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การศึกษาเร่ืองน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการบรรเทาปัญหา และการปรับตวัต่อปัญหาการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัสมุทรสาคร และสังเคราะห์
บทเรียนเพื่อเป็นแนวทางส าหรับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนๆ พื้นท่ีท่ีศึกษาคือ เทศบาลนคร
สมุทรสาคร และองค์การบริหารส่วนต าบลโคกขาม เก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยวิธีการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก ร่วมกบัการสังเกตการณ์ในพื้นท่ี และการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง ผลการศึกษาใน 4 มิติ ซ่ึง
ประยุกต์จากเทคนิค Balanced Scorecard (BSC) พบว่า 1) ด้านประสิทธิผล เทศบาลนคร
สมุทรสาคร ประสบผลส าเร็จดีในการด าเนินโครงการดา้นการปรับตวั (Adaptation) แต่โครงการ
ดา้นการบรรเทาปัญหา (Mitigation) ยงัไม่ปรากฏผลส าเร็จชดัเจน ส่วนองคก์ารบริหารส่วนต าบล
โคกขามประสบผลส าเร็จดีในการด าเนินโครงการด้านการบรรเทาปัญหา แต่โครงการด้านการ
ปรับตวัยงัไม่มีผลส าเร็จท่ีชัดเจนนัก 2) ด้านกลุ่มเป้าหมาย ประชาชนในพื้นท่ีเทศบาลนคร
สมุทรสาครส่วนใหญ่พึงพอใจกบัผลงานของเทศบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการป้องกนัและเฝ้า
ระวงัเหตุการณ์น ้ าท่วม ส่วนประชาชนในพื้นท่ีต าบลโคกขามส่วนใหญ่พึงพอใจกบัผลงานของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกขาม โดยเฉพาะโครงการจดัการพลงังานชุมชน และกิจกรรมปลูกป่า
ชายเลน 3) ดา้นการบริหารจดัการ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทั้ง 2 แห่ง มีการก าหนดหน่วยงาน
ผูรั้บผิดชอบ และมีการจดัท านโยบาย แผนงาน และโครงการ จดัสรรงบประมาณ มีการติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานอย่างครอบคลุม 4) ด้านการเรียนรู้และพฒันา องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินทั้ง 2 แห่ง มีการส่งเสริมและพฒันาความรู้ ความสามารถของบุคลากร รวมทั้งการพฒันา
ความรู้ ความเขา้ใจของประชาชน โดยเทศบาลนครสมุทรสาครมีการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้
ในการจดัการป้องกนัและเผา้ระวงัเหตุการณ์น ้าท่วม 



 
ABSTRACT 

 

 

Title of Thesis Climate Change Management of  Local Authorities in 
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This study aimed to examine the mitigation and adaptation to climate change 

problems of local authorities in Samut Sakhon province and to synthetize lessons for 

other local authorities. The study areas were Samutsakhon Municipality and Khok 

Kham sub-district Administration Organization. Data were collected by in-depth 

interviews, observations in the area, and reviews of related documents. The study 

results according to 4 perspectives of the Balanced Scorecard (BSC) were: 1) 

Effectiveness Perspective: Samutsakhon Municipality was quite successful in the 

implementation of adaptation projects, yet, there was no concrete success in 

mitigation project. On the other hand, Khok Kham achieved in the implementation of 

mitigation projects, while there was no concrete result from adaptation project; 2) 

Target Perspective: most of local people in Samutsakhon Municipality were satisfied 

with the work of the municipality, paticulary flood prevention and surveillance. The 

majority of residents in Khok Kham were satisfied with the performance of their local 

government regarding community energy projects and mangrove forest planting; 3) 

Management Perspective: both local authorities assigned responsible unit, prepared  

policies, plans and projects, allocated budget and monitored all projects; 4) Learning 

and Development Perspestive: both local authorities developed their staff’s 

knowledge and competency, as well as developed local people’s knowledge. In 

addition, Samutsakhon Municipality adopted information technology for management 

of the flooding problem. 
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บทที ่1 

 
บทน า 

 

1.1  ทีม่าและความส าคญั 
 

ปรากฏการณ์ท่ีหลายประเทศทัว่โลกประสบกบัฤดูร้อนท่ียาวนานข้ึน ฤดูหนาวท่ีมาผิดเวลา 
และสภาพภูมิอากาศท่ีเปล่ียนแปลงไปจากเดิม (Climate Change) แสดงให้เห็นวา่ปัญหาสภาวะ
ภูมิอากาศไม่ใช่เร่ืองท่ีเราจะละเลยไดอี้กต่อไป ทุกวนัน้ีโลกของเราก าลงัร้อนข้ึนอยา่งรวดเร็ว ยิ่งไป
กวา่นั้นยงัมีแนวโนม้วา่จะร้อนเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ ในช่วง 100 ปีท่ีผา่นมา นบัถึง พ.ศ. 2548 อุณหภูมิของ
อากาศใกลผ้วิดินทัว่โลกโดยเฉล่ียมีค่าสูงข้ึน 0.74 ± 0.18 องศาเซลเซียส (Core Writing team, 2007) 
เปรียบเสมือนสัญญาณแจง้เตือนส่ิงมีชีวติทุกชนิดบนโลกใบน้ี วา่พวกเราก าลงัเผชิญกบัภยัพิบติัจาก
ภาวะโลกร้อน (Global Warming) อนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย ์
ไม่วา่จะเป็นการเผาผลาญเช้ือเพลิงฟอสซิล (Fossil fuel) ถ่านหิน น ้ามนัเช้ือเพลิง หรือก๊าซธรรมชาติ 
เพียงเพื่อตอบสนองความตอ้งการไม่มีท่ีส้ินสุดของมนุษยเ์ป็นหลกั นอกจากน้ีการใช้สารเคมีท่ีมี
ส่วนผสมของก๊าซเรือนกระจก อยา่งสารคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (Chlorofluorocarbon: CFC) และ
อ่ืนๆอีกมากมาย ลว้นเป็นการเพิ่มปริมาณก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gases: GHGs) และก๊าซ
อ่ืนๆ ท่ีมีคุณสมบติัดกัจบัความร้อน (Solomon et al., eds., 2007) เม่ือก๊าซเรือนกระจกทั้งหลาย
เหล่าน้ีลอยข้ึนไปรวมตวักนัอยูบ่นชั้นบรรยากาศ คลา้ยกบัผา้ห่มหนาๆ คอยดกัจบัความร้อนจากดวง
อาทิตย ์ท าให้รังสีของดวงอาทิตยท่ี์ควรจะสะทอ้นกลบัออกไปในปริมาณท่ีเหมาะสม  กลบัถูกก๊าซ
เรือนกระจกเหล่าน้ีกกัเก็บเอาไว ้อุณหภูมิของโลกจึงเพิ่มสูงข้ึน ถ้ายิ่งก๊าซเหล่านั้นมีปริมาณเพิ่ม
สูงข้ึนเท่าไร ความร้อนหรืออุณหภูมิของโลกยอ่มจะเพิ่มสูงข้ึนตามไปเท่านั้น  

เป็นท่ีแน่นอนว่าโลกมีความเส่ียงมากข้ึนจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความ
เส่ียงน้ีอาจเป็นสาเหตุของพิบติัภยัทางธรรมชาติท่ีผิดปกติ ทั้งในแง่ของความถ่ี และความรุนแรง 
ด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศไม่ได้เปล่ียนแปลงไปทีละเล็กทีละน้อย แต่ทว่ากลับ
เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบเป็นวงกวา้ง กระจายความสูญเสียและเสียหายไปอีก
มากมายมหาศาล โดยไม่ค  านึงวา่พื้นท่ีนั้นมีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากหรือนอ้ยเพียงใด 
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เห็นไดจ้ากหลายๆ ประเทศในแถบเอเชีย เช่น ประเทศกมัพูชาประสบปัญหาน ้ าท่วมปี พ.ศ. 2554 
ซ่ึงถือวา่รุนแรงท่ีสุดในรอบ 11 ปี ประเทศฟิลิปปินส์เสียหายจากอุทกภยักวา่ 6,000 ลา้นบาท ส่วน
ประเทศจีนประสบปัญหาน ้ าท่วมจากพายุตั้งแต่กลางเดือนกนัยายน มีประชากรท่ีไดรั้บผลกระทบ
คร้ังน้ีกว่า 12 ลา้นคน เป็นตน้ ในประเทศไทยเองก็ประสบปัญหาน ้ าท่วมท่ีทวีความรุนแรง และ
ครอบคลุมพื้นท่ีกวา้งขวางอยา่งท่ีไม่เคยประสบมาก่อน (Core Writing team, 2007) 

จากการวิเคราะห์ความเส่ียง และจดัท าแผนท่ีความเส่ียงต่อการเปล่ียนแปลงสภาพอากาศ
และส่ิงแวดลอ้ม พบวา่ประเทศไทยติดอนัดบั 37 ของประเทศท่ีเส่ียงภยัมากท่ีสุด มีโอกาสไดรั้บ
ผลกระทบจากระดบัน ้ าทะเลท่ีสูงข้ึน และสภาพภูมิอากาศท่ีเปล่ียนแปลง สอดคลอ้งกบัเหตุการณ์
ปัจจุบนั เช่น การเกิดภาวะขาดแคลนน ้ าจืดในแถบพื้นท่ีบริเวณลุ่มแม่น ้ าเจา้พระยา น ้ าเค็มขยาย
อาณาเขตรุกบริเวณพื้นท่ีลุ่มแม่น ้ าเจา้พระยา ส่งผลกระทบต่อพื้นท่ีเกษตรกรรม (เสรี ศุภราทิตย,์ 
2552) แมแ้ต่เมืองหลวงอย่างกรุงเทพมหานคร ก็ตกอยู่ในสถานการณ์น ้ าท่วมคร้ังใหญ่ในปี พ.ศ. 
2554 ไม่ต่างอะไรกบัจงัหวดัอ่ืนๆ ท่ีตกอยูใ่นสภาวะเดียวกนั ปัญหาดงักล่าวน้ีช่วยสะทอ้นให้เห็น
ชดัเจนวา่การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศเก่ียวขอ้งกบัส่ิงต่างๆ ท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน ไม่วา่การพฒันา
เขตเมือง และการเพิ่มจ านวนประชากร การบริหารจดัการน ้าและพื้นท่ีจมน ้า ซ่ึงเร่ิมตน้จากฝนไม่ตก
ตอ้งตามฤดูกาล หมายความวา่ฤดูฝนอาจมาชา้กวา่ปกติ แต่เม่ือมามกัมีความรุนแรงควบคู่กบัปริมาณ
น ้ าท่ีมากกว่าเดิม (Extreme weather) ท าให้ปริมาณน ้ าฝน ระดับน ้ าทะเล อัตราการไหลและ
หมุนเวยีนของกระแสน ้าในมหาสมุทรผดิเพี้ยนไปหมด (กรมอุตุนิยมวิทยา. ศูนยภู์มิอากาศแห่งชาติ, 
ม.ป.ป.)  
 การป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านส่ิงแวดล้อม รวมทั้ งปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพนั้นไม่สามารถด าเนินการไดโ้ดยหน่วยงานภาครัฐ
แต่ฝ่ายเดียว ตอ้งแสวงหาแนวทางป้องกนัและแก้ไขปัญหาส่ิงแวดลอ้มร่วมกนัแบบองค์รวมและ
การบูรณาการ เพื่อมุ่งสู่การป้องกนัและแกปั้ญหาอยา่งย ัง่ยืน ตั้งแต่ระดบับุคคล ระดบัชุมชน ระดบั
องค์กร ระดบัรัฐ จนถึงระดบัประเทศ ซ่ึงตามบริบทและแนวโน้มทางการเมืองการปกครองของ
ประเทศไทยนั้น องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินถือว่าเป็นองค์กรหลกัองค์กรหน่ึงในการขบัเคล่ือน
กลไกต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาดา้นส่ิงแวดล้อม เพื่อน าไปสู่การพฒันาท่ี
ย ัง่ยนื ดงัปรากฏในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2550 (จ าลอง โพธ์ิบุญ, 2554: 2) 
 การศึกษาคร้ังน้ีไดเ้ลือกศึกษาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัสมุทรสาคร เน่ืองจาก
เป็นจงัหวดัท่ีไดรั้บผลกระทบจากปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศอยา่งชดัเจน ทั้งปัญหาน ้ า
ท่วม และปัญหาการกัดเซาะชายฝ่ัง โดยได้เลือกศึกษาเทศบาลนครสมุทรสาคร ซ่ึงเป็นองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินขนาดใหญ่ มีลกัษณะเป็นชุมชนเมือง และประสบกบัปัญหาน ้ าท่วมมาอย่าง
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ต่อเน่ือง และเลือกศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกขาม ซ่ึงมีลกัษณะเป็นชุมชนชนบท และ
ประสบปัญหาการกดัเซาะชายฝ่ังอยา่งรุนแรง  
 

1.2 วตัถุประสงค์ 
 
 1.2.1 เพื่อศึกษาการบรรเทาปัญหา และการปรับตวัต่อปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัสมุทรสาคร  
 1.2.2 เพื่อสังเคราะห์บทเรียนในการบรรเทาปัญหาและปรับตวัต่อปัญหาการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัสมุทรสาครเพื่อเป็นแนวทางส าหรับ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนๆ  

 

1.3 ขอบเขตของการศึกษา 
 

  ศึกษาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัสมุทรสาคร จ านวน 2 แห่ง คือ เทศบาลนคร
สมุทรสาคร และองค์การบริหารส่วนต าบลโคกขาม โดยการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารและเจ้าหน้าท่ี
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ผูน้ าชุมชนและประชาชน ทั้ง 2 แห่ง และสังเกตการณ์บริเวณพื้นท่ี
เทศบาลนครสมุทรสาคร และองคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกขาม ในจงัหวดัสมุทรสาคร  
  ระยะเวลาในการศึกษา ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกรกฎาคม 

 
1.4  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 
  1.4.1 ทราบถึงการด าเนินงาน เพื่อบรรเทาปัญหา และปรับตวัต่อผลกระทบจากปัญหาการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของเทศบาลนครสมุทรสาคร และองคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกขาม 
  1.4.2 ทราบถึงระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชน ตลอดจนภาคีท่ีเก่ียวขอ้งในการบรรเทา
ปัญหา และปรับตวัต่อผลกระทบจากปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของเทศบาลนคร
สมุทรสาคร และองคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกขาม 
  1.4.3 ได้บทเรียนส าหรับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน ๆ ในการบรรเทาปัญหา และ
ปรับตวัต่อผลกระทบจากปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และองค์การบริหารส่วนต าบล
โคกขาม 
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1.5  นิยามศัพท์เฉพาะ 
 
 1.5.1 การมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนและผูเ้ก่ียวขอ้งแต่ละภาคส่วน
ของสังคมไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมกบัภาคราชการ โดยแบ่งระดบัการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน
เป็น 5 ระดบั ไดแ้ก่  
 1.5.1.1 การใหข้อ้มูลข่าวสาร  
 1.5.1.2 การรับฟังความคิดเห็น  
 1.5.1.3 การเก่ียวขอ้ง 
 1.5.1.4 ความร่วมมือ  
 1.5.1.5 การเสริมอ านาจแก่ประชาชน 
 1.5.2 การบรรเทาปัญหา (Mitigation) ปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ หมายถึง 
การด าเนินการเพื่อลดสาเหตุของปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น การควบคุมการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก การใชพ้ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพ การคิดคน้เทคโนโลยเีพื่อประหยดัพลงังาน  
 1.5.3 การปรับตวั (Adaptation) ต่อผลกระทบจากปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
หมายถึง การปรับเปล่ียนให้เขา้กบัลกัษณะภูมิอากาศท่ีมีคุณสมบติัแบบใหม่ ซ่ึงไม่คุน้เคยจากรูป
แบบเดิม ดว้ยแนวทาง หรือวธีิการต่างๆ ท่ีจะสามารถช่วยป้องกนัหรือลดความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน 
ทั้งต่อชีวติและทรัพยสิ์น เช่น การปรับผงัเมือง การเปล่ียนวถีิด าเนินชีวติ การสร้างผนงักั้นน ้ า การยก
หรือดีดบา้นใหสู้งข้ึน 
 1.5.4 ภาคีท่ีเก่ียวขอ้ง หมายถึง หน่วยงานหรือองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนท่ีเขา้มามีส่วน
ร่วมต่อโครงการ / กิจกรรมเพื่อบรรเทาปัญหา และปรับตวัต่อผลกระทบจากปัญหาการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศในจงัหวดัสมุทรสาคร 

 
 

 
 



 
บทที ่2 

 
ทบทวนวรรณกรรม 

 
ในการศึกษาวิจัยเร่ืองการจัดการปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศขององค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัสมุทรสาคร ผูศึ้กษาไดท้  าการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษา โดยมีรายละเอียดตามหวัขอ้ต่างๆ ดงัน้ี 
 2.1 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 2.2 ความเส่ียงของชุมชนต่อผลกระทบจากปัญหาการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ   

2.3 นโยบาย ยทุธศาสตร์หรือแผนแม่บทดา้นการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
2.4 การด าเนินการป้องกนัแกไ้ข และปรับตวัต่อผลกระทบจากปัญหาการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน      
2.5 การด าเนินการของหน่วยงาน/องคก์รต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัแกไ้ข และ

ปรับตวัต่อผลกระทบจากปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
2.6 ทฤษฎี Balanced Scorecard (BSC) 
2.7 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

2.1 ความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบัปัญหาการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ 
 

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศไดเ้กิดข้ึนแลว้ หลกัฐาน คือ การละลายของธารน ้ าแข็ง
และแผน่น ้าแขง็ในบริเวณขั้วโลก การฟอกขาวของปะการัง ระดบัน ้าทะเลท่ีเพิ่มสูงข้ึน ระบบนิเวศท่ี
เปล่ียนแปลงไป และความแห้งแลง้ท่ียาวนานและทวีความรุนแรงข้ึน รายงานขององคก์ารอนามยั
โลก ระบุวา่ ประชากร 150,000 คน เสียชีวติทุกปีจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดว้ยเหตุน้ี จึง
ตอ้งเร่งลงมือกระท าการบางอยา่งก่อนท่ีโลกของเราจะถูกท าลายจนเสียหายและมิอาจเยยีวยาได ้ 

ภยัแลง้ในประเทศไทยท่ีเร่ิมข้ึนตั้งแต่เดือนตุลาคม 2547 และเป็นคร้ังท่ีรุนแรงท่ีสุดในรอบ 
50 ปี ส่งผลกระทบต่อประชากรกวา่ 700,000 คน โดยเฉพาะเกษตรกร กรีนพีซ เช่ือวา่อุณหภูมิโลก
ท่ีร้อนข้ึนและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นจุดเร่ิมตน้ของความแห้งแลง้ท่ีรุนแรงท่ีสุดท่ี
ส่งผลกระทบฟิลิปปินส์ ไทย และ กมัพชูา  



 

6 

โลกของเราทุกวนัน้ีร้อนข้ึนกวา่เม่ือ 2,000 ปีท่ีแลว้ ในทศวรรษท่ี 1990 เป็นทศวรรษท่ีร้อน
ท่ีสุดของโลกและในศตวรรษท่ี 1900 เป็นศตวรรษท่ีร้อนท่ีสุดในรอบ 1,000 พนัปี ปีท่ีร้อนท่ีสุดทั้ง 
7 ปี ลว้นเกิดข้ึนในทศวรรษน้ีโดยท่ีปี พ.ศ. 2541 เป็นปีท่ีร้อนท่ีสุด หากสถานการณ์ยงัเป็นเช่นน้ี
ต่อไปจนถึงช่วงส้ินศตวรรษ อุณหภูมิโลกจะเพิ่มสูงข้ึนมากกวา่ช่วงใดๆ ในรอบ 2 ลา้นปีท่ีผา่นมา  

ข้อมูลจากคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(Intergovernmental Panel on Climate Change: IPCC) ระบุวา่ มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งรักษาระดบั
อุณหภูมิเฉล่ียของโลกให้อยู่ในระดบัต ่ากว่าระดบั 2 องศาเซลเซียสเทียบกบัยุคก่อนอุตสาหกรรม
เพื่อป้องกนัผลกระทบท่ีจะเกิดตามมาจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Bert et al., eds., 2007) 

คณะกรรมการระหวา่งรัฐบาล วา่ดว้ยการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ มีหลกัฐานใหม่และแน่น
หนาท่ีได้จากการสังเกตการณ์ในช่วง 50 ปีท่ีผ่านมา พบว่า สาเหตุของการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ มีสาเหตุส าคญัจากกิจกรรมของมนุษย ์ กว่าหน่ึงศตวรรษท่ีมนุษยพ์ึ่งพาพลงังานจาก
เช้ือเพลิงฟอสซิล เช่น น ้ามนั ก๊าซธรรมชาติ และถ่านหิน เพื่อตอบสนองความตอ้งการดา้นพลงังาน
โดยท่ีถ่านหินนั้นสกปรกท่ีสุด การเผาไหมเ้ช้ือเพลิงฟอสซิล เช่น ถ่านหิน จะปล่อยก๊าซท่ีท าให้เกิด
ภาวะโลกร้อนหลายชนิด เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ ซ่ึงเป็นก๊าซเรือนกระจกท่ีส าคญั ยิ่งก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซดถู์กปล่อยเขา้สู่  ชั้นบรรยากาศมากเท่าไร ก็เท่ากบัเพิ่มผลกระทบจากภาวะเรือน
กระจกใหก้บัโลกมากข้ึนดว้ยการ กกัเก็บความร้อนและเพิ่มอุณหภูมิในโลกให้สูงข้ึน ส่ิงน้ีเองท าให้
เกิดผลกระทบร้ายแรงตามมากับระบบนิเวศของโลก การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศจะมี
ผลกระทบต่อประเทศก าลงัพฒันามากท่ีสุด (Solomon et al., eds., 2007) 

มีหลกัฐานชดัเจนท่ีช้ีวา่ ปรากฏการณ์ธรรมชาติ เช่น พายุเฮอร์ริเคน อุทกภยั ภยัแลง้และ
คล่ืนความร้อน ไดท้วีความรุนแรงมากข้ึน และจะรุนแรงมากข้ึนและเกิดถ่ีข้ึนเร่ือยๆ เพราะสาเหตุ
จากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ จากขอ้มูลของโครงการส่ิงแวดลอ้มแห่งสหประชาชาติ พบวา่ 
มูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจท่ีเกิดจากสภาพอากาศท่ีรุนแรงมีปริมาณเพิ่มมากข้ึน ตั้งแต่ปี 2503 
จ านวนภยัธรรมชาติท่ีเกิดข้ึน ทัว่โลกเพิ่มข้ึนถึง 4 เท่า ความเสียหายทางเศรษฐกิจเพิ่มข้ึน 7 เท่า     
คิดเป็นมูลค่าของความเสียหายท่ีเกิดข้ึนในช่วงทศวรรษท่ี 1950 จาก 3,900 ลา้นเหรียญสหรัฐฯต่อปี 
มาเป็น 40,000 ลา้นเหรียญสหรัฐฯต่อปี ในทศวรรษท่ี 1990 ตวัเลขของผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบจาก    
ภยัธรรมชาติเพิ่มจาก 740 ลา้นคน ในทศวรรษท่ี 1970  มาเป็น 2,000 ลา้นคน ในทศวรรษท่ี 1990 
และส่วนใหญ่เกิดข้ึนในประเทศยากจน ระดบัน ้ าทะเลท่ีสูงข้ึน การละลายของธารน ้ าแข็ง อุทกภยั
คร้ังใหญ่ ผลผลิตการเกษตรท่ีลดต ่าลง และการเส่ียงต่อการสูญพนัธ์ของส่ิงมีชีวิตบางชนิด และ
ความสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ส่ิงเหล่าน้ีจะเป็นผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในอนาคต (Solomon 
et al., eds., 2007) 
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2.1.1 ความหมายของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  
อนุสัญญาวา่ดว้ยการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ FCCC (Framework Convention on Climate 

Change) ไดใ้หค้วามหมายของการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ คือ การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ อนั
เป็นผลทางตรง หรือทางอ้อมจากกิจกรรมของมนุษย์ ท่ีท  าให้องค์ประกอบของบรรยากาศ
เปล่ียนแปลงไป นอกเหนือจากความผนัแปรตามธรรมชาติ  

คณะกรรมการระหวา่งรัฐบาล วา่ดว้ยการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ (IPCC) ไดใ้ห้ความหมาย
ของการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ คือ การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไม่วา่จะเน่ืองมาจาก ความผนั
แปรตามธรรมชาติ หรือกิจกรรมของมนุษย ์(Core Writing team, 2007) 

 
 2.1.2 ปรากฏการณ์ภาวะเรือนกระจก  

แต่เดิมปรากฏการณ์ภาวะเรือนกระจกเป็นไปตามธรรมชาติของโลกท่ีเกิดข้ึน และเป็น
ประโยชน์ต่อมนุษยโ์ลก เพราะปรากฏการณ์น้ีช่วยท าให้อุณหภูมิของผิวโลกในช่วงกลางวนัและ
กลางคืนไม่แตกต่างกนัมากนกั โดยไม่ท าให้ร้อนเกินไปในเวลากลางวนั และไม่หนาวเกินไปใน
เวลากลางคืน โดยปรากฏการณ์เรือนกระจกน้ีเป็นกระบวนการเก็บความร้อนบางส่วนจาก
แสงอาทิตยไ์วบ้นผิวโลก แทนท่ีจะปล่อยให้ความร้อนทั้งหมดสะทอ้นกลบัไปนอกโลก ซ่ึงความ
ร้อนจากดวงอาทิตยน้ี์ถูกกกัเก็บไวบ้นผิวโลก และชั้นบรรยากาศของโลกโดยหมอกเมฆ และก๊าซ
เรือนกระจกชนิดต่างๆ ท าหนา้ท่ีเป็นตวักนัไม่ให้รังสีความร้อนจากดวงอาทิตยส์ะทอ้นกลบัออกไป
จากผวิโลกเสียทั้งหมด จึงท าให้อุณหภูมิบนผิวโลกในเวลากลางคืนไม่แตกต่างจากกลางวนัมากนกั 
ทั้งน้ีมีความเช่ือว่า หากไม่มีปรากฏการณ์เรือนกระจกแลว้อุณหภูมิโลกจะเยน็จดัในเวลากลางคืน 
และร้อนจดัในเวลากลางวนั จนมนุษยไ์ม่สามารถจะอยูอ่าศยัได ้เช่นเดียวกบับนดวงจนัทร์ อยา่งไรก็
ตาม กิจกรรมทางเศรษฐกิจของมนุษยใ์นช่วง 100 ปีท่ีผา่นมา ท าให้การสะสมก๊าซเรือนกระจกและ
การเก็บกกัความร้อนในชั้นบรรยากาศของโลกมีมากข้ึน จนท าให้เกิดปรากฏการณ์ภาวะโลกร้อน 
ซ่ึงก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงของระบบนิเวศบนพื้นผิวโลก ท่ีอาจส่งผลต่อการด ารงอยู่ของ
ส่ิงมีชีวติทั้งหลายในอนาคต (กรมอุตุนิยมวทิยา. ศูนยภู์มิอากาศแห่งชาติ, ม.ป.ป) 
 
 2.1.3 องค์ประกอบก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลง  

ก๊าซเรือนกระจก นอกจากไอน ้ าท่ีเป็นส่วนประกอบหลกั หรือ 2 ใน 3 แลว้ยงัมีก๊าซอ่ืนๆ 
อีกหลายชนิด แต่ท่ีมีอิทธิพลและเป็นก๊าซท่ีดกัรังสีความร้อนจากดวงอาทิตยไ์ว ้มีดว้ยกนั 6 ชนิด คือ 
(IPCC, 1996) 
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 2.1.3.1 คาร์บอนไดออกไซด ์(CO2) 
 2.1.3.2 มีเทน (CH4) 

 2.1.3.3 ไนตรัสออกไซด์ (N2O) 
 2.1.3.4 ไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (HFCs) 
 2.1.3.5  เพอร์ฟลูออโรคาร์บอน (PFCs) 
 2.1.3.6 ซลัเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์ (SF6) 

 โดยคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เกือบทั้งหมดเกิดจากการเผาไหมข้องเช้ือเพลิงต่างๆ ไม่วา่
จะเป็นถ่านหิน น ้ามนั หรือแก๊ส รวมทั้งเกิดจากการตดัไมท้  าลายป่า ส่วนมีเทน (CH4) มีแหล่งก าเนิด
ท่ีส าคญั คือ จากการหมกัหมมของพืชในน ้า เช่น การทบัถมของตน้ขา้ว หรือตอขา้วจนเน่าในนาขา้ว 
เป็นตน้ ส่วนแหล่งก าเนิดของไนตรัสออกไซด์ (N2O) จะเป็นจากการใชปุ๋้ยเคมีท่ีมีส่วนผสมของ   
ไนเตรท เป็นตน้ ส่วนเพอร์ฟลูออโรคาร์บอน (PFCs), ไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (HFCs) 
และซลัเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์ (SF6) นั้น เป็นสารท่ีใชใ้นกระบวนการผลิตภาคอุตสาหกรรม โดยใช้
เป็นตวัขบัดนัให้เกิดเป็นละอองฝอย เช่น ในกระป๋องสเปรยห์รือเป็นสารท่ีใช้ในการเป่าลมใน
อุตสาหกรรม ท่ีพบเห็นง่ายคือ การใชใ้นเคร่ืองท าความเยน็ ทั้งตูเ้ยน็และเคร่ืองปรับอากาศ เป็นตน้ 
สารเพอร์ฟลูออโรคาร์บอน (PFCs), ไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (HFCs) และซลัเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์ 
(SF6) นั้นเป็นสารท่ีท าลายโอโซนในชั้นบรรยากาศ (Ozone Depleting Substances) จึงเป็นสารท่ีอยู่
ภายใตก้ารควบคุม ตามพิธีสารมอนทรีออล (Montreal Protocol) ซ่ึงเป็นพิธีสารอยูภ่ายใตอ้นุสัญญา
เวียนนา (Vienna Convention) พิธีสารน้ีมีจุดมุ่งหมายท่ีจะให้มีการเลิกใชส้ารทั้ง 3 ชนิดน้ี โดย
ประเทศพฒันาแลว้จะเลิกการใชภ้ายในปี พ.ศ.2548 และประเทศก าลงัพฒันาจะยกเลิกใชท้ั้งหมดใน
ปี พ.ศ. 2558 ส่วนก๊าซท่ีเหลือ คือ คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2), มีเทน (CH4) และ ไนตรัสออกไซด์ 
(N2O) นั้นอยู่ภายใต้การควบคุมโดยอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention On Climate Change : UNFCCC) 

 United Nations Environment Programme (UNEP) ในปี พ.ศ. 2531 ไดร้วบรวม
นกัวทิยาศาสตร์ชั้นน าทัว่โลก ตั้งเป็นคณะข้ึนมาเพื่อศึกษาวิเคราะห์และประเมินองคค์วามรู้เก่ียวกบั
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ช่ือ International Panel on Climate Change (IPCC) จากการศึกษา
ของคณะ IPCC พบวา่ มีการเพิ่มข้ึนของคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2), มีเทน (CH4) และไนตรัส
ออกไซด์ (N2O) ในชั้นบรรยากาศจากยุคก่อนอุตสาหกรรมถึงร้อยละ 30, 145 และ 15 ตามล าดบั 
เม่ือเทียบกบัช่วงปี 2000 และปริมาณความเขม้ขน้นั้นเพิ่มข้ึน อยา่งมากในช่วง 250 ปีท่ีผา่นมาจาก 
280 ppm ในปี พ.ศ. 2293 เป็น 368 ppm ในปี พ.ศ. 2543 ทั้งน้ี ในปี พ.ศ. 2534 ประมาณกนัวา่
ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด ์(CO2) ในอากาศมีถึง 2 หม่ืน 6 พนัตนั (กรรณิการ์ กิจติเวชกุล, 2548) 
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 2.1.4 ก๊าซเรือนกระจกกบัการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ  
การเปล่ียนแปลงของสภาพอากาศ (Weather) ต่างกบัการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(Climate) ตรงท่ีวา่ (Solomon et al., eds., 2007) สภาพอากาศ หมายถึง การเปล่ียนแปลงเป็นรายวนั 
หรือการเปล่ียนแปลงสภาพของอากาศในช่วงของเวลาท่ีนานกวา่นั้นมาก เช่น การเปล่ียนแปลงของ
สภาพอากาศในช่วงปีเทียบกบัปีก่อนๆ หรือเป็นการเทียบเป็นทศวรรษ หรือศตวรรษ เป็นตน้ ก๊าซ
เรือนกระจกอาจจะไม่มีผลใหเ้ห็นเม่ือเป็นการวดัสภาพอากาศ แต่ผลกระทบของก๊าซเรือนกระจกต่อ
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้น สามารถศึกษาผลกระทบไดด้้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์  การ
เพิ่มข้ึนของก๊าซเรือนกระจกทั้งปริมาณและความเขม้ขน้ในบรรยากาศ จะเป็นส่ิงท่ีจ  ากดัการสะทอ้น
กลบัของพลงัความร้อน 

จากดวงอาทิตยท่ี์มากระทบโลก ท าให้อุณหภูมิของโลกสูงข้ึน เม่ือมีการปลดปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกข้ึนไปสู่ชั้นบรรยากาศ คณะกรรมการระหวา่งรัฐบาล วา่ดว้ยการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ 
ไดค้าดการณ์ว่า หากมีการด าเนินชีวิต และเศรษฐกิจดงัเช่นปัจจุบนั อุณหภูมิโลกจะสูงข้ึน 1-3.5 
องศาเซลเซียส ในปี พ.ศ. 2643 

สภาวะท่ีโลกมีอุณหภูมิเฉล่ียสูงข้ึน หรือท่ีเรียกว่า ภาวะโลกร้อน (Global Warming) น้ี 
แมว้่าจะมีการคาดการณ์วา่อุณหภูมิจะสูงข้ึนเพียงไม่ก่ีองศา แต่ผลกระทบท่ีคาดวา่จะเกิดนั้นจะมี
ความรุนแรงในหลายๆ ดา้น โดยคณะกรรมการระหวา่งรัฐบาล วา่ดว้ยการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ
ประมาณว่า ในอดีตหม่ืนปีท่ีผา่นมา อุณหภูมิโลกเพิ่มข้ึนเพียงประมาณ 50 องศาเซลเซียสเท่านั้น 
หากอุณหภูมิโลกเปล่ียนแปลงเร็วกวา่อดีตดว้ยอตัรา 1 ถึง 3.5 องศาเซลเซียสดงักล่าว ผลกระทบท่ี
เกิดข้ึน คือ ความรุนแรงของพายตุ่างๆ ท่ีเกิดข้ึน ปริมาณและรูปแบบการตกของฝนจะเปล่ียนไปบาง
พื้นท่ีบางประเทศจะได้ประโยชน์จากสภาวะโลกร้อน ในขณะท่ีบางประเทศจะได้รับความ
เดือดร้อน อุณหภูมิผิวโลกท่ีจะสูงข้ึนดังกล่าวจะท าให้ระดับน ้ าทะเลเฉล่ียของโลกเพิ่มข้ึน               
ปีละ 1 - 2 มิลิเมตร จากการละลายของน ้ าแข็งในเขตขั้วโลก หรืออาจรุนแรงขนาดท่ีจะท าให้
ระดบัน ้ าทะเลสูงข้ึนถึง 20 เซนติเมตรภายในปี พ.ศ. 2573 ดา้นหน่วยอุตุนิยมวิทยาโลกของ UN 
รายงานวา่ช่วงปี 2548 เป็นทศวรรษแห่งโลกร้อนท่ีสุดเป็นประวติักาล โดยอุณหภูมิเพิ่มข้ึน 0.48 
องศาเซลเซียส บริเวณพื้นท่ีโลกร้อนไดแ้พร่กระจายออกไปจากอดีตตั้งแต่ แอฟริกา ออสเตรเลีย 
บราซิล จีน และสหรัฐ ผลจากภาวะโลกร้อนท าให้อุณหภูมิในขั้วโลกเหนือร้อนเป็นประวติักาล 
ขณะท่ีปริมาณน ้ าแข็งในขั้วโลกใตล้ดลงร้อยละ 20 คือ ผลกระทบจากโลกร้อนท่ีเช่ือมโยงกนัทั้ง
โลก ตั้งแต่ขั้วโลกเหนือถึงขั้วโลกใต ้(Solomon et al., eds., 2007) 
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 2.1.5 ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศในภาพรวม  
 ผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศจะเป็นในประเด็นต่าง ๆ 
ดงัน้ี (Bert et al., eds., 2007) 
  2.1.5.1 ประเด็นความมัน่คงทางอาหาร จากประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรท่ี
จะตอ้งไดรั้บผลกระทบ 
  2.1.5.2 สุขอนามยั อุณหภูมิท่ีสูงข้ึนจะเอ้ืออ านวยต่อการระบาดของเช้ือโรคบาง
ชนิด เช่น มาลาเรีย 
  2.1.5.3 การอพยพยา้ยถ่ินจะเป็นผลท่ีตามมาจากการท่ีบางพื้นท่ีต ่า ชายฝ่ังทะเลจะถูก
น ้ าท่วมในขณะท่ีท่ีสูงและกนัดารจะไดรั้บความแห้งแลง้หนกัข้ึน ผูท่ี้อยู่ในพื้นท่ีทั้ง 2 จะมีการ
เคล่ือนยา้ยออกจากพื้นท่ีเพื่อหาท่ีอยูท่ี่ท  ากินใหม่ 
  2.1.5.4 ทรัพยากรธรรมชาติบางชนิดจะไดรั้บผลกระทบ เช่น เกิดปรากฏการณ์
ปะการังเปล่ียนสี บางชนิดกลายเป็นสีขาว 
  2.1.5.5 การตกของฝนมีการเปล่ียนแปลงทั้งดา้นของพื้นท่ี และช่วงเวลาท าให้เป็น
ปัญหาต่อการเกษตร เช่น การปลูกขา้วโดยใชน้ ้าฝน 
  2.1.5.6 ภาวะภยัแลง้ในพื้นท่ีแห้งแลง้จะทวีความรุนแรง รวมทั้งมีการขยายตวัของ
พื้นท่ีแหง้แลง้ดว้ย 
  2.1.5.7 ความรุนแรงของพายุอาจมีความรุนแรงมากข้ึน เม่ือผสมกบัอิทธิพลจาก
ภาวะโลกร้อน เช่น กรณีของเฮอริเคนแคทรินา ท่ีท  าความเสียหายอยา่งมากกบัประเทศอเมริกา ใน
เดือนกนัยายน 2548 
 
 2.1.6 ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ กรณปีระเทศไทย  
 มีการคาดการณ์วา่ สภาวะโลกร้อนจะมีผลกระทบกบัประเทศไทยดว้ยปัจจยัต่างๆ อนัเป็น
ผลมาจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ คือ (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ, ม.ป.ป.) 
  2.1.6.1 อุณหภูมิและปริมาณน ้าฝนในฤดูกาลเปล่ียนไป 

  2.1.6.2 ปริมาณน ้าฝนท่ีเพิ่มข้ึนไม่มากพอท่ีจะชดเชยการสูญเสียน ้ าท่ีเพิ่มข้ึน 
  2.1.6.3 เม่ืออุณหภูมิเพิ่มสูงข้ึนยอ่มท าใหฝ้นตกนอ้ยลงและแหง้แลง้ 
  2.1.6.4 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีแนวโนม้วา่จะแหง้แลง้มากข้ึน 
  2.1.6.5 บริเวณท่ีอุณหภูมิเพิ่มข้ึนนอ้ยจะมีฝนตกมากน ามาซ่ึงน ้าท่วม 
  2.1.6.6 ภาคใตอ้าจชุ่มช้ืนมากข้ึน แต่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือแห้งแลง้มากข้ึน 
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 2.1.7 การรับมือกบัสภาวะโลกร้อน  
ทัว่โลกรวมทั้งประเทศไทยเห็นความส าคญั และให้ความสนใจกบัผลกระทบจากการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  จึงได้ให้การรับรองต่ออนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในคราวประชุมองค์การสหประชาชาติว่าด้วยส่ิงแวดล้อมกบัการ
พฒันา หรือท่ีรู้จกักนัดีในช่ือ Earth Summit ตั้งแต่ปี 2535 แต่เน่ืองจากอนุสัญญาฯ นั้นเป็นเพียง
กรอบการด าเนินการเพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก และลดผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ แต่ยงัไม่มีแนวทางการปฏิบติั เพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกอนัเป็น
ตน้เหตุของภาวะโลกร้อน ดงันั้นจึง ไดมี้การประชุมระหวา่งประเทศกนัท่ีกรุงเกียวโต ประเทศญ่ีปุ่น 
ในปี 2540 เพื่อหามาตราการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก จนบรรลุแนวทาง ท่ีเรียกวา่พิธีสาร
เกียวโต (Kyoto Protocol) ประเทศไทยก็ไดใ้ห้สัตยาบนัเม่ือวนัท่ี 28 สิงหาคม 2545 ในคราวประชุม 
Earth Summit II ซ่ึงหลกัการท่ีส าคญัของพิธีสารคือ “รับผิดชอบร่วมกนัในระดบัท่ีต่างกนั” 
(กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม, 2539 : 30) 
 

2.2 ความเส่ียงของชุมชนต่อผลกระทบจากปัญหาการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศ  
 
 ชุมชนแต่ละชุมชนนั้นมีบริบทท่ีแตกต่างกนั ท าใหส้ภาพปัญหา และระดบัความรุนแรงของ
ผลกระทบจากปัญหาการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศแตกต่างกนั ประกอบกบัศกัยภาพ ความสามารถใน
การท่ีจะป้องกนัแกไ้ข และรับมือกบัผลกระทบของปัญหาการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศท่ีเกิดข้ึนนั้น
ไม่เท่ากนั รวมถึงวิธีการ แนวทางการป้องกนัแกไ้ข และรับมือต่อปัญหาท่ีด าเนินการอยู่ในแต่ละ
ชุมชนก็แตกต่างกนั  

หากแยกระดบัความเส่ียงต่อผลกระทบจากปัญหาการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศของแต่ละ
ชุมชน เพื่อพฒันาศกัยภาพ หรือขีดความสามารถในการป้องกนัแกไ้ข และรับมือกบัผลกระทบของ
ปัญหาการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ โดยพิจารณาจากสภาพพื้นท่ี วิถีการด าเนินชีวิตของคนในชุมชน
เป็นหลกั สามารถแยกได ้3 ชุมชนหลกัๆ ดงัน้ี (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ, 2554:11) 
 

2.2.1 ชุมชนเกษตรกรรม  
ชุมชนเกษตรกรรม เป็นพื้นท่ีท่ีจดัว่าประชากรส่วนใหญ่อยู่ในภาคการเกษตร และเป็น

ระบบเกษตรกรรมท่ีอาศยัน ้ าฝนเป็นปัจจยัหลกัในการด าเนินกิจกรรมการเกษตรต่างๆ จึงรับเอา
ความเส่ียงจากสภาพภูมิอากาศท่ีเปล่ียนแปลงโดยตรง โดยเฉพาะชุมชนพื้นท่ีเป็นระบบเกษตรพืชไร่
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นา เพราะใชพ้ื้นท่ีส่วนใหญ่ในการปลูกพืชเชิงเด่ียวเพื่อการคา้และยงัชีพ จึงกระทบต่อรายไดข้องคน
ในชุมชน ยิ่งไปกว่านั้นจากผลการส ารวจ เกษตรกรไทยส่วนมากไม่ได้ถือครองกรรมสิทธ์ิท่ีดิน    
ท ากิน และมีหน้ีสินมากมาย ประเด็นดา้นผลกระทบของการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศท่ีจะยิ่งส่งผล
กระทบต่อชุมชนมากข้ึน ซ่ึงเป็นผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อระบบนิเวศ และผลิตผลของระบบนิเวศท่ี
ประชาชนตอ้งพึ่งพาเพื่อการด ารงชีวิต ไดแ้ก่ ไร่นา แหล่งน ้ า และพื้นท่ีป่า เป็นตน้ นอกจากนั้นยงั
รวมถึงผลกระทบท่ีมีต่อการตั้งถ่ินฐานบา้นเรือนท่ีอยูอ่าศยั ไดแ้ก่ พื้นท่ีเส่ียงต่อการเกิดน ้ าท่วม หรือ
ดินถล่ม ซ่ึงการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีเกิดข้ึน อาจส่งผลให้พื้นท่ีเส่ียงเหล่านั้นเกิดปัญหา 
หรือมีความเส่ียงเพิ่มต่อไปในอนาคต 

 
2.2.2 ชุมชนในพืน้ทีช่ายฝ่ัง  
ชุมชนในพื้นท่ีชายฝ่ัง ส่วนใหญ่เป็นชุมชนทางด้านชายฝ่ังทะเล ท่ีวิถีชุมชนของแต่ละ

ชายฝ่ังก็มีความแตกต่างกนัไป แต่ชุมชนชายฝ่ังท่ีจดัอยู่ในภาวะเส่ียงมากท่ีสุด คือ ชุมชนประมง
พื้นบา้น ซ่ึงมีความรู้และความช านาญท่ีใช้ประกอบอาชีพได้เฉพาะด้าน โดยอาชีพของชุมชนน้ี
จ าเป็นตอ้งพึ่งพาความสมบูรณ์ของทรัพยากรชายฝ่ังทะเลเป็นอยา่งมาก และสมาชิกชุมชนส่วนใหญ่
ไม่มีหนทาง หรือทรัพยากรเพื่อการผลิตอ่ืนๆ ดงันั้นการเปล่ียนแปลงสภาพถูมิอากาศ ท่ีส่งผลถึง
สภาพแวดลอ้ม และระบบนิเวศชายฝ่ัง จะส่งผลกระทบต่อการผลกัดนัใหช้าวบา้นในชุมชนชายฝ่ังน้ี
ตกอยู่ในภาวะเส่ียงไดม้าก และง่ายข้ึน เช่น การเปล่ียนแปลงของระบบลมมรสุม ทิศทางของลม 
และความรุนแรงของพายฝุนท่ีตก ท าใหก้ารออกทะเลเพื่อท าการประมงของนั้นถูกจ ากดั อีกทั้งยงัมี
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อระบบนิเวศและผลผลิตของระบบนิเวศท่ีชาวประมงต้องพึ่ งพาเพื่อการ
ด ารงชีวิตอีกด้วย ไดแ้ก่ แนวปะการังและระบบนิเวศชายฝ่ังอ่ืนๆ เป็นตน้ นอกจากนั้นยงัรวมถึง
ผลกระทบท่ีมีต่อการตั้งถ่ินฐานบ้านเรือน ได้แก่ พื้นท่ีเส่ียงการกัดเซาะชายฝ่ัง ซ่ึงหากสภาพ
ภูมิอากาศเกิดการเปล่ียนแปลง คล่ืนลมทะเลมีก าลงัแรงสูง ย่อมเส่ียงต่อการไดรั้บผลกระทบจาก
ปัญหาน้ีมากยิง่ข้ึน 

 
2.2.3 ชุมชนเมือง 
ชุมชนเมือง ส่วนใหญ่เป็นชุมชนในเขตเมืองขนาดใหญ่ ส่ิงก่อสร้าง และเทคโนโลยีต่างๆ  

มีความทนัสมยั และเขา้ถึงไดง่้าย วถีิชุมชนมีความหลากหลาย ทั้งน้ีลกัษณะความเส่ียงต่อผลกระทบ
จากสภาพภูมิอากาศท่ีเปล่ียนแปลงจะแตกต่างไปจากชุมชนชนบทบา้ง คือ อาจได้รับผลกระทบ    
ถ้าสภาพภูมิอากาศนั้นมีการเปล่ียนแปลงอย่างรุนแรง โดยส่วนมากก็จะส่งผลต่อการตั้งถ่ินฐาน 
บา้นเรือน ท่ีอยูอ่าศยัหรือสถานท่ีประกอบธุรกิจต่างๆ ไดแ้ก่ เหตุการณ์น ้ าท่วม ดินถล่ม การกดัเซาะ
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ชายฝ่ัง เป็นตน้ นอกจากน้ีอาจมีความเส่ียงต่อผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศท่ีส่งผลสืบเน่ืองไปถึง
ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ในชุมชน เช่น เหตุการณ์น ้าเคม็ปนเป้ือนในระบบผลิตน ้าประปา เป็นตน้ 

 

2.3  นโยบาย ยุทธศาสตร์หรือแผนแม่บทด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ
ประเทศไทย  
 

ปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีหลายประเทศส่วนใหญ่
เห็นว่า ต้องร่วมกันแก้ไขอย่างจริงจัง โดยก าหนดเป็นกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย        
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change : 
UNFCCC) และพิธีสารเกียวโต เพื่อเป็นเวทีสร้างความร่วมมือจากนานาชาติในการร่วมกนัแกไ้ข
ปัญหา และการรับมือกบัผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

ดว้ยกระแสความต่ืนตวั เร่ืองการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของทัว่โลกดงักล่าวขา้งตน้น้ี 
ท าให้หน่วยงานต่างๆ ในภาครัฐของไทย จัดท านโยบาย ยุทธศาสตร์หรือแผนแม่บทการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งดา้นการลดก๊าซเรือนกระจก (Mitigation) เพื่อลดปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก และการปรับตวั (Adaptation) เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกบัปัญหาท่ีจะ
เกิดข้ึน 

นโยบาย ยุทธศาสตร์หรือแผนแม่บทท่ีเก่ียวขอ้งกบัการการป้องกนัแกไ้ข และปรับตวัเพื่อ
รับมือต่อผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีส าคญั ไดแ้ก่ (ส านกังานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม, 2539) 

 
2.3.1 ยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการจัดการการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ 2551-2555 

 2.3.2.1 วสิัยทศัน์ 
ประเทศไทยมีความพร้อมในการป้องกนั และปรับตวัเพื่อรับมือต่อผลกระทบจาก

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและการมีส่วนร่วมกับประชาคมโลกในการลดหรือบรรเทา      
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศบนพื้นฐานของการพฒันาท่ีย ัง่ยนื  
 2.3.2.2 พนัธกิจ  
   1) สร้างความพร้อมให้กับทุกภาคส่วนในการรับมือและปรับตัวต่อ
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
   2) ลดก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่างๆ โดยด าเนินการบนพื้นฐานของ
การพฒันาท่ีย ัง่ยนื  
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   3) เสริมสร้างองค์ความรู้ และสร้างความพร้อมของทุกภาคส่วน รวมถึง
กลไกท่ีจะผลกัดนัใหเ้กิดการบูรณาการในการวางแผนและด าเนินการแกไ้ขปัญหาการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศของประเทศอยา่งมีประสิทธิภาพ  
   4) ด าเนินการร่วมกบัประชาคมโลกในการแก้ไขปัญหาการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ โดยไม่ส่งผลกระทบทางลบต่อการพฒันาเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อมของ
ประเทศ  
  2.3.2.3 วตัถุประสงค ์ 

    1) เพื่อสร้างความพร้อมให้กับประเทศในการรับมือและปรับตัวต่อ
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

    2) เพื่อร่วมกบัประชาคมโลกในการลดก๊าซเรือนกระจก โดยด าเนินการบน
พื้นฐานของการพฒันาท่ีย ัง่ยนื และตามหลกัการของความรับผดิชอบร่วมในระดบัท่ีแตกต่างกนั  

 3) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการจากทุกภาคส่วนในกระบวนการ
วางแผนและการด าเนินการเพื่อแกไ้ขปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศอย่างมี
ระบบ 

2.3.2.4 ประเด็นยทุธศาสตร์  
     ยุทธศาสตร์ ท่ีจะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์  ว ัต ถุประสงค์ และ เป้าหมาย 
ประกอบดว้ย 6 ยทุธศาสตร์ ดงัน้ี 
 ยทุธศาสตร์ท่ี 1 การสร้างความสามารถในการปรับตัวเพื่อรับมือและลดความ
ล่อแหลมต่อผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศ  
 เป้าหมาย คือเพื่อป้องกนั รักษาหรือเพิ่มมูลค่า/คุณค่าของฐานทรัพยากรธรรมชาติ 
และป้องกันการรักษาหรือปรับปรุงคุณภาพส่ิงแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนจาก
ผลกระทบทางสภาพภูมิอากาศ  
  แนวทางท่ี 1.1 สร้างความสามารถในการประเมินผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศ  

  แนวทางท่ี 1.2 ป้องกนัและบรรเทาความเสียหายของผลกระทบ  
  แนวทางท่ี 1.3 สร้างความสามารถในการปรับตวัในภาคส่วนต่างๆ 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การสนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มแหล่ง     

ดูดซบัก๊าซบนพื้นฐานของการพฒันาท่ีย ัง่ยนื  
แนวทางการด าเนินงาน 2.1  ลดก๊าซเรือนกระจกจากภาคพลงังาน  
แนวทางการด าเนินงาน 2.2  ลดก๊าซเรือนกระจกจากภาคของเสีย  
แนวทางการด าเนินงาน 2.3  ลดก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการทางอุตสาหกรรม  
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แนวทางการด าเนินงาน 2.4  ลดก๊าซเรือนกระจกจากภาคเกษตรกรรม  
แนวทางการด าเนินงาน 2.5  เพิ่มแหล่งดูดซบัก๊าซเรือนกระจก  
แนวทางการด าเนินงาน 2.6  สร้างและสนบัสนุนกลไกท่ีเหมาะสมเพื่อผลกัดนัให้

เกิดการลดก๊าซเรือนกระจกโดยการปรับปรุงฐานของเทคโนโลยกีารผลิตสู่เทคโนโลยีท่ีสะอาดอยา่ง
มีประสิทธิภาพ  

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การสนบัสนุนงานวิจยัและพฒันาเพื่อสร้างความเขา้ใจท่ีชดัเจนต่อ
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

แนวทางการด าเนินงาน 3.1 รวบรวมและสร้างองคค์วามรู้ดา้นการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ  

แนวทางการด าเนินงาน 3.2 สร้างองคค์วามรู้ดา้นผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศและทางเลือกในการปรับตวั  

แนวทางการด าเนินงาน 3.3 สร้างองคค์วามรู้ดา้นการลดก๊าซเรือนกระจกในภาค
ส่วนต่างๆ  

แนวทางการด าเนินงาน 3.4 สร้างกลไกท่ีเหมาะสมเพื่อผลกัดนัใหเ้กิดการเช่ือมโยง
และถ่ายทอดองคค์วามรู้อยา่งต่อเน่ืองและเพื่อสนบัสนุนการบริหารจดัการเชิงนโยบาย การวางแผน 
และการด าเนินงาน  

ยทุธศาสตร์ท่ี 4 การสร้างความตระหนกัรู้และการมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
 แนวทางการด าเนินงาน 4.1 จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์อย่างต่อเน่ืองเพื่อสร้าง
จิตส านึกในภาคประชาชนและภาคเอกชน และเพื่อแนะน าแนวทางการมีส่วนร่วมท่ีเหมาะสม  
 แนวทางการด าเนินงาน 4.2 จดัและสนับสนุนกิจกรรมในภาคการศึกษาเพื่อสร้าง
ความตระหนกัรู้และปลูกฝังจิตส านึกส าหรับนกัเรียนและนกัศึกษา  
 แนวทางการด าเนินงาน 4.3 สร้างกลไกในการติดตามประเมินผลกิจกรรม
ประชาสัมพนัธ์ต่างๆ อยา่งต่อเน่ือง  
 ยทุธศาสตร์ท่ี 5 การเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการ
ด าเนินการดา้นการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
 แนวทางการด าเนินงาน 5.1 สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ทาง
วชิาการและทกัษะในการด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งต่อเน่ือง 
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 แนวทางการด าเนินงาน 5.2 สร้างกลไกในการถ่ายทอดองค์ความรู้ แลกเปล่ียน
ประสบการณ์ในการวางแผนและด าเนินงานระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและภายในหน่วยงาน
เดียวกนั 
 ยทุธศาสตร์ท่ี6การพฒันาการด าเนินงานในกรอบความร่วมมือกบัต่างประเทศ  
 แนวทางการด าเนินงาน 6.1 บูรณาการการด าเนินงานด้านการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศภายใตก้รอบความร่วมมือกบัต่างประเทศท่ีส าคญั  
 แนวทางการด าเนินงาน 6.2 สนับสนุนให้ เ กิดการแลกเปล่ียนองค์ความรู้และ
ด าเนินงานด้านความร่วมมือกบัต่างประเทศในเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ  

 
2.3.2 แผนบรรเทาภาวะโลกร้อนด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2551–

2554   
เป็นแผนงานท่ีบูรณาการให้สอดคลอ้งกบันโยบายและยุทธศาสตร์การป้องกนัและแกไ้ข

ปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร, ม.ป.ป) 

การด าเนินงานแผนบรรเทาภาวะโลกร้อนดา้นเกษตรประกอบดว้ย 3 ยทุธศาสตร์ คือ  
1)  ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการองคค์วามรู้ 
2)  ยทุธศาสตร์ดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา  
3)  ยทุธศาสตร์ดา้นการรณรงคเ์ผยแพร่ การประชาสัมพนัธ์ และพฒันาบุคลากร  

โดยจะเนน้การด าเนินงานในพื้นท่ีท่ีปลูกพืชเศรษฐกิจ 9 ลุ่มน ้ าสาขาท่ีเป็นพื้นท่ีเส่ียงต่อการ
เกิดความแหง้แลง้และเส่ือมโทรมซ ้ าซาก มีการแบ่งแผนการด าเนินงานออกเป็น 5 ดา้น ไดแ้ก่ 
 1) แผนงานด้านพืช ศึกษาผลกระทบของการปลูกพืชท่ีมีต่อภาวะโลกร้อน การ
ปรับตวัของชนิดและพนัธ์ุพืชต่อการเปล่ียนแปลงของสภาวะโลกร้อน การปลูกไมย้ืนตน้เพื่อให้เป็น
พื้นท่ีดูดซบัน ้ าตามธรรมชาติและกกัเก็บคาร์บอนไวใ้นเน้ือไมแ้ละรากไม ้การฟ้ืนฟูสภาพแวดลอ้ม
และการปลูกไมผ้ลและไมย้ืนตน้เศรษฐกิจในเขตปฏิรูปท่ีดิน และจดัท าแผนท่ีพื้นท่ีท่ีเหมาะสมใน
การปลูกพืชพลงังานทดแทน เป็นตน้ 
 2) แผนงานด้านดิน ศึกษาการปลดปล่อยก๊าซมีเทนในนาข้าวและการกักเก็บ
คาร์บอนในดินเขตร้อน จดัท าแผนท่ีปริมาณคาร์บอนและอินทรียวตัถุในกลุ่มชุดดินต่างๆ ศึกษา
มาตรการ เทคนิค และวิธีการท่ีเหมาะสมในการอนุรักษ์ดินและน ้ า การเก็บรักษาน ้ าในสระน ้ าของ
เกษตรกร และลดการระเหยจากดิน เป็นตน้ 



 

17 

 3) แผนงานดา้นน ้ า ศึกษาเพื่อวางระบบและติดตั้งโทรมาตรเพื่อพยากรณ์และเตือน
ภยัลุ่มน ้าติดตั้ง เคร่ืองมือเพื่อส ารวจติดตามระดบัน ้า อตัราการไหลของน ้า และปริมาณน ้าฝน  
 4) แผนงานด้านปศุสัตวแ์ละประมง ติดตามการเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิน ้ าและ
ทรัพยากรประมงทั้ งประมงน ้ าจืดและทะเล การอพยพเคล่ือนยา้ยของสัตว์น ้ า เพื่อให้ทราบ
ผลกระทบท่ีเกิดจากโลกร้อน ศึกษาเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคปศุสัตว ์อนัได้แก่    
โคนม สุกร และสัตวปี์ก เช่น การจดัการของเสียภายในฟาร์มให้เกิดประโยชน์ และการจดัระบบ
การผลิตสัตวท่ี์สามารถปรับตวัและทนทานต่อสภาพอากาศท่ีร้อนข้ึน เป็นตน้ 
 5) แผนงานดา้นการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศกบัการเกษตร รวบรวมและจดัท า
ฐานขอ้มูลพืช ดิน น ้า การประมง การปศุสัตว ์และความแปรปรวนของสภาพอากาศ เพื่อให้สามารถ
น าขอ้มูลไปใชแ้กไ้ขปัญหาและปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ติดตามผลกระทบจาก
ความแหง้แลง้โดยใชเ้ทคโนโลยดีาวเทียมและระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อป้องกนัและแกไ้ข
ภาวะความเป็นทะเลทรายในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และรับมือกบัพื้นท่ีเส่ียงภยัทางการเกษตร 
รวมทั้ง ก าหนดพื้นท่ีและแนวทางในการช่วยเหลือเกษตรกรท่ีเผชิญกบัปัญหาภยัแลง้ รณรงค์เร่ือง
การไถกลบตอซงัเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก ขยายผลการรณรงคไ์ถกลบตอซงั และการจดัการดิน น ้ า 
และพืช เพื่อให้เกษตรกรรับทราบผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน ปลูกจิตส านึกและให้ความรู้แก่ประชาชน
เพื่อรับมือกบัภาวะโลกร้อนไดอ้ย่างถูกตอ้ง และพฒันาบุคลากรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เพื่อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัปัญหาน้ีอยา่งแทจ้ริงและถูกตอ้ง เป็นตน้  

