฒันาพื้นท่ีท่ี

รับผิดชอบโดยการใชแ้ผนพฒันา 3 ปี และแผนพฒันา 3 ปี ฉบบัล่าสุดอยูใ่นระหวา่งปีพ.ศ. 2555 – 
พ.ศ.2557 ซ่ึงมีเน้ือหาดงัน้ี 

1.ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติในชุมชน 
2.พฒันาแหล่งท่องเท่ียว โดยการเปล่ียนวกิฤติเป็นโอกาส 
3.อนุรักษฟ้ื์นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
4.ส่งเสริม สนบัสนุน โครงสร้างพื้นฐานภายในชุมชน 

องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมฟ้าผ่าจะมีการด าเนินงานและ
โครงการพฒันาในแต่ละปีโดยยึดหลกัแผนพฒันา 3 ปี เป็นหลกัและจะจดัประชาคมเพื่อรับฟัง
ปัญหาและความตอ้งการของชุมชนในแต่ละหมู่บา้น เพื่อวางแผนการพฒันาพื้นท่ีชุมชนร่วมกนัทุก
ปีเพื่อจดัท านโยบายเร่งด่วนในการพฒันา โดยให้ผูท่ี้อยูอ่าศยัในชุมชนนั้นๆ มีส่วนร่วมในโครงการ
โดยการเสนอปัญหาเร่งด่วนและความตอ้งการในดา้นการพฒันาและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ
ชุมชนท่ีตนเองตอ้งการ และหลงัจากมีการน านโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานและโครงการไปปฏิบติั
แล้วนั้ น องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมฟ้าผ่าจะมีการติดตามตรวจสอบถึงผลของแผนงาน 
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โครงการและกิจกรรมดงักล่าวตามช่วงก าหนดเวลาท่ีคาดการ/ก าหนดไวต้ามหลกัการในแผนงาน
หรือรายละเอียดของกิจกรรม โดยการลงไปติดตามตรวจสอบนั้นจะมีผูรั้บผิดชอบท่ีถูกระบุอยู่ใน
แผนงาน โครงการ กิจกรรม ซ่ึงการลงไปดูงานเพื่อประเมินผลส่วนใหญ่จะมีการลงไปดูงานร่วมกนั
ทั้งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมฟ้าผ่าและหน่วยงานท่ีรับผิดชอบแผนงาน โครงการ 
กิจกรรม 

(2)  ชุมชน  
ชุมชนส่วนใหญ่จะใชแ้ผนการพฒันาร่วมกบัองคก์ารบริหารส่วน

ต าบลแหลมฟ้าผา่ (จากการประชาคมร่วมกนัในแต่ละปี) มีเพียงหมู่ท่ี 9 และหมู่ท่ี 11 เท่านั้นท่ีมีแผน
ชุมชน โดยเน้ือหาส่วนใหญ่ของแผนในหมู่ท่ี 9 จะเก่ียวกบัการส่งเสริมอาชีพให้ชุมชนและหมู่ท่ี 11 
จะเก่ียวกบัการตั้งศูนยอ์พยพ/เตือนภยั และกองทุนหมู่บา้น  

การประเมินศักยภาพและความสามารถในการรับมือในหัวข้อระบบ
เก่ียวกบันโยบาย ยทุธศาสตร์ แผนงานโครงการและกิจกรรมต่างๆ พบวา่ องคก์ารบริหารส่วนต าบล
แหลมฟ้าผ่าไดรั้บคะแนน 3 คะแนน เพราะเน่ืองจากมีนโยบาย แผนงาน โครงการและกิจกรรมท่ี
ชดัเจนเพื่อเตรียมความพร้อม บรรเทา/ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาผลกระทบจากการกดัเซาะชายฝ่ัง 
และชุมชนได้รับคะแนนประเมิน 1 คะแนน เน่ืองจากไม่มีแผนงาน โครงการ กิจกรรมชัดเจนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาผลกระทบท่ีเกิดข้ึน (มีการวางแผนเพื่อรับมือเฉพาะหมู่
เดียวคือหมู่ 11) 

2)  คุณภาพและความครอบคลุมของนโยบาย แผนงาน โครงการ 
(1)  องคก์ารบริหารส่วนต าบลแหลมฟ้าผา่   
คุณภาพและความครอบคลุมของแผนอยู่ในระดบัปานกลาง คือ

สามารถแกไ้ขปัญหาภาวะคุกคามและความเส่ียงของพื้นท่ีไดอ้ยา่งครอบคลุมและทนัเวลา แต่ใน
พื้นท่ียงัมีปัญหาท่ีไม่สามารถควบคุมและแกไ้ขปัญหาได ้เช่น ปัญหาเร่ืองขยะของคนในชุมชนและ
ท่ีลอยมาจากแหล่งอ่ืนและปัญหาเร่ืองน ้าเสียท่ีปล่อยออกมาจากโรงงานอุตสาหกรรม  

พื้นท่ีมีผลกระทบแบบเฉียบพลนัท่ีเกิดข้ึนนาน ๆ คร้ัง คือ การเกิด
คล่ืนขนาดใหญ่และพายุ โดยทางองค์การบริหารส่วนต าบลมีการก าหนดแผนงานเพื่อแก้ไข
ผลกระทบแบบเฉียบพลนัโดยมีการแจง้ใหท้ราบและมีการซกัซอ้มกนัในชุมชน 

(2)  ชุมชน 
ชุมชนส่วนใหญ่ไม่มีแผนการ โครงการ กิจกรรมเป็นของตนเอง 

แต่จะให้ความร่วมมือในการพฒันา ป้องกนัและแก้ไขปัญหาร่วมกบัองค์การบริหารส่วนต าบล
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แหลมฟ้าผา่ รวมถึงแผนรับมือผลกระทบแบบเฉียบพลนั ซ่ึงหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน ผูท่ี้อยูอ่าศยั
ในชุมชนจะทราบวา่จะอพยพยา้ยไปยงัพื้นท่ีจุดนดัพบจุดไหนเพื่อหลบภยั 

 การประเมินศกัยภาพและความสามารถในการรับมือในหัวขอ้คุณภาพ
และความครอบคลุมของนโยบาย แผนงาน โครงการ พบวา่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลแหลมฟ้าผา่
ไดรั้บคะแนนประเมิน 3 คะแนน เน่ืองจากนโยบาย แผนงาน โครงการ มีคุณภาพและคลอบคุมถึง
ผลกระทบ (รวมถึงแผนการรับมือฉุกเฉินและมีการซกัซอ้มร่วมกบัชุมชนอยูเ่สมอ) และชุมชนไดรั้บ
คะแนนประเมิน 2 คะแนน เน่ืองจากทราบถึงแผนงานขององค์การบริหารส่วนต าบลและมีการ
เตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกบัสถานการณ์ฉุกเฉินท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

3)  ผลของแผนงาน โครงการ กิจกรรม 
(1)  องคก์ารบริหารส่วนต าบลแหลมฟ้าผา่ 
องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมฟ้าผ่ามีการประเมินผลของ

แผนงาน โครงการ กิจกรรมในด้านความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มและดา้นสังคม สามารถสรุปไดด้งัน้ี  

1. ด้านความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ มีการประเมิน
เปรียบเทียบทางด้านเศรษฐศาสตร์โดยการเก็บขอ้มูลเพื่อเปรียบเทียบรูปแบบโครงการต่าง ๆ แต่
เน่ืองจากผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากโครงการบางโครงการตอ้งใชร้ะยะเวลานาน จึงท าให้ไม่สามารถ
น ามาเปรียบเทียบกนัอย่างชดัเจนถึงประสิทธิภาพของเน้ืองานได้ เช่น โครงการท่ีป้องกนัการกดั
เซาะชายฝ่ังโดยการปักไมไ้ผ่หลงัจากมีการด าเนินโครงการอาจจะใชเ้วลานานท่ีจะท าให้แผน่ดินท่ี
เกิดการกดัเซาะและลุกล ้าของน ้ากลายเป็นพื้นท่ีดินเลน เป็นตน้ 

2. ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม มีการศึกษาถึง
ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงความหลากหลายของสัตวท์ะเล พบว่าหลงัจากมี
การรณรงค์ให้รักษาและปลูกป่าชายเลนเพื่อคืนแหล่งอนุบาลสัตวท์ะเลให้กบัธรรมชาติแล้วนั้น 
ความหลากหลายทางชีวภาพและปริมาณสัตวใ์นพื้นท่ีดีข้ึน 

3. ด้านสังคม การด าเนินงานตามนโยบาย แผนและ
โครงการเกิดผลดา้นบวกต่อชุมชนสูงเน่ืองจากท าให้ชุมชนเกิดจิตส านึกและความตระหนกัในการ
ลด ละ เลิก ท าลายส่ิงแวดลอ้มและการกระท าท่ีผิดกฎหมายต่างๆ เช่น การท าประมงผิดกฎหมาย 
และหันมาดูแลหวงแหนส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรในพื้นท่ีของตนเองและส่วนรวมเพื่อ
ผลประโยชน์ร่วมกนัในชุมชน โดยทางองคก์ารบริหารส่วนต าบลแหลมฟ้าผา่ออกงบประมาณเพื่อ
ซ้ือเรือ 150,000 บาท เพื่อให้ผู ้ท่ีมีจิตอาสาในชุมชนตั้ งหน่วยทีมช่วยเหลือและลาดตระเวน
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ผลดัเปล่ียนเวรเพื่อคอยสอดส่องระวงัภยัและตรวจตราความเรียบร้อยในชุมชนรวมถึงเฝ้าระวงัภยั
ฉุกเฉินต่าง ๆ ภายในพื้นท่ี อีกดว้ย 

โดยภาพรวมการประเมินผลของแผนงาน โครงการและการ
ด าเนินงานพบว่าแผนงาน โครงการกิจกรรมส่วนใหญ่ท่ีด าเนินการนั้นประสบผลส าเร็จและสร้าง
ความพึงพอใจให้กบัผูบ้ริหารและชุมชน ซ่ึงโครงการท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลคิดว่าประสบ
ความส าเร็จอยา่งสูง คือ โครงการสร้างความตระหนกัและปลูกจิตส านึกให้กบัชุมชนในการอนุรักษ์
และฟ้ืนฟูส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ีของตนเองและส่วนรวม โครงการแปลง
วกิฤตใหเ้ป็นโอกาสโดยการส่งเสริมการท่องเท่ียวและสนบัสนุนใหมี้การมาศึกษาดูงานในพื้นท่ี 

(2)  ชุมชน 
ชุมชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจกบัแผนงาน โครงการ กิจกรรมท่ี

ผ่านมา (ท่ีด าเนินการไปแล้วร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบล) โดยมีความเห็นว่าแผนงาน 
โครงการ กิจกรรมส่วนใหญ่สามารถบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งเอาไวแ้ละก่อให้เกิดความสามคัคี โดย
มีเพียงบางโครงการ เท่านั้นท่ีไม่บรรลุวตัถุประสงค์ เช่น โครงการชะลอคล่ืนปักไม้ไผ่เพราะ
เน่ืองจากไดรั้บไมไ้ผจ่ากองคก์ารบริหารส่วนต าบลไม่ต่อเน่ืองท าให้บางพื้นท่ียงัเกิดการกดัเซาะอยู ่
(หมู่ท่ี 8) 

การประเมินศกัยภาพและความสามารถในการรับมือในหัวข้อผลของ
แผนงาน โครงการ กิจกรรม ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลแหลมฟ้าผา่และชุมชนจึงไดรั้บคะแนน
ประเมิน 3 คะแนน เน่ืองจากโครงการส่วนใหญ่บรรลุวตัถุประสงค์ สร้างความพึงพอใจและ
ก่อใหเ้กิดความสามคัคี 

4)  ความเหมาะสมและเพียงพอของทรัพยากรการบริหาร 
(1)  องคก์ารบริหารส่วนต าบลแหลมฟ้าผา่ 
การคัดเลือกบุคลากรเพื่อรับผิดชอบเก่ียวกับการปรับตัวต่อ

ผลกระทบจากการกดัเซาะชายฝ่ังขององคก์ารบริหารส่วนต าบลแหลมฟ้าผา่มีความเหมาะสมและมี
เพียงพอเน่ืองจากองคก์ารบริหารส่วนต าบลตอ้งการใหชุ้มชนช่วยเหลือและร่วมมือกนัภายในชุมชน
ของตนเองก่อน เพราะถือว่าเป็นผูท่ี้อยู่อาศยัในพื้นท่ีท่ีได้รับผลกระทบโดยตรงท าให้สามารถ
ป้องกนั บรรเทาและลดความเส่ียงท่ีจะเกิดผลกระทบได้ดีกว่าการแก้ไขท่ีปลายเหตุ โดยการจดั
อบรมให้ความรู้และจดัโครงการเพื่อให้บุคคลากรในองค์กรและชุมชนไดไ้ปศึกษาดูงานเก่ียวกบั
การปรับตัวจากผลกระทบเพิ่มข้ึน ส่วนเร่ืองงบประมาณมีงบประมาณแต่ไม่เพียงพอต่อความ
ตอ้งการในการแกไ้ขปัญหาผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการกดัเซาะชายฝ่ังโดยงบประมาณดงักล่าวไดม้า
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จากองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมฟ้าผ่าเองและจากหน่วยงานภายนอก ส่วนเร่ืองสถานท่ีนั้นมี
เพียงพอเน่ืองจากทุกชุมชนจะมีพื้นท่ีส่วนกลางเพื่อใชใ้นการจดัประชุมหรือกิจกรรมอยูแ่ลว้  

(2)  ชุมชน 
การคัดเลือกบุคลากรเพื่อรับผิดชอบเก่ียวกับการปรับตัวต่อ

ผลกระทบจากการกดัเซาะชายฝ่ังของชุมชนนั้นมีความเหมาะสมแต่ไม่เพียงพอเน่ืองจากบุคลากร
ของชุมชนจะไดม้าจากการคดัเลือกจากผูท่ี้สมคัรใจเท่านั้น ชุมชนไดรั้บงบประมาณจากองค์การ
บริหารส่วนต าบลและจากหน่วยงานอ่ืนบ้างแต่ไม่เพียงพอต่อความตอ้งการในการแก้ไขปัญหา
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการกดัเซาะชายฝ่ัง ส่วนเร่ืองสถานท่ีนั้นมีเพียงพอเน่ืองจากทุกชุมชนจะมี
พื้นท่ีส่วนกลางเพื่อใชใ้นการจดัประชุมหรือกิจกรรมอยูแ่ลว้  

ความเหมาะสมและเพียงพอของทรัพยากรการบริหารขององคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลและชุมชน สามารถสรุปไดด้งัตารางท่ี 5.1  (ความเหมาะสมและเพียงพอของทรัพยากร
การบริหาร) 
 

ตารางที ่5.1 ความเหมาะสมและเพียงพอของทรัพยากรการบริหาร  
 

ทรัพยากร
บริหาร 

ความเหมาะสมของทรัพยากร
บริหาร 

ความเพยีงพอของทรัพยากร
บริหาร 

หมายเหตุ 

องคก์ารบริหารส่วน
ต าบลแหลมฟ้าผา่ 

ชุม 
ชน 

องคก์ารบริหารส่วนต าบล
แหลมฟ้าผา่ 

ชุม 
ชน 

บุคลากร         บุคลากรของ
องคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลและ
ชุมชนมีศกัยภาพ
เพียงพอในการ
ปฏิบติังาน 

งบประมาณ          

วสัดุอุปกรณ์          

สถานที ่          
 

  หมายถึงมีความเหมาะสม/มีความเพียงพอ ของทรัพยากรบริหาร 
 หมายถึงไม่มีความเหมาะสม/ไม่มีเพียงพอ ของทรัพยากรบริหาร 



133 

 การประเมินศักยภาพและความสามารถในการรับมือในหัวข้อความ
เหมาะสมและเพียงพอของทรัพยากรการบริหาร พบวา่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลแหลมฟ้าผา่ไดรั้บ
คะแนนประเมิน 2 คะแนน และชุมชนไดรั้บคะแนนประเมิน 1 คะแนน เน่ืองจากทรัพยากรท่ีไดรั้บ
และบุคคลากรไม่เพียงพอต่อความตอ้งการในการด าเนินการแกไ้ขปัญหา 

