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ค ำน ำ 
 

ภยัพิบติัน ้าท่วมฉบัพลนั-ดินถล่ม ของประเทศไทย นบัวนัจะมีความถ่ีและทวคีวามรุนแรงมาก
ข้ึน ซ่ึงกรมทรัพยากรน ้าไดท้  าการศึกษาวจิยั ในพื้นท่ีเส่ียงภยัของลุ่มน ้าปิงตอนบนแลว้พบวา่ ปัจจยัภายในท่ี
ส าคญัและมีผลต่อการเกิดภยัน ้าหลาก- ดินถล่มประกอบดว้ยส่ีส่วน ไดแ้ก่ ส่ว นท่ีหน่ึง ปัจจยัเส่ียงดา้น
กายภาพของชุมชนอนัไดแ้ก่ ลกัษณะภูมิประเทศ ลกัษณะทางอุตุ- อุทกวทิยา ลกัษณะทางธรณีวทิยาและ
ลกัษณะของชั้นดิน ส่วนท่ีสองเป็นปัจจยัเส่ียงดา้นการใชป้ระโยชน์ในท่ีดิน ไดแ้ก่การปลูกบา้นเรือน  และ
การกสิกรรม  และการปลูกพืชเชิงเด่ียว บนท่ีลาดเชิงเข า ส่วนท่ีสามเป็นปัจจยัเส่ียงจากการพฒันาโครงสร้าง
พื้นฐาน เช่นการตดัถนนบนท่ีลาดเชิงเขา การก่อสร้างอาคารท่ีกีดขวางทางระบายน ้าและส่วนท่ีส่ี เป็นปัจจยั
เส่ียงดา้นวถีิชีวติของชุมชนไดแ้ก่การเขา้ไปใชป้ระโยชน์ในพื้นท่ีลาดชนั การตดัไมท้  าลายป่าและการท า
ระบบประปาภูเขาเป็นตน้ ส่วนปัจจยัภายนอกไดแ้ก่ ส่วนท่ีหน่ึง เป็นสภาวะอุตุ- อุทกวทิยาท่ีพื้นท่ีเส่ียงภยัมกั
อยูใ่นพื้นท่ีของร่องมรสุมพาดผา่นประจ าปีของประเทศไทย  และมกัเป็นพื้นท่ีประสบภยัน ้าหลากอยูเ่สมอ  
ส่วนท่ีสองเป็นปัจจยัท่ีเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีท าใหค้วามถ่ี แ ละความเขม้ขน้ของฝน
เปล่ียนแปลงไปในทางลบ ส่วนท่ีสามเป็นปัจจยัดา้นเทคโนโลย ีความทนัสมยัท่ีท าใหโ้ครงสร้างทางสังคม
เปล่ียนแปลงไปและน าไปสู่การเร่งเร้าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงต่อการใชป้ระโยชน์ในท่ีดินท่ีสูงข้ึน และปัจจยั
ภายนอกส่วนท่ีส่ี ไดแ้ก่นโยบาย ดา้นเศรษฐกิจ กรณีใชแ้นวทางเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีมีการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่ไปกบัการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟู หรือการกระตุน้เศรษฐกิจแบบกา้วกระโดด  ท่ีให้
ความส าคญัต่อการปลูกพืชเศรษฐกิจเพื่อการแข่งขนัเชิงพาณิชยเ์ป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเส่ียงภยัในพื้นท่ี  

ส าหรับการวจิยัในคร้ังน้ีจะเป็นการขยายผลการวจิยัจากลุ่มน ้าปิงตอนบนไปยงัพื้นท่ีเส่ียงภยัใน
จงัหวดัอุตรดิตถแ์ละจงัหวดัเลย ซ่ึงจะเป็นการวจิยัเชิงเปรียบเทียบระหวา่งพื้นท่ีประสบภยัในจงัหวดั
อุตรดิตถแ์ละพื้นท่ีเส่ียงภยัในจงัหวดัเลย  ตลอดจนการถ่ายทอดความรู้ดา้นปัจจยัเส่ียงทั้งปัจจั ยภายในและ
ปัจจยัภายนอก ให้ กบัชุมชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นท่ีศึกษา ท่ีคาดหวงัวา่จะเป็นแนวทางท่ีสามารถสร้างความ
ตระหนกัใหแ้ก่ชุมชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัท่ีเอ้ือต่อการเกิดภยัพิบติัน ้าหลาก- ดินถล่มซ่ึงจะเป็นแนวทางให้
ชุมชนรู้เท่าทนัเพื่อลดผลกระทบท่ีเกิดจากภยัดงักล่าว  และน าไปสู่การปรับเปล่ียนวถีิชีวติของชุมชนเพื่อการ
อยูร่่วมกบัทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งพอเพียงและย ัง่ยนื 
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บทที1่  
บทน า (Introduction) 

 
1.1 ความส าคัญ และทีม่าของปัญหาทีท่ าการวจัิย 

ภยัพิบติัน ้าท่วมฉบัพลนั-ดินถล่ม นบัวนัจะมีความถ่ีและทวคีวามรุนแรงมากข้ึนเร่ือยๆและ
นบัเป็นปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ อนัเน่ืองมาจากอิทธิพลของฝนและปัจจยัทางกายภาพและ
ชีวภาพอ่ืนๆ ใน พื้นท่ีรองรับน ้าไม่สามารถควบคุมและรองรับปริมาณน ้าฝนท่ีตกใหร้ะบายไดท้นัตาม
ช่วงระยะเวลาท่ีควรจะเป็น อาจจะเป็นเพราะปริมาณน ้าฝนท่ีตกมากจนเกินไปเน่ืองจากพายหุรือลม
มรสุมพาดผา่น หรือผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงโครงสร้างและหนา้ท่ีขององคป์ระกอบในพื้นท่ีลุ่ม
น ้า เน่ืองจา กไม่มีวธีิการท่ีจะสามารถรู้เท่าทนัเหตุการณ์ จึงท าใหไ้ม่สามารถป้องกนัและแกไ้ข
สถานการณ์ไดท้นัท่วงที การขาดองคค์วามรู้ดา้นภยัพิบติัต่างๆโดยเฉพาะประชาชนท่ีอยูใ่นพื้นท่ีเส่ียงภยั 
ก็เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีส่งผลกระทบไปถึงการเกิดภยัน ้า หลาก-ดินถล่ม จากการศึกษาวจิยัของกร มทรัพยากร
น ้าในหวัขอ้ “ปัจจยัเส่ียงและวถีิชีวติของชุมชนในพื้นท่ีเส่ียงภยัดินถล่มและน ้าท่วม- ดินถล่ม ในพื้นท่ีลุ่ม
น ้าปิงตอนบน ปี 2551 ไดร้ายงานถึงปัจจยัหลกัของปรากฏการณ์ดงักล่าววา่ ประเทศไทยตั้งอยูใ่ต้
อิทธิพลของลมมรสุม ท าใหมี้สภาพอากาศชุ่มช้ืนและมีฝนตกชุกติดต่ อกนั โดยเฉล่ียประมาณ 6 เดือน 
จึงเป็นปัจจยัหลกัท่ีท าใหมี้โอกาสท่ีจะเผชิญกบัภยัจากน ้า หลาก-ดินถล่ม และเป็นปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึน
ไดท้ัว่ไปในบริเวณภูเขาท่ีมีความลาดชนัสูงแต่อยา่งไรก็ตาม ในบริเวณท่ีมีความลาดชนัต ่าก็สามารถเกิด
เหตุการณ์ดินถล่มไดถ้า้มีปัจจยัท่ีก่อใ หเ้กิดดินถล่มท่ีเหมาะสม โดยทัว่ไปบริเวณท่ีมีดินถล่มไดเ้สมอ ๆ 
มกัเกิดข้ึนบริเวณท่ีมีรอยแตก รอยแยกหนาแน่นบนลาดเขา  บริเวณท่ีมีการผพุงัของหินและเกิดชั้นดิน
หนาบนลาดเขา  เม่ือปริมาณน ้าฝนซึมลงในชั้นดินบนลาดเขาและเกิดแรงดนัของน ้ามากข้ึนในชั้นดินจน
เกินกวา่ชั้นดินจะรับน ้าหนกัได ้ท าใหเ้กิดดินถล่มในท่ีสุด ภยัพิบติัน ้าหลาก-ดินถล่มในช่วงระยะเวลา 10 
ปี ท่ีผา่นมา นบัวา่อยูใ่นเกณฑท่ี์รุนแรง และท าความเสียหายต่อชีวติและทรัพยสิ์นของประชาชน และ
นบัวนัจะมีความถ่ีและทวคีวามรุนแรงมากข้ึนเร่ือย ๆ ในอดีตมกัจะเกิดปรากฏการณ์น้ีเป็นวฎัจั กรตาม
ธรรมชาติอยูแ่ลว้เน่ืองจาก ภูมิประเทศเป็นท่ีสูงชนั หากมีปริมาณน ้าฝนตกมากและสภาพป่าเกิดการ
เปล่ียนแปลงไปเช่นเกิดไฟป่า ความแหง้แลง้ผดิปกติในปีก่อน ๆ เป็นตน้ ก็จะเกิดดินถล่มและมีตะกอน
พดัพามากบัล าน ้า แต่ทั้งน้ี ในอดีตไม่มีผูค้นเขา้ไปตั้งรกรากอยูอ่าศยัและย ั งมิไดมี้การบนัทึกไวเ้ป็น
หลกัฐาน จึงไม่มีเหตุการณ์พิบติัภยัดินถล่มท่ีถูกเล่าสืบต่อกนัมา ต่อเม่ือมีประชากรเพิ่มข้ึน มีการรุกเขา้
ไปตั้งถ่ินฐานในเขตพื้นท่ีดงักล่าว และหากมีการตดัไมท้  าลายป่าหรือเปล่ียนสภาพการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน
ในพื้นท่ีรับน ้าท าใหร้ะบบนิเวศน์เปล่ี ยนแปลงไปเป็นปัจจยักระตุน้ดว้ยแลว้ยอ่มเร่งท าใหน้ ้าหลากและ
ดินถล่มใหเ้กิดเร็วข้ึนกวา่ท่ีเคยเกิดในสภาพปกติ ก่อใหเ้กิดความสูญเสียทั้งชีวติและทรัพยสิ์น ซ่ึงความ
เสียหายท่ีเกิดข้ึนน้ีท าใหก้ารพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตอ้งหยดุชะงกัลง เน่ืองจาก
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งบประมาณส าหรับการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมท่ีมีอยูค่่อ นขา้งจ ากดั ตอ้งถูกน าไปใชใ้นการใหค้วาม
ช่วยเหลือกบัผูป้ระสบภยั และฟ้ืนฟูบูรณะพื้นท่ีท่ีไดรั้บผลกระทบ  จากผลการวจิยัดงักล่าวสรุปไดว้า่ 
ประชาชนในพื้นท่ีศึกษาของลุ่มน ้าปิงส่วนใหญ่ แมว้า่จะอยูใ่นพื้นท่ีเส่ียงภยั  แต่ก็ยงัไม่มีความรู้ ความ
เขา้ใจเก่ียวกบัปัจจยัเส่ียงต่อการเกิดดินถล่มและน ้า หลาก -ดินถล่ม ประเด็นส าคญัท่ีคน้พบไดแ้ก่ การ
เพิ่มข้ึนของประชากรในชุมชนซ่ึงท าใหเ้กิดการเพิ่มข้ึนของท่ีอยูอ่าศยัและการใชป้ระโยชน์ในท่ีดินท่ีเพิ่ม
มากข้ึน โดยชุมชนจะเกิดการเปล่ียนแปลงจากการท าเกษตรเพื่อยงัชี พไปสู่การผลิตสินคา้เกษตรกรรม
เพื่อการคา้ ประกอบกบัการแพร่กระจายเทคโนโลยแีละการเปล่ียนแปลงระบบเศรษฐกิจ เป็นความ
ทนัสมยัจนท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในรูปแบบของโครงสร้างทางสังคมและพฤติกรรมทางสังคม 
ลกัษณะของการเปล่ียนแปลงมีทั้งการเพิ่มส่ิงใหม่และการสูญสลายไปของส่ิงเ ก่า การถ่ายทอดความรู้
เก่ียวกบัปัจจยัเส่ียงต่อการเกิดดินถล่มและน ้า หลาก -ดินถล่ม พร้อมทั้งการน าองคค์วามรู้ท่ีเป็น
ประสบการณ์ของชุมชนท่ีประสบภยัน ้า หลาก-ดินถล่มมาแลว้ ถ่ายทอดใหชุ้มชนในพื้นท่ีเส่ียงภยัฯ จะ
เป็นแนวทางหน่ึงท่ีจะท าใหชุ้มชนในพื้นท่ีเส่ียงภยัเกิดความตร ะหนกัต่อการปรับตวัและมีวถีิชีวติท่ีจะ
อยูร่่วมกบัการใชท้รัพยากรธรรมชาติไดอ้ยา่งย ัง่ยนื จากบทสรุปการวจิยัท าใหเ้กิดแนวคิดในการต่อยอด
การวจิยัท่ีช้ีใหเ้ห็นวา่ชุมชนในพื้นท่ีเส่ียงภยัดินถล่มและน ้าหลาก-ดินถล่มในพื้นท่ีศึกษา ส่วนใหญ่ยงัไม่
มีความรู้และประสบการณ์ต่อก ารเกิดดินถล่ม และน ้า หลาก- ดินถล่ม จึงท าใหชุ้มชนไม่เกิดความ
ตระหนกัหรือเกิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการด ารงชีวติท่ีอยูใ่นพื้นท่ีเส่ียงภยั ดงันั้นการศึกษาเชิง
เปรียบเทียบในพื้นท่ีประสบภยัดินถล่มและน ้าท่วม- ดินถล่ม กบัพื้นท่ีท่ีไม่เคยเกิดแต่อยูใ่นพื้นท่ีเส่ียงภยั 
แล้วน าองคค์วามรู้ดงักล่าวมาถ่ายทอดประชาสัมพนัธ์ใหก้บัพื้นท่ีเส่ียงภยั เพื่อใหเ้ป็นองคค์วามรู้เชิง
เปรียบเทียบทางดา้นลกัษณะธรณีวทิยา วศิวกรรมธรณีวทิยา อุทกวทิยา อุทกธรณีวทิยา การใช้
ประโยชน์ท่ีดินและวถีิชีวติการด ารงอยูท่ี่ชุมชนจะไดใ้ชเ้ป็นขอ้เปรียบเทียบกบัชุมชน ของตนเองต่อไป
ได ้เช่นปัจจยัเส่ียงทางดา้นกายภาพ ไดแ้ก่ลกัษณะทางธรณีวทิยา การสังเกตรอยแยก หรือหลุมยบุท่ีมีอยู่
ในพื้นท่ี ความลาดชนั การตดัถนนบริเวณเชิงเขา การก่อสร้างอาคารท่ีกีดขวางทางน ้าท่ีเกิดข้ึนจากความ
ตอ้งการพฒันาดา้นปัจจยัพื้นฐาน  ตลอดจนแนวคิดในการขยายเครื อข่ายการเฝ้าระวงัเตือนภยั
เน่ืองมาจากงบประมาณของประเทศท่ีมีจ านวนจ ากดัไม่สามารถติดตั้งระบบเตือนภยัไดค้รบทุกชุมชน
ในพื้นท่ีเส่ียงภยัซ่ึงจะท าใหเ้กิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรมทางสังคมใหอ้ยูร่่วมกนัแบบพึ่งพาอาศยักนั 

ส านกัวจิยั  พฒันาและอุทกวทิยา  กรมทรัพยากรน ้า  เป็ นหน่วยงานหน่ึงท่ีสนองนโยบาย
ของรัฐท่ีมุ่งมัน่ในการวจิยัและพฒันาองคค์วามรู้ท่ีเก่ียวกบัทรัพยากรน ้าและปัจจยัแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้ง 
ซ่ึงมีความส าคญัต่อชีวติและทรัพยสิ์นของประชาชนทุกคน โดยเฉพาะเม่ือเกิด น ้า หลาก- ดินถล่ม ใน
พื้นท่ีต่าง ๆ ทัว่ประเทศ ดงันั้นการศึกษาลกัษณะภูมิประเทศ ธรณีวทิยา วศิวกรรมธรณีวทิยา อุทกวทิยา 
อุทก-ธรณีวทิยา และการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน ในพื้นท่ีประสบภยัดินถล่มและน ้า หลาก-ดินถล่ม ในศึกษา
กรณีเปรียบเทียบปัจจยัเส่ียงในพื้นท่ีประสบภยัและพื้นท่ีท่ียงัไม่เกิด แลว้น ามาประมวลผล เพื่ อทราบถึง
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ปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดภยัพิบติัดงักล่าว ผนวกกบัการทราบถึงวถีิชีวติก่อนและหลงัเกิดเหตุการณ์น่าจะเป็น
ประโยชน์ต่อโครงการจดัท าระบบเตือนภยัและป้องกนัภยั เพื่อลดความสูญเสียอนัจะเกิดข้ึนไดใ้น
อนาคต 

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงการวจัิย 
1 .2 .1 เพื่อส ารวจลกัษณะภูมิประ เทศ ธรณีวทิยา วศิวกรรมธรณีวทิยา อุทกวทิยา  

อุทกธรณีวทิยา และการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน ในพื้นท่ีประสบภยัดินถล่มและน ้าหลาก-ดินถล่ม: ศึกษากรณี
เปรียบเทียบปัจจยัเส่ียงในพื้นท่ีประสบภยัและพื้นท่ีท่ียงัไม่เกิด 

1.2.2  เพื่อส ารวจ/ ศึกษาเปรียบเทียบ ความรู้ความเขา้ใจของชุมชนเก่ียวกบัปัจจยัเส่ียง เร่ืองพื้นท่ี
เส่ียงภยัดินถล่ม, น ้าท่วม-ดินถล่ม ระหวา่งก่อนและหลงัการเกิดเหตุการณ์ 

1.2.3 เพื่อศึกษาวถีิชีวติชุมชนภายหลงัจากท่ีประสบภยั ดินถล่ม และน ้า หลาก-ดินถล่ม ส าหรับ
เป็นขอ้มูลเปรียบเทียบใหก้บัชุมชนในพื้นท่ีเส่ียงภยัใหเ้กิดความรู้ ความเขา้ใจต่อการเกิดดินถล่มและน ้า
ท่วม-ดินถล่ม  

1.2.4  เพื่อหาแนวทางการลดผลกระทบจากปัจจยัเส่ียงดินถล่มและน ้าหลาก-ดินถล่ม 

1.3 ขอบเขตของโครงการวจัิย 
ท าการศึกษาวจิยัในพื้นท่ีเส่ียงภยัดินถล่ม และน ้าหลาก- ดินถล่ม บริเวณพื้นท่ี 6 ชุมชนในอ าเภอ

ภูเรือ  และอ าเภอท่าล่ี จงัหวดัเลย และ พื้นท่ีประสบภยัดินถล่มและน ้าหลาก- ดินถล่ม บริเวณพื้นท่ี 6 
ชุมชนในอ าเภอทา่ปลา และอ าเภอลบัแล จงัหวดัอุตรดิตถ ์ตามกรอบแนวความคิด ในรูปท่ี 1.1 

1.4 ข้อจ ากดัของการวจัิย 
 1.4.1 เน่ืองจากสภาพพื้นท่ีศึกษาเป็นภูเขาชนัสลบักบัท่ีราบหุบเขาซ่ึงบริเวณท่ีเกิด ดินถล่มจะอยู่
บริเวณลาดเขาสูงชนัประกอบกบัช่วงเวลาท่ีเขา้ศึกษาเก็บขอ้มูลภาคสนามเป็นฤดูฝน  การเขา้ถึงพื้นท่ี มี
ความยากล าบาก และเป็นอนัตรายต่อทีมส ารวจท าใหก้าร เก็บขอ้มูลไม่ครบถว้น จึงจ าเป็นตอ้งใชข้อ้มูล
ในบริเวณโดยรอบ เพื่อเทียบเคียงเป็นตวัแทนของพื้นท่ีของการเกิดดิน ถล่มซ่ึงอาจมีความคลาดเคล่ือน
ของค่าท่ีวดัได ้
 1.4.2 การใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการสอบถามขอ้มูลวถีิชีวติชุมชน อาจไดข้อ้มูลไม่
ครบถว้นถา้เป็นการสอบถามโดยใหเ้ขียนค าตอบ และอาจไม่เขา้ใจความหมายของค าถามและค าตอบ
แบบเลือกตอบ 
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ปัจจยัด้านกายภาพของพืน้ทีชุ่มชน 
1. สภาพธรณีวทิยา 

1.1 ชนิดของหิน  
 - หินแต่ละชนิดมีอตัราการผพุงัแตกต่างกนั 

 - หินแต่ละชนิดใหช้ั้นดินท่ีมีคุณสมบติัต่างกนั 
1.2 ลกัษณะโครงสร้างของชั้นหิน 

 - ลกัษณะโครงสร้างมีผลต่อการการผพุงั เช่น รอยแตก รอยเล่ือน 
 - ลกัษณะการวางตวัของชั้นหิน 

1.3 ลกัษณะของชั้นดิน 
 - ชนิดของชั้นดิน 

- ความหนาของชั้นดิน 
 - ค่าการซึมซาบน ้ าของชั้นดิน 
 - ค่าก าลงัรับน ้ าหนกัของชั้นดิน 

2. ปริมาณน ้ าฝน 
3. สภาพภูมิประเทศ 

3.1 ความลาดชนั 
3.2 ลกัษณะเป็นร่องเขาหนา้รับน ้ าฝน 

ปัจจยัด้านวถิีชีวติของชุนชน 
1. การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน 

1.1 การเปล่ียนแปลงสภาพป่าเป็นพ้ืนท่ีเกษตรบนท่ีสูง 
1.2 การปลูกท่ีอยูอ่าศยั/ส่ิงปลูกสร้างบนลาดเขา 
 - แนวคิดเก่ียวกบัความตอ้งการ  ความทนัสมยั และวถีิชีวติ 
1.3 การปลูกพืชเชิงเด่ียว 
1.4 การตดัถนนผา่นท่ีลาดเขา 
 - แนวคิดเก่ียวกบัการพฒันาชนบท 

2. ประเพณี วฒัธรรม และความเช่ือ 
การอนุรักษพ้ื์นท่ีตน้น ้ าและป่า 
 - แนวคิดเก่ียวกบัวถีิชีวติ 

1. ลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงและแตกต่างทาง
กายภาพและวถีิชีวติของชุมชนท่ีมีผล
ต่อการเกิดดินถล่มและน ้ าหลาก-ดิน
ถล่ม 

2. ความรู้ความเขา้ใจของชุมชนต่อปัจจยั
เส่ียงดินถล่มและน ้ าหลาก-ดินถล่มเพ่ือ
การปรับสภาพวถีิชีวติ 

3. การตระหนกัถึงปัจจยัท่ีก่อใหเ้อ้ือต่อ
การเกิดพิบติัภยัดินถล่มและน ้ าหลาก-
ดินถล่มของชุมชน 

4. แนวทางเพ่ือลดผลกระทบท่ีเกิดจาก
พิบติัภยัดินถล่มและน ้ าหลาก-ดินถล่ม 

องค์ความรู้ทีเ่ป็นรากฐานการพฒันา
เศรษฐกจิ คุณภาพชีวติและการอนุรักษ์
ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม
ของชุมชนน าไปสู่การพึง่พาตนเอง 

ปัจจยัเส่ียงของชุมชนในพืน้ทีเ่ส่ียงภัยกบัพืน้ทีป่ระสบภัยอุทกภัยน า้หลาก-ดนิถล่ม 

รูปท่ี 1.1  กรอบแนวคิดโครงการปัจจยัเส่ียงและวถีิชีวติชุมชนในพื้นท่ีเส่ียงภยั 
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1.5 นิยามศัพท์ 
 1.5.1 ปัจจยัเส่ียง หมายถึง องคป์ระกอบท่ีก่อใหเ้กิดผลเส่ียงต่าง ๆ โดยมีองคป์ระกอบเดียวหรือ
หลายองคป์ระกอบก็ได้  ซ่ึงจะมีความหมายในทางลบ เช่น  ปัจจยัเส่ียงต่อการเกิดพิบติัภยัน ้าหลาก- ดิน
ถล่ม มีหลายปัจจยั เช่น ความลาดชนัของพื้นท่ี ลกัษณะทางธรณี วทิยา การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน ปริมาณ
น ้าฝน เป็นตน้ 
 1.5.2 วถีิชีวติ หมายถึง ทางด าเนินชีวติ เช่น วถีิชีวติชาวบา้น วถีิชีวติของชุมชน ซ่ึงมีความหมาย
เก่ียวกบั การด าเนินชีวติของชุมชนต่างๆ โดยอาศยั ประเพณี วฒันธรรม หรือ เทคโนโลยสีมยัใหม่เขา้มา
ประยกุต ์แต่ละชุมชนอาจเหมือนหรือแตกต่างกนัก็ได ้
 1.5.3 น ้าหลาก เกิดจากฝนตกหนกัต่อเน่ืองในพื้นท่ีลาดชนัจนผนืดินไม่สามารถซึมซบัน ้าไวไ้ด้
จึงเกิดปรากฏการณ์น ้าป่าไหลหลาก  

1.5.4 ดินถล่ม คือ การเล่ือนไถลของมวลดินและหินลงมาตามลาดเขาดว้ยอิทธิพลของแรงโนม้
ถ่วงของโลก ในพื้นท่ีท่ีมีความลาดชั นสูงโดยมีสาเหตุจากการท่ีชั้นดินอ่ิมตวัไปดว้ยน ้าจนกลายเป็นดิน
เหลวและมวลดินมีน ้าหนกัมากจนขาดเสถียรภาพซ่ึงมกัเกิดตามมาหลงัจากท่ีเกิดพายฝุนตกหนกัรุนแรง  

น ้าหลาก- ดินถล่ม เป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติอนัเน่ืองมาจากอิทธิพลของฝนและ
ปัจจยัทางกายภาพ (ความลาดชันของภูมิประเทศ ความสมบูรณ์ของป่าไม ้ลกัษณะทางธรณีวทิยาและ
การใชป้ระโยชน์ในท่ีดิน ) ความรุนแรงของภยัพิบติัจะมากข้ึนหากจ านวนของปัจจยัท่ีท าใหผ้ลในทาง
ลบมีมากและสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั.  
1.6 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1.6.1 สภาพทัว่ไปทั้งทางดา้นกายภาพและวถีิชีวติชุมชนในพื้นท่ีศึกษา 
1.6.2 ปัจจยัเส่ียงทางดา้นกายภาพและความรู้ความเขา้ใจของชุมชนต่อการเกิดอุทกภยั- ดินถล่ม

ในพื้นท่ีศึกษา 
1.6.3 การเสริมสร้างและการพฒันาความรู้ความเขา้ใจของผูมี้ส่วนร่วมในการศึกษาทั้งผู ้

ศึกษาวจิยัและชุมชนส าหรับการวางแผนในการลดผลกระทบ การสร้างความตระหนกัแ ละการ
ปรับเปล่ียนวถีิชีวติของชุมชนเก่ียวกบัปัจจยัเส่ียงและปัจจยัท่ีเอ้ือต่อการเกิดพิบติัภยัอุทกภยั- ดินถล่มเพื่อ
การอยูร่่วมกบัทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งพอเพียงและย ัง่ยนื 
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รูปที ่2.1 ร่องรอยดินถล่มตามลาํนํ้ าลี จงัหวดัอุตรดิตถ ์

บทที ่2 

การทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) 

2.1 สภาพปัญหาการเกดิน า้หลาก-ดินถล่ม 

ประเทศไทยตั้งอยูใ่นเขตร่องมรสุมท่ีพดัผา่นเกือบตลอดทั้งปี อีกทั้งเป็นเขตท่ีเกิดมรสุมพดั
ผา่นเป็นประจาํ ปัญหานํ้าท่วมอาจเรียกไดว้า่เป็นเร่ืองปกติ และบ่อยคร้ังในบางพื้นท่ีจะเกิดปร ากฏการณ์
ดินถล่มตามมา อนัเน่ืองมาจากฝนท่ีตกหนกั และดินไม่สามารถคงทนบนความลาดเทได ้พื้นท่ีท่ีเกิด
ปรากฏการณ์นํ้าหลาก-ดินถล่ม จึงเกิดข้ึนได้
เกือบทัว่ทั้งประเทศ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ใน
พื้นท่ีราบเชิงเขาและพื้นท่ีลาดชนั (รูปท่ี 2.1) 
โดยความรุนแรง ระยะเวลาและความถ่ีในก าร
เกิดจะแตกต่างกนัตามปัจจยัท่ีเป็นตวักาํหนด 
เช่น สภาพภูมิประเทศ ลกัษณะของดิน การใช้
ประโยชน์ในท่ีดิน ลกัษณะฝน และลกัษณะ
ทางธรณีวทิยาเป็นตน้ ไดมี้ผูใ้หค้าํจาํกดัความ
ของปรากฏการณ์ “ดินถล่ม” ไวพ้อสรุปได้
ดงัน้ี 

2.1.1 กรมทรัพยากรธรณีไดใ้หค้วามหมายของดินถล่ม (Landslides) วา่หมายถึง การ
เคล่ือนท่ีของมวลดินและหินลงมาตามลาดเขาดว้ยอิทธิพลของแรงโนม้ถ่วงโลก และจะมีนํ้าเขา้มา
เก่ียวขอ้งในการทาํใหม้วลดินและหินเคล่ือนตวัไดเ้สมอ ดินถล่มมกัเกิดตามมาหลงัจากนํ้าป่าไหลหลาก
ในขณะท่ีเกิดพายฝุนตกหนกัรุนแรงต่อเน่ือง หรือภายหลงัพายฝุน 

ลกัษณะของพื้นท่ีเส่ียงภยัต่อดินถล่ม มกัเป็นพื้นท่ีท่ีอยูต่ามลาดเชิงเขาหรือบริเวณท่ีลุ่มท่ีอยู่
ติดกบัภูเขาสูงท่ีมีการพงัทลายของดินสูง หรือสภาพท่ีเป็นพื้นท่ีตน้นํ้ามีการทาํลายป่าไมสู้ง นอกจากนั้น
ในบางพื้นท่ีท่ีเสียงภยั จะเป็นบริเวณท่ีเป็นภูเขา หรือหนา้ผาท่ีเป็นหินผงุ่าย ซ่ึงมกัจะก่อใหเ้กิดเป็นชั้นดิน
หนา โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในบริเวณท่ีหินรองรับชั้นดินนั้นมีความลาดชนัสูง และเป็นชั้นหินท่ีไม่ยอมให้
นํ้าซึมผา่นไดส้ะดวก  ลกัษณะดงักล่าวทั้งหมดพบไดท้ัว่ไปในประเทศไทย   โดยเฉพาะพื้นท่ีท่ีอยู่
บริเวณลาด เชิงเขาและท่ีลุ่มใกลเ้ขา ซ่ึงส ามารถใหข้อ้สังเกตสภาพทัว่ไปของลกัษณะท่ีตั้งของหมู่บา้น
เส่ียงภยัดินถล่มไดด้งัน้ี 

- อยูติ่ดภูเขาและใกลล้าํหว้ย 
- มีร่องรอยของดินไหล หรือดินเคล่ือนบนภูเขา  
- มีรอยแยกของพื้นดินบนภูเขา 
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- อยูบ่นเนินหนา้หุบเขาและเคยมีโคลนถล่มมาบา้ง 
- ถูกนํ้าป่าไหลหลากและท่วมบ่อย 
- มีกองหิน เนินทรายปนโคลน และตน้ไมใ้นหว้ยหรือใกลห้มู่บา้น 
- พื้นทอ้งนํ้าจะมีกอ้นหินขนาดเล็กและขนาดใหญ่ปนกนัตลอดทอ้งนํ้า 

สาํหรับขอ้สังเกตหรือส่ิงบอกเหตุต่อการเกิดปรากฏการณ์นํ้าท่วม-ดินถล่ม มีขอ้สังเกตดงัน้ี 
- มีฝนตกหนกัถึงหนกัมาก (มากกวา่ 100 มม./วนั) 
- ระดบันํ้าในหว้ยสูงข้ึนอยา่งรวดเร็ว 
- สีของนํ้าเปล่ียนเป็นสีดินภูเขา 
- มีเสียงดงัอู ้อ้ืออึง ผดิปกติ ดงัมาจากภูเขาและลาํหว้ย 
- นํ้าท่วมบา้น และเพิ่มระดบัอยา่งรวดเร็ว 

จากความหมายและลกัษณะปรากฏการณ์ดินถล่มขา้งตน้ กรมทรัพยากรธรณีไดส้รุปเป็น
ปัจจยัท่ีทาํใหเ้กิดดินถล่ม  ดงัน้ี 

- พื้นท่ีมีลกัษณะทางธรณีวทิยา มีลกัษณะเป็นเน้ือแน่นแต่ผงุ่าย 
- พื้นท่ีมีลกัษณะชั้นดินหนาบนภูเขา 
- ภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงชนั ท่ีลาดเชิงเขา หุบเขา และหนา้ผา 
- พื้นท่ีมีการบุกรุกพื้นท่ีป่าไม ้และมีการตดัไมท้าํลายป่า 
- มีฝนตกหนกัตลอดทั้งวนัทั้งคืน (มากกวา่ 100 มม./วนั) 
- ชั้นดินเร่ิมอ่ิมตวัดว้ยนํ้าอยา่งเตม็ท่ี ทาํใหน้ํ้าท่ีอยูใ่นดินเร่ิมไหลในระหวา่งรอยสัมผสัของ  

ชั้นดินและชั้นหิน 

สาํนกังานนโยบายและแผนส่ิงแวดลอ้ม (สผ) (2541) ศึกษาวจิยัเพื่อกาํหนดพื้นท่ีท่ีเส่ียงต่อ
การเกิดอุทกภยัและภยัธรรมชาติในเขตลุ่มนํ้าภาคเหนือ  (Risk Area Classification for Natural Hazards 
in Northern Watershed) ไดใ้หค้วามหมายของ “ดินถล่ม” ไวว้า่ หมายถึง การเคล่ือนท่ีของแผน่ดินและ
กระบวนการ ซ่ึงเก่ียวกบั การเคล่ือนท่ีของดิน ตามแนวลาดชั น อนัเน่ืองมาจากแรงดึงดูดของโลก การ
เคล่ือนท่ีของมวลเหล่าน้ีมีความเร็วปานกลางถึงเร็วมาก และไดอ้า้งถึง (วีระศกัด์ิ, 2539) ท่ีกล่าววา่ ดิน
ถล่มเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติของการสึกกร่อนทางธรณี ซ่ึงมกัเกิดบริเวณภูเขา โดยเฉพาะภูเขา
หินแกรนิตท่ีมีความลาดชนัสูง ลกัษณะของการเกิดดินถล่มในประเทศไทย มกัเกิดตามทางนํ้าเดิม หรือ
เกิดบนร่องเล็ก ๆ บนไหล่เขาท่ีมีนํ้าไหลมารวมกนั ซ่ึงอาจ จาํแนกชนิด จากร่องรอยการเกิดดินถล่มใน
ประเทศไทย เขา้ตามขอ้กาํหนดสากล (J.N.HUTCHISON, 2511) วา่เป็นแบบดินถล่มเล่ือนไหล (Flow-
Slides) ซ่ึงประกอบดว้ยลกัษณะสาํคญัสามประการคือ 
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รูปที ่2.2 ดินเล่ือนไหล จงัหวดัอุตรดิตถ์ 

1. หินถล่ม (Debris Avalanches) เป็นการถล่มแบบเล่ือนไหลลงจากลาดเขาของมวลดิน 
หิน และตน้ไมท่ี้ โค่นลม้ลง แลว้ไหลรวมกนัลงมาอยา่งรวดเร็ว มีลกัษณะของรอยถล่มเป็นทางยาวและ
แคบ โดยมีอตัราส่วนระหวา่งความลึกกบัความยาวของรอยถล่ม ประมาณ 0.15 ถึง 0.37 

2. การกดัเซาะเป็นร่องลึก (Gully Erosion) ปรากฏร่องลึกท่ีถูกกดัเซาะโดยนํ้าท่ีไหลผา่น 
ซ่ึงตามปกติมีความกวา้งมากก วา่ 0.3 เมตร และมีความลึกมากกวา่ 0.6 เมตร ข้ึนไป มีตล่ิงชนั และมีพื้น
ทอ้งนํ้าเรียบ ซ่ึงมกัจะเกิดในบริเวณท่ีมีร่องนํ้าอยูแ่ลว้ โดยจะเกิดการกดัเซาะใหร่้องขยายใหญ่และลึก
มากข้ึน อนัมีสาเหตุมากจากการทาํลายป่าไมแ้ละพืชพรรณท่ีข้ึนคลุมดินอยู ่ทาํใหมี้นํ้าไหลบ่ามากข้ึน
เม่ือฝนตก 

3. ดินเล่ือนไหล (Earth Flows) เป็นอีกประการหน่ึงของดินถล่มท่ีพบในประเทศไทย ใน
ดินท่ีเกิดการสลายตวัอยูก่บัท่ีของหินแกรนิต และพบวา่หลายแห่งมีรอยแผน่ดินถล่ม ท่ีเกิดจากการ    กดั
เซาะท่ีฐาน รูปร่างของรอยดินถล่มมีลกัษณะคลา้ยรูปตวัย ูมีผนงัชนัมาก มกัพบรอย แตกเป็นรูปโคง้อยู่
ดา้นบนของผนงัรอยดินถล่มน้ีดว้ย (วรีะศกัด์ิ, 2539 และ T.ZHIBIN, 2534) 

สาํหรับลกัษณะของดินถล่ม และปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึน และก่อใหเ้กิดความเสียหายส่วน
ใหญ่ในภาคเหนือ  สาํนกั งาน นโยบายและแผน
ส่ิงแวดลอ้มไดส้รุป วา่ ปัจจยัสาํคญัของ ปรากฏการณ์
ดินถล่ม ท่ีเกิ ดข้ึนในภาคเหนือ มาจากลกัษณะทาง
ธรณีวทิยา  และทางอุตุนิยมวทิยาของพื้นท่ี โดยมี
ปัจจยัเสริม จากการใชป้ระโยชน์ในท่ีดินไม่ถูกตอ้ง 
เช่น การเปล่ียนแปลงพื้นท่ีป่าไมเ้ป็นพื้นท่ีไร่เล่ือน
ลอย หรือไมผ้ลเป็นตน้ ทาํใหร้ะบบรากไมใ้นป่าซ่ึงมี
หลายชั้นหลายรูปแบบสานกนัเป็นร่างแห ทาํใหดิ้นมี
เสถียรภาพต่อการถล่มสูงนั้น เปล่ียนเป็นระบบรากไม้
ชั้นเดียวหรือประเภทเดียว ทาํใหดิ้นมีเสถียรภาพตํ่า 

มหาวทิยาลยัมหานคร ใหนิ้ยามของดินถล่ม (Landslide or Mass Wasting) วา่เป็น
ปรากฏการณ์ธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนจากการเคล่ือนท่ีของหินหรือมวลดินท่ีเกิดการผพุงัจนไม่มีเสถียรภาพลง
มาตามลาดเขาดว้ยแรงโนม้ถ่วงของโลก ก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อบริเวณพื้นท่ีท่ีเป็นเนินสูงหรือภูเขาท่ี
มีความลาดชนัมาก โดยปกติการเกิดแผน่ดินถล่มจะมีอิทธิพลของนํ้าเขา้มาเก่ียวขอ้งเสมอ โดยท่ีนํ้าจะ
เป็นตวัลดแรงตา้นทานในการเคล่ือนไหวของมวลดินหรือหิน และ เป็นตวัท่ีทาํใหคุ้ณสมบติัของดินท่ี
เป็นของแขง็เปล่ียนเป็นของไหลได ้(เขา้ถึงไดจ้าก www.soil.civil.mut.ac.th/tipsnew/soilslide.doc) 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  (2548) ไดใ้หค้วามหมายของดินถล่ม (Landslide) วา่เป็น
ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ของการสึกกร่อนชนิดหน่ึงท่ีก่อใหเ้กิ ดความเสียหายต่อบริเวณพื้นท่ีท่ีเป็นเนิน



 

9 
 

สูงหรือภูเขาสูงท่ีมีความลาดชนัมาก เน่ืองจากขาดความสมดุลในการทรงตวับริเวณดงักล่าว ทาํใหเ้กิด
การปรับตวัของพื้นดินต่อแรงดึงดูดของโลกและเกิดการเคล่ือนตวัขององคป์ระกอบธรณีวทิยาบริเวณ
นั้นจากท่ีสูงลงสู่ท่ีตํ่า ดินถล่มมกัเกิดในกรณีท่ีมีฝนตกหนกัมาก บริเวณภูเขาและภูเขานั้นอุม้นํ้าไวจ้นเกิด
การอ่ิมตวั จนทาํใหเ้กิดการพงัทลายตามลกัษณะการเคล่ือนตวั และช้ีใหเ้ห็นวา่ ดินถล่มในประเทศไทย 
ส่วนใหญ่มกัเกิดภายหลงัฝนตกหนกัมากบริเวณภูเขาซ่ึงเป็นโอกาสเกิดดินถล่มเน่ืองมาจากพายหุมุนเขต
ร้อนเคล่ือนผา่น ในระหวา่งเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม ในขณะท่ีภาคใตจ้ะเกิดในช่วงฤดูมรสุม
ตะวนัออกเฉียงเหนือระหวา่งเดือนพฤศจิกายนถึงธนัวาคมของทุกปี 

ศูนยว์จิยัป่าไม ้ , 2537 ไดใ้หค้วามหมายของพื้นท่ีเส่ียงภยัต่อการเกิดดินถล่มและนํ้าท่วม -
ดินถล่ม โดยกาํหนดระดบัของความเส่ียงโดยอา้งแนวคิด ของ Hunt (1984) ท่ีไดเ้สนอวา่ จะเก่ียวขอ้งกบั
ความสูญเสียชีวติและทรัพยสิ์นของประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นบริเวณท่ีเกิดดินถล่ม โดยไดก้าํหนดระดบั
ความเส่ียงภยัจากดินถล่มออกเป็น 5 ระดบั คือ 

1 ระดบัไม่เส่ียงภยั หมายถึง ไม่มีผลกระทบต่อชีวติ ทรัพยสิ์น และกิจกรรมของประชาชน 
2. ระดบัความเส่ียงตํ่า (Low) หมายถึง ไม่ทาํใหเ้กิดการสูญเสียชีวติและทรัพยสิ์นของประชาชน 

แต่ทาํใหเ้กิดความไม่สะดวกในการสัญจร และการทาํกิจกรรมประจาํวนั 
3.ระดบัความเส่ียงปานกลาง (Moderate) หมายถึงทาํใหเ้กิดความไม่สะดวกในการสัญจร และ

การทาํกิจกรรมประจาํวนัของประชาชน แต่ไม่ทาํใหเ้กิดการสูญเสียชีวติและทรัพยสิ์นโดยตรง 
4. ระดบัความเส่ียงภยัรุนแรง (High) หมายถึง ทาํใหเ้กิดความไม่สะดวกในการสัญจร และ

สูญเสียชีวติตลอดจนทรัพยสิ์นของประชาชน 
5. ระดบัความเส่ียงภยัรุนแรงมาก (Very High) หมายถึงทาํใหเ้กิดความสูญเสียชีวติและ

ทรัพยสิ์นตลอดจนอุปสรรคในการสัญจร และการทาํกิจกรรมประจาํวนั 
บุญชยั เชิญเกียรติประดบั และ วรากร ไมเ้รียง 2547 ไดเ้สนอเกณฑก์ารจดัระดบัความ

รุนแรงของการเกิดแผน่ดินถล่มเน่ืองจากนํ้า เป็น 4 ระดบัคือ ระดบัความรุนแรงนอ้ยมาก ระดบัความ
รุนแรงนอ้ย ระดบัความรุนแรงปานกลาง ระดบัความรุนแรงมาก 

จากคาํจาํกดัความท่ีไดใ้หค้วามหมายของดินถล่มขา้งตน้ เม่ือพิจารณารวมแลว้ ไดใ้หค้าํ
นิยามข้ึนมาใหม่เพื่อใหส้อดคลอ้งและครอบคลุมกบั นอกจากการศึกษาปัจจยัเส่ียงท่ีเป็นขอ้มูลทางดา้น
กายภาพแลว้ งานวจิยัคร้ังน้ียงัไดท้าํการศึกษาถึงวถีิชีวติของชุมชนท่ีอยูใ่นพื้นท่ีเส่ียงภยัและพื้นท่ีประสบ
อุทกภยั -ดินถล่ม บริเวณพื้นท่ี อาํเภอภูเรือ และ อาํเภอท่าล่ี จังหวดั เลย อาํเภอท่าปลา  และอาํเภอลบัแล 
จงัหวดัอุตรดิตถ ์ 

งานท่ีจดัทาํการวจิยัตามวตัถุประสงคข์องงานวจิยัในคร้ังน้ี ท่ีมุ่งเนน้การไปสาํรวจและ
ศึกษาปัจจยัเส่ียงต่อการเกิดนํ้าหลาก-ดินถล่ม ในพื้นท่ีของชุมชนท่ีอยูใ่นพื้นท่ีเสียงภยั ดงัน้ี 
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“ดินถล่ม (Land Slides)” หมายถึง การเคล่ือนท่ีของมวลดินและหินลงมาตามลาดเขาดว้ย
อิทธิพลของแรงโนม้ถ่วงโลก และจะมีนํ้าเขา้มาเก่ียวขอ้งในการทาํใหม้วลดินและหินเคล่ือนตวัดว้ย
เสมอ โดย   นํ้าจะเป็นตวัลดแรงตา้นทานในการเคล่ือ นตวัของมวลหิน และเป็นตวัท่ีทาํใหคุ้ณสมบติัของ
ดินท่ีเป็นของแขง็เปล่ียนเป็นของไหลได ้ดินถล่มมกัเกิดข้ึนจากนํ้าป่าไหลและในขณะท่ีเกิดพายฝุนตก
หนกั รุนแรง และต่อเน่ือง หรือหลงัพายฝุน เม่ือฝนตกหนกัเป็นเวลานาน ความดนัของนํ้าในดิน 
(Piezometric Head) ก็จะเพิ่มข้ึน ซ่ึงเป็นการเพิ่มความดนัของช่องวา่งในดิน (Pore Pressure) ในชั้นท่ีใกล้
กบัชั้นหินท่ีรองรับ  ชั้นดินนั้น ๆ ไปดว้ย การพงัทลายและการเคล่ือนไหลลงลาดเขาจะเกิดข้ึนเม่ือ ความ
ดนัของช่องวา่งภายในดินสูงถึงจุดวกิฤต (Critical Point) ในขณะเดียวกนั แรงยดึเหน่ียวระหวา่งอนุภาค
ดิน ซ่ึงเป็นผลมาจากแรงดึงระหวา่งอากาศและนํ้าในช่องวา่งก็จะลดลง เน่ืองจากนํ้าจะเขา้ไปแทนท่ี
อากาศในช่องวา่งเหล่านั้น ในจุดท่ีอยูใ่นสภาพสมดุลก่อนท่ีชั้นดินจะเร่ิมตน้เล่ือนไหล เม่ืออยูใ่นสภาวะ
ท่ีชั้นดินมีแรงเฉือน Shearing Stress เท่ากบัแรงตา้นทานต่อแรงเฉือน  Shearing Resistance หรือ  
เม่ือ Safety Factor เท่ากบั 1 

“อุทกภยั” (Flood) หมายถึงอนัตรายจากนํ้าท่วม เกิดจากระดบันํ้าในทะเล มหาสมุทรและ
แม่นํ้าสูงมากจนท่วมทน้ลน้ฝ่ังและตล่ิง ไหลท่วมบา้นเรือน ดว้ยความรุนแรงของกระแสนํ้า ทาํความ
เสียหายแก่ชีวติและทรัพยสิ์นของประชาชนเป็นอยา่งมาก ลกัษณะของนํ้าท่วมสามารถแบ่งเป็นลกัษณะ
ใหญ่ๆไดด้งัน้ี 

1) นํ้าท่วมขงั เป็นภาวะนํ้าท่วมท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากระบบระบายนํ้าไม่มีประสิทธิภาพ มกัเกิด
บริเวณท่ีราบลุ่มแม่นํ้าและบริเวณชุมชนเมืองใหญ่ๆ มีลกัษณะค่อยเป็นค่อยไป ซ่ึงเกิดจากฝนตกหนกั
บริเวณนั้นๆติดต่อกนัเป็นเวลาหลายวนั หรือเกิดจากสภาวะนํ้าท่วมตล่ิง ท่ีมาจากปริมาณนํ้าจากเหนือนํ้า
ไหลเขา้มาสมทบเป็นปริมาณมากและระบบระบายนํ้าไม่เพียงพอ นํ้าท่วมขงัส่วนใหญ่จะเกิดบริเวณทา้ย
นํ้าและมีลกัษณะแผเ่ออกไปเป็นบริเวณกวา้ง 

2) นํ้าท่วมฉบัพลนั เป็นภาวะนํ้าท่วมท่ีเกิดข้ึนอยา่งฉบัพลนัเน่ือง จากการเคล่ือนตวัอยา่ง
รวดเร็วของปริมาณนํ้าจาํนวนมากจากท่ีสูงลงสู่ท่ีตํ่า ซ่ึงมกัเกิดข้ึนหลงัจากฝนตกหนกัไม่เกิน 6 ชัว่โมง
และมกัเกิดบริเวณท่ีราบระหวา่งหุบเขา ซ่ึงอาจจะไม่มีฝนตกหนกัในบริเวณนั้นมาก่อนเลย แต่มีฝนตก
หนกัมากบริเวณตน้นํ้าท่ีอยูห่่างออกไป หรืออาจเกิดจากการพงัทลายของเข่ือน เน่ืองจากนํ้าท่วมฉบัพลนั
มีความรุนแรงและเคล่ือนตวัดว้ยความเร็วมาก โอกาสท่ีจะป้องกนั และหลบภยัจึงมีนอ้ย ดงันั้นความ
เสียหายท่ีเกิดจากนํ้าท่วมฉบัพลนัจึงมีมากทั้งแก่ชีวติและทรัพยสิ์น 
2.2  กรอบแนวความคิด ทฤษฎแีละงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

นํ้าหลาก-ดินถล่มจะเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนไดท้ัว่ไปในบริเวณพื้นท่ีท่ีมีความ
ลาดชนัสูง แต่ในบริเวณท่ีมีความลาดชนัตํ่าก็สามารถเกิดแผน่ดินถล่มไดถ้า้มี ปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดดินถล่ม 
โดยทัว่ไปพบไดบ้ริเวณท่ีทางนํ้ากดัเซาะเป็นโตรกลึกและชนั บริเวณท่ีมีแนวรอยแตกและรอยแยก
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หนาแน่นบนลาดเขา บริเวณท่ีมีการผพุงัของหินและทาํใหเ้กิดชั้นดินหนาบนลาดเขา โดยปกติสาเหตุ
ของการเกิดดินถล่มแถบภูเขา และท่ีราบเชิงเขาในประเทศไทยจะมาจาก 2 สาเหตุหลกั คือ 

1. สาเหตุทางธรรมชาติ ท่ีไม่สามารถควบคุมหรือควบคุมไดย้ากแต่สามารถตรวจสอบและ    
เตือนภยัได ้คือ ลักษณะทางธรณีวทิยาของชั้นดินและชั้นหิน ความลาดชนัของภูมิประเทศ ปริมาณและ
บริเวณรับนํ้าฝน 

2. สาเหตุจากมนุษย ์ซ่ึงสามารถหยดุย ั้ง ควบคุม และปรับเปล่ียนใหอ้ยูใ่นรูปท่ีดีข้ึนได ้คือ 
การ บุกรุกและตดัไมท้าํลายป่า การใชป้ระโยชน์ท่ีดินท่ีไม่มีการควบคุม การก่อสร้างบา้นเรื อนและ
โครงสร้างพื้นฐานท่ีกีดขวางทางนํ้า 

กา รเกิดพิบติัภยั นํ้าหลาก- ดินถล่ม  หลายๆ  คร้ัง ก่อใหเ้กิดความสูญเสียทั้งชีวติและ
ทรัพยสิ์น ซ่ึงความเสียหายท่ีเกิดข้ึนน้ีทาํใหก้ารพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตอ้งหยดุชะงกัลง 
เน่ืองจากงบประมาณสาํหรับการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม ท่ีมีอยูค่่อยขา้งจาํกดั ตอ้งถูกนาํไปใชใ้นการ
ใหค้วามช่วยเหลือกบัผูป้ระสบภยั และฟ้ืนฟูบูรณะพื้นท่ีท่ีไดรั้บผลกระทบ  ดงันั้น จึงมีหลายหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐ และเอกชนต่าง ๆ ไดมี้การศึกษาวจิยัถึงสาเหตุของการเกิดพิบติัภยั ปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิด การแจง้
เตือนภยั และการอพยพ เพื่อป้องกนัลดลดผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน 

กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 2549 ดาํเนินโครงการเครือข่ายอาสาสมคัรเตือนภยั
ดินถล่ม “มิสเตอร์เตือนภยั” เก่ียวกบัแนวทางปฏิบติัของผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการปฏิบติังาน ขณะภาวะปกติ 
ก่อนเกิดภยั ขณะเกิดภยั และหลงัเกิดภยั 

