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ร่างรายงานฉบบัสมบูรณ์ 1 

บทที่ 1 
โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาวิถีชีวิตและบทบาทของชุมชนในพืน้ท่ีวิกฤตอุิทกภัย : 

กรณีศึกษาพืน้ท่ีลุ่มน า้วิกฤตภิาคเหนือ 
 
1.1 บทน า 

อทุกภยัเป็นสาธารณภยัประเภทหนึง่ ซึง่มีวฏัจกัรการเกิดและกระบวนการจดัการอยา่งตอ่เน่ือง 
มิใชด่ าเนินการเฉพาะเม่ือเกิดภยัและภายหลงัการชว่ยเหลือฟืน้ฟเูสร็จสิน้ลงเทา่นัน้ ทวา่ยงัมีกระบวนการท่ี
ต้องกระท าในชว่งปกตเิม่ือไมมี่ภยั และชว่งก่อนภยั เพ่ือลดผลกระทบของภยัให้น้อยท่ีสดุ การจดัการ
อทุกภยัต้องอาศยัประสบการณ์การเรียนรู้ การประสานความร่วมมือและองค์ความรู้ท่ีเหมาะสม จงึมีความ
จ าเป็นท่ีผู้ ท่ีเก่ียวข้องต้องสร้างบทเรียนจากประสบการณ์ในอดีตทัง้จากผู้ ท่ีมีประสบการณ์โดยตรงและโดย
อ้อม  

การบริหารจดัการแก้ไขปัญหาอทุกภยัจากหนว่ยงานภาครัฐ ปัจจบุนัมีหลายหนว่ยงานเข้ามามี
บทบาท อาทิ การแจ้งเตือนเก่ียวกบัสภาวะอากาศฝนตกหนกัและจากอิทธิพลของลมมรสมุโดยกรม
อตุนุิยมวิทยา การตดิตามสถานการณ์เฝ้าระวงัเพ่ือเตรียมรับสถานการณ์ ตามแผนป้องกนัและบรรเทา
อทุกภยัของจงัหวดัโดยหนว่ยงานป้องกนับรรเทาสาธารณภยัจงัหวดั รวมทัง้ การจดัสง่เจ้าหน้าท่ี เรือ
ท้องแบน อปุกรณ์กู้ภยั เคร่ืองอปุโภคบริโภค น า้ด่ืม เสือ้ผ้า ผ้าหม่ ยารักษาโรค เคร่ืองจกัรก ล ชดุซอ่มสร้าง
ทาง ฯลฯ ไปชว่ยเหลือการจดัหาท่ีพกั การบรูณะฟืน้ฟ ูโครงสร้างพืน้ฐานและการโยธา การซอ่มแซมและ
ป้องกนับรรเทาการเกิดน า้ทว่มในปีตอ่ไป อีกทัง้การจา่ยเงินชดเชยความเสียหาย ซึง่รัฐใช้วงเงิน
งบประมาณเพื่อบริหารจดัการอทุกภยัในปริมาณท่ีสงู 

ปัญหาในการจดัการอุทกภยัในภาพรวม พบวา่มีสาเหตเุกิดจากความลา่ช้าของหนว่ยงานภาครัฐ 
ซึง่ท าให้ประชาชนเข้าใจวา่มีการแสวงหาผลประโยชน์จากโครงการก่อสร้างเพื่อป้องกนัปัญหาน า้ทว่มตา่งๆ 
ซึง่แม้วา่โดยหลกัการป้องกนัและบรรเทาอทุกภยัเป็นเร่ืองของรัฐโดยตรง แตก็่ไปเก่ียวข้องกบักฎและ
ระเบียบ เ จ้าหน้าท่ีของรัฐสว่นใหญ่จงึยงัถือระเบียบปฏิบตัเิชน่ภาวะปกต ิจงึไมส่ามารถท าการใดๆ
นอกเหนือระเบียบท่ีก าหนดได้ ฉะนัน้การชว่ยเหลือจงึคอ่นข้างลา่ช้า หรือมีผลให้ชมุชนได้รับความ
ชว่ยเหลือน้อยแม้วา่บางเหตกุารณ์คณะรัฐมนตรีมีมตใิห้ยกเว้นแล้วก็ตาม บางครัง้ในเหตกุารณ์เร่ งดว่น
ท้องถ่ินกบัคนในพืน้ท่ีต้องชว่ยเหลือการเอง  

พืน้ท่ีลุม่น า้ยมและพืน้ท่ีลุม่น า้นา่นเป็นพืน้ท่ีท่ีชมุชนยงัประสพปัญหาอทุกภยัทกุปี โดยเฉพาะพืน้ท่ี
ตอนบนลุม่น า้นา่น บริเวณจงัหวดันา่น และอตุรดติถ์ ซึง่เป็นบริเวณท่ีเป็นภเูขาท่ีมีความลาดชนัสงู 
ประกอบกบัมีน า้ไหลหลากสงูในชว่งหน้าฝน ตอนกลางลุม่น า้ยม บริเวณจงัหวดัแพร่ สโุขทยั และพิษณโุลก 
ท่ีสณัฐานของล าน า้ยมแคบเข้าเม่ือถึงบริเวณจงัหวดัสโุขทยั และเน่ืองจากการบกุลกุล าน า้ของชมุชนเพ่ือ
การเกษตร ท าให้เกิดน า้ล้นตลิ่งในฤดนู า้หลาก และ พืน้ท่ีตอนท้ายของลุม่น า้นา่นและลุม่น า้ยม ตัง้แต่



ร่างรายงานฉบบัสมบูรณ์ 2 

จงัหวดัพิจิตร ไปจนถึงจงัหวดันครสวรรค์ท่ีเป็นท่ีราบ และมีเส้นทางถนนเข้าสูจ่งัหวดัพิจิตรท่ีเป็นอปุสรรค
ตอ่การไหลของน า้ในฤดนู า้หลาก ท าให้เกิดน า้ทว่มขงัเป็นเวลานาน ปัญหาอทุกภยัในพืน้ท่ีดงักลา่วดู
เหมือนจะเป็นปัญหาประจ าปี ท าให้ชมุชนบางชมุชนต้องหาทางปรับเปล่ี ยนการด ารงชีวิตวิถีชีวิต เชน่ 
ชมุชนบางพืน้ท่ีในจงัหวดัสโุขทยั พิษณโุลกและพิจิตร ได้ปรับเปล่ียนชว่งเวลาของการท านามาเป็นเดือน
พฤศจิกายน ซึง่เป็นเดือนหลงัน า้เร่ิมลด และประมาณน า้ก าลงัพอดีตอ่การท านา ชมุชนบางชมุชน หนัมา
จบัปลาเป็นอาชีพเสริมในชว่งฤดนู า้หลาก เชน่ ชุมชนในอ าเภอบางระก า   

ถึงแม้ชมุชนหลายชมุชนได้ปรับเปล่ียนวิถีการด ารงชีวิตให้เข้ากบัอทุกภยัท่ีเกิดขึน้ แตอ่ทุกภยัก็ยงั
ถือได้วา่เป็นปัญหาของทัง้ 2 ลุม่น า้ ท่ีก่อให้เกิดความเสียหายจ านวนไมน้่อยตอ่ทรัพย์สิน และตอ่ชีวิต การ
แก้ปัญหาและการป้องกนัท่ีเป็นอยู ่มกัจะด าเ นินการโดยภาครัฐเป็นหลกั ซึง่อาจไมท่นัการ เน่ืองจากมี
ข้อจ ากดัเร่ืองกฎระเบียบตา่งๆในการใช้งบประมาณ และข้อจ ากดัเร่ืองก าลงัคน  อยา่งไรก็ตาม การบรรเทา
ผลกระทบบางสว่นท่ีเกิดจากอทุกภยั สามารถท าได้โดยตวัของชมุชนเอง ตัง้แตก่ารเตรียมความพร้อม การ
ส่ือสาร ตลอดจนการปรับ เปล่ียนวิถีชีวิต ซึง่มีบางชมุชนได้ด าเนินการไปแล้วด้วยตวัของชมุชนเอง การ
บรรเทาผลกระทบท่ีเกิดจากอทุกภยัด้วยตวัชมุชนเองโดยรวมจะสามารถด าเนินการได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
ต้องมีความรู้ในเร่ืองการจดัการด าเนินการอทุกภยัของชมุชนตวัอยา่ง การสร้างเครือขา่ยชมุชนท่ีอยูใ่นพื ้ นท่ี
ประสพอทุกภยั ตลอดจนการเตรียมความพร้อมของชมุชนตอ่อทุกภยัท่ีจะเกิดขึน้  
 
1.2 วัตถุประสงค์หลักของการศึกษา 

1. เพ่ือศกึษาวิจยัการปรับตวั/การเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของคนในระดบัครัวเรือน /ชมุชนให้เข้ากบั
ปัญหาอทุกภยัชว่งก่อนเกิด ระหวา่งเกิดและหลงัเกิดอทุกภยั ซึง่แสด งให้เห็นวิวฒันาการของ
การปรับตวั/เปล่ียนแปลงให้สามารถอาศยัในพืน้ท่ีอทุกภยัจากอดีตถึงปัจจบุนั  

2. เพ่ือหาแนวทางการจดัการอทุกภยัของชมุชน บรูณาการแผนการจดัการของชมุชนและของ
เครือขา่ยในพืน้ท่ีเป้าหมาย ตลอดจนจดัท า หากลไกรองรับการน าแผนไปสูก่ารปฏิบตั ิและ
เตรียมความพร้อมของชมุชนท้องถ่ินและเครือขา่ยชมุชนเม่ือเกิดภาวะอทุกภยั  

3. เพ่ือสง่เสริมศกัยภาพของนกัวิจยัทรัพยากรน า้ชมุชน ชมุชนท้องถ่ินและเครือขา่ยชมุชนในการ
จดัการปัญหาอทุกภยั 

 
1.3 พืน้ท่ีเป้าหมายของการศึกษา 
 พืน้ท่ีลุม่น า้ยมและลุม่น า้นา่น ท่ีเป็นพืน้ท่ีประสบวิกฤตอทุกภยัและเ ป็นพืน้ท่ีเป้าหมายของ
การศกึษา ประกอบด้วย 3 พืน้ท่ีหลกั คือ 
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1. พืน้ท่ีศึกษากรณีที่ 1 : บริเวณตอนบนของลุม่น า้นา่น ในจงัหวดันา่น และ อตุรดติถ์  ซึง่เป็น
พืน้ท่ีภเูขาท่ีมีความลาดชนัสงู มีปริมาณน า้ไหลหลากสงูและเกิดน า้ทว่มฉบัพลนั และมีปัญหา
ดนิถลม่ตามมา 

2. พืน้ท่ีศึกษากรณีที่ 2 : บริเวณตอนกลางของพืน้ท่ีลุม่น า้ยมในจงัหวดัแพร่ สโุขทยัและ
พิษณโุลก ซึง่เป็นพืน้ท่ีน า้ทว่มซ า้ซาก ความสามารถในการรองรับน า้ของพืน้ท่ีมีน้อยกวา่
ปริมาณน า้ท่ีไหลหลากในฤดนู า้หลาก ท าให้พืน้ท่ีเกษตรกรรมได้รับความเสียหาย  

3. พืน้ท่ีศึกษากรณีที่ 3 : บริเวณตอนท้ายของลุม่น า้ยมและลม่น า้นา่น ในจงัหวดัพิจิตรและ
นครสวรรค์ ซึง่เป็นพืน้ท่ีราบต ่าและเกิดปัญหาน า้ทว่มขงัและน า้ล้นตลิ่ง   

 
นอกจากนี ้ในการศกึษายงัเพิ่มเตมิ พืน้ท่ีตอนบนของลุม่น า้ยมในสว่นของการบรูณาการ

แผนปฏิบตักิารจดัการอทุกภยัโดยชมุชน ของลุม่น า้ยม กบัแผนงานของหนว่ยง านอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องใน การ
จดัการลุม่น า้ยม 

ดพืูน้ท่ีศกึษาได้จากรูปท่ี 1.1  
  

1.4 จ านวนชุมชนเป้าหมาย 
 จ านวนชมุชนในพืน้ท่ีเป้าหมาย ระดบัหมูบ้่าน ไมน้่อยกวา่ 40 ชมุชน 
 
1.5 ขอบเขตของการศึกษา 

1.5.1 จัดท ากรอบแนวความคิด  (Conceptual Framework) ของการด าเนินงาน   การ
บริหา รงานโครงการโดยใช้แนวทางการวิจยัเชิงปฏิบตักิารแบบการมีสว่นร่วม (Participatory Action   
Research) 

1.5.2 รวบรวมและทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับข้อมูลอุทกภัย  ลกัษณะทางอทุกวิทยาจาก
อดีตถึงปัจจบุนั  การบริหารจดัการทรัพยากรน า้ แผนงาน /โครงการ /กิจกรรมการบริหารจดัการอทุกภยั  
ข้อมลูชมุชน กระบวนการมีสว่นร่วมของชมุชนเพ่ือแก้ไขวิกฤตอทุกภยัในพืน้ท่ีศกึษา 

1.5.3 คัดเลือกชุมชนในพืน้ท่ีวิกฤตอุทกภัยตามเป้าหมายของทุกกรณีศึกษา  และในการ
คดัเลือกชมุชนท้องถ่ินแตล่ะกรณีศกึษาจะต้องมีเกณฑ์เบือ้งต้น กลา่วคือ  จะต้องได้รับผลกระทบจาก
ปริมาณน า้หลาก หรือปริมาณน า้ฝนท่ีเกิดและการเคล่ือนตวัของน า้หลากในชว่งระยะเวลาเดียวกนัหรือ
ใกล้เคียงกนั  เพ่ือให้ได้ชมุชนท้องถ่ินซึง่เป็นตวัแทนของพืน้ท่ีศกึษาทกุกรณี  จ านวนไมน้่อยกวา่ 40 ชมุชน  
ก าหนดเกณฑ์การคดัเลือกต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของกรมทรัพยากรน า้ 
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รูปท่ี 1.1 พ้ืนท่ีศึกษา

ลุ่มน ้าน่านตอนบน : จงัหวดัน่าน

ลุ่มน ้าน่านตอนบน : อุตรดิตถ์

ลุ่มน ้ายมตอนกลาง : แพร่ 

ลุ่มน ้ายมตอนกลาง: สุโขทยั , พิษณุโลก

ลุ่มน ้ายมตอนทา้ย : พิจิตร

ลุ่มน ้าน่านตอนทา้ย : นครสวรรค ์
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1.5.4 จัดการปฐมนิเทศโครงการในพืน้ท่ีศึกษาเพื่อแนะน าโครงการ รับทราบความต้องการ
อบรม และเก็บข้อมลูเพื่อให้ได้แนวทางในการคดัเลือกชมุชนเป้าหมาย และ นกัวิจยัทรัพยากรน า้ชมุชนของ
ชมุชนเป้าหมาย 

1.5.5 คัดเลือกผู้แทนจากชุมชนเข้าร่วมในโครงการวิจัย ซึง่ในระยะเวลาศกึษาวิจยั จะเรียกวา่  
นกัวิจยัทรัพยากรน า้ชมุชน  มีจ านวนไมน้่อยกวา่ 40 ราย โดยผู้แทนดงักลา่วสามารถให้ข้อมลูบริบทของ
ชมุชนในประเดน็ด้านตา่งๆ องค์ความรู้ด้านน า้ทว่มในอดีตจนถึงปัจจบุนั  กระบวนการแก้ปัญหาท่ีผา่นมา 
โดยท่ีปรึกษาจะต้องเสนอเกณ ฑ์การคดัเลือกนกัวิจยัทรัพยากรน า้ชมุชนให้คณะกรรมการของกรม
ทรัพยากรน า้ให้ความเห็นชอบ  เกณฑ์การคดัเลือกเบือ้งต้น  อาทิเชน่  

เป็นบคุคลท่ีอาศยัอยูใ่นชมุชนท่ีท าการศกึษา 

เป็นผู้มุง่มัน่ตัง้ใจในการจดัการปัญหาอทุกภยัของชมุชน 

เป็นผู้ มีความเสียสละ และซ่ือสตัย์ 

สามารถอา่นออกเขียนได้ 

เคยด าเนินกิจกรรมตา่ง ๆ ร่วมกบัชมุชน 

เป็นผู้น าชมุชน / ผู้ รู้ในชมุชน หรือเป็นแกนน ากลุม่ตา่งๆ ในชมุชน 

สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดโครงการวิจยั 

1.5.6 จัดการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยทรัพยากรน า้ชุมชนโดยวิธีอบรมเชิงปฏิบัตกิาร  
การเสริมทกัษะในลกัษณะ on the job training และอ่ืนๆ โดยมีทีมงานของท่ีปรึกษา ให้ความดแูลอยา่ง
ใกล้ชิด  เพ่ือให้นกัวิจยัทรัพยากรน า้ชมุชน มีความรู้ด้านข้อมลูพืน้ฐานของชมุชนท้องถ่ินในบริบท ด้านตา่งๆ 
ทัง้ในเชิงคณุภาพ  เชิงปริมาณ  เพ่ือให้สามารถน าไปเช่ือมโยงในการจดัการปัญหาอทุกภยั  ซึง่นกัวิ จยั
ทรัพยากรน า้ชมุชนจะต้องท าการจดัเก็บไว้เป็นข้อมลูส าคญัของชมุชนตอ่ไป ทัง้นี ้ท่ีปรึกษาจะต้องจดัท า
วฒุิบตัรและโลเ่กียรตคิณุมอบให้นกัวิจยัทรัพยากรน า้ชมุชนท่ีเข้าร่วมโครงการทัง้หมด 

1.5.7 ศึกษาข้อมูลพืน้ฐานของชุมชนท้องถิ่น  ทัง้ในบริบทด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สงัคม 
ทรัพยากรธรรมชาต ิบทบาทผู้น า /สตรี ของพืน้ท่ีชมุชนเป้าหมาย   รวมทัง้ศกึษาภมูิปัญญาท้องถ่ินในการ
บริหารจดัการอทุกภยัและน าเสนอในรูปแบบซึง่กรมทรัพยากรน า้  สามารถน าไปใช้เพิ่มเตมิฐานข้อมลูภมูิ
ปัญญาท้องถ่ินท่ีมีอยูเ่ดมิได้ด้วย 

1.5.8  ศึกษากิจกรรมการจัดการอุทกภัยในพืน้ท่ีเป้าหมายท่ีริเร่ิมและด าเนินการแล้วโดย
ชุมชน เชน่ การสร้างฝายชะลอน า้ การฟืน้ฟแูหลง่น า้เพ่ือท าหน้าท่ีแก้มลิง เป็นต้น โดยมีเนือ้หาครอบคลมุ
กระบวนการ  การริเร่ิม ลกัษณะโครงการ ผลกระทบ และแนวทางการด าเนินกิจกรรม 
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1.5.9 ศึกษาวิถีชีวิต  ประวัตคิวามเป็นมาของชุมชน  สภาพปัญหาอทุกภยั  วิวฒันาการการ
จดัการปัญหาอทุกภยั และบทบาท ชมุชนท้องถ่ินในการบริหารจดัการ อทุกภยั ในภาพรวมของพืน้ท่ี
เป้าหมายทกุกรณีศกึษา โดย ใช้วิธีการเก็บข้อมลูเชิงคณุภาพ  ซึง่เทคนิคคดัเลือกกลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการ
เก็บข้อมลูเชิงคณุภาพ ให้ใช้วิธี 

คดัเลือกด้วยเทคนิค Snowball  จากกลุม่เป้าหมาย ผู้น าชมุชน  / ผู้ รู้ในท้องถ่ิน และใช้วิธีการเก็บ
ข้อมลูโดยการสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ และกลุม่ตวัอยา่งมีจ านวนไมต่ ่ากวา่ชมุชนละ 3 ราย  

คดัเลือก แบบเจาะจง   จากกลุม่เป้าหมายได้แก่ 1) องค์กร ลุม่น า้  และ /หรือ 2) ผู้บริหารหนว่ย
ราชการระดบั จงัหวดั/อ าเภอ  และ/หรือ 3) ผู้แทนองค์การบริหารสว่น ท้องถ่ินและหรือ  และใช้วิธีการเก็บ
ข้อมลูโดยการสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ  หรือการสนทนากลุม่   ซึง่ผลท่ีได้จากการศกึษาจะถกูน าไปจดัท า  
life  history  ของชมุชนด้วย 

1.5.10  วิเคราะห์สภาพทางอุทกวิทยา  ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการจัดการอุทกภัยใน
พืน้ท่ีชุมชนเป้าหมายท่ีผ่านมาและแนวโน้มในอนาคต   เสนอแนวทางแก้ไขปัญหา ทัง้ในระดบัชมุชน 
และในระดบัเครือขา่ยชมุชน  รวมทัง้วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ของบริบทชมุชนท่ีมีผลตอ่การจดัการอทุกภยั 

1.5.11 จดัให้มีการระดมความคดิเห็นประเดน็ตา่งๆในรูปแบบของกา รสนทนากลุม่ชมุชน  และมี
นกัวิจยัทรัพยากรน า้ชมุชนเป้าหมายเข้าร่วมด้วย  เพ่ือระดมความคิดเหน็เก่ียวกับแนวทางการจัดการ
ปัญหาด้านอุทกภัยแบบมีส่วนร่วมของชุมชน การก าหนดกลยทุธ์และแผนจดัการอทุกภยัระดบัชมุชนท่ี
เหมาะสม ปัจจยัสนบัสนนุและขดัขวาง  และเสริมสร้างความรู้หรือทั กษะในกระบวนการวิจยัแก่ นกัวิจยั
ทรัพยากรน า้ชมุชนท่ีเข้าร่วมโครงการ โดยมีผู้ เข้าร่วม สนทนาเป็นสมาชิกชมุชนเป้าหมาย อยา่งน้อย 30 
รายตอ่ชมุชน ทัง้นี  ้ท่ีปรึกษาจะต้องแจ้ง แผนงานและก าหนดการ ให้คณะกรรมการ ของกรมทรัพยากรน า้ 
ทราบลว่งหน้าก่อนการด าเนินการ 

1.5.12 ประเมินศักยภาพของชุมชนในการจัดการปัญหาอุทกภัย  ( จดุแข็ง จดุออ่น โอกาส 
และภยัคกุคาม )  วิธีการและผลการจดัการปัญหาอทุกภยัท่ีผา่นมา   รวมทัง้รวบรวมความต้องการของ
ชมุชน/เครือขา่ยชมุชนท่ีต้องการความชว่ยเหลือของภาครัฐให้สนบัสนนุแผนการจดัการอทุกภยั   

1.5.13 จัดการศึกษาในรูปแบบการสัมมนาเชิงทดสอบ (test study) ซึ่งจะเสริมสร้างความ
เข้าใจของ ชุมชนในแผนปฏิบัตกิาร ท่ีร่วมกนัก าหนดขึน้ เพ่ือรองรับการน าแผนการจดัการอทุกภยัไปสู่
การปฏิบตั ิ   และ สง่เสริมบทบาทชมุชน เป้าหมาย  /เครือขา่ยชมุชน รวมทัง้ถ่ายทอด ผลการวิจยั ท่ีเป็นองค์
ความรู้ ในการใช้บทบ าทของชมุชนเข้ามาจดัการปัญหาอทุกภยั  มีผู้ เข้าร่วมสมัมนา ประมาณ 150 ราย  
โดยมีผู้แทนชมุชนเป้าหมายเข้าร่วม ไมน้่อยกวา่  40 ชมุชน  และมีหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องเข้าร่วมให้ความ
คดิเห็นเพ่ือประโยชน์ในการน าแผนการจดัการอทุกภยัไปสูก่ารปฏิบตั ิ
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1.5.14 ประสานแผนการจัดการอุทกภัย  หน่วยงานที่เก่ียวข้องทัง้ภาครัฐและภาคเอกชน   
เพ่ือหากลไกในการขบัเคล่ือนแผนการจดัการอทุกภยั ตามแนวทางท่ีได้จากการสมัมนาข้างต้น 

1.5.15 จัดท าคู่มือแนวทางส่งเสริมบทบาทชุมชนและเครือข่ายชุมชนในการจัดการ
ปัญหาอุทกภัย 

1.5.16   จัดให้มีการเผยแพร่ผลการด าเนินงาน ผ่านทางเว๊บไซต์ของท่ีปรึกษา  โดยเฉพาะ
อยา่งยิ่งในการรายงานความก้าวหน้าประจ าเดือน  การปฏิบตังิานในพืน้ท่ีชมุชน จะต้องมีการเผยแพร่ให้
เป็นปัจจบุนั (Update ) ให้กรมทรัพยากรน า้ทราบอยูเ่สมอ 
 
1.6 วิธีการศึกษา 

จากขอบเขตการศกึษาข้างต้น การศกึษาวิจยันี ้แบง่เป็น 4 สว่น คือ  
ส่วนที่ 1   การคดัเลือกชมุชนเป้าหมาย  
ส่วนที่ 2  การศกึษาวิจยัการปรับตวั/การเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของคนในระดบัครอบครัว /ชมุชน ให้

เข้ากบัปัญหาอทุกภยั และการถอดบทเรียนการจดัการอทุกภยัระดบัชมุชน ซึง่งานสว่นนี ้เป็นเร่ืองของ
การทบทวนเอกสาร และการเก็บข้อ มลู ทัง้เชิงปริมาณและเชิงคณุภาพ ซึง่ข้อมลูท่ีผา่นการวิเคราะห์
และสงัเคราะห์แล้ว จะใช้เป็นข้อมลูพืน้ฐานส าหรับการหาแนวทางในการจดัการอทุกภยัโดยชมุชน ซึง่
จะน าไปสูก่ารเป็นชดุความรู้ท่ีเก่ียวกบัการจดัการอทุกภยัโดยชมุชนตอ่ไป  (ข้อ 2.5.2 ,2.5.7 – 2.5.10) 

ส่วนที่ 3 การสร้างนกัวิจยัทรัพยากรชมุชน และสร้างเครือขา่ยชมุชนในการจดัการอทุกภยั พร้อม
หาแนวทางและกลไกในการจดัการอทุกภยัของแตล่ะชมุชน พร้อมมีโครงการ test study บรูณาการ
แผนการจดัการของแตล่ะชมุชนให้อยูใ่นรูปของเครือขา่ย จดัหากลไกรองรับในการน า แผนดงักลา่วไปสู่
การปฏิบตั ิ 

ส่วนที่ 4 จดัท าคูมื่อแนวทางสง่เสริมบทบาทชมุชนและเครือขา่ยชมุชนในการจดัการปัญหา
อทุกภยั และ ถอดบทเรียนการจดัการอทุกภยัของชมุชนเป้าหมาย และจดัเผยแพร่ผลการด าเนินงาน
ผา่นเว๊บไซต์ของท่ีปรึกษาเป็นประจ าทุกเดือนตลอดชว่งเวลาของการศกึษา  

 
ขอบเขตงานส่วนที่ 1 และวิธีการศึกษา: การคัดเลือกชุมชนเป้าหมาย มีดงันีคื้อ  
1.6.1 ทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับข้อมูลอุทกภัย โดยวรรณกรรมท่ีทบทวนแบง่เป็น 4ประเดน็ คือ 

1) สภาพปัญหา สถานการณ์ด้านอทุกวิทยาของลุม่น า้ยมและนา่น ท่ีผา่นมาจนถึงปัจจบุนั  
2) ผลการด าเนินงานของหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องในระดบัภมูิภาค ระดบัจงัหวดั ระดบัท้องถ่ิน

และข้อมลูพืน้ฐานของโครงการจดัการทรัพยากรน า้ในลุม่น า้ยมและนา่น  
3) บทบาทของชมุชนท้องถ่ินและวิถีชีวิตของชมุชนในการบริหารจดัการทรัพยากรน า้ และ

การแก้ปัญหาด้านอทุกภยัท่ีผา่นมาของชมุชน ของชมุชนในลุม่น า้ยมและนา่น  



ร่างรายงานฉบบัสมบูรณ์  8 

4) บทบาทและผลการด าเนินงานของคณะกรรมการลุม่น า้ยมและนา่นท่ีผา่นมา 
 

1.6.2 ใช้ข้อมูล GIS และหรือแผ่นท่ีทหาร หรือข้อมูลจากองค์การบริหารส่วนต าบล เก็บ
ข้อมูลของชุมชนท่ีอยู่ริมฝ่ังแม่น า้ของลุ่มน า้ยมและลุ่มน า้น่าน เพ่ือใช้เป็นข้อมูล
พืน้ฐานในการพจิารณาคัดเลือกชุมชนเป้าหมาย 

 
1.6.3   การคัดเลือกชุมชนเป้าหมาย  มีขัน้ตอนดงันี  ้

1)  ประชมุคณะท่ีปรึกษาวิจยั เพ่ือพิจารณาเกณฑ์เบือ้งต้นในการคัดเลือกชุมชน

เป้าหมาย โดยใช้ข้อมลูในข้อ 2.6.1 และ 2.6.2 และลงส ารวจพืน้ท่ีเบือ้งต้น (pre 
survey) ของคณะกรรมการลุม่น า้ภาคประชาชนของทัง้ 2 ลุม่น า้ เก็บข้อมลูเชิง
คณุภาพเบือ้งต้นของชมุชนท่ีมีปัญหาอทุกภยั และมีประสพการณ์การจดัการ
อทุกภยัท่ีผา่นๆมา แล้วน าข้อมลูดงักลา่วมาปรับเกณฑ์เบือ้งต้นในการคดัเลือก
ชมุชนเป้าหมาย และสง่เกณฑ์ดงักลา่วในการคดัเลือกชมุชนเป้าหมายให้กบัคณะ 
กรรมการของกรมทรัพยากรน า้ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ  

2)  พิจารณาคดัเลือกชมุชนท่ีจะใช้เป็นกรณีศกึษา โดยใช้เกณฑ์ข้อมลูในข้อ 5.3.1 เป็น
ฐานในการพิจารณาคดัเลือกชมุชนเป้าหมาย 40 ชมุชน โดยไมจ่ าเป็นวา่จะต้องเป็น
ลุม่น า้ละ 20 ชมุชน 

 
 ขอบเขตงานส่วนที่ 2 และวิธีการศึกษา : การศึกษาวิจัยการปรับตัว/การเปล่ียนแปลงวิถี 
          ชีวิตของคนในระดับครอบครัว/ชุมชน มีดงันีคื้อ 

1.6.4  ประชุมปฐมนิเทศโครงการกับแกนน าชุมชนเป้าหมายเพื่อแนะน าโครงการ  และ
ปรึกษาหารือแนวทางในการด าเนินโครงการ น าเสนอเกณฑ์เบือ้งต้นในการคดัเลือกนกัวิจยั
ทรัพยากรน า้ชมุชน และใช้กระบวนการมีสว่นร่วมของชมุชนในการเตมิเตม็เกณฑ์ในก าร
คดัเลือกนกัวิจยัทรัพยากรน า้ชมุชน และให้แกนน าชมุชนน ากลบัไปพิจารณาคดัเลือก
นกัวิจยัทรัพยากรน า้ชมุชนมาชมุชนละ 1 คน   

 
1.6.5 ศึกษาข้อมูลพืน้ฐานของชุมชนเป้าหมาย ซึง่ประกอบด้วยข้อมลูด้านกายภาพของพืน้ท่ี  

เศรษฐกิจและสงัคม วิถีชีวิต ประวตัคิวามเป็นมาของชมุชน สภาพ ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาต ิบทบาทผู้น า /สตรีของพืน้ท่ี การรวมกลุม่ของชมุชน 
และสภาพปัญหาของชมุชน  
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1.6.6 ศึกษาสภาพปัญหาอุทกภัย รวมทัง้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการอุทกภัย  ตลอดจน
วิวฒันาการการจดัการปัญหาอทุกภยั และการปรับตวัของชมุชนตอ่ปัญหาอทุกภยัท่ีผา่นมา  

 
1.6.7 ศึกษาการจัดการอุทกภัยในพืน้ท่ีเป้าหมายท่ีริเร่ิมและด าเนินการโดยชุมชน  พร้อม

วิเคราะห์ความเช่ือมโยงระหวา่งบริบทพืน้ท่ี ปัจจยัน าเข้า กระบวนการขบัเคล่ือน และ 
ผลลพัท์ท่ีเกิดขึน้  โดยใช้ CIPP Model กลา่วคือ  

1) บริบทพืน้ท่ี(Context : C) เชน่ วิถีชีวิต สภาพทรัพยากรธรรมชาต ิความเช่ือ วฒันธรรม
ท่ีเก่ียวกบัทรัพยากรธรรมชาติ ;  
2) ปัจจยัน าเข้า (Input : I) เชน่ ภมูิปัญญาท้องถ่ินในการจดัการน า้ แกนน าชมุชน ผู้น า
ท้องถ่ิน กลุม่อนรัุกษ์ตา่งๆ NGO ท่ีเข้ามาท างานในพืน้ท่ี หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องและระดบั
ความร่วมมือตา่งๆของชมุชนเอง ระหวา่งชมุชนด้วยกนัเองและระหวา่งชมุชนกบั
หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง จดุออ่นและจดุแข็งของชมุชน  ;   
3) กระบวนการขบัเคล่ือน (Process :P) เชน่ การมีสว่นร่วมของชมุชนในการแก้ไขปัญหา 
วิธีการน าไปสูก่ารแก้ปัญหาของชมุชนท่ีผา่นมา ความร่วมมือระหวา่ งหนว่ยงานข้างนอก
กบัชมุชนในการแก้ปัญหาอทุกภยั ;  
4)  ผลลพัท์ท่ีเกิดขึน้ (Product :P) ทัง้ในแง่ผลผลิต (Output) เชน่ โครงการตา่งๆท่ี
เก่ียวข้องกบัการจดัการน า้ท่ีเกิดขึน้ในชมุชนเป้าหมาย  และ ผลกระทบท่ีเกิดขึน้ (Impact) 
เชน่ เกิดความร่วมมือระหวา่งชมุชนในการแก้ปัญหา  การเปล่ียนแปลงทศันคตขิองชมุชน
ในการพึง่ตนเองในแก้ปัญหาของชมุชนเอง การเปล่ียนแปลงทศันคตขิองชมุชนเก่ียวกบั
การด าเนินงานของรัฐ การเข้ามามีสว่นร่วมขององค์การบริหารสว่นท้องถ่ินในการ
แก้ปัญหา แผนงานการจดัการทรัพยากรน า้ เป็นต้น  

 
ขอบเขตงานส่วนที่ 3 และวิธีการศึกษา : การสร้างนักวิจัยทรัพยากรชุมชน และสร้าง

เครือข่ายชุมชนในการจัดการอุทกภัย มีดงันีคื้อ 
 
1.6.8 จัดอบรมแกนน าชุมชน องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และนักวิจัยทรัพยากรน า้ชุมชน  

ในเร่ืองความเช่ือมโยงของบริบทพืน้ท่ีกบัสญัญาณเตือนภยัด้านอทุกภยั การเก็บข้อมลูและ
การวิเคราะห์ข้อมลูบริบทพืน้ท่ี กบัสญัญาณเตือนภยัด้านอทุกภยั บทบาทของนกัวิจยั
ทรัพยากรน า้ในการเป็นผู้ประสานงาน (facilitator)  และการส่ือสารระหวา่งเครือขา่ย และ
ระหวา่งชมุชนกบัหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง และ ในเร่ืองการเตรียมความพร้อมของชมุชนตอ่
อทุกภยัท่ีอาจจะเกิดขึน้ได้ และ ให้แกนน าและนกัวิจยัทรัพยากรน า้ชมุชนของแตล่ะพืน้ท่ี
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ประเมินศกัยภาพของชมุชนในการจดัการอทุกภยัในพืน้ท่ีของตน และให้แกนน าและนกัวิจยั
ทรัพยากรน า้ชมุชนกลบัไปประสานงานกบัชมุชน เพ่ือเตรียมการท าแผนการจดัการอทุกภยั
ของชมุชนของตนเองตอ่ไป  

 
1.6.9 ประชุมแกนน าชุมชน องค์การ บริหารส่วนท้องถิ่น และนักวิจัยทรัพยากรน า้ชุมชน 

เพื่อระดมความคิดเหน็เก่ียวกับแนวทางการจัดการปัญหาอุทกภัยแบบมีส่วนร่วม
ของชุมชนระดบัชมุชน พร้อมจดัท าแผนการจดัการอทุกภยัของชมุชนเป้าหมาย และ
รวบรวมความต้องการของชมุชนและความชว่ยเหลือจากภาครัฐท่ีท าให้แผนการจดัการอุทก
ภบัของชมุชนสามารถด าเนินการได้  

 
1.6.10 ประชุมแกนน าชุมชน องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและนักวิจัยทรัพยากรน า้ชุมชน

ของพืน้ท่ีเป้าหมายของแต่ละลุ่มน า้ เพ่ือบูรณาการแผนการจัดการอุทกภัยของแต่
ละลุ่มน า้ และหาแนวทางปฏิบตัใินการท างานร่วมกนัแบบเครือขา่ย  

 
1.6.11 จัดสัมมนา น าเสนอผลงานวิจัยและแผนการจัดการอุทกภัยของเครือข่ายชุมชน  

โดยมีหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องในระดบัจงัหวดั และหนว่ยงานกลาง ได้แก่ กรมชลประทาน กรม
ทรัพยากรน า้ กรมเจ้าทา่และกรมทางหลวงชนบท เข้าร่วมให้ข้อคดิเห็นในการน าแผนการ
จดัการอทุกภยัของเครือขา่ยชมุชนไปสูก่ารปฏิบตัิอยา่งเป็นรูปธรรม 

1.6.12 ประสานแผนการจัดการอุทกภัยของเครือข่าย กับของหน่วยงานที่เก่ียวข้องทัง้
ภาครัฐและเอกชน เพื่อหากลไกในการขับเคล่ือนแผนการจัดการอุทกภัยของ
เครือข่ายชุมชน 

 
1.7  บุคคลากรประจ าโครงการ 

1. หวัหน้าท่ีปรึกษาโครงการ  : รองศาสตราจารย์ ดร.มาฆะสิริ เชาวกลุ 
2. ผู้ เช่ียวชาญด้านตา่งๆ 4 คน  

2.1. สงัคม/องค์กร ( ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี กรรพมุมาลย์) 
2.2. การจดัการทรัพยากรน า้ ( รองศาสตราจารย์ ดร.สมบตั ิช่ืนชกูลิ่น) 
2.3. ส่ือสารเพ่ือการพฒันา (นางศริินภา กรรพมุมาลย์) 
2.4. การวิเคราะห์ประมวลผลและการสร้างเครือขา่ยลุม่น า้(ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วิชาญ 

อมรากลุ) 
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1.8 ระยะเวลาและแผนการด าเนินงาน 12 เดือน 
 

 
กิจกรรม 

เดือนท่ี / สปัดาห์ท่ี 
เดือนท่ี 1 เดือนท่ี 2 เดือนท่ี 3 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1. ประชมุทีมงานท่ีปรึกษา ท าความเข้าใจ

ในโครงการศกึษาวิจยั และหาแนวทาง
ร่วมกนัในการด าเนินโครงการ 

            

2. ทบทวนวรรณกรรม ใช้ข้อมลู GIS หรือ
แผนท่ีและลงพืน้ท่ีท าการส ารวจ
เบือ้งต้นเพ่ือพฒันาเกณฑ์คดัเลือกพืน้ท่ี
ศกึษากรณีท่ี 1 , 2 และ 3 สง่เกณฑ์ให้
คณะกรรมการของกรมทรัพยากรน า้เพ่ือ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ  

            

3. ทีมงานท่ีปรึกษาประชมุออกแบบ
กระบวนการพฒันานกัวิจยัทรัพยากรน า้
ชมุชน 

            

4. สง่ inception report             
5. ประชมุทีมงานท่ีปรึกษาคดัเลือกชมุชน

เป้าหมายและพิจารณาเกณฑ์ในการ
คดัเลือกนกัวิจยัทรัพยากรน า้ชมุชน  

            

6. ประชมุแกนน าชมุชนเป้าหมายเพ่ือ
แนะน าโครงการ (ปฐมนิเทศโครงการ) 
และคดัเลือกนกัวิจยัทรัพยากรน า้ชมุชน
ของชมุชนเป้าหมาย นกัวิจยัเก็บข้อมลู
เบือ้ง ต้นเชิงคณุภาพของชมุชนและ
ความต้องการของชมุชนในการอบรม
เพ่ือเสริมสร้างศกัยภาพชมุชน และ
ประเมินนกัวิจยัฯก่อนเร่ิมโครงการ (pre 
test) 
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กิจกรรม 

เดือนท่ี / สปัดาห์ท่ี 
เดือนท่ี 1 เดือนท่ี 2 เดือนท่ี 3 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
7. ประชมุทีมงานท่ีปรึกษาเพ่ือจดัท า

แบบสอบถามทัง้เชิงคณุภาพและเชิง
ปริมาณ ส าหรับเก็บข้อมลูบริบทชมุชน 

            

8.  ประชมุทีมงานท่ีปรึกษาเพื่อพฒันาหลกัสตูร
การอบรมนกัวิจยัทรัพยากรน า้ชมุชน 

            

9. เผยแพร่ความคืบหน้าของโครงการผา่น
เวปไซต์ของท่ีปรึกษา 

            

10. สง่รายงานความก้าวหน้าครัง้ท่ี 1             
 

กิจกรรม 
เดือนท่ี / สปัดาห์ท่ี 

 เดือนท่ี 4 เดือนท่ี 5 เดือนท่ี 6 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

11. อบรมการเก็บข้อมลูบริบทชมุชนให้กบั
ชมุชน/ ชมุชนเก็บข้อมลู  ทีมท่ีปรึกษา
และชมุชนวิเคราะห์ความเช่ือมโยง
ระหวา่งบริบทชมุชนกบัปัญหาอทุกภยัท่ี
เกิดขึน้กบัชมุชน 

            

12. นกัวิจยัทรัพยากรน า้ชมุชนเก็บข้อมลูน า้ 
(test study) เพ่ือใช้ในการอบรมอทุก
วิทยาตอ่ไป 

            

13. อบรมความรู้อทุกวิทยา/การ
ประสานงาน/บทบาทเครือขา่ยให้กบั
แกนน าชมุชน นกัวิจยัทรัพยากรน า้
ชมุชน  / อบรม  

            

14. จดัประชมุท าแผนการจดัการอทุกภยั
ชมุชนของแตล่ะชมุชนเป้าหมาย พร้อม
พิจารณากิจกรรมท่ีชมุชนสามารถน าสู่
การปฏิบไิด้ เพ่ือป้องกนัอทุกภยัท่ี
อาจจะเกิดขึน้ 

            



ร่างรายงานฉบบัสมบูรณ์  13 

 
กิจกรรม 

เดือนท่ี / สปัดาห์ท่ี 
 เดือนท่ี 4 เดือนท่ี 5 เดือนท่ี 6 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
15. ลงพืน้ท่ีประเมินกิจกรรม และหรือ

ศกัยภาพของนกัวิจยัทรัพยากรน า้ชมุชน 
            

16. เผยแพร่ความคืบหน้าของโครงการผา่น
เวปไซต์ของท่ีปรึกษา 

            

17. สง่รายงานฉบบักลาง             
 

กิจกรรม 
เดือนท่ี / สปัดาห์ท่ี 

เดือนท่ี 7 เดือนท่ี 8 เดือนท่ี 9 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

18. ลงพืน้ท่ีศกึษากิจกรรมการจดัการ
อทุกภยัของชมุชน พร้อมประเมิน
กิจกรรมและการพฒันาศกัยภาพของ
นกัวิจยัทรัพยากรน า้ชมุชน 

            

19. ประชมุแกนน าชมุชน นกัวิจยัทรัพยากร
น า้ เพ่ือให้นกัวิจยัทรัพยากรน า้น าเสนอ
ผลการด าเนินกิจกรรม และแลกเปล่ียน
ประสบการณ์กนั 

            

20. เผยแพร่ความคืบหน้าของโครงการผา่น
เวปไซต์ของท่ีปรึกษา 

            

21. สง่รายงานความก้าวหน้าครัง้ท่ี 2             
22.  จดัประชมุแกนน าและนกัวิจยัทรัพยากร

น า้ชมุชน เพ่ือสร้างเครือขา่ยการจดัการ
อทุกภยัของ และการบรูณาการแผน 
และการน าแผนฯสูก่ารปฏิบตั ิ

            

23. จดัท าร่างแผนปฏิบตักิารชมุชนในการ
จดัการอทุกภยั 

            

24. ผลการศกึษาของกิจกรรมทดสอบ และท า 
post-test นกัวิจยัทรัพยากรน า้ชมุชน 
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กิจกรรม 
เดือนท่ี / สปัดาห์ท่ี 

เดือนท่ี 10 เดือนท่ี 11 เดือนท่ี 12 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

25. จดัประชมุแกนน าชมุชน นกัวิจยั
ทรัพยากรน า้ กบัหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 
น าเสนอผลการศกึษาและประสาน
แผนการจดัการอทุกภยัชมุชนกบั
หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง และหากลไกใน
การขบัเคล่ือนแผนการจดัการอถทกภยั 

            

26. จดัท าบทเรียนการจดัการอทุกภยัชมุชน
ของชมุชนเป้าหมาย  

            

27. ร่างรายงานฉบบัสดุท้าย             
28. จดัท าร่างคูมื่อแนวทางการสง่เสริม

บทบาทชมุชนและเครือขา่ยในการ
จดัการปัญหาอทุกภยั 

            

29. เผยแพร่ผลการด าเนินงานโครงการผา่น
เวปไซต์ของท่ีปรึกษา  

            

30. จดัท าแผนปฏิบตักิารชมุชนเพ่ือรองรับ
ปัญหาอทุกภยัของชมุชนโดยการมีสว่น
ร่วมของชมุชนท้องถ่ิน และเครือขา่ย
ชมุชนท่ีเก่ียวข้อง 

            

31. จดัท าร่างรายงานฉบบัสมบรูณ์             
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บทที่ 2 
กระบวนการคัดเลือกชุมชนเป้าหมาย 

 
 เน่ืองจากโครงการศกึษาวิจั ยนีเ้ป็นโครงการศกึษาวิจยัเชิงป ฎิบตักิาร ท่ีอิงอยูบ่นชมุชนเป้าหมาย
และนกัวิจยัทรัพยากรนํา้ชมุชน ดงันัน้ กระบวนการวิจยัจงึเร่ิมต้นท่ีการค้นหาชมุชนเป้าหมาย  และบคุคลท่ี
จะมาเป็นนกัวิจยัทรัพยากรนํา้ชมุชน ตามด้วยการพฒันานกัวิจยัทรัพยากรนํา้ชมุชน องค์ประกอบของบทนี ้
จงึครอบคลมุเนือ้หาตอ่ไปนี ้ 
 

2.1  การทบทวนเอกสาร รายงานการศกึษาท่ีเก่ียวข้อง 
2.2  ข้อมลูพืน้ฐานของลุม่นํา้ยมและลุม่นํา้นา่น 
2.3  การคดัเลือกชมุชนเป้าหมาย และชมุชนเป้าหมาย 
2.4  เกณฑ์การคดัเลือกชมุชนเป้าหมาย 

2.4.1 การหาข้อมลูของชมุชนท่ีคาดวา่จะเป็นชมุชนเป้าหมาย  
2.4.2 การทบทวนและประเมินสถานการณ์ด้านอทุกภยัของพืน้ท่ีศกึษา  
2.4.3 ผลการวิเคราะห์ลกัษณะทางอทุกวิทยาในพืน้ท่ีศกึษา  
2.4.4 การใช้ข้อมลูสารสนเทศภมูิศาสตร์ การทบทวนสถานการณ์อทุกภยั และ 

2.5 ผลการคดัเลือกชมุชน/หมูบ้่านเป้าหมาย 
 
2.1  การทบทวนเอกสาร และ รายงานการศึกษาที่เก่ียวข้อง 

วัตถุประสงค์ที่ส าคัญของการทบทวนเอกสารของโครงการศึกษาวิจัยนี ้คือ เพื่อหาวิธีการ 
ขัน้ตอน ในการท าให้วัตถุประสงค์ของการศึกษานีบ้รรลุผล หรือสามารถแยกเป็นวตัถปุระสงค์ยอ่ยได้
ดงันีคื้อ เพ่ือ การค้นหาชมุชนเป้าหมาย วิธีการศกึษาบริบทชมุชน  และวิถีชีวิตของชมุชนของหมูบ้่าน
เป้าหมาย การเช่ือมโยงบริบทชมุชนไปสูก่ารจดัทําแผนการจดัการอทุกภยัและการบรูณาการแผน และท่ี
สําคญัคือ การพฒันานกัวิจยัทรัพยากรนํา้ชมุชน  ดงันัน้ ด้วยเป้าหมายท่ีชดัเจนเชน่นี ้ การทบทวนเอกสาร
จะแบง่ออกเป็น 3 สว่นใหญ่ คือ  

2.1.1 การทบทวนเอกสารด้านการศกึษาบริบทชมุชน การพฒันานกัวิจยัชมุชน การสร้างเครือขา่ย 
และ กระบวนการจดัทําแผนชมุชน  

2.1.2 การทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการปัญหาอทุกภยั ทรัพยากรนํา้ ท่ีภาคประชาชนมี
สว่นร่วม 

2.1.3    การทบทวนเอกสารในประเดน็ อทุกภยั นํา้ทว่ม ดนิ /โคลนถลม่ 
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2.1.1  การทบทวนเอกสารด้านการศึกษาบริบทชุมชน การพัฒนานักวิจัยชุมชน การสร้างเครือ 
        ข่ายและกระบวนการจัดท าแผนชุมชน  
 

1) การทบทวนเอกสารด้านการศึกษาบริบทชุมชน 
 การศกึษาชมุชน/บริบทชมุชนมีความหมายหลายประการ ชยันต์ วรรธนะภูติ  (อ้างใน ปาริชาต ิ
วลัยเสถียร 2543) กลา่วถึงการศกึษาชมุชนวา่เป็นการศกึษาถึงสภาพโดยรวม เง่ือนไขด้านสิ่งแวดล้อม 
รูปแบบการผลิตหรือการทํามาหากิน รูปแบบความสมัพนัธ์ระหวา่งสมาชิกในชมุชนอยา่งไร มีการจดั
ระเบียบสงัคมอยา่งไร โครงสร้างอํานาจในชมุชนเป็นอยา่งไร องค์กรชาวบ้านมีอยา่งไร มีปัจจยัหรือมี
อิทธิพล จากชมุชนภายนอกมาเก่ียวข้องอยา่งไร ชมุชนมีองค์ความรู้ท่ีได้สะสมมาอยา่งไร มีวิธีการ มี
ศกัยภาพอยา่งไรในการแก้ปัญหา และมีปัจจยัอะไรท่ีมีบทบาทสําคญัในการกําหนดทิศทางและรูปแบบ
ของความสมัพนัธ์ ซึง่วตัถปุระสงค์ของการศกึษาชมุชนเพ่ือนําความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถในการ
กําหนดปัญหา การประเมินศกัยภาพในด้านตา่งๆของชมุชน  
 
 การศกึษาชมุชน คือ การศกึษาข้อเท็จจริงท่ีเกิดขึน้ในชมุชนใดชมุชนหนึง่ โดยหลกัการแล้ว จะต้อง
เป็นการศกึษาภาพรวมของชมุชน  (Holistic) และใช้วิชาการแบบสหสาขาผสมผสานกนั ไมว่า่จะเป็น
ทางด้านสงัคมศาสตร์ มนษุยศาสตร์หรื อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสามารถศกึษาชมุชนได้ในหลาย
ระดบั ทัง้ในระดบัครัวเรือน หมูบ้่าน ตําบล อําเภอ จงัหวดัและประเทศ อาจเป็นการศกึษาเฉพาะด้าน เชน่ 
ด้านการเกษตร เศรษฐกิจ สขุภาพ อนามยั การศกึษา หรือเป็นการศกึษาภาพรวมทัง้ชมุชนก็ได้  (มนตรี 
กรรพุมมาลย์ 2545) 
 
 วิธีการศกึษาท่ีสําคญั มี 3 วิธี ได้แก่ 
  1) การศกึษาชมุชนเชิงปริมาณ (Quantitative Study) สว่นใหญ่ใช้เทคนิคการใช้
แบบสอบถามสมัภาษณ์กลุม่เป้าหมาย การสํารวจข้อมลูเบือ้งต้น  (Benchmark or Baseline Survey) เชน่ 
แบบสอบถามข้อมลูพืน้ฐานหมูบ้่าน (กชช 2 ค) ก็ได้ 
  2) การศกึษาชมุชนเชิงคณุภาพ (Qualitative Study) เน้นการศกึษา โดยการทําความเข้าใจ
บริบทหรือสภาพแวดล้อมของชมุชน โดยใช้ข้อมลู ขนบธรรมเนียม ประเพณี วฒันธรรมมาประกอบ ใช้
การศกึษาความสมัพนัธ์เชิงเครือญาตริะหวา่งสมาชิกในชมุชน นําข้อมลูท่ีมาจากระบบคดิของชาวบ้านใน
ชมุชนท่ีเรียกวา่ Emic มาเปรียบเทียบกบัระบบคดิการวิเคราะห์โดยคนนอกชมุชน ท่ีเรียกวา่ Etic โดยทัว่ไป
มกัใช้วิธีการสงัเกตการณ์ การพดูคยุแบบเจาะลกึและการจดัทํากรณีศกึษา 
  3) การศกึษาชมุชนเชิงมีสว่นร่วม (Participatory Study) เน้นการให้คนในชมุชนเป็นผู้ ร่วม
ศกึษาลกัษณะและปัญหาข องชมุชน ไปพร้อมๆกบันกัพฒันาภายนอก บางครัง้ก็ให้ชมุชนเป็นหลกัใน
การศกึษาข้อมลูดงักลา่ว เพราะเช่ือวา่ ชมุชนยอ่มรู้ปัญหาของชมุชนได้ดี เทคนิคท่ีใช้มี อาทิเชน่ การ
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ประเมินสภาพชนบทแบบมีสว่นร่วม (Participatory Rural Appraisal : PRA) เชน่ การทําแผนท่ีหมูบ้่าน 
แผนท่ีทางสงัคมท่ีบง่บอกความสมัพนัธ์ระหวา่งเครือญาต ิการจดัทําปฎิทินฤดกูาล แสดงการเปล่ียนแปลง
ชนิดพืชท่ีปลกูหรืออาชีพในแตล่ะเดือนในรอบปี รวมทัง้บางครัง้ก็เรียกวา่ การวิจยัเชิงปฏิบตักิารแบบมีสว่น
ร่วม (Participatory Action Research : PAR) ซึง่คนภายนอกกบัชาวบ้านตา่งร่ว มกนัศกึษาปัญหาชมุชน 
วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาชมุชนด้วยกนั 
 
 การศกึษาบริบทชมุชนตามโครงการศกึษาวิจยัและพฒันาวิถีชีวิตและบทบาทของชมุชนในพืน้ท่ี
วิกฤตอิทุกภยั : กรณีศกึษาพืน้ท่ีลุม่นํา้วิกฤตภิาคเหนือ  จะใช้เทคนิคการวิจยัเชิงปฏิบตักิารแบบมีสว่นร่วม 
(Participatory Action Research: PAR) ซึง่จิตต ิมงคลชัยอรัญญา ได้กลา่วถึงข้อดีวา่ เป็นกระบวนการ
เปิดโลกทศัน์ของคนในชมุชนเป็นสว่นหนึง่ของการปลกูจิตสํานกึ (Conscientization หรือ Consciousness 
Raising) เป็นกระบวนการสง่เสริมการเรียนรู้ของคนในชมุชน (Community Learning Process) โดยการ
ร่วมศกึษา รวบรวม แลกเปล่ียนและวิเคราะห์ข้อมลูขา่วสารตา่งๆ อนัจะนําไปสูค่วามคดิริเร่ิมใหม่ๆ  และ
ค้นพบแนวทางป้องกนัและแก้ไขปัญหา (Participatory Problem Solving) เป็นการเพิ่มศกัยภาพของคนใน
ชมุชน นกัพฒันาในกระบวนการนีต้้องมีบทบาทหน้าท่ีในการเป็นผู้กระตุ้น เร่งเร้า (Stimulator/Catalyst) 
อํานวยความสะดวกในกระบวนการเรียนรู้ของชมุชน หรือกระบวนการเรียนรู้ในกลุม่ ในการเสวนาของคน
ในชมุชน ทําให้ชมุชนมีสว่นร่วมในการศกึษาสถานการณ์ปัญหาของตนเอง  
 
 เนือ้หาในการศกึษาบริบทชมุชน ขึน้อยูก่บัความสนใจของผู้วิจยั แตห่ลกัเกณฑ์ทัว่ไป มกัจะ
ครอบคลมุ ประวตัคิวามเป็นมาของชมุชน ลกัษณะทางภมูิศาสตร์กายภาพ วฒันธรรมและขนบธรรมเนียม
ประเพณีและโครงสร้างสงัคม (เบญจา ยอดด าเนิน- แอ๊ตตกิ บุปผา ศิริรัศมี และว าทนีิ บุญชะลักษี 

2531) รายละเอียดดงันี ้
 1. ประวตัคิวามเป็นมาของชมุชน  เป็นการศกึษาชมุชนวา่เกิดขึน้เม่ือใด เกิดขึน้ได้อยา่งไร 
ประกอบด้วยชนกลุม่ใดบ้าง ขนาดและโครงสร้างของชมุชนเป็นอยา่งไร ความสมัพนัธ์ของคนในชมุชน
เป็นไปในลกัษณะไหน มีกระบวนการเปล่ียนแปลงอยา่งไร  ปัจจยัหรืออิทธิพลท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง
นัน้ คือ อะไรบ้าง  
 2. ลกัษณะทางภมูิศาสตร์กายภาพ ได้แก่ลกัษณะภมูิอากาศ ภมูิประเทศ ประเภทของชมุชน 
ลกัษณะการตัง้บ้านเรือน  
 3. วฒันธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี ในท่ีนีว้ฒันธรรม หมายถึง ความรู้ ความเช่ือ ศลิปะ 
วิทยากร ท่ีมีในพืน้ท่ีนัน้ๆ เป็นสมบตัแิละลกัษณะประจําของสงัคมนัน้ๆ ซึง่เก่ียวข้องกบัการดําเนิน
ชีวิตประจําวนั เชน่ แบบแผนในการรับประทานอาหาร บริโภคนิสยั การดํารงชีวิต ฯลฯ 
 4. โครงสร้างสงัคม เป็นการศกึษาถึงกลุม่ การจดักลุม่ และระบบความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคล
ภายในกลุ่ ม ประกอบด้วยโครงสร้างประชากร โครงสร้างครอบครัว โครงสร้างทางเศรษฐกิจ โครงสร้าง
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ทางด้านการเมืองและการปกครอง โครงสร้างทางด้านสนัทนาการ โครงสร้างทางด้านการแพทย์และการ
รักษาพยาบาลและโครงสร้างทางด้านศาสนา 
 
 นอกจากนัน้แล้ว การศกึษาตามโครงการนี ้ต้องทําการศกึษาปัญห าอทุกภยัท่ีเกิดขึน้ในพืน้ท่ีท่ี
ศกึษา กระบวนการปรับตวั /เปล่ียนแปลงของคนในระดบัครอบครัวและชมุชน เพ่ือนําไปสูก่ารวิเคราะห์
ชมุชน ท่ีทําให้เข้าใจถึงปัญหาและความต้องการท่ีแท้จริงของชมุชน สาเหตขุองปัญหาและความต้องการ 
สิ่งท่ีสําคญัท่ีสดุในการวิเคราะห์ชมุชน คือ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการวิเคราะห์ 
 

2) การทบทวนเอกสารด้านการพัฒนานักวิจัยชุมชน 
2.1) แนวคิด 

 การศกึษาชมุชนท่ีเน้นการให้คนในชมุชนเป็นผู้ ร่วมศกึษาลกัษณะและปัญหาของชมุชน ไปพร้อมๆ
กบันกัพฒันาภายนอก จะทําโดยการอบรมให้เกิดนกัวิจยัชมุชนโดยใช้แนวคดิการวิจยัเชิงปฏิบตักิารแบบมี
สว่นร่วม หลกัการสําคญัของ กระบวนการ คือ 

1) การปรับเปล่ียนพฤตกิรรมและทศันคต ิ (Behavior/Attitude) โดยให้โอกาสชาวบ้านเป็นผู้
แสดงบทบาท และเช่ือวา่ชาวบ้านมีความสามารถทําได้ นกัประเมินควรนัง่ฟัง  เรียนรู้และ
เช่ือในความสามารถของชาวบ้าน 

2) การปรับวิธีประเมิน  (Methods) โดยชาวบ้านจะทําหน้าท่ีสมัภาษณ์ เขียนแผนท่ี จดัทํา
แบบจําลองของทรัพยากรธรรมชาต ิ(Model) จดัลําดบัความสําคญัของสิ่งตา่งๆ วิเคราะห์ 
เขียนโครงร่างสว่นประกอบ (Diagram) นําเสนอผลการประเมินและทําการวางแผน 

3) ความร่วมมือแลกเปล่ียน  (Sharing) ชาวบ้านร่วมแสดงความรู้และแลกเปล่ียน
ประสบการณ์ระหวา่งกนัเอง ชาวบ้านแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์กบัคน
ภายนอกและคนภายนอกร่วมแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์กบัชาวบ้าน  (มนตรี 
กรรพุมมาลย์, 2539) 

 
 แนวคดิ “งานวิจยัเพ่ือท้องถ่ิน ” (Community-Based Research) เป็นแนวคดิของการปรับเปล่ียน
เชิงกระบวนทรรศน์ท่ีมุง่เน้นการเปล่ียนแปลงและพฒันาชมุชนท้องถ่ิน มีลกัษณะท่ีสําคญั คือ เน้น “คน” ใน
ฐานะเป็นองค์ประกอบหนึง่ในระบบภมูินิเวศ และคนในชมุชนท้องถ่ินเข้าร่วมใน “กระบวนการ” วิจยั เรียนรู้
จากการทํางานวิจยัท่ีเป็นเชิงปฏิบตักิาร (Action Research) เป็นการสร้าง “ความรู้ ” จาก 
“กระบวนการวิจยั ” ในฐานะเป็น “เคร่ืองมือ ” เพิ่มพลงั (Empowerment) ให้ชมุชน ผลของการวิจยั /
โครงการวิจยัเพ่ือให้ชมุชนได้ร่วมกนัจดัการชีวิตของตวัเองอนัเป็นวิถีทางห นึง่ท่ีจะนําไปสูก่ารสร้างเสริม
ความเข้มแข็งของชมุชน และนําไปสูก่ารแก้ปัญหาของชมุชนตวัเองทัง้ในปัจจบุนัและมีความพร้อมในการ
รับมือกบัอนาคตท่ีจะเกิดขึน้ได้เอง ซึง่ “ข้อมลู” เป็นสิ่งสําคญัท่ีทําให้คนในชมุชน/ท้องถ่ินใช้เป็นเคร่ืองมือใน
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การจดัการปัญหาของตนเอง รวมทัง้นําไปชว่ยในการวางแผนเพ่ือบริหารการเปล่ียนแปลงของชมุชน ดงันัน้ 
การทําความเข้าใจกบัแนวคดิและหลกัการพืน้ฐานของงานวิจยัเพ่ือท้องถ่ินเป็นสิ่งท่ีชว่ยให้การทํางาน
ร่วมกบัชมุชนได้อยา่งสมบรูณ์และมีความเป็นไปได้ในการดําเนินงานวิจยัตลอดจนทราบถึงเป้าหมายของ
การทําวิจยัได้เป็นอยา่งดี (สินธ์ุ  สโรบล, 2552) 
 
 แนวทางในการพฒันานกัวิจยัชมุชน จะดําเนินการอบรมแกนนําชมุชน องค์การบริหารสว่นท้องถ่ิน 
และนกัวิจยัทรัพยากรนํา้ชมุชนในเร่ืองการมีสว่นร่วมในการเก็บข้อมลูพืน้ฐานชมุชน ซึง่ประกอบด้วยข้อมลู
ด้านกายภาพของพืน้ท่ี เศรษฐกิจและสงัคม วฒันธรรม วิถีชีวิต ประวตัคิวามเป็นมาของชมุชน สภาพ
ทรัพยากรธรรมชาต ิบทบาทผู้ นํา /สตรีของพืน้ท่ี การรวมกลุม่ของชมุชน และสภาพปัญหาของชมุชน  
รวมทัง้ปัญหาอทุกภยัท่ีเกิดขึน้ในชมุชนและการปรับตวั /การเปล่ียนแปลงของชมุชนทัง้ในระดบัครัวเรือน
และชมุชนด้วย นอกจากนัน้ยงัมีการพฒันานกั วิจยัทรัพยากรนํา้ชมุชนในบทบาทของผู้ประสานงาน 
(facilitator) และการส่ือสารระหวา่งเครือขา่ย และระหวา่งชมุชนกบัหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง ในเร่ืองการ
เตรียมความพร้อมของชมุชนตอ่อทุกภยัท่ีอาจจะเกิดขึน้ การใช้สญัญาเตือนภยัด้านอทุกภยั การประเมิน
ศกัยภาพของชมุชนในการจดัการ อทุกภยัในพืน้ท่ี และการจดัเตรียมแผนการจดัการอทุกภยัของชมุชนของ
ตนเอง 
 

เคร่ืองมือท่ีนักวิจัยชุมชนใช้ในการเก็บข้อมูล 
 1. การทําแผนท่ีและแบบจําลองแบบมีสว่นร่วม (Participatory Mapping and Modeling) โดย
เน้นให้ชาวบ้านเป็นผู้กระทํา ได้แก่ 1) แผนท่ีทรัพยากร (Resource Map) เชน่ หมูบ้่าน ป่าไม้ พืน้ท่ี
การเกษตร แหลง่นํา้ เพ่ือแสดงศกัยภาพของชมุชน 2) แผนท่ีสงัคม (Social Map) แสดงท่ีตัง้บ้านเรือน วดั 
โรงเรียน ประชากร โครงสร้างพืน้ฐาน เพ่ือแสดงความสมัพนัธ์ทางสงัคมของชมุชน 3) แผนท่ีเฉพาะเร่ือง 
เชน่ แผนท่ีชัน้ดนิ 
 2. การทําปฏิทินฤดกูาล (Seasonal Calendars) โดยทําเป็นฤดกูาลใน 12 เดือน แสดงกิจกรรม
ประกอบอาชีพการเกษตรของชาวบ้าน ระบวุา่เดือนใดปลกูพืชชนิดใด โดยเฉพาะการจดัการนํา้  
 3. การจดัทําประวตัชิมุชน (Local Histories) ประวตัขิองชมุชนนี ้หมายถึง ประวตักิารตัง้ถ่ินฐาน
ของชมุชน ประวตักิารปลกูข้าว เลีย้งสตัว์ การศกึษา การเปล่ียนแปลงประชากร และประวตัเิก่ียวกบัป่าไม้ 
ทัง้นีเ้พลงพืน้บ้าน ศลิปวฒันธรรมท้องถ่ิน บทประพนัธ์ คํากลอนของชมุชน เป็นแหลง่ข้อมลูศกึษาประวตัิ
ของชมุชนได้เป็นอยา่งด ี
 4. การจดัทําชว่งเวลาของเหตกุารณ์ (Timeline) เป็นเทคนิควิเคราะห์เหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ใน
ชมุชน นบัแตอ่ดีตจนถึงปัจจบุนั โดยระบชุว่งเวลาในชอ่งหนึง่และเหตกุารณ์ท่ีสําคญัลงในอีกชอ่งหนึง่ เป็น
กระบวนการท่ีดีท่ีชว่ยให้เกิดการมีสว่นร่วมของสมาชิกในชมุชน 
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2.2) เคร่ืองมือที่ทีมที่ปรึกษาจะท าร่วมกับนักวิจัยชุมชน 
สําหรับโครงการศกึษาวิจยันี ้เคร่ืองมือท่ีทีมท่ีปรึกษาจะทําร่วมกบันกัวิจยัชมุชน มีดงันี ้

 1. การเดนิสํารวจชมุชน ทําภาพตดัขวาง (Transect Walks) โดยเน้นการเดนิสํารวจชมุชน
ร่วมกบัชาวบ้านผู้ให้ข้อมลู (Key Informants) เพ่ือสงัเกต สอบถาม รับฟังปัญหาท่ีแตกตา่งกนัในแตล่ะ
พืน้ท่ี ค้นหาสาเหตขุองปัญหาและแนวทางแก้ไข มกัจะทําเป็นภาพตดัขวางทางภมูิศาสตร์ 
 2. การทําแผนผงัเวนน์ (Venn Diagram) เก่ียวกบักรรมการและสมาชิกกลุม่จดัการนํา้  เป็นการ
แสดงข้อมลูความสมัพนัธ์ระหวา่งกลุม่ /องค์กรในลกัษณะภาพ (Graphic) ใช้รูปทรงกลมขนาดตา่งๆ แสดง
ถึงความสําคญัของผู้ เก่ียวข้องจากความคดิเห็นของผู้ ท่ีอยูต่รงศนูย์กลาง และใช้ลกูศรท่ีมีความหนาบาง
ตา่งกนั แสดงปริมาณและทิศทางความสมัพนัธ์ระหวา่งผู้ เก่ียวข้อง แผนผงันีจ้ะชว่ยระบคุวามสําคญัของ
องค์กรหรือผู้ เก่ียวข้องในระบ บทัง้หมด และความสมัพนัธ์ท่ีมีตอ่กนัในสายตาของผู้ ท่ีอยูต่รงศนูย์กลางของ
แผนผงั ถ้าชาวบ้านอยูต่รงศนูย์กลาง แผนผงัจะบอกถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งกลุม่และองค์กรตา่งๆกบั
ชาวบ้านในสายตาของชาวบ้าน 
 
 นอกจากนัน้ทีมท่ีปรึกษาจะทําการสมัภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูท่ีสําคญั (Key Informant Interviews) การ
สนทนากลุม่ (Focus Group) โดยเลือกผู้ เก่ียวข้องโดยตรงท่ีแตกตา่งกนัทางฐานะสงัคม เศรษฐกิจ 
ตําแหนง่หน้าท่ี มาสนทนาร่วมกนัในหวัข้อใดหวัข้อหนึง่โดยเฉพาะ  เชน่ กลุม่ผู้ใช้นํา้ กรรมการนํา้ระดบั
ชมุชน 
 
 2.3) การทบทวนเอกสารการพัฒนานักวิจัยชุมชน 
 วิมลพร ใบสนธ์ิ  บรรณาธิการ  2548  นกัวิจยัชาวบ้าน : นกัคดิ นกัเคล่ือนไหวจากรากหญ้า 
สํานกังานกองทนุสนบัสนนุการวิจยั (สกว.) 
 ลักษณะของปัญหา ทําอยา่งไร ให้ชาวบ้านได้รับประโยชน์จากงานวิจยั ? และงานวิจยัท้องถ่ินจะ
เปิดโอกาสให้ชาวบ้านหรือคนในชมุชนท้องถ่ิน เป็นผู้สร้างความรู้ เพ่ือใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหา และ
เพ่ือพฒันาชมุชนท้องถ่ินด้วยตนเอง 
 วัตถุประสงค์ของการศึกษา   คือ ถอดบทเรียนประสบการณ์คนในชมุชนท้องถ่ินท่ีเข้าร่วม
ขบวนการวิจยัเพ่ือท้องถ่ิน 5 คน ในโครงการวิจยั 5 โครงการ 
 วิธีการศึกษา ใช้เทคนิคในการถอดประสบ การณ์ชีวิตจากอดีตถึงปัจจบุนั โดยเน้นถึงการอยูร่่วม
ในขบวนการวิจยัเพ่ือท้องถ่ิน 
 ผลการศึกษา เกิดนกัวิจยัท้องถ่ิน 5 คน ใน 5 โครงการ ได้แก่ 1) อาทู-่ ไกรสิทธ์ิ สิทธิโชดก 
นกัพฒันาจากดอยวาวี เชือ้สายอาขา่ จงัหวดัเชียงราย ทํางานพฒันากบักลุม่ชาตพินัธุ์ 2) ชาญ อทุธิย ะ 
ชาวบ้านสามขา ตําบลหวัเสือ อําเภอแมท่ะ จงัหวดัลําปาง วิจยัแก้ไขปัญหาหนีส้ิน 3) ปัญญา โตกทอง 
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เกษตรกรชาวนากุ้ง ตําบลแพรกหนามแดง อําเภออมัพวา จงัหวดัสมทุรสงคราม แก้ไขปัญหาความขดัแย้ง
อนัเกิดจากการปิด- เปิดประตรูะบายนํา้ของชลประทาน 4) เชาวลิต สิทธิฤทธ์ิ ประธานกลุม่รั กษ์กลุม่รักษ์
กรุงชิง อําเภอนบพิตํา จงัหวดันครศรีธรรมราช วิจยัรูปแบบการจดัการทอ่งเท่ียวเชิงอนรัุกษ์โดยการมีสว่น
ร่วมของชมุชน 5) อารอบ เรืองสงัข์ แกนนํากลุม่ทอผ้านาหม่ืนศรี จงัหวดัตรัง วิจยัสืบค้นเอกลกัษณ์ลายผ้า 
 โดยสรุปผลการวิจยั แสดงให้เห็นวา่ ชาวบ้านมีศกัยภาพเป็นนกัวิจยัท้องถ่ินได้ 
 

3) การทบทวนเอกสารด้านการสร้างเครือข่าย 
3.1) ความหมายและแนวทางการศึกษาการสร้างเครือข่าย 

 เครือข่าย คือ กลุม่ของคน หรือ องค์กรท่ีสมคัรใจแลกเปล่ียนขา่วสารข้อมลูระหวา่งกนั หรือ ทํา
กิจกรรมร่วมกนั โดยมีการจดัรูปหรือจดัระเบียบโครงสร้างท่ีคนหรือองค์กรสมาชิกยงัคงมีความเป็นอิสระ 
(ขนิฎฐา กาญจนรังษีนนท์ ) การสร้างเครือขา่ย คือ การทําให้มีการตดิตอ่และการสนบัสนนุให้มีก าร
แลกเปล่ียนข้อมลูขา่วสารและการร่วมมือกนัด้วยความสมคัรใจ ก่อให้เกิดประโยชน์ ในการแลกเปล่ียน
ข้อมลูขา่วสาร ทกัษะความรู้ ประสบการณ์ เคร่ืองมือและส่ือ ชว่ยลดการทํางานและการใช้ทรัพยากร
ซํา้ซ้อน ทําให้เกิดความเข้าใจในการทํางานร่วมกนัมากขึน้ เป็นประโยชน์กบัทกุฝ่าย ทําใ ห้ความต้องการ
ของประชาชนได้รับการตอบสนองจากรัฐ ชว่ยชีใ้ห้เห็นปัญหาและประเดน็การพฒันาท่ีซบัซ้อนและทว่มท้น
หมูบ้่าน ชว่ยเช่ือมหนว่ยงานราชการและแหลง่ทนุกบัผู้ ท่ีต้องการความชว่ยเหลือ นอกจากนัน้ทําให้คนและ
องค์กรได้รับความชว่ยเหลือจากเพ่ือน ได้รับกําลงัใจ การจงูใจ และการยอมรับ 
 ขนิฎฐา กาญจนรังษีนนท์  ได้กลา่วถึงแนวทางการสร้างเครือขา่ย ต้องมีวตัถปุระสงค์ท่ีชดัเจน 
กําหนดกิจกรรมท่ีชดัเจน กลุม่แกนท่ีปวารณาตน มอบและกระจายอํานาย มีความเป็นหุ้นสว่น เจ้าของและ
โอกาส มีการวางแผนบริหารทรัพยากร หาทางเลีย้งตนเอง และมีสถานภาพถกูต้องตามกฎหมาย 
นอกจากนัน้ การดําเนินงานเครื อขา่ย ต้องมีการเสริมและเช่ือมโยง มีการตดิตามและประเมินผล วาง
แนวทางจดัการเครือขา่ย มีการตดิตอ่กบัผู้ ได้ประโยชน์ มีสว่นร่วมและผลประโยชน์ตอบแทน การท่ีจะทําให้
เครือขา่ยทํางานได้ มี “บนัได 5 ขัน้ คว้าดาว ” ต้องมีการสํารวจสถานการณชมุชน สํารวจสถานการณ์ของ
องค์กรชมุชน สร้างเครือขา่ยองค์กรชมุชน สนบัสนนุและพฒันาเครือขา่ย และเครือขา่ยเร่ิมทํางาน 
 
 กิจกรรมหลกัท่ีดําเนินการในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชมุชน ควรประกอบไปด้วย 
  1. การสง่เสริมกระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชมุชน เพ่ือเผชิญปัญหาวิกฤต โดย
พฒันาศกัยภาพให้คนในชมุชนรวมกลุม่กนั ร่วมคดิ ร่วมทํา ร่วมรับผิดชอบ และร่วมรักษาผลประโยชน์ของ
ชมุชนด้วนตนเอง รวมทัง้ให้ความสําคญักบัการปรับวิธีคดิและวิธีการทํางานของบคุลากรภาครัฐจากการ
เป็นผู้สัง่การมาเป็นผู้สนบัสนนุในการจดัการและแก้ไขปัญหาของชมุชนเอง 
  2. การสง่เสริมกระบวนการพฒันาแบบมี สว่นร่วมของชมุชนในลกัษณะ “ร่วมคดิ ร่วมทํา
และร่วมเรียนรู้ ” เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของชมุชน ประกอบด้วยกระบวนการสง่เสริมและสนบัสนนุ
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ชมุชนให้มีการเรียนรู้ แลกเปล่ียนประสบการณ์เพ่ือการพฒันาอาชีพและเศรษฐกิจชมุชน การพฒันา
สวสัดกิารสงัคมและสวสัดภิาพของชมุชน การฟื้ นฟอูนรัุกษ์และจดัการทรัพยากรธรรมชาตขิองชมุชน การ
ค้นหาศกัยภาพและการพฒันาภมูิปัญญาท้องถ่ิน ตลอดจนการจดัทําแผนความต้องการของชมุชน รวมทัง้
การสร้างประชาคมภายในชมุชนและการสร้างเครือขา่ยของชมุชน 
 
 Scheuing 1997 (อ้างใน นฤมล นิราทร, 2543) ระบถุึงองค์ประกอบของความสํา เร็จในการทํางาน
แบบเครือขา่ย ดงันี ้
  1. การมีพนัธะสญัญาท่ีหนกัแนน่ระหวา่งกนั (Commitment) 
  2. การพฒันาอยูต่ลอดเวลา (Continuous improvement) 
  3. การมีพนัธกรณีระยะยาว (Long-term commitment) 
  4. การเสริมพลงั (Empowerment) 
  5. การสร้างคา่นิยมร่วมกนั (Shared value) 
  6. มีภาวะผู้ นํา (Leadership) 
 
  3.2) การทบทวนเอกสารการศึกษาการสร้างเครือข่าย 
 (3.2.1) จุฑาทพิย์ ภัทราวาทและคณะ 2549 แนวทางการพฒันาเครือขา่ยกลุม่/องค์กรประชาชน
ในพืน้ท่ีจงัหวดั กรุงเทพฯ: สํานกังานกองทนุสนบัสนนุการวิจยั 

 ลักษณะของปัญหา การดําเนินงานสหกรณ์ท่ีจดทะเบียนและไมไ่ด้จดทะเบียนมีจํานวนมากยงัไม่
มีศกัยภาพและความพร้อมในการบริหารจดัการ 
 
 
 วัตถุประสงค์ของการศึกษา   วตัถปุระสงค์หลกั คือ หารูปแบบและแนวทางในการพฒันาและ
เช่ือมโยงเครือขา่ยกลุม่ /องค์กรประชาชน ทัง้ท่ีเป็นสหกรณ์จดทะเบียนและไมไ่ด้ จดทะเบียน เพ่ือให้เกิด
ความเข้มแข็ง ทัง้ในระดบัสมาชิก ระดบัองค์กรและระดบัเครือขา่ย 
 วัตถุประสงค์เฉพาะ คือ  
 1. ศกึษาสถานการณ์การดําเนินงานและปัญหาอปุสรรคของกลุม่/องค์กรประชาชน 
 2. ศกึษาหารูปแบบในการสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งสมาชิกให้เหนียวแนน่เข้มแข็งตาม
อดุมการณ์สหกรณ์ 
 3. ศกึษาหารูปแบบและกระบวนการในการเช่ือมโยงเครือขา่ย/องค์กรประชาชน 
 วิธีการศึกษา โครงการวิจยัได้แบง่กลุม่การดําเนินงานวิจยัเป็น 2 ทีม ได้แก่ ทีมประสานงานกลาง
และทีมวิจยัใ นพืน้ท่ีจงัหวดั 9 ทีมใน 9 จงัหวดั ได้แก่ เชียงใหม ่ ลําพนู เลย ขอนก่น สระบรีุ สพุรรณบรีุ 
เพชรบรีุ สงขลา และตรัง โดยใช้กรอบแนวคดิการเช่ือมโยงเครือขา่ยแบง่ออกเป็น 4 ขัน้ตอน คือ 1) ศกึษา
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สถานการณ์การดําเนินงานของกลุม่ /องค์กรประชาชน 2) การเสริมสร้างความเข้มแข็งขอ งกลุม่ /องค์กร 
(ประกอบไปด้วยการชีแ้จงทําความเข้าใจแนวทางการเช่ือมโยงเครือขา่ย และการหนนุเสริมการกําหนด
กรอบทิศทางการดําเนินงานของกลุม่ ) 3) การสร้างกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และกระบวนการมีสว่น
ร่วมในการสร้างเครือขา่ยพนัธมิตร 4) การตดิตามการดําเนินงานเช่ือมโยงเครื อขา่ยเพ่ือนําความรู้ไปขยาย
ผลในโอกาสตอ่ไป 
 เทคนิควิธีการท่ีทีมวิจยัใช้ ได้แก่ เทคนิคการวิเคราะห์ปัจจยัสภาพแวดล้อม การสนทนา
กลุม่เป้าหมาย การประชมุเชิงปฏิบตักิาร เทคนิคการระดมสร้างสรรค์ การประชมุระดมความคดิ การ
วิเคราะห์ปัญหาอยา่งเป็นระบบโดยใช้ Problem Tree 
 ผลการศึกษา  ปัญหาหลกัท่ีสหกรณ์มกัประสบ คือ ปัญหาการขาดทกัษะด้านธุรกิจและ
ประสบการณ์ของผู้ นําเร่ืองการบริหารจดัการ เครือขา่ยพนัธมิตรในพืน้ท่ีจงัหวดั มีลกัษณะเป็นเครือขา่ย
พนัธมิตรขัน้ต้น โดยเกิดขึน้ 2 ลกัษณะ ได้แก่ 1) การสร้างเครือขา่ยท่ีเกิดจากลา่งขึน้บน หรือเป็ นเครือขา่ย
ในแนวดิง่ (ระดบัอําเภอ ระดบัจงัหวดัและระดบัประเทศ ) 2) การสร้างเครือขา่ยในแนวราบภายใต้การ
สนบัสนนุของหนว่ยงานของรัฐ องค์กรพฒันาเอกชนหรือขบวนการสหกรณ์ใน 9 จงัหวดั ทีมวิจยัสามารถ
หนนุเสริมจนสร้างเครือขา่ยได้ 31 เครือขา่ย ซึง่แตกตา่งกนั 3 รูปแบบ ได้แก่  เครือขา่ยพนัธมิตรในเชิงพืน้ท่ี 
เครือขา่ยพนัธมิตรในเชิงธุรกิจและเครือขา่ยพนัธมิตรเชิงวิชาการ 
 ข้อเสนอแนะ ได้แนวทางการพฒันาความเข้มแข็งและความยัง่ยืนของเครือขา่ยพนัธมิตร 14 ข้อ 
เชน่ การสร้างวิสยัทศัน์ “เครือขา่ยพนัธมิตร ” ให้แก่ผู้ นํากลุม่ /องค์กรประชาชน การหนนุเสริมแก่กลุม่ /
องค์กรในเร่ืองการจดัทําแผนกลยทุธ์ และการแปลงแผนกลยทุธ์ไปสูแ่ผนปฏิบตักิาร เป็นต้น 
 

(3.2.2) รอยล จิตรดอน  , 2545  ทําการศกึษา  ระบบเครือขา่ยเพ่ือการจดัการทรัพยากรนํา้แหง่
ประเทศไทย 

ลักษณะของปัญหา ข้อมลูท่ีเก่ียวกบัทรัพยากรนํา้มีอยูห่ลายหนว่ยงานยากตอ่การนํามาใช้งาน 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
1. เพ่ือนําเอา เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการรวบรวมข้อมลูตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบั 

ทรัพยากรนํา้ให้มารวมไว้ในระบบเดียวกนั 
2. เพ่ือสามารถเรียกใช้งานและปรับแก้ไข ป้อนข้อมลูใหมเ่ข้ามาในระบบได้ 
วิธีการศึกษา 
ศกึษานํา้ผิวดนิในลุม่นํา้เจ้าพระยาและลุม่นํา้ป่าสกั ซึง่แบง่การดําเนินงานออกเป็น 2 สว่นคือ ใน 

สว่นของระบฐานข้อมลูทรัพยากรนํา้ ซึง่สามารถเข้าถึงข้อมลูผา่นเครือขา่ยคอมพิวเตอร์อินเทอร์เนท และ
สว่น ของการวิเคราะห์ข้อมลูเพื่อแสดงผลเชิงพืน้ท่ีในรูปแบบของสารสนเทศภมูิศาสตร์ โดยอาศยัการ
เช่ือมโยงกนั ของข้อมลูทรัพยากรนํา้ท่ีรวบรวมได้ กบัข้อมลูประกอบ เชน่ ข้อมลูภาพถ่ายจากดาวเทียม 
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ผลการศึกษา 
เกิดระบบเครือขา่ยเพ่ือการบริหารจดัการแบบองค์รวม ใช้ในการปฎิบตักิาร ตดิตาม วางแผน 

กําหนดนโยบาย เพ่ือ ประกอบการตดัสินใจด้านการจดัการทรัพยากรนํา้  เกิดระบบคลงั ข้อมลูขนาดใหญ่ 
ระบบจดัการฐานข้อมลูผา่นเครือขา่ยอินเทอร์เนท พร้อมระบบสืบค้นข้อมลูและ ระบบแสดงผลข้อมลู
อตัโนมตั ิซึง่ในอนาคตจะได้ใช้เป็นแนวทางในการจดัทําระบบเครือขา่ยเพ่ือ บริหารจดัการทรัพยากรนํา้ใน
ลุม่นํา้อ่ืนๆ ของประเทศ โดยเครือขา่ยข้อมลูสารสนเทศท่ีจากระบบนีไ้ด้นํามาใช้งานจริง ในหนว่ยงานท่ีร่วม
โครงการและหนว่ยงานหลกัในการวางแผนบริหารจดัการเร่ืองนํา้ของประเทศ เกิดระบบ เช่ือมโยงข้อมลู
ทรัพยากรนํา้เป็นเครือขา่ยในการใช้ข้อมลูร่วมกนัเพ่ือการบริหารจดัการนํา้อยา่งยัง่ยืน  
  

4) การทบทวนเอกสารกระบวนการจัดท าแผนชุมชน 
4.1) ความหมายของแผนชุมชนพึ่งตนเอง 

 แผนชมุชนพึง่ตนเอง หมายถึง การกําหนดอนาคตและกิจกรรมการพฒันาของชมุชน โดยเกิดขึน้
จากคนในชมุชนท่ีมีการรวมตวักนัจดัทําแผนขึน้มา เพ่ือใช้เป็นแนวทา งในการพฒันาชมุชนหรือท้องถ่ินของ
ตนเอง ให้เป็นไปตามท่ีต้องการและสามารถแก้ปัญหาท่ีชมุชนเผชิญอยูร่่วมกนั โดยคนในชมุชนมีสว่นร่วม 
ร่วมกําหนดแนวทางและทํากิจกรรมการพฒันาร่วมกนั โดยยดึหลกัการพึง่ตนเอง ลดการพึง่พาภายนอก 
ด้วยการคํานงึถึงศกัยภาพ ทรัพยากร ภมูิปัญญา วิถีชี วิต วฒันธรรม และสิ่งแวดล้อมในท้องถ่ินเป็นหลกั 
(ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, มปป) 
 
 แผนชมุชนพึง่ตนเอง หมายถึง การกําหนดอนาคตหรือความมุง่หวงัของชมุชน วา่อยากจะให้ชมุชน
ท่ีเราอยูเ่ป็นอยา่งไร แทนท่ีคนอ่ืนจะมาคดิ มากําหนดให้เหมือนแตก่่อน ซึง่กระกระบวนการพฒันาหรือการ
แก้ปัญหาต้องให้สมาชิกในชมุชนเป็นหลกัในการกําหนด หนว่ยงานของรัฐ องค์กรตา่งๆ หรือบคุ คลอ่ืน เป็น
เพียง “ผู้สนบัสนนุ” หรือ “พ่ีเล่ียง” คอยให้คําปรึกษาและชว่ยเสริมในสิ่งท่ีชมุชนทําไมไ่ด้ เป้าหมายอยูท่ี่ทํา
ให้สมาชิกท่ีมีอยูห่ลากหลายในชมุชน “มีโอกาส” ได้มา “ร่วมคดิ ร่วมค้นหา ” เพ่ือวา่จะทําอยา่งไรให้ชมุชน
พึง่ตนเองได้มากท่ีสดุ และพึง่คนอ่ืนน้อยลง (ส านักงานกองทุนเพ่ือสังคม, 2543) 
 

แผนชมุชน คือ แผนท่ีเกิดจากการมีสว่นร่วมของชมุชนในการร่วมกนักําหนดทิศทางการพฒันา
และแก้ไขของตนเอง  ตามความต้องการและความจําเป็นภายในชมุชนนัน้ และเป็นฐานข้อมลูในการ
ทํางานของหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง ซึง่ความหมายของแผนชมุชนนัน้ เป็นการถื อเอาชาวบ้านเป็นตวัตัง้ในการ
พฒันา เป็นการเปล่ียนทศันะในการพฒันาท่ีเคยมีวา่ “ชาวบ้านเป็นผู้ถกูพฒันา ” (Object of 
Development) และกลุม่นกัพฒันาจากภายนอกจะเป็นผู้ไปพฒันา เรียกวา่ เป็นการทํางานแบบบนลงลา่ง 
(กาญจนา แก้วเทพ, 2538) 
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 แผนชมุชน /แผนแมบ่ทชมุชน คือ แผนพั ฒนาเศรษฐกิจและสงัคมท่ีชมุชนมีสว่นร่วมกนัพฒันาขึน้
มา โดยกระบวนการเรียนรู้ท่ีทําให้เข้าใจศกัยภาพท่ีเป็นทนุท่ีแท้จริงของตนเอง และพบแนวทางในการ
พฒันาทนุดงักลา่วไปสูก่ารพึง่ตนเอง และแผนชมุชนยงัเป็นแผนการดําเนินชีวิตของชมุชนท่ีชมุชนต้องลง
มือกระทําเองทกุขัน้ตอน ตัง้แ ตก่ารเตรียมความคดิ การเตรียมชมุชน เตรียมทีมทํางาน สํารวจข้อมลู และ
นําข้อมลูมาวิเคราะห์ทําเป็นแผน โครงการ กิจกรรมแล้วนําไปสูก่ารปฏิบตั ิ (เสรี พงศ์พิศและวิชิต นันท
สุวรรณ, 2545) 
 
 เพ่ือให้ชมุชนสามารถสร้างความรู้ของตนเอง สําหรับใช้ในการตดัสินใจในวิถีชีวิต จําเป็นต้อง มีการ
รวบรวมและเรียบเรียงข้อมลู ซึง่ข้อมลูเป็นปัจจยัพืน้ฐานสําคญัของการกําหนดและการตดัสินใจ เพื่อ
ดําเนินการเร่ืองใดๆ โดยเฉพาะการพฒันาชมุชนอยา่งมีสว่นร่วม (ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมืองแห่งชาต ิร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน อ้างใน ส านักงานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต,ิ2546) 
 
 การบรูณาการแผนชมุชน หมายถึง วิธีการร่วมกนัทํางานของหนว่ยงานสนบัสนนุการพฒันา
ภายนอกชมุชนทกุภาคสว่น โดยยดึหลกัการใช้พืน้ท่ีเป็นตวัตัง้ ชมุชนเป็นศนูย์กลาง ชาวบ้านเป็นเจ้าของ
เร่ือง โดยใช้กระบวนการจดัทําแผนชมุชนเป็นเคร่ืองมือดําเนินกิ จกรรมพฒันาให้เป็นไปตามความต้องการ
ของชมุชน มากกวา่วตัถปุระสงค์ของหนว่ยสนบัสนนุ การบรูณาการมีทัง้บรูณาการด้านกลไก บคุลากร 
กระบวนการและเคร่ืองมือ แผนงานและงบประมาณ  (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาต)ิ 
 
 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ (2546)  ได้สรุป
วตัถปุระสงค์ของการสนบัสนนุให้เกิดการจดัทําแผนชมุขนจากการดําเนินงานของหนว่ยงานตา่งๆ ไว้ 3 
ประการหลกั คือ 1) สง่เสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ภายใต้การมีสว่นร่วมของคนในชมุชน ) สง่เสริมให้
เกิดการจั ดเก็บและการใช้ข้อมลูศกัยภาพท่ีมีอยูเ่พ่ือนําไปสูก่ารพึง่ตนเองอยา่งรู้เทา่ทนัสถานการณ์ท่ี
เปล่ียนแปลง  3) สนบัสนนุให้เกิดกิจกรรม /แผนงาน /โครงการท่ีแก้ไขปัญหาของคนในชมุชน รวมทัง้เพ่ือ
เสริมภารกิจหลกัของหนว่ยงานท่ีสนบัสนนุให้เกิดการจดัทําแผนชมุชน 
 
 การทําแผนชมุชนเพ่ื อให้เกิดการพึง่ตนเองของชมุชนได้อยา่งแท้จริง ต้องมีขัน้ตอนและ
กระบวนการท่ีสําคญั ได้แก่ การได้มาซึง่ข้อมลู การกระตุ้นสํานกึร่วม และวางแผนวา่จะทําอะไรและ
อยา่งไร ข้อมลูท่ีได้มาตรงมีพลงั ตรงกบัความสนใจใคร่รู้ ความต้องการของชมุชน ข้อมลูท่ีได้ต้องสะท้อน
ลกัษณะตา่งขอ งชมุชน ต้องมีการเช่ือมโยงชดุข้อมลูและประสบการณ์ของคนแตล่ะคนเข้าด้วยกนัเพ่ือให้
ทกุคนเห็นภาพรวมท่ีเป็นภาพเดียวกนั นอกจากนัน้ต้องมีการกระตุ้นสํานกึร่วมและการแลกเปล่ียนเรียนรู้
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ร่วมกนั ซึง่เป็นเร่ืองท่ีสําคญัมาก เป็นปัจจยัชีข้าดวา่แผนชมุชนพึง่ตนเองจะได้รับการปฏิบั ตอิยา่งจริงจงั
หรือไม ่มีการใช้คณุคา่ของท้องถ่ินเป็นแกนหลกัในการขบัเคล่ือนพลงัความร่วมมือของคนในชมุชนเพ่ือ
ก่อให้เกิดความสําเร็จท่ีเห็นผลได้เร็วขึน้ สว่นการวางแผน ต้องคดิวา่จะทําอะไรบนฐานทนุเดมิหรือบน
ศกัยภาพของชมุชน รวมทัง้จําเป็นจะต้องรู้วา่อะไรคือสาเหตขุองปั ญหาท่ีจะลงมือแก้ไข คดิถึงวิธีการท่ีจะ
ดําเนินการท่ีจะบรรลเุป้าหมายดงักลา่วด้วย (ส านักงานกองทุนเพ่ือสังคม, 2543) 
 