5)  ความตระหนกัในปัญหาการกดัเซาะชายฝ่ัง 
(1)  องคก์ารบริหารส่วนต าบลแหลมฟ้าผา่ 
บุคลากรในองค์กรและชุมชนมีความตระหนกัต่อผลกระทบจาก

การกดัเซาะชายฝ่ังมากเน่ืองจากเป็นผูท่ี้อยูอ่าศยัในพื้นท่ีและไดรั้บผลกระทบจากการกดัเซาะชายฝ่ัง
โดยตรง อีกทั้งองคห์ารบริหารส่วนต าบลยงัสร้างความตระหนกัให้บุคคลากรและชุมชนโดยการให้
ความรู้และการจดัตั้งโครงการศึกษาดูงาน 

(2)  ชุมชน 
ชุมชนมีความตระหนกัต่อผลกระทบจากการกดัเซาะชายฝ่ังมาก

เน่ืองจากเป็นผูท่ี้อยูอ่าศยัในพื้นท่ีมาเน่ินนาน ท าให้ทราบถึงปัญหาและไดรั้บผลกระทบจากการกดั
เซาะชายฝ่ังท่ีเกิดข้ึนโดยตรง 

 การประเมินศักยภาพและความสามารถในการรับมือในหัวข้อความ
ตระหนกัในปัญหาการกดัเซาะชายฝ่ัง พบวา่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลแหลมฟ้าผา่และชุมชนไดรั้บ
คะแนนประเมิน 3 คะแนน เน่ืองจากบุคลากรในองคก์รและชุมชนมีความตระหนกัถึงผลกระทบสูง
มากเพราะเป็นผูอ้าศยัอยูใ่นพื้นท่ีเองและมีการสร้างความตระหนกัให้ชุมชนและผูท่ี้อาศยัในชุมชน
ร่วมกนัอยูเ่สมอ 

6)  การมีส่วนร่วมของชุมชน 
(1)  องคก์ารบริหารส่วนต าบลแหลมฟ้าผา่ 
การให้ความรู้และสร้างความตระหนักให้กับชุมชน จะท าให้

ชุมชนเต็มใจและกระตือรือร้นในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของทางองค์การบริหารส่วน
ต าบล เพราะเน่ืองจากบุคคลากรในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ และผูท่ี้อยู่อาศยัในชุมชมถือเป็นปัจจยั
ส าคญัในการฟ้ืนฟูและเยียวยาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และหากผูท่ี้อยู่อาศยัในพื้นท่ี
ร่วมกันสอดส่องดูแลและไม่ท าลายธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม พร้อมทั้ งร่วมมือกันช่วยลด
ผลกระทบและความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดผลกระทบจากการกดัเซาะชายฝ่ังในพื้นท่ีของตนเองแลว้นั้น
จะเป็นการลดผลกระทบและความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

โดยปัจจยัการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในองคก์ารบริหารส่วน
ต าบล คือ การประชุมอบรม การศึกษาและเรียนรู้ถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนภายในพื้นท่ี ส่วนปัจจยัส าคญั
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ของการมีส่วนร่วมของผูท่ี้อยู่อาศยัในชุมชน คือ การให้ความรู้และภูมิปัญญาเดิมของชุมชน ท าให้
ทราบถึงความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนและผลกระทบท่ีตามมา ท าให้ผูท่ี้อยู่อาศยัในชุมชนมีความ
ตระหนกัและกระตือรือร้นในการเรียนรู้เพื่อใชใ้นการฟ้ืนฟูและเยยีวยาพื้นท่ีของตนเอง 

(2)  ชุมชน 
ทุกชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและป้องกนัผลกระทบ

จากการกดัเซาะชายฝ่ังร่วมกนักบัองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมฟ้าผ่า เน่ืองจากมีการเขา้ร่วม
วางแผนงานและโครงการร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลเสมอ อีกทั้งยงัด าเนินการในการ
บรรเทาและป้องกนัผลกระทบท่ีเกิดข้ึนดว้ยตวัเองอีกดว้ย 

 การประเมินศกัยภาพและความสามารถในการรับมือในหวัขอ้การมีส่วน
ร่วมของชุมชน พบว่า องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมฟ้าผ่าและชุมชนไดรั้บคะแนนประเมิน 3 
คะแนน เน่ืองจากมีการวางแผนและด าเนินการโครงการร่วมกนัระหวา่งองคก์ารบริหารส่วนต าบล
แหลมฟ้าผา่และชุมชน อีกทั้งยงัเห็นวา่การมีส่วนร่วมขององคก์ารบริหารส่วนต าบลและชุมชนเป็น
บ่อเกิดแห่งความส าเร็จของแผนงาน โครงการ กิจกกรม อีกดว้ย 

7)  การเขา้ถึงข่าวสารและเทคโนโลย ี
(1)  องคก์ารบริหารส่วนต าบลแหลมฟ้าผา่ 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลแหลมฟ้าผา่มีการติดต่อประสานงานทั้ง

กบับุคคลากรในองคก์รและผูท่ี้อยูอ่าศยัในชุมชนโดยวธีิการประชุม (ประชุมในองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลร่วมกนัระหวา่งผูบ้ริหารและบุคคลากรในองคก์ร) และการประชาคมร่วมกบัชาวบา้นซ่ึงจะมี
การประชาคมอย่างน้อยปีละ 1 คร้ังเพื่อเสนอแนะ ฟังความตอ้งการและเพื่อแกไ้ขหรือแจง้ปัญหา
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีให้กบัองค์การบริหารส่วนต าบลทราบอีกทั้งเพื่อวางแผนเสนอแนะ
วิธีการแกไ้ข/บรรเทาผลกระทบร่วมกนั และนอกจากการประชาคมร่วมกนัในพื้นท่ีแลว้ผูบ้ริหาร
ขององค์การบริหารส่วนต าบลจะใช้วิธีการลงศึกษาขอ้มูลในพื้นท่ีจริงบ่อย ๆ เพื่อให้มีการติดต่อ
พบปะพดูคุยแลกเปล่ียนขอ้มูลกบัผูท่ี้อยูอ่าศยัในพื้นท่ีมากข้ึน  โดยการแกไ้ขและป้องกนัปัญหานั้น
องคก์ารบริหารส่วนต าบลมีการน าเทคโนโลยีอ่ืน ๆ มาใช้เพิ่มเติม เช่น โปรแกรมการตรวจวดัการ
กดัเซาะชายฝ่ัง การวดัความรุนแรงของคล่ืนลม เป็นตน้ 

(2)  ชุมชน 
ผูท่ี้อยู่อาศยัอยู่ในชุมชนจะมีการประชุมร่วมกนัในแต่ละหมู่เพื่อ

ร่วมกิจกรรมและแจง้ให้ทราบถึงโครงการ กิจกรรมและการประชาคมร่วมกบัองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลแหลมฟ้าผา่ โดยช่องทางการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร โครงการและกิจกรรม คือ ผูใ้หญ่บา้นและ
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การแปะขอ้มูลข่าวสารบริเวณท่าเรือและร้านคา้ชุมชน ส่วนการเขา้ถึงเทคโนโลยีของชุมชนพบว่า 
ไม่มีการน าเทคโนโลยอ่ืีน ๆ มาใชเ้พิ่มเติม 

การประเมินศกัยภาพและความสามารถในการรับมือในหัวขอ้การเขา้ถึง
ข่าวสารและเทคโนโลยี พบว่า องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมฟ้าผ่าและชุมชนได้รับคะแนน
ประเมิน 2 คะแนน เน่ืองจาก มีการแลกเปล่ียนและการเขา้ถึงข่าวสารกนัระหว่างองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแหลมฟ้าผ่าอย่างทัว่ถึงแต่สามารถเน่ืองจากปัญหาทางด้านงบประมาณท าให้เข้าถึง
เทคโนโลยไีดจ้  ากดั 

8)  องคค์วามรู้ 
(1)  องคก์ารบริหารส่วนต าบลแหลมฟ้าผา่ 
องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมฟ้าผ่ามีการน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน

และการน าองค์ความรู้จากแหล่งอ่ืนเขา้มาเพื่อช่วยในการแก้ไขผลกระทบท่ีเกิดจากการกดัเซาะ
ชายฝ่ัง เช่น การดูทิศทางของของพายุและคล่ืนลมสามารถน ามาใชใ้นการบรรเทาหรือแกไ้ขปัญหา
ผลกระทบจากการกดัเซาะชายฝ่ังร่วมกบัวธีิอ่ืน ๆ เช่น การออกแบบและสร้างเข่ือนกนัคล่ืน เป็นตน้ 

(2)  ชุมชน 
ชุมชนมีการน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและการน าองคค์วามรู้จากแหล่ง

อ่ืนเขา้มาเพื่อช่วยในการแกไ้ขผลกระทบท่ีเกิดจากการกดัเซาะชายฝ่ัง เพื่อการปรับตวัเพื่ออยูอ่าศยั
ในชุมชนและเพื่อประกอบอาชีพ (ประมง) เช่น การวิเคราะห์ดินฟ้าอากาศ การดูพายุและคล่ืนลม 
การดูลกัษณะของน ้ าทะเล และการดูความผิดปกติของสัตวน์ ้ า (กุง้และหมึกเอาหนวดพนักนัเป็น
ขยุม้ ๆ แสดงวา่เกิดความผดิปกติในทอ้งทะเล) เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกบัผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึน
แบบเฉียบพลนั เป็นตน้ 

การประเมินศกัยภาพและความสามารถในการรับมือในหัวขอ้การเขา้ถึง
ข่าวสารและเทคโนโลยี พบว่า องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมฟ้าผ่าและชุมชนได้รับคะแนน
ประเมิน 3คะแนน เน่ืองจาก สามารถน าองค์ความรู้อ่ืนมาช่วยในการจัดการและแก้ไขปัญหา
ผลกระทบไดอ้ย่างดี และชุมชนได้รับคะแนนประเมิน 2 คะแนน เน่ืองจากสามารถน าภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินมาใชใ้นการด ารงชีพและเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกบัสภาวะฉุกเฉินได ้  

 
ความสามารถในการรับมือขององคก์ารบริหารส่วนต าบลแหลมฟ้าผา่และชุมชนใน

การแกไ้ข/บรรเทาผลกระทบจากการกดัเซาะชายฝ่ังหวัขอ้ต่าง ๆ สามารถน ามาสรุปและประเมินผล
ศกัยภาพและความสามารถในการปรับตวั/รับมือกบัผลกระทบจากการกดัเซาะชายฝ่ังไดเ้ป็นระดบั
คะแนนไดด้งัน้ี คือ 



136 

องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมฟ้าผ่า ได้รับคะแนนถ่วงน ้ าหนักในเร่ืองระบบ
เก่ียวกับนโยบาย แผนงาน  โครงการ กิจกรรม จ านวน 0.42 คะแนน เร่ืองคุณภาพและความ
ครอบคลุมนโยบาย แผนงาน โครงการ จ านวน 0.45 คะแนน เร่ืองผลของแผนงาน โครงการและ
กิจกรรม จ านวน 0.45 คะแนน เร่ืองความเหมาะสมและเพียงพอของทรัพยากรการบริหาร จ านวน 
0.20 คะแนน เร่ืองความตระหนกัในปัญหาการกดัเซาะชายฝ่ัง จ านวน 0.33 คะแนน เร่ืองการมีส่วน
ร่วมของชุมชน จ านวน 0.39 คะแนน เร่ืองการเขา้ถึงข่าวสารและเทคโนโลยี จ  านวน 0.18 คะแนน 
และเร่ืององค์ความรู้ จ  านวน 0.39 คะแนน รวมคะแนนถ่วงน ้ าหนักจ านวน 2.81 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 3.00 คะแนน ซ่ึงหมายความว่า องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมฟ้าผ่ามีศกัยภาพ/
ความสามารถในการรับมือต่อการกดัเซาะชายฝ่ังสูง 

ชุมชนไดรั้บคะแนนถ่วงน ้ าหนกัในเร่ืองระบบเก่ียวกบันโยบาย แผนงาน  โครงการ 
กิจกรรม จ านวน 0.14 คะแนน เร่ืองคุณภาพและความครอบคลุมนโยบาย แผนงาน โครงการ 
จ านวน 0.30 คะแนน เร่ืองผลของแผนงาน โครงการและกิจกรรม จ านวน 0.45 คะแนน เร่ืองความ
เหมาะสมและเพียงพอของทรัพยากรการบริหาร จ านวน 0.10 คะแนน เร่ืองความตระหนกัในปัญหา
การกดัเซาะชายฝ่ัง จ านวน 0.33 คะแนน เร่ืองการมีส่วนร่วมของชุมชน จ านวน 0.39คะแนน เร่ือง
การเขา้ถึงข่าวสารและเทคโนโลยี จ  านวน 0.18 คะแนน และเร่ืององคค์วามรู้ จ  านวน 0.39 คะแนน 
รวมคะแนนถ่วงน ้าหนกัจ านวน 2.28 คะแนน จากคะแนนเตม็ 3.00 คะแนน ซ่ึงหมายความวา่ ชุมชน
มีศกัยภาพความสามารถในการรับมือต่อการกดัเซาะชายฝ่ังปานกลาง 

5.1.2  ปัจจยัท่ีส่งผลต่อรูปแบบหรือแนวทางในการบริหารจดัการความเส่ียง 
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อรูปแบบหรือแนวทางในการบริหารจดัการความเส่ียงขององคก์รใน

เร่ืองการปรับตวักบัความเปล่ียนแปลงของโครงสร้างองคก์รพบวา่ บุคลากรในองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลแหลมฟ้าผา่สามารถปรับตวัไดเ้ป็นอยา่งดี กล่าวคือสามารถผสานงานกบัหน่วยงานภายนอก
และชุมชนไดเ้ป็นอยา่งดีและรวดเร็วทนัต่อเหตุการณ์และไดอ้งคค์วามรู้ใหม่เพื่อมาพฒันาองคก์ร
และทอ้งถ่ินเสมอ เป็นเหตุให้องคก์รสามารถเขา้ถึงแหล่งเงินทุน ขอ้มูลข่าวสารและเทคโนโลยใีหม่ 
ๆ ไดโ้ดยง่าย ส่วนการเขา้ถึงแหล่งเงินทุน ขอ้มูลข่าวสารและเทคโนโลยขีองชุมชนนั้น พบวา่ ทุก
ชุมชนมีความสามารถในการเขา้ถึงแหล่งเงินทุน ขอ้มูลข่าวสารและเทคโนโลยแีต่เงินทุนท่ีไดรั้บไม่
เพียงพอต่อการด าเนินงานและโครงการต่าง ๆ  

การด าเนินงานเก่ียวกบัการปรับตวัต่อการกดัเซาะชายฝ่ังขององค์การบริหารส่วน
ต าบลแหลมฟ้าผา่ท่ีผา่นมามีปัญหาและอุปสรรค พบวา่ เกิดจากสภาพธรรมชาติของพื้นท่ีเน่ืองจาก
พื้นท่ีส่วนใหญ่มีน ้าท่วมและพื้นท่ีท่ีไดรั้บผลกระทบไม่มีถนนท าให้เขา้ถึงพื้นท่ีไดอ้ยา่งล าบาก  การ
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ปรับตวัของชุมชนบางส่วนท่ีมีความเห็นไม่ตรงกนัท าให้เกิดความไม่สามคัคีข้ึนในบางชุมชนและ
งบประมาณไม่เพียงพอในการด าเนินงานและด าเนินโครงการเพื่อการปรับตวัของชุมชน  

ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลมฟ้าผ่าและ
ชุมชน ท่ีส่งผลต่อการบริหารจดัการภาวะคุกคาม/การเปิดรับ ความเส่ียงและความอ่อนไหวจากการ
กดัเซาะชายฝ่ัง ดงัน้ี คือ  

