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ร่ วมกับผลกระทบที่เกิ ดขึ้ นในพื้นที่ จากผลการศึกษาข้างต้นสามารถสรุ ปได้ว่าพื้นที่ตาบลแหลม
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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 subdistrict 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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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ทีม่ ำและควำมสำคัญ
ภาวะโลกร้ อนหรื อภาวะภูมิ อากาศเปลี่ ยนแปลงเป็ นปั ญหาใหญ่ข องโลกเราในปั จจุ บ นั
สาเหตุ หลัก ของปั ญหามาจากก๊ า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์ ก๊ า ซไนตรั สออกไซด์ และก๊ า ซมี เทน ที่
ออกมาจากโรงงานอุตสาหกรรม รถยนต์ การเกษตรกรรมหรื อการกระทาใด ๆ ที่เผาไหม้เชื้ อเพลิ ง
ฟอสซิ ล เช่ น ถ่ านหิ น น้ ามัน ก๊าซธรรมชาติ หรื อสารประกอบไฮโดรคาร์ บอน ด้วยเหตุ ที่ก๊า ซ
คาร์ บอนไดออกไซด์และก๊าซมีเทนทาหน้าที่กกั เก็บความร้อนบางส่ วนไว้ให้กบั โลกจึงทาให้โลกมี
อุณหภูมิที่สูงขึ้นเฉลี่ย 0.8 องศาเซลเซี ย สเมื่อเทียบกับยุคก่อนอุตสาหกรรมและหากไม่มีมาตรการ
ลดการปล่อยก๊าซดังกล่าวอย่างจริ งจังภายในปี 2100 อุณหภูมิเฉลี่ ยของโลกอาจสู งขึ้นจากยุคก่อน
อุตสาหกรรม 4 องศาเซลเซี ยส (มูลนิ ธิโลกสี เขียว, 2556) และการเพิ่มขึ้ นของอุณหภูมิดงั กล่าว
ก่อให้เกิดผลกระทบอื่น ๆ ตามมา เช่น การทาให้น้ าแข็งขั้วโลกและธารน้ าแข็งละลายเป็ นเหตุให้น้ า
เพิ่มสู งขึ้นและท่วมในพื้นที่ต่าง ๆ การเพิ่มปริ มาณการเกิดไฟป่ า นอกจากนี้ การเพิ่มสู งขึ้นของน้ า
ทะเลและสภาพอากาศที่มีความแปรปรวนยังทาให้เกิดการกัดเซาะในพื้นที่ชายฝั่ งตะวันออกจนถึ ง
ชายฝั่งอ่าวไทยตะวันตก โดยพื้นที่วกิ ฤตที่มีอตั รากัดเซาะมากกว่า 5 เมตรต่อปี ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี
จัง หวัด ระยอง จัง หวัด ฉะเชิ ง เทรา จัง หวัด สมุ ท รปราการ กรุ ง เทพฯ จัง หวัด เพชรบุ รี จัง หวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี จังหวัดนครศรี ธรรมราช จังหวัดสงขลา และจังหวัดปั ตตานี
เป็ นเหตุ ให้สูญเสี ย พื้นที่ อยู่อาศัย โดยรอบชายฝั่ ง เป็ นจานวนมาก (สถาบันวิจยั ทรั พยากรทางน้ า
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554)
ผลกระทบสาคัญประการหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ คือ ปั ญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่ งซึ่ งจัดว่าเป็ นปั ญหาที่มีความยืดเยื้อและจัดได้ว่าเป็ นปั ญหาที่เป็ นภัยคุ กคามต่อดิ นแดนเป็ น
อย่างยิ่ง เพราะนอกจากจะทาให้สู ญเสี ยพื้ นที่ ที่ ถูก กัดเซาะแล้วนั้นยัง ทาให้สู ญเสี ยทัศนี ย ภาพที่
สวยงามอีกด้วย ปั ญหาการกัดเซาะชายฝั่งเป็ นปั ญหาที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ชายฝั่งของประเทศไทย
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โดยเฉพาะบริ เวณอ่าวไทยตอนบน ตั้งแต่ปากแม่น้ าบางปะกงจนถึงปากแม่น้ าท่าจีน ครอบคลุมพื้นที่
5 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ กรุ งเทพมหานคร สมุทรสาครและสมุทรสงคราม ซึ่ งจัดได้
ว่าเป็ นพื้นที่อ่อนไหวและพบปั ญหาการกัดเซาะชายฝั่งรุ นแรงที่สุดในประเทศ โดยแนวฝั่งของไทย
หลายพื้นที่กาลังเผชิ ญกับการกัดเซาะในอัตรามากกว่า 1-5 เมตรต่อปี หากคิดอัตราสู ญเสี ยพื้นดิ น
โดยรวมแล้วจะอยู่ที่ 2 ตารางกิ โลเมตรต่อปี คิดเป็ นมูลค่าความเสี ยหายทางเศรษฐกิจสู งถึ ง 6,000
ล้านบาท (ภูมิภทั ระ จันทร์บวั , สาวิตรี สุ ภาวิทย์ และอภิญญา สมก้ าพี้, 2554)
ตาบลแหลมฟ้ าผ่า อาเภอพระสมุ ทรเจดี ย ์ จังหวัดสมุทรปราการ ถือเป็ นตัวอย่างที่เห็ นได้
อย่างชัดเจนพื้นที่หนึ่ งซึ่ งถูกน้ ากัดเซาะชายฝั่ งมาเป็ นเวลานานและมีอตั ราการกัดเซาะมากกว่า 25
เมตรต่ อ ปี ระยะทางที่ ถู ก กัด เซาะประมาณ 12.5 กิ โ ลเมตร พื้ น ดิ น หายไปแล้ว 1 กิ โ ลเมตร
บ้านเรื อน สถานที่ราชการ โรงเรี ยนและสถานีอนามัย ถูกผลกระทบจากน้ าทะเลกัดเซาะจนต้องย้าย
ไปอยู่ที่แห่ งใหม่หลายครั้ง (ธนวัฒน์ จารุ พงษ์สกุล , ปราโมทย์ โศจิศุภร, ศิริวรรณ ศิริ และ
วินยั อวยพรประเสริ ฐ, 2555) จากผลกระทบข้างต้นจะเห็นได้ว่าปั ญหาการกัดเซาะชายฝั่ งของ
ตาบลแหลมฟ้ าผ่า ทาให้เกิดผลกระทบในมุมกว้างต่อชุมชนจึงสามารถกล่าวได้วา่ ปั ญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่ งเป็ นปั ญหาสาธารณะที่ ทุ กภาคส่ วนต้องร่ วมมื อกันแก้ไขปั ญหาร่ วมกันโดยเฉพาะองค์ก ร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจัดว่าเป็ นหน่ วยงานที่มีภารกิจสาคัญในการจัดการดูแลแก้ไข
ปั ญหาต่าง ๆในพื้นที่ ของตนเอง รวมถึ งปั ญหาจากผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่ งซึ่ งได้กล่ าว
มาแล้วข้างต้นว่าเป็ นปั ญหาสาธารณะที่ทุกภาคส่ วนต้องให้ความร่ วมมือในการแก้ปัญหาร่ วมกันทั้ง
หน่วยงานหรื อองค์กรของเอกชนรวมถึงชุมชนในพื้นที่ ซึ่ งนอกจากองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจะ
มีหน้าที่ ในการแก้ปัญหาที่ เกิ ดขึ้ นจากผลกระทบดังกล่ าวแล้ว องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น ยังมี
หน้าที่ในการประสานงาน การวางแผนยุทธศาสตร์ รวมทั้งการรณรงค์ต่าง ๆ หรื อวางมาตรการต่าง
ๆ เพื่อจูงใจให้หน่วยงานหรื อองค์กรของเอกชนและชุ มชนร่ วมมือกันแก้ไขปั ญหาร่ วมกัน ซึ่ งหาก
การดาเนิ นงานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นเป็ นไปอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพที่ ดีซ่ ึ งก็คือสามารถ
แก้ไขปั ญหาที่ เกิ ดขึ้ นและได้รับความร่ วมมื อจากทุกภาคส่ วนแล้วนั้น นอกจากจะสามารถแก้ไข
ปั ญหาผลกระทบดังกล่าวและสร้างความสามัคคีให้แก่ชุมชนได้แล้วยังจะทาให้พ้ืนที่ดงั กล่าวเกิ ด
ผลประโยชน์ในด้านอื่น ๆ ตามมาอีกด้วย เช่น ทาให้พ้ืนที่ดงั กล่าวมีทศั นี ยภาพที่สวยงามยิ่งขึ้น ทา
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ให้สามารถปลูกป่ าชายเลนในพื้นที่ซ่ ึ งป่ าชายเลนสามารถใช้เป็ นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ านานาชนิ ดเป็ น
การเพิ่ม ปริ มาณสัตว์น้ า ในพื้นที่ และทาให้ชุมชนในพื้นที่ มี รายได้ที่เพิ่ มขึ้ น นอกจากนี้ ยงั ท าให้
แนวโน้มการย้ายถิ่นฐานของคนในชุมชนเพื่อประกอบอาชีพลดน้อยลง เป็ นต้น
และเนื่องจากผูศ้ ึกษาเล็งเห็นถึงความสาคัญของปั ญหาและความเสี่ ยงที่เกิดจากผลกระทบ
จากการกัดเซาะชายฝั่ งโดยเฉพาะอย่างยิ่งปั ญหาของพื้นที่ตาบลแหลมฟ้ าผ่า อาเภอพระสมุทรเจดี ย ์
จังหวัดสมุทรปราการ จึงมีความต้องการที่จะศึกษาภาวะคุ กคาม ความเสี่ ยงและความอ่อนไหวที่
เกิ ดขึ้ นในพื้นที่ และการจัดการความเสี่ ยงและรู ปแบบการปรั บตัวต่อผลกระทบจากการกัดเซาะ
ชายฝั่ งขององค์การบริ หารส่ วนตาบลแหลมฟ้ าผ่าและชุ มชนเพื่อเสนอวิธีการและยุทธศาสตร์ ที่
เหมาะสมในการพัฒนาศักยภาพในการปรับตัวขององค์การบริ หารส่ วนตาบลแหลมฟ้ าผ่าและเพื่อ
เป็ นแนวทางในการปรับตัวสาหรับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นอื่น ๆ

1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เพื่อศึกษาการเปิ ดรับ/ภาวะคุกคาม (Exposure) ความเสี่ ยง (Risk) และความอ่อนไหว
ต่อการกัดเซาะชายฝั่งของตาบลแหลมฟ้ าผ่า อาเภอพระสมุทรเจดีย ์ จังหวัดสมุทรปราการ
1.2.2 เพื่อศึกษาผลของแผนงานที่องค์การบริ หารส่ วนตาบลแหลมฟ้ าผ่าและชุ มชนใช้ใน
การจัดการความเสี่ ยงและศึกษาถึงปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการบริ หารจัดการความเสี่ ยงที่เกิดจากการกัด
เซาะชายฝั่ง
1.2.3 เพื่อวิเคราะห์ความเปราะบางของพื้นที่และเสนอแนวทางในการบรรเทาปั ญหาและ
ปรับตัวต่อปั ญหาการกัดเซาะชายฝั่งขององค์การบริ หารส่ วนตาบลแหลมฟ้ าผ่า

1.3 ขอบเขตของกำรศึกษำ
1.3.1 ขอบเขตด้านเนื้ อหา
ศึกษาการเปิ ดรับ/ภาวะคุกคาม ความเสี่ ยงและความอ่อนไหวต่อการกัดเซาะชายฝั่ ง การ
ดาเนินการขององค์การบริ หารส่ วนตาบลแหลมฟ้ าผ่าและชุ มชนในการจัดการความเสี่ ยงตลอดจน
ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการบริ หารจัดการความเสี่ ยงเพื่อเสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนา
ศักยภาพในการปรับตัวขององค์การบริ หารส่ วนตาบลแหลมฟ้ าผ่าและชุมชน
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1.3.2 ขอบเขตด้านประชากร
ผูบ้ ริ หารองค์การบริ หารส่ วนตาบลแหลมฟ้ าผ่า ผูน้ าชุมชนและผูท้ ี่อยูอ่ าศัยในตาบลแหลม
ฟ้ าผ่า อาเภอพระสมุทรเจดีย ์ จังหวัดสมุทรปราการ
1.3.3 ขอบเขตด้านพื้นที่
ท าการศึ ก ษาและเก็ บ ข้อ มู ล ในพื้ น ที่ ต าบลแหลมฟ้ าผ่า อ าเภอพระสมุ ท รเจดี ย ์ จัง หวัด
สมุทรปราการ
1.3.4 ขอบเขตด้านเวลา
ทาการเก็บข้อมูลการสังเกต การสัมภาษณ์และทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลระหว่างเดือนมกราคม
ถึงเดือนเมษายน 2557

1.4 ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ ำจะได้ รับ
1.4.1 ทราบถึ ง การเปิ ดรั บ/ภาวะคุ ก คาม ความเสี่ ย งและความอ่ อนไหวต่ อการกัดเซาะ
ชายฝั่งของตาบลแหลมฟ้ าผ่า อาเภอพระสมุทรเจดีย ์ จังหวัดสมุทรปราการ
1.4.2 ทราบถึงศักยภาพและขีดความสามารถในการปรับตัวขององค์การบริ หารส่ วนตาบล
แหลมฟ้ าผ่าและชุ มชนในการจัดการความเสี่ ยงและปั จจัยที่ ส่งผลต่อความสามารถในการจัดการ
ความเสี่ ยงที่เกิดจากการกัดเซาะชายฝั่ง
1.4.3 ได้ข ้อ เสนอแนะแนวทางที่ เ หมาะสมในการพัฒ นาศัก ยภาพในการปรั บ ตัว ของ
องค์ก ารบริ ห ารส่ วนตาบลแหลมฟ้ าผ่า อาเภอพระสมุ ท รเจดี ย ์ จัง หวัดสมุ ท รปราการ เพื่ อ เป็ น
แนวทางสาหรับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นอื่น ๆ

1.5 นิยำมศัพท์ เฉพำะ
1.5.1 การปรับตัว (Adaptation) ต่อผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่ ง หมายถึง การ
ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับลักษณะพื้นที่ที่มีคุณสมบัติแบบใหม่ ด้วยวิธีการและแนวทางต่างๆ เพื่อ
ป้ องกัน บรรเทาและลดความเสี ยหายที่ จะเกิ ดขึ้ น ทั้งต่อชี วิตและทรั พย์สิน เช่ น การเปลี่ ยนแนว
ทางการประกอบอาชีพและการดารงชีวติ
1.5.2 ความเสี่ ยง (Risk) ต่อผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่ ง หมายถึง เหตุการณ์หรื อ
ผลกระทบใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น จากปั ญหาการกัดเซาะชายฝั่งในด้านลบ กล่าวคือ ทาให้เกิ ดความ
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เสี ย หายต่ อ พื้ น ที่ น้ ัน ๆ หรื อ บั่น ทอนโอกาสที่ จ ะท าให้ โ ครงการ/กิ จ กรรมต่ า ง ๆ ที่ ห น่ ว ยงาน
ดาเนินการเพื่อป้ องกันหรื อลดปัญหาต่อผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่ง
1.5.3 ความอ่อนไหว (Sensitivity) หมายถึง การตอบสนองต่อสภาวะใด ๆ ในด้านลบ
1.5.4 การเปิ ดรับ/ภาวะคุกคาม (Exposure) หมายถึ ง การเผชิ ญหรื อโอกาสที่จะเผชิ ญกับ
ภัยคุกคามหรื อผลกระทบต่าง ๆ จากการกัดเซาะชายฝั่ง
1.5.5 การมีส่วนร่ วมของประชาชน หมายถึง การเปิ ดโอกาสให้ประชาชนและผูเ้ กี่ยวข้อง
แต่ละภาคส่ วนของสังคมได้เข้ามามี ส่วนร่ วมกับภาครัฐ ในการดาเนิ นการป้ องกัน แก้ไข และ
บรรเทาผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่ง

บทที่ 2
ทบทวนวรรณกรรม
ในการศึกษาเรื่ องการปรับตัวต่อผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่งขององค์การบริ หารส่ วน
ตาบลแหลมฟ้ าผ่าและชุมชน อาเภอพระสมุทรเจดีย ์ จังหวัดสมุทรปราการ ผูว้ จิ ยั ได้รวบรวมแนวคิด
ทฤษฎี หลักการ โครงการ และงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องเพื่อเป็ นแนวทางในการจัดทาวิทยานิ พนธ์ โดย
แบ่งออกเป็ น
2.1 ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับปั ญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
2.2 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความเสี่ ยงของชุมชน
2.3 การปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
2.4 การกัดเซาะชายฝั่ง ผลกระทบและแนวทางป้ องกัน
2.5 ยุทธศาสตร์ หรื อแผนแม่บทด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย
2.6 การวิเคราะห์ และการประเมิ นความเสี่ ย ง ความเปราะบางและการปรั บตัว ต่ อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
2.7 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

2.1 ความรู้ ทวั่ ไปเกีย่ วกับปัญหาการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
แต่ เ ดิ ม ปรากฏการณ์ ภ าวะเรื อนกระจกเป็ นไปตามธรรมชาติ ข องโลกที่ เกิ ดขึ้ น และเป็ น
ประโยชน์ ต่อโลกและมนุษย์เพราะเนื่องจากปรากฏการณ์น้ ีจะช่วยทาให้อุณหภูมิของผิวโลกในช่วง
กลางวันและกลางคืนไม่แตกต่างกันมากนัก โดยก๊าซเรื อนกระจกนี้จะทาหน้าที่เป็ นตัวป้ องกันไม่ให้
รังสี ความร้อนจากดวงอาทิตย์สะท้อนกลับออกไปจากผิวโลกทั้งหมดและเพราะกิจกรรมในปั จจุบนั
นี้ของมนุ ษย์ทาให้เกิดก๊าซเรื อนกระจกชนิ ดต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้นและทาให้รังสี ความร้อนที่ถูกกักเก็บ
ไว้บนผิวโลกเพิ่มปริ มาณมากขึ้น เป็ นเหตุให้โลกมีอุณหภูมิสูงขึ้นเรื่ อย
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2.1.1 ความหมายของการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศ
การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ หมายถึ ง การเปลี่ ย นแปลงสภาวะอากาศที่ เ กิ ด จาก
กิ จกรรมของมนุ ษย์ที่ทาให้เกิ ดการแปลงขององค์ประกอบในชั้นบรรยากาศของโลกโดยทางตรง
ทางอ้อมและจากความแปรปรวนของสภาวะอากาศตามธรรมชาติในช่ วงระยะเวลาเดียวกัน ได้แก่
อุณหภูมิ ความชื้ น ปริ มาณน้ าฝน ฤดูกาล ซึ่ งเป็ นปั จจัยสาคัญในการดารงอยู่ของสิ่ งมีชีวิตที่จะต้อง
ปรับตัวให้เข้ากับสภาพภูมิอากาศในบริ เวณที่สิ่งมีชีวิตนั้นอาศัยอยู่ (องค์การบริ หารจัดการก๊าซเรื อน
กระจก, 2555)
2.1.2 สาเหตุของการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศ
การเพิ่มขึ้นของปริ มาณ ก๊าซเรื อนกระจกในบรรยากาศ มีสาเหตุส่วนใหญ่เนื่องมาจาก
กิจกรรมของมนุษย์ และเป็ นสาเหตุสาคัญที่ทาให้เกิดปรากฏการณ์เรื อนกระจกหรื อภาวะโลกร้อน
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยจะโลกรับพลังงานจากดวงอาทิตย์ในสภาพของแสงและ
ความร้อนในช่วงคลื่นสั้น ซึ่ งเมื่อถูกใช้หรื อดูดกลืนโดยสิ่ งต่าง ๆ ในโลกแล้ว ในทีสุดจะกลายเป็ น
ความร้อนในช่วงคลื่นยาวแผ่รังสี กลับออกไปนอกบรรยากาศโลก แต่ก๊าซเรื อนกระจกที่มีอยูใ่ น
บรรยากาศตามธรรมชาติ เช่น ก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ มีเทน ไนตรัสออกไซด์ และ ไอน้ า จะทา
หน้าที่ดูดกลืนพลังงานความร้อนบางส่ วนไว้ ทาให้โลกมีความอบอุ่น (คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง, 2550) สิ่ งมีชีวติ จึงสามารถดารงชี วติ อยูไ่ ด้ ปั ญหาที่เกิดขึ้นในปั จจุบนั นี้คือ
การเพิ่มขึ้นของก๊าซเรื อนกระจกที่มากจนเกินไปจึงทาให้เกิดการดูดกลืนความร้อนไว้ในบรรยากาศ
โลกมากขึ้น เปรี ยบเสมือนเรื อนกระจกที่ยอมให้แสงผ่านได้แต่ไม่ยอมให้ความร้อนผ่านออกไป จึง
ทาให้โลกมีสภาวะร้อนมากขึ้นและทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
2.1.3 การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย
นาฏสุ ดา ภูมิจานง (2553) กล่าวว่าในปี พ.ศ. 2537 การปล่อยก๊าซเรื อนกระจกรวมสุ ทธิ
(Gross emission) ของประเทศไทยเมื่ อคิ ดเที ยบเท่าเป็ นปริ มาณก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ (CO2
equivalent) มีปริ มาณเท่ากับ 285.844 gigagram (Gg.) โดยในจานวนนี้ ร้อยละ 70.64 มาจากก๊าซ
คาร์ บอนไดออกไซด์ ร้อยละ 23.30 มาจากก๊าซมีเทนและไนโตรเจนออกไซด์ จานวนร้อยละ 6.06
และเมื่ อพิ จารณาตามสาขาของการปล่ อยก๊าซ สาขาการใช้พลังงานเป็ นสาขาที่ มีการปล่ อยก๊า ซ
คาร์ บอนไดออกไซด์สูงถึง 129,867.65 Gg. หรื อร้อยละ 45.42 ของการปล่อยก๊าซทั้งหมด สาขา
การเกษตรมีการปล่อยสุ ทธิ มากเป็ นอันดับสองรองจากการใช้พลังงาน ก๊าซส่ วนใหญ่ที่ปล่อยออกมา
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คื อ ก๊ า ซมี เ ทนจากกิ จ กรรม การท านา การเลี้ ยงสั ต ว์ และการจัด การมู ล สั ต ว์ โดยคิ ด เป็ นค่ า
คาร์ บอนไดออกไซด์สูงถึง 60,473.70 Gg. ส่ วนที่เหลือเป็ นไนตรัสออกไซด์ ที่ปล่อยออกมาจากดิน
และการจัดการมูลสัตว์ ปริ มาณรวมสุ ทธิ ของการปล่อยก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์จากภาคการเกษตร
มีเท่ากับ 77,405.90 Gg. หรื อร้อยละ 27.08 ของการปล่อยรวม ดังแสดงในตารางที่ 2.1
ตารางที่ 2.1 การปล่อยสุ ทธิ ของก๊าซเรื อนกระจกจาแนกตามแหล่งกาเนิด
หน่วย : Gg
การใช้พลังงาน
CO2
Equivalent
ก๊าซเรื อนกระจก
CO2
125,482.80
201,928.95
CH4
4,127.55
66,598.35
N2O
257.30
17,316.60
รวม
129,867.65
285,843.60
% ของการปล่อย 45.42

กระบวนการ การเกษตร การใช้ที่ดิน ของเสี ย
อุตสาหกรรม
และป่ าไม้

15,970.40

-

6.51

60,473.70 1,250.97

739.62

-

16,932.20 127.10

-

15,976.91

77,405.90 61,853.82 739.62

5.60

27.08

รวม

60,475.75 -

21.64

0.26

100

แหล่งทีม่ า : นาฏสุ ดา ภูมิจานง, 2553.

2.2 ผลกระทบทีเ่ กิดจากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศและความเสี่ ยงของชุมชน
ศูนย์บริ การวิชาการแห่ งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2555) ได้กล่าวถึ งผลกระทบว่า คือ
รู ปแบบและขนาดของคุณสมบัติของระบบที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่ งเป็ นผลมาจากการตอบสนองต่อสิ่ ง
ที่เข้ามากระทบหรื อรบกวน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในด้านก่อให้เกิดผลในเชิ งลบ อันเป็ นผลทั้งทางตรง
และทางอ้อมมาจากความแปรปรวนหรื อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศควบคู่กบั ความอ่อนไหว
ของระบบ
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2.2.1 ผลกระทบทีเ่ กิดจากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศ
ส านัก หอสมุ ดและศู นย์ส ารสนเทศวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ของกรมวิทยาศาสตร์
บริ การ กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (2553) ได้ทาการรวบรวมข้อมูลและจัดทาประมวล
สารสนเทศ เรื่ องวิกฤติการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยมีการจาแนกผลกระทบที่เกิ ดขึ้นออกเป็ น 7 ผลกระทบ คือ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก ผลกระทบที่มีต่อระดับน้ าทะเล ผลกระทบที่มีต่อ
ระบบนิ เวศ ผลกระทบที่มีต่อผลผลิตด้านป่ าไม้และการเกษตรกรรม ผลกระทบจากภัยธรรมชาติ
ผลกระทบที่ มี ต่อภาคอุตสาหกรรมการตั้งถิ่ นฐาน และสั งคม และผลกระทบที่ มีต่อสุ ขภาพของ
มนุษย์ แต่เพื่อให้เนื้อหาคลอบคลุมผลกระทบยิง่ ขึ้น ผูว้ จิ ยั จึงเพิ่มเนื้อหาในบางส่ วน ดังนี้
2.2.1.1 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก
ผลจากการศึกษาและการสังเกตแนวโน้มสิ่ งแวดล้อมทั้งด้านกายภาพและชี วภาพ
รวมทั้งความสัมพันธ์ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในแต่ละเขต พบว่า อุณหภูมิของพื้นที่ต่าง
ๆสู งขึ้นอย่างต่อเนื่องและการประเมินสรุ ปได้วา่ การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในเขตต่างๆ มีผลกระทบ
ต่อด้านกายภาพและชีวภาพมากมายและเป็ นข้อมูลที่มีความน่าเชื่ อถืออย่างสู งโดยข้อมูลการสังเกต
ทวีป และมหาสมุ ท รส่ ว นใหญ่ แ สดงให้ เ ห็ น ว่า ระบบธรรมชาติ ก าลัง ได้รั บ ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออุณหภูมิเปลี่ ยนก็จะมีการเปลี่ ยนแปลงสภาพ
ของหิ มะ น้ าแข็งและพื้นดิ นที่ จบั เป็ นน้ าแข็ง ซึ่ งรวมถึ งน้ าแข็งที่แทรกตัวอยู่ในอนุ ภาคดิ นจนเกิ ด
ปรากฏการณ์ที่สามารถสังเกตเห็นได้ ดังนี้
1) การเพิ่มจานวนและขนาดของทะเลสาบน้ าแข็ง
2) การเพิ่มชั้นใต้ดินที่ไม่เสถียรของส่ วนน้ าแข็งที่แทรกตัวอยูใ่ นอนุภาค
ดินและการขยายตัวของหินภูเขาในเขตภูเขา
3) การเปลี่ยนแปลงในส่ วนระบบนิ เวศอาร์ คติคและแอนตาร์ คติครวมทั้ง
ในส่ วนของ ชี วมณฑลน้ าแข็งในทะเล และการเพิ่มขึ้นของผูล้ ่าของสายใยอาหาร โดยมีหลักฐานที่
แสดงถึงผลกระทบต่อระบบอุทกวิทยาที่เกิดขึ้นคือ
(1) การเพิ่มขึ้นของน้ าไหลบ่าหน้าดินและการไหลของน้ าที่
เกิดขึ้นเร็ วในฤดูใบไม้ผลิจาธารน้ าแข็งและหิมะหลาย ๆ แห่งลงสู่ แม่น้ า
(2) บริ เวณขั้ วโลกและบริ เวณส่ วนที่ เ หนื อขึ้ นไปมี ก าร
เปลี่ยนแปลงอาณาเขตของพืชและสัตว์
สานักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์
บริ การ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2553) ได้กล่าวถึงข้อมูลจากภาพดาวเทียมตั้งแต่ พ.ศ.
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2523 ว่าทุกส่ วนของหลาย ๆ พื้นที่ปรากฏให้เห็นสี เขียวของพืชพันธุ์ ในฤดูใบไม้ผลิค่อนข้างเร็ ว ซึ่ ง
เชื่ อมโยงถึงฤดูการเจริ ญเติบโตที่อบอุ่นขึ้นและค่อนข้างยาวนานมีความชัดเจนมากขึ้น นอกจากนี้
การเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศของสิ่ งมีชีวติ ทั้งในมหาสมุทรและน้ าจืด จะมีความเกี่ยวข้องกับการ
เพิ่มขึ้ นของอุ ณหภูมิน้ าที่จะส่ งผลต่อการเปลี่ ยนแปลงของชั้นน้ าแข็งที่ปกคลุ ม อยู่ด้านบน ระดับ
ความเค็มในมหาสมุทร ระดับออกซิ เจนที่ ละลายน้ าและการหมุนเวียนต่าง ๆ ซึ่ งรวมถึงการขยับ
ขอบเขตของสาหร่ า ยแพลงตอน และความอุ ดมสมบูรณ์ ของปลาในบริ เ วณมหาสมุ ทรละติ จู ด
นอกจากนี้ ความหลากหลายของแพลงตอนสัตว์ในมหาสมุทร และทะเลสาบ มีการเปลี่ ยนแปลง
และการอพยพของปลาในแม่น้ ายังมีแนวโน้มที่เร็ วขึ้นด้วย
การดูดซับ คาร์ บอนไดออกไซด์ของมหาสมุทรตั้งแต่ปี พ.ศ. 2293 ส่ งผลให้น้ าใน
มหาสมุทรมีความเป็ นกรดเพิ่มมากขึ้นและเมื่อค่าเฉลี่ยของความเป็ นกรด - ด่างลดลงประมาณ 0.1
ผลกระทบอื่น ๆ ของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตามพื้นที่ต่างๆ ต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อมที่ปรากฏขึ้น มีดงั นี้
1) ผลกระทบด้านการเกษตรและป่ าไม้ในเขตเหนื อเส้ นศูนย์สูตรและ
พื้นที่ระดับน้ าทะเลสู ง เช่น การเริ่ มฤดูใบไม้ผลิ ที่เร็ วขึ้น พื้นที่ป่าไม้ถูกรบกวนเนื่ องจากไฟป่ าและ
การระบาดของแมลง
2) ประเด็นสุ ขภาพของมนุษย์ เช่น คลื่นความร้อนทาให้ประชากรเสี ยชีวิต
ในแถบประเทศยุโรป การระบาดของโรคบางพื้นที่ การเกิ ดภูมิแพ้ในพื้นที่สูงและกลางเหนื อเขต
ศูนย์สูตร
3) กิจกรรมของมนุษย์ในบริ เวณขั้วโลกอาร์ คติค เช่น การล่าสัตว์และการ
เดินทางบนหิ มะและน้ าแข็ง นอกจากนี้การตั้งถิ่นฐานบนเขตภูเขาสู ง ทาให้เกิดความเสี่ ยงที่จะทาให้
ธารน้ าแข็งมีการละลายและเกิดน้ าท่วมฉับพลัน
นอกจากนี้ ยัง มี ก ารเพิ่ ม ขึ้ น ของระดับ น้ าทะเล และการพัฒ นาของมนุ ษ ย์ ไ ด้
ก่อให้เกิดการสู ญเสี ยพื้นที่ชุ่มน้ าชายฝั่งและป่ าชายเลนซึ่ งเป็ นการเพิ่มความเสี ยหายในพื้นที่ชายฝั่ ง
บางส่ วนที่ถูกน้ าท่วมอีกด้วย
2.2.1.2 ผลกระทบที่มีต่อระดับน้ าทะเลและทรัพยากรชายฝั่ง
ศู น ย์วิ จ ัย และพัฒ นาทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง อ่ า วไทยตอนบน (2555) ได้
อธิ บายถึ งผลกระทบจากการเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อระดับน้ าทะเลว่า ระบบนิ เวศชายฝั่ ง
และในพื้นที่ลุ่มต่ ามีแนวโน้มที่จะเผชิ ญกับความเสี่ ยง รวมถึงการกัดเซาะของชายฝั่ง เนื่ องจากการ
เปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศและการเพิ่ ม ขึ้ นของระดั บ น้ าทะเล และได้ ท าการแบ่ ง กลุ่ ม
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ทรั พยากรธรรมชาติ บริ เวณชายฝั่ งที่ อาจได้รับผลกระทบจากการเพิ่มขึ้ นของระดับ น้ าทะเลตาม
หลักฐานทางวิชาการที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั เป็ น 2 กลุ่ม ดังนี้
1) ทรั พยากรธรรมชาติ บริ เวณชายฝั่ งที่ มีความเปราะบางมาก (Most
vulnerability) ต่ อ การเพิ่ ม ขึ้ น ของระดับ น้ า ทะเล หมายถึ ง ทรั พ ยากรชายฝั่ ง ที่ มี โ อกาสได้รั บ
ผลกระทบมากจากการเพิ่ มขึ้ นของระดับน้ าทะเล หรื อมี ข ้อจากัดในการปรั บ ตัวต่ อสถานการณ์
ระดับน้ าทะเลเพิ่มสู งขึ้น ได้แก่ ป่ าชายเลน เต่าทะเล นกชายฝั่ ง การเพาะเลี้ ยงสัตว์น้ าชายฝั่ งทะเล
และสัตว์ทะเลหน้าดิน ดังนี้
(1) ป่ าชายเลน
การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อากาศส่ ง ผลกระทบต่ อ ป่ าชายเลน
โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง การเพิ่ มขึ้ นของระดับ น้ าทะเลเป็ นเหตุ ใ ห้ป่าชายเลนถูก ทาลาย เนื่ องจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทาให้ตะกอนดินมีปริ มาณเพิ่มมากขึ้นเป็ นผลให้พ้ืนที่ป่าชายเลนสู งขึ้น
(กลายเป็ นพื้นดิน) นอกจากนี้การเพิ่มสู งขึ้นของระดับน้ าทะเลจะทาให้ป่าชายเลนถูกทาลาย หากป่ า
ชายเลนถู ก ท าลายหรื อ ลดปริ ม าณลงจะท าให้ สู ญ เสี ย พื้ น ที่ อ นุ บ าลสั ต ว์น้ า และสู ญ เสี ย ความ
หลากหลายทางชีวภาพได้
(2) เต่าทะเล
Segura and Cajade (2010) กล่าวว่า อุณหภูมิของโลกที่สูงขึ้น
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อเต่าทะเลในหลายด้าน เช่น การที่อุณหภูมิของทรายเพิ่มขึ้นจะส่ งผลกระทบ
ต่อไข่เต่าทาให้อตั ราการฟั กไข่ของลูกเต่าลดลง มีรายงานว่าอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการฟั กไข่เต่า
ตนุ อยู่ในช่ วง 26 – 33 องศาเซลเซี ยส และอัตราการฟั กไข่จะลดลงถ้าอุณหภูมิสูงกว่า 33 องศา
เซลเซี ยส ในขณะที่การเพิ่มขึ้นของระดับน้ าทะเลที่เป็ นผลสื บเนื่ องมาจากภาวะโลกร้อนจะทาให้น้ า
ทะเลท่วมหาดทรายซึ่ งเป็ นที่ วางไข่ของเต่าทะเล ทาให้สูญเสี ยพื้นที่วางไข่ของเต่าทะเล (Nesting
ground) อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และการเกิดพายุที่มีความรุ นแรงมากขึ้น ยังทาให้เกิดคลื่นขนาดใหญ่
พัดเข้าหาชายฝั่ง ส่ งผลให้อตั ราการกัดเซาะชายฝั่งเพิ่มขึ้น สิ่ งเหล่านี้ ลว้ นมีผลกระทบทั้งการทาลาย
ไข่เต่าและทาให้พ้นื ที่วางไข่ลดลงเช่นกัน
(3) นกชายฝั่ง
การที่ระดับน้ าทะเลเพิ่มสู งขึ้นอาจทาให้พ้ืนที่ อยู่อาศัยของนกที่
อาศัยอยูบ่ ริ เวณชายฝั่ งทะเลลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งนกที่อาศัยและวางไข่บริ เวณชายหาดและเมื่อ
ระดับน้ าทะเลสู งขึ้ นจะทาให้พ้ืนที่ ชายฝั่ งซึ่ งเป็ นที่ อยู่อาศัยของนกชนิ ดต่าง ๆ ลดลงเป็ นเหตุ ใ ห้
จานวนของนกลดลงด้วย
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(4) การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง
ผลกระทบของการเพิ่มระดับน้ าทะเลต่อการเพาะเลี้ยงชายฝั่งนั้น
อาจเกิ ดขึ้นในแง่ของการสู ญเสี ยพื้นที่เพาะเลี้ ยง โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่เพาะเลี้ ยงกุง้ ปู ปลา ที่อยู่
บริ เวณชายฝั่งทะเล การแทรกซึ มของน้ าเค็ม (Salt water intrusion) อาจส่ งผลเสี ยต่อพื้นที่เพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าจืดบริ เวณใกล้เคียง (Sarwa, 2005; Cochrane et al., 2009) ส่ วนในกรณี ที่เป็ นพื้นที่เพาะเลี้ยง
ในทะเล เช่ น หอยแครง หอยแมลงภู่ หอยนางรม ที่ อาจได้รับ ผลกระทบจากผูล้ ่ าตามธรรมชาติ
(Natural predator) เช่น ดาวทะเล ปู หอยฝาเดียวบางชนิ ด หนอนเจาะเปลือก เป็ นต้น เพราะการเพิ่ม
ระดับของน้ าทะเลทาให้ระดับความลึกเพิ่มขึ้นและทาให้หอยแครงและหอยแมลงภู่จมอยูใ่ นน้ านาน
ขึ้น มีโอกาสที่จะได้รับผลกระทบจากผูล้ ่ามากขึ้น อย่างไรก็ตาม ผลกระทบทางอ้อมที่อาจเกิ ดขึ้น
จากการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศโลก เช่ น ทะเลมี ส ภาพความเป็ นกรดมากขึ้ น (Oceanic
acidification) มี ผลกระทบต่อการสร้ างหิ นปูน (Calcareous formation) ของเปลื อกหอยหรื อ
สิ่ งมีชีวิตอื่นที่จาเป็ นต้องสร้างเปลื อกหิ นปูน (Shell) การเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ า (Circulation
changes) ส่ งผลต่อการกระจายตัวของสารอาหารและแพลงก์ตอนเปลี่ยนแปลงไปด้วย ความรุ นแรง
ของคลื่นลมในทะเล อาจส่ งผลกระทบต่อพื้นที่เพาะเลี้ยงเสี ยหาย และการที่น้ าจืดจากบนฝั่งไหลมา
มากเกินไปอาจทาให้ระดับความเค็มของน้ าทะเลลดลงอย่างรวดเร็ ว ทาให้เกิดผลกระทบต่อสัตว์น้ า
บริ เวณชายฝั่งได้อีกด้วย
(5) สัตว์ทะเลหน้าดิน
สุ นนั ท์ ทวยเจริ ญ และคณะ (2546) ได้กล่าวถึ งผลกระทบที่เกิ ด
กับสัตว์หน้าดินว่า การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทาให้ ปริ มาณน้ าฝนเยอะขึ้น และปริ มาณน้ าจืด
ที่ ไ หลลงสู่ ท ะเลล้ ว นท าให้ ค วามเค็ ม และปริ ม าณตะกอนในน้ า ทะเลเปลี่ ย นแปลง และการ
เปลี่ยนแปลงของความเค็มนี้ อาจส่ งผลกระทบต่อสัตว์ทะเลหน้าดินบางชนิ ดที่สามารถดารงชี วิตอยู่
ได้ในช่วงของความเค็มเฉพาะช่วงเท่านั้น เช่น หอยหลอด (Razor clam) พบว่า ช่วงความเค็มตั้งแต่
22 – 31 ppt. เป็ นช่วงที่เหมาะสมต่อการดารงชี วิตของหอยหลอด หากความเค็มสู งหรื อต่ากว่าช่วง
ดังกล่าวจะทาให้ความสามารถในการกรองของหอยหลอดจะลดลง ในขณะที่การกัดเซาะชายฝั่งที่มี
ความรุ นแรงขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของระดับน้ าทะเลนั้นทาให้ปริ มาณตะกอนในน้ าเพิ่มขึ้น ตะกอนใน
น้ าสามารถลดประสิ ทธิ ภาพของการกรองของสัตว์ทะเลหน้าดินได้ ในขณะเดียวกันปริ มาณตะกอน
ยัง ส่ ง ผลกระทบต่ อระบบนิ เวศหญ้า ทะเลและแนวปะการั ง ปริ ม าณตะกอนดัง กล่ า วยังสามารถ
เกิ ดขึ้นจากกิ จกรรมของมนุ ษย์บริ เวณชายฝั่ งอี กด้วย และระดับน้ าทะเลที่ เพิ่มสู งขึ้ นยังทาให้สัตว์
ทะเลหน้าดินกลุ่มที่เคลื่อนที่ไม่ได้ มีโอกาสเสี่ ยงต่อผูล้ ่าตามธรรมชาติมากขึ้นเพราะช่วงเวลาจมอยู่
ใต้น้ ายาวนานขึ้น
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2) ทรั พยากรธรรมชาติ บริ เวณชายฝั่ งที่ มีความเปราะบางน้อย (Least
vulnerability) ต่อการเพิ่มขึ้นของระดับน้ าทะเล มีความสามารถในการปรับตัวต่อการเพิ่มขึ้นของ
ระดับน้ าทะเล ได้แก่ ทรัพยากรปะการัง หญ้าทะเล แหล่งทรัพยากรประมง แพลงก์ตอน เป็ นต้น
(1) ทรัพยากรปะการัง
ผลกระทบจากโลกร้อนทาให้อุณหภูมิของน้ าทะเลสู งขึ้นเป็ นเหตุ
ให้เกิ ดปะการั ง ฟอกขาว (Coral bleaching) นอกจากนี้ ป ริ ม าณก๊ า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์ใ น
บรรยากาศที่เพิ่มปริ มาณมากขึ้น ทาให้ก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ละลายในน้ าทะเลมากขึ้น เป็ นเหตุ
ให้ทะเลมีความเป็ นกรดมากยิง่ ขึ้น ส่ งผลกระทบต่อการสร้างแคลเซี ยม (Calcification) ของปะการัง
และสัตว์ทะเลชนิ ดอื่น ๆ นอกจากนี้ การเพิ่มขึ้ นของระดับน้ าทะเลอาจทาให้การกัดเซาะชายฝั่ ง
รุ นแรงขึ้น ตะกอนที่เกิ ดจากการกัดเซาะชายฝั่งดังกล่าวอาจส่ งผลให้น้ าในทะเลมีความขุ่นมากขึ้น
และกระทบต่อการเจริ ญเติบโตของปะการั งได้ และในขณะเดี ยวกันปริ มาณและทิ ศทางเคลื่ อนที่
ของตะกอนยังขึ้นอยูก่ บั การเคลื่อนที่ของกระแสน้ าในแต่ละพื้นที่อีกด้วย
(2) หญ้าทะเล
ภาวะโลกร้ อนสามารถส่ งผลกระทบต่อทรัพยากรหญ้าทะเลได้
หลายปั จจัย เช่น อุณหภูมิของน้ าทะเลที่สูงขึ้นอาจรบกวนกระบวนการขยายพันธุ์ การเจริ ญเติบโต
เมตาบอลิ ซึม การเปลี่ ยนแปลงสมดุลปริ มาณคาร์ บอน พายุและคลื่ นที่มีความรุ นแรงมากยิ่งขึ้ น
ส่ งผลกระทบโดยตรงต่อการเจริ ญเติ บโตของหญ้าทะเล (Björk et al., 2008) เมื่อพิจารณา
ผลกระทบจากการเพิ่มของน้ าทะเลต่อแนวหญ้าทะเล พบว่าไม่น่าจะมีผลกระทบโดยตรงต่อหญ้า
ทะเลเนื่องจากหญ้าทะเลมีกลไกการปรับตัวต่อระดับน้ าทะเลสู งขึ้น โดยจากการศึกษาของ Wicks et
al.(2009) พบว่าเมื่อระดับน้ าทะเลเพิ่มสู งจะมีผลต่อการเจริ ญเติบโตและการกระจายตัวของหญ้า
ทะเลสกุล Zostera marina โดยแนวหญ้าทะเลจะมีแนวโน้มที่จะเจริ ญเติบโตในทิศทางที่เข้าหาฝั่ ง
หากปราศจากปั จจัยอื่น ๆ ที่ยบั ยั้งการเจริ ญเติบโตของหญ้าทะเล เช่น ปริ มาณตะกอนในน้ า ความ
เค็มของน้ า เป็ นต้น จะเห็นได้วา่ การเพิ่มขึ้นของระดับน้ าทะเลอาจไม่ก่อให้เกิ ดผลกระทบต่อความ
เสี ยหายของหญ้าทะเลมากนัก แต่อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาผลกระทบที่เกิดจากมนุ ษย์ เช่น การใช้
ประโยชน์ที่ดินและการพัฒนาชายฝั่ งที่ ผิดวิธีที่ส่งผลให้เพิ่มปริ มาณตะกอนในแม่น้ าและชายฝั่ ง
ทะเล การบุ ก รุ กป่ าชายเลน การท าประมงผิ ด วิ ธี บ ริ เวณหญ้า ทะเล เป็ นต้น นอกจากนี้ การ
เปลี่ ยนแปลงสภาวะ แวดล้อมทางธรรมชาติ อื่น ๆ เช่ น การเปลี่ ย นแปลงระดับ ความเค็ม ความ
รุ นแรงของคลื่นลม ตะกอนที่เกิด จากการกัดเซาะชายฝั่ง แล้วปั จจัยเหล่านี้ น่าจะเป็ นสาเหตุสาคัญที่
ทาให้หญ้าทะเลมีความเสื่ อมโทรมมากยิง่ ขึ้น
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(3) แหล่งทรัพยากรประมง
การประมงอาจได้ รั บ ผลกระทบจากการเสื่ อมโทรมของ
ทรั พยากรธรรมชาติ อื่นๆ ที่ ได้รับผลกระทบจากกิ จกรรมของมนุ ษย์เช่ น ระบบนิ เวศ ป่ าชายเลน
นิ เ วศปะการั ง หญ้า ทะเล เป็ นต้น รวมถึ ง ปั จ จัย อื่ น ๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากภาวะโลกร้ อ น เช่ น การ
เกิดปรากฎการณ์เอลนิ โน/ลานิ ญญา (El Niño/La niña) การเปลี่ยนแปลงการไหลของกระแสน้ าใน
มหาสมุทร ซึ่ งทาให้ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรประมงในแต่ละ พื้นที่เปลี่ยนแปลงไป
(4) แพลงก์ตอน
Harley, C. D. G. et al. (2006) ได้กล่าวถึงสาเหตุและผลกระทบที่
เกิดกับแพลงก์ตอนว่า การเพิ่มความเค็มในระดับ 0.5 – 10 psu จากผลกระทบต่าง ๆ ทาให้แพลงก์
ตอนพืชเจริ ญเติบโตช้าลง ซึ่ งเมื่อแพลงก์ตอนพืชอยูใ่ นสภาพแวดล้อมที่มีความเค็มเปลี่ยนแปลง แพ
ลงก์ ต อนพื ช จะมี ก ลไกการปรั บ ตัว เพื่ อ ให้ ส ามารถทนทานต่ อ ความเค็ ม ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป
(Osmoregulatory process) เป็ นเหตุให้ให้อตั ราการหายใจเพิ่มขึ้นในขณะที่อตั ราการเจริ ญเติบโต
ยังคงเดิม
2.2.1.3 ผลกระทบที่มีต่อระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ
กัณฑรี ย ์ บุญประกอบ (2548) ได้กล่าวถึ งระบบนิ เวศว่า การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
จะทาให้อุณหภูมิเฉลี่ ยของโลกสู งขึ้นและการก่อให้เกิ ดความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศและ
ฤดูกาลต่าง ๆ เช่น ในบางพื้นที่อาจมีช่วงฤดูร้อนยาวนานขึ้นและในขณะเดียวกันในบางพื้นที่อาจมี
สภาพอากาศที่หนาวเย็นขึ้น เป็ นต้น ด้วยสภาวะการเปลี่ยนแปลงนี้ อาจทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ของโครงสร้างของระบบนิเวศและชนิดของพืชพันธุ์ในระบบนิเวศ เพราะเนื่องจาก พืชและสัตว์ใน
ระบบจะต้อ งปรั บ ตัว เพื่ อ ความอยู่ ร อด ดัง นั้น จึ ง ท าให้ ร ะบบนิ เ วศมี ก ารเปลี่ ย นแปลงไป ซึ่ ง
ผลกระทบนี้ จะส่ งผลด้านลบต่อความหลากหลายทางพันธุ กรรมด้วย เพราะอาจทาให้พืชพันธุ์บาง
ชนิ ดสู ญพันธุ์ได้หากไม่สามารถปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาวะใหม่ นอกจากนี้ ความเป็ นกรดใน
มหาสมุทรจากการเพิ่มขึ้นของคาร์ บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศ อาจทาให้ความหลากหลายทาง
ชี วภาพทางทะเลลดลงด้วย เช่ น สภาวะที่เป็ นกรดเพิ่มขึ้นอาจทาให้ปะการังบางชนิ ดเกิ ดการฟอก
ขาวและตาย
2.2.1.4 ผลกระทบที่มีต่อผลผลิตด้านป่ าไม้และการเกษตรกรรม
ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศที่ มี ต่ อ ผลผลิ ต ด้ า นป่ าไม้แ ละ
เกษตรกรรม ดังนี้
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1) ผลกระทบต่อผลผลิตด้านป่ าไม้
การเปลี่ ย นแปลงสภาพภูมิ อากาศจะท าให้ อุณหภู มิ และปริ ม าณน้ า ฝน
เปลี่ยนแปลงไป จึงทาให้องค์ประกอบและประเภทของป่ าเปลี่ยนแปลงไปด้วย จึงมีความเป็ นไปได้
สู งที่สัตว์และพืชหลาย ๆ สายพันธุ์ในประเทศไทยจะลดลง และอาจสู ญพันธุ์ไป เนื่องจากพืชและ
สัตว์ตอ้ งอาศัยสภาพภูมิอากาศในการเปลี่ยนแปลงวงจรชี วิตให้สมบูรณ์ จึงจะสามารถขยายพันธุ์
ต่อไปได้ อุ ณหภูมิที่เพิ่มขึ้ นและปริ มาณน้ าฝนที่เปลี่ ยนแปลงไป มี ผลให้สิ่งมีชีวิตในระบบนิ เวศ
รวมถึงป่ าไม้ตอ้ งมีการปรับตัวเพื่อให้อยูร่ อดได้ มีการปรากฏการสู ญพันธุ์ของสิ่ งมีชีวิตบางชนิ ดใน
บริ เวณพื้นที่ยอดเขา 2-3 แห่ง ที่ไม่สามารถอพยพย้ายถิ่นไปอยูใ่ นเขตที่สูงขึ้น หรื อปรับตัวให้เข้ากับ
อากาศที่อุ่นขึ้นได้ ทาให้ผลผลิตจากป่ าลดลง สู ญเสี ยแหล่งพันธุกรรม เป็ นต้น
2) ผลกระทบต่อผลผลิตด้านเกษตรกรรม
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่ งผลโดยตรงต่อผลผลิต
ด้านการเกษตร กล่าวคือ การเกิดภัยแล้งในพื้นที่ต่าง ๆ ทาให้เกิ ดปั ญหาขาดแคลนน้ าถึงแม้วา่ จะมี
การแก้ปั ญหาโดยการสร้ างเขื่ อนและอ่า งเก็บ น้ าเพื่อกัก เก็ บน้ า ไว้ใช้ในหน้าแล้ง แต่ ด้วยสภาวะ
อากาศที่ร้อนมากขึ้นทาให้น้ าที่กกั เก็บเอาไว้มีปริ มาณลดลงจึงไม่เพียงพอต่อความต้องการในการ
บริ โภคน้ าของชุ มชนเกษตร ดังนั้นจึงทาให้บางพื้นที่ จึงต้องเผชิ ญกับปั ญหาขาดแคลนน้ าในช่ วง
หน้าแล้งอย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ นอกจากนี้ บางพื้นที่ตอ้ งประสพกับปั ญหาน้ าท่วมซึ่ งเป็ น
เหตุให้พืชผลทางการเกษตรเสี ยหาย อี กทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศยังส่ งผลให้เกิ ดการ
แปรปรวนของภูมิอากาศ น้ าฝนและฤดูกาลต่าง ๆ จึงทาให้ผลผลิตทางการเกษตรโดยรวมลดลงอีก
ด้วย (สมาน ครอบกระโทก, 2554)
2.2.1.5 ผลกระทบจากภัยธรรมชาติในอนาคต
IPCC (2001) รายงานถึงจานวนภัยพิบตั ิที่สืบเนื่องมาจากสภาพภูมิอากาศและความ
สู ญเสี ยทางเศรษฐกิจของโลกระหว่าง ค.ศ. 1960 - 2000 ว่าจานวนภัยพิบตั ิที่รุนแรงในทศวรรษท้าย
(1990-2000) และ ทศวรรษแรก (1960-1970) เพิ่มขึ้น เป็ น 72 ครั้งจาก 13 ครั้งโดยมูลค่าความ
สู ญเสี ยทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นถึง 10 เท่า โดยความเป็ นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากความรุ นแรงของภูมิอากาศในศตวรรษที่ 21 แสดงในตารางที่
2.2
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ตารางที่ 2.2 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากความรุ นแรงของภูมิอากาศในศตวรรษที่ 21
การเปลีย่ นแปลงทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้
ตัวอย่างของผลกระทบ
ตัวอย่างของผลกระทบในศตวรรษที่ 21
อุณหภูมิสูงสุ ดเพิ่มขึ้น วันอากาศร้อน และคลื่นความร้อนเพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น :
- เจ็บป่ วยและตายเพิ่มขึ้น
- Heat stress ในปศุสัตว์และ
สัตว์ป่า
- พืชได้รับความเสี ยหาย
- ความต้องการไฟฟ้ าเพิ่มขึ้น
ฝนตกแรงและหนักขึ้น
เพิ่มขึ้น :
- ความเสี ยหายจากน้ าท่วม
ดินทรุ ด โคลนถล่ม
- สาธารณภัย
พายุโซนร้อน (tropical cyclone) เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น :
- ชีวติ มีความเสี่ ยงต่อภัย
อันตราย
- การระบาดของโรคติดต่อ
- ระบบนิเวศชายฝั่งเสี ยหาย
น้ าท่วมและภัยแล้งรุ นแรงขึ้นเนื่องจาก เอล นิ โญ
ลดลง :
- ผลผลิตการเกษตร
- ศักยภาพของการผลิตไฟฟ้ า
พลังงานน้ า
มรสุ มในเอเชียแปรปรวนยิง่ ขึ้น
มรสุ มในเอเชียแปรปรวนยิง่ ขึ้น
แหล่งทีม่ า : กัณฑรี ย ์ บุญประกอบ, 2548
2.2.1.6 ผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจ
ภาวะโลกร้ อ นที่ เ กิ ด จากการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศนั้น ไม่ เ พี ย งแต่ ส่ ง ผล
กระทบที่ รุนแรงในด้านภัยธรรมชาติ เท่านั้น หากแต่ยงั ส่ งผลกระทบทางอ้อมต่อความมัน่ คงทาง
สัง คมและเศรษฐกิ จ ด้วยเช่ นกัน กล่ า วคื อ การยุบ ตัวของพื้ นที่ ชายฝั่ ง ภูมิ อากาศแปรปรวน โรค
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ระบาดรุ นแรง และผลกระทบอื่ นๆ ส่ งผลให้มีประชากรบาดเจ็บล้มตาย ทิ้งที่ ทากิ น และไร้ ที่อยู่
อาศัยเป็ นจานวนมาก นอกจากนี้ประชาชนยังได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนอาหารและน้ า
ดื่มที่ถูกสุ ขลักษณะระหว่างภาวะน้ าท่วม และความเสี ยหายที่เกิดกับระบบสาธารณู ปโภคต่าง ๆ ซึ่ ง
โดยมาก ผูท้ ี่จะได้รับผลกระทบรุ นแรงที่สุดจะเป็ นประชาชนที่มีความยากจน และไม่มีทุนทรัพย์
พอที่จะป้ องกันผลกระทบของภาวะโลกร้อนได้ ยกตัวอย่างเช่น การป้ องกันการรุ กล้ าของน้ าเค็มใน
พื้นที่ ทากิ น อาจทาได้โดยการสร้ างเขื่ อน และประตูน้ าป้ องกันน้ าเค็ม แต่วิธีการนี้ ตอ้ งลงทุ นสู ง
ดังนั้นเมื่อราคาของการป้ องกันสู งเกินกว่าที่ชาวบ้านจะสามารถรับได้ การทิ้งพื้นที่ทากินในบริ เวณ
ที่ให้ผลผลิตต่าจึงเป็ นทางออกที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ส่ งผลกระทบต่อสังคมการย้ายถิ่นฐาน)นอกจากนี้
ความเสี ยหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ไม่วา่ จะเป็ น การสู ญเสี ยพื้นที่เกษตรกรรมที่สาคัญตามแนวชายฝั่ งที่
ยุบตัว ภัยธรรมชาติ และความเสี ยหายที่เกิดจากเหตุการณ์ธรรมชาติที่รุนแรง ล้วนส่ งผลให้ผลิตผล
ทางการเกษตรลดลง อี ก ทั้ง การเกิ ด น้ า ท่ วมและภัย ธรรมชาติ ต่า ง ๆ ล้วนส่ ง ผลกระทบต่ อ ภาค
เศรษฐกิ จทั้งสิ้ น กล่ าวคือ ทาให้สูญเสี ยมูลค่าของทรัพย์สินและลดปริ มาณผลผลิ ตทางการเกษตร
และอุตสาหกรรมอีกด้วย
2.2.1.7 ผลกระทบที่มีต่อสุ ขภาพของมนุษย์และการแพร่ กระจายของเชื้อโรค
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อาจนาไปสู่ สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการแพร่ ระบาด
ของเชื้อโรคหลายชนิด ดังนี้
1) การเพิ่มขึ้นของการขาดแคลนอาหารและความเจ็บป่ วยซึ่ งมีผลต่อการ
พัฒนาการของเด็ก
2) การเพิ่มขึ้นของผูเ้ สี ยชี วิต โรคและผูท้ ี่ได้รับบาดเจ็บ จากคลื่ นความ
ร้อน น้ าท่วม พายุไฟ และความแห้งแล้ง
3) การเพิ่ ม ขึ้ น ของปั ญ หาเกี่ ย วกับ โรคท้อ งร่ ว ง เช่ น โรคท้อ งบิ ด
อหิวาตกโรค เป็ นต้น
4) การเพิ่มขึ้นของโรคที่เกี่ยวกับระบบการหายใจเนื่ องจากการเพิ่มขึ้น
ของโอโซนในบริ เวณพื้นผิวและเป็ นสาเหตุของการเกิดโรคสายพันธ์ใหม่ต่าง ๆ เช่น ซ่ าร์ ส ไข้หวัด
นก เอดส์ อีโบล่าและมาลาเรี ยสายพันธุ์ใหม่ นอกจากนี้ ยงั เป็ นสาเหตุให้เกิดโรคระบาดอุบตั ิซ้ า เช่น
กาฬโรค ไข้ทรพิษ ไข้หวัดสเปน เป็ นต้น
5) การเปลี่ ย นแปลงของรู ป แบบการกระจายของเชื้ อ โรคที่ มี พ าหะ
นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีแนวโน้มที่จะเกิดผลกระทบแบบผสมผสาน เช่น การ
เพิ่มขึ้นหรื อลดลงในขอบเขต และศักยภาพการส่ งผ่านของมาลาเรี ยในแอฟริ กา
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จะเห็ นได้ว่าผลกระทบจากการแพร่ ระบาดของเชื้ อโรคที่มีปริ มาณมากขึ้นนี้ จะเป็ น
เหตุให้เกิดโรคและทาให้เกิ ดความเสี่ ยงต่อสุ ขภาพของมนุ ษย์เพิ่มมากขึ้น และถึงแม้วา่ การที่โลกมี
อุณภูมิสูงขึ้นนั้นจะส่ งผลกระทบด้านลบต่อสุ ขภาพมนุษย์ แต่ในบางพื้นที่ที่มีอากาศหนาดจัดนั้น จะ
ส่ งผลกระทบด้านบวกคือ ทาให้ปริ มาณจานวนผูเ้ สี ยชีวิตจากอากาศหนาวเย็นมีจานวนลดลง เป็ น
ต้น
2.2.2 ความเสี่ ยงของชุ มชน
ชุ มชนแต่ละพื้นที่น้ นั มีลกั ษณะที่แตกต่างกัน ทาให้สภาพปั ญหา และระดับความรุ นแรงที่
ได้รับจาก ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมีลกั ษณะที่แตกต่างกัน ประกอบกับศักยภาพ
ความสามารถใน การที่ จะป้ องกันแก้ไ ข รั บ มื อและปรั บตัว กับ ผลกระทบของการเปลี่ ยนแปลง
ภูมิอากาศที่เกิดขึ้นนั้นไม่เท่ากัน ดังนั้นจึงทาให้ชุมชนต่าง ๆ มีวิธีการที่จะป้ องกันแก้ไข รับมือและ
ปรับตัวเพื่อลดความเสี ยหายที่อาจจะ เกิดขึ้นต่อชีวติ และทรัพย์สินแตกต่างกันด้วย
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ (2554) ได้แยกระดับความ
เสี่ ยงของผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของแต่ละชุ มชน เพื่อพัฒนาศักยภาพ หรื อขี ด
ความสามารถในการที่ จะป้ องกันแก้ไ ข รั บ มื อและปรั บ ตัวกับ ผลกระทบของการเปลี่ ย นแปลง
ภูมิอากาศ โดยพิจารณาจากสภาพพื้นที่ และคานึงถึงวิถีการดาเนินชีวติ ของคนในชุมชนเป็ นหลัก จึง
มีการแยกชุมชนเป็ น 3 ชุมชนคือ ชุมชนเกษตรกรรม ชุมชนในพื้นที่ชายฝั่งและชุมชนเมือง ดังนี้
2.2.2.1 ชุมชนเกษตรกรรม
ชุมชนส่ วนใหญ่ในประเทศไทยนั้นเป็ นชุ มชนเกษตรกรรม และระบบเกษตรกรรม
ในประเทศไทยนั้นส่ วนใหญ่จะอาศัยน้ าฝนเป็ นปั จจัยหลักในการดาเนิ นกิจกรรมทางการเกษตรต่าง
ๆ ดังนั้นผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจึงส่ งผลโดยตรงต่อชุ มชนนี้ เช่ น การเกิ ด
ภัยแล้งในพื้นที่ต่าง ๆ ทาให้เกิ ดปั ญหาขาดแคลนน้ าถึงแม้ว่าจะมีการแก้ปัญหาโดยการสร้างเขื่อน
และอ่างเก็บน้ าเพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ในหน้าแล้ง แต่ดว้ ยสภาวะอากาศที่ร้อนมากขึ้นทาให้น้ าที่กกั เก็บ
เอาไว้มี ปริ ม าณลดลงและเพราะด้วยอากาศที่ ร้อนขึ้ นทาให้ความต้องการในการบริ โภคน้ าของ
ชุ มชนเกษตรเพิ่มมากขึ้นด้วย ดังนั้นจึงทาให้บางพื้นที่จึงต้องเผชิ ญกับปั ญหาขาดแคลนน้ าในช่ วง
หน้าแล้งอย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ (สมาน ครอบกระโทก, 2554) นอกจากภาวะแห้งแล้งแล้ว
นั้นบางพื้นที่ยงั ต้องประสพกับปั ญหาน้ าท่วมซึ่ งเป้ นเหตุให้พืชผลเสี ยหายอีกด้วย
2.2.2.2 ชุมชนในพื้นที่ชายฝั่ง
ชุมชนในพื้นที่ชายฝั่งส่ วนใหญ่จะประกอบอาชี พประมงเพื่อดารงชี พ โดยอาชีพของ
ชุ ม ชนนี้ จ าเป็ นต้อ งพึ่ ง พาความสมบู ร ณ์ ข องทรั พ ยากรชายฝั่ ง ทะเลเป็ นอย่า งมาก ดัง นั้น การ
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เปลี่ยนแปลงสภาพถูมิอากาศ ที่ส่งผลถึงสภาพแวดล้อม และระบบนิ เวศชายฝั่ง จะส่ งผลกระทบต่อ
การผลักดันให้ชาวบ้านในชุมชนชายฝั่งนี้ ตกอยูใ่ นภาวะเสี่ ยงได้มากด้วย เช่น การเปลี่ยนแปลงของ
ระบบลมมรสุ ม ทิศทางของลม และความรุ นแรงของพายุฝนที่ตก ทาให้การออกทะเลเพื่อทาการ
ประมงนั้นถูกจากัดอยูใ่ นพื้นที่แคบ ๆ (โดยเฉพาะเรื อประมงขนาดเล็ก ) และผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อ
ระบบนิเวศทะเลชายฝั่งยังส่ งผลกระทบต่อวิถีการหาปลาของชุมชนและการลดปริ มาณผลผลิตทาง
ทะเลอีกด้วย นอกจากนั้นหากสภาพภูมิอากาศเกิดการเปลี่ยนแปลง คลื่นลมทะเลมีกาลังแรงสู ง ย่อม
เสี่ ยงต่อการได้รับปั ญหาการกัดเซาะชายฝั่งอีกด้วย
2.2.2.3 ชุมชนเมือง
ชุมชนเมือง เป็ นชุมชนในเขตเมืองขนาดใหญ่ เทคโนโลยีและสิ่ งก่อสร้างต่างๆ จะมี
ความทันสมัย และเข้าถึงได้ง่าย วิถีความเป็ นอยูข่ องชุมชนมีความหลากหลาย ลักษณะความเสี่ ยงต่อ
ผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศจะมีความแตกต่างไปจากชุ มชนชนบทบ้าง คือ อาจได้รับผลกระทบ
ถ้า สภาพภู มิ อ ากาศนั้น มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอย่ า งรุ น แรง เช่ น เหตุ ก ารณ์ น้ า ท่ ว ม พายุ การเกิ ด
แผ่นดินไหว เป็ นต้น (ปัถมาภรณ์ สุ ทธิประเสริ ฐ, 2555)

