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บทสรุปผู้บริหาร

 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพ้ืนที่เส่ียงภัยดินถล่ม/

น�้าป่าไหลหลาก กรณีศึกษาความพร้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน/ชุมชน จากการเกิดดินถล่ม/

น�้าป่าไหลหลาก อ�าเภอบ่อพลอย อ�าเภอหนองปรือ และอ�าเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี เป็นการศึกษา

เกี่ยวกับผลกระทบท่ีเกิดจากดินถล่ม/น�้าป่าไหลหลากของชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัย บริบทชุมชน การบริหารจัดการ

สาธารณภัยของชุมชน ลักษณะการเกิดภัย การแจ้งเตือนภัยกับประชาชน การอพยพผู้ประสบภัย เหตุการณ์ขณะ

เกิดภัย การช่วยเหลือผู้ประสบภัย รวมไปถึงความพร้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือชุมชน โดยแบ่ง

การศึกษาออกเป็น 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านผลกระทบจากการเกิดดินถล่ม/น�้าป่าไหลหลาก ท้ังมิติด้านสังคม 

เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ด้านการเตรียมความพร้อมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประชาชน/ชุมชน และ

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย สามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ 

 1. ด้านผลกระทบจากการเกดิดนิถล่ม/น�า้ป่าไหลหลาก ในพืน้ทีอ่�าเภอบ่อพลอย อ�าเภอหนองปรอื และ

อ�าเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

  ภัยพิบัติที่เกิดจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ในช่วงปี 2552-2553 มีอยู่สองช่วงใหญ่ ๆ ได้แก่ 

ครั้งแรกจากการเกิดเหตุอุทกภัย เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต�่าพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน 

และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทยและ

อ่าวไทย มีก�าลังแรง ลักษณะเช่นนี้จึงส่งผลให้ฝนตกชุกหนาแน่นในพื้นที่ต�าบลบ่อพลอย หนองกุ่ม ช่องด่าน หลุมรัง 

หนองรี หนองกร่าง อ�าเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2552  ท�าให้เกิดฝนตกหนักน�้าป่า

ไหลหลาก ก่อให้เกิดความเสียหายทั้งพืชผลการเกษตร ด้านสิ่งสาธารณประโยชน์และด้านต่างๆ เป็นวงกว้าง พื้นที่

ประสบภัย ในปี พ.ศ. 2552 รวม 7 อ�าเภอ ได้แก่ อ�าเภอเมืองกาญจนบุรี เลาขวัญ ห้วยกระเจา หนองปรือ บ่อพลอย 

ไทรโยค และอ�าเภอพนมทวน 35 ต�าบล 313 หมู่บ้าน 11,426 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรเสียหาย 48,704 ไร่ ปศุสัตว์ 

31 ตัว บ่อปลา 5 บ่อ ถนน 451 สาย คอสะพาน 6 แห่ง แหล่งน�้า 9 แห่ง 

  ครั้งท่ีสอง เนื่องจากเป็นช่วงฤดูฝนของจังหวัดกาญจนบุรี ซ่ึงอยู่ในช่วง มิถุนายน – ตุลาคม โดยมี

ร่องความกดอากาศต�า่พาดผ่านภาคกลาง ภาคใต้ตอนบน ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื ประกอบกบัมลีมมรสมุตะวนัตก

เฉียงใต้ พัดความชื้นเข้าปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทย กับมีร่องความกดอากาศต�่า พาดผ่านท�าให้มีฝนตกชุก

เกือบทั่วไป ในระหว่างวันที่ 2-4 ตุลาคม 2553 จึงท�าให้มีฝนตกหนักถึงหนักมาก และมีน�้าท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่ 

รวม 8 อ�าเภอ ได้แก่ อ�าเภอเมืองกาญจนบุรี อ�าเภอด่านมะขามเตี้ย อ�าเภอศรีสวัสดิ์ อ�าเภอไทรโยค อ�าเภอหนองปรือ 

อ�าเภอท่าม่วง อ�าเภอบ่อพลอย และอ�าเภอทองผาภูมิ 30 ต�าบล 181 หมู่บ้าน 23,526 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตร

เสียหาย 96,271 ไร่ ถนน 132 สาย 

ก



 2. ด้านการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากการเกิดดินถล่ม/น�้าป่า

ไหลหลาก ของประชาชนที่อาศัยในพื้นที่อ�าเภอบ่อพลอย อ�าเภอหนองปรือ และอ�าเภอห้วยกระเจา

จังหวัดกาญจนบุรี 

  2.1 ด้านการติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเตือนภัยหรือการพยากรณ์อากาศ พบว่า ประชาชน

ที่ประสบภัยมีการติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเตือนภัยหรือการพยากรณ์อากาศในภาพรวมอยู่ในระดับ

ปานกลาง โดยประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากสื่อโทรทัศน์มากที่สุด รองลงมาติดตามจากหนังสือพิมพ์ และ

จากสื่อวิทยุ ตามล�าดับ ส่วนสื่อที่มีการติดตามข้อมูลข่าวสารน้อยที่สุด คือ สื่อจากแหล่งอื่นๆ 

  2.2 ด้านการรับรู้ต่อสาเหตุ และความเสี่ยงของการเกิดอุทกภัยและดินถล่ม พบว่า กลุ่มตัวอย่าง

รับรู้ต่อสาเหตุและความเสี่ยงของการเกิดอุทกภัยและดินถล่มในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยรับรู้ว่าการตัดไม้

ท�าลายป่าเป็นสาเหตุที่ท�าให้เกิดอุทกภัยและดินถล่มมากที่สุด รองลงมารับรู้ว่าการเกิดอุทกภัยดินถล่มเป็นสาเหตุ

ท�าให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน สิ่งสาธารณูปโภค สถานที่ราชการ และผลผลิตทางการเกษตร และ

รบัรูว่้าการตัง้บ้านเรอืนบรเิวณทีร่าบเชงิเขาทีล่าดชนัเส่ียงต่อการได้รับผลกระทบจากอทุกภยัและดินถล่ม ตามล�าดบั 

กลุ่มตัวอย่างรับรู้น้อยที่สุด คือ ด้านความรู้ความเข้าใจในการเตรียมรับมือกับการเกิดอุทกภัยและดินถล่ม 

  2.3 ด้านการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีหอกระจายข่าวในชุมชน

เพื่อประกาศแจ้งเตือนภัย ร้อยละ 82.40 รองลงมามีความต่ืนตัวในการเฝ้าระวังการเกิดอุทกภัยและดินถล่ม

ร้อยละ 80.40 และกลุ่มตัวอย่างมีความพร้อมน้อยที่สุดในด้านการฝึกซ้อมแผนอพยพประชาชนจากการเกิดอุทกภัย

และดินถล่ม ร้อยละ 48

  2.4 ด้านการรับความช่วยเหลือและสนับสนุน พบว่า กลุ่มตัวอย่างได้รับการช่วยเหลือขั้นพื้นฐาน

จากทางราชการ/องค์กรภาคเอกชน ร้อยละ 78.40 รองลงมามีการส�ารวจ ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน และจัดท�าบัญชี

รายชื่อผู้ประสบภัย เพื่อประเมินมูลค่าความเสียหายและขอรับการช่วยเหลือจากทางราชการ ร้อยละ 70.80

มีเครือข่ายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบภัย ร้อยละ 67.20 และ

ได้รบัการสนบัสนนุอปุกรณ์ เครือ่งมอื และงบประมาณ เพ่ือใช้ในการช่วยเหลือด้านการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

ภายในชุมชนจากองค์กรภาครัฐ ร้อยละ 66

  2.5 ด้านการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมในการ

เสริมสร้างศักยภาพชุมชนในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีความสนใจและปฏิบัติตามประกาศ แจ้งเตือนภัย

จากหอกระจายข่าวเกี่ยวกับการเฝ้าระวังภัยที่จะเกิดขึ้นมากที่สุด รองลงมามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังสังเกตการณ์

ระดับน�้า/ความผิดปกติในล�าน�้าและปริมาณน�้าฝน เพื่อป้องกันภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้น และกลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วม

น้อยที่สุด คือ การมีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของชุมชน 

  2.6 ด้านจ�านวนวันที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยและดินถล่ม พบว่า กลุ่มตัวอย่างได้รับ

ผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยและดินถล่ม จ�านวนร้อยละ 36.8 โดยได้รับผลกระทบมากที่สุด 10 วัน และ

น้อยที่สุด 1 วัน

  2.7 ด้านความเสียหายที่ได้รับจากการเกิดอุทกภัยและดินถล่ม กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่ได้รับ

ผลกระทบจากความเสียหายจากการเกิดอุทกภัยและดินถล่ม และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบ้านเรือน

ข



เครื่องมือ เครื่องใช้ ร้อยละ 87.20 ส่วนที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมีเพียง ร้อยละ 12.8 

  2.8 ด้านผลกระทบทางด้านสังคม กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าผลกระทบทางด้านสังคมที่ได้รับจากการเกิด

อุทกภัยและดินถล่มอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ท�าให้เกิดปัญหาด้านการส่งบุตรหลาน

เรียนหนังสือมากที่สุด รองลงมาท�าให้ต้องเปล่ียนอาชีพ และท�าให้มีการเคล่ือนย้ายท่ีอยู่อาศัยส่งผลให้การเดินทาง

ไปประกอบอาชีพไม่สะดวก ตามล�าดับ ส่วนด้านที่มีผลกระทบทางด้านสังคมน้อยที่สุด คือ ท�าให้สมาชิกในครัวเรือน

เสียชีวิต 

  2.9 ด้านผลกระทบทางด้านสิง่แวดล้อม กลุม่ตวัอย่างเหน็ว่าผลกระทบทางด้านสิง่แวดล้อมภาพรวม

อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ท�าให้ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ ถูกท�าลายมากที่สุด

รองลงมาเห็นว่า ท�าให้เส้นทางน�้าถูกท�าลายหรือเกิดการเปล่ียนแปลง และท�าให้น�้าที่ใช้ในการอุปโภคบริโภค

มีการเปลีย่นแปลง ตามล�าดบั ส่วนด้านทีม่ผีลกระทบต่อสิง่แวดล้อมน้อยทีส่ดุ คอื ท�าให้น�า้ใต้ดนิเกดิการเปล่ียนแปลง 

 3. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย

  3.1 ด้านการจัดระบบเฝ้าระวัง และแจ้งเตือนภัย

   1) เครื่องวัดปริมาณน�้าฝน : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ควรให้การสนับสนุนติดตั้งให้ครบทุกจุดในพ้ืนท่ีเส่ียงภัย และควรมีผู ้รับผิดชอบในการดูแลรักษา ตลอดจน

การจดบันทึกข้อมูลปริมาณน�้าฝนอย่างถูกต้องและชัดเจน เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ที่อาจจะเกิดขึ้นกับชุมชนได้

   2) ไซเรนเตอืนภยัแบบมอืหมนุ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในพ้ืนที ่และหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง 

ควรให้การสนับสนุนติดตั้งให้ครบทุกจุดในพื้นที่เสี่ยงภัย พร้อมทั้งจัดให้มีผู้รับผิดชอบในการใช้งาน บ�ารุง ดูแลรักษา

ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานในการแจ้งเตือนภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   3) ตดิตัง้หอเตอืนภยั : องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และส�านกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

จังหวัด ควรประสานกับศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ เพื่อขอสนับสนุนให้ติดตั้งหอเตือนภัยในพื้นที่ที่เสี่ยงสูง

   4) หอกระจายข่าวประจ�าหมู่บ้าน : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ควรติดตั้งหอกระจายข่าวประจ�าหมู่บ้านให้ประชาชนสามารถรับฟังข้อมูล ข่าวสาร ได้ครอบคลุมทั่วทั้งหมู่บ้าน

หากพื้นที่เป็นท่ีราบสลับกับภูเขาสูง ไม่เอื้ออ�านวยต่อการติดตั้งหอกระจายข่าวแบบใช้เสาสูง ควรเปลี่ยนมาใช้

หอกระจายข่าวแบบไร้สาย ส่งสญัญาณโดยใช้คล่ืนความถีข่องวทิยไุปยงัเคร่ืองรับในแต่ละจุด สามารถติดตัง้เครือ่งให้

กระจายไปทั่วทั้งหมู่บ้านได้ และการแจ้งข่าวสารควรหาช่วงเวลาที่เหมาะสมให้สอดคล้องกับการประกอบอาชีพของ

ประชาชนในชุมชน 

   5) ส่งเสริมการปลูกพืชทดแทนเพื่อป้องกันการเกิดอุทกภัยและดินโคลนถล่ม : 

    ก. ส่งเสริมให้มีการปลูกหญ้าแฝกตามไหล่เขา หรือพื้นที่ลาดชัน เพื่อช่วยป้องกันการเกิด

ดินสไลด์ หรือดินถล่มได้ 

    ข. ส่งเสริมให้มีการปลูกต้นกล้วยป่า เพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ป่า เนื่องจากกล้วยมี

คุณสมบัตใินการดดูซบัน�า้ได้ด ีอกีทัง้รากของกล้วยจะถกัเป็นร่างแห สามารถช่วยลดปรมิาณน�า้ และการไหลทีร่นุแรง

ของน�้าที่อาจก่อให้เกิดอุทกภัยและดินโคลนถล่มตามมาได้

ค



   6) การขุดลอกล�าน�้าที่ตื้นเขิน : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ควรให้การสนับสนุนในการขุดลอกล�าน�้าที่ตื้นเขินในพื้นที่ เพื่อให้น�้าที่ลงมาจากภูเขาไหลได้อย่างรวดเร็ว 

  3.2 ด้านการเตรียมความพร้อมของบุคลากร

   ให้มีการจัดฝึกอบรมเสริมสร้าง ให้ความรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับประชาชน

ในพื้นที่เสี่ยงภัยที่ยังไม่ได้รับการอบรม ให้ครบทุกหมู่บ้าน ประกอบด้วยโครงการ ดังต่อไปนี้

   1) โครงการหนึ่งต�าบลหนึ่งทีมกู้ชีพ กู้ภัย เพื่อเป็นการจัดหน่วยเผชิญเหตุด้านการกู้ชีพกู้ภัย  

อย่างเป็นเครือข่าย สามารถปฏิบัติภารกิจ ด้านการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มีความปลอดภัยในชีวิตและได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

   2) โครงการฝึกอบรมเครือข่ายอาสาสมัครเตือนภัย “มิสเตอร์เตือนภัย” เพ่ือคัดเลือกตัวแทน

หมู่บ้าน ให้มาท�าหน้าท่ีในการประสานงานและแจ้งเตือนภัยให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย มีการเตรียมพร้อม

ป้องกันภัยได้ทันการ

   3) โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 

   4) โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเป็นการ

มุ่งเน้นให้ชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถบริหารจัดการภัยพิบัติ หรือสาธารณภัยในเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง โดยให้คน

ในชุมชนมีความตระหนักถึงศักยภาพของชุมชนและมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น รวมทั้งให้ประชาชน

มีส่วนร่วมในการคิด ร่วมวางแผน และร่วมด�าเนินการเพื่อลดความเสี่ยงภัย ป้องกัน และควบคุมความเสียหายจาก

สาธารณภัย ตลอดจนสามารถฟื้นฟูสภาพความเสียหายให้กลับสู่สภาวะปกติได้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยใช้วิธีการฝึกอบรม

ให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย

   5) โครงการชุมชนเข้มแข็ง เตรียมพร้อมป้องกันภัย เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนในพื้นที่

เสี่ยงภัยมีการเตรียมความพร้อมป้องกันภัย มีแผนเผชิญเหตุสาธารณภัย มีกิจกรรมด้านการเตรียมพร้อมป้องกันภัย

อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถ ให้ชุมชนสามารถรับมือและจัดการกับภัยพิบัติได้ด้วยตนเอง

จะช่วยบรรเทาความรุนแรงและผลกระทบที่เกิดจากภัยพิบัติในชุมชนได้

   6) ให้มีการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต�าบล/ชุมชน เพื่อเป็นการแสดงถึง 

การเตรียมพร้อมในด้านการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ทีอ่าจจะเกดิขึน้ภายในชมุชน/ต�าบล รวมไปถงึควรมีการ

ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชุมชน/ต�าบล เป็นประจ�า อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี โดยเฉพาะการส่งเสริมให้

โรงเรียนในพื้นที่แต่ละโรงเรียนมีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนป้องกันภัยด้วย

ง
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กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
สำานักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม/นำ้าป่าไหลหลาก
กรณีศึกษาความพร้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน/ชุมชนฯ จังหวัดกาญจนบุรี

 1.1 ความส�าคัญและที่มาของปัญหา
	 สาธารณภัย	 (Disaster)	 หมายถึง	 ภัยอันตรายหรือเหตุการณ์ร้ายแรงในชุมชน	 หรือในสังคม	 ซึ่งเกิดขึ้น

อย่างรวดเร็ว	 เกิดความสูญเสียอย่างรุนแรงแก่ร่างกาย	 ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	 และสร้างความเสียหาย

ต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงของชาติ	 สถานการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่	 นับวันจะยิ่งเป็นภัยพิบัติที่มี

ความรุนแรง	 ความถี่	 และความซับซ้อนของการเกิดภัยเพิ่มมากขึ้น	 โดยเฉพาะชุมชนในพื้นที่เสี่ยงที่มีโอกาส

ในการเกิดภัยพิบัติ	เช่น	ชุมชนที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ใกล้แหล่งน�้า	หรือตามแนวลุ่มน�้าไหลผ่าน	ชุมชน		ที่อยู่ตามแนวลาดชัน

บริเวณภูเขาที่เสี่ยงต่อการเกิดดินโคลนถล่ม	การขยายตัวของชุมชนและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่เป็นไปตาม

กรอบของผังเมือง	 ไม่ว่าจะเป็นการตั้งบ้านเรือนกีดขวางเส้นทางการไหลของน�้า	 หรือการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาสาธารณภัยในชุมชนได้อย่างยั่งยืน	ประกอบกับในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา	ประเทศไทย

ได้มีการเร่งรัดพัฒนาเศรษฐกิจ	จ�านวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้น	การบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อใช้เป็นที่ท�ากิน	สภาพแวดล้อม

และทรัพยากรธรรมชาติถูกดัดแปลง	 แก้ไข	 และถูกท�าลายเพื่อการด�ารงชีพ	 จากการเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อม

ดังที่กล่าวมา	 จึงส่งผลให้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมของโลก	 อุณหภูมิของโลกมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น

จนมีส่วนท�าให้สภาพอากาศ	 และสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปและเกิดปรากฏการณ์	 เช่น	 สภาวะเรือนกระจก

(Greenhouse		Effect)	หรือภาวะโลกร้อน	(Global	Warming)	ที่เป็นเหตุให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น	ปรากฏการณ์

เอลนิญโญ่เป็นผลท�าให้ฤดูกาลเปลี่ยนแปลง	 ความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ	 การใช้ทรัพยากร

อย่างขาดความตระหนกั	และการอนรุกัษ์ฟ้ืนฟ	ูยิง่ท�าให้ระบบนเิวศเกดิความเสือ่มโทรม	เสยีความสมดลุ	ท�าให้โอกาส

การเกิดภัยพิบัติเป็นไปได้ง่ายขึ้น	 สภาพการเปล่ียนแปลงอย่างต่อเนื่อง	 ท้ังด้านกายภาพ	 ด้านสังคม	 ด้านเศรษฐกิจ

ดังที่กล่าวมานักวิชาการหลายฝ่ายเห็นพ้องกันว่า	 โลกจะต้องเผชิญหน้ากับภัยพิบัติที่เพิ่มขึ้น	 ซึ่งจะส่งผลกระทบ

ในทางลบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ	 ซ่ึงช่วงเวลาในการเกิดภัยพิบัติแต่ละคร้ังไม่เพียงแต่สร้าง

ความสญูเสยีแก่ชวีติและทรพัย์สนิโดยตรงแล้ว	ในทางอ้อมยงัส่งผลกระทบต่อสภาพทางจติใจของประชาชนทีป่ระสบภยั

ด้วย	โดยเฉพาะชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัย	จึงเป็นเหตุผลที่จ�าเป็นที่ชุมชนเหล่านี้จะต้องเรียนรู้และเข้าใจถึงสภาพปัญหา

ของภัยพิบัติที่เกิดขึ้นเป็นประจ�าในท้องถิ่นของตนเอง	สามารถประเมินสถานการณ์ภัยอันตรายที่มีในพื้นที่	ตลอดจน

การเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน	 และการป้องกันและช่วยเหลือตนเองให้รอดพ้นจากการเกิดภัยพิบัติให้ได้

มากที่สุดและลดการสูญเสียให้น้อยที่สุด	

	 สาธารณภัย	 แม้จะเป็นเรื่องท่ีหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดขึ้นได้	 แต่ก็เป็นเรื่องที่ป้องกันล่วงหน้าได้หรือเมื่อต้อง

เกิดขึ้น	 เช่น	 การเกิดภัยธรรมชาติอย่างวาตภัย	 อุทกภัย	 และดินโคลนถล่ม	 หากมีการวางแผน	 เตรียมการป้องกัน	

(Prevention)	 และการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า	 (Early	Warning)	 ที่มีประสิทธิภาพแล้วก็จะช่วยลดความเสี่ยงและ

ความล่อแหลมที่อาจก่อให้เกิดภัยได้	 ซึ่งจะด�าเนินการควบคู่ไปกับการลดผลกระทบ	 (Mitigation)	 โดยใช้มาตรการ

ลดผลกระทบทั้งด้านสิ่งก่อสร้าง	เช่น		การก่อสร้างคันกั้นน�้า	การก่อสร้างทางผันน�้า	เพื่อผันน�้าทั้งหมดหรือบางส่วน
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การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม/น�้าป่าไหลหลาก
กรณีศึกษาความพร้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน/ชุมชนฯ จังหวัดกาญจนบุรี

กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
ส�านักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ที่ล้นตลิ่งท่วมท้นให้ออกไป	 อันเป็นการบรรเทาความเสียหายจากน�้าท่วมขังได้วิธีหนึ่ง	 การขุดลอกคูคลอง	 และ

ท่อระบายน�้าที่มีความตื้นเขิน	เพื่อให้น�้าไหลสะดวกขึ้น	หรือแม้แต่การสร้างฝาย/อ่างเก็บน�้า	หรือขุดสระน�้าเพิ่มเติม	

ซึ่งรวมไปถึงการบริหารจัดการลุ่มน�้า	 ด�าเนินการเก็บน�้า	 ปล่อยน�้าจากอ่างเก็บน�้า/เขื่อน	 ในปริมาณที่แม่นย�าและ

มีประสิทธิภาพ	ทั้งยังสามารถลดภาระงบประมาณที่จะต้องให้ความช่วยเหลือหลังเกิดภัยด้วย	 ส่วนมาตรการด้านที่

มใิช่สิง่ก่อสร้าง	เช่น	การสร้างความตระหนกัและจิตส�านกึในด้านวฒันธรรมความปลอดภยั	กเ็ป็นอกีกจิกรรมทีส่�าคัญ

ที่ผู้น�าชุมชน	/ผู้น�าท้องถิ่น	ควรปลูกฝังให้เกิดขึ้นในชุมชน	

	 ส�าหรับการศึกษาวิจัยเล่มน้ี	 เป็นการศึกษาเฉพาะด้านความพร้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน/ชุมชน	

จากการเกิดดินถล่ม/น�้าป่าไหลหลากในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี	 โดยเลือกพื้นที่ศึกษาคือ	 อ�าเภอบ่อพลอย

อ�าเภอหนองปรอื	และอ�าเภอห้วยกระเจา	ซึง่เป็นพ้ืนทีเ่กดิปัญหาน�้าท่วมซ�า้ซากทกุปีเนือ่งจากเป็นพ้ืนทีรั่บน�้าทีล้่นมา

จากอ่างเก็บน�า้หรอืล�าห้วยทีไ่ม่สามารถกกัเกบ็น�า้ทีไ่หลหลากลงมาจากภเูขาไว้ในอ่างได้ในปรมิาณมาก	และมผีลกระทบ

จากความเสียหายเกิดกับประชาชน/ชุมชน	 ทั้งในมิติด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	 และส่ิงแวดล้อมจากภัยพิบัติ	 เพื่อใช้

ในการวางแผนบริหารจัดการสาธารณภัย	 และให้ประชาชนเกิดความตระหนัก	 โดยการรับรู้ถึงความเสียหายทั้ง

ทางตรงและทางอ้อมจากภัยพิบติัจากการเกิดดนิถล่ม/น�า้ป่าไหลหลาก	มกีารรับรู้ข้อมลูและปัจจยัท่ีท�าให้เกดิความเสีย่งภยั

ในพื้นที่ของตนเอง	 และเตรียมการรับมือกับภัยอย่างทันท่วงที	 รวมถึงร่วมกันวางแผน	 และหาแนวทางป้องกัน

ผลกระทบจากดินถล่ม/น�้าป่าไหลหลากที่เกิดขึ้นในอนาคต	 เพื่อลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของตนเอง

ประการส�าคัญคือ	 ผลการศึกษาวิจัยจะก่อให้เกิดประโยชน์ท้ังทางตรงและทางอ้อมต่อกรมป้องกันและบรรเทา

สาธารณภยั	และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องในการพัฒนาการวางแผนการบริหารการจัดการสาธารณภยั	โดยการบรูณาการ

ร่วมกันได้อย่างเป็นระบบ	เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนการบริหารจัดการสาธารณภัยของหน่วยงานภาครัฐต่อไป

	 ธรณีพบัิตภิยัจากการเกดิดนิถล่ม	เป็นภยัธรรมชาติทีเ่กดิขึน้อย่างรวดเรว็และสามารถป้องกนัได้ค่อนข้างยาก	

ส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นหลังจากที่มวลดินและหินที่ไหลมาตามลาดเขาได้เกิดการเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วจากอิทธิพล

ของแรงโน้มถ่วงของโลก	 ซึ่งดินถล่มมักเกิดตามมาหลังจากเกิดน�้าป่าไหลหลาก	 ในขณะที่เกิดพายุฝนตกหนักรุนแรง

ต่อเน่ืองหรอืหลงัจากเกดิฝนหนกั	เมือ่ฝนตกหนกัน�า้จะซมึลงไปในดนิอย่างรวดเรว็ท�าให้การอุม้น�า้ของดนิจะมีน้อยลง

เพราะดินอิ่มตัวจากน�้าในดินท่ีมีปริมาณเพิ่มขึ้น	 ขณะเดียวกันระดับน�้าใต้ผิวดินจะมีสูงขึ้นจนท�าให้แรงต้านทาน

การเลื่อนไหลของดินลดลง	 เมื่อน�้าใต้ผิวดิน	มีระดับสูงขึ้นก็จะไหลภายในช่องว่างระหว่างดินลงไปตามความชันของ

ลาดเขา	 เมื่อเปลี่ยนความชันก็จะเกิดเป็นน�้าผุด	 ซ่ึงเป็นจุดเร่ิมต้นที่มีการเล่ือนไหลของดิน	 พ้ืนที่ที่เส่ียงต่อการเกิด

ดินถล่มมักเป็นพื้นที่ที่อยู ่ตามที่ลาดเชิงเขา	 หรือพ้ืนท่ีลุ่มท่ีอยู่ติดกับภูเขาท่ีมีการพังทลายของดินสูง	 หรือเป็น

แหล่งต้นน�้าท่ีมีอัตราในการท�าลายป่าไม้สูง	 เป็นภูเขาหรือหน้าผาที่ผุพังง่าย	 (http://region3.prd.go.th/natural-

disaster/journal2.php)

	 ส�าหรับน�้าป่า	หรือ	น�้าท่วมฉับพลัน	(Flash	Flood)	คือ	น�้าท่วมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากในบริเวณที่ลุ่มต�่า

ในแม่น�า้ล�าธารหรอืร่องน�า้ท่ีเกดิจากฝนท่ีตกหนกัมากติดต่อกนัหรอืจากพายฝุนทีเ่กดิซ�า้	หลายครัง้	น�า้ป่าอาจเกดิจาก

การที่สิ่งปลูกสร้างโดยมนุษย์	เช่น	เขื่อนหรือฝายพังทลาย	(www.wikipedia.org)		

	 จากการส�ารวจของกรมทรัพยากรธรณี	 พบว่าข้อมูลปี	 2553	 ของประเทศไทย	 มีพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม

รวม	51	จังหวัดทั่วประเทศ	โดยมีหมู่บ้านเสี่ยงภัย		รวม	6,450	หมู่บ้าน	1,056	ต�าบล	323	อ�าเภอ	โดยภาคเหนือ
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การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม/นำ้าป่าไหลหลาก
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สูงสุด	3,905	หมู่บ้าน	รองลงมา	คือ	ภาคใต้	1,628	หมู่บ้าน	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	366	หมู่บ้าน	ภาคตะวันตก	

312	หมู่บ้าน	และภาคตะวันออก	179	หมู่บ้าน	โดยเฉพาะเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มที่ต้องเฝ้าระวังจะเกิด

ในภาคเหนือและภาคตะวันตกของประเทศไทยเป็นส่วนใหญ่	 (http://www.komchadluek.net)	 เช่นภัยพิบัติ

ที่เกิดจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี	 ในช่วงปี	 2552-2553	มีอยู่สองช่วงใหญ่ๆ	ช่วงแรกจากการเกิดเหตุภัย

พิบัติกรณีฉุกเฉินเหตุอุทกภัย	เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต�่าพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง	ภาคกลางตอนบน	และ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน	 ประเทศไทย	 และ

อ่าวไทย	มีก�าลังแรง	ลักษณะเช่นนี้จึงส่งผลให้ฝนตกชุกหนาแน่นในพื้นที่ต�าบลบ่อพลอย	หนองกุ่ม	ช่องด่าน	หลุมรัง	

หนองรี	 หนองกร่าง	 อ�าเภอบ่อพลอย	 จังหวัดกาญจนบุรี	 เมื่อวันที่	 12	 ตุลาคม	 2552	 ท�าให้เกิดฝนตกหนัก

น�้าป่าไหลหลาก	ก่อให้เกิดความเสียหายทั้งพืชผลการเกษตร	ด้านสิ่งสาธารณประโยชน์และด้านต่าง	ๆ	เป็นวงกว้าง

พื้นที่ประสบภัย	 ในปี	พ.ศ.	 2552	รวม	7	อ�าเภอ	 ได้แก่	 อ�าเภอเมืองกาญจนบุรี	 เลาขวัญ	ห้วยกระเจา	หนองปรือ	

บ่อพลอย	 ไทรโยค	 และอ�าเภอพนมทวน	 35	 ต�าบล	 	 313	 หมู่บ้าน	 11,426	 ครัวเรือน	 พ้ืนที่การเกษตรเสียหาย

48,704	ไร่	ปศุสัตว์	31	ตัว	บ่อปลา	5	บ่อ	ถนน	451	สาย	คอสะพาน	6	แห่ง	แหล่งน�้า	9	แห่ง	ช่วงที่สอง	เนื่องจาก

เป็นช่วงฤดฝูนของจงัหวดักาญจนบุร	ีซึง่อยูใ่นช่วง	มถินุายน	–	ตุลาคม	โดยมร่ีองความกดอากาศต�า่พาดผ่านภาคกลาง	

ภาคใต้ตอนบน	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ประกอบกับมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้	 พัดความชื้นเข้าปกคลุมทะเล

อันดามันและอ่าวไทย	กับมีร่องความกดอากาศต�่าพาดผ่าน	ท�าให้มีฝนตกชุกเกือบทั่วไป	ในระหว่างวันที่	2-4	ตุลาคม	

2553	จึงท�าให้มฝีนตกหนกัถงึหนกัมาก	และมนี�า้ท่วมฉบัพลนัในหลายพืน้ที	่รวม	8	อ�าเภอ	ได้แก่	อ�าเภอเมอืงกาญจนบุรี	

อ�าเภอด่านมะขามเตี้ย	 อ�าเภอศรีสวัสดิ์	 	 อ�าเภอไทรโยค	 อ�าเภอหนองปรือ	 อ�าเภอท่าม่วง	 อ�าเภอบ่อพลอย	 และ

อ�าเภอทองผาภูมิ	30	ต�าบล	181	หมู่บ้าน	23,526	ครัวเรือน	พื้นที่การเกษตรเสียหาย	96,271	ไร่	ถนน	132	สาย		

(ข้อมูล	ณ	วันที่	12	ตุลาคม	2553)

 1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย
	 1)	 เพื่อศึกษาผลกระทบอันเกิดจากดินโคลนถล่ม/น�้าป่าไหลหลาก	 ต่อความเป็นอยู ่ของประชาชน

ในพืน้ที่	อ�าเภอบ่อพลอย	อ�าเภอหนองปรอื	และอ�าเภอห้วยกระเจา	จงัหวดักาญจนบรุี	ทัง้มติทิางด้านเศรษฐกิจ	สงัคม	

และสิ่งแวดล้อม

	 2)	 เพือ่ศกึษาการมส่ีวนร่วมของประชาชนพืน้ทีอ่�าเภอบ่อพลอย	อ�าเภอหนองปรอื	และอ�าเภอห้วยกระเจา	

จังหวัดกาญจนบุรี	ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดินถล่ม/น�้าป่าไหลหลาก

	 3)	 เพื่อวางแผนการป้องกันภัยที่เกิดจากดินโคลนถล่ม/น�้าป่าไหลหลากในพื้นที่ศึกษา	 อ�าเภอบ่อพลอย	

อ�าเภอหนองปรือ	 และอ�าเภอห้วยกระเจา	 จังหวัดกาญจนบุรี	 ศึกษาเชิงลึกหาแนวทางในการวางแผนการป้องกันและ

บรรเทาปัญหาที่เกิดจากดินถล่มหรือภัยอื่น	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 ตลอดจนใช้เป็นแนวทางในการวางแผนป้องกันและ

บรรเทาภัยส�าหรับพื้นที่เสี่ยงอื่น	ๆ	ต่อไป
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กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 1.3 ขอบเขตของโครงการวิจัย
	 การศึกษาวิจั ยจะด� า เนินการศึกษาเฉพาะเขตพื้นที่ จั งหวัดกาญจนบุรี 	 ซึ่ ง ได ้ รับผลกระทบ

จากดินถล่ม/น�้าป่าไหลหลาก	 ระหว่างปี	 2549-2552	 ทั้งช่วงก่อนเกิดและหลังเกิดทั้งในมิติด้านเศรษฐกิจ	 สังคม

และสิ่งแวดล้อม	 ประกอบกับการส�ารวจข้อมูลภาคสนาม	 น�ามาสู่การก�าหนดปัจจัยที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

โดยประชากรที่ศึกษา	 ได้แก่	 ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากดินถล่ม/น�้าป่าไหลหลากของจังหวัดกาญจนบุรี	 และ

กลุ่มตัวอย่าง	ได้แก่	ผู้น�าชุมชนและประชาชนที่ได้รับผลกระทบ	จากดินถล่ม/น�้าป่าไหลหลาก	

 1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
	 1)	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 รวมถึงภาคประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถน�าข้อมูลและ

ผลการศึกษาไปใช้ในการวางแผนการตัดสินใจและการป้องกันแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติที่เกิดจากดินถล่ม/น�้าป่า

ไหลหลาก	ในพื้นที่อื่น	ๆ	เพื่อลดความสูญเสียทั้งด้านชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้น้อยที่สุด

	 2)	 สร้างความตระหนกัและสร้างการเตรยีมความพร้อมรบัมอืกบัภยัทีเ่กดิขึน้ในพืน้ที	่โดยประชาชนในพืน้ที่

ประสบภัย	 เข้ามามีส่วนร่วมก�าหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาร่วมกันกับหน่วยงานรัฐท่ีมีหน้าที่และ

รับผิดชอบโดยตรง	 ส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง	 รวมทั้งภาคเอกชน	 เพื่อร่วมก�าหนดแนวทางในการบริหารจัดการ

สาธารณภัยในพื้นที่	เพื่อให้มีการจัดการสาธารณภัยอย่างยั่งยืนในชุมชน	
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กรณีศึกษาความพร้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน/ชุมชนฯ จังหวัดกาญจนบุรี

 1.5 กรอบแนวคิดที่น�ามาใช้ในการวิจัย    สามารถอธิบายได้ดังแผนภาพ

ภาพที่ 1-1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 





บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
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การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม/นำ้าป่าไหลหลาก
กรณีศึกษาความพร้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน/ชุมชนฯ จังหวัดกาญจนบุรี

บทที่ 2  แนวคิด ทฤษฎีและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง

	 การศึกษาวิจัย	 “การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์	 เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่

เสี่ยงภัยดินถล่ม/น�้าป่าไหลหลาก	 กรณีศึกษาความพร้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน/ชุมชนจากการเกิด

ดินถล่ม/น�้าป่าไหลหลาก	อ�าเภอบ่อพลอย	อ�าเภอหนองปรือ	และอ�าเภอห้วยกระเจา	จังหวัดกาญจนบุรี”	คณะผู้วิจัย

ได้น�าแนวคิด	ทฤษฎี	และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ได้จากการค้นคว้ามาเป็นแนวทางในการศึกษา	ดังนี้

	 2.1	 แนวคิดเกี่ยวกับผลกระทบ

	 2.2	 แนวคิดเกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจ

	 2.3	 แนวคิดเกี่ยวกับผลกระทบทางสังคม

	 2.4	 แนวคิดเกี่ยวกับผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม

	 2.5	 แนวคิดเกี่ยวกับผลกระทบต่อปัญหาทางสุขภาพจิต

	 2.6	 แนวคิดเกี่ยวกับผลกระทบต่อปัญหาสุขอนามัย

	 2.7	 แนวคิดเกี่ยวกับดินถล่ม

	 2.8	 แนวคิดเกี่ยวกับอุทกภัย

	 2.9	 การป้องกันและลดความเสียหายจากอุทกภัย

	 2.10	ทฤษฎีด้านการจัดการสาธารณภัย

	 2.11	งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 2.1 แนวคิดเกี่ยวกับผลกระทบ

 2.1.1  ความหมายผลกระทบ

	 	 ค�าว่า	“ผลกระทบ”	มีนักวิชาการได้ให้นิยามไว้หลายความหมายดังนี้	 นิสาชล	ทองแย้ม	 	 (2528	 :	4)

ได้นิยามศัพท์ของผลกระทบ	 (Impact)	 ไว้ว่าหมายถึง	 สิ่งต่างๆ	 ที่เกิดขึ้นใหม่	 ทั้งที่มนุษย์สร้างขึ้นหรือเกิดขึ้นเอง

โดยธรรมชาติ	ทั้งกายภาพ	(Physical)	และนามธรรม	(Abstracts)	เมื่อเกิดแล้วจะท�าให้คุณภาพชีวิตทั้งหลายที่อาศัย

อยู่ในระยะนั้นเปลี่ยนแปลงไปไม่มากก็น้อย	ในขณะที่อนันต์	เกตุวงศ์	(2541	:	14)	ได้ให้ความหมายของผลกระทบว่า

หมายถึง	 ผลท่ีตามมาจากผลงาน	หรือผลผลิต	 หรือผลประโยชน์ในระดับประถม	 (Primary	 Effect)	 ของแผนหรือ

โครงการ	ผลกระทบอาจเป็นไปได้ทั้งทางบวกและทางลบ	และอาจเกิดขึ้นกับกลุ่มเป้าหมาย	และมิใช่กลุ่มเป้าหมาย

ทั้งในปัจจุบันและอนาคต	 และได้ให้ความหมายของผลกระทบอีกว่าเป็นผลของการเปลี่ยนแปลงระดับประถม

เป็นผลที่เกิดขึ้นตามวัตถุประสงค์ของแผนงานและโครงการ	 และผลอันนี้จะมีส่วนท�าให้เกิดผลกระทบต่อไปได้อีก
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การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม/น�้าป่าไหลหลาก
กรณีศึกษาความพร้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน/ชุมชนฯ จังหวัดกาญจนบุรี

กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
ส�านักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ระดับหนึ่ง	หรือหลายระดับได้เป็นกรณี	ๆ	ไป	ประสิทธิ์	ตงยิ่งศิริ	(2542	:	10)	ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับผลกระทบไว้ว่า	

ค�าว่าผลกระทบ	 (Impact)	 โดยท่ัวไปจะหมายถึงผลของการด�าเนินกิจกรรมของมนุษย์ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลง

ในสิ่งแวดล้อม	 โดยผลกระทบดังกล่าวอาจจ�าแนกออกตามประเภท	 ขนาด	 และระยะเวลา	 ได้ดังนี้	 ประเภทของ

ผลกระทบ	ได้แก่	การสูญเสียทางเศรษฐกิจ	เช่น	การสูญเสียงาน	ที่ดินท�ากิน	มูลค่าบ้านและทรัพย์สินลดลง	ความสูญเสีย

บริการทางสังคม	 และความสูญเสียเกี่ยวกับวิถีด�าเนินชีวิต	 ระดับของผลกระทบจะมีตั้งแต่ระดับที่น้อยถึงมาก	 และ

ระยะเวลาของผลกระทบก็มีทั้งระยะสั้น	 และระยะยาว	 ชวลิต	 โภชพันธ์	 (2543	 :	 7)	 ให้ความหมายของ

ผลกระทบว่า	ผลกระทบ	คอื	ผลท่ีเกดิข้ึนจากการกระท�าเรือ่งใดเรือ่งหนึง่อาจเป็นผลทีเ่กดิขึน้ทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต

เป็นได้ทั้งทางบวกและทางลบ	และอาจเกิดขึ้นกับกลุ่มเป้าหมาย	และมิใช่กลุ่มเป้าหมาย	หรือกระทบต่อสถานการณ์

ต่าง	 ๆ	 ทั้งทางตรงและทางอ้อม	 และอ�านวย	 วงษ์พานิช	 (2549	 :	 15)	 ได้สรุปความหมายของผลกระทบ	 คือ

ผลที่เกิดขึ้นจากการกระท�าเรื่องใดเรื่องหนึ่ง	อาจเป็นผลที่เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต	เป็นไปได้ทั้งทางบวกและ

ทางลบ	อาจขึน้กบักลุม่เป้าหมายและมใิช่กลุม่เป้าหมาย	หรอืผลกระทบต่อสถานการณ์ต่างๆ	ทัง้ทางตรงและทางอ้อม

 สรุป ผลกระทบ	 คือ	 ผลที่เกิดขึ้นจากการกระท�าเรื่องใดเรื่องหนึ่ง	 อาจเป็นผลที่เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบัน

และอนาคตเป็นได้ท้ังทางบวกและทางลบ	 และอาจเกิดขึ้นกับกลุ่มเป้าหมายและมิใช่กลุ่มเป้าหมาย	 ซึ่งกระทบ

ต่อสิ่งต่างๆ	ทั้งทางตรงและทางอ้อม

 2.1.2  ทฤษฎีผลกระทบ 

	 	 ดาย	 (Dye,	 1982)	 ผลกระทบ	หมายถึง	 การแยกแยะปัญหาของสังคม	 เพื่อให้ทราบถึงองค์ประกอบ