1)  ปัจจยัภายใน 
ปัจจยัภายในท่ีส่งผลดา้นบวก คือ การมีส่วนร่วมและความร่วมมือของคน

ในชุมชน ภูมิปัญญาและองคค์วามรู้ของคนในพื้นท่ีท าใหก้ารด าเนินงานดา้นการบริหารสะดวกและ
มีประสิทธิภาพมากข้ึน ส่วนปัจจยัภายในท่ีส่งผลดา้นลบ คือ ความไม่สามคัคีของคนในชุมชน การ
ท่ีเจา้ของท่ีดินเป็นบุคคลภายนอกและการไม่มีถนนสัญจรภายในหมู่บ้านท าให้การเดินทางไม่
สะดวก 

2)  ปัจจยัภายนอก 
ปัจจยัภายนอกท่ีส่งผลดา้นบวกต่อการบริหารจดัการขององคก์รคือการท่ี

ไดรั้บความช่วยเหลือท่ีดีจากหน่วยงานภายนอกหลายหน่วยงานท าให้การบริหารและการจดัการ
ภาวะคุกคาม/การเปิดรับ ความเส่ียงและความอ่อนไหวจากการกัดเซาะชายฝ่ังเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ นอกจากน้ีปัจจยัภายนอกท่ีส่งผลดา้นลบ คือ น ้าเสียและขยะจากภายนอก เช่นโรงงาน
อุตสาหกรรมจะท าให้น ้ าในพื้นท่ีเน่าเสีย ซ่ึงอาจจะท าให้ปลาตายได ้และขยะจากแหล่งอ่ืนท่ีมากบั
น ้าในช่วงลมหนาวพดัมาในพื้นท่ีถึงแมอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลและชุมชนจะพยายามเก็บขยะมูล
ฝอยตามล าคลองแต่ก็ยงัไม่หมด และนอกจากน้ีไดแ้ก่การพฒันาท่ีไม่ให้ความใส่ใจต่อส่ิงแวดลอ้ม
ในพื้นท่ี เช่น อุตสาหกรรม แหล่งบนัเทิงต่าง ๆ  และนโยบายของรัฐบาลไม่ชดัเจน คือหากนโยบาย
เอ้ือต่อนายทุนมีโอกาสเป็นไปไดสู้งท่ีพื้นท่ีจะถูกถมเป็นเมืองใหม่ได ้

5.1.3  ความเปราะบางของต าบลแหลมฟ้าผา่ 
หากพิจารณาจากการเปิดรับ/ภาวะคุกคาม ความอ่อนไหวและการรับมือขององคก์าร

บริหารส่วนต าบลแหลมฟ้าผ่าและชุมชนท่ีผ่านมา พบว่า พื้นท่ีท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลแหลม
ฟ้าผา่รับผดิชอบมีการเปิดรับ/ภาวะคุกคามและความอ่อนไหวคือเป็นพื้นท่ีท่ีไดรั้บผลกระทบต่อการ
กดัเซาะชายฝ่ังไดโ้ดยง่าย แต่เน่ืองจากนโยบายและการด าเนินงานท่ีผา่นมาและปัจจุบนัขององคก์าร
บริหารส่วนต าบลและชุมชนท่ีเน้นบรรเทาและแก้ไขปัญหาผลกระทบพร้อมทั้งเตรียมการรับมือ
ภาวะฉุกเฉินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากภยัธรรมชาติท าให้พื้นท่ีดงักล่าวไม่เปราะบางแต่ควรได้รับการ
พฒันาปรับตวัเพิ่มมากข้ึน 

5.1.4  ขอ้เสนอแนะในการปรับตวั 
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ผลจากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลมฟ้าผา่และชุมชน
สามารถสรุปขอ้เสนอแนะในการปรับตวั คือ องคก์ารบริหารส่วนต าบลแหลมฟ้าผา่ควรมีแนวทาง
ในการพฒันาเพื่อการปรับตวัของชุมชนเพิ่มเติม ดงัน้ีคือ การส่งเสริมอาชีพและการจดัอบรมการ
เพาะพนัธ์ุสัตวน์ ้ าแทนการซ้ือพนัธ์สัตวม์าเพาะเล้ียง การพฒันาดา้นสาธารณูปโภคอยา่งทัว่ถึงและ
ควรมีการสนบัสนุนในเร่ืองการป้องกนัการพงัทลายของชายฝ่ังเพิ่มข้ึน เป็นตน้ 
 

5.2  อภิปรายผล 
 

5.2.1  การเปิดรับ/ภาวะคุกคามและความเส่ียงจากการกดัเซาะชายฝ่ังในต าบลแหลมฟ้าผ่า 
 

พื้นท่ีต าบลแหลมฟ้าผา่จดัเป็นพื้นท่ีท่ีมีการเปิดรับ/ภาวะคุกคามสูง เน่ืองจาก เป็นพื้นท่ีท่ีอยู่
ติดกับปากแม่น ้ าท าให้ได้รับผลกระทบจากการปล่อยน ้ าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นท่ี
ใกลเ้คียง อีกทั้งความแปรปรวนของอากาศบริเวณชายฝ่ังและการท าลายป่าชายเลนยงัส่งผลให้พื้นท่ี
ชุมชนไดรั้บความเส่ียงท่ีจะเกิดผลกระทบแบบเฉียบพลนัโดยเฉพาะอยา่งยิ่งในกรณีท่ีสภาพอากาศ
ในพื้นท่ีและบริเวณใกล้เคียงมีความแปรปรวนสูง เช่น การเกิดพายุใกล้บริเวณชายฝ่ัง เน่ืองจาก
ปราศจากพื้นท่ีกนัชนท าให้ชุมชนท่ีอาศยัอยูบ่ริเวณชายฝ่ังไดรั้บผลกระทบโดยตรง และจากผลการ
วิเคราะห์พบว่า พื้นท่ีต าบลแหลมฟ้าผ่ามีความเส่ียงระดบั 5 คือมีความเส่ียงท่ีรุนแรงมาก ตอ้งใช้
ทรัพยากรและการแกไ้ขปัญหามากกว่า 1 ปี ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของวุฒิชยั ศรีประเสริฐกุล 
(2553) ท่ีกล่าวว่า ชุมชนขุนสมุทรจีนไดป้ระสบปัญหาการกดัเซาะชายฝ่ังมาเน่ินนานหลายปี และ 
รูปแบบการแกปั้ญหาในพื้นท่ีต าบลแหลมฟ้าผา่ท่ีมีการสร้างเข่ือนกนัคล่ืนชนิดถาวร ขุนสมุทรจีน 
49A2 ข้ึนเพื่อป้องกนัการพงัทลายของดินและกกัเก็บตะกอนบริเวณชายฝ่ังไม่ให้โดนน ้ ากดัเซาะ
และพดัพาออกจากฝ่ัง (ธนวฒัน์ จารุพงษส์กุลและคณะ, 2555) ยงัเป็นตวับ่งช้ีถึงการป้องกนัแกไ้ข
ปัญหาผลกระทบจากการกดัเซาะชายฝ่ังในระยะยาวอีกดว้ย 
 
 
 
 

5.2.2  ความอ่อนไหวจากการกดัเซาะชายฝ่ังในต าบลแหลมฟ้าผ่า 
 

พื้นท่ีต าบลแหลมฟ้าผ่ามีความอ่อนไหวต่อการกัดเซาะชายฝ่ังสูง เน่ืองจากสภาพภูมิ
ประเทศของพื้นท่ีประกอบดว้ยดินใหม่ท่ีเกิดจากการทบัถมของตะกอนปากแม่น ้ า ท าให้ง่ายต่อการ
กดัเซาะและการพดัพาตะกอนของน ้ าทะเลออกจากชายฝ่ัง การเกิดแอ่งและการทรุดตวัของพื้นท่ี
หากมีการสูบน ้ าบาดาลมาใช้ในปริมาณมาก สอดคล้องกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 
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(2556) ท่ีกล่าววา่ ชายฝ่ังทะเลบริเวณอ่าวไทยตอนบนตั้งแต่ปากแม่น ้ าบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
จนถึงปากแม่น ้าท่าจีน จงัหวดัสมุทรสาคร เป็นพื้นท่ีท่ีมีความอ่อนไหวและมีการกดัเซาะรุนแรงมาก
ท่ีสุด ผลจากการเก็บขอ้มูลยงัพบวา่ป่าชายเลนในพื้นท่ีมีปริมาณลดนอ้ยลงเน่ืองจากปัญหาคุณภาพ
น ้ าในพื้นท่ีแย่ลงจากการปนเป้ือนน ้ าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นท่ีใกลเ้คียง เป็นผลให้ขาด
ป้อมปราการทางธรรมชาติในการป้องกนัการกดัเซาะและพงัทลายของตล่ิงหรือพื้นท่ีชายฝ่ัง และ
การลดน้อยลงของป่าชายเลนยงัท าให้ความหลากหลายทางชีวภาพและปริมาณของสัตวท์ะเลใน
พื้นท่ีลดลงเน่ืองจากแหล่งเพาะพนัธ์หรืออนุบาลสัตวน์ ้ าลดนอ้ยลง เป็นเหตุให้ผูท่ี้อาศยัอยู่ในพื้นท่ี
สูญเสียพื้นท่ีท ากินและท าให้เศรษฐกิจโดยรวมของผูท่ี้อาศยัอยู่ในชุมชนแย่ลง นอกจากน้ีหากเกิด
คล่ืนและพายุชนิดรุนแรงและเฉียบพลบัในพื้นท่ีจะเส่ียงต่อการเกิดการท าลายคนัดินรอบ ๆ นากุง้ 
นาหอยและนาปูของชุมชน อีกทั้งกุ้งและหอยแครงในพื้นท่ียงัมีความอ่อนไหวต่อความเค็มและ
อุณหภูมิของน ้าทะเล กล่าวคือ หากน ้ าทะเลมีความเค็มจดั (เกิดข้ึนเป็นบางช่วง) หรืออุณหภูมิสูงจะ
ท าให้กุง้และหอยแครงขาดออกซิเจน สอดคลอ้งกบัค ากล่าวของชะลอ ล้ิมสุวรรณ (2555) ซ่ึงกล่าว
วา่ น ้าท่ีมีความเคม็และอุณหภูมิเพิ่มข้ึนออกซิเจนละลายไดน้อ้ยลง เช่นท่ีอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส 
จุดอ่ิมตวัของออกซิเจนในน ้าจืดเท่ากบั 7.54 ppm (มิลลิกรัมต่อลิตร) แต่เม่ือความเค็มเพิ่มข้ึนเป็น 35 
พีพีที ออกซิเจนจะอ่ิมตวัท่ี 6.22 ppm  
 

5.2.3  ความสามารถในการปรับตัวขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลมฟ้าผ่าและชุมชน 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมฟ้าผ่ามีศักยภาพและความสามารถในการรับมือกับ
ผลกระทบจากการกดัเซาะชายฝ่ังสูง โดยปัจจยัท่ีอาจส่งผลต่อศกัยภาพและขีดความสามารถของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลคือ ความไม่เพียงพอของงบประมาณในการแกไ้ขและป้องกนัผลกระทบ
จากการกดัเซาะชายฝ่ังและการเขา้ถึงแหล่งความรู้ใหม่ ๆ ขององคก์รซ่ึงตอ้งใชเ้งินทุน  แต่เน่ืองจาก
ผูบ้ริหารและผูน้ าองคก์รมีความตระหนกัในดา้นผลกระทบจากการกดัเซาะชายฝ่ังสูงมาก และเป็น
ผูน้ าในการวางแผน การด าเนินการป้องกนัและแก้ไขปัญหา/บรรเทา ผลกระทบจากการกดัเซาะ
ชายฝ่ัง รวมถึงการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพและความรู้ความสามารถของบุคลากรและชุมชนเพื่อ
สร้างความตระหนกัและเตรียมความพร้อมของชุมชนในการแกไ้ขและป้องกนัผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 
จึงท าให้ชุมชนมีส่วนร่วมในแผนงาน โครงการ กิจกรรม อีกทั้งยงัท าให้ผูท่ี้อาศยัอยู่ในชุมชน
สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในเบ้ืองตน้ของปัญหาท่ีเกิดข้ึนซ่ึงเป็นการลดภาระการช่วยเหลือจาก
องคก์ารบริหารส่วนต าบลและถือวา่เป็นการบรรเทาผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากจุดเกิดเหตุ จึงท าให้การ
ด าเนินงานเพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหาผลกระทบจากการกดัเซาะชายฝ่ังขององคก์ารบริหารส่วน
ต าบลประสบความส าเร็จ สอดคล้องกับค ากล่าวของ บุญแสง ชีระภากรณ์ (2552) ท่ีกล่าวว่า 
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ความส าเร็จของการด าเนินกิจกรรมหรือโครงการใด ๆ นั้นผูบ้ริหารและผูน้ าเป็นผูมี้บทบาทส าคญั
ยิง่ ไม่วา่จะมีบทบาทในการริเร่ิมหรือด าเนินโครงการก็ตาม 

ชุมชนท่ีอาศยัอยูใ่นพื้นท่ีมีศกัยภาพและความสามารถในการรับมือปานกลาง โดยปัจจยัท่ี
อาจส่งผลต่อศกัยภาพและขีดความสามารถในการรับมือต่อผลกระทบจากการกดัเซาะชายฝ่ัง คือ 
ความไม่เพียงพอของงบประมาณและการไม่มีแผนงานท่ีชดัเจนในการแกไ้ขและป้องกนัผลกระทบ
จากการกัดเซาะชายฝ่ัง นอกจากน้ีการเข้าถึงแหล่งความรู้ใหม่ ๆ ของชุมชนท าได้ยาก ท าให้
ประสิทธิผลในการป้องกนัผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝ่ังท่ีได้รับน้อยกว่าท่ีควรจะเป็น แต่
เน่ืองจากผูท่ี้อาศยัอยู่ในชุมชนมีความตระหนักต่อผลกระทบต่อการกัดเซาะชายฝ่ังสูงมาก อาจ
เพราะเกิดผลกระทบซ ้ าแบบเดิมในพื้นท่ีและเป็นผูไ้ดรั้บผลกระทบนั้นโดยตรง อีกทั้งไดรั้บความรู้
จากโครงการ กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลท าให้ชุมชนเกิดความมีส่วนร่วม(ความ
ร่วมมือ)ท่ีดีกบัองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมฟ้าผ่า สอดคลอ้งกบั กรมทรัพยากรน ้ า (2551) ท่ี
กล่าวว่า ความตระหนกัในปัญหาและความเดือดร้อนท่ีอาจจะเกิดข้ึนเป็นเหตุส าคญัต่อการมีส่วน
ร่วมของชุมชน 

ผลจากการสังเกตและบนัทึกขอ้มูลในพื้นท่ีนั้นพบวา่องคก์ารบริหารส่วนต าบลและชุมชน
มีการปรับตัวท่ีดีมากเพื่อด ารงชีพร่วมกับผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ี โดยมีการปรับตัวและ
เปล่ียนแปลงวิถีชีวิตเพื่อให้สอดคล้องกับผลกระทบ เช่น การสร้างคันดินเพื่อท านากุ้งนา นา
หอยแครงในพื้นท่ีน ้าท่วมขงัเพื่อทดแทนการจบัสัตวน์ ้ าท่ีมีปริมาณนอ้ยลงจากแหล่งธรรมชาติ  การ
ปลูกบา้นเรือนจากไมไ้ผเ่พื่อสะดวกในการขนยา้ยหากเกิดผลกระทบแบบเฉียบพลนัในพื้นท่ีเพื่อลด
ความสูญเสียท่ีอาจจะเกิดข้ึน การพลิกวิกฤตเป็นโอกาสโดยท าโฮมสเตยแ์ละส่งเสริมการท่องเท่ียว
เพื่อสร้างรายไดใ้หก้บัชุมชน เป็นตน้ 
 
 
 
 
 

5.2.4  ปัจจัยทีส่่งผลต่อรูปแบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเส่ียง 
 