 ขัน้ตอนสนบัสนนุให้เกิดการทําแผนชมุชนโดยสรุป ประกอบด้วยกิจกรรมหลกั 6 ขัน้ตอน คือ 1) 
เตรียมแกนนํา /วิทยากรกระบวนการในพืน้ท่ี 2) สร้างความเข้าใจในแนวคิ ดการจดัทําแผนชมุชน 3) เก็บ
รวบรวม วิเคราะห์ข้อมลูศกัยภาพของชมุชนท่ีมีอยู ่ 4) วิเคราะห์แลกเปล่ียนข้อมลูระหวา่งชมุชน และ
จดัลําดบัความสําคญัของกิจกรรม 5) เช่ือมโยงประสานกบัผู้ นําชมุชน ปราชญ์ชาวบ้าน ภาครัฐและองค์กร
พฒันาเอกชนในพืน้ท่ี เพ่ือขอรับการสนบัสนนุด้านองค์ความรู้ เทคนิค วิชาการและทรัพยากรในบางสว่น 6) 
ตดิตามประเมินผล ถอดบทเรียน และสรุปบทเรียนท่ีได้จากการดําเนินงาน ซึง่การดําเนินงานในแตล่ะพืน้ท่ี
ต้องมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม พิจารณาจากสภาพแวดล้อม ศกัยภาพของพืน้ท่ีท่ีแตกตา่งกนั 
(ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต,ิ 2546) 
 
 ดงันัน้ ขัน้ตอนในการทําแผนชมุชน ประกอบด้วย 1) การเตรียมความพร้อมบคุคล ทัง้ทีมภายใน
ชมุชนและทีมภายนอกชมุชน มีแกนนําชมุชนชว่ยขบัเคล่ือนการทําแผนชมุชน สรรหาแกนนํา พฒันา
ศกัยภาพแกนนํา และประชมุวางแนวทาง 2) การเตรียมความพร้อมข้อมลูและพื ้นท่ี ซึง่ในการศกึษาครัง้นี ้
เป็นการศกึษาปัญหาอทุกภยั การจดัการแก้ไขปัญหาและการปรับตวัของชมุชน นอกจากข้อมลูระดบัชมุชน 
แล้วยงัมีข้อมลูระดบัครัวเรือนท่ีประสบปัญหาอทุกภยั ข้อคดิเห็นและการปรับตวัตอ่สถานการณ์ 3) การ
ดําเนินการจดัทําแผน เป็นการประชมุแกนนําเพ่ือวางแนวทาง จดุประกายความคดิ สร้างความมัน่ใจ  
 
 4.2) การทบทวนเอกสารกระบวนการจัดท าแผนชุมชน 
 เสรี พงศ์พิศ และวิชิต นันทสุวรรณ  (บรรณาธิการ ) 2545 แผนแมบ่ทชมุชน ประชาพิจยัและ
พฒันา กรุงเทพฯ: สํานกัพิมพ์ภมูิปัญญาไท 
 วัตถุประสงค์ของการศึกษา  รวบรวมผลงานวิจยัในรูปประชาพิจยัและพฒันา (People 
Research and Development) 
 วิธีการศึกษา ใช้หลกัการประชาพิจยั คือ กระบวนการวิจยัและพฒันาของประชาชน เพ่ือให้เกิด
การเรียนรู้ในกลุม่ประชาชนท่ีเข้าร่วมกระบวนการประชาพิจยัท่ีเกิดจากการสรุปประสบการณ์ของชมุชนใน
ชนบท 
 ผลการศึกษา เกิดกระบวนการประชาพิจยัท่ีมีองค์ประกอบสําคญั 6 ประการ คือ 
 1) มีขอบเขตพืน้ท่ีของการทําประชาพิจยัชดัเจนและเหมาะสม 
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 2) ให้ความสําคญักบัคนหรือผู้ เข้าร่วมและการประสานบทบาทของคนในกระบวนการเรียนรู้ 
 3) มีเวทีการเรียนรู้เป็นส่ือในการชมุนมุเสวนา 
 4) มีข้อมลูท่ีสะท้อน ความจริงของชีวิตและสงัคมเป็นฐานของการเรียนรู้ 
 5) มีการสร้างเคร่ืองมือและวิธีการท่ีเหมาะสมกบัผู้ เข้าร่วม และลกัษณะเฉพาะพืน้ท่ีเพ่ือใช้ใน 
                 กระบวนการประชาพิจยั 
 6) มีแผนแมบ่ทชมุชน เป็นผลของกระบวนการเรียนรู้ 
 
2.1.2  การทบทวนเอกสารที่เก่ียวข้องกับการจัดการปัญหาอุทกภัย ทรัพยากรน า้ที่ภาคประชาชน 
        มีส่วนร่วม และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 
 1) การทบทวนเอกสารการจัดการเครือข่ายทางสังคม กรณีน า้ท่วมจังหวัดน่าน ปี 2549 
 ถนัด ใบยา และคณะ 2551 ; การจดัการเครือข่ายทางสงัคม กรณีน ้าท่วมจงัหวดัน่าน ปี 2549 
เอกสารอดัสําเนา 

 ปัญหาการศึกษา ในเดือนสิงหาคม 2549 เกิดเหตกุารณ์นํา้ทว่มจงัหวดันา่น เน่ืองจากฝนตกมาก
ท่ีอําเภอทุง่ช้าง อนัเป็นต้นกําเนิดของแมนํ่า้นา่น วดัได้ 259 มิลลิเมตร ทําให้เกิดนํา้ไหลเข้าทว่มอําเภอทา่
วงัผา อําเภอเชียงกลาง อําเภอสองแคว อําเภอเมืองนา่น โดยเฉพาะเขตเทศบาลเมืองนา่น และอําเภอเวียง
สา ทัง้นี ้หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง องค์กรทางสงัคม (วดั ) และประชาชนในรูปอาสาสมคัร ได้มีสว่นร่วม
ชว่ยเหลือผู้ประสบอทุกภยัอยา่งเข้มแข็งในรูปกะบวนการฟืน้ฟชูมุชน เยียวยาความเสียหาย และได้มีการ
ดําเนินการอย่ างตอ่เน่ือง มีธารนํา้ใจจากผู้คนภายนอก องค์กรตา่งๆหลัง่ไหลเข้ามาชว่ยเหลือมากมาย จงึ
ทําให้เกิดความสนใจในการศกึษา “การจดัการเครือขา่ยทางสงัคม เพ่ือแก้ไขวิกฤตนํิา้ทว่ม ปี 2549” ขึน้ 
 วัตถุประสงค์ขอการศึกษา เพ่ือศกึษากระบวนการชาวบ้านในการจดัการนํา้ทว่ม ในรูปการสร้า ง
พลเมืองจิตอาสาผา่นกรณีศกึษาเครือขา่ยอกัเมืองนา่น ศนูย์ชว่ยเหลือวดัอรัญญาวาส เครือขา่ยวิทยชุมุชน 
และวิทยกุระแสหลกั 
 เครือขา่ยภาคีภายนอก เชน่ สถาบนัครอบครัวรักลกู สํานกังาน ปปส. ภาค 5 และมลูนิธิพลงัชมุชน
ไท สมาชิกสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิและกลุม่เครือขา่ยเซ็นทรัลกรุ๊ป ปตท . สสส. วิทยาลยั
การสาธารณสขุ จฬุางกรณ์มหาวิทยาลยั 

 วิธีการศึกษา เป็นการวิจยัเชิงคณุภาพ เน้นการสรุปบทเรียนโดยอาศยัภมูิปัญญาขาวบ้านและ
การพึง่ตนเองของชมุชน เป็นเคร่ืองมือ เทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมลูใช้การสงัเกตการณ์ กระบวนการถอด
บทเรียน (ประกอบด้วยแบบแผนพฤตกิรรม โครงสร้างพืน้ฐานทางสงัคมเดมิ ระบบข้อมลูขา่วสาร และ
ระบบคดิ รวมทัง้ศกึษากระบวนการฟืน้ฟชูมุชนหลงัวิกฤตนํิา้ทว่ม และการจดัทําแผนชมุชนรองรับภยัพิบตัิ
และวิเคราะห์สรุปบทเรียนท่ีผา่นมา 
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 ผลการศึกษา 1) ความสมัพนัธ์ของเครือขา่ยฮกัเมืองนา่น ในกา รปฏิบตักิารนํา้ทว่มกบัองค์กร
ราชการในพืน้ท่ีองค์กรภายนอกและองค์กรประชาชนในพืน้ท่ี ใช้ความสมัพนัธ์ท่ีผา่นความสมัพนัธ์ระหวา่ง
บคุคล ใช้วิทยชุมุชน และการตดิตอ่ส่ือสารผา่นโทรศพัท์ 
2) ภมูิปัญญาชาวบ้านท่ีใช้เป็นเคร่ืองมือไขวิกฤตนํิา้ทว่ม ประกอบด้วย การตีเกราะ เพ่ือแ จ้งเตือนภยั การ
หลอ่เทียนไขของวดั เพ่ือแสงสวา่ง ในชว่งท่ีขาดไฟฟ้าหลายวนั การเรือแขง่เป็นพาหนะขนย้ายผู้คน เรือหา
ปลาใช้ขนย้ายผู้คนและสตัว์เลีย้ง เป็นต้น 
3) ผลการถอดบทเรียนการจดัการเครือขา่ยนํา้ทว่ม ถือได้วา่ เป็นเครือขา่ยเร่งรีบ (Hastedly Form 
Networks (HFNs)) โดยมี (1) แบบแผนพฤตกิรรมแบบร่วมมือชว่ยเหลือกนัมาก่อนเกิดนํา้ทว่ม (2) 
โครงสร้างพืน้ฐานทางสงัคมเดมิท่ีมีอยู ่มีศรัทธาหวัวดั จิตอาสา (3) ระบบข้อมลูขา่วสาร การเตือนภยัใช้
วิธีการแบบชาวล้านเป็นหลกั คือ การตีเกราะ ตีกลองระบบเครือญาต ิแทนระบบการเตือนภยัทางการ (4) 
ระบบคดิ เป็นแบบครอบครัวเดียวกนั คนนา่นเหมือนกนั คือ ความเป็นชมุชนนัน่เอง  
4) กระบวนการฟืน้ฟหูลงัวิกฤตนํิา้ทว่ม ใช้การจดัตัง้กองทนุในรูปตา่งๆ เชน่ กองทนุข้าวสาร กองทนุขวญั
ขา่วนา่น และพิธีการสืบชะตาหลวง  
5) การจดัทําแผนชมุชนรองรับภยัพิบตั ิได้เน้น (1) ทบทวนบทเ รียน จดุเดน่ จดุด้อยทําการรับมือ
สถานการณ์นํา้ทว่มท่ีผา่นมา (2) จดัเวทีชมุชน เพ่ือจดัทําแผนชมุชนรองรับภยัพิบตั ิได้แก่การจดัทําแผนท่ี
เดนิดนิ การเฝ้าระวงัและเตือนภยัของชมุชน ตัง้จดุวดัระดบันํา้ ประเมินสถานการณ์โดยผู้ นําชมุชนและ
ระบบการเตือนภยั การฝึกอบรมผู้ นําและอปพ ร. การจดัทําอปุกรณ์สําหรับการชว่ยเหลือ และการจดัตัง้
กองทนุ นอกจากนัน้ยงัมีการฝึกอบรมอาสาสมคัรเฝ้าระวงัภยัพิบตัิ 
 

ปฤดา พรหมเลิศ  , 2548 ; การประสานเครือข่ายทางสงัคมในการป้องกนัอทุกภยั ในเขตลุ่มน ้า
ปิงตอนล่าง , วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

วตัถปุระสงค์ของการศกึษาคือเพ่ือศกึษาบริบทของเครือขา่ย รูปแบบการประสานเครือขา่ย และ
ความเข้มแข็งของเครือขา่ยในพืน้ท่ีลุม่นํา้ปิงตอนลา่ง โดยเก็บข้อมลูเชิงลกึจาก 3 กลุม่ คือ ภาครัฐ 
ภาคเอกชนและภาคประชาสงัคม ผลการศกึษาพบวา่ ภาวะนํา้ทว่มในเขตลุม่นํา้ปิงตอนลา่งได้ทําใ ห้เกิด
เครือขา่ยทางสงัคมในการป้องกนัอทุกภยั แตก่ารประสานเครือขา่ยยงัมีชอ่งวา่ง โดยรูปแบบของการ
ประสานงานยงัเป็นแบบบนลงลา่ง จากภาครัฐสูภ่าคประชาชน การมีสว่นร่วมของภาคเอกชนและภาค
ประชาชนจะอยูท่ี่ขัน้ตอนการปฏิบตักิารและการร่วมรับประโยชน์เทา่นัน้ และการจดัการอทุก ภยัให้
ความสําคญักบัชว่งท่ีเกิดและหลงัการเกิดอทุกภยัเป็นสําคญั การถอดบทเรียนตา่งๆ ทําในแง่การ
ประเมินผลการปฏิบตักิารเทา่นัน้ ยงัไมล่งลกึลงไปในแง่ของการเช่ือมโยงสาเหตกุบัการเกิดอทุกภยั ผู้วิจยั
สรุปวา่ เครือขา่ยทางสงัคมในการป้องกนัอทุกภยัในเขตลุม่นํา้ปิงตอนลา่งนี ้ยงัไมเ่ข้มแข็ง 
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 2) แนวทางการลดปัญหาอุทกภัยโดยประชาชนมีส่วนร่วม 
 ฐปนา รอดภัย และคณะ 2549  รายงานการวิจยัโครงการศกึษาแนวทางการลดปัญหาอทุกภยั
โดยประชาชนมีสว่นร่วมในลุม่นํา้เพชรบรีุ สํานกัวิจยั พฒันาและอทุกวิทยา กรมทรัพยากรนํา้ 

 ลักษณะปัญหา  พืน้ท่ีลุม่นํา้เพชรบรีุ มีเหตกุารณ์นํา้ทว่มบอ่ยครัง้ โดยเฉพาะปี พ .ศ. 2546 เกิด
สถานการณ์นํา้ทว่มอยา่งรุนแรง สง่ผลให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนใน 8 อําเภอ จํานวนกวา่ 25,379 
ครัวเรือน (ประมาณ 124,513 คน) พืน้ท่ีการเกษตรเสียหายประมาณ 151,567 ไร่ โดยทัว่ไปอทุกภยัท่ี
เกิดขึน้มีสาเหตมุาจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาต ิคือ การเกิดฝนตกหนกั หรือฝนตกอยา่งตอ่เน่ืองเป็น
เวลานาน เกิดพายหุมนุเขตร้อน แตก่ารลดความเส่ียง ลดความรุนแรง ผลกระทบและความเสียหาย
สามารถจดัการได้ การแก้ไขปัญหาท่ีดําเนินการในอดีตมกัเป็นเชิงตัง้รับ (Reactive Approach) คือ มีการ
ชว่ยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนจากอทุกภยั ฟืน้ฟ ูบรูณะ ซอ่มแซมหลงัจากท่ีเกิดอทุกภยัแล้ว ซึง่แนวคดิ
การจดัการในปัจจบุนั เป็นการจดัการปัญหาอทุกภยัเชิงรุก (Proactive Approachป คือ เน้นการป้องกนั
หรือลดปัญหาอทุกภยัท่ีจะเพิ่มขึน้ ด้วยการใช้มาตรการลดปัญหา 2 มาตรการ คือ มาตรการการใช้
สิ่งก่อสร้าง และมาตรการไมใ่ช้สิ่งก่อสร้างหรือมาตรการทางสงัคม นอกจากนัน้แล้ว มีมาตรการเตรียม
ความพร้อม (Preparedness) ทําการประสานความร่วมมือกบัทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง (All Stakeholders) ทัง้
ภาครัฐ เอกชน และชมุชนท้องถ่ิน ดงันัน้ การศกึษ าครัง้นี ้เป็นการศกึษาแนวทางลดปัญหาอทุกภยัในพืน้ท่ี
ลุม่นํา้เพชรบรีุอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนและทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้องเข้ามามีสว่นร่วม 
 วัตถุประสงค์ของการศึกษา  
 1) ศกึษาและเสนอแนวทาง /มาตรการลดปัญหาอทุกภยัในลุม่นํา้เพชรบรีุ ทัง้มาตรการใช้
สิ่งก่อ สร้างและมาตรการไมใ่ช้สิ่งก่อสร้างหรือมาตรการทางสงัคม โดยประชาชนมีสว่นรวม พร้อมทัง้
จดัลําดบัความสําคญัของแนวทาง/มาตรการดงักลา่ว 
 2) ศกึษาสํารวจความคดิเห็นของประชาชนเก่ียวกบัสาเหตขุองอทุกภยัและแนวทางมาตรการลด
ปัญหาอทุกภยัในลุม่นํา้เพชรบรีุ 
 3) ศกึษาการมีสว่นร่วมแ ละความต้องการมีสว่นร่วมของประชาชนในการลดปัญหาอทุกภยัในลุม่
นํา้เพชรบรีุ รวมทัง้ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การมีสว่นร่วมและความต้อการมีสว่นร่วมดงักลา่ว 
 4) ศกึษาแนวทางสง่เสริมการมีสว่นร่วมของประชาชนท้องถ่ินในการลดปัญหาอทุกภยั 
 วิธีการศึกษา  
 1) การเก็บรวบรวมข้อมลูทตุยิภมูิ 
 2) การเก็บรวบรวมข้อมลูเชิงคณุภาพ โดยใช้การสมัภาษณ์เจาะลกึ การสํารวจพืน้ท่ีอทุกภยั และ
การประชมุสมัมนาเชิงปฎิบตักิาร 
 3) การเก็บรวบรวมข้อมลูเชิงบริบท โดยมีกลุม่ตวัอยา่ง 1,000 คน ใน 4 อําเภอ (อําเภอเมือง บ้าน
ลาด บ้านแหลม และทา่ยาว) 
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 เทคนิคการสุม่ตวัอย่ างแบบหลายขัน้ตอน (Multistage Sampling) เนือ้หาในแบบสอบถาม 
ประกอบด้วยข้อมลูสว่นบคุคล การได้รับความเดือนร้อนจากอทุกภยั การรับขา่วสารอทุกภยั ความ
ตระหนกัในปัญหาอทุกภยั การลดปัญหาอทุกภยั และการมีสว่นร่วมในการลดปัญหาอทุกภยั 
 ผลการศึกษา วตัถปุระสงค์ท่ี 1) แนวทางม าตรการการลดปัญหาอทุกภยัในลุม่นํา้เพชรบรีุ 8 
มาตรการ ได้แก่ (1) เพิ่มประสิทธิภาพการบงัคบัใช้กฎหมายการวางผงัเมือ (2) รณรงค์การเสริมสร้างความ
ตระหนกัและจิตสํานกึในการอนรัุกษ์แมนํ่า้ ค ูคลอง (3) การสํารวจสถานภาพของแมนํ่า้ลําคลอง (4) การ
ขดุลอกคคูลอง /ชอ่ทางระบานํา้ /ทอ่ล อด /สร้างคนักัน้นํา้ (5) การตัง้คณะกรรมการภาคประชาชนเพื่อ
กําหนดแนวทางแก้ปัญหานํา้ทว่ม (6) การเพิ่มประสิทธิภาพการจดัการนํา้ในอา่งเก็บนํา้ (7) การพฒันา
ระบบเตือนภยั  และการแจ้งขา่วสารตา่งๆ (8) การสง่เสริม /สนบัสนนุให้ชมชนสามารถป้องกนัและบรรเทา
อทุกภยัในพืน้ท่ี 
 วตัถปุระสงค์ท่ี 2) ได้สรุปความคดิเห็นเก่ียวสาเหตขุองอทุกภยัแลแนวทางมาตรการลดปัญหา
อทุกภยัในลุม่นํา้เพชรบรีุ 
 วตัถปุระสงค์ท่ี 3) กลุม่ตวัอยา่งมีสว่นร่วมในการบริจาคสิ่งของมาท่ีสดุ รองลงมา คือ การให้ข้อมลู
ขา่วสารเก่ียวกบัสภาพพืน้ท่ี/ปัญหา/สาเหตอุทุกภยัในพืน้ท่ี และกา รทราบข้อมลูโครงการตา่งๆเก่ียวกบัการ
ป้องกนั/ลดอทุกภยัของหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง โดยกลุม่ตวัอยา่งมีสว่นร่วมในลกัษณะของการร่วมวางแผน /
กําหนดรายละเอียดโครงการ การร่วมตดัสินใจโครงการหรือการร่วมตดิตามตรวจสอบประเมินผลโครงการ
ยงัมีคอ่นข้างน้อย ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การมี สว่นร่วมในการลดปัญหาอทุกภยั คือ การรับขา่วสารอทุกภยั
และความตระหนกัในปัญหาอทุกภยั 
 วตัถปุระสงค์ท่ี 4) แนวทางการสง่เสริม /สนบัสนนุให้ประชาชนมีสว่นร่วมมากขึน้ คือ การรณรงค์
สง่เสริมให้ประชาชนมีความตระหนกัในปัญหาอทุกภยั การแจ้งข้อมลูขา่วสารอทุกภยัอยา่งตอ่เน่ือง  และ
เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีสว่นร่วมในการดําเนินโครงการปัญหาลดอทุกภยัในขัน้ตอนตา่งๆ 
 ข้อเสนอแนะ  1) ศกึษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การมีสว่นร่วมของประชาชนเพิ่มเตมิในประเดน็ของ
ทนุของชมุชนและทนุทางสงัคม 
 2) ศกึษาแนวทางลดปัญหาอทุกภยัโดยประชาชนมีสว่นร่วมในพืน้ท่ีลุม่นํา้อ่ืนๆท่ีประสบปัญหานํา้
ทว่มซํา้ซาก เชน่ ลุม่นํา้ปิง ลุม่นํา้ยม เป็นต้น 
 

ชาลี เบญวงศ์ , 2549, การรับรู้ภยัจากแผ่นดินถล่มและการเตรียมความพร้อมรับภยัจากดินถล่ม
ของประชาชนในเขตพืน้ทีเ่สีย่งภยั จงัหวดัหนองบวัล าพ ู, วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย 

การศกึษาการรับรู้และการเตรียมพร้อมรับภยัจากดนิถลม่ของประชาชนในจงัหวดัหนองบวัลําภ ูได้
แบง่กลุม่ประชาชนออกตามอาย ุการศกึษา การรับรู้ข้อมลูขา่วสาร การฝึกอบรม พืน้ท่ีทํากิน อาชีพ การ
ส่ือสารภายในชมุชน มลูคา่ทรัพย์สินท่ีมี  พบวา่ การรับรู้ภยัจากประชาชนทกุกลุม่อยูใ่นระดบัน้อย และการ
เตรียมพร้อมรับภยัก็อยูใ่นระดบัน้อยในทกุกลุม่ประชาชนเชน่กนั  ทัง้นีเ้ป็นเพราะประชาชนทกุกลุม่ไมไ่ด้ให้
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ความสนใจกบัการประกาศของกรมทรัพยากรธรณีวา่พืน้ท่ีท่ีประกาศเป็นพืน้ท่ีเส่ียงภยั อีกเหตผุลหนึง่คือ 
พืน้ท่ีท่ีประกาศวา่เป็นพืน้ท่ีเส่ียงภยันัน้ ยงัไมเ่คยเกิดแผน่ดนิถลม่ ประชาชนจงึยงัไมมี่ประสบการณ์ตรง
จากเร่ืองนี ้อยา่งไรก็ตาม การรับรู้ขา่วสาร การส่ือสารในชมุชน และการฝึกอบรม ถึงแม้จะอยูใ่นระดบัน้อย 
แตมี่ความแตกตา่งกนัในระหวา่งกลุม่ โดยเฉพาะกลุม่ท่ีผา่นการฝึกอบรมจะให้ความสําคญัมากกวา่ ดงันัน้ 
หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องจงึควรเผยแพร่ขา่วสารข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง เชน่ ระดบันํา้ฝน และควรมีการฝึกอบรมอยู่
อยา่งสมํ่าเสมอ เพ่ือกระตุ้นให้ประชาชนในพืน้ท่ีท่ีประกาศเป็นพืน้ท่ีเส่ียงภยัตระหนกัถึงอนัตรายท่ีอาจจะ
เกิดขึน้ได้  

 
วสันต์ วงษ์อนันต์  , 2550 , รายงานการวิจยัเร่ืองศกัยภาพการดูแลตนเองของประชาชนในภาวะ

น ้าท่วม ,วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธ์ิประสงค์ 
งานวิจยันีสํ้ารวจความคดิเห็นของชมุชนในจงัหวดัชยันาทในพืน้ท่ีท่ีเกิดนํา้ทว่ม พบวา่ ประชาชนมี

การเตรียมตวัรับมือกบันํา้ทว่ม โดยใช้การสั งเกตรุะดบันํา้ท่ีสงูขึน้ โดยการเตรียมตวัคือการเก็บข้าวของ
เอาไว้ท่ีสงู เตรียมอาหารและนํา้ และระบบไฟฟ้าในบ้านเป็นต้น ซึง่การเตรียมตวัเหลา่นีทํ้าให้ ในชว่งนํา้
ทว่มไมเ่ป็นปัญหามากนกั แตป่ระชาชนสว่นใหญ่จะอยูใ่นภาวะเครียดหลงันํา้ทว่ม เพราะท่ีทํากินเกิดความ
เสียหาย และมีภาวะหนีส้ินตามมา ความชว่ยเหลือท่ีต้องการจากภาครัฐมากกวา่เคร่ืองอปุโภคบริโภค คือ 
เร่ืองเงินทนุท่ีจะใช้ในการทํากิน และซอ่มแซมบ้าน 
 

สิทธิศักดิ ์เท่าธุรี , 2546 , การรับรู้และการปรับตวัของประชาชนบา้นน ้าก้อภายหลงัเกิดภยัพิบติั
ในปี พ.ศ. 2544, วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

ตวัอยา่งของการศกึษามาจากหมู ่ 4 บ้านนํา้ก้อ ตําบลนํา้ก้อ อําเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบรูณ์ ท่ี
เคยประสบกบันํา้ป่าไหลหลากและดนิโคลนถลม่ในปี 2544 ข้อมลูท่ีจดัเก็บมีทัง้ข้อมลูพืน้ฐานของครัวเรือน 
ความเสียหายท่ีเกิดขึน้ การเปล่ียนแปลงหลงัเกิดดนิถลม่  และการรับรู้เก่ียวกบัอทุกภยั การศกึษาพบวา่ 
ประชาชนสว่นใหญ่ได้เปล่ียนท่ีอยูใ่หม ่ทัง้ในรูปของการใช้วสัดอุปุกรณ์ท่ีแข็งแรงขึน้ การยกบ้านในสงูขึน้ 
การย้ายบ้านไปอยูใ่นท่ีสงูหา่งจากท่ีเกิดเหตมุาก ประชาชนเข้าใจในสาเหตขุองการเกิดอทุกภยัในครัง้นี ้วา่ 
นอกจากมาจาก สาเหตขุองการมีฝนตกตดิตอ่กนัหลายวนัแล้ว ยงัเน่ืองมาจากพืน้ท่ีป่าบริเวณต้นนํา้ถกู
ทําลาย ปัญหาท่ียงัคงอยูข่องชมุชนคือ ปัญหาเก่ียวกบัการทํามาหากิน จากพืน้ท่ีท่ีมีตะกอนทรายทบัทม
มาก ยากท่ีปรับพืน้ท่ี และภาระหนีส้ินท่ีเพิ่มขึน้ เน่ืองจากความเสียหายของบ้านเรือนและพื ้ นท่ีทํากิน และ
ความชว่ยเหลือจากภาครัฐท่ีไมเ่พียงพอตอ่การซอ่มแซมบ้าน ประชาชนให้ความสนใจเพิ่มขึน้กบัขา่วสาร
ข้อมลูท่ีเช่ือมโยงไปถึงการเกิดอทุกภยั มีความตระหนกั และตื่นตวัในเร่ืองนี ้เห็นได้จากในปีถดัมา ถึงแม้จะ
เกิดอทุกภยัอีกครัง้ แตค่วามเสียหายในครัง้นีมี้น้อยม าก เน่ืองจากการเตรียมตวัท่ีเพิ่มขึน้ของประชาชน 
อยา่งไรก็ตาม ประชาชนสว่นใหญ่ยงัคงอาศยัอยูใ่นหมู ่ 4 เหมือนเดมิ เพราะข้อจํากดัทางเศรษฐกิจและ
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ยงัคงผกูพนักบัวิถีชีวิตเดมิๆ เพียงแตป่รับบริบทของการอยูอ่าศยั และการทํากินเพ่ือบรรเทาอทุกภยัท่ี
อาจจะเกิดขึน้ในอนาคต 
 

มาชุรี ฐานะตระกูล  , 2551 , พฤติกรรมการปรับตวัของประชาชนต าบลบา้นด่านนาขาม จงัหวดั
อตุรดิตถ์ ภายหลงัเหตอุทุกภยัปี 2549 , วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัอตุรดติถ์ 

การศกึษาได้เก็บข้อมลูจากกลุม่ตวัอยา่งในพืน้ท่ีเกิดเหตจํุานวน 338 ครัวเรือน  จาก 12 หมูบ้่าน 
ความเสียหายมี ทัง้ในรูปของชีวิต ท่ีอยูอ่าศยั ท่ีทํากิน สาธารณปูโภคและโครงสร้างพืน้ฐานตา่งๆ  การ
ปรับตวัของชมุชนตา่งๆมี 2 ลกัษณะ คือ การลดความเสียหาย ด้วยการเรียนรู้เร่ืองอทุกภยั สญัญาณเตือน
ภยัตา่งๆ และ การแสวงหาทางเลือกใหม ่เชน่ การปรับเปล่ียนท่ีอยูอ่าศยั และ อาชีพ  รวมไปถึงการเข้ามามี
สว่นร่วมเพิ่มขึน้ของภาคประชาชนในการจดัการอทุกภยักบัหนว่ยงานของรัฐ  และหนว่ยงานของรัฐก็เปิด
โอกาสมากขึน้ท่ีจะรับรู้ข้อมลูจากภาคประชาชน  
 
 3) การพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน า้ 
 ส านักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา กรมทรัพยากรน ้า ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
2551 รายงานผลการวิจยั การเสริมสร้างและพฒันากระบวนการมีสว่นร่วมของชมุชนท้องถ่ินในการจดัการ
ทรัพยากรนํา้และป่าต้นนํา้ : กรณีศกึษาพืน้ท่ีลุม่นํา้มลู กรมทรัพยากรนํา้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อม 

 ลักษณะปัญหา  สถานการณ์ปัญห าความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
ก่อให้เกิดปัญหาอทุกภยัอยา่งตอ่เน่ืองและบอ่ยครัง้ ซึง่สาเหตมุาจากการขาดการบริหารจดัการทรัพยากรท่ี
ดีมีประสิทธิภาพ ประชาชนยงัขาดความรู้ความเข้าใจและการมีสว่นร่วมในการจดัการทรัพยากรนํา้อยา่ง
ถกูต้อง เหมาะสมในหลายพืน้ท่ี 

 วัตถุประสงค์ของการศึกษา  เพ่ือศกึษากระบวนการมีสว่นร่วมของชมุชนในการบริหารจดัการ
ทรัพยากรนํา้และป่าต้นนํา้ และปัจจยัพืน้ฐานของชมุชนท่ีมีอิทธิพลตอ่การมีสว่นร่วม รวมถึงแนวทางการ
เสริมสร้างและพฒันากระบวนการมีสว่นร่วมของชมุชนในการบริหารจดัการทรัพยากรนํา้และป่า ต้นนํา้ 
บรูณาการร่วมกบัชมุชนท้องถ่ินในการกําหนดวิสยัทศัน์  ยทุธศาสตร์และแผนบรูณาการการบริหารจดัการ
ทรัพยากรนํา้และป่าต้นนํา้ 

 วิธีการศึกษา เป็นการวิจยัเชิงปฎิบตักิารท่ีเน้นการมีสว่นร่วม ใช้วิธีวิทยาการวิจยัเชิงคณุภาพ 
(กลุม่ตวัอยา่ง 142 ราย) และเชิงปริมาณ (กลุม่ตวัอยา่ง2,303 ราย) พืน้ท่ีศกึษา คือ ชมุชนในพืน้ท่ีลุม่นํา้ลํา
ตะคอง 18 ชมุชน และชมุชนในพืน้ท่ีลุม่นํา้ห้วยทบัทนั 16 ชมุชน 

 ผลการศึกษา 1) ได้ผู้ มีศกัยภาพเป็นนกัวิจยัทรัพยากรนํา้ชมุชน 33 คน 
 2) กิจกรรมบริหารจดัการทรัพยากรนํา้และป่าต้นนํา้มีกิจกรรมจดัทําเฉพาะวนัสําคญั (เชน่ ปลกู
ป่า/ต้นไม้ในพืน้ท่ีสาธารณะ) และกิจกรรมดําเนินการตอ่เน่ือง (เชน่ การอนรัุกษ์และฟืน้ฟแูหลง่นํา้) 
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 3) กระบวนการมีสว่นร่วมของชมุชนในกิจกรรมนี ้มี 3 ขัน้ตอน คือ การวางแผน การดําเนินงาน 
และการประเมินผล 
 4) ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การมีสว่นร่วมของชมุชนในการบริ หารจดัการทรัพยากรนํา้และป่าต้นนํา้ 
เรียงลําดบัความสําคญั ได้แก่ ความใสใ่จในกิจกรรมของชมุชน ความตระหนกัของสมาชิกชมุชน การให้
คณุคา่ทางสงัคมของสมาชิกชมุชน การได้รับการสนบัสนนุและได้รับการยอมรับจากหนว่ยงานและชมุชน
อ่ืนๆ ความเข้มแข็งของชมุชน ความสามารถของผู้ นําชมุชน และคณุธรรมของผู้ นําชมุชน 
 5) แนวทางเสริมสร้างการมีสว่นร่วมของชมุชน ประกอบด้วย การเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้ นํา 
(พฒันาวิสยัทศัน์ ) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสมาชิกชมุชน (สร้างทศันคตวิา่ การบริหารจดัการ
ทรัพยากรนํา้เป็นหน้าท่ีของชมุชนและทกุคน ) การเสริมสร้างค วามเข้มแข็งของชมุชน (การสร้างกลุม่ /
เครือขา่ย) การกําหนดกิจกรรมและประสานงาน 
 6) การสร้างวิสยัทศัน์ ยทุธศาสตร์และแผนบรูณาการบริหารจดัการทรัพยากรนํา้และป่าต้นนํา้ใหม่ 
 ข้อเสนอแนะของการศึกษา  กรมทรัพยากรนํา้ควรผลกัดนัให้นกัทรัพยากรนํา้ชมุชนมีบทบาทใน
การสร้างการมีสว่นร่วมของชมุชนในการพฒันาทรัพยากรนํา้ให้มากขึน้ สง่เสริมการขยายเครือขา่ยนกัวิจยั
ทรัพยากรนํา้ชมุชนให้เป็นตวัแทนองค์กรลุม่นํา้ในระดบัหมูบ้่านและขยายไปสูร่ะดบัตําบล จงัหวดั ตาม
โครงสร้างลุม่นํา้สาขา 
 

 ชัยพันธ์ ประภาสะวัต และ คณะ , 2550   ได้ทําการศกึษา  โครงการการจดัการทรัพยากรนํา้
โดยชมุชน: การศกึษาแนวทางการจดัการปัญหาภยัแล้ง โดยชมุชนในพืน้ท่ีลุม่นํา้แมว่าง 

ลักษณะของปัญหา 
สถานการณ์ของพืน้ท่ีลุม่นํา้วางเกิดปัญหาสภาพแห้ง ในฤดฝูนมีปริมาณนํา้ฝนน้อย แตใ่นระบบ

การผลิตของชมุชนได้มีการขยายพืน้ท่ีมากขึน้ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการปลกูข้าวนาปรัง การปลกูถัว่เหลือง 
ถัว่เขียว พืชผกั กระเทียม หอมใหญ่และเกิดธุรกิจการทอ่งเท่ียว บ้านพกัรีสอร์ต จากกา รขยายพืน้ท่ีเกษตร
และธุรกิจทําให้เกิดความต้องการนํา้ท่ีเพิ่มมากขึน้ในขณะท่ีปริมาณนํา้น้อย ในสภาพดงักลา่วทําให้เกิดการ
แยง่ชิงนํา้ของกลุม่ผู้ใช้นํา้ลุม่นํา้วาง มีปรากฏการณ์ท่ีทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึน้ จากท่ีผา่นมาชมุชนพบวา่
การจดัการนํา้ท่ีขาดการมีสว่นร่วมของทกุฝ่าย ก ารจดัการนํา้ด้วยตา่งคนตา่งจดัการ การจดัการนํา้ด้วย
โครงการขนาดใหญ่ หรือการจดัการนํา้โดยระบบทนุ รวมทัง้การจดัการนํา้ในรูปแบบของรัฐนัน้ ไมส่ามารถ
จะแก้ไขปัญหาการขาดแคลนนํา้ได้ รวมทัง้ปัญหาของการใช้สารเคมีในพืน้ท่ีทําเกษตรเชิงพาณิชย์ท่ีตดิอยู่
กบัแหลง่นํา้ท่ีทําให้เกิดผล กระทบท่ีปนเปือ้นสารเคมีล้วนแตส่ง่ผลตอ่ชีวิตและสขุภาพของผู้ใช้นํา้ทัง้สิน้  

วัตถุประสงค์ 
1. ศกึษาถึงผลกระทบการเปล่ียนแปลงจากการผลิตพืชพาณิชย์ ธุรกิจภาคบริการ และ  

นโยบายการพฒันา สง่ผลตอ่การใช้นํา้อยา่งไร  
2. เพ่ือศกึษาผลกระทบของการขาดแคลนนํา้หรือภยัแล้งในพืน้ท่ีลุม่นํา้วางตอนบน  
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3. เพ่ือศกึษาถึงการมีสว่นร่วมของชมุชนในการแก้ไขปัญหาภยัแล้งและนําสู ่ 
ผลการศึกษา 
ผลการศกึษาได้พบข้อมลูสําคญั คือ 1) ประวตัศิาสตร์และวิถีคนลุม่นํา้วาง 2) การเปล่ียนแปลงลุม่

นํา้วาง นําสูก่ารเกษตรพนัธะสญัญา 3) การจดัการนํา้และการจดัการเหมือง 4) ความขดัแย้งและการ
จดัการความขดัแย้ง ในข้อมลูดงักลา่ว ทําให้ทราบสาเหตกุารขาดแคลนนํา้และภยัแล้งในพืน้ท่ีแมว่าง คือ 
จากการเปล่ียนแปลงการผลิตสูร่ะบบเกษตรพนัธสญัญา ทําให้เกิดการเปล่ียนแปลงระบบการ จดัการฝาย 
ภายใต้เง่ือนไขเกษตรพนัธสญัญา มีการปรับพืน้ท่ีรับนํา้ โครงสร้ างการจดัการฝาย อํานาจการจดัการฝาย 
ซึง่สง่ผลทําให้เกิดความขดัแย้ง แยง่ชิงการใช้นํา้ ซึง่ความขดัแย้งมี ระดบัชาวบ้านกบัชาวบ้าน ,ระดบัฝาย
กบัฝาย , ระดบัชาวบ้านกบักลุม่ธุรกิจ ด้วยการ ปรับเปล่ียนระบบการผลิตเป็นเกษตรพนัธสญัญา สง่ผลให้
การใช้นํา้มากขึน้จากกลุม่ผู้ใช้นํา้ ตา่ง ๆ และการใช้ท่ีดนิ เปล่ียนมือ (ซือ้-ขาย)ท่ีดนิเส่ือมโทรม พืน้ท่ีป่าถกู
ทําลาย ขาดแคลนนํา้ รวมเกิดการเปล่ียนระบบการจดัการโดยรัฐเข้ามาจดัการแทนชมุชน จากนัน้ชมุชน
เกิดภาวะความยากจน หนีส้ินอนัเกิดมาจากผลผลิตไมไ่ด้ราคา  ต้นทนุสงูจากสารเคมี  รายจา่ยครัวเรือน
สงูขึน้ คณุภาพชีวิตต่ํา ในอีกด้านหนึง่นโยบายของรัฐไมส่อดคล้อง เชน่ โครงสร้างพืน้ฐาน  โครงการพฒันา
แหลง่นํา้ การสง่เสริมการเกษตร  การสมัปทานป่าไม้  การกระจายอํานาจ  โครงการหลวง ด้วยเหตปัุจจยั
ดงักลา่ว สง่ผลให้ชมุชนพืน้ท่ีแมว่าง เกิดภาวะความยากจนในท่ีสดุ  
 
 ข้อเสนอแนะ 
  ก. ข้อเสนอระดับชุมชน  

การขยายความคดิเร่ืองการอนรัุกษ์ การจดัการทรัพยากร อธิบายถึงสถานการณ์ ปัญหาตา่ง ๆ ท่ี
กําลงัเกิดขึน้ในพืน้ท่ีลุม่นํา้วาง ความรู้ ภมูิปัญหาเหมืองฝายในการแก้ไขปัญหา โดยผา่นระบบประชา
สงัคม เชน่ พระสงฆ์เทศนาธรรมให้กบัญาตโิยมท่ีมาในวนัศีล  โรงเรียน  อบต . เข้าไปพดูคยุกบัชาวบ้านใน
เร่ืองการจดัการนํา้ท่ีชาวบ้านเป็นคนเสนอเร่ือง ประเดน็การพดูคยุในท้องถ่ิน เวทีกิจกรรมตา่งๆ ในพืน้ท่ี 
หรือการทําหนงัสือ เอกสารเป็นรายลกัษณ์อกัษร เป็นกฎ กตกิาของชมุชนท่ีมีมาเป็นอยา่งไร เป็นรูปธรรมท่ี
เห็นได้ชดัเจน สามารถสง่ต่ อให้กบัคนรุ่นลกูหลานได้เห็น ได้เรียนรู้ถึงสิ่งท่ีเป็นมา และทําให้ชมุชนดํารงอยู่
มาได้ และจะอยูต่อ่ไปอยา่งไรโดยคนรุ่นตอ่ไปได้สืบทอด ได้ใช้กฎ กตกิาเหลา่นีใ้นการรักษาชว่ยกนัดแูล
ทรัพยากรตอ่ไป  

ข. ข้อเสนอระดับเครือข่าย  
การเช่ือมร้อยเครือขา่ยตา่ง ๆ ท่ีใช้ผลประโยชน์ จากแมว่าง เชน่ การปกครองท้องถ่ิน กลุม่ผู้ใช้นํา้ 

กลุม่ธุรกิจ สมชัชาเหมืองฝาย มาร่วมกนัรับฟัง รับรู้ปัญหา และนําเสนอข้อเสนอของเครือขา่ยให้ได้รับทราบ 
เพ่ือเป็นพลงัร่วมในการชว่ยกนัจดัการแก้ไขปัญหา  

ผลกัดนัให้องค์กรสว่นท้องถ่ินได้เข้ามามีสว่นร่วมในการจดัการ ให้ เห็นถึงความสําคญัเร่ืองนํา้ โดย
ให้กฎกตกิาของเหมืองฝายเป็นตวัตัง้  
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การเข้าไปมีสว่นร่วมในองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินเพ่ือเข้าไปผลกัดนักตกิาของเหมืองฝาย 
 

ดร .อภชิาต ิอนุกูลอ าไพ  , 2551 , โครงการน าร่อง วิธีการบริหารจดัการทรัพยากรน ้าแบบ
ยืดหยุ่นและผสมผสานในลุ่มน ้ายม , สมาคมทรัพยากรนํา้แหง่ประเทศไทย 

จากปัญหาทรัพยากรนํา้ของลุม่นํา้ยม ตัง้แตปั่ญหาการขาดแคลนนํา้เพ่ือการอปุโภคบริโภค  และ
เพ่ือการเกษตรกรรมในหน้าแล้ง ปัญหานํา้ทว่มจากนํา้หลากในพืน้ท่ีลุม่นํา้ตอนลา่ง และ ปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อม คณุภาพของนํา้และการบกุรุกพืน้ท่ีป่าต้นนํา้เพ่ือ นําพืน้ท่ีไปทําเกษตรกรรม ความพยายาม
แก้ไขปัญหาของลุม่นํา้นีข้องหนว่ยงานตา่งๆ รวมทัง้กรมทรัพยากรนํา้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อม คือการจดัทําแผนการจดัการทรัพยากรนํา้เชิงบรูณาการ โดยมีวตัถปุระสงค์ท่ีจะให้เป็นกรอบ
การดําเนินการการจดัการทรัพยากรนํา้ และแนวทางก ารแก้ไขปัญหามกัจะเร่ิมต้นท่ีการมีโครงการก่อสร้าง 
ไมว่า่จะเป็นการสร้างเข่ือน อา่งเก็บนํา้ ประตรูะบายนํา้ หรือ การขดุลอกลํานํา้ตา่งๆ 

สมาคมทรัพยากรนํา้แหง่ประเทศไทย โดย ดร.อภิชาต อนกุลูอําไพ ร่วมกบั กรมทรัพยากรนํา้ ได้นํา
วิธีการจดัการทรัพยากรนํา้แบบยืดหยุน่และผสมผสาน (Integrated Water Resources Management : 
IWRM) มาทดลองใช้กบัลุม่นํา้ยมนี ้ด้วยการสนบัสนนุของธนาคารเพ่ือการพฒันาเอเซีย (Asian 
Development Bank : ADB)  โดยชว่งของการดําเนินโครงการระยะท่ี 1 นี ้คือ มกราคม – ตลุาคม 2551 
ซึง่วิธีการจดัการทรัพยากรนํา้ลกัษณะนีใ้ห้คว ามสําคญักบักระบวนการปรึกษาหารือระหวา่งหนว่ยงานท่ี
เก่ียวข้องกบักลุม่ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียของทัง้ลุม่นํา้ โดยมุง่เน้นการร่วมคดิและการกําหนดกิจกรรมสําหรับ
การแก้ไขปัญหาของลุม่นํา้ยมบนพืน้ฐานขององค์ความรู้ท้องถ่ิน และความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชน 
การบริหารจดัการทรั พยากรนํา้แบบยืดหยุน่และผสมผสานนี ้มีองค์ประกอบอยู ่ 3 สว่น คือ สว่นแรก คือ 
การสร้างสภาวะท่ีเอือ้อํานวยตอ่การขบัเคล่ือนกระบวนการ นัน่คือ การพิจารณาเร่ืองนโยบาย กฎระเบียบ 
กฎหมาย และงบประมาณ ซึง่สว่นนีภ้าครัฐจะต้องมีบทบาทนํา โดยปรับแผนงาน โครงการตา่งๆให้
สอดคล้องกั บความต้องการของภาคประชาชน ทัง้นี ้แผนงาน โครงการตา่งๆ จะมาจากกระบวนการ
ปรึกษาหารือนัน่เอง สว่นท่ีสอง คือ การจดัตัง้องค์กร และกําหนดบทบาทขององค์กรในการบริหารจดัการ
ทรัพยากรนํา้ของลุม่นํา้ยม องค์กรดงักลา่วคือ คณะกรรมการลุม่นํา้ยม ท่ีมาจากพืน้ท่ีตา่งๆของลุม่นํา้ โด ย
คณะกรรมการชดุนี ้จะได้รับการพฒันาเร่ืองการจดัการทรัพยากรนํา้แบบมีสว่นร่วม สว่นท่ีสาม คือ ใน
กระบวนการขบัเคล่ือนต้องอยูบ่นฐานข้อมลู การวิเคราะห์ข้อมลู การส่ือสารระหวา่ง และการตอ่ยอดภมูิ
ปัญญาในการแก้ปัญหา  

การดําเนินการในชว่งแรกของโครงการ ให้ความสําคญักบัการปรั บเปล่ียนแนวคดิในการแก้ปัญหา
ของลุม่นํา้ยมทัง้ในสว่นของหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องและ แกนนําชมุชน และ การสร้างความเข้าใจในปัญหา
ของทัง้ลุม่นํา้ ด้วยการเปิดเวทีแลกเปล่ียนปัญหาและการจดัการทรัพยากรนํา้ของแตล่ะพืน้ท่ีเป็นระยะๆ 
โดยเร่ิมต้นจากตําบลท่ีมีพืน้ท่ีอยูต่ดิริมนํา้ รว ม 98 ตําบล  ทัง้นีก้ารขบัเคล่ือนโครงการมาจากการ
ปรึกษาหารือจากการเปิดเวทีในแตล่ะครัง้ นอกจากนี ้ในการดําเนินโครงการในระยะท่ี 1 นี ้ยงัให้แตล่ะ



ร่างรายงานฉบบัสมบูรณ์ 36 

พืน้ท่ีเสนอโครงการในการแก้ปัญหาท่ีเก่ียวกบัทรัพยากรนํา้ของลุม่นํา้ โดยเฉพาะท่ีภาคประชาชนสามารถ
ดําเนินการได้ และทางคณะกรร มการโครงการได้พิจารณาเลือกโครงการบางโครงการท่ีเสนอมาเป็น
โครงการนําร่อง  
 
 4) วิธีการบริหารจัดการทรัพยากรน า้ 
 กรมทรัพยากรน ้า และสมาคมทรัพยากรน ้าแห่งประเทศไทย 2551 รายงานสรุป โครงการนํา
ร่อง วิธีการบริหารจดัการทรัพยากรนํา้แบบยืดหยุน่และผสมผสานในลุม่นํา้ยม 

 ลักษณะปัญหา เน่ืองจากปัญหาทรัพยากรนํา้ท่ีเกิดขึน้ในพืน้ท่ีลุม่นํา้ยม ประกอบด้วยปัญหาการ
ขาดแคลนนํา้เพ่ืออปุโภคบริโภคและเกษตรกรรม ปัญหานํา้ทว่มรุนแรงเป็นผลจากนํา้หลาก นํา้ทว่มขงัและ
ปัญหาสิ่งแวดล้อม เชน่ ความเส่ือมโทรมของคณุภาพนํา้ การบกุรุกพืน้ท่ีป่าอนรัุกษ์ ทําให้ลุ่ มนํา้ยมได้รับ
การคดัเลือกให้เป็นลุม่นํา้นําร่องท่ีมีศกัยภาพเพียงพอสําหรับการสนบัสนนุจาก ADB ในการดําเนินการ
ตามหลกัการบริหารจดัการทรัพยากรนํา้แบบยืดหยุน่และผสมผสาน 

 วัตถุประสงค์ของการศึกษา  1) เพ่ือชว่ยให้องค์กรบริหารภาครัฐในท้องถ่ิน ประกอบด้วย
คณะกรรมการลุม่นํา้ยม และภาคประชาชนได้ดําเนินการตามหลกับริหารจดัการทรัพยากรนํา้แบบ
ผสมผสานในการบริหารจดัการทรัพยากรนํา้ในลุม่นํา้ยม 
 2) เพ่ือทดสอบและนําแนวทางการบริหารจดัการท่ีปรับเปล่ียนหรือยืดหยุน่ ท่ีมีการดําเนินการ
อยา่งเป็นขัน้ตอน โดยยดึเป้าประสงค์เดมิ 
 3) เพ่ือพฒันากระบวนการปรึกษ าหารือโดยหนว่ยงานตา่งๆท่ีเก่ียวข้องสามารถร่วมมือและ
รวมกลุม่กนั เพ่ือสนบัสนนุการเร่ิมงานของคณะกรรมการลุม่นํา้และคณะอนกุรรมการลุม่นํา้สาขา 

 วิธีการศึกษา ใช้เทคนิคหลกั 2 ขัน้ตอน คือ ขัน้ตอนการให้ความรู้กระบวนการบริหารจดัการ
ทรัพยากรนํา้แบบผสมผสาน โดยเน้นการขบัเคล่ื อนกระบวนการ การจดัตัง้องค์กรและการนําเทคนิค
วิชาการมาใช้ เชน่ การสร้างฐานข้อมลู และขัน้ตอนนําแนวทางการบริหารแบบยืดหยุน่/ปรับเปล่ียนมาใช้ 
 กิจกรรมการวิจยัท่ีใช้ เน้นเทคนิคการจดัเวทีและการประชมุเชิงปฏิบตักิารเป็นหลกั ได้แก่ การจดั
เวทีชาวบ้าน การประชมุเชิงปฏิบตักิาร การประชมุคณะทํางาน การประชมุเวทีเครือขา่ยตําบลและการสรุป
วิเคราะห์ผลเป็นสําคญั 

 ผลการศึกษา 1) มีการปรับเปล่ียนแนวคดิผู้ เก่ียวข้อง เน้นวิธีการและรูปแบบการบริหารจดัการ
โดยประชาชนมีสว่นร่วม มีกรนําเสนอข้อมลู วิเคราะห์ข้อมลูและเกิดกลุม่องค์กรทํางานว่มกนั รวมทั ้ งเกิด
เครือขา่ยระดบัตําบล 
 2) เกิดการพฒันากิจกรรมในลุม่นํา้ยม โดยเน้นการพฒันาเครือขา่ยตําบลให้เข้มแข็ง การพฒันา
ฐานข้อมลูให้เป็นปัจจบุนั และการจดัตัง้ศนูย์ประสานข้อมลู รวมทัง้มีแนวทางและมาตรการท่ีเป็นรูปธรรม 
เชน่ การปลกูป่า การาจดัทําบญัชีทะเบียนต้นไม้ การจดัตั ้ งศนูย์เครือขา่ยเตือนภยัลุม่นํา้ยม การพฒันา
ปรับปรุงฟืน้ฟทูางนํา้ ธรรมชาตแิละพืน้ท่ีชุม่นํา้ และการฟืน้ฟวูิถีชีวิตของชมุชน ภมูิปัญญาดัง้เดมิ 
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 พินัย  ป้อมอาษา และ คณะ , 2550  รายงานการศกึษาการมีสว่นร่วมในการจดัการทรัพยากร

นํา้พืน้ท่ีลุม่นํา้แมล่าวตอนบน  
ลักษณะของปัญหา 
สภาพปัญหาลุม่นํา้แมล่าวตอนบน ลุม่นํา้แมล่าวไหลผา่นตัง้แตอํ่าเภอเวียงป่าเป้า อําเภอแมส่รวย 

อําเภอแมล่าว อําเภอพาน อําเภอเมือง และอําเภอเวียงชยั จากนัน้ไหลลงสูแ่มนํ่า้กก บริเวณพืน้ท่ีลุม่นํา้แม่
ลาว มีพืน้ท่ีประมาณสองล้านไร่ มีประชากรอาศยัประมาณส่ีร้อยหมู่ บ้าน และมีสาขานํา้ยอ่ยอีก สามสิบ
หกสาขา ลุม่นํา้แมล่าวในปัจจบุนัมีการเปล่ียนแปลงระบบการผลิตท่ีมีการกําหนดเขต พืน้ท่ีปลกูพืช
อตุสาหกรรมตามแผนพฒันาเปิดการค้าเสรีในอนภุมูิภาคลุม่นํา้โขง จากการปลกู พืชอตุสาหกรรมนีทํ้าให้
เกิดการขยายพืน้ท่ีเพาะปลกูเป็นจํานวนมากสง่ผลให้ เกิดการใช้นํา้ของ กลุม่ตา่ง ๆ เป็นจํานวนมาก แตลุ่ม่
นํา้ลาวมีปริมาณนํา้ในจํานวนจํากดัและในฤดกูาลหน้าแล้ง นํา้ขาดแคลนแห้งแล้งไมเ่พียงพอตอ่การผลิต
ขนาดใหญ่จงึสง่ผลทําให้เกิดปัญหาการแยง่ชิงนํา้และ เกิดสถานการณ์ความรุนแรงแบบขยายวงกว้าง เชน่ 
ปัญหาความขดัแย้งระหวา่งคนในชุ มชนด้วยกนัเองและ ปัญหาความขดัแย้งระหวา่งชมุชนกบักลุม่
ผู้ประกอบการธุรกิจ ด้วยสภาพปัญหาความขดัแย้งดงักลา่ว รัฐพยายามเข้ามาแก้ไขปัญหาโดยการสร้าง
เข่ือน อา่งเก็บนํา้ ฝายนํา้ล้นแตย่งัไมส่ามารถแก้ไขปัญหาภยัแล้งหรือการขาดแคลนนํา้ไ ด้ จากนัน้ ได้มี
นโยบายการจดัการ นํา้ของ รัฐ 3 สว่นหลกั ๆ คือ 1. นโยบายการจดัการนํา้เพ่ือป้อนระบบเกษตร
อตุสาหกรรม 2. นโยบายการเก็บภาษีนํา้ 3. นโยบายการเก็บนํา้เพ่ือสมทบนํา้แมก่ก   ด้วยสภาพปัญหาท่ี
กลา่วมาข้างต้น ดงัเชน่ปัญหาการขาดแคลนนํา้ ปริมาณนํา้ไม ่เพียงพอตอ่การผลิต เกษตรอตุสาหกรรม 
ชมุชนประสบกบัสภาพภยัแล้ง และเศรษฐกิจท่ีกดดนั ปัญหาความขดัแย้งในการจดัการนํา้ของกลุม่ผู้ใช้นํา้
ในระดบัตา่ง ๆ ปัญหาการจดัการนํา้โดย นโยบายของรัฐ ยงัขาดการมีสว่นร่วมและเข้าใจของชมุชน ด้วย
ปัญหา 3 ประการหลกันี ้ความ รุนแรงและการขาดประสิทธิภาพการจดัการนํา้ท่ีนําสูก่ารสร้างระบบ
เศรษฐกิจอาชีพ รายได้ ระดบัชมุชน และสงัคมท้องถ่ินได้  

 
วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือศกึษาถึงสาเหตแุละผลกระทบของการจดัการทรัพยากรนํา้ และการเปล่ียนแปลงการใช้นํา้

ท่ีสง่ผลกระทบทําให้เกิดความยากจนของคนในลุม่นํา้  
2. เพ่ือศกึษาถึงนโยบายการจดัการนํา้ของภาครัฐในระดบัท้องถ่ินลุม่นํา้แม่ ลาว จะสง่ผลกระทบ

และเหมาะสมตอ่การจดัการนํา้ในบริเวณพืน้ท่ีลุม่นํา้แมล่าวตอนบนอยา่งไร  
3. เพ่ือศกึษา ค้นหาข้อเสนอแนะการจดัการนํา้ท่ีนําไปสูก่ารแก้ไขภยัแล้งและปัญหาความยากจน  
ผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
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ในการจดัการทรัพยากรนํา้ของพืน้ท่ีลุม่นํา้แมล่าวตอนบน ยงัขาดการรวมกลุม่ของชมุชน ทําให้
การเข้ามามีสว่นร่วมในการจดัการทรัพยากรนํา้อยูใ่นระดบัท่ีน้อย การจดัการท่ีผา่นมาเป็นเร่ืองของภาครัฐ
เป็นสําคญั ซึง่ไมอ่าจแก้ปัญหาในเร่ืองความขดัแย้งระหวา่งกลุม่ผู้ใช้นํา้ตา่งๆ  

ข้อเสนอแนะต่อองค์กรชุมชน คือ ต้องมีการสง่เสริมและพฒันาศกัยภาพในการรวมกลุม่กนัของ
ชมุชนเป็นเครือขา่ย เพ่ือให้มีพลงัมากย่ิงขึน้ในการดําเนินกิจกรรมตา่งๆ รวมทัง้ควรให้ความสําคญักบัการ
จดัการองค์ความรู้  การถอดบทเรียน เพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้เกิดกบัชมุชนในการจั ดการทรัพยากร
นํา้ นอกจากนี ้ต้องมีการวางมาตรการในการป้องกนัการคอรัปชัน่ ตลอดจนการตดิตามตรวจสอบ การ
ดําเนินกิจกรรมตา่ง ๆ ของรัฐ โดยองค์กรภาคประชาชน  

ข้อเสนอต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ ต้องมีการสร้างความร่วมมือกบัหนว่ยงานตา่ง ๆ 
ท่ีมีอยูใ่นท้องถ่ิน ทัง้ในสว่น ของภาครัฐบาลและภาคองค์กรเอกชนในทกุ ๆ ระดบั โดยเฉพาะอยา่งยิ่งใน
สว่นขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ท่ีเป็นกลไกท่ีสําคญัในกระบวนการตดัสินใจร่วมกนัของคนในชมุชน ท่ี
จะสามารถสร้างและกําหนดกฎ ระเบียบ ในการจดัการชมุชนในทกุ ๆ ด้าน เชน่ การจดัการทรัพยากร ดนิ 
นํา้ ป่า การจดัการองค์ความรู้ของชมุชน การกําหนดแผนพฒันาและกิจกรรมตา่ง ๆ ของชมุชน  

ต้องมีการผลกัดนั และวางแผนยทุธศาสตร์ตลอดจนข้อบญัญตัท้ิองถ่ินเก่ียวกบัการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการจดัการเชิงรุกตอ่สถานการณ์ท่ีกําลงัจะเกิดขึน้ในพืน้ท่ี  
ค. ข้อเสนอตอ่นโยบายรัฐบาล  

รัฐจะต้องเปิดเผยข้อมลูโครงการพฒันาตา่ง ๆ ท่ีดําเนินงานในพืน้ท่ีลุม่นํา้แมล่าว ทัง้ ท่ีได้
ดําเนินงานไปแล้ว และท่ียงัไมไ่ด้ดําเนินงาน เพ่ือวางแผนการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้แล้ว และเพ่ือการป้องกนั
ปัญหาท่ีกําลงัจะเกิดขึน้  

- การดําเนินกิจกรรมทกุอยา่งท่ีมีผลกระทบตอ่ สิ่งแวดล้อม สงัคม วฒันธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่
ของคนในพืน้ท่ี จะต้องมีการเปิดเผยข้อมลูอยา่งรอบด้าน และจะต้องเป็นข้อมลูท่ีชมุชนสามารถเข้าถึง รับรู้ 
และเข้าใจได้อยา่งถ่องแท้  
 

ชัยพันธ์ ประภาสะวัต   และ คณะ , 2550 ทําการศกึษา โครงการศกึษาสภาพปัญหาการจดัการ
นํา้ในลุม่นํา้ฝาง 

ลักษณะของปัญหา 
ปัญหาความขดัแย้งในการแยง่ชิงทรัพยากรของผู้คนในลุม่นํา้ฝาง คือ การบรุุกพืน้ท่ีป่าในการทํา

พืชสวนเศรษฐกิจในเชิงธุรกิจมากมากเพิ่มขึน้ โดยเฉพาะการทําพืชเศรษฐกิจท่ีมีขนาดใหญ่ และการยงัให้
ความสําคญักบัเกษตร ทางเศรษฐกิจเพิ่มขึน้ของผู้คนในลุม่นํา้ฝางและสง่ผลตอ่การแยง่ชิงทรัพยากรนํา้
มากขึน้ จงึสง่ผลให้เกิดความขดัแย้งอยา่งเป็นวงกว้างขึน้ระหวา่งนายทนุ กบัชาวบ้าน ชาวบ้านกบั
ข้าราชการในพืน้ท่ี และระหวา่งชาวบ้านกบัชาวบ้าน รวมกบัพืชผลทางการเกษตรท่ีต้องพึง่พาสารเคมี
จํานวนม หาศาล ท่ีสง่ผลตอ่สขุภาพของชาวบ้านและคนงานในการทําการเกษตรเชิงพาณิชย์ ปัญหาท่ี
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เกิดขึน้สามารถจําแนกเป็นปัญหาการใช้ท่ีดนิและการบกุรุกพืน้ท่ีป่าสาธารณะ  ปัญหาตอ่ระบบลุม่นํา้ 
เส้นทางนํา้ และระบบเหมืองฝาย  ปัญหาการใช้นํา้เพ่ือการบริโภค  ป่าไผแ่ละทรัพยากรท่ีถกูทําลาย  

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือศกึษาการเปล่ียนแปลงการใช้นํา้และผลกระทบของการขาดแคลนนํา้หรือภยัแล้งตอ่ชมุชน  
2. เพ่ือศกึษาระบบการจดัการนํา้ของชมุชนท่ีสามารถแก้ปัญหาภยัแล้งและปัญหาความ ขดัแย้งได้  
3. เพ่ือศกึษาถึงแนวทางการสร้างการมีสว่นร่วมของชมุชนเพ่ือสร้างข้อเสนอแนะการ จดัการนํา้โดย

ชมุชน  
วิธีการศึกษา 
กระบวนการการจดัการความขดัแย้งของกลุม่องค์กรชาวบ้านในเขตลุม่นํา้ฝางการแก้ไขปัญหา

สามารถแบง่ได้ 2 ระดบั คือ 1)ขบวนการเคล่ือนไหวในระดบัชาต ิ 2)การจดัการปัญหาความขดัแย้งใน
ระดบัท้องถ่ิน ดงัเชน่ กรณีท่ี 1 กรณีการแยง่ชิงนํา้ระหวา่งชาว บ้านกบัฟาร์มจระเข้ ของนายทนุ กรณีท่ี 2 
กรณีการแยง่นํา้ระหวา่งชาวบ้านกบันายทนุสวนส้มธนาธร กรณีท่ี 3 กรณีการแยง่นํา้ระหวา่งชาวบ้านผู้ใช้
นํา้ฝายแมห่ลกัหม่ืนกบันายทนุสวนส้มธนาธรในเขตอําเภอฝาง  

ผลการศึกษา 
แนวทางการจดัการปัญหาความขดัแย้งในอนาคตข้างหน้าของระดบัเครือข่าย  
1. การฟืน้ฟทูรัพยากรธรรมชาตทิัง้นํา้ ป่าไม้ และท่ีดนิทํากิน จะมีการวมกลุม่ในการบริหารจดัการ

ปัญหาท่ีเกิดขึน้ไมใ่ชก่ลุม่ผู้ใช้นํา้ทางการเกษตรเทา่นัน้ จะประสานความร่วมมือจากทกุกลุม่ท่ีอยูใ่นพืน้ท่ี
เข้ามามีสว่นร่วม ซึง่มีองค์ประกอบท่ีสําคญัทัง้ภารัฐและเอกชน อ าทิ เชน่ ผู้ประกอบการธุรกิจสวนส้ม 
อบต.และผู้ประกอบอาชีพอ่ืน ๆ  

2. แนวทางในการแก้ไขปัญหาความยากจน โดยนํามาใช้ในครัวเรือนของชาวบ้านนัน้ ทางกลุม่มี
ความคดิในเร่ืองการทําวิสาหกิจชมุชน โดยการสร้างโรงงานกลัน่นํา้ขึน้มาเองในชมุชน  

3. แนวทางในการลดสารเคมี คือ การสง่เส ริมให้มีกลุม่เกษตรอินทรีย์ เพิ่มมากขึน้ ไมแ่คเ่พียงการ
ใช้ในสวนส้มเทา่นัน้ แตจ่ะมีการขยายไปยงัพืชผลทางการเกษตรของชาวบ้าน เชน่ การปลกูข้าวอินทรีย์ 
การปลกูผกัปลอดสารพิษ ฯลฯ  

4. การผลกัดนัแผนแมบ่ทของชมุชนให้กบั อบต . ทัง้ 3 อําเภอ ในการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมและให้มี
การจดัสรรงบประมาณให้ชมุชนท้องถ่ินได้เข้าไปร่วมในการจดัการทรัพยากรควบคูพ่ร้อมไปด้วย  
 

5) งานวิจัยอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 
 ประหยัด ปานดี (2533) ศกึษาถึงผลกระทบท่ีเกิดขึน้จากแผน่ดนิถลม่ ตอ่การเปล่ียนแปลงระบบ
นิเวศ ในอําเภอพิปนู จงัหวดันครศรีธรรมราช พบวา่ 1) ไมส่ามารถใช้ประโยชน์จากพืน้ท่ีเกษตร ได้
เน่ืองจากพืน้ท่ีถกูทบัถามด้วยตะกอน กรวด ทราย โคลนตม 2) เกิดการเปล่ียนแปลงทางด้านอทุกวิทยา 
รูปร่างของแมนํ่า้ เปล่ียนไป การเก็บกกันํา้ไมดี่ 3) พืน้ท่ีลุม่นํา้เส่ือมโทรม  นอกจากนัน้ยงัพบวา่ สามารถ
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กําหนดกฎเกณฑ์ตา่งๆท่ีจะดําเนินการให้เกิดความปลอดภยัจากอทุกภยั ได้ คือ 1) การหลีกเล่ียงจาก
บริเวณท่ีไมป่ลอดภยัตา่งๆ หลีกเล่ียงการสร้างถนน สะพานและอาคารบ้านเรือน 2) การทําให้เกิดค วาม
ปลอดภยั เชน่ ไหลเ่ขาบางแหง่ไมมี่ความมัน่คงแข็งแรง อาจทําให้ไหลเ่ขานัน้เพิ่มความแข็งแรงขึน้ 3) การ
ป้องกนัโดยใช้เทคนิคทางด้านวิศวกรรมตา่งๆ 4) การเตือนภยั ควรตดิตัง้เคร่ืองมือเพ่ือตรวจสอบและเตือน
ภยัลว่งหน้า จะทําให้ลดความสญูเสียลงได้ 
 วัชรี วีระพันธ์ุ (2531) ได้ศกึษาเร่ืองนํา้ทว่มฉบัพลนัประจําปี พ .ศ. 2530 และสรุปวา่สาเหตท่ีุทํา
ให้เกิดนํา้ทว่มท่ีสําคญัๆ มี 3 ประการ คือ ฝนตกหนกั นํา้ล้นตลิ่งและหิมะละลาย ซึง่ประเทศไทยจะมีนํา้
ทว่มเกิดขึน้เน่ืองจากฝนตกหนกัและนํา้ล้นตลิ่งเทา่นัน้  
 จุมพล สวัสดยิากร (2535) ได้ทําการศกึษาการวิ เคราะห์ลกัษณะทางอทุกวิทยาและผลกระทบท่ี
เกิดจากอทุกภยัในพืน้ท่ีลุม่นํา้ตาปี ในเดือนพฤศจิกายน 2531 พบวา่ อทุกภยัก่อให้เกิดความสญูเสียตอ่
ชีวิตและทรัพย์สิน อาคารสิ่งก่อสร้างและสาธารณปูโภค ตลอดจนก่อให้เกิดผลกระทบตอ่เศรษฐกิจและ
สงัคม สขุภาพจิตและอนามยัของประชาชน โ ดยผลการศกึษาทําให้ทราบข้อมลูถึงสาเหตแุละปัจจยัอนั
ก่อให้เกิดความเสียหาย และการสญูเสียตอ่คณุภาพของลุม่นํา้ ทัง้ท่ีเกิดจากการกระทําของมนษุย์หรือโดย
อิทธิพลของธรรมชาต ิซึง่สามารถนํามาเป็นแนวทางในการกําหนดเป็นกฎเกณฑ์ วิธีการในการป้องกนัภยั
ได้ 
 ยรรยง ศรีเจริญวงศ์ (2533) ได้ศกึษาเร่ืองเครือขา่ยทางสงัคมและการสนบัสนนุทางสงัคมในการ
สงเคราะห์ผู้ประสบภยั โดยศกึษากรณีผู้ประสบภยัวาตภยัหมูบ้่านทา่ปยุ ตําบลสามเงา อําเภอสามเงา 
จงัหวดัตาก ผลการศกึษาพบวา่ ผู้ประสบภยัมีฐานะยากจนและได้รับความเสียหายจากวาตภยัมาก จะ
เป็นกลุม่ท่ีควรได้รับกา รชว่ยเหลือจากในด้านสิ่งของ ด้านแรงงานและเงินชว่ยเหลือจากทางราชการมาก
ท่ีสดุ หากพวกเขาเหลา่นัน้ได้รับการสนบัสนนุจากครอบครัว เครือญาตแิละคนในชมุชนไมเ่พียงพอ 
ผู้ประสบภยัหลายรายท่ีเสียใจและเสียดายทรัพย์สินท่ีเสียไป จะรู้สกึคบัข้องใจยิ่งขึน้ เม่ือไมมี่ความมัน่ใจ วา่ 
จะได้รับความชว่ยเหลือจากทางราชการหรือไม ่และทําให้เกิดภาวะของความเครียดตามมา 
 ชลดา สุภากาวี (2540) ได้ศกึษาการรับรู้และการตอบสนองของประชาชนตอ่ปัญหาสิ่งแวดล้อม 
กรณีศกึษา ตําบลวงัพร้าว อําเภอเกาะคา จงัหวดัลําปาง พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่มีการรับรู้ตอ่ปัญหา
สิ่งแวดล้อมท่ีเกิดขึน้ ไมว่า่จะเป็นป่าไม้เส่ือม แหลง่นํา้ตืน้เขิน และปัญหาขยะ เน่ืองจากกลุม่ตวัอยา่งให้
ความเห็นวา่ ทัง้ป่าและแหลง่นํา้มีความสําคญัตอ่การดําเนินชีวิตของตนเองอยา่งแยกไมอ่อก และจะต้องมี
การปรับเปล่ียนวิถีชีวิตของตนเองให้เหมาะสมกบัสภาพพืน้ท่ี 
 สหัทยา วิเศษและนิคม บุญเสริม (2547 ) ได้ถอดบทเรียนมาจากงานวิจยัชิน้นี ้พบวา่ องค์
ความรู้ในการจดัการลุม่นํา้ตามระบบความเช่ือดัง้เดมิ ตามประเพณี และโดยการประยกุต์ประเพณีทาง
พทุธศาสนามาจดัการลุม่นํา้ ในรูปแบบของการสืบชะตาแมนํ่า้ บวชต้นไม้ การประกอบพิธีกรรมตา่งๆ 
ก่อให้เ กิดกลไกทางวฒันธรรม สร้างความคดิและความตระหนกัแก่ชมุชน มีองค์ความรู้แหง่การใช้
ประโยชน์ในระบบการผลิตของชมุชน ในการกําหนดพืน้ท่ีป่าชมุชน พืน้ท่ีเกษตรกรรม พืน้ท่ีป่าใช้สอย และ
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ลําห้วย จนนําไปสูก่ารใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพในลุม่นํา้ ท่ีก่อให้เ กิด
ระบบการบํารุงรักษาในรูปขององค์กรชมุชน 

Vichan Amarakul, 2550 รวมกบัศนูย์ภมูิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภมูิสารสนเทศ ภาคเหนือ
ตอนลา่ง มหาวิทยาลยันเรศวร  ได้ทําการศกึษาเร่ือง  LANDSAT Application and Classification 
Disaster Area on Yom River Basin.  เน่ืองจากสถานการณ์อทุกภยัในพืน้ท่ีภาคเหนือตอนลา่งเกิดจากนํา้
เหนือไหลบา่เกิดสภาวะนํา้ล้นตลิ่งและก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผลผลิตการเกษตรและความเดือดร้อนแก่
ประชาชน การใช้ประยกุต์ใช้เทคโนโลยีภมูิสารสนเทศเพ่ือให้เกิดความถกูต้องเชิงพืน้ท่ีในการกําหนดพืน้ท่ี
เส่ียงการเกิดอทุกภยัในพืน้ท่ีลุม่นํา้ยมเพ่ือให้บริการตอ่ชมุชนระดบัท้องถ่ิน ทัง้นีว้ตัถปุระสงค์ของการศกึษา
คือ เพ่ือกําหนดขอบเขตพืน้ท่ีเส่ียงตอ่การเกิดอทุกุภยัในพืน้ท่ีนํา้ยม และเพื่อเป็นแนวทางการพยากรณ์การ
เคล่ือนย้ายของนํา้จากพืน้ท่ีสงูลงสูพื่น้ท่ีราบในพืน้ท่ีลุม่นํา้ยม ข้อมลูท่ีใช้ในการศึ กษาประกอบด้วยตวัแปร
ปริมาณนํา้ฝนและลกัษณะภมูิประเทศ ได้แก่ ความลาดชนัพืน้ท่ี ระยะหา่งจากลํานํา้สายหลกั ความ
หนาแนน่ของลํานํา้ในพืน้ท่ีลุม่นํา้สาขา ขนาดพืน้ท่ีลุม่นํา้สาขา พืชปกคลมุดนิ สภาพการระบายนํา้ขอเนือ้
ดนิ  และจดัทําแผนท่ีเพ่ือกําหนดพืน้ท่ีเส่ียงตอ่การเกิดอทุกภยัภยันํา้ทว่ม 

ผลการจําแนกพืน้ท่ีเส่ียงการเกิดอทุกภยัคดิเป็นร้อยละของพืน้ท่ีของแตล่ะจงัหวดัในเขตพืน้ท่ีลุม่
นํา้ยมพบวา่จงัหวดัพิษณโุลกมีพืน้ท่ีเส่ียงในการเกิดอทุกภยัมากท่ีสดุ  รองลงมาได้แก่จงัหวดัท่ีมีพืน้ท่ีเส่ียง
ระดบัการเกิดอทุกภยัมาก ได้แก่ จงัหวดักําแพงเพชร สโุขทยั พิจิตร และ นครสวรรค์ตามลําดบั สว่นจงัหวดั 
ตาก พะเยา แพร่ และอตุรดติถ์ มีพืน้ท่ีเส่ียงการเกิดอทุกภยัระดบัปานกลาง 
 
2.1.3  การทบทวนเอกสารที่เก่ียวข้องกับประเดน็ อุทกภัย น า้ท่วม ดนิ/โคลนถล่ม  

กรมชลประทาน  ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร  , 2549 , การศกึษาผลกระท บสิ่งแวดล้อม
โครงการทะเลหลวง จงัหวดัสโุขทยั  

การศกึษานีมี้สาเหตมุาจากปัญหานํา้ทว่มในพืน้ท่ีอําเภอเมืองและรอบๆอําเภอเมืองของจงัหวดั
สโุขทยั โครงการทะเลหลวงเป็นโครงการสร้างอา่งเก็บนํา้ในพืน้ท่ีดงักลา่ว วตัถปุระสงค์ของโครงการ คือ 
เพ่ือลดผลกระทบจากปัญหานํา้ทว่มและเพ่ื อกกัเก็บนํา้ไว้ใช้เพ่ือการเกษตรในหน้าแล้ง นอกจากนี ้การ
ปรับปรุงภมูิทศัน์รอบทะเลหลวง ก็ทําให้ทะเลหลวงเป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวแหลง่ใหมข่องจงัหวดัสโุขทยั ผลจาก
การศกึษานํามาซึง่การก่อสร้างอา่งเก็บนํา้ทะเลหลวงในปัจจบุนั ขณะนีอ้ยูใ่นขัน้ตอนของการก่อสร้าง 

  
กรมชลประทาน ร่ วมกับมห่วิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2549 และ 2552, การศกึษาผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมโครงการอา่งเก็บนํา้ห้วยรี 
การศกึษานีมี้สาเหตมุาจากประชาชนท่ีอพยพมาจากพืน้ท่ีอา่งเก็บนํา้ก่อนการสร้างเข่ือนสิริกิติ ์

ขาดแคลนนํา้ในการทําการเกษตร จงึทําฎีกาสง่ให้สํานกัราชเลขาธิการขอความชว่ยเหลือ สมเดจ็พระนาง
เจ้าสิริกิติจ์งึมีพระราชเสาวนีย์ให้กรมชลประทานเข้าทําการชว่ยเหลือ กรมชลประทานจงึทําการศกึษา
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ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอา่งเก็บนํา้ห้วยรี อําเภอทา่ปลา จงัหวดัอตุรดติถ์ ซึง่การศกึษาแล้วเสร็จไป
ตัง้แตปี่ 2549 แตเ่น่ืองจากในปีดงักลา่วเกิดภยัพิบตัแิผน่ดนิถลม่ขึน้ท่ีบ้านนํา้รี นํา้ต๊ะ ซึง่เป็นหมูบ้่านใน
พืน้ท่ีรับประโยชน์ของโครงการห้วยรี คณะรัฐมนตรีจงึมีคําสัง่ให้ทําการศกึษาเพิ่มเตมิ ขณะนีก้ารศกึษา
กําลงัอยูใ่นขัน้ตอนการตรวจรับรายงานฉบบัสมบรูณ์   

 
จงรัก วัชรินทร์รัตน์  สุเทพ จันทร์เขียว และคณะ  2550 การศึกษาศกัยภาพลุ่มน ้าเพือ่จดัท า

แผนป้องกนัและฟ้ืนฟใูนการบรรเทาความเสียหายพืน้ทีป่ระสบภยัน ้าท่วมฉบัพลนัและดินถล่ม : 
กรณีศึกษาพืน้ทีลุ่่มน ้าหว้ยน ้าริด อ าเภอท่าปลา จงัหวดัอตุรดิตถ์  (Watershed Potential Study for 
Protection and Revival Remit Planning in Flash Flood and Landslide area disaster : A case 
study in Houy Nam Rid Watershed, Tha Phra District, Uttaradit Province) โดยศนูย์วิจยัป่าไม้ คณะ
วนศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  และหนว่ยจดัการต้นนํา้นํา้ลี สํานกัอนรัุกษ์และจดัการพืน้ท่ี ต้นนํา้ 
กรมอทุยานแหง่ชาต ิสตัว์ป่าและพนัธุ์พืช  

จากเหตกุารณ์ภยัพิบตั ินํา้ทว่มและดนิถลม่ในพืน้ท่ีหลายจงัหวดัภาคเหนือตอนลา่ง ประกอบด้วย 
จงัหวดัอตุรดติถ์ แพร่ สโุขทยั ลําปาง ระหวา่งวนัท่ี 22-23 พฤษภาคม 2549 ทําให้เกิดความเสียหายอยา่ง
กว้างขวางโดยเฉพาะในพืน้ท่ีจงัหวดัอตุรดติถ์ ทําให้มีผู้ เสียชีวิตเป็นจํานวนมาก สาเหตหุลกั ๆ ของภยัพิบตัิ
ดงักลา่วนัน้เกิดจากปริมาณนํา้ฝนท่ีตกในพืน้ท่ีมากเกินกวา่ท่ีศกัยภาพของพืน้ท่ีจะรองรับได้ ประกอบกบั
สภาพท่ีดนิในพืน้ท่ีต้นนํา้นัน้ถกูเปล่ียนแปลงไปใช้ในกิจกรรมเพื่อการเกษตรทําให้ ศกัยภาพของพืน้ท่ี ในการ
รองรับนํา้ฝน นัน้ลดลง เม่ือมีฝนตกหนกัจะ สง่ผลให้เกิดนํา้ไหลบา่และดนิถลม่ได้ง่าย  พืน้ท่ีของอําเภอทา่
ปลามีลกัษณะเป็นลอนลกูฝกู พืน้ท่ีทําการเกษตรมีจํากดั ดงันัน้ ประชาชนในพืน้ท่ีจงึทําการเกษตรบนท่ีดนิ
ท่ีมีความลาดชนั และสร้างบ้านเรือนอยูบ่ริเวณท่ีราบเชิงเขา ซึง่เม่ือเกิดฝนตกหนกั จงึเกิดนํา้ไหลบา่ 
ศกัยภาพในการรองรับนํา้ของดนิมีต่ํา จงึเกิดแผน่ดนิถลม่ พืน้ท่ีท่ีได้รับภยัพิบตัอิยา่งรุนแรง คือ บ้านนํา้ต๊ะ 
บ้านนํา้ลี  

นอกจากศกึษาถึงสาเหตขุองการเกิดภยัพิบตั ินํา้ทว่มและ แผน่ดนิถลม่ ดงักลา่วแล้ว การศกึษานี ้
ยงัได้สร้างระบบเตือนภยัขึน้ในพืน้ท่ี โดยวดัปริมาณนํา้ฝน และข้อมลูระดบันํา้ในห้วยนํา้ริดอีกด้วย โดยให้
หนว่ยจดัการนํา้ลีดแูลระบบ   ข้อมลูจากการศกึษาถกูนําไป จดัทําแผนงานเพื่อการจดัการภยัพิบตั ิการ
ป้องกนัและลดความรุนแรงของการเกิดภั ยพิบตั ิการจดัทําแผนฟืน้ฟสูภาพพืน้ท่ีและสภาพทรัพยากรใน
พืน้ท่ีประสบภยั การจดัแผนให้ความชว่ยเหลือและแผนการบรูณาการเพ่ือการจดัการพืน้ท่ีลุม่นํา้เชิงระบบ    

 
ธีรพงษ์ เสาวภาคย์  , 2539 , การประเมินปริมาณน ้าฝนทีท่ าใหเ้กิดอทุกภยัจากข้อมูลดาวเทียม 

กรมอติุนิยมวิทยา , วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ได้ทําการวิเคราะห์ปริมาณนํา้ฝนท่ีจะทําให้เกิดอทุกภยัแบบฉบัพลนัในบริเวณท่ีราบภาคเหนือ ได้

ข้อสรุปวา่ ปริมาณนํา้ฝนในบริเวณพืน้ท่ีภเูขาปกคลมุด้วยป่าไม้และเป็นสาเหตขุองอทุกภยัในบริเวณพืน้ท่ี
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ราบภาคเหนือเทา่กบั 100  มิลลิเมตร สว่นป ริมาณนํา้ฝนในบริเวณพืน้ท่ีภเูขาท่ีป่าไม้ถกูเปล่ียนให้เป็นไร่
เล่ือนลอย พืชไร่ พืชสวน และเป็นสาเหตขุองอทุกภยัในบริเวณพืน้ท่ีราบภาคเหนือเทา่กบั 95 มิลลิเมตร ใน
กรณีของปริมาณนํา้ฝนในบริเวณพืน้ท่ีลอนลาดและเป็นสาเหตขุองอทุกภยัในบริเวณพืน้ท่ีราบภาคเหนือ
เทา่กบั 90 มลิลิเมตร ปริมาณนํา้ฝนในบริเวณพืน้ท่ีราบนํา้ทว่มถึง และ เป็นสาเหตขุองอทุกภยัในภาคเหนือ
เทา่กบั 70 มิลลิเมตร นอกจากยงัได้ทําการประมาณความสมัพนัธ์ระหวา่งปริมาณนํา้ฝน (P) และอณุหภมูิ
ยอดเมฆ  (T) ท่ีเป็นสาเหตขุองอทุกภยัฉบัพลนัของของภาคเหนือ ได้ลกัษณะความสมัพนัธ์เป็นแบ บ 
exponential function คือ : 71.0;101102.1 28288.413   RTxP  นัน่คือ ถ้าทราบอณุหภมูิยอดเมฆจาก
ข้อมลูดาวเทียมอตุนิิยมวิทยา จะสามารถประมาณการนํา้ฝนท่ีเป็นสาเหตขุองอทุกภยัอยา่งฉบัพลนัของ
ภาคเหนือได้ 

 
รักตระกุล ศรีค า  , 2550 , การพิสูจน์สภาพดินถล่มเชิงวิศวกรรมในกรณีศึกษาดินถล่มในอ าเภอ

ลบัแล จงัหวดัอตุรดิตถ์ , วิทยานิพนธ์ , มหาวิทยาลยันเรศวร 
วตัถปุระสงค์ของการศกึษาคือ เพ่ือศกึษาพฤตกิรรมของดนิถลม่ในด้านความสามารถรับแรงเฉือน 

(sheer strength) ของดนิ ซึง่ประมาณการคา่ความสามารถรับแรงเฉื อน ด้วยวิธี Finite element และ วิธี 
Equilibrium Equation แบบ 2 มิต ิเพ่ือเป็นความรู้สําหรับการเตรียมการป้องกนัภยัจากดนิถลม่ในอนาคต 
ผลการศกึษาได้คา่ของมมุแรงเสียดทานภายในอยูใ่นชว่ง 20-40 องศา และแปรผนัคา่แรงยดึเหน่ียวภายใน
อยูใ่นชว่ง 0-10  2/ mkN  ซึง่คา่สดัสว่นความปลอดภยัจะอยูใ่นชว่ง 0.70 – 1.90 และ คา่กําลงัรับแรง
เฉือนขณะดนิถลม่เทา่กบั 18201 2/ mkN  
 

ภาษิต พันล า , 2544 , ผลกระทบของการตดัไม้ท าลายป่าต่อการเกิดอทุกภยัและภยัแลง้ในลุ่มน ้า
เจ้าพระยาตอนบน , วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

วตัถปุระสงค์ของการศกึษา คือ เพ่ือหาผลกระทบของการตดัไม้ทําลายป่าตอ่การเปล่ียนแปลงของ
ปริมาณตา่งๆทางอทุกวิทยา รวมถึงการเกิดอทุกภยัและภยัแล้ง โดยใช้ลุม่นํา้เจ้าพระยาตอนบน ซึง่
ประกอบด้วยลุม่นํา้ปิง วงั ยมและนา่น ท่ีมีพืน้ท่ีรับนํา้ทัง้สิน้ 101,131 ตร.กม. และลุม่นํา้ยอ่ยจํานวน 32 
ลุม่นํา้ พืน้ท่ีรับนํา้ตัง้แต ่155 ตร.กม. จนถึง 26,396 ตร.กม. ในการหาผลกระทบได้ใช้ปริมาณการไหลราย
เดือนและปริมาณนํา้ฝนรายเดือนของสถานีวดันํา้ฝน 40 สถานี ตัง้แตปี่ 2495 ถึง 2541 สว่นพืน้ท่ีป่าไม้ใช้
ข้อมลูพืน้ท่ีป่าจากกรมป่าไม้ตัง้แตปี่ 2516 ถึง 2538  

ผลการวิเคราะห์ชีว้า่ ปริมาณฝนรายปีและรายฤดกูาลของลุม่นํา้ยอ่ยมีแนวโน้มลดลง รวมไปถึง
ปริมาณการไหลรายปีและรายฤดกูาลก็เชน่กนั แตพื่น้ท่ีป่าไม้ท่ีลดลงไมไ่ด้สง่ผลกระทบให้ปริมาณฝนรายปี
และรายฤดกูาลลดลงตามไปด้วย การศกึษายงัพบวา่ ปริมาณการไหลรายปีและรายฤดกูาลมีความสมัพนัธ์
อยา่งมีนยัสําคญักบัพืน้ท่ีป่าไม้   การเกิดอทุกภยัและภยัแล้งมีแนวโน้มเกิดขึน้บอ่ยครัง้เม่ือพืน้ท่ีป่าไม้ลดลง 
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อยา่งไรก็ตาม นอกจากนีก้ารศกึษายงัระบวุา่ การบริหารจดัการทรัพยากรนํา้ท่ี ดีและเหมาะสมจะชว่ยลด
ปัญหาอทุกภยัและภยัแล้งได้ เชน่ ในกรณีของลุม่นํา้ปิง  
 

บัณฑติ อนุรักษ์ , 2550, การศกึษาพืน้ท่ีเส่ียงตอ่การเกิดนํา้ทว่มและดนิถลม่ของประเทศไทย 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

การศกึษาแบบจําลองพืน้ท่ีเส่ียงตอ่การเกิดนํา้ทว่ม และดนิถลม่  ของประเทศไทยโดยใช้ร ะบบ
สารสนเทศภมูิศาสตร์วิเคราะห์ผลร่วมระหวา่งพืน้ท่ีกบัข้อมลูทางสถิตย้ิอนหลงัสามสิบปีนํามาคํานวณหา
คา่ความนา่จะเป็นในการเกิดเหตกุารณ์เส่ียงตอ่ภยัพิบตัแิละกําหนดเป็นพืน้ท่ีเส่ียงภยันําไปเตือนภยัให้
ประชาชนได้รับทราบทางส่ือตา่งๆ  จะก่อให้เกิดประโยชน์และลดความสญูเสียไ ด้ในระดบัหนึง่การทดลอง
ได้นําฐานข้อมลูตา่งๆในระดบัประเทศมาประมวลผลเชิงพืน้ท่ีร่วมกบัการใช้แบบจําลองทางสถิตโิดยวิธี  
Logistic Regression Analysis และจดัแบง่พืน้ท่ีเสียงออกเป็นสามลกัษณะคือพืน้ท่ีซึง่จะพบทัง้สอง
ปัญหาคือทัง้แผน่ดนิถลม่และนํา้ทว่มในระดบัรุนแรงมากท่ี สดุมีขอบเขตพืน้ท่ีเส่ียงกว้างถึง  6.03 ล้านไร่ 
และจากปัญหาแผน่ดนิถลม่อยา่งเดียวมีพืน้ท่ีเส่ียงในระดบัรุนแรงมากท่ีสดุสงูถึง  16.32 ล้านไร่  สําหรับ
ปัญหานํา้ทว่มรุนแรงซํา้ซากในระดบัรุนแรงมากท่ีสดุเพียงอยา่งเดียวจะมีประมาณ  6.05 ล้านไร่ การทํา
ศกึษาแบบจําลองเป็นเพียงส่ วนหนึง่ท่ีจะพยายามเตือนภยัเพ่ือลดความสญูเสียและเตือนให้ประชาชน
ตระหนกัถึงภยัท่ีจะก่อความรุนแรงตอ่ชีวิตและทรัพย์สิน  อีกทัง้นา่จะเป็นแนวทางให้ภาครัฐกําหนดพืน้ท่ีท่ี
คอยเฝ้าระวงัและจดัสรรงบประมาณในการดําเนินการเตรียมการชว่ยเหลือในแผนระยะสัน้ และระยะยาวท่ี
จะก่อให้เกิดความสญูเสียในอนาคตตอ่ไป 

 
ประสิทธ์ิ เมฆอรุณ , 2548, การประยกุต์ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพือ่การวิเคราะห์พืน้ที่

เสีย่งภยัในเขตลุ่มน ้ายมตอนล่าง , วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  
วตัถปุระสงค์ของการศกึษาคือ เพ่ือประยกุต์ใช้ข้อมลูดาวเทียม LANDSAT – 5 ระบบ YM ศกึษา

การใช้พืน้ท่ีและขอบเขตของอทุกภยัในลุม่นํา้ยมตอนลา่ง พร้อมกําหนดพืน้ท่ีเส่ียงภยั และศกึษามาตรการ
ป้องกนัและบรรเทาความเสียหายท่ีเกิดจากอทุกภยั  

การวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ท่ีดนิพบวา่ ร้อยละ 59.77 เป็นท่ีนา รองลงมาคือพืน้ท่ีป่าไม้ พืชไร่ 
และ พืชสวน ร้อยละ 24.68 , 11.83 และ 3.28 ตามลําดบั  ในการกําหนดพืน้ท่ีเส่ียงภยั ใช้ข้อมลูทางตรง
คือ นํา้ฝนรายปี จํานวนวนัท่ีฝนตกตอ่ปี ปริมาณฝนท่ีตกหนกัท่ีสดุ ระดบัความสงูของพืน้ท่ี และความลาด
เท สว่นข้อมลูทางอ้อมคือ โครงขา่ยลํานํา้ โครงขา่ยเส้นทางคมนาคม การใ ช้ประโยชน์ท่ีดนิ และคณุสมบตัิ
ของเนือ้ดนิ โดยจําแนกเป็นพืน้ท่ีเส่ียงภยัระดบัสงู ปานกลาง ตํ่า และ ไมเ่ส่ียง ซึง่ได้ข้อสรุปวา่ พืน้ท่ีลุม่นํา้
ยมตอนลา่งเป็นพืน้ท่ีเส่ียงภยัตอ่อทุกภยัในระดบัสงู ปานกลาง ตํ่า และไมเ่ส่ียง ร้อยละ 35.22 , 38.82 , 
22.23 และ 3.73 ตามลําดบั  
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สําหรับมาตรการป้องกนัและบรรเทาภยัจากอทุกภยั ท่ีวิเคราะห์จากการใช้ประโยชน์ท่ีดนิ คือ การ
อนรัุกษ์และการป้องกนัการบกุรุกพืน้ท่ีป่าไม้ในบริเวณต้นนํา้ หรือ พืน้ท่ีท่ีมีความลาดเทสงู ควบคมุการใช้
พืน้ท่ีเกษตร โดยคํานงึถึงการอนรัุกษ์ดนิและนํา้ เพ่ือป้องกนัการทบัถมของตะกอน การพฒันาพืน้ท่ีเชน่การ
สร้างถนน ต้องคํานงึถึงเส้นทางไหลของนํา้ และ การระบายนํา้ เพ่ือป้องกนัการกีดขวางการไหลของนํา้และ
การทว่มขงัของนํา้เป็นเวลานานๆ  

  
ยุทธชัย อนุรักตพัินธ์ุ  , 2550 , การศึกษาพืน้ทีเ่สีย่งต่อการเกิดน ้าท่วมและดินถล่มของประเทศ

ไทย , วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  
การศกึษา พืน้ท่ีเส่ียงตอ่การเกิดนํา้ทว่ม และดนิถลม่  ของประเทศไทยโดยใช้ระบบสารสนเทศ