อันเป็นธรรมชาต	ิและทีเ่ป็นปัญหา	รวมถงึการสบืสาวหาสาเหตขุองปัญหาต่าง	ๆ 	เหล่านัน้	ตลอดจนการเสนอวธิแีก้ไข

ปัญหา	ได้สรุปผลกระทบ	ซึ่งแบ่งผลกระทบได้เป็นประเภทต่างๆ	ดังนี้

	 	 1)	 การแบ่งผลกระทบตามแง่มุมเนื้อหา	แบ่งออกได้เป็นผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ	สังคม	การเมือง	

การบริหาร	สิ่งแวดล้อมและกายภาค	เช่น	ผลกระทบจากการด�าเนินนโยบาย	เป็นต้น

	 	 2)	 การแบ่งผลกระทบตามแง่มุมของความเป็นจริงที่เกิดขึ้น	(Reality)	เราอาจแบ่งได้เป็น		2	ประเภท	

คือ	 ผลกระทบในเชิงภาวะวิสัย	 (Objective	 Impact)	 ได้แก่	 ผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่ขึ้นอยู่กับความรู้สึกนึกคิด

ของคน	และอีกประเภทหนึ่งคือ	ผลกระทบเชิงอัตวิสัย	(Subjective	Impact)	ได้แก่	ผลกระทบที่เกิดขึ้นในความรู้สึก

นึกคิดของคน	

	 	 3)	 การแบ่งตามแง่มมุของทศิทางทีก่ระทบ	Direction	Impact	อาจแบ่งออกได้เป็นผลกระทบโดยตรง	

(Direction	Impact)	ผลกระทบทางอ้อม	(Indirect	Impact)

	 	 4)	 การแบ่งตามแง่มุมของคุณค่าของผลกระทบ	 อาจแบ่งออกได้เป็นผลกระทบในเชิงบวก	 (Positive	

Impact)	 หมายถึง	 ผลกระทบท่ีเป็นสิ่งที่พึงปรารถนา	 และผลกระทบในเชิงลบ	 (Negative	 Impact)	 ได้แก่

ผลกระทบที่ไม่เป็นที่พึงปรารถนา
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กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
สำานักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม/นำ้าป่าไหลหลาก
กรณีศึกษาความพร้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน/ชุมชนฯ จังหวัดกาญจนบุรี

 2.1.3  ประเภทของผลกระทบ แบ่งได้เป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้ คือ 

	 	 1)	 การแบ่งผลกระทบตามแง่มุมเนื้อหา	อาจแบ่งออกได้เป็นผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ	ผลกระทบ

ทางด้านสังคม	และผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม	รวมทั้งผลกระทบทางกายภาพ

	 	 2)	 การแบ่งผลกระทบตามแง่มุมของความเป็นจริงที่เกิดขึ้น	 (Reality)	 เราอาจแบ่งเป็น	 2	 ประเภท

ใหญ่	ๆ	คือ	ผลกระทบเชิงภาวะวิสัย	(Objective	Impact)	ซึ่งได้แก่	ผลกระทบที่เกี่ยวข้องโดยไม่ขึ้นอยู่กับความรู้สึก

นึกคิดของคน	 เช่น	 การด�าเนินนโยบายคุมก�าเนิดจะท�าให้สัดส่วนของผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น	 ไม่ว่าใครจะรับรู้หรือไม่ก็ตาม	

ผลกระทบอีกประเภทหนึ่ง	 คือ	 ผลกระทบเชิงอัตวิสัย	 (Subjective	 Impact)	 ได้แก่	 ผลกระทบในความรู้สึกนึกคิด

ของคน	เช่น	การด�าเนนินโยบายส่งเสรมิการท่องเทีย่วก่อให้เกดิการขยายตวัของโสเภณ	ีท�าให้คนไทยจ�านวนมากรูสึ้ก

อับอายต่างชาติ

	 	 3)	 การแบ่งตามแง่มมุของทศิทางทีก่ระทบ	อาจแบ่งออกได้เป็นผลกระทบโดยตรง	(Direction	Impact)	

และผลกระทบทางอ้อม	(Indirect	Impact)

	 	 4)	 การแบ่งตามแง่มุมของคุณค่าของผลกระทบ	 แบ่งออกได้เป็น	 ผลกระทบในเชิงบวก	 (Positive

Impact)	หมายถึง	ผลกระทบที่เป็นสิ่งที่พึงปรารถนา	และผลกระทบในเชิงลบ	(Positive	Impact)	ได้แก่	ผลกระทบ

ที่ไม่เป็นสิ่งที่พึงปรารถนา

	 	 5)	 การแบ่งผลกระทบตามเวลา	 อาจแบ่งได้เป็น	 2	 ประเภท	 คือ	 ผลกระทบระยะสั้น	 หมายถึง

ผลกระทบที่เกิดขึ้นแล้วในปัจจุบัน	ผลกระทบระยะยาว	หมายถึง	ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

	 	 6)	 การแบ่งผลกระทบตามความรุนแรง	 แบ่งได้เป็น	 2	 ประเภท	 คือ	 ผลกระทบท่ีมีความรุนแรงและ

เกิดขึ้นในขอบเขตวงกว้าง	อีกประการหนึ่ง	คือ	ผลกระทบที่ไม่รุนแรง	และเกิดขึ้นในวงแคบ	ๆ	

	 	 ส�าหรับการศึกษาในครั้งนี้จะใช้แนวคิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ	 สังคม	 และสิ่งแวดล้อมจากการเกิด

อุทกภัย	ทั้งในช่วงก่อน	–	หลังการเกิดอุทกภัย

 2.2 แนวคิดเกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจ

 2.2.1 ความหมายของเศรษฐกิจ

	 	 ค�าว่า	“เศรษฐกิจ”	มีนักวิชาการได้ให้นิยามไว้หลายความหมายดังนี้	ทับทิม	วงศ์ประยูร	(2526	:	2)

ได้ให้ความหมายของเศรษฐกจิไว้ว่า	“เศรษฐกจิ	หมายถงึ	การศกึษาเกีย่วกบัความต้องการของมนษุย์อนัมีอยูไ่ม่จ�ากัด	

แต่แนวทางที่จะได้รับมีขอบเขตจ�ากัด	 ได้แก่	 การประกอบการหาเล้ียงชีพ	 การแสวงหารายได้	 การสะสมทรัพย์สิน	

การผลิต	การจ�าหน่าย	ตลอดจนการบริโภคสิ่งอุปโภคต่าง	ๆ 	ในขณะที่	จ�านงค์		อดิวัฒนสิทธิ์	และคณะ	(2532	:	109)	

ได้ให้ความหมายของเศรษฐกิจไว้ว่า	 เศรษฐกิจ	 (Economy)	หมายถึง	กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากร

ที่มีอยู ่อย่างจ�ากัดด้วยวิธีการต่าง	 ๆ	 เพื่อสนองความต้องการอันไม่มีที่สิ้นสุดของมนุษย์ให้ได้มากที่สุด	 และ

อย่างประหยัดที่สุด
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กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

	 	 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า	เศรษฐกิจ	หมายถึง	กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรที่มีจ�ากัดอันมีค่า	เพื่อจะน�ามา

ตอบสนองความต้องการของมนุษย์	ที่ปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย	เช่น	รายได้	การผลิต	เงินออม	การจ�าหน่าย	และ

การบริโภคใช้สอยสิ่งต่าง	ๆ	ของชุมชนอย่างประหยัดที่สุด

       2.2.2 ความส�าคัญของเศรษฐกิจ

	 	 วันทนีย์	ภูมิภัทราคาม	และคณะ	(2538	:	11-12)	ได้กล่าวถึงความส�าคัญของเศรษฐกิจไว้พอสรุปได้ว่า	

เศรษฐกิจมีความส�าคัญและแทรกอยู่ในวงการทุกขั้นตอน	ทั้งในเรื่องของการเลือกใช้ทรัพยากรที่หายากและมีจ�ากัด	

เพื่อท�าการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด	และเพื่อให้การกระจายสินค้าเกิดความเป็นธรรมมากที่สุด	ทั้งในปัจจุบัน

และอนาคต	ซึ่งพอจะแยกเป็นประเด็น	ได้ดังนี้	

	 	 1)	 ความส�าคัญในระดับจุลภาค	 เศรษฐกิจช่วยให้เข้าใจบทบาทของแต่ละบุคคล	 ที่ด�ารงชีวิตอยู่ใน

ระบบเศรษฐกิจ	ไม่ว่าจะเป็นผู้บริโภค	ผู้ผลิต	คนกลาง	เจ้าของปัจจัยการผลิต	เพื่อที่จะช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจต่อไป

	 	 2)	 ความส�าคัญในระดับมหภาค	 ปัญหาเศรษฐกิจของส่วนรวม	 หรือของประเทศนั้นนับว่าส�าคัญยิ่ง

การเข้าใจเศรษฐกิจท�าให้เกิดความรู้ความเข้าใจสภาพข้อเท็จจริงของปัญหา	 ความสัมพันธ์และผลกระทบ	 แนวทาง

ในการแก้ไข	โดยสามารถเลือกวิธีการที่ท�าให้บรรลุนโยบายเศรษฐกิจได้ถูกต้อง	และเกิดความเสียหายน้อยที่สุด

	 	 3)	 ความส�าคญัต่อการพฒันาเศรษฐกจิและเสถยีรภาพประเทศชาตต่ิาง	ๆ 	ทัว่โลกในปัจจบุนัได้ก�าหนด

แนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจ	เพื่อท�าให้เศรษฐกิจขยายตัว	และมีเสถียรภาพมั่นคง

	 	 วิทยากร	เชียงกูล	(2536	:	5)	ได้กล่าวถึงความส�าคัญของเศรษฐกิจไว้ว่า	เศรษฐกิจเป็นเรื่องส�าคัญของ

สมาชิกทุกคนในสังคม	ไม่ใช่เรื่องเฉพาะของนักการเมือง	ข้าราชการประจ�า	นักธุรกิจ	เอกชน	หรือนักเศรษฐศาสตร์	

นกัวางแผนทัง้หลายเท่านัน้	เราทกุคนต่างกเ็ป็นส่วนหนึง่ของระบบเศรษฐศาสตร์สังคม	เราต่างกเ็ป็นมนษุย์เศรษฐกิจ	

มคีวามต้องการทางเศรษฐกจิและสงัคม	และต้องท�างานให้ได้ความต้องการนัน้มา	ถ้าหากประชาชนมคีวามเข้าใจเรือ่ง

เศรษฐกิจมากขึ้น	ก็จะท�าให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขาดีขึ้น	และจะช่วยเสนอแนะ	ผลักดันให้ประเทศชาติพัฒนา

น�าไปในทางที่ควรมากกว่าที่เป็นอยู่	ในขณะที่	ศิโรรัฐ	ชูพร้อม	(2544	:	15)	ได้กล่าวว่าเศรษฐกิจมีความส�าคัญทั้งต่อ

ตัวบุคคลและประเทศชาติ	ประชาชนอยู่ดีกินดี	มีงานท�า	มีรายได้ดี	มีคุณภาพชีวิตที่ดีก็สามารถช่วยพัฒนาประเทศ

ให้เจริญรุ่งเรืองได้	 ในทางตรงกันข้ามหากประเทศใดมีเศรษฐกิจไม่ดี	 ประชาชนเกิดปัญหาการว่างงาน	 ไม่มีรายได้

ก็ท�าให้เกิดปัญหาต่าง	ๆ	ซึ่งก็จะส่งผลต่อความมั่นคงของประเทศ	และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	(2544	:	41)	

กล่าวถงึผลกระทบด้านเศรษฐกจิจากอทุกภยั	สรุปได้ว่า	ผลกระทบทางเศรษฐกจิส่วนใหญ่มผีลมาจากสาเหตอุทุกภยั

และผลกระทบนั้นยังคงมีอยู่แม้ว่าเหตุอุทกภัยจะสิ้นสุดไปแล้วก็ตาม	ตัวอย่างผลกระทบ	ทางเศรษฐกิจ	ได้แก่

	 	 1)	 สิ่งก่อสร้าง	 ระบบสาธารณูปโภคและที่อยู่อาศัยเสียหายจากการถูกน�้าท่วม	 หรือน�้าพัดพาไป

หลังจากเหตุอุทกภัยสิ้นสุดแล้ว	ต้องเสียงบประมาณมากในการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดีดังเดิม
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กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
สำานักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม/นำ้าป่าไหลหลาก
กรณีศึกษาความพร้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน/ชุมชนฯ จังหวัดกาญจนบุรี

	 	 2)	 พื้นท่ีเกษตรกรรมและปศุสัตว์เสียหาย	 ทั้งที่เกิดจากเหตุอุทกภัยโดยตรงหรือเกิดจากโรคระบาด

ที่เกิดขึ้นหลังจากเหตุอุทกภัยสิ้นสุดแล้ว

	 	 3)	 ระบบเศรษฐกิจเกิดการหยุดชะงัก	สินค้าต่าง	ๆ	 ได้รับความเสียหายธุรกิจบางแห่งอาจต้องยกเลิก

กจิการ	บางแห่งอาจใช้เวลานานในการฟ้ืนฟูกจิการได้ดีดังเดิม	บางแห่งอาจต้องลดการจ้างงานหรือลดขนาดธรุกิจลง

เกิดการชะงักงันของระบบเศรษฐกิจในภาพรวม	และเศรษฐกิจส่วนบุคคล

	 	 4)	 รัฐต้องทุ่มงบประมาณในการบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดจากเหตุอุทกภัย	 รวมทั้งการอพยพ

การจัดหาที่อยู่อาศัยชั่วคราว	 การรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสภาพจิตใจ	 การฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคต่าง	 ๆ

ที่ถูกน�้าท่วมท�าความเสียหาย	ระบบคมนาคมขนส่ง	และระบบสื่อสาร

	 	 ดังนั้น	 จึงกล่าวได้ว่าความส�าคัญของเศรษฐกิจเป็นความส�าคัญตั้งแต่ตัวบุคคล	 ครอบครัวและ

รวมกันเป็นระดับประเทศชาติ	 โดยหากประเทศมีเศรษฐกิจที่ดี	 ประชาชนก็จะอยู่ดี	 มีความสุขมีความปลอดภัย

มีคุณภาพชีวิตที่ดี	 หรือกล่าวได้ว่า	 เศรษฐกิจเป็นเครื่องก�าหนดความเป็นไปของชีวิตมนุษย์	 ตั้งแต่อดีต	 ถึงปัจจุบัน

รวมถึงอนาคต

 2.3 แนวคิดเกี่ยวกับผลกระทบทางสังคม

 ความหมายของสังคม

	 ค�าว่า	 “สังคม”	 มีนักวิชาการได้ให้นิยาม	 ไว้หลายความหมายดังนี้	 สนธยา	 พลศรี	 (2541	 :	 41)	 ได้ให้

ความหมายของสังคมว่า	 สังคม	 หมายถึง	 การอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มของมนุษย์ภายในอาณาบริเวณที่แน่นอนในระยะ

เวลายาวนานพอสมควร	 จนเกิดระเบียบแบบแผนของความสัมพันธ์ระหว่างกันขึ้น	 มีความผูกพันพึ่งพาอาศัยกัน

และมีวิถีชีวิตร่วมกัน	ในขณะที่	ณรงค์	เส็งประชา	(2539	:	26)	กล่าวถึงความหมายของสังคมว่า	หมายถึง	สังคมขนาดใหญ่

ที่มีผู้คนมาอยู่ร่วมกัน	 มีการกระท�าต่อกันภายใต้กฎเกณฑ์เดียวกัน	 เพ่ือจุดมุ่งหมายร่วมกัน	 ปรีชา	 คุวินทร์พันธ	์

(2538	:	78)	ให้ค�านิยามของสังคมว่า	สังคมคือ	คนตั้งแต่	2	คนขึ้นไป		มีความสัมพันธ์ในทางร่วมมือหรือพึ่งพาอาศัย

กันความสัมพันธ์มีติดต่อกันไป	จนเป็นความผูกพันและผู้ที่มีสัมพันธ์กัน	เกิดความส�านึกว่าเป็นสมาชิกร่วมกันในกลุ่ม

เดียวกัน	 แยกออกได้จากกลุ่มอื่น	 ๆ	 และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	 (2544	 :	 41-42)	 กล่าวถึง	 ผลกระทบ

ทางสังคม	 การเมือง	 และสุขภาพอนามัย	 สรุปได้ว่า	 เมื่อเกิดเหตุอุทกภัย	 ท�าให้ฐานะทางเศรษฐกิจได้รับผลกระทบ

ส่งผลให้ผู้ประสบภัย	 มีฐานะทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป	หากไม่ได้รับการดูแลจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ	จะท�าให้

ผู้ประสบภัยขาดความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการท�างานของเจ้าหน้าที่	 ซ่ึงอาจส่งผลถึงความร่วมมือของชุมชนกับภาครัฐ	

และอาจมีการปลุกระดมทางการเมืองเกิดขึ้นได้ส่วนผลกระทบทางด้านสุขภาพอนามัย	แบ่งออกได้เป็น	4	กลุ่ม

	 1)	 เสียชีวิตจากการจมน�้า	 หรือถูกวัสดุท่ีน�้าพัดพามา	 เช่น	 ดินโคลน	 ต้นไม้	 ท่อนซุงทับหรือถูกไฟฟ้าช๊อต	

หรือสิ่งก่อสร้างถล่มทับ	เป็นต้น
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การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม/น�้าป่าไหลหลาก
กรณีศึกษาความพร้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน/ชุมชนฯ จังหวัดกาญจนบุรี

กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
ส�านักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

	 2)	 บาดเจ็บจากการถูกวัสดุต่าง	 ๆ	 ที่กระแสน�้าพัดพามากระแทก	 ตะปูต�า	 ลื่นหกล้ม	 สัตว์มีพิษกัดต่อย

บางครั้งอาจเกิดแผ่นดินเลื่อน	 แผ่นดินถล่มจากกระแสน�้าพัดพาลงมาจากที่สูงเชิงเขา	 เนินเขาลงสู่ที่ราบ	 มีทั้ง

กระแสน�้า	ทราย	หิน	ดิน	โคลน	ไหลลงมา	พร้อมทั้งต้นไม้ที่หักโค่น	ถูกกระแสน�้าพัดพาลงมาทับอาคารบ้านเรือนที่

อยู่บริเวณที่ราบ	ทรัพย์สินเสียหาย	เกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิตได้

 3)	 การเจ็บป่วยด้วยโรคตา่งๆ	มกัเกดิขึน้เมือ่น�้าท่วมขังนานๆ	อาจเกิดโรคเทา้เป่ือย	โรคฉี่หนู	(เลบ็โตสไปโรซสิ)

โรคระบาดทางเดินอาหาร/ทางเดินหายใจ	ไข้หวัดต่าง	ๆ	โรคบิด	ไทฟอยด์	ฯลฯ	

	 4)	 สุขภาพจิตเสื่อม	 เนื่องจากขวัญเสีย	 ไร้ที่อยู่อาศัย	 คนรู้จักเสียชีวิต	 ขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภค

ความยากล�าบากในการด�ารงชีวิต	 ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	 การคมนาคมไม่สะดวก	 สุขาภิบาลช�ารุด

และสิ่งแวดล้อมไม่ดี	เป็นต้น

	 จากค�านิยามของนักวิชาการท่ีให้ความหมายของสังคมซ่ึงกล่าวมาข้างต้น	 สรุปได้ว่า	 สังคม	 หมายถึง

กลุ่มคนที่รวมตัวกันตั้งแต่	 2	 คนขึ้นไป	 มีความสัมพันธ์กัน	 อาศัยอยู่ในอาณาบริเวณเดียวกันในระยะเวลานาน

พอสมควร	และมีการก�าหนดระเบียบกฎเกณฑ์ขึ้นมาใช้ร่วมกัน	เพื่อจุดมุ่งหมายร่วมกันอันจะท�าให้กลุ่มอยู่รอดได้	

	 ดังนั้น	คณะผู้วิจัยจึงได้น�าแนวความคิดเกี่ยวกับผลกระทบทางสังคมมาเป็นแนวทางในการศึกษาผลกระทบ

ทางสังคมที่เกิดจากการเกิดอุทกภัยในปี	2549	ซึ่งหมายถึง	การเกิดความผิดปกติในบุคคล	หรือกลุ่มบุคคลในสังคม

เช่น	 บุคคลไร้อาชีพ	 โจร	 ผู้ร้าย	 การเอาเปรียบ	 การทะเลาะวิวาท	 ฯลฯ	 จนท�าให้สภาพสังคมเส่ือมสภาพไป

จากเดิม	(สุทธิชัย	สนธิกุล	;	2544)

	 การประเมินผลทางสังคม	(Social	Impact	Assessment	;	SIA)	เป็นการศึกษาผลกระทบของโครงการที่จะ

เกดิขึน้ในชมุชน	และสงัคม	SIA	เป็นการคาดคะเนการเปล่ียนแปลงด้านสังคม	เศรษฐกจิ	วฒันธรรม	และคณุภาพชวีติ

ที่เกิดขึ้น	 พร้อมกับน�าเสนอมาตรการในการลดผลกระทบทางสังคม	 เพื่อประกอบการพิจารณาทางเลือกโครงการ	

และปรับเปลี่ยนโครงการให้สอดคล้องกับสภาพชุมชน	 และสังคมในพื้นที่ตลอดจนให้เกิดประโยชน์	 รวมถึง

ลดผลกระทบทางลบแก่สังคมให้มากที่สุด	เพื่อให้ผู้พิจารณาทราบว่า	ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นนั้นเป็นที่ยอมรับได้หรือไม่

และคุ้มค่ากับประโยชน์ท่ีจะเกิดข้ึนหรือไม่	 ผลกระทบทางสังคม	 รวมถึงปัจจัยหลายด้านซ่ึงมีผลโดยตรงต่อชีวิตคน

ในสังคมนั้น	 เป็นประชากร	 การตั้งถิ่นฐาน	 ความสัมพันธ์ของคนกับการเจริญเติบโตของชุมชน	 รายได้	 อาชีพ

ทรัพย์สิน	การใช้ประโยชน์ที่ดิน	การศึกษา	ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ศิลปวัฒนธรรม	ศาสนา	ทรัพยากร	

และความเข้มแข็งขององค์กรชุมชน
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การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม/นำ้าป่าไหลหลาก
กรณีศึกษาความพร้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน/ชุมชนฯ จังหวัดกาญจนบุรี

 2.4 แนวคิดเกี่ยวกับผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม

	 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	 พ.ศ.2535	 บัญญัติในมาตรา	 4	 ว่า

“สิ่งแวดล้อม”	 หมายความว่า	 สิ่งต่าง	 ๆ	 ที่มีลักษณะทางกายภาพและชีวภาพที่อยู ่รอบตัวมนุษย์	 ซึ่งเกิดขึ้น	

โดยธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์ได้ท�าขึ้น	 และ“คุณภาพส่ิงแวดล้อม”หมายความว่า	 ดุลยภาพของธรรมชาติ	 อันได้แก่

สัตว์	พืช	และทรัพยากรธรรมชาติต่าง	ๆ	และสิ่งที่มนุษย์ได้ท�าขึ้น	ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ต่อการด�ารงชีพของประชาชน	

และความสมบูรณ์สืบไปของมนุษยชาติ

	 เมื่อพิจารณาจากความหมายของค�าว่า	 “ผลกระทบ”	 และ	 “สิ่งแวดล้อม”	 แล้ว	 กล่าวได้ว่า	 ผลกระทบ

ทางสิ่งแวดล้อมจากอุทกภัย	เป็นผลที่ตามมาหรือเกิดขึ้นจากเหตุอุทกภัยในส่วนของพื้นที่ดิน	น�้า	อากาศ	ป่าไม้	สัตว์	

พืช	 ทรัพยากรธรรมชาติต่าง	 ๆ	 และสิ่งที่มนุษย์ท�าขึ้นที่อยู่ในสภาพแวดล้อมนั้น	 ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผลในทางลบ

ที่สร้างความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมทั้งในระยะสั้นและระยะยาวหลังจากอุทกภัยผ่านพ้นไป	 และก่อให้เกิด

ความเปลี่ยนแปลงต่อการด�ารงชีวิตของมนุษย์และสัตว์ที่อาศัยอยู่ในระบบนั้น

 การวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม

	 	 แนวคิดการวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม	 เป็นการวิเคราะห์ต ้นทุนและผลตอบแทน

ด้านสิง่แวดล้อม	ดงัน้ันเมือ่กล่าวถึง	การวเิคราะห์ผลกระทบทางสิง่แวดล้อม	(Environmental	Impact	Assessment)	

จึงเป็นที่เข้าใจกันว่า	 หมายถึง	 กระบวนการรวบรวม	 วิเคราะห์	 และประเมินการเปลี่ยนแปลงในสิ่งแวดล้อม

เป็นผลมาจากโครงการหรือกิจกรรมของมนุษย์	 ดังรายละเอียดต่อไปนี้	 (ส�านักงานนโยบายและแผนพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,	2548)	

	 	 -	 ทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม	ได้แก่	สภาวะอากาศ	ดิน	น�้า	และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น	

จะเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร	 และเมื่อเปลี่ยนแปลงไปแล้วจะมีผลกระทบต่อไปถึงผู้รับ	 เช่น	 คน	สัตว์	 พืช	 และสิ่งของ

ต่าง	ๆ	อย่างไร

	 	 -	 ระบบเศรษฐกจิของประเทศและท้องถ่ินจะเปล่ียนแปลงอย่างไร	โดยเฉพาะในเร่ืองการเพิม่การผลติ	

รายได้	การจ้างงาน	การกระจายรายได้	ราคาที่ดิน	และที่อยู่อาศัย	เป็นต้น

	 	 -	 ผลกระทบของโครงการท่ีมีต่อชุมชนท้องถ่ิน	 ซ่ึงได้แก่	 ประชาชน	 ครอบครัว	 สถาบัน	 และชุมชน

ที่อยู่โดยรอบโครงการ

	 	 การวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม	 ยังรวมถึงการพิจารณาข้อเสนอแนะทางด้านนโยบายและ

มาตรการที่สามารถน�ามาใช้เพื่อลด	หรือป้องกันผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมด้วย	ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดผลเสียหายให้

เหลือน้อยที่สุด	ดังนั้นในกระบวนการวิเคราะห์หรือประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม	ยังรวมถึงการพิจารณาหาวิธี

ป้องกันแก้ไขผลกระทบและแผนงานเฝ้าระวังติดตามผลกระทบอีกด้วย	 ซ่ึงทางเลือกในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม	

จึงมีอยู่อย่างน้อย	4	ประการ	คือ	
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กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

	 	 1)	 การใช้ระเบียบ	ข้อบังคับ	และกฎหมาย

	 	 2)	 การใช้กลไกทางศาลเพื่อลงโทษผู้ละเมิด

	 	 3)	 การใช้กลไกของระบบตลาด

	 	 4)	 การใช้กลไกทางการบริหาร

	 	 วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ทางด้านสิ่งแวดล้อมนั้น	มี	4	ประการ	ดังนี้

	 	 1)	 เพื่อชี้ให้เห็นสภาพสิ่งแวดล้อมทางด้านต่าง	ๆ	ก่อนมีโครงการว่าเป็นอย่างไร

	 	 2)	 เพือ่ชีใ้ห้เหน็ว่า	เมือ่มโีครงการแล้วจะมผีลกระทบต่อสภาพแวดล้อมอย่างไร	ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบ

ทางบวกหรือทางลบ	ทางตรงหรือทางอ้อม	ระยะสั้นหรือระยะยาวก็ตาม

	 	 3)	 เพื่อให้เห็นว่า	ถ้ามีผลกระทบทางลบหรือเสียหายต่อสภาพแวดล้อมแล้ว	จะมีวิธีการ		หรือแนวทาง

ในการป้องกนัและแก้ไขได้อย่างไร	เพือ่ให้มผีลกระทบน้อยทีส่ดุและอยูใ่นระดับทีย่อมรบัได้	และรวมถงึวธิกีารส่งเสรมิ

การพัฒนาผลกระทบในทางบวก	เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อมวลมนุษย์ด้วย

	 	 4)	 เพื่อเสนอแผนงานติดตามตรวจสอบผลกระทบและแผนการด�าเนินงาน	หากโครงการได้รับอนุมัติ

ให้ด�าเนินการ

	 	 โดยสรุป	 วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ทางด้านสิ่งแวดล้อม	 คือ	 การคาดคะเน	 (Predict)

การวัด	 (Measure)	และการประเมิน	 (Evaluate)	ด้านระบบนิเวศ	สังคม	และเศรษฐกิจของโครงการ	 เพื่อน�าไปสู่

การพิจารณาว่าจะสนับสนุนหรือยับยั้งโครงการ	 การวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อม	 จึงเป็นส่วนประกอบหนึ่งของ

การตัดสินใจ	หรือเป็นเครื่องมือที่ส�าคัญในการบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อม	เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

	 	 การเกิดอุทกภัยก่อให้เกิดปัญหาและผลกระทบทางด้านส่ิงแวดล้อมตามมาหลายประการ	 เช่น

การพังทลายของป่าไม้และหน้าดิน	 การเกิดน�้าเน่าเสียจากการขังของน�้าในชุมชนเมืองเป็นระยะเวลานาน	 ปัญหา

การอุดตันของห้องส้วมและการจัดการสิ่งปฏิกูลที่เกิดขึ้นในระหว่างน�้าท่วม	 ความเสียหายต่อระบบระบายน�้า

ระบบรวบรวมน�า้เสยี	และระบบบ�าบัดน�า้เสยี	ถนนช�ารดุเสยีหาย	มดีนิโคลน	รวมทัง้เศษขยะ	เนือ่งจากปัญหาอุทกภยั	

ความเสียหายต่อระบบประปาหมู่บ้านและบ่อบาดาลเสริมระบบประปา	 การเน่าเสียของน�้าในพื้นที่ทุ ่งรับน�้า

เมื่อน�้าขังเป็นเวลานานอาจเกิดสภาพน�้าเน่าเสีย	 เมื่อระบายน�้าออกจากพื้นที่	 จะท�าให้แหล่งรองรับน�้าดังกล่าว

ได้รับผลกระทบและอาจเน่าเสียตลอดล�าน�้า	 ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน�้า	 และอาจส่งผลต่อแหล่งน�้าดิบ

เพื่อการประปาและผู้ใช้น�้าประกอบอาชีพ	เป็นต้น	(www.pcd.go.th)

	 	 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสังคม	(SIA)	จะต้องค�านึงถึงลักษณะผลกระทบประชาชนต่าง	ๆ	

ดังนี้	(สุทธิชัย	สนธิกุล:	2544)

	 	 ผลกระทบทางบวก	 ได้แก่	 ผลกระทบที่เกิดขึ้นในขอบเขตจ�ากัด	 ผลกระทบเกิดเป็นระยะยาวเบาบาง

ต่อเนื่องและผลกระทบที่มีโอกาสเกิดน้อย
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	 	 ผลกระทบทางลบ	ได้แก่	ผลกระทบที่เกิดขึ้นในวงกว้าง	ผลกระทบเข้มแข็งรุนแรงเกินชั่วคราวและถาวร	

และผลกระทบที่มีโอกาสเกิดสูง

 2.5 แนวความคิดเกี่ยวกับผลกระทบต่อปัญหาสุขภาพจิต

	 	 สมชาย	ตนัศริสิทิธกิลุ	(2546,	อ้างใน	เอกรนิทร์	สว่างจติร,	2551	:	19)	ได้กล่าวว่าผลกระทบจากอุทกภยั

ทีม่กัจะถกูมองข้ามคอื	ปัญหาสขุภาพจติ	ซึง่จากการศกึษาของต่างประเทศ	พบว่าอตัราอบุตัภิยัของปัญหาสขุภาพจติ

ในคนทีม่ปีระสบเหตภุยัทางธรรมชาติ	ประมาณร้อยละ	42	มคีวามรนุแรงสงูกว่าประชาชนทัว่ไปทีไ่ม่ได้ประสบปัญหา

เพิ่มสูงขึ้นหลังจากการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ	 โดยกลุ่มเสี่ยงที่ควรจัดให้มีการเฝ้าระวังเป็นพิเศษ	 เนื่องจาก

เกิดปัญหาสุขภาพได้ง่าย	คือ	เพศหญิง	ผู้สูงอายุ	วัยรุ่น	และโดยเฉพาะผู้ป่วยเก่าที่มีปัญหาสุขภาพจิตอยู่แล้ว

 2.6 แนวความคิดเกี่ยวกับผลกระทบต่อปัญหาสุขอนามัย

	 	 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	 (2544	 :	41-42)	กล่าวถึง	ผลกระทบทางสุขภาพอนามัยว่า	 เมื่อเกิด

เหตุอุทกภัย	 ท�าให้ฐานะทางเศรษฐกิจได้รับผลกระทบ	 และส่งผลให้ผู้ประสบภัยมีฐานะทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป	

หากไม่ได้รบัการดแูลจากหน่วยงานทีร่บัผดิชอบ	จะท�าให้ผูป้ระสบภยัขาดความเชือ่มัน่	ขาดความศรทัธาต่อการท�างาน

ของเจ้าหน้าท่ี	 ซึ่งอาจส่งผลถึงความร่วมมือของชุมชนกับภาครัฐ	 และอาจมีการปลุกระดมทางการเมืองเกิดขึ้นได ้

ส่วนผลกระทบทางด้านสุขภาพอนามัย	แบ่งออกได้เป็น	4	กลุ่ม

	 	 1)	 เสียชีวิต	จากการจมน�้า	หรือถูกวัสดุที่น�้าพัดพามา	เช่น	ดินโคลน	ต้นไม้	ท่อนซุงทับ	หรือถูกไฟฟ้า

ช๊อต	หรือสิ่งก่อสร้างถล่มทับ

	 	 2)	 บาดเจ็บจากการถูกวัสดุต่าง	ๆ	ที่กระแสน�้าพัดพามากระแทก	ตะปูต�า	ลื่นหกล้ม	สัตว์มีพิษกัดต่อย

บางคร้ังอาจเกดิแผ่นดนิเลือ่น	แผ่นดนิถล่มจากกระแสน�า้พดัพาลงมาจากทีส่งูเชงิเขา	เนนิเขาลงสูท่ีร่าบ	มท้ัีงน�า้	ทราย	

หิน	 ดิน	 โคลน	 ไหลลงมา	 พร้อมทั้งต้นไม้ที่หักโค่นถูกกระแสน�้าพัดพาลงมาทับอาคารบ้านเรือนที่อยู่บริเวณที่ราบ	

ทรัพย์สินเสียหาย	เกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิตได้

	 	 3)	 การเจ็บป่วยด้วยโรคต่าง	 ๆ	 มักเกิดขึ้นเมื่อน�้าท่วมขังนาน	 ๆ	 อาจเกิดโรคเท้าเปื่อย	 โรคฉี่หนู

(เลบโตสไปโรซิส)	โรคระบาดทางเดินอาหาร/ทางเดินหายใจ	ไข้หวัดต่าง	ๆ	โรคบิด	ไทฟอยด์	ฯลฯ	

	 	 4)	 สุขภาพจิตเสื่อม	เนื่องจากขวัญเสีย	ไร้ที่อยู่อาศัย	คนรู้จักเสียชีวิต	ขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภค

ความยากล�าบากในการด�ารงชีวิต	 ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	 การคมนาคมไม่สะดวก	 สุขาภิบาลช�ารุด

สิ่งแวดล้อมไม่ดี	เป็นต้น
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 2.7 แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดดินถล่ม

	 	 Shelia	B.	Reed.	(1997)	ได้อธิบายสาเหตุ	รูปแบบ	และปัจจัยการเกิดดินโคลนถล่ม	ตลอดจนได้เสนอ

แนวทางการป้องกันไว้ใน	 Disaster	 Management	 Training	 Programme	 ว่าการเกิดดินโคลนถล่มมีสาเหตุ

มาจากการเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบ	 โครงสร้าง	 อุทกวิทยา	 พืชพรรณธรรมชาติบนพื้นที่ที่มีความลาดชัน

ซึ่งการเปลี่ยนแปลง	มีทั้งแบบเกิดขึ้นทันที	 และรูปแบบการเปลี่ยนแปลงแบบช้า	 โดยการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้สามารถ

เกิดขึน้เองตามธรรมชาต	ิหรอืเกดิจากการกระท�าของมนษุย์	โดยเมือ่วตัถบุนพืน้ทีท่ีม่คีวามลาดชนัมกีารเปลีย่นแปลง

โครงสร้างอย่างรวดเร็ว	 เกินขีดจ�ากัดของพ้ืนท่ีท่ีสามารถรองรับได้	 จนกระท่ังเกิดการเคล่ือนท่ีของมวลวัตถุลงมา

ตามลาดเขาด้วยอิทธิพลของแรงโน้มถ่วงโลก	โดยมีปัจจัยดังนี้

	 	 1)	 การที่ฝนตกหนัก	ส่งผลให้การเพิ่มขึ้นของความจุของน�้า	หรือปริมาณน�้าไหลบ่าหน้าดินมีมาก

	 	 2)	 การเปลี่ยนแปลงความลาดชันที่เกิดจากการกัดเซาะของแม่น�้า	ส่งผลให้มีความลาดชันมากขึ้น

	 	 3)	 การเปลี่ยนแปลงของวัตถุบนพื้นที่มีความลาดชัน	 ซ่ึงเกิดจากการวางระบบท่อใต้ดิน	 การผุพัง

อยู่กับที่ของวัตถุ	และกระบวนการทางธรรมชาติอื่นๆ

	 	 4)	 การสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว	การระเบิดหน้าดิน	การท�างานของเครื่องจักร	และการจราจร	

	 	 5)	 การพังทลายของพื้นที่ข้างเคียง

	 	 6)	 การลดลงของพื้นที่ป่าไม้	 จากการเกิดไฟป่า	 การตัดไม้ท�าลายป่า	 และพืชมีการเจริญเติบโตเกิน

การรองรับของหน้าดิน	ซึ่งเป็นสาเหตุท�าให้อนุภาคของดินมีการคลายตัวมีแรงยึดเกาะน้อย

	 	 7)	 การแบกรบัน�้าหนกัเพิม่ของพ้ืนทีจ่ากฝนตก	ลูกเหบ็	หมิะ	การสะสมของหนิ	น�า้หนกัของส่ิงก่อสร้าง

น�้าที่ไหลซึมจากระบบชลประทานและระบบระบายน�้าเสีย
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ภาพที่ 2 1 ภาพแสดงรูปแบบการเกิดดินถล่ม

	 โดยรูปแบบการเกิดสาเหตุของการเกิดดินถล่ม	มีผลกระทบจาก	2	ตัวการหลักใหญ่	ๆ	คือ การเกิดดินถล่ม

ท่ีสืบเนื่องมาจากการเกิดพายุ และการเกิดดินถล่มที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดแผ่นดินไหว	 โดยลักษณะ

การเกิดดินโคลนถล่มสามารถจ�าแนกได้	ดังนี้

	 1)	 Fall	 คือ	 การที่หิน	 หรือวัตถุตกหรือหล่นลง	 ซึ่งปกติจะเกิดขึ้นบริเวณถนนบนที่สูงแนวสันเขื่อน

หน้าผา	โดยลักษณะการเกิดแบบนี้จะพบหินก้อนใหญ่

	 2)	 Slide	 คือ	 เป็นผลมาจากการไหลของดินหรือวัตถุผิวหน้า	 ตามลาดเขาลงสู่พ้ืนท่ีราบ	 และเมื่อ

มีการเคลื่อนที่ของมวลดินมาถึงบริเวณพื้นที่ราบ	ท�าให้มีการเคลื่อนที่ที่ช้าและสิ้นสุดกระบวนการในที่สุด

	 3)	 Topples	คอื	การล้มของหนิซ่ึงเกดิจากการเสยีการทรงตัวของหนิทีม่แีนวการวางตัวหรอืมกีารโน้มเอยีง

จากหินฐานไปข้างหน้า	มากกว่า	90	�

	 4)	 Lateral	Spreads	คือ	การแผ่กระจายของมวลดินฐาน	ซึ่งเกิดจากการกดทับของวัตถุจากด้านบน

	 5)	 Flows	 คือ	 การเคลื่อนตัวของมวลดินโคลน	 ซึ่งเกิดจากการที่ดินนั้นมีการอุ้มน�้าไว้จนเกินขีดจ�ากัด

เมื่อดินมีน�้าหนักเพิ่มขึ้นท�าให้เกิดการไหลของมวลดินลงสู่ที่ต�่ากว่าเกิดเป็นดินโคลนถล่ม	 โดยส่วนมากแล้วการเกิด

ดนิโคลนถล่มประเภทนี	้จะเกดิหลงัจากการเกดิฝนตกหนกั	โดยส่วนมากเป็นดินทีม่ส่ีวนประกอบของดินตะกอนและ

ดินทราย	ซึ่งมีลักษณะที่คล้ายกับการเกิดเหตุการณ์ดินโคลนถล่ม	

	 การคาดการณ์การเกิดดินโคลนถล่ม	 ไม่สามารถท�านายล่วงหน้าได้อย่างแม่นย�าถึงช่วงระยะเวลาของการเกิด	

หากแต่เป็นการศึกษาถึงความเป็นไปได้ท่ีมีโอกาสเกิดดินโคลนถล่ม	 อาทิ	 การท่ีฝนตกหนักหรือการเกิดแผ่นดินไหว	
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การเกิดดินโคลนถล่ม	 สามารถคาดการณ์จากปัจจัยท่ีเป็นตัวท�าให้เกิดดินโคลนถล่ม	 รวมถึงการศึกษาข้อมูลในอดีต

ของพื้นที่ทางด้านธรณีวิทยา	ด้านภูมิสัณฐาน	ด้านอุทกวิทยาและด้านพืชพรรณธรรมชาติ	

	 1)	 Geology	 ลักษณะทางธรณีวิทยาที่ใช้ในการประเมินความเป็นไปได้ในการเกิดดินโคลนถล่ม

มี	 2	 ลักษณะที่ส�าคัญ	 ได้แก่	 ลักษณะเฉพาะของหิน	 เช่น	 ส่วนประกอบ	 เนื้อหินหรือลักษณะเด่นของหิน	 เพื่อที่จะ

สามารถทราบถึง	ความแข็ง	การดูดซับน�้า	ลักษณะทางเคมี	การผุพังทางกายภาพ	และส่วนประกอบที่สามารถท�าให้

เกิดดินโคลนถล่มและลักษณะโครงสร้างของหินและดิน	 ซึ่งจะมีผลต่อความสมดุล	 รวมถึงล�าดับและชนิดของชั้นหิน	

การเปลี่ยนแปลงทางธรณี	แนวระนาบ	แนวรอยเลื่อนและการคดโค้งของชั้นหิน

	 2)	 Geomorphology	การพจิารณาลกัษณะภมูสิณัฐานทีส่�าคญัทีส่ดุในการคาดการณ์การเกดิดนิโคลนถล่ม	