ปัจจยัภายในดา้นบวกท่ีส่งผลกระทบต่อรูปแบบและแนวทางในการบริหารจดัการความ
เส่ียง คือ ความตระหนักในปัญหาและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการด าเนินการแก้ไขปัญหา
ร่วมกบัองคก์ารบริหารส่วนต าบลแหลมฟ้าผา่ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าให้
รูปแบบการบริหารและจดัการความเส่ียงประสบผลส าเร็จมายิง่ข้ึน ดงัเช่นท่ี อรทยั ก๊กผล (2552) ได้
กล่าวไวว้่า ไม่เพียงจดัให้มีโครงการแต่การมีส่วนร่วมของชุมชนมีผลโดยตรงกบัความส าเร็จของ
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การด าเนินโครงการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และปัจจยัภายในท่ีส่งผลดา้นลบ คือ ความไม่
สามคัคีของชุมชนในบางพื้นท่ี การไม่มีถนนสัญจรภายในหมู่บา้นซ่ึงท าให้การด าเนินตามแผนงาน
เป็นไปอยา่งล่าชา้และมีอุปสรรค และการเป็นเจา้ของท่ีดินจากบุคคลภายนอกซ่ึงท าให้แรงจูงในใน
การแกไ้ขปัญหาผลกระทบจากการกดัเซาะชายฝ่ังลดลงเพราะกลวัจะสูญเสียพื้นท่ีท ากินในอนาคต 

ปัจจยัภายนอกในด้านบวกท่ีส่งผลกระทบต่อรูปแบบและแนวทางในการบริหารจดัการ
ความเส่ียง คือ องค์กรและชุมชนไดรั้บความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอกในเร่ืองเงินทุนและ
การเขา้มามีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาร่วมกนัชัว่คราวในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ เสมอ เป็นการสร้าง
แรงผลกัดนัในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลและชุมชนมากยิ่งข้ึน สอดคล้องกบั
จ าลอง โพธ์ิบุญ (2551) ท่ีกล่าววา่ การสร้างความร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอกอยา่งใกลชิ้ดจะเป็น
การช่วยส่งเสริมให้แผนงาน โครงการและกิจกรรมมีโอกาสในการประสบความส าเร็จมากยิ่งข้ึน 
นอกจากน้ีการร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอกในการแกไ้ขปัญหาผลกระทบจากการกดัเซาะชายฝ่ังยงั
ท าใหไ้ดรั้บความรู้ใหม่จากหน่วยงานภายนอกนั้น ๆ อีกดว้ย และปัจจยัภายนอกท่ีส่งผลดา้นลบของ
พื้นท่ีต าบลแหลมฟ้าผา่และไม่สามารถควบคุมได ้ คือ น ้ าเสียจากแหล่งอุตสาหกรรมและขยะท่ีถูก
น ้าพดัพามาจากแหล่งภายนอกพื้นท่ี 
 

5.2.5  ความเปราะบางของต าบลแหลมฟ้าผ่า 
 

หากพิจารณาจากการเปิดรับ/ภาวะคุกคาม ความอ่อนไหวและการรับมือขององคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลแหลมฟ้าผ่าและชุมชนท่ีผ่านมา พบว่า พื้นท่ีท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมฟ้าผ่า
รับผิดชอบมีการเปิดรับ/ภาวะคุกคามและความอ่อนไหว คือ เป็นพื้นท่ีท่ีไดรั้บผลกระทบต่อการกดั
เซาะชายฝ่ังไดโ้ดยง่ายเพราะเน่ืองจากสภาพภูมิประเทศของพื้นท่ีประกอบดว้ยดินใหม่ท่ีเกิดจากการ
ทบัถมของตะกอนปากแม่น ้ า ท าให้ง่ายต่อการกดัเซาะและการพดัพาตะกอนของน ้ าทะเลออกจาก
ชายฝ่ัง แต่เน่ืองจากนโยบายและการด าเนินงานท่ีผา่นมาและปัจจุบนัขององคก์ารบริหารส่วนต าบล
และชุมชนท่ีเนน้บรรเทา แกไ้ขปัญหา ป้องกนัผลกระทบพร้อมทั้งเตรียมการรับมือภาวะฉุกเฉินท่ี
อาจจะเกิดข้ึนจากภยัธรรมชาติ กล่าวคือ องคก์ารบริหารส่วนต าบลแหลมฟ้าผ่ามีแผนงานท่ีชดัเจน
และการด าเนินงานอย่างต่อเน่ืองในการบรรเทา แก้ไขปัญหา ป้องกนัผลกระทบจากการกดัเซาะ
ชายฝ่ังและการรับมือกบัภาวะฉุกเฉิน และชุมชนมีศกัยภาพและความสามารถในการปรับตวัเพื่อ
ด าเนินชีวิตร่วมกบัพื้นท่ีสูง เช่น การสร้างบา้นไมไ้ผ่เพื่อง่ายต่อการอพยพและลดการสูญเสียหาก
พงัทลายจากสภาวะฉุกเฉิน การท านากุง้ นาหอยแครงในพื้นท่ีน ้ าท่วมขงัเพื่อทดแทนการจบัสัตวน์ ้ า
จากแหล่งน ้ าธรรมชาติ ท าให้พื้นท่ีต าบลแหลมฟ้าผ่าเป็นพื้นท่ีท่ีไม่เปราะบางแต่ควรได้รับการ
พฒันาปรับตวัเพิ่มมากข้ึน 
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5.3  ข้อเสนอแนะ 
 

จากการศึกษาการปรับตวัต่อผลกระทบจากการกดัเซาะชายฝ่ังขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินและชุมชนขององคก์ารบริหารส่วนต าบลแหลมฟ้าผา่ มีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
 

5.3.1  ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 
 

5.3.1.1  ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย 
1)  องค์การบริหารส่วนต าบลควรมีนโยบายเพื่อเสริมสร้างความรู้และ

พฒันาศกัยภาพให้กบับุคลากรในหน่วยงานและชุมชน โดยองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมฟ้าผ่า
ควรตั้งงบประมาณเพื่อสนบัสนุน (เบ้ียเล้ียงค่าอาหารและการเดินทาง) และจดัการอบรมให้ความรู้
บุคลากรและชุมชน การส่งบุคลากรและชุมชนไปสัมมนาทางวิชาการหรือร่วมกิจกรรมท่ีก่อให้เกิด
ความรู้ใหม่ เพื่อน าไปพฒันาและปรับปรุงระบบการด าเนินงานและการป้องกนัผลกระทบจากการ
กดัเซาะชายฝ่ังในชุมชน 

 2)  ชุมชนในพื้นท่ีต าบลแหลมฟ้าผา่ควรมีนโยบาย แผนงานและกิจกรรม
เป็นของตนเอง เพื่อใหมี้ความเหมาะสมต่อวถีิชุมชน สังคมและพื้นท่ี 

5.3.1.2  ขอ้เสนอแนะเชิงปฏิบติั 
 1)  เน่ืองจากพื้นท่ีต าบลแหลมฟ้าผา่เป็นพื้นท่ีท่ีมีปัญหาการกดัเซาะชายฝ่ัง

มาเน่ินนานอีกทั้งยงัถือวา่เป็นเมืองหนา้ด่านในการรองรับผลกระทบจากความแปรปรวนของทะเล 
หน่วยงานภาครัฐและองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมฟ้าผ่าควรให้ความส าคญักับโครงการท่ี
ประสบความส าเร็จและช่วยเพิ่มผืนดินมากยิ่งข้ึนโดยการส่งเสริมและเพิ่มงบประมาณในการ
ด าเนินการ เช่น การเพิ่มพื้นท่ีและการด าเนินการอย่างต่อเน่ืองในการปักไมไ้ผบ่ริเวณพื้นท่ีท่ีไดรั้บ
ผลกระทบถึงแมไ้มไ้ผ่จะมีอายุการใช้งานสั้นแค่ 4-5 ปี แต่สามารถกกัเก็บตะกอนดินให้กบัพื้นท่ี
และชะลอคล่ืนได ้ การปลูกป่าชายเลนในพื้นท่ีดินเลนเพื่อป้องกนัการพลงัทลายของหน้าดินและ
เป็นการเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นตน้ 

 2)  องคก์ารบริหารส่วนต าบลแหลมฟ้าผา่ควรมีการวางแผนร่วมกบัชุมชน
ในเร่ืองการป้องกนัการพงัทลายของชายฝ่ังและคนัดินนากุง้ นาหอยแครง เพิ่มเติมเพื่อลดผลกระทบ
จากการสูญเสียหากเกิดผลกระทบเฉียบพลนั  

 3)  ควรมีการพัฒนาด้านแนวทางในการปรับตัวของชุมชนเพิ่มเติม 
ดงัน้ีคือ การส่งเสริมอาชีพและการจดัอบรมการเพาะพนัธ์ุสัตวน์ ้ าแทนการซ้ือพนัธ์ุสัตวม์าเพาะเล้ียง 
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การพฒันาดา้นสาธารณูปโภคอยา่งทัว่ถึง และควรมีการสนบัสนุนในเร่ืองการป้องกนัการพงัทลาย
ของชายฝ่ังเพิ่มข้ึน เป็นตน้ 

 4)  การสร้างเครือข่ายความร่วมมือร่วมกนัระหวา่งองค์กรการปกครอง
ทอ้งถ่ินอ่ืนในบริเวณใกลเ้คียง เพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร ความรู้ ทรัพยากร และร่วมกนัด าเนิน
โครงการเพื่อผลการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
 

5.3.2  ข้อเสนอแนะส าหรับการวจัิยคร้ังต่อไป  
 

 1)  ควรมีการศึกษาและเปรียบเทียบถึงรูปแบบการชะลอการกดัเซาะดว้ยวิธีต่าง ๆ 
ท่ีด าเนินการแลว้ในพื้นท่ีเพื่อวเิคราะห์และประเมินหาขอ้ดีขอ้เสียของการด าเนินโครงการ 
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แบบสัมภาษณ์เพือ่ใช้ในการสัมภาษณ์ส าหรับผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลมฟ้าผ่าอ าเภอพระสมุทร
เจดย์ี จงัหวดัสมุทรปราการ 

ผู้ให้ข้อมูล …………………………………..………  ต าแหน่ง…………………...……………...  
โทรศัพท์…………………………… Email……………………………….................................... 
______________________________________________________________________________ 
ส่วนที ่1 การเปิดรับ/ภาวะคุกคาม ความเส่ียงและความอ่อนไหวจากการกดัเซาะชายฝ่ัง  
 
1.  ภยัคุกคามจากการกัดเซาะชายฝ่ัง ใดท่ีท่านคิดว่าจะเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีของท่านและท่ีเกิดข้ึนอยู่ในปัจจุบันมี

อะไรบา้ง 
ภยัคุกคามในปัจจุบนั 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
ภยัคุกคามท่ีคาดวา่จะเกิดในอนาคต 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

2.  จากขอ้ท่ี 1 ถา้พิจารณาตามตารางท่ี 1 ท่านคิดวา่ระดบัความเส่ียงจากภยัคุกคามดงักล่าวมีมากนอ้ยเพียงใด  
 
ตารางที ่1  การจ าแนกระดบัผลกระทบและความเส่ียงดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

 

ระดบั ผลกระทบ/ความเส่ียง รายละเอยีด 
1 ต ่ามาก มีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม/ชุมชน เลก็นอ้ย สามารถแกไ้ขหรือควบคุมได ้
2 ต ่า มีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม/ชุมชน นอ้ยตอ้งใชเ้วลาในการแกไ้ขใน

ระยะเวลาไม่เกิน 1 เดือน 
3 ปานกลาง มีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม/ชุมชน ปานกลางตอ้งใชเ้วลาในการแกไ้ข 

ระหวา่ง > 1 เดือน – 6 เดือน 
4 สูง มีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม/ชุมชน รุนแรง  ตอ้งใชเ้วลาในการ

แกไ้ข  ระหวา่ง  > 6 เดือน – 1 ปี 
5 สูงมาก มีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม/ชุมชน รุนแรงมาก ตอ้งใชท้รัพยากรและ

เวลานานในการแกไ้ข  มากกวา่  1 ปี 
 
แหล่งทีม่า : ดดัแปลงจากสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั, 2557 
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 พ้ืนท่ีมีผลกระทบ/ความเส่ียงระดบัท่ี1 
 พ้ืนท่ีมีผลกระทบ/ความเส่ียงระดบัท่ี2 
 พ้ืนท่ีมีผลกระทบ/ความเส่ียงระดบัท่ี3 
 พ้ืนท่ีมีผลกระทบ/ความเส่ียงระดบัท่ี4 
 พ้ืนท่ีมีผลกระทบ/ความเส่ียงระดบัท่ี5 

 
3.  หน่วยงานของท่านมีการศึกษาถึงภยัคุกคามและความเส่ียงจากการกดัเซาะชายฝ่ังบ่อยหรือไม่ อยา่งไร 

…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

4.  ในชุมชนของท่านมีความอ่อนไหวในการไดรั้บผลกระทบจากการกดัเซาะชายฝ่ังหรือไม่ ถา้มีอยา่งไรบา้ง   

 ไม่มีความอ่อนไหวในพ้ืนท่ี 
 มีความอ่อนไหวในพ้ืนท่ีโปรดระบุ 

ดา้นกายภาพ (การเปล่ียนแปลงทางกายภาพท่ีก่อใหเ้กิดความเส่ียงท่ีจะไดรั้บผลกระทบ) 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
ดา้นทรัพยากรธรรมชาติ 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

 ดา้นเศรษฐกิจ (ผลกระทบจากการกดัเซาะชายฝ่ังท าใหเ้กิดผลกระทบต่อผลผลิต/ความเสียหายใดหรือไม่) 
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

 ดา้นทรัพยากรมนุษย ์(มีความรู้ ความตระหนกัและทกัษะในการรับมือต่อผลกระทบหรือไม่) 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
ประเด็นความอ่อนไหวอ่ืน ๆ (ดา้นสตัวท์ะเล  อาคารบา้นเรือนเป็นตน้) 

…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

ส่วนที ่2 ประเมนิความสามารถในการปรับตวัจากนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานและกจิกรรมต่าง ๆ  
5.  หน่วยงานของท่านมีการก าหนดนโยบาย ยทุธศาสตร์ แผนงานและกิจกรรมต่าง ๆ เก่ียวกบัการปรับตวัต่อการ

กดัเซาะชายฝ่ังและการจดัการภาวะคุกคาม ความเส่ียง ความอ่อนไหวท่ีเกิดข้ึนหรือไม่อยา่งไรบา้ง 
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 ไม่มีนโยบาย ยทุธศาสตร์ แผนงานและกิจกรรมต่าง ๆ 
 มีนโยบาย ยทุธศาสตร์ แผนงานและกิจกรรมต่าง ๆ 

นโยบาย 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
ยทุธศาสตร์ 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
แผนงานและกิจกรรมต่าง ๆ 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

6.  จากขอ้ท่ี 5 หน่วยงานของท่านมี วธีิการ/ขั้นตอน/กระบวนการ  ในการก าหนดนโยบาย ยทุธศาสตร์ แผนงาน
และกิจกรรมต่าง ๆ อยา่งไรบา้งและใชเ้วลาประมาณก่ีวนัท่ีนโยบาย ยทุธศาสตร์ แผนงานและกิจกรรมต่าง ๆ 
จึงจะสามารถน ามาปฏิบติัในพ้ืนท่ีไดจ้ริง 

…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

7.  หน่วยงานของท่านมีการด าเนินนโยบาย ยทุธศาสตร์ แผนงานและกิจกรรมต่าง ๆ เก่ียวกบัการปรับตวัต่อการ
กดัเซาะชายฝ่ังและการจดัการภาวะคุกคาม ความเส่ียง ความอ่อนไหวท่ีเกิดข้ึนอยา่งไรบา้งในปัจจุบนั (การน า
นโยบาย ยทุธศาสตร์ แผนงานและกิจกรรมต่าง ๆ ไปใช)้ 

…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
และแผนงานและกิจกรรมของท่านสามารถแกไ้ขปัญหาและลดผลกระทบท่ีเกิดข้ึนไดท้นัเวลาหรือไม่ 