2.3 การปรับตัวต่ อผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
ศูนย์บริ การวิชาการแห่ งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย (2555) ได้กล่าวถึ งความหมายของการ
ปรับตัวว่า เป็ นกลยุทธ์และกระบวนการการเตรี ยมการรับมือหรื อตอบสนองต่อสิ่ งกระทบหรื อภาวะ
เครี ย ดที่ เ ป็ นผลจากความแปรปรวนภู มิ อากาศเพื่ อ เอาชนะ ลด หรื อ เลี่ ย งความเสี่ ย งที่ จะได้รั บ
ผลกระทบในทางลบที่จะเกิดขึ้น เช่น เกษตรกรชาวนาในพื้นที่ราบลุ่มริ มน้ าที่เสี่ ยงต่อการถูกน้ าท่วม
และผลผลิตเสี ยหาย มีการปรับเปลี่ยนวันปลูกให้เร็ วขึ้นเพื่อสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ก่อนฤดูน้ า
หลากเพื่อลดความเสี่ ยงของการสู ญเสี ยผลผลิ ต หรื อมี โอกาสในการทางานอื่ นนอกพื้นที่ เพื่อหา
รายได้ชดเชย หรื อใช้วิธีการเปลี่ยนพันธุ์ขา้ วเป็ นข้าวขึ้นน้ าหรื อข้าวพันธุ์ ที่สามารถทนน้ าท่วม
ร่ วมกับการกักเก็บน้ าเพื่อปลูกข้าวนาปรังในหน้าแล้ง หรื อเปลี่ยนจากการปลูกข้าวในฤดูน้ าหลากมา
เป็ นการทาประมง หรื อรัฐมีนโยบายประกันรายได้จากความเสี ยของผลผลิต เป็ นต้น
จากการศึกษาวิจยั ที่ผา่ นมานอกจากจะเป็ นการศึกษาเพื่อหาความเสี่ ยง ความเปราะบางของ
พื้นที่แล้วนั้น ผูว้ จิ ยั ยังมีวตั ถุประสงค์ในการศึกษาถึงวิธีการเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวของ
ระบบชุ มชนและระบบพื้นที่น้ นั ๆ โดยการจัดทายุทธศาสตร์ และนโยบายสนับสนุ นเพื่อให้พร้อม
เตรี ยมรับการเปลี่ยนแปลงและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ถึงแม้วา่ การทานายอนาคต
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และระบบสังคม–นิ เวศในปั จจุบนั ที่มีความซับซ้อนและมี

20
ความแม่นยาไม่สูง มากนัก (อาจเกิ ดการเปลี่ ยนแปลงจากผลกระทบที่ เปลี่ ย นแปลงภายในพื้นที่
บางอย่างทาให้ผลการทานายคลาดเคลื่อนเนื่ องจากระบบมีความสัมพันธ์กนั ทั้งหมด) แต่อย่างไรก็
ตามผูว้ ิจยั ก็สามารถที่จะคาดการณ์หรื อสร้างภาพอนาคต (Scenario planning) ที่มีแนวโน้มที่อาจจะ
เกิ ดขึ้ นหรื อภาพอนาคตในอุ ดมคติ ได้ โดยใช้กระบวนการและเครื่ องมื อสนับสนุ นต่าง ๆ ซึ่ งใน
หลายกรณี ศึกษาได้มีการประเมินความเสี่ ยง ความเปราะบางภายใต้บริ บทที่ เป็ นอยู่ในปั จจุบนั และ
ภายใต้ภาพอนาคตแบบต่าง ๆ ที่สร้างขึ้น เพื่อให้เกิดการรับรู ้ และการเตรี ยมพร้อมโดยการปรับตัว
เพื่อรับมือกับความไม่แน่นอนหรื อแนวโน้มของสถานการณ์คุกคามอันอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
2.3.1 แนวคิดพืน้ ฐานเรื่องการปรับตัวต่ อการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศ
วิชชุดา สร้างเอี่ยม (2555) ได้กล่าวถึงแนวคิดในเรื่ องการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิ อากาศโดยทัว่ ไปว่า หมายถึ ง การตอบสนองต่ อความเสี่ ย งที่ เกิ ดขึ้ นจากปฏิ สั ม พันธ์ ระหว่า ง
ผลกระทบทางสิ่ งแวดล้อมด้านหนึ่ ง กับความเปราะบาง (Vulnerability) ของระบบสังคมมนุ ษย์อีก
ด้านหนึ่ง กล่าวอีกนัยหนึ่ง การปรับตัวของระบบใดระบบหนึ่งเป็ นการลดระดับความเปราะบางของ
ระบบนั้น และการศึ ก ษาวิเคราะห์ เกี่ ย วกับ การปรั บ ตัวต่ อการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อากาศนี้ มี
แนวทางแตกต่างกันอย่างน้อย 4 แนวทาง ซึ่ งแต่ละแนวทางมีวตั ถุประสงค์ต่าง ๆ กันไป ดังนี้
2.3.1.1 แนวทางแรกได้ใ ห้ ค วามส าคัญ กับ การประเมิ น ผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกซึ่ งจะแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่น แนวทางนี้ ส่วนใหญ่เน้นการ
ประยุกต์ใช้แบบจาลองทางวิทยาศาสตร์ มี วตั ถุ ประสงค์เพื่อที่ จะพยากรณ์ ทิศทางที่ เหมาะสมต่ อ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น
2.3.1.2 แนวทางที่สองเน้นการประเมินทางเลื อกในการปรับตัวที่มีอยู่ เพื่อที่จะ
กาหนดทางเลือกในการปรับตัวต่อสถานการณ์หนึ่ง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
2.3.1.3 แนวทางที่สามเป็ นการศึกษาเพื่อพัฒนาตัวชี้ วดั ความเปราะบางมาตรฐานใน
การประเมินเปรี ยบเทียบระดับความเปราะบางของชุมชน ภูมิภาค หรื อประเทศใดประเทศหนึ่ง
2.3.1.4 แนวทางสุ ดท้ายเป็ นการประเมินความเปราะบางในพื้นที่เฉพาะ โดยยึดหลัก
ความเป็ นไปได้และความเหมาะสมเชิงปฏิบตั ิ แนวทางนี้มุ่งเน้นการมีส่วนร่ วมของชุ มชนท้องถิ่นใน
การกาหนดกลยุทธ์การปรับตัวที่เหมาะสม
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2.3.2 ขีดความสามารถในการปรับตัว
วิชชุดา สร้างเอี่ยม (2555) ได้กล่าวถึงขีดความสามารถในการปรับตัวโดยทัว่ ไปว่า หมายถึง
การปรับตัวในระยะยาวหรื อการเปลี่ยนแปลงแบบยัง่ ยืน ซึ่ งแนวคิดเรื่ องขีดความสามารถในการ
ปรับตัวมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับแนวคิดคล้าย ๆ กัน เช่น ความสามารถในการปรับตัว
(Adaptability) ขีดความสามารถในการรับมือ (Coping Capacity) และความหยุน่ ตัว (Resilience) ซึ่ง
แนวคิดเรื่ องความหยุน่ ตัวมีนยั ของการปรับตัวของระบบนิเวศธรรมชาติที่ทาให้ระบบนิเวศสามารถ
ฟิ้ นตัวกลับสู่ สภาวะปกติได้ หลังจากเผชิญผลกระทบและวิกฤติต่าง ๆ ได้ในเวลาอันสั้น การวัด
ระดับความหยุน่ จะพิจารณาถึงระดับหรื อการเปลี่ยนแปลงที่ระบบใดระบบหนึ่งสามารถฟื้ นตัวกลับ
สู่ สภาวะปกติได้ ส่ วนขีดความสามารถในการปรับตัวในท้องถิ่นนั้นจะขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยต่าง ๆ ทั้งใน
ตัวระบบและสภาพแวดล้อมของระบบ ปั จจัยภายในได้แก่ ความสามารถในการจัดการ การเข้าถึง
ทรัพยากรการเงิน เทคโนโลยี และข้อมูลข่าวสาร โครงสร้างพื้นฐานและสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการ
ปรับตัว อาทิ ความสัมพันธ์ทางเครื อญาติ โครงสร้างองค์กรชุมชน นโยบายการประกันผลผลิต เป็ น
ต้น การศึกษาขีดความสามารถในการปรับตัว จึงมีความเฉพาะในบริ บทที่แตกต่างกันระหว่างพื้นที่
และระหว่างช่วงเวลา เป็ นที่สังเกตว่า ระดับความสามารถในการปรับตัวของประชากรในพื้นที่มี
ความสัมพันธ์โดยตรงกับระดับความเปราะบางของพื้นที่น้ นั โดยทัว่ ไปแล้ว ประชากรที่อาศัยอยูใ่ น
พื้นที่ที่มีความเปราะบางสู งจะมีระดับความสามารถในการปรับตัวสู งตามไปด้วย ดังนั้นจึงควรมี
การส่ งเสริ มให้เกิดการมีส่วนร่ วมของผูท้ ี่มีส่วนได้ส่วนเสี ยและภาคส่ วนที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ
ศึกษาวิเคราะห์ และกาหนดยุทธศาสตร์ เพื่อเสริ มสร้างและสนับสนุนการปรับตัวร่ วมกันระหว่าง
ภาครัฐและชุมชน เนื่องมาจากบทบาทและการกระทาในภาคชุมชนถือเป็ นกุญแจสาคัญที่จะ
ขับเคลื่อนกระบวนการ การปรับตัวและเพิม่ ศักยภาพในการรับมือและลดผลกระทบจากสภาพ
ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง กล่าวคือ นอกจากการรับมือจากผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
ของภาครัฐโดยการออกนโยบายและยุทธศาสตร์ เพื่อเตรี ยมรับมือแล้วนั้น ภาคชุมชนซึ่ ง
เปรี ยบเสมือนเจ้าบ้านและเจ้าของทรัพยากรต้องให้ความร่ วมมือในการกาหนดนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ ที่เหมาะสมกับพื้นที่ของตนเองร่ วมกันและต้องร่ วมมือกันปฏิบตั ิตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ น้ นั ๆ ด้วย ทั้งนี้เพราะการปรับตัวเป็ นสัญชาตญาณพื้นฐานในการดารงชีวิตของมนุษย์

2.4 การกัดเซาะชายฝั่ง ผลกระทบ และแนวทางการป้ องกัน
2.4.1 การกัดเซาะชายฝั่ง
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สาเหตุ ห รื อ ปั จ จัย ของการกัด เซาะชายฝั่ ง สามารถจ าแนกออกเป็ น 2 ชนิ ด ดัง นี้ (กรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, 2556)
2.4.1.1 ปั จจัยจากธรรมชาติที่ทาให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง
กระบวนการชายฝั่ ง อาจจะท าให้ เ กิ ด การกัด เซาะขึ้ น ได้ เ นื่ อ งจากเป็ นความ
แปรปรวนของสภาพอากาศและสภาพธรรมชาติ แต่พ้ืนที่ที่ถูกกัดเซาะในช่ วงมรสุ มจะงอกขึ้นมา
ใหม่ได้ในช่วงปลอดมรสุ ม โดยสามารถแยกปั จจัยทางธรรมชาติได้ดงั นี้
1) ลมมรสุ มและพายุหมุนเขตร้อน
(1) ลมมรสุ ม
เนื่ องจากประเทศไทยมีสภาพภูมิศาสตร์ อยูใ่ กล้กบั เส้นศูนย์สูตร
ทาให้มีลมมรสุ มตะวันออกเฉี ยงเหนื อ (เกิ ดช่ วงระหว่าเดื อนตุ ลาคม – เดื อนกุมภาพันธ์ ) และลม
มรสุ มตะวันตกเฉียงใต้ (เกิดในเดือนพฤษภาคม – เดือนตุลาคม) ที่มีทิศการเคลื่อนที่ตรงกันข้ามกัน
(2) พายุหมุนเขตร้อน
พายุหมุนเขตร้อนหรื อพายุหมุนหรื อพายุไซโคลน โดยพายุหมุน
ประเภทนี้ เกิดในมหาสมุทรหรื อทะเลที่อุณหภูมิสูงมากกว่า 26 องศาเซลเซี ยส และมีปริ มาณไอน้ า
สู ง เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะเคลื่อนตัวไปตามกระแสลม
2) คลื่น
คลื่ นทาให้เกิ ดการพัดพาและเคลื่ อนตัวของตะกอนจากชายฝั่ งลงสู่ ทะเล
ในช่ วงมรสุ มและคลื่ นจะมี ทิศทางเคลื่ อนตัวและพัดพาตะกอนเข้าหาฝั่ งในช่ วงที่มรสุ มสงบและ
คลื่นลมปกติ
3) กระแสน้ าชายฝั่ง
ทิศทางของกระแสน้ าชายฝั่งมีผลต่อการเคลื่อนตัวของตะกอนชายฝั่งเป็ น
อย่างมาก โดยปั จจัยที่มีผลต่อกระแสน้ าชายฝั่ งคือ น้ าขึ้นน้ าลง ความแตกต่างของความหนาแน่ น
ของน้ าทะเล และลม
4) น้ าขึ้นน้ าลง
อิทธิ พลจากแรงดึงดูด พระอาทิตย์ พระจันทร์ และแรงหนีศูนย์กลางของ
โลกทาให้เกิดการเคลื่อนตัวของมวลน้ าในทะเลส่ งผลให้ระดับน้ ามีการขึ้นลงตามอิธิพลแรงดึงดูด
5) ลักษณะทางกายภาพของชายฝั่ง
ลักษณะทางการภาพของชายฝั่ งเป็ นสาเหตุที่ทาให้เกิ ดความยากง่ายของ
การกัดเซาะ เช่น ชายฝั่งที่เป็ นหิ นจะเกิดการกัดเซาะของตะกอนยากกว่าชายฝั่งเลนและทราย
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2.4.1.2 ปั จจัยจากมนุษย์ที่ทาให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง
1) การพัฒนาพื้นที่ชายฝั่ง ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและเสี ย
สมดุลทางระบบนิเวศชายฝั่ง ทาให้ชายฝั่งขาดความสมดุลของตะกอน
2) การบุ ก รุ กพื้ นที่ ป่าชายเลน ทาให้ช ายฝั่ งถู กกัดเซาะได้ง่า ยเนื่ องจาก
สู ญเสี ยพื้นที่กนั ชน แนวป้ องกันคลื่น ลมและแนวดักตะกอนไม่ให้ฟุ้งกระจายพัดพาออกนอกชายฝั่ง
3) การสู บน้ าบาดาล เป็ นผลให้เกิดการยุบตัวของพื้นดินและมีส่วนทาให้
เกิดการกัดเซาะชายฝั่งได้
4) การสร้ า งเขื่ อ นหรื อ ฝายกั้น แม่ น้ า เป็ นสาเหตุ ห นึ่ ง ที่ ท าให้ เ กิ ด การ
พังทลายของชายฝั่งเนื่องจากทาให้ปริ มาณตะกอนมีปริ มาณน้อยลงและขาดความสมดุลของตะกอน
ตามธรรมชาติ
5) การก่อสร้างท่าเทียบเรื อบริ เวณชายฝั่ง ทาให้เกิดร่ องน้ าลึกที่ขวางกั้น
การไหลของตะกอนบริ เวณชายฝั่งและทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของทิศทางคลื่นอีกด้วย
6) การก่อสร้ างโครงสร้ างเพื่อป้ องกันชายฝั่ ง ที่ออกแบบไม่ถูกต้องตาม
หลักวิชาการจะทาให้เกิดการกัดเซาะเพิ่มมากยิง่ ขึ้นหรื ออาจจะทาให้เกิดการเพิ่มพูลของมวลทราย
ต่อพื้นที่ใกล้เคียง
7) การเพิ่ มขึ้ นของระดับ น้ าทะเล อาจไม่ไ ด้เกิ ดจากมนุ ษ ย์โดยตรง แต่
เนื่องจากกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ทาให้สภาพแวดล้อม คลื่นลมและอากาศแปรปรวน ทาให้ชายฝั่ง
ทะเลถูกกัดเซาะรวดเร็ วขึ้น
2.4.2 ผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่ง
2.4.2.1 ด้านสิ่ งแวดล้อม
การกัดเซาะชายฝั่ ง เป็ นสาเหตุ ที่ ท าให้พ้ื นที่ ช ายฝั่ งฝั่ ง เกิ ดความเสื่ อมโทรมและ
สู ญเสี ยระบบนิ เวศ เนื่ องจากตะกอนที่ เกิ ดจากการกัดเซาะจะถู กพัดพาและทับถมบนหญ้าทะเล
ปะการัง ป่ าชายเลน ซึ่ งถือได้วา่ พื้นที่ดงั กล่าวเป็ นแหล่งอาหารและเพาะพันธ์สัตว์น้ า และหากปล่อย
ให้พ้ืนที่ดงั กล่าวเกิ ดผลกระทบอย่างต่อเนื่ องจะทาให้ความหลากหลายของสิ่ งมี ชีวิตลงลงอี กทั้ง
ระบบนิเวศในพื้นที่ดงั กล่าวอาจจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้ นเชิง
2.4.2.2 ด้านสังคม
ชุ มชนที่อยูอ่ าศัยในพื้นที่ที่โดนการกัดเซาะต้องอพยพย้ายถิ่นฐานเพื่อหาพื้นที่อยู่
อาศัยและแหล่ งทากิ นใหม่ เป็ นเหตุ ให้ตอ้ งปรั บ เปลี่ ยนวิถีการดารงชี วิต วิถีทากิ น ดั้งนั้นอาจจะ
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ส่ งผลต่อสภาพจิตใจของผูท้ ี่อยู่อาศัยในพื้นที่เนื่ องจากสังคมที่เปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ การกัดเซาะ
ชายฝั่งยังทาให้สูญเสี ยดินแดนและทรัพย์สินของผูท้ ี่อยูอ่ าศัยในพื้นที่ได้อีกด้วย
2.4.2.3 ด้านเศรษฐกิจ
การกัดเซาะชายฝั่ ง ส่ ง ผลต่ อเศรษฐกิ จอย่า งเห็ นได้ชัด เนื่ องจากท าให้ป ระเทศ
สู ญเสี ยดิ นแดน (ประเทศขาดความมัน่ คง) และชายหาดที่ สวยงามซึ่ งเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่สร้ าง
รายได้และการลงทุนที่จะเกิ ดขึ้นในอนาคตให้กบั ประเทศ อีกทั้งประเทศยังต้องใช้ทรัพยากรและ
เงินทุนจานวนมากในการจัดการป้ องกันพื้นที่ดงั กล่าวจากปั ญหาการกัดเซาะอีกด้วย
2.4.3 การป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง
2.4.3.1 การไม่ดาเนิ นการป้ องกันและแก้ไข โดยการดาเนิ นการเช่นนี้เหมาะกับ
พื้นที่ชายฝั่งหิ นมากที่สุด รองลงมาคือชายฝั่งทราย ซึ่ งการไม่ดาเนินการป้ องกันนั้นเพื่อลดการ
รบกวนธรรมชาติจากกิจกกรมของมนุษย์ ให้ชายฝั่งปรับเข้าหาสมดุลด้วยตนเองและมีการเฝ้ า
ติดตามและประเมินสถานการณ์การกัดเซาะอยูเ่ ป็ นระยะ
2.4.3.2 การกันเขตถอยร่ นและปลูกป่ าเพื่อเป็ นแนวกันชน โดยการจากัดเขตพื้นที่
ไม่ให้มีการอยูอ่ าศัยและพัฒนาสิ่ งก่อสร้าง ซึ่ งอาจมีการอพยพชุมชนไปยังพื้นที่ใหม่ที่มีความเสี่ ยง
ในการกัดเซาะต่า มาตรการกันเขตถอยร่ นมีหลักการทางาน 3 อย่าง คือ
1) มาตรการเชิงรุ ก เป็ นการดาเนินการเพื่อเพิ่มพื้นที่กดั เซาะให้กลับคืน
มา เช่น การปั กไม่ไผ่เพื่อให้เกิดการทับถามของตะกอนเป็ นพื้นที่งอกใหม่
2) มาตรการเชิงรับ เป็ นการดาเนินการเพื่อลดผลกระทบจากการกัดเซาะ
ชายฝั่ง เช่น การสร้างป้ อมปราการ หรื อสิ่ งก่อสร้างเพื่อลดการกัดเซาะชายฝั่ง
3) มาตรการการปรับตัว เป็ นการดาเนิ นการปรับตัวเข้ากับปั ญหาการกัด
เซาะ เช่น การกันเขตพื้นที่เพื่อให้ชายฝั่งปรับสมดุลเข้าสู่ ธรรมชาติและสมดุลตะกอน
2.4.3.3 การสร้างเสถียรภาพชายฝั่งโดยมาตรการแบบอ่อน
1) การเสริ มทรายชายหาด โดยการนาทรายจากที่อื่นมาเสริ มในพื้นที่หน้า
ชายหาดเพื่อสร้างชายหาดใหม่หรื อขยายพื้นที่ชายหาด
2) การปลูกป่ าชายเลนและป่ าชายหาดเพื่อเป็ นแนวกันลมตามธรรมชาติ
โดยการปูกต้นไม้เป็ นแนวเพื่อลดกระบวนการพัดปลิ วของทรายออกจากพื้นที่ และเพื่อลดความ
รุ นแรงของลมต่อกระแสน้ า
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3) การวางถุงใยสังเคราะห์บรรจุทราย ในแนวลาดเอียงเพื่อเสถียรภาพ
บริ เวณชายฝั่ ง โดยถุ ง ใยสั งเคราะห์ ดงั กล่ า วถู ก เรี ยกกันโดยทัว่ ไปว่า หิ นนุ่ ม อี กทั้งในบางพื้ นที่
สามารถนาทรายมากลบทับเพื่อสร้างทัศนียภาพให้สวยงามได้อีกด้วย
4) การปั กไม้ไผ่ชะลอคลื่ น โดยการปั กไม่ไผ่เป็ นชั้น ๆ อย่างน้อย 5 ชั้น
ห่างจากชายฝั่งไม่เกิน 50 เมตร และปั กลึกไม่นอ้ ยกว่า 2 เมตร เพื่อให้เกิดตะกอนสะสมหลังแนวไม้
ไผ่
2.4.3.4 การสร้างเสถียรภาพชายฝั่งโดยมาตรการแบบแข็ง
1) กาแพงป้ องกันคลื่นริ มชายหาด โดยการสร้างคอนกรี ตหรื อหิ นขนาด
ใหญ่ในแนวขนานกับชายฝั่งเพื่อป้ องกันการปะทะของคลื่น
2) เขื่ อนหิ นทิ้ง โดยการปูแผ่นใยสังเคราะห์เพื่อการกระจายตัวของ
น้ าหนัก (ป้ องกันการทรุ ดตัวของพื้นดิ นจากน้ าหนักของหิ น) และนาหิ นขนาดใหญ่ไปทิ้งไว้เพื่อ
สร้างแนวป้ องกันคลื่น
3) เขื่อนป้ องกันคลื่นนอกชายฝั่ง เป็ นโครงสร้างหิ นขนานกับแนวชายฝั่ง
โดยสร้างห่างจากชายฝั่งประมาณ 150 เมตร หรื อความลีกของน้ าทะเลประมาณ 3 – 5 เมตร
4) การวางไส้กรอกทราย โดยการนาไส้กรอกทรายมาวางขนานกับแนว
ชายฝั่งโดยให้มีช่องว่างห่างกัน 50 เมตร ห่างจากฝั่ง 200 – 400 เมตร
5) รอดักทราย เป็ นโครงสร้างสาหรับลดแรงปะทะของคลื่นและช่วยใน
การเพิ่มทราย ซึ่ งรู ปแบบโครงสร้างและวัสดุมีหลายประเภทขึ้นอยูก่ บั ทิศทางของคลื่นลม
6) หัวแหลมหรื อหัวหาดเทียม เป็ นการป้ องกันโดยเลียนแบบหัวแหลม
ตามธรรมชาติเพื่อในแนวชายฝั่งทะเลปรับการวางตัวใหม่ทิศทางขนานกับแนว หัวแหลมที่พบโดย
ส่ วนใหญ่เป็ นแบบหิ นทิง้ และกระชุหิน
7) กล่ องกระชุ หินหรื อกล่องเกเบี ยน โดยการบรรจุหินลงกล่ องทรง
สี่ เหลี่ยมที่ประกอบขึ้นโดยถักเป็ นตาข่ายชุ บสังกะสี หรื อเคลือบพีวีซี (กล่องเกเบียน) เพื่อสร้างเป็ น
แนวป้ องกัน ซึ่ งสามารถวางเป็ นขั้นบันไดหรื อวางในแนวดิ่ง

2.5 ยุทธศาสตร์ หรือแผนแม่ บทด้ านการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศของประเทศไทย
แผนแม่ บ ทด้า นการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศของประเทศไทยร่ า งและออกโดย
สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม (สผ.) โดยทาการปรับปรุ งจากต้น
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ร่ างภายหลังจากการเปิ ดรับฟั งความคิดเห็นจากภาคส่ วนต่าง ๆ และมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่ปีพ.ศ. 2553
– 2562 (สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม, 2554)
การแปลงแผนแม่บทเพื่อการปฏิบตั ิมี 3 ระยะ ดังนี้
1) ระยะเร่ งด่วน: การบูรณาการโครงการ ซึ่งครอบคลุมปี งบประมาณ พ.ศ. 2553 – 2557
2) ระยะปานกลาง: การบูรณาการแผนงาน ซึ่งครอบคลุมปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562
3) ระยะยาว: การบูรณาการนโยบาย ซึ่งครอบคลุมปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็ นต้นไป
2.5.1 แผนแม่ บทเพือ่ การรองรับการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2553 – 2562
2.5.1.1 วิสัยทัศน์
ประเทศไทยมีภูมิคุม้ กันเศรษฐกิจ สังคม และระบบนิเวศในการรับมือกับผลกระทบ
เพิ่มเติมจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสามารถปรับใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและมี
ประสิ ทธิ ภาพในการส่ งเสริ มความสามารถในการแข่งขันและการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและการ
พัฒนาสู่ แนวทางเศรษฐกิจอย่างยัง่ ยืนคาร์ บอนต่า
2.5.1.2 วัตถุประสงค์
1) เพื่อชี้นาการพัฒนาไปสู่ สังคมเศรษฐกิจอย่างยัง่ ยืนคาร์ บอนต่าใน
บริ บทของสังคมไทย
2) เพื่อสร้างเสริ ม สนับสนุน และเชื่อมโยงนโยบายและแผนงานของรัฐ
และบทบาทของภาคส่ วนอื่น ๆ ไปสู่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
3) เพื่อกาหนดกรอบ เป้ าหมาย ทิ ศ ทาง และกลไกในการดาเนิ นงานที่
บูรณาการเรื่ องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับการพัฒนาการเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อม
ของประเทศ
2.5.1.3 เป้ าหมาย
ประเทศไทยสามารถพัฒนาเศรษฐกิ จ ให้มี ภูมิคุ ้มกันและมี วิถี ชี วิตสอดคล้องกับ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมีความเป็ นไทยอย่างต่อเนื่ องควบคู่ไปกับการชะลออัตราการเพิ่มขึ้น
ของก๊าซเรื อนกระจก โดยไม่สูญเสี ยขีดความสามารถในการแข่งขันจนสามารถบรรลุจุดสู งสุ ดของ
การปล่อยก๊าซเรื อนกระจกก่อนปี ค.ศ.2050 และในระยะยาวการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมต้องเป็ น
แบบคาร์บอนต่าที่ยงั่ ยืน
2.5.1.4 ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ ที่จะนาไปสู่ การบรรลุวสิ ัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และเป้ าหมาย
ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเข้าสู่ เศรษฐกิจและสังคมคาร์ บอน
ต่า
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การปรับตัวเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะ
ภูมิอากาศ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การลดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกสาหรับประเทศไทย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การลดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกและเพิ่มแหล่งกักเก็บก๊าซเรื อน
กระจกโดยการรักษาพื้นที่ป่าและการเพิ่มพื้นที่ป่า
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การสร้างขีดความสามารถของชุมชนเพื่อรับมือกับความเสี่ ยงจาก
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
2.5.2 แผนแม่ บทเพือ่ การปรับตัวพ.ศ. 2553 – 2562
การด าเนิ น งานด้า นการปรั บ ตัว มี ยุ ท ธศาสตร์ เพื่ อ ให้บ รรลุ ผ ลสั ม ฤทธิ์ ตาม 6 แนวทาง
(สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม, 2554) ดังนี้
2.5.2.1 เสริ มสร้าง ปรับปรุ ง องค์ความรู ้เกี่ยวกับความเปราะบางและผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
2.5.2.2 ปกป้ องพื้ น ที่ ผ ลิ ต อาหาร แหล่ ง น้ า จื ด และแหล่ ง พลัง งานที่ ส าคัญ ของ
ประเทศ โดยการเน้นการใช้ที่ดินตามแผนการใช้ที่ดิน (Land use map) และหลักการจัดการภัยพิบตั ิ
ระดับพื้นที่ (Community based management) และเน้นการหลีกเลี่ยงป้ องกันมากกว่าการแก้ไข
2.5.2.3 ส่ งเสริ มการอนุ รักษ์ระบบนิ เวศโดยมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ ที่เหมาะสม
เช่น การใช้ PESและคาร์ บอนเครดิต เพื่อสร้างความร่ วมมือในการอนุ รักษ์พ้ืนที่ป่าไม้ระหว่างชุ มชน
บนพื้ นที่ สู ง กับ ชุ ม ชนพื้ น ล่ า งที่ อาศัย อยู่ใ นลุ่ ม น้ า เดี ย วกัน รวมทั้ง การใช้ม าตรการลงโทษทาง
กฎหมาย และเครื่ องมือทางเศรษฐศาสตร์ในการบริ หารจัดการ
2.5.2.4 ฟื้ นฟูพ้ืนที่เสื่ อมโทรมให้เป็ นแหล่งอาหารและแหล่งกักเก็บคาร์ บอน โดย
ส่ ง เสริ มบทบาทของภาคเอกชนและชุ ม ชนท้องถิ่ นดั้งเดิ ม ทั้ง นี้ เพื่ อให้เป็ นไปตามหลักการทาง
เศรษฐศาสตร์
2.5.2.5 จัดให้มีกลไกทางการเงินอิสระในรู ปของกองทุนเพื่อการปรับตัว (Thailand
Adaptation Fund) เป็ นการเฉพาะ เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานด้านการปรับตัว โดยให้มีการสมทบ
ด้านงบประมาณจากรัฐและแหล่งเงินทุนอื่นๆ อย่างเหมาะสม
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2.5.2.6 จัดให้มี ก ารดาเนิ นงานในลัก ษณะของโครงการนาร่ อ ง (Demonstration
project) ในระยะแรกของการดาเนิ นงานตามแผนแม่บทฯ และมีการขยายผลในระยะต่อไป โดยยึด
หลักการวิเคราะห์พ้นื ที่ที่เรี ยกว่า Hot spots เป็ นหลัก
2.5.3 แผนแม่ บทเพือ่ ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก พ.ศ. 2553 - 2562
แผนแม่บทเพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซเรื อนกระจกเพื่อช่วยส่ งเสริ มการลดปริ มาณก๊าซเรื อน
กระจกในประเทศไทย (สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม, 2554)
2.5.3.1 หลักการดาเนิ นงานเพื่อลดการปล่อยออกก๊าซเรื อนกระจก
ประเทศไทยมีส่วนร่ วมกับนานาชาติ “อย่างเหมาะสม” ในการลดการปล่อยก๊าซ
เรื อนกระจกโดยสอดคล้องกับแนวทางการลดการพึ่งพาพลังงานฟอสซิ ล การส่ งเสริ มพลังงาน
ทางเลือก และเปิ ดโอกาสให้มีการเสริ มสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของเศรษฐกิจไทย ใน
บริ บทของเศรษฐกิจและวิถีชีวติ พอเพียง
2.5.3.2 กลยุทธ์และยุทธศาสตร์
1) ให้ความสาคัญสู งสุ ดกับมาตรการที่ให้ประโยชน์สองด้าน (Mitigationcum-Adaptation) เช่น การปลูกหรื อฟื้ นฟูป่าชายเลน
2) มาตรการรวมของการดาเนินงาน ได้แก่
(1) ทบทวนการประเมินความต้องการเทคโนโลยี (Technology
Need Assessment) ที่จดั ทาโดย สานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมแห่ งชาติ (สวทน.) ให้แก่ ป ระเทศไทยในขณะนี้ (2554) และการจัดทานโยบายและ
แผนงานเพื่อปรับปรุ งและถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงานสู่ สาขาเศรษฐกิจต่าง ๆ
(2) การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิตและการใช้พลังงาน
(3) การประหยัดพลังงาน
(4) การพัฒนาและการใช้พลังงานทางเลือก
3) การดาเนินงานดังกล่าวข้างต้น อาศัยแนวทางหลักดังนี้
(1) เสริ มสมรรถนะทางนโยบายเพื่อให้เอื้อต่อการสนับสนุนการ
ลดการปล่อยออกก๊าซเรื อนกระจก (Enhanced policy capacity)
(2) เสริ มสร้างสมรรถนะขององค์กร/ สถาบัน (Enhanced
institutional capacity)
(3) เสริ มสร้างสมรรถนะทางด้านเทคโนโลยี (Enhanced
technological capacity)
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(4) การก้าวกระโดดทางการดาเนินงาน (Quantum leap) สู่
เศรษฐกิจคาร์ บอนต่า
2.5.3.3 วัตถุประสงค์
1) เรี ยนรู้ในระดับโครงการและเป็ นรายโครงการก่อนที่จะขับเคลื่อน
ประเทศไปสู่ ทิศทางเศรษฐกิจคาร์ บอนต่า
2) เสริ มสร้างประสบการณ์ต้ งั แต่การริ เริ่ ม
3) หาโอกาสใหม่ๆเฉพาะหน้า เช่น ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีและด้าน
ธุ รกิจ
4) แก้ปัญหาเก่าที่ตกค้างจากการพัฒนาภายในกรอบแนวคิดและวิสัยทัศน์
ใหม่
5) รับการถ่ายโอนเทคโนโลยีใหม่ที่มีตน้ ทุนการใช้สูง
6) เป็ นการ “ลงทุน” ระยะยาวเพื่อให้มีสถานะได้เปรี ยบทางการแข่งขัน
ตามแนวทางของ Porter Hypothesis
ทั้งนี้ความสาคัญอยูท่ ี่การจัดลาดับความสาคัญว่าจะดาเนิ นการด้านใดก่อนหลัง โดย
ยึดหลักเศรษฐศาสตร์และความเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิ

2.6 การวิเคราะห์ และการประเมินความเสี่ ยง ความเปราะบางและการปรับตัวต่ อการ
เปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
2.6.1 ความหมายและคานิยาม
วิเชี ยร เกิ ดสุ ข (2555) และศูนย์บริ การวิชาการแห่ งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย (2555) ได้
อธิ บายถึง ความเปราะบางว่า ความเปราะบางเกิดจากการที่ระบบไม่สามารถรับมือในการที่จะแก้ไข
ผลกระทบในเชิ งลบและความเสี ยหายอันเป็ นผลจากการเปลี่ ยนแปลงหรื อความแปรปรวนของ
ภูมิอากาศ ทั้งนี้ เป็ นผลมาจากความรุ นแรงของผลกระทบและความสัมฤทธิ์ ผลของความรับมือ ซึ่ ง
ระดับความเปราะบางสามารถอธิ บายโดยใช้ความสัมพันธ์ของ 3 ปั จจัย ดังนี้ (ศูนย์บริ การวิชาการ
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและศูนย์เครื อข่ายงานวิเคราะห์วิจยั และฝึ กอบรมการเปลี่ยนแปลงของ
โลกแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554)
Vulnerability = Risk / Coping capacity
และเนื่องจาก Risk
= Exposure × Sensitivity
ดังนั้น
Vulnerability = (Exposure × Sensitivity) / Coping capacity
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โดย

Vulnerability คือ ความเปราะบางของระบบ
Exposure
คือ การเปิ ดรับหรื อภาวะคุกคามทางภูมิอากาศ
Sensitivity
คือ ความอ่อนไหวหรื อความไวของระบบ
Coping capacity คือ ศักยภาพหรื อความสามารถในการรับมือของระบบ

ศูนย์บริ การวิชาการแห่ งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2555) ได้อธิ บายความหมายการเปิ ดรับ
หรื อ ภาวะคุ ก คามทางภู มิ อ ากาศ ความอ่ อ นไหวหรื อ ความไว ความเสี่ ย งและศัก ยภาพหรื อ
ความสามารถในการรับมือ ไว้วา่
1) การเปิ ดรับหรื อภาวะคุกคามทางภูมิอากาศ หมายถึง การเผชิญหรื อโอกาสที่จะ
เผชิ ญกับความแปรปรวน หรื อผลของการแปรปรวนทางภูมิอากาศที่เป็ นภัยคุ กคามต่อพื้นที่ ชุ มชน
หรื อภาคส่ วนที่เกี่ยวข้อง เช่ น การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิในขั้วโลกเหนื อ ฝนทิ้งช่วงในพื้นที่ปลูกข้าว
นาอาศัยน้ าฝน หรื อภาวะน้ าล้นตลิ่งในพื้นที่ราบลุ่มน้ าเจ้าพระยา เป็ นต้น
2) ความอ่อนไหวหรื อความไว สื่ อความหมายถึงรู ปแบบและขนาดของความ
เกี่ยวพัน หรื อการตอบสนองในเชิงที่จะก่อให้เกิดความเสี ยหายหรื อสภาวะเครี ยด ระหว่าง ระบบเชิ ง
นิ เวศ เชิ งสังคม หรื อภาคส่ วน ที่ มีต่อการเปิ ดรั บผลกระทบจากความแปรปรวนของตัวแปรทาง
ภูมิอากาศหรื อการเปิ ดรับหรื อภาวะคุกคามทางภูมิอากาศ เช่ น ในสภาวะฝนตกหนักในระยะเวลา
อันสั้น พื้นที่ลุ่มต่าริ มชายน้ าที่มีการปลูกข้าวพันธุ์ที่ไม่สามารถทนการท่วมขังในระดับสู งได้นาน จะ
มีความอ่อนไหวมากต่อภาวะฝนตกหนัก และน้ าเอ่อท่วมล้นตลิ่ งเป็ นเวลานานมากกว่า 1 อาทิตย์
ในขณะที่พ้นื ที่ปลูกข้าวในพื้นที่นาดอนหรื อพื้นที่ขา้ วไร่ จะมีความอ่อนไหวน้อยกว่า
3) ความเสี่ ยง คือ โอกาสหรื อความน่ าจะเป็ นที่ระบบจะได้รับผลกระทบอันเป็ น
ผลรวมของความถี่ หรื อความน่ าจะเป็ นของการเกิดเหตุการณ์ ร่ วมกับผลที่เกิ ดตามมา โดยที่ความ
เสี่ ยงอันเกิดจากสภาพความแปรปรวนทางภูมิอากาศ ขึ้นอยูก่ บั โอกาสในการเปิ ดรับของระบบสังคม
– นิเวศ หรื อภาคส่ วนนั้น ๆ ซึ่ งนัน่ หมายความถึงว่าหากระบบที่เปิ ดรับมีความอ่อนไหวมาก ก็จะทา
ให้มีโอกาสหรื อความเสี่ ยงที่จะได้รับผลกระทบในเชิงลบมากขึ้นไปด้วย เช่น พื้นที่ปลูกข้าวที่อยูใ่ น
พื้นที่ราบลุ่มริ มน้ าจะมีความอ่อนไหวต่อภาวะฝนตกหนักติดต่อกันและน้ าเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมสู ง จึง
ทาให้พ้นื ที่ปลูกข้าวดังกล่าวมีความเสี่ ยงค่อนข้างสู งต่อการสู ญเสี ยผลผลิตข้าวและส่ งผลกระทบต่อ
ความเสี่ ยงด้านความมัน่ คงทางอาหารของครัวเรื อนในชุมชนนั้น
4) ศักยภาพหรื อความสามารถในการรับมือ เป็ นศักยภาพของระบบในการรับมือ
ต่อสิ่ งกระทบหรื อภาวะเครี ยดที่เปิ ดรับ โดยการปรับเปลี่ยนคุณลักษณะหรื อพฤติกรรมเพื่อเพิ่มหรื อ
ปรับความสามารถในการรองรับแรงกระทบที่ เกิดจากผลกระทบของสภาพภูมิอากาศที่เป็ นอยูห่ รื อ
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เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตในระบบสังคมมนุ ษย์ความสามารถดังกล่าวนี้ ถูก
กาหนดโดยความรู ้และโอกาสการเข้าถึงข่าวสารเทคโนโลยีประสบการณ์ของคนหรื อสังคม ร่ วมกับ
ปั จจัย ทางเศรษฐกิ จ สั ง คม การเมื อง ความหลากหลายทางนิ เวศ ฯลฯ และปั จจัย ภายนอก เช่ น
นโยบายระดับชาติ ทุน สิ นเชื่อ เครื อข่าย เป็ นต้น
2.6.2 การประเมินความเปราะบาง (Vulnerability assessment)
Nkem et al. (2007 อ้างถึงใน ศูนย์บริ การวิชาการแห่ งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555)
แนวคิดของการประเมินความเปราะบางที่เกี่ ยวกับการเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แตกต่างจาก
แนวคิดของการประเมินผลกระทบ (Impact assessment) ตรงที่ได้กาหนดระบบ กลุ่ม ชุ มชน หรื อ
ภาคส่ วนที่สนใจ ก่อนที่จะพิจารณาความเสี่ ยงหรื อผลกระทบในเชิ งลบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภู มิอากาศ ซึ่ งอาจครอบคลุ มปั จจัย ที่ เกี่ ย วข้องหลายตัว ที่ สั มพันธ์ ก ับความอ่อนไหว หรื อ
ความสามารถในการปรับตัวของระบบ ในขณะที่ การประเมินผลกระทบนั้นมุ่งความสนใจไปที่
ปัจจัยทางสภาพภูมิศาสตร์ที่เฉพาะเจาะจงเพียงปัจจัยเดียว
Ionescu et al. (2005 อ้างถึงใน ศูนย์บริ การวิชาการแห่ งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555:7-3)
ได้ให้มุมมองของความเปราะบางไว้ 3 แง่มุม ได้แก่
1) หน่วยของระบบที่พิจารณาความเปราะบาง
2) สิ่ งกระทบที่ทาให้ระบบเกิดความเปราะบาง
3) ตัวชี้ วดั หรื อหลักเกณฑ์ที่ใช้สารวจหรื อสังเกตผลลัพธ์ ที่เกิ ดจากปฏิ สัมพันธ์
ระหว่างระบบและสิ่ งกระทบ ซึ่ งหมายถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการได้รับแรงกระทบและการรับมือ
จากคานิยามและการอธิ บายปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงหรื อความ
แปรปรวนของสภาพภูมิอากาศที่กล่ าวมาข้างต้น เราสามารถกล่ าวได้ว่าความเปราะบางเป็ นการ
เปรี ยบเทียบหรื อการถ่วงดุ ล ระหว่างระดับความเสี่ ยง (Risk) กับคุ ณภาพหรื อความสามารถในการ
ปรั บตัว ซึ่ งในการประเมิ นความเปราะบางโดยทัว่ ไปประกอบด้วย กระบวนการวิเคราะห์ และ
ประมาณการปั จจัยหลักทั้ง 3 นี้ เพื่อนาความเสี่ ยงจากการที่จะได้รับผลกระทบมาเปรี ยบเทียบกับ
ความสามารถในการรั บ มื อที่ มี อ ยู่ ดัง นั้นในระบบที่ เ ราสนใจสามารถจ าแนกระดับ ของความ
เปราะบางได้จากความสัมพันธ์ดงั ตารางที่ 2.3
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ตารางที่ 2.3 ความสัมพันธ์ของผลกระทบและความสามารถในการรับมือที่ทาให้เกิดความเปราะบาง
ความสามารถในการรับมือ
ผลกระทบ
สู ง
ต่า

ต่า
สู ง
เปราะบางมาก
ไม่เปราะบางแต่ควรได้รับการพัฒนาปรับตัว
ยังไม่เปราะบางแต่มีสภาวะเสี่ ยง ไม่เปราะบาง มีความยัง่ ยืน

แหล่งทีม่ า : ศูนย์บริ การวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555
จากตารางที่ 2.3 จะเห็ นว่าผลกระทบโดยเฉพาะผลในเชิ งลบหรื อความเสี ยหายที่เกิ ดจาก
สภาพอากาศที่ไม่พึงประสงค์ในแต่ละครั้งอาจจะสามารถบรรเทาหรื อฟื้ นฟูให้กลับคืนสู่ ภาวะปกติ
ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ถ้าระบบหรื อภาคส่ วนนั้นมีขีดความสามารถในการรับมือที่เหมาะสมและ
เพียงพอกับขนาดและความถี่ของผลกระทบที่เกิดขึ้น ดังนั้นถึงแม้วา่ บางระบบหรื อภาคส่ วนอาจจะ
มีความเสี่ ยงที่สูงแต่ก็สามารถที่จะมีความเปราะบางหรื อความล่อแหลมที่ต่าก็ได้ ในทางตรงกันข้าม
บางระบบหรื อภาคส่ วนที่อาจจะมีความเสี่ ยงหรื อโอกาสของการเกิดเหตุการณ์ ที่ไม่พึงประสงค์ใน
ระดับที่ต่า แต่ถา้ ระบบหรื อภาคส่ วนนั้นไม่มีการเตรี ยมการรับมือที่เหมาะสมเมื่อเกิดเหตุการณ์ข้ ึนก็
อาจจะทาให้เกิดความเสี ยหายที่รุนแรงจึงถือว่ามีความเปราะบางสู งก็ได้
ความเปราะบางเป็ นคุ ณสมบัติของระบบที่จะสามารถรองรับหรื อรับมือกับผลกระทบใน
เชิ งลบอันเป็ นผลร่ วมกันของการแปรปรวนของตัวแปรทางภูมิอากาศและที่เกี่ ยวข้อง สภาวะทาง
เศรษฐกิ จสั ง คม และแนวทางการปรั บตัวที่ มี เ ตรี ย มไว้ เป็ นความพร้ อมที่ จ ะเผชิ ญ หรื อรองรั บ
ผลกระทบในทางลบที่ สื บ เนื่ อ งมาจากความแปรปรวนภู มิ อ ากาศ ดัง นั้น ความเปราะบางจึ ง มี
ความหมายและรายละเอียดเฉพาะที่ผนั แปรไปตามบริ บทของระบบ ชุมชน ภาคส่ วนที่เป็ นเป้ าหมาย
และแง่ มุ ม หรื อ ตัว แปรของความแปรปรวนภู มิ อ ากาศที่ ส นใจ เช่ น ฝน แสงอาทิ ต ย์ อุ ณ หภู มิ
ระดับน้ าทะเล พายุ ฯลฯ และเพื่อให้ได้ความหมายที่สมบูรณ์ เมื่อพูดถึงความเปราะบาง ควรต้องมี
รายละเอี ย ดที่ อธิ บ ายถึ ง ความเปราะบาง (Füssel, 2007 อ้า งถึ ง ใน ศู นย์บ ริ ก ารวิช าการแห่ ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555) ดังนี้
1) ประเด็นของสิ่ งคุกตาม เช่น สภาวะแห้งแล้ง น้ าท่วม อุณหภูมิที่สูงขึ้น หรื อการ
สู งขึ้นของระดับน้ าทะเล เป็ นต้น
2) คน กลุ่มคน หรื อภาคส่ วน ที่ได้รับผลกระทบ หรื อเผชิ ญกับสิ่ งคุ กคาม เช่ น
เกษตรกรรายย่อย กลุ่มผูใ้ ช้แรงงาน ระบบเกษตรอาศัยน้ าฝน ภาคอุตสาหกรรมประมง เป็ นต้น
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3) ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตามมา (Consequence) เช่น ผลผลิตทางเกษตร ความมัน่ คง
ทางอาหาร สุ ขภาพ สภาพทางเศรษฐกิจ เป็ นต้น
4) นอกจากนี้ อาจมีการกาหนดตาแหน่งหรื อขอบเขตทางภูมิศาสตร์ และช่วงของ
เวลา กากับร่ วมด้วยเพื่อให้เกิดความชัดเจนมากขึ้น
ยกตัวอย่างเช่ น ความเปราะบางของครัวเรื อนเกษตรกรอีสานในระบบเกษตรอาศัยน้ าฝน
ทางด้านความมัน่ คงทางอาหรที่มีต่อความแปรปรวนของฝนและสภาพฝนทิ้งช่วง ความเปราะบาง
ของชุมชนชายฝั่งทะเลอันดามันในการสู ญเสี ยดินแดนเพื่อใช้ในการประกอบอาชี พและอยูอ่ าศัยจาก
ความแปรปรวนของน้ าทะเลและการกัดเซาะชายฝั่ง เป็ นต้น
2.6.3 ขั้นตอนการประเมินความเปราะบาง
การประเมิ นความเปราะบางสามารถกระท าได้ใ นช่ วงเวลาจากอดี ตถึ งปั จจุ บนั ส่ วนใน
อนาคตนั้นเป็ นเพียงการคาดการณ์ ความเสี่ ยงความเปราะบางภายใต้เงื่ อนไขตัวแปรทางภูมิอากาศ
เศรษฐกิจสังคม และทางเลือกหรื อความเป็ นไปได้และประสิ ทธิผลของการปรับตัว
ขั้นตอนวิธีการ และเครื่ องมือที่ใช้ในขั้นตอนการประเมินผลกระทบและการปรับตัว ซึ่ งจะ
บ่งบอกระดับของความเปราะบางของระบบ มีความหลากหลายและซับซ้อนแตกต่างกันนี้ ข้ ึนอยูก่ บั
บริ บทของระบบ ตัวแปรภูมิอากาศที่ เกี่ ยวข้อง สภาพเศรษฐกิ จสัง คม ประเภทและลักษณะของ
ตัวชี้วดั ที่สนใจ และที่สาคัญคือวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจงของแต่ละกรณี ศึกษา
UNDP (2004) ได้เสนอสรุ ปกระบวนการการประเมินความเปราะบางภายใต้สภาวการณ์
ปัจจุบนั ไว้ โดยให้มีการประเมินใน 4 ประเด็นหลักดังนี้
1) ความเสี่ ย งด้า นสภาพภู มิ อ ากาศ และแนวโน้ม ของผลกระทบที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น
(Potential impact) ซึ่ งมีการประเมินได้หลายวิธี ทั้งในเชิ งคุ ณภาพและปริ มาณ ขึ้นกับองค์ความรู ้
ความเข้าใจในความสัมพันธ์ของระบบที่มีต่อการเปิ ดรั บปั จจัยทางภูมิอากาศ ข้อมูลเละเครื่ องมื อ
สนับสนุน ซึ่ งในหลักการครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
(1) ทาความเข้าใจในความสัมพันธ์ของระบบที่มีต่อการเปิ ดรับปั จจัยทาง
ภูมิอากาศ โดยเฉพาะในด้านที่ก่อให้เกิดความเสี่ ยง
(2) มีการกาหนดเกณฑ์เพื่อจัดระดับของความเสี่ ยง
(3) ใช้เครื่ องมือวิเคราะห์ทางสถิติ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงถดถอย
(4) ใช้แบบจาลองทางพลวัติ (Dynamic model)
(5) บูรณาการเครื่ องมือหลายอย่างเข้าด้วยกัน
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2) สภาพด้านเศรษฐกิจสังคม (Socio-economic conditions) ซึ่ งมีความเกี่ยวเนื่ อง
หรื อเป็ นส่ วนในการกาหนดขีดความสามารถหรื อศักยภาพในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ การศึกษาหรื อวิเคราะห์สภาพด้านเศรษฐกิ จสังคม ต้องมีการกาหนดตัวชี้ วดั ที่เกี่ยวข้อง
และสัมพันธ์กบั ประเด็นความเสี่ ยงหรื อผลกระทบที่สนใจ เช่ น โครงสร้ างประชากร โครงสร้ าง
พื้นฐานและการเข้าถึง (น้ า ไฟฟ้ า การชลประทาน) ผลิตผลทางการเกษตร นโยบายที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ
(การใช้และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การพัฒนาการเกษตร) ความเข้มแข็งทางสังคม (กลุ่มทาง
สังคม กฎ ระเบียบและประเพณี ) เป็ นต้น
3) ประสบการณ์การปรับตัว (Adaptation) รวมถึงนโยบายและมาตรการสนับสนุน
ที่มีอยูท่ ี่จะช่วยบ่งบอกถึงความสามารถในการปรับตัว (Adaptive capability)
4) ความเปราะบางของระบบ (Vulnerability) ได้มาจากผลของการสังเคราะห์การ
ประเมิ น ความเสี่ ย ง การประเมิ น สภาพทางเศรษฐกิ จ สั ง คมที่ เ ป็ นตัว ก าหนด หรื อส่ ง เสริ ม
ความสามารถในการปรับตัว
UNDP ได้ขยายแนวคิ ดเพื่อใช้ประเมินความเสี่ ยงความเปราะบางต่อความเปลี่ ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ โดยมุ่งเป้ าไปที่การเพิม่ ขีดความสามารถในการรับมือกับความเสี่ ยง โดยกรอบของ
การประเมิ นประกอบด้วย การวิเคราะห์ ภาพอนาคตทางด้านสภาพเศรษฐกิ จสั งคม ร่ วมกับ การ
คาดการณ์สภาพภูมิอากาศและสิ่ งแวดล้อม และขีดความสามารถในการปรับตัวโดยพิจารณาปั จจัย
สนับสนุนและข้อจากัดด้านต่าง ๆ
2.6.4 การกาหนดตัวชี้ วัด (Indicator/Criteria) และเกณฑ์ ที่ใช้ ชี้วัดความเสี่ ยงความ
เปราะบางและความสามารถการปรับตัว
ศูนย์บริ การวิชาการแห่ งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย (2555) ได้กล่าวว่า การกาหนดตัวชี้ วดั
เป็ นการกาหนดว่าผลลัพธ์ของการศึกษาวิเคราะห์น้ นั มีอะไรบ้าง ในแต่ละด้านสามารถอธิ บายหรื อ
แสดงผลโดยใช้ตวั ชี้วดั ที่เป็ นคุณสมบัติ สถานภาพขององค์ประกอบหรื อขององค์รวมทั้งระบบ รวม
ไปถึ งมีการจัดเกณฑ์เพื่อใช้กาหนดระดับของตัวชี้ วดั นั้น ๆ เพื่อให้สื่อความหมายทางด้านระดับ
และขนาด ในเชิ ง ความเสี่ ย ง ความอ่ อ นไหว การปรั บ ตัว และความเปราะบาง หรื อ ผลลัพ ธ์ ที่
เฉพาะเจาะจงตามวัตถุ ประสงค์ที่ต้ งั ไว้ การก าหนดตัวชี้ วดั ในการประเมิ นความเปราะบางของ
ระบบ จะใช้วิธีการสัมภาษณ์ ขอ้ มูลที่ตอ้ งการ สาหรับการวิเคราะห์ตวั ชี้ วดั และหาค่าคะแนนของ
ตัวชี้วดั จากนั้นจะนาผลลัพธ์คะแนนที่ได้มาจัดระดับค่าคะแนนมาตรฐาน โดยใช้เกณฑ์ช้ ี วดั ระดับ
จากนั้นนาค่าคะแนนของตัวชี้ วดั ที่ ได้ม ารวมกัน ได้เป็ นค่ าคะแนนรวมด้านความเปราะบางของ
ระบบ ซึ่ งนามาจัดช่วงชั้นข้อมูลเพื่อใช้กาหนดระดับความเปราะบางของระบบ
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2.6.5 การสร้ างภาพอนาคต
ศูนย์บริ การวิชาการแห่ งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2555) ได้กล่าวว่า การสร้างภาพอนาคต
(Scenario) คือการมองภาพในอนาคตในด้านองค์ประกอบหรื อคุณสมบัติของระบบควบคู่กนั ไปกับ
สภาพทางภูมิอากาศ เพื่อใช้ศึกษาหรื อคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ และการตอบสนองของ
ระบบ ซึ่ งภาพอนาคตดังกล่ าวนั้นไม่ใช่ การพยากรณ์ หรื อบ่งบอกว่าสิ่ งนั้นจะเกิ ดขึ้น เพียงแต่เป็ น
สถานการณ์ ที่อา้ งอิ งความเป็ นไปได้ที่อาจเกิ ดขึ้ น จากการวิเคราะห์ ขอ้ มูลเชิ งประจักษ์ หรื อการ
วางเป้ าหมายเชิ งนโยบาย หรื อทิศทางการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิ จและสังคม ทั้งนี้ เพื่อตรวจสอบ
หรื อคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของระบบภายใต้สถานการณ์น้ นั ๆ โดยทัว่ ไปการสร้างภาพอนาคต
จะมี การคาดการณ์ สภาพหรื อสภาวะคุ กคามทางภูมิอากาศ ควบคู่กนั ไปกับภาพอนาคตทางด้า น
เศรษฐกิจ
2.6.5.1 การคาดการณ์สภาพภูมิอากาศ
โดยทั่ว ไปการศึ ก ษาการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศในระดับ สากล จะใช้
แบบจาลองและข้อมูลภูมิอากาศในอดีต เพื่อคาดการณ์ ลกั ษณะและรู ปแบบความแปรปรวนของ
ภูมิ อากาศ ภายใต้แนวทางการเพิ่ ม ขึ้ นของก๊ า ซเรื อนกระจกตามเงื่ อนไขของทิ ศทางการพัฒนา
เศรษฐกิจ-สังคม และการใช้พลังงานของโลก
2.6.5.2 ภาพอนาคตทางด้านเศรษฐกิจ-สังคม
ภาพอนาคตเป็ นการมองบริ บทในอนาคต ใช้การวิเคราะห์ระบบที่สืบเนื่ องต่อจากใน
ปั จ จุ บ ัน ไปในทิ ศ ทางหรื อ แนวทางที่ ค าดว่า องค์ ป ระกอบและคุ ณ สมบัติ ข องระบบจะมี ก าร
เปลี่ยนแปลงซึ่ งเป็ นการมองภาพอนาคตที่ได้มุ่งหวังไว้ และวิธีการให้ได้มาซึ่ งภาพอนาคต อาจใช้
เป้ าหมายหรื อ แนวนโยบายของการพัฒ นาประเทศเป็ นกรอบ หรื อ ใช้เ ป็ นการคาดการณ์ ก าร
เปลี่ ยนแปลงคุ ณสมบัติองค์ประกอบของระบบ หรื อการระดมความคิ ดเห็ นหรื อความมุ่งหวังใน
อนาคตที่ควรจะเป็ น ผ่านกระบวนการมีส่วนร่ วมของผูท้ ี่มีส่วนได้ส่วนเสี ยและภาคส่ วนที่เกี่ยวข้อง
2.6.5.3 การคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของระบบภายใต้ภาพอนาคตแบบ
ต่าง ๆ
การวิเคราะห์หาผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงของระบบที่ทาการศึกษาอยูเ่ ดิม หรื อระบบ
ในภาพอนาคตที่พฒั นาขึ้นมา ที่ตอบสนองหรื อที่ได้รับอิทธิพลทางการเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศที่อาจ
เกิดขึ้นในอนาคต วิธีการและเครื่ องมือที่ใช้วิเคราะห์คาดการณ์จะสัมพันธ์กบั รู ปแบบหรื อลักษณะ
ของผลลัพธ์ ที่ กาหนดไว้ ในบางกรณี ศึ กษาจะใช้วิธี การประชุ ม กลุ่ ม เพื่อระดมความคิ ดของผูร้ ู ้
ผูเ้ ชี่ยวชาญในด้านนั้น ๆ ในการให้ขอ้ มูลจากความรู้และประสบการณ์ที่มี ซึ่ งในบางกรณี ที่ตอ้ งการ
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ผลลัพธ์เชิ งปริ มาณ ก็อาจใช้แบบจาลองเพื่อคาดการณ์ แนวโน้มของระบบที่จะตอบสนองต่อสภาพ
ภูมิอากาศ
2.6.5.4 แบบจาลองพืชและผลผลิตพืช (Crop model)
เนื่ องจากประเทศไทยเป็ นประเทศเกษตรกรรม ซึ่ งมีความเสี่ ยงต่อสภาวะเครี ยดอัน
เกิ ดจากสภาพและความแปรปรวนของภูมิอากาศ ดังนั้นในหลายกรณี ศึกษาได้ใช้แบบจาลองการ
เจริ ญเติบโตของพืช ในการคาดการณ์ ผลผลิ ตพื ชภายใต้สภาพภูมิอากาศและการจัดการพืช เพื่ อ
ประเมินความเสี่ ยงความเปราะบาง และประสิ ทธิ ภาพของกลยุทธ์ดา้ นการจัดการฟาร์ ม พืช ผลผลิต
และแหล่ ง น้ า แบบต่ า ง ๆ ซึ่ ง ในปั จจุ บ นั แบบจาลองพื ช มี จานวน 6 กลุ่ ม หลัก ซึ่ งแบ่ ง เป็ น 25
แบบจาลอง เพื่อให้มีความเหมาะสมในการใช้ในพื้นที่ต่าง ๆ ที่แตกต่างกัน (IBSNAT, 1993 อ้างถึง
ในศูนย์บริ การวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555)
2.6.5.5 แบบจาลองทางสมุทรศาสตร์และอุทกศาสตร์
ศูนย์เครื อข่ายงานวิเคราะห์วิจยั และฝึ กอบรมการเปลี่ ยนแปลงของโลกแห่ งภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2553) ได้กล่าวถึงแบบจาลองทางสมุทรศาสตร์
และอุทกศาสตร์ ว่าเป็ น แบบจาลองทางคณิ ตศาสตร์ เพื่อคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงทางด้านอุทก
วิทยา และการเปลี่ ยนแปลงของระดับน้ าทะเล เพื่อศึกษาผลกระทบที่อาจจะเกิ ดขึ้นสื บต่อจากนั้น
เช่ น กรณี ศึกษาของจังหวัดกระบี่ ใช้แบบจาลอง SWAT เพื่อประเมินปริ มาณน้ าหลากและน้ าท่า
ภายใต้สภาพภูมิอากาศที่จะเปลี่ ยนไปอีก 30 ปี ในอนาคต และในกรณี ศึกษาพื้นที่ชายฝั่งทะเล ได้นา
แบบจาลองการเพิ่มขึ้นของระดับน้ าทะเลโดยเฉลี่ยและการทรุ ดตัวของแผ่นดิน DIVA และ SWAT
มาใช้คาดการณ์การขึ้นลงของระดับน้ า และปริ มาณน้ าหลาก เพื่อประเมินผลกระทบ ความเสี่ ยงและ
มาตรการการปรับตัวเพื่อรองรับหรื อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคต
นอกจากนี้ ยงั มีแบบจาลองทางอุทกศาสตร์ แบบอื่น ๆ เช่น Variable Infiltration Capacity (VIC) ใช้
ในการจาลองสถานการณ์น้ าท่า ส่ วนแบบจาลอง Statistical Downscaling Model (SDSM) สามารถ
ใช้ร่วมกับ HadCM3 และ GCGM2 ในการประเมินการระเหยของน้ า ภายใต้สภาพภูมิอากาศที่
คาดการณ์ไว้ เป็ นต้น
2.6.6 การประเมินประสิ ทธิภาพการปรับตัว
ศู น ย์บ ริ การวิ ช าการแห่ ง จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลัย (2555) ได้ก ล่ า วถึ ง การประเมิ น
ประสิ ทธิภาพการปรับตัว ว่าเป็ นการเปรี ยบเทียบผลหรื อความแตกต่างของผลลัพธ์ที่สนใจ ระหว่าง
ระบบที่ไม่มีการปรับตัวและที่มีการปรับตัว หรื อการเปรี ยบผลระหว่างการปรับตัวในหลายรู ปแบบ
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ผลลัพธ์ อาจเป็ นตัวชี้ วดั ใด ๆ ที่สนใจ เช่ น ผลผลิ ตข้าว ความมัน่ คงทางอาหาร และความเสี ยหาย
เป็ นต้น หรื อเป็ นการประเมิ นประสิ ทธิ ภาพจากหลายปั จจัยหรื อตัวชี้ วดั หลาย ๆ ตัวประกอบกัน ซึ่ ง
อาจใช้วธิ ีการวิเคราะห์แบบหลายหลักเกณฑ์ (Multi Criteria Analysis) หรื อการใช้การวิเคราะห์ทาง
เศรษฐศาสตร์ เช่น การวิเคราะห์ผลตอบแทนต่อการลงทุน เป็ นต้น