 
2.3.3 แผนปฏิบัติการว่าด้วยการลดปัญหาภาวะโลกร้อนของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2550–

2555   
สุวรรณา จุ่งรุ่งเรือง (2550: 18) จดัท าแผนปฏิบติัการวา่ดว้ยการลดปัญหาภาวะโลกร้อนของ

กรุง เทพมหานคร พ.ศ .  2550–2555  ผ่านการส ารวจความคิดเห็นของประชาชน โดย
กรุงเทพมหานครก าหนดแนวทางเพื่อบรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อนไว ้5 แนวทาง คือ 
 2.3.3.1 การพัฒนาระบบขนส่งมวลชนและการปรับปรุงระบบจราจร เ ช่น 
สนบัสนุนให้เกิดระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนรวม 4 โครงการ ปรับปรุงและพฒันาเส้นทางเดินรถ
โดยสารประจ าทางการเพิ่มประสิทธิภาพถนนโดยการพฒันาระบบโครงข่ายถนน ปรับปรุงเส้นทาง
ขนส่งทางน ้า พฒันาทางเดินเทา้ และทางจกัรยาน เป็นตน้ 
 2.3.3.2 การส่งเสริมการใชพ้ลงังานทางเลือก โดยรณรงคส่์งเสริมให้ประชาชนเพิ่ม
สัดส่วนการใชเ้ช้ือเพลิงชีวมวลในน ้ามนัปิโตรเลียม เช่น การใชแ้ก๊สโซฮอล ์และไบโอดีเซล เป็นตน้ 
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 2.3.3.3 การปรับปรุงการใช้พลงังานไฟฟ้าในอาคาร (Green Building) ไดแ้ก่ การ
ปรับปรุงและการก าหนดประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานของอาคารขนาดใหญ่ ตามเกณฑ์การอนุรักษ์
พลงังานในอาคารขนาดใหญ่ของกรมพฒันาพลงังานทดแทนและการอนุรักษ์พลงังาน รณรงค์ให้
ประชาชนประหยดัไฟฟ้า เช่น การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการใช้พลงังานไฟฟ้า ใชเ้คร่ืองใชไ้ฟฟ้า
และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบประหยดัพลงังาน การปรับเปล่ียนอุณหภูมิของเคร่ืองปรับอากาศ 
และการระบายอากาศในอาคาร เพื่อช่วยลดการใชพ้ลงังาน  
 2.3.3.4 การจดัการขยะและน ้ าเสีย เช่น ส่งเสริมการรีไซเคิล การแปรรูปขยะเป็น
พลังงาน (Waste-to-Energy) และก าหนดแนวทางในการก าจดัมูลฝอยและบ าบดัน ้ าเสียอย่าง           
มีประสิทธิภาพเพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
 2.3.3.5 การเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวเพื่อเพิ่มแหล่งดูดซบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยการ
ปลูกตน้ไมใ้นสวนสาธารณะ ริมถนน คูคลอง และโรงเรียน รณรงคใ์ห้ประชาชนปลูกไมย้ืนตน้มาก
ข้ึน รวมทั้งการปลูกป่าชายเลนเพื่อลดปัญหาการกดัเซาะชายฝ่ังทะเล 
 

2.3.4 แผนอนุรักษ์พลงังาน พ.ศ. 2551–2554  
ประกอบดว้ยแผนงานเก่ียวกบัการลดก๊าซเรือนกระจกจากภาคพลงังาน และอุตสาหกรรม 

ทั้งหมด 2 ดา้น ดงัน้ี (กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน, ม.ป.ป.: 98) 
 2.3.4.1 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ตามกฎกระทรวงท่ีออกตาม
พระราชบญัญติัการส่งเสริมการอนุรักษ์พลงังาน พ.ศ. 2535 เพื่อให้โรงงานและอาคารปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการใชพ้ลงังาน โดยประกาศใช้มาตรฐานประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานขั้นต ่าและ
ขั้นสูง ส าหรับเคร่ืองจกัร อุปกรณ์ และวสัดุเพื่อการอนุรักษพ์ลงังานท่ีผลิต และใชง้านในประเทศ 
รวมทั้งการติดฉลากแสดงระดบัประสิทธิภาพของอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกช้ิน (ฉลากเบอร์ 5) และรณรงค์
ให้ใชห้ลอดตะเกียบแทนหลอดไส้ นอกจากน้ียงัส่งเสริมการลงทุนในโครงการพฒันาระบบขนส่ง
สินคา้ช่องทางต่างๆ เช่น การขนส่งทางรถไฟ ระบบโลจิสติกส์ และการขนส่งทางเรือ เป็นตน้ และ
ส่งเสริมการใช้รถยนต์ประหยดัพลังงาน (Eco-Car) หรือให้ความรู้แก่ประชาชนเก่ียวกับการ
ประหยดัน ้ามนัเช้ือเพลิง การเลือกใชน้ ้ามนัเช้ือเพลิงใหถู้กประเภท  
 2.3.4.2 การส่งเสริมพลังงานทดแทน ให้มีสัดส่วนเป็นร้อยละ 20 ของการใช้
พลงังานทั้งหมดภายในพ.ศ. 2565 (กระทรวงพลงังาน, 2553) ในสัดส่วนเป็นร้อยละ 20 น้ีประกอบ
ไปดว้ยพลงังานหมุนเวยีนต่างๆ เช่น การผลิตก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกร โรงงานมนัส าปะหลงั และ
น ้ าเสียจากโรงงาน การผลิตไฟฟ้าจากพลงังานน ้ า การแปรรูปขยะและวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตร
เป็นพลงังาน ส่งเสริมพลงังานจากลม และแสงอาทิตย ์เป็นตน้ 
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2.3.5  ยุทธศาสตร์อนามัยส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ 2551-2554  
 ในยทุธศาสตร์อนามยัส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2551-2554  ประกอบดว้ย 7 ยุทธศาสตร์ 
ดงัน้ี (กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม, ม.ป.ป) 
 2.3.5.1 การเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของระบบบริหารจดัการ และการเขา้ถึง
การบริการอนามยัส่ิงแวดลอ้ม 
 2.3.5.2 การพฒันาบุคคลดา้นอนามยัส่ิงแวดลอ้ม 
 2.3.5.3 การเสริมศกัยภาพภาคีเครือข่าย และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
 2.3.5.4 การเพิ่มประสิทธิภาพการส่ือสารสาธารณะ และการเขา้ถึงขอ้มูลดา้นอนามยั
ส่ิงแวดลอ้ม 
 2.3.5.5 การส่งเสริม สนับสนุนการใช้มาตรการทางกฎหมาย เศรษฐศาสตร์และ
สังคม 
 2.3.5.6 การส่งเสริม การสนบัสนุนการวิจยั พฒันาองคค์วามรู้ และเทคโนโลยีและ
อนามยัส่ิงแวดลอ้ม 
 2.3.5.7 การสนบัสนุน และปฏิบติัตามพนัธกรณี ขอ้ตกลง และความร่วมมือระหวา่ง
ประเทศ 

โดยมีแนวทางการด าเนินงานอนามยัส่ิงแวดลอ้มเป็น 6 สาขา ไดแ้ก่  
 1)  คุณภาพอากาศ  
 2)  น ้า สุขอนามยั และการสุขาภิบาล   
 3)  ขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย   
 4)  สารเคมีเป็นพิษและสารอนัตราย       

5)  การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ    
6)  การรองรับภาวะฉุกเฉินดา้นอนามยัส่ิงแวดลอ้ม 
 

2.3.6 แผนแม่บทรองรับการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ พ.ศ. 2553 – 2562  
เป็นแผนต่อเน่ืองมาจากแผนปฏิบติัการภายใตยุ้ทธศาสตร์แห่งชาติวา่ดว้ยการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศ พ.ศ.2551 - 2555 เพื่อเป็นแนวทางการพฒันารองรับสถานการณ์การเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศในระยะยาว อย่างเป็นระบบ ด้วยระยะเวลาด าเนินการท่ีสูง คือ10 ปี (ตั้ งแต่        
พ.ศ.2553 – 2562) แผนน้ีจึงมีความครอบคลุมกวา่ยทุธศาสตร์แห่งชาติวา่ดว้ยการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ พ.ศ.2551 - 2555 (มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ สถาบนัศึกษานโยบายสาธารณะ, 2552: 32) 
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โดยมีวิสัยทศัน์เพื่อสร้างความตระหนกัรู้ ความพร้อม และความสามารถในการรับมือและ
ปรับตวัต่อผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและการมีส่วนร่วมกบัประชาคมโลกใน
การลดหรือบรรเทาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศบนพื้นฐานการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 

 
2.3.7 นโยบายความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการ   
เป็นอีกหน่ึงแนวทางการพฒันาหน่ึง ท่ีร่างข้ึนเพื่อป้องกนั บรรเทาผลกระทบดา้นอาหาร 

และโภชนาการ อนัเป็นผลมาจาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการสร้างความมัน่คงด้าน
อาหารและโภชนาการภายในประเทศ หากเกิดปัญหาเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 
และปรับตวัรองรับ การบริโภคและการผลิตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม ภายใตแ้ผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 (พระราชบญัญติัคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ พ.ศ. 2551, 2551: 43-
44) 
 

2.4  การด าเนินการป้องกนัแก้ไข และปรับตัวต่อผลกระทบจากปัญหาการเปลีย่นแปลง
สภาพภูมอิากาศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยปี พ.ศ. 2550 ได้ให้ความส าคญัแก่การกระจายอ านาจ
ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (อปท.) ไดบ้ญัญติัเร่ืององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไวใ้นหมวด
ท่ี 9  และหมวด 14  รวมทั้งหมด 20 มาตรา โดยให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินสามารถด าเนิน
นโยบายการบริหาร การบริหารบุคคล การบริหารจดัการสาธารณะ การเงินและการคลงั รวมถึง
อ านาจหนา้ท่ีส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มตามท่ีกฎหมายบญัญติัดว้ย (กอบกุล รายะนาคร, 
ม.ป.ป : 3)  

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศก็เป็นอีกหน่ึงปัญหาส าคัญทางด้าน
ส่ิงแวดลอ้ม ท่ีตอ้งอาศยัอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินร่วมกบัประชาชนในพื้นท่ี 
เพื่อด า เนินการศึกษาหาแนวทาง วิธีการป้องกันแก้ไข และปรับตัวต่อผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งตดัสินใจในกิจการท่ีเหมาะสมกบัพื้นท่ีนั้นๆ ตามรัฐธรรมนูญ 
มาตรา 78 (3) บทบาทส าคญัขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินคือการให้ความร่วมมือกบัองค์กร
ชุมชนในการแกไ้ขปัญหาและพฒันาชุมชนใหเ้ขม้แขง็   

ตวัอย่างองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีร่วมกบัประชาชนในทอ้งถ่ิน ด าเนินการศึกษา หา
วิธีการป้องกนัแก้ไข ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น การเปล่ียนแปลงของ
ระบบชายฝ่ังและทะเล การเกษตรและป่าไม ้การบริหารจดัการทรัพยากรน ้ า และการเกิดภยัพิบติั
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ทางธรรมชาติ เป็นตน้ รวมทั้งมีส่วนตดัสินใจเลือกแนวทางการปรับตวัเพื่อรับมือกบัสภาวะปัญหา
การเปล่ียนแปลงสภาพอากาศท่ีเกิดข้ึนเหล่านั้น   
 

2.4.1 เทศบาลต าบลพนางตุง (โครงการพฒันาการปลูกข้าวพืน้บ้านในพืน้ที่นาหลังน ้าท่วม 
ชุมชนท่าช้าง) 

โครงการน้ีมีการจดัตั้ งข้ึนเพื่อท าการทดลองหาพนัธ์ุข้าวพื้นบ้าน ท่ีมีระยะเวลาในการ
เพาะปลูกสั้ น อีกทั้งยงัสามารถเพาะปลูกไดใ้นพื้นท่ีหลงัน ้ าท่วม ซ่ึงพนัธ์ุขา้วท่ีใช้ในการทดสอบ
จ านวน 10 สายพนัธ์ุ ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานเครือข่ายเกษตรทางเลือก ศูนยว์ิจยัขา้ว
พทัลุง และวทิยาลยัภูมิปัญญา ปัจจุบนัโครงการมีสมาชิกทั้งหมด 60 ครอบครัว 
 ชุมชนบา้นท่าช้าง อยู่ในพื้นท่ี ต าบลพนางตุง  อ าเภอควนขนุน  จงัหวดัพทัลุง  มีลกัษณะ 
ภูมิประเทศตั้งอยู่บนท่ีราบลุ่ม ริมคลองปากประ ซ่ึงรับน ้ าท่ีไหลจากเทือกเขาบรรทดัก่อนไหลลง
ทะเลสาบสงขลาตอนตน้ จากลกัษณะภูมิประเทศท่ีเหมาะสมในการเกษตร ท าให้ชาวบา้นส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทั้งการท านา และปลูกยางพารา เป็นตน้ นอกจากน้ีชาวบา้นยงัมีการน า
ตน้กระจูด ซ่ึงข้ึนอยูบ่ริเวณพื้นท่ีชุ่มน ้ามาใชใ้นการท าหตัถกรรมอีกดว้ย 
 ในอดีตพื้นท่ีบริเวณน้ีมกัเกิดน ้าหลากในช่วงตน้เดือน พฤศจิกายน-ธนัวาคม (สูงประมาณ 1 
เมตร และนานประมาณ 30 - 45 วนั)  นอกจากน้ีในทุก 5 - 7 ปี ยงัมกัเกิดน ้ าท่วมใหญ่ ระดบัน ้ าลึก
ประมาณ 1- 2 เมตร  และท่วมขงันานถึง 60 – 90 วนั  ชาวบา้นจึงมีการปรับตวัโดยจะเร่ิมการท านา
เพาะปลูกขา้วกนัตั้งแต่เดือนสิงหาคม และท าการเก็บเก่ียวผลผลิตในช่วงเดือนมกราคม ช่วยลด
ผลกระทบจากปัญหาน ้าหลาก เน่ืองจากตน้ขา้วมีการเจริญเติบโตจนสามารถทนต่อน ้ าท่ีหลากมาได้
แลว้   

ในปัจจุบนัพื้นท่ีดงักล่าวมกัเกิดน ้าท่วมใหญ่บ่อยคร้ัง ท าให้ชาวบา้นตอ้งปรับเปล่ียนวิธีการ
เพาะปลูกขา้วใหม่ เป็นการปลูกขา้วปีอายุสั้ น ซ่ึงเป็นพนัธ์ุขา้วปรับปรุงท่ีราชการส่งเสริม ตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2525 โดยจะเร่ิมท าการเพาะปลูกตั้งแต่กลางเดือนเมษายน/พฤษภาคม และท าการเก็บเก่ียวใน
เดือนกรกฎาคม/สิงหาคม หลงัจากนั้นในช่วงเดือนกนัยายนจะท าการปลูกขา้วนาปรัง ซ่ึงจะท าการ
เก็บเก่ียวในเดือนกุมภาพนัธ์/มีนาคม จึงช่วยลดอุปสรรค ความเสียหายและอุปสรรคอนัเกิดจาก
เหตุการณ์น ้าท่วมลงได ้
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 2.4.2 องค์การบริหารส่วนต าบลคลองจินดา (โครงการการปรับตัวด้านการเกษตรเพื่อ
รับมือกบัน า้ท่วมและอากาศร้อน ในพืน้ทีชุ่มชนคลองจินดา) 
 พื้นท่ีในบริเวณคลองจินดามีลักษณะภูมิประเทศเป็นท่ีราบลุ่ม เหมาะแก่การเพาะปลูก 
เน่ืองจากมีคลองจินดาท่ีแยกจากแม่น ้ าท่าจีนและมีท่ีตั้งอยูใ่กลก้บักรุงเทพ ท าให้เป็นแหล่งท่ีข้ึนช่ือ
ดา้นผลไม ้โดยชาวบา้นส่วนใหญ่จะนิยมท าสวนยกร่อง เช่น ส้ม ละมุด ฝร่ัง ชมพู่ พุทรา มะพร้าว
น ้าหอม และท านาบา้งเล็กนอ้ย 
 ในอดีตชาวบา้นจะมีการท านาเป็นอาชีพหลกั แลว้ใชพ้ื้นท่ีริมน ้ าในการท าสวนผลไมแ้บบ
ผสมผสาน เช่น การปลูกหมาก มะพร้าว ส้มโอ กลว้ย เป็นตน้ ต่อมามีการพฒันาโครงการพื้นฐาน
ต่างๆ และวิถีการท าสวนยกร่องแบบชาวด าเนินสะดวกได้แพร่เข้ามา ท าให้ชาวบ้านหันมา
ปรับเปล่ียนท่ีนาเป็นสวนยกร่องเพื่อท าการเพาะปลูกผลไมต่้างๆแทนการท านา เน่ืองจากการท านา
สามารถท าไดเ้พียงปีละคร้ัง ซ่ึงท าให้ไดรั้บผลตอบแทนนอ้ย ชาวบา้นจึงหนัมาท าสวนยกร่องแทน
การท านา   
 จากปัญหาการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ท าให้เกิดการท่วมขงัของน ้ า และอากาศท่ี
ร้อนกว่าปกติ ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของเกษตรกรในชุมชนคลองจินดา เน่ืองจากชุมชนคลอง
จินดาเป็นพื้นท่ีรับน ้ าจากน ้ าเหนือท่ีไหลลงสู่กรุงเทพ ในช่วงเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน ประกอบ
กบัเป็นช่วงเวลาเดียวกบัท่ีน ้ าทะเลข้ึนสูง จึงเส่ียงกบัการท่วมขงัของน ้ าท่ีจะกระทบต่อผลิตผลทาง
การเกษตรได้ นอกจากน้ีปัญหาสภาพอากาศท่ีร้อนจดั ยงัเป็นปัญหาส าคญัส าหรับเกษตรกรใน
ชุมชนคลองจินดา เพราะสภาพอากาศท่ีร้อนนั้นส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืช การออกดอก/    
ติดผล รวมถึงการระบาดของโรคและแมลงศตัรูพืชท่ีเพิ่มสูงข้ึน ท าใหผ้ลผลิตมีปริมาณ และคุณภาพ
ลดลงอยา่งมาก กระทบต่อรายไดข้องชาวบา้น 

หน่วยงานส่วนทอ้งถ่ินต าบลคลองจินดาจึงไดร่้วมกบักลุ่มชาวบา้น จดักิจกรรม โครงการ
น าร่องด้านการเกษตร ในการปรับตวัเพื่อรับมือกับการเปล่ียนแปลงของภูมิอากาศ ภายใต้การ
สนับสนุนของมูลนิธินโยบายสุขภาวะ โดยมีเป้าหมายเพื่อศึกษาสภาพปัญหา การปรับตัว         
ความเส่ียง และความเปราะบางของเกษตรกรในพื้นท่ี ตลอดจนท าการทดสอบวิธีการปรับตวั ท่ีจะ
ช่วยสร้างความมัน่คงดา้นอาหารให้กบัชาวบา้นเพิ่มข้ึน ซ่ึงปัจจุบนัชาวบา้นเร่ิมด าเนินการปรับตวั
เพื่อรับมือกบัสภาพอากาศท่ีแปรปรวนไปบา้งแลว้ เช่น การใชแ้สลนเพื่อพรางแสงให้ตน้ไมผ้ล การ
ห่อกระดาษให้กบัผลไมเ้ป็น 2 ชั้น การใชส้ารเคมีอินทรียเ์พื่อควบคุมโรคและแมลงศตัรูพืช การท า
คนัดินเพื่อป้องกนัน ้าท่วม การเสริมไมค้  ้ายนัใหก้บัไมผ้ล เพื่อกนัแรงลมท่ีพดั รวมไปถึงการหาพนัธ์ุ
พืชท่ีทนทานความร้อนและความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศได ้

 

http://www.greennet.or.th/node/1032
http://www.greennet.or.th/node/1032


 

23 

 2.4.3 องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะลิบง  (โครงการน าร่องการปรับตัวพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงบ้านมดตะนอย: ชุมชนกับการจัดระบบเฝ้าระวังสภาพภูมิอากาศและเตือนภัยทาง
ทะเล)  

ชุมชนบ้านมดตะนอยตั้งอยู่บริเวณริมชายฝ่ังทะเลอนัดามนั ภายใต้การดูแลของสถานี
พฒันาทรัพยากรป่าชายเลนท่ี 31 โดยมีพื้นท่ีบางส่วนอยูใ่นเขตริมชายฝ่ังทะเลและบางส่วนอยูใ่น  
ป่าโกงกางชายเลน ชาวบา้นมีอาชีพประมงเป็นส่วนใหญ่ นอกจากน้ียงัมีพื้นท่ีในการเกษตร
ประมาณ 10% ซ่ึงส่วนใหญ่จะปลูกยางพารา เรือประมงของชาวบา้นส่วนใหญ่เป็นเรือประมงขนาด
เล็ก ซ่ึงสัตวน์ ้าท่ีจบัไดจ้ะขายใหก้บัพอ่คา้ในชุมชน เพื่อน าไปจ าหน่ายต่ออีกทีหน่ึง  
 การออกเรือหาปลาของชาวประมงในแต่ละวนั นอกจากวฏัจักรน ้ าข้ึน - น ้ าลงแล้ว 
ชาวประมงยงัตอ้งเส่ียงกบัปัญหาความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศท่ีส่งผลต่อการออกเรือของเขา
ในหลายๆ ดา้น เช่น ถา้ช่วงไหนคล่ืนลมมรสุมแรงจดั ก็จะออกเรือหาปลาไดเ้พียงบางวนัเท่านั้น 
ในขณะท่ีหากสภาพอากาศร้อนจดั อุณหภูมิของน ้าทะเลอุ่นก็จะสูงข้ึน ปะการังอาจเกิดการฟอกขาว 
ท าให้ปริมาณสัตวน์ ้ าต่างๆ ท่ีเคยจบัไดน้ั้นลดน้อยลง หรือถา้มีฝนตกหนกัติดต่อกนัยาวนาน ท าให้
ปริมาณน ้ าจืดท่ีไหลลงสู่ทะเลมากข้ึน ทอ้งทะเลเกิดการปรับเปล่ียนสมดุล ส่งผลกระทบต่อการ
ด ารงชีวิตของสัตวท์ะเลตามไปดว้ย ถึงแมจ้ะมีระบบเตือนภยัของรัฐติดตั้งไว ้แต่ส าหรับชาวบา้น 
การเขา้ถึงขอ้มูลยงัคงเป็นเร่ืองยากอยู่ดี อีกทั้งระบบเตือนภยัของรัฐมีขอ้จ ากดัการเตือนภยั คือใน
พื้นท่ีขนาดใหญ่จะท างานไดดี้ มีประสิทธิภาพกวา่พื้นท่ีขนาดเล็กอยา่งชุมชน 

ดงันั้น มูลนิธิเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืนจึงไดจ้ดัท าโครงการน าร่องข้ึนมาในพื้นท่ีชุมชนบา้น 
มดตะนอย เพื่อพฒันาระบบการเฝ้าระวงัผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศ ให้เหมาะสมกบัชุมชน    
คนในชุมชนสามารถเขา้ถึงและด าเนินการต่างๆ ได ้ฉะนั้นการจดัท าระบบการเฝ้าระวงัและเตือนภยั
ของชุมชนจึงเป็นมาตรการหน่ึงในการบริหารจดัการปัจจยัเส่ียงอนัเน่ืองมาจากสภาพภูมิอากาศได ้
นอกจากน้ีทางชุมชนยงัมีแผนจดัท าระบบวิทยุส่ือสาร เพื่อแจ้งเตือนหรือรายงานสภาพอากาศ
ทอ้งถ่ินในบริเวณท่ีตนเดินเรืออยู่ ให้แก่คนในชุมชน หรือชาวประมงอ่ืนไดรั้บทราบ และน าไป
ประกอบการตดัสินใจวา่จะออกเรือไปยงัพื้นท่ีดงักล่าวหรือไม่ นบัวา่เป็นประโยชน์อยา่งมากในแง่
การป้องกันความสูญเสียทั้ งกับชีวิตและทรัพย์สินของคนในชุมชนบ้านมดตะนอย อันมีการ
เปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศเป็นตน้เหตุ  
 
 
 

http://www.greennet.or.th/article/1027#sub-1028
http://www.greennet.or.th/article/1027#sub-1028
http://www.greennet.or.th/article/1027#sub-1028
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 2.4.4 องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ทา (โครงการคลังอาหารส ารองในชุมชนเพื่อความ
มั่นคงด้านอาหารภายใต้สถานการณ์ความไม่แน่นอนของสภาพภูมิอากาศ)  
 ชุมชนแม่ทาตั้งอยูใ่นแอ่งท่ีราบขนาดเล็ก ตามลุ่มน ้ าแม่ทา ทุกดา้นของชุมชนถูกโอบลอ้ม
ภูเขา ยกเวน้ทางดา้นทิศตะวนัตก ท่ีส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีลาดชนั ช่วงฤดูฝนชาวบา้นจะปลูกไมผ้ล 
หรือไมย้ืนตน้ แลว้แทรกดว้ยขา้วโพดฝักอ่อน ส่วนบริเวณพื้นท่ีราบนิยมท านาปลูกขา้วในฤดูฝน 
และปลูกขา้วโพดฝักอ่อนในฤดูแลง้   

ชาวบา้นในชุมชนแม่ทาส่วนใหญ่อาศยัอาหารธรรมชาติจากป่ามาใช้บริโภค รวมทั้งเก็บ
ผลผลิตจากป่า เช่น เห็ด หน่อไม ้พืชผกัมาขาย หากปีใดมีฝนมากชาวบา้นในชุมชนแม่ทาก็ตอ้ง
ประสบกบัปัญหาน ้ าท่วม เน่ืองจากปริมาณน ้ าฝนท่ีเยอะ จนเกินความสามารถของแม่น ้ าแม่ทาท่ีจะ
รองรับไวไ้ดท้ั้งหมด จึงเอ่อลน้เขา้ท่วมพื้นท่ีการเกษตรของชาวบา้น สร้างความเสียหาย ผลผลิตท่ีได้
ก็ไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ เน่ืองจากลกัษณะภูมิประเทศส่วนพื้นท่ีราบลุ่มมีอยู่จ  ากดั ท าให้การ
เพาะปลูกต่างๆ นั้นถูกจ ากดัไปด้วย พอเกิดน ้ าท่วม จึงท าให้ผลผลิตท่ีได้ก็ยิ่งลดลง อีกทั้งความ
แปรปรวนและการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เช่น ฤดูหนาวท่ีหนาวนอ้ยลงและมีระยะเวลา
สั้นลง ฤดูร้อนท่ีร้อนมากข้ึนและยาวนานข้ึน รวมทั้งฤดูฝนท่ีหนกัข้ึน ปริมาณน ้ าฝนท่ีตกลงมาก็มาก
ข้ึน กระทบต่อสมดุลของระบบนิเวศ ท าให้ระบบนิเวศธรรมชาติเปล่ียนไป ส่งผลต่อปริมาณ และ
ความหลากหลายของอาหารธรรมชาติท่ีมีอยู่ อาหารในชุมชนเกิดปัญหาขาดความมัน่คงทางดา้น
อาหาร 

ชุมชนแม่ทา ในอดีตชาวบ้านส่วนใหญ่นิยมปลูกข้าวโพดฝักอ่อนขาย ต่อมาเม่ือปี          
พ.ศ. 2529 ได้มีองค์กรพฒันาเอกชนเขา้มาส่งเสริมการท าเกษตรย ัง่ยืนในชุมชน ท าให้ชาวบา้น
บางส่วนเร่ิมหันมาปลูกผกัเกษตรอินทรีย์กันตั้ งแต่ปี 2535 และต่อมาในปี พ.ศ.2541 จนถึงปี       
พ.ศ. 2543 ทางมูลนิธิสายใยแผน่ดินไดเ้ร่ิมท ากิจกรรมส่งเสริมเกษตรอินทรีย ์กลุ่มเกษตรกรจึงไดมี้
การร่วมกนัจดทะเบียนเพื่อจดัตั้ง “สหกรณ์การเกษตรย ัง่ยนืแม่ทา จ ากดั” ข้ึน 

ทางสหกรณ์การเกษตรย ัง่ยืนแม่ทาจึงด าเนินการจดัตั้งโครงการปรับตวั ซ่ึงมีเป้าหมายท่ีจะ
พฒันาระบบคลงัอาหารส ารองในชุมชน โดยการศึกษาหาชนิดพนัธ์ุของพืชหัว ท่ีสามารถน ามา
บริโภคทดแทนข้าว ในกรณีท่ีการไม่สามารถท านาได้ โดยทดลองด าเนินการทั้งทางด้านการ
เพาะปลูก ดา้นการตอบสนองความตอ้งการของชาวบา้นในการจดัเตรียมและปรุงอาหารจากพืชหวั 
ดา้นความครบถว้นของสารอาหาร หรือคุณค่าทางโภชนาการ และปริมาณการบริโภคของคนใน
ชุมชน รวมทั้งสนบัสนุน ส่งเสริมให้สมาชิกเกษตรกรในพื้นท่ีเพาะปลูกพืชหวั ส าหรับใชเ้ป็นคลงั
อาหารส ารองภายในชุมชน  นอกจากน้ีสหกรณ์การเกษตรย ัง่ยืนแม่ทา ไดด้ าเนินการส ารวจ ศึกษา 
และประเมินผลการเปล่ียนแปลง และความเสียหายของพืชอาหารธรรมชาติท่ีอาจเกิดข้ึน อนัมีการ
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แปรปรวนของสภาพภูมิอากาศเป็นต้นเหตุ เพื่อหาแนวทาง วิธีการป้องกันแก้ไข หรือบรรเทา
ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนในแต่ละฤดูกาล  

 
 2.4.5 องค์การบริหารส่วนต าบลแม่วิน (โครงการพัฒนาการเรียนรู้เพื่อปรับตัวรับมือกับ
การเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศของชุมชนบนดอย แม่วนิ) 

ชุมชนดอยแม่วนิตั้งอยูบ่นภูเขาสูง ชาวบา้นส่วนใหญ่เป็นชาวกระเหร่ียง ชาวมง้ และคนพื้น
ราบท่ีอพยพข้ึนไปอยู่บนดอย ส่วนใหญ่เล้ียงชีพดว้ยการเกษตรกรรม จ าพวกผกัและผลไมเ้มือง
หนาว มีการปลูก ขา้วไร่บางส่วน และเล้ียงววั โดยปล่อยตามป่าเป็นอาชีพเสริม เน่ืองจากลกัษณะ
ภูมิประเทศท่ีเป็นภูเขาสูง จึงมีพื้นท่ีในการท านาปลูกขา้วไม่มากนกั 

ในอดีตสภาพภูมิอากาศจะหนาวเย็นเกือบตลอดทั้ งปี อาจมีอากาศร้อนบ้างช่วงเดือน
เมษายน - พฤษภาคม แหล่งน ้ าธรรมชาติมีเพียงพอตลอดทั้งปี ถา้จะแห้งก็เฉพาะช่วงเดือนเมษายน
เพียง 1–2 สัปดาห์  

ในปัจจุบันเ ม่ือไม่ ก่ีปี ท่ีผ่านมาสภาพอากาศเร่ิมมีความแปรปรวนมากข้ึน เกิดการ
เปล่ียนแปลงทุกฤดูกาล เร่ิมจากฤดูฝนท่ีฝนตกหนกัมากข้ึน เกิดปัญหาน ้ าหลาก ดินถล่ม เม่ือถึงฤดู
หนาว สภาพอากาศร้อนข้ึน ท าให้ไมผ้ลเมืองหนาวมีผลผลิตลดลง ในขณะท่ีบางปีก็หนาวจดั จน  
ท าใหส้ัตวเ์ล้ียงไวเ้ป็นอาชีพเสริม ลม้ป่วย และตายลงเป็นจ านวนมาก พอเขา้หนา้ร้อน สภาพอากาศ
ร้อนและแห้งแลง้มากกวา่ปกติ เกิดปัญหาไฟป่า แหล่งน ้ าตามธรรมชาติก็เหือดแห้ง ขาดแคลนน ้ า
เพื่อใชใ้นอุปโภคและบริโภค การเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศเหล่าน้ี ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต
ความเป็นอยูแ่ละการท ามาหากินดัง่เดิมของชาวบา้นในชุมชนดอยแม่วินอย่างมาก และผลกระทบ
อนัเกิดจากปัญหาการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ท าให้ชาวบา้นเร่ิมมีการปรับตวัเพื่อป้องกนั 
และบรรเทาผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน โดยการหาแนวทาง หรือวิธีการต่างๆ เช่น การเล่ือนช่วงเวลา 
ท านา ปลูกขา้วข้ึนมา เพื่อจะไดเ้ก็บเก่ียวผลผลิตทนัก่อนน ้ าหลาก การทดลองหาพนัธ์ุขา้วชนิดใหม่
ท่ีมีอายกุารเก็บเก่ียวสั้นลง การปลูกหญา้แฝก เพื่อลดการพงัทลายของดิน การสร้างแหล่งน ้ าและการ
อนุรักษป่์า หรือแมก้ระทัง่การติดตามขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัปริมาณฝน   

ดงันั้น ทางเครือข่ายการจดัการทรัพยากรลุ่มน ้ าทางตอนบน และองคก์ารบริหารส่วนต าบล
แม่วิน จึงไดร่้วมกนัจดัท าโครงการสนบัสนุนให้ชาวบา้นศึกษาการปรับตวั โดยมีเป้าหมายเพื่อให้
ชาวบา้นไดรั้บรู้เก่ียวกบัปัญหาการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การสร้างเครือข่ายในการเฝ้า
ระว ังผลกระทบจากปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการบริหารจัดการพื้นท่ี
เกษตรกรรมท่ีช่วยป้องกนัปัญหาต่างๆ เช่น การปลูกพืชยดึดิน คลุมดิน การท าเกษตรอินทรีย ์
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2.5 การด าเนินการของหน่วยงาน/องค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันแก้ไข และ
ปรับตัวต่อผลกระทบจากปัญหาการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ 
 
  ปัญหาส่ิงแวดล้อมเม่ือเกิดข้ึนแล้วจะส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง สถานการณ์การ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในทุกวนัน้ีก็เช่นเดียวกนั ท่ีนอกจากจะเป็นปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มแลว้ 
ยงัส่งผลให้เกิดปัญหาด้านเศรษฐกิจ และสังคม ดงันั้นเพื่อให้การป้องกนัแก้ไข และปรับตวัเพื่อ
รับมือกบัผลกระทบจากปัญหาสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล จึงมีการด าเนินการท่ีเช่ือมโยงกนัของหน่วยงาน/องคก์รในภาคส่วนต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
ดงัน้ี   
 
 2.5.1 ภาครัฐ 
  2.5.1.1 การด าเนินการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  
   1) จดัตั้งองคก์ารบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) เพื่อรับผิดชอบดูแล
โครงการท่ีช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามกลไกการพฒันาท่ีสะอาด และท าหน้าท่ี
เป็นศูนยก์ลางขอ้มูลสถานการณ์ ความกา้วหนา้ของการด าเนินงานท่ีเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และปริมาณก๊าซเรือนกระจก ปัจจุบนัมีโครงการในความรับผิดชอบขององคก์ารบริหาร
จดัการก๊าซเรือนกระจก ท่ีไดรั้บหนงัสือให้ค  ารับรองโครงการ CDM แลว้ จ านวน 94 โครงการ โดย
ส่วนใหญ่เป็นโครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบัพลงังาน เช่น การผลิตพลงังานก๊าซชีวภาพจากน ้ าเสียของ
โรงงานอุตสาหกรรม โครงการผลิตพลงังานชีวมวลจากวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร ซ่ึงภาคเกษตร 
มีส่วนร่วมต่อการด าเนินโครงการในขั้นตอนการจดัการมูลสัตว ์และใช้แกลบผลิตเป็นพลงังาน     
เป็นตน้  
   2) จดัตั้ งส านักประสานงานการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อเป็น
หน่วยงานกลางรับหน้าท่ีติดต่อประสานงานการด าเนินโครงการต่างๆ ท่ีอยู่ภายใตก้รอบอนุสัญญา 
UNFCCC และพิธีสารเกียวโต รวมทั้งประสานงานระหว่างผูป้ระสานงานดา้นการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (Climate Change Officer: CCO) CCO ทั้ง 30 หน่วยงาน โดยแบ่งเป็นหน่วยงานท่ี
อยูใ่นระดบักระทรวง 19 หน่วยงาน และหน่วยงานท่ีไม่อยูใ่นระดบักระทรวง 11 หน่วยงาน  
  2.5.1.2 การด าเนินการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   
จดัท าแผนบรรเทาภาวะโลกร้อนดา้นการเกษตร พ.ศ. 2551-2554 โดยน าแผนดงักล่าวไปบูรณาการ
ร่วมกบันโยบายและยทุธศาสตร์การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาดา้นการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
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  2.5.1.3 การด าเนินการของกระทรวงพลงังาน  
รับหน้าท่ีหลักในการด าเนินการป้องกันแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์ต่างๆ ในด้านพลังงานซ่ึงมี
ความสัมพนัธ์ต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเพื่อใหก้ารปฏิบติันั้นเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
กระทรวงพลงังานมีนโยบายท่ีส าคญั 5 นโยบาย ดงัน้ี 
   1) การสร้างความมัน่คงดา้นพลงังาน ดว้ยการจดัหาพลงังานให้พอเพียงต่อ
การพฒันาของประเทศ  
   2) ส่งเสริมใหมี้การก ากบัดูแลกิจการพลงังานให้มีราคาท่ีเป็นธรรม รวมทั้ง
คุม้ครองดา้นความปลอดภยัให้แก่ผูบ้ริโภค สนบัสนุน ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขนั โดยตั้งเป้าหมาย
ราคาพลังงานของไทยให้เหมาะสมกับสภาวะสังคม เศรษฐกิจ ในขณะท่ีประชาชนต้องได้รับ
ประโยชน์สูงสุดอย่างเป็นธรรมดว้ย นอกจากน้ียงัช่วยผลกัดนัให้ทุกจงัหวดัมีส านกังานกลางดา้น
พลงังาน เพื่อเป็นหน่วยขบัเคล่ือนนโยบายพลงังานในระดบัภูมิภาค  
   3) พฒันา และส่งเสริมพลงังานทดแทนทุกรูปแบบ เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่
ประชาชนผูบ้ริโภคตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงเนน้การพฒันาพลงังานทางเลือกท่ีใชท้ดแทน
น ้ ามนัเช้ือเพลิง เช่น แก๊สโซฮอล์ 95 แก๊สโซฮอล์ 91 เป็นตน้ และมีการจดัท าแผนแม่บทพฒันา
พลงังานทดแทน (REDP) มุ่งเนน้การพฒันาพลงังานทดแทนท่ีครบวงจร พร้อมทั้งให้การสนบัสนุน
โครงการหมู่บา้นพลงังานน าร่องในทุกจงัหวดั จงัหวดัละ 1 แห่ง 
   4) ส่งเสริมการประหยดัพลงังานอย่างจริงจงั มีความต่อเน่ือง และเป็นการ
วางรากฐานของพลงังานซ่ึงเป็นปัจจยัหลกัท่ีจะขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ และการพฒันาของประเทศไทย 
   5) ส่งเสริมการพฒันา การผลิต และการใช้พลงังานควบคู่ไปกบัการดูแล
ส่ิงแวดลอ้ม และใชพ้ลงังานท่ีสะอาด  
 
 2.5.2 ภาคเอกชน  
  2.5.2.1 การด าเนินการขององคก์ร ThaiPBS  
    เป็นตัวแทนของส่ือมวลชน โดยรับหน้าท่ีเป็นส่ือกลางข้อมูลข่าวสาร 
ประสานงานกบัหน่วยงานต่างๆ ท่ีให้ความส าคญัและมีส่วนร่วมในการศึกษาผลกระทบจากปัญหา
การเปล่ียนแปลงสภาพอากาศ ทั้งหน่วยงานของรัฐบาล องค์กรธุรกิจเอกชน องค์กรพฒันาเอกชน 
(NGOs) ส่ือมวลชนแขนงต่างๆ เพื่อร่วมกนัหาแนวทางการป้องกนัแกไ้ข และปรับตวัต่อผลกระทบ
ท่ีอาจเกิดข้ึน ควบคู่กบัการรักษาส่ิงแวดลอ้ม พร้อมทั้งเผยแพร่ น าเสนอขอ้มูล หรือผลการศึกษาต่อ
สาธารณชน โดยมีวิธีการท างานแบบคู่ขนาน คือช่วยผลกัดนันโยบาย ควบคู่ไปกบัการเผยแพร่
ข่าวสาร ผา่นส่ือรูปแบบต่างๆ 
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  2.5.2.2 การด าเนินการขององคก์รพฒันาเอกชน 
    ไดจ้ดัตั้งมูลนิธิสายใยแผน่ดิน โดยมีส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพเป็นองคก์รหลกั จากแนวคิดและการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน/องคก์รพฒันาเอกชนท่ี
เก่ียวขอ้ง พร้อมทั้งให้การสนบัสนุนโครงการเก่ียวกบัการป้องกนัแกไ้ข และปรับตวัต่อผลกระทบ
จากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ พร้อมทั้งเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่งเสริม สนบัสนุนการปรับตวั
ของชุมชนทอ้งถ่ิน ในการรับมือต่อการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ โดยมีวตัถุประสงคห์ลกั
ร่วมกนั คือ 
    1) สนบัสนุนความรู้ทางวชิาการ โดยการสืบคน้ เก็บรวบรวมขอ้มูลเอกสาร
ทางวิชาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัแกไ้ข และปรับตวัต่อผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เพื่อน ามาวิเคราะห์ และสนบัสนุนการด าเนินงานของทอ้งถ่ิน หรือหน่วยงานในระดบั
พื้นท่ีอ่ืนๆ 
 2) ให้ความส าคัญ และสนับสนุนการสร้างกระบวนการเรียนรู้ และ
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ตลอดจนภาคีต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง   
 3) จดัตั้งคณะท างานเพื่อโลกเยน็ท่ีเป็นธรรม (Thai Climate Justice - TCJ) 
คณะท างานหน่ึงของคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.) โดยผู ้
ประสานงานคณะท างานน้ีคือ คุณเพญ็โฉม ตั้งจากกลุ่มศึกษาและรณรงคปั์ญหามลพิษอุตสาหกรรม
ท่ีจดัตั้งข้ึนปี พ.ศ. 2551 อีกทั้งยงัเป็นเครือข่ายขององคก์รพฒันาเอกชน และนกักิจกรรมในประเทศ
ไทย โดยมีเป้าหมายในการสร้างการรับรู้ให้กับสาธารณะเก่ียวกับปัญหาการเปล่ียนแปลงของ
ภูมิอากาศ และการด าเนินการต่างๆ เพื่อส่งเสริมความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ การเมือง และ 
นอกจากน้ีคณะท างานยงัท าหนา้ท่ีในการติดตามนโยบายเก่ียวกบัเร่ืองโลกร้อนภายในประเทศ เนน้
ประเด็นดา้นพลงังาน ป่าไม ้เกษตร และการเงิน (ความช่วยเหลือภายใตก้รอบเก่ียวกบัโลกร้อน) 
 4) จดัตั้งองค์กร Regional Climate Change Adaptation Knowledge 
Platform for Asia เป็นองค์กรเครือข่ายท่ีจดัตั้งข้ึน เพื่อสนบัสนุนการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร
เก่ียวกบัการปรับตวัเพื่อรับมือกบัการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งดา้นของงานวิจยั การจดัท า
นโยบาย และการพฒันาศกัยภาพดา้นอ่ืนๆ ในระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัประเทศ และระดบัภูมิภาคเอเชีย 
ซ่ึงตั้งอยูท่ี่สถาบนัเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (Asia Institute of Technology)โดยมีเป้าหมายในการสร้าง
กลไกระดบัประเทศและภูมิภาค เพื่อสนบัสนุนใหมี้การสอดแทรกเร่ืองการปรับตวัต่อผลกระทบเขา้
ไปในนโยบายการพฒันาของประเทศ/ภูมิภาค ตลอดจนการพฒันาสถาบนัการศึกษาและการวิจยั 
เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหวา่งประเทศเร่ืองน้ี  
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 2.5.3 ภาคประชาชน  
 ในส่วนของภาคประชาชน มีหน่วยงานท่ีท างานดา้นน้ีโดยตรงไม่มาก โดยท่ีส่วนใหญ่เป็น
เครือข่ายความร่วมมือของหน่วยงานท่ีท างานเก่ียวกบัการพฒันาและดา้นส่ิงแวดล้อม รวมตวักนั 
เพื่อขบัเคล่ือนงานเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ แต่ส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมดา้นการลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Mitigation) มากกวา่ 
 

2.6 The Balanced Scorecard (BSC)  
 
   Kaplan and Norton (1996) เป็นผูท่ี้น าเทคนิค Balanced Scorecard (BSC) มาใชเ้ป็นคร้ัง
แรกในการวดัสัมฤทธ์ิผลขององค์กรภาคธุรกิจ เม่ือปี ค.ศ. 1992 โดยเพิ่มมิติทางด้านลูกค้า มิติ
ทางดา้นกระบวนการบริหารภายในองค์การ มิติทางดา้นการเรียนรู้ เพื่อมาช่วยในการวิเคราะห์ ซ่ึง
ถือเป็นการวเิคราะห์แนวทางใหม่ท่ีใชแ้ผนกลยทุธ์ระยะยาวรวมกบัแผน กิจกรรมระยะสั้น ในกรอบ
ของระบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management System) โดยการประเมินผลท่ีอาศยั
ตวัช้ีวดัในลกัษณะองค์รวม นอกเหนือไปจากตวัช้ีวดัทางดา้นการเงินอย่างเดียว (พสุ เดชรินทร์, 
2546) การวดัผลการปฏิบัติงานจะเป็นลักษณะผสมผสานของตัวช้ีวดัผลการด าเนินงาน 
(Performance Indicators) ใน 4 มิติ ไดแ้ก่ มิติดา้นการเงิน มิติดา้นลูกคา้ มิติดา้นกระบวนการภายใน 
และมิติดา้นการเรียนรู้และเติบโต ดงัน้ี 
 2.6.1 ดา้นการเงิน (Financial Perspective) ไดแ้ก่ ความสามารถในการท าก าไร การเติบโต 
(ยอดขาย) และ ผลตอบแทนแก่ผูถื้อหุน้ (มูลค่าหุน้ เงินปันผล) 
 2.6.2 ดา้นลูกคา้ (Customer Perspective) ไดแ้ก่ การตอบสนอง (ความรวดเร็วและความ
ถูกตอ้ง) การใหบ้ริการ (คุณภาพของการบริการ) ราคา (ความคุม้ค่าในการใชบ้ริการ) 
 2.6.3 ดา้นกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective) ไดแ้ก่ เวลาในกระบวนการ 
(การใชเ้วลา ในแต่ละขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม) คุณภาพในกระบวนการ (คุณภาพของงานในแต่
ละขั้นตอนการด าเนิน งาน) และผลิตภาพในกระบวนการ (ทกัษะ แรงจูงใจ ผลผลิตต่อคน) 
 2.6.4 ดา้นการเรียนรู้และเติบโต (Learning and Growth Perspective) ไดแ้ก่ การคน้ควา้
ทดลอง การผลิตและบริการชนิดใหม่ การเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง การศึกษาหาวิธีปรับปรุงระบบงาน 
การรักษาทุนทางปัญญา (การใช้ทกัษะการมีส่วนร่วมของบุคลากร การแลกเปล่ียนประสบการณ์
ระหวา่งบุคลากร) 
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 ซ่ึงทั้ ง 4 มิติจะมีผลต่อเน่ืองกันไป คือมิติด้านการเรียนรู้และเติบโตจะมีผลต่อมิติด้าน
กระบวนการภายใน มิติดา้นกระบวนการภายในจะมีผลต่อมิติดา้นลูกคา้ และมิติดา้นลูกคา้จะมีผล
ต่อมิติดา้นการเงิน (Kaplan and Norton, 1996) 
 แนวทางการประเมินและการก าหนดกลยุทธ์แบบ Balanced Scorecard (BSC) ไดน้ ามาใช้
กนัอยา่งแพร่หลายในภาคธุรกิจ และขณะน้ีภาครัฐไดน้ าเทคนิค BSC มาประยุกตใ์นการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของหน่วยราชการ ทั้ งประเทศอีกด้วย ในการวิจัยคร้ังน้ีจึงน าแนวคิดของ 
Balanced Scorecard (BSC) มาประยุกตใ์ชใ้นการศึกษาวิเคราะห์การจดัการปัญหาการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในจงัหวดัสมุทรสาคร โดยได้ปรับมิติ 4 มิติให้
เหมาะสมกบังานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมากข้ึน ดงัน้ี 
  1) ปรับดา้นการเงินเป็นประสิทธิผล  
  2) ปรับดา้นลูกคา้เป็นกลุ่มเป้าหมาย  
  3) ปรับดา้นกระบวนการภายในเป็นการบริหารจดัการ  
  4) ปรับดา้นการเรียนรู้และเติบโตเป็นการเรียนรู้และพฒันา 
 

2.7 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 

ยรรยงค์ อินทร์ม่วง และคนอ่ืน ๆ (2554) ได้ศึกษาความเส่ียง ความเปราะบาง และการ
ปรับตวัของชาวบา้นในชุมชนพื้นท่ีลุ่มน ้ายงั โดยส ารวจขอ้มูลทัว่ไปของพื้นท่ี วิเคราะห์ขอ้มูลความ
เส่ียง ประเมินความเปราะบาง และศึกษาความสามารถในการปรับตัวจากผลกระทบการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งระดบัชุมชนและครัวเรือน (Design a Set of Questionnaire Survey 
Form for Climate Change Vulnerability Assessment) ดว้ยวิธีการเก็บแบบสอบถาม ซ่ึงจากปัญหา
ความแปรปรวนสภาพภูมิอากาศ ท่ีท าให้คนในชุมชนขาดแคลนน ้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค และ
ผลผลิตทางการเกษตรไดรั้บความเสียหาย เน่ืองจากปริมาณน ้ าท่ีไม่มีความแน่นอน คุณภาพของดิน
ท่ีเส่ือมลงดิน และแมลงศตัรูพืชท่ีเพิ่มข้ึน พบว่า เกษตรกรท่ีมีความเส่ียงต่อผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศนอ้ยท่ีสุด คือกลุ่มเกษตรผสมผสาน ซ่ึงสร้างแหล่งเก็บกกั-ระบายน ้ าใน
ไร่นา และ  มีท่ีเก็บน ้ าฝนส ารองไวบ้ริโภค ส่วนเกษตรกรท่ีท านาขา้วพนัธ์ุทนแล้งได้น้อย พื้นท่ี
แปลงนานอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 10 ไร่ ไม่มีแหล่งน ้ าส ารอง และเกษตรกรท่ีปลูกพืชเชิงเด่ียว  หรือท า
การเกษตรเพียงชนิดเดียว จะมีความเปราะบางต่อผลกระทบจากภยัแลง้มากท่ีสุด ในขณะเดียวกนั
เกษตรกรท่ีแปลงนาอยูริ่มฝ่ังน ้า ไม่มีการจดัท าระบบระบายน ้ า พนัธ์ุขา้วไม่ทนน ้ า และยงัคงท านาปี
อยู่ จะมีความเปราะบางต่อผลกระทบจากอุทกภยัมากท่ีสุด นอกจากน้ีการน าเทคโนโลยีและองค์
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ความรู้พื้นบา้น มาปรับปรุงระบบการบริหารจดัการน ้า สามารถลดความสูญเสีย และสร้างภูมิคุม้กนั
ให้กับชุมชน ตลอดจนพฒันาศกัยภาพในการปรับตวัต่อผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศไดดี้ท่ีสุด 

สุริวิภา สัพโส (2553) ได้ศึกษาบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการวาง
มาตรการรองรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ : กรณีศึกษาขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุ่งแก อ าเภอเจริญศิลป์ จงัหวดัสกลนคร โดยมุ่งเนน้ท่ีความรู้ความเขา้ใจ ความตระหนกั 
ปัญหา และอุปสรรคในการวางมาตรการรองรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของ
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งแก พบว่า พื้นท่ีศึกษามีความรู้ความเขา้ใจว่าการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ท าให้ฤดูกาลผิดเพี้ยน สภาพอากาศแปรปรวน และมีความเขา้ใจว่าการเกิดเหตุการณ์     
น ้ าท่วม ไฟป่า แผ่นดินไหว คือ ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งมีความ
ตระหนกัในเร่ืองผลกระทบท่ีเกิดจากภยัธรรมชาติต่างๆ เช่น ภยัแลง้ อุทกภยั วาตภยั และโรคระบาด
ต่างๆ เป็นตน้ นอกจากน้ีองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งแกมีมาตรการประหยดัพลงังาน มาตรการ
ห้ามตัดไม้ท าลายป่า มาตรการห้ามเผาตอซัง เพื่อเป็นมาตรการรองรับผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ แต่ยงัมีปัญหาอุปสรรคดา้นงบประมาณ บุคลากร ขอ้มูลข่าวสาร และ
การมีส่วนร่วมของประชาชน ซ่ึงทางองคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งแกไดก้ าหนดแนวทางในการวาง
มาตรการรองรับผลกระทบท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศดว้ยโครงการรณรงคไ์ถกลบ
ตอซงั โครงการชุมชนรักษโ์ลก และโครงการปลูกป่าทดแทน 

สมยศ ปิตะแสง (2553) ได้ศึกษาบทบาทขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการวาง
มาตรการรองรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ : กรณีศึกษาขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาโพธ์ิ อ าเภอกุสุมาลย ์จงัหวดัสกลนคร โดยมุ่งเนน้ท่ีความรู้ความเขา้ใจ ความตระหนกั 
ปัญหา และการศึกษาแนวทางในการวางมาตรการรองรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธ์ิ พบว่า พื้นท่ีศึกษามีความรู้ความเข้าใจว่าการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศวา่เกิดข้ึนจากการกระท าของมนุษยโ์ดยตรง ส่งผลให้เกิดภาวะน ้ าท่วม 
ฝนแล้ง พายุรุนแรง เป็นตน้ และมีความตระหนักว่าการเกิดภยัพิบติัต่างๆ ส่งผลกระทบต่อการ
ด ารงชีวิตของมนุษย ์จึงส่งเสริมให้ประชาชนปรับเปล่ียนพฤติกรรมต่างๆ ท่ีไม่ดี เช่น การใช้ปุ๋ย
อินทรีย ์แทนปุ๋ยเคมีในภาคการเกษตร การเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวด้วยวิธีการปลูกป่าสาธารณะ เป็นตน้   
แต่ยงัคงมีปัญหาอุปสรรคเร่ืองระดบัความรู้ของประชาชนเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
และด้านงบประมาณ ดังนั้ นองค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธ์ิจึงได้ก าหนดมาตรการรองรับ
ผลกระทบท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการออกมาตรการด้านการจดัสรร
งบประมาณให้มีความเพียงพอต่อการด าเนินการรับมือกบัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพ
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ภูมิอากาศ มาตรการชะลอ หรือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการบริหารจดัการน ้ าอย่างเป็น
ระบบ พร้อมด าเนินโครงการเพื่อรับมือ และปรับตวัต่อผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เช่น โครงการสร้างฝายทดน ้ า โครงการขุดลอกหนองสาธารณะ และการจดัอบรบเพื่อ
สร้างจิตส านึกของประชาชนในชุมชนให้มีความตระหนกัต่อผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

วิเชียร เกิดสุข (2551) ได้ศึกษาความเปราะบางและการปรับตัวต่อผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ของเกษตรกรชาวทุ่งกุลาร้องไห้ โดยมุ่งเนน้ผลกระทบท่ีมีต่อวิถีชีวิต 
ประเมินความเปราะบาง ความสามารถในการจดัการและปรับตวัของของเกษตรกรชาวนาต่อการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ พบวา่ เกษตรกรชาวทุ่งกุลาร้องไห้ร้อยละ 76.75 มีความสามารถใน
การจดัการเศรษฐกิจครัวเรือนอยูใ่นเกณฑ์ต ่า เม่ือสภาพภูมิอากาศเกิดความแปรปรวนรุนแรง หรือ  
ถ่ีมากข้ึน ก็จะมีหน้ีสินเพิ่มพูนข้ึนมา เน่ืองจากสูญเสียท่ีดินท ากิน จึงตอ้งยอมออกไปเป็นแรงงาน
รับจ้าง หรืออพยพยา้ยท่ีท ากิน ส่งผลให้วิถีการด ารงชีวิตต้องเปล่ียนไปจากเดิม ส่วนเกษตรกร     
ชาวทุ่งกุลาร้องไห้อีกร้อยละ 23.25 นั้น สามารถปรับตวัต่อสภาพภูมิอากาศท่ีแปรปรวน โดยน า   
ภูมิปัญญา และวิธีการด าเนินการปรับตวัซ่ึงเคยท าในอดีต มาปรับประยุกตใ์ชใ้ห้เขา้กบัสถานการณ์
ในปัจจุบนัอยา่งเหมาะสม 
 จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งพบวา่ การจดัการปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้น ตอ้งเร่ิมจากการให้ความรู้และสร้างความเขา้ใจกบัประชาชน 
เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั และผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 
เพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนักถึงการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน และหันมาร่วมมือกันหา
มาตรการรองรับผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเปิดโอกาสให้
ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมออกมาตรการรองรับผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ซ่ึงในการออกมาตรารองรับฯ สามารถน าเทคโนโลยี องค์ความรู้พื้นบา้น ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน และวิธีการปรับตวัท่ีเคยท าในอดีตมาประยุกต์ใช้ให้เขา้กบัสถานการณ์ในปัจจุบนัอย่าง
เหมาะสมได้ ทั้ งน้ีการจดัการปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินจะประสบความส าเร็จตอ้งไดรั้บการสนบัสนุนดา้นงบประมาณ บุคลากร และขอ้มูลข่าวสาร
ท่ีเพียงพอ รวมถึงประชาชนในชุมชนตอ้งเขา้มามีส่วนร่วม/บทบาทในการออกมาตรการรองรับ
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศอีกดว้ย 
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3.1  กรอบแนวคดิในการวจิัย 
 
 การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการ
บรรเทาปัญหา แนวทางการปรับตวั และการมีส่วนร่วมของบุคลากร ประชาชน ตลอดจนภาคีท่ี
เก่ียวขอ้งกบัปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดั
สมุทรสาคร โดยเน้นบทบาทขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นหลัก มีการประยุกต์แนวคิด 
Balanced Scorecard ให้เหมาะสมกบัแนวทางการจดัการปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงท าการศึกษาใน 4 มิติ ดงัน้ี 
 3.1.1 ด้านประสิทธิผล พิจารณาถึงผลส าเร็จของการด าเนินการบรรเทาปัญหาและ 
ผลส าเร็จในการปรับตวัต่อผลกระทบ อีกทั้งปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 
 3.1.2 ดา้นกลุ่มเป้าหมาย พิจารณาถึงการมีส่วนร่วมของบุคลากร ประชาชน ตลอดจนภาคี
ท่ีเก่ียวข้องในการด าเนินงาน และความพึงพอใจของทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อการด าเนินงาน
บรรเทาปัญหา และปรับตวักบัปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในจงัหวดัสมุทรสาคร  
 3.1.3  ดา้นการบริหารจดัการ พิจารณาถึงวิธีการในการด าเนินงานดา้นการบรรเทาปัญหา 
และปรับตวักบัปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในจงัหวดัสมุทรสาคร ไดแ้ก่ การก าหนด
ผูรั้บผิดชอบ การจดัท านโยบาย แผนงาน และโครงการด้านการบรรเทาปัญหา และปรับตวัต่อ
ผลกระทบ การจดัสรรงบประมาณส าหรับการด าเนินงานตามนโยบาย แผนและโครงการ การติดต่อ
ประสานงานกบัหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 
 3.1.4 ดา้นการเรียนรู้และพฒันา พิจารณาถึงการพฒันาดา้นองค์ความรู้ของบุคลากร และ
ผูน้ าชุมชน ในเทศบาลนครสมุทรสาคร รวมทั้ งการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการท างาน น า
เทคโนโลยีเขา้มาร่วมในการบริหารจดัการอย่างเหมาะสม มีการด าเนินงานให้สอดคลอ้งกบัการ
บรรเทาปัญหา และปรับตวักบัปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนพฒันาช่องทางการ
เผยแพร่ขอ้มูล ข่าวสารใหก้บัประชาชน 
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ประสิทธิผล 
- ผลส าเร็จดา้นการบรรเทาปัญหา 
- ผลส าเร็จดา้นการปรับตวัต่อผลกระทบ  
- ปัญหา และอุปสรรค 
 
 
 กลุ่มเป้าหมาย 
- การมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีท่ีเก่ียวขอ้ง 
- ความพึงพอใจของประชาชน 