ภมูิศาสตร์วิเคราะห์ผลร่วมระหวา่งพืน้ท่ีกบัข้อมลูทางสถิตย้ิอนหลงัสามสิบปีนํามาคํานวณหาคา่ความ
นา่จะเป็นในการเกิดเหตกุารณ์เส่ียงตอ่ภยัพิบตัแิละกํา หนดเป็นพืน้ท่ีเส่ียงภยันําไปเตือนภยัให้ประชาชน
ได้รับทราบทางส่ือตา่งๆ  จะก่อให้เกิดประโยชน์และลดความสญูเสียได้ในระดบัหนึง่การทดลองได้นํา
ฐานข้อมลูตา่งๆในระดบัประเทศมาประมวลผลเชิงพืน้ท่ีร่วมกบัการใช้แบบจําลองทางสถิตโิดยวิธี  Logistic 
Regression Analysis และจดัแบง่ พืน้ท่ีเสียงออกเป็นสามลกัษณะคือพืน้ท่ีซึง่จะพบทัง้สองปัญหาคือทัง้
แผน่ดนิถลม่และนํา้ทว่มในระดบัรุนแรงมากท่ีสดุมีขอบเขตพืน้ท่ีเส่ียงกว้างถึง  6.03 ล้านไร่ และจากปัญหา
แผน่ดนิถลม่อยา่งเดียวมีพืน้ท่ีเส่ียงในระดบัรุนแรงมากท่ีสดุสงูถึง  16.32 ล้านไร่  สําหรับปัญหานํา้ท่ วม
รุนแรงซํา้ซากในระดบัรุนแรงมากท่ีสดุเพียงอยา่งเดียวจะมีประมาณ  6.05 ล้านไร่ การทําศกึษาแบบจําลอง
เป็นเพียงสว่นหนึง่ท่ีจะพยายามเตือนภยัเพ่ือลดความสญูเสียและเตือนให้ประชาชนตระหนกัถึงภยัท่ีจะก่อ
ความรุนแรงตอ่ชีวิตและทรัพย์สิน  อีกทัง้นา่จะเป็นแนวทางให้ภาครัฐกําหนดพื ้ นท่ีท่ีคอยเฝ้าระวงัและ
จดัสรรงบประมาณในการดําเนินการเตรียมการชว่ยเหลือในแผนระยะสัน้  และระยะยาวท่ีจะก่อให้เกิด
ความสญูเสียในอนาคตตอ่ไป 
 

บุญชุบ บุ้งทอง , 2544 , การวิเคราะห์พืน้ทีเ่สีย่งต่อการเกิดภยัพิบติัแผ่นดินถล่มในจงัหวดัจนัทบรีุ  
; วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลยัรามคําแหง  

การศกึษาวิจยันีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาปัจจยัท่ีเป็นองค์ประกอบทางพืน้ท่ีของการเกิดภยัพิบตัิ
แผน่ดนิถลม่  เพ่ือใช้ในการสร้างเกณฑ์กําหนดดชันีความออ่นไหวของพืน้ท่ีตอ่การเกิดภยัพิบตัิ  และ
ประยกุต์ใช้เทคนิคทางด้านเทคโนโลยีภมูิสารสน เทศ ในการกําหนดพืน้ท่ีเส่ียงตอ่การเกิดภยัพิบตัแิผน่ดนิ
ถลม่ในจงัหวดัจนัทบรีุแผนท่ีรอยบริเวณท่ีเกิดภยัพิบตัแิผน่ดนิถลม่จากข้อมลูดาวเทียมรายละเอียดสงูเม่ือ
ซ้อนทบักบัข้อมลูแผนท่ีปัจจยัตา่งๆทางกายภาพ  ผลจากการศกึษาพบวา่ ปัจจยัทางกายภาพท่ีก่อให้เกิด
แผน่ดนิถลม่ได้แ ก่ ความชนัของความลาดเท ลกัษณะหินฐานทางธรณีวิทยาเป็นหินแกรนิต  และระดบั
ความสงูของภมูิประเทศมีอิทธิพลตอ่การเกิดแผน่ดนิถลม่  ผลการวิเคราะห์คา่ดชันีความออ่นไหวตอ่การ
ถลม่ และคา่ระดบัความเส่ียง  พบวา่ความลาดชนั 15-30 เปอร์เซ็นต์  ลกัษณะทางธรณีวิทยาเป็นหิน
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ฮอร์นเบลนด์ไบโอไทต์แกรนิต การใช้ท่ีดนิเป็นพืน้ท่ีป่าไม้  และลกัษณะดนิเป็นดนิร่วนปนทรายของชดุดนิ 
หนว่ยผสมพืน้ท่ีสงูชนั  มีคา่ดชันีความออ่นไหวตอ่การเกิดการถลม่  และคา่ความเส่ียงสงูการประเมินพืน้ท่ี
เส่ียงตอ่การเกิดแผน่ดนิถลม่ พบวา่พืน้ท่ีท่ีมีความเส่ียงสงูมีพืน้ท่ี 357.13 ตารางกิโลเมตร (223,206 ไร่) คดิ
เป็นร้อยละ 5.69 ของพืน้ท่ีจงัหวดัจนัทบรีุ ซึง่อยูใ่นเขตพืน้ท่ีอทุยานแหง่ชาตเิขาคชิฌกฏู  และเขตรักษาพนัธุ์
สตัว์ป่าเขาสอยดาวเป็นสว่นใหญ่ ครอบคลมุพืน้ท่ี 4 อําเภอ ก่ิงอําเภอเขาคชิฌกฏู อําเภอมะขาม อําเภอ
โป่งนํา้ร้อนและอําเภอเขาสอยดาว  และรอบปีการเกิดซํา้ของปริมาณนํา้ฝนรายวนัมากถึง 210 มิลลิเมตร
ตอ่วนั ท่ีจะสง่ผลให้เกิดแผน่ดนิถลม่พบวา่สถานี อําเภอมะขาม บ้านโป่งโรงเซน  อําเภอโป่งนํา้ร้อน และ
อําเภอสอยดาว คาบอบุตัซํิา้ของปริมาณนํา้ฝน  มีรอบการเกิดซํา้รอบปีท่ี 5, 200, 50 และ 1000 ปี
ตามลําดบัสถานี 

 
วรากร ไม้เรียงและ คณะ  , 2547 , การศึกษาพฤติกรรมของดินถล่มในจงัหวดัภูเก็ต  , 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  
วตัถปุระสงค์ของการศกึษา คือ ศกึษาและตดิตามพฤตกิรรมของดนิถลม่ วิเคราะห์หาแนวโน้มของ

การเกิดดนิถลม่ในพืน้ท่ีจงัหวดัภเูก็ต เพ่ือหาแนวทางในการแก้ไขป้องกนั 
พบวา่ พืน้ท่ี ท่ีเกิดแผน่ดนิถลม่เป็นภเูขาหินแกรนิต เม่ือผจุะแปรสภาพเป็นตะกอนทรายหยาบปน

กบัดนิเหนียว มีแรงยดึเหน่ียวระหวา่งเม็ดดนิต่ํา และพืน้ท่ียงัอยูใ่นเขตอิทธิพลของลมมรสมุตะวนัตกเฉียง
ใต้ และลมมรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือ  การศกึษาพบวา่ ระดบัความเส่ียงตอ่การเกิดแผน่ดนิถลม่อยู่ ใน
ระดบัปานกลางไปจนถึงต่ํา ปัจจยัท่ีเพิ่มความเส่ียงคือ การพฒันาเส้นทางคมนาคมถนน และการสร้าง
สิ่งก่อสร้างบนพืน้ท่ีท่ีมีความลาดชนั ขวางทางระบายนํา้ธรรมชาต ิและการขาดระบบระบายนํา้ออกจาก
พืน้ท่ีท่ีเพียงพอ ในแง่วิศวกรรม พบวา่ กําลงัรับแรงเฉือนของดนิลดลง เม่ือความชืน้ในมวลดนิเพิ่มขึน้ ความ
นา่จะเป็นของการเกิดแผน่ดนิถลม่จะเพิ่มขึน้เม่ือฝนตก 
 

สุดารัตน์ ค าปลิว  , 2542 , ขนาดและความถีข่องน ้าหลากในภาคเหนือ และภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย , วิทยานิพนธ์ จฬุาลงกรณมหาวิทยาลยั  

การวิเคราะห์ความถ่ีนํา้หลากในการศกึษานี ้  เพ่ือนําเสนอแนวทางการวิเคราะห์ขนาดและความถ่ี
นํา้หลากในรอบปีการเกิดตา่งๆ  โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือเปรียบเทียบผลการศกึษาในเชิงความแตกตา่งของ
สภาพพืน้ท่ี ซึง่ข้อมลูพืน้ฐานท่ีใช้ คือ  อตัราการไหลนํา้หลากสงูสดุรายปีท่ีมีการจดบนัทกึข้อมลูไว้ในพืน้ท่ี
ลุม่นํา้ภาคเหนือ  และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  โดยนํามาศกึษาภายใต้เง่ือนไขของความยาวและจํานวน
ข้อมลูท่ีเพิ่มขึน้ ในการศกึษาครอบคลมุถึง การเลือกฟังก์ชนัการแจกแจงความถ่ีจากฟังก์ชนัการแจกแจงทัง้ 
4 แบบ คือ Log-Normal 2 Parameter Pearson Type III Log Pearson Type III และ Gumbel โดยใช้วิธี
ทดสอบ Chi-Square Kolmogorov-Smirnov และ Least Square และการหาความสมัพนัธ์ระหวา่ง
ปริมาณนํา้หลากในรอบปีการเกิดตา่งๆ  ท่ีประเมินได้กบัองค์ประกอบตา่งๆ ในพืน้ท่ีลุม่นํา้ ซึง่ประกอบด้วย 
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พืน้ท่ีลุม่นํา้  ความยาวของลํานํา้ ความลาดชนัเฉล่ียของลํานํา้ พืน้ท่ีป่าไม้ท่ีปกคลมุในพืน้ท่ีลุม่นํา้  และ
ปริมาณฝนสงูสดุรายวนัท่ีสอดคล้องกบัความถ่ีของปริมาณนํา้หลาก  ในสว่นของการเลือกฟังก์ชนัการแจก
แจงท่ีสามารถปรับเข้ากบัข้อมลูปริมาณนํา้สงูสดุรายปีในลุม่นํา้ภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  
พบวา่ เม่ือใช้การทดสอบแบบ Kolmogorov-Smirnov เป็นวิธีมาตรฐาน  ให้ผลของการแจกแจงแบบ Log 
Pearson Type III ซึง่ประเมินพารามิเตอร์โดยวิธีโมเมนต์  เป็นวิธีสามารถปรับเข้ากบัข้อมลูนํา้หลากสงูสดุ
รายปีได้ดีท่ีสดุ  เม่ือเทียบกบัการแจกแจงท่ีเหลือ สําหรับความยาวข้อมลู ตัง้แต ่ 20 ปีขึน้ไป ขณะท่ีความ
ยาวข้อมูลสัน้ประมาณ 10 ปี การแจกแจงแบบ Log-Normal 2 Parameter สามารถปรับเข้ากบัข้อมลูได้ดี
ท่ีสดุ สว่นการทดสอบแบบ Chi-Square ให้ผลการทดสอบไมช่ดัเจนนกั เม่ือความยาวข้อมลูตํ่ากวา่ 25 ปี 
และในทกุชว่งชัน้ของการทดสอบจะให้ฟังก์ชนัการแจกแจงแบบ 2 พารามิเตอร์มีความเหมาะสมมาก กวา่
แบบ 3 พารามิเตอร์ โดยวิธี Log-Normal 2 Parameter สามารถปรับเข้ากบัข้อมลูได้เหนือกวา่วิธี Gumbel 
สําหรับวิธี Least Square ให้ผลท่ีสอดคล้องกนักบัการทดสอบแบบ Kolmogorov-Smirnov สว่นการหา
ความสมัพนัธ์ระหวา่งอตัราสว่นของปริมาณนํา้หลากในรอบปีการเกิด 2-100 ปีตอ่ พืน้ท่ีลุม่นํา้ กบั
คณุลกัษณะทางกายภาพของลุม่นํา้  พืน้ท่ีป่าไม้ท่ีเหลือในพืน้ท่ีลุม่นํา้ และสภาพอตุนุิยมวิทยา พบวา่  ใน
พืน้ท่ีลุม่นํา้ทัง้สองภมูิภาค ให้ลําดบัของตวัแปรท่ีมีนยัสําคญัท่ีคล้ายกนัคือ ขนาดพืน้ท่ีลุม่นํา้ ความยาวของ
ลํานํา้ ความลาดชนัเฉล่ียของลํานํา้  ปริมาณฝนสงูสดุรายวนัท่ีสอดคล้องกบัความถ่ีของปริมาณนํา้หลาก  
และพืน้ท่ีป่าไม้ท่ีปกคลมุในพืน้ท่ีลุม่นํา้ 

 
สุเทพ จันทร์เขียว , 2546 , พืน้ทีเ่สีย่งภยัการเกิดน ้าท่วมฉบัพลนัและแผ่นดินถล่มในจงัหวดัภูเก็ต 

โดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ , วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
วตัถปุระสงค์ของการศกึษาคือเพ่ือประเมินพืน้ท่ีเส่ียงตอ่การเกิดอทุกภยัในระดบัตา่งๆของจงัหวดั

ภเูก็ต โดยประยกุต์ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์และแบบจําลองโครงขา่ยประสาทเทียม (ANN) ซึง่ใช้ข้อมลู
ลกัษณะสภาพภมูิประเทศ ลกัษณะทางธรณีสณัฐาน การใช้ประโยชน์ท่ีดนิ ปัจจยัทางอตุ-ุ อทุกวิทยา และ
ใช้กรบวนการเรียนรู้ผนักลบั (BP) จากเหตกุารณ์การเกิดนํา้ทว่มฉบัพลนัและแผน่ดนิถลม่ในอดีตท่ี อําเภอ
กะทนู จงัหวดันครศรีธรรมราช บ้านนํา้ก้อ จงัหวดัเพชรบรูณ์ อําเภอวงัชิน้ จงัหวดัแพร่  ผลการศกึษาพบวา่ 
พืน้ท่ีเส่ียงภยันํา้ทว่มฉบัพลนัในระดบัสงู ปานกลาง และ ต่ําหรือไมเ่ส่ียงภยั มีเพียงร้อยละ 0.0 , 9.8 และ 
50.1 และพืน้ท่ีเส่ียงภยัแผน่ดนิถลม่ระดบัสงู ปานกลาง ตํ่า และ ไมเ่ส่ียงภยั เทา่กบัร้อยละ 4.3 , 9.85 , 
7.31 และ 78.49 ตามลําดบั ซึง่พืน้ท่ีท่ีเส่ียงมากในระดบัอนัตราย เป็นท่ีตัง้ของชมุชน รีสอร์ท และสถานท่ี
ทอ่งเท่ียวหลายแหง่  
 

สุเทพ จันทร์เขียว และธาดา สุขะปุณพันธ์  , 2547, การวิจยั-พฒันาระบบเตือนภยัล่วงหนา้  
เว็บไซด์โครงการแมว่าง จ.เชียงใหม ่http://158.108.68.25/maewang/  

http://158.108.68.25/maewang/
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ได้นําเสนอผลของ โครงการวิจยัลุม่นํา้แมว่าง ซึง่ได้เร่ิมในปี พ.ศ. 2545 โดยงบประมาณสํานกังาน
คณะกรรมการวิจยัแหง่ชาต ิ (วช ) เพ่ือการศกึษาวิจยัโครงการบรูณาการข้อมลูท่ีได้จากโครงการวิจยั 
GAME-T ครัง้นัน้ ได้ทําการคดัเลือกลุม่นํา้แมว่างเป็นพืน้ท่ีลุม่นํา้ตวัอยา่ง ด้วยเหตผุลด้านความพร้อมด้าน
บคุคลากร ด้านความเหมาะสมของพืน้ท่ี ลุม่นํา้ ท่ีมีรูปแบบ และลกัษณะท่ีนา่สนใจ แตกตา่งกนั ประกอบ
กบัลุม่นํา้ดงักลา่วประสบปัญหาด้านภยัพิบตั ินํา้ทว่ม ดนิถลม่ เป็นระยะ มีรูปแบบการใช้ประโยชน์ท่ีดนิท่ี
หลากหลาย       

โครงการมุง่เน้นการศกึษาวิจยัด้านภยัพิบตั ิการพฒันาแบบจําลองเพ่ือการบริหารและจดัการ
ทรัพยากรนํา้อยา่งยัง่ยืน และการมีสว่นร่วมของภาคประชาชนในด้านการบริหารจดัการทรัพยากร 
ผลงานวิจยัท่ีได้เห็นผลเป็นรูปธรรม และได้มีการขยายผลไปสูก่ารปฏิบตัใินระดบัประเทศ คือ การพฒันา
ระบบเตือนภยั นํา้ทว่ม - ดนิถลม่ ในพืน้ท่ีลาดชนั และท่ีราบเชิงเขา ซึง่ผลงานวิจยันี ้ได้ มีการนําไปขยายผล
และตอ่ยอดเพ่ือพฒันาเป็นระบบเตือนภยั นํา้ทว่ม ดนิถลม่  

ในการดําเนินงานเพ่ือโครงการวิจยัตอ่เน่ืองในปัจจบุนันี ้ได้มีการวิจยัเชิงระบบเพ่ือการบริหารและ
จดัการลุม่นํา้อยา่งยัง่ยืน คือการวิจยัด้านทรัพยากร ด้านภมูิอากาศหรือสภาวะการเปล่ียนแปลงอณุหภมูิ
ของโลก การวิจยัชมุชน โดยมุง่เน้นการพฒันาเทคโนโลยีเข้าสนบัสนนุในการตดัสินใจ หรือท่ีเรียกวา่ 
Decision Support Sytem (DSS) โดยการศกึษาวิจยันีมุ้ง่เน้นท่ีจะสร้างเทคโนโลยีพืน้ฐานสําหรับชมุชน ให้
ชมุชนสามารถนําไปใช้ในการตดัสินใจ หรือวางแผนในการจดัการทรัพยากรในพืน้ท่ีลุม่นํา้ได้     

หนว่ยงานท่ีสนบัสนนุการวิจยัในปัจจบุนันี ้ประกอบด้วย ศนูย์วิจยัป่าไม้ คณะวนศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ , สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยับรูพา, ศนูย์อทุกวิทยาและบริหารนํา้ภาคเหนือตอนบน กรมชลประทาน ซึง่เป็นความร่ วมมือ
กบันกัวิจยัจากประเทศญ่ีปุ่ น ในการวิจยัเชิงบรูณาการ   

นอกจากนีย้งัได้จดัตัง้ศนูย์วิจยัภยัพิบตัขิึน้โดยมีท่ีทําการ ณ ศนูย์วิจยัป่าไม้ คณะวนศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ โดยมีนโยบายดงันี ้

1. นโยบายการสร้างความมัน่คงให้กบัชีวิตและทรัพย์ สินในสว่นท่ีเก่ียวข้ องกบั
ความสามารถในการรับมือ การตอ่สู้  การตอบโต้ การหลบหนี จากภยัพิบตัท่ีิเกิดขึน้ โดยใช้กรอบของ
การศกึษาวิจยัเป็นฐาน 

2. นโยบายในการเป็นหนว่ยงานศกึษาวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัภยัพิบตัท่ีิเกิดขึน้ในประเทศไทย 
เพ่ือเป็นแนวทาง เพ่ือหาวิธีการ และการหาผลสมัฤทธ์ิในการจั ดการภยัพิบตัอิยา่งยัง่ยืนได้ในอนาคต 
โดยหนว่ยงานตา่ง ๆ สามารถนําผลการศกึษาวิจยัดงักลา่วนีไ้ปใช้งานได้อยา่งเป็นรูปธรรม 
    3. นโยบายในการบรูณาการองค์ ความรู้ บคุคลากร นกัวิจยั หนว่ยงานวิจยัหลกั 
หนว่ยงานสนบัสนนุการวิจยั ให้เป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนัในการท่ีจะสร้าง งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกั บภยัพิบตัิ
ได้   
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โดยกําหนดยทุธศาสตร์ของศนูย์วิจยัภยัพิบตันีิ ้เป็นดงันีคื้อ 
1. ยทุธศาสตร์การเป็นศนูย์กลางในการศกึษาวิจยัด้านภยัพิบตัิ 
2. ยทุธศาสตร์การบริหารและจดัการภยัพิบตัอิยา่งเป็นระบบและมีประสิทธิภาพโดย ใช้

ความรู้จากงานวิจยัเป็นฐานในการขบัเคล่ือน 
3. ยทุธศาสตร์ด้านการพฒันาบคุคลากร นกัวิจยัรุ่นใหม ่ให้สามารถศกึษาวิจยัท่ีเก่ียวข้อง

กบัภยัพิบตั ิ  
 

ภาระกิจของศูนย์วิจัยภัยพบัิต ิ   
1. ศกึษาวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัภยัพิบตั ิโดยขอรับการสนบัสนนุงบวิจยัจาหนว่ยงานภายในและ

ภายนอก 
2. สนบัสนบัสนนุ ร่ วมมือ ให้ความร่วมมือ ร่วมศกึษา และให้บริการศกึษาและพฒันา

โครงการตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัภยัพิบตั ิตา่ง ๆ ทัง้หนว่ยงาน ภายในและภายนอก 
มหาวิทยาลยั ทัง้ภาครัฐและเอกชน 

3. เฝ้าระวงั และสนบัสนนุการเตือนภยั 
4. บริการข้อมลู ท่ีเก่ียวข้องกบัด้านภยัพิบตั ิเพ่ือการวิจยั 
5. สง่เสริมและสนบัสนนุให้นกัวิจยั ประจําศนูย์ พฒันางานวิจยั และสนบัสนนุนกัวิจยัรุ่นใหม ่ 

 
วิสัยทัศน์ของศูนย์วิจัยภัยพบัิต ิ “บริการ เสริมสร้างงานวิจยัภยัพิบตั ิประหยดั เทคโนนํา”   
  ตวัอยา่งเว็บของโครงการนี ้คือ 

 
สมบัต ิช่ืนชูกล่ิน  , 2542 , รายงานการวิจยัเร่ืองโครงการศึกษาดลุยภาพของน ้าในล าน ้ายม ณ 

แอ่ง จงัหวดัสโุขทยั-พิษณโุลก , มหาวิทยาลยันเรศวร 
การศกึษานีไ้ด้ใช้แบบจําลองหาสมดลย์ุของนํา้ผิวดนิแบบง่าย ใช้ข้อมลูสภาพลมฟ้าอากาศ ข้อมลู

นํา้ฝน ปริมาณนํา้ทา่ท่ีไหลเข้าและออกจากพืน้ท่ีศกึษาในชว่งเวลาท่ีรวบรวมได้ ใช้ความรู้ทางอทุกวิทยาหา
สภาพการเก็บกกันํา้ผิวดนิจากแหลางเก็บนํา้และค ูคลอง หนอง บงึตา่งๆ และการใช้ท่ีดิน พืน้ท่ีศกึษาเน้นท่ี
บริเวณท่ีราบลุม่ท่ีมีนํา้ทว่มเป็นประจํา และเป็นพืน้ท่ีท่ีเกิดการสญูหายของนํา้ผิวดนิเป็นปริมาณมาก การ
วิเคราะห์รวมถึงการคายระเหย การใช้นํา้ของพืช และการเก็บกกันํา้ พืน้ท่ีศกึษามีขนาด 1,601.87 ตร.กม. 
อยูใ่นทุง่ราบสโุขทยัและบางระกํา มีระดบัความ สงูของเส้นชัน้ความสงูตัง้แต ่ +36.00 ถึง +54.00 เมตร 
(ร.ท.ก.) มีแมนํ่า้ยมไหลผา่นในตอนกลางของพืน้ท่ี มีลํานํา้หลายวาขามาบรรจบกบันํา้ยม มีคลอง
ธรรมชาตแิละคลองสง่นํา้ท่ีรับนํา้นองจากแมนํ่า้ยมออกไปสูพื่น้ท่ีเพาะปลกูสองฝ่ังของแมนํ่า้ รวมพืน้ท่ีเก็บ
กกันํา้ได้ 5.94 ตร.กม. พืน้ท่ีนํา้ทว่มเป็นประจําแระมาณ 253.76 ตร.กม. 
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ผลการศกึษาพบวา่ คา่เฉล่ียของการระเหยเทา่กบั 1,520.33 ม.ม.ตอ่ปี ฝนเฉล่ียเทา่กบั 1,147.7 
ม.ม.ตอ่ปี  ปริมาณนํา้ทา่และนํา้ทว่มในพืน้ท่ีมีความสมัพนัธ์กนัคอ่นข้างมาก คา่ R-square ตัง้แต ่0.762 – 
0.979  สาเหตขุองนํา้บา่ล้นต ลิ่งสว่นหนงึอธิบายได้ด้วยสณัฐานของลํานํา้ยมท่ีตวัลํานํา้มีขนาดเล็กลงเม่ือ
ผา่นอําเภอสวรรคโลกลงมายงัอําเภอบางระกํา ประกอบกบัมีสิ่งกีดขวางทางนํา้หลายแหง่ เชน่ ฝาย และ 
ถนนตา่งๆ นอกจากนี ้ยงัมีนํา้ไหลจากลํานํา้อ่ืนทําให้พืน้ท่ีอําเภอบางระกํามีระดบัท่ีวดัได้สงูกวา่ท่ีอ่ืนๆ  

สําหรับการใช้นํา้ของพืชตา่งๆ พบวา่ มีการปลกูพืช 119% ของพืน้ท่ีเกษตร ต้องการใช้นํา้ 
472.88 ล้านลบ.ม.ตอ่ปี  

 
2.2  ข้อมูลพืน้ฐานของลุ่มน า้ยมและลุ่มน า้น่าน และแผนท่ีด้านอุทกภัยเพื่อใช้ประกอบการ 
      พจิารณาคัดเลือกพืน้ท่ีศึกษา 

1. ลุ่มน า้ยม 
   สภาพท่ัวไปของลุ่มน า้ยม 

 แมนํ่า้ยม  รหสัลุม่นํา้หมายเลข 08 อยูท่างภาคเหนือของประเทศ  ครอบคลมุพืน้ท่ีรับ  นํา้ฝน 
23,616 ตารางกิโลเมตร มีต้นกําเนิดอยูใ่นดอยขนุยวม ทิวเขาฝีปันนํา้ ซึง่อยูใ่นเขตอําเภอปง  และอําเภอ
เชียงมว่น  จงัหวดัพะเยา  ไหลลงทางทิศตะวนัตกเฉียงใต้  ผา่นหบุเขาท่ีปกคลมุด้วยป่ าและมีความลาดเท
มากมีท่ีราบแคบๆ ริมแมนํ่า้เป็นบางตอน  เม่ือเข้าเขตจงัหวดัแพร่จะมีลํานํา้งาว  ซึง่เป็นลํานํา้สาขาท่ีสําคญั
ไหลมาบรรจบ  จากนัน้แมนํ่า้ยมจะไหลลงทางทิศใต้  และเร่ิมออกสู ่ราบผืนใหญ่ในเขตจงัหวดัแพร่   จาก
อําเภอสอง  อําเภอเมือง  อําเภอสงูเมน่ไปจนถึงอําเภอเด่ นชยั  ตอ่จากนัน้แมนํ่า้ยมจะไหลไปทางทิศ
ตะวนัตกเข้าสูห่บุเขา  ก่อนจะถึงอําเภอศรีสชันาลยั  จงัหวดัสโุขทยั  แมนํ่า้ยมจะเร่ิมไหลลงทางใต้เข้าสู่
บริเวณท่ีราบซึง่จะเร่ิมตัง้แตอํ่าเภอศรีสชันาลยัตดิตอ่กนัลงไป  แมนํ่า้ยม  ในชว่งนีจ้ะเร่ิมมีความลาดเท
น้อยลง  จากอําเภอศรีสชัน าลยัแมนํ่า้ยมจะไหลมีแนวขนานคูก่บัแมนํ่า้นา่นผา่นอําเภอสวรรคโลก  ศรี
สําโรง  กงไกรลาศ  และผา่นอําเภอบางระกํา  จงัหวดัพิษณโุลก  เข้าสูจ่งัหวดัพิจิตร  ท่ีอําเภอสามง่าม  จาก
อําเภอสามง่ามแมนํ่า้ยมไหลคูข่นานกบัแมนํ่า้นา่นผา่นอําเภอโพธ์ิประทบัช้าง  อําเภอโพทะเล  จนเข้าเขต
จงัหวดันครสวรรค์  โดยแมนํ่า้ยมจะไหลเข้าบรรจบกบัแมนํ่า้นา่นยาวประมาณ 735กม. 

 ลุม่นํา้แมนํ่า้ยม  มีลํานํา้สาขาประมาณ  77  สาย   คือ  นํา้งิม  นํา้แมผ่ง  นํา้แมง่าว    แมใ่ส  แม่
สอง  แมย่างหลวง  แมย่างน้อย  นํา้แมคํ่ามี  แมห่ลาย  แมแ่คบ  แมส่าย  แมส่รวย      แมต้่า  แมก่ลาง   
ห้วยทา่แพ  ห้วยแมส่ิน  นํา้แมม่อก  นํา้แมรํ่าพนั  คลองสาระบบ  คลองลําหนองโบสถ์  คลองคณที ห้วย
ใหญ่  คลองไผร่อบ  คลองห้วยแก้ว  เป็นต้น  ลุม่นํา้แมนํ่า้ยมครอบคลมุ พืน้ท่ีในเขตจงัหวดัลําปาง  นา่น  
แพร่  พะเยา  พิษณโุลก  สโุขทยั  ตาก  กําแพงเพชร  พิจิตร  และนครสวรรค์  (รายงานโครงการบรรเทา
อทุกภยัลํานํา้ยมและลํานํา้นา่น กรมชลประทาน ปี 2547)  
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 ลุม่นํา้แมนํ่า้ยม  อยูร่ะหวา่งเส้นละตจิดู  15o 45 35  ถึง 19 o 25 24  เหนือและลองตจิดู 19 o 16 
34 ถึง 100 o 40 51  ครอบคลมุพืน้ท่ีบางสว่นของจงัหวดัตา่ง  ๆ  ได้แก่  จงัหวดัพะเยา  นา่น  ลําปาง  แพร่  
ตาก  กําแพงเพชร  สโุขทยั  อตุรดติถ์ พิษณโุลก  พิจิตร  และนครสวรรค์ มีอาณาเขตตดิตอ่  ทิศเหนือตดิกบั
ลุม่นํา้แมนํ่า้โขง  ทิศใต้ตดิกบัลุม่นํา้ปิงและลุม่นํา้นา่น  ทิศตะวนัตกกบั ลุม่นํา้วงั และลุม่นํา้ปิง  ทิศ
ตะวนัออกตดิกบัลุม่นํา้แมนํ่า้นา่น  

 ลุม่นํา้ยมมีพืน้ท่ีนํา้ทว่มซํา้ซาก ตัง้แตบ่ริเวณตอนกลางของลุม่นํา้ ตัง้แตอํ่าเภอสวรรคโลก จงัหวดั
สโุขทยั ไปจนถึงพืน้ท่ีตอนท้ายของลุม่ยํา้ในพืน้ท่ีของอําเภอโพทะเล จงัหวดัพิจิตร ดพืูน้ท่ีนํา้ทว่มซํา้ซากใน
พืน้ท่ีลุม่นํา้ยมและลุม่นํา้นา่นได้จากรูปท่ี 2.1   

 
2.  ลุ่มน า้น่าน 
สภาพท่ัวไปของลุ่มน า้น่าน 

แมนํ่า้นา่นมีต้นกําเนิดจากดอยภแูว  ในทิวเขาหลาวงพระบาง  ในท้องท่ีอําเภอทุง่ช้าง  อําเภอ
เชียงกลาง  และอําเภอปัว  จงัหวดันา่น  มีความยาว 770 กิโลเมตร ไหลผา่นท่ีราบกว้างใหญ่อั นอดุม
สมบรูณ์ของจงัหวดัในภาคเหนือ  พืน้ท่ีราบสองฝ่ังแมนํ่า้รวมประมาณกวา่ 3 ล้านไร่  เปรียบเสมือนเป็นเส้น
ชีวิตของเกษตรกรเฉพาะอยา่งยิ่งในจงัหวดัอตุรดติถ์  พิษณโุลก พิจิตร และนครสวรรค์  

แมนํ่า้นา่นรหสัลุม่นํา้หมายเลข 09 ตัง้อยูท่างภาคเหนือของประเทศครอบคลมุพืน้ท่ี รับนํา้ 
34,330 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยแมนํ่า้สาขาหลกัคือ  แมนํ่า้นา่นตอนบน  นํา้ว้าเป็นแมนํ่า้สาขาใหญ่
สาขาหนึง่ไหลมาบรรจบนํา้นา่นทางฝ่ังซ้ายท่ีอําเภอเวียงสา  เม่ือแมนํ่า้ไหลผา่นจงัหวดัอตุรดติถ์   มีลํานํา้
สาขาใหญ่ คือ นํา้ปาด ไหลมาบรรจบทางฝ่ังซ้าย  และเม่ือไหลเข้าสูจ่งัหวดัพิษณโุลกผา่นอําเภอพรหม
พิราม  มีแมนํ่า้แควน้อยซึง่เป็นลําน้าสาขาใหญ่ท่ีสดุไหลมาบรรจบอีกสาขาหนึง่  และเม่ือแมนํ่า้นา่นไหล
ผา่นอําเภอบางกระทุม่เข้าสูบ่ริเวณจงัหวดัพิจิตรมีแมนํ่า้วงัทอง ซึง่เป็นลํานํา้สาขาใหญ่ไหลมารวมมาทาง
ฝ่ังซ้าย  จากนัน้แมนํ่า้นา่นจงึไหลสูจ่งัหวดันครสวรรค์ 

เร่ิมตัง้แตจ่งัหวดัพิษณโุลกเป็นต้นไปทางฝ่ังขวาของแมนํ่า้นา่นมีแมนํ่า้ยมไหลเคียงคูล่งมา  และ
ได้เข้ามาบรรจบรวมกนัเป็นแมนํ่า้นา่นท่ีบ้านเกยชยัอําเภอชมุแสง  จงัหวดันครสวรรค์  จากนัน้แมนํ่า้นา่น
จะไหลผา่นบงึบอระเพ็ดทางฝ่ังซ้าย  ก่อนไหลไ ปบรรจบกบัแมนํ่า้ปิงท่ีตําบลแควใหญ่อําเภอเมือง จงัหวดั
นครสวรรค์  อนัเป็นจดุเร่ิมต้นของแมนํ่า้เจ้าพระยา  
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รูปท่ี 2.1 แผนท่ีพืน้ท่ีนํา้ทว่มซํา้ซากในลุม่นํา้ยม-นา่น 

ท่ีมา : กรมทรัพยากรนํา้ / โครงการจดัทําแผนรวมการบริหารจดัการทรัพยากรนํา้  
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ถึงแม้วา่พืน้ท่ีสองฝ่ังของแมนํ่า้นา่นจะมีท่ีราบกว้างใหญ่มากกวา่ 3 ล้านไร่ ซึง่นบัวา่เป็นทุง่ราบ
ผืนใหญ่ท่ีสําคญัท่ีสดุอีกแหง่หนึง่ของประเทศไทย แตส่ิ่งท่ีสําคญัท่ีสดุก็คือ  แมนํ่า้นา่นท่ีจงัหวดัพิษณโุลกนี ้
ตวัแมนํ่า้มีความจลุดลงเหลือเพียงประมาณคร่ึงหนึง่ของปริมาณความจท่ีุจงัหวดัอตุรดติถ์  ทัง้ยงัมีแมนํ่า้
แควน้อย และแมนํ่า้วงัทองมาบรรจบทางฝ่ังซ้าย  เม่ือแมนํ่า้นา่นไหลตอ่ไปจงัหวดัพิจิตร  ปริมาณความจุ
ของแมนํ่า้นา่นก็ยิ่งลดลงไปอีก  ฉะนัน้  ในฤดฝูนนํา้จงึไหลบา่เข้าไปทว่มในพืน้ท่ีซึง่อยูถ่ดัจากตลิ่งทัง้สองฝ่ัง
เข้าไป  นบัตัง้แตพื่น้ท่ี บริเวณจงัหวดัพิษณโุลกลงไปเกือบจะเป็นประจําทกุปี  พืน้ท่ีราบบริเวณดงักลา่วจงึ
ใช้ในการเพาะปลกูไมไ่ด้เตม็ท่ีหากจะแสวงหาประโยชน์ด้านการเกษตรจําเป็นจะต้องพฒันาลุม่นํา้แมนํ่า้
นา่น  ตลอดจนการควบคมุเร่ืองนํา้ทว่มให้ได้   

ลุม่นํา้ยอ่ยแบง่ตามคณะกรรมการอทุกวิทยาแหง่ชาตขิองแมนํ่า้นา่น มี 17 สาย ดงันี ้แมนํ่า้นา่น 
(สายหลกั) แมนํ่า้นา่นตอนบน ห้วยนํา้ยาว นํา้ว้า แมนํ่า้นา่นสว่นท่ี 2 นํา้ยาว นํา้สมนุ  นํา้สา นํา้แหง แมนํ่า้
นา่นสว่นท่ี 3 นํา้ปาด แมนํ่า้นา่นสว่นท่ี 4 นํา้ภาค ครองตรอน แมนํ่า้แควน้อย แมนํ่า้วงัทอง และ แมนํ่า้นา่น
ตอนลา่ง 
 

ลักษณะท่ัวไปของพืน้ท่ีลุ่มน า้น่าน 
 ลุม่นํา้แมนํ่า้นา่นครอบคลมุพืน้ท่ีรับนํา้ฝนในพืน้ท่ีจงัหวดัตา่ง  ๆ ได้แก่  จงัหวดันา่น  อตุรดติถ์  
พิษณโุลก  พิจิตร  และนครสวรรค์  และบางสว่นของจงัหวดัแพร่ สโุขทยั เพชรบรูณ์ และกําแพงเพชร ลุม่นํา้

นา่นอยูร่ะหวา่งเส้นละตจิดู  15 42 12”  ถึง  19 37 48”  เหนือ  และเส้นลองตจิดู  99 51 30”  ถึง  

101 21 48”  ตะวนัออก  อาณาเขตตดิตอ่ทิศเหนือตดิกบัลุม่นํา้แมนํ่า้โขง   ทิศใต้ตดิกบัลุม่นํา้แมนํ่า้
เจ้าพระยาและปิงบางสว่น  ทิศตะวนัตกตดิกบัลุม่นํา้แมนํ่า้ยม  ทิศตะวนัออกตดิกบัลุม่นํา้แมนํ่า้โขง   และ
ลุม่นํา้แมนํ่า้ป่าสกั 
 ลุม่นํา้แมนํ่า้นา่น  ประกอบด้วยลุม่นํา้สาขาตา่ง ๆ  แมนํ่า้นา่น  มีความยาวตามลํานํา้  770  
กิโลเมตร  ดงัแสดงในรูป  ต้นนํา้เกิดจากเทือกเขาหลวงพระบาง  เป็นเส้นเขตแดนระหวา่งประเทศไทยกบั
สาธารณรัฐประชาชนลาว  สภาพภมูิประเทศเป็นเทือกเขาสงูความสงูในพืน้ท่ีริมแมนํ่า้อยูท่ี่ระดบัความสงู
กวา่  220  เมตร  รทก.  ความลาดชนัประมาณ 1 : 480  ในเขตอําเภอทุง่ช้าง  และอําเภอเชียงกลาง  
จากนัน้แมนํ่า้นา่นไหลสูท่ี่ราบระหวา่งหบุเขาในเขต  อําเภอเมือง  อําเภอเวียงสา  จงัหวดันา่น  โดย
ทางด้านทิศตะวนัอกและทิศตะวนัตก   เทือกเขาสลบัซบัซ้อนทัง้สองด้านเป็นต้นกําเนิดลุม่แมนํ่า้ว้า   ลุม่นํา้
ยาว  ลุม่นํา้แหง  เป็นต้น  พืน้ท่ีราบแถบนีมี้ระดบัความสงูจากระดบันํา้ทะเลประมาณ  180-220 เมตร  
รทก.  โดยมีความลาดชนัประมาณ  1 : 3500  แมนํ่า้นา่นไหลจากเขตอําเภอเวียงสา  ผา่นหบุเขาลงอา่ง
เก็บนํา้เข่ือนสิริกิติ์  ความลาดชนัจะมากขึน้ในชว่งนี  ้  โดยมีความลาดชนั  เป็น  1 : 5300  พืน้ท่ีตอนลา่ง
ของเข่ือนทดนํา้นเรศวรจะเป็นท่ีราบกว้างใหญ่  มีระดบัเฉล่ียประมาณ  27  เมตร  รทก.  โดยท้องนํา้มี
ความลาดชนัน้อย  คือ  ประมาณ 1 : 13,600  
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ลุม่นํา้นา่นมีพืน้ท่ีนํา้ทว่มซํา้ซาก อยูใ่นจงัหวดัอตุรดติถ์ ในพืน้ท่ีของอําเภอเมือง และ อําเภอลบัแล 
ซึง่เป็นพืน้ท่ีดนิโคลนถลม่ด้วย และ พืน้ท่ีบริเวณตอนท้ายของลุม่นํา้ในเขตอําเภอชมุแสง จงัหวดันครสวรรค์ 
(รูปท่ี 2.1)  
 
2.3 การคัดเลือกชุมชนเป้าหมาย และชุมชนเป้าหมาย 

จากพืน้ท่ีเป้าหมายของการศกึษา คือ พืน้ท่ีลุม่นํา้ยมและลุม่นํา้นา่น ท่ีเป็นพืน้ท่ีประสบวิกฤต
อทุกภยั ซึง่ประกอบด้วย 3 พืน้ท่ีหลกั คือ 

1) พืน้ท่ีศึกษากรณีที่ 1 : บริเวณตอนบนของลุม่นํา้นา่น ในจงัหวดันา่น และ อตุรดติถ์  ซึง่เป็น
พืน้ท่ีภเูขาท่ีมีความลาดชนัสงู มีปริมาณนํา้ไหลหลากสงูและเกิดนํา้ทว่มฉบัพลนั และมีปัญหา
ดนิถลม่ตามมา 

2) พืน้ท่ีศึกษากรณีที่ 2 : บริเวณตอนกลางของพืน้ท่ีลุม่นํา้ยมในจงัหวดัแพร่ สโุขทยัและ
พิษณโุลก ซึง่เป็นพืน้ท่ีนํา้ทว่มซํา้ซาก ความสามารถในการรองรับนํา้ของพืน้ท่ีมีน้อยกวา่
ปริมาณนํา้ท่ีไหลหลากในฤดนํูา้หลาก ทําให้พืน้ท่ีเกษตรกรรมได้รับความเสียหาย  

3) พืน้ท่ีศึกษากรณีที่ 3 : บริเวณตอนท้ายของลุม่นํา้ยมและลม่นํา้นา่น ในจงัหวดัพิจิตรและ
นครสวรรค์ ซึง่เป็นพืน้ท่ีราบต่ําและเกิดปัญหานํา้ทว่มขงัและนํา้ล้นตลิ่ง   

 
และจากวัตถุประสงค์หลักของการศึกษา คือ  

1) เพ่ือศกึษาวิจยัการปรับตวั/การเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของคนในระดบัครัวเรือน /ชมุชนให้เข้ากบั
ปัญหาอทุกภยัชว่งก่อนเกิด ระหวา่งเกิดและหลงัเกิดอทุกภยั ซึง่แสดงให้เห็นวิวฒันาการของ
การปรับตวั/เปล่ียนแปลงให้สามารถอาศยัในพืน้ท่ีอทุกภยัจากอดีตถึงปัจจบุนั  

2) เพ่ือหาแนวทางการจดัการอทุกภยัของชมุชน บรูณาการแผนการจดัการของชมุชนและของ
เครือขา่ยในพืน้ท่ีเป้าหมาย ตลอดจนจดัทํา หากลไกรองรับการนําแผนไปสูก่ารปฏิบตั ิและ
เตรียมความพร้อมของชมุชนท้องถ่ินและเครือขา่ยชมุชนเม่ือเกิดภาวะอทุกภยั  

3) เพ่ือสง่เสริมศกัยภาพของนกัวิจยัทรัพยากรนํา้ชมุชน ชมุชนท้องถ่ินและเครือขา่ยชมุชนในการ
จดัการปัญหาอทุกภยั 

 
ขัน้ตอนท่ีทีมที่ปรึกษาด าเนินการคัดเลือกชุมชนเป้าหมาย จงึเป็นดงันีคื้อ 

1. กําหนดเกณฑ์เบือ้งต้นในการพิจารณาชมุชนเป้าหมาย  
2. หาข้อมลูของชมุชนท่ีคาดวา่จะเป็นชมุชนเป้าหมาย 
3. คดัเลือกชมุชนท่ีจะเข้าร่วมในการศกึษานี ้
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2.4  เกณฑ์การคัดเลือกชุมชนเป้าหมาย 
 
2.4.1)  การก าหนดเกณฑ์เบือ้งต้นในการพจิารณาชุมชนเป้าหมาย  

เพ่ือให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของการศกึษา และ สอดคล้องกบัพืน้ท่ีศกึษาทัง้ 3 กรณีศกึษาข้างต้น 
ทีมท่ีปรึกษาได้ร่วมกนัปรึกษาหารือ และได้ข้อสรุปสําหรับเกณฑ์เบือ้งต้นในการนํามาใช้พิจารณาชมุชน
เป้าหมาย ดงันีคื้อ 

 
1) ต้องเป็นชมุชนในพืน้ท่ีศกึษาทัง้ 3 กรณีข้างต้น 
2) ควรเป็นชมุชนท่ีมีประสบการณ์ในการจดัการปัญหาอทุกภยัด้วยชมุชนเอง และหรือ  
3) ควรเป็นชมุชนท่ีสมาชิกของชมุชนสว่นใหญ่มีการปรับวิถีการดําเนินชีวิตให้สอดคล้องกบั

อทุกภยัท่ีเกิดขึน้เป็นประจํา และหรือ 
4) เป็นชมุชนท่ีมีหรือกําลงัจะมีโครงการท่ีเช่ือมโยงไปสูก่ารป้องกนัหรือบรรเทาอทุกภยัท่ีจะ

เกิดขึน้ และหรือ 
5) เป็นชมุชนท่ีสมาชิกสว่นใหญ่ของชมุชนให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหาของชมุชน ตวัชีว้ดั คือ 

เป็นชมุชนท่ีมีประสบการณ์ทําแผนชมุชน และชมุชนมีการดําเนินโครงการท่ีบรรจอุยูใ่นแผน
ชมุชนด้วยตวัของชมุชนเอง เน่ืองจากกระบวนการทําแผนชมุชนคือ การใช้การมีสว่นร่วมของ
ชมุชน 

6) ควรเป็นชมุชนท่ีให้ความสําคญักบัการดแูลรักษาทรัพยากรธรรมชาต ิเชน่ ป่าไม้และดนิ 
 
ทัง้นี ้ชมุชนท่ีผา่นเกณฑ์จํานวนมากกวา่ จะได้รับการพิจาณาคดัเลือกให้เป็นชมุชนเป้าหมายของโครงการ
ศกึษานี ้ 
 
2.4.2) การหาข้อมูลของชุมชนท่ีคาดว่าจะเป็นชุมชนเป้าหมาย 
 ในการหาข้อมลูชมุชนท่ีจะมาเป็นชมุชนเป้าหมายนัน้ ใช้วิธีการหลายวิธี ดงันีคื้อ 

1) การทบทวนเอกสารด้านอทุกวิทยาของพืน้ท่ีลุม่นํา้นา่นและลุม่นํา้ยม 
2) การใช้ข้อมลูจากระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์  (GIS) ของพืน้ท่ีของลุม่นํา้นา่นและลุม่นํา้ยม 
3) ทีมท่ีปรึกษาลงพืน้ท่ีตรวจสอบข้อมลูท่ีเป็นไปตามเกณฑ์ข้างต้นกบัชมุชนท่ีคาดวา่จะเป็น

ชมุชนเป้าหมาย   
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1) การทบทวนเอกสารด้านอุทกวิทยาของพืน้ท่ีลุ่มน า้น่านและลุ่มน า้ยม 
 
(1)  สภาพอุทกวิทยาในลุ่มน ้าน่าน 1 
สภาพอทุกวิทยาท่ีมีสว่นสมัพนัธ์กบัการเกิดอทุกภยัในพืน้ท่ี ประกอบด้วย ปริมาณนํา้ฝน ปริมาณ

นํา้ทา่  ซึง่พอสรุปได้ดงันีคื้อ 
 
(1.1) ปริมาณน ้าฝน 
ข้อมลูปริมาณนํา้ฝนในพืน้ท่ีลุม่นํา้นา่นของสถานีตรวจวดัจํานวน 76 แหง่ ท่ีตัง้กระจายอยูใ่น 6 

จงัหวดั คือ จงัหวดันา่น อตุรดติถ์ พิษณโุลก พิจิตร นครสวรรค์ และเพชรบรูณ์ ปริมาณนํา้ฝนเฉล่ียรายปี
ของลุม่นํา้นา่นอยูใ่นชว่งระหวา่ง 759.6 ถึง 2,200.6 มิลลิเมตรตอ่ปี โดยคา่เฉ ล่ียสงูสดุอยูท่ี่สถานีดอยภคูา 
อําเภอปัว จงัหวดันา่น (รหวัสถานี 28164) และคา่เฉล่ียต่ําสดุอยูท่ี่สถานีบ้านชายแดน จงัหวดันา่น (รหสั
สถานี 090901) โดยปริมาณนํา้ฝนเฉล่ียทกุพืน้ท่ีเทา่กบั 1,260.0 มิลลิเมตรตอ่ปี นอกจากนีย้งัพบวา่ 
ปริมาณนํา้ฝนมีความผนัแปรพอสมควรในแตล่ ะจงัหวดั ปริมาณนํา้ฝนในชว่งฤดฝูนอยูใ่นชว่งร้อยละ 
85.76 – 93.83 ของฝนทัง้ปี  ดสูรุปคา่เฉล่ียปริมาณนํา้ฝนได้จากตารางข้างลา่ง และ ดู รูปแสดงชัน้ปริมาณ
นํา้ฝนเฉล่ียรายปีของลุม่นํา้นา่นได้จากรูปท่ี 2.2 
 

สรุปคา่เฉล่ียรายเดือนของปริมาณนํา้ฝนในพืน้ท่ีจงัหวดัตา่งๆ ในลุม่นํา้นา่นและบริเวณใกล้เคียง 
ดงันีคื้อ  

จงัหวดั 
จํานวน

สถานีวดั
นํา้ฝน 

ปริมาณนํา้ฝนเฉล่ียรายปี (มม./ปี) 
สดัสว่นปริมาณนํา้ฝนในชว่งฤดฝูน 

(พ.ค. – ต.ค.) (%) 

เฉล่ีย สงูสดุ ต่ําสดุ เฉล่ีย สงูสดุ ต่ําสดุ 

นา่น 16 1,327.6 2,200.6 759.6 87.74 89.92 85.98 
อตุรดติถ์ 22 1,228.9 1,454.2 1,037.7 89.44 93.83 86.50 
พิษณโุลก 21 1,314.4 1,692.6 1,031.8 89.45 91.84 86.58 
พิจิตร 10 1,141.3 1,318.2 993.6 89.45 01.07 86.21 
นครสวรรค์ 5 1,138.8 1,377.8 1,023.2 88.04 92.36 85.76 
เพชรบรูณ์ 2 1,405.7 1,491.6 1,319.7 89.70 90.04 89.35 
รวม 76 1,260.0 2,200.6 759.6 89.00 93.83 85.76 
ท่ีมา : กองภมูิอากาศ กรมอตุนุิยมวิทยา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร , 2547 
 

                                                 
1

 กรมทรพัยากรน ้า ; โครงการจดัท าแผนรวมการบริหารจกัการทรพัยากรน ้าในพืน้ทีลุ่่มน ้าน่าน ; 2548 
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รูปท่ี 2.2 : แผนท่ีแสดงเส้นชัน้ปริมาณนํา้ฝนเฉล่ียรายปี ในพืน้ท่ีลุม่นํา้นา่น  
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(1.2)  ปริมาณน ้าท่า 

 การประเมินปริมาณนํา้ทา่ของพืน้ท่ีลุม่นํา้นา่น ได้แบง่พืน้ท่ีออกเป็น 16 ลุม่นํา้สาขา ขนาดพืน้ท่ีรับ
นํา้ฝนของลุม่นํา้สาขาอยูใ่นชว่งพิสยั 597 – 7,128 ตารางกิโลเมตร ประเมินปริมาณนํา้ทา่ด้วยการ
วิเคราะห์ในลกัษณะรวมลุม่นํา้ (Regional Analysis) โดยวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งปริมาณนํา้ทา่ราย
ปีเฉล่ียและพืน้ท่ีรับนํา้ฝนของลุม่นํา้สาขา เลือกใช้ข้อมลูปริมาณนํา้ทา่จากสถานีดชันี (Index station) 
จํานวน 8 สถานี มาวิเคราะห์นํา้ทา่ ณ จดุท่ี พิจารณา และทําการตอ่ขยายให้มีชว่งระยะเวลาระหวา่งปี 
2495-2545 ( 51 ปี) ซึง่ปริมาณนํา้ทา่เฉล่ียรายปีท่ีจดุออก (Basin Outlet) ของแตล่ะลุม่นํา้สาขาเป็น
ดงันีคื้อ  
 

ลํา 
ดบั 
ท่ี 

รหสัลุม่
นํา้

สาขา 

ลุม่นํา้สาขา พืน้ท่ีรับ
นํา้ฝน 

(ตร.กม.) 

ปริมาณนํา้ทา่เฉล่ีย (ล้าน ลบ.ม.) นํา้ทา่เฉลีย่รายปี
ตอ่หนว่ยพืน้ท่ี 

(ลติร/วินาที/ตร.
กม.) 

ฤดฝูน 
พ.ค.-ต.ค. 

ฤดแูล้ง 
พ.ย.-เม.ย. 

รายปี 

1 0902 แมน่ํา้นา่นตอนบน 2,224.77 1,348.2 175.7 1,523.9 21.72 
2 0903 ห้วยนํา้ยาว(1) 863.54 393.8 51.3 445.1 16.34 
3 0904 แมน่ํา้นา่นสว่นท่ี 2 1,449.68 5,22.7 64.3 587.0 12.84 
4 0905 ห้วยนํา้ยาว (2) 596.78 158.1 19.4 177.5 9.43 
5 0906 นํา้สมนุ 583.55 153.5 18.9 172.3 9.36 
6 0907 แมน่ํา้นา่นสว่นท่ี 3 3,376.98 579.5 43.8 623.3 5.85 
7 0908 นํา้สา 753.62 216.5 26.6 243.1 10.23 
8 0909 นํา้ว้า 2,203.64 1,639.7 283.7 1,923.4 27.68 
9 0910 นํา้แหง 1,045.03 161.9 25.7 187.7 5.70 
10 0911 แมน่ํา้นา่นสว่นท่ี 4 2,759.65 439.8 350.1 789.9 9.08 
11 0912 นํา้ปาด 2,436.62 363.2 27.5 390.6 5.08 
12 0913 คลองตรอน 1,266.5 297.3 38.9 336.1 8.42 
13 0914 แมนํ่า้แควน้อย 4,483.13 784.4 624.3 1,408.7 9.96 
14 0915 นํา้ภาค 968.91 205.0 163.1 368.1 12.05 
15 0916 แมนํ่า้วงัทอง 1,999.06 386.6 307.7 694.3 11.01 
16 0917 แมน่ํา้นา่นตอนลา่ง 7,128.22 1,718.4 610.2 2,328.6 10.36 

รวมลุม่นํา้นา่น 34,139.68 9,368.4 2831.2 12,199.6 11.33 
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จากตารางพบวา่ ปริมาณนํา้ทา่เฉล่ียรายปีของลุม่นํา้นา่นมีคา่เทา่กบั 12,199.6 ล้านลบ.ม.ตอ่ปี มี
คา่ปริมาณนํา้ทา่เฉล่ียรายปีตอ่หนว่ยพืน้ท่ี หรือคา่การให้นํา้จําเพาะของทัง้พืน้ท่ีลุม่นํา้เทา่กบั 11.33 ลิตร/
วินาที/ตร.กม. โดยคา่การให้นํา้จําเพาะตํ่าสดุคือ ลุม่นํา้สาขานํา้ปาด  มีคา่เพียง 5.08 ลิตร/วินาที/ตร.กม. 
ในขณะท่ีลุม่นํา้สาขานํา้ว้ามีคา่ดงักลา่วสงูสดุ เทา่กบั ลิตร/วินาที/ตร.กม.  
 

(1.3)  การวิเคราะห์น ้าท่วมและอุทกภัยในลุ่มน ้าน่าน 
 สภาพการเกิดอทุกภยัในลุม่นํา้นา่น แบง่ออกได้ 2 ลกัษณะ คือ อทุกภยัท่ีเกิดในบริเวณพืน้ท่ีลุม่นํา้
ตอนบนและลํานํา้สาขาตา่งๆ และอทุกภยัท่ีเกิดในพืน้ท่ีราบลุม่ การเกิดอทุกภยัในลกัษณะแรก เกิดจาก
การท่ีมีฝนตกหนกั และนํา้ป่าไหลหลากจากต้นนํา้ลงมามาก จนลํานํา้สายหลกัไมส่ามารถระบายนํา้ได้ทนั 
ประกอบกบัมีสิ่งกีดขวางจากเส้นท างคมนาคมขวางทางนํา้ และมีอาคารระบายนํา้ไมเ่พียงพอ พืน้ท่ีท่ีเกิด
นํา้ทว่มเป็นประจํา ได้แก่ ก่ิงอําเภอสองแคว อําเภอทุง่ช้าง อําเภอเชียงกลาง อําเภอปัว อําเภอสา อําเภอนา
น้อย และอําเภอเมืองนา่น จงัหวดันา่น อําเภอนํา้ปาด อําเภอลบัแลและอําเภอเมือง จงัหวดัอตุรดติถ์ สว่น
การเกิดอุทกภยัในลกัษณะท่ี 2 จะเกิดบริเวณท่ีเป็นพืน้ท่ีราบลุม่และลํานํา้สายหลกัตืน้เขิน ความสามารถ
ระบายนํา้ไมเ่พียงพอ พืน้ท่ีท่ีเกิดนํา้ทว่มประจํา ได้แก่ อําเภอทา่ปลา จงัหวดัอตุรดติถ์ อําเภอทบัคล้อ 
อําเภอตะพานหิน อําเภอบางมลูนาก และอําเภอเมือง จงัหวดัพิจิตร อําเภอชมุแสง และอําเ ภอเมือง 
จงัหวดันครสวรรค์ พืน้ท่ีเส่ียงตอ่อทุกภยับนลุม่นํา้นา่น ดไูด้จากรูปท่ี 2.3 ซึง่สามารถแบง่พืน้ท่ีเส่ียงตอ่
อทุกภยั ตามลกัษณะทางกายภาพของพืน้ท่ี ออกเป็น 3 ชว่ง คือ 
 
 ช่วงที่ 1 พืน้ท่ีเส่ียงอุทกภัยบนลุ่มน า้น่านเหนืออ่างเก็บน า้เข่ือนสิริกิติ์  แบง่เป็น 2 ลกัษณะ 
คือ 

- ในลุม่นํา้สาขาท่ีไหลลงสูลุ่ม่นํา้นา่น มีความลาดชนัสงูถึงปานกลาง เชน่แมนํ่า้ปัว มีความลาดชนั 
1:500 และห้วยนํา้ว้า มีความลาดชนัปานกลาง ประมาณ 1:1,250 พืน้ท่ีสว่นใหญ่เป็นภเูขาหรือเนินเขา 
และมีท่ีลุม่ริมนํา้เป็นชว่งๆ ทางนํา้สายหลกัมีความลกึไมม่ากนกั ประ มาณ 5 เมตร มีความกว้าง 15-30 
เมตร และ flood plain สองข้างของลํานํา้ ความเส่ียงอทุกภยัในพืน้ท่ีทัว่ไปอยูใ่นเกณฑ์ไมเ่ส่ียงจนถึงระดบั
ต่ํา จะมีเฉพาะพืน้ท่ีท่ีอยูริ่มนํา้ หรือ flood plain ท่ีเป็นพืน้ท่ีเส่ียงภยัระดบัปานกลาง 

- ในพืน้ท่ีริมแมนํ่า้นา่นสายหลกั โดยเฉพาะท่ี ราบบริเวณอําเภอเมือง จงัหวดันา่น มีความเส่ียง
อทุกภยัระดบัปานกลาง จากสภาพนํา้ล้นตลิ่ง ซึง่เกิดขึน้เป็นประจํา เพราะสภาพการระบายนํา้ท่ีไมดี่ 
เน่ืองจากการตกตะกอน การก่อสร้างโครงการตา่งๆ และการขยายตวัของชมุชนกีดขวางทางนํา้  
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รูปท่ี 2.3 : แผนท่ีแสดงพืน้ท่ีเส่ียงต่อการเกิดอทุกภยัในพืน้ท่ีลุม่นํา้นา่น 
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 ช่วงที่ 2 พืน้ท่ีเส่ียงอุทกภัยบนลุ่มน า้น่านท้ายอ่างเก็บน า้เข่ือนสิริกิติ์ 

ในชว่งท้ายอา่งเก็บนํา้เข่ือนสิริกิติ ์ระดบันํา้ในแมนํ่า้นา่นบริเวณจงัหวดัอุ ตรดติถ์ ปกตจิะอยูต่ํ่ากวา่
ตลิ่ง เพราะอา่งเก็บนํา้เข่ือนสิริกิติส์ามารถกกัเก็บนํา้ได้ ปริมาณนํา้หลากสว่นใหญ่จะมาจาก side flow 
ท้ายอา่งเก็บนํา้เข่ือนสิริกิติเ์ทา่นัน้ สว่นบริเวณอําเภอเมืองพิษณโุลก ลํานํา้นา่นมีความจลํุานํา้ประมาณ 
1,500 ลบ.ม./วินาที (N.5A) ในบริเวณนีนํ้า้หลากจะมีมาก โดยจะมีนํา้ล้นตลิ่ง ประมาณ 6 ปีตอ่ครัง้ สว่น
อทุกภยับนลํานํา้สาขา มกัจะเกิดบริเวณท้ายลํานํา้ เน่ืองจากเป็นลํานํา้สายเล็ก เวลาไหลผา่นชมุชนหรือ
ท้องนาซึง่เป็นท่ีลุม่ท่ีมกัจะมีการบกุรุกทางระบายนํา้ หรือทางระบายนํา้ตืน้เขิน ทําให้นํา้ไหลผา่นได้ยาก 
เป็นผลให้เกิดนํา้ทว่มตลอดทางระบายนํา้ทกุๆ 2-5 ปีตอ่ครัง้ 

ความเส่ียงอทุกภยัโดยทัว่ไปอยูใ่นเกณฑ์ไมเ่ส่ียงถึงระดบัต่ํา ในเขตพืน้ท่ีต้นนํา้และลํานํา้สาขา 
เพราะมีความลาดชนัคอ่นข้างสงู สว่นพืน้ท่ีท่ีอยูริ่มนํา้ หรือ flood plain จะเป็นพืน้ท่ีเส่ียงอทุกภยัระดบัต่ํา
ถึงระดบัปานกลาง 
 
 ช่วงที่ 3 พืน้ท่ีเส่ียงภัยน า้ท่วมบนลุ่มน า้น่านบริเวณจังหวัดพจิิตร 

ปัญหานํา้ทว่มบริเวณจงัหวดัพิจิตร มกัเกิดจากปริมาณนํา้หลายจากแมนํ่า้ยม ไหลย้อนเข้าไปใน
แมนํ่า้นา่น เน่ืองจากบริเวณท่ีแมนํ่า้ยมไหลมาบรรจบกบัแมนํ่า้นา่น ความลาดเทท้องนํา้ของแมนํ่า้ยมกบั
แมนํ่า้นา่น ชว่ง 50.00 กม.สดุท้าย ก่อนไหลมาบรรจบกนั  มีความลาดเทใกล้เคียงกนั นอกจากนี ้สาเหตุ
หลกัอีกอยา่งหนึง่คือ ปริมาณนํา้หลากจากแมนํ่า้ปิงไหลย้อนเข้าสูแ่มนํ่า้นา่น เม่ือพิจารณาความลาดเทลํา
นํา้ของทัง้ 2 ลํานํา้ ชว่ง 50 กม.สดุท้ายก่อนไหลมาบรรจบกนั มีคา่ประมาณ 1: 10,000 และ 1 : 30,000 
โดยความลาดเทของแมนํ่า้นา่นแบนก วา่ ฉะนัน้ backwater จากจดุบรรจบขึน้ไปในแมนํ่า้นา่นได้ไกลกวา่
ในแมนํ่า้ปิง ซึง่จะเป็นปัญหาในการระบายนํา้ออกจากลุม่นํา้นา่นเม่ือมีปริมาณนํา้หลากจากแมนํ่า้ปิง
เกิดขึน้  

ความเส่ียงอทุกภยัโดยทัว่ไปอยูใ่นเกณฑ์ไมเ่ส่ียงถึงระดบัต่ําในเขตพืน้ท่ีต้นนํา้และลํานํา้สาขา 
เพราะมีความลาดชนัคอ่นข้างสงู สว่นพืน้ท่ีอยูริ่มนํา้หรือ flood plain จะเป็นพืน้ท่ีเส่ียงอทุกภยัระดบัต่ําถึง
ระดบัปานกลาง 
 

(2)  สภาพอุทกวิทยาในลุ่มน ้ายม 2 
 สภาพอทุกวิทยาท่ีมีสว่นสมัพนัธ์กบัการเกิดอทุกภยัในพืน้ท่ี ประกอบด้วย ปริมาณนํา้ฝน ปริมาณ
นํา้ทา่  ซึง่พอสรุปได้ดงันีคื้อ 
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(2.1)  ปริมาณน ้าฝน 

 จากข้อมลูปริมาณฝนรายเดือนและรายปีจากสถานีตรวจวดั  72 สถานี  สรุปได้วา่พืน้ท่ีลุม่นํา้
ยมมีปริมาณฝนรายปีเฉล่ียผนัแปรอยูร่ะหวา่งประมาณ  1,000-1,270 มม./ปี โดยเป็นปริมาณฝนในชว่งฤดู
ฝน (พ.ค.-ต.ค.) ประมาณร้อยละ 86 ถึงร้อยละ 90 ของปริมาณฝนรายปีเฉล่ีย และเป็นปริมาณฝนในชว่ง
ฤดแูล้ง (พ.ย.-เม.ย.) ประมาณร้อยละ 10 ถึงร้อยละ 14 ของปริมาณฝนรายปีเฉล่ีย รายละเอียดตามตาราง
ข้างลา่ง  
 

  จํานวน
สถานี 

วดั
นํา้ฝน 

ปริมาณนํา้ฝนรายปี, มม. ร้อยละของปริมาณฝน 

จงัหวดั 
เฉล่ีย สงูสดุ ต่ําสดุ 

ในชว่งฤดฝูน (พ.ค.-
ต.ค.) 

ในชว่งฤดแูล้ง (พ.ย.-
เม.ย.) 

     เฉล่ีย สงูสดุ ต่ําสดุ เฉล่ีย สงูสดุ ต่ําสดุ 

นครสวรรค์ 1 1,068.3  1,625.3  574.9  88  88  88  12  12  12  

นา่น 4 1,225.2  1,991.5  554.0  87  88  86  13  14  12  

พิจิตร 5 1,111.8  2,428.4  342.3  90  91  89  10  11  9  

พิษณโุลก 4 1,197.3  1,895.5  564.3  90  91  90  10  10  9  

แพร่ 12 1,228.4  3,549.7  417.3  89  92  87  11  13  8  

สโุขทยั 17 1,137.0  2,124.6  17.8  90  92  88  10  12  8  

อตุรดติถ์ 4 1,272.8  2,468.4  655.7  90  92  89  10  11  8  

พะเยา 5 1,165.8  2,003.5  454.2  86  87  85  14  15  13  
 
 
 (2.2)  ปริมาณน ้าท่า 
 การศกึษาปริมาณนํา้ทา่ในพืน้ท่ีลุม่นํา้ยมประกอบด้วย  การวิเคราะห์ข้อมลูปริมาณนํา้ทา่ 
รายเดือนและรายปี  และการวิเคราะห์ปริมาณนํา้ทา่สําหรับลุม่นํา้สาขาและลุม่นํา้ยอ่ยท่ีทําการแบง่เพ่ือ
ศกึษาระบบแหลง่นํา้  ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้
 จากการรวบรวมข้อมลูปริมาณนํา้ทา่จากสถานีวดันํา้ทา่ท่ีอยูใ่นลุม่นํา้ยมทัง้  34 สถานี  ดงั
แสดงคา่ปริมาณนํา้ทา่รายเดือนเฉล่ียของแตล่ะสถานีไว้ในตารางข้างลา่ง  ซึง่จากข้อมลูดงักลา่วพบวา่
สถานีท่ีรวบรวมได้มีชว่งพิสยัของพืน้ท่ีรับนํา้ฝนอยูร่ะหวา่ง  12.0-22,344.0 ตร.กม. และมีชว่งพิสยัของคา่
ปริมาณนํา้ทา่รายปีเฉล่ียตอ่หนว่ยพืน้ท่ีอยูร่ะหวา่ง  1.63-32.40 ลิตร/วินาที/ตร.กม.  โดยเดือนท่ีมีปริมาณ
นํา้ทา่สงูสดุได้แก่เดือนกนัยายน และเดือนท่ีมีปริมาณนํา้ทา่ต่ําสดุได้แก่ชว่งเดือนกมุภาพนัธ์และมีนาคม 
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 ได้ทําการคํานวณปริมาณนํา้ทา่รายเดือนชว่งปี  ค.ศ.2516-2545 ของแตล่ะลุม่นํา้สาขา จาก
การเลือกสถานีนํา้ทา่ดรรชนีหรือสถานีตวัแทน ผลการคํานวณปริมาณนํา้ทา่รายเดือนของลุม่นํา้สาขา ได้
คา่เฉล่ียรายเดือนและรายปีไว้แสดงในตารางข้างลา่ง ซึง่จากผลการคํานวณดงักลา่วพบวา่พืน้ท่ีลุม่นํา้ยม
ทัง้หมด 23,616 ตร.กม. มีปริมาณนํา้ทา่รวมทัง้ลุม่นํา้ 3,965 ล้าน ลบ.ม./ปี หรือคดิเป็นปริมาณนํา้ทา่รายปี
เฉล่ียตอ่หนว่ยพืน้ท่ีรับนํา้เทา่กบั 5.32  ลิตร/วินาที/ตร.กม. 
 

(2.3) การวิเคราะห์น ้าท่วมและอุทกภัยในลุ่มน ้ายม 3 
 จากข้อมลูพืน้ท่ีประสบอทุกภยัในพืน้ท่ีลุม่นํา้ยม ของกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
กระทรวงมหาดไทยซึง่ได้รวบรวมข้อมลูหมูบ้่านท่ีประสบปัญหาอทุกภยัในรูปแบบตา่ง ๆ ได้แก่ นํา้ทว่มขงั 
นํา้ไหลล้นตลิ่ง นํา้ป่าไหลหลาก และโคลนถลม่ โดยในแตล่ะหมูบ้่านอาจประสบปัญหาอทุกภยัรูปแบ บใด
รูปแบบหนึง่หรือหลายรูปแบบก็ได้ จากการรวบรวมข้อมลู 1,664 หมูบ้่าน ในลุม่นํา้ยมพบวา่ หมูบ้่านท่ี
ประสบปัญหาอทุกภยัรูปแบบตา่ง ๆ จํานวน 672 หมูบ้่าน หรือร้อยละ 25.2โดยหมูบ้่านท่ีประสบ ปัญหา
อทุกภยัสว่นใหญ่จะอยูใ่นบริเวณพืน้ท่ีลุม่นํา้ยมตอนลา่ง และจากการรวบรวมข้อมลู ในอดีตชว่ง 
พ.ศ.2526-2545 ตามรายงานและหนว่ยงานตา่ง ๆ พบวา่มีพืน้ท่ีประสบปัญหาอทุกภยัเป็นประจํา อยู่
ในชว่งบริเวณลุม่นํา้ยมตอนลา่ง แสดงได้ดงั รูปท่ี 2.4 
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ลําดบั 
ท่ี 
  

ช่ือแมนํ่า้ 
  
  

รหสั 
สถานี 

  

ช่ือสถานี 
  
  

จงัหวดั 
  
  

 พืน้ท่ี  
 รับนํา้ฝน  
 (ตร.กม.) 

 

 ปริมาณนํา้ทา่, ล้าน ลบ.ม.  
 Yield 
 (ล./ว./  

 ตร.กม.)  
 

 ร้อยละปริมาณ
นํา้ทา่  

 ฤดฝูน   ฤดแูล้ง   ทัง้ปี  
 

 ฤดฝูน  
 

 ฤดแูล้ง  
   พ.ค.-ต.ค.   พย.-เม.ย.  

1 แมนํ่า้ยม Y.1 อ.เมืองแพร่ แพร่       7,590  1,536.14  228.12  1,764.26  7.37  87.1  12.9  
2 แมนํ่า้ยม Y.1B วดัศรีสพุรรณ แพร่       7,592  1,872.61  178.34  2,050.95  8.57  91.3  8.7  
3 แมนํ่า้ยม Y.1C บ้านนํา้ของ แพร่       7,624  1,403.18  174.27  1,577.45  6.56  89.0  11.0  
4 แมนํ่า้ยม Y.3A สวรรคโลก สโุขทยั     13,583  2,341.04  284.51  2,625.55  6.13  89.2  10.8  
5 แมนํ่า้ยม Y.4 ทา่ลาดธานี สโุขทยั     17,731  1,522.49  264.63  1,787.12  3.20  85.2  14.8  
6 แมนํ่า้ยม Y.5 โพทะเล พิจิตร     22,344  2,557.18  790.84  3,348.01  4.75  76.4  23.6  
7 แมนํ่า้ยม Y.6 บ้านแก่งหลวง สโุขทยั     12,658  2,336.00  263.76  2,599.75  6.51  89.9  10.1  
8 แมนํ่า้ยม Y.11 บ้านหนนุ แพร่       5,542  1,554.29  260.21  1,814.51  10.38  85.7  14.3  
9 แมนํ่า้งาว Y.13 สะพานแมง่าว ลําปาง          382  81.68  15.67  97.35  8.08  83.9  16.1  
10 แมนํ่า้งาว Y.13A สะพานทางหลวง ลําปาง          380  75.86  15.42  91.27  7.62  83.1  16.9  
11 แมนํ่า้ยม Y.14 บ้านดอนระเบียง สโุขทยั     12,131  2,202.29  256.47  2,458.76  6.43  89.6  10.4  
12 แมนํ่า้ยม Y.15 อ.กงไกรลาศ สโุขทยั     19,936  1,261.00  150.50  1,411.50  2.25  89.3  10.7  
13 แมนํ่า้ยม Y.16 อ.บางระกํา พิษณโุลก     20,841  2,806.96  764.15  3,571.11  5.43  78.6  21.4  
14 แมนํ่า้ยม Y.17 อ.สามง่าม พิจิตร     21,415  2,585.73  658.16  3,243.89  4.80  79.7  20.3  
15 แมนํ่า้งิม Y.19 บ้านเพ พะเยา          155  135.92  22.44  158.35  32.40  85.8  14.2  
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16 แมนํ่า้ยม Y.20 บ้านงาวสกั แพร่       5,410  1,218.36  169.39  1,387.75  8.13  87.8  12.2  
17 ห้วยแมส่ิน Y.21 บ้านนาปลากาง แพร่          306  37.39  8.95  46.34  4.80  80.7  19.3  
18 แมนํ่า้บี ้ Y.24 บ้านมาง พะเยา          597  102.30  17.11  119.41  6.34  85.7  14.3  
19 แมนํ่า้สวด Y.25 บ้านป่าคาน้อย นา่น          203  28.00  4.78  32.78  5.12  85.4  14.6  
20 แมนํ่า้มอก Y.26 บ้านแมพ่ ู ลําปาง          785  102.30  17.11  119.41  4.82  85.7  14.3  
21 ห้วยแมพ่วก Y.27 บ้านปากชวั แพร่          229  30.38  7.59  37.96  5.26  80.0  20.0  
22 ห้วยแมห่ ุ Y.29 บ้านแมห่ ุ สโุขทยั            57  16.14  1.13  17.27  9.61  93.5  6.5  
23 ห้วงโป่ง Y.30 บ้านโป่ง ลําปาง            96  37.54  8.72  46.26  15.28  81.2  18.8  
24 แมนํ่า้ยม Y.31 บ้านทุง่นอง พะเยา       1,976  567.51  86.34  653.84  10.49  86.8  13.2  
25 แมนํ่า้ยม Y.32 บ้านหินตะโก สโุขทยั          749  35.04  3.36  38.40  1.63  91.3  8.8  
26 แมนํ่า้ยม Y.33 บ้านคลองทน สโุขทยั FloodPlain  2,163.34  330.06  2,493.40    86.8  13.2  
27 ห้วยแมไ่ล Y.34 บ้านแมไ่ล แพร่           331  76.31  22.07  98.39  9.43  77.6  22.4  
28 แมนํ่า้ควน Y.36 บ้านป่าคา  พะเยา          822  282.15  57.60  339.76  13.11  83.0  17.0  
29 แมนํ่า้ยม Y.37 บ้านไม้กลาง แพร่     10,306  2,681.03  437.19  3,118.22  9.59  86.0  14.0  
30 แมน่ํา้ขามม ี Y.38 ตําหนกัตํา แพร่           452  101.54  12.22  113.76  7.98  89.3  10.7  
31 แมนํ่า้ยม Y.40 บ้านบางโล พิจิตร  -  2,532.75  1,231.45  3,764.20    67.3  32.7  
32 ห้วยแมผ่ง YN.1 ท่ีตัง้เข่ือน พะเยา             12  4.28  0.74  5.02  12.93  85.3  14.7  
33 แมนํ่า้ยม YE.1 บ้านนาปราง พะเยา           557  333.50  20.05  353.55  20.13  94.3  5.7  
34 แมนํ่า้ยม YE.2 แก่งเสือเต้น แพร่        3,583  764.41  114.85  879.26  7.78  86.9  13.1  
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ลํานํา้สาขาของ

ลุม่นํา้ยม 
(สถานีดรรชนี) 

 

พืน้ท่ีรับ
นํา้ฝน 

(ตร.กม.) 
 

ปริมาณนํา้ทา่รายเดือนเฉล่ีย, ล้าน ลบ.ม. รายปี 
(ล้าน 

ลบ.ม.) 
 

ปริมาณ
นํา้ทา่ 

(ล./ว./ตร.
กม.) เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

แมนํ่า้ยมตอนบน 2,088.81 7.26 20.92 22.70 56.55 127.63 144.84 71.54 28.64 13.21 7.61 4.58 3.33 508.79 7.72 
แมนํ่า้ควร 859.92 4.05 11.34 11.78 26.53 62.49 70.58 33.18 13.80 6.32 3.43 2.01 1.51 247.02 9.11 
นํา้ปี ้ 646.77 2.84 7.59 7.35 13.29 34.56 38.69 16.32 7.47 3.36 1.56 0.84 0.71 134.59 6.60 
แมนํ่า้งาว 1,728.29 5.45 14.93 18.30 31.02 75.94 94.21 68.19 32.98 14.29 8.36 4.51 3.80 372.00 6.83 
แมนํ่า้ยม
ตอนกลาง 

3,028.88 7.55 25.19 26.85 49.95 154.86 182.14 82.25 33.71 12.98 6.47 3.61 3.64 589.18 6.17 

นํา้แมคํ่ามี 444.46 1.90 5.06 4.90 8.86 23.05 25.80 10.88 4.98 2.24 1.04 0.56 0.47 89.75 6.40 
นํา้แมต้่า 510.61 1.59 4.34 5.32 9.02 22.07 27.38 19.82 9.58 4.15 2.43 1.31 1.11 108.11 6.71 
ห้วยแมส่ิน 470.55 2.94 7.84 7.59 13.73 35.72 39.98 16.86 7.72 3.47 1.61 0.87 0.74 139.09 9.37 
นํา้แมม่อก 1,451.40 0.80 13.10 16.20 7.79 15.92 44.04 45.84 11.84 3.37 1.78 1.39 0.48 162.55 3.55 
นํา้แมรํ่าพนั 947.42 0.23 8.46 10.71 3.97 7.22 26.85 30.84 7.57 2.00 1.09 0.89 0.26 100.11 3.35 
แมนํ่า้ยมตอนลา่ง 11,438.88 9.22 47.08 69.64 111.06 360.37 502.44 249.63 98.35 34.44 16.93 8.29 6.53 1,513.98 4.20 
  23,616.00 43.81 165.86 201.34 331.77 919.83 1,196.96 645.35 256.64 99.84 52.31 28.86 22.59 3,965.16 5.32 
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 รูปท่ี 2.4 : พืน้ท่ีประสบปัญหาอทุกภยัเป็นประจํา อยูใ่นชว่งบริเวณลุม่นํา้ยมตอนลา่ง 
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 สําหรับปัญหาเฉพาะเก่ียวกบัสภานการณ์อทุกภยัในแตล่ะจงัหวดั  ท่ีตัง้อยูบ่ริเวณสองฝ่ังของ
แมนํ่า้ยม พอสรุปได้ดงัตอ่ไปนี ้
 
  จังหวัดแพร่ 
  ในชว่งฤดฝูนของแตล่ะปีจะมีพายพุดัผา่นพืน้ท่ีจงัหวดัแพร่และจงัหวดัพะเยา ก่อให้เกิดฝน
ตกหนกั นํา้ในลํานํา้ยมมีปริมาณมากขึน้  เน่ืองจากทีอําเภอปง  อําเภอเชียงมว่ง  จงัหวดัพะเยา  และอําเภอ
สอง  จงัหวดัแพร่  ซึง่เป็นต้นแมนํ่า้ยม  ไมมี่ท่ีกกัเก็บนํา้จงึทําให้นํา้จากแมนํ่า้ยม  และนํา้ป่าไหล  
เออ่ล้นเข้าทว่มพืน้ท่ีการเกษตร  บ้านเรือนราษฎร และสถานท่ีราชการได้รับความเสียหายอยูเ่สมอ  รวมทัง้
พืน้ท่ีในเขตเทศบาลเมืองแพร่ซึง่มีสภาพพืน้ท่ีเป็นท่ีลุม่  ทําให้นํา้ทว่มขงัและมีระดบันํา้ลกึกวา่พืน้ท่ีอ่ืน  ๆ 
ได้รับความเสียหายมากเพราะมีสถานท่ีราชการ  วดั บ้านเรือน  ตัง้อยูเ่ป็นจํานวนมาก  ซึง่โดยทัว่ไปแล้ว
สภาพของลํานํา้ยม หากปริมาณนํา้ท่ีไหลผา่นฝายแมย่มประมาณ  800 ลบ.ม./วินาที ขึน้ไป นํา้ในลํานํา้ยม  
จะเออ่ทว่มตลิ่ง และปริมาณนํา้ท่ีจะมีผลกระทบตอ่จงัหวดัแพร่โดยตรง  เม่ือระดบันํา้ท่ีสถานีวดันํา้บ้านงาว
สกั (Y.20) 8 เมตร และสถานีวดันํา้บ้านนํา้โค้ง  (Y.1C) 7 เมตร นํา้จะเร่ิมล้นฝ่ังลํานํา้ยม  ระยะทางจาก
สถานี Y.20 ถึงสถานี Y.1C  ซึง่ตัง้อยูใ่นตวัจงัหวดัแพร่ ประมาณ 91 กม.  
 