2.7 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
สุ ดารัตน์ ตรี เพชรกุล (2550) ศึกษาการจัดการป่ าชายเลน เพื่อรองรับสภาวะโลกร้อน : การ
ใช้ประโยชน์และการมีส่วนร่ วมของชุ มชน โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ผลกระทบของจากการ
เปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อป่ าชายเลน ตลอดจนระบบนิ เวศน์ป่าชายเลนในพื้นที่ ศึกษา คื อ
ชุมชนยี่สาร อ. อัมพวา จ. สมุทรสงคราม พบว่า ในการจัดการและการใช้ประโยชน์ป่าชายเลนทั้ง
แบบป่ าปลูกและป่ าธรรมชาติอาจส่ งผลให้คุณภาพน้ าในบริ เวณป่ ามีคุณภาพ ลดลง โดยเฉพาะการ
ละลายของออกซิ เจนในน้ าปริ มาณอนิ นทรี ยฟ์ อสฟอรัสที่เกินค่ามาตราฐานคุ ณภาพน้ าชายฝั่งทะเล
กาหนด นอกจากนี้ การเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะการเพิ่มขึ้นของระดับน้ าทะเลนับ
ได้วา่ เป็ นภัยคุกคามที่สาคัญยิ่งเพราะอาจเป็ นการทาลายป่ าชายเลนในอนาคตได้ โดยจากการศึกษา
การจัดการป่ าชายเลนในช่ วงระหว่างปี พ.ศ.2540-2550 พบว่าระดับน้ าทะเลมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นใน
อัตรา 0.002 เมตรต่อปี และจากการคานวณและการคาดการณ์พบว่าในอนาคตอีก 20 ปี ข้างหน้า
คาดว่าชุ มชนแห่ งนี้ อาจได้รับผลกระทบจนทาให้มีพ้ืนที่ที่ถูกน้ าท่วมประมาณร้อยละ 59 ของพื้นที่
ทั้งหมด และจะมีการสู ญเสี ยป่ าชายเลนประมาณร้อยละ 18 ของพื้นที่ป่าชายเลนทั้งหมด
สุ ริวิภ า สัพ โส (2553) ได้ศึ ก ษาบทบาทขององค์ก รปกครองส่ วนท้อ งถิ่ น ในการวาง
มาตรการรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ: กรณี ศึกษาขององค์การบริ หาร
ส่ วนตาบลทุ่งแก อาเภอเจริ ญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้ความเข้าใจ
เกี่ ย วกับ ปั ญหาและอุ ปสรรคในการวางมาตรการรองรั บผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศขององค์การบริ หารส่ วนตาบลทุ่งแก พบว่า ชุ มชนและองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น มี
ความรู้ ความเข้าใจว่าการเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทาให้ฤดูกาลเปลี่ ยนแปลงไปจากเดิ ม เกิ ด
สภาพอากาศแปรปรวน และทาให้เกิ ดเหตุการณ์ ต่าง ๆ เช่ น ไฟป่ า น้ าท่วม แผ่นดิ นไหว รวมทั้ง
ชุ มชนและองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นมีความตระหนักในเรื่ องผลกระทบที่เกิดจากภัยธรรมชาติ
เช่ น วาตภัย ภัยแล้ง อุทกภัย และโรคระบาด เป็ นต้น นอกจากนี้ องค์การบริ หารส่ วนตาบลทุ่งแกมี
มาตรการห้ามเผาตอซัง มาตรการห้ามตัดไม้ทาลายป่ าและมาตรการในการประหยัดพลังงาน เพื่อ
รองรับและลดผลกระทบจากการเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แต่ยงั มีปัญหาอุปสรรคในเรื่ องการ
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กระจายข้อมู ลข่าวสาร บุ คลากร การมี ส่วนร่ วมของประชาชนและงบประมาณ ซึ่ งทางองค์การ
บริ หารส่ วนตาบลทุ่งแกได้กาหนดแนวทางในการวางมาตรการรองรั บผลกระทบที่ เกิ ดจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยโครงการชุ มชนรักษ์โลก โครงการปลูกป่ าทดแทนและโครงการ
รณรงค์ไถกลบตอซัง
จาลอง โพธิ์ บุญ (2555) ได้ศึกษาการจัดการขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในการแก้ไข
ปั ญหาภาวะโลกร้ อน มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษาการป้ องกันแก้ไขปั ญหาปั ญหาภาวะโลกร้ อนของ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นและนามาสังเคราะห์บทเรี ยนเพื่อเป็ นตัวอย่างแก่องค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่ นอื่ น ๆ โดยงานวิจยั นี้ ไ ด้ศึ กษาองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น 3 แห่ ง ได้แก่ เทศบาลนคร
สมุ ท รสาคร เทศบาลต าบลเมื อ งแกลงและองค์ ก ารบริ หารส่ ว นต าบลโคกขามพบว่ า ด้า น
ประสิ ทธิ ผล เทศบาลนครสมุทรสาคร ประสบผลสาเร็ จดีในการดาเนิ นโครงการด้านการปรับตัว
(Adaptation) แต่โครงการด้านการบรรเทาปั ญหา (Mitigation) ยังไม่ปรากฏผลสาเร็ จชัดเจน ส่ วน
เทศบาลตาบลเมืองแกลงการดาเนิ นโครงการด้านการปรับตัว มี ความสาเร็ จดี เยี่ยมแต่การดาเนิ น
โครงการด้านการบรรเทาปั ญหายังไม่เด่ นชัด และองค์การบริ หารส่ วนตาบลโคกขามประสบ
ผลส าเร็ จดี ใ นการดาเนิ นโครงการด้า นการบรรเทาปั ญหา แต่ โครงการด้า นการปรั บ ตัวยัง ไม่ มี
ผลสาเร็ จที่ชดั เจนนัก ด้านกลุ่มเป้ าหมาย ประชาชนในพื้นที่เทศบาลนครสมุทรสาครส่ วนใหญ่พึง
พอใจกับผลงานของเทศบาล โดยเฉพาะโครงการป้ องกันและเฝ้ าระวังเหตุ การณ์ น้ าท่วม ส่ วน
ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตาบลเมืองแกลงมีความพึงพอใจกับผลงานของเทศบาล โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งโครงการจัดการขยะและการอนุ รักษ์แม่น้ าประแส และประชาชนในพื้นที่ตาบลโคกขามส่ วน
ใหญ่พึงพอใจกับผลงานขององค์การบริ หารส่ วนตาบลโคกขาม โดยเฉพาะกิจกรรมปลูกป่ าชายเลน
และโครงการจัดการพลังงานชุมชน ด้านการบริ หารจัดการ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นทั้ง 3 แห่ ง
มีการกาหนดผูร้ ั บผิดชอบในหน่ วยงาน และจัดทานโยบาย โครงการและแผนงาน มีการจัดสรร
งบประมาณ มีการติดตามประเมินผลการดาเนิ นงานอย่างครอบคลุม และด้านการเรี ยนรู้และพัฒนา
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นทั้ง 3 แห่ ง มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุ คลากร รวมทั้ง
ส่ ง เสริ ม การพัฒนาความรู้ ความเข้าใจให้ก ับ ประชาชน โดยเทศบาลนครสมุ ทรสาครมี ก ารน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการป้ องกันและเผ้าระวังเหตุการณ์น้ าท่วม และเทศบาลตาบล
เมืองแกลงมีการฝึ กอบรมการจัดทาระบบการจัดการสิ่ งแวดล้อม (ISO 14001) เพื่อส่ งเสริ มการ ใช้
ระบบการจัดการเพื่อการอนุ รักษ์พลังงานและสิ่ งแวดล้อม ส่ วนองค์การบริ หารส่ วนตาบลโคกขาม
ได้มี การส่ งเสริ มกิจกรรมศึกษาดูงานตามหน่ วงงานและองค์กรต่าง ๆ เพื่อเสริ มสร้างคุณภาพและ
ปรับปรุ งการ ทางานของเจ้าหน้าที่ให้ดียงิ่ ขึ้นอย่างสม่าเสมอ
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วิชชุ ดา สร้ างเอี่ยม (2555) ได้ศึกษาการปรับตัวของเกษตรกรรมท้องถิ่ นกับการบรรเทา
ผลกระทบของการเปลี่ ย นแปลงสภาพภูมิ อากาศ โดยมี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อศึ ก ษาปฎิ สัม พัน ธ์ ใ น
รู ป แบบความสั ม พันธ์ ระหว่า งความเปราะบางและปริ ม าณก๊ า ซเรื อนกระจกสุ ท ธิ ใ นพลวัตการ
ปรับตัวและการบรรเทาผลกระทบการเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเกษตรกรในท้องถิ่ นของ
ภาครั ฐ ผลการวิจยั พบว่า แนวทางการปรั บตัวของเกษตรกรที่ มีความเปราะบางต่างกันส่ งผลต่อ
ปริ ม าณก๊ า ซเรื อ นกระจกสุ ท ธิ ต่ า งกัน ซึ่ งเป็ นผลมาจากความแตกต่ า งของปั จ จัย ระบบนิ เ วศ
การเกษตรและระบบเศรษฐกิ จการเกษตร กล่ าวคื อ เกษตรกรที่มีความเปราะบางสู งกว่าโดยการ
เปรี ยบเทียบส่ วนใหญ่จะเลือกแนวทางการปรับตัวในระยะสั้น อาทิ การเพิ่มปริ มาณปุ๋ ยไนโตรเจนที่
ใช้ และการขยายพื้นที่เพาะปลูกที่ส่งผลให้เกิดการเพิ่มขึ้นของปริ มาณก๊าซเรื อนกระจกสุ ทธิ ในทาง
ตรงข้าม เกษตรกรที่มีความเปราะบางต่ากว่าโดยเปรี ยบเทียบจะเลือกแนวทางการปรับตัวระยะยาว
ได้แก่ การเปลี่ ยนระบบการผลิ ตจากพืชไร่ เป็ นไม้ยืนต้นที่จะทาให้ปริ มาณก๊าซเรื อนกระจกสุ ทธิ
ลดลง ส่ วนแนวทางการบรรเทาผลกระทบของภาครัฐนั้นในภาพรวมสามารถลดความเปราะบาง
ของเกษตรกรรมท้องถิ่นได้ อย่างไรก็ตาม กลไกของสถาบันทางสังคมการเมืองในระดับท้องถิ่นนั้น
ก่ อให้เ กิ ดการเลื อ กปฏิ บ ตั ิ โดยเกษตรกรกลุ่ ม ที่ มี ค วามเปราะบางต่ า กว่า โดยเปรี ย บเที ย บนั้น มี
แนวโน้มที่จะเข้าถึงและได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ มากกว่าเกษตรกรที่มีความเปราะบางสู งกว่า
ที่น่าจะเป็ นกลุ่มเป้ าหมายของการบรรเทาผลกระทบ เนื่ องจากมีแนวโน้มการปรับตัวไปในทิศทาง
การเกษตรคาร์บอนสู ง แนวนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของภาครัฐในปั จจุบนั ที่
เน้นการบรรเทาผลกระทบของการเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมากกว่าการส่ งเสริ มการปรับตัว
ของเกษตรกรจึงเป็ นการส่ งเสริ มความขัดแย้งระหว่างกันของความเปราะบางและปริ มารก๊าซเรื อน
กระจกสุ ทธิ ในพลวัตการปรับตัวและการบรรเทาผลกระทบให้ขยายวงกว้างมากขึ้น นัยเชิ งนโยบาย
จากผลการวิจยั นี้ คื อ ภาครัฐควรดาเนิ นนโยบายที่เน้นการส่ งเสริ มการปรับตัวโดยเฉพาะในกลุ่ ม
เกษตรกรที่มีความเปราะบางสู ง ทั้งนี้ แนวนโยบายดังกล่าวจะเอื้อต่อการสอดรับกันระหว่างผลของ
การปรับตัวในระดับท้องถิ่นและผลของการบรรเทาผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใน
ระดับประเทศ โดยสนับสนุ นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบการผลิ ตไปสู่ การเกษตรคาร์ บอนต่า ที่
เป็ นการลดความเปราะบางของเกษตรกรรมท้องถิ่นไปพร้อมกัน
จากการศึ ก ษางานวิจยั ที่ เกี่ ย วข้องพบว่า การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อากาศท าให้เกิ ดผล
กระทบต่าง ๆ ในพื้นที่มากมาย ดังนั้นชุมชนที่อาศัยอยูใ่ นพื้นที่และองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นนั้น
ต้องมี ค วามตระหนัก ถึ ง การเปลี่ ย นแปลงที่ เกิ ดขึ้ น พร้ อมทั้งร่ วมมื อกันเพื่ อหามาตรการรองรั บ
ผลกระทบนั้น โดยทางองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นควรเปิ ดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วมใน
การออกมาตรการรองรับผลกระทบที่เกิดขึ้น และการนาเทคโนโลยี องค์ความรู ้พ้ืนบ้าน ภูมิปัญญา
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ท้องถิ่น และวิธีการปรับตัวที่เคยทาในอดีตมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ในปั จจุบนั จะทาให้
แผนการป้ องกันผลกระทบและวิธีก ารปรั บ ตัวประสบผลสาเร็ จมากยิ่งขึ้ นด้วย ทั้งนี้ ก ารจัดการ
ปั ญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นจะประสบความสาเร็ จได้
นั้นจาเป็ นต้องได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณ บุคลากร และข้อมูลข่าวสารที่เพียงพอ อีกด้วย

บทที3่
วิธีการวิจยั
ในการศึกษาเรื่ องการปรับตัวต่อผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่งขององค์การบริ หารส่ วน
ตาบลแหลมฟ้ าผ่าและชุ มชน อาเภอพระสมุทรเจดีย ์ จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งนี้ ผูศ้ ึกษาได้เลือก
ศึ ก ษาถึ ง การเปิ ดรั บ /ภาวะคุ ก คาม ความเสี่ ย งและความอ่ อ นไหวต่ อ การกัด เซาะชายฝั่ ง การ
ดาเนินการขององค์การบริ หารส่ วนตาบลแหลมฟ้ าผ่าและชุมชนในการจัดการความเสี่ ยงตลอดจน
ปั จจัย ที่ มี อิท ธิ พ ลต่ อการบริ หารจัดการความเสี่ ยงเพื่ อนามาวิเคราะห์ และเสนอแนะวิธี การและ
ยุทธศาสตร์ ที่เหมาะสมในการพัฒนาศักยภาพในการปรับตัวขององค์การบริ หารส่ วนตาบลแหลม
ฟ้ าผ่าและชุมชน ซึ่งมีแนวคิดในการวิจยั ระเบียบวิธีวจิ ยั และการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้

3.1 แนวคิดในการวิจัย
แนวคิดการวิจยั ครั้งนี้แสดงไว้ดงั ภาพที่ 3.1 ซึ่งจากภาพที่ 3.1 สามารถอธิบายแนวคิดในการ
วิจยั ได้ดงั นี้
3.1.1 การศึกษาการเปิ ดรับ/ภาวะคุกคาม และความเสี่ ยงผลกระทบต่อการกัดเซาะชายฝั่งใน
ตาบลแหลมฟ้ าผ่า อาเภอพระสมุทรเจดีย ์ จังหวัดสมุทรปราการ ผูศ้ ึกษาได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูล
ทุติยภูมิ จาก รายงาน/ การศึกษา เกี่ยวกับปั ญหาและความเสี่ ยงจากปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่
ต่าง ๆ และข้อมูลปฐมภูมิ จากการสัมภาษณ์ และการสังเกตเพื่อใช้วิเคราะห์และคาดการณ์ ถึงการ
เปิ ดรับ/ภาวะคุ กคาม และความเสี่ ยงที่อาจจะเกิ ดขึ้ นต่อพื้นที่ ตาบลแหลมฟ้ าผ่า อาเภอพระสมุทร
เจดีย ์ จังหวัดสมุทรปราการ ทั้งในความเสี่ ยงปัจจุบนั และความเสี่ ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้นในอนาคตและ
ระยะยาว
3.1.2 การประเมินความอ่อนไหวต่อผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่งของตาบลแหลม
ฟ้ าผ่า อาเภอพระสมุทรเจดีย ์ จังหวัดสมุทรปราการ โดยพิจารณาทั้งด้านกายภาพ ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ ด้านเศรษฐกิจและด้านทรัพยากรมนุษย์
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3.1.3 การประเมินผลของแผนงาน โครงการ กิจกรรมและแนวทางที่องค์การบริ หารส่ วน
ตาบลแหลมฟ้ าผ่าและชุ มชนใช้ในการจัดการความเสี่ ยงต่อผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่งที่ผา่ น
มาโดยพิจารณาจากนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน และกิจกรรมในการบริ หารจัดการความเสี่ ยงหรื อ
ผลกระทบของการกัดเซาะชายฝั่ ง และวิเคราะห์ถึงขีดความสามารถในการรับมือในอนาคตโดย
พิ จ ารณาจากความเหมาะสมและเพี ย งพอของทรั พ ยากรการบริ ห าร กระบวนการจัด ท าแผน
คุณภาพและความครอบคลุมของแผน ประสิ ทธิ ผลของแผน และองค์ความรู ้ต่าง ๆ
3.1.4 ประเมินความเปราะบาง (Vulnerability) ของตาบลแหลมฟ้ าผ่า อาเภอพระสมุทร
เจดี ย ์ จังหวัดสมุทรปราการ จากภาวะคุ กคาม ความเสี่ ยง ความอ่อนไหว และประสิ ทธิ ผลในการ
ปรับตัวและแนวทางการรับมือต่อการกัดเซาะชายฝั่งขององค์การบริ หารส่ วนตาบลแหลมฟ้ าผ่าและ
ชุมชน
3.1.5 ศึกษาถึงปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการบริ หารจัดการความเสี่ ยงต่อการกัดเซาะชายฝั่ง โดย
ผูศ้ ึกษาทาการรวบรวมปั จจัยที่ส่งผลต่อศักยภาพและขีดความสามารถในการจัดการความเสี่ ยงโดย
วิเคราะห์จากปั จจัยภายในและปั จจัยภายนอกที่เกี่ ยวข้องกับองค์การบริ หารส่ วนตาบลแหลมฟ้ าผ่า
และชุมชน
3.1.6 ได้ขอ้ เสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาศักยภาพขององค์การบริ หารส่ วน
ตาบลแหลมฟ้ าผ่าและชุ มชนในการปรับตัวต่อการกัดเซาะชายฝั่ งที่เหมาะสมกับบริ บทของตาบล
แหลมฟ้ าผ่า อาเภอพระสมุทรเจดี ย ์ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเป็ นแนวทางสาหรับองค์การบริ หาร
ส่ วนตาบลแหลมฟ้ าผ่าและองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นอื่น ๆ
ซึ่ งกรอบแนวคิดในการวิจยั ครั้งนี้แสดงดังภาพที่ 3.1

3.2 ระเบียบวิธีวจิ ัย
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญและเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มี
ดังนี้
3.2.1 วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการศึ ก ษาวิจยั ครั้ งนี้ มี ก ารเก็ บ รวบรวมข้อมู ล 2 ประเภท คื อ การเก็ บ ข้อมู ล ปฐมภู มิ
(Primary data) และการเก็บข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ดังนี้
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การศึ ก ษาการเปิ ดรั บ/ภาวะคุ ก คาม(Exposure) และความเสี่ ยง(Risk)
จากการกัดเซาะชายฝั่ งในตาบลแหลมฟ้ าผ่ า อาเภอพระสมุท รเจดี ย ์
จังหวัดสมุทรปราการ

การศึกษาและวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity) ของพื้นที่เป้ าหมาย
ต่อความเสี่ ยง ฯ
ศึกษาและประเมินความสามารถในการปรับตัว (Adaptive capacity)
ขององค์การบริ หารส่ วนตาบลแหลมฟ้ าผ่าและชุมชนโดยพิจารณาจาก
นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน และกิ จกรรมในการบริ หารจัดการความ
เสี่ ยงหรื อผลกระทบของการกัดเซาะชายฝั่ง โดยพิจารณาจาก

ความเปราะบาง (Vulnerability) ของ
ตาบลแหลมฟ้ าผ่ า อ าเภอพระสมุ ท ร
เจดีย ์ จังหวัดสมุทรปราการ

- นโยบาย แผนงาน โครงการ กิจกรรม
- คุณภาพและความครอบคลุมนโยบาย แผนงาน โครงการ
- ผลของแผนงาน โครงการและกิจกรรม
- ความเหมาะสมและเพียงพอของทรัพยากรการบริ หาร
- ความตระหนักในปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
- การมีส่วนร่ วมของชุมชน
- การเข้าถึงข่าวสารและเทคโนโลยี
- องค์ความรู้ขององค์กรเพื่อดาเนิ นการแก้ไขปัญหาในพื้นที่

วิเคราะห์ปัจจัยที่ ส่งผลต่อรู ปแบบหรื อแนวทางในการบริ หารจัดการ
ความเสี่ ยงโดยวิเคราะห์จาก
- ปัจจัยภายในองค์การบริ หารส่ วนตาบลแหลมฟ้ าผ่าและชุมชน
- ปัจจัยภายนอกองค์การบริ หารส่ วนตาบลแหลมฟ้ าผ่าและชุมชน

ภาพที่ 3.1 แนวคิดการวิจยั

ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาศักยภาพ
ขององค์ ก ารบริ หารส่ ว นต าบลแหลม
ฟ้ าผ่าและชุมชนในการปรับตัวต่อการกัด
เซาะชายฝั่ ง ที่ เ หมาะสมกับ บริ บทของ
พื้นที่
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3.2.1.1 การเก็บข้อมูลปฐมภูมิ
1) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ (Interview) ผูท้ ี่เกี่ยวข้องในการ
ดาเนิ นงาน ได้แก่ ผูบ้ ริ หารขององค์การบริ หารส่ วนตาบลแหลมฟ้ าผ่าและผูน้ าชุ มชนและผูท้ ี่ อยู่
อาศัยในชุมชนจานวน 5 หมู่บา้ น เกี่ยวกับการเปิ ดรับ/ภาวะคุกคาม ความเสี่ ยงและความอ่อนไหวต่อ
การกัดเซาะชายฝั่งขององค์การบริ หารส่ วนตาบลแหลมฟ้ าผ่าและชุ มชนเพื่อนามาประเมินศักยภาพ
หรื อความสามารถในการจัดการความเสี่ ยงตลอดจนปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความเสี่ ยงดังกล่าว
2) เก็บข้อมูลโดยการสังเกตการณ์ (Observation) บริ เวณชุ มชน จาก
เหตุการณ์ และสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปั จจุบนั ทาการจดบันทึกไว้โดยไม่มีการสัมภาษณ์ เพื่อศึกษา
สภาพแวดล้อ มและภาวะคุ ก คาม ความเสี่ ย งและความอ่ อ นไหวของพื้ น ที่ และแนวทางการ
ปฏิบตั ิงานขององค์การบริ หารส่ วนตาบลแหลมฟ้ าผ่า และประเมินความตื่นตัวของภาคเอกชนที่จะ
ร่ วมเป็ นส่ วนหนึ่ งในการปรับตัวต่อผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่ ง รวมทั้งโอกาสในการมีส่วน
ร่ วมควบคู่กบั ความร่ วมมื อของชุ มชนในพื้นที่ ตลอดจนผลของแผนงานในการบริ หารงานของ
องค์การบริ หารส่ วนตาบลแหลมฟ้ าผ่า
3.2.1.2 การเก็บข้อมูลทุติยภูมิ
ผูว้ ิจ ัย ท าการรวบรวมข้อ มู ล เพื่ อ เป็ นข้อ มู ล เบื้ อ งต้น และเพื่ อ ใช้ป ระกอบในการ
วิเคราะห์ ขอ้ มูล จากการศึ กษา ดังนี้ เอกสารเกี่ ยวกับ ข้อมูล ทัว่ ไปขององค์ก ารบริ หารส่ วนตาบล
แหลมฟ้ าผ่า เอกสารการดาเนินงาน ผลการดาเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการปั ญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่ง วิธีการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ ยง ความเปราะบางและการปรับตัวต่อการกัดเซาะ
ชายฝั่ง รายงาน/ผลการศึกษา เกี่ยวกับปั ญหา ผลกระทบและการปรับตัวจากการกัดเซาะชายฝั่งของ
พื้นที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็ นต้น
3.2.2 ผู้ให้ ข้อมูลสาคัญ
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่
3.2.2.1 ผูบ้ ริ หารขององค์ก ารบริ หารส่ วนตาบลแหลมฟ้ าผ่า จานวน 3 คน คื อ
นายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลแหลมฟ้ าผ่า, รองนายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลแหลมฟ้ าผ่าและ
ปลัดองค์การบริ หารส่ วนตาบลแหลมฟ้ าผ่า เหตุ ผลที่ คดั เลื อกเนื่ องจากผูบ้ ริ หารดังกล่ าวเป็ นผูท้ ี่
ทราบถึ ง นโยบายและเป็ นผูท้ ี่ ถือได้ว่าเป็ นแกนนาในการดาเนิ นการบรรเทา แก้ไข และป้ องกัน
ผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่งและเป็ นผูท้ ี่สามารถให้ขอ้ มูลในเชิงลึกได้
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3.2.2.2 ผูน้ าชุมชนและผูท้ ี่อยูอ่ าศัยในชุ มชนในหมู่บา้ นที่ได้รับผลกระทบจากการ
การกัดเซาะชายฝั่ งรุ นแรงและโดยตรง ซึ่ งกล่าวคือเป็ นชุ มชนที่อยูต่ ิดกับพื้นที่ชายฝั่ งและทางไหล
ของน้ า จานวน 5 หมู่บา้ น ได้แก่ ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ นหมู่ที่ 7, ผูใ้ หญ่บา้ นหมู่ที่ 8, ผูท้ ี่อยูอ่ าศัยในชุ มชน
หมู่ที่ 8, ผูใ้ หญ่บา้ นหมู่ที่ 9, คณะกรรมการหมู่ที่ 9, ผูท้ ี่อยูอ่ าศัยในชุ มชนหมู่ที่ 9, ผูใ้ หญ่บา้ นหมู่ที่
10, ผูใ้ หญ่บา้ นหมู่ที่ 11 จานวนรวมทั้งสิ้ น 8 คน โดยเหตุผลที่เลือกบุคคลดังกล่ าวเนื่ องจากเป็ น
ตัวแทนทางสัญลักษณ์ ของหมู่บา้ นนั้น ๆ และผูท้ ี่อาศัยอยู่ในชุ มชนคัดเลือกจากการสอบถามผูท้ ี่
อาศัยอยูใ่ นชุมชนนั้น ๆ ว่า ผูท้ ี่อาศัยอยูใ่ นชุ มชนคนใดสามารถให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับผลกระทบจากการ
กัดเซาะชายฝั่งได้ดีที่สุด
3.2.3 เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
เครื่ องมือที่ใช้ในการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกและสังเกตการณ์ ภาวะคุกคาม ความเสี่ ยง ความ
อ่อนไหวและการปรับตัวต่อผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่งขององค์การบริ หารส่ วนตาบลแหลม
ฟ้ าผ่าและชุมชน มีดงั นี้คือ
3.2.3.1 การสัมภาษณ์ แบ่งเป็ น 2 ชุด คือ
1) คาถามสาหรับผูบ้ ริ หารและบุคลากรขององค์การบริ หารส่ วนตาบล
แหลมฟ้ าผ่า รายละเอียดดังภาคผนวก ก
2) คาถามสาหรับผูน้ าชุมชนและผูท้ ี่อยูอ่ าศัยในชุ มชน รายละเอียดดัง
ภาคผนวก ข
3.2.3.2 แบบสังเกตการณ์
การวิจยั ในครั้ งนี้ ไ ด้ก าหนดประเด็นที่ สั ง เกตการณ์ ดัง นี้ สั ง เกตการณ์ ส ภาพการ
ดารงชีวติ สิ่ งแวดล้อม สภาพอาคารบ้านเรื อน ความเป็ นอยูข่ องชุมชน และโครงการ / กิจกรรม ต่าง
ๆ รายละเอียดดังภาคผนวก ค
3.2.4 ประเด็น นิยาม และแนวคาถามประกอบการสั มภาษณ์
การศึกษาครั้งนี้ ได้กาหนดประเด็น นิ ยาม และแนวคาถามประกอบการสัมภาษณ์ สาหรั บ
องค์การบริ หารส่ วนตาบลแหลมฟ้ าผ่าและผูน้ าชุมชน ดังตารางที่ 3.1
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ตารางที่ 3.1 ประเด็น นิยามและแนวคาถามประกอบการสัมภาษณ์
ส่ วนที่
ส่ วนที่ 1
การเปิ ดรับ/
ภาวะคุกคาม
ความเสี่ ยง
จากการกัด
เซาะชายฝั่ง

ประเด็นการวิจัย
1.1 การเปิ ดรับ/
ภาวะคุกคาม
จากการกัดเซาะ
ชายฝั่ง
1.2 ระดับความ
เสี่ ยงจากการกัด
เซาะชายฝั่ง
1.3 ความ
อ่อนไหวของ
พื้นที่

ข้ อคาถาม
1. ภัยคุกคามจากการกัดเซาะชายฝั่ง
ใดที่ท่านคิดว่าจะเกิดขึ้นในพื้นที่ของ
ท่านและที่เกิดขึ้นอยูใ่ นปั จจุบนั มี
อะไรบ้าง(ทั้งในความเสี่ ยงปั จจุบนั
และความเสี่ ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้นใน
อนาคต)
2. ระดับความเสี่ ยงจากภัยคุกคาม
ดังกล่าวมีมากน้อยเพียงใด (พิจารณา
ตามหลักเกณฑ์ตารางที่ 3.2)

ผู้ให้ สัมภาษณ์
- ผูบ้ ริ หารและ
บุคลากรขององค์การ
บริ หารส่ วนตาบล
แหลมฟ้ าผ่า
- ผูน้ าชุมชน

- ผูบ้ ริ หารและ
บุคลากรขององค์การ
บริ หารส่ วนตาบล
แหลมฟ้ าผ่า
- ผูน้ าชุมชน
3. หน่วยงานของท่านมีการศึกษาถึง - ผูบ้ ริ หารและ
ภัยคุกคามและระดับความเสี่ ยงจาก
บุคลากรขององค์การ
การกัดเซาะชายฝั่งบ่อยหรื อไม่
บริ หารส่ วนตาบล
อย่างไร
แหลมฟ้ าผ่า
- ผูน้ าชุมชน
4. ในชุมชนของท่านมีความอ่อนไหว - ผูบ้ ริ หารและ
ในการได้รับผลกระทบจากการกัด
บุคลากรขององค์การ
เซาะชายฝั่งหรื อไม่ ถ้ามีอย่างไรบ้าง บริ หารส่ วนตาบล
(โปรดระบุท้ งั ด้านกายภาพ,
แหลมฟ้ าผ่า
ทรัพยากรธรรมชาติ, เศรษฐกิจ,
- ผูน้ าชุมชน
ทรัพยากรมนุษย์และอื่น ๆ )
5. ประเด็นความอ่อนไหวอื่น ๆ (ด้าน - ผูบ้ ริ หารและ
สัตว์ทะเล อาคารบ้านเรื อน)
บุคลากรขององค์การ
บริ หารส่ วนตาบล
แหลมฟ้ าผ่า
- ผูน้ าชุมชน
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ตารางที่ 3.1 (ต่อ)
ส่ วนที่
ส่ วนที่ 2
ประเมิน
ความสามารถ
ในการ
ปรับตัวจาก
นโยบาย
ยุทธศาสตร์
แผนงานและ
กิจกรรมต่าง
ๆ

ประเด็นการวิจัย ข้ อคาถาม
2.1 ระบบ
1. หน่วยงาน/ชุมชน ของท่านมี
เกี่ยวกับนโยบาย การกาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์
แผนงานและกิจกรรมต่าง ๆ
แผนงานและ
เกี่ยวกับการปรับตัวต่อการกัดเซาะ
โครงการ
ชายฝั่งและการจัดการภาวะคุกคาม
ความเสี่ ยง ความอ่อนไหวที่เกิดขึ้น
หรื อไม่อย่างไรบ้าง
2. จากข้อที่ 1 หน่วยงาน/ชุมชน
ของท่านมี วิธีการ/ขั้นตอน/
กระบวนการ ในการกาหนด
นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานและ
กิจกรรมต่าง ๆ อย่างไรบ้างและใช้
ระยะเวลาเท่าไหร่ ที่นโยบาย
ยุทธศาสตร์ แผนงานและกิจกรรม
ต่าง ๆ จึงจะสามารถนามาปฏิบตั ิ
ในพื้นที่ได้จริ ง
3. หน่วยงาน/ชุมชน ของท่านมี
การดาเนินนโยบาย ยุทธศาสตร์
แผนงานและกิจกรรมต่าง ๆ
เกี่ยวกับการปรับตัวต่อการกัดเซาะ
ชายฝั่งและการจัดการภาวะคุกคาม
ความเสี่ ยง ความอ่อนไหวที่เกิดขึ้น
อย่างไรบ้างในปั จจุบนั (การ
นาไปใช้)
4. หลังจากมีการนานโยบาย
ยุทธศาสตร์ แผนงานและกิจกรรม
ต่างๆ ไปปฏิบตั ิแล้วนั้นหน่วยงาน/
ชุมชนของท่านมีการติดตาม

ผู้ให้ สัมภาษณ์
- ผูบ้ ริ หารและบุคลากร
ขององค์การบริ หารส่ วน
ตาบลแหลมฟ้ าผ่า
- ผูน้ าชุมชน

- ผูบ้ ริ หารและบุคลากร
ขององค์การบริ หารส่ วน
ตาบลแหลมฟ้ าผ่า
- ผูน้ าชุมชน

- ผูบ้ ริ หารและบุคลากร
ขององค์การบริ หารส่ วน
ตาบลแหลมฟ้ าผ่า
- ผูน้ าชุมชน

- ผูบ้ ริ หารและบุคลากร
ขององค์การบริ หารส่ วน
ตาบลแหลมฟ้ าผ่า
- ผูน้ าชุมชน
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ตารางที่ 3.1 (ต่อ)
ส่ วนที่

ประเด็นการวิจัย ข้ อคาถาม
ตรวจสอบถึงผลของนโยบาย
ยุทธศาสตร์ แผนงานและกิจกรรมต่าง
ๆ หรื อไม่ อย่างไร และมีช่วงเวลาใน
การติดตามผลนานเท่าไหร่

2.2 คุณภาพ
และความ
ครอบคลุมของ
แผน

5. หากท่านพบภาวะคุกคาม ความ
เสี่ ยงและความอ่อนไหวในพื้นที่ จะมี
แนวทางการจัดการเกี่ยวกับปั ญหา
ความเสี่ ยงและความอ่อนไหว ที่พบ
อย่างไร
1. แผนงานและกิจกรรมของท่าน
สามารถแก้ไขปั ญหาและลดผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นได้ทนั เวลาหรื อไม่

ผู้ให้ สัมภาษณ์

- ผูบ้ ริ หารและ
บุคลากรขององค์การ
บริ หารส่ วนตาบล
แหลมฟ้ าผ่า
- ผูน้ าชุมชน
- ผูบ้ ริ หารและ
บุคลากรขององค์การ
บริ หารส่ วนตาบล
แหลมฟ้ าผ่า
- ผูน้ าชุมชน
2. ในพื้นที่ของท่านมีปัญหาผลกระทบ - ผูบ้ ริ หารและ
ที่เกิดจากการกัดเซาะชายฝั่งอย่าง
บุคลากรขององค์การ
เฉี ยบพลันหรื อไม่และถ้ามี หน่วยงาน/ บริ หารส่ วนตาบล
ชุมชน ของท่านมีความพร้อมในการ แหลมฟ้ าผ่า
รับมือกับปั ญหาจากผลกระทบดังกล่าว - ผูน้ าชุมชน
หรื อไม่อย่างไร
3. ท่านคิดว่านโยบาย ยุทธศาสตร์
- ผูบ้ ริ หารและ
แผนงานของท่านมีความครอบคลุมถึง บุคลากรขององค์การ
ภาวะคุกคาม ความเสี่ ยงและการเปิ ดรับ บริ หารส่ วนตาบล
ผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่ง ใน แหลมฟ้ าผ่า
พื้นที่ที่เกิดภาวะคุกคาม ความเสี่ ยงและ - ผูน้ าชุมชน
การเปิ ดรับผลกระทบหรื อไม่ มากน้อย
เพียงใด
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ตารางที่ 3.1 (ต่อ)
ส่ วนที่

ประเด็นการวิจัย ข้ อคาถาม
4. หน่วยงาน/ชุมชนของท่านมีการ
จัดทานโยบาย แผนงานโครงการ ที่
เกี่ยวกับการปรับตัว และเตรี ยม
ความพร้อมของผูท้ ี่อยูอ่ าศัยในพื้นที่
หรื อไม่ อย่างไร
2.3 ผลของ
1. หน่วยงาน/ชุมชน ของท่านมี
แผนงาน
ความพึงพอใจต่อการดาเนินงานที่
โครงการและ
เกี่ยวกับการปรับตัวต่อผลกระทบ
กิจกรรม
จากการกัดเซาะชายฝั่งหรื อไม่
เพราะเหตุใด
2. โดยภาพรวมท่านคิดว่านโยบาย
ยุทธศาสตร์ แผนงานและกิจกรรม
ต่าง ๆ ของหน่วยงาน/ชุมชน ของ
ท่านในปั จจุบนั ประสบความสาเร็ จ
และทาให้เกิดการปรับตัวต่อ
ผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่ง
หรื อไม่ อย่างไร
3. หน่วยงานของท่านมีการวัดหรื อ
ประเมินผลของแผนงานโครงการ
และกิจกรรมหรื อไม่ อย่างไร
(โปรดระบุ เช่น ความคุม้ ค่าด้าน
เศรษฐศาสตร์ ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม ด้านสังคม เป็ นต้น)
4. รางวัลที่หน่วยงาน/ชุมชน ของ
ท่านได้รับ

ผู้ให้ สัมภาษณ์
- ผูบ้ ริ หารและบุคลากร
ขององค์การบริ หารส่ วน
ตาบลแหลมฟ้ าผ่า
- ผูน้ าชุมชน
- ผูบ้ ริ หารและบุคลากร
ขององค์การบริ หารส่ วน
ตาบลแหลมฟ้ าผ่า
- ผูน้ าชุมชน
- ผูบ้ ริ หารและบุคลากร
ขององค์การบริ หารส่ วน
ตาบลแหลมฟ้ าผ่า
- ผูน้ าชุมชน

- ผูบ้ ริ หารและบุคลากร
ขององค์การบริ หารส่ วน
ตาบลแหลมฟ้ าผ่า
- ผูน้ าชุมชน

- ผูบ้ ริ หารและบุคลากร
ขององค์การบริ หารส่ วน
ตาบลแหลมฟ้ าผ่า
- ผูน้ าชุมชน
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ตารางที่ 3.1 (ต่อ)
ส่ วนที่

ประเด็นการวิจัย

ข้ อคาถาม
5. โครงการ กิจกรรมใดที่เกี่ยวกับ
การปรับตัวต่อผลกระทบจากการ
กัดเซาะชายฝั่ง ที่ท่านเห็นว่าประสบ
ผลสาเร็ จ/ไม่ประสบผลสาเร็ จ
เพราะเหตุใด
2.4 ความ
1. ท่านคิดว่าการกาหนดหรื อ
เหมาะสมและ
มอบหมายงานให้กบั บุคลากร เพื่อ
เพียงพอของ
รับผิดชอบเกี่ยวกับการปรับตัวต่อ
ทรัพยากรบริ หาร ผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่งมี
ความเหมาะสมและเพียงพอหรื อไม่
เพราะเหตุใด
2. หน่วยงานของท่านมีการ
ดาเนินการหรื อแนวทางที่จะพัฒนา
ทักษะทางวิชาการ และยกระดับ
ความสามารถในการปฏิบตั ิงานให้
ให้แก่บุคลากรที่รับผิดชอบงาน
ส่ วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการปรับตัว
ต่อผลกระทบจากการกัดเซาะ
ชายฝั่งหรื อไม่ อย่างไร
3. บุคลากรในหน่วยงาน/ชุมชน
ของท่านมีความรู ้ความสามารถและ
ศักยภาพเพียงพอกับการปฏิบตั ิงาน
ให้สาเร็ จลุล่วงได้ตามวัตถุประสงค์
หรื อไม่ อย่างไร
4. หน่วยงาน/ชุมชน ของท่านมี
งบประมาณ เพื่อใช้ในโครงการ/
กิจกรรม ที่เกี่ยวกับการกัดเซาะ

ผู้ให้ สัมภาษณ์
- ผูบ้ ริ หารและบุคลากร
ขององค์การบริ หารส่ วน
ตาบลแหลมฟ้ าผ่า
- ผูน้ าชุมชน
- ผูบ้ ริ หารและบุคลากร
ขององค์การบริ หารส่ วน
ตาบลแหลมฟ้ าผ่า
- ผูน้ าชุมชน

- ผูบ้ ริ หารและบุคลากร
ขององค์การบริ หารส่ วน
ตาบลแหลมฟ้ าผ่า
- ผูน้ าชุมชน

- ผูบ้ ริ หารและบุคลากร
ขององค์การบริ หารส่ วน
ตาบลแหลมฟ้ าผ่า
- ผูน้ าชุมชน
- ผูบ้ ริ หารและบุคลากร
ขององค์การบริ หารส่ วน
ตาบลแหลมฟ้ าผ่า
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ตารางที่ 3.1 (ต่อ)
ส่ วนที่

ประเด็นการวิจัย

ข้ อคาถาม
ชายฝั่งหรื อไม่ หากมีเท่าใด เพียงพอ
หรื อไม่ จากแหล่งใดและมี
หลักเกณฑ์ในการจัดสรร
งบประมาณอย่างไร
5. หน่วยงาน/ชุมชน ของท่านมีวสั ดุ
อุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการ/กิจกรรม
ที่เกี่ยวกับการกัดเซาะชายฝั่งหรื อไม่
หากมี เพียงพอหรื อไม่ จากแหล่งใด
6. หน่วยงาน/ชุมชน ของท่านมี
สถานที่ เพื่อใช้ในโครงการ/
กิจกรรม ที่เกี่ยวกับการกัดเซาะ
ชายฝั่งหรื อไม่ หากมี เพียงพอ
หรื อไม่ บริ เวณใด
2.5 ความ
1. บุคลากรในหน่วยงานของท่านมี
ตระหนักใน
ความตระหนักในปัญหาผลกระทบ
ปัญหาผลกระทบ จากการกัดเซาะชายฝั่งหรื อไม่ มาก
จากการกัดเซาะ น้อยแค่ไหน
ชายฝั่ง
2. ท่านคิดว่าประชาชนในชุมชน
ของท่านมีความตระหนักในปัญหา
ผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่ง
หรื อไม่ มากน้อยแค่ไหน
3. หน่วยงาน/ชุมชน ของท่านมี
วิธีการสร้างความตระหนักให้กบั
บุคลากรในองค์กร/ประชาชนใน
ชุมชน หรื อไม่ อย่างไร

ผู้ให้ สัมภาษณ์
- ผูน้ าชุมชน

2.6 การมีส่วน
ร่ วมของชุมชน

- ผูบ้ ริ หารและบุคลากร
ขององค์การบริ หารส่ วน

1. บุคลากรในหน่วยงานของท่านมี
ส่ วนร่ วมในกิจกรรมการป้ องกัน
แก้ไขปั ญหาผลกระทบจากการ

- ผูบ้ ริ หารและบุคลากร
ขององค์การบริ หารส่ วน
ตาบลแหลมฟ้ าผ่า
- ผูบ้ ริ หารและบุคลากร
ขององค์การบริ หารส่ วน
ตาบลแหลมฟ้ าผ่า
- ผูน้ าชุมชน
- ผูบ้ ริ หารและบุคลากร
ขององค์การบริ หารส่ วน
ตาบลแหลมฟ้ าผ่า
- ผูบ้ ริ หารและบุคลากร
ขององค์การบริ หารส่ วน
ตาบลแหลมฟ้ าผ่า
- ผูน้ าชุมชน
- ผูบ้ ริ หารและบุคลากร
ขององค์การบริ หารส่ วน
ตาบลแหลมฟ้ าผ่า
- ผูน้ าชุมชน
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ตารางที่ 3.1 (ต่อ)
ส่ วนที่

ประเด็นการวิจัย ข้ อคาถาม
กัดเซาะชายฝั่งหรื อไม่ มากน้อย
เพียงใด
2. ประชาชนในชุมชนของท่าน มี
ส่ วนร่ วมในกิจกรรมการป้ องกัน
แก้ไขปั ญหาผลกระทบจากการกัด
เซาะชายฝั่ง มากน้อยเพียงใด เพราะ
เหตุใด
3. ท่านคิดว่าการมีส่วนร่ วมของ
บุคลากรภายในหน่วยงานของท่าน
เป็ นปัจจัย สาคัญที่ทาให้โครงการ/
กิจกรรม ที่เกี่ยวกับการปรับตัวต่อ
ผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่ง ที่
ดาเนินการโดยหน่วยงานของท่าน
ประสบผลสาเร็ จหรื อไม่ เพราะเหตุ
ใด
4. ท่านคิดว่าการมีส่วนร่ วมของ
ชุมชน/ประชาชน เป็ นปั จจัย สาคัญที่
ทาให้โครงการ/กิจกรรม ที่เกี่ยวกับ
การปรับตัวต่อผลกระทบจากการกัด
เซาะชายฝั่ง ที่ดาเนินการโดย
หน่วยงานของท่านประสบผลสาเร็ จ
หรื อไม่ เพราะเหตุใด
5. ท่านคิดว่าปั จจัยสาคัญที่ทาให้เกิด
การมีส่วนร่ วมของบุคลากรภายใน
หน่วยงานของท่านคืออะไร เพราะ
เหตุใด

ผู้ให้ สัมภาษณ์
ตาบลแหลมฟ้ าผ่า
- ผูบ้ ริ หารและบุคลากร
ขององค์การบริ หาร
ส่ วนตาบลแหลมฟ้ าผ่า
- ผูน้ าชุมชน
- ผูบ้ ริ หารและบุคลากร
ขององค์การบริ หาร
ส่ วนตาบลแหลมฟ้ าผ่า

- ผูบ้ ริ หารและบุคลากร
ขององค์การบริ หาร
ส่ วนตาบลแหลมฟ้ าผ่า
- ผูน้ าชุมชน

- ผูบ้ ริ หารและบุคลากร
ขององค์การบริ หาร
ส่ วนตาบลแหลมฟ้ าผ่า
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ส่ วนที่

ประเด็นการวิจัย ข้ อคาถาม
6. ท่านคิดว่าปั จจัยสาคัญที่ทาให้เกิด
การมีส่วนร่ วมของชุมชน/ประชาชน
คืออะไร เพราะเหตุใด

2.7 การเข้าถึง
ข่าวสารและ
เทคโนโลยี

7. ภายในชุมชนของท่านมีการ
รวมกลุ่ม/สร้างเครื อข่ายที่เกี่ยวกับ
การปรับตัวต่อผลกระทบจากการกัด
เซาะชายฝั่งหรื อไม่ อย่างไร หากมี
ชุมชนของท่านมีการแบ่งบทบาท
หน้าที่อย่างไรเพราะเหตุใด
1. หน่วยงานของท่านมีวธิ ี การติดต่อ
ประสานงาน ทั้งกับผูท้ ี่อยูอ่ าศัยใน
ชุมชนและบุคลากรทุกภาคส่ วนที่
เกี่ยวข้องในการปรับตัวต่อ
ผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่ง
หรื อไม่ อย่างไร
2. ชุมชนของท่านมีการจัดทาเวที
ประชาคมเพื่อนาเสนอแผนหรื อผล
การศึกษาและจัดประชุมสรุ ป
เกี่ยวกับการป้ องกัน แก้ไข และการ
ปรับตัวต่อผลกระทบจากปั ญหาการ
กัดเซาะชายฝั่งหรื อไม่อย่างไร
3. ชุมชนของท่านทราบถึงกิจกรรม/
โครงการที่เกี่ยวกับการปรับตัวต่อ
ผลกระทบจากปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่งหรื อไม่

ผู้ให้ สัมภาษณ์
- ผูบ้ ริ หารและบุคลากร
ขององค์การบริ หาร
ส่ วนตาบลแหลมฟ้ าผ่า
- ผูน้ าชุมชน
- ผูน้ าชุมชน

- ผูบ้ ริ หารและบุคลากร
ขององค์การบริ หาร
ส่ วนตาบลแหลมฟ้ าผ่า

- ผูบ้ ริ หารและบุคลากร
ขององค์การบริ หาร
ส่ วนตาบลแหลมฟ้ าผ่า
- ผูน้ าชุมชน

- ผูน้ าชุมชน
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ส่ วนที่

ประเด็นการวิจัย ข้ อคาถาม
4. หน่วยงานของท่านมีการนา
เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศมา
ประยุกต์ใช้ในการดาเนินงานที่
เกี่ยวกับการปรับตัวต่อผลกระทบ ที่
เกิดจากปั ญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
หรื อไม่ อย่างไร
5. หน่วยงาน/ชุมชน ของท่านมีการ
นาเทคโนโลยีอื่น ๆ มาใช้ในการ
ปรับตัวต่อผลกระทบ ที่เกิดจาก
ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งหรื อไม่
อย่างไร (เทคโนโลยีเต๋ ายางผสมแนว
ไม้ไผ่และโครงสร้าง/แนวกาแพง
ป้ องกันการกัดเซาะชายฝั่ง)
2.8 องค์ความรู้ 1. หน่วยงาน/ชุมชน ของท่านมีการ
นาองค์ความรู้หรื อภูมิปัญญา
ชาวบ้านมาช่วยในการแก้ไขปั ญหา
ผลกระทบ ความเสี่ ยงและการ
ปรับตัวจากการกัดเซาะชายฝั่ง
หรื อไม่ อย่างไร
2. หน่วยงาน/ชุมชน ของท่านมีการ
นาความรู ้จากพื้นที่อื่น ๆ หรื อจาก
หน่วยงานอื่น ๆ มาใช้หรื อมา
ประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไขปั ญหา
ผลกระทบ ความเสี่ ยงและการ
ปรับตัวจากการกัดเซาะชายฝั่ง
หรื อไม่ อย่างไร

ผู้ให้ สัมภาษณ์
- ผูบ้ ริ หารและบุคลากร
ขององค์การบริ หาร
ส่ วนตาบลแหลมฟ้ าผ่า

- ผูบ้ ริ หารและบุคลากร
ขององค์การบริ หาร
ส่ วนตาบลแหลมฟ้ าผ่า
- ผูน้ าชุมชน

- ผูบ้ ริ หารและบุคลากร
ขององค์การบริ หาร
ส่ วนตาบลแหลมฟ้ าผ่า
- ผูน้ าชุมชน

- ผูบ้ ริ หารและบุคลากร
ขององค์การบริ หาร
ส่ วนตาบลแหลมฟ้ าผ่า
- ผูน้ าชุมชน
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ตารางที่ 3.1 (ต่อ)
ส่ วนที่
ส่ วนที่ 3
ปัจจัยที่
ส่ งผลต่ อ
รู ปแบบและ
แนวทางใน
การบริหาร
จัดการ
ความเสี่ ยง

ประเด็นการวิจัย
ปัจจัยภายในและ
ปัจจัยภายนอก
องค์การบริ หาร
ส่ วนตาบลแหลม
ฟ้ าผ่าและชุมชน

ข้ อคาถาม
1. ท่านคิดว่าการดาเนิ นการที่เกี่ยวกับ
การปรับตัวต่อปั ญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่ง มีปัญหา /
อุปสรรคหรื อไม่อย่างไร ถ้ามีท่านคิด
ว่า แนวทาง/วิธีการ ใดที่สามารถขจัด
หรื อลดปั ญหาและอุปสรรคต่างๆลง
ได้
2. ท่านคิดว่าบุคลากรของท่านมี
ความสามารถในการปรับตัวกับความ
เปลี่ยนแปลงของโครงสร้างองค์กร
หน้าที่ และความรู ้ใหม่ ๆ ที่ได้รับ
มอบหมายหรื อไม่ อย่างไร
3. ท่านคิดว่าปั จจัยภายในใดใน
หน่วยงานของท่าน ที่ส่งผลต่อการ
บริ หารจัดการปัญหา/ความเสี่ ยง/ความ
อ่อนไหว/การเปิ ดรับ ผลกระทบจาก
การกัดเซาะชายฝั่ง (ปัจจัยภายในที่
ส่ งผลด้านบวกและด้านลบ)
4. ท่านคิดว่าหน่วยงานของท่าน
สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน ข้อมูล
ข่าวสาร เทคโนโลยีใหม่ เพื่อใช้ใน
การปรับตัวต่อปั ญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่ง หรื อไม่ อย่างไร
5. นอกจากเทศบาลตาบลแหลมฟ้ าผ่า
แล้วมี หน่วยงาน / องค์กรอื่นอีก
หรื อไม่ ที่เข้ามาช่วยเหลือชุมชน
เกี่ยวกับการปรับตัวต่อผลกระทบจาก
การกัดเซาะชายฝั่ง

ผู้ให้ สัมภาษณ์
- ผูบ้ ริ หารและ
บุคลากรขององค์การ
บริ หารส่ วนตาบล
แหลมฟ้ าผ่า
- ผูน้ าชุมชน

- ผูบ้ ริ หารและ
บุคลากรขององค์การ
บริ หารส่ วนตาบล
แหลมฟ้ าผ่า
- ผูน้ าชุมชน
- ผูบ้ ริ หารและ
บุคลากรขององค์การ
บริ หารส่ วนตาบล
แหลมฟ้ าผ่า
- ผูน้ าชุมชน
- ผูบ้ ริ หารและ
บุคลากรขององค์การ
บริ หารส่ วนตาบล
แหลมฟ้ าผ่า
- ผูน้ าชุมชน
- ผูบ้ ริ หารและ
บุคลากรขององค์การ
บริ หารส่ วนตาบล
แหลมฟ้ าผ่า
- ผูน้ าชุมชน
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ตารางที่ 3.1 (ต่อ)
ส่ วนที่

ส่ วนที่ 4
ความเปราะ
บาง

ประเด็นการวิจัย ข้ อคาถาม
6. ท่านคิดว่าปั จจัยภายนอกใดใน
หน่วยงานของท่าน ที่ส่งผลต่อการ
บริ หารจัดการปัญหา/ความเสี่ ยง/
ความอ่อนไหว/จากการกัดเซาะ
ชายฝั่ง (ปั จจัยภายนอกที่ส่งผลด้าน
บวกและด้านลบ)
ความเปราะบาง 1. ท่านคิดว่าภายในพื้นที่ของท่านมี
ของตาบลแหลม ความเปราะบางหรื อไม่ ถ้ามีมีมาก
ฟ้ าผ่า อาเภอ
หรื อน้อยและมีวธิ ี การรับมือกับความ
พระ สมุทรเจดีย ์ เปราะบางอย่างไรบ้าง
จังหวัด
2. ท่านมีแนวทาง/ยุทธศาสตร์ ในการ
สมุทรปราการ พัฒนาศักยภาพขององค์กร/ชุมชน
ของท่านอย่างไรในการแก้ปัญหา
ความเปราะบางและเพิ่ม
ความสามารถในการปรับตัวต่อการ
กัดเซาะชายฝั่ง

ผู้ให้ สัมภาษณ์
- ผูบ้ ริ หารและ
บุคลากรขององค์การ
บริ หารส่ วนตาบล
แหลมฟ้ าผ่า
- ผูน้ าชุมชน
- องค์การบริ หารส่ วน
ตาบลแหลมฟ้ าผ่า
- ผูน้ าชุมชน
- องค์การบริ หารส่ วน
ตาบลแหลมฟ้ าผ่า

3.3 การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูล จากการสัมภาษณ์และการสังเกตการณ์ โดยการเปรี ยบเทียบข้อมูล และ
แนวคิดความเห็นจากแหล่งต่าง ๆ ซึ่ งในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ ข้อมูลจากผูบ้ ริ หารและบุคลากร
ขององค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตาบลแหลมฟ้ าผ่า ผูน้ าชุ ม ชนและผูท้ ี่ อยู่อาศัย ในชุ ม ชน ข้อมู ล จากการ
สังเกตการณ์ในพื้นที่และข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งมีประเด็นในการวิเคราะห์ดงั นี้
1) ทาการศึกษาการเปิ ดรับ/ภาวะคุกคาม ความเสี่ ยงจากการกัดเซาะชายฝั่งในตาบลแหลม
ฟ้ าผ่า อาเภอพระสมุทรเจดี ย ์ จังหวัดสมุทรปราการ จากการสัมภาษณ์ เชิ งลึ ก และนาข้อมูลมาสรุ ป
วิเคราะห์ถึงภาวะคุกคามที่เกิดขึ้น แนวทางการศึกษาถึงความเสี่ ยงและระดับความเสี่ ยงของพื้นที่ โดย
การพิจารณาถึงระดับความเสี่ ยงตามแนวทางในตารางที่ 3.2
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2) ประเมินความอ่อนไหวต่อผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่งของตาบลแหลมฟ้ าผ่า อาเภอ
พระสมุทรเจดีย ์ จังหวัดสมุทรปราการ จากการสัมภาษณ์เชิ งลึกและการสังเกตการณ์โดยพิจารณาทั้ง
ด้านกายภาพ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ด้านเศรษฐกิจและด้านทรัพยากรมนุษย์
3) การประเมินผลของแผนงาน โครงการ กิจกรรมและแนวทางที่องค์การบริ หารส่ วนตาบล
แหลมฟ้ าผ่า และชุ ม ชนใช้ใ นการจัดการความเสี่ ย งต่ อ ผลกระทบจากการกัด เซาะชายฝั่ ง จากการ
สัมภาษณ์เชิ งลึกและการสังเกตการณ์และนาข้อมูลมาสรุ ปและวิเคราะห์ถึงขีดความสามารถในการ
รับมือขององค์การบริ หารส่ วนตาบลและชุมชน
ตารางที่ 3.2 การจาแนกระดับผลกระทบและความเสี่ ยงด้านสิ่ งแวดล้อม
ระดับ
1
2
3
4
5

ผลกระทบ/ความเสี่ ยง
รายละเอียด
ต่ามาก
มีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม/ชุมชน เล็กน้อย สามารถแก้ไข
หรื อควบคุมได้
ต่า
มีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม/ชุมชน น้อยต้องใช้เวลาในการ
แก้ไขในระยะเวลาไม่เกิน 1 เดือน
ปานกลาง
มีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม/ชุมชน ปานกลางต้องใช้เวลาใน
การแก้ไข ระหว่าง > 1 เดือน – 6 เดือน
สู ง
มีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม/ชุมชน รุ นแรง ต้องใช้เวลาในการ
แก้ไข ระหว่าง > 6 เดือน – 1 ปี
สู งมาก
มีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม/ชุมชน รุ นแรงมาก ต้องใช้
ทรัพยากรมากและเวลานานในการแก้ไข มากกว่า 1 ปี

แหล่งทีม่ า : ดัดแปลงจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2557
4) ประเมินความเปราะบาง (Vulnerability) ของตาบลแหลมฟ้ าผ่า อาเภอพระสมุทรเจดี ย ์
จังหวัดสมุทรปราการ จากภาวะคุกคาม ความเสี่ ยง ความอ่อนไหว และศักยภาพในการปรับตัวและ
แนวทางการรับมือต่อการกัดเซาะชายฝั่ งขององค์การบริ หารส่ วนตาบลแหลมฟ้ าผ่าและชุ มชน ซึ่ ง
ระดับความเปราะบางสามารถอธิ บายโดยใช้ความสัมพันธ์ของ 3 ปั จจัย (ศูนย์บริ การวิชาการแห่ ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและศูนย์เครื อข่ายงานวิเคราะห์วิจยั และฝึ กอบรมการเปลี่ยนแปลงของโลก
แห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554) ดังนี้
Vulnerability = Risk / Coping capacity
และเนื่องจาก Risk
= Exposure × Sensitivity
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ดังนั้น
โดย

Vulnerability = (Exposure × Sensitivity) / Coping capacity
Vulnerability คือ ความเปราะบางของระบบ
Exposure
คือ การเปิ ดรับหรื อภาวะคุกคาม
Sensitivity
คือ ความอ่อนไหวหรื อความไวของระบบ
Coping capacity คือ ศักยภาพหรื อความสามารถในการรับมือของระบบ

การหาค่าถ่วงน้ าหนักทาโดยการนาเกณฑ์การพิจารณาของแต่ละปั จจัยมาเปรี ยบเทียบกันใน
รู ป แบบตารางเมตริ ก โดยผู ้เ ชี่ ย วชาญ จ านวน 3 ท่ า น ได้แ ก่ ผู ้เ ชี่ ย วชาญทางด้า นการวางแผน
ผูเ้ ชี่ ยวชาญทางด้านการมีส่วนร่ วม และผูเ้ ชี่ ยวชาญทางด้านสิ่ งแวดล้อม และนามาหาคะแนนเฉลี่ยใน
แต่ละประเด็น ดังตารางที่ 3.3

การมีส่วนร่ วมของชุมชน

ก า ร เ ข้ า ถึ ง ข่ า ว ส า ร แ ล ะ
เทคโนโลยี

องค์ ความรู้ ด้งั เดิมของชุมชน

คะแนนรวม

-

2

2

3

2

2

3

2

16

0.14

2

-

2

3

3

2

3

2

17

0.15

2

2

-

3

3

2

3

2

17

0.15

1

1

1

-

2

2

2

2

11

0.10

2

1

1

2

-

2

2

2

12

0.11

ค่ าถ่ วงนา้ หนัก

ความตระหนักในปัญหา

ความต ระ หนั กใน
ปัญหา

ความเหมาะสม/เพียงพอของ
ทรัพยากร

ร ะ บ บ เ กี่ ย ว กั บ
นโยบาย แผนงาน
โครงการ กิจกรรม
คุ ณ ภาพและความ
ครอบคลุมนโยบาย
ผลของแผนงาน
โครงการและ
กิจกรรม
ความเหมาะสม/
เ พี ย ง พ อ ข อ ง
ทรัพยากรบริหาร

คุณภาพและความครอบคลุ ม
ของนโยบาย แผนงาน
ผลของนโยบาย แผนงาน

ปัจจัย

ร ะ บ บ เ กี่ ย ว กั บ น โ ย บ า ย
แผนงาน โครงการ กิจกรรม

ตารางที่ 3.3 ค่าถ่วงน้ าหนักเพื่อประเมินศักยภาพหรื อความสามารถในการรับมือของระบบ
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ความตระหนักในปัญหา

การมีส่วนร่ วมของชุมชน

องค์ ความรู้ ด้งั เดิมของชุมชน

คะแนนรวม

ค่ าถ่ วงนา้ หนัก

2

2

2

2

2

-

3

2

15

0.13

1

1

1

2

2

1

-

2

10

0.09

2

2

2

2

2

2

3

-

15

0.13

การเข้ าถึงข่ าวสารและเทคโนโลยี

คว า ม เ ห ม า ะ ส ม / เ พี ย ง พ อ ข อ ง
ทรัพยากร

การ มี ส่ ว นร่ ว มข อ ง
ชุมชน
การเข้ าถึงข่ าวสารและ
เทคโนโลยี
องค์ ความรู้ ด้ังเดิมของ
ชุมชน

ระบบเกี่ ย วกั บ นโยบาย แผนงาน
โครงการ กิจกรรม

ปัจจัย

คุ ณ ภาพและความครอบคลุ ม ของ
นโยบาย แผนงาน
ผลของนโยบาย แผนงาน

ตารางที่ 3.3 (ต่อ)

รวม

113 1.00

แหล่งทีม่ า : ดัดแปลงจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, ปัญญา คอนซัลแตนท์และวิสุทธิ
คอนซัลแตนท์, 2555
จากตารางที่ 3.3 การให้คะแนนเพื่อหาค่าถ่วงน้ าหนักจะพิจารณาดังนี้
1 หมายถึง เกณฑ์ในแนวนอนมีความสาคัญน้อยกว่าเกณฑ์ในแนวตั้ง
2 หมายถึง เกณฑ์ในแนวนอนมีความสาคัญเท่ากับเกณฑ์ในแนวตั้ง
3 หมายถึง เกณฑ์ในแนวนอนมีความสาคัญมากกว่าเกณฑ์ในแนวตั้ง
การให้คะแนนเพื่อการประเมินศักยภาพหรื อความสามารถในการรับมือของระบบสามารถแบ่ง
ได้เป็ น 3 ระดับ ดังตารางที่ 3.4
ตารางที่ 3.4 เกณฑ์การให้คะแนนเพื่อการประเมินศักยภาพหรื อความสามารถในการรับมือของระบบ
ปั จจัย

คะแนน
1
2
3
ร ะ บ บ เกี่ ยว กั บ อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น องค์การบริ หารส่ วนตาบล/ องค์การบริ หารส่ วนตาบล/ชุมชน
ชุมชนกาหนดนโยบาย
กาหนดนโยบายเกี่ยวกับการกัด
นโยบาย แผนงาน ตาบล/ชุมชนกาหนด
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ตารางที่ 3.4 (ต่อ)
ปั จจัย
โครงการกิจกรรม

คุ ณ ภ า พ แ ล ะ
ความครอบคลุ ม
นโยบาย

ผลของแผนงาน
โครงการและ
กิจกรรม

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

1
นโยบายเกี่ ย วกับ การกัด
เซาะชายฝั่งร่ วมกับปั ญหา
สิ่ งแวดล้อมอื่น ๆ
แผนงานไม่ ค รอบคลุ ม
ปั ญหา/ไม่ สามารถแก้ไ ข
ปั ญ หาได้ทัน เวลา /ไม่ มี
แผนงานในการรั บ มื อ
สภาวะฉุกเฉิ น
อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น
ตาบล/ชุมชน พึงพอใจต่อ
การด าเนิ น งานน้อ ยและ
แผนงาน โครงการ
กิจกรรมประสบผลสาเร็ จ
เป็ นส่วนน้อย
บุ ค ลากร วัส ดุ อุ ป กรณ์
และสถานที่ ไ ม่ มี ค วาม
เหมาะสม/ไม่เพียงพอต่อ
ค วามต้ อ ง การ ใ น การ
ด าเ นิ น การแก้ ไ ข แล ะ
ป้ องกันปั ญหา

ความตระหนักใน อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น
ต าบล/ชุ มชน มี ค วาม
ปัญหา
ตระหนักถึงปั ญหาน้อย
การมี ส่ วนร่ วม บุ ค ลากร/ชุ ม ชน มี ส วน
ร่ ว มในการกิ จ กรรมการ
ของชุมชน
ป้ องกันแก้ไขปั ญหาน้อย
ก า ร เ ข้ า ถึ ง องค์การบริ หารส่วนตาบล
สามารถเข้าถึงเทคโนโลยี
ข่ าวสารและ

