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บทนำ 

 การพัฒนาเมืองเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงเพื่อคาดหวังว่าจะดีกว่า ซึ่งการพัฒนาย่อมมี
ผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบ ไม่ว่าจะด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมืองที่
ไม่ได้มีการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสม ย่อมทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร้ทิศทางและ
ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆตามมา เช่น ระบบนิเวศไม่เหมาะสม ทิศทางการไหลของน้ำมีการเปลี่ยนแปลง 
โครงสร้างพื้นฐานของเมืองไม่เพียงพอและไม่มีประสิทธิภาพ และเม่ือได้ผนวกกับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในสถานการณ์ปัจจุบันที่คาดการณ์ล่วงหน้าได้ยาก และที่สำคัญเมืองยังมีการ
พัฒนาขึ้นเรื่อยๆ ตามแผนการพัฒนาในแต่ละระดับ ซึ่งหากแผนการพัฒนาเหล่านั้นไม่ได้ให้ความใส่ใจต่อการ
บริหารจัดการที่ดินและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างเหมาะสม  ย่อมส่งผลกระทบต่อ 
คน  กลุ่มคน  ชุมชน  และเมืองตามไปด้วย  
 การประเมินความเปราะบางของชุมชนเมืองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  เมืองโตนดด้วน
อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง  ครั้งนี้ จึงเป็นโอกาสได้มีโอกาสได้ศึกษาบริบท แผนยุทธศสาตร์ การวางแผน
รับมือของแต่ละภาคส่วนของเมือง  ทั้งนี้เพื่อรับทราบข้อดีข้อด้อยของเมือง  ในการวางแผนการรับมือในระยะ
ต่อไป 
 ดังนั้นข้อมูลที่ได้จากการประเมินครั้งนี้  คณะทำงานโครงการจึงขอขอบคุณทุกๆคน ทุกๆฝ่ายที่ได้
ให้ความร่วมมือในการเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา  โดยผลการศึกษาในครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มที่มีการคำนึงถึงการ
ใช้ประโยชน์ที่ดิน การวางโครงสร้างพื้นฐาน การให้ความใส่ใจต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในการ
วางแผนพัฒนาเมืองอย่างสมดุล   
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ส่วนที่ 1 ชื่อการศึกษา โครงการศึกษาประเมินความเปราะบางของชุมชนเมืองโตนดด้วนต่อ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
 

ส่วนที่ 2  ข้อมูลทั่วไปตำบลโตนดดว้น 
  2.1.ข้อมูลพื้นที่ 

  ที่มาของช่ือ “โตนดด้วน” 
 

      
 

ข้อมูลทั่วไป 
              เทศบาลตำบลโตนดด้วน ได้รับการจัดตั้งจากองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบลตาม
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลโตนดด้วน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง  
เป็นเทศบาลตำบลโตนดด้วน ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2552 ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2552 เป็นต้นไป  
เทศบาลตำบลโตนดด้วนเป็นตำบลหนึ่งในจำนวน 12 ตำบลของอำเภอควนขนุน ซึ่งปัจจุบันแยกการปกครอง
ออกเป็น 11 หมู่บ้าน มีอาณาเขตพ้ืนที่อยู่ติดกับท้องถิ่นใกล้เคียง  ดังนี้ 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ เทศบาลตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 
  ทิศใต ้  ติดต่อกับ ตำบลพนมวังก์  อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลมะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลดอนทราย  อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 

 

 เหตุที่ชื่อว่า “โตนดด้วน” ก็เพราะพ้ืนที่ของตำบลโตนดด้วน มี
ทรัพยากรที่มีความสมบูรณ์ เหมาะแก่การเจริญเติบโตของพืชนานาชนิด และใน
พืชจำนวนพืชเหล่านี้ก็มีต้นตาล(โตนด) ซึ่งมีพ้ืนที่ขนาดใหญ่มากเมื่อเปรียบเทียบ
กับพ้ืนที่ข้างเคียง ชาวบ้านจึงเรียกว่า บ้านโตนด ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง และได้จัดตั้งเป็นตำบล จึงมีการเรียกที่ผิดเพ้ียนไปจากเดิมเป็น "โตนด
ด้วน" ตั้งแต่นั้นมา 
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โดยตำบลโตนดด้วนตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอควนขนุน  อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอควนขนุน ห่างจาก
ตัวอำเภอระยะทาง 5 กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 17 กิโลเมตร ตำบลโตนดด้วนมีพ้ืนที่
ประมาณ 35.32 ตารางกิโลเมตร เนื้อที่ 18,255 โดยมีพ้ืนที่แยกเป็นรายหมู่บ้านดังนี้ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลักษณะภูมิประเทศ สภาพพ้ืนที่ทั่วไปของตำบลโตนดด้วนที่ราบลุ่ม มีลำห้วย  คลอง  และสระน้ำ
กระจายตามพื้นท่ี  จึงเหมาะแก่การทำการเกษตร 

ลักษณะภูมิอากาศ   สภาพอากาศทั่วไปของเขตพ้ืนที่ตำบลโตนดด้วนอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุม 
ที่พัดปกคลุมประจำฤดูกาลทำให้ปีหนึ่งมีเพียง 2 ฤดูกาล 

ฤดูร้อน  เริ่มต้นระหว่างเดือนมีนาคม–กลางเดือนกันยายน  อากาศร้อนจัดและแล้งจัด
ติดต่อเป็นระยะเวลานานความชื้นในอากาศมีน้อยและมีพายุฤดูร้อนเป็นบาง
ช่วงที่มีคลื่นความร้อนปกคลุม            

ฤดูฝน    เริ่มต้นระหว่างเดือนกันยายน–มีนาคม  อากาศร้อนและมีพายุลมฝนฟ้าคะนอง 
ลมแรงและมีภาวะฝนทิ้งช่วงในบางช่วง  

ลักษณะของดิน   สภาพดินในเขตตำบลโตนดด้วนจำนวน ร้อยละ 90 มีลักษณะเป็นดินร่วนปน 
ทรายจึงไม่สามารถเก็บกักน้ำได้ พ้ืนที่เหมาะแก่การทำเกษตรและเพาะปลูกข้าว 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน เนื้อที่อันดับ 
1 ใสคำ 11 
2 โคกโดน 1 
3 หนองฟ้าผ่า 3 
4 ป่าตอ 10 
5 วังจระเข้ 6 
6 หนักกุน 7 
7 โคกโพธิ์ 5 
8 ไสโดน 8 
9 โตนดด้วน 4 
10 ตีนคลอง 9 
11 ไสเหรียง 2 
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แผนที่ตำบลโตนดด้วนอำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง 

 

                     
 

2.2.ข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ 
 

 
 
ลุ่มน้ำที่สำคัญ 
1) ลุ่มน้ำคลองป่าพะยอม ครอบคลุมพ้ืนที่อำเภอป่าพะยอมเป็นส่วนใหญ่ อำเภอควนขนุนบางส่วน ไหล

ลงทะเลสาบสงขลาที่พรุควนเคร็ง มีความยาวประมาณ 33 กิโลเมตร ลำน้ำที่สำคัญได้แก่คลองป่า
พะยอม คลองปันแต 

ทรัพยากรน้ำ 
แหล่งน้ำที่สำคัญในเขตเทศบาล ได้แก่ คลองท่า

แนะ เหมืองน้ำใต้ควน บ่อบาดาล (น้ำประปาเทศบาลตำบล
ควนขนุน ) ประปาป่าตอ ประปาโคกวา และบ่อน้ำตื้น  
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2) ลุ่มน้ำคลองท่าแนะ ครอบคลุมพ้ืนที่อำเภอศรีบรรพตและอำเภอควนขนุน เป็นส่วนใหญ่ อำเภอศรี
นครินทร์และอำเภอเมืองบางส่วน ไปลงทะเลสาบสงขลาที่บ้านประประเหนือ มีความยาวประมาณ 
38 กิโลเมตร ลำน้ำสำคัญได้แก่ คลองท่าแนะ คลองโงกน้ำ คลองพังโย คลองเรือ 

3) ลุ่มน้ำคลองนาท่อม ครอบคลุมพ้ืนที่อำเภอศรีนครินทร์ และอำเภอเมืองเป็นส่วนใหญ่ ไหลลง
ทะเลสาบสงขลาที่บ้านปากพะเนียด มีความยาวประมาณ 35 กิโลเมตร ลำน้ำที่สำคัญได้แก่คลองนา
ท่อม คลองใหญ่ คลองลำสินธุ์และคลองลำเบ็ด 

4) ลุ่มน้ำคลองสะพานหยี ครอบคลุมพ้ืนที่อำเภอกงหราเป็นส่วนใหญ่ อำเภอเมืองบางส่วน มีความยาว
ประมาณ 35 กิโลเมตร ลำน้ำสำคัญได้แก่ คลองหัวหมอน  

5) ลุ่มน้ำคลองท่าเชียด-บางแก้ว ครอบคลุมพ้ืนที่อำเภอตะโหมด อำเภอเขาชัยสน เป็นส่วนใหญ่ ไหลลง
ทะเลสาบสงขลาที่บ้านปากพล มีความยาวประมาณ 42 กิโลเมตร ลำน้ำสำคัญ ได้แก่ คลองตะโหมด 
คลองท่ามะเดื่อ คลองหัวช้าง 

6) ลุ่มน้ำคลองป่าบอน ครอบคลุมพ้ืนที่อำเภอป่าบอน อำเภอบางแก้วเป็นส่วนใหญ่ อำเภอปากพะยูน
บางส่วน ไหลลงทะเลสาบสงขลาที่บ้านพระเกิด ความยาวประมาณ 40 กิโลเมตร ลำน้ำสำคัญได้แก่ 
คลองป่าบอน 

7) ลุ่มน้ำคลองพรุพ้อ ครอบคลุมพ้ืนที่ปากพะยูนเป็นส่วนใหญ่ อำเภอป่าบอนบางส่วน ไหลลงทะเลสาบ
สงขลาที่บ้านท่าหยี ความยาวประมาณ 36 กิโลเมตร เป็นคลองท่ีกั้นเขตแดนระหว่างจังหวัดพัทลุง
และจังหวัดสงขลาทางด้านทิศใต้ ลำน้ำสำคัญได้แก่คลองพรุพ้อ (ที่มา: โครงการชลประทานพัทลุง) 
 
แหล่งน้ำชลประทาน 
จากการที่พ้ืนที่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดพัทลุงติดต่อกับเทือกเขาบรรทัดซึ่ง เป็นแหล่งกำเนิดของ

ต้นนํ้าลำธารสายสั้น ๆ ไหลลงสู่ทะเลสาบสงขลาหลายสายทำ ให้สามารถใช้แหล่งนํ้าธรรมชาติเหล่านี้มา
พัฒนาใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น โดยแหล่งน้ำชลประทานขนาดต่างๆ มีจำ นวนแหล่งนํ้าชลประทาน ๑๒ แหล่ง 
มีพ้ืนที่ที่ได้รับ ประโยชน์ ๓๗๕,๓๔๘ ไร่ จำแนกเป็นขนาดใหญ่ ๑ แหล่งและขนาดกลาง ๑๑ แหล่ง โดยมี
โครงการพัฒนาแหล่งนํ้าขนาดใหญ่และขนาดกลางที่ได้ดำ เนินการแล้วเสร็จจนถึง ปัจจุบันมีจำนวนรวมกัน
ทั้งสิ้น 12 โครงการ มีปริมาตรความจุเก็บกักทั้งหมด 70.50 ล้าน ลบ.ม.และมีพ้ืนที่ชลประทานรวมกันทั้งสิ้น 
375,348 ไร่ 

 
• ทรัพยากรธรรมชาติ 
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๑) น้ำ ที่ใช่ในการอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ำที่ได้จากใต้ดิน ซึ่งจะต้องนำมาผ่านกระบวนการของระบบ
ประปา สามารถนำขึ้นมาใช้ได้พอเพียง 

๒) ป่าไม้  ในเขตพ้ืนที่เทศบาลตำบลโตนดด้วนไม่มีป่าไม้ 
๓) ภูเขา  ในเขตพ้ืนที่เทศบาลตำบลโตนดด้วนไม่มีภูเขา 
๔) แหล่งน้ำธรรมชาติ 

สระน้ำใสคำ           หมู่ที่   1 ตำบลโตนดด้วน 
คลองเหมืองแดน       หมู่ที่    2  ตำบลโตนดด้วน 
คลองห้วยขี้ค่าง            หมู่ที่    2 , 3  ตำบลโตนดด้วน 
คลองป่าไพร                   หมู่ที่    3  ตำบลโตนดด้วน 
คลองวังจระเข้                 หมู่ที่    4   ตำบลโตนดด้วน 
คลองทุ่งสระ  และคลองวังจระเข้          หมู่ที่   5  ตำบลโตนดด้วน 
คลองหนักกุน   , คลองหรั่งนุ้ย   และคลองใสลาว   หมู่ที่     6  ตำบลโตนดด้วน 
คลองห้วยขี้ค่าง  , คลองบ้านหัวคด – ทุ่งโหนด    หมู่ที่   7  ตำบลโตนดด้วน 
คลองหนองยาว           หมู่ที่   8  ตำบลโตนดด้วน 

 คลองหานเทพสน  และคลองหัวคด     หมู่ที่   9 ตำบลโตนดด้วน 
ห้วยนางโอน และคลองแม่เตย     หมู่ที่   10  ตำบลโตนดด้วน 
คลองหนองยาว  คลองวังฆ้อง  คลองห้วยขี้ค่าง  ห้วยยางแค  และห้วยหัวพรุ –   ควนเนียด   
หมู่ที่  11  ตำบลโตนดด้วน 
บ่อน้ำตื้น                                 -       แห่ง 
บ่อบาดาลแบบมือโยก                  -      แห่ง   (ของ สปก.) 
ประปาหมู่บ้าน                        11      แห่ง  หมู่ที่ 1 - 11  
สระน้ำขนาดเล็กเพ่ือการเกษตร      1      แห่ง 
อาคารอัดน้ำขนาดเล็ก                 -      แห่ง 
ฝายน้ำล้น                               1      แห่ง 

 
• คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

ในพ้ืนที่ของเทศบาลตำบลโตนดด้วนส่วนมากเป็นพ้ืนที่สำหรับเพาะปลูก เป็นที่นาไร่  สวน  ที่อยู่อาศัย 
ร้านค้า สถานประกอบการ ตามลำดับ และมีพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  
ก็ได้แก่  ดิน  น้ำ  ต้นไม้  อากาศที่ไม่มีมลพิษ พ้ืนที่ส่วนมากเป็นของประชาชน   
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2.3.ข้อมูลด้านการเมือง/การปกครอง 
เขตการปกครอง เทศบาลตำบลโตนดด้วนประกอบด้วยหมู่บ้าน  11 หมู่บ้านมีพ้ืนที่อยู่ในเขตเทศบาล
ตำบลโตนดด้วนทั้งหมด  11  หมู่บ้าน ดังนี้ 

หมู่ที่  1  บ้านบ้านใสคำ ผู้ปกครอง นายพงษ์ศักดิ ์พันนายัง  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  2  บ้านโคกโดน ผู้ปกครอง นายเดชา ทองขาวเผือก           กำนันตำบลโตนดด้วน 
หมู่ที่  3  บ้านหนองฟ้าผ่า ผู้ปกครอง นายธนดล  ชูทอง           ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที ่ 4  บ้านป่าตอ ผู้ปกครอง นายนิพนธ์ ขาวเผือก               ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที ่ 5  บ้านวังจระเข้    ผู้ปกครองนางสุพิศนาครอด                  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที ่ 6  บ้านหนักกุน ผู้ปกครองนายถวิล  ขุนทอง           ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  7  บ้านโคกโพธิ์ ผู้ปกครองนายสมคิด  จันทร์สุขศรี           ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  8  บ้านไสโดน    ผู้ปกครองนางอุไรวรรณ  ทองขาวเผือก   ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  9  บ้านโตนดด้วน  ผู้ปกครองนายวิกรม  มัชฌิมวงศ์           ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  10 บ้านตีนคลอง    ผู้ปกครองนายสุชาติ  สุขทอง               ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  11 บ้านไสเหรียง    ผู้ปกครองนายถวิล  มาสง                   ผู้ใหญ่บ้าน 
 

2.4.ข้อมูลประชากร 
 

ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร 
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน หญิง(คน) ชาย(คน  
1 ใสคำ 227 189 180 
2 โคกโดน 285 455 452 
3 หนองฟ้าผ่า 129 179 166 
4 ป่าตอ 129 188 157 
5 วังจระเข้ 262 420 381 
6 หนักกุน 98 168 136 
7 โคกโพธิ์ 399 537 467 
8 ไสโดน 208 259 256 
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หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน หญิง(คน) ชาย(คน  
9 ใสยาว 339 336 319 
10 ตีนคลอง 147 206 188 
11 ไสเหรียง 193 286 272  

รวมทั้งสิ้น 2,416 3,223 2,974 

หมายเหตุ  :  ข้อมูลจากสำนักทะเบียนอำเภอควนขนุน  ณ เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2562 
 

• ช่วงอายุและจำนวนประชากร 
ประเภท หญิง ชาย ช่วงอายุ 

ประชากรเยาวชน 1,070 547 อายุต่ำกว่า  ๑๘ปี 
ประชากรแรงงาน 1,931 1,853 อายุ  ๑๘ – ๖๐ป ี
ประชากรผู้สูงอายุ 746 556 อายุมากกว่า ๖๐ปี 
รวม 3,747 2,956 รวมทั้งสิ้น 6,703 คน 

หมายเหตุ  :  ข้อมูลจากสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

2.5.ข้อมูลสภาพทางสังคม 

• การศึกษา 
  ด้านการศึกษาในเขตเทศบาลตำบลโตนดด้วน มีการจัดการด้านการศึกษา โดยมีศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กของเทศบาลตำบลโตนดด้วน จำนวน  1 แห่ง มีโรงเรียนสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน (สพฐ.) จำนวน ๓ แห่ง ตามข้อมูล ดังนี้  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2562 

ที ่ ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ที่ตั้ง 

พ.ศ. 2562 
จำนวนนักเรียน 

หมู่ที่ ชาย หญิง รวม 
1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกโดน 2 40 30 70 
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ข้อมูลโรงเรียนสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

ชื่อสถานศึกษา 
จำนวนนักเรียน 

อนุบาล ประถมศึกษา 
รวม 

อนุบาล1 อนุบาล2 อนุบาล3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 
 ๑. โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 0 90 95 144 145 142 119 123 126 984 

 ๒. โรงเรียนบ้านโคกโดน 0 13 17 10 12 14 21 18 13 118 

 ๓. โรงเรียนวัดป่าตอ 0 5 7 7 3 10 8 3 4 47 
รวมทั้งสิ้น 0 108 119 161 160 166 148 144 143 1,149 

 
2.6.ข้อมูลด้านสาธารณสุขและระบบบริการ 

 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโตนดด้วน 
ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลโตนดด้วน 

• การสังคมสังเคราะห์ 
 (1) ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์   

  (2) รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
  (3) ประสานการทำบัตรผู้พิการ 

(4) ดำเนินการโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพให้กับประชาชนทั่วไป 
(5) ดำเนินโครงการสร้างและซ่อมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้ รายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง  

  (6) อุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน 
  (7) ประสานการให้ความช่วยเหลือของจังหวัด อำเภอ หน่วยงานต่างๆ ที่ให้การสนับสนุน    

• ระบบบริการพื้นฐาน 
การคมนาคมขนส่ง 
ถนนภายในตำบล   

ถนนคอนกรีต จำนวน  41 สาย 
ถนนลาดยาง จำนวน   4  สาย 
ถนนแอสฟัลท์ติก จำนวน   7  สาย 
ถนนหินคลุก จำนวน  85 สาย 
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การไฟฟ้า 
การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือไฟฟ้าส่อง

สว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด  เนื่องจากพ้ืนที่ที่มีความ
ต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ  เทศบาลจึงไม่สามารถดำเนินการได้เช่นเดียวกับ
ถนน การแก้ปัญหาคือประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพ่ือที่จะทำความเข้าใจกับประชาชนใน
พ้ืนที่  และวิธีการที่จะดำเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั้งนี้  เทศบาลก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้
แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพ่ือที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  
การประปา 

การประปาของเทศบาลตำบลโตนดด้วนมีกิจการประปาบริหารจัดการเอง  สามารถให้บริการได้
ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  แต่จะมีปัญหาในบางหมู่บ้านที่เกิดปัญหาภัยแล้งซึ่ง
ทางเทศบาลตำบลโตนดด้วนได้แก้ไขปัญหาโดยการใช้เครื่องสูบน้ำจากสระหนึ่งไปยังอีกสระที่ใช้ระบบ
ประปาและสามารถแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้  เทศบาลตำบลโตนดด้วนก็ได้นำโครงการเกี่ยวกับพัฒนา
แหล่งน้ำบรรจุในแผนพัฒนาเพ่ือที่จะพิจารณาดำเนินการในปีต่อไปเมื่อมีงบประมาณและความจำเป็นก็
สามารถดำเนินโครงการได้ต่อเนื่องเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนต่อไป                       

 
2.7.ข้อมูลระบบเศรษฐกิจ 
การเกษตร 

หมู่ที่ 
เนื้อที่ถือครอง 

การเกษตรทั้งหมด 
(ไร่) 

เนื้อที่ทำการปลูก  (ไร่) 

ข้าว ยางพารา ไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชผัก พืชไร่ รวม 

1 936 445 221 11 50 17 12 756 
2 2,258 720 618 20 34 39 40 1,471 
3 1,747 270 550 11 33 24 26 914 
4 1,079 205 413 13 39 18 10 698 
5 1,405 619 440 19 34 47 58 1,217 
6 1,275 415 586 11 24 21 14 1,071 
7 1,580 520 720 16 35 46 21 1,358 
8 1,188 150 450 7 59 21 20 707 
9 1,741 37 710 18 52 17 10 844 
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หมู่ที่ 
เนื้อที่ถือครอง 

การเกษตรทั้งหมด 
(ไร่) 

เนื้อที่ทำการปลูก  (ไร่) 

ข้าว ยางพารา ไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชผัก พืชไร่ รวม 

10 1,125 115 651 49 13 18 17 863 
11 1,840 412 578 19 35 31 15 1,090 

รวม 3,908 5,937 194 408 299 243 10,989 
 

การประมง/ปศุสัตว์ 

 
 

การบริการ/หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาลตำบลโตนดด้วน 

• ร้านขายของชำ            จำนวน   25  ราย 
• ร้านขายอาหารสัตว์                    จำนวน   5    ราย 
• สถานีรับ-ส่งสัญญาณโทรศัพท์ AIS   จำนวน   2    สถานี 
• ร้านอาหาร                              จำนวน   6    ราย 

หมู่ที่ เนื้อที่ทำการประมง (ไร่) เนื้อที่ทำการปศุสัตว์ (ไร่) 
1 50 57 
2 65 91 
3 67 80 
4 55 76 
5 49 39 
6 58 53 
7 60 72 
8 64 83 
9 88 143 
10 44 64 
11 71 100 
รวม 671 858 
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• ร้านจำหน่ายวงกบประตู              จำนวน   1    ราย 
• ร้านจำหน่ายและซ่อมแอร์            จำนวน   1    ราย  
• ร้านเสริมสวย    จำนวน   6    ราย 
• ร้านตัดเย็บเสื้อผ้า   จำนวน   3    ราย 
• ร้านขายปุ๋ย    จำนวน   3    ราย 
• ร้านอัดฉีดรถยนต์ (คาร์แคร์)  จำนวน   4    ราย 
• ร้านนวดแผนไทย    จำนวน   1    ราย 
• ร้านติดตั้ง – รับทำโครงเหล็กต่างๆ  จำนวน   1    ราย 
• ร้านขายเฟอร์นิเจอร์   จำนวน   1    ราย 
• คลินิก     จำนวน   2    ราย 
• โรงแรม     จำนวน   2    ราย 
• ร้านขายรถจักรยานยนต์มือสอง  จำนวน   1    ราย 
• ร้านผลิตภัณฑ์และจำหน่ายสมุนไพรเสริมความงาม จำนวน   1    ราย 
• ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์   จำนวน   5   ร้าน 
• โรงงานน้ำแข็ง    จำนวน   1   ราย 
• ร้านขายเฟอร์นิเจอร์   จำนวน   1   ราย 
• คลินิก     จำนวน   2   ราย 
• โรงแรม     จำนวน   2   ราย 
• ร้านขายรถจักรยานยนต์มือสอง  จำนวน   1   ราย 
• ร้านผลิตภัณฑ์และจำหน่ายสมุนไพรเสริมความงาม จำนวน   1   ราย 
• ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์   จำนวน   5   ราย 
• โรงงานน้ำแข็ง    จำนวน   1   ราย   
• โรงสีข้าว    จำนวน 10   โรง 
• ร้านบริการอินเตอร์เน็ต   จำนวน   3  ราย 
• บ้านเช่า     จำนวน   5  ราย 
• ฟาร์มเลี้ยงไก่    จำนวน   4  ราย 
• ฟาร์มเลี้ยงหมู    จำนวน   5  ราย 
• เลี้ยงหมู (จำนวน 20 ลงมา)  จำนวน 10  ราย 
• รา้นขายวัสดุก่อสร้าง                            จำนวน   1  ราย 
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• โรงไม้แปรรูป                                     จำนวน   3  ราย 
• อู่ซ่อมรถ                                          จำนวน   2  ราย 
• โรงย่างปลา                                       จำนวน   2  ราย 
• โรงผสมปูนซีเมนต์                               จำนวน   1  ราย  
• ตู้โทรศัพท์                                         จำนวน   1  ราย   
• ร้านขายน้ำแข็ง                                   จำนวน   2  ราย  
• หจก.โอยูไอทรานสปอร์ต (รับส่งสินค้า)        จำนวน   1  ราย 
• ปั๊มหยอดเหรียญน้ำมัน                           จำนวน   5  ราย 
• ร้านถ่ายเอกสาร                                   จำนวน   2  ร้าน 
• โรงน้ำดื่ม                                           จำนวน   2  โรง 
• ร้านขายอาหารตามสั่ง                            จำนวน   8  ราย 
• สถานีรับ – ส่งสัญญาณโทรศัพท์ DTAC       จำนวน   1  สถานี 
• ร้านรับซื้อน้ำยาง                                  จำนวน   1   แห่ง 

 
2.8.ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว 

การท่องเที่ยวในเขตเทศบาลตำบลควนขนุน  สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ เช่น เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย
(แหล่งนกน้ำทะเลน้อย) ซึ่งเป็นพ้ืนที่ชุ่มน้ำ (Ramsar Site) แห่งแรกของประเทศไทย สะพานยกระดับที่เชื่อมต่อไป
ยังจังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นจุดชมวิวของ ทะเลสาบสงขลา และสถานที่ตั้งของวัดที่มีชื่อเสียงในจังหวัดพัทลุง เช่น วัด
สุวรรณวิชัย วัดป่าตอ วัดบ้านสวน วัดสุนทราวาส วัดเขาอ้อ วัดดอนศาลา วัดภูเขาทอง วัดควนปันตาราม วัดสวน
ธรรมเจดีย ตลาดสวนไผ่  ควนหนุนสยาม  เส้นทางปั่นจักรยานวังมัจฉา 
 

การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
- ผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านการเกษตร กลุ่มข้าวซ้อมมือ  หมู่ที่ 9  บ้านโตนดด้วน 
- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่  8 บ้าไสโดน 
- กลุ่มจักสานพลาสติก  หมูที่  3 บ้านหนองฟ้าผ่า 
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2.9.ข้อมูลด้านอาชีพ 

• แรงงาน 
ประชาชนส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรม  ได้แก่ ทำนา  ทำสวน

ยางพารา  สวนปาล์ม และปลูกผัก  บางส่วนไปรับจ้างทำงานนอกพ้ืนที่  ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไป
ทำงานนอกพ้ืนที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท  ห้างร้านใหญ่ๆ  เพราะในพ้ืนที่ไม่มีโรงงาน
อุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย ไร่นาสวน 

                            
2.10.ข้อมูลด้านศาสนา  ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาชุมชน 
- การนับถือศาสนา 

ประชาชนในตำบลโตนดด้วนจะนับถือศาสนาพุทธโดยมีศาสนสถาน 3 แห่ง ดังนี้ 
วัดโคกโดน ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลโตนดด้วน 
วัดป่าตอ ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตำบลโตนดด้วน 
วัดโคกน้ำหัก ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ตำบลโตนดด้วน 

• ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตพ้ืนที่ได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่  การจักสานพลาสติก การ
ผลิตผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว 
ภาษาถิ่น  ประชาชนสาวนใหญ่พูดภาษาปักษ์ใต้ 
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก  ประชาชนในตำบลโตนดด้วนได้มีสินค้าพ้ืนเมืองและของฝากส่วนใหญ่จะ
เป็นข้าวซ้อมมือสังข์หยด เล็บนก ผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆจากกะลามะพร้าว 

 



 

14 
 

 
 

ส่วนที่   3  ความสำคัญของพื้นที่ศึกษา 
ตำบลโตนดด้วนมีทั้งหมด 11 หมู่บ้าน แต่ในการศึกษาครั้งนี้คัดเลือกพ้ืนที่เพ่ือเป็นตัวอย่าง 

การศึกษา 2 หมู่บ้านคือ หมู่ที่ 8 บ้านไสโดน และหมู่ที่ 11 บ้านไสเหรียง เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจาก
น้ำท่วมและภัยแล้งเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้เป็นพ้ืนที่ที่มีต้นทุนทางธรรมชาติสูง มีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ
เป็นพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวของชุมชน คือในพ้ืนที่หมู่ที่ 8 ซึ่งได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง ปัจจุบันได้รับการ
พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในระดับหมู่บ้านและชุมชนรอบนอก คือตลาดสวนไผ่สร้างสุข และสวนไผ่
ขวัญใจ  ซึ่งตลาดทั้งสองแห่งนี้เป็นพ้ืนที่ที่มีคนจากภายในและภายนอกเข้ามาใช้ประโยชน์จำนวนมาก เนื่องจาก
เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนผลผลิตทางการเกษตรของชุมชนและมีกลิ่นอายแห่งความเป็นวิถีชีวิตชุมชน มีอาหารพื้นบ้าน
และผลผลิตจากชุมชน  ทั้งนี้หมู่ที่ 8 เป็นพ้ืนที่เกษตรที่สำคัญของตำบล หากขาดแคลนน้ำในระยะเวลานานจะ
ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าวด้วย ส่วนในพื้นที่หมู่ที่ 11 มีปัญหาน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องและมี
โอกาสรุนแรงเพ่ิมขึ้น ส่งผลกระทบด้านการเกษตร ที่อยู่อาศัย และถนนหนทาง ทำให้ชุมชนมีความยากลำบากใน
การดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพ  

นอกจากนี้เทศบาลตำบลโตนดด้วนยังมีแผนงานในการดำเนินการรับมือการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศคือการบริหารจัดการน้ำในพ้ืนที่ หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 11 ซึ่งบรรจุไว้ในแผนการพัฒนาของท้องถิ่น
แล้ว ด้วยเหตุของศักยภาพพ้ืนที่ซึ่งเป็นพื้นที่เกษตรกรรรม การท่องเที่ยวเชิงนิเวศเชิงวัฒนธรรม และกำลังขยายตัว
เป็นเมืองในอนาคต จำเป็นที่จะต้องมีมาตรการรองรับการเปลี่ยนแปลงจากการพัฒนาและจากปัจจัยเสี่ยงจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
 
  3.1.พื้นที่ศึกษาและกลุ่มเป้าหมาย 

พ้ืนที่ศึกษา 2 ชุมชนคือ หมู่ที่ 8 บ้านไสโดน และหมู่ที่ 11 บ้านไสเหรียง  ตำบลโตนดด้วน อำเภอ
ควนขนุน จังหวัดพัทลุง 
- กลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มชุมชนต่าง ๆ (ผู้หญิง, คนยากจน, คนพิการ เป็นต้น) จำนวน 3 กลุ่ม 

๑) คนพิการ หมู่ที่ 8 จำนวน 10 คน หมู่ที่ 11 จำนวน 10 คน 
๒) ผู้สูงอายุ หมู่ที่ 8 จำนวน 20 คน  หมู่ที่ 11 จำนวน 20 คน 
๓) ผู้สูงอายุติดบ้าน/ผู้ป่วยติดเตียง หมู่ที่ 8 จำนวน 10 คน หมู่ที่ 5 จำนวน 5 คน 

ทั้งนี้มีกลุ่มประชากรที่จะศึกษาได้แก่ 1) กลุ่มเปราะบางประกอบด้วยคนพิการ 20 คน ผู้ป่วย 
ติดบ้านติดเตียง 3 คน ผู้สูงอายุ 80 คน   2) กลุ่มเกษตรกร (ปลูกผัก ทำนา เลี้ยงสัตว์ ฯลฯ) 110 คน  
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3) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ชลประทาน พัฒนาชุมชนอำเภอ เกษตรอำเภอ พัฒนาที่ดิน ท้องถิ่น 
(ผู้บริหาร/กองช่าง) รพ.สต.  พัฒนาแขวงการทาง วัด โรงเรียน ฯลฯ  

 
  ข้อมูลชุมชนพื้นที่เป้าหมาย 

1. ข้อมูลหมู่ที่ 8 บ้านไสโดน จัดตั้งเป็นหมู่บ้านเมื่อประมาณ พ.ศ.2470 มีเนื้อที่ประมาณ 750 
ไร่ สภาพพ้ืนที่เป็นที่สูง เรียกว่า “ดอน” ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ และลาดลงไปเป็นพื้นที่
ราบทิศตะวันออก 
จำนวนครัวเรือน-ประชากร 

ครัวเรือน ประชากร  รวม 
146 ชาย หญิง 495 

252 243 
 
หมู่ที่ 8 บ้านไสโดน ประกอบด้วยกลุ่มบ้านต่างๆ  5 กลุ่ม  
1) บ้านควนเนียด เป็นที่ดอน ภาษาถิ่นเรียกว่า “ควน” ล้อมรอบด้วยพ้ืนที่ราบในฤดูน้ำหลาก

มองดูคล้ายเกาะ บริเวณยอดควนมีถ้ำ จึงเรียกควนนี้ว่าควนถ้ำ ในสมัยซึ่งมีการสร้างพระบรม
ธาตุเจดีย์ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช พุทธศาสนิกชนเดินทางจากทุกสารทิศ นำทรัพย์สินเป็น
ทองหรือโลหะไปบริจาคสำหรับการก่อสร้างเจดีย์และหล่อยอดเจดีย์ เมื่อเดินทางผ่านมาที่
ควนถ้ำได้นำทรัพย์สินไปซ่อนหรือเก็บไว้ในถ้ำ ชาวบ้านเรียกการเก็บซ่อนนั้นว่า “เหนียด” จึง
เรียกว่า ควนเหนียด ตั้งแต่นั้นมา ต่อมากร่อนชื่อเป็น “ควนเนียด” ประกอบด้วยกลุ่มบ้าน 3 
กลุ่ม ดังนี้ 
1.1.บ้านในเกาะ เหตุที่เรียกบ้านในเกาะก็เพราะบริเวณนี้เป็นพ้ืนที่ริมหรือเชิงควน น้ำไม่เคย
ท่วม เมื่อมีคนเข้ามาอาศัย 3 – 4 ครอบครัว คนในกลุ่มบ้านใกล้เคียงจะดูว่าเป็นเหมือนกลุ่ม
ครอบครัวอยู่รวมกันเหมือนเกาะ จึงเรียกว่า บ้านในเกาะ บ้านในเกาะตั้งอยู่ริมควนเนียดทาง
ด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ทิศตะวันตกจดถนนสายควนขนุน -พัทลุง ทิศเหนือจดบ้นหน้า
เกาะ ทิศตะวันออกจดบ้านปากเหมือง ทิศใต้ติดพ้ืนที่เนินสูง คือ ควนเนียด ผู้ที่เข้ามาตั้ง
รกรากยุคแรกๆ คือ ครอบครัวนายด้วง (กัญชา) ครอบครัวนายรุ่ง-นางพลัด อักษรทอง 
1.2.บ้านหน้าเกาะ เหตุที่เรียกบ้านหน้าเกาะ ก็เพราะตั้งอยู่ใกล้กับบ้านในเกาะ เป็นพ้ืนที่ลด
ต่ำ พอฤดูน้ำท่วม น้ำจะท่วมเข้ามาริมควนหรือริมเกาะและจะเป็นที่ราบพ้ืนที่นาและกลุ่ม
บ้านนี้จะตั้งอยู่ด้านหน้าของเกาะ จึงเรียก บ้านหน้าเกาะ บ้านหน้าเกาะตั้งอยู่ทางทิศเหนือ
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ของบ้านในเกาะ ทิศตะวันตกติดกับถนนสายควนขนุน-พัทลุง ตรงกิโลเมตรที่ 16 ผู้ที่เข้ามา
ตั้งรกรากยุคแรกๆ คือ ครอบครัวนายนำ - นางกิ้ม ตุกเอียด  
1.3.บ้านปากเหมือง เหตุที่เรียกบ้านปากเหมือง เพราะบริเวณนี้มีเหมืองน้ำไหลมาทางทิศ
ตะวันตก แล้วมาแยกเป็นสองทางบริเวณนี้ เปรียบเสมือนปากของเหมือง จึงเรียกบ้านปาก
เหมือง บ้านปากเหมืองตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของควนเนียด พ้ืนที่เป็นที่ต่ำ
น้ำท่วมทุกปี ทิศใต้จดหมู่ที่ 7 ตำบลโตนดด้วน ผู้ที่เข้ามาตั้งรกรากในยุคแรกๆ คือ ครอบครัว
นายจัน-นางขำ บุญคงแก้ว 

2) บ้านนาป่าใส (ปัจจุบันเรียกบ้านเกาะทอง) เหตุที่เรียกบ้านนาป่าใส ก็เพราะบริเวณนี้เป็นทุ่ง
นาและมีต้นไม้เล็กๆ ขึ้นเต็มพ้ืนที่ที่อยู่ติดกัน บ้านนาป่าใส ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของบ้านปาก
เหมือง ทิศตะวันออกจดบ้านเกาะทอง ผู้ที่เข้ามาตั้งรกรากยุคแรกๆ คือ ครอบครัวนายแก้ว-
นางแจ ไชยสง 

3) บ้านเกาะทอง เหตุที่เรียกบ้านเกาะทอง เพราะตั้งอยู่ในที่ราบ มีหนองน้ำใหญ่ (หนองยาว) 
เป็นพ้ืนที่อุดมสมบูรณ์ เป็นพ้ืนที่ที่มีคุณค่าในทางเกษตรกรรม ปลูกพืชขึ้นงอกงาม เสมือน
หนึ่งเป็นแผ่นดินทอง จึงเรียกชื่อว่าบ้านเกาะทอง ตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้เขตเทศบาลตำบลควน
ขนุน ทิศตะวันออกจดบ้านใสโดน ทิศใต้จดบ้านนาป่าใส ผู้ที่เข้ามาตั้งรกรากยุคแรกๆ คือ 
นายชู-นางนุ่น ถาวโรจน์ (พันฤทธิ์ดำ)นายหุย-นางพูน สุวิทยาภรณ์ , นางเหลี้ยม – นางหนู
พรัด ชูช่วย 

4) บ้านหนองพ้อ เหตุที่ชื่อว่าหนองพ้อ ก็เพราะบริเวณนี้สภาพเป็นที่ลุ่ม หนอง และมีต้นไม้ชนิด
หนึ่งคือต้นพ้อ ขึ้นอยู่รอบๆ หนอง จึงเรียกบริเวณนี้ว่าบ้านหนองพ้อ ทิศเหนือจดบ้านใสโดน 
ทางทิศใต้จดห้วยขี้ค่าง และหมู่ที่ 7 ตำบลโตนดด้วน ทิศตะวันออกจดหมู่ที่ 2 ตำบลโตนด
ด้วน ทิศตะวันตกจดบ้านควนเนียด ผู้ที่เข้ามาตั้งรกรากยุคแรกๆ คือ ครอบครัวนายขำ-นาง
แก้ว นาคะวิโรจน์ ครอบครัวนายนำ-นางพลับ นาคะวิโรจน์ 

5) บ้านใสโดน เหตุที่เรียกว่าบ้านใสโดน ก็เพราะบริเวณนี้เป็นป่าใส และมีต้นโดนขึ้นอยู่มาก จึง
เรียกบริเวณนี้ว่า บ้านใสโดน มีอาณาเขตดังนี้ ทิศเหนือจดบ้านหนองเลน หมู่ที่ 5 ตำบลควน
ขนุน ทิศใต้จดบ้านหนองพ้อ  ทิศตะวันออกจดหมู่ที่ 4 ตำบลโตนดด้วน ทิศตะวันตกจดบ้าน
เกาะทอง ผู้ที่เข้ามาตั้งรกรากยุคแรก ๆ คือ ครอบครัวนายแจ้ง-นางผึ้ง มูสโภภาส ครอบครัว
นายไหม-นางลาย ไชยหาญ ครอบครัวนายพูนแดง-นางก้ิมสาย ทองขาวเผือก ครอบครัวนาย
น่วม-นางทับ ชูช่วย ครอบครัวนายชัง-นางกลิ่น เอียดเมือง ครอบครัวนายยัง-นางนิ่ม เกตุ
ทอง ครอบครัวนายดำ-นางเนี่ยว คงพ่วง  
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2. ข้อมูลหมู่ที่ 11 บ้านไสเหรียง 
หมู่ที่ 11 แยกออกจากหมู่ท่ี 9 เมื่อ พ.ศ.2544 จำนวนครัวเรือน – ประชากร 
 

ครัวเรือน ประชากร  รวม 
158 ชาย หญิง 549 

277 272 
 

หมู่ที่ 11 บ้านไสเหรียง ประกอบด้วยกลุ่มบ้านต่างๆ 7 กลุ่มบ้าน ดังนี้ 
1) บ้านหัวนอนเปรว อยู่ทางทิศใต้(หัวนอน) ของเปรว(ป่าช้า)วัดโคกน้ำหัก  จึงได้ชื่อว่าบ้านหัวนอน

เปรว ผู้ที่เข้ามาตั้งรกรากยุคแรกๆ คือ นางด้วง-นางทองโอ นายไข่-นางนุ่ม ศรีทองเพ็ง นายสี - 
นางสุข บุญคงแก้ว 

2) บ้านยางแค เนื่องจากท่ีกลางบ้านมีต้นยางนาขนาดใหญ่ มีนกขุนทองออกลูกอยู่ในโพรงที่คาคบไม้ 
ชาวบ้านอยากได้ลูกนกมาเลี้ยงจึงทำบันได โดยใช้ไม้ไผ่เป็นพะองต่อขึ้นไปเอาลูกนก วิธีการทำ
ขั้นบันไดขึ้นต้นไม้ ชาวใต้เรียก “แค”เมื่อเสร็จตามความต้องการแล้ว ก็ยังปล่อยพะองนั้นติดอยู่
กับต้นยางเป็นเวลานาน ชาวบ้านจึงเรียกว่า “ยางแค” 

3) บ้านในล้อม ล้อมเป็นภาษาถิ่นใต้ เป็นทุ่งหญ้าขนาดใหญ่ มีรั้วต้นไม้ตามธรรมชาติหรือรั้วไม้
โดยรอบ เจ้าของทำไว้เพ่ือปล่อยให้วัวควายได้กินหญ้า วัวควายก็ไม่สามารถเล็ดลอดเข้าออกได้
สะดวกนัก ต่อมาภายหลังคนเข้าไปตั้งบ้านเรือนจึงเรียกกลุ่มบ้านนี้ว่า บ้านในล้อม 

4) บ้านไสเหรียง มีต้นเหรียงขนาดใหญ่ขึ้นอยู่ในป่าละเมาะ ชาวบ้านจึงเรียกป่าใส ปัจจุบันเป็นที่ตั้ง
ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้บ้านใสเหรียง 

5) บ้านควนเนียด เป็นเนินสูง(ควน) มีร่องรอยเพนียดจับช้างป่า จึงเรียกว่า ควนเนียด 
6) บ้านใสปริง เป็นป่าใส มีต้นมะปริงอยู่เป็นจำนวนมาก ผู้มาตั้งรกรากครั้งแรก คือ นายมัน -นาง

เผือก ศรีชุมพวง 
7) บ้านโตนดด้วน อยู่ทางทิศเหนือของโรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 กิโลเมตร กลุ่มบ้านนี้มีต้น

ตาลโตนดยอดด้วนอยู่หน้าบ้าน จึงเรียกว่า บ้านโตนดด้วน นายนก เป็นกำนันคนแรก 
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3.2.แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน  

 
 

3.3.ที่มาและความสำคัญของปัญหา  
1) เพ่ือสร้างความร่วมมือของภาคประชาสังคมในพ้ืนที่เมืองโตนดด้วน 
2) เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ความเปราะบางในระดับบุคคคล ระดับครัวเรือน และระดับชุมชนเมือง
โตนดด้วน ที่แตกต่างหลากหลายอั้นเกิดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 
3) เพ่ือให้มีแนวทางรับมือผลกระทบต่อบุคคล ครัวเรือนและชุมชนเมืองโตนดด้วนอย่างหลากหลาย 
จำเพาะเจาะจง ได้มีการเตรียมความพร้อมเบื้องต้นต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่
ส่งผลต่อกลุ่มเปราะบางเมืองโตนดด้วน 
4) เพ่ือให้มีการนำผลการศึกษาวิเคราะห์และการประเมินความเปราะบางของภาคประชาสังคม ไปสู่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 

ของเมืองโตนดด้วน 
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ส่วนที่ 4 วิธีการประเมินความเปราะบาง – การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล  
กลุ่มประชากรที่จะศึกษาได้แก่ 1.กลุ่มเปราะบางประกอบด้วยคนพิการ 20 คน ผู้ป่วยติดบ้านติด 

เตียง 3 คน ผู้สูงอายุ 80 คน 2.กลุ่มเกษตรกร(ปลูกผัก ทำนา เลี้ยงสัตว์ ฯลฯ) 110 คน 3.หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ ชลประทาน เกษตรอำเภอ ท้องถิ่น(ผู้บริหาร/กองช่าง) รพ.สต. แขวงการทาง วัด โรงเรียน ฯลฯ  
 
