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ศักยภาพของชุมชนในการปรับตวัเพ่ือรับมือกบัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ (ภยัแล้ง) 

จ ำลอง  โพธ์ิบุญ  ฆริกำ คนัธำ  และ สำธิกำ นำวรีะ 
คณะบริหำรกำรพฒันำส่ิงแวดลอ้ม สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ 

บทคดัยอ่ 

งำนวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษำถึงภำวะคุกคำม/ควำมเส่ียงและควำมอ่อนไหวของชุมชนต่อผลกระทบจำกกำร
เปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศ (ภยัแลง้) ศึกษำถึงกำรด ำเนินงำนและวิเครำะห์ศกัยภำพของชุมชนในกำรปรับตวั ตลอดจนปัจจยัท่ีมี
ผลต่อศักยภำพในกำรปรับตัวของชุมชน เก็บรวบรวมข้อมูลจำกชุมชนท่ีได้รับผลกระทบหรือมีควำมเส่ียงจำกปัญหำกำร
เปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศดำ้นภยัแลง้จ ำนวน 2 ชุมชน ไดแ้ก่ ชุมชนบำ้นล่ิมทอง อ ำเภอนำงรอง จงัหวดับุรีรัมย ์และ ชุมชนต ำบล
ทพัหลวง อ ำเภอหนองหญำ้ไซ จงัหวดัสุพรรณบุรี โดยกำรสมัภำษณ์ ผูน้ ำชุมชนและผูอ้ยูอ่ำศยัในชุมชน ผูบ้ริหำรและเจำ้หนำ้ท่ีของ
องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล และกำรประชุมเชิงปฏิบติักำรเพื่อประเมินศกัยภำพชุมชนและร่วมวำงแนวทำงหรือกลยทุธ์กำรปรับตวั
ในกำรรับมือผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศ กำรสังเกตกำรณ์ในพ้ืนท่ี และกำรศึกษำเอกสำรท่ีเก่ียวขอ้ง ผล
กำรศึกษำพบวำ่ พ้ืนท่ีชุมชนล่ิมทองจดัเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีผลกระทบ/ควำมเส่ียงในปัจจุบนัระดบัท่ี 2 คือมีควำมเส่ียงท่ีอยู่ในระดบัต ่ำมี
ควำมอ่อนไหวต่อภยัแลง้ แต่ชุมชนมีศกัยภำพและควำมสำมำรถในกำรรับมือสูง โดยปัจจยัท่ีส่งผลต่อศกัยภำพและควำมสำมำรถ
ของชุมชนคือ กำรมีผูน้ ำท่ีเขม้แขง็ กำรเขำ้ถึงแหล่งงบประมำณไดง่้ำย ควำมรู้ ควำมตระหนกั ควำมเขำ้ใจ และควำมสำมคัคีของผูท่ี้
อำศยัในชุมชน ส ำหรับพ้ืนท่ีชุมชนต ำบลทพัหลวงเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีผลกระทบ/ควำมเส่ียงระดบัท่ี 5 คือมีควำมเส่ียงท่ีอยูใ่นระดบัสูงมำก 
มีควำมอ่อนไหวต่อภยัแลง้สูง ชุมชนมีศกัยภำพและควำมสำมำรถในกำรรับมือนอ้ย โดยปัจจยัท่ีส่งผลต่อศกัยภำพและควำมสำมำรถ
ของชุมชน คือ กำรขำดควำมรู้ ควำมตระหนกัและกำรมีส่วนร่วมของผูท่ี้อำศยัในชุมชน กำรไม่มีแผนงำนท่ีชดัเจน ควำมไม่เพียงพอ
ของงบประมำณ และกำรเขำ้ถึงแหล่งควำมรู้ใหม่ ๆ ของชุมชนท ำไดย้ำก ยทุธศำสตร์ในกำรเสริมสร้ำงศกัยภำพของชุมชนคือ 1. เพ่ิม
ศกัยภำพของผูน้ ำชุมชนในกำรด ำเนินกำรเพ่ือบริหำรจดักำรน ้ ำ 2. พฒันำแนวทำงกำรด ำเนินกำรบริหำรจดักำรทรัพยำกรน ้ ำอยำ่ง
บูรณำกำร 3. เพ่ิมควำมสำมำรถในกำรเขำ้ถึงงบประมำณจำกภำยนอก 4. พฒันำควำมรู้ ศกัยภำพ ควำมตระหนัก และกำรเขำ้ถึง
ข่ำวสำรของคนในชุมชน 5. สร้ำงควำมร่วมมือกบัหน่วยงำนทั้งภำยในและภำยนอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค าส าคญั: ศกัยภำพชุมชน, กำรปรับตวั, กำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศ, ภยัแลง้ 
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Abstract 
 The objectives of this research were 1) to study communities’ threats/risks and sensitivity concerning 

impacts from climate change (drought); 2) to examine and analyze the process and capability of the communities 

in coping with drought; and 3) to analyze key factors affecting the communities’ capability. Data collection was 

conducted in 2 communities, including 1) Ban Lim Thong community, Nang Rong District, Burirum Province 

and 2) Tub Luang sub district community, Nong Ya Sai District, Supanburi Province. The methodologies for 

collecting data were interviewing community leaders, residents, and local government’s administrators and 

officials, conducting workshops for evaluating communities’ capability and proposing alternatives/strategies for 

adapting against the drought, as well as observation and documentary research. The results revealed that Ban 

Lim Thong community was classified as category 2 (low risk area), but It was sensitive to the drought. The 

community’s capability in coping with drought was high. Strong leaders, accessibility to government’s financial 

support, knowledge, awareness, understanding and harmony of the residents were key factors affecting the 

community’s capability. In contrast, Tub Luang sub-district community was classified as category 5 (highest risk 

area) and it was very sensitive to drought but it had low capability. Lack of knowledge, awareness and 

community participation, having unclear-action plan, insufficient government’s financial support, low 

accessibility to new knowledge were key factors that undermined the community’s capability. Suggested 

strategies for strengthening communities’ capability are: 1) strengthen the community leaders’ capability in water 

resource management, 2) develop a holistic water resource management guideline for the communities, 3) 

increase the capability for accessing financial supports from external agencies, 4) develop knowledge, capability, 

awareness and accessibility to relevant information of the local people, and 5) build-up cooperation with local 

and external agencies.        

 

Key words: communities’ capability, adaptation, climate change, drought 
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บทน า 

กำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศ เป็นสำเหตุท ำใหป้ระชำกรโลกตอ้งเผชิญกบัควำมวปิริตแปรปรวนและควำมไม่แน่นอน
ของธรรมชำติ บำงพ้ืนท่ีเกิดพำยุท่ีรุนแรง ฝนตกหนัก น ้ ำท่วมเฉียบพลนัแต่บำงพ้ืนท่ีกลบัตอ้งเผชิญกบัควำมแห้งแลง้ ขำดแคลน
อำหำรและน ้ ำด่ืม ระดบัน ้ ำทะเลก็มีแนวโน้มสูงข้ึนเร่ือยๆ จำกกำรท่ีน ้ ำแข็งบริเวณขั้วโลกและบนยอดภูเขำหลำยแห่งเร่ิมละลำย 
นอกจำกน้ีปัญหำภำวะโลกร้อนอำจน ำไปสู่ปัญหำโรคระบำดท่ีจะทวีควำมรุนแรงเพ่ิมข้ึนและคร่ำชีวิตประชำกรโลกเป็นจ ำนวน
มหำศำลได ้

ผลจำกกิจกรรมต่ำงๆ ของมนุษย ์ไม่วำ่จะเป็นพฤติกรรมกำรใชพ้ลงังำนจำกเช้ือเพลิงฟอสซิล กำรท ำลำยพ้ืนท่ีป่ำเพ่ือขยำย
พ้ืนท่ีท ำกิน รวมทั้ งกิจกรรมต่ำงๆ ในชีวิตประจ ำวนัของมนุษย์ก่อให้เกิดกำรปลดปล่อยก๊ำซชนิดต่ำงๆ สู่ชั้นบรรยำกำศ เช่น 
คำร์บอนไดออกไซด์ (CO2) มีเทน (CH4) ไนตรัสออกไซด์ (N2O) ซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์ (SF6) ก๊ำซในกลุ่มไฮโดรฟลูออโร
คำร์บอน (HFCs) เปอร์ฟลูออโรคำร์บอน (PFCs) เป็นตน้ (UNFCCC, 2008)ส่งผลใหค้วำมเขม้ขน้ของก๊ำซเรือนกระจก (Greenhouse 
Gases: GHGs) ในชั้นบรรยำกำศเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ ก่อให้เกิดปรำกฏกำรณ์เรือนกระจก (Greenhouse Effect) ซ่ึงเป็นสำเหตุของกำรเกิด
ภำวะโลกร้อนและน ำไปสู่กำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศโลก (Global Climate Change) กำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวส่งผลกระทบ
รุนแรงต่อกำรเปล่ียนแปลงสภำวะต่ำงๆ ของโลก ดังท่ีกล่ำวมำขำ้งตน้ นักวิทยำศำสตร์ได้ประมำณว่ำตั้ งแต่ช่วงหลงักำรปฏิวติั
อุตสำหกรรม (หรือประมำณ 150 ปีท่ีแลว้) กิจกรรมต่ำงๆ ของมนุษยไ์ดก่้อให้เกิดก๊ำซเรือนกระจกมำกกวำ่ในรอบ 10,000 ปีก่อน
กำรปฏิวติัอุตสำหกรรม ซ่ึงเป็นสำเหตุท ำให้อุณหภูมิของโลกสูงข้ึนเกือบ 1 องศำเซลเซียส และคำดกำรณ์ว่ำอีก 100 ปีขำ้งหนำ้มี
แนวโนม้ท่ีอุณหภูมิของโลกจะสูงข้ึนอีก 1.5 - 4.5 องศำเซลเซียส (กรมส่งเสริมคุณภำพส่ิงแวดลอ้ม, 2550:1) 

แนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรกำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศสำมำรถท ำได้  2 ทำงคือ 1. กำรบรรเทำผลกระทบ
(Mitigation) คือ ควำมพยำยำมลดส่ิงท่ีจะกระตุน้และท ำให้เกิดกำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศ ท ำไดโ้ดยกำรปรับเปล่ียนรูปแบบ
กำรใชชี้วิตและพฤติกรรมกำรใชท้รัพยำกรธรรมชำติและกำรใชพ้ลงังำนเพ่ือลดกำรปลดปล่อยก๊ำซเรือนกระจกสู่บรรยำกำศ ซ่ึง
จ ำเป็นตอ้งร่วมมือกนัทุกภำคส่วน 2. กำรปรับตวั (Adaptation)คือ กระบวนกำรปรับให้เขำ้กบัสภำพภูมิอำกำศจริงหรือผลกระทบท่ี
คำดว่ำจะเกิดข้ึน ท ำไดโ้ดยกำรปรับตวัเรำและส่ิงรอบๆตวัเรำให้เขำ้กบัสภำพภูมิอำกำศท่ีเปล่ียนไปตลอดจนสร้ำงภูมิคุม้กนัและ
โครงสร้ำงพ้ืนฐำนเพ่ือป้องกนัผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศ เช่น กำรสร้ำงเข่ือนป้องกนัน ้ ำท่วมจำกปริมำณน ้ ำฝน 
จำกระดบัน ้ ำทะเลและจำกน ้ ำหลำกจำกภูเขำ หรือ กำรสร้ำงฉนวนเพ่ือป้องกนัควำมร้อนให้กบัท่ีอยูอ่ำศยั กำรปรับตวัของมนุษยต์่อ
ผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศมีควำมส ำคญัต่อควำมอยูร่อดของมนุษยชำติ กำรปรับตวัอยำ่งมีประสิทธิภำพเป็น
ควำมรับผิดชอบของทุกฝ่ำย ซ่ึงควรมีกำรแบ่งปันควำมรู้และแนวทำงกำรปรับตวัระหวำ่งกนัและกนั ทุกฝ่ำยท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งเขำ้ใจ
และตระหนักถึงกำรเปล่ียนแปลงของโลกอย่ำงจริงจัง ต้องให้ควำมส ำคัญและร่วมด ำเนินกิจกรรมป้องกันแก้ไขปัญหำกำร
เปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศอยำ่งต่อเน่ือง  