การเรียนรู้และพฒันา 
- การพฒันาบุคลากร 
- การปรับปรุงกระบวนการท างาน 
- การเผยแพร่ขอ้มูล ข่าวสาร 
- การใชเ้ทคโนโลย ี

ข้อเสนอแนะส าหรับ

องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นอื่นๆ 

การจัดการปัญหาการ
เ ป ล่ี ย น แ ป ล ง ส ภ า พ
ภู มิอากาศขององค์กร
ปกครองส่วนท้อง ถ่ิน       
ในจงัหวดัสมุทรสาคร 

นอกจากน้ีจะไดศึ้กษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการบรรเทาปัญหา และปรับตวัต่อ
ผลกระทบจากปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดั
สมุทรสาคร เพื่อเป็นบทเรียนส าหรับองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนๆ ดงัแนวคิดในภาพท่ี 3.1 

 
 

 
 

    
   

 
  

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3.1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

การบริหารจัดการ 
  - การก าหนดผูรั้บผิดชอบ 
  - นโยบาย แผนงาน โครงการ 
  - การจดัสรรงบประมาณ 
  - การประสานงานกบัหน่วยงานต่างๆ 
  - การติดตามประเมินผล 
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3.2 ระเบียบวธิีวจิัย 

 3.2.1  วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยการสัมภาษณ์ผูท่ี้เก่ียวขอ้งใน

การด าเนินงาน ซ่ึงการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีน้ี  เป็นวิธีท่ีนิยมใช้กับการเก็บรวบรวมขอ้มูล
ส าคญัๆ  เพราะผูส้ัมภาษณ์มีโอกาสอธิบายขอ้ค าถามให้ชดัเจนตรงกนั ช่วยให้การเก็บรวบรวม
ขอ้มูลได้ขอ้เท็จจริงมาก และลดความผิดพลาดขอ้เท็จท่ีเกิดจากการตีความขอ้ค าถาม  อีกทั้งยงัมี
โอกาสเสริมค าถามอ่ืนๆ เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลเพิ่มเติม  นอกจากน้ีมีการรวบรวมขอ้มูลจากเอกสารต่างๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 3.2.1.1 ขอ้มูลปฐมภูมิ  
  1) เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์ผูเ้ก่ียวขอ้งในการด าเนินงาน ไดแ้ก่ 
ผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีเทศบาลนครสมุทรสาคร ผูอ้  านวยการและเจา้หนา้ท่ีส านกังาน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัสมุทรสาคร ผูอ้  านวยการและเจา้หนา้ท่ีส านกังานโยธาธิ
การและผงัเมืองจงัหวดัสมุทรสาคร ผูอ้  านวยการและเจา้หนา้ท่ีส่วนจดัการการกดัเซาะชายฝ่ัง
ส านกังานการจดัการป้องกนัการกดัเซาะชายฝ่ังทะเลและพื้นท่ีชายฝ่ัง กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝ่ัง สาธารณสุขอ าเภอและเจา้หนา้ท่ีส านกังานสาธารณสุขอ าเภอเมืองสมุทรสาคร ผูบ้ริหารและ
พนกังานสถานประกอบการภาคเอกชน ผูน้ าชุมชนและประชาชน  
  2) เก็บขอ้มูลโดยการสังเกตการณ์ (Observation) บริเวณท้องถ่ิน จาก
เหตุการณ์ และสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั ท าการจดบนัทึกไวโ้ดยไม่มีการสัมภาษณ์ เพื่อศึกษา
การด าเนินงาน แนวทางการปฏิบติังานของเทศบาลนครสมุทรสาคร และประเมินความต่ืนตวัของ
ภาคเอกชนท่ีจะร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการบรรเทาปัญหา และปรับตวักบัปัญหาการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ รวมทั้งโอกาสในการมีส่วนร่วม ควบคู่กบัความร่วมมือของภาคประชาชนในพื้นท่ี
เทศบาลนครสมุทรสาคร ตลอดจนผลส าเร็จในการบริหารจดัการของเทศบาลนครสมุทรสาคร  
 3.2.1.2 ขอ้มูลทุติยภูมิ 
 ผู ้วิจ ัยท าการรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ เพื่อเป็นข้อมูลเบ้ืองต้นใน
การศึกษา ไดแ้ก่  
 1) เอกสารเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทั้ง 2 แห่ง 
 2) ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นท่ีของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
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 3) นโยบาย แผนงาน โครงการ และวธีิการบริหารจดัการทัว่ไปปัญหาการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 4) เอกสาร รายงานขั้นตอนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงานต่างๆ ท่ี
เก่ียวกบัการจดัการปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
 5) แนวคิด Balanced Scorecard (BSC)  
 6) งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
 3.2.2 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  
  3.2.2.1 การศึกษาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีเป็นกรณีศึกษา 
  ผูว้ิจยัได้เลือกองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเพื่อใช้เป็นกรณีศึกษา โดยใช้วิธีเจาะจง 
(Purposive Sampling) ไดอ้งค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 2 แห่ง เป็นกรณีศึกษา คือ เทศบาลนคร
สมุทรสาคร และองคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกขาม เพราะเป็นองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินขนาด
ใหญ่ มีจ านวนประชากรอาศยัในพื้นท่ีมาก (องค์การบริหารส่วนจงัหวดัสมุทรสาคร, 2554) และ
ไดรั้บผลกระทบจากปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ เน่ืองจากต าแหน่งท่ีตั้ง ลกัษณะภูมิ
ประเทศ หรือมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อยา่งรวดเร็ว เกิดปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มต่างๆ  
  3.2.2.2 ผูใ้หข้อ้มูลหลกั (Key Informants)      

   1) เทศบาลนครสมุทรสาคร ไดแ้ก่ รองนายกเทศมนตรี ผูอ้  านวยการกอง
สาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม หัวหน้าส่วนการโยธาฝ่ายช่างสุขาภิบาล นกับริหารงานสาธารณสุข
และส่ิงแวดลอ้ม นายช่างส่วนการโยธาฝ่ายช่างสุขาภิบาล ผูน้ าชุมชนและประชาชนในทอ้งถ่ิน 
   2) องค์การบริหารส่วนต าบลโคกขาม ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกขาม ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกขาม ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโคก
ขาม เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกขาม ปลดัองค์การบริหารส่วนต าบลโคกขาม 
เจา้หนา้ท่ีฝ่ายสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม หวัหนา้ฝ่ายผงัเมือง ผูน้ าชุมชนและประชาชนในทอ้งถ่ิน  
 
 3.2.3 เคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การวิจยัน้ีใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยท าการสัมภาษณ์
เชิงลึกกบัผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ผูน้ าชุมชนและประชาชนในพื้นท่ี 
และสังเกตการณ์การจัดการปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินท่ีศึกษา ซ่ึงมีประเด็นการสัมภาษณ์ท่ีสามารถตอบวตัถุประสงค์และกรอบแนวคิดของการ
วิจยัเพื่อน าขอ้มูลท่ีไดม้าใช้ในการถอดบทเรียน ขอ้เสนอแนะการจดัการปัญหาการเปล่ียนแปลง
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สภาพภูมิอากาศขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และใช้แบบสังเกตการณ์สภาพการด ารงชีวิต 
ความเป็นอยู่ของประชาชน และโครงการ / กิจกรรมดา้นการบรรเทาปัญหา และการปรับตวัต่อ
ผลกระทบจากปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
  3.2.3.1 การสัมภาษณ์ 
  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลส าหรับงานวิจยัน้ีมี 2 ชุด คือ 
   1) แบบค าถามส าหรับผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน รายละเอียดดงัภาคผนวก ก 
    2) แบบค าถามส าหรับผูน้ าชุมชนและประชาชน รายละเอียดดงัภาคผนวก 
ข 
  3.2.3.2 แบบสังเกตการณ์ 
  การศึกษาคร้ังน้ีได้ก าหนดประเด็นท่ีสังเกตการณ์ ดังน้ี สังเกตการณ์สภาพการ
ด ารงชีวติ และความเป็นอยูข่องประชาชน และโครงการ / กิจกรรมดา้นการบรรเทาปัญหา และการ
ปรับตวัต่อผลกระทบจากปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ รายละเอียดดงัภาคผนวก ค 
 
 3.2.4 ประเด็น นิยาม และแนวค าถามประกอบการสัมภาษณ์ 
  การศึกษาคร้ังน้ีไดก้ าหนดประเด็น นิยาม และแนวค าถามประกอบการสัมภาษณ์
ส าหรับองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ผูน้ าชุมชนและประชาชน ดงัตารางท่ี 3.1 
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ตารางที ่3.1 ประเด็นและแนวค าถามประกอบการสัมภาษณ์ 

 

ประเด็นการวจัิย นิยามเชิงปฏิบัติการ ข้อค าถาม ผู้ให้สัมภาษณ์ 

ประสิทธิผล 
1. ผลส าเร็จดา้น 
การบรรเทา
ปัญหา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ผลส าเร็จดา้น 
การปรับตวั 
 

สามารถด าเนินการ
บรรเทาปัญหาไดต้าม
วตัถุประสงค ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สามารถปรับตวักบั
ผลกระทบไดต้าม
วตัถุประสงค ์

1. ภาพรวมส าหรับการบรรเทา
ปัญหาผลกระทบจากปัญหาการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
นบัวา่ประสบผลส าเร็จหรือไม่ 
อยา่งไร 

- องคก์รปกครอง   
  ส่วนทอ้งถ่ิน 
- ประชาชน 

2.โครงการ /กิจกรรมใด ดา้นการ
บรรเทาปัญหาผลกระทบจาก
ปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ท่ีประสบผลส าเร็จ 
เพราะเหตุใด 

- องคก์รปกครอง   
  ส่วนทอ้งถ่ิน 
- ประชาชน 

3.โครงการ /กิจกรรมใด ดา้นการ
บรรเทาปัญหาผลกระทบจาก
ปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ท่ีไม่ประสบผลส าเร็จ 
เพราะเหตุใด 

- องคก์รปกครอง   
  ส่วนทอ้งถ่ิน 
- ประชาชน 

4. มีการน าบทเรียนจากกิจกรรม  /
โครงการเก่ียวกบัการบรรเทา
ปัญหาผลกระทบจากปัญหาการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เหล่าน้ีไปประยกุตใ์ชก้บัการ
ก าหนดนโยบาย และแผนปฏิบติั
การหรือไม่ อยา่งไร 
1. ภาพรวมส าหรับการปรับตวักบั
ผลกระทบจากปัญหาการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ถือ 

- องคก์รปกครอง   
  ส่วนทอ้งถ่ิน 
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ตารางที ่3.1 (ต่อ)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ปัญหา
อุปสรรค 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สาเหตุท่ีท าใหง้าน 
และการด าเนินงานไม่
ส าเร็จ 

วา่ประสบผลส าเร็จหรือไม่  
  อยา่งไร 
2.โครงการ /กิจกรรมใด ดา้นการ
ปรับตวักบัผลกระทบจากปัญหา
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ท่ีประสบผลส าเร็จ เพราะเหตุใด 
3.โครงการ /กิจกรรมใด ดา้นการ
ปรับตวักบัผลกระทบจากปัญหา
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ท่ีไม่ประสบผลส าเร็จ เพราะเหตุ
ใด 
4. มีการน าบทเรียนจากกิจกรรม /
โครงการเก่ียวกบัการปรับตวักบั
ผลกระทบจากปัญหาการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เหล่าน้ีไปประยกุตใ์ชก้บัการ
ก าหนดนโยบาย และแผนปฏิบติั
การหรือไม่ อยา่งไร 
1. ท่านคิดวา่การด าเนินงานเพื่อ
บรรเทาปัญหาผลกระทบจาก
ปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศ มีปัญหา /อุปสรรค
หรือไม่ อยา่งไร 
2.  ท่านคิดวา่การด าเนินงาน
เพื่อใหเ้กิดการปรับตวักบัปัญหา
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 
 
- องคก์รปกครอง   

    ส่วนทอ้งถ่ิน 
- ประชาชน 

 
- องคก์รปกครอง   
  ส่วนทอ้งถ่ิน 
- ประชาชน 
 
 
- องคก์รปกครอง   
  ส่วนทอ้งถ่ิน 
- ประชาชน 
 
 
 
 
- องคก์รปกครอง   
  ส่วนทอ้งถ่ิน 
 
 
 
- องคก์รปกครอง   
  ส่วนทอ้งถ่ิน 
- ประชาชน 

 

ประเด็นการวจัิย นิยามเชิงปฏิบัติการ ข้อค าถาม ผู้ให้สัมภาษณ์ 
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กลุ่มเป้าหมาย 
1.การมีส่วนร่วม
ของบุคลากร 
ประชาชน แล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การท่ีบุคลากร 
ประชาชน ตลอดจน
ภาคีท่ีเก่ียวขอ้งกบั 

มีปัญหา /อุปสรรคหรือไม่ 
อยา่งไร 
3. ท่านคิดวา่แนวทาง /วธีิการใด
ท่ีสามารถขจดั หรือลดปัญหา
และอุปสรรคต่างๆ ลงได ้
4. ท่านคิดวา่การด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมเพื่อบรรเทา
ปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ซ่ึงอยูภ่ายใตก้ารก ากบั
ดูแลของหน่วยงานท่านนั้นจะ
สามารถลดผลกระทบจากปัญหา
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ในระยะยาวไดห้รือไม่ อยา่งไร 
5. ท่านคิดวา่การด าเนินโครงการ 
/กิจกรรมเพื่อให้เกิดการปรับตวั
กบัผลกระทบจากปัญหาการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซ่ึง
อยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของ
หน่วยงานท่านนั้นจะสามารถลด
ผลกระทบจากปัญหาการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศใน
ระยะยาวไดห้รือไม่ อยา่งไร 
 
1. ท่านคิดวา่การมีส่วนร่วมของ
บุคลากร และประชาชน เป็น
ปัจจยัหลกัท่ีท าใหก้าร 

- องคก์รปกครอง   
  ส่วนทอ้งถ่ิน 
- ประชาชน 
 
 
- องคก์รปกครอง   
  ส่วนทอ้งถ่ิน 
- ประชาชน 
- องคก์รปกครอง   
  ส่วนทอ้งถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
- องคก์รปกครอง     
   ส่วนทอ้งถ่ิน 
 
 
 
 
 
- องคก์รปกครอง   
  ส่วนทอ้งถ่ิน 
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ภาคีท่ีเก่ียวขอ้ง การบริหารจดัการ

ผลกระทบจาก 
ปัญหาการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ไดเ้ขา้
มามีบทบาทใน
กระบวนการด าเนินงาน
ต่างๆ ทั้งการใหข้อ้มูล
ข่าวสารไดเ้สนอแนะ 
และรับฟังความคิดเห็น 
มีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจเป็นส่วนหน่ึง
ในการด าเนินงาน และ
ร่วมติดตามประเมินผล 
 
 

ด าเนินงานประสบผลส าเร็จ
หรือไม่ อยา่งไร 
2. ประชาชนในพื้นท่ีของท่านได้
เขา้มามีบทบาทในกระบวนการ
ด าเนินงานบรรเทาปัญหา
ผลกระทบจากปัญหาการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ตั้งแต่การใหข้อ้มูลข่าวสารการรับ
ฟังความคิดเห็น ร่วมตดัสินใจ 
รวมทั้งเป็นส่วนหน่ึงในการ
ด าเนินงาน และติดตามประเมิน
อยา่งต่อเน่ืองเม่ือการด าเนินงาน
เสร็จส้ินหรือไม่  อยา่งไร 
3. ท่านใชเ้ทคนิค วธีิการใด 
กระตุน้ใหป้ระชาชนในพื้นท่ีเขา้
มามีส่วนร่วม พร้อมทั้งให้
ความส าคญักบักิจกรรม/โครงการ
ดา้นการบรรเทาปัญหาผลกระทบ
จากปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เพราะเหตุใด 
4. ชุมชนของท่านมีการจดัท าเวที
ประชาคมเพื่อน าเสนอแผน หรือ
ผลการศึกษาดา้นการบรรเทา
ปัญหาผลกระทบจากปัญหาการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 
 
- องคก์รปกครอง   
  ส่วนทอ้งถ่ิน 
- ประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
- องคก์รปกครอง   
  ส่วนทอ้งถ่ิน 
 
 
 
 
 
- ประชาชน 
 
 

     ข้อค าถาม ผู้ให้สัมภาษณ์ 
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2. ความพึงพอใจ
ของกลุ่มเป้าหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประชาชน และ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
มีความพึงพอใจกบั
การด าเนินงานเพื่อ
บรรเทาปัญหา และ
ท าใหเ้กิดการปรับตวั
กบัผลกระทบจาก
ปัญหาการ
เปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

หรือไม่อยา่งไร 
5. ชุมชนของท่านมีการจดัท าเวที
ประชาคมเพื่อน าเสนอแผน หรือ 
ผลการศึกษาดา้นการปรับตวักบั
ผลกระทบจากปัญหาการ 
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
หรือไม่ อยา่งไร 
6. ประชาชนในพื้นท่ีรับผดิชอบ
ของท่านรับทราบเก่ียวกบั
โครงการตลอดจนผลลพัธ์การ
ด าเนินงานเพื่อสร้างความเขา้ใจ
และก่อใหเ้กิดความร่วมมือในการ
บรรเทาปัญหา และปรับตวักบั
ผลกระทบจากปัญหาการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศใน
อนาคตหรือไม่ อยา่งไร 
1. ท่านคิดวา่ประชาชนในพื้นท่ีมี
ความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน 
เพื่อบรรเทาปัญหาผลกระทบจาก
ปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศหรือไม่ เพราะเหตุใด 
2. ท่านคิดวา่ประชาชนในพื้นท่ีมี
ความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน
เพื่อใหเ้กิดการปรับตวักบั
ผลกระทบจากปัญหาการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 
- ประชาชน 
 
 
 
 
 
- องคก์รปกครอง   
  ส่วนทอ้งถ่ิน 
- ประชาชน 
 
 
 
 
 
 
- องคก์รปกครอง   
  ส่วนทอ้งถ่ิน 
 
 
 
- องคก์รปกครอง   
  ส่วนทอ้งถ่ิน 

ประเด็นการวจัิย นิยามเชิงปฏิบัติการ ข้อค าถาม ผู้ให้สัมภาษณ์ 
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การบริหารจัดการ 
1. การก าหนด
ผูรั้บผดิชอบ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การก าหนดบทบาท 
และมอบหมาย
หนา้ท่ีรับผิดชอบแต่
ละส่วนไดถู้กตอ้ง
เหมาะสมกบั
ความสามารถ ท าให้
การปฏิบติังานส าเร็จ
ลุล่วงไดต้าม 

หรือไม่ เพราะเหตุใด 
3. ท่านพึงพอใจต่อการ
ด าเนินงาน เพื่อบรรเทาปัญหา
ผลกระทบจากปัญหาการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
หรือไม่ มาก-นอ้ยเพียงใด และ
เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น 
4. ท่านพึงพอใจต่อการ
ด าเนินงาน เก่ียวกบัการปรับตวั
กบัผลกระทบจากปัญหาการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
หรือไม่ มาก-นอ้ยเพียงใด และ
เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น 
5. ตวัช้ีวดั หรือเหตุการณ์ใด ท่ี
แสดงถึงระดบัความพึงพอใจ
ของประชาชน กลุ่มเป้าหมาย 
และองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
1. การคดัเลือกเจา้หนา้ท่ี เพื่อ
รับผดิชอบงานแต่ละส่วน ใน
องคก์รของท่านมีความเหมาะสม
หรือไม่  เพราะเหตุใด     
2. หน่วยงาน /องคก์รของท่านมี
จ านวนบุคลากรเพียงพอกบัการ
ด าเนินงานหรือไม่  เพราะเหตุใด 
 

 
- องคก์รปกครอง   
  ส่วนทอ้งถ่ิน 
- ประชาชน 
 
 
 
- องคก์รปกครอง   
  ส่วนทอ้งถ่ิน 
- ประชาชน 
 
 
 
- องคก์รปกครอง   
  ส่วนทอ้งถ่ิน 
 
 
 
- องคก์รปกครอง   
  ส่วนทอ้งถ่ิน 
 
 
- องคก์รปกครอง  
ส่วนทอ้งถ่ิน 
 

 



44 

ตารางที ่3.1 (ต่อ) 
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2. นโยบาย  
แผนงาน 
โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วตัถุประสงคก์าร
ก าหนดนโยบาย 
แผนงาน และ
โครงการท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการบรรเทา
ปัญหา และปรับตวั
กบัการเปล่ียนแปลง 
หรือผลกระทบ ท่ี
เกิดจากปัญหาการ 
เปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. ท่านมีนโยบาย แผนงาน
โครงการ เก่ียวกบัการบรรเทา
ปัญหาผลกระทบจากปัญหาการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
หรือไม่  อยา่งไร 
2. ท่านมีนโยบาย แผนงาน
โครงการ เก่ียวกบัการปรับตวัต่อ
ผลกระทบจากปัญหาการ  
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
หรือไม่  อยา่งไร 
3. ท่านมีนโยบาย แผนงาน
โครงการใดในการใหค้วาม
ช่วยเหลือประชาชน อนัมีส่วน
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บรรเทาปัญหา ผลกระทบจาก
ปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 
4. ท่านมีนโยบาย แผนงาน
โครงการใดในการใหค้วาม
ช่วยเหลือประชาชน อนัมีส่วน
ช่วยเพิ่มความสามารถในการ
ปรับตวัต่อผลกระทบจากปัญหา
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
5. เม่ือทราบถึงผลกระทบท่ี
เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลง 

 
- องคก์รปกครอง   
  ส่วนทอ้งถ่ิน 
 
 
 
- องคก์รปกครอง   
  ส่วนทอ้งถ่ิน 
 
 
 
- องคก์รปกครอง   
  ส่วนทอ้งถ่ิน 
 
 
 
 
 
- องคก์รปกครอง   
  ส่วนทอ้งถ่ิน 
 
 
 
 
- องคก์รปกครอง   
  ส่วนทอ้งถ่ิน 
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3. การจดัสรร
งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. การ
ประสานงานกบั
หน่วยงานต่างๆ 

 
 
 
 
 
การแบ่งสรร
งบประมาณ
ค่าใชจ่้ายและ
ทรัพยากรท่ีจ าเป็น 
ส าหรับการ
ด าเนินงานใหส้ าเร็จ
ลุล่วงไดต้าม
วตัถุประสงค ์และ
ระยะเวลาท่ีก าหนด 
 
 
 
 
การติดต่อส่ือสาร 
ประสานงานกบั
ประชาชน และ
บุคลากรของทุกภาค
ท่ีส่วนเก่ียวขอ้ง 
 

สภาพภูมิอากาศท่านมีการจดัท า
นโยบาย แผนงานโครงการ 
เพื่อใหเ้กิดการปรับตวั และ
เตรียมความพร้อมของประชาชน
ในพื้นท่ีหรือไม่ อยา่งไร 
1. ท่านมีงบประมาณหรือไม่ 
เท่าใด 
2. ท่านยดึหลกัเกณฑใ์ดในการ
จดัสรรงบประมาณใหก้บัแต่ละ
พื้นท่ี 
3. แหล่งท่ีมาของงบประมาณ 
ส าหรับใชด้ าเนินงานดา้นการ
บรรเทาปัญหา และปรับตวักบั
ผลกระทบจากปัญหาการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศมา
จากแหล่งใดบา้ง จ านวนเท่าไร 
4. งบประมาณเพียงพอหรือไม่ 
เพราะเหตุใด 
1. หน่วยงาน /องคก์รของท่านมี
วธีิการติดต่อประสานงาน ทั้งกบั
ประชาชน และบุคลากรทุกภาค
ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งในการบรรเทา
ปัญหา และปรับตวักบั
ผลกระทบจากปัญหาการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
หรือไม่ อยา่งไร 

 
 
 
 
 
- องคก์รปกครอง   
  ส่วนทอ้งถ่ิน 
- องคก์รปกครอง   
  ส่วนทอ้งถ่ิน 
 
- องคก์รปกครอง   
  ส่วนทอ้งถ่ิน 
 
 
 
 
- องคก์รปกครอง   
  ส่วนทอ้งถ่ิน 
- องคก์รปกครอง   
  ส่วนทอ้งถ่ิน 
- ประชาชน 
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2. ท่านมีหน่วยงาน /องคก์รท่ี
เป็นเครือข่ายความร่วมมือ ไม่วา่
จะดา้นท่ีปรึกษา หรือคอย
ส่งเสริมสนบัสนุนการ
ด าเนินงานบรรเทาปัญหา และ
ปรับตวักบัผลกระทบจากปัญหา
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
หรือไม่ อยา่งไร 
ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งในการบรรเทา
ปัญหา และปรับตวักบั 
3.ภายในชุมชนของท่านมีการ
รวมกลุ่ม หรือสร้างเครือข่ายท่ี
เก่ียวกบัการบรรเทาปัญหา และ
ปรับตวักบัผลกระทบจากปัญหา
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
หรือไม่ อยา่งไร 
4. การบรรเทาปัญหา และ
ปรับตวักบัผลกระทบจากปัญหา
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ในพื้นท่ีรับผดิชอบของท่านมี
การติดต่อ ประสานงานร่วมกบั
ชุมชนอ่ืนๆ นอกพื้นท่ีรับผดิชอบ
บา้งหรือไม่ อยา่งไร 
5. ท่านทราบถึงบทบาทหนา้ท่ี
ของหน่วยงาน /องคก์รต่างๆท่ี 
ด าเนินการดา้นการบรรเทา 

- องคก์รปกครอง   
  ส่วนทอ้งถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ประชาชน 
 
 
 
 
 
- องคก์รปกครอง   
  ส่วนทอ้งถ่ิน 
 
 
 
 
 
- องคก์รปกครอง   
  ส่วนทอ้งถ่ิน 
- ประชาชน 
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ตารางที ่3.1 (ต่อ)  

 

ประเด็นการวจัิย นิยามเชิงปฏิบัติการ ข้อค าถาม ผู้ให้สัมภาษณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. การติดตาม
ประเมินผล 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การเก็บรวบรวม
ขอ้มูลทั้งระหวา่ง
และหลงัการ
ด าเนินงานตาม
แผนงานท่ีวางไว้
รวมทั้งติดตาม
ตรวจสอบ
ความกา้วหนา้ของ
แผนงาน/โครงการ
ตลอดจนพิจารณาถึง
ผลสัมฤทธ์ิของ
แผนงาน/โครงการ 
 

ปัญหา และปรับตวักบั
ผลกระทบจากปัญหาการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
หรือไม่ อยา่งไร 
6. ท่านรับรู้ถึงปัญหา /อุปสรรค
ในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
/องคก์รต่างๆท่ีด าเนินการดา้น
การบรรเทาปัญหา และปรับตวั
กบัผลกระทบจากปัญหาการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศใน
ระดบัทอ้งถ่ินหรือไม่ อยา่งไร 
1. หน่วยงาน /องคก์รของท่านมี
การติดตามผลการด าเนินงานเพื่อ
บรรเทาปัญหาผลกระทบจาก
ปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศหรือไม่ ระยะเวลา
เท่าไรและใครเป็นผูรั้บผดิชอบ 
2.หน่วยงาน /องคก์รของท่านมี
การติดตามผลการด าเนินงาน
เพื่อใหเ้กิดการปรับตวักบั
ผลกระทบจากปัญหาการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
หรือไม่ ระยะเวลาเท่าไร และ
ใครเป็นผูรั้บผดิชอบ 
3. ชุมชนของท่านมีการจดั
ประชุมสรุป และสังเคราะห์ 

 
 
 
 
- องคก์รปกครอง   
  ส่วนทอ้งถ่ิน 
- ประชาชน 
 
 
 
 
- องคก์รปกครอง   
  ส่วนทอ้งถ่ิน 
 
 
 
 
- องคก์รปกครอง   
  ส่วนทอ้งถ่ิน 
 
 
 
 
 
- ประชาชน 
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ตารางที ่3.1 (ต่อ)  

 

ประเด็นการวจัิย นิยามเชิงปฏิบัติการ ข้อค าถาม ผู้ให้สัมภาษณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การบรรเทาปัญหา และปรับตวั
กบัผลกระทบจากปัญหาการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศใน
ชุมชนหรือไม่ อยา่งไร 
4. หน่วยงาน /องคก์รของท่านได้
ส ารวจรวบรวมขอ้มูลจาก
หน่วยงาน /องคก์รต่างๆท่ี
เก่ียวขอ้งในการจดัการบรรเทา
ปัญหา และปรับตวักบั
ผลกระทบจากปัญหาการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
หรือไม่ อยา่งไร 

 
 
 
 
- องคก์รปกครอง   
  ส่วนทอ้งถ่ิน 
 

การเรียนรู้และพฒันา   
1. การพฒันา
บุคลากร 

การส่งเสริมและ
สนบัสนุนบุคลากร
ใหเ้กิดการเรียนรู้ 

1. บุคลากรในหน่วยงาน /องคก์ร
ของท่านมีความรู้ความสามารถ
และศกัยภาพเพียงพอกบัการ
ปฏิบติังานใหส้ าเร็จลุล่วงไดต้าม
วตัถุประสงคห์รือไม่  อยา่งไร 
2. หน่วยงาน /องคก์รของท่านมี
การด าเนินการ หรือแนวทางท่ีจะ
พฒันาทกัษะทางวชิาการ และ
ยกระดบัความสามารถในการ
ปฏิบติังานใหแ้ก่บุคลากรท่ี
รับผดิชอบงานดา้นการบรรเทา
ปัญหา ผลกระทบจากปัญหาการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

- องคก์รปกครอง   
 ส่วนทอ้งถ่ิน 
 
 
 
- องคก์รปกครอง 
ส่วนทอ้งถ่ิน 
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ตารางที ่3.1 (ต่อ)  

 

ประเด็นการวจัิย นิยามเชิงปฏิบัติการ ข้อค าถาม ผู้ให้สัมภาษณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. การปรับปรุง 
กระบวนการ
ท างาน 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การปรับเปล่ียน 
วธีิการในการ
ด าเนินงานใหมี้ความ
เหมาะสม และ
ก่อใหเ้กิดประโยชน์
สูงสุด 
 
 
 

หรือไม่ อยา่งไร 
3. หน่วยงาน /องคก์รของท่านมี
การด าเนินการ หรือแนวทางท่ีจะ
พฒันาทกัษะทางวชิาการ และ
ยกระดบัความสามารถในการ
ปฏิบติังานใหแ้ก่บุคลากรท่ี
รับผดิชอบงานดา้นการปรับตวั
กบัผลกระทบจากปัญหาการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
หรือไม่ อยา่งไร 
1. หน่วยงาน /องคก์รของท่านมี
การพฒันา ปรับเปล่ียนวธีิการ
ด าเนินงานดา้นการบรรเทา
ปัญหา และปรับตวักบั
ผลกระทบจากปัญหาการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
เพื่อใหเ้กิดผลส าเร็จ และมี
ประสิทธิภาพหรือไม่อยา่งไร 
2. ผูอ้  านาจในการตดัสินใจ และ
รับผดิชอบต่อการพฒันา 
ปรับเปล่ียนวธีิการด าเนินงาน 
ดา้นการบรรเทาปัญหา และ
ปรับตวักบัผลกระทบจากปัญหา
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ในแต่ละคร้ังคือใคร และมีเกณฑ ์
การพิจารณาอยา่งไร 

 
- องคก์รปกครอง   
  ส่วนทอ้งถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 
- องคก์รปกครอง   
  ส่วนทอ้งถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
- องคก์รปกครอง   
ส่วนทอ้งถ่ิน 
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ตารางที ่3.1 (ต่อ)  

 

ประเด็นการวจัิย นิยามเชิงปฏิบัติการ ข้อค าถาม ผู้ให้สัมภาษณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. การเผยแพร่
ขอ้มูล  ข่าวสาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การน าเสนอขอ้มูล
ของแผนงาน 
โครงการออกสู่
สาธารณะ รวมทั้ง 
กระจายขอ้มูล 
ข่าวสาร เหตุการณ์
ปัจจุบนั อนัมีส่วน
เก่ียวขอ้งกบัการ
บรรเทาปัญหา และ 

3. ท่านไดติ้ดตามความกา้วหนา้
การด าเนินงานรวมทั้งให้
ขอ้เสนอแนะ เพื่อปรับปรุงหรือ
แกไ้ขปัญหาอุปสรรคต่างๆท่ีอาจ
เกิดข้ึนระหวา่งการด าเนินงาน
ดา้นการบรรเทาปัญหา และ
ปรับตวักบัผลกระทบจากปัญหา
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ในชุมชนหรือไม่ อยา่งไร 
4. หน่วยงาน /องคก์รของท่านมี
การปรับแผนการด าเนินการดา้น
การบรรเทาปัญหา และปรับตวั
กบัผลกระทบจากปัญหาการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากท่ีสุดหรือไม่ 
อยา่งไร 
1. ประชาชนในพื้นท่ีทราบถึง
กิจกรรม /โครงการดา้นการ
บรรเทาปัญหาผลกระทบจาก
ปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศหรือไม่ อยา่งไร 
2. ประชาชนในพื้นท่ีทราบถึง
กิจกรรม /โครงการดา้นการ
ปรับตวักบัผลกระทบจากปัญหา
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

- องคก์รปกครอง   
  ส่วนทอ้งถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 
- องคก์รปกครอง   
  ส่วนทอ้งถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
- องคก์รปกครอง   
  ส่วนทอ้งถ่ิน 
 
 
 
- องคก์รปกครอง   
  ส่วนทอ้งถ่ิน 
- ประชาชน 
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ตารางที ่3.1 (ต่อ)  

 

ประเด็นการวจัิย นิยามเชิงปฏิบัติการ ข้อค าถาม ผู้ให้สัมภาษณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. การใช ้

ปรับตวักบัการ
เปล่ียนแปลง หรือ
ผลกระทบ ท่ีเกิดจาก
ปัญหาการ
เปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ให้
ประชาชน ตลอดจน
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
ไดรั้บทราบ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การน าเทคโนโลยท่ีี 

หรือไม่อยา่งไร 
3. ท่านมีช่องทาง หรือวธีิการใด
ในการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร 
เก่ียวกบัการบรรเทาปัญหา และ
ปรับตวักบัผลกระทบจากปัญหา
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ใหป้ระชาชน และหน่วยงาน /
องคก์รท่ีเก่ียวขอ้งไดรั้บทราบ 
4. ท่านมีช่องทาง หรือวธีิการใด
ในการรายงานผลการด าเนินงาน 
และผลการประเมินโครงการ
ดา้นการบรรเทาปัญหา และ
ปรับตวักบัผลกระทบจากปัญหา
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ใหป้ระชาชน และหน่วยงาน /
องคก์รต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งไดรั้บ
ทราบ 
5. ชุมชนของท่านมีการรวบรวม
ขอ้มูลบนัทึกผลการด าเนินงาน
ดา้นการบรรเทาปัญหา และ
ปรับตวัต่อผลกระทบปัญหาการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศใน
ชุมชน เพื่อประโยชน์ในการ
ประชาสัมพนัธ์โครงการใน
อนาคตหรือไม่ อยา่งไร 
1. หน่วยงาน /องคก์รของท่านมี 

 
- องคก์รปกครอง   
  ส่วนทอ้งถ่ิน 
- ประชาชน 
 
 
 
 
- องคก์รปกครอง   
  ส่วนทอ้งถ่ิน 
- ประชาชน 
 
 
 
 
 
 
- ประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
- องคก์รปกครอง   
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ตารางที ่3.1 (ต่อ)  

 

ประเด็นการวจัิย นิยามเชิงปฏิบัติการ ข้อค าถาม ผู้ให้สัมภาษณ์ 
เทคโนโลย ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เหมาะสม เขา้มา
ผสมผสานใน
กระบวนการ 
ด าเนินงาน เพื่อ
ผลประโยชน์
ทางดา้นการเรียนรู้
และพฒันา 

การน าเทคโนโลย ีและระบบ
สารสนเทศมาประยกุตใ์ชใ้นการ
ด าเนินการบรรเทาปัญหา และ
ปรับตวัต่อผลกระทบปัญหาการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
หรือไม่ อยา่งไร 
2. หน่วยงาน /องคก์รของท่านมี
การจดัตั้งฐานขอ้มูลท่ีทนัสมยั 
หรือศูนยก์ลางในการบริหาร
จดัการขอ้มูลข่าวสารต่างๆเพื่อ
ใชใ้นการบรรเทาปัญหา 
ผลกระทบจากปัญหาการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
หรือไม่ อยา่งไร 
3. จากขอ้2 หากยงัไม่มีการ
น ามาใช ้ท่านมีแนวทางหรือ
นโยบายท่ีจะน ามาใชอ้ยา่งเป็น
รูปธรรมหรือไม่ อยา่งไร 

ส่วนทอ้งถ่ิน 
 
 
 
 
 
- องคก์รปกครอง   
  ส่วนทอ้งถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
- องคก์รปกครอง   
  ส่วนทอ้งถ่ิน 
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3.3 การวเิคราะห์ข้อมูล  
 
  การวิเคราะห์ขอ้มูลนั้นใช้แนวทางวิเคราะห์ของการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยการเปรียบเทียบ
ขอ้มูล และแนวคิดความเห็นจากแหล่งต่างๆ (Bryman, 2001) ซ่ึงในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ขอ้มูล
จากผูบ้ริหารและเจา้หน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ผูน้ าชุมชนและประชาชน ขอ้มูลจาก
การสังเกตการณ์ในพื้นท่ีและขอ้มูลจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง  
  การวิเคราะห์การจดัการปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยพิจารณาจากประเด็น
การจดัการตามท่ีเสนอไวโ้ดยกรอบแนวคิดในการศึกษา ซ่ึงปรับปรุงให้เหมาะสมกบัการบริหาร
จดัการของหน่วยงานภาครัฐ โดยพิจารณาการด าเนินการจดัการปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทั้ง 2 แห่ง ใน 4 มิติ คือ  
 3.3.1 มิติดา้นประสิทธิผล ศึกษาผลส าเร็จดา้นการบรรเทาปัญหา ผลส าเร็จดา้นการปรับตัว
ต่อผลกระทบ ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
  3.3.2 มิติด้านกลุ่มเป้าหมาย ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชน บุคลากรในองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย 
  3.3.3 มิติด้านการบริหารจดัการ ศึกษานโยบาย แผนงาน  โครงการเก่ียวกบัการจดัการ
ปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ การก าหนดผูรั้บผิดชอบ การจดัสรรงบประมาณ การ
ประสานงานกบัหน่วยงานต่างๆ และการติดตามประเมินผลการด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน 
  3.3.4 มิติดา้นการเรียนรู้และพฒันา ศึกษาการพฒันาบุคลากรภายในองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน การปรับปรุงกระบวนการท างาน การเผยแพร่ขอ้มูล ข่าวสาร และการใช้เทคโนโลยีและ
ระบบสารสนเทศ 
  ซ่ึงผลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์การจดัการปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ดงักล่าวจะน ามาสรุปเป็นขอ้เสนอแนะส าหรับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
อ่ืนๆ 
 

 

 



 
บทที ่4 

 
ผลการศึกษา 

 

4.1 เทศบาลนครสมุทรสาคร  
 
  4.1.1 ข้อมูลทัว่ไปของเทศบาลนครสมุทรสาคร  
    4.1.1.1 ประวติัความเป็นมาของเทศบาลนครสมุทรสาคร  (สํานักเทศบาลนคร
สมุทรสาคร, ม.ป.ป.) 
   ในการจดัตั้งเทศบาลนครสมุทรสาคร มีลกัษณะเด่นท่ีถือเป็นเอกลกัษณ์ และความ
ภาคภูมิใจของทอ้งถ่ิน กล่าวคือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ไดเ้สด็จประพาสตน้มาถึง
ตาํบลท่าฉลอมในปีพ.ศ.2447 และปีต่อมาพระองคไ์ดเ้สด็จตาํบลท่าฉลอมเพื่อเปิดถนนถวายและมี
พระบรมราชโองการตั้งท่าฉลอมให้เป็นสุขาภิบาล ในวนัท่ี 18 มีนาคม 2448 (รศ.124) เรียกว่า
สุขาภิบาลตาํบลท่าฉลอม ทรงประกาศพระราชทานเงินภาษีท่ีจดัเก็บไดใ้นตาํบล ท่าฉลอมนาํมา
บาํรุงรักษาตาํบลท่าฉลอม และตั้งคณะกรรมการสุขาภิบาลจากประชาชนให้ไดป้กครองกนัเอง นบั
ไดว้า่ตาํบลท่าฉลอมเป็นตน้แบบการปกครองทอ้งถ่ินในระบอบประชาธิปไตยโดยประชาชนมีส่วน
ร่วมอยา่งแทจ้ริง คร้ันต่อมาสุขาภิบาลท่าฉลอมไดข้ยายเขตเป็นสุขาภิบาลเมืองสมุทรสาคร เม่ือวนัท่ี 
9 ธันวาคม 2459โดยได้รวมตาํบลมหาชัย ท่าจีน บางหญ้าแพรก โกรกกราก และท่าฉลอมเข้า
ดว้ยกนั ในปี พ.ศ.2478 ไดมี้พระราชกฤษฎีกา จดัตั้งเทศบาลเมืองสมุทรสาคร ข้ึนแทนสุขาภิบาลท่า
ฉลอม โดยมีพื้นท่ี 5.93 ตารางกิโลเมตร ต่อมาในปี พ.ศ.2530 มีพระราชกฤษฎีกาขยายเขตเทศบาล 
โดยรวมพื้นท่ีตาํบลมหาชยั โกรกกราก ท่าฉลอม ท่าทราย (บางส่วน) โคกขาม (บางส่วน) บางหญา้
แพรก (บางส่วน) และท่าจีน (บางส่วน) เข้าด้วยกัน รวมพื้นท่ีทั้ งหมด 10.33 ตารางกิโลเมตร  
ปัจจุบนัชุมชนเมืองไดข้ยายเขตเจริญเติบโตข้ึน ความตอ้งการดา้นการบริการสาธารณะเพิ่มมากข้ึน
ประกอบกบัทอ้งถ่ินมีรายไดเ้พิ่มมากข้ึน กระทรวงมหาดไทยจึงเห็นชอบให้มีการเปล่ียนฐานะจาก
เทศบาลเมืองสมุทรสาครเป็นเทศบาลนครสมุทรสาคร เพื่อประโยชน์ในการบริหารกิจการและทาํนุ
บาํรุงทอ้งถ่ิน โดยตราพระราชกฤษฎีกา จดัตั้งเทศบาลนครสมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร พ.ศ.
2542 และมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2542 เป็นตน้ไป 
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 4.1.1.2 การเมือง การปกครอง 
 เทศบาลนครสมุทรสาครเป็นหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถ่ินรูปแบบ
เทศบาล ประกอบดว้ยสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี โดยท่ีสภาเทศบาลประกอบดว้ยสมาชิกซ่ึง
มาจากการเลือกตั้งของประชาชน ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหาร
ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2545 อยูใ่นตาํแหน่งคราวละ 4 ปี คร้ังล่าสุดคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาํเทศบาล
นครสมุทรสาครไดจ้ดัใหมี้การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครสมุทรสาคร และนายกเทศมนตรีข้ึน
เม่ือวนัอาทิตยท่ี์ 16 มีนาคม 2551 ซ่ึงผลการเลือกตั้งมีสมาชิกสภาเทศบาลนครสมุทรสาคร ไดรั้บ
เลือกตั้ งจาํนวน 24 คน จากเขตเลือกตั้งจาํนวน 4 เขต และนายกเทศมนตรีได้รับเลือกตั้ งจาก
ประชาชนโดยตรงจาํนวน 1 คน โดยวิสัยทศัน์การบริหารงานของเทศบาลนครสมุทรสาคร คือ 
“นครน่าอยู ่ชุมชนเขม้แขง็ การศึกษากา้วไกล การบริการทัว่ถึง เศรษฐกิจเติบโต สังคมปลอดภยั” 
 4.1.1.3 ลกัษณะท่ีตั้ง 
 เทศบาลนครสมุทรสาครตั้งอยูบ่ริเวณริมแม่นํ้าท่าจีนใกลป้ากอ่าวไทยห่างจากชายฝ่ัง
ทะเล ประมาณ 5 กิโลเมตร อยูภ่าคกลางตอนล่างทางดา้นทิศตะวนัตกของประเทศไทย ระหวา่งเส้น
รุ้งท่ี 13 องศา 25 ลิปดา ถึง 39 ลิปดาเหนือ และเส้นแวงท่ี 100 องศา 0.5 ลิปดาถึง 100 องศา 25 
ลิปดาตะวนัออก สภาพโดยทัว่ไปเป็นชุมชนเมืองมีบา้นเรือน โรงงานอุตสาหกรรม และประชากร
หนาแน่น พื้นท่ีเป็นท่ีราบลุ่มชายฝ่ังทะเลสูงกวา่ระดบันํ้ าทะเลประมาณ 1 เมตร ไม่มีเกาะ ภูเขาและ
แร่ธาตุ มีแม่นํ้าท่าจีนและคลองมหาชยัไหลผา่นลงสู่อ่าวไทยท่ี ตาํบลบางหญา้แพรก 
 4.1.1.4 ลกัษณะภูมิอากาศ 
 เขตเทศบาลนครสมุทรสาครนั้นเป็นฝนเมืองร้อนความช้ืนในอากาศสูง ปริมาณฝน
ปานกลาง ฤดูร้อนเร่ิมตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพนัธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ฤดูฝนเร่ิมตน้กลางเดือน
พฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม มกัไดรั้บอิทธิพลจากลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้ซ่ึงพดัพาความชุ่มช้ืนมา
จากมหาสมุทรอินเดีย และเดือนกนัยายนเป็นเดือนท่ีมีฝนตกชุก มีลมบกลมทะเลเป็นลมเฉพาะถ่ิน
ซ่ึงพดัในเวลากลางวนัและกลางคืน 
 4.1.1.5 อาณาเขตและพื้นท่ีติดต่อใกลเ้คียง 

 เทศบาลนครสมุทรสาครมีพื้นท่ีทั้งหมด 10.33 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นท่ี 3 
ตาํบล คือ ตาํบลมหาชยั ตาํบลโกรกกราก และตาํบลท่าฉลอม  
         ทิศเหนือ ติดต่อกบัตาํบลท่าทราย 

 ทิศใต ้ติดต่อกบัตาํบลบางหญา้แพรก 
 ทิศตะวนัออก ติดต่อกบัตาํบลโคกขาม 
 ทิศตะวนัตก ติดต่อกบัตาํบลท่าทราย และแม่นํ้าท่าจีน ดงัภาพท่ี 4.1 
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ภาพที ่4.1  แผนท่ีแสดงอาณาเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร 
 
 4.1.1.6 ประชากร 
 จากขอ้มูลตามทะเบียนราษฎรเทศบาลนครสมุทรสาคร ปีพ.ศ.2554   มีประชากร 
รวมทั้งส้ิน 54,176 คน เป็นประชากรชายจาํนวน 26,134 คน และประชากรหญิงจาํนวน 28,042 คน 
นอกจากน้ียงัมีประชากรแฝงชาวไทยท่ีเขา้มาประกอบอาชีพจาํนวนหน่ึง และแรงงานต่างด้าว
สัญชาติพม่า ลาว กมัพชูา อีกเป็นจาํนวนมาก รายละเอียดดงัตารางท่ี 4.1.1 
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ตารางที ่4.1  จาํนวนประชากรในเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร ปีพ.ศ.2554  
 

ตาํบล ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) 
 

มหาชยั 
 

18,961 
 

20,476 
 

39,437 
โกรกกราก 2,540 2,647 5,187 
ท่าฉลอม 

 
รวม (คน) 

4,633 
 

26,134 

4,919 
 

28,042 

9,552 
 

54,176 
 
แหล่งทีม่า: สาํนกัเทศบาลนครสมุทรสาคร, ม.ป.ป. 
 
 4.1.1.7 ดา้นส่ิงแวดลอ้ม และทรัพยากรธรรมชาติ 
  1) การใชป้ระโยชน์ท่ีดินของเทศบาลนครสมุทรสาคร  
  ตามผงัเมืองรวมเมืองสมุทรสาคร เฉพาะในเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร 
ทา้ยกฎกระทรวงฉบบัท่ี 420 (พ.ศ.2542) ออกตามความในพระราชบญัญติัผงัเมือง พ.ศ.2518 โดย
ประกาศใหมี้ผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 10 กนัยายน พ.ศ.2542 เพื่อจดัระบบการใชป้ระโยชน์ท่ีดินให้มี
ประสิทธิภาพ สามารถรองรับและสอดคลอ้งกบัการขยายตวัของชุมชนในอนาคต โดยในปัจจุบนั
ลกัษณะการใชท่ี้ดินจะเป็นประเภทท่ีอยูอ่าศยัและพาณิชยกรรม กระจายตวัหนาแน่นบริเวณริมถนน
และสองฝ่ังแม่นํ้าท่าจีน 
  2) ทรัพยากรป่าไม ้สวนสาธารณะ และท่ีพกัผอ่น 

  ในเขตเทศบาลมีสวนสาธารณะใหญ่ 1 แห่ง คือ สวนสุขภาพ 60 พรรษามหา
ราชินี ซ่ึงเป็นทั้งสวนสาธารณะ สวนสุขภาพ และท่ีพกัผอ่นของคนในเมือง นอกจากน้ี เทศบาลยงัมี
การปรับปรุงภูมิทศัน์บริเวณต่างๆ และจดัทาํเป็นสวนหยอ่ม เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในเมือง 
  3) ทรัพยากรนํ้า  
  แม่นํ้าท่าจีนเป็นแม่นํ้าหลกัไหลผา่นตอนกลางพื้นท่ี และไหลลงสู่อ่าวไทยท่ี
ตาํบลมหาชยั อาํเภอเมืองสมุทรสาคร นอกจากน้ีคลองสายสําคญัเช่ือมต่อกบัจงัหวดัใกลเ้คียง ไดแ้ก่ 
คลองสุนขัหอนไหลผา่นอาํเภอเมืองสมุทรสาคร เช่ือมต่อกบัจงัหวดัสมุทรสาคร คลองมหาชยัไหล
ผา่นอาํเภอเมืองสมุทรสาครเช่ือมต่อกบักรุงเทพมหานคร  และคลองพิทยาลงกรณ์ ไหลผา่นอาํเภอ
เมืองสมุทรสาคร เช่ือมต่อกบักรุงเทพมหานคร 
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 4.1.1.8 ดา้นสาธารณสุข  
 กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมของเทศบาลนครสมุทรสาคร มีศูนย์บริการ
สาธารณสุข 4 แห่ง ไดแ้ก่ศูนยบ์ริการสาธารณสุขตาํบลมหาชยั ศูนยบ์ริการสาธารณสุขตาํบลท่า
ฉลอม ศูนยบ์ริการสาธารณสุขตาํบลโกรกกราก และศูนยบ์ริการสาธารณสุขเจษฎารามกอง
สาธารณสุข โดยจะเนน้การป้องกนั การควบคุมโรคติดต่อ มากกวา่การรักษา 
 4.1.1.9 ดา้นการจดัการมลพิษส่ิงแวดลอ้ม 
  1) อากาศ         
  จากการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยสถานีตรวจวดัคุณภาพ
อากาศแบบอตัโนมติั 2 แห่ง คือ แขวงการทางสมุทรสาครและองค์การบริหารส่วนจงัหวดั พบว่า
จงัหวดัสมุทรสาครยงัมีปัญหาด้านมลพิษทางอากาศไม่มากนัก ในปี 2549 สารมลพิษท่ีพบเกิน
มาตรฐานเป็นคร้ังคราว คือ ก๊าซโอโซน (O3) ซ่ึงพบเกินมาตรฐานทั้งส้ิน 15 วนั (ร้อยละ 4.1) และ
ฝุ่ นขนาดเล็กกวา่ 10 ไมครอน (PM10) พบเกินมาตรฐานเพียง 2 วนัเท่านั้น (ร้อยละ 0.6) สําหรับสาร
มลพิษอ่ืนๆ เช่น  ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ก๊าซไนโตรเจน ไดออกไซด์ (NO2) และก๊าซ
คาร์บอนมอนอกไซด ์(CO) ยงัมีปริมาณอยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน 
  2) นํ้าและระบบบาํบดันํ้าเสีย    
  ปัจจุบนัเทศบาลนครสมุทรสาครยงัไม่มีระบบบาํบดันํ้ าเสีย แต่ได้ดาํเนิน
การศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบบาํบดันํ้ าเสียรวม เพื่อบาํบดันํ้ าเสียจาก
ครัวเรือนในเขตเทศบาล และเม่ือพิจารณาแหล่งรองรับนํ้าเสียของชุมชนเหล่าน้ี พบวา่ส่วนใหญ่เป็น
แหล่งนํ้ าธรรมชาติ  ปัจจุบันนํ้ าเสียจากชุมชนจึงเป็นสาเหตุสําคัญประการอนัดับหน่ึงท่ีทาํให้
คุณภาพนํ้ าในแหล่งนํ้ าเหล่าน้ีเส่ือมโทรมลง โดยรวมคุณภาพนํ้ าแม่นํ้ าท่าจีนตอนล่างอยู่ในเกณฑ์
เส่ือมโทรมมาก ปัญหาคุณภาพนํ้ าของแม่นํ้ าท่าจีนตอนล่าง คือ ค่าออกซิเจนละลายนํ้ า แอมโมเนีย 
และการปนเป้ือนของแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม บริเวณท่ีเป็นปัญหามาก คือปากแม่นํ้ าท่าจีน 
อาํเภอเมือง  
  3) การกาํจดัขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกลู และรางระบายนํ้า 
  ในปี 2550 เทศบาลนครสมุทรสาครมีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดข้ึนประมาณ
วนัละ 125 ตนั โดยเทศบาลสามารถเก็บขนขยะมูลฝอยไดป้ระมาณ 110 ตนั และตกคา้งประมาณ 15 
ตนั โดยขยะท่ีเก็บไดจ้ะถูกขนไปกาํจดัโดยการฝังกลบในพื้นท่ี 20 ไร่ ปัจจุบนั พื้นท่ีดงักล่าวไม่เพียง
พอท่ีจะรองรับขยะท่ีเกิดข้ึน 
 4.1.1.10  ดา้นพฒันาชุมชน 
 ในเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร แบ่งเป็น 32 ชุมชน คือ 
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  1)  ชุมชนเจษฎาวถีิ 1 ตาํบลมหาชยั  
2)  ชุมชนเจษฎาวถีิ 2 ตาํบลมหาชยั  
3)  ชุมชนเจษฎาวถีิ 3 ตาํบลมหาชยั  
4)  ชุมชนเดิมบาง 1 ตาํบลมหาชยั  
5)  ชุมชนเดิมบาง 2 ตาํบลมหาชยั  
6)  ชุมชนเดิมบาง 3 ตาํบลมหาชยั  
7)  ชุมชนเดิมบาง 4 ตาํบลมหาชยั  
8)  ชุมชนนํ่าเก๊ก ตาํบลมหาชยั 

 9)  ชุมชนนรราชอุทิศ ตาํบลมหาชยั  
10)  ชุมชนบา้นมหาชยั ตาํบลมหาชยั  
11)  ชุมชนค่ายลูกเสือ ตาํบลมหาชยั  
12)  ชุมชนท่าปรง ตาํบลมหาชยั  
13)  ชุมชนเศรษฐกิจ 1 ตาํบลมหาชยั  
14)  ชุมชนเศรษฐกิจ 2 ตาํบลมหาชยั  
15)  ชุมชนเกาะสมุทร ตาํบลมหาชยั  
16)  ชุมชนซอยเจียม ตาํบลมหาชยั  
17)  ชุมชนวดัป้อม ตาํบลมหาชยั 
18)  ชุมชนโรงไฟฟ้า ตาํบลมหาชยั 
19)  ชุมชนคลองบางหญา้ 1 ตาํบลมหาชยั 
20)  ชุมชนคลองบางหญา้ 2 ตาํบลมหาชยั 
21)  ชุมชนตลาดมหาชยั ตาํบลมหาชยั 
22)  ชุมชนทา้ยตลาด ตาํบลมหาชยั 
23)  ชุมชนนรสิงห์ ตาํบลมหาชยั 
24)  ชุมชนบา้นทอ้งคุง้ ตาํบลท่าฉลอม 
25)  ชุมชนรถไฟวดัแหลม ตาํบลท่าฉลอม 
26)  ชุมชนวดัแหลมสุวรรณราม ตาํบลท่าฉลอม 
27)  ชุมชนศาลเจา้แม่จุย้บุย้เน้ีย ตาํบลท่าฉลอม 
28)  ชุมชนศาลเจา้กลาง ตาํบลท่าฉลอม 
29)  ชุมชนทา้ยบา้น ตาํบลท่าฉลอม 
30)  ชุมชนคลองกระโจน ตาํบลโกรกกราก 
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31)  ชุมชนโกรกกราก ตาํบลโกรกกราก 
32)  ชุมชนเรือนจาํ ตาํบลโกรกกราก 

 โดยมีการเลือกคณะกรรมการชุมชน ชุมชนละ 9–15 คน เพื่อประสานงานการ 
ดาํเนินกิจกรรม โครงการต่างๆ ร่วมกบัเทศบาล 
 4.1.1.11 ลกัษณะทางเศรษฐกิจ  
  ประกอบดว้ยสาขาการผลิต 3 สาขา คือ อุตสาหกรรม พาณิชยกรรมและ
เกษตรกรรม โดยไม่ได้พึ่งพาสาขาใดสาขาหน่ึงโดยเฉพาะ จึงทาํให้ระบบเศรษฐกิจมีเสถียรภาพ 
ช่วยส่งเสริมและทดแทนมูลค่าการผลิตท่ีลดลงในแต่ละสาขา อย่างไรก็ดีอาชีพการประมง เป็น
อาชีพเด่น มีการพฒันาเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั และก่อให้เกิดอุตสาหกรรมต่อเน่ือง เช่น อุตสาหกรรม
หอ้งเยน็ อาหารกระป๋อง อาหารสัตว ์เป็นตน้ ซ่ึงทาํใหเ้ป็นแหล่งจาํหน่ายอาหารทะเลท่ีมีความสําคญั
ลาํดบัตน้ๆของประเทศไทย 
 4.1.1.12 การบริหารราชการ 
  แบ่งเป็น 10 หน่วยงาน ไดแ้ก่ สาํนกัปลดัเทศบาล กองวชิาการและแผนงาน 
สํานกัการคลงั สํานกัการช่าง กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม กองการศึกษา กองสวสัดิการสังคม 
กองการประปาหน่วยงานตรวจสอบภายในและสถานธนานุบาล ซ่ึงมีปลัดเทศบาล รอง
ปลดัเทศบาล ผูอ้าํนวยการสาํนกั/กองต่างๆ เป็นหวัหนา้ผูรั้บผดิชอบ 
 
 4.1.2  การจัดการปัญหาการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศของเทศบาลนครสมุทรสาคร 
 จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารตลอดจนเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งในเทศบาลนครสมุทรสาคร ทั้ง 6 
ท่าน ได้แก่ รองนายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร ผูอ้าํนวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม     
นกับริหารงานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม นายช่างส่วนการโยธาฝ่ายช่างสุขาภิบาล หัวหน้าฝ่าย
ควบคุมอาคารและผงัเมือง ประกอบกับการประชุมกลุ่มย่อยผูน้ําชุมชนในเขตเทศบาลนคร
สมุทรสาคร การสังเกตการณ์ในพื้นท่ีและการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถวิเคราะห์ภาพรวม
การจดัการปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของเทศบาลนครสมุทรสาคร 4 มิติตามกรอบ
แนวทางการจัดการปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศซ่ึงประยุกต์จากเทคนิค Balanced 
Scorecard ไดด้งัน้ี 
        4.1.2.1  ดา้นประสิทธิผล  
  1)  ผลจากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีเทศบาล 
  ผลกระทบจากปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศสําหรับเขตเทศบาล
นครสมุทรสาคร คือ ภาวะนํ้าท่วมซํ้ าซากทุกปี อนัเน่ืองมาจากนํ้ าทะเลหนุน และเม่ือปี 2554 ยงัตอ้ง
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รับมือกบัการผนันํ้ าจากกรุงเทพฯ มาทางสมุทรสาครเพื่อระบายนํ้ าลงสู่แม่นํ้ าท่าจีน พื้นท่ีส่วนใหญ่
จึงถูกนํ้ าท่วม   เทศบาลนครสมุทรสาครจึงตระหนกัและให้ความสําคญักบัเร่ืองน้ี มีการกาํหนด
นโยบาย แผนการป้องกนัปัญหาอุทกภยัไวอ้ยา่งชดัเจน โดยมุ่งเนน้ศึกษาหาแนวทางแกไ้ขปัญหาใน
พื้นท่ีของเทศบาลนครสมุทรสาครโดยเฉพาะ มากกวา่ท่ีจะมองผลกระทบภาพรวมของโลก ตามท่ี
รองนายกเทศมนตรี (2555)  ไดใ้หเ้หตุผลวา่  
 

ปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีประสบนั้น เป็นเร่ืองเฉพาะของแต่ละ
พื้นท่ีไม่สามารถหยบิยกเอาทฤษฎีใดของพื้นท่ีไหนมาวางไวอ้ยา่งตายตวัได ้ฉะนั้น
ส่ิงท่ีดีสุดอนัควรจะกระทาํคือการศึกษาพื้นท่ีกบัธรรมชาติของนํ้ าในพื้นท่ีของตน
ให้ละเอียด และมากเพียงพอ  จากนั้นค่อยลงมือปฏิบติัให้อยา่งเหมาะสมถูกตอ้ง
และสอดคลอ้งกบัปัญหา 
 

    เทศบาลได้น้อมนาํหลกัคิดตามแนวพระราชดาํริของพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่วัฯ มาใชใ้นการป้องกนัปัญหาอุทกภยั ดงัท่ีรองนายกเทศมนตรี (2555)  ไดก้ล่าววา่ 
  

ในการบริหารจดัการนํ้ า ท่ีแมก้ารตกของฝน และการข้ึน-ลงตามธรรมชาติของนํ้ า
ทะเล ไม่มีใครสามารถห้ามได้ แต่เราสามารถบริหารให้เกิดประโยชน์ รวมถึง
จดัการใหเ้กิดความเสียหายนอ้ยท่ีสุด หรือป้องกนัความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนได ้หาก
เราศึกษา ทาํความเขา้ใจในธรรมชาติของนํ้า ยอมรับและรู้จกัปรับตวัเพื่อความปกติ
สุขในชีวิตและทรัพย์สิน เทศบาลนครสมุทรสาครจึงได้อัญเชิญหลักคิดตาม
พระราชดาํริการบริหารจดัการนํ้ ามาใชใ้นการป้องกนัปัญหาอุทกภยั โดยใชค้ลอง 
และระบบท่อระบายนํ้ าเป็นแก้มลิงสําหรับรับนํ้ ายามวิกฤติ ติดตามควบคุมการ
เปิด-ปิดประตูนํ้าเพื่อเพิ่มพื้นท่ีรับนํ้าท่ีเกิดจากการร่ัวซึม ก่อนถึงช่วงเวลาท่ีนํ้ าทะเล
ข้ึนสูง ตามดว้ยการเร่งระบายนํ้ าออกทางประตูนํ้ าดว้ยเคร่ืองสูบนํ้ าขนาดใหญ่ ทาํ
ให้ เทศบาลสามารถแก้ไขปัญหานํ้ าท่วมให้กลับมาอยู่ในสภาวะปกติได ้
หมายความว่าจะไม่เกิดการท่วมขังนาน จนสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจ
มากมายเหมือนท่ีผา่นมา ดงัภาพท่ี 4.2 
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ภาพที ่4.2  สถานการณ์นํ้าท่วมขงับริเวณตลาดมหาชยั เทศบาลนครสมุทรสาคร  
แหล่งทีม่า: กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, 2552 
 
 นอกจากน้ีเทศบาลไดเ้ก็บรวมรวมขอ้มูล วธีิการ ผลการดาํเนินงานในอดีต 
แลว้นาํขอ้มูลเหล่านั้นกาํหนดโครงการ/กิจกรรม โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ หรือความตอ้งการของ
ประชาชนในพื้นท่ีเป็นสาํคญั นายช่างส่วนการโยธาฝ่ายช่างสุขาภิบาล (2555) ไดย้กตวัอยา่งวา่ 
  

โครงการป้องกนัและเฝ้าระวงัเหตุการณ์นํ้ าท่วม โครงการวางท่อ โครงการขุดลอก
ท่อ และโครงการยกถนนบางสาย เพื่อเปิดทางนํ้ า ช่วยให้การระบายนํ้ าออกสู่แม่
นํ้าท่าจีนเป็นไปอยา่งรวดเร็ว ซ่ึงปกติถา้ปริมาณฝนตกและสภาพอากาศไม่มีความ
แปรปรวนมากนกั ระดบัของนํ้ าทะเลท่ีหนุนสูงสุดจะสร้างความเสียหายประมาณ 
3 - 4 ชัว่โมงต่อวนั ก่อนจะไหลออกสู่ทะเลในท่ีสุด แต่หากสภาพอากาศมีความ
แปรปรวน หรือมีปัจจยัอ่ืนเสริมเขา้มา เช่นมีการผนันํ้าท่ีท่วมขงัในกรุงเทพฯออกสู่
ทะเล ผ่านเส้นทางจงัหวดัสมุทรสาคร เม่ือรวมกบันํ้ าทะเลท่ีหนุนสูง ทาํให้เกิด
ความเสียหายยาวนาน และรุนแรงข้ึนกวา่เดิม 
 

 รวมถึงการร้ือถอนส่ิงปลูกสร้าง อาคาร บา้นเรือนท่ีรุกลํ้ าคูคลอง เพื่อเปิด
ช่องทางการไหลของนํ้ าตามท่ีรองนายกเทศมนตรี (2555) ไดก้ล่าววา่ “เทศบาลดาํเนินการร้ือถอน
บา้นท่ีรุกลํ้าคูคลอง โดยเจรจากบัเจา้ของบา้นท่ีปลูกสร้างรุกลํ้าคูคลอง เพื่อขอเปิดช่องทางการไหล
ของนํ้าใหร้ะบายไดดี้ข้ึน และเตรียมการรับมือกบัปัญหานํ้าท่วม ดว้ยตวัเอง” ดงัภาพท่ี 4.3 
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ภาพที ่4.3  นายกเทศมนตรี และคณะผูบ้ริหาร นครสมุทรสาคร ลงพื้นท่ีตรวจดูการร้ือถอนส่ิงปลูก  
                   สร้างอาคารบา้นเรือนท่ีรุกลํ้าคูคลอง เพื่อเปิดช่องทางไหลของนํ้าป้องกนัปัญหานํ้าท่วม 
แหล่งทีม่า: มติชนรายวนั, 2554 
 
  พร้อมกนันั้นเทศบาลยงัสนบัสนุน ส่งเสริมและเสริมสร้างความสามารถใน
การปรับตวัต่อผลกระทบจากปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศให้กบัทั้ง 32 ชุมชน ผ่าน
โครงการ /กิจกรรมต่างๆ ของสํานกัเทศบาลนครสมุทรสาคร เช่นโครงการส่งเสริมและรักษาฟ้ืนฟู
คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม  โครงการเตรียมพร้อมรับมือกบัการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ โครงการ
ป้องกนัและควบคุมโรคอุบติัซํ้ า อุบติัใหม่ เป็นตน้ สอดคล้องกับคาํกล่าวของผูอ้าํนวยการกอง
สาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม (2555) ท่ีกล่าววา่  
 

ในปี 2555น้ี กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้มมีการดาํเนินงานเก่ียวกบัการป้องกนั
แก้ไขและปรับตวัต่อผลกระทบจากปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ี
ได้รับอนุมติั พร้อมทั้ งมีการจัดสรรงบประมาณดาํเนินโครงการ คือโครงการ
ส่งเสริมและรักษาฟ้ืนฟูคุณภาพส่ิงแวดล้อม ซ่ึงครอบคลุมทุกอย่างในเร่ืองการ
จดัการส่ิงแวดล้อม รวมถึงความร่วมมือด้านการป้องกันแก้ไขและปรับตวัต่อ
ผลกระทบจากปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรค ซ่ึงตอ้งเฝ้าระวงัในภาวะฉุกเฉินกรณีเกิดอุทกภยั เพื่อหาแนวทางวาง
มาตรการป้องกนัควบคุมโรคท่ีมากบัปัญหาภาวะโลกร้อน หรือการเปล่ียนแปลง
ทางส่ิงแวดลอ้มและนิเวศวิทยาของสัตวน์าํโรค เหล่าน้ีลว้นเป็นสาเหตุสําคญัท่ีจะ
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ทาํให้เกิดโรคอุบติัซํ้ า และโรคอุบติัใหม่ซ่ึงมีธรรมชาติท่ีซับซ้อน หากขาดระบบ
และเคร่ืองมือในการป้องกนัควบคุมโรคท่ีมีประสิทธิภาพแล้ว โรคเหล่าน้ีย่อม
ก่อใหเ้กิดความสูญเสียในชีวติ และสุขภาพของประชาชน  
 

 มาตรการในการป้องกนัควบคุมโรคของกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม 
 เทศบาลนครสมุทรสาครท่ีประสบผลสาํเร็จหลกัๆ มีดงัน้ี (สาํนกัเทศบาลนครสมุทรสาคร, ม.ป.ป.) 
 1) พฒันาเครือข่ายการเฝ้าระวงั ป้องกนั และควบคุมไขเ้ลือดออก ใหมี้การ
ประสานงานระหวา่งบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งภายในและผูน้าํชุมชนภายนอก เพื่อเตรียมพร้อมป้องกนั
การแพร่ขยายของไขเ้ลือดออก และมีการสร้างเครือข่ายผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อพฒันาองคค์วามรู้และ
เทคโนโลยกีารป้องกนัควบคุมการขยายพนัธ์ุของยงุลาย 

          2) พฒันาศกัยภาพบุคลากรสาธารณสุขในเครือข่ายเทศบาลและผูน้าํชุมชน 
ใหพ้ร้อมรับมือกบัโรคไขเ้ลือดออกอยูอ่ยา่งต่อเน่ือง  
 3) ถ่ายทอดความรู้และขอ้มูลข่าวสารโรคไขเ้ลือดออก เพื่อให้เกิดความ
ต่ืนตวัในการป้องกนัโรค และสร้างเสริมพฤติกรรม หรือการปฏิบติัท่ีถูกต้องในทางสุขภาพแก่
ประชาชน 
 4) จดัทาํมาตรฐานแนวทางการป้องกนัและควบคุมโรคติดต่ออุบติัใหม่อุบติั
ซํ้ าของเทศบาลนครสมุทรสาคร 
 5) จดัทาํแผนเตรียมพร้อมรับโรคติดต่ออุบติัใหม่อุบติัซํ้ า  
 6) วเิคราะห์ความเส่ียงและแนวโนม้ของการเกิดโรคต่างๆ อยูเ่ป็นระยะ 
 โดยผลท่ีไดรั้บจากการดาํเนินโครงการพบวา่ ดา้นการป้องกนัแกไ้ขปัญหา
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของเทศบาลนครสมุทรสาครถือว่ายงัไม่มีความเด่นชัดในแง่
ผลสําเร็จ การดาํเนินงานท่ีผ่านมาสําหรับดา้นน้ีเห็นจะมีเพียงโครงการลดปริมาณและคดัแยกขยะ
มูลฝอยในชุมชน เทศบาลเคยรณรงคอ์ยูช่่วงแรกๆ ท่ีเร่ิมโครงการเท่านั้น แต่ปัจจุบนัก็ยงัมีบางชุมชน
ท่ีเล็งเห็นถึงประโยชน์และความสาํคญั จึงยงัคงดาํเนินโครงการน้ีอยูอ่ยา่งต่อเน่ือง ตามท่ีผูน้าํชุมชน
เศรษฐกิจ 2 (2555) ไดก้ล่าววา่ “ในชุมชนมีการคดัแยกขยะแต่ละประเภท เพื่อนาํไปขายเป็นรายได้
เสริมใหก้บัชาวบา้น”  
 เช่นเดียวกนัผูน้าํชุมชนหมู่บา้นเจริญสุข (2555) ไดก้ล่าววา่  
 

หมู่บา้นเจริญสุขมีโครงการแยกประเภทขยะท่ีดาํเนินการมานานแลว้ ตวัชาวบา้น
เองก็ทาํอยา่งสมคัรใจ เพราะขยะท่ีแยกไดส้ามารถนาํไปขายช่วยเพิ่มรายไดอี้กทาง
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หน่ึง นอกจากน้ียงัมีผลพลอยได ้คือปริมาณขยะท่ีลดลง ตดัปัญหาขยะลน้ถงั ส่ง
กล่ินเหมน็ก่อความรําคาญใหช้าวบา้นได ้
 

 ในขณะท่ี  ผลท่ีไดรั้บจากการดาํเนินโครงการดา้นการปรับตวัต่อผลกระทบ 
จากปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในเทศบาลนครสมุทรสาครถือวา่ประสบผลสําเร็จดีมาก 
อาจเพราะผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีภายในเทศบาลนครสมุทรสาครส่วนใหญ่มองว่าส่ิงสําคญัในการ
จดัการปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ คือการเตรียมความพร้อมให้ไดม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํ
ได ้เพื่อรับมือกบัผลกระทบจากปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของทั้งสํานกัเทศบาลและ
ตวัประชาชนในพื้นท่ี ทาํใหเ้ทศบาลสามารถแกไ้ขปัญหานํ้าท่วมในช่วงนํ้าทะเลหนุนและช่วงวิกฤต
อุทกภยัปี 2554 ซ่ึงไดรั้บการช่ืนชมจาํนวนมากวา่สามารถแกไ้ขปัญหาไดท้นัสถานการณ์ โดยรอง
นายกเทศมนตรี (2555) ไดก้ล่าวถึงผลสาํเร็จท่ีไดรั้บไวว้า่ 
 

จากสถานการณ์นํ้ าท่วมคร้ังล่าสุดเม่ือปี 2554 ระยะเวลาการท่วมขงัของนํ้ าสูงสุด
อยู่ท่ีประมาณ 1 ชั่วโมง นั่นคือน้อยกว่าทุกปีท่ีเคยประสบ และบางพื้นท่ีท่ีเคยมี
ปัญหานํ้ าท่วม เช่นบริเวณดา้นหน้าตลาดมหาชยัเม่ือปีท่ีแล้วนํ้ าแทบจะไม่มีการ
ท่วมขงัเลย 
 

 นกับริหารงานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม กองสาธารณสุขและ 
ส่ิงแวดลอ้ม (2555)  ไดก้ล่าวถึงผลสาํเร็จจากการดาํเนินงานโครงการวา่  
 

จากสถิติของโรค ซ่ึง เ ดิมจังหวัดสมุทรสาครมีสถิติประชากรท่ี เป็นโรค
ไขเ้ลือดออกมากเป็นอนัดบั 1 ของประเทศ แต่ปัจจุบนัน้ีไม่ใช่แลว้ หมายความวา่
จาํนวนประชากรท่ีเป็นโรคน้ีลดลง เช่ือว่าเป็นเพราะการจดักิจกรรม อบรม ให้
ความรู้กบัประชาชนในพื้นท่ีดาํเนินโครงการต่างๆ ท่ีไดด้าํเนินการ ผา่นไปไดซ้ัก
ระยะหน่ึงแลว้ ประกอบกบัความต่ืนตวัและการใหค้วามร่วมมือของชาวบา้น 

 
 อยา่งไรก็ตามในการปรับตวัต่อผลกระทบจากปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศของเทศบาลยงัคงมีปัญหาและอุปสรรค คือการดาํเนินการงานดา้นเทคนิคท่ีตอ้งอาศยัช่าง
ผูช้าํนาญเฉพาะดา้น เช่นปัญหาจากตวัเข่ือนบางส่วนท่ียงัสร้างไม่เสร็จเกิดเป็นรอยร่ัว จึงไม่สามารถ
ป้องกนันํ้ าในช่วงนํ้ าทะเลหนุนสูงไดอ้ยา่งเต็มท่ี  อีกทั้งยงัมีแรงดนัของนํ้ าภายนอกท่ีทาํให้เกิดรอย
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ร่ัวใหม่ เป็นเหตุให้ตอ้งมีการตรวจสอบแกไ้ขเพิ่มเติมทุกวนั เพราะจากสถิติช่วงเดือนตุลาคม ณ 
จุดวดัระดบันํ้ าชัว่คราวของเทศบาล เป็นช่วงท่ีนํ้ าทะเลข้ึนสูงสุด ประกอบกบัเร่ิมมีนํ้ าเหนือไหลมา
เพิ่มเติม ทาํให้ระดบันํ้ าในแม่นํ้ าท่าจีนสูงกวา่ระดบัปกติ เส่ียงต่อการเกิดเหตุการณ์นํ้ าท่วมอย่างยิ่ง 
เทศบาลในฐานะเจ้าของโครงการป้องกนัและเฝ้าระวงัเหตุการณ์นํ้ าท่วม ได้แก้ปัญหาขอ้น้ีด้วย
วธีิการอุดรอยร่ัวบริเวณเข่ือนป้องกนันํ้ าท่วมตลาดมหาชยั โดยจา้งช่างผูเ้ช่ียวชาญทางนํ้ าทาํบานไม้
ประกบยางปิดรอยร่ัวทั้ งหมด ในช่วงท่ีนํ้ าทะเลลดทั้งกลางวนัและกลางคืน รวมแล้วใช้เวลา
ดาํเนินการทั้งส้ิน 2 เดือน แต่บางพื้นท่ีตอ้งเพิ่มแนวถุงทรายหรือนาํดินมาถมดินทดนํ้ าดา้นหลงัเข่ือน 
อยา่งท่ีประชาชนในชุมชนตลาดมหาชยั (2555)  ไดก้ล่าววา่  “บริเวณหนา้สะพานปลา นอกจากดิน
ท่ีนาํมาถมแลว้ยงัใชผ้า้ยางหุม้ภายนอกเข่ือนป้องกนันํ้าเพิ่มเติมอีกชั้น”  

 ในขณะท่ีผูน้าํชุมชนตลาดมหาชยั (2555)  ไดก้ล่าววา่  
 

หากมีการหลากของนํ้ าผ่านถนนพระราม 2 แสดงว่ามีโอกาสท่ีนํ้ าจะสูงจากผิว
จราจร 50 เซนติเมตร จากนั้นถา้ผ่านลงมาถนนเอกชยัท่ีมีความสูงจากผิวจราจร
เพียง 30 เซนติเมตร ซ่ึงตํ่ากวา่ถนนพระราม 2 เทศบาลเตรียมแกปั้ญหาน้ีดว้ยการ
วางบ๊ิกแบค็เรียงยาวตลอดแนว  
 

 สอดคลอ้งกบัคาํกล่าวของรองนายกเทศมนตรี (พ.ศ.2555)  ท่ีวา่  
 

หากมวลนํ้ าผ่านถนนพระราม 2 เทศบาลนครสมุทรสาครมีแผนการสํารองเพื่อ
แกไ้ขปัญหาขอ้น้ี คือนาํบ๊ิกแบ็คมาเป็นตวัช่วยบงัคบัทิศทางนํ้ าให้ไหลลงสู่คลอง
ลดัป้อม คลองยม และคลองจาก ก่อนออกสู่คลองมหาชยั และแม่นํ้ าท่าจีนในท่ีสุด 
แต่หากไม่สําเร็จ เทศบาลเตรียมเคร่ืองสูบนํ้ าปลายคลองทหารเรือ และประตู
ระบายนํ้ าคลองต่างๆ สําหรับทาํเป็น Flood way พร่องนํ้ าคลองทหารเรือ รวมทั้ง
ประสานให้มีการเปิดพนังกั้นนํ้ าหน้าเจา้พ่อหลกัเมือง เพื่อดึงนํ้ าส่วนใหญ่ลงแม่
นํ้าท่าจีน โดยไม่ตอ้งผา่นเมือง ช่วยใหท้ั้งศูนยร์าชการ และศูนยก์ลางเศรษฐกิจของ
จงัหวดัสมุทรสาครไม่ตอ้งเผชิญเหตุการณ์นํ้าท่วม 
 

  ในขณะท่ีหวัหนา้ช่างสุขาภิบาล (พ.ศ.2555)  ไดก้ล่าวเสริมในเร่ืองการ 
เปิด-ปิดประตูนํ้าแกม้ลิงคลองมหาชยัวา่  
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การเปิด-ปิดประตูนํ้ าแก้มลิงคลองมหาชัย เน่ืองจากการปิดประตูนํ้ ามีผลทาํให้
ความต่างระหวา่งนํ้ าดา้นมหาชยัสูงกว่าโคกขาม  พอนํ้ าทะเลข้ึนจึงไหลยอ้นกลบั
เขา้ประตูในเขตโคกขามและตลาดมหาชยั  เทศบาลนครสมุทรสาครทาํการติดต่อ
ประสานไปยงัชลประทานจงัหวดัท่ีรับผิดชอบ เพื่อขอบริหารนํ้ าร่วมกบัประตูนํ้ า
แกม้ลิงคลองมหาชยั ฉะนั้นในวนัท่ีนํ้ าทะเลข้ึนสูง เทศบาลสามารถประสานขอ
เปิดประตูนํ้ าคลองมหาชยัเพื่อรับนํ้ าส่วนเกินในระดบัต่างๆตามท่ีตกลง สามารถ
ควบคุมไม่ใหน้ํ้าทะเลลน้เขา้พื้นท่ีเทศบาลนครสมุทรสาครได ้
 

 2) ผลจากการสัมภาษณ์ผูน้าํชุมชน และประชาชน  
 จากการสัมภาษณ์ผูน้าํชุมชน และประชาชนในพื้นท่ีพบว่า ผลกระทบจาก
ปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีชาวบา้นให้ความสําคญัและเป็นปัญหา หลักของพื้นท่ี
เทศบาลนครสมุทรสาคร คือปัญหานํ้ าท่วม ทั้งจากนํ้ าทะเลท่ีหนุนสูง และปริมาณนํ้ าฝนท่ีตกหนกั
บริเวณพื้นท่ี 3 ตาํบล ได้แก่ท่าฉลอม มหาชัย และโกรกกราก ทาํให้นํ้ าท่วมขงัอยู่เป็นเวลานาน          
แมบ้างพื้นจะไม่ถูกนํ้ าท่วม แต่เส้นทางคมมานาคมก็ถูกตดัขาดไป สร้างความลาํบากในการใชชี้วิต 
อีกทั้งเป็นแหล่งสะสมเช้ือโรค และพาหะนาํโรคต่างๆ ท่ีสาํคญัอีกดว้ย 
 บทบาทของเทศบาลนครสมุทรสาครต่อการจดัการปัญหาการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศในมุมมองของผูน้าํชุมชน และประชาชนพบวา่เทศบาลมีการดาํเนินงาน โครงการท่ี
เห็นอยา่งชดัเจน ไดแ้ก่ โครงการป้องกนัและเฝ้าระวงัเหตุการณ์นํ้ าท่วม ซ่ึงเทศบาลดาํเนินการวาง
ท่อเพื่อเปิดทางนํ้ าให้กวา้งข้ึน ทาํการขุดลอกท่อต่างๆ เพื่อช่วยให้การระบายนํ้ าออกสู่แม่นํ้ าท่าจีน
เป็นไปได้อย่างรวดเร็ว โดยผลสําเร็จท่ีได้รับและประชาชนส่วนใหญ่รับทราบ คือช่วยบรรเทา
ผลกระทบจากนํ้าท่วมขงั และป้องกนัไม่ใหเ้กิดปัญหานํ้าท่วม เห็นไดจ้ากเหตุการณ์นํ้ าทะเลข้ึนสูงท่ี
ปกติท่วมขงันาน 3-4 ชัว่โมงต่อวนั ปัจจุบนัเหลือเพียงไม่ถึง 1 ชัว่โมงต่อวนั  จากนั้นค่อยๆลดระดบั
ลงและไหลออกสู่ทะเลในท่ีสุด  ดงัภาพท่ี 4.4 ซ่ึงผูน้าํชุมชนศาลเจา้กลาง (2555)  กล่าววา่  
 

ผลสําเร็จท่ีเกิดข้ึนนั้ นไม่ใช่แค่การทาํงานของเทศบาลนครสมุทรสาครและ
หน่วยงานราชการต่างๆเท่านั้น แต่ยงัมาจากความร่วมมือและความเสียสละของ
ประชาชนในพื้นท่ีดว้ย อยา่งไรก็ตามประชาชนยงัคงตอ้งการให้เทศบาลเพิ่มความ
มัน่ใจเร่ืองการป้องกนัปัญหานํ้ าท่วมในพื้นท่ีเขตเทศบาลนครสมุทรสาครให้ได ้
100% ด้วยการแก้ไขบางจุดท่ียงัไม่สมบูรณ์ เช่นบริเวณชุมชนทา้ยบา้น ตาํบล     
ท่าฉลอม ท่ีมีช่องโหวข่องแนวเข่ือนกั้นนํ้าซ่ึงสร้างไดไ้ม่เสร็จสมบูรณ์ดี 
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ภาพที ่4.4  สถานการณ์ปกติในตลาดสดมหาชยัช่วงนํ้าทะเลหนุน ปี 2554 นํ้าท่วมขงัสูงสุดไม่เกิน  
                 1 ชัว่โมง 
แหล่งทีม่า: สาํนกัข่าวสาครออนไลน์, 2554 
 
 นอกจากน้ียงัมีกรณีแนวผนงัเข่ือนป้องกนันํ้าท่วมท่ีไม่สมบูรณ์บริเวณทา้ย
ตลาดมหาชยั โดยชาวบา้นในชุมชน (2555)  กล่าววา่  
 

การก่อสร้างแนวผนงัเข่ือนป้องกนันํ้ าท่วมคลองมหาชยั ยาวประมาณ 500 เมตร มี
ปัญหาช่วงรอยต่อของกาํแพง 4 จุด สภาพฟันหลอ หากระดบันํ้ าข้ึนมาถึงจุดรอยร่ัว
อาจซึมเขา้มาในพื้นท่ี ทาํให้ชาวบา้นเกิดความหวาดวิตกว่านํ้ าจะท่วมบา้นเรือน 
และขา้วของจะไดรั้บความเสียหายเหมือนทุกๆ ปีท่ีผา่นมา จึงร้องไปยงัเทศบาล ก็
มีเจ้าหน้าท่ีลงมาแก้ไขรอยร่ัวซึมของนํ้ า และได้นํากระสอบทรายมาสกัดกั้น 
สาํรองไวใ้นกรณีนํ้าทะเลหนุนฉบัพลนั พร้อมทั้งมีเคร่ืองสูบนํ้ ามาติดตั้งจาํนวน  4 
เคร่ือง ช่วยป้องกนัไม่ใหน้ํ้าไหลทะลกัเขา้มาในพื้นท่ีไดส้าํเร็จ 
 
 3) ผลจากการสังเกตการณ์ 

 จากการสังเกตการณ์ในพื้นท่ีพบว่า ประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในพื้นท่ีเทศบาล
นครสมุทรสาครได้รับขอ้มูลข่าวสารการข้ึน-ลงของระดบันํ้ าทะเลอย่างทัว่ถึง  และพบว่าสภาพ
พื้นท่ีโดยทั่วไปในเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร ได้แก่ ชุมชนท่ีอยู่บริเวณแนวเข่ือนมีการ
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เตรียมพร้อมในการป้องกนัแกไ้ขสถานการณ์นํ้ าท่วม โดยเฉพาะจุดท่ีมกัมีการท่วมทะลกัเขา้มาของ
นํ้าทะเลในช่วงเวลาท่ีเกิดนํ้าหนุน ดงัภาพท่ี 4.5  
 

 
 
ภาพที ่4.5  แนวกระสอบทรายบริเวณทา้ยตลาด เป็นจุดท่ีนํ้ าทะเลมกัทะลกัเขา้มาในช่วงนํ้าหนุน  
 
 4.1.2.2 กลุ่มเป้าหมาย   
  1) การมีส่วนร่วมของหน่วยงาน บุคลากรและประชาชนท่ีเก่ียวขอ้ง 
   1) ผลจากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีเทศบาล 

 จากการดาํเนินงานต่าง ๆ ของเทศบาลนครสมุทรสาคร  ในเร่ืองการ 
จดัการปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยปรากฏในรูปแบบของโครงการ /กิจกรรมต่าง ๆ 
ได้แก่ โครงการป้องกันและเฝ้าระวงัเหตุการณ์นํ้ าท่วม โครงการป้องกันควบคุมโรค กิจกรรม
รณรงค์เร่ืองการลดปริมาณ และการคัดแยกขยะแต่ละประเภท พบว่าหน่วยงานท่ีทําหน้าท่ี
รับผิดชอบโครงการ /กิจกรรมนั้นๆ มีการประชุม ทาํความเข้าใจร่วมใจระหว่างผูบ้ริหารกับ
คณะทาํงาน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้บุคลากรผูร่้วมดาํเนินงานไดเ้สนอทางเลือกอ่ืนท่ีคิดวา่ดีกวา่ได้
อยา่งเตม็ท่ี โดยนกับริหารงานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม (2555) กล่าววา่  
 

ก่อนดาํเนินโครงการจะมีการประชุมยอ่ย เพื่อให้เจา้หนา้ท่ีและบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง
เขา้ใจถึงวตัถุประสงค ์และเป้าหมายในการดาํเนินงานโครงการนั้นๆ พร้อมทั้งเปิด
โอกาสให้ทุกคนแสดงความเห็นได้อย่างอิสระไม่ว่าด้านบวก หรือด้านลบต่อ
โครงการ /กิจกรรมท่ีกาํลงัจะเร่ิมดาํเนินการ ซ่ึงทุกคนใหค้วามร่วมมือเป็นอยา่งดี 
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 ส่วนผูอ้าํนวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม (2555)  ก็ไดก้ล่าวถึง
การมีส่วนร่วมของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งวา่  
 

โครงการท่ีกองมองว่าสําคญัและจกัเป็นประโยชน์ต่อชาวบ้าน แต่ติดขัดเร่ือง
งบประมาณมีอยูจ่าํกดั กองจะประสานไปยงัจงัหวดัเพื่อขอความร่วมมือในรูปแบบ
ต่างๆ ไม่วา่จะเป็นงบประมาณ วสัดุอุปกรณ์ หรือบุคลากรผูเ้ช่ียวชาญดา้นนั้น ซ่ึงท่ี
ผา่นมาทางจงัหวดัไดใ้หค้วามร่วมมือกบัเทศบาลเป็นอยา่งดี 
 

  การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ี เทศบาลไดรั้บความร่วมมือเป็น 
อยา่งดีเสมอมา โดยเฉพาะความร่วมมือต่อโครงการป้องกนัและเฝ้าระวงัเหตุการณ์นํ้ าท่วม โครงการ
ป้องกนัควบคุมโรค  ซ่ึงรองนายกเทศมนตรี (2555)  ไดก้ล่าวถึงการดาํเนินงานโครงการเหล่าน้ีวา่  
 

โอกาสท่ีโครงการจะประสบผลสําเร็จนั้ น นอกจากการเตรียมการวางแผน
โครงการ การดาํเนินงานของเจา้หนา้ท่ีแลว้ ยงัต้องอาศยัการมีส่วนร่วม และความ
ร่วมมือจากภาคประชาชนเป็นสําคัญ ในพื้นท่ีปกครองของเทศบาลนคร
สมุทรสาคร ประชาชนคนพื้นท่ีเองส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี แต่
บางคร้ังก็มีกลุ่มประชากรแฝงบางกลุ่มท่ีไม่สนใจ ไม่ให้ความสําคญั หรือความ
ร่วมมือใดๆ กบัทางเทศบาลเลย 
 

   สําหรับปัจจัยท่ีช่วยกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือรองนายก (2555) ได้
กล่าวไวว้า่  
 

สาเหตุท่ีประชาชนส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือ เป็นไปไดว้่าเกิดจากความกลวัจะ
ได้รับความเสียหาย หรือเดือนร้อนจากปัญหานํ้ าท่วม โดยเทศบาลใช้วิธีหยิบ
ยกตวัอยา่งความเสียหายท่ีเกิดกบัพื้นท่ีใกลเ้คียงมาเป็นตวักระตุน้ให้ประชาชนเกิด
ความต่ืนตวั และเขา้มามีส่วนร่วมกบัการดาํเนินงานโครงการต่างๆ ของเทศบาล
นครสมุทคสาคร 
 

  ในขณะท่ีเจา้หนา้ท่ีฝ่ายช่างสุขาภิบาล (2555)  ไดก้ล่าวถึงการมีส่วนร่วม
ของประชาชนวา่  
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ในการป้องกนัและเฝ้าระวงัเหตุการณ์นํ้ าท่วมนั้น ประชาชนในพื้นท่ีตอ้งให้ความ
ร่วมมือช่วยดูแล เป็นหูเป็นตา เพราะอาจมีความผิดพลาดเกิดข้ึน อย่างเช่นกรณีท่ี
ความเร็วของเคร่ืองยนต์ในเคร่ืองสูบนํ้ าลดลงกะทันหัน  และกรณีเกิดความ
ผดิปกติของระดบันํ้าในเขตชุมชนของตนเอง เป็นตน้ ซ่ึงผลตอบรับเป็นท่ีน่าพอใจ 
โดยประชาชนส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือดี มีการติดต่อกบัสํานกัเทศบาลเพื่อแจง้
เหตุการณ์ความผดิปกติท่ีพบเห็น  
 

  ส่วนเจา้หนา้ท่ีงานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม (2555)  กล่าวไวว้า่ “ใน
ทุกๆ เดือนผูน้าํชุมชนของแต่ละชุมชนจะตอ้งเขา้ร่วมประชุมกบัสาํนกัเทศบาลนครสมุทรสาคร เพื่อ
หาแนวทางแกไ้ขปัญหา และตอบสนองความตอ้งการของประชาชนในแต่ละชุมชน”  
  2) ผลจากการสัมภาษณ์ผูน้าํชุมชน และประชาชน  
  การดาํเนินงานโครงการต่าง ๆ ของเทศบาลนครสมุทรสาคร เพื่อป้องกนั
แกไ้ขปัญหาใหก้บัประชาชน ในดา้นการมีส่วนร่วมพบวา่ประชาชนส่วนใหญ่ตอบรับและให้ความ
ร่วมมือกบัทางเทศบาลในการดาํเนินงานเป็นอยา่งดี โดยเฉพาะการป้องกนัปัญหานํ้ าท่วมท่ีชาวบา้น
สนใจและใหค้วามสาํคญั อยา่งท่ีผูน้าํชุมชนตลาดมหาชยั (2555)  กล่าววา่  
 

โครงการป้องกนัและเฝ้าระวงัเหตุการณ์นํ้ าท่วมช่วยแกปั้ญหานํ้ าท่วมขงัยาวนาน
ในพื้นท่ีเทศบาลนครสมุทรสาครไดเ้ป็นอยา่งดี ตามปกติเทศบาลจะเปิดโอกาสให้
ประชาชนเสนอและร้องเรียนปัญหาความเดือดร้อนโดยตรงหรือจะร้องเรียนผา่น
ผูน้าํชุมชนก็ได ้แลว้ประชาชนส่วนใหญ่ก็เห็นถึงการดาํเนินงานของเทศบาลตามท่ี
ไดป้ระชุม ช้ีแจงใหช้าวบา้นรับทราบ 
 

  พร้อมกนัน้ีประชาชนท่านหน่ึง (2555)  ก็กล่าววา่  
 

เทศบาลได้ประชาสัมพนัธ์โครงการต่างๆ ผ่านทางผูน้ําชุมชน เปิดโอกาสให้
ประชาชนแสดงความคิดเห็นต่อโครงการ และยงัสร้างความใกลชิ้ดกบัประชาชน
โดยอาศยัการจดังานเทศกาลต่างๆ เพื่อใชป้ระเพณีและวฒันธรรมเป็นส่ือกลางใน
การสร้างความสัมพนัธ์ เช่น เทศกาลอาหารทะเลมหาชัย เทศกาลปลาสลิดแดด
เดียว เทศกาลกินเจ เป็นตน้ 
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  แต่ประชาชนอีกท่านหน่ึง (พ.ศ.2555)  กลบักล่าววา่  
 

เทศบาลยงัไม่เปิดโอกาสให้พวกเขาเขา้ไปมีส่วนร่วมไดอ้ย่างเต็มท่ี เห็นไดจ้าก
โครงการ /กิจกรรมท่ีดําเนินการทุกวนัน้ี เกือบทุกโครงการออกมาจากสํานัก
เทศบาล คือเทศบาลเป็นคนคิด จากนั้นก็มีเจา้หนา้ลงมาทาํความคุน้เคยกบัชาวบา้น
บริเวณท่ีต้องดาํเนินโครงการ หรือในพื้นท่ีท่ีคาดว่าจะเกิดการต่อต้านจนเป็น
ปัญหา แลว้ขอให้ชาวบา้นร่วมมือกบัทางเทศบาล เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคในการ
ดาํเนินงานโครงการนั้นๆ  
 

  สอดคลอ้งกบัประชาชนอีกท่านหน่ึง (2555)  ท่ีกล่าววา่    
จริงอยู่ท่ีการดาํเนินโครงการของเทศบาลนั้นมีวตัถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหา และ
ตอบโจทยค์วามตอ้งการของทอ้งถ่ินเป็นหลกั แต่พวกเราในฐานะคนพื้นท่ีก็อยาก
ใหพ้ิจารณาโครงการ /กิจกรรมท่ีพวกเราเสนอไปบา้ง ไม่ใช่ให้เราเสนอข้ึนไปเป็น
พิธีเท่านั้น 
 

 2) ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย 
  1) ผลจากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีเทศบาล 
    เทศบาลนครสมุทรสาครได้ติดตามประเมินผลการดาํเนินงาน มีกอง
วชิาการและแผนงานเป็นผูรั้บผิดชอบประเมินผล โดยพิจารณาจากความพึงพอใจของประชาชนใน
พื้นท่ีดาํเนินงาน ดว้ยวธีิการใชแ้บบสอบถาม ซ่ึงผลประเมินโครงการ /กิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการจดัการ
ปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของเทศบาลนครสมุทรสาครในภาพรวมพบวา่ ประชาชน
ส่วนใหญ่พึงพอใจกบัโครงการ /กิจกรรม การทาํงานของเทศบาลนครสมุทรสาครดี สอดคลอ้งกบั
คาํกล่าวของรองนายกเทศมนตรี (2555) ท่ีวา่  
 

ตวัผมเองพึงพอใจกบัผลการดาํเนินโครงการป้องกนัและเฝ้าระวงัเหตุการณ์นํ้ า
ท่วมมาก ผมทุ่มเทกับโครงการมาก โดยเฉพาะในช่วงวิกฤตท่ีนํ้ าทะเลข้ึนสูง
ติดต่อกนั อีกทั้งยงัมีมวลนํ้าจากกรุงเทพฯ ท่ีระบายลงมาทางสมุทรสาครอีก จึงตอ้ง
ระมดัระวงัและติดตามอย่างใกลชิ้ดเป็นพิเศษ ดว้ยเพราะไม่อยากให้พวกเราชาว
เทศบาลนครสมุทรสาครตอ้งติดอยูก่บันํ้าเหมือนอยา่งช่ือจงัหวดัสมุทรสาคร 
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  เช่นเดียวกบัผูอ้าํนวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม (2555)กล่าววา่ 
 ผลประเมิน พบว่ามีความพึงพอใจกบัการดาํเนินงานด้านการจดัการปัญหาการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศภายใต้ความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม ยิ่งช่วงท่ีอากาศมีการเปล่ียนแปลง แบบอากาศเย็นสลบัอากาศร้อน 
และบางทีฝนตก หากร่างกายเราปรับตวัไม่ทนัอาจทาํให้เกิดโรคต่างๆ โดยเฉพาะ
ในกลุ่มเด็กเล็กและผูสู้งอายุ กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้มจะคอยให้คาํแนะนาํ
แก่ประชาชน และไปเป็นวทิยากรถ่ายทอดองคค์วามรู้แก่เด็กๆ ในสถานศึกษา ช่วย
ลดอตัราการป่วยของประชากรในพื้นท่ี 
 

  2) ผลจากการสัมภาษณ์ผูน้าํชุมชน และประชาชน 
  ประชาชนในพื้นท่ีเทศบาลนครสมุทรสาครส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อ
การทาํงานเร่ืองการจดัการปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของเทศบาล โดยเฉพาะโครงการ
ป้องกนัและเฝ้าระวงัเหตุการณ์นํ้าท่วม ซ่ึงพบวา่ประชาชนมีความพึงพอใจท่ีสุด เพราะผลสําเร็จเห็น
ไดอ้ยา่งชดัเจนวา่สามารถป้องกนัไม่ใหเ้กิดเหตุการณ์นํ้าท่วมในพื้นท่ีได ้ 

  อย่างไรก็ตาม ผูน้ําชุมชนท่านหน่ึง (2555)  ซ่ึงมีคลองอยู่บริเวณท้าย
หมู่บา้นกล่าววา่  

 
การขดุลอกคลองนั้นชาวบา้นตอ้งจา้งกนัเอง ท่ีสาํคญัเม่ือก่อนคลองหลงัหมู่บา้นจะ
มีการขุดลอกอย่างนอ้ยปี 1 คร้ัง เป็นประจาํทุกปี แต่ทุกวนัน้ีไม่มีการขุดลอกเลย  
คลองเก่าจึงต้ืนเขิน และเกิดการเน่าเสีย อีกทั้งยงัมีปัญหาการรุกลํ้าของชาวบา้นเพื่อ
ใช้ประโยชน์ ในการก่อสร้างอาคารบ้านเรือน ทาํให้ชุมชนไม่มีพื้นท่ีรับนํ้ า 
เทศบาลควรเขา้มาจดัการกบัปัญหาน้ี โดยเร่ิมจากบงัคบัใช้กฎหมายเร่ืองการใช้
ประโยชน์ท่ีดินท่ีถูกตอ้ง เหมาะสม และให้มีการขุดลอกคูคลองเป็นประจาํทุกปี
เช่นแต่ก่อน 
 

     4.1.2.3 ดา้นการบริหารจดัการ   
  1) การกาํหนดผูรั้บผดิชอบ 
   1) ผลจากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีเทศบาล 
   เทศบาลนครสมุทรสาครไดก้ระจายหน้าท่ีรับผิดชอบโครงการเก่ียวกบั
การจดัการปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศตามหน่วยงานต่างๆ ของเทศบาล โดยหลกัๆ จะ
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อยู่ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงมีนายสมบูรณ์ จนัทร์ศศิธร เป็น
ผู ้อ ํานวยการกอง คอยดําเนินงานเก่ียวกับการวางแผนด้านสาธารณสุข งานสุขาภิบาลและ
ส่ิงแวดลอ้ม งานป้องกนัและควบคุมโรค งานรักษาพยาบาลและงานสาธารณสุขอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง 
เช่นการป้องกนั ควบคุมโรคต่างๆ ท่ีตอ้งเฝ้าระวงัในภาวะฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุการณ์นํ้ าท่วม สําหรับ
ใชเ้ป็นแนวทางในการวางมาตรการป้องกนัควบคุมโรค โดยใหสุ้ขศึกษาเก่ียวกบัสาเหตุ และปัจจยัท่ี
ก่อให้เกิดการป่วย กบัประชาชนท่ีมารับบริการ เวลาออกนอกพื้นท่ี เพื่อจะไดห้าทางป้องกนั ส่วน
ในสถานศึกษามีการให้ความรู้เร่ืองโรคไข้เลือดออกแก่นักเรียน หรืออาจารย์ท่ีสอนเพื่อนําไป
ถ่ายทอดต่อให้กบันกัเรียน นอกจากน้ียงัมีโครงการป้องกนัโรค การลดปริมาณขยะในชุมชน การ
รณรงค์ให้ประชาชนคดัแยกประเภทของขยะ การกาํจดัแหล่งเพาะพนัธ์ุลูกนํ้ ายุงลาย เป็นตน้ โดย
ผูอ้าํนวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม (2555)  ไดก้ล่าววา่ 
  

กองไดก้าํหนดและแบ่งหนา้ท่ีความความรับผิดชอบให้กบัเจา้หนา้ท่ี เพราะการจะ
ให้สุขศึกษาได้ผลดี เพียงแค่ขอ้มูลความรู้ทางวิชาการอย่างเดียวคงไม่ได้  ตอ้ง
อาศยัความสมํ่าเสมอในการดาํเนินงาน เพื่อสร้างความคุน้เคยกับประชาชนจน
สามารถนาํไปปฏิบติัในชีวติประจาํวนัไดเ้ป็นปกติ 

 
   อย่างไรก็ตามนักบริหารงานสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม (2555) ได้
กล่าวไวว้า่ 
 

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้มเป็นหน่วยงานหลกัท่ีรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม
ทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการส่งเสริม รักษา หรือฟ้ืนฟูคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม โครงการ
เหล่าน้ีครอบคลุมในเร่ืองการจดัการส่ิงแวดลอ้มเกือบทั้งหมด แต่กลบัตอ้งพบกบั
ปัญหาในเร่ืองของงบประมาณท่ีไดรั้บมาคราวละแค่ไม่ก่ีหม่ืนบาท ส่งผลให้การ
ดําเนินโครงการบางอย่างยงัไม่สามารถทําได้อย่างเต็มท่ี นอกจากน้ีจาํนวน
บุคลากรเม่ือเทียบต่อพื้นท่ีปฏิบติังานแล้ว ถือว่ายงัไม่เพียงพอ จนต้องทาํงาน
ล่วงเวลากนัอยูบ่่อยๆ  
 

   ซ่ึงนกับริหารงานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม (2555)  กล่าวถึง
ปัญหาขา้งตน้น้ีวา่  
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อาจเพราะเร่ือง หรือส่ิงใดก็ตามท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้ม มกัตอ้งใช้ระยะเวลา
ค่อนขา้งนานกว่าจะมีผลออกมาให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม ไม่ว่าผลนั้นดีหรือร้าย 
ฉะนั้นผูบ้ริหารส่วนใหญ่ซ่ึงมีวาระการสร้างผลงานคราวละแค่เพียง 4 ปีเท่านั้น   
จึงเลือกท่ีจะให้ความสําคญั รวมถึงดาํเนินการโครงการท่ีมนัเห็นผลอย่างชดัเจน 
ภายในระยะเวลาสั้นๆน้ีดีกวา่ 

 
  2) ผลจากการสัมภาษณ์ผูน้าํชุมชน และประชาชน 
 เทศบาลนครสมุทรสาคร มีหน่วยงานท่ีทาํหนา้ท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการ
จดัการปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศดา้นต่างๆ ค่อนขา้งชัดเจน ทาํให้ง่ายต่อการติดต่อ
ประสานงาน หรือร้องเรียนเร่ืองราวปัญหาต่อฝ่ายท่ีรับผดิชอบโดยตรง  ผูน้าํชุมชนท่านศาลเจา้กลาง 
(2555)  ยกตวัอย่าง “เม่ือคร้ังท่ีเคร่ืองสูบนํ้ าเกิดเหตุขดัขอ้งจนไม่สามารถเดินเคร่ืองได้ตามปกติ 
ชาวบา้นท่ีอยู่ในเหตุการณ์ไดติ้ดต่อไปยงัฝ่ายช่างสุขาภิบาลของเทศบาลนครสมุทรสาคร หลงัจาก
นั้นไม่นานเทศบาลก็ส่งเจา้หนา้ท่ีลงมาตรวจสอบ และดาํเนินการแกไ้ขในทนัที”  ดงัภาพท่ี 4.6 
 
 

 
 
ภาพที ่4.6  เคร่ืองสูบนํ้าท่ีติดตั้งและเดินเคร่ืองบริเวณฝ่ังท่าฉลอม  
แหล่งทีม่า: สาํนกัเทศบาลนครสมุทรสาคร, ม.ป.ป. 
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  ขณะท่ีประชาชนในชุมชนเจษฎาวถีิ 2 (2555)  กล่าววา่ 
  

ชุมชนเคยเจอปัญหายุงลายชุกชุม แลว้เด็กเล็กๆ ในชุมชนเองก็มีอยู่มาก ชาวบา้น
เป็นห่วงเด็กๆ กลัวจะเป็นไข้เลือดออก จึงแจ้งไปยงั คุณศกัด์ิชัย (สมาชิกสภา
เทศบาลนครสมุทรสาคร) เพื่อนําปัญหาน้ีไปร้องต่อกองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอ้ม เทศบาลนครสมุทรสาคร ให้มาดาํเนินการควบคุม ดูแลป้องกนั โรค
และพาหะนาํโรคในชุมชน ซ่ึงเทศบาลก็ใหค้วามช่วยเหลือเป็นอยา่งดี ส่งเจา้หนา้ท่ี
มาฉีดพ่นยาฆ่ายุง แจกทรายอะเบทกาํจดัลูกนํ้ ายุงลาย และให้ความรู้ เก่ียวกับ
วธีิการป้องกนั และกาํจดัยงุลายอนัเป็นพาหะนาํโรค  
 

 2) นโยบาย แผนงาน โครงการ  
  1) ผลจากการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
  เทศบาลนครสมุทรสาครไดก้าํหนดพนัธกิจ ในการพฒันาทอ้งถ่ินอนัเป็น
ส่ิงท่ีเทศบาลจะตอ้งทาํ เพื่อให้มีการพฒันาไปสู่วิสัยทศัน์ท่ีวา่ “นครน่าอยู ่ชุมชนเขม้แข็ง การศึกษา
กา้วไกล การบริการทัว่ถึง เศรษฐกิจเติบโต สังคมปลอดภยั” มีภารกิจหลกัท่ีเทศบาลจะดาํเนินการ 
คือ (เทศบาลนครสมุทรสาคร, 2554) 
  การบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี 
  การสาธารณูปโภคโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 
  การเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวติ 
  การสาธารณสุขอนามยั และสวสัดิการสังคม 
  การศึกษา ศาสนา ศิลปวฒันธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และกีฬา 
  การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

 การท่ีเทศบาลให้การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเป็น
หน่ึงในภารกิจหลกัของเทศบาลนั้น แสดงให้เห็นว่าเทศบาลให้ความสําคญัดา้นส่ิงแวดลอ้มมาก
ระดับหน่ึง สําหรับในด้านแผนงานและโครงการของเทศบาลนั้น เทศบาลนครสมุทรสาครได้
กาํหนดนโยบายดา้นการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม โดยมีแนวทางการพฒันา ดงัน้ี 
  การพฒันาระบบการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
ใหมี้ประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม 
  ใหค้วามสาํคญัในเร่ืองป้องกนัและแกไ้ขปัญหานํ้ าท่วม โดยกาํหนดให้มี
หน่วยงานรับผดิชอบบริหารจดัการอยา่งเป็นระบบ 



 

77 

  จดัให้มีการจดัเก็บ คดัแยกขยะ และกาํจดัขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบ 
และมีประสิทธิภาพ 
  สนบัสนุนและจดัให้มีพื้นท่ีสีเขียวในชุมชน มีสวนสาธารณะท่ีสวยงาม
ร่มร่ืน เพื่อใหเ้ป็นปอดของประชาชนในเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร 
  ลดภาระค่าใชจ่้าย และปัญหามลพิษ โดยการส่งเสริมและสนบัสนุนการ
พฒันาการผลิตและใชพ้ลงังานทดแทนในชุมชน 
  ปรับปรุงระบบการปิด/เปิด การสูบนํ้าตามประตูระบายนํ้า 
  ควรมีการจดัทาํแผนการป้องกนันํ้าท่วมระหวา่งหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
  การบงัคบัใชก้ฎหมาย และเทศบญัญติัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
  ปรับปรุงและบงัคบัใชผ้งัเมืองรวม 
  สร้างกาํแพงริมตล่ิง 
  ทาํประตูระบายนํ้าบริเวณปากคลอง 
  ฟ้ืนฟูทะเล/ชายฝ่ัง และป่าชายเลน เพื่อเพิ่มพื้นท่ีซบันํ้ าและรักษาพื้นท่ีป่า
ชายเลน 
  เขม้งวดในการขดุเจาะนํ้าบาดาล 
  ปลูกจิตสาํนึกและสร้างความตระหนกัใหแ้ก่ประชาชน 
  รณรงคส์ร้างความรู้ ความตระหนกัแก่ประชาชนในการทิ้งและแยกขยะ 
  ปรับปรุงระบบกาํจดัขยะใหถู้กหลกัสุขาภิบาลและไดม้าตรฐาน   
 2) ผลจากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีเทศบาล 
 เทศบาลนครสมุทรสาครมีโครงการด้านส่ิงแวดล้อมท่ีเก่ียวกับการ
จดัการปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศหลกัๆ คือโครงการป้องกนัและเฝ้าระวงัเหตุการณ์นํ้ า
ท่วม โครงการป้องกนัควบคุมโรค โดยรองนายกเทศมนตรี (2555) กล่าววา่  
 

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อน ส่งผลกระทบเกิดเป็นภยั
ธรรมชาติต่างๆ มากมาย และปัญหานํ้ าท่วมก็เป็นอีกหน่ึงปัญหาสําคญัของเทศบา
นครสมุทรสาคร ทว่าการรองรับปัญหานํ้ าท่วมไม่ไดจ้บลงเพียงแค่การตั้งเคร่ือง
สูบนํ้ า หรือจดัเตรียมกระสอบทรายเท่านั้น แต่หลายฝ่ายตอ้งร่วมกนัอาจกาํหนด
เป็นยทุธศาสตร์ และวางแนวทางอยา่งบูรณาการ  
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 นอกจากน้ีเทศบาลไดก้าํหนดโครงการเพื่อรณรงคใ์หพ้อ่คา้-แม่คา้ท่ีออก 
ร้านจาํหน่ายสินคา้และอาหารต่างๆ ช่วงงานเทศกาล หนัมาใชบ้รรจุภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
เช่นภาชนะท่ีผลิตจากชานออ้ยแทนภาชนะประเภทพลาสติกและโฟม ซ่ึงย่อยสลายยาก โดยนัก
บริหารงานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม (2555)  ไดก้ล่าววา่ 
 

เทศบาลนครสมุทรสาครให้ทางกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมเป็นตัวแทน
เทศบาลติดต่อประสานไปยงัผูจ้าํหน่ายบรรจุภณัฑ์ เพื่อให้พ่อคา้-แม่คา้สามารถซ้ือ
บรรจุภณัฑท่ี์เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มไดโ้ดยตรงกบัผูจ้าํหน่ายเลย จึงซ้ือไดใ้นราคา
ท่ีไม่แพงมาก ทาํให้พ่อคา้-แม่คา้มีตน้ทุนสูงข้ึนกว่าเดิมไม่มาก ถา้เทียบกบัการท่ี
พอ่คา้-แม่คา้จะตอ้งหาซ้ือบรรจุภณัฑสี์เขียวเหล่าน้ีเอง 
 

 3) การจดัสรรงบประมาณ ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
  1) ผลจากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีเทศบาล 
  เทศบาลมีการส่งเสริมและสนบัสนุนงบประมาณสําหรับดาํเนินการดา้น
ส่ิงแวดล้อมในเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร โดยผูอ้าํนวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
(2555)  กล่าววา่  
 

ทางกองไดท้าํการรณรงค์และป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก โรคพิษสุนขับา้ และการ
ป้องกนัโรคติดต่อต่างๆ ซ่ึงไดรั้บงบประมาณจากเทศบาลนครสมุทรสาคร ในการ
ดาํเนินงานสนบัสนุนการกาํจดัลูกนํ้ ายุงลาย การพ่นหมอกควนักาํจดัยุงลายทัว่ทุก
ชุมชน และการส่งเสริมให้ประชาชนใชท้รายอะเบทในภาชนะเก็บกกันํ้ าครบทุก
ครัวเรือน การจดักิจกรรมการอบรมประชาสัมพนัธ์ให้ความรู้เก่ียวกบัการป้องกนั
โรคไขเ้ลือดออก และโรคติดต่อต่างๆใหก้บัประชาแต่ละชุมชน 
 

   และรองนายกเทศมนตรี (2555)  กล่าววา่  
 

ตามนโยบายของรัฐบาลท่ีส่งเสริมและสนบัสนุนการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม โดยการรณรงคก์ารปลูกป่า ปลูกตน้ไมใ้นท่ีสาธารณะ ตามสภาพ
พื้นท่ี  เทศบาลนครสมุทรสาครจึงมีการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
สภาพแวดล้อมให้ปลอดจากภาวะมลพิษต่างๆ โดยการจดัสรรงบประมาณเพื่อ
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จดัหารถเก็บขยะ/ถงัขยะและท่ีทิ้งขยะท่ีไดม้าตรฐานและถูกสุขลกัษณะ เพื่อความ
สะอาดปลอดภยัจากมลพิษต่างๆของชาวสมุทรสาคร แต่อยา่งไรก็ตาม รัฐควรให้
ความสําคญักบัอายุการใชง้านอุปกรณ์ เคร่ืองยนตต่์างๆ ทุกวนัน้ีถา้หากไม่เสีย ไม่
พงัก็ไม่มีทางไดเ้ปล่ียน ทั้งท่ีบางทีครบอายุการใชง้านแลว้ก็ยงัคงใชง้านต่อไป เกิด
ผลเสียมากมาย เช่นกินนํ้ ามนั ปล่อยควนัพิษ เสียค่าซ่อมบาํรุงยิบย่อยเป็นประจาํ 
เป็นต้น แต่ถ้าอุปกรณ์ เคร่ืองยนต์ท่ีใช้งานมีประสิทธิภาพ จะช่วยลดปัญหา
เหล่านั้นไปได ้ท่ีสาํคญัช่วยลดการใชน้ํ้ามนัซ่ึงเป็นทรัพยากรธรรมชาติ และลดการ
ปล่อยมลพิษออกสู่ส่ิงแวดลอ้มอีกดว้ย 
 

 ส่วนการสนบัสนุนงบประมาณสาํหรับดาํเนินการดา้นส่ิงแวดลอ้มใหก้บั 
ทั้ง 32 ชุมชน เทศบาลยงัไม่มีนโยบายในการให้เงินอุดหนุนเพื่อทาํกิจกรรมเก่ียวกบัการจดัการ
ปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศกบัทั้ง 32 ชุมชนโดยตรง แต่เป็นการให้เงินอุดหนุนแก่
สาํนกั/กองต่างๆ ของเทศบาล เพื่อดูแลโครงการ/กิจกรรมเก่ียวกบัการจดัการปัญหาการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ตามท่ีผูอ้าํนวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม (2555) ไดก้ล่าววา่  
 

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมได้รับงบประมาณสนับสนุนจากทางเทศบาล
โครงการละ 38,000 บาทสําหรับดาํเนินโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมและให้ความรู้
เก่ียวกบัปัญหา สาเหตุ และผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศแก่
ประชาชนในพื้นท่ี เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักเก่ียวกับปัญหา
ส่ิงแวดลอ้มวา่ไม่ใช่เร่ืองไกลตวัท่ีเราจะละเลยไดอี้กต่อไป ดงัภาพท่ี 4.7 
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ภาพที ่4.7  นายทองแทน เลิศลทัธภรณ์ รองนายกเทศมนตรีเป็นประธานเปิดงานวนัส่ิงแวดลอ้ม 
                  “จ๋ิวพิทกัษโ์ลก รุ่นท่ี 2” ณ โรงเรียนเทศบาลวดัแหลมสุวรรณาราม วนัท่ี 1 ธ.ค. 54 
แหล่งทีม่า: สาํนกัเทศบาลนครสมุทรสาคร, ม.ป.ป. 
 