  วิธีการในการเก็บข้อมูลของพ้ืนที่ หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 11 ใช้วิธีการดังนี้ 

1) เก็บข้อมูลด้วยการเก็บแบบสอบถาม มี ในกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ และกลุ่มเกษตรกร   
2) เก็บข้อมูลด้วยการเก็บแบบสัมภาษณ์ มีในกลุ่มเป้าหมายคือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และกลุ่ม

หน่วยงาน   
3) ประชุมกลุ่มย่อย กลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มผู้นำชุมชน ผู้พิการ ผู้สูงอายุ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มแม่

เลี้ยงเดี่ยว   
4) ศึกษาเอกสาร โดยศึกษาจากกลุ่มเทศบาลตำบลโตนดด้วน แผนที่ ข้อมูลจากตำบลและหน่วยงาน

ราชการ   
5) ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล ในพ้ืนที่หมู่ที่ ๘ และหมู่ท่ี ๑๑    
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ส่วนที่ 5 ผลการศึกษาและสิ่งที่ค้นพบ  
  5.1. ความเปราะบางของเมือง 
  5.1.1.แผนที่การใช้ประโยชน์เมืองโตนดด้วน  
 

                        
 

ข้อมูลจากโครงการวิจัยย่อยที่ 2 แนวทางการออกแบบและพัฒนาเมืองท่องเที่ยวสำหรับประเทศไทย 4.0: 
กรณีศึกษาภูเก็ต เชียงราย และพัทลุง ในช่วง พ.ศ. 2559 - 2561 มีโรงแรมเพ่ิมขึ้นในจังหวัดพัทลุงเพียง 3 แห่ง 
บางแห่งลงทุนประมาณ 100 ล้านบาท มีเพียง 8 ชั้น ส่วนที่พักประเภทรีสอร์ทและแมนชันยังมีไม่ถึง 1 หมื่นห้อง 
ทำให้จำนวนห้องพัก อัตราการเข้าพัก และจำนวนผู้เข้าพักค่อยๆ ปรับตัวสูงขึ้น แต่ยังไม่สามารถทำให้วันพักเฉลี่ย
ขยายตัวได้มากเท่าใดนัก ในแง่ของรายรับจากการท่องเที่ยว จังหวัดพัทลุงมีรายได้จากการท่องเที่ยวใน พ.ศ. 2559
ประมาณ 2,921 ล้านบาท มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 13 ต่อปี คิดเป็นร้อยละ 8.38 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้ง 
จังหวัด (กรมการท่องเที่ยว,พ.ศ. 2561) ทั้งนี้ใน พ.ศ.2561 ได้รับผลกระทบจากจำนวนนักท่องเที่ยวมาเลเซียลดลง
อันเนื่องมาจากค่าริงกิตของมาเลเซียอ่อนค่าลง อีกทั้งพ้ืนที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลายังมีการลงทุนในธุรกิจโรงแรม
เป็นจำนวนมากทำให้เกิดการดึงดูดนักท่องเที่ยวจากพ้ืนที่อ่ืนๆ มากยิ่งขึ้น (โพสต์ทูเดย์, 17 มีนาคม พ.ศ. 2561) 
ปัจจุบัน จังหวัดพัทลุงเป็น 1 ใน 12 จังหวัดต้องห้ามพลาดพลัสและเป็น 1 ใน 55 จังหวัดที่ได้รับการส่งเสริมการ 
ท่องเที่ยวเมืองรอง มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ อาทิ วัดถ้ำคูหาสวรรค์ วังเจ้าเมืองพัทลุง ทะเลน้อย (พ้ืนที่ชุ่มน้ำ 
อันดับที่ 11 ของโลก) พระมหาธาตุเจดีย์บางแก้ว วัดเขียนบางแก้ว บ่อน้ำร้อนธารน้ำเย็น เขาชัยสน น้ำตกไพรวัลย์ 
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ภูเขาอกทะลุ หาดแสนสุขลำปำ อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า และอยู่ในพ้ืนที่รับผิดชอบของการท่องเที่ยวแห่ง 
ประเทศไทย สำนักงานนครศรีธรรมราช  
 สถานที่ท่องเที่ยวภายในจังหวัดพัทลุงที่สำคัญ เช่น วัดถ้ำคูหาสวรรค์ วังเจ้าเมืองพัทลุง ทะเลน้อย ปาก
ประ สะพานเอกชัย  พระมหาธาตุเจดีย์บางแก้ว วัดเขียนบางแก้ว บ่อน้ำร้อนธารน้ำเย็น เขาชัยสน  น้ำตกไพรวัลย์ 
ภูเขาอกทะลุ - วัดวัง  หาดแสนสุขลำปำ อุทยานแห่งชาติเขาปู่เขาย่า ศาลหลักเมืองพัทลุง พระพุทธนิรโรคันตราย
ชัยวัฒน์จตุรทิศ ล่องแก่งหนานมดแดง หมู่เกาะสี่ เกาะห้า วนอุทยานเมืองเก่าชัยบุรี ป่าไผ่สร้างสุข ตลาดใต้โหนด 
ขนำคอฟฟ่ี ร้านขนมหวานป้ากี้ ขนมจีนนางลาด ร้านตาชู สเต็กเฮาส์ โดยแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดพัทลุง สามารถ
แบ่งออกเป็น 3 พ้ืนที่หลัก ได้แก่ 

1) ควนขนุน แหล่งท่องเที่ยวรูปแบบตลาด และร้านอาหารขึ้นชื่อ รองรับนักท่องเที่ยวโดยสามารถเชื่อมต่อกัน
ได้ภายในระยะเวลา 5 กิโลเมตร ระยะเวลา 10 นาที เชื่อมต่อกันได้ ภายในระยะ 5 กม. ระยะเวลา 10 
นาท ี

2) ทะเลน้อย – ปากประ แหล่งท่องเที่ยวริมทะเลสาบและ ที่พักรูปแบบบังกะโล และรีสอร์ทโดยสามารถ 
เชื่อมต่อกันได้ภายในระยะ 10 กม. ระยะเวลา 15 นาท ี

3) เมืองพัทลุง และลำปำ แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและภูเขา โดยมีบทบาทหลักในการรองรับคนใน 
พ้ืนที่โดยสามารถเชื่อมต่อกันได้ภายในระยะ 2 กม. ระยะเวลา 5 นาที 
แต่ในช่วงระยะเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมา การท่องเที่ยวต่างๆ ในภาคใต้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 

เกือบแทบทั้งหมดไม่เว้นแต่จังหวัดพัทลุง แต่ด้วยความเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรม การลงทุนภาคธุรกิจมี
ไม่มากนัก อาจทำให้จังหวัดพัทลุงได้รับผลกระทบในระดับไม่รุนแรงมากนัก  และในปี 2564 จนถึงปัจจุบันจังหวัด
พัทลุงได้มีการขับเคลื่อนเพ่ือเปิดแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดพัทลุงขึ้นอีกครั้ง  โดยขับเคลื่อนการท่องเที่ยวภายใต้
แผนการพัฒนาจังหวัด 5 ปี ( พ.ศ.2563 – 2570 ) ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดพัทลุง ตามประเด็นการ
พัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจเพ่ือพัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยวในระดับจังหวัด 
ให้เข้าใจในบทบาท และสนับสนุนการวางแผนบริหารจัดการการท่องเที่ยว และจัดทำแผนงาน โครงการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวได้อย่างเหมาะสม เกิดการทำงานบูรณาการ เสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคี ในการพัฒนาการท่องเที่ยว
และกีฬาตั้งแต่ระดับชุมชน ท้องถิ่น ให้สามารถพัฒนาการท่องเที่ยวเพ่ือสร้างรายได้และกระจายรายได้สู่ชุมชน
อย่างยั่งยืน  ทั้งนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์การท่องเที่ยว
ของจังหวัดพัทลุง ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเมืองรองในระดับต้นๆ ของประเทศอย่างรุนแรง โดยในปี พ.ศ. 2563 มี
นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว จ.พัทลุงเพียง 660,043 ราย มีรายได้จากการท่องเที่ยว 1,183 ล้านบาท ซึ่ง
ลดจากปี 2562 มากกว่าร้อยละ 50 ดังนั้น จังหวัดพัทลุงจึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดด้านการ
ท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุง ระยะ 5 ปี ให้สอดคล้องกับกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ร่าง
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แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 3 และแผนพัฒนาจังหวัดพัทลุง พ.ศ.2566 -2570 รวมทั้งเป็นการเตรียม
ความพร้อมทางการส่งเสริม และพัฒนาการท่องเที่ยว ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 
คลี่คลายลง (สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง ปี 2564) 
 ทั้งนี้การแผนพัฒนาจังหวัดในปี 2564 ของจังหวัดพัทลุง นโยบายของจังหวัดพัทลุงสนับสนุนการพัฒนา
อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตร เช่น ข้าว ยางพารา ปศุสัตว์ รวมทั้งส่งเสริมการประกอบการของ
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมรายย่อย จังหวัดมีนโยบายสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ที่เอ้ือต่อการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ที่ระลึกที่จะสร้างมูลค่าโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์เพ่ือรองรับการท่องเที่ยว นโยบายส่งเสริม
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปบนฐานความรู้ความคิดสร้างสรรค์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมมูลค่า ขยาย
การตลาด เพื่อเพ่ิมรายได้ให้กับเกษตรกรโดยการบูรณาการความร่วมระหว่างภาคเอกชน ภาครัฐ สถาบันการศึกษา 
วิสาหกิจชุมชนและชุมชน - นโยบายสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค การพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)และวิสาหกิจชุมชน  การเปิดเสรีทางการค้าสู่ประชาคมอาเซียน จะทำให้มี
โอกาสของตลาดสินค้าเพ่ิมขึ้น และมีการเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตร่วมกัน - แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12 ให้ความสำคัญในการส่งเสริมการลงทุนและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ผู้ประกอบการควบคู่กับการจัดการสิ่งแวดล้อม นำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน 
- นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมแบบ Cluster ซึ่งจะเป็นโอกาสให้กับอุตสาหกรรมในจังหวัดพัทลุง ที่จะใช้
ประโยชน์จากนโยบายมาเป็นแผนในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมในจังหวัด เช่น กลุ่มกล้วย กลุ่มเครื่องแกง 
กลุ่มผลิตภัณฑ์จากสุกร กลุ่มโคนม เกษตรอินทรีย์ เกษตรยั่งยืน เส้นทางถนนสายหลักเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมกับ
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยไปยังกรุงเทพมหานคร ภาคใต้ฝั่งอันดามัน จังหวัดชายแดนภาคใต้และมาเลเซีย ทำให้มีความ
สะดวกในการกระจายขนส่งสินค้าวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมแปรรูปเชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิตกับจังหวัด
ใกล้เคียงและประเทศเพ่ือนบ้าน - สังคมประชากรสูงวัยเป็นโอกาสให้เกิดการพัฒนาสินค้าเชิงสุขภาพที่ใช้วัตถุดิบ
ในพ้ืนที่มาเพ่ิมคุณค่าของสินค้าเพ่ือป้อนสู่ตลาดทั้งในและนอกพ้ืนที่ เช่น ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์สำหรับผู้สูงอายุ  
- กระแสการบริโภคสินค้าสุขภาพทำให้มีโอกาสในการผลิตสินค้าคุณภาพ ปลอดภัยและตอบสนองต่อตลาด
ผู้บริโภค 
 

5.1.2. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง ปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ (ฉบับ
ทบทวน) 

โอกาสในการพัฒนา(Opportunities) อุปสรรค (Treats) 
1.Politics (การเมือง/นโยบาย/กฎเกณฑ์/กฎหมาย) 
- นโยบายของจังหวัดพัทลุงสนับสนุนการพัฒนา - นโยบายการจัดสรรงบประมาณเป็นแบบแยกส่วน 
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โอกาสในการพัฒนา(Opportunities) อุปสรรค (Treats) 
อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตร เช่น ข้าว 
ยางพารา ปศุสัตว์ รวมทั้งส่งเสริมการประกอบการ
ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมรายย่อย 
 

ไม่เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร 

- จังหวัดมีนโยบายสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศน์ ที่เอ้ือต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ระลึกที่จะ
สร้างมูลค่าโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
เพ่ือรองรับการท่องเที่ยว 
 

- งบจังหวัดมุ่งเน้นการพัฒนาระดับโครงสร้างพื้นฐาน 

- นโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปบน
ฐานความรู้ความคิดสร้างสรรค์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมมูลค่า ขยายการตลาด เพ่ือ
เพ่ิมรายได้ให้กับเกษตรกรโดยการบูรณาการความ
ร่วมระหว่างภาคเอกชน ภาครัฐ สถาบันการศึกษา 
วิสาหกิจชุมชนและชุมชน 
 

- งบจังหวัดมุ่งเน้นการพัฒนาระดับโครงสร้างพื้นฐาน 

- น โย บ า ย ส นั บ ส นุ น ส่ ง เส ริ ม ก า ร พั ฒ น า
อุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค การพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)และวิสาหกิจ
ชุมชน  
 

- งบจังหวัดมุ่งเน้นการพัฒนาระดับโครงสร้างพื้นฐาน 

- การเปิดเสรีทางการค้าสู่ประชาคมอาเซียน จะทำ
ให้มี โอกาสของตลาดสินค้าเพ่ิมขึ้น และมีการ
เชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตร่วมกัน 
 

- งบจังหวัดมุ่งเน้นการพัฒนาระดับโครงสร้างพื้นฐาน 

- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 
12 ให้ความสำคัญในการส่งเสริมการลงทุนและ
พัฒ นาขี ดความสามารถในการแข่ งขั นของ

- งบจังหวัดมุ่งเน้นการพัฒนาระดับโครงสร้างพื้นฐาน 
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โอกาสในการพัฒนา(Opportunities) อุปสรรค (Treats) 
ผู้ประกอบการควบคู่กับการจัดการสิ่งแวดล้อม 
นำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน 
- นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมแบบ Cluster 
ซึ่งจะเป็นโอกาสให้กับอุตสาหกรรมในจังหวัดพัทลุง 
ที่จะใช้ประโยชน์จากนโยบายมาเป็นแผนในการ
ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมในจังหวัด เช่น 
กลุ่มกล้วย กลุ่มเครื่องแกง กลุ่มผลิตภัณฑ์จากสุกร 
กลุ่มโคนม เกษตรอินทรีย์ เกษตรยั่งยืน 
2.Economic (เศรษฐกิจ)  
- เส้นทางถนนสายหลักเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคม
กับภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยไปยังกรุงเทพมหานคร ภาคใต้
ฝั่งอันดามัน จังหวัดชายแดนภาคใต้และมาเลเซีย 
ทำให้มีความสะดวกในการกระจายขนส่งสินค้า
วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์  อุตสาหกรรมแปรรูป
เชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิตกับจังหวัดใกล้เคียงและ
ประเทศเพ่ือนบ้าน 

- มาตรการกีดกันสินค้าเกษตรที่ไม่ใช่มาตรการด้าน
ภาษ ี

3.Social (สังคมและวัฒนธรรม)  
- สังคมประชากรสูงวัยเป็นโอกาสให้เกิดการพัฒนา
สินค้าเชิงสุขภาพที่ใช้วัตถุดิบในพ้ืนที่มาเพ่ิมคุณค่า
ของสินค้าเพ่ือป้อนสู่ตลาดทั้งในและนอกพ้ืนที่ เช่น 
ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์สำหรับผู้สูงอายุ  
- กระแสการบริโภคสินค้าสุขภาพทำให้มีโอกาสใน
การผลิตสินค้าคุณภาพ ปลอดภัยและตอบสนองต่อ
ตลาดผู้บริโภค 

- พฤติกรรมนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มาเที่ยวในจังหวัด
พัทลุงแต่ไม่พักค้างแรม 
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 5.1.3.แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัทลุง (พ.ศ.
2561-2565) 
  

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
1.การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 1.1.พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมและ

สาธารณูปโภค 
1.2.สนับสนุนการจัดทำและปรับปรุงผังเมือง 

2.การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 2.1.ส่งเสริมการศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบ
การศึกษาตามอัธยาศัย และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
2.2.การพัฒนาคุณภาพเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คน
พิการและผู้ด้อยโอกาส 
2.3.สนับสนุนการป้องกันโรค การควบคุมโรค และการ
สาธารณสุข 
2.4.สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
2.5.ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 

3.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย 

3.1.ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
3.2.ส่งเสริมการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

4.การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล 4.1.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
ท้องถิ่น 
4.2.จัดหาเครื่องอุปกรณ์และสถานที่ให้สามารถ
ตอบสนองต่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4.3.ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของท้องถิ่นอย่าง
ทั่วถึง 

5.การสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบ
เศรษฐกิจ 

5.1.ก่อสร้างและบำรุงรักษาแหล่งน้ำเพ่ือการเกษตร 
5.2.ส่งเสริมการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
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5.3.การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องจากภาคการเกษตร
ตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

6.การส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน 6.1.พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว เชิงนิเวศ เชิง
ประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตชุมชน 
6.2.ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้มีกิจกรรมการ
ท่องเทีย่วที่หลากหลาย 

7.การส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

7.1.ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาอย่างต่อเนื่อง 
7.2.ส่งเสริมกิจกรรมวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

 
 ซึ่งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอำเภอควนขนุนก็มีความสอดคล้องกับทิศทางของยุทธศาสตร์ชาติและ
ยุทธศาสตร์จังหวัด ดังนี้   

5.1.4.แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง 
 

วิสัยทัศน์ ผู้คนแข็งแรง  ชุมชนเข้มแข็ง  แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์  เมืองเกษตรอินทรีย์  
ถิ่นโคเนื้อพันธุ์ดี  คือวิถีควนขนุน 

กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา
อำเภอควนขนุน 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1   การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ 
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ 1.พัฒนาคนให้เป็นคนดี  มีคุณธรรม  มีจริยธรรม 

2.ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง 
3.สังคมมีความมั่นคง  ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ปราศจาก อบายมุขและ
สิ่งเสพติด 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2   การพัฒนาท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ 1.พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ที่มีมาตรฐาน  และสามารถสร้าง 

รายได้ให้กับชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3   การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 
 

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ 1.การคงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.การจัดการที่ดินของรัฐเพ่ือการใช้ประโยชน์ของประชาชนอย่าง 
เหมาะสมและเป็นธรรม 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4   การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตร  อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากภาคเกษตร

และ ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ 1.สนับสนุนและพัฒนาผลผลิตและรายได้ภาคเกษตร 

2.ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากภาคเกษตร 
3.พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้สามารถสร้างรายได้แก่ชุมชนที่ยั่งยืน 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5   การเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ 1.ประชาชนมีส่วนร่วมคิด  ร่วมทำ  และร่วมรับประโยชน์จาก 

โครงการภาครัฐ 
2.ประชาชนสามารถรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารภาครัฐได้สะดวก 

3.ส่วนราชการมีการบริหารจัดการ
และใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง 

จำกัด  อย่างคุ้มค่าและเกิด
ประโยชน์สูงสุด 

 
 

 แผนพัฒนาระดับท้องถิ่น ก็มีทิศทางการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันกับแผนพัฒนาระดับชาติ ระดับ 
จังหวัด และระดับอำเภอ โดยแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลโตนดด้วน มีรายละเอียดที่สอดคล้องกัน ดังนี้ 
  นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น  เทศบาลตำบลโตนดด้วน  โดยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบล
โตนดด้วน  ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาไว้ดังนี้ 1. ทำเมืองให้ก้าวหน้า 2. พัฒนาคุณภาพชีวิต – สังคม  3. ระดม
ภูมิปัญญา  การศึกษา  วัฒนธรรม 4. นำพาเศรษฐกิจก้าวไกล  5. บริหารถูกต้องฉับไว 6. จริงใจ ประสานทุก
องค์กร 
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  1.ทำเมืองให้ก้าวหน้า 
 ไฟสว่าง   - ติดตั้งไฟฟ้าสว่างทางสาธารณทั่วตำบล 
 ทางด ี  - ก้าวสู่เส้นทางปลอดภัยไร้ฝุ่น  ลาดยาง คอนกรีต   

มีธนาคารน้ำ - ปรับปรุงระบบการจัดส่งน้ำและเพ่ิมแหล่งน้ำด้วยการเพ่ิมและปรับปรุง ฝายส่ง 
  น้ำ และนำน้ำใต้ดินมาใช้  

 งามสิ่งแวดล้อม - สร้างจิตสำนึกการรักษาระบบนิเวศน์ชุมชน จัดทำผังเมือง ส่งเสริมและ 
  จัดระบบการกำจัดขยะอย่างถูกสุขลักษณะ 

 โทรคมนาคม - เพ่ิมโอกาสการใช้อินเตอร์เน็ต 
  2. พัฒนาคุณภาพชีวิต - สังคม 

1) ร่วมกับ “กองทุนสุขภาพประจำตำบล” “สถานีอนามัย” และ “อสม.”   ดูแลสุขภาพประชาชน
ทุกเพศ  ทุกวัย ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา  ตลอดไปทุกช่วงวัยอย่างทั่วถึง เป็นระบบและมีคุณภาพ 

2) สนับสนุนพัฒนาการกีฬา อย่างเป็นระบบ เพ่ือบรรลุเป้าหมาย การกีฬาเพ่ือสุขภาพ นันทนาการ 
ตลอดจนความเป็นเลิศด้านการกีฬา และการพัฒนาบุคคล 

3) สร้างสังคม สมานฉันท์ ปลอดภัยเอื้ออาทร ตามโครงการ “สันติ – บวร” 
4) ผลักดันและพัฒนาระบบงานด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการบรรเทา 

สาธารณภัย โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายชุมชน ผู้นำท้องถิ่น  อปพร. ลูกเสือชาวบ้าน และ
องค์กรอื่น 

5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคน มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
  3. ระดมภูมิปัญญา การศึกษา วัฒนธรรม  

1) จัดตั้งศูนย์ “ภูมิปัญญา การศึกษา วัฒนธรรม” โตนดด้วน 
2) ส่งเสริมสนับสนุนงานประเพณี เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ รดน้ำผู้สูงอายุ วันสารท  วันสำคัญทาง

ศาสนา  เข้าพรรษา ออกพรรษา ฯลฯ 
3) ดำเนินงานด้านวัฒนธรรม สอดคล้องโครงการ “วัฒนธรรมไทย สายใยสังคม” 
4) ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงาน “สภาวัฒนธรรมตำบลโตนดด้วน” 
5) ส่งเสริมสืบสานโครงการ “โนรา”  และศิลปะแขนงอ่ืน ที่มีคุณค่าและมีผู้สนใจ 
6) ร่วมกับสถานศึกษาในเขตเทศบาลทุกสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และคุณภาพ

ผู้เรียน 
7) พัฒนา ส่งเสริมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสู่มาตรฐานระดับชาติ 
8) ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกระบบและต่อเนื่อง 
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9) สนับสนุนการจัดหลักสูตรพิเศษ เพ่ือการศึกษาเฉพาะด้าน 
10) จัดค่ายฤดูร้อนเพื่อเพ่ิมโอกาสการเรียนรู้และการพัฒนาเยาวชน 
11) เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านอินเตอร์เน็ต ทุกหมู่บ้าน 

  4. นำพาเศรษฐกิจก้าวไกล 
1) สนับสนุนการถือครองเอกสารสิทธิ์ “สทก.” 
2) ร่วมกับองค์กรเกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาดินให้เป็นดินดีเหมาะแก่การเกษตรกรรม 
3) จัดหา จัดทำแหล่งน้ำ และสร้างระบบส่งน้ำอย่างเพียงพอ และมีประสิทธิภาพเพ่ือการเกษตร 
4) จัดทำโครงการ “ผลผลิตดี มีตลาด” 
5) สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพและกลุ่มสนใจทุกกลุ่ม 
6) ผลักดันการเพ่ิมรายได้และลดรายจ่าย โดยการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง 
7) ส่งเสริมเยาวชนให้มีความรู้ ความสามารถด้านวิชาชีพ  “หนึ่งคน หนึ่งวิชาชีพ” 
8) สนับสนุน ผลักดัน พัฒนาผู้สนใจในอาชีพให้เข้าถึงแหล่งทุน 

  5. บริหารถูกต้องฉับไว 
- พัฒนาบุคคล 
- พัฒนาระบบงาน 
- จัดระบบสารสนเทศ 
- ให้บริการทันสมัย ถูกต้อง  ว่องไว 

  6. จริงใจ ประสานทุกองค์กร 
- เปิดโอกาสให้ประชาชน เอกชน ภาครัฐ ร่วมพัฒนา ฯ  เพ่ือ “นำพาความผาสุก สู่
ประชาชน” 

 
5.1.5.ผลการศึกษาความเปราะบางของเมือง  

 ปัจจัยและสถานการณ์เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่นมีความจำเป็นต้องพิจารณาในมิติ
ต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา  ทั้งนี้  การพัฒนาท้องถิ่นที่ผ่านมา  ได้ดำเนินการพัฒนาท้องถิ่น  โดยสามารถ
ประเมินสภาพปัญหาในด้านต่าง ๆ คือ ปัญหาด้านการบริหาร  ปัญหาด้านการศึกษา ปัญหาด้านการ 
คมนาคม  ไฟฟ้า  ประปา แหล่งน้ำ  ด้านการส่งเสริมการลงทุน ปัญหาด้านการเกษตร  ปัญหาด้านสาธารณสุข  
ปัญหาด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ  ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
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 ซึ่งแผนพัฒนาท้องถิ่นมีแนวพัฒนาในด้านคุณภาพชีวิต การท่องเที่ยวและการเกษตรที่สอดคล้อง
กับวิถีวัฒนธรรมที่ต้องมีการรองรับการพัฒนาและการขยายการบริการด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสาธารณูปโภค ไฟฟ้า 
น้ำประปา น้ำกินน้ำใช้ในครัวเรือน น้ำใช้ในระบบเกษตร ที่เหมาะสมและเพียงพอกับความต้องการของคนในพ้ืนที่ 
หรือการรองรับการท่องเที่ยวที่จะมีการขยายเพ่ิมขึ้นในอนาคต  

จากการศึกษาความเปราะบางของเมืองการเข้าถึงสิทธิ สวสัดิการ รักษาพยาบาล การศึกษาและ 
สาธารณูปโภคของเมือง ระบบโครงสร้างพื้นฐานยังไม่เพียงพอต่อการเข้าถึงของประชาชน  

1) กลุ่มแรงงานอกระบบในพ้ืนที่หมู่ที่ 8  ยังมีน้ำดื่มน้ำใช้ในช่วงน้ำท่วมที่ไม่เพียงพอต่อความ 
ต้องการ คุณภาพของน้ำไม่สะอาดในการใช้อุปโภคบริโภค ระบบประปาชำรุด ระบบไฟฟ้าไม่สามารถใช้ได้ ขาด
อาหารที่เพียงพอ ประชาชนยังไม่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ยังไม่แผนรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

2) กลุ่มผู้พิการ ทั้ง 2 หมู่บ้านคือหมู่ที่ 8 และหมู่ท่ี 11 ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ 
ในช่วงหน้าแล้งคือช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม ของทุกปี น้ำดื่มน้ำใช้ไม่มีคุณภาพ ขาดการทำความสะอาดก่อน
นำมาใช้  ในช่วงน้ำท่วมขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภค ขาดแคลนอาหารของคนและสัตว์ ที่อยู่อาศัยบ้านเรือน
โรงเรือน การคมนาคม การประกอบอาชีพได้รับผลกระทบ  

3) กลุ่มผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่ซื้อน้ำเพื่อการบริโภค น้ำไม่เพียงพอในช่วงหน้าแล้งเดือนมีนาคม- 
พฤษภาคม มีถึง 16 ครัวเรือน ไม่มีน้ำกิน 9 ครัวเรือน ในช่วงน้ำท่วมมีน้ำใช้ไม่เพียงพอ 16 ครัวเรือน ไม่มีน้ำใช้ 2 
ครัวเรือน 

4) กลุ่มเกษตรกร ในพ้ืนที่หมู่ที่  8 และหมู่ที่ 11 ส่วนใหญ่ซื้อน้ำอุปโภคบริโภค ในพ้ืนที่หมู่ที่ 8 
ในช่วง 

น้ำแห้ง มีน้ำใช้ไม่เพียงพอ 2 ครัวเรือน ไม่มีน้ำใช้ 7 ครัวเรือน ช่วงน้ำท่วม ไม่มีน้ำใช้ 9 ครัวเรือน  ส่วนหมู่ที่ 11 
ช่วงหน้าแล้งขาดแคลนน้ำ 5 ครัวเรือน ไม่เพียงพอในช่วงระยะเวลา 2 เดือนคือ เดือนมีนาคม-เมษายน 7 ครัวเรือน 
ส่วนน้ำภาคการเกษตรเข้าถึง 17 ครัวเรือน เข้าไม่ถึงแหล่งน้ำ 15 ครัวเรือน 

     ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความพยายามในการจัดทำแผนในการช่วยเหลือเพ่ือบรรเทาสาธารณภัย 
ที่เกิดทั้งในช่วงหน้าแล้งและหน้าฝน เช่น เทศบาลตำบลโตนดด้วน มีการแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการ
ในการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ประจำทุกปี โดยมีการประสานการทำงานกับผู้นำท้องที่  (กำนัน 
ผู้ใหญ่บ้าน) อปพร. และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งมีบทบาทในการช่วยเหลือจัดซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมท่ีอยู่
อาศัย เมือเกิดภัยพิบัติ  มีการสำรวจ และปรับปรุงข้อมูล มีการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านทุก ๆ ปี เพื่อให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์มีการรายงานเหตุการณ์ เหตุด่วนสาธารณภัย เมื่อมีภัยพิบัติเกิดขึ้นในทันที ไปยังหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพ่ือให้ความช่วยเหลือประชาชน ให้ทันต่อเหตุการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้น มีระบบการจัดการน้ำประปา น้ำ



 

31 
 

อุปโภค บริโภค น้ำเพ่ือการเกษตร เพ่ือเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน มีโครงการ โคก หนอง นา โมเดล 
นำร่อง จำนวน 4 แปลง  มีการขุดลอกคูคลองเหมืองน้ำสาธารณะ เพ่ือป้องกันอุทกภัย มีการติดตั้ง ซ่อมแซม 
ระบบไฟฟ้าสาธารณะ ให้สามารถใช้งานได้ มีการซ่อมแซม ถม หลุม บ่อ ถนน ติดตั้งไฟกระพริบทางร่วมทางแยก 
เพ่ือป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในเรื่องระบบอาหารมีการรับบริจาคในกรณีที่เกิดภัยพิบัติ มีการแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร ในด้านที่อยู่อาศัยมีการติดตั้งถังดับเพลิง ตามหมู่บ้าน ตามชุมชน เพ่ือป้องกันและระงับ
อัคคีภัย มีการซ่อมแซมบ้านเรือน สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ เมื่อเกิดภัยพิบัติ แต่ในเขตเทศบาลโตนดด้วนยังไม่มีการ
วางแผนในด้านสุขาภิบาล  มีการประสานฝ่ายปกครอง ให้ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายในหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน มี
การแจ้งข่าวไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แจ้งไปยังบุคลากรในพ้ืนที่ และอสม.ในพ้ืนที่  และมีการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ 
และอสม.ให้มีความรู้ทักษะในภาวะฉุกเฉิน  มีการกำหนดนโยบาย และสนับสนุนนโยบายการดูแลสิ่งแวดล้อม 
รณรงค์ลดการใช้กล่องโฟม กล่องพลาสติก สนับสนุนการใช้วัสดุจากธรรมชาติ มีโครงการจัดการขยะแบบยั่งยืนโดย
เทศบาลตำบลโตนดด้วน  มีการปลูกต้นไม้ ปลูกหญ้าแฝก เพ่ือป้องกันการพังทลายของหน้าดิน และมีการสำรวจ
ต้นไม้ใหญ่ โดยมีการตัดแต่งกิ่งไม้ริมถนนสาธารณะ และบริเวณที่อยู่อาศัย มีการดูแลด้านอาคารเพ่ือป้องกันความ
เสี่ยงรวมถึงมีการกำหนดพ้ืนที่ปลอดภัยให้กับประชาชนที่มีรายได้ต่ำ อีกทั้งมีการพัฒนาและยกระดับการตั้งถิ่นฐาน
ที่ไม่เป็นทางการของชุมชน มี พรบ.การขุดดิน ถมดิน มี พรบ.ควบคุมอาคารสิ่งปลูกสร้าง มีหน่วยงานกองช่าง
เทศบาลตำบลโตนดด้วนเป็นผู้ควบคุมดูแล ปัจจุบันพื้นที่โตนดด้วนยังไม่มีการสร้างชุมชนใหม่  เทศบาลตำบลโตนด
ด้วน กำลังดำเนินโครงการขุดลอกคูคลองให้สามารถระบายน้ำได้ดีขึ้น และสามารถเก็บกักน้ำในฤดูแล้งได้ปริมาณ
มากขึ้น  มีการวางแผนเวรคืนที่ดินเพ่ือขยายทางน้ำเพ่ือให้สะดวกในการระบายน้ำ มีการปลูกต้นไม้เพ่ิมขึ้นในพ้ืนที่
สาธารณะ  และมีแผนพัฒนาการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม การดำเนินงานรูปแบบการวางแผนการเชื่อมต่อร่วมกับ
ระดับ บน- ล่าง ยังไม่ชัดเจน ยังคงเป็นเรื่องของหน่วยงานแต่ละส่วนรับผิดชอบ  งบประมาณไม่เพียงพอ บุคลากร
ไม่เพียงพอ เครื่องมืออุปกรณ์มีไม่เพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ มีการเตรียมความพร้อมจัดงบประมาณสนับสนุนเวชภัณฑ์ ประสานข้อมูล
กลุ่มคนเปราะบาง เช่น ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยติดบ้าน ผู้พิการ ที่มีคำจำเป็นต้องให้ความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ 
ช่วยเหลือด้านการประชาสัมพันธ์ เตรียมความพร้อมประสานงาน อสม.ให้การช่วยเหลือ  สาธารณสุขอำเภอ มีแผน
ในการสนับสนุนดำเนินการตำบลจัดการสุขภาพเน้นตามบริบทของพ้ืนที่ ขับเคลื่อนร่วมกับ พชอ. และสนับสนุนให้
ท้องถิ่นจัดทำแผนการเตรียมความพร้อมในสถานการณ์น้ำท่วม จัดทำแผนงบประมาณฉุกเฉินประจำปีสำหรับกรณี
ภัยพิบัติ และสนับสนุนเวชภัณฑ์ รวมทั้งทีมงานในการช่วยเหลือกรณีน้ำท่วม 

สำนักงานพัฒนาชุมชน ช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุน ให้ครัยเรือนเข้าถึงแหล่งทุน เพ่ือกู้ยืม และสนับสนุน
การประกอบอาชีพ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สนับสนุนทุนการทำอาชีพเสริมแก่ครัวเรือนที่
มีรายได้น้อย หรือสนับสนุนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ สถานศึกษา สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนยากจน 
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สำนักงานเกษตรตำบล มีแผนในการส่งเสริมอาชีพทางการเกษตรให้กับชุมชน มีแผนการส่งเสริมให้ชุมชน 
พ่ึงตนเองได้ เช่น การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ 1 มีแผนในการสร้างความตระหนักในสถานศึกษา สร้างความรู้ การนำน้ำ
ไปใช้เพื่อการบริโภคอุปโภคและน้ำเพ่ือการเกษตร 

โรงเรียนวัดป่าตอ มีแผนและนโยบายในการส่งเสริมให้ความรู้ด้านการเตรียมความพร้อมและรับมือกับ
พิบัติ 

วัดป่าตอ  มีแผนในการขุดคูระบายน้ำในวัดให้กว้างขึ้น เพ่ือลดผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วม 
  
 5.1.6.ข้อสงัเกตสำหรับการวางแผนเพื่อเตรียมความพร้อม 

1) การเตรียมทรัพยากรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นระบบน้ำ ระบบไฟฟ้า ระบบคมนาคม ระบบสุขภาพ ฯ 
เพ่ือรองรับคนรุ่นใหม่ที่กลับเข้ามาอยู่ในพ้ืนที่ เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์โควิดในช่วง 1-2 ปี
ที่ผ่านมา ทำให้มีคนรุ่นใหม่กลับภูมิลำเนา ส่วนใหญ่กลับมาประกอบอาชีพทำงานในพ้ืนที่โดยต่ อ
ยอดจากฐานเกษตรเดิมที่พ่อแม่ได้ทำไว้ และมีการขยายที่พัก และก่อสร้างอาคารเพ่ือประกอบธุรกิจ  

2) ความขัดแย้งที่กำลังก่อตัวระหว่างผู้ประกอบการสถานบริการ(รีสอร์ท) ซึ่งปัจจุบันมี 1 แห่งใน
พ้ืนที่ และกำลังขยายต่อเติมอาคารเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยว ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการใช้ทรัพยากร
ต่างๆ ของพ้ืนที่โตนดด้วน โดยเฉพาะทรัพยากรน้ำ โดยอาจส่งผลกระทบต่อกลุ่มเปราะบาง ทำให้การ
ใช้น้ำไม่เพียงพอเพราะต้องดึงน้ำบางส่วนไปใช้ในสถานบริการจำนวนมาก กลุ่มเปราะบางทางสังคมที่
เคยได้รับผลกระทบอยู่แล้วอาจจะได้รับผลกระทบที่รุนแรงขึ้น เช่น กลุ่มผู้พิการ กลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งเป็น
ประเด็นที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้าไปประสานในการแก้ไขปัญหาให้ทุกกลุ่มทุกเพศสามารถเข้าถึง
ทรัพยากรได้อย่างเท่าเทียมกัน  
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5.1.7.ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
1) ภูมิอากาศและสภาพอากาศเฉลี่ยตลอดปี 2565       

 

 

อำเภอควนขนุน ฤดูร้อนมีลักษณะ สั้นและร้อน ฤดูหนาวมีลักษณะ สั้นและอุ่น และร้อนและไม่มีลม มี
หยาดน้ำฟ้าตกมาก และมืดครึ้ม ตลอดปี ในระยะเวลาหนึ่งปี โดยทั่วไป อุณหภูมิจะเปลี่ยนแปลงในช่วง
ตั้งแต ่23°C ถึง 33°C และน้อยมากที่จะอยู่ต่ำกว่า 21°C หรือสูงกว่า 36°C 

  อุณหภูมิเฉลี่ยในอำเภอควนขนุน 
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ฤดูกาลที่ร้อน มีระยะเวลา 2.4 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม ถึงวันที่ 18 พฤษภาคม และอุณหภูมิ

สูงสุดเฉลี่ยรายวันสูงกว่า 33°C เดือนที่มีอากาศร้อนที่สุดของปีในควนขนุน คือ เมษายน โดยมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย
เท่ากับ 33°C และต่ำสุดเฉลี่ยเท่ากับ 24°C 

ฤดูกาลที่เย็น มีระยะเวลา 2.3 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม ถึงวันที่ 8 มกราคม และอุณหภูมิ
สูงสุดเฉลี่ยรายวันต่ำกว่า 30°C เดือนที่มีอากาศหนาวที่สุดของปีใน ควนขนุน คือ ธันวาคม โดยมีอุณหภูมิต่ำสุด
เฉลี่ยเท่ากับ 24°C และสูงสุดเฉลี่ยเท่ากับ 30°C 

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมงตลอดทั้งปี แกนนอนเป็นวันของปี ส่วนแกนตั้งเป็นชั่วโมงของวัน 
โดยมีสแีสดงอุณหภูมเิฉลีย่สำหรบัชั่วโมงและวันดงักล่าว 
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วันที่มีหยาดน้ำฟ้าตกมาก หมายถึงวันที่มีหยาดน้ำฟ้าเป็นของเหลวหรือเทียบเท่าของเหลว ในปริมาณอย่างน้อย 1 
มิลลิเมตร โอกาสสำหรับวันที่มีหยาดน้ำฟ้าตกมากใน ควนขนุน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญตลอดทั้งปี 

ฤดูกาลที่มีหยาดน้ำฟ้าตกมากกว่ามีระยะเวลานาน 7.9 เดือน ระหว่างวันที่ 26 เมษายน ถึงวันที่ 21 
ธันวาคม โดยมีโอกาสสูงกว่า 43% ที่วันใดวันหนึ่งจะเป็นวันที่มีหยาดน้ำฟ้าตกมาก เดือนที่มีวันที่หยาดน้ำฟ้าตก
มากที่สุดใน ควนขนุน คือ ตุลาคม โดยมีจำนวนวันเฉลี่ยเท่ากับ 22.4 วัน และมีปริมาณฝนอย่างน้อย 1 มิลลิเมตร 
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ฤดูกาลที่แห้งกว่ามีระยะเวลานาน 4.1 เดือน ระหว่างวันที่ 21 ธันวาคม ถึงวันที่ 26 เมษายน เดือนที่มีวันที่หยาด
น้ำฟ้าตกน้อยที่สุดใน ควนขนุน คือ กุมภาพันธ์ โดยมีจำนวนวันเฉลี่ยเท่ากับ 3.0 วัน และมีปริมาณฝนอย่างน้อย 1 
มิลลิเมตร  

ในวันที่มีหยาดน้ำฟ้าตกมาก แยกความแตกต่างระหว่างวันที่มี ฝนล้วน หรือหิมะล้วน หรือหิมะและฝนผสม
กัน เดือนที่มีฝนล้วนเป็นจำนวนวันมากที่สุดในควนขนุน คือ ตุลาคม โดยมีจำนวนวันโดยเฉลี่ยเท่ากับ  22.4 
วัน การจำแนกประเภทเช่นนี้แสดงว่า รูปแบบของหยาดน้ำฟ้าที่พบบ่อยที่สุดตลอดทั้งปีคือ  ฝนล้วน โดยมีความ
น่าจะเป็นสูงสุดเท่ากับ 75% ในวันที่ 25 ตุลาคม 

 
 
2) ปริมาณน้ำฝน 

แสดงปริมาณน้ำฝนที่สะสมภายในช่วงเวลา 31 วันก่อนและหลังแต่ละวันในปีนั้นไว้ตรงกลาง เพ่ือ 
แสดงให้เห็นความแตกต่างภายในเดือน ไม่ใช่แค่ปริมาณทั้งหมดในแต่ละเดือน ควนขนุน มีปริมาณฝนรายเดือน
แตกต่างกันอย่างยิ่งตามฤดูกาล 

ปริมาณฝนตลอดปีใน ควนขนุน เดือนที่มีปริมาณฝนมากที่สุดในควนขนุน คือ พฤศจิกายน โดยมี 
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยเท่ากับ 294 มิลลิเมตร  เดือนที่มีปริมาณฝนน้อยที่สุดใน ควนขนุน คือ กุมภาพันธ์ โดยมี
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยเท่ากับ 27 มิลลิเมตร 
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3) ลม 
เวกเตอร์ (ความเร็วและทิศทาง) ลมเฉลี่ยรายชั่วโมงในพ้ืนที่กว้าง ที่ระดับ 10 เมตรเหนือพ้ืนดิน ลมที่

ประสบในสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งจะขึ้นอยู่กับลักษณะภูมิประเทศเฉพาะแห่งและปัจจัยอ่ืน ๆ เป็นสำคัญ โดยที่
ความเร็วและทิศทางลมเฉพาะขณะจะแตกต่างกันมากมากกว่าค่าเฉลี่ยรายชั่วโมง 

ความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมงในพ้ืนที่เมืองควนขนุน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญตามฤดูกาลตลอด
ระยะเวลาทั้งปี 

ช่วงที่ ลมแรงกว่าในปีนั้นมีระยะเวลานาน  4.1 เดือน  ระหว่างวันที่  13 พฤศจิกายน  ถึงวันที่  17 
มีนาคม โดยมีความเร็วลมเฉลี่ยสูงกว่า 9.7 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เดือนที่มีลมแรงที่สุดของปีในเมืองควนขนุน คือ
เดือนมกราคม โดยมีความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมงเท่ากับ 12.0 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 

ช่วงเวลาที่ลมสงบกว่าในปีนั้นมีระยะเวลานาน  7.9 เดือน ระหว่างวันที่  17 มีนาคม ถึงวันที่  13 
พฤศจิกายน เดือนที่มีลมสงบมากที่สุดของปีในเมืองควนขนุน คือเดือนพฤษภาคม โดยมีความเร็วลมเฉลี่ยราย
ชั่วโมงเท่ากับ 7.2 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 
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(ที่มาข้อมูล ; ขอ้มูลทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกับต ำแหน่งดวงอำทิตย ์(เช่น อำทิตยข์ึ้น และอำทิตยต์ก) เป็นกำรค ำนวณโดยใช้สูตรทำงดำรำศำสตร์จำก
หนังสือ Astronomical Algorithms ฉบบัพิมพค์ร้ังท่ี 2  โดย Jean Meeus,ขอ้มูลสภำพอำกำศอ่ืน ๆ ทั้งหมด ซ่ึงรวมถึงปริมำณเมฆปกคลุม หยำดน ้ ำฟ้ำ 
ควำมเร็วและทิศทำงลม และคลื่นวิทยจุำกอำทิตย ์เป็นขอ้มูลจำก MERRA-2 Modern-Era Retrospective Analysis  ของ NASA  ) 

 
 
 

4) ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงปริมาณฝน 
 

      
 

การเปลี่ยนแปลงปริมาณฝน 
- ปริมาณฝนในช่วง 30 ปีที่ผ่านมามีแนวโน้มลดลง  
- ปริมาณฝนรวมรายปีมีแนวโน้มลดลง 

https://www.amazon.com/Astronomical-Algorithms-Jean-Meeus/dp/0943396611
https://gmao.gsfc.nasa.gov/reanalysis/MERRA-2/
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- ปริมาณฝนในช่วงฤดูฝนมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน 
- จำนวนวันที่มีฝนตกมากกว่า 50 มิลลิเมตร มีแนวโน้มลดลง 

 
5) ข้อมูลน้ำท่วม 

 

            
  

ภาพแสดงแผนที่บริเวณป่าเทือกเขาบรรทัด 
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 สถานการณ์น้ำท่วมใหญ่ในช่วงปี 2557 มีฝนตกมากกว่า 50 มิลลิเมตรต่อเนื่อง 2 วัน ฝนรวม ½ 
มิลลิเมตร ในปี 2559 ฝนตกต่อเนื่องมากกว่า 100 มิลลิเมตร ต่อเนื่อง 4 วัน ฝนรวม 657.8 มิลลิเมตร  