  จังหวัดสุโขทัย 
  จากสภาพฝนตกหนกัทางตอนเหนือของจงัหวดัสโุขทยั  โดยเฉพาะถ้าฝนตกหนกับริเวณ
พืน้ท่ีจงัหวดัพะเยาและจงัหวดัแพร่  ซึง่เป็นต้นนํา้ของแมนํ่า้ยม  จะทําให้มีปริมาณนํา้ไหลลงลํานํา้ยมมาก  
ประกอบกบัขนาดของลํานํา้ยมท่ีผา่นจงัหวดัสโุขทยั  ตัง้แตต่อนเหนือจะมีความกว้างมากในเขตอําเภอ
ศรีสชันาลยั  ความจขุองลํานํา้ประมาณ  2,004 ลบ.ม./วินาที และคอ่ย ๆ มีขนาดแคบลง  โดยลํานํา้ยมท่ี
ผา่นอําเภอสวรรคโลก จะมีความจปุระมาณ 1,073 ลบ.ม./วินาที อําเภอศรีสําโรง 725 ลบ.ม./วินาที และ 
อําเภอเมืองสโุขทยั  342 ลบ.ม./วินาที ดงันัน้ถ้าปริมาณนํา้ในแมนํ่า้ยมไหลเข้าสูจ่งัหวดัสโุขทยัมีขนาดเกิน
ความจขุองลํานํา้ในแตล่ะชว่งแล้ว จะทําให้นํา้ล้นตลิ่งแมนํ่า้ยม จากสถิตปิริมาณนํา้ทา่ในแมนํ่า้ยม  จะมีนํา้
ล้นตลิ่งทกุปี โดยเฉพาะพืน้ท่ีอําเภอสวรรคโลก อําเภอศรีสําโรง อําเภอเมืองสโุขทยั และอําเภอกงไกรลาศ 
  คลองธรรมชาตท่ีิรับนํา้จากแมนํ่า้ยมในเขตอําเภอศรีสําโรงและอําเภอเมืองสโุขทยัมีสภาพ
แคบเล็กจากการบกุรุก  บางสายนํา้ไมส่ามารถไหลผา่นได้  ประกอบกบัการก่อสร้างคนักัน้นํา้  
ริมตลิ่งแมนํ่า้ยม  ทัง้สองฝ่ังไมใ่ห้นํา้บา่ล้นตลิ่งโดยตลอด  ทําให้ระดบันํา้ในแมนํ่า้ยมมีระดบัสงูขึน้  ซึง่จะ
สง่ผลให้คนักัน้นํา้ท่ีบริเวณจดุใดมีระดบัต่ําหรือไมแ่ข็งแรง นํา้จะล้นข้ามและกดัเซาะเสียหายเกิดนํา้ทว่มสงู
และรุนแรง 
  สภาพของคลองแมรํ่าพนัท่ีผา่นเขตอําเภอเมืองสโุขทยั  และไหลลงแมนํ่า้ยมในเขต  
เทศบาลเมืองสโุขทยันัน้ โดยทัว่ไปมีลกัษณะแคบและเล็กจากการบกุรุก  ประกอบกบัทางนํา้ไหลผา่น  ซึง่รับ
นํา้จากคลองแมรํ่าพนัไหลลอดสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กผา่นถนนสายสโุขทยั -ตาก ถกูถมดนิปิดทางนํา้
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หลายแหง่  ทําให้เกิดนํา้ทว่มขงัและบางปีท่ีมีนํา้มากจะไหลล้นข้ามถนนในเขตตําบลบ้านกล้วย  บ้านปาก
แคว และบ้านยางซ้าย อําเภอเมืองสโุขทยั และในเขตเทศบาลเมืองสโุขทยั 
  นอกจากนีส้ภาพนํา้ทว่มอาจเกิดขึน้ได้จากการท่ีแมนํ่า้นา่นในเขตจงัหวดัอตุรดติถ์และ
จงัหวดัพิษณโุลกมีปริมาณนํา้มาก  ไหลเข้าสูจ่งัหวดัสโุขทยั  ทําให้เกิดนํา้ทว่มบริเวณพืน้ท่ีตามแนว  
คลองเมฆ คลองละมงุ-คลองมะพลบั  เป็นต้น ในทางตรงกนัข้ามเม่ือปริมาณนํา้ในลํานํา้ยม  มีปริมาณมาก
จะไหลกระจายเข้าสูค่ลองธรรมชาติ  ซึง่รับนํา้จากแมนํ่า้ยม  ซึง่สว่นมากจะอยูท่างฝ่ังซ้าย  และแผเ่ข้าทว่ม
พืน้ท่ีบริเวณท่ีลุม่ทางด้านคลองห้าบาท -แมนํ่า้เก่า-คลองดา่น-คลองวงัทอง  คลองเตว็ด  คลองต้นค้อ-คลอง
ปลายนา-ไผข่วาง และคลองบ้านหลมุ ซึง่มีบางคลองท่ีไหลลงแมนํ่า้นา่นเชน่กนั 
 
  จังหวัดพษิณุโลก 

  สาเหตุอุทกภัยในพืน้ท่ีจังหวัดพษิณุโลก ในเขตลุ่มน า้ยมมีสาเหตุมาจาก 

  - สภาพพืน้ท่ีเป็นพืน้ท่ีรองรับนํา้ท่ีไหลผา่นมาจากจงัหวดัทางด้านเหนือ ได้แก่ จงัหวดั
พะเยา แพร่ สโุขทยั นา่น อตุรดติถ์ และเพชรบรูณ์ ดงันัน้เม่ือจงัหวดั  
ดงักลา่วประสบอทุกภยั จงัหวดัพิษณโุลกก็จะได้รับผลกระทบด้วย โดยระยะเวลาหา่ง
กนัพอสมควรตามการไหลบา่ของนํา้ในแมนํ่า้ยม ซึง่ทําให้อําเภอบางระกํา  
ซึง่มีพืน้ท่ีสว่นใหญ่เป็นท่ีราบลุม่ และแมนํ่า้ยมไหลผา่นเกิดนํา้ทว่มครอบคลมุบริเวณ
กว้างอยูเ่ป็นประจํา 

  - เน่ืองจากแมนํ่า้ยมไหลผา่นจงัหวดัพิษณโุลกไปบรรจบแมนํ่า้นา่นท่ีอําเภอชมุแสง  
จงัหวดันครสวรรค์ หากแมนํ่า้นา่นมีปริมาณมากก็จะทําให้แมนํ่า้ยมไมส่ามารถไหล
ลงได้ เป็นเหตใุห้แมนํ่า้ยมเพิ่มระดบัสงูขึน้และเกิดนํา้ทว่มขงัเป็นเวลานาน 

 
  จากสถิตริะดบันํา้ในแมนํ่า้ยมท่ีเสาระดบันํา้มาตรฐานของกรมชลประทานบริเวณริมนํา้
หลงัท่ีวา่การอําเภอบางระกํา  หากระดบันํา้ขึน้สงูประมาณ  6.01 เมตร นํา้จะทว่มบริเวณพืน้ท่ีหมูท่ี่  1 และ 
หมูท่ี่ 2 ตําบลชมุแสงสงคราม สงูขึน้ถึงประมาณ 8.15 เมตร จะเร่ิมทว่มพืน้ท่ีหมูท่ี่  1 และหมูท่ี่ 10 ตําบลทา่
นางงาม  และหากระดบันํา้ขึน้สงูประมาณ  10.59 เมตร  นํา้จะล้นฝ่ังไหลทว่มบริเวณท่ีวา่การอําเภอ  
บางระกํา 
 
  จังหวัดพจิิตร 
 
  อทุกภยัในจงัหวดัพิจิตรจะได้รับอิทธิพลทัง้จากแมนํ่า้ยมและแมนํ่า้นา่น  ในสว่นของแมนํ่า้
ยม หากมีปริมาณนํา้ท่ีไหลจากจงัหวดัสโุขทยัและจงัหวดัพิษณโุลกลงมามาก  นํา้ก็จะไหลบา่ทว่มตลิ่ง
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ในชว่งท่ีมีระดบัตลิ่งต่ําในเขตอําเภอสามง่าม  อําเภอโพธ์ิประทบัช้าง  และบางครัง้จะเออ่ทว่มไปถึงพืน้ท่ีก่ิง
อําเภอบงึนาราง 

  สรุปสาเหตุของการเกิดอุทกภัยใน จ.พจิิตร ได้ดังนี ้

1. เน่ือง จากฝนตกหนกัในจงัหวดัพิจิตรและจงัหวดัอ่ืน ๆ ทางด้านเหนือนํา้ และด้าน
ตะวนัออกของจงัหวดั 

2. ลกัษณะทางกายภาพของจงัหวดั เป็นพืน้ท่ีรองรับนํา้จากจงัหวดัข้างเคียง  ถึงแม้วา่ฝน
ไมต่กในพืน้ท่ีจงัหวดั แตห่ากตกบริเวณจงัหวดัอ่ืน ๆ รอบจงัหวดัพิจิตร ก็ทําให้เกิดนํา้
ทว่มพืน้ท่ีจงัหวดัได้ 

3. สภาพห้วย หนอง คลอง บงึ ตืน้เขิน ถกูบกุรุกทําลาย สะสมกนัเร่ือยมาตัง้แตอ่ดีตถึง
ปัจจบุนั และความตืน้เขินของแมนํ่า้ยมท่ีไหลผา่นหลายอําเภอ ทําให้ระบายนํา้ไมท่นั 

4. การก่อสร้างถนนหลายสายเป็นการกัน้นํา้ ทําให้ระบายลงสูแ่มนํ่า้ยมและแมนํ่า้นา่นไม่
ทนั จากสาเหตดุงักลา่ว ข้างต้นทําให้จงัหวดัพิจิตรมีความเส่ียงสงูในการเกิดอทุกภยั
เกือบทกุปี 

5. สภาพของลํานํา้ยมเขตจงัหวดัพิจิตร  ความสามารถรับนํา้ได้สงูสดุของแมนํ่า้ยมท่ี
สถานีอําเภอสามง่าม  (Y.17) ประมาณ 500 ลบ.ม./วินาที และอําเภอโพทะเล  (Y.5) 
ประมาณ 325 ลบ.ม./วินาที 

 
 จากการวิเคราะห์สาเหตเุบือ้งต้นตามสถานการณ์ด้านทรัพยากรนํา้และทรัพยากรท่ีเก่ียวข้อง
พบวา่ปัจจยัท่ีผลตอ่การเกิดสภาวะนํา้ทว่มในบริเวณตา่ง ๆ ของลุม่นํา้ยมประกอบด้วย 
  
 (1)  ปัจจัยด้านสภาพภูมิอากาศและอุทกวิทยา 
  ปัจจยัท่ีเป็นสาเหตหุนึง่ของการเกิดปัญหาอทุกภยัในบริเว ณพืน้ท่ีลุม่นํา้ยม  ได้แก่ การผนั
แปรของปริมาณฝน  ซึง่เป็นสภาพท่ีเกิดขึน้ตามธรรมชาตไิมส่ามารถเปล่ียนแปลงได้  ซึง่เป็นลกัษณะ
เชน่เดียวกบัสาเหตกุารเกิดภยัแล้ง 
  การผนัแปรของฝนในชว่งท่ีฝนตกหนกั ๆ โดยเฉพาะบริเวณลุม่นํา้ยมตอนบนก่อให้เกิด
ปริมาณนํา้จํานวนมากไหลหลากมาตามลํานํา้เข้าทว่มพืน้ท่ีอยูอ่าศยัและพืน้ท่ีเกษตรกรรม ก่อให้เกิดปัญหา
อทุกภยัตามมา 

 (2) ปัจจัยด้านสภาพภูมิประเทศ 

  สภาพความลาดชนัของพืน้ท่ีและความลาดชนัของแมนํ่า้ยมในชว่งลุม่นํา้ยมตอนบนจาก
จงัหวดัพะเยาจนถึงจงัหวดัแพร่มีความลาดชนัเฉล่ียป ระมาณ 1:900 ถึง 1:2,300 สภาพอทุกภยัท่ีเกิดขึน้
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สว่นใหญ่จะเป็นลกัษณะนํา้ป่าไหลหลาก โดยในบริเวณท่ีเป็นจดุบรรจบของลํานํา้สาขากบัแมนํ่า้ยมอาจ
เกิดสภาวะนํา้ล้นตลิ่งได้ 

  สว่นความลาดชนัของลํานํา้และสภาพพืน้ท่ีบริเวณใต้จงัหวดัแพร่ลงไปจนถึงจงัหวดัพิจิตร
จะเปล่ียนแปลงจากความลาดชนัสงูไปเป็นความลาดชนัต่ํา และพืน้ท่ีเป็นท่ีราบลุม่มีความลาดชนัประมาณ 
1:5,000 ถึง 1:35,000 ประกอบกบัขนาดของแมนํ่า้ยมในชว่งตอนกลางจนถึงตอนลา่งของลุม่นํา้จากอําเภอ
ศรีสําโรงถึงอําเภอสามง่าม มีขนาดแมนํ่า้แคบกวา่ตอนบนสง่ผลให้เกิดการไหลล้นตลิ่งเข้าทว่มบริเวณ
ชมุชนริมนํา้  

 (3) ปัจจัยด้านระบบสาธารณูปโภคและผังเมือง 

  เน่ืองจากชมุชนสว่นใหญ่ท่ีอยูบ่ริเวณริมแมนํ่า้ยมมีการขยายตวัด้าน การพฒันาระบบ
โครงขา่ยคมนาคม เพ่ือเช่ือมตอ่ชมุชนตา่ง ๆ เพิ่มมากขึน้ ซึง่ในอดีตบริเวณท่ีราบลุม่ตอนลา่งของลุม่นํา้จะมี
แหลง่เก็บกกันํา้ชัว่คราว หนอง บงึ ตา่ง ๆ  รับนํา้ในชว่งท่ีเกิดนํา้หลาก ท่ีล้นตลิ่งจากแมนํ่า้ยม ทําให้ชว่ยลด
ความรุนแรงของสภาวะนํา้ทว่มชมุชนริมแมนํ่า้แตส่ภาพการคมาคมในปัจจบุนั จะมีลกัษณะเป็นคั นกัน้นํา้
ทัง้ 2 ฝ่ังของแมนํ่า้ยม จดุระบายนํา้บางจดุมีขนาดเล็ก  เม่ือเทียบกบัสภาพเดมิท่ียงัไมมี่ถนน  
ทําให้ความรุนแรงของสภาวะนํา้ทว่มจงึเพิ่มขึน้กรณีนํา้ล้นข้ามถนน (คนักัน้นํา้ ) โดยเฉพาะฝ่ังตะวนัออก
ของแมนํ่า้ยมสว่นชมุชนท่ีอยูร่ะหวา่งถนนกบัแมนํ่า้ ก็จะประสบปัญหาระดบันํา้ ทว่มสงูมากขึน้ทําให้ความ
เสียหายท่ีเกิดจากสภาวะนํา้ทว่มมีมลูคา่มากขึน้ 

 (4) ปัจจัยด้านการบริหารจัดการน า้ท่วมและภัยแล้ง 

  เน่ืองจากปัญหาสําคญัในลุม่นํา้ยม คือ ปัญหาการขาดแคลนนํา้ซึง่จะเกิดขึน้เป็นประจํา
ในระหวา่งเดือนกมุภาพนัธ์ -เมษายน ประชาชนตลอดจนหนว่ยงานท้องถ่ิ นได้พยายามสร้างทํานบชัว่คราว  
แบบกระสอบทราย ปิดกัน้แมนํ่า้ยมและลํานํา้สาขาตา่ง ๆ เพ่ือเก็บกกันํา้ไว้ใช้ในชว่งฤดแูล้ง ทําให้ในชว่ง
ฤดนํูา้หลากทํานบชัว่คราวดงักลา่วเป็นอปุสรรคในการระบายนํา้ นอกจากนี ้เศษวสัดตุา่ง ๆ ท่ีถกูนํา้พดัพา
ไปตกตะกอนในลํานํา้ สง่ผลให้แมนํ่า้ ลํานํา้ ตืน้เขินเป็นชว่ง ๆ และมีประสิทธิภาพการระบายนํา้ลดลง 

 
2) ทบทวนสถานการณ์น า้ท่วมที่ผ่านๆมาของพืน้ท่ีศึกษา 
 
2.1) พืน้ท่ีลุ่มน า้ยม 
 
 2.1.1 การเกิดอุทกภัยในพืน้ท่ีลุ่มน า้ยม  

ปัญหาอทุกภยัโดยทัว่ไปจะมีสาเหตจุากฝนท่ีตกหนกัในพืน้ท่ีลุม่นํา้ และจากสภาพทางกายภาพ
ภาพลุม่นํา้ เชน่ พืน้ท่ีป่าต้นนํา้ตอนบนถกูทําลาย การขาดแคลนแหลง่กกัเก็บนํา้ขนาดใหญ่ในพืน้ท่ีลุม่นํา้
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ตอนบนเพ่ือชว่ยชะลอนํา้หลาก ประสิทธิภาพของระบบระบายนํา้ไมเ่พียงพอ เน่ืองจากตืน้เขินหรือถกูบกุรุก 
มีการก่อสร้างสิ่งกีดขวางทางนํา้ การเปล่ียนแปลงสภาพการใช้ท่ีดนิ เป็นต้น  
 สําหรับสภาพการเกิดอทุกภยัในลุม่นํา้ยม แบง่ออกได้เป็น 2 ลกัษณะ ได้แก่ อทุกภยัท่ีเกิดใน
บริเวณพืน้ท่ีลุม่นํา้ตอนบนของลํานํา้สาขาตา่งๆ และอทุกภยัท่ีเกิดบริเวณแมนํ่า้ยมตอนลา่ง ตัง้แตจ่งัหวดั
สโุขทยัลงไปจนถึงจดุบรรจบแมนํ่า้นา่น การเกิดอทุกภยัในลกัษณะแรก จะเกิดจากการท่ีมีฝนตกแ ละนํา้ป่า
ไหลหลากจากต้นนํา้ลงมามาก จนลํานํา้สายหลกัไมส่ามารถระบายนํา้ได้ทนั ประกอบกบัมีสิ่งกีดขวางจาด
เส้นทางคมนาคมขวางทางนํา้ และมีอาคารระบายนํา้ไมเ่พียงพอ สําหรับพืน้ท่ีท่ีเกิดนํา้ทว่มเป็นประจํา
ได้แก่ อําเภอบ้านดา่นลานหอย จงัหวดัสโุขทยั อําเภอวงัชิน้ อําเภอเดน่ชยัจงัหวั ดแพร่    อําเภอปงจงัหวดั
พะเยา สว่นในลกัษณะท่ีสอง จะเกิดบริเวณท่ีเป็นพืน้ท่ีราบลุม่ และแมนํ่า้สายหลกัตืน้เขิน มีความสามารถ
ระบายนํา้ไมเ่พียงพอ ทําให้ไมส่ามารถระบายนํา้ลงได้อยา่งมีประสิทธิภาพ สําหรับพืน้ท่ีท่ีเกิดนํา้ทว่มเป็น
ประจําได้แก่ บริเวณอําเภอกงไกรลาศ อําเภอคีรี มาศ จงัหวดัสโุขทยั อําเภอสามง่าม อําเภอโพทะเล 
จงัหวดัพิจิตร เป็นต้น 
 พืน้ท่ีประสบอทุกภยัในลุม่นํา้ยม จากข้อมลูพืน้ท่ีเส่ียงอทุกภยัและโคลนถลม่จากศนูย์ป้องกนัภยั
ฝ่ายพลเรือน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ซึง่ได้รวบรวมข้อมลูหมูบ้่านท่ีประสบปัญหาอทุกภยัใน
รูปแบบตา่งๆ ได้แก่ นํา้ทว่มขงั นํา้ไหลล้นตลิ่ง นํา้ป่าไหลหลาก และโคลนถลม่ ซึง่ในแตล่ะหมูบ้่านอาจ
ประสบปัญหาอทุกภยัรูปแบบใดรูปแบบหนึง่ หรือหลายรูปแบบก็ได้ สามารถสรุปและแสดงผลข้อมลู จงึจดั
กลุม่ลกัษณะการเกิดอทุกภยัเป็น 2 รูปแบบ ดงันี ้

1) การเกิดอทุกภยัในลกัษณะนํา้ท้วมขงั-นํา้ล้นตลิ่ง 
2) การเกิดอทุกภยัในลกัษณะนํา้ป่าไหลหลาก หรือนํา้ทว่มขงัฉบัพลนั  
ลุม่นํา้ยมมีหมูบ้่านทัง้หมด 2,472 หมูบ้่าน เป็นหมูบ้่านท่ีประสบกบัปัญหาอทุกภยัจํานวน 672 

หมูบ้่าน (ร้อยละ 27.18) ซึง่ในจํานวนนีเ้ป็นการเกิดอทุกภยัในลกัษณะนํา้ทว่มขงั จํานวน 463 หมูบ้่าน
(ร้อยละ 18.73) และเกิดอทุกภยัในลกัษณะนํา้ป่าไหลหลาก จํานวน 209 หมูบ้่าน (ร้อยละ 8.45) โดย
หมูบ้่านท่ีประสบปัญหาอทุกภยัสว่นใหญ่จะอยูใ่นพืน้ท่ีจงัหวดัสโุขทยั ถึง 307 หมูบ้่าน หรือคดิเป็นร้อยละ 
45.68 ของหมูบ้่านท่ีประสบอทุกภยัทัง้หมด 
 
 2.1.2 พืน้ท่ีเกิดอุทกภัยเป็นประจ าในลุ่มน า้ยม 
 (1) จังหวัดสุโขทัย  เป็นจงัหวดัหนึง่ท่ีเกิดปัญหาอทุกภยัคอ่นข้างบอ่ย  โดยในชว่งปี 2538-2547 
รวมจํานวน  10  ปี ได้เกิดอทุกภยัทกุปีมีขนาดความรุนแรงแตกตา่งกนั โดยเหตกุารณ์ทัง้หมดเกิดขึน้ในชว่ง
เดือนสิงหาคมและกนัยายน  ซึง่เป็นชว่งลมมรสมุตะวนัตกเฉียงใต้และพายจุรจากทะเลจีนใต้พดัผา่น
ประเทศไทย  ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ กรมชลประทาน ได้รวบรวมข้อมลูชว่งการเกิดอทุกภยัและความเสียหายท่ี
เกิดขึน้ในจงัหวดัสโุขทยั ซึง่พบวา่ความเสียหายจากอทุกภยัแตล่ะปีอยูร่ะหวา่ง 24 ถึง 1,768 ล้านบาท หรือ
คดิเป็นความเสียหายเฉล่ียปีละประมาณ  397  ล้านบาท 
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 จงัหวดัสโุขทยัมีลกัษณะพืน้ท่ีเป็นท่ีราบลุม่แมนํ่า้ยมไหลผา่นจากทิศเหนือไปทิศใต้  ระยะทางยาว
ประมาณ 170  กิโลเมตร  พืน้ท่ีสว่นใหญ่อยูใ่นเขตลุม่นํา้ยมทําให้เม่ือมีฝนตกชกุหนาแนน่  นํา้จะไหลหลาก
จากแมนํ่า้ยมเออ่ล้นทว่มพืน้ท่ี  ตัง้แตอํ่าเภอสวรรคโลกลงมาจนถึงอําเภอกงไกรลาศ  ซึง่อยูใ่นพืน้ ท่ีลุม่ตํ่า
แบบท้องกระทะ  ประกอบกบัหากมีฝนตกชกุในเขตจงัหวดัลําปาง  จงัหวดัตาก  และจงัหวดักําแพงเพชร  
จะมีนํา้ป่าไหลหลากทว่มพืน้ท่ีอําเภอทุง่เสล่ียม  อําเภอบ้านดา่นลานหอย  และอําเภอคีรีมาศ  และจะไหล
หลากเพิ่มปริมาณนํา้ในแมนํ่า้ยม  ทําให้ราษฎรในเขตจงัหวดัสโุขทยัโดยเฉพาะ อยา่งยิ่งท่ีอาศยัอยูบ่ริเวณ
พืน้ท่ีลุม่ตํ่าสองฝ่ังแมนํ่า้ยมจะได้รับความเดือดร้อนมากขึน้  
 
 สถานการณ์น ้าท่วมจังหวัดสุโขทัย 
 1) สถานการณ์น า้ท่วมปี 2539  ขา่วหนงัสือพิมพ์รายวนั  กรุงเทพธุรกิจ, ฉบบัวนัท่ี  28  กนัยายน  
2539  รายงานวา่ ท่ีจงัหวดัสโุขทยั  มีนํา้บา่ไ หลหลากจากภเูขา  เข้าทว่มบ้านเรือน  ไร่นาราษฎร ได้รับ
ความเสียหาย และเดือนร้อนอยา่งหนกั ในรอบ 35 ปี โดยเฉพาะ 3 ตําบล ในอําเภอทุง่เสล่ียม คือ ตําบลวงั
ตะคร้อ  ตําบลหนองหญ้าปล้อง  และตําบลวงัลกึ  ทําให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 4,190 ครัวเรือน ไร่นา 
พืชผลทางการเกษตร เ สียหายกวา่ 5,000 ไร่ ถนนได้รับความเสียหาย 34 สาย โรงเรียนต้องปิดการสอน
อยา่งไมมี่กําหนด 36 แหง่ นอกจากนี ้ยงัมีหมูบ้่านทุง่นาขนั และหมูบ้่านทุง่ยาว ไมส่ามารถตดิตอ่ภายนอก
ได้ เพราะถนนถกูนํา้พดัพา  ตดัขาด  บางแหง่มีระดบันํา้ลกึถึง 3เมตร  สว่นท่ีตวัเมืองสโุขทยั ระดั บนํา้ใน
แมนํ่า้ยมสงูขึน้อยา่งตอ่เน่ือง วดัได้ 6.20 เมตร หรือเทา่กบัระดบั +49.64 ม.รทก. 
 อยา่งไรก็ตามระดบันํา้สงูสดุท่ีตวัเมืองสโุขทยัท่ีเกิดขึน้ในปี 2539 เกิดขึน้ในวนัท่ี 17 กนัยายน  
2539  วดัได้ 6.75  เมตร หรือเทา่กบัระดบั +50.19 ม.รทก. 
 2)สถานการณ์น า้ท่วมปี 2545  สถานการณ์นํา้ทว่มจงัหวดัสโุขทยั ปี 2545  มีนํา้ทว่มเมือง
สโุขทยั 3 ครัง้คือ 
  คร้ังท่ี 1  ชว่งวนัท่ี 25 ถึง 27 สิงหาคม  2545  สาเหตเุกิดจากอิทธิพลของพายโุซนร้อน 
“หวอ่งฟง”  ทําให้ฝนตกชกุในเขตภาคเหนือ  โดยเฉพาะบริเวณด้านต้นนํา้แมนํ่า้ยมเกิดนํา้ทว่มไหลหลาก
มาตามลํานํา้ยมเป็นปริมาณมาก  ระดบันํา้ในแมนํ่า้ยมท่ีอําเภอเมืองสโุขทยัมีระดบัสงูขึน้อยา่งรวดเร็ว  
ตัง้แตเ่ช้าวนัท่ี  25  สิงหาคม  และล้นคนักัน้นํา้เข้าทว่มบริเวณตวัเมืองสโุขทยั สงูประมาณ  30 เซนตเิมตร  
ระดบันํา้สงูสดุเม่ือวนัท่ี 27 สิงหาคม  2545  ท่ีสถานี Y.6   
อําเภอศรีสชันาลยัวดัได้5.46ม.(64.46 ม.รทก.)  ปริมาณนํา้  628  ลบ.ม/วินาที  ทําให้นํา้ทว่มขงับริเวณตวั
เมืองสโุขทยั  เกิดความเสียหายตอ่ถนนริมตลิ่งแมนํ่า้ยม จํานวน  20 แหง่  สะพาน จํานวน  18 แหง่  ถนน
ลกูรัง  จํานวน  22  สาย  นํา้ทว่มขงับ้านเรือนราษฎร 10 หลงัคาเรือน  โ รงเรียนปิดชัว่คราว  ร้านค้าหยดุ
กิจการชัว่คราว 
  คร้ังท่ี 2  ชว่งวนัท่ี  31  สิงหาคมถึง 3 กนัยายน  2545  สาเหตเุน่ืองจากเกิดฝนตกหนกั
บริเวณจงัหวดัแพร่  เม่ือวนัท่ี  29 สิงหาคม  ทําให้ระดบันํา้ในแมนํ่า้ยมมีระดบัสงูขึน้  และมีผลกระทบกบั
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จงัหวดัสโุขทยัตัง้แตว่นัท่ี  31  สิงหาคม  ประกอบกบัในชว่งวนัท่ี 1 ถึง 2 กนัยายน มีฝนตกหนกับริเวณ
อําเภอศรีสชันาลยั  ระดบันํา้ในแมนํ่า้ยมสงูขึน้อีกอยา่งตอ่เน่ืองจนถึงวนัท่ี 3  กนัยายน  ระดบันํา้ล้นตลิ่ง
หลายแหง่ในเขตอําเภอสวรรคโลก  อําเภอศรีสําโรง  อําเภอเมืองสโุขทยั  และอําเภอกงไกรลาศ  ระดบันํา้
สงูสดุเม่ือวนัท่ี  31 สิงหาคม  2545  ท่ีสถานี Y.6 อําเภอศรีสชันาลยัวดัได้ 6.40 เมตร (+65.40 ม.รทก.)  
ปริมาณนํา้หลาก  875 ลบ.ม./วินาที  ความเสียหายตอ่พืน้ท่ีเกษตรกรรมประมาณ 230,000 ไร่  บอ่ปลา  
642 บอ่  ถนนร่ิมตลิ่งแมนํ่า้ยม 26 แหง่ สะพาน จํานวน 41 แหง่  บ้านพักอาศยัถกูนํา้ทว่ม  91 หลงัคาเรือน  
ถนนสายหลกัถกูนํา้ทว่มบางชว่งจํานวน  5  สาย  อาคารชลประทานท่ีโครงการฝายศรีเชลียงและโครงการ
อา่งเก็บนํา้เขาหวัววัเสียหายรวม  19 แหง่ 
  คร้ังท่ี 3  ชว่งวนัท่ี  7 ถึง  18  กนัยายน  2545  สาเหตเุกิดจากนํา้ป่าไหลหลากจากอําเภอ
บ้านดา่นลานหอย  จงัหวดัสโุขทยั  และจากอําเภอเถิน  จงัหวดัลําปาง  เน่ืองจากมีฝนตกหนกั  ทําให้เกิด
นํา้ทว่มขงับริเวณรอบชมุชนตวัเมืองสโุขทยัเพิ่มขึน้ ประกอบกบัมีฝนตกกระจายทัว่ไปบริเวณจงัหวดัสโุขทยั
และจงัหวดัแพร่  ทําให้ปริมาณนํา้ในแมนํ่า้ยมซึง่ลดลงบ้างแล้ว  มีระดบัสงูขึน้แล้ วทรงตวัอยูเ่ป็นเวลาหลาย
วนั  ทําให้นํา้ทว่มทางหลวงสายสโุขทยั – ตาก  จากเทศบาลเมืองสโุขทยัถึงโรงพยาบาลสโุขทยั  ทางหลวง
หมายเลข  1056  ตอนศรีสําโรง – บ้านไร่  และทว่มทางหลวงหมายเลข  12  บริเวณหน้าสถานีขนสง่
สโุขทยัต้องย้ายการบริการขนสง่เข้าไปในเขตเทศบาลเมืองสโุขทัยเป็นการชัว่คราว  นอกจากนีย้งัทําให้
บ้านเรือนราษฎรและถนนหลายสายท่ีถกูนํา้ทว่มครัง้ท่ี 1 ยงัคงถกูนํา้ทว่มตอ่ไปและนานขึน้ 
 3) สถานการณ์น า้ท่วมปี  2546  ในปี 2546 นํา้ทว่มเมืองสโุขทยัชว่งวนัท่ี  21 – 22  สิงหาคม  
สาเหตเุกิดจากอิทธิพลของร่องความกดอากาศต่ําทําให้ฝนตกชกุในเขตภาคเหนือ  โดยเฉพาะบริเวณด้าน
ต้นนํา้แมนํ่า้ยม  เกิดนํา้ทา่ไหลหลากมาตามแมนํ่า้ยมเป็นปริมาณมาก  ระดบันํา้ในแมนํ่า้ยมท่ีอําเภอเมือง
สโุขทยัมีระดบัสงูขึน้อยา่งรวดเร็ว  ตัง้แตช่ว่งเย็นของวนัท่ี  20 สิงหาคม  และล้นคนักัน้นํา้เข้าทว่มบริเวณ
ตวัเมืองสโุขทยัสงูประมาณ  30 เซนตเิมตร  ระดบันํา้สงูสดุเม่ือวนัท่ี  21 สิงหาคม  ท่ีสถานี Y.6  อําเภอ
ศรีสชันาลยั วดัได้  5.40 เมตร (+64.40 ม.รทก.) ปริมาณนํา้  662 ลบ.ม./วินาที ระดบันํา้สงูสดุท่ีสถานี Y.4 
อําเภอเมืองสโุขทยัวดัได้ 7.00 เมตร (+50.44 ม.รทก.) เป็นระดบัสงูสดุท่ีเคยวดัได้ของสถานี Y.4 ตัง้แตต่ัง้
สถานีเป็นต้นมา  ทําให้นํา้ทว่มขงับริเวณตวัเมืองสโุขทยั  และทว่มถนนเสียหายหลายแหง่  รวมทัง้ถนนริม
ตลิ่งแมนํ่า้ยม  โรงเรียนต้องปิดโรงเรียน  และการค้าขายต้องหยดุกิจการชัว่คราวชมุชนท่ีประสบภยันํา้ทว่ม
ปี 2546  
 4) สถานการณ์น า้ท่วมปี 2547 นํา้ทว่มเมืองสโุขทยัชว่งวนัท่ี 15-21 กนัยายน 2547 เน่ืองจาก
ร่องฝนและพายจุนัทพูาดผา่นภาคเหนือตอนลา่ง โดยระดบันํา้ในลํานํา้ยมเพิ่มสงูขึน้อยา่งตอ่เน่ือง ตัง้แต่
วนัท่ี 14 กนัยายน 2547 และเออ่ล้นกระสอบทรายท่ีเสริมพนงักัน้นํา้เข้าทว่มบริเวณเมืองสโุขทยัสงู
ประมาณ 0.8-1.2 ม. และนํา้ยมได้ไหลล้นตลิ่ง ชมุชน และพืน้ท่ีการเกษตรตัง้แตอํ่าเภอศรีสชันาลยั อําเภอ
สวรรคโลก อําเภอศรีสําโรง อําเภอเมือง และอําเภอกงไกรลาศ  
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 5) สถานการณ์น า้ท่วมปี 2549 นํา้ทว่มในชว่งวนัท่ี 25 กนัยายน 2549 จงัหวดัสโุขทยัยงัคงถกูนํา้
จากแมนํ่า้ยมไหลเข้าทว่มพืน้ท่ีทางการเกษตรและบ้านเรือนประชาชนใน 4 อําเภอ คือ อ .สวรรคโลก อ .ศรี
สําโรง อ.เมือง และ อ.กงไกรลาศ นํา้ทว่มสงู 50 เซนตเิมตร ถึง 2 เมตร โรงเรียนชัน้ประถมศกึษา 2 แหง่ ใน
อําเภอศรีสําโรง ต้องหยดุการเรียนการสอน  รวมถึงโรงเรียนในอําเภอสวรรคโลก และอําเภอเมือง อีก 4 แหง่ 
เพ่ือความปลอดภยัของนกัเรียน เพราะแมนํ่า้ยมยงัขยายวงกว้างเข้าทว่มกวา่ 20 ตําบล ซึง่สํานกังาน
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดั ได้ประสานงานกบัองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินทกุพืน้ท่ี  เร่งเข้าให้
การชว่ยเหลือราษฎรผู้ประสบภยัในเบือ้งต้นแล้ว  

 (2) จังหวัดแพร่ ต้องประสบปัญหาอทุกภยัเป็นประจําทกุปี โดยเฉพาะในปี 2538 และ  
 ปี 2544 ซึง่ได้สร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจํานวนมาก โดยจงัหวดัมีพืน้ท่ี
เส่ียงภยัจากอทุกภยัใน 8 อําเภอ 53 ตําบล 301 หมูบ้่าน นอกจากนีย้งัมีปัญหาการกดัเซาะของกระแสนํา้
ในพืน้ท่ีลุม่นํา้แมย่ม ในพืน้ท่ี 6 อําเภอ 21 ตําบล 34 หมูบ้่าน และในพืน้ท่ีริมนํา้ในเขตเทศบาลเมืองแพร่
โดยแบง่เป็นอทุกภยัใน2ลกัษณะคือ  

1. อทุกภยัเกิดจากนํา้ทว่มทัง้บริเวณพืน้ท่ีลุม่ริมนํา้ และเทศบาลเมืองแพร่  ซึง่เกิดจากนํา้ใน
แมนํ่า้ยม และลํานํา้สาขาไมส่ามารถรองรับปริมาณนํา้ฝนได้เพี ยงพอจงึเออ่ล้นทว่ม
บ้านเรือนราษฎร 

2. อทุกภยัเกิดจากนํา้ป่าไหลหลากและโคลนถลม่บริเวณพืน้ท่ีท่ีมีความลาดชนัเม่ือเกิด
ฝนตปริมาณมาก นํา้จากภเูขาจะไหลลงสูท่ี่ต่ําอยา่งรวด    

  ประกอบกบัพืน้ท่ีบางแหง่ไมมี่ ต้นไม้ยดึดนิไว้ ทําให้เกิดดนิถลม่  สร้างความเสียหายแก่
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากเหตกุารณ์นํา้ป่าไหลทะลกัเข้าทว่มบ้านเรือนราษฎรท่ีอําเภอวงัชิน้ 
จงัหวดัแพร่ ในชว่งวนัท่ี 2-4 พฤษภาคม พ .ศ. 2544 ท่ีผา่นมา นํามาซึง่ความสญูเสียทัง้ชีวิตและทรัพย์สิน
มากมาย อทุกภยัครัง้นีทํ้าให้มีพืน้ท่ีท่ีถกูนํา้ทว่มได้รับความเสียหายถึง 39 หมูบ้่าน 6 ตําบล ได้แก่ ตําบล
สรอย ตําบลป่าสกั ตําบลแมพ่งุ ตําบลวงัชิน้ ตําบลแมเ่ก๋ิง และตําบลแมป้่าก ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 
1,651 ครัวเรือน จํานวน 7,870 คน มีผู้ เสียชีวิต 36 คน ได้รับบาดเจ็บ 58 คน สญูหาย 4 คน พืน้ท่ี
การเกษตรเสียหาย 6,818 ไร่ ถนนเสียหาย 40 สาย สะพาน 10 แหง่ โรงเรียน 1 แหง่ ฝาย 114 แหง่ ปศสุตัว์ 
20,031 ตวั และบอ่ปลาและบอ่กุ้ง 490 บอ่ ประมาณมลูคา่ความเสียหายกวา่ 200 ล้านบาท ความ
เสียหายจากนํา้ป่าไหลทะลกัเข้าทว่มบ้านเรือนราษฎรครัง้นี ้สาเหตเุกิดจากฝนตกหนกั และสภาพพืน้ท่ีของ
อําเภอวงัชิน้ จงัหวดัแพร่ เป็นหบุเขา เม่ือมีฝนตกนํา้ก็จะไหลบา่จากท่ีสงูลงสูท่ี่ต่ํา อยา่งไรก็ตาม นํา้ไหลตาม
ธรรมชาตเิพียงอยา่งเดียว ความเสียหายคงจะไมรุ่นแรงถึงเพียงนี ้สาเหตสํุาคญัอ่ืนๆ นา่จะมีสว่นทําให้เกิด
ความรุนแรงมากขึน้ เชน่ สภาพพืน้ท่ีป่าไม้ การใช้ท่ีดนิ ลกัษณะของดนิ ดงันัน้เม่ือมีฝนตกหนกั กระแ สนํา้
จงึไหลบา่ลงสูท่ี่ต่ําอยา่งรุนแรง ทําให้เกิดความเสียหายมากขึน้  
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 (3) จังหวัดพิจิตร สถานการณ์ลุม่นํา้ยม  หากมีฝนตกหนกัในเขตภาคเหนือ  ได้แก่จงัหวดัแพร่  
สโุขทยั  พิษณโุลก นํา้ป่าจะไหลลงสูแ่มนํ่า้ยม  ทําให้เกิดนํา้ทว่มในพืน้ท่ีจงัหวดัแพร่  สโุขทยั  และจงัหวดั
พิษณโุลก  ประกอบกบัหากมีฝนตกอยา่งตอ่เน่ืองในจงัหวดัพิจิตร  จะทําให้เกิดนํา้ยมล้นตลิ่งทว่มพืน้ท่ีอําเภอ
สามง่าม  โพธ์ิประทบัช้าง  โพทะเล  และก่ิงอําเภอบงึนาราง  สถานการณ์นีจ้ะเกิดขึน้ในชว่งเดือนกรกฎาคม – 
พฤศจิกายน  

 -  พืน้ท่ีเส่ียงต่อการเกิดน า้ป่าไหลหลาก/ดนิถล่ม 

 พืท่ี้เส่ียงตอ่การเกิดนํา้ป่าไหลหลาก ดนิถลม่ มกัจะเป็นพืน้ท่ี ท่ีเคยเกิดรอยแยกบนภเูขา และดนิ
ไหล บริเวณท่ีลาดเชิงเขา พืน้ท่ีใกล้ทางนํา้ไหล  และสว่นมากพืน้ท่ีเหลา่นีไ้ด้มีการเกิดนํา้ป่าไหลหลาก ดนิ
ถลม่ มาก่อน ซึง่มีผลท่ีจะทําให้เกิดนํา้ป่าไหลหลาก และดนิถลม่ซํา้ได้อีก  
 
      2.2 ลุ่มน า้น่าน 
 

      2.2.1 การเกิดอุทกภัยในพืน้ท่ีลุ่มน า้น่าน 
 

สภาพการเกิดอทุกภยัในลุม่นํา้นี ้แบง่ออกเป็น 2 ลกัษณะคือ 
 1) อทุกภยัท่ีเกิดในบริเวณพืน้ท่ีลุม่นํา้ตอนบนและลํานํา้สาขา จะเกิดจากการท่ีมีฝนตกหนกัและ
นํา้ป่าไหลหลากจากต้นนํา้ลงมามาก จนลํานํา้สายหลกัไมส่ามารถระบายนํา้ได้ทนั เน่ืองจากสภาพพืน้ท่ีป่า
ไม้ต้นนํา้ ตอนบนถกูทําลาย รวมทัง้ขาดแหลง่เก็บกกันํา้ขนาดใหญ่ในพืน้ท่ีลุม่นํา้ตอนบนเพ่ือชว่ย
ชะลอนํา้หลาก  พืน้ท่ีท่ีเกิดนํา้ทว่มเป็นประจํา ได้แก่ ก่ิงอําเภอสองแคว อําเภอทุง่ช้าง อําเภอเชียงกลาง 
อําเภอปัว อําเภอสา อําเภอนาน้อย อําเภอเมือง จงัหวดันา่น  อําเภอนํา้ปาด อําเภอลบัแล และอําเภอเมือง 
จงัหวดัอตุรดติถ์ 
 2) อทุกภยัท่ีเกิดในพืน้ท่ีราบลุม่  เกิดบริเวณท่ีเป็นพืน้ท่ีราบลุม่ และแมนํ่า้สายหลกัตืน้เขิน มี
ความสามารถระบายนํา้ไมเ่พียงพอ ทําให้ไมส่ามารถระบายนํา้ลงได้อยา่งมีประ สิทธิภาพ  พืน้ท่ีท่ีเกิดนํา้
ทว่มเป็นประจํา ได้แก่ อําเภอทา่ปลา จงัหวดัอตุรดติถ์  อําเภอทบัคล้อ อําเภอตะพานหิน อําเภอบางมลู
นาก  อําเภอเมือง จงัหวดัพิจิตร  อําเภอชมุแสง และอําเภอเมือง จงัหวดันครสวรรค์  
 
 2.2.2 สถานการณ์น า้ท่วมในปีต่างๆ 
 
 (1) สถานการณ์น า้ท่วมปี 2549  
 นํา้ทว่มจงัหวดันา่น ในชว่งวนัท่ี 18 สิงหาคม 2549 เน่ืองจากปริมาณนํา้ฝน ท่ีตกอยา่งหนกั
กวา่ 100-250 มิลลิเมตร จากอําเภอตา่งๆ ทางด้านเหนือของพืน้ท่ีชว่งก่อนหน้านี  ้1-2 สปัดาห์ กระแสนํา้
จากแมนํ่า้นา่น แมนํ่า้ยาว แมนํ่า้ยา่ง แมนํ่า้ปัว และแมนํ่า้ริม  สง่ผลให้พืน้ท่ีของ 13 อําเภอ 1 ก่ิงอําเภอ ท่ี
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ได้รับผลกระทบจากนํา้ฝนและนํา้ป่าไหลหลากเป็นกลายเป็นเขตประสบภยัพิบตัใินทนัที  อทุกภยัท่ีเกิดขึน้
เป็นผลกระทบท่ีรุนแรงท่ีสดุในรอบ 50 ปี ระดบัแมนํ่า้นา่นเพิ่มสงูขึน้กวา่ 9 เมตร ความเสียหายท่ีเกิดขึน้อยู่
ในพืน้ท่ี อ.เมืองนา่น เวียงสา ทา่วงัผา ปัว แมจ่ริม สนัตสิขุ บ้านหลวง บอ่เกลือ เฉลิมพระเกียรติ ทุง่
ช้าง สองแคว เชียงกลาง นาหม่ืน และก่ิง อ.ภเูพียง  มีราษฎรได้รับความเดือด ร้อนกวา่  1.6 แสน
คน เสียชีวิต 2 ราย และป่วย-บาดเจ็บกวา่ 4.6 หม่ืนราย  สว่นความเสียหายประกอบ ด้วย
ถนน 188 แหง่  สะพานคอนกรีต 54 แหง่  ฝาย 144 แหง่  ทํานบ 140 แหง่  ทอ่ระบายนํา้ 78 แหง่ บอ่
ปลา 2,070 บอ่ สตัว์ปีก 72,441 ตวั โค/กระบือ สกุร 3,892 ตวั พืน้ท่ีการเกษตร 78,956 ไร่ วดั 59 แหง่ 
โรงเรียน 78 แหง่ สถานท่ีราชการ  38 แหง่ บ้านเรือน เสียหายทัง้หลงั  12 หลงั เสียหายบาง 
สว่น  714 หลงั และยานพาหนะ 411 คนั มลูคา่รวมทัง้สิน้ไมน้่อยกวา่ 200 ล้านบาท   
 เกิดฝนตกตดิตอ่กนัเป็นเวลากวา่ 5 วนั ทําให้ดนิในพืน้ท่ีภเูขาของจงัหวดัอตุรดติถ์ไมส่ามารถอุ้มได้
ได้อีกตอ่ไป จงึเกิดแผน่ดนิถลม่ในพืน้ท่ีของตําบลแมพ่ลู อําเภอลบัแล ตําบลบ้านดา่นนาขาม อําเภอเมือง 
และ ตําบลนํา้หมนั บ้านนํา้รี นํา้ต๊ะ และทรายงาม อําเภอทา่ปลา ทําให้เกิดความเสียหายถึงแก่ชีวิตและ
ทรัพย์สินเป็นประวตักิารณ์ของการเกิดนํา้ทว่ม แผน่ดนิถลม่ของจงัหวดันี ้ (รูปท่ี 10-11) 
 
 (2) สถานการณ์ปีน า้ท่วมปี 2551  
 นํา้ทว่มบ้านนํา้เพาะ อําเภอทุง่ช้าง บ้านนาหนนุ อําเภอทา่วงัผา บ้านทา่ล่ี บ้านพวงพยอม อําเภอ
เมือง จงัหวดันา่น ในชว่งวนัท่ี 19 กรกฎาคม 2549 เน่ืองจากมีฝนตกหนกัตดิตอ่กนั 3 วนั ระดบันํา้วดัท่ี
สถานีวดันํา้ N64 บ้านผาขวาง อําเภอวงัผา สงูถึง 7.9 เมตร บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหายอยา่งหนกั 
 ตําบลชมพ ูอําเภอเนินมะปราง และ อําเภอวงัทอง ถกูนํา้จากแมนํ่า้วงัทอง ซึง่เป็นแมนํ่า้สาขาของ
แมนํ่า้นา่น เน่ืองจากฝนตกตดิตอ่กนัหลายวนั ทําให้นํา้ทว่มล้นตลิ่งในชว่ง 14-18 กนัยายน ทําความ
เสียหายให้กบัพืน้ท่ีการเกษตร  
 ตําบลวงักรด เนินมะกอก ลําปะดา ห้ว ยเขน หอไกร ภมูิ อําเภอบางมลูนาก ตําบลเขาทราย อําเภอ
ทบัคล้อ จงัหวดัพิจิตร ถกูนํา้ท่ีไหลบา่จากเทือกเขาเพชรบรูณ์ไหลบา่เข้าทว่มพืน้ท่ีทํานา ในชว่ง 14-18 
กนัยายน  
 ตําบลทํานบ ดอนคา อําเภอทา่ตะโก ชมุชนในเขตเทศบาลนคร และตําบลบ้านแก่ง อําเภอเมือง
นครสวรรค์ ถกูนํา้ทว่ม เน่ืองจ ากฝนท่ีตกตดิตอ่กนัหลายวนัในตอนเหนือในชว่งเดือนกนัยายน ทําให้ระดบั
นํา้ในแมนํ่า้เจ้าพระยาสงูขึน้ เออ่ล้นตลิ่งขึน้ทว่มบ้านเรือน  
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2.5 ผลการคัดเลือกชุมชนเป้าหมาย 
2.5.1 เกณฑ์การคัดเลือกชุมชนเป้าหมาย 

จากการทบทวนเอกสาร ข้อมลูพืน้ฐานและแผนท่ีนํา้ทว่ม นํามากําหนดเป็นเกณฑ์การคดัเลือก
ชมุชนเป้าหมาย 

1) ต้องเป็นชมุชนในพืน้ท่ีศกึษาทัง้ 3 กรณีของโครงการศกึษานี ้และมีประสบการณ์นํา้ทว่ม  
(ข้อมลูจาก GIS และหรือ การทบวนเอกสาร) 

2) ควรเป็นชมุชนท่ีเคยมีปัญหาแผน่ดนิถลม่จากนํา้ป่าไหลหลาก  หรือเส่ียงตอ่ปัญหาแผน่ดนิถลม่ 
3) ควรเป็นชมุชนท่ีมีประสบการณ์ในการจดัการปัญหาอทุกภยัด้วยชมุชนเอง  
4) ควรเป็นชมุชนท่ีสมาชิกของชมุชนสว่นใหญ่มีการปรับวิถีการดําเนินชีวิตให้สอดคล้องกบั

อทุกภยัท่ีเกิดขึน้เป็นประจํา  
5) เป็นชมุชนท่ีมีหรือกําลงัจะมีโครงการท่ีเช่ือมโยงไปสูก่ารป้องกนัหรือบรรเทาอทุกภยัท่ีจะ

เกิดขึน้  
6) เป็นชมุชนท่ีสมาชิกสว่นใหญ่ของชมุชนให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหาของชมุชน ตวัชีว้ดั คือ 

เป็นชมุชนท่ีมีประสบการณ์ทําแผนชมุชน และชมุชนมีการดําเนินโครงการท่ีบรรจอุยูใ่นแผน
ชมุชนด้วยตวัของชมุชนเอง เน่ืองจากกระบวนการทําแผนชมุชนคือ การใช้การมีสว่นร่วมของ
ชมุชน 

7) ควรเป็นชมุชนท่ีให้ความสําคญักบัการดแูลรักษาทรัพยากรธรรมชาต ิเชน่ ป่าไม้และดนิ  มีกลุม่
อนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิมีเครือขา่ยขบัเคล่ือนปัญหาของชมุชน  

8) ในกรณีท่ีตําบลมีหลายหมูบ้่านท่ีเป็นไปตามเกณฑ์ข้างต้น หมูบ้่านเป้าหมายควรเป็นหมูบ้่านท่ี
ผู้ นําท้องถ่ิน เชน่ กํานนั นายกองค์การบริหารสว่นตําบลแนะนํา  

 
2.5.2 ชุมชนเป้าหมาย 

จากเกณฑ์ข้างต้น คดัได้ชมุชน/หมูบ้่านเป้าหมาย 40 หมูบ้่าน ดงันีนี้คื้อ 
 

ล าดับ หมู่บ้านเป้าหมาย เกณฑ์การพจิารณา 
  1 2 3 4 5 6 7 8 

จังหวัดน่าน         
1 บ้านทา่ล่ี หมู ่4 ตําบลในเมือง อําเภอเมือง         

2 บ้านดอนมลู หมู ่2 ตําบลดูใ่ต้ อําเภอเมือง         

3 บ้านมว่งตึด๊ หมู ่2 ตําบลมว่งตึด๊ อําเภอภเูพียง         
4 บ้านร้องตอง หมู ่2 ตําบลมว่งตึด๊ อําเภอภเูพียง         
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ล าดับ หมู่บ้านเป้าหมาย เกณฑ์การพจิารณา 
  1 2 3 4 5 6 7 8 

5 บ้านเมืองจงัใต้ หมู ่2 ตําบลเมืองจงั อําเภอภเูพียง         
6 บ้านเมืองหลวง หมู ่4 ตําบลเมืองจงั อําเภอภเูพียง         
7 บ้านราษฎรสามคัคี หมู ่8 ตําบลเมืองจงั อ.ภเูพียง         
8 บ้านนํา้ครกใหม ่หมู ่9 ตําบลกองควาย อ.เวียงสา         
9 บ้านดอนตนั หมู ่4 ตําบลศรีภมูิ อําเภอทา่วงัผา         
10 บ้านสบหนอง หมู ่1 ตําบลตาลชมุ อําเภอทา่วงัผา         

 ทกุหมูบ้่านผา่นเกณฑ์ข้อท่ี 1 คือ เป็นชมุชนในพืน้ท่ีศกึษาทัง้ 3 กรณี และมีประสบการณ์นํา้ทว่ม ข้อมลูจาก GIS ก็
สนบัสนนุ (ดขู้อมลูจาก GIS อยูใ่นรายงานความก้าวหน้าครัง้ท่ี 1 ในสว่นของการปฐมนิเทศ สว่นของ ดร.สมบตั ิช่ืนชู
กลิ่น)  

 ทกุหมูบ้่านผา่นเกณฑ์ท่ี 3 คือ มีประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาอทุกภยัด้วยชมุชนเอง เน่ืองจากทกุหมูบ้่านเป็น
เครือขา่ยกบัมลูนิธิฮกัเมืองนา่น เม่ือคราวเกิดอทุกภยัใหญ่ในจงัหวดันา่น กลุม่ฮกัเมืองนา่นได้จดัการถอดบทเรียนนี ้
โดยนําแกนนําชมุชนของพืน้ท่ีท่ีประสบอทุกภยัมาร่วมถอดบทเรียน และให้ศนูย์โจ้โก้ เป็นศนูย์กลางในเร่ืองกองทนุข้าว 
ซึง่เกิดขึน้จากการถอดบทเรียนภายหลงัจากอทุกภยัในปี 2549   

 ทกุหมูบ้่านผา่นเกณฑ์ท่ี 6,7 กลา่วคือ ทกุหมูบ้่านเป็นเครือขา่ยกบักลุม่ฮกัเมืองนา่น ซึง่เป็นกลุม่ท่ีทํากระบวนการ
เก่ียวกบัการขบัเคล่ือนชมุชนในหลายมิต ิตัง้แตเ่ศรษฐกิจชมุชน ไปจนถึงสิ่งแวดล้อม  ด้วยหลกัของการพึง่ตนเองเป็น
สําคญั และใช้กระบวนการมีสว่นร่วมเป็นเคร่ืองมือสําคญัในการขบัเคล่ือนการแก้ปัญหา  

 บางหมูบ้่านท่ีผา่นเกณฑ์ 2 คือ หมูบ้่านท่ีอยูใ่นพืน้ท่ีเส่ียงแผน่ดนิถลม่ ในพืน้ท่ีทา่วงัผา ท่ีอยูท่างตอนเหนือของจงัหวดั
นา่นท่ีอยูใ่นแถบภเูขา และเป็นท่ีรวมกนัของแมนํ่า้สาขาของแมนํ่า้นา่น  

 พืน้ท่ีตําบลทา่วงัผา เป็นพืน้ท่ีท่ีมีโครงการในสมเดจ็พระเทพรัตน์ราชสดุา ไปลง เพ่ือฟืน้ฟชูมุชนท่ีได้รับผลกระทบจาก
นํา้ทว่มและแผน่ดนิถลม่เม่ือปี 2549 

 บางหมูบ้่านท่ีผา่นเกณฑ์ 4 คือหมูบ้่านท่ีมีการจดัตัง้กองทนุข้าวเปลือก เพ่ือเป็นความมัน่คงขัน้ต่ําเม่ือเกิดอทุกภยัแล้ว
ข้าวปลกูได้รับความเสียหาย ซึง่หลงันํา้ลดแล้ว กองทนุข้าวนีจ้ะชว่ยบรรเทาปัญหา  

 หมูบ้่านท่ีผา่นเกณฑ์ 8 คือในพืน้ท่ีดงักล่าวมีหลายหมูบ้่านท่ีเข้าเกณฑ์นี ้ดงันัน้ จงึให้มลูนิธิฮกัเมืองนา่น และ ศนูย์โจ
โก้แนะนําวา่ควรจะเลือกหมูบ้่านใดเข้าร่วมในโครงการ  

จังหวัดแพร่ 1 2 3 4 5 6 7 8 
11 บ้านนาพนู หมู ่2 ตําบลนาพนู อําเภอวงัชิน้         

12 บ้านนาพนูพฒันา หมู ่10 ต.นาพนู อําเภอวงัชิน้         

13 บ้านหาดร่ัว หมู ่6 ตําบลวงัชิน้ อําเภอวงัชิน้         

 ทกุหมูบ้่านของจงัหวดัแพร่ท่ีเข้าร่วมโครงการผา่นเกณฑ์เดียวกนั คือ เป็นหมูบ้่านในพืน้ท่ีศกึษา สนบัสนนุด้วยข้อมลู 
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ล าดับ หมู่บ้านเป้าหมาย เกณฑ์การพจิารณา 
  1 2 3 4 5 6 7 8 
GIS  

 จากการทบทวนเอกสาร อําเภอวงัชิน้ เป็นอําเภอท่ีเคยมีประสบการณ์แผน่ดนิถลม่ เม่ือปี 2549  

 ทกุหมูบ้่านของอําเภอวงัชิน้ท่ีประสบปัญหานํา้ทว่ม และ แผน่ดนิถลม่ เป็นหมูบ้่านท่ีหนว่ยงานตา่งๆท่ีเก่ียวข้องกบั
การบรรเทาสาธารณภยัจะเข้าไปจดัตัง้มิสเตอร์เตือนภยั 

 เน่ืองจากหมูบ้่านของพืน้ท่ีนีมี้หลายหมูบ้่านท่ีเข้าขา่ยเป็นหมูบ้่านเป้าหมาย ดงันัน้ในการเลือกหมูบ้่านท่ีจะมาเป็น
หมูบ้่านเป้าหมายของโครงการ จงึต้องได้รับคําแนะนําจากแกนนําในพืน้ท่ี ในท่ีนี ้คือ กํานนัมกุดา จนัทร์คํา กํานนั
ตําบลวงัชิน้ อําเภอวงัชิน้ จงัหวดัแพร่   

จังหวัดอุตรดติถ์         
14 บ.แมเ่ฉย หมู ่5 ต.บ้านดา่นนาขาม อําเภอเมือง         

15 บ้านไฮ้ฮ้า หมู ่7 ต.บ้านดา่นนาขาม อําเภอเมือง         

16 บ.ดา่นห้วยใต้ หมู ่6 ตําบลแมพ่ลู อําเภอลบัแล         

17 บ้านผามบู หมู ่7 ตําบลแมพ่ลู อําเภอลบัแล         

18 บ้านมหาราช หมู ่11 ตําบลแมพ่ล ูอําเภอลบัแล         

 ทกุหมูบ้่านของจงัหวดัอตุรดติถ์ท่ีเข้าร่วมโครงการผา่นเกณฑ์เดียวกนั คือ เป็นหมูบ้่านในพืน้ท่ีศกึษา สนบัสนนุด้วย
ข้อมลู GIS  

 จากการทบทวนเอกสาร ตําบลบ้านดา่นนาขามและตําบลแมพ่ลู เป็นพืน้ท่ีท่ีเคยมีประสบการณ์แผน่ดนิถลม่ เม่ือปี 
2549  

 การทํามาหากิจของชมุชนในพืน้ท่ีท่ีศกึษาของจงัหวดัอตุรดติถ์เป็นสวนผลไม้ ประชาชนยงัคงต้องอาศยัอยูใ่กล้กบั
สวนผลไม้ของตน ซึง่อยูใ่กล้กบัภเูขา อยา่งไรก็ตาม ทกุหมูบ้่านมีมิสเตอร์เตือนภยั  

 ทกุชมุชนเป้าหมายกําลงัดําเนินโครงการกบัสถาบนัพฒันาองค์กรชมุชน (พอช.)ในการฟืน้ฟูชมุชนหลงัภยัภิบตั ิซึง่ใน
การประชมุขบัเคล่ือนโครงการของชมุชนเหลา่นี ้ได้เชิญ รศ.ดร.มาฆะสิริ เชาวกลุ เข้าร่วมแลกเปล่ียนความคดิเห็น
กนั นอกจากนีย้งัเชิญ รศ.ดร.สมบตั ิช่ืนชกูลิ่นเป็นท่ีปรึกษาด้านเทคนิคของการขบัเคล่ือนอีกด้วย  

 เน่ืองจากพืน้ท่ีมีชมุชนหลายชมุชนท่ีเข้าขา่ยในการท่ีจะเป็นหมูบ้่านเป้าหมาย ดงันัน้ จงึให้แกนนําเครือขา่ยชมุชนใน
พืน้ท่ีนีเ้ลือกหมูบ้่านท่ีจะเป็นหมูบ้่านเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ    

จังหวัดสุโขทัย 1 2 3 4 5 6 7 8 
19 บ้านทา่ช้าง หมู ่6 ตําบลทบัผึง้ อําเภอศรีสําโรง         

20 บ้านทา่ช้าง หมู ่7 ตําบลทบัผึง้ อําเภอศรีสําโรง         

21 บ้านโคกกระบือ หมู ่5 ตําบลวงัใหญ่ อําเภอศรีสําโรง         
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22 บ้านไผซ่อ หมู ่6 ตําบลวงัใหญ่ อําเภอศรีสําโรง         

23 บ้านสวะหมู่3 ต.เมืองบางยม อําเภอสวรรคโลก         

24 บ้านหนองป่าตอ หมู ่1 ตําบลทา่ทอง อ.สวรรคโลก         

25 บ้านหนองชมุแสง หมู ่5 ต.ทา่ทอง อ.สวรรคโลก         

 เกณฑ์ท่ีเหมือนกนั 4 เกณฑ์ในการเลือกหมูบ้่านเป้าหมาย คือ เกณฑ์ 1 เป็นชมุชนในพืน้ท่ีศกึษา เกณฑ์ท่ี 3 เป็น
ชมุชนท่ีมีประสบการณ์ในการจดัการปัญหาอทุกภยัด้วยชมุชนเอง เกณฑ์ท่ี 5 เป็นชมุชนท่ีมีโครงการบรรเทาอทุกภยั 
กลา่วคือ สําหรับตําบลทบัผึง้และตําบลวงัใหญ่ อําเภอศรีสําโรง นัน้ องค์การบริหารสว่นตําบลใช้งบประมาณในการ
ทําผนงักนันํา้ตดิตอ่กนั เพ่ือไมใ่ห้นํา้ทว่มเข้าท่ีทํากินของชาวบ้าว สว่นตําบลเมืองบางยม และตําบลทา่ทองนัน้ แกน
นําได้เข้าร่วมกบัโครงการจดัการลุม่นํา้ยมแบบยืดหยุน่และผสมผสานของ ดร .อภิชาต ิอนกุลูอําไพ นายกสมาคม
ทรัพยากรนํา้แหง่ประเทศไทย ซึง่เป็นโครงการท่ีมุง่ให้เกิดเครือขา่ยภาคประชาชนในการจดัการทรัพยากรนํา้ของลุม่
นํา้ยม 

 สําหรับชมุชนในพืน้ท่ีอําเภอสวรรคโลกนัน้ ผา่นเกณฑ์อีก 2 เกณฑ์ คือ เกณฑ์ท่ี 6 คือ ชมุชนเป้าหมาย ผา่น
กระบวนการทําแผนชมุชนมาแล้ว คุ้นเคยกบักระบวนการมีสว่นร่วมเป็นอยา่งดี ด้วยเพราะมีทา่นพระครูวดัหนองป่า
ตอ ซึง่เคยเป็นประธานเครือขา่ยลุม่นํา้ยม ภาคประชาชน เป็นศนูย์ร่วมในการขบัเคล่ือนชมุชนของจงัหวดัสโุขทยั
และเกณฑ์ท่ี 8 คือ พืน้ท่ีผา่นเกณฑ์ของโครงการทกุหมูบ้่าน ดงันัน้ จงึให้ทา่นพระครูชว่ยแนะนําในการเลือกหมูบ้่าน
เป้าหมาย   

จังหวัดพษิณุโลก 1 2 3 4 5 6 7 8 
26 บ้านบางบ้า หมู ่1 ต. ชมุแสงสงคราม อ.บางระกํา         

27 บ้านตะแบกงาม หมู่9 ต.ชมุแสงสงคราม  
อ.บางระกํา 

        

28 บ้านตะโม ่หมู ่5 ตําบลบางระกํา อําเภอบางระกํา         

29 บ้านวงักุ่ม หมู ่15 ตําบลบางระกํา อําเภอบางระกํา         

30 บ้านกระทุม่ยอดนํา้ หมู ่2 ต.วงัอิทก อ.บางระกํา         

 ทกุหมูบ้่านท่ีเข้าร่วมโครงการผา่นเกณฑ์คดัเลือกลกัษณะเดียวกนั คือ เกณฑ์  1 เป็นหมูบ้่านในพืน้ท่ีศกึษา เกณฑ์ 4 
เป็นหมูบ้่านท่ีคนในหมูบ้่านได้มีการปรับวิถีชีวิตเน่ืองจากอทุกภยั คือ การปรับชว่งเวลาของการทํานา โดยเล่ือนเวลา
ของการทํานาไปปลายหน้าฝนแทนการทํานาต้นฤดฝูนท่ีอาจประสบปัญหานํา้ทว่มได้ และในชว่งนํา้ทว่ม ก็หนัมาจบั
ปลาเป็นอาชีพเสริม ทําปลาแดดเดียวออกจําหนา่ย โดยเฉพาะตําบลวงัอิทกท่ีมีตลาดปลา และมีชาวบ้านนําปลามา
ขายข้างทางสายพิษณโุลก-นครสวรรค์ เกณฑ์ท่ี 5  พืน้ท่ีอําเภอบางระกําลงัจะมีโครงการชลประทานมาลง คือ ประตู
ระบายนํา้วงัอิทก เกณฑ์ 7 แกนนําของทกุตําบลเข้าร่วมโครงการการจดัการทรัพยากรนํา้ลุม่นํา้ยมแบบยืดหยุน่และ
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ผสมผสานของ ดร.อภิชาต ิอนกุลูอําไพ นายกสมาคมทรัพยากรนํา้แหง่ประเทศไทย  ดงันัน้แกนนําจงึเป็นเครือขา่ยซึง่
กนัและกนั ทําให้ง่ายตอ่การบรูณาการแผน 

 ทกุหมูบ้่านท่ีตดิแมนํ่า้ยมท่ีประสบปัญหานํา้ทว่มมีหลายหมูบ้่าน หมูบ้่านท่ีเลือกมาเป็นหมูบ้่านเป้าหมาย จงึเป็น
หมูบ้่านท่ีผา่นการแนะนําของผู้บริหารขององค์การบริหารสว่นตําบลและกํานนั เป็นหลกั  

จังหวัดพจิิตร 1 2 3 4 5 6 7 8 
31 บ้านวงัลกูช้าง หมู ่8 ต.สามง่าม อําเภอสามง่าม          

32 บ้านวดัใหม ่หมู ่9 ตําบลสามง่าม อําเภอสามง่าม          

33 บ้านรังนก หมู ่3 ตําบลรังนก อ.สามง่าม          
34 บ้านรังนกหมู ่12 ตําบลรังนก อ.สามง่าม         
35 บ้านกระทุม่นํา้เดือด หมู ่9 ตําบลรังนก อ.สามง่าม          

36 บ้านไผท่า่โพเหนือ ม.1 ตําบลไผท่า่โพ อําเภอโพธ์ิ
ประทบัช้าง 

        

37 บ้านยางแขวนน้อย หมู ่1 ต.บางลาย อ.บงึนาราง         

38 บ้านบางลายเหนือ หมู ่2 ต.บางลาย อ.บงึนาราง         

 เกณฑ์ท่ีทกุหมูบ้่านมีร่วมกนัคือ เกณฑ์ 1 คือ เป็นหมูบ้่านในพืน้ท่ีศกึษา และ สนบัสนนุด้วยข้อมลู GIS  เกณฑ์ 3 คือ 
เป็นชมุชนท่ีมีประสบการณ์ในการจดัการอทุกภยัของชมุชน แตเ่ป็นการจดัการหลงัเกิดนํา้ทว่มเป็นหลกั เกณฑ์ 4 คือ
เป็นชมุชนท่ีคนในชมุชนมีการปรับวิถีการดํารงชีวิต กลา่วคือ ปรับชว่งเวลาของการทํานาจากเดมิท่ีควรจะทําตัง้แต่
ต้นฤดฝูน ก็ปรับไปทําตอนปลายฤดฝูน เพราะถ้าทําในชว่งฤดฝูน อาจเส่ียงตอ่นํา้ทว่มได้ เกณฑ์ 7 ทกุตําบลเข้าร่วม
ในโครงการจดัการทรัพยากรนํา้ของลุม่นํา้ยมแบบยืดหยุน่และผสมผสานของ ดร .อภิชาต ิอนกุลูอําไพ นายกสมาคม
ทรัพยากรนํา้แหง่ประเทศไทย และทกุตําบลท่ีเลือกมีพืน้ท่ีตดิตอ่กนั ซึง่จะทําให้การทําแผนในลกัษณะของโซน หรือ 
จงัหวดัมีนํา้หนกัเพิ่มขึน้  

 พืน้ท่ีตําบลรังนก เป็นพืน้ท่ีคล้ายท้องกระทะ นํา้จะทว่มนาน จงึเป็นพืน้ท่ีท่ีนา่สนใจวา่ ชมุชนปรับตวักนัอยา่งไรใน
เร่ืองนํา้ทว่ม ถึงแม้จะเป็นพืน้ท่ีท่ีนํา้ทว่มมากกวา่ท่ีอ่ืนๆ แตผู่้ นําชมุชนสนใจเข้าร่วมโครงการนีเ้ป็นอยา่งมาก  

 บางหมูบ้่าน มีกลุม่อนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิเชน่ ตําบลบางลาย ซึง่พืน้ท่ีทํางานครอบคลมุทัง้ตําบล ดงันัน้ จงึให้
แกนนําชมุชนเลือกหมูบ้่านท่ีจะให้เข้าร่วมเป็นหมูบ้่านเป้าหมายของโครงการ ซึง่เม่ือตวัแทนเหลา่นีก้ลบัไป ก็จะ
ถ่ายทอดให้กบัเครือขา่ยอยูแ่ล้ว ซึง่จะทําให้หมูบ้่านอ่ืนๆได้รับประโยชน์ไปด้วย  

จังหวัดนครสวรรค์ 1 2 3 4 5 6 7 8 
39 บ้านทบักฤชพฒันา หมู ่8 ตําบลทบักฤช อ.ชมุแสง         

40 บ้านแหลมจนัทร์ หมู ่11 ตําบลทบักฤช อ.ชมุแสง         
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ล าดับ หมู่บ้านเป้าหมาย เกณฑ์การพจิารณา 
  1 2 3 4 5 6 7 8 

 สําหรับจงัหวดันครสวรรค์เป็นพืน้ท่ีตอนท้ายของแมนํ่า้นา่น และมีพืน้ท่ีใกล้เคียงกบัของจงัหวดัพิจิตรท่ีเลือกมา 
ดงันัน้เกณฑ์ในการเลือกจงึใกล้เคียงกนั ยกเว้นแตเ่กณฑ์ท่ี 7 เทา่นัน้  

 ลกัษณะท่ีนา่สนใจของ 2 หมูบ้่านนีคื้อ อาชีพเลีย้งปลา ซึง่เป็นเร่ืองท่ีนา่สนใจวา่ชาวบ้านจะปรับวิธีการเลีย้งปลา
อยา่งไรในชว่งนํา้ทว่ม เพราะการเลีย้งปลาท่ีน่ีทําเป็นอาชีพจริงจงั 
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บทที่ 3 
การพัฒนานักวิจัยทรัพยากรน า้ชุมชน 

 
 นกัวิจยัทรัพยากรน า้ชมุชนจะเป็นผู้ มีบทบาทส าคญัในโครงการศกึษาวิจยันี ้เพราะนอกจากจะเป็น
นกัวิจยัชมุชนร่วมกบัโครงการวิจยันีแ้ล้ว ยงัจะต้องมีบทบาทในเร่ืองการจดัการอทุกภยัของชมุชนของ
ตนเองในอนาคตด้วย ดงันี ้การพฒันานกัวิ จยัทรัพยากรน า้ชมุชนจงึเป็นจดุเร่ิมต้นท่ีจะบรรลวุตัถปุระสงค์
ดงักลา่ว  องค์ประกอบของบทนีเ้ป็นดงันีคื้อ 

3.1 การคดัเลือกนกัวิจยัทรัพยากรน า้ชมุชน   
3.2 แนวทางในการพฒันานกัวิจยัทรัพยากรน า้ชมุชน 

 
3.1  การคัดเลือกนักวิจัยทรัพยากรน า้ชุมชน 
 นกัวิจยัทรัพยากรน า้ เป็นบคุคลท่ีมา จากการคดัเลือกผา่นกระบวนการมีสว่นร่วมระหวา่งทีมท่ี
ปรึกษาโครงการศกึษาฯ และ แกนน าชมุชนท่ีเข้าร่วมประชมุปฐมนิเทศโครงการ  โดยทีมท่ีปรึกษาน าเสนอ
ขอบเขตงาน บทบาทและการมีสว่นร่วมของชมุชนในโครงการศกึษาฯนี ้ พร้อมน าเสนอเกณฑ์เบือ้งต้นของ
นกัวิจยัทรัพยาก รน า้ชมุชน ท่ีจะ เข้ามาเป็นผู้ประ สานงานโครงการ นกัวิจยัชมุชนระดบัพืน้ท่ี และ ผู้ เก็บ
ข้อมลูระดบัน า้ ซึง่แกนน าชมุชนท่ีเข้าร่วมประชมุปฐมนิเทศโครงการฯ ได้ชว่ยกนัเตมิเตม็เกณฑ์การคดัเลือก 
และเสนอช่ือผู้ ท่ีจะมาเป็นนกัวิจยัทรัพยากรน า้ชมุชนของโครงการศกึษาฯนี ้  คณุสมบตัขิองนกัวิจยั
ทรัพยากรน า้ชมุชนจากการท ากลุม่สนทนาเป็นดงันีคื้อ 

1. ต้องเป็นคนในพืน้ท่ี 
2. ต้องเป็นคนท่ีรู้จกัพืน้ท่ี 
3. มีความจริงใน เตม็ใน ในการท างานร่วมกบัทีมท่ีปรึกษา 
4. มีความสามารถในการเก็บข้อมลู และ วิเคราะห์ข้อมลู 
5. มีความสามารถในการประสานงาน 
6. เพศ อาย ุการศกึษา ไมใ่ชเ่ง่ือนไขท่ีส าคญั 
7. เป็นคนท่ีเสียสละ ท างานให้กบัสว่นรวม 
8. เป็นคนท่ีมีเวลาในการท างานโครงการศกึษาวิจยันี ้

แตเ่น่ืองจากงานท่ีนกัวิจยัทรัพยากรน า้ชมุชนของชมุชนเป้าหมายจะต้องด าเนินร่วมกบัโครงการ
ศกึษาวิจยัฯนี ้มีอยูห่ลายงาน ดงันัน้ เพ่ือไมใ่ห้เป็นภาระมากนกักบันกัวิจยัทรัพยากรน า้ชมุช นของแตล่ะ
ชมุชนเป้าหมาย ดงันัน้ แตล่ะชมุชนเป้าหมายจงึสามารถมีนกัวิจยัทรัพยากรน า้ชมุชนได้มากกวา่ 1 คน 
รายช่ือนกัวิจยัทรัพยากรน า้ชมุชนหลกั ดไูด้จากภาคผนวก   
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3.2  แนวทางในการพัฒนานักวิจัยทรัพยากรน า้ชุมชน 
 และเพ่ือให้การท างานร่วมกนัระหวา่งชมุชน /หมูบ้่านเป้าหมา ย และ ทีมท่ีปรึกษาเป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพ ดงันัน้นกัวิจยัทรัพยากรน า้ชมุชนนีต้้องมีความรู้เก่ียวกบัอทุกวิทยา สามารถเช่ือมโยงสาเหตุ
ของอทุกภยัและบริบทของพืน้ท่ีได้ ในขณะท่ีทีมท่ีปรึกษาก็ลงพืน้ท่ีเก็บข้อมลูบริบทชมุชนร่วมกบันกัวิจยั
ทรัพยากรน า้ชมุชนด้วย ดงันัน้  นกัวิจยัทรัพยากรน า้ชมุชนจงึควรได้รับการพฒันา ในเร่ืองส าคญั 2 เร่ือง
ตอ่ไปนี ้คือ 
 3.2.1  การพฒันาเป็นนกัวิจยัชมุชน 
 3.2.2  ความรู้เร่ืองอทุกวิทยา 
 
3.2.1 การพัฒนาเป็นนักวิจัยชุมชน  
 จากการทบทวนเอกสาร ในบทท่ี 2  ได้ข้อสรุปวา่ การศกึษาชมุชนท่ีเน้นการให้คนในชมุ ชนเป็นผู้
ร่วมศกึษาลกัษณะและปัญหาของชมุชน ไปพร้อมๆ กบันกัพฒันาภายนอก จะท า ให้เกิดนกัวิจยัชมุชนโดย
ใช้แนวคดิการวิจยัเชิงปฏิบตักิารแบบมีสว่นร่วม ( Participatory Action Research : PAR) 
 ดงันัน้ แนวทางในการพฒันานกัวิจยัชมุชน จะด าเนินการอบรมแกนน าชุมชน องค์การบริหาร
ส่วนท้องถิ่น และนักวิจัยทรัพยากรน า้ชุมชนในเร่ืองการมีส่วนร่วมในการเก็บข้อมูลพืน้ฐานชุมชน  
ซึง่ประกอบด้วยข้อมลูด้านกายภาพของพืน้ท่ี เศรษฐกิจและสงัคม วฒันธรรม วิถีชีวิต ประวตัคิวามเป็นมา
ของชมุชน สภาพทรัพยากรธรรมชาต ิบทบาทผู้น า/สตรีของพืน้ท่ี การรวมกลุม่ของชมุ ชน และสภาพปัญหา
ของชมุชน รวมทัง้ปัญหาอทุกภยัท่ีเกิดขึน้ในชมุชนและการปรับตวั /การเปล่ียนแปลงของชมุชนทัง้ในระดบั
ครัวเรือนและชมุชนด้วย นอกจากนัน้ยงัมีการพฒันานกัวิจยัทรัพยากรน า้ชมุชนในบทบาทของผู้
ประสานงาน (facilitator) และการส่ือสารระหวา่งเครือขา่ย และระหวา่งชุ มชนกบัหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง ใน
เร่ืองการเตรียมความพร้อมของชมุชนตอ่อทุกภยัท่ีอาจจะเกิดขึน้ การใช้สญัญาเตือนภยัด้านอทุกภยั การ
ประเมินศกัยภาพของชมุชนในการจดัการอทุกภยัในพืน้ท่ี และการจดัเตรียมแผนการจดัการอทุกภยัของ
ชมุชนของตนเอง 
 

1)  เคร่ืองมือที่นักวิจัยชุมชนใช้ในการเก็บข้อมูล 
  (1) การท าแผนท่ีและแบบจ าลองแบบมีส่วนร่วม  (Participatory Mapping and 
Modeling) โดยเน้นให้ชาวบ้านเป็นผู้กระท า ได้แก่ 1) แผนท่ีทรัพยากร (Resource Map) เชน่ หมูบ้่าน ป่า
ไม้ พืน้ท่ีการเกษตร แหลง่น า้ เพ่ือแสดงศกัยภาพของชมุชน 2) แผนท่ีสงัคม (Social Map) แสดงท่ีตัง้
บ้านเรือน วดั โรงเรียน ประชากร โครงสร้างพืน้ฐาน เพ่ือแสดงความสมัพนัธ์ทางสงัคมของชมุชน 3) แผนท่ี
เฉพาะเร่ือง เชน่ แผนท่ีชัน้ดนิ 
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  (2) การท าปฏิทนิฤดูกาล  (Seasonal Calendars) โดยท าเป็นฤดกูาลใน 12 เดือน แสดง
กิจกรรมประกอบอาชีพการเกษตรของชาวบ้าน ระบวุา่เดือนใดปลกูพืชชนิดใด โดยเฉพาะการจดัการน า้  
  (3) การจัดท าประวัตชุิมชน  (Local Histories) ประวตัขิองชมุชนนี ้หมายถึง ประวตักิารตัง้
ถ่ินฐานของชมุชน ประวตักิารปลกูข้าว เลีย้งสตัว์ การศกึษา การเปล่ียนแปลงประชากร และประวตัิ
เก่ียวกบัป่าไม้ ทัง้นีเ้พลงพืน้บ้าน ศลิปวฒันธรรมท้องถ่ิน บทประพนัธ์ ค ากลอนของชมุชน เป็นแหลง่ข้อมลู
ศกึษาประวตัขิองชมุชนได้เป็นอยา่งดี 
  (4) การจัดท าช่วงเวลาของเหตุการณ์  (Timeline) เป็นเทคนิควิเคราะห์เหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้
ในชมุชน นบัแตอ่ดีตจนถึงปัจจบุนั โดยระบชุว่งเวลาในชอ่งหนึง่และเหตกุ ารณ์ท่ีส าคญัลงในอีกชอ่งหนึง่ 
เป็นกระบวนการท่ีดีท่ีชว่ยให้เกิดการมีสว่นร่วมของสมาชิกในชมุชน 
 

2) เคร่ืองมือที่ทีมที่ปรึกษาจะท าร่วมกับนักวิจัยชุมชน 
  (1) การเดนิส ารวจชุมชน ท าภาพตดัขวาง (Transect Walks) โดยเน้นการเดนิส ารวจชมุชน
ร่วมกบัชาวบ้านผู้ให้ข้อมลู (Key Informants) เพ่ือสงัเกต สอบถาม รับฟังปัญหาท่ีแตกตา่งกนัในแตล่ะ
พืน้ท่ี ค้นหาสาเหตขุองปัญหาและแนวทางแก้ไข มกัจะท าเป็นภาพตดัขวางทางภมูิศาสตร์ 
  (2) การท าแผนผังเวนน์  (Venn Diagram) เก่ียวกบักรรมการและสมาชิกกลุม่จดัการน า้  
เป็นการแสดงข้อมลูความสมัพนัธ์ระหวา่งกลุ่ ม/องค์กรในลกัษณะภาพ (Graphic) ใช้รูปทรงกลมขนาด
ตา่งๆ แสดงถึงความส าคญัของผู้ เก่ียวข้องจากความคดิเห็นของผู้ ท่ีอยูต่รงศนูย์กลาง และใช้ลกูศรท่ีมีความ
หนาบางตา่งกนั แสดงปริมาณและทิศทางความสมัพนัธ์ระหวา่งผู้ เก่ียวข้อง แผนผงันีจ้ะชว่ยระบุ
ความส าคญัขององค์กรหรือผู้ เก่ี ยวข้องในระบบทัง้หมด และความสมัพนัธ์ท่ีมีตอ่กนัในสายตาของผู้ ท่ีอยู่
ตรงศนูย์กลางของแผนผงั ถ้าชาวบ้านอยูต่รงศนูย์กลาง แผนผงัจะบอกถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งกลุม่และ
องค์กรตา่งๆกบัชาวบ้านในสายตาของชาวบ้าน 
 
 นอกจากนัน้ทีมท่ีปรึกษาจะท าการสมัภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูท่ีส าคญั  (Key Informant Interviews) การ
สนทนากลุม่ (Focus Group) โดยเลือกผู้ เก่ียวข้องโดยตรงท่ีแตกตา่งกนัทางฐานะสงัคม เศรษฐกิจ 
ต าแหนง่หน้าท่ี มาสนทนาร่วมกนัในหวัข้อใดหวัข้อหนึง่โดยเฉพาะ  เชน่ กลุม่ผู้ใช้น า้ กรรมการน า้ระดบั
ชมุชน  
 
3.2.2  ความรู้เร่ืองอุทกวิทยา  

นอกจากนกัวิจยัทรัพยากรน า้ชมุชนจะได้รับการพฒันา “กระบวนการวิจยั ” แล้ว นกัวิจยัทรัพยากร
น า้ชมุชนยงัต้องเป็นผู้ ท่ีมีความรู้เร่ืองอทุกวิทยาอีกด้วย ซึง่ความรู้ดงักลา่ว จะเป็นประโยชน์กบัพืน้ท่ีในเร่ือง
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ของการคาดการณ์เก่ียวกบัอทุกภยัท่ีก าลงัจะเกิดขึน้ การเรียนรู้เร่ืองอุ ทกภยั เชน่ การเฝ้าระวงัและ
สญัญาณเตือนภยั จงึเป็นเร่ืองจ าเป็น  
 

ความรู้ประกอบการอบรมอุทกวิทยาให้กบันกัวิจยัทรัพยากรน า้ชมุชน จะมีหวัข้อการอบรมดงันี  ้
1) ความรู้เบือ้งต้นของระบบอทุกวิทยาและการจดัการน า้ในระดบัลุม่น า้ /พืน้ท่ี  
2) น า้ทว่มและสาเหต ุอทุกภยัท่ีเกิดในบริเ วณพืน้ท่ีลุม่น า้ตอนบนของล าน า้สาขาตา่งๆในเขตจ .

พะเยา นา่น แพร่ อตุรดติถ์ และอทุกภยัท่ีเกิดบริเวณแมน่ า้ตอนลา่ง ตัง้แตจ่งัหวดัสโุขทยัลงไป
จนถึงจดุบรรจบแมน่ า้นา่น การเกิดอทุกภยัในลกัษณะแรก จะเกิดจากการท่ีมีฝนตกและน า้ป่า
ไหลหลากจากต้นน า้ลงมามาก จนล าน า้สายหลกัไมส่ามารถระบายน า้ได้ทนั ประกอบกบัมีสิ่ง
กีดขวางจาดเส้นทางคมนาคมขวางทางน า้ และมีอาคารระบายน า้ไมเ่พียงพอ  สว่นใน
ลกัษณะท่ีสอง จะเกิดบริเวณท่ีเป็นพืน้ท่ีราบลุม่ และแมน่ า้สายหลกัตืน้เขิน มีความสามารถ
ระบายน า้ไมเ่พียงพอ ท าให้ไมส่ามารถระบายน า้ลงได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  

3) อปุกรณ์การเตือนภยัอยา่งง่าย เชน่ เคร่ืองวดัน า้ฝน /น า้ทา่/การบนัทกึ-รายงานข้อมลู  
 

 วิธีการให้ความรู้และการฝึกอบรม 
1) บรรยายสรุป/ฝึกอบรมผู้น า/นกัวิจยัชมุชน  
2) ถ่ายทอดหลกัวิชาการง่ายๆ ด้านอทุกวิทยาลุม่น า้ ความสมัพนัธ์น า้ฝน-น า้ทา่ การไหลหลากใน

ล าน า้/สาเหตขุองการเกิดน า้ทว่ม น า้ป่า/ดนิโคลนถลม่  
3) ให้ทราบวิธีการส ารวจ-ตดิตามสภาพน า้ด้วยหลกัสถิตงิ่ายๆ รวมถึงการตดิตัง้อปุกรณ์เฝ้าระวงั /

เครือขา่ย เคร่ืองวดัน า้ฝน /เสาวดัระดบัน า้ การประมวลผล /รายงานผลให้แก่ชมุชนเครือขา่ย
ด้านท้ายน า้ และประสานงานกบัหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง  

 
เนือ้หาสาระโดยรวม  

1) วัฏจักรอุทกวิทยา คือ การเกิดและการหมนุเวียนของน า้ในโลก ประกอบด้วย  

จากวฏัจกัรอทุกวิทยา  น า้จากฟ้า (Precipitationหรือ Rain) เป็นน า้จากฟ้าหรือน า้อากาศท่ีตกลง
สูพื่น้โลก อาจอยูใ่นรูปของฝน ลกูเห็บ หิมะ น า้ค้าง ละอองน า้ ฯลฯ การระเหย (Evaporation) เป็นการ
ระเหยของน า้จากพืน้โลก หรือระหวา่งท่ีฝนตกยงัไมถ่ึงพืน้โลก จากผิวน า้ของแหลง่น า้ ทะเล มหาสมทุร 
กลบัสูบ่รรยากาศ การคายน า้ (Transpiration) เป็นการคายน า้ของพืชในรูปของไอน า้กลบัสูบ่รรยากาศ 
เม่ือรวมกบัการระเหยมกัเรียกวา่ เป็นการคายระเหย (Evapotranspiration) การดกั (Interception) เป็น
ขบวนการท่ีน า้ฝนถกูดกัโดยใบไม้ใบหญ้าหรือพืช  การซึม (Infiltration) เป็นการซมึของน า้จากผิวดนิสูด่นิ 
การดักขัง (Depression storage) เป็นกระบวนการท่ีน า้ฝนถกูดกัโดยหลมุบอ่ตามธรรมชาต ิ การเก็บกัก
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บนผิวดนิ (surface storage) หมายถึงน า้บางสว่นจะถกูเก็บกกัในท่ีลุม่ต ่าหนองน า้ บงึ อา่งเก็บน า้ หรือ 
ทะเลสาบ การซึมลึก (Percolation)  เป็นกระบวนการท่ีน า้ซมึในดนิสูช่ัน้ดนิท่ีลกึกวา่ น า้ผิวดนิหรือน า้ท่า 
(Surface runoff)  เป็นปริมาณน า้ฝนท่ีไหลบนผิวดนิไปไหลลงล าน า้เป็นน า้ในแมน่ า้ล าธาร น า้ใต้ผิวดนิ 
(Subsurface runoff) เป็นปริมาณน า้ฝนท่ีไหลไปตามใต้ผิวดนิไหลเสริมเป็นน า้ในแมน่ า้ล าธาร น า้บาดาล 
(Groundwater runoff)   เป็นปริมาณน า้ใต้ดนิซึง่อาจไหลเสริมไปกบัน า้ใต้ผิวดนิและน า้ทา่กลายเป็นน า้ใน
แมน่ า้ล าธาร ซึง่ความสมัพนัธ์ดงักลา่วจะแสดงในงบน า้ดงัรูปท่ี 3.1 นี ้

 

 
    รูปท่ี 3.1  :  วฏัจกัรอทุกวิทยา 
 
 

2) ล าน า้/วิธีการส ารวจ 
(1) ล าน า้และน า้ท่า 
ล าน า้เป็นท่ีรองรับปริมาณน า้ทา่ หรือน า้ท่ีไหลมาตามผิวดนิ และบางสว่นจากการไหลเสริมของน า้

ใต้ดนิทัง้หมดในขอบเขตของพืน้ท่ีลุม่น า้ ณ จดุท่ีท าการพิจารณา หรือ ท่ีจดุสงัเกตเพ่ือเก็บข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง  
คือ ระดบัน า้รายชัว่โมง รายวนั  แล้วจงึใช้กราฟระดบัน า้กบัโค้งปริมาณน า้ท่ีสร้างมาจาก การตรวจวดั
ปริมาณน า้ด้วยเคร่ืองมือท่ีเหมาะสมท่ีวดัได้จากในสนามในบางวนั การวดัการไหลของล าน า้สามารถหาได้
จากการประยกุต์พืน้ฐานการวดัฝายน า้ล้นเล็กๆ รางน า้ หรือ ใช้เคร่ืองมือวดัค วามเร็วการไหลของน า้ในล า
น า้ ล าน า้มีช่ือเรียกหลายอยา่งขึน้อยูก่บัขนาดของล าน า้และพืน้ท่ีรองรับน า้หรือลุม่น า้ เชน่ ร่องน า้และล า
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ห้วย จะมีขนาดเล็กเพราะพืน้ท่ีรับน า้มีขนาดเล็ก และจะโตขึน้ตามขนาดของพืน้ท่ีรับน า้ดงักลา่ว เป็นล า
คลอง และ แมน่ า้ ตามล าดบั ตามปกตแิมน่ า้ จะรองรับปริมาณน า้จากหลายๆล าคลองหรือจากแมน่ า้สาขา
ท่ีเช่ือมตอ่กบัแมน่ า้ และ ในฤดแูล้งแม้วา่จะไมมี่ฝนตกบนลุม่น า้แตก็่มีน า้ไหลด้วย ซึง่เป็นน า้ไหลเสริมจาก
ใต้ผิวดนิด้วย ล าน า้จะมีลกัษณะคดโค้งตามลกัษณะการเกิด ลกัษณะธรณีสณัฐานของแมน่ า้ และ ความ
ลาดเทของพืน้ท่ีท่ีไหลผา่น 

น า้ทา่เป็นปริมาณน า้ท่ีไหลในล าน า้ ซึง่ขึน้อยูก่บัขนาดของพืน้ท่ีรับน า้โดยตรง และจ านวนน า้ฝนท่ี
ตก กลายเป็นน า้ทา่ผิวดนิท่ีหกัการสญูหายจากระบบอทุกวิทยาแล้ว เชน่ การดกัโดยใบไม้ใบหญ้า การซมึ
ลงใต้ผิวดนิ การระเหยกลบัสูบ่รรยากาศ การดดูไปใช้เพ่ือการเจริญเตบิโตของ พืช การถกูดกัและเก็บกกั
ระหวา่งทางท่ีน า้ไหล หรืออาจมีการสบูน า้ไปใช้ในระหวา่งทางของล าน า้ เม่ือคดิเวลาการไหลรวมตวัของน า้
และคล่ืนเดนิทางหลงัจากฝนตกแล้ว ก็จะเป็นปริมาณน า้ทา่ท่ีไหลผา่นจดุวดัน า้ ณ ขณะนัน้ ดงันัน้ระดบัน า้ 
และ ปริมาณน า้ในแตล่ะวนัจงึมีการเปล่ียนแปลง อยูต่ลอดเวลา ขึน้อยูก่บัปัจจยัประกอบหลายอยา่งตามท่ี
กลา่วแล้วข้างต้น  ปัจจยัท่ีมีผลตอ่ปริมาณการไหลของน า้ทา่และลกัษณะการไหล หรือรูปร่างของชลภาพ
น า้ทา่ (Hydrograph) จะขึน้อยูก่บัปริมาณน า้ฝน ลกัษณะการกระจายของฝน คณุลกัษณะเฉพาะของลุม่
น า้ อนัประกอบไปด้วย ขนาด- รูปร่าง-ความลาดเทของพืน้ท่ีลุม่น า้เหนือจดุวดัน า้ ลกัษณะดนิ -การใช้พืน้ท่ี 
ความชืน้ในดนิ-การขาดแคลน า้ในดนิ ความหนาแนน่- สภาพการระบายน า้-การกกัเก็บน า้ในพืน้ท่ีลุม่น า้
เหนือจดุวดัน า้  
 

(2) ระดับน า้   
ระดบัน า้เป็นคา่ระดบัของผิวน า้ ณ ท่ีสถานีวดั เหนือคา่ระดบัอ้างอิงท่ี ก าหนด ซึง่โดยทัว่ไปจะเป็น

ระดบัอ้างอิงมาตรฐาน นิยมใช้ระดบัน า้ทะเลปานกลาง มีหนว่ยเป็น เมตร (รทก.) โดยมีเสาขีดด้วยคา่ระดบั
เป็นตวับอกคา่ความลกึของน า้ในแมน่ า้ โดยทัว่ไปมกัจะก าหนดให้มีคา่เป็นศนูย์ท่ีระดบัท้องน า้ของสถานี
วดั เรียกวา่เสาวดัระดบัน า้ ซึง่เคร่ืองมือ บนัทกึระดบัน า้อาจมีหลายอยา่งขึน้อยูก่บัชนิดของการเก็บบนัทกึ 
ดงัรูปท่ี 3.2  

 
(3) การตรวจวัดน า้ฝนสามารถท าได้ทัง้ทางภาคพืน้ดนิด้วยเคร่ืองวดัธรรมดา หรือแบบอตัโนมตั ิ

ตรวจจบัด้วยเรดาห์ตรวจอากาศ  และด้วยดาวเทียมส ารวจด้านอตุนุิยมวิทยา ส าหรับการตรวจวดัน า้ฝน
ด้วยเคร่ืองวดัน า้ฝนภาคพืน้ดนิ สามารถแบง่เคร่ืองมือในการตรวจวดัน า้ฝนได้ 2 ชนิด คือ 

 
 
 
 



ร่างรายงานฉบบัสมบูรณ์ 90 

 

          
 
 

- เคร่ืองวัดน า้ฝนแบบธรรมดา มีลกัษณะเป็นกระบอกตวงใช้วดัปริมาณน า้ฝนท่ีตกลงมาในแต่
ละครัง้เทา่นัน้ ไมส่ามารถวดัข้อมลูปริมาณฝนอยา่งตอ่เน่ืองได้ ซึง่มาตราของเคร่ืองวดัน า้ ฝนจะต้องผลิต
ด้วยโลหะท่ีไมเ่ป็นสนิม เชน่ เหล็กเคลือบ ทองแดง หรือสงักะสีอยา่งหนา เป็นต้น เคร่ืองวดัน า้ฝนแบบไม่
อตัโนมตันิิยมใช้แบบมาตรฐาน (ขนาดเส้นผา่ศก. 8-นิว้) สามารถท าได้เองยา่งง่ายๆ ดงัเชน่ตวัอยา่งของ
กรมการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั (ปภ.) ท่ีท าจากทอ่พลาสติกใส(อาคลิิก)อยา่งหนา ขนาดเส้นผา่
ศก. 4-5 นิว้ สงู 6-8 นิว้ ท่ีก้นปิดด้วยพลาสตกิใสชนิดหนาทากาวกนัน า้ร่ัว และตดิแถบเสกลด้วยไม้บนัทดั
พลาสตกิในทรงกระบอกนัน้ให้อา่นคา่ศนูย์ท่ีก้น บอกสีความรุนแรงของระดบัน า้ฝนรายวนั เชน่ สีเขียว ไม่
เกิน 50 มม.  สีเหลืองไมเ่กิน 100 มม. และสีแดงมากกวา่ 100 มม.ขึน้ไป การอา่นกรณีฝนตกปกตมีิ
แนวโน้มไมต่กตอ่เน่ืองก็อา่นวนัละ 1 ครัง้ท่ีเวลา 07.00 น. และจดบนัทกึคา่ท่ีได้ทกุวนัเม่ืออา่นและบนัทกึ
แล้วให้เททิง้ ท าเชน่นีท้กุกๆวนั หากในชว่งมรสมุผา่นมา มีแนวโน้มฝนจะตกหนกั มีฟ้าครึม้ตดิตอ่กนันาน
หลายชัว่โมง ก็ให้อา่นคา่วนัละ 4-6 ครัง้ๆละ 1-3 ชัว่โมง โดยแตล่ะครัง้เม่ืออา่นเสร็จแล้วไมต้่องเทน า้ทิง้ 
(คา่ท่ีอา่นจงึเป็นคา่ความลกึของฝนสะสม) ให้บนัทกึเวลาและปริมาณน า้ฝนในทรงกระบอกนัน้ด้วยทกุครัง้ 
จะเทน า้ทิง้ได้เม่ือขึน้วนัใหม ่(เวลา 07.00น.) 