ปัญหำท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศท่ีส ำคญัของประเทศไทยประกำรหน่ึง คือ  ปัญหำภยัแลง้ ซ่ึงส่งผล
กระทบให้เกิดควำมเสียหำยต่อเกษตรกรรมและกำรด ำรงชีพของประชำชนมำอยำ่งต่อเน่ืองโดยเฉพำะอยำ่งยิ่งในปี 2559 ประเทศ
ไทยตอ้งเผชิญกบัวกิฤตภยัแลง้ท่ีรุนแรงและหนกัท่ีสุดในรอบ 20 ปี ปริมำณน ้ ำท่ีเก็บกกัไวใ้นเข่ือนหลกัไม่เพียงพอต่อกำรท ำเกษตร 
ส่งผลให้พ้ืนท่ีปลุกขำ้วนำปรังลดลงกว่ำ 2.4 ลำ้นไร่ ตลอดจนพืชอ่ืน เช่น มนัส ำปะหลงั และออ้ย ก็ไดรั้บควำมเสียหำยเช่นกนั 
(ฐำนเศรษฐกิจ, 2559) 

จำกวิกฤตกำรณ์ด้ำนภยัแลง้ในประเทศไทย ซ่ึงเป็นผลมำจำกกำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศ ชุมชนหลำยแห่งได้
ด ำเนินกำรหลำยดำ้นในกำรปรับตวัเพ่ือบรรเทำหรือป้องกนัผลกระทบจำกปัญหำดงักล่ำว ซ่ึงในบำงพ้ืนท่ีก็มีผลกำรด ำเนินกำรท่ีเป็น
รูปธรรม แต่ในบำงพ้ืนท่ียงัไม่ประสบผลส ำเร็จ กล่ำวคือยงัไดรั้บผลกระทบหรือมีควำมเส่ียงสูงอยู ่ดงันั้นจึงเป็นประโยชน์อยำ่งยิ่งท่ี
จะศึกษำถึงลกัษณะของผลกระทบ ควำมอ่อนไหวของชุมชน กำรด ำเนินกำรและศักยภำพของชุมชนเพ่ือน ำไปสู่แนวทำงกำร
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เสริมสร้ำงศกัยภำพของชุมชนในกำรด ำเนินกำรดำ้นกำรปรับตวัดงักล่ำวใหมี้ประสิทธิผลยิง่ข้ึนและเป็นบทเรียนส ำหรับชุมชนอ่ืนๆ 
ต่อไป 

 
วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
1. เพื่อศึกษำถึงภำวะคุกคำม/ควำมเส่ียง (Exposure) และควำมอ่อนไหว (Sensitivity) ของชุมชนต่อผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลง
สภำพภูมิอำกำศ (ภยัแลง้) 
2. เพื่อศึกษำถึงกำรด ำเนินงำนและวเิครำะห์ศกัยภำพในกำรปรับตวั (Adapting Capacity) ของชุมชนต่อผลกระทบจำกปัญหำภยัแลง้ 
ตลอดจนปัจจยัท่ีมีผลต่อศกัยภำพในกำรปรับตวัของชุมชน 
 
กรอบแนวคดิในการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
ภาพที ่1  กรอบแนวคิดในกำรศึกษำ 

ภำวะคุกคำมและควำมเส่ียง (Exposure) จำกกำร
เปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 

 

ควำมอ่อนไหว (Sensitivity) ของชุมชนจำก 
กำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 

ศักยภาพในการปรับตวั 
(Adapting Capacity) 

- คุณภำพและควำมครอบคลุมของแผนงำน 
โครงกำร กิจกรรม 
- ควำมเหมำะสมและเพียงพอของทรัพยำกรใน
กำรด ำเนินกำร 
- ควำมรู้ ควำมเขำ้ใจ 
- ควำมตระหนกั 
- กำรมีส่วนร่วม 
- กำรเขำ้ถึงข่ำวสำรและเทคโนโลย ี

ปัจจยัทีม่ผีลต่อศักยภาพ 

ในการปรับตวั 
- ปัจจยัภำยใน 
- ปัจจยัภำยนอก 
 

แนวทางและยุทธศาสตร์ในการ
เสริมสร้างศักยภาพในการ

ปรับตวัของชุมชน 
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วธีิเลือกชุมชนเป้าหมาย 

เลือกพ้ืนท่ีชุมชนเป้ำหมำย 2 ชุมชนโดยพิจำรณำจำกลกัษณะปัญหำและศกัยภำพดำ้นกำรปรับตวัรับมือผลกระทบจำกกำร
เปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศ ประเด็นแรกพิจำรณำพ้ืนท่ีชุมชนท่ีประสบปัญหำผลกระทบหรือมีควำมเส่ียงต่อผลกระทบจำกกำร
เปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศดำ้นภยัแลง้ท่ีชดัเจน ประเด็นท่ีสองเลือกชุมชนท่ีมีควำมแตกต่ำงกนัในดำ้นควำมสำมำรถในกำร
ปรับตวั ชุมชนแรกคือ ชุมชนท่ีสำมำรถปรับตวัต่อผลกระทบปัญหำภยัแลง้ไดดี้จนไดรั้บรำงวลัหรือกำรยอมรับจำกหน่วยงำนต่ำงๆ
ไดแ้ก่ ชุมชนบำ้นล่ิมทอง อ ำเภอนำงรอง จงัหวดับุรีรัมย ์และชุมชนท่ี 2 เป็นชุมชนท่ียงัไม่สำมำรถปรับตวัหรือแกปั้ญหำได ้ ไดแ้ก่
ชุมชนในต ำบลทพัหลวง อ ำเภอหนองหญำ้ไซ จงัหวดั สุพรรณบุรี 

 

วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

1) ขอ้มูลปฐมภูมิ ไดแ้ก่ ขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะของกำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนรวมทั้งควำม
อ่อนไหวและศกัยภำพของชุมชน รวมทั้งปัจจยัท่ีมีผลต่อศกัยภำพของชุมชนโดยกำรสมัภำษณ์ผูท่ี้เก่ียวขอ้งในชุมชน เช่น ผูน้ ำชุมชน 
คณะกรรมกำรเครือข่ำยกำรบริหำรจดักำรทรัพยำกรน ้ ำ ผูใ้หญ่บำ้น เกษตรกร และประชำชนท่ีอำศยัอยูใ่นชุมชน และหน่วยงำนท่ี
เก่ียวขอ้ง เช่น นำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ปลดัองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล เจำ้หนำ้ท่ีท่ี
รับผิดชอบเก่ียวกบักำรจดักำรภยัแลง้ในพ้ืนท่ี และสมำชิกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล เป็นตน้ รวมถึงกำรสังเกตกำรณ์ในพ้ืนท่ีและ
กำรประชุมเชิงปฏิบติักำร 

2) ขอ้มูลทุติยภูมิ ไดแ้ก่ ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัควำมแปรปรวนและกำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศในอดีตจนถึงปัจจุบนั
และอนำคตในพ้ืนท่ีชุมชนเป้ำหมำย ซ่ึงไดจ้ำกกำรศึกษำรำยงำนขอ้มูลพ้ืนท่ีท่ีประสบภยัแลง้ซ ้ ำซำกรวมถึงผลกระทบท่ีชุมชนไดรั้บ 
ศึกษำเอกสำรและบทควำมท่ีเก่ียวขอ้งกบัศกัยภำพของชุมชนในกำรปรับตวัต่อกำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศ  

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 1) น ำขอ้มูลท่ีเก็บรวมรวมมำวเิครำะห์เก่ียวกบัควำมอ่อนไหว (Sensitivity) ต่อกำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศของพ้ืนท่ี
ศึกษำ โดยพิจำรณำจำกปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งดำ้นกำยภำพ ชีวภำพ และเศรษฐกิจ สงัคม 
 2) ประเมินควำมอ่อนไหวของพ้ืนท่ีต่อกำรเปล่ียนแปลงของสภำพภูมิอำกำศ (Sensitivity) 
 3) ประเมินศกัยภำพหรือควำมสำมำรถของชุมชนในกำรปรับตวัหรือกำรบริหำรจดักำรรับมือผลกระทบจำกสภำพอำกำศ
แปรปรวน (Adapting Capacity) 
 4) วเิครำะห์ถึงผลของกำรด ำเนินกำรท่ีผำ่นมำและวเิครำะห์ถึงศกัยภำพในกำรรับมือผลกระทบในอนำคตซ่ึงจะพิจำรณำใน
ประเด็นท่ีส ำคญั ไดแ้ก่  

(1) คุณภำพและควำมครอบคลุมของแผนงำน โครงกำร กิจกรรม  
(2) ควำมเหมำะสมและเพียงพอของทรัพยำกรในกำรด ำเนินกำร 
(3) ควำมรู้ควำมเขำ้ใจของประชำชนต่อปัญหำกำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 
(4) ควำมตระหนกัของประชำชนต่อปัญหำกำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 
(5) กำรมีส่วนร่วมของประชำชน 
(6) กำรเขำ้ถึงข่ำวสำรและเทคโนโลย ี
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 5) วเิครำะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อศกัยภำพในกำรปรับตวัต่อกำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศ โดยกำรรวบรวมขอ้มูลและ
วเิครำะห์ถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อศกัยภำพหรือขีดควำมสำมำรในกำรปรับตวัรับมือผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศใน
อนำคตของชุมชน ปัจจยัท่ีพจิำรณำครอบคลุมทั้งปัจจยัภำยในและปัจจยัภำยนอกของชุมชนโดยใชเ้ทคนิค SWOT Analysis 
 6) วเิครำะห์และน ำเสนอแนวทำงเสริมสร้ำงศกัยภำพของชุมชนกำรปรับตวัรับมือผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงสภำพ
ภูมิอำกำศด ำเนินกำรโดยกำรจดัประชุมเชิงปฏิบติักำรผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในพ้ืนท่ี ไดแ้ก่ ชุมชน และหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือ
แลกเปล่ียนควำมคิดเห็นและน ำเสนอแนวทำงกำรเสริมสร้ำงศกัยภำพกำรปรับตวัของชุมชนต่อผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลง
สภำพภูมิอำกำศท่ีมีควำมเหมำะสมสอดคลอ้งกบัพ้ืนท่ี  
 รวบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ำกกำรศึกษำชุมชนทั้ง 2 แห่ง ดงักล่ำวมำสงัเครำะห์และสรุปผลเพ่ือน ำเสนอวธีิกำรกำรพฒันำ
ศกัยภำพในกำรปรับตวัของชุมชน 
 
ผลการศึกษา 
 
ชุมชนบ้านลิม่ทอง ต าบลหนองโบสถ์ อ าเภอนางรอง จงัหวดับุรีรัมย์ 

1. ผลกระทบ/ภำวะคุกคำม/ควำมเส่ียงจำกกำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 
ปัจจุบนัชุมชนบำ้นล่ิมทองสำมำรถแกปั้ญหำภยัแลง้ไดเ้ป็นผลส ำเร็จ  แต่ในอดีตพ้ืนท่ีชุมชนบ้ำนล่ิมทอง เป็นพ้ืนท่ีท่ี

ประสบปัญหำภยัแลง้ และมีภำวะคุกคำมจำกภยัแลง้ ดงัน้ี  
1)  ขำดแคลนน ้ ำเพ่ือกำรอุปโภคบริโภค ตอ้งใชน้ ้ ำบำดำล แต่มีปัญหำท่ีน ้ ำบำดำลขำดแคลน 
2)  ขำดแคลนน ้ ำเพ่ือกำรเกษตร เน่ืองจำกอยูน่อกเขตชลประทำน ท ำใหต้อ้งรอคอยเพียงน ้ ำฝน และท ำให้เกิดควำม

เสียหำยเม่ือฝนท้ิงช่วง  
3)  ขำดแคลนพ้ืนท่ีสำธำรณะไวเ้ก็บกกัน ้ ำและส ำรองน ้ ำ 
4)  ไม่มีกำรบริหำรจดักำรน ้ ำ หนำ้แลง้ขำดแคลนน ้ ำ หนำ้ฝนน ้ ำท่วมไม่สำมำรถระบำยน ้ ำและเก็บกกัน ้ ำได ้
5)  ปัญหำภยัแลง้ส่งผลกระทบต่อกำรประกอบอำชีพเกษตรกรรมซ่ึงเป็นอำชีพหลกัของชำวบำ้น ท ำให้พืชผล (นำ

ขำ้ว) ไม่ไดรั้บผลผลิต ชำวบำ้นตอ้งเขำ้ไปตดัไมใ้นพ้ืนท่ีป่ำชุมชนเพ่ือน ำมำเผำฝืนและขำยเพื่อด ำรงชีวิต ท ำให้ป่ำชุมชนเส่ือมโทรม
ไปเร่ือยๆ  

ในปัจจุบนัชุมชนบำ้นล่ิมทอง มีผลกระทบ/ควำมเส่ียงเฉล่ียในระดบัท่ี 2 สำมำรถตีควำมไดว้ำ่เป็นผลกระทบ/ควำมเส่ียงท่ี
อยู่ในระดับต ่ำ โดยจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม/ชุมชนน้อย สำมำรถใชท้รัพยำกรและเวลำในกำรแก้ไขปัญหำไดใ้น
ระยะเวลำไม่เกิน 1 เดือน  