    2) ผลจากการสัมภาษณ์ผูน้าํชุมชน และประชาชน 
     ผูน้าํชุมชนทุกชุมชน (2555) กล่าวเหมือนกนัวา่ “ไม่เคยไดรั้บ 

งบประมาณสําหรับดาํเนินกิจกรรมเก่ียวกบัการจดัการปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศจาก
ทางเทศบาลนครสมุทรสาครชุดน้ีเลย” โดยผูน้าํชุมชนศาลเจา้กลาง (2555) เสนอวา่  
 

เทศบาลควรให้ความสําคญักบัโครงการท่ีทางชุมชนเสนอไปบา้ง อย่างท่ีเราเคย
เสนอวา่อยากให้มีการตั้งกลุ่มสามลอ้ป่ันนาํเท่ียวรอบเกาะ ตาํบลท่าฉลอม โดยขอ
ความอนุเคราะห์ในเร่ืองของรถสามลอ้ เพื่อให้ชาวบา้นเช่าไปขบั เพราะลาํพงัตวั
ชาวบา้นเองนั้นคงไม่สามารถซ้ือรถสามลอ้เป็นของตวัเองได ้ดว้ยขอ้จาํกดัทางดา้น
การเงิน ฉะนั้นหากมีการจดัตั้งตั้งกลุ่มสามลอ้ป่ันนาํเท่ียวรอบเกาะ นอกจากจะช่วย
ในเร่ืองการประหยดัพลงังานเช้ือเพลง การลดมลภาวะจากเคร่ืองยนตแ์ลว้ ยงัเป็น
ส่วนสาํคญัท่ีช่วยสร้างอาชีพและรายไดใ้หก้บัคนในพื้นท่ีอีกทางหน่ึงดว้ย  
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 เช่นเดียวกบัผูน้าํชุมชนเศรษฐกิจ 2 (2555)  ท่ีเสนอในทาํนองเดียวกนัวา่  
 

เทศบาลไม่ควรมองขา้มโครงการ/กิจกรรมเล็กๆ น้อยๆ ท่ีทางชุมชนเสนอข้ึนไป 
อย่างชุมชนตนเคยเสนอโครงการจกัรยานขยะข้ึนไปขอเงินสนับสนุนโครงการ 
เพื่อเป็นค่าขนมใหก้บัเด็กๆนกัเรียนท่ีทาํหนา้ท่ีเก็บรวมรวมขยะประเภทต่างๆ โดย
ใชจ้กัรยาน ซ่ึงนอกจากจะเป็นการปลูกจิตสํานึกท่ีดีให้กบัเยาวชนแลว้ ยงัสามารถ
ช่วยลดปริมาณขยะภายในชุมชน และนั่นก็ เท่ากับว่าช่วยลดภาระการเก็บ 
เคล่ือนยา้ยและกาํจดัขยะของเทศบาลดว้ยอีกแรง  
 

 4) การประสานงานกบัหน่วยงานต่างๆ 
  1) ผลจากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีเทศบาล 

ในการจดัการปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของเทศบาลนคร 
สมุทรสาคร มีการประสานงานกบัหน่วยงานต่างๆ เพื่อขอการสนบัสนุน หรือความร่วมมือต่างๆ 
อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินการเก่ียวกบัการจดัการปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
เช่นขอ้มูล หรือสถิติในการวิเคราะห์สถานการณ์นํ้ า ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้มูลจากหลายดา้นประกอบกนั 
โดยรองนายกเทศมนตรี (2555)  กล่าววา่  
 

ตลอด 3 ปีของการพฒันาระบบป้องกนันํ้ าท่วมในพื้นท่ีเทศบาลนครสมุทรสาครน้ี 
กว่าท่ีเราจะถอดประสบการณ์การป้องกันแก้ไขปัญหานํ้ าท่วม และจดัทาํเป็น
แผนปฏิบติัการป้องกนันํ้าท่วมของเทศบาลนครสมุทรสาครไดอ้ยา่งปัจจุบนัน้ี ตอ้ง
อาศยัความรู้ ประสบการณ์ ขอ้มูลวิชาการ และสําคญัท่ีสุด คือความร่วมมือจาก
หน่วยงาน /องค์กรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการเคล่ือนท่ีมวลนํ้ าของกรม
ชลประทาน ขอ้มูลสํารวจความสูงของพื้นท่ีของสํานักงานโยธาและผงัเมือง
จงัหวดัสมุทรสาคร ภาพถ่ายทางดาวเทียมของสํานกังานพฒันาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) ระดบันํ้ าตามมาตรนํ้ าคาํนวณของกรมอุทก
ศาสตร์ กองทพัเรือ ขอ้มูลความเร็วและทิศทางลม ความสูงของคล่ืนในทะเล การ
เพิ่มหรือลดลงของอุณหภูมิ รวมถึงความเปล่ียนแปลงสภาพอากาศ เช่น ความกด
อากาศสูง/ตํ่าในภูมิภาคของกรมอุตุนิยมวทิยา ปริมาณนํ้ าและอตัราการไหลของนํ้ า
ในแม่นํ้ าท่าจีน ณ จุดวดัระดบันํ้ า T.1 บริเวณอาํเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม
ของกรมชลประทาน ขอ้มูลจากโครงการส่งนํ้าและบาํรุงรักษาคลองภาษีเจริญ ของ
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กรมชลประทาน ข้อมูลการวิเคราะห์นํ้ าจากนักวิชาการ และส่ือต่างๆ ข้อมูล
รายละเอียดสภาพทางภูมิศาสตร์ของพื้นท่ีและจุดเส่ียงนํ้ าท่วมในเขตเทศบาลนคร
สมุทรสาคร และยงัอาศยัขอ้มูลการคาดคะเนสภาพอากาศจากภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
และทกัษะการทาํอาชีพประมงดัง่เดิมของชาวบา้นในพื้นท่ี ร่วมกบัสถิติการเกิดผล
กระทบจากการยกตวัของนํ้ าทะเลเน่ืองจากพายุทางทะเลในพื้นท่ีเทศบาลนคร
สมุทรสาคร  
 

 ทางดา้นสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม ผูอ้าํนวยการกองสาธารณสุข 
และส่ิงแวดลอ้ม (2555)  ไดก้ล่าววา่  
 

ทางกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมของเทศบาลนครสมุทรสาครได้ติดต่อ
ประสานงานไปยงัผูผ้ลิตบรรจุภณัฑ์ย่อยสลายง่าย เพื่อให้ผูป้ระกอบการร้านคา้
ท่ีมาออกร้านแสดงสินคา้ อาหารต่างๆ ในพื้นท่ีเทศบาลสมุทรสาครซ้ือบรรจุภณัฑ์
น้ีได้ในราคาท่ีถูก  เพราะได้กับผูจ้าํหน่ายโดยตรงเลย เป็นการรณรงค์ให้ใช้
ผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม และปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค โดยท่ีไม่เพิ่มภาระ
เร่ืองตน้ทุนค่าใชจ่้ายใหก้บัฝ่ายผูป้ระกอบการมากนกั 
 

 2) ผลจากการสัมภาษณ์ผูน้าํชุมชน และประชาชน 
 ผูน้าํชุมชนส่วนใหญ่และประชาชนไม่ทราบเก่ียวกบัการประสานงาน 
กบัหน่วยงานอ่ืนๆ เพื่อขอการสนบัสนุน หรือความร่วมมืออนัจะเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินการ
จดัการปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของเทศบาล นอกจากการสนบัสนุนจากองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดัท่ีพบเห็นบา้งบางคร้ัง ดงัภาพท่ี 4.8 แต่สําหรับประชาชนแลว้ไม่ทราบเก่ียวกบั
การประสานงานระหว่างเทศบาลนครสมุทรสาครกบัหน่วยงานอ่ืนๆ เพื่อขอการสนบัสนุนหรือ
ความร่วมมือเลย 
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ภาพที ่4.8  เทศบาลนครสมุทรสาคร ติดตั้งเคร่ืองสูบนํ้า เพื่อรับมือกบัเหตุการณ์นํ้าทะเลหนุน 
แหล่งทีม่า: สาํนกัเทศบาลนครสมุทรสาคร, ม.ป.ป. 

 
 5) การติดตามประเมินผลการดาํเนินงาน 
  1) ผลจากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีเทศบาล 

ทุกสาํนกั /กองของเทศบาลนครสมุทรสาคร ท่ีรับผดิชอบโครงการ / 
กิจกรรมใดๆ เก่ียวกบัการจดัการปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีการติดตามผลการ
ประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการท่ีดาํเนินงาน โดยผูอ้าํนวยการกองสาธารณสุข
และส่ิงแวดลอ้ม (2555)  กล่าววา่ 
 

กองตอ้งติดตามประเมินผลการดาํเนินงานทุกคร้ังท่ีมีดาํเนินงานโครงการภายใต้
หนา้ท่ี ความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้มเกิดข้ึน โดยใช้วิธีให้
ประชาชนในพื้นท่ีดาํเนินการตอบแบบสอบถามของทางเทศบาล ภายหลงัจากท่ี
ดาํเนินการเสร็จส้ิน และจะทาํเช่นเดียวกนัน้ีกบัทุกโครงการ ซ่ึงผลท่ีได้จากการ
สาํรวจพบวา่ ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการดาํเนินงานของเทศบาล 
 

  2) ผลจากการสัมภาษณ์ผูน้าํชุมชน และประชาชน 
  การดาํเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการจดัการปัญหาการ 

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของเทศบาลนครสมุทรสาคร ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมรับรู้    
รับฟังการดาํเนินงานได ้โดยประชาชนท่านหน่ึง (2555)  กล่าววา่  
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การเขา้ร่วมรับรู้ รับฟังและแสดงความคิดเห็นต่อโครงการต่างๆ ของเทศบาลนั้น 
ส่วนใหญ่จะเป็นการกระทาํผา่นตวัแทนของพวกเรา ซ่ึงก็คือผูน้าํชุมชน เพราะหาก
จะให้ประชาชนทุกคนเข้า ร่วมนั้ นคงเป็นไปไม่ได้ เ น่ืองจากแต่ละคนก็มี
ภาระหนา้ท่ีรับผิดชอบของตนเอง และหากจะเลือกคนกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงในชุมชน
เขา้ไปประชุม คนกลุ่มอ่ืนท่ีไม่ไดเ้ขา้ร่วมก็จะมองว่าเป็นการเลือกปฏิบติั ฉะนั้น
การดาํเนินการต่างๆ ผา่นทางผูน้าํหรือคณะกรรมการชุมชน เพื่อเสนอปัญหาและ
ขอ้เสนอแนะ รวมถึงความตอ้งการของชุมชน 
 

 และประชาชนอีกท่านหน่ึง (2555) กล่าวเสริมวา่ 
 

แต่หากเป็นการติดตามประเมินผลการดาํเนินงาน จะมีเจา้หนา้ท่ี หรือบุคลากรจาก
ทางเทศบาลมาแจกแบบสอบถามแกประชาชนท่ีร่วมอยู่ในการดาํเนินโครงการ
นั้ นๆ เป็นรายบุคคล ไม่ มีการให้ผู ้นํา  หรือคณะกรรมการชุมชนมาตอบ
แบบสอบถามในฐานะตวัแทนของคนในชุมชนเหมือนก่อนการดาํเนินงาน 
 

 4.1.2.4 ดา้นการเรียนรู้และการพฒันา 
 1) การพฒันาบุคลากร 
 1) ผลจากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีเทศบาล 

 จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีของเทศบาลนครสมุทรสาคร 
 พบวา่เทศบาลใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาบุคลากรของเทศบาลทุกระดบัอยา่งชดัเจนและต่อเน่ือง 
เช่นการจดัอบรมให้ความรู้แก่เจา้หน้าท่ี  จดักิจกรรมศึกษาดูงานตามหน่วยงานต่างๆ เพื่อสร้าง
คุณภาพในการทาํงาน โดยรองนายกเทศมนตรี (2555) กล่าววา่ 
  

เทศบาลเล็งเห็นถึงความสําคญัของการพฒันาหน่วยงาน ซ่ึงหมายรวมถึงบุคลากร
ในหน่วยงานดว้ย ท่ีนอกจากจะตอ้งมีความรู้ ความสามารถ และศกัยภาพในการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีแลว้ ยงัตอ้งมีพฒันาการ มีการพฒันาตนเองให้ทนัต่อเหตุการณ์ของ
โลกอยูเ่สมอ เทศบาลจึงมีการจดัอบรม หรือส่งบุคลากรไปร่วมอบรม สัมมนากบั
หน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเปิดโอกาสใหเ้ทศบาลนครสมุทรสาครไดเ้ขา้ร่วม  
 

 ส่วนหวัหนา้ฝ่ายควบคุมอาคารและผงัเมือง (2555)  กล่าววา่  
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ฝ่ายจะส่งบุคลากรเขา้ร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการวางผงัเมืองรวม เพื่อให้
พฒันาศกัยภาพการทาํงานของบุคลากร และเสริมสร้างความรู้ ความเขา้เก่ียวกบั
นโยบายและวตัถุประสงค์การดาํเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั รวมทั้ง
สอดคลอ้งกบัผงัเมืองรวม จงัหวดัสมุทรสาครดว้ย  
 

  2) ผลจากการสัมภาษณ์ผูน้าํชุมชน และประชาชน  
  จากการสัมภาษณ์ผูน้าํชุมชน และประชาชนพบวา่ เทศบาลไดด้าํเนิน 

โครงการ /กิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง รวมทั้งแบ่งปันความรู้และประสบการณ์เก่ียวกบัผลกระทบจาก
ปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีทางเทศบาลนครสมุทรสาครทราบ หรือไดรั้บข่าวสารมา
ใหม่ ให้แก่ทั้ง 32 ชุมชนในเขตเทศบาล ผา่นการจดัอบรมให้ความรู้ สัมมนาทางดา้นวิชาการ และ
กิจกรรมต่างๆ เพื่อเสนอวิธีการ แนวทางการปฏิบัติ และปรับตัวให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ 
สถานการณ์ความรุนแรงของปัญหาท่ีมีโอกาสเกิดข้ึน อยา่งไรก็ตามยงัคงมีบางชุมชน ท่ีตอ้งการให้
พฒันาดา้นการเรียนรู้ อยา่งท่ีผูน้าํชุมชนศาลเจา้กลาง (2555) กล่าวไวว้า่ 
 

เทศบาลควรจะกระจายความรู้ ขอ้มูลข่าวสารใหม่ๆ เร่ืองการจดัการส่ิงแวดลอ้ม
ดา้นอ่ืนๆ เช่น การดูแลรักษาและฟ้ืนฟูแม่นํ้ าท่าจีน เพราะความรู้เร่ืองต่างๆ เหล่าน้ี
จะเป็นช่องทางสําคญัในการเสริมสร้าง พฒันาความรู้ ความเข้าใจ และความ
ตระหนกัดา้นส่ิงแวดลอ้มใหก้บัประชาชน ท่ีเทศบาลสามารถทาํได ้ 
 

 เช่นเดียวกนัผูน้าํชุมชนเศรษฐกิจ 2 (2555) กล่าววา่  
 

เทศบาลควรเพิ่มช่องทางการกระจายขอ้มูลข่าวสารดา้นส่ิงแวดลอ้ม เหมือนอยา่ง
รายงานสถานการณ์นํ้ าท่ีเทศบาลแจกให้แก่ประชาชนรับทราบผ่านทางใบปลิว 
เพื่อใหก้ารเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารจากทางเทศบาลเป็นไปอยา่งทัว่ถึงและเท่าเทียมกนั
มากท่ีสุด 
 

 2) การพฒันาปรับปรุงกระบวนการทาํงาน 
  1) ผลจากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีเทศบาล 
     พบวา่เทศบาลไดพ้ฒันา และปรับปรุงกระบวนการทาํงานท่ีเก่ียวกบัการ
จดัการปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ท่ีเห็นไดช้ดัคือการพฒันาโครงการให้เป็นรูปธรรม 
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ปรับเปล่ียนวิธีการ กระบวนการดาํเนินงานเพื่อให้ประสบผลสําเร็จ และมีประสิทธิภาพ โดยอาศยั
ขอ้มูลปัญหา /อุปสรรคท่ีทาํให้โครงการไม่ประสบผลสําเร็จ ร่วมกบัผลจากแบบสอบถามความพึง
พอใจของประชาชนต่อการดาํเนินงานโครงการต่างๆ ของเทศบาล เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือพฒันา
ปรับปรุงกระบวนการทาํงานของเทศบาลนครสมุทรสาคร เช่นการติดตั้งเคร่ืองสูบนํ้าบริเวณจุดเส่ียง
เพิ่มเติม ดงัภาพท่ี 4.9 
 

 
 

ภาพที ่4.9  เทศบาลดาํเนินการติดตั้งเคร่ืองสูบนํ้าเพิ่มเติม เพื่อเร่งระบายนํ้าในช่วงนํ้าทะเลหนุน  
ไดรั้บการสนบัสนุนจากสาํนกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัสมุทรสาคร 

แหล่งทีม่า: สาํนกัเทศบาลนครสมุทรสาคร, ม.ป.ป. 
  
  2) ผลจากการสัมภาษณ์ผูน้าํชุมชน และประชาชน  
 ประชาชนได้เสนอ และร้องเรียนปัญหาของชุมชนท่ีอยู่อาศยั ด้วยหวงัว่า
ทางเทศบาลจะเห็นความสาํคญัและลงมาทาํการแกไ้ข ผูน้าํชุมชนตลาดมหาชยั (2555)  กล่าววา่ 
 

เม่ือเดือนปลายปีท่ีแลว้ ประมาณเดือนพฤศจิกายน ณ จุดวดัระดบันํ้ าชัว่คราวของ
เทศบาล อยูใ่นช่วงวิกฤต เจอทั้งนํ้ าทะเลท่ีข้ึนสูง และมวลนํ้ าปริมาณมากจากทาง
ตอนเหนือ ระดบันํ้าในแม่นํ้ าท่าจีนก็สูงกวา่ทุกปี แต่ก็ มีเจา้หนา้ท่ีของเทศบาล เขา้
มาอุดรอยร่ัวเข่ือนบริเวณตลาดมหาชยั  

 เหมือนท่ีแม่คา้ในตลาดมหาชยั (2555)  ไดก้ล่าววา่  “ปีท่ีแลว้ช่วงท่ีนํ้ าข้ึนสูง 
จนปร่ิมๆจะร่ัวออกมา เห็นมีช่างทาํบานไม้ประกบยางปิดรอยร่ัวตอนท่ีนํ้ าลดทั้งกลางวนัและ
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กลางคืน” ในขณะท่ีผูน้าํชุมชนศาลเจา้กลาง (2555)  กล่าววา่  “บริเวณดา้นหลงัเข่ือนมีการถมดิน 
และเพิ่มแนวถุงทราย” เช่นเดียวกนัน้ีประชาชนในพื้นท่ีท่านหน่ึง (2555)  กล่าววา่  “ท่ีหนา้สะพาน
ปลา บริเวณนอกเข่ือนมีการหุม้ผา้ยาง ช่วยป้องกนันํ้าเพิ่มอีกชั้น”  
 
 3) การเผยแพร่ขอ้มูล ข่าวสาร 
  1) ผลจากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีเทศบาล 
 เ ท ศ บ า ล มี ก า ร จัด ทํา เ ว็บ ไ ซ ต์  http://www.sakhoncity.go.th แ ล ะ มี
เครือข่ายสังคมออนไลน์ของตนเอง เพื่อเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารขอเทศบาลนครสมุทรสาคร อย่าง
เฟซบุ๊ค ท่ีเป็นอีกช่องทางหน่ึงในการเผยแพร่ผลงาน ซ่ึงผลงานท่ีประสบผลสําเร็จอยา่งเด่นชดั คือ
เครือข่ายเฝ้าระวงันํ้ าท่วมสมุทรสาคร โดยให้ผูมี้ประสบการณ์ด้านการใช้ส่ือออนไลน์(Social 
Media) เป็นผูรั้บผิดชอบดูแลหน้าเฟซบุ๊คของเทศบาล  นอกจากน้ีมีการกระจายเสียงตามสายเพื่อ
กระจายข่าวสาร สถานการณต่างๆ  พร้อมทั้งเปิดช่องทางใหป้ระชาชนสามารถร้องเรียนปัญหา หรือ
ขอ้เสนอแนะในการพฒันากบัเทศบาลโดยตรงบนเวบ็บอร์ด และกระดานขอ้ความอีกดว้ย โดยรอง
นายกเทศมนตรี (2555)  กล่าววา่  
 

เม่ือมวลนํ้าเร่ิมรุกเขา้เขตจงัหวดัสมุทรสาคร สํานกัเทศบาลนครสมุทรสาครจะเร่ิม
รายงานสถานการณ์นํ้าผา่นทางใบปลิวให้ประชาชนรับทราบแบบวนัต่อวนั และมี
ประกาศกระจายเสียงตามสายช่วงเวลา 12.00 น. ของทุกวนั รวมทั้งช้ีแจงถึงส่ิงท่ี
เทศบาลนครสมุทรสาครมีแผนดาํเนินการในวนัน้ี เพราะส่ิงท่ีเทศบาลทาํนั้น จะ
เป็นตวัส่ือกบัประชาชนโดยออ้มว่าพรุ่งน้ีพวกเขาจะตอ้งเจอกบัอะไร แลว้ควรตวั
อยา่งไรเพื่อรับมือกบัมนั  
 

 2) ผลจากการสัมภาษณ์ผูน้าํชุมชน และประชาชน  
 จากการสัมภาษณ์ผูน้ําชุมชน และประชาชนพบว่า ทุกเดือนจะได้รับ

ตารางบอกระดบันํ้ าข้ึนสูงสุดของแต่ละวนัจากทางเทศบาลนครสมุทรสาคร  ในลกัษณะประกาศ
แจกตามบา้น และรายงานสถานการณ์นํ้าใหแ้ก่ประชาชนไดรั้บทราบผา่นทางใบปลิวแบบวนัต่อวนั 
ดงัภาพท่ี 4.10 พร้อมทั้งแจง้ถึงส่ิงท่ีเทศบาลมีแผนดาํเนินการในวนัน้ีผา่นเสียงตามสายช่วงเท่ียงของ
ทุกวนั เหมือนอย่างท่ีผูน้าํชุมชนศาลเจา้กลาง (2555)  กล่าวว่า  “เทศบาลมีตารางนํ้ าแจกจ่ายให้
ประชาชนตามบา้นเรือน เพื่อให้รู้ว่าวนัน้ีนํ้ าทะเลข้ึนสูงสุดเท่าไหร่ และช่วงไหนควรระวงัเป็น
พิเศษ” และผูน้าํชุมชนเศรษฐกิจ (2555)  กล่าววา่  “ตอนเท่ียงๆ จะมีเสียงตามสาย คอยรายงาน
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สถานการณ์ความคืบหนา้ และประกาศเตือนเร่ืองนํ้ าอยูต่ามจุดต่างๆ” ซ่ึงสอดคลอ้งกบัคาํกล่าวของ
รองนายกเทศมนตรี 

 

 
  
ภาพที ่4.10  ตารางนํ้าบอกความสูงระดบันํ้าเดือนมกราคม พ.ศ.2555 ท่ีเทศบาลแจกใหป้ระชาชน 
แหล่งทีม่า: สาํนกัเทศบาลนครสมุทรสาคร, ม.ป.ป. 
 
 4.1.2.5 การใชเ้ทคโนโลยี 
  1) ผลจากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีเทศบาล 

  จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารและเจา้หน้าท่ีเทศบาลเทศบาลนครสมุทรสาคร 
พบว่าเทศบาลไดเ้ลือกเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกบัการดาํเนินงานเพื่อจดัการปัญหาการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ โดยรองนายกเทศมนตรี (2555)  กล่าววา่  

 
เวลาวิเคราะห์การเคล่ือนท่ีของมวลนํ้ าท่ีจะก่อให้เกิดผลกระทบกบัพื้นท่ีเทศบาล
นครสมุทรสาครนั้ น ต้องอาศัยภาพถ่ายทางดาวเทียมของสํานักงานพัฒนา
เทคโนโลยอีวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคก์ารมหาชน) เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลประกาศ
รายงานสถานการณ์นํ้าท่วม 
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 สอดคลอ้งกบัคาํกล่าวของหัวหน้าส่วนการโยธาฝ่ายช่างสุขาภิบาล (2555)  
ท่ีกล่าววา่ 
 

ทางฝ่ายนาํเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการดาํเนินงานท่ี
เก่ียวกบัการป้องกนัแกไ้ข และปรับตวักบัผลกระทบจากปัญหาการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ อยา่งการวเิคราะห์สถานการณ์นํ้ าท่ีเทศบาลรายงานอยูทุ่กวนันั้นก็
ตอ้งอาศยัขอ้มูล และความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยหีลายๆ ดา้นประกอบกนั 
 

  นอกจากน้ีผูอ้าํนวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม (2555) ไดก้ล่าววา่  
“เจ้าหน้าท่ี บุคลากรภายในกองได้นําเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศมาช่วยในการคาํนวณ  
วเิคราะห์  และประมวลผลการดาํเนินงานต่างๆ ลดปัญหาบุคลากรท่ีมีไม่เพียงพอกบัการทาํงาน” 
  2) ผลจากการสัมภาษณ์ผูน้าํชุมชน และประชาชน  
  จากการสัมภาษณ์ผูน้าํชุมชน และประชาชน พบวา่ส่วนใหญ่ไม่ทราบถึงการ 
นาํเทคโนโลยี และระบบสารสนเทศมาประยุกต์ใช้กบัการจดัการปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศของเทศบาลนครสมุทรสาคร 
 

4.2  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกขาม 
 
 4.2.1 ข้อมูลทัว่ไปขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกขาม (องคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคก
ขาม, 2555) 
  4.2.1.1 ลกัษณะท่ีตั้ง 
  ภูมิประเทศเป็นท่ีราบลุ่ม มีคลองพิทยาลงกรณ์และคลองสนามไชยไหลผา่นท่ีจะลง
ปากอ่าวไทยและแม่นํ้าท่าจีน 
 4.2.1.2 อาณาเขตและพื้นท่ีติดต่อใกลเ้คียง  

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกขาม ตั้งอยูใ่นเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร มี 
เน้ือท่ีในเขตรับผดิชอบ จาํนวน  44,906.25 ดงัภาพท่ี 4.11  
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ภาพที ่4.11  แผนท่ีแสดงอาณาเขตตาํบลโคกขาม 
 

ทิศเหนือ ติดต่อกบัจดเทศบาลตาํบลนาดี 
  ทิศใต ้ติดต่อกบัอ่าวไทย 
  ทิศตะวนัออก ติดต่อกบัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลพนัทา้ยนรสิงห์ 
  ทิศตะวนัตก ติดต่อกบัตาํบลบางหญา้แพรก  
 4.2.1.3 ประชากร 

 จากขอ้มูลตามทะเบียนราษฎรขององค์การบริหารส่วนตาํบลโคกขามปีพ.ศ.2554    
มีประชากรท่ีมีทะเบียนบา้นอยู่ในเขตพื้นท่ีทั้งหมด 18,460 คน เป็นชาย 8,823 คน หญิง 9,637 คน 
นอกจากน้ียงัมีประชากรแฝง จาํนวนไม่น้อยกว่า 40,000 คน ซ่ึงอพยพมาจากต่างจงัหวดั และเป็น
ชาวต่างชาติ เพื่อมาประกอบอาชีพรับจา้งในโรงงานอุตสาหกรรมและพกัอาศยักระจายอยูต่ามหมู่
ต่างๆ โดยเฉพาะหมู่ท่ี 4 ดงัตารางท่ี 4.2 
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ตารางที ่4.2  จาํนวนประชากรจาํนวนประชากรในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกขาม ปี 2554  
 

หมู่ ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) 
1 247 249 496 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
รวม (คน) 

156 
439 

2,838 
753 
633 
878 

1,136 
1,477 
266 

8,823 

171 
445 

3,305 
827 
671 
929 

1,213 
1,506 
321 

9,637 

327 
884 

6,143 
1,580 
1,304 
1,807 
2,349 
2,983 
587 

18,460 

 
แหล่งทีม่า:  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกขาม, 2555 
 
 4.2.1.4 ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
  1) ทรัพยากรนํ้า ไดแ้ก่ คลองพิทยาลงกรณ์และคลองสนามไชย ซ่ึงปัจจุบนั
กาํลงัประสบกบัปัญหานํ้าท่ีเน่าเสีย และเกิดการต้ืนเขิน 
  2) ทรัพยากรอากาศ ปัจจุบนัถูกทาํลายอย่างส้ินเชิง จึงตอ้งมีการกวดขนั
ควบคุมกาํกบัดูแลไม่ใหโ้รงงานทาํลายทรัพยากรทางอากาศท่ีเตม็ไปดว้ยสารต่าง ๆ จาํนวนมาก 
  3) ทรัพยากรดิน มีสภาพเป็นดินเคม็ ประชาชนส่วนใหญ่ใชเ้พาะเล้ียงกุง้ 
ธรรมชาติ หอยแครง และปูทะเล แต่ก็มีบางพื้นท่ีท่ียงัคงสภาพความเป็นป่าชายเลนไวอ้ยู ่
 4.2.1.5 ลกัษณะทางเศรษฐกิจ 

 ประกอบดว้ย 2 อาชีพหลกั คือ รับจา้งและประมง โดยประชาชนส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพประมง เพาะเล้ียงกุ้ง หอยแครงและปูแบบธรรมชาติ มีบางส่วนท่ีเปล่ียนแปลงการใช้
ประโยชน์พื้นท่ีจากเกษตรกรรมเป็นโรงงานอุตสาหกรรม เน่ืองจากประชาชนไดข้ายท่ีดินให้กบั
นายทุน โดยเฉพาะพื้นท่ีฝ่ังเหนือคลองสนามไชย ซ่ึงปัจจุบนัมีนิคมอุตสาหกรรม และโรงงาน
เกิดข้ึนเป็นจาํนวนมากถึง 98 โรงงาน 
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 4.2.1.6 การบริหารราชการ 
 แบ่งเป็น 5 หน่วยงาน ไดแ้ก่ สํานกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกขาม กองคลงั 
กองช่าง กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม และกองการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  
 4.2.1.7 ศกัยภาพของชุมชนและพื้นท่ี 
 ศกัยภาพของชุมชนและพื้นท่ี สภาพชุมชนในตาํบลเป็นชุมชนท่ีมีประชากรมาก     
และหลากหลายอพยพเคล่ือนย้ายถ่ินฐาน มาจากทั่วประเทศ โดยมุ่งหน้าทาํงานในโรงงาน
อุตสาหกรรม สภาพภูมิประเทศเป็นท่ีป่าชายเลน   และท่ีพฒันาแลว้ทรัพยากรธรรมชาติมีแหล่งนํ้ า
และพื้นท่ีติดชายฝ่ังทะเลไทย 
 
 4.2.2 การจัดการปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขององค์การบริหารส่วนต าบล
โคกขาม 
 จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร และเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งในองคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกขาม
ทั้ง 6 ท่าน ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตาํบลโคกขาม ปลัดองค์การบริหารส่วนตาํบล 
ประธานสภา  เลขารองสภา หวัหนา้ฝ่ายสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม หวัหนา้ฝ่ายผงัเมือง ผูน้าํชุมชน
ในองค์การบริหารส่วนตาํบลโคกขาม การสังเกตการณ์ในพื้นท่ีและการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
สามารถวิเคราะห์ภาพรวมการจดัการปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศขององค์การบริหาร
ส่วนตาํบลโคกขามใน 4 มิติตามกรอบแนวทางการจดัการปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ซ่ึงประยกุตจ์ากเทคนิค Balanced Scorecard ไดด้งัน้ี  
  4.2.2.1 ดา้นประสิทธิผล  
    1) ผลจากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลโคกขาม 
   ผลกระทบจากปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีพบและเป็นปัญหา
ในพื้นท่ีตาํบลโคกขาม คือการเพิ่มสูงข้ึนของระดบันํ้ าทะเล และการถูกกดัเซาะของพื้นดินบริเวณ
ชายฝ่ัง ซ่ึงในช่วง 7 ปีท่ีผ่านมา ตาํบลโคกขามจดัว่าเป็นพื้นท่ีท่ีถูกนํ้ าทะเลกดัเซาะมากท่ีสุด คือมี
อตัราการกดัเซาะสูงถึงปีละ 2.48 เมตร ก่อให้เกิดการสูญเสียพื้นดินบริเวณชายฝ่ัง และพื้นท่ีป่าชาย
เลนก็ลดลงอย่างมาก องคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกขามเองตระหนกัและให้ความสําคญักบัเร่ืองน้ี 
เห็นได้จากการกาํหนดโครงการภายใตแ้นวทางพฒันายุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มไวอ้ย่างชดัเจน โดยโครงการท่ีเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศขององค์การ
บริหารส่วนตาํบลโคกขามส่วนมากมุ่งเนน้การป้องกนัแกไ้ขปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
เช่น โครงการประหยดัพลงังาน โครงการปลูกตน้ไมริ้มทาง โครงการปลูกตน้ไมป้้องกนัแนวเขต
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ชายเลน  โครงการพฒันาระบบการกาํจดัขยะ โครงการการจดัการพลงังานชุมชน โครงการขุดคลอง 
ดูแลและบาํรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื โครงการป้องกนัการ
แพร่ระบาดของโรคติดต่อและไม่ติดต่อต่าง ๆ รวมทั้งกิจกรรมเพื่อรณรงคก์ารใชว้สัดุก่อสร้างท่ีช่วย
ประหยดัพลงังานเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม กิจกรรมเพื่อการอนุรักษแ์ละใชท้รัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู่
อยา่งจาํกดัใหมี้ประสิทธิภาพ สาเหตุท่ีทาํให้โครงการดา้นการป้องกนัแกไ้ขปัญหาการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ไดรั้บการส่งเสริมจากองคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกขาม อาจเพราะผูบ้ริหารของ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกขามส่วนใหญ่เห็นวา่การแกปั้ญหาควรศึกษาตั้งแต่สาเหตุ เพื่อหาแนว
ทางการป้องกนัการกระทาํและกิจกรรมต่างๆ ท่ีส่งผลให้สภาพภูมิอากาศเกิดการแปรปรวน ตามท่ี
ปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกขาม (2555)  ไดก้ล่าววา่  
 

ทางท่ีดีท่ีสุดในการจดัการปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศขององค์การ
บริหารส่วนตาํบลโคกขามนั้น คือการป้องกนัไม่ให้เกิดปัญหา ดว้ยการไม่สร้าง
หรือเพิ่มตน้เหตุของปัญหา เพราะในเม่ือปัญหาไม่เกิด ผลกระทบต่างๆท่ีจะตอ้ง
ตามมาก็ยอ่มไม่มีดว้ยเช่นกนั  
 

 อย่างไรก็ตามองค์การบริหารส่วนตําบลโคกขามมีการจัดทํานโยบาย 
แผนงาน โครงการนําแผนยุทธศาสตร์การพฒันาท้องถ่ินไปสู่การปฏิบัติ และการติดตาม 
ประเมินผลนโยบาย โดยใชค้รัวเรือนท่ีไดรั้บความสะดวก รวดเร็ว และมีส่วนร่วม ดงัน้ี  
 1) พฒันาประสิทธิภาพการบริหารและการจดัการปัญหาส่ิงแวดลอ้มอยา่ง 
ต่อเน่ือง 
 2) จดัการพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
 3) จดัการรณรงคป์ลูกจิตสาํนึกและฟ้ืนฟูสภาพป่าชายเลน โดยนาํกลา้ไมไ้ป 
ปลูก 
 และโครงการด้านการปรับตวัต่อผลกระทบจากปัญหาการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ เช่น โครงการขุดคลอง ดูแลและบาํรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
เพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื โครงการปลูกตน้ไมป้้องกนัแนวเขตชายเลน และกิจกรรมรณรงคป้์องกนัการ
แพร่ระบาดของโรคติดต่อและไม่ติดต่อต่าง ๆ เป็นตน้   
 นอกจากน้ีองค์การบริหารส่วนตาํบลโคกขามได้เก็บรวมรวมข้อมูล ผล
ประเมินการดาํเนินงานท่ีผา่นมา โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ หรือความตอ้งการของประชาชนเป็น
สาํคญั ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีมีส่วนช่วยในการตดัสินใจกาํหนดโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ขององคก์ารบริหาร
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ส่วนตาํบลโคกขาม ทุกโครงการจึงเกิดจากความตอ้งการของประชาชนในดา้นส่ิงแวดลอ้ม ปลดั
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกขาม (2555) ไดก้ล่าววา่ 
 

ตามโครงสร้างพื้นฐานการกาํหนดโครงการนั้นจะตอ้งผ่านการทาํประชาคมของ
ประชาชน เพื่อให้ประชาชนส่วนใหญ่เห็นชอบก่อน จึงจะมีการกาํหนดโครงการ 
ซ่ึงหลักๆ ก็มักจะเป็นเ ร่ืองส่ิงปลูกสร้าง กับสาธารณูปโภคมากกว่า เ ร่ือง
ส่ิงแวดลอ้ม แตกต่างกนัออกไปแต่ละชุมชน จึงเป็นเร่ืองท่ีทางองคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลโคกขามจะตอ้งตดัสินใจเลือกโครงการ /กิจกรรมให้ตรงตามความตอ้งการ
ของประชาชนให้และมีความเหมาะสมมากท่ีสุด เพื่อให้การดาํเนินโครงการดา้น
การป้องกนัแก้ไข และปรับตวัต่อผลกระทบจากปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ประสบผลสําเร็จตามเป้าหมาย และลดโอกาสในการเกิดปัญหา / 
อุปสรรคในการดาํเนินงานใหไ้ดม้ากท่ีสุด 
 
 โดยนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกขาม (2555)  กล่าววา่  
 
โครงการ /กิจกรรมท่ีเห็นว่าประสบผลสําเร็จ คือโครงการการจดัการพลังงาน
ชุมชน ประชาชนท่ีทาํนาเกลือหันมาใช้กงัหันลมผลิตพลงังานสําหรับใช้วิดนํ้ า 
เขา้-ออกนาเกลือ แทนการใช้นํ้ ามนัเช้ือเพลิง จึงเป็นการป้องกนัแกไ้ขปัญหาการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
 

 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกขาม (2555) ไดก้ล่าววา่ 
“โครงการประหยดัพลงังาน และการจดัการพลงังานชุมชนนับว่าประสบผลสําเร็จอย่างชัดเจน” 
เช่นเดียวกบัเจา้หนา้ท่ีสาํนกัปลดั (2555) ท่ีกล่าววา่  
 

โครงการการจดัการพลงังานชุมชนเป็นหน่ึงในหลายๆ โครงการ /กิจกรรมเก่ียวกบั
การป้องกนัแก้ไขปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ท่ีมีการดาํเนินงานมา
อยา่งต่อเน่ือง ตั้งแต่เร่ิมเป็นโครงการเป็นนาํร่องของพลงังานจงัหวดั จนถึงปัจจุบนั 
เป็นเวลามากกว่า 5ปี แสดงว่าโครงการการจดัการพลงังานชุมชนตอ้งมีผลการ
ดาํเนินงานอยา่งนอ้ยตอ้งอยูใ่นระดบัท่ีดี จึงเป็นท่ีน่าพอใจของพลงังานจงัหวดั 
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 นอกจากน้ีหัวหน้าฝ่ายผงัเมือง องค์การบริหารส่วนตาํบลโคกขาม (2555)  
ไดก้ล่าววา่  
 

โดยภาพรวม โครงการ /กิจกรรมเก่ียวกับการป้องกันแก้ไขและปรับตัวต่อ
ผลกระทบจากปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศขององค์การบริหารส่วน
ตาํบลโคกขามท่ีถือว่าประสบผลสําเร็จอย่างชัดเจน ได้แก่โครงการ ด้านการ
ประหยดัพลงังาน กิจกรรมปลูกตน้ไมใ้ห้พ่อ ทั้งตน้ไมท่ี้อยู่ริมทาง ตน้ไมป้้องกนั
แนวเขตชายเลน  และกิจกรรมดูแล บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม รวมทั้ งกิจกรรมเพื่อรณรงค์การใช้วสัดุก่อสร้างท่ีช่วยประหยดั
พลงังานและเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม ด้วยการกระตุน้ สร้างแรงจูงใจ ให้มีการ
ออกแบบอาคาร ส่ิงปลูกสร้างท่ีกลมกลืนและเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน โดย
การส่งเสริมให้ผูป้ระกอบการธุรกิจเอกชนหนัมาสนใจและให้ความสําคญักบัการ
ออกแบบอาคารเพื่อรักษาสภาพแวดลอ้ม พร้อมทั้งประหยดัพลงังาน ให้ความรู้
เก่ียวกับการเลือกใช้ว ัสดุก่อสร้างท่ีช่วยประหยดัพลังงาน และเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดลอ้ม แมว้า่จะมีผูป้ระกอบการธุรกิจเอกชนท่ีสนใจ และปฏิบติัตามเพียงแค่
ไม่ถึงคร่ึงก็ตาม 
 

 พร้อมกนัน้ีปลดัองค์การบริหารส่วนตาํบลโคกขาม (2555)  ได้กล่าวถึง
โครงการปักไมไ้ผช่ะลอคล่ืนวา่  
 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกขามยินดีให้ความร่วมมือและสนบัสนุนอยา่งเต็มท่ี 
เพื่อเพิ่มความสามารถในการปรับตวัต่อผลกระทบจากปัญหาการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศให้แก่ประชาชนในตาํบลโคกขาม  แมว้า่จะยงัไม่มีความเก่ียวขอ้ง
กบัโครงการน้ีอยา่งเด่นชดันกั เพราะพื้นท่ีดาํเนินโครงงานนั้นเป็นของเอกชน แต่
หากทางจงัหวดัมีคาํสั่งลงมาให้ไปปฏิบติังานร่วมกัน ทางองค์การบริหารส่วน
ตาํบลโคกขามก็ยนิดีใหค้วามร่วมมือและสนบัสนุนอยา่งเตม็ท่ี  
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  โดยผูอ้าํนวยการโครงการไมไ้ผช่ะลอคล่ืน (2555)  กล่าววา่  
 

โครงการน้ีภายใตค้วามรับผิดชอบของกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม มีวตัถุประสงคเ์พื่อลดผลกระทบการกดัเซาะ
ชายฝ่ังในอ่าวไทยท่ีทวีความรุนแรงข้ึนทุกวนั ส่วนสาเหตุท่ีใช้ไมไ้ผ่ชะลอคล่ืน
เน่ืองจากเป็นภูมิปัญญาของชาวบา้นตั้งแต่อดีตท่ีมีการเล้ียงหอยแมลงภู่ แลว้ใชไ้ม้
ไผใ่นทะเล สังเกตเห็นวา่บริเวณท่ีปักไมไ้ผใ่นทะเลบริเวณแปลงเล้ียงหอยแมลงภู่ 
เกิดมีตะกอนทบัถมสูงข้ึนเร่ือยๆ จึงไดน้าํแนวคิดน้ีมาเป็นโครงสร้างในการท่ีจะ
สร้างตะกอนเพื่อใช้เป็นพื้นท่ีปลูกป่าใหม่ทดแทนของเก่าท่ีหายไป ฉะนั้ น
โครงการไมไ้ผ่ชะลอคล่ืนก็เพื่อชะลอ แลว้ให้ไดต้ะกอน พอได้ตะกอนก็มีพื้นท่ี
ปลูกป่า จากนั้นอาศยัป่าท่ีปลูกได้น้ีเป็นประการธรรมชาติป้องกันการกัดเซาะ
ชายฝ่ัง โครงการน้ีเร่ิมมีการดาํเนินงานตั้งแต่ปี 2549 เป็นโครงการนาํร่อง ใน
ปัจจุบนัถือวา่โครงการประสบผลสําเร็จส่วนหน่ึง คือสามารถหยุดย ั้งการกดัเซาะ
ของคล่ืนได ้และไดเ้กิดป่าใหม่ซ่ึงมาจากฝีมือมนุษย ์แต่หากจะวดัผลสําเร็จทั้งหมด
ของโครงการน้ีตอ้งรอดูอีกประมาณ 5 ปี ว่าป่าท่ีปลูกนั้นสามารถทาํหนา้ท่ีดูดซับ
แทนไมไ้ผช่ะลอคล่ืนท่ีเราปักไวแ้ต่แรก เท่ากบัไมไ้ผต่อ้งหายไปแลว้ป่าใหม่ข้ึนมา 
สาํหรับสาเหตุท่ีทาํใหโ้ครงการน้ีประสบผลสาํเร็จ คือการให้ความร่วมมือจากกลุ่ม
อนุรักษแ์ละชุมชนชน ภาคส่วนต่างๆท่ีเห็นถึงความสําคญัของการปลูกป่าช่วยเพิ่ม
แรงงานและงบประมาณสนบัสนุนในการปลูกป่า นอกจากน้ีการปักไมไ้ผ่ชะลอ
คล่ืนของชาวโคกขามถูกนาํไปเป็นแบบอยา่ง สําหรับสร้างพื้นท่ีชุ่มนํ้ าบริเวณบาง
แสน กระบ่ี โดยมีผูใ้หญ่บา้นหมู่ 3 ตาํบลโคกขาม ทาํหน้าท่ีเป็นวิทยากร และผู ้
ประสานงานเครือข่าย พร้อมทั้งเผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ท่ีผ่านมา ของ
โครงการผา่นส่ืออินเตอร์เน็ตให้ผูท่ี้สนใจไดเ้ขา้มาศึกษา 
 

 อยา่งไรก็ตามการป้องกนัแกไ้ขปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกขามยงัคงมีปัญหาและอุปสรรคในการดาํเนิน คือการให้ความร่วมมือ
ของประชาชน บางทีองคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกขามนาํโครงการต่างๆไปให้แต่ประชาชนไม่ทาํ 
ไม่ใหค้วามร่วมมือก็จะทาํใหโ้ครงการนั้นดาํเนินไปไดย้าก องคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกขามแกไ้ข
โดยการประสานผ่านไปยงัผูน้ําชุมชน อย่างน้อยให้ผูน้ ําชุมชนหาชาวบ้านท่ีสมัครใจเข้าร่วม
โครงการ เพราะหากองคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกขามลงไปเองมกัจะไม่ทัว่ถึง พื้นท่ีค่อนขา้งกวา้ง 
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สุดทา้ยมีการใช้แบบประเมินเป็นตวัช้ีวดัความสําเร็จโครงการขององค์การบริหารส่วนตาํบลโคก
ขาม แต่ก็มีบางโครงการท่ีการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีนั้นให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในโครงการการจดัการพลงังานชุมชน และโครงการปลูกป่าชายเลน ท่ีตอ้งอาศยั
ความร่วมมือ รวมถึงการมีส่วนร่วมจากประชาชนเป็นอยา่งมากตั้งแต่การปลูก จนถึงดูแลรักษา จึง
จะประสบผลสาํเร็จ ซ่ึงปรากฏวา่ประชาชนใหค้วามร่วมมือเป็นอยา่งดี ดงัท่ีเจา้หนา้ท่ีฝ่ายสํานกัปลดั 
(2555)  กล่าวว่า “โครงการการจดัการพลงังานชุมชน และโครงการปลูกป่าชายเลนไดรั้บความ
ร่วมมือจากประชาชนในพื้นท่ีเป็นอยา่งดี ผลท่ีไดจ้ากการดาํเนินงานก็เป็นท่ีน่าพอใจ ทาํให้โครงการ
น้ีประสบผลสําเร็จ”  นอกจากการน้ีพบว่ามีปัญหาความไม่เท่าเทียมกนัในการเขา้ถึง รับรู้ขอ้มูล
ข่าวสารผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตําบลโคกขาม ซ่ึงประชาชนแต่ละกลุ่มก็ มี
ความสามารถและความถ่ีในการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร โครงการ ผลงานต่างๆ ท่ีแตกต่างกนัตามโอกาส 
 2)  ผลจากการสัมภาษณ์ผูน้าํชุมชน และประชาชน  
 ในช่วง 7 ปีท่ีผา่นมา ตาํบลโคกขามจดัวา่เป็นพื้นท่ีท่ีถูกนํ้าทะเลกดัเซาะ 
มาก เกิดการสูญเสียพื้นดินบริเวณชายฝ่ัง และพื้นท่ีป่าชายเลน โดยนายนรินทร์ บุญร่วม (ลุงทะเล) 
ปราชญช์าวบา้น (2555)  กล่าววา่ 
 

แต่ก่อนพื้นท่ีชายฝ่ังในตาํบลโคกขาม มีป่าชายเลนเป็นแสนๆ ไร่ แต่ปัจจุบัน
เหลืออยู่ไม่ถึง 500 ไร่ อีกทั้งพื้นท่ีส่วนแผน่ดินก็ถูกนํ้ าทะเลกดัเซาะจมหายลงไป
ทุกวนัๆ อยา่งคลองพิทยาลงกรณ์เดิมกวา้งเพียง 3 เมตร ปัจจุบันกวา้งถึง 40 เมตร 
หากเราปล่อยให้พื้นท่ีชายฝ่ังเกิดการสูญเสีย หรือยอมถอยร่นเขา้มาเร่ือยๆ สุดทา้ย
นํ้าทะเลคงตอ้งไหลเขา้ท่วมพื้นท่ีกรุงเทพอยา่งแน่นอน ชาวบา้นจึงมีความคิดท่ีจะ
ป้องกนัและรักษาพื้นท่ีชายฝ่ัง รวมทั้งอนุรักษ์และรักษาความอุดมสมบูรณ์ของ
ระบบนิเวศป่าชายเลน 

 
  จากการสัมภาษณ์ผูน้าํชุมชน และประชาชนในพื้นท่ีพบวา่ บริเวณพื้นท่ีใน
ตาํบลโคกขามไดรั้บปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ คือการสูงข้ึนของระดบันํ้าทะเล การถูก
กดัเซาะของพื้นดินบริเวณชายฝ่ัง และความไม่แน่นอนของผลผลิตเกลือ เน่ืองจากสภาพอากาศท่ี
แปรปรวน ส่วนใหญ่โครงการเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศขององค์การบริหารส่วน
ตาํบลโคกขามจะเป็นดา้นการป้องกนัแกไ้ขปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศมากกวา่ดา้นการ
ปรับตวั เช่น โครงการประหยดัพลงังาน โครงการปลูกป่าชายเลน  โครงการปักไมไ้ผ่ในทะเล 
โครงการการจดัการพลงังานชุมชน โครงการขุดคลอง ดูแลและบาํรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 



 

98 

รณรงคก์ารใชว้สัดุก่อสร้างท่ีช่วยประหยดัพลงังานเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ โดยผูน้าํหมู่ท่ี 3 
(2555) กล่าววา่ “กงัหนัลมใบเส่ือลาํแพนจากโครงการการจดัการพลงังานชุมชน ท่ีใชใ้นการชกัหรือ
สูบนํ้ าข้ึนนาเกลือ ช่วยลดค่าใช้จ่ายนํ้ ามนัดีเซลให้กบัชาวบา้นท่ีทาํนาเกลือ” แต่สําหรับผูน้าํหมู่ท่ี2 
(2555) กล่าววา่ “โครงการท่ีประสบผลสําเร็จ คือโครงการขุดลอกคลองโคกขามท่ีชาวบา้นร่วมกบั
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกขามทาํท่อระบายนํ้า ช่วยใหก้ารระบายนํ้าสะดวกรวดเร็วข้ึน” 

 
 และผูน้าํหมู่ท่ี2 (2555) กล่าววา่  
 

โครงการท่ีมองว่าประสบผลสําเร็จ คือโครงการขุดลอกคลองโคกขามท่ีชาวบา้น
ร่วมกบัองค์การบริหารส่วนตาํบลโคกขามทาํท่อระบายนํ้ า ช่วยให้การระบายนํ้ า
สะดวกรวดเร็วข้ึน บรรเทาผลกระทบจากการเพิ่มสูงข้ึนของระดับนํ้ าทะเลท่ี
ก่อใหเ้กิดความเสียหายได ้ซ่ึงปัจจุบนัก็ยงัดาํเนินการอยูอ่ยา่งต่อเน่ือง 
 

 3)  ผลจากการสังเกตการณ์  
 จากการสังเกตการณ์ในพื้นท่ีพบวา่ สภาพพื้นท่ีโดยทัว่ไปในตาํบลโคกขาม 
แบ่งออกเป็น 2โซนหลกัๆ โซนแรกเป็นโซนชายฝ่ัง ไดแ้ก่ หมู่ 8, 9 และ10   ประชาชนแถบน้ี
ส่วนมากประกอบอาชีพประมง ชุมชนท่ีอยู่บริเวณพื้นท่ีแนวชายฝ่ังมีการป้องกนัและรักษาพื้นท่ี
ชายฝ่ัง รวมทั้งอนุรักษแ์ละรักษาความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศป่าชายเลน โดยการรณรงคป์ลูก
จิตสาํนึกและฟ้ืนฟูสภาพป่าชายเลน พร้อมทั้งนาํกลา้ไมไ้ปปลูก ส่วนอีกโซนติดกบัพื้นท่ีถนนเอกชยั 
ไดแ้ก่ หมู่ 1, 2, 3, 4, 5, 6 และ7 มีโรงงานอุตสาหกรรมและประชากรแฝงอาศยัอยูเ่ป็นจาํนวนมาก มี
ความเป็นเมืองสูงกวา่โซนแรก ประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นบริเวณน้ีส่วนใหญ่เป็นลูกจา้ง 
 พื้นท่ีบริเวณแนวชายฝ่ังมีการดาํเนินงานโครงการปักไมไ้ผ่ชะลอคล่ืนเป็น
ทางยาว เพื่อป้องกนัและรักษาชายฝ่ัง ไดพ้ื้นดินบริเวณชายฝ่ังและเกิดป่าใหม่ข้ึนมา ดงัภาพท่ี 4.12 
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ภาพที ่4.12  โครงการปักไมไ้ผใ่นทะเลท่ีประชาชนบริเวณแนวชายฝ่ังป้องกนัและรักษาพื้นท่ีชายฝ่ัง 
 
 พื้นท่ีบริเวณท่ีทาํนาเกลือมีการใช้กังหันลมช่วยสูบนํ้ าเข้านาเกลือแทน
เคร่ืองยนต์ดีเซลในช่วงท่ีลมแรง ส่วนชาวบา้นท่ีไม่ไดรั้บแจกกงัหันลมจากองค์การบริหารส่วน
ตาํบลโคกขามบางส่วนก็ไดส้ร้างกงัหนัลมดว้ยวสัดุท่ีหาไดท้ัว่ไป อยา่งแผน่ผา้ใบหาเสียง เพื่อใชใ้น
นาเกลือของตนเองของตน ดงัภาพท่ี 4.13  
 

 
 

ภาพที ่4.13  กงัหนัลมช่วยสูบนํ้าเขา้นาเกลือแทนเคร่ืองยนตดี์เซล 
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 4.2.2.2 กลุ่มเป้าหมาย 
  1) การมีส่วนร่วมของหน่วยงาน บุคลากรและประชาชนท่ีเก่ียวขอ้ง 
   (1) ผลจากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลโคกขาม 
   จากการดาํเนินงานต่างๆ ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกขามในเร่ือง
การจดัการปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซ่ึงปรากฏในรูปแบบโครงการ  /กิจกรรมต่าง ๆ 
ไดแ้ก่ โครงการประหยดัพลงังาน โครงการปลูกตน้ไมริ้มทาง โครงการปลูกตน้ไมป้้องกนัแนวเขต
ชายเลน  โครงการพฒันาระบบการกาํจดัขยะใหมี้ประสิทธิภาพ โครงการการจดัการพลงังานชุมชน 
โครงการขุดคลอง ดูแลและบาํรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืน 
โครงการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติดต่อและไม่ติดต่อต่าง ๆ รวมทั้งกิจกรรมเพื่อรณรงคก์าร
ใช้วสัดุก่อสร้างท่ีช่วยประหยดัพลงังานเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม กิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์และใช้
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู่อย่างจาํกดัให้มีประสิทธิภาพ ซ่ึงทุกโครงการเกิดจากความตอ้งการของ
ประชาชนในดา้นส่ิงแวดลอ้ม ปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกขาม (2555) ไดก้ล่าววา่ 
  

ตามโครงสร้างพื้นฐานการกาํหนดโครงการนั้นจะตอ้งผ่านการทาํประชาคมของ
ประชาชน เพื่อใหป้ระชาชนส่วนใหญ่เห็นชอบ ซ่ึงหลกัๆ ก็มกัจะเป็นเร่ืองส่ิงปลูก
สร้าง กบัสาธารณูปโภคมากกว่าเร่ืองส่ิงแวดล้อม ประเมินไดจ้ากความตอ้งการ
พวก ส่ิงปลูกสร้าง ถนนหนทาง รวมทั้งความเจริญทางดา้นสังคมและวตัถุ เป็นตน้ 
ช้ีให้เห็นว่าประชาชนในพื้นท่ีส่วนใหญ่ให้ความสําคญักบัปัญหาปากทอ้ง และ
ความสะดวกสบายในการดาํเนินชีวติ 

 
 ซ่ึงเจา้หนา้ท่ีฝ่ายงานส่ิงแวดลอ้ม (2555)  ไดก้ล่าววา่ 
  

ลกัษณะพื้นท่ีนั้นมีอิทธิพลอยา่งมากต่อความตอ้งการของประชาชนในตาํบลโคก
ขาม แต่ละชุมชนจึงมีความตอ้งการให้องค์การบริหารส่วนตาํบลโคกขามพฒันา
หรือแกปั้ญหาแตกต่างกนัออกไป จึงเป็นเร่ืองท่ีทางองคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคก
ขามจะต้องตดัสินใจเลือกโครงการ /กิจกรรมใดๆ เพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
พร้อมทั้งตรงตามความตอ้งการของประชาชนในพื้นท่ีด้วย แมเ้ป็นเพียงเสียงท่ี
นับว่าน้อยมาก เม่ือเทียบกับความต้องการของประชาชนในด้านอ่ืนๆ เช่น 
โครงการสร้างถนน เป็นตน้  
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 ซ่ึงเจา้หนา้ท่ีฝ่ายสาํนกัปลดั (2555)  ไดก้ล่าววา่ 
 

พื้นท่ีตาํบลโคกขามจะแบ่งออกเป็น2โซนหลกัๆ โซนแรกเป็นโซนชายฝ่ัง ไดแ้ก่ 
หมู่ 8, 9 และ10   ประชาชนแถบน้ีส่วนมากประกอบอาชีพประมง ทาํให้ชุมชน
ละแวกน้ีเห็นความสําคญัของปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มและความอุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรทางทะเลท่ีลดลงอยา่งรวดเร็ว แต่ระดบัการให้ความสําคญันั้นมาก-นอ้ย
ตอ้งอาศยัระยะเวลาการสัมผสักบัพื้นท่ีเป็นส่วนประกอบ  ส่วนอีกโซนติดกบัพื้นท่ี
ถนนเอกชยัไดแ้ก่ หมู่ 1, 2, 3, 4, 5, 6 และ7 ปัจจุบนัมีโรงงานอุตสาหกรรมเกิดข้ึน
เป็นจาํนวนมาก ทาํให้ไม่มีพื้นท่ีสําหรับปลูกป่า และพื้นท่ีหมู่ 1, 2, 6 และ7 ไดถู้ก
พฒันาให้เป็นหมู่บา้นจดัสรร นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร เป็นตน้ ประชาชนท่ี
อาศยัอยูแ่ถบน้ีส่วนมากประกอบอาชีพรับจา้ง ทาํใหชุ้มชนละแวกน้ีใหค้วามสําคญั
กบัสาธารณูปโภค และส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ  
 

 นอกจากน้ียงัมีโครงการท่ีปลูกฝังให้เยาวชน องค์การบริหารส่วนตาํบล
โคกขาม.เขา้ร่วมกบัพลงังานจงัหวดั มีอาสาสมคัรพลงังานประจาํองค์การบริหารส่วนตาํบลโคก
ขามประมาณ 15 คน ทาํหนา้ท่ีเป็นวทิยากรส่งเสริมและใหค้วามรู้แก่นกัเรียนทั้ง 6 โรงเรียนในตาํบล
โคกขาม ในขณะท่ีชาวบา้นก็มีอาสาสมคัรพลงังานของแต่ละหมู่อยูแ่ลว้  ส่วนองคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลโคกขามก็คอยประสานงานระหวา่งกระทรวงพลงังานหรือหน่วยงาน องคก์รดา้นพลงังานกบั
ชาวบา้นในพื้นท่ี เช่นเวลามีการอบรมใหค้วามรู้เก่ียวกบัพลงังาน องคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกขาม
จะอาํนวยความสะดวกในเร่ืองสถานท่ีจดัอบรม คอยติดต่อประสานงานไปยงัอาสาสมคัรของแต่ละ
หมู่ จากนั้นอาสาสมคัรก็จะกระจายข่าวสารต่อไปยงัประชาชนในพื้นท่ีของตนอีกที เช่นกิจกรรม
ปลูกป่าชายเลนขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกขามไดรั้บความร่วมมือจากชาวบา้นและเยาวชน
เป็นอย่างดี โดยองค์การบริหารส่วนตาํบลโคกขามจะประสานไปยงัผูน้าํชุมชนและอาสาสมคัร
ชุมชนกระจายข่าวสารการจดักิจกรรมใหแ้ก่ชาวบา้นในพื้นท่ีไดรั้บทราบและเขา้ร่วมทาํกิจกรรม แต่
บางทีก็มีการร้องเรียนปัญหาท่ีเกินกว่าอาํนาจหนา้ท่ีขององค์การบริหารส่วนตาํบลโคกขามในการ
ดาํเนินการแกไ้ข โดยปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกขาม (2555)  ไดก้ล่าววา่  
 

หากปัญหาไหนท่ีเกินกว่าอาํนาจหน้าท่ีของหน่วยงานเรา ต้องประสานไปยงั
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรง เพื่อให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งมาดาํเนินการแกไ้ข
ปัญหาท่ีเกิดข้ึน ตวัอย่างเช่นปัญหาการปล่อยมลพิษของโรงงานอุตสาหกรรมท่ี



 

102 

ส่งผลกระทบต่อชาวบ้าน สํานักปลัดจะต้องติดต่อประสานไปยงัหน่วยงานท่ี
รับผดิชอบโดยตรง คืออุตสาหกรรมจงัหวดัใหล้งมาตรวจสอบพื้นท่ีบริเวณท่ีทีการ
ร้องเรียนเขา้มา เน่ืองจากองค์การบริหารส่วนตาํบลนั้นไม่มีสิทธ์ไปจาํกดัเร่ืองค่า
มาตรฐาน และท่ีสําคญัหน่วยงานเราไม่มีเคร่ืองมือในการวดัระดบัมลพิษว่ามีค่า
เกินกวา่ท่ีกฎหมายกาํหนดหรือไม่  
 