กรมทรัพยากรธรณี. 2549-2551 จดัทาํเครือข่ายแจง้เหตุธรณีพิบติัภยัในพื้นท่ีเส่ียงภยัดิน
ถล่มและนํ้าท่วมฉบัพลนัในทอ้งท่ีจงัหวดัต่างๆ รวมทั้งจงัหวดั อุตรดิตถแ์ละเลย เพื่อเฝ้าระ วงัแจง้เตือน
ภยัล่วงหนา้เร่ืองดินถล่ม และแนะนาํวธีิการเฝ้าระวงัตรวจวดัปริมาณนํ้าฝนพร้อมสนบัสนุนอุปกรณ์
มาตรวดันํ้าฝน เพื่อแจง้เตือนภยัเม่ือปริมาณนํ้าฝนถึงจุดวกิฤตรวมทั้งจดัทาํรายช่ือราษฎรท่ีเป็นเครือข่าย 

สุทธิศกัด์ิ ศรลมัพ ์และคณะ  (2550) ไดส้รุปผลการเกิดภยัพิบติัดินถล่มในประเทศไทยไว้
อยา่งน่าสนใจโดยกล่าววา่ ปัจจยัท่ีส่งผลใหเ้กิดดินถล่มมีอยูด่ว้ยกนัหลายปัจจยัไดแ้ก่  ปัจจยัทางดา้น
ธรณีวทิยา ความลาดชนัของพื้นท่ี คุณสมบติัของดิน และการใชป้ระโยชน์ในท่ีดินซ่ึงเป็นคุณสมบติั
ทางดา้นกายภาพของพื้นท่ีเส่ียงภยั ส่วนค่าปริมาณนํ้าฝนถือเป็นปัจจยักระตุน้ท่ีสาํคญัท่ีทาํใหเ้กิดดินถล่ม
ในประเทศไทย เน่ืองจากนํ้าจะทาํใหม้วลดินมีค่ากาํลงัรับแรงเ ฉือนตํ่าลง เหตุการณ์ดินถล่มเป็นภยั
ธรรมชาติท่ีทาํใหเ้กิดความสูญเสียชีวติและทรัพยสิ์น ซ่ึงส่งผลใหเ้ศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
หยดุชะงกั เน่ืองจากงบประมาณท่ีมีอยูจ่าํกดั ตอ้งนาํมาใชใ้นการใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระสบภยัและ
ฟ้ืนฟูพื้นท่ีท่ีไดรั้บผลกระทบ โดยไดร้วบรวมเหตุการ ณ์ในอดีตตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2513 ถึงเดือน 
มกราคม 2550 (รูปท่ี 2.3) พร้อมทั้งไดส้รุปความเสียหายไวด้งัตารางท่ี 2.1 
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ตารางท่ี 2.1 เปรียบเทียบผูเ้สียชีวติและมูลค่าความเสียหายต่อการเกิดอุทกภยัดินถล่มระหวา่ง 2510-2549 

ปี พ.ศ. ผูเ้สียชีวติ 
(คน) 

มูลค่าความเสียหาย 
(ลา้นบาท) 

ผูเ้สียชีวติ 
(คน/ปี) 

มูลค่าความเสียหาย 
(ลา้นบาท/ปี) 

2510-2520 
2521-2530 
2531-2540 
2541-2549 

ไม่มีผลสาํรวจ 
ไม่มีผลสาํรวจ 

230.00 
304.00 

ไม่มีผลสาํรวจ 
ไม่มีผลสาํรวจ 

1,000.00 
3,585.60 

ไม่มีผลสาํรวจ 
ไม่มีผลสาํรวจ 

23.00 
33.78 

ไม่มีผลสาํรวจ 
ไม่มีผลสาํรวจ 

100.00 
398.40 

 

Soralump, S. and Chotikasathien, W., 2007 ไดศึ้กษาจาํนวนคร้ังของเหตุการณ์แผน่ดิน
ถล่มในประเทศไทยเทียบกบัพื้นท่ีของหินแต่ละชนิด (ซ่ึงไดจ้าํแนกออกเป็น 8 กลุ่ม) พบวา่ แผน่ดินถล่ม
ท่ีเกิดข้ึนส่วนใหญ่เกิดในบริเวณท่ีเป็นหินแกรนิตช่วงอายยุคุจูแรสซิก 

สุทธิศกัด์ิ ศรลมัพ ์และ รัฐธรรม อิสโรฬาร 2552  ทาํการวเิคราะห์เสถียรภาพของลาดชนั 
โดยพิจารณาพฤติกรรมการรับแรงเฉือนของดิน รูปแบบระนาบการพิบติัของลาดชนั และพฤติกรรมการ
เปล่ียนแปลงแรงดนันํ้าใตดิ้น พบวา่ กรณีลาดดินธรรมชาติบริเวณไหล่เขา หรือพื้นท่ีท่ีระดบันํ้าใตดิ้นตํ่า  
หรือมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว พฤติกรรมของกาํลงัรับแรงเฉือนของดินจะอยูใ่นลกัษณะท่ีแตกต่าง
จากดินท่ีอยูใ่ตร้ะดบันํ้า เน่ืองจากดินอยูใ่นสภาวะไม่อ่ิมตวั โดยกาํลงัรับแรงเฉือนจะมีค่าสูงกวา่สภาวะ
อ่ิมตวั นัน่เป็นสาเหตุหน่ึงของการเกิดดินถล่มเม่ือเกิดฝนตกหนกั และจากการวเิคราะห์พฤติกรรมการ

รูปท่ี 2.3 เหตุการณ์ดินถล่มท่ีเกิดข้ึนในอดีต (สุทธิศกัด์ิ, 2550) 
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ไหลของนํ้าภายในมวลดินของลาดชนัไหล่เขา (รูปท่ี 2.4) โดยเม่ือฝนตกนํ้าจะไหลซึมผา่นหนา้ดินลงสู่
ชั้นท่ีลึกกวา่ และในหลาย กรณีพบวา่ ชั้นดินใตผ้วิดินในส่วนท่ีเป็นดินท่ีผพุงัอยูก่บัท่ี มกัจะมีความทึบ
นํ้ากวา่ผวิหนา้ดิน  (ข้ึนอยูก่บัชนิดหินตน้กาํเ นิด) ทาํใหน้ํ้าไม่สามารถไหลลงไปในระดบัลึก ก่อใหเ้กิด
ชั้นนํ้าใตดิ้นเทียมใกลผ้วิดินท่ีอาจทาํใหเ้กิดการพิบติัในลกัษณะการพิบติัท่ีผวิดินหรือการพิบติัแบบลาด
อนนัต์ ซ่ึงการพิบติัดงักล่าวสามารถเกิดไดพ้ร้อม  ๆ กนั เป็นบริเวณกวา้ง เช่น การพิบติัในพื้นท่ี จงัหวดั
อุตรดิตถ ์พ.ศ. 2549 
 

 
 

รูปท่ี 2.4  ระดบันํ้าใตดิ้น 2 ชั้น เน่ืองจากฝนตกหนกัในระยะเวลาสั้นๆ (นงลกัษณ์, 2546) 
 

กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ระดบัจงัหวดั 2552 ดาํเนินโครงการชุมชนเขม้แขง็ 
เตรียมพร้อมป้องกนัภยั 7 ขั้นตอน ณ บา้นผามูบ หมู่ท่ี 7 ตาํบลแม่พลู อาํเภอลบัแล จงัหวั ดอุตรดิตถ ์
ประกอบดว้ย 1.แจง้รายละเอียด 2.จดัทาํแผนสาํรวจพื้นท่ี 3.แบ่งกลุ่มความรับผดิชอบ 4.จดัเตรียม
อุปกรณ์ 5.นดัเตรียมการ 6.ซอ้มโตะ๊ 7.ซอ้มแผน เพื่อใหชุ้มชนในพื้นท่ีเส่ียงภยัเตรียมความพร้อมป้องกนั
ภยั มีแผนเผชิญเหตุ  สาธารณภยั มีกิจกรรมดา้นการเตรียมพร้อมป้อง กนัภยัอยา่งต่อเน่ือง  ตลอดจนเพิ่ม
ขีดความสามารถ ใหชุ้มชนในการรับมือและจดัการภยัพิบติัดว้ยตนเอง  ซ่ึงจะช่วยบรรเทาความรุนแรง
และผลกระทบท่ีเกิดจากภยัพิบติัในชุมชน  โดยมีผูน้าํชุมชนในพื้นท่ีเส่ียงภยัเป็นกลุ่มเป้าหมายหลกัใน
การดาํเนินงาน  ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหชุ้มชน ในพื้นท่ีเส่ียงภยัมีความสามารถเตรียมความพร้อม
ป้องกนัภยั  มีแผนเผชิญเหตุ สาธารณภยัภายใตก้ารดาํเนินงานของคณะกรรมการชุมชน  ตลอดจนให้
ชุมชนมีกิจกรรมอยา่งต่อเน่ืองในดา้น การเตรียมพร้อมป้องกนัภยั และเพิ่มขีดความสามารถใหก้บัชุมชน
ในการเตรียมพร้อมป้องกนัภยัเพื่อพฒันาสู่  การพึ่งพาตนเองในการบริหารจดัการภยัพิบติัดว้ยชุมชน
อยา่งย ัง่ยนื  รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถใหก้บัชุมชนในการเตรียมพร้อมป้องกนัภยัดว้ยการส่งคนใน
ชุมชนเขา้รับการอบรมเป็น มิสเตอร์เตือนภยั อปพร. และทีมกูชี้พกูภ้ยัประจาํตาํบล เป็นตน้ 
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จากการศึกษาวจิยัปัจจยัเส่ียงและวิ ถีชีวติชุมชนในพื้นท่ีเส่ียงภยัดินถล่มและนํ้าหลาก- ดิน
ถล่มของชุมชนในพื้นท่ีลุ่มนํ้าปิงตอนบน 2551 ไดส้รุปกรอบแนวคิดเก่ียวกบั ปัจจยัเส่ียงต่อการเกิด
อุทกภยั-ดินถล่ม แลว้นาํมาต่อยอดแนวคิดดา้นปัจจยัเส่ียงของชุมชนในพื้นท่ีเส่ียงภยัเป็นสองส่วนคือ 
ส่วนที ่1 ปัจจัยด้านกายภาพของพืน้ทีชุ่มชน (ทวศีกัด ์ระมิงคว์งศ ์2522) 
1. สภาพธรณวีทิยา 

1.1 ชนิดของหิน เน่ืองจากหินแต่ละชนิดมีอตัราการผพุงั และมีคุณสมบติัท่ีแตกต่างกนั 
จากความหมายทางวศิวกรรมธรณีวทิยา ไดใ้หค้วามหมายของหินวา่คือ สารผสม (Mixture) ของแร่
ตั้งแต่ 1 ชนิดข้ึนไป หรืออาจเ ป็นสารผสมระหวา่งแร่กบัแกว้ภูเขาไฟหรือ แกว้ภูเขาไฟลว้นๆ หินบาง
ชนิดอาจมีแร่เด่นเพียง 1 ชนิด แต่ก็มกัจะมีแร่อ่ืนผสม อยูบ่า้งแต่ปริมาณนอ้ยมาก เราก็อาจถือวา่หินนั้นมี
แร่เพียงชนิดเดียวก็ได ้หินท่ีเราพบและศึกษากนัอยูใ่นปัจจุบนัคือ ส่วนท่ีอยูบ่นเปลือกโลก สามารถแบ่ง
ออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ กลุ่มที่1 กลุ่มหินอคันี (Igneous Rocks) คือหินซ่ึงเกิดจากการแขง็ตวั โดยการ
ตกผลึกของหินหนืด (Magma) คาํวา่หินหนืดน้ี ความจริงไม่ใช่หิน แต่เป็นสาร ประกอบซิลิเกต
หลอมเหลวท่ีมีอุณหภูมิสูงมาก เม่ือหินหนืดไหลข้ึนมาบนผวิโลกจะเยน็ตวัลงและเกิ ดแขง็ตวัเป็นหินใน
ท่ีสุด หินหนืดมีโอกาสข้ึนมาสู่ผวิโลกไดโ้ดยอาศยัรอยแตกของผวิโลก หรือปล่องภูเขาไฟ เม่ือข้ึนมา
แลว้ก็จะไหลไปตามพื้นท่ีบนผวิโลกไดอ้ยา่งอิสระท่ีเรียกวา่ “Lava” สาํหรับประเทศไทย มีภูเขาไฟท่ี
สงบแลว้ (Extinct Volcano) จะไม่มีการระเบิดอีก และรูปร่างก็ จะผพุงัลงไปเร่ือยๆ ไม่เป็นรูปกรวยอีก
ต่อไป เช่นท่ีจงัหวดัลาํปาง ศรีสะเกษ  เป็นตน้ หินอคันีมีคุณสมบติั 3 ประการท่ีใชใ้นการตรวจสอบดว้ย
ตาเปล่าคือ ประการท่ี 1 จะพิจารณาจาก เน้ือหิน (Texture) ซ่ึงหมายถึงขนาด รูปร่าง และการจดั เรียงตวั
ของแร่ท่ีเกาะเก่ียวกนั ถา้เกิดจากการเยน็ตวัท่ีผวิโลก เน้ือหินอาจเป็นแกว้ (glassy) หรือเมด็แร่จะละเอียด
มาก แต่หากเกิดจากการเยน็ตวัท่ีท่ีใตผ้วิโลก เมด็แร่อาจมี ขนาดเล็กละเอียดจนถึงหยาบ ประการท่ี 2 
ส่วนประกอบของหินมกัประกอบดว้ยแร่ 6 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ Quartz, Feldspar, Mica, Amphibole, 
Pyroxene และ Olivine ประการท่ี 3 พิจารณาจากสี (Color) หินจะมีสีอ่อนหรือสีเขม้ข้ึนอยูก่บัวา่ ถา้มี
ปริมาณกลุ่มแร่เมฟิก (mafic minerals, มีแร่เหล็กและแมกนีเซียมเป็นส่วนประกอบสาํคญั) ใน
ส่วนประกอบของหินสูงจะทาํใหมี้สีเขม้ กลุ่มที ่2 หินตะกอน (Sedimentary Rocks) คือหินท่ีเกิดจากการ
ผพุงัทาํลายของหินชนิดใดก็ไดท่ี้ผวิโลก เกิดการเคล่ือนท่ีพดัพาโดยทางนํ้า ธารนํ้าแขง็มาทบัถมสะสม
ตวัหรือตกตะกอน และในท่ีสุดก็จะแขง็ตวัเป็นหิน วตัถุดิบท่ีจะเปล่ียนเป็นหินตะกอนนั้นอาจจะเป็น
กรวด ทราย เศษหิน ดิน โคลน รวมทั้งซากพืชหรือสัตวก์็ได ้ตลอดจนการต กตะกอนของสารละลายจาก
นํ้าในลาํธาร ในทะเลหรือในมหาสมุทร เน่ืองจากปฏิกิริยาเคมีหรือการระเหยของนํ้า ท่ีอุณหภูมิปกติบน
ผวิโลก หินตะกอนหรือนกัวชิาการบางคนเรียกวา่หินชั้น  และเป็นหินท่ีมีมากถึง 75% ของหินท่ีโผล่ให้
เราเห็นบนผวิโลก กลุ่มที่3 หินแปร (Metamorphic Rocks) คือหินท่ีเกิดภายใตผ้วิโลกโดยการ
เปล่ียนแปลงส่วนประกอบของแร่ หรือเปล่ียนแปลงโครงสร้างลกัษณะของหินเดิม (Parent Rocks) ซ่ึง
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จะเป็นหินชนิดใดก็ไดแ้ละมีอยูแ่ลว้ในเปลือกโลกบริเวณนั้นโดยไม่มีการหลอมเหลวใหม่ หินแปรท่ีได้
อาจมีส่วนประกอบใหม่มาเพิ่มหรือไม่มีก็ได ้สาเหตุ ท่ีทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงก็คือ อุณหภูมิสูงๆ หรือ  
ทั้งอุณหภูมิและความกดดนัสูง ดงันั้น  บริเวณท่ีจะเกิดหินแปรไดจึ้งอยูลึ่กจากผวิโลกลงไปมากๆ
กระบวนการท่ีทาํใหเ้กิดหินแปรน้ีเราเรียกวา่ “Metamorphism” เช่น กรณีหินตะกอน ซ่ึงตกตะกอนลงที
ละชั้น อาจทาํใหเ้กิดหินหนามากกว่า20,000 เมตรได ้หินตะกอนซ่ึงถูกฝังลงไปลึกเช่นน้ียอ่มไดรั้บความ
ร้อน และความกดดนั สาํหรับหินอคันี มีโอกาสท่ีจะไดรั้บการเปล่ียนแปลงเน่ืองจากความร้อนและความ
กดดนัเพิ่มข้ึนไดง่้ายกวา่หินตะกอนเสียอีก เพราะสถานท่ีเกิดก็อยูภ่ายใตผ้วิโลก สาํหรับตวัการ แรกท่ีทาํ
ใหเ้กิดกระบวนการแปรสภาพ ไดแ้ก่ ความร้อนภายในโลกและยิง่ลึกลงไปความร้อนก็จะยิง่สูงข้ึน  
ตวัการท่ีสองคือ ความกดดนั บริเวณท่ีอยูลึ่กจากผวิโลกมากๆ ยอ่มตอ้งแบกรับนํ้าหนกัหินท่ีทบัอยูม่าก 
และบริเวณดงักล่าวยงัไดรั้บความกดดนัอนัเน่ืองมาจากแรงภายในของโลกเอง ความกดดนัสูงๆ  จะทาํ
ใหแ้ร่ในหินเกิดการเปล่ียนแปลงโดยอะตอมภายในแร่อาจถูกอดักนัแน่นเขา้ เม่ือรวมกบัความร้อน
ภายในดว้ยก็อาจทาํใหเ้กิดการตกผลึกใหม่ หรือเกิดการเรียงตวัของเมด็แร่ใหม่ ตวัการท่ี สามไดแ้ก่ 
สารละลายซ่ึงวอ่งไวในการทาํปฏิกิริยาทางเคมี 

1.2 ลกัษณะโครงสร้างของชั้นหิน เป็นลกัษณ ะโครงสร้างท่ีมีผลต่อการผพุงั เช่นรอยแตก 
รอยเล่ือน และลกัษณะการวางตวัของชั้นหิน โดยทัว่ไป เปลือกโลกตลอดจนลกัษณะภู มิประเทศของ
เปลือกโลกท่ีปรากฏใหเ้ห็นในปัจจุบนั จะเป็นผลเน่ืองมาจากการเคล่ือนไหว และการแปรเปล่ียนของ
เปลือกโลกมาแลว้ในอดีตกาล หินท่ีอยูใ่ต้ ผวิ และบ นผวิโลกในปัจจุบนั ไดเ้คยเกิดการเปล่ียนสภาพ
มาแลว้โดยสังเกตไดจ้ากหลกัฐานหลายส่ิงหลายประการ เช่น หินตะกอนท่ีเราพบบนผวิโลก บางส่วน
จะเอียงตวั หรือเกิดการโคง้งอ ทั้งๆท่ีธรรมชาติของมนัแลว้ การตกตะกอนจะเกิดข้ึนในแนวราบเท่านั้น 
หินบางส่วนก็เกิดรอยแตกและเล่ือนออกจากกนัอยา่งชดัเจน ซ่ึงแสดงวา่เปลือกโลกในบริเวณนั้นเคยเกิด
การแตกมาก่อน หินภูเขาบางแห่งก็มีซากส่ิงมีชีวติท่ีพิสูจน์อยา่งแน่ชดัแลว้วา่เคยมีชีวติอยูใ่นทะเลมา
ก่อน แสดงวา่พื้นท่ีบริเวณนั้นเคยเกิดการยกตวัมาก่อนเป็นตน้  ในส่วนของรอยเล่ือน (Faults) คือรอย
แตกซ่ึงมีการเค ล่ือนท่ีของหินแยกออกจากกนัตามแนวของรอยแตกนั้น รอยแตกชนิดน้ี จะเกิดข้ึนในท่ี
ลึก ๆ แต่บางคร้ังอาจปรากฏใหเ้ห็นบริเวณผวิโลก รอยเล่ือนน้ีจะเกิดข้ึนเม่ือหินในบริเวณน้ี ไดรั้บแรงมา
กระทาํเป็นระยะเวลานานจนในท่ีสุดหินจะแตกออกจากกนั การเคล่ือนท่ีของหินทั้งสองขา้งของรอ ย
เล่ือนอาจจะมากหรือนอ้ย หรือเคล่ือนท่ีในทิศทางใดก็ได ้ส่วนของหินทั้งสองขา้งบริเวณรอยเล่ือน จะ
ถูกบดใหแ้ตกเป็นช้ินๆ ขนาดทั้งเล็กและใหญ่ปะปนกนัไป สาํหรับรอยแตก (Joints) คือรอยแตกท่ีไม่มี
การเคล่ือนท่ีของชั้นหิน เกิดข้ึนไดใ้นหินทุกชนิด เกิดข้ึนไดใ้นหินทุกชนิด มกัเกิดเป็นชุด โดยรอยแตก
ในแต่ละชุดมกัจะขนานกนั และห่างกนัตั้งแต่ 2-3 ซม. ถึง 2-3 เมตร หินแต่ละบริเวณอาจมีรอยแตก
มากกวา่ 1 ชุด โดยแต่ละชุดอาจจะวางตวัเกือบตั้งฉากกนั 
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1.3 ลกัษณะของชั้นดิน ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเกิดดินถล่ม และนํ้าท่วมดินถล่มนอกจากชั้นหิน
แลว้ ยงัมีชั้นดินท่ีอยูบ่นชั้นหินดว้ยทีตอ้งนาํมาพิจารณาไดแ้ก่ ชนิดของดิน ความหนาของชั้นดิน การซึม
ซาบของนํ้าในชั้นดิน และค่ากาํลงัรับนํ้าหนกัของชั้นดิน ดิน (Soils) เกิดจากหินท่ีท่ีถูกกระบวนการ
ทาํลายทางกายภาพไปกระทาํใหหิ้นผกุร่อน แตกออกเป็นกอ้นเล็กๆ (Regolith) แลว้ค่อยๆเปล่ียน ไปเป็น
วตัถุ ซ่ึงพืชสามารถเจริญเติบโตได ้เรียกวา่ “ดิน” ดงันั้นในทางธรณีวทิยา วตัถุท่ีพืชข้ึนไดแ้ละวางตวัอยู่
บนชั้นหินแขง็คือ”ดิน” แต่ในทางวศิวกรรมโยธา อาจจะใหค้าํนิยามดินไปอีกแบบหน่ึงคือ เป็นวตัถุร่วน
ท่ีไม่แขง็ตวั และสามารถ ตกัไดโ้ดยไม่ตอ้งระเบิด ส่วนนกัป ฐพีวทิยาก็ใหค้าํนิยามดินออกไปอีกแบบ
หน่ึงคือ วตัถุท่ีสามารถแบ่งออกเป็นชั้นต่างๆตาม Soil Profile และดินในแต่ละท่ีก็ก็อาจมีลกัษณะของ
ชั้นไม่เหมือนกนั แมว้า่จะเกิดจากหินชนิดเดียวกนัก็ตาม เพราะการเกิดข้ึนอยูก่บัองคป์ระกอบ 5 ประการ
ดว้ยกนัคือ 1)ดินท่ีเกิดจากหินตน้กาํเนิ ดท่ีแตกต่างกนั 2)ภูมิอากาศของแต่ละถ่ินมีผลโดยตรงต่อการผุ
กร่อนและการเกิดของดินตลอดจนชนิดของพืชท่ีจะข้ึนบนดิน 3)ภูมิประเทศ  เช่นความลาดชนั เพราะ
หากพื้นท่ีมีความลาดชนัมาก หินซ่ึงถูกทาํลายยอ่มถูกทาํลายไปไดโ้ดยง่าย หากเป็นท่ีรายมีการถ่ายเทนํ้า
ท่ีดี ดินยอ่มเกิดเป็น ชั้นหนา 4)ปฏิกิริยาของสารอินทรีย ์ (Organic activity) บริเวณท่ีมีความช้ืนสูงจะมี
กรดอินทรียเ์กิดข้ึนในดินมากมาย  ทาํใหก้ารพฒันาของดินเป็นไปอยา่งรวดเร็ว กรดเหล่าน้ีอาจเกิดจาก
ซากพืชและซากสัตว ์5)ระยะเวลามีผลต่อการเกิดดินมาก ในบริเวณท่ีมีการระบายนํ้าดี ทาํใหมี้ความ ช้ืน
สูง อาจเกิดชั้นดินข้ึนภายใน 20-30 ปี แต่ส่วนมากมกักินเวลามากกวา่น้ี ชั้นดินประกอบไปดว้ยชั้นของ
ดินต่างๆ ชั้น แรกเป็นชั้น บนสุดมกัมีสีเทาหรือค่อนขา้งดาํซ่ึงประกอบดว้ยสารอินทรียซ่ึ์งสลายตวัเพียง
เล็กนอ้ยตํ่าลงมาเป็นพวก Humus ซ่ึงเป็นสารอินทรียท่ี์สลายตวัมากข้ึ น ทั้งสองส่วนน้ีมีสารอินทรีย์
สูงสุดตํ่าลงมาจะเป็นส่วนท่ีมีการชะลา้ง (Zone of Leaching) ในโซนน้ีจะมีการสลายตวัรุนแรงมากท่ีสุด 
ทั้งน้ีเพราะกรดซ่ึงผสมกบันํ้าฝนลงจะลงมาถึงชั้นน้ี และมีออกซิเจนจากอากาศเขา้มามากท่ีสุดผลของ
การชะลา้งจะทาํปฏิกิริยาเป็นสารละลายและจะถูก ชะลา้งลงไปสู่โซนท่ีอยูต่ ํ่ากวา่ ชั้นท่ีสอง เป็นชั้นท่ีอยู่
ถดัจากชั้นบน มกัมีสีแดง มกัประกอบดว้ยสารไม่ละลายนํ้าเช่น Clay, Quartz  นอกจากน้ีจะมีสารท่ี
ละลายมาจากดินชั้ นบนมาปะปนเช่น แร่  calcite และเหล็กออกไซดต่์างๆ ชั้นท่ีสามซ่ึงเป็นชั้นสุดทา้ย
เป็นชั้นดินท่ีหินถูกทาํลายไปบางส่วน จึงประกอบดว้ยเศษหินซ่ึงเพิ่งแตกออกจากหินแขง็ ผสมกบัส่วน
ท่ีกลายเป็นดินและทรายแลว้ ตํ่ากวา่ชั้นน้ี ก็จะเป็นชั้นหินแขง็ท่ียงัไม่ผา่นกระบวนการ ผพุงั ทาํลาย 
(Weathering) เลย 
2. ปริมาณน า้ฝน  (Precipitation) ฝนท่ีตกสู่พื้นท่ีรับนํ้าตามธรรมชาติเรียกวา่เป็ น พื้นท่ีลุ่มนํ้าหรือพื้นท่ี
รับนํ้า ไดมี้การเปรียบเทียบปริมาณฝน ท่ีตกลงบนท่ีรับนํ้าและปริมาณการไหลสู่แม่นํ้าแลว้ (Pierre 
Perrault 1608-1680 อา้งในโครงการกาํหนดค่าดชันีความชุ่มช้ืนของดิน กรมทรัพยากรนํ้า ) พบวา่การ
ไหลในลาํนํ้ามีปริมาณเพีย ง 1 ใน 6 ของนํ้าฝนทั้งหมด แลว้อี ก 5 ส่วนไดมี้การศึกษาและสรุปเป็น
ขบวนการท่ีเกิดการสูญหายของฝนท่ีตกลงสู่ลุ่มนํ้าดงัน้ีคือ เม่ือฝนตกลงสู่พื้นท่ีลุ่มนํ้า นํ้าฝนก่อนจะถึง
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พื้นดิน ในบริเวณท่ีมีพืชปกคลุมดินก็จะเกิด “นํ้าพืชยดึ” ของตน้ไม ้ใบไมห้รือส่ิงปกคลุมดินอ่ืนๆ นํ้าพืช
ยดึจะมากหรือนอ้ยข้ึนอยูก่บัลกัษณะการตกของฝน ถา้ฝนตกบางเบาลงบนส่ิงปกคลุมดินๆเหล่านั้นก็จะ
สามารถดกัฝนไดป้ริมาณมาก แต่ถา้ฝนมีความเขม้ขน้มาก พืชปกคลุมดินเหล่านั้นไม่สามารถรับแรงและ
นํ้าหนกัของฝนอยูไ่ด ้นํ้าก็จะตกลงสู่พื้นดินและดาํเนินการในขบวนการอ่ืนต่อไป อีกประการหน่ึงท่ี
สาํคญัคือ ชนิด อายุ และความหนาแน่นของพืชคลุมดิน สังเกตโดยทัว่ไปวา่พืชต่างชนิดกนั ยอ่มมีใบท่ีมี
ลกัษณะแตกต่างกนั นํ้าพืชยดึนํ้าจึงไม่เท่ากนั และยิง่มีความหนาแน่นของพืชมาก การรองรับนํ้าฝนก่อน
ตกถึงพื้นก็ยอ่มมีมากเช่นกนัซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้ปริมาณนํ้าพืชยดึจะอยูป่ระมาณ 10-20 เปอร์เซนตข์องฝ น
ในฤดูเพาะปลูก และถา้เป็นบริเวณท่ีเป็นป่าหนาแน่น (ป่าทึบ) จะมีการสูญหายเน่ืองจากนํ้าพืชยดึมากถึง  
25 เปอร์เซนตข์องฝนตลอดปี จะเห็นไดว้า่ นํ้าพืชยดึทาํใหป้ริมาณนํ้าฝนตกคา้งอยูใ่นพื้นท่ีลุ่มนํ้าได ้ใน
ปริมาณมากพอสมควร นัน่คือปริมาณท่ีฝนตกลงมาในแต่ละคร้ัง นํ้าในส่วนแรกจะกลายเป็นนํ้าพืชยดึท่ี
จะทาํหนา้ท่ีสกดักั้นไม่ใหป้ริมาณนํ้าฝนซึมลงดินหรือกลายเป็นนํ้าไหลบ่าหนา้ดินหรือนํ้าไหลในลาํธาร
ง่ายเกินไป หากฝนตกหนกัแลว้จะทาํใหโ้อกาสท่ีนํ้าจะเกิดการซึมนํ้าผา่นผวิดินไดม้ากกวา่ฝนท่ีตกนอ้ย 
ความหนกัของการตกของฝน (Intensity) ก็เป็นปัจจยัหน่ึงท่ี ทาํใหก้ารอุม้นํ้าและการซึมนํ้าของดินใหมี้
มากหรือนอ้ยไดเ้ช่นกนั ถา้ฝนตกมีความหนกัเบานอ้ยมาก พืชก็สามารถจะยดึนํ้าไวไ้ดม้าก เพราะฝน
ค่อยๆตก นํ้าฝนค่อยๆซึมและเคลือบส่วนของพืชอยา่งชา้ๆ ทาํใหค้วามชุ่มช้ืนในดินมีค่านอ้ย  แต่ถา้หาก
ฝนตกหนกั ความสามารถในการยดึนํ้าของพืชไดสู้ งสุด จะยงัไม่ทนัยดึไดเ้ตม็ท่ี ก็อาจเกิด “นํ้าพืชหยด” 
ได ้อีกประการหน่ึงก็คือ ฝนท่ีตกหนกัมกัจะมีเมด็ฝนขนาดใหญ่มีนํ้าหนกัแรงกระทบมากจึงถูกแรง
ดึงดูดของโลกดึงสู่พื้นดินไดม้าก ทั้งๆท่ีความสามารถในการยดึนํ้าของพืชยงัไม่เตม็ท่ีก็ตาม ต่อมาจะเกิด
การซึมนํ้าผา่นผวิดิน เม่ือเร่ิมตน้ ของการซึมของนํ้านั้นดินแหง้ จะทาํใหอ้ตัราการซึมนํ้าสูงมาก เน่ืองจาก
แรงดึงภายในเมด็ดินและแรงดึงดูดของโลก ทาํใหส้มรรถนะการซึมนํ้าผา่นผวิดินสูงดว้ย เม่ือดินเร่ิม
เปียก สารคอลลอยดต่์างๆท่ีผสมเป็นเมด็ดินจะพองตวั ซ่ึงอาจมีส่วนลดการซึมของนํ้าผา่นผวิดิน อีกทั้ งมี
ส่วนทาํใหแ้รงดึงดูดระหวา่งเมด็ดินนอ้ยลงไป ซ่ึงจะมีผลทาํใหค้วามชุ่มช้ืนในดินมีค่ามากจนถึงจุด
อ่ิมตวั แลว้ก่อใหเ้กิดนํ้าไหลหนา้ผวิดิน  (Surface flow) นํ้าไหลภายในผวิดิน (Interflow) นํ้าไหลใตดิ้น 
(base flow) ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั คุณสมบติัของดิน เป็นตน้  นํ้าฝนเป็นองค์ ประกอบท่ีสาํคญัท่ีทาํใหเ้กิด
ความช้ืนในดิน หากมีปริมาณพอดีจะทาํหนา้ท่ียดึเมด็ดินยดึติดกนัไดโ้ดยแรงยดึเกาะ (Cohesion) ทั้งน้ี
เกิดโดยแรงดึงผวิของนํ้านัน่เอง แต่หากความช้ืนมีปริมาณเพิ่มมากข้ึนจนดินอ่ิมตวัไปดว้ยนํ้า อาจ
เน่ืองมาจากฝนตกหนกั ผลท่ีไดคื้อแรงยดึระหวา่งเม็ ดดินหมดไป นํ้าจะเปล่ียนหนา้ท่ีเป็นตวัหล่อล่ืน ให้
วตัถุเคล่ือนท่ีไดดี้ทนัที 
3. สภาพภูมิประเทศ  ปัจจยัเส่ียงต่อการเกิดดินถล่มท่ีสาํคญัอีกปัจจยัหน่ึงก็คือความลาดชนัของภูมิ
ประเทศ ความลาดชนัน้ีอาจเกิดข้ึน ได้ตามธรรมชาติ หรือมนุษยเ์ราเป็นผูส้ร้างข้ึน ตามธรรมชาติทั่ วไป
ความลาดเอียงมกัไม่เกิน 5 องศา แต่ในบางพื้นท่ีอาจมากกวา่น้ี ความลาดเอียง สูงสุดท่ีวตัถุจะคงท่ีอยูไ่ด ้
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มีค่าอยูร่ะหวา่ง 25-40 องศา ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัลกัษณะของวตัถุ เช่นวตัตุท่ีเป็นเหล่ียมยอ่มเกาะยึ ดกนัไดดี้ 
หากเราจะพิจารณาจาก ลกัษณะของแรงดึงดูดของโลกท่ีกระทาํ ต่อวตัถุบนพื้นท่ีมีความลาดชนัแลว้จะ
เห็นไดช้ดัวา่ ถา้ค่ามุมเอียงเพิ่มข้ึน แรงท่ีมีทิศทางลงมาตามความลาดเอียงจะสูงข้ึน เม่ือใดก็ตามท่ีแรงน้ีมี
ค่ามากกวา่แรงยดึเหน่ียวท่ีดึงวตัถุไม่ใหเ้คล่ือนท่ี วตัถุก็จะเคล่ือนท่ีทนัที  มนุษยมี์ส่วนท่ีจะไปเร่งใหเ้กิด
ปรากฏการณ์เช่นน้ี ไดแ้ก่ การตดัถนนบนเชิงเขา การเขา้ไปบุกรุกพื้นท่ีป่าไม ้การปลูกพืชเชิงเด่ียว หรือ
การก่อสร้างอาคารกีดขวางลาํนํ้า เป็นตน้  ดินถล่มมกัเกิดข้ึนท่ีบริเวณภูเขา โดยเฉพาะภูเขาหินแกรนิต 
(สรุปแนวคิดและวธีิการศึกษาค่าดชันีความชุ่มช้ืนของดิน กรมทรัพยากรนํ้า เสนอโดย
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ บริษทั ซิกม่า ไฮโดร คอนซลัแตนท ์จาํกดั และบริษทัรีซอสศ ์เอนจิเนียร่ิง 
คอนซลัแตนทส์ จาํกดั ) ท่ีมีความลาดชนัสูงจนขาดความสมดุลในตวัเองและบริเวณไหล่เขาท่ีขาดพืช
นอ้ยใหญ่ปกคลุม เช่นภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และบางแห่งทางภาคใต ้ซ่ึงปัจจุ บนัมี
แนวโนม้วา่จะขยายพื้นท่ีออกไปเร่ือยๆ เน่ืองจากป่าไมบ้ริเวณตน้นํ้าถูกทาํลายไปมาก ทาํใหไ้ม่มีตน้ไม้
ช่วยดูดซบันํ้า เม่ือมีฝนตกในบริเวณดงักล่าวจนดินเกิดการอ่ิมตวัและไม่สามารถอุม้นํ้าไวไ้ดอี้กต่อไป จึง
ทาํใหเ้กิดความเสียหายทั้งชีวติและทรัพยสิ์น 

ส่วนที ่2 ปัจจัยด้านวถิีชีวติของชุมชน 
นอกจากการศึกษาปัจจยัเส่ียงท่ีเป็นขอ้มูลทางดา้นกายภาพแลว้ งานวจิยัคร้ังน้ียงัได้

ทาํการศึกษาถึงวถีิชีวติของชุมชนท่ีอยูใ่นพื้นท่ีเส่ียงภยัและพื้นท่ีประสบอุทกภยั นํ้าหลาก- ดินถล่ม 
บริเวณพื้นท่ี อาํ เภอภูเรือ และ อาํเภอท่าล่ี จังหวดัเลย อาํเภอท่าปลา  และ อาํเภอลบัแล จงัหวดัอุตรดิตถ ์
แนวคิด ทฤษฏีเก่ียวกบัวถีิชีวติชุมชนท่ีนาํมาใชเ้ป็นกรอบแนวคิดในการวจิยัมีสาระเรียบเรียงตามลาํดบั
ดงัน้ี 

1. แนวคิดเก่ียวกบัวถีิชีวติ 
2. แนวคิดเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงวฒันธรรม 
3. แนวคิดเก่ียวกบัการพฒันาชนบท 
4. แนวคิดเก่ียวกบัยทุธศาสตร์การปรับโครงสร้างการพฒันาชนบทอยา่งย ัง่ยนื 
5. แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบัความทนัสมยั 
6. แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบัความตอ้งการ 
7. สรุปกรอบแนวคิด 

1. แนวคิดเก่ียวกบัวถีิชีวติ 
การศึกษาวถีิชีวติของชุมชนท่ีอยูใ่นพื้นท่ีเส่ียงภยันํ้า หลาก-ดินถล่ม เพื่อท่ีจะคน้หาวถีิการ

ดาํรงชีวติของชุมชน และคว ามรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัปัจจยัเส่ียงต่าง ๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อการเกิดดินถล่มใน
พื้นท่ีท่ีชุมชนใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของชุมชน จึงเป็นการคน้หาแนวทาง
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ท่ีจะทาํใหชุ้มชนสามารถอยูร่่วมกบัทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มไดอ้ยา่งย ัง่ยนื โดยท่ีสังคมหน่ึ ง
หรือชุมชนหน่ึง ๆ จะตอ้งมีวถีิการดาํเนินชีวติเป็นลกัษณะเฉพาะของสังคมนั้น วถีิชีวติจึงเป็นเอกลกัษณ์
ของสังคม นัน่ก็คือ วฒันธรรมในสังคมนัน่เอง เพราะวฒันธรรมเป็นส่ิงท่ีกาํหนดพฤติกรรมมนุษยต์ั้งแต่
เกิดจนตาย วฒันธรรมจึงเป็นวถีิชีวติของสังคม การท่ีจะพฒันาสังคมหรือชุ มชนไม่วา่จะเป็นดา้นใด 
ประเด็นสาํคญัคือ เราไดศึ้กษาถึงวถีิชีวติของสังคมหรือชุมชนท่ีจะมีการพฒันาดา้นนั้นแลว้หรือยงั 

สังคมหรือชุมชนในฐานะหน่วยชีวติท่ีดาํรงอยูท่่ามกลางส่ิงแวดลอ้มและการใชป้ระโยชน์
ในทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม จะมีกระบวนการปรับตวัเพื่อรักษาดุล ยภาพกบัส่ิงแวดลอ้ม 
นั้น ๆ ทั้งการปรับตวัในเชิงพฤติกรรมและปรับตวัในระดบัจิตสาํนึก ซ่ึงการปรับตวัอยา่งต่อเน่ืองน้ี 
ก่อใหเ้กิดแบบแผนความสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มอยา่งหน่ึงข้ึนมา เรียกวา่ “วถีิชีวติ (Way of Life)” 
(สมาคมนกัวจิยั 2547)  

2. แนวคิดเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงวฒันธรรม  
นิคม มุสิกะคามะ (2545) ไดใ้หข้อ้คิดเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงวฒันธรรมวา่ ส่ิงท่ีประกอบ

กนัข้ึนมาเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะทางสังคมมนุษย ์และทางดา้นวฒันธรรมนั้น ไม่ใช่การหยดุน่ิงอยูก่บัท่ี แต่
เป็นการเปล่ียนแปลงในกรณีของสังคมท่ีไม่ขอ้งแวะกบัผูอ่ื้น ยงัคงคว ามเป็นตวัของตวัเองอยา่งสมบูรณ์
อยู ่ปลอดจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ถือวา่เป็นกรณียกเวน้หรือถือวา่เป็นเร่ืองมหศัจรรย ์สังคมชนิดนั้นจะไม่
ค่อยมีความสมบูรณ์ทางดา้นวตัถุและทางดา้นวฒันธรรม เพราะสังคมมนุษยเ์กือบจะทั้งหมด ไดรั้บ
ผลกระทบจากประวติัศาสตร์ไม่ดว้ยทางใดก็ทางหน่ึง  อยา่งเช่น เหตุการณ์ต่าง ๆ ตามธรรมชาติ การ
อพยพโยกยา้ยถ่ินฐาน เหตุการณ์บา้นเมือง และเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ เหตุการณ์เหล่าน้ี ทาํใหส้ังคม
ตอ้งมีศกัยภาพท่ีสามารถปรับปรุงแกไ้ข ประดิษฐ ์คิดคน้ ตระเตรียม รับเอาเขา้มา และสร้างแนวปฏิบติั
และแนวความคิดใหม่อยูเ่สมอ ดว้ยเ หตุท่ีวา่ สังคมใดไม่มีการเปล่ียนแปลง สังคมนั้นจะดาํรงอยูไ่ม่ได้
เพราะการเปล่ียนแปลงทาํใหส้ังคมดีข้ึน จึงตอ้งมีการพฒันาอยูต่ลอดเวลา การเปล่ียนแปลงท่ีดีหรือการ
พฒันานั้นเป็นความดี ความกา้วหนา้ เสริมพลงัของสังคมใหเ้ขม้แขง็ทนัสมยั แต่การพฒันานั้นตอ้งอยู่
บนรากฐานคว ามรู้และทรัพยากรของตนเอง หากจะรับแบบแผนหรือเทคโนโลยใีหม่ ๆ เขา้มาก็ตอ้ง
พิจารณาวา่แนวการพฒันาใหม่นั้นขดัแยง้กบัรากฐานสังคมเดิมหรือไม่ จึงทาํใหว้ฒันธรรมมีการ
เปล่ียนแปลงปรับสภาพไปตามการปรากฏการณ์ต่าง ๆ 

3. แนวคิดเก่ียวกบัการพฒันาชนบท  
ประเวศ วะสี  (2550) ไดก้ล่าวถึงการพฒันาของประเทศต่างๆ จาํนวนมาก รวมทั้งประเทศ

ไทยดว้ยวา่เป็นการพฒันาแบบไม่ย ัง่ยนื (Unsustainable Development) เพราะเนน้ท่ีการพฒันาเศรษฐกิจ
ระดบัมหาภาคเป็นส่ิงสาํคญั ทาํใหมี้การทาํลายส่ิงแวดลอ้มสูง ขาดการพฒันามนุษย ์ครอบครัวและ
สังคม เป็นเหตุใหเ้กิดอุบติัภยัต่ าง ๆ ขณะท่ีทัว่โลกมีการพดูถึงและแสวงหาแนวคิดเก่ียวกบัการพฒันา
แบบยัง่ยนืกนัมาก โดยมีแนวคิดการพฒันาท่ีมีการคาํนึง 3 องคป์ระกอบหลกั คือ ทุนทางเศรษฐกิจ ทุน
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ทางสังคม และทุนทางส่ิงแวดลอ้ม อยา่งสอดประสานซ่ึงกนัและกนั โดยไม่พฒันาเฉพาะเร่ืองใดเร่ือง
หน่ึงโดยไม่คาํนึงถึงอีกสองเร่ืองเช่น การพฒันาเศรษฐกิจอยา่งเดียวโดยไม่คาํนึงถึงส่ิงแวดลอ้มและ
สังคม ดงัเช่นการส่งเสริมใหป้ลูกพืชเศรษฐกิจซ่ึงเป็นพืชเชิงเด่ียว แต่ไม่พิจารณาดา้นสังคม ดงัในเร่ือง
พระราชบญัญติัป่าสงวนท่ีก่อใหเ้กิดความขดัแยง้เร้ือรังมาจนกระทัง่ทุกวนัน้ี เพราะมีประชา ชนอาศยัอยู่
ในเขตป่าสงวนถึง 10 ลา้นคน หรือกรณีท่ีบางประเทศพยายามพฒันาความเป็นธรรมทางสังคมโดยไม่
พฒันาเศรษฐกิจ ทาํใหเ้กิดสภาพ “ยากจนทดัเทียมกนั” อนันาํไปสู่ปัญหาทางการเมืองและสังคมอีก
ต่อไป ยอ่มแสดงใหเ้ห็นวา่มนุษยปั์จจุบนัคุน้เคยกบัการพฒันาแบบแยกส่วน เพราะเรียนม าอยา่งนั้น และ
มีความรู้จาํกดัเฉพาะเร่ือง เป็นการยากมากท่ีจะทาํใหคิ้ดแบบเช่ือมโยงเป็นบูรณาการ แต่ก็เป็นเร่ืองหนี
ไม่พน้วา่ การพฒันาแบบยัง่ยนืจาํเป็นตอ้งคิดแบบบูรณาการ  

4. แนวคิดเก่ียวกบัยทุธศาสตร์การปรับโครงสร้างการพฒันาชนบทอยา่งย ัง่ยนื 
แนวคิดเก่ียวกบัยทุธศาสตร์การปรับโครงสร้างการพฒันาบนความหลากหลายทางชีวภาพ

และการสร้างความมัน่คงของฐานทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม แนวคิดน้ีไดน้าํยทุธศาสตร์การพฒันา
ประเทศตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 10 ไดใ้ชห้ลกัการของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง จะประกอบไปดว้ย 3 แนวทางไดแ้ก่ การรัก ษาฐานทรัพยากรและความสมดุลของระบบนิเวศ 
เพื่อรักษาสมดุลระหวา่งการอนุรักษแ์ละการใชป้ระโยชน์ การสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีดี เพื่อยกระดบั
คุณภาพชีวติ และการพฒันาท่ีย ัง่ยนื และการพฒันาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน เพื่อวางพื้นฐานสาํหรับการปรับเปล่ียนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่การพฒันาบนความหลากหลาย
ทางชีวภาพในระยะยาว ซ่ึงการดาํเนินการตามแนวทางดงักล่าวจะช่วยรักษาความอุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อสนบัสนุนการดาํรงชีพพื้นฐานอยา่งทัว่ถึง ควบคุมปัญหาส่ิงแวดลอ้มไม่ให้
รบกวนระบบนิเวศท่ีเหมาะสมต่อการดาํรงชีวติ และควา มอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ 
ตลอดจนสร้างสรรคคุ์ณค่าของฐานทรัพยากรบนความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นการใชโ้อกาสจาก
บริบทการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน และเป็นการพฒันาท่ีสอดคลอ้งกบัพื้นฐานของประเทศ เช่ือมโยงวถีิ
ชีวติภูมิปัญญาทอ้งถ่ินกบัองคค์วามรู้และนวตักรรมใหม่ ทั้ง น้ี จะทาํใหทุ้กฝ่ายตระหนกัถึงคุณค่าของ
ฐานทรัพยากรท่ีตอ้งหวงแหนรักษาไวต้ลอดไป ทาํใหเ้กิดการบูรณาการเช่ือมโยงการสริมสร้างทุนทาง
เศรษฐกิจ ทุนทางสังคม และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เป็นประโยชน์กบัสังคมทุก
ระดบัและสร้างสมดุลของการพฒันาท่ีนาํไปสู่สังคมท่ีมีความสุขไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

5. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความทนัสมยั  
โลกในปัจจุบนัน้ีเช่ือกนัวา่ความทนัสมยัคือมาตรวดัสถานภาพการพฒันาสังคม การคน้พบ

และความกา้วหนา้ทางวทิยาศาสตร์ การพฒันาอุตสาหกรรมและการผลิตอยา่งมหาศาลในสังคมบริโภค 
การพฒันาระบบส่ือสารมวลชน จึงไดเ้ข้ าไปอยูใ่นจารีตประเพณี กลายเป็นส่ิงท่ีปรากฏอยูอ่ยา่งดาษด่ืน 
เป็นการตดัขาดจากประเพณีดั้งเดิม เป็นการแปลงภาพลกัษณ์เก่า ๆ  เก่ียวกบัวถีิชีวติผูค้น เช่น การดาํรง
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ชีพ การศึกษา ภาษา กิริยา มารยาท ขนบธรรมเนียมประเพณี ครอบครัว และการดาํเนินชีวติ เป็นตน้ 
ผูค้นเหล่าน้ีต่างสร้างส่ิงใหม่ ๆ จากการดดัแปลง การผสมผสานจากวฒันธรรมภายนอก ซ่ึงเป็นลกัษณะ
หน่ึงของสังคมปัจจุบนัท่ีเรียกวา่ความทนัสมยั ทาํใหม้นุษย์ มองเห็นพฒันาการท่ีผา่นมาในอดีต เป็น
เป้าหมายในอนาคตจนลืมความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัธรรมชาติ มุ่งท่ีจะชนะธรรมชาติโดยใช้
วทิยาศาส ตร์ ซ่ึงในปัจจุบนัอาํนาจของการส่ือสารมวลชน การคมนาคม ท่ีมีความทนัสมยัทาํใหค้นใน
สังคมมีค่าใชจ่้ายในการบริโภคท่ี สูงข้ึน จนนาํไปสู่ความเห็นแก่ตวัและ ความไม่มัน่คงในสังคม ความ
เส่ือมของธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจากการเร่งการผลิตท่ีสูงข้ึนทาํใหธ้รรมชาติขาดความสมดุ ลจน
กลายเป็นพื้นท่ีเส่ียงภยัและไม่ปลอดภยัต่อการดาํเนินชีวติ  

6. แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัความตอ้งการ  
ตามทฤษฎีลาํดบัชั้นความตอ้งการ (Hierarchy of Needs Theory) ของ Abraham Maslow  

มีแนวความคิดท่ีวา่ มนุษยท์ั้งหลายลว้นมีความตอ้งการ และเม่ือความตอ้งการนั้นมิไดรั้บกา รตอบสนอง 
(Unsatisfied Need) จะเกิดความตึงเครียด (Tension) ซ่ึงเป็นการกระตุน้ใหเ้กิดแรงขบัเคล่ือน (Drive) 
เพื่อหาวธีิการหรือหาพฤติกรรม (Search Behavior) ท่ีจะนาํไปสู่ หรือนาํมาใหไ้ดส่ิ้งท่ีตนตอ้งการ ซ่ึง
หากไดต้ามท่ีตอ้งการแลว้ (Satisfied Need) ความตึงเครียดก็จะหมดไป โดยไดมี้การแบ่งลาํดบัขั้นความ
ตอ้งการของมนุษยเ์ป็น 5 ลาํดบั เม่ือชีวติไดรั้บส่ิงตอบสนองความตอ้งการในลาํดบัขั้นท่ีสูงต่อ ๆ ไป 
ตามลาํดบั คือ 

ระดบัท่ี 1 ความตอ้งการทางกายภาพ (Physiological Needs) คือความตอ้งการทางดา้น
ร่างกาย เช่น ตอ้งการอาหาร ท่ีอยูอ่าศยั เคร่ืองนุ่งห่ม และยารักษาโรคท่ีจาํเป็นต่อความอยูร่อดของชีวติ 
เป็นตน้ 

ระดบัท่ี 2 ความตอ้งการความปลอดภยั (Safety Needs) คือ ความตอ้งการความปลอดภยั 
ตอ้งการความมัน่คง และความคุม้ครองจากอนัตรายทั้งทางร่ างกายและจิตใจ รวมทั้งหลกัประกนัความ
มัน่คงในชีวติเพื่อใหส้ามารถมีปัจจยัพื้นฐานสาํหรับการดาํเนินชีวติอยา่งย ัง่ยนืตลอดไป และสามารถ
แสวงหาหลกัประกนัความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นจากภยัคุกคามต่าง ๆ  

ระดบัท่ี 3 ความตอ้งการทางสังคม (Social Needs) เป็นความตอ้งการดา้นความรัก ความใส่
ใจ ความเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มสังคม การยอมรับ และมิตรภาพ เม่ือมนุษยมี์ทรัพยสิ์นเงินทองของ
สะสมมากพอท่ีจะสร้างหลกัประกนัความมัน่คงในชีวติไดแ้ลว้ มนุษยก์็จะเร่ิมแสวงหาการยอมรับ และ
การยกยอ่งจากสังคม 