2. ควำมอ่อนไหวจำกกำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 
1)  ดำ้นกำยภำพ คือ ลกัษณะของดินในพ้ืนท่ีท่ีดำ้นบนเป็นดินทรำย ชั้นล่ำงจะเป็นดินดำน ท ำให้ไม่สำมำรถอุม้น ้ ำ

และเก็บกกัน ้ ำไดดี้ นอกจำกน้ีพ้ืนท่ีเป็นลกัษณะลอนคล่ืน (สูงต ่ำสลบักนั) ท ำให้พ้ืนท่ีดอนประสบปัญหำน ้ ำแลง้ไดง่้ำยกวำ่พ้ืนท่ีลุ่ม 
และช่วงระยะเวลำท่ีฝนท้ิงช่วงมีระยะเวลำนำนคือประมำณ 7 เดือน 

2)  ดำ้นทรัพยำกรธรรมชำติ เน่ืองจำกภยัแลง้ท ำให้ผลผลิตทำงกำรเกษตรไม่ไดผ้ล ขำดทุนและเป็นหน้ี ชำวบำ้น
ตอ้งด้ินรนเพ่ือหำเงินมำใชจ่้ำยในครอบครัวชำวบำ้นจึงตดัตน้ไมท่ี้ปลูกตำมหัวไร่ปลำยนำและตน้ไมใ้นพ้ืนท่ีป่ำชุมชนเพ่ือน ำไมไ้ป
ใชเ้ผำถ่ำนหรือท ำฟืนขำย และใชป้ระโยชน์เพ่ือกำรด ำรงชีพ  

3)  ดำ้นเศรษฐกิจ คือ ปัญหำภยัแลง้และฝนท้ิงช่วง ท ำให้ผลผลิตทำงกำรเกษตรหลกัของล่ิมทอง คือนำขำ้วไม่ได้
ผลผลิต ช่วงท่ีแลง้มำกนั้นผลผลิตต่อไร่นอ้ยกวำ่ 10 กิโลกรัม กำรขำดน ้ ำจำกฝนท้ิงช่วงท ำให้นำขำ้วบำงแปลงค่อยๆขำดน ้ ำจนแห้ง 
และยืนตน้ตำย เม่ือขำดรำยไดห้ลกัจำกกำรท ำนำชำวบ้ำนตอ้งออกจำกพ้ืนท่ีไปหำงำนท ำท่ีอ่ืน บำงส่วนเขำ้กรุงเทพเพ่ือท ำงำน
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โรงงำน คำ้ขำย หรือออกไปขุดมนั และตดัออ้ยในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ  โดยปกติผลผลิตขำ้วส่วนใหญ่ท่ีเก็บเก่ียวไดน้ั้นจะเก็บไวบ้ริโภคใน
ครัวเรือน หำกมีมำกพอเกินบริโภคในครัวเรือนจึงจะขำย ในช่วงฤดูฝนท่ีเร่ิมท ำนำชำวบำ้นจะไปกูเ้งินเพ่ือเอำมำซ้ือปุ๋ย ยำปรำบ
ศตัรูพืช และน ้ ำมนัเคร่ืองเพ่ือใชใ้นกำรท ำนำ แต่ถำ้หำกฝนท้ิงช่วงไปจนแลง้มำกๆขำ้วไม่ไดผ้ลผลิต ก็จะขำดรำยได ้ขำดทุน ตอ้งกู้
เงินมำเพ่ือซ้ือขำ้วเพ่ือบริโภคในครัวเรือน หน้ีก็จะสะสมไปเร่ือยๆ เป็นหน้ีผกูพนั  

4)  ดำ้นทรัพยำกรมนุษย ์คือ คนในชุมชนมีควำมตระหนกัถึงภำวะคุกคำม ควำมเส่ียงและควำมอ่อนไหวจำกภยั
แลง้ โดยมีกำรร่วมมือกนัในกำรเรียนรู้เพ่ือหำทำงแกไ้ขปัญหำ และยงัไดรั้บกำรสนบัสนุนจำกองคก์รภำยนอกชุมชน เช่น องคก์ำร
บริหำรส่วนต ำบลหนองโบสถ ์ สถำบนัสำรสนเทศทรัพยำกรน ้ ำและกำรเกษตร (สสนก.) มูลนิธิอุทกพฒัน์ และหน่วยงำนรำชกำร
อ่ืนๆเช่น กรมชลประทำน และ หน่วยงำนทหำร เป็นตน้ 

 
3. ศกัยภำพในกำรปรับตวั 

1) ระบบเก่ียวกบันโยบำย ยทุธศำสตร์ แผนงำน โครงกำรและกิจกรรมต่ำงๆ 
จำกกำรศึกษำยทุธศำสตร์ทั้ง 7 ดำ้นขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลหนองโบสถ ์(องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล

หนองโบสถ,์ 2560) พบวำ่มีแนวทำงท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรปรับตวั และกำรรับมือจำกกำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศทั้งทำงตรงและ
ทำงออ้ม ดงัน้ี กำรส่งเสริมศกัยภำพขีดควำมสำมำรถในกำรเพ่ิมผลผลิตของชุมชน กำรพฒันำดำ้นทกัษะอำชีพและสนบัสนุนกลุ่ม
อำชีพ กำรพฒันำดำ้นแหล่งน ้ ำเพ่ือกำรเกษตร กำรพฒันำดำ้นสำธำรณภยัและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย และกำรพฒันำดำ้น
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม  

องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลหนองโบสถมี์กำรจดัท ำยทุธศำสตร์ แผนงำน โครงกำรและกิจกรรมท่ีตอบสนองต่อ
ปัญหำ และควำมตอ้งกำรของชำวบำ้น กล่ำวคือ ชำวบำ้นจะมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็นถึงปัญหำและควำมเดือดร้อน แนว
ทำงกำรด ำเนินงำนเพ่ือแกไ้ขปัญหำท่ีเกิดข้ึน รวมทั้งเสนอควำมตอ้งกำรให้องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลหนองโบสถเ์ขำ้ไปช่วยเหลือ
ทั้งทำงด้ำนงบประมำณและด้ำนเทคนิค  เม่ือมีปัญหำเร่งด่วนท่ีส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินชีวิตของประชำชนปัญหำนั้นจะถูก
ด ำเนินกำรแกไ้ขเฉพำะหนำ้เพ่ือบรรเทำควำมเดือนร้อนของชำวบำ้นโดยงบประมำณท่ีไดจ้ะมำจำกเงินสะสม และจะน ำปัญหำนั้น
เขำ้ไปบรรจุในแผนในปีถดัไปเพ่ือหำทำงแกไ้ขปัญหำในระยะยำวต่อไป 

 
โครงกำรและกิจกรรมของชุมชน  

• โครงกำรปรับปรุงประสิทธิภำพสระเก็บน ้ ำ (แกม้ลิง) 
• โครงกำรปรับปรุงท่อลอดถนนและท่อจ่ำยน ้ ำ คลอง 80 พรรษำ 
• โครงกำรเกษตรทฤษฎีใหม่ ขั้นท่ี 2  
• โครงกำรขยำยเครือข่ำยกำรผลิตเกษตรทฤษฎีใหม่ 
• โครงกำรสร้ำงเครือข่ำยสระเก็บน ้ ำ (สระพวง) 
• โครงกำรพฒันำประสิทธิภำพกำรผลิตพืชเศรษฐกิจชุมชน 
• โครงกำรขยำยผลกำรผลิตเกษตรทฤษฎีใหม่สู่เครือข่ำยเกษตรกร 
•  โครงกำรเยำวชนรักษน์ ้ ำกบักำรจดักำรทรัพยำกรชุมชน 
• กิจกรรมปลูกพืชทดแทน  

 
ตวัอยำ่งโครงกำรแสดงดงัภำพท่ี 2 และภำพท่ี 3 
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. 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2 สระเก็บน ้ ำและบ่อดกัตะกอน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่3 ถนนน ้ ำเดิน และทำงเดินน ้ ำท่ีใชล้  ำเลียงน ้ ำไปยงัสระแกม้ลิง 

 
2) คุณภำพและควำมครอบคลุมของนโยบำย แผนงำน โครงกำร 
แผนงำนขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลมีคุณภำพและควำมครอบคลุมสำมำรถด ำเนินกำรเพ่ือแกไ้ขปัญหำได้

อยำ่งทนัท่วงที มีกำรแต่งตั้งเจำ้หนำ้ท่ีเพ่ือเฝ้ำระวงัภยั และเตรียมพร้อมเพ่ือรับมือกบัภยัท่ีจะเกิดข้ึนทั้งภยัแลง้และน ้ ำท่วม และแผน
ดำ้นกำรบริหำรจดักำรน ้ ำของชุมชนมีควำมครอบคลุมและไดผ้ลส ำเร็จดี  ชุมชนไม่ไดรั้บผลกระทบจำกปัญหำภยัแลง้ทั้งทำงตรง
และทำงออ้ม 

3)  ผลของแผนงำน โครงกำร กิจกรรม 
แผนงำน และโครงกำรส่วนใหญ่ท่ีเกิดข้ึนชุมชนนั้นชุมชนจะเป็นผูคิ้ดเองและน ำแผนมำเสนอเพ่ือขอควำม

ช่วยเหลือดำ้นงบประมำณ อุปกรณ์ และดำ้นอ่ืนๆจำกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลหนองโบสถ ์และหน่วยงำนภำยนอก ชุมชนไดรั้บ
รำงวลัจำกกำรแกปั้ญหำภยัแลง้ ดงัน้ี  
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1. ได้รับพระรำชทำนถ้วยรำงวลัชนะเลิศกำรประกวดกำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ ำชุมชนตำมแนว
พระรำชด ำริจำกพระบำทสมเด็จพระเจำ้อยูห่วัรัชกำลท่ี 9 เม่ือวนัท่ี 27 มี.ค. 2557 

2. รำงวลัชนะเลิศกำรประกวดกำรบริหำรจดักำรน ้ ำระดบัชุมชน ปี 2558 
 และโครงกำรท่ีประสบผลส ำเร็จ คือ 

1. โครงกำรปรับปรุงประสิทธิภำพสระเก็บน ้ ำ (แกม้ลิง)  
2. โครงกำรปรับปรุงท่อลอดถนนและท่อจ่ำยน ้ ำ คลอง 80 พรรษำ  

4) ควำมเหมำะสมและเพียงพอของทรัพยำกรกำรบริหำร 
เจำ้หนำ้ท่ีขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลหนองโบสถ์มีควำมเหมำะสมและเพียงพอ มีกำรบูรณำกำรเจำ้หน้ำท่ี

กลุ่มงำนต่ำงๆเขำ้ไปช่วยเหลือชุมชนตำมบทบำทหนำ้ท่ี ทั้งดำ้นเกษตร และกองช่ำง แต่เจำ้หนำ้ท่ีอำจจะไม่มีประสบกำรณ์ท่ีมำกพอ 
หรือไม่มีควำมเช่ียวชำญในกำรแกปั้ญหำกำรบริหำรจดักำรน ้ ำมีงบประมำณและวสัดุอุปกรณ์ แต่ไม่เพียงพอต่อควำมตอ้งกำรใชง้ำน  

    ในส่วนของชุมชนมีคณะท ำงำนหลกัคือคณะกรรมกำรเครือข่ำยกำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ ำระดับหมู่บ้ำน 
คณะกรรมกำรแต่ละท่ำนเป็นชำวบำ้นในชุมชน มีกำรแบ่งหนำ้ท่ีตำมควำมเช่ียวชำญ งบประมำณและวสัดุอุปกรณ์มี แต่ไม่เพียงพอ 

5) ควำมรู้ ควำมเขำ้ใจ ควำมตระหนกั 
    คนในชุมชนมีควำมตระหนักมำกท่ีสุด เพรำะทุกคนเป็นผูท่ี้อยู่ในพ้ืนท่ีโดยตรงและได้รับผลกระทบดว้ย

ตวัเองมำอยำ่งยำวนำน โดยมีกำรสร้ำงควำมตระหนกัโดยกำรพูดคุยแลกเปล่ียนถึงปัญหำผลกระทบท่ีเกิดข้ึน แนวทำงแกไ้ข และ
ปลูกจิตส ำนึกในกำรแกไ้ขโดยกำรพ่ึงพำตนเอง 

6) กำรมีส่วนร่วม 
ผูท่ี้อำศยัในชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมกำรป้องกนัแกไ้ขผลกระทบมำกท่ีสุดเน่ืองจำกชำวบำ้นเป็นผูไ้ดรั้บ