คือ	การพิจารณาจากการเกิดดินโคลนถล่มในอดีตของพื้นที่	นอกจากนี้ยังมีส่วนประกอบที่ส�าคัญอื่น	ๆ 	เช่น	ความชัน		

ความแข็งแรงของพื้นที่		รูปแบบ		หรือทิศทางของความลาดเอียง

	 3)	 Hydrology	 and	 Climatology	 ต้นแม่น�้า	 การเคล่ือนท่ี	 จ�านวนแหล่งน�้าและอัตราการไหล	 รวมทั้ง

รูปแบบภูมิอากาศกับชนิดของดิน	เป็นสาเหตุให้เกิดความแตกต่างของชนิดของดินโคลนถล่ม

	 4)	 Vegetation	พืชที่ปกคลุมพื้นที่อาจมีผลทั้งทางบวกและทางลบต่อการเกิดดินโคลนถล่ม	เช่น	รากของ

พืชสามารถลดปริมาณน�้าไหลบ่าหน้าดินได้	 และเพ่ิมการยึดเกาะหน้าดิน	 หรือในทางกลับกันรากของพืช

อาจเป็นตัวการท�าให้เกิดการแตกของหิน

 กองธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรธรณี (2548)	 ได้ท�าการศึกษาการเกิดดินโคลนถล่มในจังหวัด

เชียงใหม่	มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยจากดินโคลนถล่ม	ระบบแจ้งเตือนภัย

และแผนบรรเทาภัย	การศึกษาได้ใช้เทคนิคการซ้อนทับข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์	น�ามาช่วยในการวิเคราะห์พื้นที่

เสี่ยงภัยดินโคลนถล่ม	 ซึ่งกองธรณีวิทยาได้ให้ความส�าคัญกับปัจจัยที่สามารถก่อให้เกิดดินโคลนถล่ม	 ได้แก่

ปรมิาณน�า้ฝน	พื้นที่ป่าเสื่อมโทรมหรอืการขยายพืน้ทีเ่กษตรกรรม	สภาพทางธรณีวทิยา	โดยการเกิดดินโคลนถลม่จะ

เกิดในช่วงที่ฝนตกชุกหนาแน่นของดินที่ถึงจุดอิ่มตัวด้วยน�้า	 จนกระทั่งเกิดดินโคลนถล่มพร้อมกับมีการโค่นล้ม

ของต้นไม้	 น�้าส่วนเกินจะไหลบ่ากัดเซาะพัดพาตะกอนและต้นไม้ที่โค่นล้มไหลทะลักไปกับกระแสน�้าอย่างรุนแรง

เกิดเป็นน�้าป่าไหลหลาก	 ซึ่งความรุนแรงของกระแสน�้านอกจากขึ้นอยู่กับปริมาณน�้าฝนแล้ว	 ความลาดชันและ

ขนาดพื้นที่ลุ่มน�้าเป็นปัจจัยโดยตรงต่อระดับความรุนแรงของกระแสน�้าป่าไหลหลาก

 จากการศึกษาพบว่า	หมู่บ้านที่มีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากการเกิดดินโคลนถล่ม	หรือน�้าป่าไหลหลาก

โดยปัจจัยที่มีผลต่อความเสี่ยงของพื้นที่	คือ	ปริมาณน�้าฝนซึ่งมีปริมาณมากกว่า	100	มิลลิเมตรต่อวัน	รวมถึงลักษณะ

ทางกายภาพของพื้นที่ที่มีความลาดชันสูง	หมู่บ้านที่อยู่ในกลุ่มความเสี่ยงมีอยู่	7	กลุ่มหมู่บ้าน	ดังนี้

	 1)	 กลุ่มหมู่บ้านต�าบลท่าตอน	อ�าเภอแม่อาย	 ประกอบด้วย	 บ้านยะผ่าและบ้านแสนสุข	 ลักษณะหมู่บ้าน

มีความเสี่ยงต่อการเกิดดินโคลนถล่ม	 เนื่องจากหมู่บ้านอยู่ในบริเวณต้นน�้า	 และพ้ืนท่ีต้ังของหมู่บ้านต้ังอยู่บริเวณ

สันเขา	ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความลาดชันสูง
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	 2)	 กลุ่มหมู่บ้านต�าบลแม่คะ	 อ�าเภอฝาง	 ประกอบด้วย	 4	 หมู่บ้าน	 คือ	 บ้านป่าห้วยไร่	 บ้านปางปอย

บ้านสันดอยนาค	 และบ้านเหมืองแร่	 ซึ่งบ้านต่างๆ	 เหล่านี้ตั้งอยู่พื้นที่ลุ ่มน�้าที่มีพื้นที่รับน�้าค่อนข้างกว้างขวาง

อีกทั้งยังมีล�าน�้าสาขาย่อยค่อนข้างหนาแน่น

	 3)	 กลุ่มหมู่บ้านต�าบลศรีดงเย็น	 อ�าเภอไชยปราการ	 ประกอบด้วย	 2	 กลุ่ม	 คือ	 กลุ่มบ้านในพื้นที่ต้นน�้า

จ�านวน	 4	 หมู่บ้าน	 ได้แก่	 บ้านดอยเวียงผา	 บ้านสะหรี่ค�า	 บ้านเวียงผาพัฒนา	 บ้านแม่ฝางหลวงและกลุ่มบ้าน

ในพื้นที่ลุ่มน�้าจ�านวน	4	บ้าน	 ได้แก่	บ้านแดนดิน	บ้านหัวฝาย	บ้านห้วยโป่ง	และบ้านทรายขาว	ซึ่งในกลุ่มแรกนั้น

มีความเสี่ยงต่อการเกิดดินโคลนถล่ม	 เนื่องจากพื้นที่มีความลาดชันสูง	 ส่วนกลุ่มที่สองมีความเสี่ยงต่อการเกิดน�้าป่า

ไหลหลาก	 เนื่องจากการส�ารวจภาคสนาม	 ลักษณะองค์ประกอบของชั้นดิน	 รวมท้ังขนาดและชนิดของตะกอน

ท้องน�้าซึ่งแสดงถึงการเคยเกิดดินโคลนถล่มและน�้าป่าไหลหลากมาก่อนในอดีต

	 4)	 กลุ่มหมู่บ้านต�าบลป่าแป๋	 อ�าเภอแม่แตง	 เป็นหมู่บ้านที่ตั้งเรียงรายไปตามทางหลวงหมายเลข	 1095	 :	

แม่แตง	–	แม่ฮ่องสอน	ช่วงบ้านปางมะกล้วยถึงบ้านแม่แสะ	ซึ่งจากการส�ารวจพบว่า	ลักษณะดินของพื้นที่มีหน้าดิน

ค่อนข้างหนา	ซึ่งเกิดจากหินที่ผุพังและถูกน�้ากัดเซาะ	พัดพาได้ง่ายประกอบกับลักษณะภูมิประเทศมีความลาดชันสูง	

ท�าให้มีความเสี่ยงในการเกิดดินโคลนถล่มได้ง่ายหากมีฝนตกชุกหนาแน่นเกินกว่าระดับปกติในฤดูฝน

	 5)	 กลุ่มหมู่บ้านต�าบลแม่ยั้งเมิน	อ�าเภอสะเมิง	ประกอบด้วย	บ้านใหม่ประชาชื่น	และบ้านอังคาย	ทั้งสอง

หมูบ้่านตัง้อยูบ่นพืน้ทีล่าดเชงิเขาแคบๆ	ของแม่น�า้ขาน	มคีวามหนาแน่นของล�าน�า้สาขามาก	แต่เนือ่งจากล�าน�า้สาขา

มีความลาดชันน้อยมิได้มีความเสี่ยงต่อการเกิดน�้าป่าไหลหลาก	 อย่างไรก็ตามจากการส�ารวจพบว่า	 ลักษณะ

หินในชั้นดิน	บ่งบอกได้ว่าเกิดจากการทับถมของเศษหินที่ถล่มลงมาจากที่สูง

	 6)	 กลุ่มหมู่บ้านต�าบลท่าผา	 อ�าเภอแม่แจ่ม	 ซ่ึงเป็นพื้นที่ที่มีความลาดชันสูง	 และผลจากการตรวจสอบ

ลักษณะพื้นที่และตะกอนของล�าน�้าสาขาบริเวณพื้นที่ต้นน�้าพบว่า	เป็นเศษหินที่เกิดจากการถล่มบริเวณพื้นที่ลาดชัน	

แล้วเศษหินเหล่านั้นถูกกระแสน�้ากัดเซาะพัดพาลงมาตามร่องน�้าเป็นระยะเนื่องจากกระแสน�้ารุนแรง	 สังเกตเห็น

จากหินที่ถูกพัดพามาซึ่งมีขนาดใหญ่

	 7)	 กลุ่มหมู่บ้านปางหินฝน	อ�าเภอแม่แจ่ม	เป็นกลุ่มของบ้านพุย	ซึ่งมีการตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีความลาดชันสูง	

เป็นที่ลาดเชิงเขาท่ีเกิดจากการทับถมของเศษดินเศษหินที่ถล่มมาจากที่สูงกว่า	 นอกจากนี้การสร้างบ้านเรือนยังมี

การปรับพื้นที่ซึ่งเป็นปัจจัยที่เร่งให้เกิดดินโคลนถล่มได้ง่ายขึ้น

 2.8 แนวคิดเกี่ยวกับอุทกภัย

 2.8.1 ความหมายของอุทกภัย

  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม	 ให้ความหมาย	 อุทกภัย	 หมายถึง	 อันตรายจากน�้าท่วม	 เกิดจาก

ระดับน�้าในทะเล	 มหาสมุทรและแม่น�้าสูงมาก	 จนท่วมท้นล้นฝั่งและตลิ่ง	 ไหลท่วมบ้านเรือนด้วยความรุนแรงของ

กระแสน�้า	ท�าความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นอย่างมาก	ท�าให้มีผู้เสียชีวิต	บ้านเรือนถูกท�าลาย	
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และพาหนะต่างๆ	เสียหาย	เช่น	รถยนต์จมอยู่ในน�้า	น�้าจะพาโคลนตมเข้าไป	ทับถมในอาคารบ้านเรือนและโรงงาน	

จึงท�าให้สิ่งของเสียหาย	 แม้กระทั่งในชนบทท�าให้พืชผล	 ไร่นา	 สัตว์เลี้ยงเสียหาย	 การคมนาคมหยุดชะงัก	 รวมทั้ง

ก่อให้เกิดโรคระบาด	เกิดทุพภิกขภัยตามมา

  สมิทธ ธรรมสโรช	(ภัยธรรมชาติในประเทศไทย,	2534	:	47)	ได้ให้ความหมายของอุทกภัย	หมายถึง	

อันตรายอันเกิดจากน�้าท่วมหรืออันตรายเกิดจากสภาวะที่น�้าไหลเอ่อล้นฝั่งแม่น�้า	ล�าธารหรือทางน�้า	อาทิ	ท่วมพื้นที่

ที่ตามปกติไม่ได้อยู่ใต้ระดับน�้าหรือเกิดจากการสะสมน�้าบนพื้นที่	 ซึ่งระบายออกไม่ทัน	 ท�าให้พื้นที่นั้นปกคลุม

ไปด้วยน�้า

  นิวัต เรืองพานิช	 (การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,	 2546	 :	 155)	 ให้ความหมาย

อุทกภัยในทางอุทกวิทยา	 ได้เป็น	 2	 ความหมาย	 คือ	 (1)	 ปริมาณน�้าที่ไหลบ่าและท�าความเสียหายให้กับชีวิตและ

ทรัพย์สินของมนุษย์	 หรือ	 (2)	 ระดับน�้าที่สูงขึ้นผิดปกติไปจากระดับธรรมดาของล�าน�้านั้น	 ก็ถือว่าได้เกิดอุทกภัยขึ้น

แล้วในบริเวณนั้นๆ

  กรมอุตุนิยมวิทยา	(2552)	ได้ให้ความหมาย	อุทกภัย	หมายถึง	อันตรายจากน�้าท่วม	เกิดจากระดับน�้า

ในทะเล	มหาสมุทร	และแม่น�้าสูงมาก	จนท่วมท้นล้นฝั่งและตลิ่ง	ไหลท่วมบ้านเรือน	ด้วยความรุนแรงของกระแสน�้า	

ท�าความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นอย่างมาก

  วิกิพีเดีย. ออนไลน์	ให้ความหมาย	อุทกภัย	หมายถึง	ภัยที่เกิดขึ้นเนื่องจากมีน�้าเป็นสาเหตุ	อาจจะเป็น

น�้าท่วม	น�้าป่าหรืออื่นๆ	โดยปกติอุทกภัยเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องกันเป็นเวลานาน	บางครั้งท�าให้เกิดแผ่นดินถล่ม

ตามมา	อาจมีสาเหตุจากพายุหมุนเขตร้อน	ลมมรสุมมีก�าลังแรง	อากาศแปรปรวน	ร่องความกดอากาศต�่ามีก�าลังแรง	

น�้าทะเลหนุน	แผ่นดินไหว	เขื่อนพัง	ท�าให้เกิดอุทกภัยได้เสมอ

  อุทกภัย	คือ	อันตรายอันเกิดจากน�้าท่วม	ซึ่งน�้าท่วม	(Flood)	หมายถึง	น�้าซึ่งท่วมพื้นที่บริเวณใดบริเวณ

หนึ่งเป็นครั้งคราว	 โดยน�้าในล�าน�้าหรือทะเลสาบมีระดับสูงล้นตลิ่งบ่าเข้าไป	 หรือน�้าจากที่สูงบ่าลงมา	 (ส�านักงาน

นโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม,	2541)	ซึ่งสาเหตุที่ท�าให้เกิดอุทกภัยมาจาก	2	สาเหตุใหญ่	ๆ	คือ	

  1. สาเหตุจากธรรมชาติ 

	 	 	 1.1	 ฝนตกหนักจากพายุฝน	หรือพายุฝนฟ้าคะนองที่เกิดขึ้นติดต่อกันเป็นเวลาหลาย	 ๆ	 ชั่วโมง

ท�าให้ฝนตกหนักต่อเนื่องกันนาน	 ๆ	 มีปริมาณน�้าฝนมาก	 จนไม่อาจไหลลงสู่ต้นน�้าล�าธารได้ทัน	 จึงท่วมในพื้นที่ต�่า	

(บริษัทฟรีดีเวลลอปเมนท์คอนซัลแตนท์	จ�ากัด,	2539)	ปรากฏการณ์อีกอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในที่ราบเชิงเขา

ใกล้ต้นน�้าในฤดูร้อนและฤดูฝนก็คือ	 พายุฟ้าคะนองและฝนที่ตกหนักในป่าบนภูเขา	 ท�าให้น�้าฝนที่มีปริมาณมาก

จากในป่า	 และบนภูเขาไหลอย่างรุนแรงลงสู่ที่ราบเชิงเขา	 ท�าให้เกิดน�้าท่วมขึ้นในระยะสั้นๆ	 เรียกว่า	 น�้าท่วมโดย

ฉับพลัน	(Flash	Flood)

	 	 	 1.2	 พายุดีเปรสชั่น	พายุโซนร้อน	และพายุไต้ฝุ่น	พายุหมุนเขตร้อน	(Tropical	Cyclone)	เป็น

พายุใหญ่และรุนแรงท่ีสุดในทางอุตุนิยมวิทยา	 จัดเป็นปรากฏการณ์อย่างหนึ่งของธรรมชาติที่มีลมแรงพัดเวียนทวน
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เข็มนาฬิกาเข้าศูนย์กลาง	ซึ่งมีความกดอากาศต�่าที่สุด	เรียกว่า	ตาพายุ	(Eye)	บริเวณศูนย์กลางของพายุ	ลมกลับเงียบ

สงบ	ท้องฟ้าโปร่งและไม่มีฝน	ผิดกับบริเวณรอบ	ๆ	ศูนย์กลางพายุ		ซึ่งจะมีลมแรง	ท้องฟ้าเต็มไปด้วยเมฆ	และมีฝน

ตกหนัก	พายุหมุนเขตร้อนนี้	องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก	(WMO	-	World	Meteorology	Organization)	ได้ก�าหนด

ให้เรียกชื่อพายุ	ตามขนาดความเร็วลมใกล้บริเวณศูนย์กลางพายุ	ไว้ดังนี้

	 	 	 -		 พายุดีเปรสชั่น	(Depression)	มีความเร็วลมใกล้ศูนย์กลางต�่ากว่า	63	กิโลเมตรต่อชั่วโมง

	 	 	 -	 พายุโซนร้อน	(Tropical	Storm)	มีความเร็วลมใกล้ศูนย์กลางระหว่าง	63	ถึง	117	กิโลเมตร

ต่อชั่วโมง

	 	 	 -	 พายุไต้ฝุ่น	(Typhoon)	มีความเร็วลมใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่	118	กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไป

	 	 	 ส�าหรับความเสียหายที่เกิดจากพายุหมุน	มาจากสาเหตุใหญ่	3	ประการคือ	ลมพัดแรง	(Violent	

Winds)	น�้าท่วมจากฝนที่ตกหนักมาก	(Flood	due	to	Heavy	Rainfall)	และคลื่นพายุซัดฝั่ง		(Storm	Surges)	

	 	 	 1.3	 น�้าทะเลหนุน	 (High	 Tide)	 ในระยะที่น�้าทะเลเกิด	 คือ	 ระดับน�้าทะเลขึ้นสูงสุด	 เรียกว่า

น�้าขึ้นสูงในหน้าน�้าเกิด	 น�้าทะเลจะหนุนให้ระดับน�้าในแม่น�้าสูงขึ้นอีกมาก	 ท�าให้น�้าในแม่น�้าลดลงมากหรืออาจจะ

หยุดไหล	 น�้าในแม่น�้าจึงไม่สามารถระบายลงสู่ทะเล	 ถ้าระยะเวลาที่น�้าทะเลหนุนนี้	 เป็นระยะเวลาเดียวกันกับที่

น�้าในแม่น�้ามีระดับสูงอยู่แล้ว	ย่อมก่อให้เกิดการล้นตลิ่ง	ท่วมขังบริเวณบ้านเรือนริมฝั่งแม่น�้าได้

	 	 	 1.4	 ลมมรสุมรุนแรง	 (Strong	Monsoons)	 ลมมรสุม	 คือ	 ลมที่พัดในทิศทางประจ�าเป็นระยะ

เวลานานจนเป็นฤดูกาล	ในประเทศไทยมีลมมรสุมอยู่	2	ฤดู	คือ

  	 -	 ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้	(South	West	Monsoons)	พัดจากมหาสมุทรอินเดีย	ปะทะขอบฝั่ง

ตะวันตกของภาคใต้และเมื่อผ่านอ่าวไทยแล้ว	 ก็จะปะทะกับขอบฝั่งตะวันออกของอ่าวไทย	 โดยเริ่มตั้งแต่เดือน

พฤษภาคมและสิ้นสุดลงในเดือนตุลาคม	ขณะที่มีก�าลังแรงจัดจะมีความเร็วสูงถึง	 60	กิโลเมตรต่อชั่วโมง	 เป็นระยะ

เวลานานหลาย	ๆ	วัน	ท�าให้คลื่นลมแรง	ระดับน�้าทะเลตามขอบฝั่งสูงขึ้น	ประกอบกับ	มีฝนตกหนักท�าให้เกิดน�้าท่วมได้

ยังมีพายุหมุนเกิดขึ้นในทะเลจีนใต้จะยังเสริมให้ลมมรสุมนี้แรงขึ้นอีก

	 	 	 -	 ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ	(North	East	Monsoon)	พัดจากประเทศจีน	และไซบีเรีย

เข้าสู่ประเทศไทยปะทะขอบฝั่งตะวันออกของภาคใต้	ลมมรสุมนี้มีก�าลังแรงจัดเป็นคราว	ๆ	 เมื่อบริเวณความกดอากาศสูง

(Anticyclones)	ในประเทศจนีมกี�าลงัแรงขึน้จะท�าให้มคีลืน่ค่อนข้างใหญ่ในอ่าวไทย	และมรีะดบัน�า้ทะเลสูงกว่าปกต	ิ

บางครั้งท�าให้มีฝนตกหนักทางภาคใต้	 ตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปท�าให้เกิดน�้าท่วมอย่างกว้างขวางในบริเวณ

ภาคใต้

	 	 	 1.5	 แผ่นดนิไหวหรอืภเูขาไฟระเบดิ	เมือ่เกดิแผ่นดนิไหวหรอืภเูขาไฟใต้น�า้ระเบดิ	เปลือกโลกบาง

ส่วนจะได้รับการกระทบกระเทือนอย่างต่อเนื่องกัน	 บางส่วนของผิวโลกจะสูงข้ึน	 และบางส่วนของผิวโลกจะยุบลง	

ท�าให้เกิดคลื่นใหญ่ในมหาสมุทร	หรือคลื่นสึนามิ	(Tsunami)	เกิดน�้าท่วมตามเกาะและเมืองตามขอบฝั่งทะเลได้
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กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 2 สาเหตุจากมนุษย ์

	 	 2.1	 การตัดไม้ท�าลายป่า	 ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้น	 ท�าให้ปริมาณน�้าฝนไม่สามารถดูดซึมโดยล�าต้น

ใบ	และรากได้	บริเวณที่โล่ง	การไหลบ่าของผิวดินเร็วขึ้น	เพราะไม่มีต้นไม้คอยชะลอน�้า	ซึ่งท�าให้อัตราการไหลสูงสุด

ของน�้าสูงขึ้น	นอกจากนี้	ฝนยังมีโอกาสที่จะชะเอาหน้าดินไปด้วย	ซึ่งจะท�าให้ความขุ่นของน�้าและตะกอนที่มากับน�้า

มีมากขึ้นตามไปด้วย

	 	 2.2	 การพัฒนาชุมชนที่ไม่ถูกหลักวิชา	 ได้ส่งผลเสียตามมาในระยะยาว	 กล่าวคือในการพัฒนาพื้นที่

ชุมชนโดยการก่อสร้างถนนตัดผ่านล�าน�้าธรรมชาติ	 ซึ่งล�าน�้าดังกล่าวจะท�าหน้าที่ระบายน�้าภายในพื้นที่ชุมชนลงสู่

สายน�้าหลัก	 การก่อสร้างท่อลอดถนน	ณ	 จุดตัดของล�าน�้าอาจมีขนาดไม่เพียงพอหรือในบางบริเวณอาจจะไม่มี

การก่อสร้างเลย	ท�าให้ไม่สามารถระบายน�้าออกนอกพืน้ทีช่มุชนได้	ก่อให้เกดิสภาพน�้าท่วมขงั	นอกจากนัน้พืน้ทีช่มุชน

ส่วนใหญ่มักจะมีการสร้างบ้านอยู่ริมและในคลอง	 ซึ่งเป็นการก่อสร้างรุกล�้าล�าน�้าสาธารณะ	 ท�าให้ขนาดของล�าน�้า

แคบลง	แล้วยังมีการทิ้งสิ่งปฏิกูลลงล�าน�้าท�าให้ล�าน�้าตื้นเขินอีกด้วย

	 	 2.3	 การท�าลายคันดินป้องกันน�้าท่วม	เช่น	ในลุ่มน�้าเจ้าพระยา	กรมชลประทาน	ได้สร้างคันกั้นน�้าท่วม

ตลอดริมแม่น�้าเจ้าพระยา	และแม่น�้าย่อยจากช่วงจังหวัดชัยนาทจนถึงอ�าเภอบางไทร		โดยคันกั้นน�้าเหล่านี้ส่วนใหญ่

เป็นคันก้ันน�้าป้องกันน�้าท่วมในพื้นที่เกษตรกรรม	 ต่อมาได้มีการรั่วและพังทลายของตลิ่งทางฝั่งซ้ายของแม่น�้า

เจ้าพระยา	 ประกอบกับราษฎรที่อาศัยอยู่นอกคันป้องกันน�้าท่วม	 มักจะท�าลายคันป้องกันน�้าท่วม	 ท�าให้ปริมาณน�้า

หลากทะลักเข้าไปในพื้นที่ป้องกันน�้าท่วมของกรมชลประทาน

	 	 2.4	 การสบูน�า้บาดาล	ซึง่เป็นเหตใุห้แผ่นดนิทรดุตวั	ท�าให้ระดบัน�า้ท่วมเพิม่มากขึน้	และเวลาทีน่�า้ท่วม

ยาวนานขึ้น

 2.8.2 ประเภทของอุทกภัย

  สมิทธ ธรรมสโรช (2534: 47) ได้สรุปประเภทของการเกิดอุทกภัยในประเทศไทยว่า	มักจะเกิดจาก

น�้าท่วม	ซึ่งสามารถจ�าแนกออกเป็น	2	ลักษณะใหญ่ๆ	คือ

  l น�า้ท่วมขงั (Drainage Floods) เป็นสภาวะน�า้ท่วมทีเ่กดิจากระบบการระบายน�า้ไม่มปีระสทิธภิาพ	

มักเกิดบริเวณที่ราบลุ่มและชุมชนเมืองใหญ่ๆ	มีลักษณะค่อยเป็นค่อยไป	เมื่อฝนตกหนักในบริเวณนั้นติดต่อกันหลายวัน

หรอืเกดิจากสภาวะน�า้ล้นตลิง่	ส่วนมากจะเกิดในบริเวณท้ายน�า้และมพ้ืีนทีก่ารเกดิอทุกภยัแผ่กว้าง	ความเสยีหายจะ

เกิดกับพืชผลทางการเกษตรและอสังหาริมทรัพย์เป็นส่วนใหญ่	 ส�าหรับความเสียหายด้านอื่นจะมีไม่มาก	 เพราะจะ

ทราบข้อมูลหรือค�าเตือนล่วงหน้าและมีเวลาเตรียมการป้องกันผลกระทบจากการเกิดอุทกภัย

  l น�้าท่วมฉับพลันหรือน�้าป่า (Flash Floods) เป็นสภาวะน�้าท่วมที่เกิดขึ้นและลดลงอย่างฉับพลัน	

เนื่องจากฝนตกหนักในบริเวณพื้นท่ีซึ่งมีความลาดชันมากและมีคุณสมบัติในการเก็บกักน�้าหรือต้านน�้าได้น้อย

หรืออาจเกิดจากสาเหตุอื่น	 อาทิ	 เข่ือนหรืออ่างเก็บน�้าพัง	 เป็นต้น	 น�้าท่วมฉับพลันมักเกิดขึ้นหลังจากฝนตกหนัก

ไม่เกิน	6	ชั่วโมง	และมักเกิดในบริเวณที่ราบระหว่างหุบเขา	ซึ่งอาจไม่มีฝนตกหนักในบริเวณนั้น	แต่มีฝนตกหนักมาก
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ในบรเิวณต้นน�า้ท่ีอยูห่่างออกไป	น�า้ท่วมฉบัพลนัจะมคีวามรนุแรงและเคลือ่นทีด้่วยความเรว็มาก	โอกาสในการป้องกนั

หรือหลบหนีจึงมีน้อย	ดังนั้นความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินจึงมีมาก

  ไทยภักดิ์ ธรรมมงคล (2544: 90)	นักอุทกวิทยา	ได้จ�าแนกประเภทของการเกิดอุทกภัยตามลักษณะ	

สาเหตุและพื้นที่เกิดอุทกภัย	ออกเป็น	4	ประเภทส�าคัญ	ดังนี้

	 	 1)	 อุทกภัยริมฝั่งแม่น�้าจากน�้าล้นตลิ่ง	 โดยทั่วไปมักเกิดในแม่น�้าขนาดใหญ่	 มีลักษณะน�้าล้นตลิ่งและ

ไหลเข้าท่วมบริเวณที่ราบลุ่มแม่น�้า	 ความเสียหายเกิดจากน�้าท่วมขังในระยะยาว	 สาเหตุมักเกิดจากฝนตกหนัก

อันเนื่องมาจากร่องมรสุมก�าลังแรงและพายุหมุน	อาทิ	ไต้ฝุ่น	พายุโซนร้อนและพายุดีเปรสชั่น	อุทกภัยประเภทนี้มัก

มีช่วงเวลาการเกิดที่แน่นอนและจะท่วมเป็นเวลานานหลายสัปดาห์

	 	 2)	 อทุกภยัจากน�า้ป่าไหลหลาก	โดยทัว่ไปมกัเกดิในลุม่น�า้ขนาดเลก็ทีม่	ีSlope	ลาดชนัมลีกัษณะน�า้ป่า

ที่ไหลลงมาอย่างรวดเร็วและจะรุนแรงมากขึ้น	หากลุ่มน�้ามีลักษณะเป็น	Fan	Shape	สาเหตุมักเกิดจากฝนตกหนัก

อันเนื่องมาจากพายุฝนฟ้าคะนองและพายุหมุน	อุทกภัยประเภทนี้จะก่อให้เกิดความเสียหายมากขึ้นหากมีการตัดไม้

ท�าลายป่า	เพราะจะท�าให้น�้าไหลบ่ามาอย่างรวดเร็วและมีอ�านาจท�าลายล้างมากขึ้น

	 	 3)	 อุทกภัยในเขตเมือง	 โดยทั่วไปมักเกิดในเมืองใหญ่ที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วและไม่เป็นระเบียบ

มีการบุกรุกหรือก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างใน	 Flood	 Plain	 ท�าให้ปริมาณน�้าจากฝนที่ตกหนักไหลออกได้ไม่สะดวก

จึงเพิ่มปริมาณน�้ามากขึ้นและท่วมเป็นบริเวณกว้างข้ึน	 อุทกภัยประเภทนี้ก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจและ

สังคมมากที่สุด

	 	 4)	 อุทกภัยบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น�้า	 โดยทั่วไปมักเกิดบริเวณบางส่วนของปากแม่น�้าในระยะที่มี

ลมพายุ	มีฝนตกหนัก	และน�้าป่าไหลลงมาจากลุ่มน�้าตอนบน	ส่วนมากจะเกิดในประเทศบังคลาเทศ	หรือจีน	เมื่อเกิด

พายุหมุนคลื่นจากลมพายุจะพัดผ่านบริเวณนั้นอย่างรุนแรง	 ท�าให้ประชากรเสียชีวิตมากและบ้านเรือนเสียหาย

อย่างรุนแรง

	 	 จากที่กล่าวมาแล้วว่า	 อุทกภัย	 คือ	 อันตรายอันเกิดจากน�้าท่วม	 ซึ่งลักษณะของน�้าท่วมโดยทั่วไป

แบ่งออกเป็น	2	ลักษณะใหญ่	ๆ	คือ	น�้าท่วมขัง	และน�้าท่วมฉับพลัน	ขึ้นอยู่กับการเกิดในแต่ละท้องที่	โดยมีลักษณะ

ภูมิประเทศเป็นตัวก�าหนด

  น�้าท่วมขัง	 เป็นภาวะน�้าท่วมที่เกิดขึ้นจากระบบระบายน�้าไม่มีประสิทธิภาพ	 มักเกิดบริเวณที่ราบลุ่ม

แม่น�้า	 และบริเวณชุมชนเมืองใหญ่	 ๆ	 มีลักษณะค่อยเป็นค่อยไป	 โดยเกิดจากฝนตกหนัก	 ณ	 จุดนั้น	 ๆ	 ติดต่อกัน

เป็นเวลาหลายวัน	 หรือเกิดจากสภาวะน�้าล้นตลิ่ง	 น�้าท่วมขัง	 ส่วนใหญ่จะเกิดบริเวณท้ายน�้า	 และมีลักษณะ

แผ่เป็นบริเวณกว้าง	 เนื่องจากไม่สามารถระบายน�้าได้ทัน	 ความเสียหายจะเกิดกับพืชผล	 ทางเกษตร	 และ

อสังหาริมทรัพย์เป็นส่วนใหญ่	 ส�าหรับความเสียหายอื่นๆ	 มีไม่มากนัก	 เพราะสามารถเคลื่อนย้ายไปอยู่ในที่

ปลอดภัยได้	เมื่อทราบค�าเตือนล่วงหน้าเกี่ยวกับสภาวะฝนตกหนัก	และน�้าล้นตลิ่ง
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  น�้าท่วมฉับพลัน	 เป็นสภาวะน�้าท่วมที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน	 จากการเคลื่อนตัวอย่างรวดเร็วของ

ปรมิาณน�า้จ�านวนมาก	จากทีส่งูลงสูท่ีต่�า่	มกัเกดิหลังจากฝนตกหนกัไม่เกนิหกชัว่โมง	และมกัเกดิบริเวณท่ีราบระหว่าง

หุบเขา	 โดยอาจไม่มีฝนตกหนักบริเวณนั้นมาก่อนเลยก็ได้	 แต่มีฝนตกหนักมากบริเวณต้นน�้าที่อยู่ห่างออกไป	 หรือ

อาจเกิดจากเขื่อนพังก็ได้	น�้าท่วมฉับพลันมีความรุนแรง	และเคลื่อนที่ด้วยความรวดเร็วมาก	โอกาสที่จะป้องกันหรือ

หลบหนีจึงมีน้อย	จึงเกิดความเสียหายได้มากกว่า	ทั้งแก่ชีวิตและทรัพย์สิน

 2.8.3 ผลกระทบจากอุทกภัยและภัยต่อเนื่อง (ส�านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม, 2541)

  ผลกระทบทางด้านกายภาพ

  l	 เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของผิวดิน	และการสูญเสียคุณภาพของพื้นดิน	(Ground	Quality)

  l	 ท�าให้อาคารต่าง	ๆ 	เกดิการพงัทลายลง	และโครงสร้างของอาคารเสยีหาย	และสภาพเช่นนีก็้เกิดกับ

สิ่งอ�านวยความสะดวกต่าง	ๆ	เช่น	ทางหลวง	ถนน	น�้าประปา	ไฟฟ้าและโทรศัพท์	เป็นต้น

  l	 การสญูเสยีคณุภาพของพืน้ดนิ	ซึง่ท�าให้เกดิผลเสยีหายต่ออาคารต่าง	ๆ 	และสิง่อ�านวยความสะดวก

  l	 อาคารต่าง	ๆ	และสิ่งอ�านวยความสะดวกต่าง	ๆ	ซึ่งเกิดเสียหายจากอุทกภัย	จะเกิดความเสียหาย

มากยิ่งขึ้น	ถ้าหากว่าไม่มีการซ่อมแซมสิ่งเสียหายเหล่านี้

  ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ

  l	 ท�าให้ธุรกิจหยุดชะงักเนื่องจากความเสียหายของอาคารส�านักงานและสิ่งอ�านวยความสะดวก

ต่าง	ๆ	เช่น	โทรศัพท์	ไฟฟ้า	และน�้าประปา	เป็นต้น

  l	 สูญเสียก�าลังงาน	เนื่องจากการตาย	การบาดเจ็บ	และต้องไปช่วยการแก้ไขบรรเทาภัยแผ่นดินถล่ม

  l	 ท�าให้เสียค่าใช้จ่ายมาก	เพื่อการจัดการและบรรเทาอุทกภัย

  l	 ท�าให้อุตสาหกรรมประกันภัยต้องสูญเสียค่าประกันภัย	 ท�าให้ตลาดประกันภัยลดลง	 และเพิ่ม

เบี้ยประกันภัย

  l	 ท�าให้สูญเสียตลาดและโอกาสทางการค้า	เนื่องจากธุรกิจหยุดชะงัก	แม้ว่าเป็นเพียงระยะสั้นก็ตาม

  l	 สูญเสียความเชื่อมั่นในการลงทุน	และท�าให้เกิดการยกเลิกการลงทุน

  l	 ต้องเสยีค่าใช้จ่ายมากในการซ่อมแซม	อาคารต่าง	ๆ 	รวมทัง้ส่ิงอ�านวยความสะดวก	ต่าง	ๆ 	เช่น	ถนน	

สะพาน	โทรศัพท์	น�้าประปา	และระบบบ�าบัดน�้าเสีย	เป็นต้น

  l	 โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ	 ต้องหยุดการด�าเนินการผลิต	 เนื่องจากน�้าท่วมอาคาร	 เครื่องจักรกล

ต่าง	ๆ	และวัตถุดิบของอุตสาหกรรมนั้นๆ	ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่าง	ๆ	ดังกล่าวมาแล้ว

  l	 พื้นท่ีท�าการเกษตร	 และผลผลิตเกษตรเสียหาย	 ท�าให้เกษตรกรขาดรายได้	 และท�าให้เกษตรกร

เป็นหนี้มากขึ้น	การเกษตรเสียหาย	ได้แก่	พืช	ปศุสัตว์	และประมง
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 ผลกระทบทางด้านสังคม

  ผลกระทบโดยตรง

  l	 ท�าให้ประชาชนล้มตาย

  l		 ท�าให้ประชาชนบาดเจ็บ

  l		 ท�าให้ประชาชนสูญรายได้หรือโอกาสท�างาน

  l		 ท�าให้ไม่มีบ้านพักอาศัย

  ผลกระทบทางอ้อม

  l	 เกิดโรคพยาธิหรือเกิดความพิการอย่างถาวร

  l		 เกิดผลกระทบทางจิตใจ	จากการบาดเจ็บ	หรือจากการตายของบุคคลอันเป็นที่รัก		 	

  l		 สญูเสยีการรวมกลุม่ของชมุชน	เนือ่งจากชมุชนถกูตดัขาดการตดิต่อกนั	เช่น	โทรศพัท์เสยี	ทางหลวง

เสียหายใช้การไม่ได้	หรือไฟฟ้าเสีย	ฯลฯ

  l	 เกิดความไม่สงบทางการเมือง	 เนื่องมาจากมีการจัดการที่ไม่พอเพียง	 เช่น	 การแจกของฉุกเฉิน

ไม่ทั่วถึงทุกหมู่บ้านที่พบภัยพิบัติ	เป็นต้น

 2.9 การป้องกันและลดความเสียหายจากอุทกภัย

	 การควบคุมป้องกัน	 และลดอันตรายจากอุทกภัย	 สามารถท�าได้ดังนี้	 (อ้างอิงในกรมส่งเสริมคุณภาพและ

สิง่แวดล้อม	กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม,	http://www.environnet.in.th/evdb/	info/disaster/

disaster03.html)

  ทางตรง

	 	 1.	 การอนุรักษ์ป่าบริเวณต้นน�้าล�าธาร	เพราะเหตุใดบริเวณต้นน�้าล�าธารเมื่อไม่มีป่า	หรือป่าถูกท�าลาย	

ไม้ถูกตัดโค่น	 จึงก่อให้เกิดอุทกภัยในที่เชิงเขาและที่ราบลุ่ม	 เนื่องจากต้นน�้าล�าธารเป็นเทือกเขาสูงเมื่อฝนตกลงมา	

ต้นไม้จะปะทะฝนและน�้าป่าให้น�้าไหลช้าลงน�้าฝนจะซึมลงไปตามรากของต้นไม้ท่ีหนาแน่นไปสู่ชั้นของน�้าใต้ดิน

ส่วนหน่ึง	ท�าให้มนี�า้ไหลทีผ่วิดนิอย่างช้าๆ	ระบายลงสูท่ีร่าบลุม่และสูท่ะเลอย่างช้า	ๆ 	ไม่ท�าให้เกดิอทุกภยั	แต่ถ้าต้นน�้า

ล�าธารทีส่งูขาดต้นไม้หรอืป่าปกคลมุ	เมือ่ฝนตกน�า้จะไหลรนุแรงกดัชะผวิหน้าดนิทีอ่ดุมสมบรูณ์ลงมาด้วย	น�า้ไหลแรง

รวดเร็ว	 เนื่องจากความลาดชันท�าให้เกิดอุทกภัยที่เชิงเขาและที่ราบลุ่มได้ง่าย	 การควบคุมป่าไม่ให้ถูกท�าลาย

การปลูกป่าใหม่	การปลูกสร้างสวนป่า	การใช้วิธีการเกษตรบนที่สูงที่ถูกต้อง	ได้แก่	การท�าการเกษตรแบบขั้นบันได	

(Terracing)	 การท�าเกษตรแบบเส้นขอบเนิน	 (Contour	 Cultivation)	 หรือการขุดร่องเปลี่ยนทางระบายน�้า

เพื่อปลูกพืช	(Diversion	Channel)	ฯลฯ	รวมทั้งการจัดท�าทุ่งหญ้า	เลี้ยงสัตว์และคัดเลือกพันธุ์พืช	เช่น	มีการทดลอง

ปลูกหญ้าแฝกชะลอการไหลของน�้าบนที่สูงในพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	เป็นต้น
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	 	 2.	 การสร้างเขื่อน	 (Dams)	 คือ	 สิ่งก่อสร้างที่กั้นแม่น�้า	 เป็นเครื่องมือควบคุมการไหลของน�้า

จากที่สูงมายังที่ต�่า	 ให้น�้าไหลช้าลงจะได้ไม่เกิดอุทกภัยในที่ต�่า	 รวมทั้งสิ่งก่อสร้างอื่นในท�านองเดียวกัน	 เช่น	 ฝาย

และท�านบคันดิน	 เขื่อนโดยทั่วไปมี	 2	 ประเภท	 คือ	 เขื่อนชลประทาน	 และเขื่อนอเนกประสงค์	 เขื่อนชลประทาน

มีหน้าที่เก็บกักน�้า	 ชะลอการไหลของน�้า	 ระบายน�้าไปใช้ในการเกษตร	 และยังคงใช้ในการคมนาคมได้	 เช่น

เขือ่นเจ้าพระยาทีก่ัน้แม่น�า้เจ้าพระยาทีอ่�าเภอสรรพยา	จงัหวดัชยันาท	ส่วนเขือ่นอเนกประสงค์	เป็นเขือ่นทีผ่ลิตไฟฟ้า

และป้องกันอุทกภัยเป็นหลักและมีประโยชน์ในด้านอื่นด้วย	คือ	ใช้ในการเก็บกักน�้า	ระบายน�้าในทางเกษตร	ใช้เป็น

แหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น�้า	แหล่งท่องเที่ยวและยังใช้คมนาคมได้	เป็นต้น

	 	 3.	 การสร้างอ่างเก็บน�้าขึ้นในเขตใกล้แม่น�้า	 (Detention	 Storage)	 เมื่อน�้าในแม่น�้าไหลอย่างรุนแรง

จะท�าให้เกิดอทุกภยัขึน้ได้	การผนัทางน�า้จากแม่น�า้ให้ไหลลงสูอ่่างเกบ็น�า้และค่อย	ๆ 	ระบายออกเป็นระยะๆ	จะท�าให้

ที่ราบสองข้างฝั่งไม่เกิดน�้าท่วม	 เช่นเดียวกับแม่น�้าแยงซีเกียงในประเทศจีน	 สองข้างฝั่งแม่น�้านี้มีทะเลสาบมากมาย	

สามารถบรรเทาไม่ให้เกิดอุทกภัยได้ดีกว่าลุ่มแม่น�้าฮวงโหที่ขาดทะเลทาบสองข้างฝั่ง	 ทั้งยังมีดินเลอสหรือดินเหลือง

ในเขตทะเลทรายโกบีถูกลมพัดมาทับถม	จึงท�าให้เกิดอุทกภัยมีผู้คนเสียชีวิตไปเป็นจ�านวนมาก