 

รูปท่ี 3.2  
ระดบัน า้และเสาวดัระดบัน า้ทา่ 
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- เคร่ืองวัดน า้ฝนแบบบันทกึข้อมูลต่อเน่ือง เป็นเคร่ืองมือวดัท่ีสามารถบนัทกึปริมาณฝนตาม
เวลาได้อยา่งตอ่เน่ือง ซึง่มีตวัอยา่งของเคร่ืองวดัน า้ฝนแบบบนัทกึตอ่เน่ืองท่ีนิยมใช้ในงานอทุกวิทยา 3 
ชนิด คือ เคร่ืองวดัน า้ฝนแบบชัง่น า้หนกั เคร่ืองวดัน า้ฝนแบบถ้วยกระดก ) เคร่ืองวดัน า้ฝนแบบลูกลอย ดงั
รูปท่ี 3.3 

 

               
 
 
3.2.3 สรุปการอบรมนักวิจัยทรัพยากรน า้ชุมชน 
 
        1) วัตถุประสงค์ของการกิจกรรมการอบรมนักวิจัยทรัพยากรน า้ชุมชน  
 วตัถปุระสงค์โดยรวมของการจดัอบรมนกัวิจยัทรัพยากรน า้ชมุชน คือ เพ่ือพฒันาการเป็น ”นกัวิจยั
ชมุชน” และเพ่ือเตรียมนกัวิจยัทรัพยากรน า้ชมุชนในการเข้ามามีสว่นร่วมในโครงการศกึษาวิจยันีใ้นฐานะ
นกัวิจยัชมุชน และผู้ประสานงานโครงการ ทัง้นีว้ตัถปุระสงค์ท่ีเฉพาะเจาะจงของการจดัอบรมนี ้คือ    

(1) เพ่ือพฒันานกัวิจยัทรัพยากรน า้ชมุชน ให้เรียนรู้ถึงการวิเคราะห์ชมุชนและศกัยภาพของ
ชมุชน 

(2) เพ่ือศกึษาถึงประสบการณ์ของชมุชนในการจดัการอทุกภยั 
(3) เพ่ือประเมินถึงความพร้อมของชมุชนในการจดัการอทุกภยั 
(4) เพ่ือให้นกัวิจยัทรัพยากรน า้ชมุชนได้ตระหนกัถึงบทบาทและศกัยภาพของผู้ เก่ียวข้องใน

การจดัการอทุกภยั 

รูปท่ี 3.3  
เคร่ืองมือวดัน า้ฝน 
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(5) เพ่ือเตรียมนกัวิจยัทรัพยากรน า้ชมุชนในการเก็บข้อมลูน า้ฝนและน า้ ทา่ ซึง่เป็นกิจกรรมใน
สว่นของโครงการน าร่องกรณีศกึษา (test study)  

 
 เน่ืองจากผู้ เข้าร่วมประชมุสว่นใหญ่จะเป็นแกนน าในชมุชน ดงันัน้ทีมท่ีปรึกษาจงึจดัล าดบัขัน้ตอน
หวัข้อในการอบรม โดยใช้กระบวนการอบรมท่ีพยายามให้ผู้ เข้าร่วมประชมุคอ่ยๆได้ตระหนกัถึงในสิ่งท่ี
เกิดขึน้ในชมุชนของตน ท่ีเช่ือมโยงไปสูปั่ญหาอทุกภยัท่ีเกิดขึน้ และสร้างความตระหนกัในเร่ืองการจดัการ
อทุกภยั โดยให้ผู้ เข้าอบรมได้ทบทวนสิ่งท่ีเคยเกิดขึน้มาแล้ว  
  

2) หัวข้อการอบรม “การพัฒนานักวิจัยทรัพยากรน า้ชุมชน” 
 หวัข้อการอบรมนกัวิจยัทรัพยากรน า้ชมุชน และเทคนิคท่ีใช้ ประกอบด้วย  
 

หัวข้อการอบรมและกิจกรรม เทคนิค ระยะเวลา 
- วิเคราะห์ชมุชน  
- ท าแผนท่ีแสดงจดุอทุกภยั/พืน้ท่ีน า้ทว่ม 

การวิเคราะห์ชมุชนและ
จดัท าแผนท่ีชมุชน 

1ชัว่โมง 

- ความพร้อมของชมุชนและศกัยภาพของชมุชนในการจดัการ
อทุกภยั 

การวิเคราะห์ SWOT 1 ชัว่โมง 

- บทบาทของชมุชนและผู้ เก่ียวข้องกบัการจดัการอทุกภยั แผนท่ีใยแมงมมุ 1 ชัว่โมง 

- บริบทชมุชน การเปล่ียนแปลงและการปรับตวัจากปัญหาอทุกภยั  
- บริบทครอบครัวท่ีได้รับผลกระทบจากปัญหาอทุกภยั การ
เปล่ียนแปลง การปรับตวัจากปัญหาอทุกภยั ปัญหาและความ
ต้องการ 

การเก็บข้อมลูชมุชน/
ครัวเรือน 

30 นาที 

ความรู้ในการจดัการอทุกภยั/สญัญาณเตือนภยั 
การเฝ้าระวงัระดบัน า้ 

เคร่ืองวดัน า้ฝนและ
น า้ทา่  

1 ชัว่โมง 

 
 

 3) วัน เวลา และสถานท่ี การจัดอบรม และ ผู้เข้าร่วมการอบรม  
 การจดัอบรมนกัวิจยัทรัพยากรน า้ชมุชน แบง่เป็น 4 ครัง้ใน 4 โซนข้างต้น ดงันีคื้อ  

ครัง้ท่ี 1  (โซนลุม่น า้นา่นตอนบน ) จดัเม่ือวนัท่ี 19 มิถนุายน 2552 ท่ีศนูย์การเรียนรู้โจ้โก้ ต าบล
เมืองจงั อ าเภอภเูพียง จงัหวดันา่น  

  ผู้ ท่ีเข้าร่วม การจดัอบรมครัง้นี ้ อยูใ่นพืน้ท่ีท่ีศกึษาของจงัหวดันา่น ประกอบด้วยผู้น า และ
หรือตวัแทนจาก 
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(1) บ้านภมูินทร์ ทา่ล่ี ต าบลในเวียง อ าเภอเมือง 
(2) บ้านดอนมลู หมู ่2 ต าบลดูใ่ต้ อ าเภอเมือง 
(3) บ้านรองตอง หมู ่2 ต าบลมว่งตึด๊ อ าเภอภเูพียง 
(4) บ้านมว่งตึด๊ หมู ่4 ต าบลมว่งตึด๊ อ าเภอภเูพียง 
(5) บ้านเมืองจงัใต้ หมู ่2 ต าบลเมืองจงั อ าเภอภเูพียง 
(6) บ้านเมืองหลวง หมู ่4 ต าบลเมืองจงั อ าเภอภเูพียง 
(7) บ้านราษฎรสามคัคี หมู ่8 ต าบลเมืองจงั ต าบลเมืองจงั อ าเภอภเูพียง 
(8) บ้านน า้ครกใหมพ่ฒันา หมู ่9 ต าบลกองควาย อ าเภอเวียงสา 
(9) บ้านดอนตนั หมู ่4 ต าบลศรีภมูิ อ าเภอทา่วงัผา 
(10) บ้านตาลชมุ ต าบลตาลชมุ อ าเภอทา่วงัผา 
(11) เลขาธิการมลูนิธิฮกัเมืองนา่น คณุ ส ารอง ผลดัผล  
(12)  เจ้าหน้าท่ีของศนูย์การเรียนรู้โจ้โก้  
 

 ครัง้ท่ี 2  จดัเม่ือวนัท่ี 25 มิถนุายน 2552 ท่ีส านกังานองค์การบริหารสว่นต าบลบางระก า อ าเภอ
บางระก า จงัหวดัพิษณโุลก  

  ผู้ เข้าร่วมการอบรมครัง้นีอ้ยูใ่นพืน้ท่ีท่ีศกึษาของจงัหวดัพิษณโุลก ประกอบด้วยผู้น าและหรือ
ตวัแทนจากอ าเภอบางระก าทัง้หมด ดงันีคื้อ 

(1) บ้านกระทุม่ยอดน า้ หมู ่2 ต าบลวงัอิทก  
(2) บ้านตะโม ่หมู ่5 ต าบลบางระก า 
(3) บ้านวงักุ่ม หมู ่15 ต าบลบางระก า  
(4) บ้านบางบ้า หมู ่1 ต าบลชมุแสงสงคราม 
(5) บ้านตะแบกงาม หมู ่9 ต าบลชมุแสงสงคราม 
(6) ผู้บริหารขององค์การบริหารสว่นต าบลบางระก า  
 

 ครัง้ท่ี 3  จดัเม่ือวนัท่ี 26 มิถนุายน 2552 ท่ีท่ีวา่การอ าเภอบงึนาราง จงัหวดัพิจิตร  ผู้ เข้าร่วมอยูใ่น
พืน้ท่ีท่ีศกึษาของจงัหวดัพิจิตรและนครสวรรค์ ซึง่จงัหวดัพิจิตรประกอบด้วยผู้น าหรือตวัแทนจาก 

(1) บ้านวงัลกูช้าง หมู ่8 ต าบลสามง่าม อ าเภอสามง่าม 
(2) บ้านวดัใหมร่าษฎรสามคัคี หมู ่9 ต าบลสามง่าม อ าเภอสามง่าม 
(3) บ้านรังนก หมู ่3 ต าบลรังนก อ าเภอสามง่าม 
(4) บ้านกระทุม่น า้เดือด หมู ่9 ต าบลรังนก อ าเภอสามง่าม 
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(5) บ้านรังนกหมู ่12 ต าบลรังนก อ าเภอสามง่าม 
(6) บ้านไผท่า่โพเหนือ หมู ่1 ต าบลโพธ์ิประทบัช้าง  
(7) บ้านยางแขวนฆ้อง หมู ่1 ต าบลบางลาย อ าเภอบงึนาราง 
(8) บ้านบางลายเหนือ หมู ่2 ต าบลบางลาย อ าเภอบงึนาราง  
ส่วนผู้น าหรือตัวแทนจากจังหวัดนครสวรรค์ มาจาก 
(1) บ้านทบักฤชพฒันา หมู ่8 ต าบลทบักฤช อ าเภอชมุแสง 
(2) บ้านแหลมจนัทร์ หมู ่11 ต าบลทบักฤช อ าเภอชมุแสง 

  
 ครัง้ท่ี 4 จดัเม่ือวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2552 ท่ีส านกังานองค์การบริหารสว่นต าบลแมพ่ลู อ าเภอลบัแล 

จงัหวดัอตุรดติถ์ ผู้ เข้าร่วมการอบรมอยูใ่นพืน้ท่ีท่ีศกึษาของจงัหวดัแพร่ อตุรดติถ์และสโุขทยั 
   ผู้เข้าร่วมจากจังหวัดแพร่จังหวัดแพร่ ประกอบด้วย 

(1) บ้านหาดร่ัว หมู ่6 ต าบลวงัชิน้ อ าเภอวงัชิน้ 
(2) บ้านนาพนู หมู ่2 ต าบลวงัชิน้ อ าเภอวงัชิน้  
(3) บ้านพนูพฒันา หมู ่10 ต าบลนาพนู อ าเภอวงัชิน้  
ผู้เข้าร่วมจากจังหวัดอุตรดติถ์ ประกอบด้วย 
(1) บ้านดา่นใต้ หมู ่6 ต าบลแมพ่ลู อ าเภอลบัแล 
(2) บ้านผามบู หมู ่7 ต าบลแมพ่ลู อ าเภอลบัแล 
(3) บ้านมหาราช หมู ่11 ต าบลแมพ่ลู อ าเภอลบัแล  
(4) บ้านแมเ่ฉย หมู ่5 ต าบลบ้านดา่นนาขาม อ าเภอเมือง 
(5) บ้านไฮ้ฮ้า หมู ่7 ต าบลบ้านดา่นนาขาม อ าเภอเมือง  
ผู้เข้าร่วมจากจังหวัดสุโขทัย ประกอบด้วย 
(1) บ้านทา่ช้าง หมู ่6 ต าบล ทบัผึง้ อ าเภอศรีส าโรง 
(2) บ้านทา่ช้าง หมู ่7 ต าบล ทบัผึง้ อ าเภอศรีส าโรง 
(3) บ้านวงัใหญ่ หมู ่2 ต าบลวงัใหญ่ อ าเภอศรีส าโรง 
(4) บ้านไผซ่อ หมู ่6 ต าบลวงัใหญ่ อ าเภอศรีส าโรง 
(5) บ้านสวะหมู ่3 ต าบลเมืองบางยม อ าเภอสวรรคโลก 
(6) บ้านหนองป่าตอ หมู ่1 อ าเภอทา่ทอง อ าเภอสวรรคโลก 
(7) บ้านหนองชมุแสง หมู ่5 ต าบลทา่ทอง อ าเภอสวรรคโลก 
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 4) หัวข้อการอบรม ประกอบด้วย 
(1) การวิเคราะห์ชมุชนเข้มแข็ง 
(2) การวิเคราะห์จดุแข็ง จดุออ่น โอกาส ข้อจ ากดั 
(3) การวิเคราะห์บทบาทของชมุชนและผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการอทุกภยั 

 
 

4.1 ) การวิเคราะห์ชุมชนเข้มแข็ง 
กิจกรรมแรกของการอบรมคือการวิเคราะห์ชมุชนเข้มแข็ง   
4.1.1. วัตถุประสงค์ ของการวิเคราะห์ชมุชนเข้มแข็ง คือ เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมอบรมได้ทดลอง

วิเคราะห์ชมุชนของตนเองในประเดน็ตา่งๆ ด้วยการให้คะแนน ซึง่คะแนนท่ีออกมาจะสะท้อนถึง
ระดบัความเข้มแข็งของชมุชนในด้านตา่งๆ กิจกรรมนีจ้ะท าให้ผู้น า /ชมุชนได้ตระหนกัถึงสิ่งท่ี
เกิดขึน้ในชมุชนของตน   

  ปัจจยัท่ีมีส่ วนก าหนดความเข้มแข็งของชมุชนมีมากมาย ซึง่เป็นสว่นท่ีชว่ยสง่เสริม
สนบัสนนุหรือสร้างความขดัแย้งหรือเหน่ียวรัง้ชมุชนไมใ่ห้สร้างความเข้มแข็งเทา่ท่ีควร ปัจจยั
ดงักลา่วประกอบด้วย 

(1) โครงสร้างทางสังคม  เป็นเง่ือนไขท่ีก่อให้เกิดความร่วมมือ พึง่พาอาศยัซึง่กนัและกนั 
รวมทัง้สามารถพฒันาความร่วมมือให้คนในชมุชนได้เรียนรู้และแสดงศกัยภาพอยา่งมีอิสระ มีการ
แลกเปล่ียนการเรียนรู้ในทกุด้าน  โครงสร้างทางสงัคมในแนวราบจะเกิดขึน้เม่ือความสมัพนัธ์
ระหวา่งรัฐกบัชมุชนมีลกัษณะท่ีท าให้ชมุชนมีอ านาจ และมีอิสระในระดบัท่ีจะสามารถจดัการกบั
ปัญหาของชมุชนได้อยา่งเป็นระบบ 

   (2) ระบบเศรษฐกิจของชุมชน  เป็นเศรษฐกิจแบบพึง่ตนเองและมุง่ตอบสนองความ
ต้องการเพ่ือการยงัชีพของชมุชนเป็นหลกั โดยท่ีรูปแบบการผลิตจะต้องท าให้สมาชิกไมจ่ าเป็นต้อง
ดิน้รนขวนขวายกบักิจกรรมเศรษฐกิจท่ีถกูก าหนดจากภายนอกชมุชน สามารถก าหนดการผลิ ต
ตามสภาพของตน คือ เน้นใช้ปัจจยัการผลิตท่ีมีอยูใ่นชมุชนภายใต้เทคโนโลยีและการจดัการท่ี
เหมาะสม และชว่ยให้มนษุย์ใกล้ชิดและเรียนรู้ระบบนิเวศของธรรมชาติ 

   (3) ค่านิยมและความเช่ือทางศาสนา   คา่นิยมเป็นปัจจยัท่ีก าหนดวฒันธรรมหรือวิถี
ชีวิตของชมุชน คา่นิยมมาจากความเช่ื อในศาสนา ท่ีสามารถสร้างทศันคตใิห้คนเคารพธรรมชาต ิ
มีความพงึพอใจกบัการพึง่พาตนเอง และก่อให้เกิดวฒันธรรมแบบร่วมมือมากกวา่แขง่ขนั มีผลให้
ชมุชนสามารถธ ารงรักษาความเป็นปึกแผน่และความเข้มแข็งของชมุชนไว้ได้ 

   (4) กระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต   การศกึษาเป็นปัจจยัส าคัญท่ีมีสว่นก าหนดระดบั
ความเข้มแข็งของชมุชน เพราะเป็นกลไกหลกัท่ีท าหน้าท่ีถ่ายทอดความรู้และพฒันาระบบคา่นิยม
ของคนในชมุชน กระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชมุชนสามารถเกิดขึน้จากแหลง่การเรียนรู้ใน
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ชมุชนและนอกชมุชนจากบคุคลหลากหลายอาชีพอยา่งเป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ เ ชน่ การ
เรียนรู้ด้านการใช้สมนุไพร การนวด ความรู้ด้านหตัถกรรม ความรู้ด้านศลิปะพืน้บ้าน ความรู้ด้าน
การบริหารจดัการ การตลาด เทคโนโลยี การผลิตฯลฯ และความรู้ดงักลา่วอาจสะสมความช านาญ
เฉพาะด้าน โดยเนือ้หาสาระของการเรียนรู้ต้องก าหนดจากความต้องการและความจ าเป็นของคน
และชมุชนเป็นหลกั วิธีการถ่ายทอดเป็นในรูปของการปฏิบตันิ าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

   (5) กลุ่มผู้น า กลุม่ผู้น า คือ กลไกท่ีเป็นรูปธรรมในการน าชมุชนไปตามคา่นิยมและความ
ต้องการชองชมุชน รวมทัง้การแก้ไขปัญหาและวิกฤตกิารณ์ในชมุชน ชมุชนท่ีเข้มแข็งต้องมีกลุม่
ผู้น าท่ีมีอิสระ ในการตดัสินใจ มีคา่นิยมท่ีชมุชนยดึถือ และมีทกัษะในการจดัการ และสมาชิกใน
ชมุชนให้การยอมรับ 

   (6) ระบบความสัมพันธ์เชิงสังคม  เป็นความสมัพนัธ์ท่ีแนน่แฟ้นและมุง่ให้ความส าคญั
กบัคนมากกวา่ผลประโยชน์ ท าให้คนในชมุชนอยูร่่วมกนัในลกัษณะพึง่พาอาศยักนั มีการ
ชว่ยเหลือเกือ้กลูกนั มีความเอือ้อาทรตอ่กนั 

   (7) กลไกในการมีปฏิสัมพันธ์และการตดิต่อส่ือสาร  สมาชิกในชมุชนมีปฏิสมัพนัธ์
และการตดิตอ่ส่ือสารกนัตลอดเวลา เพ่ือแลกเปล่ียนข้อมลูขา่วสาร การเรียนรู้  ทศันคตแิละร่วมกนั
ปรึกษาหารือกนั ซึง่ท าให้เกิดการร่วมมือกนัในชมุชน  

   (8) ระบบการบริหารงานปกครอง หรือความสัมพันธ์ท้องถิ่นกับราชการ ชมุชนท่ีจะ
มีความเข้มแข็ง ควรเป็นชมุชนท่ีในโครงสร้างทางสงัคมแนวราบ คือ มีความสมัพนัธ์แบบเสมอภาค 
ระบบเศรษฐกิจแบบพึง่พาตนเอง และมีความสมัพนัธ์เชิงสงัคมท่ีแนน่เฟ้น มีสว่นชว่ยในการสร้าง
กลไกในการปฏิสมัพนัธ์และการส่ือสารโดยอตัโนมตั ิ

 
  4.1.2 วิธีวิเคราะห์ชุมชนเข้มแข็ง   

ในการวิเคราะห์ปัจจยัดงักลา่วข้างต้นทัง้ 8 ปัจจยันี ้ ผู้น ากิจกรรมนี ้หรือ facilitator ควร
ได้อธิบายถึงความหมายของแตล่ะปัจจยั พร้อมทัง้อธิบายความสมัพนัธ์ระหวา่งคะแนนกบัระดบั
ความเข้มแข็งของชมุชนในแต่ ละปัจจยั จากนัน้ ควรให้ผู้ เข้าร่วมประเมินใช้เวลาไตร่ตรอง 
พิจารณาสภาพของปัจจยัแตล่ะด้านด้วยตนเอง โดยไมต้่องปรึกษากนั เพ่ือท่ีการให้คะแนนของแต่
ละคนสะท้อนถึงความรู้สกึท่ีแท้จริงของผู้ประเมินตอ่ระดบัความเข้มแข็งของแตล่ะปัจจยั  ในทาง
ปฏิบตั ิมกัจะท าการประเมินท่ี ละปัจจยัไปพร้อมๆกนั ซึง่เม่ือทกุคนประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้ว จงึ
คอ่ยเร่ิมประเมินปัจจยัตอ่ไป ตารางการวิเคราะห์ชมุชนเข้มแข็ง เป็นดงันี ้
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      ตารางการวิเคราะห์ชุมชนเข้มแข็งและการให้คะแนน 
 

ปัจจยัท่ีอธิบายชมุชนเข้มแข็ง ระดบัความเข้มแข็ง 
 5 4 3 2 1 
1. โครงสร้างของสงัคม      
2. ระบบเศรษฐกิจของชมุชน      
3. คา่นิยมและความเช่ือทางศาสนา      
4. การศกึษา      
5. ผู้น า      
6. ความเอือ้อาทร/ทนุทางสงัคม      
7. ปรึกษาหารือ      
8. ความสมัพนัธ์กบัหนว่ยงานราชการ      

รวม      
 หมายเหต ุ: 5 = เข้มแข็งระดบัมากท่ีสดุ , 4 = เข้มแข็งระดบัมาก , 3 = เข้มแข็งระดบัปานกลาง 
       2 = เข้มแข็งระดบัน้อย , 1 = เข้มแข็งระดบัน้อยท่ีสดุ  
 

        4.1.3 ผลจากการวิเคราะห์ชุมชนเข้มแข็ง โดยผู้เข้าร่วมอบรมทัง้ 4 โซน ในภาพรวม 
 

 
ปัจจยัท่ีอธิบายชมุชนเข้มแข็ง 

คา่เฉล่ีย 
นา่น พิษณโุลก พิจิตร-

นครสวรรค์ 
อตุรดติถ์-
แพร่-สโุขทยั 

1. โครงสร้างของสงัคม 3.89 4.14 3.59 3.54 
2. ระบบเศรษฐกิจของชมุชน 3.68 3.71 3.82 3.54 
3. คา่นิยมและความเช่ือทางศาสนา 4.42 4.21 4.35 4.62 
4. การศกึษา 3.84 4.14 3.53 3.77 
5. ผู้น า 4.21 4.57 4.35 4.69 
6. ความเอือ้อาทร/ทนุทางสงัคม 4.26 4.07 3.76 4.5 
7. ปรึกษาหารือ 4.11 4.36 3.94 4.31 
8. ความสมัพนัธ์กบัหนว่ยงานราชการ 3.89 4.36 4.18 4.38 

เฉล่ียรวม 4.04 4.2 3.94 4.17 
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หมายเหตุ :  

1. การวิเคราะห์ชมุชนเข้มแข็งนี ้ย่ิงถ้าให้คนในชมุชนเข้ามามีสว่นร่วมมากขึน้ในก ารให้
คะแนน คา่เฉล่ียของคะแนนในแตล่ะปัจจยัและคา่เฉล่ียรวมท่ีได้ออกมาจะสะท้อนถึงสิ่งท่ี
คนในชมุชนสว่นใหญ่มีความคดิเห็นเก่ียวกบัระดบัความเข้นแข็งของชมุชนของตนเอง   

2. การใช้คา่เฉล่ียจะชว่ยลดอคต ิ(bias) ในการให้คะแนนในแตล่ะปัจจยั 
 
 

4.2) การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ข้อจ ากัด ( SWOT Analysis) 
4.2.1 ค าอธิบาย 
 

 SWOT เป็นค ายอ่มาจากค าวา่ Strengths, Weaknesses, Opportunities และ Threats 
ทัง้นี ้Strengths คือ จดุแข็ง หมายถึง ความสามารถและสถานการณ์ภายในองค์กร /ชมุชนท่ีเป็นบวก 
ซึง่องค์กร/ชมุชนน ามาใช้เป็นประโยชน์ในการท างาน ให้บรรลวุัตถปุระสงค์ ในท่ีนี ้ขีดความสามารถ 
(Capacity) หรือทรัพยากร  (Resource) ท่ีมีอยูภ่ายในชมุชน ได้แก่ ความเข้มแข็งของกลุม่ /ชมุชน
ประเภทตา่งๆ ท่ีเข้าร่วมด าเนินกิจกรรมการพฒันาของชมุชน 

 
 Weaknesses คือ จดุออ่น หมายถึง สถานการณ์ภายในองค์กรท่ีเป็นลบ และด้อย

ความสามารถ  ซึง่องค์กร /ชมุชน ไมส่ามารถน ามาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการท างานเพ่ือบรรลุ
วตัถปุระสงค์ ในท่ีนี ้ความผิดพลาด (Fault) หรือข้อด้อย (Deficiency Defects) ท่ีมีอยูภ่ายในชมุชน 
ได้แก่ การขาดความรู้ หรือมีข้อขดัแย้งกนัในวิธีการท างาน หรือบริหารจดัการกิจการพฒันาภายใน
กลุม่ องค์กรชมุชนประเภทตา่งๆ 

   Opportunities คือ โอกาส หมายถึง ปัจจยัและสถานการณ์ภายนอก ท่ีเอือ้อ านายให้การ
ท างานขององค์กร/ชมุชนบรรลวุตัถปุระสงค์ หรือปัจจยัท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การด าเนินการขององค์กร /
ชมุชน เชน่ นโยบายของรัฐ เป็นต้น ในท่ีนี ้จะประกอบด้วยโอกาสในการขยา ยความร่วมมือระหวา่ง
องค์กรชมุชนเข้มแข็งไปสูช่มุชนอ่ืนๆ ในรูปองค์กร เครือขา่ย เงินทนุ ชว่ยเหลือจากภายนอกชมุชน 

 
   Threats คือ สิ่งท่ีคกุคาม หมายถึง สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเป็นปัญหาตอ่องค์กรและ

สามารถสง่ผลทางลบตอ่การท างานขององค์กร /ชมุชนประเภทตา่งๆ หรือตอ่กิจกรรมก ารพฒันา
ชมุชนประเภทตา่งๆในชมุชน โดยอาจอยูใ่นรูปของอปุสรรคหรือข้อจ ากดั 
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  4.2.2  ข้อสังเกหตุเก่ียวกับการวิเคราะห์ SWOT 
(1) การวิเคราะห์ SWOT สามารถท าได้หลายระดบั อาจท าทัง้องค์กร/ชมุชน หรือ ท าใน

ประเดน็ใดประเดน็หนึง่ท่ีสนใจได้ เชน่ การวิเคราะห์จดุแข็ง จดุออ่น โอกาสและข้อจ ากดั
ของการจดัการอทุกภยั เป็นต้น  

(2) ส าหรับในการอบรมนกัวิจยัทรัพยากรน า้ชมุชนนี ้ท่ีปรึกษาได้ให้ผู้ เข้าอบรมแตล่ะคน
ทดลองท า SWOT ในประเดน็การจดัการอทุกภยัท่ีผา่นมาของชมุชน  

(3) การวิเคราะห์ SWOT นี ้นอกจากจะท าให้ทราบถึงสถานภาพของจดุออ่นและจดุแข็งของ
ชมุชนแล้ว ชมุชนสามารถพฒันาจดุแข็งให้เป็นโอกาสได้ เชน่ จดุแข็งคือ การมีประชาคมท่ี
เข้มแข็ง ก็จะเป็นโอกาสท่ีหนว่ยงานอ่ืนๆจะเข้ามาร่วมท างาน หรือ ให้ประชาคมดงักลา่ว
เป็นฐานในการขยายความเข้มแข็งไปสูพื่น้ท่ีอ่ืนๆ ท าให้เกิดเครือขา่ย เพิ่มขึน้ เชน่ ท่ีจงัหวดั
นา่นมีมลูนิธิฮกัเมืองนา่น (กลุม่ฮกัเมืองนา่น) เป็นต้น  ส าหรับอปุสรรคนัน้ ถ้าชมุชนไม่
พยายามลดอปุสรรคดงักลา่ว อปุสรรคนัน้ก็จะกลายมาเป็นจดุออ่นของชมุชนได้ในท่ีสดุ 
เชน่ อปุสรรคคือ ชมุชนขาดความรู้ในเร่ืองอทุกภยั จงึท าให้ชมุชนนัน้ขาดการวางแผน และ
การจดัการอทุกภยัท่ีเหมาะสม ซึง่จะกลายมาเป็นจดุออ่นของชมุชนในเวลาตอ่มา 

(4) การวิเคราะห์ SWOT จงึเป็นเคร่ืองเตือนใจชมุชนวา่ จดุแข็ง จดุออ่น โอกาส และ อปุสรรค 
เป็นสิ่งท่ีเช่ือมโยงกนั การพฒันาสิ่งหนึง่(จดุแข็ง) จะน าไปสูส่ิ่งอ่ืนๆในเวลาตอ่มา(โฮกาส) 
แตก่ารไมท่ าอะไรกบัสิ่งหนึง่ (อปุสรรค) สามารถน าไปสูผ่ลกระทบ(จดุออ่น) ในอนาคตได้ 
ซึง่จะเป็นตวัเหน่ียวรัง้การพฒันาชมุชนได้ในเวลาตอ่มา 

 
4.2.3  ผลการวิเคราะห์ SWOT จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ข้อจ ากัดของการจัดการอุทกภัย 
         ของจังหวัดน่าน 

 
การวิเคราะห์ SWOT  

จุดแข็ง (Strength) 
1 ผู้น า (คณะกรรมการ) มีศกัยภาพเข้มแข็ง 
2 มีการจดัการกองทนุผู้ประสบภยั 
3 มีศนูย์พฒันาภาคเอกชน (โจ้โก้) 
4 มีแผนป้องกนัภยัน า้ทว่มของชมุชน และการ

ซกัซ้อม รวมทัง้จดุอพยพ 
5 มีมิสเตอร์เตือนภยั 
6 มีการเตรียมอปุกรณ์หลบภยัไว้ลว่งหน้า เชน่ 

โอกาส (Opportunity) 
1 ชมุชนมีประสบการณ์ในการจดัการน า้ทว่ม ท าให้

ปัญหาไมรุ่นแรง 
2 ศนูย์โจ้โก้มีเครือขา่ยองค์กรชมุชนทัง้ในระดบั

จงัหวดั ภาค 
3 มีศกัยภาพในการใช้ส่ือประเภทตา่งๆ เชน่ มือถือ 

internet ในการป้องกนัน า้ทว่ม 
4 การได้รับการสนบัสนนุจากองค์กรปกครองท้องถ่ิน
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เรือท้องแบน และหนว่ยงานภาครัฐ 

5 ผู้ได้รับความเดือดร้อนจากน า้ทว่ม ได้เข้ารับการ
ฝึกอบรมด้านตา่งๆ ในการป้องกนัน า้ทว่ม รวมทัง้
การประกอบอาชีพมากขึน้ 

จุดอ่อน (Weakness) 
1 คนในชมุชนไมเ่ช่ือข้อมลูเตือนภยั น า้ทว่ม 
2 ขาดงบประมาณและวสัดอุปุกรณ์ 

เตรียมพร้อมการอพยพ 
3 ขาดการวางแผน ป้องกนัน า้ทว่มในระยะยาว 
4  ความคาดเคล่ือนของการเตือนภยัและการ

จดัการแก้ไขปัญหาไมมี่ระบบ 

อุปสรรค (Threat)  
1 ความชว่ยเหลือจากภาครัฐมีน้อยในเร่ือง

งบประมาณ และลา่ช้า 
2 พืน้ท่ีหมูบ้่านสว่นใหญ่เป็นท่ีลุม่ต ่า 
3 ขาดความรู้และข้อมลูเก่ียวกบัการจดัการอทุกภยั /

น า้ทว่ม 

 
 
 

4.2.4 ผลการวิเคราะห์ SWOT จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ข้อจ ากัดของจังหวัดพษิณุโลก  

 

การวิเคราะห์ SWOT  
จุดแข็ง 

1 คน (ผู้น าชมุชน/องค์กร) ชว่ยกนั ร่วมมือกนัดี 
2 จดัการประชมุทกุเดือน มีการประชาคม 
3 มีการวางแผนแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
4.  มีงบกองกลาง/งบ อบต. 
5 มีเคร่ืองสบูน า้ด้วยพลงัไฟฟ้า 
6 วางทอ่ระบายน า้ (งบ อบต.) 
7 สร้างท่ีพกักลางสะพาน 
8. มีจดุวดัระดบัน า้ (ฝายยางบางบ้า)  
9. หนว่ยงานภายนอกชว่ย/ให้ความรู้ลว่งหน้า /

เตรียมพร้อมเก็บของ 
10. ปรับตวั/เตรียมอพยพ 
11. เตรียมตวัดี เพราะทว่มประจ า (เดือน9-10) 

โอกาส 
1 เกิดความร่วมมือจากหนว่ยงานราชการ องค์กร

ปกครองสว่นท้องถ่ินและองค์กรเอกชนในการ
แก้ไขปัญหาน า้ทว่ม 

2 เกิดการมีสว่นร่วมของชมุชนมากขึน้ 
3 มีการเตรียมพร้อม ลดการสญูเสียทางการ

เกษตร 
4 ชมุชนเรียนรู้ระดบัน า้/ชมุชน/องค์กรชว่ยเหลือ

กนั 
5 ลดคา่ใช้จา่ยในครัวเรือน 
 

จุดอ่อน 
1 คนเส่ียงท านา แม้รู้วา่ทว่ม 

อุปสรรค 
1 น า้จากน า้ยมท่วมทกุปี (ภยัธรรมชาติ) พืน้ท่ี
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2 ความร่วมมือของหนว่ยงานราชการตา่งๆมีน้อย  
3 ได้รับงบประมาณจากรัฐน้อย งบประมาณมีน้อย

ทัง้ใน/นอกชมุชน 
4 ขาดงบกระตุ้น/ไมท่ัว่ถึง 
5 พืน้ท่ีเอกชนท่ีทว่ม ท าความร่วมมือยาก 
6 ขาดวสัดอุปุกรณ์ โดยเฉพาะรถอพยพชาวบ้านเม่ือ

น า้ทว่ม 
7 ไมมี่การสร้างเข่ือน/ฝาย/พืน้ท่ีรับน า้ 

หมูบ้่านอยูต่ ่า 
2 ชาวบ้านมีอาชีพการเกษตรเป็นหลกั ขาดอาชีพ

เสริม 
3 ชมุชนขาดความรู้ความเข้าใจเร่ืองอทุกภยั 
4 ไมมี่การเตือนภยัในชมุชน 
5  เห็นประโยชน์ตนเองเป็นหลกั 
6 ขาดการมีสว่นร่วม 
 

 
 
 

4.2.5  ผลการวิเคราะห์ SWOT จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ข้อจ ากัดของโซนจังหวัดพจิิตร- 
        นครสวรรค์ 

 

การวิเคราะห์ SWOT  
จุดแข็ง 

1 ผู้น ามีการประชาสมัพนัธ์แจ้งขา่วน า้ทว่มจากตอน
เหนือ จากโทรทศัน์ ส่ือหนงัสือพิมพ์ 
2 ผู้น าการประสานงานกบัป้องกนัสาธารณะภยั 
3 ผู้น ามีการร่วมมือกนัดี 
4 ผู้น ามีการประสานหนงัสือพิมพ์ โทรทศัน์ 
5 ประชาชนให้ความร่วมมือ 
6 ประชาชนมีการเตรียมตวั 
7 ประชาชนได้อาชีพเสริมและรายได้จากปลา 
8 มีจดุวดัน า้ฝนของกรมอตุนุิยมวิทยา 
9 มีเรือพร้อม และมีอาชีพแขง่เรือ 
10 มีการประชาสมัพนัธ์ ส่ือพร้อม 

โอกาส 
1 มีอาชีพประมงเพิ่ม (หาปลา) และรายได้

จากผลิตภณัฑ์ปลา เชน่ ปลาเคม็ ปลาร้า 
2 อาชีพเรือ รับจ้างมา 10 ปีทัว่ประเทศ และ

ยงัมีอาชีพแขง่เรือ โดยร่วมแขง่เรือ
นานาชาติ 

3 หมูบ้่านทอ่งเท่ียวทางเรือ เน่ืองจากน า้
ทว่ม 5-6 เดือน โดยมีโฮมสเตย์ การเลน่
น า้และตกปลา 

4 การท าเข่ือนยาง 
5. รัฐชว่ยเหลือให้ความส าคญักบัชมุชน (รัง
นก น า้ทว่ม 5 เดือน/ปี) 

จุดอ่อน 
1 ขาดการรวมตวักนั (ไมค่อ่ยอาสาสมคัรท าร่วมกนั) 
2 ขาดความรู้ การป้องกนัตนเองของชมุชน 
3 เส่ียงน า้ทว่ม คนเครียด มีปัญหาสขุภาพจิต เน่ืองจาก

น า้ทว่มและแล้ง 

อุปสรรค 
1 น า้ทว่ม ท าให้เป็นอปุสรรคการท านา 
2 พืน้ท่ีท่ีถกูน า้ทว่ม จนเป็นเกาะกลางน า้ 

การคมนาคมล าบาก ขาดการตดิตอ่กบั
ชมุชนอ่ืนๆโดยรอบ 
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4 ได้รับงบประมาณจากรัฐน้อย 
5 งบประมาณไมท่นักาล 
6 งบสนบัสนนุด้านอาหาร มีน้อยกวา่ท่ีจ าเป็น 
7 ขาดงบขดุลอก 
8 คลองตืน้เขิน ขาดการขดุลอก 
9 ขาดเคร่ืองจกัร เชน่ แมคโคร ในการขดุลอกคลอง 
10 ขาดกระสอบทราย ขาดแหลง่เก็บกกัน า้ /แนวกัน้น า้ 
11 น า้หลากมาเร็ว จดัการไมท่นั 
12 การประชาสมัพนัธ์มีน้อย สว่นใหญ่เป็นปัญหาเฉพาะ

หน้า การประชาสมัพนัธ์เก่ียวกบัโครงการของรัฐ 
13 รัฐไมจ่ริงจงัในการจดัท าโครงการแก้ไขปัญหาน า้ทว่ม 

3 กลุม่ผู้ เลีย้งปลาสญูเสียปลาท่ีเลีย้ง 
เน่ืองจากน า้ทว่มกะชงัปลา 

4 น า้ทว่มสง่ผลตอ่การเก็บเก่ียวพืชผลทาง
การเกษตร 

 

 
 
4.2.6  ผลการวิเคราะห์ SWOT จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ข้อจ ากัดของโซนจังหวัดอุตรดติถ์  
        แพร่ สุโขทัย 

 

การวิเคราะห์ SWOT  
จุดแข็ง 

1 มีแผนอพยพ 
2 ชว่ยผู้ประสบภยั 
3 มีท่ีรองรับผู้อพยพ 
4 จดักลุม่ (ต้นน า้) เฝ้าระวงัอทุกภยั 
5 ประชาสมัพนัธ์เตือนภยั 
6 มีสญัญาณเตือนภยั 
7 มีกระสอบทรายกนัน า้ 
8 ชาวบ้านชว่ยท ากระสอบทราย 
9 มีวิทยแุจ้งเตือนภยั 
10 มีกรวยวดัน า้ฝนในหมูบ้่าน 

โอกาส 
1 ประชาชนไมเ่สียชีวิต 
2 ปลอดภยัขณะน า้ทว่ม 
3 อพยพทนั ทรัพย์สินไมเ่สียหาย เตรียมตวัทนั 
4 รู้ข้อมลู ต่ืนตวัป้องกนัน า้ทว่ม เตรียมพร้อมได้ดี 
5 ความร่วมมือในการชว่ยเหลือกนั ปรองดอง
สมานฉนัท์ในชมุชน 
 

จุดอ่อน 
1 ชาวบ้านร่วมมือบางสว่น เพราะขดัแย้ง 
2 ขาดงบเสือ้ชชีูพ ยา น า้ด่ืม อาหารฯลฯ 

อุปสรรค 
1 เกิดการแบง่พรรคพวกในชมุชน 
2 ขาดการประสานงานท่ีดี กบัหนว่ยงานท่ี
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3 ขาดรถกู้ ชีพ (ภยั) 
4 ขาดวิทยส่ืุอสาร (ว.แดง) ในระดบัหมูบ้่าน 
5 ขาดเรือท้องแบนระดบัหมูบ้่าน 
6 ขาดอา่งเก็บน า้ป้องกนัน า้ทว่ม 
7 ขาดไฟฉายเม่ือน า้ทว่ม 
8 ชาวบ้านไมเ่ช่ือข้อมลูเตือนภยั 
9 ขาดความชว่ยเหลือโรคตดิตอ่หลงัน า้ทว่ม 
 

รับผิดชอบ เชน่ ผู้วา่ราชการจงัหวดั นายอ าเภอ 
อบต. ป้องกนัจงัหวดั ป้องกนัสาธารณภยั 

3 ขอความร่วมมือ บริจาค ระดมทนุในชมุชน 
ผ้าป่า เสือ้ชชีูพ 

4 ขาดการจดัท าโครงการ/แผนงาน เสนอ
ผู้ เก่ียวข้อง (แผนชมุชนเพ่ือแก้ไขปัญหาน า้ทว่ม) 

5 จดักอง/กลุม่รับความชว่ยเหลือ ลงช่ือรับ 
(หลกัฐาน) 

 

หมายเหตุ :  
1. ท่ีปรึกษาจะใช้ข้อมลูจากการวิเคราะห์ SWOT ของแตล่ะโซน มาเป็นฐานในการจดัการ

อทุกภยัของแตล่ะโซน เชน่ การเพิ่มการเรียนรู้ให้กบัชมุชนเก่ียวกบัอทุกภยั ด้วยการให้แต่
ละชมุชนเก็บข้อมลูน า้ฝนและหรือน า้ทา่ และ ความสมัพนัธ์ระหวา่งระดบัน า้ฝนหรือน า้ทา่
กบัระดบัความเส่ียงของการเกิดอทุกภยั  

2. นอกจากนี ้ท่ีปรึกษายงัจะน าข้อมลูจากการวิเคราะห์ SWOT มาเป็นสว่นหนึง่ในท า
แผนการจดัการอทุกภยัของแตล่ะโซน 

 
4.3) การวิเคราะห์บทบาทของชุมชนและผู้ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการอุทกภัย 

 
4.3.1 วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์บทบาทของชมุชนและผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการอทุ กภยั 

คือ เพ่ือประเมินถึงระดบัมากน้อยของบคุคลและกลุม่บคุคลตา่งๆในการเข้ามามีสว่นร่วมจดัการ
อทุกภยัท่ีผา่นๆมาของชมุชน ซึง่สามารถพฒันาการเข้ามามีสว่นร่วมของบคุคลเหลา่นัน้ได้เพิ่มขึน้ใน
อนาคต เพ่ือท าให้การจดัการอทุกภยัของชมุชนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึน้นัน่เอง 

 
4.3.2  วิธีการวิเคราะห์บทบาทของชุมชนและผู้ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการอุทกภัย  
     กระบวนการวิเคราะห์ เร่ิมจากการผู้ เข้าร่วมประชมุระบบุคุคลหรือกลุม่บคุคลท่ีเก่ียวข้อง

กบัการจดัการอทุกภยัท่ีผา่นมาของชมุชน ตัง้แตร่ะดบัชมุชนไปจนถึงระดบัจงัหวดั ในการระบบุคุคล
และกลุม่บุคคลมกัจะนิยมระบเุป็นต าแหนง่ เชน่ ผู้ใหญ่บ้าน ก านนั หรือ อบต . ทัง้นีก็้เพราะบคุคลท่ีมี
ต าแหนง่มกัจะมีบทบาทก ากบัมาพร้อมกบัต าแหนง่นัน้ๆ  
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 ขัน้ตอนตอ่ไปคือ ให้ความหมายของค าวา่ การจดัการอทุกภยัของชมุชนออกเป็น
ภาระหน้าท่ีตา่งๆ เชน่ การเตรียมพร้อม การเฝ้าระวงั  ความ ชว่ยเหลือขณะน า้ทว่ม และ ความ
ชว่ยเหลือหลงัน า้ทว่ม เป็นต้น   

จากนัน้น าบคุคลและกลุม่บคุคลเหลา่นัน้เข้าสูต่ารางให้คะแนน โดยแบง่คะแนนออกตาม
ระดบัการเข้ามามีสว่นร่วมในการจดัการอทุกภยัแตล่ะประเดน็ เชน่ แบง่คะแนนออกเป็น 5 ระดบั โดย 
5 หมายถึงการเข้ามามีสว่นร่วมในระดั บมากท่ีสดุ , 4 หมายถึงการเข้ามามีสว่นร่วมในระดบัมาก ,   3 
หมายถึงการเข้ามามีสว่นร่วมในระดบัปานกลาง , 2 หมายถึงการเข้ามามีสว่นร่วมในระดบัน้อย และ 1 
หมายถึงการเข้ามามีสว่นร่วมในระดบัน้อยมาก เป็นต้น  

ขัน้ตอนตอ่ไปคือ ให้ผู้ เข้าร่วมประชมุประเมินให้คะแนนระดบักา รเข้ามามีสว่นร่วมในการ
จดัการอทุกภยัของบคุคลและกลุม่บคุคลในภาระหน้าท่ีตา่งๆข้างต้น  เม่ือการให้คะแนนสิน้สดุลง จงึ
ท าการรวมคะแนน คะแนนรวมท่ีได้สะท้อนถึงภาพรวมของการมีสว่นร่วมในการจดัการอทุกภยัท่ีผา่นๆ
มา ถ้าการประเมินกระท าโดยบคุคลหลายคน ก็ให้น าคะแนนของแตล่ะคนมารวมกนั แล้ว หาคา่เฉล่ีย  

และเพ่ือให้เห็นภาพท่ีชดัเจนเพิ่มขึน้ถึงระดบัของการมีสว่นร่วมของแตล่ะบคุคลและกลุม่
บคุคลในแตล่ะภาระหน้าท่ี คะแนนเฉล่ียของแตล่ะกลุม่บคุคลในแตล่ะภาระหน้าท่ีจะถกูน าไปวาดแผน
ท่ีใยแมงมมุ  

 
4.3.3 ข้อสังเกตุจากการอบรมการท าแผนท่ีใยแมงมุม  

ส า หรับการประเมินบทบาทของกลุม่บคุคลตา่งๆในการจดัการอทุกภยัในแตล่ะ
ภาระหน้าท่ีนัน้ ผู้ เข้ารับการอบรมสามารถประเมินได้อยา่งดี เน่ืองจากผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้หมดเป็น
แกนน าของชมุชน และมีประสบการณ์ในการจดัการอทุกภยัมาไมม่ากก็น้อย และมีประสบการณ์
ท างานร่วมกบักลุม่บคุคลต่ างๆในเร่ืองนี ้ท่ีส าคญัคือ ผู้ เข้าร่วมประชมุยงัเป็นสว่นหนึง่ของกลุม่ผู้ ได้รับ
ผลกระทบโดยตรงจากอทุกภยั ดงันัน้คะแนนจากการวิเคราะห์บทบาทของชมุชนในการจดัการอทุกภยั
จงึนา่จะสะท้อนได้ใกล้เคียงกบัระดบัการเข้ามามีสว่นร่วมของกลุม่บคุคลตา่งๆในการจดัการอทุกภยั  

แตเ่ม่ือน าคะแนนท่ีประเมินได้มาจดัท าแผนท่ีใยแมงมมุ ทีมท่ีปรึกษาประเมินวา่ยงัเป็น
ปัญหาในความเข้าใจของผู้ เข้าร่วมประชมุอยู ่อาจเน่ืองมาจากชว่งเวลาในการด าเนินกิจกรรมนีส้ัน้
เกินไป อยา่งไรก็ตาม ระดบัคะแนนท่ีออกมา ก็เพียงพอท่ีจะสะท้อนถึงระดบัของบทบาทของบคุคลแต่
ละกลุม่ในการจดัการอทุกภยัของชมุชน 
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ตัวอย่างการวิเคราะห์บทบาทของชุมชนในการจัดการอุทกภัย 
บคุคลและกลุม่บคุคลท่ีเก่ียวข้อง
กบัการจดัการอทุกภยัของชมุชน 

ระดบัการมีสว่นร่วม 
การเตรียมพร้อม การเฝ้าระวงั ความชว่ยเหลือขณะน า้ทว่ม ความชว่ยเหลือหลงัน า้ทว่ม 

 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
แกนน าชมุชน (ผู้ใหญ่บ้าน / ก านนั)  4                   
มิสเตอร์เตือนภยั 5                    
กลุม่แมบ้่าน   3                  
องค์การบริหารสว่นต าบล  4                   
องค์การบริหารสว่นจงัหวดั   3                  
บรรเทาสาธารณภยัจงัหวดั  4                   
คะแนนรวม 23    
คะแนนเฉล่ีย 23/6 = 3.833    

 
  การตีความคะแนนเฉล่ียของ จากตวัอยา่งคือ 3.833 ซึง่อยูร่ะหวา่งระดบัสงูกบัระดบัปานกลาง โดยคอ่นมาทางสงู สะท้อนวา่ การเข้ามามีสว่นร่วม

โดยรวมของบคุคลและกลุม่ตา่งๆในการจดัการอทุกภยัของชมุชนท่ีผา่นๆมาอยูใ่นระดบัปานกลางคอ่นมาทางสงู ซึง่สามารถพฒันาบทบาท เพิ่มการเข้ามามี
สว่นร่วมได้ ก็จะสง่ผลให้การจดัการอทุกภยัของชมุชนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึน้ได้  
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ตัวอย่าง แผนที่ใยแมงมุมส าหรับภาระหน้าที่ “การเตรียมพร้อม” ในการจัดการอุทกภัย 

 
 
หมายเหตุ   
1. การเพิ่มระดบัการมีสว่นร่วมในกรณีของแผนท่ีใยแมงมมุ คือ การขยายพืน้ท่ีในกรอบเส้นปะ นัน่คือ 

การพฒันาการมีสว่นร่วมเพื่อยกระดบัคะแนนท่ีเป็นอยูใ่ห้เข้าใกล้คะแนนสงูสดุ คือ 5 
2. ทีมท่ีปรึกษาได้ดดัแปลงตารางวิเคราะห์บทบาทของบคุคล /กลุม่คนท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการอทุกภยั

ของชมุชนนี ้มาใช้ในเวลาการจดัท าแผนปฏิบตักิารการจดัการอทุกภยัโดยชมุชน  

แกนน ำชุมชน 

มิสเตอร์
เตือนภยั 

กลุ่มแม่บำ้น อบต. 

อบจ. 

บรรเทำสำธำรณภยัจงัหวดั 

5 

4 

3 

2 

1 
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บทที่ 4 
การศึกษาบริบทชุมชน วิถีชีวิต ประวัตคิวามเป็นมาและบทบาทของชุมชน  

 
4.1 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 วตัถปุระสงค์ของการศกึษาบริบทชมุชน คือ เพ่ือ ให้ได้ข้อมลูของชมุชนเป้าหมายท่ีสามารถใช้เป็น
ฐานเช่ือมโยงไปถึง การจดัการอทุกภยัของชมุชนนัน้ๆ  รวมถึงความรู้ในการปรับวิถีชีวิตของชมุชนให้เข้ากบั
อทุกภยัท่ีเกิดขึน้เป็นประจ า 
 
4.2 จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 
 หมูบ้่านเป้าหมายท่ีศกึษาบริบทชมุชนมีทัง้หมด 40 หมูบ้่าน ดงันี ้ 

ล าดบั จงัหวดั หมูบ้่านเป้าหมาย 
1 นา่น บ้านทา่ล่ี หมู ่4 ต าบลในเวียง อ าเภอเมือง 

2  บ้านดอนมลู หมู ่13 ต าบลดูใ่ต้ อ าเภอเมือง 

3  บ้านมว่งตึด๊ หมู ่4 ต าบลมว่งตึด๊ อ าเภอภเูพียง 

4  บ้านร้องตอง หมู ่2 ต าบลมว่งตึด๊ อ าเภอภเูพียง 

5  บ้านเมืองจงัใต้ หมู ่2 ต าบลเมืองจงั อ าเภอภเูพียง 

6  บ้านเมืองหลวง หมู ่4 ต าบลเมืองจงั อ าเภอภเูพียง 

7  บ้านราษฎรสามคัคี หมู ่8 ต าบลเมืองจงั อ.ภเูพียง 

8  บ้านน า้ครกใหม ่หมู ่9 ต าบลกองควาย อ.เวียงสา 

9  บ้านดอนตนั หมู ่10 ต าบลศรีภมูิ อ าเภอทา่วงัผา 

10  บ้านสบหนอง หมู ่1  ต าบลตาลชมุ อ าเภอทา่วงัผา 

11 อตุรดติถ์ บ.แมเ่ฉย หมู ่5 ต.บ้านดา่นนาขาม อ าเภอเมือง 

12  บ้านไฮ้ฮ้า หมู ่7 ต.บ้านดา่นนาขาม อ าเภอเมือง 

13  บ.ดา่นห้วยใต้ หมู ่6 ต าบลแมพ่ลู อ าเภอลบัแล 

14  บ้านผามบู หมู ่7 ต าบลแมพ่ลู อ าเภอลบัแล 

15  บ้านมหาราช หมู ่11 ต าบลแมพ่ล ูอ าเภอลบัแล 

16 แพร่ บ้านนาพนู หมู ่2 ต าบลนาพนู อ าเภอวงัชิน้ 

17  บ้านนาพนูพฒันา หมู ่10 ต.นาพนู อ าเภอวงัชิน้ 

18  บ้านหาดร่ัว หมู ่6 ต าบลวงัชิน้ อ าเภอวงัชิน้ 

19 สโุขทยั บ้านทา่ช้าง หมู ่6 ต าบลทบัผึง้ อ าเภอศรีส าโรง 
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ล าดบั จงัหวดั หมูบ้่านเป้าหมาย 
20  บ้านทา่ช้าง หมู ่7 ต าบลทบัผึง้ อ าเภอศรีส าโรง 

21  บ้านโคกกระบือ หมู ่5 ต าบลวงัใหญ่ อ าเภอศรีส าโรง 

22  บ้านไผซ่อ หมู ่6 ต าบลวงัใหญ่ อ าเภอศรีส าโรง 

23  บ้านสวะหมู่3 ต.เมืองบางยม อ าเภอสวรรคโลก 

24  บ้านหนองป่าตอ หมู ่1 ต าบลทา่ทอง อ.สวรรคโลก 

25  บ้านหนองชมุแสง หมู ่5 ต.ทา่ทอง อ.สวรรคโลก 

26 พิษณโุลก บ้านบางบ้า หมู ่1 ต. ชมุแสงสงคราม อ.บางระก า 

27  บ้านตะแบกงาม หมู่9 ต.ชมุแสงสงคราม อ.บางระก า 

28  บ้านตะโม ่หมู ่5 ต าบลบางระก า อ าเภอบางระก า 

29  บ้านวงักุ่ม หมู ่15 ต าบลบางระก า อ าเภอบางระก า 

30  บ้านกระทุม่ยอดน า้ หมู ่2 ต.วงัอิทก อ.บางระก า 

31 พิจิตร บ้านวงัลกูช้าง หมู ่8 ต.สามง่าม อ าเภอสามง่าม  

32  บ้านวดัใหม ่หมู ่9 ต าบลสามง่าม อ าเภอสามง่าม  

33  บ้านรังนก หมู่ 3 ต าบลรังนก อ.สามง่าม  

34  บ้านรังนก หมู ่12 ต าบลรังนก อ.สามง่าม 

35  บ้านกระทุม่น า้เดือด หมู ่9 ต าบลรังนก อ.สามง่าม  

36  บ้านไผท่า่โพเหนือ ม.1 ต าบลไผท่า่โพ อ าเภอโพธ์ิประทบัช้าง 

37  บ้านยางแขวนน้อย หมู ่1 ต.บางลาย อ.บงึนาราง 

38  บ้านบางลายเหนือ หมู่ 2 ต.บางลาย อ.บงึนาราง 

39 นครสวรรค์ บ้านทบักฤชพฒันา หมู ่8 ต าบลทบักฤช อ.ชมุแสง 

40  บ้านแหลมจนัทร์ หมู ่11 ต าบลทบักฤช อ.ชมุแสง 

 
4.3  ข้อมูลบริบทชุมชนที่จัดเก็บ แบง่ออกเป็น 2 ระดบั คือ 

1) ข้อมลูท่ีแสดงภาพรวมของหมูบ้่าน ผู้ให้ข้อมลูคือ ผู้น าหมูบ้่าน กรอกข้อมู ลผา่น
แบบสอบถามปลายเปิด โดยผู้ เช่ียวชาญด้าน สงัคม องค์กร บริบทชมุชนและการมีสว่นร่วม
ของโครงการศกึษานี ้ได้ลงพืน้ท่ีตรวจสอบข้อมลูบริบทชมุชน พร้อมท ากลุม่สนทนากบัแกน
น าชมุชน นอกจากนี ้ยงัน าข้อมลูพืน้ฐานของต าบลจากองค์การบริหารสว่นต าบลท่ีหมูบ้่าน
เป้าหมายเหลา่นีต้ัง้อยูม่าเพิ่มเตมิ 



ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ 109 

2) ข้อมลูสภาพเศรษฐกิจและสงัคมระดบัครัวเรือน เก็บผา่นแบบสอบถาม จ านวน 30 ครัวเรือน
ตอ่หมูบ้่าน  

นอกจากข้อมลูบริบทชมุชนแล้ว ทีมท่ีปรึกษาได้ให้นกัวิจยัทรัพยากรน า้ชมุชนวาดแผนท่ี
ชมุชนท่ีแสดถึงท่ีตัง้ของชมุชนกบัแมน่ า้ยมและนา่น และแมน่ า้สาขา นอกจากนี ้  ยงัให้นกัวิจยั
ทรัพยากรน า้ชมุชนจดัท าปฏิทินฤดกูาล กบัการด าเนินวิถีชีวิตของชมุชน ซึง่ทัง้ 2 กิจกรรมนี ้จะ
แสดงถึงความเช่ือมโยงระหวา่งวิถีชีวิตและอทุกภยัท่ีชมุชนเผชิญอยู ่อยา่งไรก็ตาม ข้อมลูฤดกูาลท่ี
ชมุชนจดัท ายงัไมอ่ยูใ่นลกัษณะท่ีสมบรูณ์ ซึง่ทีมท่ีปรึกษาต้องลง พืน้ท่ีเก็บข้อมลูสว่นนีอี้กครัง้หนึง่ 
ดงันัน้ในรายงานฉบบักลางนี ้จงึน าเสนอข้อมลูบริบทชมุชนและแผนท่ีชมุชนเทา่นัน้  

ข้อมลูบริบทชมุชนท่ีจดัเก็บประกอบด้วย ประวตัชิมุชน / การตัง้ถ่ินฐาน  ลกัษณะ
ประชากรและสงัคมวฒันธรรม และเศรษฐกิจของประชากร (จ านวนหลงัคาเรือน เพศ อาย ุ
การศกึษา ลกัษณะการประกอบอาชีพ ) ลกัษณะกายภาพและสิ่งแวดล้อม ผู้น า กลุม่และองค์กร
ตา่งๆในหมูบ้่าน ลกัษณะปัญหาอทุกภยัและการจดัการน า้และแนวทางการแก้ไข 

ส าหรับการศกึษาบริบทชมุชนในการรายงานฉบบักลางครัง้นี ้จะเป็นข้อมลูในระดบั
ภาพรวมของต าบลและของหมูบ้่านเป้าหมาย เทา่นัน้ ยงัไมน่ าข้อมลูระดบัครัวเรือนมารวมด้วย 
เน่ืองจากข้อมลูระดบัครัวเรือนต้องมีกระบวนการประมวลผล ซึง่ต้องใช้เวลาพอสมควร  

 
4.4 ข้อมูลบริบทชุมชน : บริบทลุ่มน า้น่านตอนบน จังหวัดน่าน 
 
 พืน้ท่ีลุม่น า้ยมและพืน้ท่ีลุม่น า้นา่นเป็นพืน้ท่ีท่ีชมุชนประสบปัญหาอทุกภั ยทกุปีโดยเฉพาะพืน้ท่ี
ตอนบนลุม่น า้นา่น บริเวณจงัหวดันา่น และอตุรดติถ์ ซึง่เป็นบริเวณท่ีเป็นภเูขาท่ีมีความลาดชนัสงู มีน า้ไหล
หลากสงูในชว่งหน้าฝน พืน้ท่ีตอนกลางลุม่น า้ยม บริเวณจงัหวดัแพร่ สโุขทยั และพิษณโุลก ท่ีสณัฐานของ
ล าน า้ยมแคบเข้าเม่ือถึงบริเวณจงัหวดัสโุขทั ย ท าให้เกิดน า้ล้นตลิ่งในฤดนู า้หลาก และ พืน้ท่ีตอนท้ายของ
ลุม่น า้นา่นและลุม่น า้ยม ตัง้แตจ่งัหวดัพิจิตร ไปจนถึงจงัหวดันครสวรรค์ท่ีเป็นท่ีราบ และมีเส้นทางถนนเข้า
สูจ่งัหวดัพิจิตรท่ีเป็นอปุสรรคตอ่การไหลของน า้ในฤดนู า้หลาก ท าให้เกิดน า้ทว่มขงัเป็นเวลานาน ปัญหา
อทุกภยัในพืน้ท่ีดงักลา่วดเูหมือนจะเป็นปัญหาประจ าปี ท าให้ชมุชนบางชมุชนต้องหาทางปรับเปล่ียนวิถี
การด ารงชีวิต เชน่ ชมุชนบางพืน้ท่ีในจงัหวดัสโุขทยั พิษณโุลกและพิจิตร ได้ปรับเปล่ียนชว่งเวลาของการท า
นามาเป็นเดือนพฤศจิกายน ซึง่เป็นเดือนหลงัน า้เร่ิมลด และประมาณน า้ก าลงัพอดีตอ่การท านา ชมุชนบาง
ชมุชน หนัมาจบัปลาเป็นอาชีพเสริมในชว่งฤดนู า้หลาก เชน่ ชมุชนในอ าเภอบางระก า เป็นต้น พืน้ท่ีท่ีศกึษา 
ซึง่แบง่เป็น 3 พืน้ท่ีหลกั คือ  
 1. บริเวณตอนบนของลุม่น า้นา่น เป็นพืน้ท่ีภเูขาท่ีมีความลาดชนัสงู มีปริมาณน า้ไหลหลากสงู 
และเกิดน า้ทว่มฉบัพลนั มีปัญหาดนิถลม่ตามมา พืน้ท่ีท่ีศกึษาประกอบด้วยจงัหวดันา่นและอตุรดติถ์ 
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 2. บริเวณตอนบนและตอนกลางของลุม่น า้ยม เป็นพืน้ท่ีท่ีมีน า้ทว่มซ า้ซาก ความสามารถในการ
รองรับของพืน้ท่ีน้อยกวา่ปริมาณน า้ท่ีไหลหลากในฤดนู า้หลาก ท าให้พืน้ท่ีเกษตรกรรมได้รับความเสียหาย  
 3. บริเวณตอนท้ายของลุม่น า้ยมและลุม่น า้นา่น เป็นพืน้ท่ีราบต ่า เกิดปัญหาน า้ทว่มขงัและน า้
ล้นตลิ่ง 
 พืน้ท่ีท่ีศกึษาในลุม่น า้นา่นตอนบน ประกอบด้วยจงัหวดันา่นและอตุรดติถ์  พืน้ท่ีจงัหวดันา่นมี 10 
หมูบ้่าน ในเขตการปกครองของเทศบาลและองค์การบริหารสว่นต าบลตา่งๆ ดงันีคื้อ 

1. ต าบลในเวียง อ าเภอเมือง  
2. องค์การบริหารสว่นต าบลดูใ่ต้ อ าเภอเมือง  
3. องค์การบริหารสว่นต าบลกองควาย อ าเภอเมือง  
4. องค์การบริหารสว่นต าบลมว่งตึด๊ อ าเภอภเูพียง  
5. องค์การบริหารสว่นต าบลเมืองจงั อ าเภอภเูพียง  
6. องค์การบริหารสว่นต าบลศรีภมูิ อ าเภอทา่วงัผา และ 
7. องค์การบริหารสว่นต าบลตาลชมุ อ าเภอทา่วงัผา 

 

4.4.1 ต าบลในเวียง อ าเภอเมือง  มีพืน้ท่ีรับผิดชอบ 162 ตารางกิโลเมตร จ านวนประชากรรวม 3,605 
คนเป็นชาย 1,803 คน หญิง 1,802 คน หมูบ้่าน เป้าหมายท่ีศกึษา คือ บ้านภมูินทร์- ทา่ล่ี หมู ่4 ต าบลใน
เวียง อ าเภอเมือง 
 
 1) บ้านภูมินทร์-ท่าล่ี หมู่ 4 ต าบลในเวียง อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน 
 
 (1) ประวัตชุิมชน/การตัง้ถิ่นฐาน  
 บ้านภมูินทร์-ทา่ล่ี ตัง้ขึน้ปี พ.ศ. 2139 ช่ือหมูบ้่านตัง้ขึน้ตามช่ือวดั (พรหมมินทร์) ภมูินทร์ ท่ีเจ้าเจต
พรหมมินทร์ อดีตเจ้าผู้ครองเมืองนา่น ชมุชนนีย้้ายมาจากภเูพียงแชแห้ง ตอนท่ีพญาผากองย้ายเมืองจากภู
เพียงมาตัง้อยูท่ี่ปัจจบุนันี ้
 

 (2) ลักษณะประชากรและสังคมวัฒนธรรม 
 หมูบ้่านมีครัวเรือนทัง้สิน้ 301 หลงัคาเรือน ประชากรทัง้หมด 1,084 คน อายแุรกเกิด-3 ปี รวม 55 
คน เป็นชาย 25 คน หญิง 30 คน อายรุะหวา่ง 4-14 ปี รวม 90 คน เป็นชาย 42 คน หญิง 48 คน อายุ
ระหวา่ง 15-25 ปี รวม 255 คน เป็นชาย 125 คน หญิง 130 คน อายรุะหวา่ง 26-60 ปี รวม 506 คน เป็น
ชาย 226 คน หญิง 280 คน และอาย ุ60 ปีขึน้ไป รวม 178 เป็นชาย 86 คน หญิง 92 คน 
 

 (3) ลักษณะเศรษฐกิจ อาชีพ รายได้ 
 อาชีพหลกั คือ ท าการเกษตร รับราชการและลกูจ้าง  
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 (4) ลักษณะกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
 พืน้ท่ีของหมูบ้่านมีแมน่ า้นา่นไหลผา่น พืน้ท่ีทัง้หมดของหมูบ้่านประมาณ 3,000 ไร่ เป็นท่ีอยูอ่าศยั 
2,600 ไร่ เป็นพืน้ท่ีท าการเกษตรผสมผสาน 400 ไร่ ปลกูข้าวโพด พืชผกัสวนครัว เลีย้งสตัว์ มีบอ่บ าบดัน า้
เสียของเทศบาลในพืน้ท่ี มีคเูมืองและก าแพงเมืองเก่า 
 

 (5) ลักษณะผู้น าชุมชน/กลุ่ม องค์กร 
 ผู้ใหญ่บ้าน คือ นายวิจิตร ไชยมงคล เร่ิมตัง้แตปี่ พ .ศ. 2552 –ปัจจบุนั กลุม่ /องค์กรในหมูบ้่าน คือ 
กองทนุเงินล้าน กองทนุผู้ประสบภยั กองทนุเงินสจัจะ กองทนุผู้สงูอาย ุกองทนุกลุม่บ้าน กองทนุ อสม . 
กองทนุมลูนิธิ กลุม่แมบ้่าน ปราชญ์ชาวบ้านในด้านท าเรือแขง่จ าลอง ท าบายศรี หมอพืน้บ้าน 
 
 

 (6) ลักษณะปัญหาอุทกภัยและการจัดการน า้ 
 ปัญหาน า้ทว่มเป็นปัญหาซ า้ซากทกุปี ชว่งฝนตกหนกั น า้เสียจากทอ่น า้ของเทศบาลไหลทว่มถนน
และบ้านเรือน ท าให้สง่กลิ่นเหม็น และสกปรกมาก เน่ืองจากน า้ท่ วมทกุปี ชว่งฤดฝูน ชาวบ้านจะมีการ
เตรียมการเก็บข้าวของ และเรือเล็กทกุหลงัคาเรือน รวมทัง้มีการจดัตัง้กองทนุผู้ประสบภยัของหมูบ้่านขึน้ 
โดยประชาชนในหมูบ้่านชว่ยกนัสมทบเงินเข้ากองทนุ เป็น “กองทนุรวมน า้ใจชว่ยผู้ประสบภยั ” มี
คณะกรรมการดแูลชว่ยเหลือผู้ประสบอทุกภยั 
 

 (7) แนวทางการแก้ไขปัญหา 
 การปรับปรุงทอ่ระบายน า้ท่ีผา่นชมุชนไมใ่ห้อดุตนั การเตรียมเรือท้องแบนประจ าหมูบ้่านและการ
ชว่ยเหลือในเร่ืองเคร่ืองอปุโภคบริโภค 
 
4.4.2  องค์การบริหารส่วนต าบลดู่ใต้ อ าเภอเมือง มีพืน้ท่ีรับผิดชอบขนาด 25 ตารางกิโลเมตร จ านวน
ครัวเรือน 2,665 ครัวเรือน จ านวนประชากรรวม 8,185 คน เป็นชาย 3,999 คน เป็นหญิง 4,186 คน 
หมูบ้่านท่ีศกึษา คือ บ้านดอนมลู หมู ่2  
 
 1) บ้านดอนมูลพัฒนา หมู่ 13 ต าบลดู่ใต้ อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน 
 

  (1) ประวัตชุิมชน/การตัง้ถิ่นฐาน  
 บ้านดอนมลูพฒันา ตัง้ขึน้เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2537 เดมิอยูร่วมกบับ้านดอนมลู หมู ่5 เม่ือ
มีประชากรมากขึน้ จงึได้มีการแยกออกมาเป็นหมู ่13 ให้ช่ือเป็นบ้านดอนมลูพฒันา 
 

  (2) ลักษณะประชากรและสังคมวัฒนธรรม 
 หมูบ้่านมีครัวเรือนทัง้สิน้ 157 ครัวเรือน มีประชากรรวม 598 คน เป็นชาย 298คน และหญิง 300 
คน จ าแนกประชากรตามอายเุป็นแรกเกิด- 3 ปี 7 คน เป็นชาย 3 คน หญิง 4 คน อายรุะหวา่ง 4-14 ปี 
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จ านวน 52 คน เป็นชาย 27 คน หญิง 25 คน อายรุะหวา่ง 15-25 ปี จ านวน 41 คน เป็นชาย 21 คน หญิง 
20 คน อายรุะหวา่ง 26-60 ปี จ านวน 420 คน เป็นชาย 209 คน หญิง 211 คน อาย ุ60 ปี ขึน้ไป จ านวน 
78 คน เป็นชาย 38 คน หญิง 40 คน 

 

  (3) ลักษณะเศรษฐกิจ อาชีพ รายได้ 
อาชีพหลกั คือ ท าการเกษตร นอกจากนัน้ยงัมีอาชีพรับราชการ รับจ้างทัว่ไป และลกูจ้างเอกชน

ตา่งๆ ครอบครัวสว่นใหญ่มีการถือครองท่ีดนิประมาณ 1-10 ไร่ มีเอกสารสิทธ์ิเป็นโฉนด เกือบทัง้หมด 
ยกเว้นพืน้ ท่ีท่ีตดิกบัแมน่ า้ไมมี่เอกสารสิทธิ พืน้ท่ีสว่นใหญ่ปลกูล าไย ลิน้จี ้มะมว่ง ผกัสวนครัว หญ้าเลีย้ง
สตัว์ 
 

  (4) ลักษณะกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
พืน้ท่ีของหมูบ้่าน 468 ไร่ เป็นท่ีอยูอ่าศยัจ านวน 93 ไร่ สภาพพืน้ท่ีเป็นท่ีราบลุม่แมน่ า้ รอบหมูบ้่าน

ทางทิศตะวนัออกจดทิศใต้ เป็นแมน่ า้นา่น ทิศตะวนัตกจดทิศใต้เป็นแมน่ า้สมนุ น า้อปุโภคบริโภคใช้น า้ใต้
ดนิ น า้ภาคการเกษตรสว่นใหญ่มาจากบอ่ตอกใต้ดนิ แหลง่น า้ท่ีใช้ประโยชน์ในหมูบ้่านได้แก่ แมน่ า้นา่น 
แมน่ า้สมนุ และน า้ใต้ดนิ (บอ่ตอก) สว่นใหญ่จะใช้น า้จากบอ่ตอก ท่ีดนิสาธารณะในหมูบ้่านมี 3 แห่ง แหง่
แรก มี 6 ไร่ ใช้ประโยชน์ในการเลีย้งปลา แหง่ท่ีสอง 1 ไร่ 3 งาน เป็นลานกีฬา ลานตากพืชผลทางการ
เกษตร และแหง่สดุท้าย 3 ไร่ 2 งาน เป็นป่าสสุาน 
 

  (5) ลักษณะผู้น าชุมชน/กลุ่ม องค์กร 
ผู้ใหญ่บ้านคนปัจจบุนั คือ นายบญุแตง่ พิมพงาน เป็นก านนัประจ าต าบลนีด้้วย เร่ิม รับต าแหนง่ ปี 

พ.ศ. 2535 จนถึงปัจจบุนั มีกลุม่ออมทรัพย์เพ่ือการผลิต จดัตัง้ปี พ .ศ. 2524 สมาชิกแรกเร่ิม 83 คน 
ปัจจบุนัมี สมาชิก 87 คน เงินทนุ 286,794 บาท กลุม่แมบ้่านจดัตัง้ปี พ .ศ. 2521 มีสมาชิก 127 คน 
ปัจจบุนั 142 คน กลุม่เกษตรกร สมาชิก 229 คน กลุม่ผกัปลอดภัย สมาชิก 49 คน สมาชิกไร่นาสวนผสม 
สมาชิก 79 คน กลุม่จกัสาน กลุม่ดนตรีพืน้บ้าน  
 

  (6) ลักษณะปัญหาอุทกภัยและการจัดการน า้ 
ปัญหาน า้ทว่มซ า้ซากทกุปี ลกัษณะน า้ทว่มเป็นน า้ล้นตลิ่ง ท าให้พืชผลทางการเกษตรเสียหาย 

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการเกษตรเสียหาย ไมส่ามารถท าการเก ษตรได้ตอ่เน่ืองตลอดทัง้ปี สง่ผลกระทบตอ่
รายได้และท าให้เกิดภาวะหนีส้ินของครอบครัว เวลาท่ีเกิดอทุกภยั ชาวบ้านตา่งให้ ความชว่ยเหลือกนั ทกุ
หลงัคาเรือนจะมีเรือเล็ก เพราะมีปัญหาน า้ทว่มเกือบทกุปี ปี พ .ศ. 2549 เกิดน า้ทว่มใหญ่ ท าให้ต้องมีการ
ปรับปรุงบ้านใหม ่รือ้บ้าน ปลกูสร้างใหมใ่ห้สงูกวา่เดมิ บางรายก็ยกหรือดีดบ้านให้สงูขึน้ 

สว่นใหญ่จะได้รับขา่วสารข้อมลูตา่งๆ ทกุแหลง่และทกุหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง มีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกบัผลกระทบของอทุกภยั ความปลอดภยัตอ่ชีวิตและทรัพย์สินของตนเอง 
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  (7) แนวทางการแก้ไขปัญหา 
การแก้ไขปัญห าน า้ทว่มในหมูบ้่านหากจะท าให้ตรงจดุ ควรมีการสร้างถนนรอบฝ่ังแมน่ า้ทัง้สอง

สาย เพ่ือป้องกนัน า้ล้นตลิ่ง  
 
4.4.3  องค์การบริหารส่วนต าบลม่วงตึด๊ อ าเภอภูเพียง  มีพืน้ท่ีรับผิดชอบ 63.60 ตารางกิโลเมตร 
จ านวนครัวเรือน 1,267 ครัวเรือน จ านวนประชากรรวม 4,414 คน เป็นชาย 2,164 คน หญิง 2,250 คน 
หมูบ้่านท่ีศกึษา คือ บ้านรองตอง หมู ่2 และบ้านมว่งตึด๊ หมู ่4 
 

  1) บ้านม่วงตึด๊ หมู่ 4  ต าบลม่วงตึด๊ อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 
 (1) ประวัตชุิมชน/การตัง้ถิ่นฐาน  
 บ้านมว่งตึด๊ ตัง้ขึน้ปี พ .ศ. 2286 โดยขนุแสนศรีสมศกัดิ ์และขนุแสนธนะมณเฑีย ร บ้านเดมิอยู่
ริมน า้ครก ซึง่มีน า้นา่นไหลผา่น ถกูน า้กดัเซาะตลิ่ง ท าให้บ้านเรือนอยูไ่มไ่ด้ จงึย้ายมาอยูเ่ป็นท่ีราบ ป่า
ละเมาะหรือเรียกวา่ “ตึด๊” จงึเรียกวา่ “บ้านมว่งตึด๊” 
 

 (2) ลักษณะประชากรและสังคมวัฒนธรรม 
 หมูบ้่านมีครัวเรือนทัง้สิน้ 389 หลงัคาเรือน ประชาก รทัง้หมด 1,317 คน เป็นชาย 617 คน หญิง 
700 คน อายแุรกเกิด-3 ปี รวม 40 คน เป็นชาย 17 คน หญิง 23 คน อายรุะหวา่ง 4-14 ปี รวม 141 คน เป็น
ชาย 78 คน หญิง 63 คน อายรุะหวา่ง 15-25 ปี รวม 165 คน เป็นชาย 75 คน หญิง 90 คน อายรุะหวา่ง 
26-60 ปี รวม 761 คน เป็นชาย 354 คน หญิง 407 คน และอาย ุ60 ปีขึน้ไป รวม 210 คน เป็นชาย 93 คน 
หญิง 117 คน 
 

 (3) ลักษณะเศรษฐกิจ อาชีพ รายได้ 
 อาชีพหลกั คือ ท าการเกษตร รับราชการ ลกูจ้างประจ า ลกูจ้างชัว่คราว รับจ้างทัว่ไป 
 

 (4) ลักษณะกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
 พืน้ท่ีทัง้หมดของหมูบ้่านประมาณ 1,533 ไร่ เป็นท่ีอยูอ่าศยั 935 ไร่ เป็นพืน้ท่ีท านา 495 ไร่ เป็น
พืน้ท่ีท าการเกษตรผสมผสาน 75 ไร่ ปลกูล าไย ลิน้จ่ี 
 

 (5) ลักษณะผู้น าชุมชน/กลุ่ม องค์กร 
 ผู้ใหญ่บ้าน คือ นายนิรันดร์ สารเงิน เร่ิมตัง้แตปี่ พ .ศ. 2549 –ปัจจบุนั กลุม่ /องค์กรในหมูบ้่าน คือ 
กองทนุเงินล้าน กลุม่สตรี  
 

 (6) ลักษณะปัญหาอุทกภัยและการจัดการน า้ 
 ปัญหาน า้ทว่มเป็นปัญหาซ า้ซากทกุปี พืน้ท่ีเป็นท่ีราบลุม่ น า้ล้นตลิ่ง ท าให้เกิดความเสียหายตอ่
การเกษตร และการเพาะปลกูพืชตา่งๆ การจดัการต้องเร่งซอ่มบ ารุงเหมืองฝายแตข่าดงบประมาณ 
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 (7) แนวทางการแก้ไขปัญหา 
 การท าแนวป้องกนัน า้ทว่มท่ีริมฝ่ังน า้นา่นตัง้แตบ่ริเวณบ้านทา่ล้อถึงบ้านกอก ก็จะแก้ปัญหาน า้
ทว่มได้ ในกรณีท่ีน า้ทว่มไมห่นกัมาก 
 
 2) บ้านร้องตอง หมู่ 2 ต าบลม่วงตึด๊ อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 
 

 (1) ประวัตชุิมชน/การตัง้ถิ่นฐาน  
 บ้านร้องตอง เป็นชมุชนคนเมือง อพยพมาจากเมืองวรนคร (อ าเภอปัว) มาตัง้ถ่ินฐานตัง้แต ่ปี พ.ศ. 
1963 เหตท่ีุตัง้ช่ือชมุชน เน่ืองจากในสมยัเจ้าเมืองนครนา่น ได้น าทองจงัโก๋ไปสร้างพระธาตแุชแ่ห้ง ใส่
เกวียนลากไปเป็นร่องตลอด จงึเรียกเพีย้นมาเป็น “ร้องตอง” 
 

  (2) ลักษณะประชากรและสังคมวัฒนธรรม 
 หมูบ้่านมีประชากรทัง้สิน้ 700 คนเศษ 
 

  (3) ลักษณะเศรษฐกิจ อาชีพ รายได้ 
 อาชีพหลกั คือ เกษตรกร ท านา-ท าไร่ อาชีพรอง คือ รับจ้างก่อสร้าง 
 

 (4) ลักษณะกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
พืน้ท่ีของหมูบ้่านเป็นพืน้ท่ีต ่า น า้ทว่มถึง แหลง่น า้ท่ีใช้ประโยชน์ในพืน้ท่ี คือ แมน่ า้นา่นและล า

คลองท่ีไหลผา่น  
 

  (5) ลักษณะผู้น าชุมชน/กลุ่ม องค์กร 
 ผู้ใหญ่บ้านคนปัจจบุนั คือ นายเอกรัฐ นิลจนัทร์ 
 
4.4.4 องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองจัง  อ าเภอภูเพียง  มีพืน้ท่ีรับผิดชอบ 80 ตารางกิโลเมตร จ านวน
ครัวเรือน 1,812 ครัวเอน จ านวนประชากร 6,322 คน เป็นชาย 3,199 คน หญิง 3,123 คน หมูบ้่านท่ีศกึษา 
คือ บ้านเมืองจงัใต้ หมู ่2 บ้านเมืองหลวง หมู ่4 บ้านราษฎรสามคัคี หมู ่8 
 

 1) บ้านเมืองจังใต้  หมู่ 2  ต าบลเมืองจัง อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 
 (1) ประวัตชุิมชน/การตัง้ถิ่นฐาน  

บ้านเมืองจงัใต้ ตัง้ขึน้ปี พ .ศ. 2477 เป็นพืน้ท่ีท่ีชาวญวนเข้ามาค้ าขายและหยดุพกั (ยัง้ ภาษา
พืน้บ้าน คือ มาจงั มายัง้ ) ระหวา่งทาง เม่ือเดนิทางเข้ามาบอ่ยครัง้ กลายเป็นท่ีพกัอาศยั เม่ือจ านวน
ประชากรมากขึน้ จงึกลายเป็นหมูบ้่าน ตัง้ช่ือวา่ “บ้านจงั” ตอ่มาเรียกเพีย้นวา่ “บ้านเมืองจงั” 
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 (2) ลักษณะประชากรและสังคมวัฒนธรรม 

หมูบ้่านมีครัวเรือนทัง้สิน้ 154 หลงัคาเรือน ประชากรทัง้หมด 553 คน เป็นชาย 275 คน หญิง 278 
คน อายแุรกเกิด-3 ปี รวม 9 คน เป็นชาย 3 คน หญิง 6 คน อายรุะหวา่ง 4-14 ปี รวม 49 คน เป็นชาย 21 
คน หญิง 28 คน อายรุะหวา่ง 15-25 ปี รวม 83 คน เป็นชาย 42 คน หญิง 41 คน อายรุะหวา่ง 26-60 ปี 
รวม 323 คน เป็นชาย 166 คน หญิง 157 คน และอาย ุ60 ปีขึน้ไป รวม 89 คน เป็นชาย 43 คน หญิง 46 
คน 

ระดบัการศกึษาของประชากรในหมูบ้่าน ไมไ่ด้เรียนหนงัสือ รวม 31 คน เป็นชาย 11 คน หญิง 20 
คน จบการศกึษาชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4 รวม 239 คน เป็นชาย 119 คน หญิง 120 คน จบการศกึษา
ระดบัชัน้ประถมศกึษาตอนปลาย รวม 100 คน เป็นชาย 46 คน เป็นหญิง 54 คน จบระดบัมะยมศกึษา
ตอนต้น รวม 59 คน เป็นชาย 34 คน หญิง 25 คน จบมธัยมศกึษาตอนปลาย รวม 51 คน เป็นชาย 29 คน 
หญิง 22 คน จบอนปุริญญาหรือเทียบเทา่ รวม 19 คน เป็นชาย 12 คน หญิง 7 คน จบระดบัปริญญาตรี 
รวม 53 คน เป็นชาย 17 คน หญิง 36 คน จบปริญญาโท 1 คน เป็นชาย 

บ้านเมืองจงัใต้ มีโรงเรียน 2 แหง่ เป็นโรงเรียนระดบัประถมศกึษา ช่ือ โรงเรียนเมืองจงั มีนกัเรียน 
177 คน ครู 13 คน และโรงเรียนระดบัมธัยมศกึษา ช่ือ โรงเรียนศรีนครนา่น มีนกัเรียน 200 คน ครู 13 คน 
วดัประจ าหมูบ้่าน คือ วดับ้านเมืองจงัใต้ มีสถานีอนามยั และท่ีอา่นหนงัสือพิมพ์ 
 

 (3) ลักษณะเศรษฐกิจ อาชีพ รายได้ 
อาชีพหลกั คือ ท าการเกษตร รับจ้างและค้าขาย  

 

 (4) ลักษณะกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
พืน้ท่ีเป็นท่ีราบลุม่มีภเูขาล้อมรอบ มีแมน่ า้นา่นไหลผา่น พื ้นท่ีทัง้หมดของหมูบ้่านประมาณ 1,200 

ไร่ เป็นท่ีอยูอ่าศยั 200 ไร่ เป็นพืน้ท่ีท านา 100 ไร่ เป็นพืน้ท่ีท าการเกษตรผสมผสาน 300 ไร่ ปลกูลิน้จ่ี 
มะมว่ง ล าไย ผกัสวนครัว มะนาว กล้วย พืน้ท่ีไร่ 400 ไร่ ปลกูข้าวโพด ถัว่ งา และยางพารา  

แหลง่น า้ท่ีใช้ประโยชน์เป็นคลองสู บน า้ด้วยไฟฟ้า อา่งเก็บน า้ห้วยฉ่าย อา่งเก็บน า้ห้วยโป่ง ป่า
ชมุชนของหมูบ้่านมี  2 จดุ เป็นป่าแพะโปร่ง เนือ้ท่ี 50 ไร่ สามารถตดัไม้ได้เฉพาะท าประโยชน์ตอ่หมูบ้่าน
บ้าน อีกจดุมีเนือ้ท่ี 5 ไร่ เป็นพืน้ท่ีเลีย้งสตัว์ 
 

  (5) ลักษณะผู้น าชุมชน/กลุ่ม องค์กร 
ผู้ใหญ่บ้าน คือ นายมนสั  ปัญญา เร่ิมตัง้แตปี่ พ .ศ. 2530 –ปัจจบุนั กลุม่ /องค์กรในหมูบ้่าน 

คือ กลุม่ออมทรัพย์ กลุม่สตรี กลุม่ผู้ใช้น า กลุม่ป่าชมุชน  
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 (6) ลักษณะปัญหาอุทกภัยและการจัดการน า้ 
ปัญหาน า้ทว่มเป็นปัญหาซ า้ซากทกุปี เน่ืองจากพืน้ท่ีเป็นท่ีลุม่น า้ทว่มบอ่ย สง่ผลให้เกษตรกรท่ี

ปลกูข้าวและพืชยืนต้น ได้รับความเสียหาย ผลผลิตได้ไมเ่ตม็ท่ี มีรายจา่ยเพิ่มมากขึน้ นอกจากนัน้น า้ล้น
ตลิ่งยงัเข้าไปทว่มบ้านเรือน ท าให้เกิดความเสียหายด้วย 
 

  (7) แนวทางการแก้ไขปัญหา 
           เฝ้าระวงัน า้ทว่ม เตรียมพร้อมกบัปัญหาน า้ทว่ม 
 
  2)  บ้านเมืองหลวง  หมู่ 4  ต าบลเมืองจัง อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 
 (1) ประวัตชุิมชน/การตัง้ถิ่นฐาน  

      บ้านเมืองหลวง ตัง้ขึน้ปี พ.ศ. 2517 แยกมาจากบ้านหาดเคด็ หมูท่ี่ 1  
 

 (2) ลักษณะประชากรและสังคมวัฒนธรรม 
หมูบ้่านมีครัวเรือนทัง้สิน้ 156 หลงัคาเรือน ประชากรทัง้หม ด 461 คน เป็นชาย 235 คน หญิง 

226 คน อายแุรกเกิด-3 ปี รวม 11 คน เป็นชาย 3 คน หญิง 8 คน อายรุะหวา่ง 4-14 ปี รวม 46 คน เป็น
ชาย 30 คน หญิง 16 คน อายรุะหวา่ง 15-25 ปี รวม 50 คน เป็นชาย 27 คน หญิง 23 คน อายรุะหวา่ง 26-
60 ปี รวม 263 คน เป็นชาย 133 คน หญิง 130 คน และอาย ุ60 ปีขึน้ไป รวม 91 คน เป็นชาย 42 คน หญิง 
49 คน 

ระดบัการศกึษาของประชากรในหมูบ้่าน ไมไ่ด้เรียนหนงัสือ รวม 60 คน เป็นชาย 22 คน หญิง 
38 คน จบการศกึษาชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4 รวม 37 คน เป็นชาย 21 คน หญิง 16 คน จบการศกึษา
ระดบัชัน้ประถมศกึษาตอนปลาย รวม 216 คน เป็นชาย 109 คน เป็นหญิง 107 คน จบระดบัมธัยมศกึษา
ตอนต้น รวม 43 คน เป็นชาย 27 คน หญิง 16 คน จบมธัยมศกึษาตอนปลาย รวม 69 คน เป็นชาย 39 คน 
หญิง 30 คน จบอนปุริญญาหรือเทียบเทา่รวม 20 คน เป็นชาย 10 คน เป็นหญิง 10 คน จบปริญญาตรี 
รวม 13 คน เป็นชาย 5 คน หญิง 8 คน จบปริญญาโท 3 คน เป็นชาย 2 คน หญิง 1 คน 

บ้านเมืองหลวง มีโรงเรียนอยูอี่กหมูบ้่านถดัไป ช่ือ โรงเรียนบ้านหาดเคด็ วดัประจ าหมูบ้่าน คือ 
วดัหาดเคด็ลา่ง สถานีอนามยัอยูท่ี่บ้านหาดเคด็ และท่ีอา่นหนงัสือพิมพ์อยูท่ี่ท าการอาสาสมคัรสาธารณสขุ 
 

 (3) ลักษณะเศรษฐกิจ อาชีพ รายได้ 
       อาชีพหลกั คือ ท าการเกษตร ท าสวน ท าไร่ข้าวโพด  

 

  (4) ลักษณะกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
พืน้ท่ีทัง้หมดของหมูบ้่านประมาณ 10,000 ไร่ เป็นท่ีอยูอ่าศยั 300 ไร่ เป็นพืน้ท่ีท านา 500 ไร่ 

เป็นพืน้ท่ีท าการเกษตรผสมผสาน 2,000 ไร่ พืน้ท่ีไร่ 5,000 ไร่ ปลกูข้าวโพด พื ้นท่ีท าสวน 1,300 ไร่ ปลกู
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มะมว่ง ลิน้จ่ี และล าไย พืน้ท่ีเลีย้งสตัว์ 20 ไร่ เลีย้งไก่ หม ูววั ควาย เพ่ือบริโภคในครัวเรือน นอกจากนัน้ยงั
เลีย้งปลาดกุและปลานิลเพ่ือการบริโภคด้วย 

แหลง่น า้ท่ีใช้ประโยชน์เป็นอา่งเก็บน า้ห้วยหวะ ล าน า้นา่น และห้วยมะเปียง มีพืน้ท่ีสาธา รณะ
ของหมูบ้่าน 20 ไร่ และมีป่าชมุชน 2 จดุ จดุแรก มี 342 ไร่ และจดุท่ีสอง 5,587 ไร่ ห้ามตดัไม้เพ่ือน ามาใช้
ประโยชน์สว่นตวั 
 

 (5) ลักษณะผู้น าชุมชน/กลุ่ม องค์กร 
ผู้ใหญ่บ้าน คือ นายไสว อินต๊ะวงศ์ เร่ิมตัง้แตปี่ พ .ศ. 2529 –ปัจจบุนั กลุม่ /องค์กรในหมูบ้่าน 

คือ กองออมทรัพย์ กลุม่แมบ้่าน กลุม่เกษตรยัง่ยืน กลุม่ผู้ใช้น า้ทางการเกษตร กลุม่ป่าชมุชน 
 

  (6) ลักษณะปัญหาอุทกภัยและการจัดการน า้ 
ปัญหาน า้ทว่มพืน้ท่ีท าการเกษตรเป็นบางปีเทา่นัน้ น า้ทว่มหนกัท่ีสดุ ปี พ .ศ. 2549 สง่ผลให้

ผลผลิตทางการเกษตรเสียหายอยา่งหนกั แตใ่นเขตชมุชนไ ด้รับความเดือดร้อนไมค่อ่ยรุนแรง มีเพียงบาง
หลงัคาเรือนเทา่นัน้ท่ีน า้ทว่ม 
 

  (7) แนวทางการแก้ไขปัญหา 
เฝ้าระวงัน า้ทว่ม โดยวดัระดบัน า้แตล่ะจดุ 

 
  3)  บ้านราษฎรสามัคคี หมู่ 8 ต าบลเมืองจัง อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 
 

 (1) ประวัตชุิมชน/การตัง้ถิ่นฐาน  
บ้านราษฎรสามคัคี เป็นหมูบ้่านท่ีตัง้ขึน้ ปี พ.ศ. 2524 สาเหตท่ีุตัง้ช่ือหมูบ้่านวา่ “ราษฎร

สามคัคี” เพราะคนสมยัก่อนในชมุชนมีความสามคัคีกนัและให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมตา่งๆ ซึง่
สว่นใหญ่เป็นคนท่ีน่ี มีสว่นน้อยท่ีอพยพมาจากในเมืองและตา่งอ าเภอ เชน่ อ าเภอสนัตสิขุ เป็นต้น  
 

 (2) ลักษณะประชากรและสังคมวัฒนธรรม 
หมูบ้่านมีครัวเรือนทัง้สิน้ 226 ครัวเรือน 

 

  (3) ลักษณะเศรษฐกิจ อาชีพ รายได้ 
อาชีพหลกั คือ ท าไร่ข้าวโพด อาชีพรอง คือ สวนผลไม้ และท านา รับจ้างทัว่ไป 

 

  (4) ลักษณะกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
พืน้ท่ีของหมูบ้่าน 8.29 ตารางกิโลเมตร มีแมน่ า้นา่นไหลผา่น และมีท านบดนิเป็นแหลง่น า้ท่ีใช้

ประโยชน์ในหมูบ้่าน ในหมูบ้่านมีพืน้ท่ีป่าชมุชน 4 แปลง จ านวน 40, 20,20 และ 30 ไร่ตามล าดบั เป็น
พืน้ท่ีท่ีใช้ประโยชน์ในการหาของป่า แตส่ามารถไปท าการตดัไม้ได้ หากฝ่าฝืนจะถกูปรับต้นละ 3,000 บาท 
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  (5) ลักษณะผู้น าชุมชน/กลุ่ม องค์กร 
ผู้ใหญ่บ้านคนปัจจบุนั คือ นายเสาร์ ค ามลูอินทร์ รับต าแหนง่ตัง้แตปี่ พ .ศ. 2548 จนถึง

ปัจจบุนั  
 

  (6) ลักษณะปัญหาอุทกภัยและการจัดการน า้ 
ปัญหาน า้ทว่ม ท าให้การเดนิทางไมส่ะดวก ถกูปิดตาย ไมมี่เส้นทางส ารองในการเดนิทางได้ 

เม่ือฝนตกหนกัตอ่เน่ืองกนั  สง่ผลให้เกิดปัญหาขาดแคลนเคร่ืองอปุโภคบริโภค ไฟฟ้าดบั ขาดการ
ตดิตอ่ส่ือสารกบัภายนอก และไมมี่แหลง่น า้ส ารองไว้ใช้  สว่นใหญ่จะได้รับขา่วสารข้อมลูตา่งๆ จากวิทย ุ
วิทยส่ืุอสารและหอกระจายขา่ว  
 

  (7) แนวทางการแก้ไขปัญหา 
       การแก้ไขปัญหา ควรมีการท าเส้นทางส ารอง ฉุกเฉินท่ีสามารถใช้คมนาคมในชว่งน า้ทว่ม และ
มีจดุบริการประชาชน 
 
4.4.5 องค์การบริหารส่วนต าบลกองควาย  อ าเภอเมือง  มีพืน้ท่ีรับผิดชอบ 22 ตารางกิโลเมตร จ านวน
ครัวเรือน 1,555 ครัวเรือน จ านวนประชากร 4,460 คน เป็นชาย 2,171 คน หญิง 2,289 คน หมูบ้่านท่ี
ศกึษา คือ บ้านน า้ครกใหมพ่ฒันา หมู ่9 
 
  1)  บ้านน า้ครกใหม่พัฒนา หมู่ 9 ต าบลกองควาย อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน 
 

 (1) ประวัตชุิมชน/การตัง้ถิ่นฐาน  
บ้านน า้ครกใหมพ่ฒันา หมู ่9 ได้มีการตัง้หมูบ้่านขึน้ใหมเ่ม่ือปี พ.ศ. 2544 โดยแยกมาจาก

บ้านเดมิ คือ บ้านน า้ครกใหม ่หมู ่4 การตัง้ช่ือหมู่บ้านเป็นการเห็นชอบของชาวบ้าน 
 

 (2) ลักษณะประชากรและสังคมวัฒนธรรม 
หมูบ้่านมีครัวเรือนทัง้สิน้ 70 หลงัคาเรือน 

 

  (3) ลักษณะเศรษฐกิจ อาชีพ รายได้ 
อาชีพหลกั คือ เกษตรกร ท านาท าไร่ 

 

  (4) ลักษณะกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
พืน้ท่ีของหมูบ้่าน 2,035 ไร่ เป็นท่ีอยูอ่าศยั 120 ไร่ เป็นพืน้ท่ีนา 250 ไร่ เป็นพืน้ท่ีท าสวน 165 

ไร่ เป็นพืน้ท่ีป่าชมุชน 1,500 ไร่ ใช้ประโยชน์เป็นพืน้ท่ีเลีย้งสตัว์ ในพืน้ท่ีมีโรงเรียนนา่นประชาอทุิศและ
โรงเรียนน า้ครกใหม ่วดัน า้ครกใหม ่และสถานีอนามยัต าบลกองควาย อ าเภอเมืองนา่น  
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  (5) ลักษณะผู้น าชุมชน/กลุ่ม องค์กร 
ผู้ใหญ่บ้านคนปัจจบุนั คือ นายเหรียญ ยาใจ เร่ิมรับต าแหนง่ปี พ .ศ. 2548 จนถึงปัจจบุนั โดย

มีนายวิชาญ ค าสองสี เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก 
 

  (6) ลักษณะปัญหาอุทกภัยและการจัดการน า้ 
ปัญหาน า้ทว่มไมม่ากนกั เพราะพืน้ท่ีบ้านสว่นใหญ่อยูบ่นเนินและคนละฝ่ังกบัถนนและล า น า้

นา่น สว่นใหญ่แล้วเป็นจดุรองรับการอพยพเมื่อเกิดอทุกภยัของหมู ่4 หมู ่9 และ หมู ่10  ปัญหาท่ีเกิดขึน้ใน
หมูบ้่านเป็นปัญหาภยัแล้ง ขาดแคลนน า้ใช้และน า้บริโภค 
 

  (7) แนวทางการแก้ไขปัญหา 
การแก้ไขปัญหา ควรมีการปรับปรุงทางระบายน า้ /ร่องระบายน า้ เพราะวา่น า้มกัจะท่ วมขงั 

รวมทัง้สนบัสนนุงบประมาณในการขดุลอกร่องน า้เพ่ือให้การระบายน า้เป็นไปด้วยดี 
 
4.4.6   องค์การบริหารส่วนต าบลศรีภูมิ อ าเภอท่าวังผา  มีพืน้ท่ีรับผิดชอบ 83 ตารางกิโลเมตรจ านวน
ครัวเรือน 1,661 ครัวเรือน จ านวนประชากร 7,138 คน เป็นชาย 3,613 คน หญิง 3,525 คน หมูบ้่านท่ี
ศกึษา คือ บ้านดอนตนั หมู ่10 
 

  1) บ้านดอนตัน หมู่ 10  ต าบลศรีภูมิ อ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 
  (1) ประวัตชุิมชน/การตัง้ถิ่นฐาน  

บ้านดอนตนั ตัง้ขึน้ปี พ.ศ. 2541 แยกมาจากบ้านดอนตนั หมู ่4 เม่ือวนัท่ี 3 เมษายน 
 

  (2) ลักษณะประชากรและสังคมวัฒนธรรม 
หมูบ้่านมีครัวเรือนทัง้สิน้ 122 หลงัคาเรือน ประชากรทัง้หมด 392 คน เป็นชาย 182 คน หญิง 

210 คน อายแุรกเกิด-3 ปี รวม 6 คน เป็นชาย 3 คน หญิง 3 คน อายรุะหวา่ง 4-14 ปี รวม 35 คน เป็นชาย 
19 คน หญิง 16 คน อายรุะหวา่ง 15-25 ปี รวม 44 คน เป็นชาย 19 คน หญิง 25 คน อายรุะหวา่ง 26-60 ปี 
รวม 247 คน เป็นชาย 123 คน หญิง 124 คน และอาย ุ60 ปีขึน้ไป รวม 60 คน เป็นชาย 18 คน หญิง 42 
คน 

บ้านดอนตนั มีโรงเรียนขยายโอกาส ช่ือ โรงเรียนชมุชนบ้านดอนตนั มีนกัเรียน 116 คน ครู 16 
คน วดัประจ าหมูบ้่าน คือ วดับ้านดอนตนั สถานีอนามยั 1 แหง่ ท่ีอา่นหนังสือพิมพ์ 1 แหง่ และศนูย์เรียนรู้
ชมุชน 1 แหง่ 
 

 (3) ลักษณะเศรษฐกิจ อาชีพ รายได้ 
อาชีพหลกั คือ ท าการเกษตร อาชีพรอง คือ รับจ้าง นอกภาคการเกษตร หตัถกรรมหวาย  
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  (4) ลักษณะกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
 พืน้ท่ีเป็นท่ีราบลุม่ตดิแมน่ า้นา่น ดนิเป็นดนิร่วมปนทราย พืน้ท่ีทั ้ งหมดของหมูบ้่านประมาณ 

120 ไร่ เป็นท่ีอยูอ่าศยั 60 ไร่ เป็นพืน้ท่ีท านา 80 ไร่ แหลง่น า้ท่ีใช้ประโยชน์จากแมน่ า้นา่น  
 

  (5) ลักษณะผู้น าชุมชน/กลุ่ม องค์กร 
ผู้ใหญ่บ้าน คือ นายลิขิต วิชา ตัง้แตปี่ พ .ศ. 2550 –ปัจจบุนั กลุม่ /องค์กรในหมูบ้่าน คือ กลุม่

ออมทรัพย์ กลุม่สตรี กลุม่ขนมไทย กลุม่เย็บเสือ้ผ้า กลุม่หวาย กลุม่เกษตรกร กลุม่ผู้ใช้น า้ 
 

  (6) ลักษณะปัญหาอุทกภัยและการจัดการน า้ 
ปัญหาน า้ล้นตลิ่ง ฝนตกหนกั ท าให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนทางด้านการเกษตรและ

ทรัพย์สินเสียหาย  
 

  (7) แนวทางการแก้ไขปัญหา 
  มีการเตรียมตวัเฝ้าระวงัน า้ทว่ม 
 
4.4.7  องค์การบริหารส่วนต าบลตาลชุม อ าเภอท่าวังผา  มีพืน้ท่ีรับผิดชอบ 76 ตารางกิโลเมตร 
จ านวนครัวเรือน 1,715 ครัวเรือน จ านวนประชากร 6,728 คน เป็นชาย 3,314 คน หญิง 3,414 คน หมูบ้่าน
ท่ีศกึษา คือ บ้านตาลชมุ 
 