จากการศึกษาความเปราะบางของเมืองของกลุ่มองค์กร/หน่วยงานและกลุ่มผู้นำชุมชน ทำให้ทราบว่ากรณี
น้ำท่วมหนักเกิดในปี 2553 สาเหตุมาจากน้ำไหลทะลักจากเขื่อนท่าแนะ ซึ่งมีต้นน้ำอยู่ในพ้ืนที่เทือกเขาบรรทัดและ
ป่าอุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า น้ำไหลหลากมีระดับความรุนแรงมาก เมื่อมาถึงพ้ืนที่ชุมชนมีสิ่งกีดขวางทางน้ำการ
สร้างถนนและถมที่เพ่ือปลูกสร้างอาคารที่อยู่อาศัยขวางทางน้ำมีจำนวนเพ่ิมมากขึ้น  ให้น้ำระบายไม่ทันจึงเกิดน้ำ
ท่วมขังในบริเวณกว้าง ผลกระทบต่อชุมชน คือ น้ำท่วมที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหาย  น้ำท่วมพ้ืนที่ทำการเกษตร 
ทำให้เสียหายมาก และน้ำท่วมถนนเส้นทางสัญจร ไม่สามารถใช้สัญจรจรได้หลายสาย และมีถนนชำรุด    ไม่ได้ขุด
ลอก เหมือง คู คลอง เพ่ือแก้ปัญหาระบายน้ำ และขาดการจัดการระบายน้ำที่ดี ผลกระทบต่อชุมชนจากมากหา
น้อย คือ 1) สัตว์เลี้ยงไม่มีที่อยู่ ทำให้เกิดโรคและล้มตายจำนวนมาก 2) น้ำท่วมพ้ืนที่ทางการเกษตรระดับรุนแรง 
ทำให้พืชผลทางการเกษตรเสียหายจำนวนมาก 3) นำท่วมถนนหนทาง ถนนขาดไม่สามารถสัญจรได้ไป มาได้ 4) 
น้ำท่วมที่อยู่อาศัยจนไมส่ามารถพักอาศัยได้ ทำให้ทรัพย์สินภายในบ้านเสียหาย  
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สืบเนื่องจากพ้ืนที่อำเภอควนขนุนเป็นพ้ืนที่ลุ่มน้ำต่ำ รองรับน้ำจากเทือกเขาบรรทัด ก่อนจะไหลลงยัง
ทะเลน้อย ซึ่งทางจังหวัดพัทลุงได้มีความพยายามในการก่อสร้างแนวคันเขื่อนความ 3,474 เมตร พร้อมคันบังคับ
น้ำและงานก่อสร้างสะพานจำนวน 8 ตัว งบประมาณ 188,000,000 บาท สัญญาจ้างสิ้นสุด 28 สิงหาคม 2564 ซึ่ง
ขณะนี้อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญาจ้าง ซึ่งผลการดำเนินงานโดยรวมทั้งโครงการพบว่าคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 78.60 
และคาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จประมาณเดือน มกราคม 2565  

      
   

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพ่ือบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพ้ืนที่ชุมชนควนขนุน อำเภอควนขนุน ลำ
คลองท่าแนะ มีเป้าหมายเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ำท่วมโดยการก่อสร้างคันเขื่อนกั้นน้ำ เพ่ือไม่ให้น้ำเอ่อล้นจากลำคลอง
เข้าพ้ืนที่ชุมชนบริเวณตลาดเทศบาลควนขนุนและบริเวณใกล้เคียง ซึ่งโครงการฯดังกล่าวดำเนินการโดยกรมโยธาธิ
การและผังเมือง  ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ซึ่งอาจไม่ทันในช่วงฤดูฝนที่จะมาถึงในช่วงปลายเดือนตุลาคม
นี้ ดังนั้นการแก้ไขปัญหายังจะใช้วิธีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ เพ่ือระบายน้ำให้ทันท่วงทีเมื่อน้ำเอ่อล้นจาก
ลำคลอง เพ่ือจะที่บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้มากที่สุด หากเกิดน้ำท่วมในพ้ืนที่ และหากโครงการ
ดังกล่าวแล้วเสร็จจะสามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้เกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ (ข้อมูลจากข่าวท้องถิ่น 77 ข่าวเด็ด วันที่ 
6 สิงหาคม 2564) 

ผลจากการศึกษาพบว่าปัญหาที่เกิดผลกระทบยาวนานกับชุมชนจริงๆ ไม่ใช่เรื่องน้ำท่วมแต่เป็นภัยแล้ง 
เนื่องจากปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นปกติของชุมชน เพียงแต่มีความถี่มากขึ้น ทั้งนี้ปัญหาที่ส่งผล
กระทบรุนแรงกับชุมชนมากกว่าตอนนี้คือปัญหาภัยแล้ง ซึ่งแล้งยาวนานมาก เพราะสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง ฝน
ทิ้งช่วง ได้รับผลกระทบมากกว่าปัญหาน้ำท่วม  

ซึ่งจากการศึกษาข้อมูลน้ำท่วมในพ้ืนที่อำเภอควนขนุนเป็นปรากฏการณ์ที่ชุมชนประสบพบเจอเกือบทุกปี 
บางปีน้ำท่วมน้ำ บางปีน้ำท่วมหนัก จากข้อมูลน้ำท่วมที่ผ่านมา ประมวลสรุปได้ ดังนี้ 
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  สถานการณ์น้ำท่วมใหญ่อำเภอควนขนุน 

น้ำท่วมพัทลุงเริม่คลาย-ระวังดินถล่มเทือกเขาบรรทัด [ ไทยรัฐ : 4 ธ.ค. 53 ] 

  

 

 

 

 

 

 

วันที่ 02 ม.ค. 2556 เวลา 10:13 น. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

พัทลุง อ่วม! น ้ำท่วมขัง 7  อ ำเภอ  ท ำให้บ้ำนเรือนชำวบ้ำน  กว่ำ 4,000  ครอบครัวเสียหำย 
สถำนกำรณ์น ้ ำท่วมในพื้นท่ีจ.พทัลุง  ล่ำสุด ยงัมีน ้ ำท่วมขงัในพื้นท่ีลุ่มของ 7 อ ำเภอ  อ ำเภอเมือง อำทิ ต ำบลโคก
ชะงำย ต ำบลเขำเจียกต ำบลนำท่อม ต ำบลปรำงหมู่  ต ำบลพญำขนั  ต ำบลนำโหนด และต ำบลชยับุรี  อ ำเภอเขำชยั
สน  ต ำบลหำรโพธ์ิ  อ ำเภอควนขนุน   ต ำบลมะกอกเหนือ ต ำบลพนำงตุง และต ำบลทะเลน้อย  ได้รับควำม
เดือดร้อนอยำ่งหนัก เน่ืองจำกจุดดงักล่ำวเป็นพื้นท่ีรองรับน ้ ำจำกเทือกเขำบรรทดัก่อนจะไหลลงสู่ทะเลสำบสงขลำ 
ระดับท่วมสูงประมำณ 70-80 ซม.   ท ำให้ชำวบ้ำนไดรั้บควำมเดือดร้อนกว่ำ  3,500 ครอบครัว   ถนนใน
หมู่บำ้นหลำยสำยยงัถูกน ้ ำท่วมสูง รถเล็กยงัไม่สำมำรถสัญจรได ้โดยเฉพำะในพื้นท่ีบำ้นพลำยทอง บำ้นเขำจิงโจ ้
ต ำบลพญำขนั อ ำเภอเมือง น ้ ำเขำ้ท่วมในพื้นท่ีเป็นระลอกท่ี 5 แลว้ ส่วนพื้นท่ีติดริมเทือกเขำบรรทดั เช่น ต ำบลชุม
พล  ต ำบลบ้ำนนำ  อ ำเภอศรีนครินทร์  ต ำบลชะรัด  อ ำเภอกงหรำ ต.เขำปู่ อ.ศรีบรรพต   อ.ตะโหมด มีหลำย
ต ำบล น ้ ำไดไ้หลเอ่อลน้ สวนยำงพำรำ  สวนผลไม ้  น ้ ำท่ีไหลจำกเทือกเขำบรรทดัผ่ำนล ำคลองเขำ้ท่วมบำ้นเรือน
รำษฎรกว่ำ 500 ครัวเรือน ส ำหรับสถำนกำรณ์น ้ำท่วมโดยภำพรวมในพื้นท่ีจงัหวดัพทัลุง    ชำวบำ้นไดรั้บควำม
เดือดร้อนแลว้กว่ำ 4,000 ครอบครัว พื้นท่ีสวนยำงพำรำ สวนไมผ้ล สวนปำล์ม ถูกน ้ ำท่วมขงั กว่ำ  10,000 

ไร่ ขณะท่ี ทำงจังหวดั และอบจ.พัทลุง ลงพ้ืนท่ี เร่งส ำรวจควำมเสียหำย เพ่ือเตรียมให้กำร
ช่วยเหลือประชำชนผูป้ระสบภยัท่ีไดรั้บควำมเดือนร้อน พร้อมเตรียมประเขตภยัพิบติัเพื่อให้กำร
ช่วยเหลือต่อไป 

 

เมือ่เวลา 13.45 น. 4 ธ.ค. ผูส้ ือ่ขา่วรายงานสถานการณ์น ้าทว่มที ่จ.พัทลงุ หลังเกดิพายฝุน
ตกหนักเมือ่วันที ่3 ธ.ค.วา่ ลา่สดุฝนไดห้ยดุตกแลว้ โดยทางจังหวัดยงัคงเฝ้าระวังเหตดุนิ
สไลด ์บรเิวณเทอืกเขาบรรทัด อยา่งใกลช้ดิ สว่นระดับน ้าในจังหวัด ขณะน้ีเริม่ลดลงจนเกอืบ
เขา้สูภ่าวะปกตแิลว้ทัง้หมด เหลอืเพยีงประชาชนทีอ่าศัยอยูบ่รเิวณรมิทะเลสาบล าป า และ
ทะเลนอ้ย อ.เมอืง และ อ.ควนขนุน ซึง่ยังไดร้ับความเดอืดรอ้น จากน ้าทว่มสงูประมาณ 30 
ซม. ทว่มพืน้ผวิการจราจร และมนี ้าทีย่งัไหลลงทะเลสาบไมท่ันอกีจ านวนหนึง่ น ้าทะลักเขา้
ทว่ม บา้นเรอืนประชาชน ประมาณ 4 หมูบ่า้น  มบีา้นเรอืนและประชาชน ประมาณ 10 หลังคา
เรอืน ทีบ่า้นหัวป่าเขยีว ต.ทะเลอย  อ.ควนขนุน จ. พัทลงุ รับความเดอืดรอ้น ตอ้งยา้ยมาพัก
อาศัย ที ่ศนูยศ์ลิปาชพีแทนเป็นการชัว่คราว อยา่งไรก็ด ีหากไมม่ฝีนตกลงมาเพิม่ใน 1-2 
วันน้ี สถานการณ์น่าจะกลับเขา้สูภ่าวะปกต ิ
นาย พสิษิฐ บญุชว่ง ผูว้า่ราชการ จ.พัทลงุ กลา่วถงึ การท าขอ้มลูครอบครัวทีป่ระสบน ้าทว่ม
ในพืน้ทีจ่.พัทลงุ เพือ่รับความชว่ยเหลอืจากรัฐบาล ครอบครัวละ 5,000 บาท ซึง่จัดท าเสร็จ
แลว้ มทีัง้หมด 24,133 ครอบครัว สว่นความเสยีหายดา้นปศสุัตว ์นาขา้ว สวนยาง ขณะน้ีอยู่

ระหวา่งการด าเนนิการคาดวา่จะแลว้เสร็จประมาณสิน้เดอืน ธ.ค.น้ี  
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    ผู้ว่าฯ เมืองลุงเผยระดบัน้ำหลายพืน้ที่เริ่มลดแล้ว คาด 2-3 วันกลบัสู่สภาวะปกติ [ ผู้จัดการออนไลน์ : 24 พ.ย. 57 เวลา 10.53 น. ] 

 

 

 

 

         
 

น ้าท่วมพัทลุงขยายวงกวา้ง 5 อ าเภอ ควนขนุนหนักสดุ เดอืดรอ้นหลายพัน

ครัวเรอืน Workpoint TODAY | Writer    26 พ.ย. 2560 

 

 

 

 

 

 

 

พทัลุง - สถานการณ์น ้าท่วมหลายพื้นท่ีใน จ.พทัลุง ยงัคงท่วมพืน้ท่ีสวนยาง สวนปาลม์ประชาชน เฉลี่ยสูง 30-40 เซนติเมตร ด้าน
ผู้ว่าฯ เผยขณะน้ีระดบัน ้าเร่ิมมีแนวโน้มลดลง คาดวา่หากฝนไม่ตกซ า้ในอีก 2-3 วนั จะกลบัสู่สภาวะปกติ 
 
วนัน้ี (24 พ.ย.) ผูส่ื้อข่าวรายงานจากจงัหวดัพทัลงุวา่ สถานการณ์น ้าท่วมในพ้ืนท่ีจงัหวดัพทัลงุ ระดบัน ้ายงัคงท่วมพ้ืนท่ีริมทะเลสาบ
สงขลา ใน ต.หารโพธ์ิ อ.เขาชยัสน ต.พญาขนัต์ ต.ล าป า อ.เมอืง ต.มะกอกเหนือ ต.พนางตุง ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน และ ต.ท่า
มะเด่ือ อ.บางแก้ว โดยระดบัน ้าท่วมสงูเฉลี่ย 30-40 เซนติเมตร เส้นทางเข้าหมู่บ้านหลายสายยงัมีน ้าท่วม บางหมูบ้่านยงัต้องใช้เรือ
ในการเดินทาง พ้ืนท่ีลุม่นาข้าว สวนยางสวนปาลม์ยงัคงมนี ้าท่วม ซ่ึงลดลงจากเมือ่วานเน่ืองจากฝนได้หยุดตกลงแล้ว 
 
ขณะท่ี นายวินยั บวัประดิษฐ ์ผู้วา่ราชการจงัหวดัพทัลุง กลา่วว่า สถานการณ์น ้าท่วมถือวา่คลี่คลายลงแลว้ และคาดว่าหากฝนไม่ซ า้
ลงมาอีกช่วง 2-3 วนั น่าจะเข้าสู่สภาวะปกติ แต่อยา่งไรกต็าม ทางจงัหวดัยงัคงสัง่เฝ้าระวงัอยู่อยา่งต่อเน่ือง เพราะทางพทัลงุยงัไม่
หมดช่วงมรสมุ 

 
 

ประเด็นคือ – สถานการณ์น ้าท่วมพัทลุงขยายวงกว้าง 5 อ าเภอ หลังฝนตกหนักติดต่อ 3 วัน หนักสุดพ้ืนที่อ าเภอควนขนุน ชาวบ้านเดือดร้อน
หลายพันครัวเรือน ต่างเร่งขนส่ิงของไว้สูง ขณะพ้ืนที่เขตเทศบาลเมืองพัทลุง เจ้าหน้าที่เร่งสูบน ้าออก ด้านจังหวัดพัทลุงประชุมด่วนวางแผน
ช่วยเหลือประชาชน 

วนัท่ี 26 พ.ย. 60 ผูส่ื้อข่ำวรำยงำนจำกจงัหวดัพทัลุงว่ำ สถำนกำรณ์น ้ ำท่วมพ้ืนท่ีจงัหวดัพทัลุงหลงัเกิดฝนตกหนักติดต่อกนั 3 วนั ส่งผลให้
น ้ำป่ำจำกเทือกเขำบรรทดัไหลหลำกลงสู่พ้ืนท่ีต ่ำ บวกกบัสภำพน ้ ำฝนในพ้ืนท่ี ท ำให้น ้ำท่วมขยำยวงกวำ้งใน 5 อ ำเภอ ไดแ้ก่ อ ำเภอควนขนุน 
อ ำเภอเมือง อ ำเภอกงหรำ อ ำเภอศรีบรรพต และอ ำเภอศรีนครินทร์ หนกัสุดคือพ้ืนท่ีอ ำเภอควนขนุน มีสภำพน ้ ำท่วมทุกหมู่บำ้น ทุกต ำบล ถนน
ทำงเขำ้หมู่บำ้นถูกท่วมสูง 80 ซม. บำงเส้นทำงตอ้งใชเ้รือเขำ้ออกหมู่บำ้น 
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ควนขนุนน ้าท่วมขยายวง เดือดร้อนแล้วเกือบ 200 ครวัเรือน คาดพรุ่งน้ีจะลด 
ไทยรัฐออนไลน์ 4 ธ.ค. 2562 18:34 น. 

 

                                          

 

 

  

 

 

น ้าท่วมพทัลุง ยงัไม่คล่ีคลาย 5 อ าเภออ่วม เตือนวนัน้ีฝนตกหนักอีกระลอก  
ไทยรัฐออนไลน์ 3 ธ.ค. 2563 09:05 น. 

 

 
 
 

น ้าท่วมที่พ ัทลุง  ล่าสุดย ังคงท่วมที่ตลาดควนขนุนและระด ับน ้าเพิ่มสูงขึ้น ด้านชาวบ้านต่างเร่งเสริมกระสอบทรายอีก
จ านวน 2,000 กระสอบ ขณะที่น ้าท่วมขยายวงกว้างขึ้น ชาวบ้านเดือดร้อนเกือบ 200 หมู่บ้าน 
เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 4 ธ.ค.62 ผู้สื่อข่าว จ.พัทลุง รายงานว่า ในขณะนี้สถานการณ์น ้าท่วมในพื้นที่อ าเภอควนขนุน จ ังหว ัด
พัทลุงได้ขยายวงกว้างเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากน ้าที่ไหลลงมาจากภูเขาบรรทัดพื้นที่อ าเภอศรีบรรพตได้ไหลหลากลงสู่
ฝายท่าแนะอย่างต่อเนื่อง ทางเจ้าหน้าที่ฝายท่าแนะก็ต้องพร่องน ้าภายในอ่างเก็บน ้าอย่างต่อเนื่องเช่นกัน ท าให้มวลน ้า
ไหลหลากลงสู่พื้นที่อ าเภอควนขนุนเพิ ่มมากขึ้น จนท าให้เก ิดน ้าท่วมที่ราบลุ่มบริเวณริมล าคลองขยายวงกว้างกว่า 12 
หมู่บ้าน 3 ต าบล 1 เทศบาล คือ ต าบลชะม่วง ต าบลควนขนุน ต าบลมะกอกเหนือ และเทศบาต าบลควนขนุน  

 

น ้ำท่วมพัทลุง ยังไม่คลี่คลาย ประชาชน 5 อ าเภอยังคงเดือดรอ้นอย่างหนัก 
ขณะที่กรมอุตุฯ ประกาศเตือนประชาชนเตรียมรับมือ มีฝนหนักอีกระลอก
วันนี  ้วันที่ 3 ธันวาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์น า้ท่วมในพืน้ที่ จ.
พัทลุง ล่าสุดจังหวัดประกาศเตือนว่าจะมีฝนหนักอีกครั้งในวันนี ้ให้ประชาชน
ทุกพืน้ที่เตรียมรับมืออีกระลอก ขณะที่ประชาชนในพืน้ที่ อ าเภอริมชายฝ่ัง 5 
อ าเภอ ประกอบด้วย อ าเภอเมือง อ าเภอบางแก้ว อ าเภอปากพะยูน อ าเภอ
เขาช ัยสน  และอ า เภอควนขน ุน  ในบางต าบล  ป ระชาชน  กว ่า  15,000 
ครอบครัว ยังได้รับความเดือดรอ้นจากสภาพน า้ท่วมบ้านเรือน  

 

https://www.thairath.co.th/news/local/south/1718511
https://www.thairath.co.th/news/local/south/2329301
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ท่วมพทัลุงขยำยวงกวำ้ง ลำ่สุดน ้ำป่ำเทือกเขำบรรทดัไหลท่วม ‘ควนขนุน-กงหรำ’ 
วันท่ี 2 ธันวาคม 2564 - 11:38 น. 

 
 
 

 
 

 

พทัลุง อ่วมน ้ำท่วม นำขำ้วพื้นเมืองสูญกวำ่ 150 ลำ้นบำท 

วนัที่ 28 กุมภำพนัธ์ 2565 - 17:48 น. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อวนัท่ี 2 ธนัวำคม ผูส่ื้อข่ำวรำยงำนสถำนกำรณ์น ้ำท่วมในพื้นท่ีจงัหวดัพทัลุงว่ำไดข้ยำยวง

กวำ้งข้ึน ล่ำสุดน ้ำป่ำจำกเทือกเขำบรรทดัไหลบ่ำเขำ้ท่วมบำ้นเรือน พื้นท่ีกำรเกษตร ของอ ำเภอ

เมือง อ ำเภอศรีบรรพต อ ำเภอตะโหมด อ ำเภอป่ำบอน อ ำเภอควนขนุน อ ำเภอกงหรำ จงัหวดั

พทัลุง ชำวบำ้นไดผ้ลกระทบแลว้กว่ำ 1,000 ครัวเรือน พื้นท่ีกำรเกษตรสวนยำงพำรำ ปำลม์ 

ไมผ้ลถูกน ้ำหลำกท่วมแลว้กว่ำ 5,000 ไร่ โดยเฉพำะในพื้นท่ีอ ำเภอควนขนุน มวลน ้ำจำก

เทือกเขำบรรทดัในเขตพื้นท่ี อ.ศรีบรรพต ไหลผ่ำนฝำยชลประทำนท่ำแนะ จนลน้สปิลเวย ์ท ำให้

ตอ้งเปิดประตูน ้ำ 1 บำน เพื่อระบำยน ้ำออก ส่งผลให้น ้ำหลำกเขำ้ท่วมบำ้นเรือนประชำชนหลำย

หมู่บำ้นของพื้นท่ีต ำบลชะมวง อ ำเภอควนขนุน จงัหวดัพทัลุง บริเวณวดัลอ้ หมู่ 9 ต ำบลชะมวง 

อ ำเภอควนขนุน มีน ้ำท่วมสูงเกือบ 50 เซนติเมตร และจำกส่ีแยกโพธ์ิทองมุ่งหนำ้เขำ้ตวัอ ำเภอศรี

บรรพต มีน ้ำท่วมบนผิวจรำจรประมำณ 30 เซนติเมตร เป็นระยะยำวประมำณ 800 เมตร รถ

เล็กตอ้งเพิ่มควำมระมดัระวงัในกำรสัญจร 

 

จ.พัทลุง เจออุทกภัยหนัก กระทบนาข้าว-สวนยาง เสียหาย รวมกว่า 150 ล้านบาท  
วนัท่ี 28 กุมภำพนัธ์ 2565 ผูส่ื้อข่ำวรำยงำนว่ำ หลังจำกฝนตกหนักจนท ำให้เกิดน ้ ำท่วม จ.พัทลุง ส่งผล
กระทบต่อพื้นท่ีกำรเกษตรอย่ำงสวนยำงพำรำและนำขำ้วเป็นจ ำนวนมำก ข้ำวท่ีก ำลังสุกรอกำรเก็บเก่ียวจมน ้ ำ
เสียหำยอยำ่งหนัก โดยเฉพำะขำ้วนำปีสำยพนัธุ์พื้นเมือง ไดแ้ก่ มีขำ้วเล็บนก ขำ้วเฉ้ียง และขำ้วสังข์หยด ซ่ึงนิยม
ปลูกกนัมำกในพื้นท่ีโซนภำคกลำงและบริเวณริมทะเลสำบสงขลำ จ.พทัลุง ตั้งแต่ อ.กงหรำ อ.เมือง อ.ควนขนุน 
อ.ป่ำพะยอม อ.เขำชยัสน อ.บำงแกว้ และ อ.พะยนู 

นำยสุทธิชยั กำฬสุวรรณ นำยกสมำคมผูผ้ลิตและคำ้ขำ้วสังขห์ยดเมืองพทัลุง เปิดเผยว่ำ นับตั้งแต่ปลำยปี 2564 

มำจนถึงปัจจุบนั ชำวนำไดรั้บผลกระทบจำกน ้ ำท่วมแลว้ 2 รอบ และนำขำ้วท่ีไดรั้บควำมเสียหำยส่วนใหญ่ เป็น
ขำ้วสำยพนัธุ์พื้นเมืองท่ีก ำลงัอยูใ่นช่วงกำรเก็บเก่ียว อนัดบัแรกท่ีไดรั้บควำมเสียหำยมำกท่ีสุดคือ ขำ้วเล็บนก ถดั
มำเป็นขำ้วเฉ้ียง และขำ้วสังขห์ยด ตำมล ำดบั 

“สำเหตุท่ีขำ้วเล็บนกไดรั้บควำมเสียหำยมำกท่ีสุดเพรำะปลูกในท่ีลุ่มต ่ำ ส่วนขำ้วเฉ้ียงกบัขำ้วสังข์หยดจะปลูกอยู่

พื้นท่ีสูงหรือเป็นนำโคกมำกกว่ำ เบ้ืองตน้ตอนน้ีนำขำ้วของเกษตรกรหลำยรำยจมน ้ำมำนำนกว่ำ 4 วนัแลว้ อยำก

ฝำกถึงภำครัฐให้ช่วยชำวนำดว้ย เพรำะปีน้ีรำคำขำ้วก็ไม่สูงมำกนกัแถมยงัมำเจอน ้ำท่วมอีก” 

 

“ทั้งน้ี ในปี 2565 คำดว่ำมีกำรท ำนำขำ้วอยู่ประมำณ 100,000 ไร่ ตอนน้ีไดรั้บควำมเสียหำยไปแลว้

ประมำณ 30,000 ไร่ หรือ 30% เฉลี่ย 400 กก. / ไร่ ภำพรวมควำมเสียหำยอยูท่ี่ประมำณ 12 ลำ้น

กิโลกรัม หรือประมำณ 12,000 ตนั รำคำประมำณ 12-13 บำท / กก. รวมมูลค่ำกว่ำ 150 ลำ้นบำท” 

 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/12/2-5.jpg


 

46 
 

 

5.1.8 การประเมินความเปราะบางของเมือง  
อำเภอควนขนุนเป็นพื้นที่รองรับน้ำจากป่าต้นน้ำ ซึ่งชุมชนโตนดด้วนอยู่ในพ้ืนที่กลางน้ำ น้ำจะไหลมา

จากป่าต้นน้ำ ผ่านชุมชนโตนดด้วน แล้วไหลไปลงทะเลสาบสงขลาที่ทะเลน้อย โดยในพ้ืนที่มีสถานการณ์น้ำท่วม
ซ้ำซากอยู่เป็นประจำ แต่ในช่วงระยะหลังผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้ฝนไม่ตกต้องตาม
ฤดูกาล ลมพายุฝนต่างๆ มีมากขึ้น และเกิดในระดับที่รุนแรงขึ้น ส่งผลให้พ้ืนที่เมืองโตนดด้วนเกิดสถานการณ์น้ำ
ท่วมใหญ่เกือบทุกปี  ซึ่งจากการศึกษาความเปราะบางในพ้ืนที่มีสถานการณ์น้ำท่วมใหญ่ในปี 2553 อยู่ในระดับ
ความรุนแรงมาก ส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่ทำการเกษตร ทำให้เสียหายมาก และน้ำท่วมถนนเส้นทางสัญจร ไม่
สามารถใช้สัญจรจรได้หลายสาย และมีถนนชำรุด สาเหตุเกิดจากฝนตกต่อเนื่องติดต่อกันหลายวัน มีการสร้างถนน
และถมที่เพ่ือปลูกสร้างอาคารที่อยู่อาศัยขวางทางน้ำ มีจำนวนเพ่ิมมากขึ้น การระบายน้ำจากเขื่อนท่าแนะ มี
ปริมาณมาก  ไม่ได้ขุดลอก เหมือง คู คลอง เพ่ือแก้ปัญหาระบายน้ำ และขาดการจัดการระบายน้ำที่ดี ผลกระทบ
ต่อชุมชนจากมากหาน้อย คือ 1) สัตว์เลี้ยงไม่มีที่อยู่ ทำให้เกิดโรคและล้มตายจำนวนมาก 2) น้ำท่วมพ้ืนที่ทาง
การเกษตรระดับรุนแรง ทำให้พืชผลทางการเกษตรเสียหายจำนวนมาก 3) นำท่วมถนนหนทาง ถนนขาดไม่
สามารถสัญจรได้ไป มาได้ 4) น้ำท่วมที่อยู่อาศัยจนไม่สามารถพักอาศัยได้ ทำให้ทรัพย์สินภายในบ้านเสียหาย กรณี
น้ำท่วมขนาดเล็ก หรือน้ำท่วมขัง มีความรุนแรงระดับปานกลาง ฝนตกติดต่อ 1 – 2 วัน ทำให้มีน้ำขังปริมาณไม่
มาก สามารถระบายได้ทัน และมีความรุนแรงน้อยเพราะฝนตกตามฤดูกาล ซึ่งมีน้ำฝนไม่มาก น้ำระบายเองได้ สา
เหตเป็นไปตามฤดูกาล และธรรมชาติ ระดับความรุนแรงส่งผลกระทบต่อชุมชนอย่างมากคือ 1) ฝนตกติดต่อกัน
หลายวัน ทำให้เกิดน้ำท่วม 2) มีพายุเข้าระดับรุนแรง และมีปริมาณน้ำมาก ทำให้น้ำท่วมติดต่อกันหลายวัน  3) 
ถนนขาดหลายสายทำให้สัญจรไป – มาไม่ได้ ขาดการติดต่อจากดลกภายนอก 
 

5.2. ความเปราะบางของชุมชนสังคม/ชุมชน/หรือกลุ่มคนที่ศึกษา   
กลุ่มเป้าหมายที่ศึกษาในการประเมินความเปราะบางของเมืองโตนดด้วนมี 7 กลุ่มคือ  กลุ่มแรงงานนอก

ระบบ ซึ่งศึกษาเฉพาะพ้ืนที่หมู่ที่ 8 กลุ่มผู้พิการศึกษาในพ้ืนที่หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 11 กลุ่มผู้สูงอายุ ศึกษาทั้ง 2 
หมู่บ้านคือ หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 11 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศึกษาภาพรวมของระดับตำบล กลุ่มเกษตรกรศึกษาในพ้ืนที่
หมู่ที่ 8 และหมู่ท่ี 11 กลุ่มองค์กรและหน่วยงาน และกลุ่มผู้นำชุมชน 
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1) กลุ่มแรงงานนอกระบบ (กลุ่มเป้าหมายหมู่ที่ 8) 
ข้อมูลทั่วไป  

▪ กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 11 คน แยกเป็นชาย 8 คน หญิง 3 คน อายุเฉลี่ย 44 ปี กลุ่ม
แรงงานนอกระบบสูงสุดมีอายุ 64 ปี การศึกษาส่วนใหญ่จบระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 สิทธิ
ทางสุขภาพใช้บัตรทอง 100 % และยังได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ 3 คน เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ 2 คน สมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ยบ้านละ 3 คน สูงสุดอยู่รวมกัน 7 คนและมีอยู่
คนเดียว 1 คน 

ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ   
▪ สถานการณ์ในพ้ืนที่มีปัญหาน้ำท่วม  100 %  พบสถานการณ์น้ำท่วมขนาดเล็กปีละ 3 

ครั้ง น้ำท่วมขัง  1 ครั้งต่อปี สาเหตุสำคัญเกิดจาก 1) ปริมาณฝนที่ตกยาวนาน 2) การ
เปิดปิดของระบบเขื่อน 3)การตัดไม้ทำลายป่า 4) ธรรมชาติเปลี่ยนแปลง สถานการณ์
ความรุนแรงที่พบอยู่ในระดับปานกลาง   

▪ สถานการณ์ภัยแล้ง เกิดจากฝนไม่ตกตามฤดูกาล ความเสียหายส่วนใหญ่กระทบต่อ
พืชผลทางการเกษตรและเกษตรกรขาดรายได ้

▪ การเปลี่ยนแปลงฤดูกาล ฤดูร้อนมีมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ร้อยยาวนานมากกว่าเดิมและ
ร้อนมากขึ้นกว่าเดิม  ฤดูฝน ฝนทิ้งช่วงไม่ตกตามฤดูกาล ไม่ครอบคลุมพ้ืนที่ มาช้าและ
สั้นกว่าเดิมและกระจุกเป็นเวลานาน การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตอนนี้คือ  อากาศร้อน
มากขึ้น แม้จะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วแต่อากาศก็ยังร้อนอยู่  ผลกระทบที่ เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงของฤดูกาลเรียงตามลำดับคือ เสียรายได้ โดยไม่สามารถเดินทางไปทำงาน
นอกบ้านได้ ความเสียหายต่อทรัพย์สินและความเครียด 

การรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ   
▪ ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนเมืองมีการช่วยเหลือกันเพราะมีความเป็นเครือญาติกัน 

100 %  
▪ ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ในช่วงสถานการณ์ปกติ มีความครอบคลุมและเพียงพอ มีระบบ

น้ำประปาที่เพียงพอ ชุมชนเข้าถึงบริการการใช้ไฟฟ้า การเดินทางสะดวก  ในขณะเกิด
ภัยพิบัติ ความสัมพันธ์ของคนในเมืองยังมีการช่วยเหลือกันเพราะมีความเป็นเครือญาติ
ในสถานการณ์เกิดภัยพิบัติใหญ่ ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับไม่เพียงพอ ชุมชนได้รับ
ผลกระทบตามลำดับคือ เรื่องของระบบน้ำ น้ำไม่สะอาด ระบบประปาท่อชำรุด และ
รองลงมา ระบบไฟฟ้า ไม่มีอาหารที่เพียงพอ เพราะไม่ได้มีการวางแผนในการเตรียม
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ความพร้อมไว้ล่วงหน้า ในส่วนของที่อยู่อาศัยได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขัง  ทั้งนี้ใน
ส่วนของการมีส่วนร่วมชุมชนไม่เคยมีการจัดทำแผนรับมือภัยพิบัติในพ้ืนที่เลย 

การเข้าถึงข้อมูล 
▪ ทุกคนในชุมชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยการรับรู้การสื่อสารผ่านโทรทัศน์มากที่สุด 

รองลงมาเป็นวิทยุ กลุ่มไลน์ และเพ่ือนฝูง 
การรับมือและปรับตัวกับผลกระทบที่เกิดขึ้น 

▪ ส่วนใหญ่ก่อนเกิดเหตุชุมชนมีการเตรียมตัวเพ่ือรองรับสถานการณ์น้อย ก่อนเกิดเหตุมี
เพียง 2 คนที่มีการเตรียมการโดยการเตรียมร่างกายและจิตใจให้พร้อม เตรียม
อาหารแห้ง และน้ำสำหรับบริโภค  

▪ ก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิด หลังเกิด ทุกคนในชุมชนใช้ความสัมพันธ์ทางเครือญาติในการ
ช่วยเหลือ ถือว่าเป็นทุนทางสังคมที่สำคัญอย่างมาก นอกจากนี้สิ่งที่ชุมชนต้องการความ
ช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐคือ ถุงยังชีพ เพ่ือบรรเทาความเดือนร้อนในช่วงที่เกิดเหตุภัย
พิบัติ   

▪ ในส่วนของทุนทางกายภาพ สิ่งที่ต้องการเหมือนกันเกือบทุกครอบครัวคือ มีน้ำสะอาดไว้
ดื่ม มีไฟฟ้าเพ่ือความสะดวก  และการเตรียมพ้ืนที่เพ่ือเป็นจุดอพยพ   

▪ ทุนทางการเงินของกลุ่มแรงงานนอกระบบ ส่วนใหญ่มาจากเงินออมที่สะสมร่วมกัน 
รองลงมาคือเงินที่เป็นรายได้ประจำเดือน สิทธิประโยชน์จากการช่วยเหลือจากรัฐ จาก
บุตรหลาน จากทรัพย์สินอื่นๆ เช่น สัตว์เลี้ยง เงินของชุมชน และมีบางส่วนมีการกู้ยืม 

ข้อเสนอแนะ 
1) การเตรียมรับมือของแต่ละครัวเรือนให้มีความพร้อมในยามฉุกเฉิน 
2) ข้อเสนอต่อหน่วยงาน 

- สำรวจข้อมูลบ้านที่ประสบภัยซ้ำซาก และลงเยี่ยมชุมชน 
- จัดทำท่อระบายน้ำของพ้ืนที่ 
- ติดตั้งสัญญาณเตือนภัยประจำหมู่บ้าน 

 
2) กลุ่มผู้พิการ 8 คน  
     2.1) กลุ่มผู้พิการหมู่ที่ 8 

ข้อมูลทั่วไป 
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▪ กลุ่มเป้าหมายที่ไปสัมภาษณ์มีจำนวน 8 คน ประกอบด้วยเพศชาย 6 คน หญิง 2 คน  
อายุเฉลี่ย 49 ปี สูงสุด 88 ปี ต่ำสุด 11 ปี การศึกษาส่วนใหญ่จบประถมศึกษาปีที่ 6 อยู่
ระหว่างกำลังศึกษา 1 คน   

▪ สิทธิด้านสุขภาพ บัตรทอง สวัสดิการแห่งรัฐ เบี้ยยังชีพคนพิการ ผู้สูงอายุ และมีสิทธิ
ข้าราชการ 1 ราย 

▪ สมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 4 คนกว่าๆ มี 1 คนอาศัยเพียงลำพัง 
ผลกระทบต่อกลุ่มผู้พิการจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

▪ ได้รับผลกระทบจากทรัพย์สินและรายได้ จำนวน  6 คน และมีความเครียด 5 คน 
การรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ 

▪ กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่อยู่ร่วมกับครอบครัว มี 1 คนต่างคนต่างอยู่ การเข้าถึงข้อมูล 1 
คนที่เข้าไม่ถึงเนื่องจากพิการทางหู  

▪ การรับมือและการปรับตัว ส่วนมากไม่ได้วางแผนล่วงหน้าไว้ มี 1 คนที่มีการจัดทำแนว
กั้นน้ำ  

▪ ในกลุ่มผู้สูงอายุจะใช้ประสบการณ์ที่ผ่านมา วางแผนเพ่ือปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้
มากกว่ากลุ่มอ่ืน   

   ข้อเสนอแนะ 
1) ก่อนเกิดเหตุประชาชนควรมีการติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับตัว
หากมีภาวะฉุกเฉิน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการจัดทำข้อมูลกลุ่มผู้พิการที่ต้องได้รับความช่วยเหลือ 
และการแจกกระสอบทรายให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ด้านล่างที่ประสบภัยพิบัติบ่อยครั้ง 
2) ขณะเกิดเหตุ ประชาชนควรมีความรู้ในการช่วยเหลือตนเองช่วยเหลือครอบครัวก่อน หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องควรมีการวางแผนเพ่ือเข้าไปช่วยเหลือให้ทันท่วงที 
3) หลังเกิดเหตุ สำรวจความเสียหายและการเยียวยา 
4) ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีแผนรับมือและมีการซ้อมแผนจัดระบบเฝ้าระวัง
และแจ้งภัยล่วงหน้า 

 
 
 
 

2.2 หมู่ที่ 11 บ้านไสเหรียง 
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 ข้อมูลทั่วไป 
▪ เก็บข้อมูลทั้งหมด 11 ครัวเรือน สมาชิกในครัวเรือนทั้งหมด 33 คน แบ่งเป็นอายุระหว่าง 

18-59 ปี จำนวน 14 คน  ผู้สูงอายุ  จำนวน 8 คน และคนพิการ 11 คน 
ระดับผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับน้ำสำหรับบริโภค (น้ำดื่ม/น้ำกิน) 

▪ แหล่งน้ำที่ใช้ในการบริโภค ส่วนใหญ่ซื้อเพ่ือการบริโภค จำนวน 11 ครัวเรือน ปริมาณน้ำ
สำหรับบริโภคภายในครัวเรือน คิดโดยประมาณจำนวน  200 ลิตรต่อหนึ่งครัวเรือนต่อเดือน 

▪ ปริมาณน้ำสำหรับบริโภคเพียงพอต่อความต้องการ 9 ครัวเรือน ไม่เพียงพอต่อความต้องการ 
2 เดือนคือในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม จำนวน 2 ครัวเรือน 

▪ การทำความสะอาดน้ำสำหรับบริโภคในครัวเรือน  มีการกรองน้ำ/เครื่องกรองน้ำ  2 
ครัวเรือนไม่ได้ทำความสะอาดก่อนบริโภค 9 ครัวเรือน 

ประเด็นความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น 
▪ ผลกระทบจากน้ำแห้งแล้ง มีน้ำหรับบริโภคเพียงพอในครัวเรือน 5 ครัวเรือน และไม่เพียงพอ

ในการบริโภคในครัวเรือน 6 ครัวเรือน 
▪ ผลกระทบจากน้ำท่วม  มีน้ำสำหรับบริโภคเพียงพอในครัวเรือน 7 ครัวเรือน และมีน้ำไม่

เพียงพอในครัวเรือน 4 ครัวเรือน 
ระดับผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับน้ำสำหรับอุปโภค(น้ำใช้) 

▪ แหล่งน้ำที่ใช้ในการอุปโภค ใช้น้ำจากประปาหมู่บ้าน/ประปาเทศบาล 11 ครัวเรือน น้ำฝน 1 
ครัวเรือน ปริมาณน้ำสำหรับบริโภคภายในครัวเรือน คิดโดยประมาณจำนวน 1,725 ลิตรต่อ 
11 ครัวเรือนต่อเดือน  

▪ ปริมาณน้ำสำหรับบริโภค เพียงพอต่อความต้องการ 8 ครัวเรือน  ไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการระยะเวลา 3 เดือนในช่วงเดือนมีนาคม - พฤษภาคม จำนวน 3 ครัวเรือน  

▪ การทำความสะอาดน้ำสำหรับบริโภคในครัวเรือน มีการกรองน้ำ 1 ครัวเรือน ไม่ได้ทำความ
สะอาดก่อนบริโภค 10 ครัวเรือน 

ความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น 
▪ ผลกระทบจากน้ำแห้งแล้ง มีน้ำหรับบริโภคเพียงพอในครัวเรือน 5 ครัวเรือน และไม่เพียงพอ

ในครัวเรือน  6 ครัวเรือน 
▪ ผลกระทบจากน้ำท่วม  มีน้ำสำหรับบริโภคเพียงพอในครัวเรือน 5 ครัวเรือน และไม่เพียงพอ

จำนวน  6 ครัวเรือน 
ระดับผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับน้ำสำหรับทำการเกษตร (นา/สวน/ไร่/ปศุสัตว์/ประมง) 
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▪ พ้ืนที่ทำการเกษตร เข้าถึงแหล่งน้ำ 10 ครัวเรือน และเข้าไม่ถึง 1 ครัวเรือน 
▪ แหล่งน้ำที่ใช้ในการทำเกษตร แบ่งเป็นประเภทต่างๆ คือ  

- ชลประทาน 4 ครัวเรือน ห้วย/หนอง/คลอง/บึง  4 ครัวเรือน บ่อน้ำตื้น 1 ครัวเรือน 
ประปาหมู่บ้าน/ประปาเทศบาล 1 ครัวเรือน และน้ำฝน  2 ครัวเรือน 

▪ เครื่องมือที่ใช้ในการสูบน้ำเพ่ือใช้ในการเกษตร แบ่งเป็นเครื่องมือเช่าและเครื่องมือส่วนตัว 
ดังนี้  เครื่องมือเช่า/ยืม/จ้าง 2 ครัวเรือน และเครื่องส่วนตัว  9 ครัวเรือน 

▪ ปริมาณน้ำมีเพียงพอต่อความต้องการ  9 ครัวเรือน ไม่เพียงพอ 2 ครัวเรือน คือ ไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการในช่วงเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 

▪ วิธีการแก้ไขปัญหาจากการขาดน้ำในพ้ืนที่ทำการเกษตรโดยการใช้เครื่องสูบน้ำจากแหล่งน้ำ
สาธารณะมาใช้ 

▪ วิธีการแก้ไขปัญหาจากวิกฤติการณ์น้ำท่วมในพ้ืนที่ทำการเกษตรโดยการใช้เครื่องสูบน้ำสูบน้ำ
ออกจากพ้ืนที่น้ำท่วม และเว้นระยะช่วงการเพาะปลูกออกไป 

ระดับผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่การเกษตรและท่ีอยู่อาศัย 
▪ บริเวณที่เกิดน้ำท่วม บริเวณที่อยู่อาศัย 5 ครัวเรือน พ้ืนที่เพาะปลูก 3 ครัวเรือน และ

เส้นทาง/ถนน 3 ครัวเรือน ระดับน้ำท่วม ต่ำกว่า 0.5 เมตร 8 ครัวเรือน ท่วม 0.5 – 1 เมตร 
3 ครัวเรือน ซึ่งในพ้ืนที่ไม่มีกลุ่มเปราะบางที่มีอาการอยู่ในภาวะที่น่าเป็นห่วงที่ต้องได้รับการ
ช่วยเหลือหรือเคลื่อนย้ายเร่งด่วนหากเกิดสถานการณ์น้ำท่วม 

ผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วม 
▪ การขาดน้ำสำหรับใช้อุปโภคในครัวเรือน ส่งผลกระทบมาก  3 ครัวเรือน  ส่งผลกระทบระดับ

ปานกลาง  5 ครัวเรือน  และส่งผลกระทบน้อย 3 ครัวเรือน  
▪ การขาดน้ำสำหรับใช้บริโภคในครัวเรือน ส่งผลกระทบมาก 3 ครัวเรือน ส่งผลกระทบระดับ

ปานกลาง  4 ครัวเรือน  และส่งผลกระทบน้อย 4 ครัวเรือน  
▪ การขาดแคลนอาหารของคนและสัตว์เลี้ยง ผลกระทบมาก 3 ครัวเรือน ผลกระทบปานกลาง 

7 ครัวเรือน ผลกระทบน้อย 1  ครัวเรือน  
▪ ความเสียหายต่อที่อยู่อาศัยและโรงเรือน  ความเสียหายต่อทรัพย์สินและของมีค่า ปัญหาต่อ