ระดบัท่ี 4 ความตอ้งการเกียรติยศและช่ือเสียง (Esteem Needs) มนุษยมี์ความตอ้งการ
เก่ียวกบัเกียรติยศ ช่ือเสียง ตาํแหน่ง อาํนาจ การยกยอ่งสรรเสริญ เป็นการแสวงหาความทา้ทายใหม่ ๆ ท่ี
สร้างความรู้สึกภาคภูมิใจใหก้บัตวัเอง 
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ระดบัท่ี 5 ความตอ้งการใหค้วามคิดความฝันของตนเป็นจริง (Self Actualization Needs) 
เป็นความตอ้งการใหค้วามคิดความฝันของตนเป็นจริง เม่ือมนุษยไ์ดรั้บส่ิงตอบสนองความตอ้งการต่าง 
ๆ ครบหมดแลว้ มีทั้งทรัพยสิ์นเงินทอง ไดรั้บการยอมรับจากสังคม มีเกียรติยศ และช่ือเสียงท่ีสร้าง
ความรู้สึกภาคภูมิใจใหก้บัตวัเองแลว้ สุดทา้ยคนผูน้ั้นก็จะหนัมาแสวงหาความจริงเก่ียวกบัชีวติ ตอ้งการ
ท่ีจะรู้จกัตวัเองอยา่งแทจ้ริง กลา้คิด และกลา้ตดัสินใจดว้ยตวัเอง ซ่ึงความตอ้งการน้ี ไม่มีจุดจบ
ตลอดเวลาท่ีมนุษยมี์ชีวติอยู่ 

7.สรุปกรอบแนวคิด 
การพฒันาเป็น ความ ปรารถนาของมนุษย์ อยา่งหน่ึง  เพราะทาํใหม้นุษยไ์ดรั้บความ

สะดวกสบาย มีมาตรฐานในการดาํรงชีวติหรือมีวิ ถีชีวติความเป็นอยูท่ี่สูงข้ึน การพฒันาของประเทศท่ี
ผา่นมา เนน้การเติบโตของภาคอุตสาหกรรมและการส่งเสริมการบริโภคของประชาชนภายในประเทศ
ใหสู้งข้ึนสามารถเห็นไดจ้ากการส่งเสริมใหป้ลูกพืชเศรษฐกิจท่ีเป็นพืชเชิงเด่ียวและมีการบุกรุกเขา้ไปทาํ
ประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไมม้ากข้ึน การพฒันาตามกระแสดงักล่าวไดเ้ร่งใหมี้การนาํเอาทรัพยากรธรรมชาติ 
เช่น ดิน นํ้า ป่าไม ้มาใชป้ระโยชน์อยา่งรวดเร็ว จนกระทัง่ ก่อใหเ้กิดปัญหาความเส่ือมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม แมใ้นประเทศท่ีพฒันาแลว้ ถึงแมปั้ญหาทั้งหลายจะคล่ีคลายได้โดย
ใชม้าตรการควบคุมการพฒันาต่าง ๆ ท่ีเขม้งวด และมีการพฒันาเทคโนโลยท่ีีดีข้ึน ก็ยงัมีอีกหลายปัญหา
ท่ีไม่สามารถ สะสางหรือแกไ้ขไดโ้ดยง่าย เช่นปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกท่ีทัว่โลก
กาํลงัใหค้วามสาํคญัต่อการเปล่ียนแปลงจากสภาวะโลกร้อนซ่ึงประเทศท่ีกาํลงัพฒันาอุตสาหกรรม
ทั้งหลายต่างก็เผชิญกบัปัญหาความเส่ือมโทรมของสภาพแวดลอ้มภายในประเทศของตนอยา่งรุนแรง 

จากท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ การพฒันาแหล่งนํ้า ดิน ป่าและการเกษตรลว้นมีอิทธิพลต่อ
มนุษย ์ขณะเดียวกนัมนุษยก์็สามารถเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้มรอบๆตวัใหดี้ข้ึนหรือ เส่ือมโทรมลงได ้
พฤติกรรมของมนุษย์ ท่ีเป็นรูปธรรมเป็นพฤติกรรมหน่ึงท่ี มีอิทธิพลอยา่งมากต่อการเปล่ียนแปลง
ส่ิงแวดลอ้ม เช่น  พฤติกรรมท่ีแสดงความสามารถในการประ ดิษฐ์ เช่นการสร้างบา้น สร้างถนน สร้าง
สะพาน พฤติกรรมเหล่าน้ีตอ้งใชว้ ั ตถุดิบจากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  เช่น หิน ดิน ไม ้และ
นํ้า พฤติกรร มขอ้น้ีจึงมีความสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มเป็นอยา่งมาก และยงัมีอีกพฤติกรรมหน่ึงท่ีเป็น
นามธรรมไม่สามารถมองออกในรูปส่ิงของดงัท่ีไดย้กตวัอยา่งไวข้า้งตน้แต่ก็มีส่วนท่ีทาํใหส่ิ้งแวดลอ้ม
เส่ือมโทรม ไดแ้ก่พฤติกรรมของคนท่ีไม่มีระเบียบวนิยั และคนเห็นแก่ตวั จนทาํใหส่ิ้งแวด ลอ้มรอบตวั
เปล่ียนแปลง ชุมชนเกิดความเส่ือมโทรม การดาํเนินชีวติของมนุษยจึ์งเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบั
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งใกลชิ้ด ภยัธรรมชาติจากนํ้า หลาก-ดินถล่ม ส่วนหน่ึงก็เกิดจาก
พฤติกรรมทั้งสองแบบ ทั้งน้ีเพราะ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เป็นตวักาํหน ดภาวะประชากร 
และการกระจายตวัของประชากรท่ีอยูอ่าศยัในภูมิภาคต่างๆ   
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2.3 ปัจจัยเส่ียงในพืน้ทีเ่ส่ียงภัยน า้หลาก-ดินถล่ม 
การศึกษาปัจจยัเส่ียงในพื้นท่ีเส่ียงภยันํ้าหลาก- ดินถล่ม ไดมี้ผูเ้สนอแนวคิด และเก็บขอ้มูล

ต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อการเกิดพิบติัภยันํ้าหลาก-ดินถล่ม มาพจิารณาเพื่อวเิคราะห์หาสาเหตุของการเกิดดินถล่ม 
พบวา่แต่ละพื้นท่ีปัจจยัเด่นท่ีส่งผลใหเ้กิดดินถล่มแตกต่างกนัหรือบางกรณีอาจมีหลายปัจจยัท่ีเป็น
ตน้เหตุของการเกิดดินถล่ม ดงันั้น การวเิคราะห์หาสาเหตุดินถล่มในแต่ละพื้นท่ีจึงจาํเป็นตอ้งมีขอ้มูล
พื้นฐานของปัจจยัต่างๆ และสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริงมาวเิคราะห์ร่วมดว้ย 

 

 
รูปท่ี 2.5  ปัจจยัท่ีใชใ้นการวเิคราะห์พื้นท่ีโอกาสเกิดดินถล่ม (สุทธิศกัด์ิ, 2551) 

จากการศึกษาของ สุทธิศกัด์ิ 2551 (รูปท่ี 2.5) พบวา่ร้อยละ 10 ข้ึนไปของเหตุการณ์ท่ีเกิด
ภยัพิบติัดินถล่ม ปัจจยัท่ีเป็นสาเหตุของ การเกิดจากมากไปหานอ้ย ประกอบดว้ย ความลาดชนั ชนิดหิน 
การใชป้ระโยชน์ในท่ีดิน ความสูง ชนิดดิน ปริมาณนํ้าฝน อุทกวทิยา ความหนาของชั้นดิน 
ความสามารถในการระบายนํ้าของดิน คุณสมบติัของดิน และระดบันํ้าบาดาล ซ่ึงในการวจิยัในคร้ังน้ี
ผูว้จิยัไดใ้ชปั้จจยัชนิดดิน ชนิดหิน คว ามหนาของชั้นดิน ความลาดชนั ความสามารถในการซึมผา่นของ
นํ้าในชั้นดิน การใชป้ระโยชน์ในท่ีดิน และปริมาณนํ้าฝน  ในการพิจารณาโอกาสการเกิดดินถล่มใน
พื้นท่ีศึกษา 

2.4 วถิีชีวติชุมชนทัว่ไปในพืน้ทีเ่ส่ียงภัย จังหวดัอุตรดิตถ์และจังหวดัเลย 
2.4.1 จังหวดัอุตรดิตถ์ 
ท่ีตั้งและอาณาเขต 
จงัหวดัอุตรดิตถ ์  เป็นจงัหวดัท่ีตั้งอยูใ่นเขตภาคเหนือตอนล่างของประเทศ  อยูร่ะหวา่ง

เส้นรุ้งท่ี  17 องศา 10 ลิบดา และ 18 องศา 25 ลิบดาเหนือกบัเส้นแวงท่ี 99 องศา 55 ลิบดา และ 101 
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องศา 10 ลิบดาตะวนัออก มีพื้นท่ีประมาณ 7854 ตารางกิโลเมตร (4,889,120 ไร่) สูงกวา่ระดบัทะเลปาน
กลาง 763 เมตร อยูห่่างจากกรุงเทพฯโดยทางรถไฟ ประมาณ 485 กิโลเมตร และโดยทางรถยนต์
ประมาณ 490 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อกบัจงัหวดัใกลเ้คียงดงัน้ี  

ทิศเหนือ ติดต่อกบัเขตจงัหวดัแพร่และจงัหวดัน่าน 
ทิศใต ้ ติดต่อกบัเขตจงัหวดัพิษณุโลก 
ทิศตะวนัออก ติดต่อกบัเขตจงัหวดัพิษณุโลก และสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว ตามแนวชายแดนยาวประมาณ 120 กิโลเมตร 
ทิศตะวนัตก ติดต่อกบัเขตจงัหวดัสุโขทยั 
จงัหวดัอุตรดิตถ ์แบ่งการปกครองออกเป็น 9 อาํเภอ  65 ตาํบล 578 หมู่บา้น 127,119 

หลงัคาเรือน เทศบาล 16 แห่ง และองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 64 แห่ง อาํเภอต่างๆ ประกอบดว้ย  อาํเภอ
เมือง อาํเภอลบัแล อาํเภอพิชยั อาํเภอตรอน อาํเภอทองแสนขนั อาํเภอนํ้าปาด อาํเภอท่าปลา อาํเภอฟาก
ท่า และอาํเภอบา้นโคก 
ลกัษณะภูมิประเทศทัว่ไป 

ลกัษณะภูมิประเทศของจงัหวดัอุตรดิตถ ส่วนใหญ่มีพื้นท่ี ประมาณ 75 เปอร์เซ็นต ์เป็น
ภูเข าสูงชนัท่ีลอ้มพื้นท่ีราบลุ่ม ตั้งแต่ทางด านทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ  ทิศเหนือ  ทิศ
ตะวนัออกเฉียงเหนือ  ทิศตะวนัออก  และทิศตะวนัออกเฉียงใต ้มียอดเขาท่ีสาํคญั  คือ ดอยฤาษี ดอยเขา
นํ้าตก ดอยม่อนป่าคา ดอยแม่ระนาง ทางด านทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ  และต่อดว้ยแนวเขาพญาพอ่ไป
ทางทิศเ หนือ  ทางด านทิศตะวนัออกเฉียงเหนือมีแนวเขากั้นพรมแดนระหวา่งประเทศไทยกบั
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และมียอดเขาสูงท่ีสุดคือ  ภูลูกคราด  ท่ีระดบัความสูง 1,741 
เมตรจากระดบั ทะเลปานกลาง  และมีพื้นท่ีราบลุ่มอยูบ่ริเวณตอนกลางและดา้นทิศใตว้างตวัในแนว
ตะวนัออกเฉียงเห นือ -ตะวนัตกเฉียงใต ้มีแม นํ้าน านไหลผ านจากทางด านทิศ
ตะวนัออกเฉียงเหนือไปทางทิศตะวนัตกเฉียงใต ผ านอาํเภอท าปลาและวกลงสู ทิศใต
บริเวณตวัอาํเภอเมือง  จงัหวดัอุตรดิตถ อาํเภอตรอน และอาํเภอพิชยั  จงัหวดัอุตรดิตถ และมีลาํนํ้า
สาขาไหลลงแม่นํ้าน านท่ีผา่นจงัหวดัอุตรดิตถ์ หลายสาย  เช น นํ้าปาด คลองแม พร อง 
นอกจากน้ียงัมีลาํนํ้าหลายสาขาไหลลงอ างเก็บนํ้าเข่ือนสิริกิต์ิ เช น ห วยนํ้าริด หว้ยนางพญา หว้ย
ขาม (รูปท่ี 2.6) 

สภาพภูมิอากาศ 
จากสถิติอุณหภูมิตํ่าท่ีสุดในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทยคาบ 57 ปี (พ.ศ. 5494 -2550) 

จงัหวดัอุตรดิตถ์เคยมีอุณหภูมิตํ่าสุด 4.5 องศาเซลเซียส (13 มกราคม 2498) (วารสารอุตุนิยมวทิยา ฉบบั
ท่ี 3 ปี 2551) และจากสถิติอุณหภูมิสูงท่ีสุดในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย ระหวา่ง พ.ศ. 2494 – 2551 มี
อุณหภูมิสูงสุด 44.5 องศาเซลเซียส (27 เมษายน 2503) (วารสารอุตุนิยมวทิยา ฉบบัท่ี 1 ปี 2552) 
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ลกัษณะภูมิอากาศในจงัหวดัอุตรดิตถ มี 3 ฤดู คือฤดูหนาว ฤดูร อน และฤดูฝน โดยมี
อากาศหนาวเยน็ตั้งแต เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพนัธ อากาศร อนจดัราวปลายเดือนกุมภา
พนัธ  ถึงเมษายน ฤดูฝนจะเร่ิมมีฝนตกราวเดือนพฤษภาคม จนถึงเดือนตุลาคม ซ่ึงจะเกิดฝนทิ้งช
วงเป นระยะๆ ในเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม  กลางเดือนพฤษภาคมจะเกิดพายฝุนพดัพามาจากทะเล
อนัดามนั แนวลมพายฝุนเข ามาทางทิศตะวนัตกเฉียงใต ทาํให เกิดฝนตกชุกทางด านทิศ
ตะวนัตก ทิศเหนือ และบริเวณตอนกลาง หลงัจากนั้นจะได รับอิทธิพลพายฝุนท่ีพดัพามาจากทะเลจีน
ใต ผลจากพายหุมุนเขตร้อนจะทาํให เกิดฝนตกชุกราวกลางเดือนกลางเดือนกรกฎาคมถึงเดือน
กนัยายน จงัหวดัอุตรดิตถ มีลกัษณะภูมิประเทศส วนหน่ึงเป นภูเขา และส วนหน่ึงเป นท่ี
ราบ จึงทาํให ช วงฤดูฝนในแต ละเดือนจะมีฝนตกชุกใน 
พื้นท่ีแต ละอาํเภอแตกต างกนั ดงันั้น จงัหวดัอุตรดิตถ จะมีฝนประมาณป ละ 5 เดือน โดยแต

ละเดือนจะมีฝนตกมากน อยในแต ละพื้นท่ีแตกต างกนัไปตามสภาพภูมิประเทศและทิศทาง
ของพายฝุน 

สภาพทางธรณวีทิยาทัว่ไป 
จากแผนท่ีธรณีวทิยาจงัหวดัอุตรดิตถ ์ (รูปท่ี 2.7) ลกัษณะทางธรณีวทิยาทางด านทิศ

ตะวนัตกเฉียงเหนือและทิศเหนือ ของอาํเภอเมืองอุตรดิตถ ์ส วนใหญ ประกอบด วย หินดินดาน 
และหินทราย ของหมวดหินเขาพลึง มีอายใุนยคุไทรแอส ซิก หินดินดานและหินทรายเน้ือเถ าภูเขาไฟ 
ของกลุ่มหินงาว มีอายใุนยคุเพอร์เมียน บางแห งถูกแทรกดนัด วยหินอคันีชนิดหินแอนดีไซต ์มีอายุ
ในยคุไทรแอส  ซิกถึงเพอร์เมียน และบริเวณรอบ ๆ อ่างเก็บนํ้าเข่ื อนสิริกิตร์องรับดว้ยหินแปรพวกหิน
ฟิลไลต ์หินควอตซ์-ชีสต ์และหินควอร์ตไซต ์อายใุนยคุดีโวเนียนถึงไซลูเรียน  

สาํหรับทางด านทิศตะวนัออกเฉียงเหนือและทิศตะวนัออกของจงัหวดั บริเวณพื้นท่ี
อาํเภอบา้นโคก อาํเภอฟากท่า และอาํเภอนํ้าปาด ส่วนใหญ่ประกอบด วยหินทรายแป้ง หินดินดาน  
หินทราย ของกลุ่มหินโคราช มีอายใุนยคุจูแรสซิกถึงเทอร์เชียรี หินทรายและหินดินดานเน้ือเถา้ภูเขาไฟ
ของกลุ่มหินงาวมีอายใุนยคุเพอร์เมียน และมีหินอคันีชนิดหินแอนดีไซต ์แทรกระหวา่งหินอายยุคุดีโว
เนียนถึงไซลูเรียนกบัยคุเพอร์เมียน หินฮอร์นเบลนไดตแ์ละหินบะซอลต์  แทรกระหวา่งหินอายยุคุเพอร์
เมียนและไทรแอสซิก เป นแนวยาวในทิศทางตะวนัออกเฉียงเหนือ-ตะวนัตกเฉียงใต ้และมีบางแห่ง
ถูกแทรกดนัด วยหินแกรนิต ส่วนในบริเวณดา้นทิศใตอ้าํเภอเมืองจงัหวดัอุตรดิตถ ์เป็นพื้นท่ีราบลุ่ม
แม่นํ้าน่าน  และบริเวณท่ีราบลุ่มของนํ้าปาด และคลองตรอน ส่วนใหญ่ถูก ปิดทบัดว้ยตะกอนทางนํ้า
พวก กรวด ทราย ทรายแป้ง ดินเหนียว และเศษหิน 

โครงสร้างทางธรณีวทิยาท่ีสาํคญั พบวา่ ชั้นหินส่วนใหญ่มีทิศทางการวางตวัในแนว
ตะวนัออกเฉียงเหนือ-ตะวนัตกเฉียงใต ้มีมุมเอียงเทไปทางทิศตะวนัตก และเน่ืองจากมีการแทรกดนัของ
มวลหินอคันีในหลายบริเวณ ทาํให้ หินท่ีถูกแทรกดนัเกิดการเปล่ียนแปลงโครงสร้างทางธรณีวทิยา เกิด
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การคดโคง้พบังอของชั้นหิน เกิดรอยเล่ือนและรอยแตกของชั้นหิน ซ่ึงส่วนใหญ่มกัจะพบในหินดินดาน 
หินเชิร์ต และหินทรายของชั้นหินอายกุ่อนยคุจูแรสซิก 

จากการสืบคน้ http://th.wikipedia.org/wiki/  เก่ียวกบักลุ่มชาติพนัธ์ต่าง ๆ ในพื้นท่ีจงัหวดั
อุตรดิตถ ์พบวา่  เมืองอุตรดิตถ์ในปัจจุบันกลายเป็นเมืองท่ีมีกลุ่มชนมากถึง 4 วฒันธรรมท่ีอยู่ร่วมกัน
อย่างสงบสุข ท่ีประกอบดว้ย  

ไทยสยาม (ในจงัหวดัอุตรดิตถส่์วนใหญ่อาศยัในอาํเภอเมืองอุตรดิตถ์, พิชยั, ตรอน, และ
ทองแสนขนั) โดยทัว่ไปหมายถึง คือกลุ่มชาติพนัธ์ุซ่ึงพดู ภาษาไทย หรือมีเช้ือชาติไทยผสมอยู ่โดยคน
ไทยส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพุทธ รองลงมาคือ ศาสนาอิสลาม และ ศาสนาคริสต ์ในความหมายทางชาติ
พนัธ์ุ ใชเ้ฉพาะเจาะจงถึงคนไทยภาคกลาง หรือเดิมเรียกวา่ ชาวสยาม แต่ในความหมายมุมกวา้ง สามารถ
หมายความครอบคลุมถึง กลุ่มชาติพนัธ์ุไทย อ่ืน ๆ ทั้งนอกและในราชอาณาจกัร เช่น ไทยโคราช ไทย
อีสาน ไทยโยเดีย หรือ ไทยเกาะกง เช่นกนั 

ไทยวน (ไท-ยวน) คนเมือง ไทยเหนือ หรือไทยล้านนา (ในจงัหวดัอุตรดิตถส่์วนใหญ่อาศยั
อยูใ่นอาํเภอลบัแล, ท่าปลา, เมืองอุตรดิตถ์)  เป็นกลุ่มชาติพนัธ์ุชาวไทกลุ่มหน่ึงท่ีตั้งถ่ินฐานทางตอน
เหนือของประเทศไทย และถึงเป็นประชากรชาวไทย ในอดีตคนลา้นนามีคาํเรียกตนเ องหลายอยา่ง เช่น 
ยวน ไต หรือไท เพื่อแยกตวัใหต่้างจากคนใต ้ (ชาวสยาม) และถึงแมใ้นปัจจุบนั ชาวลา้นนาจะกลายเป็น
พลเมืองของประเทศไทยแลว้ก็ตาม แต่ก็มกั เรียกตนเองว่า "คนเมือง" เพื่อใหส้อดคลอ้งกนักบัอกัษร 
และภาษาลา้นนาท่ีเรียกกนัวา่ "คาํเมือง" ซ่ึงช่วยสะทอ้นใหเ้ห็นวา่ คนลา้นนามีสามญัสาํนึ กในอตัลกัษณ์
ของตนมาตลอด 

ชาวไทยเช้ือสายลาว (ในจงัหวดัอุตรดิตถส่์วนใหญ่อาศยัอยูใ่นอาํเภอบา้นโคก, ฟากท่า, 
ตรอน และทองแสนขนั) ลาว เป็นพลเมืองพวกใหญ่ท่ีสุด และมีจาํนวนมากท่ีสุดใน ประเทศลาวปัจจุบนั
น้ี ซ่ึ งท่าจะเรียกใหถู้กแทต้ามประวติัศาสตร์ทางไทยเรา ตอ้งเรียกวา่ "ไทลา้นชา้ง" ชนกลุ่มน้ีถือกนัวา่
เป็นไทบริสุทธ์ิพวกหน่ึง เป็นกลุ่มชน ชาวไทท่ีรักษาสายเลือดของไท สายเลือดอริยะ ไวไ้ดม้ากกวา่ ไท
พวกอ่ืน ส่วนมากจะนบัถือ พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท และบางส่วนยงันบัถือควบคู่ไปกบัลทัธิภูติผี
วญิญาณต่างๆ แมช้าวลาวจะตกอยูภ่ายใตอ้าํนาจของชนชาวต่างชาติต่างๆ แต่ก็ยงัรักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีของตนไดเ้ป็นอยา่งดี 

ชาวไทยเช้ือสายจีนชาวจีนท่ีเกิดในประเทศไทยเป็นเช้ือสายของผูอ้พยพชาวจีน หรือ ชาว
จีนโพน้ทะเล มีประมาณ 8 ลา้นคนในประเทศไทย หรือ 14% ของประชากรทั้งประเทศ และยงัมีอีก
จาํนวนมากไม่สามารถนบัได ้เพราะท่ีกลมกลืนกบัคนไทยไปแลว้โดยการแต่งงานขา้มเช้ือชาติ ใน
จงัหวดัอุตรดิตถส่์วนใหญ่อาศยัอยูใ่นอาํเภอเมืองอุตรดิตถ ์ส่วนมากบรรพบุรษจะมาจาก จงัหวดัแตจ๋ิ้ว 
ในมณฑลกวางตุง้ ทางตอนใตข้องจีน พดู ภาษาแตจ๋ิ้ว ซ่ึงเป็นภาษากลุ่มหมินหนาน รองลงมาคือมาจาก 
แคะ ฮกเก้ียน และไหหลาํ 

http://th.wikipedia.org/wiki/
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%97
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%97
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%97
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%97
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%97
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%96%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%97
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B9%8B%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B9%8B%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%B0
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AE%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B3
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สภาพพื้นท่ีของจงัหวดัอุตรดิตถ ์อยูใ่นเขตรอยต่อแห่งวฒันธรรมลา้นนา ลา้นชา้ง และภาค
กลาง เป็นผล ใหล้กัษณะวถีิชีวติความเป็นอยู ่ภาษาถ่ินและงานประเพณีพื้นบา้นต่างๆ มีลกัษณะ
ผสมผสาน ประชากรบางส่วนพดูภาษาไทยภาคกลาง บางส่วนพดูภาษาไทยภาคเหนือ (คาํเมือง) 
บางส่วนพดูภาษาลาว และบางส่วนพดูภาษาทอ้งถ่ินของตน เช่น บา้นทุ่งย ั้ง เป็นตน้ 

รูปท่ี 2.6  ภูมิประเทศ และตาํแหน่งอาํเภอ ของจงัหวดัอุตรดิตถ ์และจงัหวดัเลย  

2.4.2 จังหวดัเลย 
ท่ีตั้งและภูมิประเทศ 
จงัหวดัเลย ตั้งอยูท่างภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบนของประ เทศไทย ห่างจาก

กรุงเทพมหานคร ประมาณ 520 กิโลเมตร มีพื้นท่ีทั้งหมด 11,424,612 ตารางกิโลเมตร หรือ 7,140,382 
ไร่ คิดเป็นร้อยละ 6.77 ของพื้นท่ีในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือโดยมีอาณเขตติดต่อกบัจงัหวดัต่าง ๆ ดงัน้ี  

ดา้นทิศเหนือ ติดต่อกบัสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีแม่นํ้าโขง และแม่นํ้า
เหืองเป็นแนวกั้นพรมแดน  

ดา้นทิศใต ้ ติดต่อกบั จงัหวดัเพชรบูรณ์ และขอนแก่น 
ดา้นตะวนัออก ติดต่อกบั จงัหวดัหนองคาย อุดรธานี และหนองบวัลาํภู 
ดา้นตะวนัตก ติดกบั จงัหวดัพิษณุโลก 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%A0%E0%B8%B9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
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จงัหวดัเลย แบ่ง การปกครองออกเป็น 14 อาํเภอ 89 ตาํบล 839 หมู่บา้น ประกอบดว้ย 1.
อาํเภอเมืองเลย 2.อาํเภอนาดว้ง 3.อาํเภอเชียงคาน 4.อาํเภอปากชม 5.อาํเภอด่านซา้ย 6.อาํเภอนาแหว้ 7.
อาํเภอภูเรือ 8.อาํเภอท่าล่ี 9.อาํเภอวงัสะพุง 10.อาํเภอภูกระดึง 11.อาํเภอภูหลวง 12.อาํเภอผาขาว 13.
อาํเภอเอราวณั และ 14.อาํเภอหนองหิน 

ภูมิประเทศโดยทัว่ไปของจงัหวดัเลย เป็นส่วนหน่ึงของท่ีราบสูงโคราช พื้นท่ีส่วนใหญ่
ประมาณ 80 เปอร์เซ็นตข์องพื้นท่ีทั้งหมด เป็นภูเขาสูงอยูท่างทิศตะวนัตก ทิศเหนือ และทิศใต้ ของตวั
จงัหวดั (รูปท่ี 2.6) ท่ีวางตวัในแนวเหนือ-ใตแ้ละตะวนัออกเฉียงเหนือ-ตะวนัตกเฉียงใต ้ ท่ีเหลือเป็น
พื้นท่ีราบลุ่มระหวา่งแนวเขาและท่ีราบลุ่มดา้นทิศตะวนัออกเฉียงใตข้องจงัหวดั โดย สามารถแบ่งโซน
ลกัษณะภูมิประเทศออกเป็น 2 ส่วนดงัน้ีคือ 

1.พื้นท่ีภูเขาสูง พื้นท่ีราบระหวา่งแนวเขา และเชิงเขา อยูท่างดา้นทิศตะวนัตก ทิศเหนือ และ
ทิศใตข้องจงัหวดั ไดแ้ก่ บริเวณอาํเภอนาแหว้ อาํเภอภูเรือ อาํเภอด่านซา้ย อาํเภอภูหลวง อาํเภอภูกระดึง 
อาํเภอท่าล่ี อาํเภอปากชม และบางส่วนในอาํเภอเชียงคาน  และอาํเภอเมืองดา้นตะวนัตก โดยแนว
เทือกเขาสูงดงักล่าวเป็นแนวเทือกเขาสูงท่ีวางตวัในแนวเหนือ-ใต ้วางตวัทอดยาวต่อเน่ืองมาจาก
เทือกเขาในประเทศลาวและต่อเน่ืองลงไปถึงจงัหวดัเพชรบูรณ์ และมีพื้นท่ีราบระหวา่งแนวเขาและเชิง
เขา ซ่ึง ส่วนใหญ่จะอยูบ่ริเวณลาํนํ้าสาขาของลุ่มนํ้าแม่นํ้าโขง มีลาํนํ้าสาํคญัท่ีเป็นลาํนํ้าสาขาของลุ่มนํ้า
แม่นํ้าโขงคือ หว้ยนํ้าพึง (อาํเภอนาแหว้) หว้ยนํ้าพุง หว้ยนํ้าหมนั (อาํเภอด่านซา้ย) หว้ยนํ้าสาน และหว้ย
นํ้าฮวย (อาํเภอวงัสะพุง) หว้ยนํ้าคาน (อาํเภอท่าล่ี) หว้ยนํ้าชม (อาํเภอปากชม)  

2.พื้นท่ีราบลุ่ม ของแม่นํ้าเลย และแม่นํ้าโขง ไดแ้ก่บริเวณอาํเภอเมืองเลย อาํเภ อเชียงคาน และ
บางส่วนของอาํเภอวงัสะพุง เป็นเขตท่ีทาํการเพาะปลูกและมีประชากรอยูห่นาแน่น 

แม่นํ้าและแหล่งนํ้าท่ีสาํคญัมีดงัน้ี 
1.แม่นํ้าโขง เป็นแม่นํ้านานาชาติมีตน้กาํเนิดจากเทือกเขาสูงในประเทศทิเบต กั้นพรมแดน

ระหวา่งประเทศไทย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ตรงบริเวณอาํเภอเชียงคาน และ 
อาํเภอปากชม จงัหวดัเลย (จาก www.moc.go.th/opscenter/ly/data1.htm) เป็นแหล่งนํ้ามีประโยชน์ในดา้นการ
เกษตรกรรม แหล่งประมงนํ้าจืด รวมทั้งการคมนาคมและการขนส่ง  

2.แม่นํ้าเหือง เป็นแม่นํ้าท่ีมีตน้กาํเนิดจากเทือกเขาในเขตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว เป็นแนวเส้นกั้นเขตแดนระหวา่งประเทศไทย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ตรง
บริเวณอาํเภอนาแหว้ อาํเภอ ด่านซา้ย อาํเภอภูเรือ และอาํเภอท่าล่ี  จงัหวดัเลย กบัเมืองบ่อแตน และเมือง
แก่นทา้ว ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว แลว้ไหลลงสู่แม่นํ้าโขงท่ีบา้นท่าดีหมี อาํเภอเชียง
คาน มี ความยาวประมาณ 50 กิโลเมตร ส่วนใหญ่จะใชใ้นการอุปโภคสาํหรับชีวติประจาํวนั และเป็น
แหล่งอาหารของประชาชนตามริมลาํนํ้า จาก www.moc.go.th/opscenter/ly/data1.htm 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B6%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9C%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%93
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%99
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3.แม่นํ้าเลย  เป็นแหล่งนํ้าท่ี มีตน้กาํเนิดจากภูผาแดง ท่ีความสูง  1,200 เมตร เหนือระดบัทะเล
ปานกลาง  ท่ีไหลจากทางทิศ ใตข้องอาํเภอภูเรือ แลว้ไหลลงใตอ้อ้มภูหลวง และไหลข้ึนเหนือโดยผา่น
อาํเภอภูหลวง  อาํเภอวงัสะพุงและอาํเภอ เมืองเลย  แลว้ไหลลงสู่ลาํนํ้าโขงท่ี บา้นปากเลย ใ นเขตอาํเภอ
เชียงคาน มีความยาวประมาณ 120 กิโลเมตร เขตพื้นท่ีราบลุ่ม แม่นํ้าเลยเป็นพื้นท่ีเพาะปลูก ท่ีสาํคญั ของ
จงัหวดัเลย 

4.แม่นํ้าหมาน เป็นแม่นํ้าท่ีเกิดจากเทือกเขาภูผา้ม่านท่ีอยูด่า้นตะวนัตกของอาํเภอเมืองเลย  และ
ไหลจากทิศตะวนัตกไปทิศตะวนัออกแลว้ไปบรรจบกบัแม่นํ้าเลยท่ีอาํเภอเมืองเลย มีความยาวประมาณ 
35 กิโลเมตร บนลาํนํ้าน้ีมีโครงการชลประทานอ่างเก็บนํ้าหมานตอนบนสาํหรับเก็บกกันํ้าไวส้าํหรับการ
เพาะปลูกในเขตพื้นท่ีอาํเภอเมือง และอาํเภอวงัสะพุง 

5.แม่นํ้าหมนั  มีตน้กาํเนิดจากเทือกเขาในเขตอาํเภอนครไทย จงัหวดัพิษณุโลก  และไหลผา่น
อาํเภอด่านซา้ย โดยไหลจากทิศใตข้ึ้นไปทางทิศเหนือ และไหลลงสู่แม่นํ้าเหือง ท่ีบา้นปากหมนั ในเขต
ตาํบลปากหมนั อาํเภอด่านซา้ย จงัหวดัเลย 

6.ลาํนํ้าสาน มีตน้กาํเนิดจากเทือกเขาภูผาแดง เช่นเดียวกบัแม่นํ้าเลยแต่ไหลลงสู่พื้นท่ีลุ่มนํ้า
ดา้นตะวนัตกของจงัหวดัเลย โดยไหลข้ึนไปทางทิศตะวนัตกเฉี ยงเหนือ ลงสู่แม่นํ้าเหือง ท่ีบา้นปากโป่ง 
ในเขตอาํเภอด่านซา้ย จงัหวดัเลย 

7.ลาํนํ้าพุง มีตน้กาํเนิดจากเขาธงแทนท่ีอยูท่างทิศใตข้องอาํเภอด่านซา้ย โดยไหลจากทิศเหนือ
ลงสู่ทิศใตแ้ลว้เบ่ียงไปทางทิศตะวนัออกเฉียงใตผ้า่นอาํเภอหล่มสัก จงัหวดัเพชรบูรณ์ และไหลลงสู่แม่
นํ้าป่าสัก ท่ีบา้นหนองไขว ่ในเขตอาํเภอหล่มสัก 

8.ลาํนํ้าสงาว มีตน้กาํเนิดจากเทือกเขาทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของจงัหวดั ไหลจากทิศใต้
ข้ึนไปทางทิศเหนือ และไหลลงสู่แม่นํ้าโขง ท่ีบา้นสงาว อาํเภอปากชม 

9.ลาํนํ้าชม มีตน้กาํเนิดจากเขาภูโลน้ทางดา้นตะวนัออกเฉียงเหนือของอาํเภอเมืองเลย ไหล
จากทิศใตข้ึ้นไปทางทิศเหนือ ลงสู่แม่นํ้าโขงท่ีอาํเภอปากชม 

10.นํ้าพึง มีตน้กาํเนิดจากเขาภูเป่ือยอยูท่างดา้นทิศใตข้องอาํเภอนาแหว้ แลว้ไหล ผา่นอาํเภอนา
แหว้ โดยไหลจากทิศใตข้ึ้นไปทางทิศเหนือลงสู่แม่นํ้าเหือง ท่ีบา้นเหมืองแพร่ 
ลกัษณะภูมิอากาศ 

จากสถิติอุณหภูมิตํ่าท่ีสุดในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทยคาบ 54 ปี (พ.ศ. 5497 -2551) 
จงัหวดัเลยเป็นจงัหวดัท่ีเรียกไดว้า่หนาวท่ีสุดของประเทศ เพราะเคยมีอุณหภูมิตํ่าสุดประมาณ ติดลบ 1.3 
องศาเซลเซียส (2 มกราคม 2517) (วารสารอุตุนิยมวทิยา ฉบบัท่ี  3 ปี 2552) และจากสถิติอุณหภูมิสูง
ท่ีสุดในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย ระหวา่ง พ .ศ. 2498 – 2551 ประมาณ 43.5 องศาเซลเซียส (21 
เมษายน 2535) (วารสารอุตุนิยมวทิยา ฉบบัท่ี 1 ปี 2552) 
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ฤดูกาล แบ่งตามลกัษณะอากาศของประเทศไทย ออกเป็น 3 ฤดู คือ.- 
ฤดูร้อน  เร่ิมตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพนัธ์ ถึง เมษายน ซ่ึงเป็นช่วงของฤดูมรสุม  หลังจาก

ส้ินสุดฤดูหนาวแลว้  อากาศจะเร่ิมร้อนและอากาศจะร้อนจดัท่ีสุด  ในเดือนมีนาคมและเมษายน และ
เน่ืองจากสภาพพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นภูเขา สูงทาํใหอุ้ณหภูมิเปล่ียนแปลงง่าย คือ ฤดูร้อนจะร้อนมาก 

ฤดูฝน  แบ่งเป็น 2 ช่วง  ช่วงแรกเร่ิมตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนถึงกรกฎาคม เป็น  ฝน
เน่ืองมาจากอิทธิพลของลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้ช่วงหลงัเร่ิมตั้งแต่ เดือนสิงหาคม  ถึงปลายเดือน
ตุลาคม จะเป็นฝนเน่ืองมาจากพายดีุเปรสชัน่ ในทะเลจีนใต ้

ฤดูหนาว  เร่ิมตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม จนถึง เดือนกุมภาพนัธ์ ซ่ึงเป็นฤดูมรสุม  
ตะวนัออกเฉียงเหนือในระยะท่ีมีลมมรสุมตะวั นออกเฉียงเหนือจากประเทศจีนพดัปกคลุมประเทศไทย  
ทาํใหอุ้ณหภูมิลดลงทัว่ไปและมีอากาศเยน็ และเน่ืองจากสภาพพื้นท่ีจงัหวดัเลยเป็นภูเขาสูง ในฤดูหนาว
จึงหนาวจดั มกัจะมีอุณหภูมิท่ีหนาวจดัในช่วงระหวา่งเดือนธนัวาคม- มกราคม ซ่ึงบางปีในพื้นท่ีภูเขาสูง
ความหนาวเยน็สามารถทาํใหน้ํ้าคา้งกลายเป็นเกล็ดนํ้าแขง็ได ้ 

ธรณวีทิยาทัว่ไป 
จากแผนท่ีธรณีวทิยา มาตราส่วน 1:250,000 ของกรมทรัพยากรธรณี ระวาง NE47-12, 

NE47-16, NE48-5, NE48-9 และNE48-13 (รูปท่ี 2.8) พบวา่ พื้นท่ีซีกดา้นตะวนัออกตลอดแนวเหนือ-ใต้
ของจงัหวดั เร่ิมจากของจุดท่ีตั้งจงัหวดัมาทางดา้นตะวนัออกในเขตอาํเภอเชียงคาน อาํเภอปากชม อาํเภอ
เมือง อาํเภอนาดว้ง อาํเภอวงัสะพุง อาํเภอเอราวณั อาํเภอหนองหิน และอาํเภอภูกระดึง โดยลาํดบัอายุ
จากแก่มาอ่อน ส่วนใหญ่เป็นหินแปรพวกหินฟิลไลต ์หินชีสตแ์ละหินควอร์ตไซต ์อายใุนยคุไซลูเรียน- ดี
โวเนียน หินดินดานและหินทราย หิ นกรวดมน อายใุนยคุดีโวเนียนถึงคาร์บอนิเฟอรัส หินปูน 
หินดินดานและหินทราย อายใุนยคุเพอร์เมียน และบริเวณท่ีราบลุ่มแม่นํ้าเลยปิดทบัดว้ยตะกอนทางนํ้า
พวก กรวด ทราย ทรายแป้ง ดินเหนียวและเศษหิน มีอายใุนยคุควอเทอร์นารี สาํหรับ พื้นท่ีดา้นตะวนัตก
ตลอดแนวเหนือ- ใตข้องจงัหวั ด เร่ิมจากของจุดท่ีตั้งจงัหวดัไปทางทิศตะวนัตก ในเขตอาํเภอนาแหว้ 
อาํเภอด่านซา้ย อาํเภอภูเรือ อาํเภอภูหลวง และบริเวณภูกระดึง ส่วนใหญ่เป็นหินทราย และหินทรายแป้ง
ของกลุ่มหินโคราช มีอายใุนยคุจูแรสซิกถึงเทอร์เชียรี โดยบริเวณ ตอนกลางใน พื้นท่ีจงัหวดัตลอดแนว
ตะวนัตกเฉียงเห นือ-ตะวนัออกเฉียงใตพ้บการแทรกดนัของมวลหินอคันีเขา้มาระหวา่งหินในช่วงอายุ
เพอร์เมียนและไทรแอสซิก เป็นพวกหิน แอนดีไซต ์หินไรโอไรต ์หินทฟัฟ์ หินแกรโนไดโอไรต ์และ
หินแกรนิต 

โครงสร้างทางธรณีวทิยาท่ีสาํคญัของพื้นท่ี ชั้นหินส่วนใหญ่มีการวางตวัในแนวเกือบ
เหนือ-ใต ้ และเน่ืองจากมีการแทรกดนัของมวลหินอคันีจึงทาํใหหิ้นท่ีถูกแทรกดนัเกิดการคดโคง้พบังอ
ของชั้นหินทาํใหมี้มุมเอียงเทไปทั้งทางทิศตะวนัตกและตะวนัออก นอกจากน้ียงัมีรอยแตกมากมาย  
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สภาพการใชป้ระโยชน์ในพื้นท่ีดิน เน่ืองจากพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีภูเขาสูง ม่ีพื้นท่ีราบ
เฉพาะบริเวณแม่นํ้าโขง แม่นํ้าเลย และลาํนํ้าสาขา ประชาชนส่วนใหญ่จึงประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
บนพื้นท่ีภูเขาสูง ปลูกขา้วโพด ขิง ขา้วไร่ ถัว่แดง ถัว่ดาํ และผกัเมืองหนาว ในปัจจุบนับางพื้นท่ีเร่ิมปลูก
ยางและแมคคาเดเมียมากข้ึน  
ลกัษณะทางสังคม 

จงัหวดัเลยมีโครงสร้างทางสังคมแบบประเพณีนาํ คนพื้นเมืองส่วนใหญ่ เป็นคนไทยเผา่ล้ือ
จากลานชา้งและหลวงพระบาง ต่างจากคนภาคตะวนัออกเฉียงเหนือทัว่ ๆ ไปซ่ึงเป็นคนไทยเผา่พวน 
ประชาชนส่วนใหญ่มีนิสัยรักสงบ ขยนัหมัน่เพียรในการสร้างฐานะความเป็นอยูข่องตนใหสู้งข้ึน ยดึมัน่
ในพระพุทธศาสนาและพระมหากษตัริย ์มีวฒันธ รรมและขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นของตนเอง เช่น 
งานบุญพระเวสของอาํเภอด่านซา้ย มีการแห่ผตีาโขน 

จากการสืบคน้ http://th.wikipedia.org/wiki/  เก่ียวกบักลุ่มชาติพนัธ์ต่าง ๆ ในพื้นท่ีจงัหวดั
เลย  มีกลุ่มเช้ือชาติประชากรท่ีอพยพมาอยูใ่นพื้นท่ี 4 กลุ่มคือ 

1.ชาวไทเลย 
ไทเลย ช่ือเรียกคนเมืองเลย เป็นคนพื้นเมืองเช้ือชาติไทย มีกลุ่มใหญ่ท่ีสุดในจงัหวดัเลย ใน

ประวติัศาสตร์บนัทึกไวว้า่ คนเมืองเลยคือกลุ่มชนท่ีอพยพจากชายแดนตอนเหนืออาณาจกัรสุโขทยั ซ่ึง
สืบเช้ือสายมาจากไทหลวงพระบาง เขา้มาตั้ งถ่ินฐานอยูท่ี่เมืองเซไล (บา้นทรายขาว อาํเภอวงัสะพุง
ปัจจุบนั) ในปี พ.ศ. 2396 ซ่ึงตรงกบัสมยัรัชกาลท่ี 4 ต่อมาไดย้า้ยมาอยูท่ี่บา้นแห่ (บา้นแฮ่ปัจจุบนั) ไดต้ั้ง
บา้นเรือนเรียกวา่เมืองเลย นบัตั้งแต่นั้นเป็นตน้มาเมืองเลยก็รวมตวักนัเป็นเมืองใหญ่ โดยการ รวมตวัของ
อาํเภอกุดป่อง อาํเภอท่าล่ีซ่ึงข้ึนกบัมณฑลอุดร อาํเภอด่านซา้ยซ่ึงข้ึนกบัมณฑลพิษณุโลก เมืองเชียงคาน
ซ่ึงข้ึนกบัเมืองพิชยั อาํเภอต่าง ๆ เหล่าน้ีจึงโอนข้ึนกบัเมืองเลยทั้งหมดตั้งแต่ พ.ศ. 2450 เป็นตน้มา 

ชาวไทเลยจะมีนิสัยใจคอเหมือนกบัชนเช้ือชาติโบราณ ซ่ึงไม่ค่อยเปล่ียนแปลงไปจาก
ดั้งเดิม มีสาํเนียงพดูท่ีแปลกและน่ิมนวล พดูสุภาพและไม่ค่อยพดูเสียงดงั กิริยามารยาทดีงาม อารมณ์
เยอืกเยน็ไม่วูว่าม มีนิสัยรักความสงบเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่รักถ่ินท่ีอยูไ่ม่ค่อยอพยพไปอยูท่ี่อ่ืน ส่วนทางดา้น
วฒันธรรมประเพณีท่ีปฏิบติัสืบทอดต่อกนัมา ไดแ้ก่ “ฮีตสิบสอง–คองสิบส่ี” คือการทาํบุญตามประเพณี
ทั้งสิบสองเดือนของแต่ละปี บา้นชาวไทเลยเป็นเรือนหลงัใหญ่ยกพื้นสูงมีระเบียงหรือชานยืน่ออกมา
หนา้เรือน มีเรือนครัวซ่ึงส่วนใหญ่จะสร้างแยกต่างหากโดยมีชานต่อเช่ือมติดกนั สาํหรับหลงัคาของ
เรือนนอนมุงดว้ยหญา้คาหรือไมแ้ป้นเก็ด ฝาเรือน พื้นเรือนนิยมทาํดว้ยไมแ้ผน่เรียกวา่ไมแ้ป้น ส่วนเสา
จะใชไ้มเ้น้ือแขง็เป็นตน้ ๆ หรืออิฐก่อเป็นเสาใหญ่ มีบนัไดไมพ้าดไวส้าํหรับข้ึนลง ส่วนเรือนครัวมุง
ดว้ยหญา้คา ฝาและพื้นจะนิยมทาํดว้ยฟากไมไ้ผส่ับแผอ่อกเป็นแผน่และเสาจะทาํด้วยไมเ้น้ือแขง็เช่นกนั 
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2.ชาวไทด า 

ชาวไทด า ในจงัหวดัเลยอพยพมาจากแขวงเวยีงจนัทน์ เน่ืองจากขณะนั้นเขตเวยีงจนัทน์มี
ปัญหาการเจรจากบัฝร่ังเศส ซ่ึงส่วนใหญ่มาตั้งถ่ินฐานในบริเวณบา้นป่าหนาด อาํเภอเชียงคาน และมี
อาชีพเกษตรกรรม 

3.ชาวไทพวน 
ชาวไทพวน ไดอ้พยพเขา้มาตั้งถ่ินฐานท่ีบา้นบุฮมและบา้นกลาง อาํเภอเชียงคาน จากถ่ิน

ฐานเดิมท่ีเมืองเตาไห หลวงพระบาง ประเทศลาว เม่ือคร้ังพวกจีนฮ่อ กลา เวยีง รุกรานเมืองเตาไห 
4.ชาวไทใต ้
ชาวไทใต้ อพยพมาจากภาคอีสานเขา้มาตั้งถ่ินฐานในจงัหวดัเลย ส่วนใหญ่มาจาก จงัหวดั

กาฬสินธ์ุ จงัหวดัอุบลราชธานี และจงัหวดัยโสธร เม่ือ พ.ศ. 2506 จะพบชาวไทใตจ้าํนวนมากท่ีอาํเภอ
เอราวณั และอาํเภอนาดว้ง ภาษาพดู แตกต่างจากภาษาไทเลย เพราะไดสื้บทอดมาจากถ่ินเดิมของตน 
เช่น ภาษาไทยอีสาน ภาษาถ่ินอุบล ภาษาไทยโคราช 

ภาษาของคนจงัหวดัเลย 
มีสาํเนียงภาษาแตกต่างจากภาษาพดูของคนในจงัหวดัภาคอีสานอ่ืน ๆ เพราะกลุ่มคนท่ี

อาศยัปัจจุบนัน้ีมีประวติัการอพยพเคล่ือนยา้ยจากเมืองหลวงพระบางแห่งอาณาจกัรลา้นชา้ง ต่อมาตน้
พุทธศตวรรษท่ี 23 ชาวหลวงพระบางและชาวเมืองบริเวณใกลเ้คียงท่ีอพยพมาเมืองเลยไดน้าํวฒันธรรม
ดา้นภาษาอีสานถ่ินอ่ืนเขา้มาดว้ย โดยภาษาเลยนั้นจดัอยูใ่นกลุ่มหลวงพระบางอนัประกอบดว้ยภาษา
เมืองแก่นทา้ว ภาษาอาํเภอด่านซา้ย และภาษาอาํเภอเมือง เลย ดงันั้นสาํเนียงพดูของชาวไทเลยจึงมี
ลกัษณะการพดูเหมือนชาวหลวงพระบาง แต่บางพยางคอ์อกเป็นเสียงสูงคลา้ยสาํเนียงพดูของชาวปักษ์
ใต ้ฟังดูไพเราะนุ่มนวลจึงเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะคนเมือง ส่วนคนในวงัสะพุงจะพดูเสียงหว้นกวา่ชาวเลย
ถ่ินอ่ืน 
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รูปท่ี 2.7 แผนท่ีธรณีวทิยาจงัหวดัอุตรดิตถ ์(จาก กรมทรัพยากรธรณี 2551) 
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รูปท่ี 2.7 แผนท่ีธรณีวทิยาจงัหวดัอุตรดิตถ ์(ต่อ) (จาก กรมทรัพยากรธรณี 2551) 
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รูปท่ี 2.7 แผนท่ีธรณีวทิยาจงัหวดัอุตรดิตถ ์(จาก กรมทรัพยากรธรณี 2551) 
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ค าอธิบาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35 
 



 

8 
 

ค าอธิบาย (ต่อ) 
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รูปท่ี 2.8 แผนท่ีธรณีวทิยาจงัหวดัเลย (ปรับปรุงจาก กรมทรัพยากรธรณี ระวาง NE 47-12 (2519) และระวาง NE 48-9 (2522)) 
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บทที ่3 
ระเบียบวธีิวจัิย 

 

3.1 บริบทของการวจัิย (สถานที ่เวลา และอุปกรณ์ทีใ่ช้ในการวจัิย) 
ด าเนินการส ารวจทางกายภาพ ภาคสนาม  และ ศึกษา เก็บขอ้มูลดา้น วถีิชีวติชุมชนพื้นท่ี

ประสบภยัในจงัหวดัอุตรดิตถ ์ ระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์ -พฤษภาคม พ .ศ. 2552 และพื้นท่ีเส่ียงภยัใน
จงัหวดัเลย ระหวา่งเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม พ.ศ. 2552 

3.2 ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 
โครงการ ศึกษา ปัจจยัเส่ียงต่อการเกิดอุทกภยั น ้าหลาก -ดินถล่มในพื้นท่ีเส่ียงภยั เป็น

การศึกษา เปรียบเทียบระหวา่ง พื้นท่ีเส่ียงภยัในจงัหวดัเลย และพื้นท่ีประสบภยัในจงัหวดัอุตรดิตถ ์
ประกอบดว้ย 

พื้นท่ีชุมชน ในเขตอ าเภอภูเรือ และอ าเภอท่าล่ี จงัหวดัเลย จ านวน 6 ชุมชน ดงัน้ี 
1.ชุมชนบา้นหินสอ หมู่ท่ี 6 ต าบลปลาบ่า อ าเภอภูเรือ 
2.ชุมชนบา้นโป่งกวาง หมู่ท่ี 4 ต าบลปลาบ่า อ าเภอภูเรือ 
3.ชุมชนบา้นกลาง หมู่ท่ี 3 ต าบลปลาบ่า อ าเภอภูเรือ 
4.ชุมชนบา้นน ้าทบ หมู่ท่ี 7 ต าบลปลาบ่า อ าเภอภูเรือ 
5.ชุมชนบา้นหว้ยต้ิว หมู่ท่ี 5 ต าบลลาดค่าง อ าเภอภูเรือ 
6.ชุมชนบา้นน ้ากระโทม หมู่ท่ี 8 ต าบลท่าล่ี อ าเภอท่าล่ี 