 ทนัเวลา 
 ไม่ทนัเวลา 
 ทนัเวลาบา้งในบางแผนงานและกิจกรรม คิดเป็น.........% 

8.  หากท่านพบภาวะคุกคาม ความเส่ียงและความอ่อนไหว ในพ้ืนท่ีจะมีการจดัการเก่ียวกบัปัญหา ความเส่ียงและ
ความอ่อนไหว ท่ีพบอยา่งไรบา้ง (โปรดอธิบาย) 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

9. ในพ้ืนท่ีของท่านมีปัญหาผลกระทบท่ีเกิดจากการกดัเซาะชายฝ่ังอยา่งเฉียบพลนัหรือไม่และถา้มี หน่วยงานของ
ท่านมีความพร้อมในการรับมือกบัปัญหาจากผลกระทบดงักล่าวหรือไม่อยา่งไร 

 ไม่มีปัญหาผลกระทบท่ีเกิดอยา่งเฉียบพลนั 
 มีปัญหาผลกระทบท่ีเกิดอยา่งเฉียบพลนั 
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ปัญหา (โปรดระบุ) 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

 ไม่มีแผนการรับมือปัญหาผลกระทบท่ีเกิดอยา่งเฉียบพลนั 
 มีแผนการรับมือปัญหาผลกระทบท่ีเกิดอยา่งเฉียบพลนั 

แผนการรับมือ (โปรดระบุ) 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

10.หน่วยงานของท่านมีการจดัท านโยบาย แผนงาน โครงการ ท่ีเก่ียวกบัการปรับตวั และเตรียมความพร้อมของผู ้
ท่ีอาศยัอยูใ่นพ้ืนท่ีหรือไม่ อยา่งไร (ผูท่ี้อยูอ่าศยัในพ้ืนท่ีท่ีไดรั้บผลกระทบ) 

 มีการจดัท านโยบาย แผนงาน โครงการ ท่ีเก่ียวกบัการปรับตวั 
และเตรียมความพร้อมของผูท่ี้อาศยัอยูใ่นพ้ืนท่ี 

 ไม่มีการจดัท านโยบาย แผนงาน โครงการ ท่ีเก่ียวกบัการปรับตวั 
และเตรียมความพร้อมของผูท่ี้อาศยัอยูใ่นพ้ืนท่ี 

อยา่งไร 

…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

11.ท่านคิดวา่นโยบาย ยทุธศาสตร์ แผนงานของท่านมีความครอบคลุมถึงภาวะคุกคาม ความเส่ียงและการเปิดรับ
ผลกระทบจากการกดัเซาะชายฝ่ังในพ้ืนท่ีท่ีเกิดภาวะคุกคาม ความเส่ียงและการเปิดรับผลกระทบหรือไม่ มาก
นอ้ยเพียงใด 

 นโยบาย ยทุธศาสตร์ แผนงานไม่คลอบคลุมถึงภาวะคุกคาม ความเส่ียง
และการเปิดรับผลกระทบจากการกดัเซาะชายฝ่ัง 

อยา่งไร (โปรดระบุ) 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

 นโยบาย ยทุธศาสตร์ แผนงานคลอบคลุมถึงภาวะคุกคาม ความเส่ียงและ
การเปิดรับผลกระทบจากการกดัเซาะชายฝ่ัง 

o นโยบาย ยทุธศาสตร์ แผนงานมีความสมบูรณ์แบบ
(โปรดระบุเหตผุล) 
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…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

o นโยบาย ยทุธศาสตร์ แผนงานคลอบคลุมปานกลาง 
อยา่งไร (โปรดระบุเหตุผล) 

…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

o นโยบาย ยทุธศาสตร์ แผนงานคลอบคลุมนอ้ยอยา่งไร 
(โปรดระบุเหตผุล) 

…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

12.หลงัจากมีการน านโยบาย ยทุธศาสตร์ แผนงานและกิจกรรมต่าง ๆ ไปปฏิบติัแลว้นั้นหน่วยงานของท่านมีการ
ติดตามตรวจสอบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานและกิจกรรมต่าง ๆ 
หรือไม่ อยา่งไร และมีช่วงเวลาในการติดตามผลนานเท่าไหร่ 

 ไม่มีการติดตามผล 
 มีการติดตามผล 

 นโยบาย      ช่วงเวลาในการติดตาผล…………… 
ผูรั้บผิดชอบ………………………………………….. 

 ยทุธศาสตร์   ช่วงเวลาในการติดตามผล…………. 
 ผูรั้บผิดชอบ…………………………………………. 
 แผนงาน   ช่วงเวลาในการติดตามผล…………. 
 ผูรั้บผิดชอบ…………………………………………. 
 กิจกรรมท่ี 1 ช่วงเวลาในการติดตามผล………….

ผูรั้บผดิชอบ…………………………………………. 
 กิจกรรมท่ี 2 ช่วงเวลาในการติดตามผล………….

ผูรั้บผดิชอบ…………………………………………. 
 กิจกรรมท่ี3 ช่วงเวลาในการติดตามผล………….

ผูรั้บผดิชอบ…………………………………………. 
 
 
รูปแบบการติดตามผลนโยบาย ยทุธศาสตร์ แผนงานและกิจกรรมต่าง ๆ  
………………………………………………………………………………………………….…….………
………………………………………………………………………………………………………………… 
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13.หน่วยงานของท่านมีการวดัหรือประเมินผลของแผนงานและกิจกรรมหรือไม่ อยา่งไร (โปรดระบุ เช่น ความ
คุม้ค่าดา้นเศรษฐศาสตร์  ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ดา้นสงัคม เป็นตน้) 

 ความคุม้ค่าดา้นเศรษฐศาสตร์ 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

 ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

 ดา้นสงัคม 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

 อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

14.หน่วยงานของท่านมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน ท่ีเก่ียวกบัการปรับตวัต่อผลกระทบจากการกัดเซาะ
ชายฝ่ังหรือไม่ เพราะเหตุใด 

 ไม่พึงพอใจต่อการด าเนินงาน 
 มีความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน 

อยา่งไร 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

15.โดยภาพรวมท่านคิดวา่นโยบาย ยทุธศาสตร์ แผนงานและกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานของท่านในปัจจุบนั
ประสบความส าเร็จและท าใหเ้กิดการปรับตวัต่อผลกระทบจากการกดัเซาะชายฝ่ังหรือไม่ อยา่งไร 

…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

16.รางวลัท่ีไดรั้บ 
ช่ือรางวลั……………………………………………………………………………ปี……….. 
ช่ือรางวลั……………………………………………………………………………ปี……….. 
ช่ือรางวลั……………………………………………………………………………ปี……….. 

17.โครงการ /กิจกรรมใดท่ีเก่ียวกับการปรับตวัต่อผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝ่ังท่ีท่าน   เห็นว่าประสบ
ผลส าเร็จ เพราะเหตุใด 

1.………………………………………………………………………………………………… 
2…………………………………………………………………………………….…………… 
3…………………………………………………………………………………………………. 
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โครงการ/กิจกรรม ท่ีไม่ประสบผลส าเร็จ เพราะเหตุใด 
1.………………………………………………………………………………………………… 
2…………………………………………………………………………………….…………… 
3………………………………………………………………………………………………… 
 

18.ท่านคิดวา่การก าหนดหรือมอบหมายงานใหก้บับุคลากรเพ่ือรับผิดชอบเก่ียวกบัการปรับตวัต่อผลกระทบจาก
การกดัเซาะชายฝ่ังมีความเหมาะสมและเพียงพอหรือไม่ เพราะเหตุใด 

 การคดัเลือกบุคลากรมีความเหมาะสม 
 การคดัเลือกบุคลากรไม่มีความเหมาะสม  

สาเหตุเพราะ (โปรดระบุ) 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

 บุคลากรไม่มีความเพียงพอ 
 บุคลากรมีความเพียงพอ 

สาเหตุเพราะ (โปรดระบุ) 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

19.หน่วยงานของท่านมีการด าเนินการหรือแนวทางท่ีจะพฒันาทกัษะทางวชิาการและยกระดบัความสามารถใน
การปฏิบติังานใหแ้ก่บุคลากรท่ีรับผิดชอบงานส่วนต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการการปรับตวัต่อผลกระทบจากการกดั
เซาะชายฝ่ังหรือไม่ อยา่งไร 

 ไม่มีการด าเนินการหรือแนวทางท่ีจะพฒันาทกัษะทางวชิาการ
และยกระดบัความสามารถในการปฏิบติังาน 

 มีการด าเนินการหรือแนวทางท่ีจะพฒันาทกัษะทางวชิาการและ
ยกระดบัความสามารถในการปฏิบติังาน 

อยา่งไร (โปรดอธิบาย) 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 

20.บุคลากรในหน่วยงานของท่านมีความรู้ความสามารถและศกัยภาพเพียงพอกบัการปฏิบติังานใหส้ าเร็จลุล่วงได้
ตามวตัถุประสงคห์รือไม่ อยา่งไร 

 มีความรู้ความสามารถและศกัยภาพเพียงพอ 
 ไม่มี/ตอ้งการความรู้ความสามารถและศกัยภาพเพ่ิมมากข้ึน 
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อยา่งไร (โปรดอธิบาย) 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

21.หน่วยงานของท่านมีงบประมาณ เพ่ือใชใ้นโครงการ/กิจกรรม ท่ีเก่ียวกบัการกัดเซาะชายฝ่ังหรือไม่ หากมี
เท่าใด เพียงพอหรือไม่ จากแหล่งใดและมีหลกัเกณฑใ์นการจดัสรรงบประมาณอยา่งไร 

 ไม่มีงบประมาณ 
 มีงบประมาณ 

o งบประมาณไม่เพียงพอ 
o งบประมาณเพียงพอ 

โดยมีแหล่งท่ีมาของงบประมาณจากท่ีใด (โปรดระบุ) 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
หลกัเกณฑใ์ดในการจดัสรรงบประมาณใหก้บัแต่ละ โครงการ/กิจกรรม หากงบประมาณมีจ ากดั (โปรดระบุ) 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

22.หน่วยงานของท่านมีวสัดุอุปกรณ์ เพ่ือใชใ้นโครงการ/กิจกรรม ท่ีเก่ียวกบัการกดัเซาะชายฝ่ังหรือไม่ หากมี 
เพียงพอหรือไม่ จากแหล่งใด 

 ไม่มีวสัดุอุปกรณ์ 
 มีวสัดุอุปกรณ์ 

o วสัดุอุปกรณ์ไม่เพียงพอ 
o วสัดุอุปกรณ์เพียงพอ 

โดยมีแหล่งท่ีมาของวสัดุอุปกรณ์จากท่ีใด (โปรดระบุ) 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………  
หลกัเกณฑใ์ดในการจดัสรรวสัดุอุปกรณ์ ให้กบัแต่ละ โครงการ/กิจกรรม หากวสัดุอุปกรณ์มีจ ากดั (โปรด
ระบุ)  
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 

23.หน่วยงานของท่านมีสถานท่ี เพ่ือใชใ้นโครงการ/กิจกรรม ท่ีเก่ียวกบัการกดัเซาะชายฝ่ังหรือไม่ หากมี เพียงพอ
หรือไม่ บริเวณใด 

 ไม่มีสถานท่ี 
 มีสถานท่ี 

o สถานท่ีไม่เพียงพอ 
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o สถานท่ีเพียงพอ 
สถานท่ีอยูท่ี่ใดบา้ง (โปรดระบุ) 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………  
หลกัเกณฑใ์ดในการจดัสรรสถานท่ีใหก้บัแต่ละ โครงการ/กิจกรรม (โปรดระบุ)  
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

24.บุคลากรในหน่วยงานของท่านมีความตระหนกัในปัญหาผลกระทบจากการกดัเซาะชายฝ่ังหรือไม่ มากนอ้ยแค่
ไหน 

 บุคลากรในหน่วยงานของท่านมีความตระหนกัมาก 
 บุคลากรในหน่วยงานของท่านมีความตระหนกัปานกลาง 
 บุคลากรในหน่วยงานนของท่านมีความตระหนกันอ้ย 
 บุคลากรในหน่วยงานของท่านไม่มีความตระหนกั 

ท่านคิดวา่ประชาชนในชุมชนของท่านมีความตระหนักในปัญหาผลกระทบจากการกดัเซาะชายฝ่ังหรือไม่ 
มากนอ้ยแค่ไหน 

 ประชาชนในชุมชนของท่านมีความตระหนกัมาก 
 ประชาชนในชุมชนของท่านมีความตระหนกัปานกลาง 
 ประชาชนในชุมชนของท่านมีความตระหนกันอ้ย 
 ประชาชนในชุมชนของท่านไม่มีความตระหนกั 

25.หน่วยงานของท่านมีวธีิการสร้างความตระหนกัใหก้บับุคลากรในองคก์ร/ประชาชนในชุมชน หรือไม่ อยา่งไร
  

 ไม่มีวิธีการสร้างความตระหนักให้กับบุคลากรในองค์กรและ
ประชาชนในชุมชน 

 มีวิธีการสร้างความตระหนักให้กับบุคลากรในองค์กรและ
ประชาชนในชุมชน 

 มีวธีิการสร้างความตระหนกัใหก้บั.................เท่านั้น 

 
อยา่งไร (โปรดระบุ) 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

26.บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีส่วนร่วมในกิจกรรมการป้องกันแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการกัดเซาะ
ชายฝ่ัง มากนอ้ยเพียงใด เพราะเหตุใด 
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 มีส่วนร่วมในกิจกรรมการป้องกนัแกไ้ขปัญหามากท่ีสุด 
 มีส่วนร่วมในกิจกรรมการป้องกนัแกไ้ขปัญหามาก 
 มีส่วนร่วมในกิจกรรมการป้องกนัแกไ้ขปัญหาปานกลาง 
 มีส่วนร่วมในกิจกรรมการป้องกนัแกไ้ขปัญหานอ้ย 
 ไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมการป้องกนัแกไ้ขปัญหา 

เพราะเหตุใด (โปรดอธิบาย) 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
ประชาชนในชุมชนของท่าน มีส่วนร่วมในกิจกรรมการป้องกนัแกไ้ขปัญหาผลกระทบจากการกดัเซาะชายฝ่ัง 
มากนอ้ยเพียงใด เพราะเหตุใด 

 มีส่วนร่วมในกิจกรรมการป้องกนัแกไ้ขปัญหามากท่ีสุด 
 มีส่วนร่วมในกิจกรรมการป้องกนัแกไ้ขปัญหามาก 
 มีส่วนร่วมในกิจกรรมการป้องกนัแกไ้ขปัญหาปานกลาง 
 มีส่วนร่วมในกิจกรรมการป้องกนัแกไ้ขปัญหานอ้ย 
 ไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมการป้องกนัแกไ้ขปัญหา 

เพราะเหตุใด (โปรดอธิบาย) 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

27.ท่านคิดวา่การมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในหน่วยงานของท่านท่ีท าใหโ้ครงการ/กิจกรรม ท่ีเก่ียวกบัการ
ปรับตวัต่อผลกระทบจากการกดัเซาะชายฝ่ังท่ีด าเนินการโดยหน่วยงานของท่านประสบผลส าเร็จหรือไม่ 
เพราะเหตใุด 

 การมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในองคก์รเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท า
ใหโ้ครงการ/กิจกรรมประสบผลส าเร็จ  

 การมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในองคก์รเก่ียวขอ้งกบัการ 
ประสบผลส าเร็จของโครงการ/กิจกรรม ในบางคร้ัง 

 การมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในองคก์รไม่เก่ียวขอ้งกบัการ
ประสบผลส าเร็จของโครงการ/กิจกรรม 

 
เพราะเหตุใด (โปรดอธิบาย) 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
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28.ท่านคิดว่าการมีส่วนร่วมของชุมชน/ประชาชน เป็นปัจจัยส าคญัท่ีท าให้โครงการ/กิจกรรม ท่ีเก่ียวกบัการ 
ปรับตวัต่อผลกระทบจากการกดัเซาะชายฝ่ัง ท่ีด าเนินการโดยหน่วยงานของท่านประสบ ผลส าเร็จหรือไม่ 
เพราะเหตุใด  