	 	 4.	 การผนัทางน�า้ให้ไหลจากทางน�า้ใหญ่ไปเข้าร่องน�า้ทางน�า้แยกหรือคลองส่งน�า้		เพ่ือแบ่งน�า้จากทาง

น�้าใหญ่	 หรือผันน�้าจากทางน�้าใหญ่ท่ีจะท�าให้เมืองใหญ่เกิดน�้าท่วม	 ซึ่งจะเสียหายมากไปเข้าท่วมทุ่งนาเพื่อพักน�้า

ชั่วคราวเปรียบเสมือนทุ่งนาเป็นอ่างเก็บน�้าชั่วคราว	 เมื่อเกิดความเสียหายจากอุทกภัยความเสียหายก็ยังน้อยกว่า

น�้าท่วมเมืองใหญ่

	 	 5.	 สร้างคันดินหรือท�านบดิน	(Levee)	หรือ	Dikes	หรือก�าแพงกั้นน�้า	(Flood	Wall)	เป็นคันดินที่สูง

กว่าระดับน�้าเป็นแนวขนานไปตามความยาวของแม่น�้า	 ควรมีช่องระบายน�้าเป็นตอนๆ	 การก่อสร้างอาจท�าได้หลาย

รูปแบบแล้วแต่วัตถุประสงค์ของการใช้	ดังนี้

	 	 	 5.1	 คันกั้นน�้าที่สร้างตามริมแม่น�้า	 เพื่อป้องกันไม่ให้น�้าไหลท่วมที่ราบสองฝั่งแม่น�้า	 อาจสร้างเป็น

คันดิน	เขื่อนซีเมนต์	หรือก�าแพงดิน

	 	 	 5.2	 คันกั้นน�้าที่สร้างขึ้นในเขตเมือง	 เพื่อป้องกันไม่ให้น�้าเข้าไปท่วมในตัวเมืองซึ่งเป็นบริเวณ

ที่ราบลุ่ม	เช่น	ในเขตกรุงเทพมหานคร	เป็นต้น

	 	 	 5.3	 คันกั้นน�้าท่ีสร้างเป็นวงแหวน	 (Ring	 Dikes)	 เพื่อล้อมรอบบริเวณหรือสถานที่ไม่ให้น�้าเข้าไป

ท่วมถึงได้

	 	 	 5.4	 คันกั้นน�้าที่สร้างเป็นผนังกั้นน�้าในกรณีฉุกเฉิน	เช่น	เอากระสอบทรายหรือถุงใส่ดิน	 เพื่อเสริม

ดินให้สูงขึ้น	จะสามารถป้องกันมิให้น�้าไหลบ่าเข้าท่วมบ้านเรือนได้เป็นการชั่วคราว

	 	 6.	 การขยายทางน�้าที่ไหลอยู่ให้กว้างออก	 (Channel	 Improvement)	 การปรับปรุงและขยายทาง

น�า้ไหล	ท�าให้น�า้ปรมิาณมากไหลได้เรว็ขึน้	น�า้จะไม่เอ่อล้นตล่ิง	การปรับปรุงร่องน�า้อาจท�าได้หลายวธิ	ีเช่นการเคลือ่น

ย้ายวัตถุที่มาปิดกั้นทางน�้าไหล	 ได้แก่	 เศษไม้	 กอสวะ	 หรือกอผักตบชวาท่ีไหลมาตามน�้า	 การก่อสร้างสะพาน
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ให้สูงขึ้นเพื่อให้น�้าไหลสะดวกในฤดูน�้าหลาก	การก่อสร้างสะพาน	ให้มีเสาน้อยที่สุดเพื่อไม่ให้กีดขวางการไหลของน�้า	

การท�าท่อลอดใต้ถนนเป็นช่วงๆ	ตลอดจนไม่อนุญาตให้มีการก่อสร้างบ้านเรือนรุกล�้าคูคลองอย่างเด็ดขาด	เป็นต้น

วิธีการเหล่านี้จะช่วยให้การไหลของน�้ารวดเร็วขึ้น

	 	 7.	 การขุดลอก	 คูคลอง	 ร่องน�้า	 เพื่อเพิ่มความจุของน�้าในฤดูน�้าหลาก	 นับว่าควรจะเตรียมการไว้

แต่เนิ่นๆ	 เช่น	 การท�างานของกรุงเทพมหานคร	ที่ผ่านมาได้มีการเตรียมลอกท่อน�้าทิ้งสาธารณะก่อนฤดูฝนจะมาถึง

ท�าให้ปัญหาน�้าท่วมในเขตเมืองหมดไป	หรือตามสวน	ไร่	นา	ก็ควรมีการขุดลอกร่องสวนก่อนถึงฤดูฝนทุกปี	รวมทั้ง

การไม่ถมคูระบายน�้าเพื่อขยายถนน	ก็เป็นการบรรเทาอุทกภัยในเขตเมืองเช่นกัน

	 	 8.	 การตดัทางลดับรเิวณส่วนโค้งของแม่น�า้	ส่วนโค้งของแม่น�า้	(Meander)	บางสายทีไ่ม่ใช่แหล่งชุมชน	

อาจมีการตัดทางลัดบริเวณคุ้งน�้าเพื่อให้น�้าไหลเร็วขึ้น	 ทั้งนี้ต้องมีการวางแผนล่วงหน้าถึงผลกระทบที่จะตามมาด้วย	

ดังกล่าวไว้แล้วข้างต้น	 ที่จริงวิธีนี้เป็นวิธีการเลียนแบบธรรมชาติวิธีหนึ่ง	 ท่ีแม่น�้าตอนปลายจะมีการคดโค้งเพราะ

มีการกัดเซาะและทับถมจนเกิดส่วนโค้ง	 เป็นการตัดตรงของแม่น�้าเนื่องจากความต้านทานของดินส่วนคอคอด

หมดไป	 ส่วนโค้งเดิมน�้าตื้นเขินมีการตกตะกอนจนกลายเป็นทะเลสาบรูปแอกวัวหรือ	 Oxbow	 Lake	 หรือ

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย	เรียกว่า	กุด	เช่น	กุดบาก	และกุดข้าวปุ้น		เป็นต้น	แต่การลัดส่วนโค้งนั้นอาจจะ

ท�าได้เมื่อส่วนโค้งนั้นอยู่ใกล้ทะเล	ที่ไม่ค่อยมีผู้อยู่อาศัยเพราะความแรงของน�้าอาจก่อให้เกิดอุทกภัยตอนปลายน�้าได้	

และในเวลาเดียวกันส่วนโค้งของล�าน�้าก็เปรียบเสมือนอ่างเก็บน�้าตามธรรมชาติอยู่แล้ว	จะช่วยกักเก็บและชะลอการ

ไหลของน�้าตอนบนให้ช้าลงได้	 เช่น	 กุดในภาคอีสานหลายแห่งที่ตื้นเขิน	 ดูจากภาพถ่ายทางอากาศเห็นเพียงต้นไม้ที่

ขึน้อยูต่ามแนวส่วนโค้งของล�าน�า้เดมิ	เราสามารถพัฒนากดุท�าการขดุลอกให้สามารถไว้เกบ็กกัน�า้ในฤดูแล้ง	และแบ่ง

น�้าจากล�าน�้าสายใหญ่มา	เพื่อชะลอการไหล	บรรเทาอุทกภัยในฤดูน�้าหลากได้เป็นอย่างดี	เพราะดินในกุดเดิมเหมาะ

ที่จะเก็บกักน�้าได้ดีอยู่แล้ว	 อนึ่งมนุษย์อาจจะใช้ท้ังกุดและขุดคลองลัดได้ท้ัง	 2	 กรณี	 ถ้ามีการสร้างประตูน�้าปิดเปิด

ระหว่างคลองลัดกับกุดไว้แล้วแต่ความต้องการและสภาพแวดล้อมในแต่ละท้องถิ่น

	 	 9.	 การอพยพออกจากเขตน�้าท่วมไปอยู่ในที่ที่สูงกว่าไปชั่วคราวหรือถาวร	 นับว่าเป็นการแก้ปัญหา

ได้แน่นอน	 แต่ใช่ว่าจะท�ากันได้ง่ายเพราะราคาที่ดินที่สูงขึ้นเนื่องจากประชากรมีเพิ่มขึ้น	 ความต้องการที่ดินจึงเพิ่มขึ้น

อย่างรวดเร็ว	 ดังนั้นการย้ายไปชั่วคราวอาจจะท�าได้ง่ายกว่า	 จึงควรฟังการเตือนภัยจากหน่วยงานราชการ	 เช่น

กรมอุตุนิยมวิทยา	กรมชลประทาน	และกรมอุทกศาสตร์	เป็นต้น

 	 ทางอ้อม

	 	 1.	 การให้การศึกษาแก่ประชาชน	ทั้งในระบบโรงเรียนทุกระดับตั้งแต่ระดับประถมศึกษา	มัธยมศึกษา	

อุดมศึกษา	และให้ความรู้แก่ประชาชนทางสื่อสารมวลชนและการประชาสัมพันธ์	ทั้งทางโทรทัศน์	วิทยุ	หนังสือพิมพ์	

เป็นระยะๆ	โดยเฉพาะขณะมีข่าวการเตือนภัยของทางราชการเกิดขึ้น	จะท�าให้ความเสียหายจากอุทกภัยลดลง

	 	 2.	 การใช้กฎหมายควบคุม	ทางราชการต้องมีมาตรการอย่างรัดกุมและจริงจัง	ในกรณีการปลูกอาคาร	

โรงงาน	และบ้านเรอืนรกุล�า้ทีส่าธารณะ	ค	ูคลอง	แม่น�า้	ตลอดจนการทิง้ขยะ	สิง่ปฏกิลู	และถ่ายเทของเสยีจากโรงงาน
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กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

อุตสาหกรรมจากบ้านเรือนลงสู่แหล่งน�้าสาธารณะ	เป็นต้น

	 	 3.	 การสร้างความตระหนักให้เกิดแก่ประชาชนในด้านการต่อต้านการท�าลายป่า	 เร่งช่วยกัน	 ปลูกป่า

ปลูกต้นไม้	 ลดการใช้เนื้อไม้	 ใช้สิ่งอื่นแทนไม้	 เพราะถ้าไม่มีป่าท่ีอุดมสมบูรณ์อยู่บริเวณต้นน�้าล�าธารแล้วถึงจะสร้าง

เขื่อนเท่าไร	 เขื่อนก็ไม่อาจปะทะน�้ายามฤดูน�้าหลากได้	 อาจเกิดการรั่วไหลพังทลาย	 ซึ่งเคยเกิดกรณีเขื่อนรั่ว

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยมาแล้ว

 2.10 ทฤษฎีด้านการจัดการสาธารณภัย

	 สาธารณภัย	 (Disaster)	 หมายถึง	 ภัยอันตรายหรือเหตุการณ์ร้ายแรงในชุมชนหรือในสังคม	 ซึ่งเกิดขึ้น

อย่างรวดเร็ว	 เกิดความสูญเสียอย่างรุนแรงแก่ร่างกาย	 ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	 และสร้างความเสียหาย

ต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงของชาติ

	 พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	 พ.ศ.2550	 มาตรา	 4	 ได้ให้ความหมายสาธารณภัยว่า

อัคคีภัย	 วาตภัย	 อุทกภัย	 ภัยแล้ง	 โรคระบาดในมนุษย์	 โรคระบาดสัตว์	 โรคระบาดสัตว์น�้าการระบาดของศัตรูพืช

ตลอดจนภัยอื่นๆ	 อันมีผลกระทบต่อสาธารณชน	 ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ	 มีผู้ท�าให้เกิดขึ้น	 อุบัติเหตุหรือเหตุอ่ืนใด

ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต	 ร่างกายของประชาชนหรือความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐ	 และ

ให้หมายความรวมถึง	ภัยทางอากาศและการก่อวินาศกรรมด้วย

	 การจัดการสาธารณภัย	 ถือว่าสาธารณภัยเป็นเรื่องที่ป้องกันล่วงหน้าได้	 หรือเสริมความพยายามที่จะ

หลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดขึ้นได้	 หากเมื่อเป็นเหตุสุดวิสัยก็ควรมีการบริหารจัดการ	 เตรียมความพร้อม	 มีการป้องกันและ								

ลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้น้อยที่สุด	 และควรมีการบริหารจัดการที่จะ

สามารถลดความรุนแรงลงได้	 ส�าหรับแนวคิดการจัดการภัยในปัจจุบันเป็นระบบการบริหารจัดการสาธารณภัย

ซึ่งต้องด�าเนินกิจกรรม	 ทั้งก่อน	 ระหว่างและภายหลังการเกิดภัยพิบัติ	 ถือเป็นระบบงานที่ส�าคัญยิ่งต่อการพัฒนา

ทางเศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อมของประเทศ	ที่หน่วยงาน	ทั้งภาครัฐ	ภาคเอกชน	และองค์กรอิสระจะต้องมา

ร่วมด�าเนินกิจกรรมแบบบูรณาการ	โดยอาศัยหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 2.10.1 กระบวนการด�าเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

	 	 	 กระบวนการด�าเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	 พิจารณาเป็นขั้นตอนดังนี้	 (มหาวิทยาลัย

สุโขทัยธรรมาธิราช	;	2544)	

  ขัน้ที ่1 การด�าเนนิการก่อนเกดิภยั (Prevention and Preparedness)		เป็นการด�าเนนิการป้องกัน

และลดผลกระทบจากภัยพิบัติ	และเตรียมพร้อมเผชิญเหตุ	ได้แก่	การศึกษา	ค้นคว้า	วิจัย	และวิเคราะห์ความเสี่ยง	

การแจ้งเตือนภัย	 มีการจัดท�าแผนอ�านวยการ/แผนป้องกันภัย	 โดยจัดท�าเป็นแผนปฏิบัติการ	 (Action	 Plan)	

แผนโครงการ	การวางระบบป้องกนั	เช่น	การวางระบบกัน้น�า้	และเขือ่น	เป็นต้น	การก�าหนดมาตรการป้องกนัภยัและ

วางระบบปฏิบัติงาน	 และจัดให้มีการฝึกอบรมจัดเตรียมบุคลากรและเคร่ืองมืออุปกรณ์ต่าง	 ๆ	 ให้พร้อมตลอดเวลา	
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สามารถน�าไปใช้ได้อย่างปลอดภัย	และควรมีการให้ความรู้กับชุมชน	และประชาชนในเรื่องของภัยพิบัติต่าง	ๆ

  ขั้นที่ 2 การด�าเนินงานขณะเกิดภัย (Response Rescue Relief and Mitigation)

เป็นการด�าเนินงานขณะท่ีเกิดภัยพิบัติในสภาวะฉุกเฉินที่จะต้องเข้าไประงับภัย	 และให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย

อย่างทันท่วงที

  ขั้นที่ 3 การด�าเนินการภายหลังเกิดภัย (Recovery and Development) เป็นการฟื้นฟูพื้นที่

ประสบภัยพิบัติ	โดยการให้ความช่วยเหลือด้านอาชีพ	สิ่งสาธารณูปโภค	บริการของรัฐ	ฯลฯ	ให้กลับคืนสู่สภาพเดิม

และเสริมสร้างความรู้ให้กับชุมชน	 ประชาชน	 เพื่อเตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

รวมถึงเป็นเป้าหมายส�าคัญในการด�าเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้วย	 อย่างไรก็ตาม	 ในปัจจุบันไม่ได้ให้

ความส�าคัญเท่าที่ควรในการน�ามาปฏิบัติใช้อย่างเหมาะสม

 2.10.2 การเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช; 2544) 

	 	 เป็นการแจ้งให้บุคคล	 กลุ่มคนหรือประชาชนโดยทั่วไปให้ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภัยที่มีหรือ

ก�าลังจะมีมาและสิ่งที่สามารถจะกระท�าได้	 เพ่ือป้องกันหลีกเล่ียงหรือลดความรุนแรงของภัยที่จะเกิดขึ้น

โดยมีวัตถุประสงค์ของการเตือนภัยล่วงหน้า	ดังนี้

	 	 1)	 เพื่อแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับภัยที่ก�าลังจะเกิดขึ้น	 และสิ่งที่มีความเสี่ยงจากภัยนั้น	 ๆ	 สภาพแวดล้อม	

และความต้องการต่าง	ๆ

	 	 2)	 เพื่อให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับ

	 	 	 (2.1)	 วิธีการในการป้องกัน	(Means	of	Protection)	เช่น	การเน่าเสียของแหล่งน�้าอันเนื่องจาก

การปนเปื้อนของแบคทีเรียหรือเชื้อโรคต่าง	ๆ	หรือจากการกระท�าของมนุษย์	เช่น	การท�าเหมืองแร่	เป็นต้น	

	 	 	 (2.2)	 วธิกีารในการเตรยีมพร้อม	(Means	of	Preparedness)	เช่น	การเตอืนว่ามพีายฝุนฟ้าคะนอง

รุนแรง	อาจมีน�้าท่วมฉับพลันให้เตรียมตัวที่จะอพยพไปอยู่ยังที่ปลอดภัย

	 	 	 (2.3)	 วิธีการในการบรรเทา	(Means	of	Mitigation)	เช่น	การให้เสริมกระสอบทรายเพื่อป้องกัน

น�้าท่วม	เป็นต้น

	 	 	 (2.4)	 วิธีการในการตอบสนองต่อภาวะคุกคาม	(Means	of	Response)	เช่น	การเตือนถึงภาวะ

ที่น�้าก�าลังจะล้นเขื่อนกั้นน�้า	ต้องมีการเสริมความสูงและความแข็งแรงของเขื่อนอย่างเร่งด่วน

	 	 3)	 เพื่อบอกให้ทราบถึงสิ่งที่บุคคลหรือชุมชนนั้นควรปฏิบัติ	เช่น	

	 	 	 (3.1)	 ควรท�าอะไร	(What	to	do)	เมื่อเกิดภัย	เช่น	เก็บข้าวของให้พ้นจากน�้าท่วม

	 	 	 (3.2)	 ควรท�าเมื่อไหร่	(When)	เช่น	การเสริมกระสอบทรายเมื่อมีน�้าไหลเข้ามา

	 	 	 (3.3)	 ควรท�าอย่างไร	(How)	เช่น	ควรมีการเก็บอาหารไว้เป็นเสบียงเพื่อไม่ให้ขาดแคลนอาหาร

	 	 	 (3.4)	 ใคร	(Who)	ควรท�าอะไรในภาวะที่มีภัย

	 	 	 (3.5)	 ควรไปที่ไหน	(Where)	เช่น	เมื่อมีน�้าท่วมให้อพยพไปอยู่ที่สูง
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	 	 4)	 สิ่งที่ควรค�านึงถึงเกี่ยวกับการเตือนภัยล่วงหน้า

	 	 	 (4.1)	 แจ้งให้ประชาชนทราบถึงความหมายของสัญญาณเตือนภัย

	 	 	 (4.2)	 แจ้งให้ประชาชนในชุมชนได้รับทราบถึงความเป็นไปหรือข่าวล่าสุด

	 	 	 (4.3)	 ป้ายประกาศข้อมูลหรือข่าวสารควรติดไว้ในบริเวณสถานที่ราชการ	 วัด	 โรงเรียน	 ร้านค้า

ประจ�าหมู่บ้าน	สถานีโดยสารต่างๆ	สถานที่คนมองเห็นได้ชัดซึ่งเป็นที่ที่คนชุมนุมกันหรือผ่านไปมาบ่อยๆ

	 	 	 (4.4)	 จัดตั้งคณะกรรมการส�าหรับให้ข้อมูลข่าวสาร	 เพื่อตรวจสอบเตรียมงานส�าหรับการส่งหรือ

แจกจ่ายข้อมลูเกีย่วกบัการพยากรณ์อากาศ	การแจ้งเตือนภยัล่วงหน้าและดูแลเกีย่วกบัเรือ่งภยัพบิติัต่าง	ๆ 	ของชมุชน

ไม่ว่าจะเป็นภัยจากธรรมชาติหรือภัยที่มนุษย์ก่อขึ้นเอง

	 	 	 (4.5)	 ก�าหนดบทบาทและความรับผิดชอบของหน่วยงานหรือคนในชุมชน	 จะมีบทบาทแตกต่าง

กันไป	 ในการริเริ่มจัดการและรับผิดชอบต่อหน้าที่ต่างๆ	 ในการป้องกันและบรรเทาภัยของชุมชน	 บทบาทหรือ

ความรบัผดิชอบนีอ้าจเป็นบทบาทหลกัทีม่หีน้าทีโ่ดยตรง	หรอืบทบาทรองทีม่หีน้าทีใ่นการสนบัสนนุให้ความช่วยเหลอื

 2.10.3 การสร้างจติส�านกึให้กบัประชาชน (Public Awareness) (มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช : 2544)

	 	 เป็นการท�าให้ประชาชนทีอ่ยูใ่นภาวะล่อแหลมและเสีย่งภยั	มคีวามเข้าใจถงึสภาวะของภยัและแนวโน้ม

ที่จะเกิดเป็นภัยพิบัติขึ้นได้	 อีกทั้งยังเป็นการให้ประชาชนรู้ถึงวิธีการท่ีเหมาะสมในการเตรียมพร้อม	การตอบสนอง

และการบรรเทาภัยต่าง	 ๆ	 เพื่อเป็นการป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของตนเอง	 โดยจุดประสงค์ของการสร้าง

ความรับรู้และจิตส�านึกให้กับประชาชน	คือ

	 	 1)	 เพือ่แจ้งให้ทราบเกีย่วกบัภยัทีจ่ะเกดิขึน้	ความล่อแหลม	ความเสีย่ง	สภาพแวดล้อมหรอืสถานการณ์

ในขณะนั้น	 ความจ�าเป็นหรือความต้องการต่าง	 ๆ	 ก�าลังความสามารถในการตอบสนองต่อภัยพิบัติ	 หน้าที่

ความรับผิดชอบของฝ่ายต่างๆ	ในการรับมือกับภัยพิบัติ	

	 	 2)	 เพื่อให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับวิธีการป้องกัน	 วิธีการเตรียมพร้อม	 วิธีการบรรเทาภัย	 และวิธีการที่จะ

ตอบสนองต่อภยัอนัตรายทีค่กุคาม	เพือ่สอนว่าควรท�าอะไร	ควรท�าเมือ่ไหร่	(เมือ่มภียัพิบติัเกดิขึน้ทัง้นีเ้พ่ือประโยชน์)	

และควรท�าอย่างไร	(ทั้งตนเองและผู้อื่น)

  แนวทางการสร้างจิตส�านึก

	 	 1.	 การรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้กลุ ่มเป้าหมายได้รับรู ้ถึงสถานการณ์	 และความสูญเสีย

จากภัยพิบัติต่าง	ๆ	รวมทั้งกระตุ้นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน

	 	 2.	 การปลูกจิตส�านึกเรื่องการป้องกันสาธารณภัย	 โดยจัดให้มีกิจกรรมเสริมสร้างความรู้	 ความเข้าใจ

แก่ประชาชนในชุมชน

	 	 3.	 ส่งเสริมและจัดกิจกรรมต่าง	ๆ	เพื่อสร้างกระแสและกระตุ้นความสนใจ

  การสร้างจิตส�านึก	แบ่งออกเป็น	4	ขั้นตอน	คือ

  ขั้นที่ 1 จิตส�านึกที่มีต่อสถานการณ์ (Phenomenal Consciousness)	ซึ่งเป็นจิตส�านึกที่เกิดจาก
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ประสบการณ์	โดยบุคคลจะมีการตอบสนองต่อเหตุการณ์นั้น	ๆ	ด้วยความส�านึก	(Sensation)	ความรู้สึก	(Feeling)	

และการรับรู้	(Perceptions)

  ขัน้ที ่2 จิตส�านกึของการเข้าถงึได้ด้วยเหตผุล (Access Consciousness) ซึง่เป็นอกีขัน้หนึง่ทีบุ่คคล

มีความอิสระในการควบคุมและแสดงออกซึ่งพฤติกรรม

  ขัน้ที ่3 จติส�านกึในการควบคมุ (Monitoring Consciousness)	ซ่ึงเป็นการควบคมุภายในของบคุคล

  ขั้นที่ 4 จิตส�านึกในตนเอง (Self Consciousness) เป็นความสามารถในการรับรู้ของบุคคล

ในความคิดเกี่ยวกับตนเอง	

	 	 ดังนั้น	ในการป้องกันและบรรเทาผลกระทบ	และความสูญเสียที่เกิดจากอุทกภัยในระยะยาวและยั่งยืน	

จะต้องเน้นหนกัไปทีก่ารปลกูฝังจติส�านกึให้ประชาชนมคีวามรู้	และความพร้อมในการป้องกนัและบรรเทาความรนุแรง

จากอุทกภัย	 ซึ่งมีหลายวิธี	 เช่น	 ติดตามสภาวะอากาศ	 ฟังค�าเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยา	 การฝึกซ้อมการป้องกัน

ภัยพิบัติ	 เตรียมพร้อมรับมือ	 และวางแผนอพยพ	 ซ่อมแซมอาคารให้แข็งแรง	 เตรียมป้องกันภัยให้สัตว์เลี้ยงและ

พืชผลการเกษตร	 การเตรียมน�้าดื่ม	 เครื่องอุปโภคบริโภค	 ไฟฉาย	 แบตเตอรี่	 และวิทยุกระเป๋าหิ้วเพื่อติดตาม

ข่าวสาร	เป็นต้น

 2.11 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 วรุตม์ นาที (2546) ได้ศึกษาเรื่องอุทกภัยในเขตลุ่มแม่น�้าปราจีนบุรีตอนล่าง	 :	 พื้นที่เสี่ยง	 สาเหตุ

ผลกระทบ	 และแนวทางแก้ไข	 พบว่า	 สาเหตุที่ท�าให้เกิดอุทกภัยในพื้นที่ศึกษา	 คือ	 ปริมาณฝนที่ตกหนักติดต่อกัน

ประมาณ	3	วัน	หรือมากกว่า	โดยมีปัจจัยเสริมที่ท�าให้อุทกภัยมีความรุนแรงมากขึ้น	คือ	การสร้างถนนกีดขวางทางน�้า

ลักษณะการตั้งถิ่นฐานของชุมชนที่อยู่ใกล้แม่น�้า	 ลักษณะภูมิประเทศและความลาดชันของภูมิประเทศ	 รูปแบบ

การระบายน�้าและลักษณะดิน	 พื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัยพบว่าอยู ่ตามริมแม่น�้าปราจีนบุรี	 แม่น�้าหนุมานและแม่น�้า

พระปรงเป็นส่วนมาก	โดยเฉพาะในเขตเทศบาลต�าบลกบินทร์เป็นชุมชนที่เกิดอุทกภัยซ�้าซาก	ในการรับรู้ต่ออุทกภัย

ของประชาชนได้จากการสังเกตปริมาณฝนที่ตกต่อเนื่องมากว่า	 3	 วัน	 ระดับน�้าในแม่น�้าสายหลัก	 และจากการเตือนภัย

ทั้งทางราชการและสื่อจากโทรทัศน์	 วิทยุ	 ประชาชนมีการขนย้ายสิ่งของไปยังพื้นที่น�้าไม่ท่วม	 และมีการเตรียม

เรือส�าหรับใช้ในการเดินทางในช่วงน�้าท่วม	 ความถี่ของอุทกภัยนั้นมีค่าคงที่โดยเกิดอุทกภัยเฉลี่ยปีละ	 1	 ครั้ง

ส่วนความเสียหายจากการเกิดอุทกภัยมีแนวโน้มที่จะลดลงในคาบการย้อนกลับน้อยกว่า	4	ปี	โดยประมาณ

 สิทธิศักดิ์ เท่าธุรี (2546)	 ได้ท�าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการรับรู้และการปรับตัวของประชาชนบ้านน�้าก้อ	

ภายหลังเกิดภัยพิบัติจากอุทกภัยในปี	 พ.ศ.	 2544	 พบว่า	 สภาพทั่วไปของบ้านน�้าก้อภายหลังจากการเกิดอุทกภัย

มีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่การตั้งถิ่นฐานจากที่เคยตั้งที่อยู่อาศัยอยู่ใกล้บริเวณล�าน�้าไปอยู่ในพื้นที่ที่มีความสูงกว่าเดิม

และมีประชาชนบางส่วนท่ีอพยพไปอยู่ที่อื่น	 ปล่อยพื้นที่ที่เคยเป็นที่อยู่อาศัยและพื้นที่การเกษตรให้เป็นพื้นที่รกร้าง

สิ่งสาธารณูปโภคต่างๆ	 และสถานบริการของภาครัฐที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย	 ได้ด�าเนินการปรับปรุงและ
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สามารถเปิดให้บริการแก่ประชาชนได้ตามปกติ	 และก�าลังมีการด�าเนินการของภาครัฐในการก่อสร้างอ่างเก็บน�้า

การขุดลอกล�าห้วย	คลองต่าง	ๆ	ในพื้นที่บ้านน�้าก้อ	เพื่อประโยชน์ในการท�าการเกษตรและการป้องกันความรุนแรง

จากอุทกภัย

	 การรับรู้ของประชาชนบ้านน�้าก้อต่ออุทกภัย	มีการรับรู้อยู่ในระดับสูง	ทั้งในด้านสาเหตุของการเกิดอุทกภัย	

ด้านความรุนแรงจากการเกิดอุทกภัย	และด้านการบรรเทาความรุนแรงจากการเกิดอุทกภัย

	 การปรับตัวของประชาชนบ้านน�้าก้อเพ่ือบรรเทาความรุนแรงจากการเกิดอุทกภัยคร้ังใหม่	 มีการปรับตัว

อยู่ในระดับสูง	 ท้ังในด้านการยอมรับความสูญเสียจากอุทกภัย	 ด้านการลดความสูญเสียจากอุทกภัย	 และด้าน

การแสวงหาทางเลือกใหม่เพื่อบรรเทาความรุนแรงจากอุทกภัย

	 นอกจากนี้ยังพบว่า	 ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบ้านน�้าก้อส่งผลให้ประชาชนหมู่บ้านอื่นมีความตื่นตัวและ

มีความตระหนักต่ออุทกภัยมากกว่าเดิมและภาครัฐก็ให้ความส�าคัญกับอุทกภัยมากขึ้น	 ซึ่งภาครัฐมีการด�าเนินการ

ในด้านการเตือนภัย	การช่วยเหลือและฟื้นฟูสิ่งต่าง	ๆ	ภายหลังเกิดอุทกภัยด้วยความรวดเร็วกว่าแต่ก่อน		

 สุเทพ จันทร์เขียว (2546)	 ได้ศึกษาการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และแบบจ�าลองโครงข่าย

ใยประสาทเทียม	 (ANN)	 เพื่อก�าหนดพื้นที่เสี่ยงภัยการเกิดน�้าท่วมฉับพลันและแผ่นดินถล่มในจังหวัดภูเก็ต	 โดยใช้

ปัจจัยต่าง	ๆ	ประกอบด้วย	ลักษณะสภาพภูมิประเทศ	ลักษณะทางธรณีสัณฐาน	การใช้ประโยชน์ที่ดิน	และปัจจัยทาง

อุตุ	–	อุทกวิทยา	เทคนิคอันนี้ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบผันกลับ	(Back-Propagation	:	BP)	จากเหตุการณ์การเกิด

น�้าท่วมฉับพลันและแผ่นดินถล่มในอดีต	ได้แก่	อ�าเภอกะทูน	จังหวัดนครศรีธรรมราช	บ้านน�้าก้อ	จังหวัดเพชรบูรณ์	

อ�าเภอวังช้ิน	 จังหวัดแพร่	 และอ�าเภอหาดใหญ่	 จังหวัดสงขลา	 ที่จะน�าไปประเมินในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต	 พบว่า

จะต้องมีปริมาณน�้าไหลผ่านส่วนที่เป็นจุดแคบที่สุดในลุ่มน�้าเมือง	ลุ่มน�้าฉลอง	ลุ่มน�้าสะปัม	และลุ่มน�้าถลาง	ไม่น้อยกว่า

1,460,	 1,240,	 1,520	 และ	 1,800	 ลบ.ม.	 ต่อวินาที	 ตามล�าดับ	 จึงจะท�าให้เกิดน�้าท่วมฉับพลัน	 และ

จากการประเมินค่า	 API	 ของฝนที่เกิดขึ้นในอดีตพบว่า	 เมื่อค่า	 API	 มากกว่า	 250	 มิลลิเมตร	 จะท�าให้เกิดน�้าท่วม

ฉับพลัน	จากการก�าหนดพื้นที่เสี่ยงภัย		โดยวิธีการถ่วงน�้าหนักและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในจังหวัดภูเก็ต	พบว่า

พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดน�้าท่วมฉับพลันในระดับสูง	ปานกลาง	และต�่าหรือไม่เสี่ยง	ประมาณ	0,	9.8,	50.1	เปอร์เซ็นต์	

ตามล�าดับ	 ส่วนพื้นที่เสี่ยงภัยการเกิดแผ่นดินถล่ม	 พบว่า	 จังหวัดภูเก็ตมีพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาหินแกรนิตและ

มีความเสี่ยงในระดับต่าง	ๆ	คือ	ระดับเสี่ยงและเป็นอันตรายมาก	4.3	เปอร์เซ็นต์	ส่วนใหญ่อยู่บริเวณ	ที่เป็นภูเขาสูง												

แถบเขากระทู้	 ระดับเสี่ยงและเป็นอันตรายปานกลาง	 9.85	 เปอร์เซ็นต์	 ระดับเสี่ยงและเป็นอันตรายน้อย	 7.31	

เปอร์เซ็นต์	และพื้นที่ที่ไม่มีความเสี่ยง	78.49	เปอร์เซ็นต์	และในเขตพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในระดับอันตรายมากเป็นที่ตั้ง

ของชุมชน	รีสอร์ท	และสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่ง

 ธวชัระพงษ์ วงศ์สกลุ (2547)	ได้ท�าการศกึษาการออกแบบและประเมนิผลแผนท่ี	ภาพนิง่และภาพเคลือ่นไหว 

ส�าหรับเรื่องราวเกี่ยวกับอุทกภัย	 พบว่า	 แผนที่ทั้งสองแบบมีความสามารถในการน�าเสนอได้ไม่แตกต่างกันในแผนที่

มูลค่าความเสยีหาย	แผนทีโ่รคตดิต่อ	แผนทีล่กัษณะภมูปิระเทศและระดบัน�า้ท่วม	แผนทีก่ารอพยพหนภียัและแผนที่
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การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม/นำ้าป่าไหลหลาก
กรณีศึกษาความพร้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน/ชุมชนฯ จังหวัดกาญจนบุรี

ปริมาณน�้าสะสมในลุ่มน�้ามูล-น�้าชี	 และมีความแตกต่างในการน�าเสนอในแผนที่ชุด	 แผนที่พื้นที่อันตรายและ

การเสียชีวิต	 แผนที่พื้นที่ป่าไม้	 แผนที่เส้นทางคมนาคมช�ารุด	 และแผนที่พายุ	 ดังนั้นจึงพบว่าแผนที่เฉพาะกิจและ

ลักษณะพลวัตในบางลักษณะเท่านั้นที่มีความสามารถในการน�าเสนอได้ดีกว่าแผนที่สถิต	 เกี่ยวกับเรื่องราวอุทกภัย

ในการออกแบบและสร้างแผนที่ด้วยตัวแปรเชิงทัศน์แบบสถิติและแบบภาพพลวัตท่ีสามารถประยุกต์ใช้ร่วมกันได้

อย่างหลากหลาย

 สุณัฐพงศ์ สูงสุมาลย์ (2549) ได้ศึกษาการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือศึกษาสภาพและสาเหตุ

ผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่อ�าเภอประจันตคาม	พบว่า	สาเหตุท�าให้เกิดอุทกภัยในพื้นที่ศึกษา		คือ	ปริมาณน�้าฝน

ที่ตกหนักติดต่อกัน	โดยมีปัจจัยเสริมที่ท�าให้อุทกภัยมีความรุนแรงขึ้น	คือ	สิ่งกีดขวาง	ทางน�้า	ลักษณะการตั้งถิ่นฐาน

ของชุมชนท่ีอยู่ใกล้ล�าน�้า	 ลักษณะภูมิประเทศ	 ความลาดชันของภูมิประเทศ	 ข้อมูลดิน	 และรูปแบบการระบายน�้า

ของดิน	 ข้อมูลการใช้ประโยชน์ท่ีดิน	 เส้นทางคมนาคมและข้อมูลความสูงภูมิประเทศ	 (DEM)	 พื้นที่อุทกภัยจะมี	 2	

ลักษณะ	 ดังนี้	 พื้นที่ซึ่งตั้งอยู่ในโซนด้านบนที่มีลักษณะเป็นที่ราบเชิงเขา	 จะประสบอุทกภัยในลักษณะน�้าป่าจาก

เทือกเขาใหญ่ไหลหลากลงมาอย่างรวดเร็วและลดลงอย่างรวดเร็ว	 ส่วนพื้นที่ซ่ึงต้ังอยู่ในโซนด้านล่างพื้นที่มีลักษณะ

เป็นที่ราบลุ่มจะประสบปัญหาอุทกภัยจากน�้าในแม่น�้าล�าคลองต่าง	ๆ	ล้นพื้นที่การเกษตรและถนนที่สัญจรไปมา

	 พื้นท่ีเสี่ยงเกิดอุทกภัยสามารถจ�าแนกระดับความเสี่ยงได้ดังนี้	 ระดับความเสี่ยงการเกิดอุทกภัยสูง

ระดบัปานกลาง	ระดบัน้อย	และระดบัไม่เส่ียง	พบว่า	มพ้ืีนที	่20,077.79	ไร่	(2.82%)	พ้ืนที	่438,725.80	ไร่	(61.71%)

พื้นที่	 237,857.98	 ไร่	 (33.46%)	 และพื้นที่	 14,306.86	 ไร่	 (2.01%)	 ตามล�าดับ	 ส่วนความถี่ในการเกิดอุทกภัย

มค่ีาคงท่ี	โดยการเกดิอทุกภยัซึง่เป็นจรงิตามสมมติฐานมกีารสร้างสิง่กดีขวางทางน�า้	ซ่ึงเป็นอปุสรรคต่อการระบายน�า้	

ท�าให้น�้าท่วมขังเป็นเวลานาน

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ อยู่เมือง (2549)	 ได้ท�าการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์	 (GIS)	และข้อมูลจากการส�ารวจระยะไกล	 (Remote	Sensing)	 เพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติที่เกิดขึ้น

จากดินถล่ม	–	น�้าปนตะกอนบ่า	–	น�้าหลาก	และน�้าท่วมขังในพื้นที่ภาคเหนือ	ปี	พ.ศ.	2549	 โดยน�าเสนอแนวคิด

ในเชิงสังเคราะห์และแนวคิดในเชิงประยุกต์	 เกี่ยวกับการบริหารจัดการพิบัติภัยจากดินถล่ม	 –	 น�้าปนตะกอนบ่า	 –

น�้าหลาก	และน�้าท่วมขังในประเทศไทย	ที่ใช้กรณีศึกษารายลุ่มน�้าของบริเวณ	ลุ่มน�้าปิง	วัง	ยม	และน่าน	เป็นต้นแบบ	

เน่ืองจากเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและความเสียหายจากการเกิดดินถล่ม	 –	 น�้าปนตะกอนบ่า	 –	 น�้าหลาก	 และ

น�้าท่วมขังอย่างรุนแรงในช่วงเดือนพฤษภาคม	 พ.ศ.2549	 ที่ผ่านมา	 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเฝ้าระวัง	 คาดการณ์	

และการเตือนภัยในเชิงรุก	เพื่อการเตรียมการป้องกันความเสียหายจากดินถล่ม	–	น�้าปนตะกอนบ่า	–	น�้าหลาก	และ

น�้าท่วมขัง	 และเตรียมความพร้อมในการเผชิญกับสภาพน�้าท่วม	 เพื่อลดหรือบรรเทาผลเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น

ในพื้นที่ลุ ่มน�้า	 โดยจัดท�าเป็นต้นแบบของระบบบริหารจัดการที่ใช้ทฤษฎีขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวข้องมาเป็นกรอบ

ในการศึกษาวิจัย	และประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์	 (GIS)	และเทคโนโลยีการส�ารวจระยะไกล	(Remote	
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Sensing	Technology)	ซึง่เป็นเทคโนโลยสีารสนเทศเชงิพ้ืนที	่มาท�าการวเิคราะห์และประมวลผล	จัดท�าแบบจ�าลอง

เชงิพืน้ทีใ่นหลายรปูแบบจากสารสนเทศเชงิพ้ืนทีท่ีเ่กีย่วข้องให้เกดิผลทีเ่ป็นรูปธรรมและเป็นพลวตั	เพ่ือให้หน่วยงาน

ภาครัฐทั้งหลายที่รับผิดชอบอยู่กับการจัดการดินถล่ม	-	น�้าปนตะกอนบ่า	-	น�้าหลาก	และน�้าท่วมขัง	สามารถน�าไป

ประยกุต์ใช้ประโยชน์และน�าไปปฏิบัตไิด้จรงิในพืน้ทีไ่ด้อย่างทนัเหตุการณ์	เพือ่เสรมิการปฏบิติังานทีก่ระท�าอยูใ่นด้าน

การเฝ้าระวงั	การเตอืนภยัก่อนการเกดิดนิถล่ม	-	น�า้ปนตะกอนบ่า	-	น�า้หลาก	และน�า้ท่วมขงั	การช่วยเหลือในสภาวะ

ฉุกเฉินขณะเกิดดินถล่ม	-	น�้าปนตะกอนบ่า	-	น�้าหลาก	และน�้าท่วมขัง	และการประเมินหลังดินถล่ม	-	น�้าปนตะกอนบ่า	-

น�้าหลาก	 และน�้าท่วมขังได้อย่างเป็นเอกภาพ	 มีความเชื่อมโยงกันอย่างต่อเนื่อง	 และมีการบูรณาการการท�างาน

ร่วมกันอย่างเป็นเครือข่ายที่จะท�าให้เกิดประสิทธิผลมากข้ึนในการจัดการปัญหาดินถล่ม	 -	 น�้าปนตะกอนบ่า	 -

น�้าหลาก	และน�้าท่วมขังในเชิงรุกในแต่ละพื้นที่ลุ่มน�้าของประเทศ	ได้อย่างเป็นระบบอย่างเป็นพลวัตและยั่งยืนต่อไป

ในอนาคต	 ซึ่งสรุปผลการศึกษาในเบ้ืองต้น	 พบว่าพื้นที่น�้าท่วมในลุ่มน�้ายม	 บริเวณจังหวัดสุโขทัย	 เมื่อวันที่	 25	

พฤษภาคม	2549	มีพื้นที่ที่ถูกน�้าท่วม	(Flood	Hazard	Area)	ทั้งหมด	1,414.93	ตารางกิโลเมตร	ซึ่งพื้นที่น�้าท่วม