 2)  ผลจากการสัมภาษณ์ผูน้าํชุมชน และประชาชน  
          จากการดาํเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกขาม ท่ีเก่ียวกบัการ
จดัการปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในด้านการมีส่วนร่วมของบุคลากร ประชาชน 
ตลอดจนภาคีท่ีเก่ียวขอ้งในการดาํเนินงาน สําหรับประชาชนพบว่าให้การตอบรับและให้ความ
ร่วมมือกบัทางองคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกขาม ในการดาํเนินโครงการ ไดแ้ก่ โครงการประหยดั
พลงังาน โครงการปลูกตน้ไมริ้มทาง โครงการปลูกตน้ไมป้้องกนัแนวเขตชายเลน  โครงการพฒันา
ระบบการกาํจดัขยะให้มีประสิทธิภาพ โครงการการจดัการพลงังานชุมชน โครงการขุดคลอง ดูแล
และบาํรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื โครงการป้องกนัการแพร่
ระบาดของโรคติดต่อและไม่ติดต่อต่าง ๆ โดยเฉพาะโครงการด้านการป้องกนัแก้ไขปัญหาการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ อยา่งโครงการประหยดัพลงังาน โครงการปลูกตน้ไมริ้มทาง โครงการ
ปลูกตน้ไมป้้องกนัแนวเขตชายเลน โครงการการจดัการพลงังานชุมชน โครงการขุดคลอง ดูแลและ
บาํรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ซ่ึงทุกขั้นตอนในแต่ละโครงการขององค์การ
บริหารส่วนตาํบลโคกขาม ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม รวมถึงให้ประชาชน
สามารถนําเสนอและร้องเรียนประเด็นปัญหาผ่านช่องทาง และวิธีการต่างๆ แต่ท่ีประชาชน
ส่วนมากนิยมปฏิบติัมี คือร้องเรียนปัญหาผ่านทางผูน้าํชุมชน จากนั้นผูน้าํของแต่ละหมู่ก็จะนํา
ประเด็นปัญหาท่ีไดรั้บการร้องเรียนเหล่านั้นแจง้ไปยงัสาํนกัปลดัขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคก
ขาม และนําเสนอและร้องเรียนปัญหาผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตาํบลโคกขาม ซ่ึง
เจา้หนา้ท่ีทุกฝ่าย และประชาชนทุกคนสามารถรับรู้ รับทราบปัญหาท่ีเกิดไดอ้ยา่งเปิดเผย 
 

 นายวจิารณ์ แสงจนัทร์ ผูน้าํหมู่ท่ี 3 (2555) ไดก้ล่าววา่  
 

บุคลากร และผูด้าํเนินโครงการขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกขามแสดงออก
ให้ประชาชนในตําบลโคกขามได้เห็นถึงความจริงใจและทุ่มเท เพื่อสร้าง
แรงผลกัดนั และกระตุน้ให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน เพราะโดย
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ปกติแล้ว แต่ประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีจิตอาสา มองว่าเร่ืองส่ิงแวดล้อมเป็นของ
ส่วนรวม จึงไม่จาํเป็นท่ีจะตอ้งให้ความสําคญั หรือความร่วมมือในการดาํเนิน
โครงการขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกขาม 
 

 ประชาชนในหมู่ 3 ท่านหน่ึง (2555) กล่าววา่  
 

องค์การบริหารส่วนตาํบลโคกขามเปิดโอกาสให้พวกเขาเขา้ไปมีส่วนร่วมไดทุ้ก
ขั้นตอนในการดาํเนินโครงการ ตั้งแต่ศึกษาปัญหา ดูความตอ้งการของประชาชน
ในการแกไ้ขปัญหา การตดัสินใจเลือกโครงการ การเขา้ร่วมดาํเนินงานโครงการ 
การติดตามการดาํเนินโครงการ และประเมินผลการดาํเนินงานโครงการนั้นๆ 
 

 2) ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย  
  1) ผลจากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลโคกขาม 
  ความพึงพอใจของผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล
โคกขามเก่ียวกบัการป้องกนัแกไ้ข และปรับตวัต่อผลกระทบจากปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ โดยพิจารณาจากตวัผลงาน และผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในพื้นท่ี
ดาํเนินการขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกขาม ดว้ยวธีิการใชแ้บบสอบถาม ซ่ึงในภาพรวม
ผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกขามมีความพึงพอใจต่อการดาํเนินงาน
เก่ียวกบัการป้องกนัแกไ้ข และปรับตวัต่อผลกระทบจากปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
โดยนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกขาม (2555)  กล่าววา่ “มีความพึงพอใจระดบัหน่ึงต่อการ
ดาํเนินงานเก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัแกไ้ข และปรับตวัต่อผลกระทบจากปัญหาการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ เพราะโครงการท่ีผา่นมาส่วนใหญ่ก็ประสบผลสาํเร็จดี”  ขณะท่ีปลดัองคก์าร
บริหารส่วนตาํบลโคกขาม (2555)  กล่าววา่  
 

รู้สึกพึงพอใจต่อการดําเนินงานเก่ียวกับการป้องกันแก้ไข และปรับตัวต่อ
ผลกระทบจากปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศขององค์การบริหารส่วน
ตาํบลโคกขาม ถึงแมว้่าการดาํเนินโครงการในแต่ละปีขององค์การบริหารส่วน
ตาํบลโคกขามจะมีทั้งประสมผลสําเร็จ คือบรรลุตามวตัถุประสงค์ครบทุกข้อ 
ประชาชนในพื้นท่ีพึงพอใจ และไม่ประสบผลสําเร็จเท่าท่ีควร คือบรรลุตาม
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วตัถุประสงคเ์พียงบางขอ้เท่านั้น สาเหตุท่ีเป็นเช่นน้ีดว้ยเพราะประชาชนในพื้นท่ี
ไม่ตอบรับ และไม่ยอมให้ความร่วมมือ อยา่งบางทีองคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคก
ขามมีโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ตามความต้องการของประชาชน แต่
ประชาชนกลับไม่ให้ความร่วมมือ และไม่ยอมปฏิบัติตาม ทําให้การดําเนิน
โครงการเป็นไปไดย้าก 
 

 2) ผลจากการสัมภาษณ์ผูน้าํชุมชน และประชาชน  
 จากการดาํเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาํบลโคกขามเก่ียวกบัการ

ป้องกันแก้ไข และปรับตัวต่อผลกระทบจากปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ พบว่า
ประชาชนส่วนมากมีความพึงพอใจต่อการทาํงานของผูบ้ริหารและเจา้หน้าท่ีขององค์การบริหาร
ส่วนตาํบลโคกขาม โดยพิจารณาจากผลการดาํเนินงานโครงการ /กิจกรรมต่างๆ ท่ีประชาชนไดรั้บ
และพบเห็น โดยเฉพาะอยา่งยิง่โครงการการจดัการพลงังานชุมชน และกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ซ่ึง
โครงการการจดัการพลงังานชุมชนไดด้าํเนินการมาอยา่งต่อเน่ือง ในแต่ละปีก็พฒันาเทคโนโลยีท่ีมี
ประสิทธิภาพ และเหมาะสมกบัชุมชน เช่นกงัหนัพลงังานลม ช่วยลดตน้ทุนดา้นพลงังานเช้ือเพลิง
ในการทาํนาเกลือ เทคโนโลยเีตาเผาถ่านประสิทธิภาพสูง ช่วยสร้างรายไดเ้สริมใหก้บัประชาชน เตา
ซุปเปอร์อั้งโล่ ช่วยลดตน้ทุนดา้นแก๊สหุงตม้ในครัวเรือน เป็นตน้ ส่วนกิจกรรมปลูกป่าชายเลนของ
องค์การบริหารส่วนตาํบลโคกขามไดรั้บความร่วมมือจากชาวบา้นและเยาวชนในตาํบลโคกขาม
เป็นอยา่งดี ปัจจุบนัเร่ิมมีสัตวน์ํ้า ทั้งปลาปูเขา้มาอาศยั รวมทั้งรากของตน้โกงกางท่ีปลูกไวก้็สามารถ
ยดึดินได ้ทาํให้ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการทาํงานขององคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลโคกขาม เก่ียวกับการดาํเนินงานป้องกันแก้ไข และปรับตวัต่อผลกระทบจากปัญหาการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดว้ยวิธีการใชแ้บบสอบถาม ออกมาวา่ประชาชนส่วนมากมีความพึง
พอใจต่อการทาํงานของผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีขององค์การบริหารส่วนตาํบลโคกขาม นายพิสิษฐ ์
อภิปิยะสิน ผูน้าํหมู่ท่ี 1 (2555)  ไดก้ล่าววา่ 

 
มีความพึงพอใจพอประมาณต่อการทาํงาน เก่ียวกบัการดาํเนินงานป้องกนัแกไ้ข 
และปรับตวัต่อผลกระทบจากปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศขององคก์าร
บริหารส่วนตาํบลโคกขาม พร้อมทั้งเสนอวา่ควรจะมีโครงการอ่ืนๆ ท่ีช่วยเสริมให้
การแกไ้ขปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศขององค์การบริหารส่วนตาํบล
โคกขาม สามารถเป็นไปได ้100% 
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 สําหรับเร่ืองนโยบายนั้นทางองค์การบริหารส่วนตาํบลโคกขามยงัไม่มี
การกาํหนดนโยบายเก่ียวกบัการจดัการปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศออกมาอยา่งชดัเจน 
แต่ท่ีประชาชนรับทราบ และมีการดาํเนินงานอยูทุ่กวนัน้ีเป็นเพียงส่วนหน่ึงในนโยบายการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเท่านั้น 
 4.2.2.3 ดา้นการบริหารจดัการ 
  1) การกาํหนดผูรั้บผดิชอบ 
   1) ผลจากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลโคกขาม 
                          การดําเนินงานเก่ียวกับการจัดการปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศขององค์การบริหารส่วนตาํบลโคกขาม พบว่าส่วนใหญ่เป็นหน้าท่ีสํานกัปลดั และกอง
สาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม ท่ีจะตอ้งดาํเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของสํานกัองคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลโคกขาม เช่น โครงการประหยดัพลงังาน โครงการปลูกตน้ไมริ้มทาง โครงการปลูก
ตน้ไมป้้องกนัแนวเขตชายเลน  โครงการพฒันาระบบการกาํจดัขยะ โครงการการจดัการพลงังาน
ชุมชน โครงการขุดคลอง ดูแลและบาํรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเพื่อการพฒันาท่ี
ย ัง่ยืน โครงการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติดต่อและไม่ติดต่อต่าง ๆ รวมทั้งกิจกรรมเพื่อ
รณรงคก์ารใชว้สัดุก่อสร้างท่ีช่วยประหยดัพลงังานเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม กิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์
และใช้ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู่อย่างจาํกดัให้มีประสิทธิภาพ โดยเจา้หนา้ท่ีฝ่ายงานส่ิงแวดลอ้ม 
(2555) ไดก้ล่าววา่  
 

เกือบจะทุกโครงการท่ีเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มตอ้งมีฝ่ายสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม
ร่วมดาํเนินการอยูเ่สมอ ไม่วา่จะเป็นการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว การพฒันาปรับปรุงระบบ
กาํจดัขยะ การดูแลและบาํรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งการ
ป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติดต่อและไม่ติดต่อต่าง ๆ   
 

 สอดคล้องกับคาํกล่าวของนายกองค์การบริหารส่วนตาํบลโคกขาม 
(2555)  ท่ีกล่าววา่  
 

ภายในองค์การบริหารส่วนตาํบลโคกขามมีการคดัเลือกบุคลากร เพื่อรับผิดชอบ
งานเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มอยา่งเหมาะสม จาํนวนประมาณ 20 คน โดยส่วนใหญ่อยู่
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ภายใตก้ารกาํกบัดูแลของฝ่ายสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม องค์การบริหารส่วน
ตาํบลโคกขาม  
 

 ส่วนปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกขาม (2555)  กล่าววา่  
 

หากประชาชนในพื้นท่ีร้องเรียนเขา้มายงัองค์การบริหารส่วนตาํบลโคกขามว่า
โรงงานปล่อยมลพิษจนส่งผลกระทบต่อชาวบ้าน สํานักปลัดจะต้องติดต่อ
ประสานไปยงัหน่วยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรง อย่างอุตสาหกรรมจงัหวดัให้ลงมา
ตรวจสอบปัญหาในพื้นท่ี เน่ืองจากองค์การบริหารส่วนตาํบลนั้นไม่มีสิทธ์ไป
จาํกดัเร่ืองค่ามาตรฐาน และท่ีสําคญัหน่วยงานเราไม่มีเคร่ืองมือในการวดัระดบั
มลพิษวา่มีค่าเกินกวา่ท่ีกฎหมายกาํหนดหรือไม่  
 

 2) ผลจากการสัมภาษณ์ผูน้าํชุมชน และประชาชน 
 องคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกขาม มีฝ่ายท่ีทาํหนา้ท่ีรับผิดชอบโครงการ
เก่ียวกบัการจดัการปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศค่อนขา้งชดัเจน ทาํให้สะดวกและง่ายต่อ
การดาํเนินงาน หรือติดต่อประสานงานกบัฝ่ายท่ีรับผิดชอบแต่ละโครงการ โดยนายปริญญา นาค
อ่อน ผูน้าํหมู่ท่ี 1 (2555) ไดย้กตวัอยา่งวา่  
 

ในพื้นท่ีของตนมีปัญหาด้านส่ิงแวดล้อมท่ีประชาชนหมู่ 1 เคยร้องเรียนไปยงั
องค์การบริหารส่วนตาํบลโคกขามคือเร่ืองนํ้ าเน่าเสีย และขยะ ซ่ึงต่อมาทาง
องค์การบริหารส่วนตาํบลโคกขาม ก็ได้มีพระราชบญัญติับ่อดักไขมนัเกิดข้ึน 
เพื่อใหมี้การบาํบดันํ้าเสียก่อนท่ีจะปล่อยออกสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติ 
 

 ส่วนนายพิสิษฐ ์อภิปิยะสิน ผูน้าํหมู่ท่ี 1 (2555) อีกท่านไดก้ล่าววา่  
พื้นท่ีในหมู่ท่ี1 มีการปรับเปล่ียนการใชป้ระโยชน์ท่ีดินจากเดิมชาวบา้นเคยทาํนา
กุ้ง  ก็ เป ล่ียนมาขายท่ีดินให้กับนายทุน เพื่อสภาพกลายเป็นพื้นท่ีโรงงาน
อุตสาหกรรมมาถึงปัจจุบนั สภาพแวดลอ้มต่างๆ ก็เปล่ียนแปลงไป แต่ก่อนนั้นมี
ตน้ไมเ้รียงรายอยูม่ากมาย แต่ทุกวนัน้ีจะหาร่มเงาซกัท่ียงัยาก ประชาชนในหมู่ท่ี 1 
จึงร่วมกบัสาํนกัปลดัขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกขาม ดาํเนินโครงการปลูก
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ตน้ไม้ริมทางอย่างต่อเน่ืองทุกปี แต่ก็ยงัมีปัญหาการไม่ได้รับความร่วมมือจาก
ประชากรแฝงท่ีเขา้มาทาํงานในพื้นท่ี 
 

 2)  นโยบาย แผนงาน โครงการ 
                             1)  ผลจากการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง  
                                 องคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกขามมีขั้นตอนและกระบวนการจดัทาํแผน
ยทุธศาสตร์ โดยใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัทาํแผนดว้ย ในการจดัทาํแผนนั้นองคก์รได้
มีการนาํปัจจยัต่างๆ มาประกอบการวางแผนยุทธศาสตร์ เช่น ความตอ้งการของประชาชน ความ
คาดหวงัของผูบ้ริหารและประชาชน การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและส่ิงแวดลอ้มท่ีสําคญัของ
โลก ซ่ึงอาจมีผลต่อการกาํหนดโครงการเก่ียวกบัการจดัการปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ขององค์การบริหารส่วนตาํบลโคกขาม พบว่า เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์หลกัทาํให้
เกิดความทา้ทายต่อองคก์รในอนาคต และองคก์รมัน่ใจวา่จะสามารถนาํมาปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรม 
แต่เม่ือดูถึงการถ่ายทอดแผนปฏิบติัการเพื่อนาํไปปฏิบติัให้บรรลุเป้าประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร์และกล
ยทุธ์หลกั กลบัพบวา่การถ่ายทอดแผนปฏิบติันั้นทาํไดไ้ม่ดีพอ แมว้า่ขั้นตอนการจดัทาํแผนและการ
มีส่วนร่วมของชุมชนในกิจกรรมจดัทาํแผนก็อยูใ่นเกณฑท่ี์ดี ตามท่ีไดก้าํหนดพนัธกิจ ในการพฒันา
ทอ้งถ่ินอนัเป็นส่ิงท่ีองคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกขามจะตอ้งทาํ เพื่อให้มีการพฒันาไปสู่วิสัยทศัน์
ท่ีว่า “ตาํบลติดอ่าวไทย  กา้วไกลเศรษฐกิจ   ทุกชีวิตมัน่คง  คมนาคมสะดวก  แหล่งพนัธ์ุนกของ
โลก  มรดกประวติัศาสตร์  ธรรมชาติเชิงอนุรักษ ์ สมบูรณ์ดว้ยทรัพยากรนํ้ า” โดยมียุทธศาสตร์การ
พฒันาท่ีองคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกขามจะดาํเนินการ คือ (องคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกขาม, 
2554) 
 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 
 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการศึกษา 
 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นพฒันาคนและสังคม 

 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นเศรษฐกิจ 
 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นแหล่งนํ้า 

  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการบริหาร 
 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นสาธารณสุข 

 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
 การท่ีองคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกขามกาํหนดให้ยุทธศาสตร์การดา้น
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเป็นหน่ึงในภารกิจหลกัขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกขาม
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นั้น แสดงให้เห็นว่าองค์การบริหารส่วนตาํบลโคกขามให้ความสําคญัดา้นส่ิงแวดลอ้มมากระดบั
หน่ึง สําหรับในด้านแผนงานและโครงการของหน่วยงานนั้นไดก้าํหนดนโยบายดา้นการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม โดยมีแนวทางการพฒันาการพฒันาเก่ียวกบัการบาํรุงรักษา
ส่ิงแวดลอ้มและการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ  เพื่อใหเ้กิดความน่าอยูแ่ละความย ัง่ยนื  ดงัน้ี 
 การสร้างจิตสํานึกและความตระหนกัในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม 
 การป้องกนัการทาํลายทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
 การบาํบดัและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

 2)  ผลจากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลโคกขาม                                   
 องคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกขามมีโครงการดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวกบั
การจดัการปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศหลกัๆ คือโครงการประหยดัพลงังาน โครงการ
ปลูกตน้ไมริ้มทาง โครงการปลูกตน้ไมป้้องกนัแนวเขตชายเลน  โครงการพฒันาระบบการกาํจดั
ขยะ โครงการการจดัการพลงังานชุมชน โครงการขดุคลอง ดูแลและบาํรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม  โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อและไม่ติดต่อต่าง ๆ รวมทั้ ง
กิจกรรมเพื่อรณรงค์การใช้วสัดุก่อสร้างท่ีช่วยประหยดัพลงังานเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม กิจกรรม
เพื่อการอนุรักษแ์ละใช้ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู่อยา่งจาํกดัให้มีประสิทธิภาพ โดยนายกองค์การ
บริหารส่วนตาํบลโคกขาม (2555)  กล่าววา่  
 

ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ท่ีมีส่วนสําคญัอย่างยิ่งทาํให้เกิดภาวะเรือน
กระจก จนส่งผลกระทบต่างๆ ตามมามากมาย ไม่วา่อุณหภูมิท่ีสูงข้ึน ฤดูกาล และ
สภาพภูมิอากาศท่ีเปล่ียนแปลงไป บางพื้นท่ีระดบันํ้ าทะเลสูงข้ึน จนพื้นดินริม
ทะเล หรือเกาะต่างๆ จมหาย เป็นตน้ ซ่ึงแนวทางจดัการกบัปัญหาการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศสาํหรับประเทศไทยในตอนน้ีคงจะเป็นการปฏิบติัตามแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 11 เร่ืองการใช้พลงังานทดแทน การอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไมแ้ละปลูกป่าทดแทน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ป่าชายเลน  
 

 นอกจากน้ีองค์การบริหารส่วนตาํบลโคกขามได้กาํหนดโครงการเพื่อ
ป้องกนัแกไ้ขและปรับตวัต่อผลกระทบจากปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไดแ้ก่โครงการ
ประหยดัพลังงาน โครงการปลูกต้นไม้ริมทาง โครงการปลูกต้นไม้ป้องกันแนวเขตชายเลน  
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โครงการพฒันาระบบการกาํจดัขยะ โครงการการจดัการพลงังานชุมชน โครงการขุดคลอง ดูแล
และบาํรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดต่อและไม่ติดต่อต่าง ๆ รวมทั้งกิจกรรมเพื่อรณรงค์การใช้วสัดุก่อสร้างท่ีช่วยประหยดั
พลงังานเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม กิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู่อย่าง
จาํกดัใหมี้ประสิทธิภาพ โดยหวัหนา้ผงัเมืองโคกขาม (2555)  ไดก้ล่าววา่  
 

ในช่วงหลงัน้ี ภาวะโลกร้อนและภยัพิบติัธรรมชาติเป็นปัญหาท่ีอยู่ในความสนใจ
ของผูค้นทัว่โลก ด้วยความรุนแรงของผลกระทบทางลบท่ีเกิดข้ึนต่อชีวิตและ
ทรัพยสิ์น ทุกฝ่ายจึงเร่ิมหนัมาใส่ใจและใหค้วามสาํคญักบัปัญหาดงักล่าวเพิ่มข้ึน มี
การรณรงค์หาแนวทางการลดภาวะโลกร้อนอย่างจริงจงั สําหรับบทบาทงานผงั
เมืองขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกขามเก่ียวกบัปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เห็นไดจ้ากโครงการ /กิจกรรมต่างๆท่ีพยายามจูงใจและรณรงคใ์ห้มีการ
ออกแบบและก่อสร้างอาคารท่ีกลมกลืนเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมมากข้ึน โดย
วิธีการส่งเสริมให้ผูป้ระกอบการธุรกิจเอกชนหนัมาให้ความสําคญัและสนใจการ
ออกแบบอาคารเพื่อรักษาสภาพแวดลอ้ม พร้อมทั้งประหยดัพลงังาน เพื่อเป็นอีก
หน่ึงปัจจยัท่ีช่วยลดปริมาณการใช้พลงังานและทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีสําคญัคือ
ช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนไดเ้ป็นอยา่งดี 
 

 3)  การจดัสรรงบประมาณ ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
                     1)  ผลจากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลโคกขาม                         
 องค์การบริหารส่วนตาํบลโคกขามได้จดัสรรงบประมาณไวส้ําหรับ
โครงการภายใตแ้นวทางพฒันาตามยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 10.4% 
ของงบประมาณทั้งหมด โดยปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกขาม (2555)  ไดก้ล่าววา่  
 

องค์การบริหารส่วนตาํบลโคกขามมีงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรไวอ้ย่าง
เพียงพอกบัการดาํเนินงาน ซ่ึงการจดัสรรงบประมาณนั้นทางองคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลโคกขามจะตั้งขอ้บญัญติัก่อนเร่ิมจดัทาํงบประมาณ อยา่งงบประมาณท่ีจะใช้
ในปี 2555 ก็ตอ้งเร่ิมทาํตั้งแต่งบประมาณปี 2554 ตอนปลาย เพื่อเราจะรู้วา่ท่ีผา่น
มามีขอ้ผิดพลาดอะไรตรงไหนบา้ง มีความเพียงพอหรือไม่ในเร่ืองงบประมาณ 
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จํานวนคนต่อโครงการ ปริมาณทรัพยากรท่ีใช้ต่อโครงการ ระยะเวลาการ
ดาํเนินงานแต่ละโครงการ รวมถึงพิจารณาผลการดาํเนินโครงการท่ีผ่านมาด้วย 
แลว้หากวา่ตอ้งการเพิ่มพื้นท่ีดาํเนินงานก็ตอ้งใส่งบประมาณและทรัพยากรเพิ่มลง
ไปในสัดส่วนท่ีเหมาะสม แต่ถา้ไม่มีผลสําเร็จท่ีเด่นชดัก็ตอ้งปรับเปล่ียนโครงการ
เป็นโครงการอ่ืน แต่จะไม่ตดัออกไป 
 

 เจา้หนา้ท่ีฝ่ายงานส่ิงแวดลอ้ม (2555)  กล่าววา่ 
 

บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาํบลโคกขามท่ีมีอยู่นับว่าเพียงพอต่อการ
ดาํเนินงาน พร้อมทั้งบุคลากรเหล่านั้นยงัได้รับการพฒันาความรู้ความสามารถ 
และทกัษะทางวิชาการอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นการเข้าฝึกอบรมท่ีสํานักองค์การ
บริหารส่วนตาํบลโคกขามจดัข้ึนเอง และท่ีจดัร่วมกบัหน่วยงานท่ีเขาเปิดอบรม 
 

 ปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกขาม (2555) ไดก้ล่าวเพิ่มเติมวา่  
 

ในส่วนโครงการปักไมไ้ผช่ะลอคล่ืนนั้นองคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกขามยงัไม่มี
นโยบายท่ีจะให้การสนับสนุนงบประมาณสําหรับดาํเนินโครงการท่ีเด่นชัดน้ี 
เน่ืองจากพื้นท่ีดาํเนินโครงการตรงนั้นเป็นของเอกชน ถ้าองค์การบริหารส่วน
ตาํบลโคกขามนาํหน่วยงานภาครัฐลงไป อาจโดนตรวจสอบได ้สําหรับโครงการน้ี
กบัตวัชาวบ้านเองก็เป็นพื้นท่ีส่วนบุคคล ดาํเนินงานเพื่อผลประโยชน์ส่วนตวั
เช่นกัน อย่างไรก็ตามหากทางจงัหวดัมีคาํสั่งให้ปฏิบติัหน้าท่ีร่วมกบัโครงการ
บริเวณนั้น องคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกขามก็ยนิดีใหค้วามร่วมมือ อยา่งเตม็ท่ี 
 

 2)  ผลจากการสัมภาษณ์ผูน้าํชุมชน และประชาชน 
                               ผูน้าํเกือบทุกหมู่ท่ีอยูใ่นตาํบลโคกขามไม่เคยไดรั้บทราบถึงงบประมาณ
สําหรับดาํเนินงานโครงการ /กิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการจดัการปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
จากทางองคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกขามเลย โดยนางอมรรัตน์ พุ่มนํ้ าเค็ม ผูน้าํหมู่ 9 (2555) ได้
กล่าววา่ “องคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกขามไม่มีงบประมาณให้ แต่ประชาชนในหมู่ 9 ก็ไดรั้บแจก
อุปกรณ์ประหยดัพลงังานต่างๆ เช่น หลอดไฟ และเตาประหยดัพลงังาน ช่วยประหยดัพลงังานและ
ยงัลดค่าใชจ่้ายภายในอีกดว้ย” ดงัภาพท่ี 4.14 
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ภาพที ่4.14  ตูอ้บพลงังานแสงอาทิตย ์อุปกรณ์ประหยดัพลงังาน 
 
 นอกจากน้ีนายปริญญา นาคอ่อน ผูน้าํหมู่ 1 (2555) ไดก้ล่าววา่  
 

จากท่ีประชาชนร้องเรียนเร่ืองมลพิษทางอากาศ ไปยงัองค์การบริหารส่วนตาํบล
โคกขาม เพราะคิดว่าในช่วงเวลากลางคืนโรงงานอุตสาหกรรมลักลอบปล่อย
ควนัพิษเกินกว่าค่ามาตรฐาน ก่อให้เกิดความเดือดร้อนกบัประชาชนท่ีอาศยัอยู่
ละแวกนั้ น ทางองค์การบริหารส่วนตําบลโคกขามพร้อมกับหน่วยงานท่ี
รับผดิชอบโดยตรงไดล้งมาตรวจสอบและดาํเนินการแกไ้ขปัญหาท่ีมีการร้องเรียน
ไปน้ี 
 

 4)  การประสานงานกบัหน่วยงานต่างๆ 
 1)  ผลจากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลโคกขาม 
                  ในการจัดการปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศขององค์การ
บริหารส่วนตาํบลโคกขามไดติ้ดต่อประสานงานกบัหน่วยงาน /องคก์รต่างๆ เน่ืองจากทุกโครงการ
ตอ้งอาศยัทั้งความร่วมมือจากหน่วยงาน /องคก์ร และการมีส่วนร่วมของประชาชน องคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลโคกขามจึงรับหนา้ท่ีเป็นส่ือกลางติดต่อประสานงานระหวา่งหน่วยงาน /องคก์รต่างๆ กบั
ชุมชนในพื้นท่ีตาํบลโคกขาม เช่น โครงการอนุรักษพ์ลงังานแบบสมคัรใจเพื่อปลูกจิตสํานึกในการ
อนุรักษพ์ลงังานให้แก่เยาวชน จากการประสานความร่วมมือกนัระหวา่งองคก์ารบริหารส่วนตาํบล



 

112 

โคกขามกบัพลงังานจงัหวดั จดัตั้งให้มีอาสาสมคัรพลงังานประจาํองค์การบริหารส่วนตาํบลโคก
ขามประมาณ 15คน เพื่อทาํหนา้ท่ีเป็นวทิยากรส่งเสริมและให้ความรู้เก่ียวกบัพลงังานแก่ชุมชนและ
เยาวชนทั้ง 6 โรงเรียนในตาํบลโคกขาม เช่น โปรแกรมคาํนวณพลงังานท่ีใชไ้ปต่อเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า
แต่ละชนิด เป็นตน้ โดยปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกขาม (2555) ไดก้ล่าววา่ “ประชาชนเองก็
มีอาสาสมคัรพลงังานของแต่ละหมู่อยูแ่ลว้  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกขามมีหนา้ท่ีเป็นส่ือกลาง
ติดต่อประสานงานระหวา่งกระทรวงพลงังานหรือหน่วยงานดา้นพลงังานกบัอาสาสมคัรแต่ละพื้นท่ี
ไดรั้บทราบ” เช่นเดียวกนัน้ีเจา้หนา้ท่ีฝ่ายงานส่ิงแวดลอ้ม (2555)  ไดก้ล่าววา่ 
 

 หากมีการอบรมให้ความรู้เก่ียวกบัพลงังาน องค์การบริหารส่วนตาํบลโคกขามก็
อาํนวยความสะดวกในเร่ืองสถานท่ีจดัอบรม และเป็นส่ือกลางติดต่อประสานงาน
ไปยังอาสาสมัครของแต่ละหมู่  ส่วนประชาชนทั่วไปนั้ นเป็นหน้า ท่ีของ
อาสาสมคัรตอ้งกระจายข่าวสารท่ีไดรั้บใหก้บัประชาชนในพื้นท่ีของตนต่อไป 
 

 ทางฝ่ายกองช่างขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกขาม โดยหวัหนา้ฝ่าย
ผงัเมือง (2555)  ไดก้ล่าววา่  
 

ไดติ้ดต่อประสานงานไปยงักลุ่มผูจ้าํหน่ายวสัดุก่อสร้างท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม
โดยตรง เพื่อขอความร่วมมือใหช่้วยจาํหน่ายสินคา้ในราคาท่ีถูกกวา่ทอ้งตลาด ช่วย
สร้างจุดดึงดูดและรณรงค์ให้ผูบ้ริโภคหันมาเลือกใช้วสัดุก่อสร้างท่ีเป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดล้อมในการก่อสร้าง โดยไม่เพิ่มภาระเร่ืองต้นทุนค่าใช้จ่ายให้กับฝ่าย
ผูบ้ริโภคมากนกั 
 

 2)  ผลจากการสัมภาษณ์ผูน้าํชุมชน และประชาชน 
                               ผู ้นํา ทุกหมู่ได้รับทราบถึงการติดต่อประสานงานเพื่อขอรับการ
สนบัสนุน รวมทั้งความร่วมมือต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินงานเก่ียวกบัการจดัการปัญหา
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศขององค์การบริหารส่วนตาํบลโคกขาม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
โครงการการจดัการพลงังานชุมชนซ่ึงมีกระทรวงพลงังานเป็นหน่วยงานหลกัท่ีให้การสนบัสนุน 
ดงัท่ีผูน้าํหมู่ 9 (2555)  ไดก้ล่าววา่  
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แต่ละหมู่จะมีอาสาสมคัรพลงังานอยู่แล้ว  หน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตาํบล
โคกขามท่ีเห็นก็คือเป็นส่ือกลางช่วยประสานงานระหว่างกระทรวงพลงังานกบั
ประชาชนในพื้นท่ี อย่างเวลามีการอบรมให้ความรู้ใหม่ๆ ในเร่ืองเก่ียวกบัด้าน
พลงังาน องคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกขามช่วยเหลืออาํนวยความสะดวกในเร่ือง
สถานท่ีจดัอบรม รวมทั้งติดต่อไปยงัอาสาสมคัรของแต่ละหมู่แจ้งข่าวสารให้
ได้รับทราบ จากนั้ นอาสาสมัครก็จะกระจายข่าวสารท่ีได้รับมาน้ีต่อไปย ัง
ประชาชนในพื้นท่ีของตนอีกทอดหน่ึง 
 

 นอกจากน้ีนายประมวล มีถนอมผูน้าํหมู่ 10 (2555) ไดก้ล่าววา่ 
  

นอกจากองคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกขามแลว้ ก็ยงัมีทางจงัหวดัสมุทรสาครท่ีให้
การส่งเสริม สนบัสนุนใหป้ระชาชนรู้จกัป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ โดยส่งผูท่ี้มีความรู้มาอบรม เผยแพร่ความรู้ต่างๆ เก่ียวกับ
ส่ิงแวดล้อม และภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นสาเหตุของปัญหา 
ผลกระทบต่อประชาชนในพื้นท่ี และเสนอแนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหาท่ี
ประชาชนสามารถปฏิบติัตามได ้
 

5)  การติดตามประเมินผลการดาํเนินงาน 
 1)  ผลจากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลโคกขาม 
 โครงการ /กิจกรรมใดๆ เก่ียวกับการจัดการปัญหาการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศภายในพื้นท่ีตาํบลโคกขาม เป็นความรับผิดชอบขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคก
ขามท่ีจะตอ้งติดตามความกา้วหนา้ในการดาํเนินงาน และติดตามผลการประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการดาํเนินงาน ไม่วา่จะเป็นโครงการขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกขามโดยตรง 
หรือโครงการท่ีองค์การบริหารส่วนตาํบลโคกขามดาํเนินงานร่วมกบัหน่วยงาน /องค์กรอ่ืนก็ตาม 
โดยปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกขาม (2555) ไดก้ล่าววา่  
 

โครงการการจดัการพลงังานชุมชนนั้นทางองคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกขามก็รับ
หนา้ท่ีติดตามประเมินผลการดาํเนินงาน ซ่ึงกระทรวงพลงังานจะมีแบบสอบถาม
สาํหรับประชาชนท่ีร่วมดาํเนินงาน และไดรั้บไดรั้บอุปกรณ์จากกระทรวงพลงังาน 
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รวมถึงผูท่ี้เขา้รับการอบรมด้านพลงังานกับองค์การบริหารส่วนตาํบลโคกขาม 
ส่วนการวเิคราะห์ผลการประเมินนั้นกระทรวงพลงังานจะนาํไปคิดเอง  
 

 อยา่งไรก็ตามเจา้หน้าท่ีองคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกขาม (2555)  ได้
กล่าวว่า “เราคาดว่าผลการประเมินน่าจะอยู่ในระดับท่ีดี และเป็นท่ีน่าพอใจ สังเกตได้จากท่ี
โครงการมีการดําเนินงานมาอย่างต่อเน่ือง คือตั้ งแต่พลังงานจังหวดัมีเป็นโครงการนําร่อง 
จนกระทัง่ปัจจุบนัรวมระยะเวลามากกวา่ 5 ปี”  

 นอกจากน้ีนายจิราวฒัน์ จุย้เดช หวัหนา้ฝ่ายผงัเมือง องคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลโคกขาม (2555)  กล่าววา่  

 
ภายหลงัจากเสร็จส้ินกิจกรรมเพื่อส่งเสริม และรณรงค์การใช้วสัดุก่อสร้างท่ีช่วย
ประหยดัพลังงาน และเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ได้ติดตามประเมินผลการจัด
กิจกรรม พบว่ามีผูป้ระกอบการธุรกิจเอกชนหลายรายท่ีสนใจ และปฏิบติัตาม
คาํแนะนาํขององค์การบริหารส่วนตาํบลโคกขาม ทาํการออกแบบอาคารและ
เลือกใชว้สัดุก่อสร้างท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม แต่ก็มีผูป้ระกอบการธุรกิจเอกชน
อีกมากกวา่คร่ึงท่ียงัยดึตน้ทุนการก่อสร้างในปัจจุบนัเป็นหลกั ไม่คาํนึงถึงค่าใชจ่้าย
ดา้นพลงังานท่ีตอ้งสูญเสียในอนาคต และขาดจิตสาํนึกทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
 

 2)  ผลจากการสัมภาษณ์ผูน้าํชุมชน และประชาชน 
                                  การดาํเนินงานโครงการ /กิจกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการจดัการปัญหาการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกขาม เปิดโอกาสให้ประชาชนไดรั้บ
ทราบถึงการดาํเนินงาน โดยนายปริญญา นาคอ่อน ผูน้าํหมู่ท่ี 1 (2555) กล่าววา่  
 

การติดตามประเมินผลการดําเนินงานโครงการต่างๆ จะมีแบบสอบถามท่ี
เจา้หน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตาํบลโคกขามนาํมาแจกให้ประชาชนในพื้นท่ี 
หรือผูท่ี้ร่วมดาํเนินโครงการได้ทาํ ถึงแม้ว่าบางโครงการจะไม่ใช่ขององค์การ
บริหารส่วนตาํบลโคกขามโดยตรงก็ตาม  
 

 นอกจากน้ีนายปริญญา นาคอ่อน ผูน้ําหมู่ 1 (2555) ได้กล่าวถึง 
“ประชาชนในชุมชนสามารถติดตามความก้าวหน้าในการดาํเนินงานได้ และก็ทาํการติดตามอยู่
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อยา่งต่อเน่ือง รวมทั้งมีโอกาสให้ขอ้เสนอแนะ เพื่อปรับปรุงแกไ้ขอุปสรรคต่างๆ ท่ีพบเห็นระหวา่ง
การดาํเนินงาน” 
 4.2.2.4  ดา้นการเรียนรู้และการพฒันา 
 1)  การพฒันาบุคลากร 
 1)  ผลจากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลโคกขาม 
 จากการสัมภาษณ์ผลจากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารและเจ้าหน้าท่ีของ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกขาม พบวา่องคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกขามให้ความสําคญักบัการ
พฒันาดา้นองคค์วามรู้ของบุคลากรทุกฝ่ายในหน่วยงานอยา่งชดัเจน รวมทั้งผลกัดนัให้มีการพฒันา
ด้านองค์ความรู้กบัผูน้าํชุมชนในตาํบลโคกขามอย่างต่อเน่ือง เช่น ปรับปรุงห้องสมุดสํานักงาน
องค์การบริหารเพื่อให้ประชาชนในตาํบลโคกขามได้มีห้องสมุดในการเรียนรู้และรับรู้ส่ิงต่าง ๆ 
ช่วยให้ครัวเรือนท่ีได้รับประโยชน์ร้อยละ 31.5 ของครัวเรือนทั้งหมด นอกจากน้ีไดว้างแนวทาง
ปรับเปล่ียนวิสัยทศัน์การปฏิบติังานของขา้ราชการ ให้เหมาะสมกบัสภาพสังคมและส่ิงแวดลอ้มท่ี
เปล่ียนแปลงไปในปัจจุบนั ขณะเดียวกนัเพื่อความสอดคลอ้งกบัการพฒันาของรัฐบาล และจงัหวดั
สมุทรสาคร โดยนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกขาม (2555)  ไดก้ล่าววา่  
 

ผูบ้ริหารขององค์การบริหารส่วนตาํบลโคกขามให้ความสําคัญกับการพฒันา
หน่วยงานและบุคลากรในหน่วยงาน ท่ีนอกจากความรู้ ความสามารถในการ
ปฏิบติังานตามหนา้ท่ีแลว้ ควรจะตอ้งมีการพฒันาทกัษะในการทาํงาน และความรู้
ทางวชิาการใหเ้ท่าทนัต่อโลกปัจจุบนัอยูเ่สมอ 
 

 เช่นเดียวกนัปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกขาม (2555) ไดก้ล่าววา่  
 

บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลโคกขามได้รับการพัฒนาความรู้
ความสามารถ และทกัษะทางวิชาการอยู่อย่างสมํ่าเสมอ จากวิธีการฝึกอบรมซ่ึงมี
ทั้งโครงการท่ีทางองค์การกบับริหารส่วนตาํบลโคกขามจดัข้ึนเอง และองค์การ
บริหารส่วนตาํบลโคกขามร่วมกบัหน่วยงาน องค์กรอ่ืนๆ หรือแมก้ระทัง่การเปิด
อบรมของหน่วยงาน องคก์รอ่ืนๆ หากมี ทางองคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกขามก็
ส่งบุคลากรเขา้ร่วมรับการอบรม โดยเลือกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้การอบรมมาก
ท่ีสุด 
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  ซ่ึงเจา้หนา้ท่ีฝ่ายงานส่ิงแวดลอ้มเอง (2555)  ไดก้ล่าวเพิ่มเติมวา่  
นอกจากการจดัอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ ความสามารถให้กบัเจา้หน้าท่ีขององค์การ
บริหารส่วนตาํบลโคกขามท่ีดําเนินการมาอย่างต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอ ก็ยงัมี
กิจกรรมการศึกษาดูงานตามหน่วยงาน /องค์กรต่างๆ เพื่อเสริมสร้างคุณภาพการ
ทาํงาน 
 

 ดา้นหัวหน้าฝ่ายผงัเมืองขององค์การบริหารส่วนตาํบลโคกขาม (2555)  
ได้กล่าวว่า “งานผงัเมืองส่งบุคลากรเขา้ร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัตามหน่วยงาน องค์กร
ต่างๆ ท่ีจดัอบรม เพื่อพฒันาศกัยภาพการทาํงาน และเสริมสร้างความรู้ ความเขา้เก่ียวกบันโยบาย
ของบุคลากร” 
 2)  ผลจากการสัมภาษณ์ผูน้าํชุมชน และประชาชน  
                               องค์การบริหารส่วนตาํบลโคกขามทาํการปรับปรุงห้องสมุดภายใน
สํานักงานเพื่อให้ประชาชนได้มีห้องสมุดสําหรับการศึกษาและเรียนรู้ส่ิงต่างๆ ทั้งความรู้ทาง
วิชาการและความรู้ทัว่ไป ผูน้าํเกือบทุกหมู่ท่ีอยูใ่นตาํบลโคกขามไม่เคยไดรั้บทราบถึงงบประมาณ
สําหรับดาํเนินงานโครงการ /กิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการจดัการปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
จากทางองคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกขามเลย โดยนางอมรรัตน์ พุ่มนํ้ าเค็ม ผูน้าํหมู่ 9 (2555) ได้
กล่าวว่า  “ไม่มีงบประมาณให้ แต่ประชาชนในหมู่ 9 ก็ไดรั้บแจกอุปกรณ์ประหยดัพลงังานต่างๆ 
เช่น หลอดไฟ และเตาประหยดัพลงังาน ช่วยประหยดัพลงังานและยงัลดค่าใชจ่้ายภายในอีกดว้ย”  

 นอกจากน้ีนายปริญญา นาคอ่อน ผูน้าํหมู่ 1 (2555) ไดก้ล่าวถึง 
 

โครงการบรรเทาสาธารณภยั ขององค์การบริหารส่วนตาํบลโคกขาม ท่ีทุกปี
จะตอ้งมีตวัแทนของแต่ละหมู่เขา้รับร่วมรับฟังบรรยายความรู้ทางวิชาการ พร้อม
ทั้งซักซ้อมวิธีการ ขั้นตอนปฏิบติังานจากองค์การบริหารส่วนตาํบลโคกขาม เพื่อ
ท่ีว่าหากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดข้ึน จะช่วยลดความสูญเสีย หรือไม่ก็ให้มีความ
เสียหายเกิดข้ึนนอ้ยท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได ้
 

 สอดคลอ้งกบัท่ีนายสมนึก โพธ์ิดก ผูน้าํหมู่ 5 (2555) ไดก้ล่าวไวว้า่ 
 

องค์การบริหารส่วนตาํบลโคกขามได้จดักิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง และแบ่งปัน
ข่าวสาร ความรู้ใหม่ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศใน
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ปัจจุบนั ให้แก่ผูน้าํทั้ง 10 หมู่ในพื้นท่ีตาํบลโคกขาม เช่นกาวสัมมนาทางด้าน
วิชาการ กิจกรรมศึกษาดูงานบริเวณพื้นท่ีท่ีไดรั้บผลกระทบหรือประสบปัญหา
ใกล้เคียงกับเรา เพื่อให้เกิดความหลากหลายทางแนวคิด และมุมมองท่ีจะ
เสนอแนะวิธีการ แนวทางปฏิบติั พร้อมทั้งปรับตวักบัผลกระทบหรือเหตุการณ์
ปัญหาต่างๆ ท่ีเป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกเราทุกวนัน้ี 
 

  แต่อยา่งไรก็ตามนายประมวล มีถนอมผูน้าํหมู่ 10 (2555) เสนอวา่  
 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกขามควรให้ความสําคญักบัโครงการ / กิจกรรมดา้น
การปรับตวักบัผลกระทบจากปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศมากกว่าน้ี 
เพราะจากการดาํเนินงานท่ีผ่านมาในรูปแบบโครงการ /กิจกรรมต่าง ๆ เร่ืองการ
จดัการปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคก
ขาม ส่วนมากเป็นโครงการ /  กิจกรรม ด้านการป้องกันแก้ไขปัญหาการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น โครงการประหยดัพลงังาน โครงการปลูกตน้ไม้
ป้องกันแนวเขตชายเลน โครงการการจดัการพลังงานชุมชน เป็นต้น เพื่อเป็น
ช่องทางในการเสริมสร้าง พัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมแก่ประชาชน ช่วยลดปัญหา อุปสรรคในการดาํเนินชีวติใหม้ากท่ีสุด 
 

 2)  การพฒันาปรับปรุงกระบวนการทาํงาน 
 1)  ผลจากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลโคกขาม 
 พบว่าองค์การบริหารส่วนตําบลโคกขามได้พัฒนา เปล่ียนแปลง
โครงการ หรือปรับปรุงกระบวนการทาํงานท่ีเก่ียวกบัการจดัการปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เพื่อให้มีประสิทธิภาพ และประสบผลสําเร็จอย่างเป็นรูปธรรม คือจากขอ้มูลปัญหา /
อุปสรรคท่ีทาํให้โครงการไม่ประสบผลสําเร็จ ร่วมกบัผลจากแบบสอบถามความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการดาํเนินงานโครงการ /กิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตาํบลโคกขาม เป็น
ตวัช่วยพฒันาปรับปรุงกระบวนการทาํงานขององค์การบริหารส่วนตาํบลโคกขาม ต่อการจดัการ
ปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ถา้หากโครงการใดท่ีไม่มีผลสําเร็จปรากฏให้เห็นเด่นชดั 
ทางองคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกขามจะทาํการปรับเปล่ียนโครงการ เป็นโครงการ /กิจกรรมอ่ืนๆ 
แต่จะไม่ตดัออกไป ซ่ึงโครงการใหม่เหล่านั้นยงัคงมีวตัถุประสงค์เพื่อแกไ้ขปัญหา และคาํนึงถึง
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ความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีเป็นหลักเช่นเดียวกบัโครงการท่ีดาํเนินการอยู่เดิม โดย
เจา้หนา้ท่ีสาํนกัปลดั (2555)  กล่าววา่  
 

บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาํบลโคกขามท่ีมีอยู่นับว่าเพียงพอต่อการ
ดาํเนินงาน พร้อมทั้งบุคลากรเหล่านั้นยงัได้รับการพฒันาความรู้ความสามารถ 
และทกัษะทางวิชาการอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นการเข้าฝึกอบรมท่ีสํานักองค์การ
บริหารส่วนตาํบลโคกขามจดัข้ึนเอง และท่ีจดัร่วมกบัหน่วยงานท่ีเขาเปิดอบรม  
 

 2)  ผลจากการสัมภาษณ์ผูน้าํชุมชน และประชาชน  
 ผูน้าํชุมชน และประชาชนเห็นว่าโครงการต่างๆ ชององค์การบริหาร
ส่วนตาํบลโคกขามท่ีเก่ียวกบัการจดัการปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีการเปล่ียนแปลง
ช่ือโครงการ หรือปรับปรุงวิธีการ วสัดุอุปกรณ์ต่างๆในการร่วมและดาํเนินโครงการให้มีความ
หลากหลาย เกิดประโยชน์และตอบสนองความตอ้งการของชาวบา้นมากท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได ้โดย
นายปริญญา นาคอ่อน ผูน้าํหมู่ 1 (2555) กล่าววา่ 
 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกขามมีการปรับเปล่ียนโครงการ /กิจกรรมท่ีเก่ียวกบั
การจัดการปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศอยู่เสมอ เพื่อปรับปรุงการ
ดําเนินงาน และพัฒนาผลการดําเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพ และประสบ
ความสาํเร็จอยา่งเป็นรูปธรรม  
 

 สอดคลอ้งกบัความคิดเห็นของชาวบา้นหมู่ 4 ท่านหน่ึง (2555) กล่าววา่  
 

ภายหลงัจากท่ีองคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกขามลงมาทาํโครงการ /กิจกรรมต่างๆ 
ไม่ว่าจะเก่ียวกบัมีการจดัการปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือไม่ ก็
จะตอ้งใหป้ระชาชนผูเ้ขา้ร่วมโครงการนั้นๆ ช่วยตอบแบบประเมิน เพื่อนาํผลการ
ประเมินท่ีไดเ้หล่านั้นไปปรับปรุงโครงการ การดาํเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ 
หรือว่าส่ิงอ่ืนๆ เพื่อเพิ่มคุณภาพของผลการดาํเนินงาน  และช่วยสร้างความพึง
พอใจหรอมตอบสนองความตอ้งการของประชาชน อย่างชดัเจนและสังเกตเห็น
เป็นรูปธรรม  
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 เช่นเดียวกบัความคิดเห็นของชาวบา้นหมู่ 7 ท่านหน่ึง (2555) ท่ีกล่าววา่  
 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกขามมีการปรับเปล่ียนวสัดุ อุปกรณ์หรือเทคโนโลยี
ท่ีใชใ้นโครงการเก่ียวกบัการจดัการปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ อยา่ง
โครงการการจดัการพลงังานชุมชน ท่ีแต่ละปีก็จะมีการปรับเปล่ียนเทคโนโลย ี
และเร่ืองราวความรู้ใหม่ๆ มาแนะนาํ เป็นแนวทางใหป้ระชาชนไดป้ฏิบติัตาม 
 

  และยงัมีชาวบา้นในหมู่ 9 อีกท่านหน่ึง (2555)  กล่าววา่  
 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกขามยงัร่วมกบัพลงังานจงัหวดัจดักิจกรรมเพื่อปลูก
จิตสํานึก และสร้างความตระหนกัเก่ียวกบัการอนุรักษ์พลงังานและส่ิงแวดลอ้ม
ให้แก่เยาวชน เพื่อต่อไปโครงการอนุรักษ์พลังงานจะได้มีการดําเนินงานใน
รูปแบบสมคัรใจ ทาํให้ตอ้งเร่ิมปลูกจิตสํานึกอนุรักษ์พลงังานตั้งแต่วยัเด็ก โดยมี
อาสาสมคัรพลงังานประจาํองคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกขามประมาณ 15คน ทาํ
หนา้ท่ีเป็นวิทยากรส่งเสริมและให้ความรู้ เช่น โปรแกรมคาํนวณพลงังานท่ีใชไ้ป
ต่อเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าแต่ละชนิดแก่นกัเรียนทั้ง 6 โรงเรียนในตาํบลโคกขาม ซ่ึงพวก
เรามองวา่ส่ิงต่างๆเหล่าน้ีน่าจะมาจากแบบประเมินและการแสดงความคิดเห็นของ
ประชาชนท่ีมีต่อการดาํเนินงานโครงการท่ีผา่นๆมาวา่ควรให้ความสําคญัและตอ้ง
เร่ิมปลูกฝังตั้งแต่วยัเด็ก 

 
 3)  การเผยแพร่ขอ้มูล ข่าวสาร 
 1)  ผลจากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลโคกขาม 
 ในการเผยแพร่ขอ้มูล ข่าวสารขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกขามมี
หลากหลายช่องทาง แต่ท่ีทาํกนัอยูห่ลกัๆ มี 3 ช่องทาง คือ  
 จดัส่งเจา้หนา้ท่ีลงไปใหค้วามรู้แก่ชาวบา้นในพื้นท่ีโดยตรง   
 จดัทาํเวบ็ไซตข์ององคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกขาม 
www.khokkhamlocal.com  
 ประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือต่างๆ  
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 ซ่ึงการจดัส่งเจา้หนา้ท่ีลงไปใหค้วามรู้แก่ชาวบา้นในพื้นท่ีโดยตรง ก็ดว้ย
หวงัวา่จะสามารถช่วยใหช้าวบา้นมีประสบการณ์ และแนวทางปฏิบติัเก่ียวกบัผลกระทบจากปัญหา
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศเพิ่มมากข้ึน กระตุน้ใหช้าวบา้นตระหนก และตระหนกัในการท่ีจะ
เรียนรู้ แต่งตั้งประชาชนเครือข่ายคอยเช่ือมโยงกบัรัฐและเอกชน เป็นการสร้างกลไกการมีส่วนร่วม 
เพราะคณะผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกขามมองวา่ การมีส่วนร่วมระหวา่งพื้นท่ีกบักลไก
ของราชการสําคัญท่ีสุด ส่วนการจัดทํา เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตําบลโคกขาม 
www.khokkhamlocal.com  เป็นเทคโนโลยใีหม่ในการส่ือสารสารสนเทศ เปรียบเสมือนชุมชนแห่ง
ใหม่ ซ่ึงรวมคนทัว่ทั้งตาํบลเขา้ดว้ยกนั จึงทาํให้มีบริการต่างๆ เกิดข้ึนใหม่ตลอดเวลา เท่ากบัวา่เป็น
อีกหน่ึงช่องทางในการเผยแพร่ขอ้มูล ข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ความคืบหนา้ในการดาํเนินโครงการ 
และผลงานท่ีอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาํบลโคกขามให้แก่สาธารณชนท่ี
สนใจไดติ้ดตาม และรับทราบอย่างเปิดเผย และสําหรับการประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือต่างๆ เช่น ป้าย
โฆษณา ใบประกาศ และวิทยุกระจายเสียงทอ้งถ่ิน เป็นตน้ วิธีน้ีช่วยให้ทางองค์การบริหารส่วน
ตาํบลโคกขามเขา้ถึงกลุ่มประชาชนทัว่ทุกพื้นท่ีอยา่งง่ายท่ีสุด อีกทั้งยงัมีโอกาสท่ีประชาชนจะไดรั้บ
รับรู้ รับทราบข้อมูล ข่าวสารจากองค์การบริหารส่วนตาํบลโคกขามสูงกว่าการเผยแพร่ข้อมูล 
ข่าวสารผา่นช่องทางอ่ืนดว้ย 

 โดยนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกขาม (2555)  ไดก้ล่าววา่  
 

องค์การบริหารส่วนตาํบลโคกขามมีการประชาสัมพนัธ์ เผยแพร่ขอ้มูล ข่าวสาร 
รวมทั้งการประกาศแจง้เตือนเก่ียวกบัการป้องกนัแกไ้ข และปรับตวัต่อผลกระทบ
จากปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศผา่นส่ือต่างๆ เพื่อให้ประชาชนไดรั้บรู้ 
รับทราบ และปรับตวัต่อผลกระทบจากปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ใหแ้ก่ประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นพื้นท่ีไดรั้บทราบ  
 

 ขณะท่ีปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกขาม (2555) ไดก้ล่าววา่  
 

องค์การบริหารส่วนตาํบลโคกขามใช้วิธีการส่งเจ้าหน้าท่ีลงพื้นท่ีไปแต่ละหมู่
เพื่อให้ความรู้ และเผยแพร่ขอ้มูล ข่าวสารเก่ียวกบัการป้องกนัแกไ้ข และปรับตวั
ต่อผลกระทบจากปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศให้แก่ประชาชนท่ีอาศยั
อยู่ในพื้นท่ีไดรั้บทราบโดยตรง ทาํให้เกิดความใกลชิ้ดเป็นกนัเองกบัประชาชน 
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โดยเจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารส่วนตาํบลโคกขามจะเลือกช่วงเวลาลงพื้นท่ีให้
เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย ตามแต่สถานการณ์และวตัถุประสงค ์ 
 

 ส่วนหัวหนา้ฝ่ายผงัเมืองขององค์การบริหารส่วนตาํบลโคกขาม (2555)  
ไดก้ล่าววา่  
 

องค์การบริหารส่วนตาํบลโคกขามมีเวบ็ไซต์ของหน่วยงาน ซ่ึงภายในเวบ็ไซต์มี
บริการต่างๆ ท่ีหลากหลาย ช่วยให้ประชาชนไดรั้บประโยชน์ โดยไม่ตอ้งเสียเวลา
ในการเดินทาง และเขา้ไปใช้บริการ สืบคน้ขอ้มูล ข่าวสาร ผลงาน ติดตามความ
เคล่ือนไหวโครงการ /กิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตาํบลโคกขามได้
ตลอด 24 ชั่วโมง สามารถร่วมอภิปราย แสดงความคิดเห็น หรือพูดคุยประเด็น
ปัญหาในพื้นท่ีของตนให้กบัเจา้หนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกขามและ
ผูท่ี้สนใจไดรั้บทราบ เป็นการขยายวิสัยทศัน์ในประเด็นปัญหานั้นๆ รวมทั้งการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นท่ีหมู่ต่างๆ ดว้ย 
 

 และเจา้หนา้ท่ีสาํนกัปลดั (2555)  ไดก้ล่าววา่  
 

หากมองในภาพรวมแล้วองค์การบริหารส่วนตําบลโคกขามมักจะใช้วิธีการ
ประชาสัมพันธ์ ประกาศผ่านเสียงตามสายในทุกชุมชน เพราะง่ายต่อการ
ดาํเนินงาน มีค่าใช้จ่ายท่ีตํ่า และสามารถประชาสัมพนัธ์ เผยแพร่ ขอ้มูลข่าวสาร
ให้กบัประชาชนจาํนวนมากไดอ้ยา่งรวดเร็ว และทนัต่อเหตุการณ์ อีกทั้งเป็นส่ือท่ี
มีผลทางจิตวทิยาสูง ดว้ยนํ้าเสียง ลีลาในการพดูของบุคลากรนั้นสามารถทาํให้เกิด
จินตนาการไดเ้ป็นอยา่งดี  
 

  อย่างไรก็ตามประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาํบลโคกขาม (2555)  
ไดก้ล่าววา่ 
 

วิธีการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารโดยการประชาสัมพนัธ์ และประกาศเสียงตาม
สายในทุกชุมชนนั้นยงัมีขอ้จาํกดัอยู่บ้าง คือประชาชนท่ีรับฟังส่วนใหญ่มกัทาํ
กิจกรรมอ่ืนๆ ไปดว้ย ขณะท่ีมีการประชาสัมพนัธ์ ทาํให้ขอ้มูล ข่าวสารนั้นไดรั้บ
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ความสนใจลดลง วิธีการน้ีจึงเหมาะเป็นส่ือเสริม  เพื่อเตือนความจาํ และให้
นํ้ าหนักความสําคัญอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับข้อมูล ข่าวสารท่ีนํามา
ประชาสัมพนัธ์ เผยแพร่แก่ประชาชนในชุมชน  
 

 2)  ผลจากการสัมภาษณ์ผูน้าํชุมชน และประชาชน  
 จากการสัมภาษณ์ผูน้าํชุมชน และประชาชนพบวา่ ทุกเดือนจะมีการ 
ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูล ข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตาํบลโคกขามมีหลากหลายช่องทาง แต่ท่ี
เห็นอยู่ คือการส่งเจา้หนา้ท่ีลงไปให้ความรู้  และประชาสัมพนัธ์เสียงตามสาย ประกาศ แจง้เตือน
ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกขาม โดยนายสมนึก โพธ์ิดก ผูน้าํหมู่ 5 (2555) กล่าววา่  
 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกขามมีวธีิกระตุน้ให้ชาวบา้นตระหนก และตระหนกั
ในการท่ีจะเรียนรู้ โดยการจดัส่งเจา้หนา้ท่ีลงไปให้ความรู้แก่ชาวบา้นในพื้นท่ีช่วย
ใหช้าวบา้นมีประสบการณ์ และพฒันาช่องทางการเผยแพร่ขอ้มูล ข่าวสารองคก์าร
บริหารส่วนตาํบลโคกขามไดใ้ชค้วามกา้วหน้าทางเทคโนโลยี  อย่างเวบ็ไซตข์อง
องค์การบริหารส่วนตาํบลโคกขาม ช่วยในการติดต่อส่ือสารสะดวกรวดเร็วและ
ง่าน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถร้องเรียนปัญหา หรือขอ้เสนอแนะ
เพื่อพฒันาผลงานขององค์การบริหารส่วนตาํบลโคกขามบนเว็บบอร์ด หรือ
กระดานขอ้ความ  
 

 อยา่งไรก็ตามนายปริญญา นาคอ่อน ผูน้าํหมู่ 1 (2555) กลบัเห็นวา่  
 

การเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบลโคกขามผ่านทาง
เว็บไซต์นั้ นย ังมีข้อจํากัดเร่ืองความเหล่ือมลํ้ าในการเข้าถึงเทคโนโลยีของ
ประชาชนแต่ละพื้นท่ี ซ่ึงอาจเป็นผลให้เกิดการไดเ้ปรียบ-เสียเปรียบกนัได ้แต่การ
ประชาสัมพนัธ์ ประกาศผา่นเสียงตามสายในชุมชนเขา้ถึงประชาชนทุกกลุ่ม ไม่วา่
ผูท่ี้อ่านหนงัสือไม่ออกก็สามารถรับรู้ รับฟังเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสาร จากประกาศได ้
 