 การมีส่วนร่วมของชุมชน/ประชาชน เป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าให ้
โครงการ/กิจกรรมประสบผลส าเร็จ   

 การมีส่วนร่วมของชุมชน/ประชาชนเก่ียวขอ้งกบัการประสบ
ผลส าเร็จของโครงการ/กิจกรรมในบางคร้ัง 

 การมีส่วนร่วมของชุมชน/ประชาชนไม่เก่ียวขอ้งกบัการประสบ
ผลส าเร็จของโครงการ/กิจกรรม 

เพราะเหตุใด (โปรดอธิบาย) 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

29.ท่านคิดวา่ปัจจยัส าคญัท่ีท าใหเ้กิดการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในหน่วยงานของท่านคืออะไร  

1.………………………………………………………………………………………………………….…… 
2…………………………………………………………………………………….…………………….…… 
3…………………………………………………………………………………………………………..…… 
4.………………………………………………………………………………………………………….…… 

30.ท่านคิดวา่ปัจจยัส าคญัท่ีท าใหเ้กิดการมีส่วนร่วมของชุมชน/ประชาชน คืออะไร  

1.………………………………………………………………………………………………………….…… 
2…………………………………………………………………………………….…………………….…… 
3…………………………………………………………………………………………………………..…… 
4.………………………………………………………………………………………………………….…… 

31.หน่วยงานของท่านมีวธีิการติดต่อประสานงาน ทั้งกบัผูท่ี้อาศยัอยูใ่นชุมชนและบุคลากรทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง
ในการปรับตวัต่อผลกระทบจากการกดัเซาะชายฝ่ังหรือไม่ อยา่งไร 

 ไม่มีการติดต่อประสานงานทั้ งกับผูท่ี้อาศัยอยู่ในชุมชนและ
บุคลากรทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 

 มีการติดต่อประสานงานทั้ งกับผู ้ท่ีอาศัยอยู่ในชุมชนและ
บุคลากรทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 

โปรดระบุ (ช่องทางหรือวิธีการใดในการเผยแพร่ขอ้มูล ข่าวสาร และรายงานผลการด าเนินงาน หรือผลการ
ประเมินงานการปรับตวัต่อผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง)  
วธีิการในการเผยแพร่ขอ้มูล………………………ระยะเวลาในการเผยแพร่ขอ้มูล……………. 
วธีิการในการเผยแพร่ขอ้มูล………………………ระยะเวลาในการเผยแพร่ขอ้มูล……………. 
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วธีิการในการเผยแพร่ขอ้มูล………………………ระยะเวลาในการเผยแพร่ขอ้มูล……………. 
วธีิการในการเผยแพร่ขอ้มูล………………………ระยะเวลาในการเผยแพร่ขอ้มูล……………. 
วธีิการในการเผยแพร่ขอ้มูล………………………ระยะเวลาในการเผยแพร่ขอ้มูล……………. 

32.ชุมชนของท่านมีการจดัท าเวทีประชาคมเพ่ือน าเสนอแผนหรือผลการศึกษาและจดัประชุมสรุปเก่ียวกบัการ
ป้องกนั แกไ้ข และการปรับตวัตอ่ผลกระทบจากปัญหาการกดัเซาะชายฝ่ังหรือไม่อยา่งไร 

 มีการจดัท าเวทีประชาคมอยา่งเดียว 
 มีการประชุมสรุปอยา่งเดียว 
 มีการจดัท าเวทีประชาคมและประชุมสรุป 
 ไม่มีการจดัท าเวทีประชาคมและไม่มีการประชุมสรุป 

ดงัน้ี 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

33.หน่วยงานของท่านมีการน าเทคโนโลยแีละระบบสารสนเทศมาประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินงานท่ีเก่ียวกบัการ
ปรับตวัต่อผลกระทบ ท่ีเกิดจากปัญหาการกดัเซาะชายฝ่ังหรือไม่ อยา่งไร 

 ไม่มีการน าเทคโนโลยแีละระบบสารสนเทศมาประยกุตใ์ช ้
 มีการน าเทคโนโลยแีละระบบสารสนเทศมาประยกุตใ์ช ้

ดงัน้ี 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

34.หน่วยงานของท่านมีการน าเทคโนโลยอ่ืีน ๆ มาใชใ้นการปรับตวัต่อผลกระทบท่ีเกิดจากปัญหาการกดัเซาะ
ชายฝ่ังหรือไม่ อยา่งไร 

 ไม่มีการน าเทคโนโลยอ่ืีน ๆ มาใช ้
 มีการน าเทคโนโลยอ่ืีน ๆ มาใช ้

ดงัน้ี 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

35.หน่วยงานของท่านมีการน าองคค์วามรู้หรือภูมิปัญญาชาวบา้นมาช่วยในการแกไ้ขปัญหาผลกระทบ ความเส่ียง
และการปรับตวัจากการกดัเซาะชายฝ่ังหรือไม่ อยา่งไร 

 ไม่มีการน าองคค์วามรู้หรือภูมิปัญญาชาวบา้นมาช่วยในการ
แกไ้ขปัญหาผลกระทบ ความเส่ียงและการปรับตวั 
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 มีการน าองคค์วามรู้หรือภูมิปัญญาชาวบา้นมาช่วยในการแกไ้ข
ปัญหาผลกระทบ ความเส่ียงและการปรับตวั 

ดงัน้ี 
1.………………………………………………………………………………………………………….…… 
2…………………………………………………………………………………….…………………….…… 
3………………………………………………………………………………………………….………..…… 
4.………………………………………………………………………………………………………….…… 

36.หน่วยงานของท่านมีการน าความรู้จากพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ หรือจากหน่วยงานอ่ืน ๆ มาใชห้รือมาประยกุตใ์ชเ้พ่ือแกไ้ข
ปัญหาผลกระทบ ความเส่ียงและการปรับตวัจากการกดัเซาะชายฝ่ังหรือไม่ อยา่งไร 

 ไม่มีการน าความรู้จากพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ หรือจากหน่วยงานอ่ืน ๆ มาใช้
หรือมาประยกุตใ์ชใ้นการแกไ้ขปัญหาผลกระทบ ความเส่ียงและ
การปรับตวั 

 มีการน าความรู้จากพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ หรือจากหน่วยงานอ่ืน ๆ มาใช้
หรือมาประยกุตใ์ชใ้นการแกไ้ขปัญหาผลกระทบ ความเส่ียงและ
การปรับตวั 

ดงัน้ี 
1.………………………………………………………………………………………………………….…… 
2…………………………………………………………………………………….…………………….…… 
3………………………………………………………………………………………………….………..…… 
4.………………………………………………………………………………………………………….…… 

 

ส่วนที ่3 ปัจจยัทีส่่งผลต่อรูปแบบและแนวทางในการบริหารจดัการความเส่ียง 

37.ท่านคิดวา่การด าเนินการท่ีเก่ียวกบัการปรับตวัต่อปัญหาการกดัเซาะชายฝ่ังมีปัญหา /อุปสรรคหรือไม่ อยา่งไร 
ถา้มีท่านคิดวา่ แนวทาง/วธีิการ ใดท่ีสามารถขจดัหรือลดปัญหาและอุปสรรคต่างๆลงได ้

…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

38.ท่านคิดวา่บุคลากรของท่านมีความสามารถในการปรับตวักบัความเปล่ียนแปลงของโครงสร้างองคก์ร หนา้ท่ี 
และความรู้ใหม่ ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมายหรือไม่ อยา่งไร 

…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
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39.ท่านคิดวา่หน่วยงานของท่านสามารถเขา้ถึงแหล่งเงินทุน ขอ้มูลข่าวสาร เทคโนโลยีใหม่ เพ่ือใชใ้นการปรับตวั
ต่อปัญหาการกดัเซาะชายฝ่ังหรือไม่ อยา่งไร 

แหล่งเงินทุน    
 มีความสามารถในการเขา้ถึงแหล่งเงินทุนไดง่้าย (โปรดระบุ)  

อยา่งไร………………………………………………………………………………… 
 ไม่มีความสามารถในการเขา้ถึงแหล่งเงินทุนหรือเขา้ถึงไดย้าก (โปรดระบุ)   

อยา่งไร………………………………………………………………………………… 
ขอ้มูลข่าวสาร 
 มีความสามารถในการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารไดง่้าย (โปรดระบุ)  

อยา่งไร………………………………………………………………………………… 
 ไม่มีความสามารถในการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารหรือเขา้ถึงไดย้าก (โปรดระบุ)   

อยา่งไร………………………………………………………………………………… 
เทคโนโลยใีหม่ 
 มีความสามารถในการเขา้ถึงเทคโนโลยใีหม่ไดง่้าย (โปรดระบุ)  

อยา่งไร………………………………………………………………………………… 
 ไม่มีความสามารถในการเขา้ถึงเทคโนโลยใีหม่หรือเขา้ถึงไดย้าก (โปรดระบุ)   

อยา่งไร………………………………………………………………………………… 
อ่ืน ๆ  
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

40.นอกจากหน่วยงานของท่านแลว้มี หน่วยงาน / องค์กรอ่ืนอีกหรือไม่ ท่ีเขา้มาช่วยเหลือชุมชนเก่ียวกบัการ
ปรับตวัต่อผลกระทบจากการกดัเซาะชายฝ่ัง  หากมีโปรดระบุช่ือหน่วยงานดงักล่าว  

 ไม่มี หน่วยงาน / องคก์รอ่ืนอีกหรือไม่ ท่ีเขา้มาช่วยเหลือชุมชน
เก่ียวกบัการปรับตวัต่อผลกระทบจากการกดัเซาะชายฝ่ัง 

 มี หน่วยงาน / องค์กรอ่ืนอีกหรือไม่ ท่ีเขา้มาช่วยเหลือชุมชน
เก่ียวกบัการปรับตวัต่อผลกระทบจากการกดัเซาะชายฝ่ัง 

ดงัน้ี 
1.………………………………………………………………………………………………… 
2…………………………………………………………………………………….…………… 
3……………………………………………………………………………………………………… 

41.ท่านคิดว่าปัจจยัภายในใดในหน่วยงานของท่าน ท่ีส่งผลต่อการบริหารจดัการภาวะคุกคาม/การเปิดรับ ความ
เส่ียงและความอ่อนไหวจากการกดัเซาะชายฝ่ัง (ปัจจยัภายในท่ีส่งผลดา้นบวกและดา้นลบ) 
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ปัจจยัภายในท่ีส่งผลดา้นบวก 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
ปัจจยัภายในท่ีส่งผลดา้นลบ 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

42.ท่านคิดวา่ปัจจยัภายนอกใดในหน่วยงานของท่านท่ีส่งผลต่อการบริหารจดัการภาวะคุกคาม/การเปิดรับ ความ
เส่ียงและความอ่อนไหวจากการกดัเซาะชายฝ่ัง (ปัจจยัภายนอกท่ีส่งผลดา้นบวกและดา้นลบ) 

ปัจจยัภายนอกท่ีส่งผลดา้นบวก 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
ปัจจยัภายนอกท่ีส่งผลดา้นลบ 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ส่วนที ่4 ความเปราะบางของต าบลแหลมฟ้าผ่า อ าเภอพระสมุทรเจดย์ี จงัหวดัสมุทรปราการ 

 
ตารางที ่2 แสดงความสมัพนัธ์ของผลกระทบและความสามารถในการรับมือท่ีท าใหเ้กิดความเปราะบาง  

ความสามารถในการรับมอื  

ผลกระทบ ต า่     สูง 

 สูง     เปราะบางมาก  ไม่เปราะบางแต่ควรไดรั้บการพฒันาปรับตวั 

 ต า่     ยงัไม่เปราะบางแต่มีสภาวะเส่ียง ไม่เปราะบาง มีความยัง่ยนื   
  

แหล่งทีม่า : ศูนยบ์ริการวชิาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2555 

43.จากตารางท่ี 2 ท่านคิดวา่ภายในพ้ืนท่ีของท่านมีความเปราะบางหรือไม่  ถา้มีมีมากหรือนอ้ยและมีวิธีการรับมือ
กบัความเปราะบางอยา่งไรบา้ง    

 ไม่มีความเปราะบาง 
 มีความเปราะบาง 

o มีความเปราะบางมาก 
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o ไม่เปราะบางแต่ควรไดรั้บการพฒันาปรับตวั 
o  ยงัไม่เปราะบางแต่มีสภาวะเส่ียง 
o ไม่เปราะบาง มีความยัง่ยนื 

โดยมีวธีิการรับมือ ดงัน้ี 

…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

44.ท่านมี แนวทาง/ยุทธศาสตร์ ในการพฒันาศักยภาพของหน่วยงานของท่านอย่างไรในการแก้ปัญหาความ
เปราะบางและเพ่ิมความสามารถในการปรับตวัต่อการกดัเซาะชายฝ่ัง 

…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ส่วนที ่5 ความคดิเห็นและข้อเสนอแนะ 
 

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 

 
 

 ผูส้มัภาษณ์………………………..……………… 
 วนัท่ี …..………… / ……….……/…………......  

        สถานท่ีสมัภาษณ์…………………………………. 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
 

แบบสัมภาษณ์เชิงลกึส าหรับผู้น าชุมชน และผู้ที่อาศัยอยู่ในพืน้ที ่
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แบบสัมภาษณ์เพือ่ใช้ในการสัมภาษณ์ผู้น าชุมชนและผู้ทีอ่าศัยอยู่ในพืน้ทีต่ าบลแหลมฟ้าผ่า อ าเภอพระสมุทรเจดย์ี
จงัหวดัสมุทรปราการ 

ผู้ให้ข้อมูล …………………………………..………  ต าแหน่ง………………………….………...……………...  
โทรศัพท์…………………………… Email………………………….…………………….................................... 
______________________________________________________________________________ 
ส่วนที ่1 การเปิดรับ/ภาวะคุกคาม ความเส่ียงและความอ่อนไหวจากการกดัเซาะชายฝ่ัง  
 
1.  ภยัคุกคามจากการกัดเซาะชายฝ่ัง ใดท่ีท่านคิดว่าจะเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีของท่านและท่ีเกิดข้ึนอยู่ในปัจจุบันมี

อะไรบา้ง 
ภยัคุกคามในปัจจุบนั 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
ภยัคุกคามท่ีคาดวา่จะเกิดในอนาคต 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

2.  จากขอ้ท่ี 1 ถา้พิจารณาตามตารางท่ี 1 ท่านคิดวา่ระดบัความเส่ียงจากภยัคุกคามดงักล่าวมีมากนอ้ยเพียงใด 
  
ตารางที ่1  การจ าแนกระดบัผลกระทบและความเส่ียงดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
 
ระดบั ผลกระทบ/ความเส่ียง รายละเอยีด 

1 ต ่ามาก มีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม/ชุมชน เลก็นอ้ย สามารถแกไ้ขหรือควบคุมได ้
2 ต ่า มีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม/ชุมชน นอ้ยตอ้งใชเ้วลาในการแกไ้ขใน

ระยะเวลาไม่เกิน 1 เดือน 
3 ปานกลาง มีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม/ชุมชน ปานกลางตอ้งใชเ้วลาในการแกไ้ข 

ระหวา่ง > 1 เดือน – 6 เดือน 
4 สูง มีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม/ชุมชน รุนแรง  ตอ้งใชเ้วลาในการ

แกไ้ข  ระหวา่ง  > 6 เดือน – 1 ปี 
5 สูงมาก มีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม/ชุมชน รุนแรงมาก ตอ้งใชท้รัพยากรและ

เวลานานในการแกไ้ข  มากกวา่  1 ปี 
 
แหล่งทีม่า : ดดัแปลงจากสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั, 2557 
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 พ้ืนท่ีมีผลกระทบ/ความเส่ียงระดบัท่ี1 
 พ้ืนท่ีมีผลกระทบ/ความเส่ียงระดบัท่ี2 
 พ้ืนท่ีมีผลกระทบ/ความเส่ียงระดบัท่ี3 
 พ้ืนท่ีมีผลกระทบ/ความเส่ียงระดบัท่ี4 
 พ้ืนท่ีมีผลกระทบ/ความเส่ียงระดบัท่ี5 