ผลกระทบโดยตรง ประสบปัญหำและควำมเดือนร้อนดว้ยตนเอง มีกำรเขำ้ร่วมวำงแผนงำนและโครงกำร และเสียสละท่ีดินส่วนตวั
เพ่ือใชเ้ป็นสระเพ่ือเก็บกกัน ้ ำ อีกทั้งยงัด ำเนินกำรในกำรบรรเทำและป้องกนัผลกระทบท่ีเกิดข้ึนดว้ยตวัเองและเห็นวำ่กำรมีส่วนร่วม
เป็นส่วนส ำคญัท่ีท ำใหก้ำรแกปั้ญหำผลกระทบจำกกำรภยัแลง้ประสบควำมส ำเร็จอีกดว้ย 

7) กำรเขำ้ถึงข่ำวสำรและเทคโนโลย ี
องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลมีกำรติดต่อประสำนงำนทั้งกบับุคลำกรในองคก์รและผูท่ี้อยูอ่ำศยัในชุมชนโดยวธีิกำร

ประชุมและกำรประชำคมร่วมกบัชำวบำ้นซ่ึงจะมีกำรประชำคมอยำ่งนอ้ยปีละ 1 คร้ังเพ่ือเสนอแนะ ฟังควำมตอ้งกำรและเพ่ือแกไ้ข
หรือแจง้ปัญหำผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีใหก้บัองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลทรำบอีกทั้งเพ่ือวำงแผนเสนอแนะวิธีกำรแกไ้ข/บรรเทำ
ผลกระทบร่วมกนั 

   ผูท่ี้อำศยัในชุมชนส่วนใหญ่จะทรำบถึงโครงกำร กิจกรรมและกำรประชำคม โดยช่องทำงกำรเผยแพร่ขอ้มูล
ข่ำวสำร โครงกำรและกิจกรรมหลกั คือ กำรประชุมหมู่บ้ำน ชุมชนมีกำรเรียนรู้เร่ืองกำรใช้ GPS ภำพถ่ำยทำงอำกำศ ภำพถ่ำย
ดำวเทียม โดย เจำ้หนำ้ท่ีจำกสถำบนัสำรสนเทศทรัพยำกรน ้ ำและกำรเกษตร (สสนก.) เป็นผูใ้หค้วำมรู้  

8) องคค์วำมรู้ 
มีกำรบูรณำกำรควำมรู้ของชุมชนร่วมกบัขอ้มูลทำงวิชำกำรเพ่ือน ำไปใชใ้นกำรบริหำรจดักำรน ้ ำ ชุมชนมีกำร

นอ้มน ำแนวทำงพระรำชด ำริของในหลวงรัชกำลท่ี 9 เร่ืองกำรบริหำรจดักำรน ้ ำมำเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำน ควบคู่ไปกบักำรใช้
ควำมรู้ท่ีเป็นภูมิปัญญำของผูอ้ำวโุสในชุมชน 

 
4. ปัจจยัท่ีส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนหรือศกัยภำพของชุมชนในกำรบริหำรจดักำรผลกระทบ/ภำวะคุกคำม/ควำมเส่ียง 
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จำกกำรประชุมเชิงปฏิบติักำรผูน้ ำชุมชน ผูท่ี้อำศยัอยูใ่นชุมชนบำ้นล่ิมทองและเจำ้หนำ้ท่ีองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลหนอง
โบสถส์ำมำรถน ำขอ้มูลมำวเิครำะห์ถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนหรือศกัยภำพของชุมชนในกำรบริหำรจดักำรผลกระทบ/ภำวะ
คุกคำม/ควำมเส่ียง ไดด้งัตำรำงท่ี 1 และ 2 

 
ตารางที ่1  การวเิคราะห์ปัจจยัภายใน 

ปัจจยัภายใน จุดแข็ง จุดอ่อน 

1. ผูบ้ริหำรทอ้งถ่ิน/ผูน้ ำ
ชุมชน 

ประธำนและคณะกรรมกำรเครือข่ำยกำรบริหำรจดักำร
น ้ ำมีควำมเขม้แขง็ ควำมตระหนกัถึงปัญหำ ควำม
มุ่งมัน่ในกำรด ำเนินกำรเพ่ือแกปั้ญหำ ไม่ทอ้ถอยต่อ
อุปสรรค มีจิตสำธำรณะ มีควำมเสียสละ  

ควำมคิดส่วนใหญ่มำจำกผูน้ ำคนปัจจุบนั 
ยงัไม่มีผูส้ำนต่อ แต่ก ำลงัพยำยำม
ด ำเนินกำร 

2. ควำมตระหนกั ควำมรู้
ควำมเขำ้ใจของประชำชน 

ส่วนใหญ่มีควำมตระหนกั มีควำมรู้ควำมเขำ้ใจ จำก
กำรเรียนรู้ดว้ยตนเองและจำกภำยนอก 

บำงส่วนยงัขำดควำมตระหนกัต่อ
ผลกระทบจำกปัญหำภยัแลง้ 

3. กำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชน 

เขำ้ใจและใหค้วำมร่วมมือ ทั้งดำ้นก ำลงักำยและทุน
ทรัพย ์มีเกิดควำมสำมคัคี 

บำงส่วนคิดวำ่ไม่ใช่หนำ้ท่ีของตนเอง 
หรือไม่ทรำบข่ำวโครงกำร กิจกรรม 

4. งบประมำณ มีกำรจดัสรรงบประมำณจำกกองทุนต่ำงๆภำยใน
ชุมชน 

ยงัไม่เพียงพอต่อควำมตอ้งกำร 

5. มีกำรจดัโครงสร้ำง
หนำ้ท่ีอยำ่งชดัเจน 

มีเครือข่ำยกำรบริหำรจดักำรทรัพยำกรน ้ ำระดบั
หมู่บำ้น  

- 

 
ตารางที ่2 การวเิคราะห์ปัจจยัภายนอก 

ปัจจยัภายนอก โอกาส อุปสรรค 

1. สภำพพ้ืนท่ี ควำมสูงต ่ำของพ้ืนท่ีแตงต่ำงท ำใหบ้งัคบัน ้ ำจำกท่ีสูง
ลงสู่ท่ีต ่ำไดง่้ำย สำมำรถล ำเลียงน ้ ำและบงัคบัทิศทำง
น ้ ำผำ่นถนนน ้ ำเดินลงสู่ทำงเดินน ้ำเพ่ือไปเก็บกกัไวท่ี้
สระแกม้ลิงไดง่้ำยข้ึน 

ดินร่วนปนทรำย น ้ ำซึมผำ่นไดง่้ำย ไม่
สำมำรถเก็บกกัน ้ ำไวไ้ดน้ำน มีชั้น
หินดินดำนซ่ึงเน้ือดินมีลกัษณะละเอียด 
น ้ ำซึมผำ่นลงไปไดย้ำก 

2. กำรด ำเนินงำนของ
องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล 

ช่วยเหลือชุมชนอยำ่งต่อเน่ือง ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม
ของประชำชนและสนบัสนุนใหเ้กิดชุมชนเขม้แขง็
ประสำนงำนกบัองคก์รภำยนอก สนบัสนุนกำรสร้ำง
เครือข่ำย 

มีเจำ้หนำ้ท่ีจ ำนวนจ ำกดั  

3. ควำมร่วมมือจำก
หน่วยงำนต่ำงๆ 

หน่วยงำนภำยนอกใหก้ำรช่วยเหลือและสนบัสนุน
ชุมชนอยำ่งต่อเน่ือง  

ชุมชนใกลเ้คียงยงัขำดกำรร่วมมือในกำร
บริหำรจดักำรน ้ ำ  
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4. กำรเขำ้ถึงข่ำวสำรและ
เทคโนโลย ี

มีกำรน ำ GIS  และ GPS เขำ้มำช่วยในกำรวำงแผน
แกไ้ขปัญหำภยัแลง้ และวำงแผนกำรเพำะปลูก 

กำรเขำ้ถึงขอ้มูลข่ำวสำรยงัไม่ทัว่ถึง  

 
 
 
ชุมชนในต าบลทพัหลวง อ าเภอหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี 

 
1. ผลกระทบ/ภำวะคุกคำม/ควำมเส่ียงจำกกำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 
ชุมชนในต ำบลทพัหลวง อ ำเภอหนองหญำ้ไซ จ.สุพรรณบุรี เป็นพ้ืนท่ีท่ีประสบปัญหำภยัแลง้ และมีภำวะคุกคำมจำกภยั

แลง้ ดงัน้ี  
1)  ขำดแคลนน ้ ำเพ่ือกำรอุปโภคบริโภค ไม่มีแหล่งน ้ ำผิวดินจึงตอ้งเจำะน ้ ำบำดำล แต่น ้ ำบำดำลขำดแคลน

เน่ืองจำกเจำะลงไปแลว้ไม่พบแหล่งน ้ ำใตดิ้น  
2)  ขำดแคลนน ้ ำเพ่ือกำรเกษตร เน่ืองจำกอยูน่อกเขตชลประทำน  
3)  ขำดแคลนพ้ืนท่ีสำธำรณะไวก้กัเก็บน ้ ำและส ำรองน ้ ำ เน่ืองจำกลกัษณะทำงกำยของพ้ืนท่ีและปัจจยัทำงดำ้น

เอกสำรสิทธิในกำรครอบครองท่ีดิน (ส.ป.ก. 4-01) 
4) น ้ำท่ีไดม้ำใชเ้พ่ือกำรเกษตรนั้นมำจำกเข่ือนกระเสียว ซ่ึงบริหำรจดักำรโดยองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลแจงงำม 

ตอ้งเสียค่ำใชจ่้ำยในกำรสูบน ้ ำ และตอ้งรอคิว เน่ืองจำกตอ้งใหป้ระชำชนในพ้ืนท่ีของต ำบลแจงงำมก่อน 
5) ช่วง 2 ปีท่ีผ่ำนมำ ไดป้ระสบกบัปัญหำภยัแลง้อยำ่งรุนแรง ท ำให้ไม่มีน ้ ำเพ่ือใชใ้นกำรเกษตร และเพ่ือกำร

อุปโภคบริโภค 
พ้ืนท่ีต ำบลทพัหลวง มีผลกระทบ/ควำมเส่ียงเฉล่ียในระดบัท่ี 5 ซ่ึงสำมำรถตีควำมหมำยไดว้ำ่ เป็นผลกระทบ/ควำมเส่ียงท่ี

อยู่ในระดับสูงมำก โดยจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม/ชุมชนมำกท่ีสุด ตอ้งใชท้รัพยำกรและเวลำในกำรแกไ้ขปัญหำ
มำกกวำ่ 1 ปี 

 
2. ควำมอ่อนไหวจำกกำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 

1) ดำ้นกำยภำพ คือ พ้ืนท่ีองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลทพัหลวงอยูน่อกเขตชลประทำน ไม่มีแม่น ้ ำ หรือล ำคลอง
ไหลผำ่น และพ้ืนท่ีอยูสู่งกวำ่แหล่งน ้ ำ คือเข่ือนกระเสียว ท ำใหต้อ้งเสียค่ำใชจ่้ำยและพลงังำนอยำ่งมำกในกำรน ำน ้ ำเขำ้สู่พ้ืนท่ี สภำพ
พ้ืนท่ีส่วนใหญ่แหง้แลง้ ขำดแคลนน ้ ำผิวดิน ขำดแคลนน ้ ำส ำหรับกำรเกษตรและอุปโภค บำงพ้ืนท่ีขุดเจำะบ่อบำดำลแลว้ไม่พบน ้ ำ 
สภำพอำกำศมีอุณหภูมิสูงเกือบทั้งปี  

2)  ดำ้นทรัพยำกรธรรมชำติ คือ เดิมเคยมีพ้ืนท่ีป่ำเบญจพรรณ เช่น ไมแ้ดง ไมม้ะค่ำ เป็นตน้ แต่ถูกตดัโค่นออก
เพ่ือปรับเปล่ียนเป็นพ้ืนท่ีเกษตรกรรม คือ ไร่ออ้ย และนำขำ้ว โดยไร่ออ้ยนั้นเร่ิมมีกำรท ำเม่ือประมำณ 20 ปีท่ีแลว้ เน่ืองจำกมีกำรตั้ง
โรงงำนน ้ ำตำลในพ้ืนท่ี ปัญหำภยัแลง้ส่งผลใหพื้ชพรรณท่ีปลูกในพ้ืนท่ีขำดน ้ ำ ส่งผลต่อกำรเจริญเติบโต และไดผ้ลผลิตนอ้ยหรือไม่
ไดผ้ลผลิตเลย ช่วง 2 ปีท่ีผ่ำนมำพ้ืนท่ีประสบปัญหำภยัแลง้อยำ่งหนกั ท ำให้ไมผ้ล เช่น ตน้มะม่วง มะพร้ำว และไมย้ืนตน้อ่ืนๆใน
พ้ืนท่ียนืตน้ตำย 