พื้นท่ีชุมชน ในเขตอ าเภอท่าปลา และอ าเภอลบัแล จงัหวดัอุตรดิตถ ์จ านวน 6 ชุมชนดงัน้ี 
1.ชุมชนบา้นน ้าลี หมู่ท่ี 6 ต าบลน ้าหมนั อ าเภอท่าปลา 
2.ชุมชนบา้นน ้าตะ๊ หมู่ท่ี 8 ต าบลน ้าหมนั อ าเภอท่าปลา 
3.ชุมชนบา้นก่ิวเคียน หมู่ท่ี 12 ต าบลจริม อ าเภอท่าปลา 
4.ชุมชนบา้นด่านหว้ยใต ้หมู่ท่ี 6 ต าบลแม่พลู อ าเภอลบัแล 
5.ชุมชนบา้นผามูบ หมู่ท่ี 7 ต าบลแม่พลู อ าเภอลบัแล 
6.ชุมชนบา้นมหาราช หมู่ท่ี 8 ต าบลแม่พลู อ าเภอลบัแล 

3.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็ข้อมูล 
3.3.1) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลทางกายภาพ ประกอบดว้ย 
ก. สวา่นแบบมือหมุน ( Hand Auger) เป็นเคร่ืองมือท่ีใชส้ าหรับเก็บตวัอยา่งดินเพื่อการ

จ าแนกความหนาและชนิดดิน 
ข. Kunzelstab Prenetration Test เป็นเคร่ืองส าหรับทดสอบก าลงัรับน ้าหนกัของชั้นดิน 
ค. การทดสอบการร่ัวซึมน ้าของชั้นดิน (Field Permeability Test) โดยวธีิ Gravity Test 
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3.3.2) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลดา้นบริบทชุมชน 
จากการศึกษาวจิยัปัจจยัเส่ียงและวถีิชีวติของชุมชนในพื้นท่ีเส่ียงภยัน ้าหลาก- ดินถล่มของ

พื้นท่ีลุ่มน ้าปิงตอนบน (2551) ไดด้ าเนินการเพียงการสัมภาษณ์ และ การสังเกตุ ดงันั้นเพื่อใหเ้กิดการ
ถ่ายทอดความรู้ความเขา้ใจและประสบการณ์จึงไดด้ าเนินการจดัสัมมนาเชิงปฏิบติัการ เพื่อใหค้วามรู้
เก่ียวกบัภยัพิบติัน ้าหลาก-ดินถล่ม ขอ้มูลทางกายภาพของพื้นท่ี สอบถามขอ้มูลชุมชน ความรู้ความเขา้ใจ 
รวมทั้งการด ารงชีวติในพื้นท่ีเส่ียงภยัและพื้นท่ีภายหลงัประสบภยัน ้าหลาก- ดินถล่ม แก่ชุมชนดงักล่าว
ขา้งตน้ชุมชนละ 20 คน โดยใชเ้คร่ืองมือในการศึกษาเก่ียวกบับริบทและวถีิชีวติชุมชนดงัน้ี 

ก.แบบทดสอบ (Pre-test และ Post test) 
เป็นแบบทดสอบจ านวน 10 ขอ้ เก่ียวกบัปัจจยัเส่ียงน ้าหลาก- ดินถล่ม การเฝ้าระวงัพิบติัภยั

น ้าหลาก-ดินถล่ม โดยทดสอบความรู้ความเขา้ใจก่อน และหลงัการสัมมนาเชิงปฏิบติัการ (ภาคผนวก) 
ข.แบบสอบถาม 
เป็นแบบสอบถามท่ีมีเน้ือหาทั้งหมด 5 ส่วน ประกอบดว้ย ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป ส่วนท่ี 2 

ขอ้มูลดา้นบริบทชุมชนและวถีิชีวติ ส่วนท่ี 3 ดา้นสถานการณ์และการเฝ้าระวงัเตือนภยัน ้าหลาก-ดิน
ถล่ม ส่วนท่ี 4 ดา้นความรู้และความเขา้ใจต่อการเกิดภยัน ้าหลาก-ดินถล่ม ส่วนท่ี 5 ขอ้เสนอแนะส าหรับ
การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการเกิดภยัน ้าหลาก-ดินถล่ม (ภาคผนวก) 

ค.การสัมภาษณ์ 
ไดด้ าเนินการทั้งการสัมภาษณ์เจาะลึก และการสัมภาษณ์กลุ่ม จาก ผูใ้หข้อ้มูลหลกัท่ี

เก่ียวขอ้งกบัประเด็นศึกษา เพื่อรวบรวมขอ้มูลต่าง  ๆ มาประมวลตามวตัถุประสงค ์ขอบเขตการศึกษา 
และกรอบแนวคิดของการวจิยั  โดยเป็นการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (free listing) เพียงก าหนด
แนวทางกวา้ง ๆ ท่ีผูส้ัมภาษณ์สามารถยดืหยุน่ เจาะลึกในประเด็นท่ีผูว้จิยัสนใจไดอ้ยา่งอิสระ ซ่ึงแนว
ค าถามท่ีก าหนดข้ึนนั้นจะเก่ียวกบัรายละเอียดประวติัความเป็นมาของชุมชน สาเหตุของการเกิดภยัพิบติั
น ้าหลาก-ดินถล่ม วถีิชีวติชุมชนก่อนเกิด-หลงัเกิดภยัพิบติัน ้าหลาก-ดินถล่ม การเฝ้าระวงั อพยพ และ 
ฟ้ืนฟชุูมชนหลงัเกิดภยัพิบติัน ้าหลาก-ดินถล่ม แนวทาง/วธีิการเตือนภยั การป้องกนั/แกไ้ขภยัพิบติั-น ้า
หลากดินถล่ม รวมทั้งผลสัมฤทธ์ิจากการใช ้ / พฒันา เคร่ืองมือส าหรับการเตือนภยั  ประโยชน์และ
ความส าคญัในการติดตั้งสัญญาณเตือนภยั 

ง.การสังเกตุ 
เป็นการสังเกตองคป์ระกอบต่าง ๆ ของชุมชน ไดแ้ก่ ลกัษณะทางภูมิศาสตร์ 

สภาพแวดลอ้ม ลกัษณะทางสังคม ประเพณี วฒันธรรม และแนวทางการป้องกนัภยัพิบติัน ้าหลาก -ดิน
ถล่ม รวมถึงผลสัมฤทธ์ิท่ีเป็นรูปธรรม ท่ีเกิดข้ึนจากการจากคนในชุมชน ท่ีสามารถพบเห็นได ้ซ่ึงขั้น
ตอนน้ีไดด้ าเนินในระหวา่งการเขา้พื้นท่ีศึกษา 
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3.4 ขั้นตอนการท าวจัิยและการวเิคราะห์ข้อมูล 
3.4.1)ขั้นตอนการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ส่วนไดแ้ก่ การส ารวจดา้นกายภาพและดา้นวถีิ

ชีวติของชุมชน 
การส ารวจปัจจยัเส่ียงในพื้นท่ีเส่ียงภยัดา้นกายภาพ ด าเนินการดงัน้ี  
ก. เจาะส ารวจชั้นดินดว้ยสวา่นแบบมือหมุน (Hand Auger Drilling) เป็นการเจาะหมุนโดย

ใชเ้คร่ืองมือส าหรับเก็บตวัอยา่งดินดว้ยแรงคนประกอบดว้ย กระบอกเก็บตวัอยา่งดิน กา้นเจาะ ขอ้ต่อ
ตรงส าหรับต่อกา้นใหไ้ดค้วามลึกท่ีตอ้งการ กา้นเหล็กส าหรับหมุน (รูปท่ี 3.1) ส าหรับการตรวจสอบ
และจ าแนกชนิดดินนั้น นกัธรณีวทิ ยาจะตรวจสอบโดยวธีิ Visual-Manual Procedure แลว้คดัเลือก
ตวัแทนชั้นดินน าไปทดสอบคุณสมบติัในหอ้งปฏิบติัการ จ าแนกชนิดดินตามระบบ Unified Soil 
Classification System (USCS) และบนัทึกผลลงใน Boring Log 

ข.การตอกทดสอบก าลงัรับน ้าหนกัสูงสุดของดินโดยวธีิ Kunzelstab Penetration Test 
(KPT) เป็นวธีิการหย ัง่ทดสอบชั้นดินในสนามโดยใชแ้รงกระแทกส่งแท่งทดสอบผา่นชั้นดินลงไป ซ่ึง
แรงตา้นการเคล่ือนท่ีของแท่งทดสอบสามารถใชป้ระมาณค่าก าลงัรับน ้าหนกัและความหนาของชั้นดิน
ได ้ สามารถท างานไดอ้ยา่งรวดเร็วและประหยดักวา่การเจาะส ารวจ การทดสอบก าลงัตา้นทานท่ีปลาย
หวัหย ัง่ (Cone Head) โดยไม่ใหเ้กิดแรงเสียดทานข้ึนท่ีกา้นเจาะ เน่ืองจากหวัเจาะมีขนาดใหญ่กวา่ กา้น
เจาะ กล่าวคือ หวัเจาะรูปกรวยมีขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 25 ม.ม. กา้นเจาะมีขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 20 ม.
ม. คอ้นตอกหนกั 10 ก.ก. มีระยะยก 50 ซ.ม. (รูปท่ี 3.2) ท าการทดสอบโดยนบัจ านวนคร้ังของการตอก
ทุกระยะ 20 ซ.ม. (blows/ 20 cm.) และน าผลการทดสอบมาหาค่าก าลงัตา้นทานของชั้นดิน ดงัน้ี 
 Allowable Bearing Capacity (Qa) = 0.64 (KPT – 3.57)   Kg/ sq.cm ……………for Sand 
   หรือ            Qa  = 0.34 (KPT + 0.954)  Kg/ sq.cm  …………..for Clay  
และเทียบเคียง ความสามารถในการรับน ้าหนกัของชั้นดิน ไดด้งัตารางท่ี 3.1 

ตารางท่ี 3.1 การแบ่งแยกก าลงัรับน ้ าหนกัของชั้นดินจากการทดสอบดว้ยวธีิ Kunzelstab  
ดินทราย ดินเหนียว 

จ านวนคร้ัง
ท่ีตอก (N) 
ต่อ 20 ซ.ม.  

สภาพดิน 
ความสามารถในการรับ

น ้าหนกัสูงสุด  
(Qu ) (T/m2) 

จ านวนคร้ังท่ี
ตอก (N) ต่อ 

20 ซ.ม.  
สภาพดิน 

ความสามารถในการ
รับน ้าหนกัสูงสุด  

(Qu )(T/m2) 
1-6 

6-22 
22-95 

มากกวา่ 95 

หลวมมาก 
หลวม 
แน่นปานกลาง 
แน่น 

< 3.90 
3.90-23.1 

23.1-82.30 
> 82.30 

1-3 
3-6 

6-14 
14-39 
39-95 
> 95 

อ่อนมาก  
อ่อน 
ปานกลาง 
แขง็ 
แขง็มาก 
แขง็ท่ีสุด 

3.75-7.59 
7.59-13.35 

13.35-28.71 
28.71-53.67 

53.67-107.43 
>107.43 

ท่ีมา : www.cte.kmutt.ac.th:8080/civillabpro/pdf/s04sheet.pdf 
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ค.การทดสอบหาค่าสัมประสิทธ์ิความซึมผา่น (Coefficient of Permeability; k)มวลดินเป็น
วสัดุท่ีมีช่องวา่งระหวา่งเมด็ดิน ดงันั้น เม่ือมีน ้าท่ีมีความดนัภายใตแ้รงดนัไฮดรอลิค (Hydraulic 
Gradient) ท่ีต่างกนั 2 จุด น ้าก็จะไหลผา่นช่องวา่งน้ี ความสามารถในการซึมผา่นน้ี เรียกวา่ สัมประสิทธ์ิ
ค่าความซึมผา่น (Coefficient of Permeability, k) ถา้มวลดินท่ีน ้าซึมผา่นไดง่้าย ค่า สัมประสิทธ์ิความซึม
ผา่นสูง (Pervious Soil) ถา้มวลดินท่ีน ้าซึมผา่นไดน้อ้ยค่าสัมประสิทธ์ิความซึมผา่นต ่า (Semi-
Impervious Soil) และหากค่าสัมประสิทธ์ิความซึมผา่นเขา้ใกลศู้นย ์จะเป็นชั้นดินท่ีน ้าไหลผา่นไม่ได ้
หรือเป็นชั้นทึบน ้าจะเรียกวา่ Impervious Soil (ตารางท่ี 3.2) 

ตารางที ่3.2 แสดงค่าสมัประสิทธ์ิความซึมผา่นของน ้ า (Coefficient of Permeability; k). 

ชนิดดิน 
(Soil Type) 

สมัประสิทธ์ิความซึมผา่น, (k) 
(ซม./วนิาที) 

ความสามารถซึมผา่น 
(Relative Permeability) 

กรวดหยาบ ( Coarse Gravel) >10-1 สูง (High) 
ทรายสะอาด (Clean Sand) 10-1 – 10-3 ปานกลาง (Medium) 
ทรายปนเป้ือน (Dirty Sand) 10-3 – 10-5 ต ่า (Low) 
ดินละเอียด (Silt) 10-5 – 10-6 ต ่ามาก (Very low) 
ดินเหนียว (Clay) < 10-6 ทึบน ้ า (Impervious) 

(จาก Hvorslev,1951)  

 
วธีิการทดสอบค่าความร่ัวซึมน ้าในสนาม (Field Permeability Test) โดยวธีิแกรวต้ีิ 

(Gravity Test) เป็นการทดสอบความร่ัวซึมในชั้นดินปิดทบั (Overburden) โดยท าการเจาะหลุมทดสอบ
ดว้ยสวา่นมือหมุนท่ีความลึกท่ีตอ้งการทดสอบแลว้ใส่ท่อกนัพงั (casing) ซ่ึงจะทดสอบท่ีระดบักน้หลุม 
(Open End Test) โดยการเติมน ้าท่ีปากหลุมเจาะเพื่อรักษาระดบัน ้าท่ีปากหลุมเจาะใหค้งท่ี (Constant 
Head) วดัปริมาณน ้าท่ีหายไป เทียบกบัเวลาและความลึกของการทดสอบ (รูปท่ี 3.3) ค านวณค่า
สัมประสิทธ์ิความซึมผา่น (Permeability Coefficient, k) มีหน่วยเป็น เซนติเมตรต่อวนิาที (cm./sec) 
จากนั้นค านวณค่าสัมประสิทธ์ิความซึมผา่น โดยใชสู้ตร 

 k =  Q / 5.5 rH…………………….(Hvorslev ,1951) 

เม่ือ k = สัมประสิทธ์ิความซึมผา่น (cm./sec) 

Q = อตัราการไหลของน ้าลงไปในหลุมเจาะ (cm 3 /sec) 
r  = รัศมีของหลุมเจาะ (cm.) 
H = ความยาวจากปากหลุมถึงปลายท่อกนัพงั (Casing) กรณีทดสอบเหนือระดบัน ้าใตดิ้น (cm.) 
H = ความยาวจากปากหลุมถึงระดบัน ้าใตดิ้น กรณีทดสอบต ่ากวา่ระดบัน ้าใตดิ้น (cm.) 
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รูปที ่3.1 แสดงอุปกรณ์การเจาะและตวัอยา่งการเจาะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่3.2 แสดงเคร่ืองมือทดสอบ และตวัอยา่งการตอกทดสอบในสนาม 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่3.3 ไดอะแกรมการทดสอบการร่ัวซึมน ้ า และตวัอยา่งการทดสอบในสนาม 

กระบอกเก็บทราย 

กระบอกเก็บดินเหนียว 

กา้นเจาะ 

กา้นส าหรับหมุน 
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ง.การส ารวจความลาดชนั พร้อมจดัท า  Profile ดว้ยกลอ้งส ารวจ ยีห่อ้ YAMATAR SC-II 
และเขม็ทิศยีห่อ้ Brunton 

จ.ส ารวจลกัษณะทางธรณีวทิยาและวศิวกรรมธรณีวทิยาของพื้นท่ี ไดแ้ก่ ชนิดดิน /หิน 
ลกัษณะโครงสร้างของชั้นหิน ทิศทางการวางตวั รอยแตก 

ฉ.การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน เป็นการส ารวจการใชพ้ื้นท่ีส าหรับท ากิจกรรมต่างของชุมชน ซ่ึง
แบ่งออกเป็น พื้นท่ีรกร้าง พื้นท่ีป่า/สวน และท่ีอยูอ่าศยั 

การศึกษาด้านวถิีชีวติของชุมชน 
การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา  (Descriptive research) แบบตดัขวาง ณ จุด

เวลาใดเวลาหน่ึง (cross sectional study) โดยใชร้ะเบียบวธีิการวจิยัเชิงคุณภาพ (qualitative 
methodology) เป็นหลกั โดยไดด้ าเนินการดงัน้ี  

1)  การคน้ควา้เอกสาร (documentary research) 
คณะผูว้จิยัไดท้  าการรวบรวมคน้ควา้ขอ้มูล เอกสาร และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวถีิชีวติของ

ชุมชนในพื้นท่ีเส่ียงภยัน ้าหลาก-ดินถล่ม ท่ีสอดคลอ้งตามวตัถุประสงค์ และขอบเขตการวจิยัตามท่ีได้
ระบุไวข้า้งตน้ รวมทั้งขอ้มูลอ่ืนท่ีอาจเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา 

2)การสังเกต (field observation) (รูปท่ี 3.4) 
ท าการสังเกตองคป์ระกอบต่างๆ ของชุมชน ไดแ้ก่ ลกัษณะทางภูมิศาสตร์ สภา พแวดลอ้ม 

ลกัษณะทางสังคม ประเพณี วฒันธรรม และแนวทางการป้องกนัภยัพิบติัน ้าหลาก -ดินถล่ม รวมถึง
ผลสัมฤทธ์ิท่ีเป็นรูปธรรมท่ีเกิดข้ึนจากคนในชุมชน เท่าท่ีสามารถสังเกตได ้ร่วมกบัการสัมภาษณ์  

3)  การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (in-depth interview) (รูปท่ี 3.5) 
ผูว้จิยัใชว้ธีิการสัมภาษณ์เจาะลึกผูใ้หข้อ้มูลหลกัท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเด็นศึกษา เพื่อรวบรวม

ขอ้มูลต่าง ๆ มาประมวลตามวตัถุประสงค ์ขอบเขตและกรอบแนวคิดของการวจิยั โดยเป็นการสัมภาษณ์
แบบไม่มีโครงสร้าง (free listing) เพียงก าหนดแนวทางกวา้ง ๆ ท่ีผูส้ัมภาษณ์สามารถยดืหยุน่ เจาะลึกใน
ประเด็นท่ีผูว้จิยัสนใจไดอ้ยา่งอิสระ โดยประเด็นหลกัคือ สภาพชุมชน การเฝ้าระวงัเตือนภยั และความรู้
ความเขา้ใจเก่ียวกบัภยัพิบติัน ้าหลาก-ดินถล่ม โดยมีแนวค าถามดงัน้ี  

 รายละเอียด ประวติัความเป็นมาของชุมชน 
 สาเหตุของการเกิดภยัพิบติัน ้าหลาก-ดินถล่ม 
 วถีิชีวติชุมชนก่อนเกิดภยัพิบติัน ้าหลาก-ดินถล่ม 
 การฟ้ืนฟูชุมชนหลงัเกิดภยัพิบติัน ้าหลาก-ดินถล่ม 
 วถีิชีวติหลงัเกิดภยัพิบติัน ้าหลาก-ดินถล่ม 
 การป้องกนั/แกไ้ขภยัพิบติั-น ้าหลากดินถล่ม 
 ประโยชน์และความส าคญัในการติดตั้งสัญญาณเตือนภยั  
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รูปที ่3.4 การสังเกตกิจกรรมชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

รูปที ่3.5 การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (in-depth interview) 
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4)การสัมภาษณ์กลุ่ม (focus group ) (รูปท่ี 3.6) 
ในการสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลหลกัท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเด็นศึกษา พร้อม ๆ กนัประมาณ 6-7 

คน ผูว้จิยัไดใ้ชว้ธีิการสัมภาษณ์กลุ่ม เพื่อรวบรวมประเด็นขอ้มูลต่าง  ๆ มาประมวลตามวตัถุประสงค ์
ขอบเขตการศึกษา และกรอบแนวคิดของการวจิยัคร้ังน้ี โดยเป็นการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (free 
listing) ในประเด็นคลา้ยคลึงกบัการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 

5)  การตอบแบบสอบถาม (รูปท่ี 3.7) 
ผูว้จิยัไดอ้อกแบบสอบถามเพื่อใหผู้น้  าชุมชน รวมทั้งสมาชิกในชุมชนไดต้อบตาม

แบบสอบถาม โดยมีประเด็นดงัต่อไปน้ี 

 ขอ้มูลทัว่ไป 

 ขอ้มูลดา้นบริบทชุมชน 

 ขอ้มูลดา้นสถานการณ์ การเฝ้าระวงัเตือนภยัน ้าหลาก-ดินถล่ม 

 ขอ้มูลดา้นความรู้และความเขา้ใจต่อการเกิดภยัน ้าหลาก-ดินถล่ม 

 ขอ้เสนอแนะส าหรับการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการเกิดภยัน ้าหลาก-ดินถลม 

6) ประชากรเป้าหมาย  
จากวตัถุประสงคข์องการศึกษาดงัท่ีระบุไวข้า้งตน้ จึงไดก้ าหนดประชากรเป้าหมายของ

การศึกษา คือ บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรง และเป็นผูท่ี้มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัอุทกภยัน ้าหลากดิน
ถล่ม  ผูใ้หข้อ้มูลหลกั คือ ก านนั ผูใ้หญ่บา้น ผูท่ี้ประสบภยัพิบติัอยา่งรุนแรง 

3.4.2 การวเิคราะห์ข้อมูล 
ขอ้มูลผลการส ารวจดา้นกายภาพจะน ามาวเิคราะห์เพื่อจ าแนกระดบัความเส่ียงภยัต่อการ

เกิดพิบติัภยัน ้าหลาก-ดินถล่ม (ตารางท่ี 3.3) ตามเกณฑก์ารจ าแนกท่ีก าหนดข้ึน (ตารางท่ี 3.4) ซ่ึงปัจจยัท่ี
น ามาพิจารณา ไดแ้ก่ ชนิดของหิน  (Rock Type) ชนิดดิน (Soil Type) ความหนาของชั้นดิน  (Soil 
Thickness) ความลาดชนั(Slope) ค่าสัมประสิทธ์ิความซึมผา่นน ้าในชั้นดิน  (Coefficient of Permeability)  
และการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน  (Land Use) ปริมาณฝน มีรายละเอียดดงัน้ี 

1.ชนิดของหิน  เน่ืองจากหินต่างชนิดกนัมีองคป์ระกอบและโครงสร้างต่างกนั  ท าใหมี้
ความยากง่ายต่อการผพุงัแตกต่างกนั และเม่ือหินมีการผพุงัจะใหดิ้นท่ีมีคุณสมบติัทางวศิวกรรมท่ีเอ้ือต่อ
การเกิดดินถล่มท่ีต่างกนัตามไปดว้ย  โดยสามารถจ าแนกชนิดหินตามท่ีมีโอกาสในการเกิดดินถล่มจาก
มากไปนอ้ยออกเป็น 5 กลุ่ม คือ 1)หินแกรนิต  2)หินดินดาน /หินโคลน  3)หินทราย /หินทรายแป้ง  4)หิน 
ควอรตไซต์/หินทราย/หินทรายแป้ง  5)หินปูน/โดโลไมต์ (Soralump S., 2007) คะแนนท่ีก าหนดให ้คือ 
20 คะแนน 
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รูปที ่3.6 การสัมภาษณ์กลุ่ม (focus group ) 

รูปที ่3.7 การตอบแบบสอบถาม 
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2.ชนิดดิน เน่ืองจากดินแต่ละชนิดมีคุณสมบติัดา้นวศิวกรรมท่ีต่างกนั เม่ือมีฝนตกและซึม
ลงไปในชั้นดินจะท าใหค้วามเช่ือมแน่นระหวา่งเมด็ดินและก าลงัรับน ้าหนกัแรงเฉือนลดลง ซ่ึงจะมีผล
ต่อเสถียรภาพของชั้นดิน เม่ือถึงจุด  ๆ หน่ึงจะท าใหเ้กิดการถล่มของลาดเขา ซ่ึงสามารถแบ่งชนิดดินตาม
ปริมาณองคป์ระกอบของดินเหนียวจากนอ้ยไปมากออกเป็น 4 กลุ่ม ไดแ้ก่ 1)ทราย 2)ทรายปนกรวด  
3) ทรายปนทรายแป้ง และ 4)ดินเหนียวปนทรายแป้ง คะแนนเตม็ท่ีก าหนดให ้คือ 20 คะแนน 

3.ความหนาของชั้นดิน ความหนาของชั้นดินบนลาดเขาท่ีมีความหนามากกวา่จะมีโอกาส
ท าใหเ้กิดการถล่มมากกวา่ท่ีมีความหนาของชั้นดินท่ีนอ้ยกวา่ เพราะมี น ้าหนกัมากกวา่ตามไปดว้ย และ
ถา้ยิง่มีฝนตกลงมาแลว้ซึมเขา้ไปในชั้นดิน เม่ือถึงจุด  ๆ หน่ึงจนชั้นดินอ่ิมตวัดว้ยน ้า เป็นการเพิ่มน ้าหนกั
ใหม้ากยิง่ข้ึนและลดแรงยดึเหน่ียวระหวา่งเมด็ดินลง ท าใหมี้โอกาสเกิดดินถล่มเน่ืองจากแรงโนม้ถ่วง
ของโลกยิง่ข้ึน และก าหนดค่าคะแนนเตม็คือ 10 คะแนน 

4.ความลาดชนั มีผลต่อเสถียรภาพของชั้นดินบนลาดเขา คือ ถา้มีความลาดชนัมาก ก็มี
โอกาสเกิดดินถล่มสูงตามไปดว้ย โดยช่วงของค่าความลาดชั้นแบ่งออกเป็น 5 ช่วง (Soralump S., 2007)
ค่าคะแนนเตม็ท่ีก าหนด คือ 20 คะแนน 

5.ค่าสัมประสิทธ์ิความซึมผา่นน ้าในชั้นดิน ถา้ชั้นดินมีค่าการซึมผา่นของน ้าสูงจะท าใหช้ั้น
ดินมีโอกาสอ่ิมตวัดว้ยน ้าเร็วข้ึน เพราะเม่ือน ้าซึมลงในดินไปถึงระดบัน ้าใตดิ้นจะท าใหร้ะดบัน ้าใตดิ้น
ยกตวัสูงข้ึน หรือกรณีท่ีมีชั้นดินทึบน ้ารองรับอยูด่า้นล่าง เม่ือชั้นดินท่ีอยูล่าดเขาอ่ิมตวัดว้ยน ้าจะท าให้
เสถียรภาพลดลงและถล่มลงมาในท่ีสุด โดยก าหนดค่าคะแนนเตม็คือ 10 คะแนน 

6.การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน พิจารณาจากกิจกรรมท่ีมีโอกาสก่อใหเ้กิดพิบติัภยัดินถล่มและการ
ก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อชีวติและทรัพยสิ์นของชุมชน เช่น พื้นท่ีรกร้าง ก็จะมีผลท าใหเ้กิดดินถล่มได้
ง่ายเน่ืองจากเม่ือฝนตกลงมาจะไม่มีตวัช่วยดูดซึมน ้าไวไ้ด ้ท าใหช้ั้นดิ นอ่ิมน ้าไดเ้ร็วข้ึน การตั้งบา้นเรือน
บนลาดเขา และหุบก็มีโอกาสเกิดความเสียหายไดม้ากข้ึนโดยก าหนดค่าคะแนนเตม็คือ 20 คะแนน 

ตารางท่ี 3.3  ระดบัความเส่ียงภยัต่อการเกิดพิบติัภยัน ้าหลาก-ดินถล่ม 

ชั้น (Class) ค่าคะแนนรวม ระดบัความเส่ียงต่อการเกิดดินถล่ม 

1 นอ้ยกวา่ 40 ต ่ามาก 

2 40-60 ต ่า 

3 60-80 ปานกลาง 

4 มากกวา่ 80 สูง 
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ตารางท่ี 3.4 การก าหนดค่าน ้าหนกัการใหค้ะแนนปัจจยัเส่ียงต่อการเกิดน ้าหลาก-ดินถล่ม 

ปัจจยัหลกั ปัจจยั 
ค่าถ่วง
น ้ าหนกั 

ตวัคูณ
คะแนน
ของปัจจยั 

คะแนน
รวม 

1.ชนิดของหิน(Rock Type) 20 % 1.หินแกรนิต 5 4 20 
  2.หินดินดาน/หินโคลน 4.5 4 18 
  3.หินทราย/หินทรายแป้ง 4 4 16 
  4.หินควอร์ตไซต/์หินทราย/หินทรายแป้ง 2 4 8 
  5.หินปูน/โดโลไมต ์ 1 4 4 
2.ชนิดดิน (Soil Type) 20% ทราย 5 4 20 
  ทรายปนกรวด 4.5 4 18 
  ทรายปนทรายแป้ง 4 4 16 
  ดินเหนียวปนทรายแป้ง 2 4 8 
3.ความลาดชนั(Slope)20% มากกวา่ 70 % (มากกวา่ 35 องศา) 5 4 20 
  50-70 %  (26.7-35 องศา) 4.5 4 18 
  30-50 % (16.7-26.7 องศา) 4 4 16 
  15-30 % (8.5-16.7 องศา) 2 4 8 

  0-15 % (นอ้ยกวา่ 8.5 องศา) 1 4 4 
4. การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน 20% ป่าไม ้ 1 4 4 
  พืชสวนและป่าปลูก 2 4 8 
  ไร่เล่ือนลอย/พ้ืนท่ีรกร้าง/พืชไร่ 3 4 12 
  ท่ีอยูอ่าศยัและพืชสวนและป่าปลูก 4.5 4 18 
  ท่ีอยูอ่าศยัและไร่เล่ือนลอย/พ้ืนท่ีรกร้าง/พืชไร่ 5 4 20 
5.ค่าการซึมผา่นของน ้ าในชั้นดิน 10 % มากกวา่ 1.0 x 10-01  เซนติเมตรต่อวนิาที 5 2 10 
  1.0 x 10-03- 1.0 x 10-01 เซนติเมตรต่อวนิาที 4.5 2 9 
  1.0 x 10-05- 1.0 x 10-03 เซนติเมตรต่อวนิาที 4 2 8 
  1.0 x 10-06- 1.0 x10-05 เซนติเมตรต่อวนิาที 3 2 6 
  นอ้ยกวา่1.0 x 10-06 เซนติเมตรต่อวนิาที 1 2 2 
6.ความหนาของชั้นดิน  0 - 0.5 เมตร 1 2 2 
(Soil Thickness) 10 % 0.6 - 2.0 เมตร 2.5 2 5 
  2.1 - 4.0 เมตร 4 2 8 
  มากกวา่ 4 เมตร 5 2 10 

 



บทที ่4 ผลการศึกษา 

4.1)ข้อมูลพืน้ฐานของชุมชนทีศึ่กษา 
พื้นท่ีท่ีด าเนินการศึกษาวจิยัประกอบดว้ยพื้นท่ีประสบพิบติัภยัน ้าหลาก-ดินถล่ม อยูใ่นเขต 

อ าเภอท่าปลาและอ าเภอลบัแล จงัหวดัอุตรดิตถ ์และพื้นท่ีเส่ียงภยัน ้าหลาก- ดินถล่ม อยูใ่นเขต อ าเภอภู
เรือ และอ าเภอท่าล่ี จงัหวดัเลย มีรายละเอียดดงัน้ี 

4.1.1)ชุมชนในพื้นท่ีประสบภยั อ าเภอท่าปลา จงัหวดัอุตรดิตถ์ 
อ าเภอท่าปลาเป็นอ าเภอท่ีมีเน้ือท่ีมากท่ีสุดของจงัหวดั ตั้งอยูท่างทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ 

ของจงัหวดัอุตรดิตถ์ (รูปท่ี 2.6) อยูห่่างจากตวัจงัหวดัประมาณ 40 กิโลเมตร มีพื้นท่ี 1,777 ตาราง
กิโลเมตร (1,110,625 ไร่) ลกัษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นท่ีราบท่ีอยูร่ะหวา่งเนินเขาและภูเขา มีอ่าง
เก็บน ้าเข่ือนสิริกิต์ิอยูต่อนกลางเป็นพื้นท่ีแหล่งน ้า 284.8 ตารางกิโลเมตร พื้นท่ีส่วนใหญ่ของอ าเภออยู่
ในการดูแลของนิคมสร้างตนเองล าน ้าน่าน เขต อุทยานแห่งชาติล าน ้าน่าน เขตอนุรักษพ์นัธ์ุสัตวป่์า และ
เขตป่าสงวนแห่งชาติ โดยมีพื้นท่ีท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของประชาชนนอ้ยมาก ประชากรมีรายไดเ้ฉล่ียต่อคน
ต่อปีต ่าท่ีสุดในจงัหวดั คือ 31,961.34 บาท และมีอาณาเขตติดต่อกบัอ าเภอขา้งเคียงดงัน้ี 

ทิศเหนือ ติดต่อกบั อ าเภอเด่นชยั อ าเภอสูงเม่น อ าเภอเมืองแพร่ (จงัหวดัแพร่) 
และอ าเภอนาหม่ืน (จงัหวดัน่าน) 

ทิศตะวนัออก ติดต่อกบั อ าเภอฟากท่าและอ าเภอน ้าปาด 
ทิศใต ้ ติดต่อกบั อ าเภอน ้าปาด อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ และอ าเภอทองแสนขนั 
ทิศตะวนัตก ติดต่อกบั อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ 
อ าเภอท่าปลา ช่ือเดิมเรียกวา่ "ทบัป่า" ข้ึนอยูก่บัจงัหวดัน่านในสมยัเมืองน่านยงัมีเจา้เมือง

เป็นผูค้รองนครน่านเม่ือประมาณร้อยปีเศษ โดยรวมแขวงศีรษะเกษกบัแขวงท่าปลาเขา้ดว้ยกนัเป็นเขต
น่าน ต่อมาในปี พ.ศ. 2466 จึงแยกมาข้ึนกบัจงัหวดัอุตรดิตถ์  ตามต านาน เคยมีสถานท่ีริมแม่น ้าน่าน มี
หินใสสีขาวเหมือนตาปลาอยูใ่นน ้าลึก เช่ือวา่หินน้ีศกัด์ิสิทธ์ิมาก ในวนัสงกรานตจ์ะท าพิธีบวงสรวงแลว้
จึงจะน าหินไปสกดัและ เรียกบริเวณน้ีวา่ "บ่อแกว้ตาปลา " ต่อมาเรียกเพี้ยนเป็น "แกว้ท่าปลา " และ
หมู่บา้นน้ีเรียกต่อมาวา่ "บา้นท่าปลา" หมายถึงรอปลาข้ึนและจบัปลา เป็นอ าเภอท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ มี
แม่น ้าน่านไหลผา่น  เคยเป็นแหล่งท่ีมีไมซ่ึ้งมีค่าทางเศรษฐกิจอยา่งมากมาย เช่น ไม้ สักซ่ึงมีความอุดม
สมบูรณ์มาก จะเห็นไดว้า่ในอดีต ประชาชนบางหมู่บา้นบางต าบลประกอบอาชีพท าไม้  และเม่ือปี พ.ศ. 
2513 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทาน ไดเ้ปิดโครงการพฒันาลุ่ มน ้าน่านและก่อสร้าง
เข่ือนสิริกิต์ิ ท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงสภาพพื้นท่ี พื้นท่ีอ าเภอบางส่วนกลายเป็นอ่างเก็บน ้า ราษฎรตอ้ง
อพยพออกมาตั้งรกรากถ่ินฐานใหม่บนพื้นท่ีจดัสรรของ นิคมสร้างตนเองล าน ้าน่าน  กรม
ประชาสงเคราะห์  ท่ีวา่การอ าเภอท่ าปลาซ่ึงเดิมตั้งอยูใ่นเขตหมู่ท่ี 3 ต าบลท่าปลา ถูกผลกระทบจากการ

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9F%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2466
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2513
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2513
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
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ก่อสร้างตามโครงการ พฒันาลุ่มน ้าน่าน  จึงไดป้รับยา้ยมาตั้งท่ีท าการแห่งใหม่อยูใ่นเขตหมู่ท่ี 1 ซ่ึงเป็น
พื้นท่ีจดัสรรของนิคมสร้างตนเองล าน ้าน่าน และมีการแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 8 ต าบล 85 หมู่บา้น 
ประกอบดว้ย  1.ต าบลท่าปลา (Tha Pla) 12 หมู่บา้น 2.ต าบลหาดลา้ (Hat La) 9 หมู่บา้น 3.ต าบลผาเลือด 
(Pha Lueat) 13 หมู่บา้น 4.ต าบลจริม (Charim) 13 หมู่บา้น 5.ต าบลน ้าหมนั (Nam Man) 12 หมู่บา้น 6.
ต าบลท่าแฝก (Tha Faek) 9 หมู่บา้น 7.ต าบลนางพญา  (Nang Phaya) 6 หมู่บา้น และ 8.ต าบลร่วมจิต 
(Ruam Chit) 11 หมู่บา้น โดยมีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  10 แห่ง เป็นเทศบาลต าบล 3 แห่ง องคก์าร
บริหารส่วนต าบล 7 แห่ง ไดแ้ก่ 

- เทศบาลต าบลท่าปลา และองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าปลา  
- เทศบาลต าบลร่วมจิต และองคก์ารบริหารส่วนต าบลร่วมจิต  
- เทศบาลต าบลจริม  
- องคก์ารบริหารส่วนต าบลหาดลา้  
- องคก์ารบริหารส่วนต าบลผาเลือด  
- องคก์ารบริหารส่วนต าบลน ้าหมนั  
- องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าแฝก  
- องคก์ารบริหารส่วนต าบลนางพญา  

พื้นท่ีศึกษาในเขตอ าเภอท่าปลา จงัหวดัอุตรดิตถ ์ประกอบดว้ย ชุมชนบา้นน ้าลี บา้นน ้าตะ๊ 
ในเขตต าบลน ้าหมนั และบา้นก่ิวเคียน ในเขตต าบลจริม มีรายละเอียดดงัน้ี (รูปท่ี 4.1) 

1.ชุมชนบา้นน ้าลี 
ขอ้มูลหมู่บา้น 
บา้นน ้าลี หมู่ท่ี 6 ต าบลน ้าหมนั มีพื้นท่ี 2,723 ไร่ เป็นท่ีอยูอ่าศยั 1,822 ไร่ เป็นท่ีท ากิน  901 

ไร่ มีอาณาเขต ดงัน้ี  
ทิศเหนือ ติดกบั อ าเภอเมือง จงัหวดัแพร่ 
ทิศใต ้ ติดกบั บา้นน ้าตะ๊ หมู่ท่ี 8 ต าบลน ้าหมนั 
ทิศตะวนัออก ติดกบั บา้นทรายงาม หมู่ท่ี 10 ต าบลน ้าหมนั 
ทิศตะวนัตก ติดกบั อ าเภอสูงเม่น จงัหวดัแพร่ 
ชุมชนมี 195  ครัวเรือน จ านวนประชากร 722 คน เป็นชาย  364 คน และเป็นหญิง 358  คน

ส่วนใหญ่มีอาชีพท าสวนกลว้ย  และท าไร่ขา้วโพด มีอาชีพรอง รับจา้ง และอาชีพเสริม ท ากลว้ยอบ หา
ของป่า และเก็บข่า มีรายไดเ้ฉล่ียครัวเรือน 24,000 บาท/ครัวเรือน /ปี (จาก แผนชุมชน องคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลน ้าหมนั 2551) 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
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ประวติับา้นน ้าลี 
ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ผูน้ าชุมชนบอกพวกเราวา่ บา้นน ้าลีเป็นหมู่บา้นคนเมือง เร่ิมก่อตั้ง

เม่ือประมาณปี พ .ศ. 2456 สมาชิกส่วนใหญ่อพยพมาจากหมู่บา้นในเขตอ าเภอสูงเม่นและอ าเภอเมือง 
จงัหวดัแพร่ และ จงัหวดัน่าน  ตามเส้นทางเขาพญาพอ่ แรก ๆ มีอยูเ่พียง 7 ครอบครัว บา้นน ้าลีเป็นพื้นท่ี
ท่ีอุดมสมบูรณ์ดว้ยป่าไมด้งดิบ มีแม่น ้าธรรมชาติไหลตลอดทั้งปี และมีสัตวป่์านานาชนิด โดยสมาชิกจะ
ท านาเม่ือเสร็จจากนาจากนั้นก็ปลูกถัว่เหลือง สลบักนัอยูเ่ช่นน้ีเร่ือยมา ท าใหมี้รายไดเ้ล้ียงครอบครัวได้
เป็นอยา่งดี 

เน่ืองจากบา้นน ้าลีมีสภาพภูมิอากาศแ ละสภาพพื้นท่ีเหมาะแก่การท าการเกษตร  และเล้ียง
สัตว ์รวมการหาของป่าเพื่อสร้างรายได ้จึงไดมี้การชกัชวนญาติพี่นอ้ง และเพื่อนๆ ใหอ้พยพเขา้มาเป็น
สมาชิกเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ จนกลายเป็นหมู่บา้นขนาดใหญ่ และไดจ้ดัตั้งเป็นหมู่บา้นอยา่งเป็นทางการเม่ือปี 
2481  โดยข้ึนกบั ต าบลน ้าหมนั  อ าเภอท่าปลา จงัหวดัอุตรดิตถ์  เม่ือมีสมาชิกมีจ านวนมากข้ึนท าใหเ้กิด
ปัญหาท่ีท ากินมีไม่เพียงพอจึงไดมี้การขยายพื้นท่ีท ากินโดยการบุกรุกป่าเพื่อท าไร่ขา้วโพดและสวน
ผลไมบ้ริเวณรอบๆหมู่บา้น แต่หลงัจากรัฐบาลไดเ้ปิดสัมปทานป่าไม ้ท าใหมี้คนภายนอกเขา้มาบุกรุกป่า
เพิ่มข้ึนจนทัว่ทุกพื้นท่ีใน อ.ท่าปลา ท าใหไ้ม่เหลือสภาพการเป็นป่าท่ีสมบูรณ์อีกเลย  

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 12 ตุลาคม 2521 ทางราชการไดป้ระกาศพื้นท่ีเป็นป่าสงวนจ านวน 313,125 
ไร่ ท าใหบ้า้นเรือนและท่ีท ากินของสมาชิกบา้นน ้าลีตั้งอยูใ่นเขตป่าสงวน เม่ือทางการจ ากดัพื้นท่ีท า กิน 
ชาวบา้นจึงไดอ้าศยัพื้นท่ีผนืเล็ก ๆ ริมล าหว้ยน ้ารีท านาเป็นอาชีพหลกั  บางครอบครัวก็รับจา้งปลูกป่า 
ยามไฟ รวมทั้งการขดุข่าป่าขายสร้างรายไดใ้หค้รอบครัว ถึงแมร้ายไดจ้ะไม่ดีเหมือนเม่ือก่อนแต่ก็ไม่
ถึงกบัฝืดเคือง มาจนถึงปี 2549 จึงเกิดอุทกภยัน ้าหลาก – ดินถล่ม 

2.ชุมชนบา้นน ้าตะ๊ 
ขอ้มูลหมู่บา้น 
บา้นน ้าตะ๊ หมู่ท่ี 8 ต าบลน ้าหมนั มีพื้นท่ีทั้งหมดประมาณ 8,000 ไร่ เป็นท่ีอยูอ่าศยั 80 ไร่ 

เป็นท่ีท ากิน 1,500 ไร่ เป็นพื้นท่ีป่า 6,420 ไร่ โดยมีอาณาเขต ดงัน้ี  
ทิศเหนือ ติดกบั บา้นน ้าลี หมู่ท่ี 6 ต าบลน ้าหมนั และ จงัหวดัแพร่ 
ทิศใต ้ ติดกบั บา้นปางหม่ินเหนือ หมู่ท่ี 11 ต าบลน ้าหมนั 
ทิศตะวนัออก  ติดกบั บา้นทรายงาม หมู่ท่ี 10 ต าบลน ้าหมนั 
ทิศตะวนัตก ติดกบั ต าบลขนุฝาง อ าเภอเมือง จ.อุตรดิตถ์ 
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ชุมชนมี 184 ครัวเรือน  จ านวนประชากรทั้งหมด  507 คน เป็นชาย 250 คน และเป็นหญิง 
257 คน ราษฎรส่วนใหญ่ มีอาชีพเกษตรกรรม เล้ียงสัตว ์ท าสวนกลว้ย  ยางพารา  มีรายไดเ้ฉล่ียครัวเรือน 
20,000 บาท/ครัวเรือน/ปี (ขอ้มูลจาก แผนชุมชน องคก์ารบริหารส่วนต าบลน ้าหมนั 2551) 

ประวติับา้นน ้าตะ๊ 
บา้นน ้าตะ๊หมู่ท่ี 6 เป็นหมู่บา้นหน่ึงในต าบลน ้าหมนั อ าเภอท่าปลา จงัหวดัอุตรดิตถ ์ก่อตั้ ง

มาประมาณ 50 กวา่ปี ชาวบา้นส่วนใหญ่อพยพมาจากบา้นเหนือน ้า และจงัหวดัน่าน มีระยะห่างจาก
องคก์ารบริหารส่วนต าบลน ้าหมนัประมาณ 8 กิโลเมตร มียะยะห่างจากอ าเภอท่าปลา ประมาณ 22 
กิโลเมตร ห่างจากจงัหวดัอุตรดิตถ ์ประมาณ 44 กิโลเมตร ตั้งช่ือหมู่บา้นวา่ “น ้าตะ๊” ตามช่ือล าน ้าท่ีไหล
ผา่น ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ท าสวนกลว้ย และยางพารา และเล้ียงโคเน้ือตาม
ธรรมชาติ มีอาชีพรองคือรับจา้งทัว่ไป 

3.ชุมชนบา้นก่ิวเคียน 
ขอ้มูลหมู่บา้น 
บา้นก่ิวเคียน หมู่ท่ี 12 ต าบลจริม อยูห่่างจากตวัอ าเภอท่าปลาประมาณ 15 กิโลเมตร และ

ห่างจากตวัจงัหวดัประมาณ 60 กม.ติดต่อกบัพื้นท่ีขา้งเคียง ดงัน้ี 
ทิศเหนือ ติดกบั บา้นน ้าลี หมู่ท่ี 6 ต าบลน ้าหมนั และ จงัหวดัแพร่ 
ทิศใต ้ ติดกบั บา้นปางหม่ินเหนือ หมู่ท่ี 11 ต าบลน ้าหมนั 
ทิศตะวนัออก  ติดกบั บา้นทรายงาม หมู่ท่ี 10 ต าบลน ้าหมนั 
ทิศตะวนัตก ติดกบั ต าบลขนุฝาง อ าเภอเมือง จ.อุตรดิตถ์ 
ชุมชนมี 49 ครัวเรือน  จ านวนประชากรทั้งหมด  177 คน เป็นชาย 90 คน และเป็นหญิง 87 

คน ราษฎรส่วนใหญ่ ท า เกษตรกรรม ปลูกขา้ว ขว้โพด มะม่วงหิมพานต ์ เล้ียงสัตว ์ท าสวนกลว้ย  
ยางพารา 

บา้นก่ิวเคียน เป็นอีกหน่ึงในหลายหมู่บา้นของอ าเภอท่าปลา จงัหวดัอุตรดิ ตถ์ ท่ีไดรั้บ
ผลกระทบจากการสร้างเข่ือนสิริกิต์ิเม่ือ 40 ปีท่ีแลว้ แมรั้ฐบาลจะไดจ้ดัสรรท่ีท ากินใหใ้หม่ แต่พื้นท่ีก็ไม่
เหมาะสมกบัการเพาะปลูก จึงตอ้งพากนัอพยพมาตั้งอยูใ่นท่ีปัจจุบนั บริเวณริมล าหว้ยน ้ารี ประสบภยัน ้า
ท่วม ดินโคลนถล่ม  เม่ือวนัท่ี 22 พ.ค. 2549 บา้นเสียหายทั้งหลงั 1 หลงั และบา้นสูญเสียบางส่วนอีก 14 
หลงั พื้นท่ีท านาถูกดินโคลนทบัถมเสียหายประมาณ 20 ไร่ และพื้นท่ีสวนไมผ้ลทุเรียน  ลางสาด กลว้ย 
ของแต่ละครอบครัวไดรั้บความเสียหายอีกจ านวนมาก 

4.1.2)ชุมชนในพื้นท่ีประสบภยั อ าเภอลบัแล จงัหวดัอุตรดิตถ์ 

อ าเภอลบัแล เป็ นอ าเภอท่ีเล็กรองจาก อ าเภอตรอน โดย มีพื้นท่ี ประมาณ 470 ตาราง
กิโลเมตร  อยูท่างทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของจงัหวดัอุตรดิตถ ์ระยะทางจากตวัจงัหวดัถึงอ าเภอลบั 
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ประมาณ 9 กิโลเมตร ตามเส้นทางหลวงหมายเลข 102 และ 1041 มีลกัษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็น
ภูเขาสูง ท่ีอยูท่างทิศเหนือ  และทิศตะวนัตก  ซ่ึงเป็นตน้ก าเนิดล าน ้า เช่น คลองแม่พร่อง หนองพระแล 
หนองนาเกลือ บึงมาย คลองพระเสด็จ และมีพื้นท่ีราบอยูท่างทิศใตข้องอ าเภอ โดยมีพื้นท่ีติดต่อกบัพื้นท่ี
ขา้งเคียงดงัน้ี (รูปท่ี 2.6) 

ทิศเหนือ ติดต่อกบั อ าเภอเด่นชยั จงัหวดัแพร่ 

ทิศใต ้ ติดต่อกบั อ าเภอตรอน จงัหวดัอุตรดิตถ ์

และอ าเภอศรีสัชนาลยั จงัหวดัสุโขทยั 

ทิศตะวนัออก ติดต่อกบั อ าเภอเมืองอุตรดิตถ ์จงัหวดัอุตรดิตถ ์

ทิศตะวนัตก ติดต่อกบั อ าเภอศรีสัชนาลยั จงัหวดัสุโขทยั 

มีการแบ่งเขตการปกครองยอ่ยออกเป็น 7 ต าบล 65 หมู่บา้น ประกอบดว้ย 1.ต าบลแม่พลู 
(Mae Phun) 11 หมู่บา้น 2.ต าบลนานกกก (Na Nok Kok) 5 หมู่บา้น 3.ต าบลฝายหลวง (Fai Luang) 13 
หมู่บา้น 4.ต าบลชยัจุมพล (Chai Chumphon) 11 หมู่บา้น 5.ต าบลไผล่อ้ม (Phai Lom) 7 หมู่บา้น 6.ต าบล
ทุ่งย ั้ง (Thung Yang) 10 หมู่บา้น 7.ต าบลด่านแม่ค  ามนั (Dan Mae Kham Man) 8 หมู่บา้นโดยมีองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 10 แห่ง ไดแ้ก่ 

1.เทศบาลต าบลศรีพนมมาศ 2.เทศบาลต าบลทุ่งย ั้ง 
3.เทศบาลต าบลหวัดง 4.องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่พลู 
5.องคก์ารบริหารส่วนต าบลนานกกก 6.องคก์ารบริหารส่วนต าบลฝายหลวง 
7.องคก์ารบริหารส่วนต าบลชยัจุมพล 8.องคก์ารบริหารส่วนต าบลไผล่อ้ม 
9.องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งย ั้ง 10.องคก์ารบริหารส่วนต าบลด่านแม่ค  ามนั 
เมืองลบัแลนั้นเป็นอ าเภอเล็ก ๆ แห่งหน่ึงในจงัหวดัอุตรดิตถ์  แต่เดิมคงเป็นเมืองท่ีการ

เดินทางไปมาไม่สะดวก เส้นทางคดเค้ียว ท าใหค้นท่ีไม่ช านาญทางพลดัหลงไดง่้าย จนไดช่ื้อวา่เมืองลบั
แล ซ่ึงแปลวา่ มองไม่เห็น มีเร่ืองเล่ากนัวา่คนมีบุญเท่านั้นจึงจะไดเ้ขา้ไปถึงเมือ งลบัแล และมีต านานเล่า
เร่ืองความเป็นมาของลบัแลอยู ่2 เร่ือง เร่ืองแรกเป็นเร่ืองนิยายรักของหนุ่มเมืองทุ่งย ั้งแอบเห็นสาวลบัแล
ออกจากเมืองและซ่อนกุญแจไวจึ้งขโมยกุญแจไว้  และใชเ้ล่ห์กลมนตอุ์บายจนสาวลบัแลยอมพาไปอยู่
กินเป็นสามีในเมืองลบัแล ไดเ้ห็นความมัง่คัง่อุดมสมบูรณ์และผูห้ญิงสาวสวย  ดว้ยเหตุท่ีเมืองลบัแลเป็น
เมืองล้ีลบั  คนภายนอกไม่สามารถจะเขา้เมืองไดเ้พราะเมืองลบัแลเป็นเมืองแห่งศีลธรรม  ผูค้นเคร่งครัด
ในการปฏิบติัธรรม  ต่อมาชายหนุ่มคนนั้นไดก้ล่าวค าเทจ็โกหกลูกของตนจึงเป็นเหตุใหเ้กิดวปิริตข้ึน  
ผูค้นจึงพากนัขบัชายคนนั้น ใหพ้น้เมืองลบัแล  ภรรยาสาวเกรงสามีจะไดรั้บความล าบากจึงแอบเอาของ
ส าคญัใส่ยา่มใหส้ามี โดยก าชบัวา่หา้มเปิดดูระหวา่งทางให้เปิดดูเม่ือถึงบา้น เม่ือเดินทางพน้เมืองลบัแล  
ชายหนุ่มอยากรู้วา่ภรรยาเอาอะไรมาใหจึ้งเปิดดูพบวา่เป็นขมิ้นจึงขวา้งทิ้งเสีย  แต่กลางทางเหลือขมิ้น ติด
ยา่มเพียงช้ินเดียว คร้ันกลบัถึงบา้นก็เล่าเร่ืองเมืองลบัแลใหเ้พื่อน ๆ  ฟังและยนืยนัค าพู ดดว้ยการเอาขมิ้น