คะแนน
2
เกี่ ยวกับปั ญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่ ง แยกออกมาอย่ า ง
ชัดเจน
แผนงานครอบคลุม ปั ญ หา
ปานกลาง/สามารถแก้ไ ข
ปั ญ ห า ไ ด้ ทั น เ ว ล า / มี
แ ผ น ง า น ใ น ก า ร รั บ มื อ
สภาวะฉุกเฉิ น
องค์การบริ หารส่ วนตาบล/
ชุ มชน มี ความพึงพอใจต่ อ
การด าเนิ น งานปานกลาง
และแผนงาน โครงการ
กิ จ กรรมประสบผลส าเร็ จ
ปานกลาง
บุ คลากร วัสดุ อุปกรณ์ และ
สถานที่ มี ค วามเหมาะสม
แ ล ะ เ พี ย ง พ อ ต่ อ ค ว า ม
ต้อ งการในการด าเนิ น การ
แก้ ไ ขและป้ องกั น ปั ญ หา
โดยสามารถดาเนิ นการตาม
แผนที่วางไว้เกือบทั้งหมด
องค์การบริ หารส่ วนตาบล/
ชุ มชน มี ความตระหนักถึ ง
ปั ญหาปานกลาง

3
เซาะชายฝั่ งแยกออกมาอย่ า ง
ชัดเจนและมีการติดตามตรวจสอบ
ผลของนโยบายนั้นเป็ นระยะ ๆ
แผนงานมี ค วามครอบคลุ ม ทุ ก
ปั ญ หา/สามารถแก้ไ ขปั ญ หาได้
ทันเวลา / มีแผนงานในการรับมือ
สภาวะฉุ กเฉิ น และมี การซักซ้อ ม
เพื่อเตรี ยมตัว
องค์การบริ หารส่ วนตาบล/ชุมชน
มีความพึงพอใจต่อการดาเนิ นงาน
มากแ ละ แ ผ น ง าน โ ค ร ง กา ร
กิจกรรมประสบผลสาเร็ จเป็ นส่ วน
ใหญ่ โดยมีรางวัลรับรอง

บุคลากร วัสดุอุปกรณ์และสถานที่
มี ความเหมาะสมและเพียงพอต่ อ
ความต้อ งการในการด าเนิ น การ
แก้ ไ ขและป้ องกั น ปั ญหา โดย
สามารถดาเนิ นการตามแผนที่ วาง
ไว้ท้ งั หมด และมีการพัฒนาทักษะ
ให้กบั บุคลากร
องค์การบริ หารส่ วนตาบล/ชุมชน
มีความตระหนักถึงปั ญหามาก โดย
อาจมี ก ารสร้ า งความตระหนั ก
ให้กบั บุคลากรชุมชน
บุคลากร/ชุมชน มีสวนร่ วม บุคลากร/ชุมชน มีสวนร่ วมในการ
ในการกิ จกรรมการป้ องกัน กิ จกรรมการป้ องกัน แก้ไขปั ญหา
แก้ไขปั ญหาปานกลาง
มาก เห็ นว่าการมีส่วนร่ วมเป็ นสิ่ ง
สาคัญ
องค์ก ารบริ หารส่ วนตาบล องค์การบริ หารส่ วนตาบลสามารถ
สามารถเข้าถึงเทคโนโลยี เข้าถึงเทคโนโลยีได้มาก/ชุมชน
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ตารางที่ 3.4 (ต่อ)
ปัจจัย

คะแนน

1
ได้นอ้ ย/ชุมชนไม่ได้
เทคโนโลยี
รับข่าวสารจาก
องค์การบริ หารส่วน
ตาบลและไม่
สามารถเข้าถึง
เทคโนโลยี
องค์ ความรู้ ดั้ ง เดิ ม ของ หน่วยงาน/ชุมชน ไม่
ทราบถึ ง ภู มิ ปั ญ ญา
ชุมชน
ท้ อ ง ถิ่ น ห รื อ ไ ม่
สามารถนาภูมิปัญญา
ท้ อ ง ถิ่ น ม า แ ก้ ไ ข
ปั ญหาได้

2
ได้ป านกลาง/ชุ ม ชนได้รั บ
บางข่ า วสารจากองค์ ก าร
บ ริ ห า ร ส่ ว น ต า บ ล แ ล ะ
สามารถเข้า ถึ ง เทคโนโลยี
ได้บา้ ง

3
ได้ รั บ ข่ า วสารจากองค์ ก าร
บริ หารส่วนตาบลและสามารถ
เข้าถึงเทคโนโลยีได้มาก มีการ
จัดเวที ประชาคมเพื่อพูดคุยถึง
ปั ญหา วิธีการแก้ไขและวิธีการ
ป้ องกันการกัดเซาะชายฝั่ง
หน่วยงาน/ชุมชน ทราบถึง หน่วยงาน/ชุมชน ทราบถึงภูมิ
ภู มิ ปั ญ ญ า ท้ อ ง ถิ่ น แ ล ะ ปั ญญาท้องถิ่นและสามารถนา
ส า ม า ร ถ น า ภู มิ ปั ญ ญ า ภู มิ ปั ญญาท้ อ งถิ่ น มาแก้ ไ ข
ท้องถิ่นมาแก้ไขปั ญหาได้ ปั ญ หาได้ อี ก ทั้ งยัง มี ก ารน า
ความรู ้ จ ากพื้ นที่ อื่ น ๆ มา
ประยุกต์ใช้ให้กบั พื้นที่อีกด้วย

ซึ่ งศักยภาพหรื อความสามารถในการรับมือของระบบสามารถวิเคราะห์และประเมินด้วยการ
หาคะแนนถ่วงน้ าหนัก ดังตารางที่ 3.5
ตารางที่ 3.5 คะแนนถ่วงน้ าหนักเพื่อประเมินศักยภาพหรื อความสามารถในการรับมือของระบบ
นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานและกิจกรรม
ค่ านา้ หนัก
1. ระบบเกี่ยวกับนโยบาย แผนงาน โครงการ กิจกรรม
0.14
2. คุ ณ ภาพและความครอบคลุ ม นโยบาย แผนงาน
0.15
โครงการ
3. ผลของแผนงาน โครงการและกิจกรรม
0.15
4. ความเหมาะสม/เพียงพอของทรัพยากรบริ หาร
0.10
5. ความตระหนักในปั ญหาการการกัดเซาะชายฝั่ง
0.11
6. การมีส่วนร่ วมของชุมชน
0.13
7.การเข้าถึงข่าวสารและเทคโนโลยี

0.09

8.องค์ความรู ้

0.13
คะแนนถ่ วงนา้ หนักรวม

1.00

คะแนน

คะแนนถ่ วงนา้ หนัก
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ผลรวมของคะแนนถ่วงน้ าหนักสามารถวิเคราะห์และประเมินศักยภาพหรื อความสามารถใน
การรับมือของระบบ ดังตารางที่ 3.6
ตารางที่ 3.6 ผลรวมของคะแนนถ่วงน้ าหนักและความหมาย
คะแนนถ่ วงนา้ หนักรวม
2.34 – 3.00
1.67 – 2.33
1.00 – 1.66

ความหมาย
ศักยภาพ ความสามารถในการรับมือของระบบสู งหรื อมีความ
เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบนั
ศักยภาพ ความสามารถในการรับมือของระบบปานกลางหรื อมี
ความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบนั ปานกลาง
ศักยภาพ ความสามารถในการรับมือของระบบต่าหรื อไม่
เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบนั

ความสัม พันธ์ ข องผลกระทบและความสามารถในการรั บ มื อที่ ทาให้เกิ ดความเปราะบาง
สามารถแสดงในตารางที่ 3.7 (ศูนย์บริ การวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555)
ตารางที่ 3.7 ความสัมพันธ์ของผลกระทบและความสามารถในการรับมือที่ทาให้เกิดความเปราะบาง
ผลกระทบ
สู ง

ต่า
มีความเปราะบาง
มาก

ความสามารถในการรับมือ
กลาง
สู ง
เปราะบางปานกลาง
ไม่เปราะบางแต่ควรได้รับ
การพัฒนาปรับตัว

กลาง

เปราะบางปาน
กลาง

ยังไม่เปราะบางแต่มีสภาวะ
เสี่ ยง

ต่า

ยังไม่เปราะบาง
แต่มีสภาวะเสี่ ยง

ไม่เปราะบางแต่ควรมีการ
เตรี ยมพร้อมรับมือกับความ
เสี่ ยงและภาวะฉุกเฉิน

ไม่เปราะบางแต่ควรมีการ
เตรี ยมพร้อมรับมือกับความ
เสี่ ยงและภาวะฉุกเฉิน
ไม่เปราะบาง มีความ

แหล่งทีม่ า : ศูนย์บริ การวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555
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5) ศึกษาถึ งปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการบริ หารจัดการความเสี่ ยงต่อการกัดเซาะชายฝั่งจากการ
สัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตการณ์และการรวบรวมปั จจัยที่ส่งผลต่อศักยภาพและขีดความสามารถใน
การจัดการความเสี่ ยงทั้งปั จจัยภายในและปั จจัยภายนอกขององค์การบริ หารส่ วนตาบลแหลมฟ้ าผ่า
และชุมชน และนาข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อหาปั จจัยที่ส่งผลต่อรู ปแบบ/แนวทาง
ในการบริ หารจัดการความเสี่ ยงขององค์การบริ หารส่ วนตาบลแหลมฟ้ าผ่าและชุมชน
6) ได้ขอ้ เสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาศักยภาพในการปรับตัวขององค์การ
บริ หารส่ วนตาบลแหลมฟ้ าผ่า อาเภอพระสมุทรเจดีย ์ จังหวัดสมุทรปราการเพื่อเป็ นแนวทางสาหรับ
องค์การบริ หารส่ วนตาบลแหลมฟ้ าผ่าและองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นอื่น ๆ

บทที่ 4
ผลการศึกษา
4.1 ข้ อมูลทัว่ ไปขององค์ การบริหารส่ วนตาบลแหลมฟ้าผ่ า
4.1.1 ลักษณะทีต่ ้งั
ตำบลแหลมฟ้ ำผ่ำ อ ำเภอพระสมุ ท รเจดี ย ์ จัง หวัด สมุ ท รปรำกำร ตั้ง อยู่ติ ดกับ อ่ ำ วไทย
บริ เวณปำกแม่น้ ำเจ้ำพระยำ ฝั่งตะวันตก ไปตำมแนวชำยฝั่งทะเลยำวกว่ำ 13 กิ โลเมตร จนติดเขต
บำงขุนเทียน กรุ งเทพมหำนคร (องค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลแหลมฟ้ ำผ่ำ, 2557)
องค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลแหลมฟ้ ำผ่ำ จัดเป็ นองค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลขนำดกลำง มีอำณำ
เขตกำรปกครอง 49 ตำรำงกิโลเมตร โดยที่ต้ งั ในปั จจุบนั อยูท่ ี่ เลขที่ 88 หมู่ที่ 13 ตำบลแหลมฟ้ ำผ่ำ
อำเภอพระสมุทรเจดีย ์ จังหวัดสมุทรปรำกำร และมีอำณำเขตพื้นใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ
ตำบลในคลองบำงปลำกด อำเภอพระสมุทรเจดีย ์
ทิศใต้
ติดต่อกับ
อ่ำวไทย
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ
แม่น้ ำเจ้ำพระยำ
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ
ตำบลนำเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย ์
4.1.2 สภาพภูมิประเทศ
สภำพภูมิประเทศของตำบลแหลมฟ้ ำผ่ำ เป็ นที่รำบลุ่มที่เกิดจำกกำรทับถมของดิ นตะกอน
ปำกแม่น้ ำ พื้นที่ส่วนใหญ่จึงมีลกั ษณะเป็ นป่ ำชำยเลน มีน้ ำทะเลท่วมถึงในฤดูน้ ำหลำกและน้ ำทะเล
หนุ นจึงทำให้มีน้ ำไหลท่วมพื้นที่ ประกอบกับอยู่ติดกับอ่ำวไทยจึงทำให้น้ ำเค็มปกคลุ มพื้นที่ส่วน
ใหญ่

65

4.1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอำกำศของตำบลแหลมฟ้ ำผ่ำเป็ นแบบมรสุ มเมืองร้ อน อำกำศเป็ นแบบอำกำศ
ชำยทะเลโดยมีอำกำศเย็นสบำยไม่ร้อนจัดในช่ วงฤดูร้อน มีควำมชื้ นในอำกำศสู งเนื่ องจำกได้รับ
อิทธิ พลจำกลมทะเลของอ่ำวไทยและลมมรสุ มตะวันตกเฉี ยงใต้ แต่ยงั พบลักษณะฝนตกหนักในช่วง
เดื อนกันยำยน – ตุลำคม ซึ่ งเป็ นผลจำกอิทธิ พลของร่ องควำมกดอำกำศต่ำทำให้เกิ ดกำรก่อตัวของ
พำยุใต้ฝุ่นและพำยุโซนร้อนในทะเลจีนใต้ ฤดูกำลสำมำรถแบ่งได้เป็ น 3 ฤดูกำล ได้แก่ ฤดูร้อน คือ
ตั้งแต่เดือนมีนำคม – เดือนพฤษภำคม เป็ นระยะเวลำ 3 เดือน ฤดูฝน คือตั้งแต่เดือนมิถุนำยน – เดือน
ตุ ล ำคม เป็ นระยะเวลำ 5 เดื อน และฤดู ห นำวตั้ง แต่ เดื อ นพฤศจิ ก ำยน – เดื อ นกุ ม ภำพัน ธ์ เป็ น
ระยะเวลำ 4 เดือน (เทศบำลตำบลแหลมฟ้ ำผ่ำ, 2557)

ภาพที่ 4.1 ลักษณะทำงกำยภำพของชำยฝั่งของตำบลแหลมฟ้ ำผ่ำ อำเภอพระสมุทรเจดียจ์ งั หวัด
สมุทรปรำกำร
แหล่งทีม่ า: กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง, 2554
4.1.4 หมู่บ้านและประชากร
จำกข้อ มู ล ตำมทะเบี ย นรำษฎร์ ข ององค์ก ำรบริ หำรส่ ว นตำบลแหลมฟ้ ำผ่ำ ปี พ.ศ.2557
องค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลแหลมฟ้ ำผ่ำ มีพ้นื ที่เขตคลอบคลุมหมู่บำ้ นจำนวน 9 หมู่บำ้ น
โดยเป็ นเขตองค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลเต็มทั้งหมู่บำ้ น 6 หมู่บำ้ น ได้แก่ หมู่ที่ 7, 8, 9, 10, 11,
12 และหมู่บำ้ นในเขตองค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลบำงส่ วน 3 หมู่บำ้ น ได้แก่ หมู่ที่ 2, 5, 13 หมู่บำ้ น
ทั้ง 9 หมู่บำ้ นในเขตองค์กำรบริ หำรส่ วนตำบล (ภำพที่ 4.3) ดังนี้
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หมู่ที่ 2 บ้ำนคลองสวน
หมู่ที่ 5 บ้ำนซอยหนึ่ง
หมู่ที่ 7 บ้ำนคลองตำเพิ่ม
หมู่ที่ 8 บ้ำนแหลมสิ งห์
หมู่ที่ 9 บ้ำนขุนสมุทรจีน
หมู่ที่ 10 บ้ำนสมุทรจีน
หมู่ที่ 11 บ้ำนแหลมใหญ่
หมู่ที่ 12 บ้ำนคลองยำยหลี
หมู่ที่ 13 บ้ำนคลองพระรำม
องค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลแหลมฟ้ ำผ่ำ มี จำนวนครั วเรื อนในเขตพื้นที่ รับผิดชอบ 1,694
หลังคำเรื อน และมี จำนวนประชำกรทั้งหมด 6,147 คน โดยสำมำรถคิ ดเป็ นควำมหนำแน่ นของ
ประชำกรต่อพื้นที่ 97 คนต่อตำรำงกิโลเมตร

ภาพที่ 4.2 แผนที่แสดงอำณำเขตกำรปกครองขององค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลแหลมฟ้ ำผ่ำประจำ
สำนักงำนองค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลแหลมฟ้ ำผ่ำ
4.1.5 โครงสร้ างพืน้ ฐาน
4.1.5.1 กำรคมนำคม/ขนส่ ง
กำรคมนำคมในพื้นที่องค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลแหลมฟ้ ำผ่ำ มีดงั นี้
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1) กำรคมนำคมทำงบก ซึ่ งสำมำรถติดต่อกันได้ระหว่ำงอำเภอกับอำเภอ
ตำบลกับตำบล และตำบลกับหมู่บำ้ น ซึ่ งมีถนนสำยเพียง 2 สำยคือถนนสำยสุ ขสวัสดิ์ – นำเกลือและ
ถนนสำยสุ ขสวัสดิ์ – ป้ อมพระจุล
2) กำรคมนำคมทำงน้ ำ เนื่ องจำกพื้นที่องค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลแหลม
ฟ้ ำผ่ำ ส่ วนใหญ่ เป็ นคลอง ผูท้ ี่ อยู่อำศัย ในชุ ม ชนจึ ง อำศัย เส้ นทำงน้ ำ ติ ดต่ อ กำรคมนำคมกว่ำ 60
เปอร์ เซ็นต์ในพื้นที่ใช้กำรสัญจรทำงเรื อ โดยมีลำคลองที่สำคัญคือ คลองตำเพิ่ม คลองยำยหลี คลอง
ขุนสมุทร คลองสำขลำและคลองแหลมใหญ่

ภาพที่ 4.3 กำรคมนำคมทำงน้ ำและกำรสัญจรทำงเรื อ

ภาพที่ 4.4 กำรคมนำคมทำงน้ ำและกำรสัญจรทำงเรื อ
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4.1.5.2 ไฟฟ้ ำ
กำรให้บริ ก ำรด้ำ นไฟฟ้ ำในพื้ นที่ องค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลแหลมฟ้ ำผ่ำ ได้มีกำร
ขยำยขอบเขตพื้นที่ให้บริ กำรอย่ำงกว้ำงขวำง คลอบคลุ มทุกหมู่บำ้ นในเขตกำรปกครอง โดยอยูใ่ น
กำรควบคุมดูแลของกำรไฟฟ้ ำนครหลวง
4.1.5.3 กำรประปำ
กำรให้ บ ริ ก ำรด้ำ นประปำอยู่ใ นควำมรั บ ผิ ดชอบดู แลของกำรประปำนครหลวง
สำนักงำนสำขำตำกสิ น แต่ยงั ไม่สำมำรถให้บริ กำรได้อย่ำงทัว่ ถึง จะมีเขตจำหน่ำยประปำเฉพำะที่มี
ถนนผ่ำนเท่ำนั้น
4.1.5.4 แหล่งน้ ำที่สร้ำงขึ้น
1) บ่อน้ ำบำดำล 1 แห่ง อยูใ่ นพื้นที่หมู่ที่ 7 บ้ำนคลองตำเพิ่ม
2) แหล่งน้ ำธรรมชำติ มีคลอง 9 สำย ดังนี้
1.คลองตำเป๋
6.คลองยำยชี
2.คลองตำเพิ่ม
7.คลองมอญ
3.คลองยำยหลี
8.คลองพระรำม
4.คลองแหลมสิ งห์ 9.คลองเจ๊ก
5.คลองหนังโขน

ภาพที่ 4.5 คลองที่อยูใ่ นชุมชนและใช้สัญจร
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4.1.6 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
4.1.6.1 ทรัพยำกรธรรมชำติในพื้นที่
1) ทรัพยำกรดิน สภำพทัว่ ไปเป็ นดินโคลน เนื่ องจำกพื้นที่เป็ นป่ ำชำยเลน
จึงไม่เหมำะสมสำหรับกำรเพำะปลูก
2) ทรัพยำกรน้ ำ ในพื้นที่ตำบลแหลมฟ้ ำผ่ำ มีลำคลองเชื่ อมต่อกับแม่น้ ำ
เจ้ำ พระยำ และคู คลองใหญ่น้อยอี กเป็ นจำนวนมำก ประกอบทั้งพื้นที่ บ ำงส่ วนอยู่ติดกับทะเล
ทำงด้ำนอ่ำวไทย จึงเป็ นแหล่งที่ทำให้เกิดทรัพยำกรธรรมชำติ จำพวก กุง้ หอย ปู ปลำ ทำให้รำษฎร
สำมำรถมีรำยได้จำกทรัพยำกรประเภทนี้ แต่ในขณะเดียวกัน พื้นที่ซ่ ึ งมีสภำพของน้ ำเป็ นน้ ำเค็ม ทำ
ให้ขำดแคลนน้ ำจืดในกำรอุปโภค – บริ โภค

ภาพที่ 4.6 สภำพดินในพื้นที่

ภาพที่ 4.7 สภำพดินในพื้นที่
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4.1.6.2 สิ่ งแวดล้อม
เนื่ องจำกพื้นที่ใกล้เคียงตำบลแหลมฟ้ ำผ่ำ เป็ นเขตพื้นที่อุตสำหกรรมมีกำรประกอบ
ธุ ร กิ จ กำรค้ำ และเป็ นย่ำ นที่ มี ป ระชำกรอำศัย อยู่อย่ำ งหนำแน่ น จึ ง ท ำให้เ กิ ด ปั ญหำมลพิ ษ ต่ อ
สิ่ งแวดล้อม เช่น
1) มลพิษทำงน้ ำ จำกกำรปล่อยน้ ำเสี ยจำกโรงงำนอุตสำหกรรมต่ำง
ๆ โดยไม่ผำ่ นกระบวนกำรบำบัดน้ ำเสี ย(กำรบำบัดน้ ำเสี ยไม่เป็ นไปตำมมำตรฐำนที่กำหนดไว้) ก่อน
ระบำยน้ ำทิ้งลงสู่ แม่น้ ำ ลำคลอง จึงทำให้คุณภำพในแหล่งน้ ำนั้นเสี ย นอกจำกนี้กำรทิ้งสิ่ งปฏิกลู และ
ขยะลงสู่ แหล่งน้ ำก็เป็ นอีกสำเหตุหนึ่งเช่นกันที่ทำให้คุณภำพน้ ำแย่ลง
2) มลพิษอำกำศ ฝุ่ นละออง เขม่ำควัน กลิ่ นรบกวนจำกโรงงำน
อุตสำหกรรมและก๊ำซพิษจำกรถยนต์และรถบรรทุ กที่ สัญจรไปมำ เป็ นสำเหตุสำคัญที่ ทำให้เกิ ด
มลพิษอำกำศในพื้นที่
4.1.7 สภาพเศรษฐกิจสั งคมและการบริหารราชการ
4.1.7.1 อำชีพ / รำยได้ประชำชน
ประชำกรส่ วนใหญ่ในองค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลแหลมฟ้ ำผ่ำประกอบอำชีพประมง
และเกษตรในพื้นที่ โดยส่ วนใหญ่จะมีกำรเลี้ ยงกุง้ เลี้ ยงปู เลี้ ยงหอยธรรมชำติ และทำกำรประมง
ชำยฝั่งทะเล ส่ วนอำชีพด้ำนอุตสำหกรรม มีประชำกรเป็ นส่ วนน้อยที่รับจ้ำงในโรงงำนอุตสำหกรรม
ที่อยูใ่ นละแวกใกล้เคียง (สมุทรปรำกำร) จำกข้อมูลขององค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลแหลมฟ้ ำผ่ำในปี
พ.ศ. 2557 พบว่ำประชำกรมีรำยได้เฉลี่ยต่อคน 108,000 บำทต่อปี (องค์กำรบริ หำรส่ นตำบลแหลม
ฟ้ ำผ่ำ, 2557)
4.1.7.2 กำรประมง
เนื่ องจำกลักษณะภูมิประเทศของตำบลแหลมฟ้ ำผ่ำเป็ นพื้นที่รำบลุ่ม มีคลองและติด
ชำยฝั่ งทะเล ผูท้ ี่อยู่อำศัยในชุ มชนส่ วนใหญ่จึงประกอบอำชี พประมงชำยฝั่ งและเกษตรกรรม เช่ น
กำรเก็บหอยแครง หอยแมลงภู่ กำรเลี้ยงกุง้ หอยแครง ปูและปลำ เป็ นต้น ซึ่ งทำรำยได้ให้แก่คนใน
ชุมชนจำนวนมำก
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ภาพที่ 4.8 กำรทำประมงชำยฝั่ง (เก็บหอยแมลงภู)่
4.1.7.3 กำรท่องเที่ยว
ตำบลแหลมฟ้ ำผ่ำ มี แหล่ งท่ องเที่ ย วที่ น่ำ สนใจหลำยแห่ ง เช่ น หมู่บ ้ำนเชิ งเกษตร
แหล่งตกปลำ กำรท่องเที่ยวชำยฝั่ ง วัดขุนสมุทรจีนซึ่ งมีโบสถ์อยู่กลำงทะเล ร้ำนอำหำรทะเลและ
ขำยของพื้นเมือง จึงทำให้มีนกั ท่องเที่ยวมำเที่ยวและเยี่ยมชมเป็ นจำนวนมำก ทำให้ชุมชนมีรำยได้
จำกกำรใช้จ่ำยของนักท่องเที่ยวมำกพอสมควร

ภาพที่ 4.9 เส้นทำงไปวัดขุนสมุทรจีน (แหล่งท่องเที่ยว)
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ภาพที่ 4.10 โบสถ์กลำงทะเลวัดขุนสมุทรจีน ตำบลแหลมฟ้ ำผ่ำ อำเภอพระสมุทรเจดีย ์
4.1.7.4 กำรศึกษำ
โรงเรี ยนประถมศึกษำ 1 แห่ง อยูใ่ นหมู่ที่ 9 คือ โรงเรี ยนบ้ำนขุนสมุทรจีน
4.1.7.5 สถำบันและองค์กรกำรศำสนำ
วัด 2 แห่ง ดังนี้ คือ
1) วัดทองรำไพ
ตั้งอยูห่ มู่ที่ 7
2) วัดขุนสมุทรจีน
ตั้งอยูห่ มู่ที่ 9
ศำลเจ้ำ 5 แห่ง ดังนี้ คือ
1) ศำลเจ้ำแม่ตะเคียนทอง
ตั้งอยูห่ มู่ที่ 7
2) ศำลเจ้ำแม่ทบั ทิม
ตั้งอยูห่ มู่ที่ 8
3) ศำลเจ้ำแม่อำม้ำ
ตั้งอยูห่ มู่ที่ 8
4) ศำลเจ้ำพ่อหนุ่มน้อยลอยชำย ตั้งอยูห่ มู่ที่ 9
5) ศำลเจ้ำพ่อแหลมใหญ่
ตั้งอยูห่ มู่ที่ 11
6) ศำลเจ้ำหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
ตั้งอยูห่ มู่ที่ 12
4.1.7.6 สำธำรณสุ ข
มีสถำนีอนำมัยประจำตำบลแหลมฟ้ ำผ่ำ อยู่ 1 แห่ ง ตั้งอยูห่ มู่ที่ 9 บ้ำนขุนสมุทรจีน
โดยสถำนีอนำมัยจะให้บริ กำรประชำชนคลอบคลุมทั้งตำบล (9 หมู่บำ้ น)
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4.1.7.7 กำรบริ หำรรำชกำร
องค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลแหลมฟ้ ำผ่ำมี กำรบริ หำรรำชกำรโดยแบ่งหน้ำที่ควำม
รับผิดชอบออกเป็ นหน่วยงำนต่ำงๆ 5 หน่ วยงำน ได้แก่ สำนักปลัด ส่ วนกำรคลัง ส่ วนโยธำ ส่ วน
สวัสดิกำรสังคมและส่ วนกำรศึกษำ

4.2 การปรั บตัวต่ อผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่ ง ขององค์ การบริ หารส่ วนตาบล
แหลมฟ้าผ่ าและชุมชน
จำกกำรสัมภำษณ์ ผูบ้ ริ หำรขององค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลแหลมฟ้ ำผ่ำ ทั้ง 3 ท่ ำน ได้แก่
นำยกองค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลแหลมฟ้ ำผ่ำ รองนำยกองค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลแหลมฟ้ ำผ่ำและ
ปลัดองค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลแหลมฟ้ ำผ่ำ (เลขำนุ กำรสภำองค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลแหลมฟ้ ำผ่ำ)
และกำรสัม ภำษณ์ ผูน้ ำชุ ม ชนและผูท้ ี่ อยู่อำศัย ในชุ ม ชน 8 ท่ ำ น ดัง นี้ ผูช้ ่ วยผูใ้ หญ่ บ ้ำ นหมู่ ที่ 7,
ผูใ้ หญ่บำ้ นหมู่ที่ 8 และผูท้ ี่อยู่อำศัยในชุ มชน, ผูใ้ หญ่บำ้ นหมู่ที่ 9 คณะกรรมกำรหมู่บำ้ นและผูท้ ี่อยู่
อำศัย ในชุ ม ชน, ผูใ้ หญ่ บ ้ำนหมู่ที่ 10 และผูใ้ หญ่ บำ้ นหมู่ ที่ 11 ประกอบกับกำรประชุ มกลุ่ มย่อย
ระหว่ำงองค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลและหมู่บำ้ นดังกล่ำว (หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 8 หมู่ที่9 หมู่ที่ 10 และหมู่ที่
11) กำรสังเกตกำรณ์ในพื้นที่และกำรศึกษำเอกสำรที่เกี่ยวข้อง สำมำรถนำข้อมูลดังกล่ำวมำวิเครำะห์
ถึงกำรปรับตัวต่อผลกระทบจำกกำรกัดเซำะชำยฝั่งขององค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลแหลมฟ้ ำผ่ำ ควำม
เปรำะบำงของพื้นที่ และวิเครำะห์ถึงปั จจัยที่ ส่งผลต่อรู ปแบบหรื อแนวทำงในกำรบริ หำรจัดกำร
ควำมเสี่ ยง ได้ดงั นี้
4.2.1 การเปิ ดรั บ/ภาวะคุกคามและความเสี่ ยงจากการกัดเซาะชายฝั่งในตาบลแหลมฟ้าผ่ า
จำกกำรสัมภำษณ์ผบู้ ริ หำรขององค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลแหลมฟ้ ำผ่ำ ผูน้ ำชุมชนและผูท้ ี่อยู่
อำศัยในพื้นที่ พบว่ำ พื้นที่ตำบลแหลมฟ้ ำผ่ำเป็ นพื้นที่ที่ประสบปั ญหำกำรกัดเซำะชำยฝั่งมำเนิ่ นนำน
หลำยปี และภำวะคุกคำมจำกกำรกัดเซำะชำยฝั่งในพื้นที่ตำบลแหลมฟ้ ำผ่ำในปั จจุบนั มีดงั นี้
1) ขนำดของคลื่นในทะเลและชำยฝั่งเปลี่ยนแปลงไป คือ มีลกั ษณะใหญ่ข้ ึนและไม่
เปลี่ยนแปลงไปตำมฤดูกำล
2) แผ่นดิ นทรุ ดลงโดยเฉลี่ ย 2 เซนติ เมตร/ปี เนื่ องจำกมี กำรเจำะน้ ำบำดำลมำใช้
ประโยชน์ในด้ำนอุตสำหกรรม
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3) น้ ำท่วมในบำงพื้นที่ เนื่ องจำกเมื่อคลื่นลมแรงขึ้น อุณหภูมิภำยในอำกำศสู งขึ้น
ระดับน้ ำ ทะเลก็จะสู งขึ้ นด้วย เป็ นเหตุ ให้เกิ ดน้ ำท่วมในบำงพื้นที่ โดยในปั จจุ บนั พื้นที่ อ่ำวตัว ก
แผ่นดินทรุ ดลง 4 มิลลิเมตรโดยพื้นที่ที่หำยไป 24 เมตร/ปี
4) ควำมหลำกหลำยทำงธรรมชำติลดน้อยลงจำกกำรทำลำยป่ ำชำยเลนและน้ ำเสี ย
จำกโรงงำนอุตสำหกรรม ส่ งผลให้สัตว์ทะเลในพื้นที่ลดน้อยลงไปด้วย
5) ภำวะน้ ำทะเลเค็มจัดและอำกำศร้อนจัด จะทำให้กุง้ หอยแครงที่ชุมชนเลี้ยงเอำไว้
ตำย นอกจำกนี้หำกเกิดมรสุ มที่ทำให้คลื่นในทะเลรุ นแรงหรื อเกิดพำยุอำจจะทำให้คนั ดินของนำกุง้
หอยแครงและปู พังทลำยลง
6) เกิดพื้นที่แอ่งกระทะ คือ พื้นที่ดำ้ นในทรุ ดตัวมำกกว่ำทำงด้ำนขอบทะเล

ภาพที่ 4.11 ระดับกำรกัดเซำะชำยฝั่งโดยเปรี ยบเทียบจำกปี พ.ศ. 2517 พ.ศ. 2538 และ พ.ศ. 2552
แหล่งทีม่ า: ผูใ้ หญ่หมู่ที่ 9 บ้ำนขุนสมุทรจีน, 2554
ปลัดองค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลแหลมฟ้ ำผ่ำ (2556) ได้กล่ำวว่ำ
ภำวะคุ กคำมหรื อปั ญหำที่อำจจะเกิดขึ้นในอนำคต คือหำกปล่อยให้พ้ืนที่เผชิ ญกับ
ภัยคุกคำมในปั จจุบนั ต่อไปโดยปรำศจำกกำรแก้ไขหรื อบรรเทำผลกระทบจะทำให้
ภำวะคุ กคำมดังกล่ำวมีควำมรุ นแรงมำกขึ้น เกิดเป็ นปั ญหำของส่ วนรวมเนื่ องจำก
อำจจะทำให้เกิ ดกำรเสี ยพื้นที่ ชำยฝั่ งทะเลของประเทศไปจำกกำรลุ กล้ ำและเพิ่ม
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สู งขึ้นของน้ ำทะเลในอัตรำที่เร็ วขึ้น และอำจจะเกิดปั ญหำทำงด้ำนสังคมในแง่กำร
อพยพย้ำยถิ่นฐำนของคนในชุมชนอีกด้วย
นำยกองค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลแหลมฟ้ ำผ่ำ รองนำยกองค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลแหลม
ฟ้ ำผ่ำ ปลัดองค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลแหลมฟ้ ำผ่ำ (ผูบ้ ริ หำรขององค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลแหลม
ฟ้ ำผ่ำ ) และผูน้ ำชุ ม ชนตลอดจนผูท้ ี่ อยู่อำศัย ในพื้ นที่ มี ควำมเห็ นในด้ำนระดับควำมเสี่ ยงจำกภัย
คุกคำมดังกล่ำวตรงกัน คือ พื้นที่ตำบลแหลมฟ้ ำผ่ำมีผลกระทบ/ควำมเสี่ ยงในระดับที่ 5 ซึ่ งสำมำรถ
ตีควำมหมำยได้ว่ำ เป็ นผลกระทบ/ควำมเสี่ ยงที่สูงมำกโดยจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม/
ชุมชน รุ นแรงมำกต้องใช้ทรัพยำกรและเวลำนำนในกำรแก้ไขปั ญหำมำกกว่ำ 1 ปี สำหรับกำรศึกษำ
ถึงภัยคุกคำมและควำมเสี่ ยงดังกล่ำวจะมีกำรศึกษำในบำงช่วงซึ่ งไม่แน่นอน โดยกำรศึกษำร่ วมกับ
มหำลัยวิทยำต่ำง ๆ กรมประมง กรมเจ้ำท่ำ องค์กรพัฒนำเอกชน องค์กำรบริ หำรส่ วนจังหวัดโดย
ส่ วนใหญ่เรื่ องที่มีกำรศึกษำร่ วมกันจะเกี่ ยวกับปั ญหำกำรกัดเซำะชำยฝั่งภำยในพื้นที่ กำรหำวิธีกำร
รับมือกับภัยธรรมชำติแบบเฉี ยบพลัน ควำมหลำกหลำยทำงชี วภำพในพื้นที่ และควำมมัน่ คงทำง
อำหำร เป็ นต้น

ภาพที่ 4.12 ระดับกำรกัดเซำะชำยฝั่ง พ.ศ. 2517 พ.ศ. 2534 และ พ.ศ. 2554
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4.2.2 ความอ่อนไหวจากการกัดเซาะชายฝั่งในตาบลแหลมฟ้ าผ่า
จำกกำรสัมภำษณ์ผบู ้ ริ หำรขององค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลแหลมฟ้ ำผ่ำ ผูน้ ำชุมชนและผูท้ ี่อยู่
อำศั ย ในพื้ นที่ เ กี่ ยวกั บ ควำมอ่ อ นไหวในกำรได้ รั บ ผลกระทบในด้ ำ นกำยภำพ ด้ ำ น
ทรัพยำกรธรรมชำติ ด้ำนเศรษฐกิจ และด้ำนทรัพยำกรมนุษย์ พบว่ำ
1) ด้ำนกำยภำพ คือ ดิ นเป็ นแอ่ง เนื่ องจำกพื้นที่ต้ งั แต่จงั หวัดนครสวรรค์ลงมำถึ ง
พื้นที่ตำบลแหลมฟ้ ำผ่ำ ดินจะเป็ นดินใหม่ซ่ ึ งมีลกั ษณะอ่อนและเหลวในบำงพื้นที่ ซึ่ งพื้นที่ดงั กล่ำว
นี้ จะมีควำมเสี่ ยงที่จะได้รับผลกระทบในแง่กำรกัดเซำะและท่วมขังของน้ ำทะเล รวมถึงผลกระทบ
จำกกำรสู บน้ ำบำดำลมำใช้ซ่ ึ งอำจก่อให้เกิดผลกระทบในแง่กำรทรุ ดตัวของพื้นที่
2) ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ คือ ป่ ำชำยเลนลดน้อยลงเนื่ องจำกปั ญหำคุณภำพน้ ำใน
พื้นที่ ส่ งผลให้ขำดแหล่งที่เพำะพันธ์หรื ออนุบำลสัตว์น้ ำเป็ นผลให้ควำมหลำกหลำยทำงชี วภำพและ
ปริ มำณของสัตว์ทะเลในพื้นที่ลดลง
3) ด้ำนเศรษฐกิจ คือ กำรลดลงของปริ มำณและควำมหลำกหลำยของสัตว์ในพื้นที่
ส่ งผลต่อเศรษฐกิ จโดยรวมของคนในชุ มชน นอกจำกกำรสู ญเสี ยพื้นที่ทำกิ น เช่ น กำรเกิ ดกำรกัด
เซำะของน้ ำทะเลในแนวชำยฝั่ง กำรยุบตัวของดินในบำงพื้นที่ และกำรท่วมขังของน้ ำทะเลในพื้นที่
แอ่งกระทะ แล้วนั้น หำกเกิ ดคลื่ นและพำยุชนิ ดรุ นแรงและเฉี ยบพลับในพื้นที่ จะเสี่ ยงต่อกำรเกิ ด
กำรทำลำยคันดินรอบๆ นำกุง้ นำหอยและนำปูของชำวบ้ำน ซึ่ งส่ งผลให้เกิดกำรสู ญเสี ยพื้นที่ทำกิน
ของชำวบ้ำน
4) ด้ำนทรัพยำกรมนุษย์ คือ คนในชุมชนมีควำมตระหนักถึงภำวะคุกคำม ควำมเสี่ ยง
และควำมอ่อนไหวจำกกำรกัดเซำะชำยฝั่ งสู ง โดยมี กำรร่ วมมือกันระหว่ำงในชุ มชนและองค์กำร
บริ หำรส่ วนตำบลเพื่อแก้ปัญหำอยูเ่ สมอ
ส่ วนประเด็นควำมอ่ อนไหวด้ำนอื่ น ๆ ที่ เกิ ดขึ้ นในพื้นที่ เช่ น กุ้งและหอยแครง มีควำม
อ่อนไหวต่อควำมเค็มและอุณหภูมิของน้ ำทะเล กล่ำวคือ หำกน้ ำทะเลมีควำมเค็มจัด (เกิดขึ้นเป็ น
บำงช่วง) หรื ออุณหภูมิสูงจะทำให้กงุ้ และหอยแครงขำดออกซิ เจน
4.2.3 ความสามารถในการปรับตัวขององค์ การบริหารส่ วนตาบลแหลมฟ้าผ่ าและชุ มชน
4.2.3.1 ระบบเกี่ยวกับนโยบำย ยุทธศำสตร์ แผนงำน โครงกำรและกิจกรรมต่ำงๆ
1) ข้อมูลเชิงประจักษ์
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จำกกำรศึกษำข้อมูลทุติยภูมิโดยกำรค้นคว้ำเอกสำรขององค์กำรบริ หำร
ส่ วนตำบลฟ้ ำผ่ำ พบว่ำแผนยุทธศำสตร์ ระหว่ำงปี 2555 – 2557 (องค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลแหลม
ฟ้ ำผ่ำ, 2557) มีดงั นี้
1. ส่ งเสริ มและพัฒนำคุณภำพชีวติ ในชุมชน
2. พัฒนำแหล่งท่องเที่ยว โดยกำรเปลี่ยนวิกฤติเป็ นโอกำส
3. อนุรักษ์ฟ้ื นฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้อม
4. ส่ งเสริ ม สนับสนุน โครงสร้ำงพื้นฐำนภำยในชุมชน
โดยขั้นตอนกำรจัดทำแผนพัฒนำองค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลแหลมฟ้ ำผ่ำ
หรื อแผน 3 ปี มี 7 ขั้นตอนคือ
ขั้นตอนที่ 1 กำรเตรี ยมกำรจัดทำแผน
1.1 หน่วยงำนที่รับผิดชอบ จัดทำแผนพัฒนำ 3 ปี เสนอต่อคณะ
ผูบ้ ริ หำรองค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลเพื่อพิจำรณำ แล้วจึ งนำเสนอนำยกองค์กำรบริ หำรส่ วนตำบล
เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิโครงกำรจัดทำแผนพัฒนำองค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลแหลมฟ้ ำผ่ำ 3 ปี
1.2 หน่วยงำนรับผิดชอบ แจ้งโครงกำรที่ได้รับกำรอนุ มตั ิแล้ว ต่อ
คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น, คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่น และหน่วยงำน
รับผิดชอบให้ทรำบถึงกิจกรรมและกำหนดระยะเวลำในกำรจัดทำแผนพัฒนำ 3 ปี
ขั้นตอนที่ 2 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
คณะกรรมกำรสนับสนุ นกำรจัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่น ดำเนิ นกำรสำรวจ
และเก็บข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ต่อกำรจัดทำแผน โดยเก็บรวบรวมจำกแหล่งข้อมูลต่อไปนี้
2.1 แผนงำนชุ มชนแต่ล ะชุ มชน ที่ ดำเนิ นกำรผ่ำ นกำรประชุ ม
ประชำคมโดยประชำชนได้มี ส่วนร่ วม, ข้อบัญญัติทอ้ งถิ่ น, งบประมำณรำยจ่ ำย, บัญชี รำยรั บ รำยจ่ำยปั จจุบนั และข้อมูลพื้นฐำนอื่นๆ
2.2 นโยบำยเร่ งด่ วนของรัฐบำล, นโยบำยแบบบูรณำกำรของ
จังหวัด และนโยบำยบูรณำกำรของอำเภอ
ขั้นตอนที่ 3 กำรวิเครำะห์ขอ้ มูล ประกอบด้วยกิ จกรรมหลัก 4 กิจกรรม
ดังนี้
3.1 กำรประเมินผลกำรพัฒนำที่ผำ่ นมำ
คณะกรรมกำรสนับ สนุ นกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่ น ท ำกำร
สรุ ปผลกำรพัฒนำ ที่ ผ่ำนและนำเสนอเข้ำที่ ประชุ ม โดยมี คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่ น, องค์กร
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ปกครองส่ วนท้องถิ่น, องค์กรภำคประชำชน และผูใ้ หญ่บำ้ น ประเมินผลกำรพัฒนำในรอบปี ที่ผำ่ น
มำ
3.2 กำรกำหนดประเด็นหลักกำรพัฒนำ
หลั ง จำกประ เมิ น ผล ก ำรพั ฒ นำใ นรอบปี ที่ ผ่ ำ นมำแล้ ว
คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่ น, องค์กรเอกชน, องค์ก ำรภำคประชำชน และผูใ้ หญ่บ ้ำ น ร่ วมกัน
กำหนดประเด็นหลักกำรพัฒนำองค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลแหลมฟ้ ำผ่ำ 3 ปี (2555-2557)
3.3 กำรจัดลำดับควำมสำคัญของประเด็น
หลัง จำกได้ป ระเด็ น ในกำรพัฒ นำแล้ว คณะกรรมกำรพัฒ นำ
ท้อ งถิ่ น , องค์ ก รภำคเอกชน, องค์ ก รภำคประชำชน และผู ้น ำท้อ งถิ่ น ร่ ว มกัน จัด เรี ย งล ำดับ
ควำมสำคัญในกำรดำเนินกำร แล้วนำมำจัดทำเป็ นประเด็นหลักกำรพัฒนำ
3.4 กำรจัดทำแนวทำงกำรพัฒนำ 3 ปี
หลังจำกที่ได้จดั ลำดับประเด็นหลักกำรพัฒนำแล้ว คณะกรรมกำร
ท้องถิ่น, องค์กรภำคเอกชน, องค์กรภำคประชำชน และผูใ้ หญ่บำ้ น ร่ วมกันพิจำรณำเลือกแนวทำง
พัฒนำจำกแผนพัฒนำองค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโครงกำรตลอด 3 ปี
ขั้นตอนที่ 4 กำรจัดทำแนวทำงกำรพัฒนำประจำปี
หลังจำกที่ได้แนวทำงกำรพัฒนำ 3 ปี แล้ว องค์กรภำคเอกชน, องค์กรภำค
ประชำชน และผู ้ใ หญ่ บ ้ ำ น จะร่ วมพิ จ ำรณำคัด เลื อ กวัต ถุ ป ระสงค์ โ ครงกำร มำจัด ท ำเป็ น
วัตถุประสงค์ของสำขำกำรพัฒนำองค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลแหลมฟ้ ำผ่ำ ระยะเวลำ 3 ปี
ขั้นตอนที่ 5 กำรจัดทำรำยละเอียดแผนงำน/โครงกำร
คณะกรรมกำรสนับสนุ นกำรจัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่ น พิจำรณำคัดเลื อก
แผนงำน เพื่อจัดทำรำยละเอียดกิจกรรมของโครงกำรต่ำงๆ
ขั้นตอนที่ 6 จัดทำแผนพัฒนำองค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลแหลมฟ้ ำผ่ำ
หน่ วยงำนที่ รับผิดชอบ นำข้อมูลรำยละเอี ยดที่ รวบรวมมำได้ จัดทำร่ ำง
แผนพัฒนำองค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลแหลมฟ้ ำผ่ำ
ขั้นตอนที่ 7 ขั้นตอนกำรอนุ มตั ิและประกำศใช้แผนพัฒนำองค์กำรบริ หำร
ส่ วนตำบลแหลมฟ้ ำผ่ำ หรื อแผน 3 ปี ดังนี้
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คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นร่ ำงแผนพัฒนำ 3 ปี ให้ผูบ้ ริ หำรท้องถิ่น เสนอ
คณะกรรมกำรหรื อคณะอนุกรรมกำรประสำนแผนพัฒนำท้องถิ่นระดับอำเภอ

ผูบ้ ริ หำรท้องถิ่นนำร่ ำงที่ผำ่ นควำมเห็นชอบ เสนอขอรับอนุมตั ิจำกสภำท้องถิ่น

สภำท้อ งถิ่ นน ำเอำแผนที่ ไ ด้รั บ กำรอนุ ม ัติ ส่ง ให้ผูบ้ ริ หำรท้อ งถิ่ นประกำศใช้
แผนพัฒนำ 3 ปี และนำไปปฏิบตั ิ
สภำท้อ งถิ่ น แจ้ง คณะกรรมกำรพัฒ นำจัง หวัด คณะกรรมกำรพัฒ นำอ ำเภอ
คณะกรรมกำรและอนุ กรรมกำรประสำนแผนพัฒนำท้องถิ่น และหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ประกำศให้ประชำชนได้รับทรำบโดยทัว่ กัน

จำกกำรสังเกตและจดบันทึ กจำกกำรเข้ำร่ วมกำรประชำคมขององค์กำร
บริ หำรส่ วนตำบลแหลมฟ้ ำผ่ำและชุ มชน พบว่ำ องค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลแหลมฟ้ ำผ่ำจะมีกำรจัด
ประชำคมเพื่อรั บฟั งปั ญหำและควำมต้องกำรของชุ มชนในแต่ละหมู่บำ้ น เพื่อวำงแผนกำรพัฒนำ
พื้นที่ชุมชนร่ วมกัน โดยให้ผทู ้ ี่อยูอ่ ำศัยในชุมชนนั้นๆ เสนอปั ญหำเร่ งด่วนและควำมต้องกำรในด้ำน
กำรพัฒนำและกำรส่ งเสริ มคุณภำพชี วิต ซึ่ งเจ้ำหน้ำที่ขององค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลจะทำกำรจดสิ่ ง
ที่ชุมชนเสนอมำนั้นใส่ ลงในกระดำษและนำมำแปะลงบอร์ ดเพื่อลงคะแนนเสี ยง จำกนั้นจะทำกำร
แจกสติ๊กเกอร์ คนละ 2 แผ่น คือสี ชมพู (ปั ญหำ/กำรพัฒนำที่ตอ้ งกำรเร่ งด่วน) และสี น้ ำเงิน (ควำม
ต้องกำรของชุ มชนที่ ไม่ เร่ งด่ วน) เพื่อให้ผูท้ ี่ อยู่อำศัย ในชุ ม ชนนำสติ๊ ก เกอร์ ที่ได้รับมำแปะบน
กระดำษเพื่อลงคะแนน หลังจำกชุ มชนได้ลงคะแนนเสร็ จทุ กคนเจ้ำหน้ำที่ องค์ก ำรบริ หำรส่ วน
ตำบลแหลมฟ้ ำผ่ำจะทำกำรนับคะแนนเพื่อสรุ ปแผนงำน/แนวทำงกำรพัฒนำชุ มชนนั้นๆ ดังภำพที่
4.13 ภำพที่ 4.14 และภำพที่ 4.15
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ภาพที่ 4.13 กำรจัดประชำคมขององค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลแหลมฟ้ ำผ่ำร่ วมกับหมู่ที่ 8 บ้ำนแหลม
สิ งห์

ภาพที่ 4.14 กำรมีส่วนร่ วมของชุ มชนโดยกำรแปะสติ กเกอร์ บนกระดำษที่แปะอยู่บนบอร์ ดเพื่อ
เลือกปั ญหำ/เเนวกำรพัฒนำที่ตอ้ งกำรของหมู่ที่ 9 บ้ำนขุนสมุทรจีน
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ภาพที่ 4.15 กระดำษบนบอร์ ดที่ผ่ำนกำรประชำคมเพื่อเลือกปั ญหำ/แนวกำรพัฒนำที่ตอ้ งกำรของ
หมู่ที่ 9 บ้ำนขุนสมุทรจีน
ปั ญหำ/กำรพัฒนำที่มีสติ๊กเกอร์ สีชมพูจำนวนมำกที่สุดจะถูกกำหนดเป็ น
นโยบำยเร่ ง ด่ วนที่ ตอ้ งพัฒนำของพื้ นที่ ชุม ชนนั้น นอกจำกนี้ หำกองค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลพบ
ปั ญหำที่เป็ นภำวะคุกคำมหรื อควำมเสี่ ยงของพื้นที่ใด ๆ ก็จะมีกำรจัดประชำคมเพื่อแก้ไขปั ญหำหรื อ
อำจจะกำหนดเป็ นนโยบำยเร่ งด่วน ขึ้นอยู่กบั ควำมเหมำะสมของโอกำสและปั ญหำที่เกิ ดขึ้น และ
นอกจำกกำรประชำคมแล้ว ผูจ้ ดั ทำแผนขององค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลจะต้องศึกษำนโยบำยเร่ งด่วน
ของรัฐบำล นโยบำยแบบบู รณำกำรของจังหวัดสมุทรปรำกำรและนโยบำยแบบบูรณำกำรของ
อำเภอพระสมุทรเจดียเ์ พื่อประกอบกำรจัดทำแผนด้วย
2) ผลจำกกำรสัมภำษณ์ ผบู ้ ริ หำรขององค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลแหลม
ฟ้ ำผ่ำ
ปลัดองค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลแหลมฟ้ ำผ่ำได้กล่ำวถึงนโยบำย แผนงำน
โครงกำรและกิจกรรมต่ำง ๆ ขององค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลว่ำ
องค์ก ำรบริ ห ำรส่ ว นต ำบลมี น โยบำยในกำรสนับ สนุ น กำรอนุ รั ก ษ์ ฟื้ นฟู ค วำม
หลำกหลำยทำงชี วภำพและป่ ำชำยเลนร่ วมกับหน่ วยงำนรำชกำร มหำวิทยำลัยและ
ชุ ม ชนในกำรแก้ ไ ขปั ญ หำ และมี ก ำรจัด ท ำแผนยุ ท ธศำสตร์ โ ดยกำรน ำแผน
ยุทธศำสตร์ ของจังหวัดและอำเภอพระสมุทรเจดีย ์มำปรับปรุ งเพื่อให้เหมำะสมกับ
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พื้ น ที่
เน้ น กำรแก้ ไ ขปั ญ หำกำรกั ด เซำะชำยฝั่ ง กำรอนุ รั ก ษ์ แ ละฟื้ นฟู
ทรัพยำกรธรรมชำติและกำรท่องเที่ยวเพื่อสร้ำงรำยได้ให้กบั พื้นที่
แผนงำนและกิ จกรรมต่ ำ ง ๆ ที่ จ ะท ำในปี งบประมำณหน้ำ จะผ่ำ นกำร
ประชำคมร่ วมกับชุ มชนเพื่อวำงแผนกำรพัฒนำพื้นที่ชุมชนร่ วมกัน โดยผูท้ ี่อยู่อำศัยในชุ มชนนั้นๆ
สำมำรถเสนอปั ญหำเร่ งด่ วนและควำมต้องกำรในด้ำนกำรพัฒนำและกำรส่ งเสริ มคุ ณภำพชี วิตที่
ต้องกำรของชุ มชนตนเองได้ แต่เนื่ องจำกงบประมำณที่จำกัดขององค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลทำให้
ต้องมีกำรจัดลำดับควำมสำคัญของปั ญหำที่ตอ้ งกำรแก้ไขและพัฒนำเพื่อพิจำรณำดำเนิ นกำรปั ญหำ
และกำรพัฒนำที่จำเป็ นก่อน
หลังจำกมีกำรนำนโยบำย ยุทธศำสตร์ แผนงำนและโครงกำรไปปฏิ บตั ิ
แล้ว นั้น องค์ก ำรบริ ห ำรส่ ว นตำบลแหลมฟ้ ำผ่ำ จะมี ก ำรติ ด ตำมตรวจสอบถึ งผลของแผนงำน
โครงกำรและกิจกรรมดังกล่ำวตำมช่วงกำหนดเวลำที่คำดกำรณ์/กำหนดไว้ตำมหลักกำรในแผนงำน
หรื อรำยละเอียดของกิ จกรรม โดยกำรลงไปติดตำมตรวจสอบนั้นจะมีผรู ้ ับผิดชอบที่ถูกระบุอยู่ใน
แผนงำน/กิจกรรม ซึ่ งกำรลงไปดูงำนเพื่อประเมินผลส่ วนใหญ่จะมีกำรลงไปดูงำนร่ วมกันทั้งปลัด
และหน่วยงำนที่รับผิดชอบแผนงำน/กิจกรรม ดังกล่ำว
ในปั จจุบนั โครงกำรที่องค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลแหลมฟ้ ำผ่ำ กำลังจะเริ่ ม
ดำเนิ นกำร คือโครงกำรกล่องใส่ หิน เพื่อสลำยกำลังและลดควำมรุ นแรงของกำรปะทะของคลื่นใน
บริ เวณพื้นที่ชำยฝั่ง โครงกำรปรับปรุ งสะพำนเดิ นเท้ำพร้ อมไม้ลูกระนำดเพื่อข้ำมคลอง (โรงเรี ยน
บ้ำนแหลมใหญ่) บริ เวณหมู่ที่ 11 โครงกำรปรับปรุ งสะพำนไม้ขำ้ มคลองยำยหลี บริ เวณหมู่บำ้ นที่
12 โครงกำรสร้ ำงศำลำพักผูโ้ ดยสำร โครงกำรปรับปรุ งสะพำนเดินเท้ำและโป๊ ะพร้อมตะเข้ไม้
บริ เวณหมู่ที่ 13 เป็ นต้น
กำรประเมิ น ศัก ยภำพและควำมสำมำรถในกำรรั บมื อ ในหัว ข้อ ระบบ
เกี่ ยวกับนโยบำย แผนงำน โครงกำร กิ จกรรม ขององค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลแหลมฟ้ ำผ่ำ พบว่ำ
องค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลแหลมฟ้ ำผ่ำ ได้รับคะแนนประเมิน 3 คะแนน ซึ่ งหมำยควำมว่ำ นโยบำย
แผนงำน โครงกำร กิ จ กรรม ขององค์ ก ำรบริ หำรส่ ว นต ำบลแหลมฟ้ ำผ่ ำ มี ศ ัก ยภำพและ
ควำมสำมำรถในกำรรับมือเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นสู ง เพรำะเนื่องจำกองค์กำรบริ หำรส่ วนตำบล
แหลมฟ้ ำผ่ำมีนโยบำย แผนงำน โครงกำร กิจกรรม ที่ชดั เจนในกำรเตรี ยมควำมพร้อมในกำรรับมือ
และแก้ไขปั ญหำผลกระทบที่เกิดขึ้นร่ วมกับผูไ้ ด้รับผลกระทบในพื้นที่ทำให้สำมำรถเข้ำถึงปั ญหำที่
แท้จ ริ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในชุ ม ชนและสำมำรถดำเนิ นกำรแก้ไ ขปั ญ หำที่ เกิ ดขึ้ นตำมควำมเร่ ง ด่ วนและ
ต้องกำร อีกทั้งยังมีกำรติดตำมผลของกำรดำเนินงำนตำมกำหนดของแผนงำน อีกด้วย
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3) ผลจำกกำรสัมภำษณ์ผนู้ ำชุมชและผูท้ ี่อยูอ่ ำศัยในชุมชน
จำกกำรสัมภำษณ์ผนู้ ำชุมชนและผูท้ ี่อยูอ่ ำศัยอยูใ่ นชุ มชนในเรื่ องนโยบำย
แผนงำน โครงกำรและกิ จกรรมต่ำง ๆ พบว่ำ หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 10 นั้นจะมีกำรใช้แผนร่ วมกับ
องค์กำรบริ หำรส่ วนตำบล มีเพียงหมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 11 เท่ำนั้นที่มีแผนชุ มชนเป็ นของตนเอง โดย
แผนชุมชนจะกระทำโดยกำรประชำคมเพื่อทบทวนและปรับปรุ งแผนเดิมให้เหมำะสมกับปั จจุบนั
มำกขึ้น โดยแผนชุมชนประจำปี 2556 ของหมู่ที่ 9 คือ
1. วิสัยทัศน์ในกำรพัฒนำชุมชน 3 – 5 ปี
1.1 มีกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนของหมู่บำ้ นด้ำนกำรคมนำคม
ให้มีถนนรถยนต์เข้ำถึงหมู่บำ้ น
1.2 กำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชีพ สร้ำงรำยได้ให้แก่ชุมชน
2. พันธกิจ
2.1 กำรเป็ นหมู่บำ้ นท่องเที่ยวเชิงอนุ รักษ์
2.2 กำรเป็ นหมู่บำ้ นที่มีทรัพยำกรธรรมชำติและเป็ นแหล่งอำหำร
ทะเลที่สมบูรณ์
2.3 กำรเป็ นหมู่บำ้ น ผลิตกะปิ ที่มีคุณภำพ
3. ประเด็นยุทธศำสตร์
3.1 มีกำรจัดหำงำน หำอำชีพเสริ มให้ชำวบ้ำนทำเพื่อเพิ่มรำยได้
3.2 มีกำรอนุรักษ์กำรปลูกป่ ำชำยเลน
3.3 สนับสนุนให้มีกำรทำผลิตภัณฑ์ของชุมชน
3.4 มีกำรจัดกิจกรรมสร้ำงควำมสำมัคคีร่วมกันในชุมชน
4. แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมที่ใช้ในกำรแก้ไขปั ญหำของหมู่บำ้ น
4.1 สร้ำงอำชีพเสริ มให้ชุมชน
4.2 ส่ งเสริ มเศรษฐกิจพอเพียง
4.3 ปลูกจิตสำนึกในกำรคัดแยกขยะและทิ้งขยะให้ถูกที่
4.4 จัดกิจกรรมกำรอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อม
แผนชุมชนและกิจกรรมของหมู่ที่ 11 คือ
1. มีกำรตั้งศูนย์เตือนภัยของชุ มชน (วำงแผนร่ วมกับองค์กำรบริ หำรส่ วน
ตำบลแหลมฟ้ ำผ่ำ)
2. มีกำรจัดตั้งศูนย์อพยพในยำมฉุ กเฉิ น (วำงแผนร่ วมกับองค์กำรบริ หำร
ส่ วนตำบลแหลมฟ้ ำผ่ำ)
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3. กองทุนหมู่บำ้ นเพื่อให้มีกำรหมุนเวียนกำรกูเ้ พื่อกำรลงทุนของคนใน
ชุมชนและแก้ปัญหำเล็กน้อยที่เกิดในชุมชน (ปั ญหำหลักจะให้องค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลดูแลแทน)
หมู่ที่ 11 จะมีกำรประชุ ม/ประชำคม ร่ วมกันทุกวันที่ 5 ของเดื อนเพื่อนำ
เงินมำฝำกร่ วมกันในกองทุนหมู่บำ้ น (ต้องฝำกเงิ นขั้นต่ำ 50 – 500 บำท) และพูดคุยถึงปั ญหำและ
แลกเปลี่ ยนควำมคิดเห็ นร่ วมกันเกี่ยวกับชุ มชน และหำกกำรพบภำวะคุกคำม ควำมเสี่ ยงและควำม
อ่อนไหวในพื้นที่ ชุ มชนจะร่ วมกันวำงแผนโครงกำรเพื่อแก้ไขภำวะคุกคำมเบื้องต้นและจะทำกำร
แจ้ง/เสนอปัญหำไปยังองค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลเพื่อให้มีกำรดำเนิ นกำรจัดกำรแก้ไขปั ญหำต่อไป
กำรประเมิ น ศัก ยภำพและควำมสำมำรถในกำรรั บมื อ ในหัว ข้อ ระบบ
เกี่ ยวกับนโยบำย แผนงำน โครงกำร กิ จกรรม ของชุ มชน พบว่ำ ชุ มชน ได้รับคะแนนประเมิน 1
คะแนน ซึ่ งหมำยควำมว่ำ นโยบำย แผนงำน โครงกำร กิ จ กรรม ของชุ ม ชนมี ศ ัก ยภำพและ
ควำมสำมำรถในกำรรับมือ เกี่ ยวกับผลกระทบที่เกิ ดขึ้นต่ ำ เพรำะเนื่ องจำกชุ มชนส่ วนใหญ่ไม่มี
แผนงำน โครงกำร กิ จกรรม เป็ นของตนเอง และแผนงำน โครงกำร กิ จกรรม ส่ วนใหญ่ของหมู่ 9
จะเกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำควำมเป็ นอยูข่ องชุ มชน มีเพียงหมู่ 11 เท่ำนั้น ที่มีกำรวำงแผนเพื่อเตรี ยม
ควำมพร้อมรับมือกับปั ญหำผลกระทบจำกกำรกัดเซำะชำยฝั่ง
4.2.3.2 คุณภำพและควำมครอบคลุมของนโยบำย แผนงำน โครงกำร
1) ผลจำกกำรสัมภำษณ์ ผบู ้ ริ หำรขององค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลแหลม
ฟ้ ำผ่ำ
ปลัดองค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลแหลมฟ้ ำ (2557) ได้กล่ำวถึงคุณภำพและ
ควำมครอบคลุมของแผนงำนว่ำ
นโยบำย ยุทธศำสตร์ แผนงำน โครงกำร มีควำมคลอบคลุมถึงภำวะคุกคำมควำม
เสี่ ย งและกำรเปิ ดรั บ ผลกระทบจำกกำรกัดเซำะชำยฝั่ ง ในระดับปำนกลำง คื อ
องค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลสำมำรถแก้ไขปั ญหำภำวะคุ กคำมและควำมเสี่ ยงของ
พื้ นที่ ที่ รั บ ผิ ดชอบเฉพำะที่ ท ำงองค์ก ำรบริ หำรส่ ว นต ำบลสำมำรถควบคุ ม และ
กระทำได้ทนั เวลำ แต่ปัญหำภำวะคุกคำม ควำมเสี่ ยงที่ ไม่สำมำรถควบคุ มได้เช่ น
ภำวะคุกคำมในแง่น้ ำเค็มรุ กพื้นที่น้ ำจืด ปั ญหำน้ ำเสี ยจำกกำรปล่อยน้ ำเสี ย/ทิ้งขยะ
และสิ่ งปฏิกลู ของคนในชุมชน ยังไม่สำมำรถควบคุมและแก้ปัญหำได้ท้ งั หมด
สำหรับปั ญหำผลกระทบแบบเฉี ยบพลันในพื้นที่ปลัดองค์กำรบริ หำรส่ วน
ตำบลแหลมฟ้ ำ (2557) ได้กล่ำวว่ำ
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ปั ญหำผลกระทบแบบเฉี ยบพลันในพื้นที่ ซ่ ึ งจะมี เพียงกรณี เดี ยว คื อกำรเกิ ดพำยุ
หมุนในอ่ำวไทย ทิศทำงเคลื่ อนที่เข้ำอ่ำวตัว ก. ซึ่ งพำยุหมุนชนิ ดนี้ จะมีทิศทำงกำร
เคลื่ อนไหวเข้ำหำชำยฝั่ งจึ งทำให้เกิ ดควำมเสี ยหำยอย่ำงรุ นแรงในพื้นที่ สำหรั บ
ผลกระทบดังกล่ำว องค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลแหลมฟ้ ำผ่ำ จะมีแผนกำรรับมือที่
เตรี ยมเอำไว้อยูใ่ นแผนงำน/โครงกำรด้วย เพื่อเตรี ยมควำมพร้อมของผูท้ ี่อยูอ่ ำศัยใน
พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ
แผนงำนเพื่อแก้ไขผลกระทบแบบเฉี ยบพลันมีดงั นี้
(1) ช่วงเตรี ยมควำมพร้อมของเจ้ำหน้ำที่และผูท้ ี่อยูอ่ ำศัยในชุ มชน
โดยกำรให้ควำมรู้/ฝึ กอบรม และตั้งทีมช่ วยเหลื อให้กบั ชุ มชนโดยมีกำรแบ่งหน้ำที่อย่ำงชัดเจน มี
กำรตั้งศูนย์เฉพำะกิจ พื้นที่หลบภัยที่ปลอดภัยและหน่วยทีมลำดตระเวนที่ติดต่อกันโดยวิทยุสื่อสำร
(2) ช่ วงเผชิ ญเหตุกำรณ์ เจ้ำหน้ำที่ หน่วยทีมช่ วยเหลื อและทีม
ลำดตระเวนจะทำหน้ำที่ประสำนงำนกัน เพื่อนำผูป้ ระสบภัยย้ำยมำอยูใ่ นพื้นที่ที่ปลอดภัยที่จดั เตรี ยม
เอำไว้ให้เพื่อให้ผปู ้ ระสบภัยใช้หลบภัยชัว่ ครำว
(3) ช่วงฟื้ นฟู เจ้ำหน้ำที่ หน่วยทีมช่วยเหลือและทีมลำดตระเวน
เพื่ อฟื้ นฟู พ้ื นที่ และส่ ง ผูป้ ระสบภัย เข้ำ บ้ำ นของตนเอง พร้ อมกับ ประเมิ นสภำพควำมเสี ย หำยที่
เกิดขึ้นและวำงแผนเพื่อบรรเทำผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยกำรออกนโยบำยเร่ งด่วน
กำรประเมินศักยภำพและควำมสำมำรถในกำรรับมือ ในหัวข้อคุ ณภำพ
และควำมครอบคลุมนโยบำย แผนงำน โครงกำร ขององค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลแหลมฟ้ ำผ่ำ พบว่ำ
องค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลแหลมฟ้ ำผ่ำได้รับคะแนนประเมิน 3 คะแนน ซึ่ งหมำยควำมว่ำ นโยบำย
แผนงำน โครงกำรขององค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลแหลมฟ้ ำผ่ำ มี คุณภำพและควำมครอบคลุ ม ถึ ง
ภำวะคุกคำม ควำมเสี่ ยงและผลกระทบต่ำง ๆ มีแผนงำนรับมือผลกระทบแบบเฉี ยบพลันและมีกำร
ซักซ้อมเพื่อเตรี ยมควำมพร้อมร่ วมกับชุมชน
2) ผลจำกกำรสัมภำษณ์ผนู้ ำชุมชนและผูท้ ี่อยูอ่ ำศัยในชุมชน
จำกกำรสัมภำษณ์ ผนู้ ำชุ มชนและผูท้ ี่อยู่อำศัยในชุ มชน พบว่ำ ในพื้นที่ มี
กำรเกิดผลกระทบจำกกำรกัดเซำะชำยฝั่งแบบเฉี ยบพลัน เช่น น้ ำท่วม คลื่นขนำดใหญ่และพำยุ โดย
บริ เวณที่ได้รับผลกระทบมำกกว่ำบริ เวณอื่นคือ ชุ มชนในหมู่ที่ 9 หมู่ที่ 10 และหมู่ที่ 11 เพรำะเป็ น
ชุ มชนที่อยู่ติดทะเล และจำกกำรสัมภำษณ์ทำให้ทรำบว่ำชุ มชนจะใช้แผนกำรรับมือฉุ กเฉิ นร่ วมกัน
กับองค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลโดยผูใ้ หญ่บำ้ นหมูท่ ี่ 9 (2557) กล่ำวว่ำ
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ในชุมชนไม่มีแผนกำรรับมือเป็ นของตนเองจะใช้วิธีสังเกตธรรมชำติและเตรี ยมตัว
เพื่อย้ำยข้ำวของของตนเองไปยังที่ปลอดภัยหำกเกิดสถำนกำรณ์ฉุกเฉิ น
ผูใ้ หญ่บำ้ นหมู่ที่ 10 (2557) กล่ำวว่ำ
ในชุ ม ชนมี ปั ญ หำผลกระทบแบบเฉี ย บพลัน จำกพำยุ แ ต่ ไ ม่ บ่ อ ยและหำกเกิ ด
เหตุกำรณ์ฉุกเฉิ นองค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลจะมีแผนกำรรับมือ ชำวบ้ำนจะรู ้วำ่ ต้อง
อพยพไปจุดไหนเพรำะได้ซกั ซ้อมกำรอพยพกันก่อนหน้ำนี้แล้ว
ผูน้ ำหมู่ที่ 11 (2557) กล่ำวว่ำ
ในชุ มชนมีกำรเตรี ยมควำมพร้อมเพื่อสถำนกำรณ์ฉุกเฉิ นโดยกำรซักซ้อมและเฝ้ ำ
ระวัง ขององค์ก ำรบริ ห ำรส่ วนตำบลและหำกมี ส ถำนกำรณ์ ฉุ ก เฉิ นชำวบ้ำ นจะ
ปฏิบตั ิตำมแผนกำรรับมือขององค์กำรบริ หำรส่ วนตำบล
กำรประเมินศักยภำพและควำมสำมำรถในกำรรับมือ ในหัวข้อคุ ณภำพ
และควำมครอบคลุมนโยบำย แผนงำน โครงกำร ของชุมชน พบว่ำ ชุมชนได้รับคะแนนประเมิน 2
คะแนน ซึ่ ง หมำยควำมว่ำชุ มชนมีศกั ยภำพและควำมสำมำรถในกำรรั บมือ เกี่ ยวกับผลกระทบที่
เกิ ด ขึ้ น ปำนกลำง เนื่ อ งจำกชุ ม ชนทรำบถึ ง แผน และมี ก ำรเตรี ย มควำมพร้ อ มเพื่ อ รั บ มื อ กับ
สถำนกำรณ์ฉุกเฉิ นร่ วมกับองค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลแหลมฟ้ ำผ่ำ
4.2.3.3 ผลของแผนงำน โครงกำร กิจกรรม
1) ผลจำกกำรสัมภำษณ์ ผบู ้ ริ หำรขององค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลแหลม
ฟ้ ำผ่ำ
นำยกองค์ก ำรบริ หำรส่ วนตำบลแหลมฟ้ ำผ่ำ รองนำยกองค์กำรบริ หำร
ส่ วนตำบลแหลมฟ้ ำผ่ำ และปลัดองค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลแหลมฟ้ ำผ่ำ ได้กล่ำวถึงควำมพึงพอใจต่อ
แผนงำน โครงกำรและกำรดำเนิ นงำนเกี่ ยวกับกำรปรับตัวต่อผลกระทบจำกกำรกัดเซำะชำยฝั่ งว่ำ
หน่ วยงำนและคณะผูบ้ ริ หำรมี ควำมพึงพอใจต่อกำรดำเนิ นงำน อีกทั้งองค์กำรบริ หำรส่ วนตำบล
แหลมฟ้ ำผ่ำ ยังถือว่ำเป็ นหน่วยงำนที่ประสบควำมสำเร็ จและทำให้เกิดกำรปรับตัวต่อผลกระทบจริ ง
โดยปั จจุบนั ถือเป็ นหน่วยงำนต้นแบบในกำรปรับตัวต่อกำรกัดเซำะชำยฝั่งและชำวบ้ำนในชุมชนมี
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กำรปรับตัวต่อผลกระทบและสำมำรถดำเนินกำรแก้ปัญหำเบื้องต้นเกี่ยวกับปั ญหำผลกระทบได้ดว้ ย
ตนเอง รวมถึงมีควำมกระตือรื อร้นในกำรศึกษำดูงำนเพิ่มเติมร่ วมกับหน่วยงำนขององค์กำรบริ หำร
ส่ วนตำบลและหน่วยงำนอื่น ๆ จำกภำยนอก
รำงวัล ที่ อ งค์ก ำรบริ ห ำรส่ ว นต ำบลแหลมฟ้ ำผ่ ำ ได้รั บ จำกกำรด ำเนิ น
แผนงำน โครงกำรร่ วมกับชุมชนที่ผำ่ นมำ คือ รำงวัลคนไทยหัวใจสี เขียวครั้งที่ 3 (เครื อข่ำยรักษ์อ่ำว
ไทยตอนบนอ่ำวตัว ก.) รับรำงวัลจำกรำยกำรคน ค้น ตน ปี 2555 และรำงวัลหมู่บำ้ นอนุ รักษ์ป่ำชำย
เลน โดยรับรำงวัลจำกรัฐมนตรี กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้อม ที่จงั หวัดเพชรบุรี ปี
2556
กำรประเมินผลของแผนงำน โครงกำรและกำรดำเนิ นงำนขององค์กำร
บริ หำรส่ วนตำบลแหลมฟ้ ำผ่ำในด้ำนควำมคุ ม้ ค่ำทำงเศรษฐศำสตร์ ด้ำนทรั พยำกรธรรมชำติและ
สิ่ งแวดล้อมและด้ำนสังคม ดังนี้
(1) ด้ำนควำมคุม้ ค่ำทำงเศรษฐศำสตร์ มีกำรประเมินเปรี ยบเทียบ
ทำงด้ำนเศรษฐศำสตร์ โดยกำรเก็บข้อมูลเพื่อเปรี ยบเทียบรู ปแบบโครงกำรต่ำง ๆ แต่เนื่ องจำกผลที่
คำดว่ ำ จะได้รั บ จำกโครงกำรบำงโครงกำรต้อ งใช้ร ะยะเวลำนำน จึ ง ท ำให้ ไ ม่ ส ำมำรถน ำมำ
เปรี ยบเที ยบกันอย่ำงชัดเจนถึ งประสิ ทธิ ภำพของเนื้ องำนได้ เช่ น โครงกำรที่ ป้องกันกำรกัดเซำะ
ชำยฝั่ งโดยกำรปั กไม้ไผ่หลังจำกมีกำรดำเนิ นโครงกำรอำจจะใช้เวลำนำนที่จะทำให้แผ่นดิ นที่เกิ ด
กำรกัดเซำะและลุกล้ ำของน้ ำกลำยเป็ นพื้นที่ดินเลน เป็ นต้น
(2) ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้อม มีกำรศึกษำถึงด้ำน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้อม รวมถึ งควำมหลำกหลำยของสัตว์ทะเล พบว่ำหลังจำกมีกำร
รณรงค์ให้รักษำและปลูกป่ ำชำยเลนเพื่อคืนแหล่งอนุ บำลสัตว์ทะเลให้กบั ธรรมชำติแล้วนั้น ควำม
หลำกหลำยทำงชีวภำพและปริ มำณสัตว์ในพื้นที่ดีข้ ึน
(3) ด้ำนสังคม กำรดำเนินงำนตำมนโยบำย แผนและโครงกำรเกิด
ผลกระทบด้ำนบวกต่อชุมชนสู งเนื่องจำกทำให้ชุมชนเกิดจิตสำนึ กและควำมตระหนักในกำรลด ละ
เลิก ทำลำยสิ่ งแวดล้อมและกำรกระทำที่ผิดกฎหมำยต่ำงๆ เช่น กำรทำประมงผิดกฎหมำย และหัน
มำดู แลหวงแหนสิ่ ง แวดล้อมและทรั พ ยำกรในพื้ นที่ ข องตนเองและส่ วนรวมเพื่ อผลประโยชน์
ร่ วมกันในชุ มชน โดยทำงองค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลแหลมฟ้ ำผ่ำออกงบเพื่อซื้ อเรื อ 150,000 บำท
เพื่ อ ให้ ผูท้ ี่ มี จิ ต อำสำในชุ ม ชนตั้ง หน่ ว ยที ม ช่ ว ยเหลื อ และลำดตระเวนผลัด เปลี่ ย นเวรเพื่ อ คอย
สอดส่ องระวังภัยและตรวจตรำควำมเรี ยบร้ อยในชุ มชนรวมถึ งเฝ้ ำระวังภัยฉุ กเฉิ นต่ำง ๆ ภำยใน
พื้นที่ อีกด้วย
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โดยภำพรวมกำรประเมินผลของแผนงำน โครงกำรและกำรดำเนิ นงำน
พบว่ำ ทุ ก แผนงำน โครงกำรที่ ดำเนิ นงำนประสบผลส ำเร็ จและควำมพึ งพอใจให้กบั ชุ มชน ซึ่ ง
โครงกำรที่ องค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลคิดว่ำประสบควำมสำเร็ จอย่ำงสู ง คื อ โครงกำรสร้ ำงควำม
ตระ หนั ก แล ะปลู ก จิ ต ส ำนึ ก ใ ห้ ก ั บ ชุ มชนในกำรอ นุ รั ก ษ์ แ ล ะ ฟื้ นฟู สิ่ งแวดล้ อ มแล ะ
ทรัพยำกรธรรมชำติในพื้นที่ของตนเองและส่ วนรวม โครงกำรแปลงวิกฤตให้เป็ นโอกำสโดยกำร
ส่ งเสริ มกำรท่องเที่ยวและสนับสนุนให้มีกำรมำศึกษำดูงำนในพื้นที่ เป็ นต้น