3.  ชุมชนของท่านมีการศึกษาถึงภยัคุกคามและความเส่ียงจากการกดัเซาะชายฝ่ังบ่อยหรือไม่ อยา่งไร 

…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

4.  ในชุมชนของท่านมีความอ่อนไหวในการไดรั้บผลกระทบจากการกดัเซาะชายฝ่ังหรือไม่ ถา้มีอยา่งไรบา้ง   

 ไม่มีความอ่อนไหวในพ้ืนท่ี 
 มีความอ่อนไหวในพ้ืนท่ีโปรดระบุ 

ดา้นกายภาพ (การเปล่ียนแปลงทางกายภาพท่ีก่อใหเ้กิดความเส่ียงท่ีจะไดรั้บผลกระทบ) 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
ดา้นทรัพยากรธรรมชาติ 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

 ดา้นเศรษฐกิจ (ผลกระทบจากการกดัเซาะชายฝ่ังท าใหเ้กิดผลกระทบต่อผลผลิต/ความเสียหายใดหรือไม่) 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

 ดา้นทรัพยากรมนุษย ์(มีความรู้ ความตระหนกัและทกัษะในการรับมือต่อผลกระทบหรือไม่) 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

     ประเด็นความอ่อนไหวอ่ืน ๆ (ดา้นสตัวท์ะเล  อาคารบา้นเรือนเป็นตน้) 

…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ส่วนที ่2 ประเมนิความสามารถในการปรับตวัจากนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานและกจิกรรมต่าง ๆ  
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5.  ชุมชนของท่านมีการก าหนดนโยบาย ยทุธศาสตร์ แผนงานและกิจกรรมต่าง ๆ เก่ียวกบัการปรับตวัต่อการ
เปล่ียนแปลงสภาภูมิอากาศและการจดัการภาวะคุกคาม ความเส่ียง ความอ่อนไหวท่ีเกิดข้ึนหรือไม่อยา่งไรบา้ง 

 ไม่มีนโยบาย ยทุธศาสตร์ แผนงานและกิจกรรมต่าง ๆ 
 มีนโยบาย ยทุธศาสตร์ แผนงานและกิจกรรมต่าง ๆ 

นโยบาย 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
ยทุธศาสตร์ 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
แผนงานและกิจกรรมต่าง ๆ 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

6.  จากขอ้ท่ี 5 ชุมชนของท่านมี วธีิการ/ขั้นตอน/กระบวนการ  ในการก าหนดนโยบาย ยทุธศาสตร์ แผนงานและ
กิจกรรมต่าง ๆ อยา่งไรบา้งและใชเ้วลาประมาณก่ีวนัท่ีนโยบาย ยทุธศาสตร์ แผนงานและกิจกรรมต่าง ๆ จึงจะ
สามารถน ามาปฏิบติัในพ้ืนท่ีไดจ้ริง 

…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

7.  ชุมชนของท่านมีการด าเนินนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานและกิจกรรมต่าง ๆ เก่ียวกับการปรับตวัต่อการ
เปล่ียนแปลงสภาภูมิอากาศและการจดัการภาวะคุกคาม ความเส่ียง ความอ่อนไหวท่ีเกิดข้ึนอย่างไรบา้งใน
ปัจจุบนั (การน านโยบาย ยทุธศาสตร์ แผนงานและกิจกรรมต่าง ๆ ไปใช)้ 

…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
และแผนงานและกิจกรรมของท่านสามารถแกไ้ขปัญหาและลดผลกระทบท่ีเกิดข้ึนไดท้นัเวลาหรือไม่ 

 ทนัเวลา 
 ไม่ทนัเวลา 
 ทนัเวลาบา้งในบางแผนงานและกิจกรรม คิดเป็น.........% 

 
 
8.  หากท่านพบภาวะคุกคาม ความเส่ียงและความอ่อนไหว ในพ้ืนท่ีจะมีการจดัการเก่ียวกบัปัญหา ความเส่ียงและ

ความอ่อนไหว ท่ีพบอยา่งไรบา้ง (โปรดอธิบาย) 
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…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

9. ในพ้ืนท่ีของท่านมีปัญหาผลกระทบท่ีเกิดจากการกดัเซาะชายฝ่ังอย่างเฉียบพลนัหรือไม่และถา้มี ชุมชนของ
ท่านมีความพร้อมในการรับมือกบัปัญหาจากผลกระทบดงักล่าวหรือไม่อยา่งไร 

 ไม่มีปัญหาผลกระทบท่ีเกิดอยา่งเฉียบพลนั 
 มีปัญหาผลกระทบท่ีเกิดอยา่งเฉียบพลนั 

ปัญหา (โปรดระบุ) 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

 ไม่มีแผนการรับมือปัญหาผลกระทบท่ีเกิดอยา่งเฉียบพลนั 
 มีแผนการรับมือปัญหาผลกระทบท่ีเกิดอยา่งเฉียบพลนั 

แผนการรับมือ (โปรดระบุ) 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

10.ชุมชนของท่านมีการจดัท านโยบาย แผนงาน โครงการ ท่ีเก่ียวกบัการปรับตวั และเตรียมความพร้อมของผูท่ี้
อาศยัอยูใ่นพ้ืนท่ีหรือไม่ อยา่งไร (ผูท่ี้อยูอ่าศยัในพ้ืนท่ีท่ีไดรั้บผลกระทบ) 

 ไม่มีการจดัท านโยบาย แผนงาน โครงการ ท่ีเก่ียวกบัการปรับตวั 
และเตรียมความพร้อมของผูท่ี้อาศยัอยูใ่นพ้ืนท่ี 

 มีการจดัท านโยบาย แผนงาน โครงการ ท่ีเก่ียวกบัการปรับตวั 
และเตรียมความพร้อมของผูท่ี้อาศยัอยูใ่นพ้ืนท่ี 

อยา่งไร 

…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

11.ท่านคิดวา่นโยบาย ยทุธศาสตร์ แผนงานของท่านมีความครอบคลุมถึงภาวะคุกคาม ความเส่ียงและการเปิดรับ
ผลกระทบจากการกดัเซาะชายฝ่ัง ในพ้ืนท่ีท่ีเกิดภาวะคุกคาม ความเส่ียงและการเปิดรับผลกระทบหรือไม่ มาก
นอ้ยเพียงใด 

 นโยบาย ยทุธศาสตร์ แผนงานไม่คลอบคลุมถึงภาวะคุกคาม ความเส่ียง
และการเปิดรับผลกระทบจากการกดัเซาะชายฝ่ัง 
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อยา่งไร (โปรดระบุ) 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

 นโยบาย ยทุธศาสตร์ แผนงานคลอบคลุมถึงภาวะคุกคาม ความเส่ียงและ
การเปิดรับผลกระทบจากการกดัเซาะชายฝ่ัง 

o นโยบาย ยทุธศาสตร์ แผนงานมีความสมบูรณ์แบบ
(โปรดระบุเหตผุล) 

…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

o นโยบาย ยทุธศาสตร์ แผนงานคลอบคลุมปานกลาง 
อยา่งไร (โปรดระบุเหตุผล) 

…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

o นโยบาย ยทุธศาสตร์ แผนงานคลอบคลุมนอ้ยอยา่งไร 
(โปรดระบุเหตผุล) 

…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

12.หลงัจากมีการน านโยบาย ยทุธศาสตร์ แผนงานและกิจกรรมต่าง ๆ ไปปฏิบติัแลว้นั้นชุมชนของท่านมีการ

ติดตามตรวจสอบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของนโยบาย ยทุธศาสตร์ แผนงานและกิจกรรมต่าง ๆ หรือไม่ 

อยา่งไร และมีช่วงเวลาในการติดตามผลนานเท่าไหร่ 

 ไม่มีการติดตามผล 
 มีการติดตามผล 

 นโยบาย      ช่วงเวลาในการติดตาผล…………… 
ผูรั้บผิดชอบ………………………………………….. 

 ยทุธศาสตร์   ช่วงเวลาในการติดตามผล…………. 
 ผูรั้บผิดชอบ…………………………………………. 
 แผนงาน   ช่วงเวลาในการติดตามผล…………. 
 ผูรั้บผิดชอบ…………………………………………. 
 กิจกรรมท่ี 1 ช่วงเวลาในการติดตามผล………….

ผูรั้บผดิชอบ…………………………………………. 
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 กิจกรรมท่ี 2 ช่วงเวลาในการติดตามผล………….
ผูรั้บผดิชอบ…………………………………………. 

 กิจกรรมท่ี3 ช่วงเวลาในการติดตามผล………….
ผูรั้บผดิชอบ…………………………………………. 

 
รูปแบบการติดตามผลนโยบาย ยทุธศาสตร์ แผนงานและกิจกรรมต่าง ๆ  
……………………………………………………………………………………………………….…………
……………………………………………………………………………………………………….………… 

13.ชุมชนของท่านมีการวดัหรือประเมินผลของแผนงาน โครงการ และกิจกรรมหรือไม่ อยา่งไร (โปรดระบุ เช่น 
ความคุม้ค่าดา้นเศรษฐศาสตร์  ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ดา้นสงัคม เป็นตน้) 

 ความคุม้ค่าดา้นเศรษฐศาสตร์ 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

 ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

 ดา้นสงัคม 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

 อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

14.ชุมชนของท่านมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน ท่ีเก่ียวกบัการปรับตวัต่อผลกระทบจากการกดัเซาะชายฝ่ัง
หรือไม่ เพราะเหตุใด 

 ไม่พึงพอใจต่อการด าเนินงาน 
 มีความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน 

อยา่งไร 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

15.โดยภาพรวมท่านคิดวา่นโยบาย ยทุธศาสตร์ แผนงานและกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนของท่านในปัจจุบนั
ประสบความส าเร็จและท าใหเ้กิดการปรับตวัต่อผลกระทบจากการกดัเซาะชายฝ่ังหรือไม่ อยา่งไร 

…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

16.รางวลัท่ีไดรั้บ 
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ช่ือรางวลั……………………………………………………………………………ปี……….. 
ช่ือรางวลั……………………………………………………………………………ปี……….. 
ช่ือรางวลั……………………………………………………………………………ปี……….. 
17.โครงการ /กิจกรรมใดท่ีเก่ียวกับการปรับตวัต่อผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝ่ัง ท่ีท่าน   เห็นว่าประสบ

ผลส าเร็จ เพราะเหตุใด 
1.………………………………………………………………………………………………… 
2…………………………………………………………………………………….…………… 
3……………………………………………………………………………………………………… 
โครงการ/กิจกกรม ท่ีไม่ประสบผลส าเร็จ เพราะเหตุใด 
1.………………………………………………………………………………………………… 
2…………………………………………………………………………………….…………… 
3……………………………………………………………………………………………………… 

18.ท่านคิดวา่การก าหนดหรือมอบหมายงานใหก้บับุคลากรเพ่ือรับผิดชอบเก่ียวกบัการปรับตวัต่อผลกระทบจาก
การกดัเซาะชายฝ่ังมีความเหมาะสมและเพียงพอหรือไม่ เพราะเหตุใด 

 การคดัเลือกบุคลากรมีความเหมาะสม 
 การคดัเลือกบุคลากรไม่มีความเหมาะสม  

สาเหตุเพราะ (โปรดระบุ) 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

 บุคลากรไม่มีความเพียงพอ 
 บุคลากรมีความเพียงพอ 

สาเหตุเพราะ (โปรดระบุ) 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

19.ชุมชนของท่านมีการด าเนินการหรือแนวทางท่ีจะพฒันาทกัษะทางวชิาการและยกระดบัความสามารถในการ
ปฏิบติังานใหแ้ก่บุคลากรท่ีรับผิดชอบงานส่วนต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการการปรับตวัต่อผลกระทบจากการกดัเซาะ
ชายฝ่ังหรือไม่ อยา่งไร 

 ไม่มีการด าเนินการหรือแนวทางท่ีจะพฒันาทกัษะทางวชิาการ
และยกระดบัความสามารถในการปฏิบติังาน 

 มีการด าเนินการหรือแนวทางท่ีจะพฒันาทกัษะทางวชิาการและ
ยกระดบัความสามารถในการปฏิบติังาo 

อยา่งไร (โปรดอธิบาย) 
………………………………………………………………………………………………………………… 
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20.บุคลากรในชุมชนของท่านมีความรู้ความสามารถและศกัยภาพเพียงพอกบัการปฏิบติังานใหส้ าเร็จลุล่วงไดต้าม
วตัถุประสงคห์รือไม่ อยา่งไร 

 มีความรู้ความสามารถและศกัยภาพเพียงพอ 
 ไม่มี/ตอ้งการความรู้ความสามารถและศกัยภาพเพ่ิมมากข้ึน 

อยา่งไร (โปรดอธิบาย) 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

21.ชุมชนของท่านมีงบประมาณ เพ่ือใชใ้นโครงการ/กิจกรรม ท่ีเก่ียวกบัการกดัเซาะชายฝ่ังหรือไม่ หากมีเท่าใด 
เพียงพอหรือไม่ จากแหล่งใดและมีหลกัเกณฑใ์นการจดัสรรงบประมาณอยา่งไร 

 ไม่มีงบประมาณ 
 มีงบประมาณ 

o งบประมาณไม่เพียงพอ 
o งบประมาณเพียงพอ 

โดยมีแหล่งท่ีมาของงบประมาณจากท่ีใด (โปรดระบุ) 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
หลกัเกณฑใ์ดในการจดัสรรงบประมาณใหก้บัแต่ละ โครงการ/กิจกรรม หากงบประมาณมีจ ากดั (โปรดระบุ) 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

22.ชุมชนของท่านมีวสัดุอุปกรณ์ เพ่ือใชใ้นโครงการ/กิจกรรม ท่ีเก่ียวกบัการกดัเซาะชายฝ่ังหรือไม่ หากมี เพียงพอ
หรือไม่ จากแหล่งใด 

 ไม่มีวสัดุอุปกรณ์ 
 มีวสัดุอุปกรณ์ 

o วสัดุอุปกรณ์ไม่เพียงพอ 
o วสัดุอุปกรณ์เพียงพอ 

โดยมีแหล่งท่ีมาของวสัดุอุปกรณ์จากท่ีใด (โปรดระบุ) 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
หลกัเกณฑใ์ดในการจดัสรรวสัดุอุปกรณ์ ให้กบัแต่ละ โครงการ/กิจกรรม หากวสัดุอุปกรณ์มีจ ากดั (โปรด
ระบุ)  
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
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23.ชุมชนของท่านมีสถานท่ี เพ่ือใชใ้นโครงการ/กิจกรรม ท่ีเก่ียวกบัการกดัเซาะชายฝ่ังหรือไม่ หากมี เพียงพอ
หรือไม่ บริเวณใด 

 ไม่มีสถานท่ี 
 มีสถานท่ี 

o สถานท่ีไม่เพียงพอ 
o สถานท่ีเพียงพอ 

สถานท่ีอยูท่ี่ใดบา้ง (โปรดระบุ) 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
หลกัเกณฑใ์ดในการจดัสรรสถานท่ีใหก้บัแต่ละ โครงการ/กิจกรรม (โปรดระบุ)  
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………  

24.ท่านคิดวา่ประชาชนในชุมชนของท่านมีความตระหนกัในปัญหาผลกระทบจากการกดัเซาะชายฝ่ังหรือไม่ มาก
นอ้ยแค่ไหน 

 ประชาชนในชุมชนของท่านมีความตระหนกัมาก 
 ประชาชนในชุมชนของท่านมีความตระหนกัปานกลาง 
 ประชาชนในชุมชนของท่านมีความตระหนกันอ้ย 
 ประชาชนในชุมชนของท่านไม่มีความตระหนกั 

25.  ชุมชนของท่านมีวธีิการสร้างความตระหนกัใหก้บัประชาชนในชุมชน หรือไม่ อยา่งไร 
 ไม่มีวธีิการสร้างความตระหนกัใหก้บัประชาชนในชุมชน 
 มีวธีิการสร้างความตระหนกัใหก้บัประชาชนในชุมชน 