การคมนาคม ปัญหาต่อการประกอบอาชีพ ปัญหาด้านสุขภาพจิต ปัญหาด้านสุขภาพ ปัญหา
ด้านที่อยู่อาศัย  ปัญหาการติดต่อสื่อสารหรือการเฝ้าระวังสภาวะน้ำท่วม ส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับปานกลาง มีเพียงบางครัวเรือน 1-2 ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาทั้งหมดที่
กล่าวมา  
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ระดับผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับปัญหาน้ำเสีย 
▪ ครัวเรือนทั้งหมดไม่มีการบำบัดน้ำเสียก่อนระบายน้ำทิ้ง การระบายน้ำทิ้งจะปล่อยน้ำทิ้งลง

บนพื้นดิน และท้ิงลงท่อระบายน้ำให้ไหลซึมลงพ้ืนดิน  
▪ สาเหตุของการเกิดปัญหาน้ำเสีย มาจากชุมชน เช่น ที่อยู่อาศัย ร้านค้า ตลาด ภาค

การเกษตร เช่น การใช้ปุ๋ย และการเลี้ยงสัตว์ โดยผลกระทบของน้ำเสียส่งผลต่อปัญหาเรื่อง
กลิ่น แมลงสัตว์รบกวน เช่น แมลงวัน ยุง หนู ผลกระทบต่อด้านสุขภาพอนามัย ด้านการ
ท่องเที่ยว ปัญหาต่อกิจการการค้า ธุรกิจส่วนตัว ปัญหาการนำน้ำมาใช้เพ่ืออุปโภคบริโภค น้ำ
ดื่มน้ำใช้  ในระดับปานกลาง นอกจากนี้ยังมีบางส่วนที่ไม่สามารถนำน้ำมาใช้ดื่มหรือ
ประกอบอาหารได้และทำการเกษตรได้ 8 ครัวเรือน  ไม่สามารถนำน้ำมาใช้ในการเลี้ยงสัตว์
ได้ 7 ครัวเรือน 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
1) ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยเหลือในการเคลื่อนย้ายกลุ่มคนพิการเป็นพิเศษ  
2) บริการน้ำดื่มน้ำใช้ในช่วงที่เกิดวิกฤติน้ำท่วม  

 
3) กลุ่มผู้สูงอายุ  
     3.1) หมู่ที่ 8 
ข้อมูลทั่วไป 

▪ กลุ่มเป้าหมาย 20 คน แยกเป็นเพศชาย 11 คน หญิง 9 คน มีอายุอยู่ระหว่าง 60-70 ปี จำนวน 
6 คน  อายุ 71-80 ปี จำนวน 6 คน อายุ 81 ปีขึ้นไป จำนวน 8 คน การศึกษาส่วนใหญ่จบ
การศึกษาประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 15 คน ประถมศึกษาปีที่  6 จำนวน 3 คน ปริญญาตรี 2 
คน  

▪ สิทธิสุขภาพและสังคม บัตรทอง 15 คน ข้าราชการ 5 คน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 4 คน เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ 16 คน  สมาชิกในครอบครัวเฉลี่ย 3 คน อยู่เพียงลำพัง 4 คน 

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
▪ ผลกระทบส่วนใหญ่คือขาดรายได้ 13 เกิดความเครียด 11 คนและทรัพย์สินเสียหาย 10 คน 

ผลกระทบอ่ืนๆ คือ การใช้ชีวิตประจำวันไม่สะดวก  
▪ ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน ได้รับการช่วยเหลือจากกลุ่มบุตรหลานในด้านต่างๆ เป็นสำคัญ ส่วน

ในด้านการมีส่วนร่วมกลุ่มผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมประชุมกับหมู่บ้าน และได้รับการ
เข้าถึงข้อมูลต่างๆ จากชุมชนอย่างครอบคลุม 
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การรับมือและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
▪ กลุ่มผู้สูงอายุเป็นกลุ่มที่มีการเตรียมรับมือและปรับตัวได้ดีกว่ากลุ่มแรงงานนอกระบบและกลุ่ม

พิการ เนื่องจากอาศัยประสบการณ์ของช่วงชีวิตที่ผ่านมา ตัวอย่าง มีการตัดแต่งกิ่งไม้ของ
ชาวบ้านก่อนถึงฤดูฝน  การขุดลอกคูคลอง เพ่ือให้น้ำไหลสะดวก  และการเตรียมอาหารล่วงหน้า 

ข้อเสนอแนะ 
▪ ในส่วนของชุมชนหรือกลุ่มเปราะบางต้องมีการเตรียมตัวเองให้มีความพร้อมต่อสถานการณ์อยู่

ตลอดเวลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเข้ามาช่วยเหลือในด้านต่างๆ เช่น การตัดแต่งกิ่งไม้ข้าง
ทาง  การมีแผนอพยพหรือซักซ้อมการอพยพหากมีสถานการณ์รุนแรงด้านภัยพิบัติ มีหอกระจาย
ข่าวสารเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนรับทราบในการเตรียมความพร้อมอย่างเท่าทันสถานการณ์ 

3.2) หมู่ที่ 11 
ข้อมูลทั่วไป 
▪ กลุ่มเป้าหมายที่เก็บข้อมูลจำนวน 44 ครัวเรือน 139 คน  ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ จำนวน 59 

คน กลุ่มอายุระหว่าง 18-59 ปี จำนวน 45 คน กลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี  จำนวน 28 คน และ
ผู้ป่วยเรื้อรัง/ มีโรคประจำตัว 9 คน 

ระดับผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับน้ำสำหรับบริโภค (น้ำดื่ม/น้ำกิน) 
▪ แหล่งน้ำที่ใช้ในการบริโภค ส่วนใหญ่ซื้อน้ำสำหรับบริโภค จำนวน 38 ครัวเรือน น้ำประปาหยอด

เหรียญ 5 ครัวเรือน และใช้น้ำประปาหมู่บ้าน/ประปาเทศบาล 1 ครัวเรือน ปริมาณน้ำสำหรับ
บริโภคภายในครัวเรือน คิดโดยประมาณจำนวน  710 ลิตรต่อหนึ่งครัวเรือนต่อเดือน ปริมาณน้ำ
สำหรับบริโภคเพียงพอต่อความต้องการ 28 ครัวเรือน และไม่พอสำหรับความต้องการในช่วง
ระยะเวลา 3 เดือนคือ ในช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม จำนวน 16 ครัวเรือน 

▪ การทำความสะอาดน้ำสำหรับบริโภคในครัวเรือน ส่วนใหญ่ไม่ได้มีการทำความสะอาดก่อน
บริโภค 40 ครัวเรือน มีการต้มน้ำ 3 ครัวเรือน และมีการกรองน้ำ/เครื่องกรองน้ำ  1  ครัวเรือน 

ความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น 
▪ กรณีเกิดสถานการณ์น้ำแล้ง ในพ้ืนที่มีน้ำมีน้ำบริโภคเพียงพอในครัวเรือน 34 ครัวเรือน ไม่

เพียงพอ  1 ครัวเรือน และไม่มีน้ำสำหรับบริโภคในครัวเรือน 9 ครัวเรือน 
▪ กรณีเกิดสถานการณ์น้ำท่วม ในพ้ืนที่มีน้ำสำหรับบริโภคเพียงพอในครัวเรือน 40 ครัวเรือน  ไม่

เพียงพอ 2 ครัวเรือน และไม่มีน้ำสำหรับบริโภค 2 ครัวเรือน 
ผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับน้ำสำหรับอุปโภค(น้ำใช้) 
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▪ แหล่งน้ำที่ใช้ในการอุปโภค ใช้น้ำจากประปาหมู่บ้าน/ประปาเทศบาล 36 ครัวเรือน บ่อน้ำตื้น 5 
ครัวเรือน น้ำฝน 2 ครัวเรือนและประปาหยอดเหรียญ  1 ครัวเรือน  ปริมาณน้ำสำหรับบริโภค
ภายในครัวเรือน คิดโดยประมาณจำนวน  7290  ลิตรต่อ 44ครัวเรือนต่อเดือน ปริมาณน้ำที่ใช้
สำหรับบริโภคในครัวเรือนเพียงพอต่อความต้องการ  38 ครัวเรือน และไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการเป็นช่วงระยะเวลา 3 เดือนคือ ในช่วงเดือนมีนาคม - พฤษภาคม จำนวน 6 ครัวเรือน  
การทำความสะอาดน้ำสำหรับบริโภคในครัวเรือน ส่วนใหญ่ไม่ได้ทำความสะอาดก่อนบริโภค คือ
ถึงจำนวน 43 ครัวเรือน มีเพียง  1  ครัวเรือนที่ทำความสะอาดน้ำก่อนบริโภค 

▪ ผลกระทบกรณีเกิดภัยแล้ง มีน้ำหรับบริโภคเพียงพอในครัวเรือน 24 ครัวเรือน ไม่เพียงพอ 18 
ครัวเรือน และไม่มีน้ำใช้บริโภค 2 ครัวเรือน และกรณีเกิดภัยน้ำท่วม มีน้ำสำหรับบริโภคเพียงพอ
ในครัวเรือน 26 ครัวเรือน ไม่เพียงพอ 16 ครัวเรือน และไม่มีน้ำใช้ 2 ครัวเรือน 

ผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับน้ำสำหรับทำการเกษตร (นา/สวน/ไร่/ปศุสัตว์/ประมง) 
▪ พ้ืนที่ทำการเกษตรมีเข้าถึงแหล่งน้ำ 35 ครัวเรือนและเข้าไม่ถึงแหล่งน้ำ 9 ครัวเรือน แหล่งน้ำที่ใช้

ในการทำเกษตร ส่วนใหญ่ใช้น้ำจากระบบชลประทาน 20 ครัวเรือน ใช้น้ำฝน 9 ครัวเรือน บ่อน้ำ
ตื้น 3 ครัวเรือน  ห้วย/หนอง/คลอง/บึง  2 ครัวเรือน และประปาหมู่บ้าน/ประปาเทศบาล 1  
ครัวเรือน เครื่องมือที่ใช้ในการสูบน้ำเพ่ือใช้ในการเกษตรมีเครื่องสูบน้ำส่วนตัว 32 ครัวเรือน 
เครื่องมือเช่า/ยืม/จ้าง 7 ครัวเรือนและเครื่องสูบน้ำส่วนรวม 5 ครัวเรือน และปริมาณน้ำที่ใช้
เพียงพอต่อความต้องการ 38 ครัวเรือน ไม่พอต่อความต้องการ 6 ครัวเรือน ในช่วงระยะเวลา 3 
เดือน คือในช่วงเดือนเมษายน – มิถุนายน กรณีที่น้ำขาดแคลนน้ำในพ้ืนที่การเกษตร มีวิธีการ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าคือ ใช้เครื่องสูบน้ำจากแหล่งน้ำสาธารณะเพื่อใช้ในแปลงเกษตร และการขุด
บ่อน้ำตื้น กรณีที่เกิดวิกฤติการณ์น้ำท่วมมีวิธีการแก้ปัญหาโดยการเว้นช่วงระยะในการเพาะปลูก
และใช้เครื่องสูบน้ำเพ่ือสูบน้ำออก 

ผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่การเกษตรและท่ีอยู่อาศัย 
▪ ผลกระทบกรณีเกิดน้ำท่วม กระทบต่อที่อยู่อาศัย 21 ครัวเรือน พ้ืนที่เพาะปลูก 16 ครัวเรือน

พ้ืนที่เลี้ยงสัตว์ 1 ครัวเรือน และส่งผลกระทบต่อเส้นทาง/ถนน 6 ครัวเรือน ปริมาณระดับน้ำท่วม
ไม่สูงมากนัก อยู่ในระดับต่ำกว่า 0.5 เมตร 31 ครัวเรือน และพ้ืนที่น้ำท่วม 0.5 – 1 เมตร มี
จำนวน 13 ครัวเรือน ในชุมชนไม่มีสมาชิกที่มีอาการวิกฤติหรืออาการน่าเป็นห่วง ต้องได้รับการ
ช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายอย่างเร่งด่วน 

▪ กรณีน้ำท่วมเกิดผลกระทบด้านการขาดน้ำสำหรับอุปโภค บริโภคในครัวเรือนอยู่ในระดับปาน
กลาง คือ ขาดน้ำสำหรับอุปโภคระดับมาก 9 ครัวเรือน ปานกลาง 30 ครัวเรือนและกระทบน้อย 
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5 ครัวเรือน กรณีน้ำบริโภคกระทบมาก 7 ครัวเรือน ปานกลาง 20 ครัวเรือน และน้อย 17 
ครัวเรือน ขาดแคลนอาหารของคนและสัตว์อยู่ในระดับปานกลางเป็นส่วนใหญ่คือ 33 ครัวเรือน 
กระทบน้อย 10 ครัวเรือนและกระทบมาก 1 ครัวเรือน ความเสียหายต่อที่อยู่อาศัยและโรงเรือน 
อยู่ในระดับปานกลาง คือ 30 ครัวเรือน กระทบมาก 3 ครัวเรือนและกระทบน้อย 2 ครัวเรือน   
ความเสียหายต่อทรัพย์สินและของมีค่า อยู่ในระดับปานกลาง 30 ครัวเรือน กระทบน้อย 9 
ครัวเรือนและกระทบมาก 5 ครัวเรือน ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบคมนาคม อยู่ในระดับปาน
กลาง 27 ครัวเรือน กระทบน้อย 11 ครัวเรือนและกระทบมาก 6 ครัวเรือน ปัญหาต่อการ
ประกอบอาชีพ อยู่ในระดับปานกลาง กระทบน้อย 10 ครัวเรือนและกระทบมาก 7 ครัวเรือน 
ปัญหาด้านจิตใจ ส่งผลกระทบปานกลาง 35 ครัวเรือน กระทบมาก 5 ครัวเรือน และกระทบน้อย 
4 ครัวเรือน ปัญหาด้านสุขภาพส่งผลกระทบปานกลาง 36 ครัวเรือน กระทบน้อย 5 ครัวเรือน
และกระทบมาก 3 ครัวเรือน ปัญหาด้านที่อยู่อาศัยส่งผลกระทบในระดับปานกลาง 33 ครัวเรือน 
กระทบน้อย 6 ครัวเรือนและกระทบมาก 5 ครัวเรือน  ปัญหาด้านการติดต่อสื่อสารหรือการเฝ้า
ระวังสภาวะน้ำท่วม อยู่ในระดับปานกลาง 37 ครัวเรือน กระทบน้อย 5 ครัวเรือนและกระทบ
มาก 2 ครัวเรือน 

ระดับผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับปัญหาน้ำเสีย 
▪ ชุมชนไม่มีการบำบัดน้ำเสียก่อนทิ้ง 44 ครัวเรือน การจัดการน้ำทิ้งส่วนใหญ่ปล่อยน้ำทิ้งลงท่อ

ระบายน้ำและไหลซึมลงพ้ืนดิน 22 ครัวเรือน  ปล่อยทิ้งลงดินจำนวน 20 ครัวเรือน ปล่อยน้ำทิ้ง
ลงแหล่งธรรมชาติ 2 ครัวเรือน แหล่งกำเนิดมลพิษสำคัญคือเกิดจากภาคเกษตรกรรม เช่น การใช้
ปุ๋ย การเลี้ยงสัตว์ 26 ครัวเรือน จากชุมชน เช่น ที่อยู่อาศัย ร้านค้า ตลาด 17 ครัวเรือน และจาก
ภาคบริการ เช่น แหล่งท่องเที่ยว ร้านอาหาร 1 ครัวเรือน ผลกระทบส่งปัญหาเรื่องกลิ่นอยู่ใน
ระดับปานกลาง ระดับปานกลาง  20 ครัวเรือน  กระทบมาก 5 ครัวเรือน กระทบน้อย 19 
ครัวเรือน  ปัญหาเรื่องสัตว์ เช่น แมลงวัน ยุง หนู ฯลฯ กระทบปานกลาง 22 ครัวเรือน กระทบ
น้อย 20 ครัวเรือน  และกระทบมาก 2 ครัวเรือน ปัญหาด้านสุขภาพ  ระดับปานกลาง 36 
ครัวเรือน ปัญหาด้านการท่องเที่ยวระดับปานกลาง 38 ครัวเรือน ปัญหาต่อกิจการการค้า ธุรกิจ
ส่วนตัว อยู่ในระดับปานกลาง 24 ครัวเรือน และระดับน้อย 20 ครัวเรือน ปัญหาในการนำน้ำมา
ใช้อุปโภค บริโภคอยู่ในระดับปานกลาง ปัญหานำน้ำมาใช้ดื่ม/ประกอบอาหาร อยู่ในระดับปาน
กลาง 30 ครัวเรือน และประสบปัญหาไม่สามารถนำน้ำมาใช้ในการเกษตรได้ 40 ครัวเรือน ไม่
สามารถนำน้ำมาใช้ในการเลี้ยงสัตว์ได้ 25 ครัวเรือน กระทบมาก 11 ครัวเรือนและกระทบน้อย 8 
ครัวเรือน 
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ข้อเสนอแนะ 
1) ให้มีรถบริการเคลื่อนย้ายในกรณีท่ีมีภาวะวิกฤติน้ำท่วม 
2) ส่งเสริมขุดบ่อบาดาลเพื่อนำน้ำมาใช้ในการเกษตร 
3) ส่งเสริมให้มีชลประทานไส้ไก่เพ่ือให้สามารถทำนาได้ปีละ 2 ครั้ง 

 
4) กลุ่มวิสาหกิจ  
ข้อมูลทั่วไป 

▪ ข้อมูลที่เก็บเป็นภาพรวมระดับตำบล โดยในครัวเรือนหนึ่งๆ มี สมาชิกเฉลี่ย 4.57 คน ต่อ 1 
ครัวเรือน ประชากรอายุน้อยกว่า 18 ปี จำนวน 5 ครัวเรือน มีจำนวน 5 คน  อายุ 18-59 ปี  
จำนวน 6 ครัวเรือน มี 19 คน อายุ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 5 ครัวเรือน มี 8 คน มีจำนวนผู้ป่วยด้วย
โรคเรื้อรัง จำนวน 1 ครัวเรือน มี 2 คน  ในส่วนของอาชีพ กลุ่มเป้าหมายประกอบอาชีพรับ
ราชการ มี 1 ครัวเรือน  เกษตรกร   5 ครัวเรือน  ภาคธุรกิจส่วนตัว และเกษตรกร 1 ครัวเรือน 

▪ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในรอบ 30 ปีที่ผ่านมา เกิดสถานการณ์น้ำท่วมมากที่สุด จำนวน 
9 ครัวเรือน รองลงมาคือน้ำแล้งจำนวน 8 ครัวเรือน วาตภัย(ลม)จำนวน 4 คน และอากาศร้อน
มากขึ้นมีจำนวน 2 ครัวเรือน  

▪ กรณีน้ำท่วมใหญ่ในพ้ืนที่เกิดในปี 2553 ซึ่งระดับความรุนแรงมีเพ่ิมมากขึ้นทุกปี ลักษณะการเกิด
ภัยคือ มีพายุเข้าทำให้ฝนตกติดต่อกันหลายวัน โดยมีมวลน้ำจากเทือกเขาบรรทัดไหลลงสู่ที่ลุ่ม 
และส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่เมืองโตนดด้วน สาเหตุของการเกิดน้ำท่วมคือ เกิดจากภัยธรรมชาติ มี
การสร้างสิ่งปลูกสร้างขวางทางน้ำ เช่น ถมที่ให้สูงขึ้นเพ่ือสร้างบ้าน มีการระบายน้ำจากเขื่อนท่า
แนะจำนวนมาก และท่อระบายน้ำมีน้อย และมีขนาดเล็ก ความรุนแรงที่ส่งผลกระทบเรียงลำดับ
จากมากไปหาน้อยคือ น้ำท่วมพ้ืนที่เพาะทางการเกษตร น้ำท่วมถนนหนทางไม่สามารถสัญจรไป
มาได้สะดวก หากฝนตกติดต่อกันหลายวันจะทำให้น้ำเอ่อไหลเข้าบริเวณบ้านเรือน ขนย้ายสิ่งของ
ภายในบ้านไม่ทัน กรณีที่มีน้ำท่วมขนาดเล็กหรือน้ำท่วมขัง ระดับความรุนแรงคืออยู่ในระดับปาน
กลาง มีครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบ 8 ครัวเรือน และระดับความรุนแรงน้อยครัวเรือนได้รับ
ผลกระทบ 3 ครัวเรือน ความรุนแรงที่พบคือมีความรุนแรงระดับปานกลาง ฝนตกติดต่อ 1 – 2 
วัน ทำให้มีน้ำขังปริมาณไม่มาก สามารถระบายได้ทัน และกรณีท่ีมีความรุนแรงระดับน้อย ในช่วง
ฤดูฝนของทุก ๆ ปี คือในช่วงเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม เป็นฤดูกาลตามธรรมชาติ สาเหตุ
เพราะสภาพพ้ืนที่เป็นที่ลุ่ม เป็นพ้ืนที่รองรับน้ำจากเขื่อนท่าแนะในพ้ืนที่เทือกเขาบรรทัด เป็นไป
ตามฤดูกาล ตามธรรมชาติ ผลกระทบต่อชุมชนในระดับมาก คือ ฝนติดต่อหลายวันทำให้เกิดน้ำ
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ท่วม พายุมีลักษณะรุนแรง และมีปริมาณน้ำฝนมาก น้ำท่วมถนนไม่สามารถสัญจรได้ น้ำท่วม
พืชผลทางการเกษตร 

▪ กรณีน้ำแล้ง ระดับความรุนแรงส่งผลกระทบต่อชุมชนมาก มี 5 ครัวเรือนที่กระทบมาก และ 3 
ครัวเรือนที่กระทบปานกลาง ลักษณะการเกิดภัยคือ ขาดแคลนน้ำกิน น้ำใช้ มีไม่เพียงพอ ฝนทิ้ง
ช่วงเป็นระยะเวลานาน ทำให้เกิดภาวะแห้งแล้ง และต้นไม้ยืนต้นตาย สาเหตุเรียงตามลำดับคือ 
การตัดไม้ทำลายป่า แหล่งน้ำไม่เพียงพอในการอุปโภคบริโภค ทำให้ฝนไม่ตกตรงตามฤดูกาล 
ความรุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อชุมชน คือ ส่งผลให้น้ำกินน้ำใช้ไม่เพียงพอ พ้ืนที่เพาะปลูก และปศุ
สัตว์เสียหาย ไม่มีหญ้าเลี้ยงสัตว์ และแหล่งน้ำแห้งแล้ง 

▪ กรณีอากาศร้อนมากขึ้น เกิดลักษณะอากาศร้อนผิดปกติส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิต  อากาศที่
ร้อนมากขึ้น ฝนทิ้งช่วง ฝนไม่ตกตามฤดูกาล สาเหตุเกิดจากการตัดไม้ทำลายป่า ฝนทิ้งช่วงเป็น
เวลานาน ผลกระทบที่ส่งผลต่อชุมชนคือ ต้นไม้แห้งตาย เช่น ต้นมะพร้าวยืนต้นตาย พืชผลทาง
การเกษตรเสียหายเนื่องจากอากาศที่ร้อนมากขึ้นทำให้ผลผลิตที่ปลูกไว้ไม่มีน้ำรด ถึงแม้จะได้รับ
ผลผลิตบ้างก็ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย และแหล่งน้ำที่มีอยู่บ้างก็แห้งเหือดหายไป อากาศร้อนทำให้
ส่งผลกระทบต่ออารมณ์และจิตใจของคน 

▪ กรณีวาตภัย (ลม) ความถี่ที่เกิดเฉลี่ย 2 ครั้งต่อปี เกิดในช่วงปี 2553 ลักษณะการเกิดเหตุคือ 
อากาศร้อนผิดปกติ เกิดพายุดีเปรสชันในพ้ืนที่ ส่งผลกระทบต่อชุมชนในระดับรุนแรงสูง คือ 
บ้านเรือนได้รับความเสียหาย พืชสวน เช่นยางพาราหักโค่นล้ม เป็นจำนวนมาก ต้นไม้ล้มทับ
บ้านเรือน และต้นไม้ล้มขวางทางจราจร 

▪ การเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลเปลี่ยนไปจากเดิมร้อนมากขึ้นแบบเห็นได้ชัด มี 7 ครัวเรือน ร้อน
ยาวนานกว่าเดิม 5 ครัวเรือน และร้อนมากแต่ไม่มากกว่าเดิม 1 ครัวเรือน ฤดูฝนโดยฝนทิ้งช่วงไม่
ตกตามฤดูกาล ฝนตกไม่ครอบคลุมพ้ืนที่ มาช้าและระยะเวลาสั้นกว่าเดิม และตกกระจุกตัวเป็น
เวลานาน การเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดคือ ฤดูร้อนยาวนานกว่าเดิม ปกติฤดูร้อนเดือนเมษายน
ของทุกปี แต่ปัจจุบันจะร้อนมาก ๆ ทุกเดือน เกือบทั้งปี  ฤดูฝนสั้นกว่าเดิม แต่น้ำจะท่วมขังมาก
ขึ้น และฝนไม่ตกตรงตามฤดูกาล ทำให้เกษตรกรได้รับผลกระทบเสียหาย ทำให้ขาดรายได้ หรือมี
รายได้น้อยลง ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชุมชนเรียงตามลำดับ คือ ขาดรายได้มี 10 ครัวเรือน 
ทรัพย์สินเสียหาย 9 ครัวเรือน เกิดความเครียด 9 ครัวเรือน และเกิดโรคภัย 6 ครัวเรือน 
ผลกระทบที่ส่งผลเรียงตามลำดับคือ ทำให้เสียรายได้ เนื่องจากการเนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ทำให้ได้รับผลผลิตลดน้อยลง ทำให้เสียทรัพย์สิน ส่งผลกระทบต่อรายได้  ทำให้
เกิดความเครียด ทำให้เกิดโรคต่าง ๆ ตามมา และสัตว์เลี้ยงเกิดโรคและเสียชีวิต 
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▪ การรับมือและปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในรอบ 30 ปีที่ผ่านมา กลุ่มอาชีพ
ต่างๆ มีการประสานการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามภารกิจขององค์กรและตามที่
คณะกรรมการมอบหมาย มีการจัดสวัสดิการให้สมาชิกกู้เงินในอัตราดอกเบี้ยต่ำสำหรับครอบครัว
ที่มีรายได้น้อย แต่ไม่มีการลงทุนเพ่ือลดความเสี่ยง กลุ่มอาชีพต่างๆ ยังไม่มีการปรับปรุงระบบ
ข้อมูลเรื่องภัยและความเสี่ยง และข้อมูลความเปราะบางของสมาชิก กลุ่มอาชีพมีการดูแลระบบ
น้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภคเพ่ือการเกษตร โดยการสำรองน้ำไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคในยาม
ฉุกเฉิน การการขุดลอกคูทางระบายน้ำลงสู่ลำคลองแหล่งน้ำธรรมชาติ แต่ยังไม่มีระบบไฟฟ้า
สำรอง รวมทั้งระบบคมนาคม ระบบสุขาภิบาล เรื่องที่อยู่อาศัยที่ยังไม่มีการปรับโครงสร้างหรือ
การเตรียมการรองรับ แต่ในส่วนของระบบอาหาร มีการช่วยเหลือ ข้าวสารอาหารแห้งแก่สมาชิก
ในกลุ่มอาชีพ นอกจากนี้ยังไม่ได้มีการวางระบบเตือนภัยล่วงหน้าหรือการเพิ่มขีดความสามารถใน
การบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉิน กลุ่มอาชีพมีการกำหนดนโยบาย    

 การปกป้องระบบนิเวศ และปราการทางธรรมชาติเพื่อบรรเทาภัยและรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
▪ กำหนดนโยบาย และสนับสนุนนโยบายการดูแลสิ่งแวดล้อม รณรงค์ลดการใช้กล่องโฟม กล่อง

พลาสติก สนับสนุนการใช้วัสดุจากธรรมชาติ  มีโครงการจัดการขยะแบบยั่งยืนโดยเทศบาลตำบล
โตนดด้วน  มีการปลูกต้นไม้ ปลูกหญ้าแฝก เพ่ือป้องกันการพังทลายของหน้าดิน  มีการสำรวจ
ต้นไม้ใหญ่ โดยมีการตัดแต่งก่ิงไม้ริมถนนสาธารณะ และบริเวณท่ีอยู่อาศัย 

▪ หน่วยงานยังไม่มีการกำหนดระเบียบด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน และการดูแลด้านอาคาร ยังไม่มี
การสร้างชุมชนใหม่ และยังไม่มีแผนหรือนโยบายในการพัฒนาเมือง 

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาเมืองโตนดด้วนในการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
▪ ให้มีเครื่องจักรเพ่ือขุดลอกคูคลองระบายน้ำก่อนหน้าฝน เพ่ือระบายน้ำได้เร็วหรือให้มีเครื่องสูบ

น้ำ ระบายน้ำลงสู่ที่รองรับ เสนอให้มีรถประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนก่อนล่วงหน้า  และให้มีหน่วย
ช่วยเหลือฉุกเฉินอย่างทันท่วงที 

 
 
     

5) กลุ่มเกษตรกร 
  5.1) หมู่ที่ 8 
  ข้อมูลทั่วไป 
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▪ ข้อมูลที่เก็บทั้งหมด 43 ครัวเรือน สมาชิกในครัวเรือนทั้งหมด 130 คน กลุ่มที่มีมากที่สุดคือ กลุ่ม
อายุอายุระหว่าง 18-59 ปี จำนวน 77 คน  เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี  จำนวน 24 คน ผู้สูงอายุ  
จำนวน 20 คน และผู้ป่วยเรื้อรัง/ มีโรคประจำตัว 9 คน 

ระดับผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับน้ำสำหรับบริโภค (น้ำดื่ม/น้ำกิน) 
▪ แหล่งน้ำที่ใช้ในการบริโภค ส่วนใหญ่ซื้อน้ำสำหรับบริโภคมีถึงจำนวน 27 ครัวเรือน ประปาหยอด

เหรียญ  10 ครัวเรือน  ประปาหมู่บ้าน/ประปาเทศบาล 4 ครัวเรือน  บ่อน้ำตื้น 4 ครัวเรือนบ่อ
บาดาล 1 ครัวเรือน และน้ำฝน 1 ครัวเรือน  ปริมาณน้ำสำหรับบริโภคภายในครัวเรือน คิด
โดยประมาณจำนวน  624 ลิตรต่อหนึ่งครัวเรือนต่อเดือน  เพียงพอต่อความต้องการ 43 
ครัวเรือน การทำความสะอาดน้ำสำหรับบริโภคในครัวเรือน โดยการต้มน้ำ 20 ครัวเรือน ไม่ได้ทำ
ความสะอาด 19 ครัวเรือน  และมีการกรองน้ำ/เครื่องกรองน้ำ  10 ครัวเรือน 

▪ ผลกระทบจากสถานการณ์น้ำแห้ง มีน้ำบริโภคเพียงพอในครัวเรือน 34 ครัวเรือน ไม่เพียงพอ 2 
ครัวเรือน และไม่มีน้ำสำหรับบริโภค 7 ครัวเรือน นอกจากนี้กรณีน้ำท่วม มีน้ำสำหรับบริโภค
เพียงพอ 33 ครัวเรือน ไม่เพียงพอ 1 ครัวเรือน และไม่มีน้ำเพ่ือบริโภค 9 ครัวเรือน นอกจากนี้
ปัญหาอ่ืนๆที่พบคือ ในช่วงฤดูแล้งน้ำประปาไหลไม่แรง มีน้ำใช้ไม่เพียงพอ และในช่วงฤดูฝนน้ำ
ท่วมพืชผลทางการเกษตร 

ระดับผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับน้ำสำหรับอุปโภค(น้ำใช้) 
▪ แหล่งน้ำที่ใช้ในการอุปโภค ส่วนใหญ่ใช้น้ำจากประปาหมู่บ้าน/ประปาเทศบาล 36 ครัวเรือน 

ประปาหยอดเหรียญ และบ่อน้ำตื้น 5 ครัวเรือน ใช้น้ำฝน 2 ครัวเรือนและซื้อน้ำบริโภค 1 
ครัวเรือน  ปริมาณน้ำสำหรับบริโภคภายในครัวเรือน คิดโดยประมาณจำนวน  11,756 ลิตรต่อ 
43 ครัวเรือนต่อเดือน  โดยน้ำเพียงพอต่อความต้องการ  36 ครัวเรือน ไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการระยะเวลา 3 เดือนในช่วงเดือนเมษายน - มิถุนายน จำนวน 5 ครัวเรือน การทำความ
สะอาดน้ำสำหรับบริโภคในครัวเรือนส่วนใหญ่ไม่ได้ทำความสะอาดก่อนบริโภค 25 ครัวเรือน โดย
การกรองน้ำ 8  ครัวเรือน โดยการต้มน้ำ 6 ครัวเรือน  การใช้สารเคมี เช่น คลอรีน ด่างทับทิม 3 
ครัวเรือน และการทำให้ตกตะกอนโดยการแกว่งสารส้ม 1 ครัวเรือน 

▪ ความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น กรณีสถานการณ์แห้งแล้ง มีน้ำบริโภคเพียงพอใน
ครัวเรือน 30 ครัวเรือน ไม่เพียงพอ  4 ครัวเรือน ไม่มีน้ำสำหรับบริโภคในครัวเรือน 6 ครัวเรือน 
ส่วนผลกระทบจากน้ำท่วม มีน้ำสำหรับบริโภคเพียงพอในครัวเรือน 31 ครัวเรือน ไม่มีน้ำบริโภค 
8 ครัวเรือน นอกจากนี้ยังพบปัญหาช่วงหน้าแล้งน้ำไม่เพียงพอในการใช้เพ่ืออุปโภคบริโภค 

ระดับผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับน้ำสำหรับทำการเกษตร (นา/สวน/ไร่/ปศุสัตว์/ประมง) 
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▪ พ้ืนที่ทำการเกษตรเข้าถึงแหล่งน้ำ 23 ครัวเรือน เข้าไม่ถึง 20 ครัวเรือน แหล่งน้ำที่ ใช้ใน
การเกษตร ส่วนใหญ่ใช้น้ำฝน  18 ครัวเรือน  ประปาหมู่บ้าน/ประปาเทศบาล 15 ครัวเรือน  
ห้วย/หนอง/คลอง/บึง  8 ครัวเรือน บ่อน้ำตื้น 3 ครัวเรือน และน้ำจากระบบชลประทาน 2 
ครัวเรือน ส่วนเครื่องมือที่ใช้ในการสูบน้ำเพ่ือใช้ในการเกษตรเป็นเครื่องสูบน้ำส่วนตัว 19 
ครัวเรือน เครื่องมือเช่า/ยืม/จ้าง 13 ครัวเรือน และเครื่องส่วนรวม  2 ครัวเรือน ซึ่งปริมาณน้ำมี
ความเพียงพอต่อความต้องการ 27 ครัวเรือน ไม่เพียงพอ 16 ครัวเรือน ในช่วงเดือนเมษายน – 
กรกฎาคม วิธีการแก้ไขปัญหาจากการขาดน้ำในพ้ืนที่ทำการเกษตร คือ การใช้เครื่องสูบน้ำ 
รองลงมาคือ รอตามฤดูกาล/รอน้ำตามธรรมชาติและใช้บ่อบาดาล วิธีการในการแก้ไขปัญหาจาก
วิกฤติการณ์น้ำท่วมในพ้ืนที่ทำการเกษตร คือ ใช้เครื่องสูบน้ำสูบน้ำออกจากพ้ืนที่น้ำท่วม 
รองลงมาคือ ระบายน้ำ เช่น ขุดลอกคูคลองด้วยตัวเอง  และการถมคันดินให้สูงขึ้น 

 
ระดับผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่การเกษตรและท่ีอยู่อาศัย 
▪ บริเวณที่ เกิดน้ำท่วมมากที่สุดคือ พ้ืนที่ เพาะปลูก 19 ครัวเรือน น้ำท่วมเส้นทาง/ถนน 18 

ครัวเรือน น้ำท่วมพ้ืนที่เลี้ยงสัตว์ 13 ครัวเรือน และน้ำท่วมที่อยู่อาศัย 8 ครัวเรือน ระดับน้ำท่วม 
ต่ำกว่า 0.5 เมตร 32 ครัวเรือน ระดับน้ำท่วม 0.5 – 1 เมตร 8 ครัวเรือน และในครัวเรือนไม่มี
สมาชิกที่มีอาการวิกฤติหรืออาการน่าเป็นห่วง ต้องได้รับการช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายอย่าง
เร่งด่วน  ผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมการขาดน้ำสำหรับใช้อุปโภคและบริโภคในครัวเรือนอยู่ใน
ระดับน้อย คือ ขาดแคลนน้ำในการอุปโภคได้รับผลกระทบที่อยู่ในระดับน้อย 18 ครัวเรือน น้อย
ที่สุด 12 ครัวเรือน ระดับปานกลาง 8 ครัวเรือน และได้รับผลกระทบมาก 1 ครัวเรือน ขาดน้ำ
สำหรับใช้บริโภคในครัวเรือน ได้รับผลกระทบน้อย 19 ครัวเรือน น้อยที่สุด 12 ครัวเรือน ระดับ
ปานกลาง 6 ครัวเรือน และได้รับผลกระทบมาก 2 ครัวเรือน การขาดแคลนอาหารของคนและ
สัตว์เลี้ยง ได้รับผลกระทบปานกลาง 17 ครัวเรือน ได้รับผลกระทบน้อย 13 ครัวเรือน ได้รับ
ผลกระทบน้อยที่สุด 8 ครัวเรือนและได้รับผลกระทบมาก 2 ครัวเรือน   ความเสียหายต่อที่อยู่
อาศัยและโรงเรือน ส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบน้อย ความเสียหายต่อทรัพย์สินและของมีค่า ได้รับ
ผลกระทบน้อยมาก ปัญหาด้านการคมนาคม ได้รับผลกระทบปานกลาง คือมีครัวเรือนที่ได้รับ
ผลกระทบ 18 ครัวเรือน ปัญหาต่อการประกอบอาชีพ ปัญหาด้านจิตใจ ปัญหาด้านสุขภาพ 
ปัญหาด้านที่อยู่อาศัย ปัญหาด้านการติดต่อสื่อสารหรือการเฝ้าระวังสภาวะน้ำท่วม  ได้รับ
ผลกระทบอยู่ในระดับน้อย   

ระดับผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับปัญหาน้ำเสีย 
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▪ ชุมชนไม่มีการบำบัดน้ำเสียก่อนระบายน้ำทิ้ง 38 ครัวเรือน และมีการบำบัดน้ำเสียโดยใช้บ่อ
เกรอะ/บ่อซึม 5 ครัวเรือน การระบายน้ำทิ้งโดยการปล่อยน้ำทิ้งลงพ้ืนดิน 39 ครัวเรือน ปล่อยน้ำ
ทิ้งลงท่อระบายน้ำและไหลซึมลงพ้ืนดิน 4 ครัวเรือน และปล่อยน้ำทิ้งลงแหล่งธรรมชาติ 3 
ครัวเรือน แหล่งกำเนิดมลพิษเกิดจากภาคเกษตรกรรม เช่น การใช้ปุ๋ย การเลี้ยงสัตว์ เป็นหลัก 
รองลงมาคือเกิดจากชุมชน ที่อยู่อาศัย ร้านค้า ตลาด และภาคบริการที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
ร้านอาหาร  ผลกระทบจากปัญหาน้ำเสียส่งผลต่อเรื่องกลิ่นบ้างแต่อยู่ในระดับน้อย และมีปัญหา
เรื่องสัตว์ เช่น แมลงวัน ยุง หนู ฯลฯในระดับปานกลาง  ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพมีน้อย 
ปัญหาต่อการท่องเที่ยวมีน้อยมาก ส่งผลกระทบต่อกิจการการค้า ธุรกิจส่วนตัว ก็อยู่ในระดับน้อย  
ปัญหาการนำน้ำมาใช้อุปโภคบริโภค  น้ำใช้ในระบบเกษตรและการน้ำนำมาใช้ในการเลี้ยงสัตว์
ชุมชนประสบปัญหาน้อย  

   ข้อเสนอแนะ 
▪ ข้อเสนอแนะที่สำคัญคือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ ถังเก็บน้ำในการเกษตร ให้มี

การบริหารจัดการน้ำให้สามารถทำนาได้ปีละ 2 ครั้งและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหาขุด
ลอกเหมืองไส้ไก่  

5.2) หมู่ที่ 11 บ้านไสเหรียง 
 ข้อมูลทั่วไป 

▪ เก็บข้อมูลทั้งหมด 22 ครัวเรือน สมาชิกในครัวเรือนทั้งหมด 72 คน แบ่งเป็น เด็กอายุต่ำกว่า 18 
ปี  จำนวน 6 คน อายุระหว่าง 18-59 ปี จำนวน 47 คน และผู้สูงอายุ  จำนวน 19 คน 

ระดับผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับน้ำสำหรับบริโภค (น้ำดื่ม/น้ำกิน) 
▪ แหล่งน้ำที่ใช้ในการบริโภคโดยซื้อเป็นหลักจำนวน 13 ครัวเรือน ประปาหยอดเหรียญ  5 

ครัวเรือน และใช้ระบบบ่อน้ำตื้น 4 ครัวเรือน ปริมาณน้ำสำหรับบริโภคภายในครัวเรือน คิด
โดยประมาณจำนวน  360 ลิตรต่อหนึ่งครัวเรือนต่อเดือน ปริมาณน้ำที่ใช้ในการบริโภคเพียงพอ
ต่อความต้องการ แต่มีบ้างในช่วงที่ ไม่เพียงพอต่อความต้องการคือในช่วงเดือนมีนาคม - 
พฤษภาคม จำนวน 2 ครัวเรือน ส่วนการทำความสะอาดน้ำสำหรับบริโภคในครัวเรือนส่วนใหญ่
ไม่ได้ทำความสะอาดก่อนบริโภค และมีบางส่วนที่มีการกรองน้ำ และการต้มน้ำ 

▪ ความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น กรณีที่เกิดวิกฤติการณ์น้ำแห้งแล้งนั้นยังมีน้ำใช้ในการ
บริโภคอย่างเพียงพอ มีเพียง 5 ครัวเรือนที่ไม่เพียงพอ ผลกระทบในช่วงน้ำท่วม มีน้ำเพียงพอใน
การบริโภคแต่ขาดแคลนบ้างใน 6 ครัวเรือน 

ระดับผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับน้ำสำหรับอุปโภค(น้ำใช้) 
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▪ แหล่งน้ำที่ใช้ในการอุปโภค ส่วนใหญ่ใช้น้ำจากประปาหมู่บ้าน/ประปาเทศบาล จำนวน  15 
ครัวเรือนและใช้บ่อน้ำตื้น 7 ครัวเรือน ปริมาณน้ำสำหรับบริโภคภายในครัวเรือน คิด
โดยประมาณจำนวน  11,350 ลิตรต่อ 22 ครัวเรือนต่อเดือน ปริมาณน้ำสำหรับบริโภคเพียงพอ
ต่อความต้องการ และมี 7 ครัวเรือนที่ไม่เพียงพอในช่วงระยะเวลา 2 เดือน คือในช่วงเดือน
มีนาคม – เมษายน จำนวน 7 ครัวเรือน  ส่วนการทำความสะอาดน้ำสำหรับบริโภคในครัวเรือน 
ส่วนใหญ่ไม่ได้ทำความสะอาดก่อนบริโภคมีถึง 16 ครัวเรือน มีการต้มน้ำ ใช้ด่างทับทิมและการ
กรองน้ำอยู่บ้างแต่น้อย  

▪ กรณีวิกฤติการณ์น้ำแห้งแล้ง มีน้ำเพียงพอในการบริโภค และมีไม่เพียงพอเพียง  5 ครัวเรือน 
กรณีน้ำท่วมก็ยังมีน้ำเพียงพอในการบริโภค และมีไม่เพียงพอจำนวน  6 ครัวเรือน 

ระดับผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับน้ำสำหรับทำการเกษตร (นา/สวน/ไร่/ปศุสัตว์/ประมง) 
▪ พ้ืนที่ทำการเกษตรเข้าถึงแหล่งน้ำ 17 ครัวเรือน และเข้าไม่ถึง 5 ครัวเรือน แหล่งน้ำที่ใช้เป็นหลัก

คือ ห้วย/หนอง/คลอง/บึง   น้ำฝน บ่อน้ำตื้น น้ำระบบชลประทานและประปาหมู่บ้าน/ประปา
เทศบาล ตามลำดับ ส่วนเครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้เพ่ือสูบน้ำในการเกษตรส่วนใหญ่ใช้เครื่องมือ
ส่วนตัวของตัวเอง  มีความเพียงพอต่อความต้อง 14 ครัวเรือนและไม่เพียงพอ  8 ครัวเรือน  ใน
ส่วนของการแก้ปัญหาจากการขาดแคลนน้ำในพ้ืนที่การเกษตร โดยการสูบน้ำจากแหล่งน้ำ
ธรรมชาติมาใช้และการขุดบ่อน้ำตื้น และในสถานการณ์น้ำท่วมแก้ปัญหาโดยการสูบน้ำใช้เพ่ือ
ระบายออกและขยายท่อส่งน้ำให้ใหญ่ขึ้น 

ระดับผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่การเกษตรและท่ีอยู่อาศัย 
▪ บริเวณที่เกิดน้ำท่วมมากที่สุดคือพ้ืนที่เพาะปลูก 16 ครัวเรือน และเส้นทาง/ถนน 6 ครัวเรือน

ระดับน้ำท่วมต่ำกว่า 0.5 เมตร 13 ครัวเรือน ระดับน้ำท่วม 0.5 – 1 เมตร 7 ครัวเรือน และไม่มี
สมาชิกที่ต้องได้รับการช่วยเหลือ ส่วนผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วม กรณีขาดแคลนน้ำสำหรับ
อุปโภค บริโภค อยู่ในระดับปานกลาง ขาดแคลนอาหารของคนและสัตว์เลี้ยง ที่อยู่อาศัยและ
โรงเรือน ทรัพย์สินที่มีค่า ปัญหาการคมนาคม การประกอบอาชีพ และปัญหาต่อด้านสุขภาพนั้น
อยู่ในระดับปานกลาง รวมทั้งปัญหาด้านการติดต่อสื่อสารหรือการเฝ้าระวังสภาวะน้ำท่วมก็อยู่ใน
ระดับปานกลาง   

ระดับผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับปัญหาน้ำเสีย 
▪ ครัวเรือนส่วนใหญ่ไม่มีการบำบัดน้ำเสียก่อนระบายน้ำทิ้งในลักษณะใด มีเพียง 1 ครัวเรือนที่

บำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป การระบายน้ำทิ้ง โดยปล่อยทิ้งลงพ้ืนดินเป็นส่วนใหญ่ แหล่งกำเนิดมลพิษ
เกิดจากชุมชนเป็นหลัก เช่น ที่อยู่อาศัย ร้านค้า และตลาด ผลกระทบจากน้ำเสียส่งปัญหาเรื่อง
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กลิ่นในระดับปานกลาง ปัญหาเรื่องสัตว์ เช่น แมลงวัน ยุง หนู ฯลฯปัญหาด้านสุขภาพ ปัญหาต่อ
การท่องเที่ยว ปัญหาต่อกิจการการค้า ธุรกิจส่วนตัว ปัญหาการนำน้ำมาใช้ในการอุปโภคบริโภค 
อยู่ในระดับปานกลาง  ส่วนการนำน้ำมาใช้ในการเกษตรการเลี้ยงสัตว์มีปัญหาระดับปานกลาง
และได้รับผลกระทบมาก 2 ครัวเรือนกรณีการนำน้ำมาใช้ในการเกษตร และได้รับผลกระทบบาง
ส่านในกรณีการนำน้ำมาใช้ในการเลี้ยงสัตว์จำนวน 5 ครัวเรือน 
   

  6) กลุ่มองค์กร/หน่วยงาน  
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในรอบ 30 ปีที่ผ่านมา 
▪ ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีพบในปัจจุบันเรียงลำดับจากมากไปสู่น้อยคือ ๑) น้ำท่วม ๒) น้ำ

แล้ง ๓) อากาศร้อนมากขึ้น ๔) วาตภัย(ลม)  
▪ กรณีน้ำท่วมหนักเกิดในปี 2553 มีระดับความรุนแรงมาก คือ น้ำท่วมที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหาย  

น้ำท่วมพ้ืนที่ทำการเกษตร ทำให้เสียหายมาก และน้ำท่วมถนนเส้นทางสัญจร ไม่สามารถใช้สัญจรจรได้
หลายสาย และมีถนนชำรุด สาเหตุเกิดจากฝนตกต่อเนื่องติดต่อกันหลายวัน มีการสร้างถนนและถมที่เพ่ือ
ปลูกสร้างอาคารที่อยู่อาศัยขวางทางน้ำ มีจำนวนเพ่ิมมากขึ้น การระบายน้ำจากเขื่อนท่าแนะ มีปริมาณ
มาก  ไม่ได้ขุดลอก เหมือง คู คลอง เพ่ือแก้ปัญหาระบายน้ำ และขาดการจัดการระบายน้ำที่ดี ผลกระทบ
ต่อชุมชนจากมากหาน้อย คือ 1) สัตว์เลี้ยงไม่มีที่อยู่ ทำให้เกิดโรคและล้มตายจำนวนมาก 2) น้ำท่วมพ้ืนที่
ทางการเกษตรระดับรุนแรง ทำให้พืชผลทางการเกษตรเสียหายจำนวนมาก 3) นำท่วมถนนหนทาง ถนน
ขาดไม่สามารถสัญจรได้ไป มาได้ 4) น้ำท่วมที่อยู่อาศัยจนไม่สามารถพักอาศัยได้ ทำให้ทรัพย์สินภายใน
บ้านเสียหาย 

▪ กรณีน้ำท่วมขนาดเล็ก หรือน้ำท่วมขัง มีความรุนแรงระดับปานกลาง ฝนตกติดต่อ 1 – 2 วัน ทำให้มีน้ำขัง
ปริมาณไม่มาก สามารถระบายได้ทัน และมีความรุนแรงน้อยเพราะฝนตกตามฤดูกาล ซึ่งมีน้ำฝนไม่มาก 
นำ้ระบายเองได้ สาเหตเป็นไปตามฤดูกาล และธรรมชาติ ระดับความรุนแรงส่งผลกระทบต่อชุมชนอย่าง
มากคือ 1) ฝนตกติดต่อกันหลายวัน ทำให้เกิดน้ำท่วม 2) มีพายุเข้าระดับรุนแรง และมีปริมาณน้ำมาก ทำ
ให้น้ำท่วมติดต่อกันหลายวัน 3) ถนนขาดหลายสายทำให้สัญจรไป – มาไม่ได้ ขาดการติดต่อจากดลก
ภายนอก 

▪ กรณีน้ำแล้ง ระดับความรุนแรงปานกลาง ลักษณะการเกิดเหตุ คือ ฝนทิ้งช่วงเป็นระยะเวลานาน 
 ต้นไม้ยืนต้นตายบางส่วน และขาดน้ำทำการเกษตร สาเหตุคือ พ้ืนที่ในการเก็บน้ำน้ำมีน้อย  ฝนตกไม่ตรง   
 ตามฤดูกาล  การบริการ การจัดเก็บน้ำไม่เป็นระบบ และขาดการควบคุมระบบบ่อบาดาล ระดับความ 
 รุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนระดับปานกลาง กระทบกับเกษตรกรโดยตรงในเรื่องการเพาะปลูก เพราะ 
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 ถ้าไม่มีน้ำเพียงพอ พืชผลทางการเกษตร จะได้รับผลกระทบโดยตรง ผลผลิตได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย ซึ่งมี 
 ผลกระทบกับรายได้ในการดำเนินชีวิต 

▪ กรณีอากาศร้อนมาก จากข้อมูลอากาศร้อนมากที่สุดในปี พ.ศ. 2535  ระดับความรุนแรง ปานกลาง 
ซึ่งเกิดจากอากาศร้อนจนผิดปกติ ส่งผลต่อการดำรงชีวิต ทำให้พืชผลการเกษตรเสียหาย พืชแห้งตาย ทำ
ให้ขาดทุนจากการทำการเกษตร และทรัพยากรป่าไม้มีน้อยทำให้อากาศร้อนมากขึ้น สาเหตุที่ทำให้
อากาศร้อนเรียงตามลำดับ คือ การตัดไม้ทำลายป่า  ขาดการส่งเสริมการปลูกป่าในพื้นที เพ่ือการทดแทน 
ขาดการกำจัดขยะมูลฝอยไม่ถูกวิธี ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนจาการเผาขยะ และขาดการจัดการด้านความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้อง ระดับความรุนแรงที่ส่งผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง ผลกระทบที่เห็นได้ชัดคือ 
ขณะอยู่กลางแดดนานๆ ถึงกับเจ็บไข้ได้ป่วยได้ บางคนเป็นลมถ้าอากาศร้อนมาก 

▪ กรณีวาตภัย(ลม) ความถี่ที่เกิดขึ้นเฉลี่ยปีละ 2 ครั้ง เกิดหนักในช่วงปี 2553 ผลกระทบที่เกิดขึ้น คือ ทำให้
ต้นไม้หักโค่นในหลายพ้ืนที่ ไฟฟ้าดับหลายวัน บ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย พืชผลทางการเกษตรได้รับ
ความเสียหายจำนวนมาก สาเหตุเกิดจากอากาศร้อนผิดปกติ เกิดพายุดีเปรสชันเข้า เกิดจากภัยธรรมชาติ 
ความรุนแรงที่พบคือ บ้านเรือนได้รับความเสียหาย  พืชสวน เช่นยางพาราหักโค่นล้ม เป็นจำนวนมาก
และต้นไม้ล้มขวางทางจราจร 

การเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล  
▪ ฤดูร้อน ร้อนยาวนานกว่าเดิม มี 14 ครัวเรือน ร้อนมากขึ้นแต่ไม่มากกว่าเดิม 10 ครัวเรือน และร้อนมาก

ขึ้นแบบเห็นได้ชัด  8   ครัวเรือน 
▪ ฤดูฝน ฝนทิ้งช่วง ไม่ตกตามฤดูกาล 16 ครัวเรือน ฝนมาช้าและสั้นกว่าเดิม 11 ครัวเรือน ฝนตกไม่คลอบ

คลุมพ้ืนที่ 8 ครัวเรือน และฝนตกกระจุกตัวเป็นเวลานาน 5 ครัวเรือน 
▪ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น คือ ฤดูร้อนยาวนานกว่าเดิม ปกติฤดูร้อนเดือนเมษายนของทุกปี แต่ปัจจุบันจะ

ร้อนมาก ๆ ทุกเดือนเกือบทั้งปี  ฝนทิ้งช่วงไม่ตกตรงตามฤดูกาล ตกไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ฝนมาช้าและ
สั้นกว่าเดิม  ฤดูฝน เป็นช่วงเวลาสั้นๆ ทำให้น้ำในแม่น้ำลำคลอง หรือแหล่งน้ำตามธรรมชาติ ลดลงอย่าง
รวดเร็ว พื้นดินขาดความชื้น 

ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชุมชน 
▪ ผลกระทบที่เกิดข้ึนกับชุมชนส่วนใหญ่ส่งผลส่วนใหญ่คือเสียรายได้ 23 ครัวเรือน และที่ใกล้เคียงกันคือเสีย

ทรัพย์สิน 22 ครัวเรือน ส่งผลทำให้เกิดความเครียด 17 ครัวเรือน เกิดโรคภัยต่างๆ 13 ครัวเรือนและ
เสียชีวิตจำนวน 3 ครัวเรือน ผลกระทบที่เกิดขึ้นเรียงตามลำดับคือ 1) เกษตรกรเสียรายได้ เนื่องจาก
พืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหาย 2) ทำให้ทรัพย์สินเสียหาย ในกรณีเกิดน้ำท่วม น้ำเข้าบ้าน 3) 
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ทำให้ประชาชนเกิดความเครียด อันเนื่องจากผลกระทบจากภัยพิบัติ  4) ทำให้เกิดโรคจากความเครียด 
จากรายรับน้อยกว่ารายจ่าย 5) เสียชีวิตจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้น 

การรับมือและปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในรอบ 30 ปีท่ีผ่านมา 
5) เทศบาลตำบลโตนดด้วน มีการแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกัน และ

บรรเทาสาธารณภัย ประจำทุกปี โดยมีการประสานการทำงานกับผู้นำท้องที่ (กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน) 
อปพร. และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีบทบาทในการช่วยเหลือจัดซื้อวัสดุเพ่ือ
ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย เมือเกิดภัยพิบัติ 

6) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ เตรียมความพร้อมจัดงบประมาณสนับสนุนเวชภัณฑ์ ประสาน
ข้อมลูกลุ่มคนเปราะบาง เช่น ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยติดบ้าน ผู้พิการ ที่มีคำจำเป็นต้องให้ความ
ช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ ช่วยเหลือด้านการประชาสัมพันธ์ เตรียมความพร้อมประสานงาน อสม.
ให้การช่วยเหลือ 

การจัดสรรทุนและสิ่งจูงใจในการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยง 
1) สำนักงานพัฒนาชุมชน ช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุน ให้ครัยเรือนเข้าถึงแหล่งทุน เพ่ือกู้ยืม และสนับสนุน

การประกอบอาชีพ 
2) พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สนับสนุนทุนการทำอาชีพเสริมแก่ครัวเรือนที่มีรายได้น้อย หรือ

สนับสนุนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 
 สถานศึกษา สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนยากจน 

การปรับปรุงข้อมูลเรื่องภัยและความเสี่ยง รวมถึงความเปราะบางของชุมชนให้ทันต่อเหตุการณ์เสมอและ
แบ่งปันผลการประเมินความเสี่ยง  
▪ มีการสำรวจ และปรับปรุงข้อมูล มีการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านทุก ๆ ปี เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์

มีการรายงานเหตุการณ์ เหตุด่วนสาธารณภัย เมื่อมีภัยพิบัติเกิดข้ึนในทันที ไปยังหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
เพ่ือให้ความช่วยเหลือประชาชน ให้ทันต่อเหตุการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้น 

การลงทุนสร้างและดูแลปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานที่ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ  
▪ มีระบบการจัดการน้ำประปา น้ำอุปโภค บริโภค น้ำเพื่อการเกษตร เพ่ือเพียงพอต่อความต้องการ 

ของประชาชน มีโครงการ โคก หนอง นา โมเดล นำร่อง จำนวน 4 แปลง  มีการขุดลอกคูคลองเหมืองน้ำ
สาธารณะ เพ่ือป้องกันอุทกภัย มีการติดตั้ง ซ่อมแซม ระบบไฟฟ้าสาธารณะ ให้สามารถใช้งานได้ มีการ
ซ่อมแซม ถม หลุม บ่อ ถนน ติดตั้งไฟกระพริบทางร่วมทางแยก เพ่ือป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ใน
เรื่องระบบอาหารมีการรับบริจาคในกรณีที่เกิดภัยพิบัติ มีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ในด้านที่อยู่
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อาศัยมีการติดตั้งถังดับเพลิง ตามหมู่บ้าน ตามชุมชน เพ่ือป้องกันและระงับอัคคีภัย  มีการซ่อมแซม
บ้านเรือน สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ เมื่อเกิดภัยพิบัติ แต่ในเขตเทศบาลโตนดด้วนยังไม่มีการวางแผนในด้าน
สุขาภิบาล 

การวางระบบการเตือนภัยล่วงหน้าและเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการภาวะฉุกเฉิน  
▪ มีการประสานฝ่ายปกครอง ให้ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายในหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน มีการแจ้งข่าวไปยัง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แจ้งไปยังบุคลากรในพ้ืนที่ และอสม.ในพ้ืนที่  และมีการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ 
และอสม.ให้มีความรู้ทักษะในภาวะฉุกเฉิน  

การปกป้องระบบนิเวศ และปราการทางธรรมชาติเพื่อบรรเทาภัยและรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 
▪ มีการกำหนดนโยบาย และสนับสนุนนโยบายการดูแลสิ่งแวดล้อม รณรงค์ลดการใช้กล่องโฟม กล่อง

พลาสติก สนับสนุนการใช้วัสดุจากธรรมชาติ มีโครงการจัดการขยะแบบยั่งยืนโดยเทศบาลตำบลโตนด
ด้วน  มีการปลูกต้นไม้ ปลูกหญ้าแฝก เพ่ือป้องกันการพังทลายของหน้าดิน และมีการสำรวจต้นไม้ใหญ่ 
โดยมีการตัดแต่งก่ิงไม้ริมถนนสาธารณะ และบริเวณท่ีอยู่อาศัย 

การใช้ระเบียบด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินและระเบียบปฏิบัติ 
▪ มีการดูแลด้านอาคารเพ่ือป้องกันความเสี่ยงรวมถึงมีการกำหนดพ้ืนที่ปลอดภัยให้กับประชาชนที่มีรายได้

ต่ำ อีกทั้งมีการพัฒนาและยกระดับการตั้งถ่ินฐานที่ไม่เป็นทางการของชุมชนตามที่สมควรหรือไม่ อย่างไร 
มี พรบ.การขุดดิน ถมดิน มี พรบ.ควบคุมอาคารสิ่งปลูกสร้าง มีหน่วยงานกองช่างเทศบาลตำบลโตนด
ด้วนเป็นผู้ควบคุมดูแล ปัจจุบันพื้นที่โตนดด้วนยังไม่มีการสร้างชุมชนใหม่   

แผนหรือนโยบายในการพัฒนาเมืองโตนดด้วนที่จะมีส่วนรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
▪ เทศบาลตำบลโตนดด้วน กำลังดำเนินโครงการขุดลอกคูคลองให้สามารถระบายน้ำได้ดีขึ้น และสามารถ

เก็บกักน้ำในฤดูแล้งได้ปริมาณมากขึ้น  มีการวางแผนเวรคืนที่ดินเพ่ือขยายทางน้ำเพ่ือให้สะดวกในการ
ระบายน้ำ มีการปลูกต้นไม้เพ่ิมข้ึนในพื้นท่ีสาธารณะ  และมีแผนพัฒนาการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 

อุปสรรคหรือข้อจำกัดในการปฏิบัติในการรับมือผลกระทบท่ีเกิดขึ้นกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ของเมืองโตนดด้วน   
▪ การดำเนินงานรูปแบบการวางแผนการเชื่อมต่อร่วมกับระดับ บน- ล่าง ยังไม่ชัดเจน ยังคงเป็นเรื่องของ

หน่วยงานแต่ละส่วนรับผิดชอบ  งบประมาณไม่เพียงพอ บุคลากรไม่เพียงพอ เครื่องมืออุปกรณ์มีไม่
เพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ 

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาเมืองโตนดด้วนในการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
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▪ ข้อเสนอแนะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบต่างๆ ของเมืองโตนดด้วนเพ่ือรับมือต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ คือ ต้องการให้มีระบบชลประทานที่ดี ลดการเผาขยะ ลดการเผาหญ้า เพื่อ
ลดภาวะโลกร้อน การขุด ลอก คู คลอง ที่ยังตื้นให้สามารถเก็บน้ำไว้ใช้ได้ตลอดทั้งปี ให้หน่วยงานของรัฐ
สร้างจิตสำนึกในการปลูกต้นไม้ให้มากขึ้นกว่าเดิม ให้ใช้พ้ืนที่สาธารณะเป็นที่เก็บกักน้ำเพ่ือใช้ทาง
การเกษตร ขอรับการสนับสนุน งบประมาณ จากส่วนกลางเพ่ือบริหารจัดการภัยพิบัติต่าง ๆ ให้ทันต่อ
สถานการณ์ เพ่ือลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน จัดการระบบน้ำประปาที่ใช้ในการบริโภคให้เพียงพอ 
สะอาดเหมาะในการใช้ในการบริโภค 

     
 7) กลุ่มผู้นำชุมชน   

▪ กลุ่มผู้นำชุมชนมีการเก็บข้อมูลภาพรวมของหมู่บ้าน โดยเก็บข้อมูลด้วยการประชุมกลุ่มย่อย (focus 
group) กลุ่มเป้าหมายจำนวน 6 คน 

 ประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในรอบ 30 ปีที่ผ่านมา 
▪ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่พบ คือ น้ำแล้งและน้ำท่วมมากอันดับหนึ่ง รองลงมาคือ วาตภัย(ลม) 

และน้ำท่วม  
▪ กรณีน้ำท่วม เกิดน้ำท่วมใหญ่ในปี 2553 ความรุนแรงอยู่ในระดับความรุนแรงมาก ลักษณะภัยที่เกิดคือ มี

พายุเข้าทำให้ฝนตกติดต่อกันหลายวัน และมีน้ำบ่าไหลหลากจากเทือกเขาบรรทัดไหลลงสู่ที่ลุ่ม ในพ้ืนที่
เมืองโตนดด้วน  สาเหตุของภัยพิบัติเกิดจากมีการสร้างสิ่งปลูกสร้างขวางทางน้ำ เช่น ถมที่สร้างบ้าน ท่อ
ระบายน้ำมีน้อย และมีขนาดเล็ก  ระดับความรุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อชุมชน คือ น้ำท่วมพ้ืนที่การเกษตร
ทำให้พ้ืนที่เพาะปลูกได้รับความเสียหาย  น้ำท่วมถนนหนทางไม่สามารถสัญจรไปมาได้  ส่วนกรณีน้ำท่วม
ขนาดเล็ก หรือน้ำท่วมขัง อยู่ในระดับความรุนแรงน้อย ซี่งมีครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจำนวน 6 
ครัวเรือน  ลักษณะการเกิดในช่วงฤดูฝนของทุก ๆ ปี คือในช่วงเดือนพฤศจิกายน- ธันวาคม เป็นช่วงฤดู
การตามธรรมชาติทีร่ับน้ำจากเขื่อนท่าแนะ แม้จะมีน้ำท่วมขังในระยะเวลาสั้น แต่ก็ส่งผลกระทบค่อนข้าง
รุนแรงกับชุมชน คือมีพายุรุนแรงและมีปริมาณน้ำฝนมาก น้ำท่วมถนนไม่สามารถสัญจรได้ และน้ำท่วม
พืชผลทางการเกษตร 

▪ กรณีน้ำแล้ง ระดับความรุนแรงปานกลาง ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบ 6 ครัวเรือน ลักษณะการเกิดภัยคือ
ขาดแคลนน้ำกิน น้ำใช้ มีไม่เพียงพอ  ฝนทิ้งช่วงเป็นระยะเวลานาน ทำให้เกิดภาวะแห้งแล้ง ส่วนสาเหตุ
เกิดจากฝนตกไม่ตรงตามฤดูกาลเพราะการตัดไม้ทำลายป่า ผลกระทบที่เกิดกับชุมชนคือ พื้นที่การเกษตร
ได้รับความเสียหาย ไม่มีหญ้าเลี้ยงสัตว์ ไม่มีน้ำใช้สำหรับเลี้ยงสัตว์ 

▪ กรณีอากาศร้อนมากขึ้น ลักษณะการเกิดภัยคือ อากาศร้อนจนผิดปกติ ส่งผลต่อการดำรงชีวิต  
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อากาศร้อน ฝนทิ้งข่วง ฝนไม่ตกตามฤดูกาล สาเหตุเกิดจากการตัดไม้ทำลายป่า ฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน 
ทำให้อากาศร้อนมากข้ึน ผลกระทบต่อชุมชนคือ ต้นไม้แห้งตาย ผลพืชทางการเกษตรได้รับความเสียหาย
เพราะอากาศร้อนมาก อากาศร้อนทำให้กระทบกับอารมณ์และจิตใจของคน 

▪ กรณีเกิดวาตภัย(ลม) ความถี่เฉลี่ยปีละ 2 ครั้ง เกิดหนักในช่วงปี พ.ศ. 2553 ลักษณะภัยที่เกิดคือ อากาศ
ร้อนผิดปกติ เกิดพายุดีเปรสชันเข้า เกิดจากภัยธรรมชาติ ระดับความรุนแรงที่เกิดขึ้นสูงมาก ทำให้
บ้านเรือนได้รับความเสียหาย พืชสวน เช่นยางพาราหักโค่นล้ม เป็นจำนวนมาก ต้นไม้ล้มทับบ้านเรือน 
ต้นไม้ล้มขวางทางจราจร 

การเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล  
▪ ฤดูร้อน ร้อนมากขึ้นแบบเห็นได้ชัด และร้อนยาวนานกว่าเดิม ในฤดูฝน ฝนทิ้งช่วงไม่ตกตามฤดูกาลและฝน

มาช้าและช่วงระยะเวลาสั้นกว่าเดิม มี 4 ครัวเรือน ฝนตกกระจุกเป็นเวลานานและฝนตกไม่ครอบคลุม
พ้ืนที่ มี 2 ครัวเรือน การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามลำดับคือ ฤดูฝนสั้นกว่าเดิม ฝนไม่ตกตามฤดูกาล  
เกิดผลกระทบต่อชุมชน 6 ครัวเรือนได้รับผลกระทบจากทรัพย์สินเสียหาย เกิดโรคระบาด เสียรายได้ และ
มี 4 ครัวเรือนเกิดความเครียด ในส่วนของผลกระทบที่เกิดขึ้นจากมากไปหาน้อยคือ 1) ทำให้เสียรายได้ 
เนื่องจากการเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทำให้ได้รับผลผลิตลดน้อยลง 2) ทำให้เสีย
ทรัพย์สิน ส่งผลกระทบต่อรายได้ 3) ทำให้เกิดความเครียด ทำให้เกิดโรคต่าง ๆ ตามมา 4) สัตว์เลี้ยงเกิด
โรคและสียชีวิต 

การรับมือและปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในรอบ 30 ปีที่ผ่านมา 
▪ มีโครงสร้างที่ชัดเจน โดยรับมอบหมายจากทางอำเภอ แบ่งหน้าที่รับผิดชอบตามคำสั่งของทางราชการ 

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
การจัดสรรทุนและสิ่งจูงใจให้เจ้าของบ้าน ครอบครัวรายได้ต่ำและภาคเอกชนในการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยง  

▪ มีโครงการของรัฐจะให้ความช่วยเหลือตามข้ันตอน โดยพิจารณาจากครอบครัวรายได้น้อย 
การปรับปรุงข้อมูลเรื่องภัยและความเสี่ยง รวมถึงความเปราะบางของชุมชนให้ทันต่อเหตุการณ์เสมอและ
แบ่งปันผลการประเมินความเสี่ยง  

▪ มีการปรับปรุงข้อมูลทุกปี บางปีจะต้องสำรวจมากว่า 1 ครั้ง เพ่ือให้สามารถช่วยเหลือผู้ที่เปราะบางได้
ทันเวลา มีการประเมินความเสี่ยงและให้การช่วยเหลือ แต่ยังไม่มีการลงทุนสร้างและดูแลปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

การวางระบบการเตือนภัยล่วงหน้าและเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการภาวะฉุกเฉิน  
▪ มีการแจ้งเตือนจากส่วนราชการ (อำเภอ) หรือ (หน่วยงานที่รับผิดชอบ)และมีการเตือนภัยล่วงหน้าที่ที่จะ

ได้ตั้งรับกับภัยพิบัติ และประสานกับหน่วยงานสาธารณสุข 
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การปกป้องระบบนิเวศ และปราการทางธรรมชาติเพื่อบรรเทาภัยและรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
▪ มีการป้องกันระบบนิเวศด้วยการปลูกต้นไม้ริมคลอง ปลูกหญ้าแฝกเพ่ือรักษาระบบนิเวศ 
▪ มีระเบียบตาม พรบ.สิ่งปลูกสร้าง ใช้เป็นระเบียบด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินและระเบียบปฏิบัติด้านการ

ดูแลอาคาร เพ่ือป้องกันความเสี่ยงรวมถึงมีการกำหนดพ้ืนที่ปลอดภัยให้กับประชาชนที่มีรายได้ต่ำ อีกทั้งมี
การพัฒนาและยกระดับการตั้งถ่ินฐานที่ไม่เป็นทางการของชุมชน  

▪ หน่วยงานยังไม่มีการสร้างชุมชนใหม่ 
 มีแผนหรือนโยบายในการพัฒนาเมืองโตนดด้วนที่จะมีส่วนรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

▪ ทางหน่วยงานจะรับมอบหมายนโยบายจากทางอำเภอ ให้มีการปลูกป่า ขุดลอกคูคลองเพ่ือกักเก็บน้ำไว้ใช้
ในช่วงหน้าแล้ง 

ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจำกัดในการปฏิบัติ  
▪ มีข้อจำกัดเรื่องงบประมาณ มีข้อจำกัดเรื่องบุคคลากร 

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาเมืองโตนดด้วนในการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
▪ ให้มีเครื่องจักรเพ่ือขุดลอกคูคลองระบายน้ำก่อนหน้าฝน เพื่อระบายน้ำได้เร็วหรือให้มีเครื่องสูบน้ำ ระบาย

น้ำลงสู่ที่รองรับ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้าช่วยเหลือชุมชนอย่างทันท่วงที   
 

ความเปราะบางของชุมชน 
กลุ่มเป้าหมายที่ศึกษาในการประเมินความเปราะบางของเมืองโตนดด้วนมี 7 กลุ่มคือ  กลุ่มแรงงานนอก

ระบบ ซึ่งศึกษาเฉพาะพ้ืนที่หมู่ที่ 8 กลุ่มผู้พิการศึกษาในพ้ืนที่หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 11 กลุ่มผู้สูงอายุ ศึกษาทั้ง 2 
หมู่บ้านคือ หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 11 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศึกษาภาพรวมของระดับตำบล กลุ่มเกษตรกรศึกษาในพ้ืนที่
หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 11 กลุ่มองค์กรและหน่วยงาน และกลุ่มผู้นำชุมชน   

จากการศึกษาความเปราะบางของเมือง ในพ้ืนที่หมู่ที่  8 มีข้อมูลกลุ่มต่างๆ ดังนี้ 
 กลุ่มผู้พิการ 8  ครัวเรือน  จำนวน  33 คน แยกเป็นเพศหญิง 15 คน   ชาย  18 คน 
 กลุ่มผู้สูงอายุ 43 ครัวเรือน จำนวน 130 คน แยกเป็นเพศหญิง 86 คน   ชาย  44 คน 
 กลุ่มเกษตรกร 43 ครัวเรือน จำนวน 130 คน แยกเป็นเพศหญิง 86 คน   ชาย  44 คน 
 กลุ่มแรงงานนอกระบบ  11 ครัวเรือน  แยกเป็นเพศหญิง หญิง  9  คน  ชาย 2 คน 

และการศึกษาความเปราะบางของเมืองในพื้นที่หมู่ที่ 11 มีข้อมูลกลุ่มต่างๆ ดังนี้ 
 กลุ่มผู้พิการ     11 ครัวเรือน   จำนวน  33  คน  แยกเป็นเพศหญิง  15 คน  ชาย 18 คน 
 กลุ่มผู้สูงอายุ    44 ครัวเรือน   จำนวน 139 คน  แยกเป็นเพศหญิง  91 คน  ชาย 48 คน 
 กลุ่มเกษตรกร  22  ครัวเรือน   จำนวน  22 คน  แยกเป็นเพศหญิง  13  คน  ชาย 9  คน 
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1) กลุ่มแรงงานนอกระบบ ซึ่งศึกษาเฉพาะในพ้ืนที่หมู่ที่ 8 จำนวน 11 คน แยกเป็นหญิง 9 คน ชาย 
2 คน ในกลุ่มแรงงานนอกระบบในช่วงปกติเข้าถึงการบริการพ้ืนฐานโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ จากหน่วยงานรัฐ ใช้
สิทธิบัตรทอง 100 % ในการดูแลสุขภาพ ในพ้ืนที่ประสบกับปัญหาน้ำท่วม 100 % ในสถานการณ์น้ำท่วมน้ำใน
การอุปโภคบริโภค ด้านการเกษตรไม่เพียงพอ น้ำดื่มไม่มีคุณภาพ อาหารมีไม่เพียงพอในการบริโภค ระบบไฟฟ้า
ระบบประปาชำรุดไม่สามารถใช้ได้ในช่วงน้ำท่วม ชุมชนยังไม่มีส่วนร่วมในการกำหนดทิ ศทางการพัฒนาของ
หมู่บ้าน หน่วยงานยังไม่มีแผนรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ชุมชนในพ้ืนที่ส่วนใหญ่เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
เกือบทุกช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นสื่อโทรทัศน์ ไลน์ เฟสบุ๊ค ซึ่งเป็นข้อดีสำหรับการสื่อสารเตือนภัยกันเอง 

2) กลุ่มผู้พิการ หมู่ที่ 8 มี 8  ครัวเรือน  จำนวน  33 คน แยกเป็นเพศหญิง 15 คน   ชาย  18 คน 
หมู่ที่ 11 มี 11 ครัวเรือน   จำนวน  33  คน  แยกเป็นเพศหญิง  15 คน  ชาย 18 คน ในพื้นที่หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 
11 ประชาชนได้รับบริการข้ันพ้ืนฐานต่างๆ ในช่วงปกติอย่างทั่วถึง ในพ้ืนที่หมู่ 11 ได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก 

3) กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้สูงอายุหมู่ที่ 8 มีจำนวน 43 ครัวเรือน จำนวน 130 คน แยกเป็นเพศหญิง 
86 คน   ชาย  44 คน กลุ่มผู้สูงอายุหมู่ที่ 11 มีจำนวน 44 ครัวเรือน   จำนวน 139 คน  แยกเป็นเพศหญิง  91 
คน  ชาย 48 คน  

4) กลุ่มเกษตรกร หมู่ที่ 8 มีจำนวน 43 ครัวเรือน จำนวน 130 คน แยกเป็นเพศหญิง 86 คน   ชาย  
44 คน หมู่ที่ 11 มีจำนวน  22  ครัวเรือน   จำนวน  22 คน  แยกเป็นเพศหญิง  13  คน  ชาย 9  คน การเข้าถึง
แหล่งน้ำเพ่ืออุปโภคบริโภคในยามปกติกรณีที่เป็นน้ำเพ่ือการบริโภคส่วนใหญ่จะซื้อ โดยหมู่ที่ 8 มีการซื้อน้ำ 27 
ครัวเรือน หมู่ที่ 11 ซื้อน้ำบริโภค 13 ครัวเรือน แหล่งน้ำเพ่ืออุปโภคอ่ืนที่ชุมชนนิยมใช้กันคือ น้ำประปาหมู่บ้าน บ่อ
น้ำบาดาล และน้ำฝน ในช่วงทั้งหมู่ที่  8 และหมู่ที่มีน้ำไม่เพียงพอสำหรับอุปโภคบริโภคและน้ำใช้ในการทำ
การเกษตร โดยหมู่ที่ 8 มีน้ำใช้ไม่เพียงพอ 16 ครัวเรือน หมู่ที่ 11 ไม่เพียงพอ 7 ครัวเรือน แหล่งน้ำในการเกษตร
ส่วนใหญ่ใช้น้ำจากประปาหมู่บ้าน/ประปาเทศบาล และใช้น้ำฝนเป็นหลัก ในช่วงหน้าแล้งเกษตรกรได้รับผลกระทบ
จากน้ำไม่เพียงพอในการทำการเกษตร สัตว์เลี้ยงขาดแคลนน้ำขาดแคลนอาหาร  ในช่วงที่เกิดน้ำท่วมพ้ืนที่
การเกษตรได้รับความเสียหายอยู่ในระดับปานกลาง น้ำท่วมโรงเรือน น้ำท่วมพ้ืนที่เพาะปลูก และสัตว์เลี้ยงไม่มีที่
เคลื่อนย้าย ในการแก้ไขปัญหาที่ชุมชนช่วยเหลือกันเอง คือการสูบน้ำออกจากพ้ืนที่ การใช้กระสอบทรายกั้นน้ำ  

5) กลุ่มวิสาหกิจ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในรอบ 30 ปีที่ผ่านมา เกิดสถานการณ์น้ำท่วม
มากที่สุด จำนวน 9 ครัวเรือน รองลงมาคือน้ำแล้งจำนวน 8 ครัวเรือน วาตภัย(ลม)จำนวน 4 คน และอากาศร้อน
มากขึ้นมีจำนวน 2 ครัวเรือน กรณีน้ำท่วมใหญ่ในพ้ืนที่เกิดในปี 2553 ซึ่งระดับความรุนแรงมีเพ่ิมมากขึ้นทุกปี 
ลักษณะการเกิดภัยคือ มีพายุเข้าทำให้ฝนตกติดต่อกันหลายวัน โดยมีมวลน้ำจากเทือกเขาบรรทัดไหลลงสู่ที่ลุ่ม 
และส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่เมืองโตนดด้วน น้ำท่วมในพื้นที่ถือว่าเป็นเรื่องปกติของชุมชนแต่มีความรุนแรงมากขึ้นทุก
ปี  สาเหตุคือมีการสร้างสิ่งปลูกสร้างขวางทางน้ำ เช่น ถมที่ให้สูงขึ้นเพ่ือสร้างบ้าน มีการระบายน้ำจากเข่ือนท่าแนะ
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จำนวนมากในช่วงน้ำหลาก ท่อระบายน้ำมีน้อย และมีขนาดเล็ก ความรุนแรงที่ส่งผลกระทบอย่างมากคือ  น้ำท่วม
พ้ืนที่เพาะทางการเกษตร น้ำท่วมถนนหนทางไม่สามารถสัญจรไปมาได้สะดวก หากฝนตกติดต่อกันหลายวันจะทำ
ให้น้ำเอ่อไหลเข้าบริเวณบ้านเรือน ขนย้ายสิ่งของภายในบ้านไม่ทัน  ในช่วงน้ำแล้งประชาชนขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้ 
พ้ืนที่เพาะปลูก และปศุสัตว์เสียหาย ไม่มีหญ้าเลี้ยงสัตว์  และแหล่งน้ำแห้งแล้ง กรณีอากาศร้อนมากขึ้น เกิด
ลักษณะอากาศร้อนผิดปกติส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิต พืชผลทางการเกษตรเสียหายเนื่องจากอากาศท่ีร้อนมาก
ขึ้นทำให้ผลผลิตที่ปลูกไว้ไม่มีน้ำรด ถึงแม้จะได้รับผลผลิตบ้างก็ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย และแหล่งน้ำที่มีอยู่บ้างก็แห้ง
เหือดหายไป อากาศร้อนทำให้ส่งผลกระทบต่ออารมณ์และจิตใจของคน กรณีวาตภัย (ลม) ความถี่ที่เกิดเฉลี่ย 2 
ครั้งต่อปี เกิดในช่วงปี 2553 ลักษณะการเกิดเหตุคือ อากาศร้อนผิดปกติ เกิดพายุดีเปรสชันในพ้ืนที่ ส่งผลกระทบ
ต่อชุมชนในระดับรุนแรงสูง คือ บ้านเรือนได้รับความเสียหาย พืชสวน เช่นยางพาราหักโค่นล้ม เป็นจำนวนมาก 
ต้นไม้ล้มทับบ้านเรือน และต้นไม้ล้มขวางทางจราจร การเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลเปลี่ยนไปจากเดิมร้อนมากขึ้น
แบบเห็นได้ชัด  ฤดูร้อนยาวนานกว่าเดิม ปกติฤดูร้อนเดือนเมษายนของทุกปี แต่ปัจจุบันจะร้อนมาก ๆ ทุกเดือน 
เกือบทั้งปี  ฤดูฝนสั้นกว่าเดิม แต่น้ำจะท่วมขังมากข้ึน และฝนไม่ตกตรงตามฤดกูาล ทำให้เกษตรกรได้รับผลกระทบ
เสียหาย ทำให้ขาดรายได้ หรือมีรายได้น้อยลง ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชุมชนเรียงตามลำดับ คือ ขาดรายได้มี 10 
ครัวเรือน ทรัพย์สินเสียหาย 9 ครัวเรือน เกิดความเครียด 9 ครัวเรือน และเกิดโรคภัย 6 ครัวเรือน ผลกระทบที่
ส่งผลเรียงตามลำดับคือ ทำให้เสียรายได้ เนื่องจากการเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทำให้ได้รับ
ผลผลิตลดน้อยลง ทำให้เสียทรัพย์สิน ส่งผลกระทบต่อรายได้  ทำให้เกิดความเครียด ทำให้เกิดโรคต่าง ๆ ตามมา 
และสัตว์เลี้ยงเกิดโรคและเสียชีวิต การรับมือและปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในรอบ 30 ปีที่ผ่าน
มา กลุ่มอาชีพต่างๆ มีการประสานการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามภารกิจขององค์กรและตามที่
คณะกรรมการมอบหมาย มีการจัดสวัสดิการให้สมาชิกกู้เงินในอัตราดอกเบี้ยต่ำสำหรับครอบครัวที่มีรายได้น้อย 
แต่ไม่มีการลงทุนเพ่ือลดความเสี่ยง กลุ่มอาชีพต่างๆ ยังไม่มีการปรับปรุงระบบข้อมูลเรื่องภัยและความเสี่ยง และ
ข้อมูลความเปราะบางของสมาชิก กลุ่มอาชีพมีการดูแลระบบน้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภคเพ่ือการเกษตร โดยการ
สำรองน้ำไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคในยามฉุกเฉิน การการขุดลอกคูทางระบายน้ำลงสู่ลำคลองแหล่งน้ำธรรมชาติ 
แต่ยังไม่มีระบบไฟฟ้าสำรอง รวมทั้งระบบคมนาคม ระบบสุขาภิบาล เรื่องที่อยู่อาศัยที่ยังไม่มีการปรับโครงสร้าง
หรือการเตรียมการรองรับ แต่ในส่วนของระบบอาหาร มีการช่วยเหลือ ข้าวสารอาหารแห้งแก่สมาชิกในกลุ่มอาชีพ 
นอกจากนี้ยังไม่ได้มีการวางระบบเตือนภัยล่วงหน้าหรือการเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารจัดการในภาวะ
ฉุกเฉิน กลุ่มอาชีพมีการกำหนดนโยบาย 

6) กลุ่มองค์กร/หน่วยงาน ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่พบในปัจจุบันเรียงลำดับจาก
มากไปสู่น้อยคือ ๑) น้ำท่วม ๒) น้ำแล้ง ๓) อากาศร้อนมากขึ้น ๔) วาตภัย(ลม)  กรณีน้ำท่วมหนักเกิดในปี 2553 มี
ระดับความรุนแรงมาก คือ น้ำท่วมที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหาย น้ำท่วมพ้ืนที่ทำการเกษตร ทำให้เสียหายมาก 
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และน้ำท่วมถนนเส้นทางสัญจร ไม่สามารถใช้สัญจรจรได้หลายสาย และมีถนนชำรุด สาเหตุเกิดจากฝนตกต่อเนื่อง
ติดต่อกันหลายวัน มีการสร้างถนนและถมที่เพ่ือปลูกสร้างอาคารที่อยู่อาศัยขวางทางน้ำ มีจำนวนเพ่ิมมากขึ้น การ
ระบายน้ำจากเขื่อนท่าแนะ มีปริมาณมาก  ไม่ได้ขุดลอก เหมือง คู คลอง เพ่ือแก้ปัญหาระบายน้ำ และขาดการ
จัดการระบายน้ำที่ดี ผลกระทบต่อชุมชนจากมากหาน้อย คือ 1) สัตว์เลี้ยงไม่มีที่อยู่ ทำให้เกิดโรคและล้มตาย
จำนวนมาก 2) น้ำท่วมพ้ืนที่ทางการเกษตรระดับรุนแรง ทำให้พืชผลทางการเกษตรเสียหายจำนวนมาก 3) นำท่วม
ถนนหนทาง ถนนขาดไม่สามารถสัญจรได้ไป มาได้ 4) น้ำท่วมที่อยู่อาศัยจนไม่สามารถพักอาศัยได้ ทำให้ทรัพย์สิน
ภายในบ้านเสียหาย กรณีน้ำท่วมขนาดเล็ก หรือน้ำท่วมขัง มีความรุนแรงระดับปานกลาง ฝนตกติดต่อ 1 – 2 วัน 
ทำให้มีน้ำขังปริมาณไม่มาก สามารถระบายได้ทัน และมีความรุนแรงน้อยเพราะฝนตกตามฤดูกาล ซึ่งมีน้ำฝนไม่
มาก น้ำระบายเองได้ สาเหตเป็นไปตามฤดูกาล และธรรมชาติ ระดับความรุนแรงส่งผลกระทบต่อชุมชนอย่างมาก
คือ 1) ฝนตกติดต่อกันหลายวัน ทำให้เกิดน้ำท่วม 2) มีพายุเข้าระดับรุนแรง และมีปริมาณน้ำมาก ทำให้น้ำท่วม
ติดต่อกันหลายวัน 3) ถนนขาดหลายสายทำให้สัญจรไป – มาไม่ได้ ขาดการติดต่อจากดลกภายนอก กรณีน้ำแล้ง 
ระดับความรุนแรงปานกลาง ลักษณะการเกิดเหตุ คือ ฝนทิ้งช่วงเป็นระยะเวลานาน ระดับความรุนแรงที่ส่งผล
กระทบต่อชุมชนระดับปานกลาง กระทบกับเกษตรกรโดยตรงในเรื่องการเพาะปลูก เพราะถ้าไม่มีน้ำเพียงพอ 
พืชผลทางการเกษตร จะได้รับผลกระทบโดยตรง ผลผลิตได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย ซึ่งมีผลกระทบกับรายได้ในการ
ดำเนินชีวิต  กรณีอากาศร้อนมาก จากข้อมูลอากาศร้อนมากที่สุดในปี พ.ศ. 2535  ระดับความรุนแรง ปานกลาง 
ทำให้พืชผลการเกษตรเสียหาย พืชแห้งตาย ทำให้ขาดทุนจากการทำการเกษตร และทรัพยากรป่าไม้มีน้อยทำให้
อากาศร้อนมากขึ้น สาเหตุที่ทำให้อากาศร้อนเรียงตามลำดับ คือ การตัดไม้ทำลายป่า  ขาดการส่งเสริมการปลูกป่า
ในพ้ืนที เพ่ือการทดแทน ขาดการกำจัดขยะมูลฝอยไม่ถูกวิธี ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนจาการเผาขยะ และขาดการ
จัดการด้านความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ระดับความรุนแรงที่ส่งผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง ผลกระทบที่เห็นได้
ชัดคือ ขณะอยู่กลางแดดนานๆ ถึงกับเจ็บไข้ได้ป่วยได้ บางคนเป็นลมถ้าอากาศร้อนมาก กรณีวาตภัย(ลม) ความถ่ีที่
เกิดขึ้นเฉลี่ยปีละ 2 ครั้ง เกิดหนักในช่วงปี 2553 ผลกระทบที่เกิดขึ้น คือ ทำให้ต้นไม้หักโค่นในหลายพ้ืนที่ ไฟฟ้า
ดับหลายวัน บ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย พืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหายจำนวนมาก  สาเหตุเกิดจาก
อากาศร้อนผิดปกติ เกิดพายุดีเปรสชันเข้า เกิดจากภัยธรรมชาติ  ความรุนแรงที่พบคือ บ้านเรือนได้รับความ
เสียหาย  พืชสวน เช่นยางพาราหักโค่นล้ม เป็นจำนวนมากและต้นไม้ล้มขวางทางจราจร การเปลี่ยนแปลงของ
ฤดูกาลร้อนยาวนานมากขึ้น และร้อนมาก ฝนทิ้งช่วง มาช้าและตกสั้นกว่าเดิม ฝนตกไม่ครอบคลุมพ้ืนที่ตกกระจุก
ตัวเป็นเวลานาน ปัจจุบันฤดูร้อนยาวนานกว่าเดิมและร้อนมากทุกเดือนเกือบตลอดปี แม่น้ำลำคลองแห้งหรือแหล่ง
น้ำตามธรรมชาติ ลดลงอย่างรวดเร็ว พื้นดินขาดความชื้น ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชุมชนส่วนใหญ่ส่งผลส่วนใหญ่คือ
เสียรายได้ 23 ครัวเรือน และที่ใกล้เคียงกันคือเสียทรัพย์สิน 22 ครัวเรือน ส่งผลทำให้เกิดความเครียด 17 
ครัวเรือน เกิดโรคภัยต่างๆ 13 ครัวเรือนและเสียชีวิตจำนวน 3 ครัวเรือน ผลกระทบที่เกิดขึ้นเรียงตามลำดับคือ 1) 
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เกษตรกรเสียรายได้ เนื่องจากพืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหาย 2) ทำให้ทรัพย์สินเสียหาย ในกรณีเกิดน้ำ
ท่วม น้ำเข้าบ้าน 3) ทำให้ประชาชนเกิดความเครียด อันเนื่องจากผลกระทบจากภัยพิบัติ 4) ทำให้เกิดโรคจาก
ความเครียด จากรายรับน้อยกว่ารายจ่าย 5) เสียชีวิตจากภัยพิบัติที่ เกิดขึ้น การรับมือและการปรับตัวการ
เปลี่ยนแปลงในรอบ 30 ปีที่ผ่านมา เทศบาลตำบลโตนดด้วน มีการแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการในการ
ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ประจำทุกปี โดยมีการประสานการทำงานกับผู้นำท้องที่ (กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน) อป
พร. และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีบทบาทในการช่วยเหลือจัดซื้อวัสดุเพ่ือซ่อมแซมที่อยู่อาศัย เมือเกิด
ภัยพิบัติสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ เตรียมความพร้อมจัดงบประมาณสนับสนุนเวชภัณฑ์ ประสานข้อมูลกลุ่มคน
เปราะบาง เช่น ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยติดบ้าน ผู้พิการ ที่มีคำจำเป็นต้องให้ความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ ช่วยเหลือ
ด้านการประชาสัมพันธ์ เตรียมความพร้อมประสานงาน อสม.ให้การช่วยเหลื  สำนักงานพัฒนาชุมชน ช่วยเหลือ
ส่งเสริมสนับสนุน ให้ครัยเรือนเข้าถึงแหล่งทุน เพ่ือกู้ยืม และสนับสนุนการประกอบอาชีพ พัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ สนับสนุนทุนการทำอาชีพเสริมแก่ครัวเรือนที่มีรายได้น้อย หรือสนับสนุนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์  
สถานศึกษา สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนยากจน มีระบบการจัดการน้ำประปา น้ำอุปโภค บริโภค น้ำเพ่ือ
การเกษตร เพ่ือเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน มีโครงการ โคก หนอง นา โมเดล นำร่อง จำนวน 4 แปลง  
มีการขุดลอกคูคลองเหมืองน้ำสาธารณะ เพ่ือป้องกันอุทกภัย มีการติดตั้ง ซ่อมแซม ระบบไฟฟ้าสาธารณะ ให้
สามารถใช้งานได้ มีการซ่อมแซม ถม หลุม บ่อ ถนน ติดตั้งไฟกระพริบทางร่วมทางแยก เพ่ือป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน ในเรื่องระบบอาหารมีการรับบริจาคในกรณีที่เกิดภัยพิบัติ มีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
ในด้านที่อยู่อาศัยมีการติดตั้งถังดับเพลิง ตามหมู่บ้าน ตามชุมชน เพ่ือป้องกันและระงับอัคคีภัย  มีการซ่อมแซม
บ้านเรือน สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ เมื่อเกิดภัยพิบัติ แต่ในเขตเทศบาลโตนดด้วนยังไม่มีการวางแผนในด้านสุขาภิบาล 