ภาพที่ 4.16 กำรปั กไม้ไผ่เพื่อชะลอคลื่น

ภาพที่ 4.17 กำรปั กไม้ไผ่เพื่อชะลอคลื่น
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ภาพที่ 4.18 โครงกำรปลูกป่ ำชำยเลนเพื่อเพิ่มควำมหลำกหลำยให้กบั พื้นที่และป้ องกันกำรกัดเซำะ
ชำยฝั่ง
กำรประเมินศัก ยภำพและควำมสำมำรถในกำรรับมือ ในหัวข้อ ผลของ
แผนงำน ขององค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลแหลมฟ้ ำผ่ำ พบว่ำ องค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลแหลมฟ้ ำผ่ำ
ได้รับคะแนนประเมิน 3 คะแนน ซึ่ งหมำยควำมว่ำ ผลของแผนงำนขององค์กำรบริ หำรส่ วนตำบล
แหลมฟ้ ำผ่ำ ประสบควำมสำเร็ จ โดยสำมำรถบรรลุ วตั ถุ ประสงค์ของแผนงำนที่ต้ งั เอำไว้ได้และ
สร้ ำงควำมพึงพอใจให้กบั องค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลเองและชุ มชน โดยได้รับรำงวัลจำกโครงกำร
ต่ำง ๆ มำกมำยเป็ นเครื่ องยืนยัน
2) ผลจำกกำรสัมภำษณ์ผนู้ ำชุมชนและผูท้ ี่อยูอ่ ำศัยในชุมชน
จำกกำรสัมภำษณ์ผนู้ ำชุ มชนและผูท้ ี่อยู่อำศัยในชุ มชนพบว่ำ ทุกหมู่บำ้ น
(หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 10 และหมู่ที่ 11) มีควำมพึงพอใจต่อกำรดำเนิ นงำนเพื่อกำรปรับตัวต่อ
ผลกระทบจำกกำรกัดเซำะชำยฝั่ง
ผูน้ ำหมู่ที่ 8 (2557) กล่ำวว่ำ
ชุมชนมีควำมพึงพอใจพอสมควรต่อโครงกำรที่ผำ่ นมำ เนื่องจำกมีบำงโครงกำรที่
ดำเนินกำรแล้วประสบควำมสำเร็ จ เช่น โครงกำรเก็บและแยกขยะ โครงกำรนี้ ทำให้
ชุ มชนน่ำอยูแ่ ละเพิ่มรำยได้จำกกำรขำยขยะโดยขยะที่ขำยไม่ได้จะรวมไปเผำหมู่ที่
9 ส่ วนโครงกำรที่เห็ นว่ำไม่ประสบควำมสำเร็ จ คือ โครงกำรชะลอคลื่ นปั กไม้ไผ่
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เนื่ องจำกไม้ไ ผ่ที่ไ ด้รับ มำไม่ต่อเนื่ อง เช่ น 5-10 ปี จะได้ไ ม้ไผ่มำสั กครั้ งหนึ่ ง ซึ่ ง
ระยะเวลำประมำณ 3 ปี ไม่ไผ่ก็พ งั และหลุ ดหมดแล้ว และโครงกำรที่ เห็ นว่ำไม่
ประสบควำมสำเร็ จอีกโครงกำรคือ กองทุนหมู่บำ้ นเนื่องจำกเก็บเงินกองทุนได้นอ้ ย
มำก ๆ ไม่เป็ นไปตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำรที่ต้ งั ไว้ต้ งั แต่แรก

ภาพที่ 4.19 กำรเก็บและแยกขยะของชุมชนในพื้นที่
ผูน้ ำหมู่ที่ 9 (2557) กล่ำวว่ำ
ชุ มชนมีควำมพึงพอใจต่อโครงกำรที่ผ่ำนมำ ชำวบ้ำนในชุ มชนเข้ำใจถึ งปั ญหำที่
เกิ ดขึ้นทำให้มีควำมเต็มใจและสำมัคคีกนั ดี ชุ มชนบ้ำนขุนสมุทรจีนถือเป็ นชุ มชน
ตัว อย่ ำ งในกำรป้ องกัน กำรกัด เซำะชำยฝั่ ง เคยได้รั บ รำงวัล นัก วิ จ ัย ชุ ม ชนของ
สำนักงำนกองทุ นสนับ สนุ นกำรวิจยั ในปี พ.ศ. 2555 และรำงวัลสตรี ดีเด่ นด้ำ น
อนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมของกรมทรั พยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ งในปี พ.ศ. 2556 และ
โครงกำรที่ชุมชนเห็นว่ำประสบควำมสำเร็ จคือ โครงกำรปลูกป่ ำ โครงกำรปั กไม้ไผ่
โครงกำรเสำปูนและหิ น และโครงกำรที่ ชุมชนเห็ นว่ำไม่ประสบควำมสำเร็ จคื อ
โครงกำรกรอกทรำย โครงกำรนี้ เป็ นโครงกำรของรัฐบำลแต่ชำวบ้ำนต่อต้ำนเลย
ไม่ได้ทำ
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ภาพที่ 4.20 โครงกำรเสำปูน

ภาพที่ 4.21 โครงกำรเสำปูนเพื่อชะลอคลื่นและป้ องกันกำรกัดเซำะชำยฝั่ง
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ภาพที่ 4.22 โครงกำรเสำปูนเพื่อชะลอคลื่นและป้ องกันกำรกัดเซำะชำยฝั่ง

ภาพที่ 4.23 โครงกำรเขื่อนหิ นเพื่อป้ องกันกำรกัดเซำะชำยฝั่ง
ผูน้ ำหมู่ที่ 10 (2557) กล่ำวว่ำ
ชุ ม ชนมี ค วำมพอใจกับ กำรแก้ไ ขปั ญหำพอสมควรเนื่ อ งจำกเข้ำ ใจดี ว่ำ องค์ก ำร
บริ หำรส่ วนตำบลงบน้อยหำกมีกำรแจ้งปั ญหำที่เกิ ดขึ้นไปยังองค์กำรบริ หำรส่ วน
ตำบล องค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลจะแก้เฉพำะจุดที่เร่ งด่วน โครงกำรที่คิดว่ำประสบ
ควำมสำเร็ จได้แก่ โครงกำรทำงเดินเท้ำและโครงกำรเดินท่อน้ ำประปำ
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ภาพที่ 4.24 ลักษณะทำงเดินเท้ำในพื้นที่
ผูน้ ำหมูท่ ี่ 11 (2557) กล่ำวว่ำ
ชุ มชนมีควำมพึงพอใจต่อกำรดำเนิ นงำนที่ผ่ำนมำ เพรำะโครงกำร/กิ จกรรมต่ำง ๆ
ทำให้เกิดควำมสำมัคคี ร่ วมแรงร่ วมใจกันในชุ มชน โครงกำร/ปั ญหำที่เสนอเข้ำไป
ทำงองค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลก็มีกำรจัดกำรแก้ไขให้ถึงแม้จะได้เพียงปั ญหำขนำด
เล็ ก เนื่ อ งจำกชุ ม ชนเข้ำ ใจว่ ำ องค์ ก ำรบริ ห ำรส่ ว นต ำบลแหลมฟ้ ำผ่ ำ มี ง บน้ อ ย
โครงกำร/กิจกรรมที่ชุมชน เห็นว่ำประสบควำมสำเร็ จ คือ กองทุนหมู่บำ้ นเพรำะทำ
มำ 12 ปี ทำให้สมำชิ กในชุ มชนไม่ตอ้ งไปกูย้ ืมหนี้ นอกระบบและหำกเกิ ดปั ญหำ
ขึ้นคนในหมู่บำ้ นเดียวกันสำมำรถคุยกันได้

ภาพที่ 4.25 กำรเก็บเงินเข้ำโครงกำรกองทุนหมู่บำ้ นแหลมใหญ่ (หมู่ที่ 11)
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ภาพที่ 4.26 ภำพสมุดกองทุนหมู่บำ้ นแหลมใหญ่ (หมู่ที่ 11)
กำรประเมิ น ศัก ยภำพและควำมสำมำรถในกำรรั บมื อ ในหัวข้อ ผลของ
แผนงำน ของชุมชนดำเนินกำรนั้น พบว่ำ ชุมชนได้รับคะแนนประเมิน 3 คะแนน ซึ่ งหมำยควำมว่ำ
ผลของแผนงำนของชุ มชน ประสบควำมสำเร็ จ โดยสำมำรถบรรลุ วตั ถุ ประสงค์ของแผนงำนที่ต้ งั
เอำไว้ได้และสร้ ำงควำมพึงพอใจให้กบั ผูท้ ี่อยู่อำศัยในชุ มชน (ซึ่ งเป็ นกำรก่อให้เกิ ดกำรมีส่วนร่ วม
และควำมสำมัคคีในชุมชน)
4.2.3.4 ควำมเหมำะสมและเพียงพอของทรัพยำกรกำรบริ หำร
1) ผลจำกกำรสัมภำษณ์ผบู ้ ริ หำรขององค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลแหลม
ฟ้ ำผ่ำ
นำยกองค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลแหลมฟ้ ำผ่ำ และปลัดองค์กำรบริ หำรส่ วน
ตำบลแหลมฟ้ ำผ่ำ ได้กล่ำวถึงกำรคัดเลือกบุคลำกรเพื่อรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรปรับตัวต่อผลกระทบ
จำกกำรกัดเซำะชำยฝั่ ง ว่ำ มี ค วำมเหมำะสมและมี เพี ย งพอเนื่ องจำกองค์ก ำรบริ ห ำรส่ วนตำบล
ต้องกำรให้ชุมชนช่วยเหลือและร่ วมมือกันภำยในชุมชนของตนเองก่อน เพรำะถือว่ำเป็ นผูท้ ี่อยูอ่ ำศัย
ในพื้ น ที่ ที่ ไ ด้รั บ ผลกระทบโดยตรงท ำให้ ส ำมำรถป้ องกัน บรรเทำและลดควำมเสี่ ย งที่ จ ะเกิ ด
ผลกระทบได้ดีกว่ำกำรแก้ไขที่ปลำยเหตุ ในขณะที่รองนำยกองค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลแหลมฟ้ ำผ่ำ
มี ค วำมคิ ด เห็ น ในเรื่ อ งกำรมอบหมำยงำนแก่ บุ ค ลำกรแตกต่ ำ งออกไป โดยยกตัว อย่ำ งถึ ง กำร
มอบหมำยงำนที่ไม่เหมำะสมให้บุคลำกรว่ำทำให้ทำงชุมชนสู ญเสี ยผลประโยชน์ที่ควรจะได้รับ เช่น
โครงกำรหมู่บำ้ นละล้ำน เป็ นต้น นอกจำกนี้ ควำมไม่เพียงพอของบุ คลำกรทำให้ไม่สำมำรถแก้ไข
ปั ญหำผลกระทบได้อย่ำงทัว่ ถึง
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องค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลมีกำรดำเนิ นกำรที่จะพัฒนำทักษะทำงวิชำกำร
และยกระดับควำมสำมำรถในกำรปฏิบตั ิงำนให้แก่บุคลำกรที่รับผิดชอบงำนส่ วนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับกำรวำงแผนงำน โครงกำรกิจกรรม ในกำรแก้ไขผลกระทบจำกกำรกัดเซำะชำยฝั่ง โดยกำรจัดให้
บุคลำกรในองค์กรและหน่วยงำนที่รับผิดชอบงำนในส่ วนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องศึกษำดูงำนเพิ่มเติมนอก
สถำนที่หลำย ๆ แห่ง เช่น อุทยำนสิ่ งแวดล้อมนำนำชำติสิรินธรและศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำด้ำนป่ ำไม้
อเนกประสงค์ ของจังหวัด เพชรบุรี (ศึ กษำกำรป้ องกันกำรกัดเซำะชำยฝั่ ง กำรฟื้ นฟูระบบนิ เวศ
ชำยฝั่งทะเลและพัฒนำพื้นที่ให้คืนสภำพป่ ำบกและป่ ำชำยเลน) เป็ นต้น ก่อนจะมีกำรเริ่ มดำเนิ นกำร
วำงแผน โครงกำร กิ จกรรม จึ งทำให้บุคลำกรภำยในองค์กรมีควำมรู ้ ควำมสำมำรถและศักยภำพ
เพียงพอในกำรดำเนินงำน
นำยกองค์ก ำรบริ หำรส่ วนตำบลแหลมฟ้ ำผ่ำ รองนำยกองค์กำรบริ หำร
ส่ ว นต ำบลแหลมฟ้ ำผ่ ำ และปลัด องค์ ก ำรบริ ห ำรส่ ว นต ำบลแหลมฟ้ ำผ่ ำ มี ค วำมเห็ น ในเรื่ อ ง
งบประมำณและวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงกำร กิจกรรมเพื่อลดผลกระทบจำกกำรกัดเซำะชำยฝั่ ง
เหมือนกันคือ มีงบประมำณและวัสดุอุปกรณ์ แต่ไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำรใช้งำน โดยแหล่งที่มำ
ของงบประมำณและวัสดุอุปกรณ์ ดงั กล่ำวมำจำกหน่วยงำนตนเองและองค์กำรบริ หำรส่ วนจังหวัด
นอกจำกนี้ ในบำงครั้ งจะมี แหล่ งเงิ นทุนและวัสดุ อุปกรณ์ จำกองค์กรภำยนอกซึ่ งส่ วนใหญ่แหล่ ง
เงินทุนและวัสดุอุปกรณ์จำกภำยนอกนี้จะมีกำรกำหนดโครงกำรหรื อกิจกรรมที่จะดำเนินงำนมำด้วย
แล้ว เช่น งบประมำณจำกโรงไฟฟ้ ำและเพื่อซื้ อหิ นถมลงบนดินในโครงกำรชะลอคลื่น กำรแจกไม้
ชะลอคลื่นให้กบั บ้ำนด้อยโอกำส ยำกจนและสู งอำยุหมู่ละหลัง ในงบไม่เกิน 10,000 บำท โดยกรม
พัฒ นำสัง คม โครงกำรปั ก ไม้ช ะลอคลื่ น จำกกรมทรั พ ยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ ง เป็ นต้น และ
เนื่ องจำกงบประมำณขององค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลที่มีจำกัด ทำให้ทำงองค์กำรบริ หำรส่ วนตำบล
ไม่สำมำรถแก้ไข บรรเทำผลกระทบที่ เกิ ดขึ้ นต่อชุ มชนได้ท้ งั หมด ซึ่ งโดยปกติ แล้วทำงองค์กำร
บริ หำรส่ วนตำบลจะพิจำรณำเลือกดำเนิ นกำรเฉพำะนโยบำยหรื อโครงกำรที่มีควำมเร่ งด่วนเท่ำนั้น
สำหรับสถำนที่ที่ใช้ในกำรดำเนิ นกิจกรรมต่ำง ๆ ขององค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลมีเพียงพอสำหรับ
กิจกรรมต่ำงๆ เช่น กำรประชำคมในแต่ละหมู่บำ้ น กิจกรรมลอยกระทง กำรประชุ มภำยในหมู่บำ้ น
ในโครงกำรต่ำง ๆ เช่น โครงกำรกองทุนหมู่บำ้ น เป็ นต้น โดยพื้นที่ดำเนิ นกิจกรรมดังกล่ำวจะอยูใ่ น
พื้นที่ส่วนกลำงของทุกหมู่บำ้ น
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ภาพที่ 4.27 ป้ ำยโครงกำรจัดกำรป้ องกันแก้ไขปั ญหำกำรกัดเซำะชำยฝั่งโดยกรมทรัพยำกรทำงทะเล
และชำยฝั่ง

ภาพที่ 4.28 โครงกำรจัดกำรป้ องกันแก้ไขปั ญหำกำรกัดเซำะชำยฝั่ง (กำรปั กไม้ไผ่ชะลอคลื่น) โดย
กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง
กำรประเมิ น ศัก ยภำพและควำมสำมำรถในกำรรั บมื อ ในหัว ข้อ ควำม
เหมำะสมและเพียงพอของทรัพยำกรกำรบริ หำร ขององค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลแหลมฟ้ ำผ่ำ พบว่ำ
องค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลแหลมฟ้ ำผ่ำได้รับคะแนนประเมิ น 2 คะแนน ซึ่ งหมำยควำมว่ำ ควำม
เหมำะสมและเพี ย งพอของทรั พยำกรกำรบริ หำรมี ศกั ยภำพและกำรรั บมื อปำนกลำง เนื่ องจำก
ทรัพยำกรที่ได้รับไม่เพียงพอต่อกำรดำเนินกำรป้ องกันและแก้ไขปั ญหำผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งหมด
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2) ผลจำกกำรสัมภำษณ์ผนู้ ำชุมชนและผูท้ ี่อยูอ่ ำศัยในชุมชน
จำกกำรสั ม ภำษณ์ ผู้น ำชุ ม ชนและผูท้ ี่ อ ยู่อ ำศัย ในชุ ม ชนเกี่ ย วกับ ควำม
เหมำะสมและเพียงพอของทรัพยำกรบริ หำรพบว่ำ ผูน้ ำชุมชนทุกหมู่บำ้ น (หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 9
หมู่ที่ 10 และหมู่ที่ 11) มีควำมเห็นตรงกันว่ำกำรคัดเลือกบุคลำกรเพื่อรับผิดชอบต่อโครงกำรและ
กิ จกรรมเกี่ ยวกับกำรปรับตัวต่อผลกระทบจำกกำรกัดเซำะชำยฝั่ งมีควำมเหมำะสมแต่ไม่เพียงพอ
เนื่องจำกผูร้ ับผิดชอบจะมำจำกกำรคัดเลือกและควำมสมัครใจของตนเอง
ในเรื่ องศักยภำพของบุคลำกรมีเพียงหมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 11 ที่คิดว่ำบุคลำกร
ในชุมชนมีศกั ยภำพและเพียงพอในกำรปฏิบตั ิงำนเนื่องจำกมีกำรพัฒนำทักษะทำงวิชำกำรโดยกำร
เข้ำประชุ ม สัมมนำและศึ กษำดู งำนนอกสถำนที่ อยู่เสมอทั้ง ที่ ไ ปด้วยตนเองและไปกับ องค์ก ำร
บริ หำรส่ วนตำบล โดยสถำนที่ที่มีกำรไปศึกษำดูงำน เช่น ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอ่ำวคุง้ กระเบน อัน
เนื่องมำจำกพระรำชดำริ ที่จงั หวัดจันทบุรี กำรประชุมและรวมกลุ่มร่ วมกันกับเครื อข่ำยรักษ์อ่ำวไทย
ตอนบน และอุ ท ยำนสิ่ งแวดล้ อ มนำนำชำติ สิ ริ นธรและศู น ย์ ศึ ก ษำกำรพัฒ นำด้ ำ นป่ ำไม้
อเนกประสงค์ที่จงั หวัดเพชรบุรี เป็ นต้น
จำกกำรสั ม ภำษณ์ ผู้น ำชุ ม ชนและผู ้ที่ อ ยู่ อ ำศัย ในชุ ม ชนเกี่ ย วกับ เรื่ อ ง
งบประมำณ วัสดุ อุปกรณ์ และสถำนที่ พบว่ำทุกหมู่บำ้ นมีควำมเห็ นตรงกันว่ำมีงบประมำณแต่ไม่
เพียงพอและมีสถำนที่เพียงพอ ส่ วนเรื่ องวัสดุ อุปกรณ์ หมู่บำ้ นส่ วนใหญ่ (หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 10
และหมู่ที่ 11) มี ควำมเห็ นตรงกันว่ำ ไม่ มีวสั ดุ อุป กรณ์ และวัส ดุ อุปกรณ์ ไม่ เพี ยงพอหำกต้องกำร
อุปกรณ์ชนิ ดใดก็ตอ้ งซื้ อมำเอง เช่น ซื้ อไม้ไผ่มำปั กเพื่อกันคลื่นบริ เวณบ้ำนของตนเอง มีเพียงหมู่ที่
9 เท่ำนั้นที่มีควำมเห็นว่ำมีวสั ดุอุปกรณ์แต่ไม่เพียงพอ ดังที่หวั หน้ำชุมชนหมู่ที่ 9 (2557) กล่ำวว่ำ
ชุ ม ชนมี ง บประมำณจำกกำรหัก รำยได้ส่ ว นหนึ่ ง ของโฮมสเตย์โ ดยโฮมสเตย์ที่
ชำวบ้ำ นท ำอยู่จะคิ ดค่ ำ ที่ พ กั คื นละ 500 บำทต่ อคน และจะมี ก ำรหัก เงิ นเข้ำบัญชี
หมู่บำ้ น (นำเข้ำกองทุนปลูกป่ ำชำยเลนและสิ่ งแวดล้อมของชุ มชนขุนสมุทรจีน) 50
บำทต่ อคนต่ อคื น เพื่ อใช้ใ นกำรดำเนิ นกำรโครงกำรหรื อกิ จ กรรมต่ ำ ง ๆ ภำยใน
ชุมชน วัสดุอุปกรณ์จะมีกำรบริ จำคเข้ำมำบ้ำงจำกหน่วยงำนภำยนอก เช่น ต้นกล้ำป่ ำ
ชำยเลนจำกโครงกำรต่ำง ๆ ของเอกชน (ธนำคำรซี ไอเอ็มบีไทย, บริ ษทั บัสแอนด์
แวน,บริ ษทั มิตซูบิชิ คอร์ ปอเรชัน่ ) วัสดุอุปกรณ์ที่ได้มำจะมีกำรกำหนดมำแล้วว่ำจะ
ใช้ที่ใด เช่ น ปลูกต้นกล้ำในพื้นที่ทดลองปลูกป่ ำ ไม้ไผ่สำหรับใช้ปักเพื่อสร้ ำงเขื่อน
ดักตะกอน
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ภาพที่ 4.29 โฮมสเตย์บำ้ นขุนสมุทรจีน (หมู่ที่ 9)
กำรประเมิ น ศัก ยภำพและควำมสำมำรถในกำรรั บมื อ ในหัว ข้อ ควำม
เหมำะสมและเพี ย งพอของทรั พ ยำกรบริ หำรของชุ ม ชน พบว่ำ ชุ ม ชนได้รับ คะแนนประเมิ น 1
คะแนน ซึ่ งหมำยควำมว่ำ ควำมเหมำะสมและเพียงพอของทรัพยำกรบริ หำรมีศกั ยภำพและกำร
รั บ มื อ ต่ ำ เนื่ อ งจำกทรั พ ยำกรที่ ไ ด้รั บ ไม่ เ พี ย งพอต่ อ กำรด ำเนิ น กำรป้ องกัน และแก้ไ ขปั ญ หำ
ผลกระทบที่เกิดขึ้น
4.2.2.5 ควำมตระหนักในปัญหำกำรกัดเซำะชำยฝั่ง
1) ผลจำกกำรสัมภำษณ์ ผบู ้ ริ หำรขององค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลแหลม
ฟ้ ำผ่ำ
นำยกองค์ก ำรบริ หำรส่ วนตำบลแหลมฟ้ ำผ่ำ รองนำยกองค์กำรบริ หำร
ส่ วนตำบลแหลมฟ้ ำผ่ำและปลัดองค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลแหลมฟ้ ำผ่ำ มีควำมเห็ นตรงกันในเรื่ อง
ควำมตระหนัก กล่ ำ วคื อ บุ ค ลำกรในองค์ก ำรบริ หำรส่ วนตำบลแหลมฟ้ ำผ่ำ และชุ ม ชนมี ค วำม
ตระหนักในปั ญหำผลกระทบจำกกำรกัดเซำะชำยฝั่ งมำกโดยรองนำยกองค์กำรบริ หำรส่ วนตำบล
(2557) ได้กล่ำวว่ำ
ผูท้ ี่ อยู่อำศัย ในชุ ม ชนมี ค วำมตระหนักต่ อผลกระทบจำกกำรกัดเซำะชำยฝั่ งมำก
เพรำะกลัวจะสู ญเสี ย พื้นที่ ทำกิ นและอำชี พ ในปั จจุ บนั (ประมงนำกุ้ง หอยแครง
และปู) ทำงองค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลแหลมฟ้ ำผ่ำมีกำรสร้ำงควำมตระหนักให้กบั
ชุ ม ชนโดยกำรให้ค วำมรู้ และจัด ตั้ง โครงกำรศึ ก ษำดู ง ำน (บุ คลำกรในองค์ก ำร
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บริ หำรส่ วนตำบลแหลมฟ้ ำผ้ำและผูใ้ หญ่บำ้ น/ตัวแทนผูใ้ หญ่บำ้ น) กำรประชำคม
ร่ วมกันเพื่อสร้ำงควำมตระหนักและควำมร่ วมมือให้กบั ชุมชน
กำรประเมิ น ศัก ยภำพและควำมสำมำรถในกำรรั บมื อ ในหัว ข้อ ควำม
ตระหนักในปั ญหำกำรกัดเซำะชำยฝั่ ง ขององค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลแหลมฟ้ ำผ่ำ พบว่ำ องค์กำร
บริ หำรส่ วนตำบลแหลมฟ้ ำผ่ำได้รับคะแนนประเมิ น 3 คะแนน ซึ่ งหมำยควำมว่ำ องค์กำรบริ หำร
ส่ วนตำบลมีควำมตระหนักสู งเกี่ ยวกับผลกระทบและปั ญหำจำกกำรเปลี่ ยนแปลงสภำพถูมิอำกำศ
เนื่องจำกบุคลำกรในหน่วยงำนเป็ นคนในพื้นที่ทำให้ทรำบถึ งปั ญหำที่เกิดขึ้น อีกทั้งกำรดำเนิ นงำน
ขององค์กรยังเน้นไปที่กำรสร้ำงควำมตระหนักให้ชุมชนอีกด้วย
2) ผลจำกกำรสัมภำษณ์ผนู้ ำชุมชนและผูท้ ี่อยูอ่ ำศัยในชุมชน
จำกกำรสั ม ภำษณ์ ผู้น ำชุ ม ชนและผูท้ ี่ อ ยู่อ ำศัย ในชุ ม ชนเกี่ ย วกับ ควำม
ตระหนักในปัญหำผลกระทบจำกกำรกัดเซำะชำยฝั่ง พบว่ำทุกหมู่บำ้ น (หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 9 หมู่ที่
10 และหมู่ ที่ 11) มี ค วำมเห็ น ตรงกัน ว่ ำ ผู ้ที่ อ ยู่ อ ำศัย ในชุ ม ชนของตนเองมี ค วำมตระหนัก ถึ ง
ผลกระทบและปั ญหำที่ เกิ ดขึ้ นจำกกำรกัดเซำะชำยฝั่ ง มำก เพรำะเป็ นผูท้ ี่ อยู่ใ นพื้ นที่ และได้รับ
ผลกระทบโดยตรงมำยำวนำน โดยหมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 11 มีกำรสร้ ำงควำมตระหนักให้กบั ชุ มชนอยู่
เสมอโดยกำรประชุมและพูดคุยกันถึงปั ญหำที่เกิดขึ้น
กำรประเมิ น ศัก ยภำพและควำมสำมำรถในกำรรั บมื อ ในหัว ข้อ ควำม
ตระหนักในปัญหำกำรกัดเซำะชำยฝั่ง ของชุมชน พบว่ำ ชุมชนได้รับคะแนนประเมิน 3 คะแนน ซึ่ ง
หมำยควำมว่ำ ชุมชนมีควำมตระหนักเกี่ยวกับผลกระทบจำกกำรกัดเซำะชำยฝั่งสู ง เนื่องจำกเป็ นผูท้ ี่
อยู่อำศัยในพื้นที่ที่เกิ ดผลกระทบ จึงเป็ นผูไ้ ด้รับผลกระทบโดยตรงและต้องกำรป้ องกันและแก้ไข
ปั ญหำผลกระทบนั้น ๆ ร่ วมกับองค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลแหลมฟ้ ำผ่ำ เพื่อดำรงไว้ซ่ ึ งที่อยูอ่ ำศัยและ
ที่ทำกินอีกทั้งยังมีกำรประชำคมเพื่อสร้ำงควำมตระหนักร่ วมกันอีกด้วย
4.2.2.6 กำรมีส่วนร่ วมของชุมชน
1) ผลจำกกำรสัมภำษณ์ผบู ้ ริ หำรขององค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลแหลม
ฟ้ ำผ่ำ
นำยกองค์ก ำรบริ หำรส่ วนตำบลแหลมฟ้ ำผ่ำ รองนำยกองค์กำรบริ หำร
ส่ ว นตำบลแหลมฟ้ ำผ่ำ และปลัด องค์ก ำรบริ หำรส่ ว นตำบลแหลมฟ้ ำผ่ำ มี ค วำมเห็ นตรงกัน ว่ำ
บุคลำกรในองค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลแหลมฟ้ ำผ่ำและผูท้ ี่อยู่อำศัยในชุ มชนมีส่วนร่ วมในกิ จกรรม
กำรป้ องกันแก้ไขผลกระทบจำกกำรกัดเซำะชำยฝั่งมำกที่สุด เพรำะบุคลำกรในหน่วยงำนและชุ มชน
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ได้มีส่วนร่ วมศึกษำและเรี ยนรู ้ถึงผลกระทบจำกกำรกัดเซำะชำยฝั่งร่ วมกัน มีกำรประชำคมร่ วมกัน
และมีวำงแผนเพื่อบรรเทำผลกระทบและควำมเสี่ ยงที่อำจจะเกิดขึ้นด้วยกัน เป็ นต้น
ปลัดองค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลแหลมฟ้ ำผ่ำ (2557) กล่ำวว่ำ
ผูท้ ี่อยูอ่ ำศัยในชุมชนเป็ นผูไ้ ด้รับผลกระทบที่เกิดจำกกำรกัดเซำะชำยฝั่งด้วยตนเอง
หำกมีกำรให้ควำมรู ้ และสร้ ำงควำมตระหนักให้กบั ชุ มชน จะทำให้ชุมชนเต็มใจ
และกระตือรื อร้นในกำรมีส่วนร่ วมในกิ จกรรมต่ำงๆ ของทำงองค์กำรบริ หำรส่ วน
ตำบล เพรำะเนื่องจำกบุคลำกรในหน่วยงำนที่รับผิดชอบ และผูท้ ี่อำศัยอยูใ่ นชุ มชม
ถื อเป็ นปั จจัยสำคัญในกำรฟื้ นฟูและเยียวยำทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่ งแวดล้อม
เนื่ องจำกหำก ผู ้ ที่ อ ยู่ อ ำศั ย ในพื้ น ที่ ร่ วมกั น สอดส่ องดู แ ลและไม่ ท ำลำย
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้อมแล้วนั้น ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้อม
จะฟื้ นตัวเร็ วมำกเนื่องจำกเป็ นพื้นที่ชำยฝั่งทะเล นอกจำกนี้กำรร่ วมมือของชุ มชนยัง
ช่วยลดผลกระทบและควำมเสี่ ยงที่อำจจะเกิดผลกระทบจำกกำรกัดเซำะชำยฝั่งใน
พื้นที่ได้อีกด้วย โดยปั จจัยกำรมีส่วนร่ วมของบุคลำกรภำยในองค์กำรบริ หำรส่ วน
ตำบล คื อ กำรประชุ มอบรม กำรศึกษำและเรี ยนรู ้ ถึงปั ญหำที่ เกิ ดขึ้นภำยในพื้นที่
ส่ วนปั จจัยสำคัญของกำรมี ส่วนร่ วมของผูท้ ี่ อยู่อำศัยในชุ มชน คือ กำรให้ควำมรู้
และภู มิ ปั ญ ญำเดิ ม ของชุ ม ชน ท ำให้ ท รำบถึ ง ควำมเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น และ
ผลกระทบที่ตำมมำ ทำให้ผทู ้ ี่อยูอ่ ำศัยในชุ มชนมีควำมตระหนักและกระตือรื อร้น
ในกำรเรี ยนรู ้เพื่อใช้ในกำรฟื้ นฟูและเยียวยำพื้นที่ของตนเอง
กำรประเมินศักยภำพและควำมสำมำรถในกำรรับมือ ในหัวข้อกำรมีส่วน
ร่ วมในกำรแก้ไขปั ญหำและป้ องกันผลกระทบจำกกำรกัดเซำะชำยฝั่งขององค์กำรบริ หำรส่ วนตำบล
แหลมฟ้ ำผ่ำ พบว่ำ องค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลแหลมฟ้ ำผ่ำ ได้รับ คะแนนประเมิน 3 คะแนน ซึ่ ง
หมำยควำมว่ำ องค์ก ำรบริ หำรส่ วนต ำบลแหลมฟ้ ำผ่ำ เป็ นผูม้ ี ส่ วนร่ วมในกำรแก้ไ ขปั ญหำและ
ป้ องกันผลกระทบจำกกำรกัดเซำะชำยฝั่ งมำก เพรำะเนื่ องจำกองค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลมีหน้ำที่
โดยตรงในกำรแก้ไข บรรเทำและป้ องกันปั ญหำที่เกิดขึ้นในพื้นที่ อีกทั้งองค์กรยังเห็นว่ำกำรมีส่วน
ร่ วมของชุมชนเป็ นสิ่ งสำคัญอีกด้วย
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2) ผลจำกกำรสัมภำษณ์ผนู้ ำชุมชนและผูท้ ี่อยูอ่ ำศัยในชุมชน
จำกกำรสัมภำษณ์ผนู้ ำชุ มชนและผูท้ ี่อยูอ่ ำศัยในชุมชนเกี่ ยวกับกำรมีส่วน
ร่ วมของผูท้ ี่อยู่อำศัยในชุ มชนในกำรเข้ำร่ วมประชุ ม ประชำคมและกำรเข้ำร่ วมกิ จกรรม โครงกำร
ต่ำง ๆ พบว่ำผูน้ ำชุมชนมีควำมเห็นแตกต่ำงกันดังนี้
ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บำ้ นหมู่ที่ 7 (2557) กล่ำวว่ำ
กำรมีส่วนร่ วมในกิจกรรม โครงกำรต่ำง ๆ จัดว่ำปำนกลำง เช่น กำรปั กไม้บริ เวณ
บ้ำนของตนเองเพื่อป้ องกันควำมรุ นแรงของคลื่นและน้ ำที่กดั เซำะ
ผูใ้ หญ่บำ้ นหมู่ที่ 8 (2557) กล่ำวว่ำ
ในชุ มชนมีกำรประชำคมร่ วมกับองค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลเท่ำนั้น กำรมีส่วนร่ วม
ในกำรประชำคม โครงกำรและกิจกรรมต่ำง ๆ ของชุมชนอยูใ่ นระดับปำนกลำง คือ
หำกช่วงที่มีกำรประชำคมชำวบ้ำนคนไหนว่ำงก็จะไปร่ วมประชำคมด้วย
ผูใ้ หญ่บำ้ นหมู่ที่ 9 (2557) กล่ำวว่ำ
กำรมีส่วนร่ วมในกำรประชำคม โครงกำร กิ จกรรมต่ำง ๆ อยู่ในระดับมำก มีกำร
จัด กำรแก้ไ ขปั ญ หำที่ เ กิ ด ขึ้ นจำกผลกระทบในพื้ น ที่ ข องตนเอง แต่ เ รื่ อ งกำร
ประชำคมสมัย ก่ อนชำวบ้ำ นจะให้ค วำมร่ วมมื อมำกกว่ำนี้ ตอนนี้ ชำวบ้ำนหมด
ควำมอดทนและควำมเชื่อถือจำกควำมช่วยเหลือของรัฐบำลทำให้ชำวบ้ำนบำงส่ วน
ไปหำกินแทนที่จะเข้ำร่ วมประชำคม
ผูใ้ หญ่บำ้ นหมู่ที่ 10 (2557) กล่ำวว่ำ
กำรมีส่วนร่ วมของคนในชุมชนอยูใ่ นระดับปำนกลำง ส่ วนใหญ่จะแก้ปัญหำคันดิน
(นำกุง้ นำปู นำหอย) ของพื้นที่ตนเอง ในชุ มชนมีกำรประชุ มปี ละ 1 ครั้งและมีกำร
ชี้แจงงำนโดยผูใ้ หญ่บำ้ น
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ผูใ้ หญ่บำ้ นหมู่ที่ 11 (2557) กล่ำวว่ำ
กำรมี ส่วนร่ วมของคนในชุ มชนอยู่ในระดับมำก มี กำรประชุ มเพื่อแก้ไขปั ญหำที่
เกิ ด ขึ้ นร่ ว มกัน เพรำะที่ ผ่ ำ นมำหั ว หน้ ำ ชุ ม ชนมี ก ำรด ำเนิ น งำนและประสบ
ควำมสำเร็ จจึงเป็ นที่ยอมรับของชำวบ้ำนและชำวบ้ำนตระหนักว่ำหำกไม่ร่วมกัน
แก้ไขปั ญหำร่ วมกันก็จะอยู่ไม่ได้ จึงมีกำรพบปะพูดคุ ยกันอย่ำงเสมอทุก ๆ เดือน
และร่ วมดำเนิ นงำนร่ วมกัน ผูใ้ หญ่บำ้ นเชื่ อว่ำควำมสำมัคคี ของชุ มชนเป็ นปั จจัย
สำคัญที่ทำให้กิจกรรมที่ทำประสบควำมสำเร็ จมำกขึ้น ที่ผำ่ นมำมีกำรแบ่งงำนโดย
เลือกจำกผูท้ ี่มีควำมสำมำรถและสมัครใจจะทำ
กำรประเมินศักยภำพและควำมสำมำรถในกำรรับมือ ในหัวข้อ
กำรมีส่วนร่ วมในกำรแก้ไขปั ญหำและป้ องกันผลกระทบจำกกำรกัดเซำะชำยฝั่ งของชุมชน พบว่ำ
ชุมชนได้รับคะแนนประเมิน 3 คะแนน ซึ่ งหมำยควำมว่ำ ชุมชนมีส่วนร่ วมในกำรแก้ไขปั ญหำและ
ป้ องกันผลกระทบจำกกำรกัดเซำะชำยฝั่ งของชุ มชนมำก เนื่ องจำกมีกำรเข้ำร่ วมวำงแผนงำนและ
โครงกำรร่ วมกับองค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลเสมอ อีกทั้งยังดำเนิ นกำรในกำรบรรเทำและป้ องกัน
ผลกระทบที่ เกิ ดขึ้ นด้วยตัว เองและเห็ นว่ำ กำรมี ส่ ว นร่ วมเป็ นส่ วนส ำคัญ ที่ ท ำให้ก ำรแก้ปั ญ หำ
ผลกระทบจำกกำรกัดเซำะชำยฝั่งประสบควำมสำเร็ จอีกด้วย
4.2.2.7 กำรเข้ำถึงข่ำวสำรและเทคโนโลยี
1) ผลจำกกำรสัมภำษณ์ผบู ้ ริ หำรขององค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลแหลม
ฟ้ ำผ่ำ
องค์ก ำรบริ หำรส่ วนตำบลแหลมฟ้ ำผ่ำ มี ก ำรติ ดต่ อประสำนงำนทั้ง กับ
บุคลำกรในองค์กรและผูท้ ี่อยู่อำศัยในชุ มชนโดยวิธีกำรประชุ ม (ประชุ มในองค์กำรบริ หำรส่ วน
ตำบลร่ วมกันระหว่ำงผูบ้ ริ หำรและบุคลำกรในองค์กร) และกำรประชำคมร่ วมกับชำวบ้ำนซึ่ งจะมี
กำรประชำคมอย่ำงน้อยปี ละ 1 ครั้งเพื่อเสนอแนะ ฟั งควำมต้องกำรและเพื่อแก้ไขหรื อแจ้งปั ญหำ
ผลกระทบที่ เกิ ดขึ้ นในพื้นที่ ให้กบั องค์ก ำรบริ หำรส่ วนตำบลทรำบอี กทั้งเพื่อวำงแผนเสนอแนะ
วิธีกำรแก้ไข/บรรเทำผลกระทบร่ วมกัน และนอกจำกกำรประชำคมร่ วมกันในพื้นที่แล้วผูบ้ ริ หำร
ขององค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลจะใช้วิธีกำรลงศึกษำข้อมูลในพื้นที่จริ งบ่อย ๆ เพื่อให้มีกำรติ ดต่อ
พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผูท้ ี่อยูอ่ ำศัยในพื้นที่มำกขึ้น
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ภาพที่ 4.30 กำรประชำคมร่ วมกันระหว่ำงผูท้ ี่อยูอ่ ำศัยในชุมชนหมู่ที่ 11 บ้ำนแหลมใหญ่และ
องค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลแหลมฟ้ ำผ่ำ
ปลัดองค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลแหลมฟ้ ำผ่ำ (2557) กล่ำวว่ำ
มีกำรลงพื้นที่เพื่อศึกษำข้อมูลและประเมินผลจำกโครงกำรที่ดำเนิ นกำรอยูแ่ ล้วและ
มีกำรพบปะพูดคุยไปมำหำสู่ กบั คนในพื้นที่ทำให้มีกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลกันเสมอ
อี ก ทั้ง เจ้ำ หน้ำ ที่ ใ นองค์ก รก็ เ ป็ นผูท้ ี่ อ ยู่อำศัย ในชุ ม ชนอยู่แ ล้ว ท ำให้ ก ำรท ำงำน
ร่ วมกันมีกำรประสำนงำนกันเป็ นอย่ำงดี
องค์ ก ำรบริ หำรส่ วนต ำบลแหลมฟ้ ำผ่ ำ มี ก ำรน ำเทคโนโลยี ร ะบบ
สำรสนเทศและเทคโนโลยีอื่น ๆ มำประยุกต์ใช้ในกำรดำเนิ นงำนกำรปรับตัวต่อผลกระทบที่เกิ ด
จำกปัญหำกำรกัดเซำะชำยฝั่ง ดังที่ปลัดองค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลแหลมฟ้ ำผ่ำ (2557) กล่ำวว่ำ
ในช่ วงก่อนหน้ำนี้ มีกำรนำเทคโนโลยีระบบสำรสนเทศมำใช้ในกำรทำแผนภำพ
แผนที่พ้นื ที่ที่รับผิดชอบแต่ในปั จจุบนั ไม่ค่อยมีกำรนำเทคโนโลยีระบบสำรสนเทศ
มำใช้ในกำรทำแผนภำพเพรำะเนื่ องจำกมีอยู่เยอะแล้วจึงไม่มีนโยบำยที่จะทำเพิ่ม
อีก ส่ วนเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่มีกำรนำมำใช้คือ โปรแกรมตรวจวัดกำรกัดเซำะชำยฝั่ง
กำรตรวจวัดควำมแรงคลื่นและกำรทรุ ดตัวของพื้นที่
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รองนำยกองค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลแหลมฟ้ ำผ่ำ (2557) กล่ำวว่ำ
ภำยในองค์กรมีกำรนำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ทำแผนภำพเพื่อศึกษำพื้นที่และ
ควำมเปลี่ยนแปลงของดินแดนแต่เนื่องจำกปั จจุบนั นำยกองค์กำรบริ หำรส่ วนตำบล
แหลมฟ้ ำผ่ำไม่มีนโยบำยให้ทำ องค์กรจึงไม่ค่อยได้ทำอำจเป็ นเพรำะแผนภำพมีอยู่
เยอะแล้ว
กำรประเมินศักยภำพและควำมสำมำรถในกำรรับมือ ในหัวข้อกำรเข้ำถึง
ข่ำวสำรและเทคโนโลยี ขององค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลแหลมฟ้ ำผ่ำ พบว่ำ องค์กำรบริ หำรส่ วน
ตำบลแหลมฟ้ ำผ่ำได้รับคะแนนประเมิน 2 คะแนน ซึ่ งหมำยควำมว่ำ องค์กำรบริ หำรส่ วนตำบล
แหลมฟ้ ำผ่ำสำมำรถเข้ำถึงข่ำวสำรและเทคโนโลยีได้ปำนกลำง เพรำะสำมำรถเข้ำถึ งแหล่งควำมรู ้
และมี กำรกระจำยข้อมูลข่ำวสำรได้อย่ำงทัว่ ถึ งแต่เนื่ องจำกมี งบประมำณจำกัดจึ งสำมำรถเข้ำถึ ง
เทคโนโลยีได้จำกัด
2) ผลจำกกำรสัมภำษณ์ผนู้ ำชุมชนและผูท้ ี่อยูอ่ ำศัยในชุมชน
จำกกำรสัมภำษณ์ผนู้ ำชุมชนและผูท้ ี่อยู่อำศัยในชุมชนเกี่ยวกับกำรเข้ำถึง
ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับโครงกำร กิจกรรมและกำรประชำคม พบว่ำ ทุกหมู่บำ้ น (หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 8 หมู่
ที่ 9 หมู่ที่ 10 และหมู่ที่ 11) ทรำบถึ งโครงกำร กิ จกรรมและกำรประชำคมร่ วมกับองค์กำรบริ หำร
ส่ ว นต ำบลแหลมฟ้ ำผ่ ำ โดยช่ อ งทำงกำรเผยแพร่ ข ้อ มู ล ข่ ำ วสำร โครงกำรและกิ จ กรรม คื อ
ผูใ้ หญ่ บ ้ำ นและ กำรแปะข้อมู ล ข่ ำ วสำรบริ เ วณท่ ำ เรื อและร้ ำ นค้ำ ชุ ม ชน ดัง ค ำกล่ ำ วของผูช้ ่ ว ย
ผูใ้ หญ่บำ้ นหมู่ที่ 7 และผูใ้ หญ่บำ้ นหมู่ที่ 11 (2557)
ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บำ้ นหมู่ที่ 7 (2557) กล่ำวว่ำ
ชำวบ้ำนทรำบถึงกิจกรรม โครงกำรและวันที่เข้ำร่ วมประชุ มเนื่องจำกจะมีกำรแปะ
กิจกรรม โครงกำรไว้บริ เวณท่ำเรื อและร้ำนค้ำ
ผูใ้ หญ่บำ้ นหมู่ที่ 11 (2557) ที่กล่ำวว่ำ
ในชุมชนมีกำรประชุมร่ วมกันทุกเดือนอยูแ่ ล้วทำให้สำมำรถกระจำยข่ำวสำรต่ำง ๆ
ได้อย่ำงรวดเร็ ว ทุก ๆ บ้ำนจะต้องมำเข้ำร่ วมโครงกำรกองทุนหมู่บำ้ นทุกเดื อนอยู่
แล้วเวลำมีข่ำวอะไรก็กระจำยได้ครบทุกบ้ำน
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จำกกำรสัมภำษณ์ ผูน้ ำชุ มชนและผูท้ ี่ อยู่อำศัย ในชุ มชนเกี่ ย วกับ กำรนำ
เทคโนโลยีอื่น ๆ จำกภำยนอกเข้ำมำใช้เพื่อแก้ปัญหำผลกระทบจำกกำรกัดเซำะชำยฝั่ งในชุ มชน
พบว่ำ ทุกหมู่บำ้ น (หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 10 และหมู่ที่ 11) มีควำมเห็นตรงกันว่ำ ไม่มีกำรนำ
เทคโนโลยีอื่น ๆ มำใช้เพิม่ เติม
กำรประเมินศักยภำพและควำมสำมำรถในกำรรับมือ ในหัวข้อกำรเข้ำถึง
ข่ำวสำรและเทคโนโลยี ของชุมชน พบว่ำ ชุมชนได้รับคะแนนประเมิน 2 คะแนน ซึ่ งหมำยควำมว่ำ
ชุ ม ชนสำมำรถเข้ำ ถึ ง ข่ ำ วสำรและเทคโนโลยีไ ด้ปำนกลำง เพรำะชุ มชนมี แจ้งและกำรกระจำย
ข่ำวสำรอย่ำงรวดเร็ ว แต่เพรำะงบประมำณจำกัดจึงเข้ำถึงเทคโนโลยีและควำมรู ้อื่นได้จำกัด
4.2.2.8 องค์ควำมรู้
1) ผลจำกกำรสัมภำษณ์ผบู ้ ริ หำรขององค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลแหลม
ฟ้ ำผ่ำ
องค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลและชุ มชนมีกำรนำภูมิปัญญำของท้องถิ่นมำใช้
ในกำรวิเครำะห์ดินฟ้ ำอำกำศ ดูพำยุและคลื่นลมเพื่อเตรี ยมพร้อมรับมือกับผลกระทบที่อำจจะเกิดขึ้น
และมำใช้ในกำรบรรเทำหรื อแก้ไขปั ญหำร่ วมกับวิธีอื่น ๆ เช่น กำรดูทิศทำงลมและคลื่นเพื่อช่วยกัน
ออกแบบและสร้ำงเขื่อนกันคลื่น เป็ นต้น นอกจำกนี้กำรวิเครำะห์ดินฟ้ ำอำกำศจะทำให้ทรำบถึงพำยุ
ที่อำจจะเกิดและปริ มำณน้ ำขึ้นน้ ำลงเพรำะเนื่ องจำกพื้นที่ส่วนใหญ่ของชุ มชนมีน้ ำท่วมขังและต้อง
สัญจรทำงน้ ำ หำกมีน้ ำขึ้นสู งมำกอำจจะทำให้น้ ำท่วมขึ้นมำบนพื้นถนนในบำงพื้นที่เป็ นปั ญหำกำร
สัญจรทำงบกเพื่อไปปฏิบตั ิงำนได้
กำรประเมินศักยภำพและควำมสำมำรถในกำรรับมือ ในหัวข้อ องค์ควำมรู้
ขององค์ก ำรบริ หำรส่ วนตำบลแหลมฟ้ ำผ่ำ พบว่ำ องค์ก ำรบริ หำรส่ วนตำบลแหลมฟ้ ำผ่ำ ได้รับ
คะแนนประเมิน 3 คะแนน ซึ่ งหมำยควำมว่ำ องค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลแหลมฟ้ ำผ่ำมีควำมรู ้ในกำร
จัดกำรแก้ไขปั ญหำที่เกิดขึ้นในพื้นที่เป็ นอย่ำงดี
2) ผลจำกกำรสัมภำษณ์ผนู้ ำชุมชนและผูท้ ี่อยูอ่ ำศัยในชุมชน
จำกกำรสัมภำษณ์ผนู้ ำชุ มชนและผูท้ ี่อยูอ่ ำศัยในชุ มชนเกี่ ยวกับกำรนำภูมิ
ปั ญญำท้องถิ่นและกำรนำองค์ควำมรู ้ จำกแหล่งอื่นเข้ำมำเพื่อช่ วยในกำรแก้ไขผลกระทบที่เกิดจำก
กำรกัดเซำะชำยฝั่ ง พบว่ำ ทุกหมู่บำ้ น (หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 10 และหมู่ที่ 11) มีกำรนำภูมิ
ปั ญญำท้องถิ่นมำใช้ในกำรดำเนิ นชี วิตและกำรปรับตัวต่อผลกระทบจำกกำรกัดเซำะชำยฝั่ งเท่ำนั้น
ดังนี้
(1) กำรดู ทิศทำงลม เนื่ องจำกชำวบ้ำนในชุ มชนส่ วนใหญ่ทำ
อำชีพประมงทำให้ทรำบถึงทิศทำงลมว่ำจะไปในทิศทำงไหน
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(2) กำรดูสัตว์น้ ำเพื่อทำนำยพำยุ เช่น กุง้ และหมึกเอำหนวดพัน
กันเป็ นขยุม้ ๆ แสดงว่ำเกิดควำมผิดปกติในท้องทะเล เช่น อำจจะทำให้เกิดพำยุ
(3) กำรดูน้ ำคือหำกช่ วงไหนมีลมตะวันตกพัดมำน้ ำในพื้นที่จะ
น้อยแต่หำกมีน้ ำเยอะในพื้นที่แสดงว่ำอำจจะเกิดควำมเปลี่ยนแปลงในท้องทะเล
(4) กำรฟั งเสี ยงปลำ โดยกำรเอำหู แนบดิ น (ดิ นเลน) เพื่อดู
ปริ มำณปลำ เสี ยงแน่นปลำจะเยอะ กำรชิมน้ ำ ทรำบควำมเค็มของน้ ำในพื้นที่
กำรประเมินศักยภำพและควำมสำมำรถในกำรรับมือ ในหัวข้อ องค์ควำมรู้
ของชุมชน พบว่ำ ชุ มชนได้รับคะแนนประเมิน 3 คะแนน ซึ่ งหมำยควำมว่ำ ชุ มชนมีควำมรู้ในกำร
จัดกำรแก้ไขปั ญหำที่เกิ ดขึ้นในพื้นที่ปำนกลำง (ปรับตัวเพื่ออยูอ่ ำศัยและดำรงชี พ) และมีผอู ้ ยู่อำศัย
ในชุ มชนเพียงบำงส่ วนที่ มีกำรนำองค์ควำมรู ้ จำกพื้นที่ อื่นมำใช้ร่วมกับกำรแก้ไขปั ญหำ/บรรเทำ
ผลกระทบจำกกำรกัดเซำะชำยฝั่ง
สรุ ปผลกำรสัมภำษณ์ผใู ้ ห้ขอ้ มูลทั้งในส่ วนขององค์กำรบริ หำรส่ วนตำบล
แหลมฟ้ ำผ่ำและในส่ วนของชุมชนได้ดงั ตำรำงที่ 4.1
ควำมสำมำรถในกำรรับมื อขององค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลแหลมฟ้ ำผ่ำและชุ มชนในกำร
แก้ไข/บรรเทำผลกระทบจำกกำรกัดเซำะชำยฝั่ งหัวข้อต่ำง ๆ สำมำรถนำมำสรุ ปและประเมินผล
ศักยภำพและควำมสำมำรถในกำรปรับตัว/รับมือกับผลกระทบจำกกำรกัดเซำะชำยฝั่งได้ดงั ตำรำงที่
4.2 และตำรำงที่ 4.3