ส่วนใหญ่อยู่ที่อ�าเภอเมืองสุโขทัย	อ�าเภอบ้านด่านลานหอย	อ�าเภอศรีส�าโรง	อ�าเภอสวรรคโลก	และอ�าเภอทุ่งเสลี่ยม	

ท�าให้มีหมู่บ้านที่ได้รับความเสียหายจ�านวน	149	หมู่บ้าน	และพื้นที่เกษตรกรรมเสียหาย	1,179.63	ตารางกิโลเมตร	

พื้นที่ป่าไม้	 91.19	 ตารางกิโลเมตร	 พื้นที่เมือง	 39.61	 ตารางกิโลเมตร	 พื้นที่แหล่งน�้า	 12.39	 ตารางกิโลเมตร

พื้นที่อุตสาหกรรม	44.18	ตารางกิโลเมตร	และพื้นที่อื่น	ๆ	อีก	16.88	ตารางกิโลเมตร	

	 พื้นที่น�้าท่วมในลุ่มน�้าปิง	 ลุ่มน�้ายม	 และลุ่มน�้าน่าน	 บริเวณจังหวัดก�าแพงเพชร	 สุโขทัย	 อุตรดิตถ์	 และ

นครสวรรค์	 เมื่อวันที่	 26	พฤษภาคม	 2549	 มีพื้นที่ถูกน�้าท่วมทั้งหมด	 3,348.53	 ตารางกิโลเมตร	 ซึ่งพื้นที่น�้าท่วม

ส่วนใหญ่อยู่ที่อ�าเภอเมืองสุโขทัย	อ�าเภอคีรีมาศ	อ�าเภอศรีสัชนาลัย	อ�าเภอศรีนคร	อ�าเภอทุ่งเสลี่ยม	อ�าเภอศรีส�าโรง	

และอ�าเภอบ้านด่านลานหอย	 จังหวัดสุโขทัย	 อ�าเภอพรานกระต่าย	 อ�าเภอคลองขลุง	 และอ�าเภอเมืองก�าแพงเพชร

จังหวัดก�าแพงเพชร	และอ�าเภอลับแล	อ�าเภอเมืองอุตรดิตถ์	อ�าเภอตรอน	อ�าเภอพิชัย	จังหวัดอุตรดิตถ์	ส่วนพื้นที่ที่

ได้รับผลกระทบและมีความเสี่ยงที่เกิดจากน�้าท่วมในพื้นท่ีดังกล่าว	 ท�าให้มีหมู่บ้านท่ีได้รับความเสียหาย	 452	 หมู่บ้าน	

และพื้นที่เกษตรกรรมเสียหาย	1,938.07	ตารางกิโลเมตร	พื้นที่ป่าไม้	227.48	ตารางกิโลเมตร	พื้นที่เมือง	159.77

ตารางกิโลเมตร	 พื้นท่ีแหล่งน�้า	 47.4	 ตารางกิโลเมตร	 พื้นที่อุตสาหกรรม	 104.97	 ตารางกิโลเมตร	 และพื้นที่อื่นๆ

61.6	ตารางกิโลเมตร

	 พืน้ทีน่�า้ท่วมในลุม่น�า้ปิง	ลุม่น�า้ยมและลุ่มน�า้น่านบริเวณจังหวดัสุโขทยั	อตุรดิตถ์	และพิษณโุลก	เมือ่วนัที	่27	

พฤษภาคม	 2549	 มีพื้นที่ที่ถูกน�้าท่วมทั้งหมด	 717.07	 ตารางกิโลเมตร	 ซึ่งพื้นที่น�้าท่วมส่วนใหญ่อยู ่ที่

อ�าเภอเมืองสุโขทัย	 อ�าเภอศรีส�าโรง	 อ�าเภอสวรรคโลก	 อ�าเภอกงไกรลาศ	 จังหวัดสุโขทัย	 อ�าเภอพรหมพิราม

จังหวัดพิษณุโลก	 และอ�าเภอตรอน	 อ�าเภอพิชัย	 จังหวัดอุตรดิตถ์	 ส่วนพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและมีความเสี่ยงที่

เกิดจากน�้าท่วมในพื้นที่ดังกล่าวท�าให้มีหมู่บ้านที่ได้รับความเสียหายจ�านวน	 45	 หมู่บ้าน	 และพื้นที่เกษตรกรรม
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กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
สำานักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม/นำ้าป่าไหลหลาก
กรณีศึกษาความพร้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน/ชุมชนฯ จังหวัดกาญจนบุรี

เสียหาย	381.79	ตารางกิโลเมตร	พื้นที่ป่าไม้	2.15	ตารางกิโลเมตร	พื้นที่เมือง	8.25	ตารางกิโลเมตร	พื้นที่แหล่งน�้า	

14.26	ตารางกิโลเมตร	พื้นที่อุตสาหกรรม	37.2	ตารางกิโลเมตร	และพื้นที่อื่น	ๆ	15.22	ตารางกิโลเมตร

	 จากข้อจ�ากัดของข้อมูลที่เป็นพลวัตซึ่งน�ามาศึกษาวิจัยในครั้งนี้ที่น�ามาใช้ในการวิเคราะห์	 ได้แก่	 ข้อมูล

ดาวเทียมที่	Download	จาก	www.gistda.or.th	ของส�านักพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ	(องค์การ

มหาชน)	 ท่ีมีเฉพาะในบางพื้นท่ีท่ีเกิดน�้าท่วมในช่วงเวลาดังกล่าวข้างต้น	 ซ่ึงการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ได้รวบรวม

ข้อมูลดาวเทียมที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันมีช่วงเวลาท่ีต่างกัน	 ซ่ึงได้แก่	 จังหวัดสุโขทัยและจังหวัดใกล้เคียง	 มาวิเคราะห์

หาพื้นที่ที่ถูกน�้าท่วม	(Flood	Hazard	Area)	พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและมีความเสี่ยงที่เกิดจากน�้าท่วม	(Flood	Risk	

Area)	ซึง่ได้จ�าแนกตามลกัษณะการใช้ประโยชน์ทีด่นิประเภทต่าง	ๆ 	(ตามการจ�าแนกในระดบัที	่2	ของกรมพฒันาทีด่นิ)	

และต�าแหน่งหมู่บ้านที่ถูกน�้าท่วม	 ข้อมูลน�้าท่วมดังกล่าวนี้หากท�าการรวบรวมและจัดเก็บไว้เป็นระบบฐานข้อมูล

เชิงพื้นที่	ในหลาย	ๆ	ปี	ที่เกิดน�้าท่วมที่ผ่านมา	จะสามารถน�ามาวิเคราะห์หาพื้นที่น�้าท่วมซ�้าซากได้อย่างเป็นรูปธรรม

สามารถใช้ในการเตรียมการในปีต่อ	 ๆ	 ไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น	 ส�าหรับข้อมูลเชิงพื้นที่ที่มีความส�าคัญ

อย่างมากในการวิเคราะห์แบบจ�าลอง	 เพ่ือคาดการณ์พ้ืนท่ีน�้าท่วมและพ้ืนท่ีเส่ียงภัยจากน�้าท่วมในทางวิชาการ

อย่างเป็นระบบ	 ได้แก่	 ลักษณะทางกายภาพ	 ระดับความสูง	 และ	 DEM	 ของพื้นที่	 (ที่มีรายละเอียดสูง)	 ลักษณะ

การใช้ประโยชน์ท่ีดินในปัจจุบัน	 รวมทั้งข้อมูลที่เป็นพลวัตด้านอุตุนิยมวิทยาและข้อมูลด้านอุทกธรณีวิทยา

ยังไม่สามารถน�ามาใช้วิเคราะห์	 ท�าแบบจ�าลองแสดงปริมาณน�้าฝนแบบจ�าลองทางอุทกศาสตร์	 และแบบจ�าลอง

อุทกศาสตร์ในเชิงพื้นที่ได้อย่างทันเหตุการณ์ในช่วงวิกฤต	 เนื่องจากมีข้อจ�ากัดทั้งในด้านความสมบูรณ์และรูปแบบ

ของข้อมูล	รวมทั้งปัญหาทางการบริหารและการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2550)	 ได้ศึกษาการประยุกต์ใช้

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มในอ�าเภอฝาง	 จังหวัดเชียงใหม่	

พบว่า	 สาเหตุการเกิดโคลนถล่มในครั้งนี้เกิดจากฝนตกอย่างหนักและตกติดต่อกันเป็นเวลานานตลอดทั้งวัน

ในช่วงวันที่	 8-9	 ตุลาคม	 2549	 ปริมาณน�้าฝนวัดได้ที่ดอยอ่างขาง	 รวม	 173	 มิลลิเมตรต่อวัน	 ในขณะที่ค่าเฉลี่ย

ในรอบ	5	ปี	 (พ.ศ.	2545	–	2549	จากจุดสถานีดอยอ่างขาง)	พบว่า	ปริมาณน�้าฝนมีค่าเฉลี่ยรวม	173	มิลลิเมตร

ต่อเดือน	 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงปริมาณน�้าฝนจ�านวน	 2	 วัน	 เทียบเท่าปริมาณเฉล่ียท้ังเดือน	 ซ่ึงมีปริมาณในระดับมาก	

ประกอบกับพื้นที่ที่เกิดดินโคลนถล่มเป็นพื้นที่ที่มีความลาดชันที่สูงมากกว่า	50	องศา	และมีลักษณะโครงสร้างของ

หิน	 ซึ่งเป็นโครงสร้างท่ีแตกหักง่าย	 มีความเชื่อมแน่นของหินต�่า	 เมื่อรวมทั้งสามเหตุการณ์เข้าด้วยกัน	 ท�าให้ชั้นหิน

หรือมวลดินอุ้มน�้าจนเต็มที่	ส่งผลให้เกิดการไหลลงมาตามแรงโน้มถ่วงของโลก	ตามร่องเขา	ร่องแม่น�้า	เมื่อแต่ละร่อง

แม่น�า้แต่ละสายไหลมารวมกนั	ท�าให้เกดิการสะสมกนัเป็นมวลดนิขนาดใหญ่	มอีตัราเร่งการเคลือ่นทีท่ีเ่พิม่ขึน้	สามารถ

น�าพามวลดิน	หรือมวลหินต่างๆ	ให้มีปริมาณที่เพิ่มขึ้นจนท�าให้เกิดการถล่มของหน้าดินไหลเข้าสู่ชุมชนบ้านยางและ

หมู่บ้านใกล้เคียง	ท�าให้มีผู้เสียชีวิต	จ�านวน	7	คน	และบาดเจ็บ	12	คน	บ้านเรือนที่พักอาศัยเสียหายทั้งหลัง	จ�านวน	

31	 หลัง	 และเสียหายบางส่วน	 จ�านวน	 48	 หลัง	 พืชผลทางการเกษตรเสียหาย	 9,390	 ไร่	 และสิ่งของที่เป็น
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การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม/น�้าป่าไหลหลาก
กรณีศึกษาความพร้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน/ชุมชนฯ จังหวัดกาญจนบุรี

กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
ส�านักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สาธารณประโยชน์เสยีหายจ�านวนมาก	คิดเป็นมลูค่าความเสยีหายท้ังทางตรงและทางอ้อมประมาณ	638,859,682	บาท

โดยเฉพาะอย่างยิง่	โครงการหลวงดอยค�า	ซึง่ตัง้อยูใ่นพืน้ทีห่มูบ้่านยาง	เขตองค์การบรหิารส่วนต�าบลแม่งอน	จากการ

วิเคราะห์พื้นที่ที่มีโอกาสได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดินโคลนถล่ม	มีรายละเอียดดังนี้

	 1)	 ต�าบลม่อนป่ิน	เป็นต�าบลทีม่พีืน้ทีท่ีม่โีอกาสเสีย่งทีจ่ะได้รบัผลกระทบจากดนิโคลนถล่มมากทีส่ดุ	มีพืน้ท่ี	

16.60	ตารางกิโลเมตร	คิดเป็นสัดส่วนต่อพื้นที่ทั้งหมด	ร้อยละ	8.56	ประกอบด้วยหมู่บ้าน	13	หมู่บ้าน	ได้แก่	หมู่บ้าน

ขอบด้ง	 หมู่บ้านดอยป่าคา	 หมู่บ้านม่วงชุม	 หมู่บ้านแม่มาวต้นตุ้ม	 หมู่บ้านลาน	 หมู่บ้านเวียงหวาย	 หมู่บ้านสวนชา	

หมู่บ้านหนองบัว	หมู่บ้านหนองไผ่	หมู่บ้านหัวนา	หมู่บ้านขุนมาว	หมู่บ้านป่าเมี่ยง	และหมู่บ้านหนองเต่า	

	 2)	 ต�าบลแม่งอน	 เป็นต�าบลที่มีพ้ืนท่ีท่ีมีโอกาสเส่ียงท่ีจะได้รับผลกระทบจากดินโคลนถล่ม	 12.84

ตารางกิโลเมตร	 คิดเป็นสัดส่วนต่อพื้นท่ีทั้งหมด	 ร้อยละ	 12.52	 ประกอบด้วยหมู่บ้าน	 12	 หมู่บ้าน	 ได้แก่

หมู่บ้านทุ่งทอง	 หมู่บ้านทุ่งหลุก	 หมู่บ้านปางควาย	 หมู่บ้านยาง	 หมู่บ้านสันมะกอกหวาน	 หมู่บ้านหนองขวาง

หมู่บ้านหลวง	หมู่บ้านห้วยขาน	หมู่บ้านห้วยลึก	หมู่บ้านห้วยห้อม	หมู่บ้านใหม่ทุ่งเจริญ	และหมู่บ้านใหม่หลวง

	 3)	 ต�าบลแม่สูน	 เป็นต�าบลท่ีมีพื้นที่ที่มีโอกาสเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากดินโคลนถล่ม	 8.50

ตารางกิโลเมตร	 คิดเป็นสัดส่วนต่อพื้นที่ทั้งหมด	 ร้อยละ	 11.12	 ประกอบด้วยหมู ่บ้าน	 2	 หมู ่บ้าน	 ได้แก	่	

หมู่บ้านแม่สูนน้อย	และหมู่บ้านต้นส้าน

	 4)	 ต�าบลโป่งน�้าร้อน	 เป็นต�าบลที่มีพื้นที่ที่มีโอกาสเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากดินโคลนถล่ม	 4.71

ตารางกิโลเมตร	คิดเป็นสัดส่วนต่อพื้นที่ทั้งหมด	ร้อยละ	4.21	ประกอบด้วยหมู่บ้าน	3	หมู่บ้าน	ได้แก่	หมู่บ้านท่าหัด	

หมู่บ้านโป่งใน	และหมู่บ้านหัวฝาย

 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกรมอุตุนิยมวิทยา (2550) ได้ศึกษาการบูรณาการข้อมูลและ

การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มบริเวณ

อ�าเภอปาย	 จังหวัดแม่ฮ่องสอน	พบว่า	 สาเหตุการเกิดดินถล่มที่อ�าเภอปาย	 จังหวัดแม่ฮ่องสอน	 เกิดจากลักษณะ

ภูมิประเทศบริเวณอ�าเภอปายมีเทือกเขาอยู่จ�านวนมาก	 โดยมีท่ีราบทางตอนกลางของอ�าเภอ	 มีลักษณะเป็น

แอ่งกระทะ	 ประกอบกับความชันลาดของภูเขาบริเวณอ�าเภอปายที่มีความชันค่อนข้างสูง	 เมื่อฝนตกต่อเนื่อง

เป็นเวลานานท�าให้น�า้ใต้ผวิดนิมรีะดบัสงูขึน้จนไหลภายในช่องว่างของอนภุาคดนิลงมาตามความชนัของลาดเขาด้วย

อตัราความเรว็ถงึบรเิวณทีมี่การเปลีย่นแปลงความชนัของลาดเขามากจากจดุทีม่คีวามลาดชนัน้อยไปบรเิวณทีม่คีวามลาดชนั

มากขึ้น	จะท�าให้เกิดรูปร่างของลาดเขาเป็นแบบโค้งออกข้างนอก	(Convex	Form)	ระดับน�้าใต้ดินจะสูงมากจนโผล่

ขึ้นมาบนผิวดิน	 เป็นน�้าผุดหรือ	 Spring	 และจะพาอนุภาคดินออกมากับน�้าด้วย	 เมื่อน�้าท�าลายแรงเกาะยึดระหว่าง

มวลดินประกอบกับน�้าหนักของน�้าท่ีเพิ่มข้ึนในมวลดินท�าให้แรงต้านทานการเลื่อนไถลลดลงมากหรือเท่ากับศูนย์

จึงเกิดดินเลื่อนไหลลงมาจากบริเวณนี้เป็นจุดแรก	 ดังนั้นหากดินบริเวณเชิงเขาด้านล่าง	 (Toe	 Slope)	 ถูกพัดพา

ออกไปเสถียรภาพของลาดเขาจะสูญเสียไป	 และดินบริเวณเทือกเขาอิ่มน�้า	 ดินบนลาดเขาซึ่งมีน�้าปนอยู่มากและ

มีแรงต้านทานของการเลื่อนไถลน้อย	 จะท�าให้ไหล่เขาถล่มลงมา	 จึงท�าให้เกิดดินถล่มต่อเนื่องขึ้นไปบริเวณลาดเขา
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ตอนบน	เมื่อเกิดแผ่นดินเลื่อน	แผ่นดินถล่มแล้ว	 เกิดโคลนถล่มตามมาอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วลงมาสู่พื้นที่บริเวณ								

ที่ราบเชิงเขา	 ซึ่งความรุนแรงของแผ่นดินถล่มมีองค์ประกอบขึ้นอยู่กับปริมาณฝนที่ตกบนภูเขา	 ความลาดชันของ

ภเูขา	ความสมบรูณ์ของป่าไม้และลกัษณะทางธรณวีทิยาของภเูขา	ผลจากการบรูณาการข้อมลูโดยการปรบัฐานข้อมลู

ให้ทันสมัยน�ามาวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม	 พบว่าบริเวณที่เสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มที่อยู่ในเกณฑ์สูง	 ซึ่งเป็น

พืน้ทีท่ีม่คีวามลาดชนัสงู	ได้แก่	ต�าบลแม่นาเติง	บริเวณตอนบนและทางตอนใต้ทีติ่ดกบัต�าบลทุง่ยาว	ต�าบลเวยีงเหนอื	

บริเวณตอนบนและตอนใต้บางส่วน	 ต�าบลแม่ฮี้	 และต�าบลโป่งสา	 บริเวณตะวันออก	 และต�าบลทุ่งยาว	 บริเวณ

ตอนบนของตะวันออก

 นภธิดา หันหาบุญ (2552)	 ได้ศึกษาการประยุกต์ใช้แบบจ�าลองการวิเคราะห์ศักยภาพเชิงพื้นที่และ

สมการถดถอยลอจิสติก	 เพื่อการประเมินพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินถล่มในจังหวัดอุตรดิตถ์	 พบว่าพื้นที่เสี่ยง

ต่อการเกิดแผ่นดินถล่มที่ได้จากการวิเคราะห์ศักยภาพเชิงพ้ืนที่	 โดยใช้ปริมาณน�้าฝนรายวันสูงสุดย้อนหลัง	 30	 ป	ี

จ�าแนกเป็นพืน้ทีเ่สีย่งต่อการเกดิดนิถล่มและพืน้ทีท่ีไ่ม่เสีย่งต่อการเกดิแผ่นดนิถล่ม	เท่ากบั	1,731.36	ตารางกิโลเมตร	

และ	5,778.77	ตารางกิโลเมตร	คิดเป็นร้อยละ	23.06	และ	76.94		ของพื้นที่	ในขณะที่พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดิน

ถล่มทีไ่ด้จากสมการถดถอยลอจสิตกิ	โดยใช้ปรมิาณน�า้ฝนทีเ่กดิขึน้จรงิในวนัที	่22	พฤษภาคม	2549	จ�าแนกเป็นพืน้ที่

เสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มและพื้นที่ไม่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินถล่ม	 เท่ากับ	3,207.34	ตารางกิโลเมตร	และ	4,302.8

ตารางกิโลเมตร	 คิดเป็นร้อยละ	 42.7	 และ	 57.29	 ของพื้นที่ค่าความถูกต้องของการท�านายที่ได้จากการวิเคราะห์

ศกัยภาพเชงิพืน้ท่ีเปรยีบเทียบกบัการท�านายทีไ่ด้จากสมการถดถอยลอจสิติก	เท่ากบั	68.11	และดัชน	ีKappa	เท่ากบั	

0.36	 พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินถล่มที่ได้จากการวิเคราะห์ศักยภาพเชิงพื้นที่เปรียบเทียบกับพื้นที่ที่เกิด

แผ่นดินถล่มจริงเมื่อวันที่	 23	พฤษภาคม	2549	มีค่าความถูกต้องของการท�านายเท่ากับ	80.09	และดัชนี	Kappa	

เท่ากับ	0.60	ในขณะที่พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินถล่มที่ได้จากสมการถดถอยลอจิสติกเปรียบเทียบกับพื้นที่ที่เกิด

แผ่นดินถล่มจริง	เมื่อวันที่	23	พฤษภาคม	2549	มีค่าความถูกต้องของการท�านายเท่ากับ	66.67	และดัชนี	Kappa	

เท่ากับ	 0.34	 จากผลดังกล่าวสรุปได้ว่า	 การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ศักยภาพเชิงพ้ืนที่มีความเหมาะสมในการใช้

ประเมินพื้นที่เสี่ยงมากกว่าการใช้สมการถดถอยลอจิสติกในการท�านาย





บทที่ 3
พื้นที่ศึกษำ
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บทที่ 3  พื้นที่ศึกษำ

 3.1 ข้อมูลทั่วไปจังหวัดกาญจนบุรี
 3.1.1 ที่ตั้งและขนาด

	 	 กาญจนบุรีเป็นเมืองเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอันยาวนาน	 สภาพภูมิประเทศเต็มไปด้วย

ภูเขา	ป่าไม้นานาพันธุ์มีพื้นที่ใหญ่เป็นล�าดับที่	3	ของประเทศ	เนื้อที่	19,483	ตารางกิโลเมตร	หรือประมาณ	12,176,968	ไร่

เป็นพื้นที่ป่าไม้ประมาณ	7.4	ล้านไร่	เป็นพื้นที่ถือครองทางการเกษตร	2.5	ล้านไร่	มีอาณาเขตติดต่อกับสาธารณรัฐ

สังคมนิยมแห่งสหภาพพม่า	ระยะทางประมาณ	370	กิโลเมตร	ประกอบด้วยช่องทางเข้าออก	ประมาณ	43	ช่องทาง

จังหวัดกาญจนบุรี	 อยู ่ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศตะวันตก	 ระยะทาง	 129	 กิโลเมตร	 ตามเส้นทาง

สายนครปฐม–บ้านโป่ง–กาญจนบุรี		(	www.kanchanaburi.go.th		)

 3.1.2 อาณาเขต

	 	 จังหวัดกาญจนบุรี	มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง		ดังนี้

	 	 ทิศเหนือ			 ติดต่อ	จังหวัดตากและอุทัยธานี

	 	 ทิศใต้		 	 ติดต่อ	จังหวัดราชบุรี

	 	 ทิศตะวันออก		 ติดต่อ	จังหวัดสุพรรณบุรี	และนครปฐม

	 	 ทิศตะวันตก		 ติดต่อ	สาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพพม่า

ที่มา	:	www.snamcn.lib.su.ac.th

ภาพที่ 3-1 แสดงที่ตั้งและอาณาเขตจังหวัดกาญจนบุรี
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 3.1.3 ลักษณะภูมิประเทศ

	 	 จังหวัดกาญจนบุรี	 มีพื้นที่	 3	 ใน	 4	 ท่ีจัดอยู่ในลักษณะแห้งแล้งกันดาร	 เป็นป่าและภูเขาเป็นที่ราบ

ที่นา	 และที่สวนเพียง	 1	 ส่วน	 เท่านั้น	 พื้นที่ทางด้านเหนือ	 และทิศตะวันตกของจังหวัดเป็นเทือกเขาแล้วค่อย	 ๆ

ลาดลงทางด้านใต้	และด้านตะวนัออก	ภูเขาทีท่อดตัวต้ังขนานกบัเส้นพรมแดนสาธารณรฐัสงัคมนยิมแห่งสหภาพพม่า	

มีความยาวพรมแดน	 460	 กิโลเมตร	 ตามล�าดับ	 คือ	 เทือกเขาตะนาวศรี	 เทือกเขาถนนธงชัย	 เทือกเขาก�าแพง

เขาสลักพระ	 และเทือกเขาช่องอินทรี	 เป็นต้น	 มีช่องทางเดินขึ้นลงติดต่อกันได้	 12	 ช่องทาง	 	 ซ่ึงสมัยโบราณพม่า

ยกทัพเข้ามาทางนี้	ด่านที่ส�าคัญ	ได้แก่	ด่านพระเจดีย์สามองค์	อ�าเภอสังขละบุรี	ด่านบ้องตี้	อ�าเภอไทรโยค	ด่านพุม่วง	

อ�าเภอเมือง	 ด่านหินกอง	 อ�าเภอทองผาภูมิ	 เป็นต้น	 ภูเขาในเขตนี้ท้ังหมดทางธรณีวิทยาอธิบายไว้ว่า	 เกิดจาก

การเคลื่อนตัวของผิวโลก	 เมื่อหลายร้อยล้านปีมาแล้ว	 มีชั้นหินชุดต่าง	 ๆ	 อยู่ในยุคกลาง	 ซ่ึงนับว่ามีอายุเก่าแก่กว่า

หนิชดุโคราช	ทีเ่ป็นภเูขาทรายทางภาคอสีาน	พืน้ดนิกาญจนบรุปีระกอบด้วนหนิแกรนติ	หนิบะซอลท์	หนิปนูชดุราชบรุ	ี

ซึ่งเขาหินปูนน้ันเมื่อถูกน�้าฝนชะจะละลายปนกับน�้า	ท�าให้เกิดภูมิประเทศที่เป็นถ�้า	 เป็นอุโมงค์	 เกิดหินงอกหินย้อย	

และน�้าตกที่มีคราบหินปูนไหลปนกับน�้าติดเกาะอยู่ตามชะง่อนผา	ลักษณะน�้าตกจึงไม่ลื่น	ปีนป่ายได้ง่าย	บางแห่งมี

ธารลอด	 ท่ีเกิดจากน�้าไหลผ่านใต้ดินบริเวณภูเขาหินปูน	 บริเวณด้านทิศเหนือของจังหวัด	 มีลักษณะเป็นภูเขา

และที่สูง	 การคมนาคมต้องใช้ความระมัดระวัง	 ภูเขาสลับซับซ้อน	 ได้แก่	 อ�าเภอสังขละบุรี	 อ�าเภอทองผาภูมิ

อ�าเภอศรีสวัสดิ์	 บางส่วนของท้องที่อ�าเภอบ่อพลอย	 อ�าเภอไทรโยค	 อ�าเภอพนมทวน	 อ�าเภอเมืองกาญจนบุรี	 บริเวณนี้

จะเป็นแหล่งก�าเนิดต้นน�้าที่ส�าคัญของจังหวัด	 บริเวณแห้งแล้งด้านตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดมีลักษณะเป็น

ที่ราบเชิงเขาสลับกับเนินเขาเตี้ย	 ๆ	 ขาดแหล่งน�้า	 ท�าการกสิกรรมไม่ค่อยได้ผล	 ได้แก่	 ท้องที่ส่วนใหญ่ของอ�าเภอ

พนมทวน	 อ�าเภอเลาขวัญ	 และบางส่วนของอ�าเภอบ่อพลอย	 บริเวณด้านใต้ของจังหวัด	 ลักษณะเป็นที่ราบ

ที่อุดมสมบูรณ์การคมนาคมสะดวก	อยู่ใกล้แหล่งน�้าและชลประทาน	ได้แก่	อ�าเภอท่ามะกา	อ�าเภอท่าม่วง	และบาง

ส่วน	ของอ�าเภอเมอืงกาญจนบุร	ีอ�าเภอพนมทวน	ในบรเิวณภเูขาใหญ่น้อยทัง้หลายนัน้	นอกจากจะเป็นแหล่งแร่	แหล่ง

ป่าไม้	ที่เป็นทรัพยากรส�าคัญแล้ว	ยังเป็นที่เกิดธารน�้า	และห้วยเล็ก	ๆ		ไหลมาบรรจบกันเป็นแม่น�้าสายส�าคัญ		คือ

   แม่น�้าศรีสวัสดิ์ หรือ แควใหญ่ เป็นแม่น�้าส�าคัญทางภาคตะวันตกของประเทศไทยต้นน�้า

เกิดมาจากเทือกเขาถนนธงชัย	 ในเขตอ�าเภออุ้มผาง	 จังหวัดตาก	 ไหลผ่านอ�าเภอทองผาภูมิ	 เขตทุ่งใหญ่นเรศวร

แบ่งเขตจังหวัดอุทัยธานีที่อ�าเภอบ้านไร่	 แล้วไหลผ่านอ�าเภอศรีสวัสดิ์	 อ�าเภอเมืองกาญจนบุรี	 ไปบรรจบกับ

แม่น�้าแควน้อยที่หน้าเมืองกาญจนบุรี	มีความยาวประมาณ	450	กิโลเมตร	มีสาขาส�าคัญ	2	สาขา	คือ	ห้วยขาแข้ง

และล�าตะเพิน	 แควใหญ่ไหลผ่านภูมิประเทศท่ีเป็นภูเขา	 ป่าไม้ผ่านน�้าตกสวยงามแห่งหนึ่ง	 คือ	 น�้าตกเอราวัณ

มีเกาะแก่ง	น�้าพุ	อยู่หลายแห่ง

   แม่น�้าไทรโยค หรือ แควน้อย	 ต้นน�้าเกิดจากเทือกเขาตะนาวศรี	 ในเขตอ�าเภอสังขละบุรี

อ�าเภอทองผาภูมิ	 มีล�าน�้าเล็ก	 ๆ	 3	 สาย	 คือ	 ห้วยรันตี	 ห้วยซองกาเลีย	 และห้วยบีคลี่	 ไหลมาบรรจบกันเหนือ

ทีว่่าการอ�าเภอสงัขละบรุเีลก็น้อย	เรยีกว่า	“สามสบ”	หรือ	“สามประสบ”	ไหลผ่านอ�าเภอสังขละบรีุ	อ�าเภอทองผาภมูิ

อ�าเภอไทรโยค	 อ�าเภอเมืองกาญจนบุรี	 ไปบรรจบกับแม่น�้าแควใหญ่ที่ต�าบลปากแพรกหน้าเมืองกาญจนบุรี	 เป็นแม่น�้า

แม่กลอง	ความยาวทั้งสาย	250	กิโลเมตร	เป็นล�าน�้าที่สวยงามสายหนึ่งไหลผ่านภูมิประเทศที่งดงาม
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การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม/นำ้าป่าไหลหลาก
กรณีศึกษาความพร้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน/ชุมชนฯ จังหวัดกาญจนบุรี

   แม่น�า้แม่กลอง	เป็นแม่น�า้ส�าคญัสายหนึง่ในภาคตะวนัตก	เกดิจากแม่น�า้แควใหญ่	และแควน้อย	

ไหลมาบรรจบกนัทีต่�าบลปากแพรก	อ�าเภอเมอืง	จังหวดักาญจนบรีุ	ไหลผ่านอ�าเภอเมอืง	อ�าเภอท่าม่วง	อ�าเภอท่ามะกา	

เข้าเขตจังหวัดราชบุรี	 สมุทรสงคราม	 และไหลลงสู่ปากอ่าวไทยท่ีอ�าเภอเมือง	 จังหวัดสมุทรสงคราม	 มีความยาว

ประมาณ	132	กโิลเมตร	พืน้ทีร่บัน�า้ทีป่ากแม่น�า้แม่กลอง	30,106	ตารางกโิลเมตร	มพ้ืีนทีลุ่่มน�า้	30,837	ตร.กม.	หรอื	

19.45	ล้านไร่	ครอบคลุมพื้นที่	8	จังหวัด	ได้แก่	กาญจนบุรี	ราชบุรี	สมุทรสงคราม	บางส่วนของจังหวัดสุพรรณบุรี	

นครปฐม	สมุทรสาคร	อุทัยธานี	และ	ตาก	ปริมาณน�้าท่ารายปีเฉลี่ย	7,973	ล้าน	ลบ.ม.

	 	 	 ลุ่มน�้าแม่กลอง	แบ่งออกเป็นลุ่มน�้าย่อย	14	ลุ่มน�้าย่อย	 ได้แก่	แม่น�้าแควใหญ่	1,445	ตร.กม.

ห้วยแม่ละมุง	910	ตร.กม.	ห้วยแม่จัน	862	ตร.กม.	แม่น�้าแควใหญ่ตอนกลาง	3,380	ตร.กม.	แม่น�้าแควใหญ่ตอนล่าง	

4,094	 ตร.กม.	 ห้วยขาแข้ง	 2,320	 ตร.กม.	 ห้วยตะเพียน	 2,627	 ตร.กม.	 แม่น�้าแควน้อยตอนบน	 3,947	 ตร.กม.

ห้วยเขย็ง	 1,015	 ตร.กม.	 ห้วยแม่น�้าน้อย	 947	 ตร.กม.	 ห้วยบ้องตี้	 477	 ตร.กม.	 แม่น�้าแควน้อยตอนกลาง

2,042	ตร.กม	ล�าภาชี	2,453	ตร.กม.	และทุ่งราบแม่น�้าแม่กลอง	4,318	ตร.กม.	

   แม่น�้าภาชี เป็นแม่น�้าสายหนึ่งในทางตะวันตกของประเทศไทย	 มีก�าเนิดจากเทือกเขาตะนาวศร	ี

ประกอบด้วยล�าธารหลายสาย	 ไหลผ่านเขตอ�าเภอสวนผึ้ง	 และอ�าเภอจอมบึง	 จังหวัดราชบุรีแล้วไปบรรจบ

ล�าน�้าแควน้อยที่	อ�าเภอเมือง	กาญจนบุรี	แม่น�้าสายนี้ก่อให้เกิดประโยชน์ในการกสิกรรม	การอุปโภค	และบริโภคแก่

ประชากรที่อาศัยอยู่สองฝั่งน�้าอย่างมาก	 แต่ไม่สามารถใช้เป็นเส้นทางคมนาคมทางน�้าได้	 เนื่องจากมีความคดเคี้ยว

และท้องน�้าเต็มไปด้วยแก่งหิน		(www.oknation.net)

ที่มา	:		http://spr.brrd.in.

ภาพที่ 3-2  พื้นที่เขตชลประทาน และแม่น�้าสายส�าคัญของจังหวัดกาญจนบุรี
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กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
ส�านักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดกาญจนบุรี สามารถแบ่งออกเป็น 3 เขตใหญ่ ดังนี้

   เขตภูเขา และทีสู่ง	ได้แก่	พืน้ทีท่างด้านทศิเหนอืของจงัหวดั	มลีกัษณะเป็นเทอืกเขาต่อเนือ่งจาก

จากเทือกเขาถนนธงชยั	ถัดไปทางด้านตะวนัตกของจงัหวดั	เป็นเทอืกเขาตะนาวศรี	ซึง่กัน้พรมแดนระหว่างประเทศไทยกบั

สาธารณรฐัสงัคมนยิมแห่งสหภาพพม่าทอดยาวลงไปทางด้านใต้	บรเิวณนีจ้ะเป็นแหล่งก�าเนดิต้นน�า้ทีส่�าคญัของจงัหวดั

   เขตที่ราบลูกฟูก	ได้แก่	พื้นที่ด้านตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด	มีลักษณะเป็นที่ราบเชิงเขา	

สลับกับเนินเขาเตี้ย	ๆ	อยู่บริเวณอ�าเภอเลาขวัญ	อ�าเภอบ่อพลอย	และบางส่วนของอ�าเภอพนมทวน

   เขตทีร่าบลุม่แม่น�า้	ได้แก่	พืน้ทีท่างด้านใต้ของจงัหวดั	ลกัษณะเป็นทีร่าบ	ดนิมคีวามอดุมสมบูรณ์	

อยู่บริเวณอ�าเภอท่ามะกา	อ�าเภอท่าม่วง	บางส่วนของอ�าเภอพนมทวน	และอ�าเภอเมืองกาญจนบุรี	(http://spr.brrd.in.th)

ภาพที่ 3- 3 แผนที่ลักษณะภูมิประเทศ จังหวัดกาญจนบุรี (ที่มา	:	กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม)
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สำานักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ
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การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม/นำ้าป่าไหลหลาก
กรณีศึกษาความพร้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน/ชุมชนฯ จังหวัดกาญจนบุรี

การใช้ประโยชน์ที่ดิน

	 จังหวัดกาญจนบุรี	 สามารถจ�าแนกประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินหลักๆ	 ได้แก่	 พื้นที่ที่เป็นป่าไม้	 พื้นที่

เกษตรกรรม	พื้นที่แหล่งน�้า	พื้นที่อื่นๆ	โดยสัดส่วนของการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละประเภทดังนี้

 

ภาพที่ 3-4 แผนภูมิสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินในจังหวัดกาญจนบุรี ปีพ.ศ.2553

(ที่มา	:	ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร)

	 1)	 พื้นที่ป่าไม้	 พบบริเวณลักษณะภูมิประเทศแบบภูเขาและท่ีสูงดังกล่าวไว้ข้างต้น	การใช้ประโยชน์ที่ดิน

ประเภทนี้มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ	65	ของพื้นที่ทั้งหมด	โดยประเภทป่าไม้ที่พบ	ได้แก่	ป่าดิบเขา	และป่าเบญจพรรณ	

	 2)	 พื้นท่ีเกษตรกรรม	 พบมากบริเวณที่ราบลุ่มตอนล่างของจังหวัดและบริเวณพื้นที่ราบลุ่มใต้เขื่อน

วชิราลงกรณ์	เป็นพื้นที่ปลูกพืชไร่	พื้นที่ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นและพื้นที่นา	รายละเอียดของการปลูกพืชแต่และประเภท

มีดังนี้

	 	 -	 พืน้ทีป่ลกูพชืไร่	กระจายอยูท่ัว่พืน้ทีร่าบลุม่ตอนล่างของจงัหวดั	พชืไร่ทีม่กีารปลกูมนัส�าปะหลัง	อ้อย	

และมีการปลูกพืชไร่ผสมและข้าวโพดในบางพื้นที่

	 	 -	 พื้นที่ปลูกไม้ผลยืนต้น	มีการปลูกพืช	เช่น	ยูคาลิปตัส	ยางพารา	หรือพืชสวนผสมต่างๆ

	 3)	 พื้นที่แหล่งน�้า	 ได้แก่	 แหล่งน�้าต่างๆ	 ทั้งที่เป็นแหล่งน�้าธรรมชาติและแหล่งน�้าที่มนุษย์สร้างขึ้น

เพื่อประโยชน์ในการผลิตกระแสไฟฟ้าและการชลประทาน

	 4)	 พื้นที่อื่นๆ	 ได้แก่	 พื้นที่เหมืองแร่	 พื้นที่รกร้างว่างเปล่า	 พื้นที่เลี้ยงสัตว์	 พื้นที่เบ็ดเตล็ด	 คิดเป็นสัดส่วน

พื้นที่ร้อยละ	3.6
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กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
ส�านักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รูปที่ 2 แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี (ที่มา:	ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร)
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กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม/นำ้าป่าไหลหลาก
กรณีศึกษาความพร้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน/ชุมชนฯ จังหวัดกาญจนบุรี

 3.1.3 สภาพภูมิอากาศ

	 	 สภาพอากาศจังหวัดกาญจนบุรี	 อยู่ในเขตภูมิอากาศแบบฝนเมืองร้อนเฉพาะฤดูกาล	 (Tropical

Savanah	 “AW”	 ตามระบบ	 Koppen)	 มีอากาศแห้งแล้งในฤดูหนาว	 ช่วงฤดูฝนและฤดูแล้ง	 มีลักษณะอากาศ

แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด	 ในช่วงเดือนพฤษภาคม	 ถึง	 เดือนตุลาคม	 ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้

ซึ่งพัดจากทะเลอันดามัน	 ท�าให้ช่วงระยะเวลานี้มีฝนตกชุก	 อากาศมีความชื้นสูง	 บริเวณพื้นที่ตอนบนเขต

อ�าเภอไทรโยค	อ�าเภอทองผาภูมิ	และอ�าเภอสังขละบุรี	มีฝนตกชุก	และมีช่วงการกระจายของฝนมากกว่าตอนล่าง	

จงัหวดักาญจนบรุส่ีวนใหญ่มทีวิเขาเป็นแนวยาวกัน้แดน	จึงท�าให้มอีณุหภมูค่ิอนข้างสูง	และมอีากาศร้อนอบอ้าวมาก

ในฤดูร้อน	ลักษณะภูมิอากาศของจังหวัดกาญจนบุรี	แบ่งออกได้เป็น	3	ฤดูกาล

  ฤดูร้อน	เริ่มประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม	เมื่อลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ

สิ้นสุดลง	 ลมฝ่ายใต้เริ่มมีอิทธิพลแทน	 ท�าให้มีอากาศร้อนอบอ้าวโดยท่ัวไป	 และมีอุณหภูมิเฉล่ียสูงสุดในช่วง

เดือนเมษายน	อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย	39.39	องศาเซลเซียส

  ฤดูฝน	 เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนพฤศจิกายน	 ซึ่งเป็นช่วงที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้

พัดปกคลุมประเทศไทย	ท�าให้มีฝนตกชุกในช่วงนี้	โดยมีปริมาณน�้าฝนเฉลี่ยสูงสุดในช่วงเดือนตุลาคม

  ฤดหูนาว	ฤดหูนาวจะไม่หนาวจดั	ยกเว้นแต่บรเิวณเทอืกเขาอณุหภมูติ�า่สดุเฉลีย่	22.45	องศาเซลเซยีส	

เริ่มประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์	 ลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้พัดพาลมเย็นจากประเทศจีนมาปกคลุม

ประเทศไทยในระยะนี้	ท�าให้จังหวัดกาญจนบุรีมีอากาศเย็น	และแห้งแล้ง	มีอุณหภูมิเฉลี่ยต�่าสุดในเดือนธันวาคม

 

ตารางที่ 3-1	แสดงปริมาณน�้าฝนสูงสุดและจ�านวนวันที่ฝนตก	ปี	2550	-	2554

        ปี พ.ศ. ปริมาณน�้าฝนสูงสุด (มม.) จ�านวนวันที่ฝนตกตลอดปี (วัน)

	 2550	 93.9	 110

	 2551	 124.7	 125

	 2552	 108.7	 109

	 2553	 114.5	 99

	 2554	 100.5	 66

ที่มา	:	สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี

ตารางที่ 3-2 แสดงปริมาณน�้าฝนสูงสุด-ต�่าสุด	รายเดือน	ปี	2554

        เดือน ปริมาณน�้าฝนสูงสุด (มม.) ปริมาณน�้าฝนต�่าสุด (มม.)