3)  ดำ้นเศรษฐกิจ คือ ประชำชนส่วนใหญ่ในพ้ืนท่ีต ำบลทพัหลวงประกอบอำชีพเกษตรกรรม ท ำไร่ออ้ย และนำ
ขำ้ว ปัญหำภยัแลง้ส่งผลใหข้ำดแคลนน ้ ำในกำรเพำะปลูก ขำ้วยนืตน้ตำย ออ้ยเสียหำยไม่ไดผ้ลผลิต ส่งผลให้ขำดทุน ช่วง 2 ปีท่ีผ่ำน
มำ กำรท ำกำรเกษตรไม่ไดผ้ลผลิตเลย จำกในอดีตท่ีเคยท ำนำขำ้วปีละคร้ังก็ไม่สำมำรถท ำได ้ท ำให้ประชำชนส่วนใหญ่มีหน้ีสิน ท่ี
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เกิดจำกกำรกูม้ำเพ่ือประกอบอำชีพและใชจ่้ำยในกำรด ำรงชีวิต พอไม่มีรำยไดจึ้งไม่สำมำรถช ำระหน้ีสินไดต้ำมก ำหนด เกิดปัญหำ
หน้ีพอกพนูข้ึนเร่ือยๆ ประชำชนบำงส่วนตอ้งออกไปหำงำนท ำนอกพ้ืนท่ี  

4)  ดำ้นทรัพยำกรมนุษย ์คือ บุคลำกรขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลทพัหลวงส่วนใหญ่มีควำมตระหนกัและมี
ทกัษะในกำรรับมือผลกระทบจำกภยัแลง้แต่ยงัขำดงบประมำณและควำมรู้ดำ้นกำรน ำเทคโนโลยเีขำ้มำช่วยแกไ้ขปัญหำภยัแลง้ ตอ้ง
อำศยัเจำ้หนำ้ท่ีจำกกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้มในกำรเขำ้มำช่วยเหลือและใหค้วำมรู้อยูเ่สมอ ประชำชนส่วนใหญ่
มีควำมตระหนกัถึงภยัแลง้ เพรำะเป็นผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบโดยตรง แต่ยงัไม่ทรำบแนวทำงหรือวิธีท่ีจะแกไ้ขปัญหำท่ีเกิดข้ึน ตอ้งรอ
น ้ ำจำกฝนเพ่ือใช้ในกำรเกษตร และรอกำรช่วยเหลือจำกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลในกำรแจกจ่ำยน ้ ำเพ่ือใช้อุปโภคบริโภค 
ประชำชนบำงส่วนออกไปท ำงำนนอกพ้ืนท่ีเน่ืองจำกไม่มีน ้ ำในกำรประกอบอำชีพเกษตรกรรม องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและ
ประชำชนมีควำมพยำยำมในกำรแกไ้ขปัญหำเบ้ืองตน้โดยกำรขดุสระในพ้ืนท่ี และขดุเจำะบ่อบำดำล แต่ยงัไม่เพียงพอส ำหรับควำม
ตอ้งกำรของประชำชน 

 
3. ศกัยภำพในกำรปรับตวั 

1) ระบบเก่ียวกบันโยบำย ยทุธศำสตร์ แผนงำน โครงกำรและกิจกรรมต่ำงๆ 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทพัหลวงมีกำรจดัท ำยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพฒันำ ซ่ึงมียุทธศำสตร์และแนว

ทำงกำรพฒันำท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรปรับตวั และกำรรับมือจำกกำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศทั้งทำงตรงและทำงออ้ม ไดแ้ก่ กำร
พฒันำคุณภำพผลผลิตทำงกำรเกษตร อุตสำหกรรมเกษตร อุตสำหกรรม พำณิชยกรรม กำรแปรรูปและผลิตภณัฑ์เพื่อกำรบริโภค
และกำรส่งออก กำรเสริมสร้ำงและพฒันำกำรท่องเท่ียว โดยกำรบริหำรจดักำรทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้มให้เกิดควำม
สมดุล กำรยกระดับคุณภำพชีวิต และควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและระบบ
สำธำรณูปโภคใหอ้ยูใ่นสภำพท่ีดีไดม้ำตรฐำนสำกล 

ในแผนพฒันำสำมปี (พ.ศ. 2560- 2562) มีกำรก ำหนดตวัช้ีวดัท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรแกปั้ญหำภยัแลง้ไวว้ำ่ ประชำชน
ในเขตองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลทพัหลวงมีแหล่งน ้ ำในกำรอุปโภคเพ่ิมมำกข้ึนร้อยละ 5 และก ำหนดกลยทุธ์ในกำรแกปั้ญหำภยัแลง้ 
ดงัน้ี 1) พฒันำขุดลอกคูคลอง จดัสร้ำงแหล่งน ้ ำและเก็บกกัน ้ ำเพ่ือกำรเกษตร เพ่ือกำรอุปโภคและบริโภค รวมทั้งวำงโครงกำรเพ่ือ
แกปั้ญหำน ้ ำท่วมและน ้ ำแลง้ 2) ส่งเสริม สนบัสนุนและร่วมมือกบัส่วนรำชกำร หน่วยงำนต่ำงๆ ในกำรเตรียมควำมพร้อมในกำร
ป้องกนัภยั และกำรช่วยเหลือผูป้ระสบภยั สนบัสนุนกำรฝึกอบรมอำสำสมคัรป้องกนัภยัฝ่ำยพลเรือน (อปพร.) และดูแลรักษำควำม
ปลอดภยัและกำรจรำจร 3) พฒันำฟ้ืนฟูและอนุรักษธ์รรมชำติ ส่ิงแวดลอ้ม แหล่งน ้ ำ ลุ่มน ้ ำล ำคลองให้มีควำมอุดมสมบูรณ์ สร้ำง
จิตส ำนึกเพ่ือป้องกนัและแกไ้ขปัญหำมลพิษและปัญหำส่ิงแวดลอ้มของชุมชน จดัท ำระบบก ำจดัขยะรวม และจดักำรขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู 

โครงกำรและกิจกรรมท่ีด ำเนินกำรในชุมชน  
 โครงกำรศูนยก์ำรเรียนรู้กำรเกษตรพอเพียงชุมชน 
 สนบัสนุนเกษตรทฤษฏีใหม่ตำมแนวปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
 อบรมและจดัตั้งกลุ่มเกษตรกรรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
 ขยำยเขตประปำ 12 หมู่บำ้น 
 ก่อสร้ำงและปรับปรุงระบบประปำหมู่บำ้น 12 หมู่บำ้น 
 เจำะบ่อบำดำล 12 หมู่บำ้น 
 ฝำยชะลอน ้ ำ (มีท่ีเปิด-ปิด) บริเวณบำ้นนำยที หมู่ 1 
 ซ่อมแซมและบ ำรุงฝำยชะลอน ้ ำบริเวณศำลำประชำคม หมู่ 1 
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 ขดุลอกเหมืองน ้ ำพร้อมท่อลอด หมู่ 4 หมู่ 5 หมู่ 7 หมู่ 9 หมู่ 10 
 ขดุลอกคลอง หมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 5 
 ขดุลอกสระ หมู่ 4 หมู่ 5 หมู่ 6 
 เปล่ียนท่อลอด หมู่ 11 
 จดัซ้ือภำชนะเก็บกกัน ้ ำ 

 
 

ตวัอยำ่งโครงกำร/กิจกรรมเพ่ือแกไ้ขปัญหำ แสดงดงัภำพท่ี 4 และ 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4 สระเก็บน ้ ำสำธำรณะเพ่ือใชผ้ลิตน ้ ำประปำชุมชน และ เหมืองน ้ ำในพ้ืนท่ีต ำบลทพัหลวง 

 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่5 กำรขดุเจำะบ่อบำดำลในชุมชนและบ่อบำดำลท่ีขดุแลว้แต่ไม่พบน ้ ำ 
 
2) คุณภำพและควำมครอบคลุมของนโยบำย แผนงำน โครงกำร 
แผนงำนขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลมีควำมครอบคลุมมีแผนงำนเพ่ือป้องกนัและบรรเทำผลกระทบ ชุมชนมี

แนวทำงกำรรับมือปัญหำภยัแลง้แบบเฉียบพลนั  ทั้งท่ีไดรั้บกำรสนบัสนุนจำกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และชำวบำ้นช่วยเหลือ
ตนเอง เช่น เตรียมถงัน ้ ำ กกัเก็บน ้ ำ 

3)  ผลของแผนงำน โครงกำร กิจกรรม 
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โครงกำรท่ีองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลท ำนั้นส่วนใหญ่ท ำไดแ้ลว้เสร็จ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นโครงกำรหรือแผนงำน
เพ่ือบรรเทำผลกระทบท่ีเกิดข้ึนชัว่ครำว แต่ยงัไม่สำมำรถแกปั้ญหำภยัแลง้ในพ้ืนท่ีต ำบลทพัหลวงไดอ้ยำ่งสมบูรณ์และยัง่ยนื  

4) ควำมเหมำะสมและเพียงพอของทรัพยำกรกำรบริหำร 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทัพหลวง ไม่มีบุคลำกรเฉพำะด้ำนในกำรแก้ไขปัญหำภยัแลง้ โดยส่วนใหญ่จะ

มอบหมำยงำนให้ฝ่ำยป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยั และกองช่ำงเป็นผูรั้บผิดชอบและบุคลำกรไม่เพียงพอ เพรำะมีบุคลำกรท่ี
รับผิดชอบ 2 คน ผูท่ี้รับผิดชอบดำ้นภยัแลง้ของแต่ละหมู่บำ้นจะเป็นสมำชิกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล ซ่ึงจะมีหมู่บำ้นละ 2 คน ซ่ึง
อำจจะไม่มีควำมรู้ทำงวิชำกำร แต่ส่วนใหญ่จะมีประสบกำรณ์ เพรำะเป็นคนในพ้ืนท่ีท่ีเขำ้ใจปัญหำ และรู้จกัลกัษณะพ้ืนท่ีของ
ตนเอง 

5) ควำมรู้ ควำมเขำ้ใจ ควำมตระหนกั 
ประชำชนในชุมชนมีควำมตระหนกัมำก เพรำะทุกคนเป็นผูท่ี้อยู่ในพ้ืนท่ีโดยตรงและไดรั้บผลกระทบดว้ยตวัเอง 

โดยมีกำรสร้ำงควำมตระหนกัโดยกำรพดูคุยแลกเปล่ียนถึงปัญหำผลกระทบท่ีเกิดข้ึน แนวทำงแกไ้ข และปลูกจิตส ำนึกในกำรแกไ้ข 
6) กำรมีส่วนร่วม 
ประชำชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมกำรป้องกนัแกไ้ขผลกระทบนอ้ยเน่ืองจำกชำวบำ้นยงัไม่คิดวำ่เป็นหนำ้ท่ีของ

ตนเอง ยงัคิดว่ำเป็นหน้ำท่ีท่ีองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตอ้งด ำเนินกำร บำงคนรอควำมช่วยเหลืออย่ำงเดียวโดยไม่ขวนขวำยดว้ย
ตนเอง รวมถึงชำวบำ้นส่วนใหญ่มีฐำนะยำกจน ตอ้งออกไปท ำงำนเพ่ือหำเงินไม่มีเวลำเขำ้มำมีส่วนร่วม 

7) กำรเขำ้ถึงข่ำวสำรและเทคโนโลย ี
ส่วนใหญ่ประชำชนจะทรำบถึงโครงกำร กิจกรรมและกำรประชำคม โดยช่องทำงกำรเผยแพร่ขอ้มูลข่ำวสำร 

โครงกำรและกิจกรรมหลกั คือ กำรประชุมองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล และจะไปเผยแพร่ขอ้มูลต่อให้ชำวบำ้นในหมู่บำ้นทรำบ โดย
กำรประกำศ หรือติดประกำศตำมศำลำหมู่บำ้น 

8) องคค์วำมรู้ 
 ชุมชนมีกำรน ำควำมรู้ท่ีไดจ้ำกกำรศึกษำดูงำนจำกภำยนอกมำแกปั้ญหำ และจดักำรกบัภยัแลง้ในพ้ืนท่ีควบคู่ไป

กบักำรใชค้วำมรู้ท่ีเป็นภูมิปัญญำ 
 

4. ปัจจยัท่ีส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนหรือศกัยภำพชุมชนในกำรบริหำรจดักำรผลกระทบ/ภำวะคุกคำม/ควำมเส่ียง 
จำกกำรประชุมเชิงปฏิบติักำรระหวำ่ง ผูน้ ำชุมชน และผูท่ี้อำศยัอยูใ่นชุมชนและเจำ้หนำ้ท่ีองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลทพัหลวง 

สำมำรถน ำขอ้มูลมำวิเครำะห์ถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนหรือศกัยภำพชุมชนในกำรบริหำรจดักำรผลกระทบ/ภำวะคุกคำม/
ควำมเส่ียง ไดด้งัตำรำงท่ี 3 และ 4 
 