ตารางที่ 4.1 สรุ ปผลกำรสัมภำษณ์ผใู ้ ห้ขอ้ มูลขององค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลแหลมฟ้ ำผ่ำและชุมชน
หัวข้อ

-

รองนำยก
องค์กำร
บริ หำรส่ วน
ตำบล

ปลัดองค์กำรบริ หำร
ส่ วนตำบล

ผูช้ ่วย
ผูใ้ หญ่
บ้ำนหมู่ที่
7

ผูใ้ หญ่
บ้ำนหมู่ที่ 8

ผูท้ ี่อยูอ่ ำศัย
ในชุมชนหมู่
ที่ 8

ผูใ้ หญ่บำ้ นหมู่ที่
9

คณะ
กรรมกำร
หมู่ที่ 9

ผูท้ ี่อยูอ่ ำศัยใน
ชุมชนหมู่ที่ 9

ผูใ้ หญ่
บ้ำนหมู่ที่
10

ผูใ้ หญ่บำ้ นหมู่ที่
11

-

นโยบำยฟื้ นฟูควำม
หลำกหลำยทำง
ชีวภำพและป่ ำชำย
เลน เน้นกำรฟื้ นฟู
ทรัพยำกรธรรมชำติ
และกำรท่องเที่ยว
เพื่อสร้ำงรำยได้
ให้กบั พื้นที่

ใช้แผน
ร่ วมกับ
องค์กำร
บริ หำร
ส่วน
ตำบล
แหลม
ฟ้ ำผ่ำ

ใช้แผน
ร่ วมกับ
องค์กำร
บริ หำร
ส่วนตำบล
แหลมฟ้ ำผ่ำ

แผนงำน
พัฒนำ
ทำงด้ำน
สังคมจำก
องค์กำร
บริ หำรส่ วน
ตำบล

นโยบำยและ
แผนงำนเน้น
ทำงด้ำนกำร
สร้ำงอำชีพ กำร
ท่องเที่ยงเชิ ง
อนุรักษ์และกำร
ปลูกป่ ำชำยเลน

ใช้แผนเดิม
จำกกำร
ร่ วมกัน
รวบรวม
ของ
จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำ
ลัย

แผนงำนกำร
เฝ้ ำระวังภัย
ร่ วมกันทำง
เรื อและ
โครงกำร
สอดส่ องดูแล
กำรกระทำ
ควำมผิด
ส่ วนรวม

ใช้แผน
ร่ วมกับ
องค์กำร
บริ หำร
ส่ วน
ตำบล
แหลม
ฟ้ ำผ่ำ

วำงแผนร่ วมกับ
องค์กำรบริ หำร
ส่ วนตำบลแหลม
ฟ้ ำผ่ำเพื่อรับมือกับ
สภำวะฉุกเฉิ นและ
มีกำรประชำคม
เพื่อพูดคุยถึง
ปั ญหำของพื้นที่มี
กองทุนหมู่บำ้ น
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1.ระบบ
เกี่ยวกับ
นโยบำย
แผนงำน
และ
โครงกำร

นำยก
องค์กำร
บริ หำร
ส่ วน
ตำบล

ตารางที่ 4.1 (ต่อ)
หัวข้ อ

นายกองค์การ
บริหารส่ วน
ตาบล

2.คุณภาพและ ความ
ครอบคลุม
ของแผน

รองนายก
องค์การ
บริหารส่ วน
ตาบล
-

ปลัดองค์การ
บริหารส่ วน
ตาบล

ผู้ใหญ่
บ้ านหมู่ที่ 8

ผู้ที่อยู่อาศัยใน ผู้ใหญ่ บ้านหมู่
ชุ มชนหมู่ที่ 8
ที่ 9

ชุมชนไม่อยู่ ติดทะเลได้รับ
ผลกระทบ
บ้ำงเล็กน้อย
จำกพำยุนำน
ๆ ครั้ง

ไม่มีแผน
รับมือสภำวะ
ฉุกเฉิ นเป็ น
ของตนเองจะ
ใช้วิธีกำร
สังเกต
ธรรมชำติและ
อพยพ

คณะ
กรรมการหมู่
ที่ 9

ผู้ที่อยู่อาศัยใน
ชุมชนหมู่ที่ 9

ผู้ใหญ่
บ้ านหมู่ที่ 10

ผู้ใหญ่ บ้านหมู่
ที่ 11

ชุมชนทรำบ
ถึงจุดอพยพ
หำกมี
เหตุกำรณ์
ฉุกเฉิ น

เรื อที่เฝ้ ำระวัง
จะแจ้งคนใน
หมู่บำ้ นหำกมี
เหตุฉุกเฉิ นให้
เตรี ยมอพยพ

ใช้แผน
ฉุกเฉิ น
ร่ วมกับ
องค์กำร
บริ หำรส่ วน
ตำบลโดยมี
กำรซักซ้อม
เพื่อรับมือ

ใช้แผน
ฉุกเฉิ น
ร่ วมกับ
องค์กำร
บริ หำรส่ วน
ตำบล มีกำร
ซักซ้อม และ
หำกมีสภำวะ
ฉุกเฉิ น
องค์กำร
บริ หำรส่ วน
ตำบลจะแจ้ง
ให้ทรำบ
(องค์กำร
บริ หำรส่ วน
ตำบลมีกำร
เฝ้ ำระวังภัย)
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คุณภำพแผน ปำนกลำง
เนื่องจำกมี
ควำมเสี่ ยงที่
ไม่สำมำรถ
ควบคุมได้
เช่น ปั ญหำ
น้ ำเค็มรุ กน้ ำ
จืดผลกระทบ
เฉี ยบพลัน คือ
พำยุและมี
แผนรับมือ
สภำวะฉุกเฉิ น

ผู้ช่วยผู้ใหญ่
บ้ านหมู่ที่ 7

ตารางที่ 4.1 (ต่อ)
หัวข้ อ

รองนายก
องค์การ
บริหารส่ วน
ตาบล

ปลัดองค์การบริหาร
ส่ วนตาบล

ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่ บ้าน
หมู่ที่ 7

ผู้ใหญ่
บ้ านหมู่ที่ 8

ผู้ที่อยู่อาศัย
ในชุ มชน
หมู่ที่ 8

ผู้ใหญ่ บ้านหมู่
ที่ 9

คณะ
กรรม
การหมู่ที่ 9

ผู้ที่อยู่อาศัย
ในชุ มชน
หมู่ที่ 9

ผู้ใหญ่
บ้ านหมู่ที่
10

ผู้ใหญ่ บ้านหมู่
ที่ 11

มีควำมพึง
พอใจต่อ
กำร
ดำเนินงำน
ภำพรวม
ขององค์กร

มีควำมพึงพอใจต่อกำร
ดำเนินงำนโดยมีรำงวัล
เป็ นเครื่ องยืนยัน
ควำมสำเร็ จ องค์กรมี
กำรประเมินผลของ
โครงกำรและกิจกรรม
โดยโครงกำรที่ประสบ
ควำมสำเร็ จอย่ำงเห็น
ได้ชดั คือ กำรสร้ำง
ควำมตระหนักและ
ส่ งเสริ มกำรท่องเที่ยว

มีควำมพึง
พอใจต่อ
กำร
ดำเนินงำน
ได้รับควำม
ช่วยเหลือ
จำกองค์กำร
บริ หำรส่วน
ตำบลตำม
ควำม
เหมำะสม

มีควำมพึง
พอใจ
พอสมควร
เนื่องจำกมี
บำงโครงกำร
เท่ำนั้นที่
ประสบ
ผลสำเร็ จ
โครงกำรที่
สำเร็ จ เช่น
โครงกำรเก็บ
และแยกขยะ

มีควำมพึง
พอใจต่อ
กำรดำเนิน
เนินงำน
ของ
องค์กำร
บริ หำรส่ วน
ตำบล
เนื่องจำก
ทรำบว่ำมี
งบประมำณ
จำกัด

มีควำมพึงพอใจต่อ
กำรดำเนินงำนของ
แผนงำนชุมชน
เนื่ องจำกผูอ้ ยูอ่ ำศัย
ในชุมชนเข้ำใจถึง
ปัญหำและมีควำม
สำมัคคี โดย หมู่ที่
9 เคยได้รับรำงวัล
นักวิจยั ชุมชน

มีควำมพึง
พอใจต่อกำร
ดำเนิน
งำนทั้งของ
องค์กำร
บริ หำรส่ วน
ตำบลและของ
ชุมชน
เนื่องจำกกำร
ดำเนินงำนที่
ผ่ำนเกิดกำร
ร่ วมแรงร่ วม
ใจกัน

มีควำมพึง
พอใจต่อ
กำรดำเนิน
งำน
เนื่องจำก
เห็นว่ำ
แผนงำน
โครงกำร
กิจกรรม ที่
ผ่ำนมำนั้น
สำเร็ จ

พึงพอใจต่อ
กำร
ดำเนินงำน
ของ
องค์กำร
บริ หำรส่ วน
ตำบล
เนื่องจำก
งบประมำณ
ทำให้ตอ้ ง
แก้ปัญหำ
เร่ งด่วน

มีควำมพึง
พอใจต่อกำร
ดำเนินงำน
เพรำะเกิด
ควำมสำมัคคี
กันในชุมชน ,
โครงกำรที่
ประสบ
ควำมสำเร็ จ
คือ กองทุน
หมู่บำ้ น
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3.ผล
ของ
แผน
งาน
โครง
การ
และกิจ
กรรม

นายก
องค์การ
บริหาร
ส่ วน
ตาบล
มีควำม
พึงพอใจ
ต่อกำร
ดำเนิน
งำน

ตารางที่ 4.1 (ต่อ)
หัวข้ อ

รองนายก
องค์การ
บริหารส่ วน
ตาบล
กำรมอบหมำย
งำนที่ไม่
เหมำะสม
ให้กบั
บุคลำกรทำให้
ชุมชนสูญเสี ย
ผลประโยชน์,
งบและวัสดุ
ไม่เพียงพอต่อ
กำรดำเนิน
โครงกำร

ปลัดองค์การบริหารส่ วน
ตาบล

ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่ บ้าน
หมู่ที่ 7

ผู้ใหญ่
บ้ านหมู่ที่ 8

ผู้ที่อยู่อาศัย
ในชุ มชน
หมู่ที่ 8

ผู้ใหญ่ บ้านหมู่ที่ 9

คณะ
กรรมการหมู่
ที่ 9

ผู้ที่อยู่อาศัย
ในชุ มชน
หมู่ที่ 9

ผู้ใหญ่
บ้ านหมู่ที่
10

ผู้ใหญ่ บ้าน
หมู่ที่ 11

กำรคัดเลือกบุคคลำกร
มีควำมเหมำะ
สมและเพียงพอ มีกำร
เพิ่มศักยภำพให้กบั
บุคลำกรทำงวิชำกำร
โดยกำรศึกษำดูงำน,
งบประมำณและวัสดุ
ไม่เพียงพอต่อกำร
ดำเนินโครงกำร และ
สถำนที่มีเพียงพอต่อ
กำรดำเนิ นกิจกรรม

กำรคัดเลือก
บุคลำกรมี
ควำม
เหมำะสม
แต่ไม่
เพียงพอ ,มี
สถำนที่
เพียงพอ,
งบประมำณ
ไม่เพียงพอ
,ไม่มี
อุปกรณ์

กำรคัดเลือก
บุคลำกรมี
ควำม
เหมำะสม
แต่ไม่
เพียงพอ ,มี
สถำนที่
เพียงพอ,
งบประมำณ
ไม่เพียงพอ
,ไม่มี
อุปกรณ์

กำรคัดเลือก
บุคลำกรมี
ควำม
เหมำะสม
แต่ไม่
เพียงพอ ,มี
สถำนที่
เพียงพอ,
งบประมำณ
ไม่เพียงพอ
,ไม่มี
อุปกรณ์

บุคลำกรมีศกั ยภำพ
และเพียงพอต่อ
กำรดำเนินงำน,มี
สถำนที่เพียงพอ,
งบประมำณมีแต่
ไม่เพียงพอ โดย
งบประมำณส่ วน
หนึ่งมำจำกโฮมส
เตย์ , มีอุปกรณ์แต่
ไม่เพียงพอ

บุคลำกรมี
ศักยภำพและ
เพียงพอต่อ
กำร
ดำเนินงำน,มี
สถำนที่
เพียงพอ,
งบประมำณมี
แต่ไม่เพียงพอ
,มีอุปกรณ์แต่
ไม่เพียงพอ

บุคลำกรมี
ศักยภำพ
และ
เพียงพอต่อ
กำร
ดำเนินงำน
,มีสถำนที่
เพียงพอ,
งบประมำณ
มีแต่ไม่
เพียงพอ,มี
อุปกรณ์แต่
ไม่เพียงพอ

กำรคัด
เลือก
บุคลำกร
มีควำม
เหมำะสม
แต่ไม่
เพียงพอ

บุคลำกรมี
ศักยภำพ
และเพียงพอ
ต่อกำร
ดำเนินงำน,
มีสถำนที่
เพียงพอ,
งบประมำณ
ไม่เพียงพอ
,ไม่มี
อุปกรณ์
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4.ความ
เหมาะ
สมและ
เพียงพอ
ของ
ทรัพยาก
รบริหาร

นายก
องค์การ
บริหาร
ส่ วนตาบล
กำร
คัดเลือก
บุคคลำกรมี
ควำม
เหมำะ
สมและ
เพียงพอแต่
งบประ
มำณและ
วัสดุไม่
เพียงพอต่อ
พื้นที่

ตารางที่ 4.1 (ต่อ)
หัวข้ อ

รองนายก
องค์การบริหาร
ส่ วนตาบล

ปลัดองค์การ
บริหารส่ วน
ตาบล

ชุมชนมีควำม
ตระหนักมำก
เนื่องจำกกลัวจะ
เสี ยพื้นที่ทำกิน
และองค์กำร
บริ หำรส่วน
ตำบลมีกำร
จัดตั้งโครงกำร
สร้ำงควำม
ตระหนักโดย
กำรศึกษำดูงำน
ภำยนอก

บุคลำกรและ
ชุมชนมีควำม
ตระหนักมำก
เนื่องจำก
บุคลำกรส่ วน
ใหญ่เป็ นคนใน
พื้นที่และได้รับ
ผลกระทบ
โดยตรงร่ วมกับ
ชุมชน

ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่
บ้ านหมู่ที่
7
ชุมชนมี
ควำม
ตระหนัก
มำก
เนื่องจำก
เป็ นผูร้ ับ
ผลกระท
บโดยตรง

ผู้ใหญ่
บ้ านหมู่ที่ 8

ผู้ที่อยู่อาศัยใน
ชุ มชนหมู่ที่ 8

ผู้ใหญ่ บ้านหมู่ที่
9

คณะ
กรรมการ
หมู่ที่ 9

ผู้ที่อยู่อาศัยใน
ชุมชนหมู่ที่ 9

ผู้ใหญ่
บ้ านหมู่ที่
10

ผู้ใหญ่ บ้านหมู่ที่
11

ชุมชนมี
ควำม
ตระหนัก
มำก
เนื่องจำก
เป็ นผูร้ ับ
ผลกระทบ
โดยตรง

ชุมชนมีควำม
ตระหนักมำก
เนื่องจำกเป็ น
ผูร้ ับ
ผลกระทบ
โดยตรง

ชุมชนมีควำม
ตระหนักมำก
เนื่องจำกเป็ น
ผูร้ ับผลกระทบ
โดยตรง มำ
ยำวนำน โดยหมู่
ที่ 9 มีกำรสร้ำง
ควำมตระหนัก
ให้กบั ชุมชน
โดยกำรพูดคุย
กันเกี่ยวกับ
ปัญหำที่ได้รับ

ชุมชนมี
ควำม
ตระหนัก
มำก
เนื่องจำก
เป็ นผูร้ ับ
ผลกระทบ
โดยตรงมี
กำร
ประชำคม
เพื่อร่ วมมือ
กัน
แก้ปัญหำที่
เกิดขึ้น

ชุมชนมีควำม
ตระหนักมำก
เนื่องจำกเป็ น
ผูร้ ับ
ผลกระทบ
โดยตรง

ชุมชนมี
ควำม
ตระหนัก
มำก
เนื่องจำก
เป็ นผูร้ ับ
ผลกระท
บโดยตรง

ชุมชนมีควำม
ตระหนักมำก
เนื่องจำกเป็ นผูร้ ับ
ผลกระทบโดยตรง
มำยำวนำน โดย
หมู่ที่ 9 มีกำรสร้ำง
ควำมตระหนัก
ให้กบั ชุมชนโดย
กำรพูดคุยกัน
เกี่ยวกับปั ญหำที่
ได้รับร่ วมกัน
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5. ความ
ตระหนัก
ในปัญหา
ผลกระ
ทบจาก
การกัด
เซาะ
ชายฝั่ง

นายก
องค์การ
บริหารส่ วน
ตาบล
ชุมชนมี
ควำม
ตระหนัก
มำก
เนื่องจำกอยู่
อำศัยใน
พื้นที่

ตารางที่ 4.1 (ต่อ)
หัวข้ อ

6.การมี

ส่ วน
ร่ วม
ของ
ชุมชน

นายกองค์การ
บริหารส่ วน
ตาบล

ปลัดองค์การบริหาร
ส่ วนตาบล

ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่
บ้ านหมู่ที่
7
องค์กำรบริ หำรส่ วน กำรมี
ตำบลและชุมชนมี
ส่วนร่ วม
ส่ วนร่ วมในกำร
ของ
ดำเนิ นกำรร่ วมกัน
ชุมชน
โดย องค์กำรบริ หำร ปำนกลำง
ส่ วนตำบลเห็นถึง
เช่น กำร
ควำมสำคัญของกำร ปักไม้ไผ่
มีส่วนร่ วมของชุมชน กันคลื่น
ว่ำเป็ นปัจจัยที่ทำให้ บริ เวณ
กำรดำเนินงำน
บ้ำนของ
ประสบควำมสำเร็ จ ตนเอง

ผู้ใหญ่
บ้ านหมู่
ที่ 8

ผู้ที่อยู่อาศัยใน
ชุ มชนหมู่ที่ 8

ผู้ใหญ่ บ้านหมู่
ที่ 9

คณะ
กรรมการ
หมู่ที่ 9

ผู้ที่อยู่อาศัย
ในชุ มชน
หมู่ที่ 9

ผู้ใหญ่
บ้ านหมู่ที่
10

ผู้ใหญ่ บ้านหมู่ที่ 11

กำรมีส่วน
ร่ วมของ
ชุมชนปำน
กลำง
กล่ำวคือ
หำก
ชำวบ้ำนคน
ใดในชุมชน
ว่ำงก็จะไป
ร่ วม
ประชำคม
ด้วย

ชุมชนมีส่วน
ร่ วมโดยกำร
ป้ องกันแก้ไข
ผลกระทบใน
พื้นที่ของตนเอง
เนื่องจำก
องค์กำรบริ หำร
ส่วนตำบล
งบประมำณไม่
เพียงพอที่จะ
ดำเนินกำรใน
พื้นที่ท้งั หมด

ชุมชนมีส่วน
ร่ วมเป็ นอย่ำง
มำกในกำร
แก้ไขปั ญหำ
ผลกระทบ แต่
กำรประชำคม
จะมีเพียงผูท้ ี่
อยูอ่ ำศัย
บำงส่ วน
เนื่องจำกต้อง
ประกอบ
อำชีพ

ชุมชนมี
ส่วนร่ วมใน
กำร ดำเนิน
โครงกำร
ร่ วมกัน
เนื่องจำก
ประสบถึง
ปัญหำคล้ำย
ๆ กัน มีกำร
รวมกลุ่มกัน
เพื่อ
ดำเนินกำร
แก้ไข

ชุมชนมีกำร
ร่ วมมือกัน
โดยกำร
สอดส่ อง
ดูแลและ
ระวังภัยจำก
ผลกระทบที่
เกิดขึ้นแบบ
เฉี ยบพลัน

กำรมี
ส่ วนร่ วม
ของ
ชุมชนใน
ระดับ
ปำนกลำง
โดยส่ วน
ใหญ่จะ
แก้ปัญหำ
ในพื้นที่
ตนเอง

ชุมชนมีส่วนร่ วมใน
กำรแก้ไขปั ญหำ
ร่ วมกัน ผูใ้ หญ่บำ้ น
เป็ นที่ยอมรับของ
ชุมชนในด้ำนกำร
แก้ไขปั ญหำ
เนื่องจำกกำร
ดำเนิ นงำนที่ผ่ำนมำ
ประสบควำมสำเร็ จ
อีกทั้งมีควำมเชื่ อว่ำ
ควำมสำมัคคีเป็ น
ปัจจัยที่ทำให้
โครงกำรสำเร็ จ
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รองนายก
องค์การ
บริหารส่ วน
ตาบล
ชุมชนให้
ชุมชนมี
ควำมร่ วมมือ ส่ วนร่ วมใน
เป็ นอย่ำงดีใน กำร
กำรดำเนินกำร ดำเนินงำน
ขององค์กำร
ตั้งแต่ข้ นั
บริ หำรส่วน
วำงแผนกำร
ตำบล
ดำเนินงำน
เนื่องจำก เป็ น
ผูไ้ ด้รับ
ผลกระทบ
โดยตรง

ตารางที่ 4.1 (ต่อ)
นายกองค์การ
บริหารส่ วน
ตาบล

รองนายก
องค์การ
บริหารส่ วน
ตาบล

ปลัดองค์การบริหาร
ส่ วนตาบล

ผู้ช่วยผู้ใหญ่
บ้ านหมู่ที่ 7

ผู้ใหญ่
บ้ านหมู่ที่ 8

7.การเข้ าถึง

มีกำรลงพื้นที่
เพื่อพบปะ
และพูดคุยกับ
ชุมชนเพื่อ
ร่ วมกันวำง
แผนกำร
ดำเนินงำน,มี
กำรนำ
เทคโนโลยีมำ
ใช้ในกำร
ดำเนินกำร
บ้ำงใน
องค์กำร
บริ หำรส่ วน
ตำบล

องค์กรมี
กำรนำ
เทคโนโลยี
มำใช้ในกำร
ทำแผนที่

องค์กำรบริ หำรส่ วน
ตำบลมีกำรลงพื้นที่
เพื่อประเมินผลของ
โครงกำรที่กำลัง
ดำเนินกำรอยู่ ทำให้
ได้มีกำรแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่ำวสำรกันอยู่
เสมอ, เทคโนโลยีที่
นำมำใช้คือ
กำรตรวจวัดกำรกัด
เซำะ ควำมแรงคลื่น
และกำรทรุ ดตัวของ
พื้นที่

ชุมชนทรำบถึง
กิจกรรม
โครงกำรจำก
กำรติดกระดำษ
ประชำสัมพันธ์
ที่ท่ำเรื อ, ไม่มี
กำรนำ
เทคโนโลยีมำใช้

ชุมชนทรำบถึง
กิจกรรม
โครงกำรจำก
กำรติดกระดำษ
ประชำสัมพันธ์
ที่ท่ำเรื อ, ไม่มี
กำรนำ
เทคโลโลยีมำใช้

ข่ าวสาร
และ
เทคโนโลยี

ผู้ที่อยู่
อาศัย
ใน
ชุ มชน
หมู่ที่ 8
ทรำบ
ข่ำวสำ
รจำก
ผูใ้ หญ่
บ้ำน
และ
จำก
ท่ำเรื อ

ผู้ใหญ่ บ้านหมู่ที่
9

คณะ
กรรมการหมู่
ที่ 9

ผู้ที่อยู่
อาศัยใน
ชุมชน
หมู่ที่ 9

ผู้ใหญ่
บ้ านหมู่ที่ 10

ชุมชนทรำบถึง มีกำรกระจำย
กิจกรรม
ข่ำวสำรกันใน
โครงกำรจำก
ชุมชนและ
กำรติดกระดำษ เข้ำถึงข่ำวสำร
ประชำสัมพันธ์ ข้อมูลอื่น ๆ
ที่ท่ำเรื อ, ไม่มี
ทำง
กำรนำ
อินเตอร์เนต ,
เทคโนโลยีมำใช้ ไม่มีกำรนำ
เทคโนโลยีมำ
ใช้เนื่องจำก
ต้นทุนสูง

ทรำบ
ข่ำวสำร
จำก
ผูใ้ หญ่
บ้ำนและ
จำก
ท่ำเรื อ

ชุมชนทรำบถึง
กิจกรรม
โครงกำรจำก
กำรติดกระดำษ
ประชำสัมพันธ์
ที่ท่ำเรื อ, ไม่มี
กำรนำ
เทคโนโลยีมำ
ใช้

ผู้ใหญ่ บ้าน
หมู่ที่ 11

ภำยใน
ชุมชนมีกำร
ชุมนุม
ร่ วมกันใน
ทุก ๆ เดือน
ทำให้มีกำร
กระจำย
ข่ำวสำรกัน
อยูเ่ สมอ,ไม่
มีกรนำ
เทคโนโลยี
มำใช้
เนื่องจำกมี
รำคำแพง
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หัวข้ อ

ตารางที่ 4.1 (ต่อ)
หัวข้ อ

8.องค์
ความรู้

นายก
องค์การ
บริหารส่ วน
ตาบล
-

รองนายก
องค์การ
บริหารส่ วน
ตาบล
-

ผู้ช่วยผู้ใหญ่
บ้ านหมู่
ที่ 7

ผู้ใหญ่
บ้ านหมู่ที่
8

ผู้ที่อยู่อาศัย
ในชุมชน
หมู่ที่ 8

ผู้ใหญ่ บ้านหมู่
คณะ
ผู้ที่อยู่อาศัยใน
ที่ 9
กรรมการหมู่ที่ 9 ชุมชนหมู่ที่ 9

ผู้ใหญ่
บ้ านหมู่ที่
10

ผู้ใหญ่ บ้านหมู่ที่ 11

องค์กำรบริ หำรส่วน
ตำบลมีกำรนำ
องค์ควำมรู ้มำช่วย
วิเครำะห์ ดินฟ้ ำ
อำกำศ เช่นกำรดู
ทิศทำงลมและคลื่น
เพื่อวำงแผน
ออกแบบสร้ำงเขื่อน
กันคลื่น, กำรดูน้ ำขึ้น
น้ ำลงเพื่อควำม
สะดวกในกำรเข้ำไป
ปฏิบตั ิงำน

เนื่องจำก
บ้ำนเรื อน
อยูต่ ิดน้ ำ
และสัญจร
โดยน้ ำทำ
ให้ตอ้ ง
สังเกตน้ ำ
ตลอดเวลำ
ว่ำ ขึ้นหรื อ
ลง ,สะดวก
ในกำร
เดินทำง

กำร
สังเกตน้ ำ
ในพื้นที่
เพื่อกำร
สัญจรถ้ำ
น้ ำลดจะ
สัญจร
ลำบำก
(เพื่อ
กำหนดเว
ลำกำร
เดินทำง)

กำรสังเกต
น้ ำในพื้นที่
เพื่อกำร
สัญจร

กำรสังเกต
ทิศทำงลมเพื่อ
กำรประมง
และระวังภัย
ในชุมชน

สังเกตน้ ำ
ในพื้นที่
เพื่อกำร
สัญจร

สังเกตคลื่น ลม และ
ปริ มำณน้ ำ เนื่ องจำก
หำกน้ ำลดปริ มำณ
มำกจะไม่สำมำรถ
เดินทำงเข้ำหมู่บำ้ น
ได้ และกำรสังเกต
คลื่นลมจะทำให้
สำมำรถเฝ้ ำระวังภัย
เรื่ องผลกระทบ
เฉี ยบพลันได้ (อยูต่ ิด
ทะเล)

กำรสังเกตกำร
เปลี่ยนแปลง
ของน้ ำในพื้นที่

กำรดูสตั ว์น้ ำ
ในทะเล เช่น
กุง้ และ
ปลำหมึกเอำ
หนวดพันกัน
อำจจะเกิดพำยุ
เข้ำ และกำร
ฟังเสี ยงปลำ
เพื่อดูปริ มำณ
ปลำ
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ปลัดองค์การบริหาร
ส่ วนตาบล
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ตารางที่ 4.2 คะแนนถ่วงน้ ำหนักเพื่อประเมินศักยภำพหรื อควำมสำมำรถในกำรรับมือขององค์กำร
บริ หำรส่ วนตำบลแหลมฟ้ ำผ่ำ
นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานและกิจกรรม
1. ระบบเกี่ยวกับนโยบำย แผนงำน โครงกำร กิจกรรม
2. คุ ณ ภำพและควำมครอบคลุ ม นโยบำย แผนงำน
โครงกำร
3. ผลของแผนงำน โครงกำรและกิจกรรม
4. ควำมเหมำะสม/เพียงพอของทรัพยำกรบริ หำร
5. ควำมตระหนักในปั ญหำกำรกัดเซำะชำยฝั่ง

ค่ านา้ หนัก
0.14
0.15

คะแนน
3
3

คะแนนถ่ วงนา้ หนัก
0.42
0.45

0.15
0.10
0.11

3
2
3

0.45
0.20
0.33

6. กำรมีส่วนร่ วมของชุมชน

0.13

3

0.39

7. กำรเข้ำถึงข่ำวสำรและเทคโนโลยี
8. องค์ควำมรู ้
คะแนนถ่วงน้ ำหนักรวม

0.09
0.13
1.00

2
3

0.18
0.39
2.81

ตารางที่ 4.3 คะแนนถ่วงน้ ำหนักเพื่อประเมินศักยภำพหรื อควำมสำมำรถในกำรรับมือของชุมชน
นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานและกิจกรรม
ค่ านา้ หนัก คะแนน
1.ระบบเกี่ ย วกับ นโยบำย แผนงำน โครงกำร
0.14
1
กิจกรรม
2.คุณภำพและควำมครอบคลุมนโยบำย แผนงำน
0.15
2
โครงกำร
3.ผลของแผนงำน โครงกำรและกิจกรรม
0.15
3
4.ควำมเหมำะสม/เพียงพอของทรัพยำกรบริ หำร
0.10
1
5.ควำมตระหนักในปัญหำกำรกัดเซำะชำยฝั่ง
0.11
3
6.กำรมีส่วนร่ วมของชุมชน
0.13
3
7.กำรเข้ำถึงข่ำวสำรและเทคโนโลยี
0.09
2
8.องค์ควำมรู้
0.13
3
คะแนนถ่วงน้ ำหนักรวม
1.00

คะแนนถ่ วงนา้ หนัก
0.14
0.30
0.45
0.10
0.33
0.39
0.18
0.39
2.28

จำกผลคะแนนถ่ วงน้ ำหนัก พบว่ำ องค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลแหลมฟ้ ำผ่ำได้ค ะแนนถ่ วง
น้ ำ หนัก รวม 2.81 คะแนน ซึ่ ง หมำยควำมว่ำ องค์ก ำรบริ หำรส่ วนตำบลแหลมฟ้ ำผ่ำมี ศ กั ยภำพ/
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ควำมสำมำรถในกำรรับมื อต่อกำรกัดเซำะชำยฝั่ งสู ง และชุ มชนได้คะแนนถ่วงน้ ำหนักรวม 2.28
คะแนน ซึ่ งหมำยควำมว่ำ ชุ มชนมีศกั ยภำพ/ควำมสำมำรถในกำรรับมือต่อกำรกัดเซำะชำยฝั่ งปำน
กลำง
4.2.4 ปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อรู ปแบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ ยง
1) ผลจำกกำรสัมภำษณ์ผบู ้ ริ หำรขององค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลแหลมฟ้ ำผ่ำ
ผูบ้ ริ หำรองค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลแหลมฟ้ ำผ่ำมีควำมเห็นเกี่ยวกับปั จจัยที่ส่งผลต่อ
รู ป แบบหรื อแนวทำงในกำรบริ หำรจัด กำรควำมเสี่ ย งขององค์ก รในเรื่ องกำรปรั บ ตัว กับ ควำม
เปลี่ยนแปลงของโครงสร้ ำงองค์กรว่ำ บุคลำกรในองค์กรสำมำรถปรับตัวได้เป็ นอย่ำงดี กล่ำวคื อ
สำมำรถผสำนงำนกับหน่วยงำนภำยนอกและชุมชนได้เป็ นอย่ำงดีและรวดเร็ วทันต่อเหตุกำรณ์และ
ได้องค์ควำมรู ้ ใหม่เพื่อมำพัฒนำองค์กรและท้องถิ่ นเสมอ เป็ นเหตุให้องค์กรสำมำรถเข้ำถึ งแหล่ ง
เงินทุน ข้อมูลข่ำวสำรและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้โดยง่ำย ดังที่ ปลัดองค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลแหลม
ฟ้ ำผ่ำ (2557) ได้กล่ำวไว้วำ่
องค์กรมีควำมสำมำรถในกำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุนได้โดยง่ำยแต่ระเบียบกำรขอใช้เงิน
จะค่อนข้ำงยุง่ ยำกเนื่องจำกหำกเป็ นโครงกำรใหญ่ ๆ ที่ตอ้ งมีกำรจัดทำ EIA จะทำให้
งบประมำณบำนปลำยและหำกโครงกำรไม่สำมำรถเสร็ จภำยใน 1 ปี จะยุง่ ยำกตรงที่
งบของรำชกำรจะเป็ นชนิ ดปี ต่อปี และหำกกำรทำ EIA ไม่ผำ่ นงบประมำณในกำรทำ
EIA จะสู ญเปล่ำไป สำหรับข้อมูลข่ำวสำรองค์กรจะสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้โดยง่ำย
ผ่ำ นสื่ อต่ ำ ง ๆ และกำรอบรมทำงวิช ำกำร ส่ วนในแง่ เทคโนโลยีใ หม่ ๆ องค์ก ำร
บริ หำรส่ วนตำบลสำมำรถดำเนิ นกำรได้ดว้ ยตนเองโดยจะพยำยำมใช้เทคโนโลยีที่มี
ประโยชน์ แ ละประหยัด งบประมำณให้ ม ำกที่ สุ ด เท่ ำ ที่ จ ะท ำได้ เช่ น กำรเขี ย น
โปรแกรมศึ กษำกำรกัดเซำะชำยฝั่ ง กำรซื้ อภำพถ่ ำยดำวเที ยมปี ละครั้ งเพื่อดู ควำม
เปลี่ยนแปลงของพื้นที่
นอกจำกกำรช่ วยเหลื อชุ มชนขององค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลแหลมฟ้ ำผ่ำในแก้ไข
ปั ญหำ ผลกระทบ ควำมเสี่ ย งและกำรปรั บตัวต่ อผลกระทบจำกกำรกัดเซำะชำยฝั่ ง แล้วนั้นยัง มี
หน่วยงำน/องค์กรอื่น ๆ ที่เข้ำมำช่วยเหลือชุมชน ดังนี้ คือ
(1) ภำครัฐ เช่ น กรมพัฒนำสังคม กระทรวงทรั พยำกรธรรมชำติ และ
สิ่ งแวดล้อม กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง เป็ นต้น
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(2) รั ฐวิส ำหกิ จ เช่ น กำรไฟฟ้ ำนครหลวงจะให้งบประมำณเพื่อพัฒนำ
และแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นตำมโครงกำรขององค์กำรบริ หำรส่ วนตำบล
(3) ภำคเอกชน เช่ น กำรบริ จำคสมทบทุ นและสิ่ ง ของที่ จำเป็ นต้องใช้
(โต๊ะและเก้ำอี้เพื่อส่ งเสริ มกำรเรี ยนรู ้ขององค์กรและชุมชน)
(4) องค์กรอื่น ๆ เช่น NGO เป็ นต้น
กำรดำเนิ น งำนเกี่ ย วกับ กำรปรั บตัว ต่ อกำรกัดเซำะชำยฝั่ ง ขององค์ก ำร
บริ หำรส่ วนตำบลแหลมฟ้ ำผ่ำที่ ผ่ำนมำมีปัญหำและอุปสรรคดังที่รองนำยกองค์กำรบริ หำรส่ วน
ตำบลและปลัดองค์กำรบริ หำรส่ วนตำบล กล่ำวคือ

ภาพที่ 4.31 ผ้ำห่มเพื่อบ้ำนผูป้ ระสบภัยหรื อยำกไร้จำกกระทรวงพัฒนำสังคม
รองนำยกองค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลแหลมฟ้ ำผ่ำ (2557) กล่ำวว่ำ
อุปสรรคในกำรดำเนิ นงำนขององค์กรในกำรปรับต่อต่อผลกระทบจำกกำรกัดเซำะ
ชำยฝั่งที่ผำ่ นมำคือสภำพธรรมชำติของพื้นที่เนื่ องจำกพื้นที่ส่วนใหญ่มีน้ ำท่วมถึงทำ
ให้กำรสัญจรไปมำไม่สะดวกและควำมไม่สำมัคคีของชุมชนที่ทำให้กำรดำเนิ นงำน
ล่ำช้ำหรื อติดขัด
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ปลัดองค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลแหลมฟ้ ำผ่ำ (2557) กล่ำวว่ำ
อุ ป สรรคของกำรดำเนิ นงำนที่ ผ่ำ นมำคื อพื้ นที่ ที่ ไ ด้รับ ผลกระทบไม่ มี ถ นนท ำให้
เข้ำถึงพื้นที่ได้อย่ำงลำบำกและกำรปรับตัวของชุมชนเนื่องจำกผูท้ ี่อยูอ่ ำศัยในชุ มชน
บำงส่ วนจะใช้ชี วิตแบบเดิ ม คื อ เคยใช้ชี วิตเช่ นไรก็ จะใช้ชี วิ ตเช่ นนั้น มองปั ญหำ
แบบเดิมและแก้ไขปั ญหำแบบเดิม ๆ ซึ่ งบำงครั้งวิธีกำรเดิมไม่มีประสิ ทธิ ภำพเท่ำกับ
วิธีกำรแบบใหม่
ปั จจัยภำยในและปั จจัยภำยนอกขององค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลแหลมฟ้ ำผ่ำ ที่ส่งผล
ต่อกำรบริ หำรจัดกำรภำวะคุกคำม/กำรเปิ ดรับ ควำมเสี่ ยงและควำมอ่อนไหวจำกกำรกัดเซำะชำยฝั่ง
ดังนี้ คือ
(1) ปัจจัยภำยใน
รองนำยกองค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลและปลัดองค์กำรบริ หำรส่ วนตำบล
แหลมฟ้ ำผ่ำ มีควำมเห็นตรงกันว่ำปั จจัยภำยในที่ส่งผลด้ำนบวก คือ กำรมีส่วนร่ วมของคนในชุ มชน
ภู มิ ปั ญ ญำและองค์ค วำมรู ้ ข องคนในพื้ น ที่ ท ำให้ ก ำรด ำเนิ น งำนด้ำ นกำรบริ ห ำรสะดวกและมี
ประสิ ทธิ ภำพมำกขึ้น ส่ วนปั จจัยภำยในที่ส่งผลด้ำนลบ คือ ควำมไม่สำมัคคีของคนในชุ มชนและ
กำรที่เจ้ำของที่ดินเป็ นบุคคลภำยนอก ดังที่ รองนำยกองค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลแหลมฟ้ ำผ่ำ (2557)
กล่ำวว่ำ
ควำมไม่ ส ำมัค คี ข องคนในชุ ม ชนเป็ นปั จ จัย ภำยในที่ ส่ ง ผลด้ ำ นลบต่ อ กำร
บริ หำรงำนและนอกจำกนี้กำรไม่มีถนนทำให้กำรดำเนินกำรไม่สะดวกเท่ำที่ควร
ปลัดองค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลแหลมฟ้ ำผ่ำ (2557) กล่ำวว่ำ
ปั จจัยภำยในที่ส่งผลด้ำนลบต่อกำรบริ หำรงำน คือ ที่ดินส่ วนใหญ่ในพื้นที่กว่ำ 80
% เป็ นของนำยทุน ภำยนอกซึ่ งไม่ค่อยให้ควำมร่ วมมื อในกำรดู แลสิ่ งแวดล้อม
เพรำะส่ วนใหญ่ น ำยทุ น ในพื้ น ที่ ต้ อ งกำรที่ จ ะพั ฒ นำธุ รกิ จ ให้ เ ป็ นแหล่ ง
อุ ตสำหกรรมและสถำนบันเทิ ง ชำยฝั่ ง ท ำให้ก ำรดำเนิ นงำนด้ำ นบริ หำรไม่ค่ อย
สะดวก
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(2) ปัจจัยภำยนอก
รองนำยกและปลัดองค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลแหลมฟ้ ำผ่ำได้กล่ำวถึงปั จจัย
ภำยนอกที่ส่งผลด้ำนบวกต่อกำรบริ หำรจัดกำรขององค์กรคล้ำยกันว่ำเป็ นเพรำะองค์กรได้รับควำม
ช่ วยเหลื อที่ ดีจำกหน่ วยงำนภำยนอกมำกมำยทำให้กำรบริ หำรและกำรจัดกำรภำวะคุ กคำม/กำร
เปิ ดรับ ควำมเสี่ ยงและควำมอ่อนไหวจำกกำรกัดเซำะชำยฝั่งเป็ นไปอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ นอกจำกนี้
ปั จจัยภำยนอกที่ส่งผลด้ำนลบ คือ ปั จจัยทำงปั ญหำสิ่ งแวดล้อม ดังที่ รองนำยกองค์กำรบริ หำรส่ วน
ตำบลแหลมฟ้ ำผ่ำ (2557) กล่ำวว่ำ
ปั จจัยภำยนอกที่ ส่งผลด้ำนลบในกำรบริ หำรจัดกำร คือ น้ ำเสี ยจำกภำยนอก เช่ น
โรงงำนอุตสำหกรรมจะทำให้น้ ำในพื้นที่เน่ ำเสี ย ซึ่ งอำจจะทำให้ปลำตำยได้ และ
ขยะจำกแหล่ ง อื่ นที่ จะมี ก ำรพัดมำในช่ วงลมหนำวพัดมำในพื้ นที่ ถึง แม้องค์ก ำร
บริ หำรส่ วนตำบลจะพยำยำมเก็บตำมลำคลองมำปี กว่ำแล้วแต่ก็ยงั ไม่หมด
ปลัดองค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลแหลมฟ้ ำผ่ำ (2557) กล่ำวว่ำ
ปั จจัย ภำยนอกที่ ส่งผลด้ำนลบในกำรบริ หำรจัดกำร คื อ กำรพัฒนำที่ ไม่ สนใจ
สิ่ ง แวดล้อมในพื้ นที่ เช่ น อุ ตสำหกรรม แหล่ ง บันเทิ ง ต่ ำ ง ๆ และนโยบำยของ
รัฐบำลไม่ชดั เจน คือหำกนโยบำยเอื้อต่อนำยทุนมีโอกำสเป็ นไปได้สูงที่พ้ืนที่จะถูก
ถมเป็ นเมืองใหม่ได้
2) ผลจำกกำรสัมภำษณ์ผนู้ ำชุมชนและผูท้ ี่อยูอ่ ำศัยในชุมชน
จำกกำรสัมภำษณ์ผนู้ ำชุมชนและผูท้ ี่อยู่อำศัยในชุ มชนเกี่ ยวกับปั ญหำและอุปสรรค
ในกำรปรับตัวต่อกำรกัดเซำะชำยฝั่ง พบว่ำ ทุกหมู่บำ้ นมีควำมเห็นตรงกันว่ำปั ญหำและอุปสรรคใน
กำรปรั บ ตัวต่ อผลกระทบที่ เกิ ดขึ้ น คื อ งบประมำณไม่ เพี ย งพอในกำรดำเนิ นโครงกำรเพื่ อกำร
ปรับตัวต่อผลกระทบ นอกจำกนี้ หมู่ที่ 7 ยังมีควำมเห็นเพิ่มเติมอีกว่ำนอกจำกเรื่ องงบประมำณแล้ว
ปั ญหำและอุปสรรคที่ทำให้กำรปรับตัวเป็ นไปอย่ำงยำกลำบำกคือ ควำมไม่สำมัคคีของคนในชุ มชน
และสภำพธรรมชำติของพื้นที่ซ่ ึ งยำกแก่กำรเดินทำงเพื่อดำเนินโครงกำรต่ำง ๆ อีกด้วย
กำรเข้ำ ถึ ง แหล่ ง เงิ นทุ น ข้อมู ล ข่ ำ วสำรและเทคโนโลยีเ พื่ อ ใช้ใ นกำรปรั บ ตัวต่ อ
ผลกระทบจำกกำรกัดเซำะชำยฝั่ง พบว่ำ ผูน้ ำชุมชนแต่ละหมู่บำ้ นมีควำมเห็นแตกต่ำงกัน ดังนี้
ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บำ้ นหมู่ที่ 7 (2557) กล่ำวว่ำ
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ชุ มชนมีควำมสำมำรถในกำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุนเท่ำนั้น โดยได้รับกำรช่วยเหลือจำก
กำรไฟฟ้ ำและองค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลทุกปี และในบำงปี จะได้รับกำรช่ วยเหลื อ
จำกกรมพัฒนำสังคม สำหรับข้อมูลข่ำวสำรและเทคโนโลยีใหม่น้ นั จะได้จำกกำร
อบรมเพียงเล็กน้อย
ผูใ้ หญ่บำ้ นหมู่ที่ 8 (2557) กล่ำวว่ำ
ชุ มชนมีควำมสำมำรถในกำรเข้ำถึ งข้อมูลข่ำวสำรและเทคโนโลยีเนื่ องจำกมีกำรไปศึกษำดู
งำนและได้รั บ ข้อ มู ล จำกองค์ก ำรบริ ห ำรส่ ว นต ำบล แต่ ไ ม่ มี ง บประมำณในกำรท ำคื อ มี
งบประมำณมำอยูต่ ลอดแต่ไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำรใช้จริ ง
ผูใ้ หญ่บำ้ นหมู่ที่ 9 (2557) กล่ำวว่ำ
ชุมชนมีควำมสำมำรถในกำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรและเทคโนโลยีใหม่ ๆ เนื่ องจำกมี
คนหนุ่มสำวในพื้นที่ที่จบกำรศึกษำสู ง ๆ เข้ำมำช่วยพัฒนำชุมชน ส่ วนเรื่ องเงินทุนจะ
ได้รับกำรช่วยเหลือจำกกำรไฟฟ้ ำทุกปี
ผูใ้ หญ่บำ้ นหมู่ที่ 10 (2557) กล่ำวว่ำ
ชุ มชนมีควำมสำมำรถในกำรเข้ำถึ งข้อมูลข่ำวสำรเท่ำนั้นเนื่ องจำกมีกำรไปศึ กษำดู
งำนและสำมำรถค้นหำข้อมูลได้จำกอินเตอร์ เนต แต่ไม่สำมำรถนำมำทำจริ งได้เพรำะ
ขำดงบประมำณและเทคโนโลยีใหม่ ๆ มักต้องใช้เงินทุนสู ง
ผูใ้ หญ่บำ้ นหมู่ที่ 11 (2557) กล่ำวว่ำ
ชุ ม ชนมี ค วำมสำมำรถในกำรเข้ำ ถึ ง แหล่ ง เงิ นทุ นเพี ย งอย่ำ งเดี ย วเท่ ำ นั้น เพรำะมี
กองทุ น และงบประมำณจำกหลำยที่ คอยสนับสนุ น แต่ม กั จะไม่ เพี ยงพอต่ อควำม
ต้องกำรของชุมชน สำหรับข้อมูลข่ำวสำรและเทคโนโลยีเข้ำถึงได้ยำกเพรำะต้องเดิน
ทำงไกลไปดูงำนและเสี ยค่ำใช้จ่ำยเยอะทำให้คนในชุมชนไม่อยำกไป
ปั จจัยภำยในและปั จจัยภำยนอกในกำรบริ หำรจัดกำรภำวะคุกคำม/กำรเปิ ดรับ ควำม
เสี่ ยงและควำมอ่อนไหวจำกกำรกัดเซำะชำยฝั่งของชุมชน ดังนี้ คือ
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(1) ปัจจัยภำยใน
ผูใ้ หญ่บำ้ นและผูท้ ี่ อยู่อำศัยในชุ มชนในหมู่ที่ 9 หมู่ที่ 10 และหมู่ที่ 11มี
ควำมเห็นว่ำปั จจัยภำยในด้ำนบวกในกำรจัดกำรควำมเสี่ ยงและผลกระทบคือ ควำมร่ วมมือกันของ
ชุ ม ชนและควำมสำมัค คี ของชุ มชน ในขณะที่ ผูใ้ หญ่ บำ้ นและผูท้ ี่ อยู่อำศัย ในชุ ม ชนในหมู่ที่ 7 มี
ควำมเห็นว่ำชำวบ้ำนมีควำมร่ วมมือบำงส่ วนในบำงกิจกรรมทำให้กิจกรรมสำมำรถดำเนิ นไปได้โดย
ปกติ และในหมู่ที่ 8 ที่มีควำมเห็นว่ำชุมชนได้รับควำมช่วยเหลือจำกภำยนอกอยูเ่ สมอ
สำหรั บปั จจัยภำยในด้ำนลบนั้นหมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 8 มี ควำมเห็ นคล้ำยคลึ งกันคื อควำมไม่
สำมัคคีของชุมชนโดยที่หมู่ที่ 7 ให้ควำมเห็นเพิ่มเติมว่ำกำรไม่มีถนนสัญจรภำยในหมู่บำ้ นนั้นทำให้
กำรเดินทำงไม่สะดวก (พื้นที่ส่วนใหญ่น้ ำท่วมขังต้องสัญจรทำงน้ ำ) สำหรับหมู่ที่ 9 หมู่ที่ 10 และ
หมู่ที่ 11 นั้นไม่มีควำมเห็นในแง่ปัจจัยด้ำนลบในกำรจัดกำรควำมเสี่ ยงและผลกระทบ
(2) ปัจจัยภำยนอก
ผูน้ ำชุ ม ชนและผูท้ ี่ อ ยู่ อ ำศัย ในชุ ม ชนในหมู่ ที่ 7 มี ค วำมเห็ น ว่ำ ปั จ จัย
ภำยนอกด้ำนบวกที่ส่งผลต่อกำรจัดกำรควำมเสี่ ยงและผลกระทบ คือ ควำมช่วยเหลือจำกหน่วยงำน
ภำยนอก และปั จจัยภำยนอกด้ำนลบที่ส่งผลต่อกำรจัดกำรควำมเสี่ ยงและผลกระทบ คือ น้ ำเสี ยและ
ขยะจำกภำยนอกที่พดั เข้ำมำในพื้นที่ สำหรับหมู่ที่ 11 มีควำมเห็ นว่ำ ปั จจัยภำยนอกด้ำนบวกและ
ด้ำ นลบไม่ มี เ นื่ อ งจำกพื้ น ที่ ชุ ม ชนของตนนั้น อยู่ ไ กล ส่ ว นหมู่ ที่ 8 หมู่ ที่ 9 และหมู่ ที่ 10 ไม่ มี
ควำมเห็นเกี่ยวกับปั จจัยภำยนอกด้ำนบวกและด้ำนลบ
4.2.5 ความเปราะบางของตาบลแหลมฟ้ าผ่า
1) ผลจำกกำรสัมภำษณ์ผบู ้ ริ หำรขององค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลแหลมฟ้ ำผ่ำ
หำกพิจำรณำจำกกำรเปิ ดรับ/ภำวะคุกคำม ควำมอ่อนไหวและกำรรับมือขององค์กำร
บริ หำรส่ วนตำบลแหลมฟ้ ำผ่ำที่ผ่ำนมำ นำยกองค์กำรบริ หำรส่ วนตำบล รองนำยกองค์กำรบริ หำร
ส่ วนตำบลและปลัดองค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลแหลมฟ้ ำผ่ำมีควำมเห็นตรงกันคือ พื้นที่ที่องค์กรของ
ตนเองรับผิดชอบมีกำรเปิ ดรับ/ภำวะคุกคำมและควำมอ่อนไหวคือพื้นที่ได้รับผลกระทบต่อกำรกัด
เซำะชำยฝั่ งได้โดยง่ำย แต่เนื่ องจำกนโยบำยและกำรดำเนิ นงำนที่ผำ่ นมำและปั จจุบนั ที่เน้นบรรเทำ
และแก้ไขปั ญหำผลกระทบพร้อมทั้งเตรี ยมกำรรับมือภำวะฉุ กเฉิ นที่อำจจะเกิดขึ้นจำกภัยธรรมชำติ
ทำให้พ้ืนที่ ดังกล่ ำวไม่ เปรำะบำงแต่ควรได้รับกำรพัฒนำปรั บตัวเพิ่มมำกขึ้ น ดังที่ ปลัดองค์กำร
บริ หำรส่ วนตำบลแหลมฟ้ ำผ่ำ (2557) กล่ำวว่ำ
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ปั ญหำหลัก ๆ ของพื้นที่ที่รับผิดชอบอยู่ คือ กำรกัดเซำะชำยฝั่งและควำมหลำกหลำย
ลดน้อยลง ซึ่ ง วิธี แก้ไ ขหรื อรั บ มื อกับ ปั ญหำนี้ คื อ กำรดู แ ลธรรมชำติ ซ่ ึ ง เป็ นกำร
แก้ปัญหำที่ ตน้ เหตุ ถ้ำป่ ำดี ควำมหลำกหลำยก็จะกลับมำอีกครั้ง กำรใช้แนวกันชน
เช่น แนวกันชนไม้ไผ่และเขื่อนอิฐ สำมำรถพังทลำยลงได้โดยที่ไม้ไผ่จะอยูไ่ ด้ 3-4 ปี
เขื่อนอิฐก็จะพังทลำย ผุกร่ อนลงตำมระยะเวลำ แต่ป่ำถ้ำปลูกแล้วจะอยูต่ ลอดไป คือ
ต้นไม้อำจจะมีกำรตำยลงบ้ำงแต่ก็จะเกิดขึ้นมำใหม่ตำมวัฏจักรของมัน เป็ นวิธีกำรที่
ยัง่ ยืนที่สุด
ปลัดองค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลแหลมฟ้ ำผ่ำได้กล่ำวถึงแนวทำง/ยุทธศำสตร์ ในกำรพัฒนำเพื่อพัฒนำ
ปรับตัวของพื้นที่และผูท้ ี่อยูอ่ ำศัยในชุมชน ดังนี้
ปลัดองค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลแหลมฟ้ ำผ่ำ (2557) กล่ำวว่ำ
อยำกให้ มี ก ำรเพิ่ ม พื้ น ที่ อ นุ รั ก ษ์ ป่ ำชำยเลนบริ เ วณชำยฝั่ ง เพื่ อ เป็ นแนวกัน ชน
ธรรมชำติ แ ละเป็ นแหล่ ง อนุ บ ำลสั ตว์น้ ำ เพื่ อ เพิ่ ม ควำมหลำกหลำยทำงชี ว ภำพ
ปริ ม ำณและควำมอุ ด มสมบู ร ณ์ ข องสั ต ว์ท ะเล โดยปริ ม ำณพื้ น ที่ ป่ ำที่ ต้อ งกำร
ประมำณ 4,000 – 5,000 ไร่
2) ผลจำกกำรสัมภำษณ์ผนู้ ำชุมชนและผูท้ ี่อยูอ่ ำศัยในชุมชน
จำกกำรสัมภำษณ์ผนู้ ำชุมชนและผูท้ ี่อยูอ่ ำศัยในชุ มชนเกี่ ยวกับควำมเปรำะบำงของ
พื้ นที่ ที่ อ ำศัย อยู่ พบว่ำ หมู่ ที่ 8 และหมู่ ที่ 11 มี ค วำมเห็ นตรงกันว่ำ พื้ น ที่ มี ค วำมเปรำะบำงมำก
สำหรับหมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 11 มีควำมเห็นตรงกันว่ำ พื้นที่ยงั ไม่เปรำะบำงมำกแต่มีควำมเสี่ ยง และหมู่
ที่ 7 มีควำมเห็นว่ำ พื้นที่ยงั ไม่เปรำะบำงแต่ควรได้รับกำรพัฒนำเพื่อกำรปรับตัว
3) วิเครำะห์ควำมเปรำะบำง
ผลจำกกำรเก็บข้อมูลกำรเปิ ดรับ/ภำวะคุกคำม ควำมเสี่ ยง ควำมอ่อนไหวและ
ควำมสำมำรถในกำรปรับตัว สำมำรถสรุ ปได้ดงั นี้
กำรเปิ ดรั บ/ภำวะคุ กคำมและควำมเสี่ ย งของพื้ นที่ ตำบลแหลมฟ้ ำผ่ำ ที่ ผ่ำ นมำ คื อ
ปั ญหำกำรกัดเซำะชำยฝั่งมำเนิ่ นนำนหลำยปี และภำวะคุกคำมจำกกำรกัดเซำะชำยฝั่งในพื้นที่ตำบล
แหลมฟ้ ำผ่ำในปั จจุ บ นั คื อ กำรท ำลำยป่ ำชำยเลนโดยมนุ ษ ย์และน้ ำเสี ยจำกอุ ตสำหกรรม ภำวะ
อำกำศที่แปรปรวนทำให้คลื่ นในทะเลมีขนำดใหญ่ข้ ึน ควำมเค็มของน้ ำทะเลที่เพิ่มขึ้นในบำงช่วง
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อุณหภูมิของอำกำศและน้ ำสู งขึ้น แผ่นดินทรุ ดตัวจำกกำรเจำะน้ ำบำดำลขึ้นมำใช้ประโยชน์ในด้ำน
อุตสำหกรรม สำเหตุเหล่ำนี้เป็ นสำเหตุหลักที่ทำให้เกิด กำรกัดเซำะชำยฝั่ง น้ ำท่วมในพื้นที่ แผ่นดิน
ทรุ ดตัว กำรเกิดพื้นที่แอ่งกระทะ และทำให้ควำมหลำกหลำยทำงธรรมชำติ ในพื้นที่ลดน้อยลง และ
หำกปล่ อยให้เกิ ดภำวะคุ กคำมเช่ นนี้ ต่อไปเรื่ อย ๆ โดยไม่มี กำรป้ องกัน ในอนำคตภำวะคุ ก คำม
ดังกล่ำวจะรุ นแรงมำกขึ้นและอำจทำให้สูญเสี ยพื้นที่ชำยฝั่งในอัตรำที่รวดเร็ วมำกขึ้นอีกด้วย จำก
ข้อมูลที่ได้จำกกำรสังเกตและกำรสัมภำษณ์ ทำให้สำมำรถสรุ ปได้วำ่ พื้นที่ตำบลแหลมฟ้ ำผ่ำมี กำร
เปิ ดรับ/ภำวะคุกคำมและควำมเสี่ ยง สู งมำก
ควำมอ่อนไหวของพื้นที่ตำบลแหลมฟ้ ำผ่ำในกำรได้รับผลกระทบในด้ำนกำยภำพ
ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ ด้ำนเศรษฐกิจ และด้ำนทรัพยำกรมนุษย์ สำมำรถสรุ ปได้ดงั นี้
(1) ด้ำนกำยภำพ คือ ดินเป็ นแอ่ง เนื่ องจำกในพื้นที่ตำบลแหลมฟ้ ำผ่ำดิน
จะเป็ นดิ นใหม่ซ่ ึ งมีลกั ษณะอ่อนและเหลวในบำงพื้นที่ จึงมีควำมเสี่ ยงที่จะได้รับผลกระทบในแง่
กำรกัดเซำะและท่วมขังของน้ ำทะเล รวมถึงผลกระทบจำกกำรสู บน้ ำบำดำลมำใช้ในปริ มำณมำกจน
อำจก่อให้เกิดผลกระทบในแง่กำรทรุ ดตัวของพื้นที่
(2) ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ คือป่ ำชำยเลนลดน้อยลงเนื่ องจำกปั ญหำ
คุณภำพน้ ำในพื้นที่ เป็ นผลให้แหล่งที่เพำะพันธุ์หรื ออนุ บำลสัตว์น้ ำลดน้อยลงและอำจทำให้ควำม
หลำกหลำยทำงชีวภำพและปริ มำณของสัตว์ทะเลในพื้นที่ลดลงด้วย
(3) ด้ำนเศรษฐกิจ คือกำรลดลงของปริ มำณและควำมหลำกหลำยของสัตว์
ในพื้นที่และกำรสู ญเสี ยพื้นที่ทำกิ นส่ งผลต่อเศรษฐกิ จโดยรวมของคนในชุ มชน โดยตัวอย่ำงกำร
สู ญเสี ยพื้นที่ทำกิ น เช่ น กำรเกิ ดกำรกัดเซำะของน้ ำทะเลในแนวชำยฝั่ ง กำรยุบตัวของดินในบำง
พื้นที่และกำรท่วมขังของน้ ำทะเลในพื้นที่แอ่งกระทะ และจำกสภำพพื้นที่ในปั จจุบนั หำกเกิดคลื่ น
และพำยุชนิ ดรุ นแรงและเฉี ยบพลับในพื้นที่จะเสี่ ยงต่อกำรเกิ ดกำรทำลำยคันดิ นรอบ ๆ นำกุ้ง นำ
หอยและนำปูของชุมชนอีกด้วย
(4) ด้ำนทรัพยำกรมนุษย์ คือ คนในชุมชนมีควำมตระหนักถึงภำวะคุกคำม
ควำมเสี่ ยงและควำมอ่อนไหวจำกกำรกัดเซำะชำยฝั่งสู ง โดยมีกำรร่ วมมือกันระหว่ำงในชุ มชนและ
องค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลเพื่อแก้ปัญหำอยูเ่ สมอ
จำกกำรเก็บข้อมูลโดยกำรสังเกตและกำรสัมภำษณ์ ทำให้สำมำรถสรุ ปได้ว่ำพื้นที่มี
ควำมอ่อนไหวสู ง
จำกกำรเก็บข้อมูลโดยกำรสังเกตและกำรสัมภำษณ์สำมำรถประเมินควำมสำมำรถใน
กำรปรับตัวขององค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลแหลมฟ้ ำผ่ำและชุมชน ได้วำ่ เป็ นหน่วยงำนและชุ มชนที่มี
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ควำมตระหนัก พร้ อมจะเรี ยนรู ้ และปรับตัวต่อผลกระทบจำกกำรกัดเซำะชำยฝั่ งสู งมำก เนื่ องจำก
เป็ นผูท้ ี่อยูอ่ ำศัยในพื้นที่และได้รับผลกระจำกกำรเปลี่ยนแปลงภูมิอำกำศโดยตรง
จำกผลสรุ ปข้ อ มู ล กำรเปิ ดรั บ /ภำวะคุ ก คำม ควำมเสี่ ยง ควำมอ่ อ นไหวและ
ควำมสำมำรถในกำรปรับตัวสำมำรถวิเครำะห์ ระดับควำมเปรำะบำงโดยใช้ควำมสัมพันธ์ของ 3
ปั จจัย (ศูนย์บริ กำรวิชำกำรแห่ งจุฬำลงกรณ์ มหำวิทยำลัยและศูนย์เครื อข่ำยงำนวิเครำะห์วิจยั และ
ฝึ กอบรมกำรเปลี่ ยนแปลงของโลกแห่ งภูมิภำคเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,
2554) ดังนี ้
Vulnerability = Risk / Coping capacity
และเนื่องจำก Risk
= Exposure × Sensitivity
ดังนั้น
Vulnerability = (Exposure × Sensitivity) / Coping capacity
โดย
Vulnerability คือ ควำมเปรำะบำงของระบบ
Exposure
คือ กำรเปิ ดรับหรื อภำวะคุกคำมทำงภูมิอำกำศ
Sensitivity
คือ ควำมอ่อนไหวหรื อควำมไวของระบบ
Coping capacity คือ ศักยภำพหรื อควำมสำมำรถในกำรรับมือของระบบ
จำกผลกำรเก็บข้อมูลและกำรวิเครำะห์ขอ้ มูลสำมำรถสรุ ปควำมเปรำะบำงของพื้นที่
ตำบลแหลมฟ้ ำผ่ำและกำรทำงำนขององค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลได้ดงั นี้คือ พื้นที่ตำบลแหลมฟ้ ำผ่ำ มี
กำรเปิ ดรั บ/ภำวะคุ กคำมสู งมำก มี ค วำมอ่ อนไหวสู งและมีศกั ยภำพในกำรปรั บตัวขององค์ก ำร
บริ หำรส่ วนตำบลสู ง จึงสำมำรถสรุ ปควำมเปรำะบำงของพื้นที่ได้ว่ำ พื้นที่ตำบลแหลมฟ้ ำผ่ำไม่มี
ควำมเปรำะบำงแต่ควรได้รับกำรพัฒนำปรับตัวอยูเ่ สมอ
ไม่มีควำมเปรำะบำงแต่ควรได้รับกำรปรับตัว =

ภำวะคุกคำมสู งมำก × ควำมอ่อนไหวสู ง
ศักยภำพในกำรรับปรับตัวสู ง

4.2.6 ข้ อเสนอแนะในการปรับตัว
ผลจำกกำรสัมภำษณ์ผูบ้ ริ หำร ขององค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลแหลมฟ้ ำผ่ำและชุ มชน พบว่ำ
มีเพียงรองนำยกองค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลแหลมฟ้ ำผ่ำ ที่มีขอ้ เสนอแนะในกำรปรับตัวเพิ่มเติม ดังนี้
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รองนำยกองค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลแหลมฟ้ ำผ่ำ (2557) กล่ำวว่ำ
แนวทำงในกำรพัฒนำเพื่อกำรปรับตัวของชุ มชน คือ กำรส่ งเสริ มอำชี พและกำรจัด
อบรมกำรเพำะพันธุ์สัตว์น้ ำแทนกำรซื้ อพันธุ์สัตว์มำเพำะเลี้ ยง กำรสำธำรณู ปโภค
อยำกให้มีควำมทัว่ ถึงเพิ่มขึ้น และป้ องกันกำรพัง ทลำยของชำยฝั่ง