7) กลุ่มผู้นำชุมชน กลุ่มผู้นำชุมชนมีการเก็บข้อมูลภาพรวมของหมู่บ้าน โดยเก็บข้อมูลด้วยการ
ประชุมกลุ่มย่อย (focus group) กลุ่มเป้าหมายจำนวน 6 คน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่พบ คือ น้ำแล้ง
และน้ำท่วมมากอันดับหนึ่ง รองลงมาคือ วาตภัย(ลม) และน้ำท่วม กรณีน้ำท่วมเกิดน้ำท่วมใหญ่ในปี 2553 ความ
รุนแรงอยู่ในระดับความรุนแรงมาก ลักษณะภัยที่เกิดคือ มีพายุเข้าทำให้ฝนตกติดต่อกันหลายวัน และมีน้ำบ่าไหล
หลากจากเทือกเขาบรรทัดไหลลงสู่ที่ลุ่ม ในพ้ืนที่เมืองโตนดด้วน  สาเหตุของภัยพิบัติเกิดจากมีการสร้างสิ่งปลูก
สร้างขวางทางน้ำ เช่น ถมที่สร้างบ้าน ท่อระบายน้ำมีน้อย และมีขนาดเล็ก  ระดับความรุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อ
ชุมชน คือ น้ำท่วมพ้ืนที่การเกษตรทำให้พ้ืนที่เพาะปลูกได้รับความเสียหาย  น้ำท่วมถนนหนทางไม่สามารถสัญจร
ไปมาได้  ส่วนกรณีน้ำท่วมขนาดเล็ก หรือน้ำท่วมขัง อยู่ในระดับความรุนแรงน้อย ซี่งมีครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบ
จำนวน 6 ครัวเรือน  ลักษณะการเกิดในช่วงฤดูฝนของทุก ๆ ปี คือในช่วงเดือนพฤศจิกายน- ธันวาคม เป็นช่วงฤดู
การตามธรรมชาติที่รับน้ำจากเขื่อนท่าแนะ แม้จะมีน้ำท่วมขังในระยะเวลาสั้น แต่ก็ส่งผลกระทบค่อนข้างรุนแรงกับ
ชุมชน คือมีพายุรุนแรงและมีปริมาณน้ำฝนมาก น้ำท่วมถนนไม่สามารถสัญจรได้ และน้ำท่วมพืชผลทางการเกษตร  
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กรณีน้ำแล้ง ระดับความรุนแรงปานกลาง ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบ 6 ครัวเรือน ลักษณะการเกิดภัยคือขาด
แคลนน้ำกิน น้ำใช้ มีไม่เพียงพอ  ฝนทิ้งช่วงเป็นระยะเวลานาน ทำให้เกิดภาวะแห้งแล้ง ส่วนสาเหตุเกิดจากฝนตก
ไม่ตรงตามฤดูกาลเพราะการตัดไม้ทำลายป่า ผลกระทบที่เกิดกับชุมชนคือ พื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย ไม่มี
หญ้าเลี้ยงสัตว์ ไม่มีน้ำใช้สำหรับเลี้ยงสัตว์  กรณีอากาศร้อนมากขึ้น ลักษณะการเกิดภัยคือ อากาศร้อนจนผิดปกติ 
ส่งผลต่อการดำรงชีวิต   อากาศร้อน ฝนทิ้งข่วง ฝนไม่ตกตามฤดูกาล สาเหตุเกิดจากการตัดไม้ทำลายป่า ฝนทิ้งช่วง
เป็นเวลานาน ทำให้อากาศร้อนมากขึ้น ผลกระทบต่อชุมชนคือ ต้นไม้แห้งตาย ผลพืชทางการเกษตรได้รับความ
เสียหายเพราะอากาศร้อนมาก อากาศร้อนทำให้กระทบกับอารมณ์และจิตใจของคน  กรณีเกิดวาตภัย(ลม) ความถี่
เฉลี่ยปีละ 2 ครั้ง เกิดหนักในช่วงปี พ.ศ. 2553 ลักษณะภัยที่เกิดคือ อากาศร้อนผิดปกติ เกิดพายุดีเปรสชันเข้า 
เกิดจากภัยธรรมชาติ ระดับความรุนแรงที่เกิดขึ้นสูงมาก ทำให้บ้านเรือนได้รับความเสียหาย พืชสวน เช่นยางพารา
หักโค่นล้ม เป็นจำนวนมาก ต้นไม้ล้มทับบ้านเรือน ต้นไม้ล้มขวางทางจราจร การเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล ร้อนมาก
ขึ้นแบบเห็นได้ชัด ร้อนยาวนานกว่าเดิม ฝนทิ้งช่วง ฤดูฝนสั้นกว่าเดิม ฝนไม่ตกตามฤดูกาล ผลกระทบต่อชุมชนคือ 
เกิดโรคระบาด เสียรายได้ และเกิดความเครียด ในส่วนของผลกระทบที่เกิดขึ้นจากมากไปหาน้อยคือ 1) ทำให้เสีย
รายได้ เนื่องจากการเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทำให้ได้รับผลผลิตลดน้อยลง 2) ทำให้เสีย
ทรัพย์สิน ส่งผลกระทบต่อรายได้ 3) ทำให้เกิดความเครียด ทำให้เกิดโรคต่าง ๆ ตามมา 4) สัตว์เลี้ยงเกิดโรคและสีย
ชีวิต ในการช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือมีโครงการของรัฐที่ จะช่วยเหลือครอบครัวที่มีรายได้ต่ำ การ
ทำงานของเทศบาลมีการปรับปรุงระบบข้อมูลทุกปี บางปีจะต้องสำรวจมากว่า 1 ครั้ง เพื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้ที่
เปราะบางได้ทันเวลา มีการประเมินความเสี่ยงและให้การช่วยเหลือ แต่ยังไม่มีการลงทุนสร้างและดูแลปรับปรุง
โครงสร้างพ้ืนฐานที่ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ   มีการแจ้งเตือนจากส่วน
ราชการ (อำเภอ) หรือ (หน่วยงานที่รับผิดชอบ)และมีการเตือนภัยล่วงหน้าที่ที่จะได้ตั้งรับกับภัยพิบัติ และประสาน
กับหน่วยงานสาธารณสุข  มีการป้องกันระบบนิเวศด้วยการปลูกต้นไม้ริมคลอง ปลูกหญ้าแฝกเพ่ือรักษาระบบ
นิเวศน์ มีระเบียบตาม พรบ.สิ่งปลูกสร้าง ใช้เป็นระเบียบด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินและระเบียบปฏิบัติด้านการดูแล
อาคาร เพ่ือป้องกันความเสี่ยงรวมถึงมีการกำหนดพ้ืนที่ปลอดภัยให้กับประชาชนที่มีรายได้ต่ำ อีกทั้งมีการพัฒนา
และยกระดับการตั้งถิ่นฐานที่ไม่เป็นทางการของชุมชน  หน่วยงานรับมอบนโยบายจากทางอำเภอ ในการส่งเสริม
การปลูกป่า  ขุดลอกคูคลองเพ่ือกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้ง และการเตรียมพร้อมเครื่องจักรเพ่ือขุดลอกคูคลอง
ระบายน้ำก่อนหน้าฝน เพ่ือให้น้ำระบายได้เร็ว และมีนโยบายในการวางแผนเพื่อช่วยเหลือชุมชนอย่างทันท่วงที 

 
5.3.ความเปราะบางทางเพศ  
ความแตกต่างของความเปราะบางระหว่างเพศชายและเพศหญิง  
 จากข้อมูลหมู่ที่ 8 
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 กลุ่มผู้พิการ 8 ครัว  หญิง 15 คน   ชาย    18 คน 
 กลุ่มผู้สูงอายุ 43 ชุด  หญิง 86 คน   ชาย 44 คน 
 กลุ่มเกษตรกร 43 ชุด          หยิง     86  คน    ชาย  44 คน 
 กลุ่มแรงงานนอกระบบ  11 ชุด หญิง  9  คน  หญิง 2 คน 
ข้อมูลหมู่ที่ 11 
 กลุ่มผู้พิการ     11 ชุด     หญิง  15 คน  ชาย  18 คน 
 กลุ่มผู้สูงอายุ 44  ชุด  หญิง   91 คน  ชาย 48 คน 
 กลุ่มเกษตรกร 22 ชุด  หญิง 13  คน   ชาย 9  คน 
 
เกิดความเครียด ส่งผลให้การอยู่ร่วมกันในครอบครัวมีโอกาสเกิดการทะเลาะกันมากข้ึน  โดยเฉพาะถ้าอากาศร้อน
ติดต่อกันหลายวัน อาจมีความเครียดในการทำงานร่วมกับคนอ่ืน  อากาศร้อน จะต้องเพ่ิมค่าใช้จ่าย เช่นค่าไฟฟ้า 
ค่าซื้ออุปกรณ์ทำความเย็น 
 

1) กลุ่มผู้พิการ กลุ่มผู้หญิงจะได้รับผลกระทบมากกว่ากลุ่มผู้ชาย ในเรื่องของสรีระต่างๆ ที่ละเอียด
กว่า ผู้พิการทางสายตา ทางหู สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ระดับหนึ่ง ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว
ไม่สามารถไปไหนมาไหนได้ต้องมีผู้ช่วย ผู้พิการผู้หญิงไม่ค่อยได้รับการดูแลเอาใจใส่จากพ่อบ้าน
หรือลูกหลาน ผู้ดูแลผู้พิการส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิง ซึ่งกรณีท่ีได้รับผลกระทบต้องมีการดูแลผู้ดูแล
คนพิการด้วย 

2) ผู้สูงอายุ  กลุ่มผู้หญิงจะได้รับผลกระทบมากกว่า แต่ผู้สูงอายุจะได้รับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเร็ว
กว่าไวกว่า เพราะมีเวลาออกข้างนอกหมู่บ้านมากกว่า เป็นผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดีสามารถไปร่วม
กิจกรรมต่างๆ ในหมู่บ้าน กลุ่มผู้ชายจะสะดวกในการเดินทางมากกว่า  

3) กลุ่มเกษตรกร  กลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากกว่าคือกลุ่มผู้หญิง เพราะรู้สึกเดือดร้อนมากกว่าหาก
น้ำไม่มีหรือน้ำท่วม เนื่องจากไม่ค่อยมีความละเอียด แต่ผู้ชายมองแบบเป็นระบบมากกว่าแต่เป็น
ระบบกว้างขาดความละเอียด การมีส่วนร่วมในการประชุมมากกว่าผู้ชาย เพราะผู้ชายไม่ค่อยให้
ความร่วมมือ  

4) กลุ่มแรงงานนอกระบบ กลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากกว่าคือกลุ่มผู้ชาย เพราะต้องรับผิดชอบ
มากกว่าผู้หญิง ต้องมีการคิดในการวางระบบต่าง ๆ  
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5) กลุ่มวิสาหกิจ  กลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากกว่าคือผู้หญิง เพราะเป็นกลุ่มที่ต้องใช้แรงต่างๆ เช่น 
การแปรรูปปลาอินทรีย์ ข้าวซ้อมมือ บทบาทหลักเป็นผู้หญิง กลุ่มเลี้ยงโคบทบาทในการ
รับผิดชอบและอาจได้รับผลกระทบมากเป็นผู้ชาย 

6) กลุ่มองค์กร/หน่วยงาน  ผู้ที่ได้รับผลกระทบมากกว่าคือผู้หญิง แต่ผู้ชายได้รับผลกระทบในการ
วางแผนเชิงระบบ เนื่องจากผู้ชายตัดสินใจได้เร็วกว่า ผู้หญิงมีความละเอียดไม่ค่อยมีความมั่นใจ 
หากเกิดภัยพิบัติจำเป็นต้องอาศัยความรวดเร็วในการตัดสินใจเพ่ือแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 

7) กลุ่มผู้นำชุมชน  ความเปราะบางระหว่างเพศชาย และเพศหญิง ขึ้นอยู่กับชุมชนนั้นว่ามีผู้นำ
ผู้หญิงหรือผู้ชาย ถ้ามีผู้ชายเป็นผู้ใหญ่บ้าน บทบาทการตัดสินใจในการแก้ปัญหาผู้ชายจะได้
โอกาสมากว่าผู้หญิง ส่วนการมีผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้หญิง การตัดสินใจการเป็นผู้นำในชุมชนจะมี
บทบาทพอ ๆ กัน โดยเพศหญิงจะมีส่วนร่วมกับกิจกรรมมากกว่าผู้ชาย และสามารถยืดหยุ่นใน
การทำงานได้ดีกว่าผู้ชาย 
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ส่วนที่ 6  สรุปสาระสำคัญ 
6.1. ผลการศึกษาและสิ่งที่ค้นพบท่ีสำคัญหรือน่าสนใจ 
1) ความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละระดับและการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม 

จังหวัด อำเภอ ท้องถิ่น ภาคส่วนน ประชาสังคม 

เมืองท่องเที่ยว การท่องเที่ยว 
  

- 

จัดทำปรับปรุงผังเมือง 
 

ผังเมือง 
 

- 

จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และป้องกันสาธารณ
ภัย 

ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ธนาคารน้ำ 
ระบบกำจัด
ขยะ 

ผันน้ำสู่ภาค
เกษตร 

พัฒนา 
ห้วยขี้ค่าง 
ธนาคารใต้น้ำ 

ความเข้มแข็งภาค
เกษตร 

ขีดความสามารถ
ภาคเกษตร 

ผลผลิตดี มี
ตลาด 

 
- 

 
จัดการที่ดินของ
รัฐเพ่ือใช้
ประโยชน์ 

ถือครอง
เอกสารสิทธิ์ 

 
- 

 
 2) ความเข้มแข็งของเมือง 
 - เคยมีกลุ่มพัฒนาแหล่งน้ำ  (กลุ่มพัฒนาห้วยขี้ค่าง) 

- บุคคล พยายามสร้างธนาคารน้ำเป็นต้นแบบในการเรียนรู้ เพ่ือตนเองและชุมชน 
- กลุ่มผู้สูงอายุมีประสบการณ์ในการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศได้มากกว่ากลุ่มอ่ืนๆ 

เช่น การตัดแต่งกิ่งไม้ การลอกคูคลอง เตรียมเสบียงอาหาร เตรียมความพร้อมต่างๆ และการเตรียมสภาพ
จิตใจที่ดีกว่า 

- มีกองทุนกลางระดับตำบลและระดับอำเภอในการช่วยเหลือคนเปราะบางด้านที่อยู่อาศัย   
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- คนรุ่นใหม่มีศักยภาพในการดึงต้นทุนต่างๆ ในพ้ืนที่ เพื่อนำไปสู่การยกคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 
- ภาคเอกชน นำผลผลิตทางการเกษตรแปรรูปสินค้าส่งออก 
- พ้ืนที่ จำหน่าย ต้นกล้า ทางการเกษตร พืชผักสวนครัว 
- เมืองโตนดด้วนเป็นพื้นที่ทางการเกษตร และมีกลุ่มอาชีพที่หลากหลาย  
- อดีตประชาชนใช้น้ำจากบ่อน้ำตื้น ซึ่งมีกันเกือบทุกบ้าน  
- มีกองทุนกลางระดับตำบลและระดับอำเภอในการช่วยเหลือคนเปราะบางด้านที่อยู่อาศัย 
 
3) ความเปราะบางของเมือง 

- กลุ่มผู้พิการ และกลุ่มผู้อายุ มีบางคน บางครอบครัวที่เข้าไม่ถึงแหล่งน้ำดื่มสะอาดที่เพียงพอใน
การบริโภคช่วงวิกฤติ   มีหลายครอบครัวที่ไม่มีน้ำดื่ม ไม่มีน้ำใช้ และน้ำเพ่ือการเกษตร 

- การขยายพื้นที่เมืองจากภาคเกษตร มาเป็นแหล่งท่องเที่ยว  
- การมีส่วนร่วมเชื่องโยงทำงานแบบเครือข่าย ทั้งภาคประชาสังคม ภาครัฐ มีน้อย 
- มีการใช้ประปาทั้งในส่วนบริโภค/อุปโภค และภาคเกษตร การใช้น้ำจากบ่อน้ำตื้นน้อยลง 
- การวางแผนจากภาครัฐขาดการแบบมีส่วนร่วมจากผู้ส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ในส่วนการนำ

น้ำจากคลองปากประมาใช้ในการเกษตรในพ้ืนที่  
- ประชาชนเกิดพฤติกรรมพึ่งพิงภาครัฐมากขึ้น 
- จังหวัดพัทลุงมีแหล่งน้ำจากป่าต้นน้ำเทือกเขาบรรทัด แต่ประชาชนในพื้นท่ีได้รับประโยชน์จาก
ป่าต้นน้ำไม่เต็มที่ น้ำส่วนใหญ่ถูกส่งไปยังพ้ืนที่นครศรีธรรมราช ซึ่งหากมีการบริหารจัดการน้ำที่ดี 
ก็สามารถนำน้ำมาใช้ในพ้ืนที่พัทลุงเพ่ิมมากข้ึนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 
6.2. ผลการศึกษาและสิ่งที่ค้นพบ ที่ไม่คาดคิดมาก่อนคืออะไร 

1) มีคนรุ่นใหม่ที่พัฒนาศักยภาพต้นทุนต่างๆ ในพ้ืนที่ เชื่อมโยงส่งต่อไปยังพ้ืนที่อ่ืนๆ 
เช่น มีกลุ่มผลิตผ้าติกโบราณเมืองชัยบุรี ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ได้มีโอกาสถวาย
ผ้าให้กับสำนักพระราชวัง  ธุรกิจไทยเฮิร์บ เป็นภาคเอกชนโดยนำผลผลิตจากชุมชน
แปรรูปส่งออกพ้ืนที่และต่างประเทศ เช่น ข้าวสังหยด  มีคนจากภายนอกเข้ามาทำ
ธุรกิจกล้วยตากในพ้ืนที่โดยรับซื้อผลผลิตจากชุมชน  มีกลุ่มอาชีพเพาะชำกล้าพืชผัก
สวนครัวที่เป็นแหล่งส่งออกไปยังจังหวัดใกล้เคียง และทำมาแล้วอย่างน้อย 20 ปี ซึ่ง
สร้างรายได้ให้กับชุมชนได้ปีละจำนวนมาก 
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2) มีภูมิปัญญาด้านแผนไทย ความเชื่อ เช่น การรักษาอาการชัก รักษาคนกระดูกติดคอ 
ใช้บทสวดมนต์ในการรักษา   
 

6.3 ข้อเสนอแนะ 
 หน่วยงานในพื้นท่ี 

หน่วยงาน ข้อเสนอแนะ 

ภาคประชาสังคม การรวมกลุ่มและการบริหารจัดการกลุ่ม และเชื่อมโยงกับเครือข่ายต่างๆ 
ดูแลสิ่งแวดล้อมให้เป็นมิตร  ใช้พลังงานทดแทน  

ชุมชน รวบรวมข้อมูลพื้นฐาน กลุ่มเปราะบาง แหล่งน้ำ 
สร้างระบบเตือนภัย  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  ฟ้ืนฟูสายน้ำ  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บริหารจัดการน้ำ  แผนความมั่นคงทางอาหารในระดับชุมชน  
แผนรองรับภัยพิบัติ    พื้นที่สำหรับการอพยพ 

ภาคธุรกิจและเอกชน เชื่อมโยงเป็นเครือข่าย และส่งเสริมในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการพัฒนาเมืองสีเขียว  

วัด ระบบกำจัดขยะ พ้ืนที่จุดอพยพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ส่วนราชการ 
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ส่วนราชการ ข้อเสนอแนะ 

กศน. ต.โตนดด้วน  ส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อม จัดทำหลักสูตรการเรียนรู้การรับมือภัยพิบัติทั้ง
ในและนอกระบบทุกช่วงวัย  

โรงเรียนอนุบาลควนขนุน  ดูแลสภาพสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะ ปลูกต้นไม้ 

โรงเรียนวัดป่าตอ  พร้อมต่อสถานการณ์หากเกิดภัยธรรมชาติ 

รพ.สต. ,โรงพยาบาลควนขนุน มีฐานข้อมูลกลุ่มเปราะบาง   จัดระบบเฝ้าระวังความปลอดภัย 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ การบูรณาการแผนร่วมกันของทุกฝ่าย  ส่งเสริมให้ประชาชนรู้สึกเป็นเจ้าของ
ในการดำเนินโครงการต่าง ๆ ในพื้นที่ 

สำนักงานพัฒนาที่ดิน ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ ขุดลอกคูคลอง ส่งเสริมการทำระบบจัดเก็บน้ำใต้ดิน 

สำนักงานพัฒนาชุมชน  พัฒนาศักยภาพกลุ่มองค์กรต่างๆ ให้มีพ้ืนที่เรียนรู้ที่ชาวบ้านสามารถเข้าถึง
ได้  

สำนักงานเกษตรอำเภอ  ส่งเสริมให้มีศูนย์รวบรวมเมล็ดพันธุ์ชุมชน 

เขตพ้ืนที่การศึกษาท่ี 1 สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในทุกกลุ่มวัย จัดทำหลักสูตร
การเรียนรู้การรับมือภัยพิบัติท้ังในและนอกระบบทุกช่วงวัย  

สำนักชลประทาน จัดทำแผน การบริหารจัดการน้ำ แบบมีส่วนร่วม  

 
 
 
 
 

วางแผนระยะสั้น – กลาง 
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➢ ค้
นหาภาคประชาสังคม  มาร่วมกลุ่มทำงานเชิงเครือข่าย 

➢ ก
ารฟื้นฟูใช้บ่อน้ำตื้น 

➢ ก
ารจัดทำธนาคารกักเก็บน้ำ 

➢ ก
ารจัดทำฝายมีชีวิต 

➢ แ
หล่งกักเก็บน้ำสาธารณะขนาดใหญ ่

➢ ก
ารจัดการขยะ ลดมลภาวะทางอากาศ 

➢ ห
ลักสูตรรับมือภัยธรรมชาติ  ก่อน – เกิด – หลัง  ภัยพิบัติ 
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ภาคผนวก 

 
1.ข้อมูลความเปราะบางของชุมชนสังคม/ชุมชน/หรือกลุ่มคนที่ศึกษา   

  1) กลุ่มแรงงานนอกระบบ (กลุ่มเป้าหมายหมู่ที่ 8) 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 มีทั้งหมด 11 คน แยกเป็นเพศชาย 8 คน เพศหญิง 3 คน 

 อายุเฉลี่ย 44 ปี  ต่ำสุด 3 ปี สูงสุด 64 ปี 

 การศึกษาส่วนใหญ่จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 คิดเป็นร้อยละ 54.55 คน 

 สิทธิทางสุขภาพใช้บัตรทองทุกคน มีสวัสดิการแห่งรัฐ 3 คน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2 คน 

 สมาชิกในบ้านเฉลี่ย 3 คนกว่าๆ สูงสุด 7 คน และมีอยู่คนเดียว 1 คน 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 
1) น้ำท่วม 100 %  

 น้ำท่วมขนาดเล็ก ปีละ 3 ครั้ง 

 น้ำท่วมขัง  1 ครั้ง/ปี  สาเหตุเกิดจาก 1) ปริมาณฝนที่ตกยาวนาน 2) การเปิดปิดของระบบเขื่อน 3)
การตัดไม้ทำลายป่า 4) ธรรมชาติเปลี่ยนแปลง 

 ความรุนแรงระดับปานกลาง 
2) ภัยแล้ง สาเหตุจากฝนไม่ตกตรงฤดูกาล ความเสียหายกระทบต่อพืชผลทางการเกษตร และขาด
รายได ้
3) การเปลี่ยนแปลงฤดูกาล  

 ฤดูร้อน  
มากขึ้นกว่าเดิม   2 คน 
ร้อนมากขึ้นเห็นได้ชัด  8 คน 
ร้อนยาวนานมากกว่าเดิม  7 คน 

 ฤดูฝน 
ฝนทิ้งช่วงไม่ตกตามฤดูกาล  10 คน 
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กระจุกเป็นเวลานาน   1 คน 
ไม่ครอบคลุมพื้นที่   5 คน 
มาช้าและสั้นกว่าเดิม   3 คน 

- การเปลี่ยนแปลงที่เห็นคือร้อนมาก เข้าฤดูฝนแต่ยังร้อน 
- ผลกระทบที่เกิดขึ้น  

ทรัพย์สิน  3 คน (ผักเสียหาย เครื่องใช้ในบ้านเสียหาย) 
ความเครียด  3 คน 
เสียรายได้  9 คน (ไม่สามารถเดินทางไปทำงานได้) 

 
ส่วนที่ 3 ประเด็นการรับมือ 

1. ความสัมพันธ์ของคนในเมือง มีการช่วยเหลือกัน เพราะมีความเป็นเครือญาติ 100 % 
2. ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  

- สถานการณ์ปกติ มีความครอบคลุมและเพียงพอ การใช้ระบบประปา เข้าถึงบริการการใช้
ไฟฟ้า การเดินทางสะดวก 

- ขณะเกิดภัยพิบัติ ความสัมพันธ์ของคนในเมืองยังมีการช่วยเหลือกันเพราะมีความเป็นเครือ
ญาติ 

- กรณีเกิดภัยพิบัติใหญ่ ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานไม่มีความเพียงพอ 6 คน มากที่สุดคือในเรื่อง
ของระบบน้ำ น้ำไม่สะอาด ระบบประปาท่อชำรุด และรองลงมา ระบบไฟฟ้า อาหารที่ไม่
เพียงพอ จากการไม่ได้จัดเตรียมไว้ล่วงหน้า ด้านที่อยู่อาศัยมีปัญหาน้ำท่วมขัง ขณะเกิดภัย
ทุกคนสามารถเข้าถึงระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ส่วนที่ 4 การมีส่วนร่วม 
- ยังไม่เคยมีการจัดทำแผนรับมือภัยพิบัติ 

ส่วนที่ 5 การเข้าถึงข้อมูล 
- ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูล โดยการสื่อสารผ่านโทรทัศน์มากที่สุด รองลงมาเป็นวิทยุ กลุ่ม

ไลน์ และเพ่ือนฝูง 
ส่วนที่ 6 การรับมือและปรับตัวกับผลกระทบ 

- ก่อนเกิด มีเพียง 2 คนที่มีการเตรียมการโดยการเตรียมร่างกายและจิตใจให้พร้อม เตรียม
อาหารแห้ง และน้ำสำหรับบริโภค  
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- ก่อนเกิด ขณะเกิด หลังเกิด ทุกคนจะใช้เครือญาติในการช่วยเหลือ ซึ่งเป็นทุนทางสังคม สิ่งที่
ต้องการจากภาครัฐคือถุงยังชีพ 

- ทุนทางกายภาพ สิ่งที่ต้องการเหมือนกันคือ มีน้ำสะอาดไฟฟ้า อาหารการกิน ในส่วนที่ไม่
ระบุ คือการเตรียมจุดอพยพ 

- ทุนทางการเงินของกลุ่มแรงงานนอกระบบ โดยมากมาจากเงินออมมากที่สุด รองลงมาคือ
รายได้ประจำเดือน สิทธิประโยชน์จากการช่วยเหลือจากรัฐ จากบุตรหลาน จากทรัพย์สิน
อ่ืนๆ เช่น สัตว์เลี้ยง เงินของชุมชน และมีบางส่วนมีการกู้ยืม 

ส่วนที่ 7 ข้อเสนอแนะ 
3) การเตรียมรับมือของแต่ละครัวเรือนให้มีความพร้อมในยามฉุกเฉิน 
4) ข้อเสนอต่อหน่วยงาน 

- สำรวจข้อมูลบ้านที่ประสบภัยซ้ำซาก และลงเยี่ยมชุมชน 
- จัดทำท่อระบายน้ำของพ้ืนที่ 
- ติดตั้งสัญญาณเตือนภัยประจำหมู่บ้าน 

 
 
2) กลุ่มผู้พิการ 8 คน  
     2.1)หมู่ที่ 8 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

- เพศชาย 6 คน หญิง 2 คน 
- อายุเฉลี่ย 49 ปี สูงสุด 88 ปี ต่ำสุด 11 ปี 
- การศึกษาส่วนใหญ่จบประถมศึกษาปีที่ 6 มีกำลังศึกษา 1 คน 
- สิทธิด้านสุขภาพ บัตรทอง สวัสดิการแห่งรัฐ เบี้ยยังชีพคนพิการ ผู้สูงอายุ และมีสิทธิ

ข้าราชการ 1 ราย 
- สมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 4 คนกว่าๆ มี 1 คนอาศัยเพียงลำพัง 

ส่วนที่ 2 ผลกระทบต่อกลุ่มผู้พิการ 
1) เสียทรัพย์สิน  และรายได้ จำนวน 6 คน 
2) ความเครียด  5 คน 
ส่วนที่ 3  การรับมือต่อการเปลี่ยนแปลง 

- ความสัมพันธ์ในช่วงปกติ 1 คนต่างคนต่างอยู่ 
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- การเข้าถึงข้อมูล 1 คนที่เข้าไม่ถึงเนื่องจากพิการทางหู 
- การรับมือและการปรับตัว  โดยมากไม่ได้วางแผนล่วงหน้า 1 คนจัดทำแนวกั้นน้ำ ในกลุ่มผู้สูงอายุ

จะใช้ประสบการณ์ท่ีผ่านมาในการปรับตัว 
- ข้อเสนอแนะก่อนเกิดเหตุ 

5) ติดตามข่าวสารตลอดเวลา ศึกษาการเอาตัวรอดในภาวะฉุกเฉิน 
6) ข้อเสนอต่อหน่วยงาน การจัดทำข้อมูลกลุ่มผู้พิการที่ต้องได้รับความช่วยเหลือ และการแจก
กระสอบทรายให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ด้านล่างที่ประสบภัยพิบัติบ่อยครั้ง 

 ข้อเสนอแนะขณะเกิดภัย ช่วยเหลือตัวเองก่อน และหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือให้ทันท่วงที 

 ข้อเสนอแนะหลังเกิดเหตุ สำรวจความเสียหาย และการเยียวยา 

 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีแผนรับมือและมีการซ้อมแผนจัดระบบเฝ้าระวังและ
แจ้งภัยล่วงหน้า 

2.2 หมู่ที่ 11 บ้านไสเหรียง 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 เก็บข้อมูลทั้งหมด 11 ครัวเรือน สมาชิกในครัวเรือนทั้งหมด 33 คน แบ่งเป็น 
อายุระหว่าง 18-59 ปี จำนวน 14 คน 
ผู้สูงอายุ  จำนวน 8 คน 
คนพิการ 11 คน 

ส่วนที่ 2 ประเมินระดับผลกระทบที่เก่ียวข้องกับน้ำสำหรับบริโภค (น้ำดื่ม/น้ำกิน) 
1) แหล่งน้ำที่ใช้ในการบริโภค  

 ซื้อน้ำสำหรับบริโภค 11 ครัวเรือน 
2) ปริมาณน้ำสำหรับบริโภคภายในครัวเรือน คิดโดยประมาณจำนวน  200 ลิตรต่อหนึ่งครัวเรือนต่อ

เดือน 
3) ปริมาณน้ำสำหรับบริโภคเพียงพอต่อความต้องการหรือไม่  

 เพียงพอต่อความต้องการ 9 ครัวเรือน 

 ไม่เพียงพอต่อความต้องการ 2 เดือนในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม จำนวน 2 ครัวเรือน 
4) การทำความสะอาดน้ำสำหรับบริโภคในครัวเรือน 

 การกรองน้ำ/เครื่องกรองน้ำ  2 ครัวเรือน 

 ไม่ได้ทำความสะอาดก่อนบริโภค 9 ครัวเรือน 
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5) ประเด็นความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น 
5.1) ผลกระทบจากน้ำแห้งแล้ง  

 มีน้ำหรับบริโภคเพียงพอในครัวเรือน 5 ครัวเรือน 

 มีน้ำสำหรับบริโภคไม่เพียงพอในครัวเรือน 6 ครัวเรือน 
      5.2) ผลกระทบจากน้ำท่วม 

 มีน้ำสำหรับบริโภคเพียงพอในครัวเรือน 7 ครัวเรือน 

 มีน้ำสำหรับบริโภคไม่เพียงพอในครัวเรือน 4 ครัวเรือน 
ส่วนที่ 3 ประเมินระดับผลกระทบที่เก่ียวข้องกับน้ำสำหรับอุปโภค(น้ำใช้) 

1) แหล่งน้ำที่ใช้ในการอุปโภค 

 ประปาหมู่บ้าน/ประปาเทศบาล 11 ครัวเรือน 

 น้ำฝน 1 ครัวเรือน 
2) ปริมาณน้ำสำหรับบริโภคภายในครัวเรือน คิดโดยประมาณจำนวน  1725 ลิตรต่อ 11

ครัวเรือนต่อเดือน  
3) ปริมาณน้ำสำหรับบริโภคเพียงพอต่อความต้องการหรือไม่  

 เพียงพอต่อความต้องการ 8 ครัวเรือน 

 ไม่เพียงพอต่อความต้องการระยะเวลา 3 เดือนในช่วงเดือนมีนาคม - พฤษภาคม จำนวน 
3 ครัวเรือน  

4) การทำความสะอาดน้ำสำหรับบริโภคในครัวเรือน 

 การกรองน้ำ   1  ครัวเรือน 

 ไม่ได้ทำความสะอาดก่อนบริโภค 10 ครัวเรือน 
5) ประเด็นความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น 
5.1) ผลกระทบจากน้ำแห้งแล้ง  

 มีน้ำหรับบริโภคเพียงพอในครัวเรือน 5 ครัวเรือน 

 มีน้ำสำหรับบริโภคไม่เพียงพอในครัวเรือน 6 ครัวเรือน 
                    5.2) ผลกระทบจากน้ำท่วม 

 มีน้ำสำหรับบริโภคเพียงพอในครัวเรือน 5 ครัวเรือน 

 ไม่มีน้ำสำหรับบริโภคในครัวเรือน 6 ครัวเรือน 
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ส่วนที่ 4 ประเมินระดับผลกระทบที่เก่ียวข้องกับน้ำสำหรับทำการเกษตร (นา/สวน/ไร่/ปศุสัตว์/ประมง) 
1) พ้ืนที่ทำการเกษตรของท่านเข้าถึงแหล่งน้ำหรือไม่ 

 เข้าถึง  10 ครัวเรือน 

 เข้าไม่ถึง 1 ครัวเรือน 
2) แหล่งน้ำที่ใช้ในการทำเกษตร 
1) ชลประทาน 4 ครัวเรือน 
2) ห้วย/หนอง/คลอง/บึง  4 ครัวเรือน 
3) บ่อน้ำตื้น 1 ครัวเรือน 
4) ประปาหมู่บ้าน/ประปาเทศบาล 1 ครัวเรือน 
5) น้ำฝน  2 ครัวเรือน 
3) เครื่องมือที่ใช้ในการสูบน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร 

 เครื่องมือเช่า/ยืม/จ้าง 2 ครัวเรือน 

 เครื่องส่วนตัว  9 ครัวเรือน 
4) ปริมาณน้ำมีความเพียงพอต่อความต้องการหรือไม่ 

 เพียงพอต่อความต้องการ  9 ครัวเรือน 

 ไม่เพียงพอต่อความต้องการ 2 ครัวเรือน ไม่เพียงพอต่อความต้องการในช่วงเดือน
มีนาคม – พฤษภาคม 

5) วิธีการแก้ไขปัญหาจากการขาดน้ำในพ้ืนที่ทำการเกษตรของท่าน 
5.1) ใช้เครื่องสูบน้ำ 

6) วิธีการแก้ไขปัญหาจากวิกฤติการณ์น้ำท่วมในพ้ืนที่ทำการเกษตรของท่าน 

 ใช้เครื่องสูบน้ำสูบน้ำออกจากพ้ืนที่น้ำท่วม 

 เว้นระยะช่วงการเพาะปลูกออกไป 
ส่วนที่ 5 ประเมินระดับผลกระทบที่เก่ียวข้องกับปัญหาน้ำท่วมในพ้ืนที่การเกษตรและที่อยู่อาศัย 

1) บริเวณท่ีเกิดน้ำท่วม 

 ที่อยู่อาศัย 5 ครัวเรือน 

 พ้ืนที่เพาะปลูก 3 ครัวเรือน 

 เส้นทาง/ถนน 3 ครัวเรือน 
2) ระดับน้ำท่วม 
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 ต่ำกว่า 0.5 เมตร 8 ครัวเรือน 

 ท่วม 0.5 – 1 เมตร 3 ครัวเรือน 
3) ในครัวเรือนของท่านมีสมาชิกท่ีมีอาการวิกฤติหรืออาการน่าเป็นห่วง ต้องได้รับการช่วยเหลือ

และเคลื่อนย้ายอย่างเร่งด่วนหรือไม่ หากเกิดสถานการณ์น้ำท่วม 

 ไม่มี 11 ครัวเรือน 
4) ผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วม 
4.1) การขาดน้ำสำหรับใช้อุปโภคในครัวเรือน  

 ระดับผลกระทบมาก 3 ครัวเรือน  

 ระดับปานกลาง  5 ครัวเรือน  

 ระดับน้อย 3 ครัวเรือน  
4.2) การขาดน้ำสำหรับใช้บริโภคในครัวเรือน  

 ระดับผลกระทบมาก 3 ครัวเรือน 

 ระดับปานกลาง  4 ครัวเรือน  

 ระดับน้อย 4 ครัวเรือน  
4.3) การขาดแคลนอาหารของคนและสัตว์เลี้ยง 

 ระดับผลกระทบมาก 3 ครัวเรือน 

 ระดับปานกลาง   7 ครัวเรือน  

 ระดับน้อย 1  ครัวเรือน  
4.4) ความเสียหายต่อที่อยู่อาศัยและโรงเรือน 

 ระดับผลกระทบมาก 4 ครัวเรือน 

 ระดับปานกลาง  6 ครัวเรือน  

 ระดับน้อย 1 ครัวเรือน  
4.5) ความเสียหายต่อทรัพย์สินและของมีค่า 

 ระดับผลกระทบมาก 1 ครัวเรือน 

 ระดับปานกลาง  8 ครัวเรือน  

 ระดับน้อย 2 ครัวเรือน  
4.6) ปัญหาการคมนาคม 
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 ระดับผลกระทบมาก 4 ครัวเรือน 

 ระดับปานกลาง  6 ครัวเรือน  

 ระดับน้อย 1 ครัวเรือน  
4.7) ปัญหาต่อการประกอบอาชีพ 

 ระดับผลกระทบมาก 1 ครัวเรือน 

 ระดับปานกลาง  9 ครัวเรือน  

 ระดับน้อย 1  ครัวเรือน  
4.8) ปัญหาด้านจิต 

 ระดับปานกลาง  10 ครัวเรือน  

 ระดับน้อย 1  ครัวเรือน  
4.9) ปัญหาด้านสุขภาพ 

 ระดับผลกระทบมาก 3 ครัวเรือน 

 ระดับปานกลาง 7 ครัวเรือน  

 ระดับน้อย 1 ครัวเรือน  
4.10) ปัญหาต่อการอยู่อาศัย 

 ระดับผลกระทบมาก 4 ครัวเรือน 

 ระดับปานกลาง  6 ครัวเรือน  

 ระดับน้อย 1  ครัวเรือน  
4.11) ปัญหาด้านการติดต่อสื่อสารหรือการเฝ้าระวังสภาวะน้ำท่วม 

 ระดับผลกระทบมาก 2 ครัวเรือน 

 ระดับปานกลาง  7 ครัวเรือน  

 ระดับน้อย 2 ครัวเรือน  
ส่วนที่ 6 ประเมินระดับผลกระทบที่เก่ียวข้องกับปัญหาน้ำเสีย 

1) ครัวเรือนของท่านมีการบำบัดน้ำเสียก่อนระบายน้ำทิ้งในลักษณะใด 

 ไม่มีการบำบัดน้ำเสีย 11 ครัวเรือน 
2) ครัวเรือนของท่านมีการระบายน้ำทิ้งในลักษณะใด 

 ปล่อยน้ำทิ้งลงพื้นดิน 6 ครัวเรือน 
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 ปล่อยน้ำทิ้งลงท่อระบายน้ำและไหลซึมลงพ้ืนดิน 5 ครัวเรือน 
3) ท่านคิดว่าสิ่งใดที่ก่อให้เกิดปัญหาน้ำเสีย 

 จากชุมชน เช่น ที่อยู่อาศัย ร้านค้า ตลาด 6 ครัวเรือน 

 ภาคเกษตรกรรม เช่น การใช้ปุ๋ย การเลี้ยงสัตว์ 5 ครัวเรือน 
4) ผลกระทบจากปัญหาน้ำเสีย 
4.1) ปัญหาเรื่องกลิ่น 

 ระดับผลกระทบมาก 1 ครัวเรือน 

 ระดับปานกลาง  5 ครัวเรือน  

 ระดับน้อย 4 ครัวเรือน  

 น้อยที่สุด 1  ครัวเรือน 
4.2) ปัญหาเรื่องสัตว์ เช่น แมลงวัน ยุง หนู ฯลฯ 

 ระดับผลกระทบมาก 1 ครัวเรือน 

 ระดับปานกลาง   9 ครัวเรือน  

 ระดับน้อย 1  ครัวเรือน  
4.3) ปัญหาต่อสุขภาพอนามัย 

 ระดับผลกระทบมาก 3 ครัวเรือน 

 ระดับปานกลาง  7 ครัวเรือน  

 ระดับน้อย 1 ครัวเรือน  
4.4) ปัญหาต่อการท่องเที่ยว 

 ระดับผลกระทบมาก 2 ครัวเรือน 

 ระดับปานกลาง  9 ครัวเรือน  
4.5) ปัญหาต่อกิจการการค้า ธุรกิจส่วนตัว  

 ระดับผลกระทบมาก 2 ครัวเรือน 

 ระดับปานกลาง  7 ครัวเรือน  

 ระดับน้อย 2 ครัวเรือน  
4.6) ปัญหาในการนำน้ำมาใช้อุปโภค เช่น อาบ ล้างจาน 

 ระดับผลกระทบมาก 2 ครัวเรือน 
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 ระดับปานกลาง  8 ครัวเรือน  

 ระดับน้อย 1  ครัวเรือน  
4.7) ปัญหาในการนำน้ำมาใช้ดื่ม/ ประกอบอาหาร  

 ระดับผลกระทบมาก 2 ครัวเรือน 

 ระดับปานกลาง  8 ครัวเรือน  

 ระดับน้อย 1  ครัวเรือน  
4.8) ไม่สามารถนำน้ำมาใช้ในการเกษตรได้ 

 ระดับผลกระทบมาก 3 ครัวเรือน 

 ระดับปานกลาง  8 ครัวเรือน  
4.9) ไม่สามารถนำน้ำมาใช้ในการเลี้ยงสัตว์ได้ 

 ระดับผลกระทบมาก 2 ครัวเรือน 

 ระดับปานกลาง 7 ครัวเรือน  

 ระดับน้อย 2  ครัวเรือน  
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
3) ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยเหลือในการเคลื่อนย้ายกลุ่มคนพิการเป็นพิเศษ  
4) บริการน้ำดื่มน้ำใช้ในช่วงที่เกิดวิกฤติน้ำท่วม  

 
3) กลุ่มผู้สูงอายุ  
3.1) หมู่ที่ 8 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 จำนวน 20 คน   

 เพศชาย 11 คน หญิง 9 คน  

 อายุ 60-70 ปี จำนวน 6 คน 

 อายุ 71-80 ปี จำนวน 6 คน 

 อายุ 81 ปีขึ้นไป จำนวน 8 คน 

 การศึกษาประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 15 คน ประถมศึกษาปีที่  6 จำนวน 3 คน ปริญญาตรี 2 
คน 
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 สิทธิสุขภาพและสังคม บัตรทอง 15 คน ข้าราชการ 5 คน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 4 คน เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ 16 คน  