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
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ออกมาอวด จึงไดพ้บวา่ขมิ้นนั้นกลายเป็นทองค า  ดว้ยความเสียดา ยจึงชวนพรรคพวกและญาติพี่นอ้ง
ออกตามไปเ ก็บทองค าท่ีขวา้งทิ้งกลางทางและ หาทางเขา้เมืองลบัแลอีก  แต่ไม่พบทั้งทองค าและไม่
สามารถเขา้เมืองลบัแลไดอี้ก เมืองลบัแลจึงดูเป็นเมืองอาถรรพท่ี์ชายหนุ่มทั้งหลายหวงัจะเขา้ไปสัมผสั 

อีกเร่ืองหน่ึงเป็นเร่ืองทางศาสนา เล่ากนัวา่เม่ือคร้ังสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ไดเ้สด็จมา
โปรดเวไนยสัตว ์ไดป้ระทบันัง่บ าเพญ็ภาวนาท่ีพระแท่นศิลาอาสน์ ทรงเสด็จประทบัยนืและเดินจงกลม
ท่ีวดัพระยนืพุทธบาทยคุล ไดท้อดพระเนตรไปยงัทิศเหนือ  ขณะประทบัยนืทรงเห็นหนองน ้ากวา้งใหญ่ 
ต่อมาเรียกกนัวา่ หนองพระแล  เหนือหนองพระแลออกไปไกลลบัสายตา  เป็นป่าใหญ่แต่มีลกัษณะเป็น
ท่ีตั้งของเมืองในป่านั้น ไม่สามารถแลเห็นดว้ยสายตา ต่อมาเมืองนั้นจึงไดช่ื้อวา่ เมืองลบัแล ซ่ึงจะเห็นได้
วา่อ าเภอลบัแล เป็นพื้นท่ีท่ีอุดมสมบูรณ์และมีวฒันธรรม ดงัค าขวญัท่ีวา่ “งามพระแท่นศิลาอาสน์  ถ่ิน
ลางสาดรสดี เมืองพระศรีพนมมาศ แหล่งไมก้วาดตองกง ดงหอมแดงลือช่ือ  งามระบือน ้าตกแม่พลู ”
(สืบคน้จาก http://www.lablaehospital.com/template.php) 

พื้นท่ีศึกษาในเขตอ าเภอลบัแล จงัหวดัอุตรดิตถ ์ประกอบดว้ยชุมชนบา้นด่านหว้ยใต ้บา้น
ผามูบ และบา้นมหาราช ในเขตต าบลแม่พลู มีรายละเอียดดงัน้ี (รูปท่ี 4.1) 

1.ชุมชนบา้นด่านหว้ยใต ้
มี 237 ครัวเรือน จ านวนประชากรทั้งหมด 879 คน เป็นชาย 438 คน และเป็นหญิง 441 คน 

ราษฎรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม  

2.ชุมชนบา้นผามูบ 
ขอ้มูลหมู่บา้น 
บา้นผามูบ หมู่ 7 ต าบลแม่พลู อยูห่่างจากตวัอ าเภอลบัแล 17 กิโลเมตร และมีระยะห่างจาก

ตวัจงัหวดั 21 กิโลเมตร มีพื้นท่ีท ากิน 670 ไร่ เป็นพื้นท่ิอยูอ่าศยั 150 ไร่  
ชุมชนมีจ านวน 281 ครัวเรือน ประชากรทั้งหมด  1,146 คน เป็นชาย 570 คน และเป็นหญิง 

576 คน ราษฎรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม  

3.ชุมชนบา้นมหาราช หมู่ท่ี 11 
มี 64 ครัวเรือน  จ านวนประชากรทั้งหมด  293 คน เป็นชาย 121 คน และเป็นหญิง 118 คน 

ราษฎรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม  
ทั้ง 3 ชุมชนมีพื้นท่ี ติดต่อกนั (รูปท่ี 4.1) อยูบ่ริเวณทางตอนเหนือของ อ าเภอลบัแล  ซ่ึงเป็น

พื้นท่ีเขาสูง  ส่วนใหญ่ปลูกพืชสวนผลไม้  ไดแ้ก่ ทุเรียน ลางสาด  มงัคุด ลองกองอนัเป็นพืชเศรษฐกิจท่ี
ส าคญัของอ าเภอลบัแลท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุด  ส่วนบริเวณท่ีราบระหวา่งภูเขาใชท้  านา  นอกน้ี ยงัมีผลผลิต
จากป่าตองกงใชท้  าไมก้วาด   เป็นอุตสาหกรรมในครอบครัว   อาจกล่าวไดว้า่บริเวณน้ีเป็นเขตเศรษฐกิจ
ของอ าเภอลบัแล  ผลผลิตสวนผลไมท้ ารายไดใ้หก้บัอ าเภอลบัแลรวมมูลค่าประมาณนบัร้อยลา้นบาท  
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จากขอ้มูลแบบสอบถามของทั้งสามชุมชน มีรายไดเ้ฉล่ียครัวเรือน 90,021 บาท/ครัวเรือน /ปี แต่จาก
ขอ้มูล จปฐ. จงัหวดัอุตรดิตถ ์ปี 2552 รายไดเ้ฉล่ียของคนอุตรดิตถต่์อคนต่อปี   คือประมาณ 47,608 บาท 
รายไดเ้ฉล่ียต่อคนต่อปีของอ าเภอพิชยัมีรายไดเ้ฉล่ียสูงสุดในจงัหวดั เฉล่ีย  68,632.30 บาท และรายได้
เฉล่ียต่อคนต่อปีของอ าเภอท่าปลามีรายไดต้  ่าสุดในจงัหวดั เฉล่ีย 31,961.34 บาท 

4.1.3)ชุมชนในพื้นท่ีเส่ียงภยั อ าเภอภูเรือ จงัหวดัเลย 
“ภูเรือ” ตั้งช่ือตามภูเขาช่ือเดิมเรียกวา่ “ภูทุ่ง” หากมองจากดา้นอ าเภอท่าล่ี จงัหวดัเลยจะมี

ลกัษณะเหมือนเรือวิง่อยูใ่นมหาสมุทร จึงเรียกวา่ “ภูเรือ”   แต่อีกนยัหน่ึงเล่ากนัวา่สมยัก่อนสงครามโล ก
คร้ังท่ี 2 มีเรือบิน (เคร่ืองบิน) มาตกท่ีบริเวณภูทุ่ง จึงไดเ้รียกกนัวา่ “ภูเรือ” 

อ าเภอภูเรือ อยูห่่างจาก อ าเภอเมือง จงัหวดั เลย  ประมาณ 50 กิโลเมตร และ ห่างจาก
กรุงเทพมหานคร ประมาณ 490 กิโลเมตร มีเน้ือท่ีทั้งหมด 880 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 550,000 
ไร่ โดยมีอาณาเขต ดงัน้ี 

ทิศเหนือ ติดต่อกบัเมืองแก่นทา้ว เมืองบ่อแตน แขวงไชยบุรี ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีน ้าเหืองกั้นเขตแดน และต าบลน ้าทูน 
อ าเภอท่าล่ี จงัหวดัเลย 

ทิศใต ้ ติดต่อกบัอ าเภอวงัสะพุงและอ าเภอด่านซา้ย จงัหวดัเลย 
ทิศตะวนัออก ติดต่อกบัอ าเภอเมืองเลย และอ าเภอวงัสะพุง จงัหวดัเลย 
ทิศตะวนัตก ติดต่อกบัต าบลโคกงาม ต าบลปากหมนั อ าเภอด่านซา้ย จงัหวดัเลย 
อ าเภอภูเรือ ประกอบไปดว้ยภูเขาและทิวทศัน์ท่ีสวยงาม มีอากาศท่ีหนาวเยน็มาก ซ่ึงหนาว

ท่ีสุดในประเทศไทย ท่ีบา้นหินสอ ต าบลปลาบ่า อากาศหนาวเยน็จนน ้าคา้งบนยอดหญา้เป็นเกล็ดน ้าแขง็ 
ท่ีภาษาทอ้งถ่ินเรียกวา่ “แม่คะน้ิง” ในปัจจุบนัเกษตรกรในพื้นท่ีอ าเภอไดห้นัมายดึอาชีพปลูกไมด้อกไม้
ประดบัเมืองหนาวเป็นจ านวนมาก อ าเภอภูเรือ จึงไดช่ื้อวา่เป็น “เมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม 
ดอกไม้งามสามฤดู” ปัจจุบนัอ าเภอภูเรือ แบ่งการปกครองออกเป็ น 6 ต าบล 47 หมู่บา้น และพื้นท่ีศึกษา
ในเขตอ าเภอภูเรือประกอบดว้ย ชุมชนบา้นหินสอ บา้นโป่งกวาง บา้นกลาง บา้นน ้าทบ ของพื้นท่ีต าบล
ปลาบ่า และชุมชนบา้นหว้ยต้ิว ของพื้นท่ีต าบลลาดค่าง 
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รูปท่ี 4.2 ต าแหน่งบา้น พื้นท่ีศึกษาและขอบเขตต าบล ในอ าเภอภูเรือ และอ าเภอท่าล่ี จงัหวดัเลย 
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ชุมชนในพื้นท่ีเส่ียงภยั อ าเภอภูเรือ จงัหวดัเลย ประกอบดว้ย 4 ชุมชนในเขตต าบลปลาบ่า 
และ 1 ชุมชนในเขตต าบลลาดค่าง (รูปท่ี 4.2) ดงัน้ี 

1.ชุมชนบา้นหินสอ 
บา้นหินสอ  หมู่ท่ี 6 ต าบลปลาบ่า อ าเภอภูเรือ จงัหวดัเลย ท่ีตั้งชุมชนอยู่ ท่ีระดบัความ สูง

ประมาณ  880 ถึง 900 เมตร  เหนือระดบัน ้าทะเล ปานกลาง ห่างจากอ าเภอ ภูเรือ  26   กิโลเมตร เป็น
เส้นทางถนนลาดยาง / คอนกรีต  มีรถประจ าทางผา่นบา้นหินสอ มีพื้นท่ี 10.53 ตารางกิโลเมตร  หรือ
ประมาณ  6,850   ไร่  เน้ือท่ีส่วนใหญ่เป็นเนินเขาสลบัซบัซอ้น พื้นท่ี ลุ่มน ้ายอ่ยบริเวณ ชุมชนมีระดบั
ความสูงอยูร่ะหวา่ง  820 ถึง 1,156  เมตร เหนือระดบัทะเลปานกลาง  ชุมชนตั้งอยูท่ี่ระดบัความ สูง
ประมาณ 880 เมตรเหนือระดบัทะเลปานกลาง มีท่ีราบเหมาะสมส าหรับเพาะปลูก  39 % เป็นท่ีอยูอ่าศยั 
80 ไร่  เป็นท่ีท ากิน 6,670 ไร่ และเป็นป่าชุมชน 100 ไร่ โดยมีอาณาเขต ติดต่อดงัน้ี 

ทิศเหนือ ติดกบั บา้นกลาง  
ทิศใต ้ ติดกบั บา้นวงัเวนิ ต าบลวงัยาว อ าเภอด่านซา้ย 
ทิศตะวนัออก ติดกบั เขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าภูหลวง 
ทิศตะวนัตก ติดกบั สวนรุกขชาติภูแปลก 
ครัวเรือนท่ีมีอยูจ่ริงตามขอ้มูล จปฐ.ปี 2551  จ านวน  45   ครัวเรือน เป็นประชากร ชาย 140  

คน หญิง 111  คน รวมทั้งส้ิน  251 คน ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม  (ขิง ขา้วโพด ผกัเมืองหนาว ) มี
รายไดเ้ฉล่ียครัวเรือน 23,000 บาท/ครัวเรือน /ปี (อา้งใน แผนชุมชนองคก์ารบริหารส่วนต าบลปลาบ่า 
2551) 

ประวติับา้นหินสอ 
บา้นหินสอ หมู่ท่ี 6  ต าบลปลาบ่า  อ าเภอภูเรือ จงัหวดัเลย เร่ิมก่อตั้งประมาณปี พ .ศ.  2401 

เดิมบรรพบุรุษของชาวหินสอ  อาศยัอยูใ่นพื้นท่ีหมู่บา้นของต าบลโพนสูง  ในเขตการปกครองของ
อ าเภอด่านซา้ย  จงัหวดัเลย  และไดอ้พยพมามารวมตวักนั  บริเวณตน้น ้าขา้วมั นและเน่ืองจากบริเวณ
ท่ีตั้งของหมู่บา้นทา งทิศตะวนัตก  มีลานหินชนวนท่ีน ามาเขียนแทนดินสอได ้ จึงไดเ้รียกช่ือหมู่บา้นวา่ 
“บา้นหินสอ ”   มีนายผนั  ศรีบุรินทร์  เป็นผูใ้หญ่บา้นคนแรก 

 
2.ชุมชนบา้นโป่งกวาง 
ขอ้มูลทัว่ไป 
บา้นโป่งกวาง หมู่ท่ี 4 ต.ปลาบ่า อ.ภูเรือ จ.เลย ท่ีตั้งชุมชนอยูท่ี่ระดบัความสูงประมาณ 880 

เมตร เหนือระดบัน ้าทะเลปานกลาง  ห่างจากอ าเภอประมาณ   25  กิโลเมตร  เป็นเส้นทางถนนลาดยาง
ระยะทาง 20 กม. และระยะทางท่ีเหลือเป็นถนนลูกรัง มีรถประจ าทางเดินรถเป็นเวลา  พื้นท่ีโดยรอบของ
ชุมชนคือ  8.57  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  5,360   ไร่  เน้ือท่ีส่วนใหญ่เป็นเนินเ ขาสลบัซบัซอ้น 
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พื้นท่ีลุ่มน ้ายอ่ย บริเวณชุมชนมีระดบัความ สูงอยูร่ะหวา่ง  820 ถึง 1,235  เมตร (จุดสูงสุดท่ีภูผาแบน ) 
เหนือระดบัทะเลปานกลาง และมีท่ีราบเหมาะสมส าหรับเพาะปลูก 70 % หรือ 4,744 ไร่ เป็นท่ีอยูอ่าศยั 
16 ไร่  และเป็นป่าชุมชน 600 ไร่ โดยมีอาณาเขต ดงัน้ี 

ทิศเหนือ         ติดกบั น ้าทบ  

ทิศใต ้            ติดกบั บา้นนาลานขา้ว อ.ด่านซา้ย 
ทิศตะวนัออก   ติดกบั บา้นกลาง 

ทิศตะวนัตก     ติดกบั บา้นแก่ง 

จากขอ้มูลท่ีมีอยูจ่ริงตาม จปฐ.ปี 2551 บา้นโป่งกวาง มีประชากร 67 ครัวเรือน ประชากร
ทั้งหมด 305 คน เป็นชาย 169 คน และเป็นหญิง 136 คน ราษฎรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม เล้ียงสัตว ์
ท าสวนกลว้ย ยางพารา มีรายไดเ้ฉล่ียครัวเรือน 23,000 บาท/ครัวเรือน/ปี (อา้งใน แผนชุมชนองคก์าร
บริหารส่วนต าบลปลาบ่า 2551) 

ประวติับา้นโป่งกวาง 
บา้นโป่งกวาง หมู่  4 ต.ปลาบ่า เป็นหมู่บา้นท่ีนายพรมและภรรยาและ ญาติ มาตั้งรกราก

บริเวณดินโป่งท่ีกวางชอบมากินโป่ง    ซ่ึง “โป่ง”   เป็นบริเวณมีน ้าพุหรือซบัข้ึนมา  บางทีอาจเป็นดิน
โป่ง  คือ  ดินมีเกลือดว้ย  กวาง  เป็นสัตวส่ี์เทา้จ าพวกเน้ือ   โป่งกวาง  คงเป็นช่ือสถานท่ีท่ีกวางและสัตว์
ป่าลงมากินน ้าและกินโป่ง (ดินเกลือ)  และมีนายพรม  เป็นผูใ้หญ่บา้นคนแรก ต่อมามีราษฎรยา้ยมาอยู่
มากข้ึน ปัจจุบนัมีนายอดิศกัด์ิ  บุตรพรม เป็นผูใ้หญ่บา้น 

3.ชุมชนบา้นกลาง 
ขอ้มูลหมู่บา้น 
บา้นกลาง  หมู่ท่ี 3 ต.ปลาบ่า อ.ภูเรือ จ.เลย ท่ีตั้งชุมชนอยูท่ี่ระดบัความ สูงประมาณ 760 ถึง

800 เมตร เหนือระดบัทะเลปานกลาง อยู่ห่างจากอ าเภอภูเรือไปทางทิศตะวนัออกเฉียงใต้  ประมาณ 18 
กิโลเมตร โดยเส้นทางหลกัเป็นถนนลาดยาง / คอนกรีต มีรถประจ าทางผา่น มีพื้นท่ี 48 ตารางกิโลเมตร
หรือ 7, 509 ไร่ เป็นท่ีอยูอ่าศยั 350 ไร่  เป็นท่ีท ากิน 7,159 ไร่ โดยมีอาณาเขตติดต่อดงัน้ี 

ทิศเหนือ จดกบั บา้นน ้าทบ 
ทิศใต ้ จดกบั บา้นหินสอ 
ทิศตะวนัออก จดกบั ภูบกัได 
ทิศตะวนัตก จดกบั บา้นโป่งกวาง 
จ านวนครัวเรือนท่ีอยูจ่ริงตามขอ้มูล จปฐ.ปี 2551 จ านวน 174 ครัวเรือน  เป็นประชากรชาย     

369  คน หญิง 350 คน รวมทั้งส้ิน 719 คน (อา้งใน ส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอภูเรือ 2551) และจาก
ขอ้มูลจปฐ. ปี 2552 มี 147 ครัวเรือน ประชากร 627 คน เป็นชาย 327 คน และเป็นหญิง 300 คน มีรายได้
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เฉล่ียครัวเรือน 32,820 บาท/ครัวเรือน/ปี (อา้งในแผนชุมชนองคก์ารบริหารส่วนต าบลปลาบ่า 30 พ.ค. 
2552)  

ประวติับา้นกลาง 
บา้นกลาง หมู่ 3 ต.ปลาบ่า เร่ิมเดิมทีนั้น มีนายล้ือ  ศรีบุรินทร์  และนายจ าปา  ศรีบุรินทร์   

เป็นราษฎรชาวบา้นหนองบวัพร้อมดว้ยญาติพี่นอ้งประมาณ     5 – 6   ครอบครัว  ไดอ้พยพมาจบัจอง
พื้นท่ีท ากินและไดต้ั้งเป็นหมู่บา้นข้ึนบริเวณลุ่มน ้าสานอยูเ่ลยสถานีอนามยัปัจจุบนัไปเล็กนอ้ย ต่อมามี
ญาติพี่นอ้งตระกลูศรีบุรินทร์ไดท้ยอยเพิ่มจ านวนเขา้มาอยูเ่ร่ือยประมาณ  21  ครอบครัว  เดิมทีไม่ไดต้ั้ง
ช่ือหมู่บา้น มีอยูค่ร้ังหน่ึงพอถึงฤดูฝน ฝนตกหนกัติดต่อกนัหลายวนัท าใหน้ ้าป่าไหลหลากมาท่วม
หมู่บา้นอยา่งรวดเร็วและเป็นเวลาหลายวนัชาวบา้นไม่เป็นอนัท ามาหากิน นายจ าปาและนายล้ือ  ผูน้  า
หมูบ่า้นมองเห็นภูมิประเทศท่ีเหมาะสมท่ีจะตั้งบา้นเรือนใหม่โดยท่ีน ้าท่วมไม่ถึง จึงไดช้กัชวนราษฎรท่ี
เป็นลูกบา้นอพยพมาตั้งท่ีแห่งใหม่คือท่ีตั้งหมู่บา้นในปัจจุบนั อยูท่างทิศตะวนัออกห่างจากบา้นเดิม
ประมาณ  800  เมตร และชาวบา้นจึงไดเ้รียกช่ือบา้นเดิมวา่  บา้นเก่า  สาเ หตุท่ีเรียกวา่บา้นกลางนั้น  ก็
เพราะวา่หมู่บา้นตั้งอยูใ่นพื้นท่ีถูกลอ้มรอบดว้ยภูเขาและตั้งอยูใ่นท่ามกลางของหมู่บา้นต่างๆ 

4.ชุมชนบา้นน ้าทบ 
บา้นน ้าทบ หมู่ท่ี 7 ต าบลปลาบ่า อ าเภอภูเรือ จงัหวดัเลย ท่ีตั้งชุมชนอยูท่ี่ระดบัความ สูง

ประมาณ 760 ถึง800 เมตรเหนือระดบัทะ เลปานกลาง ห่างจากอ าเภอประมาณ  17   กิโลเมตร โดยมี
เส้นทางหลกั เป็นถนนลาดยาง / คอนกรีต  มีรถประจ าทางผา่น  มีพื้นท่ี 13.61   ตารางกิโลเมตร  หรือ
ประมาณ  8,850   ไร่  เน้ือท่ีส่วนใหญ่เป็นเนินเขาสลบัซบัซอ้น พื้นท่ีลุ่มน ้ายอ่ยท่ีมีผลต่อชุมชนมีระดบั
ความสูงอยูร่ะหวา่ ง 750 ถึง 1,502  (จุดสูงสุดท่ีภูผาแดง ) เมตร เหนือระดบัทะเลปานกลาง  มีท่ีราบ
เหมาะสมส าหรับเพาะปลูก   40  % เป็นท่ีอยูอ่าศยั  120 ไร่  เป็นท่ีท ากิน 8,700 ไร่ และเป็นป่าชุมชน 30 
ไร่โดยมีอาณาเขตติดต่อดงัน้ี (อา้งใน แผนชุมชนองคก์ารบริหารส่วนต าบลปลาบ่า  2551) 

ทิศเหนือ  จดกบั  พื้นท่ีบา้นท่อน  ต าบลท่าศาลา  
ทิศใต ้ จดกบั  พื้นท่ีบา้นโป่งกวาง 
ทิศตะวนัออก  จดกบั พื้นท่ีบา้นบา้นกลาง 
ทิศตะวนัตก  พื้นท่ีบา้นสองคอน 

จ านวนครัวเรือนท่ี มีอยูจ่ริงตามขอ้มูล จปฐ .ปี 2551 ทั้งหมด 68 ครัวเรือน ประชากร 268 
คน เป็นชาย 141 คน และเป็นหญิ ง 127 คน ส่วนใหญ่มีอาชีพ  มีรายไดเ้ฉล่ียครัวเรือน 33,512 บาท/
ครัวเรือน /ปี(อา้งใน ส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอภูเรือ 2551) และจากขอ้มูลจปฐ .2 ปี 2552 มีจ านวน
ครัวเรือน 65 ครัวเรือน ประชากร 247 คน เป็นชาย 130 คนและเป็นหญิง 117 คน (อา้งใน องคก์าร
บริหารส่วนต าบลปลาบ่า  30 พ.ค. 2552) มีรายไดเ้ฉล่ียครัวเรือน 20,000 บาท/ครัวเรือน/ปี จปฐ.ปี 2551 
(อา้งใน องคก์ารบริหารส่วนต าบลปลาบ่า  2551) 
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ประวติับา้นน ้าทบ 
บา้นน ้าทบ หมู่ท่ี 7 ต าบลปลาบ่า อ าเภอภูเรือ จงัหวดัเลย เร่ิมก่อตั้งประมาณปี พ .ศ. 2440  

เป็นหมู่บา้นท่ีอยูสู่งประมาณ 850 เมตร จากระดบัทะเลปานกลาง ภูมิประเทศตั้งอยูใ่นพื้นท่ีเขตรักษา
พนัธ์ุสัตวป่์าภูหลวงทางดา้นทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ  และมีสภาพพื้นท่ีเป็นภูเขาและป่าดิบช้ืน  ซ่ึง
เม่ือก่อนเป็นป่าท่ีอุดมสมบูรณ์มาก  และมีพื้นท่ีราบตามริมหว้ย  ปัจจุบนัเป็นท่ีนาของชาวบา้น  และมี
แม่น ้าสายหลกัสายหน่ึงท่ีไหลมาจากภูหลวง ไหลมารวมกนัเป็นแม่น ้าสานนอ้ย โดยเป็นสายน ้าท่ีหล่อ
เล้ียงชีวติชาวบา้น  3  หมู่บา้น  คือ บา้นกลาง  บา้นน ้าทบ บา้นสองคอน และไหลไปบรรจบกบัแม่น ้า
สานใหญ่ก่อนท่ีจะถึงบา้นปลาบ่า  สภาพดินฟ้าอากาศช่วงฤดูฝน  ฝนจะตกชุกมาก  และอากาศค่อนขา้ง
หนาวเยน็ตลอดปี   วถีิชีวติของประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพท าไร่ขา้ว ประมาณ  60%  และนาขา้ว
ประมาณ  40%  และมีพืชไร่ เช่น ขิง  ขา้วโพด ถัว่ พืชเศรษฐกิจ เช่นยางพารา เป็นตน้  ส่วนท่ีมาของช่ือ
หมู่บา้น  เน่ืองจากล าน ้าสานนอ้ยเป็นสายน ้าท่ีไหลเช่ียวและไหลวนไปมาตลอด  ชาวบ้ านจึงเรียกช่ือ
หมู่บา้นเป็นภาษาทอ้งถ่ินวา่  น ้าทบ  ซ่ึงต่อมาก็เรียก น ้าทบ  ตั้งแต่บดันั้นเป็นตน้มา  (ขอ้มูลจากแผน
ชุมชน) 

5.ชุมชนบา้นหว้ยต้ิว 
บา้นหว้ยต้ิว หมู่ท่ี 5 ต าบลลาดค่าง ท่ีตั้งชุมชนอยูท่ี่ระดบัความสูง 400 ถึง 500 เมตร เหนือ

ระดบัน ้าทะเลปานกลาง ห่างจากอ าเภอภูเรือประมาณ  24   กิโลเมตร ไปทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ ตาม
เส้นทางหลกั หมายเลข 2294 ซ่ึงแยกจากทางหลวงหมายเลข 203 เป็นถนนลาดยาง / คอนกรีต  มีรถ
ประจ าทางผา่น มีพื้นท่ีลุ่มน ้ายอ่ยท่ีมีผลต่อชุมชนประมาณ 14 ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ 8,750   ไร่  
เน้ือท่ีส่วนใหญ่เป็นเนินเขาสลบัซบัซอ้น จุดสูงสุดบริเวณชุมชนมีระดบัความสูง 1,238 เมตร เหนือระดบั
ทะเลปานกลาง โดยมีอาณาเขตติดต่อดงัน้ี 

ทิศเหนือ  จดกบั  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ทิศใต ้ จดกบั  พื้นท่ีบา้นลาดค่าง ต าบลลาดค่าง อ าเภอภูเรือ 

ทิศตะวนัออก  จดกบั อุทยานแห่งชาติภูเรือ 

ทิศตะวนัตก  พื้นท่ีบา้นปากโป่ง ต าบลน ้าหมนั อ าเภอด่านซา้ย 
จ านวนครัวเรือนท่ีมีอยูจ่ริงตามขอ้มูล จปฐ.ปี 2551 ทั้งหมด 102 ครัวเรือน ประชากร 447 

คน เป็นชาย 217 คน และเป็นหญิง 237 คน (องคก์ารบริหารส่วนต าบลปลาบ่า 30 พ.ค. 2552) 
บา้นหว้ยต้ิวหมู่ท่ี 5 ต าบลลาดค่ าง อ .ภูเรือ จ .เลย ตั้งข้ึนเม่ือประมาณ พ .ศ. 2469 โดยมี

ราษฎรจ านวน 4 ครัวเรือน ซ่ึงอพยพมาจากบา้นปากโป่ง 1 ครัวเรือน บา้นนาข่า 1 ครัวเรือน และบา้น
ลาดค่าง 1 ครัวเรือน ไดเ้ขา้มาท าไร่ขา้วและเล้ียงสัตว ์เน่ืองจากสภาพพื้นท่ีท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ดีอยู่
มาก จึงท าใหผ้ลผลิตดี จึงมีราษฎรจากหมู่บา้นใกลเ้คียงไดอ้พยพเขา้มาเป็นจ านวนมากข้ึน จึงจดัตั้งเป็น
ทางการข้ึนเม่ือ พ .ศ.2472 ข้ึนกบัต าบลอาฮี อ าเภอท่าล่ี จงัหวดัเลย โดยตั้งช่ือหมู่บา้นตามล าหว้ยท่ีไหล
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ผา่นวา่ บา้นหว้ยต้ิว มีผูใ้หญ่บา้นคนแรกคือ นายตา วนัทองสุข คนท่ีสอง นายจนัทร์ วนัทองสุข คนท่ี 3 
นายปัน วนัทองสุข และเม่ือปี พ.ศ. 2515 ได ้โอนยา้ยมาข้ึนการปกครองกบั อ าเภอภูเรือ จนปัจจุบนั และ
มีการแต่งตั้งผูใ้หญ่บา้นอีก 4 คน รวมทั้งหมดมีผูใ้หญ่บา้น 

4.1.4)ชุมชนในพื้นท่ีเส่ียงภยั อ าเภอท่าล่ี จงัหวดัเลย 
อ าเภอท่าล่ี อยูห่่างจากจงัหวดัเลย  ประมาณ  46  กิโลเมตร ห่างจาก กรุงเทพฯ  ประมาณ   

566  กิโลเมตร มีเน้ือท่ีทั้งหมด  683    ตารางกิโลเมตร  คิดเป็นร้อยละ 5.79 ของ เน้ือท่ีจงัหวดั หรือมีพื้น
เป็นอนัดบั  8 และเป็นอ าเภอชายแดนอ าเภอหน่ึงของจงัหวดัเลย มีแม่น ้าเหืองเป็นแนวพรมแดน ปัจจุบนั
มีสะพานมิตรภาพน ้าเหืองไทย –  ลาว  ท่ีสามารถเดินทาง  เช่ือมความสัมพนัธ์กนัไดอ้ยา่งถาวร  ลกัษณะ
ภูมิประเทศโดยทัว่ไปเป็นภูเขาสลบัเนินเขาและท่ีราบลุ่ม มีการปกครองแบ่งออกเป็น 6  ต าบล  41  
หมู่บา้น  เทศบาลต าบล  1  แห่ง ไดแ้ก่  เทศบาลต าบลท่าล่ี องคก์ารบริหารส่วนต าบล 5 แห่ง คือ องคก์าร
บริหารส่วนต าบลท่าล่ี  องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองผอื องคก์ารบริหารส่วนต าบลน ้าแคม  องคก์าร
บริหารส่วนต าบลอาฮี  องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกใหญ่  

พื้นท่ีศึกษาในเขตอ าเภอท่าล่ี จงัหวดัเลย คือชุมชนบา้นน ้ากระโทม มีรายละเอียดดงัน้ี 
1.ชุมชนบา้นน ้ากระโทม 
บา้นน ้ากระโทม หมู่ท่ี 8 ต าบลท่าล่ี มีพื้นท่ีทั้งหมดประมาณ 3.000 ไร่ เน้ือท่ีส่วนใหญ่เป็น

เนินเขาสลบัซบัซอ้น มีท่ีราบเหมาะสมส าหรับเพาะปลูก 30 เปอร์เซนต ์มีอาณาเขตติดต่อ ดงัน้ี 
ทิศเหนือ ติดกบั บา้นวงัขาม ม.6 ต.ท่าล่ี 
ทิศใต ้ ติดกบั เขตอ าเภอภูเรือ 
ทิศตะวนัออก ติดกบั บา้นหว้ยไค ้ม.4 ต.โคกใหญ่ 
ทิศตะวนัตก ติดกบั บา้นน ้ามี ม.1 ต.น ้าทูน 
ชุมชนทั้งหมด 33 ครัวเรือน มีจ านวนประชากร 144 คน เป็นชาย 75 คน เป็นหญิง 69  คน 

ส่วนใหญ่มีอาชีพท านาขา้ว และท าไร่ขา้วโพด มีอาชีพรอง รับจา้ง ขายลอตเตอร่ี และอาชีพเสริม หาของ
ป่า และเก็บข่า มีรายไดเ้ฉ ล่ียครัวเรือน 28,000 บาท /ครัวเรือน /ปี (ท่ีมาขอ้มูลทะเบียนราษฎรส านกั
ทะเบียนอ าเภอท่าล่ี ณ วนัท่ี 28 พฤษภาคม 2551) 

ประวติัหมู่บา้น 
เม่ือประมาณ 100 ปี เศษ มีชายคนหน่ึงช่ือ ขนุจนัทมาต ตั้งบา้นอยูบ่า้นวงัขาม ไดพ้าพรรค

พวก ซ่ึงเป็นพรานป่า มีพรานแอ่น พรานเย ้และพรานพรหมมา ออกมาล่าสัตว ์และไดพ้กัแรมคา้งคืนซ่ึง
อยูร่ะหวา่งเขา มีน ้าตกและถ ้าหินท่ีพกัผอ่นหลบันอน ขณะก่อไฟผงิเม่ือมองไปรอบ ๆ ก็เจอผตีาโพรงมา
ผงิไฟดว้ย ผตีาโพรงอยากสูบยา พรานคนหน่ึงจึงถามผวีา่ สูบยาแกห้นาวไหม ผบีอกวา่สูบ พรานจึงใหผ้ี
อมปากกระบอกปืนคาบศิลา พรานจึง เหน่ียวไกปืนทนัที ผตีาโพรงเจบ็ปวดมากร้องด้ิน ร้องโทม ๆ ๆ 
พรานทั้งส่ีเก็บขา้วของไดจึ้งวิง่ไปถึงปากน ้าตกท่ีล าคานจึงนัง่พกัเหน่ือย ขณะนัง่พกัไดย้นิเสียงผตีาโพง
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ร้องดงั โทม ๆๆ จึงใหช่ื้อวา่ น ้ากระโทม ต่อมาปี พ .ศ. 2543 มีข่าวลือวา่น ้ากระโทม มีอาหารกินอุดม
สมบูรณ์ตลอดทั้งสัตวน์ ้า และสัตวบ์กชุกชุม จึงตั้งบา้นเรือนอยูท่ี่น ้ากระโทม นานเขา้ก็มีคนมาอยูม่ากข้ึน 

น ้ากระโทม หมายถึง น ้าท่ีไหลผา่นโขดหินนอ้ยใหญ่ท่ีมีความลาดชนั เพราะบริเวณเชิงเขา
มีน ้าไหลหลากลงมาตามโขดหินสูงน ้าไหลแรงมากเกิดเสียงดงั โทม ๆ ๆ (โครม ๆ ๆ) ชาวบา้นจึงเรียกวา่ 
“น ้ากระโทม” 



 

4.2)ปัจจัยเส่ียงในพืน้ทีข่องชุมชนทีศึ่กษา 
4.2.1 พื้นท่ีชุมชนบา้นน ้าลี บา้นน ้าตะ๊และบา้นก่ิวเคียน อ าเภอท่าปลา จงัหวดัอุตรดิตถ์ 

ก. สภาพภูมิประเทศ 
พื้นท่ีศึกษาอยูท่างดา้นทิศตะวนัตกเฉียงใตข้องพื้นท่ีลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าน่านส่วนท่ี 3 ซ่ึงเป็น

ส่วนหน่ึงของพื้นท่ีลุ่มน ้าแม่น ้าน่าน (รูปท่ี4.3)โดยห่างจากจงัหวดัอุตรดิตถไ์ปทางตะวนัออกเฉียงเหนือ
ประมาณ  30 กิโลเมตร ชุมชนตั้งอยูบ่ริเวณลาดเขาและริมหว้ย (รูปท่ี 4.4) มีหว้ยน ้าริดเป็นน ้าสายหลกั 
ไหลจากดา้นตะวนัตก เฉียงใต้ สู่ตะวนัออก เฉียงเหนือ  มีล าหว้ยสาขามากมายไหลลงมารวมกนัโดย
ทางดา้นเหนือน ้ามีชุมชนบา้นน ้าลี และบา้นน ้าตะ๊ อยู ่ตั้งอยูริ่มหว้ยน ้า ริด และหว้ยน ้าตะ๊ ตามล าดบั และ
มีชุมชนบา้นก่ิวเคียน อยู่ ริมหว้ยน ้าริด ดา้นทา้ยน ้า ก่อนจะไหลลงสู่แม่น ้าน่านท่ีเข่ือนสิริกิ ตต ์ณ บา้น
ท่าเรือ ลกัษณะภูมิประเทศทัว่ไปเป็นภูเขาสูงชนัสลบักบัท่ีราบหุบเข า มีระดบัความสูงประมาณ  300-
1,200 เมตร เหนือระดบั ทะเลปานกลาง โดยมีภูเขาสูง ชนัวางตวัทอดยาวในแนวตะวนัออกเฉียงเหนือ-
ตะวนัตกเฉียงใตอ้ยูด่า้นทิศเหนือ ยอดเขาสูงท่ีส าคญัไดแ้ก่ เขาพญาพ่ อ และระดบัความสูงจะลดหลัน่ลง
มาเร่ือยๆ ทางดา้นใต ้(รูปท่ี 4.5)  

 ข. สภาพธรณีวทิยา 
ลกัษณะธรณีวทิยาของพื้นท่ีส่วนใหญ่รองรับดว้ยหินหมวดหินก่ิวลม (Kiu Lom Formation) 

ซ่ึงประกอบดว้ยหินตะกอนและหินแปร (Sedimentary and metamorphic rocks) ชนิดหินท่ีพบในพื้นท่ี 
ไดแ้ก่ หินดินดานสีเทาเขียว เชิร์ตสีเทาด าสลบักบัหินทรายสีเทาเขียวเน้ือละเอียดถึงปานกลา ง มีกระจาย
ตวับริเวณตอนเหนือถึงตอนกลางต่อมาดา้นตะวนัออกเฉียงเหนือของพื้นท่ี เป็นหมวดหินท่ีมีร่องรอย
การดินถล่มมากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ หมวดหินแม่เฉย  (Mae Choey Formation) ประกอบดว้ย ตอนล่าง
เป็นหินกรวดเหล่ียม สีเทา  เมด็กรวดของหินแกรนิตและหินทราย ตอนบนเป็นหินทร ายสีน ้าตาลแกม
แดง ปรากฏบริเวณดา้นตะวนัตกเฉียงใตข้องพื้นท่ี หินแกรนิตเน้ือดอก สีชมพ ูยคุไทรแอสซิก (Triassic 
Period) ส่วนใหญ่ปรากฏบริเวณบา้นทรายงาม (รูปท่ี 4.5) ชั้นหินมีการผพุงัสูง ส่วนใหญ่มีการวางตวัใน
แนวตะวนัออกเฉียงเหนือ- ตะวนัตกเฉียงใตแ้ละเอียงเทไปทางทิศต ะวนัตกเฉียงเหนือ มีมุมเอียงเท
ประมาณ 45-65 องศา มีรอยแตกมากมายหลายทิศทางปรากฏร่องรอยของดินถล่มมากมายตามลาดเขาท่ี
สูงชนั ลงมาตามแนวทางการเอียงเทของชั้นหิน(รูปท่ี 4.6 และ4.7) 
 
 
 
 
 
 



 

 

รูปท่ี 4.3 ต าแหน่งท่ีตั้งของชุมชนท่ีศึกษาใน ลุ่มน ้าสาขา และลุ่มน ้าแม่น ้าน่าน 



 

   
 

ชุมชนบา้นน ้ าลี (ถ่ายจากภูเขาดา้นทิศใต)้ ชุมชนบา้นน ้ าตะ๊(ถ่ายจากภูเขาดา้นทิศตะวนัตก) 

 
รูปท่ี 4.4 สภาพภูมิประเทศทัว่ไปและท่ีตั้ง 3 ชุมชน ในพื้นท่ีศึกษาบริเวณ อ าเภอท่าปลา จงัหวดัอุตรดิตถ ์

 
ค. สภาพวศิวกรรมธรณีวทิยา 
จากการเจาะส ารวจ ทดสอบการร่ัวซึม จ านว น 18 จุด ทดสอบก าลงัรับน ้าหนกัของชั้นดิน

และวดัหามุมลาดเอียง จ านวน 32 จุด (รูปท่ี 4.5และ4.8) พบวา่ ชั้นดินท่ีปกคลุมหนาตั้งแต่ 1.8 ถึง 10 
เมตร ประกอบดว้ย ทรายปนทรายแป้งสลบักบัดินเหนียวปนทรายแป้งและเศษหิน โดยส่วนใหญ่บริเวณ
บา้นน ้าลีจะมีความหนามากกวา่บา้นน ้าตะ๊ การร่ัวซึมน ้าของชั้น ดินต ่า มีค่าตั้งแต่ 1.6 x10-5 ถึง 2.2 x 10-3 
เซนติเมตรต่อวนิาที ค่าก าลงัรับน ้าหนกัของดินบริเวณชั้นบนมีค่านอ้ย และเพิ่มข้ึนตามความลึกแสดงวา่
ชั้นหินมีอตัราการผพุงัลดลงข้ึนตามความลึกเช่นกนั ความลาดชนัของพื้นท่ีส่วนใหญ่มากกวา่ 20 องศา 
 
 
 
 
 

ชุมชนบา้นก่ิวเคียน 
(ถ่ายจากภูเขาดา้นตะวนัออกเฉียงใต)้ 
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หินดินดานของหมวดหินก่ิวลม หินทรายสีน ้ าตาลแกมแดงของหมวดหินแม่เฉย 
(พิกดั 632374E, 1975302N)  (พิกดั 627750E, 19738500N) 

 
รูปท่ี 4.6 ชนิดหิน และการวางตวัของชั้นหิน 

 
 

   
ร่องรอยของดินถล่มท่ีปรากฏทัว่ไปตามลาดเขาสูงชนั 

 
รูปท่ี 4.7 สภาพร่องรอยของดินถล่ม บริเวณบา้นน ้าตะ๊ อ าเภอท่าปลา จงัหวดัอุตรดิตถ์ 

 
 



 

        
การเจาะเก็บตวัอยา่งดินดว้ยสวา่นมือหมุน การทดสอบการร่ัวซึมของชั้นดิน 

         
การตอกทดสอบก าลงัรับน ้ าหนกัของชั้นดิน การส ารวจความลาดชนัดว้ยกลอ้งส ารวจ 

 
รูปท่ี 4.8 ตวัอยา่งการส ารวจชั้นดินและความลาดชนัภาคสนาม บริเวณ อ าเภอท่าปลา จงัหวดัอุตรดิตถ์ 

ง. การใชป้ระโยชน์ในท่ีดิน 
การใชป้ระโยชน์ท่ีดินส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีป่าเบญจพรรณเส่ือมโทรม เร่ิมมีการปลูกป่า

ทดแทนตามโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ ฯ ชาวบา้นมีการแพว้ถางป่าตามลาดเขา  และลาดเชิง
เขาเพื่อเพาะปลูก พืชท่ีเพาะปลูกไดแ้ก่ ขา้ว ถัว่เหลือง มะม่วงหิมะพานต ์ขา้วโพด กลว้ยน ้าหวา้ และ
ยางพารา โดยท่ีพื้นท่ีเพาะปลูก บริเวณท่ีราบระหวา่งหุบเขา ลดลงจากเดิมประมาณ 50 เปอร์เซ็นต ์
เน่ืองจากมีน ้าพดัพาหินใหญ่ กรวด ทราย มาทบัถมพื้นท่ีเพาะปลูกเป็นชั้ นหนาในบริเวณท่ีราบเชิงเขา 
ตลอดแนวล าน ้า 

 



 

       
 

สภาพพ้ืนท่ีภูเขาป่าเส่ือมโทรม  หินใหญ่ กรวด ทราย ท่ีทบัถมตามท่ีราบหว้ยน ้ าริด 

       
พ้ืนท่ีปลูกถัว่เหลืองระหวา่งหุบเขา  การตดัถนนส าหรับล าเลียงตน้กลา้ไมเ้พื่อปลูกป่า 

รูปท่ี 4.9 การใชป้ระโยชน์ท่ีดินบริเวณ อ าเภอท่าปลา จงัหวดัอุตรดิตถ์ 

 

4.2.2. พื้นท่ีบา้นมหาราช บา้นผามูบและบา้นด่านหว้ยใต ้อ.ลบัแล จ.อุตรดิตถ ์
ก. สภาพภูมิประเทศ 
พื้นท่ีท่ีศึกษาอยูบ่ริเวณดา้นทิศเหนือของลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าน่านส่วนท่ี 4 ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึง

ของพื้นท่ีลุ่มน ้าแม่น ้าน่าน (รูปท่ี4.3) อยู่ห่างจากตวัจงัหวดั ไปทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ  ประมาณ  15 
กิโลเมตร  โดยมีท่ีตั้งชุมชนอยูบ่ริเวณ หุบเขาและลาดเขา  (รูปท่ี 4.10) ซ่ึงเป็นภูเขาสูงชนัวางตวัแนบทั้ง
สองดา้น มีล าน ้าหลกัสองสาย คือ หว้ยบนัดิ อยูด่า้นทิศตะวนัออกไหลผา่นบา้นด่านหว้ยใตแ้ละคลองแม่
พรองอยูด่า้น ทิศตะวนัตกไหลผา่นบา้นมหาราชและผามูบโดยไหลจากทิศเหนือไปทางทิศใตแ้ลว้ไหล
มารวมกนัท่ีบา้นหว้ยใต้  ลกัษณะภูมิประเทศทัว่ไปของพื้นท่ีเป็นภูเขาสูงชนัสลบัหุบเขา มีความสูง
ประมาณ 200-800 เมตร เหนือระดบัทะเลปานกลาง  มีแนวเขาสูงทอดยาวกั้นระหวา่งลุ่มน ้าน่านและลุ่ม
น ้ายม พร้อมทั้งเป็นรอยต่อระหวา่งจงัหวดัอุตรดิตถ-์ จงัหวดัสุโขทยั 2 แนว คือ แนวตะวนัตกเฉียงใต-้
ตะวนัออกเฉียงเหนือ และแนวตะวนัตกเฉียงเหนือ-ตะวนัออกเฉียงใต ้(รูปท่ี 4.11) 

 
 



 

ข. สภาพธรณีวทิยา 
ลกัษณะทางธรณีวทิยา  พื้นท่ีรองรับดว้ย  หินทรายเกรยแ์วก สีเทา และสีเทาแกรมเขียว  

เน้ือละเอียด  สลบักบัหินดินดาน ของหมวดหินลบัแล  (Lab Lae formation) ยคุเพอร์เมียน (Permian 
Period) ซ่ึงจะปรากฏในบริเวณตอนล่างของพื้นท่ีศึกษา ตอนบนประกอบดว้ย หินดินดานหรือหินโคลน 
สีเทา สีเทาด า ของหมวดหินเขาพลึง (Khao Phueng formation) ยคุไทรแอสซิก ( Triassic Period) และ
ตะกอนทางน ้า กรวด ทราย ยคุควอเทอร์นารี เป็นบริเวณแคบๆตามท่ีราบล าหว้ยสายหลกัไหลรวมกนั 
(รูปท่ี 4.11และ4.12) ชั้นหินมีการโคง้งอและมีรอยแตกหลายทิศทาง  (ประมาณ 3 แนวหลกั) ความหนา
ของชั้นหินประมาณ 1-20 เซนติเมตร ท าใหช้ั้นหินมีการผพุงัสูง 

 

       
บา้นมหาราช (ถ่ายจากภูเขาดา้นตะวนัตก) บา้นผามูบ(ถ่ายจากภูเขาดา้นตะวนัตกเฉียงเหนือ) 

 

รูปท่ี 4.10 สภาพภูมิประเทศทัว่ไปและท่ีตั้งชุมชนในพื้นท่ีศึกษา บริเวณอ าเภอลบัแล จงัหวดัอุตรดิตถ ์
 
 
 
 

บา้นด่านหว้ยใต ้ 
(ถ่ายจากภูเขาดา้นทิศตะวนัออก) 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 4.11 ธรณีวทิยา ของพื้นท่ีศึกษาบริเวณชุมชนบา้นมหาราช บา้นผามูบ และบา้นด่านหว้ยใต ้
 
 



 

        
หินดินดานท่ีโผล่ปรากฏ มีรอยแตก 3 ทิศทาง ชั้นหินดินดานมีการโคง้งอ 
รูปท่ี 4.12 ลกัษณะชั้นหินท่ีโผล่ปรากฏในพื้นท่ีต าบลแม่พลู อ าเภอลบัแล จงัหวดัอุตรดิตถ์ 

ค. สภาพวศิวกรรมธรณีวทิยา 
จากการเจาะส ารวจ ทดสอบการร่ัวซึม จ า นวน 16 จุด ทดสอบก าลงัรับน ้าหนกัของชั้นดิน

และวดัหามุมลาดเอียง จ านวน  23 จุด (รูปท่ี 4.11 และ4.13) พบวา่ ชั้นดิน ท่ีปกคลุม มีความหนาตั้งแต่ 
1.2-6.0 เมตร ประกอบดว้ย ทรายปนทรายแป้งสลบักบั  ดินเหนียวปนทรายแป้ง  และเศษ โดยบริเวณท่ีมี
ชั้นหนาจะอยูด่า้นเหนือบา้นมหาราชข้ึ นไป มีความหนาประมาณ  4.0-6.0 เมตร บริเวณดา้นใตข้องบา้น
มหาราช ชั้นดินหนาประมาณ 1.2-4.0 เมตร การร่ัวซึมน ้าของชั้นดินต ่า  มีค่าประมาณ  1.2x10-5 - 1.0x10-3 
เซนติเมตรต่อวนิาที ค่าก าลงัรับน ้าหนกัของดินบริเวณชั้นบนมีค่านอ้ย  และเพิ่มข้ึนตามความลึกแสดงวา่
ชั้นหินมีอัตราการผพุงัลดลงตามความลึก  ความลาดชนัของพื้นท่ีส่วนใหญ่มากกวา่  20 องศา  (บริเวณ
ภูเขาสูงความลาดชนัประมาณ  30-45 องศา ซ่ึงจะปรากฏร่องรอยดินถล่ม ) ปรากฏร่องรอยของดินถล่ม
มากมายตามลาดเขาท่ีสูงชนั ซ่ึงปัจจุบนัเร่ิมมีพืชต่าง ๆ โดยเฉพาะตน้กง  (ดอกไมก้วาด ) ข้ึนปกคลุม  บาง
บริเวณมีลกัษณะบ่งช้ีวา่เคยเกิดดินเคล่ือนตวัหรือดินถล่มมาก่อน เช่น มีการลม้เอียงของตน้ไมใ้หญ่   
(รูปท่ี 4.14) 

       
การเจาะเก็บตวัอยา่งดิน การทดสอบการร่ัวซึม การตอกทดสอบก าลงัรับน ้ าหนกัชั้นดิน 

รูปท่ี 4.13 ตวัอยา่งการส ารวจลกัษณะชั้นดินบริเวณ อ าเภอลบัแล จงัหวดัอุตรดิตถ์ 



 

        
ร่องรอยดินถล่ม ไมย้นืตน้ลม้เอียงแสดงถึงพ้ืนท่ีเคยเกิดดินถล่มมาก่อน 

รูปท่ี 4.14 ร่องรอยดินถล่มตามลาดเขาสูงชนั และจุดสังเกตลกัษณะบ่งช้ีวา่เคยเกิดดินถล่ม 
พื้นท่ีอ าเภอลบัแล จงัหวดัอุตรดิตถ์ 

ง. การใชป้ระโยชน์ในท่ีดิน 
การใชป้ระโยชน์ท่ี ดินส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีป่า ไมแ้ละสวนผลไม้  ไดแ้ก่  ทุเรียนหมอนทอง  

ทุเรียนหลงลบั มะไฟ  ลางกอง  มงัคุด  กลว้ย  และยงัคงมีพื้นท่ีป่า  และตน้ไมใ้หญ่ตามเขาสูงชนั  การท า
สวนผลไมส่้วนใหญ่จะปลูกดา้นทิศตะวนัออกของภูเขาเน่ืองจากมีอากาศร้อนมากในช่วงบ่าย  ท าให้
ตน้ไมห้รือผลไมท่ี้ ปลูกใหม่ตาย  มีการตดัถนนเขา้สู่พื้นท่ีเพาะปลูกตามสันเขาและลาดเขามากมายเพื่อ
เป็นเส้นทางส าหรับล าเลียงผลไมอ้อกสู่ตลาด (รูปท่ี 4.15) 

        
สภาพพ้ืนท่ีป่าไมท่ี้ยงัคงเหลืออยู ่ สวนผลไมท่ี้ปลูกตามลาดเขา 

 