	 มกราคม	 -	 -

	 กุมภาพันธ์	 7.0	 1.4

	 มีนาคม	 5.6	 1.6

	 เมษายน	 4.0	 1.0

	 พฤษาคม	 43.8	 0.1
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การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม/น�้าป่าไหลหลาก
กรณีศึกษาความพร้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน/ชุมชนฯ จังหวัดกาญจนบุรี

กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
ส�านักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ตารางที่ 3-2 แสดงปริมาณน�้าฝนสูงสุด-ต�่าสุด	รายเดือน	ปี	2554	(ต่อ)

        เดือน ปริมาณน�้าฝนสูงสุด (มม.) ปริมาณน�้าฝนต�่าสุด (มม.)

	 มิถุนายน	 26.7	 0.1

	 กรกฎาคม	 60.4	 0.1

	 สิงหาคม	 37.5	 0.1

	 กันยายน	 57.2	 0.1

	 ตุลาคม	 57.4	 0.1

	 พฤศจิกายน	 -	 -

	 ธันวาคม	 5.0	 0.5

ที่มา	:	สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี

ภาพที่ 3-4 แผนภูมิแสดงปริมาณน�้าฝนเฉลี่ยรายเดือนย้อนหลัง 30 ปี (พ.ศ.2504-2553) จังหวัดกาญจนบุรี

 อุณหภมู	ิในปี	2544	จงัหวดักาญจนบรุี	มอีณุหภมูเิฉลีย่ตลอดปี	มค่ีาอยูใ่นช่วง	14.02	องศาเซลเซยีส	อุณหภมิู

ต�่าสุดเฉลี่ยจะอยู่ในช่วง	9.64	องศาเซลเซียส	และอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยอยู่ในช่วง	18.60	องศาเซลเซียส	
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กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
สำานักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม/นำ้าป่าไหลหลาก
กรณีศึกษาความพร้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน/ชุมชนฯ จังหวัดกาญจนบุรี

ตารางที่ 3-3	แสดงอุณหภูมิต�่าสุด	อุณหภูมิสูงสุด	และอุณหภูมิเฉลี่ย	รายเดือน	ปี	2554	

     เดือน อุณหภูมิต�่าสุด อุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิเฉลี่ย

	 มกราคม	 16.8	 33.2	 25.36

	 กุมภาพันธ์	 17.9	 39.0	 28.36

	 มีนาคม	 15.5	 37.4	 26.54

	 เมษายน	 20.5	 38.4	 29.30

	 พฤษาคม	 23.0	 38.3	 29.49

	 มิถุนายน	 22.0	 36.9	 29.16

	 กรกฎาคม	 0.0	 0.0	 0.00

	 สิงหาคม	 0.0	 0.0	 0.00

	 กันยายน	 0.0	 0.0	 0.00

	 ตุลาคม	 0.0	 0.0	 0.00

	 พฤศจิกายน	 0.0	 0.0	 0.00

	 ธันวาคม	 0.0	 0.0	 0.00

 รวมทั้งปี 115.7 223.2 168.21

  เฉลี่ย 9.64 18.60 14.02

ที่มา	:	สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี

ภาพที่ 3-4 แผนภูมิแสดงอุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือนย้อนหลัง 30 ปี (พ.ศ.2504-2553) จังหวัดกาญจนบุรี
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การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม/น�้าป่าไหลหลาก
กรณีศึกษาความพร้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน/ชุมชนฯ จังหวัดกาญจนบุรี

กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
ส�านักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 3.1.5 เขตการปกครอง

	 	 จังหวัดกาญจนบุรี	แบ่งเขตการปกครองออกเป็น	13	อ�าเภอ	95	ต�าบล	959	หมู่บ้าน													

	 	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด	1	แห่ง	เทศบาลเมือง	2	แห่ง	

เทศบาลต�าบล	26	แห่ง	และองค์การบริหารส่วนต�าบล	95	แห่ง	(ที่ท�าการปกครองจังหวัดกาญจนบุรี	ข้อมูล	ณ	วันที่	

31	ธันวาคม	2553)

ตารางที่ 3-4	แสดงเขตการปกครองของจังหวัดกาญจนบุรี

       
อ�าเภอ

 พื้นที่

  (ตร.กม.) 
ต�าบล หมู่บ้าน เทศบาลเมือง อบต.

	 เมืองกาญจนบุรี	 1,236,280	 11	 101	 2	 11

	 ไทรโยค	 2,728,922	 7	 57	 -	 7

	 บ่อพลอย	 967,215	 6	 80	 -	 6

	 ศรีสวัสดิ์	 3,610,970	 6	 33	 -	 6

	 ท่ามะกา	 340,809	 15	 153	 -	 15

	 ท่าม่วง	 610,970	 13	 120	 -	 13

	 ทองผาภูมิ	 3,655,171	 7	 45	 -	 7

	 สังขละบุรี	 3,938,383	 3	 20	 -	 3

	 พนมทวน	 535,777	 9	 103	 -	 9

	 เลาขวัญ	 831,300	 7	 90	 -	 7

	 ด่านมะขามเตี้ย	 807,140	 4	 41	 -	 4

	 หนองปรือ	 502,231	 3	 43	 -	 3

	 ห้วยกระเจา	 622,000	 4	 73	 -	 4

       รวม 19,483,148 95 959 2 95

ที่มา	:	ที่ท�าการปกครองจังหวัดกาญจนบุรี	(ข้อมูล	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2553)

 3.1.6 ประชากร

 	 จังหวัดกาญจนบุรี	มีประชากร	ณ	เดือน	มิถุนายน	2554	รวมทั้งสิ้น	840,803	คน	เป็นชาย		422,709	คน

เป็นหญิง	418,094	คน	โดยมีประชากรในเขตอ�าเภอต่าง	ๆ	ดังนี้
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กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
สำานักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม/นำ้าป่าไหลหลาก
กรณีศึกษาความพร้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน/ชุมชนฯ จังหวัดกาญจนบุรี

ตารางที่ 3-5 แสดงจ�านวนประชากรแบ่งเป็นรายอ�าเภอของจังหวัดกาญจนบุรี

                                                                         จ�านวนประชากร  (คน)

 
อ�าเภอ

 ชาย หญิง รวม

	 เมืองกาญจนบุรี	 49,366	 40,321	 89,687

	 ไทรโยค	 24,600	 23,290	 47,890

	 บ่อพลอย	 23,246	 23,011	 46,257

	 ศรีสวัสดิ์	 12,204	 11,365	 23,569

	 ท่ามะกา	 43,730	 46,106	 89,836

	 ท่าม่วง	 27,134	 28,502	 55,636

	 ทองผาภูมิ	 32,001	 28,584	 60,585

	 สังขละบุรี	 18,094	 15,881	 33,975

	 พนมทวน	 15,749	 16,295	 32,044

	 เลาขวัญ	 25,474	 25,699	 51,173

	 ด่านมะขามเตี้ย	 15,271	 15,158	 30,429

	 หนองปรือ	 13,148	 12,777	 25,925

	 ห้วยกระเจา	 16,404	 17,021	 33,425

 รวม 316,421 304,010 620,431

ที่มา	:	ที่ท�าการปกครองจังหวัดกาญจนบุรี	(ข้อมูล	ณ	เดือน	มิถุนายน	2554)

 3.1.7 สถิติการเกิดสาธารณภัย

	 									จังหวัดกาญจนบุรี	มีสถิติการเกิดภัยธรรมชาติ	ปี	2553	ดังนี้

ตารางที่ 3-6		 แสดงสถิติการเกิดสาธารณภัย	และการใช้งบประมาณในการด�าเนินการช่วยเหลือ

	 	 ประจ�าปีงบประมาณ	2553

                

ประเภทภัย

    วันที่        งบประมาณ

      อ�าเภอ        
   

        เกิดภัย      ที่ใช้              ที่มา        การใช้งบประมาณในการด�าเนินการ

                                                      (บาท)  

ห้วยกระเจา	 อุทกภัย	 2	ส.ค.53	 993,400	 ก.ช.ภ.อ.		 -	 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง	

	 	 	 	 	 	 จ�านวน		10	โครงการ

ห้วยกระเจา	 อุทกภัย	 		 6,119,100	 ก.ช.ภ.จ.	 -	 โครงการซ่อมถนนลูกรัง	

	 	 	 	 	 	 จ�านวน	73	โครงการ

บ่อพลอย	 อุทกภัย	 	8	มี.ค.53	 998,900	 ก.ช.ภ.อ.	 -	 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง	

	 	 	 	 	 	 จ�านวน	8	โครงการ
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การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม/น�้าป่าไหลหลาก
กรณีศึกษาความพร้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน/ชุมชนฯ จังหวัดกาญจนบุรี

กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
ส�านักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ตารางที่ 3-6		 แสดงสถิติการเกิดสาธารณภัย	และการใช้งบประมาณในการด�าเนินการช่วยเหลือ

	 	 ประจ�าปีงบประมาณ	2553	(ต่อ)

                

ประเภทภัย

     วันที่       งบประมาณ

      อ�าเภอ                    เกิดภัย      ที่ใช้              ที่มา        การใช้งบประมาณในการด�าเนินการ

                                                      (บาท)  

บ่อพลอย	 อุทกภัย	 	 6,384,930	 ก.ช.ภ.จ.	 -	 โครงการซ่อมถนนลูกรัง	

	 	 	 	 	 	 จ�านวน	48	โครงการ

หนองปรือ	 อุทกภัย	 2	มี.ค.53	 999,900	 ก.ช.ภ.อ.	 -	 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง	

	 	 	 	 	 	 จ�านวน	10	โครงการ

หนองปรือ	 อุทกภัย	 	 4,952,400	 ก.ช.ภ.จ.	 -	 โครงการซ่อมถนนลูกรัง	

	 	 	 	 	 	 จ�านวน	60	โครงการ

ห้วยกระเจา	 ภัยแล้ง	 1	ก.พ.53	 999,900	 ก.ช.ภ.อ.	 -	 ภาชนะรองรับน�้า	จ�านวน	74	ใบ

ห้วยกระเจา	 ภัยแล้ง	 		 4,952,400	 ก.ช.ภ.จ.			 -	 ภาชนะรองรับน�้า	จ�านวน	182	ใบ

ห้วยกระเจา	 ภัยแล้ง	 		 497,000	 ก.ช.ภ.จ.			 -	 ขุดลอกล�าห้วยเปิดทางน�้า	

	 	 	 	 	 	 1	โครงการ

ห้วยกระเจา	 ภัยแล้ง	 		 165,000	 ก.ช.ภ.จ.			 -	 เป่าล้างบ่อบาดาล	36	บ่อ	

บ่อพลอย	 ภัยแล้ง	 	8	มี.ค.53	 987,500	 ก.ช.ภ.อ.			 -	 ค่าน�้ามันเชื้อเพลิง	56,000	บาท

บ่อพลอย	 ภัยแล้ง	 	8	มี.ค.53	 931,500	 ก.ช.ภ.อ.			 -	 ค่าภาชนะรองรับน�้าฯ	69	ใบ	

บ่อพลอย	 ภัยแล้ง	 		 2,592,000	 ก.ช.ภ.จ.			 -	 ค่าภานะรองรับน�้าฯ	192	ใบ

หนองปรือ	 ภัยแล้ง	 2	มี.ค.53	 1,000,000	 ก.ช.ภ.อ.			 -	 ค่าภาชนะรองรับน�้าฯ	65	ใบ		

	 	 	 	 	 	 เป็นเงิน	877,500	บาท	

	 	 	 	 	 -	 ค่าน�า้มนัเชือ้เพลิง	122,5000	บาท

หนองปรือ	 ภัยแล้ง	 		 3,209,000	 ก.ช.ภ.จ.			 -	 ค่าภาชนะรองรับน�้า	176	ใบ	

	 	 	 	 	 	 เป็นเงิน	2,376,000	บาท

	 	 	 	 	 -	 ค่าขุดลอกเปิดทางน�้า	9	แห่ง							

	 	 	 	 	 	 เป็นเงิน	833,000	บาท

หนองปรือ	 วาตภัย	 16	เม.ย.	53	 202,200	 ก.ช.ภ.จ.			 ช่วยเหลอืผูป้ระสบภยั	จ�านวน	51	หลงั

หนองปรือ	 วาตภัย	 27	เม.ย.	53	 60,250	 ก.ช.ภ.จ.			 ช่วยเหลือผู้ประสบภัย	

	 	 	 	 	 จ�านวน	16	หลัง

หนองปรือ	 วาตภัย	 20	มิ.ย.	53	 145,900	 ก.ช.ภ.จ.			 จ�านวน	49	หลัง

บ่อพลอย	 วาตภัย	 15	พ.ค.	53	 218,000	 ก.ช.ภ.จ.			 จ�านวน	60	หลัง

บ่อพลอย	 วาตภัย	 	6	พ.ค.	53	 18,800	 ก.ช.ภ.จ.			 จ�านวน	12	หลัง

บ่อพลอย	 วาตภัย	 5	ก.ค.	53	 50,250	 ก.ช.ภ.จ.			 จ�านวน	33	หลัง

บ่อพลอย	 วาตภัย	 6	ก.ค.	53	 145,190	 ก.ช.ภ.จ.			 จ�านวน	68	หลัง

ที่มา	:	กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ	ส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี
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การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม/นำ้าป่าไหลหลาก
กรณีศึกษาความพร้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน/ชุมชนฯ จังหวัดกาญจนบุรี

 3.1.8 การเกษตรกรรม

	 	 จังหวัดกาญจนบุรี	 มีเนื้อที่ถือครองที่ ดินเพื่อการเกษตรและเนื้อที่ เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ

ในปี	2550-2551	มีการใช้เนื้อที่ผลไม้และไม้ยืนต้น	 เนื้อที่นา	 เนื้อที่พืชไร่	 เนื้อที่เลี้ยงสัตว์	 เนื้อที่สวนผักและไม้ดอก	

เนื้อที่อยู่อาศัยและเนื้อที่อื่น	ๆ	เพิ่มสูงขึ้น	เนื่องจากมีการน�าเนื้อที่รกร้างว่างเปล่า	มาใช้ประโยชน์มากขึ้น	ในปี	2551

มีเนื้อที่พืชไร่มากที่สุด	จ�านวน	1,198,605	ไร่	คิดเป็น	58.42%	ของเนื้อที่การเกษตร	หรือคิดเป็น	9.84%	ของเนื้อที่

จังหวัด	 รองลงมาเป็นเน้ือท่ีนา	 จ�านวน	 421,193	 ไร่	 คิดเป็น	 20.53%	ของเนื้อที่การเกษตร	หรือคิดเป็น	 3.46%

ของเนื้อที่จังหวัด	 ในปี	 2551	 จังหวัดกาญจนบุรีมีเนื้อที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ	 ได้แก่	 เนื้อที่อ้อย	 เนื้อที่ข้าวนาปี

เนื้อที่มันส�าปะหลัง	เนื้อที่ข้าวนาปรัง	เนื้อที่ยางพารา	เนื้อที่ข้าวโพด	เนื้อที่ปาล์ม		เนื้อที่ถั่วเหลือง	เนื้อที่ถั่วลิสง	และ

เนื้อที่มะพร้าว	 ซึ่งพืชเศรษฐกิจที่มีเนื้อที่เพาะปลูกมากที่สุด	 คือ	 เนื้อที่อ้อย	 เท่ากับ	 626,996	 ไร่	 คิดเป็น	 38.29%

ของเนื้อท่ีเพาะปลูกท้ังหมด	 รองลงมา	 คือ	 เนื้อที่เพาะปลูกข้าวข้าวนาปี	 เท่ากับ	 351,795	 ไร่	 คิดเป็น	 21.48%

ของเนือ้ทีเ่พาะปลกูทัง้หมด	ส่วนเนือ้ทีเ่พาะปลูกมะพร้าวมเีนือ้ทีเ่พาะปลูกน้อยทีสุ่ดเท่ากบั	1,022	ไร่	คดิเป็น	0.06%	

ของเนื้อที่เพาะปลูกทั้งหมด

	 	 ข้อมูลการผลิตสินค้าเกษตรที่ส�าคัญ	ได้แก่	ยางพารา	ข้าวนาปี	มันส�าปะหลัง	ข้าวนาปรัง		สับปะรด	

เงาะ	ปาล์มน�้ามัน	และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ตารางที่ 3-7 แสดงพืชเศรษฐกิจที่ส�าคัญของจังหวัดกาญจนบุรี	ปี	2553	-	2554

 
พืชเศรษฐกิจที่ส�าคัญ

      พื้นที่เพาะปลูก           พื้นที่เก็บเกี่ยว              ผลผลิต            ผลผลิตเฉลี่ย

                                  (ไร่)                       (ไร่)                     (ตัน)                (ก.ก./ไร่)

ยางพารา	 102,180	 34,005	 8,807	 259

ข้าวนาปี	 362,206	 348,617	 207,182	 594

มันส�าปะหลัง	 342,459	 331,553	 1,231,056	 2,924

ข้าวนาปรัง	 237,996	 237,823	 174,571	 734

สับปะรด	 33,255	 32,039	 84,743	 2,585

เงาะ	 1,039	 823	 325	 395

ปาล์มน�้ามัน	 10,682	 3,254	 5,405	 1,661

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	 87,193	 85,356	 59,117	 693

ที่มา	:	ข้อมูลการผลิตสินค้าการเกษตรที่ส�าคัญ	(ด้านพืช)	ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	(http://www.oae.go.th)

   การปศุสัตว ์

	 	 	 จังหวัดกาญจนบุรี	 มีศักยภาพในการเลี้ยงสัตว์ค่อนข้างสูง	 เนื่องจากมีพื้นที่กว้างขวางทั้งที่ราบ

และภูเขา	 โดยเฉพาะพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม	 เกษตรกรสามารถท�าการเล้ียงสัตว์ได้เป็นอย่างดี	 ซ่ึงเกษตรกรส่วนใหญ่

เลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพเสริม	ได้แก่	สุกร	ไก่เนื้อ	ไก่ไข่	และน�้านมดิบ	แยกออกเป็นประเภทต่าง	ๆ	ดังนี้
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กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
ส�านักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ตารางที่ 3-8	แสดงสัตว์เศรษฐกิจที่ส�าคัญกับมูลค่าผลการผลิต	ปี	พ.ศ.	2552-2553	

        
สัตว์เศรษฐกิจที่ส�าคัญ

                       
 จ�านวน (ตัว)  

                        มูลค่าผลการผลิต

                                        (ล้านบาท)

สุกร	 8,069	 15.8531

ไก่เนื้อ	 649,889	 4,360,469

ไก่ไข่	 129,367	 32,318,440

โคนม	 17,882	 33,297.09

ที่มา	:		ข้อมูลการผลิตสินค้าเกษตรที่ส�าคัญ	(ด้านปศุสัตว์)	ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร		

   การประมง 

	 	 	 การประมง	สตัว์น�า้เศรษฐกจิของกาญจนบรุ	ีจงัหวดักาญจนบรุ	ีเป็นต้นน�า้ท�าให้เกดิแม่น�า้ส�าคญั	

2	สาย	คือ	แควน้อยและแควใหญ่	จึงมีการสร้างเขื่อนส�าคัญหลายแห่ง	เกิดเป็นแหล่งน�้าเหนือสันเขื่อน	และแหล่งน�้า

ธรรมชาติอื่น	ๆ	อีกหลายจุด	ท�าให้จังหวัดกาญจนบุรี	มีความเหมาะสมในเรื่องการประมงน�้าจืดมาก	โดยจ�าแนกเป็น

พื้นที่อ่างเก็บน�้า	502,180	ไร่	และพื้นที่ล�าน�้าธรรมชาติ	25,000	ไร่	จังหวัดกาญจนบุรี	มีเขื่อนและอ่างเก็บน�้า	ได้แก่

เขื่อนวชิราลงกรณ์	 มีพื้นท่ีเก็บน�้า	 220,625	 ไร่	 เขื่อนศรีนครินทร์	 มีพื้นที่เก็บน�้า	 262,875	 ไร่	 เขื่อนแม่กลอง

มีพื้นที่เก็บน�้า	 13,685	 ไร่	 เขื่อนท่าทุ่งนา	 มีพ้ืนท่ีเก็บน�้า	 5,000	 ไร่	 เข่ือนเขาแหลม	 มีพ้ืนท่ีเก็บน�้า	 220,625	 ไร่

อ่างเก็บน�้าห้วยเทียน	มีพื้นที่เก็บน�้า	 5,000	 ไร่	 และห้วยกระทะทอง	มีพื้นที่เก็บน�้า	 2,300	 ไร่	 ซึ่งแหล่งน�้าดังกล่าว

เป็นแหล่งผลิตปลาน�้าจืด	ซึ่งเป็นอาหารโปรตีนแก่ชาวชนบท	ตลอดจนท�าให้เกิดรายได้แก่ราษฎรในรอบ	20	กว่าปี

ที่ผ่านมา	มีการก่อสร้างเขื่อนและฝายเป็นจ�านวนมาก	เพื่อใช้ประโยชน์ทางชลประทานและไฟฟ้า	ท�าให้มีผลกระทบ

ต่อสภาวะแวดล้อมทางการประมงอย่างยิ่ง	 เนื่องจากเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในแม่น�้าจากน�้าไหล

เป็นแหล่งน�้าค่อนข้างนิ่งท�าให้ปลาหลายชนิดซึ่งมีอยู่ก่อนสร้างเขื่อนลดจ�านวนลง

ตารางที่ 3-9	แสดงจ�านวนสัตว์น�้าเศรษฐกิจที่ส�าคัญของจังหวัดกาญจนบุรี	ปี	พ.ศ.	2551	

  
ชนิดพันธุ์สัตว์น�้าเศรษฐกิจ

         พื้นที่ท�าการประมง                  ปริมาณการผลิต                      ต้นทุนการผลิต

           (ไร่)            (กก.)            (บาท/กก.)

ปลานิล	 5,005.14	 2,930,751.45	 33,497,739.11

ปลาตะเพียน	 918.30	 99,244.75	 1,820,616.07

กุ้งก้ามกราม	 2,071.80	 367,273.60	 23,831,978.18

ปลาดุก	 1,151.10	 1,044,197.10	 18,012,845.70

ปลาช่อน	 36.89	 311,019.80	 16,154,413.46

ปลากด	 15.08	 25,971,60	 1,542,455.70

ปลายี่สกเทศ	 73.75	 7,461.80	 118,060.47

ปลาสวาย	 67.75	 11,832.90	 168,198.55
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ตารางที่ 3-9	แสดงจ�านวนสัตว์น�้าเศรษฐกิจที่ส�าคัญของจังหวัดกาญจนบุรี	ปี	พ.ศ.	2551	(ต่อ)

  
ชนิดพันธุ์สัตว์น�้าเศรษฐกิจ

         พื้นที่ท�าการประมง                  ปริมาณการผลิต                      ต้นทุนการผลิต

           (ไร่)            (กก.)            (บาท/กก.)

ปลาไน	 9.25	 928.20	 14,753.23

ปลาแรด	 39.36	 7,095,90	 176,749,69

ปลาอื่นๆ		 30.88	 42,998.80	 1,062,821.50

กุ้งขาว	 518.00	 25,000.00	 4,000,000.00

ที่มา	:	www.kanchanaburi.eu

 3.1.9 ป่าไม้

	 	 ป่าผืนใหญ่ในพื้นที่ของจังหวัดกาญจนบุรี	 เป็นตัวอย่างของป่ามหัศจรรย์ท่ีรวมเอาโลกความต่าง

ของสภาพภมูศิาสตร์และสิง่มชีวีติทัง้	4	ลกัษณะไว้ด้วยกนั	โดยแบ่งตามเขตชวีภมูศิาสตร์	คอื	โลกแห่งความหนาวเยน็

ของเทือกเขาหิมาลัย	ประเทศจีน	หรือเขตย่อยไซโน-หิมาลายัน	โลกที่สองที่เป็นตัวแทนลักษณะพื้นที่ประเทศอินเดีย	

หรอืเขตย่อยอนิเดยี	โลกทีส่ามทีม่ฝีนชกุ	อากาศชืน้ในประเทศมาเลเซยี	หรอืเขตย่อยซนุดา	โลกทีส่ี	่อนัมลัีกษณะพืน้ท่ี

ทัง้แล้ง	และฝนสลบักนั	โดยจะเป็นลกัษณะเขตย่อยอนิโดจนี	ทางแถบประเทศอนิโดจนี	เหตผุลประการส�าคัญทีท่�าให้

ป่าไม้จังหวัดกาญจนบุรี	 เป็นแหล่งรวมชุมทางสิ่งมีชีวิตถึง	 4	 ลักษณะ	 เนื่องจากเป็นพื้นที่รอยต่อของเขตทั้ง	 4	 เขต	

พื้นที่ป่าไม้จังหวัดกาญจนบุรีประกอบด้วยอุทยานแห่งชาติ	8	แห่ง	และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า	2	แห่ง	รวมเนื้อที่ทั้งสิ้น	

6,928,044	ล้านไร่	หรือประมาณ	60	%	จากพื้นที่ของจังหวัด	10.8	ล้านไร่	จึงนับได้ว่าเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ป่าอนุรักษ์

ตั้งอยู่มากที่สุดของประเทศ														

  ลกัษณะภมิูประเทศทีแ่ตกต่างของจงัหวดักาญจนบรุ	ีป่าในพืน้ท่ีนีจ้งึประกอบด้วยพืน้ท่ีป่าทีห่ลากหลาย

ทัง้ประเภท ป่าหนิปนู	ตามเทอืกเขาตะนาวศรี	ซ่ึงมภีเูขาหนิปนูทอดตัวแนวเหนอืจรดใต้ในอทุยานแห่งชาตเิขาแหลม	

และอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์	ป่าดิบช้ืน ท่ีได้รับอิทธิพลจากสมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และทะเลจีนใต้

อันเป็นสภาพอากาศในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ	 และอุทยานแห่งชาติเอราวัณ	 หรือระบบนิเวศแบบถ�้า

ในอุทยานแห่งชาติล�าคลองงู	 และอุทยานแห่งชาติไทรโยค	 โดยเฉพาะพ้ืนท่ีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร

ซึ่งนอกจากมีสภาพของป่าดิบช้ืน	ป่าทุ่งหญ้า	 หรือป่าสะวันนา	 ยังมี	 บึงน�้าจืด	 ขนาดใหญ่	 เช่น	 บึงละกะตู	 เป็นต้น

สภาพนเิวศแบบหาดทรายรมิน�า้กย็งัมใีห้พบเหน็บรเิวณแม่น�า้แควน้อย	ความหลากหลายทางระบบนเิวศ	จึงถกูรวบรวม

ในพื้นที่แห่งนี้	 จนเป็นที่ยอมรับของชาวโลก	 และประกาศให้เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร	 เป็นมรดกโลก

ทางธรรมชาติ	 เคียงคู่กับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง	 จนกล่าวได้ว่า	 “กาญจนบุรี”	 เป็นจังหวัดที่เป็นแหล่ง

รวมความหลากหลายของพืชและสัตว์	มากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ

	 	 สรุปได้ว่า	 ป่าไม้จังหวัดกาญจนบุรีจึงเป็นพื้นที่ที่รวมความหลากหลายทางพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์

ที่ส�าคัญของประเทศและของโลก	และยังเป็นป่าที่อยู่ใจกลางผืนป่าอนุรักษ์ที่ต่อเนื่องกันกว่า	11	ล้านไร่	ซึ่งหากมอง

ตามแผนที่ประเทศไทย	จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าป่าอนุรักษ์ที่ยังเป็นพื้นที่สีเขียวสมบูรณ์	ที่เหลืออยู่ไม่ถึงร้อยละ	20	

ของพื้นที่ทั้งประเทศนั้น	จะเป็นรวมตัวอยู่ทางด้านตะวันตกของประเทศเป็นส่วนใหญ่	 เราจึงเรียกรวมป่าใหญ่แห่งนี้
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ว่า	 “ป่าตะวันตก”	 จึงกล่าวได้ว่า	 ป่าไม้จังหวัดกาญจนบุรี	 เป็นพ้ืนที่ที่เป็นไข่แดงของป่าอนุรักษ์ที่ส�าคัญที่สุด

(http://thaitopic.org/2011)

	 ป่าอนุรักษ์ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี		มีพื้นที่ป่าอนุรักษ์	 รวม			 6,928,044		 ไร่

	 1.	 อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์	 พื้นที่			 36,875	 ไร่

	 2.	 อุทยานแห่งชาติพุเตย		 พื้นที่	 		146,450	 ไร่	

	 3.	 อุทยานแห่งชาติเอราวัณ		 พื้นที่	 		343,750	 ไร่

	 4.	 อุทยานแห่งชาติล�าคลองงู		 พื้นที่	 		375,000	 ไร่

	 5.	 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ		 พื้นที่	 		536,594	 ไร่

	 6.	 อุทยานแห่งชาติไทรโยค		 พื้นที่	 		598,750	 ไร่

	 7.	 อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ		 พื้นที่	 		700,000	 ไร่

	 8.	 อุทยานแห่งชาติเขาแหลม		 พื้นที่	 		935,625	 ไร่

	 9.	 อุทยานแห่งชาติศรีนครินทร์		 พื้นที่	 		975,500	 ไร่

	 10.	 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร		 พื้นที่	 2,279,500	 ไร่

 3.2 ข้อมูลทั่วไปอ�าเภอบ่อพลอย

 3.2.1 ที่ตั้งและอาณาเขต 

	 	 อ�าเภอบ่อพลอย	 ตั้งอยู ่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดกาญจนบุรี	 ห่างจากจังหวัด 

40	กิโลเมตร	มีพื้นที่	1,143	ตารางกิโลเมตร	หรือประมาณ	739,741	ไร่	มีประชากรทั้งสิ้น	54,861	คน		(พ.ศ.2552)	

ความหนาแน่นประชากร	56.72	คน/ตารางกิโลเมตร	มีอาณาเขตติดต่อกับอ�าเภอข้างเคียง	ดังนี้	(www.oknation.net)

	 	 ทิศเหนือ	 	 ติดต่อกับ	 อ�าเภอหนองปรือ	จังหวัดกาญจนบุรี

	 	 ทิศตะวันออก	 ติดต่อกับ	 อ�าเภอเลาขวัญ	และอ�าเภอห้วยกระเจา	จังหวัดกาญจนบุรี

	 	 ทิศใต้	 	 ติดต่อกับ	 อ�าเภอเมืองกาญจนบุรี		จังหวัดกาญจนบุรี

	 	 ทิศตะวันตก	 ติดต่อกับ	 อ�าเภอศรีสวัสดิ์	จังหวัดกาญจนบุรี

 3.2.2 การปกครองส่วนภูมิภาค	 อ�าเภอบ่อพลอย	 	 แบ่งเขตการปกครองออกเป็น	 6	 ต�าบล	 80	 หมู่บ้าน	

ประกอบด้วย

	 	 1.	 บ่อพลอย	 	 12			 หมู่บ้าน	

	 	 2.	 หนองกุ่ม			 	 16			 หมู่บ้าน		

	 	 3.	 หนองรี			 	 10			 หมู่บ้าน

	 	 4.	 หลุมรัง			 	 18			 หมู่บ้าน		

	 	 5.	 ช่องด่าน			 	 15			 หมู่บ้าน		

	 	 6.	 หนองกร่าง			 			 	9					 หมู่บ้าน			
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การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม/นำ้าป่าไหลหลาก
กรณีศึกษาความพร้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน/ชุมชนฯ จังหวัดกาญจนบุรี

 3.2.3 การปกครองส่วนท้องถิ่น	 การปกครองส่วนท้องถิ่นท้องที่อ�าเภอบ่อพลอย	 ประกอบด้วยองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น		8	แห่ง	ได้แก่

	 	 1.	 เทศบาลต�าบลบ่อพลอย	ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของต�าบลบ่อพลอยและช่องด่าน

	 	 2.	 เทศบาลต�าบลหนองรี	ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของต�าบลหนองรี

	 	 3.	 องค์การบริหารส่วนต�าบลบ่อพลอย	 ครอบคลุมพื้นที่ต�าบลบ่อพลอย	 (นอกเขตเทศบาลต�าบล

ท่าขนุน)

	 	 4.	 องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองกุ่ม	ครอบคลุมพื้นที่ต�าบลหนองกุ่มทั้งต�าบล

	 	 5.	 องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองรี	 ครอบคลุมพื้นที่ต�าบลหนองรี	 (นอกเขตเทศบาลต�าบล

หนองรี)

	 	 6.	 องค์การบริหารส่วนต�าบลหลุ่มรัง	ครอบคลุมพื้นที่ต�าบลหลุมรังทั้งต�าบล

	 	 7.	 องค์การบริหารส่วนต�าบลช่องด่าน	 ครอบคลุมพื้นที่ต�าบลช่องด่าน	 (นอกเขตเทศบาลต�าบล

ท่าขนุน)

	 	 8.	 องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองกร่าง	ครอบคลุมพื้นที่ต�าบลหนองกร่างทั้งต�าบล	

 3.3 ข้อมูลทั่วไปอ�าเภอห้วยกระเจา
 3.3.1 ที่ตั้งและอาณาเขต 

	 	 อ�าเภอห้วยกระเจา	จงัหวดักาญจนบรีุ	มพ้ืีนท่ี	622	ตารางกโิลเมตร	ต้ังอยูท่างทิศตะวนัออกเฉยีงเหนอื

ของจังหวดักาญจนบุรี	อยูห่่างจากจงัหวดักาญจนบรุี	ประมาณ	60	กโิลเมตร	และอยูท่างทศิใต้ของอ�าเภอห้วยกระเจา	

ประมาณ	500	เมตร		มีประชากร	33,109	คน	(พ.ศ.	2552)	ความหนาแน่นประชากร	53.22	คน/ตารางกิโลเมตร	

(www.oknation.net)	มีอาณาเขตติดต่อกับต�าบลต่าง	ๆ	ดังนี้

	 	 ทิศเหนือ			 ติดกับ	 อ�าเภอเลาขวัญ	จังหวัดกาญจนบุรี	

	 	 ทิศตะวันออก			 ติดกับ	 อ�าเภออู่ทอง	จังหวัดสุพรรณบุรี

	 	 ทิศใต้			 	 ติดกับ	 อ�าเภอพนมทวน	จังหวัดกาญจนบุรี

	 	 ทิศตะวันตก			 ติดกับ	 อ�าเภอบ่อพลอย	จังหวัดกาญจนบุรี

 3.3.2 สภาพพื้นที่   

	 	 พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ	สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย	เหมาะแก่การท�านา	ท�าไร่	และการเลี้ยงสัตว์		

ไม่มีแหล่งน�้าตามธรรมชาติ	 จึงประสบปัญหาขาดน�้าในการเกษตรนอกฤดูฝน	 เนื่องจากพื้นที่ของอ�าเภอห้วยกระเจา	

เป็นพื้นที่อับฝน	 ท�าให้การเกษตรซึ่งต้องอาศัยน�้าฝนตามธรรมชาติ	 มักประสบปัญหากับภัยแล้งเป็นประจ�าทุกป	ี

การเกษตรที่อาศัยน�้าฝนมักจะไม่ได้รับผลผลิตที่เต็มที่	หรือได้ผลผลิตน้อย

 3.3.3 การปกครองส่วนภมูภิาค	อ�าเภอห้วยกระเจา	แบ่งเขตการปกครองออกเป็น	4	ต�าบล	73	หมูบ้่าน		ได้แก่

	 	 1.	 ต�าบลห้วยกระเจา	 21		 หมู่บ้าน

	 	 2.	 ต�าบลวังไผ่	 	 11		 หมู่บ้าน
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	 	 3.	 ต�าบลดอนแสลบ	 24		 หมู่บ้าน

	 	 4.	 สระลงเรือ	 	 17		 หมู่บ้าน

 3.3.4 การปกครองส่วนท้องถิ่น	 การปกครองส่วนท้องถิ่นท้องที่อ�าเภอห้วยกระเจา	ประกอบด้วยองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น		4		แห่ง		ได้แก่

	 	 1.	 เทศบาลต�าบลห้วยกระเจา	ครอบคลุมพื้นที่ต�าบลห้วยกระเจาทั้งต�าบล

	 	 2.	 เทศบาลต�าบลสระลงเรือ	ครอบคลุมพื้นที่ต�าบลสระลงเรือทั้งต�าบล

	 	 3.	 องค์การบริหารส่วนต�าบลวังไผ่	ครอบคลุมพื้นที่ต�าบลวังไผ่ทั้งต�าบล

	 	 4.	 องค์การบริหารส่วนต�าบลดอนแสลบ	ครอบคลุมพื้นที่ต�าบลดอนแสลบทั้งต�าบล

 3.4 ข้อมูลทั่วไปอ�าเภอหนองปรือ
 3.4.1 ที่ตั้งและอาณาเขต 

	 	 อ�าเภอหนองปรือ	 จังหวัดกาญจนบุรี	 มีพื้นที่ทั้งหมด	 665	 ตารางกิโลเมตร	 หรือ	 409,212	 ไร่

มีอาณาเขตติดต่อกับอ�าเภอข้างเคียง	ดังนี้

	 	 ทิศเหนือ			 ติดต่อกับ	 อ�าเภอด่านช้าง		จังหวัดสุพรรณบุรี

	 	 ทิศตะวันออก		 ติดต่อกับ	 อ�าเภอเลาขวัญ		จังหวัดกาญจนบุรี

	 	 ทิศใต้		 	 ติดต่อกับ	 อ�าเภอบ่อพลอย		จังหวัดกาญจนบุรี

	 	 ทิศตะวันตก		 ติดต่อกับ	 อ�าเภอบ่อพลอย	และอ�าเภอศรีสวัสดิ์		จังหวัดกาญจนบุรี

 3.4.2 การปกครองส่วนภูมิภาค	 อ�าเภอหนองปรือ	แบ่งเขตการปกครองออกเป็น	3	ต�าบล	 	43	หมู่บ้าน	

ได้แก่

	 	 1.	 หนองปรือ	 	 22			 หมู่บ้าน

	 	 2.	 หนองปลาไหล	 14			 หมู่บ้าน

	 	 3.	 สมเด็จเจริญ	 		 		7		 หมู่บ้าน

 3.4.3 การปกครองส่วนท้องถิ่น	 การปกครองส่วนท้องถิ่นท้องที่อ�าเภอหนองปรือ	 ประกอบด้วยองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น	4	แห่ง	ได้แก่

	 	 1.	 เทศบาลต�าบลหนองปรือ	ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของต�าบลหนองปรือ

	 	 2.	 เทศบาลต�าบลหนองปลาไหล	ครอบคลุมพื้นที่ต�าบลหนองปลาไหลทั้งต�าบล

	 	 3.	 องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองปรือ	ครอบคลุมพื้นที่ต�าบลหนองปรือ	(นอกเขตเทศบาลต�าบล

หนองปรือ)

	 	 4.	 องค์การบริหารส่วนต�าบลสมเด็จเจริญ	ครอบคลุมพื้นที่ต�าบลสมเด็จเจริญทั้งต�าบล



63
กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
สำานักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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 3.5 ข้อมูลทั่วไปองค์การบริหารส่วนต�าบลหลุมรัง
 3.5.1 สภาพทั่วไป

   ที่ตั้งและอาณาเขต	 องค์การบริหารส่วนต�าบลหลุมรัง	 อ�าเภอบ่อพลอย	 จังหวัดกาญจนบุรี

ตั้งอยู่ที่บ้านหลุมรัง	หมู่ที่	5	ต�าบลหลุมรัง	อ�าเภอบ่อพลอย	จังหวัดกาญจนบุรี	อยู่ทางทิศเหนือของอ�าเภอบ่อพลอย	

ห่างจากอ�าเภอบ่อพลอย	ระยะทางประมาณ	12	กิโลเมตร	ห่างจากจังหวัดกาญจนบุรี	ระยะทางประมาณ	52	กิโลเมตร	

ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนต�าบล	 เมื่อวันที่	 19	 มกราคม	 2539	 ปรับขนาดเป็นองค์การบริหาร

ส่วนต�าบล	ขนาดกลาง	เมื่อวันที่	24	เมษายน	2551	มีทั้งหมด	18	หมู่บ้าน	มีเนื้อที่ประมาณ	111.12	ตารางกิโลเมตร	

หรือประมาณ	89,849	ไร่		

  1. อาณาเขตติดต่อและการปกครอง

	 	 	 ทิศเหนือ	 	 ติดต่อกับ		 ต�าบลหนองรี-ต�าบลหนองกร่าง	อ�าเภอบ่อพลอย

	 	 	 	 	 	 	 	 จังหวัดกาญจนบุรี

	 	 	 ทิศใต้	 	 ติดต่อกับ		 ต�าบลช่องด่าน		อ�าเภอบ่อพลอย	จังหวัดกาญจนบุรี

	 	 	 ทิศตะวันออก		 ติดต่อกับ		 ต�าบลวังไผ่		อ�าเภอห้วยกระเจา	จังหวัดกาญจนบุรี

	 	 	 ทิศตะวันตก	 	 ติดต่อกับ	 ต�าบลหนองรี	–	ต�าบลช่องด่าน	อ�าเภอบ่อพลอย	

	 	 	 	 	 	 	 	 จังหวัดกาญจนบุรี

	 	 ต�าบลหลุมรัง	 อ�าเภอบ่อพลอย	 มีจ�านวน	 18	 หมู่บ้าน	 จ�านวนบ้านทั้งหมด	 3,672	 หลังคาเรือน

จ�านวนประชากรทั้งหมด	9,194	คน	เป็นชาย	4,695	คน	หญิง	4,499	คน		

	 	 ต�าบลหลุมรัง	 แบ่งการปกครองออกเป็น	 18	หมู่บ้าน	ประกอบด้วย	หมู่ที่	 1	บ้านไร่เจริญ	หมู่ที่	 2															

บ้านบ่อเหียง	 หมู่ที่	 3	 บ้านหนองขาม	 หมู่ท่ี	 4	 บ้านยางสูง	 หมู่ท่ี	 5	 บ้านหลุมรัง	 หมู่ท่ี	 6	 บ้านหนองหมู	 หมู่ที่	 7											

บ้านสันติสุข	หมู่ที่	8	บ้านล�าเหย	หมู่ที่	9	บ้านหนองไก่ชุม	หมู่ที่	10	บ้านหนองเต็ง	หมู่ที่	11	บ้านไร่ใหม่	หมู่ที่	12	

บ้านวังทอง	หมู่ที่	13	บ้านงาม	หมู่ที่	14	บ้านวังเงิน	หมู่ที่	15	บ้านจงเจริญ	หมู่ที่	16	บ้านจัดสรร	หมู่ที่	17	บ้านไร่พัฒนา

และหมู่ที่	18	บ้านถ�้าผาวังจันทร์
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การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม/น�้าป่าไหลหลาก
กรณีศึกษาความพร้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน/ชุมชนฯ จังหวัดกาญจนบุรี

กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
ส�านักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ตารางที่ 3-10	แสดงจ�านวนประชากรแยกรายหมู่บ้านของต�าบลหลุมรัง	

         หมู่ที่            จ�านวนครัวเรือน
                   จ�านวนประชากร

   ชาย หญิง 
รวม

	 1	 152	 243	 226	 469

	 2	 165	 303	 328	 631

	 3	 58	 104	 117	 221

	 4	 290	 321	 333	 654

	 5	 484	 519	 502	 1,021

	 6	 814	 536	 391	 927

	 7	 194	 354	 388	 742

	 8	 218	 289	 285	 574

	 9	 318	 338	 315	 653

	 10	 80	 157	 154	 311

	 11	 119	 166	 145	 311

	 12	 137	 214	 215	 429

	 13	 168	 206	 180	 386

	 14	 70	 141	 144	 285

	 15	 124	 251	 263	 514

	 16	 117	 209	 217	 426

	 17	 67	 137	 126	 263

	 18	 97	 207	 170	 377

 รวม 3,672 4,695 4,499 9,194

ที่มา	:	ข้อมูล	ณ	เดือนมกราคม	2554	ส�านักบริหารการทะเบียน	อ�าเภอบ่อพลอย

  2. สภาพภมูปิระเทศ เป็นทีร่าบลุม่สลบัภเูขาเตีย้	ๆ 	โดยบรเิวณทางทศิตะวนัตก	และทศิตะวนัออก	

เป็นที่ราบและสลับภูเขา	 ทิศเหนือและทิศใต้	 โดยทั่วไปเป็นที่ราบ	 มีถนนสายบ่อพลอย	 –	 หนองปรือ	 (หมายเลข

ทางหลวง	 3086)	 ตัดผ่านกลางต�าบลและมีแห่งน�้าธรรมชาติ	 ได้แก่	 ล�าตะเพิน	 ซ่ึงมีต้นน�้าจากเทือกเขาในเขต

อ�าเภอหนองปรือไหลผ่านต�าบลหลุมรัง		

 3.5.2 สภาพเศรษฐกิจ การพาณิชย์ และหน่วยธุรกิจ 

	 	 ต�าบลหลุมรังมีพื้นที่การเกษตรทั้งหมด	60,312	ไร่	ครัวเรือนเกษตรกร	1,014	ครัวเรือน
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กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
สำานักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม/นำ้าป่าไหลหลาก
กรณีศึกษาความพร้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน/ชุมชนฯ จังหวัดกาญจนบุรี

  1. พืชเกษตร

ตารางที่ 3-11	แสดงข้อมูลพืชเศรษฐกิจ
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กรณีศึกษาความพร้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน/ชุมชนฯ จังหวัดกาญจนบุรี

กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
ส�านักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

   ครัวเรือนท�าการเกษตร	 	 1,200	 	 ครัวเรือน

  	 เนื้อที่เพาะปลูก	 	 	 31,942		 ไร่

  	 เนื้อที่เก็บเกี่ยว	 	 	 31,552		 ไร่

  	 ผลผลิตรวม	 	 	 	 157,326	 ตัน

ตารางที่ 3-11	แสดงข้อมูลพืชเศรษฐกิจ	(ต่อ)
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กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
สำานักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม/นำ้าป่าไหลหลาก
กรณีศึกษาความพร้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน/ชุมชนฯ จังหวัดกาญจนบุรี

  2) การปศุสัตว์

ตารางที่ 3-12	แสดงข้อมูลด้านปศุสัตว์

  	 ครัวเรือนท�าปศุสัตว์	 	 162	 	 ครัวเรือน

  	 สัตว์เลี้ยง	 	 	 17,273		 ตัว

  3. การเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า

ตารางที่ 3-13	แสดงข้อมูลการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า

ที่มา	:	ระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร	กรมส่งเสริมการเกษตร	ข้อมูล	24	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2554

   ครัวเรือนท�าการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า	 	 162	 	 ครัวเรือน

   ผลผลิต	 	 	 	 	 16,220		 ตัว
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กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
ส�านักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 3.5.3 สภาพสังคม

  การศึกษา	ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต�าบลหลุมรัง		ได้แก่

  	 ศูนย์เด็กเล็ก	 	 	 	 จ�านวน	 	 4	 แห่ง	 																						

	 	 	 (สังกัดองค์การบริหารส่วนต�าบลหลุมรัง)

  	 โรงเรียนระดับประถม	 	 	 จ�านวน	 	 5	 แห่ง	 																				

	 	 	 (สังกัดส�านักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ)

  	 ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน	 	 	 จ�านวน	 	 1	 แห่ง	 																			

	 	 	 (สังกัดส�านักงานการศึกษานอกระบบ	และการศึกษาตามอัธยาศัย)

  	 ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ�าหมู่บ้าน	 จ�านวน	 	 6	 แห่ง

ตารางที่ 3-14 แสดงประเภทการศึกษา

ที่มา	:	ข้อมูล	ณ	กุมภาพันธ์	2554	แผนพัฒนาสามปี	องค์การบริหารส่วนต�าบลหลุมรัง	พ.ศ.	2555-2557

 3.5.4 โครงสร้างพื้นฐาน 

  1. ถนน

    ถนนในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง		จ�านวน	5	สาย

	 	 	 	 สภาพถนนลาดยาง	จ�านวน	5	สาย	ระยะทาง	32	กม.	