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่ องการปรั บตัวต่ อผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่ ง ขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่ นและชุ ม ชน ศึ ก ษากรณี องค์ก ารบริ หารส่ วนตาบลแหลมฟ้ าผ่า เป็ นการวิ จยั เชิ ง คุ ณภาพ
(Qualitative Research) มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปิ ดรับ/ภาวะคุกคาม ความเสี่ ยงและความ
อ่อนไหวต่ อการกัดเซาะชายฝั่ งและผลของแผนงาน โครงการ กิ จกรรมของแนวทางที่ องค์ก าร
บริ หารส่ วนตาบลแหลมฟ้ าผ่าและชุ มชนใช้ในการจัดการความเสี่ ยงและปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการ
บริ หารจัดการความเสี่ ยงที่เกิดจากการกัดเซาะชายฝั่งเพื่อเสนอแนะวิธีการที่เหมาะสมในการพัฒนา
ศักยภาพและการปรับตัวขององค์การบริ หารส่ วนตาบลแหลมฟ้ าผ่า อาเภอพระสมุทรเจดีย ์ จังหวัด
สมุทรปราการ ในการวิจยั ครั้งนี้ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หารองค์การบริ หารส่ วน
ตาบลแหลมฟ้ าผ่า ผูน้ าชุ มชนและผูท้ ี่อยู่อาศัยในชุ มชน ร่ วมกับการสังเกตการณ์ ในพื้นที่ รวมถึ ง
ศึกษาจากเอกสารที่ เกี่ ยวข้อง และนามาวิเคราะห์ ร่วมกัน สามารถสรุ ปผลการศึกษา อภิปรายผล
การศึกษาและมีขอ้ เสนอแนะ ดังนี้

5.1 สรุปผลการศึกษา
5.1.1 การปรั บ ตัว ต่ อ ผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่ ง ขององค์ การบริ หารส่ วนตาบล
แหลมฟ้ าผ่าและชุ มชน
5.1.1.1 การเปิ ดรับ/ภาวะคุกคามและความเสี่ ยงจากการกัดเซาะชายฝั่ งในตาบล
แหลมฟ้ าผ่า
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ ผบู ้ ริ หารองค์การบริ หารส่ วนตาบล
แหลมฟ้ าผ่า ผูน้ าชุ มชนและผูท้ ี่อยูอ่ าศัยในชุ มชน ตลอดจนการสังเกตการณ์ ในพื้นที่ สามารถสรุ ป
ได้วา่ พื้นที่ตาบลแหลมฟ้ าผ่าเป็ นพื้นที่ที่ประสบปั ญหาการกัดเซาะชายฝั่งมาเนิ่ นนานหลายปี และ
ภาวะคุกคามจากการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่ตาบลแหลมฟ้ าผ่าในปั จจุบนั คือ การทาลายป่ าชายเลน
โดยมนุษย์และน้ าเสี ยจากอุตสาหกรรม ภาวะอากาศที่แปรปรวนทาให้คลื่นในทะเลมีขนาดใหญ่ข้ ึน
ความเค็มของน้ าทะเลที่เพิ่มขึ้นในบางช่วง อุณหภูมิของอากาศและน้ าสู งขึ้น แผ่นดินทรุ ดตัวจากการ
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เจาะน้ าบาดาลขึ้นมาใช้ประโยชน์ในด้านอุตสาหกรรม สาเหตุ เหล่ านี้ เป็ นสาเหตุ หลักที่ทาให้เกิ ด
การกัดเซาะชายฝั่ ง น้ า ท่ วมในพื้ นที่ แผ่นดิ นทรุ ดตัว การเกิ ดพื้ นที่ แอ่ ง กระทะ และท าให้ความ
หลากหลายทางธรรมชาติ ในพื้นที่ลดน้อยลง และหากปล่อยให้เกิดภาวะคุกคามเช่นนี้ ต่อไปเรื่ อย ๆ
โดยไม่มีการป้ องกัน ในอนาคตภาวะคุ กคามดังกล่าวจะรุ นแรงมากขึ้นและอาจทาให้สูญเสี ยพื้นที่
ชายฝั่งในอัตราที่รวดเร็ วมากขึ้นอีกด้วย
พื้นที่ตาบลแหลมฟ้ าผ่ามีผลกระทบ/ความเสี่ ยงในระดับที่ 5 ซึ่ งสามารถตีความหมาย
ได้วา่ เป็ นผลกระทบ/ความเสี่ ยงที่สูงมากโดยจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม/ชุมชน รุ นแรง
มากต้องใช้ทรัพยากรและเวลานานในการแก้ไขปั ญหามากกว่า 1 ปี สาหรับการศึกษาถึงภัยคุกคาม
และความเสี่ ยงดังกล่าวจะมีการศึกษาในบางช่วงซึ่ งไม่แน่ นอนขึ้นอยูก่ บั โครงการและงบประมาณ
จากภาครัฐและเอกชน โดยที่ผา่ นมาจะมีการศึกษาร่ วมกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ กรมประมง กรมเจ้า
ท่า องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดโดยส่ วนใหญ่เรื่ องที่มีการศึกษาร่ วมกัน
จะเกี่ ย วกับ ปั ญ หาการกัด เซาะชายฝั่ ง ภายในพื้ น ที่ การหาวิ ธี ก ารรั บ มื อ กับ ภัย ธรรมชาติ แ บบ
เฉียบพลัน ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ และความมัน่ คงทางอาหาร
5.1.1.2 ความอ่อนไหวจากการกัดเซาะชายฝั่งในตาบลแหลมฟ้ าผ่า
จากการเก็บ รวบรวมข้อมูล โดยการสัม ภาษณ์ ผูบ้ ริ หารองค์ก ารบริ หารส่ วนตาบล
แหลมฟ้ าผ่า ผูน้ าชุ มชนและผูท้ ี่อยูอ่ าศัยในชุ มชน ตลอดจนการสังเกตการณ์ ในพื้นที่เกี่ ยวกับความ
อ่อนไหวในการได้รับผลกระทบในด้านกายภาพ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ด้านเศรษฐกิจ และด้าน
ทรัพยากรมนุษย์ สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
1) ด้านกายภาพ คือ ดินเป็ นแอ่ง เนื่ องจากในพื้นที่ตาบลแหลมฟ้ าผ่าดิน
จะเป็ นดินใหม่ซ่ ึ งมีลกั ษณะอ่อนและเหลวในบางพื้นที่ จึงมีความเสี่ ยงที่จะได้รับผลกระทบในด้าน
การกัดเซาะและท่วมขังของน้ าทะเล รวมถึงผลกระทบจากการสู บน้ าบาดาลมาใช้ในปริ มาณมากจน
อาจก่อให้เกิดผลกระทบในแง่การทรุ ดตัวของพื้นที่
2) ด้านทรัพยากรธรรมชาติ คือ ป่ าชายเลนลดน้อยลงเนื่ องจากปั ญหา
คุณภาพน้ าในพื้นที่ เป็ นผลให้แหล่งที่เพาะพันธุ์หรื ออนุ บาลสัตว์น้ าลดน้อยลงและอาจทาให้ความ
หลากหลายทางชีวภาพและปริ มาณของสัตว์ทะเลในพื้นที่ลดลงด้วย
3) ด้านเศรษฐกิจ คือการลดลงของปริ มาณและความหลากหลายของสัตว์
ในพื้นที่และการสู ญเสี ยพื้นที่ทากิ นส่ งผลต่อเศรษฐกิ จโดยรวมของคนในชุ มชน โดยตัวอย่างการ
สู ญเสี ยพื้นที่ทากิ น เช่ น การเกิ ดการกัดเซาะของน้ าทะเลในแนวชายฝั่ ง การยุบตัวของดิ นในบาง
พื้นที่และการท่วมขังของน้ าทะเลในพื้นที่แอ่งกระทะ และจากสภาพพื้นที่ในปั จจุบนั หากเกิดคลื่ น
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และพายุชนิ ดรุ นแรงและเฉี ยบพลับในพื้นที่จะเสี่ ยงต่อการเกิ ดการทาลายคันดิ นรอบ ๆ นากุ้ง นา
หอยและนาปูของชุมชนอีกด้วย
4) ด้านทรัพยากรมนุษย์ คือ คนในชุมชนมีความตระหนักถึงภาวะคุกคาม
ความเสี่ ยงและความอ่อนไหวจากการกัดเซาะชายฝั่งสู ง โดยมีการร่ วมมือกันระหว่างในชุ มชนและ
องค์การบริ หารส่ วนตาบลเพื่อแก้ปัญหาอยูเ่ สมอ
ส่ วนประเด็นความอ่ อนไหวด้า นอื่ น ๆ ที่ เกิ ดขึ้ นในพื้นที่ เช่ น กุ้งและหอยแครงมี
ความอ่อนไหวต่อความเค็มและอุณหภูมิของน้ าทะเล กล่าวคือ หากน้ าทะเลมีความเค็มจัด (เกิดขึ้น
เป็ นบางช่วง)หรื ออุณหภูมิสูงจะทาให้กงุ้ และหอยแครงขาดออกซิ เจน
5.1.1.3 ความสามารถในการปรับตัวขององค์การบริ หารส่ วนตาบลแหลมฟ้ าผ่าและ
ชุมชน
จากการเก็บ รวบรวมข้อมูล โดยการสัม ภาษณ์ ผูบ้ ริ หารองค์ก ารบริ หารส่ วนตาบล
แหลมฟ้ าผ่า ผูน้ าชุ มชนและผูท้ ี่อยูอ่ าศัยในชุ มชน ตลอดจนการสังเกตการณ์ ในพื้นที่ สามารถสรุ ป
ได้ดงั นี้
1) ระบบเกี่ ยวกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานโครงการและกิจกรรม
ต่างๆ
(1) องค์การบริ หารส่ วนตาบลแหลมฟ้ าผ่า
องค์การบริ หารส่ วนตาบลแหลมฟ้ าผ่าดาเนิ นงานพัฒนาพื้นที่ ที่
รับผิดชอบโดยการใช้แผนพัฒนา 3 ปี และแผนพัฒนา 3 ปี ฉบับล่าสุ ดอยูใ่ นระหว่างปี พ.ศ. 2555 –
พ.ศ.2557 ซึ่ งมีเนื้อหาดังนี้
1.ส่ งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวติ ในชุมชน
2.พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว โดยการเปลี่ยนวิกฤติเป็ นโอกาส
3.อนุรักษ์ฟ้ื นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
4.ส่ งเสริ ม สนับสนุน โครงสร้างพื้นฐานภายในชุมชน
องค์ก ารบริ หารส่ วนตาบลแหลมฟ้ าผ่า จะมี การดาเนิ นงานและ
โครงการพัฒนาในแต่ ละปี โดยยึดหลักแผนพัฒนา 3 ปี เป็ นหลัก และจะจัดประชาคมเพื่อรั บฟั ง
ปั ญหาและความต้องการของชุ มชนในแต่ละหมู่บา้ น เพื่อวางแผนการพัฒนาพื้นที่ชุมชนร่ วมกันทุก
ปี เพื่อจัดทานโยบายเร่ งด่วนในการพัฒนา โดยให้ผทู ้ ี่อยูอ่ าศัยในชุ มชนนั้นๆ มีส่วนร่ วมในโครงการ
โดยการเสนอปั ญหาเร่ งด่วนและความต้องการในด้านการพัฒนาและการส่ งเสริ มคุณภาพชี วิตของ
ชุมชนที่ตนเองต้องการ และหลังจากมีการนานโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานและโครงการไปปฏิบตั ิ
แล้ว นั้น องค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตาบลแหลมฟ้ าผ่า จะมี ก ารติ ด ตามตรวจสอบถึ ง ผลของแผนงาน
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โครงการและกิ จกรรมดังกล่าวตามช่ วงกาหนดเวลาที่คาดการ/กาหนดไว้ตามหลักการในแผนงาน
หรื อรายละเอียดของกิ จกรรม โดยการลงไปติดตามตรวจสอบนั้นจะมีผรู ้ ับผิดชอบที่ถูกระบุอยู่ใน
แผนงาน โครงการ กิจกรรม ซึ่ งการลงไปดูงานเพื่อประเมินผลส่ วนใหญ่จะมีการลงไปดูงานร่ วมกัน
ทั้ง ปลัด องค์ก ารบริ หารส่ ว นต าบลแหลมฟ้ าผ่า และหน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ดชอบแผนงาน โครงการ
กิจกรรม
(2) ชุมชน
ชุมชนส่ วนใหญ่จะใช้แผนการพัฒนาร่ วมกับองค์การบริ หารส่ วน
ตาบลแหลมฟ้ าผ่า (จากการประชาคมร่ วมกันในแต่ละปี ) มีเพียงหมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 11 เท่านั้นที่มีแผน
ชุมชน โดยเนื้อหาส่ วนใหญ่ของแผนในหมู่ที่ 9 จะเกี่ยวกับการส่ งเสริ มอาชี พให้ชุมชนและหมู่ที่ 11
จะเกี่ยวกับการตั้งศูนย์อพยพ/เตือนภัย และกองทุนหมู่บา้ น
การประเมิ น ศัก ยภาพและความสามารถในการรั บ มื อ ในหัว ข้อ ระบบ
เกี่ยวกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานโครงการและกิจกรรมต่างๆ พบว่า องค์การบริ หารส่ วนตาบล
แหลมฟ้ าผ่าได้รับคะแนน 3 คะแนน เพราะเนื่ องจากมีนโยบาย แผนงาน โครงการและกิ จกรรมที่
ชัดเจนเพื่อเตรี ยมความพร้ อม บรรเทา/ป้ องกันและแก้ไขปั ญหาผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่ ง
และชุ มชนได้รับคะแนนประเมิน 1 คะแนน เนื่ องจากไม่มีแผนงาน โครงการ กิ จกรรมชัดเจนที่
เกี่ ยวข้องกับการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาผลกระทบที่เกิดขึ้น (มีการวางแผนเพื่อรับมือเฉพาะหมู่
เดียวคือหมู่ 11)
2) คุณภาพและความครอบคลุมของนโยบาย แผนงาน โครงการ
(1) องค์การบริ หารส่ วนตาบลแหลมฟ้ าผ่า
คุ ณภาพและความครอบคลุ มของแผนอยู่ในระดับปานกลาง คือ
สามารถแก้ไขปั ญหาภาวะคุ กคามและความเสี่ ยงของพื้นที่ได้อย่างครอบคลุมและทันเวลา แต่ใน
พื้นที่ยงั มีปัญหาที่ไม่สามารถควบคุมและแก้ไขปั ญหาได้ เช่น ปั ญหาเรื่ องขยะของคนในชุ มชนและ
ที่ลอยมาจากแหล่งอื่นและปั ญหาเรื่ องน้ าเสี ยที่ปล่อยออกมาจากโรงงานอุตสาหกรรม
พื้นที่มีผลกระทบแบบเฉี ยบพลันที่เกิดขึ้นนาน ๆ ครั้ง คือ การเกิด
คลื่ น ขนาดใหญ่ แ ละพายุ โดยทางองค์ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลมี ก ารก าหนดแผนงานเพื่ อ แก้ไ ข
ผลกระทบแบบเฉี ยบพลันโดยมีการแจ้งให้ทราบและมีการซักซ้อมกันในชุมชน
(2) ชุมชน
ชุ มชนส่ วนใหญ่ไม่มีแผนการ โครงการ กิ จกรรมเป็ นของตนเอง
แต่จะให้ความร่ วมมื อในการพัฒนา ป้ องกันและแก้ไ ขปั ญหาร่ วมกับองค์การบริ หารส่ วนตาบล
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แหลมฟ้ าผ่า รวมถึงแผนรับมือผลกระทบแบบเฉี ยบพลัน ซึ่ งหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิ น ผูท้ ี่อยูอ่ าศัย
ในชุมชนจะทราบว่าจะอพยพย้ายไปยังพื้นที่จุดนัดพบจุดไหนเพื่อหลบภัย
การประเมินศักยภาพและความสามารถในการรับมือในหัวข้อ คุ ณภาพ
และความครอบคลุมของนโยบาย แผนงาน โครงการ พบว่า องค์การบริ หารส่ วนตาบลแหลมฟ้ าผ่า
ได้รับคะแนนประเมิน 3 คะแนน เนื่ องจากนโยบาย แผนงาน โครงการ มีคุณภาพและคลอบคุมถึง
ผลกระทบ (รวมถึงแผนการรับมือฉุกเฉินและมีการซักซ้อมร่ วมกับชุมชนอยูเ่ สมอ) และชุมชนได้รับ
คะแนนประเมิ น 2 คะแนน เนื่ องจากทราบถึ ง แผนงานขององค์การบริ หารส่ วนตาบลและมีการ
เตรี ยมความพร้อมเพื่อรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิ นที่อาจจะเกิดขึ้น
3) ผลของแผนงาน โครงการ กิจกรรม
(1) องค์การบริ หารส่ วนตาบลแหลมฟ้ าผ่า
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลแหลมฟ้ าผ่ า มี ก ารประเมิ น ผลของ
แผนงาน โครงการ กิ จกรรมในด้านความคุ ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อมและด้านสังคม สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
1. ด้ า นความคุ ้ ม ค่ า ทางเศรษฐศาสตร์ มี ก ารประเมิ น
เปรี ยบเทียบทางด้านเศรษฐศาสตร์ โดยการเก็บข้อมูลเพื่อเปรี ยบเที ยบรู ปแบบโครงการต่าง ๆ แต่
เนื่ องจากผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการบางโครงการต้องใช้ระยะเวลานาน จึงทาให้ไม่สามารถ
นามาเปรี ยบเทียบกันอย่างชัดเจนถึ งประสิ ทธิ ภาพของเนื้ องานได้ เช่ น โครงการที่ ป้องกันการกัด
เซาะชายฝั่งโดยการปั กไม้ไผ่หลังจากมีการดาเนิ นโครงการอาจจะใช้เวลานานที่จะทาให้แผ่นดินที่
เกิดการกัดเซาะและลุกล้ าของน้ ากลายเป็ นพื้นที่ดินเลน เป็ นต้น
2. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม มีการศึกษาถึง
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม รวมถึ งความหลากหลายของสัตว์ทะเล พบว่าหลังจากมี
การรณรงค์ให้รักษาและปลู กป่ าชายเลนเพื่อคื นแหล่ งอนุ บาลสัตว์ทะเลให้กบั ธรรมชาติ แล้วนั้น
ความหลากหลายทางชีวภาพและปริ มาณสัตว์ในพื้นที่ดีข้ ึน
3. ด้า นสั ง คม การด าเนิ น งานตามนโยบาย แผนและ
โครงการเกิดผลด้านบวกต่อชุ มชนสู งเนื่ องจากทาให้ชุมชนเกิดจิตสานึ กและความตระหนักในการ
ลด ละ เลิก ทาลายสิ่ งแวดล้อมและการกระทาที่ผิดกฎหมายต่างๆ เช่ น การทาประมงผิดกฎหมาย
และหั น มาดู แ ลหวงแหนสิ่ งแวดล้ อ มและทรั พ ยากรในพื้ น ที่ ข องตนเองและส่ ว นรวมเพื่ อ
ผลประโยชน์ร่วมกันในชุ มชน โดยทางองค์การบริ หารส่ วนตาบลแหลมฟ้ าผ่าออกงบประมาณเพื่อ
ซื้ อ เรื อ 150,000 บาท เพื่ อ ให้ ผู ้ที่ มี จิ ต อาสาในชุ ม ชนตั้ง หน่ ว ยที ม ช่ ว ยเหลื อ และลาดตระเวน
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ผลัดเปลี่ ยนเวรเพื่อคอยสอดส่ องระวังภัยและตรวจตราความเรี ยบร้อยในชุ มชนรวมถึ งเฝ้ าระวังภัย
ฉุ กเฉิ นต่าง ๆ ภายในพื้นที่ อีกด้วย
โดยภาพรวมการประเมิ น ผลของแผนงาน โครงการและการ
ดาเนิ นงานพบว่าแผนงาน โครงการกิ จกรรมส่ วนใหญ่ที่ดาเนิ นการนั้นประสบผลสาเร็ จและสร้าง
ความพึงพอใจให้กบั ผูบ้ ริ หารและชุ มชน ซึ่ งโครงการที่ องค์การบริ หารส่ วนตาบลคิ ดว่าประสบ
ความสาเร็ จอย่างสู ง คือ โครงการสร้างความตระหนักและปลูกจิตสานึ กให้กบั ชุ มชนในการอนุ รักษ์
และฟื้ นฟูสิ่งแวดล้อมและทรั พยากรธรรมชาติ ในพื้นที่ ของตนเองและส่ วนรวม โครงการแปลง
วิกฤตให้เป็ นโอกาสโดยการส่ งเสริ มการท่องเที่ยวและสนับสนุนให้มีการมาศึกษาดูงานในพื้นที่
(2) ชุมชน
ชุมชนส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจกับแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่
ผ่า นมา (ที่ ด าเนิ น การไปแล้ว ร่ ว มกับ องค์ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล) โดยมี ค วามเห็ น ว่า แผนงาน
โครงการ กิจกรรมส่ วนใหญ่สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ที่ต้ งั เอาไว้และก่อให้เกิดความสามัคคี โดย
มี เพี ย งบางโครงการ เท่ า นั้นที่ ไ ม่ บ รรลุ วตั ถุ ป ระสงค์ เช่ น โครงการชะลอคลื่ นปั ก ไม้ไ ผ่เพราะ
เนื่ องจากได้รับไม้ไผ่จากองค์การบริ หารส่ วนตาบลไม่ต่อเนื่ องทาให้บางพื้นที่ยงั เกิดการกัดเซาะอยู่
(หมู่ที่ 8)
การประเมิ นศัก ยภาพและความสามารถในการรั บมื อในหัวข้อ ผลของ
แผนงาน โครงการ กิจกรรม ขององค์การบริ หารส่ วนตาบลแหลมฟ้ าผ่าและชุ มชนจึงได้รับคะแนน
ประเมิ น 3 คะแนน เนื่ องจากโครงการส่ วนใหญ่ บ รรลุ ว ตั ถุ ป ระสงค์ สร้ า งความพึ ง พอใจและ
ก่อให้เกิดความสามัคคี
4) ความเหมาะสมและเพียงพอของทรัพยากรการบริ หาร
(1) องค์การบริ หารส่ วนตาบลแหลมฟ้ าผ่า
การคัด เลื อ กบุ ค ลากรเพื่ อ รั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกับ การปรั บ ตัว ต่ อ
ผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่งขององค์การบริ หารส่ วนตาบลแหลมฟ้ าผ่ามีความเหมาะสมและมี
เพียงพอเนื่องจากองค์การบริ หารส่ วนตาบลต้องการให้ชุมชนช่วยเหลือและร่ วมมือกันภายในชุ มชน
ของตนเองก่ อน เพราะถื อว่า เป็ นผูท้ ี่ อยู่อาศัย ในพื้ นที่ ที่ ไ ด้รับผลกระทบโดยตรงท าให้ส ามารถ
ป้ องกัน บรรเทาและลดความเสี่ ยงที่จะเกิ ดผลกระทบได้ดีกว่าการแก้ไขที่ปลายเหตุ โดยการจัด
อบรมให้ความรู ้ และจัดโครงการเพื่อให้บุคคลากรในองค์กรและชุ มชนได้ไปศึกษาดูงานเกี่ ยวกับ
การปรั บ ตัวจากผลกระทบเพิ่ ม ขึ้ น ส่ วนเรื่ องงบประมาณมี ง บประมาณแต่ ไ ม่ เพี ย งพอต่ อความ
ต้องการในการแก้ไขปั ญหาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการกัดเซาะชายฝั่งโดยงบประมาณดังกล่าวได้มา
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จากองค์การบริ หารส่ วนตาบลแหลมฟ้ าผ่าเองและจากหน่ วยงานภายนอก ส่ วนเรื่ องสถานที่น้ นั มี
เพียงพอเนื่องจากทุกชุมชนจะมีพ้นื ที่ส่วนกลางเพื่อใช้ในการจัดประชุมหรื อกิจกรรมอยูแ่ ล้ว
(2) ชุมชน
การคัด เลื อ กบุ ค ลากรเพื่ อ รั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกับ การปรั บ ตัว ต่ อ
ผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่ งของชุ มชนนั้นมีความเหมาะสมแต่ไม่เพียงพอเนื่ องจากบุคลากร
ของชุ มชนจะได้มาจากการคัดเลื อกจากผูท้ ี่สมัครใจเท่านั้น ชุ มชนได้รับงบประมาณจากองค์การ
บริ หารส่ วนตาบลและจากหน่ วยงานอื่ นบ้างแต่ไม่เพีย งพอต่อความต้องการในการแก้ไขปั ญหา
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการกัดเซาะชายฝั่ง ส่ วนเรื่ องสถานที่น้ นั มีเพียงพอเนื่ องจากทุกชุ มชนจะมี
พื้นที่ส่วนกลางเพื่อใช้ในการจัดประชุมหรื อกิจกรรมอยูแ่ ล้ว
ความเหมาะสมและเพียงพอของทรัพยากรการบริ หารขององค์การบริ หาร
ส่ วนตาบลและชุ มชน สามารถสรุ ปได้ดงั ตารางที่ 5.1 (ความเหมาะสมและเพียงพอของทรัพยากร
การบริ หาร)
ตารางที่ 5.1 ความเหมาะสมและเพียงพอของทรัพยากรการบริ หาร
ทรัพยากร
บริหาร

ความเหมาะสมของทรัพยากร
บริหาร

บุคลากร

องค์การบริ หารส่วน
ตาบลแหลมฟ้ าผ่า


ความเพียงพอของทรัพยากร
บริหาร

ชุม องค์การบริ หารส่วนตาบล
ชน
แหลมฟ้ าผ่า



หมายเหตุ

ชุม
ชน


งบประมาณ









วัสดุอุปกรณ์









สถานที่









 หมายถึงมีความเหมาะสม/มีความเพียงพอ ของทรัพยากรบริ หาร
 หมายถึงไม่มีความเหมาะสม/ไม่มีเพียงพอ ของทรัพยากรบริ หาร

บุคลากรของ
องค์การบริ หาร
ส่วนตาบลและ
ชุมชนมีศกั ยภาพ
เพียงพอในการ
ปฏิบตั ิงาน
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การประเมิ น ศัก ยภาพและความสามารถในการรั บ มื อ ในหัว ข้อ ความ
เหมาะสมและเพียงพอของทรัพยากรการบริ หาร พบว่า องค์การบริ หารส่ วนตาบลแหลมฟ้ าผ่าได้รับ
คะแนนประเมิน 2 คะแนน และชุมชนได้รับคะแนนประเมิน 1 คะแนน เนื่องจากทรัพยากรที่ได้รับ
และบุคคลากรไม่เพียงพอต่อความต้องการในการดาเนินการแก้ไขปั ญหา
5) ความตระหนักในปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
(1) องค์การบริ หารส่ วนตาบลแหลมฟ้ าผ่า
บุคลากรในองค์กรและชุมชนมีความตระหนักต่อผลกระทบจาก
การกัดเซาะชายฝั่งมากเนื่องจากเป็ นผูท้ ี่อยูอ่ าศัยในพื้นที่และได้รับผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่ง
โดยตรง อีกทั้งองค์หารบริ หารส่ วนตาบลยังสร้างความตระหนักให้บุคคลากรและชุมชนโดยการให้
ความรู ้และการจัดตั้งโครงการศึกษาดูงาน
(2) ชุมชน
ชุมชนมีความตระหนัก ต่อผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่ งมาก
เนื่องจากเป็ นผูท้ ี่อยูอ่ าศัยในพื้นที่มาเนิ่ นนาน ทาให้ทราบถึงปั ญหาและได้รับผลกระทบจากการกัด
เซาะชายฝั่งที่เกิดขึ้นโดยตรง
การประเมิ น ศัก ยภาพและความสามารถในการรั บ มื อ ในหัว ข้อ ความ
ตระหนักในปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง พบว่า องค์การบริ หารส่ วนตาบลแหลมฟ้ าผ่าและชุ มชนได้รับ
คะแนนประเมิน 3 คะแนน เนื่องจากบุคลากรในองค์กรและชุมชนมีความตระหนักถึงผลกระทบสู ง
มากเพราะเป็ นผูอ้ าศัยอยูใ่ นพื้นที่เองและมีการสร้างความตระหนักให้ชุมชนและผูท้ ี่อาศัยในชุมชน
ร่ วมกันอยูเ่ สมอ
6) การมีส่วนร่ วมของชุมชน
(1) องค์การบริ หารส่ วนตาบลแหลมฟ้ าผ่า
การให้ ค วามรู ้ แ ละสร้ า งความตระหนัก ให้ก ับ ชุ ม ชน จะท าให้
ชุ มชนเต็มใจและกระตือรื อ ร้ นในการมี ส่วนร่ วมในกิ จกรรมต่าง ๆ ของทางองค์การบริ หารส่ วน
ตาบล เพราะเนื่ องจากบุคคลากรในหน่ วยงานที่รับผิดชอบ และผูท้ ี่อยู่อาศัยในชุ มชมถือเป็ นปั จจัย
สาคัญในการฟื้ นฟูและเยียวยาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม และหากผูท้ ี่ อยู่อาศัยในพื้นที่
ร่ ว มกัน สอดส่ อ งดู แ ลและไม่ ท าลายธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้อ ม พร้ อ มทั้ง ร่ ว มมื อ กัน ช่ ว ยลด
ผลกระทบและความเสี่ ยงที่อาจจะเกิดผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่ของตนเองแล้วนั้น
จะเป็ นการลดผลกระทบและความเสี่ ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
โดยปั จจัยการมีส่วนร่ วมของบุคลากรภายในองค์การบริ หารส่ วน
ตาบล คือ การประชุ มอบรม การศึกษาและเรี ยนรู ้ ถึงปั ญหาที่เกิ ดขึ้นภายในพื้นที่ ส่ วนปั จจัยสาคัญ
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ของการมีส่วนร่ วมของผูท้ ี่อยู่อาศัยในชุ มชน คือ การให้ความรู้และภูมิปัญญาเดิมของชุ มชน ทาให้
ทราบถึ งความเปลี่ ยนแปลงที่ เกิ ดขึ้ นและผลกระทบที่ ตามมา ทาให้ผูท้ ี่ อยู่อาศัยในชุ มชนมีความ
ตระหนักและกระตือรื อร้นในการเรี ยนรู ้เพื่อใช้ในการฟื้ นฟูและเยียวยาพื้นที่ของตนเอง
(2) ชุมชน
ทุกชุ มชนมี ส่วนร่ วมในการแก้ไขปั ญหาและป้ องกันผลกระทบ
จากการกัดเซาะชายฝั่ งร่ วมกันกับองค์การบริ หารส่ วนตาบลแหลมฟ้ าผ่า เนื่ องจากมี การเข้าร่ วม
วางแผนงานและโครงการร่ วมกับ องค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตาบลเสมอ อี ก ทั้ง ยัง ดาเนิ น การในการ
บรรเทาและป้ องกันผลกระทบที่เกิดขึ้นด้วยตัวเองอีกด้วย
การประเมินศักยภาพและความสามารถในการรับมือในหัว ข้อการมีส่วน
ร่ วมของชุ มชน พบว่า องค์การบริ หารส่ วนตาบลแหลมฟ้ าผ่าและชุ มชนได้รับคะแนนประเมิน 3
คะแนน เนื่ องจากมีการวางแผนและดาเนิ นการโครงการร่ วมกันระหว่างองค์การบริ หารส่ วนตาบล
แหลมฟ้ าผ่าและชุมชน อีกทั้งยังเห็นว่าการมีส่วนร่ วมขององค์การบริ หารส่ วนตาบลและชุมชนเป็ น
บ่อเกิดแห่งความสาเร็ จของแผนงาน โครงการ กิจกกรม อีกด้วย
7) การเข้าถึงข่าวสารและเทคโนโลยี
(1) องค์การบริ หารส่ วนตาบลแหลมฟ้ าผ่า
องค์การบริ หารส่ วนตาบลแหลมฟ้ าผ่ามีการติดต่อประสานงานทั้ง
กับบุคคลากรในองค์กรและผูท้ ี่อยูอ่ าศัยในชุมชนโดยวิธีการประชุม (ประชุมในองค์การบริ หารส่ วน
ตาบลร่ วมกันระหว่างผูบ้ ริ หารและบุคคลากรในองค์กร) และการประชาคมร่ วมกับชาวบ้านซึ่ งจะมี
การประชาคมอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้งเพื่อเสนอแนะ ฟั งความต้องการและเพื่อแก้ไขหรื อแจ้งปั ญหา
ผลกระทบที่ เกิ ดขึ้ นในพื้นที่ ให้กบั องค์ก ารบริ หารส่ วนตาบลทราบอี กทั้งเพื่อวางแผนเสนอแนะ
วิธีการแก้ไข/บรรเทาผลกระทบร่ วมกัน และนอกจากการประชาคมร่ วมกันในพื้นที่แล้วผูบ้ ริ หาร
ขององค์การบริ หารส่ วนตาบลจะใช้วิธีการลงศึกษาข้อมูลในพื้นที่จริ งบ่อย ๆ เพื่อให้มีการติ ดต่อ
พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผูท้ ี่อยูอ่ าศัยในพื้นที่มากขึ้น โดยการแก้ไขและป้ องกันปั ญหานั้น
องค์การบริ หารส่ วนตาบลมีการนาเทคโนโลยีอื่น ๆ มาใช้เพิ่มเติม เช่ น โปรแกรมการตรวจวัดการ
กัดเซาะชายฝั่ง การวัดความรุ นแรงของคลื่นลม เป็ นต้น
(2) ชุมชน
ผูท้ ี่อยู่อาศัยอยู่ในชุ มชนจะมีการประชุ มร่ วมกันในแต่ละหมู่เพื่อ
ร่ วมกิจกรรมและแจ้งให้ทราบถึงโครงการ กิจกรรมและการประชาคมร่ วมกับองค์การบริ หารส่ วน
ตาบลแหลมฟ้ าผ่า โดยช่องทางการเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสาร โครงการและกิจกรรม คือ ผูใ้ หญ่บา้ นและ
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การแปะข้อมูลข่าวสารบริ เวณท่าเรื อและร้ านค้าชุ มชน ส่ วนการเข้าถึ งเทคโนโลยีของชุ มชนพบว่า
ไม่มีการนาเทคโนโลยีอื่น ๆ มาใช้เพิ่มเติม
การประเมินศักยภาพและความสามารถในการรับมือในหัวข้อ การเข้าถึง
ข่า วสารและเทคโนโลยี พบว่า องค์ก ารบริ หารส่ วนตาบลแหลมฟ้ าผ่า และชุ มชนได้รับคะแนน
ประเมิน 2 คะแนน เนื่ องจาก มี การแลกเปลี่ ยนและการเข้าถึ งข่าวสารกันระหว่างองค์การบริ หาร
ส่ วนตาบลแหลมฟ้ าผ่า อย่า งทัว่ ถึ งแต่ ส ามารถเนื่ องจากปั ญหาทางด้า นงบประมาณท าให้เข้า ถึ ง
เทคโนโลยีได้จากัด
8) องค์ความรู้
(1) องค์การบริ หารส่ วนตาบลแหลมฟ้ าผ่า
องค์การบริ หารส่ วนตาบลแหลมฟ้ าผ่ามีการนาภูมิปัญญาท้องถิ่ น
และการนาองค์ความรู ้ จากแหล่ งอื่ นเข้ามาเพื่อช่ วยในการแก้ไขผลกระทบที่ เกิ ดจากการกัดเซาะ
ชายฝั่ง เช่น การดูทิศทางของของพายุและคลื่นลมสามารถนามาใช้ในการบรรเทาหรื อแก้ไขปั ญหา
ผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่งร่ วมกับวิธีอื่น ๆ เช่น การออกแบบและสร้างเขื่อนกันคลื่น เป็ นต้น
(2) ชุมชน
ชุมชนมีการนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและการนาองค์ความรู ้จากแหล่ง
อื่นเข้ามาเพื่อช่วยในการแก้ไขผลกระทบที่เกิ ดจากการกัดเซาะชายฝั่ ง เพื่อการปรับตัวเพื่ออยูอ่ าศัย
ในชุมชนและเพื่อประกอบอาชีพ (ประมง) เช่น การวิเคราะห์ดินฟ้ าอากาศ การดูพายุและคลื่นลม
การดูลกั ษณะของน้ าทะเล และการดูความผิดปกติของสัตว์น้ า (กุง้ และหมึกเอาหนวดพันกันเป็ น
ขยุม้ ๆ แสดงว่าเกิดความผิดปกติในท้องทะเล) เพื่อเตรี ยมพร้อมรับมือกับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น
แบบเฉียบพลัน เป็ นต้น
การประเมินศักยภาพและความสามารถในการรับมือในหัวข้อ การเข้าถึง
ข่า วสารและเทคโนโลยี พบว่า องค์ก ารบริ หารส่ วนตาบลแหลมฟ้ าผ่า และชุ มชนได้รับคะแนน
ประเมิ น 3คะแนน เนื่ อ งจาก สามารถน าองค์ค วามรู ้ อื่ นมาช่ ว ยในการจัดการและแก้ไ ขปั ญหา
ผลกระทบได้อย่างดี และชุ มชนได้รับคะแนนประเมิ น 2 คะแนน เนื่ องจากสามารถนาภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาใช้ในการดารงชีพและเตรี ยมความพร้อมเพื่อรับมือกับสภาวะฉุ กเฉิ นได้
ความสามารถในการรับมือขององค์การบริ หารส่ วนตาบลแหลมฟ้ าผ่าและชุ มชนใน
การแก้ไข/บรรเทาผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่งหัวข้อต่าง ๆ สามารถนามาสรุ ปและประเมินผล
ศักยภาพและความสามารถในการปรับตัว/รับมือกับผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่งได้เป็ นระดับ
คะแนนได้ดงั นี้ คือ
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องค์ก ารบริ หารส่ วนตาบลแหลมฟ้ าผ่า ได้รับ คะแนนถ่ ว งน้ า หนัก ในเรื่ องระบบ
เกี่ ย วกับ นโยบาย แผนงาน โครงการ กิ จกรรม จ านวน 0.42 คะแนน เรื่ องคุ ณภาพและความ
ครอบคลุมนโยบาย แผนงาน โครงการ จานวน 0.45 คะแนน เรื่ องผลของแผนงาน โครงการและ
กิจกรรม จานวน 0.45 คะแนน เรื่ องความเหมาะสมและเพียงพอของทรัพยากรการบริ หาร จานวน
0.20 คะแนน เรื่ องความตระหนักในปั ญหาการกัดเซาะชายฝั่ง จานวน 0.33 คะแนน เรื่ องการมีส่วน
ร่ วมของชุ มชน จานวน 0.39 คะแนน เรื่ องการเข้าถึงข่าวสารและเทคโนโลยี จานวน 0.18 คะแนน
และเรื่ ององค์ค วามรู้ จานวน 0.39 คะแนน รวมคะแนนถ่ วงน้ า หนัก จานวน 2.81 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 3.00 คะแนน ซึ่ ง หมายความว่า องค์ก ารบริ หารส่ วนตาบลแหลมฟ้ าผ่า มี ศ กั ยภาพ/
ความสามารถในการรับมือต่อการกัดเซาะชายฝั่งสู ง
ชุ มชนได้รับคะแนนถ่วงน้ าหนักในเรื่ องระบบเกี่ยวกับนโยบาย แผนงาน โครงการ
กิ จกรรม จานวน 0.14 คะแนน เรื่ องคุ ณภาพและความครอบคลุ มนโยบาย แผนงาน โครงการ
จานวน 0.30 คะแนน เรื่ องผลของแผนงาน โครงการและกิจกรรม จานวน 0.45 คะแนน เรื่ องความ
เหมาะสมและเพียงพอของทรัพยากรการบริ หาร จานวน 0.10 คะแนน เรื่ องความตระหนักในปั ญหา
การกัดเซาะชายฝั่ ง จานวน 0.33 คะแนน เรื่ องการมีส่วนร่ วมของชุ มชน จานวน 0.39คะแนน เรื่ อง
การเข้าถึงข่าวสารและเทคโนโลยี จานวน 0.18 คะแนน และเรื่ ององค์ความรู้ จานวน 0.39 คะแนน
รวมคะแนนถ่วงน้ าหนักจานวน 2.28 คะแนน จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน ซึ่ งหมายความว่า ชุ มชน
มีศกั ยภาพความสามารถในการรับมือต่อการกัดเซาะชายฝั่งปานกลาง
5.1.2 ปั จจัยที่ส่งผลต่อรู ปแบบหรื อแนวทางในการบริ หารจัดการความเสี่ ยง
ปั จจัยที่ส่งผลต่อรู ปแบบหรื อแนวทางในการบริ หารจัดการความเสี่ ยงขององค์กรใน
เรื่ องการปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างองค์กรพบว่า บุคลากรในองค์การบริ หารส่ วน
ตาบลแหลมฟ้ าผ่าสามารถปรับตัวได้เป็ นอย่างดี กล่าวคือสามารถผสานงานกับหน่วยงานภายนอก
และชุมชนได้เป็ นอย่างดีและรวดเร็ วทันต่อเหตุการณ์และได้องค์ความรู ้ใหม่เพื่อมาพัฒนาองค์กร
และท้องถิ่นเสมอ เป็ นเหตุให้องค์กรสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีใหม่
ๆ ได้โดยง่าย ส่ วนการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีของชุมชนนั้น พบว่า ทุก
ชุมชนมีความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีแต่เงินทุนที่ได้รับไม่
เพียงพอต่อการดาเนินงานและโครงการต่าง ๆ
การดาเนิ นงานเกี่ ยวกับการปรับตัวต่อการกัดเซาะชายฝั่ งขององค์การบริ หารส่ วน
ตาบลแหลมฟ้ าผ่าที่ผา่ นมามีปัญหาและอุปสรรค พบว่า เกิดจากสภาพธรรมชาติของพื้นที่เนื่ องจาก
พื้นที่ส่วนใหญ่มีน้ าท่วมและพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบไม่มีถนนทาให้เข้าถึงพื้นที่ได้อย่างลาบาก การ
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ปรับตัวของชุ มชนบางส่ วนที่มีความเห็ นไม่ตรงกันทาให้เกิดความไม่สามัคคีข้ ึนในบางชุ มชนและ
งบประมาณไม่เพียงพอในการดาเนินงานและดาเนินโครงการเพื่อการปรับตัวของชุมชน
ปั จจัย ภายในและปั จจัย ภายนอกขององค์ก ารบริ หารส่ ว นตาบลแหลมฟ้ าผ่า และ
ชุมชน ที่ส่งผลต่อการบริ หารจัดการภาวะคุกคาม/การเปิ ดรับ ความเสี่ ยงและความอ่อนไหวจากการ
กัดเซาะชายฝั่ง ดังนี้ คือ
1) ปัจจัยภายใน
ปั จจัยภายในที่ส่งผลด้านบวก คือ การมีส่วนร่ วมและความร่ วมมือของคน
ในชุมชน ภูมิปัญญาและองค์ความรู ้ของคนในพื้นที่ทาให้การดาเนินงานด้านการบริ หารสะดวกและ
มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น ส่ วนปั จจัยภายในที่ส่งผลด้านลบ คือ ความไม่สามัคคีของคนในชุ มชน การ
ที่เจ้า ของที่ ดินเป็ นบุค คลภายนอกและการไม่ มีถ นนสั ญจรภายในหมู่บ ้านทาให้ก ารเดิ นทางไม่
สะดวก
2) ปัจจัยภายนอก
ปั จจัยภายนอกที่ส่งผลด้านบวกต่อการบริ หารจัดการขององค์กรคือการที่
ได้รับความช่ วยเหลื อที่ดีจากหน่ วยงานภายนอกหลายหน่ วยงานทาให้การบริ หารและการจัดการ
ภาวะคุ ก คาม/การเปิ ดรั บ ความเสี่ ย งและความอ่ อ นไหวจากการกัด เซาะชายฝั่ ง เป็ นไปอย่า งมี
ประสิ ทธิภาพ นอกจากนี้ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลด้านลบ คือ น้ าเสี ยและขยะจากภายนอก เช่นโรงงาน
อุตสาหกรรมจะทาให้น้ าในพื้นที่เน่าเสี ย ซึ่ งอาจจะทาให้ปลาตายได้ และขยะจากแหล่งอื่นที่มากับ
น้ าในช่วงลมหนาวพัดมาในพื้นที่ถึงแม้องค์การบริ หารส่ วนตาบลและชุมชนจะพยายามเก็บขยะมูล
ฝอยตามลาคลองแต่ก็ยงั ไม่หมด และนอกจากนี้ ได้แก่การพัฒนาที่ไม่ให้ความใส่ ใจต่อสิ่ งแวดล้อม
ในพื้นที่ เช่น อุตสาหกรรม แหล่งบันเทิงต่าง ๆ และนโยบายของรัฐบาลไม่ชดั เจน คือหากนโยบาย
เอื้อต่อนายทุนมีโอกาสเป็ นไปได้สูงที่พ้นื ที่จะถูกถมเป็ นเมืองใหม่ได้
5.1.3 ความเปราะบางของตาบลแหลมฟ้ าผ่า
หากพิจารณาจากการเปิ ดรับ/ภาวะคุกคาม ความอ่อนไหวและการรับมือขององค์การ
บริ หารส่ วนตาบลแหลมฟ้ าผ่าและชุ มชนที่ผ่านมา พบว่า พื้นที่ที่องค์การบริ หารส่ วนตาบลแหลม
ฟ้ าผ่ารับผิดชอบมีการเปิ ดรับ/ภาวะคุกคามและความอ่อนไหวคือเป็ นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบต่อการ
กัดเซาะชายฝั่งได้โดยง่าย แต่เนื่องจากนโยบายและการดาเนินงานที่ผา่ นมาและปั จจุบนั ขององค์การ
บริ หารส่ วนตาบลและชุ มชนที่เน้นบรรเทาและแก้ไขปั ญหาผลกระทบพร้ อมทั้งเตรี ยมการรับมื อ
ภาวะฉุ กเฉิ นที่ อาจจะเกิ ดขึ้ นจากภัยธรรมชาติ ทาให้พ้ืนที่ ดงั กล่ าวไม่เปราะบางแต่ควรได้รับการ
พัฒนาปรับตัวเพิ่มมากขึ้น
5.1.4 ข้อเสนอแนะในการปรับตัว
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ผลจากการสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หารขององค์การบริ หารส่ วนตาบลแหลมฟ้ าผ่าและชุมชน
สามารถสรุ ปข้อเสนอแนะในการปรับตัว คือ องค์การบริ หารส่ วนตาบลแหลมฟ้ าผ่าควรมีแนวทาง
ในการพัฒนาเพื่อการปรับตัวของชุ มชนเพิ่มเติม ดังนี้ คือ การส่ งเสริ มอาชี พและการจัดอบรมการ
เพาะพันธุ์สัตว์น้ าแทนการซื้ อพันธ์สัตว์มาเพาะเลี้ ยง การพัฒนาด้านสาธารณู ปโภคอย่างทัว่ ถึงและ
ควรมีการสนับสนุนในเรื่ องการป้ องกันการพังทลายของชายฝั่งเพิ่มขึ้น เป็ นต้น

5.2 อภิปรายผล
5.2.1 การเปิ ดรับ/ภาวะคุกคามและความเสี่ ยงจากการกัดเซาะชายฝั่งในตาบลแหลมฟ้ าผ่า
พื้นที่ตาบลแหลมฟ้ าผ่าจัดเป็ นพื้นที่ที่มีการเปิ ดรับ/ภาวะคุกคามสู ง เนื่องจาก เป็ นพื้นที่ที่อยู่
ติ ดกับ ปากแม่ น้ าท าให้ได้รับ ผลกระทบจากการปล่ อยน้ า เสี ย จากโรงงานอุ ตสาหกรรมในพื้ นที่
ใกล้เคียง อีกทั้งความแปรปรวนของอากาศบริ เวณชายฝั่งและการทาลายป่ าชายเลนยังส่ งผลให้พ้ืนที่
ชุ มชนได้รับความเสี่ ยงที่จะเกิดผลกระทบแบบเฉี ยบพลันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณี ที่สภาพอากาศ
ในพื้นที่ และบริ เวณใกล้เคี ยงมี ความแปรปรวนสู ง เช่ น การเกิ ดพายุใกล้บริ เวณชายฝั่ ง เนื่ องจาก
ปราศจากพื้นที่กนั ชนทาให้ชุมชนที่อาศัยอยูบ่ ริ เวณชายฝั่งได้รับผลกระทบโดยตรง และจากผลการ
วิเคราะห์ พบว่า พื้นที่ ตาบลแหลมฟ้ าผ่ามี ความเสี่ ยงระดับ 5 คือมีความเสี่ ยงที่รุนแรงมาก ต้องใช้
ทรัพยากรและการแก้ไขปั ญหามากกว่า 1 ปี ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของวุฒิชยั ศรี ประเสริ ฐกุล
(2553) ที่กล่าวว่า ชุ มชนขุนสมุทรจีนได้ประสบปั ญหาการกัดเซาะชายฝั่งมาเนิ่ นนานหลายปี และ
รู ปแบบการแก้ปัญหาในพื้นที่ตาบลแหลมฟ้ าผ่าที่มีการสร้ างเขื่อนกันคลื่ นชนิ ดถาวร ขุนสมุทรจีน
49A2 ขึ้นเพื่อป้ องกันการพังทลายของดิ นและกักเก็บตะกอนบริ เวณชายฝั่ งไม่ให้โดนน้ ากัดเซาะ
และพัดพาออกจากฝั่ง (ธนวัฒน์ จารุ พงษ์สกุลและคณะ, 2555) ยังเป็ นตัวบ่งชี้ ถึงการป้ องกันแก้ไข
ปัญหาผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่งในระยะยาวอีกด้วย

5.2.2 ความอ่อนไหวจากการกัดเซาะชายฝั่งในตาบลแหลมฟ้าผ่า
พื้ น ที่ ต าบลแหลมฟ้ าผ่า มี ค วามอ่ อ นไหวต่ อ การกัด เซาะชายฝั่ ง สู ง เนื่ อ งจากสภาพภู มิ
ประเทศของพื้นที่ประกอบด้วยดินใหม่ที่เกิดจากการทับถมของตะกอนปากแม่น้ า ทาให้ง่ายต่อการ
กัดเซาะและการพัดพาตะกอนของน้ าทะเลออกจากชายฝั่ ง การเกิ ดแอ่งและการทรุ ดตัวของพื้นที่
หากมี การสู บน้ า บาดาลมาใช้ในปริ มาณมาก สอดคล้องกับ กรมทรัพ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง
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(2556) ที่กล่าวว่า ชายฝั่งทะเลบริ เวณอ่าวไทยตอนบนตั้งแต่ปากแม่น้ าบางปะกง จังหวัดฉะเชิ งเทรา
จนถึงปากแม่น้ าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร เป็ นพื้นที่ที่มีความอ่อนไหวและมีการกัดเซาะรุ นแรงมาก
ที่สุด ผลจากการเก็บข้อมูลยังพบว่าป่ าชายเลนในพื้นที่มีปริ มาณลดน้อยลงเนื่องจากปั ญหาคุณภาพ
น้ าในพื้นที่แย่ลงจากการปนเปื้ อนน้ าเสี ยจากโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ใกล้เคียง เป็ นผลให้ขาด
ป้ อมปราการทางธรรมชาติในการป้ องกันการกัดเซาะและพังทลายของตลิ่ งหรื อพื้นที่ชายฝั่ ง และ
การลดน้อยลงของป่ าชายเลนยังทาให้ ความหลากหลายทางชี วภาพและปริ มาณของสัตว์ทะเลใน
พื้นที่ลดลงเนื่ องจากแหล่งเพาะพันธ์หรื ออนุ บาลสัตว์น้ าลดน้อยลง เป็ นเหตุให้ผทู้ ี่อาศัยอยู่ในพื้นที่
สู ญเสี ยพื้นที่ทากิ นและทาให้เศรษฐกิจโดยรวมของผูท้ ี่อาศัยอยู่ในชุ มชนแย่ลง นอกจากนี้ หากเกิ ด
คลื่ นและพายุชนิ ดรุ นแรงและเฉี ยบพลับในพื้นที่จะเสี่ ยงต่อการเกิ ดการทาลายคันดิ นรอบ ๆ นากุง้
นาหอยและนาปูของชุ มชน อี กทั้งกุ้งและหอยแครงในพื้นที่ยงั มีความอ่อนไหวต่อความเค็มและ
อุณหภูมิของน้ าทะเล กล่าวคือ หากน้ าทะเลมีความเค็มจัด (เกิดขึ้นเป็ นบางช่วง) หรื ออุณหภูมิสูงจะ
ทาให้กุง้ และหอยแครงขาดออกซิ เจน สอดคล้องกับคากล่าวของชะลอ ลิ้มสุ วรรณ (2555) ซึ่ งกล่าว
ว่า น้ าที่มีความเค็มและอุณหภูมิเพิ่มขึ้นออกซิ เจนละลายได้นอ้ ยลง เช่นที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซี ยส
จุดอิ่มตัวของออกซิ เจนในน้ าจืดเท่ากับ 7.54 ppm (มิลลิกรัมต่อลิตร) แต่เมื่อความเค็มเพิ่มขึ้นเป็ น 35
พีพีที ออกซิ เจนจะอิ่มตัวที่ 6.22 ppm
5.2.3 ความสามารถในการปรับตัวขององค์ การบริ หารส่ วนตาบลแหลมฟ้าผ่ าและชุ มชน
องค์ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลแหลมฟ้ าผ่า มี ศ ัก ยภาพและความสามารถในการรั บ มื อ กับ
ผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่ งสู ง โดยปั จจัยที่อาจส่ งผลต่อศักยภาพและขีดความสามารถของ
องค์การบริ หารส่ วนตาบลคือ ความไม่เพียงพอของงบประมาณในการแก้ไขและป้ องกันผลกระทบ
จากการกัดเซาะชายฝั่งและการเข้าถึงแหล่งความรู ้ใหม่ ๆ ขององค์กรซึ่ งต้องใช้เงินทุน แต่เนื่ องจาก
ผูบ้ ริ หารและผูน้ าองค์กรมีความตระหนักในด้านผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่งสู งมาก และเป็ น
ผูน้ าในการวางแผน การดาเนิ นการป้ องกันและแก้ไขปั ญหา/บรรเทา ผลกระทบจากการกัดเซาะ
ชายฝั่ง รวมถึงการส่ งเสริ มและพัฒนาศักยภาพและความรู้ความสามารถของบุคลากรและชุมชนเพื่อ
สร้างความตระหนักและเตรี ยมความพร้อมของชุมชนในการแก้ไขและป้ องกันผลกระทบที่เกิดขึ้น
จึ ง ทาให้ชุม ชนมี ส่ วนร่ วมในแผนงาน โครงการ กิ จ กรรม อี ก ทั้ง ยัง ท าให้ผูท้ ี่ อ าศัย อยู่ใ นชุ ม ชน
สามารถช่ วยเหลื อตนเองได้ในเบื้องต้นของปั ญหาที่ เกิ ดขึ้นซึ่ งเป็ นการลดภาระการช่ วยเหลื อจาก
องค์การบริ หารส่ วนตาบลและถือว่าเป็ นการบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากจุดเกิดเหตุ จึงทาให้การ
ดาเนิ นงานเพื่อป้ องกันและแก้ไขปั ญหาผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่ งขององค์การบริ หารส่ วน
ตาบลประสบความส าเร็ จ สอดคล้อ งกับ ค ากล่ า วของ บุ ญ แสง ชี ร ะภากรณ์ (2552) ที่ ก ล่ า วว่า
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ความสาเร็ จของการดาเนิ นกิจกรรมหรื อโครงการใด ๆ นั้นผูบ้ ริ หารและผูน้ าเป็ นผูม้ ีบทบาทสาคัญ
ยิง่ ไม่วา่ จะมีบทบาทในการริ เริ่ มหรื อดาเนินโครงการก็ตาม
ชุมชนที่อาศัยอยูใ่ นพื้นที่มีศกั ยภาพและความสามารถในการรับมือปานกลาง โดยปั จจัยที่
อาจส่ งผลต่อศักยภาพและขีดความสามารถในการรับมือต่อผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่ ง คือ
ความไม่เพียงพอของงบประมาณและการไม่มีแผนงานที่ชดั เจนในการแก้ไขและป้ องกันผลกระทบ
จากการกัด เซาะชายฝั่ ง นอกจากนี้ การเข้า ถึ ง แหล่ ง ความรู ้ ใ หม่ ๆ ของชุ ม ชนท าได้ย าก ท าให้
ประสิ ท ธิ ผ ลในการป้ องกันผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่ ง ที่ ไ ด้รับ น้อยกว่า ที่ ค วรจะเป็ น แต่
เนื่ องจากผูท้ ี่ อาศัย อยู่ใ นชุ ม ชนมี ความตระหนัก ต่อผลกระทบต่ อการกัดเซาะชายฝั่ งสู งมาก อาจ
เพราะเกิดผลกระทบซ้ าแบบเดิมในพื้นที่และเป็ นผูไ้ ด้รับผลกระทบนั้นโดยตรง อีกทั้งได้รับความรู้
จากโครงการ กิ จ กรรมขององค์ก ารบริ หารส่ วนต าบลท าให้ ชุ ม ชนเกิ ด ความมี ส่ ว นร่ วม(ความ
ร่ วมมื อ)ที่ดีกบั องค์การบริ หารส่ วนตาบลแหลมฟ้ าผ่า สอดคล้องกับ กรมทรัพยากรน้ า (2551) ที่
กล่าวว่า ความตระหนักในปั ญหาและความเดื อดร้ อนที่อาจจะเกิ ดขึ้นเป็ นเหตุสาคัญต่อการมีส่วน
ร่ วมของชุมชน
ผลจากการสังเกตและบันทึกข้อมูลในพื้นที่น้ นั พบว่าองค์การบริ หารส่ วนตาบลและชุ มชน
มี ก ารปรั บ ตัว ที่ ดี ม ากเพื่ อ ด ารงชี พ ร่ ว มกับ ผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น ในพื้ น ที่ โดยมี ก ารปรั บ ตัว และ
เปลี่ ย นแปลงวิ ถี ชี วิ ตเพื่ อให้ส อดคล้องกับ ผลกระทบ เช่ น การสร้ างคันดิ นเพื่ อ ท านากุ้ง นา นา
หอยแครงในพื้นที่น้ าท่วมขังเพื่อทดแทนการจับสัตว์น้ าที่มีปริ มาณน้อยลงจากแหล่งธรรมชาติ การ
ปลูกบ้านเรื อนจากไม้ไผ่เพื่อสะดวกในการขนย้ายหากเกิดผลกระทบแบบเฉี ยบพลันในพื้นที่เพื่อลด
ความสู ญเสี ยที่อาจจะเกิดขึ้น การพลิ กวิกฤตเป็ นโอกาสโดยทาโฮมสเตย์และส่ งเสริ มการท่องเที่ยว
เพื่อสร้างรายได้ให้กบั ชุมชน เป็ นต้น

5.2.4 ปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อรู ปแบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ ยง
ปั จจัยภายในด้านบวกที่ส่งผลกระทบต่อรู ปแบบและแนวทางในการบริ หารจัดการความ
เสี่ ยง คื อ ความตระหนักในปั ญหาและการมี ส่ วนร่ วมของชุ ม ชนในการดาเนิ นการแก้ไขปั ญหา
ร่ วมกับองค์การบริ หารส่ วนตาบลแหลมฟ้ าผ่า โดยการมีส่วนร่ วมของชุมชนเป็ นปั จจัยสาคัญที่ทาให้
รู ปแบบการบริ หารและจัดการความเสี่ ยงประสบผลสาเร็ จมายิง่ ขึ้น ดังเช่นที่ อรทัย ก๊กผล (2552) ได้
กล่าวไว้ว่า ไม่เพียงจัดให้มีโครงการแต่การมีส่วนร่ วมของชุ มชนมีผลโดยตรงกับความสาเร็ จของ
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การดาเนินโครงการขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น และปั จจัยภายในที่ส่งผลด้านลบ คือ ความไม่
สามัคคีของชุมชนในบางพื้นที่ การไม่มีถนนสัญจรภายในหมู่บา้ นซึ่ งทาให้การดาเนินตามแผนงาน
เป็ นไปอย่างล่าช้าและมีอุปสรรค และการเป็ นเจ้าของที่ดินจากบุคคลภายนอกซึ่ งทาให้แรงจูงในใน
การแก้ไขปั ญหาผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่งลดลงเพราะกลัวจะสู ญเสี ยพื้นที่ทากินในอนาคต
ปั จจัยภายนอกในด้านบวกที่ ส่งผลกระทบต่อรู ปแบบและแนวทางในการบริ หารจัดการ
ความเสี่ ยง คือ องค์กรและชุ มชนได้รับความช่ วยเหลื อจากหน่ วยงานภายนอกในเรื่ องเงิ นทุนและ
การเข้ามามีส่วนร่ วมในการแก้ไขปั ญหาร่ วมกันชัว่ คราวในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ เสมอ เป็ นการสร้าง
แรงผลักดันในการดาเนิ นงานขององค์การบริ หารส่ วนตาบลและชุ มชนมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับ
จาลอง โพธิ์ บุญ (2551) ที่กล่าวว่า การสร้างความร่ วมมือกับหน่วยงานภายนอกอย่างใกล้ชิดจะเป็ น
การช่ วยส่ งเสริ มให้แผนงาน โครงการและกิ จกรรมมีโอกาสในการประสบความสาเร็ จมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้การร่ วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการแก้ไขปั ญหาผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่งยัง
ทาให้ได้รับความรู ้ใหม่จากหน่วยงานภายนอกนั้น ๆ อีกด้วย และปั จจัยภายนอกที่ส่งผลด้านลบของ
พื้นที่ตาบลแหลมฟ้ าผ่าและไม่สามารถควบคุมได้ คือ น้ าเสี ยจากแหล่งอุตสาหกรรมและขยะที่ถูก
น้ าพัดพามาจากแหล่งภายนอกพื้นที่
5.2.5 ความเปราะบางของตาบลแหลมฟ้ าผ่า
หากพิจารณาจากการเปิ ดรับ/ภาวะคุกคาม ความอ่อนไหวและการรับมือขององค์การบริ หาร
ส่ วนตาบลแหลมฟ้ าผ่าและชุ มชนที่ ผ่านมา พบว่า พื้นที่ ที่องค์การบริ หารส่ วนตาบลแหลมฟ้ าผ่า
รับผิดชอบมีการเปิ ดรับ/ภาวะคุกคามและความอ่อนไหว คือ เป็ นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบต่อการกัด
เซาะชายฝั่งได้โดยง่ายเพราะเนื่องจากสภาพภูมิประเทศของพื้นที่ประกอบด้วยดินใหม่ที่เกิดจากการ
ทับถมของตะกอนปากแม่น้ า ทาให้ง่ายต่อการกัดเซาะและการพัดพาตะกอนของน้ าทะเลออกจาก
ชายฝั่ง แต่เนื่องจากนโยบายและการดาเนิ นงานที่ผา่ นมาและปั จจุบนั ขององค์การบริ หารส่ วนตาบล
และชุมชนที่เน้นบรรเทา แก้ไขปั ญหา ป้ องกันผลกระทบพร้อมทั้งเตรี ยมการรับมือภาวะฉุ กเฉิ นที่
อาจจะเกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติ กล่าวคือ องค์การบริ หารส่ วนตาบลแหลมฟ้ าผ่ามีแผนงานที่ชดั เจน
และการดาเนิ นงานอย่างต่อเนื่ องในการบรรเทา แก้ไขปั ญหา ป้ องกันผลกระทบจากการกัดเซาะ
ชายฝั่ งและการรับมือกับภาวะฉุ กเฉิ น และชุ มชนมีศกั ยภาพและความสามารถในการปรับตัวเพื่อ
ดาเนิ นชี วิตร่ วมกับพื้นที่สูง เช่ น การสร้ างบ้านไม้ไผ่เพื่อง่ายต่อการอพยพและลดการสู ญเสี ยหาก
พังทลายจากสภาวะฉุ กเฉิ น การทานากุง้ นาหอยแครงในพื้นที่น้ าท่วมขังเพื่อทดแทนการจับสัตว์น้ า
จากแหล่ งน้ าธรรมชาติ ท าให้พ้ื นที่ ตาบลแหลมฟ้ าผ่าเป็ นพื้นที่ ที่ ไม่ เปราะบางแต่ ควรได้รับการ
พัฒนาปรับตัวเพิม่ มากขึ้น
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5.3 ข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาการปรั บตัวต่อผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่ งขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นและชุมชนขององค์การบริ หารส่ วนตาบลแหลมฟ้ าผ่า มีขอ้ เสนอแนะ ดังนี้
5.3.1 ข้ อเสนอแนะจากการศึกษา
5.3.1.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1) องค์การบริ หารส่ วนตาบลควรมี นโยบายเพื่ อเสริ มสร้ า งความรู ้ และ
พัฒนาศักยภาพให้กบั บุคลากรในหน่วยงานและชุ มชน โดยองค์การบริ หารส่ วนตาบลแหลมฟ้ าผ่า
ควรตั้งงบประมาณเพื่อสนับสนุ น (เบี้ยเลี้ยงค่าอาหารและการเดินทาง) และจัดการอบรมให้ความรู้
บุคลากรและชุมชน การส่ งบุคลากรและชุ มชนไปสัมมนาทางวิชาการหรื อร่ วมกิจกรรมที่ก่อให้เกิด
ความรู ้ ใหม่ เพื่อนาไปพัฒนาและปรับปรุ งระบบการดาเนิ นงานและการป้ องกันผลกระทบจากการ
กัดเซาะชายฝั่งในชุมชน
2) ชุมชนในพื้นที่ตาบลแหลมฟ้ าผ่าควรมีนโยบาย แผนงานและกิจกรรม
เป็ นของตนเอง เพื่อให้มีความเหมาะสมต่อวิถีชุมชน สังคมและพื้นที่
5.3.1.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบตั ิ
1) เนื่องจากพื้นที่ตาบลแหลมฟ้ าผ่าเป็ นพื้นที่ที่มีปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
มาเนิ่ นนานอีกทั้งยังถือว่าเป็ นเมืองหน้าด่านในการรองรับผลกระทบจากความแปรปรวนของทะเล
หน่ วยงานภาครั ฐและองค์การบริ หารส่ วนตาบลแหลมฟ้ าผ่า ควรให้ค วามสาคัญกับ โครงการที่
ประสบความส าเร็ จและช่ วยเพิ่ ม ผืนดิ นมากยิ่ง ขึ้ นโดยการส่ ง เสริ ม และเพิ่ ม งบประมาณในการ
ดาเนิ นการ เช่ น การเพิ่มพื้นที่และการดาเนิ นการอย่างต่อเนื่ องในการปั กไม้ไผ่บริ เวณพื้นที่ที่ได้รับ
ผลกระทบถึ งแม้ไม้ไผ่จะมีอายุการใช้งานสั้นแค่ 4-5 ปี แต่สามารถกักเก็บตะกอนดิ นให้กบั พื้นที่
และชะลอคลื่นได้ การปลู กป่ าชายเลนในพื้นที่ดินเลนเพื่อป้ องกันการพลังทลายของหน้าดิ นและ
เป็ นการเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ เป็ นต้น
2) องค์การบริ หารส่ วนตาบลแหลมฟ้ าผ่าควรมีการวางแผนร่ วมกับชุ มชน
ในเรื่ องการป้ องกันการพังทลายของชายฝั่งและคันดินนากุง้ นาหอยแครง เพิ่มเติมเพื่อลดผลกระทบ
จากการสู ญเสี ยหากเกิดผลกระทบเฉี ยบพลัน
3) ควรมี ก ารพัฒ นาด้า นแนวทางในการปรั บ ตัว ของชุ ม ชนเพิ่ ม เติ ม
ดังนี้คือ การส่ งเสริ มอาชีพและการจัดอบรมการเพาะพันธุ์สัตว์น้ าแทนการซื้ อพันธุ์สัตว์มาเพาะเลี้ยง
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การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคอย่างทัว่ ถึง และควรมีการสนับสนุนในเรื่ องการป้ องกันการพังทลาย
ของชายฝั่งเพิ่มขึ้น เป็ นต้น
4) การสร้ างเครื อข่ายความร่ วมมือร่ วมกันระหว่างองค์กรการปกครอง
ท้องถิ่นอื่นในบริ เวณใกล้เคียง เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ความรู ้ ทรัพยากร และร่ วมกันดาเนิ น
โครงการเพื่อผลการดาเนินงานที่มีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น
5.3.2 ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่ อไป
1) ควรมีการศึกษาและเปรี ยบเทียบถึงรู ปแบบการชะลอการกัดเซาะด้วยวิธีต่าง ๆ
ที่ดาเนินการแล้วในพื้นที่เพื่อวิเคราะห์และประเมินหาข้อดีขอ้ เสี ยของการดาเนินโครงการ
2) การศึกษารู ปแบบและการเกิดตะกอนจากการปลูกป่ าชายเลนในพื้นที่และการ
วางรู ปแบบผังเมืองเพื่อรองรับผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
3) ควรมีการศึกษาผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่ งและการกัดเซาะของแต่ละ
ชุมชนเพื่อแสดงให้เห็นถึงความรุ นแรงของแต่ละพื้นที่และวางแผนรับมือที่เหมาะสมกับชุ มชนและ
พื้นที่น้ นั ๆ
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แบบสัมภาษณ์ เพือ่ ใช้ ในการสัมภาษณ์ สาหรับผู้บริหารขององค์ การบริหารส่ วนตาบลแหลมฟ้าผ่าอาเภอพระสมุทร
เจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
ผู้ให้ ข้อมูล …………………………………..……… ตาแหน่ ง…………………...……………...
โทรศัพท์ …………………………… Email………………………………....................................
______________________________________________________________________________
ส่ วนที่ 1 การเปิ ดรับ/ภาวะคุกคาม ความเสี่ยงและความอ่ อนไหวจากการกัดเซาะชายฝั่ง
1. ภัยคุ กคามจากการกัดเซาะชายฝั่ ง ใดที่ ท่านคิ ดว่าจะเกิ ดขึ้ นในพื้นที่ ของท่ านและที่ เกิ ดขึ้ นอยู่ในปั จจุ บันมี
อะไรบ้าง
ภัยคุกคามในปั จจุบนั
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
ภัยคุกคามที่คาดว่าจะเกิดในอนาคต
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
2. จากข้อที่ 1 ถ้าพิจารณาตามตารางที่ 1 ท่านคิดว่าระดับความเสี่ ยงจากภัยคุกคามดังกล่าวมีมากน้อยเพียงใด
ตารางที่ 1 การจาแนกระดับผลกระทบและความเสี่ ยงด้านสิ่ งแวดล้อม
ระดับ ผลกระทบ/ความเสี่ยง
รายละเอียด
ต่ามาก
มีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม/ชุมชน เล็กน้อย สามารถแก้ไขหรื อควบคุมได้
1
ต่า
มีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม/ชุมชน น้อยต้องใช้เวลาในการแก้ไขใน
2
ระยะเวลาไม่เกิน 1 เดือน
ปานกลาง
มีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม/ชุมชน ปานกลางต้องใช้เวลาในการแก้ไข
3
ระหว่าง > 1 เดือน – 6 เดือน
สูง
มีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม/ชุมชน รุ นแรง ต้องใช้เวลาในการ
4
แก้ไข ระหว่าง > 6 เดือน – 1 ปี
สูงมาก
มีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม/ชุมชน รุ นแรงมาก ต้องใช้ทรัพยากรและ
5
เวลานานในการแก้ไข มากกว่า 1 ปี
แหล่ งทีม่ า : ดัดแปลงจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2557
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พื้นที่มีผลกระทบ/ความเสี่ ยงระดับที่1
พื้นที่มีผลกระทบ/ความเสี่ ยงระดับที่2
พื้นที่มีผลกระทบ/ความเสี่ ยงระดับที่3
พื้นที่มีผลกระทบ/ความเสี่ ยงระดับที่4
พื้นที่มีผลกระทบ/ความเสี่ ยงระดับที่5