  1) บ้านสบหนอง หมู่ 1 ต าบลตาลชุม อ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 
 

 (1) ประวัตชุิมชน/การตัง้ถิ่นฐาน  
บ้านสบหนอง ได้ตัง้ขึน้ประมาณ พ .ศ. 2265 (287 ปี) ประชากรได้อพยพโยกย้ายมาจากทาง

ทิศเหนือบริเวณท่ีราบสงูดอยตงุ จงัหวดัเชียงราย เหตท่ีุย้ายมาตัง้ท่ีบ้านสบหนอง เพราะบริเวณนีเ้ป็นท่ีราบ
ท่ีอดุมสมบรูณ์ มีหนองน า้ ขนาดใหญ่ ใช้ในการประมงและการเกษตร บ้านนีช่ื้อ “บ้านสบหนอง ” ช่ือ “สบ” 
หมายถึง ปาก คือ ปากน า้ท่ีหนองน า้ไหลมาพบแมน่ า้นา่น สว่น “หนอง ” เป็นหมูบ้่านท่ีมีหนองน า้ขนาด
ใหญ่ เป็นทางเดนิเดมิของแมน่ า้นา่น 
 

 (2) ลักษณะประชากรและสังคมวัฒนธรรม 
หมูบ้่านมีครัวเรือนทัง้สิ ้น 181 ครัวเรือน มีประชากรรวม 658 คน เป็นชาย 315 คน และหญิง 

343 คน จ าแนกตามอาย ุเป็นอายแุรกเกิด-3 ปี รวม 18 คน เป็นชาย 8 คน หญิง 4 คน อายรุะหวา่ง 4-14 ปี 
รวม 97 คน เป็นชาย 49 คน หญิง 48 คน อายรุะหวา่ง 15-25 ปี รวม 75 คน เป็นชาย 35 คน หญิง 40 คน 
อายรุะหวา่ง 26-60 ปี รวม 383 คน เป็นชาย 181 คน หญิง 202 คน อายรุะหวา่ง 60 ปี ขึน้ไป รวม 91 คน 
เป็นชาย 42 คน หญิง 49 คน  
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  (3) ลักษณะเศรษฐกิจ อาชีพ รายได้ 
      อาชีพหลกั คือ ท าการเกษตร รับจ้าง รับราชการและค้าขาย  

 

  (4) ลักษณะกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
พืน้ท่ีของหมูบ้่าน 1,650 ไร่ เป็นท่ีอยูอ่าศยัจ านวน 89 ไร่ เป็นพืน้ท่ีนาจ านวน 307 ไร่ พืน้ท่ีท า

ไร่ประมาณ 100 ไร่ ปลกูข้าวโพด พืน้ท่ีท่ีเหลือสว่นใหญ่เป็นพืน้ท่ีสวน ปลกูล าไย ลิน้จ่ี พืน้ท่ีป่าสว่นใหญ่
เป็นป่าเส่ือมโทรม มีแมน่ า้นา่นไหลผา่น และมีหนองหลวงในการประมงและการเกษตร ประชาช นใช้
น า้ประปาและบอ่น า้ตืน้ในการอปุโภคและบริโภค พืน้ท่ีสาธารณะมี 2 แหง่ แหง่แรก จ านวน 5 ไร่ ปลกูป่า
ชมุชน แหง่ท่ีสองจ านวน 1 ไร่ ก่อสร้างสะพาน มีป่าชมุชน 1 แหง่ 4 ไร่ มีระเบียบห้ามลกัลอบตดัไม้และบกุ
รุก  

บ้านสบหนอง มีโรงเรียนระดบัประถม “บ้านสบหนอง ” วดับ้านสบหนอ ง สถานีอนามยับ้าน
ดอนตนั และอาคารเอนกประสงค์บ้านสบหนอง  
 

  (5) ลักษณะผู้น าชุมชน/กลุ่ม องค์กร 
ผู้ใหญ่บ้านคนปัจจบุนั คือ นายศรีจยั การินทร์ รับต าแหนง่ปี พ .ศ. 2549-ปัจจบุนั มีกลุม่

กองทนุ กลุม่แมบ้่าน กลุม่ปลกูพืชและไม้ผล กลุม่ผู้ใช้น า้ กลุม่ดนตรีพืน้บ้าน  
 

  (6) ลักษณะปัญหาอุทกภัยและการจัดการน า้ 
ปัญหาอทุกภยัในพืน้ท่ีมีเกิดขึน้เกือบทกุปี แต่ปี พ.ศ. 2464 เป็นอทุกภยั ท่ีท าให้น า้ได้พดัพา

โคลนมาทบัถมหนองน า้ ท าให้หนองน า้ตืน้เขิน ปี พ .ศ. 2516 เป็นอทุกภยั ท่ีท าให้ประชากรบางสว่นได้
อพยพโยกย้ายไปอยูบ้่านห้วยแขม หมู ่ 10 ต าบลตาลชมุ อ าเภอทา่วงัผา จงัหวดันา่น สว่นอทุกภยัปี พ .ศ. 
2549 ท าให้เกิดความเสียหายครัง้ใหญ่ บางสว่นต้องอพยพโยกย้ายไปอยูห่มู ่ 10 ซึง่พืน้ท่ีนัน้อยูส่งู น า้ไม่
ทว่ม 

ปัญหาน า้ทว่มซ า้ซาก สง่ผลทางร่างกาย ท าให้เกิดอบุตัเิหตแุละโรคตดิตอ่ ท าให้เกิด
ความเครียดและสง่ผลเสียหายตอ่ทรัพย์สิน ทัง้ของใช้ เคร่ืองอปุโภคบริโภค พืชผล สตัว์เลีย้งตา่งๆ  

ชมุชนมีความตระหนกัในปัญหาอทุกภยัมากกวา่เดมิ เพราะแตก่่อนน า้ก็ทว่มทกุปี ท าให้
ประชาชนมีความเคยชิน ไมไ่ด้มีการเตรียมพร้อมอยา่งไร เม่ือเกิดอทุกภยัใหญ่ปี พ .ศ. 2549 ท าให้เกิด
ความเสียหายมาก ประชาชนมีการเตรียมความพร้อมมากกวา่เดมิ 
 

  (7) แนวทางการแก้ไขปัญหา 
ควรมีการสร้างจิตส านกึและแผนรองรับท่ีชดัเจน 
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4.5 ข้อมูลบริบทชุมชน : บริบทลุ่มน า้น่านตอนบน จังหวัดอุตรดติถ์ 
 บริบทลุ่มน า้น่านตอนบน  จังหวัดอุตรดติถ์  อยูใ่นพืน้ท่ีองค์การบริหารสว่นต าบลบ้านดา่นนา
ขามและองค์การบริหารสว่นต าบลแมพ่ล ู
 

 4.5.1 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด่านนาขาม อ าเภอเมือง  มีพืน้ท่ีรับผิดชอบ 167 ตาราง
กิโลเมตร จ านวนครัวเรือน 1,367 ครัวเรือน จ านวนประชากรรวม 7,895 คนเป็นชาย 3,126 คน หญิง 
3,072 คน หมูบ้่านท่ีศกึษา คือ บ้านแมเ่ฉย หมู ่5 และบ้านไฮ้ฮ้า หมู ่7 
 

 4.5.2  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแม่พูล อ าเภอลับแล  มีพืน้ท่ีรับผิดชอบ 116 ตาราง
กิโลเมตร จ านวนครัวเรือน 1,263 ครัวเรือน มีประชากรรวม 3,861 คน เป็นชาย 1,950 คน หญิง 1,911 คน 
หมูบ้่านท่ีศกึษา คือ บ้านดา่นห้วยใต้ หมู ่6 บ้านผามบู หมู ่7 และบ้านมหาราช หมู ่11 
 

  1) บ้านแม่เฉย หมู่ 5 ต าบลบ้านด่านนาขาม อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดติถ์ 
 

  (1) ประวัตชุิมชน/การตัง้ถิ่นฐาน  
 บ้านแมเ่ฉย ไมมี่ประวตักิารเข้ามาตัง้ถ่ินฐาน เดมิเป็นพืน้ท่ีท่ีนางเฉย ภรรยาของขนุบรรเทา เป็นขนุ
คนแรกของต าบลบ้านดา่นนาขาม เข้ามาท าไร่พริกไร่ฝ้าย และตอ่มามีคนจากจงัหวดัแพร่ย้ายเขามาท ามา
หากินท่ีบ้านแมเ่ฉย จงึได้เรียกหมูบ้่านนีว้า่ หมูบ้่านแมเ่ฉย  
 

  (2) ลักษณะประชากรและสังคมวัฒนธรรม 
 หมูบ้่านมีครัวเรือนทัง้สิน้ 409 ครัวเรือน  
 

  (3) ลักษณะเศรษฐกิจ อาชีพ รายได้ 
 อาชีพหลกั คือ เกษตรกร และรับจ้างทัว่ไป 
 

  (4) ลักษณะกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
 พืน้ท่ีท านาของหมูบ้่าน 778.75 ไร่ พืน้ท่ีท าสวน 815 ไร่ ปลกู ลางสาด และลองกอง พืน้ท่ีท าไร่ 
421 ไร่ ปลกูถัว่ลิสง แตงโม กระเทียม และหอมแดง แหลง่น า้ทางการเกษตร คือ คลองแมเ่ฉย มีโรงเรียนวดั
แมเ่ฉย เป็นโรงเรียนขยายโอกาส มี วดัแมเ่ฉย และคริสตจกัรไทยถาวรธรรม สถานีอนามยัต าบลบ้านดา่น
นาขาม 
 

  (5) ลักษณะผู้น าชุมชน/กลุ่ม องค์กร 
 ผู้ใหญ่บ้านคนปัจจบุนั คือ นายเฉลา สีทา 
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  (6) ลักษณะปัญหาอุทกภัยและการจัดการน า้ 
ปัญหาน า้ทว่ม เป็นน า้ล้นตลิ่ง เน่ืองจากฝนตกหนกัอยา่งตอ่เน่ือง ท าให้ข้าวข องเคร่ืองใช้เสียหาย 

สว่นใหญ่จะได้รับขา่วสารข้อมลูตา่งๆ จากหนว่ยงานอ าเภอและองค์การบริหารสว่นต าบล และหอกระจาย
ขา่ว  
 ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัอทุกภยัน า้ทว่ม มีการวางแผนซ้อมมือเก่ียวกบัอทุกภยัน า้ทว่ม และ
ตดิตัง้หอเตือนภยั และมีการลอกคลองทกุปี 
 
 

  2) บ้านไฮ้ฮ้า หมู่ 7 ต าบลบ้านด่านนาขาม อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดติถ์ 
 

  (1) ลักษณะประชากรและสังคมวัฒนธรรม 
 หมูบ้่านมีครัวเรือนทัง้สิน้ 249 คน ประชากรรวม 1,126 คน 
 

  (2) ลักษณะเศรษฐกิจ อาชีพ รายได้ 
 อาชีพหลกั คือ เกษตรกร ท าสวนผลไม้ 
 

  (3) ลักษณะกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
 พืน้ท่ีของหมูบ้่าน 4,000 ไร่ เป็นท่ีอยูอ่าศยั 200 ไร่ พืน้ท่ีนา  240 ไร่ พืน้ท่ีสวน 3,500 ไร่ ปลกู
ทเุรียน ลางสาด ลองกอง แหลง่น า้ท่ีใช้ประโยชน์ในพืน้ท่ี เป็นสระน า้สาธารณะ 2 แหง่ ห้วยน า้ริด ห้วยโปร่ง 
พืน้ท่ีสาธารณะมี  2 แหง่ แหง่แรก จ านวน 2 ไร่ เป็นพืน้ท่ีป่าช้าและฌาปนกิจของหมูบ้่าน แหง่ท่ีสองจ านวน 
3 ไร่ เป็นพืน้ท่ีสนามกีฬาของหมูบ้่าน พืน้ท่ีป่าชมุชน จ านวน 200 ไร่ เป็นไม้ใช้สอย มีกฎระเบียบของ
หมูบ้่าน มีกรรมการป่าชมุชน ในพืน้ท่ีมีโรงเรียนระดบัประถมศกึษา “โรงเรียนราษฎรอปุถมัภ์ ” วดัห้วยฮ้า 
สถานีอนามยัห้วยฮ้า ศาลากองทนุหมูบ้่าน 
 

  (4) ลักษณะผู้น าชุมชน/กลุ่ม องค์กร 
 ผู้ใหญ่บ้านคนปัจจบุนั คือ นายทองหลอ่ สโุน  
 

  (5) ลักษณะปัญหาอุทกภัยและการจัดการน า้ 
 ปัญหาน า้ทว่มท่ีเกิดขึน้ในปี พ .ศ. 2549 เน่ืองจากฝนตกหนกัตอ่เน่ือง เป็นปีท่ีฝนตกหนกัท่ีสดุ 
ปริมาณน า้ฝนมากกวา่ 300 มิลลิเมตร บ้านเรือนเสียหายทัง้หลงั 70 หลงั ท่ีนาท่ีไร่และสวนผลไม้เสียหาย
ประมาณ 500 ไร่  
 สว่นใหญ่จะได้รับขา่วสารข้อมลูตา่งๆ และมีสญัญาณเตือนภยั สว่นใหญ่เม่ือมีสญัญาณเตือนภยัก็
จะหนีขึน้ไปอยูส่นัเขาห้วยน า้ริด ครอบครัวท่ีจะอพยพเป็นกลุม่แรกมกัจะอาศยัอยูใ่กล้ล าห้วยน า้ริด  
 ชาวบ้านได้รับการฝึกอบรม ปี พ .ศ. 2552 ได้มีการอบรมซกัซ้อมการหนีภยั ชาวบ้านได้แบง่หน้าท่ี
เฝ้าระวงัและชว่ยเหลือในการอพยพ 4 กลุม่ มีเคร่ืองวดัน า้ฝนแบบอตัโินมตัใินชมุชน 
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  (6) แนวทางการแก้ไขปัญหา 
   การแก้ไขปัญหา ได้มีการลอกคลองให้กว้างขึน้ ยกสะพานให้สงูขึน้ แล้ว ในปี พ .ศ. 2551 ใน
อนาคตควรมีการจดัท าประตรูะบายน า้ ปิด-หลงัเพ่ือท าให้เกิดการกกัเก็บน า้ไว้ใช้ในชว่งฤดแูล้ง 
 

  3) บ้านด่านห้วยใต้ หมู่ 6 ต าบลแม่พูล อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดติถ์ 
 
 (1) ประวัตชุิมชน/การตัง้ถิ่นฐาน  
 หมูบ้่านดา่นห้วยใต้มีอายยืุนนาน ดไูด้จากต้น ลางสาดท่ีมีอายถุึง 200 ปี หมูบ้่านนีเ้ดมิเป็นเมือง
หน้าดา่นมีภเูขารอบล้อม ถ้าใครเข้ามาต้องผา่นดา่นท่ีเป็นชอ่งเขา 
 

 (2) ลักษณะประชากรและสังคมวัฒนธรรม 
 หมูบ้่านนีมี้จ านวนครัวเรือน 187 ครัวเรือน จ านวนประชากรรวมทัง้หมดมี 681 คน เป็นชาย 360 
คน หญิง 321 คน อายแุรกเกิด-4 ปี รวม 29 คน เป็นชาย 18 คน หญิง 11 คน อายรุะหวา่ง 5-14 ปี รวม 69 
คน เป็นชาย 46 คน หญิง 23 คน อายรุะหวา่ง 15-24 ปี รวม 108 คน เป็นชาย 54 คน หญิง 54 คน อายุ
ระหวา่ง 25-64 ปี รวม 417 คน เป็นชาย 210 คน หญิง 207 คน และอาย ุ65 ปีขึน้ไป รวม 58 คน เป็นชาย 
32 คน หญิง 26 คน 
 โรงเรียนบ้านห้วยใต้ มีครู 16 คน นกัเรียนทัง้หมด 150 คน สถานีอนามยัต าบลอยูท่ี่หมู ่7  
 

 (3) ลักษณะเศรษฐกิจ อาชีพ รายได้ 
 อาชีพหลกัสว่นใหญ่ ท าการเกษตร เชน่ ปลกูทเุรียน ลองกอง ลางสาด และรับจ้างทัว่ไป  
 

 (4) ลักษณะกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
 พืน้ท่ีเป็นป่าเขาโดยรอบ มีล าน า้ห้วยค านิ1 สาย ลกัษณะของท่ีดนิเป็นภเูขาสงู พืน้ท่ีทัง้หมดของ
หมูบ้่าน 5,000 ไร่ เป็นท่ีอยูอ่าศยั 100 ไร่ เป็นพืน้ท่ีท าการเกษตรผสมผสาน 2,777 ไร่ ปลกูทเุรียน ลางสาด 
ลองกอง มะไฟ มงัคดุ แหลง่น า้ท่ีมีอยูใ่นหมูบ้่าน คือ ฝายหมอ่นตะก้อม และล าห้วยค านิ มีฝายน า้ล้น 1 จดุ 
คือ ฝายทุง่นาดา่น 
 
 

 (5) ลักษณะผู้น าชุมชน/กลุ่ม องค์กร 
 ก านนั คือ นายสนอง เสริมสกลุ เร่ิมตัง้แตปี่ 2548 –ปัจจบุนั กลุม่/องค์กรท่ีมีในชมุชน คือ กลุม่ออม
ทรัพย์ ตัง้ขึน้ในปี 2544 มีสมาชิก 198 คน เงินทนุ 1,079,000 บาท กลุม่แมบ้่าน กลุ่ มอาชีพมีกลุม่ท าปุ๋ ย
หมกัชีวภาพ กลุม่กองทนุหมูบ้่าน กลุม่ไม้กวาด กลุม่เพาะพนัธุ์กล้าไม้ กลุม่ขายข้าวสาร และกลุม่เพาะเห็ด 
สว่นปราชญ์ชาวบ้านมี จกัสานบ้านนางเชย ค าสอน จกัสานบ้านนายวาลย์ แสนศรี และกลุม่สมนุไพรบ้าน
นายสกุ อ้วนดี 
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 (6) ลักษณะปัญหาอุทกภัยและการจัดการน า้ 
 ปัญหาดนิถลม่ ท าให้ทเุรียน ลางสาด ลองกองตายนบัพนัไร่ ท าให้บางครอบครัวไมมี่ท่ีอยูอ่าศยั 
ทรัพย์สิน เชน่ บ้านเรือน ข้าวของเคร่ืองใช้เสียหาย ผู้คนล้มตายเสียชีวิต  นอกจากหมูบ้่านจะมีปัญหาน า้
ทว่ม ดนิโคลนถลม่แล้ว ยงัมีปัญหาน า้แล้ง โดยเฉพาะน า้ในล าห้วยภายในหมู่บ้านจะแห้งหมด 
 

 (7) แนวทางการแก้ไขปัญหา 
 มีระบบการเตือนภยั และการสอดสอ่งวดัปริมาณน า้ฝน  
 
  4) บ้านมหาราช หมู่ 11 ต าบลแม่พูล อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดติถ์ 
 
 (1) ประวัตชุิมชน/การตัง้ถิ่นฐาน  
 บ้านมหาราชเป็นหมูบ้่านเดียวกนักบับ้านผามลู หมู ่7 ได้แยกบ้านเม่ือวนัท่ี 5 ธนัวาคม 2544 จงึได้
ช่ือหมูบ้่านวา่ “บ้านมหาราช”  
 
 

 (2) ลักษณะประชากรและสังคมวัฒนธรรม 
 จ านวนครัวเรือนเดมิ 160 กวา่หลงัคาเรือน ปัจจบุนัเหลือเพียง 76 หลงัคาเรือน เน่ืองจากการเกิด
ดนิโคลนถลม่ ท าให้ไมมี่ท่ีอยูอ่าศยั ต้องอพยพโยกย้ายไปอยูบ้่านน๊อคดาวน์ ท่ี บ้านมอ่นนางแหลม ต าบล
ฝายหลวง จ านวนประชากรมี 255 คน  
 

 (3) ลักษณะเศรษฐกิจ อาชีพ รายได้ 
 อาชีพหลกั คือ เกษตรกร ปลกูทเุรียน ลางสาด ลองกอง กาแฟ มะไฟ มงัคดุ มะปราง สว่นการเลีย้ง
สตัว์มีจ านวนน้อยเลีย้งตามบ้าน อาชีพรอง คือ รับจ้างทัว่ไป ชว่งฤดฝูน ครัวเรือนทกุครัวเรื อนจะเข้าสวน 
แตใ่นชว่งหน้าแล้ง จะมีปัญหาการวา่งงาน 
 

 (4) ลักษณะกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
 ลกัษณะท่ีดนิเป็นภเูขาสว่นมาก แหลง่น า้ท่ีมีอยูใ่นหมูบ้่าน คือ น า้แมพ่ร่อง  สว่นท่ีดนิสาธารณะมี
ขนาดไมถ่ึงไร่ เป็นท่ีตัง้ของโรงงานปุ๋ ยชีวภาพและเก็บปลาร้าของโครงการ  
 

 (5) ลักษณะผู้น าชุมชน/กลุ่ม องค์กร 
 ผู้ใหญ่บ้าน คือ นายเนตร ค าเถ่ือน เร่ิม 2550- ปัจจบุนั มีกลุม่ออมทรัพย์ 
 

 (6) ลักษณะปัญหาอุทกภัยและการจัดการน า้ 
 ปัญหาน า้ทว่มหนกัเม่ือวนัท่ี 22-23 พฤษภาคม 2549 เน่ืองจากดนิโคลนถลม่ สง่ผลให้เกิดความ
เสียหายตอ่พืน้ท่ีทางการเกษตร ทรัพย์สินและมีผู้ เสียชีวิตเป็นจ านวนมาก 
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 (7) แนวทางการแก้ไขปัญหา 
 มีการซกัซ้อมแผนอพยพเป็นประจ าและการเฝ้าระวงัน า้ทว่มในฤดฝูน  
 
  5) บ้านผามูบ หมู่ 7 ต าบลแม่พลู อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดติถ์ 
 

  (1) ประวัตชุิมชน/การตัง้ถิ่นฐาน  
บ้านผามบู หมู ่7 ตัง้ขึน้มาประมาณ 300 ปี ได้อพยพมาจากโยนกและเมืองเชียงแสน (เชียงราย) 

ในสมยัสโุขทยั เน่ืองจากพืน้ท่ีมีความอดุมสมบรูณ์ด้วยป่าไม้ ดนิดี น า้ดี ประวตัเิดมิ มีช้างหินนอนหมอบ 
(มบู) อยูท้่องคลอง จงึเรียกวา่ “ผาช้างมบู” ตอ่มาเรียกกนัสัน้ๆ เป็น “ผามบู” 
 

  (2) ลักษณะประชากรและสังคมวัฒนธรรม 
 หมูบ้่านมีครัวเรือนทัง้สิน้ 293 ครัวเรือน มีประชากร รวม 1158 คน  
 

  (3) ลักษณะเศรษฐกิจ อาชีพ รายได้ 
 อาชีพหลกั คือ ท าสวนผลไม้ เชน่ ทเุรียน ลางสาด ลองกอง กาแฟ มีเพียง 10 เปอร์เซ็นท่ีมีอาชีพ
รับจ้าง  
 

  (4) ลักษณะกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
 พืน้ท่ีของหมูบ้่าน 820 ไร่ เป็นท่ีอาศยั 220 ไร่ เป็นพืน้ท่ีสวน 520 ไร่ แหลง่น า้ท่ีใช้ในหมูบ้่าน คือ 
คลองแมพ่ลอ่ง มีโรงเรียน 1 แหง่ มีวดัศรีอทุมุพร สถานีอนามยับ้านผามบูและท่ีอา่นหนงัสือพิมพ์ 
 

  (5) ลักษณะผู้น าชุมชน/กลุ่ม องค์กร 
 ผู้ใหญ่บ้านคนปัจจบุนั คือ นายจ าเนียร กาวี 
 

  (6) ลักษณะปัญหาอุทกภัยและการจัดการน า้ 
 ปัญหาน า้ทว่ม เกิดจากฝนตกหนกัตอ่เน่ือง ท าให้ดนิอุ้มน า้ไมไ่หว จงึเกิดดนิโคลนถลม่ น า้ทว่ม 
โดยเฉพาะปี พ.ศ. 2549 น า้ทว่มหนกั ท าให้เกิดการเสียชีวิตและทรัพย์สินเสียหายมาก  
 สว่นใหญ่จะได้รับขา่วสารข้อมลูตา่งๆ คอ่นข้างสะดวก จะมีปัญหาเฉพาะกลางคืน ไฟฟ้าดบั ท าให้
การได้รับขา่วสารไมส่ะดวก รวดเร็ว ตามความต้องการ ต้องใช้การตดิตอ่ส่ือสารด้วยวิทยส่ืุอสาร ผู้น าชมุชน
บางคนยงัไมมี่วิทยส่ืุอสาร ต้องอาศยัรวมกนัเป็นกลุม่ และใช้เป็นจดุท่ีต้องส่ือสารหากนั  
 กระบวนการมีสว่นร่วมของชมุชน ได้จดักนัเป็นก ลุม่ๆ แบง่เป็นกลุม่เฝ้าระวงั กลุม่อพยพ กลุม่
ค้นหาผู้ประสบภยั กลุม่ชว่ยเหลือด้านอาหาร กลุม่พยาบาลเบือ้งต้น  
 ปัญหาท่ีประสบในชว่งเกิดอทุกภยัครัง้ท่ีแล้ว คือ ความชว่ยเหลือท่ีมาคอ่นข้างลา่ช้า เชน่ อาหาร
ปรุงส าเร็จแล้ว น า้ด่ืม  
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  (7) แนวทางการแก้ไขปัญหา 
 การแก้ ไขปัญหา ควรมีการเตรียมเคร่ืองอปุโภคบริโภคท่ีสามารถใช้ได้ทนัที เชน่ น า้ด่ืม อาหาร
พร้อมทาน เม่ือได้รับขา่วการเตือนภยัจากการพยากรณ์อากาศ 
 

4.6  ข้อมูลบริบทชุมชน : บริบทลุ่มน า้ยมตอนบน จังหวัดแพร่ 
 พืน้ท่ีท่ีศกึษาในลุม่น า้ยมตอนบน จงัหวดัแพร่ ประกอบด้วยพืน้ท่ีหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารสว่น
ต าบลวงัชิน้และองค์การบริหารสว่นต าบลนาพนู 
 4.6.1 องค์การบริหารส่วนต าบลนาพูน อ าเภอวังชิน้  มีพืน้ท่ีรับผิดชอบ 431.26 ตารางกิโลเมตร 
จ านวนครัวเรือน 1,960 ครัวเรือน มีประชากร 7,493 คน เป็นชาย 3,907 คน หญิง 3,586 คน หมูบ้่านท่ี
ศกึษา คือ บ้านนาพนู หมู ่2 และบ้านพนูพฒันา หมู ่10 
 

 1)  บ้านนาพูน หมู่ 2 ต าบลนาพูน อ าเภอวังชิน้ จังหวัดแพร่ 
 

  (1) ลักษณะประชากรและสังคมวัฒนธรรม 
 หมูบ้่านมีครัวเรือนทัง้สิน้ 215 ครัวเรือน มีประชากรทัง้สิน้ 886 คนเป็นชาย 465 คน หญิง 421 คน 
 

  (2) ลักษณะเศรษฐกิจ อาชีพ รายได้ 
 อาชีพหลกั คือ ท านา ท าไร่ข้าวโพด ยางพารา  
 

  (3) ลักษณะกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
พืน้ท่ีของหมูบ้่าน 15,000 ไร่ เป็นท่ีอยูอ่าศยั 120 ไร่ พืน้ท่ีนา 548 ไร่ ท าไร่  380 ไร่ พืน้ท่ีสวน 

1,860 ไร่เป็นสวนส้ม สวนมะมว่ง และส้มโอ แหลง่น า้ท่ีใช้ประโยชน์ในพืน้ท่ี ประกอบด้วย ห้วยแมพ่นู ห้วย
ผายืน ห้วยเอีย้ง ห้วยปนู พืน้ท่ีสาธารณะในหมูบ้่านมี 2 แหง่ เป็นศาลาประชาคม มีเนือ้ท่ี 1 ไร่ และเป็น
สวนสมนุไพร ประปาหมูบ้่าน เนือ้ท่ี 7 ไร่ ในหมูบ้่านมีพืน้ท่ีป่าชมุชน 1 แหง่ 27 ไร่ เดมิเป็นพืน้ท่ีเชา่ของสวน
ป่า ตอ่มาชมุชนได้ขอใช้พืน้ท่ีเป็นป่าชมุชนของหมูบ้่าน  
 หมูบ้่านมีแหลง่แร่เงิน พลอยไพลิน และแมงกานีส ปัจจบุนัเลิกสมัปทานไปแล้ว มีท่ีอา่น

หนงัสือพิมพ์และศนูย์การเรียนรู้ชมุชนอยูท่ี่ศาลาประชาคมของหมูบ้่าน 
 

  (4) ลักษณะผู้น าชุมชน/กลุ่ม องค์กร 
   ผู้ใหญ่บ้านคนปัจจบุนั คือ นายขจร ใจมา 
 
 

  (5) ลักษณะปัญหาอุทกภัยและการจัดการน า้ 
 ปัญหาน า้ทว่มเป็นปัญหาน า้ลดตลิ่งและปัญหาฝนตกหนกัอยา่งตอ่เน่ือง เคยมีปัญหาน า้ทว่มหนกั 
4 ครัง้ ชว่งปี พ .ศ. 2549 2551 และ 2552 โดยในปี พ .ศ. 2552 เกิดน า้ทว่ม 2 ครัง้ ชว่งเดือนมิถนุายนและ
กนัยายน 
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 สว่นใหญ่จะได้รับขา่วสารข้อมลูตา่งๆ จากหอกระจายขา่ว 2 แหง่ ท่ีหน้าบ้านผู้ใหญ่บ้านและศาลา
ประชาคม นอกจากนัน้แล้วยงัได้มีการฝึกอบรมเตรียมพร้อม อพยพ โดยกลุม่เป้าหมาย คือ ผู้น า  อปพร . 
ชาวบ้าน และต ารวจบ้าน 
 

  (6) แนวทางการแก้ไขปัญหา 
การแก้ไขปัญหา นา่จะมีการท าการเบี่ยงทางน า้ไมใ่ห้เข้าหมูบ้่ าน และมีการท าประตปิูด- เปิดน า้ 
นอกจากนัน้ควรมีการสร้างอา่งเก็บน า้จะดีกวา่ ชว่ยเก็บกกัน า้ไว้ใช้ในชว่งฤดแูล้ง 

 

  2)  บ้านนาพูนพัฒนา หมู่ 10 ต าบลนาพูน อ าเภอวังชิน้ จังหวัดแพร่ 
 

  (1) ประวัตชุิมชน/การตัง้ถิ่นฐาน  
 บ้านนาพนูพฒันา หมู ่10 แยกมาจากบ้านนาพนู หมู ่2 
 

  (2) ลักษณะประชากรและสังคมวัฒนธรรม 
 หมูบ้่านมีครัวเรือนทัง้สิน้ 249 ครัวเรือน มีประชากรรวม 948 คน 
 

  (3) ลักษณะเศรษฐกิจ อาชีพ รายได้ 
 อาชีพหลกั คือ ท าไร่  
 

  (4) ลักษณะกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
 พืน้ท่ีของหมูบ้่านเป็นท่ีอยูอ่าศยั 53 ไร่ พืน้ท่ีท านา 72 ไร่ พืน้ท่ีท าไร่ 585 ไร่ เป็นไร่ข้าวโพด สวนส้ม 
และไม้สกั แหลง่น า้ท่ีใช้ประโยชน์ในพืน้ท่ี คือ ห้วยแมพ่นู ห้วยต้นหว้า พืน้ท่ีสาธารณะ 18 ไร่ เป็นพืน้ท่ี 
ฌาปนสถาน สนามกีฬา พืน้ท่ีป่าชมุชน 36 ไร่  มีโรงเรียนนาพนู และวดันาพนู สถานีอนามยั 
 

  (5) ลักษณะผู้น าชุมชน/กลุ่ม องค์กร 
  ผู้ใหญ่บ้านคนปัจจบุนั คือ นายสงวน ส านกั 
 

  (6) ลักษณะปัญหาอุทกภัยและการจัดการน า้ 
 ปัญหาน า้ทว่มเป็นปัญหาน า้ลดตลิ่งและปัญหาฝนตกหนกัอยา่งตอ่เน่ือง น า้ทว่มใหญ่ในปี พ .ศ. 
2549 ทว่มมาก เน่ืองจากการถางป่าและฝนตกหนกัอยา่งตอ่เน่ือง มีบ้านเรือนเสียหาย 67 หลงั สว่นปี พ .ศ. 
2552 น า้ทว่มพืน้ท่ีนาและบอ่น า้ 
 สว่นใหญ่จะได้รับขา่วสารข้อมลูตา่งๆ จากหอกระจายขา่ว มีการอบรมซกัซ้อมและให้ความรู้ใน
การอพยพ มีสญัญาณเตือนภยั เดมิเป็นตวัเล็ก และมีตวัใหญ่เป็นสญัญาณคล่ืนทะเล  
 

  (7) แนวทางการแก้ไขปัญหา 
 การแก้ไขปัญหา ควรมีการสร้างอา่งเพื่อบรรเทาน า้ทว่มและเก็บกกัน า้ไว้ใช้ในฤดแูล้ง 
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 4.6.2  องค์การบริหารส่วนต าบลวังชิน้ อ าเภอวังชิน้ มีพืน้ท่ีรับผิดชอบ 147 ตารางกิโลเมตร 
จ านวนครัวเรือน 1,291 ครัวเรือน จ านวนประชากรรวม 6,701 คนเป็นชาย 3,323 คน หญิง 3,378 คน 
หมูบ้่านท่ีศกึษา คือ บ้านหาดร่ัว หมู ่6  
 
  1)  บ้านหาดร่ัว หมู่ 6 ต าบลวังชิน้ อ าเภอวังชิน้ จังหวัดแพร่ 
  (1) ประวัตชิมชน/การตัง้ถิ่นฐาน  

บ้านหาดร่ัว ตัง้ขึน้ปี พ.ศ. 2463 ช่ือชมุชนถกูตัง้ขึน้เพราะมีหาด และน า้ไหลเร็ว 
 

  (2) ลักษณะประชากรและสังคมวัฒนธรรม 
        หมูบ้่านมีครัวเรือนทั ้งสิน้ 319 ครัวเรือน มีประชากรรวม 1,065 คน เป็นชาย 533 คน และ
หญิง 532 คน อายแุรกเกิด -3 ปี รวม 35 คน เป็นชาย 15 คน หญิง 20 คน อายรุะหวา่ง 4-14 ปี รวม 204 
คน เป็นชาย 110 คน หญิง 94 คน อายรุะหวา่ง 15-25 ปี รวม 76 คน เป็นชาย 35 คน หญิง 41 คน อายุ
ระหวา่ง 26-60 ปี รวม 545 คน เป็นชาย 266 คน หญิง 279 คน และอายตุัง้แต ่60 ปี ขึน้ไป รวม 138 คน 
เป็นชาย 63 คน หญิง 75 คน 
 

  (3) ลักษณะเศรษฐกิจ อาชีพ รายได้ 
        อาชีพหลกั คือ ท าการเกษตร ท าไร่ ท าสวนส้ม และรับจ้างทัว่ไป 
 

  (4) ลักษณะกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
       พืน้ท่ีของหมูบ้่าน 2,500 ไร่ เป็นท่ีอยูอ่าศยัจ านวน 550 ไร่ เป็นพืน้ท่ีนาจ านวน 500 ไร่ พืน้ท่ีท า
ไร่จ านวน 1,000 ไร่ ปลกูข้าวโพด พืน้ท่ีท าสวน จ านวน 1,000 ไร่ เป็นสวนส้ม 
       แหลง่น า้ท่ีใช้ในหมูบ้่าน คือ แมน่ า้ยม และอา่งเก็บน า้ห้วยทรายขาว พืน้ท่ีสาธารณะประโยชน์ 
คือ ป่าช้าหาดร่ัว มีป่าชมุชน 1 จดุ จ านวน 152 ไร่ เป็นป่าต้นน า้เหนืออา่งห้วยทรายขาว 
 

  (5) ลักษณะผู้น าชุมชน/กลุ่ม องค์กร 
        ผู้ใหญ่บ้าน คือ นายรส ศรีประเสริฐ มีกลุม่ /องค์กรในหมูบ้่าน คือ กลุม่ออมทรัพย์ กลุม่สตรี 
กลุม่ผู้ใช้น า้ และกลุม่ป่าชมุชน 
 

  (6) ลักษณะปัญหาอุทกภัยและการจัดการน า้ 
ปัญหาอทุกภยั สง่ผลกระทบตอ่เคร่ืองมือทางการเกษตรและข้าวของตา่งๆได้รับความเสียหาย  

 

  (7) แนวทางการแก้ไขปัญหา 
        ขดุลอกคลองแก้ไขปัญหาน า้ยมตืน้เขิน 
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4.7 บริบทพืน้ท่ีลุ่มน า้ยมตอนบนและตอนกลางในจังหวัดสุโขทัย  
 พืน้ท่ีท่ีศกึษาในลุม่น า้ยมตอนกลาง จงัหวดัสโุขทยั เป็นหมูบ้่านในองค์การบริหารสว่นต าบลทบัผึง้ 
อ าเภอศรีส าโรง องค์การบริหารสว่นต าบลวงัใหญ่ อ าเภอศรีส าโรง องค์การบริหารสว่นต าบลเมืองบางยม 
อ าเภอสวรรคโลก และองค์การบริหารสว่นต าบลทา่ทอง อ าเภอสวรรคโลก 
 

 4.7.1  องค์การบริหารส่วนต าบลทับผึง้ อ าเภอศรีส าโรง มีพืน้ท่ีรับผิดชอบ 20 ตารางกิโลเมตร 
จ านวนครัวเรือน 1,952 ครัวเรือน จ านวนประชากรรวม 9,356 คน เป็นชาย 4,549 คน หญิง 4,807 คน 
หมูบ้่านท่ีศกึษา คือ บ้านทา่ช้าง หมู ่6 และบ้านทา่ช้าง หมู ่7 
 

  1) บ้านท่าช้าง หมู่ 6 ต าบลทับผึง้ อ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย 
  (1) ประวัตชุิมชน/การตัง้ถิ่นฐาน  
 บ้านทา่ช้าง ตัง้ขึน้มา 90 ปี เน่ืองจากพืน้ท่ีเป็นท่ีลุม่ต ่า ช้างนิยมไปด่ืมน า้ จงึเรียกวา่ “ทา่ช้าง”  
 

  (2) ลักษณะประชากรและสังคมวัฒนธรรม 
        หมูบ้่านมีครัวเรือนทัง้สิน้ 307 ครัวเรือน  

 

  (3) ลักษณะเศรษฐกิจ อาชีพ รายได้ 
        อาชีพหลกั คือ ท าการเกษตร ท าไร่ ท าสวนส้ม และรับจ้างทัว่ไป 
 

  (4) ลักษณะกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
 พืน้ท่ีของหมูบ้่าน 970 ไร่ เป็นท่ีอยูอ่าศยัจ านวน 70 ไร่ เป็นพืน้ท่ีนาจ านวน 600 ไร่ แหลง่น า้ท่ี

ใช้ในหมูบ้่าน คือ แมน่ า้ยม  
 

  (5) ลักษณะผู้น าชุมชน/กลุ่ม องค์กร 
        ผู้ใหญ่บ้าน คือ นายอดลุ จหูล้า เร่ิมตัง้แตปี่ พ . ศ. 2545- ปัจจบุนั กลุม่/องค์กรในหมูบ้่าน คือ 
กลุม่ออมทรัพย์ กลุม่สตรี  
 

  (6) ลักษณะปัญหาอุทกภัยและการจัดการน า้ 
        ปัญหาอทุกภยัเป็นน า้ล้นตลิ่ง สง่ผลกระทบตอ่เคร่ืองมือทางการเกษตรและข้าวของตา่งๆ
ได้รับความเสียหาย  
 

  (7) แนวทางการแก้ไขปัญหา 
        เตรียมเฝ้าระวงัปัญหาน า้ทว่ม 
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  2) บ้านท่าช้าง หมู่ 7 ต าบลทับผึง้ อ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย 
 

  (1) ประวัตชุิมชน/การตัง้ถิ่นฐาน  
  บ้านทา่ช้าง เหตท่ีุตัง้ช่ือนี ้เดมิตามประวตั ิบริเวณนีเ้ป็นเส้นทางเดนิของช้างไปลงล าห้วย 

จงึเรียกหมูบ้่าน “บ้านทา่ช้าง” 
 

  (2) ลักษณะประชากรและสังคมวัฒนธรรม 
  หมูบ้่านมีครัวเรือนทัง้สิน้ 163 ครัวเรือน ประชากรรวม 740 คน เป็นชาย 353 คน หญิง 
387 คน  
 

   (3) ลักษณะเศรษฐกิจ อาชีพ รายได้ 
  อาชีพหลกั คือ ท านา ปลกูยาสบู เลีย้งปลา 
 

   (4) ลักษณะกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
  พืน้ท่ีของหมูบ้่าน 560 ไร่ เป็นท่ีอยูอ่าศยั 131 ไร่ พืน้ท่ีท านา 286 ไร่  แหลง่น า้ท่ีใช้
ประโยชน์ในพืน้ท่ี เป็น บอ่น า้สาธารณะ ประปาหมูบ้่าน คลอง และสระน า้ทางการเกษตร 37  แหง่  
 

   (5) ลักษณะผู้น าชุมชน/กลุ่ม องค์กร 
  ผู้ใหญ่บ้านคนปัจจบุนั คือ นายปอน ภู่ผดั 
 

   (6) ลักษณะปัญหาอุทกภัยและการจัดการน า้ 
  ปัญหาน า้ทว่มเป็นน า้ลดตลิ่งจากล าน า้ยม ปี พ .ศ. 2538 หนกัท่ีสดุ  นอกจากนัน้ยงัมีน า้
จากล าน า้แมม่อกหลากมาทว่มพืน้ท่ีนา ไหลไปลงน า้ยม สว่นใหญ่จะได้รับขา่วสารข้อมลูตา่งๆ จากหอ
กระจายขา่ว สว่นใหญ่จะมีเรือหาปลาทกุบ้าน ชว่ยอพยพคนได้  
 
 4.7.2  องค์การบริหารส่วนต าบลวังใหญ่ อ าเภอศรีส าโรง มีพืน้ท่ีรับผิดชอบ 34 กิโลเมตร จ านวน
ครัวเรือน 881 ครัวเรือน จ านวนประชากรรวม 3,835 คน เป็นชาย 1,901 คน หญิง 1,934 คน หมูบ้่านท่ี
ศกึษา คือ บ้านโคกกระทือหมู ่5 และบ้านไผซ่อ หมู ่6 
 
  1)  บ้านโคกกระทือ หมู่ 5 ต าบลวังใหญ่ อ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย 
 

 (1) ประวัตชุิมชน/การตัง้ถิ่นฐาน  
บ้านโคกกระทือ หมู ่5 ตัง้ขึน้มา 100 กวา่ปีแล้ว อพยพมาจากบ้านวงัทอง อ าเภอศรีส าโรง 

จงัหวดัสโุขทยั เพ่ือมาจบัจองพืน้ท่ีท ากิน เหตท่ีุตัง้ช่ือนี ้เพราะแตเ่ดมิ พืน้ท่ีนีมี้โคกอยูห่นึง่โคก และมีต้น
กระทือขึน้เตม็ไปหมด  
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 (2) ลักษณะประชากรและสังคมวัฒนธรรม 
หมูบ้่านมีครัวเรือนทัง้สิน้ 106 ครัวเรือน มีจ านวนประชากร 356 คน  

 

  (3) ลักษณะเศรษฐกิจ อาชีพ รายได้ 
อาชีพหลกั คือ ท านา อาชีพรอง คือ เลีย้งสตัว์และรับจ้าง  

 
 

  (4) ลักษณะกายภาพและส่ิงแวดล้อม 
พืน้ท่ีของหมูบ้่าน 2,800 ไร่ เป็นท่ีอยูอ่าศยัประมาณ 50 ไร่ เป็นพืน้ท่ีนา 2,785 ไร่ แหลง่น า้ท่ีใช้

ในการเกษตร คือ คลองปลายนา คลองบเุหล็ก และคลองตบัเตา่ ในพืน้ท่ีมีโรงเรียนบ้านโคกกระทือ วดัโคก
กระทือ 
 

  (5) ลักษณะผู้น าชุมชน/กลุ่ม องค์กร 
      ผู้ใหญ่บ้านคนปัจจบุนั คือ นางศลิา โชตสิขุ รับต าแหนง่ปี พ.ศ. 2552 

 

  (6) ลักษณะปัญหาอุทกภัยและการจัดการน า้ 
ปัญหาน า้ทว่มเป็นปัญหาน า้ทว่มซ า้ซาก ฝนตกหนกัไมมี่ทางระบายน า้ สง่ผลให้ชาวบ้าน

เดือดร้อน ไร่นาเสียหาย ถนนช ารุดเสียหาย การเดนิทางล าบาก และเกิดโรคระบาด 
สว่นใหญ่จะได้รับขา่วสารข้อมลูตา่งๆ จากวิทย ุโทรทศัน์ และองค์การบริหารสว่นต าบล สว่น

หอกระจายขา่ว ไมมี่ในพืน้ท่ี มีการจดัประชมุประชาคมเพ่ือขอรับความชว่ยเหลือจากหนว่ยงานจงัหวดั 
อ าเภอและองค์การบริหารสว่นต าบล 
 

  (7) แนวทางการแก้ไขปัญหา 
การแก้ไขปัญหา ควรเสริมขอบคลองให้สงูขึน้ เพ่ือป้องกนัน า้ล้นตลิ่งเข้าทว่มไร่นา บ้านเรือน 

และควรมีการขดุคลองระบายน า้ให้กว้างและลกึขึน้ เพ่ือให้มีพืน้ท่ีรับน า้มากขึน้ ขดุลอกร่องระบายน า้ข้าง
ถนน จดุระบบคลองสง่น า้ให้เป็นระบบชลประทาน และจดัระบบระบาย น า้ให้มีความสะดวกขึน้ ไมมี่สิ่งกีด
ขวางทางน า้ 
 
 2) บ้านไผ่ซอ หมู่ 6 ต าบลวังใหญ่ อ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย 
 
 (1) ประวัตชุิมชน/การตัง้ถิ่นฐาน  

บ้านไผซ่อ ตัง้ขึน้ในปี พ.ศ. 2418 สว่นใหญ่อพยพมาจากบ้านวงัใหญ่ เน่ืองจากบริเวณนีมี้ไม้
ไผซ่อเป็นจ านวนมาก ท าให้ตัง้ช่ือหมูบ้่านวา่ “ไผซ่อ” 
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  (2) ลักษณะประชากรและสังคมวัฒนธรรม 
        หมูบ้่านมีประชากรรวม 524 คน เป็นชาย 242 คน หญิง 282 คน 
 

  (3) ลักษณะเศรษฐกิจ อาชีพ รายได้ 
 อาชีพหลกั คือ ท าการเกษตร ท าไร่ (ยาสบู) ปลกูไม้ผล (มะมว่ง มะปราง ) เลีย้งสตัว์ (ไก่ชน 

ววั ปลา) 
 

  (4) ลักษณะกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
 พืน้ท่ีของหมูบ้่านทัง้หมด 1,575 ไร่ เป็นท่ีอยูอ่าศยั 75 ไร่ แหลง่น า้ท่ีใช้ประโยชน์ในหมูบ้่าน 

คือ แมน่ า้ยม มีป่าชมุชน 
 

  (5) ลักษณะผู้น าชุมชน/กลุ่ม องค์กร 
 ผู้ใหญ่บ้าน คือ นายแล นิ่มลพ กลุม่/องค์กรในหมูบ้่าน คือ กลุม่ออมทรัพย์ กลุม่แมบ้่าน กลุม่

ผู้ใช้น า้ 
 

 (6) ลักษณะปัญหาอุทกภัยและการจัดการน า้ 
      ปัญหาอทุกภยัเป็นน า้ทว่ม เม่ือมีฝนตกหนกั สว่นใหญ่ทว่มพืน้ท่ีการเกษตร ได้รับความ

เสียหาย ในเดือนมิถนุายน 2552 พืน้ท่ีการเกษตรได้รับความเสียหาย 449 ไร่ 
 

 (7)  แนวทางการแก้ไขปัญหา 
      ขดุลอกคคูลองและเฝ้าระวงัน า้ทว่ม 

 
 4.7.3 องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองบางยม อ าเภอสวรรคโลก มีพืน้ท่ีท่ีรับผิดชอบ 16.5 
ตารางกิโลเมตร จ านวนครัวเรือน 835 ครัวเรือน จ านวนประชากรรวม 3,016 คน เป็นชาย 1,463 คน หญิง 
1,553 คน หมูบ้่านท่ีศกึษา คือ บ้านสวะ หมู ่3  
 
  1) บ้านสวะ หมู่ 3 ต าบลเมืองบางยม อ าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 
 

 (1) ประวัตชุิมชน/การตัง้ถิ่นฐาน  
      บ้านสวะ จากค าบอกเลา่สืบตอ่กนัมา เมืองบางยมเป็นเมืองเก่าแก่ ก่อนจะเกิดเมืองสโุขทยั ใน
สมยันัน้มีเมืองหลกั คือ เมืองบางขลงั เมืองบางยม และเมืองด้ง ในสมยัรัชกาลท่ี 5 เคยเป็นต าบลบ้านสวะ 
จากหลกัฐานโฉนดท่ีดนิเก่า  

       บ้านสวะเดมิช่ือบ้านวงัพทุรา เป็นพืน้ท่ีราบลุม่ มีล าคลองใหญ่ไหลแยกจากแมน่ า้ยมไหลผา่น
หน้าวดัและกลางหมูบ้่าน ชว่งฤดนู า้หลาก น า้จะเตม็แมน่ า้ มีเศษสวะก่ิงไม้ ต้นไม้ไหลมาทบัถมกนัในล า
คลอง บริเวณหน้าวดัเน่ืองจากเป็นชว่งท่ีคลองคดเคีย้ว ท าให้เรียกกนัตดิปากวา่ “วดัสวะ”  



ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ 134 

 

  (2) ลักษณะประชากรและสังคมวัฒนธรรม 
 หมูบ้่านมีครัวเรือนทัง้สิน้ 123 ครัวเรือน มีประชากรรวม 348 คน เป็นชาย 174 คน และหญิง 174 
คน จ าแนกตามอาย ุเป็นอายแุรกเกิด- 3 ปี รวม 13 อายรุะหวา่ง 4-14 ปี รวม 30 คน อายรุะหวา่ง 15-25 ปี 
รวม 28 คน อายรุะหวา่ง 26-60 ปี จ านวน 122 คน อายตุัง้แต ่60 ปี ขึน้ไป 132 คน  

ในหมูบ้่าน มีวดับางยมอดุมธรรม หรือวดัสวะ ศนูย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรต าบลเมืองบาง
ยม 
 

  (3) ลักษณะเศรษฐกิจ อาชีพ รายได้ 
   อาชีพหลกั คือ ท าการเกษตร ท าไร่ ท าสวนส้ม และรับจ้างทัว่ไป 

 

  (4) ลักษณะกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
   พืน้ท่ีของหมูบ้่าน 1,670 ไร่ เป็นท่ีอยูอ่าศยัจ านวน 78 ไร่ เป็นพืน้ท่ีนาจ านวน 215 ไร่ พืน้ท่ีท าไร่ 

470 ไร่ ปลกูอ้อย ถัว่เหลือง พืน้ท่ีสวน 907 ไร่ ปลกูละมดุ มะปราง น้อยหนา่ มะมว่ง กล้วย แหลง่ น า้ใน
หมูบ้่าน เป็นบอ่น า้บาดาลเพ่ือการเกษตร และคลองทุง่สาธารณะ  
 

  (5) ลักษณะผู้น าชุมชน/กลุ่ม องค์กร 
   ผู้ใหญ่บ้านคนปัจจบุนั คือ ผู้ใหญ่บญุทรง กงัวาน รับต าแหนง่ตัง้แตปี่ พ .ศ. 2533-ปัจจบุนั กลุม่/

องค์กรในหมูบ้่าน ประกอบด้วยกลุม่ออมทรัพย์เพ่ือการผลิตบ้านสวะ จดัตัง้เม่ือ พ.ศ. 2540 กลุม่สตรี กลุม่
ผู้ใช้น า้บาดาลเพ่ือการเกษตร  
 

  (6) ลักษณะปัญหาอุทกภัยและการจัดการน า้ 
   ปัญหาอทุกภยัในพืน้ท่ี ในชว่งปี พ.ศ. 2547-49 จะเกิดปัญหาน า้ทว่มหนกัเน่ืองจากน า้ล้นตลิ่ง ปี

หนึง่หลายครัง้ และฝนตกหนกั น า้ทว่มตดิตอ่กนัมากกวา่ 3 เดอืน ท าให้เรือกสวนไร่นาเสียหายตดิตอ่กนั 3 
ปี ซ้อน น า้ล้นตลิ่ง แตปั่จจบุนั ปัญหาท่ีเกิดขึน้ คือ ไมมี่น า้ท่ีจะท าการเกษตร เพราะน า้ในแมน่ า้ยมไมเ่ตม็
ตลิ่ง ไมมี่น า้ไหลเข้าสูล่ าคลอง อา่งเก็บน า้เลย  

    ชมุชนได้รับขา่วสารข้อมลูจากทกุหนว่ยงาน ซึง่ทนัตอ่เหตกุารณ์ แตก็่ ไมส่ามารถป้องกนัได้ 
เพราะเวลาน า้มาจะมากจนรับไมไ่หวแม้แตห่นว่ยงานราชการยงัจมน า้พอเวลาแล้ง ก็แล้งจนไมมี่น า้จะใช้  
  

  (7) แนวทางการแก้ไขปัญหา 
  ปัญหาขาดเข่ือน หรือฝายเก็บกกัน า้ ในบริเวณต้นล าน า้ยม เพ่ือเก็บน า้ในชว่งหน้าฝน ไว้ใช้ในฤดู

แล้ง นอกจากนัน้สร้างประตูระบายน า้เป็นชว่งๆ ตลอดล าน า้ยม 
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 4.7.4    องค์การบริหารส่วนต าบลท่าทอง อ าเภอสวรรคโลก มีพืน้ท่ีรับผิดชอบ 17.68 ตาราง
กิโลเมตร จ านวนครัวเรือน 846 ครัวเรือน จ านวนประชากรรวม 3,860 คนเป็นชาย 1,838 คน หญิง 2,022 
คน หมูบ้่านท่ีศกึษา คือ บ้านหนองป่าตอ หมู ่1 และบ้านหนองชมุแสง หมู ่5  
 
  1) บ้านหนองป่าตอ หมู่ 1 ต าบลท่าทอง อ าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 
 

  (1) ประวัตชุิมชน/การตัง้ถิ่นฐาน  
 บ้านหนองป่าตอ เคยเป็นสว่นหนึง่ของต าบลเมืองบางยม เม่ือประชากรเพิ่มมากขึน้ จงึแยกออกมา
เป็นต าบลทา่ทอง การตัง้ชมุชนไมท่ราบแนน่อน แตต่ัง้ขึน้มาประมาณ 100กวา่ปี เน่ืองจากบริเวณนีมี้หนอง
น า้ใหญ่ เหมาะแก่การด ารงชีพ ท าการเกษตรและท าสวน  
 ในสมยัก่อนบริเวณพืน้ท่ีท้ายหมูบ้่านเป็นหนองน า้ใหญ่ ชาวบ้านไปพายเรือพบตออยูใ่นหนองน า้ 
ซึง่สมยัก่อน การพบเห็นจะใช้ค าวา่ “ปะ” จงึได้เรียกหมูบ้่านนีว้า่ “บ้านหนองปะตอ” ซึง่ตอ่มาได้เพีย้นมา
เป็น “บ้านหนองป่าตอ” 
 

  (2) ลักษณะประชากรและสังคมวัฒนธรรม 
 หมูบ้่านมีครัวเรือนทัง้สิน้ 206 ครัวเรือน มีประชากรรวม 751 คน จ าแนกตามอาย ุเป็นอายแุรก
เกิด-3 ปี จ านวน 14 คน อายรุะหวา่ง 4-14 ปี จ านวน 74 คน อายรุะหวา่ง 15-25 ปี จ านวน 153 คน อายุ
ระหวา่ง 26-60 ปี จ านวน 426 คน อายตุัง้แต ่60 ปีขึน้ไป จ านวน 84 คน 
  บ้านหนองป่าตอ มีโรงเรียนระดบัประถมบ้านหนองป่าตอ วดัหนองป่าตอสามคัคี สถานี

อนามยัต าบลทา่ทอง ท่ีอา่นหนงัสือพิมพ์ ศาลาประชาร่วมใจ 
 

  (3) ลักษณะเศรษฐกิจ อาชีพ รายได้ 
  อาชีพหลกั คือ ท าการเกษตร และอาชีพนอกภาคการเกษตร ได้แก่ รับจ้างทัว่ไป พนกังาน
บริษัท  
 

  (4) ลักษณะกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
 พืน้ท่ีของหมูบ้่าน 2,650 ไร่ เป็นท่ีอยูอ่าศยัจ านวน 635 ไร่ เป็นพืน้ท่ีนาจ านวน 1,500 ไร่ พืน้ท่ีท า
การเกษตรผสมผสาน 500 ไร่ ท าสวนละมดุ กล้วย มะปราง และมีการเลีย้งสั ตว์ เชน่ ไก่ หม ูววั ควาย และ
เป็ด  
 แหลง่น า้ในพืน้ท่ี ประกอบด้วยหนองป่าตอ และหนองหน้า อบต.  
 

  (5) ลักษณะผู้น าชุมชน/กลุ่ม องค์กร 
 ผู้ใหญ่บ้านคนปัจจบุนั คือ นายช านาญ ฉยุฉาย เร่ิมรับต าแหนง่ปี พ .ศ. 2550-ปัจจบุนั  กลุม่ /
องค์กรในชมุชน ประกอบด้วยกลุม่ออมทรัพย์เพ่ื อการผลิต (ก.ข.ค.จ) กลุม่สตรี กลุม่แมบ้่าน กลุม่อสม . 



ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ 136 

กลุม่อาชีพท านา กลุม่สานเขง่ กลุม่ผู้ใช้น า้โครงการสบูน า้ด้วยไฟฟ้า (คลองลอย) สบูน า้จากแมน่ า้ยม กลุม่
นวดแผนไทย 
 

  (6) ลักษณะปัญหาอุทกภัยและการจัดการน า้ 
ปัญหาน า้ทว่ม โดยเฉพาะปี พ .ศ. 2538 ปีเดียวมีการทว่ม 4 ครัง้ ท าให้ตลิ่งพงั เรือกสวนไร่นา

เสียหาย ชาวบ้านมีความรู้ความเข้าใจและคอยระวงัภยัอยูเ่สมอ มีความตระหนกัในปัญหา เน่ืองจากน า้
ทว่มจะเกิดปัญหาสินค้าบริโภคแพง พืชสวนไร่นาเสียหาย ปัญหาหลายๆอยา่งไมดี่ รวมทัง้การเจ็บไข้ได้
ป่วย โรคภยัไข้เจ็บตา่งๆ  
 ชาวบ้านมีการชว่ย กนัในทกุๆอยา่ง ตัง้แตก่ารเตรียมกระสอบทราย การท าความสะอาดคลอง
ระบายน า้  
 
 

  (7) แนวทางการแก้ไขปัญหา 
 ควรมีการสร้างเข่ือนกกัเก็บน า้ และท าแนวกนัตลิ่งพงั  
 
  2) บ้านหนองชุมแสง หมู่ 5 ต าบลท่าทอง อ าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 
 

  (1) ประวัตชุิมชน/การตัง้ถิ่นฐาน  
 บ้านหนองชมุแสง ตัง้ขึน้ปี พ.ศ. 2475 ชาวบ้านสว่นใหญ่อพยพมาจากต าบลบ้านซา่น อ าเภอศรี
ส าโรง มาตัง้รกรากท่ีน่ี จากค าบอกเลา่ของผู้สงูอายใุนหมูบ้่าน เดมิมีหนองน า้ขนาดใหญ่ท่ีอดุมสมบรูณ์
มาก ท าให้มีแมลงชนิดสอ่งแสงเตม็ไปหมด จงึให้ช่ือวา่ “บ้านหนองชมุแสง” 
 

  (2) ลักษณะประชากรและสังคมวัฒนธรรม 
 หมูบ้่านมีครัวเรือนทัง้สิน้ 81 ครัวเรือน มีประชากร 279 คน เป็นชาย 133 คน หญิง 146 คน  
 

  (3) ลักษณะเศรษฐกิจ อาชีพ รายได้ 
 อาชีพหลกั คือ เกษตรกร 
 

  (4) ลักษณะกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
พืน้ท่ีของหมูบ้่าน 1,530 ไร่ เป็นพืน้ท่ีนา 1,150 ไร่ มีแหลง่น า้ท่ีส าคญัในหมูบ้่าน คือ หนองชมุแสง 

และหนองตาพร้อม มีวดัหนองชมุแสง และอาคารอเนกประสงค์  
 

  (5) ลักษณะผู้น าชุมชน/กลุ่ม องค์กร 
 ผู้ใหญ่บ้านคนปัจจบุนั คือ นายระเดน่ ทดัคุ้ม รับต าแหนง่ ปี พ.ศ. 2552  
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  (6) ลักษณะปัญหาอุทกภัยและการจัดการน า้ 
ปัญหาน า้ทว่มซ า้ ซากทกุปี บางปี น า้ทว่มหลายครัง้ ในชว่ง ปี 2537-2538 น า้ทว่ม ไร่นาเสียหาย

เป็นสว่นใหญ่ ปี พ.ศ. 2548 เป็นปีท่ีน า้ทว่มครัง้ใหญ่ ไร่นาเสียหายเกือบทัง้หมด สว่นใหญ่จะได้รับขา่วสาร
ข้อมลูตา่งๆ จากหอกระจายขา่ว มีการประชาสมัพนัธ์เตือนภยั มีการขดุลอกคลองระบายน า้ และ ชาวบ้าน
มีสว่นร่วมในการน ากระสอบทรายมาเป็นคนักัน้น า้ 
 

  (7) แนวทางการแก้ไขปัญหา 
 การแก้ไขปัญหา ควรมีการขดุขยายหนองน า้ เพ่ือเก็บน า้ไว้ใช้ประโยชน์ในหมูบ้่าน 
 
 
4.8  บริบทพืน้ท่ีที่ศึกษาของลุ่มน า้ยมตอนกลางในจังหวัดพษิณุโลก  
  เป็นหมูบ้่านในองค์การบริหารสว่นต าบลวั งอิทก อ าเภอบางระก า องค์การบริหารสว่นต าบล
บางระก า อ าเภอบางระก า และองค์การบริหารสว่นต าบลชมุแสงสงคราม อ าเภอบางระก า 
 

 4.8.1  องค์การบริหารส่วนต าบลวังอิทก อ าเภอบางระก า มีพืน้ท่ีรับผิดชอบ 35.85 ตาราง
กิโลเมตร จ านวนครัวเรือน 1,149 ครัวเรือน จ านวนประชากรรวม4,665 คน เป็นชาย 2,291 คน หญิง 
2,374 คน หมูบ้่านท่ีศกึษา คือ บ้านกระทุม่ยอดน า้ หมู ่2 
 

  1) บ้านกระทุ่มยอดน า้ หมู่ 2 ต าบลวังอิทก อ าเภอบางระก า จังหวัดพษิณุโลก 
 

  (1) ประวัตชุิมชน/การตัง้ถิ่นฐาน  
บ้านกระทุม่ยอดน า้ ตัง้ขึน้ปี พ.ศ. 2400 สว่นใหญ่อพยพมาจากนครสวรรค์ อบุลราชธานี พิจิตร 

ลพบรีุ ร้อยเอ็ด แตเ่ดมิมีต้นกระทุม่อยูริ่มตลิ่ง  เม่ือถึงหน้าน า้ น า้จะทว่มถึงยอดต้นกระทุม่ ท าให้เรียก
หมูบ้่านนีว้า่ “บ้านกระทุม่ยอดน า้” 
 

  (2) ลักษณะประชากรและสังคมวัฒนธรรม 
 หมูบ้่านมีครัวเรือนทัง้สิน้  ประชากรรวม 466 คน เป็นชาย 219 คน หญิง 247 คน  
 

  (3) ลักษณะเศรษฐกิจ อาชีพ รายได้ 
   อาชีพหลกั คือ เกษตรกร  
 

  (4) ลักษณะกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
  พืน้ท่ีของหมูบ้่าน 5,480 ไร่ เป็นท่ีอยูอ่าศยั 190 ไร่ พืน้ท่ีท่ีนา 4,780 ไร่ พืน้ท่ีท าไร่ 150 ไร่ สว่น
ใหญ่ปลกูถัว่ งา พืน้ท่ีท าสวน 230 ไร่ ปลกูมะมว่ง มะ พร้าว มะนาว มีบอ่เลีย้งปลา 50 บอ่  แหลง่น า้ใน
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หมูบ้่าน ประกอบด้วย หนองอ้อ หนองกระทุม่ และหนองตมู มีวดักระทุม่ยอดน า้ สถานีอนามยัและท่ีอา่น
หนงัสือพิมพ์ 
 

  (5) ลักษณะผู้น าชุมชน/กลุ่ม องค์กร 
   ผู้ใหญ่บ้านคนปัจจบุนั คือ นายวนัชยั เถาวลัย์ 
 

  (6) ลักษณะปัญหาอุทกภัยและการจัดการน า้ 
 ปัญหาน า้ทว่มเป็นปัญหาน า้ทว่มตลิ่งซ า้ซาก สง่ผลกระทบตอ่นาข้าวและบอ่ปลาเสียหาย สว่น

ใหญ่จะได้รับขา่วสารข้อมลูตา่งๆ จากอ าเภอและหอกระจายขา่ว  
 

  (7) แนวทางการแก้ไขปัญหา 
   การแก้ไขปัญหา ควรมีการสร้างเข่ือนกกัเก็บน า้ 
 

 4.8.2 องค์การบริหารส่วนต าบลบางระก า อ าเภอบางระก า มีพืน้ท่ีรับผิดชอบ 135.58 ตาราง
กิโลเมตร จ านวนครัวเรือน 3,719 ครัวเรือน จ านวนประชากรรวม 11,228 คนเป็นชาย 5,944 คน หญิง 
5,284 คน หมูบ้่านท่ีศกึษา คือ บ้านตะโม ่หมู ่5 และ บ้านวงักุ่ม หมู ่15 
 

  1) บ้านตะโม่  หมู่ 5 ต าบลบางระก า อ าเภอบางระก า จังหวัดพษิณุโลก 
 
 (1) ประวัตชุิมชน/การตัง้ถิ่นฐาน  
 บ้านตะโมต่ัง้ขึน้มา ประมาณ 300 ปี มาแล้ว โดยการอพยพมาจากท่ีอ่ืน แตไ่มป่รากฏวา่อพยพมา
จากท่ีใด 
 

 (2) ลักษณะประชากรและสังคมวัฒนธรรม 
 จ านวนครัวเรือนในหมูบ้่านมี 218 หลงัคาเรือน ภายในหมูบ้่านมีโรงเรียน 1 โรง วดั 1 แหง่ ท่ีอา่น
หนงัสือพิมพ์ 1 แหง่ตัง้อยูท่ี่ท าการผู้ใหญ่บ้าน  
 

 (3) ลักษณะเศรษฐกิจ อาชีพ รายได้ 
 อาชีพหลกัของประชากร คือเกษตรกรรม โดยมีอาชีพรอง คือ เลีย้งสตัว์ และรับจ้างทัว่ไป 
 

 (4) ลักษณะกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
 หมูบ้่านมีพืน้ท่ี 4,200 ไร่ เป็นท่ีอยูอ่าศยั 300 ไร่  พืน้ท่ีท านา 2,154 ไร่ พืน้ท่ีการเกษตรผสมผสาน 
(ไม้ผลปลกูพืชผกัและเลีย้งสตัว์ ) ประมาณ  499 ไร่ พืน้ท่ีท าไร่ประมาณ 255 ไร่ โดยปลกูอ้อย ข้าวโพด 
พืน้ท่ีท าสวน มี 200 ไร่ ปลกูกล้วย มะมว่ง มะปราง มีการเลีย้งปลา (150 ไร่) เลีย้งววั ควาย สกุร เป็ดไ ร่ 
(300 ไร่) ลกัษณะการถือครองท่ีดนิ สว่นใหญ่เป็นโฉนดและ นส. 3 ก.  
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 แหลง่น า้ท่ีมีในหมูบ้่าน ได้แก่ คลองตะโม ่ (มีพืน้ท่ีใช้สอย 150 ไร่) บงึระมาง (พืน้ท่ีใช้สอย 3,000 
ไร่) บงึตะเคง็ (พืน้ท่ีใช้สอย 1,500 ไร่) บงึขีแ้ร้ง (พืน้ท่ีใช้สอย 280 ไร่) 
 

 (5) ลักษณะผู้น าชุมชน/กลุ่ม องค์กร 
 ผู้ใหญ่บ้านคนปัจจบุนั คือ นายสมบตัร ตา่ยพล ู (2544-ปัจจบุนั ) กลุม่/องค์กรท่ีมีในชมุชน ได้แก่ 
กลุม่สจัจะออมทรัพย์วดัตะโม ่มีสมาชิก 800 กวา่คน กลุม่สตรี 1 กลุม่ กลุม่อาชีพท ากล้วยตาก 1 กลุม่ 
กลุม่ผู้ใช้น าบงึตะเก็ง กลุม่ภมูิปัญญาท้องถ่ินมีก ลุม่หมอนวด กลุม่ตีมีด กลุม่หมอโบราณ และกลุม่องค์กร
พฒันาเอกชน คือ กลุม่องค์กรเครือขา่ยภาคประชาชน 
 

 (6) ลักษณะปัญหาอุทกภัยและการจัดการน า้ 
 ปัญหาอทุกภยัท่ีเกิดขึน้ในพืน้ท่ี เป็นปัญหาน า้ทว่มซ า้ซาก จะทว่มพืน้ท่ีการเกษตร และเส้นทาง

คมนาคม ท าให้การคมนาคมไมส่ะดวก  
 

 (7) แนวทางการแก้ไขปัญหา 
 ควรมีการเตรียมแหลง่น า้สาธารณะรองรับน า้ ด าเนินการขดุลอกคลอง รวมทัง้การท าความเข้าใจ
ในปัญหาน า้ทว่มกบัชมุชน 
 
  2) บ้านวังกุ่ม  หมู่ 15 ต าบลบางระก า อ าเภอบางระก า จังหวัดพษิณุโลก 
 
 (1) ประวัตชุิมชน/การตัง้ถิ่นฐาน  
 บ้านวงักุ่ม หมู ่ 15 เดมิบ้านนีอ้ยูใ่นเขตหมู ่ 7 ต าบลบางระก า เร่ิมตัง้ขึน้ในปี พ .ศ. 2534 ได้แยก
ออกมาเม่ือปี พ .ศ. 2537 พืน้ท่ีนีมี้ต้นกุ่มขึน้อยูริ่มแมน่ า้ยม จนท าให้เรียก “วงักุ่ม” จนถึงปัจจบุนั ชาวบ้าน
ดัง่เดมิได้อพยพโยกย้ายมาจากจงัหวดัอา่งทอง สพุรรณบรีุ สิงห์บรีุ และพิจิตร  
 (2) ลักษณะประชากรและสังคมวัฒนธรรม 
 จ านวนครัวเรือนในหมูบ้่านมี 225 หลงัคาเรือน มีประชากรรวม 803 คน เป็นชาย 394 คน หญิง 
409 คน แบง่ชว่งอายเุป็น แรกเกิด-3 ปี รวม 26 คน เป็นชาย 11 คน หญิง 15 คน อายรุะหวา่ง 4-14 ปี รวม 
120 คน เป็นชาย 58 คน หญิง 62 คน อายรุะหวา่ง15-25 ปี รวม 117 คน เป็นชาย 57 คน หญิง 60 คน 
อายรุะหวา่ง 26-60 รวม 441 คน เป็นชาย 220 คน หญิง 221 คน และ อาย ุ60 ปีขึน้ไป รวม 99 คน เป็น
ชาย 48 คนหญิง 51 คน 
 ระดบัการศกึษาของประชากรในหมูบ้่าน ไมไ่ด้เรียนรวม 5 คน จบชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4 รวม 380 
คน จบชัน้ประถมศึ กษาตอนปลาย รวม 180 คน จบชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น รวม 123 คน จบชัน้
มธัยมศกึษาตอนปลายรวม 70 คน จบชัน้อนปุริญญาหรือเทียบเทา่ รวม 20 คน จบปริญญาตรีรวม 19 คน 
จบปริญญาโท รวม 5 คน  
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 (3) ลักษณะเศรษฐกิจ อาชีพ รายได้ 
อาชีพหลกัของประชากร คือ ท านา อาชีพรอง คือ ค้าขาย รับจ้าง ประชากรท าการเกษตรรวม 300 

คน 
 

 (4) ลักษณะกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
 หมูบ้่านมีพืน้ท่ีทัง้หมด 4,000 ไร่ เป็นพืน้ท่ีอยูอ่าศยั 150 ไร่ พืน้ท่ีท านาจ านวน 3,500 ไร่ พืน้ท่ีท าไร่
จ านวน 300 ไร่ สว่นใหญ่ปลกูพืชผกั 
 แหลง่น า้ท่ีมีในหมูบ้่าน คือ หนองขาว พืน้ท่ีท่ีรับประโยชน์จากการท าการเกษตร 300 ไร่ แมน่ า้ยม 
พืน้ท่ีท่ีรับประโยชน์ 1,000 ไร่ คลองปลากราย พืน้ท่ีรับประโยชน์ 800 ไร่ หมูบ้่านมีท่ีดนิสาธารณะ 80 ไร่ 
 

 (5) ลักษณะผู้น าชุมชน/กลุ่ม องค์กร 
 ผู้ใหญ่บ้าน คือ นายแจ้ง ชวูงษ์ เร่ิมปี พ.ศ. 2534- ปัจจบุนั กลุม่กิจกรรมในชุมชน ประกอบด้วย
กลุม่ออมทรัพย์ (กลุม่ออมทรัพย์ กลุม่เกษตรกร กลุม่กองทนุเงินล้าน กลุม่ปุ๋ ยชีวภาพ กลุม่แมบ้่าน กลุม่
ประปา กลุม่กองทนุปุ๋ ย) กลุม่สตรี/กลุม่แมบ้่าน (กลุม่ท าปุ๋ ยชีวภาพ) กลุม่อาชีพ (กลุม่แมบ้่านโต๊ะจีน) กลุม่
ผู้ใช้น า้ (กลุม่น า้ประปา) 
 

 (6) ลักษณะปัญหาอุทกภัยและการจัดการน า้ 
 ปัญหาอทุกภยัในพืน้ท่ีเป็นน า้ทว่มซ า้ซาก ท าให้ชาวบ้านเดือดร้อน น า้จะทว่มเป็นเวลา 3 เดือน 
ระหวา่งเดือนกนัยายน-พฤศจิกายนของทกุปี ชาวบ้านให้พืน้ท่ีมีความเครียดเน่ืองจากท าหากินไมไ่ด้ และ
การคมนาคมล าบากมาก ปัญหาท่ีเกิดขึน้เวลาน า้ทว่มอีกอยา่ง คือ ประชาชนต้องอพยพขึน้ท่ีสงูและมี
ความล าบากมาก 
 

 (7) แนวทางการแก้ไขปัญหา 
 เตรียมเฝ้าระวงัน า้ทว่ม และชว่ยเหลือซึง่กนัและกนัเม่ือน า้ทว่ม  
 
4.8.3   องค์การบริหารส่วนต าบลชุมแสงสงคราม อ าเภอบางระก า 
  มีพืน้ท่ีรับผิดชอบ 120.39 ตารางกิโลเมตร จ านวนครัวเรือน 1,976 ครัวเรือน จ านวนประชากรรวม 
7,984 คนเป็นชาย 3,951 คน หญิง 4,033 คน หมูบ้่านท่ีศกึษา คือ บ้านบางบ้า หมู ่1 และบ้านตะแบกงาม 
หมู ่9 
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  1) บ้านบางบ้า หมู่ 1 ต าบลชุมแสงสงคราม อ าเภอบางระก า จังหวัดพษิณุโลก 
 
 (1) ประวัตชุิมชน/การตัง้ถิ่นฐาน  
 บ้านบางบ้า เร่ิมตัง้ถ่ินฐาน ราว พ.ศ. 2400 เศษ สว่นใหญ่อพยพมาจากจงัหวดัอา่งทอง ชยันาท
และสิงห์บรีุ พืน้ท่ีบริเวณนีมี้ความอดุมสมบรูณ์ในการท าข้าวไร่และการประมง 
 

 (2) ลักษณะประชากรและสังคมวัฒนธรรม 
 จ านวนครัวเรือนในหมูบ้่าน มี 152 หลงัคาเรือน 
 

 (3) ลักษณะเศรษฐกิจ อาชีพ รายได้ 
 ในอดีตอาชีพหลกัของประชากร คือ การท าข้าวไร่ รองลงมา คือ การประมง ปัจจบุนั คนในชมุชน 
มีอาชีพหลกั คือ ท านาปรัง รองลงมา คือ ประมง เลีย้งหม ูเลีย้งปลาในกระชงัและบอ่ดนิ  
 หมูบ้่านท านาปรังกนัตลอดทัง้ปี โดยไมไ่ด้พกัหน้าดนิ และใช้ปุ๋ ยเคมีกนัมาก สง่ผลให้ดนิแข็งและ
เร่ิมเส่ือมสภาพ คนในชมุชนสว่นใหญ่จะประเมินระยะการเพาะปลกูให้ดีก่อน เพ่ือจะไมใ่ห้พืชผลทางการ
เกษตรประสบปัญหาถกูน า้ทว่ม 
 

 (4) ลักษณะกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
 สภาพพืน้ท่ีสว่นใหญ่เป็นพืน้ท่ีราบลุม่ น า้ทว่มทกุปี มีแมน่ า้ยมเป็นแมน่ า้สายหลกั ล าคลอง 7 ล า
คลองด้วยกนั น า้อปุโภคบริโภคจากประปาหมูบ้่าน ตัง้อยูท่ี่ โรงเรียนวดัพรหมเกษตร น า้ท่ีท าการเกษตรมา
จากเข่ือนนเรศวร 
 หมูบ้่านมีพืน้ท่ีทัง้หมด 5,600 ไร่ เป็นท่ีอยูอ่าศยั 150 ไร่ พืน้ท่ีท านาจ านวน 4,851 ไร่ พืน้ท่ีท า
การเกษตรผสมผสาน 75 ไร่ สว่นใหญ่ปลกูมะมว่ง มะนาว ผกักาด พริก มะเขือ โหระพา กระเพรา พืน้ท่ีท า
ไร่ จ านวน 25 ไร่ ปลกูข้าวโพด พืน้ท่ีเลีย้งสตัว์ จ านวน 5 ไร่ สว่นใหญ่เลีย้งหม ูพืน้ท่ีเลีย้งปลา เชน่ ปลา
สวาย ปลานิล ปลาดกุ ปลาทบัทิม ปลาจะระเม็ด 
 แหลง่น า้ในหมูบ้่าน คือ แมน่ า้ยม มีการฝายยางสร้างเว้เพ่ือกกัเก็บน า้ ในหมูบ้่าน มีพืน้ท่ี สาธารณะ 
18 ไร่ จดัสรรให้ผู้ ท่ีไมมี่ท่ีดนิท ากิน มีป่าชมุชนหมูบ้่าน 1 จดุ มีพืน้ท่ีประมาณ 15 ไร่ ปัจจบุนัปลกูไม้ยคูา
ลิปตสั 
 

 (5) ลักษณะผู้น าชุมชน/กลุ่ม องค์กร 
 ผู้ใหญ่บ้าน คือ นายเป๊ียก โพธ์ิหอม เร่ิมตัง้แต ่2538-ปัจจบุนั กลุม่ท่ีมีในหมูบ้่าน คือ กลุม่ออม
ทรัพย์ กลุม่อาชีพ กลุม่ผู้ใช้น า้ และมีปราชญ์ชาวบ้านเป็นผู้สอนตีระนาด  
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 (6) ลักษณะปัญหาอุทกภัยและการจัดการน า้ 
 ลุม่น า้ยมไมมี่เข่ือนกกัเก็บน้า และล าน า้มีความคดเคีย้วและแคบมาก ท าให้การไหลของน า้ไม่
สะดวก ไหลช้ากวา่สายน า้อ่ืน ปัญหาน า้ทว่มซ า้ซากทกุปี บางปีท าให้พืชผลทางการเกษตรเกิดความ
เสียหายเป็นอยา่งมาก สง่ผลท าให้หลายครอบครัวมีหนีส้ินซ า้ซาก  
 

 (7) แนวทางการแก้ไขปัญหา 
 ควรมีการขดุลอกห้วยหนอง คลอง บงึไว้เพ่ือกกัเก็บน า้ บรรเทาปัญหาน า้ทว่ม  
 
  2) บ้านตะแบกงาม หมู่ 1 ต าบลชุมแสงสงคราม อ าเภอบางระก า จังหวัดพษิณุโลก 
 
 (1) ประวัตชุิมชน/การตัง้ถิ่นฐาน  
 บ้านตะแบกงามเป็นพืน้ท่ีท่ีอยูใ่นเขตการปกครองของหมูท่ี่ 2-3 ต าบลชมุแสงสงคราม เร่ิมตัง้ปี 
พ.ศ. 2502 อพยพโยกย้ายมาจากสิงห์บรีุ อา่งทอง มาอยูท่ี่น่ี เพราะพืน้ท่ีเป็นป่า พงหญ้า มีท่ีรกร้างวา่ง
เปลา่ และมีต้นตะแบกมาก ในปีพ.ศ. 2510 แยกออกมาจากหมูท่ี่ 2-3 ต าบลชมุแสงสงคราม 
 

 (2) ลักษณะประชากรและสังคมวัฒนธรรม 
 จ านวนประชากรรวม 632 คน เป็นชาย 307 คน หญิง 325 คน 
 

 (3) ลักษณะเศรษฐกิจ อาชีพ รายได้ 
 อาชีพหลกั คือ ท านา อาชีพรอง คือ รับจ้างก่อสร้างในเมือง  
 

 (4) ลักษณะกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
 พืน้ท่ีทัง้หมดของหมูบ้่าน 5,400 ไร่ เป็นท่ีอยูอ่าศยั 400 ไร่ ท าการเกษตร 4,900 ไร่ และปลกูพืชผกั
ไม้ผล 100 ไร่ มีแมน่ า้ยม คลองกล ่า และหนองผกับุ้งเป็นแหลง่น า้ท่ีใช้ประโยชน์ในพืน้ท่ี มีพืน้ท่ีชุม่น า้ 
2,070 ไร่ และมีสถานีสบูน า้ด้วยไฟฟ้า 
 

 (5) ลักษณะผู้น าชุมชน/กลุ่ม องค์กร 
 ผู้ใหญ่บ้าน คือ นายสลุะเดช น า้ทิพย์ มีกลุม่ผู้ใช้น า้  
 

 (6) ลักษณะปัญหาอุทกภัยและการจัดการน า้ 
 ปัญหาอทุกภยัเป็นปัญหาน า้ทว่มทกุปี มากน้อยแตกตา่งกนัแตล่ะปี  
 

 (7) แนวทางการแก้ไขปัญหา 
 ขดุลอกคลองท่ีตืน้เขิน 
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4.9   บริบทตอนท้ายของลุ่มน า้ยม จังหวัดพจิิตร 
 พืน้ท่ีท่ีศกึษาในลุม่น า้ยมและลุม่น า้นา่นตอนท้าย ประกอบด้วยหมู่ บ้านในจงัหวดัพิจิตร  ในพืน้ท่ี
ขององค์การบริหารสว่นต าบลสามง่าม อ าเภอสามง่าม องค์การบริหารสว่นต าบลรังนก อ าเภอสามง่าม 
องค์การบริหารสว่นต าบลไผท่า่โพ อ าเภอโพธ์ิประทบัช้าง และ องค์การบริหารสว่นต าบลบางลาย  อ าเภอ
บงึนาราง 
 

 4.9.1 องค์การบริหารส่วนต าบลสามง่าม อ าเภอสามง่าม มีพืน้ท่ีรับผิดชอบ 60.5 ตารางกิโลเมตร 
จ านวนครัวเรือน 1,194 ครัวเรือน จ านวนประชากร 6,172 คน เป็นชาย 2,953 คน หญิง 3,219 คน หมูบ้่าน
ท่ีศกึษา คือ บ้านวงัลกูช้าง หมู ่8 และบ้านวดัใหมร่าษฎรบ ารุง หมู ่9 
 
  1)  บ้านวังลูกช้าง หมู่ 8 ต าบลสามง่าม อ าเภอสามง่าม จังหวัดพจิิตร 
 

  (1) ประวัตชุิมชน/การตัง้ถิ่นฐาน  
 บ้านวงัลกูช้าง ตัง้ขึน้เม่ือไร ไมป่รากฏ บรรพบรุุษสว่นใหญ่เกิดท่ีน่ี เหตท่ีุตัง้ช่ือบ้านวงัลกูช้าง 
เน่ืองจากมีลกูช้างวา่ยน า้มาแล้วจมลงท่ีวงัน า้ ท าให้เรียกกนัจนตดิปากมาจนทกุวนันี  ้
 

 (2) ลักษณะประชากรและสังคมวัฒนธรรม 
 หมูบ้่านมีครัวเรือนทัง้สิน้ 110 หลงัคาเรือน มีประชากรรวมทัง้สิน้ 437 คน เป็นชาย 197 คน หญิง 
240 คน  
 

 (3) ลักษณะเศรษฐกิจ อาชีพ รายได้ 
 อาชีพหลกั คือ เกษตรกร การท าประมงเป็นอาชีพรอง การเลี ้ ยงสตัว์ สว่นใหญ่เป็นไก่ หม ูไมไ่ด้
เลีย้งเป็นอาชีพ การเลีย้งปลาเป็นอาชีพเสริม มีปลาทัว่ๆ เชน่ ปลาสวาย ปลาตะเพียน 
 

  (4) ลักษณะกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
 พืน้ท่ีของหมูบ้่าน 1,500 ไร่ เป็นท่ีอยูอ่าศยั 180 ไร่ เป็นพืน้ท่ีนา 1,380 ไร่ มีแมน่ า้ยมไหลผา่น มี
โรงเรียนบ้านวงัลกูช้าง เป็นโรงเรียนระดบัประถมศกึษา  มีวดัรายชะโด สถานีอนามยับ้านวงัลกูช้าง  
 

  (5) ลักษณะผู้น าชุมชน/กลุ่ม องค์กร 
 ผู้ใหญ่บ้านคนปัจจบุนั คือ นายสนุทร ประค า รับต าแหนง่ ปี พ.ศ. 2541 จนถึงปัจจบุนั  
 

  (6) ลักษณะปัญหาอุทกภัยและการจัดการน า้ 
 ปัญหาน า้ทว่มท่ี เกิดขึน้ไมไ่ด้เกิดขึน้ซ า้ซาก นานๆจะเกิดขึน้ครัง้หนึง่  ปี พ .ศ. 2538 น า้ทว่มมาก 
ทว่มทกุหลงัคา โดยเฉพาะพืน้ดนิ การคมนาคมต้องใช้เรือพายเป็นพาหนะจากหมูบ้่านไปสูถ่นนใหญ่ สว่นปี 
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พ.ศ. 2545 น า้ทว่มบางสว่นของหมูบ้่าน ท่ีนาเสียหายบางสว่น เพราะน า้มาเร็วกวา่ทกุปี ท าใ ห้เก็บเก่ียว
พืชผลไมท่นั  
 สว่นใหญ่จะได้รับขา่วสารข้อมลูตา่งๆ จากโทรทศัน์และหอกระจายขา่ว ประชาชนมีการ
เตรียมพร้อมและปัญหาน า้ทว่มในพืน้ท่ีไมท่ว่มตดิตอ่กนัทกุปี  
 การมีสว่นร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวงัและเตรียมความพร้อมตลอดเวลา 
 

   (7) แนวทางการแก้ไขปัญหา 
การแก้ไขปัญหา ต้องมีการเตรียมกระสอบทรายได้ เม่ือน า้ขึน้ถึงจดุวิกฤต ิจะได้น าไปกัน้จดุเส่ียง

ภยัท่ีน า้จะล้นตลิ่งก่อน 
 
 2)  บ้านวัดใหม่ราษฎรบ ารุง หมู่ 9 ต าบลสามง่าม อ าเภอสามง่าม จังหวัดพจิิตร 
 

  (1)  ประวัตชุิมชน/การตัง้ถิ่นฐาน  
 บ้านวดัใหมร่าษฎรบ ารุง ตัง้ขึน้ปี พ.ศ. 2442 โดยประชากรสว่นใหญ่อพยพมาจากภาคกลาง เชน่ 
อา่งทอง สพุรรณบรีุ สิงห์บรีุ อพยพมาเพ่ือจบัจองท่ีดนิท ากิน เน่ืองจากเป็นหมูบ้่านท่ีจดัตัง้ขึน้โดยราษฎร
ร่วมกนัมาอยูใ่หม ่จงึได้ช่ือวา่ “บ้านวดัใหมร่าษฎรบ ารุง” 
 

  (2)  ลักษณะประชากรและสังคมวัฒนธรรม 
 หมูบ้่านมีครัวเรือนทัง้สิน้  130 ครัวเรือน มีประชากรรวม 595 คน เป็นชาย 284 คน และหญิง 311 
คน จ าแนกตามอาย ุเป็นอายแุรกเกิด- 3 ปี รวม 19 คน เป็นชาย 8 คน หญิง 11 คน อายรุะหวา่ง 4-14 ปี 
รวม 33 คน เป็นชาย 13 คน หญิง 20 คน อายรุะหวา่ง 15-25 ปี รวม 51 คน เป็นชาย 24 คน หญิง 27 คน 
อายรุะหวา่ง 26-60 ปี รวม 384 คน เป็นชาย 190 คน หญิง 194 คน อาย ุ60 ปี ขึน้ไป จ านวน 108 คน เป็น
ชาย 49 คน หญิง 59 คน   
 บ้านวดัใหมร่าษฎรบ ารุง มีโรงเรียนระดบัประถมศกึษา “โรงเรียนวดัใหมร่าษฎรบ ารุง ” วดัประจ า
หมูบ้่าน คือ วดัใหมร่าษฎรบ ารุง 
 

     (3) ลักษณะเศรษฐกิจ อาชีพ รายได้ 
 อาชีพหลกั คือ ท าการเกษตร ท าไร่ ท าสวนส้ม และรับจ้างทัว่ไป 
 

     (4)  ลักษณะกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
 พืน้ท่ีของหมูบ้่าน 3,565ไร่ เป็นท่ีอยูอ่าศยัจ านวน 949 ไร่ เป็นพืน้ท่ีนาจ านวน 2,500 ไร่ พืน้ท่ีท า
การเกษตรแบบผสมผสาน 54 ไร่ ปลกูมะมว่ง มะนาว กล้วย ล าไย มะพร้าว และเลีย้งปลา 
 แหลง่น า้ในพืน้ท่ี เป็นแมน่ า้ยมและคลองหนองไฟ  
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  (5)  ลักษณะผู้น าชุมชน/กลุ่ม องค์กร 
ผู้ใหญ่บ้านคนปัจจบุนั คือ นายมนต์ชยั เหลา่มงคล รับต าแหนง่ปี พ .ศ. 2539-ปัจจบุนั กลุม่/

องค์กรในหมูบ้่าน มี กลุม่ออมทรัพย์  กลุม่สตรี กลุม่ผู้ เลี ย้งปลา กลุม่ผู้ใช้น า้คลองไฟฟ้า 
 

  (6)  ลักษณะปัญหาอุทกภัยและการจัดการน า้ 
 ปัญหาอทุกภยัน า้ทว่มจะเกิดขึน้ทกุปีในอ าเภอสามง่าม  เป็นภาวะน า้ล้นตลิ่ง ประชาชนในพืน้ท่ี
สว่นใหญ่ทราบดีและมีการเตรียมพร้อม ไมมี่ความรุนแรง แตส่ง่ผลตอ่การคมนาคมไมส่ะดวก เพราะชว่งน า้
หลาก ถนนจะช ารุดเสียหายมาก จะเกิดขึน้ในชว่งเดือนกนัยายน- พฤศจิกายนของทกุปี ต้องหยดุท า
การเกษตร ปัญหาอทุกภยัครัง้ใหญ่เกิดในปี พ.ศ. 2538 และ ปี พ.ศ. 2549   
 ประชาชนในพืน้ท่ีจะได้รับขา่วสารจากโทรทศัน์ วิทย ุและหอกระจายขา่วของหมูบ้่าน โดยทาง

อ าเภอจะสง่หนงัสือให้ผู้ใหญ่บ้านประกาศ  
      (7)  แนวทางการแก้ไขปัญหา 
 ในเขตแมน่ า้ยม การเกิดอทุกภยัน า้ทว่ม เป็นภาวะน า้ล้นตลิ่ง ไมก่่อให้เกิดอนัตรายรุนแรง การ
แก้ไขท าไมไ่ด้ในระดบัหมูบ้่าน ชมุชน ควรแก้ไขด้วยการสร้างเข่ือนบริเวณต้นแมน่ า้ 
 
 

 4.9.2  องค์การบริหารส่วนต าบลรังนก อ าเภอสามง่าม มีพืน้ท่ีรับผิดชอบ 34.72 ตารางกิโลเมตร 
จ านวนครัวเรือน 1,774 ครัวเรือน จ านวนประชากรรวม 7,320 คน เป็นชาย 3,585 คน หญิง 3,735 คน 
หมูบ้่านท่ีศกึษา คือ บ้านรังนก หมู ่3 บ้านกระทุม่น า้เดือด หมู ่9 และบ้านรังนก หมู ่12 
 

  1) บ้านรังนก หมู่ 3 ต าบลรังนก อ าเภอสามง่าม จังหวัดพจิิตร 
  (1) ประวัตชุิมชน/การตัง้ถิ่นฐาน  
  บ้านรังนกหมู ่3 ไมมี่หลกัฐานการก่อตัง้ของหมูบ้่าน เม่ือก่อนชมุชนรังนกเป็นตลาดท่ีเจริญ
มาก มีร้านขายของ มีโรงสีข้าว ชาวบ้านมีอาชีพท านาจะไปอยูท่ี่นาในชว่งท านา นกจะมาท ารังในบ้าน เป็น
ประจ าอยา่งนีท้กุปี   
 

  (2) ลักษณะประชากรและสังคมวัฒนธรรม 
  บ้านรังนกมีจ านวนครัวเรือนทัง้สิน้ 206 ครัวเรือน จ านวนประชากรมีทัง้หมด 508 คน เป็น
ชาย 205 คน หญิง 303 คน  
 

  (3) ลักษณะเศรษฐกิจ อาชีพ รายได้ 
  ประชากรร้อยละ 90 ประกอบอาชีพการเกษตร อาชีพรองลงมา คือ รับจ้างทัว่ไป ชว่งน า้
ทว่มจะหาปลา หานก และรับจ้างเรือแขง่ 
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  (4) ลักษณะกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
  แหลง่น า้ท่ีใช้ประโยชน์ คือ แมน่ า้ยม และคลองรังนก  
 

  (5) ลักษณะผู้น าชุมชน/กลุ่ม องค์กร 
  ผู้ใหญ่บ้าน คือ นายธวชั ใจกล ่า เร่ิมปี พ.ศ. 2552-ปัจจบุนั มีกลุม่ออมทรัพย์ กลุม่สตรี 
กลุม่เย็บผ้า กลุม่ท าน า้พริก กลุม่ผู้ใช้น า้ กลุม่ท าลอบดกัปลา กลุม่นวดแผนโบราณ  
 