         
ดินถล่มเน่ืองจากตดัถนนบนลาดเขา เสน้ทางล าเลียงผลิตจากสวนผลไมต้ามลาดเขา 

รูปท่ี 4.15 การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน พื้นท่ีบริเวณ อ าเภอลบัแล จงัหวดัอุตรดิตถ์ 



 

4.2.3. พื้นท่ีบา้นหินสอ บา้นโป่งกวาง บา้นกลางและน ้าทบ อ.ภูเรือ จ.เลย 
ก. สภาพภูมิประเทศ 
พื้นท่ีศึกษาอยูด่า้นทิศใตข้องลุ่มน ้าสาขาน ้าสาน ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของลุ่ มน ้าโขง โดยตั้งอยู่

ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจงัหวดั เลย ห่างจากตวัจงัหวดัประมาณ  40 กิโลเมตร ชุมชนตั้งอยูบ่ริเวณ
ลาดเขาและริมหว้ย  มีหว้ยสองสายหลกั  คือ หว้ยเขามนั ไหลจากดา้นทิศใตสู่้ทิศเหนือ ผา่นบา้นหินสอ 
บา้นโป่งกวาง และหว้ยน ้าสานขา ไหลจากทิศใตสู่้ทิศเหนือ ผ่ านบา้นกลาง บา้นน ้าทบ นอกจากนั้นยงัมี
ล าหว้ยสาขาหลายสายไหลจากภูเขาสูงมารวมกบัล าหว้ยสายหลกั  และไหลผา่นระหวา่งช่องเขาสูง 
ลกัษณะภูมิประเทศทัว่ไปเป็นภูเขาสลบัเนินลอนลาดและท่ีราบระหวา่งเนินเขา มีความสูงประมาณ 800-
1,300 เมตร เหนือระดบัทะเลปานกลาง มีภูเขาสูงลอ้มรอบ (รูปท่ี 4.16 - 4.18) 

ข. สภาพธรณีวทิยา 
ลกัษณะทางธรณีวทิยา ของพื้นท่ีรองรับ ดว้ย 1.หมวดหินผาเด่ือ (Pha Dua formation) 

ประกอบดว้ย หินทราย หินทรายแป้งและหินดินดาน สีน ้าตาล ซ่ึงปรากฏบริเวณตอนกลางถึงตะวนัออก
ทางดา้นทิศใตข้องพื้นท่ีศึกษา 2. หินภูเขาไฟ ยคุ เพอร์โม-ไทรแอสซิก ประกอบดว้ย หินทพัฟ์ หินกรวด
ภูเขาไฟ และหินไรโอไลต ์ปรากฏเล็กบริเวณตอนใตด้า้นทิศตะวนัออกของพื้นท่ี 3.หมวดหินหว้ยหิน
ลาด (Huai Hin Lat Formation) ประกอบดว้ย หินดินดานสีน ้าตาลแกมม่วงและสีน ้าตาลจางสลบักบัหิน
ทราย สีเทาเน้ือละเอียดถึงปานกลาง  ซ่ึงปรากฏบริ เวณดา้นใตถึ้งตอนกลาง มีการโผล่ปรากฏไม่ชดัเจน
โดยลกัษณะภูมิประเทศจะเป็นเนินลอนลาด 4. หมวดหินภูกระดึง (Phu Kradung Formation) 
ประกอบดว้ย หินทรายแป้ง สีแดงอมม่วง หินทราย สีน ้าตาลถึงสีเทา การโผล่ปรากฏของชั้นหินไม่
ชดัเจนเน่ืองจากหินมีการผพุงักลายเป็นชั้นดินปกคลุ มท าใหช้าวใชเ้ป็นพื้นท่ีเพาะปลูก มีการกระจายตวั
ในบริเวณดา้นตะวนัเฉียงใตถึ้งดา้นเหนือ 5. หมวดหินพระวหิาร (Phra Wihan Formation) ประกอบดว้ย 
หินทราย สีเทาขาว เน้ือปานกลาง ชั้นหินมีความคงทนต่อการผพุงัสูง ท าใหมี้การโผล่ปรากฏเป็นหิน
ทรายชั้นหนา วางตวัทอดยาวลอ้มรอบ พื้นท่ีตามภูเขาสูง จากเป็นแนวทางดา้นทิศตะวนัตกเฉียงใตไ้ป
ดา้นทิศเหนือ และปรากฏเป็นหนา้ผาสูงดา้นทิศตะวนัออกของพื้นท่ีศึกษา 6. หมวดหินเสาขวั (Sao 
Khua Formation) ประกอบดว้ย หินทรายแป้ง สีน ้าตาลแดง หินทราย สีเทาแกมเขียว ปรากฏบริเวณดา้น
ทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของพื้ นท่ีศึกษา (รูปท่ี 4.18) ลกัษณะการวางตวัของชั้นหินอยูใ่นแนว เหนือ-ใต ้
มีการเอียงเทไปดา้นทิศตะวนัตก รอยแตกหลายทิศทาง  (ประมาณ  3 แนวหลกั ) ความหนาของชั้นหิน
ประมาณ  1-5 เซนติเมตร ส าหรับหินดินดาน และ 30-100 เซนติเมตร ส าหรับหินทราย และชั้น
หินดินดานมีการผพุงัสูง (รูปท่ี 4.19) 
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สภาพทัว่ไปของพ้ืนท่ี 

        
บา้นหินสอ (ถ่ายจากเนินเขาดา้นทิศตะวนัออก) บา้นโป่งกวาง (ถ่ายจากเนินเขาดา้นทิศใต)้ 

        
บา้นน ้ าทบ(ถ่ายจากเนินเขาดา้นทิศเหนือ) บา้นกลาง(ถ่ายจากเนินเขาดา้นทิศตะวนัออกเฉียงใต)้ 

รูปท่ี 4.17 ภูมิประเทศทัว่ไปและท่ีตั้งชุมชนในพื้นท่ีศึกษา บริเวณต าบลปลาบ่า อ าเภอภูเรือ จงัหวดัเลย 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.18 ธรณีวทิยาของพื้นท่ีศึกษาบริเวณชุมชนบา้นหินสอ โป่งกวาง กลาง น ้าทบ และหว้ยต้ิว 

ค.สภาพวศิวกรรมธรณีวทิยา 
จากการเจาะส ารวจ ทดสอบการร่ัวซึม จ านวน 14 จุด การทดสอบก าลงัรับน ้าหนกัของชั้น

ดินและวดัหามุมลาดเอียง จ านวน 17 จุด (รูปท่ี 4.18 และ4.20) ผลการส ารวจ  พบวา่ ชั้นดินมีความหนา
ตั้งแต่ 1.0-6.5 เมตร ซ่ึง ประกอบดว้ย  ทรายปนทรายแป้ง  สลบักบัดินเหนียวปนทรายแป้งและเศษหิน  
โดยบริเวณท่ีมีชั้นหนาจะอยูด่า้น ทิศใตข้ องบา้น หินสอ และความหนาจะลดลงทางดา้นทิศ
ตะวนัออกเฉียงเหนือของบา้นโป่งกลาง การร่ัวซึมน ้าของชั้นดินต ่า  มีค่าประมาณ  1.0x10-5 - 1.0x10-3 
เซนติเมตรต่อวนิาที ค่าก าลงัรับน ้าหนกัของดินบริเวณชั้นบนมีค่านอ้ย  และเพิ่มข้ึนตามความลึกแสดงวา่
ชั้นหินมีอตัราการผพุงัลด ลงตามความลึก  ความลาดชนัของพื้นท่ีส่วนใหญ่ ประมาณ 15-35 องศา  
(บริเวณภูเขาสูงความลาดชนัประมาณ  25-40 องศา ซ่ึงจะปรากฏร่องรอยดินถล่ม ) ปรากฏร่องรอยของ
ดินเคล่ือนตวั รอยแยกและดินถล่ม ตามลาดเขาท่ีสูงชนั (รูปท่ี 4.21) 



 

         
หินทรายสีขาวของหมวดหินพระวหิาร การตรวจวดัการวางตวัของชั้นหินดว้ยเขม็ทิศ 

        
หินทรายแป้งสีน ้ าตาลแดง ของหมวดหินเสาขวั 

รูปท่ี 4.19 ลกัษณะของชั้นหินโผล่ ในพื้นท่ีต าบลปลาบ่า อ าเภอภูเรือ จงัหวดัเลย 

ง.การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน 
การใชป้ระโยชน์ท่ีดินส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีท าการเพาะปลูก ในบริเวณตอนกลางตามลาดเขา

และเนินลอนลาดต่างๆ พืชท่ีเพาะปลูกส่วนใหญ่ ไดแ้ก่  ขา้วโพด ขิง ขา้วไร่ และยางพารา  ซ่ึงการไถ
พรวนเพื่อเตรียมแปลงเพาะ ปลูกจะท าใหเ้กิดปัญหาการชะลา้งพงัทะลายของหนา้ดินและแหล่งน ้าตาม
ธรรมชาติต้ืนเขินและขุ่น (รูปท่ี 4.22) 

ดินทรายปนทรายแป้งสีแดงอมม่วง ท่ีเกิดจาก
การผพุงัของหินทรายแป้ง หมวดหินภูกระดึง 



 

         
การเจาะเก็บตวัอยา่งดินดว้ยสวา่นมือหมุน การทดทดสอบการร่ัวซึมของชั้นดิน 

        
การตอกทดสอบก าลงัรับน ้ าหนกัของชั้นดิน สภาพทัว่ไปของบริเวณท่ีท าการส ารวจ 

รูปท่ี 4.20 การส ารวจลกัษณะชั้นดิน ในพื้นท่ีต าบลปลาบ่า อ าเภอภูเรือ จงัหวดัเลย 

4.2.4 พื้นท่ีบา้นหว้ยต้ิว ต.ลาดค่าง อ.ภูเรือ จ.เลย 
ก.สภาพภูมิประเทศ 

พื้นท่ีศึกษาตั้งอยูท่างทิศตะวั นตก  อยูห่่างจาก จงัหวดั เลยประมาณ 52 กิโลเมตร  และห่างจากชายแดน
ไทย-ลาวประมาณ 4 กิโลเมตร โดยมีล าน ้าเหืองเป็นเส้นแบ่งแยกพรมแดน ชุมชนตั้งอยูบ่ริเวณลาดเขา ถึง
ริมหว้ย  ลกัษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสลบัหุบเขา มีหว้ยต้ิวไหลผา่นดา้นทิศเหนือของชุมชน โดยไหล
จากดา้นทิศตะวนัออกใตสู่้ทิศตะวนัตก นอกจากนั้นยงัมีล าหว้ยสาขาหลายสายไหลจากภูเขาสูงมารวม
กบัล าหว้ยสายหลกั ลกัษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นเนินเขาสลบัหุบเขา มีความสูงประมาณ 400-1,200 
เมตร เหนือระดบั ทะเลปานกลางโดยมีภูเขาสูงบริเวณดา้น ตะวนัออก วางตวัทอดยาวในแนวเหนือใต ้
(รูปท่ี 4.18และ4.23) 
 
 
 
 
 



 

 

        
ร่องรอยของดินถล่ม และรอยแยกของชั้นดินบนลาดเขา 

 

 
สภาพของหินใหญ่ท่ีปรากฏบนลาดเขาบ่งช้ึงปรากฏการณ์ดินถล่มในอดีต 

รูปท่ี 4.21 ร่องรอยการเกิดดินถล่มในพื้นท่ีต าบลปลาบ่า อ าเภอภูเรือ จงัหวดัเลย 
 

ข.สภาพธรณีวทิยา 
ลกัษณะทางธรณีวทิยา พื้นท่ีรองรับดว้ย หมวดหินเสาขวั (Sao Khua Formation) 

ประกอบดว้ย หินทราย สีน ้าตาลแดง สีน ้าตาลเทา สลบักบัหินทรายแป้ง สีน ้าตาลม่วงปรากฏบริเวณดา้น
ดา้นทิศตะวนัออกของพื้นท่ี และหินทราย เน้ือละเอียดถึงปานกลาง สีน ้าตาลจาง ถึงน ้าตาลอมแดง มีการ
แสดงชั้นเฉียงระดบั (cross-bedded) ยคุครีเทเชียส (Cretaceous Period) โดยบริเวณพื้นท่ีของชุมชนจะ
ตั้งอยูบ่นหน่วยหินน้ี (รูปท่ี 4.18) ลกัษณะของชั้นหินมีการวางในแนวเหนือ-ใต ้มีการเอียงเทไปดา้นทิศ
ตะวนัตก รอยแตกหลายทิศทาง (ประมาณ 2 แนวหลกั) ความหนาของชั้นหินประมาณ 1-5 เซนติเมตร
ส าหรับหินทรายแป้ง และ 10-30 เซนติเมตรส าหรับหินทราย และชั้นหินทรายแป้ง มีการผพุงัสูง  
(รูปท่ี4.24) 



 

 
 
 

       
พื้นท่ีปลูกขา้วโพดตามลาดเนินเขา การปลูกขิง 

       
พ้ืนท่ีท านาบริเวณท่ีราบลุ่ม การชะลา้งหนา้ดินเน่ืองจากการไถพรวนตามลาดเขา 

       
พาหนะส าหรับขนส่งอุปกรณ์และผลผลิตทางการเกษตร เสน้ทางท่ีใชใ้นพ้ืนท่ีเพาะปลูก 

รูปท่ี 4.22 การใชป้ระโยชน์ท่ีดินในพื้นท่ีต าบลปลาบ่า อ าเภอภูเรือ จงัหวดัเลย 
 



 

      
ชุมชนบา้นหว้ยติ้ว สภาพบา้นเรือนท่ีปลูกสร้างโดยการตดัฐานของลาดเขา 

รูปท่ี 4.23 สภาพทัว่ไปของชุมชนบา้นหว้ยต้ิว 
 

       
หินทรายทรายสลบักบัหินทรายแป้งหมวดหินเสาขวั ลกัษณะหินทรายยคุครีเทเชียส 

รูปท่ี 4.24 ลกัษณะชั้นหินท่ีปรากฏในพื้นท่ีบา้นหว้ยต้ิว 
 

ค.สภาพวศิวกรรมธรณีวทิยา 
จากการเจาะส ารวจ ทดสอบการร่ัวซึม จ านวน 5 จุด ทดสอบก าลงัรับน ้า หนกัของชั้นดิน

และวดัหามุมลาดเอียง จ านวน 5 จุด  (รูปท่ี 4.18)และ ผลการส ารวจและทดสอบ  ชั้นดินท่ีปกคลุม  
ประกอบดว้ย ทรายปนดินเหนียวสลบักบัทรายปนทรายแป้ง และเศษหิน  ความหนาของชั้นดินประมาณ  
0.8-3.0 เมตร  โดย  บริเวณท่ีมีชั้นหนาจะอยูด่า้น ทิศใตข้ องชุมชน และความหนาจะลดลงท างดา้นทิศ
ตะวนัออกเฉียงเหนือ การร่ัวซึมน ้าของชั้นดินต ่า  มีค่าประมาณ  2.2x10-5 - 1.2x10-4 เซนติเมตรต่อวนิาที 
ค่าก าลงัรับน ้าหนกัของดินบริเวณชั้นบนมีค่านอ้ย  และเพิ่มข้ึนตามความลึกแสดงวา่ชั้นหินมีอตัราการผุ
พงัลดลงตามความลึก  ความลาดชนัของพื้นท่ีส่วนใหญ่ ประมาณ 20-35 องศา  ปรากฏร่องรอยของ ดิน
เคล่ือนตวั รอยแยกและ ดินถล่มบริเวณลาดเขาสูงชนั ดา้นทิศใตข้องชุมชนหรือเนินเขาดา้นหลงัวดัศรี
ทองพฒันา มีการปรากฏกอ้นหินขนาดใหญ่ กรวด แสดงใหเ้ห็นวา่มีการเคยมีกระแสน ้าไหลแรงและ
เช่ียวพดัพาตะกอนตามเขาสูงลงมาตามร่องหว้ยท่ีไหลผา่นหมู่บา้นมาก่อน (รูปท่ี 4.25) 



 

      
การเจาะส ารวจเก็บตวัอยา่งดิน การทดสอบก าลงัรับน ้ าหนกัของชั้นดิน 

       
สภาพกอ้นหินขนาดใหญ่ท่ีปรากฏตามร่องหว้ย ร่องรอยดินเคล่ือนตวั รอยแยกตามลาดเขา 

รูปท่ี 4.25 การส ารวจลกัษณะชั้นดินและร่องรอยดินถล่มบริเวณบา้นหว้ยต้ิว 

ง. การใชป้ระโยชน์ในท่ีดิน 
การใชป้ระโยชน์ท่ีดินส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีป่าเบญจพรรณซ่ึงอยูใ่นเขตอุทยานแห่งชาติภูเรือ 

ซ่ึงจะปรากฏบริเวณดา้นเหนือและตะวนัออกของชุมชน มีการลกัลอบแผว้ถางป่าส าหรับใชเ้ป็นพื้นท่ี
เพาะปลูกถัว่แดง ขา้วไร่ ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ตามลาดเขา  ในบริเวณท่ีมีชั้นดินปกคลุม บริเวณท่ีมีเศษหิน 
หินโผล่ปรากฏ จะถูกปล่อยทิ้งใหพ้ื้นท่ีไมโ้ดยธรรมชาติ  

       
สภาพพ้ืนท่ีมีการแผว้ถางเพ่ือเพาะปลูก สภาพป่าท่ียงัคงปรากฏดา้นทิศเหนือและตะวนัออก 

รูปท่ี 4.26 การใชป้ระโยชน์ท่ีดินในชุมชนบา้นหว้ยต้ิว 
 



 

4.2.5. พื้นท่ีบา้นน ้ากระโทม ต.ท่าล่ี อ.ท่าล่ี จ.เลย 
ก. สภาพภูมิประเทศ 
ชุมชนบา้นน ้ากระโทม ตั้งอยู่บริเวณทิศใตข้องพื้นท่ีลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าโขงส่วนท่ี 4 ซ่ึงเป็น

ส่วนหน่ึงของพื้นท่ีลุ่มน ้าแม่น ้าโขง (รูปท่ี 4.16) อยูห่่างจากจงัหวดัเลย ไปทางทิศตะวันตกประมาณ 35 
กิโลเมตร ชุมชนตั้งอยูบ่ริเวณลาดหุบเขาและริมหว้ย  มีหว้ยโป่งเส้ียว เป็นล าหว้ยสายหลกั ไหลผา่นดา้น
ทิศตะวนัออกของชุมชนจากดา้นทิศใตสู่้ทิศเหนือ นอกจากนั้นยงัมีล าหว้ยสาขาหลายสายไหลจากภูเขา
สูงมารวมกบัล าหว้ยสายหลกั ลกัษณะภูมิประเทศของพื้นท่ีเป็นภูเขาสูงสลบั เนินเขาลอนลาดและท่ีราบ
หุบเขา มีความสูงประมาณ 500-1,100 เมตร เหนือระดบัทะเลปานกลาง มีภูเขาสูง ลอ้มรอบทั้งดา้นทิศใต ้
ทิศตะวนัออกและทิศตะวนัตก ท าใหชุ้มชนเป็นพื้นท่ีรับน ้าท่ีไหลมาจากเหนือน ้าเกือบทุกทิศทาง ก่อน
ระบายออกดา้นทิศเหนือ ท าใหมี้ปัญหาเร่ืองน ้าหลากเป็นประจ าในฤดูฝน (รูปท่ี 4.27 และ 4.28) 

         
รูปท่ี 4.27 ท่ีตั้งและสภาพทัว่ไปของชุมชนบา้นน ้ากระโทม 

 

ข. สภาพธรณีวทิยา 
ลกัษณะทางธรณีวทิยา  พื้นท่ีรองรับดว้ย  1.หมวดหินภูกระดึง (Phu Kradung Formation) 

ประกอบดว้ย หินทรายแป้ง และหินดินดาน  สีน ้าตาลอมแดง  ถึงม่วงแดง สลบักบัหินทรายสีเทาเน้ือ
ละเอียดถึงปานกลาง  ปรากฏบริเวณดา้นทิศตะวนัอ อกของพื้นท่ี ชั้นหินมีการผพุงัค่อนขา้งสูงท าให้
ชาวบา้นมีการแผว้ถางเพื่อใชเ้ป็นพื้นท่ีเพาะปลูก  2.หมวดหินพระวหิาร (Phra Wihan Formation) 
ประกอบดว้ย หินทราย สีน ้าตาลจาง  และสีขาว  สลบักบั หินทรายแป้ง สีน ้าตาลม่วง หินทรายแป้งสี
น ้าตาลแดง ชั้นหิ นมีความคงทนสูงท าใหแ้สดงลกัษณะเป็นหนา้ผาสูงชนัท่ีปรากฏบริเวณดา้นทิศ
ตะวนัตกของชุมชน 3.หมวดหินเสาขวั (Sao Khua Formation) ประกอบดว้ย หินทราย สีน ้าตาลแดง  สี
น ้าตาลเทา  สลบักบัหินทรายแป้ง สีน ้าตาลม่วง ปรากฏบริเวณดา้นตะวนัตกของพื้นท่ีศึกษา  (รูปท่ี4.28) 
ชั้นหินมีการวางในแนวตะวนัตกเฉียงเหนือ-ตะวนัออกเฉียงใต ้ มีการเอียงเทไปดา้นทิศตะวนัตกเฉียงใต ้
รอยแตกหลายทิศทาง  ความหนาของชั้นหินประมาณ  1-5 เซนติเมตรส าหรับหินทรายแป้ง และ 10-50 
เซนติเมตรส าหรับหินทราย ชั้นหินทรายแป้งและหินดินดานมีการผพุงัสูง (รูปท่ี4.29) 
 



 

 

รูปท่ี 4.28 ธรณีวทิยา ของพื้นท่ีศึกษาบริเวณชุมชนบา้นน ้ากระโทม อ าเภอท่าล่ี จงัหวดัเลย 
 

               
ลกัษณะชั้นหินทรายแป้งสลบัหินดินดานมีการผพุงัสูง หินทรายสลบัหินทรายแป้ง 

รูปท่ี 4.29 ลกัษณะชั้นหินท่ีปรากฏบริเวณริมถนนสายภูเรือ-ท่าล่ี 

ค. สภาพวศิวกรรมธรณีวทิยา 
จากการ เจาะส ารวจ ทดสอบการร่ัวซึม จ านวน 5 จุด ทดสอบก าลงัรับน ้าหนกัของชั้นดิน

และวดัหามุมลาดเอียง จ านวน 9 จุด (รูปท่ี 4.28) ผลการส ารวจ  พบวา่ ชั้นดินท่ีปกคลุมมีความหนาตั้งแต่ 
1.5-3.5 เมตร ประกอบดว้ย ทรายปนทรายแป้งสลบักบัดินทรายปน ดินเหนียว  และเศษหิน  โดยบริเวณท่ี
ชั้นดินหนาจะอยู่ ท่ีราบสูงสลบัหุบเขา ดา้นทิศตะวนัออกของชุมชน และความหนาจะลดลงทางดา้นทิศ



 

ตะวนัตกหรือบริเวณชุมชน การร่ัวซึมน ้าของชั้นดินต ่า  มีค่าประมาณ  1.3x10-5 - 1.1x10-4 เซนติเมตรต่อ
วนิาที ค่าก าลงัรับน ้าหนกัของดินบริเวณชั้นบนมีค่านอ้ย และเพิ่มข้ึนตามความลึกแสดงวา่ชั้ นหินมีอตัรา
การผพุงัลดลงตามความลึก ความลาดชนัของพื้นท่ีส่วนใหญ่ประมาณ 15-30 องศา (บริเวณภูเขาสูงความ
ลาดชนัประมาณ 25-35 องศา ซ่ึงจะปรากฏร่องรอย ดินแยก ดินเคล่ือนตวั) (รูปท่ี 4.30) 

ง. การใชป้ระโยชน์ในท่ีดิน 
การใชป้ระโยชน์ท่ีดินในบริเวณชุมชนเป็นพื้นท่ีป่าเบญจพรรณ เน่ืองจากเป็นพื้นท่ีภูเขาสูง

ชนัและมีหินทรายโผล่มากมาย พื้นท่ีเพาะปลูก ส่วนใหญ่ จะอยูบ่ริเวณท่ีราบสูงสลบัหุบเขาท่ีอยูด่า้น
ตะวนัออกถึงตะวนัออกเฉียงเหนือของชุมชน  พืชท่ีเพาะปลูกส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ขา้วไร่  
นาด า ไร่มนัส าปะหลงัและยางพารา (รูปท่ี 4.31) 

        
การตอกทดสอบก าลงัรับน ้ าหนกัชั้นดิน ร่องรอยดินเคล่ือนตวั รอยแยกของดินตามลาดเขาสูง 

 
เศษหิน กอ้นหินขนาดใหญ่ท่ีปรากฏตามหว้ยโป่งเส้ียวท่ีไหลผา่นหมู่บา้น 

รูปท่ี 4.30 การส ารวจลกัษณะชั้นดิน และร่องรอยบ่งชดัดินถล่มบริเวณบา้นน ้ากระโทม 
 

 
 



 

       
พ้ืนท่ีท านาตามราบหุบเขา การปลูกขา้วโพดตามลาดเขา 

 
พ้ืนท่ีป่าไมท่ี้ยงัปรากฏอยูต่ามเขาสูงและมีเศษ หินโผล่ปรากฏ 

รูปท่ี 4.31 การใชป้ระโยชน์ท่ีดินบริเวณพื้นท่ีบา้นน ้ากระโทม 
 

และผลจากการส ารวจปัจจยัเส่ียงดา้นกายภาพ เก่ียวกบัมุมลาดเอียง ชนิดดิน ความหนาของ
ชั้นดิน ก าลงัรับน ้าหนกัของชั้นดิน ความสามารถในการซึมน ้าของดินและชนิดห  ิน ของชุมชนในพื้นท่ี
ประสบภยั จงัหวดัอุตรดิตถ ์และพื้นท่ีเส่ียงภยั จงัหวดัเลย ท่ีจะน ามาวเิคราะห์เพื่อจ าแนกระดบัความ
เส่ียงต่อการเกิดพิบติัภยัดินถล่ม สามารถสรุปรายละเอียดไดด้งัตารางท่ี 4.1 
 
 
 
 
 
 



 

ตารางท่ี 4.1 สรุปผลการส ารวจทางกายภาพของพื้นท่ีศึกษา 
 

พื้นท่ีศึกษา 
มุมลาดเอียง 
ของพื้นท่ี 
(องศา) 

 
ชนิดดิน 

ความ 
หนา 

(เมตร) 

ก าลงั 
รับน ้ าหนกั 

ของดินชั้นบน 

ความสามารถการ
ซึมของน ้ าในชั้นดิน 

(ซ.ม./วนิาที) 

ชน ดห น 

อ า
เภอ

ท่า
ปล

า จ
งัห

วดั
อุต

รดิ
ตถ

 ์

บา้นน ้ าลี > 20 
(25-40) 

ทรายปนทรายแป้ง  
ดินเหนียวปนทรายแป้ง  
และเศษหิน 

1.8-10 (0-3 เมตร) 
อ่อนถึง 

แน่นปานกลาง 

ต ่า 
1.1 x 10-3 – 2.6x10-5  

หินดินดาน หินทราย สีเทาเขียว  
และหินเชิร์ตสีเทาด า 

บา้นน ้ าตะ๊ > 20 
(25-38) 

ทรายปนทรายแป้ง  
ดินเหนียวปนทรายแป้ง  
และเศษหิน 

2.8-9.8 (0-5 เมตร) 
อ่อนถึงแน่นปาน

กลาง 

ต ่า 
1.2x10-3 – 4x10-5 

หินดินดาน หินทราย สีเทาเขียว  
หินเชิร์ตสีเทาด า และหินไรโอไลต ์สีเทา 

บา้นก่ิว
เคียน 

> 20 
(25-30) 

ทรายปนทรายแป้ง  
ดินเหนียวปนทรายแป้ง  
และเศษหิน 

2.5-8.0 (0-3 เมตร) 
อ่อนถึง 

แน่นปานกลาง 

ต ่า 
1.6x10-5 – 2.2x10-3 

หินดินดาน หินทรายสีเทาถึงเทาเขียว 
หินเชิร์ต สีด า หินดินดานก่ึงแปร สีเทาด า  
หินไรโอไลต ์สีเทา หินแกรนิต สีเทาถึง
เทาเขียว 

อ า
เภอ

ลบั
แล

 จงั
หว

ดัอุ
ตร
ดิต

ถ์ 

บา้นด่าน 
ห้วยใต ้

> 20 
(20-45) 

ดินเหนียวปนทรายแป้ง  
ดินทรายปนทรายแป้งเน้ือละเอียด
ถึงปานกลางและเศษหิน 

1.2-4.4 (0-3 เมตร) 
อ่อนถึง 

แน่นปานกลาง 

ต ่า 
2.7x10-5–1.0x10-3  

หินดินดาน หินทรายสีเทา 
หินดินดานก่ึงแปรสีเทาด า  
หินทพัฟ์ สีเทา ขาว 

บา้นผามูบ > 20 
(25-30) 

ดินเหนียวปนทรายแป้ง  
ดินทรายปนทรายแป้งและเศษหิน  

2.4-3.4 (0 – 2  เมตร) 
อ่อนถึง 

แน่นปานกลาง 

ต ่า 
4.7x10-5–2.4x10-4 

หินดินดาน หินทรายสีเทา 
หินดินดานก่ึงแปรสีเทาด า หินทพัฟ์ สีเทา 
ขาว 

บา้น
มหาราช 

> 20 
(25-40) 

ดินเหนียวปนทรายแป้ง  
ดินทรายปนทรายแป้งและเศษหิน  

2.5-6.0 (0-3  เมตร) 
อ่อนถึง 

แน่นปานกลาง 

ต ่า 
1.7x10-5– 1.1x10-3 

หินดินดาน หินทรายสีเทา 
หินดินดานก่ึงแปรสีเทาด า 

อ า
เภอ

ภูเรื
อ จ

งัห
วดั

เลย
 

 

บา้นหินสอ 
 

> 20 
(20-30) 

ดินทรายแป้งปนดินเหนียว 
ดินทรายปนทรายแป้งและเศษหิน  

2.5-6.5 (0-3  เมตร) 
อ่อนถึง 

แน่นปานกลาง 

ต ่า 
1.0x10-5  – 1.5 x10-3 

หินทรายแป้ง สีม่วงแดง  
สลบัหินทรายสีเทา 

บา้นโป่ง
กวาง 

> 20 
(20-40) 

ดินทรายแป้งปนดินเหนียว 
ดินทรายปนทรายแป้งและเศษหิน 

1.0-4.0 (0-2  เมตร) 
อ่อนถึง 

แน่นปานกลาง 

ต ่า 
1.2 x10-5– 1.1x10-3 

หินทรายแป้ง สีม่วงแดง 
สลบัหินทรายสีเทา-ขาว 

บา้นกลาง > 20 
(20-30) 

ดินทรายแป้งปนดินเหนียว  
ดินทรายปนทรายแป้งและเศษหิน  

1.5-3.5 (0-3 เมตร) 
อ่อนถึง 

แน่นปานกลาง 

ต ่า 
1.5 x10-5– 1.0 x10-3 

หินทรายแป้ง สีม่วงแดง 
สลบัหินทรายสีเทา-ขาว 

บา้นน ้ าทบ ~ 15-35 ดินทรายแป้งปนดินเหนียว  
ดินทรายปนทรายแป้งและเศษหิน  

1.5-4.5 (0-4 เมตร) 
อ่อนถึง 

แน่นปานกลาง 

ต ่า 
4.5 x10-5– 1.4 x10-4 

หินทรายแป้ง สีน ้ าตาลแกมม่วง 
สลบัหินทรายสีเทา-ขาว 

บา้นห้วยต้ิว > 20 
(20-35) 

ดินทรายปนดินเหนียวสลบักบัดิน
ทรายปนทรายแป้ง และเศษหิน  

0.8-3.0 (0-3 เมตร) 
อ่อนถึง 

แน่นปานกลาง 

ต ่า 
2.2 x10-5– 1.2 x10-4 

หินทรายแป้ง สีน ้ าตาลอมแดง  
สลบักบัหินทรายสีน ้ าตาล ถึงน ้ าตาลอม
ม่วง 

อ า
เภอ

ท่า
ลี่ จ

งัห
วดั

เลย
 บา้น 

น ้ ากระโทม 
 
 
 
 

~ 15-40 
 

ดินทรายปนทรายแป้งสลบักบัดิน
ทรายปนดินเหนียว และเศษหิน  

1.5-3.5 (0-4 เมตร) 
อ่อนถึง 

แน่นปานกลาง 

ต ่า 
1.2 x10-5– 1.1 x10-4 

หินทรายแป้งและหินดินดาน สีน ้ าตาลอม
แดงสลบักบัหินทราย สีเทา 

 



4.3) การปรับตัวของชุมชนในพืน้ทีป่ระสบภัยและเส่ียงภัย น า้หลาก-ดินถล่ม 
ในการศึกษาคร้ังน้ีขอ้มูลเก่ียวกบัวถีิชีวติของชุมชน นอกจากจะไดจ้ากการสัมภาษณ์ผูน้ าชุมชน 

และผูรู้้ในชุมชน ยงัไดจ้ากการสัมมนาเชิงปฏิบติัการโดยด าเนินกิจกรรมสอดแทรกความรู้เก่ียวกบัภยัพิบติั
น ้าหลาก-ดินถล่ม ควบคู่ไปกบัการตอบแบบสอบถาม และการสังเกตสภาพแวดลอ้มของชุมชน  

จากการตอบแบ บสอบถาม ของผูเ้ขา้ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบติัการในพื้นท่ีประสบภยัพิบติัน ้า
หลาก-ดินถล่ม จ านวน 6 ชุมชน ของอ าเภอท่าปลา และอ าเภอลบัแล จงัหวดัอุตรดิตถ ์ (รูปท่ี 4.32) มีจ านวน
การตอบแบบสอบถามทั้งส้ิน 111 คน เป็นชาย 66 คน เป็นหญิง 45 คน อายนุอ้ยท่ีสุด 17 ปี อายมุากท่ีสุด 75 
ปี มีอาชีพเกษตรกร 76 คน คิดเป็นร้อยละ 68.47 ส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดบัประถมศึก ษาจ านวน 77 คน 
คิดเป็นร้อยละ 69.37 และมีการศึกษาสูงสุดระดบัปริญญาตรี 1 คน  (ตารางท่ี 4.1) และส าหรับผูเ้ขา้ร่วม
สัมมนาเชิงปฏิบติัการในพื้นท่ี เส่ียงภยัน ้าหลาก- ดินถล่ม จงัหวดัเลย  (รูปท่ี 4.33) มีจ านวนการตอบ
แบบสอบถามทั้งส้ิน 127 คน เป็นชาย 92 คน เป็นหญิง 35 คน อายนุอ้ยท่ีสุด 18 ปี อายมุากท่ีสุด 83 ปี มี
อาชีพเกษตรกร 120 คน คิดเป็นร้อยละ 94.49 รองลงมาคือรับจา้ง 4 คน คิดเป็นร้อยละ 4.23 ส่วนใหญ่มี
การศึกษาระดบัประถมศึกษาคิดเป็นร้อยละ 69.37 ไม่ไดรั้บการศึกษา 11 คนและมีการศึกษาสูงสุดระดบั
มธัยมปลาย 10 คน (ตารางท่ี 4.2) นอกจากน้ียงัมีการท าสัมมนากลุ่มยอ่ยโดยใหผู้เ้ขา้ร่วมสัมมนาร่วมกนั
เขียนแผนท่ีชุมชน (รูปท่ี 4.34, 4.35, 4.52 และ 4.55) และปฏิทินฤดูกาล (ตารางท่ี 4.5 และ 4.6) ซ่ึงแสดงให้
เห็นความพร้อม ศกัยภาพและประสบการณ์ของคนในชุมชน 

ส าหรับวถีิชีวติและการปรับตวัของชุมชน มีรายละเอียดแยกออกเป็นชุมชนในพื้นท่ีอ าเภอท่า
ปลา และอ าเภอลบัแล จงัหวดัอุตรดิตถ ์และชุมชนในพื้นท่ีอ าเภอภูเรือ และอ าเภอท่าล่ี จงัหวดัเลย ดงัน้ี 

4.3.1 ชุมชนในพืน้ทีป่ระสบภัย ต าบลน า้หมัน และต าบล อ าเภอท่าปลา จังหวดัอุตรดิตถ์ 
1.ชุมชนบา้นน ้าลี (รูปท่ี 4.34) 

วถีิชีวติบา้นน ้าลีก่อนเกิดอุทกภยั 
บา้นน ้าลีหมู่ท่ี 6 ต.น ้าหมนั อ .ท่าปลา จ .อุตรดิตถ์  พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบสูงสลบัภูเขา  มีไม้

ใหญ่ปกคลุมมาก  ตามหุบเขามีล าหว้ยไหลผา่นหลายสายท าใหดิ้นมีความอุดมส มบูรณ์มากเหมาะแก่การ
เพาะปลูก ชาวบา้นจึงยดึอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลกั  โดยท านาปีละ  1 คร้ัง สลบักบัการปลูกถัว่เหลืองและ
ขา้วโพด  บางส่วนปลูกผลไม้  มีกลว้ยเป็นผลไมห้ลกั  (รูปท่ี 4.36) ทั้งยงันิยมเล้ียงสัตวเ์ศรษฐกิจ เช่น ววั หมู 
และไก่พื้นเมือง โดยววัเล้ียงโดยปล่อยข้ึนเขาและกั้นร้ัวไม่ใหว้วัลงมากดักินขา้วและขา้วโพด บริเวณริมหว้ย
รีมีปลา มีผกัริมหว้ย มีก่อไผ ่ซ่ึงอุดมสมบูรณ์มาก โดยเฉพาะผกักดู บอน นั้นมีมากมาย เป็นแหล่งอาหาร
ส าคญัของชาวบา้นท่ีน่ี และมากพอใหค้นภายนอก เขา้มาหาซ้ือไดด้ว้ย 



บา้นน ้าตะ๊ อ าเภอท่าปลา บา้นน ้าลี อ าเภอท่าปลา 

บา้นก่ิวเคียน อ าเภอท่าปลา บา้นมหาราช อ าเภอลบัแล 

บา้นผามูบ อ าเภอลบัแล บา้นด่านหว้ยใต ้อ าเภอลบัแล 

รูปท่ี 4.32 รวมภาพภายหลงักิจกรรมสมัมนาของ 6 ชุมชน ในเขตอ าเภอท่าปลา และอ าเภอลบัแล จงัหวดัอุตรดิตถ ์



บา้นหินสอ อ าเภอภูเรือ บา้นโป่งกวาง อ าเภอภูเรือ 

บา้นกลาง อ าเภอภูเรือ 
บา้นน ้าทบ อ าเภอภูเรือ 

บา้นหว้ยต้ิว อ าเภอภูเรือ บา้นน ้ากระโทม อ าเภอท่าล่ี 

 

รูปท่ี 4.33 รวมภาพภายหลงักิจกรรมสมัมนาของ 6 ชุมชน ในเขตอ าเภอภูเรือ และอ าเภอท่าล่ี จงัหวดัเลย 



รูปท่ี 4.34 แผนท่ีชุมชนท่ีศึกษาในเขตอ าเภอท่าปลา 

รูปท่ี 4.35 แผนท่ีชุมชนท่ีศึกษาในเขตอ าเภอลบัแล 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



ตารางท่ี 4.2 สรุปขอ้มูลทัว่ไปจากแบบสอบถามของผูเ้ขา้ร่วมสมัมนาเชิงปฏิบติัการ จงัหวดัอุตรดิตถ ์และจงัหวดัเลย 
  จงัหวดัอุตรดิตถ์ ร้อยละ จงัหวดัเลย  ร้อยละ 

ขอ้มูลผูเ้ขา้สัมมนา อ าเภอลบัแล อ าเภอท่าปลา รวม   ท่าล่ี ภูเรือ รวม   

เพศ 
ชาย 34 32 66 59.46 14 78 92 72.44 
หญิง 25 20 45 40.54 12 23 35 27.56 

สถานะในครัวเรือน 
หัวหนา้ 39 30 69 62.16 13 69 82 64.57 
แทน 20 22 42 37.84 13 32 45 35.43 

อาย ุ
อาย ุ< 60 50 49 99 90.83 25 92 117 92.86 
อาย ุ> 60 8 2 10 9.17 1 8 9 7.14 

อาย ุ
นอ้ยท่ีสุด 32 17   17 18 18   18 
มากที่สุด 67 75   75 60 83   83 

สถานะหนา้ท่ี 

ลูกบา้น 44 37 81 72.97 19 58 77 61.6 
กรรมการ 9 2 11 9.91 2 12 14 11.2 
ผูช่้วย 4 5 9 8.11 2 12 14 11.2 
ก านนั 0 2 2 1.80 1 5 6 4.8 
นายก อบต. 0 0 0 0.00 0 1 1 0.8 
อบต. 2 2 4 3.60 2 8 10 8 
อ่ืนๆ 0 4 4 3.60 0 3 3 2.4 

อาชีพ 

เกษตร 57 19 76 68.47 26 94 120 94.49 
รับจา้ง 1 25 26 23.42 0 4 4 4.23 
ราชการ 0 3 3 2.70 0 1 1 0.79 
คา้ขาย 0 1 1 0.90 0 0 0 0.00 
วา่ง 0 0 0 0.00 0 1 1 0.79 
อ่ืนๆ 1 4 5 4.50 0 1 1 0.79 

อาชีพเสริม 
ไม่มี 38 32 70 63.06 5 49 54 42.52 
มี 21 20 41 36.94 21 52 73 57.48 

ระดบัการศึกษา 

ประถม 40 37 77 69.37 17 66 83 65.35 
ม.ตน้ 9 5 14 12.61 6 17 23 18.11 
ม.ปลาย 8 9 17 15.32 0 10 10 7.87 
อนุปริญฯ 1 0 1 0.90 0 0 0 0.00 
ป.ตรี 1 0 1 0.90 0 0 0 0.00 
สูงกวา่ 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 
ไม่ไดเ้รียน 0 1 1 0.90 3 8 11 8.66 

พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 

ร่องหุบ 18 0 18   5 19 24 18.90 
ลาดเขา 11 12 23   0 12 12 9.45 
เนินเขา 35 8 43   15 41 56 44.09 
ราบเชิงเขา 13 10 23   3 18 21 16.54 
ราบริมน ้ า 6 15 21   3 11 14 11.02 

แหล่งน ้าส าหรับอุปโภค 

สระ 16 7 23   2 12 14  
อ่าง 1 2 3   1 5 6  
แม่น ้ า 1 2 3   2 12 14  
บาดาล 38 3 41   0 0 0  
ประปาภูเขา 8 39 47   17 72 89  

แหล่งน ้าส าหรับเพาะปลูก 

สระ 0 0 0   2 1 3  
อ่าง 3 0 3   0 0 0  
แม่น ้ า 24 24 48   16 26 42  
บาดาล 5 1 6   0 0 0  
ประปาภูเขา 14 14 28   6 31 37  
น ้ าฝน 31 7 38   6 32 38  
ชลประทาน   1 1   0 0 0  



 

ตารางท่ี 4.3 ปฏิทินกิจกรรมของชุมชนในเขตอ าเภอท่าปลา และลบัแล จงัหวดัอุตรดิตถ ์

กิจกรรม 
เดือน 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
เทศกาลปีใหม่             
เทศกาลสงกรานต ์             
ท าบุญศาลเจา้ปู่(ท าบุญขา้วหลาม)             
เก็บผลผลิตกลว้ย             
ขดุข่าแลว้ตากแดด             
ตดัหญา้ในสวน             
เก็บผลผลิตทุเรียน             
เก็บผลผลิตลองกอง,ลางสาด             
เก็บผลผลิตกาแฟ             
เก็บผลผลิตมะปราง,มะไฟ             

อาชีพเสริม             
ท าไมก้วาด             
ท าขา้วแคบ             
รับจา้ง ตดัหญา้,ใส่ปุ๋ย,ฯลฯ             

ภัยทีเ่กดิในชุมชน             
อุทกภยั             
ภยัแลง้             
แมลงระบาด             
ไขเ้ลือดออก             
วาตภยั             
ภยัหนาว             
ไฟป่า             

 
 
 
 
 
 



 

สมาชิกบา้นน ้าลีส่วนใหญ่จะเป็นญาติพี่นอ้งกนัหรือไม่ก็เป็นเพื่อนสนิทกนัท าใหว้ถีิชิวติอยูก่นั
แบบแบ่งปันและพึ่งพาอาศยักนั มีความรักใคร่ปรองดองช่วยเหลือเอ้ืออาธรต่อกนั สมาชิกมีรายไดจ้าก
พืชผลทางการเกษตร เช่น ขา้ว ถัว่เหลือง และการหาของป่า 

วถีิชีวติบา้นน ้าลีหลงัเกิดอุทกภยั 
บา้นน ้าลีในอดีตไดรั้บความเสียหายอยา่งรุนแรงจากภยัพิบติัน ้าหลาก-ดินถล่ม ในวนัน้ีร่องรอง

และซากแห่งความเสียหายยงัคงปรากฏใหเ้ห็น ทางน ้าท่ีถูกเปิดกวา้งดว้ยแรงของกระแสน ้าเม่ือ  3 ปีก่อน 
รวมทั้งซากปรักหกัพงัของบา้นเรือนและร่องรอยคราบน ้ามองเห็นไดต้ามเสาบา้นและฝาเรือน 

ปัจจุบนัมีสะพานคอนกรีต (รูปท่ี 4.37) ท่ีกวา้งใหญ่และแขง็แรงยิง่กวา่เดิมเขา้มาแทนท่ีสะพาน
ไมเ้ล็ก ๆ ถนนภายในหมู่บา้นไดรั้บการพฒันาปรับปรุงกลายเป็นถนนลาดยาง เดินทางไป มาไดส้ะดวกข้ึน  
โดยรวมแลว้ระบบสาธารณูปโภคไดรั้บการฟ้ืนฟูใหดี้ข้ึนกวา่เดิม ยงัขาดอยูก่็แต่สัญญาณโทรศพัทไ์ร้สาย จุด
ท่ีสามารถส่ือสารไดมี้เพียงเนินเขาก่อนเขา้หมู่บา้นน ้าตะ๊  

รูปท่ี 4.36 แปลงสวนกลว้ยบนลาดเขาริมหว้ยน ้าลี รูปท่ี 4.37 สะพานคอนกรีตขา้มหว้ยน ้าลี 
ภายหลงัจากเกิดอุทกภยัน ้าหลากดิน -ถล่มท าให้ตอ้งยา้ยท่ีตั้งบา้นเรือนใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีสูงข้ึน 

พื้นท่ีเกษตรกรรมบริเวณท่ีราบริมน ้าส่วนใหญ่หายไปประมาณ 60 – 70 เปอร์เซ็นต์ เน่ืองจากการทบัถมของ
ตะกอนดิน กรวด ทราย และหินใหญ่ท่ีถูกพดัพามากบัน ้า (รูปท่ี 4.4 และ 4.9) แลว้ท าใหพ้ื้นท่ีสูงกวา่เดิม
ประมาณ 50 เซนติเมตร ไม่สามารถท านาได ้รวมทั้งท าใหแ้หล่งอาหารทางธรรมชาติก็หายไป เม่ือรายได้
และอาหารทางธรรมชาติลดลงท าใหส้มาชิกบา้นน ้าลีตอ้งเปล่ียนแปลงอาชีพจากเดิมท่ีเคยมีรายไดห้ลกัจาก
การท านากลบัมาหารายไดจ้ากการ ท ากลว้ยอบมว้น ทอผา้ หาของป่ า เช่น ข่าป่า ตอ้นไมก้วาด ซ่ึงเป็น
วตัถุดิบท่ีมีในชุมชน นอกจากนั้นยงัรับซ้ือเมล็ดมะม่วงหิมพานตจ์ากภายนอกชุมชนมาอบแลว้น า
ออกจ าหน่าย แต่รายไดก้็ยงัไม่เพียงพอจ าเป็นตอ้งพฒันาและปรับปรุงโดยเฉพาะดา้นการตลาด  (รูปท่ี 4.38) 



 

รูปท่ี 4.38 ตวัอยา่งอาชีพท่ีสร้างไดใ้หก้บัชุมชนบา้นน ้าลี น ้าตะ๊ และก่ิวเคียน 

ข่าป่า 

ตอ้นไมก้วาด 

มะม่วงหิมพานต ์
กลว้ยอบมว้น 

รูปท่ี 4.40 ยามเยน็ริมน ้า บา้นน ้าลี รูปท่ี 4.39 อ่างเก็บน ้า บา้นน ้าลี 

รวมทั้งฟ้ืนฟูแหล่งน ้าสร้างแหล่งอาหารจากการเ ล้ียงปลา (รูปท่ี 4.39) และเม่ือเสร็จส้ินภาระกิจประจ าวนั
แลว้ ความสุขริมน ้าในยามเยน็ของชุมชนบา้น ้าลีก็ดูน่าอิจฉาเหมือนกนั (รูปท่ี 4.40) 

 



 

โรงเรียนบา้นน ้ าลี โรงเรียนบา้นน ้ าตะ๊ 

รูปท่ี 4.41 สถานีเตือนภยัอตัโนมติั (Early Warning) ในเขตอ าเภอท่าปลา จงัหวดัอุตรดิตถ ์
 
การเฝ้าระวงัในปัจจุบนัมีทั้งการตรวจวดัปริมาณน ้าในกระบอกวดัน ้าฝน โดยมี นายธีรวฒัน์   

ปานานนท ์นางณิชกานต ์ ขดัเชิง นายหลนั  กนัมุด นางอุบล จนัทิจร เป็นผูรั้บผดิชอบในการแจง้ข่าวสาร
เตือนภยั นอกจากน้ีก็ยงัมีสถานี เตือนภยัอตัโนมติัซ่ึงติดตั้งท่ีโรงเรียน (รูปท่ี 4.41) เม่ือมีการเตือนใหมี้การ
อพยพก็จะไปอยูก่นัท่ีวดัน ้าลี รวมทั้งมีการซอ้มแผนอพยพปีละ 1 คร้ัง 

2.ชุมชนบา้นน ้าตะ๊ (รูปท่ี 4.34) 

วถีิชีวติบา้นน ้าตะ๊ก่อนเกิดอุทกภยั 

พื้นท่ีของบา้นน ้าตะ๊ส่วนใหญ่เป็นท่ีราบสูงสลบัภูเขา มีไมใ้หญ่ปกคลุมมาก มีล าหว้ยน ้าตะ๊ไหล
ผา่นท าใหดิ้นมีความอุดมสมบูรณ์มากเหมาะแก่การเพาะปลูก ชาวบา้นจึงยดึอาชีพเกษตรกรรม  และท าสวน
เป็นหลกั  โดยท านาปีละ  1 คร้ัง สลบักบัการปลูกถัว่เหลืองและขา้วโพด  (รูปท่ี 4.42) บางส่วนปลูกผลไม้  มี
กลว้ยเป็นผลไมห้ลกั ทั้งยงันิยมเล้ียงสัตวเ์ศรษฐกิจ  เช่น ววั หมู และไก่พื้นเมือง บริเวณริมหว้ยน ้าตะ๊ มีปลา 
มีผกัริมหว้ย มีก่อไผ ่ซ่ึงอุดมสมบูรณ์มาก โดยเฉพาะผกักดู บอน นั้นมีมากมาย เป็นแหล่งอาหารส าคญัของ
ชาวบา้นท่ีน่ี และมากพอใหค้นภายนอก เขา้มาหาซ้ือไดด้ว้ย 



 

นาขา้ว สลบัถัว่เหลือง 
แปลงขา้วโพด 

รูปท่ี 4.42 ตวัอยา่งพื้นท่ีท ากินบา้นน ้าตะ๊  
 
“ยายมีอาชีพท านา วา่งจากนาก็ขดุข่าขาย ในสวนบา้ง ในป่าบา้ง อยูม่า  30 ปี แลว้ เป็นคนท่า

ปลา พอสร้างเข่ือนแลว้ก็มาอยูท่ี่น่ี เขาจดัให ้เขาใหท่ี้ท ากิน 13 ไร่ เดิมมีอาชีพ รับจา้ง ท าไร่ หาของป่า ถนน
น้ีสร้างหลงัดินถล่มแลว้” 

วถีิชีวติบา้นน ้าตะ๊หลงัเกิดอุทกภยั 
บา้นน ้าตะ๊ก็เป็นอีกหมู่บา้นหน่ึงซ่ึงไดรั้บความเสียหายอยา่งหนกัจากอุทก ภยัน ้าหลาก-ดินถล่ม 