  เช่นเดียวกบัท่ีชาวบา้นในหมู่ 4 (2555) ท่านหน่ึงไดก้ล่าววา่ 
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ชอบวธีิการประชาสัมพนัธ์ ประกาศผา่นเสียงตามสาย เพื่อกระจายข่าวสาร สถาน
การณต่างๆ  ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกขาม เพราะสามารถฟังและทาํงาน
อ่ืนไปดว้ยได ้และทางองค์การบริหารส่วนตาํบลโคกขามอาจกาํหนดความถ่ีใน
การประชาสัมพนัธ์ รวมทั้งกระจายขอ้มูลข่าวสารมาก-นอ้ยตามลาํดบัความสาํคญั 
 

 4)  การใชเ้ทคโนโลยี 
 1)  ผลจากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลโคกขาม 
 จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกขามพบวา่
ผู ้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลโคกขามย ังมีความต้องการให้บุคลากรท่ีมีความรู้ 
ความสามารถ ในดา้นเทคโนโลยีสมยัใหม่  ส่วนประชากรนั้นองค์การบริหารส่วนตาํบลโคกขาม
เห็นสมควรวา่ตอ้งมีการศึกษาเพิ่มเติม เก่ียวกบัเทคโนโลยีต่างๆ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกขาม
จึงจดัตั้งงบประมาณไม่วา่จะจดัซ้ือวสัดุครุภณัฑ์หรือสนบัสนุน ส่งเสริมให้โรงเรียนในเขตองคก์าร
บริหารส่วนตาํบลโคกขามดาํเนินการในดา้นต่าง ๆ รวมทั้งเทคโนโลยี  องคก์ารบริหารส่วนตาํบล
โคกขามไดเ้ลือกเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมกบัพื้นท่ีดาํเนินการเพื่อจดัการปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกขาม (2555)  ไดก้ล่าววา่ 
 

องค์การบริหารส่วนตาํบลโคกขามเลือกเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกบัพื้นท่ีแต่ละหมู่
เพื่อให้การดาํเนินงานเกิดประโยชน์สูงสุด เช่นโครงการด้านการป้องกนัแก้ไข
ปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศขององค์การบริหารส่วนตาํบลโคกขาม 
อย่างโครงการการจัดการพลังงานชุมชน การดําเนินงานแต่ละปี ได้พัฒนา
เทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ตามความเหมาะสมและบริบททางสังคมของ
แต่ละชุมชนในตาํบลโคกขาม เช่นหมู่  10 ซ่ึงพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นนาเกลือ 
เทคโนโลยีท่ีโครงการน้ีให้แก่ชุมชน คือกังหันพลังงานลม เพื่อลดต้นทุนด้าน
พลังงานเช้ือเพลิง ได้แก่นํ้ ามนัดีเซล เวลาวิดนํ้ าเขา้-ออกนาเกลือ ไม่ก่อให้เกิด
มลพิษทางอากาศ อนัจะนาํไปสู่ปัญหาสภาวะโลกร้อน ส่วนหมู่ 8 ประชาชนใน
พื้นท่ีส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม การเลือกใช้เทคโนโลยีเตาเผาถ่าน
ประสิทธิภาพสูงกบัชุมชนน้ี และเป็นอีกหน่ึงหนทางท่ีจะช่วยเสริมรายไดใ้ห้กบั
ครอบครัว เตาซุปเปอร์อั้งโล่ เพื่อลดตน้ทุนในดา้นพลงังานเช้ือเพลิง ก๊าซหุงตม้
ภายในครัวเรือน  
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 ขณะท่ีหวัหนา้ฝ่ายผงัเมืองขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกขาม (2555)  
ไดก้ล่าววา่  
 

ในฝ่ายตอ้งอาศยัขอ้มูล และนาํความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ
หลายๆ ด้านมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยาํในการ
ดาํเนินงาน อย่างงานท่ีเก่ียวกบัการป้องกนัแก้ไข และปรับตวักบัผลกระทบจาก
ปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่นการปรับเปล่ียนการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน
จากสีเขียวเป็นสีม่วง จากหมู่บา้นก็ดดัแปลงเป็นโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อลดความ
ยุง่ยากทางดา้นกฎหมาย  
 

 นอกจากน้ีและเจา้หนา้ท่ีสาํนกัปลดั (2555)  กล่าววา่  
 

เจา้หน้าท่ี บุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนตาํบลโคกขาม ใช้ประโยชน์จาก
ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ โดยนาํมาประยุกตใ์ชใ้นการ
ประมวล และวิเคราะห์ผลการดาํเนินงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตาํบล  
โคกขาม     
 

 2)  ผลจากการสัมภาษณ์ผูน้าํชุมชน และประชาชน  
 จากการสัมภาษณ์ผูน้าํชุมชน และประชาชน พบวา่ส่วนใหญ่ไม่ทราบถึง

การนาํเทคโนโลย ีและระบบสารสนเทศมาประยุกตใ์ชก้บัการจดัการปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกขาม โดยผูน้าํหมู่ท่ี 3 (2555) ไดก้ล่าววา่ “ประชาชนเขา
ไม่เขา้ใจ และก็ไม่ทราบเร่ืองการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลย ีระบบสารสนเทศเพื่อช่วยจดัการปัญหาการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ” ส่วนนายพิสิษฐ ์อภิปิยะสิน ผูน้าํหมู่ท่ี 1 (2555) ไดก้ล่าววา่  

 
ถึงแมอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกขามมีเทคโนโลยท่ีีเก่ียวกบัการจดัการพลงังาน
ชุมชน เช่น กงัหนัพลงังานลม เตาเผาถ่านประสิทธิภาพสูง เตาซุปเปอร์อั้งโล่ เป็น
ตน้ แต่ประชาชนส่วนใหญ่มกัเขา้ใจว่าเทคโนโลยีทั้งหลายเหล่าน้ี เป็นส่วนหน่ึง
ของวสัดุ อุปกรณ์สาํหรับดาํเนินโครงการการจดัการพลงังานชุมชน 

 



 
บทที ่5 

 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 
การวิจยัเร่ืองการจดัการปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศขององค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน ในจงัหวดัสมุทรสาคร เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 
ศึกษาการจดัการปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในจงัหวดั
สมุทรสาคร และสังเคราะห์บทเรียนจากการจดัการปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในจงัหวดัสมุทรสาคร เพื่อเป็นแนวทางส าหรับองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินอ่ืนๆ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารเทศบาลนครสมุทรสาคร เจ้าหน้าท่ี
เทศบาลนครสมุทรสาคร ผูน้ าชุมชน และประชาชนในพื้นท่ี ร่วมกับการสังเกตการณ์ในพื้นท่ี 
รวมถึงศึกษาจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง โดยประยุกต์ใช้ดชันีช้ีวดัความส าเร็จแบบสมดุล (Balanced 
Scorecard) คือ 4 มิติ  ตามกรอบแนวทางการจดัการปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในจังหวดัสมุทรสาคร สรุปผลการศึกษา การอภิปรายผลและมี
ขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
 

5.1 สรุปผลการศึกษา 
 
 5.1.1 การจัดการผลกระทบจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ   
   5.1.1.1 ดา้นประสิทธิผล        
    1) เทศบาลนครสมุทรสาคร 
   จากการรวบรวมข้อมูลการด าเนินงานด้านการจัดการปัญหาการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของเทศบาลนครสมุทรสาคร ทั้งผูบ้ริหาร เจา้หน้าท่ี บุคลากรของ
เทศบาล ผูน้ าชุมชนและประชาชน ตลอดจนการสังเกตการณ์ในพื้นท่ี สามารถสรุปไดว้า่เทศบาลมี
การด าเนินงานเพื่อจดัการปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้ ง 2 ด้าน คือ  การบรรเทา 
(Mitigation) และการปรับตวั (Adaptation) ต่อผลกระทบจากปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ  
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    การด าเนินโครงการด้านการบรรเทา (Mitigation) ปัญหาการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ยงัไม่มีประสบผลส าเร็จท่ีเด่นชดั มีเพียงช่ือโครงการงานก าจดัขยะมูล
ฝอยและส่ิงปฏิกูล ท่ีปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน โดยระบุค่าใชจ่้ายส าหรับโครงการจ านวน 
30,000 บาท ตั้งจ่ายซ่ึงจดัสรรงบประมาณจากเงินอุดหนุนทัว่ไป   
    อยา่งไรก็ตามบางชุมชนท่ีเล็งเห็นถึงประโยชน์และความส าคญัของการ
คดัแยกและลดปริมาณขยะมูลฝอย  ตามท่ีเทศบาลออกรณรงค์ในช่วงแรกเร่ิมโครงการนั้น ท าให้
ประชาชนในชุมชนยงัมีการด าเนินงานอย่างต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบนั เพราะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับ
ครัวเรือนอีกทางหน่ึง อีกทั้งยงัท าให้ปริมาณขยะในชุมชนลดลง ตดัปัญหาขยะลน้ถงั และส่งกล่ิน
เหมน็ใหก่้อความร าคาญ 
    ส าหรับการด าเนินโครงการดา้นการปรับตวั (Adaptation) ต่อผลกระทบ
จากปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ถือว่าประสบผลส าเร็จดี โดยเฉพาะโครงการป้องกนั
และเฝ้าระวงัเหตุการณ์น ้าท่วม ดว้ยวิธีการเตรียมความพร้อมของทั้งเทศบาลและประชาชนในพื้นท่ี
ให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้ ท าให้เทศบาลสามารถจดัการปัญหาน ้ าท่วมช่วงน ้ าเกิด และช่วงวิกฤต
อุทกภยัปี 2554 จนไดรั้บการชมเชยวา่สามารถแกไ้ขปัญหาน ้ าท่วมไดท้นัการณ์ ลดระยะเวลาการ
ท่วมขงัของน ้ าในพื้นท่ีบริเวณแนวเข่ือน โดยการติดตั้งเคร่ืองสูบน ้ า น าดินมาถมทดน ้ าด้านหลงั
เข่ือน แลว้ใชผ้า้ยางหุม้ภายนอกเข่ือน หรือเพิ่มแนวถุงทรายไวบ้างจุดท่ีเส่ียงต่อการลน้ทะลกัของน ้ า 
นอกจากน้ีมีโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออุบติัใหม่และอุบติัซ ้ าในเขตเทศบาล ช่วย
เสริมสร้างให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าเก่ียวกับโรค สาเหตุการเกิดโรค แนวทางปฏิบติัเพื่อ
ป้องกนัและรักษาโรคท่ีเกิดข้ึน ท าใหส้ถิติผูป่้วยโรคไขเ้ลือดออกลดลงจากเดิมอยา่งเห็นไดช้ดั 
  จากการด าเนินงานของเทศบาลนครสมุทรสาคร พบว่า มีปัญหา
อุปสรรคในเร่ืองส่ิงปลูกสร้าง อาคาร บา้นเรือนของประชาชน ท่ีรุกล ้ าคูคลอง การด าเนินงานดา้น
เทคนิคซ่ึงต้องอาศยัช่างผูช้  านาญเฉพาะด้าน ระดับการเปิด–ปิดประตูน ้ าแก้มลิงคลองมหาชัย 
ปริมาณน ้าท่ีผนัมาจากกรุงเทพเพื่อระบายลงสู่แม่น ้าท่าจีน  
    2) องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกขาม 
    จากการรวบรวมขอ้มูลการด าเนินงานด้านการจดัการผลกระทบ
จากปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกขาม ทั้งผูบ้ริหาร 
เจา้หนา้ท่ี บุคลากรขององคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกขาม ผูน้ าชุมชนและประชาชน ตลอดจนการ
สังเกตการณ์ในพื้นท่ี สามารถสรุปไดว้า่ผลกระทบจากปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีพบ
และเป็นปัญหาในพื้นท่ีต าบลโคกขาม คือการเพิ่มสูงข้ึนของระดบัน ้ าทะเล และการถูกกดัเซาะของ
พื้นดินบริเวณชายฝ่ัง ก่อให้เกิดการสูญเสียพื้นดินบริเวณชายฝ่ัง และพื้นท่ีป่าชายเลน องค์การ
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บริหารส่วนต าบล รวมถึงและความไม่แน่นอนของผลผลิตเกลือ เน่ืองจากสภาพอากาศท่ีแปรปรวน 
โคกขามมีการด าเนินงานเพื่อจัดการปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้ ง 2 ด้าน คือ          
การบรรเทา (Mitigation) และการปรับตวั (Adaptation) ต่อผลกระทบจากปัญหาการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ แต่ส่วนมากเป็นโครงการท่ีมุ่งเน้นการบรรเทาปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เช่น โครงการประหยดัพลงังาน โครงการปลูกตน้ไมริ้มทาง โครงการปลูกตน้ไมป้้องกนั
แนวเขตชายเลน  โครงการพฒันาระบบการก าจดัขยะ โครงการการจดัการพลงังานชุมชน โครงการ
ขุดคลอง ดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืน โครงการ
ป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติดต่อและไม่ติดต่อต่าง ๆ รวมทั้งกิจกรรมเพื่อรณรงค์การใช้วสัดุ
ก่อสร้างท่ีช่วยประหยัดพลังงานเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม กิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์และใช้
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดัให้มีประสิทธิภาพ เป็นตน้ เพราะผูบ้ริหารขององคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลโคกขามส่วนใหญ่เห็นวา่การแกปั้ญหาควรท าการศึกษาตั้งแต่ตน้เหตุของปัญหา รวมทั้ง
การกระท าและกิจกรรมต่างๆ ท่ีส่งผลให้สภาพภูมิอากาศเกิดการแปรปรวน เพื่อหาวิธีการป้องกนั 
ภายใตแ้นวทางพฒันายุทธศาสตร์ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีองค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกขามก าหนดข้ึน 
   ท าให้การด าเนินโครงการดา้นการปรับตวั (Adaptation) ต่อผลกระทบ
จากปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ยงัไม่ปรากฏผลส าเร็จอยา่งชดัเจน ยกเวน้โครงการปัก
ไมไ้ผ่ชะลอคล่ืน ท่ีด าเนินโครงการบนพื้นท่ีของเอกชน และอยู่ภายใตค้วามรับผิดชอบของกรม
ส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม วตัถุประสงค์ของ
โครงการ คือลดผลกระทบจากการกดัเซาะชายฝ่ังในอ่าวไทยท่ีทวีความรุนแรงข้ึนทุกวนัโดยใชไ้ม้
ไผ่ แนวคิดน้ีเกิดจากภูมิปัญญาของชาวบา้นตั้งแต่อดีตท่ีมีการเล้ียงหอยแมลงภู่ในทะเลดว้ยไมไ้ผ ่
แลว้เกิดตะกอนทบัถมสูงข้ึน ท าใหมี้พื้นท่ีปลูกป่าอนัเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติป้องกนัการกดัเซาะ
ชายฝ่ัง ปัจจุบนัถือว่าโครงการน้ีประสบผลส าเร็จส่วนหน่ึง จากการท่ีสามารถหยุดย ั้งการกดัเซาะ
ของคล่ืน รวมถึงไดป่้าใหม่จากฝีมือมนุษย ์ดว้ยความร่วมมือจากกลุ่มอนุรักษชุ์มชน หน่วยงานต่างๆ 
และองคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกขามท่ีเห็นถึงความส าคญัของปัญหา รวมทั้งยินดีให้ความร่วมมือ
และสนบัสนุนแรงงานหรืองบประมาณในการด าเนินงาน จึงช่วยเพิ่มความสามารถในการปรับตวั
ต่อผลกระทบจากปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศให้แก่ประชาชนในต าบลโคกขาม  แมว้่า
หน่วยงาน /องค์กรเหล่าน้ียงัไม่มีความเก่ียวขอ้งกบัโครงการอย่างเด่นชดั แต่ก็จดัว่าเป็นส่วนหน่ึง
ของผลส าเร็จท่ีได ้ 
   ในทางกลบักนัการด าเนินโครงการดา้นการบรรเทา (Mitigation) ปัญหา
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้นนบัวา่ประสบผลส าเร็จดี โดยเฉพาะโครงการประหยดัพลงังาน 
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โครงการการจดัการพลงังานชุมชน ด้วยค านึงถึงผลประโยชน์ หรือความตอ้งการของประชาชน 
เป็นหลกัส าคญัในการตดัสินใจก าหนดโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลโคก
ขาม ฉะนั้นแต่ละโครงการจึงเกิดจากความต้องการของประชาชน ตามโครงสร้างพื้นฐานการ
ก าหนดโครงการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

การสังเกตการณ์ในพื้นท่ี พบวา่ พื้นท่ีในต าบลโคกขาม แบ่งออกเป็น2
โซนหลกัๆ คือโซนชายฝ่ังกบัโซนโรงงาน โดยประชาชนส่วนใหญ่ของโซนชายฝ่ังประกอบอาชีพ
ประมง ชุมชนท่ีอยูบ่ริเวณพื้นท่ีแนวชายฝ่ังก็มีการป้องกนัและรักษาพื้นท่ีชายฝ่ัง รวมทั้งอนุรักษแ์ละ
รักษาความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศป่าชายเลน ตรงขา้มกบัโซนโรงงานท่ีอยู่ติดกบัพื้นท่ีถนน
เอกชยั ประชาชนส่วนใหญ่เป็นลูกจา้ง มีความเป็นเมืองสูง  มีประชากรแฝงอาศยัอยูเ่ป็นจ านวนมาก  

อยา่งไรก็ตามการบรรเทากปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกขามยงัคงมีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนิน คือการให้ความร่วมมือ
ของประชาชน บางคร้ังองคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกขามน าโครงการต่างๆไปให้แต่ประชาชนไม่
ท า ไม่ให้ความร่วมมือก็จะท าให้โครงการนั้นด าเนินไปได้ยาก ด้วยพื้นท่ีค่อนข้างกวา้งถ้าหาก
เจา้หน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกขามลงพื้นท่ีเองมกัจะไม่ทัว่ถึง ทางหน่วยงานจึงตอ้ง
ประสานผา่นไปยงัผูน้ าชุมชน อยา่งนอ้ยใหผู้น้  าชุมชนหาชาวบา้นท่ีสมคัรใจเขา้ร่วมโครงการ แต่ก็มี
บางโครงการท่ีประชาชนในพื้นท่ีเขา้มามีส่วนร่วมและใหค้วามร่วมมือเป็นอยา่งดี เช่นโครงการการ
จดัการพลงังานชุมชน และโครงการปลูกป่าชายเลน ท่ีตอ้งอาศยัความร่วมมือ รวมถึงการมีส่วนร่วม
จากประชาชนเป็นอยา่งมาก เร่ิมตั้งแต่การปลูก จนถึงดูแลรักษา จึงจะประสบผลส าเร็จ ซ่ึงปรากฏวา่
ประชาชนใหค้วามร่วมมือเป็นอยา่งดี นอกจากการยงัมีปัญหาความเหล่ือมล ้าในการเขา้ถึง และรับรู้
ขอ้มูลข่าวสารผา่นเวบ็ไซตข์ององคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกขาม เน่ืองจากประชาชนแต่ละกลุ่มมี
ความสามารถและความถ่ีในการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร โครงการ ผลงานต่างๆ ท่ีแตกต่างกนั  
 5.1.1.2 ดา้นกลุ่มเป้าหมาย 
  1) เทศบาลนครสมุทรสาคร 
    เทศบาลได้รับความร่วมมือจากบุคลากรท่ีปฏิบติัหน้าท่ี ประชาชนใน
พื้นท่ีร่วมโครงการ และความช่วยเหลือ สนบัสนุนจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเฉพาะส่วนจงัหวดั
สมุทรสาคร ท าให้การด าเนินโครงการ /กิจกรรมต่างๆ ส าเร็จลุล่วงตามวตัถุประสงค ์และทุกเดือน
เทศบาลจะจดัประชุมร่วมกบัผูน้ าชุมชน เพื่อให้ชุมชนเสนอขอ้มูล หรือปัญหาต่างๆ ให้เทศบาล
ไดรั้บทราบ ในขณะเดียวกนัเทศบาลก็ไดช้ี้แจงแนวทางด าเนินการใหป้ระชาชนรับทราบ  
ส าหรับดา้นความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานด้านการปรับตวั (Adaptation) ต่อ
ผลกระทบจากปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส่วนใหญ่พึงพอใจกบัผลท่ีไดรั้บจากการ
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ท างานของเทศบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการป้องกนัและเฝ้าระวงัเหตุการณ์น ้ าท่วม แต่ก็มี
ประชาชนบางกลุ่มท่ีมองว่าเทศบาลท างานไดไ้ม่ดีพอ หลายโครงการขาดความต่อเน่ือง และบาง
โครงการก็ยงัไม่มีความครอบคลุมพื้นท่ีในเขตเทศบาล 

ส่วนด้านการบรรเทา (Mitigation) ปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ประชาชนส่วนใหญ่เห็นวา่เทศบาลยงัไม่มีการด าเนินงาน โครงการ/กิจกรรมใดๆ ให้เห็น
เป็นรูปธรรมอยา่งชดัเจนและต่อเน่ือง  
  2) องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกขาม 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกขามได้รับความร่วมมือจากบุคลากรท่ีปฏิบติัหน้าท่ี ประชาชนใน
พื้นท่ีร่วมโครงการ และความช่วยเหลือ สนบัสนุนจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเฉพาะพลงังาน
จงัหวดั และอาสาสมคัรพลงังานประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลโคกขาม ท่ีคอยท าหน้าท่ีเป็น
วทิยากรส่งเสริมและใหค้วามรู้แก่นกัเรียนในต าบลโคกขาม ขณะท่ีชาวบา้นก็มีอาสาสมคัรพลงังาน
แต่ละหมู่ไวค้อยประสานงานและกระจายข่าวสารระหวา่งกระทรวงพลงังานหรือหน่วยงาน องคก์ร
ดา้นพลงังานกบัชาวบา้นในพื้นท่ี ช่วยให้โครงการ /กิจกรรมต่างๆ ส าเร็จลุล่วงตามวตัถุประสงค ์
ส่วนดา้นการบรรเทา (Mitigation) ปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และหากเกิดปัญหาท่ีเกิน
กวา่อ านาจหนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกขามด าเนินการแกไ้ขได ้ตอ้งขอให้หน่วยงานท่ี
รับผดิชอบโดยตรงหรือมีส่วนเก่ียวขอ้งเขา้มาช่วยด าเนินการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน 
   การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกขาม ท่ีเก่ียวกบัการ
จดัการปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในด้านการมีส่วนร่วมของบุคลากร ประชาชน 
ตลอดจนภาคีท่ีเก่ียวขอ้งในการด าเนินงาน ส าหรับประชาชนพบว่าให้การตอบรับและให้ความ
ร่วมมือกบัทางองคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกขาม ในการด าเนินโครงการต่าง ๆ ซ่ึงทุกขั้นตอนใน
แต่ละโครงการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกขาม ไดเ้ปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วม 
รวมถึงใหป้ระชาชนสามารถน าเสนอและร้องเรียนประเด็นปัญหาผา่นช่องทาง และวิธีการต่างๆ แต่
ท่ีประชาชนส่วนมากนิยมปฏิบติัมี คือร้องเรียนปัญหาผา่นทางผูน้ าชุมชน จากนั้นผูน้ าของแต่ละหมู่
ก็จะน าประเด็นปัญหาท่ีไดรั้บการร้องเรียนเหล่านั้นแจง้ไปยงัส านกัปลดัขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกขาม และน าเสนอและร้องเรียนปัญหาผา่นเวบ็ไซตข์ององคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกขาม 
ซ่ึงเจา้หนา้ท่ีทุกฝ่าย และประชาชนทุกคนสามารถรับรู้ รับทราบปัญหาท่ีเกิดไดอ้ยา่งเปิดเผย 
   ส าหรับด้านความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานด้านการ
ปรับตวั (Adaptation) ต่อผลกระทบจากปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยพิจารณาจากตวั
ผลงาน และผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในพื้นท่ีด าเนินการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกขาม ดว้ยวิธีการใชแ้บบสอบถาม ซ่ึงในภาพรวมผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีขององคก์าร
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บริหารส่วนต าบลโคกขามมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานเก่ียวกบัการบรรเทา และปรับตวัต่อ
ผลกระทบจากปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ท าใหป้ระชาชนส่วนมากมีความพึงพอใจต่อ
การท างานของผูบ้ริหารและเจา้หน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกขาม โดยพิจารณาจากผล
การด าเนินงานโครงการ /กิจกรรมต่างๆ ท่ีประชาชนไดรั้บและพบเห็น โดยเฉพาะอยา่งยิ่งโครงการ
การจดัการพลงังานชุมชน และกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ซ่ึงโครงการการจดัการพลงังานชุมชนได้
ด าเนินการมาอยา่งต่อเน่ือง ในแต่ละปีก็พฒันาเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกบัชุมชน 
เช่นกงัหนัพลงังานลม ช่วยลดตน้ทุนดา้นพลงังานเช้ือเพลิงในการท านาเกลือ เทคโนโลยีเตาเผาถ่าน
ประสิทธิภาพสูง ช่วยสร้างรายไดเ้สริมให้กบัประชาชน เตาซุปเปอร์อั้งโล่ ช่วยลดตน้ทุนดา้นแก๊ส
หุงตม้ในครัวเรือน เป็นตน้ ส่วนกิจกรรมปลูกป่าชายเลนขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกขาม
ไดรั้บความร่วมมือจากชาวบา้นและเยาวชนในต าบลโคกขามเป็นอยา่งดี ปัจจุบนัเร่ิมมีสัตวน์ ้ า ทั้ง
ปลาปูเขา้มาอาศยั รวมทั้งรากของตน้โกงกางท่ีปลูกไวก้็สามารถยึดดินได ้ท าให้ผลการประเมิน
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกขาม เก่ียวกบัการ
ด าเนินงานป้องกนัแกไ้ข และปรับตวัต่อผลกระทบจากปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดว้ย
วิธีการใช้แบบสอบถาม ออกมาว่าประชาชนส่วนมากมีความพึงพอใจต่อการท างานของผูบ้ริหาร
และเจา้หนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกขาม  
   ส าหรับนโยบายทางองค์การบริหารส่วนต าบลโคกขามยงัไม่มีการ
ก าหนดนโยบายเก่ียวกบัการจดัการปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศออกมาอยา่งชดัเจน แต่ท่ี
ประชาชนรับทราบ และมีการด าเนินงานอยู่ทุกวนัน้ีเป็นเพียงส่วนหน่ึงในนโยบายการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเท่านั้ น โดยผ่านขั้นตอนและกระบวนการจัดท าแผน
ยทุธศาสตร์ พร้อมทั้งใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัท าดว้ย  
 5.1.1.3 ดา้นการบริหารจดัการ 
  1) เทศบาลนครสมุทรสาคร 
   การจดัการปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีกองสาธารณสุข
และส่ิงแวดลอ้มเป็นผูรั้บผิดชอบหลกั และมีรองนายกเทศมนตรีดูแลรับผิดชอบโครงการป้องกนั
และเฝ้าระวงัเหตุการณ์น ้ าท่วมโดยตรง มีการจดัท านโยบาย แผนงาน และโครงการดา้นการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในแผนพฒันา 3 ปี (พ.ศ. 2555 ถึง พ.ศ. 2557) ซ่ึงมีโครงการท่ี
เก่ียวกบัการบรรเทาและการปรับตวัต่อผลกระทบจากปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็น
แผนป้องกนัและแกไ้ขปัญหาน ้ าท่วมโดยให้มีหน่วยงานรับผิดชอบบริหารจดัการอย่างเป็นระบบ 
จ านวน 8 โครงการ และแผนการจดัเก็บ คดัแยก และก าจดัขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบ และมี
ประสิทธิภาพ จ านวน 8 โครงการ รวม 19 โครงการ จากทั้งส้ิน 277 โครงการ ใน 6 แผน โดย
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เทศบาลจดัสรรงบประมาณส าหรับประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มประมาณ 6.5% ของงบประมาณทั้งหมด มีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานเป็น
ประจ าทุกโครงการอยา่งต่อเน่ือง โดยวธีิการใชแ้บบสอบถามความพึงพอใจของประชาชน ซ่ึงมีฝ่าย
วิชาการรับผิดชอบการประเมินผลการด าเนินงานโครงการของเทศบาล เพื่อทบทวนปรับปรุงการ
ด าเนินงานในคร้ังต่อไปใหมี้ประสิทธิภาพ 
   2) องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกขาม 
    การจดัการปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีส านักปลดั และ
กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้มเป็นผูด้  าเนินการตามนโยบายการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม ในแผนพฒันา 3 ปี และยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
ท่ีก าหนดเป้าหมายไวท่ี้ 17 แห่ง แบ่งออกเป็นปีท่ี1 (พ.ศ.2554) จ  านวน 5 แห่ง ปีท่ี2 (พ.ศ.2555) 
จ  านวน 7 แห่ง และปีท่ี3 (พ.ศ.2556) จ  านวน 5 แห่ง ซ่ึงเน้นการพฒันาเก่ียวกับการบ ารุงรักษา
ส่ิงแวดลอ้มและการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ ใหน่้าอยูแ่ละเกิดความย ัง่ยืน เช่น การสร้างจิตส านึก
และตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม การป้องกันการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และการบ าบดัและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลโคกขามมีการจดัสรรงบประมาณส าหรับโครงการภายใตแ้นวทาง
พฒันาตามยุทธศาสตร์ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในปีงบประมาณ 2554 ขณะท่ีผูน้ า
เกือบทุกหมู่ท่ีอยู่ในต าบลโคกขามไม่เคยไดรั้บทราบถึงงบประมาณส าหรับด าเนินงานโครงการ /
กิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการจดัการปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศจากทางองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลโคกขามเลย อย่างไรก็ตามผูน้ าทุกหมู่ก็ทราบถึงการขอรับการสนับสนุน หรือความร่วมมือ
ต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานเก่ียวกบัการจดัการปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกขาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการการจดัการพลงังานชุมชนซ่ึงมี
กระทรวงพลงังานเป็นหน่วยงานหลกัท่ีใหก้ารสนบัสนุน 
   โดยองค์การบริหารส่วนต าบลโคกขามมีโครงการด้านส่ิงแวดล้อมท่ี
เก่ียวกบัการจดัการปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศหลกัๆ คือโครงการประหยดัพลงังาน 
โครงการปลูกตน้ไมริ้มทาง โครงการปลูกตน้ไมป้้องกนัแนวเขตชายเลน  โครงการพฒันาระบบการ
ก าจัดขยะ โครงการการจัดการพลังงานชุมชน โครงการขุดคลอง ดูแลและบ ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  โครงการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติดต่อและไม่ติดต่อ
ต่าง ๆ รวมทั้ งกิจกรรมเพื่อรณรงค์การใช้ว ัสดุก่อสร้างท่ีช่วยประหยดัพลังงานเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดลอ้ม กิจกรรมเพื่อการอนุรักษแ์ละใชท้รัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดัให้มีประสิทธิภาพ 
เป็นตน้ นอกจากน้ีองค์การบริหารส่วนต าบลโคกขามได้ก าหนดโครงการเพื่อป้องกนัแก้ไขและ
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ปรับตวัต่อผลกระทบจากปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไดแ้ก่โครงการประหยดัพลงังาน 
โครงการปลูกตน้ไมริ้มทาง โครงการปลูกตน้ไมป้้องกนัแนวเขตชายเลน  โครงการพฒันาระบบการ
ก าจัดขยะ โครงการการจัดการพลังงานชุมชน โครงการขุดคลอง ดูแลและบ ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  โครงการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติดต่อและไม่ติดต่อ
ต่าง ๆ รวมทั้ งกิจกรรมเพื่อรณรงค์การใช้ว ัสดุก่อสร้างท่ีช่วยประหยดัพลังงานเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดลอ้ม กิจกรรมเพื่อการอนุรักษแ์ละใชท้รัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดัให้มีประสิทธิภาพ 
นอกจากน้ีมีการน าแบบสอบถามมาเป็นเคร่ืองมือวดัความพึงพอใจของประชาชน เพื่อติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานโครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกขาม ไม่ว่าจะเป็น
โครงการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกขามโดยตรง หรือโครงการท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบล
โคกขามด าเนินงานร่วมกบัหน่วยงาน /องคก์รอ่ืนก็ตาม อีกทั้งผลท่ีไดย้งัน ามาเป็นส่วนหน่ึงในการ
พฒันา และปรับปรุงการด าเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกขามคร้ังต่อๆไป      
 5.1.1.4 ดา้นการเรียนรู้และพฒันา 
  1) เทศบาลนครสมุทรสาคร 
   เทศบาลมีการส่งเสริม และพฒันาความรู้ ความสามารถของเจา้หน้าท่ี 
บุคลากร ใหเ้กิดวสิัยทศัน์กวา้งไกล ทนัสมยั โดยการจดัอบรมใหค้วามรู้ สัมมนาทางวชิาการ และจดั
กิจกรรมน าเสนอเร่ืองท่ีเป็นความรู้ใหม่ เพื่อน าไปพฒันา ปรับปรุงระบบการท างานอยา่งเหมาะสม 
ส าหรับประชาชนเทศบาลมีการจดัอบรมให้ความรู้แก่ชุมชน เก่ียวกบัปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศในปัจจุบนั พร้อมทั้งเสนอแนวทางปฏิบติั และปรับตวัเพื่อให้สอดคล้องกบัเหตุการณ์ 
สถานการณ์ความรุนแรงของปัญหาท่ีมีโอกาสเกิดข้ึนในพื้นท่ีเทศบาลนครสมุทรสาคร นอกจากน้ี
ยงัมีการพฒันา ปรับปรุง และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศมาร่วมกบัการจดัการ
ปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ พร้อมทั้งพฒันาและเพิ่มช่องทางการติดต่อ และเผยแพร่
ขอ้มูล ข่าวสารของเทศบาลใหก้บัประชาชนอยูเ่สมอ   
  2) องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกขาม 
   องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกขามใหค้วามส าคญักบัการพฒันาดา้นองค์
ความรู้ของบุคลากรทุกฝ่ายในหน่วยงาน พร้อมทั้งผลกัดนัให้มีการพฒันาความรู้กบัประชาชนใน
ต าบลโคกขามอย่างชัดเจน และต่อเน่ือง นอกจากน้ีได้วางแนวทางปรับเปล่ียนวิสัยทัศน์การ
ปฏิบติังานของขา้ราชการ ใหเ้หมาะสมกบัสภาพสังคมและส่ิงแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไปในปัจจุบนั 
ขณะเดียวกนัเพื่อความสอดคลอ้งกบัการพฒันาของรัฐบาล และจงัหวดัสมุทรสาคร โดยจดัให้มีการ
ฝึกอบรมอย่างต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ เพื่อพฒันาความรู้ ความสามารถ และศกัยภาพการท างาน
ให้กบัเจา้หน้าท่ี ส าหรับประชาชนนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลโคกขามได้ด าเนินการปรับปรุง
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ห้องสมุดภายในส านักงานเพื่อให้ประชาชนมีห้องสมุดส าหรับการศึกษาและเรียนรู้ส่ิงต่างๆ ทั้ง
ความรู้ทางวชิาการและความรู้ทัว่ไป มีการจดัอบรมใหค้วามรู้เก่ียวกบัปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศในปัจจุบัน แก่ประชาชนในชุมชน พร้อมทั้ งเสนอแนวทางปฏิบัติ และปรับตัวให้
สอดคลอ้งกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึน อยา่งมีประสิทธิภาพและประสบผลส าเร็จ แต่ส าหรับการประยุกตใ์ช้
เทคโนโลยีนั้ นทางองค์การบริหารส่วนต าบลโคกขามย ังต้องการได้บุคลากรท่ีมีความรู้ 
ความสามารถ ในดา้นน้ีโดยเฉพาะ ขณะท่ีประชากรในพื้นท่ีก็เห็นสมควรวา่จะตอ้งมีการพฒันา และ
ศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกบัเทคโนโลยีต่างๆ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกขามจึงไดจ้ดัตั้งงบประมาณ
เพื่อด าเนินงานซ้ือวสัดุครุภณัฑห์รือสนบัสนุน ส่งเสริมใหโ้รงเรียนในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบล
โคกขาม 
   นอกจากน้ีการเผยแพร่ขอ้มูล ข่าวสารขององคก์ารบริหารส่วนต าบลโคก
ขามก็เป็นอีกหน่ึงแนวทางท่ีช่วยใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกขามเขา้ถึงกลุ่มประชาชนในพื้นท่ี 
และยงัเป็นการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนรับรู้ รับทราบ ขอ้มูล ข่าวสารจากองคก์ารบริหารส่วนต าบล
โคกขามด้วย  เช่น การจัดส่งเจ้าหน้า ท่ีลงไปให้ความรู้แก่ชาวบ้านในพื้นท่ีโดยตรง  การ
ประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือต่างๆ และการจัดท าเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกขาม 
(www.khokkhamlocal.com) เป็นตน้  
   อย่างไรก็ตามประชาชนในพื้นท่ีมองว่าองค์การบริหารส่วนต าบลโคก
ขามไม่ค่อยเห็นความส าคญัของโครงการ / กิจกรรมดา้นการปรับตวักบัผลกระทบจากปัญหาการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  เพราะจากการด าเนินงานท่ีผ่านมานั้น ส่วนมากเป็นโครงการ / 
กิจกรรม ดา้นการบรรเทาปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น โครงการประหยดัพลงังาน 
โครงการปลูกตน้ไมป้้องกนัแนวเขตชายเลน โครงการการจดัการพลงังานชุมชน เป็นตน้ 

 

5.2 อภิปรายผล  
 
 5.2.1 ด้านประสิทธิผลในการจัดการปัญหาการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ  
  5.2.1.1 ผลส าเร็จในดา้นการบรรเทาปัญหา (Mitigation)  
   ในด้านการบรรเทาปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Mitigation) 
พบว่าการด าเนินโครงการด้านน้ีของเทศบาลนครสมุทรสาครยงัไม่ประสบผลส าเร็จ ไม่พบการ
ด าเนินโครงการท่ีเป็นรูปธรรม ถึงแมจ้ะมีก าหนดโครงการไวใ้นแผน เช่นโครงการก าจดัขยะมูล
ฝอยและส่ิงปฏิกูล ท่ีปรากฏอยู่ในแผนงานเคหะและชุมชน โดยระบุค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการ
จ านวน 30,000 บาท นอกจากน้ีประชาชนในพื้นท่ีส่วนใหญ่ไม่ทราบถึงการด าเนินงานโครงการน้ี 
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ในขณะท่ีการด าเนินโครงการดา้นน้ีขององคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกขามถือวา่ประสบผลส าเร็จดี 
มีการด าเนินงานโครงการด้านการบรรเทาปัญหา (Mitigation) ปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศอยา่งต่อเน่ือง โดยเฉพาะโครงการการจดัการพลงังานชุมชน และโครงการปลูกป่าชายเลน 
ซ่ึงทั้ง 2 โครงการน้ีตอ้งอาศยัการมีส่วนร่วม และการให้ความร่วมมือจากประชาชนในพื้นท่ีเป็น
อยา่งมาก เร่ิมตั้งแต่การปลูกป่า จนกระทัง่การดูแลรักษาให้ป่าชายเลนท่ีปลูกนั้นเติบโต แข็งแรง จึง
จะนบัวา่ประสบผลส าเร็จ ประชาชนในพื้นท่ีต่างก็ให้ความร่วมมือเป็นอยา่งดี อาจเพราะประชาชน
เล็งเห็นถึงผลประโยชน์ และผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน อีกทั้งองค์การบริหารส่วนต าบลโคกขามเองก็
ค  านึงถึงผลประโยชน์ หรือความตอ้งการของประชาชนเป็นหลกัส าคญัในการตดัสินใจก าหนด
โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงาน แต่ละโครงการท่ีมีการด าเนินงานจึงเกิดจากความตอ้งการ
ของประชาชนในพื้นท่ี ตามโครงสร้างพื้นฐานการก าหนดโครงการขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน  
  5.2.2.2 ผลส าเร็จในดา้นการปรับตวั (Adaptation)  
   ในด้านการปรับตัวต่อผลกระทบจากปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (Adaptation) พบว่าการด าเนินโครงการด้านน้ีของเทศบาลนครสมุทรสาคร พบว่า
ประสบผลส าเร็จดี มีการด าเนินงานโครงการด้านการปรับตัวต่อผลกระทบจากปัญหาการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะการป้องกนัปัญหาอุทกภยั ท่ีมีการก าหนด
นโยบาย และแผนการป้องกัน และลงมือด าเนินการอย่างชัดเจน พร้อมกันน้ีเทศบาลยงัมีการ
สนับสนุน ส่งเสริมและเสริมสร้างความสามารถในการปรับตัวต่อผลกระทบจากปัญหาการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศให้กบัทั้ง 32 ชุมชน ผา่นโครงการ /กิจกรรมต่างๆ ของส านกัเทศบาล
นครสมุทรสาคร เช่นโครงการส่งเสริมและรักษาฟ้ืนฟูคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม  โครงการเตรียมพร้อม
รับมือกบัการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ โครงการป้องกนัและควบคุมโรคอุบติัซ ้ า อุบติัใหม่ เป็น
ต้น ในขณะท่ีการด าเนินโครงการด้านน้ีขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกขามยงัไม่ประสบ
ผลส าเร็จ โดยยงัไม่มีการก าหนดโครงการหรือการด าเนินงานกิจกรรมท่ีเป็นรูปธรรม 
 ส าหรับการอยู่กบัภยัพิบติัจากปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีปราศจากความ
แน่นอนเช่นน้ี ส่ิงท่ีสามารถท าได ้คือการเฝ้าระวงั และเตรียมพร้อมรับมือกบัเหตุการณ์ปัญหาท่ีคาด
ว่าจะเกิดข้ึน โดยอาจเร่ิมจากด าเนินการตามพิธีสารเกียวโต ซ่ึงมุ่งเน้นการบรรเทาผลกระทบ 
(Mitigation) เป็นส าคญั เช่น มาตรการควบคุมปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การใชพ้ลงังาน
อยา่งมีประสิทธิภาพ การคิดคน้เทคโนโลยีเพื่อประหยดัพลงังาน เป็นตน้ (มหาวิทยาลยัรามค าแหง, 
2550) ในขณะเดียวกนัการปรับตวัของมนุษย ์(Adaptation)  ต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศก็มี
ความส าคญัต่อความอยูร่อด การปรับตวัการปรับตวัอยา่งมีประสิทธิภาพเป็นความรับผิดชอบของ
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ทุกฝ่าย และควรมีการแบ่งปันความรู้ แนวทางการปรับตวัระหวา่งกนั เช่น การเตรียมแนวทางการ
พฒันาด้านต่างๆ ท่ีเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นด้านโครงสร้างสาธารณูปโภค การบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นตน้ (UNFCCC, 2007) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินควรด าเนินการและให้
ความส าคัญในการจัดการปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้ ง 2 ด้าน คือการบรรเทา
ผลกระทบ (Mitigation)  และการปรับตวั (Adaptation) ซ่ึงองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทั้ง 2 แห่งท่ี
ศึกษา จะเนน้การด าเนินงานเพียงดา้นใดดา้นหน่ึงเท่านั้น (Quarrie, 1992) 

 
 5.2.2 ด้านกลุ่มเป้าหมาย  
 การจดัการปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ใน
จงัหวดัสมุทรสาคร ทั้ง 2 แห่ง พบวา่ประชาชนในพื้นท่ีเทศบาลนครสมุทรสาครให้ความร่วมมือกบั
เทศบาลดีในระดบัหน่ึง และเกือบทั้งหมดพึงพอใจกบัผลการท างานของเทศบาล นอกจากน้ียงัมี
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัให้ความช่วยเหลือ และสนบัสนุนโครงการ
หลกัๆ ในส่วนขององคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกขามก็ไดรั้บความร่วมมือเป็นอยา่งดีจากประชาชน 
ประชาชนในพื้นท่ีส่วนใหญ่พึงพอใจกบัการท างานขององคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกขาม โดยมี
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่นกระทรวงพลงังาน และจงัหวดัสมุทรสาครให้การสนบัสนุน และความ
ช่วยเหลืออยูเ่สมอ  
 ในการด าเนินงานต่างๆ นั้น ประชาชนเป็นองคป์ระกอบส าคญั และการให้ประชาชนเขา้มา
มีส่วนร่วมตอ้งค านึงถึงการใหค้วามส าคญัต่อโครงการของประชาชน และพิจารณาความสามารถทั้ง
ดา้นความรู้ ความเขา้ใจและความสะดวกของประชาชนท่ีจะเขา้มามีส่วนร่วม (อรทยั ก๊กผล และสุ
มามาลย ์ ชาวนา, 2551) ดงัเช่นกรณีเทศบาลนครสมุทรสาคร ท่ีไดรั้บความร่วมมือจากผูน้ าชุมชน
และประชาชน เน่ืองจากประชาชนเองมีความตระหนกัถึงสภาพปัญหาน ้ าท่วมท่ีเกิดข้ึนนั้นส่งผล
กระทบต่อคุณภาพชีวิต ในขณะท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลโคกขามได้รับความร่วมมือจาก
ประชาชนเป็นอยา่งดี มีการใชบ้ทบาทของผูน้ าชุมชนเป็นกลไกในการขบัเคล่ือนโครงการต่างๆ  ท า
ใหป้ระชาชนในพื้นท่ีส่วนใหญ่พึงพอใจกบัการท างานขององคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกขาม   

 
 5.2.3 ด้านการบริหารจัดการ  
 ในดา้นการบริหารจดัการปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ทั้ง 2 แห่งน้ี พบว่าเทศบาลนครสมุทรสาครมีการบริหารจดัการท่ีเป็นระบบกว่าองค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกขาม คือมีรองนายกเทศมนตรี และกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้มเป็นผูดู้แล
รับผิดชอบด าเนินงานตามนโยบาย แผนงาน และโครงการดา้นการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
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ส่ิงแวดล้อมในแผนพฒันา 3 ปี  โดยมีโครงการป้องกนัและเฝ้าระวงัเหตุการณ์น ้ าท่วม  และ
โครงการป้องกนัควบคุมโรคเป็นโครงการหลัก ซ่ึงจดัสรรงบประมาณส าหรับยุทธศาสตร์การ
จดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มไวร้้อยละ 6.5 ของงบประมาณทั้งหมด พร้อมทั้งติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานโดยการสอบถามความ พึงพอใจของประชาชน ในขณะท่ีองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลโคกขามมีเพียงกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม และส านกัปลดัเป็นผูดู้แลรับผิดชอบ
ด าเนินโครงการปลูกต้นไม้ป้องกันแนวเขตชายเลน โครงการขุดคูคลอง ดูแลและบ ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ ตามนโยบายด้านการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม รวมทั้ง
ด าเนินการจดัการพลงังานชุมชน ตามนโยบายดา้นพลงังาน อยา่งไรก็ตามองคก์ารบริหารส่วนต าบล
โคกขามไดจ้ดัสรรงบประมาณส าหรับยุทธศาสตร์ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มไวร้้อย
ละ 10.4  ของงบประมาณทั้งหมด และมีการติดตามประเมินผลผลการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง 
 การบริหารจดัการ องคก์รต่าง ๆ นั้น ผูบ้ริหาร หรือผูน้ าองคก์รเป็นผูมี้บทบาทส าคญัยิ่ง จึง
มกัพบวา่ในการด าเนินกิจกรรมหรือโครงการใดๆ ผูน้ าเป็นปัจจยัส าคญัของความส าเร็จ ไม่วา่จะมี
บทบาทในฐานะเป็นผูริ้เร่ิมหรือด าเนินโครงการก็ตาม (บุญแสง ชีระภากร, 2552) เช่นเดียวกบั  
Northouse (2001) ท่ีเห็นว่าผูบ้ริหารมีส่วนส าคญัในการบริหารจดัการ ซ่ึงผูบ้ริหารท่ีดีตอ้งมีความ
ตระหนกัในปัญหา และความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย และมีการจดัระบบการบริหารจดัการท่ี
ชดัเจน (Northouse, 2001) ดงัเช่นเทศบาลนครสมุทรสาคร ท่ีผูบ้ริหารมีความตระหนกัถึงปัญหา 
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และมีการก าหนดบทบาทหนา้ท่ีรับผิดชอบของแต่
ละภาคส่วนไวอ้ย่างชดัเจน มีการวางนโยบาย แผนงาน โครงการ วิธีการบริหารจดัการปัญหาการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไวใ้ห้พร้อม และจดัสรรงบประมาณ
ส าหรับด าเนินการตามนโยบาย แผนงาน โครงการต่างๆ อยา่งครอบคลุม รวมทั้งติดตามประเมินผล
ผลการด าเนินงานอยูเ่สมอ 
 
 5.2.4 ด้านการเรียนรู้และพฒันา  
 เทศบาลนครสมุทรสาครมีการด าเนินการดา้นเรียนรู้และพฒันาท่ีมากกว่าองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกขาม คือมีการพฒันาบุคลากร โดยฝึกอบรมความรู้ใหม่ๆ และจดักิจกรรมศึกษาดูงาน
ตามหน่วยงานต่างๆ เพื่อสร้างคุณภาพในการท างานให้แก่บุคลากรของเทศบาล มีการปรับเปล่ียน
วิธีการ กระบวนการเพื่อปรับปรุงการท างานให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มความรวดเร็วและพฒันา
โครงการต่างๆ ให้เป็นรูปธรรมยิ่งข้ึน เทศบาลได้เผยแพร่ขอ้มูล ข่าวสาร ผ่านทางเว็บไซต์ของ
เทศบาล ส่ือส่ิงพิมพ ์ใบปลิว และประกาศต่าง ๆ การตั้งเครือข่ายเฝ้าระวงัน ้ าท่วมสมุทรสาคร ใน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการค านวณ วิเคราะห์  
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ประมวลผลการด าเนินงานดา้นสถิติ และวิเคราะห์ผล  รวมทั้งใชเ้ทคโนโลยีภาพถ่ายทางดาวเทียม
เป็นขอ้มูลร่วมในประกาศรายงานสถานการณ์น ้ าท่วม ขณะท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลโคกขาม
ไม่ไดน้ าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน แต่มีการจดักิจกรรมอบรมให้ความรู้ทางวิชาการแก่
บุคลากรของหน่วยงาน พฒันาดา้นองค์ความรู้แก่ผูน้ าชุมชนในต าบลโคกขาม พร้อมทั้งปรับปรุง
โครงการท่ีไม่ไดรั้บความร่วมมือจากประชาชน โดยเปล่ียนแปลงวสัดุอุปกรณ์ท่ีด าเนินงานให้มี
ความหลากหลาย จดัส่งเจา้หนา้ท่ีลงไปให้ความรู้ และประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ขอ้มูล ข่าวสาร ของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกขามผา่นเวบ็ไซตข์ององคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกขามและส่ือต่างๆ   
 เน่ืองจากในกระบวนการท างานนั้นเจ้าหน้าท่ีและบุคลากรของหน่วยงานจะต้องเป็นผู ้
ด าเนินงาน ดงันั้นความสามารถของเจา้หนา้ท่ีและบุคลากรในการวิเคราะห์สถานการณ์ ปรับปรุง
กระบวนการท างาน รวมทั้งติดต่อเผยแพร่ขอ้มูล ข่าวสารแก่ประชาชนย่อมมีผลต่อความส าเร็จใน
การด าเนินงาน  คือถ้าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนั้ นมีการส่งเสริม และพัฒนาความรู้ 
ความสามารถของเจา้หนา้ท่ีและบุคลากร ให้เกิดวิสัยทศัน์กวา้งไกล ทนัสมยั ดว้ยวิธีการต่างๆ ก็จะ
ช่วยใหก้ารด าเนินงานมีประสิทธิผลยิง่ข้ึน ดงัเช่นกรณีของเทศบาลนครสมุทรสาครท่ีมีนโยบายและ
แนวทางท่ีชดัเจนในการส่งเสริม และพฒันาความรู้ ความสามารถของเจา้หน้าท่ีและบุคลากรให้
ไดรั้บความรู้ใหม่ๆ อยูเ่สมอ และมีการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยรีะบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มความแม่นย  า 
และความรวดเร็วในการท างาน ลดปัญหาบุคลากรไม่เพียงพอกบังานท่ีท า 
 เปรียบเทียบใน 3 มิติ ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการจดัการปัญหาการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ แสดงไดด้งัตารางท่ี 5.1  
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ตารางที ่5.1  สรุปผลการด าเนินการ และเปรียบเทียบผลการจดัการปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพ 
       ภูมิอากาศใน 4  มิติ  
 

มิติ เทศบาลนครสมุทรสาคร ระดบัผล

ด าเนินการ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบล

โคกขาม 

ระดบัผล

ด าเนินการ 

ประสิทธิผล 

- ผลส าเร็จ

ดา้นการ

บรรเทาปัญหา 

 

 

 

 

 

- ผลส าเร็จ

ดา้นการ

ปรับตวัต่อ

ผลกระทบ 

 

 

- ปัญหาและ

อุปสรรค 

 

 

 

 

 

- ยงัไม่มีผลส าเร็จท่ี

ชดัเจน  

- ประชาชน 14 ใน 15 คน

เห็นวา่ไม่ไดผ้ล 

 

 

 

 

- การป้องกนัปัญหา

อุทกภยัประสบผลส าเร็จ

ในระดบัหน่ึง 

-โครงการขดุลอก วางท่อ 

- ประชาชน ทั้ง15 คน

เห็นวา่ไดผ้ลดี 

- ประชากรแฝงท่ียงัไม่ให้

ความร่วมมือ 

- ผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ี 

4 ใน 6 คนเห็นวา่

ประชากรแฝงเป็น

อุปสรรคในการท างาน 

 

- ควร

ปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

- ดี 

 

 

 

 

 

- ควร

ปรับปรุง 

 

- การจดัการพลงังาน

ชุมชนประสบผลส าเร็จ

พอสมควร 

-ลดการใชน้ ้ามนัดีเซล 

-โครงการปลูกป่าชายเลน 

- ประชาชน 13 ใน 15 คน

เห็นวา่ไดผ้ลดี แต่ 2 คน 

เห็นวา่ไม่ไดผ้ล 

- ยงัไม่มีผลส าเร็จท่ีชดัเจน 

- ประชาชน 11 คนคิดวา่

ยงัไม่ไดด้ าเนินงาน  

 

 

 

- ประชากรแฝงท่ียงัไม่ให้

ความร่วมมือ 

- ผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ี 6 

ใน 7 คนเห็นวา่ประชากร

แฝงเป็นปัญหาและ

อุปสรรคในการท างาน 

 

- ดี 

 

 

 

 

 

 

 

- ควร

ปรับปรุง 

 

 

 

 

- ควร

ปรับปรุง 
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ตารางที ่5.1 (ต่อ) 

 

มิติ เทศบาลนครสมุทรสาคร ระดบัผล

ด าเนินการ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบล

โคกขาม 

ระดบัผล

ด าเนินการ 

กลุ่มเป้าหมาย 

- การมีส่วน

ร่วมของ

ประชาชน

และภาคีท่ี

เก่ียวขอ้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ความพึง

พอใจของ

กลุ่มเป้าหมาย 

 

- ประชาชนใหค้วาม

ร่วมมือกบัเทศบาลดีใน

ระดบัหน่ึง 

- องคก์ารบริหารส่วน

จงัหวดัใหค้วามช่วยเหลือ

และคอยใหก้าร

สนบัสนุนเป็นอยา่งดี 

- ผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ี 

5 ใน 6 คนเห็นวา่

ประชาชนใหค้วาม

ร่วมมือกบัเทศบาลดี 

- ประชาชน 14 คนเห็นวา่

ประชาชนไดใ้หค้วาม

ร่วมมือกบัเทศบาลใน

การด าเนินงาน 

 

 

 

- ประชาชนส่วนใหญ่พึง

พอใจการท างานของ

เทศบาล 

 

- ดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ดี 

 

 

- ประชาชนในพื้นท่ีให้

ความร่วมมือกบัอบต.เป็น

อยา่งดี 

- กระทรวงพลงังานให้

การสนบัสนุน 

- จงัหวดัสมุทรสาคร

สนบัสนุนและใหค้วาม

ช่วยเหลือเป็นอยา่งดี 

- ผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ี

ทั้ง 7 คนเห็นวา่ประชาชน

ใหค้วามร่วมมือกบัอบต.ดี 

- ประชาชน 11 คนเห็นวา่

ประชาชนใหค้วาม

ร่วมมือกบัอบต.แต่ 2 คน

เห็นวา่บางโครงการ

ประชาชนไม่ทราบ

ล่วงหนา้ จึงไม่ไดร่้วม

ด าเนินการ 

- ประชาชนส่วนใหญ่พึง

พอใจการท างานของอบต. 

- ประชาชน 12 คนพอใจ 

 

- ดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ดี 
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ตารางที ่5.1 (ต่อ) 

 

มิติ เทศบาลนครสมุทรสาคร ระดบัผล

ด าเนินการ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบล

โคกขาม 

ระดบัผล

ด าเนินการ 

 

 

 

 

การบริหาร

จัดการ 

- การก าหนด

ผูรั้บผดิชอบ 

 

 

 

 

 

 

- นโยบาย

แผนงาน 

โครงการ 

 

 

 

 

 

- ประชาชน 14 คนพอใจ

กบัการท างาน แต่อีก 1 

คนยงัตอ้งการใหมี้

โครงการท่ีมาจากชุมชน 

 

 

- รองนายกเทศมนตรีและ

กองสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดลอ้มเป็นผูดู้แล

รับผดิชอบ 

- ผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ี

ทั้ง 6 คน เห็นวา่การ

บริหารจดัการเป็นระบบ

ชดัเจนดี 

- มีนโยบาย แผลงาน 

และโครงการดา้นการ

จดัการทรัพยากร 

ธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มใน

แผนพฒันา 3 ปี 

- โครงการป้องกนัและ

เฝ้าระวงัเหตุการณ์น ้า 

 

 

 

 

 

 

- ดี 

 

 

 

 

 

 

 

- ดี 

 

 

 

 

กบัการท างานของอบต. 

แต่มี 3 คนตอ้งการใหเ้พิ่ม

โครงการใหม่ๆบา้ง 

 

 

 

- กองสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดลอ้มและส านกั

ปลดัเป็นผูดู้แลรับผดิชอบ 

- ผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ี 4 

คน เห็นวา่การบริหาร

จดัการเป็นระบบดี อีก 2 

คนเห็นวา่เจา้หนา้ท่ีไม่

เพียงพอกบัการท างาน 

- มีนโยบายดา้นการ

จดัการทรัพยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

- การขดุคูคลอง ดูแลและ

บ ารุงรักษาทรัพยากร 

ธรรมชาติ 

- นโยบายดา้นพลงังาน

ชุมชน 

 

 

 

 

 

 

- ปาน

กลาง 

 

 

 

 

 

 

- ดี 

 

 

 



141 

ตารางที ่5.1 (ต่อ) 

 

มิติ เทศบาลนครสมุทรสาคร ระดบัผล

ด าเนินการ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบล

โคกขาม 

ระดบัผล

ด าเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- การจดัสรร

งบประมาณ 

 

ท่วม 

- โครงการป้องกนั

ควบคุมโรค 

- แผนการจดัเก็บ คดัแยก 

และก าจดัมูลฝอย 

- ผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ี

ทั้ง 6 คน เห็นวา่เทศบาล

ไดก้ าหนดนโยบาย

แผนงาน และโครงการ

ดา้นส่ิงแวดลอ้มไวอ้ยา่ง

ชดัเจน 

- การจดัสรรงบประมาณ

ส าหรับดา้น

ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มไวร้้อยละ 6.5 

ของงบประมาณทั้งหมด  

ซ่ึงยงัเป็นสัดส่วนท่ีไม่สูง

นกั 

- ผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ี

ทั้ง 6 คน คิดวา่เทศบาลมี

การจดัสรรงบประมาณ

ไวอ้ยา่งเพียงพอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ปาน

กลาง 

 

 

 

 

- โครงการปลูกตน้ไม้

ป้องกนัแนวเขตชายเลน 

- ผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ี

ทั้ง 7 คน เห็นวา่อบต.