 สมาชิกในครอบครัวเฉลี่ย 3 คน อยู่เพียงลำพัง 4 คน 
ส่วนที่ 2 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง 
1) เสียรายได้ 13 คน 
2) เกิดความเครียด 11 คน 
3) เสียทรัพย์สิน  10 คน 

 การใช้ชีวิตประจำวันไม่สะดวก 

 ความสัมพันธ์กับชุมชน มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับบุตรหลาน 

 การมีส่วนร่วม มีการเข้าร่วมการประชุมของหมู่บ้าน 

 การเข้าถึงข้อมูลมีการเข้าถึงข้อมูลอย่างครอบคลุม 
ส่วนที่ 3 การรับมือและการปรับตัว 

 กลุ่มผู้สูงอายุเป็นกลุ่มที่มีการเตรียมรับมือและปรับตัวได้ดีกว่ากลุ่มแรงงานนอกระบบและกลุ่ม
พิการ เนื่องจากอาศัยประสบการณ์ของช่วงชีวิตที่ผ่านมา ตัวอย่าง ๑) มีการตัดแต่งกิ่งไม้ของ
ชาวบ้านก่อนถึงฤดูฝน 2) การขุดลอกคูคลอง เพ่ือให้น้ำไหลสะดวก  3) การเตรียมอาหาร
ล่วงหน้า 

ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ 
1) ตัวบุคคลต้องเตรียมตัวเองตลอดเวลา 
2) หน่วยงาน มีการจัดแต่งกิ่งไม้ข้างทาง มีแผนอพยพและซ้อมแผน มีหอกระจายข่าวใช้การได้แจ้ง
ข่าวทันต่อเหตุการณ์ 
3.2) หมู่ที่ 11 

  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 จำนวน 44 ครัวเรือน 139 คน   แบ่งเป็น 

เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี  จำนวน 28 คน 
อายุระหว่าง 18-59 ปี จำนวน 45 คน 
ผู้สูงอายุ  จำนวน 59 คน 

 ผู้ป่วยเรื้อรัง/ มีโรคประจำตัว 9 คน 
ส่วนที่ 2 ประเมินระดับผลกระทบที่เก่ียวข้องกับน้ำสำหรับบริโภค (น้ำดื่ม/น้ำกิน) 
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1) แหล่งน้ำที่ใช้ในการบริโภค  

 ประปาหมู่บ้าน/ประปาเทศบาล 1 ครัวเรือน 

 ประปาหยอดเหรียญ  5 ครัวเรือน 

 ซื้อน้ำสำหรับบริโภค 38 ครัวเรือน 
2) ปริมาณน้ำสำหรับบริโภคภายในครัวเรือน คิดโดยประมาณจำนวน  710 ลิตรต่อหนึ่งครัวเรือนต่อ

เดือน 
3) ปริมาณน้ำสำหรับบริโภคเพียงพอต่อความต้องการหรือไม่  

 เพียงพอต่อความต้องการ 28 ครัวเรือน 

 ไม่เพียงพอต่อความต้องการจำนวน 3 เดือนในช่วงเดือนมีนาคม -พฤษภาคม จำนวน 16 
ครัวเรือน 

4) การทำความสะอาดน้ำสำหรับบริโภคในครัวเรือน 

 การกรองน้ำ/เครื่องกรองน้ำ  1  ครัวเรือน 

 การต้มน้ำ 3 ครัวเรือน 

 ไม่ได้ทำความสะอาดก่อนบริโภค 40 ครัวเรือน 
5) ประเด็นความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น 
5.1) ผลกระทบจากน้ำแห้งแล้ง  

 มีน้ำหรับบริโภคเพียงพอในครัวเรือน 34 ครัวเรือน 

 มีน้ำสำหรับบริโภคไม่เพียงพอในครัวเรือน 1 ครัวเรือน 

 ไม่มีน้ำสำหรับบริโภคในครัวเรือน 9 ครัวเรือน 
      5.2) ผลกระทบจากน้ำท่วม 

 มีน้ำสำหรับบริโภคเพียงพอในครัวเรือน 40 ครัวเรือน 

 มีน้ำสำหรับบริโภคไม่เพียงพอในครัวเรือน 2 ครัวเรือน 

 ไม่มีน้ำสำหรับบริโภคในครัวเรือน 2 ครัวเรือน 
 

ส่วนที่ 3 ประเมินระดับผลกระทบที่เก่ียวข้องกับน้ำสำหรับอุปโภค(น้ำใช้) 
1) แหล่งน้ำที่ใช้ในการอุปโภค 

 ประปาหมู่บ้าน/ประปาเทศบาล 36 ครัวเรือน 
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 ประปาหยอดเหรียญ  1 ครัวเรือน 

 บ่อน้ำตื้น 5 ครัวเรือน 

 น้ำฝน 2 ครัวเรือน 
2) ปริมาณน้ำสำหรับบริโภคภายในครัวเรือน คิดโดยประมาณจำนวน  7290  ลิตรต่อ 44

ครัวเรือนต่อเดือน  
3) ปริมาณน้ำสำหรับบริโภคเพียงพอต่อความต้องการหรือไม่  

 เพียงพอต่อความต้องการ 38 ครัวเรือน 

 ไม่เพียงพอต่อความต้องการระยะเวลา 3 เดือนในช่วงเดือนมีนาคม - พฤษภาคม จำนวน 
6 ครัวเรือน  

4) การทำความสะอาดน้ำสำหรับบริโภคในครัวเรือน 

 การกรอง 1  ครัวเรือน 

 ไม่ได้ทำความสะอาดก่อนบริโภค 43 ครัวเรือน 
5) ประเด็นความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น 
5.1) ผลกระทบจากน้ำแห้งแล้ง  

 มีน้ำหรับบริโภคเพียงพอในครัวเรือน 24 ครัวเรือน 

 มีน้ำสำหรับบริโภคไม่เพียงพอในครัวเรือน 18 ครัวเรือน 

 ไม่มีน้ำสำหรับบริโภคในครัวเรือน 2 ครัวเรือน 
      5.2) ผลกระทบจากน้ำท่วม 

 มีน้ำสำหรับบริโภคเพียงพอในครัวเรือน 26 ครัวเรือน 

 มีน้ำสำหรับบริโภคไม่เพียงพอในครัวเรือน 16 ครัวเรือน 

 ไม่มีน้ำสำหรับบริโภคในครัวเรือน 2 ครัวเรือน 
ส่วนที่ 4 ประเมินระดับผลกระทบที่เก่ียวข้องกับน้ำสำหรับทำการเกษตร (นา/สวน/ไร่/ปศุสัตว์/ประมง) 
1) พ้ืนที่ทำการเกษตรของท่านเข้าถึงแหล่งน้ำหรือไม่ 

 เข้าถึง  35 ครัวเรือน 

 เข้าไม่ถึง 9 ครัวเรือน 
2) แหล่งน้ำที่ใช้ในการทำเกษตร 
6) ชลประทาน 20 ครัวเรือน 
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7) ห้วย/หนอง/คลอง/บึง  2 ครัวเรือน 
8) บ่อน้ำตื้น 3 ครัวเรือน 
9) ประปาหมู่บ้าน/ประปาเทศบาล 1  ครัวเรือน 
10) น้ำฝน  9 ครัวเรือน 
3) เครื่องมือที่ใช้ในการสูบน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร 

 เครื่องส่วนรวม  5 ครัวเรือน 

 เครื่องมือเช่า/ยืม/จ้าง 7 ครัวเรือน 

 เครื่องส่วนตัว 32 ครัวเรือน 
4) ปริมาณน้ำมีความเพียงพอต่อความต้องการหรือไม ่

 เพียงพอต่อความต้องการ  38 ครัวเรือน 

 ไม่เพียงพอต่อความต้องการ 6 ครัวเรือน ไม่เพียงพอต่อความต้องการในช่วงเดือน
เมษายน – มิถุนายน  

5) วิธีการแก้ไขปัญหาจากการขาดน้ำในพ้ืนที่ทำการเกษตรของท่าน 

 ใช้เครื่องสูบน้ำ 

 ขุดบ่อน้ำตื้น 
6) วิธีการแก้ไขปัญหาจากวิกฤติการณ์น้ำท่วมในพ้ืนที่ทำการเกษตรของท่าน 

 เว้นช่วงระยะในการเพาะปลูก 

 ใช้เครื่องสูบน้ำ 
ส่วนที่ 5 ประเมินระดับผลกระทบที่เก่ียวข้องกับปัญหาน้ำท่วมในพ้ืนที่การเกษตรและที่อยู่อาศัย 
1) บริเวณท่ีเกิดน้ำท่วม 

 ที่อยู่อาศัย 21 ครัวเรือน 

 พ้ืนที่เพาะปลูก 16 ครัวเรือน 

 พ้ืนที่เลี้ยงสัตว์ 1 ครัวเรือน 

 เส้นทาง/ถนน 6 ครัวเรือน 
2) ระดับน้ำท่วม 

 ต่ำกว่า 0.5 เมตร 31 ครัวเรือน 

 ท่วม 0.5 – 1 เมตร 13 ครัวเรือน 
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3) ในครัวเรือนของท่านมีสมาชิกที่มีอาการวิกฤติหรืออาการน่าเป็นห่วง ต้องได้รับการช่วยเหลือและ
เคลื่อนย้ายอย่างเร่งด่วนหรือไม่ หากเกิดสถานการณ์น้ำท่วม 

 ไม่มี 44 ครัวเรือน 
4) ผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วม 

4.1) การขาดน้ำสำหรับใช้อุปโภคในครัวเรือน  

 ระดับผลกระทบมาก 9 ครัวเรือน  

 ระดับปานกลาง  30 ครัวเรือน  

 ระดับน้อย 5 ครัวเรือน  
4.2) การขาดน้ำสำหรับใช้บริโภคในครัวเรือน  

 ระดับผลกระทบมาก 7 ครัวเรือน 

 ระดับปานกลาง  20 ครัวเรือน  

 ระดับน้อย 17 ครัวเรือน  
4.3) การขาดแคลนอาหารของคนและสัตว์เลี้ยง 

 ระดับผลกระทบมาก 1 ครัวเรือน 

 ระดับปานกลาง  33 ครัวเรือน  

 ระดับน้อย 10 ครัวเรือน  
4.4) ความเสียหายต่อที่อยู่อาศัยและโรงเรือน 

 ระดับผลกระทบมาก 3 ครัวเรือน 

 ระดับปานกลาง  30 ครัวเรือน  

 ระดับน้อย 2  ครัวเรือน  
4.5) ความเสียหายต่อทรัพย์สินและของมีค่า 

 ระดับผลกระทบมาก 5 ครัวเรือน 

 ระดับปานกลาง  30 ครัวเรือน  

 ระดับน้อย 9 ครัวเรือน  
4.6) ปัญหาการคมนาคม 

 ระดับผลกระทบมาก 6 ครัวเรือน 

 ระดับปานกลาง  27 ครัวเรือน  
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 ระดับน้อย 11 ครัวเรือน  
4.7) ปัญหาต่อการประกอบอาชีพ 

 ระดับผลกระทบมาก 7 ครัวเรือน 

 ระดับปานกลาง  27 ครัวเรือน  

 ระดับน้อย 10 ครัวเรือน  
4.8) ปัญหาด้านจิตใจ 

 ระดับผลกระทบมาก 5 ครัวเรือน 

 ระดับปานกลาง  35 ครัวเรือน  

 ระดับน้อย 4 ครัวเรือน  
 

4.9) ปัญหาด้านสุขภาพ 

 ระดับผลกระทบมาก 3 ครัวเรือน 

 ระดับปานกลาง 36 ครัวเรือน  

 ระดับน้อย 5 ครัวเรือน  
4.10) ปัญหาต่อการอยู่อาศัย 

 ระดับผลกระทบมาก 5 ครัวเรือน 

 ระดับปานกลาง  33 ครัวเรือน  

 ระดับน้อย 6 ครัวเรือน  
4.11) ปัญหาด้านการติดต่อสื่อสารหรือการเฝ้าระวังสภาวะน้ำท่วม 

 ระดับผลกระทบมาก 2 ครัวเรือน 

 ระดับปานกลาง  37 ครัวเรือน  

 ระดับน้อย 5 ครัวเรือน  
ส่วนที่ 5 ประเมินระดับผลกระทบที่เก่ียวข้องกับปัญหาน้ำเสีย 

1) ครัวเรือนของท่านมีการบำบัดน้ำเสียก่อนระบายน้ำทิ้งในลักษณะใด 

 ไม่มีการบำบัดน้ำเสีย 44 ครัวเรือน 
2) ครัวเรือนของท่านมีการระบายน้ำทิ้งในลักษณะใด 

 ปล่อยน้ำทิ้งลงแหล่งธรรมชาติ 2 ครัวเรือน 
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 ปล่อยน้ำทิ้งลงพื้นดิน 20 ครัวเรือน 

 ปล่อยน้ำทิ้งลงท่อระบายน้ำและไหลซึมลงพ้ืนดิน 22 ครัวเรือน 
3) ท่านคิดว่าสิ่งใดที่ก่อให้เกิดปัญหาน้ำเสีย 

 จากชุมชน เช่น ที่อยู่อาศัย ร้านค้า ตลาด 17 ครัวเรือน 

 ภาคเกษตรกรรม เช่น การใช้ปุ๋ย การเลี้ยงสัตว์ 26 ครัวเรือน 

 ภาคบริการ เช่น แหล่งท่องเที่ยว ร้านอาหาร 1 ครัวเรือน 
4) ผลกระทบจากปัญหาน้ำเสีย 

4.1) ปัญหาเรื่องกลิ่น 

 ระดับผลกระทบมาก 5 ครัวเรือน 

 ระดับปานกลาง  20 ครัวเรือน  

 ระดับน้อย 19 ครัวเรือน  
4.2) ปัญหาเรื่องสัตว์ เช่น แมลงวัน ยุง หนู ฯลฯ 

 ระดับผลกระทบมาก 2 ครัวเรือน 

 ระดบัปานกลาง  22 ครัวเรือน  

 ระดับน้อย 20 ครัวเรือน  
4.3) ปัญหาต่อสุขภาพอนามัย 

 ระดับปานกลาง  36 ครัวเรือน  

 ระดับน้อย 8 ครัวเรือน  
4.4) ปัญหาต่อการท่องเที่ยว 

 ระดับปานกลาง  38 ครัวเรือน  

 ระดับน้อย 6 ครัวเรือน  
4.5) ปัญหาต่อกิจการการค้า ธุรกิจส่วนตัว  

 ระดับปานกลาง  24 ครัวเรือน  

 ระดับน้อย 20 ครัวเรือน  
4.6) ปัญหาในการนำน้ำมาใช้อุปโภค เช่น อาบ ล้างจาน 

 ระดับผลกระทบมาก 6 ครัวเรือน 

 ระดับปานกลาง  25 ครัวเรือน  
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 ระดับน้อย 13  ครัวเรือน  
4.7) ปัญหาในการนำน้ำมาใช้ดื่ม/ ประกอบอาหาร  

 ระดับผลกระทบมาก 7 ครัวเรือน 

 ระดับปานกลาง  30 ครัวเรือน  

 ระดับน้อย 7 ครัวเรือน  
4.8) ไม่สามารถนำน้ำมาใช้ในการเกษตรได้ 

 ระดับปานกลาง  40 ครัวเรือน  

 ระดับน้อย 4 ครัวเรือน  
4.9) ไม่สามารถนำน้ำมาใช้ในการเลี้ยงสัตว์ได้ 

 ระดับผลกระทบมาก 11 ครัวเรือน 

 ระดับปานกลาง 25 ครัวเรือน  

 ระดับน้อย 8 ครัวเรือน  
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
1) ให้มีรถบริการเคลื่อนย้ายในกรณีท่ีมีภาวะวิกฤติน้ำท่วม 
2) ส่งเสริมขุดบ่อบาดาลเพื่อนำน้ำมาใช้ในการเกษตร 
3) ส่งเสริมให้มีชลประทานไส้ไก่เพ่ือให้สามารถทำนาได้ปีละ 2 ครั้ง 

 
4) กลุ่มวิสาหกิจ  

 เก็บข้อมูลภาพรวมตำบล 
1) สมาชิกเฉลี่ย 4.57 คน ต่อ 1 ครัวเรือน 
2) อายุน้อยกว่า 18 ปี จำนวน 5 ครัวเรือน มี 5 คน 

อายุ 18-59 ปี       จำนวน 6 ครัวเรือน มี 19 คน 
อายุ 60 ปีขึ้นไป     จำนวน 5 ครัวเรือน มี 8 คน 
ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง      จำนวน 1 ครัวเรือน มี 2 คน 

3) อาชีพรับราชการ มี 1 ครัวเรือน 
เกษตรกร   5 ครัวเรือน 
ธุรกิจส่วนตัวและเกษตรกร 1 ครัวเรือน 

 กลุ่มอาชีพ 11 กลุ่ม 
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ประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในรอบ 30 ปีที่ผ่านมา 
  1.ระบุปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่พบ ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 

- น้ำท่วม 9 ครัวเรือน 
- น้ำแล้ง  8 ครัวเรือน 
- อากาศร้อนมากขึ้น  2 ครัวเรือน 
- เกิดวาตภัย(ลม)   4  ครัวเรือน 

2.กรณีตอบว่าน้ำท่วม   
- ท่วมใหญ่ ระบุปีพศ.ที่เกิด 2553ระดับความรุนแรงมาก   
- ระบุลักษณะการเกิดภัย 
1) มีพายะเข้าทำให้ฝนตกติดต่อกันหลายวัน 
2) น้ำจากเทือกเขาบรรทัดไหลลงสู่ที่ลุ่ม พื้นที่เมืองโตนดด้วน 

ระบุสาเหตุ 
1. เกิดจากภัยธรรมชาติ 
2. มีการสร้างสิ่งปลูกสร้างขวางทางน้ำ เช่นถมท่ีสร้างบ้าน 
3. มีการระบายน้ำจากเขื่อนท่าแนะจำนวนมาก 
4. ท่อระบายน้ำมีน้อย และมีขนาดเล็ก 

เงื่อนไขความรุนแรงถึงระดับใดที่จะกระทบกับชุมชนจากมากลงไปหาน้อย 
1. น้ำท่วมพื้นที่เพราะปลูกพืชผัก 
2. น้ำท่วมถนนหนทางไม่สามารถสัญจร ไป- มาได้ 
3. ถ้าฝนตกติดต่อกันหลายวัน ทำให้น้ำเข้าบ้าน ขนย้ายสิ่งของภายในบ้านไม่ทัน 

กรณีน้ำท่วมขนาดเล็ก หรือน้ำท่วมขัง ระดับความรุนแรง  
- ระดับความรุนแรงปานกลาง 8 ครัวเรือน 
- ระดับความรุนแรงน้อย 3 ครัวเรือน 

 
   ระบุลักษณะการเกิดภัย 

- ความรุนแรงระดับปานกลางปานกลาง ฝนตกติดต่อ 1 – 2 วัน ทำให้มีน้ำขังปริมาณไม่มาก 
สามารถระบายได้ทัน 

- ความรุนแรงระดับน้อย ในช่วงฤดูฝนของทุก ๆ ปี เดือน พ.ย-ธ.ค. เป็นชว่งฤดูการตามธรรมชาติ 
ระบุสาเหตุ  
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- สภาพพ้ืนที่ลุ่ม รองรับน้ำจากเขื่อนท่าแนะ จากเขาบรรทัด 
- เป็นไปตามฤดูกาล ตามธรรมชาติ 

เงื่อนไขความรุนแรงถึงระดับใดที่จะกระทบกับชุมชน ระดับมาก 
1) ฝนตกติดต่อกันหลายวัน ทำให้เกิดน้ำท่วม 
2) พายุมีลักษณะรุนแรง และมีปริมาณน้ำฝนมาก 
3) น้ำท่วมถนนไม่สามารถสัญจรได้ 
4) น้ำท่วมพืชผลทางการเกษตร 
กรณีน้ำแล้ง ระดับความรุนแรง  

- ระดับความรุนแรงมาก 5 ครัวเรือน 
- ระดับความรุนแรงปานกลาง 3 ครัวเรือน 

ระบุลักษณะการเกิดภัย 
1. ขาดแคลนน้ำกิน น้ำใช้ มีไม่เพียงพอ 
2. ฝนทิ้งช่วงเป็นระยะเวลานาน ทำให้เกิดภาวะแห้งแล้ง 
3. ต้นไม้ยืนต้นตาย 
ระบุสาเหตุ 
1. ฝนตกไม่ตรงตามฤดูกาล 
2. ตัดไม้ทำลายป่า 
3. แหล่งกำเนินน้ำไม่เพียงพอ 
เงื่อนไขความรุนแรงถึงระดับใดที่จะกระทบกับชุมชน  
1. น้ำกินน้ำใช้ไม่เพียงพอ 
2. พ้ืนที่เพาะปลูก และปศุสัตว์เสียหาย ไม่มีหญ้าเลี้ยงสัตว์ 
3. แหล่งน้ำแห้งแล้ง 

3. กรณีตอบว่า อากาศร้อนมากขึ้น   
(    ) ร้อนมากที่สุดในปี พ.ศ. ไม่ระบุปี ไม่ระบุระดับความรุนแรง  
ระบุลักษณะการเกิดภัย อากาศร้อนจนผิดปกติ ส่งผลต่อการดำรงชีวิต  

  อากาศร้อน ฝนทิ้งข่วง ฝนไม่ตกตามฤดูกาล 
ระบุสาเหตุ 
1. ตัดไม้ทำลายป่า 
2. ฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน ทำให้อากาศร้อนมาก 
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เงื่อนไขความรุนแรงถึงระดับใดที่จะกระทบกับชุมชน  
1. ต้นไม้แห้งตาย ต้นมะพร้าวตาย 
2. พืชผลทางการเกษตรเสียหายเพราะอากาศร้อนมาก 
3. อากาศร้อนทำให้กระทบกับอารมณ์และจิตใจของคน 

4. กรณีตอบว่าเกิดวาตภัย (ลม)  ระบุความถี่ที่เกิดต่อปีเฉลี่ย 2 ครั้ง  โปรดระบุระดับความรุนแรงมาก  
เกิดข้ึนในปี พ.ศ.2553 

ระบุลักษณะการเกิดภัย 
- อากาศร้อนผิดปกติ เกิดพายุดีเปรสชันเข้า เกิดจากภัยธรรมชาติ 
ระบุเงื่อนไขความรุนแรงถึงระดับใดที่จะกระทบกับชุมชน ระดับความรุนแรงสูง 
1. บ้านเรือนได้รับความเสียหาย 
2. พืชสวน เช่นยางพาราหักโค่นล้ม เป็นจำนวนมาก ต้นไม้ล้มทับบ้านเรือน 
3. ต้นไม้ล้มขวางทางจราจร 

5. ฤดูกาลมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรือไม่ ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
ฤดูร้อน   
ร้อนมากขึ้นแต่ไม่มากกว่าเดิม 1 ครัวเรือน 
ร้อนมากขึ้นแบบเห็นได้ชัด    7   ครัวเรือน 
ร้อนยาวนานกว่าเดิม 5 ครัวเรือน 
ฤดูฝน  
ฝนทิ้งช่วง ไม่ตกตามฤดูกาล   7 ครัวเรือน 
ตกกระจุกตัว เป็นเวลานาน  1 ครัวเรือน 
ฝนตกไม่ครอบคลุมพ้ืนที่  3 ครัวเรือน 
มาช้าและสั้นกว่าเดิม 3 ครัวเรือน 
ระบุลักษณะการเปลี่ยนแปลง 

1. ฤดูร้อนยาวนานกว่าเดิม ปกติฤดูร้อนเดือนเมษายนของทุกปี แต่ปัจจุบันจะร้อนมาก ๆ ทุกเดือน 
เกือบทั้งปี 

2. ฤดูฝนสั้นกว่าเดิม แต่น้ำจะท่วมขังมากข้ึน 
3. ฝนไม่ตกตรงตามฟดูกาล ทำให้เกษตรกรได้รับผลกระทบเสียหาย ทำ ไห้ขาดรายได้ หรือมีรายได้

น้อยลง 
 6. ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชุมชน ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
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- เสียทรัพย์สิน   9 ครัวเรือน 
- เกิดโรค  6 ครัวเรือน 
- เกิดความเครียด  8 ครัวเรือน 
- เสียรายได้ 10 ครัวเรือน 
ระบุลักษณะผลกระทบ 
1. ทำให้เสียรายได้ เนื่องจากการเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทำให้ได้รับผลผลิต

ลดน้อยลง 
2. ทำให้เสียทรัพย์สิน ส่งผลกระทบต่อรายได้  
3. ทำให้เกิดความเครียด ทำให้เกิดโรคต่าง ๆ ตามมา 
4. สัตว์เลี้ยงเกิดโรคและสียชีวิต 

 
ส่วนที่ 3 ประเด็นการรับมือและปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในรอบ 30 ปีท่ีผ่านมา 
7. หน่วยงานของท่านมีการจัดตั้งโครงสร้างและการประสานงานที่ชัดเจน เพื่อให้ทุกฝ่ายเข้าใจ
บทบาทและความรับผิดชอบหรือไม่ อย่างไร 

- ทางกลุ่มอาชีพต่าง ๆ มีการมอบหมายการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ตามที่ทำความเข้าใจ
กับคณะกรรมการ 

 8. หน่วยงานของท่านมีการจัดสรรทุนและสิ่งจูงใจให้เจ้าของบ้าน ครอบครัวรายได้ต่ำและภาคเอกชน
ในการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงหรือไม่ อย่างไร 

- มีการจัดสรรสวัสดิการให้สมาชิกกู้เงินในอัตราดอกเบี้ยต่ำสำหรับครอบครัวที่มีรายได้น้อย 
  ไม่มีการลงทุนเพ่ือลดความเสี่ยง  
 9. หน่วยงานของท่านมีการปรับปรุงข้อมูลเรื่องภัยและความเสี่ยง รวมถึงความเปราะบางของชุมชน
ให้ทันต่อเหตุการณ์เสมอและแบ่งปันผลการประเมินความเสี่ยงดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร 

- กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ยังไม่มีการปรับปรุงข้อมูลเรื่องภัยและความเสี่ยง 
- ไม่มีการปรับปรุงข้อมูลความเปราะบางของสมาชิก 

10. องค์กรของท่านมีการลงทุนสร้างและดูแลปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานที่ช่วยลดความเสี่ยงต่อการ
เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือไม่ อย่างไร และมีระบบสำรองหรือไม่ 

- ระบุรายละเอียด ระบบน้ำ(น้ำอุปโภค บริโภค น้ำเพื่อการเกษตร 
- มีการสำรองน้ำไว้ใช้สำหรับอุปโภค บริโภค กับหลุ่มอาชีพยามฉุกเฉิน 
- ระบุรายละเอียด ระบบระบายน้ำ 
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  มีการขุดลอกคูทางระบายน้ำลงสู่ลำคลองแหล่งน้ำธรรมชาติ 
ระบุรายละเอียด ระบบไฟ/พลังงาน 
ไม่มีระบบไฟฟ้าสำรองใช้งาน  
รายละเอียด ระบบคมนาคม 

- ไม่มี 
ระบุรายละเอียด ระบบสุขาภิบาล 

  โตนดด้วน ไม่มีระบบสุขาภิบาล 
ระบุรายละเอียด ระบบอาหาร 

- ช่วยเหลือ ข้าวสารอาหารแห้งแก่สมาชิกในกลุ่มอาชีพ 
ระบุรายละเอียด ที่อยู่อาศัย 
 ไม่มี 

11. หน่วยงานของท่านมีการวางระบบการเตือนภัยล่วงหน้าและเพิ่มขีดความสามารถในการบริหาร
จัดการภาวะฉุกเฉินหรือไม่ อย่างไร 

- ไม่มีระบบเตือนภัย ไม่มีระบบการจัดการหรือเพ่ิมความสามารถยามฉุกเฉิน 
12.หน่วยงานของท่านมีการปกป้องระบบนิเวศ และปราการทางธรรมชาติเพื่อบรรเทาภัยและรับมือ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือไม่ อย่างไร 
- กำหนดนโยบาย และสนับสนุนนโยบายการดูแลสิ่งแวดล้อม รณรงค์ลดการใช้กล่องโฟม กล่อง

พลาสติก สนับสนุนการใช้วัสดุจากธรรมชาติ 
- โครงการจัดการขยะแบบยั่งยืนโดยเทศบาลตำบลโตนดด้วน 
- มีการปลูกต้นไม้ ปลูกหญ้าแฝก เพ่ือป้องกันการพังทลายของหน้าดิน 
- มีการสำรวจต้นไม้ใหญ่ โดยมีการตัดแต่งกิ่งไม้ริมถนนสาธารณะ และบริเวณท่ีอยู่อาศัย 

13.หน่วยงานของท่านมีการใช้ระเบียบด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินและระเบียบปฏิบัติ 
ด้านการดูแลอาคาร เพื่อป้องกันความเสี่ยงรวมถึงมีการกำหนดพื้นที่ปลอดภัยให้กับประชาชนที่มีรายได้ต่ำ อีก
ทั้งมีการพัฒนาและยกระดับการตั้งถิ่นฐานที่ไม่เป็นทางการของชุมชนตามที่สมควรหรือไม่ อย่างไร 

- ไม่มี 
14.หน่วยงานของท่านมีการสร้างชุมชนใหม่ต้องตั้งอยู่บนการมีส่วนร่วมและความต้องการของชุมชน

ที่ได้รับผลกระทบหรือไม่ อย่างไร   
- ไม่มี 
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15.หน่วยงานของท่านมีแผนหรือนโยบายในการพัฒนาเมืองโตนดด้วนที่จะมีส่วนรับมือการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือไม่ อย่างไร 

- ไม่มี 
16.หน่วยงานของท่านมีอุปสรรคหรือข้อจำกัดในการปฏิบัติอะไร อย่างไร ในการรับมือผลกระทบท่ีเกิด

ขึ้นกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเมืองโตนดด้วน (แผน นโยบาย ยุทธศาสตร์ กฎ ข้อกำหนดต่างๆ มี
การเตรียมความพร้อมนำมาใช้ในยามเกิดภัยหรือไม่ อย่างไร มีการตอบสนองอย่างรวดเร็วหรือไม่ อย่างไร สามารถ
นำบทเรียนและประสบการณ์ในอดีตมาแก้ไขหรือไม่ อย่างไร มีระบบสำรองหรือไม่ อย่างไร ระบบการทำงานมี
ความยืดหยุ่น ทดแทนกันได้หรือไม่ อย่างไร) 

- ยังไม่มีแผนและนโยบายของกลุ่มอาชีพ เก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
17.หน่วยงานของท่านมีข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาเมืองโตนดด้วนในการรับมือและปรับตัวต่อการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือไม่ อย่างไร 
- ให้มีเครื่องจักรเพ่ือขุดลอกคูคลองระบายน้ำก่อนหน้าฝน เพื่อระบายน้ำได้เร็วหรือให้มีเครื่องสูบ

น้ำ ราะบายน้ำลงสู่ที่รองรับ 
- ให้มีรถประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนก่อนล่วงหน้า  
- ให้มีหน่วยช่วยเหลือฉุกเฉินอย่างทันท่วงที 

 5) กลุ่มเกษตรกร 
 5.1) หมู่ที่ 8 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 เก็บข้อมูลทั้งหมด 43 ครัวเรือน สมาชิกในครัวเรือนทั้งหมด 130 คน แบ่งเป็น 
เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี  จำนวน 24 คน 
อายุระหว่าง 18-59 ปี จำนวน 77 คน 
ผู้สูงอายุ  จำนวน 20 คน 

 ผู้ป่วยเรื้อรัง/ มีโรคประจำตัว 9 คน 
ส่วนที่ 2 ประเมินระดับผลกระทบที่เก่ียวข้องกับน้ำสำหรับบริโภค (น้ำดื่ม/น้ำกิน) 

1) แหล่งน้ำที่ใช้ในการบริโภค  

 ประปาหมู่บ้าน/ประปาเทศบาล 4 ครัวเรือน 

 ประปาหยอดเหรียญ  10 ครัวเรือน 

 บ่อบาดาล 1 ครัวเรือน 
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 บ่อน้ำตื้น 4 ครัวเรือน 

 น้ำฝน 1 ครัวเรือน 

 ซื้อน้ำสำหรับบริโภค 27 ครัวเรือน 
2) ปริมาณน้ำสำหรับบริโภคภายในครัวเรือน คิดโดยประมาณจำนวน  624 ลิตรต่อหนึ่งครัวเรือนต่อ

เดือน 
3) ปริมาณน้ำสำหรับบริโภคเพียงพอต่อความต้องการหรือไม่  

 เพียงพอต่อความต้องการ 43 ครัวเรือน 
4) การทำความสะอาดน้ำสำหรับบริโภคในครัวเรือน 

 การกรองน้ำ/เครื่องกรองน้ำ  10 ครัวเรือน 

 การต้มน้ำ 20 ครัวเรือน 

 ไม่ได้ทำความสะอาดก่อนบริโภค 19 ครัวเรือน 
5) ประเด็นความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น 

ผลกระทบจากน้ำแห้งแล้ง  

 มีน้ำหรับบริโภคเพียงพอในครัวเรือน 34 ครัวเรือน 

 มีน้ำสำหรับบริโภคไม่เพียงพอในครัวเรือน 2 ครัวเรือน 

 ไม่มีน้ำสำหรับบริโภคในครัวเรือน 7 ครัวเรือน 
       ผลกระทบจากน้ำท่วม 

 มีน้ำสำหรับบริโภคเพียงพอในครัวเรือน 33 ครัวเรือน 

 มีน้ำสำหรับบริโภคไม่เพียงพอในครัวเรือน 1 ครัวเรือน 

 ไม่มีน้ำสำหรับบริโภคในครัวเรือน 9 ครัวเรือน 
6) ปัญหาอื่นๆที่พบ  
- ในช่วงฤดูแล้งน้ำประปาไหลไม่แรง มีน้ำใช้ไม่เพียงพอ และในช่วงฤดูฝนน้ำท่วมพืชผลทาง

การเกษตร 
ส่วนที่ 3 ประเมินระดับผลกระทบที่เก่ียวข้องกับน้ำสำหรับอุปโภค(น้ำใช้) 

1) แหล่งน้ำที่ใช้ในการอุปโภค 

 ประปาหมู่บ้าน/ประปาเทศบาล 36 ครัวเรือน 

 ประปาหยอดเหรียญ  5 ครัวเรือน 
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 บ่อบาดาล 1 ครัวเรือน 

 บ่อน้ำตื้น 5 ครัวเรือน 

 น้ำฝน 2 ครัวเรือน 

 ซื้อน้ำสำหรับบริโภค 1 ครัวเรือน 
2) ปริมาณน้ำสำหรับบริโภคภายในครัวเรือน คิดโดยประมาณจำนวน  11,756 ลิตรต่อ 43

ครัวเรือนต่อเดือน  
3) ปริมาณน้ำสำหรับบริโภคเพียงพอต่อความต้องการหรือไม่  

 เพียงพอต่อความต้องการ 36 ครัวเรือน 

 ไม่เพียงพอต่อความต้องการระยะเวลา 3 เดือนในช่วงเดือนเมษายน - มิถุนายน จำนวน 
5 ครัวเรือน  

4) การทำความสะอาดน้ำสำหรับบริโภคในครัวเรือน 

 การกรองน้ำ   8  ครัวเรือน 

 การต้มน้ำ 6 ครัวเรือน 

 การทำให้ตกตะกอนโดยการแกว่งสารส้ม 1 ครัวเรือน 

 การใช้สารเคมี เช่น คลอรีน ด่างทับทิม 3 ครัวเรือน 

 ไม่ได้ทำความสะอาดก่อนบริโภค 25 ครัวเรือน 
5) ประเด็นความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น 

ผลกระทบจากน้ำแห้งแล้ง  

 มีน้ำหรับบริโภคเพียงพอในครัวเรือน 30 ครัวเรือน 

 มีน้ำสำหรับบริโภคไม่เพียงพอในครัวเรือน 4 ครัวเรือน 

 ไม่มีน้ำสำหรับบริโภคในครัวเรือน 6 ครัวเรือน 
            ผลกระทบจากน้ำท่วม 

 มีน้ำสำหรับบริโภคเพียงพอในครัวเรือน 31 ครัวเรือน 

 ไม่มีน้ำสำหรับบริโภคในครัวเรือน 8 ครัวเรือน 
6) ปัญหาอื่นๆที่พบ  

- ช่วงหน้าแล้งน้ำใช้ไม่เพียงพอ 
ส่วนที่ 3 ประเมินระดับผลกระทบที่เก่ียวข้องกับน้ำสำหรับทำการเกษตร (นา/สวน/ไร่/ปศุสัตว์/ประมง) 
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1) พ้ืนที่ทำการเกษตรของท่านเข้าถึงแหล่งน้ำหรือไม่ 

 เข้าถึง  23 ครัวเรือน 

 เข้าไม่ถึง 20 ครัวเรือน 
2) แหล่งน้ำที่ใช้ในการทำเกษตร 

 ชลประทาน 2 ครัวเรือน 

 ห้วย/หนอง/คลอง/บึง  8 ครัวเรือน 

 บ่อน้ำตื้น 3 ครัวเรือน 

 ประปาหมู่บ้าน/ประปาเทศบาล 15 ครัวเรือน 

 น้ำฝน  18 ครัวเรือน 
3) เครื่องมือที่ใช้ในการสูบน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร 

 เครื่องส่วนรวม  2 ครัวเรือน 

 เครื่องมือเช่า/ยืม/จ้าง 13 ครัวเรือน 

 เครื่องส่วนตัว 19 ครัวเรือน 
4) ปริมาณน้ำมีความเพียงพอต่อความต้องการหรือไม่ 

 เพียงพอต่อความต้องการ  27 ครัวเรือน 

 ไม่เพียงพอต่อความต้องการ 16 ครัวเรือน ไม่เพียงพอต่อความต้องการในช่วงเดือน
เมษายน – กรกฎาคม  

5) วิธีการแก้ไขปัญหาจากการขาดน้ำในพ้ืนที่ทำการเกษตรของท่าน 

 ใช้เครื่องสูบน้ำ 

 รอตามฤดูกาล/รอน้ำตามธรรมชาติ  

 ใช้บ่อบาดาล 
6) วิธีการแก้ไขปัญหาจากวิกฤติการณ์น้ำท่วมในพ้ืนที่ทำการเกษตรของท่าน 

 ใช้เครื่องสูบน้ำสูบน้ำออกจากพ้ืนที่น้ำท่วม 

 ระบายน้ำ เช่น ขุดลอกคูคลองด้วยตัวเอง  

 ถมคันดินให้สูงขึ้น 
ส่วนที่ 4 ประเมินระดับผลกระทบที่เก่ียวข้องกับปัญหาน้ำท่วมในพ้ืนที่การเกษตรและที่อยู่อาศัย 

1) บริเวณท่ีเกิดน้ำท่วม 
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 ที่อยู่อาศัย 8 ครัวเรือน 

 พ้ืนที่เพาะปลูก 19 ครัวเรือน 

 พ้ืนที่เลี้ยงสัตว์ 13 ครัวเรือน 

 เส้นทาง/ถนน 18 ครัวเรือน 
2) ระดับน้ำท่วม 

 ต่ำกว่า 0.5 เมตร 32 ครัวเรือน 

 ท่วม 0.5 – 1 เมตร 8 ครัวเรือน 
3) ในครัวเรือนของท่านมีสมาชิกท่ีมีอาการวิกฤติหรืออาการน่าเป็นห่วง ต้องได้รับการช่วยเหลือ

และเคลื่อนย้ายอย่างเร่งด่วนหรือไม่ หากเกิดสถานการณ์น้ำท่วม 

 ไม่มีเลย 
4) ผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วม 
4.1) การขาดน้ำสำหรับใช้อุปโภคในครัวเรือน  

 ระดับผลกระทบมาก 1 ครัวเรือน  

 ระดับปานกลาง  8 ครัวเรือน  

 ระดับน้อย 18 ครัวเรือน  

 น้อยที่สุด 12 ครัวเรือน 
4.2) การขาดน้ำสำหรับใช้บริโภคในครัวเรือน  

 ระดับผลกระทบมาก 2 ครัวเรือน 

 ระดับปานกลาง  6 ครัวเรือน  

 ระดับน้อย 19 ครัวเรือน  

 น้อยที่สุด 12 ครัวเรือน 
4.3) การขาดแคลนอาหารของคนและสัตว์เลี้ยง 

 ระดับผลกระทบมาก 2 ครัวเรือน 

 ระดับปานกลาง  17 ครัวเรือน  

 ระดับน้อย 13 ครัวเรือน  

 น้อยที่สุด 8  ครัวเรือน 
4.4) ความเสียหายต่อที่อยู่อาศัยและโรงเรือน 
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 ระดับผลกระทบมาก 1 ครัวเรือน 

 ระดับปานกลาง  9 ครัวเรือน  

 ระดับน้อย 22 ครัวเรือน  

 น้อยที่สุด 10 ครัวเรือน 
4.5) ความเสียหายต่อทรัพย์สินและของมีค่า 

 ระดับผลกระทบมาก 2 ครัวเรือน 

 ระดับปานกลาง  7 ครัวเรือน  

 ระดับน้อย 14 ครัวเรือน  

 น้อยที่สุด 16 ครัวเรือน 
4.6) ปัญหาการคมนาคม 

 ระดับผลกระทบมากที่สุด 1 ครัวเรือน 

 ระดับผลกระทบมาก 4 ครัวเรือน 

 ระดับปานกลาง  18 ครัวเรือน  

 ระดับน้อย 12 ครัวเรือน  

 น้อยที่สุด 8 ครัวเรือน 
4.7) ปัญหาต่อการประกอบอาชีพ 

 ระดับผลกระทบมากที่สุด 1 ครัวเรือน 

 ระดับผลกระทบมาก 4 ครัวเรือน 

 ระดับปานกลาง  11 ครัวเรือน  

 ระดับน้อย 14 ครัวเรือน  

 น้อยที่สุด 9 ครัวเรือน 
4.8) ปัญหาด้านจิต 

 ระดับผลกระทบมาก 8 ครัวเรือน 

 ระดับปานกลาง  5 ครัวเรือน  

 ระดับน้อย 19 ครัวเรือน  

 น้อยที่สุด 9 ครัวเรือน 
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4.9) ปัญหาด้านสุขภาพ 

 ระดับผลกระทบมาก 5 ครัวเรือน 

 ระดับปานกลาง 3 ครัวเรือน  

 ระดับน้อย 20 ครัวเรือน  

 น้อยที่สุด 14 ครัวเรือน 
4.10) ปัญหาต่อการอยู่อาศัย 

 ระดับผลกระทบมาก 5 ครัวเรือน 

 ระดับปานกลาง  4 ครัวเรือน  

 ระดับน้อย 17 ครัวเรือน  

 น้อยที่สุด 14 ครัวเรือน 
4.11) ปัญหาด้านการติดต่อสื่อสารหรือการเฝ้าระวังสภาวะน้ำท่วม 

 ระดับผลกระทบมาก 3 ครัวเรือน 

 ระดับปานกลาง  8 ครัวเรือน  

 ระดับน้อย 17 ครัวเรือน  

 น้อยที่สุด 15 ครัวเรือน 
ส่วนที่ 5 ประเมินระดับผลกระทบที่เก่ียวข้องกับปัญหาน้ำเสีย 

1) ครัวเรือนของท่านมีการบำบัดน้ำเสียก่อนระบายน้ำทิ้งในลักษณะใด 

 ไม่มีการบำบัดน้ำเสีย 38 ครัวเรือน 

 มีการบำบัดน้ำเสียโดยใช้บ่อเกรอะ/บ่อซึม 5 ครัวเรือน 
2) ครัวเรือนของท่านมีการระบายน้ำทิ้งในลักษณะใด 

 ปล่อยน้ำทิ้งลงแหล่งธรรมชาติ 3 ครัวเรือน 

 ปล่อยน้ำทิ้งลงพื้นดิน 39 ครัวเรือน 

 ปล่อยน้ำทิ้งลงท่อระบายน้ำและไหลซึมลงพ้ืนดิน 4 ครัวเรือน 
3) ท่านคิดว่าสิ่งใดที่ก่อให้เกิดปัญหาน้ำเสีย 

 จากชุมชน เช่น ที่อยู่อาศัย ร้านค้า ตลาด 15 ครัวเรือน 

 ภาคเกษตรกรรม เช่น การใช้ปุ๋ย การเลี้ยงสัตว์ 17 ครัวเรือน 

 ภาคบริการ เช่น แหล่งท่องเที่ยว ร้านอาหาร 1 ครัวเรือน 
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 ภาคอุตสาหกรรม/โรงงาน  9 ครัวเรือน 
4) ผลกระทบจากปัญหาน้ำเสีย 
4.1) ปัญหาเรื่องกลิ่น 

 ระดับผลกระทบมาก 4 ครัวเรือน 

 ระดับปานกลาง  14 ครัวเรือน  

 ระดับน้อย 15 ครัวเรือน  

 น้อยที่สุด 12 ครัวเรือน 
4.2) ปัญหาเรื่องสัตว์ เช่น แมลงวัน ยุง หนู ฯลฯ 

 ระดับผลกระทบมาก 2 ครัวเรือน 

 ระดับปานกลาง  19 ครัวเรือน  

 ระดับน้อย 15 ครัวเรือน  

 น้อยที่สุด 9 ครัวเรือน 
4.3) ปัญหาต่อสุขภาพอนามัย 

 ระดับผลกระทบมาก 3 ครัวเรือน 

 ระดับปานกลาง  10 ครัวเรือน  

 ระดับน้อย 23 ครัวเรือน  

 น้อยที่สุด 10 ครัวเรือน 
4.4) ปัญหาต่อการท่องเที่ยว 

 ระดับผลกระทบมาก 2 ครัวเรือน 

 ระดับปานกลาง  1 ครัวเรือน  

 ระดับน้อย 18 ครัวเรือน  

 น้อยที่สุด 22 ครัวเรือน 
4.5) ปัญหาต่อกิจการการค้า ธุรกิจส่วนตัว  

 ระดับผลกระทบมาก 3 ครัวเรือน 

 ระดับปานกลาง  8 ครัวเรือน  

 ระดับน้อย 17 ครัวเรือน  

 น้อยที่สุด 15 ครัวเรือน 
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4.6) ปัญหาในการนำน้ำมาใช้อุปโภค เช่น อาบ ล้างจาน 