พื้นท่ีท ากินเสียหายมากกวา่ 50 เปอร์เซ็นต ์หว้ยน ้าตะ๊ท่ีเคยเป็นหว้ยเล็กๆกวา้งไม่ถึง 3 เมตร ถูกกระแสน ้ากดั
เซาะจนท าใหต้ล่ิงทั้งสองขา้งพงัทลายจนปัจจุบนับางช่วงกวา้งถึง 50 เมตร อาหาร เช่นพืชผกัท่ีอยูต่ามริม
หว้ยน ้าตะ๊เคยอุดมสมบูรณ์ก็หายไปหมด ก ารเป็นอยูโ่ดยเฉพาะดา้นอาชีพของคนในหมู่บา้นก็เปล่ียนไปคน
ท่ีเคยมีนาก็ท าไม่ได ้ตอ้งหนัมาท าอาชีพรับจา้ง โดยรับจา้งหน่วยจดัการตน้น ้า ปลูกป่าบา้ง ท าแนวกนัไฟบา้ง 
ยามวา่งจากงานรับจา้ง ก็ขดุข่าในสวนท่ีมีอยูค่นละนิดละหน่อยรวมทั้งข่าในป่ามาตากแหง้ขายใหค้นนอก
พื้นท่ี แต่จะท าไดก้็ในช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม เท่านั้น เพราะอาศยัแดดในการตาก  นอกจากน้ีก็มีรายได้
จาก อบเมล็ดมะม่วงหิมพานตโ์ดยซ้ือเมล็ดมะม่วงหิมพานตจ์ากชุมชนอ่ืน  และการท ากลว้ยมว้น เพราะ มี
กลว้ยเป็นจ านวนมาก แต่เร่ืองการตลาดยงัไม่กวา้งมากนกัเหมือนบา้นน ้าลี 

ตอนน้ีรายได้ของคนบา้นน ้าตะ๊ลดลงอยา่งมากเม่ือเทียบกบัเม่ือก่อนเกิดเหตุน ้าหลากดิน -ถล่ม 
บางครอบครัวมีรายไดแ้ค่พอเล้ียงปากเล้ียงทอ้งไปวนัๆ เท่านั้น แต่ก็ยงัดีท่ีชุมชนบา้นน ้าตะ๊เป็นชุมชนท่ีอยู่
อยา่งเรียบง่ายไม่ฟุ้งเฟ้อเอ้ือเฟ้ือเพื่อแผซ่ึ่งกนัและกนัท าใหชุ้มชนไม่ล าบากมากนกั 



 

การเฝ้าระวงัมีเครือข่ายแยกออกเป็นตามจุดท่ีมีราษฎรอาศยัในชุมชน มี 5 จุด ๆ ละ 5 คน มีทั้ง
การตรวจวดัปริมาณน ้าในกระบอกวดัน ้าฝน โดยมี นายเดช  นวลแกว้ นายบุญ รินตะ๊ชุน นายทองดี บุญเรือง 
นายไพรสิทธ์ิ แสนหลวง เป็นผูรั้บผดิชอบในการแจง้ข่าวสารเตือนภยั นอกจากน้ีก็ย ั งมีสถานีเตือนภยั
อตัโนมติัซ่ึงติดตั้งท่ีโรงเรียน (รูปท่ี 4.41) เม่ือมีการเตือนใหมี้การอพยพก็จะไปอยูก่นัท่ีวดัน ้า ตะ๊ เน่ืองจากอยู่
บนเนิน รวมทั้งมีการซอ้มแผนอพยพปีละ 1 คร้ัง 
 

3.ชุมชนบา้นก่ิวเคียน (รูปท่ี 4.34) 

วถีิชีวติบา้นก่ิวเคียนก่อนเกิดอุทกภยั 
จากการสัมภาษณ์ ผูน้ าชุมชนบอกวา่ เดิมชาวบา้นก่ิวเคียนอาชีพหลกัคือท านา ครอบครัวท่ีไม่มี

ท่ีนาก็จะรับจา้งท านาเพื่อแลกขา้ว เสร็จหนา้นาจึงไปท างานสวน  ปลูกพืชหลงัหนา้นา หรือไม่ก็รับจา้ง  ถึง
ชาวบา้นบางคนยากจน แต่ขา้วก็มีพอกิน  ชาวบา้นจะมีดินท ากิน อยา่งนอ้ยท่ีสุด 6 ไร่ ลกัษณะท่ีนาเป็นนาน ้า
เหมือง มีฝายหลายท่ี เพื่อเอาน ้าเขา้นา มีฝายประมาณ 12 ลูก เป็นฝายท่ีชาวบา้นช่วยกนัท าข้ึนมา โดยเอาไม้
ไปตอก และถมดว้ยหินใหญ่ ฝายนั้นตอ้งท าแทบทุกปี  พอพน้ปีไมจ้ะผ ุจึงตอ้งท าทุกๆ ปี  เม่ือถึงฤดูเก็บเก่ียว 
ก็จะเอาแรงกนั ไม่มีการจา้งเลย ขา้วนั้นเราจะเก็บไวกิ้น ไม่ไดข้าย เก็บไวถ้า้คนไหนมีนานอ้ย มีขา้วนอ้ย ก็มา
กู ้มายมืกนั ช่วยเหลือกนั ไม่มีดอกขา้ว  กิจกรรมชุมชนจะใชว้ธีิเร่ียไร บริจาคกนั เช่น สร้างส านกัสงฆ ์แลว้
ออกแรง ไปหาบอิฐท่ีทุ่งนา ซ่ึงไกลมาก มาท าก าแพงวดั 

ทรัพยากรในชุมชน สมยัก่อน  จะอุดมสมบูรณ์มาก ไม่ค่อ ยไดซ้ื้อกบัขา้ว ไดอ้ะไรมาก็แบ่งกนั
กิน เพราะถา้ใครไม่แบ่งปัน ไม่ท าตามจะถูกเลิกคบคา้  และถา้ใครตระหน่ีข้ีเหนียวก็จะถูกลงโทษเลิกคบคา้
สมาคมไปเลย ในยามท่ีมีคนตาย ญาติไม่มีเงินเผา คนนั้นจะตกัขา้วมาวางท่ีกลางหมู่บา้น ใครมีเงินก็จะเขา้มา
รับมาจ าน า โดยไม่ตอ้งบอก  การหาอยูห่ากินในสมยันั้น เช่น การออกหาสัตวป่์า  ถา้ใครไดจ้ะตดัเอาเน้ือมา
ตดัแบ่งออกเป็น 3 ช้ิน 2 ช้ินเสียบกบัก่ิงไม ้ทั้ง 2 ขา้ง และ 1 ช้ิน เสียบไวท่ี้ตรงกลางก่ิง ภาษาพื้นบา้นเรียกวา่ 
“แบ่งพดูหาบ พดูหาม” เพื่อเซ่นใหเ้จา้ป่าเจา้เขา ซ่ึงทุกคนเช่ือวา่ ถา้ไม่ท าจะหากินไม่ได ้

วถีิชีวติบา้นก่ิวเคียนหลงัเกิดอุทกภยั 
ความเห็นของผูน้ าชุมชนเก่ียวกบัสาเหตุท่ีเกิดน ้าท่วม น ้าหลาก -ดินถล่ม อยา่งหน่ึงก็เพราะ

เน่ืองมาจากเศษดิน หิน กอไผน่บัพนัๆ ตน้ซุง ป่าทั้งป่า  ตน้ไม ้จากบา้นน ้าตะ๊ น ้าลี หว้ยกอ้ น ้าหมนั ลงมา
รวมกนัท่ีสะพานเหนือหมู่ บา้น ท าใหส้ะพานไม่สามารถรับน ้าหนกัไดจึ้งหกัโค่นพงัลง น ้าเลยทะลกัเขา้มา
ท าความเสียหายใหก้บับา้นก่ิวเคียน  สาเหตุท่ีถล่มอีกอยา่งก็คือเพราะธรรมชาติของมนั แต่ส าหรับชาวบา้น
คิดกนัหลายแบบ บางคนบอกวา่สาเหตุมาจากการใชย้าฆ่าแมลงและสารเคมี ผมวา่ไม่จริงเพราะบางทีไม่ได้
ท  ากินก็ถล่ม บางคนก็บอกวา่มนัถึงเวลาดินเส่ือม บางคนก็วา่เพราะโดนลงโทษจากส่ิงสักสิทธ์ น ้าฝนก็ตก



 

ปกติ เคยตกเยอะไม่เห็นเป็นอะไร  สาเหตุหลกัท่ีถล่มผมเลยคิดวา่เป็นเพราะทางเหนือน ้า ชาวบา้นท่ีบงัเอิญ
รอดจากพิบติัภยัน ้าหลาก-ดินถล่มเม่ือปี 2549 ในเขตบา้นผม 3 ราย เขาเคยอยูบ่นเขาในกระตอบ บงัเอิญช่วง
ท่ีเกิดน ้าท่วมเขาไม่อยู ่กระตอบเขาเสียหายหมด ถา้เขาอยูเ่ขาก็ตายแน่ ถามเขาบอกวา่ไม่รู้เป็นไรอยากกลบั
บา้น มีเหตุการณ์บงัเอิญอีกอยา่งก็คือมีชาวบา้นคนหน่ึงไปจบัเขียดกลบับา้นนอนไม่หลบัไดย้นิเสียงดินไหล
และเห็นน ้ามากผดิปกติเขาเลยเอาครอบครัวหนี แลว้มาบอกชาวบา้นใหอ้พยพ อีกอยา่งสัตวต์ามถนนออกมา
เยอะมาก ขนาดบา้นท่ีอยูริ่มน ้ายงัท่วมมิดหลงัคาเลย แต่ไม่มีคนตายเพราะรู้ตวัก่อนจากชาวบา้นท่ีออกไปหา
กบในยามดึกเลยบอกเพื่อนบา้นใหอ้พยพไดท้นัการณ์ 

นายเสน่ห์ มาตสาร ผูใ้หญ่บา้นก่ิวเคียน  กล่าวถึงการฟ้ืนฟชุูมชนวา่ ภายหลงัเหตุการณ์
หน่วยงานราชการเสนอใหชุ้มชนยา้ยออกไปอยูใ่นพื้นท่ีปลอดภยั แต่ในท่ีประชุมชาวบา้นยนืยนัท่ีจะอยูท่ี่น่ี
ต่อไป เพราะท่ีอยูใ่หม่ขาดแคลนน ้าและอยูบ่นเขา ทั้งน้ีชุมชนไดร่้วมแรงร่วมใจกนัช่วยเหลือครอบครัวท่ี
ประสบภยั ช่วยกนัแบ่งปันท่ีดินใหส้ร้าง บา้น ช่วยกนัลงแรงสร้างบา้น ท าการประชาคมหมู่บา้นเพื่อร่วมกนั
ใชเ้งินท่ีไดรั้บความช่วยเหลือ เช่นน าเงินท่ีไดรั้บการสนบัสนุนใหส้ร้างบา้นชัว่คราวมาใชส้ร้างบา้นถาวร
แทน ส่วนบา้นชัว่คราวก็จะเก็บไมท่ี้น ้าพดัพามา หรือเพื่อนบา้นแบ่งไมใ้หส้ร้างบา้น  เงินช่วยเหลือเอาไปจ่าย
ค่าวสัดุ ไม่มีการจ่ายค่าแรง  จนกระทัง่ขณะน้ีไม่มีปัญหาเร่ืองท่ีอยูอ่าศยัแลว้ แต่ยงัติดปัญหาท่ีนา  เสนอ
ภาครัฐช่วยใหท่ี้นาเก่าท่ีถูกประกาศเป็นเขตอุทยานมาจดัสรรใหช้าวบา้น บา้นท่ีเคยไดรั้บผลกระทบก็ยา้ยไป
ปลูกสร้างอยูสู่งกวา่เดิม และเหลือท่ีดินเดิมไวเ้ป็นพื้นท่ีท ากิน ท่ีน่ีมี 48 หลงัคาเรือน บางคนก็มีเฉพาะบา้นจะ
เขา้มาก็เม่ือฤดูเพาะปลูก ท่ีท ากินของชาวบา้นส่วนใหญ่อยูริ่มหว้ยในเขตอุทยาน ตอนน้ีตามไหล่เขาก็หยดุ
บุกรุกเพราะทางหน่วยงานราชการเขาหา้ม หยดุมา 20 ปีแลว้ มีบา้งเล็กนอ้ยท่ีมีการปลูกมะม่วงหิมพานต ์
กลว้ย ตามไหล่เขา ผูน้ าชุมชนใหค้วามเห็นวา่คงไม่มีปัญหาอีกแลว้เพราะสะพานท่ีท าใหม่สูงกวา่เดิมเกือบ 2 
เมตร (รูปท่ี 4.43) อีกอยา่งคลองมนัก็กวา้งแลว้ไม่มีอะไรมาขวางกั้น เน่ืองจาก มีการขดุลอกเศษดินโคลน 
เศษซากกอไผ ่ท่อนซุง ตน้ไมอ้อกจากพื้นท่ีร่องน ้าท าใหก้วา้งข้ึน แต่ขาดความร่มเยน็  ความเปล่ียนแปลงท่ี
เห็นไดช้ดัในขณะน้ีคือปริมาณน ้าประปาภูเขาท่ีเคยไดใ้ชมี้ปริมาณลดลงจากเดิมโดยเฉพาะปีน้ี (2552)  

การเฝ้าระวงัท่ีน่ีช่วงหลงัเกิดเหตุการณ์ใหม่ ๆ ก็ปฏิบติักนัดีแต่ตอนน้ีก็เฉย ๆ กนั  เร่ิมจากมีนาย
สรรเสริญ เป็นคนรับผดิชอบวดัปริมาณน ้าฝนในกระบอกตรว จวดัน ้า ถา้น ้าถึงระดบัหรือมากเหมือนปี 49 ก็
จะมาใชห้อกระจายข่าวบา้นผูใ้หญ่บา้น ปี 2550 มีการเตือน แต่ ปี 2551 ไม่มีการเตือนเน่ืองจากมีปริมาณ
น ้าฝนนอ้ย  โดยปกติแลว้ขณะฝนตกมกัจะไดย้นิแต่เสียงน ้าฝนท่ีตกลงบนหลงัคาและเสียงน ้าไหล และจะ
ไม่ไดย้นิเสียงจากสัญญานเตือนภยัเลย ถา้ฝนเกิดตกหนกัในยามวกิาลชาวบา้นในชุมชนจะคอยเฝ้าระวงัและ
ไม่นอนกนัเหมือนเม่ือก่อน และส าหรับข่าวสารการเตือนภยัจากหน่วยงานราชการหรือชุมชนตน้น ้าก็จะ



 

รูปท่ี 4.38 ยามเยน็ริมน ้า บา้นน ้าลี 

ไดรั้บจากวทิยส่ืุอสาร และเม่ือไดรั้บสัญญาณใหมี้การอพยพพวกชาวบา้นก็จะเคล่ือนยา้ยไปหลบภยักนัท่ี
โรงเรียน (รูปท่ี 4.44) เน่ืองจากเป็นจุดท่ีสูงกวา่บริเวณท่ีตั้งบา้นเรือนและมีบริเวณกวา้งเพียงพอ  

 “ความรักกนัในหมู่บา้นไม่มีเปล่ียนไป  ขอแรงชาวบา้นความร่วมมือยงัอยูเ่หมือนเดิม ”
ผูใ้หญ่บา้นก่ิวเคียนไดก้ล่าวทิ้งทา้ย 

รูปท่ี 4.43 สะพานขา้มหว้ยน ้าริด บา้นก่ิวเคียน รูปท่ี 4.44 สถานีเตือนภยัอตัโนมติั โรงเรียนบา้นก่ิวเคียน 
 
4.3.2 ชุมชนในพืน้ทีป่ระสบภัย ต าบลแม่พูล อ าเภอลบัแล จังหวดัอุตรดิตถ์ (รูปท่ี 4.35) 

พื้นท่ีศึกษาในเขตต าบลแม่พลูประกอบดว้ย ชุมชนบา้นผามูบ หมู่ท่ี 7 บา้นด่านหว้ยใต ้หมู่ท่ี 8 
และบา้นมหาราช หมู่ท่ี 11 เป็นชุมชนท่ีมีพื้นท่ีอยูใ่กลแ้ละติดต่อกนั อีกทั้งสองชุมชนหลงัยงัเกิดจากการแยก
ออกของชุมชนแรก จึงมีวถีิชีวติและกิจกรรมท่ีคลา้ยคลึงกนั และภายหลงัจากการแยกหมู่บา้นไดป้ระมาณหา้
ปีก็เกิดเหตุภยัพิบติัน ้าหลาก-ดินถล่ม 

วถีิชีวติก่อนเกิดภยัพิบติัน ้าหลาก-ดินถล่ม 
เน่ืองจากพื้นท่ีชุมชนส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีภูเขาสูงชนั มีพื้นท่ีริมน ้าและร่องหุบเขาเพียงบางส่วน 

ท าใหพ้ื้นท่ีตั้ งชุมชนส่วนใหญ่อยูบ่ริเวณลาดเขา ลาดเชิงเขา และท่ีราบริมคลองแม่พร่อง คนในชุมชนส่วน
ใหญ่มีอาชีพเกษตรกร ท าสวนผลไมพ้วก ทุเรียน ลางกอง ลางสาด มงัคุด มะไฟ มะปราง มะยงชิด ลูกเนียง 
ซ่ึงท ารายไดใ้หก้บัเกษตรกรท่ีน่ีเป็นอยา่งดี โดยเฉพาะทุเรียนพนัธ์ุหลงและหลิน ซ่ึงไดจ้ ากการปรับปรุงจาก
พนัธ์ุพื้นเมืองเดิม ตน้ทุเรียนท่ีพบเห็นในสวนส่วนใหญ่จะมีลกัษณะล าตน้สูงใหญ่เพราะจะใชต้น้พื้นเมือง
เพาะปลูกก่อนจนโตและแขง็แรงแลว้จึงท าการทาบก่ิงพนัธ์ุ ใชเ้วลาประมาณ 7 ปี จึงจะไดผ้ลผลิต โดยท า
การเพาะปลูกตามเนินเขาและลาดเนินเขา เฉพาะดา้นทิศตะวนัอ อกเพราะรับแสงนอ้ยกวา่ดา้นทิศตะวนัตก 
การเพาะปลูก ดูแลเก็บเก่ียวผลผลิตของท่ีน่ีจะ ชกัรอกดว้ยสริง และ ใชม้อเตอร์ไซตเ์ป็นพาหนะซ่ึงสามารถ



 

รูปท่ี 4.45 เคร่ืองมือและเส้นทางล าเลียงผลผลิต      
ของชุมชนในเขตอ าเภอลบัแล 

บรรทุกผลผลิตไดสู้งถึง 150 กิโลกรัม  เน่ืองจากเหมาะสมทั้งสภาพภูมิประเทศและเส้นทางขนส่ง (รูปท่ี 
4.45) และจะพบวา่ในพื้นท่ีน้ีไม่มีการเพาะปลูกขา้วเลย ยกเวน้ท่ีราบบริเวณตวัอ าเภอลบัแล เพราะตอ้งใชน้ ้า
มาก และรายไดก้็นอ้ยกวา่ท าสวนผลไม้  นอกจากการท าสวนผลไมแ้ลว้ ก็ยงัมีการท าขา้วแคบ (รูปท่ี 4.46) 
และท าไมก้วาด 

 
ประเพณีวฒันธรรมท่ีส าคญัในพื้นท่ี

ศึกษานอกจากงานบุญประ เพณีตามปีปฏิทินหลวง
แลว้ ส่วนใหญ่จะเนน้เป็นการท าบุญหมู่บา้น ท าบุญ
สงเคราะห์บา้น ช่วงประมาณเดือนเมษายน ซ่ึงเป็น

ช่วงปีใหม่ของภาคเหนือ จะมีการตกับาตรอาหาร ขา้วหลามในตอนเชา้ และใส่บาตรขา้วสารตอนเยน็ และ
การท าบุญเซ่นไหวศ้าลเจา้ปู่ ด่านเหนือ  (รูปท่ี 4.47) ในวนัพระสิบหา้ค ่าและด่านใต้ ในวนัพระส้ินเดือนปีละ
คร้ัง (ตารางท่ี 4.2) 
 
 
 
 
 



 

รูปท่ี 4.47 ศาลปู่ เจา้ด่านท่ีคนในชุมชนเซ่นไหว ้

 

รูปท่ี 4.46 อุปกรณ์และการท าขา้วแคบ ของชุมชนในเขตอ าเภอลบัแล จงัหวดัอุตรดิตถ ์
วถีิชีวติภายหลงัเกิดภยัพิบติัน ้าหลาก-ดินถล่ม 
ความคิดของชาวบา้นส่วนใหญ่โดยเฉพาะผูน้ าชุมชนเก่ียวกบัสาเหตุท่ีท าใหดิ้นถล่มก็เพราะฝน

ตกมากผดิปกติ หลงัเกิดภยัพิ บติั บา้นท่ีไดรั้บความเสียหายก็ยา้ยไปบา้นชยัพฒันา และบา้นม่อน นางแหลม 
(รูปท่ี 4.48) บา้นก็นอ้ยลง แต่หลงัยา้ยไปอยูท่ี่ใหม่แลว้ก็มีบางส่วนกลบัเขา้มาอาศยัท่ีเดิม หรือกลบัมาท ากิน
ในท่ีดินเดิมก็มี การประชุมก็ปกติเหมือนเดิม พื้นท่ีท าสวนผลไมล้ดลงท าใหต้อ้งขยายพื้นท่ี ขา้มเขตรอยต่อ
ของจงัหวดัอุตรดิตถ ์เขา้ไปในจงัหวดัแพร่บางส่วน เพราะของเดิมเตม็พื้นท่ีอยูแ่ลว้ ท่ีไม่มีการส่งเสริมอาชีพ

เพราะการท าสวนผลไมมี้รายไดดี้กวา่  ผลกระทบท่ี
ไดรั้บอีกอยา่งคือประปาบาดาลท่ีวางท่อตามลาดเขา
ใหไ้หลโดยอาศยัแรงโนม้ถ่วงของโลก ตอ้งท าการ
เป่าลา้งบ่อใหม่เพราะน ้าในบ่อขุ่นและสกปรก และ
ไม่ค่อยมีปัญหาเร่ืองขาดแคลนน ้าเพราะอาศยัน ้าจาก
บ่อน ้าต้ืนช่วยดว้ย  ท่ีน่ีมีน ้าตกแม่พลูเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีไดรั้บผลกระทบเช่นกนัและในปัจจุบนัก็
ไดรั้บการฟ้ืนฟูแลว้ (รูปท่ี 4.49) 
 

 
 
 



 

 
รูปท่ี 4.48 ท่ีอยูอ่าศยัเพื่อช่วยเหลือผูป้ระสบภยัน ้าหลาก-ดินถล่ม (2549) ในชุมชนบา้นม่อนนางแหลม 
 

การเฝ้าระวงัในขณะฝนตกมีความต่ืนตวั และใชว้ทิยส่ืุอสารในการส่งข่าวสารมากข้ึน มี
ตวัแทนรับผดิชอบในการตรวจวดัปริมาณน ้าฝน ซ่ึงมี 2 จุด โดยใชเ้กณฑ ์หากเกิน 80 จะมีการเตือนทางหอ
กระจายข่าว หรือหวอเคล่ือนท่ี สถานีเตือนภยัอตัโนมติัท่ีน่ี ก็มีหลายแบบ (รูปท่ี 4.50) แต่มกัจะไม่ค่อยไดย้นิ
เสียงสัญญาณเตือนภยัถา้ฝนตกหนกัเพราะเสียงเมด็ฝนกระทบหลงัคาสังกะสีดงักวา่ จึงอาศยัชาวบา้นช่วยกนั
บอกดว้ยใหอ้พยพไปท่ีบา้นหว้ยใตแ้ละท่ีวดั เพราะอยู่ ท่ีสูงและปลอดภยั มีการท าผงัล าดบัการแจง้ข่าวสาร
เก่ียวกบัการเตือนภยัและภูมิอากาศ รวมทั้งตั้งคณะกรรมการจดัการภยัพิบตัของชุมชน (รูปท่ี 4.51) เร่ิมจาก
ทางจงัหวดั หรืออ าเภอจะแจง้มาท่ีก านนั ก านนัจะแจง้ ทั้ง 11 หมู่บา้น และในทางกลบักนัหากมีขอ้มูล
ข่าวสารในพื้นท่ีเช่นหากปริมาณน ้าฝนเตม็กระบอกใน 24 ชัว่โมง ก็จะแจง้ผูใ้หญ่ ก านนั อ าเภอ และจงัหวดั 
ข้ึนไปตามล าดบั เวลาแจง้ทางวทิยส่ืุอสารจะไดย้นิกนัทั้งหมด ประมาณ 200 ตวั 



 

รูปท่ี 4.49 น ้าตกแม่พลู กบัผลกระทบจากเหตุการณ์ภยัพิบติัน ้าหลาก-ดินถล่ม (2549) และฟ้ืนฟูแลว้ (2552) 

รูปท่ี 4.50 สถานีเตือนภยัรูปแบบต่าง ๆ บริเวณชุมชนในเขตอ าเภอลบัแล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รูปท่ี 4.51 ผงัการติดต่อส่ือสาร และผงัคณะกรรมการ
จดัการภยัพิบติั 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
4.3.3)ชุมชนในพืน้ทีเ่ส่ียงภัย อ าเภอภูเรือ จังหวดัเลย  (รูปท่ี 4.52) 

1.ชุมชนบา้นหินสอ บา้นโป่งกวาง บา้นกลางบา้นน ้าทบ ต าบลปลาบ่า 
เน่ืองจากพื้นท่ีชุมชนท่ีศึกษาส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีภูเขาสูงชนั ลาดเนินเขาและเนินเขา โดยเฉพาะ

ชุมชนบา้นหินสอและบา้นโป่งกวาง ท่ีอยูต่ามเนินเขาและลาดเนินเขาของบริเวณพื้นท่ีตน้น ้า มีเพียงพื้นท่ี
บางส่วนท่ีเป็นท่ีราบริมน ้าคือท่ีตั้งบา้นเรือนของชุมชนบา้นกลาง และน ้า ทบ ประชากรมีอาชีพเกษตรกรรม 
พืชท่ีเพาะปลูกส่วนใหญ่และท าใหมี้รายได ้คือ ขิง ขา้วโพด ลูกเดือย ถัว่แดง พืชผกัเมืองหนาว แมคคาเดเมีย 
ยางพารา ล าไย ล้ินจ่ี แต่ส าหรับขา้ว จะเพาะปลูกไวส้ าหรับบริโภคในครัวเรือนเท่านั้น และเม่ือวา่งจากงาน
ดา้นเพาะปลูกแลว้ก็อาจจะไปรับจา้งบา้ง ขายลอตเตอร่ีบา้ง รวมทั้งหาของป่าตามฤดูกาล เช่น เห็ด ผกัหวาน 
หน่อไมไ้ผ ่ผกักดูและผกัหนาม (ตารางท่ี 4.3) 

ประเพณีวฒันธรรมท่ีส าคญัในพื้นท่ีศึกษานอกจากงานบุญประเพณีตามปีปฏิทินหลวงแลว้ 
ส่วนใหญ่จะมีงานบุญขา้วจ่ี ช่วงเดือนกุมภาพนัธ์และมีนาคม  ประเพณีเล้ียงศาล เจา้ปู่  (รูปท่ี 4.53) ช่วงเดือน
มิถุนายนและกรกฎาคม งานบุญขา้วสารในเดือนกนัยายน  และงานบุญขา้วเปลือกช่วงเดือนธนัวาคมและ
มกราคม  โดยมีการแห่บุญและแต่ละครัวเรือนจะน าขา้วเปลือกมารวมกนัท่ีวดั  โดยมีการท าพิธีสู่ขวญัขา้ว  
จากนั้นก็จะน าขา้วไปขายแก่ผูส้นใจแลว้น าเงินมาบูรณะซ่อมแซมต่อเติมวดั และท่ีน่าสนใจอีกอยา่งหน่ึงคือ
การงดประกอบอาชีพในชุมชนตนเองทุกวนัพระ ชาวบา้นจะพากนัพากนัหยดุท างานและไปร่วมท าบุญท่ีวดั  
พกัผอ่นและร่วมกนัพฒันาตามสถานท่ีต่าง ๆ ของหมู่บา้น  (ตารางท่ี 4.3) คนในชุมชนมีการด าเนินชีวติแบบ
เอ้ืออาทร มีการพึ่งพาอาศยั กนั  ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั นบัถือผูอ้าวโุส วถีิชีวติแบบนบัถือเครือญาติ  สภาพ
บา้นเรือนของประชาชนมีความมัน่คงถาวร มีการจดับา้นเรือนถูกสุขลกัษณะ  ครอบครัว มีความอบอุ่น  ผูน้ า



 

ยดึการปกครองแบบประชาธิปไตย  เนน้การมีส่วนร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
ร่วมกนัแสดงความคิดเห็นระหวา่ง ผูน้ า และประชาชนในหมู่บา้นทุกคน ยดึความสามคัคีเป็นส าคญั 

2.ชุมชนบา้นหว้ยต้ิว ต าบลลาดค่าง 
ชุมชนดั้งเดิมมาจากบา้นปากโป่งและนาข่า โดยเขา้มาเล้ียงววัก่อนเม่ือเห็นวา่อุดมสมบูรณ์เลย

ตั้งหลกัท่ีน่ี เน่ืองจากพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีเขาสูงชนั จึงตั้งบา้นเรือนอยูต่ามลาดเขา และติดเชิงเขา ซ่ึงเป็น
บริเวณท่ีไม่มีเอกสารสารสิทธ์ิและมีชั้นหินทรายท่ีมีโอกาสแตกหลุด และถล่มลงมาได ้มีการเพาะปลูกตาม
เนินเขาและลาดเนินเขา จนถึงริมน ้าเหือง เป็นพวก ขา้ว ขา้วโพด ขา้วฟ่าง ถัว่แดงถัว่ด า และสวนมะขาม
หวาน ท่ีท าใหเ้ กิดรายไดห้ลกั มีบา้งท่ีเล้ียงววับนเขาแลว้ท าคอกลอ้มและในหนา้แลง้ก็น ามาเล้ียงในนาขา้ว 
รวมทั้งเร่ิมมีการปลูกยคูาลิปตสัตามริมหว้ย ในช่วงท่ีวา่ งจากงานเพาะปลูก จะหาเห็ด ผกัหวา น จบัสัตวน์ ้า 
(รูปท่ี 4.54) และหน่อไม ้ตามป่าชุมชนท่ีไดอ้นุรักษไ์ว ้และเป็นแหล่งอาหารขอ งชุมชนสามอ าเภอคือท่าล่ี 
ด่านซา้ยและภูเรือ บางอยา่งเป็นอาหาร บางอยา่งก็สามารถสร้างรายไดบ้า้ง เช่น เห็ดหาไดท้ั้งปี และหน่อไม้
ตม้บรรจุถุงพลาสติก นอกจากน้ียงัหารายไดจ้ากการขายลอตเตอร่ี ประมาณ 20 ครัวเรือน จาก 102 ครัวเรือน 
และ รับจา้งทัว่ไป  

พื้นท่ีป่ าท่ีน่ีย ังค่อนขา้งสมบูรณ์สังเกต ไดจ้ากสามารถหาอาหารจากธรรมชาติได ้รวมทั้งมี
กฎระเบียบจากการท าประชาคมไม่ใหมี้การเผาป่า ตดัไม ้และพื้นท่ีเกษตรกรรมถา้ใครท่ีท ากินไม่ต่อเน่ืองคือ 
ถา้หยดุท ากินสองปีแลว้ไปท างานท่ีอ่ืนจะถูกยดึคืนจากการสัมภาษณ์ท าใหท้ราบวา่ ชุมชนหว้ยต้ิวมีการ
ต่ืนตวัในเร่ืองของภยัพิบติัน ้าหลาก- ดินถล่มพอสมควร เพราะชุมชนเคยเสนอใหมี้การยา้ยท่ีตั้งชุมชนแต่ก็
เงียบไป ในฤดูฝนก็มีการเฝ้าระวงัเร่ืองปริมาณน ้าในกระบอกวดัน ้าฝน แลว้แจง้ไปทางอ าเภอทางโทรศพัท ์
และเคยท าแผนวา่ถา้เกิดภยัพิบติัใหมี้การอพยพไปท่ีโรงเรียน ปัจจุบนับา้นเ รือนท่ีอยูใ่นรัศมีอนัตรายจากหิน
หล่นก็ไดย้า้ยออกแลว้ ชาวบา้นท่ีน่ีใหค้วามร่วมมือและมีความสามคัคีดีมาก ส าหรับสถานีเตือนภยัอตัโนมติั
ก าลงัอยูร่ะหวา่งการด าเนินการพิจารณาติดตั้ง 

ชาวบา้นเร่ิมสนใจในเร่ืองของความเปล่ียนแปลงในเร่ืองของปริมาณอาหารท่ีลดลง เช่น เห็ด
จะไม่ออกเม่ือป่าถูกเผา ประเพณีวฒันธรรมนอกจากงานบุญตาม ปีปฏิทินหลวงแลว้ก็ใหค้วามส าคญักบัการ
บายศรีสู่ขวญัโดยปราชญชุ์มชน และงานบุญบั้งไฟในเทศกาลออกพรรษา 



 

รูปท่ี 4.52 แผนท่ีชุมชนในพื้นท่ีเส่ียงภยั
อ าเภอภูเรือ จงัหวดัเลย 

รูปท่ี 4.55 แผนท่ีชุมชนบา้นน ้ากระโทม 

 

 

 

รูปท่ี 4.53 สถานท่ีจดัประเพณีเล้ียงศาลเจา้ปู่  ของชุมชนใน
พื้นท่ีอ าเภอภูเรือ จงัหวดัเลย 

รูปท่ี 4.54 อาหารจากธรรมชาติ และอุปกรณ์จบัสัตวน์ ้า ท่ี
สามารถสร้างรายได ้

4.3.4)ชุมชนในพืน้ทีเ่ส่ียงภัย อ าเภอท่าลี ่จังหวดัเลย 
1.ชุมชนบา้นน ้ากระโทม 
พื้นท่ีของชุมชนเป็ นส่วนหน่ึงร่องหุบเขาภูเขียว 

(รูปท่ี 4.28) มีการปลูกสร้างบา้นเรือนตามลาดเขา เนินเขาและริมหว้ยโป่งเส้ียวท่ีเป็นล าหว้ยสายหลกัไหล
ผา่นดา้นตะวนัออกของชุมชนจากทิศใตสู้ทิศเหนือ (รูปท่ี 4.55) ชาวบา้นเกือบทั้งหมดเป็นเกษตรกรท่ีมี
รายไดห้ลกัจากการท าไร่ขา้ว ขา้วโพด และยางพารา ตามลาด
เขาและเนินเขา โดยอาศยัน ้าจา กน ้าฝน และประปาภูเขาจาก
แหล่งน ้าประจ าหมู่บา้นคือหว้ยชะนา มีบา้งท่ีมีรายไดจ้ากการ
เล้ียงควายบนเขา และมีบา้งท่ีปลูกผกัสวนครัวไวบ้ริโภค และ
ยงัคงใชส้ารเคมีพวกปุ๋ยและยาฆ่าแมลงในปริมาณสูงทั้งคน
ภายในและภายนอกชุมชน 

พื้นท่ีชุมชนอยูติ่ดเขตอุทยานซ่ึงมีพื้นท่ีป่าท่ีไม่
สามารถเขา้ไปหาผลประโยชน์ได ้แต่พื้นท่ีรอบ ๆ ก็ยงัพอเป็น
แหล่งอาหารท่ีเม่ือวา่งจากการเพาะปลูกในช่วงฤดูฝน (ตารางท่ี 4.3) จะ
เก็บหาของป่าเพื่อเป็นอาหาร เช่น หน่อไม้  ผกัหวาน เห็ดบด ผกักดู 
ผกัหนาม และบางอยา่งท่ีไดม้ากจนเหลือเฟือก็สามารถสร้างรายได ้เช่น 
หน่อไมต้ม้บรรจุถุง ๆ ละ 10 บาท และเห็ดบด เม่ือมีชุมชนเขา้มาอาศยั



 

รูปท่ี 4.56 กระบอกวดัน ้าฝน ของ  
กรมทรัพยากรธรณี 

ในช่วงแรก ๆ ก็มีการบุกรุกป่า แต่ในปัจจุบนัก็ลดลงเหลือเพียงวา่จะตดัเท่าท่ีจ  าเป็นและตอ้งผา่นประชาคม
ก่อน และมีการส่งเสริมใหมี้การปลูกป่าเสริม เช่นเม่ือปีท่ีผา่นมามีหน่วยงานอุทยานจากจงัหวดัอุดรธานี น า
กลา้หวาย สัก สะเดา มาใหช้าวบา้นช่วยกนัปลูก 

ประเพณีวฒันธรรมในพื้นท่ีศึกษานอกจากบุญประเพณีตามปีปฏิทินหลวงแลว้ส่วนใหญ่จะ
เนน้งานบุญประจ าเก็บเก่ียวแลว้ท าขวญัขา้ว เพื่อใหรู้้จกับุญคุณขา้วซ่ึงจะมีกิจกรรมร้องเพลง เป่าแคน 

เน่ืองจากพื้นท่ีตั้งบา้นเรือนของชุมชนอยูใ่นร่องหุบเขา และในอดีตเม่ือประมาณ 7-8 ปี ท่ีผา่น
มาก็เคยเกิดดินถล่มแต่ไม่เกิดความเสียหายต่อชีวติและทรัพยสิ์น ท าใหก้ารต่ืนตวัในเร่ืองการเฝ้าระวงัพิบติั
ภยัน ้าหลาก- ดินถล่มของท่ีน่ีมีพอสมควรสังเกตุไดจ้ากในช่วงท่ีฝนตกมีการจดัเวรยามเฝ้าระวงัฟังเสียง

ผดิปกติจากน ้าในหว้ยและสังเกตุ ปริมาณน ้าในกระบอกวดั
น ้าฝน (รูปท่ี 4.53) ในอดีตท่ีน่ีเคยเป็นป่าดงดิบจึงการบุกรุกเพื่อ
เป็นพื้นท่ีท ากินแต่ในปัจจุบนัมีการบุกรุกป่าลดลงกวา่เม่ือก่อน 
ซ่ึงจะสวนทางกบัการขยายตวัของจ านวนประชากร พบวา่ใน
ชุมชนเป็นญาติกนัทั้งหมดถา้ใคร แยกครอบครัวตอ้งไปอยูท่ี่
หมู่บา้นอ่ืนเพราะพื้นท่ีปลูกบา้นไม่มีแลว้  มีการกั้นเขตอ นุรักษ์
และปลูกป่าทดแทน ซ่ึงทั้งหมดน้ีเป็นเพียงมาตรการท่ีใชไ้ด้
เฉพาะคนภายในชุมชนเท่านั้นไม่สามารถด าเนินการกบัคน
ภายนอกชุมชนได ้ทั้งน้ีคงเป็นเพราะไดรั้บผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงของปริมาณอาหารตามธรรมชาติลดลง และ

ชาวบา้นบางคนก็มีประสบการณ์ในการพบเห็นรอยแยกของ
แผน่ดินบา้ง 
  

ตารางท่ี 4.4 ปฏิทินกิจกรรมของชุมชนในเขตอ าเภอภูเรือ และท่าล่ี จงัหวดัเลย 

พ้ืนท่ี กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

บา้นห้วยต้ิว 
ต าบลลาดค่าง 
อ าเภอภูเรือ 

มะขามหวาน เก็บเก่ียวมะขามหวาน แต่งก่ิง ใส่ปุ๋ย ตดัหญา้/เฝ้าระวงัโรคพืช 

ขา้ว/ขา้วไร่     ตกกลา้/ปลูก ด านา ใส่ปุ๋ย    

หาของป่า เก็บผกัหวาน    เก็บหน่อไม/้เห็ด  เก่ียวขา้ว 

ถัว่แดง/ด า เก็บถัว่แดง/ด า    ปลูกถัว่แดง/ด า เอาหญา้ พ่นยา  

อาชีพเสริม ขายลอตเตอร่ี/คนงาน
ก่อสร้าง ด านา เก่ียวขา้ว ดาย
หญา้ 

    ขายลอตเตอร่ี/คนงานก่อสร้าง 
ด านา เก่ียวขา้ว ดายหญา้ 

  

บุญขา้วเปลือก             



 

บุญสงกรานต ์             

บุญออก
พรรษา/บั้งไฟ 

            

บุญขา้วเปลือก/
ปลูกป่า 

            

บา้นหินสอ  
บา้นโป่งกวาง 
บา้นกลาง  
บา้นน ้าทบ 
ต าบลปลาบ่า 
อ าเภอภูเรือ 
และ 
บา้นน ้ากระโทม 
ต าบลท่าล่ี 
อ  าเภอท่าล่ี 

ขา้ว 
  จดัหา

พนัธุ์ 
 

ไถ ปลูก     เก็บเก่ียว 
 

ขา้วโพด 
  

ไถ หยอด 
ดาย
หญา้ 

เก็บฝัก
อ่อน 

     
เก็บเก่ียว 

ขิง   
ไถ ฝัง 

ใส่ปุ๋ย 2 
คร้ัง 

ขดุขิง
อ่อน 

  เก็บขิง
กลาง 

 เก็บขิง
แก่ 

ลูกเดือย/ถัว่แดง 
    เตรียม

ดิน 
พ่นยา/
หยอด 

ถาง/ปลูก 
ออกดอก
พ่นยา 

รอแก่ เก็บเก่ียว  

ผกั 
เก็บ
เก่ียว 

         เตรียม
แปลง/ปลูก 

ใส่ปุ๋ย / 
เก็บเก่ียว  

แมคคาเดเมีย 
ออกดอก/รดน ้ า/
ใส่ปุ๋ย/พ่นยา 

        เก็บเก่ียว 

รับจา้ง/ 
ขายลอตเตอร่ี 

หักขา้วโพด/เก่ียวขา้ว/ก่อสร้าง ทุกเดือนเม่ือมีวนัวา่ง=150บาทต่อวนั /ขายทุกงวด ๆ ละ 9 วนั = 3,000 บาท/งวด (นอ้ยท่ีสุด) มีนายทุนลงทุนให้  

บุญขา้วจ่ี             

อนุรักษ/์แนว
ป้องกนัไฟป่า 

            

บุญสงกรานต ์             

บุญเจา้ปู่             

บุญเขา้พรรษา             

บุญขา้วสาร             

บุญออกพรรษา             
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บทที ่5 

สรุปผลการวจัิย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการวจัิย การวเิคราะห์เปรียบเทียบเชิงพื้นท่ี 

5.1.1  ปัจจยัเส่ียงดา้นกายภาพ  
จากการศึกษาคณะผูว้จิยัไดว้เิคราะห์ปัจจยัต่าง  ๆ ท่ีมีผลต่อการเกิดพิบติัภยัน ้าหลาก- ดิน

ถล่ม โดยแบ่งออกเป็น 6 ปัจจยั ไดแ้ก่ ชนิดหิน ชนิดดิน ความลาดชนัของพื้นท่ี ความหนาของชั้น ค่าการ
ซึมผา่นของน ้าในชั้นดิน และการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน  

ชนิดหิน  จากผลการส ารวจ พบวา่ หินท่ีโผล่ปรากฏในบริเวณพื้นท่ีประสบภยั บา้นน ้าลี 
บา้นน ้าตะ๊และบา้นก่ิวเคียน อ าเภอท่าปลา บา้นมหาราช บา้นผามู บและบา้นด่ านหว้ยใต้  อ าเภอลบัแล 
จงัหวดัอุตรดิตถ ์ส่วนใหญ่ประกอบดว้ย หินดินดานสลบัหินทราย หินดินดานก่ึงแปร หินทรายเน้ือทฟัฟ์ 
และหินทรายแป้ง โดยหินท่ีมีการผพุงัสูง ไดแ้ก่ หินดินดานและหินทรายแป้ง บริเวณพื้นท่ีเส่ียงภยั บา้น
หินสอ บา้นโป่งกวาง บา้นกลางและบา้นน ้าทบ บา้นหว้ยต้ิว อ าเ ภอภูเรือ บา้นน ้ากระโทม อ าเภอท่าล่ี
จงัหวดัเลย ส่วนใหญ่ประกอบดว้ย หินทรายแป้งสลบัหินทราย และหินดินดาน 

ชนิดดิน  ผลจากการเจาะส ารวจดว้ยสวา่นมือหมุน พบวา่ พื้นท่ีประสบภยั ชนิดดินส่วน
ใหญ่เป็นชั้นทรายปนทรายแป้งสลบักบัดินเหนียวปนทรายและเศษหิน ส าหรับพื้นท่ีเส่ียงภยั ส่วนใหญ่
เป็นชั้นทรายปนทรายแป้งสลบักบัทรายปนดินเหนียว 

ความหนาของช้ันดิน  โดยทัว่ไปในพื้นท่ีประสบภยั จงัหวดัอุตรดิตถ ์มีความหนาของชั้น
ดิน มากกวา่พื้นท่ีเส่ียงภยั จงัหวดัเลย โดยท่ี อ าเภอท่าปลา มีความหนาตั้งแต่ 1.5-10.0 เมตร อ าเภอลบัแล 
มีความหนาตั้งแต่ 1.0-6.0 เมตร ในขณะท่ีพื้นท่ีเส่ียงภยั อ าเภอภูเรือ และอ าเภอท่าล่ี จงัหวดัเลย มีความ
หนาของชั้นดิน ตั้งแต่ 1.0 ถึง 6.0 เมตร 

ค่าการร่ัวซึมของน า้ในช้ันดิน  บริเวณพื้นท่ีประสบภยัมีค่าประมาณ 1.6 x 10-5 – 1.0 x 10-3 
เซนติเมตรต่อวนิาที พื้นท่ีเส่ียงภยั มีค่าประมาณ 1.0 x 10-5 – 1.0 x 10-3 เซนติเมตรต่อวนิาที ซ่ึงจะพบวา่ 
ค่าการร่ัวซึมของน ้าในชั้นดินต ่าทั้งสองพื้นท่ี 

ความลาดชัน โดยทัว่ไปของพื้นท่ีประสบภยั  จงัหวดัอุตรดิตถ ์มีความลาดชนัสูงกวา่ พื้นท่ี
เส่ียงภยั จงัหวดัเลยโดยท่ีพื้นท่ีประสบภยั มีมุมลาดเอียง ของพื้นท่ีมีค่าอยูใ่นช่วงป ระมาณ 20-45 องศา 
ในขณะท่ีบริเวณพื้นท่ีเส่ียงภยั มีมุมลาดเอียงของพื้นท่ีอยูใ่นช่วงประมาณ 15-40 องศา 

การใช้ประโยชน์ทีด่ิน  พื้นท่ีประสบภยับริเวณอ าเภอท่าปลา ส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีป่าเส่ือม
โทรม มีการแผว้ถางเพื่อเพาะปลูกตามลาดเขาและตามท่ีราบระหวา่งหุบเขา พืชท่ีเพาะ ปลูกไดแ้ก่ ขา้ว 
ถัว่เหลือง มะม่วงหิมพานต ์ซ่ึงพื้นท่ีราบระหวา่งหุบส่วนใหญ่ ถูกทบัถมดว้ยตะกอนกรวด หินใหญ่  เม่ือ
คร้ังท่ีเกิดดินถล่มเม่ือ พ .ศ . 2549 ชุมชนตั้งอยูบ่ริเวณลาดเขาและริมหว้ย พื้นท่ีบริเวณอ าเภอลบัแล ส่วน
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ใหญ่เป็นพื้นท่ีป่าไม ้ในบริเวณเขาสูงชนั และมีกา รปลูกผลไมต้ามลาดเขาต่างๆ ชุมชนตั้งอยูบ่ริเวณหุบ
เขาติดกบัลาดเขา 

ตารางท่ี 5.1  ค่าคะแนนและผลการวิเคราะห์ปัจจยัเส่ียงต่อการเกิดดินถล่มของจุดส ารวจในพ้ืนท่ีจงัหวดัอุตรดิตถ์  

จุดส ารวจ X Y 

ค่าคะแนนปัจจยัเส่ียง 
คะแนน
รวม 

ระดบัความ
เส่ียง ชนิด

หิน 
ชนิด
ดิน 

ความ
ลาด
ชนั 

การใช้
ประโยชน์
ท่ีดิน 

การ่ัวซึมน ้า
ของชั้นดิน 

ความหนา
ชั้นดิน 

อ า
เภอ

ท่า
ปล

า 

จงั
หว

ดัอ
ุตร
ดิต

ถ ์

HA -1 630962 1975448 18 16 20 12 8 8 82 สูง 
HA -2 631011 1975467 18 16 20 12 8 8 82 สูง 
HA -3 633614 1976054 18 16 18 12 8 8 80 สูง 
HA -4 633596 1976103 18 16 16 12 8 8 78 ปานกลาง 
HA -5 633058 1975476 18 16 18 12 8 8 80 สูง 
HA -6 634160 1976758 18 16 18 20 8 8 88 สูง 
HA -7 634152 1976779 18 16 20 20 8 5 87 สูง 
HA -8 634180 1976768 18 16 20 20 8 5 87 สูง 
HA -9 632805 1976314 18 16 18 12 8 8 80 สูง 
HA -10 630054 1971666 18 16 18 12 8 8 80 สูง 
HA -11 634297 1974283 18 16 16 8 8 8 74 ปานกลาง 
HA -12 632626 1972123 18 16 18 12 8 8 80 สูง 
HA -13 640615 1982634 18 16 18 12 6 8 78 ปานกลาง 
HA -14 638948 1981452 18 16 20 12 6 8 80 สูง 
HA -15 641256 1980387 18 16 20 12 6 10 82 สูง 
HA -16 644154 1978168 18 16 18 12 6 8 78 ปานกลาง 
HA -17 643584 1978257 18 16 18 20 8 5 85 สูง 
HA -18 602427 1968214 18 16 18 20 6 5 83 สูง 

อ า
เภอ

ลบั
แล

 

HA -19 601484 1965427 18 16 20 8 6 8 76 ปานกลาง 
HA -20 605266 1965101 18 16 20 4 6 8 72 ปานกลาง 
HA -21 638830 1977661 18 16 20 8 6 10 78 ปานกลาง 
HA -22 603276 1964614 18 16 20 8 6 8 76 ปานกลาง 
HA -23 606659 1962106 18 16 20 18 8 8 88 สูง 
HA-24 608717 1962104 18 16 18 12 8 8 80 สูง 
HA-25 608260 1961117 16 16 20 8 6 8 74 ปานกลาง 
HA-26 608055 1960406 16 16 18 8 6 8 72 ปานกลาง 
HA-27 608321 1959313 18 16 20 18 6 5 83 สูง 
HA-28 609883 1960587 18 16 18 12 8 8 80 สูง 
HA-29 608399 1958476 18 16 18 18 6 8 84 สูง 
HA-30 606985 1960657 18 16 20 18 6 8 86 สูง 
HA-31 604984 1963580 18 16 20 8 6 8 76 ปานกลาง 
HA-32 606456 1963036 18 16 20 8 8 8 78 ปานกลาง 
HA-33 607323 1959453 18 16 18 8 8 8 76 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 5.2 ค่าคะแนนและผลการวิเคราะห์ปัจจยัเส่ียงต่อการเกิดดินถล่มของจุดส ารวจในพ้ืนท่ีจงัหวดัเลย 

จุดส ารวจ X Y 

ค่าคะแนนปัจจยัเส่ียง 
คะแนน
รวม 

ระดบัความ
เส่ียง ชนิด

หิน 
ชนิด
ดิน 

ความ
ลาด
ชนั 

การใช้
ประโยชน์
ท่ีดิน 

การ่ัวซึมน ้า
ของชั้นดิน 

ความหนา
ชั้นดิน 

อ า
เภอ

ภูเรื
อ 

จงั
หว

ดัเล
ย 

HA-34 753947 1911225 16 16 16 12 2 10 72 ปานกลาง 
HA-35 753974 1912847 16 16 16 12 8 5 73 ปานกลาง 
HA-36 752645 1912692 16 16 18 12 2 5 69 ปานกลาง 
HA-37 754518 1915100 16 16 16 12 6 10 76 ปานกลาง 
HA-38 755830 1914447 16 16 16 12 6 5 71 ปานกลาง 
HA-39 754972 1915590 16 16 16 12 6 5 71 ปานกลาง 
HA-40 754278 1916111 16 16 18 12 6 5 73 ปานกลาง 
HA-41 755498 1911834 16 16 16 12 6 8 74 ปานกลาง 
HA-42 757696 1915760 16 16 16 12 8 8 76 ปานกลาง 
HA-43 758741 1916521 16 16 16 20 6 8 82 สูง 
HA-44 757062 1913761 16 16 18 12 6 10 78 ปานกลาง 
HA-45 758108 1918313 16 16 16 20 8 8 84 สูง 
HA-46 757833 1918932 16 16 16 12 8 10 78 ปานกลาง 
HA-47 757117 1915341 16 16 18 12 8 8 78 ปานกลาง 

อ า
เภ
อท่

าลี่
 

HA-48 760142 1934250 16 16 16 12 8 5 73 ปานกลาง 
HA-49 759480 1936586 16 16 16 12 8 5 73 ปานกลาง 
HA-50 758948 1938143 16 16 16 12 8 5 73 ปานกลาง 
HA-51 760058 1935974 16 16 16 12 8 5 73 ปานกลาง 
HA-52 761221 1936644 16 16 16 12 8 10 78 ปานกลาง 
HA-53 757342 1936089 16 16 16 20 8 5 81 สูง 
HA-54 757757 1935458 16 16 16 12 6 5 71 ปานกลาง 

อ า
เภอ

ภูเรื
อ 

HA-55 740382 1939167 16 16 16 12 6 5 71 ปานกลาง 
HA-56 740786 1938630 16 16 16 12 8 5 73 ปานกลาง 
HA-57 740484 1938859 16 16 16 12 8 5 73 ปานกลาง 
HA-58 739951 1938640 16 16 16 20 6 5 79 ปานกลาง 
HA-59 739441 1939327 16 16 16 12 6 5 71 ปานกลาง 