  (6) ลักษณะปัญหาอุทกภัยและการจัดการน า้ 
  ปัญหาแมน่ า้ยมตืน้เขิน ไมมี่แหลง่เก็บกกัน า้ ไมมี่ท่ีระบายน า้  
 

  (7) แนวทางการแก้ไขปัญหา 
  ขดุลอกคลองท่ีตืน้เขิน 
 
 2) บ้านกระทุ่มน า้เดือด หมู่ 9 ต าบลรังนก อ าเภอสามง่าม จังหวัดพจิิตร 
 
  (1) ประวัตชุิมชน/การตัง้ถิ่นฐาน 

  บ้านกระทุม่น า้เดือดแยกมาจากหมูท่ี่ 2 ต าบลรังนก ในปี พ .ศ. 2500 ประชากรสว่นใหญ่
อพยพมาจากลพบรีุและสิงห์บรีุ เพราะวา่ บริเวณนีเ้ป็นแหลง่น า้ท่ีอดุมสมบรูณ์ มีปลาชมุหาง่าย บริเวณนีมี้
ต้นกระทุม่มาก ชว่งน า้ขึน้ล้นตลิ่ง น า้จะผดุเหมือนน า้เดือด 
 

  (2) ลักษณะประชากรและสังคมวัฒนธรรม 
  จ านวนครัวเรือนมีทัง้หมด 130 ครัวเรือน มีประชากรทัง้หมด 700 คน แบง่เป็นชาย 355 
คน หญิง 345 คน ประชากรจ าแนกตามอาย ุเป็นแรกเกิด-  3 ปี รวม 80 คน เป็นชาย 50 คน หญิง 30 คน 
อายุระหวา่ง 4-14 ปี รวม 110 คน เป็นชาย 60 คน หญิง 50 คน อายรุะหวา่ง15-25 ปี รวม 185 คน เป็น
ชาย 90 คน หญิง 95 คน อายรุะหวา่ง 26-60 ปี รวม 250 คน เป็นชาย 130 คน หญิง 120 คน และ อาย ุ60 
ปีขึน้ไป รวม 75 คน เป็นชาย 25 คน หญิง 50 คน  
  ระดบัการศกึษาของประชากรในหมู่ บ้าน แบง่เป็นจบชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4 รวม 125 คน 
จบชัน้ประถมศกึษาตอนปลาย รวม 210 คน จบชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น รวม 190 คน จบชัน้มธัยมศกึษา
ตอนปลาย รวม 90 คน จบอนปุริญญาหรือเทียบเทา่ รวม 60 คน จบปริญญาตรี รวม 25 คน 
 

  (3) ลักษณะเศรษฐกิจ อาชีพ รายได้ 
  อาชีพหลกัของประชากร คือ ท านา อาชีพรอง คือ รับจ้างทัว่ไป รับจ้างนอกจากการเกษตร 

การประมง  
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  (4) ลักษณะกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
  พืน้ท่ีป่าลดลงคอ่นข้างมาก ต้นไม้ท่ีอยูก่ลางนาก็จะถกูตดัออกเพ่ือให้มีพืน้ท่ีท านามากขึน้  
ท่ีดนิแถบนีส้ว่นมากเป็นดนิเหนียว เหมาะกบัการอยูอ่าศยั หมูบ้่านมีพืน้ท่ีทัง้หมด 2,756 ไร่ เป็นท่ีอยูอ่าศยั 
180 ไร่  แหลง่น า้ในหมูบ้่าน คือ หนองคางแมว และหนองเลนใหญ่ 
 

  (5) ลักษณะผู้น าชุมชน/กลุ่ม องค์กร 
  ผู้ใหญ่บ้าน คือ นายไพศาล สขุเกษม กลุม่/องค์กรในหมูบ้่าน มีกลุม่ออมทรัพย์ กลุม่สตรี 
และกลุม่ผู้ใช้น า้ 
 

  (6) ลักษณะปัญหาอุทกภัยและการจัดการน า้ 
 ปัญหาน า้ทว่มกลายเป็นเร่ืองปกต ิแตมี่ปัญหาเดก็ท่ีชอบเลน่น า้วา่ยน า้ไมเ่ป็น มกัลงไปใน

น า้ลกึ เสียชีวิต และปัญหายาสามญัประจ าบ้าน เคร่ืองอปุโภคบริโภค 
 
 

  (7) แนวทางการแก้ไขปัญหา 
  ควรท าพนงักัน้น า้ เพ่ือไมใ่ห้น า้ไหลเข้าทว่มบ้านเรือน และควรขดุลอกแมน่ า้ เพราะแมน่ า้
ตืน้เขิน น า้ไหลไมส่ะดวก 
 
  3) บ้านรังนก หมู่ 12 ต าบลรังนก อ าเภอสามง่าม จังหวัดพจิิตร 
 

 (1) ประวัตชุิมชน/การตัง้ถิ่นฐาน  
  บ้านยา่นยาว หมู ่12 ตัง้ขึน้เม่ือ ปี พ.ศ. 2542 แยกมาจากบ้านรังนก หมู ่3 การสร้าง
บ้านเรือนอยูก่นัเป็นยา่นๆ เดมิบริเวณนีมี้ชาวบ้านช่ือตาเริญอาศยัอยู ่คนจงึมกัเรียกวา่ “ยา่นตาเริญ” เม่ือมี
การตัง้หมูบ้่านขึน้ พบวา่ แมน่ า้ท่ีไหลผา่นได้ไหลตรงจากหวัหมูบ้่านเป็นสายยาว ไปจนถึงท้ายหมูบ้่าน จงึ
ตัง้ช่ือหมูบ้่านวา่ “บ้านยา่นยาว” 
 

     (2) ลักษณะประชากรและสังคมวัฒนธรรม 
  หมูบ้่านมีครัวเรือนทัง้สิน้  165 ครัวเรือน มีประชากรทัง้สิน้ 547 คนเป็นชาย 274 คน หญิง 
273 คน  
 

  (3)  ลักษณะเศรษฐกิจ อาชีพ รายได้ 
  อาชีพหลกั คือ การเกษตร ท านาปี นาปรังและปลกูไม้ผลยืนต้น อาชีพเสริม คือ การท า
ประมง  
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  (4)  ลักษณะกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
  พืน้ท่ีของหมูบ้่านมีลกัษณะเป็นท่ีลุม่ท่ีเหมาะแก่การท านา และมีแมน่ า้ยมไหลผา่น และมี
หนองน า้ 5 แหง่ 
 

  (5) ลักษณะผู้น าชุมชน/กลุ่ม องค์กร 
  ผู้ใหญ่บ้านคนปัจจบุนั คือ นายณรงค์ สิงหล 
 

  (6)  ลักษณะปัญหาอุทกภัยและการจัดการน า้ 
 ปัญหาน า้ทว่มจะเกิดขึน้ทกุปี เน่ืองจากเป็นพืน้ท่ีราบต ่ากวา่ทกุท่ีในอ าเภอสามง่าม 

 
 
 4.9.3  องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ท่าโพ อ าเภอโพธ์ิประทับช้าง มีพืน้ท่ีรับผิดชอบ 47.63 
ตารางกิโลเมตร จ านวนครัวเรือน 489 ครัวเรือน จ านวนประชากรรวม 1,930 คน เป็นชาย 936 คน หญิง 
994 คน หมูบ้่านท่ีศกึษา คือ บ้านไผ่ทา่โพเหนือ หมู ่1  
 

 1) บ้านไผ่ท่าโพเหนือ หมู่ 1 ต าบลไผ่ท่าโพ อ าเภอโพธ์ิประทับช้าง จังหวัดพจิิตร 
 (1) ประวัตชุิมชน/การตัง้ถิ่นฐาน  
 บ้านไผท่า่โพเหนือเป็นหมูบ้่านดัง่เดมิมาตัง้แตส่มยัก่อน เป็นหมูบ้่านท่ีตัง้อยูก่ึ่งกลางของต าบลไผ่
ทา่โพ และมีแมน่ า้ยมไหลผา่น สมยัก่อน มีต้นกอไผแ่ละต้นโพธ์ิมาก หมูบ้่านนีเ้ป็นหมูบ้่านท่ีอดุมสมบรูณ์
เป็นแหลง่หรือยา่นท่ีมีการค้าขายเป็นจ านวนมาก ชาวบ้านอยูท่ี่น่ีมาดัง้เดมิและอพยพมาจากท่ีอ่ืนด้วย เชน่ 
สิงห์บรีุ ลพบรีุ 
 

 (2) ลักษณะประชากรและสังคมวัฒนธรรม 
 จ านวนครัวเรือนในพืน้ท่ีมีทัง้หมด 325 ครัวเรือน มีประชากรรวม 1,196 คน เป็นชาย 538 คน 
หญิง 658 คน 
 

 (3) ลักษณะเศรษฐกิจ อาชีพ รายได้ 
 อาชีพหลกั คือ ท านา อาชีพรอง คือ รับจ้าง และค้าขาย  
 

 (4) ลักษณะกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
 หมูบ้่านนีอ้ยูต่ดิล าน า้ยม พืน้ท่ีทัง้หมดของหมูบ้่าน 4,562 ไร่ เป็นท่ีอยู่อาศยั 917 ไร่ 
 

 (5) ลักษณะผู้น าชุมชน/กลุ่ม องค์กร 
 ผู้ใหญ่บ้าน คือ นายฝัน้ ผอ่งแผ้ว เร่ิมปี พ.ศ. 2547-ปัจจบุนั กลุม่/องค์กรในหมูบ้่าน คือ กลุม่สตรี 
ผู้ใช้น า้ กลุม่ท าท่ีนอน 
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 (6) ลักษณะปัญหาอุทกภัยและการจัดการน า้ 
 ปัญหาอทุกภยัเป็นปัญหาท่ีเกิดประจ าซ า้ซากทกุปี ชาวบ้านมีการเตรียมความพร้อมแล้ว น า้จะ
ทว่มชว่งต้นเดือนกนัยายน  
 

 (7) แนวทางการแก้ไขปัญหา 
 ท าท่ีเก็บกกัน า้เพ่ือการเกษตรในฤดแูล้ง  
 

4.9.4 องค์การบริหารส่วนต าบลบางลาย อ าเภอบึงนาราง  
  มีพืน้ท่ีรับผิดชอบ 46.76 ตารางกิโลเมตร จ านวนครัวเรือน 1,735 ครัวเรือน จ านวนประชากรรวม 
7,427 คนเป็นชาย 3,605 คน หญิง 3,822 คน หมูบ้่านท่ีศกึษา คือ บ้านยางแขวนฆ้อง หมู ่1 และ บ้านบาง
ลายเหนือ หมู ่2  
 
 

 1) บ้านยางแขวนฆ้อง หมู่ 1 ต าบลบางลาย อ าเภอบึงนาราง จังหวัดพจิิตร 
 
 (1) ประวัตชุิมชน/การตัง้ถิ่นฐาน  
 บ้านยางแขวนฆ้องตัง้ขึน้มาเม่ือ 110 ปีก่อน ไมมี่หลกัฐานการตัง้ถ่ินฐาน สมยัก่อนบริเวณหมูบ้่าน
มีต้นยางใหญ่ 1 ต้น ท าให้เรียกกนัวา่“บ้านยางแขวนฆ้อง” พืน้ท่ีเป็นท่ีท่ีมีความอดุมสมบรูณ์อยูต่ดิล าน า้ยม 
 

 (2) ลักษณะประชากรและสังคม วัฒนธรรม 
 หมูบ้่านมีครัวเรือนทัง้หมด 48 ครัวเรือน มีประชากรทัง้สิน้ 653 คน เป็นชาย 314 คน หญิง 339 
คน อายแุรกเกิด-14 ปี รวม 25 คน เป็นชาย 10 คน หญิง 15 คน อายรุะหวา่ง 15-24 ปี รวม 175 คน เป็น
ชาย 77 คน หญิง 98 คน อายรุะหวา่ง 25-60 ปี รวม 280 คน เป็นชาย 90 คน หญิง 190 คน อายตุัง้แต ่60 
ปีขึน้ไป รวม 36 คน เป็นชาย 8 คน หญิง 28 คน   
 

 (3) ลักษณะเศรษฐกิจ อาชีพ รายได้ 
 อาชีพหลกั คือ เกษตรกร อาชีพรอง คือ ประมงน า้จืด รับจ้างนอกภาคการเกษตร  
 

 (4) ลักษณะกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
 หมูบ้่านมีพืน้ท่ีเป็นท่ีราบลุม่ตดิล าน า้ยม พืน้ท่ีทัง้หมดของหมูบ้่าน 1,320 ไร่ เป็นท่ีอยูอ่าศยั 30 ไร่ 
พืน้ท่ีนา 1,290 ไร่ พืน้ท่ีท าการเกษตรผสมผสาน 10 ไร่ ปลกูข้าวโพด งา ถัว่ฝักยาว พริก กล้วย มีการเลีย้ง
ปลาและสตัว์อ่ืนๆด้วย  หมูบ้่านได้ใช้ประโยชน์จากแหลง่น า้ตอ่ไปนี ้แมน่ า้ยม หนองอ้อและคลอง
ชลประทาน  
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 (5) ลักษณะผู้น าชุมชน/กลุ่ม องค์กร 
 ผู้ใหญ่บ้าน คือ นายเลียน เก่งการรบ เร่ิมตัง้แตปี่ พ.ศ. 2530-ปัจจบุนั กลุม่/องค์กรในพืน้ท่ี มี กลุม่
ออมทรัพย์ ตัง้ปี พ.ศ. 2544 มีเงินทนุ 1,221,000 บาท และกลุม่เกษตรกร 
 

 (6) ลักษณะปัญหาอุทกภัยและการจัดการน า้ 
 ปัญหาอทุกภยัในพืน้ท่ีเป็นปัญหาน า้ทว่มซ า้ซาก และจะทว่มตดิตอ่กนัหลายเดือน ท าให้ชาว บ้าน
ท าการเกษตรไมไ่ด้ มีปัญหาโรคท่ีมากบัน า้ทว่ม เชน่ โรคเท้าเป่ือย โรคผิวหนงั  ไร่นาเสียหาย ชาวบ้านขาด
เคร่ืองอปุโภคบริโภค  
 

 (7) แนวทางการแก้ไขปัญหา 
 ลดปัญหาน า้ทว่ม ด้วยการระบายน า้ออกนอกหมูบ้่านให้เร็วท่ีสดุ 
 
 2)  บ้านบางลายเหนือ หมู่ 2 ต าบลบางลาย อ าเภอบึงนาราง จังหวัดพจิิตร 
 

  (1)  ลักษณะประชากรและสังคมวัฒนธรรม 
 หมูบ้่านมีครัวเรือนทัง้สิน้ 245 ครัวเรือน ประชากรรวมทัง้สิน้ 919 คน เป็นชาย 454 คน หญิง 465 
คน  
 

 (2) ลักษณะเศรษฐกิจ อาชีพ รายได้ 
 อาชีพหลกั คือ ท าการเกษตร  ปลกูพืชสวน เลีย้งสตัว์ และประมง (เลีย้งปลา) 
 

 (3)  ลักษณะกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
  พืน้ท่ีของหมูบ้่านเป็นท่ีนา 5,474 ไร่ สว่นใหญ่ท านาปรัง พืน้ท่ีท่ีท าเกษตรผสมผสาน 687 
ไร่ มีแมน่ า้ ห้วย ล าคลอง 3 สาย สระน า้ 2 แหง่ และฝายทดน า้ 1 แหง่ มีโรงเรียนวดับางลายเหนือ และวดั
บางลายเหนือในพืน้ท่ี มีศนูย์การเรียนรู้ชมุชน 
 

 (4)  ลักษณะผู้น าชุมชน/กลุ่ม องค์กร 
 ผู้ใหญ่บ้านคนปัจจบุนั คือ นายไพฑรูย์ เรืองศรี 
 

 (5)  ลักษณะปัญหาอุทกภัยและการจัดการน า้ 
 ปัญหาน า้ทว่มเป็นน า้ล้นตลิ่ง ในชว่งปี 2537 และ ปี2548 น า้ทว่มมาก ปัจจบุนัไมท่ว่มแล้ว เพราะ
มีการท าเข่ือนยางท่ีอ าเภอโพทะเล  
  ปัจจบุนั องค์การบริหารสว่นต าบลบางลายได้ตดิตัง้สญัญาณเตือนภยัให้ทกุหมูบ้่านใน
พืน้ท่ี ผา่นเคร่ืองเสียงไร้สายแจ้งไปทกุหมูบ้่านโดยอตัโินมตั ิ
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4.10  พืน้ท่ีศึกษาในลุ่มน า้ยมและลุ่มน า้น่านตอนท้ายในจังหวัดนครสวรรค์  
 อยูใ่นองค์การบริหารสว่นต าบลทบักฤช อ าเภอชมุแสง 
 

 4.10.1 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทับกฤช อ าเภอชุมแสง มีพืน้ท่ีรับผิดชอบ 126.95 
ตารางกิโลเมตร จ านวนครัวเรือน 1,945 ครัวเรือน จ านวนประชากรรวม 7,521 คนเป็นชาย 3,701 คน 
หญิง 3,820 คน หมูบ้่านท่ีศกึษา คือ บ้านทบักฤชพฒันา หมู ่8 และบ้านแหลมจนัทร์ หมู ่11 
 

  1)  บ้านทับกฤชพัฒนา หมู่ 8 ต าบลทับกฤช อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 
  (1) ประวัตชุิมชน/การตัง้ถิ่นฐาน  
  บ้านทบักฤชพฒันาก่อตัง้เม่ือปี พ.ศ. 2537  
 

  (2) ลักษณะประชากรและสังคมวัฒนธรรม 
  บ้านนีมี้จ านวนประชากร 386 คน เป็นชาย 181 คน หญิง 205 คน   
 

  (3) ลักษณะเศรษฐกิจ อาชีพ รายได้ 
  อาชีพหลกั คือ การเกษตร ค้าขาย รับจ้าง  
 

  (4) ลักษณะกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
  หมูบ้่านมีพืน้ท่ีทัง้หมด 863 ไร่ เป็นพืน้ท่ีอยูอ่าศยั 100 ไร่ เป็นพืน้ท่ีท านา 240 ไร่ เป็นพืน้ท่ี
ท าการเกษตรผสมผสาน 110 ไร่ เป็นพืน้ท่ีท าสวน 100 ไร่ ปลกูมะขามเทศ มะ มว่ง แหลง่น า้ท่ีมีในหมูบ้่าน 
คือ แมน่ า้นา่น  
 

  (5) ลักษณะผู้น าชุมชน/กลุ่ม องค์กร 
  ผู้ใหญ่บ้าน คือ นายบ ารุง กลิ่นดอกไม้ เร่ิมตัง้แตปี่ พ .ศ. 2545-ปัจจบุนั กลุม่/องค์กร คือ 
กลุม่ออมทรัพย์เพ่ือการผลิตบ้านทบักฤชพฒันา กลุม่แมบ้่าน กลุม่ผู้ใช้น า้พลงัไฟฟ้า 
 

  (6) ลักษณะปัญหาอุทกภัยและการจัดการน า้ 
  ปัญหาน า้ทว่มเป็นปัญหาน า้ทว่มซ า้ซาก ตลิ่งพงั ทว่มถึงบ้านท่ีอยูอ่าศยั ท าให้ขาดรายได้  
 

  (7) แนวทางการแก้ไขปัญหา 
  เฝ้าระวงัน า้ทว่ม 
 
 2) บ้านแหลมจันทร์ หมู่ 11 ต าบลทับกฤช อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 
 (1) ประวัตชุิมชน/การตัง้ถิ่นฐาน  

 บ้านแหลมจนัทร์ได้มีการก่อตัง้ชมุชนประมาณ 100 ปี หมูบ้่านได้ช่ือจากความเช่ือวา่ มี
เจ้าพอ่แหลมจนัทร์ 
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 (2) ลักษณะประชากรและสังคมวัฒนธรรม 
 บ้านแหลมจนัทร์มีจ านวนครัวเรือน 78 ครัวเรือน มีจ านวนประชากรทัง้หมด 276 คน เป็นชาย 131 
คน หญิง 145 คน อายแุรกเกิด-3 ปี รวม 7 คน เป็นชาย 2 คน หญิง 5 คน อายรุะหวา่ง 4-14 ปี รวม 20 คน 
เป็นชาย 12 คน หญิง 8 คน อายรุะหวา่ง 15-25 ปี รวม 40 คน เป็นชาย 19 คน หญิง 21 คน อายรุะหวา่ง 
26-60 ปี รวม 192 คน เป็นชาย 90 คน หญิง 102 คน และอายตุัง้แต ่60 ปีขึน้ไป รวม 17 คน เป็นชาย 8 
คน หญิง 9 คน 
 เคยมีโรงเรียนในหมูบ้่าน ปัจจบุนัได้ปิดไปแล้ว 
 

 (3) ลักษณะเศรษฐกิจ อาชีพ รายได้ 
 อาชีพหลกัของประชากร คือ ท าการเกษตร 
 

 (4) ลักษณะกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
 พืน้ท่ีเป็นท่ีราบลุม่ ดนิเป็นดนิเหนียว พืน้ท่ีทัง้หมดของหมูบ้่าน 4,100 ไร่ เป็นท่ีอยูอ่าศยั 60 ไร่ 

แหลง่น า้ในหมูบ้่าน เป็นบอ่น า้ท่ีวดัหนองโพธ์ิ 
 

 (5) ลักษณะผู้น าชุมชน/กลุ่ม องค์กร 
 ผู้ใหญ่บ้าน คือ นายประทมุ ทบัทิมศรี เร่ิมปี พ .ศ. 2531- ปัจจบุนั กลุม่ท่ีมีในหมูบ้่านคือ กองทนุ
หมูบ้่าน 
 

 (6) ลักษณะปัญหาอุทกภัยและการจัดการน า้ 
 ปัญหาอทุกภยัในพืน้ท่ี เป็นปัญหาน า้ล้นตลิ่ง จะทว่มนานประมาณ 2 เดือน ชาวบ้านสญัจรไปมา
ล าบาก เพราะตลาดอยูไ่กล ทางเข้าหมูบ้่านเป็นถนนท่ีเป็นดนิแดง มีลกัษณะแคบและต ่า  
 

 (7) แนวทางการแก้ไขปัญหา 
 อบรมชมุชนเพ่ือรับมืออทุกภยั 
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บทที่ 5  
การจัดการอุทกภัยโดยชุมชน และ การทดลองปฏิบัตกิาร 

 
 นอกจากการศกึษาวิถีชีวิตของชมุชนเป้าหมาย โครงการศกึษาวิจยันีย้งัได้ศกึษาถึงการจดัการ
อทุกภยัโดยชมุชนเองด้วย เพ่ือดถูึงวิธีการท่ีชมุชนท่ีได้รับผลกระทบโดยตรงจากอทุกภยัน ามาจดัการกบั
อทุกภยั และ ศกึษาถึงปั ญหา อปุสรรค ของการจดัการดงักลา่ว เพ่ือน าไปสูแ่น วทางการแก้ไขตอ่ไป 
การศกึษาในสว่นนีจ้ะเป็นอีกสว่นหนึง่ท่ีจะชว่ยเตมิเตม็ในเร่ืองของการจดัการอทุกภยัของลุม่น า้ยมและลุม่
น า้นา่น ท่ีสว่นใหญ่จะเป็นการจดัการโดยหนว่ยงานของรัฐเป็นหลกั  

ส าหรับเนือ้หาของบทนี ้ประกอบด้วย 
5.1  การจดัการอทุกภยัโดยชมุชน  
5.2 การวิเคราะห์ความพร้อมของชมุชนในการจดัการอทุกภยั 
5.3  แผนปฏิบตักิารจดัการอทุกภยัโดยชมุชน 
5.4 การท าลองปฏิบตักิารในการจดัการอทุกภยัของชมุชนเป้าหมาย 
5.5 การแจ้งเตือนภยัน า้ทว่ม และ แผนท่ีเส่ียงภยั 
 

5.1  การจัดการอุทกภัยโดยชุมชน  
เน่ืองจากชมุชนท่ี คดัเลือกมา ล้วนเป็นชมุชนท่ีเคยประสพกบัปั ญหาอทุกภยัมาแล้วทัง้นัน้ ดงันัน้ 

การศกึษาถึงการจดัการอทุกภยัโดยชมุชน จะเป็นประโยชน์ส าหรับ การท าแผนปฏิบตักิารจดัการ อทุกภยั
ของชมุชน กิจกรรมท่ีด าเนินการ คือ การท ากลุม่สนทนาของแกนน าชมุชน และ นกัวิจยัทรัพยากรน า้ชมุชน 
ในประเดน็การจดัการอทุกภยั ซึง่แตล่ะชมุชนได้มีโอกาสน าประสพการณ์มาเลา่สูก่นัฟัง และข้อมลูท่ีได้จาก
กลุม่สนทนานี ้จะน าวา่ “การวิเคราะห์ความพร้อมในการจัดการอุทกภัยของชุมชน” ตอ่ไป 

 

5.1.1 วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ความพร้อมในการจัดการอุทกภัยของชุมชน คือ  
1. เพ่ือให้ชุมชนเป้าหมายได้ถ่ายทอด  แบง่ปัน และแลกเปล่ียน ประสบการณ์ของการจดัการ

อทุกภยัท่ีผา่นมา 
2. เพ่ือศกึษากิจกรรมการจดัการอทุกภยัโดยชมุชน 
3. เพ่ือกระตุ้นให้ชมุชนเป้าหมายในเร่ืองของการเตรียมการป้องกนัอทุกภยัของชมุชน 
4. เพ่ือวิเคราะห์ถึงการเตรียมแผนปฏิบตักิารจดัการอทุกภยัของชมุชน 

 

 5.1.2 ปัญหาและสาเหตุของอุทกภัยท่ีเกิดขึน้ในพืน้ท่ีศึกษา 
   จากการท ากลุม่สนทนาของแกนน าชมุชนและนกัวิจยัทรัพยากรน า้ชมุชน ถึงประสบการณ์การ

จดัการอทุกภยัท่ีผา่นๆมา พอสรุปถึงปัญหาและสาเหตขุองอทุกภยัท่ีเกิดขึน้ ได้ดงันี ้คือ  
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1) ปัญหาและสาเหตุของอุทกภัยท่ีเกิดขึน้ในจังหวัดน่าน    
 

(1) ล าน า้นา่นมีสภาพตืน้เขิน เน่ืองจากดนิถลม่จากการเกิดน า้ทว่มและป่าต้นน า้ถกูท าลาย 
การแก้ไขปัญหา คือ ต้องท าการขดุลอกคลองและปลกูป่าทดแทนเพ่ือป้องกนัดนิถลม่ 

(2) การส่ือสาร เน่ืองจากไฟฟ้าดบั จะท าให้ไมส่ามารถสง่สญัญาณเตือนภยัได้ ดงันัน้ ต้อง
เตรียมเ คร่ืองป่ันไฟให้พร้อม ต้องท าการฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมให้กบัแกนน า
ชมุชน นอกจากนัน้แล้วต้องเตรียมอปุกรณ์ เชน่ เรือท้องแบน และเสือ้ชชีูพให้พร้อม 

(3) การขนสง่เสบียงอาหาร ในกรณีท่ีเกิดน า้ทว่ม ถนนถกูตดัขาด ต้องมีการเตรียมวางแผน
สร้างทางสญัจรส ารอง  

(4) การอพยพ เน่ืองจากอุ ทกภยัท่ีเกิดขึน้ อาจจะก่อให้เกิดเหตกุารณ์ท่ีไมค่าดถึงได้ ดงันัน้ 
ต้องมีการเตรียมสถานท่ีให้ประชาชนได้อพยพไปอยู ่นอกจากนัน้ต้องมีการเตรียมท าแผน
ชมุชนเก่ียวกบัการอพยพและมีการซกัซ้อมการอพยพด้วย 

(5) การจ าหนา่ยสินค้าราคาท่ีสงูขึน้ ในชว่งท่ีเกิดอทุกภยัน า้ทว่ม พอ่ค้าท่ี ขาดจิตส านกึในการ
ชว่ยเหลือซึง่กนัและกนั จะจ าหนา่ยสินค้าราคาสงูขึน้ ควรมีการรณรงค์สร้างจิตส านกึให้
ประชาชนออกมาชว่ยเหลือกนั 

 
2) ปัญหาและสาเหตุของอุทกภัยท่ีเกิดขึน้ในจังหวัดแพร่  
 

(1) น า้ทว่มล้นตลิ่งเข้าทว่มพืน้ท่ีการเกษตร (ข้างแมน่ า้ยม) สาเหตมุาจากการตดัไม้ท าลายป่ า 
ดงันัน้ ต้องมีการป้องกนัการตดัไม้ท าลายป่า และปลกูป่าทดแทน 

(2) น า้ป่าไหลหลากจากภเูขาและล าห้วย เข้าทว่มบ้านเรือนและการเกษตร สาเหตจุากไมมี่ท่ี
เก็บกกัน า้ ไมมี่เข่ือนหรือฝ่ายชะลอน า้ ควรมีการสร้างเข่ือน ฝายชะลอน า้ให้มีความ
พอเพียง 

(3) ดนิโคลนถลม่ สาเหตจุากมีต้นไม้ สิ่ง ก่อสร้างรุกล า้แหลง่น า้ การดดูทรายในล าน า้ ท าให้
ตลิ่งพงั น า้ในแมน่ า้สามารถล้นตลิ่งได้ง่าย และสง่ผลให้ล าน า้ตืน้เขิน ท าให้การไหลของ
น า้ไมส่ะดวก ล้นตลิ่งได้ง่าย  ซึง่ควรมีการก าหนดเขตแมน่ า้ให้ชดัเจน และมีการบงัคบัใช้ 
ควรจดัให้มีการควบคมุกิจการดดูทรายให้อยูใ่นขอบเข ตท่ีเหมาะสม ไมส่ง่ผลกระทบตอ่
สิ่งแวดล้อม นอกจากนัน้ต้องขดุลอกล าน า้ท่ีตืน้เขิน รวมทัง้การรณรงค์ไมใ่ห้ทิง้ขยะลงใน
แมน่ า้ 
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3) ปัญหาและสาเหตุของอุทกภัยท่ีเกิดขึน้ในจังหวัดอุตรดติถ์  
 

(1) ขาดแคลนเคร่ืองอปุโภคบริโภคในชว่งน า้ทว่ม เน่ืองจากภาครัฐเข้ามาชว่ยไมถ่ึง ถนนถกู
ตดัขาด ดงันัน้หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องต้องมีการด าเนินการเตรียมการส ารองเคร่ืองอปุโภค
บริโภค 

(2) ไฟฟ้าดบั ระบบสาธารณปูโภคเสียหายในชว่งน า้ทว่ม ดงันัน้ หนว่ยงานรัฐต้องมีการวาง
แผนการซอ่มแซมให้เร่งดว่น 

(3) น า้ล้นตลิ่ง เน่ืองจากภยัธรรมชาต ิควรมีการขดุลอกคลอง ปรับปรุงแหลง่น า้ จัดการท า
แผนงานของบประมาณในการแก้ไขปัญหา 

(4) บ้านเรือนและพืน้ท่ีทางการเกษตรของประชาชนเสียหาย เน่ืองจากน า้ทว่ม ดนิถลม่ และ
การสร้างบ้านตดิแมน่ า้ เพ่ือแก้ไขปัญหา หนว่ยงานของรัฐต้องให้ความชว่ยเหลือแก้ไข
ปัญหาอยา่งทนัทว่งที 

 
 

4) ปัญหาและสาเหตุของอุทกภัยท่ีเกิดขึน้ในจังหวัดสุโขทัย  
 
(1) ปัญหาน า้ทว่มพืน้ท่ีเป็นประจ า ชาวบ้านมีความเดือดร้อน  
(2) ในชว่งน า้ทว่ม ประชาชนต้องขนข้าวของหนีน า้เป็นประจ า ไมเ่ป็นอนัท ามาหากิน 
(3) หนว่ยงานตา่งๆมาชว่ยได้ไมท่ัว่ถึง 

 
  สาเหตุของอุทกภัยท่ีเกิดขึ้นในจังหวัดสุโขทัย คือ 
  1) สาเหตเุกิดจากฝนตกหนกัเป็นปริมาณมาก เกิดน า้หลากเป็นบริเวณกว้าง ท าให้การ

ป้องกนัความเสียหายเป็นไปด้วยความล าบาก  
  2) สาเหตเุกิดการตดัไม้ท าลายป่า ท่ีท าลายทรัพยากรธรรมชาตท่ีิจะเป็นตวัชว่ยซบัน า้ไว้  
  3) สาเหตเุกิดจากการก่อสร้างสิ่งอนัเป็นถาวรวตัถตุา่งๆ เชน่ ถนสายตา่งๆในหมูบ้่านและ

ต าบลในจงัหวดั 
  แนวทางในการแก้ไขปัญหาในจังหวัดสุโขทัย ประกอบด้วย 
  1) การแก้ไขในเบือ้งต้น ประชาชนในพืน้ท่ีรวมทัง้ผู้น าท้องถ่ินต้องระดมน ากระสอบทราย

มาวางเป็นคนักัน้น า้ล้นตลิ่ง เพ่ือให้น า้ไมเ่อ้อล้นตลิ่ง เป็นการแก้ปัญหาชัว่คราว  
  2) ทางราชการควรจดัสรรงบประมาณในการท าเข่ือนหิ นเรียงตรงจดุท่ีตลิ่งพงัทกุๆจดุ เพ่ือ

แก้ไขปัญหาตลิ่งพงั 
  3) ควรด าเนินการขยายสะพาน เพ่ือให้การระบายน า้เป็นไปได้อยา่งรวดเร็วขึน้ 
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  4) ควรด าเนินการลอกคลอง แมน่ า้ท่ีไหลมาจากแมม่อกผา่นทะเลหลวง และออกไปท้าย
ทะเลหลวง 

 

5) ปัญหาและสาเหตุของอุทกภัยท่ีเกิดขึน้ในจังหวัดพิษณุโลก  
 
(1) น า้ทว่มขงัพืน้ท่ีการเกษตร/บ้านเรือนท่ีอยูอ่าศยั 
(2) น า้ทว่มถนนในบางพืน้ท่ี 
 

  สาเหตุของการเกิดอุทกภัยในจังหวัดพิษณุโลก มาจาก 
  1) น า้ยมมีประตรูะบายน า้ลงไปหาแมน่ า้นา่น 
  2) มีน า้มาจากก าแพงเพชร คีรีมาศ ตะโหนด ทุง่หลวง มาสมทบในพืน้ท่ี  
  3) พืน้ท่ีจงัหวดัพิษณโุลกเป็นท่ีราบลุม่ 
  4) พืน้ท่ีบางระก าเป็นทางน า้เหนือไหลผา่น 
  5) คลองระบายน า้ตืน้เขิน ไมส่ามารถรองรับน า้ได้ (มีประตรูะบายน า้ท่ีต าบลก าแพงดนิ) 
 
  แนวทางการแก้ไขปัญหาในจังหวัดพิษณุโลก ได้แก่ 
  1) ต้องขดุคลองระบายน า้ให้น า้ไหลสะดวกขึน้ 
  2) ต้องขดุลอกแหล่งน า้ธรรมชาตเิป็นแก้มลิงกกัเก็บน า้ 
  3) ต้องด าเนินการวางทอ่ระบายน า้ให้น า้สามารถไหลสะดวก  
  4) เพิ่มทอ่ระบายน า้ เวลาสร้างถนน 
 

6) ปัญหาและสาเหตุของอุทกภัยท่ีเกิดขึน้ในจังหวัดพจิิตร  
 
(1) น า้ทว่มคลอง ล้นตลิ่งเป็นประจ า ชว่ง 3 เดือน ระหวา่งเดือนสิงหาคม-ตลุาคม 
(2) เกษตรกรท่ีท าข้าวนาปีได้รับความเสียหายจากน า้ทว่ม  
(3) อ าเภอสามง่ามมกัจะเกิดอทุกตลอดทกุปี 
 

  สาเหตุอุทกภัยในจังหวัดพิจิตร เกิดจากน า้ป่าไหลหลากมาจากจงัหวดัก าแพงเพชร และมา
สมทบกบัน า้ยมล้นตลิ่ง 
  แนวทางการแก้ไขอุทกภัยในจังหวัดพิจิตร คือ เกษตรกรตัง้แตต่ าบลสามง่าม ต าบลรังนก 
อ าเภอบงึนารง หนัมาท านาปรังเพ่ือหลีกเล่ียงปัญหาน า้ทว่มขงั  
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7) ปัญหาอุทกภัยท่ีเกิดขึน้ในจังหวัดนครสวรรค์  
 
(1) น า้ทว่มซ า้ซาก ในพืน้ท่ีราบลุม่และทว่มเป็นระยะเวลาหลายเดือน  
(2) ราษฎรเกิดความเครียดเป็นระยะเวลานาน 
(3) ชาวนาได้รับความเสียหายจากน า้ทว่ม เพราะนาเป็นนาเชา่ ต้องจา่ยคา่ เชา่ แตมี่ปัญหา

น า้ทว่มนา 
(4) การชว่ยเหลือของภาครัฐไมพ่อ ไมท่นัทว่งทีกบัความต้องการ  
 

  สาเหตุการเกิดปัญหาอุทกภัยในจังหวัดนครสวรรค์ มาจาก 
  1) เกิดจากฝนตกทางภาคเหนือมาก ท าให้น า้ในแมน่ า้นา่นล้นตลิ่ง  
  2) แมน่ า้นา่นและแมน่ า้ยมมาสบกนั ท าให้ปริมาณน า้มีเพิ่มขึน้ 
 
  แนวทางการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในจังหวัดนครสวรรค์ คือ 
  1) ในอ าเภอชมุแสง มีปัญหาอทุกภยัมาตลอด ชาวชมุแสงเปล่ียนจากการท านาปี มาเป็น

ท านาปรัง 2 รอบ รอบแรกเร่ิมเดือนมกราคม-เมษายน รอบท่ีสองเร่ิมพฤศจิกายน (หลงั
น า้ลด) เพ่ือให้รอดพ้นจากภาวะน า้ทว่ม และท าพืชไร่ระยะสัน้ 

  2) ควรมีการด าเนินโครงการชะลอน า้จากเหนือให้ช้าลง และท าให้น า้จากชยันาทระบายน า้
ให้ไหลระบายเร็วขึน้ 

 

5.2 การวิเคราะห์ความพร้ อมของการจัดการอุทกภับของชุมชน เป้าหมาย และการวิเคราะห์ถงึ
แผนปฏิบัตกิารการจัดการอุทกภัยโดยชุมชน 

นอกจากการให้ผู้ เข้าร่วมการอบรมได้ถ่ายทอดเก่ี ยวกบัปัญหาและสาเหตขุองอทุกภยัท่ีเกิด
ขึน้กบัพืน้ท่ีของตนแล้ว ทีมท่ีปรึกษายงัได้มีค าถามท่ี ให้ผู้ เข้าร่วมการอบรมร่วมกนั ท าการวิเคราะห์  ซึง่เป็น
ค าถามเก่ียวกบัการเตรียมพร้อมในการจดัการอทุกภยั ประกอบด้วย 

(1) ขณะนีท้างชมุชนของทา่นเตรียมตวัอะไรบ้างแล้ว 
(2) ถ้ายงัไมไ่ด้เตรียมตวั ควรเตรียม/เพิ่มอะไรบ้าง 
(3) เราควรเตรียมตวัจดัการความชว่ยเหลือจากหนว่ยงานภายนอกอยา่งไรบ้าง 

 ข้อมลูการด าเนินกิจกรรมการจดัการอทุกภยัของชมุชนของแตล่ะจงัหวดั และ กลุม่จงัหวดั จะน า
วิเคราะห์ถึงศกัยภาพของชมุชนในการจดัการอทุกภยั และ น ามาสรุปถึงรูปแบบของแผนปฏิบั ตกิารการ
จดัการอทุกภยัโดยชมุชน  กิจกรรมการจดัการอทุกภยัโดยชมุชนเป้าหมายของจงัหวดัตา่งๆ พอสรุปได้ดงั
แผนภมูิข้างลา่งนี ้
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แผนภูมิ : กิจกรรมการจัดการอุทกภัยของชุมชนของจังหวัดน่าน 
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 แผนภูมิ : กิจกรรมการจัดการอุทกภัยของชุมชนของจังหวัดอุตรดติถ์ แพร่ สุโขทัย 
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แผนภูมิ : กิจกรรมการจัดการอุทกภัยของชุมชนของจังหวัดพษิณุโลก 
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แผนภูมิ : กิจกรรมการจัดการอุทกภัยของชุมชนของจังหวัดพจิิตร-นครสวรรค์ 
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5.3  การประเมินศักยภาพของชุมชนในการจัดการปัญหาอุทกภัย  
 
5.3.1 กิจกรรมการจัดการอุทกภัยของชุมชน 
จากข้อมลูกิจกรรมการจดัการอทุกภยัโดยชมุชนของทัง้ 4 จงัหวดัและกลุม่จงัหวดัข้างต้น  และ จาก

การเปิดเวทีแลกเปล่ียนประสบการณ์ในการจดัการอทุกภยัของแตล่ะชมุชนในแตล่ะจงัหวดัและกลุม่จงัหวดั  
สามารถสรุปกิจกรรมในการจดัการอทุกภยัในภาพรวมของจงัหวดัและกลุม่จงัหวดั ได้ดงันีคื้อ  

 
ลุ่มน า้น่านตอนบน : จังหวัดน่าน 
1) อาจกลา่วได้วา่ อทุกภยัปี 2549 เป็นจดุเร่ิมต้นของกระบวนการจดัการอทุกภยัของจงัหวดันา่น  

โดยในสว่นภาคประชาชนมีมลูนิธิฮกัเมืองนา่น ร่วมกบัเครือขา่ยภาคประชาชน เป็นแกนกลาง
ในการจดัการปัญหาเฉพาะหน้า เชน่ พืน้ท่ีอพยพ อาหาร น า้ด่ืม ตลอดจนการประส านงานกบั
หนว่ยงานตา่งๆ นอกจากนี ้ยงัได้จดัเวทีถอดบทเรียนประสบการณ์จากอทุกภยั ซึง่เป็น
จดุเร่ิมต้นของการจดัการอทุกภยัในเวลาตอ่ๆมา  

2) ความเสียหายท่ีเกิดขึน้กบัหมูบ้่านเป้าหมาย หลงัอทุกภยัปี 2549 คือ พืน้ท่ีการเกษตร 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง พืน้ท่ีปลกูข้าว ได้รับความเสี ยหายอยา่งมาก รวมไปถึงข้าวเปลือกท่ีเก็บไว้
ในยุ้งฉางก็ได้รับความเสียหายเชน่กนั ซึง่ข้าวท่ีหมูบ้่านเป้าหมายปลกูนี ้เพ่ือเก็บไว้บริโภคเป็น
หลกั ดงันัน้ มลูนิธิฮกัเมืองนา่นจงึขอความชว่ยเหลือไปยงัเครือขา่ยและภาคีตา่งๆ ซึง่สิ่งหนึง่ท่ี
ขอไปคือพนัธุ์ข้าวปลกู ซึง่ได้ รับความชว่ยเหลือกลบัมาเป็นอยา่งมาก ถึงแม้จะแจกจา่ยกนัไป
จนทัว่ถึงแล้ว ก็ยงัมีข้าวเปลือกเหลืออีกเป็นจ านวนมาก จงึเป็นจดุเร่ิมต้นในการจดัตัง้ “กองทนุ
ข้าวขวญั” ขึน้ในหมูบ้่านตา่งๆ  

3) ส าหรับการเตรียมการในปีนี ้ (2552) หมูบ้่านเป้าหมายทกุชมุชนได้มีการเตรียมการบ้างแล้ ว
กบัอทุกภยัท่ีอาจจะเกิดขึน้ โดยสิ่งท่ีเตรียมการ ได้แก่ ทกุหมูบ้่านเป้าหมายได้มีการประชมุ
กรรมการหมูบ้่านเพ่ือแบง่หน้าท่ีกนัแล้ว  มีการระบจุดุรวมพล ศนูย์อพยพเมื่อเกิดน า้ทว่ม  มี
การจดัตัง้กองทนุไว้ใช้ในยามฉกุเฉินก่อนท่ีความชว่ยเหลือจะเข้าไปถึง  

4) นอกจากการเตรี ยมการในระดบัหมูบ้่านแล้ว ยงัมีการเตรียมการในระดบัเครือขา่ย เชน่ การ
ประสานงานหมูบ้่านท่ีเป็นท่ีดอน น า้ทว่มไมถ่ึง เพ่ือใช้เป็นพืน้ท่ีอพยพ และมีการประสานงาน
หมูบ้่านท่ีจะใช้เป็นท่ีท าอาหารและเสบียงสง่มาให้กบัหมูบ้่านท่ีน า้ทว่ม ซึง่ในชว่งเวลาดงักลา่ว
หมูบ้่านท่ีน า้ทว่มมีภาระในเร่ืองน า้ทว่มมากพออยูแ่ล้ว   

5) นอกจากการเตรียมการในระดบัหมูบ้่านแล้ว ยงัมีการเตรียมการในระดบัจงัหวดัอีกด้วย โดย
องค์การบริหารสว่นจงัหวดัได้ท าการขดุลอกแมน่ า้นา่น เพ่ือก าจดัสิ่งกีดขวางการไหลของน า้ 
ซึง่คาดหวงัวา่ การขดุลอกดงักลา่ว จะชว่ยให้การไหลขอ งน า้ในแมน่ า้นา่นตอนบนจะผา่นไป
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ได้รวดเร็วขึน้ ซึง่จะลดปัญหาน า้ล้นตลิ่งไปได้ระดบัหนึง่ อยา่งไรก็ตาม ชมุชนท่ีอยูริ่มแมน่ า้
นา่นในบริเวณอ าเภอเมืองและบริเวณใกล้เคียง มีความกงัวลวา่ พืน้ท่ีในสว่นท่ีเหนืออ าเภอ
เมืองขึน้ไปเป็นพืน้ท่ีลาดชนั การขดุลอกแมน่ า้จะท าให้น า้ไห ลแรงยิ่งขึน้ และจะท าให้เกิดการ
พงัทลายของตลิ่งง่ายขึน้เม่ือเกิดน า้ป่าไหลหลาก  

6) ลกัษณะการเตรียมการ สว่นใหญ่เป็นการเตรียมการส าหรับเฉพาะชว่งท่ีเกิดอทุกภยัเทา่นัน้ 
ชมุชนสว่นใหญ่ยงัขาดการเรียนรู้เก่ียวกบัการเกิดอทุกภยั เชน่ การตรวจสอบปริมาณน า้ฝน 
หรือ น า้ทา่  

7) สิ่งท่ีชมุชนทัง้หมดยงัไมไ่ด้เตรียม คือ การประสานความร่วมมือกบัหนว่ยงานอ่ืนๆในการวาง
แผนการจดัการอทุกภยั เชน่ การเตรียมเรือท้องแบบ กระสอบทราย การท าผนงักัน้น า้ การ
เตรียมการในเร่ืองข้อมลู เป็นต้น  

8) ส าหรับการจดัการความชว่ยเหลือนัน้ เป็นสิ่งใหมท่ี่ชมุชนทัง้หมดยงัไมไ่ ด้นกึถึง ซึง่การ
เตรียมการในเร่ืองนี ้เป็นการเตรียมการเชิงระบบแบบครบวงจร ซึง่ต้องการการจดัการเชิง
ระบบ ซึง่จ าเป็นต้องน าหนว่ยงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง เข้าร่วมในการด าเนินการ  

 
ลุ่มน า้น่านตอนบน : จังหวัดอุตรดติถ์ และ ลุ่มน า้ยมตอนกลาง : จังหวัดแพร่และสุโขทัย 
1) เน่ืองจากพืน้ท่ีเป็นพืน้ท่ีเส่ียงภยัแผน่ดนิถลม่รุนแรง โดยเฉพาะพืน้ท่ีของอ าเภอวงัชิน้ จงัหวดั

แพร่ และอ าเภอลบัแล จงัหวดัอตุรดติถ์ ดงันัน้ ชมุชนในพืน้ท่ีเหลา่นี ้มกัจะมีการเตรียมพร้อม
ในรายละเอียดมากวา่พืน้ท่ีโซนอ่ืนๆ  

2) การเตรียมการท่ีชมุชนเป้าหมายได้เตรียมการไปแล้วใ นสว่นของการป้องกนั เชน่ การ
เตรียมการเร่ืองการขดุลอกคลอง กระสอบทรายส าหรับกัน้น า้ ท่ีนา่สนใจคือ การเตรียมการใน
เร่ืองสญัญาณเตือนภยั ทัง้เคร่ืองมือวดัน า้ฝนและน า้ทา่  

3) การเตรียมการส าหรับชว่งท่ีเกิดอทุกภยั เชน่ สถานท่ีอพยพ อาหาร น า้ด่ืม เคร่ืองป่ันไฟ น า้มนั 
เป็นต้น  

4) การเตรียมการส าหรับชว่งหลงัเกิดอทุกภยั คือ การเตรียมการเร่ืองเอกสารตา่งๆของชาวบ้านท่ี
จะขอรับความชว่ยเหลือ  

5) สว่นสิ่งท่ีชมุชนเป้าหมายยงัไมไ่ด้เตรียมการ คือ การประสานงานกบัหนว่ยงานภายนอก ใน
เร่ืองการอพยพ ในเร่ืองอปุกรณ์ขนาดใหญ่ เชน่ เคร่ืองจกัรกลท่ีใช้เปิดท างน า้ให้ไหลสะดวกขึน้ 
หรือ เรือท้องแบน เป็นต้น 

6) ส าหรับประสบการณ์ในเร่ืองของการจดัการความชว่ยเหลือจากภายนอกนัน้ พบวา่ โซนนีมี้
การเตรียมการแล้ว นัน่คือ ได้คดิถึงในเร่ืองการตัง้ศนูย์ประสานงาน การจดัเตรียมเอกสาร
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รายช่ือชาวบ้าน และวางแผนในเร่ืองการส ารวจความเสียหาย  เพ่ือใช้เป็นข้อมลูส าหรับการให้
ความชว่ยเหลือท่ีรวดเร็ว ในขณะเดียวกนัได้มีการวางแผนให้กลุม่แมบ้่านดแูลเร่ืองอาหาร  

 
ลุ่มน า้ยมตอนกลาง : จังหวัดพษิณุโลก 
1) การเตรียมการท่ีชมุชนเป้าหมายของจงัหวดัพิษณโุลกได้เตรียมการแล้วนัน้ มีทัง้การ

ประชาสมัพนัธ์ การกระตุ้นให้ชาวบ้านเตรียมตวัรับน า้ทว่มท่ีอาจจะเกิดขึน้ เชน่ การเตรียมเก็บ
ข้าวของเอาไว้ในท่ีสงู การเตรียมเรือให้พร้อมใช้การ อาหาร ยารักษาโรค เป็นต้น นอกจากนัน้ 
ยงัมีการเตรียมการในการขดุลอกทางระบายน า้ และการเตรียมเร่ืองเอกสารตา่งๆเพื่อรองรับ
ความชว่ยเหลือท่ีจะมาหลงัการเกิดน า้ทว่ม  

2) สว่นการปรับตวัของชมุชนตอ่ปัญหาน า้ทว่มท่ีผา่นๆมา คือ การปรับเวลาของการท านา นัน่คือ 
การท านาครัง้แรกจะต้องเก็บเก่ียวให้เสร็จก่อนถึงฤดนู า้หลาก คือ ประมาณเดือนกนัยายน 
และไปเร่ิมท านารอบท่ี 2 เม่ือระดบัน า้ลดลงแล้ว คือ ประมาณเดือนพฤศจิกายน ซึง่สะท้อนวา่ 
ถึงแม้น า้ทว่มจะยงัคงเป็นปัญหาของพืน้ท่ีแถบนีอ้ยู ่แตก่ารปรับเล่ือนเวลาท านา ก็ท าให้น า้
ทว่มไมส่ง่ผลกระทบตอ่การด ารงชีวิตมากนกั 

3) สว่นสิ่งท่ียงัไมไ่ด้เตรียม แตเ่ป็นสิ่งท่ีชมุชนได้ค านงึถึงอยูแ่ล้ว คือ การเตรียมเมล็ดพนัธุ์ข้าว
ส าหรับการท านาหลงัระดบัน า้ทว่มได้ลดลง รวม ไปถึงปัจจยัการผลิตอยา่งอ่ืนๆ เชน่ น า้มนั 
นอกจากนี ้สิ่งท่ีชมุชนยงัไมไ่ด้เตรียมก็ช่ือ เอกสาร รายช่ือชาวบ้าน ส าหรับการขอรับความ
ชว่ยเหลือหลงัน า้ทว่ม ซึง่รายการท่ียงัไมไ่ด้เตรียมนี ้จะเก่ียวข้องกบัเร่ืองของการจดัการหลงัน า้
ทว่มเป็นหลกั สิ่งเหลา่นี ้สะท้อนวา่ ชุ มชนเหลา่นีมี้ประสบการณ์พอสมควรในเร่ืองของการ
จดัการหลงัน า้ทว่ม การจดัการเหลา่นี ้เป็นไปเพ่ือวตัถปุระสงค์ท่ีท าให้เกิดความรวดเร็วในการ
ได้รับความชว่ยเหลือ และเป็นไปเพ่ือความยตุธิรรมของการได้รับความชว่ยเหลือ  

 
ลุ่มน า้ยมตอนกลาง-ท้าย : จังหวัดพจิิตร และลุ่มน า้น่านตอนท้าย : นครสวรรค์ 
1) การเตรียมการท่ีชมุชนเป้าหมายของโซนนีท่ี้ได้เตรียมการแล้วนัน้ มีความคล้ายคลงึกบัของ

โซนจงัหวดัพิษณโุลก นัน่คือ การประชาสมัพนัธ์ การกระตุ้นให้ชาวบ้านเตรียมตวัรับน า้ทว่มท่ี
อาจจะเกิดขึน้ เชน่ การเตรียมเก็บข้าวของเอาไว้ในท่ีปลอดภยั การเตรียม เรือให้พร้อมใช้การ 
อาหาร ยารักษาโรค เป็นต้น นอกจากนัน้ ยงัมีการเตรียมการในการขดุลอกทางระบายน า้ และ
การเตรียมเร่ืองเอกสารตา่งๆเพื่อรองรับความชว่ยเหลือท่ีจะมาหลงัการเกิดน า้ทว่ม  

2) สิ่งท่ีนา่สนใจคือ ชมุชนในพืน้ท่ีโซนนี ้ได้มีการเตรียมอปุกรณ์ส าหรับจบัปลา ซึง่สะท้ อนถึงการ
ปรับตวัของชมุชนในโซนนีต้อ่การเกิดน า้ทว่ม เปล่ียนวิกฤตเิป็นโอกาสในการท ารายได้ ท าให้
น า้ทว่มดไูมเ่ป็นปัญหากบัการด ารงชีวิตนกั  
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3) ส าหรับสิ่งท่ีต้องเตรียมตอ่ไป สว่นใหญ่คือการเตรียมเอกสารตา่งๆ รายช่ือชาวบ้าน เพ่ือการ
ขอรับความชว่ยเหลือท่ีรวดเร็ว โดยแบง่การจั ดเตรียมเป็น 2 ลกัษณะคือ ความชว่ยเหลือจาก
หนว่ยงานของรัฐและความชว่ยเหลือจากหนว่ยงานของเอกชน โดยในสว่นหลงันัน้ อาจเป็นไป
ได้วา่ หนว่ยงานเอกชนอาจต้องการมาแจกจา่ยของชว่ยเหลือเอง  

4) การจดัการความชว่ยเหลือตา่งๆนี ้ก็เพ่ือความรวดเร็วและเพื่อความยตุธิรรมในการให้ความ
ชว่ยเหลือผู้ประสพภยั เป็นหลกั   

 
5.3.2  การวิเคราะห์ศักยภาพของชุมชนในการจัดการอุทกภัย 

จากกิจกรรมการเตรียมความพร้อมของชมุชนเป้าหมาย วิธีการและผลท่ีเกิดขึน้ สามารถ
สรุปได้ถึงศกัยภาพของชมุชนในการจดัการอทุกภยัได้ดงันีคื้อ 
1) ชมุชนเป้าหมายเคยประสพอทุกภยัมาแล้วทกุชมุช น และทกุชมุชนได้มีการเตรียมการตอ่

อทุกภยัท่ีอาจจะเกิดขึน้ไปในระดบัหนึง่แล้ว ลกัษณะเชน่นี ้สะท้อนวา่ ชมุชนตา่งๆได้ตระหนกั
ถึงความส าคญัในเร่ืองนี ้และพยายามหาวิธีการในการบรรเทาความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึน้   

2) ถึงแม้วา่การเตรียมการสว่นใหญ่จะเป็นการเตรียมการในระดบั ชมุชน แตแ่กนน าชมุชนทกุ
ชมุชนก็ได้ค านงึถึงการเตรียมการถ้าระดบัความรุนแรงของอทุกภยัมากขึน้ นัน่คือ เร่ืองการ
ประสานงานกบัหนว่ยงานตา่งๆ รวมไปถึง การค านงึถึงการจดัการความชว่ยเหลือหลงัน า้ทว่ม
สิน้สดุลง สิ่งเหลา่นีส้ะท้อนให้เห็นวา่ ไมเ่พียงแตแ่กนน าชมุชนเทา่นัน้ แต่ หนว่ยงานในระดบั
ท้องถ่ิน เชน่ องค์การบริหารสว่นต าบล หรือ องค์การบริหารสว่นจงัหวดั ก็พร้อมท่ีจะให้ความ
ชว่ยเหลือ  เพียงแตย่งัไมไ่ด้มีการเตรียมความพร้อมร่วมกนัเทา่นัน้  

3) หนว่ยงานในระดบัท้องถ่ิน เชน่ อบต . หรือ อบจ.ก็มีการเตรียมความพร้อมไปบ้างแล้ว เชน่กนั 
สว่นใหญ่คือการขดุลอก เพ่ือให้น า้สามารถระบายไปได้เร็วขึน้ 

4) วิธีการเตรียมความพร้อมมีความแตกตา่งกนัในแตล่ะจงัหวดั ส าหรับวิธีการเตรียมความพร้อม
ของจงัหวดันา่นคอ่นข้างท่ีจะเป็นทาง การ คือ ชมุชนใช้วิธีการประชมุเตรียมความพร้อม 
ก าหนดหน้าท่ีและบทบาท และ รับรู้กนัโดยปริยายวา่ เม่ือเกิดน า้ทว่มขึน้มาจริงๆ ศนูย์การ
ประสานงานภาคประชาชนคือ มลูนิธิฮกัเมืองนา่น ใช้พืน้ท่ีวดัอรัญญาวาสเป็นพืน้ท่ีรวมพล 
สว่นพืน้ท่ีโซนยมกลางและนา่นตอนลา่ง ใช้วิธีประช าสมัพนัธ์ เตือนชมุชนให้เตรียมการใน
สว่นตวัของตนเอง วิธีการเตรียมการท่ีแตกตา่งกนันี ้สะท้อนถึงบริบทของกระบวนการภาค
ประชาชนของพืน้ท่ีท่ีแตกตา่งกนั     

5) เป็นท่ีนา่สงัเกตวุา่ ชมุชนในจงัหวดัท่ีมีน า้ทว่มเป็นประจ า เชน่ พิษณโุลก พิจิตรและนครสวรรค์ 
มีการปรับวิถีชีวิตในการท ามาหากินให้สอดคล้องกบัชว่งเวลาของการเกิดน า้ทว่ม  
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6) การเรียนรู้เร่ืองสญัญาณเตือนภยัของการเกิดอทุกภยัของชมุชนตา่งๆ มีไมม่ากนกั ดงันัน้ การ
เตรียมการตา่งๆ จงึอยูบ่นความไมแ่นน่อนของการคาดการณ์ การเตรียมการดงักลา่วจงึท าได้
เพียงการประชาสมัพนัธ์เป็นหลกั อยา่งไร ก็ตาม แกนน าชมุชนสว่นใหญ่ได้มีการเตรียมการ
เร่ืองเอกสารตา่งๆ เป็นต้นวา่ รายช่ือของชาวบ้าน หมายเลขโทรศพัท์หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง ท่ี
จะสามารถตดิตอ่ประสานงานเม่ือเกิดน า้ทว่มขึน้มาจริงๆ  

 
จากลักษณะการเตรียมการของชุมชนต่างๆ และ การค านึงถงึสิ่งท่ีจะต้อง

ด าเนินการเม่ื อเกิดอุทกภัยขึน้จริงๆ ของแกนน าชุมชน ท าให้เช่ือได้ว่า ชุมชนและ
หน่วยงานระดับท้องถิ่นมีศักยภาพในการจัดการอุทกภัยท่ีจะเกิดขึน้  

 
5.3.3 รูปแบบแผนปฏิบัตกิารจัดการอุทกภัยของชุมชน 

และจากการด าเนินกิจกรรมการจดัการอทุกภยัของชมุชนเป้าหมายข้างต้น สามารถสรุป
เป็นรูปแบบของแผนปฏิบตักิารจดัการอทุกภยัของชมุชนเป้าหมายได้ 4 ขัน้ตอน คือ  

(1) การเตรียมความพร้อม 
ลกัษณะของการเตรียมความพร้อมโดยทัว่ๆไป คือ การประชมุชมุชน ในชว่งหน้าฝน 

ซึง่การประชมุดงักลา่ว มกัจะกระท าไปพร้อมๆกบัการประชมุหมูบ้่าน  โดยผู้ใหญ่บ้าน จะ
ท าการ “เตือน” ลกูบ้าน ในเ ร่ืองตา่งๆ เชน่ การซอ่มแซมอาคารบ้านเรือน การเก็บข้าวของ
ไว้บนท่ีสงู การเตรียมเสบียงอาหาร น า้ด่ืม เม่ือต้องมีการอพยพ จดุนดัหมายการอพยพ 
เป็นต้น   

ส าหรับกลุม่แกนน าของหมูบ้่าน ก็จะเตรียมเก่ียวกบัจดุอพยพ ซึง่มกัจะเป็น วดั และ
โรงเรียน ตรวจซอ่มแซมอาคารท่ีจะใช้อพยพ  อปุกรณ์ท่ีจ าเป็นส าหรับป้องกนัอทุกภยั เชน่ 
ถงุทราย ตรวจตราเก่ียวกบัตลิ่งท่ีอาจจะพงัทลาย เพ่ือแจ้งข้อมลูดงักลา่วไปยงัหนว่ยงานท่ี
เก่ียวข้อง เชน่ อบต . นอกจากนี ้ยงัเตรียมข้อมลูเพื่อการประสานงาน เชน่ เบอร์โทรศพัท์
หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง เชน่ อบต. อ าเภอ ป้องกนัและสาธารณภยั เป็นต้น  

หลงัจากการ “เตือน ” นีแ้ล้ว  ถือวา่ ชาวบ้านต้องจดัการ “เตรียมการ ” ของตนเอง 
หรืออาจกลา่วได้วา่ การเตรียมการส าหรับอทุกภยัของชมุชนเป็นความรับผิดชอบระดบั
ครัวเรือน 
(2) การเฝ้าระวัง 

ส าหรับการเฝ้าระวงันัน้ มีอยูห่ลายลกัษณะ เชน่   การเฝ้าระวงัโดยใช้อุ ปกรณ์ตา่งๆ 
ชว่ย เชน่ เคร่ืองวดัน า้ฝน และ เสาวดัระดบัน า้ทา่ โดยเคร่ืองวดัน า้ฝนนี ้มีหนว่ยงานหลาย
หนว่ยงาน เชน่ กรมทรัพยากรน า้ กรมชลประทาน ได้น าไปตดิตัง้ให้กบัหลายชมุชน
เป้าหมายท่ีเป็นพืน้ท่ีเส่ียงภยัน า้หลาก ดนิถลม่ เชน่ ต าบลวงัชิน้ อ าเภอวงัชิน้ จงัหวดัแพร่ 
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หรือ ต าบลบ้านดา่นนาขาม อ าเภอเมือง จงัหวดัอตุรดติถ์ หรือ ต าบลนาพลู อ าเภอลบัแล 
จงัหวดัอตุรดติถ์ ซึง่การตดิตัง้เคร่ืองวดัน า้ฝนเหลา่นี ้บางแหง่ก็มาพร้อมกบัสญัญาณเตือน
ภยั แตห่ลายแหง่ก็ไมมี่ อยา่งไรก็ตาม พืน้ท่ีเส่ียงภยั น า้หลาก ดนิ โคลนถลม่เหลา่นี ้จะมี 
“มิสเตอร์เตือนภยั” ท าหน้าเฝ้าระวงัไปพร้อมๆกบัการเก็บข้อมลูระดบัน า้ฝน  

อีกลกัษณะหนึง่ของการเฝ้าระวงั คือ การตดิตัง้เสาวดัระดบัน า้ทา่ ซึง่มกัจะตดิตัง้
ในพืน้ท่ีน า้ทว่มฉบัพลนัและน า้ทว่มล้นตลิ่ง ซึง่อาจจะอยูใ่นรูปของ การตดิตัง้เสาวดัระดบั
น า้ทา่ หรือ การใช้ตอม้อเสาสะพาน โดยใช้พน่สี พร้อมมีตวัเลขก ากบัเพ่ือวดัระดบัน า้ใน
แมน่ า้  

อีกลกัษณะท่ีส าคญั คือ การใช้ ชาวบ้านเฝ้าระวงั ซึง่ในหลายชมุชนเป้าหมายมี
กลุม่ชาวบ้านท่ีเป็นอาสาสมคัรป้องกนัภยัของชมุชน ซึง่จะท าหน้าท่ีเฝ้าระวงัภยัทกุอยา่ง 
รวมถึง อทุกภยัด้วยของหมูบ้่าน   
(3) การช่วยเหลือขณะน า้ท่วม 

ส าหรับกิจกรรมนี ้ จะมีผู้ใหญ่บ้านเป็นแกนน า สิ่งท่ีผู้ใหญ่บ้านท าเม่ือเกิดอทุกภยั 
คือ “การประสานงาน” เป็นหลกั โดยจะประสานงานขอความชว่ยเหลือไปยงัหนว่ยงานใน
ระดบัท่ีสงูขึน้ ตัง้แตร่ะดบั อบต . ขึน้ไป จนถึงระดบัจงัหวดั ซึง่มกัจะ “รอให้ความ
ชว่ยเหลือ” อยูแ่ล้ว สว่นความชว่ยเหลือระดบัพืน้ท่ีนัน้ จะเน้นไปท่ีการใช้ความชว่ยเหลือผู้
ท่ีชว่ยเหลือตนเองไมค่อ่ยจะได้ เชน่ คนชรา ผู้ ป่วย เดก็ เป็นต้น โดยอาจจะมีศนูย์
ประสานงานหรือไมมี่ศนูย์ประสานงานก็ได้  
(4) การช่วยเหลือหลังน า้ท่วม 

ส าหรับกิจกรรมการให้ความชว่ยเหลือหลงัจากน า้ทว่มนัน้ มกัจะคล้ายๆกนั คือ การ
จดัการความชว่ยเหลือท่ีจะเข้ามา ทัง้ในรูปของของบริจาค และ การขอรับความชว่ยเหลือ
ส าหรับผู้ประสพภยัพิบตั ิเชน่ การชดเชยความเสียหายท่ีเกิดกบัผลผลิตทางการเกษตร 
โดยการจดัการความชว่ยเหลือในรูปของบริจาคนัน้ ชมุชนสว่นใหญ่จะมีการจดัระเบียบ ได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ เชน่ การประสานงานระหวา่งผู้บริจาค และ จดัระเบียบชมุชนท่ีจะ
ได้รับของบริจาค โดยอาจเรียงล าดบัจากผู้ ท่ีได้ความเสียหายมากไปหาน้อย หลายพืน้ท่ีมี
การจดัเตรียมบตัรควิ เพ่ือเข้ารับสิ่งของบริจาค  

ส าหรับการขอรับความชว่ยเหลือในกรณีการชดเชยความเสีย หายนัน้ ทกุชมุชน 
ด าเนินการเหมือนกนั คือ การจดัเตรียมข้อมลูของผู้ประสพภยั เชน่ พืน้ท่ีเพาะปลกู ระดบั
ความเสียหาย เป็นต้น ซึง่ หลายพืน้ท่ี ข้อมลูเหลา่ ถกูจดัเตรียมไว้ลว่งหน้า เม่ือเกิด
อทุกภยัขึน้จริง คอ่ยน าข้อมลูนัน้ มาปรับให้เข้ากบัสิ่งท่ีเกิดขึน้จริง ซึง่ท า ให้ประหยดัเวลา
ไปได้มาก   
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5.4  การทดลองปฏิบัตกิารจัดการอุทกภัยโดยชุมชน 
 ส าหรับโครงการศกึษาวิจยันี ้กิจกรรมท่ีส าคญัสว่นหนึง่คือ การให้ชมุชนเป้าหมายได้เ รียนรู้
เก่ียวกบัสญัญาณเตือนภยั  เพ่ือ ท่ีชมุชนจะได้สามารถจดัการอทุกภยัได้ด้วยตนเองในระดบัหนึง่ ทัง้นี ้
กิจกรรมการการเรียนรู้เก่ียวกบัสญัญาณเตือนภยันี ้เป็นสิ่งท่ีชมุชนเป้าหมายระบไุว้เม่ือคราวท่ีโครงการฯจดั
ปฐมนิเทศโครงการ วา่ ต้องการเรียนรู้เก่ียวกบัอทุกวิทยา สญัญาณเตือนภยั ดงันัน้ ทีมท่ีปรึกษาจงึจดั
โครงการทดลองปฏิบตักิารเรียนรู้เก่ียวกบัสญัญาณเตือนภยัให้กบัชมุชนเ ป้าหมาย โดยลกัษณะโครงการนี ้
เป็นแบบโครงการเชิงปฏิบตักิารแบบชมุชนมีสว่นร่วม กลา่วคือ ชมุชนเป้าหมาย โดยนกัวิจยัทรัพยากรน า้
ชมุชน ต้องเข้าร่วมในการเก็บข้อมลูน า้ฝนและน า้ทา่ แล้ว สง่ข้อมลูเหลา่นัน้ มาให้กบั ทีมท่ีปรึกษา โดยทีม
ท่ีปรึกษาได้พฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ื อน าข้อมลูเหลา่นัน้มาแปลให้อยูใ่นรูปของสญัญาณเตือนภยั
ของแตล่ะลุม่น า้  
  

5.4.1 ชุมชนท่ีเข้าร่วมกับโครงการทดลองเชิงปฏิบัตกิาร 
ชมุชนท่ีเข้าร่วมในการเก็บข้อมลูน า้ฝนและน า้ทา่กบัโครงการทดลองเชิงปฏิบตักิารจดัการ

อทุกภยั มีจ านวนรวมทัง้สิน้ 32 ชมุชน โดยชมุชนท่ีเก็บน า้ฝนจ า นวน 25 แหง่ ท่ีเหลือ 7 แหง่เก็บ
ข้อมลูน า้ทา่  ทัง้นีอ้ปุกรณ์ท่ีใช้เก็บข้อมลู มีทัง้ท่ีชมุชนมีอยูเ่ดมิ  ท่ีหนว่ยงานตา่งๆไปตดิตัง้ไว้  และ 
ท่ีทางโครงการจดัหาให้ ทัง้อปุกรณ์วดัน า้ฝน และ เสาวดัระดบัน า้ทา่ รูปท่ี 5.1 – 5.3 

 

 
 

รูปท่ี 5.1 :  
ผู้อ านวยการส านกัวิจยั พฒันา และอทุกวิทยา กรมทรัพยากรน า้ มอบอปุกรณ์วดัน า้ฝนให้กบั

นกัวิจยัทรัพยากรน า้ชมุชนท่ีเข้าร่วมโครงการทดลองปฏิบตัิ  
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รูปท่ี 5.2  
การพน่สีท่ีตอมอ่สะพานท่ีต าบลรังนก เพ่ือใช้เป็นเสาวดัระดบัน า้ทา่  

 

 
 

รูปท่ี 5.3  
ชมุชนต าบลทบัผึง้ ร่วมกบั โครงการฯ ตัง้เสาวดัระดับน า้ของแมน่ า้ยม 
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ทัง้นีช้มุชนท่ีเข้าร่วมในการเก็บข้อมลูน า้ฝนและน า้ทา่กระจายอยูใ่นจงัหวดัตา่งๆ ครบทกุพืน้ท่ี
เป้าหมาย ดงันีคื้อ 

1. การเก็บข้อมลูน า้ฝน  
1.1 ลุม่น า้นา่น 

1)  จงัหวดันา่น เข้าร่วมทัง้ 10 ชมุชน 
2)  จงัหวดัอตุรดติถ์ เข้าร่วม 5 ชมุชน 

  1.2  ลุม่น า้ยม 
   1)  จงัหวดัแพร่เข้าร่วม 3 แหง่ 
   2)  จงัหวดัสโุขทยัเข้าร่วม 2 แหง่ 
   3)  จงัหวดัพิจิตร เข้าร่วม 4 แหง่ 
   4)  จงัหวดันครสวรรค์ เข้าร่วม 1 แหง่  

2.  การเก็บข้อมลูน า้ทา่ 
 2.1  ลุม่น า้นา่น 
  1) จงัหวดันา่น เข้าร่วม 1 แหง่ 
  2)  จงัหวดัแพร่ เข้าร่วม 1 แหง่ 
 2.2  ลุม่น า้ยม 
  1) จงัหวดัสโุขทยั เข้าร่วม 1 แหง่ 
  2)  จงัหวดัพิษณโุลก เข้าร่วม 2 แหง่ 
  3)  จงัหวดัพิจิตร เข้าร่วม 1 แหง่ 
  4)  จงัหวดันครสวรรค์ เข้าร่วม 1 แหง่ 
 
นอกจากนี ้เพ่ือให้เห็นสถานการณ์ของน า้ของทัง้ลุม่น า้ของชว่งเวลาท่ีศกึษา  ทีมท่ีปรึกษายงัไ ด้เก็บ

ข้อมลูระดบัน า้ฝนและน า้ทา่เพิ่มเตมิจากสถานีวดัระดบัน า้ทา่ของหนว่ยงานตา่งๆ อีกด้วย ดงันีคื้อ 
 
ต าแหนง่วดัระดบัน า้ทา่ แมน่ า้นา่น ต าแหนง่วดัระดบัน า้ทา่แมน่ า้ยม 

ผาขวาง N64 ห้วยสกั Y20 
หน้าส านกังานป่าไม้ N1 สะพานบ้านน า้โค้ง Y1C 
บ้านบญุนาค N13A บ้านวงัไม้ขอน Y3A 
บ้านหาดไผ ่ N12A บ้านคลองตาล Y33 
บ้านหมอนไหม N2B สะพานตลาดธานี Y4 
หาดสองแคว N60 บ้านบางระก า Y16 
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ต าแหนง่วดัระดบัน า้ทา่ แมน่ า้นา่น ต าแหนง่วดัระดบัน า้ทา่แมน่ า้ยม 
ท้ายเข่ือนนเรศวร N27A บ้านสามง่าม Y17 
บ้านบางมลูนาก N8A   
สะพานบ้านเกยไชย-13 N67   
 

5.4.2   ช่วงเวลาของการเก็บข้อมูล  
 การเก็บข้อมลูน า้ฝนและน า้ทา่เร่ิมคอ่นข้างลา่ช้า สว่นหนึง่เน่ืองมาจาก การท าอปุกรณ์วดั

น า้ฝนและการตัง้เสาวดัระดบัน า้ทา่ ท่ีใช้เวลาพอสมควร จงึท าให้ชว่งเวลาของการเก็บข้อมลูจริงเร่ิม ตัง้แต่ 
18 สิงหาคม ถึง 17 พฤศจิกายน 2552  แตก่่อนหน้านัน้ประมาณ 1 เดือน ทีมนกัวิจยัทรัพยากรน า้ชมุชนท่ี
ได้รับอปุกรณ์ไปบ้างแล้ว ก็เร่ิมทดลองเก็บข้อมลู และทดลองสง่ข้อมลูให้กบัทีมท่ีปรึกษา แตก็่พบปัญหา
หลายประการ เชน่ 

1) ความเข้าใจท่ีคลาดเคล่ือนของนกัวิจยัทรัพยากรน า้ชมุชนท่ีวา่ ถ้าฝนไมต่ก ก็เลยไมส่ง่
ข้อมลู 

2) นกัวิจยัทรัพยากรน า้ชมุชนตดิธุระท่ีอ่ืน เลยลืมสง่ข้อมลู 
3) นกัวิจยัทรัพยากรน า้ชมุชนบางคนสง่ SMS ไมเ่ป็น  
ซึง่กวา่จะท าความเข้าใจให้ตรงกนัระหวา่งนกัวิจยัทรัพยากรน า้ชมุชน และ ทีมท่ีปรึกษา จงึท า

ให้การเก็บข้อมลูท่ีพร้อมๆกนัในทกุจดุ จงึเร่ิมคอ่นข้างลา่ช้า แตส่ิ่งท่ีส าคญัคือ ถึงแม้จะเร่ิมลา่ช้าไปหนอ่ย 
แตน่กัวิจยัทรัพยากรน า้ชมุชนก็ได้มีโอกาสเรียนรู้เร่ืองอทุกวิทยา และ สญัญาณเตือนภยั และทีมท่ีปรึกษาก็
ได้บทเรียนจากการเรียนรู้ของชมุชนในเร่ืองนี ้ตามท่ีได้ตัง้วตัถปุระสงค์เอาไว้ด้วย  
 

5.4.3 ตัวอย่างข้อมูลระดับน า้จากโครงการทดลองปฏิบัตกิาร 
ข้อมลูน า้ฝน และ ข้อมลูน า้ทา่ท่ีนกัวิจยัทรัพยากรน า้ชมุชน ท่ีเข้าร่วมโครงการทดลอง

ปฏิบตักิารเรียนรู้เร่ืองสญัญาณเตือนภยันี ้จะถกูน ามาประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีทีมท่ีปรึกษา
ได้พฒันาขึน้ เพ่ือแปลข้อมลูเหลา่นัน้มาเป็นสญัญาณเตือนภยั ซึง่ข้อมลูเหลา่นีเ้ผยแพร่ผา่น web site ของ
สถานภมูิภาคเทคโนโลยีและภมูิสารสนเทศอวก าศ  ภาคเหนือตอนลา่ง ของมหาวิทยาลยันเรศวร ท่ี  
website : www2.cigistln.nu.ac.th/yomnan/ ตามตวัอยา่งข้างลา่งนี ้ 
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ต าแหน่งบนลุ่มน ้ ายมและน่านท่ีร่วมเก็บขอ้มูลระดบัน ้ า 
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ชุมชนท่ีส่งขอ้มูล 
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ชุมชนท่ีส่งขอ้มูล 
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การแปลข้อมลูระดบัน า้ให้เป็นสญัญาณเตือนภยั 



ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ 176 

5.5  การแจ้งเตือนภัยน า้ท่วม 
 เพ่ือให้เกิดความสมบรูณ์เก่ียวกบัสญัญาณเตือนภยัน า้ทว่ม ทีมท่ีปรึกษาจงึขอเพิ่มเตมิความรู้
พืน้ฐานเก่ียวกบัสญัญาณเตือนภยั โดยการวิเคราะห์ปริมาณน า้ฝนและความเข้มของฝน และระดบัน า้ทา่ 
 
5.5.1 การวิเคราะห์ปริมาณน า้ฝนและความเข้มของฝน 
 ปริมาณน า้ฝนอยา่ งเดียวอาจจะไมใ่ชส่ญัญาณเตือนภยัท่ีดีนกั เน่ืองจากวา่ ในการวดั ปริมาณ
น า้ฝนนัน้ อาจวดัเฉพาะชว่งเวลาใดชว่งเวลาหนึง่เทา่นัน้ ดงันัน้ ในการวดัปริมาณน า้ฝนเพ่ือดวูา่จะเกิดน า้
ทว่มหรือไมน่ัน้ จ าเป็นท่ีจะต้องวดัในหลายๆชว่งเวลา ซึง่ข้อมลูเหลา่นัน้ สามารถน ามาค านวณถึงคว ามเข้ม
ของฝนได้  
 เคร่ืองวดัน า้ฝนแบบกระบวกตวงใช้วดัน า้ฝนได้ แตอ่าจจะไมส่ามารถวดัได้ตลอดเวลาถ้าปริมาณท่ี
ฝนตกลงมามีมาก โดยปกต ิถ้าฝนตกไมม่าก และ ไมเ่ตม็กระบอก การวดัปริมาณน า้ฝนจะวดัในเวลาท่ี
ก าหนดแนน่อนทกุวนั เชน่ 07.00 น. ของทกุวนั พร้อมจดบนัทกึระดบัน า้ฝนไว้ จากนัน้ ก็ให้เทน า้จาก
กระบอกตวงนัน้ทิง้ แล้วเร่ิมรองรับน า้ฝนใหม ่
 หากวนัใดมีฝนตกตดิตอ่กนันานหลายชัว่โมง การอา่นคา่ก็จ าเป็นจะต้องท าหลายครัง้ เพราะน า้ฝน
จะเตม็กระบอก โดยอาจจะอา่นทกุๆ 4-8 ชัว่โมง พร้อมจดบนัทกึปริมาณน า้ฝนของการอา่นทกุครัง้เอาไว้ 
 
ตัวอย่างการค านวณปริมาณน า้ฝนท่ีแท้จริง 

สมมตวิา่น า้ในกระบอกเทา่กบั 4,512 มิลลิลิตร จากนัน้ ให้น าตวัเลขปริมาณน า้ฝนท่ีวดัได้นี ้ไป
กระจายออก เชน่ 4,512  = 4,500 + 10 + 2  เพ่ือท่ีจะน าไปเปรียบเทียบกบัตาราง ข้างลา่ง ซึง่เป็นตารางท่ี
แปลงคา่น า้ฝนจากกระบอกตวงขนาดตา่งๆ มาเป็นปริมาณฝ นจริง จากตวัอยา่ง (ดตูารางข้างลา่ง
ประกอบ) 

1) ถ้ากระบอกตวงขนาดเทา่กบั 4,500 มล.  จะเทา่กบั ปริมาณฝนจริง เทา่กบั 147.15 มิลลิเมตร 
2) ถ้ากระบอกตวงขนาดเทา่กบั 10 มล. จะเทา่กบัปริมาณฝนจริง เทา่กบั 0.33 มิลลิเมตร 
3) ถ้ากระบอกตวงขนาดเทา่กบั 2 มล. จะเทา่กบัปริมาณฝนจริง เท่ากบั 0.07 มิลลิเมตร 
ดงันัน้ ปริมาณฝนจริงเทา่กบั 147.15 + 0.33 + 0.07 = 147.55 มิลลิเมตร 

 

ความเข้มของฝน  
 ความเข้มของฝน คือ ปริมาณฝนท่ีตกใน 1 ชัว่โมง ซึง่ตามมาตรฐานอตุนุิยมวิทยาสากล ระบวุา่ 

1) ฝนตกเล็กน้อย คือ ความเข้มของฝนอยูใ่นชว่ง 1-5 มิลลิเมตรตอ่ชัว่โมง 
2) ฝนตกปานกลาง คือ ความเข้มของฝนอยูใ่นชว่ง 5-10 มิลลิเมตรตอ่ชัว่โมง 
3) ฝนตกหนกั คือ ความเข้มของฝนอยูใ่นชว่ง 10-20 มม.ตอ่ชัว่โมง อาจท าให้มีน า้ป่า ดนิถลม่ได้ 
4) ฝนตกหนกัมากคือ ความเข้มของฝนมากกวา่ 20 มม.ตอ่ชัว่โมง  เส่ียงตอ่น า้ป่าและดนิถลม่

มาก 
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5.5.2  การวิเคราะห์ปริมาณน า้ท่า  
 ขัน้ตอนในการวิเคราะห์ระดบัน า้ทา่ มีดงันีคื้อ  

1) สงัเกตอตัราการเพิ่มขึน้ของระดบัน า้ตอ่ชัว่โมง หรือตอ่วนั เชน่ ในชว่งน า้ขึน้ มีระดบัน า้ต ่ากวา่
ระดบัตลิ่ง 1-2 เมตร (อยูใ่นชว่งสีเหลืองบนเสาวดัระดบัน า้ทา่) ควรจดบนัทกึอยา่งน้อยวนัละ 
2 ครัง้ คือ 06.00 และ 18.00 น หากระดบัน า้ยงัขึน้ด้วยอตัราสงูก็ควรเพิ่มเวลา 12.00 น อีก 
ตวัอยา่งเชน่วนันีเ้วลา 06.00, และ 18.00 น. อา่นระดบัน า้ได้ 7.0, และ 7.6 เมตร ตามล าดบั 

2) ดงันัน้อตัราการเพิ่มขึน้ของน า้ทา่มีคา่เทา่กับ (7.6-7.0)/(18.00-06.00)=0.05 ม./ชม. หรือ 5 
เซนตเิมตรตอ่ชัว่โมง หรือเทา่กบั 0.05x24=1.2 เมตรตอ่วนั  

3) ดงันัน้การคาดการณ์ระดบัน า้วนัพรุ่งนีห้กโมงเช้าจงึควรจะเป็น คา่ระดบัน า้หกโมงเช้าวนันี+้
อตัราการเพิ่มขึน้ตอ่วนั =7.0+1.2=8.2 เมตร  

4) หากคา่ระดบัตลิ่งอยูท่ี่ 8.0 เมตร ดงันัน้น า้จะเร่ิมทว่มล้นตลิ่งเม่ือเวลาผา่นไปจากหกโมงเช้า
วนันี=้ (8.0-7.0)/0.05=20 ชัว่โมง หรือ=06.00+20-24=02.00น (ตีสอง)ของวนัรุ่งขึน้การเตือน
ภยัจงึควรจะประกาศในตอนเย็นของวนันีท้นัที เชน่ ให้เก็บข้าวของขึน้ท่ีสงูขึน้จากเดมิ =8.2-
8.0=0.2 เมตร 

5) แตห่ากวา่ตอนหกโมงเช้าวนัรุ่งขึน้ระดบัน า้จริงต ่ากวา่ท่ีคาด แสดงวา่แนวโน้มลดลง  
 
 
 
 

ตัวอย่าง การค านวณความเข้มของฝน (ในพืน้ท่ีเชิงเขามีลาดชนัสงู)  
 สมมตวิา่ ฝนตกเป็นชว่งๆ ในขนาดท่ีไมเ่ทา่กนั เชน่  
  1) เวลา07.00-12.00น วดัฝนได้ 20 มม. ความเข้ม=(20/[12.00-07.00]) =4.0 มม/ชม. 
  2) เวลา18.00น.วดัได้สะสมเป็น 99 มม. ความเข้ม=(77/[18.00-07.00]) =7.0 มม/ชม. 
  3) เวลา 07.00น.ของวนัรุ่งขึน้วดัได้สะสม 240 มม ความเข้ม=(240/[1วนั=24ชม]) =10.0 มม/ 
                ชม. 
 