 ระดับผลกระทบมาก 2 ครัวเรือน 

 ระดับปานกลาง  8 ครัวเรือน  

 ระดับน้อย 21  ครัวเรือน  

 น้อยที่สุด 12 ครัวเรือน 
4.7) ปัญหาในการนำน้ำมาใช้ดื่ม/ ประกอบอาหาร  

 ระดับผลกระทบมาก 2 ครัวเรือน 

 ระดับปานกลาง  9 ครัวเรือน  

 ระดับน้อย 18 ครัวเรือน  

 น้อยที่สุด 12 ครัวเรือน 
4.8) ไม่สามารถนำน้ำมาใช้ในการเกษตรได้ 

 ระดับผลกระทบมากที่สุด 1 ครัวเรือน 

 ระดับผลกระทบมาก 3 ครัวเรือน 

 ระดับปานกลาง  7 ครัวเรือน  

 ระดับน้อย 22 ครัวเรือน  

 น้อยที่สุด 10 ครัวเรือน 
4.9) ไม่สามารถนำน้ำมาใช้ในการเลี้ยงสัตว์ได้ 

 ระดับผลกระทบมาก 3 ครัวเรือน 

 ระดับปานกลาง 6 ครัวเรือน  

 ระดับน้อย 21 ครัวเรือน  

 น้อยที่สุด 13 ครัวเรือน 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

1) ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ ถังเก็บน้ำในการเกษตร  
2) ให้มีการบริหารจัดการน้ำให้สามารถทำนาได้ปีละ 2 ครั้ง 
3) ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหาขุดลอกเหมืองไส้ไก่  

5.2) หมู่ที่ 11 บ้านไสเหรียง 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
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 เก็บข้อมูลทั้งหมด 22 ครัวเรือน สมาชิกในครัวเรือนทั้งหมด 72 คน แบ่งเป็น 
เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี  จำนวน 6 คน 
อายุระหว่าง 18-59 ปี จำนวน 47 คน 
ผู้สูงอายุ  จำนวน 19 คน 

ส่วนที่ 2 ประเมินระดับผลกระทบที่เก่ียวข้องกับน้ำสำหรับบริโภค (น้ำดื่ม/น้ำกิน) 
1) แหล่งน้ำที่ใช้ในการบริโภค  

 ประปาหยอดเหรียญ  5 ครัวเรือน 

 บ่อน้ำตื้น 4 ครัวเรือน 

 ซื้อน้ำสำหรับบริโภค 13 ครัวเรือน 
2) ปริมาณน้ำสำหรับบริโภคภายในครัวเรือน คิดโดยประมาณจำนวน  360 ลิตรต่อหนึ่งครัวเรือนต่อ

เดือน 
3) ปริมาณน้ำสำหรับบริโภคเพียงพอต่อความต้องการหรือไม่  

 เพียงพอต่อความต้องการ 20 ครัวเรือน 

 ไม่เพียงพอต่อความต้องการ ระยะเวลาเดือนมีนาคม - พฤษภาคม จำนวน 2 ครัวเรือน  
4) การทำความสะอาดน้ำสำหรับบริโภคในครัวเรือน 

 การกรองน้ำ/เครื่องกรองน้ำ  3 ครัวเรือน 

 การต้มน้ำ 6 ครัวเรือน 

 ไม่ได้ทำความสะอาดก่อนบริโภค 13 ครัวเรือน 
5) ประเด็นความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น 

5.1) ผลกระทบจากน้ำแห้งแล้ง  

 มีน้ำหรับบริโภคเพียงพอในครัวเรือน 17 ครัวเรือน 

 มีน้ำสำหรับบริโภคไม่เพียงพอในครัวเรือน 5 ครัวเรือน 
      5.2) ผลกระทบจากน้ำท่วม 

 มีน้ำสำหรับบริโภคเพียงพอในครัวเรือน 16 ครัวเรือน 

 มีน้ำสำหรับบริโภคไม่เพียงพอในครัวเรือน 6 ครัวเรือน 
ส่วนที่ 3 ประเมินระดับผลกระทบที่เก่ียวข้องกับน้ำสำหรับอุปโภค(น้ำใช้) 
1) แหล่งน้ำที่ใช้ในการอุปโภค 
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 ประปาหมู่บ้าน/ประปาเทศบาล 15 ครัวเรือน 

 บ่อน้ำตื้น 7 ครัวเรือน 
2) ปริมาณน้ำสำหรับบริโภคภายในครัวเรือน คิดโดยประมาณจำนวน  11,350 ลิตรต่อ 22 ครัวเรือนต่อ

เดือน  
3) ปริมาณน้ำสำหรับบริโภคเพียงพอต่อความต้องการหรือไม่  

 เพียงพอต่อความต้องการ 15 ครัวเรือน 

 ไม่เพียงพอต่อความต้องการระยะเวลา 2 เดือนในช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน จำนวน 7 
ครัวเรือน  

4) การทำความสะอาดน้ำสำหรับบริโภคในครัวเรือน 

 การกรองน้ำ   1  ครัวเรือน 

 การต้มน้ำ 3 ครัวเรือน 

 การใช้สารเคมี เช่น คลอรีน ด่างทับทิม 2 ครัวเรือน 

 ไม่ได้ทำความสะอาดก่อนบริโภค 16 ครัวเรือน 
5) ประเด็นความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น 

5.1) ผลกระทบจากน้ำแห้งแล้ง  

 มีน้ำหรับบริโภคเพียงพอในครัวเรือน 17 ครัวเรือน 

 มีน้ำสำหรับบริโภคไม่เพียงพอในครัวเรือน 5 ครัวเรือน 
      5.2) ผลกระทบจากน้ำท่วม 

 มีน้ำสำหรับบริโภคเพียงพอในครัวเรือน 16 ครัวเรือน 

 ไม่มีน้ำสำหรับบริโภคในครัวเรือน 6 ครัวเรือน 
ส่วนที่ 3 ประเมินระดับผลกระทบที่เก่ียวข้องกับน้ำสำหรับทำการเกษตร (นา/สวน/ไร่/ปศุสัตว์/ประมง) 
1) พ้ืนที่ทำการเกษตรของท่านเข้าถึงแหล่งน้ำหรือไม่ 

 เข้าถึง  17 ครัวเรือน 

 เข้าไม่ถึง 5 ครัวเรือน 
2) แหล่งน้ำที่ใช้ในการทำเกษตร 

 ชลประทาน 1 ครัวเรือน 

 ห้วย/หนอง/คลอง/บึง  15 ครัวเรือน 
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 บ่อน้ำตื้น 2 ครัวเรือน 

 ประปาหมู่บ้าน/ประปาเทศบาล 1 ครัวเรือน 

 น้ำฝน  3 ครัวเรือน 
3) เครื่องมือที่ใช้ในการสูบน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร 

 เครื่องส่วนรวม  6 ครัวเรือน 

 เครื่องมือเช่า/ยืม/จ้าง 6 ครัวเรือน 

 เครื่องส่วนตัว 10 ครัวเรือน 
4) ปริมาณน้ำมีความเพียงพอต่อความต้องการหรือไม่ 

 เพียงพอต่อความต้องการ  14 ครัวเรือน 

 ไม่เพียงพอต่อความต้องการ 8 ครัวเรือน   
5) วิธีการแก้ไขปัญหาจากการขาดน้ำในพ้ืนที่ทำการเกษตรของท่าน 

5.1) สูบน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติมาใช้ 
5.2) ขุดบ่อน้ำตื้น 

6) วิธีการแก้ไขปัญหาจากวิกฤติการณ์น้ำท่วมในพ้ืนที่ทำการเกษตรของท่าน 

 สูบน้ำใช้เพื่อระบายออก 

 ขยายท่อส่งน้ำให้ใหญ่ขึ้น 
ส่วนที่ 4 ประเมินระดับผลกระทบที่เก่ียวข้องกับปัญหาน้ำท่วมในพ้ืนที่การเกษตรและที่อยู่อาศัย 
1) บริเวณท่ีเกิดน้ำท่วม 

 พ้ืนที่เพาะปลูก 16 ครัวเรือน 

 เส้นทาง/ถนน 6 ครัวเรือน 
2) ระดับน้ำท่วม 

 ต่ำกว่า 0.5 เมตร 13 ครัวเรือน 

 ท่วม 0.5 – 1 เมตร 7 ครัวเรือน 
3) ในครัวเรือนของท่านมีสมาชิกที่มีอาการวิกฤติหรืออาการน่าเป็นห่วง ต้องได้รับการช่วยเหลือและ

เคลื่อนย้ายอย่างเร่งด่วนหรือไม่ หากเกิดสถานการณ์น้ำท่วม 

 ไม่มีเลย 22 ครัวเรือน 
4) ผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วม 
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4.1) การขาดน้ำสำหรับใช้อุปโภคในครัวเรือน  

 ระดับปานกลาง  17 ครัวเรือน  

 ระดับน้อย 5 ครัวเรือน  
4.2) การขาดน้ำสำหรับใช้บริโภคในครัวเรือน  

 ระดับผลกระทบมาก 2 ครัวเรือน 

 ระดับปานกลาง  15 ครัวเรือน  

 ระดับน้อย 5 ครัวเรือน  
4.3) การขาดแคลนอาหารของคนและสัตว์เลี้ยง 

 ระดับผลกระทบมาก 2 ครัวเรือน 

 ระดับปานกลาง  12 ครัวเรือน  

 ระดับน้อย 8 ครัวเรือน  
4.4) ความเสียหายต่อที่อยู่อาศัยและโรงเรือน 

 ระดับผลกระทบมาก 8 ครัวเรือน 

 ระดับปานกลาง  12 ครัวเรือน  

 ระดับน้อย 2  ครัวเรือน  
4.5) ความเสียหายต่อทรัพย์สินและของมีค่า 

 ระดับผลกระทบมาก 2 ครัวเรือน 

 ระดับปานกลาง  10 ครัวเรือน  

 ระดับน้อย 8 ครัวเรือน  

 น้อยที่สุด 2 ครัวเรือน 
4.6) ปัญหาการคมนาคม 

 ระดับผลกระทบมากที่สุด 5 ครัวเรือน 

 ระดับผลกระทบมาก 15 ครัวเรือน 

 ระดับปานกลาง  2 ครัวเรือน  

 ระดับน้อย 2 ครัวเรือน  
4.7) ปัญหาต่อการประกอบอาชีพ 

 ระดับปานกลาง  20 ครัวเรือน  



 

118 
 

 ระดับน้อย 2 ครัวเรือน  
4.8) ปัญหาด้านจิต 

 ระดับปานกลาง  14 ครัวเรือน  

 ระดับน้อย 8 ครัวเรือน  
4.9) ปัญหาด้านสุขภาพ 

 ระดับผลกระทบมาก 2 ครัวเรือน 

 ระดับปานกลาง 15 ครัวเรือน  

 ระดับน้อย 5 ครัวเรือน  
4.10) ปัญหาต่อการอยู่อาศัย 

 ระดับผลกระทบมาก 5 ครัวเรือน 

 ระดับปานกลาง  12 ครัวเรือน  

 ระดับน้อย 5 ครัวเรือน  
4.11) ปัญหาด้านการติดต่อสื่อสารหรือการเฝ้าระวังสภาวะน้ำท่วม 

 ระดับผลกระทบมาก 4 ครัวเรือน 

 ระดับปานกลาง  12 ครัวเรือน  

 ระดับน้อย 6 ครัวเรือน  
ส่วนที่ 5 ประเมินระดับผลกระทบที่เก่ียวข้องกับปัญหาน้ำเสีย 

1) ครัวเรือนของท่านมีการบำบัดน้ำเสียก่อนระบายน้ำทิ้งในลักษณะใด 

 ไม่มีการบำบัดน้ำเสีย 21 ครัวเรือน 

 ใช้ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป 1 ครัวเรือน 
2) ครัวเรือนของท่านมีการระบายน้ำทิ้งในลักษณะใด 

 ปล่อยน้ำทิ้งลงแหล่งธรรมชาติ 3 ครัวเรือน 

 ปล่อยน้ำทิ้งลงพื้นดิน 13 ครัวเรือน 

 ปล่อยน้ำทิ้งลงท่อระบายน้ำและไหลซึมลงพ้ืนดิน 6 ครัวเรือน 
3) ท่านคิดว่าสิ่งใดที่ก่อให้เกิดปัญหาน้ำเสีย 

 จากชุมชน เช่น ที่อยู่อาศัย ร้านค้า ตลาด 11 ครัวเรือน 

 ภาคเกษตรกรรม เช่น การใช้ปุ๋ย การเลี้ยงสัตว์ 8 ครัวเรือน 
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 ภาคอุตสาหกรรม/โรงงาน  3 ครัวเรือน 
4) ผลกระทบจากปัญหาน้ำเสีย 

4.1) ปัญหาเรื่องกลิ่น 

 ระดับปานกลาง  11 ครัวเรือน  

 ระดับน้อย 10 ครัวเรือน  

 น้อยที่สุด 1  ครัวเรือน 
4.2) ปัญหาเรื่องสัตว์ เช่น แมลงวัน ยุง หนู ฯลฯ 

 ระดับปานกลาง  14 ครัวเรือน  

 ระดับน้อย 8 ครัวเรือน  
4.3) ปัญหาต่อสุขภาพอนามัย 

 ระดับผลกระทบมาก 5 ครัวเรือน 

 ระดับปานกลาง  12 ครัวเรือน  

 ระดับน้อย 5 ครัวเรือน  
4.4) ปัญหาต่อการท่องเที่ยว 

 ระดับผลกระทบมาก 2 ครัวเรือน 

 ระดับปานกลาง  15 ครัวเรือน  

 ระดับน้อย 5 ครัวเรือน  
4.5) ปัญหาต่อกิจการการค้า ธุรกิจส่วนตัว  

 ระดับผลกระทบมาก 1 ครัวเรือน 

 ระดับปานกลาง  10 ครัวเรือน  

 ระดับน้อย 10 ครัวเรือน  

 น้อยที่สุด 1 ครัวเรือน 
4.6) ปัญหาในการนำน้ำมาใช้อุปโภค เช่น อาบ ล้างจาน 

 ระดับผลกระทบมาก 4 ครัวเรือน 

 ระดับปานกลาง  14 ครัวเรือน  

 ระดับน้อย 3  ครัวเรือน  

 น้อยที่สุด 1  ครัวเรือน 
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4.7) ปัญหาในการนำน้ำมาใช้ดื่ม/ ประกอบอาหาร  

 ระดับผลกระทบมาก 2 ครัวเรือน 

 ระดับปานกลาง  16 ครัวเรือน  

 ระดับน้อย 4 ครัวเรือน  
4.8) ไม่สามารถนำน้ำมาใช้ในการเกษตรได้ 

 ระดับผลกระทบมาก 2 ครัวเรือน 

 ระดับปานกลาง  15 ครัวเรือน  

 ระดับน้อย 4 ครัวเรือน  
4.9) ไม่สามารถนำน้ำมาใช้ในการเลี้ยงสัตว์ได้ 

 ระดับปานกลาง 17 ครัวเรือน  

 ระดับน้อย 5 ครัวเรือน  
  
 6) กลุ่มองค์กร/หน่วยงาน  

ประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในรอบ 30 ปีท่ีผ่านมา 
  1.ระบุปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่พบ ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 

น้ำท่วม 25 ครัวเรือน 
น้ำแล้ง  12 ครัวเรือน 
อากาศร้อนมากขึ้น  9 ครัวเรือน 

  เกิดวาตภัย(ลม)  3 ครัวเรือน 
2.กรณีตอบว่าน้ำท่วม   

- ท่วมใหญ่ ระบุปีพศ.ที่เกิด 2553ระดับความรุนแรงมาก   
ระบุลักษณะการเกิดภัย 

1. น้ำท่วมที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหาย 
2. น้ำท่วมพื้นที่ทำการเกษตร ทำให้เสียหายมาก 
3. น้ำท่วมถนนเส้นทางสัญจร ไม่สามารถใช้สัญจรจรได้หลายสาย และมีถนนชำรุด 

ระบุสาเหตุ 
1. ฝนตกต่อเนื่องติดต่อกันหลายวัน 
2. สร้างถนนและถมที่เพ่ือปลูกสร้างอาคารที่อยู่อาศัยขวางทางน้ำ มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น 
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3. การระบายน้ำจากเข่ือนท่าแนะ มีปริมาณมาก 
4. ไม่ได้ขุดลอก เหมือง คู คลอง เพ่ือแก้ปัญหาระบายน้ำ 
5. ขาดการจัดการระบายน้ำที่ดี 

เงื่อนไขความรุนแรงถึงระดับใดที่จะกระทบกับชุมชนจากมากลงไปหาน้อย 
1. สัตว์เลี้ยงไม่มีที่อยู่ ทำให้เกิดโรคและล้มตายจำนวนมาก 
2. น้ำท่วมพื้นที่ทางการเกษตรระดับรุนแรง ทำให้พืชผลทางการเกษตรเสียหายจำนวนมาก 
3. นำท่วมถนนหนทาง ถนนขาดไม่สามารถสัญจรได้ไป มาได้ 
4. น้ำท่วมที่อยู่อาศัยจนไม่สามารถพักอาศัยได้ ทำให้ทรัพย์สินภายในบ้านเสียหาย 

กรณีน้ำท่วมขนาดเล็ก หรือน้ำท่วมขัง ระดับความรุนแรง ระบุลักษณะการเกิดภัย 
- ปานกลาง ฝนตกติดต่อ 1 – 2 วัน ทำให้มีน้ำขังปริมาณไม่มาก สามารถระบายได้ทัน 
- น้อย ฝนตกตามฤดูกาล ซึ่งมีน้ำฝนไม่มาก น้ำระบายเองได้ 

ระบุสาเหตุ เป็นไปตามฤดูกาล และธรรมชาติ 
- เงื่อนไขความรุนแรงถึงระดับใดที่จะกระทบกับชุมชน ระดับมาก 

1. ฝนตกติดต่อกันหลายวัน ทำให้เกิดน้ำท่วม 
2. มีพายุเข้าระดับรุนแรง และมีปริมาณน้ำมาก ทำให้น้ำท่วมติดต่อกันหลายวัน 
3. ถนนขาดหลายสายทำให้สัญจรไป – มาไม่ได้ ขาดการติดต่อจากดลกภายนอก 
กรณีน้ำแล้ง ระดับความรุนแรง ปานกลาง  
ระบุลักษณะการเกิดภัย 
1. ฝนทิ้งช่วงเป็นระยะเวลานาน 
2. ต้นไม้ยืนต้นตายบางส่วน 
3. ขาดน้ำทำการเกษตร 
ระบุสาเหตุ 
1. พ้ืนที่ในการเก็บน้ำน้ำมีน้อย 
2. ฝนตกไม่ตรงตามฤดูกาล 
3. การบริการ การจัดเก็บน้ำไม่เป็นระบบ 
4. ขาดการควบคุมระบบบ่อบาดาล 
เงื่อนไขความรุนแรงถึงระดับใดที่จะกระทบกับชุมชน  

- ระดับปานกลาง 
  กระทบกับเกษตรกรโดยตรง เรื่องการเพาะปลูก เพราะถ้าไม่มีน้ำเพียงพอ พืชผลทางการเกษตร 
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จะได้รับผลกระทบโดยตรง ผลผลิตได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย ซึ่งมีผลกระทบกับรายได้ในการดำเนิน
ชีวิต 

3. กรณีตอบว่า อากาศร้อนมากขึ้น   
(    ) ร้อนมากที่สุดในปี พ.ศ. 2535  ระดับความรุนแรง ปานกลาง  

ระบุลักษณะการเกิดภัย อากาศร้อนจนผิดปกติ ส่งผลต่อการดำรงชีวิต  
- พืชผลการเกษตรเสียหาย พืชแห้งตาย ทำให้ขาดทุนจากการทำการเกษตร 
- ทรัพยากรป่าไม้มีน้อย 

ระบุสาเหตุ 
1. ตัดไม้ทำลายป่า 
2. ขาดการส่งเสริมการปลูกป่าในพื้นที เพ่ือการทดแทน 
3. การกำจัดขยะมูลฝอยไม่ถูกวิธี ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนจาการเผาขยะ 
4. ขาดการจัดการด้านความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง 
เงื่อนไขความรุนแรงถึงระดับใดที่จะกระทบกับชุมชน ระดับปานกลาง ขณะที่อยู่กลางแดดนาน ๆ 

ถึงกับเจ็บไข้ได้ป่วยได้ บางคนเป็นลมถ้าอากาศร้อนมาก 
4. กรณีตอบว่าเกิดวาตภัย (ลม) ระบุความถี่ที่เกิดต่อปีเฉลี่ย 2 ครั้ง  โปรดระบุระดับความรุนแรงมาก   
เกิดข้ึนในปี พ.ศ.2553  

ระบุลักษณะการเกิดภัย 
- ทำให้ต้นไม้หักโค่นในหลายพ้ืนที่ ไฟฟ้าดับหลายวัน บ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย พืชผลทาง

การเกษตรได้รับความเสียหายจำนวนมาก 
ระบุสาเหตุ  

- อากาศร้อนผิดปกติ เกิดพายุดีเปรสชันเข้า เกิดจากภัยธรรมชาติ 
ระบุเงื่อนไขความรุนแรงถึงระดับใดที่จะกระทบกับชุมชน 

1. บ้านเรือนได้รับความเสียหาย 
2. พืชสวน เช่นยางพาราหักโค่นล้ม เป็นจำนวนมาก 
3. ต้นไม้ล้มขวางทางจราจร 

5. ฤดูกาลมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรือไม่ ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
ฤดูร้อน   
ร้อนมากขึ้นแต่ไม่มากกว่าเดิม 10 ครัวเรือน 
ร้อนมากขึ้นแบบเห็นได้ชัด    8   ครัวเรือน 
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ร้อนยาวนานกว่าเดิม 14 ครัวเรือน 
ฤดูฝน  
ฝนทิ้งช่วง ไม่ตกตามฤดูกาล   16 ครัวเรือน 
ตกกระจุกตัว เป็นเวลานาน  5 ครัวเรือน 
ฝนตกไม่ครอบคลุมพ้ืนที่  8 ครัวเรือน 
มาช้าและสั้นกว่าเดิม 11 ครัวเรือน 
ระบุลักษณะการเปลี่ยนแปลง 

 ฤดูร้อนยาวนานกว่าเดิม ปกติฤดูร้อนเดือนเมษายนของทุกปี แต่ปัจจุบันจะร้อนมาก ๆ ทุก
เดือน เกือบทั้งปี 

 ฝนทิ้งช่วงไม่ตกตรงตามฤดูกาล ตกไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ ฝนมาช้าและสั้นกว่าเดิม 

 ฤดูฝน เป็นช่วงเวลาสั้นๆ ทำให้น้ำในแม่น้ำลำคลอง หรือแหล่งน้ำตามธรรมชาติ ลดลงอย่าง
รวดเร็ว พื้นดินขาดความชื้น 

6. ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชุมชน ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 

 เสียชีวิต 3 ครัวเรือน 

 เสียทรัพย์สิน   22 ครัวเรือน 

 เกิดโรค  13 ครัวเรือน 

 เกิดความเครียด  17 ครัวเรือน 

 เสียรายได้ 23 ครัวเรือน 
ระบุลักษณะผลกระทบ 
1) เกษตรกรเสียรายได้ เนื่องจากพืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหาย 
2) ทำให้ทรัพย์สินเสียหาย ในกรณีเกิดน้ำท่วม น้ำเข้าบ้าน 
3) ทำให้ประชาชนเกิดความเครียด อันเนื่องจากผลกระทบจากภัยพิบัติ 
4) ทำให้เกิดโรคจากความเครียด จากรายรับน้อยกว่ารายจ่าย 
5) เสียชีวิตจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้น 

ส่วนที่ 3 ประเด็นการรับมือและปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในรอบ 30 ปีท่ีผ่านมา 
7. หน่วยงานของท่านมีการจัดตั้งโครงสร้างและการประสานงานที่ชัดเจน เพื่อให้ทุกฝ่ายเข้าใจ
บทบาทและความรับผิดชอบหรือไม่ อย่างไร 
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- เทศบาลตำบลโตนดด้วน มีการแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกัน และบรรเทาสา
ธารณภัย ประจำทุกปี โดยมีการประสานการทำงานกับผู้นำท้องที่ (กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน) อปพร. และ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

- เทศบาลตำบลโตนดด้วน ช่วยเหลือจัดซื้อวัสดุเพ่ือซ่อมแซมที่อยู่อาศัย เมือเกิดภัยพิบัติ 
- สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ เตรียมความพร้อมจัดงบประมาณสนับสนุนเวชภัณฑ์ ประสานข้อมูล

กลุ่มคนเปราะบาง เช่น ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยติดบ้าน ผู้พิการ ที่มีคำจำเป็นต้องให้ความช่วยเหลือเป็น
กรณีพิเศษ ช่วยเหลือด้านการประชาสัมพันธ์ เตรียมความพร้อมประสานงาน อสม.ให้การช่วยเหลือ 

8. หน่วยงานของท่านมีการจัดสรรทุนและสิ่งจูงใจให้เจ้าของบ้าน ครอบครัวรายได้ต่ำและภาคเอกชนใน
การลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงหรือไม่ อย่างไร 

- สำนักงานพัฒนาชุมชน ช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุน ให้ครัยเรือนเข้าถึงแหล่งทุน เพ่ือกู้ยืม และ
สนับสนุนการประกอบอาชีพ 

- พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สนับสนุนทุนการทำอาชีพเสริมแก่ครัวเรือนที่มีรายได้
น้อย หรือสนับสนุนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 

- สถานศกึษา สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนยากจน 
9. หน่วยงานของท่านมีการปรับปรุงข้อมูลเรื่องภัยและความเสี่ยง รวมถึงความเปราะบางของชุมชนให้

ทันต่อเหตุการณ์เสมอและแบ่งปันผลการประเมินความเสี่ยงดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร 
- มีการสำรวจ และปรับปรุงข้อมูล มีการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านทุก ๆ ปี เพ่ือให้สอดคล้อง 

กับสถานการณ์ 
- มีการรายงานเหตุการณ์ เหตุด่วนสาธารณภัย เมื่อมีภัยพิบัติเกิดขึ้นในทันที ไปยังหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องเพ่ือให้ความช่วยเหลือประชาชน ให้ทันต่อเหตุการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้น 
10. องค์กรของท่านมีการลงทุนสร้างและดูแลปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิด

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือไม่ อย่างไร และมีระบบสำรองหรือไม่ 
ระบุรายละเอียด ระบบน้ำ(น้ำอุปโภค บริโภค น้ำเพื่อการเกษตร) 

- มีระบบการจัดการน้ำประปา น้ำอุปโภค บริโภค น้ำเพื่อการเกษตร เพ่ือเพียงพอต่อความต้องการ 
ของประชาชน มีโครงการ โคก หนอง นา โมเดล นำร่อง จำนวน 4 แปลง 

ระบุรายละเอียด ระบบระบายน้ำ 
- มีการขุดลอกคูคลอง เหมืองน้ำสาธารณะ เพื่อป้องกันอุทกภัย 

ระบุรายละเอียด ระบบไฟ/พลังงาน 
- มีการติดตั้ง ซ่อมแซม ระบบไฟฟ้าสาธารณะ ให้สามารถใช้งานได้ 
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ระบุรายละเอียด ระบบคมนาคม 
- มีการซ่อมแซม ถม หลุม บ่อ ถนน ติดตั้งไฟกระพริบทางร่วมทางแยก เพ่ือป้องกันและลด

อุบัติเหตุทางถนน 
ระบุรายละเอียด ระบบสุขาภิบาล 

- เมืองโตนดด้วน ไม่มีระบบสุขาภิบาล 
ระบุรายละเอียด ระบบอาหาร 

- มีการรับบริจาค เมื่อเกิดภัยพิบัติ  
- มีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

ระบุรายละเอียด ที่อยู่อาศัย 
- มีการติดตั้งถังดับเพลิง ตามหมู่บ้าน ตามชุมชน เพื่อป้องกันและระงับอัคคีภัย 
- มีการซ่อมแซมบ้านเรือน สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ เมื่อเกิดภัยพิบัติ 

11. หน่วยงานของท่านมีการวางระบบการเตือนภัยล่วงหน้าและเพิ่มขีดความสามารถในการบริหาร
จัดการภาวะฉุกเฉินหรือไม่ อย่างไร 

- มีการประสานฝ่ายปกครอง ให้ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายในหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน 
- แจ้งข่าวไปยังหน่วยงานที่เก่ียวข้อง แจ้งไปยังบุคลากรในพ้ืนที่ และอสม.ในพื้นที่ 
- จัดอบรมเจ้าหน้าที่ และ อสม.ให้มีความรู้ทักษะในภาวะฉุกเฉิน  

12. หน่วยงานของท่านมีการปกป้องระบบนิเวศ และปราการทางธรรมชาติเพื่อบรรเทาภัยและรับมือการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือไม่ อย่างไร 

- กำหนดนโยบาย และสนับสนุนนโยบายการดูแลสิ่งแวดล้อม รณรงค์ลดการใช้กล่องโฟม กล่อง
พลาสติก สนับสนุนการใช้วัสดุจากธรรมชาติ 

- โครงการจัดการขยะแบบยั่งยืนโดยเทศบาลตำบลโตนดด้วน 
- มีการปลูกต้นไม้ ปลูกหญ้าแฝก เพ่ือป้องกันการพังทลายของหน้าดิน 
- มีการสำรวจต้นไม้ใหญ่ โดยมีการตัดแต่งก่ิงไม้ริมถนนสาธารณะ และบริเวณท่ีอยู่อาศัย 

13. หน่วยงานของท่านมีการใช้ระเบียบด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินและระเบียบปฏิบัติ 
ด้านการดูแลอาคาร เพื่อป้องกันความเสี่ยงรวมถึงมีการกำหนดพื้นที่ปลอดภัยให้กับประชาชนที่มี
รายได้ต่ำ อีกท้ังมีการพัฒนาและยกระดับการตั้งถิ่นฐานที่ไม่เป็นทางการของชุมชนตามที่สมควร
หรือไม่ อย่างไร 

- มี พรบ.การขุดดิน ถมดิน มี พรบ.ควบคุมอาคารสิ่งปลูกสร้าง มีหน่วยงานกองช่างเทศบาลตำบล
โตนดด้วนเป็นผู้ควบคุมดูแล 
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14. หน่วยงานของท่านมีการสร้างชุมชนใหม่ต้องตั้งอยู่บนการมีส่วนร่วมและความต้องการของชุมชนที่
ได้รับผลกระทบหรือไม่ อย่างไร   

- ไม่มีการสร้างชุมชนใหม่ 
15. หน่วยงานของท่านมีแผนหรือนโยบายในการพัฒนาเมืองโตนดด้วนที่จะมีส่วนรับมือการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศหรือไม่ อย่างไร 
- เทศบาลตำบลโตนดด้วน กำลังดำเนินโครงการขุดลอกคูคลองให้สามารถระบายน้ำได้ดีขึ้น และ

สามารถเก็บกักน้ำในฤดูแล้งได้ปริมาณมากข้ึน 
- เทศบาลตำบลโตนดด้วนมีการวางแผนเวรคืนที่ดินเพ่ือขยายทางน้ำเพ่ือให้สะดวกในการระบายน้ำ 
- มีการปลูกต้นไม้เพ่ิมข้ึนในพื้นท่ีสาธารณะ  
- เทศบาลตำบลโตนดด้วน มีแผนพัฒนาการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 

16. หน่วยงานของท่านมีอุปสรรคหรือข้อจำกัดในการปฏิบัติอะไร อย่างไร ในการรับมือผลกระทบที่เกิด
ขึ้นกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเมืองโตนดด้วน (แผน นโยบาย ยุทธศาสตร์ กฎ ข้อกำหนด
ต่างๆ มีการเตรียมความพร้อมนำมาใช้ในยามเกิดภัยหรือไม่ อย่างไร มีการตอบสนองอย่างรวดเร็วหรือไม่ 
อย่างไร สามารถนำบทเรียนและประสบการณ์ในอดีตมาแก้ไขหรือไม่ อย่างไร มีระบบสำรองหรือไม่ 
อย่างไร ระบบการทำงานมีความยืดหยุ่น ทดแทนกันได้หรือไม่ อย่างไร) 

- การดำเนินงานรูปแบบการวางแผนการเชื่อมต่อร่วมกับระดับ บน- ล่าง ยังไม่ชัดเจน ยังคงเป็น
เรื่องของหน่วยงานแต่ละส่วนรับผิดชอบ  

- งบประมาณไม่เพียงพอ 
- บุคลากรไม่เพียงพอ 
- เครื่องมืออุปกรณ์มีไม่เพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ 

17. หน่วยงานของท่านมีข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาเมืองโตนดด้วนในการรับมือและปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือไม่ อย่างไร 

- ต้องการให้มีระบบชลประทานที่ดี 
- ลดการเผาขยะ ลดการเผาหญ้า เพื่อลดภาวะโลกร้อน 
- ขุด ลอก คู คลอง ที่ยังตื้นให้สามารถเก็บน้ำไว้ใช้ได้ตลอดทั้งปี 
- ให้หน่วยงานของรัฐสร้างจิตสำนึกในการปลูกต้นไม้ให้มากข้ึนกว่าเดิม 
- ให้ใช้พื้นที่สาธารณะเป็นที่เก็บกักน้ำเพ่ือใช้ทางการเกษตร 
- ขอรับการสนับสนุน งบประมาณ จากส่วนกลางเพ่ือบริหารจัดการภัยพิบัติต่าง ๆ ให้ทันต่อ

สถานการณ์ เพ่ือลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน 
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- จัดการระบบน้ำประปาที่ใช้ในการบริโภคให้เพียงพอ สะอาดเหมาะในการใช้ในการบริโภค 
-  

    
 7) กลุ่มผู้นำชุมชน ภาพรวม 
 ข้อมูลผู้นำชุมชน 6 คน 

ประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในรอบ 30 ปีที่ผ่านมา 
  1.ระบุปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่พบ ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 

- น้ำท่วม 2 ครัวเรือน 
- น้ำแล้ง  4 ครัวเรือน 
- อากาศร้อนมากขึ้น  4 ครัวเรือน 
- เกิดวาตภัย(ลม)   3 ครัวเรือน 

2.กรณีตอบว่าน้ำท่วม   
- ท่วมใหญ่ ระบุปี พ.ศ. 2553.ที่เกิด 2553ระดับความรุนแรงมาก   
ระบุลักษณะการเกิดภัย 

1. มีพายุเข้าทำให้ฝนตกติดต่อกันหลายวัน 
2. น้ำจากเทือกเขาบรรทัดไหลลงสู่ที่ลุ่ม พื้นที่เมืองโตนดด้วน 
ระบุสาเหตุ 
1. มีการสร้างสิ่งปลูกสร้างขวางทางน้ำ เช่นถมท่ีสร้างบ้าน 
2. ท่อระบายน้ำมีน้อย และมีขนาดเล็ก 

เงื่อนไขความรุนแรงถึงระดับใดที่จะกระทบกับชุมชนจากมากลงไปหาน้อย 
1. น้ำท่วมพื้นที่เพราะปลูกพืชผัก 
2. น้ำท่วมถนนหนทางไม่สามารถสัญจร ไป- มาได้ 

กรณีน้ำท่วมขนาดเล็ก หรือน้ำท่วมขัง ระดับความรุนแรง  
- ระดับความรุนแรงน้อย 6 ครัวเรือน 

ระบุลักษณะการเกิดภัย 
- ความรุนแรงระดับน้อย ในช่วงฤดูฝนของทุก ๆ ปี เดือน พ.ย-ธ.ค. เป็นชว่งฤดูการตามธรรมชาติ 

ระบุสาเหตุ  
- รับน้ำจากเข่ือนท่าแนะ  

เงื่อนไขความรุนแรงถึงระดับใดที่จะกระทบกับชุมชน ระดับมาก 
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1. พายุมีลักษณะรุนแรง และมีปริมาณน้ำฝนมาก 
2. น้ำท่วมถนนไม่สามารถสัญจรได้ 
3. น้ำท่วมพืชผลทางการเกษตร 
กรณีน้ำแล้ง ระดับความรุนแรง  

- ระดับความรุนแรงปานกลาง 6 ครัวเรือน 
ระบุลักษณะการเกิดภัย 
1. ขาดแคลนน้ำกิน น้ำใช้ มีไม่เพียงพอ 
2. ฝนทิ้งช่วงเป็นระยะเวลานาน ทำให้เกิดภาวะแห้งแล้ง 
ระบุสาเหตุ 
1. ฝนตกไม่ตรงตามฤดูกาล 
2. ตัดไม้ทำลายป่า 
เงื่อนไขความรุนแรงถึงระดับใดที่จะกระทบกับชุมชน  
1. เสียหายกับพ้ืนที่เพาะปลูก ไม่มีหญ้าเลี้ยงสัตว์ 
2. ไม่มีน้ำใช้สำหรับเลี้ยงสัตว์ 
3. กรณีตอบว่า อากาศร้อนมากขึ้น   
ร้อนมากที่สุดในปี พ.ศ. ไม่ระบุปี ไม่ระบุระดับความรุนแรง  
ระบุลักษณะการเกิดภัย  

 อากาศร้อนจนผิดปกติ ส่งผลต่อการดำรงชีวิต  

 อากาศร้อน ฝนทิ้งข่วง ฝนไม่ตกตามฤดูกาล 
ระบุสาเหตุ 
- ตัดไม้ทำลายป่า 
- ฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน ทำให้อากาศร้อนมาก 
เงื่อนไขความรุนแรงถึงระดับใดที่จะกระทบกับชุมชน  
1. ต้นไม้แห้งตาย ต้นมะพร้าวตาย 
2. พืชผลทางการเกษตรเสียหายเพราะอากาศร้อนมาก 
3. อากาศร้อนทำให้กระทบกับอารมณ์และจิตใจของคน 
4. กรณีตอบว่าเกิดวาตภัย (ลม)   ระบุความถี่ท่ีเกิดต่อปีเฉลี่ย 2 ครั้ง  โปรดระบุระดับความรุนแรงมาก   
เกิดข้ึนในปี พ.ศ.2553 
ระบุลักษณะการเกิดภัย 
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- อากาศร้อนผิดปกติ เกิดพายุดีเปรสชั่นเข้า เกิดจากภัยธรรมชาติ 
ระบุเงื่อนไขความรุนแรงถึงระดับใดที่จะกระทบกับชุมชน ระดับความรุนแรงสูง 

1) บ้านเรือนได้รับความเสียหาย 
2) พืชสวน เช่นยางพาราหักโค่นล้ม เป็นจำนวนมาก ต้นไม้ล้มทับบ้านเรือน 
3) ต้นไม้ล้มขวางทางจราจร 

5. ฤดูกาลมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรือไม่ ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
ฤดูร้อน   

- ร้อนมากขึ้นแต่ไม่มากกว่าเดิม 2 ครัวเรือน 
- ร้อนมากขึ้นแบบเห็นได้ชัด    2   ครัวเรือน 
- ร้อนยาวนานกว่าเดิม 2 ครัวเรือน 

ฤดูฝน  
- ฝนทิ้งช่วง ไม่ตกตามฤดูกาล   4 ครัวเรือน 
- ตกกระจุกตัว เป็นเวลานาน  2 ครัวเรือน 
- ฝนตกไม่ครอบคลุมพ้ืนที่  2 ครัวเรือน 
- มาช้าและสั้นกว่าเดิม 4 ครัวเรือน 

ระบุลักษณะการเปลี่ยนแปลง 
- ฤดูฝนสั้นกว่าเดิม  
- ฝนไม่ตกตรงตามฟดู  

6. ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชุมชน ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
- เสียทรัพย์สิน   6 
- เกิดโรค  6 
- เกิดความเครียด  4 
- เสียรายได้ 6 

ระบุลักษณะผลกระทบ 
1) ทำให้เสียรายได้ เนื่องจากการเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทำให้ได้รับผลผลิตลด

น้อยลง 
2) ทำให้เสียทรัพย์สิน ส่งผลกระทบต่อรายได้  
3) ทำให้เกิดความเครียด ทำให้เกิดโรคต่าง ๆ ตามมา 
4) สัตว์เลี้ยงเกิดโรคและสียชีวิต 
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ส่วนที่ 3 ประเด็นการรับมือและปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในรอบ 30 ปีท่ีผ่านมา 
8. หน่วยงานของท่านมีการจัดตั้งโครงสร้างและการประสานงานที่ชัดเจน เพื่อให้ทุกฝ่ายเข้าใจบทบาทและ
ความรับผิดชอบหรือไม่ อย่างไร 

- มีโครงสร้างที่ชัดเจน โดยรับมอบหมายจากทางอำเภอ แบ่งหน้าที่รับผิดชอบตามคำสั่งของทาง
ราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

9.หน่วยงานของท่านมีการจัดสรรทุนและสิ่งจูงใจให้เจ้าของบ้าน ครอบครัวรายได้ต่ำและภาคเอกชนในการ
ลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงหรือไม่ อย่างไร 
- มีโครงการของรัฐจะให้ความช่วยเหลือตามข้ันตอน โดยพิจารณาจากครอบครัวรายได้น้อย 
10.หน่วยงานของท่านมีการปรับปรุงข้อมูลเรื่องภัยและความเสี่ยง รวมถึงความเปราะบางของชุมชนให้ทันต่อ
เหตุการณ์เสมอและแบ่งปันผลการประเมินความเสี่ยงดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร 
- มีการปรับปรุงข้อมูลทุกปี บางปีจะต้องสำรวจมากว่า 1 ครั้ง เพื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้ที่เปราะบางได้
ทันเวลา มีการประเมินความเสี่ยงและให้การช่วยเหลือ 
11.องค์กรของท่านมีการลงทุนสร้างและดูแลปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานที่ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือไม่ อย่างไร และมีระบบสำรองหรือไม่ 
 
12. หน่วยงานของท่านมีการวางระบบการเตือนภัยล่วงหน้าและเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการ
ภาวะฉุกเฉินหรือไม่ อย่างไร 
- มีการแจ้งเตือนจากส่วนราชการ (อำเภอ) หรือ (หน่วยงานที่รับผิดชอบ) 
- มีการเตือนภัยล่วงหน้าที่ที่จะได้ตั้งรับกับภัยพิบัติ และประสานกับหน่วยงานสาธารณสุข 
13.หน่วยงานของท่านมีการปกป้องระบบนิเวศ และปราการทางธรรมชาติเพื่อบรรเทาภัยและรับมือการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือไม่ อย่างไร 
- มีการป้องกันระบบนิเวศด้วยการปลูกต้นไม้ริมคลอง ปลูกหญ้าแฝกเพ่ือรักษาระบบนิเวศ 
14.หน่วยงานของท่านมีการใช้ระเบียบด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินและระเบียบปฏิบัติ 
ด้านการดูแลอาคาร เพื่อป้องกันความเสี่ยงรวมถึงมีการกำหนดพื้นที่ปลอดภัยให้กับประชาชนที่มีรายได้ต่ำ อีก
ทั้งมีการพัฒนาและยกระดับการตั้งถิ่นฐานที่ไม่เป็นทางการของชุมชนตามที่สมควรหรือไม่ อย่างไร 
- มีระเบียบตาม พ.ร.บ.สิ่งปลูกสร้าง 
15.หน่วยงานของท่านมีการสร้างชุมชนใหม่ต้องตั้งอยู่บนการมีส่วนร่วมและความต้องการของชุมชนที่ได้รับ
ผลกระทบหรือไม่ อย่างไร   

- ไม่มี 
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16.หน่วยงานของท่านมีแผนหรือนโยบายในการพัฒนาเมืองโตนดด้วนที่จะมีส่วนรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศหรือไม่ อย่างไร 

- ทางหน่วยงานจะรับมอบหมายนโยบายจากทางอำเภอ ให้มีการปลูกป่า ขุดลอกคูคลองเพ่ือกัก
เก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงแล้ง 

  
17.หน่วยงานของท่านมีอุปสรรคหรือข้อจำกัดในการปฏิบัติอะไร อย่างไร ในการรับมือผลกระทบที่เกิดขึ้นกับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเมืองโตนดด้วน (แผน นโยบาย ยุทธศาสตร์ กฎ) 

- มีข้อจำกัดเรื่องงบประมาณ มีข้อจำกัดเรื่องบุคคลากร 
18.หน่วยงานของท่านมีข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาเมืองโตนดด้วนในการรับมือและปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือไม่ อย่างไร 

- ให้มีเครื่องจักรเพ่ือขุดลอกคูคลองระบายน้ำก่อนหน้าฝน เพื่อระบายน้ำได้เร็วหรือให้มีเครื่องสูบ
น้ำ ราะบายน้ำลงสู่ที่รองรับ 
- ให้มีหน่วยช่วยเหลือฉุกเฉินอย่างทันท่วงที 

 
 
เอกสารอ้างอิง 

1. ห
นังสือภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลโตนดด้วน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง จัดทำโดยเทศบาลตำบลโตนดด้วน 
อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 
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ภาพกิจกรรม 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
              ประชุมเปิดเมือง 
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  ประชุมพิจารณาประเด็น
ความเปราะบาง   
     
     
     
     
     

            
 วัดเวทีในชุมชน  

 
 
 
 
 

 
คณะทำงานประชุมย่อย 
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นายชนิศภณ สุขแก้ว 
ตัวแทนชมรมจักรยานเพื่อสุขภาวะ 
บ้านวังจระเข้  ตำบลโตนดด้วน 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

นางอุไร เกื้อทวี 
ตัวแทนข้าราชการบำนาญ 
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      นาย
สมชาย บุญสนิท 
    นายกสมาคมพัฒนาคนผู้พิการทางการเคลื่อนไหว 
    จังหวัดพัทลุง 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 นางสมพิศ เมฆแก้ว 
 ประธาน อสม. ตำบลโตนดด้วน  
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 นางศิริมาศ  รุยไกรรัตน์ 
 นักวิชาการสาธารณสุข    
        ที่ปรึกษา  
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เปราะบาง
เมือง 

เปล่ียนแปลง
สภำพภูมิอำกำศ 