ตารางที ่3 กำรวเิครำะห์ปัจจยัภำยใน 

ปัจจยัภายใน จุดแข็ง จุดอ่อน 

1.  ผูบ้ริหำรทอ้งถ่ิน/ผูน้ ำ
ชุมชน 

ผูน้ ำชุมชนท่ีเป็นสมำชิกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล 
มีควำมเขม้แขง็ มีควำมพยำยำมในกำรแกไ้ขปัญหำ 
รับฟังปัญหำหรือขอ้ร้องเรียนจำกประชำชนใน
หมู่บำ้นของตนเอง แลว้น ำมำประสำนขอควำม
ช่วยเหลือจำกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลทพัหลวง 
เพื่อของบประมำณ หรือแนวทำงในกำรด ำเนินกำร

ประชำชนบำงส่วนไม่เช่ือมัน่ในกำรท ำงำน
ของผูน้ ำทอ้งถ่ิน กำรด ำเนินกำรเพ่ือแกไ้ข
ปัญหำท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีนั้นยงัไม่มี
ประสิทธิภำพ 
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ปัจจยัภายใน จุดแข็ง จุดอ่อน 

เพ่ือแกไ้ขปัญหำ 

2. ควำมตระหนกั ควำมรู้
ควำมเขำ้ใจของประชำชน 

ส่วนใหญ่มีควำมตระหนกั ประชำชนมีควำม
พยำยำมในกำรแกไ้ขปัญหำเฉพำะหนำ้ดว้ยตนเอง 
เพ่ือบรรเทำผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 

บำงส่วนยงัไม่ตระหนกั ขำดควำมรู้ควำม
เขำ้ใจ 

3. กำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชน 

ช่วยประสำนงำนและด ำเนินกำรเพ่ือน ำน ้ ำจำกพ้ืนท่ี
ต ำบลแจงงำมเขำ้มำในพ้ืนท่ีต ำบลทพัหลวงเพ่ือใช้
ในกำรท ำกำรเกษตร โดยมีกำรแบ่งหนำ้ท่ีในกำร
ด ำเนินกำร 

บำงส่วนคิดวำ่ไม่ใช่หนำ้ท่ีของตนเอง ตอ้ง
ออกไปท ำงำน 

4. งบประมำณ - ยงัไม่เพียงพอต่อควำมตอ้งกำร งบส่วนใหญ่
มำจำกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลทพัหลวง 

 
ตารางที ่4 กำรวเิครำะห์ปัจจยัภำยนอก 

ปัจจยัภายนอก โอกาส อุปสรรค 

1. สภำพพ้ืนท่ี - ขำดพ้ืนท่ีสำธำรณะในกำรขดุบ่อ หรือสระ
น ้ ำเพ่ือเก็บกกัน ้ ำพ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีดิน ส.
ป.ก.ลกัษณะดินเป็นดินทรำยไม่สำมำรถกกั
เก็บน ้ ำไดดี้ 

2. กำรด ำเนินงำนของ
องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล 

ผูน้ ำชุมชนท่ีมีบทบำทหนำ้ท่ีในกำรแกปั้ญหำภยั
แลง้ส่วนใหญ่เป็นสมำชิกองคก์ำรบริหำรส่วน
ต ำบลท ำใหง่้ำยต่อกำรประสำนงำน องคก์ำรบริหำร
ส่วนต ำบลยงัมีบทบำทส ำคญัในกำรแกปั้ญหำภยั
แลง้ท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี เน่ืองจำกโครงกำรและ
งบประมำณส่วนใหญ่เป็นขององคก์ำรบริหำรส่วน
ต ำบล 

มีเจำ้หนำ้ท่ีจ ำนวนจ ำกดั มีทรัพยำกรจ ำกดั 
ตอ้งท ำงำนกบัทุกหมู่บำ้นในต ำบลอำจท ำให้
ควำมช่วยเหลือไม่ทัว่ถึง ไม่ทนัท่วงที 

3. ควำมร่วมมือจำก
หน่วยงำนต่ำงๆ 

กรมทรัพยำกรน ้ ำบำดำล มำสนบัสนุนดำ้นเทคนิค
ในกำรขดุเจำะบ่อบำดำล กรมชลประทำน และ

ควำมช่วยเหลือ และควำมร่วมมือจำก
หน่วยงำนต่ำงๆไม่ทัว่ถึงเน่ืองจำกประสบ
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หน่วยงำนดำ้นเกษตรเขำ้มำใหค้วำมรู้และ
สนบัสนุนอำชีพทำงเลือกท่ีไม่ตอ้งใชน้ ้ ำปริมำณ
มำกเช่นในอดีต มีกำรแลกเปล่ียนองคค์วำมรู้กบั
องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลแจงงำมซ่ึงเป็นพ้ืนท่ี
ขำ้งเคียงท่ีประสบปัญหำภยัแลง้เช่นกนั แต่มีกำร
ปรับตวัโดยกำรจดัตั้งรัฐวสิำหกิจชุมชนปลูกพืช
ทำงเลือกท่ีใชน้ ้ ำนอ้ย คือ เมล่อน 

ปัญหำมำก และพ้ืนท่ีขนำดใหญ่ กำรปลูก
พืชใชน้ ้ ำนอ้ย เช่น เมล่อน มีกำรลงทุนสูง 

4. กำรเขำ้ถึงข่ำวสำรและ
เทคโนโลย ี

ข่ำวสำรส่วนใหญ่ไดรั้บจำกกำรประชุม หนงัสือ
รำชกำร หรือข่ำวจำกทำงหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งเช่น
กรมอุตุนิยมวทิยำ  

ประชำชนบำงส่วนยงัเขำ้ไม่ถึงข่ำวสำรต่ำงๆ 

 
 

 

สรุปและอภิปรายผล 
 

จำกผลกำรศึกษำศกัยภำพในกำรปรับตวัของชุมชนท่ีไดรั้บผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศดำ้นภยัแลง้ทั้ง
สองชุมชนพบว่ำชุมชนบ้ำนล่ิมทอง และชุมชนในต ำบลทพัหลวงได้รับผลกระทบจำกภยัแลง้เน่ืองจำกกำรเปล่ียนแปลงสภำพ
ภูมิอำกำศทั้งทำงตรงและทำงออ้ม คือ ขำดแคลนน ้ ำเพ่ือกำรอุปโภคและบริโภค และขำดแคลนน ้ ำเพ่ือท ำกำรเกษตร ซ่ึงส่งผลกระทบ
ต่อกำรด ำรงชีวิตและกำรประกอบอำชีพของประชำชน ประชำชนในพ้ืนท่ีส่วนใหญ่ประกอบอำชีพเกษตรกรรมแบบพ่ึงพำน ้ ำฝน 
เน่ืองจำกอยู่นอกเขตชลประทำน กำรขำดแคลนน ้ ำซ่ึงเป็นปัจจัยหลกัในกำรท ำกำรเกษตรท ำให้ผลผลิตทำงกำรเกษตรเสียหำย
หรือไม่ได้ผลผลิตเท่ำท่ีควร ประชำชนประสบปัญหำกำรเป็นหน้ีสินเน่ืองจำกขำดรำยได ้และขำดทุนจำกกำรท ำเกษตรกรรม 
ประชำชนตอ้งออกไปท ำงำนนอกพ้ืนท่ี และทรัพยำกรธรรมชำติเส่ือมโทรมลง  

ชุมชนบ้ำนล่ิมทองมีกำรด ำเนินกำรในกำรปรับตวัเพ่ือแกไ้ขและรับมือต่อผลกระทบท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงสภำพ
ภูมิอำกำศ และสำมำรถด ำเนินงำนไดเ้ป็นผลส ำเร็จ สำมำรถแกไ้ขปัญหำท่ีเกิดข้ึนไดเ้ป็นอยำ่งดี มีมำตรกำรในกำรรองรับผลกระทบ
และมีกำรปรับตวัของชุมชนจำกกำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศท่ีอำจเกิดข้ึนในอนำคต ส่วนชุมชนในต ำบลทพัหลวงนั้นมีกำร
ด ำเนินงำนในกำรแก้ไขและบรรเทำผลกระทบท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศแต่ยงัไม่ประสบผลส ำเร็จเท่ำท่ีควร 
ประชำชนในชุมชนยงัคงประสบปัญหำภยัแลง้ ขำดแคลนน ้ ำเพื่อกำรอุปโภคบริโภคและเพื่อกำรเกษตร จำกกำรศึกษำเอกสำร กำร
สมัภำษณ์ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง และกำรประชุมเชิงปฏิบติักำร พบวำ่ องคป์ระกอบส ำคญัท่ีส่งผลให้กำรด ำเนินงำนเพ่ือแกไ้ขผลกระทบจำก
กำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศและกำรปรับตวัต่อกำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศของชุมชนบำ้นล่ิมทองประสบควำมส ำเร็จ มี
ดงัน้ี  

1. กำรเรียนรู้ของชุมชน  
ชุมชนมีกำรเรียนรู้ร่วมกนัระหว่ำงผูน้ ำ (ประธำนเครือข่ำยบริหำรจดักำรทรัพยำกรน ้ ำระดบัชุมชน) และผูท่ี้อยู่อำศยัใน

ชุมชนถึงสภำพปัญหำท่ีชุมชนก ำลงัประสบอยู ่มีกำรศึกษำลกัษณะปัญหำของชุมชนตนเอง มีกำรเก็บขอ้มูลภยัแลง้ยอ้นหลงัและ
คำดกำรณ์อนำคต มีกำรน ำควำมรู้ทำงวชิำกำรบูรณำกำรกบัองคค์วำมรู้ท่ีเป็นภูมิปัญญำทอ้งถ่ินเพ่ือหำแนวทำงท่ีเหมำะสมกบัชุมชน
ของตนเองในกำรปรับตวัและแกไ้ขปัญหำผลกระทบท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัศูนยเ์ครือข่ำยงำนวิเครำะห์วิจยัและฝึกอบรมกำร
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เปล่ียนแปลงของโลกแห่งภูมิภำคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(2553) ท่ีไดก้ล่ำวไวว้ำ่กำรสร้ำงควำมตระหนกัรู้จะท ำให้ชุมชนเกิดควำม
เขำ้ใจถึงผลกระทบและควำมเส่ียงรวมทั้งโอกำสใหม่ๆในอนำคตท่ีอำจจะเกิดข้ึนจำกกำรเปล่ียนแปลงในระยะยำวและตระหนกัถึง
ผลท่ีจะเกิดข้ึนตำมมำโดยเฉพำะอยำ่งยิ่งผลท่ีจะเกิดข้ึนกบัชุมชนของตน และวิจำรณ์ พำนิช (2549) กล่ำววำ่กำรจดักำรควำมรู้เป็น
เคร่ืองมือหน่ึงท่ีจะสำมำรถน ำมำช่วยก ำหนดทำงเลือกในกำรรับมือกบักำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศ เน่ืองจำกแนวคิดของกำร
จดักำรควำมรู้ถูกน ำไปประยกุตใ์ชใ้นกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรจดักำรกบัปัญหำอยำ่งแพร่หลำย ไม่วำ่จะเป็นภำครัฐ เอกชน องคก์ร 
ชุมชน และเกษตรกร ทั้งน้ีหัวใจส ำคญัของกำรจดักำรควำมรู้ คือ กำรสร้ำงกำรแลกเปล่ียนควำมรู้ โดยเนน้กำรเรียนรู้ร่วมกนัผ่ำน
กำรปฏิบติัและกำรดูดซบัควำมรู้ผ่ำนกำรปฏิบติั เพ่ือให้เกิดกำรถ่ำยทอดองคค์วำมรู้ท่ีฝังลึกในคน และเพ่ือให้เกิดกำรน ำไปใช้
ประโยชน์อยำ่งตรงกบัควำมตอ้งกำรของกลุ่มเป้ำหมำยหรือกลุ่มผูใ้ชป้ระโยชน์  

 
2. กำรจดัตั้งกลุ่มหรือเครือข่ำย 
ชุมชนบ้ำนล่ิมทองมีเครือข่ำยกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ ำระดับชุมชน ประธำนและคณะกรรมกำรเครือข่ำยเป็น