3. หน่วยงานของท่านมีการศึกษาถึงภัยคุกคามและความเสี่ ยงจากการกัดเซาะชายฝั่งบ่อยหรื อไม่ อย่างไร
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
4. ในชุมชนของท่านมีความอ่อนไหวในการได้รับผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่งหรื อไม่ ถ้ามีอย่างไรบ้าง
 ไม่มีความอ่อนไหวในพื้นที่
 มีความอ่อนไหวในพื้นที่โปรดระบุ
ด้านกายภาพ (การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่ก่อให้เกิดความเสี่ ยงที่จะได้รับผลกระทบ)
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
ด้านเศรษฐกิจ (ผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่งทาให้เกิดผลกระทบต่อผลผลิต/ความเสี ยหายใดหรื อไม่)
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
ด้านทรัพยากรมนุษย์ (มีความรู ้ ความตระหนักและทักษะในการรับมือต่อผลกระทบหรื อไม่)
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
อื่น ๆ (โปรดระบุ)
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
ประเด็นความอ่อนไหวอื่น ๆ (ด้านสัตว์ทะเล อาคารบ้านเรื อนเป็ นต้น)
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
ส่ วนที่ 2 ประเมินความสามารถในการปรับตัวจากนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานและกิจกรรมต่ าง ๆ
5. หน่วยงานของท่านมีการกาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานและกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการปรับตัวต่อการ
กัดเซาะชายฝั่งและการจัดการภาวะคุกคาม ความเสี่ ยง ความอ่อนไหวที่เกิดขึ้นหรื อไม่อย่างไรบ้าง
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 ไม่มีนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานและกิจกรรมต่าง ๆ
 มีนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานและกิจกรรมต่าง ๆ
นโยบาย
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
ยุทธศาสตร์
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
แผนงานและกิจกรรมต่าง ๆ
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
6. จากข้อที่ 5 หน่วยงานของท่านมี วิธีการ/ขั้นตอน/กระบวนการ ในการกาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน
และกิจกรรมต่าง ๆ อย่างไรบ้างและใช้เวลาประมาณกี่วนั ที่นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานและกิจกรรมต่าง ๆ
จึงจะสามารถนามาปฏิบตั ิในพื้นที่ได้จริ ง
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
7. หน่วยงานของท่านมีการดาเนิ นนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานและกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการปรับตัวต่อการ
กัดเซาะชายฝั่งและการจัดการภาวะคุกคาม ความเสี่ ยง ความอ่อนไหวที่เกิดขึ้นอย่างไรบ้างในปั จจุบนั (การนา
นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานและกิจกรรมต่าง ๆ ไปใช้)
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
และแผนงานและกิจกรรมของท่านสามารถแก้ไขปั ญหาและลดผลกระทบที่เกิดขึ้นได้ทนั เวลาหรื อไม่
 ทันเวลา
 ไม่ทนั เวลา
 ทันเวลาบ้างในบางแผนงานและกิจกรรม คิดเป็ น.........%
8. หากท่านพบภาวะคุกคาม ความเสี่ ยงและความอ่อนไหว ในพื้นที่จะมีการจัดการเกี่ยวกับปั ญหา ความเสี่ ยงและ
ความอ่อนไหว ที่พบอย่างไรบ้าง (โปรดอธิบาย)
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
9. ในพื้นที่ของท่านมีปัญหาผลกระทบที่เกิดจากการกัดเซาะชายฝั่งอย่างเฉี ยบพลันหรื อไม่และถ้ามี หน่วยงานของ
ท่านมีความพร้อมในการรับมือกับปั ญหาจากผลกระทบดังกล่าวหรื อไม่อย่างไร
 ไม่มีปัญหาผลกระทบที่เกิดอย่างเฉี ยบพลัน
 มีปัญหาผลกระทบที่เกิดอย่างเฉี ยบพลัน
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ปั ญหา (โปรดระบุ)
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
 ไม่มีแผนการรับมือปั ญหาผลกระทบที่เกิดอย่างเฉี ยบพลัน
 มีแผนการรับมือปัญหาผลกระทบที่เกิดอย่างเฉี ยบพลัน
แผนการรับมือ (โปรดระบุ)
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
10.หน่วยงานของท่านมีการจัดทานโยบาย แผนงาน โครงการ ที่เกี่ยวกับการปรับตัว และเตรี ยมความพร้อมของผู ้
ที่อาศัยอยูใ่ นพื้นที่หรื อไม่ อย่างไร (ผูท้ ี่อยูอ่ าศัยในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ)
 มีการจัดทานโยบาย แผนงาน โครงการ ที่เกี่ยวกับการปรับตัว
และเตรี ยมความพร้อมของผูท้ ี่อาศัยอยูใ่ นพื้นที่
 ไม่มีการจัดทานโยบาย แผนงาน โครงการ ที่เกี่ยวกับการปรับตัว
และเตรี ยมความพร้อมของผูท้ ี่อาศัยอยูใ่ นพื้นที่
อย่างไร
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
11.ท่านคิดว่านโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานของท่านมีความครอบคลุมถึงภาวะคุกคาม ความเสี่ ยงและการเปิ ดรับ
ผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่ที่เกิดภาวะคุกคาม ความเสี่ ยงและการเปิ ดรับผลกระทบหรื อไม่ มาก
น้อยเพียงใด
 นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานไม่คลอบคลุมถึงภาวะคุกคาม ความเสี่ ยง
และการเปิ ดรับผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่ง
อย่างไร (โปรดระบุ)
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
 นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานคลอบคลุมถึงภาวะคุกคาม ความเสี่ ยงและ
การเปิ ดรับผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่ง
o นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานมีความสมบูรณ์แบบ
(โปรดระบุเหตุผล)
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…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
o นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานคลอบคลุมปานกลาง
อย่างไร (โปรดระบุเหตุผล)
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
o นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานคลอบคลุมน้อยอย่างไร
(โปรดระบุเหตุผล)
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
12.หลังจากมีการนานโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานและกิจกรรมต่าง ๆ ไปปฏิบตั ิแล้วนั้นหน่วยงานของท่านมีการ
ติดตามตรวจสอบถึ งประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลของนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานและกิ จกรรมต่าง ๆ
หรื อไม่ อย่างไร และมีช่วงเวลาในการติดตามผลนานเท่าไหร่
 ไม่มีการติดตามผล
 มีการติดตามผล
 นโยบาย
ช่วงเวลาในการติดตาผล……………
ผูร้ ับผิดชอบ…………………………………………..
 ยุทธศาสตร์
ช่วงเวลาในการติดตามผล………….
 ผูร้ ับผิดชอบ………………………………………….
 แผนงาน
ช่วงเวลาในการติดตามผล………….
 ผูร้ ับผิดชอบ………………………………………….
 กิจกรรมที่ 1
ช่วงเวลาในการติดตามผล………….
ผูร้ ับผิดชอบ………………………………………….
 กิจกรรมที่ 2
ช่วงเวลาในการติดตามผล………….
ผูร้ ับผิดชอบ………………………………………….
 กิจกรรมที่3
ช่วงเวลาในการติดตามผล………….
ผูร้ ับผิดชอบ………………………………………….

รู ปแบบการติดตามผลนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานและกิจกรรมต่าง ๆ
………………………………………………………………………………………………….…….………
…………………………………………………………………………………………………………………
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13.หน่วยงานของท่านมีการวัดหรื อประเมินผลของแผนงานและกิจกรรมหรื อไม่ อย่างไร (โปรดระบุ เช่น ความ
คุม้ ค่าด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ด้านสังคม เป็ นต้น)
 ความคุม้ ค่าด้านเศรษฐศาสตร์
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
 ด้านสังคม
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
 อื่น ๆ (โปรดระบุ)
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
14.หน่ วยงานของท่ านมี ความพึงพอใจต่อการดาเนิ นงาน ที่ เกี่ ยวกับการปรั บตัวต่อผลกระทบจากการกัดเซาะ
ชายฝั่งหรื อไม่ เพราะเหตุใด
 ไม่พึงพอใจต่อการดาเนินงาน
 มีความพึงพอใจต่อการดาเนินงาน
อย่างไร
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
15.โดยภาพรวมท่านคิดว่านโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานและกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานของท่านในปัจจุบนั
ประสบความสาเร็ จและทาให้เกิดการปรับตัวต่อผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่งหรื อไม่ อย่างไร
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
16.รางวัลที่ได้รับ
ชื่อรางวัล……………………………………………………………………………ปี ………..
ชื่อรางวัล……………………………………………………………………………ปี ………..
ชื่อรางวัล……………………………………………………………………………ปี ………..
17.โครงการ /กิ จกรรมใดที่ เ กี่ ยวกับการปรั บ ตัวต่ อผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่ งที่ ท่า น เห็ น ว่าประสบ
ผลสาเร็ จ เพราะเหตุใด
1.…………………………………………………………………………………………………
2…………………………………………………………………………………….……………
3………………………………………………………………………………………………….
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โครงการ/กิจกรรม ที่ไม่ประสบผลสาเร็ จ เพราะเหตุใด
1.…………………………………………………………………………………………………
2…………………………………………………………………………………….……………
3…………………………………………………………………………………………………
18.ท่านคิดว่าการกาหนดหรื อมอบหมายงานให้กบั บุคลากรเพื่อรับผิดชอบเกี่ยวกับการปรับตัวต่อผลกระทบจาก
การกัดเซาะชายฝั่งมีความเหมาะสมและเพียงพอหรื อไม่ เพราะเหตุใด
 การคัดเลือกบุคลากรมีความเหมาะสม
 การคัดเลือกบุคลากรไม่มีความเหมาะสม
สาเหตุเพราะ (โปรดระบุ)
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
 บุคลากรไม่มีความเพียงพอ
 บุคลากรมีความเพียงพอ
สาเหตุเพราะ (โปรดระบุ)
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
19.หน่วยงานของท่านมีการดาเนินการหรื อแนวทางที่จะพัฒนาทักษะทางวิชาการและยกระดับความสามารถใน
การปฏิบตั ิงานให้แก่บุคลากรที่รับผิดชอบงานส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวกับการการปรับตัวต่อผลกระทบจากการกัด
เซาะชายฝั่งหรื อไม่ อย่างไร
 ไม่มีการดาเนินการหรื อแนวทางที่จะพัฒนาทักษะทางวิชาการ
และยกระดับความสามารถในการปฏิบตั ิงาน
 มีการดาเนินการหรื อแนวทางที่จะพัฒนาทักษะทางวิชาการและ
ยกระดับความสามารถในการปฏิบตั ิงาน
อย่างไร (โปรดอธิบาย)
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
20.บุคลากรในหน่วยงานของท่านมีความรู ้ความสามารถและศักยภาพเพียงพอกับการปฏิบตั ิงานให้สาเร็ จลุล่วงได้
ตามวัตถุประสงค์หรื อไม่ อย่างไร
 มีความรู ้ความสามารถและศักยภาพเพียงพอ
 ไม่มี/ต้องการความรู ้ความสามารถและศักยภาพเพิ่มมากขึ้น
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อย่างไร (โปรดอธิบาย)
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
21.หน่ วยงานของท่ านมีงบประมาณ เพื่อใช้ในโครงการ/กิ จกรรม ที่ เกี่ ยวกับการกัดเซาะชายฝั่ งหรื อไม่ หากมี
เท่าใด เพียงพอหรื อไม่ จากแหล่งใดและมีหลักเกณฑ์ในการจัดสรรงบประมาณอย่างไร
 ไม่มีงบประมาณ
 มีงบประมาณ
o งบประมาณไม่เพียงพอ
o งบประมาณเพียงพอ
โดยมีแหล่งที่มาของงบประมาณจากที่ใด (โปรดระบุ)
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
หลักเกณฑ์ใดในการจัดสรรงบประมาณให้กบั แต่ละ โครงการ/กิจกรรม หากงบประมาณมีจากัด (โปรดระบุ)
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
22.หน่ วยงานของท่านมีวสั ดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการ/กิ จกรรม ที่ เกี่ ยวกับการกัดเซาะชายฝั่ งหรื อไม่ หากมี
เพียงพอหรื อไม่ จากแหล่งใด
 ไม่มีวสั ดุอุปกรณ์
 มีวสั ดุอุปกรณ์
o วัสดุอุปกรณ์ไม่เพียงพอ
o วัสดุอุปกรณ์เพียงพอ
โดยมีแหล่งที่มาของวัสดุอุปกรณ์จากที่ใด (โปรดระบุ)
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
หลักเกณฑ์ใดในการจัดสรรวัสดุอุปกรณ์ ให้กบั แต่ละ โครงการ/กิจกรรม หากวัสดุอุปกรณ์มีจากัด (โปรด
ระบุ)
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
23.หน่วยงานของท่านมีสถานที่ เพื่อใช้ในโครงการ/กิจกรรม ที่เกี่ยวกับการกัดเซาะชายฝั่งหรื อไม่ หากมี เพียงพอ
หรื อไม่ บริ เวณใด
 ไม่มีสถานที่
 มีสถานที่
o สถานที่ไม่เพียงพอ
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o สถานที่เพียงพอ
สถานที่อยูท่ ี่ใดบ้าง (โปรดระบุ)
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
หลักเกณฑ์ใดในการจัดสรรสถานที่ให้กบั แต่ละ โครงการ/กิจกรรม (โปรดระบุ)
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
24.บุคลากรในหน่วยงานของท่านมีความตระหนักในปั ญหาผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่งหรื อไม่ มากน้อยแค่
ไหน
 บุคลากรในหน่วยงานของท่านมีความตระหนักมาก
 บุคลากรในหน่วยงานของท่านมีความตระหนักปานกลาง
 บุคลากรในหน่วยงานนของท่านมีความตระหนักน้อย
 บุคลากรในหน่วยงานของท่านไม่มีความตระหนัก
ท่านคิดว่าประชาชนในชุมชนของท่านมีความตระหนักในปั ญหาผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่งหรื อไม่
มากน้อยแค่ไหน
 ประชาชนในชุมชนของท่านมีความตระหนักมาก
 ประชาชนในชุมชนของท่านมีความตระหนักปานกลาง
 ประชาชนในชุมชนของท่านมีความตระหนักน้อย
 ประชาชนในชุมชนของท่านไม่มีความตระหนัก
25.หน่วยงานของท่านมีวธิ ีการสร้างความตระหนักให้กบั บุคลากรในองค์กร/ประชาชนในชุมชน หรื อไม่ อย่างไร
 ไม่มีวิธีการสร้ างความตระหนักให้กับบุ คลากรในองค์กรและ
ประชาชนในชุมชน
 มี วิ ธี ก ารสร้ า งความตระหนัก ให้ กับ บุ ค ลากรในองค์ก รและ
ประชาชนในชุมชน
 มีวธิ ีการสร้างความตระหนักให้กบั .................เท่านั้น
อย่างไร (โปรดระบุ)
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
26.บุ คลากรในหน่ วยงานของท่ าน มี ส่วนร่ วมในกิ จกรรมการป้ องกันแก้ไขปั ญหาผลกระทบจากการกัดเซาะ
ชายฝั่ง มากน้อยเพียงใด เพราะเหตุใด
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มีส่วนร่ วมในกิจกรรมการป้ องกันแก้ไขปั ญหามากที่สุด
มีส่วนร่ วมในกิจกรรมการป้ องกันแก้ไขปั ญหามาก
มีส่วนร่ วมในกิจกรรมการป้ องกันแก้ไขปั ญหาปานกลาง
มีส่วนร่ วมในกิจกรรมการป้ องกันแก้ไขปั ญหาน้อย
ไม่มีส่วนร่ วมในกิจกรรมการป้ องกันแก้ไขปั ญหา

เพราะเหตุใด (โปรดอธิบาย)
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
ประชาชนในชุมชนของท่าน มีส่วนร่ วมในกิจกรรมการป้ องกันแก้ไขปั ญหาผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่ง
มากน้อยเพียงใด เพราะเหตุใด
 มีส่วนร่ วมในกิจกรรมการป้ องกันแก้ไขปั ญหามากที่สุด
 มีส่วนร่ วมในกิจกรรมการป้ องกันแก้ไขปั ญหามาก
 มีส่วนร่ วมในกิจกรรมการป้ องกันแก้ไขปั ญหาปานกลาง
 มีส่วนร่ วมในกิจกรรมการป้ องกันแก้ไขปั ญหาน้อย
 ไม่มีส่วนร่ วมในกิจกรรมการป้ องกันแก้ไขปั ญหา
เพราะเหตุใด (โปรดอธิบาย)
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
27.ท่านคิดว่าการมีส่วนร่ วมของบุคลากรภายในหน่วยงานของท่านที่ทาให้โครงการ/กิจกรรม ที่เกี่ยวกับการ
ปรับตัวต่อผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่งที่ดาเนินการโดยหน่วยงานของท่านประสบผลสาเร็จหรื อไม่
เพราะเหตุใด
 การมีส่วนร่ วมของบุคลากรภายในองค์กรเป็ นปั จจัยสาคัญที่ทา
ให้โครงการ/กิจกรรมประสบผลสาเร็ จ
 การมีส่วนร่ วมของบุคลากรภายในองค์กรเกี่ยวข้องกับการ
ประสบผลสาเร็จของโครงการ/กิจกรรม ในบางครั้ง
 การมีส่วนร่ วมของบุคลากรภายในองค์กรไม่เกี่ยวข้องกับการ
ประสบผลสาเร็จของโครงการ/กิจกรรม
เพราะเหตุใด (โปรดอธิบาย)
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
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28.ท่านคิดว่าการมีส่วนร่ วมของชุ มชน/ประชาชน เป็ นปั จจัยสาคัญที่ ทาให้โครงการ/กิ จกรรม ที่ เกี่ ยวกับการ
ปรับตัวต่อผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่ ง ที่ดาเนิ นการโดยหน่ วยงานของท่านประสบ ผลสาเร็ จหรื อไม่
เพราะเหตุใด
 การมีส่วนร่ วมของชุมชน/ประชาชน เป็ นปั จจัยสาคัญที่ทาให้
โครงการ/กิจกรรมประสบผลสาเร็ จ
 การมีส่วนร่ วมของชุมชน/ประชาชนเกี่ยวข้องกับการประสบ
ผลสาเร็ จของโครงการ/กิจกรรมในบางครั้ง
 การมีส่วนร่ วมของชุมชน/ประชาชนไม่เกี่ยวข้องกับการประสบ
ผลสาเร็ จของโครงการ/กิจกรรม
เพราะเหตุใด (โปรดอธิบาย)
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
29.ท่านคิดว่าปัจจัยสาคัญที่ทาให้เกิดการมีส่วนร่ วมของบุคลากรภายในหน่วยงานของท่านคืออะไร
1.………………………………………………………………………………………………………….……
2…………………………………………………………………………………….…………………….……
3…………………………………………………………………………………………………………..……
4.………………………………………………………………………………………………………….……
30.ท่านคิดว่าปัจจัยสาคัญที่ทาให้เกิดการมีส่วนร่ วมของชุมชน/ประชาชน คืออะไร
1.………………………………………………………………………………………………………….……
2…………………………………………………………………………………….…………………….……
3…………………………………………………………………………………………………………..……
4.………………………………………………………………………………………………………….……
31.หน่วยงานของท่านมีวธิ ีการติดต่อประสานงาน ทั้งกับผูท้ ี่อาศัยอยูใ่ นชุมชนและบุคลากรทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ในการปรับตัวต่อผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่งหรื อไม่ อย่างไร
 ไม่ มี ก ารติ ด ต่ อ ประสานงานทั้ง กับ ผูท้ ี่ อ าศัย อยู่ใ นชุ ม ชนและ
บุคลากรทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
 มี ก ารติ ด ต่ อ ประสานงานทั้ งกั บ ผู ้ที่ อ าศั ย อยู่ ใ นชุ ม ชนและ
บุคลากรทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
โปรดระบุ (ช่องทางหรื อวิธีการใดในการเผยแพร่ ขอ้ มูล ข่าวสาร และรายงานผลการดาเนิ นงาน หรื อผลการ
ประเมินงานการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง)
วิธีการในการเผยแพร่ ขอ้ มูล………………………ระยะเวลาในการเผยแพร่ ขอ้ มูล…………….
วิธีการในการเผยแพร่ ขอ้ มูล………………………ระยะเวลาในการเผยแพร่ ขอ้ มูล…………….
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วิธีการในการเผยแพร่ ขอ้ มูล………………………ระยะเวลาในการเผยแพร่ ขอ้ มูล…………….
วิธีการในการเผยแพร่ ขอ้ มูล………………………ระยะเวลาในการเผยแพร่ ขอ้ มูล…………….
วิธีการในการเผยแพร่ ขอ้ มูล………………………ระยะเวลาในการเผยแพร่ ขอ้ มูล…………….
32.ชุมชนของท่านมีการจัดทาเวทีประชาคมเพื่อนาเสนอแผนหรื อผลการศึกษาและจัดประชุมสรุ ปเกี่ยวกับการ
ป้ องกัน แก้ไข และการปรับตัวต่อผลกระทบจากปั ญหาการกัดเซาะชายฝั่งหรื อไม่อย่างไร





มีการจัดทาเวทีประชาคมอย่างเดียว
มีการประชุมสรุ ปอย่างเดียว
มีการจัดทาเวทีประชาคมและประชุมสรุ ป
ไม่มีการจัดทาเวทีประชาคมและไม่มีการประชุมสรุ ป

ดังนี้
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
33.หน่วยงานของท่านมีการนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการดาเนินงานที่เกี่ยวกับการ
ปรับตัวต่อผลกระทบ ที่เกิดจากปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งหรื อไม่ อย่างไร
 ไม่มีการนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศมาประยุกต์ใช้
 มีการนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศมาประยุกต์ใช้
ดังนี้
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
34.หน่วยงานของท่านมีการนาเทคโนโลยีอื่น ๆ มาใช้ในการปรับตัวต่อผลกระทบที่เกิดจากปั ญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่งหรื อไม่ อย่างไร
 ไม่มีการนาเทคโนโลยีอื่น ๆ มาใช้
 มีการนาเทคโนโลยีอื่น ๆ มาใช้
ดังนี้
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
35.หน่วยงานของท่านมีการนาองค์ความรู ้หรื อภูมิปัญญาชาวบ้านมาช่วยในการแก้ไขปั ญหาผลกระทบ ความเสี่ ยง
และการปรับตัวจากการกัดเซาะชายฝั่งหรื อไม่ อย่างไร
 ไม่มีการนาองค์ความรู ้หรื อภูมิปัญญาชาวบ้านมาช่วยในการ
แก้ไขปั ญหาผลกระทบ ความเสี่ ยงและการปรับตัว
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 มีการนาองค์ความรู ้หรื อภูมิปัญญาชาวบ้านมาช่วยในการแก้ไข
ปั ญหาผลกระทบ ความเสี่ ยงและการปรับตัว
ดังนี้
1.………………………………………………………………………………………………………….……
2…………………………………………………………………………………….…………………….……
3………………………………………………………………………………………………….………..……
4.………………………………………………………………………………………………………….……
36.หน่วยงานของท่านมีการนาความรู ้จากพื้นที่อื่น ๆ หรื อจากหน่วยงานอื่น ๆ มาใช้หรื อมาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไข
ปั ญหาผลกระทบ ความเสี่ ยงและการปรับตัวจากการกัดเซาะชายฝั่งหรื อไม่ อย่างไร
 ไม่มีการนาความรู ้จากพื้นที่อื่น ๆ หรื อจากหน่วยงานอื่น ๆ มาใช้
หรื อมาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาผลกระทบ ความเสี่ ยงและ
การปรับตัว
 มีการนาความรู ้จากพื้นที่อื่น ๆ หรื อจากหน่วยงานอื่น ๆ มาใช้
หรื อมาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาผลกระทบ ความเสี่ ยงและ
การปรับตัว
ดังนี้
1.………………………………………………………………………………………………………….……
2…………………………………………………………………………………….…………………….……
3………………………………………………………………………………………………….………..……
4.………………………………………………………………………………………………………….……
ส่ วนที่ 3 ปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อรู ปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง
37.ท่านคิดว่าการดาเนินการที่เกี่ยวกับการปรับตัวต่อปั ญหาการกัดเซาะชายฝั่งมีปัญหา /อุปสรรคหรื อไม่ อย่างไร
ถ้ามีท่านคิดว่า แนวทาง/วิธีการ ใดที่สามารถขจัดหรื อลดปั ญหาและอุปสรรคต่างๆลงได้
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
38.ท่านคิดว่าบุคลากรของท่านมีความสามารถในการปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างองค์กร หน้าที่
และความรู ้ใหม่ ๆ ที่ได้รับมอบหมายหรื อไม่ อย่างไร
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
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39.ท่านคิดว่าหน่วยงานของท่านสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน ข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยีใหม่ เพื่อใช้ในการปรับตัว
ต่อปั ญหาการกัดเซาะชายฝั่งหรื อไม่ อย่างไร
แหล่งเงินทุน
 มีความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่าย (โปรดระบุ)
อย่างไร…………………………………………………………………………………
 ไม่มีความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนหรื อเข้าถึงได้ยาก (โปรดระบุ)
อย่างไร…………………………………………………………………………………
ข้อมูลข่าวสาร
 มีความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ง่าย (โปรดระบุ)
อย่างไร…………………………………………………………………………………
 ไม่มีความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารหรื อเข้าถึงได้ยาก (โปรดระบุ)
อย่างไร…………………………………………………………………………………
เทคโนโลยีใหม่
 มีความสามารถในการเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ได้ง่าย (โปรดระบุ)
อย่างไร…………………………………………………………………………………
 ไม่มีความสามารถในการเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่หรื อเข้าถึงได้ยาก (โปรดระบุ)
อย่างไร…………………………………………………………………………………
อื่น ๆ
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
40.นอกจากหน่ วยงานของท่านแล้วมี หน่ วยงาน / องค์กรอื่นอีกหรื อไม่ ที่ เข้ามาช่ วยเหลือชุมชนเกี่ ยวกับการ
ปรับตัวต่อผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่ง หากมีโปรดระบุชื่อหน่วยงานดังกล่าว
 ไม่มี หน่วยงาน / องค์กรอื่นอีกหรื อไม่ ที่เข้ามาช่วยเหลือชุมชน
เกี่ยวกับการปรับตัวต่อผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่ง
 มี หน่วยงาน / องค์กรอื่นอีกหรื อไม่ ที่ เข้ามาช่วยเหลือชุมชน
เกี่ยวกับการปรับตัวต่อผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่ง
ดังนี้
1.…………………………………………………………………………………………………
2…………………………………………………………………………………….……………
3………………………………………………………………………………………………………
41.ท่านคิดว่าปั จจัยภายในใดในหน่ วยงานของท่าน ที่ส่งผลต่อการบริ หารจัดการภาวะคุกคาม/การเปิ ดรับ ความ
เสี่ ยงและความอ่อนไหวจากการกัดเซาะชายฝั่ง (ปั จจัยภายในที่ส่งผลด้านบวกและด้านลบ)

167

ปั จจัยภายในที่ส่งผลด้านบวก
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
ปั จจัยภายในที่ส่งผลด้านลบ
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
42.ท่านคิดว่าปั จจัยภายนอกใดในหน่วยงานของท่านที่ส่งผลต่อการบริ หารจัดการภาวะคุกคาม/การเปิ ดรับ ความ
เสี่ ยงและความอ่อนไหวจากการกัดเซาะชายฝั่ง (ปั จจัยภายนอกที่ส่งผลด้านบวกและด้านลบ)
ปั จจัยภายนอกที่ส่งผลด้านบวก
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
ปั จจัยภายนอกที่ส่งผลด้านลบ
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
ส่ วนที่ 4 ความเปราะบางของตาบลแหลมฟ้าผ่า อาเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
ตารางที่ 2 แสดงความสัมพันธ์ของผลกระทบและความสามารถในการรับมือที่ทาให้เกิดความเปราะบาง
ความสามารถในการรับมือ
ผลกระทบ

ตา่

สู ง

สู ง

เปราะบางมาก ไม่เปราะบางแต่ควรได้รับการพัฒนาปรับตัว

ตา่

ยังไม่เปราะบางแต่มีสภาวะเสี่ ยง

ไม่เปราะบาง มีความยัง่ ยืน

แหล่ งทีม่ า : ศูนย์บริ การวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555
43.จากตารางที่ 2 ท่านคิดว่าภายในพื้นที่ของท่านมีความเปราะบางหรื อไม่ ถ้ามีมีมากหรื อน้อยและมีวิธีการรับมือ
กับความเปราะบางอย่างไรบ้าง
 ไม่มีความเปราะบาง
 มีความเปราะบาง
o มีความเปราะบางมาก
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o ไม่เปราะบางแต่ควรได้รับการพัฒนาปรับตัว
o ยังไม่เปราะบางแต่มีสภาวะเสี่ ยง
o ไม่เปราะบาง มีความยัง่ ยืน
โดยมีวธิ ีการรับมือ ดังนี้
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
44.ท่านมี แนวทาง/ยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาศักยภาพของหน่ วยงานของท่ านอย่างไรในการแก้ปัญหาความ
เปราะบางและเพิ่มความสามารถในการปรับตัวต่อการกัดเซาะชายฝั่ง
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
ส่ วนที่ 5 ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะ
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………

ผูส้ มั ภาษณ์………………………..………………
วันที่ …..………… / ……….……/…………......
สถานที่สมั ภาษณ์………………………………….

ภาคผนวก ข
แบบสัมภาษณ์ เชิงลึกสาหรับผู้นาชุมชน และผู้ที่อาศัยอยู่ในพืน้ ที่
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แบบสัมภาษณ์ เพือ่ ใช้ ในการสัมภาษณ์ ผ้นู าชุมชนและผู้ทอี่ าศัยอยู่ในพืน้ ทีต่ าบลแหลมฟ้าผ่า อาเภอพระสมุทรเจดีย์
จังหวัดสมุทรปราการ
ผู้ให้ ข้อมูล …………………………………..……… ตาแหน่ ง………………………….………...……………...
โทรศัพท์ …………………………… Email………………………….……………………....................................
______________________________________________________________________________
ส่ วนที่ 1 การเปิ ดรับ/ภาวะคุกคาม ความเสี่ยงและความอ่ อนไหวจากการกัดเซาะชายฝั่ง
1. ภัยคุ กคามจากการกัดเซาะชายฝั่ ง ใดที่ ท่านคิ ดว่าจะเกิ ดขึ้ นในพื้นที่ ของท่ านและที่ เกิ ดขึ้ นอยู่ในปั จจุ บัน มี
อะไรบ้าง
ภัยคุกคามในปั จจุบนั
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
ภัยคุกคามที่คาดว่าจะเกิดในอนาคต
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
2. จากข้อที่ 1 ถ้าพิจารณาตามตารางที่ 1 ท่านคิดว่าระดับความเสี่ ยงจากภัยคุกคามดังกล่าวมีมากน้อยเพียงใด
ตารางที่ 1 การจาแนกระดับผลกระทบและความเสี่ ยงด้านสิ่ งแวดล้อม
ระดับ ผลกระทบ/ความเสี่ยง
รายละเอียด
ต่ามาก
มีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม/ชุมชน เล็กน้อย สามารถแก้ไขหรื อควบคุมได้
1
ต่า
มีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม/ชุมชน น้อยต้องใช้เวลาในการแก้ไขใน
2
ระยะเวลาไม่เกิน 1 เดือน
ปานกลาง
มีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม/ชุมชน ปานกลางต้องใช้เวลาในการแก้ไข
3
ระหว่าง > 1 เดือน – 6 เดือน
สูง
มีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม/ชุมชน รุ นแรง ต้องใช้เวลาในการ
4
แก้ไข ระหว่าง > 6 เดือน – 1 ปี
สูงมาก
มีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม/ชุมชน รุ นแรงมาก ต้องใช้ทรัพยากรและ
5
เวลานานในการแก้ไข มากกว่า 1 ปี
แหล่ งทีม่ า : ดัดแปลงจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2557
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 พื้นที่มีผลกระทบ/ความเสี่ ยงระดับที่1
 พื้นที่มีผลกระทบ/ความเสี่ ยงระดับที่2
 พื้นที่มีผลกระทบ/ความเสี่ ยงระดับที่3
 พื้นที่มีผลกระทบ/ความเสี่ ยงระดับที่4
 พื้นที่มีผลกระทบ/ความเสี่ ยงระดับที่5
3. ชุมชนของท่านมีการศึกษาถึงภัยคุกคามและความเสี่ ยงจากการกัดเซาะชายฝั่งบ่อยหรื อไม่ อย่างไร
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
4. ในชุมชนของท่านมีความอ่อนไหวในการได้รับผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่งหรื อไม่ ถ้ามีอย่างไรบ้าง
 ไม่มีความอ่อนไหวในพื้นที่
 มีความอ่อนไหวในพื้นที่โปรดระบุ
ด้านกายภาพ (การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่ก่อให้เกิดความเสี่ ยงที่จะได้รับผลกระทบ)
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
ด้านเศรษฐกิจ (ผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่งทาให้เกิดผลกระทบต่อผลผลิต/ความเสี ยหายใดหรื อไม่)
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
ด้านทรัพยากรมนุษย์ (มีความรู ้ ความตระหนักและทักษะในการรับมือต่อผลกระทบหรื อไม่)
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
อื่น ๆ (โปรดระบุ)
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
ประเด็นความอ่อนไหวอื่น ๆ (ด้านสัตว์ทะเล อาคารบ้านเรื อนเป็ นต้น)
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
ส่ วนที่ 2 ประเมินความสามารถในการปรับตัวจากนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานและกิจกรรมต่ าง ๆ
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5. ชุมชนของท่านมีการกาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานและกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาภูมิอากาศและการจัดการภาวะคุกคาม ความเสี่ ยง ความอ่อนไหวที่เกิดขึ้นหรื อไม่อย่างไรบ้าง
 ไม่มีนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานและกิจกรรมต่าง ๆ
 มีนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานและกิจกรรมต่าง ๆ
นโยบาย
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
ยุทธศาสตร์
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
แผนงานและกิจกรรมต่าง ๆ
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
6. จากข้อที่ 5 ชุมชนของท่านมี วิธีการ/ขั้นตอน/กระบวนการ ในการกาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานและ
กิจกรรมต่าง ๆ อย่างไรบ้างและใช้เวลาประมาณกี่วนั ที่นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานและกิจกรรมต่าง ๆ จึงจะ
สามารถนามาปฏิบตั ิในพื้นที่ได้จริ ง
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
7. ชุ มชนของท่ านมีการดาเนิ นนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานและกิ จกรรมต่าง ๆ เกี่ ยวกับการปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาภูมิอากาศและการจัดการภาวะคุกคาม ความเสี่ ยง ความอ่อนไหวที่ เกิ ดขึ้นอย่างไรบ้างใน
ปั จจุบนั (การนานโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานและกิจกรรมต่าง ๆ ไปใช้)
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
และแผนงานและกิจกรรมของท่านสามารถแก้ไขปั ญหาและลดผลกระทบที่เกิดขึ้นได้ทนั เวลาหรื อไม่
 ทันเวลา
 ไม่ทนั เวลา
 ทันเวลาบ้างในบางแผนงานและกิจกรรม คิดเป็ น.........%

8. หากท่านพบภาวะคุกคาม ความเสี่ ยงและความอ่อนไหว ในพื้นที่จะมีการจัดการเกี่ยวกับปั ญหา ความเสี่ ยงและ
ความอ่อนไหว ที่พบอย่างไรบ้าง (โปรดอธิบาย)
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…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
9. ในพื้นที่ ของท่านมีปัญหาผลกระทบที่เกิ ดจากการกัดเซาะชายฝั่ งอย่างเฉี ยบพลันหรื อไม่และถ้ามี ชุมชนของ
ท่านมีความพร้อมในการรับมือกับปั ญหาจากผลกระทบดังกล่าวหรื อไม่อย่างไร
 ไม่มีปัญหาผลกระทบที่เกิดอย่างเฉี ยบพลัน
 มีปัญหาผลกระทบที่เกิดอย่างเฉี ยบพลัน
ปั ญหา (โปรดระบุ)
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
 ไม่มีแผนการรับมือปั ญหาผลกระทบที่เกิดอย่างเฉี ยบพลัน
 มีแผนการรับมือปัญหาผลกระทบที่เกิดอย่างเฉี ยบพลัน
แผนการรับมือ (โปรดระบุ)
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
10.ชุมชนของท่านมีการจัดทานโยบาย แผนงาน โครงการ ที่เกี่ยวกับการปรับตัว และเตรี ยมความพร้อมของผูท้ ี่
อาศัยอยูใ่ นพื้นที่หรื อไม่ อย่างไร (ผูท้ ี่อยูอ่ าศัยในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ)
 ไม่มีการจัดทานโยบาย แผนงาน โครงการ ที่เกี่ยวกับการปรับตัว
และเตรี ยมความพร้อมของผูท้ ี่อาศัยอยูใ่ นพื้นที่
 มีการจัดทานโยบาย แผนงาน โครงการ ที่เกี่ยวกับการปรับตัว
และเตรี ยมความพร้อมของผูท้ ี่อาศัยอยูใ่ นพื้นที่
อย่างไร
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
11.ท่านคิดว่านโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานของท่านมีความครอบคลุมถึงภาวะคุกคาม ความเสี่ ยงและการเปิ ดรับ
ผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่ง ในพื้นที่ที่เกิดภาวะคุกคาม ความเสี่ ยงและการเปิ ดรับผลกระทบหรื อไม่ มาก
น้อยเพียงใด
 นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานไม่คลอบคลุมถึงภาวะคุกคาม ความเสี่ ยง
และการเปิ ดรับผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่ง
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อย่างไร (โปรดระบุ)
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
 นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานคลอบคลุมถึงภาวะคุกคาม ความเสี่ ยงและ
การเปิ ดรับผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่ง
o นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานมีความสมบูรณ์แบบ
(โปรดระบุเหตุผล)
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
o นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานคลอบคลุมปานกลาง
อย่างไร (โปรดระบุเหตุผล)
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
o นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานคลอบคลุมน้อยอย่างไร
(โปรดระบุเหตุผล)
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
12.หลังจากมีการนานโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานและกิจกรรมต่าง ๆ ไปปฏิบตั ิแล้วนั้นชุมชนของท่านมีการ
ติดตามตรวจสอบถึงประสิทธิภาพและประสิ ทธิผลของนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานและกิจกรรมต่าง ๆ หรื อไม่
อย่างไร และมีช่วงเวลาในการติดตามผลนานเท่าไหร่
 ไม่มีการติดตามผล
 มีการติดตามผล
 นโยบาย
ช่วงเวลาในการติดตาผล……………
ผูร้ ับผิดชอบ…………………………………………..
 ยุทธศาสตร์
ช่วงเวลาในการติดตามผล………….
 ผูร้ ับผิดชอบ………………………………………….
 แผนงาน
ช่วงเวลาในการติดตามผล………….
 ผูร้ ับผิดชอบ………………………………………….
 กิจกรรมที่ 1
ช่วงเวลาในการติดตามผล………….
ผูร้ ับผิดชอบ………………………………………….
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 กิจกรรมที่ 2
ช่วงเวลาในการติดตามผล………….
ผูร้ ับผิดชอบ………………………………………….
 กิจกรรมที่3
ช่วงเวลาในการติดตามผล………….
ผูร้ ับผิดชอบ………………………………………….
รู ปแบบการติดตามผลนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานและกิจกรรมต่าง ๆ
……………………………………………………………………………………………………….…………
……………………………………………………………………………………………………….…………
13.ชุมชนของท่านมีการวัดหรื อประเมินผลของแผนงาน โครงการ และกิจกรรมหรื อไม่ อย่างไร (โปรดระบุ เช่น
ความคุม้ ค่าด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ด้านสังคม เป็ นต้น)
 ความคุม้ ค่าด้านเศรษฐศาสตร์
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
 ด้านสังคม
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
 อื่น ๆ (โปรดระบุ)
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
14.ชุมชนของท่านมีความพึงพอใจต่อการดาเนิ นงาน ที่เกี่ ยวกับการปรับตัวต่อผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่ ง
หรื อไม่ เพราะเหตุใด
 ไม่พึงพอใจต่อการดาเนินงาน
 มีความพึงพอใจต่อการดาเนินงาน
อย่างไร
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
15.โดยภาพรวมท่านคิดว่านโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานและกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนของท่านในปั จจุบนั
ประสบความสาเร็ จและทาให้เกิดการปรับตัวต่อผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่งหรื อไม่ อย่างไร
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
16.รางวัลที่ได้รับ

176

ชื่อรางวัล……………………………………………………………………………ปี ………..
ชื่อรางวัล……………………………………………………………………………ปี ………..
ชื่อรางวัล……………………………………………………………………………ปี ………..
17.โครงการ /กิ จกรรมใดที่ เกี่ ยวกับการปรั บตัวต่อผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่ ง ที่ ท่าน เห็ นว่าประสบ
ผลสาเร็ จ เพราะเหตุใด
1.…………………………………………………………………………………………………
2…………………………………………………………………………………….……………
3………………………………………………………………………………………………………
โครงการ/กิจกกรม ที่ไม่ประสบผลสาเร็ จ เพราะเหตุใด
1.…………………………………………………………………………………………………
2…………………………………………………………………………………….……………
3………………………………………………………………………………………………………
18.ท่านคิดว่าการกาหนดหรื อมอบหมายงานให้กบั บุคลากรเพื่อรับผิดชอบเกี่ยวกับการปรับตัวต่อผลกระทบจาก
การกัดเซาะชายฝั่งมีความเหมาะสมและเพียงพอหรื อไม่ เพราะเหตุใด
 การคัดเลือกบุคลากรมีความเหมาะสม
 การคัดเลือกบุคลากรไม่มีความเหมาะสม
สาเหตุเพราะ (โปรดระบุ)
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
 บุคลากรไม่มีความเพียงพอ
 บุคลากรมีความเพียงพอ
สาเหตุเพราะ (โปรดระบุ)
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
19.ชุมชนของท่านมีการดาเนินการหรื อแนวทางที่จะพัฒนาทักษะทางวิชาการและยกระดับความสามารถในการ
ปฏิบตั ิงานให้แก่บุคลากรที่รับผิดชอบงานส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวกับการการปรับตัวต่อผลกระทบจากการกัดเซาะ
ชายฝั่งหรื อไม่ อย่างไร
 ไม่มีการดาเนินการหรื อแนวทางที่จะพัฒนาทักษะทางวิชาการ
และยกระดับความสามารถในการปฏิบตั ิงาน
 มีการดาเนินการหรื อแนวทางที่จะพัฒนาทักษะทางวิชาการและ
ยกระดับความสามารถในการปฏิบตั ิงาo
อย่างไร (โปรดอธิบาย)
…………………………………………………………………………………………………………………
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20.บุคลากรในชุมชนของท่านมีความรู ้ความสามารถและศักยภาพเพียงพอกับการปฏิบตั ิงานให้สาเร็จลุล่วงได้ตาม
วัตถุประสงค์หรื อไม่ อย่างไร
 มีความรู ้ความสามารถและศักยภาพเพียงพอ
 ไม่มี/ต้องการความรู ้ความสามารถและศักยภาพเพิม่ มากขึ้น
อย่างไร (โปรดอธิบาย)
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
21.ชุมชนของท่านมีงบประมาณ เพื่อใช้ในโครงการ/กิจกรรม ที่เกี่ยวกับการกัดเซาะชายฝั่งหรื อไม่ หากมีเท่าใด
เพียงพอหรื อไม่ จากแหล่งใดและมีหลักเกณฑ์ในการจัดสรรงบประมาณอย่างไร
 ไม่มีงบประมาณ
 มีงบประมาณ
o งบประมาณไม่เพียงพอ
o งบประมาณเพียงพอ
โดยมีแหล่งที่มาของงบประมาณจากที่ใด (โปรดระบุ)
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
หลักเกณฑ์ใดในการจัดสรรงบประมาณให้กบั แต่ละ โครงการ/กิจกรรม หากงบประมาณมีจากัด (โปรดระบุ)
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
22.ชุมชนของท่านมีวสั ดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการ/กิจกรรม ที่เกี่ยวกับการกัดเซาะชายฝั่งหรื อไม่ หากมี เพียงพอ
หรื อไม่ จากแหล่งใด
 ไม่มีวสั ดุอุปกรณ์
 มีวสั ดุอุปกรณ์
o วัสดุอุปกรณ์ไม่เพียงพอ
o วัสดุอุปกรณ์เพียงพอ
โดยมีแหล่งที่มาของวัสดุอุปกรณ์จากที่ใด (โปรดระบุ)
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
หลักเกณฑ์ใดในการจัดสรรวัสดุอุปกรณ์ ให้กบั แต่ละ โครงการ/กิจกรรม หากวัสดุอุปกรณ์มีจากัด (โปรด
ระบุ)
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
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23.ชุมชนของท่านมีสถานที่ เพื่อใช้ในโครงการ/กิ จกรรม ที่ เกี่ ยวกับการกัดเซาะชายฝั่ งหรื อไม่ หากมี เพียงพอ
หรื อไม่ บริ เวณใด
 ไม่มีสถานที่
 มีสถานที่
o สถานที่ไม่เพียงพอ
o สถานที่เพียงพอ
สถานที่อยูท่ ี่ใดบ้าง (โปรดระบุ)
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
หลักเกณฑ์ใดในการจัดสรรสถานที่ให้กบั แต่ละ โครงการ/กิจกรรม (โปรดระบุ)
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
24.ท่านคิดว่าประชาชนในชุมชนของท่านมีความตระหนักในปั ญหาผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่งหรื อไม่ มาก
น้อยแค่ไหน
 ประชาชนในชุมชนของท่านมีความตระหนักมาก
 ประชาชนในชุมชนของท่านมีความตระหนักปานกลาง
 ประชาชนในชุมชนของท่านมีความตระหนักน้อย
 ประชาชนในชุมชนของท่านไม่มีความตระหนัก
25. ชุมชนของท่านมีวธิ ีการสร้างความตระหนักให้กบั ประชาชนในชุมชน หรื อไม่ อย่างไร
 ไม่มีวธิ ีการสร้างความตระหนักให้กบั ประชาชนในชุมชน
 มีวธิ ีการสร้างความตระหนักให้กบั ประชาชนในชุมชน
อย่างไร (โปรดระบุ)
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
26.ประชาชนในชุมชนของท่าน มีส่วนร่ วมในกิจกรรมการป้ องกันแก้ไขปั ญหาผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่ง
มากน้อยเพียงใด เพราะเหตุใด
 มีส่วนร่ วมในกิจกรรมการป้ องกันแก้ไขปั ญหามากที่สุด
 มีส่วนร่ วมในกิจกรรมการป้ องกันแก้ไขปั ญหามาก
 มีส่วนร่ วมในกิจกรรมการป้ องกันแก้ไขปั ญหาปานกลาง
 มีส่วนร่ วมในกิจกรรมการป้ องกันแก้ไขปั ญหาน้อย
 ไม่มีส่วนร่ วมในกิจกรรมการป้ องกันแก้ไขปั ญหา
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เพราะเหตุใด (โปรดอธิบาย)
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
27.ท่านคิดว่าการมีส่วนร่ วมของชุ มชน/ประชาชน เป็ นปั จจัยสาคัญที่ ทาให้โครงการ/กิ จกรรม ที่ เกี่ ยวกับการ
ปรับตัวต่อผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่ ง ที่ดาเนิ นการโดยหน่ วยงานของท่านประสบ ผลสาเร็ จหรื อไม่
เพราะเหตุใด
 การมีส่วนร่ วมของชุมชน/ประชาชน เป็ นปั จจัยสาคัญที่ทาให้
โครงการ/กิจกรรมประสบผลสาเร็ จ
 การมีส่วนร่ วมของชุมชน/ประชาชนเกี่ยวข้องกับการประสบ
ผลสาเร็ จของโครงการ/กิจกรรมในบางครั้ง
 การมีส่วนร่ วมของชุมชน/ประชาชนไม่เกี่ยวข้องกับการประสบ
ผลสาเร็ จของโครงการ/กิจกรรม
เพราะเหตุใด (โปรดอธิบาย)
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
28.ท่านคิดว่าปัจจัยสาคัญที่ทาให้เกิดการมีส่วนร่ วมของชุมชน/ประชาชน คืออะไร
1.……………………………………………………………………………………………………………..
2…………………………………………………………………………………….…………………….……
3…………………………………………………………………………………………………………..……
29.ชุมชนของท่านมีการจัดทาเวทีประชาคมเพื่อนาเสนอแผนหรื อผลการศึกษาและจัดประชุมสรุ ปเกี่ยวกับ การ
ป้ องกัน แก้ไข และการปรับตัวต่อผลกระทบจากปั ญหาการกัดเซาะชายฝั่งหรื อไม่อย่างไร





มีการจัดทาเวทีประชาคมอย่างเดียว
มีการประชุมสรุ ปอย่างเดียว
มีการจัดทาเวทีประชาคมและประชุมสรุ ป
ไม่มีการจัดทาเวทีประชาคมและไม่มีการประชุมสรุ ป

ดังนี้
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
30.ชุมชนของท่านทราบถึงกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวกับการปรับตัวต่อผลกระทบจากปั ญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
หรื อไม่
 ทราบถึงกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวกับการปรับตัวต่อผลกระทบ
จากปั ญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
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 ไม่ทราบถึงกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวกับการปรับตัวต่อ
ผลกระทบจากปั ญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
31.ภายในชุมชนของท่านมีการรวมกลุ่ม/สร้างเครื อข่ายที่เกี่ยวกับการปรับตัวต่อผลกระทบจากการ เปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศหรื อไม่ อย่างไร หากมีชุมชนของท่านมีการแบ่งบทบาทหน้าที่อย่างไร
 ไม่มีการรวมกลุ่ม/สร้างเครื อข่าย
 มีการรวมกลุ่ม/สร้างเครื อข่าย
อย่างไร (โปรดอธิบาย)
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
มีการแบ่งบทบาทหน้าที่ ดังนี้
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
32.ชุมชนของท่านมีการนาเทคโนโลยีอื่น ๆ มาใช้ในการปรับตัวต่อผลกระทบที่เกิดจากปั ญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
หรื อไม่ อย่างไร
 ไม่มีการนาเทคโนโลยีอื่น ๆ มาใช้
 มีการนาเทคโนโลยีอื่น ๆ มาใช้
ดังนี้
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
33.ชุมชนของท่านมีการนาองค์ความรู ้หรื อภูมิปัญญาชาวบ้านมาช่วยในการแก้ไขปั ญหาผลกระทบ ความเสี่ ยงและ
การปรับตัวจากการกัดเซาะชายฝั่งหรื อไม่ อย่างไร
 ไม่มีการนาองค์ความรู ้หรื อภูมิปัญญาชาวบ้านมาช่วยในการ
แก้ไขปั ญหาผลกระทบ ความเสี่ ยงและการปรับตัว
 มีการนาองค์ความรู ้หรื อภูมิปัญญาชาวบ้านมาช่วยในการแก้ไข
ปั ญหาผลกระทบ ความเสี่ ยงและการปรับตัว
ดังนี้
1.………………………………………………………………………………………………………….……
2…………………………………………………………………………………….…………………….……
3………………………………………………………………………………………………….………..……
4.………………………………………………………………………………………………………….……
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34.ชุมชนของท่านมีการนาความรู ้จากพื้นที่ อื่น ๆ หรื อจากหน่ วยงานอื่ น ๆ มาใช้หรื อมาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไข
ปั ญหาผลกระทบ ความเสี่ ยงและการปรับตัวจากการกัดเซาะชายฝั่งหรื อไม่ อย่างไร
 ไม่มีการนาความรู ้จากพื้นที่อื่น ๆ หรื อจากหน่วยงานอื่น ๆ มาใช้
หรื อมาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาผลกระทบ ความเสี่ ยงและ
การปรับตัว
 มีการนาความรู ้จากพื้นที่อื่น ๆ หรื อจากหน่วยงานอื่น ๆ มาใช้
หรื อมาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาผลกระทบ ความเสี่ ยงและ
การปรับตัว
ดังนี้
1.………………………………………………………………………………………………………….……
2…………………………………………………………………………………….…………………….……
3…………………………………………………………………………………………………………..……
4.………………………………………………………………………………………………………….……
ส่ วนที่ 3 ปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อรู ปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง
35.ท่านคิดว่าการดาเนินการที่เกี่ยวกับการปรับตัวต่อปั ญหาการกัดเซาะชายฝั่ง มีปัญหา /อุปสรรคหรื อไม่ อย่างไร
ถ้ามีท่านคิดว่า แนวทาง/วิธีการ ใดที่สามารถขจัดหรื อลดปั ญหาและอุปสรรคต่างๆลงได้
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
36.ท่านคิดว่าบุคลากร/ประชาชนของท่านมีความสามารถในการปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลงของโครงสร้าง
องค์กร หน้าที่ และความรู ้ใหม่ ๆ ที่ได้รับมอบหมายหรื อไม่ อย่างไร
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
37.ท่านคิดว่าชุมชนของท่านสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน ข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยีใหม่ เพื่อใช้ในการปรับตัวต่อ
ปั ญหาการกัดเซาะชายฝั่ง หรื อไม่ อย่างไร
แหล่งเงินทุน
 มีความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่าย (โปรดระบุ)
อย่างไร………………………………………………………………………………………
 ไม่มีความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนหรื อเข้าถึงได้ยาก (โปรดระบุ)
อย่างไร………………………………………………………………………………………
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ข้อมูลข่าวสาร
 มีความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ง่าย (โปรดระบุ)
อย่างไร………………………………………………………………………………………….
 ไม่มีความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารหรื อเข้าถึงได้ยาก (โปรดระบุ)
อย่างไร…………………………………………………………………………………………….
เทคโนโลยีใหม่
 มีความสามารถในการเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ได้ง่าย (โปรดระบุ)
อย่างไร………………………………………………………………………………………….
 ไม่มีความสามารถในการเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่หรื อเข้าถึงได้ยาก (โปรดระบุ)
อย่างไร…………………………………………………………………………………………..
อื่น ๆ
…………………………………………………………………………………………………………………
38.นอกจากเทศบาลตาบลแหลมฟ้ าผ่าแล้วมี หน่วยงาน / องค์กรอื่นอีกหรื อไม่ ที่เข้ามาช่วยเหลือชุมชนเกี่ยวกับ
การปรับตัวต่อผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่ง หากมีโปรดระบุชื่อหน่วยงานดังกล่าว
 ไม่มี หน่วยงาน / องค์กรอื่นอีกหรื อไม่ ที่เข้ามาช่วยเหลือชุมชน
เกี่ยวกับการปรับตัวต่อผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่ง
 มี หน่วยงาน / องค์กรอื่นอีกหรื อไม่ ที่ เข้ามาช่วยเหลือชุมชน
เกี่ยวกับการปรับตัวต่อผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่ง
ดังนี้
1.……………………………………………………………………………………………………………..
2…………………………………………………………………………………….…………………….
3………………………………………………………………………………………………………………..
39.ท่านคิดว่าปั จจัยภายในใดในชุมชนของท่าน ที่ส่งผลต่อการบริ หารจัดการภาวะคุกคาม/การเปิ ดรับ ความเสี่ ยง
และความอ่อนไหวจากการกัดเซาะชายฝั่ง (ปั จจัยภายในที่ส่งผลด้านบวกและด้านลบ)
ปั จจัยภายในที่ส่งผลด้านบวก
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
ปั จจัยภายในที่ส่งผลด้านลบ
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
40.ท่านคิดว่าปั จจัยภายนอกใดในชุมชนของท่านที่ส่งผลต่อการบริ หารจัดการภาวะคุกคาม/การเปิ ดรับ ความเสี่ ยง
และความอ่อนไหวจากการกัดเซาะชายฝั่ง
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ปั จจัยภายนอกที่ส่งผลด้านบวก
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
ปั จจัยภายนอกที่ส่งผลด้านลบ
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
ส่ วนที่ 4 ความเปราะบางของตาบลแหลมฟ้าผ่า อาเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
ตารางที่ 2 แสดงความสัมพันธ์ของผลกระทบและความสามารถในการรับมือที่ทาให้เกิดความเปราะบาง
ความสามารถในการรับมือ
ผลกระทบ

ตา่

สู ง

สู ง

เปราะบางมาก ไม่เปราะบางแต่ควรได้รับการพัฒนาปรับตัว

ตา่

ยังไม่เปราะบางแต่มีสภาวะเสี่ ยง

ไม่เปราะบาง มีความยัง่ ยืน

แหล่ งทีม่ า : ศูนย์บริ การวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555
41.จากตารางที่ 2 ท่านคิดว่าภายในพื้นที่ของท่านมีความเปราะบางหรื อไม่ ถ้ามีมีมากหรื อน้อยและมีวิธีการรับมือ
กับความเปราะบางอย่างไรบ้าง
 ไม่มีความเปราะบาง
 มีความเปราะบาง
o มีความเปราะบางมาก
o ไม่เปราะบางแต่ควรได้รับการพัฒนาปรับตัว
o ยังไม่เปราะบางแต่มีสภาวะเสี่ ยง
o ไม่เปราะบาง มีความยัง่ ยืน

โดยมีวธิ ีการรับมือ ดังนี้
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…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
42.ท่านมีแนวทาง/ยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาศักยภาพของ ชุมชน/ประชาชน ของท่านอย่างไรในการแก้ปัญหา
ความเปราะบางและเพิ่มความสามารถในการปรับตัวต่อการกัดเซาะชายฝั่ง
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
ส่ วนที่ 5 ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะ
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

ผูส้ มั ภาษณ์………………………..………………
วันที่ …..………… / ……….……/…………......
สถานที่สมั ภาษณ์………………………………….

ภาคผนวก ค
แบบสังเกตการณ์
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แบบสังเกตการณ์
ผูส้ งั เกตการณ์ …………………………….……………วันที่ ……….…..……. เวลา.….……………………...
พื้นที่สงั เกตการณ์ …….…………………………..…………….…………………….………….…………
ที่ต้ งั ……...……………………………………..……………………..……………………….……………

รายการสังเกต / วิเคราะห์
1. สภาพการดารงชีวติ และความเป็ นอยู่ของ
ประชาชน
o ลักษณะบ้านเรื อน
o ถนน / เส้นทางคมนาคมภายใน
พื้นที่
o สภาพแวดล้อมในชุมชน
o อาชีพ (ประกอบอาชีพปกติ
หรื อไม่ มีอาชีพเสริ มอะไรบ้าง
ฯลฯ)
o อื่นๆ …………………

สถานทีต่ รวจพบ
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
…..…………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
2. ปัญหาและความเสี่ยงต่ อผลกระทบจากการ ……………………………………………..………
……………………………………………………
กัดเซาะชายฝั่ง
……………………………………………………
o สถานที่/พื้นที่ที่ประสบปัญหา/
……………………………………………………
ได้รับผลกระทบ
……………………………………………………
o ผลกระทบและระดับความ
……………………………………………………
รุ นแรง
……………………………………………………
o สถานที่/พื้นที่ที่มีความเสี่ ยง
……………………………………………………
o ลักษณะความเสี่ ยงและระดับ
……………………………………………………
ความเสี่ ยง
……………………………………………………
อื่น ๆ ………………………
……………………………………..………………
……………………………………………………
……………………………………………………
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รายการสังเกต / วิเคราะห์

สถานทีต่ รวจพบ

3. โครงการด้ านการป้ องกันแก้ ไข และการ

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

ปรับตัวต่อผลกระทบจากปัญหาการกัด
เซาะชายฝั่ง
o สถานที่ต้ งั (ความเหมาะสม)
o กิจกรรม การดาเนินการ
o สภาพ / ประสิ ทธิภาพของ
อุปกรณ์เครื่ องมือ
o ผลที่ได้รับ
o ผลกระทบ
o อื่น ๆ ………………………

ข้อสังเกตอื่น ๆ ที่ตรวจพบ
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

ประวัติผ้ เู ขียน
ชื่ อ ชื่ อสกุล

นางสาวฉัตรกนก บุญญภิญโญ

ประวัติการศึกษา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
ปี ที่สาเร็ จการศึกษา พ.ศ. 2554