บทวิเคราะห์  จะเห็นได้วา่ฝนตกท่ีในชว่งเวลาตา่งๆไมเ่ทา่กนั 
ช่วงเวลาแรก ยงัไมมี่ทีทา่วา่จะอนัตราย คืออยูใ่นเกณฑ์ปลอดภยั 
ช่วงสอง  ฝนมากต้องเตือนภยัน า้ป่าไหลหลาก แตย่งัไมอ่นัตรายถึงขัน้โคลนถลม่ 
ช่วงสาม   เข้าเกณฑ์อนัตรายสงูสดุคือมีทัง้น า้ป่าไหลหลากและดนิถลม่ด้วย 
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5.5.3   การแจ้งเตือนภัย 
 ความรู้ท่ีได้จากโครงการทดลองปฏิบตักิารจดัการอทุกภยัโดยชมุชน  และความรู้ในเร่ืองการ
วิเคราะห์ปริมาณน า้ฝนและความเข้มของฝน และ การวิเคราะห์น า้ทา่ สามารถน ามาสรุปเป็น รูปแบบการ
เตือนภยัในระดบัชมุชน ได้ดงัรูปข้างลา่งนีคื้อ   

อ่านระดบัน ้าทา่ อ่านระดบัน ้าฝน

แนวโนม้อตัรา
การเพ่ิมสูงข้ึน

อยูท่ี่ระดบัวิกฤติ
หรือไม่

ใช่

ใช่
แจง้เตือนภยัระดบั 2
เก็บขา้วของข้ึนท่ีสูง

สูงกว่าระดบัตล่ิง
ใช่

แนวโนม้ความ
เขม้สูงข้ึน

ปริมาณมากกว่า
50 มม/วนั

ใช่

ใช่

สูงกว่า100มม/วนั
ใช่

แจง้เตือนภยัระดบั1

1-2เมตร ต ่ากว่า
ระดับตลิง่

เฝ้าระวงัต่อไป ไม่ใช่ไม่ใช่

ไม่ใช่

ไม่ใช่

ไม่ใช่

ไม่ใช่

เฝ้าระวงัพิเศษ

 
รูปท่ี 5.4  : การแจ้งเตือนภยั 

 
5.5.4  แผนที่เส่ียงภัย  
 ถึงแม้การเตรียมพร้อมและการเฝ้าระวงัระดบัน า้ จะชว่ยบรรเทาปัญหาอทุกภยัท่ีจะเกิดขึน้ได้ แต่
เม่ือถึงคราวท่ีต้ องอพยพขึน้มา ก็อาจจะเกิดความโกลาหลขึน้ได้ ถ้าไมมี่การเตรียมการจดักระบวนไว้แต่
เนิ่นๆ การจดัท าแผนท่ีเส่ียงภยัจากอทุกภยัของชมุชน ส าหรับชมุชนท่ีอาจจะมีความเส่ียงมาก โดยเฉพาะ
อยา่งยิ่งจากน า้ป่าไหลหลาก จะชว่ยให้การอพยพเป็นกระบวนมากขึน้ 
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 การท าแผนท่ีเส่ียงภยัจากอทุกภยั มีขัน้ตอนดงันี ้

1. แบง่พืน้ท่ีของชมุชนออกเป็น 3 ระดบัเส่ียงภยั คือ  
1) เส่ียงภยัมาก เรียกวา่ พืน้ท่ีน า้ทว่มระดบั 1 เป็นพืน้ท่ีท่ีน า้ทว่มก่อนพืน้ท่ีอ่ืน ระดบัความ

เสียหายรุนแรงกวา่พืน้ท่ีอ่ืนของชมุชน  พืน้ท่ีเส่ียงภยัระดบั 1 นี ้จะเป็นพืน้ท่ีท่ีอยูต่ดิกบัล า
น า้ ให้พืน้ท่ีนีเ้ป็นพืน้ท่ีสีแดง แล้วพิจารณาจ านวนบ้านท่ีอยูใ่นพืน้ท่ีนี ้ เชน่ จากรูปข้างลา่ง 
พืน้ท่ีเส่ียงภยัระดบั 1 กินพืน้ท่ี 100 ไร่ มีจ านวนบ้านท่ีอยูใ่นพืน้ท่ีเส่ียงภยัระดบันีเ้ทา่กบั 
13 หลงั เป็นต้น   

2) เส่ียงภยัปานกลาง เรียกวา่ พืน้ท่ีน า้ทว่มระดบั 2 เป็นพืน้ท่ีท่ีตดิตอ่กบัพืน้ท่ีเส่ียงภยัระดบั 1 
และเป็นพืน้ท่ีท่ีน า้จะทว่มในล าดบัตอ่ไป ถ้าฝนยงัคงตกตดิตอ่กนั ให้พืน้ท่ีนีเ้ป็นพืน้ท่ีสี
เหลือง ในรูป จ านวนบ้านท่ีอยูใ่นพืน้ท่ีเส่ียงภยัน า้ทว่มระดบันี ้12 หลงัคาเรือน  

3) เส่ียงภยัน้อย เรียกวา่ พืน้ท่ีน า้ทว่มระดบั 3 เป็นพืน้ท่ีท่ีจะมีโอกาสน า้ทว่มน้อยกวา่พืน้ท่ีอ่ืน
ของชมุชน ให้พืน้ท่ีนีเ้ป็นพืน้ท่ีสีเขียว  

2. จดัท าประกาศวา่ครัวเรือนใดอยูใ่นพืน้ท่ีเส่ียงภยัระดบัใด เพ่ือให้ครัวเรือนทกุครัวเรือนทราบถึง
ระดบัความเส่ียงภยัท่ีจะเกิดขึน้กบัตน และเพื่อการนดัแนะในเร่ืองของการเตรียมการอพยพ  

3. ก าหนดจดุอพยพ ซึง่อาจจะเป็นท่ีเป็นท่ีสงูของชมุชน  อาจจะเป็นวดั โรงเรียน สะพาน ซึง่ควรจะมี
อยูม่ากกวา่จดุ และควรจะมีทัง้ 2 ฝ่ังแมน่ า้ เพ่ือลดความโกลาหลในการอพยพ  

4. จดักระบวนการอพยพตามพืน้ท่ีเส่ียงภยั เชน่ พืน้ท่ีเส่ียงภยัระดบั 1 ถ้าต้องอพยพ ให้อพยพไปท่ี วดั  
เป็นต้น สว่นพืน้ท่ีเส่ียงภยัระดบั 2 ฝ่ังซ้ายของล าน า้ ให้อพยพไปท่ีโรงเรียน ฝ่ังขวาให้อพยพไปท่ี 
อบต. เป็นต้น  

5. การก าหนดการอพยพลกัษณะนี ้นอกจากจะไมท่ าให้เกิดการโกลาหลในการอพยพแล้ว   ยงัท าให้
แตล่ะครัวเรือนคลายความกงัวลและหว่งใยซึง่กนัและกนัในการอพยพ ทัง้ นี ้มกัจะพบบอ่ยวา่ เม่ือ
ถึงคราวต้องอพยพ สมาชิกของครัวเรือนจะถามไถ่หากนัอยูต่ลอดเวลา และ ไมย่อมอพยพ
เน่ืองจากสมาชิกของครัวเรือนนัน้ยงัไมก่ลบับ้านเม่ือเกิดน า้ทว่ม แตก่ารจดักระบวนการอพยพ
ลกัษณะนี ้สมาชิกของครัวเรือนทกุคนทราบวา่ ถ้าต้องอพยพ จะไปเจอกนัท่ีไหน ซึง่ อาจไม่
จ าเป็นต้องกลบัมาบ้านก่อนก็ได้  
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ตวัอยา่งการท าแผนท่ีเส่ียงภยัและพ้ืนท่ีอพยพ

ล าน า้

เขต
ถูก
น า้
ท่ว
มเม

ื่อร
ะด
ับน

 า้สู
งก
ว่า

 0.
50

-1.
00
ม

เข
ตถู

กน
 า้ท่
วม
เม
ื่อร
ะด
ับน

 า้สู
งก
ว่า

 1.
00
ม

พืน้ที่ที่ควร
อพยพชาวบ้าน
ไปอยู่ ช่ัวคราว (ที่
ดอน หรือ ไม่เคย
ถูกน า้ท่วม เช่น 
วดั โรงเรียน)

เขตชุมชน/จุดวดัน า้ด้านเหนือน า้

เขตชุมชน/จุดวดัน า้ด้านท้ายน า้

เขตชุมชนทีถู่กน า้
ท่วมก่อนใครอืน่
เมื่อระดับน า้สูง
น้อยกว่า 0.50ม

พืน้ทีน่ า้ท่วมระดับหนึ่ง 
มีพืน้ที ่100 ไร่13 หลงัคาเรือน

พืน้ทีน่ า้ท่วมระดับสอง 
มีพืน้ทีเ่พิ่มอกี 20 ไร่ 12 
หลงัคาเรือน

พืน้ทีน่ า้ท่วมระดับสาม
มีพืน้ทีเ่พิ่มอกี 15 ไร่ 7 
หลงัคาเรือน

ทิศทางน า้ไหล

ทิศทา
งน า้ไ

หล

 
 

รูปท่ี 5.5 : แผนท่ีเส่ียงภยั  
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บทที่ 6 
การบูรณาการแผนปฏิบัตกิารการจัดการอุทกภัยของชุมชน 

กับแผนการจัดการอุทกภัยของหน่วยงานต่างๆ 
 
 ขัน้ตอนสดุท้ายของการจดัการอทุกภยัโดยชมุชน คือ การน าแผนปฏิบตักิารจดัการอทุกภยัโดย
ชมุชน ซึง่เป็นสิ่งท่ีชมุชนสามารถปฏิบตักิารเองได้ สามารถพึง่พาตนเองได้ ไปบรูณาก ารกบัแผนการจดัการ
อทุกภยัของหนว่ยงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง ตัง้แตห่นว่ยงานระดบัท้องถ่ิน คือ องค์การบริหารสว่นต าบล 
เทศบาลต าบล ไปจนถึงระดบัประเทศ คือ กรมตา่งๆท่ีเก่ียวข้อง เชน่ กรมทรัพยากรน า้ และ กรม
ชลประทาน  
 การบรูณาการดงักลา่ว มีวตัถปุระสงค์ท่ีส าคญั คือ เพ่ือเ ตมิเตม็แผนการจดัการอทุกภยัของ
หนว่ยงานตา่งๆ ซึง่มกัจะมีสว่นของชมุชนไมม่าก  หรือไมก็่เป็นการจดัท าแผนนงานมาจากสว่นกลาง  ใน
ขณะเดียวกนั ก็จะชว่ยเตมิเตม็ในสว่นของแผนปฏิบตักิารจดัการอทุกภยัของชมุชนไปพร้อมๆกนัด้วย ทัง้นี ้
การบรูณาการแผนการจดัการอทุกภยัดงักลา่ว  กระท าผา่นการจดักลุม่สนทนาของกลุม่บคุคลท่ีเก่ียวข้อง
กบัการจดัการอทุกภยั เชน่ องค์การบริหารสว่นต าบล เทศบาลต าบล องค์การบริหารสว่นจงัหวดั ส านกังาน
บรรเทาสาธารณภยัจงัหวดั กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน า้ กรมอทุยานแหง่ชาตฯิ  และองค์กรพฒันา
เอกชนในพืน้ท่ี  
 
 องค์ประกอบของบทนี ้มีดงันีคื้อ 

6.1 สรุปแผนการจดัการอทุกภยัขององค์การบริหารสว่นต าบล เทศบาล ท่ีชมุชนเป้าหมายตัง้อยู่  
และการวิเคราะห์ 

6.2 สรุปแผนงาน /โครงการท่ีเก่ียวกบัการจดัการทรัพยากรน า้ของหนว่ยงานตา่งๆในลุม่น า้ยม
และลุม่น า้นา่น ทัง้ในปัจจบุนั และ ในอนาคต และการวิเคราะห์ 

6.3 ข้อสรุปจากการบรูณาการแผน 
 
6.1  สรุปแผนการจัดการอุทกภัยขององค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล ท่ีชุมชนเป้าหมายตัง้อยู่ 

แผนการจดัการอทุกภยัของ องค์การบริหารสว่นต าบล และ หรือ เทศบาล ต าบลท่ีชมุชนเป้าหมาย
ตัง้อยู่ ท่ีรวบรวมได้มีทัง้สิน้ 19 แหง่ จากทกุจงัหวดั ในพืน้ท่ีเป้าหมาย  โดยแผนการจัดการอทุกภยัดงักลา่ว
ปรากฎอยูใ่นแผนพฒันา 3 ปี (2553-2555) ขององค์การบริหารสว่นต าบลเหลา่นัน้  ซึง่สามารถสรุป
แผนการจดัการอทุกภยัของหนว่ยงานเหลา่นี ้ได้ดงัตารางข้างลา่งนี ้
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จงัหวดั / องค์การบริหารสว่น
ต าบล 

โครงการในแผนพฒันาของ อบต. รายละเอียดของโครงการ 

จังหวัดน่าน    
1. องค์การบริหารสว่นต าบล
ตาลชมุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 แนวทางการพฒันา สง่เสริม 
สนบัสนนุ สร้างจิตส านกึ และ
ความตระหนกัในการจดัการ
ทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อม 

1.2  แนวทางการพฒันา สง่เสริม 
สนบัสนนุ เฝ้าระวงั และฟืน้ฟู
ธรรมชาติและสิง่แวดล้อม  

1.3 แนวทางการพฒันาป้องกนัและ
แก้ไขปัญหาภยัธรรมชาต ิ

 ทัง้ 3 โครงการนี ้อยูใ่น
ยทุธศาสตร์ด้านการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อม  

1.4 โครงการก่อสร้างล าเหมือง และ 
รางริน  

 
1.5 โครงการก่อสร้างฝายต้นน า้ ล า

ธารตามแนวพระราชด าริ หมูท่ี่  
1 – 14 

1.6 โครงการก่อสร้างทอ่ระบายน า้ 
คสล. หมูท่ี่ 6 (ห้วยส้าน, ห้วยร่อง
เย็น) 

1.7 โครงการก่อสร้างอา่งเก็บน า้ และ 
ขดุลอกอา่งเก็บน า้ ปรับปรุงราง
ริน และสร้างฝาย 

 โครงการทัง้หมดนีอ้ยูใ่น 
ยทุธศาสตร์ การพฒันาฯ ด้าน
เศรษฐกิจและแหลง่ทอ่ง เที่ยว
เชิงอนรัุกษ์ ด้านการจดัหาแหลง่
น า้เพื่อการเกษตร  

 

1.1 จ านวนรวม 3 โครงการในช่วงปีงบประมาณ 
2553-2555   

 
 
1.2 จ านวนรวม 11 โครงการ ในช่วง

ปีงบประมาณ 2553-2555   
 
1.3 จ านวนรวม 3 โครงการในช่วงปีงบประมาณ 

2553-2555   
 
 
 
 
1.4 จ านวน 1 แหง่ ท่ีหมู ่11 เป้าประสงค์คือ 

เพื่อให้มีรางริน คสล. ระบายน า้และป้องกนั
ปัญหาน า้ทว่มทุง่นา  

1.5 จ านวน 14 หมูบ้่าน เป้าประสงคคื์อ เพ่ือเพ่ิม
ความชุ่มช้ืนแก่ป่าตน้น ้ าล าธาร และป้องกนั
น ้ าท่วม 

1.6 จ านวน 1 แหง่ เพ่ือแกไ้ขปัญหาน ้ าขงัจาก
อุทกภยั 

1.7 จ านวน  23 โครงการ เป้าประสงค์เพื่อเก็บ
กกัน า้ไว้ใช้เพื่อการเกษตร วึง่จะช่วยบรรเทา
ปัญหาน า้ทว่มไปด้วย 

 พืน้ท่ีเสีย่งภยัน า้ทว่ม คือ พืน้ท่ีของหมูบ้่าน
สบหนอง สบสาย และ ดอนแก่ง  

 ปัญหาด้านอทุกภยั คือ น า้กดัเซาะตลิง่
แมน่ า้นา่น 

 อบต.ตาลชมุ มีแผนปฏิบตัิการอทุกภยัของ
ต าบลด้วย  

1.8 เพ่ือป้องกนัและแกไ้ขปัญหา รวมทั้ง
ช่วยเหลือผูป้ระสบภยัธรรมชาติ  บรรเทา
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จงัหวดั / องค์การบริหารสว่น
ต าบล 

โครงการในแผนพฒันาของ อบต. รายละเอียดของโครงการ 

  
1.8 โครงการป้องกนัและแกไ้ข

ปัญหาภยัธรรมชาติในต าบลตาล
ชุม    

 โครงการนีอ้ยูใ่นยทุธศาสตร์การ
พฒันาด้านการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อม  

1.9 โครงการช่วยเหลือและบรรเทา
สาธารณภยั 

1.10   โครงการฝึกอบรมอาสาสมคัร
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

1.11  โครงการจดัซ้ือรถกูภ้ยั 
 ทัง้ 3 โครงการนีอ้ยูใ่น

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการ
บริหารจดัการและการบริการ 

ความเดือดร้อนของประชาชนในเบ้ืองตน้  
เช่น จดัซ้ือเคร่ืองนุ่งห่มกนัหนาวแจกจ่ายให้
ประชาชนและนกัเรียนในต าบลตาลชุม  
ฯลฯ 

1.9 เป็นการบรรเทาช่วยเหลอืผู้ที่ได้รับความ
เดือดร้อนจากสาธารณ 
       ภยั 

2. องค์การบริหารสว่นต าบล
ศรีภมูิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกนั
ตลิง่พงั 

2.2 ก่อสร้างรางระบายน า้เพื่อลด
ปัญหาน า้ทว่มถนน 

2.3 วางทอ่ระบายน า้เพื่อลดปัญหา
น า้ทว่มถนน 

2.4 วางทอ่ถมเป็นถนนเพื่อลดปัญหา
น า้ทว่มถนน 

2.5 ปรับปรุงคอสะพานศรีภมูิพฒันา
เพื่อไมใ่ห้น า้ทว่มคอสะพาน  

2.6 ขดุลอกแมน่ า้นา่น เพื่อช่วยเร่ือง
ปัญหาน า้ทว่ม 

 ทกุโครงการอยูใ่นยทุธศาสตร์การ
พฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

2.7 ฝึกอบรมอาสาสมคัรอนรัุกษ์
ทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อม 

2.1 ในพืน้ท่ีหมู ่1 ความยาวของสนัเขื่อนเทา่กบั 
300 เมตร 

2.2 ในพืน้ท่ีหมู ่4 ยาว 400 เมตร  
 
2.3 ในพืน้ท่ีหมู ่2, 10 ,12 ยาวพืน้ท่ีละ 400 

เมตร 
2.4  ในพืน้ท่ีหมู ่6 
 
2.5 หนว่ยงานรับผิดชอบคือ ทางหลวงชนบท 
2.6 หนว่ยงานรับผิดชอบคือ กรมขนสง่ทางน า้ 
 
 
2.7 จดัฝึกอบรมอาสาสมคัรจ านวน 60 คน 
 
 
2.8 ปลกูป่า ฟืน้ฟปู่า และเพาะกล้าไม้ 
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จงัหวดั / องค์การบริหารสว่น
ต าบล 

โครงการในแผนพฒันาของ อบต. รายละเอียดของโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.8 อนรัุกษ์ฟืน้ฟรูะบบนิเวศน์ลุม่น า้
นา่น 

 ทกุโครงการอยูใ่นยทุธศาสตร์การ
พฒันาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม 

2.9 ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

 อยูใ่นยทุธศาสตร์การพฒันา
ด้านสงัคม ความมัน่คงและ
ความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สนิ 

 
 
 
2.9 เป็นโครงการฝึกอบรม 

3. องค์การบริหารสว่นต าบล
มว่งตึด๊ 

3.1 โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. 
3.2 โครงการสนบัสนนุการ

ปฏิบตัิงาน/การด าเนินกิจกรรม
ของ อป 

3.3 โครงการป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภยั 

3.4 โครงการจดัหาวสัดอุปุกรณ์เพื่อ
ใช้ในงานป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภยั 

3.5 โครงการหนึง่ต าบล หนึง่ทีมกู้ ชีพ 

 ทกุโครงการอยูใ่นยทุธศาสตร์การ
พฒันาด้านการบริหารจดัการและ
การบริการ 

ทุกโครงการมีเป้าประสงคเ์ดียวกนัคือ เพื่อ
ป้องกนัและบรรเทาปัญหาสาธารณภยัท่ีเกิด
ข้ึนกบัประชาชน  

4. องค์การบริหารสว่นต าบล
เมืองจงั 
 
 
 
 
 

4.1 โครงการก่อสร้างรางระบายน า้ 
4.2 โครงการวางทอ่บล๊อกคอนเวิร์ด 
4.3 โครงการวางทอ่ระบายน า้ใน

หมูบ้่าน 
4.4 โครงการก่อสร้างรางระบายน า้

คอนกรีตแบบมีฝาปิดถนนทาง
หลวงนา่น-สนัติสขุ 

 เป็นโครงการอยูใ่นยทุธศาสตร์
การพฒันาด้านโครงสร้าง
พืน้ฐาน  

      
       เป็นโครงการของ อบต.เมืองจงั เพื่อการ
ระบายน า้ในชมุชนและ  
       ป้องกนัการทว่มขงั 
4.4 เป็นโครงการของกรมทางหลวง 
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จงัหวดั / องค์การบริหารสว่น
ต าบล 

โครงการในแผนพฒันาของ อบต. รายละเอียดของโครงการ 

4.5 โครงการอบรม อปพร. 
4.6 โครงการป้องกนัและบรรเทา

ความเดือดร้อนของประชาชน
จากสาธารณภยั 

 เป็นโครงการอยูใ่นยทุธศาสตร์
การพฒันาด้านการบริหาร
จดัการและการบริการ 

4.7 โครงการฝังเสาหลกัลอยเพื่อ
ป้องกนัตลิง่พงั 

4.8 โครงการเรียงหินป้องกนัตลิง่พงั 
ล าน า้นา่น 

 
 
4.9 โครงการพิทกัษ์ลุม่น า้ยาว 
4.10  โครงการดาดคอนกรีตป้องกนั

ตลิง่พงั  

 อยูใ่นยทุธศาสตร์การพฒันาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 
 
4.8 บ้านหาดผาขน หมู ่3 ยาวประมาณ 600 

เมตร / บ้านราษฎร์สามคัคี หมู ่8  บ้านใหม่
สามคัคี หมู ่9 และ บ้านเมืองจงัใต้ หมู ่2 

4.9 บ้านสบยาว หมู ่7 
4.10  บ้านสบยาว หมู ่7 

5. องค์การบริหารสว่นต าบล
กองควาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1 โครงการก่อสร้างรางระบายน า้
เพื่อท าให้น า้ไหลสะดวกเวลาฝน
ตกหนกั ช่วยป้องกนัน า้ทว่มพืน้ท่ี
หมูบ้่าน 

5.2 ขดุลอกล าเหมือง 
5.3 ปรับปรุงรางระบายน า้ เพื่อท าให้

น า้ไหลสะดวกเวลาฝนตกหนกั 

 ทัง้ 3 โครงการอยูใ่นยทุธศาสตร์
การพฒันาด้านโครงสร้าง
พืน้ฐาน 

5.4 ก่อสร้างดาดล าเหมือง คสล. เพื่อ
เก็บน า้ไว้ใช้เพื่อการเกษตรอยา่ง
เพียงพอและเพื่อป้องกนัการตืน้
เขินของล าเหมือง ซึง่ช่วยบรรเทา

5.1 อยูใ่นพืน้ท่ีหมู ่1-6 , 8  และ 11 
 
 
 
5.2 อยูใ่นพืน้ท่ี หมู ่11 
5.3 อยูใ่นพืน้ท่ี หมู ่6 
 
 
 
5.4 อยูใ่นพืน้ท่ีหมู ่1-2 , 5-6 , 11-12 
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จงัหวดั / องค์การบริหารสว่น
ต าบล 

โครงการในแผนพฒันาของ อบต. รายละเอียดของโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ปัญหาน า้ทว่มขงัในพืน้ท่ีได้ 

 อยูใ่นยทุธศาสตร์การพฒันาด้าน
เศรษฐกิจ 

5.5 อบรมประชาชนในเร่ืองการ
ป้องกนัตนเองและช่วยเหลอืผู้อื่น
จากภยัพิบตั ิ

5.6 ก่อสร้างหินเรียงแนวฝ่ัว เพื่อ
ป้องกนัตลิง่พงั 

5.7 ปลกูหญ้าแฝกริมฝ่ังแมน่ า้นา่น
ชลอน า้ ลดการพงัทลายของหน้า
ดิน 

 อยูใ่นยทุธศาสตร์การพฒันา
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อม 

5.8 อบรม อปพร พร้อมจดัซือ้
อปุกรณ์ในการช่วยชีวิตตา่ง  ๆ

 อยูใ่นยทุธศาสตร์การบริหาร
จดัการและการบริการ 

 
 
5.5 อยูใ่นพืน้ท่ีหมู ่3 
 
 
5.6 ตัง้แตห่มู ่1 ถึงหมู ่6 

จังหวัดอุตรดิตถ์    
1. องค์การบริหารสว่นต าบล
บ้านดา่นนาขาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 โครงการขดุลอกคลอง/สระน ้ า 
เพื่อบรรเทาปัญหาน า้ทว่มและมี
น า้ไว้ใช้ในฤดแูล้ง  

 อยูใ่นยทุธศาสตร์การพฒันาด้าน
แหลง่น า้ 

1.2 โครงการก่อสร้างรางระบายน า้ / 
แนวป้องกนัตลิง่พงั  

 อยูใ่นยทุธศาสตร์การพฒันา
ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

1.3 โครงการปลกูหญ้าแฝก / ปลกูป่า
เฉลมิพระเกียรติป่าต้นน า้ / 
รณรงค์ให้ความรู้เก่ียวกบั
สิง่แวดล้อม / ปลกูป่าชมุชน 

 อยูใ่นยทุธศาสตร์การพฒันา

1.1 พืน้ท่ีหมู ่1 – 13  
 
 
 
 
1.2 พืน้ท่ีหมู ่1 – 13 
 
 
 
1.3 พืน้ท่ีหมู ่1 – 13 
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จงัหวดั / องค์การบริหารสว่น
ต าบล 

โครงการในแผนพฒันาของ อบต. รายละเอียดของโครงการ 

 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อม 

1.4 โครงการสนบัสนนุอปุกรณ์
สญัญาณเตือนภยัตา่งๆ 

 อยูใ่นยทุธศาสตร์ด้านสงัคม 

 
 
1.4 พืน้ท่ีหมู ่1-13 

2. องค์การบริหารสว่นต าบล
แมพ่ลู 

2.1 การป้องกนัและบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนที่เกิด
จากสาธารณภยัตา่งๆ / การ
ฝึกอบรม/ซกัซ้อมแผนป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภยัให้กบั
สมาชิก อปพร. / การจดัหา
เคร่ืองมือและอปุกรณ์ในการ
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

 อยูใ่นยทุธศาสตร์การพฒันาด้าน
สงัคม 

2.2 ก่อสร้างถนน คสล./ รางระบาย
น า้ /  เพื่อเพิ่มความสามารถใน
การระบายน า้ 

2.3 ก่อสร้างทอ่ลอดเหลีย่ม เพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการระบายน า้ 

2.4 ก่อสร้างพนงักัน้น า้ เพื่อกนัการ
กดัเซาะของน า้ 

2.5 ขดุลอกแหลง่น า้/ล าคลอง/ราง
ระบายน า้ เพื่อเพิ่มความสามารถ
ในการระบายน า้ 

 อยูใ่นยทุธศาสตร์การพฒันาด้าน
โครงสร้างพืน้ฐานและระบบ
สาธารณปูโภค 

2.6 การอนรัุกษ์ ฟืน้ฟสูิง่แวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาต ิ

 

  อยูใ่นยทุธศาสตร์การพฒันาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ

2.1 พืน้ท่ีหมูท่ี่ 4-11 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 พืน้ท่ีหมู ่4 , 7 , 9 
 
2.3 พืน้ท่ีหมู ่7 , 8  , 11 

 
 
2.4 พืน้ท่ีหมู ่11 
2.5 พืน้ท่ี หมู ่4-11 
 
 
 
 
 
 
 

2.6 ประชาชนหมูท่ี่ 4-11  
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จงัหวดั / องค์การบริหารสว่น
ต าบล 

โครงการในแผนพฒันาของ อบต. รายละเอียดของโครงการ 

สิง่แวดล้อม 
 

จังหวัดแพร่    
1. องค์การบริหารสว่นต าบล
วงัชิน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 โครงการสง่เสริม/สนบัสนนุการ
ปฏิบตัิงานของ อปพร. พร้อม
อปุกรณ์และงบประมาณ
สนบัสนนุ 

1.2 โครงการตัง้เวรยามประจ า
หมูบ้่าน 

 อยูใ่นยทุธศาสตร์การพฒันาด้าน
สงัคม 

1.3 โครงการก่อสร้างรางระบายน า้ / 
วางทอ่ระบายน า้ / เรียงหินยา
แนวกนัตลิง่พงั  / ดาดล าเหมือง / 
ขดุลอกคลอง / วางทอ่ลอด
เหลีย่ม / ก่อสร้างเขื่อนป้องกนั
ตลิง่พงั  

1.4 โครงการบ ารุงรักษาฝายต้นน า้ 
เพื่อท าให้พืน้ท่ีป่าต้นน า้มีความ
ชุ่มชืน้ 

 อยูใ่นยทุธศาสตร์การพฒันาด้าน
โครงสร้างพืน้ฐานและแหลง่น า้ 

1.5 โครงการปลกูป่าเฉลมิพระเกียรติ 
/ สร้างความรู้ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อม / สง่เสริมการมีสว่น
ร่วมขององค์กรในการดแูล
สิง่แวดล้อม / ปลกูป่าทดแทน 
ปลกูหญ้าแฝก 

1.6 โครงการจดัตัง้ศนูย์อนรัุกษ์พิ
พกัษ์ป่า / ก่อสร้างเหมืองฝาย
ชลอน า้ เพื่อให้ป่าต้นน า้มค่วาม
ชุ่มชืน้ / ฝึกอบรมด้าน

1.1 สมาชิก อปพร จ านวน 156 คน 
 
 
1.2 พืน้ท่ีหมูท่ี่ 2-11 
 
 
1.3 พืน้ท่ีหมูท่ี่ 1 , 2 , 3 , 4 , 6 , 8 , 9 , 11  ทกุ

โครงการมีวตัถปุระสงค์หลกัคือ เพื่อให้น า้
ไหลเข้าสูพ่ืน้ท่ีการเกษตรได้สะดวก แต่
ได้ผลด้านการบรรเทาน า้ทว่มขงัในพืน้ท่ี
การเกษตร และ ป้องกนัตลิง่พงัอีกด้วย  

 
 
 
1.5 ทกุหมูบ้่าน และ ประชาชนทัว่ไป / เยาวชน

ในสถานศกึษา 
 
 
 
 
1.6  โครงการของส านกังานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม จ. แพร่ 
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จงัหวดั / องค์การบริหารสว่น
ต าบล 

โครงการในแผนพฒันาของ อบต. รายละเอียดของโครงการ 

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อมให้ ทสม./ โครงการ
การมีสว่นร่วมระหวา่งภาครัฐ
และเอกชน ในด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิง่แวดล้อม / การ
สร้างผู้น าด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อม 

 อยูใ่นยทุธศาสตร์การพฒันาด้าน
การอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม 

2. องค์การบริหารสว่นต าบล
นาพนู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 สนบัสนนุโครงการรักษ์ป่ารักษ์
น า้ / รักษ์ป่าสร้างคน 

 อยูใ่นยทุธศาสตร์การพฒันาด้าน
การเพิ่มทนุทางปัญญา 

2.2 โครงการแปลงปลูกหญา้แฝก / 
ส่งเสริมและสนบัสนุนการปลูก
ป่าชุมชนและการอนุรักษ์
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม / 
โครงการบวชป่า/สืบชะตาแม่น ้ า 
/ โครงการส่งเสริมและสนบัสนุน
การอนุรักษป่์าตน้น ้ า อ่างเก็บน ้ า
หว้ยแม่พนู 

 อยูใ่นยทุธศาสตร์การพฒันา
ด้านทรัพยากรป่าไม้และ
สิง่แวดล้อม 

2.3 โครงการป้องกนับรรเทาและ
ฟืน้ฟผูู้ประสบภยัพิบตัิตา่งๆ  
เตรียมความพร้อมของ อปพร. 
พร้อมจดัหาอปุกรณ์ 

 อยูใ่นยทุธศาสตร์การพฒันา
ด้านสงัคม 

2.4 สร้างฝายน า้ล้น / คลองสง่น า้ / 

2.1 พืน้ท่ีทกุหมูบ้่าน  โครงการความร่วมมือ
ระหวา่ง อบต.นาพนูกบั ปตท. 
 
 
2.2 ทกุหมูบ้่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 ทกุหมูบ้่าน 
 
 
 
 
 
2.4  วตัถปุระสงค์หลกัคือเพื่อกกัเก็บน า้เพื่อ

การเกษตร แตส่ามารถช่วยบรรเทาปัญหา
น า้ทว่มขงัได้ 
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จงัหวดั / องค์การบริหารสว่น
ต าบล 

โครงการในแผนพฒันาของ อบต. รายละเอียดของโครงการ 

ทอ่ / รางระบายน า้ / ดาดล า
เหมือง / สร้างอา่งเก็บน า้ / เรียง
หินแนว ป้องกนัตลิง่พงั / 
ก่อสร้างทอ่ลอดเหลีย่ม / ขดุลอก
คลอง ห้วย สระ   

 อยูใ่นยทุธศาสตร์การพฒันา
ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

จังหวัดสุโขทัย    
1 องค์การบริหารสว่น

ต าบลเมืองบางยม 
อ าเภอสวรรคโลก  
 

 
 
 
 
 

1.1 ขดุลอกคลอง / ก่อสร้างฝายน า้
ล้น คลองสาธารณะ  / ก่อสร้าง
เขื่อนเรียงหินป้องกนัตลิง่ / 
ก่อสร้างรางระบายน า้  / 
ซอ่มแซมตลิง่ริมแมน่ า้ยม/ 
ก่อสร้างทอ่ระบายน า้/ ก่อสร้าง
รางะบายน า้ / ก่อสร้างราง
ระบายน า้ / ซอ่มแซมไหลท่าง
ถนนริมแมน่ า้ยม 

 อยูใ่นยทุธศาสตร์การพฒันา
ด้านการบริหารจดัการ
ทรัพยากรน า้ 

1.2 สง่เสริมการปลกูหญ้าแฝกเพื่อ
การอนรัุกษ์ดินและน า้ เพื่อรักษา
หน้าดินและการพงัทลายของดิน 

 อยูใ่นยทุธศาสตร์การพฒันา
ด้านการแก้ปัญหาความยากจน 

1.3 สร้างจิตส านกึในการอนรัุกษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อม 

 อยูใ่นยทุธศาสตร์การพฒันา
ด้านสง่เสริมคณุภาพชีวิต 

1.1 ในพืน้ท่ีหมูท่ี่ 1 ,2 , 4 และ 5 วตัถปุระสงค์
หลกัคือ เพื่อแก้ไขปัญหาน า้ทว่มในเขตพืน้ท่ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3  ประชาชน 800 ครัวเรือน  

2 องค์การบริหารสว่น
ต าบลทา่ทอง 

2.1 ขดุลอกหนอง  
2.2 ก่อสร้างบล๊อกคอนเวิร์ด / 

ก่อสร้างเขื่อนเรียงหิน / วางทอ่

2.1 โครงการเหลา่นีม้ีวตัถปุระสงค์ทัง้เพื่อมีน้า
ไว้ใช้เพื่อการเกษตรที่เพียงพอ และ เพื่อ
ป้องกนัน า้ทว่มขงั และ เพื่อป้องกนัน า้เซาะ
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จงัหวดั / องค์การบริหารสว่น
ต าบล 

โครงการในแผนพฒันาของ อบต. รายละเอียดของโครงการ 

ระบายน า้ / ก่อสร้างฝายกัน้
แมน่ า้ยม / สร้างประตรูะบายน า้  

 อยูใ่นยทุธศาสตร์การบริหาร
จดัการทรัพยากรน า้ 

2.3 โครงการสนบัสนนุกิจการ อปพร. 
/ โครงการอบรมอาสาสมคัร
พิทกัษ์สิง่แวดล้อม  

 อยูใ่นยทุธศาสตร์การพฒันาด้าน
การสง่เสริมคณุภาพชีวิต  

ตลิง่  

3 องค์การบริหารสว่น
ต าบลวงัใหญ่ 

 
 
 
 
 
 
 

3.1 ขดุลอกคลอง และแหลง่น า้  

 อยูใ่นยทุธศาสตร์การพฒันาด้าน
โครงสร้างพืน้ฐาน  

3.2 โครงการระบายน า้และป้องกนั
น า้ทว่ม 

3.3 โครงการรณรงค์เพื่อสร้าง
จิตส านกึในการอนรัุกษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

 อยูใ่นยทุธศาสตร์การพฒันาด้าน
สิง่แวดล้อม 

3.4 โครงการช่วยเหลอืผู้ประสพภยั
เบือ้งต้น / โครงการอบรม
อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพล
เรือน 

 อยูใ่นยทุธศาสตร์การสร้างสงัคม
เข้มแข็ง 

3.1 วตัถปุระสงค์หลกัของโครงการคือเพื่อเก็บ
น า้ไว้ใช้ในการเกษตร แตจ่ะช่วยบรรเทา
ปัญหาน า้ทว่มได้ด้วย  

4 องค์การบริหารสว่น
ต าบลทบัผึง้ 

4.1 โครงการก่อสร้างเขือ่นเรียงหิน
ตลิง่แมน่ า้ยม / ปรับปรุงซอ่มแซม
ถนนแนวตลิง่แมน่ า้ยม / ก่อสร้าง
ดาดคอนกรีต / วางทอ่ระบายน า้ 

4.2 โครงการขดุลอกคลองสง่น า้  

 อยูใ่นยทุธศาสตร์การบริหาร
จดัการทรัพยากรน า้ 

4.3 โครงการจดัตัง้ศนูย์ป้องกนั

 
 
 
 
4.2 วตัถปุระสงค์หลกั คือ เพื่อเก็บน า้ไว้ใช้ใน
การเกษตร แตช่่วยบรรเทาปัญหาน า้ทว่มได้  
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จงัหวดั / องค์การบริหารสว่น
ต าบล 

โครงการในแผนพฒันาของ อบต. รายละเอียดของโครงการ 

บรรเทาสาธารณภยั อปพร./ อบรม 
อปพร. 

 อยูใ่นยทุธศาสตร์การพฒันาด้าน
สง่เสริมคณุภาพชีวิต 

จังหวัดพิษณุโลก   
1. องค์การบริหารสว่น

ต าบลชมุแสงสงคราม 
อ าเภอบางระก า 

1.1 พนงักัน้น า้ป้องกนัพืน้ท่ีการเกษตร
จากน า้ทว่มจากแมน่ า้ 
       ยม 

 อยูใ่นแผนยทุธศาสตร์การ
พฒันาด้านการเกษตร   

1.2 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงแหลง่
กกัเก็บน า้ขนาดใหญ่/ขนาดเลก็ 
เพื่อจดัหาน า้ให้พอเพียงกบั
การเกษตร แตก็่สามารถช่วย
บรรเทาปัญหาน า้ทว่มไปได้
ทางอ้อม 

 อยูใ่นแผนยทุธศาสตร์การพฒันา
ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

1.1 จ านวน 6 แหง่ ในช่วงปีงบประมาณ 53-58 
ปีละ 1 หง่  พืน้ท่ีเป้าหมายคือ หมูท่ี่ 1 , 2 , 
3 และ 9 ที่เป็นพืน้ท่ีเสีย่งภยัที่มกัจะประสบ
กบัปัญหาน า้ทว่มทกุปี  

1.2 จ านวน 6 แหง่ ในช่วงปีงบประมาณ 53-58 
ปีและ 1 แหง่  ซึง่จะครอบคลมุครัวเรือน
ทัง้หมดในปี 2558 (100%) โครงการนี ้
พฒันาโดยวางอยูบ่นจดุแข็งของพืน้ท่ีที่มีล า
คลองจ านวนมากไหลผา่น เช่น คลองหนอง
พยอม คลองใหญ่ คลองแพงพวย คลองลกึ 
คลองห้วยกระได คลองหนองจิก เป็นต้น 

2. องค์การบริหารสว่นต าบล
บางระก า 

2.1 โครงการฝึกอบรมสมาชิก
อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพล
เรือน (อปพร.) 

 ยทุธศาสตร์การพฒันาด้าน
คณุภาพชีวิต 

2.2 บงึตะเครงเช่ือมคลองตลกุแรด / 
วางทอ่ระบายน า้ / วางทอ่น า้ทิง้ / 
ขดุลอกคลอง /ก่อสร้างประตู
บงัคบัน า้/ก่อสร้างประตนู า้ปิด – 
เปิด /รางระบายน า้ 2 ฝ่ัง/
ก่อสร้างทอ่ลอดเหลีย่ม/ปรับปรุง
ขอบสระหนองศาลา   

 ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการ
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

2.3 โครงการฝึกอบรมสร้างจิตส านกึ

 
 
 
 
 
2.2 อยูใ่นพืน้ท่ีหมู ่1,2,3,4,5 7,8,18 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 เยาวชน จ านวน 1,000 คน  
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จงัหวดั / องค์การบริหารสว่น
ต าบล 

โครงการในแผนพฒันาของ อบต. รายละเอียดของโครงการ 

อนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อม 

 อยูใ่นยทุธศาสตร์การพฒันาด้าน
ศาสนา ศิลปวฒันธรรมและภมูิ
ปัญญา 

 

จังหวัดพิจิตร   
1. องค์การบริหารสว่น

ต าบลสามง่าม อ าเภอ
สามง่าม 

1.1 โครงการปลกูหญา้แฝก 
หมูบ้่านท่ีตัง้อยูริ่มฝ่ังแมน่ า้ยม 

 อยูใ่นยทุธศาสตร์การพฒันาด้าน
การบริหารจดัการทรัพยากรน า้
และอนรัุกษ์สิง่แวดล้อม 

1.2 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณ
ภยัประจ า อบต.สามง่าม / 

โครงการแจกถุงยงัชีพแก่
ผูป้ระสบภยัน ้าท่วม/โครงการ
ซ่อมแซมท่ีอยูอ่าศยัแก่
ผูป้ระสบภยัพิบติั 

1.3 โครงการอบรมอาสาสมคัร
ป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน  (อป
พร.) พร้อมซือ้อปุกรณ์บรรเทาสา
ธารณภยั  

 อยูใ่นยทุธศาสตร์การพฒันาด้าน

การแกปั้ญหาและมุ่งพฒันา
สงัคมตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 
 
 
 
 
1.2  อยูใ่นพืน้ท่ีหมู ่1-15 

2. องค์การบริหารสว่นต าบล
รังนก อ าเภอสามง่าม 

2.1 โครงการก่อสร้างแนวป้องกนัตลิง่
พงั (เขื่อนเรียงหิน)  ม. 6 

2.2 โครงการขดุลอกแมน่ า้ยม  ม. 1,  
2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12 

 ยทุธศาสตร์บริหารจดัการ
ทรัพยากรน า้และอนรัุกษ์

2.1 หนว่ยงานรับผิดชอบคือ อบจ. 
 
2.2  หนว่ยงานรับผิดชอบ คือ อบจ. 
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จงัหวดั / องค์การบริหารสว่น
ต าบล 

โครงการในแผนพฒันาของ อบต. รายละเอียดของโครงการ 

สิง่แวดล้อม  
2.3 โครงการอนรัุกษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อม /โครงการปลกูหญ้า
แฝก 

2.4 โครงการก่อสร้างแนวป้องกนัตลิง่
พงั (เขื่อนเรียงหิน)   

 ยทุธศาสตร์บริหารจดัการ
ทรัพยากรน า้และอนรัุกษ์
สิง่แวดล้อม 

2.5 โครงการขดุลอกคลอง / โครงการ
ปรับปรุงซอ่มแซมฝายกัน้น า้  
แมน่ า้ยม  / โครงการก่อสร้างทอ่
เหลีย่ม  คสล / โครงการก่อสร้าง
ประตนู า้ ปิด – เปิด / โครงการ
วางทอ่ระบายน า้ 

 ยทุธศาสตร์เพิ่มขีดความสามารถ
การแขง่ขนัภาคการเกษตรและ
สนิค้าข้าว 

2.6 โครงการบรรเทาสาธารณภยั / 
โครงการจดัซือ้เรือ / โครงการ
ฝึกอบรมทบทวนสมาชิก อปพร. 

 ยทุธศาสตร์แก้ปัญหาและมุง่
พฒันาสงัคมตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 
2.4 อยูใ่นพืน้ท่ี หมู ่1,2,3 ,4, 6, 8,9,12 
 
 
 
2.5 อยูใ่นพืน้ท่ีหมูท่ี่ 1-12  วตัถปุระสงค์หลกัคือ 
เพื่อเก็บกกัน า้ไว้ใช้ในการเกษตร และ ช่วย
ระบายน า้ในฤดนู า้หลาก  
 
 

3 องค์การบริหารสว่น
ต าบลไผท่า่โพ อ าเภอ
โพธ์ิประทบัช้าง  

3.1 โครงการรณรงค์รักษาสิง่แวดล้อม 

 ยทุธศาสตร์ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อม 

3.2 โครงการช่วยเหลอืผู้ประสบภยั
ตา่งๆ 

 ยทุธศาสตร์ด้านการสงเคราะห์ 
3.3 ขดุลอกคลองระบายน า้ บรรเทา

 
 
 
3.2 อยูใ่นพืน้ท่ีหมู ่1, 2 , 4 , , 8 , 9 ,10 
 
 
 
3.4 อยูใ่นพืน้ท่ีหมู ่2 , 5  
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จงัหวดั / องค์การบริหารสว่น
ต าบล 

โครงการในแผนพฒันาของ อบต. รายละเอียดของโครงการ 

ปัญหาน า้ทว่ม  
3.4 โครงการก่อสร้างเขื่อนยาง   ม.2 

/ ก่อสร้างทอ่บลอ็กระบายน า้   
ม.2 / โครงการก่อสร้างเขื่อน
ป้องกนัตลิง่พงั หมูท่ี่ 5 

 ยทุธศาสตร์ด้านการบริการ
ประชาชน 

จังหวัดนครสวรรค์   
1. องค์การบริหารสว่นต าบล 
ทบักฤช 

1.1 โครงการฝึกอบรมอาสาสมคัร
ช่วยเหลอืผู้ประสบภยัธรรมชาต ิ

1.2 วางทอ่ระบายน า้เพื่อการระบาย
น า้ไมใ่ห้ทว่มขงั หมู ่8  

 อยูใ่นยทุธศาสตร์การพฒันา
คณุภาพชีวิตที่ด ี

1.3 ขดุลอกคลอง / วางทอ่ระบายน า้ 
/ ก่อสร้างทอ่ลอดเหลีย่มระบาย
น า้  

 อยูใ่นยทุธศาสตร์การสร้าง
มลูคา่เพิ่มทางการเกษตร 

1.4 ก่อสร้างเขื่อนป้องกนัตลิง่พงั / 
ก่อสร้างพนงักัน้น า้  

 
 
 
 
 
 
1.3 วตัถปุระสงค์หลกัคือเพื่อเก็บกกัน า้เพื่อ

การเกษตร แตไ่ด้ประโยชน์ในการระบายน า้ 
เพื่อบรรเทาปัญหาน า้ทว่มขงั 

1.4 โครงการท่ีเกินศกัยภาพของ อบต.   

 
 
การวิเคราะห์แผนพัฒนา 3 ปี (2553-2555) ที่เก่ียวข้องกับการจัดการอุทกภัยขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล (ท่ีหมู่บ้านเป้าหมายตัง้อยู่) 

1. ปัญหาอทุกภยัเป็นปัญหาท่ีทกุองค์การบริหารส่ วนต าบลให้ความสนใจ ดไูด้จากการท่ี ทกุองค์การ
บริหารสว่นต าบล มีแผนพฒันาท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการอทุกภยั ทัง้ทางตรงและทางอ้อม กระจาย
อยูใ่นยทุธศาสตร์การพฒันาด้านตา่งๆขององค์การบริหารสว่นต าบล  ตัง้แตย่ทุธศาสตร์การพฒันา
ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านแหล่ งน า้ ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
เศรษฐกิจและสงัคม ไปจนถึง การบริการ 
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2. ลกัษณะของโครงการท่ีเป็นโครงการก่อสร้าง เชน่ การก่อสร้างเข่ือนยาง เข่ือนเรียงหิน  รางระบาย
น า้ ดาดคอนกรีต  ก่อสร้างบล๊ อกคอนเวิร์ด วางทอ่ระบายน า้ ฝายกัน้แมน่ า้ยม และ สร้างประตู
ระบายน า้ เป็นต้น  

3. การแก้ปัญหาอทุกภยัท่ีต้นเหตนุัน้ ดไูด้จากลกัษณะของโครงการท่ีเป็นการอนรัุกษ์การ
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม เชน่ การปลกูต้นไม้ การเพิ่มพืน้ท่ีป่า การปลกูหญ้าแฝก การ
ดแูลซอ่มแซมฝายต้นน า้ เพ่ือเพิ่มความสมบรูณ์ให้กบัป่าต้นน า้ ไปจนถึง โครงการสร้างจิตส านึ ก
ด้านการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม เชน่ การอบรมเยาวชน การบวชป่า การเพาะ
ช ากล้าไม้ การสร้างผู้น าด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม และ การสง่เสริมการมีสว่นร่วม
ของประชาชนในการดแูลทรัพยากรธรรมชาติ  เป็นต้น โครงการลกัษณะดงักลา่วข้างต้นนี ้พบใน
พืน้ท่ีลุม่น า้ยมตอนบน ในจงัหวดัอตุรดติถ์ ซึง่เป็นพืน้ท่ีเส่ียงตอ่ดนิโคลนถลม่ 

4. โครงการจ านวนไมน้่อยท่ีวตัถปุระสงค์หลกัเพ่ือการหาแหลง่น า้เพ่ือการเกษตรให้เพียงพอ แตผ่ล
พลอยได้ คือ ชว่ยบรรเทาน า้ทว่มได้ด้วยในปีท่ีฝนตกมาก เชน่ โครงการขดุลอกแหลง่น า้ตา่งๆ 
โครงสร้างสร้างฝาย  อา่งเก็บน า้ขนาดใหญ่ เล็ก โครงการลกัษณะเชน่นี ้เกิดขึน้ทัง้ 2 ลุม่น า้ ตัง้แต่
พืน้ท่ีตอนบนของลุม่น า้ ไปจนพืน้ท่ีตอนท้ายของลุม่น า้  

5. โครงการท่ีทกุ อบต . บรรจไุว้ในแผนพฒันา คือ การสนบัสนนุกิจกรรมของ อาสาสมคัรป้องกนัภยั
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ทัง้ในด้านการฝึกอบรม และการจดัหาอปุกรณ์ชว่ยเหลือผู้ประสบภยั   

 
6.2  สรุปแผนงาน/โครงการพัฒนาแหล่งน า้ของหน่วยงานอ่ืนๆในลุ่มน า้ยมและน่าน 

ข้อมลูแผนงาน/โครงการการพฒันาแหลง่น า้ของหนว่ยงานอ่ืนๆในลุม่น า้ยมและลุม่น า้นา่น นีม้าจาก 
โครงการจดัท าแผนรวมการบริหารจดัการทรัพย ากรน า้ในลุม่น า้ยม ของกรมชลประทาน และโครงการ
จดัท าแผนรวมการบริหารจดัการทรัพยากรน า้ในลุม่น า้นา่น ของกรมทรัพยากรน า้   

 
6.2.1 ลักษณะของโครงการแหล่งน า้ในลุ่มน า้ยม  
  เน่ืองจากจ านวนโครงการพฒันาท่ีเก่ียวกบัน า้ในลุม่น า้ยมและลุม่น า้นา่นมีเป็นจ านวน
มาก ทัง้โครงการในปัจจบุนั และโครงการท่ี อยูใ่นแผนงานของกรมชลประทานและกรมทรัพยากรน า้ 
ซึง่โครงการดงักลา่วมีวตัถปุระสงค์ท่ีหลากหลาย สว่นใหญ่จะเป็นเร่ืองเก่ียวกบัการจดัหาแหลง่น า้
เพ่ือใช้ประโยชน์ ซึง่อาจรวมเร่ืองของการป้องกนัอทุกภยัไว้ด้วย ดงันัน้ จงึขอสรุปเป็นลกัษณะของ
โครงการ เพ่ือท่ีจะได้เห็นภาพรวม ของโครงการ และเพื่อเป็นแนวทางส าหรับการบรูณาการแผนการ
ปฏิบตักิารจดัการอทุกภยัโดยชมุชน เข้าสูแ่ผนงาน /โครงการของหนว่ยงานทัง้ 2 นี ้ซึง่ถือวา่เป็น
หนว่ยงานหลกัในเร่ืองการพฒันาแหลง่น า้ ทัง้เพ่ือการใช้ประโยชน์ เชน่ การเกษตร และ เพ่ือการ
ป้องกนัและบรรเทาอทุกภยั  
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ลุ่มน า้ยม 

ความต้องการน า้จากน า้ยมเพ่ือใช้ประโยชน์มีอยูห่ลายลกัษณะ ได้แก่ ความต้องการน า้เพ่ือ
การเกษตร เพ่ือการอปุโภคบริโภค เพ่ืออตุสาหกรรม และเพื่อรักษาระบบนิเวศท้ายน า้ จากการศกึษา
ของกรมชลประทาน พบวา่ ปริมาณน า้ท่ีต้องการในอนาคต (ปี 2569) จากล าน า้ยมมีถึงเกือบ 4,000 
ล้านลกูบาศ์กตอ่ปี โดยปริมาณท่ีต้องการในปี 2549 ประมาณเทา่กบั 3,000 ล้านลกูบาศ์กเมตรตอ่ปี 
ดงันัน้ล าน ายมจงึต้องการการพฒันาแหลง่น า้จ านวนมาก   

                                                                                          หนว่ย : ล้านลกูบาศก์เมตร/ปี 

ความต้องการน า้ 

เพื่อการเกษตรในเขต
ชลประทาน 

ความต้องการน า้ 

เพื่อการเกษตร
นอกเขต

ชลประทาน 

ความต้องการน า้ 

เพื่อการ      
อปุโภค-บริโภค 

ความต้องการน า้ 

เพื่อการ      
อตุสาหกรรม 

ความต้องการน า้ 

เพื่อรักษา       
ระบบนิเวศท้าย

น า้ 

รวมปริมาณความ
ต้องการ  

น า้ทัง้หมด 

ปัจจบุนั อนาคต ปัจจบุนั อนาคต ปัจจบุนั อนาคต ปัจจบุนั อนาคต ปัจจบุนั อนาคต ปัจจบุนั อนาคต 

1,675.97 2,820.23 922.82 714.64 50.87 57.59 82.04 121.73 270.24 270.24 3,001.93 3,984.42 

 
ลกัษณะโครงการพฒันาแหลง่น า้ในลุม่น า้ยมของกรมชลประทานและกรมทรัพยากรน า้ พอสรุ ปได้

ดงันีคื้อ 
1. เป็นโครงการอา่งเก็บน า้ ฝาย และระบบสง่น า้ ตามแผนของกรมชลประทาน 26 แหง่ จนุ า้ได้ 

307 ล้านลกูบาศ์กเมตร พืน้ท่ีรับประโยชน์ 323,670 ไร่ 
2. เป็นโครงการอา่งเก็บน า้ขนาดกลางในแผนรวมของกรมทรัพยากรน า้ 32 แหง่ จนุ า้ได้ 323 

ล้านลกูบาศ์กเมตร พืน้ท่ีรับประโยชน์ 88,110 ไร่ 
3. โครงการผนัน า้ยม-นา่น ลงอา่งเก็บน า้เข่ือนสิริกิติ์  , ประตรูะบายน า้ห้วยสกั คลองสง่น า้ 68 

กิโลเมตร ความจ ุ4 ล้านลกูบาศ์กเมตร ผนัน า้ได้ 400 ล้านลกูบาศ์กเมตรตอ่ปี  
4. โครงการแก่งเสือเต้น จนุ า้ได้ 1,175 ล้านลกูบาศ์กเมตร พืน้ท่ีรับประโยชน์ 38,2215 ไร่ 
5. โครงการลกัษณะอ่ืนๆ เชน่ 

1) โครงการปรับปรุงแมน่ า้ยมและก่อสร้างอาคารทดน า้เก็บกกัน า้ในแมน่ า้ยม 
2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบายน า้แมน่ า้ยม โครงการแก้มลิง โครงการระบบเครือขา่ย

น า้ โขง-สาละวิน-ปิง-ยม 
3) โครงการป้องกนัน า้ทว่มเขตชมุชนตามริมแมย่ม 
4) โครงการอนรัุกษ์ฟืน้ฟปู่าต้นน า้ล าธาร 
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5) โครงการตดิตัง้โทรมาตรเพ่ือพยากรณ์และเตือนภยัน า้หลาก 
6) โครงการจดัหาแหลง่น า้และระบบประปาส าหรับอปุโภค บริโภค 

 
 
 
ลุ่มน า้น่าน 
 จากการศกึษาของกรมทรัพยากรน า้ พบวา่ ความต้องการน า้เพ่ือใช้ประโยชน์จากลุม่น า้
นา่นในอนาคต ( ปี 2569) ประมาณเทา่กบั 7,257 ล้านลกูบาศ์ กเมตร /ปี ซึง่ลกัษณะการใช้
ประโยชน์ก็คล้ายคลงึกบักรณีของลุม่น า้ยม คือ ใช้เพ่ือการเกษตรเป็นหลกั ท่ีเหลือก็จะเพ่ือการ
อปุโภคบริโภค ทอ่งเท่ียว และ อตุสาหกรรม โดยความต้องการในปี 2549 มีเทา่กบั 6,337 ล้านลกู
บาศ์กเมตร/ปี   

 
ความต้องการน า้จากลุม่น า้นา่น (ล้านลกูบาศ์กเมตร) 

 การเกษตรใน
เขตชลประทาน 

การเกษตรนอก
เขตชลประทาน 

อปุโภคบริโภค 
ทอ่งเท่ียว 

อตุสาหกรรม รวม 

ปี 2549 3,032.66 3,233.66 57.05 13.61 6,336.98 
ปี 2569 4,754.21 2,422.52 63.45 16.77 7,256.95 

 
 ลกัษณะโครงการพฒันาแหลง่น า้ในลุม่น า้นา่นในปัจจบุนั และ ในอนาคต พอสรุปได้ดงันีคื้อ 

1. โครงการพฒันาแหลง่น า้ปัจจบุนัท่ีด าเนินการโดยกรมชลประทาน  กรมทรัพยากรน า้ การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย มีความจเุก็บกกัรวม  9,631.14 ล้าน ลบ .ม. มีพืน้ท่ีชลประทาน 
2,732,218 ไร่ (บางสว่นอยูใ่นพืน้ท่ีลุม่น า้ยม) 29.94 %  

2. โครงการพฒันาแหล่งน ้าขนาด ใหญ่ ในลุ่มน ้าแควนอ้ย   ซึง่เป็นลุม่น า้สาขาท่ีส าคญัของลุม่น า้นา่น 
คือ โครงการเข่ือนแควน้อยบ ารุงแดน  จงัหวดัพิษณโุลก ในปี 2552 หวังานเข่ือนและอา่ งเก็บน า้
แควน้อยสร้างเสร็จแล้ว  สามารถจุน า้ได้ 912 ล้านลบ .ม. ปัจจบุนั  (ปี 2553) ก าลงัสร้างระบบ
ชลประทานและระบายน า้ในพื น้ท่ีประมาณ 150,000 ไร่ ขณะนี ้(ปี 2552-2553) กรมชลประทาน
ก าลงัท าการศกึษาความเหมาะสมของโครงการจดัรูปท่ีดนิในพืน้ท่ีรับประโยชน์ของเข่ือนนี ้เพ่ือท า
ให้การใช้น า้ท่ีเป็นประโยชน์สงูสดุจากเข่ือนนี ้ 

3. ปี 2551 กรมชลประทานได้ท าการ ศกึษาความเหมาะสมการพฒันาลุม่น า้เข็ก  (แคววงัทอง ) ซึง่
เป็นลุม่น า้สาขาอีกแหง่หนึง่ของลุม่น า้นา่น ให้มีโครงการอา่งเก็บน า้ตอนบนเพ่ือบรรเทาอทุกภยั
ของลุม่น า้ตอนลา่ง 



ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ 200 

4. ปี 2548  กรมชลประทานได้ศกึษาความเหมาะสมของการสร้างอา่งเก็บน า้ห้วยน า้รี อ าเภอทา่
ปลา จงัหวดัอตุรดติถ์ ซึง่ตอ่มาในปี 2549 เกิดภยัพิบตั ิ แผน่ดนิถลม่ท่ีบ้านน า้รีและบ้านน า้ต๊ะ 
อ าเภอทา่ปลา ท าให้ต้องน าโครงการศกึษาดงักลา่วมาท าการทบทวนอีกครัง้ในปี 2551 คาดวา่ 
โครงการดงักลา่วจะเร่ิมด าเนินการก่อสร้างได้จริง ในราวปี 2554  

5.  โครงการท่ีส าคญัอีกโครงการหนึง่ของลุม่น า้นา่น ท่ีจดัอยูใ่นแผนงานของกรมชลประทาน แล้ว คือ 
โครงการสร้างเข่ือนอตุรดติถ์ เพ่ือทดน า้ และมีระบบสง่น า้ ส าหรับพืน้ท่ีสองฝ่ังอ าเภอเมือง อ าเภอ
ลบัแล อ าเภอตรอน และ อ าเภอพิชยั จงัหวดัอตุรดติถ์ กบัอ าเภอพรหมพิราม อ าเภอวดัโบสถ์ 
อ าเภอเมือง อ าเภอวงัทอง และ อ าเภอบางกระทุม่ จงัหวดัพิษณโุลก ในแมน่ า้นา่นท่ีบริ เวณบ้าน
ผาจกุ อ าเภอเมือง จงัหวดัอตุรดติถ์ ซึง่อยูเ่หนือเข่ือนนเรศวรขึน้ไปประมาณ 128 กิโลเมตร แล้ว
ขดุคลองสง่น า้ มีความจ ุ1,262 ล้านลกูบาศ์กเมตร เพ่ือชกัน า้สง่ให้แก่พืน้ท่ีเพาะปลกูบนสองฝ่ัง
แมน่ า้นา่นประมาณ 873,000 ไร่ ในเขตจงัหวดัอตุรดติถ์ และบางสว่นของจงัหวดัพิษณโุลก  

6. โครงการพฒันาแหลง่น า้ในลุม่น า้นา่นลกัษณะอ่ืนๆ ก็ เชน่ เดียวกบัของลุม่น า้ยม ทัง้โครงการ
ขนาดกลางจ านวน 11 โครงการ ความจเุก็บกกัน า้รวม 232.61 ล้านลกูบาศ์กเมตร พืน้ท่ีรับ
ประโยชน์ 84,750 ไร่ และ โครงการชลประทานขนาดเล็ก พืน้ท่ีรับประโยชน์รวม 306,000 ไร่  

 
6.3  การบูรณาการแผนงานการจัดการอุทกภัยโดยชุมชน กับ แผนงาน/โครงการพัฒนาแหล่งน า้   
      ของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 จากลกัษณะโครงการตามแผนงาน /โครงการท่ีเก่ียวข้องกบัแหลง่น า้ ทัง้ขององค์การบริหารสว่น
ต าบล และ ระดบัประเทศ คือ กรมชลประทาน และ กรมทรัพยากรน า้ ส ามารถพิจารณาได้ถึงการบรูณา
การแผนการจดัการอทุกภยัของชมุชนเข้าไปสูแ่ผนงาน /โครงการของหนว่ยงานตา่งๆข้างต้น และเน่ืองจาก
แผนปฏิบตักิารการจดัการอทุกภยัของชมุชน คือ การด าเนินกิจกรรมใน 4 เร่ือง คือ การเตรียมการ  การเฝ้า
ระวงั การชว่ยเหลือขณะน า้ทว่ม และ การชว่ยเหลือห ลงัน า้ทว่ม ดงันัน้ การบูรณาการแผนการจัดการ
อุทกภัยของชุมชนเข้ากับ แผนงาน /โครงการของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง จึงหมายถงึ การ
ด าเนินการท่ีท าให้กิจกรรมทัง้ 4 นี ้สามารถน าไปสู่การปฏิบัตท่ีิมีประสิทธิภาพเพิ่มขึน้ ท าให้
คุณภาพชีวิตของชุมชนจากอุทกภัยดีขึน้  

จากการประชมุ หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง ทัง้หนว่ยงานในระดบัท้องท่ี ทัง้องค์การบริหารสว่นต าบลท่ี
ชมุชนเป้าหมายตัง้อยู ่และ องค์การบริหารสว่นต าบลอ่ืนๆท่ีมีพืน้ท่ีตดิกบัล าน า้ยม และ ล าน า้นา่น ผู้แทน
กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน า้ ส านกัป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดั กรมอทุยานแหง่ชาติ  
ส านกัการจดัการต้นน า้ และ องค์กรพฒันาเอกชนของพืน้ท่ี พร้อมกบัแกนน าชมุชนเป้าหมาย และนกัวิจยั
ทรัพยากรน า้ชมุชน  ในประเดน็ การบรูณาการแผนการจดัการอทุกภยัของชมุชนกบัแผนงาน /โครงการท่ี
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เก่ียวข้องกบัการจดัการอทุกภยัของลม่น า้ยมและลุม่น า้นา่นของหนว่ยงานตา่งๆ และแนวท างสูก่ารปฏิบตั ิ
เม่ือวนัท่ี 20-21 มกราคม 2553  ซึง่สามารถสรุปได้ ดงันี ้คือ 

1. มีหลายแผนงาน /โครงการขององค์การ บริหารสว่นต าบล ท่ีเป็นโครงการป้องกนั บรรเทาน า้ทว่ม 
เชน่ โครงการดาดคอนกรีต ป้องกนัตลิ่งพงั การวางทอ่ลอด บล็อกคอนเวิร์ด เป็นต้น และ จ านวน
ไมน้่อยเป็นโครง การซอ่มแซม ตลิ่ง อา่เก็บน า้ ขดุลอกคลอง ซึง่ชว่ยบรรเทาน า้ทว่มได้ ชมุชน
สามารถเข้ามามีสว่นร่วมได้ จากในขัน้ “เตรียมการ ” กลา่วคือ กิจกรรมส าคญัของ “การ
เตรียมการ” ของชมุชนเก่ียวกบัการจดัการอทุกภยั มกัจะเป็นเร่ืองของการ “เตือน” ชมุชนเม่ือถึงฤดู
น า้หลาก แตถ้่าชมุชนเพิ่มกิจกรรม “การตรวจตราพืน้ท่ี ” เชน่ การตรวจตราการช ารุดของตลิ่ง ของ
ทอ่ลอด คอสะพาน รางระบายน า้ แล้วจดัท ารายการ ระบคุวามเสียหาย จดัล าดบัความเร่งดว่น  
น าสง่ตอ่ยงัองค์การบริหารสว่นต าบลท่ีหมูบ้่านของตนสงักดั ก็จะชว่ยให้โครงการท่ีบรรจอุยูใ่น
แผนพฒันาขององค์การบริหารสว่นต าบลนัน้ๆ ตอบสนองตอ่ การแก้ปัญหาท่ีตรงกบัความต้องการ
ของชาวบ้านมากขึน้   หรือ ในทางกลบักนั  องค์การบริหารสว่นต าบล อาจให้สมาชิก อบต .ประจ า
หมูบ้่าน ด าเนินการส ารวจก็ได้ แล้วน าข้อมลูเข้าสูก่ารท าประชาคมเพ่ือเรียงล าดบัความเร่งดว่น
ของโครงการก็ได้  

การด าเนิน การเชน่นี ้ไมไ่ด้เปล่ียนแปลงแผนงาน /โครงการพฒันาของ อบต .แตอ่ยา่งใด 
เน่ืองจาก อบต.ตา่งๆในพืน้ท่ีเส่ียงภยัเหลา่นี ้มกัจะมีโครงการลกัษณะนีบ้รรจอุยูใ่นแผนพฒันา 3 
ปี 5 ปี ของตนเองอยูแ่ล้ว  และ การด าเนินการเชน่ ก็ไมไ่ด้เพิ่มความยุง่ยากให้กบัชาวบ้านแตอ่ยา่ง
ใด เน่ืองจาก “การเตรียมการ” เป็นเร่ืองท่ีผู้น าชมุชนในพืน้ท่ีเส่ียงภยัจะต้องด าเนินการอยูแ่ล้ว การ
เพิ่มรายละเอียดของการด าเนินการเข้าไป จะท าให้ “การเตรียมการ ” มีทิศทางเป็นไปตามความ
ต้องการของชาวบ้านมากขึน้  ซึง่อาจเป็นกิจกรรมท่ีอยูส่งูกวา่ท่ีชมุชนจะสามารถด าเนินการได้เอง  

2. ทกุองค์การบริหารสว่นต าบลมีโครงการ “ฝึกอบรมอาสาสมคัรป้องกนัภยั ” ทัง้ท่ีใช ่อปพร . และ ท่ี
เป็นอาสาสมคัรทัว่ไป การเพิ่มการอบรมในเร่ืองการเก็บข้อมลูน า้ฝน การเฝ้าระวงัระดบัน า้ทา่ การ
ตดิตัง้เสาวดัระดบัน า้ทา่ และ การวิเคราะห์ระดบัน า้ฝน ความเข้มของฝน และ สญัญา ณเตือนภยั
จากอทุกภยั ก็จะเป็นอีกสิ่งหนึง่ท่ีท าให้กิจกรรมการเฝ้าระวงัน าไปสูก่ารเพิ่มคณุภาพชีวิตของ
ชมุชนจากอทุกภยัได้  ซึง่ อบต.มีศกัยภาพในกิจกรรมการเฝ้าระวงัอยูแ่ล้ว เพราะมีทัง้ก าลงัคนและ
งบประมาณ และเป็นกิจกรรมท่ีกระท าในชว่งท่ีไมย่าว 

3. ทัง้ชมุชน และ หนว่ยงานท่ี เก่ียวข้อง โดยเฉพาะในพืน้ท่ีเส่ียงภยัน า้ทว่มและดนิโคลนถลม่ ควรมี
การ “ซ้อมแผน” ซึง่อาจจะเป็นการ “ซ้อมความเข้าใจ” ก็ได้  

4. การก าหนดพืน้ท่ีเส่ียงภยั ตามระดบัของการเส่ียงภยัจากน า้ทว่ม เป็นอีกหนึง่กิจกรรม ท่ีทัง้ชมุชน 
และ องค์การบริหารสว่นต าบลควรด าเนินการ 



ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ 202 

5. ถึงแม้ลุม่น า้ยมจะเป็นลุม่น า้ท่ียงัไมมี่เข่ือนขนาดใหญ่ทางตอนบนของลุม่น า้เพ่ือการกกัเก็บน า้ ซึง่
อาจจะชว่ยบรรเทาน า้ทว่มได้ระดบัหนึง่ แตก่ารด าเนินโครงการดงักลา่ว อาจเกิดความขดัแย้ง
อยา่งรุนแรงของชมุชนท่ีอยูใ่นพืน้ท่ีดงักลา่วได้ ซึง่แกนน าชมุชนในพืน้ท่ีลุม่น า้ตอนท้าย เชน่ จงัหวดั
พิจิตร และ กลุม่ผู้บริหารขององค์การบริหารสว่นต าบลตา่งๆ ได้แนะน าวา่ การท าโครงการแก้มลิง 
ให้ตลอดล าน า้ยม ก็สามารถแก้ปัญหาได้ทัง้น า้ทว่มและน า้แล้ง  

6. ข้อแนะน าดงักลา่ว สะท้อนถึงความเข้มแข็งของเครือขา่ยภาคประชาชนของลุม่น า้ยม ท่ีนกัวิจยั
ทรัพยากรน า้ชมุชนข องโครงการนี ้ก็เป็นสว่นหนึง่ของเครือขา่ยนี ้ซึง่ส าหรับลุม่น า้นา่นนัน้ 
เครือขา่ยดงักลา่วยงักระจดักระจายอยู ่ซึง่สามารถพฒันาให้เป็นเครือขา่ยท่ีเข้มแข็งขึน้ได้ จาก
โครงการของหนว่ยงานระดบัประเทศ เชน่ กรมทรัพยากรน า้ หรือกรมชลประทาน  ท่ีมกัจะมี
โครงการฟืน้ฟปู่าต้นน า้ล าธารอยูแ่ล้ว แตถ้่าผนวกเร่ืองของเครือขา่ยเข้าไปด้วยในโครงการลกัษณะ
นี ้ก็จะท าให้การพฒันาลุม่น า้นา่นเป็นไปตามความต้องการของประชาชนมากขึน้    
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บทที่ 7 
บทสรุป และ ข้อเสนอแนะ 

 
 โครงการศกึษาวิจยัและพฒันาวิถีชีวิตและบทบาทของชมุชนในพืน้ท่ีวิกฤตอิทุกภยั : กรณีศกึษา
พืน้ท่ีวิกฤตอิทุกภยัภาคเหนือ (ลุม่น า้ยมและลุม่น า้นา่น) มีวตัถปุระสงค์ท่ีส าคญั 3 ข้อ คือ  

1. เพ่ือศกึษาวิจยัการปรับตวั/การเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของคนในระดบัครัวเรือน/ชมุชนให้เข้า
กบัปัญหาอทุกภยัชว่งก่อนเกิด ระหวา่งเกิดและหลงัเกิดอทุกภยั ซึง่แสดงให้เห็นวิวฒันาการ
ของการปรับตวั/เปล่ียนแปลงให้สามารถอาศยัในพืน้ท่ีอทุกภยัจากอดีตถึงปัจจบุนั  

2. เพ่ือหาแนวทางการจดัการอทุกภยัของชมุชน บรูณาการแผนการจดัการของชมุชนแ ละของ
เครือขา่ยในพืน้ท่ีเป้าหมาย ตลอดจนจดัท า หากลไกรองรับการน าแผนไปสูก่ารปฏิบตั ิและ
เตรียมความพร้อมของชมุชนท้องถ่ินและเครือขา่ยชมุชนเม่ือเกิดภาวะอทุกภยั  

3. เพ่ือสง่เสริมศกัยภาพของนกัวิจยัทรัพยากรน า้ชมุชน ชมุชนท้องถ่ินและเครือขา่ยชมุชนใน
การจดัการปัญหาอทุกภยั 

 
โดยพืน้ท่ีเป้าหมายของการศกึษา แบง่เป็น 3 พืน้ท่ีหลกั ได้แก่ 
1. พืน้ท่ีศึกษากรณีที่ 1 : บริเวณตอนบนของลุม่น า้นา่น ในจงัหวดันา่น และ อตุรดติถ์  ซึง่เป็น

พืน้ท่ีภเูขาท่ีมีความลาดชนัสงู มีปริมาณน า้ไหลหลากสงูและเกิดน า้ทว่มฉบัพลนั และมี
ปัญหาดนิถลม่ตามมา 

2. พืน้ท่ีศึกษากรณีที่ 2 : บริเวณตอนกลางของพืน้ท่ีลุม่น า้ยมในจงัหวดัแพร่ สโุขทยัและ
พิษณโุลก ซึง่เป็นพืน้ท่ีน า้ทว่มซ า้ซาก ความสามารถในการรองรับน า้ของพืน้ท่ีมีน้อยกวา่
ปริมาณน า้ท่ีไหลหลากในฤดนู า้หลาก ท าให้พืน้ท่ีเกษตรกรรมได้รับความเสียหาย  

3. พืน้ท่ีศึกษากรณีที่ 3 : บริเวณตอนท้ายของลุม่น า้ยมและลม่น า้นา่น ในจงัหวดัพิจิตรและ
นครสวรรค์ ซึง่เป็นพืน้ท่ีราบต ่าและเกิดปัญหาน า้ทว่มขงัและน า้ล้นตลิ่ง   

 
จ านวนชมุชนเป้าหมาย 40 ชมุชน กระจายอยูใ่นพืน้ท่ีเป้าหมายข้างต้น โดยขัน้ตอนของ

การศกึษา เร่ิมต้นจากการค้นหาชมุชนเป้าหมาย 40 ชมุชนจากพืน้ท่ีเป้าห มาย ตามเกณฑ์การคดัเลือก
ชมุชน เชน่ เป็นชมุชนในพืน้ท่ีเป้าหมาย เป็นชมุชนท่ีมีประสพการณ์เก่ียวกบัการจดัการอทุกภยัของ
ชมุชน  เป็นชมุชนท่ีสมาชิกสว่นใหญ่ให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหาของชมุชน เป็นต้น  และเน่ืองจาก
โครงการฯนีใ้ห้ความส าคญักบักระบวนการมีสว่นร่วมของชมุชน  ดงันัน้ ชมุชนเป้าหมายต้องมีตวัแทนเข้า
มาร่วมกบัโครงการฯ ในฐานะนกัวิจยัทรัพยากรน า้ชมุชน โดยการคดัเลือกนกัวิจยัทรัพยากรน า้ชมุชนนี ้
ชมุชนเป็นผู้คดัเลือก ตามเกณฑ์ท่ีชมุชนก าหนดขึน้ ซึง่ชมุชนหนึง่อาจมีนกัวิจยัทรัพยากรน า้ชมุชน
มากกวา่ 1 คนก็ได้  ขัน้ตอนตอ่ไปคือ การอบรมนกัวิจยัทรัพยากรน า้ชมุชน เพ่ือให้สามารถท างานร่วมกบั
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นกัวิจยัของโครงการฯได้ โดยประเดน็การอบรมนัน้ จะเช่ือมโยงกบัการพฒันาศกัยภาพของนกัวิจยั
ทรัพยากรน า้ชมุชนในการจดัการอทุกภยัของชมุชนในอนาคต นัน่คือ อบรมการเป็นนกัวิจยัชมุชน และ 
อบรมเร่ืองความรู้ด้านอทุกวิทยา โดยโครงการฯเปิดโอกาสให้ชมุชนเข้ามาเรียนรู้เก่ียวกบัสญัญาณเตือน
ภยั  ด้วยการเข้าร่วมเก็บข้อมลูน า้ฝน และ น า้ทา่ มีชมุชนจ านวน 32 ชมุชนท่ีเข้าร่วมกบัโครงการทดลอง
ปฏิบตักิารนี ้ พร้อมๆกบัการเก็บข้อมลูน า้ฝนและน า้ทา่โดยชมุชนแล้ว โครงการฯยงัศกึษาเพิ่มเตมิถึงวิถี
ชีวิตและบทบาทของชมุชนเป้าหมายทัง้ 40 ชมุชน ท่ีอาจจะเช่ือมโยงไปสูก่ารจดัการอทุกภยัของชมชนได้ 
ทัง้นี ้ในการศกึษาวิถีชีวิตของชมุชนดงักลา่ว โครงการฯได้ให้ชมุชนเข้ามาเรียนรู้ในเร่ืองของการเก็บข้อมลู
ชมุชน เพ่ือจะได้พฒันาศกัยภาพของนกัวิจยัทรัพยากรน า้ชมุชนให้เป็นนั กวิจยัชมุชนตอ่ไป  ทัง้ข้อมลู
ระดบัน า้ฝนและน า้ทา่ท่ีชมุชนร่วมเก็บในโครงการทดลองปฏิบตั ิและ การศกึษาวิถีชีวิตชมุชน พร้อมการ
วิเคราะห์แผนงาน /โครงการของหนว่ยงานอ่ืนๆ ทัง้ในระดบัท้องท่ี เชน่ องค์การบริหารสว่นต าบล และ
หนว่ยงานระดบัประเทศ เชน่ กรมชลประทาน กรมทรัพยาก รน า้ น าไปสูก่ารบรูณาการแผนปฏิบตักิาร
จดัการอทุกภยัของชมุชนกบัแผนงานของหนว่ยงานตา่งๆ    

 
ผลการศกึษา สามารถสรุปได้เป็นประเดน็ๆดงันี ้คือ 

7.1  ผลการศึกษาศักยภาพของชุมชนเป้าหมายในการจัดการอุทกภัย 
1) ชมุชนเป้าหมายเคยประสพอทุกภยัมาแล้วทกุชมุชน และทกุชมุชนได้มีการเตรียมก ารตอ่

อทุกภยัท่ีอาจจะเกิดขึน้อยา่งตอ่เน่ืองทกุปี ลกัษณะเชน่นี ้สะท้อนวา่ ชมุชนตา่งๆได้ตระหนกั
ถึงความส าคญัในเร่ืองนี ้และพยายามหาวิธีการในการบรรเทาความเสียหายท่ีอาจจะ
เกิดขึน้   

2) การเตรียมการสว่นใหญ่จะเป็นการเตรียมการในระดบัชมุชน แตแ่กนน าชมุชนทกุชมุชนก็ได้
ค านึ งถึงการเตรียมการถ้าระดบัความรุนแรงของอทุกภยัมากขึน้ นัน่คือ เร่ืองการ
ประสานงานกบัหนว่ยงานตา่งๆ รวมไปถึง การค านงึถึงการจดัการความชว่ยเหลือหลงัน า้
ทว่มสิน้สดุลง สิ่งเหลา่นีส้ะท้อนให้เห็นวา่ ไมเ่พียงแตแ่กนน าชมุชนเทา่นัน้ แตห่นว่ยงานใน
ระดบัท้องถ่ิน เชน่ องค์การ บริหารสว่นต าบล หรือ องค์การบริหารสว่นจงัหวดั ก็พร้อมท่ีจะ
ให้ความชว่ยเหลือ   

3) หนว่ยงานในระดบัท้องถ่ิน เชน่ อบต . หรือ อบจ .มีแผนงาน /โครงการท่ีเก่ียวข้องกบัการ
จดัการอทุกภยั โดยบรรจไุว้ในแผนพฒันา 3 ปีของหนว่ยงาน การเตรียมความพร้อมสว่น
ใหญ่ท่ีท าอยูท่กุๆปี คือการขุ ดลอกทางน า้ตา่งๆ เพ่ือให้น า้สามารถระบายไปได้เร็วขึน้  การ
ซอ่มแซมตลิ่ง เพ่ือป้องกนัตลิ่งพงั และการอบรมอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน  

4) วิธีการเตรียมความพร้อมมีความแตกตา่งกนัในแตล่ะจงัหวดั ส าหรับวิธีการเตรียมความ
พร้อมของจงัหวดันา่นคอ่นข้างท่ีจะเป็นทางการ คือ ชุ มชนใช้วิธีการประชมุเตรียมความ
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พร้อม ก าหนดหน้าท่ีและบทบาท และ รับรู้กนัโดยปริยายวา่ เม่ือเกิดน า้ทว่มขึน้มาจริงๆ 
ศนูย์การประสานงานภาคประชาชนคือ มลูนิธิฮกัเมืองนา่น ใช้พืน้ท่ีวดัอรัญญาวาสเป็นพืน้ท่ี
รวมพล สว่นพืน้ท่ีโซนยมกลางและนา่นตอนลา่ง ใช้วิธีประชาสมัพนัธ์ เตือนชมุชนให้
เตรียมการในสว่นตวัของตนเอง วิธีการเตรียมการท่ีแตกตา่งกนันี ้สะท้อนถึงบริบทของ
กระบวนการภาคประชาชนของพืน้ท่ีท่ีแตกตา่งกนั   ส าหรับชมุชนจงัหวดัอ่ืนๆนัน้ การเตรียม
ความพร้อมจะออกมาในรูปของ การประชมุของผู้ใหญ่บ้านในฤดนู า้หลาก เพ่ือ “เตือน ” 
ลกูบ้านเก่ียวกบั การเก็บข้าวของไว้ท่ีสงู จดุอพยพ และการเตรียมเสบียงอาหาร น า้ด่ืม และ
ยารักษาโรคเป็นต้น  

5) เป็นท่ีนา่สงัเกตวุา่ ชมุชนในจงัหวดัท่ีมีน า้ทว่มเป็นประจ า เชน่ พิษณโุลก พิจิตรและ
นครสวรรค์ ชมุชนมีการปรับวิถีชีวิตในการท ามาหากินให้สอดคล้องกบัชว่งเวลาของการเกิด
น า้ทว่ม  คือ เร่ิมปลกูชว่งเดือนพฤศจิกายน แล้ว เก็บเก่ียวประมาณต้นเดือนกมุภาพนัธ์ ซึง่
อาจต้องเส่ียงกบัความหนาวบ้าง แตก็่ดีกวา่น า้ทว่มข้าวเสียหาย 

6) การเรียนรู้เร่ืองสญัญาณเตือนภยัของการเกิดอทุกภยัของชมุชนตา่งๆ มีไมม่ากนกั ดงันัน้ 
การเตรียมการตา่งๆ จงึอยูบ่นความไม่แนน่อนของการคาดการณ์ การเตรียมการดงักลา่วจงึ
ท าได้เพียงการประชาสมัพนัธ์เป็นหลกั อยา่งไรก็ตาม แกนน าชมุชนสว่นใหญ่ได้มีการ
เตรียมการเร่ืองเอกสารตา่งๆ เป็นต้นวา่ รายช่ือของชาวบ้าน หมายเลขโทรศพัท์หนว่ยงานท่ี
เก่ียวข้อง ท่ีจะสามารถตดิตอ่ประสานงานเม่ือเกิดน า้ทว่มขึน้มาจริงๆ  

 
7.2  รูปแบบแผนปฏิบัตกิารจัดการอุทกภัยของชุมชน 

รูปแบบของแผนปฏิบตักิารจดัการอทุกภยัของชมุชนเป้าหมายแบง่ได้เป็น 4 ขัน้ตอน /
กิจกรรม คือ  

1) การเตรียมความพร้อม 
ลกัษณะของการเตรียมความพร้อมโดยทัว่ๆไป คือ การประชมุชมุชน ในชว่งหน้า

ฝน ซึง่การประชมุดงักลา่ว มั กจะกระท าไปพร้อมๆกบัการประชมุหมูบ้่าน  โดยผู้ใหญ่บ้าน 
จะท าการ “เตือน” ลกูบ้าน ในเร่ืองตา่งๆ เชน่ การซอ่มแซมอาคารบ้านเรือน การเก็บข้าวของ
ไว้บนท่ีสงู การเตรียมเสบียงอาหาร น า้ด่ืม เม่ือต้องมีการอพยพ จดุนดัหมายการอพยพ เป็น
ต้น   

ส าหรับกลุม่แกนน าของหมูบ้่าน ก็จะ เตรียมเก่ียวกบัจดุอพยพ ซึง่มกัจะเป็น วดั 
และโรงเรียน ตรวจซอ่มแซมอาคารท่ีจะใช้อพยพ อปุกรณ์ท่ีจ าเป็นส าหรับป้องกนัอทุกภยั 
เชน่ ถงุทราย ตรวจตราเก่ียวกบัตลิ่งท่ีอาจจะพงัทลาย เพ่ือแจ้งข้อมลูดงักลา่วไปยงั
หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง เชน่ อบต . นอกจากนี ้ยงัเตรียมข้อมลูเพื่ อการประสานงาน เชน่ เบอร์
โทรศพัท์หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง เชน่ อบต. อ าเภอ ป้องกนัและสาธารณภยั เป็นต้น  
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หลงัจากการ “เตือน” นีแ้ล้ว ถือวา่ ชาวบ้านต้องจดัการ “เตรียมการ ” ของตนเอง 
หรืออาจกลา่วได้วา่ การเตรียมการส าหรับอทุกภยัของชมุชนเป็นความรับผิดชอบระดบั
ครัวเรือน 

2) การเฝ้าระวัง 
ส าหรับการเฝ้าระวงันัน้ มีอยูห่ลายลกัษณะ เชน่  การเฝ้าระวงัโดยใช้อปุกรณ์

ตา่งๆ ชว่ย เชน่ เคร่ืองวดัน า้ฝน และ เสาวดัระดบัน า้ทา่ โดยเคร่ืองวดัน า้ฝนนี ้มีหนว่ยงาน
หลายหนว่ยงาน เชน่ กรมทรัพยากรน า้ กรมชลประทาน ได้น าไปตดิตัง้ให้กบัหลายชมุชน
เป้าหมายท่ี เป็นพืน้ท่ีเส่ียงภยัน า้หลาก ดนิถลม่ เชน่ ต าบลวงัชิน้ อ าเภอวงัชิน้ จงัหวดัแพร่ 
หรือ ต าบลบ้านดา่นนาขาม อ าเภอเมือง จงัหวดัอตุรดติถ์ หรือ ต าบลนาพลู อ าเภอลบัแล 
จงัหวดัอตุรดติถ์ ซึง่การตดิตัง้เคร่ืองวดัน า้ฝนเหลา่นี ้บางแหง่ก็มาพร้อมกบัสญัญาณเตือน
ภยั แตห่ลายแหง่ ก็ไมมี่ อยา่งไรก็ตาม พืน้ท่ีเส่ียงภยั น า้หลาก ดนิ โคลนถลม่เหลา่นี ้จะมี 
“มิสเตอร์เตือนภยั” ท าหน้าเฝ้าระวงัไปพร้อมๆกบัการเก็บข้อมลูระดบัน า้ฝน  

อีกลกัษณะหนึง่ของการเฝ้าระวงั คือ การตดิตัง้เสาวดัระดบัน า้ทา่ ซึง่มกัจะตดิตัง้
ในพืน้ท่ีน า้ทว่มฉบัพลนัและน า้ทว่มล้นตลิ่ง ซึง่อาจจะอยูใ่นรูปของ การตดิตัง้เสาวดัระดบั
น า้ทา่ หรือ การใช้ตอม้อเสาสะพาน โดยใช้พน่สี พร้อมมีตวัเลขก ากบัเพ่ือวดัระดบัน า้ใน
แมน่ า้  

อีกลักษณะท่ีส าคญั คือ การใช้ ชาวบ้านเฝ้าระวงั ซึง่ในหลายชมุชนเป้าหมายมี
กลุม่ชาวบ้านท่ีเป็นอาสาสมคัรป้องกนัภยัของชมุชน ซึง่จะท าหน้าท่ีเฝ้าระวงัภยัทกุอยา่ง 
รวมถึง อทุกภยัด้วยของหมูบ้่าน   

3) การช่วยเหลือขณะน า้ท่วม 
ส าหรับกิจกรรมนี ้ จะมีผู้ใหญ่บ้านเป็นแกนน า สิ่งท่ีผู้ ใหญ่บ้านท าเม่ือเกิดอทุกภยั 

คือ “การประสานงาน ” เป็นหลกั โดยจะประสานงานขอความชว่ยเหลือไปยงัหนว่ยงานใน
ระดบัท่ีสงูขึน้ ตัง้แตร่ะดบั อบต . ขึน้ไป จนถึงระดบัจงัหวดั ซึง่มกัจะ “รอให้ความชว่ยเหลือ ” 
อยูแ่ล้ว สว่นความชว่ยเหลือระดบัพืน้ท่ีนัน้ จะเน้นไปท่ีการใช้ความช่ วยเหลือผู้ ท่ีชว่ยเหลือ
ตนเองไมค่อ่ยจะได้ เชน่ คนชรา ผู้ ป่วย เดก็ เป็นต้น โดยอาจจะมีศนูย์ประสานงานหรือไมมี่
ศนูย์ประสานงานก็ได้  

4) การช่วยเหลือหลังน า้ท่วม 
ส าหรับกิจกรรมการให้ความชว่ยเหลือหลงัจากน า้ทว่มนัน้ มกัจะคล้ายๆกนั คือ 

การจดัการความชว่ยเหลือท่ีจะเข้ามา ทั ้ งในรูปของของบริจาค และ การขอรับความ
ชว่ยเหลือส าหรับผู้ประสพภยัพิบตั ิเชน่ การชดเชยความเสียหายท่ีเกิดกบัผลผลิตทางการ
เกษตร โดยการจดัการความชว่ยเหลือในรูปของบริจาคนัน้ ชมุชนสว่นใหญ่จะมีการจดั
ระเบียบได้อยา่งมีประสิทธิภาพ เชน่ การประสานงานระหวา่งผู้บริจาค และ จั ดระเบียบ
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ชมุชนท่ีจะได้รับของบริจาค โดยอาจเรียงล าดบัจากผู้ ท่ีได้ความเสียหายมากไปหาน้อย 
หลายพืน้ท่ีมีการจดัเตรียมบตัรควิ เพ่ือเข้ารับสิ่งของบริจาค  

ส าหรับการขอรับความชว่ยเหลือในกรณีการชดเชยความเสียหายนัน้ ทกุชมุชน 
ด าเนินการเหมือนกนั คือ การจดัเตรียมข้อมลูของ ผู้ประสพภยั เชน่ พืน้ท่ีเพาะปลกู ระดบั
ความเสียหาย เป็นต้น ซึง่ หลายพืน้ท่ี ข้อมลูเหลา่ ถกูจดัเตรียมไว้ลว่งหน้า เม่ือเกิดอทุกภยั
ขึน้จริง คอ่ยน าข้อมลูนัน้ มาปรับให้เข้ากบัสิ่งท่ีเกิดขึน้จริง ซึง่ท าให้ประหยดัเวลาไปได้มาก   

 
7.3 สรุปการวิเคราะห์แผนพัฒนา 3 ปี (2553-2555) ที่เก่ียวข้องกับการจัดการอุทกภัยของ

องค์การบริหารส่วนต าบล (ท่ีหมู่บ้านเป้าหมายตัง้อยู่) และลักษณะแผนงานโครงการพัฒนา
แหล่งน า้ของหน่วยงานอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง  

1) ปัญหาอทุกภยัเป็นปัญหาท่ีทกุองค์การบริหารสว่นต าบลให้ความสนใจ ดไูด้จากการท่ี ทกุ
องค์การบริหารสว่นต า บล มีแผนพฒันาท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการอทุกภยั ทัง้ทางตรงและ
ทางอ้ อม กระจายอยูใ่นยทุธศาสตร์การพฒั นาด้านตา่งๆขององค์การบริหารสว่นต าบล  
ตัง้แตย่ทุธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านแหลง่น า้ 
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสงัคม ไปจนถึง การบริการ 

2) ลกัษณะของโครงการ ท่ีเป็นโครงการก่อสร้าง เชน่ การก่อสร้างเข่ือนยาง เข่ือนเรียงหิน  ราง
ระบายน า้ ดาดคอนกรีต  ก่อสร้างบล๊ อกคอนเวิร์ด วางทอ่ระบายน า้ ฝายกัน้แมน่ า้ยม และ 
สร้างประตรูะบายน า้ เป็นต้น  

3) การแก้ปัญหาอทุกภยัท่ีต้นเหตนุัน้ ดไูด้จากลกัษณะ ของโครงการท่ีเป็นการอนรัุกษ์การ
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม เชน่ การปลกูต้นไม้ การเพิ่มพืน้ท่ีป่า การปลกูหญ้าแฝก 
การดแูลซอ่มแซมฝายต้นน า้ เพ่ือเพิ่มความสมบรูณ์ให้กบัป่าต้นน า้ ไปจนถึง โครงการสร้าง
จิตส านกึด้านการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม เชน่ ก ารอบรมเยาวชน การ
บวชป่า การเพาะช ากล้าไม้ การสร้างผู้น าด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม และ การ
สง่เสริมการมีสว่นร่วมของประชาชนในการดแูลทรัพยากรธรรมชาติ  เป็นต้น โครงการ
ลกัษณะดงักลา่วข้างต้นนี ้พบในพืน้ท่ีลุม่น า้ยมตอนบน ในจงัหวดัอตุรดติถ์ ซึง่เป็นพืน้ท่ีเส่ี ยง
ตอ่ดนิโคลนถลม่ 

4) โครงการจ านวนไมน้่อยท่ีวตัถปุระสงค์หลกัเพ่ือการหาแหลง่น า้เพ่ือการเกษตรให้เพียงพอ 
แตผ่ลพลอยได้ คือ ชว่ยบรรเทาน า้ทว่มได้ด้วยในปีท่ีฝนตกมาก เชน่ โครงการขดุลอกแหลง่
น า้ตา่งๆ โครงสร้างสร้างฝาย อา่งเก็บน า้ขนาดใหญ่ เล็ก โครงการลกัษณะเชน่นี ้เกิดขึ ้ นทัง้ 
2 ลุม่น า้ ตัง้แตพื่น้ท่ีตอนบนของลุม่น า้ ไปจนพืน้ท่ีตอนท้ายของลุม่น า้  
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5) โครงการท่ีทกุ อบต . บรรจไุว้ในแผนพฒันา คือ การสนบัสนนุกิจกรรมของ อาสาสมคัร
ป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ทัง้ในด้านการฝึกอบรม และการจดัหาอปุกรณ์ชว่ยเหลือ
ผู้ประสบภยั   

6) แผนงาน/โครงการการพฒันาแหลง่นัน้ของหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง เชน่ กรมชลประทาน กรม
ทรัพยากรน า้ ให้ความสนใจกบัการน าน า้จากลุม่น า้ตา่งๆ มาใช้ประโยชน์สงูสดุ โดย
วตัถปุระสงค์ของการป้องกนัน า้ทว่มนัน้ เป็นวตัถปุระสงค์รอง ดงันัน้ ลกัษณะของโครงการ
เหลา่นีใ้นปัจจบุนัและในอนาคต คือ โครงการช ลประทานขนาดใหญ่ ได้แก่การสร้างเข่ือน
อา่งเก็บน า้ขนาดใหญ่ และ การผนัน า้จากล าน าหนึง่ไปสูอี่กล าน า้หนึง่ โครงการชลประทาน
ขนาดกลางและขนาดเล็ก  ซึง่มีตัง้แตก่ารสร้างฝาย ท านบกัน้น า้ ประตรูะบายน า้ สถานีสบู
น า้ด้วยไฟฟ้า การขดุลอกคลอง  นอกจากนี ้ยงัมีโครงการด้านการอนรัุ กษ์ทรัพยากรต้นน า้ 
กิจกรรมมีทัง้การปลกูป่า ไปจนถึง การอบรมประชากรกลุม่ตา่งๆ  

 
7.4 การบูรณาการแผนงานการจัดการอุทกภัยโดยชุมชน กับ แผนงาน /โครงการพัฒนาแหล่งน า้  

ของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และ ข้อเสนอแนะสู่การน าไปปฏิบัต ิ
1) มีหลายแผนงาน /โครงการขององค์การบริหารสว่นต าบล ท่ี เป็นโครงการป้องกนั บรรเทาน า้

ทว่ม เชน่ โครงการดาดคอนกรีต ป้องกนัตลิ่งพงั การวางทอ่ลอด บล็อกคอนเวิร์ด เป็นต้น 
และ จ านวนไมน้่อยเป็นโครงการซอ่มแซม ตลิ่ง อา่เก็บน า้ ขดุลอกคลอง ซึง่ชว่ยบรรเทาน า้
ทว่มได้ ชมุชนสามารถเข้ามามีสว่นร่วมได้ จากในขัน้ “เตรียมการ” กลา่วคือ กิจกรรมส าคญั
ของ “การเตรียมการ” ของชมุชนเก่ียวกบัการจดัการอทุกภยั มกัจะเป็นเร่ืองของการ “เตือน” 
ชมุชนเม่ือถึงฤดนู า้หลาก แตถ้่าชมุชนเพิ่มกิจกรรม “การตรวจตราพืน้ท่ี ” เชน่ การตรวจตรา
การช ารุดของตลิ่ง ของทอ่ลอด คอสะพาน รางระบายน า้ แล้วจดัท ารายการ ระบคุวาม
เสียหาย จดัล าดบัความเร่งดว่น  น าสง่ตอ่ยงัองค์การบริหารสว่นต าบลท่ีหมูบ้่านของตน
สงักดั ก็จะชว่ยให้โครงการท่ีบรรจอุยูใ่นแผนพฒันาขององค์การบริหารสว่นต าบลนัน้ๆ 
ตอบสนองตอ่ การแก้ปัญหาท่ีตรงกบัความต้องการของชาวบ้านมากขึน้   หรือ ในทาง
กลบักนั  องค์การบริหารสว่นต าบล อาจให้สมาชิก อบต .ประจ าหมูบ้่าน ด าเนินการส ารวจก็
ได้ แล้วน าข้อมลูเข้าสูก่ารท าประชาคมเพ่ือเรียงล าดบัความเร่งดว่นของโครงการก็ได้  

การด าเนินการเชน่นี ้ไมไ่ด้เปล่ียนแปลงแผนงาน /โครงการพฒันาของ อบต .แต่
อยา่งใด เน่ืองจาก อบต.ตา่งๆในพืน้ท่ีเส่ียงภยัเหลา่นี ้มกัจะมีโครง การลกัษณะนีบ้รรจอุยูใ่น
แผนพฒันา 3 ปี 5 ปี ของตนเองอยูแ่ล้ว  และ การด าเนินการเชน่ ก็ไมไ่ด้เพิ่มความยุง่ยาก
ให้กบัชาวบ้านแตอ่ยา่งใด เน่ืองจาก “การเตรียมการ ” เป็นเร่ืองท่ีผู้น าชมุชนในพืน้ท่ีเส่ียงภยั
จะต้องด าเนินการอยูแ่ล้ว การเพิ่มรายละเอียดของการด าเนินการเข้า ไป จะท าให้ “การ



ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ 208 

เตรียมการ ” มีทิศทางเป็นไปตามความต้องการของชาวบ้านมากขึน้  ซึง่อาจเป็นกิจกรรมท่ี
อยูส่งูกวา่ท่ีชมุชนจะสามารถด าเนินการได้เอง  

2) ทกุองค์การบริหารสว่นต าบลมีโครงการ “ฝึกอบรมอาสาสมคัรป้องกนัภยั ” ทัง้ท่ีใช ่อปพร . 
และ ท่ีเป็นอาสาสมคัรทัว่ไป การเพิ่มการ อบรมในเร่ืองการเก็บข้อมลูน า้ฝน การเฝ้าระวงั
ระดบัน า้ทา่ การตดิตัง้เสาวดัระดบัน า้ทา่ และ การวิเคราะห์ระดบัน า้ฝน ความเข้มของฝน 
และ สญัญาณเตือนภยัจากอทุกภยั ก็จะเป็นอีกสิ่งหนึง่ท่ีท าให้กิจกรรมการเฝ้าระวงัน าไปสู่
การเพิ่มคณุภาพชีวิตของชมุชนจากอทุกภยัได้  ซึง่ อบต.มีศกัยภาพในกิจกรรมการเฝ้าระวงั
อยูแ่ล้ว เพราะมีทัง้ก าลงัคนและงบประมาณ และเป็นกิจกรรมท่ีกระท าในชว่งท่ีไมย่าว 

3) ทัง้ชมุชน และ หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง โดยเฉพาะในพืน้ท่ีเส่ียงภยัน า้ทว่มและดนิโคลนถลม่ 
ควรมีการ “ซ้อมแผน” ซึง่อาจจะเป็นการ “ซ้อมความเข้าใจ” ก็ได้  

4) การก าหนดพืน้ท่ีเส่ียงภยั ตามระดบัของการเส่ียงภยัจากน า้ทว่ม เป็นอีกหนึง่กิจกรรม ท่ีทัง้
ชมุชน และ องค์การบริหารสว่นต าบลควรด าเนินการ 

5) ถึงแม้ลุม่น า้ยมจะเป็นลุม่น า้ท่ียงัไมมี่เข่ือนขนาดใหญ่ทางตอนบนของลุม่น า้เพ่ือการกกัเก็บ
น า้ ซึง่อาจจะชว่ยบรรเทาน า้ทว่มได้ระดบัหนึง่  แตก่ารด าเนินโครงการดงักลา่ว อาจเกิด
ความขดัแย้งอยา่งรุนแรงของชมุชนท่ีอยูใ่นพืน้ท่ีดงักลา่วได้ ซึง่แกนน าชมุชนในพืน้ท่ีลุม่น า้
ตอนท้าย เชน่ จงัหวดัพิจิตร และ กลุม่ผู้บริหารขององค์การบริหารสว่นต าบลตา่งๆ ได้
แนะน าวา่ การท าโครงการแก้มลิง ให้ตลอดล าน า้ยม ก็สามารถแก้ ปัญหาได้ทัง้น า้ทว่มและ
น า้แล้ง  

6) ข้อแนะน าดงักลา่ว สะท้อนถึงความเข้มแข็งของเครือขา่ยภาคประชาชนของลุม่น า้ยม ท่ี
นกัวิจยัทรัพยากรน า้ชมุชนของโครงการนี ้ก็เป็นสว่นหนึง่ของเครือขา่ยนี ้ซึง่ส าหรับลุม่น า้
นา่นนัน้ เครือขา่ยดงักลา่วยงักระจดักระจายอยู ่ซึง่สามารถพฒันาให้เป็นเครือขา่ยท่ีเข้มแข็ง
ขึน้ได้ จากโครงการของหนว่ยงานระดบัประเทศ เชน่ กรมทรัพยากรน า้ หรือกรมชลประทาน 
ท่ีมกัจะมีโครงการฟืน้ฟปู่าต้นน า้ล าธารอยูแ่ล้ว แตถ้่าผนวกเร่ืองของเครือขา่ยเข้าไปด้วยใน
โครงการลกัษณะนี ้ก็จะท าให้การพฒันาลุม่น า้นา่นเป็นไปตามความต้องการขอ งประชาชน
มากขึน้    

 
 
 

 
 