ประชำชนท่ีอำศยัอยูใ่นชุมชน มีบทบำทในกำรด ำเนินโครงกำรหรือกิจกรรมในกำรปรับตวัหรือแกไ้ขและบรรเทำผลกระทบท่ีเกิด
จำกกำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศ หรือภยัแลง้ท่ีเกิดข้ึนในชุมชนมีกำรก ำหนดบทบำทหนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบในกำรด ำเนินงำน
ตำมควำมสำมำรถและควำมเช่ียวชำญ กลุ่มหรือเครือข่ำยท่ีจดัตั้งข้ึนท ำให้เกิดบทบำทหนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบเป็นส่วนส ำคญัในกำร
สร้ำงควำมร่วมมือใหเ้กิดข้ึนในชุมชน ประชำชนเกิดควำมภำคภูมิใจและรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงในกำรด ำเนินกำรเพ่ือพฒันำชุมชนของ
ตน เกิดกำรแลกเปล่ียนควำมคิดเห็นเพ่ือน ำไปสู่แนวทำงในกำรแกไ้ขท่ีเหมำะสมกบัชุมชน เกิดควำมสะดวกในกำรประสำนงำนขอ
ควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนภำยนอกทั้งดำ้นเทคนิคและงบประมำณ รวมทั้งใหก้ำรด ำเนินงำนเกิดประสิทธิภำพสูงสุด ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัท่ีศูนยเ์ครือข่ำยงำนวเิครำะห์วจิยัและฝึกอบรมกำรเปล่ียนแปลงของโลกแห่งภูมิภำคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(2553) ซ่ึงเสนอวำ่ 
กำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือทั้งในชุมชน และระหวำ่งชุมชนกบัหน่วยงำนภำยนอกจะท ำให้เกิดกำรประเมินและถ่ำยทอดขอ้มูล
ควำมเส่ียงในอนำคตตลอดจนโอกำสใหม่ๆท่ีสำมำรถด ำเนินกำรไดใ้นชุมชนเครือข่ำยหรือกลุ่มจะท ำให้เกิดกำรเช่ือมโยงประเด็น
ควำมเส่ียงและกำรใชป้ระโยชน์จำกโอกำสใหม่ๆเขำ้กบัโจทยก์ำรพฒันำของชุมชนจะช่วยกระตุน้ใหชุ้มชนตระหนกัถึงควำมเส่ียงท่ี
เกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงต่ำงๆโดยเฉพำะกำรเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในระยะยำวและกระตุน้ให้เกิดกำรประเมินประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลของแนวทำงปฏิบติัต่ำงๆท่ีชุมชน / ครัวเรือนใชบ้ริหำรจดักำรควำมเส่ียงและผลกัดนัให้แสวงหำแนวทำงใหม่ๆท่ี
สอดคลอ้งกับบริบทของกำรเปล่ียนแปลงเพ่ือบริหำรจดักำรควำมเส่ียงในอนำคต และยุทธพล ผ่องพลีศำล (2556) ไดก้ล่ำวถึง
ควำมส ำคญัของกำรจัดตั้งกลุ่มหรือเครือข่ำยไวว้่ำ กำรสร้ำงหรือขยำยเครือข่ำยชุมชนจำกทุนทำงสังคมท่ีมีอยู่ในแต่ละพ้ืนท่ี
เปรียบเสมือนกำรส่งเสริมกำรปรับตวัในระดับชุมชนท่ีมีควำมส ำคญัต่อศกัยภำพในกำรคืนสภำพหรือปรับปรุงมำตรฐำนกำร
ด ำรงชีวิตในปัจจุบนัซ่ึงก ำลงัเผชิญผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงสภำพ ภูมิอำกำศ รวมทั้งผลอ่ืน ๆ ท่ีตำมมำอนัจะก่อให้เกิดกำร
เปล่ียนแปลงในวถีิชีวติของชุมชน  
 

3. ผูน้ ำ และกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 

ชุมชนบำ้นล่ิมทองมีผูน้ ำท่ีเขม้แขง็ มีควำมมุ่งมัน่ในกำรด ำเนินกำรเพ่ือแกไ้ขปัญหำ มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรบริหำร
จดักำรน ้ ำ ประชำชนในชุมชนส่วนใหญ่มีควำมรู้ควำมเขำ้ใจมีควำมตระหนกัและมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกำรโครงกำรและกิจกรรม
ต่ำงๆในกำรปรับตวัเพ่ือรับมือจำกผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัศูนยเ์ครือข่ำยงำนวิเครำะห์วิจยั
และฝึกอบรมกำรเปล่ียนแปลงของโลกแห่งภูมิภำคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(2553) ซ่ึงเสนอวำ่ ผูน้ ำมีบทบำทส ำคญัท่ีท ำให้เกิดกำร
ด ำเนินงำนต่ำงๆ ผูน้ ำชุมชนหรือผูท่ี้มีบทบำทเป็นแกนน ำในชุมชนท่ีมีควำมรู้ควำมเขำ้ใจท่ีถูกตอ้งในประเด็นของควำมเส่ียงจำกกำร
เปล่ียนแปลงภูมิอำกำศอีกทั้งโอกำสใหม่ๆท่ีอำจเกิดข้ึนในอนำคตตลอดจนแนวคิดดำ้นกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียงจะท ำใหเ้กิดกำร
ปรับทศันคติและกำรวำงแผนต่ำงๆในชุมชนและช้ีน ำให้เห็นถึงควำมจ ำเป็นท่ีจะตอ้งแสวงหำแนวทำงใหม่ๆท่ีจะช่วยให้บริหำร
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จดักำรควำมเส่ียงหรือวำงยทุธศำสตร์ชุมชนในอนำคตไดดี้ข้ึนกวำ่ท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั ส่งผลให้เกิดควำมร่วมมือของประชำชนใน
ชุมชนมำกข้ึน และกรมส่งเสริมคุณภำพส่ิงแวดลอ้ม (2543) ไดก้ล่ำวไวว้ำ่ กำรพฒันำควรเปิดโอกำสให้บุคคลและผูแ้ทนของกลุ่ม
บุคคลท่ีอยูใ่นชุมชนท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัชุมชนไดเ้ขำ้ไปมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดทิศทำงในกำรพฒันำชุมชน ร่วมตดัสินอนำคต
ชุมชน เพรำะกำรท่ีจัดให้ผูแ้ทนจำกกลุ่มต่ำงๆในชุมชนไดเ้ขำ้ไปมีส่วนร่วมในกำรวำงแผนและตดัสินใจเป็นกำรกำรสร้ำงควำม
เขำ้ใจร่วมกนัในกำรด ำเนินงำนพฒันำของชุมชม สร้ำงควำมยอมรับและควำมรับผิดชอบในฐำนะท่ีเป็นสมำชิกของชุมชน สร้ำง
ควำมรู้สึกกำรเป็นเจำ้ของ และเป็นพลงัผลกัดนัใหโ้ครงกำรหรือกิจกรรมกำรพฒันำด ำเนินไปอยำ่งรำบร่ืน ต่อเน่ือง มีประสิทธิภำพ
และประสบควำมส ำเร็จ  

 
4. ควำมเพียงพอของงบประมำณ 
งบประมำณเป็นปัจจยัส ำคญัท่ีท ำใหก้ำรด ำเนินงำนต่ำงๆสำมำรถประสบผลส ำเร็จไปได ้ซ่ึงส่วนใหญ่งบประมำณของ

ภำครัฐท่ีไดผ้ำ่นมำทำงองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล หรือผูใ้หญ่บำ้นนั้นไม่เพียงพอ ชุมชนตอ้งเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรเขำ้ถึง
งบประมำณหรือขอควำมช่วยเหลือจำกหน่วยงำนภำยนอกท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งภำครัฐ และเอกชน ชุมชนบำ้นล่ิมทองมีควำมสำมำรถใน
กำรเขำ้ถึงงบประมำณจำกหน่วยงำนภำยนอกและมีกำรบริหำรจดักำรงบประมำณท่ีไดจ้ำกทอ้งถ่ินอยำ่งมีประสิทธิภำพ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัศูนยเ์ครือข่ำยงำนวเิครำะห์วจิยัและฝึกอบรมกำรเปล่ียนแปลงของโลกแห่งภูมิภำคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(2553) ท่ี
ไดก้ล่ำวไวว้ำ่ขีดควำมสำมำรถของชุมชนในกำรปรับตวัต่อกำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศนั้น งบประมำณเป็นอีกหน่ึงปัจจยัท่ี
ส ำคญั เน่ืองจำกเงินทุนและทรัพยำกรเป็นส่ิงท่ีท ำใหเ้กิดกำรขบัเคล่ือนยทุธศำสตร์กำรปรับตวัชุมชนท่ีมีทรัพยำกรท่ีเพียงพอในกำร
ขบัเคล่ือนกำรด ำเนินกำรต่ำงๆหรือขบัเคล่ือนยทุธศำสตร์จะช่วยใหเ้กิดกำรปรับวถีิชีวติหรือทิศทำงกำรพฒันำใหส้อดคลอ้งกบักำร
เปล่ียนแปลงในอนำคต และกรมป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยั (2557) ไดก้ล่ำววำ่ กำรด ำเนินกิจกรรมเพ่ือกำรลดควำมเส่ียงจำก
ภยัพิบติัจะเกิดข้ึนไม่ไดเ้ลยหำกไม่ไดรั้บงบประมำณเพ่ือด ำเนินกำร ภำครัฐจึงจ ำเป็นตอ้งใหค้วำมส ำคญักบักำรจดัสรรงบประมำณ
เพ่ือกำรลดควำมเส่ียงจำกภยัพิบติัอยำ่งเหมำะสมและเพียงพอ ดงัตวัอยำ่งต่อไปน้ี 

• สร้ำงควำมเขำ้ใจในควำมส ำคญัของกำรลดควำมเส่ียงจำกภยัพิบติักบัหน่วยงำนดำ้นงบประมำณและผูมี้อ ำนำจตดัสินใจ 
โดยเช่ือมโยงกบันโยบำยและยทุธศำสตร์ประเทศในกำรขบัเคล่ือนกำรลดควำมเส่ียงจำกภยัพิบติั  

• ทบทวนกำรจดัสรรงบประมำณและวเิครำะห์สดัส่วนของงบประมำณเพ่ือกำรลดควำมเส่ียงจำกภยัพิบติัเม่ือเทียบกบั
งบประมำณเพ่ือกำรเผชิญเหตุกำรณ์ฉุกเฉินและกำรฟ้ืนฟ ูรวมทั้งงบประมำณดำ้นกำรพฒันำอ่ืน ๆ 

• วเิครำะห์ควำมคุม้ค่ำของกำรลงทุน เปรียบเทียบตน้ทุนและประโยชน์ท่ีไดรั้บจำกกำรลดควำมเส่ียงจำกภยัพิบติัเพื่อ
ประกอบกำรตดัสินใจจดัสรรงบประมำณ 

• ก ำหนดแนวทำงใหภ้ำคกำรพฒันำในทุกระดบัมีกำรบูรณำกำรกำรลดควำมเส่ียงจำกภยัพิบติัในกำรด ำเนินภำรกิจของตน
อยำ่งเป็นระบบ เพ่ือใหง้บประมำณท่ีจดัสรรใหก้บัภำคกำรพฒันำตำ่ง ๆ ส่งประโยชน์ต่อกำรลดควำมเส่ียงจำกภยัพิบติัดว้ย 

• จดัสรรงบประมำณประจ ำปีในสดัส่วนท่ีเหมำะสมเพ่ือกำรลดควำมเส่ียงจำกภยัพิบติัใหมี้ควำมสอดคลอ้งกบัระดบัควำม
เส่ียงและเพื่อใหบ้รรลเุป้ำหมำยของกำรลดควำมเส่ียงจำกภยัพิบติัของประเทศ 

• สนบัสนุนควำมร่วมมือระหวำ่งภำครัฐ-เอกชนในกำรระดมทุนสนบัสนุนกิจกรรมและโครงกำรเพือ่ลดควำมเส่ียงจำกภยั
พิบติั 

• พิจำรณำอนุมติังบประมำณโครงกำรท่ีอำจสูงข้ึนกวำ่เดิมแต่ช่วยใหเ้กิดควำมปลอดภยัยิง่ข้ึนในระยะยำว โดยเฉพำะกำร
สร้ำงคืนใหม่ใหดี้กวำ่เดิม 

 
 