 
จากผลการวเิคราะห์  โดยการจ าแนกระดบัความเส่ียง ในตาราง 3.3 และการใชต้ามการ

ก าหนดค่า คะแนนปัจจยัเส่ียงต่าง ๆ ในตารางท่ี 3.4 พบวา่ จุดท่ีท าการส ารวจ บริเวณพื้นท่ีประสบภยั 
จงัหวดัอุตรดิตถ ์จ านวน 33 แห่ง มีระดบัความเส่ียงสูง 20 แห่ง และมีระดบัความเส่ียงปานกลาง  13 แห่ง
ในขณะท่ี พื้นท่ีเส่ียงภยัจงัหวดัเลย มีจุดส ารวจจ านวน 26 แห่ง เป็นจุดท่ีมีระดบัความเส่ียงสูงเพียง 3 แห่ง 
และเป็นจุดท่ีมีระดบัความ ปานกลาง  23 แห่ง (ตารางท่ี 5.1และ5.2) แต่อยา่งไรก็ดี ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งยงัมี
อีกหลายอยา่งท่ีจะมีผลต่อการเกิดพิบติัภยัดินถล่ม เช่ น ปริมาณน ้าฝน ระดบัความสูงของพื้นท่ี อุท ก
วทิยา ระดบัน ้าใตดิ้น เป็นตน้ เม่ือปัจจยัต่างๆ เอ้ือต่อการเกิด ก็จะมีโอกาสเกิดพิบติัภยัดินถล่มเกิดข้ึนได ้
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น ้าฝนเป็นปัจจยัภายนอกอยา่งหน่ึงท่ีมีผลต่อการเกิดดินถล่ม จากผลการวเิคราะห์ค่า
ปริมาณน ้าฝนรายปีของสถานีตรวจวดัน ้า ฝนของกรมทรัพยากรน ้า จ  านวน 7 สถานี ครอบคลุมพื้นท่ี
อ าเภอภูเรือ อ าเภอด่านซา้ย อ าเภอท่าล่ี จงัหวดัเลย พบวา่ สถานีท่ีมีปริมาณน ้าฝน สูงสุด คือ สถานีบา้น
หนองบวั ช่วงปีท่ีมีฝนเฉล่ียสู งมากกวา่ 2,000 มิลลิเมตรต่อปี  ไดแ้ก่ พ .ศ. 2544-2545 และ พ .ศ. 2549-
2550 (รูปท่ี 5.1) แต่ไม่พบวา่มีขอ้มูลการเกิดความเสียหายต่อชีวติและทรัพยสิ์น และจากสถานีตรวจวดั
ของกรมชลประทาน สถานี N.60 ท่ีอ  าเภอท่าตรอน และ สถานี  N.12A ท่ีเข่ือนสิริกิต ์อ าเภอท่าปลา 
จงัหวดัอุตรดิ ตถ ์พบวา่ เม่ือปี พ .ศ. 2549 ท่ีเกิดเหตุการณ์ดินถล่มคร้ังใหญ่ และเกิดวามเสียหาย ต่อชีวติ
และทรัพยสิ์นของประชาชนในพื้นท่ี ปริมาณน ้าฝนเฉล่ียรายปีประมาณ 1,500 มิลลิเมตรต่อปี (รูปท่ี 5.2
และ5.3) ดงันั้นจะเห็นวา่ปริมาณน ้าฝนจะมีผลต่อการเกิดพิบติัภยัดินถล่มซ่ึงปริมาณน ้าฝนท่ีท าใหเ้กิดดิน
ถล่มในแต่ละพื้นท่ีจะมีปริมาณท่ีต่างกนัทั้งน้ี เน่ืองจากการ เกิดดินถล่ม ตอ้งมีปัจจยัอ่ืนๆท่ีส่งเสริม
เก้ือหนุนกนั 

 

 
รูปท่ี 5.1 กราฟแสดงปริมาณน ้าฝนเฉล่ียรายปี พื้นท่ีจงัหวดัเลย 
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รูปท่ี 5.1 กราฟแสดงปริมาณน ้าฝนเฉล่ียรายปี สถานีอ าเภอท่าตรอน จงัหวดัอุตรดิตถ์  

(คน้หาจาก  http://hydro-2.com/HD-03/3-02A.html ตุลาคม 2552) 

 
รูปท่ี 5.3 กราฟแสดงปริมาณน ้าฝนเฉล่ียรายปี สถานีเข่ือนสิริกิต ์อ าเภอท่าปลาจงัหวดัอุตรดิตถ์  

(คน้หาจาก http://hydro-2.com/HD-03/3-02A.html ตุลาคม 2552) 

http://hydro-2.com/HD-03/3-06-DOCS/N.12A.jpg%20%20ตุลาคม
http://hydro-2.com/HD-03/3-06-DOCS/N.60.jpg%20%20ตุลาคม


117 

 

5.1.2 ปัจจยัเส่ียงดา้นวถีิชีวติชุมชน 

ชุมชนในพื้นท่ีประสบภยัน ้าหลาก- ดินถล่ม พื้นท่ีศึกษา บา้นน ้าลี บา้นน ้าตะ๊ และบา้นก่ิว

เคียน อ าเภอท่าปลา ส่วนใหญ่มีวถีิชีวติและสังคมความเป็นอยูค่่อนขา้งเรียบง่าย ปลูกขา้วไวกิ้นเอง มี

รายไดแ้ละรายจ่ายค่อนขา้งต ่า รายไดห้ลกัมาจากสวนกลว้ย ขา้วโพด และข่า อาหารในชีวติประจ าวนัก็

สามารถหาไดจ้ากธรรมชาติบริเวณชุมชน จึงไม่ค่อยมีรายจ่าย  ท าใหส้ามารถด ารงชีวติอยูไ่ด ้ภายหลงั

เม่ือไดรั้บผลกระทบจากภยัพิบติัน ้าหลาก-ดินถล่ม ในปี พ.ศ. 2549 ท าใหสู้ญเสียชีวติ พื้นท่ีท า กิน รายได้

และอาหารจากธรรมชาติก็ลดลง ดงันั้นนอกจากตอ้งฟ้ืนฟูทั้งท่ีอยูอ่าศยั ท่ีท ากินและสภาพแวดลอ้มแลว้ 

ยงัตอ้งส่งเสริมใหเ้กิดอาชีพเสริม รวมทั้งการแปรรูปผลผลิตชุมชนเพื่อสร้างรายได้  แต่ส าหรับพื้นท่ี

ศึกษาชุมชนบา้นมหาราช บา้นด่านหว้ยใต ้และบา้นผามูบ อ าเภอลบัแ ล ชุมชนมีรายไดห้ลกัจากสวน

ผลไม ้พวกทุเรียน ลางกอง มะไฟ มะปราง สับปะรด ท าใหมี้รายไดค้่อนขา้งสูง ไม่ค่อยสนใจอาหารจาก

ธรรมชาติเท่าใดหนกั ภายหลงัเม่ือไดรั้บผลกระทบจากภยัพิบติัน ้าหลาก- ดินถล่ม ในปี พ .ศ. 2549 ท าให้

สูญเสียชีวติ บา้นเรือนท่ีอยูอ่าศยัและสวนผลไมเ้สียหาย ก็ไดรั้บการสนบัสนุนบา้นเรือนท่ีอยูอ่าศยั ฟ้ืนฟู

สภาพจิตใจและสภาพแวดลอ้ม แต่ส าหรับอาชีพเสริมไม่ค่อยได้ รับความสนใจจากชุมชนเท่าใดนกั 

เพราะส่วนใหญ่ชุมชนจะพยายามฟ้ืนฟูสภาพสวนผลไมม้ากกวา่ซ่ึงสามารถสร้างรายไดดี้และรวดเร็ว 

ส าหรับชุมชนพื้นท่ีเส่ียงภยั พื้นท่ีศึกษาบา้นหินสอ บา้นโป่งกวาง บา้นกลาง บา้นน ้าทบ 

และบา้นหว้ยต้ิว ในเขตอ าเภอภูเรือ และ บา้นน ้ากระโทม อ าเภอท่าล่ี จงัหวดัเลย พื้นท่ีส่วนใหญ่ท า

เกษตรกรรมพืชไร่อาศยัน ้าฝนและใชร้ะบบประปาภูเขาเพื่อการอุปโภคและบริโภค  เป็นชุมชน

เกษตรกรรม มีวถีิชีวติท่ีเรียบง่าย ปลูกขา้วไวกิ้นเองและพึ่งพาอาหารจากแหล่งอาหารธรรมชาติดว้ย เช่น 

เห็ด หน่อไม ้ผกัหนาม ผกักดู มี ท่ีอยูอ่าศยัห่างไกลจากสังคมเมือง มีรายไดห้ลกัจากขา้ว ขิง ขา้วโพด 

มะขามหวาน ถัว่แดง ถัว่ด า พืชผกัเมืองหนาว  และก าลงัส่งเสริมใหเ้พาะปลูกแมคคาเดเมีย และยางพารา 

จากการรวบรวมขอ้มูลในแบบสอบถามดา้นความรู้ความเขา้ใจเบ้ืองตน้เก่ียวกบัภยัพิบติัน ้า

หลาก-ดินถล่มของผูเ้ขา้สัมมนาเชิงปฏิบติัการทั้งพื้นท่ีเคยประสบภยั  จงัหวดัอุตรดิตถ ์ และพื้นท่ีเส่ียงภยั 

จงัหวดัเลย ส่วนใหญ่จะทราบวา่ตนเองอาศยัอยูใ่นพื้นท่ีเส่ียงภยั เป็นพื้นท่ีเขาสูงชนั  ทราบลกัษณะท่ี เป็น

ส่ิงบอกเหตุต่อการเกิดปรากฏการณ์น ้าหลาก- ดินถล่ม แต่อยูใ่นเกณฑท่ี์ไม่สูงนกัคือ ประมาณร้อยละ 70

ถึงแมว้า่จะอยูใ่นพื้นท่ีเคยประสบภยัก็ตาม (ตารางท่ี 5.3) นอกจากน้ีก็ยงัเห็นดว้ยกบัการอนุรักษป่์าตน้น ้า 

แต่ในทางปฏิบติัยงัมีการขยายพื้นท่ีเพาะปลูกเขา้ไปในพื้นท่ี ลาดชนั และก็ยงัมีการเพาะปลูกบนเขาและ

ลาดเขา และส าหรับดา้น การเฝ้าระวงัเบ้ืองตน้ เก่ียวกบัภยัพิบติัน ้าหลาก- ดินถล่ม (ตารางท่ี 5.4) ไดรั้บ
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ข่าวสารจากโทรทศัน์มากท่ีสุด และรองลงมาคือวทิย ุ การใหค้วามส าคญัต่อการมีส่วนร่วม และการร่วม

กิจกรรมของชุมชนในพื้นท่ีเคยประสบภยั พิบติัน ้าหลาก- ดินถล่ม มีมากกวา่ในพื้นท่ีเส่ียงภยัท่ียงัไม่เคย

ประสบภยั เพราะจากขอ้มูลท่ีรวบรวมทราบวา่ทั้งสองพื้นท่ีมีการตั้งและอบรมเครือข่ายเฝ้าระวงัเตือนภยั 

แต่มีผูต้อบแบบสอบถามกวา่ร้อยละ 75 ของพื้นท่ีเส่ียงภยัท่ียงัไม่เคยประสบภยั (จงัหวดัเลย) ตอบวา่ไม่มี

เครือข่ายเฝ้าระวงัแสดงใหเ้ห็นวา่การมีส่วนร่วมไม่ค่อยไดรั้บ ความสนใจ  จึงไม่เกิดการกระจายขอ้มูล

ข่าวสารในวงกวา้ง  ซ่ึงอาจเป็นเพราะไม่มีเวลาเหลือพอส าหรับการร่วมกิจกรรมดา้นภยัพิบติัน ้าหลาก-

ดินถล่ม เพราะเป็นห่วงเร่ืองปากทอ้งมากกวา่ และการสนบัสนุนจากราชการส่วนทอ้งถ่ิน และส่วนกลาง

ยงัไม่ทัว่ถึง รวมทั้งยงัไม่เคยประสบกบัภยัน ้าหลาก-ดินถล่มดว้ยตนเอง 

ภายหลงัประสบภยัพิบติั น ้าหลาก- ดินถล่ม ชุมชนในพื้นท่ีท่ีไดรั้บผลกระทบส่วนใหญ่จะ

ไดรั้บการสนบัสนุนจากภาครัฐและภาคเอกชน ในการฟ้ืนฟูพื้นท่ีอยูอ่าศยั พื้นท่ีท ากิน รวมทั้งแนวทาง

รับมือกบัภยัพิบติัน ้าหลาก-ดินถล่ม เช่น การสร้างเครือข่ายเฝ้าระวงั การติดตั้งทั้งเคร่ืองมือวดัน ้าฝนอาศยั

คนในการจดบนัทึก และ สถานีเตือนภยัอตัโนมติั การซอ้มเฝ้าระวงั เตือนภยัและอพยพจาก  การจ าลอง

เหตุการณ์ช่วงท่ีเกิดภยัพิบติัน ้าหลาก- ดินถล่ม โครงการฟ้ืนฟูสภาพป่า ท าใหชุ้มชนในพื้นท่ีประสบภยั

สามารถเตรียมพร้อมรับมือ ถา้ประสบกบัเหตุการณ์ดงักล่าวอีก โดยจะด าเนินตามขั้นตอนแต่ละช่วง

สถานการณ์ (รูปท่ี 5.1) ซ่ึงไดจ้ากการรวบรวมเอกสาร การสัมภาษณ์ การสังเกตและแบบสอบถาม  คือ  

-ช่วงก่อนเกิดเหตุการณ์ จะมีการเฝ้าระวงั โดยเร่ิมตั้งแต่ การรับข่าวสารพยากรณ์อากาศทั้ง

จากหน่วยงานราชการภายในจงัหวดั กรมอุตุนิยมวทิยาตามส่ือวทิยโุทรทศัน์ การตรวจสอบปริมาณ

น ้าฝนในเคร่ืองมือตรวจวดั การสังเกตสีน ้าและความรวดเร็วในการเพิ่มระดบัน ้าในล าน ้า การอพยพ

เคล่ือนยา้ยของสัตวต่์าง ๆ เช่น แมลง สัตวเ์ล้ือยคลาน สัตวปี์ ก สังเกตุรอยแยก แตกของแผน่ดินและหิน 

การเตรียมอุปกรณ์ ส่ิงของเคร่ืองใช ้เอกสารราชการ ท่ีจ  าเป็น รวมทั้งอาหาร น ้าและยารักษาโรค  

-ช่วงขณะเกิดเหตุการณ์ สามารถล าดบัไดเ้ป็น 2 เหตุการณ์ คือ 1)การเตือนภยั เป็นทั้งการ

เตือนใหเ้ตรียมตวั และพร้อมใหอ้พยพ โดยการแจง้หน่วย งานตามล าดบั คนในชุมชนและภายนอก

ชุมชน ทั้งโดยตีเกราะเคาะกลอง สัญญาณเตือนภยั ทางวทิยส่ืุอสาร โทรศพัท ์หอกระจายข่าว และการ

บอกต่อ ๆ กนั และ 2)การอพยพ เม่ือไดส้ัญญาณใหอ้พยพ ใหอ้พยพไปยงัจุดท่ีก าหนดวา่ปลอดภยัใหเ้ร็ว

ท่ีสุดตามเส้นทางท่ีตกลงไว ้พร้อมสัมภาระท่ีจ าเป็น ใหมี้การช่วยเหลือเด็ก คนชรา และสตรี ตามล าดบั 

โดยหลีกเล่ียงพื้นท่ีอนัตรายและเส้นทางน ้า 
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รูปท่ี 5.4  แนวทางปฏิบติัในแต่ละช่วงสถานการณ์เกิดภยัพิบติัน ้าหลาก-ดินถล่ม 

-ช่วงภายหลงัเหตุการณ์ จะเขา้สู่สภาวะฟ้ืนฟูโดยจะแบ่งภาระหนา้ท่ีวา่ ชุมชนจะด าเนินการ

ส ารวจทั้งผูสู้ญหาย ผูร้อดชีวติ ท่ีอยูอ่าศยัและท่ีท ากิน ช่วยเหลือผูบ้าดเจบ็ แจง้ข่าวกบัญาติและ

ประสานงานส่วนราชการ ส าหรับหน่วยงานราชการก็จะเขา้มาเยยีวยาสภาพจิตใจ ฟ้ืนฟู พฒันา พื้นท่ีอยู่

อาศยั ท่ีท ากิน สภาพแวดลอ้ม ระบบสาธารณูปโภค และส่งเสริมอาชีพ 

ภายหลงัการจดัสัมมนาเชิงปฏิบติัในพื้นท่ีชุมชน ส่วนใหญ่มีความรู้ความเขา้ใจเพิ่มข้ึน โดย

ท่ี ชุมชนในพื้นท่ีอ าเภอท่าปลา มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัภยัพิบติัน ้าหลาก- ดินถล่ม และความ

ตระหนกัในเร่ืองภยัพิบติัน ้าหลาก- ดินถล่ม อยูใ่นเกณฑพ์อใช ้และภายหลงัการใหค้วามรู้ความเขา้ใจ

แลว้มี คะแนนเฉล่ียเพิ่มข้ึนอยูใ่นเกณฑ ์ดีถึงดีมาก ยกเวน้ชุมชนบา้นก่ิวเคียนท่ีมีค่าคะแนนเฉล่ียต ่า 

ชุมชนในพื้นท่ีอ าเภอลบัแล มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัภยัพิบติัน ้าหลาก- ดินถล่ม และความตระหนกั

ในเร่ืองภยัพิบติัน ้าหลาก- ดินถล่ม อยูใ่นเกณฑป์านกลาง และภายหลงัการใหค้วามรู้ ความเขา้ใจแลว้มี

คะแนนเฉล่ียเพิ่มข้ึนในเกณฑ ์ปานกลางถึงดี ชุมชนในพื้นท่ีอ าเภอภูเรือ มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัภยั

พิบติัน ้าหลาก- ดินถล่ม และความตระหนกัในเร่ืองภยัพิบติัน ้าหลาก- ดินถล่ม อยูใ่นเกณฑต์ ่ามากถึงต ่า 

และภายหลงัการใหค้วามรู้ความเขา้ใจแลว้มีคะแนนเฉล่ี ยเพิ่มข้ึนในเกณฑ ์ต ่าถึงปานกลาง  ชุมชนใน

พื้นท่ีอ าเภอท่าล่ี มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัภยัพิบติัน ้าหลาก- ดินถล่ม และความตระหนกัในเร่ืองภยั

พิบติัน ้าหลาก- ดินถล่มอยูใ่นเกณฑต์ ่ามาก และภายหลงัการใหค้วามรู้ความเขา้ใจแลว้มีคะแนนเฉล่ีย

เพิ่มข้ึนในเกณฑป์านกลาง (ตารางท่ี 5.5) 
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ตารางท่ี 5.3 ความรู้ความเขา้ใจภยัพิบติัน ้ าหลาก-ดินถล่มเบ้ืองตน้ของผูเ้ขา้สมัมนาเชิงปฏิบติัการ จงัหวดัอุตรดิตถแ์ละเลย 

ขอ้มูล 

จงัหวดัอุตรดิตถ์ ร้อยละ จงัหวดัเลย ร้อยละ 

อ าเภอลบัแล อ าเภอท่าปลา รวม  อ าเภอท่าล่ี อ าเภอภูเรือ รวม   

ความเสียหาย เคย 57 46 103 92.79 9 37 46 48.42 

  ไม่เคย 2 6 8 7.21 8 41 49 51.58 

อาศยัอยู ่ ไม่ใช่ 15 18 33 29.73 0 15 15 15.79 

ท่ีเขาสูงชนั ใช่ 43 31 74 66.67 16 49 65 68.42 

  ไม่ทราบ 1 3 4 3.60 1 14 15 15.79 

อาศยัอยู ่ ไม่ใช่ 4 11 15 13.51 0 16 16 16.84 

ท่ีเส่ียงภยั ใช่ 52 33 85 76.58 16 53 69 72.63 

  ไม่ทราบ 3 8 11 9.91 1 9 10 10.53 

เคยเห็น ไม่เคย 11 25 36 32.43 1 23 24 25.26 

รอยแยกของ เคย 45 24 69 62.16 15 50 65 68.42 

แผน่ดิน ไม่ทราบ 3 3 6 5.41 1 5 6 6.32 

มีการติดตั้ง ไม่ใช่ 14 4 18 16.22 14 63 77 81.05 

สญัญาณ ใช่ 43 43 86 77.48 1 8 9 9.47 

เตือนภยั ไม่ทราบ 2 5 7 6.31 2 7 9 9.47 

การอนุรักษ ์ ไม่เห็นดว้ย 1 1 2 1.80 0 2 2 2.11 

ป่าตน้น ้า เห็นดว้ย 56 45 101 90.99 17 70 87 91.58 

  ไม่มีความคิดเห็น 2 6 8 7.21 0 6 6 6.32 

ลกัษณะ ไม่ทราบ 1 7 8 7.21 0 2 2 2.11 

น ้าคลอง ปกติ 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 

ขณะฝนตก ขุ่น 58 40 98 88.29 17 76 93 97.89 

หลายวนั ใส 0 5 5 4.50 0 0 0 0.00 

การซอ้ม ไม่มี 5 9 14 12.61 10 43 53 55.79 

แผนอพยพ มี 50 27 77 69.37 2 18 20 21.05 

  ไม่ทราบ 4 16 20 18.02 5 17 22 23.16 
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ตารางท่ี 5.4  การเฝ้าระวงัเบ้ืองตน้ส าหรับภยัพิบติัน ้าหลาก-ดินถล่มของผูร่้วมสัมมนาเชิงปฏิบติัการ  
จงัหวดัอุตรดิตถแ์ละจงัหวดัเลย 

ขอ้มูล จงัหวดัอุตรดิตถ ์ ร้อยละ จงัหวดัเลย ร้อยละ 

ค าถาม ความเห็น อ าเภอลบัแล อ าเภอท่าปลา รวม   อ าเภอท่าล่ี อ าเภอภูเรือ รวม   

รับข่าวสาร โทรทศัน์ 49 32 81 30.92 18 62 80 56.74 

จากแหล่งใด วิทย ุ 42 18 60 22.90 9 6 15 10.64 

  หนงัสือพิมพ ์ 25 1 26 9.92 7 5 12 8.51 

  เพื่อนบา้น 25 6 31 11.83 4 4 8 5.67 

  หน่วยงานราชการ 35 17 52 19.85 10 12 22 15.60 

  ไม่ตอบ 10 2 12 4.58 2 2 4 2.84 

สดัส่วน ไม่ทราบ 0 14 14 12.61 16 37 53 54.08 

การมีส่วนร่วม นอ้ย 0 1 1 3.70 0 2 2 2.04 

  ไม่ถึงคร่ึง 6 3 9 8.11 0 1 1 1.02 

  คร่ึง 9 8 17 15.32 3 7 10 10.20 

  เกินคร่ึง 30 14 44 39.64 0 11 11 11.22 

  เกือบหมด 14 10 24 21.62 2 16 18 18.37 

  ทั้งหมด 0 2 2 1.80 0 3 3 3.06 

แนวโนม้ เพ่ิม 24 17 41 36.94 2 9 11 11.22 

การร่วม เท่าเดิม 25 10 35 50.00 0 9 9 9.18 

กิจกรรม ลด 7 6 13 11.71 0 4 4 4.08 

  ไม่ตอบ/ไม่ทราบ 3 19 22 19.82 19 55 74 75.51 

เหตุท่ีร่วม ไม่มีความเห็น 0 11 11 9.91 19 29 48 48.98 

กิจกรรม เกรงใจ 0 1 1 0.90 0 2 2 2.04 

  กลวัต าหนิ 1 1 2 1.80 0 1 1 1.02 

  ดีกวา่อยูว่า่งๆ 1 7 8 7.21 0 0 0 0.00 

  มีประโยชน์ 57 32 89 80.18 2 45 47 47.96 

ชุมชน ไม่มีความเห็น/อ่ืน ๆ 9 14 23 19.66 19 47 66 67.35 

ร่วมกิจกรรม ออกเงิน 1 0 1 0.85 0 1 1 1.02 

โดยการ ออกแรง 9 7 16 13.68 0 6 6 6.12 

  ออกความคิด 19 18 37 31.62 2 13 15 15.31 

  ออกทั้งหมด 27 13 40 34.19 0 10 10 10.20 

การวดั ไม่มี 7 15 22 19.82 12 29 41 41.84 

น ้าฝน มี 52 37 89 80.18 9 48 57 58.16 

เครือข่าย ไม่มี 11 26 37 33.33 17 57 74 75.51 

เฝ้าระวงั มี 48 26 74 66.67 4 20 24 24.49 

 



122 

 

ตารางท่ี 5.5   ค่าเฉล่ียของคะแนนทดสอบก่อนและหลงัใหค้วามรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัภยัพิบติัน ้าหลาก- ดินถล่ม 

พ้ืนท่ี ช่ือหมู่บา้น ค่าเฉล่ียคะแนนก่อน
ทดสอบ 

ค่าเฉล่ียของคะแนนหลงั
การทดสอบ 

 จงั
หว

ดัอ
ุตร
ดิต

ถ ์ อ าเภอท่าปลา 

ชุมชนบา้นน ้ าลี  6.39 7.61 

ชุมชนบา้นน ้ าตะ๊ 6.39 8.19 

ชุมชนบา้นก่ิวเคียน 5.59 4.65 

อ าเภอลบัแล 

ชุมชนบา้นมหาราช 7.00 7.00 

ชุมชนบา้นด่านหว้ยใต ้ 6.61 6.89 

ชุมชนบา้นผามูบ 6.67 7.05 

จงั
หว

ดัเล
ย อ าเภอภูเรือ 

ชุมชนบา้นหินสอ 4.40 5.00 

ชุมชนบา้นโป่งกวาง 5.84 6.05 

ชุมชนบา้นกลาง 4.20 5.27 

ชุมชนบา้นน ้ าทบ 4.07 5.08 

ชุมชนบา้นหว้ยติ้ว 4.95 5.40 

อ าเภอท่าล่ี ชุมชนบา้นน ้ ากระโทม 4.68 6.40 

 

5.2 อภิปรายผลการศึกษา 

1.จากขอ้มูลการส ารวจปัจจยัเส่ียงดา้นกายภาพของพื้นท่ีประสบภยั จงัหวดัอุตรดิตถ ์และ

พื้นท่ีเส่ียงภยั จงัหวดัเลย พบวา่ ปัจจยัดา้นกายภาพ ท่ีมีความแตกต่างอยา่งชดัเจนคือ ความหนาของชั้น

ดิน ลกัษณะภูมิประเทศ และลกัษณะทางธรณีวทิยา จึงท าใหรู้ปแบบและโอกาสการเกิดภยัพิบติัน ้า

หลาก-ดินถล่มมีความแตกต่างกนั โดยพื้นท่ีประสบภยั จงัหวดัอุตรดิตถ ์ส่วนใหญ่มีชั้นดินปกคลุมหนา

กวา่ รวมทั้งมีลกัษณะภูมิประเทศเป็นเทื อกเขาสูงชนั ท าใหก้ารตั้งถ่ินฐานบา้นเรือนและท่ีท ากินอยูใ่น

บริเวณท่ีเส่ียงภยั มีชั้นหินโผล่ส่วนใหญ่เป็นหินดินดานท่ีมีการผพุงัสูงและแตกหกัง่าย ในขณะท่ีพื้นท่ี

เส่ียงภยั จงัหวดัเลย ส่วนใหญ่มีชั้นดินปกคลุมบางกวา่ท่ีแตกหกัและผพุงัมาจากชั้นหินทรายแป้งท่ีมีการ

แทรกสลบักบัชั้นหินทรายซ่ึงทนทานต่อการผพุงั  ในภูมิประเทศท่ีเป็นท่ีราบสูงและเนินลอนลาด  และมี

ชุมชนตั้งถ่ินฐานบา้นเรือนบริเวณดา้น ท่ีเป็นผาตั้ง หรือผาชนัของชั้นหินซ่ึงอยูด่า้นตรงขา้มกบัดา้นลาด

เอียงท่ีมีมุมลาดเอียงต ่า หินดงักล่ าวมีโอกาสแตกหลุดเป็นกอ้นหินใหญ่ และถล่มล งมาไดใ้น แบบท่ี
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เรียกวา่ หินร่วง (rock fall) (รูปท่ี 4.19 และ 4.24) เน่ืองจากชั้นหินทรายแป้งท่ีแทรกสลบัผพุงั หลุดออก 

และท าใหช้ั้นหินทรายท่ีวางตวัอยูบ่นขาดความสมดุลย ์ 

2.จากการสุ่มส ารวจบริเวณลาดเนินเขาของพื้นท่ีประสบภยั จงัหวดั อุตรดิตถ์ และพื้นท่ี

เส่ียงภยั จงั หวดัเลย แลว้น ามาวเิคราะห์ใหค้่าคะแนนจุดส ารวจไดว้า่ พื้นท่ีประสบภยัมีจุดส ารวจท่ีมี

ระดบัความเส่ียงสูงในพื้นท่ีจ  านวน 20 จุดใน 33 จุด คิดเป็นร้อยละ 60.60 ในขณะท่ีพื้นท่ีเส่ียงภยั จงัหวดั

เลยมีจุดส ารวจท่ีมีระดบัความเส่ียงสูงในพื้นท่ีจ  านวนเพียง 3 จุดใน 26 จุด คิดเป็นร้อยละ 11.53 ซ่ึงแสดง

ถึงโอกาสในการเกิดภยัดินถล่มท่ีแตกต่างกนั 

3.จากเหตุการณ์ภยัพิบติัน ้าหลาก-ดินถล่มท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีอ าเภอท่าปลา และอ าเภอลบัแล 

จงัหวดัอุตรดิ ตถ ์ในปี พ .ศ. 2549 และจากการสังเกตและเก็บขอ้มูลของชุมชนในพื้นท่ีดงักล่าวจน

สามารถสรุปไดด้งัรูป ท่ี 5.1 แสดงใหเ้ห็นวา่ ชุมชนผู ้ ประสบภยันอกจากจะมีประสบการณ์ตรงกบัภยั

พิบติัน ้าหลาก-ดินถล่ม แลว้ก็ยงัมีขอ้ไดเ้ปรียบอีกคือ ไดรั้บการส่งเสริม ในดา้นการเฝ้าระวงัเตือนภยั  ทั้ง

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ และการซกัซอ้มเตือนภยัและอพยพในการจ าลองเหตุการณ์ภยัพิบติัน ้าหลาก- ดิน

ถล่ม จากหน่วยงานราชการ  

4.จากการเขา้ไปศึกษาในพื้นท่ีของชุมชนท่ีประสบภยัน ้าหลาก- ดินถล่ม ของอ าเภอท่าปลา 

และอ าเภอลบัแล จงัหวดัอุตรดิตถ ์ไดพ้บความแตกต่างระหวา่งชุมชน 2 อ าเภอคือ ชุมชนท่ีศึกษาในเขต

อ าเภอลบัแลมีท่ีตั้ง อยูใ่กลก้บัชุมชนเมือง มีความสะดวกในเดินทางและติ ดต่อส่ือสาร ไดรั้บ โอกาสใน

การพฒันา ทกัษะ  และการส่งเสริม  เช่น ดา้นการเฝ้าระวงัเตือนภยัและซกัซอ้มการอพยพ  ก่อน หรือ

มากกวา่ชุมชน ในเขตอ าเภอท่าปลาซ่ึง อยูห่่างไกลจากชุมชนเมือง ไม่มีความสะดวกในเดินทางและ

ติดต่อส่ือสาร  (เป็นพื้นท่ีลอ้มรอบดว้ยเขาสูงและไม่มีสัญญาณโทรศั พทเ์คล่ือนท่ี ) ถึงแมว้า่จะเป็นพื้นท่ี

ประสบภยัพิบติัเช่นเดียวกนั ดงันั้นยอ่มแตกต่างกนัมากข้ึนส าหรับชุมชนในพื้นท่ีเส่ียงภยัและยงัไม่เคย

ประสบภยัพิบติั ของอ าเภอภูเรือและอ าเภอท่าล่ี จงัหวดัเลย  ท่ีอาจมีเพียงแผนงานบนกระดาษของผูน้ า

ชุมชนและหวัหนา้ส่วนราชการ อีกทั้งยงัไม่เคยไดรั้บการฝึก 

5.จากการเขา้ส ารวจพื้นท่ีทั้งในพื้นท่ีประสบภยั จงัหวดัอุตรดิตถ ์และพื้นท่ีเส่ียงภยั จงัหวดั

เลย ส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีท ากินมีพื้นท่ีป่าค่อนขา้งนอ้ยเม่ือเทียบกบัพื้นท่ีท ากินแสดงใหเ้ห็นวา่ ทุกชุมชน

ในพื้นท่ีศึกษายงัคงใหค้วามส าคญักบัเร่ืองการสร้ างรายไดม้ากกวา่การรักษาและอยูร่่วมกบั

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื เน่ืองจากยงัคงมีการขยายพื้นท่ีเกษตรกรรมเขา้ไปใน
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พื้นท่ีลาดชนั และมีบา้งส าหรับ ชุมชนในพื้นท่ีประสบภยั ท่ีใหค้วามส าคญั กบัแนวทางในการหลบเล่ียง

จากภยัภยัพิบติัน ้าหลาก-ดินถล่ม 

6.จากการ รวบรวมขอ้มูล ผูร่้วมกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบติัการจากทั้งพื้นท่ีประสบภยั  

จงัหวดัอุตรดิตถ ์และพื้นท่ีเส่ียงภยั จงัหวดัเลย เกือบทั้งหมดไม่ไดรั้บการศึกษาถึงไดรั้บการศึกษาในช่วง

ประถมตน้ ดงันั้นในการด าเนินกิจกรรม และการส่ือสารเน้ือหาสาระจ าเป็นเก่ียวกบัภยัพิบติัน ้าห ลาก-

ดินถล่ม ตอ้งระมดัระวงัเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจถูกตอ้งตรงกนั ซ่ึงอาจตอ้งใชร้ะยะเวลา หรือตอ้งท า ให้

เกิดกิจกรรมบ่อยคร้ัง 

7.จากการสอบถาม  สัมภาษณ์คนในชุมชนทั้งในพื้นท่ีประสบภยั และพื้นท่ีเส่ียงภยัวา่ใคร

สามารถป้องกนัเก่ียวกบัภยัพิบติัน ้าหลาก- ดินถล่มไดม้ากท่ีสุด พบวา่ ส่วนใหญ่เขา้ใจวา่ เป็นหน่วยงาน

ราชการโดยเฉพาะส่วนกลาง รองลงมาเป็นหน่วยงานราชการจากอ าเภอ จงัหวดั องคก์ารบริหารส่วน

ต าบล และสุดทา้ยคือคนชุมชนเอง ซ่ึงเป็นการเขา้ใจผดิ เพราะคนในชุมชนเองเป็นผูอ้ยูใ่กลก้บัธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้มมากท่ีสุด สามารถรู้ไดก่้อนวา่ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มมีสภาพเส่ือมโทรมมากนอ้ยแค่

ไหน ถา้สามารถสร้างความรู้สึกรัก หวงแหน ช่วยกนัทะนุถนอมปกป้องส่ิงท่ีใหคุ้ณประโยชน์ต่อชุมชน 

และเป็นส่วนหน่ึงของชุมชนแลว้ ยอ่มจะท าให้ สามารถ อยูร่่วมกบัชุมชนไดอ้ยา่งย ัง่ยนื และ ป้องกนั

เก่ียวกบัภยัพิบติัน ้าหลาก-ดินถล่มไดม้ากท่ีสุด 

5.3ข้อเสนอแนะ 

1.ควรส่งเสริมใหมี้การซอ้มเตือนภยัและอพยพในการจ าลองเหตุการณ์น ้าหลาก-ดินถล่ม 

แก่พื้นท่ีเส่ียงภยั อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

2.ส่งเสริมการใหค้วามรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัปัจจยัท่ีเป็นสาเหตุท่ีส่งเสริมหรือท าใหเ้กิดภยั

พิบติัน ้าหลาก-ดินถล่ม โดยเฉพาะในพื้นท่ีเส่ียงภยั 

3.ส่งเสริมการเชิดชู อยา่งเป็นรูปธรรม ใหก้บั ชุมชนตน้แบบ ในการอนุรักษธ์รรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม ท่ีสามารถอาศยัอยูก่บัธรรมชาติไดอ้ยา่งย ัง่ยนื  

4.ควรมีการถ่ายทอดบทเรียนของชุมชนท่ีประสบภยั เพื่อน าไปถ่ายทอดใหชุ้มชนท่ีอยูใ่น

พื้นท่ีเส่ียงภยัต่างๆ ไดเ้กิดการเรียนรู้ 

5.หวัหนา้ชุมชนควรมอบหมายใหส้มาชิกชุมชนมีหนา้ท่ีดูแล รักษาอุปกรณ์ หรือเคร่ืองมือ

เตือนภยัท่ีหน่วยงานราชการใด  ๆ น ามาติดตั้งในชุมชนตนเอง ใหส้ามารถใชง้านได ้เช่น รักษาความ

สะอาดภาชนะ หรือประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเป็นเจา้ของเม่ือพบส่ิงผดิปกติ 
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รายช่ือผูเ้ขา้ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบติัการแนวทางลดผลกระทบจากปัจจยัเส่ียงดินถล่ม และนํ้าหลาก-ดิน
ถล่ม พื้นท่ีประสบภยั ของชุมชนในเขตอาํเภอท่าปลา และอาํเภอลบัแล จงัหวดัอุตรดิตถ ์

รายช่ือ บา้น ตาํบล อาํเภอ จงัหวดั 
1.นางขนัทอง จนัทร์สวสัด์ิ 
2.นางป้ัน  คงคา 
3.นางสาวสุภาพร  ประมูล 
4.นายประเสริฐ อารินทร์ 
5.นายสมชาย  ตาวงษ ์
6.นางเพญ็ศรี  มีศรี 
7.นางบวัตอน  มูลขนัทอง 
8.นางนอง นาลม 
9.นายดุ  พนัธ์หว้ยเสียม 
10.นายสุทิน  พนัธ์นอ้ยเสียม 
11.หลิน  อินพุด 
12.นางฉลวย  ขนันอ้ย 
13.นางบุญสืบ  อารินทร์ 
14.นายเดช  หาญคาํตนั 
15.นายจีรศกัด์ิ ขนันอ้ย 
16.นางวไิลวลัย ์ อยูค่ง 
17.นางจาํปี  แปงการิยา 
18.นายทนงศกัด์ิ ยะตนั 

นํ้าลี นํ้าหมนั ท่าปลา อุตรดิตถ ์

1.นายสมคิด วงษด์อน 
2.นางนุช  นอ้ยขนั 
3.นายนิคม ปาศุธ 
4.นายบุญ  รินตะ๊ชุน 
5.นายสมคิด นวลแกว้ 
6.นายยทุธ ์คาํป๊อก 
7.นายเสา จนัแกว้ 
8.นางดอกไม ้ จนัทร์ตะ๊ 
9.นางละยอง ยะชุ่ม 

นํ้าตะ๊ 
 
 
 
 
 
 
 
 

นํ้าหมนั 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่าปลา 
 
 
 
 
 
 
 
 

อุตรดิตถ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 



10.นายสมชาย  หนูเสีย 
11.นายวชิชากร  ยศเกตุ 
12.นางสมคิด นวลแกว้ 
13.นางสาววจิิตรา  รินคู่ 
14.นายไพรสิทธ์ิ  แสนหลวง 
15.นางพุมมา  มงัวงศ ์
16.นางสาวทศันีย ์ เช้ือต่าย 

นํ้าตะ๊ 
 

นํ้าหมนั ท่าปลา ท่าปลา 

1.นางสุนี พิมสาร 
2.นายชม โมอินทร์ 
3.นายอินแกว้ มาตสาร 
4.นายสมจิตร มีอินทร์ 
5.นายสมศกัด์ิ  มาตรสาร 
6.นายเสริฐ  โมอินทร์ 
7.นายเสิน  คาํหนา้ตั้ง 
8.นายนาญ  ขนัตา 
9.นายมา  โมอินทร์ 
10.นายชนะชยั  มาตรสาร 
11.นางอมัพร  เตม็รินทร์ 
12.นางสมนึก  สุขคาํเปา 
13.นายยทุธนา  อินป๊อก 
14.นายโหลน  หลา้แดง 
15.นายศรีลายทุธ  นิลหลา้ 
16.นายบุญนึก  มาตรสาร 
17.นายจาํเนียร  เตรียมใจ 
18.นายไฉน  ขดัษุ 

ก่ิวเคียน จริม ท่าปลา อุตรดิตถ ์

1.นายเปล่ียน ทองเล่ม 
2.นายจนัทร์  ทบัทิมทอง 
3.นางทองจนัทร์ ดว้งอินทร์ 
4.นายบุญจิต  เงินสุวรรณ 
5.นางจารุวรรณ  ทิพยพ์รม 
6.นางเล็ก  แสนกนัดี 

ด่านหว้ยใต ้
 
 
 
 
 

แม่พลู 
 
 
 
 
 

ลบัแล 
 
 
 
 
 

อุตรดิตถ์ 
 
 
 
 
 



7.นายคาํ  อวนดี 
8.นายปอน  คาํเถ่ือน 
9.นางหงษ ์ จนัมะณี 
10.นายอมัพร  แกว้รศ 
11.นางวลิยั  ทองเฟือย 
12.นางเตียน  ทบัทิมทอง 
13.นางแปลง  เดชงู 
14.นายนนัทา  กาว ี
15.นายชูชาติ  เตชยั 
16.นางประคลอง  กณัหา 
17.นางกาญจนา  สังขม์ูล 
18.นายแจ่ม  คาํเถ่ือน 
19.นายเกตุ  สอนสัมฤทธ์ิ 
20.นางพวง  แก่นตะนุ 

ด่านหว้ยใต ้ แม่พลู ลบัแล อุตรดิตถ ์

1.นายดาํเนิน  เชียงพนัธ์ 
2.นายสมชยั  หลวงกวา้ง 
3.นายบวัล่อง  ทิพยพ์รม 
4.นายสมบูรณ์  เชียงพนัธ์ 
5.นายสมคิด  ทองศรี 
6.นายเริญ  พรมพลู 
7.นางอมัพร  สอนจ๋ิว 
8.นางสาวลาํพรรณ  อินอุด 
9.นายสุภาพ  กนัทาทาํ 
10.นายสมภพ  อินอุด 
11.นางศิริพร  สุริยะพนัธ์ 
12.นางสุรทิพย ์ ตุนาโปร่ง 
13.นายศรายทุธ  เป่ียงเปียะ 
14.นายมาล  เป่ียงเปียะ 
15.นายเสริม  ปาเครือ 
16.นายลนั  ขนุนาเกต 
17.นายสิงห์  แสงแกว้ 

ผามูบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แม่พลู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลบัแล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อุตรดิตถ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18.นางคาํมัน่  จรรังกา 
19.นางวไิล  คาํช่ืน 
20.นางอมัพร  จรรังกา 
21.นายสมศกัด์ิ ศรีสมบูรณ์ 

ผามูบ แม่พลู 
 
 
 

ลบัแล 
 
 
 
 

อุตรดิตถ์ 
 

1.นายประธาร  ฟองฟู 
2.นายปัญญา  สืบจอ้น 
3.นายเกษม  ฟองฟู 
4.นางทบัทิม  สืบจอ้น 
5.นายอาํภร  จนันํ้าท่วม 
6.นายหลํ่า  ปัญโญ 
7.นายสมาน  อินศิริ 
8.นายก่ิง  จิตจง 
9.นายบุญ  เตชยั 
10.นายบวัหอม  คาํมงคล 
11.นายอนนัต์  จนันํ้าท่วม 
12.นายวจิารณ์  ทาวเิศษ 
13.นายจนัดี  ทองเฟือย 
14.นายถาวร  ทองเฟือย 
15.นางจนัเป็ง  ทานะขนั 
16.นางบวับาน  เตชยั 
17.นางลาํพนู  เขียวต้ืออิน 

มหาราช แม่พลู ลบัแล อุตรดิตถ ์

 
 
 
 
 
 
 
 



รายช่ือผูเ้ขา้ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบติัการแนวทางลดผลกระทบจากปัจจยัเส่ียงดินถล่ม และนํ้าหลาก- ดิน
ถล่มในพื้นท่ีเส่ียงภยั อาํเภอภูเรือ และอาํเภอท่าล่ี จงัหวดัเลย 

รายช่ือ บา้น ตาํบล อาํเภอ จงัหวดั 
นายคิด  สีทาสังข ์
นายบุญธรรม  เนธิบุตร 
นายบวัพนั  ศรีบุรินทร์ 
นายบวัทอง  ทองแบบ 
นายถ่อง  พรมมาวนั 
นายหลบ  บุตรพรม 
นายคาน  พรมมาวนั 
นายขนุ  พรมมาวนั 
นายเจียน  พรมมาวนั 
นายทนั  พรมวนั 
นายสมยั  เนธิบุตร 
นายคาํเพียร  ศรีบุรินทร์ 
นายหลา้  ศรีบุรินทร์ 
นายเขียน  ศรีบุรินทร์ 
นายบวัพนั  ศรีบุรินทร์ 

บา้นหินสอ ปลาบ่า ภูเรือ เลย 

1.นายอดิศกัด์ิ  บุตรพรม 
2.นายสมบูรณ์  ศรีบุรินทร์ 
3.นายสุภชยั  นาราศรี 
4.นายสากล  บุญวเิศษ 
5.นายเสถียร  บุตรพรม 
6.นายสมคิด  บุตรพรม 
7.นางสุภธิดา  ศรีบุรินทร์ 
8.นายคาํพดั  บุตรพรม 
9.นางสาํลี  แหลมทอง 
10.นายเสวยีน  นอ้ยม่วง 
11.นายฉลอง  ศรีบุรินทร์ 
12.นายทองส่วน  บุตรพรม 
13.นายแพว  วนัทองสุข 

บา้นโป่งกวาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปลาบ่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภูเรือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เลย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14.นางทอง  ทองวงศญ์าติ 
15.นางสุนทร  บุตรพรม 
16.นายบุญช่วย  เช้ือบุญมี 
17.นางแสง ศรีบุรินทร์ 
18.นายสุพิศ  มุงคุล 

บา้นโป่งกวาง ปลาบ่า 
 

ภูเรือ 
 
 
 
 

เลย 
 
 

1.นายเชิด  สิงห์คาํป้อง 
2.นายสวสัด์ิ  ศรีบุรินทร์ 
3.นายสมบติั  ศรีบุรินทร์ 
4.นายเหมือน  ศรีบุรินทร์ 
5.นายเทือง  ศรีบุรินทร์ 
6.นายอดิศกัด์ิ  ศรีบุรินทร์ 
7.นางริ  พาภกัดี 
8.นายทองหาร  พนัทว ี
9.นางยอดรัก  แกว้กุดเลาะ 
10.นายทินกร  อาจสมบาล 
11.นายสุพจน์ เรือนจกัร์ 
12.นางหนูพิน  บุตรพรม 

บา้นกลาง ปลาบ่า ภูเรือ เลย 

1.นายนารถ  สาระพนัธ์ 
2.นายหนูเหล่ียม  ขนุพนัธ์ 
3.นายดวง  วนัทองสุข 
4.นายทชัวฒิุ  วนัทองสุข 
5.นายศรีทตั  วนัทองสุข 
6.นายหลดั  วนัทองสุข 
7.นายสิทธ ์ วนัทองสุข 
8.นายประยรู  เสนาไชย 
9.นายตา  วนัทองสุข 
10.นายสมควร  ศรีธรรมมา 
11.นางยพุิน  วนัทองสุข 
12.นางจิราพร  สีหะสุต 
13.นางกา้นก่อง  วนัทองสุข 
14.นางหลา้  วนัทองสุข 

บา้นหว้ยต้ิว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลาดค่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภูเรือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เลย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15.นายเจริญ  พอคํ้า 
16.นายบุญเร่ง สารมะโน 
17.นายเสมือน  สารมะโน 
18.นายเภา  สารมะโน 
19.นายศรีเวยีง  วนัทองสุข 
20.สาแสน  คาํเฮือง 

บา้นหว้ยต้ิว 
 

ลาดค่าง 
 

ภูเรือ เลย 

1.นายจนัที  ศรีบุรินทร์ 
2.นายอาํลา  ยาบา้นทุ่ม 
3.นางสาวนาถวตัน์  ศรีบุรินทร์ 
4.นายพิทกัษ ์ ศรีบุรินทร์ 
5.นายอุไทย  ศรีบุรินทร์ 
6.นายชล  ศรีบุรินทร์ 
7.นายเล็ด  นอ้ยม่วง 
8.นายหวัน่  ศรีบุรินทร์ 
9.นายแดง  ศรีบุรินทร์ 
10.นายเส่ียน  ทองป้ัน 
11.นายเจริญ  บุตรพรหม 
12.นายปราโมทร์  แกว้ชิน 
13.นายดี  ศรีบุรินทร์ 
14.นายคลา้ย  ศรีบุรินทร์ 

บา้นนํ้าทบ ปลาบ่า ภูเรือ เลย 

1.นายประหยดั  กาวน 
2.นายบุญเกิด  สุธพา 
3.นายประเสริฐ  สุวรรณนงั 
4.นายบรรชา  แสงโสดา 
5.นายมิตร  ชนบท 
6.นายทองไหล่  ธรรมกุล 
7.นางวนั  เขาลาด 
8.นายสมาน  ทานา 
9.นายบรรณ์ยดั  เขาลาด 
10.นายสุรศกัด์ิ  ศรีละ 
11.นายซนั  แกว้สีฟอง 

บา้นนํ้ากระโทม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่าล่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่าล่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เลย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12.นายทว ี ศรีบุรินทร์ 
13.นายทองหนกั  วณัหากิล 
14.นายวเิศษ  ศิลาเลข 
15.นายสุนทร  ศิลาเลข 
16.นางสาวทิพยฤ์ดี  สิงห์ตะนะ 
17.นายสมบูญณ์  ศิลาเลข 
18.นางเขม็ทอง ศิลาเลข 
19.นางแพ  สิงหาเดช 
20.นายเสธ  สกุลวงศ ์
21.นายจวน  วนัทากิจ 
22.นางเหรียญ  วนิากร 
23.นางบวัหนั กาวล 
24.นางเอียม  แสงโสดา 
25.นายอาํพล แกว้ประดิษฐ์ 
26.นางจอมศรี  คาํป๊อก 

บา้นนํ้ากระโทม ท่าล่ี 
 
 
 

ท่าล่ี เลย 
 

 
 



คณะผู้วจัิย ส านักวจัิย พฒันาและอุทกวทิยา 
คณะผู้วจัิย 
1.นายบุญชยั  งามวทิยโ์รจน์ ผูอ้  านวยการส่วนวจิยัและพฒันาทรัพยากรน ้า 
2.นางสมทรง  เจริญภณัฑูรณ์ นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการพิเศษ 
3.นายธีระเดช  คุรุวฒิุ นกัธรณีวทิยา ช านาญการ 
4.นายเจสดา  วงศส์วาสด์ิ นกัธรณีวทิยา ช านาญการ 
5.นายเรืองศิลป์  วริาศรี นกัธรณีวทิยา ช านาญการ 
6.นายพงษพ์ฒัน์  เสมอค า วศิวกรโยธา ช านาญการ 
7.นายสมพงษ ์ ป้ันพนัธ์ุ พนกังานตรวจทานขอ้มูล 
8.นายนริศร์  วงศเ์สรี พนกังานพิมพดี์ด ชั้น 3 
9.นายเจน  ทองพิชยั พนกังานช่างเจาะ 
10.นายวสุิทธ์ิ  พึ่งเกิด พนกังานช่างเจาะ 

ผู้ให้ข้อมูลหลกัในพืน้ที่ 

รายช่ือ บา้น ต าบล อ าเภอ จงัหวดั 
1.นายประเสริฐ อารินทร์ 
2.นางพุมมา  มงัวงศ ์
3.นายเสน่ห์ มาตสาร 
4.นายสนอง เสริมสกุล 
5.นายจ าเนียร  กาว ี
6.นายเนตร  ค าเถ่ือน 
7.นายทนั  พรมวนั 
8.นายอดิศกัด์ิ  บุตรพรม 
9.นายเชิด  สิงห์ค าป้อง 
10.นายนารถ  สาระพนัธ์ 
11.นายจนัที  ศรีบุรินทร์ 
12.นายวเิศษ  ศิลาเลข 

น ้าลี 
น ้าตะ๊ 
ก่ิวเคียน 

ด่านหว้ยใต ้
ผามูบ 
มหาราช 
หินสอ 
โป่งกวาง 
กลาง 
น ้าทบ 
หว้ยต้ิว 

น ้ากระโทม 

น ้าหมนั 
น ้าหมนั 
จริม 
แม่พลู 
แม่พลู 
แม่พลู 
ปลาบ่า 
ปลาบ่า 
ปลาบ่า 
ปลาบ่า 
ลาดค่าง 
ท่าล่ี 

ท่าปลา 
ท่าปลา 
ท่าปลา 
ลบัแล 
ลบัแล 
ลบัแล 
ภูเรือ 
ภูเรือ 
ภูเรือ 
ภูเรือ 
ภูเรือ 
ท่าลี 

อุตรดิตถ์ 
อุตรดิตถ์ 
อุตรดิตถ์ 
อุตรดิตถ์ 
อุตรดิตถ์ 
อุตรดิตถ์ 
เลย 
เลย 
เลย 
เลย 
เลย 
เลย 

 