    ถนนในความรับผิดชอบของกรมโยธาธิการและผังเมือง	จ�านวน	1	สาย

	 	 	 	 สภาพถนนคอนกรีต	จ�านวน	1	สาย	ระยะทาง	0.500	กม.

    ถนนของท้องถิ่น	จ�านวน	71	สาย

	 	 	 	 สภาพถนนคอนกรีต	จ�านวน	72	สาย	ระยะทาง	12.300	กม.

	 	 	 	 สภาพถนนลาดยาง	จ�านวน	12	สาย	ระยะทาง	19.204	กม.	

	 	 	 	 สภาพถนนลูกรัง	จ�านวน	72	สาย	ระยะทาง	106.300	กม.
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กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
สำานักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม/นำ้าป่าไหลหลาก
กรณีศึกษาความพร้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน/ชุมชนฯ จังหวัดกาญจนบุรี

  2. ประปา

    ครัวเรือนที่ใช้บริการน�้าประปา	จ�านวน	1,410	หลังคาเรือน

    หน่วยงานเจ้าของกิจการประปาหมู่บ้าน	25	แห่ง

    น�้าประปาที่ผลิตได้	จ�านวน	160	ลบ.ม./วัน

    น�้าประปาที่ต้องการใช้	จ�านวน	160	ลบ.ม./วัน

    แหล่งน�้าดิบส�าหรับผลิตน�้าประปา	คือ	แหล่งน�้าใต้ดิน	

   	 มีแหล่งน�้าส�าหรับผลิตน�้าประปาหรือไม่	คือ	บ่อน�้าบาดาล

  3. ไฟฟ้า

    ครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้	2,336	หลังคาเรือน

    ครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้	15	หลังคาเรือน

    ถนนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีไฟฟ้าสาธารณะ	จ�านวน	76	สาย

    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีไฟฟ้าสาธารณะ	จ�านวน	250	ดวง

  4. แหล่งน�้า

    ล�าห้วย	 	 	 30	 แห่ง

    สระน�้า	 	 	 86	 แห่ง

    บ่อน�้าตื้น	 									216	 แห่ง

   	 บ่อบาดาล	 	 38	 แห่ง

    บึง	 	 		 3	 แห่ง

    ฝาย	 	 	 34	 แห่ง

    ประปาหมู่บ้าน	 	 35	 แห่ง

  5. การระบายน�้า

    จ�านวนราง/ท่อระบายน�้า	1	แห่ง	รวมระยะทาง	0.150	กม.

    ถนนที่มีราง/ท่อระบายน�้าด้านเดียว	จ�านวน	1	สาย	ระยะทาง	0.150	กม.

    บริเวณที่มีน�้าท่วมถึง	12	หมู่บ้าน

    ระยะเฉลี่ยที่น�้าท่วมขังนานที่สุด	7	วัน	ประมาณช่วงเดือนกันยายน	–	ตุลาคม	ของทุกปี		

(สาเหตุของน�้าท่วมขังเกิดจากอุทกภัยและน�้าป่าไหลหลาก)

 3.6 ข้อมูลทั่วไปเทศบาลต�าบลหนองร ี

 3.6.1 สภาพทั่วไป

  1. ที่ตั้ง	 เทศบาลต�าบลหนองรี	 ตั้งอยู่ในเขตอ�าเภอบ่อพลอย	 จังหวัดกาญจนบุรี	 มีพื้นที่	 5,008

ตารางกิโลเมตร	หรือประมาณ	3,130	ไร่	อยู่ห่างจากจังหวัดกาญจนบุรี	65	กิโลเมตร	

  2. ภูมิประเทศ	 เทศบาลต�าบลหนองรี	 เป็นที่ราบลุ่มบางส่วน	 และเป็นพื้นที่ดอนบางส่วน	 โดยมี

ล�าน�้าล�าตะเพินไหลผ่านบริเวณตอนกลางของพื้นที่	
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กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
ส�านักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

  3. อาณาเขตติดต่อและการปกครอง

	 	 	 ทิศเหนือ	 			ติดต่อกับ	 อ�าเภอหนองปรือ	จังหวัดกาญจนบุรี

	 	 	 ทิศใต้	 			ติดต่อกับ	 ต�าบลหลุมรัง	อ�าเภอบ่อพลอย	จังหวัดกาญจนบุรี

	 	 	 ทิศตะวันออก				ติดต่อกับ	 หมู่ที่	4	ต�าบลหนองรี	อ�าเภอบ่อพลอย	จังหวัดกาญจนบุรี

	 	 	 ทิศตะวันตก	 			ติดต่อกับ	 หมู่ที่	5	ต�าบลหนองรี	อ�าเภอบ่อพลอย	จังหวัดกาญจนบุรี

  4. ประชากร	 ประชากรในเขตเทศบาลต�าบลหนองรี	 รวมท้ังส้ิน	 2,197	 คน	 แยกเป็น

ชาย	 1,069	 คน	 เป็นหญิง	 1,128	 คน	 อัตราส่วนความหนาแน่นของประชากรต่อพ้ืนท่ีในเขตเทศบาล	 439	 คน

ต่อตารางกิโลเมตร	และมีจ�านวนครัวเรือนในเขตเทศบาล	653	หลังคาเรือน	

	 	 	 เทศบาลต�าบลหนองรี	 แบ่งการปกครองออกเป็น	 5	 ชุมชน	 ประกอบด้วย	 1)	 ชุมชนหนองรี

สร้างสรรค์	2)	ชุมชนร่วมใจสามัคคี	3)	ชุมชนพ่อปู่หนองรี	4)	ชุมชนพัฒนาประชาสันติสุข	และ	5)	ชุมชนล�าตะเพิน

 3.6.2 สภาพทางเศรษฐกิจ

  1. อาชพี	ประชากรในเขตเทศบาลต�าบลหนองรี	ส่วนใหญ่ประกอบอาชพีทางด้านเกษตรกรรมและ

ค้าขาย	

  2. การเกษตรกรรม	 ในเขตเทศบาลมีพื้นที่ส่วนใหญ่ท�านาและปลูกอ้อย	 นอกจากนั้นยังมี

การปลูกสับปะรด	และท�าไร่ผัก	

 3.6.3 สภาพสังคม

  การศึกษา ในเขตเทศบาลต�าบลหนองรี	มีโรงเรียนและสถานศึกษา	จ�านวน	3	แห่ง	

  	 โรงเรียนระดับประถมศึกษา	 	 	 จ�านวน	 1		แห่ง

  	 โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา	 	 	 จ�านวน	 1		แห่ง	

  	 ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์	(ระดับก่อนอนุบาล)	 จ�านวน	 1		แห่ง

 3.6.4 โครงสร้างพื้นฐาน

  1. การคมนาคม

   	 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	 	 	 จ�านวน	 22		สาย

   	 ถนนลาดยาง	 	 	 	 จ�านวน	 	1		สาย

   	 ถนนดินลูกรัง	 	 	 	 จ�านวน	 10		สาย

   	 ถนนหินคลุก	 	 	 	 จ�านวน	 	2		สาย

  2. การไฟฟ้า

    ในเขตเทศบาลต�าบลหนองรี	 มีการให้บริการไฟฟ้าโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ�าเภอบ่อพลอย		

  3. การประปา

   	 ในเขตเทศบาลต�าบลหนองรี	 มีการประปาส่วนภูมิภาคอ�าเภอเลาขวัญ	 เป็นผู้ด�าเนินการ

บริการให้กับประชาชน
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กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
สำานักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม/นำ้าป่าไหลหลาก
กรณีศึกษาความพร้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน/ชุมชนฯ จังหวัดกาญจนบุรี

 3.6.5 แหล่งน�้าธรรมชาติ

  	 ล�าห้วย	(ล�าตะเพิน)	จ�านวน	1	สาย

 3.7 ข้อมูลทั่วไปองค์การบริหารส่วนต�าบลหนองกุ่ม
 3.7.1 สภาพทั่วไป 

  1. ทีต่ัง้และอาณาเขต	ต�าบลหนองกุม่	ต้ังอยูท่างทศิใต้ของอ�าเภอบ่อพลอย	และอยูห่่างจากทีว่่าการ

อ�าเภอบ่อพลอย	ประมาณ	8	กิโลเมตร	มีเนื้อที่ประมาณ	404.23	ตารางกิโลเมตร	หรือประมาณ		252,643.75	ไร่

	 	 อาณาเขตติดต่อและการปกครอง

	 	 ทิศเหนือ	 	 ติดต่อกับ	 ต�าบลบ่อพลอย	อ�าเภอบ่อพลอย	จังหวัดกาญจนบุรี

	 	 ทิศตะวันตก	 ติดต่อกับ	 ต�าบลด่านแม่แฉลบ	อ�าเภอศรีสวัสดิ์	จังหวัดกาญจนบุรี

	 	 ทิศตะวันออก	 ติดต่อกับ	 ต�าบลหนองโรง	อ�าเภอพนมทวน	จังหวัดกาญจนบุรี

	 	 ทิศใต้	 	 ติดต่อกับ	 ต�าบลลาดหญ้า	อ�าเภอเมืองกาญจนบุรี	จังหวัดกาญจนบุรี

  2. ภูมิประเทศ	 ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสลับเนินเขาและป่าละเมาะ	 ลักษณะดินเป็นดินเหนียว

ปนทราย	พื้นที่ส่วนใหญ่แห้งแล้งท�าการเพาะปลูกแล้วได้ผลปานกลาง

  3. การแบ่งเขตการปกครอง	 หมู่บ้านในเขตการปกครอง	 มีทั้งหมด	 16	 หมู่บ้าน	 ประกอบด้วย

หมู่ที่	1	บ้านหนองกุ่ม	หมู่ที่	2	บ้านหนองกระทุ่ม	หมู่ที่	3	บ้านทุ่งมะสัง		หมู่ที่	4	บ้านเสาหงส์	หมู่ที่	5	บ้านหนองแดง	

หมู่ที่	 6	 บ้านท่าแจง	 หมู่ที่	 7	 บ้านใหม่	 หมู่ท่ี	 8	 บ้านรางขามหมู่ท่ี	 9	 บ้านหนองตาพุก	 หมู่ท่ี	 10	 บ้านพุพรหม 

หมู่ที่	11	บ้านวังด้ง	หมู่ที่	12	บ้านเขาแหลม	หมู่ที่	13	บ้านเขาแก้ว	หมู่ที่	14	บ้านสลอบ	หมู่ที่	15	บ้านหินลับ	และ

หมู่ที่	16	บ้านหนองจิก

  4. ประชากร	มี	3,996	ครัวเรือน	จ�านวนประชากรทั้งสิ้น	13,595	คน	แยกเป็นชาย	6,726	คน	

แยกเป็นหญิง	6,869	คน	มีความหนาแน่นเฉลี่ย	37	คน/ตารางกิโลเมตร	(ณ	วันที่	30	กันยายน	2552)
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การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม/น�้าป่าไหลหลาก
กรณีศึกษาความพร้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน/ชุมชนฯ จังหวัดกาญจนบุรี

กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
ส�านักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ตารางที่ 3-15	แสดงจ�านวนประชากรแยกรายหมู่บ้านของต�าบลหนองกุ่ม

      หมู่ที่              จ�านวนครัวเรือน
                                จ�านวนประชากร

                                                   ชาย                   หญิง                   รวม

	 1	 306	 464	 468	 932

	 2	 530	 827	 914	 1,741

	 3	 539	 842	 881	 1,723

	 4	 235	 428	 435	 863

	 5	 181	 329	 365	 682

	 6	 135	 302	 298	 600

	 7	 363	 694	 707	 1,401

	 8	 298	 543	 544	 1,087

	 9	 113	 177	 190	 367

	 10	 377	 521	 550	 1,071

	 11	 187	 370	 354	 724

	 12	 134	 190	 193	 383

	 13	 140	 238	 238	 473

	 14	 175	 253	 221	 474

	 15	 105	 203	 203	 406

	 16	 158	 345	 308	 653

 รวม 3,996 6,726 6,869 13,580

ที่มา	:	ข้อมูลจากแผนพัฒนาสามปี	(พ.ศ.2554	-	2556)	องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองกุ่ม

 3.7.2 สภาพทางเศรษฐกิจ

  อาชีพ	 ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร	 โดยเฉพาะการกสิกรรมปลูกพืชไร่	 ได้แก่

อ้อย	ข้าว	มันส�าปะหลัง	รวมทั้งพืชสวนและพืชผัก	เช่น	หน่อไม้ฝรั่ง	ข้าวโพด	ผักชี	และผลไม้ต่าง	ๆ																			

 3.7.3 สภาพสังคม

  การศึกษา 

  	 ในเขตองค์การบริหารส่วนต�าบลหนองกุ ่ม	 มีโรงเรียนท้ังหมด	 8	 แห่ง	 สังกัดส�านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน		

  	 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	 	 3		 แห่ง

  	 ศูนย์การเรียนชุมชนต�าบล	 2	 แห่ง
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กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
สำานักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม/นำ้าป่าไหลหลาก
กรณีศึกษาความพร้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน/ชุมชนฯ จังหวัดกาญจนบุรี

 3.7.4 การบริการพื้นฐาน

  1. การคมนาคม

	 	 	 การเดินทางมาองค์การบริหารส่วนต�าบลหนองกุ ่ม	 ทางรถโดยสารประจ�าทางและ

รถยนต์ส่วนบุคคลตามเส้นทางหมายเลข	 3086	 ระยะทางจากศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี	 ถึง	 องค์การบริหาร

ส่วนต�าบลหนองกุม่	ประมาณ	30	กโิลเมตร	และหากเดนิทางไปยงัทีว่่าการอ�าเภอบ่อพลอย	ระยะทางเพยีง	9	กโิลเมตร

  2. โทรคมนาคม

	 	 	 ในพื้นที่ต�าบลหนองกุ่ม	 มีที่ท�าการไปรษณีย์สาขา	 จ�านวน	 1	 แห่ง	 และมีการติดตั้งโทรศัพท์

สาธารณะระบบ	 470	MHZ	 มีการให้บริการโทรศัพท์ระบบ	MIRELESS	 LOCAL	 LOOP	 แต่ยังไม่เพียงพอกับ

ความต้องการ	ซึง่องค์การโทรศพัท์อยูร่ะหว่างด�าเนนิการเพือ่จดัท�าโครงการขยายข่ายสายเพิม่เตมิ	เพือ่ให้การบรกิาร

ประชาชนเป็นไปอย่างทั่วถึง

  3. การไฟฟ้า

	 	 	 มีไฟฟ้าเข้าถึง	 16	 หมู่บ้าน	 แต่ยังไม่ครบทุกหลังคาเรือน	 เนื่องจากบางครัวเรือนอยู่ห่างไกล

ซึ่งองค์การบริหารส่วนต�าบลหนองกุ่มก�าลังด�าเนินการติดต่อประสานงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ�าเภอบ่อพลอย

ให้ด�าเนินการติดตั้งและบริการไฟฟ้าแก่ประชาชนให้ครอบคลุมทุกครัวเรือนต่อไป

  4. การประปา 

	 	 	 ประชาชนส่วนใหญ่ในหมูบ้่าน	มรีะบบประปาหมูบ้่าน	และมกีารบริการการจัดการระบบประปา

ในรูปของคณะกรรมการ	ส�าหรับประชาชนที่อยู่ห่างไกลมีการขุดเจาะบ่อบาดาลและขุดสระเก็บน�้า	เพื่อให้มีน�้าไว้ใช้

อุปโภคและบริโภค

  5. แหล่งน�้าธรรมชาติ

	 	 	 มีล�าตะเพิน	 ซึ่งเป็นล�าน�้าที่ไหลมาจากต�าบลหนองปรือ	 ผ่านต�าบลหนองรี	 ต�าบลหลุมรัง

ต�าบลช่องด่าน	 ต�าบลบ่อพลอย	 และต�าบลหนองกุ่ม	 และไหลลงสู่แม่น�้าแควใหญ่ที่ต�าบลลาดหญ้า	 อ�าเภอเมือง 

จังหวัดกาญจนบุรี	ระยะทางยาวประมาณ	64	กิโลเมตร

  6. การให้บริการระบบชลประทาน

	 	 	 -	 ฝายสถานีสูบน�้าบ้านหนองแดง	หมู่ที่	5

	 	 	 -	 ฝายสถานีสูบน�้าบ้านท่าแจง	หมู่ที่	6

	 	 	 -	 ฝายทดน�้าบ้านลานกร่าง	หมู่ที่	2

 3.8 ข้อมูลทั่วไปเทศบาลต�าบลสระลงเรือ
 3.8.1 สภาพทั่วไป

  1. ลักษณะที่ตั้งและอาณาเขต	 เทศบาลต�าบลสระลงเรือ	 ตั้งอยู ่ในเขตการปกครองท้องที่

หมู่	1	บ้านสระลงเรอื	อ�าเอห้วยกระเจา	จงัหวดักาญจนบรุ	ีห่างจากทีว่่าการอ�าเภอห้วยกระเจา	ประมาณ	10	กิโลเมตร	

และห่างจากจังหวัดกาญจนบุรี	ประมาณ	65	กิโลเมตร	มีพื้นที่ประมาณ	78,463	ไร่	หรือประมาณ	125	ตารางกิโลเมตร		

มีอณาเขตติดต่อ	ดังนี้
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กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
ส�านักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

	 	 	 ทิศเหนือ	 			ติดต่อกับ	 ต�าบลหนองประดู่	อ�าเภอเลาขวัญ	จังหวัดกาญจนบุรี

	 	 	 ทิศตะวันตก	 			ติดต่อกับ	 ต�าบลวังไผ่	อ�าเภอห้วยกระเจา	จังหวัดกาญจนบุรี

	 	 	 ทิศตะวันออก				ติดต่อกับ	 ต�าบลจระเข้สามพัน	อ�าเภออู่ทอง	จังหวัดสุพรรณบุรี

	 	 	 ทิศใต้	 			ติดต่อกับ	 ต�าบลดอนแฉลบ	อ�าเภอห้วยกระเจา	จังหวัดกาญจนบุรี

  2. ภูมิประเทศ สภาพูมิประเทศของพื้นที่เทศบาลต�าบลสระลงเรือ	 มีพื้นที่เป็นที่ราบสูง

พ้ืนที่ส่วนใหญ่ใช้ในการเกษตร	 เช่น	 ปลูกข้าว	 อ้อย	 ข้าวโพด	 ข้าวฟ่าง	 ถั่วลิสง	 รวมถึงพืชไร่ต่าง	 ๆ	 และใช้พื้นที	่

ในการเลี้ยงสัตว์บางส่วน	

  3. การแบ่งเขตการปกครอง หมู่บ้านในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลต�าบลสระลงเรือ	

ประกอบด้วย	17	หมู่บ้าน	ประกอบด้วย	หมู่ที่	1	บ้านสระลงเรือ	หมู่ที่	2	บ้านไผ่สี	หมู่ที่	3	บ้านห้วยยาง	หมู่ที่	4								

บ้านหนองบัวหิ่ง	หมู่ที่	 5	บ้านสระจันทอง	หมู่ที่	 6	บ้านห้วยลึก	หมู่ที่	 7	บ้านหนองเจริญสุข	หมู่ที่	 8	บ้านพุบอน

หมู่ที่	9	บ้านดงรัง	หมู่ที่	10	บ้านยางทอง	หมู่ที่	11	บ้านบ่อเงิน	หมู่ที่	12	บ้านกรอกตาโพธิ์	หมู่ที่	13	บ้านหนองปลอดภัย

หมู่ที่	14	บ้านดอนมะนาว	หมู่ที่	15	บ้านวังรักษ์	หมู่ที่	16	บ้านหนองพญางู	และหมู่ที่	17	บ้านไผ่สีทอง	 	

  4. ประชากร	 เทศบาลต�าบลสระลงเรือ	 มีประชากรท้ังส้ิน	 7,363	 คน	 แยกเป็นชาย	 3,590	 คน

เป็นหญิง	3,773	คน		มีครัวเรือนทั้งสิ้น	2,249	ครัวเรือน

ตารางที่ 3-16 แสดงจ�านวนประชากรแยกรายหมู่บ้านของเทศบาลต�าบลสระลงเรือ	

      
หมู่ที่         จ�านวนครัวเรือน

                            จ�านวนประชากร

                                               ชาย                       หญิง                 รวม

	 1.	 176	 265	 281	 546

	 2.	 232	 396	 457	 853

	 3.	 156	 274	 291	 565

	 4.	 102	 186	 188	 374

	 5.	 132	 245	 238	 483

	 6.	 184	 345	 369	 714

	 7.	 133	 222	 212	 434

	 8.	 81	 126	 137	 263

	 9.	 66	 158	 138	 296

	 10.	 180	 320	 320	 640

	 11.	 340	 160	 242	 402

	 12.	 121	 214	 206	 420

	 13.	 67	 145	 141	 286

	 14.	 60	 115	 107	 222

	 15.	 61	 125	 119	 244
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กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
สำานักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม/นำ้าป่าไหลหลาก
กรณีศึกษาความพร้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน/ชุมชนฯ จังหวัดกาญจนบุรี

ตารางที่ 3-16 แสดงจ�านวนประชากรแยกรายหมู่บ้านของเทศบาลต�าบลสระลงเรือ	(ต่อ)

     
หมู่ที่         จ�านวนครัวเรือน

                            จ�านวนประชากร

                                               ชาย                       หญิง                 รวม

	 16.	 60	 105	 129	 234

	 17.	 98	 189	 198	 387

 รวม 2,249 3,590 3,773 7,363

ที่มา	:	ข้อมูลจากส�านักบริหารการทะเบียน	กรมการปกครอง	โดยที่ว่าการอ�าเภอห้วยกระเจา	ณ	วันที่	31	มีนาคม	2553	  

 3.8.2 สภาพทางเศรษฐกิจ

  อาชีพ	 ประชาชนในเขตเทศบาลต�าบลสระลงเรือ	 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม	 ได้แก่

การท�านา	ท�าไร่	การเลี้ยงสัตว์	และการปลูกพืชเศรษฐกิจ	อาชีพรองลงมา	ได้แก่	การรับซื้อพืชผลทางการเกษตร

 3.8.3 สภาพทางสังคม

  การศึกษา

	 	 -	 โรงเรียนประถมศึกษา		 	 จ�านวน	 	 7	 แห่ง

	 	 -	 โรงเรียนมัธยมศึกษา	 	 	 จ�านวน	 	 1	 แห่ง

	 	 -	 โรงเรียน	/	สถาบันชั้นสูง	 	 จ�านวน			 1	 แห่ง

	 	 -	 ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ�าหมู่บ้าน	 จ�านวน	 	 14	 แห่ง

 3.8.4 การบริการพื้นฐาน

  1. การคมนาคม ทางรถยนต์มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข	3342	และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข	

3443	 เป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	 ผ่านเทศบาลต�าบลสระลงเรือ	 ส่วนการคมนาคมระหว่างหมู่บ้าน

ส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรัง	

  2. การโทรคมนาคม

	 	 	 -	 โทรศัพท์สาธารณะ	 	 จ�านวน	 	 21	 แห่ง

	 	 	 -	 หอกระจายข่าว	 	 	 จ�านวน	 	 16	 แห่ง

  3. การไฟฟ้า

	 	 	 -	 เทศบาลต�าบลสระลงเรือ	มีไฟฟ้าเข้าถึงครบทุกหมู่บ้าน

  4. แหล่งน�้าธรรมชาติ

	 	 	 -	 ล�าห้วย	 	 	 	 จ�านวน	 	 3	 สาย

  5. แหล่งน�้าที่สร้างขึ้น

	 	 	 -	 สระน�้าสาธารณะ		 	 จ�านวน	 	 19	 แห่ง

	 	 	 -	 คลองชลประทาน		 	 จ�านวน	 	 	1	 แห่ง

	 	 	 -	 บ่อบาดาล	 	 	 จ�านวน	 	 	9	 แห่ง

	 	 	 -	 อ่างเก็บน�้า	 	 	 จ�านวน	 	 	1	 แห่ง

	 	 	 -	 ประปา	 	 	 	 จ�านวน	 	 12	 แห่ง
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การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม/น�้าป่าไหลหลาก
กรณีศึกษาความพร้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน/ชุมชนฯ จังหวัดกาญจนบุรี

กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
ส�านักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 3.9  ข้อมูลทั่วไปเทศบาลต�าบลห้วยกระเจา
 3.9.1 สภาพทั่วไป

  1. ลักษณะที่ตั้งและอาณาเขต	 เทศบาลต�าบลห้วยกระเจา	 เป็นเทศบาลต�าบลหนึ่งในจ�านวน

2	 เทศบาลต�าบล	 2	 องค์การบริหารส่วนต�าบลของอ�าเภอห้วยกระเจา	 จังหวัดกาญจนบุรี	 อยู่ทางทิศใต้ของ

อ�าเภอห้วยกระเจา	ประมาณ	500	เมตร	อยูห่่างจากจงัหวดักาญจนบรุ	ีประมาณ	60	กโิลเมตร	มพีืน้ทีท่ัง้หมดประมาณ

230	ตารางกิโลเมตร	หรือประมาณ	143,750	ไร่	มีอณาเขตติดต่อ	ดังนี้

	 	 	 ทิศเหนือ	 			ติดต่อกับ	 ต�าบลวังไผ่	อ�าเภอห้วยกระเจา	จังหวัดกาญจนบุรี

	 	 	 ทิศตะวันตก	 			ติดต่อกับ	 ต�าบลบ่อพลอย	อ�าเภอบ่อพลอย	จังหวัดกาญจนบุรี

	 	 	 ทิศตะวันออก				ติดต่อกับ	 ต�าบลดอนแสลบ	อ�าเภอห้วยกระเจา	จังหวัดกาญจนบุรี

	 	 	 ทิศใต้	 			ติดต่อกับ	 ต�าบลดอนตาเพชร	อ�าเภอพนมทวน	จังหวัดกาญจนบุรี

  2. ภูมิประเทศ สภาพโดยทั่วไปเป็นที่ราบ	ป่าเขา	เหมาะส�าหรับการท�านา	ท�าไร่	และการเลี้ยงสัตว์	

เช่น	การเลี้ยงโคเนื้อ	กระบือ	และไก่พื้นเมือง

  3. การแบ่งเขตการปกครอง	 ในเขตเทศบาลต�าบลห้วยกระเจา	 มีจ�านวนหมู่บ้าน	 21	 หมู่บ้าน	

ประกอบด้วย	 หมู่ที่	 1	 บ้านซ่อง	 หมู่ที่	 2	 บ้านห้วยกระเจา	 หมู่ที่	 3	 บ้านห้วยกระเจา	 หมู่ที่	 4	 บ้านดงตาอินทร์

หมู่ที่	 5	 บ้านเขากรวด	 หมู่ท่ี	 6	 บ้านหัวอ่าง	 หมู่ที่	 7	 บ้านเขาศาลา	 หมู่ที่	 8	 บ้านทัพพระยา	 หมู่ที่	 9	 บ้านไผ่งาม

หมู่ที่	 10	 บ้านอุดมสุข	 หมู่ท่ี	 11	 บ้านทุ่งมังกะหร่า	 หมู่ที่	 12	 บ้านพะยอมงาม	 หมู่ที่	 13	 บ้านกรอกฟ้าสาธุการ

หมู่ที่	14	บ้านทุ่งใหญ่	หมู่ที่	15	บ้านไพรงาม	หมู่ที่	16	บ้านดอน	หมู่ที่	17	บ้านโกรกสมอ	หมู่ที่	18	บ้านโกรกแสลบ	

หมู่ที่	19	บ้านทุ่งคูณ	หมู่ที่	20	บ้านทุ่งประดู่	และหมู่ที่	21	บ้านดอนสว่าง

  4. ประชากร เทศบาลต�าบลห้วยกระเจา	 มีประชากรรวมทั้งสิ้น	 9,525	 คน	 แยกเป็นชาย

4,667	คน	เป็นหญิง	4,858	คน	มีครัวเรือนทั้งสิ้น	2,786	ครัวเรือน	ขนาดสมาชิกในครอบครัว	โดยเฉลี่ยครอบครัว

หนึ่งประมาณ	3	คน	มีความหนาแน่นเฉลี่ย	30	คน	/	ตารางกิโลเมตร	(ข้อมูล	ณ	เดือนเมษายน	พ.ศ.	2553)

ตารางที่ 3-17 แสดงจ�านวนประชากรแยกรายหมู่บ้านของเทศบาลต�าบลห้วยกระเจา	

      
หมู่ที่         จ�านวนครัวเรือน

                            จ�านวนประชากร

                                               ชาย                       หญิง                 รวม

	 1.	 115	 204	 215	 419

	 2.	 260	 370	 403	 773

	 3.	 297	 387	 405	 792

	 4.	 164	 265	 272	 537

	 5.	 82	 151	 130	 281

	 6.	 326	 397	 404	 801

	 7.	 142	 262	 265	 527

	 8.	 157	 285	 255	 540
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กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
สำานักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม/นำ้าป่าไหลหลาก
กรณีศึกษาความพร้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน/ชุมชนฯ จังหวัดกาญจนบุรี

ตารางที่ 3-17 แสดงจ�านวนประชากรแยกรายหมู่บ้านของเทศบาลต�าบลห้วยกระเจา	(ต่อ)

      
หมู่ที่         จ�านวนครัวเรือน

                            จ�านวนประชากร

                                               ชาย                       หญิง                 รวม

	 9.	 109	 216	 223	 439

	 10.	 141	 226	 233	 459

	 11.	 115	 161	 153	 314

	 12.	 87	 158	 161	 319

	 13.	 76	 110	 113	 223

	 14.	 148	 211	 238	 449

	 15.	 95	 162	 175	 337

	 16.	 61	 129	 111	 240

	 17.	 104	 136	 113	 249

	 18.	 95	 146	 155	 301

	 19.	 73	 111	 120	 231

	 20.	 61	 113	 146	 259

	 21.	 76	 137	 149	 286

 รวม 2,786 4,667 4,858 9,525

ที่มา	:	แผนพัฒนาสามปี	พ.ศ.	2554-2556	เทศบาลต�าบลห้วยกระเจา	

 3.9.2 สภาพทางเศรษฐกิจ

  อาชีพ ประชาชนในเขตเทศบาลต�าบลห้วยกระเจา	 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม	 อาชีพ

รองลงมา	ได้แก่	อาชีพรับจ้างและค้าขาย

   การเกษตรกรรม	ต�าบลห้วยกระเจา	มีพื้นที่เกษตรกรรม	จ�านวน	63,336	ไร่	แบ่งเป็น

	 	 	 -	 ที่นา	 25,968		 ไร่

	 	 	 -	 ที่ไร่	 37,368		 ไร่

	 	 	 เกษตรกรปลูกพืชไร่ที่ส�าคัญ	ได้แก่	

	 	 	 -	 ปลูกข้าว	 25,976	 ไร่

	 	 	 -	 ข้าวฟ่าง	 	1,200	 ไร่

	 	 	 -	 ปาล์มน�้ามัน	 	1,000		 ไร่

	 	 	 -	 ปลูกมันส�าปะหลัง	 	25,001	 ไร่

	 	 	 -	 ปลูกอ้อย	 16,138	 ไร่

	 	 	 -	 ข้าวโพด	 674	 ไร่

	 	 	 -	 แตงโมเมล็ด	 300	 ไร่	
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การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม/น�้าป่าไหลหลาก
กรณีศึกษาความพร้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน/ชุมชนฯ จังหวัดกาญจนบุรี

กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
ส�านักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

	 	 	 -	 งาด�า	 280	 ไร่

	 	 	 -	 ยางพารา	 410	 ไร่

   การปศุสัตว	์เกษตรกรในพื้นที่มีการเลี้ยงสัตว์	ได้แก่	โค	กระบือ	สุกร	แพะ	แกะ	เป็ดไข่	เป็ดเทศ	

ไก่เนื้อ	ไก่พื้นเมือง	และโคพื้นเมือง	

 3.9.3 สภาพทางสังคม

   การศึกษา

	 	 	 -	 โรงเรียนประถมศึกษา	 จ�านวน	 7	 แห่ง

	 	 	 -	 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	 จ�านวน	 2	 แห่ง

   บริการพื้นฐาน

   การคมนาคม

	 	 	 -	 ถนนลาดยาง		 จ�านวน		 3		 สาย

   การโทรคมนาคม

	 	 	 -	 ตู้โทรศัพท์สาธารณะ	 จ�านวน	 20	 ตู้

   การไฟฟ้า

	 	 	 -	 เทศบาลต�าบลห้วยกระเจา		มีไฟฟ้าเข้าถึงครบทุกหมู่บ้าน

  	 แหล่งน�้าธรรมชาติ

	 	 	 -	 บึง	/	หนอง	 จ�านวน	 1	 แห่ง

  	 แหล่งน�้าที่สร้างขึ้น

	 	 	 -	 ฝาย	 จ�านวน	 3	 แห่ง

	 	 	 -	 บ่อน�้าตื้น	 จ�านวน	 85	 แห่ง

	 	 	 -	 บ่อบาดาล	 จ�านวน	 10	 แห่ง

	 	 	 -	 ระบบประปา	 จ�านวน		 15	 แห่ง

	 	 	 -	 อ่างเก็บน�้า	 จ�านวน	 		4	 แห่ง

	 	 	 -	 สระน�้า	 จ�านวน	 19	 แห่ง

 3.10 ข้อมูลทั่วไปเทศบาลต�าบลหนองปรือ
 3.10.1 สภาพทั่วไป

  1. ลักษณะที่ตั้งและอาณาเขต เทศบาลต�าบลหนองปรือ	 ครอบคลุมพื้นที่ต�าบลหนองปรือ

หมู่ที่	1	(บางส่วน)	และหมู่ที่	4	(บางส่วน)	มีพื้นที่	12.57	ตารางกิโลเมตร	หรือประมาณ	7,856	ไร่	ตั้งอยู่ทางทิศเหนือ

ของจังหวัดกาญจนบุรี	ห่างประมาณ	75	กิโลเมตร	มีอณาเขตติดต่อ	ดังนี้

	 	 	 ทิศเหนือ	 			ติดต่อกับ	 หมูท่ี	่4	 บ้านหนองสาหร่าย	อ�าเภอหนองปรอื	จงัหวดักาญจนบุรี

	 	 	 ทิศตะวันตก	 			ติดต่อกับ	 หมู่ที่	6	บ้านกระพร้อยสองข้าม	อ�าเภอหนองปรือ	

	 	 	 	 	 	 	 จังหวัดกาญจนบุรี
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กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
สำานักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม/นำ้าป่าไหลหลาก
กรณีศึกษาความพร้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน/ชุมชนฯ จังหวัดกาญจนบุรี

	 	 	 ทิศตะวันออก				ติดต่อกับ	 หมู่ที่	10	บ้านเขามุสิ	อ�าเภอหนองปรือ	จังหวัดกาญจนบุรี

	 	 	 ทิศใต้	 			ติดต่อกับ	 หมู่ที่	1	และหมู่ที่	9	บ้านกระพร้อย	อ�าเภอหนองปรือ	

	 	 	 	 	 	 	 จังหวัดกาญจนบุรี

  2. ภูมิประเทศ	 สภาพโดยท่ัวไปของเทศบาลต�าบลหนองปรือ	 โดยท่ัวไปเป็นท่ีราบลุ่มแม่น�้า	

ล�ากระพร้อยและแม่น�า้ล�าตะเพนิ	สลบักบัทีล่กูฟกูตอนลาด	มลี�าน�า้หลายสายไหลมาจากภเูขาลงสูใ่จกลางพืน้ทีล่�าห้วย

สายหลัก	 ได้แก่	 ล�าตะเพิน	 และล�ากระพร้อย	 ทางตอนเหนือและตะวันตกจะเป็นพื้นที่สูง	 และที่ลาดเนินเขา

ในฤดูฝนกระแสน�้าไหลบ่าลงมาจากภูเขาอย่างรวดเร็วและรุนแรง	 ท�าให้เกิดปัญหาน�้าท่วม	 สภาพดินส่วนใหญ่

เป็นดินร่วนปนทรายเหมาะส�าหรับการปลูกพืชไร่

  3. การแบ่งเขตการปกครอง	ในเขตเทศบาลต�าบลหนองปรอื	มจี�านวนหมูบ้่าน	22	หมูบ้่าน	ประกอบ

ด้วย	หมู่ที่	1	บ้านหนองปรือ	หมู่ที่	2	บ้านหนองไม้เอื้อย	หมู่ที่	3	บ้านหนองขอน	หมู่ที่	4	บ้านหนองสาหร่าย	หมู่ที่	5	

บ้านโป่งช้าง	 หมู่ที่	 6	 บ้านกระพร้อยสองข้าม	 หมู่ที่	 7	 บ้านวังยาง	 หมู่ที่	 8	 บ้านวังแย้	 	 หมู่ที่	 9	 บ้านหนองมะค่า

หมู่ที่	 10	 บ้านเขามุลิ	 หมู่ที่	 11	 บ้านหนองใหญ่	 หมู่ที่	 12	 บ้านหนองช้าง	 หมู่ที่	 13	 บ้านห้วยใหญ่	 หมู่ที่	 14		

บ้านหนองตาเดช	หมู่ที่	15	บ้านเขาสน	หมู่ที่	16	บ้านหนองไม้แดง	หมู่ที่	17	บ้านทุ่งโป่ง		หมู่ที่	18	บ้านหนองไม้แก่น	

หมู่ที่	19	บ้านห้วยผาก	หมู่ที่	20	บ้านเขาวงศ์ทรัพย์	หมู่ที่	21	บ้านหนองรัง	และหมู่ที่	22	บ้านประชาสุข

  4. ประชากร	เทศบาลต�าบลหนองปรือ	มีประชากรรวมทั้งสิ้น	4,325	คน	แยกเป็นชาย	2,067	คน	

หญิง	2,258	คน	(ข้อมูล	ณ	เดือนพฤษภาคม	พ.ศ.	2554)