อยา่งไร (โปรดระบุ) 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

26.ประชาชนในชุมชนของท่าน มีส่วนร่วมในกิจกรรมการป้องกนัแกไ้ขปัญหาผลกระทบจากการกดัเซาะชายฝ่ัง 
มากนอ้ยเพียงใด เพราะเหตุใด 

 มีส่วนร่วมในกิจกรรมการป้องกนัแกไ้ขปัญหามากท่ีสุด 
 มีส่วนร่วมในกิจกรรมการป้องกนัแกไ้ขปัญหามาก 
 มีส่วนร่วมในกิจกรรมการป้องกนัแกไ้ขปัญหาปานกลาง 
 มีส่วนร่วมในกิจกรรมการป้องกนัแกไ้ขปัญหานอ้ย 
 ไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมการป้องกนัแกไ้ขปัญหา 
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เพราะเหตุใด (โปรดอธิบาย) 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

27.ท่านคิดว่าการมีส่วนร่วมของชุมชน/ประชาชน เป็นปัจจัยส าคญัท่ีท าให้โครงการ/กิจกรรม ท่ีเก่ียวกบัการ 
ปรับตวัต่อผลกระทบจากการกดัเซาะชายฝ่ัง ท่ีด าเนินการโดยหน่วยงานของท่านประสบ ผลส าเร็จหรือไม่ 
เพราะเหตุใด  

 การมีส่วนร่วมของชุมชน/ประชาชน เป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าให ้
โครงการ/กิจกรรมประสบผลส าเร็จ   

 การมีส่วนร่วมของชุมชน/ประชาชนเก่ียวขอ้งกบัการประสบ
ผลส าเร็จของโครงการ/กิจกรรมในบางคร้ัง 

 การมีส่วนร่วมของชุมชน/ประชาชนไม่เก่ียวขอ้งกบัการประสบ
ผลส าเร็จของโครงการ/กิจกรรม 

เพราะเหตุใด (โปรดอธิบาย) 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

28.ท่านคิดวา่ปัจจยัส าคญัท่ีท าใหเ้กิดการมีส่วนร่วมของชุมชน/ประชาชน คืออะไร  

1.…………………………………………………………………………………………………………….. 
2…………………………………………………………………………………….…………………….…… 
3…………………………………………………………………………………………………………..……  

29.ชุมชนของท่านมีการจดัท าเวทีประชาคมเพ่ือน าเสนอแผนหรือผลการศึกษาและจดัประชุมสรุปเก่ียวกบั การ
ป้องกนั แกไ้ข และการปรับตวัตอ่ผลกระทบจากปัญหาการกดัเซาะชายฝ่ังหรือไม่อยา่งไร  

 มีการจดัท าเวทีประชาคมอยา่งเดียว 
 มีการประชุมสรุปอยา่งเดียว  
 มีการจดัท าเวทีประชาคมและประชุมสรุป  
 ไม่มีการจดัท าเวทีประชาคมและไม่มีการประชุมสรุป  

ดงัน้ี 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………  

30.ชุมชนของท่านทราบถึงกิจกรรม/โครงการท่ีเก่ียวกบัการปรับตวัต่อผลกระทบจากปัญหาการกดัเซาะชายฝ่ัง
หรือไม่ 

 ทราบถึงกิจกรรม/โครงการท่ีเก่ียวกบัการปรับตวัต่อผลกระทบ
จากปัญหาการกดัเซาะชายฝ่ัง 
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 ไม่ทราบถึงกิจกรรม/โครงการท่ีเก่ียวกบัการปรับตวัต่อ
ผลกระทบจากปัญหาการกดัเซาะชายฝ่ัง 

31.ภายในชุมชนของท่านมีการรวมกลุ่ม/สร้างเครือข่ายท่ีเก่ียวกบัการปรับตวัต่อผลกระทบจากการ เปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศหรือไม่ อยา่งไร หากมีชุมชนของท่านมีการแบ่งบทบาทหนา้ท่ีอยา่งไร  

 ไม่มีการรวมกลุ่ม/สร้างเครือข่าย  
 มีการรวมกลุ่ม/สร้างเครือข่าย  

อยา่งไร (โปรดอธิบาย) 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………  
มีการแบ่งบทบาทหนา้ท่ี ดงัน้ี 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

32.ชุมชนของท่านมีการน าเทคโนโลยอ่ืีน ๆ มาใชใ้นการปรับตวัตอ่ผลกระทบท่ีเกิดจากปัญหาการกดัเซาะชายฝ่ัง
หรือไม่ อยา่งไร 

 ไม่มีการน าเทคโนโลยอ่ืีน ๆ มาใช ้
 มีการน าเทคโนโลยอ่ืีน ๆ มาใช ้

ดงัน้ี 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

33.ชุมชนของท่านมีการน าองคค์วามรู้หรือภูมิปัญญาชาวบา้นมาช่วยในการแกไ้ขปัญหาผลกระทบ ความเส่ียงและ
การปรับตวัจากการกดัเซาะชายฝ่ังหรือไม่ อยา่งไร 

 ไม่มีการน าองคค์วามรู้หรือภูมิปัญญาชาวบา้นมาช่วยในการ
แกไ้ขปัญหาผลกระทบ ความเส่ียงและการปรับตวั 

 มีการน าองคค์วามรู้หรือภูมิปัญญาชาวบา้นมาช่วยในการแกไ้ข
ปัญหาผลกระทบ ความเส่ียงและการปรับตวั 

ดงัน้ี 
1.………………………………………………………………………………………………………….…… 
2…………………………………………………………………………………….…………………….…… 
3………………………………………………………………………………………………….………..…… 
4.………………………………………………………………………………………………………….…… 
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34.ชุมชนของท่านมีการน าความรู้จากพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ หรือจากหน่วยงานอ่ืน ๆ มาใชห้รือมาประยุกต์ใชเ้พ่ือแกไ้ข
ปัญหาผลกระทบ ความเส่ียงและการปรับตวัจากการกดัเซาะชายฝ่ังหรือไม่ อยา่งไร 

 ไม่มีการน าความรู้จากพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ หรือจากหน่วยงานอ่ืน ๆ มาใช้
หรือมาประยกุตใ์ชใ้นการแกไ้ขปัญหาผลกระทบ ความเส่ียงและ
การปรับตวั 

 มีการน าความรู้จากพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ หรือจากหน่วยงานอ่ืน ๆ มาใช้
หรือมาประยกุตใ์ชใ้นการแกไ้ขปัญหาผลกระทบ ความเส่ียงและ
การปรับตวั 

ดงัน้ี 
1.………………………………………………………………………………………………………….…… 
2…………………………………………………………………………………….…………………….…… 
3…………………………………………………………………………………………………………..…… 
4.………………………………………………………………………………………………………….…… 

 

ส่วนที ่3 ปัจจยัทีส่่งผลต่อรูปแบบและแนวทางในการบริหารจดัการความเส่ียง 

 
35.ท่านคิดวา่การด าเนินการท่ีเก่ียวกบัการปรับตวัต่อปัญหาการกดัเซาะชายฝ่ัง มีปัญหา /อุปสรรคหรือไม่ อยา่งไร 

ถา้มีท่านคิดวา่ แนวทาง/วธีิการ ใดท่ีสามารถขจดัหรือลดปัญหาและอุปสรรคต่างๆลงได ้

…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

36.ท่านคิดว่าบุคลากร/ประชาชนของท่านมีความสามารถในการปรับตวักบัความเปล่ียนแปลงของโครงสร้าง
องคก์ร หนา้ท่ี และความรู้ใหม่ ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมายหรือไม่ อยา่งไร 

…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

37.ท่านคิดวา่ชุมชนของท่านสามารถเขา้ถึงแหล่งเงินทุน ขอ้มูลข่าวสาร เทคโนโลยีใหม่ เพ่ือใชใ้นการปรับตวัต่อ
ปัญหาการกดัเซาะชายฝ่ัง หรือไม่ อยา่งไร 

แหล่งเงินทุน    
 มีความสามารถในการเขา้ถึงแหล่งเงินทุนไดง่้าย (โปรดระบุ)  

อยา่งไร……………………………………………………………………………………… 
 ไม่มีความสามารถในการเขา้ถึงแหล่งเงินทุนหรือเขา้ถึงไดย้าก (โปรดระบุ)   

อยา่งไร……………………………………………………………………………………… 
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ขอ้มูลข่าวสาร 
 มีความสามารถในการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารไดง่้าย (โปรดระบุ)  

อยา่งไร…………………………………………………………………………………………. 
 ไม่มีความสามารถในการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารหรือเขา้ถึงไดย้าก (โปรดระบุ)   

อยา่งไร……………………………………………………………………………………………. 
เทคโนโลยใีหม่ 
 มีความสามารถในการเขา้ถึงเทคโนโลยใีหม่ไดง่้าย (โปรดระบุ)  

อยา่งไร…………………………………………………………………………………………. 
 ไม่มีความสามารถในการเขา้ถึงเทคโนโลยใีหม่หรือเขา้ถึงไดย้าก (โปรดระบุ)   

อยา่งไร………………………………………………………………………………………….. 
อ่ืน ๆ  
………………………………………………………………………………………………………………… 

38.นอกจากเทศบาลต าบลแหลมฟ้าผ่าแลว้มี หน่วยงาน / องค์กรอ่ืนอีกหรือไม่ ท่ีเขา้มาช่วยเหลือชุมชนเก่ียวกบั
การปรับตวัต่อผลกระทบจากการกดัเซาะชายฝ่ัง  หากมีโปรดระบุช่ือหน่วยงานดงักล่าว  

 ไม่มี หน่วยงาน / องคก์รอ่ืนอีกหรือไม่ ท่ีเขา้มาช่วยเหลือชุมชน
เก่ียวกบัการปรับตวัต่อผลกระทบจากการกดัเซาะชายฝ่ัง 

 มี หน่วยงาน / องค์กรอ่ืนอีกหรือไม่ ท่ีเขา้มาช่วยเหลือชุมชน
เก่ียวกบัการปรับตวัต่อผลกระทบจากการกดัเซาะชายฝ่ัง 

ดงัน้ี 
1.…………………………………………………………………………………………………………….. 
2…………………………………………………………………………………….……………………. 
3……………………………………………………………………………………………………………….. 

39.ท่านคิดวา่ปัจจยัภายในใดในชุมชนของท่าน ท่ีส่งผลต่อการบริหารจดัการภาวะคุกคาม/การเปิดรับ ความเส่ียง
และความอ่อนไหวจากการกดัเซาะชายฝ่ัง (ปัจจยัภายในท่ีส่งผลดา้นบวกและดา้นลบ) 

ปัจจยัภายในท่ีส่งผลดา้นบวก 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
ปัจจยัภายในท่ีส่งผลดา้นลบ 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

40.ท่านคิดวา่ปัจจยัภายนอกใดในชุมชนของท่านท่ีส่งผลต่อการบริหารจดัการภาวะคุกคาม/การเปิดรับ ความเส่ียง
และความอ่อนไหวจากการกดัเซาะชายฝ่ัง  
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ปัจจยัภายนอกท่ีส่งผลดา้นบวก 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
ปัจจยัภายนอกท่ีส่งผลดา้นลบ 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ส่วนที ่4 ความเปราะบางของต าบลแหลมฟ้าผ่า อ าเภอพระสมุทรเจดย์ี จงัหวดัสมุทรปราการ 

 
ตารางที ่2 แสดงความสมัพนัธ์ของผลกระทบและความสามารถในการรับมือท่ีท าใหเ้กิดความเปราะบาง  

ความสามารถในการรับมอื  

ผลกระทบ ต า่     สูง 

 สูง     เปราะบางมาก  ไม่เปราะบางแต่ควรไดรั้บการพฒันาปรับตวั 

 ต า่     ยงัไม่เปราะบางแต่มีสภาวะเส่ียง ไม่เปราะบาง มีความยัง่ยนื   
  

แหล่งทีม่า : ศูนยบ์ริการวชิาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2555 

41.จากตารางท่ี 2 ท่านคิดวา่ภายในพ้ืนท่ีของท่านมีความเปราะบางหรือไม่  ถา้มีมีมากหรือนอ้ยและมีวิธีการรับมือ
กบัความเปราะบางอยา่งไรบา้ง    

 ไม่มีความเปราะบาง 
 มีความเปราะบาง 

o มีความเปราะบางมาก 
o ไม่เปราะบางแต่ควรไดรั้บการพฒันาปรับตวั 
o    ยงัไม่เปราะบางแต่มีสภาวะเส่ียง 
o ไม่เปราะบาง มีความยัง่ยนื 

 

 

โดยมีวธีิการรับมือ ดงัน้ี 
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…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

42.ท่านมีแนวทาง/ยุทธศาสตร์ในการพฒันาศกัยภาพของ ชุมชน/ประชาชน ของท่านอย่างไรในการแกปั้ญหา
ความเปราะบางและเพ่ิมความสามารถในการปรับตวัต่อการกดัเซาะชายฝ่ัง 

…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ส่วนที ่5 ความคดิเห็นและข้อเสนอแนะ 
 

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

 ผูส้มัภาษณ์………………………..……………… 
 วนัท่ี …..………… / ……….……/…………......  

        สถานท่ีสมัภาษณ์…………………………………. 
 
 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
 

แบบสังเกตการณ์ 
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แบบสังเกตการณ์ 

 
ผูส้งัเกตการณ์ …………………………….……………วนัท่ี ……….…..……. เวลา.….……………………... 
พ้ืนท่ีสงัเกตการณ์ …….…………………………..…………….…………………….………….………… 
ท่ีตั้ง……...……………………………………..……………………..……………………….…………… 

 

รายการสังเกต / วเิคราะห์ สถานทีต่รวจพบ 

1. สภาพการด ารงชีวติ และความเป็นอยู่ของ
ประชาชน 

o ลกัษณะบา้นเรือน 
o ถนน / เสน้ทางคมนาคมภายใน

พ้ืนท่ี 
o สภาพแวดลอ้มในชุมชน 
o อาชีพ (ประกอบอาชีพปกติ

หรือไม่ มีอาชีพเสริมอะไรบา้ง 
ฯลฯ) 

o อ่ืนๆ ………………… 

……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
…..…………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
…………………………………………………… 
……………………………………………………
…………………………………………………… 

2.  ปัญหาและความเส่ียงต่อผลกระทบจากการ

กดัเซาะชายฝ่ัง 

o สถานท่ี/พ้ืนท่ีท่ีประสบปัญหา/
ไดรั้บผลกระทบ 

o ผลกระทบและระดบัความ
รุนแรง 

o สถานท่ี/พ้ืนท่ีท่ีมีความเส่ียง 
o ลกัษณะความเส่ียงและระดบั

ความเส่ียง 
อ่ืน ๆ ……………………… 

……………………………………………..………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………..……………… 
……………………………………………………
…………………………………………………… 
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ขอ้สงัเกตอ่ืน ๆ ท่ีตรวจพบ 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

รายการสังเกต / วเิคราะห์ สถานทีต่รวจพบ 

3.  โครงการด้านการป้องกนัแก้ไข และการ

ปรับตวัต่อผลกระทบจากปัญหาการกดั

เซาะชายฝ่ัง 

o สถานท่ีตั้ง (ความเหมาะสม) 
o กิจกรรม การด าเนินการ 
o สภาพ / ประสิทธิภาพของ

อุปกรณ์เคร่ืองมือ 
o ผลท่ีไดรั้บ 
o ผลกระทบ 
o อ่ืน ๆ ……………………… 

 

……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
…………………………………………………… 



ประวตัิผู้เขียน 
 

ช่ือ ช่ือสกุล นางสาวฉตัรกนก  บุญญภิญโญ 
 

ประวตัิการศึกษา วทิยาศาสตรบณัฑิต (วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม) 
 มหาวทิยาลยัมหิดล วทิยาเขตศาลายา 
 ปีท่ีส าเร็จการศึกษา พ.ศ. 2554 
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