5. กำรจดัท ำยทุธศำสตร์ แผน โครงกำร และกิจกรรม 
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ชุมชนท่ีมีกำรวำงแผนงำน และด ำเนินโครงกำรของชุมชนเองอยำ่งเป็นรูปธรรมมีกำรประสำนงำนกบัหน่วยงำนภำยนอก
และองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลหนองโบสถเ์พ่ือขอกำรสนบัสนุนทั้งงบประมำณ เทคโนโลยี ควำมรู้และแนวทำงในกำรด ำเนินงำน
แผนงำนและโครงกำรมีควำมสอดคลอ้งกับปัญหำและควำมต้องกำรของชุมชนในกำรบรรเทำผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจำกกำร
เปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศ มีกำรติดตำมตรวจสอบ และประเมินผลของโครงกำรท่ีไดด้ ำเนินกำรไป รวมทั้งมีกำรปรับปรุงแกไ้ข
แผนงำนใหดี้ยิง่ข้ึน ซ่ึงกำรท่ีชุมชนมีบทบำทในกำรด ำเนินแผนงำนและโครงกำรของชุมชนเองนั้นท ำให้โครงกำรต่ำงๆท่ีจดัท ำข้ึน 
ตรงกบับริบทและควำมตอ้งกำรของชุมชนมำกท่ีสุด เป็นกำรกระจำยอ ำนำจในกำรบริหำรงำนสู่ชุมชน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัท่ีศูนย์
เครือข่ำยงำนวิเครำะห์วิจยัและฝึกอบรมกำรเปล่ียนแปลงของโลกแห่งภูมิภำคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(2553) ไดก้ล่ำวไวว้ำ่ กำร
กระจำยอ ำนำจสู่พ้ืนท่ีทอ้งถ่ินจะท ำให้ประชำชนในทอ้งถ่ินมีหลกัประกนัในกำรก ำหนดทิศทำงกำรพฒันำ ท ำให้ชุมชนสำมำรถ
ก ำหนดแผนยทุธศำสตร์ชุมชนท่ีสนบัสนุนโดยภำครัฐซ่ึงเป็นแผนท่ีอิงกบับริบทและควำมตอ้งกำรของชุมชนเอง จะช่วยสนบัสนุน
และเอ้ือใหชุ้มชนสำมำรถพฒันำกำรด ำเนินกำรเพ่ือสร้ำงควำมเขม้แขง็ทนทำนต่อควำมเส่ียงต่ำงๆไดอ้ยำ่งเหมำะสม และศูนยบ์ริกำร
วิชำกำรแห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั (2554) ไดก้ล่ำวว่ำ กำรจดัตั้งยุทธศำสตร์หรือแนวทำงปฏิบติัท่ีเป็นไปอย่ำงเหมำะสมนั้น
จะตอ้งพิจำรณำในบริบทของพ้ืนท่ี และตอบสนองต่อรูปแบบของปัญหำหรือควำมเส่ียงจำกสภำพภูมิอำกำศท่ีประชำชนในพ้ืนท่ี
เผชิญหนำ้อยูใ่นปัจจุบนัและอนำคตภำยใตอิ้ทธิพลของกำรเปล่ียนแปลงภูมิอำกำศ สอดคลอ้งกบับทสรุปจำกกำรศึกษำของศุภกร 
ชินวรรโณ (2555) ท่ีกล่ำวว่ำ กำรปรับตวัต่อกำรเปล่ียนแปลงภูมิอำกำศของชุมชนต่ำงๆนั้นไม่ใช่เร่ืองของกำรพยำยำมหำทำง
แกปั้ญหำอนำคตของชุมชนโดยกำรมองภำพชุมชนตำมท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั ทั้งน้ีกำรวำงแผนกำรปรับตวัโดยมีเป้ำหมำยเพื่อรักษำ
สถำนภำพของชุมชนในปัจจุบนัต่อไปในอนำคตภำยใตเ้ง่ือนไขกำรเปล่ียนแปลงภูมิอำกำศนั้นอำจไม่สอดคลอ้งกบัควำมเป็นจริงท่ี
สังคมมีกำรเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลำ ประเด็นส ำคญัท่ีพึงพิจำรณำคือควำมเส่ียงของชุมชนและกำรขำดขีดควำมสำมำรถในกำร
บริหำรจดักำรควำมเส่ียงนั้นเป็นเร่ืองเฉพำะท่ีเปล่ียนแปลงไปตำมเวลำ โดยข้ึนอยูก่บัสภำพเศรษฐกิจและสังคมในแต่ละช่วงเวลำ
ประกอบกบัรูปแบบควำมแปรปรวนและกำรเปล่ียนแปลงภูมิอำกำศซ่ึงมีควำมผนัผวนและเปล่ียนแปลงรูปแบบไปในระยะยำว  

จำกองคป์ระกอบทั้ง 5 ดำ้นนั้นสอดคลอ้งกบัส่วนพฒันำยทุธศำสตร์ ส ำนกันโยบำยและยทุธศำสตร์ (ม.ป.ป.) ท่ีไดก้ล่ำววำ่ 
ปัจจยัส ำคญัท่ีจะท ำให้ชุมชนสำมำรถท่ีจะปรับตวัต่อกำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศไดอ้ย่ำงเป็นรูปธรรมคือกำรเขำ้ใจภยัพิบติั
เรียนรู้ธรรมชำติอยำ่งลึกซ้ึง กำรอยูร่่วมกบัภยัพิบติัอยำ่งสอดคลอ้งกบัธรรมชำติ กำรรักษำระบบนิเวศ และกำรสร้ำงเครือข่ำย 

ส่วนพฒันำยทุธศำสตร์ ส ำนกันโยบำยและยทุธศำสตร์ (ม.ป.ป.) ยงัไดอ้ธิบำยวำ่กำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถของชุมชนจะท ำ
ใหชุ้มชนมีกำรเตรียมกำรป้องกนัและลดผลกระทบจำกภยัท่ีอำจเกิดข้ึน มีควำมสำมำรถในกำรหลบหลีกจำกภยัและอนัตรำยท่ีอำจ
เกิดข้ึน รวมทั้งมีควำมสำมำรถในกำรฟ้ืนคืนสภำพเดิมหลงัเกิดภยั กำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถของชุมชนเป็นกระบวนกำรท่ีชุมชนตอ้ง
รับรู้และทรำบถึงควำมเปรำะบำงของชุมชนของตนเองต่อควำมเส่ียงภัยธรรมชำติต่ำงๆท่ีอำจเกิดข้ึนในอนำคตและมีควำม
จ ำเป็นตอ้งมีกำรยกระดบัของมำตรกำรในกำรรับมือใหเ้ขม้ขน้ยิง่ข้ึน  ซ่ึงท ำไดด้ว้ยกำรเพ่ิมควำมสำมำรถในดำ้นต่ำงๆดงัน้ี  

1) กำรส่งเสริมกำรจดักำรควำมรู้ของชุมชนโดยเฉพำะกำรผลกัดันให้ชุมชนมีกำรปรึกษำหำรือในกำรประเมินควำม
เปรำะบำงของชุมชน (Vulnerability Assessment) ต่อควำมเส่ียงจำกกำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศและภยัธรรมชำติโดยปัจจุบนั
กำรส่งเสริมกำรจดักำรควำมรู้ควรกระท ำทั้งชุมชนชนบทและชุมชนเมืองท่ีมีแนวโนม้ท่ีจะเกิดควำมเส่ียงต่อปัญหำเช่นกำรวิเครำะห์
พ้ืนท่ีเส่ียงภยัในพ้ืนท่ีชุมชนกำรท ำปฏิทินคล่ืนลมสภำพภูมิอำกำศกำรท ำเกษตรกรรมของชุมชนในรอบปีเป็นตน้ 

2) กำรจดัท ำแผนงำนหรือมำตรกำรในกำรรับมือกบัควำมเส่ียงภยัธรรมชำติโดยควรด ำเนินกำรจดัท ำแผนงำนในระดบั
ทอ้งถ่ินใหส้อดคลอ้งกบักำรเตรียมควำมพร้อมกบัสถำนกำรณ์ของปัญหำท่ีอำจเกิดข้ึนเช่นกำรส ำรองงบประมำณรำยจ่ำยเพ่ือใชใ้น
กำรปฏิบติังำนเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินกำรจดัท ำแผนพฒันำระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำนท่ีไดม้ำตรฐำนระบบระบำยน ้ ำระบบสุขำภิบำลกำร
จดักำรทรัพยำกรธรรมชำติ  
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3) กำรสร้ำงเครือข่ำยชุมชนในกำรติดตำมและเฝ้ำระวงัควำมเส่ียงภยัธรรมชำติโดยบูรณำกำรควำมร่วมกบัเครือข่ำยท่ี
เก่ียวขอ้งเช่นเครือข่ำยผูใ้ชน้ ้ ำเครือข่ำยลุ่มน ้ ำเครือข่ำยอำสำสมคัรชุมชนเครือข่ำยนกัวิจยัทอ้งถ่ินเป็นตน้โดยตอ้งเสริมศกัยภำพของ
เครือข่ำยเหล่ำน้ีเพ่ือใหมี้ควำมรู้/ทกัษะในกำรติดตำมและเฝ้ำระวงัสถำนกำรณ์ของปัญหำไดอ้ยำ่งทนัท่วงที 

4) จดัให้มีเจำ้หน้ำท่ีรัฐในกำรส่งเสริมควำมรู้ควำมเขำ้ใจในกำรปรับตวัของชุมชนในขั้นพ้ืนฐำนท่ีชุมชน/เกษตรกร
สำมำรถปฏิบติัไดเ้องและเกิดผลในทำงปฏิบติัเช่นกำรใชน้ ้ ำทำงกำรเกษตรอยำ่งประหยดักำรปรับปรุงพนัธ์ุพืชกำรผลิตท่ีสอดคลอ้ง
กบัหว้งเวลำตำมฤดูกำลเป็นตน้ 

5) กำรรวมกลุ่มองคก์ร/สถำบนัในชุมชนหมำยถึงกำรพฒันำบทบำทของสมำชิกในชุมชนในกำรรวมกลุ่มทำงสังคมในรูป
ของกลุ่มอำชีพกลุ่มเครือข่ำยกลุ่มป้องกนัภยัเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนัและวำงแผนกำรรับมือให้สอดคลอ้งกบัศกัยภำพ
และทุนทำงสงัคมรวมทั้งเป็นไปตำมควำมตอ้งกำรท่ีแทจ้ริง 
 
ข้อเสนอแนะ 

จำกผลกำรศึกษำถึงภำวะคุกคำม ควำมอ่อนไหวและควำมสำมำรถในกำรปรับตวั  ตลอดจนกำรวิเครำะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อ
ศกัยภำพในกำรปรับตวัของชุมชนต่อปัญหำภยัแลง้ดงักล่ำวมำแลว้  รวมทั้งจำกกำรประชุมเชิงปฏิบติักำรสำมำรถน ำเสนอแนว
ทำงกำรด ำเนินกำรของชุมชนและยทุธศำสตร์ในกำรเสริมสร้ำงศกัยภำพในกำรปรับตวัของชุมชนต่อปัญหำภยัแลง้ไดด้งัน้ี 

แนวทางการด าเนินการของชุมชน 
1) เรียนรู้สภำพพ้ืนท่ีของตนเอง วเิครำะห์ปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดผลกระทบและหำแนวทำงในกำร 

ด ำเนินกำรเพ่ือบริหำรจดักำรน ้ ำโดยน ำควำมรู้ทำงวชิำกำรมำบูรณำกำรกบัภูมิปัญญำทอ้งถ่ิน  
2) สร้ำงควำมร่วมมือในชุมชนเพ่ิมข้ึน  
3) ปรับเปล่ียนพฤติกรรมกำรท ำกำรเกษตรท่ีใชน้ ้ ำนอ้ย  
4) น ำแนวทำงเกษตรทฤษฎี และแนวปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำใช ้ 
5) สร้ำงเครือข่ำยกำรบริหำรจดักำรน ้ ำ สร้ำงควำมตระหนกั และถ่ำยทอดควำมรู้ควำมเขำ้ใจใหก้บัประชำชนในชุมชน 
6) สร้ำงควำมร่วมมือกบัหน่วยงำนภำยนอกเพ่ือบูรณำกำรควำมรู้ เทคโนโลย ีและงบประมำณ 
 
ยทุธศาสตร์ในการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนในการปรับตัว 
1) เพ่ิมศกัยภำพของผูน้ ำทอ้งถ่ิน ผูน้ ำชุมชนในกำรด ำเนินกำรเพ่ือบริหำรจดักำรน ้ ำ  
2) เพ่ิมศกัยภำพของชุมชนกบักำรปรับตวัในกำรรับมือผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 
3) พฒันำแนวทำงกำรด ำเนินกำรบริหำรจดักำรทรัพยำกรน ้ ำอยำ่งบูรณำกำร  
4) พฒันำทรัพยำกรบุคคลใหมี้ศกัยภำพทั้งในกำรบริหำรจดักำรน ้ ำและกำรพฒันำทรัพยำกรมนุษย ์
5) พฒันำควำมรู้ ศกัยภำพ ควำมตระหนกั และกำรเขำ้ถึงข่ำวสำรของคนในชุมชนเพ่ือจะไดเ้ขำ้ถึงวิธีกำรและแนวทำงกำร

แกไ้ขปัญหำท่ีเกิดข้ึน เพ่ือใหเ้กิดกำรปรับตวัในระดบับุคคลก่อน 
6) สร้ำงควำมร่วมมือกบัหลำกหลำยหน่วยงำนทั้งภำยในและภำยนอก เพ่ือร่วมหำแนวทำงในกำรแกปั้ญหำภยัแลง้ 
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