ก าหนดนโยบายดา้น

ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มไวช้ดัเจน 

 

 

 

 

- การจดัสรรงบประมาณ

ส าหรับดา้น

ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มไวร้้อยละ 

10.4 ของงบประมาณ

ทั้งหมด  ซ่ึงยงัเป็น

สัดส่วนท่ีไม่สูงนกั 

- ผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ี

ทั้ง 7 คน คิดวา่อบต. ได้

จดัสรรงบประมาณอยา่ง

เพยีงพอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ปาน

กลาง 
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ตารางที ่5.1 (ต่อ) 

 

มิติ เทศบาลนครสมุทรสาคร ระดบัผล

ด าเนินการ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบล

โคกขาม 

ระดบัผล

ด าเนินการ 

- การ

ประสานงาน

กบัหน่วยงาน

ต่างๆ 

 

 

 

 

 

- การติดตาม

ประเมินผล 

 

 

 

 

 

 

- องคก์ารบริหารส่วน

จงัหวดั 

- กรมชลประทาน 

- กรมอุทกศาสตร์

กองทพัเรือ 

- ผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ี

ทั้ง 6 คนเห็นวา่เทศบาลมี

การประสานงาน กบั

หน่วยงานต่างๆ 

- มีการติดตาม

ประเมินผลการ

ด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง 

โดยใชแ้บบสอบถาม

ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

- ผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ี

ทั้ง 6 คนเห็นวา่เทศบาลมี

การติดตามประเมินผล

การด าเนินงานอยา่ง

สม ่าเสมอ 

- ประชาชนทั้ง 15 คน

เห็นวา่เทศบาลมีการ 

- ดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ดี 

 

 

 

 

 

 

 

- องคก์ารบริหารส่วน

จงัหวดั 

- กระทรวงพลงังาน 

- ผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ี

ทั้ง 7 คน เห็นวา่อบต.มี

การประสานงานกบั

หน่วยงานต่างๆ 

 

 

- มีการติดตามประเมินผล

การด าเนินงานอยา่ง

ต่อเน่ือง โดยใช้

แบบสอบถามความพึง

พอใจของประชาชน 

- ผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ี

ทั้ง 7 คนเห็นวา่อบต.มี

การติดตามประเมินผล

การด าเนินงานอยา่ง

สม ่าเสมอ 

- ประชาชนทั้ง 15 คนเห็น

วา่อบต.มีการติดตาม

ประเมินผลการด าเนินงาน 

- ดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ดี 
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ตารางที ่5.1 (ต่อ) 

 

มิติ เทศบาลนครสมุทรสาคร ระดบัผล

ด าเนินการ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบล

โคกขาม 

ระดบัผล

ด าเนินการ 

 

 

การเรียนรู้

และพฒันา 

- การพฒันา

บุคลากร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- การปรับปรุง

กระบวนการ

ท างาน 

 

ติดตามประเมินผลการ

ด าเนินงานทุกปี 

 

 

- มีการฝึกอบรมให้

ความรู้ใหม่ๆแก่บุคลากร

ของเทศบาล 

- มีการจดักิจกรรมศึกษา

ดูงานตามหน่วยงาน เพื่อ

สร้างคุณภาพในการ

ท างาน 

- ผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ี

ทั้ง 6 คนเห็นวา่เทศบาลมี

การฝึกอบรมใหค้วามรู้

แก่บุคลากร 

- มีการปรับปรุงการ

ท างานใหช้ดัเจน 

- ปรับเปล่ียนวธีิการ

กระบวนการการท างาน 

- พฒันาโครงการใหเ้ป็น

รูปธรรม 

- ผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ี  

 

 

 

 

- ดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ดี 

 

โดยใหท้ าแบบสอบถาม 

 

 

 

- มีการจดักิจกรรมและ

อบรมใหค้วามรู้ทาง

วชิาการแก่บุคลากร    

ของอบต. 

- พฒันาดา้นองคค์วามรู้

กบัผูน้ าชุมชนในต าบล

โคกขาม 

- ผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ี

ทั้ง 7 คนเห็นวา่อบต.มี

การจดักิจกรรม เพื่ออบรม

ใหค้วามรู้แก่บุคลากร 

- ปรับปรุงโครงการท่ี

ไม่ไดรั้บความร่วมมือจาก

ประชาชน 

- เปล่ียนแปลงวสัดุ

อุปกรณ์ในการด าเนินงาน

ใหมี้ความหลากหลาย 

- ผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ี 

 

 

 

 

- ดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ดี 
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ตารางที ่5.1 (ต่อ) 

 

มิติ เทศบาลนครสมุทรสาคร ระดบัผล

ด าเนินการ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบล

โคกขาม 

ระดบัผล

ด าเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- การเผยแพร่

ขอ้มูล 

5 คน เห็นวา่เทสบาลมี

การปรับเปล่ียนวธีิการ

ท างานใหมี้คุณภาพ และ

รวดเร็วยิง่ข้ึน 

- ประชาชน 14 คนเห็นวา่

เทสบาลมีการปรับเปล่ียน

โครงการ และวธีิการ

ท างาน 

 

 

 

- มีการจดัท าเวบ็ไซตข์อง

เทศบาล 

- มีการประชาสัมพนัธ์

ผา่นส่ือส่ิงพิมพ ์ใบปลิว 

และประกาศต่างๆ 

- ผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ี

ทั้ง 6 คน เห็นวา่เทศบาล

มีการกระจาย เผยแพร่

ขอ้มูลข่าวสารท่ีดี 

- ประชาชนทั้ง 15 คน

เห็นวา่เทศบาลได ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ดี 

 

 

6 คน เห็นวา่อบต.มีการ

ปรับปรุงโครงการจากผล

การประเมินอยูเ่สมอ แต่ 1 

คน ยงัไม่เห็นวา่มีการ

ปรับปรุงการท างาน 

- ปะชาชน 9 คนเห็นวา่

อบต.ไดป้รับเปล่ียน

วธีิการท างาน แต่ 5 คน

เห็นวา่อบต.ไม่ได้

ปรับเปล่ียนโครงการ และ

วธีิการท างาน 

- มีการจดัส่งเจา้หนา้ท่ีลง

ไปใหค้วามรู้ 

- มีการจดัท าเวบ็ไซตข์อง

อบต. 

- มีการประชาสัมพนัธ์

ผา่นส่ือต่างๆ 

- ผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ี 5 

คน เห็นวา่อบต.มีการ

กระจาย เผยแพร่ขอ้มูล

ข่าวสารท่ีดี แต่ 2 คนเห็น

วา่การเผยแพร่ขอ้มูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ปาน

กลาง 
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ตารางที ่5.1 (ต่อ) 

 

มิติ เทศบาลนครสมุทรสาคร ระดบัผล

ด าเนินการ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบล

โคกขาม 

ระดบัผล

ด าเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- การใช้

เทคโนโลย ี

เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารให้

ประชาชนรับทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- มีการจดัตั้งเครือข่ายเฝ้า

ระวงัน ้าท่วมสมุทรสาคร 

ในเครือข่ายสังคม

ออนไลน์ 

- มีการใชภ้าพถ่ายทาง

ดาวเทียมเป็นขอ้มูลใน

การประกาศรายงาน

สถานการณ์น ้า 

- มีการใชเ้ทคโนโลยแีละ

ระบบสารสนเทศในการ

ค านวณ วเิคราะห์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ดี 

 

 

 

 

ข่าวสารของอบต.ยงัไม่

ทัว่ถึง 

- ประชาชน 9 คนเห็นวา่

อบต.มีการกระจาย

เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารท่ีดี 

แต่ 4 คน เห็นวา่การ

เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร

ของอบต.ยงัไม่ทัว่ถึง และ

อีก 2 คน เห็นวา่การ

เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารยงั

ล่าชา้ 

- อบต.ยงัไม่มีการน า

เทคโนโลยมีาใชท่ี้ชดัเจน 

- ผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ี 6 

คน เห็นวา่อบต.ยงัไม่มี

การน าเทคโนโลยมีาช่วย

ในการด าเนินงาน แต่ 1 

คน เห็นวา่อบต.มีการน า

เทคโนโลยมีาช่วย

วเิคราะห์ผลการ

ด าเนินงานดา้นสถิติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ควร

ปรับปรุง 
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ตารางที ่5.1 (ต่อ) 

 

มิติ เทศบาลนครสมุทรสาคร ระดบัผล

ด าเนินการ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบล

โคกขาม 

ระดบัผล

ด าเนินการ 

 ประมวลผลการ

ด าเนินงานดา้นสถิติ และ

การวเิคราะห์ผล ซ่ึงเป็น

การลดปัญหาในเร่ืองการ

มีบุคลากรไม่เพียงพอกบั

การท างาน 

- ผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ี

ทั้ง 6 คน เห็นวา่เทศบาล

มีการน าเทคโนโลยมีา

ช่วยในการด าเนินงาน 
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5.3 ข้อเสนอแนะ 

 

  5.3.1 ข้อเสนอแนะส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ในการจัดการปัญหาการ

เปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศมีดังนี ้

   5.3.1.1 มิติดา้นประสิทธิผล 

   จากผลการศึกษา ซ่ึงพบว่าองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินแต่ละแห่งได้มีการด าเนิน

โครงการ /กิจกรรมในการจดัการปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศเพียงดา้นใดดา้นหน่ึงเป็น

หลกัเท่านั้น ซ่ึงยงัไม่ครอบคลุมการจดัการท่ีควรมีทั้งดา้นการบรรเทาปัญหา (Mitigation)  และการ

ปรับตวัต่อผลกระทบ (Adaptation)  ดงันั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละแห่งควรมีการ

ด าเนินงานทั้ง 2 ดา้น คือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินควรให้ความส าคญักบัการจดัการปัญหาการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในทอ้งถ่ิน โดยมีการด าเนินงานเพื่อบรรเทาปัญหาการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศท่ีเกิดข้ึนในทอ้งถ่ิน และด าเนินการเพื่อให้เกิดการปรับตวัต่อผลกระทบจากปัญหา

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในทอ้งถ่ิน ไม่มุ่งเน้นหรือให้ความส าคญัไปท่ีด้านใดด้านหน่ึง

เท่านั้น เพื่อมุ่งสู่การจดัการปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศอยา่งครอบคลุมและย ัง่ยนื  

 5.3.1.2 มิติกลุ่มเป้าหมาย  

  1) องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินควรสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัประชาชน

ในทอ้งถ่ิน โดยการลงพื้นท่ีพบปะและท ากิจกรรมร่วมกับประชาชนเป็นประจ า เปิดโอกาสให้

ประชาชนร้องเรียนปัญหาท่ีไดรั้บ และให้ความส าคญัต่อขอ้ปัญหาท่ีประชาชนร้องเรียน หรือจดั

งานเทศกาลต่างๆ เป็นส่ือกลางในการสร้างความสัมพนัธ์กับทางชุมชน ซ่ึงความสัมพนัธ์อนัดี

ระหว่างประชาชนกบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้นก่อให้เกิดความร่วมมือในการด าเนินงาน

ต่างๆ และลดขอ้ขดัแยง้ท่ีอาจเกิดข้ึนในการด าเนินงาน  

  2) องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

ในพื้นท่ี โดยการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในโครงการเก่ียวกบัการจดัการปัญหา

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตั้งแต่ช่วงของการก าหนดโครงการ ช่วงการด าเนินโครงการ 

ตลอดจนการติดตามประเมินผลโครงการ ซ่ึงหากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถท าให้

ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมไดม้ากเท่าไร ความส าเร็จของการท างานก็ยอ่มมีมากข้ึนเท่านั้น แต่การมี
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ส่วนร่วมนั้นตอ้งเกิดมาจากความเต็มใจของประชาชนเอง ไม่ใชว้ิธีการบงัคบั เกณฑ์คนเขา้มา หรือ

จา้งท างาน นัน่คือ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินควรท าหนา้ท่ีในการใหค้วามรู้ความเขา้ใจรวมถึงการ

ปลูกฝังจิตส านึกและรู้คุณค่าของส่ิงแวดลอ้ม พร้อมทั้งสร้างความตระหนกัเก่ียวกบัผลกระทบจาก

ปัญหาส่ิงแวดล้อมแก่ประชาชน ท าให้ประชาชนเกิดความหวงแหนและรู้สึกเป็นเจ้าของใน

ทรัพยากรธรรมชาติของทอ้งถ่ินนั้นๆ  

 5.3.1.3 มิติการบริหารจดัการ  

  1) ผู ้บ ริหาร หรือผู ้น าต้องมีวิสัยทัศน์และให้ความส าคัญกับปัญหา

ส่ิงแวดลอ้มโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในเร่ืองปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผูบ้ริหารจ าเป็นอยา่ง

ยิง่ท่ีจะตอ้งมีวสิัยทศัน์ท่ีกวา้งไกล มองเห็นภาพของเมืองหรือชุมชนท่ีตอ้งการจะเป็นไดอ้ยา่งชดัเจน 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิสัยทศัน์ในเร่ืองการจดัการปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศขององคก์ร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน ควรมีเป้าหมายและวิธีการหรือกลยุทธ์ต่างๆเพื่อจะบรรลุเป้าหมายและ

วิสัยทศัน์ดงักล่าว และตอ้งมีการด าเนินงานอย่างจริงจงัต่อเน่ืองสอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ เป้าหมาย 

กลยุทธ์ ท่ีได้ก าหนดไว้จนเป็นผลส าเ ร็จ นอกจากน้ีควรให้ความส าคัญกับการดูแลรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มไม่ยิ่งหยอ่นไปกวา่การดูแล พฒันาโครงสร้างพื้นฐานดา้นอ่ืนๆ 

เพราะทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีดีคือหวัใจของการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน และน ามาซ่ึงความ

อยูดี่มีสุขของประชาชนในทอ้งถ่ินในระยะยาว  

  2) มีการก าหนดนโยบาย แผนงาน โครงการเก่ียวกบัการจดัการปัญหาการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศออกมาอย่างชัดเจน และด าเนินการตามท่ีก าหนดไวใ้นนโยบาย 

แผนงาน โครงการอยา่งต่อเน่ืองและเป็นรูปธรรม  

 5.3.1.4 มิติการเรียนรู้ และพฒันา 

  1) องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินต้องสร้างความเขม้แข็งให้กบัชุมชนและ

ประชาชนในพื้นท่ี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริม และพฒันาผูน้ าชุมชนให้มีความตระหนกั และ

ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และแนวทางการจดัการปัญหา

ดงักล่าว ซ่ึงผูน้ าชุมชนจะเป็นกลไกส าคญัในการเป็นส่ือกลางประสานระหวา่งองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินกบัประชาชน ท าใหชุ้มชนมีความเขม้แขง็ และช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชน  
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  2) บุคลากร หรือเจา้หนา้ท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งมีการเรียนรู้ 

และไดรั้บการพฒันาความรู้ ความสามารถอยูเ่สมอ โดยองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินควรจดัอบรม

ให้ความรู้ สัมมนาทางวิชาการ และจดักิจกรรมน าเสนอเร่ืองท่ีเป็นความรู้ใหม่ เพื่อน าไปพฒันา 

ปรับปรุงระบบการท างานอย่างเหมาะสม นอกจากน้ีควรมีการพฒันา ปรับปรุง และประยุกต์ใช้

เทคโนโลยแีละระบบสารสนเทศร่วมกบัการจดัการปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้ง

พฒันาช่องทางการติดต่อ เผยแพร่ขอ้มูล ข่าวสารการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ใหก้บัประชาชนในทอ้งถ่ินไดท้ราบอยูเ่สมอ  

 สรุปผลการศึกษาและขอ้เสนอแนะส าหรับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนๆ แสดงไดด้งั

ภาพท่ี 5.1 

 

5.3.2 ข้อเสนอแนะเพือ่งานวจัิยในอนาคต 
  1) ควรมีการวจิยัในเชิงปริมาณประกอบเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีชดัเจนมากข้ึน เน่ืองจาก 
งานวิจยัคร้ังน้ีมีวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวการจดัการปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร และบุคลากรขององคก์รปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ผู ้น าชุมชนและประชาชน ซ่ึงข้อมูลในเร่ืองความส าเร็จของการจัดการปัญหาการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีไดน้ั้นอาจเป็นตวัอยา่งท่ีไม่สมบูรณ์ จึงควรมีการวิจยัเชิงปริมาณโดย
ท าการสุ่มตวัอย่างท าการสุ่มเลือกประชาชนจากทุกชุมชน ซ่ึงอยู่ในพื้นท่ี ท่ีองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินนั้นดูแล 
  2) ควรมีการเพิ่มขอบเขตในการศึกษา โดยเพิ่มประเด็นท่ีเก่ียวกบัส่ิงแวดล้อมใน
เร่ืองอ่ืนๆ เพิ่มข้ึน นอกเหนือจากการจดัการปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
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กลุ่มเป้าหมาย 
- ประชาชนในทอ้งถ่ินทั้ง 2 แห่ง ให้ความร่วมมือเป็นอยา่งดี  
ยกเวน้ประชากรแฝงบางส่วน 
- ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบลโคกขามมีความพึงพอใจกบัการ
ด าเนินงานดา้นการบรรเทาปัญหาของเทศบาลนครสมุทรสาคร 
- ประชาชนในพ้ืนท่ีเทศบาลนครสมุทรสาครมีความพึงพอใจ
กบัการด าเนินงานดา้นการปรับตวัต่อผลกระทบของเทศบาล
นครสมุทรสาคร 

การเรียนรู้และพฒันา 
- เทศบาลนครสมุทรสาครด าเนินการด้านเรียนรู้และพฒันา 
พร้อมทั้งประยกุตใ์ช้เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศร่วมกบั
การท างาน และมีการติดต่อ เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารให้กับ
ประชาชนรับทราบมากกว่าการด าเนินการด้านน้ีขององคก์าร
บริหารส่วนต าบลโคกขาม 
 

ข้อเสนอแนะส าหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอืน่ ๆ  
1) ควรให้ความส าคญักบัการจดัการปัญหา
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้ง 2 ดา้น 
คือการบรรเทาปัญหา และการปรับตวัต่อ
ผลกระทบจากปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศในทอ้งถ่ิน  
2) ควรสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบั
ประชาชนในทอ้งถ่ิน 
3) ควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในพ้ืนท่ี  
4) ผูบ้ริหาร หรือผูน้ าตอ้งมีวิสยัทศัน์และให้
ความส าคญักบัปัญหาส่ิงแวดลอ้มโดยเฉพาะ
อยา่งยิ่งในเร่ืองปัญหาการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ                   
5) มีการก าหนดนโยบาย แผนงาน โครงการ
เก่ียวกบัการจดัการปัญหาการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศในทอ้งถ่ินนั้นๆ อยา่ง
ชดัเจน                                                     
6) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งสร้าง
ความเขม้แขง็ให้กบัชุมชนและประชาชน 
7) บุคลากร เจา้หนา้ท่ีภายในองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งมีการเรียนรู้ และ
ไดรั้บการพฒันาความรู้ ความสามารถอยู่
เสมอ 
8) ควรมีการน าเทคโนโลยมีาช่วยในการ
ด าเนินงาน 

ประสิทธิผล 
- เทศบาลนครสมุทรสาครด าเนินงานโครงการดา้นการปรับตวั
ไดผ้ลดี 
- องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกขามด าเนินงานโครงการดา้น
การบรรเทาปัญหาไดผ้ลดี   
- องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแต่ละแห่งยงัด าเนินงานดา้น
เดียวเป็นหลกั 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่5.1 สรุปผลการศึกษา และขอ้เสนอแนะส าหรับองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนๆ 
 

การบริหารจัดการ 
- เทศบาลนครสมุทรสาครมีการบริหารจดัการท่ีเป็นระบบ
ชดัเจน มีการจดัสรรงบประมาณดา้นส่ิงแวดลอ้มไว ้6.5% ของ
งบประมาณทั้งหมด 
-องค์การบริหารส่วนต าบลโคกขามยงัไม่มีระบบการบริหาร
จดัการปัญหาท่ีชัดเจนนัก แต่มีการจดัสรรงบประมาณด้าน
ส่ิงแวดลอ้มไว ้10.4% ของงบประมาณทั้งหมด  
-มีการติดตามประเมินผลผลการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ืองทั้ง 2 
แห่ง 
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ส่ิงแวดลอ้ม, 2539: แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ. ส านกังาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม. 

กระทรวงพลงังาน. กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน. 2553. รายงานพลังงาน ของ
ประเทศไทย. คน้วนัท่ี 6 กรกฏาคม 2555 จาก http://www.dede.go.th/ dede/ images/ 
stories/6may54_circular/energy_53_2.pdf. 

กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม. ม.ป.ป. แผนยุทธศาสตร์
อนามัยส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2551-2554.  คน้วนัท่ีวนัท่ี 9 มีนาคม 2555 
จาก http://www.anamai.moph.go.th/download/download/Environmental/10.pdf 

กรมอุตุนิยมวทิยา. ศูนยภู์มิภาคอากาศแห่งชาติ. ม.ป.ป. ภาวะโลกร้อนกบัภัยนํา้ท่วม. คน้วนัท่ี 13  
 กุมภาพนัธ์ 2555 จาก htp://www.tmd.go.th/programs%5Cuploads%5weatherelimate 
กรรณิการ์ กิจติเวชกุล. 2548. CARBON CREDIT โลกสีด าจาก พิธีสารเกียวโต. a day weekly.  

1 (10-16 มีนาคม) 
กรุงเทพธุรกิจออนไลน์. 2552 (5 พฤศจิกายน). นํ้าท่วมตลาดมหาชัย. คน้วนัท่ี 5 กรกฎาคม 2555 

จาก http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/politics/ 
กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน. ม.ป.ป. แผนอนุรักษ์พลงังาน และแนวทาง หลกัเกณฑ์  

เ งื่ อ น ไ ข  แ ล ะ ลํ า ดั บ ค ว า ม สํ า คั ญ ข อ ง ก า ร ใ ช้ จ่ า ย เ งิ น  ใ น ช่ ว ง ปี 2551-2554. 
กรุงเทพมหานคร: ส านกันโยบายและแผนพลงังาน 

กอบกุล รายะนาคร. ม.ป.ป. การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดการทรัพยากรและ 
 ส่ิงแวดล้อม. เชียงใหม่: มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 
กอบกุล รายะนาคร. ม.ป.ป. สถานภาพ และช่องว่างการศึกษา. เชียงใหม่: องคป์กครองส่วนทอ้งถ่ิน. 

http://www.oae.go.th/main.php?filename=Operation_warming
http://www.anamai.moph.go.th/download/download/Environmental/10.pdf


152 

จิราวฒัน์ จุย้เดช. หวัหนา้ฝ่ายผงัเมืององคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกขาม. 2555 (2 กุมภาพนัธ์). การ
สัมภาษณ์. 

จ าลอง โพธ์ิบุญ. 2554. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินกบัการฝ่าวิกฤตภาวะโลกร้อน: ศึกษากรณี
เทศบาลต าบลเมืองแกลง. วารสารการจัดการส่ิงแวดล้อม. ปีท่ี 7(มกราคม-มิถุนายน): 2 

เจา้หนา้ท่ีฝ่ายงานส่ิงแวดลอ้ม เทศบาลนครสมุทรสาคร. 2555 (15 มีนาคม). การสัมภาษณ์. 
เจ้าหน้าท่ีฝ่ายงานส่ิงแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลโคกขาม. 2555 (2 กุมภาพนัธ์). การ

สัมภาษณ์. 
เจา้หนา้ท่ีฝ่ายช่างสุขาภิบาล เทศบาลนครสมุทรสาคร. 2555 (5 มีนาคม). การสัมภาษณ์. 
เจา้หนา้ท่ีฝ่ายส านกัปลดั องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกขาม. 2555 ( 2 กุมภาพนัธ์). การสัมภาษณ์. 
เจา้หนา้ท่ีฝ่ายสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกขาม. 2555 (2 กุมภาพนัธ์). 

การสัมภาษณ์. 
เทศบาลนครสมุทรสาคร. 2554.  แผนยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาสามปี พ.ศ.2553-2555. 

คน้วนัท่ี 10 มิถุนายน 2555 จาก http://www.nakornsakhon.com/default_3.html. 
นกับริหารงานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม เทศบาลนครสมุทรสาคร. 2555 (9 มีนาคม).  
 การสัมภาษณ์. 
นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกขาม. 2555 (21 มีนาคม). การสัมภาษณ์. 
นายช่างส่วนการโยธาฝ่ายช่างสุขาภิบาล เทศบาลนครสมุทรสาคร. 2555 (9 มีนาคม). การสัมภาษณ์. 
นรินทร์  บุญร่วม. ประชาชนต าบลโคกขาม. 2555 (21 กุมภาพนัธ์). การสัมภาษณ์. 
บุญแสง ชีระภากร. 2552. ภาวะผู้นําและการบริหารงานของผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น.  

 กรุงเทพมหานคร: มหาวทิยาลยัรามค าแหง. 
ประมวล มีถนอม. ผูน้ าหมู่ 10 ต าบลโคกขาม. 2555 (4 มีนาคม). การสัมภาษณ์. 
ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกขาม. 2555 (21 มีนาคม). การสัมภาษณ์. 
ปริญญา นาคอ่อน. ผูน้ าหมู่ท่ี 1 ต าบลโคกขาม. 2555 (4 มีนาคม). การสัมภาษณ์  
ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกขาม. 2555 (20 กุมภาพนัธ์). การสัมภาษณ์. 
ผูอ้  านวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม เทศบาลนครสมุทรสาคร. 2555 (8 มีนาคม).  
 การสัมภาษณ์. 
ผูน้ าชุมชนตลาดมหาชยั เทศบาลนครสมุทรสาคร. 2555 (4 มีนาคม). การสัมภาษณ์. 
ผูน้ าชุมชนศาลเจา้กลาง เทศบาลนครสมุทรสาคร. 2555 (4 มีนาคม). การสัมภาษณ์. 
ผูน้ าชุมชนเศรษฐกิจ 2 เทศบาลนครสมุทรสาคร. 2555 (4 มีนาคม). การสัมภาษณ์. 
ผูน้ าชุมชนหมู่บา้นเจริญสุข เทศบาลนครสมุทรสาคร. 2555 (4 มีนาคม). การสัมภาษณ์. 
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ผูอ้  านวยการโครงการไมไ้ผช่ะลอคล่ืน. 2555 (21 กุมภาพนัธ์). การสัมภาษณ์. 
แผนทีแ่สดงอาณาเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร.  คน้วนัท่ี 10 กนัยายน 2555 จาก  

 http://maps. google.co.th/maps?hl=th&q=%  
พระราชบญัญติัคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ พ.ศ. 2551.  ราชกจิจานุเษกษา.  ฉบบักฤษฎีกา 125,  
 31ก (8 กุมภาพนัธ์): 43-44. 
พสุ เดชรินทร์. 2546. Balanced scorecard รู้ลึกในการปฎิบติั. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
พิสิษฐ ์อภิปิยะสิน. ผูน้  าหมู่ท่ี 1 ต าบลโคกขาม. 2555 (4 มีนาคม). การสัมภาษณ์. 
มติชนรายวนั. 2554 (14 พฤศจิกายน). ขวางทางน ้า. คน้วนัท่ี 21 มิถุนายน 2555 จาก 

http://www.matichon.co.th/daily/view_news.php 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. สถาบนัศึกษานโยบายสาธารณะ. 2552.  แผนแม่บทรองรับการเปลีย่นแปลง 

สภาพภูมิอากาศแห่งชาติ พ.ศ. 2553-2562. กรุงเทพมหานคร: กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม. 

มหาวทิยาลยัรามค าแหง. คณะวทิยาศาสตร์. 2550. รอบรู้เร่ืองการปรับตัวต่อการเปลีย่นแปลงสภาพ 
 ภูมิอากาศ. กรุงเทพมหานคร: มหาวทิยาลยัรามค าแหง. คณะวทิยาศาสตร์. 
ยรรยงค ์อินทร์ม่วง และคนอ่ืน ๆ. 2554. รายงานฉบับสมบูรณ์ การวิเคราะห์ความเส่ียง ความ

เปราะบาง และการปรับตัวของชุมชน ในพืน้ทีส่าธิตกระบวนการ วางแผนการปรับตัว
จากการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศในพืน้ทีลุ่่มยงั ประเทศไทย. ขอนแก่น: 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น  

รองนายกเทศมนตรี เทศบาลนครสมุทรสาคร. 2555 (8 มีนาคม). การสัมภาษณ์. 
วจิารณ์ แสงจนัทร์. ผูน้  าหมู่ท่ี 3 ต าบลโคกขาม. 2555 (4 มีนาคม). การสัมภาษณ์. 
วเิชียร เกิดสุข. 2551. การศึกษาความเปาะบางและการปรับตัวของเกษตรกรชาวนาทุ่งกุลาร้องไห้ต่อ 

 การเปลีย่นแปลงภูมิอากาศ. สงขลา: มหาวทิยาลยัทกัษิณ.  
สมยศ ปิตะแสง. 2553. การศึกษาเร่ือง บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการวางมาตรการ 

 รองรับผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ: กรณศึีกษาขององค์การ 
 บริหารส่วนตําบลนาโพธ์ิ อาํเภอกุสุมาลย์ จังหวดัสกลนคร. รายงานการศึกษาอิสระ 

  ปริญญามหาบณัฑิต. มหาวทิยาลยัขอนแก่น. 
สมนึก โพธ์ิดก. ผูน้  าหมู่ 5 ต าบลโคกขาม. 2555 (4 มีนาคม). การสัมภาษณ์. 
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สุริวภิา สัพโส. 2553. บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการวางมาตรการรองรับ 
 ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ: กรณศึีกษาขององค์การบริหารส่วน 
 ตําบลทุ่งแก อาํเภอเจริญศิลป์ จังหวดัสกลนคร. รายงานการศึกษาอิสระปริญญา 
 มหาบณัฑิต. มหาวทิยาลยัขอนแก่น. 
สุวรรณา จุ่งรุ่งเรือง. 2550. หนังสือรายงานและแผนปฏิบัติการว่าด้วยการลดปัญหาภาวะโลกร้อน 

 ของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2550-2555. กรุงเทพมหานคร: ส านกัส่ิงแวดลอ้ม. 
เสรี ศุภราทิตย.์ 2552. ความเส่ียงและผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาวะภูมิอากาศและแนว 

 ทางการจดัการในอนาคต: กรณีศึกษา กทม. และ ปริมณฑล. ในเอกสารประกอบการ 
ประชุม ความคิดเห็นด้านกายภาพ สาธารณูปโภค การตั้งถิ่นฐานและการท่องเที่ยว
เพื่อจัดทําแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ 3 เมษายน 
2552. กรุงเทพมหานคร. เชียงใหม่:  สถาบนันโยบายสาธารณะ. 

ส านกัข่าวสาครออนไลน์. 2554. เทศบาลสมุทรสาครตั้งรับนํา้ท่วม. คน้วนัท่ี 16 เมษายน 2555 จาก  
 http://www.sakhononline.com 

ส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2554. แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบบัท่ี 10. กรุงเทพมหานคร: ส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ. 

ส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม. 2539. รายงานแห่งชาติ ว่าด้วย
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเง่ือนไขในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ
เปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ เมื่อปี พ.ศ. 2538. กรุงเทพมหานคร: ม.ป.ป. 

ส านกัเทศบาลนครสมุทรสาคร. ม.ป.ป. กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม. คน้วนัท่ี 16 เมษายน 2555 
จาก http://www.sakhoncity.go.th 

ส านกัเทศบาลนครสมุทรสาคร. ม.ป.ป. งานวนัส่ิงแวดล้อม “จ๋ิวพทิกัษ์โลก รุ่นที ่2”. คน้วนัท่ี 18  
 เมษายน 2555 จาก http://www.sakhoncity.go.th 

ส านกัเทศบาลนครสมุทรสาคร. ม.ป.ป. ตารางนํา้บอกความสูงระดับนํา้เดือนมกราคม พ.ศ.2555.  
 วนัท่ี 5 มิถุนายน 2555 

ส านกัเทศบาลนครสมุทรสาคร. ม.ป.ป. เทศบาลนครสมุทรสาคร. คน้วนัท่ี 16 เมษายน 2555 จาก  
 http://www.sakhoncity.go.th 
ส านกัเทศบาลนครสมุทรสาคร. ม.ป.ป. เทศบาลนครสมุทรสาคร: สถานการณ์นํา้ท่วม. คน้วนัท่ี 16  

 เมษายน 2555 จาก http://www.sakhoncity.go.th 

http://www.sakhoncity.go.th/
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ส านกัเทศบาลนครสมุทรสาคร. 2555. สมุทรสาครตั้งรับสู้นํ้าก้อนสุดท้าย. คน้วนัท่ี 9 กรกฎาคม 
2555 จาก http://www.sakhoncity.go.th 

ส านกัส่ิงแวดลอ้มกรุงเทพมหานคร. 2550 (11 กรกฎาคม). เปิดแผนเกษตรแกโ้ลกร้อน. มติชน 
 รายวนั: 11. 
หวัหนา้ช่างสุขาภิบาล เทศบาลนครสมุทรสาคร. 2555 (15 มีนาคม). การสัมภาษณ์. 
หวัหนา้ฝ่ายควบคุมอาคารและผงัเมือง เทศบาลนครสมุทรสาคร. 2555 (15 มีนาคม). การสัมภาษณ์. 
หวัหนา้ฝ่ายผงัเมือง องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกขาม.2555 (21 มีนาคม). การสัมภาษณ์. 
องค์การบริหารส่วนจงัหวดัสมุทรสาคร. 2554. ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

สมุทรสาคร. คน้วนัท่ี 19 มกราคม 2555 จาก http://www.samutsakon.org 
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แบบค าถามส าหรับผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่เทศบาลนครสมุทรสาคร 

 

ผูใ้หข้อ้มูล …………………………………………ต าแหน่ง………………………..…….... 

ท่ีอยู…่…...……………………….............……………..………………………………….... 

โทรศพัท…์……………………………..….. E-mail………………………………................. 

 

1. หน่วยงานของท่านมีนโยบาย แผนงาน โครงการ ท่ีเก่ียวกับการป้องกันแก้ไขปัญหาการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือไม่  อยา่งไร 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..……………………………………… 

2. โดยภาพรวมท่านคิดว่าการป้องกนัแก้ไขปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีหน่วยงาน
ของท่านด าเนินการนั้นถือวา่ประสบผลส าเร็จหรือไม่ อยา่งไร 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

3. โครงการ /กิจกรรมใดท่ีเก่ียวกบัการป้องกนัแกไ้ขปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ท่ีท่าน
เห็นวา่ประสบผลส าเร็จ เพราะเหตุใด 
1.…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
2…………………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………………………. 
3…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

4. ท่านคิดวา่ปัจจยัส าคญัท่ีท าใหโ้ครงการ / กิจกรรม ดา้นการป้องกนัแกไ้ขปัญหาการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศประสบผลส าเร็จคืออะไร เพราะเหตุใด 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

5. โครงการ /กิจกรรมใดท่ีเก่ียวกบัการป้องกนัแกไ้ขปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ท่ีท่าน
เห็นวา่ไม่ประสบผลส าเร็จ เพราะเหตุใด 
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1.…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
2…………………………………………………………………………………….……………
………………………………………………………………………………………………… 
3…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

6. ท่านคิดว่าปัจจัยส าคญัท่ีท าให้โครงการ / กิจกรรม ท่ีเก่ียวกับการป้องกันแก้ไขปัญหาการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศไม่ประสบผลส าเร็จคืออะไร เพราะเหตุใด 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

7. การด าเนินการท่ีเก่ียวกบัการป้องกนัแกไ้ขปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ท่ีหน่วยงาน
ของท่านด าเนินการ มีปัญหา /อุปสรรคหรือไม่ อยา่งไร 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

8. จากขอ้7 ท่านคิดวา่แนวทาง /วธีิการใดท่ีสามารถขจดั หรือลดปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ลงได ้ 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

9. นอกจากน้ีหน่วยงานของท่านมีนโยบาย แผนงาน โครงการอ่ืนอีกหรือไม่ ท่ีเก่ียวกบัการให้ความ
ช่วยเหลือประชาชน อันมีส่วนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันแก้ไข ปัญหาการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………..…………………………………… 
 

10. ท่านพึงพอใจต่อการด าเนินงาน ท่ีเก่ียวกับการป้องกันแก้ไขปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศหรือไม่ มาก-นอ้ยเพียงใด และเพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

11. หน่วยงานของท่านมีการติดตามผลการด าเนินงาน ท่ีเก่ียวกับการป้องกันแก้ไขปัญหาการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือไม่ ระยะเวลาเท่าไร และใครเป็นผูรั้บผดิชอบ 
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…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

12. หน่วยงานของท่านมีการน าบทเรียนจากกิจกรรม  /โครงการเก่ียวกบัการป้องกนัแกไ้ขปัญหาการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศเหล่าน้ีไปประยุกตใ์ชก้บัการก าหนดนโยบาย และแผนปฏิบติัการ
หรือไม่ อยา่งไร 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

13. ท่านคิดว่าการด าเนินโครงการ /กิจกรรม ท่ีเก่ียวกบัการป้องกนัแก้ไขปัญหาการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ของหน่วยงานท่านนั้นสามารถลดผลกระทบจากปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศในระยะยาวไดห้รือไม่ อยา่งไร 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

14. เม่ือทราบถึงผลกระทบในระยะยาวท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ท่านมีการ
จดัท านโยบาย แผนงาน โครงการ ท่ีเก่ียวกบัการป้องกนัแกไ้ขผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต 
เพิ่มเติมอีกหรือไม่ อยา่งไร 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………  

15. หน่วยงานของท่านมีนโยบาย แผนงาน โครงการ ท่ีเก่ียวกบัการปรับตวัต่อผลกระทบจากปัญหา
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือไม่  อยา่งไร 
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………..………………………………….. 

16. โดยภาพรวมท่านคิดว่าการปรับตวัต่อผลกระทบจากปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ี
หน่วยงานของท่านด าเนินการนั้นถือวา่ประสบผลส าเร็จหรือไม่ อยา่งไร 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

17. โครงการ /กิจกรรมใดท่ีเก่ียวกบัการปรับตวัต่อผลกระทบจากปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ท่ีท่านเห็นวา่ประสบผลส าเร็จ เพราะเหตุใด 
1.…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
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2…………………………………………………………………………………….……………
………………………………………………………………………………………………… 
3…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

18. ท่านคิดวา่ปัจจยัส าคญัท่ีท าใหโ้ครงการ / กิจกรรม ท่ีเก่ียวกบัการปรับตวัต่อผลกระทบจากปัญหา
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศประสบผลส าเร็จคืออะไร เพราะเหตุใด 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

19. โครงการ /กิจกรรมใดท่ีเก่ียวกบัการปรับตวัต่อผลกระทบจากปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ท่ีท่านเห็นวา่ไม่ประสบผลส าเร็จ เพราะเหตุใด 
1.…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
2…………………………………………………………………………………….……………
………………………………………………………………………………………………… 
3…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

20. ท่านคิดวา่ปัจจยัส าคญัท่ีท าใหโ้ครงการ / กิจกรรม ท่ีเก่ียวกบัการปรับตวัต่อผลกระทบจากปัญหา
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไม่ประสบผลส าเร็จคืออะไร เพราะเหตุใด 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

21. ท่านคิดว่าการด าเนินการของหน่วยงานท่าน ท่ีเก่ียวกบัการปรับตวัต่อปัญหาการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ มีปัญหา /อุปสรรคหรือไม่ อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

22. จากขอ้ 21 ท่านคิดวา่แนวทาง /วธีิการใดท่ีสามารถขจดั หรือลดปัญหาและอุปสรรคต่างๆลงได ้ 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

23. นอกจากน้ีหน่วยงานของท่านมีนโยบาย แผนงาน โครงการอ่ืนอีกหรือไม่ ในการให้ความ
ช่วยเหลือประชาชน อนัมีส่วนช่วยเพิ่มความสามารถในการปรับตวัต่อผลกระทบจากปัญหาการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
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…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

24. ท่านพึงพอใจต่อการด าเนินงาน ท่ีเก่ียวกบัการปรับตวัต่อผลกระทบจากปัญหาการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศหรือไม่ มาก-นอ้ยเพียงใด และเพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

25. หน่วยงานของท่านมีการติดตามผลการด าเนินงานดา้นการปรับตวัต่อผลกระทบจากปัญหาการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือไม่ และใครเป็นผูรั้บผดิชอบ 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

26. หน่วยงานของท่านมีการน าบทเรียนจากกิจกรรม /โครงการเก่ียวกบัการปรับตวัต่อผลกระทบ
จากปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ เหล่าน้ีไปประยุกต์ใชก้บัการก าหนดนโยบาย และ
แผนปฏิบติัการหรือไม่ อยา่งไร 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

27. ท่านคิดว่าการด าเนินโครงการ /กิจกรรม ท่ีเก่ียวกบัการปรับตวัต่อผลกระทบจากปัญหาการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ของหน่วยงานท่านนั้นสามารถลดผลกระทบจากปัญหาการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในระยะยาวไดห้รือไม่ อยา่งไร 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

28. เม่ือทราบถึงผลกระทบในระยะยาวท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ท่านมีการ
จดัท านโยบาย แผนงาน โครงการ ท่ีเก่ียวกบัการปรับตวั และเตรียมความพร้อมของประชาชน
ในพื้นท่ีเพิ่มเติมอีกหรือไม่ อยา่งไร 
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

29. ท่านทราบถึงบทบาทหนา้ท่ี ของหน่วยงาน /องคก์รต่างๆ ท่ีด าเนินการเก่ียวกบัการป้องกนัแกไ้ข 
และปรับตวัต่อผลกระทบจากปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือไม่ อยา่งไร 
1.…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..… 
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2…………………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………………………... 
3…………………………………………………………………………………………….……
……………………………………………………………………………………………….….. 

30. ท่านมีหน่วยงาน /องค์กรท่ีเป็นเครือข่ายความร่วมมือ ในการด าเนินงานป้องกันแก้ไข และ
ปรับตัว ต่อผลกระทบจากปัญหาการเป ล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือไม่  อย่างไร 
1.…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….. 
2…………………………………………………………………………………….……………
………………………………………………………………………………………...………… 
3…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

31. หน่วยงานของท่านมีการส ารวจ รวบรวมขอ้มูล จากหน่วยงาน /องค์กรต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการ
ป้องกนัแก้ไข และปรับตวัต่อผลกระทบจากปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือไม่ 
อยา่งไร 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

32. ท่านรับรู้ถึงปัญหา /อุปสรรคในการด าเนินงานของหน่วยงาน /องคก์รต่างๆ ท่ีด าเนินการเก่ียวกบั
การป้องกนัแกไ้ข และการปรับตวัต่อผลกระทบจากปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศใน
ระดบัทอ้งถ่ินหรือไม่ อยา่งไร 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

33. หน่วยงานของท่านมีงบประมาณ ท่ีเก่ียวกบัการป้องกนัแก้ไข และปรับตวัต่อผลกระทบจาก
ปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือไม่ เท่าใด 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

34. แหล่งท่ีมาของงบประมาณ ส าหรับใชด้ าเนินงานท่ีเก่ียวกบัการป้องกนัแกไ้ข และการปรับตวัต่อ
ผลกระทบจากปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศมาจากแหล่งใดบา้ง จ านวนเท่าไร 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
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35. งบประมาณเพียงพอหรือไม่ เพราะเหตุใด 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

36. ท่านยดึหลกัเกณฑใ์ดในการจดัสรรงบประมาณใหก้บัแต่ละพื้นท่ี 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

37. หน่วยงานของท่านมีการพฒันา หรือปรับเปล่ียนวิธีการด าเนินงานท่ีเก่ียวกบัการป้องกนัแกไ้ข 
และการปรับตวัต่อผลกระทบจากปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อให้เกิดผลส าเร็จ 
และมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึนหรือไม่ อยา่งไร 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

38. ผูมี้อ านาจในการตดัสินใจ และรับผิดชอบต่อการพฒันา ปรับเปล่ียนวิธีการด าเนินงานท่ีเก่ียวกบั
การป้องกนัแกไ้ข และปรับตวัต่อผลกระทบจากปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในแต่ละ
คร้ังคือใคร และมีเกณฑก์ารพิจารณาอยา่งไร 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

39. หน่วยงานของท่านมีการปรับแผนการด าเนินการท่ีเก่ียวกบัการป้องกนัแกไ้ข และปรับตวัต่อ
ผลกระทบจากปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุดหรือไม่ อยา่งไร 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

40. ท่านไดติ้ดตามความกา้วหน้าการด าเนินงาน รวมทั้งให้ขอ้เสนอแนะ เพื่อปรับปรุง หรือแกไ้ข
ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในการด าเนินงานท่ีเก่ียวกับการป้องกันแก้ไข และการปรับตวัต่อ
ผลกระทบจากปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือไม่ อยา่งไร 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

41. ท่านคิดว่าประชาชนในพื้นท่ีมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน ท่ีเก่ียวกับการปรับตัวต่อ
ผลกระทบจากปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือไม่ เพราะเหตุใด 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
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42. ตวัช้ีวดั หรือเหตุการณ์ใด ท่ีแสดงถึงระดบัความพึงพอใจของประชาชนในพื้นท่ี 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

43. ท่านคิดว่าการมีส่วนร่วมของบุคลากร และประชาชน เป็นปัจจัยส าคัญท่ีท าให้โครงการ / 
กิจกรรม ท่ีเก่ียวกับการป้องกนัแก้ไข และปรับตวัต่อผลกระทบจากปัญหาการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ท่ีด าเนินการโดยหน่วยงานของท่านประสบผลส าเร็จหรือไม่ เพราะเหตุใด 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

44. หน่วยงานของท่านจัดสรรการมีส่วนร่วมของประชาชนในแต่ละขั้นตอนของโครงการ / 
กิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการป้องกนัแกไ้ข และปรับตวัต่อผลกระทบจากปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศอยา่งไร (ระดบัการมีส่วนร่วม, ประเด็น, กลุ่มผูเ้ขา้ร่วม) 
1) การศึกษาปัญหา / ความตอ้งการ 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
2) การก าหนดโครงการ / กิจกรรม 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
3) การวเิคราะห์ / ตดัสินใจโครงการ 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
4) การร่วมด าเนินโครงการ / กิจกรรม 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
5) การติดตาม / ประเมินผล 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
6) การมีส่วนร่วมสนบัสนุนดา้นอ่ืนๆ ระบุ 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

45. ท่านคิดวา่ปัจจยัส าคญัท่ีท าใหเ้กิดการมีส่วนร่วมของประชาชนคืออะไร เพราะเหตุใด 
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…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

46. ท่านคิดวา่ปัจจยัส าคญัท่ีท าใหไ้ม่เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนคืออะไร เพราะเหตุใด 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

47. ท่านใช้เทคนิค วิธีการใด กระตุน้ให้ประชาชนในพื้นท่ีเขา้มามีส่วนร่วม และให้ความส าคญักบั
กิจกรรม /โครงการท่ีเก่ียวกบัการบรรเทาปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพราะเหตุใด 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

48. การคดัเลือกบุคลากร เพื่อรับผิดชอบงานท่ีเก่ียวกบัการป้องกนัแก้ไขปัญหาการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศในหน่วยงานของท่านมีความเหมาะสมหรือไม่ เพราะเหตุใด 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

49. บุคลากรในหน่วยงานของท่านมีความรู้ความสามารถ และศกัยภาพเพียงพอกบัการปฏิบติังานให้
ส าเร็จลุล่วงไดต้ามวตัถุประสงคห์รือไม่ อยา่งไร 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

50. หน่วยงานของท่านมีการด าเนินการ หรือแนวทางท่ีจะพฒันาทกัษะทางวิชาการ และยกระดบั
ความสามารถในการปฏิบติังานใหแ้ก่บุคลากรท่ีรับผิดชอบงานส่วนต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการป้องกนั
แกไ้ข และการปรับตวัต่อผลกระทบจากปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือไม่ อยา่งไร 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

51. หน่วยงานของท่านมีจ านวนบุคลากรเพียงพอกบัการด าเนินงาน ท่ีเก่ียวกบัการป้องกนัแกไ้ข และ
การปรับตวัต่อผลกระทบจากปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือไม่  เพราะเหตุใด 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

52. หน่วยงานของท่านมีวิธีการติดต่อประสานงาน ทั้งกบัประชาชน และบุคลากรทุกภาคส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งในการป้องกนัแกไ้ข และการปรับตวัต่อผลกระทบจากปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศหรือไม่ อยา่งไร 
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…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

53. ประชาชนในพื้นท่ีของท่าน ทราบถึงกิจกรรม /โครงการท่ีเก่ียวกบัการป้องกนัแกไ้ข และปรับตวั
ต่อผลกระทบจากปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือไม่ อยา่งไร 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

54. ท่านมีช่องทาง หรือวิธีการใดในการเผยแพร่ขอ้มูล ข่าวสาร และรายงานผลการด าเนินงาน หรือ
ผลการประเมินงานป้องกนัแกไ้ข และการปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลง หรือผลกระทบ ท่ีเกิดจาก
ปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ให้ประชาชน และหน่วยงาน /องคก์รต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
ไดรั้บทราบ 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

55. หน่วยงานของท่านมีการน าเทคโนโลยี และระบบสารสนเทศมาประยุกตใ์ชใ้นการด าเนินงานท่ี
เก่ียวกบัการป้องกนัแกไ้ข และปรับตวัต่อผลกระทบ ท่ีเกิดจากปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศหรือไม่ อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

56. หน่วยงานของท่านมีการจดัตั้งฐานขอ้มูลท่ีทนัสมยั หรือศูนยก์ลางในการบริหารจดัการขอ้มูล 
ข่าวสารต่างๆ เพื่อใชเ้ก่ียวกบัการป้องกนัแกไ้ขปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือไม่ 
อยา่งไร 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

57. ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

 
 ผูส้ัมภาษณ์ 

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

           สถานท่ีสัมภาษณ์ ……………………….. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
 

แบบสัมภาษณ์เชิงลกึส าหรับผู้น าชุมชน และประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



170 

แบบค าถามส าหรับผู้น าชุมชนและประชาชนในเขตพืน้ทีเ่ทศบาลนครสมุทรสาคร 
 

ผูใ้หข้อ้มูล ……………………………ต าแหน่ง………………………….…….......................... 
ท่ีอยู…่…...………………………………..…………………………….....…............................ 
โทรศพัท ์…………………………..….E-mail……………………………….…....................... 

 
1. โครงการ / กิจกรรม ท่ีเก่ียวกบัการดา้นการป้องกนัแกไ้ขปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ของเทศบาลนครสมุทรสาครท่ีท่านทราบ 
………………………………………………………………..…………………………………
………………………………………………………………………..………………………… 

2. โครงการ /กิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการป้องกนัแกไ้ขปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ท่ีท่าน
เห็นวา่ประสบผลส าเร็จ เพราะเหตุใด 
1.…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………...…………. 
2…………………………………………………………………………………….……………
………………………………………………………………….…………………….............. 
3……………………………………………………………………………………………....…
…………………………………………………………………………………………………. 

3. ท่านคิดว่าปัจจัยส าคัญท่ีท าให้โครงการ / กิจกรรม เก่ียวกับการป้องกันแก้ไขปัญหาการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศประสบผลส าเร็จคืออะไร เพราะเหตุใด 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

4. โครงการ /กิจกรรมใดท่ีเก่ียวกบัการป้องกนัแกไ้ขปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ท่ีท่าน
เห็นวา่ไม่ประสบผลส าเร็จ เพราะเหตุใด 
1.…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
2…………………………………………………………………………………….……………
……………………………………………………………………………………………….… 
3…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….… 



171 

5. ท่านคิดว่าปัจจัยส าคัญท่ีท าให้โครงการ / กิจกรรม เก่ียวกับการป้องกันแก้ไขปัญหาการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศไม่ประสบผลส าเร็จคืออะไร เพราะเหตุใด 
……………………………………………………………………………..……………………
………………………………………………………………………………………………… 

6. ท่านคิดว่าการด าเนินงานเก่ียวกบัการป้องกนัแกไ้ขปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ มี
ปัญหา /อุปสรรคหรือไม่ อยา่งไร 
……………………………………………………………………..……………………………
……………………………………………………………………………………………..….. 

7. จากขอ้6 ท่านคิดวา่แนวทาง /วธีิการใดท่ีสามารถขจดั หรือลดปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ลงได ้
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

8. โดยภาพรวมท่านคิดว่าการป้องกนัแกไ้ขปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีหน่วยงาน/
องคก์รต่างๆ ด าเนินการนั้นถือวา่ประสบผลส าเร็จหรือไม่ อยา่งไร 
……………………………………………………………………………………….…………
……………………………………………………….………………………………………… 

9. ท่านพึงพอใจต่อการด าเนินงาน ท่ีเก่ียวกบัการป้องกนัแกไ้ขปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพ    
   ภูมิอากาศ หรือไม่ มาก-นอ้ยเพียงใด และเพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น 

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

10. โครงการ / กิจกรรมใดท่ีเก่ียวกบัการปรับตวัต่อผลกระทบจากปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ของเทศบาลนครสมุทรสาครท่ีท่านทราบ 
………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………..…………………………………… 

11. โครงการ /กิจกรรมใดท่ีเก่ียวกบัการปรับตวัต่อผลกระทบจากปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ท่ีท่านเห็นวา่ประสบผลส าเร็จ เพราะเหตุใด 
1.…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………...…… 
2…………………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………….……..……… 
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3……………………………………………………………………………………….…………
…………………………………………………………………………………………………... 

12. ท่านคิดวา่ปัจจยัส าคญัท่ีท าให้โครงการ / กิจกรรม เก่ียวกบัการปรับตวัต่อผลกระทบจากปัญหา
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศประสบผลส าเร็จคืออะไร เพราะเหตุใด 
……………………………………………………………………………………..……………
………………………………………………………………………………………………… 

13. โครงการ /กิจกรรมใดท่ีเก่ียวกบัการปรับตวัต่อผลกระทบจากปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ท่ีท่านเห็นวา่ไม่ประสบผลส าเร็จ เพราะเหตุใด 
1.…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………...…… 
2…………………………………………………………………………………….……………
……………………………………………………………………………………………...…… 
3…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….…….. 

14. ท่านคิดวา่ปัจจยัส าคญัท่ีท าให้โครงการ / กิจกรรม เก่ียวกบัการปรับตวัต่อผลกระทบจากปัญหา
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไม่ประสบผลส าเร็จคืออะไร เพราะเหตุใด 
……………………………………………………………………………………….…………
………………………………………………………………………………………………… 

15. โดยภาพรวมท่านคิดว่าการปรับตวัต่อผลกระทบจากปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ี
หน่วยงาน/องคก์รต่างๆ ด าเนินการนั้นถือวา่ประสบผลส าเร็จหรือไม่ อยา่งไร 
……………………………………………………………..……………………………………
………………………………….……………………………………………………………… 

16. ท่านคิดว่าการด าเนินงานท่ีเก่ียวกบัการปรับตวัต่อปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ มี
ปัญหา /อุปสรรคหรือไม่ อยา่งไร 
……………………………………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………………………………… 

17. จากขอ้16 ท่านคิดวา่แนวทาง /วธีิการใดท่ีสามารถขจดั หรือลดปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ลงได ้
…………………………………………………………………………………..………………
………………………………………………………………………………………………… 
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18. ท่านพึงพอใจต่อการด าเนินงาน ท่ีเก่ียวกบัการปรับตวัต่อผลกระทบจากปัญหาการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศหรือไม่ มาก-นอ้ยเพียงใด และเพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น 
…………………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………………… 

19. การมีส่วนร่วมของประชาชนในแต่ละขั้นตอนของโครงการ / กิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการป้องกนั
แกไ้ข และการปรับตวัต่อผลกระทบจากปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในชุมชนของ
ท่านเป็นอยา่งไรบา้ง (ระดบัการมีส่วนร่วม, ประเด็น, กลุ่มผูเ้ขา้ร่วม) 
1) การศึกษาปัญหา /  ความตอ้งการ 
………………………………………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………………………………… 
2) การก าหนดโครงการ / กิจกรรม 
……………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………… 
3) การวเิคราะห์ / ตดัสินใจโครงการ 
……………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………… 
4) การร่วมด าเนินโครงการ / กิจกรรม 
………………………………………………………………………………………….….……
………………………………………………………………………………………………… 
5) การติดตาม / ประเมินผล 
…………………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………………… 
6) การมีส่วนร่วมสนบัสนุนดา้นอ่ืนๆ ระบุ 
………………………………………………………………………….………………………
………………………………………………………………………………………………… 

20. ท่านคิดว่าปัจจยัส าคญัท่ีท าให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนของท่านคืออะไร 
เพราะเหตุใด 
……………………………………………………………………………………..……………
………………………………………………………………………………………………… 
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21. ท่านคิดว่าปัจจยัส าคญัท่ีท าให้ไม่เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนของท่านคืออะไร 
เพราะเหตุใด 
………………………………………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………………………………… 

22. ภายในชุมชนของท่านมีการรวมกลุ่ม หรือสร้างเครือข่ายท่ีเก่ียวกบัการป้องกนัแกไ้ข และการ
ปรับตวัต่อผลกระทบจากปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือไม่ อยา่งไร 
…………………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………………… 

23. นอกจากเทศบาลนครสมุทรสาครแลว้มีหน่วยงาน / องค์กรอ่ืนอีกหรือไม่ ท่ีเขา้มาช่วยเหลือ
ชุมชนเก่ียวกบัการป้องกนัแกไ้ข และการปรับตวัต่อผลกระทบจากปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ  
……………………………………………………………………………………..……………
………………………………………………………………………………………………… 

24. ท่านทราบถึงบทบาทหน้าท่ีของหน่วยงาน /องค์กรท่ีร่วมด าเนินงานเก่ียวกบัการบรรเทาปัญหา 
และปรับตวัต่อผลกระทบจากปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในชุมชนของท่านหรือไม่ 
อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………………………………… 

25. ท่านทราบถึงปัญหา /อุปสรรค ของหน่วยงาน /องค์กรต่างๆท่ีด าเนินการเก่ียวกบัการบรรเทา
ปัญหา และปรับตวัต่อผลกระทบจากปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในชุมชนของท่าน
หรือไม่ อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………………………………… 

26. ท่านไดติ้ดตามความกา้วหนา้เก่ียวกบัการด าเนินการป้องกนัแกไ้ข และการปรับตวัต่อผลกระทบ
จากปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในชุมชนหรือไม่อยา่งไร 
…………………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………………… 

27. ท่านมีโอกาสใหข้อ้เสนอแนะ เพื่อปรับปรุงหรือแกไ้ขปัญหาอุปสรรคต่างๆท่ีอาจเกิดข้ึนระหวา่ง
การด าเนินงานเก่ียวกับการป้องกันแก้ไข และการปรับตัวต่อผลกระทบจากปัญหาการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศภายในชุมชนหรือไม่ อยา่งไร 
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…………………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………………… 

28. ชุมชนของท่านมีการจดัท าเวทีประชาคมเพื่อน าเสนอแผน หรือผลการศึกษาเก่ียวกบัการป้องกนั
แกไ้ข และการปรับตวัต่อผลกระทบจากปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือไม่ อยา่งไร 
…………………………………………………………………………………………...………
………………………………………………………………………………………………… 

29. ชุมชนของท่านมีการจดัประชุมสรุป และสังเคราะห์บทเรียนของการด าเนินงานเก่ียวกบัการ
ป้องกนัแกไ้ข และปรับตวัต่อผลกระทบจากปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในชุมชน
หรือไม่ อยา่งไร 
…………………………………………………………………………………………….….…
………………………………………………………………………………………………… 

30. ท่านคิดว่าผลลพัธ์และประโยชน์ท่ีท่านและชุมชนได้รับจากการด าเนินการ เก่ียวกับป้องกัน
แกไ้ข และปรับตวัต่อผลกระทบจากปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของทางเทศบาล
นครสมุทรสาคร และหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งมีมาก-นอ้ยเพียงใด ไดแ้ก่อะไรบา้ง 
1.…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..… 
2…………………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………………….…… 
3………………………………………………………………………………………….………
……………………………………………………………………………………………….… 

31. ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ 
…………………………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………………………..…… 

 
 ผูส้ัมภาษณ์ 

………………………………… 
วนัท่ี ………. / …………… / ……………. 
สถานท่ีสัมภาษณ์ ………………………….. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
 

แบบสังเกตการณ์ 
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แบบสังเกตการณ์ 
 

ผูส้ังเกตการณ์ …………………………………วนัท่ี ……..……. เวลา.….…………………. 
พื้นท่ีสังเกตการณ์ …….……………………….ชุมชน…………………….………….…….. 
ท่ีตั้ง……...…………………………………………………..……………………….……… 

 

 

ขอ้สังเกตอ่ืนท่ีตรวจพบ 

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

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

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

รายการสังเกต / วเิคราะห์ สถานทีต่รวจพบ 

1. สภาพการด ารงชีวติ และความเป็นอยู่ของประชาชน 
- ลกัษณะบา้นเรือน 
- ถนน / เส้นทางคมนาคมภายในพื้นท่ี 
- สภาพแวดลอ้มในชุมชน 
- อาชีพ (ประกอบอาชีพปกติหรือไม่ มีอาชีพเสริม 
อะไรบา้ง ฯลฯ) 
- อ่ืนๆ ………………… 
 

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

2. โครงการด้านการป้องกนัแก้ไข และการปรับตัวต่อ
ผลกระทบจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
- สถานท่ีตั้ง (ความเหมาะสม) 
- กิจกรรม การด าเนินการ 
 - สภาพ / ประสิทธิภาพของอุปกรณ์เคร่ืองมือ 
 - ผลท่ีไดรั้บ 
 - ผลกระทบ 
 

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



 
ประวตัิผู้เขียน 

 
ช่ือ ช่ือสกุล นางสาวปัถมาภรณ์ สุทธิประเสริฐ 

 
ประวตัิการศึกษา วทิยาศาสตรบณัฑิต (เคร่ืองจกัรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร) 
 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
 ปีท่ีส าเร็จการศึกษา พ.ศ. 2553 
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