ตารางที่ 3-18 แสดงจ�านวนประชากรแยกรายหมู่บ้านของเทศบาลต�าบลหนองปรือ		

      
หมู่ที่         จ�านวนครัวเรือน

                            จ�านวนประชากร

                                               ชาย                       หญิง                 รวม

	 1.	 115	 204	 215	 419

	 2.	 260	 370	 403	 773

	 3.	 297	 387	 405	 792

	 4.	 164	 265	 272	 537

	 5.	 82	 151	 130	 281

	 6.	 326	 397	 404	 801

	 7.	 142	 262	 265	 527

	 8.	 157	 285	 255	 540

	 9.	 109	 216	 223	 439

	 10.	 141	 226	 233	 459

	 11.	 115	 161	 153	 314

	 12.	 87	 158	 161	 319

	 13.	 76	 110	 113	 223

	 14.	 148	 211	 238	 449
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กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
ส�านักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ตารางที่ 3-18 แสดงจ�านวนประชากรแยกรายหมู่บ้านของเทศบาลต�าบลหนองปรือ	(ต่อ)		

      
หมู่ที่         จ�านวนครัวเรือน

                            จ�านวนประชากร

                                               ชาย                       หญิง                 รวม

	 15.	 95	 162	 175	 337

	 16.	 61	 129	 111	 240

	 17.	 104	 136	 113	 249

	 18.	 95	 146	 155	 301

	 19.	 73	 111	 120	 231

	 20.	 61	 113	 146	 259

	 21.	 76	 137	 149	 286

 รวม 2,786 4,667 4,858 9,525

ที่มา	:	แผนพัฒนาสามปี	พ.ศ.	2554-2556	เทศบาลต�าบลหนองปรือ	

 3.10.2 สภาพทางเศรษฐกิจ

  อาชีพ ประชาชนในเขตเทศบาลต�าบลห้วยกระเจา	ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและรับจ้าง

อาชีพเสริม	คือ	ค้าขาย

   การเกษตรกรรม	เทศบาลต�าบลห้วยกระเจา	มีพื้นที่เกษตรกรรม	จ�านวน	63,336	ไร่	แบ่งเป็น

	 	 	 -	 ที่นา		 	 	 25,968		 ไร่

	 	 	 -	 ที่ไร่	 	 	 37,368			 ไร่

	 	 	 เกษตรกรปลูกพืชไร่ที่ส�าคัญ		ได้แก่	

	 	 	 -	 ปลูกข้าว		 	 25,976			 ไร่

	 	 	 -	 ข้าวฟ่าง		 		 	1,200			 ไร่

	 	 	 -	 ปาล์มน�้ามัน	 	 		1,000		 ไร่

	 	 	 -	 ปลูกมันส�าปะหลัง	 	25,001		 ไร่

	 	 	 -	 ปลูกอ้อย	 	 	16,138		 ไร่

	 	 	 -	 ข้าวโพด		 	 					674		 ไร่

	 	 	 -	 แตงโมเมล็ด	 	 					300		 ไร่	

	 	 	 -	 งาด�า	 	 	 					280		 ไร่

	 	 	 -	 ยางพารา	 							 					410		 ไร่

   การปศุสัตว์	 เกษตรกรในพื้นที่มีการเลี้ยงสัตว์	 ได้แก่	 โค	 กระบือ	 สุกร	 แพะ	 แกะ	 เป็ดไข่

เป็ดเทศ	ไก่เนื้อ	ไก่พื้นเมือง	และโคพื้นเมือง	
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การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม/นำ้าป่าไหลหลาก
กรณีศึกษาความพร้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน/ชุมชนฯ จังหวัดกาญจนบุรี

 3.10.3 บริการพื้นฐาน

  1. การคมนาคม

	 	 	 -	 ถนนลาดยาง		 	 	 จ�านวน			 3		 สาย

  2. การโทรคมนาคม

	 	 	 -	 ตู้โทรศัพท์สาธารณะ	 	 จ�านวน	 	 20	 ตู้

  3. การไฟฟ้า

	 	 	 -	 เทศบาลต�าบลห้วยกระเจา		มีไฟฟ้าเข้าถึงครบทุกหมู่บ้าน

  4. แหล่งน�้าธรรมชาติ

	 	 	 -	 บึง/หนอง	 	 	 จ�านวน	 	 1	 แห่ง

  5. แหล่งน�้าที่สร้างขึ้น

	 	 	 -	 ฝาย	 	 	 	 จ�านวน	 	 3	 แห่ง

	 	 	 -	 บ่อน�้าตื้น	 	 	 จ�านวน	 	 85	 แห่ง

	 	 	 -	 บ่อบาดาล	 	 	 จ�านวน	 	 10	 แห่ง

	 	 	 -	 ระบบประปา	 	 	 จ�านวน			 15	 แห่ง

	 	 	 -	 อ่างเก็บน�้า	 	 	 จ�านวน	 	 		4	 แห่ง

	 	 	 -	 สระน�้า	 	 	 	 จ�านวน	 	 19	 แห่ง

 3.11 ข้อมูลทั่วไปองค์การบริหารส่วนต�าบลสมเด็จเจริญ
 3.11.1 สภาพทั่วไป

  1. ลักษณะที่ตั้งและอาณาเขต	 องค์การบริหารส่วนต�าบลสมเด็จเจริญ	 ตั้งอยู่หมู่ที่	 5	 บ้านบารมี	

ต�าบลสมเด็จเจริญ	 อ�าเภอหนองปรือ	 จังหวัดกาญจนบุรี	 มีเนื้อที่ประมาณ	 65,462	 ไร่	 หรือประมาณ	 104.74

ตารางกิโลเมตร	มีอณาเขตติดต่อ	ดังนี้

	 	 	 ทิศเหนือ	 			ติดต่อกับ	 ต�าบลเขาโจด	อ�าเภอศรีสวัสดิ์	จังหวัดกาญจนบุรี

	 	 	 ทิศตะวันตก	 			ติดต่อกับ	 บ้านเขาเหล็ก	ต�าบลเขาโจด	อ�าเภอศรีสวัสดิ์	จังหวัดกาญจนบุรี

	 	 	 ทิศตะวันออก				ติดต่อกับ	 บ้านเขาใหญ่	บ้านไผ่สีทอง	และบ้านดงเสลา	ต�าบลองค์พระ

	 	 	 	 	 	 	 อ�าเภอด่านช้าง	จังหวัดสุพรรณบุรี	และ

	 	 	 	 	 	 	 บ้านหนองใหญ่	ต�าบลหนองปรือ	อ�าเภอหนองปรือ	

	 	 	 	 	 	 	 จังหวัดกาญจนบุรี	

	 	 	 ทิศใต้	 			ติดต่อกับ	 บ้านเขาสนและบ้านห้วยใหญ่	ต�าบลหนองปรือ											

	 	 	 	 	 	 	 อ�าเภอหนองปรือ		จังหวัดกาญจนบุรี	และบ้านสามหลัง	

	 	 	 	 	 	 	 ต�าบลเขาโจด	อ�าเภอศรีสวัสดิ์		จังหวัดกาญจนบุรี

  2. ภูมิประเทศ	 สภาพโดยทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต�าบลสมเด็จเจริญ	 โดยทั่วไปเป็นที่ราบ

ระหว่างภูเขา	ตัง้อยูใ่นเขตป่าสงวน	เขาพระฤาษบ่ีอแร่	แปลงทีส่อง	ซึง่เป็นเขตพฒันาพืน้ทีข่องส�านกังานคณะกรรมการ
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กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
ส�านักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร	(ส.ป.ก.)	มีล�าห้วยผ่านหลายสาย	เช่น	ล�าห้วยแม่ระวาง	ล�าห้วยแม่ตะกึง	ห้วยพุตะเคียน	

ห้วยตะกวด	ห้วยกระพร้อย	ห้วยองคต	และห้วยป่าไร่	เป็นต้น	

  3. การแบ่งเขตการปกครอง ในเขตองค์การบริหารส่วนต�าบลสมเด็จเจริญ	มีจ�านวน		7	หมู่บ้าน	

ประกอบด้วย		หมู่ที่	1	บ้านหนองผักแว่น	หมู่ที่	2	บ้านเขาหินตั้ง	หมู่ที่	3	บ้านห้วยแม่ระวาง	หมู่ที่	4	บ้านม่วงเฒ่า	

หมู่ที่	5	บ้านบารมี	หมู่ที่	6	บ้านสมเด็จเจริญ	และหมู่ที่	7	บ้านห้วยองคต

  4. ประชากร องค์การบริหารส่วนต�าบลสมเด็จเจริญ	 มีประชากร	 รวมทั้งส้ิน	 2,118	 ครัวเรือน

6,127	 คน	 แยกเป็นชาย	 3,132	 คน	 เป็นหญิง	 2,995	 คน	 (ข้อมูลจากส�านักงานทะเบียนอ�าเภอหนองปรือ

วันที่	3	พฤษาคม	พ.ศ.	2553)

ตารางที่ 3-19 แสดงจ�านวนประชากรแยกรายหมู่บ้านขององค์การบริหารส่วนต�าบลสมเด็จเจริญ

      
หมู่ที่         จ�านวนครัวเรือน

                            จ�านวนประชากร

                                               ชาย                       หญิง                 รวม

	 1.	 265	 335	 341	 676

	 2.	 445	 585	 583	 1,168

	 3.	 463	 796	 746	 1,542

	 4.	 473	 526	 506	 1,032

	 5.	 224	 458	 421	 879

	 6.	 99	 170	 178	 348

	 7.	 149	 262	 220	 486

 รวม 2,112 3,132 2,995 6,127

ที่มา	:	ข้อมูลจากส�านักงานทะเบียนอ�าเภอหนองปรือ	วันที่	3	พฤษาคม	พ.ศ.	2553

 3.11.2 สภาพทางเศรษฐกิจ

  อาชีพ	 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต�าบลสมเด็จเจริญ	 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพปลูกผัก

ท�าไร่	สวนผสม	รับจ้าง	ค้าขาย	ท�าธุรกิจส่วนตัว	และรับราชการ

   การเกษตรกรรม องค์การบริหารส่วนต�าบลสมเด็จเจริญ	มีพื้นที่เกษตรกรรม	จ�านวน	51,983	ไร่

โดยมีการใช้พื้นที่ทางการเกษตร	ดังนี้

	 	 	 -	 หมู่ที่	1		มีพื้นที่ทางการเกษตร	 7,941		 	 ไร่	

	 	 	 -	 หมู่ที่	2	 มีพื้นที่ทางการเกษตร	 19,374			 ไร่	

	 	 	 -	 หมู่ที่	3		มีพื้นที่ทางการเกษตร	 8,532	 	 ไร่	

	 	 	 -	 หมู่ที่	4	 มีพื้นที่ทางการเกษตร	 5,438	 	 ไร่	

	 	 	 -	 หมู่ที่	5		มีพื้นที่ทางการเกษตร	 2,348	 		 ไร่	

	 	 	 -	 หมู่ที่	6	 มีพื้นที่ทางการเกษตร	 5,726		 	 ไร่	

	 	 	 -	 หมู่ที่	7		มีพื้นที่ทางการเกษตร	 2,624						 ไร่	
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การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม/นำ้าป่าไหลหลาก
กรณีศึกษาความพร้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน/ชุมชนฯ จังหวัดกาญจนบุรี

   การปศสุตัว์	องค์การบรหิารส่วนต�าบลสมเดจ็เจรญิ	เกษตรกรในพืน้ทีเ่ลีย้งสตัว์	ได้แก่	เล้ียงแพะ	

และไก่ไข่

        3.11.3  สภาพทางสังคม

  การศึกษา

	 	 -	 โรงเรียนมัธยมศึกษา	 	 	 จ�านวน	 	 1	 แห่ง

	 	 -	 โรงเรียนประถมศึกษา	(ขยายโอกาส)	 จ�านวน	 	 3	 แห่ง

	 	 -	 โรงเรียนประถมศึกษา			 	 จ�านวน	 	 1	 แห่ง

	 	 -	 ที่อ่านหนังสือพิมพ์	 	 		 จ�านวน	 	 1	 แห่ง

	 	 -	 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	 	 	 จ�านวน			 3	 แห่ง

	 	 -	 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร	 จ�านวน			 1	 แห่ง

        3.11.4  การบริการพื้นฐาน

  1. การคมนาคม

	 	 	 -	 ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต		 จ�านวน	 	 7	 สาย			

	 	 	 -	 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	 	 จ�านวน	 	 5	 สาย

	 	 	 -	 ถนนดินลูกรัง	 	 	 จ�านวน			 17		 สาย

	 	 	 -	 ถนนดิน		 	 	 จ�านวน	 	 10	 สาย

  2. การไฟฟ้า

	 	 	 -	 องค์การบริหารส่วนต�าบลสมเด็จเจริญ	มีไฟฟ้าใช้คิดเป็น	99	%	ของพื้นที่

	 	 	 -	 ถนนในเขตองค์การบริหารส่วนต�าบลสมเด็จเจริญ	ที่มีไฟฟ้าสาธารณะ	จ�านวน	30	สาย

  3. แหล่งน�้าธรรมชาติ

	 	 	 -	 ล�าน�้า	และล�าคลอง	 	 	 จ�านวน	 	 6	 แห่ง

  4. แหล่งน�้าที่สร้างขึ้น

	 	 	 -	 อ่างเก็บน�้า	 	 	 	 จ�านวน	 	 6	 แห่ง

	 	 	 -	 ฝายทดน�้า	 	 	 	 จ�านวน	 	 5	 แห่ง

	 	 	 -	 บ่อพักน�้า	 	 	 	 จ�านวน	 	 4	 แห่ง

	 	 	 -	 ประปาหมู่บ้าน	(ผลิตได้	500	ลบ.ม./วัน)	 จ�านวน			 18	 แห่ง

	 	 	 -	 บ่อน�้าตื้น	 	 	 	 จ�านวน	 	 34	 แห่ง

	 	 	 -	 บ่อโยก	 	 	 	 	 จ�านวน	 								109	 แห่ง

  5. การระบายน�้า

	 	 	 -	 ราง/ท่อระบายน�้า	 	 	 จ�านวน	 	 1	 แห่ง

	 	 	 -	 ถนนที่มีราง/ท่อระบายน�้าด้านเดียว	 จ�านวน	 	 1	 สาย

	 	 	 -	 ถนนที่ไม่มีราง/ท่อระบายน�้า	 	 	จ�านวน		 10	 สาย
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กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

  6. ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

	 	 	 -	 ถ�้า	 	 	 	 จ�านวน	 	 6	 แห่ง

	 	 	 -	 ป่าสงวน		 	 	 จ�านวน	 	 2	 แห่ง

	 	 	 -	 อุทยานแห่งชาติ	 	 		 จ�านวน	 	 3	 แห่ง	



บทที่ 4
วิธีด�ำเนินกำรวิจัย
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กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
สำานักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม/นำ้าป่าไหลหลาก
กรณีศึกษาความพร้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน/ชุมชนฯ จังหวัดกาญจนบุรี

บทที่ 4  วิธีด�ำเนินกำรวิจัย
	 การประยกุต์ใช้ระบบสารสนเทศภมูศิาสตร์เพือ่การวเิคราะห์และวางแผนจดัการพืน้ทีเ่สีย่งภยัดินถล่ม/น�า้ป่า

ไหลหลาก	 กรณีศึกษาความพร้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน/ชุมชน	 จากการเกิดดินถล่ม/น�้าป่าไหลหลาก

อ�าเภอบ่อพลอย	 หนองปรือ	 และห้วยกระเจา	 จังหวัดกาญจนบุรี	 เป็นการวิจัยเชิงส�ารวจและการวิจัยเชิงคุณภาพ

ให้ประชาชนทีไ่ด้รบัผลกระทบจากการเกดิดนิถล่ม/น�า้ป่าไหลหลาก	เป็นหน่วยวเิคราะห์	ผูว้จิยัได้ก�าหนดรายละเอียด

ต่างๆ	 เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย	 ประกอบด้วย	 ประชากร	 กลุ่มตัวอย่าง	 ตัวแปรท่ีศึกษา	 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย

การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	การเก็บรวบรวมข้อมูล	การวิเคราะห์ข้อมูล	ซึ่งมีรายละเอียด	ดังนี้

 4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
	 	 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้	 คือ	 ประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจากการเกิดดินถล่ม/น�้าป่าไหลหลาก

อ�าเภอบ่อพลอย	 อ�าเภอหนองปรือ	 และอ�าเภอห้วยกระเจา	 จังหวัดกาญจนบุรี	 ก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างและ

การสุ่มตัวอย่างแบบมีขั้นตอน	 ซึ่งได้เก็บข้อมูลประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดดินถล่ม/

น�า้ป่าไหลหลาก	ในพืน้ทีต่�าบลหลมุรงั	ต�าบลหนองกุม่	และเทศบาลต�าบลหนองรี	อ�าเภอบ่อพลอย	ต�าบลสมเดจ็เจรญิ	

และเทศบาลต�าบลหนองปรือ	 อ�าเภอหนองปรือ	 เทศบาลต�าบลสระลงเรือ	 และเทศบาลต�าบลห้วยกระเจา

อ�าเภอห้วยกระเจา	จังหวัดกาญจนบุรี		

 4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย    
	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	 เป็นแบบสอบถาม	 (Questionnaire)	 ท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึนจากการทบทวน

วรรณกรรมและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง	โดยแบ่งออกเป็น	2	ส่วน	คอื	แบบสอบถามโครงการประยกุต์ใช้ระบบสารสนเทศ

ภูมศิาสตร์เพือ่การวเิคราะห์และวางแผนจดัการพืน้ทีเ่สีย่งภยัดนิถล่ม/น�า้ป่าไหลหลาก	และแบบสมัภาษณ์ผูน้�าชุมชน

 แบบสอบถามโครงการประยกุต์ใช้ระบบสารสนเทศภมูศิาสตร์เพือ่การวเิคราะห์และวางแผนจดัการพืน้ที่

เสี่ยงภัยดินถล่ม/น�้าป่าไหลหลาก ที่เกิดในช่วงปี 2549-2552 แบ่งออกเป็น	5	ส่วน	คือ

 ส่วนที่ 1	 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม	 เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม	 ได้แก่

เพศ	 อายุ	 ระดับการศึกษา	 อาชีพ	 สถานภาพการสมรส	 จ�านวนสมาชิกในครัวเรือน	 รายได้	 ระยะเวลาที่อาศัยอยู่

ในชุมชน	ต�าแหน่งหรือสถานภาพในชุมชน	

 ส่วนที่ 2	 ปัจจัยทางด้านสังคม	 แบ่งออกเป็น	 4	 ด้าน	 ประกอบด้วย	 ด้านการรับรู้ข่าวสาร	 ด้านการรับรู้

ต่อสาเหตุและความเสีย่งของการเกดิอุทกภยัและดนิถล่ม	ด้านการเตรยีมความพร้อมรบัสถานการณ์ของบคุคล/ชมุชน	

และด้านการได้รับความช่วยเหลือ/สนับสนุน	โดยมีรายละเอียด	ดังนี้	
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 1. ด้านการรับรู้ข่าวสาร	 เกี่ยวกับการเตือนภัย	 หรือการพยากรณ์อากาศ	 ลักษณะข้อค�าถามเป็นมาตร

ประเมินค่าแบบลิเคิร์ท	(Likert	Scale)	โดยแบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น	5	ระดับ	คือ

  ระดับการติดตามข้อมูลข่าวสาร  คะแนน 

	 	 	 ไม่เคย		 	 	 	 		0	 	

	 	 	 แล้วแต่โอกาส	 	 		 	 		1	 	

	 	 	 1-3	วันต่อสัปดาห์	 	 	 		2	 	

	 	 	 4-6	วัน	ต่อสัปดาห์	 	 	 		3	 	

	 	 	 ทุกวัน		 	 	 	 		4	 	

	 เมื่อรวบรวมข้อมูลและแจกแจงความถี่ได้แล้ว	 ใช้คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างแบ่งระดับการติดตามข้อมูล

ข่าวสารเกี่ยวกับการเตือนภัยหรือการพยากรณ์อากาศ	ออกเป็น	3	ระดับ	ซึ่งมีเกณฑ์ในการพิจารณา	ดังนี้

	 	 อันตรภาคชั้น			 =					 (คะแนนสูงสุด	-	คะแนนต�่าสุด)

																																											 										จ�านวนระดับ

	 	 	 	 	 =	 (4	-	0)	

	 	 	 	 										 	 		3

	 	 	 	 	 =	 1.33

	 	 ซึ่งสามารถแปลความหมายของระดับคะแนน	ดังนี้

  ค่าเฉลี่ย    การแปลความหมาย 

	 	 0.00	-	1.33		 	 				 มีค่าเท่ากับ	ระดับน้อย

	 	 1.34	-	2.66																								 มีค่าเท่ากับ	ระดับปานกลาง

	 	 2.67	-	4.00		 	 	 มีค่าเท่ากับ	ระดับมาก

 2. ด้านการรับรู้ต่อสาเหตุและความเสี่ยงของการเกิดอุทกภัยและดินถล่ม	 มีข้อค�าถาม	 จ�านวน	 8	 ข้อ	

ลักษณะข้อค�าถามเป็นมาตรประเมินค่าแบบลิเคิร์ท	(Likert	Scale)	โดยแบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น	4	ระดับ	คือ

  ระดับการรับรู้    คะแนน 

	 	 น้อยที่สุด	 	 	 	 			1	 	

	 	 น้อย	 	 		 	 	 			2	 	

	 	 มาก	 	 	 	 			 			3	 	

	 	 มากที่สุด	 	 	 	 			4	

  

	 	 เมื่อรวบรวมข้อมูลและแจกแจงความถี่ได้แล้ว	 ใช้คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างแบ่งระดับการรับรู้

ต่อสาเหตุและความเสี่ยงของการเกิดอุทกภัยและดินถล่มออกเป็น	3	ระดับ	ซึ่งมีเกณฑ์ในการพิจารณา	ดังนี้
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สำานักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ
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การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม/นำ้าป่าไหลหลาก
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	 	 อันตรภาคชั้น			 =					 (คะแนนสูงสุด	-	คะแนนต�่าสุด)

																																											 										จ�านวนระดับ

	 	 	 	 	 =	 (4	-	0)	

	 	 	 	 										 	 		3

	 	 	 	 	 =	 1.00

	 	 ซึ่งสามารถแปลความหมายของระดับคะแนน	ดังนี้

  ค่าเฉลี่ย    การแปลความหมาย 

	 	 1.00	–	2.00	 	 	 มีค่าเท่ากับ	ระดับน้อย

	 	 2.01	–	3.00	 	 	 มีค่าเท่ากับ	ระดับปานกลาง

	 	 3.01	–	4.00																	 	 มีค่าเท่ากับ	ระดับมาก

 3. ด้านการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ของบุคคล/ชุมชน มีข้อค�าถาม	 จ�านวน	 9	 ข้อ	 ลักษณะ

ข้อค�าถามเป็นแบบ	2	ตัวเลือก	คือ	ใช่และไม่ใช่	

 4. ด้านการได้รับความช่วยเหลือ/สนับสนุน มีข้อค�าถาม	 จ�านวน	 7	 ข้อ	 ลักษณะข้อค�าถามเป็นแบบ

2	ตัวเลือก	คือ	มีและไม่มี

 ส่วนที่ 3 ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน	 มีข้อค�าถามจ�านวน	 11	 ข้อ	 ลักษณะ

ข้อค�าถามเป็นมาตรประเมินค่าแบบลิเคิร์ท	(Likert		Scale)	โดยแบ่งเกณฑ์การให้คะแนน	เป็น	4	ระดับ	คือ

 ระดับการมีส่วนร่วม  คะแนน 

	 ไม่เคย	 	 	 	 			0	 	

	 นานๆ	ครั้ง		 	 		 			1

	 เกือบทุกครั้ง	 	 	 			2

	 เป็นประจ�า	(ทุกครั้ง)	 	 			3	 	

 

	 เมื่อรวบรวมข้อมูลและแจกแจงความถี่ได้แล้ว	 ใช้คะแนนเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่าง	 แบ่งระดับการมีส่วนร่วม

ในการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน	ออกเป็น	3	ระดับ	ซึ่งมีเกณฑ์ในการพิจารณา	ดังนี้

	 	 อันตรภาคชั้น			 =					 (คะแนนสูงสุด	-	คะแนนต�่าสุด)

																																											 										จ�านวนระดับ

	 	 	 	 	 =	 (3	-	0)	

	 	 	 	 										 	 		3

	 	 	 	 	 =	 1.00
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กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

	 	 ซึ่งสามารถแปลความหมายของระดับคะแนน	ดังนี้

  ค่าเฉลี่ย     การแปลความหมาย 

	 	 0.00	–	1.00	 	 	 	 มีค่าเท่ากับ	ระดับน้อย

	 	 1.01	–	2.00	 	 	 	 มีค่าเท่ากับ	ระดับปานกลาง

	 	 2.01	–	3.00	 	 	 	 มีค่าเท่ากับ	ระดับมาก

 ส่วนที่ 4		ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ	สังคมและสิ่งแวดล้อม	มีรายละเอียดดังนี้

	 1.	 แบบสอบถามผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ		มีข้อค�าถาม	จ�านวน	8	ข้อ	ลักษณะข้อค�าถามที่ให้กรอก

จ�านวนความเสียหายที่ได้รับจากการเกิดอุทกภัยและดินถล่ม

	 2.	 แบบสอบถามผลกระทบทางด้านสังคม	ช่วงที่เกิดอุทกภัยและดินถล่ม	และหลังจากภัยผ่านพ้นไปแล้ว	

มีข้อค�าถาม	 จ�านวน	 10	 ข้อ	 ลักษณะข้อค�าถามเป็นมาตรประเมินค่าแบบลิเคิร์ท	 (Likert	 Scale)	 โดยแบ่งเกณฑ์

การให้คะแนนเป็น	4	ระดับ	คือ

	 	 ระดับความคิดเห็น	 	 	 คะแนน	

	 	 น้อยที่สุด	 	 	 	 			1	 	

	 	 น้อย	 	 		 	 	 			2	 	

	 	 มาก	 	 	 	 	 			3

	 		 มากที่สุด	 	 	 	 			4

	 	 เมือ่รวบรวมข้อมลูและแจกแจงความถีไ่ด้แล้ว	ใช้คะแนนเฉลีย่ของกลุม่ตวัอย่าง	แบ่งระดบัความคิดเหน็

เกี่ยวกับผลกระทบทางด้านสังคม	ช่วงที่เกิดอุทกภัยและดินถล่ม	และหลังจากภัยผ่านพ้นไปแล้ว	ออกเป็น	3	ระดับ	

ซึ่งมีเกณฑ์ในการพิจารณา	ดังนี้

	 	 อันตรภาคชั้น			 =					 (คะแนนสูงสุด	-	คะแนนต�่าสุด)

																																											 										จ�านวนระดับ

	 	 	 	 	 =	 (4	-	0)	

	 	 	 	 										 	 		3

	 	 	 	 	 =	 1.00

	 	 ซึ่งสามารถแปลความหมายของระดับคะแนน	ดังนี้

  ค่าเฉลี่ย    การแปลความหมาย 

	 	 1.00	–	2.00	 	 	 มีค่าเท่ากับ	ระดับน้อย

	 	 2.01	–	3.00	 	 	 มีค่าเท่ากับ	ระดับปานกลาง

	 				 3.01	–	4.00		 										 	 มีค่าเท่ากับ	ระดับมาก

	 3.	 แบบสอบถามผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม	ในช่วงที่เกิดอุทกภัยและดินถล่ม	มีข้อค�าถาม	จ�านวน	6	ข้อ	

ลักษณะข้อค�าถามเป็นมาตรประเมินค่าแบบลิเคิร์ท	(Likert	Scale)		โดยแบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น	4	ระดับ	คือ
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  ระดับความคิดเห็น    คะแนน 

	 	 น้อยที่สุด	 	 	 	 			1	 	

	 	 น้อย	 	 		 	 	 			2	 	

	 	 มาก	 	 	 	 	 			3

	 	 มากที่สุด	 	 	 	 			4

	 	 เมือ่รวบรวมข้อมลูและแจกแจงความถีไ่ด้แล้ว	ใช้คะแนนเฉลีย่ของกลุม่ตวัอย่าง	แบ่งระดบัความคิดเหน็

เกี่ยวกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดอุทกภัยและดินถล่ม	ออกเป็น	3	ระดับ	ซึ่งมีเกณฑ์ในการพิจารณา	ดังนี้

	 	 อันตรภาคชั้น			 =					 (คะแนนสูงสุด	-	คะแนนต�่าสุด)

																																											 										จ�านวนระดับ

	 	 	 	 	 =	 (4	-	0)	

	 	 	 	 										 	 		3

	 	 	 	 	 =	 1.00

	 	 ซึ่งสามารถแปลความหมายของระดับคะแนน	ดังนี้

  ค่าเฉลี่ย    การแปลความหมาย 

	 	 1.00	–	2.00	 	 	 มีค่าเท่ากับ	 ระดับน้อย

	 	 2.01	–	3.00	 	 	 มีค่าเท่ากับ	 ระดับปานกลาง

	 	 3.01	–	4.00	 	 							 มีค่าเท่ากับ	 ระดับมาก

 ส่วนที่ 5 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด	เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

 แบบสมัภาษณ์ผูน้�าชมุชนโครงการประยกุต์ใช้ระบบสารสนเทศภมูศิาสตร์เพือ่การวเิคราะห์และวางแผน

จัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม/น�้าป่าไหลหลาก	 เป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้น�าชุมชนที่ได้รับผลกระทบจาก

การเกิดอุทกภัยและดินถล่ม	 โดยใช้การสัมภาษณ์ผู้น�าชุมชน	 เกี่ยวกับบริบทชุมชนการบริหารจัดการสาธารณภัย

(การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินถล่ม)	 ของชุมชน	 ลักษณะการเกิดภัยการแจ้งเตือนภัยกับประชาชน

การอพยพผูป้ระสบภยั	เหตกุารณ์ขณะเกดิภยั	การช่วยเหลอืผูป้ระสบภยั	และข้อเสนอแนะส�าหรบัการบรหิารจดัการ

อุทกภัยและดินถล่ม	 เพื่อเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างศักยภาพของประชาชนหรือชุมชนให้ได้รับผลกระทบ

น้อยที่สุด

 4.3 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	 	 ได้แก่	 แบบสอบถาม	 (Questionnaire)	 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยมีวิธีสร้าง

เครื่องมือ	และตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ	ดังนี้	

	 1.	 ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับแนวคิด	 ทฤษฎี	 นิยามศัพท์	 และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนพิจารณา

แบบสอบถามของงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	 แล้วน�ามาสร้างแบบสอบถามให้สอดคล้องและครอบคลุมวัตถุประสงค์

ของการวิจัย
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	 2.	 น�าแบบสอบถามให้ผู้ทรงคุณวุฒิ	 ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา	 (Content	 Validity)	 เพื่อให้

ครอบคลุมในแต่ละด้าน	และครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยแล้ว	

 4.4 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
	 ผู้วิจัยจะเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม		โดยมีขั้นตอนดังนี้

	 1.	 ก�าหนดรหัสหมายเลขแบบสอบถามเพื่อตรวจสอบการเก็บแบบสอบถาม

	 2.	 ผู้วิจัยด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง	 โดยใช้แบบสอบถามกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ

ในพื้นที่ต�าบลหลุมรัง	ต�าบลหนองกุ่ม	และเทศบาลต�าบลหนองรี	อ�าเภอบ่อพลอย	ต�าบลสมเด็จเจริญ	และเทศบาล

ต�าบลหนองปรือ	 อ�าเภอหนองปรือ	 เทศบาลต�าบลสระลงเรือ	 และเทศบาลต�าบลห้วยกระเจา	 อ�าเภอห้วยกระเจา	

จังหวัดกาญจนบุรี	จ�านวน	250	คน		

	 3.	 ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนสมบูรณ์ของแบบสอบถามก่อนที่จะน�ามาประมวลผล

ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

	 4.	 การสัมภาษณ์ผู ้น�าชุมชน	 ผู ้วิจัยได้ท�าการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้น�าชุมชนท่ีได้รับผลกระทบในพื้นที่

ต�าบลหลุมรัง	 ต�าบลหนองกุ่ม	 และเทศบาลต�าบลหนองรี	 อ�าเภอบ่อพลอย	 ต�าบลสมเด็จเจริญ	 และเทศบาล

ต�าบลหนองปรือ	 อ�าเภอหนองปรือ	 เทศบาลต�าบลสระลงเรือ	 และเทศบาลต�าบลห้วยกระเจา	 อ�าเภอห้วยกระเจา

จังหวัดกาญจนบุรี	จ�านวน	250	คน	

 4.5 การวิเคราะห์ข้อมูล
	 1.	 ผูว้จิยัได้น�าแบบสอบถามทีผ่่านการตรวจสอบความถกูต้องและครบถ้วนแล้ว	น�ามาลงรหสัตวัเลข	(Code)	

ตามเกณฑ์ของเครื่องมือแต่ละส่วน		

	 2.	 น�าแบบสอบถามที่ลงรหัสแล้ว	 มาบันทึกลงในโปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติ	 เพ่ือประมวลผลข้อมูลที่ได้

จัดเก็บและค�านวณหาค่าทางสถิติ	 แล้วน�าผลที่ได้มาวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้	 โดยน�าเสนอผลการศึกษา

ในรูปของตาราง	การวิเคราะห์และน�าผลการศึกษาที่ได้มาสรุปผลการวิจัย	อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ

	 3.	 การวิเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้น�าชุมชน	 และข้อมูลจากแบบสอบถามปลายเปิด	 (Open	 Ended)

ผู้วิจัยน�ามาวิเคราะห์เนื้อหา	(Content	Analysis)
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 4.6 สถิติที่ใช้ในการวิจัย
	 1.	 ใช้ค่าร้อยละ	(Percentage)	และการแจกแจงความถี	่(Frequencies)	บรรยายลักษณะของข้อมูลทัว่ไป

เกีย่วกบัปัจจยัส่วนบุคคล	การเตรยีมความพร้อมรบัสถานการณ์ของบคุคล/ชมุชน	การได้รบัความช่วยเหลอื/สนบัสนนุ	

ของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดอุทกภัยและดินถล่ม

	 2.	 ใช้ค่าเฉลี่ย	(Mean)	และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(Standard	Deviation)	วิเคราะห์ระดับของการรับรู้

ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเตือนภัยหรือการพยากรณ์อากาศ	การรับรู้ต่อสาเหตุและความเสี่ยง	ของการเกิดอุทกภัย

และดินถล่ม	 การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ของบุคคล/ชุมชน	 การได้รับความช่วยเหลือ/สนับสนุน

การมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน	 ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ	 ผลกระทบทางด้านสังคม	 และ

ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม





บทที่ 5
ผลกำรศึกษำวิจัย สรุป และข้อเสนอแนะ
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บทที่ 5  ผลกำรศึกษำ

 5.1 สถานการณ์ ผลกระทบ และความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัย ช่วงปี พ.ศ. 2552-2553
	 ภัยพิบัติที่เกิดจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี	 ในช่วงปี	 2552-2553	 มีอยู่สองช่วงใหญ่ๆ	 ช่วงแรก

จากการเกดิภัยพบัิตกิรณีฉกุเฉนิเหตอุุทกภยั	เนือ่งจากหย่อมความกดอากาศต�า่พาดผ่านภาคเหนอืตอนล่าง	ภาคกลาง

ตอนบน	 และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ท่ีพัดปกคลุมทะเลอันดามัน

ท�าให้ประเทศไทยและอ่าวไทยมีก�าลังแรง	 ลักษณะเช่นนี้จึงส่งผลให้ฝนตกชุกหนาแน่นในพื้นที่ต�าบลบ่อพลอย

ต�าบลหนองกุม่	ต�าบลช่องด่าน	ต�าบลหลมุรัง	ต�าบลหนองรี	และต�าบลหนองกร่าง	อ�าเภอบ่อพลอย	จังหวดักาญจนบุรี	

เม่ือวันที่	 12	 ตุลาคม	 2552	 ท�าให้เกิดฝนตกหนักน�้าป่าไหลหลาก	 ก่อให้เกิดความเสียหาย	 ทั้งพืชผลการเกษตร

ด้านส่ิงสาธารณประโยชน์และด้านต่าง	 ๆ	 เป็นวงกว้าง	 พื้นที่ประสบภัย	 ในปี	 พ.ศ.2552	 รวม	 7	 อ�าเภอ	 ได้แก่

อ�าเภอเมืองกาญจนบุรี	 เลาขวัญ	ห้วยกระเจา	หนองปรือ	บ่อพลอย	ไทรโยค	และอ�าเภอพนมทวน	รวม	35	ต�าบล

313	 หมู ่บ้าน	 11,426	 ครัวเรือน	 พื้นที่การเกษตรเสียหาย	 48,704	 ไร่	 ปศุสัตว์	 31	 ตัว	 บ่อปลา	 5	 บ่อ

ถนน	451	สาย	คอสะพาน	6	แห่ง	แหล่งน�้า	9	แห่ง

	 ช่วงที่สอง	 เนื่องจากเป็นช่วงฤดูฝนของจังหวัดกาญจนบุรี	 ซึ่งอยู ่ในช่วง	 มิถุนายน	 –	 ตุลาคม	 โดยมี

ร่องความกดอากาศต�่าพาดผ่านภาคกลาง	 ภาคใต้ตอนบน	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ประกอบกับมีลมมรสุม

ตะวันตกเฉียงใต้	 พัดความชื้นเข้าปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทย	 กับมีร่องความกดอากาศต�่าพาดผ่าน	ท�าให้มี

ฝนตกชุกเกือบทั่วไป	 ในระหว่างวันที่	 2-4	ตุลาคม	2553	 	จึงท�าให้มีฝนตกหนักถึงหนักมาก	และมีน�้าท่วมฉับพลัน

ในหลายพื้นที่	รวม	8	อ�าเภอ	ได้แก่	อ�าเภอเมืองกาญจนบุรี	อ�าเภอด่านมะขามเตี้ย	อ�าเภอศรีสวัสดิ์		อ�าเภอไทรโยค	

อ�าเภอหนองปรือ	 อ�าเภอท่าม่วง	 อ�าเภอบ่อพลอย	 และอ�าเภอทองผาภูมิ	 รวม	 30	 ต�าบล	 181	 หมู่บ้าน	 23,526

ครัวเรือน	พื้นที่การเกษตรเสียหาย		96,271	ไร่	ถนน	132	สาย		(ข้อมูล	ณ	วันที่	12	ตุลาคม	2553)

 คณะศึกษาวิจัยได้เลือกพื้นที่ศึกษาที่เกิดอุทกภัยซ�้าซาก	ทั้งหมด	3	อ�าเภอ	ได้แก่	อ�าเภอบ่อพลอย	อ�าเภอหนองปรือ

และอ�าเภอห้วยกระเจา	เนือ่งจากสาเหตกุารเกดิน�า้ท่วมส่วนใหญ่ในพืน้ทีจ่งัหวดักาญจนบรุ	ีเป็นลกัษณะน�า้ป่าไหลหลาก

ที่ไหลลงมาจากภูเขาลงสู่อ่างเก็บน�้าวังโหรา	 ซ่ึงต้ังอยู่เขตติดต่ออ�าเภอหนองปรือและจังหวัดสุพรรณบุรี	 อ่างเก็บน�้า

ห้วยรวกและห้วยเทียน	 ซ่ึงตั้งอยู ่ต�าบลหนองฝ้าย	 อ�าเภอเลาขวัญ	 จังหวัดกาญจนบุรี	 และอ่างเก็บน�้าล�าอีซู

ปล่อยน�้าส่วนที่เกินจากอ่างออกมา	เนื่องจากเกินปริมาณที่กักเก็บน�้าไว้ในอ่างน�้าเพราะรองรับน�้าฝนที่ตกหนักต่อเนื่อง

มาหลายวัน	 เมื่อน�้าล้นออกมาและไหลลงสู่ล�าตะเพิน	 ซ่ึงไหลมาจากอ�าเภอด่านช้าง	 จังหวัดสุพรรณบุรี	 ท�าให้น�้า

ในล�าตะเพินล้นตลิ่ง	 จึงท�าให้เกิดน�้าท่วมในหลายพ้ืนท่ีในจังหวัดกาญจนบุรี	 เช่น	 ต�าบลหนองรี	 ต�าบลหลุมรัง	 และ

ต�าบลหนองกุ่ม	อ�าเภอบ่อพลอย	ต�าบลสมเด็จเจริญ		และต�าบลหนองปรือ		อ�าเภอหนองปรือ	และมีบางพื้นที่ที่เกิด

จากฝนตกหนักต่อเนื่องกันหลายวัน	ประกอบกับมีน�้าป่าไหลหลากจากภูเขาเข้าท่วมในพื้นที่	 เช่น	 	ต�าบลสระลงเรือ	

และต�าบลห้วยกระเจา	อ�าเภอห้วยกระเจา	เป็นต้น
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	 คณะผู้วิจัยได้ลงศึกษาในพื้นที่ศึกษา	3	อ�าเภอ		สามารถสรุปความเสียหายได้ดังนี้

  อ�าเภอบ่อพลอย		ประสบภัยน�้าหลากเอ่อล้นล�าตะเพิน	พื้นที่ประสบภัย	6	ต�าบล	65	หมู่บ้าน	4,856	

ครัวเรือน		16,996	คน		พื้นที่การเกษตรเสียหาย	จ�านวน	56,000	ไร่		ได้แก่

	 	 1.		 ต�าบลหนองกร่าง		 8	 หมู่บ้าน

						 	 2.		 ต�าบลหนองกุ่ม			 11	 หมู่บ้าน

	 	 3.		 ต�าบลหนองรี	 	 9	 หมู่บ้าน

	 	 4.		 ต�าบลช่องด่าน			 9	 หมู่บ้าน

	 	 5.		 ต�าบลหลุมรัง		 	 17	 หมู่บ้าน

	 	 6.		 ต�าบลบ่อพลอย		 8	 หมู่บ้าน

  อ�าเภอหนองปรือ	ประสบภัยน�้าป่าไหลหลาก	พื้นที่ประสบภัย	2	ต�าบล	15	หมู่บ้าน	960	ครัวเรือน		

พื้นที่การเกษตรเสียหาย	จ�านวน	16,516	ไร่		ได้แก่

							 	 1.		 ต�าบลหนองปรือ	(รวมเทศบาล)	 	 8	 หมู่บ้าน

	 	 2.		 ต�าบลสมเด็จเจริญ	 	 		 7	 หมู่บ้าน

  อ�าเภอห้วยกระเจา	พื้นที่ประสบภัย	4	ต�าบล	73	หมู่บ้าน		

	 	 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ได้รวบรวมข้อมูลความเสียหายและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจาก

หน่วยงานต่าง	 ๆ	 ในพื้นท่ี	 เพื่อศึกษาถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น	 โดยได้รับความร่วมมือและให้การสนับสนุนข้อมูล

เป็นอย่างดีจากหน่วยงานในพื้นที่	ดังนี้	องค์การบริหารส่วนต�าบลหลุมรัง		องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองกุ่ม	และ

เทศบาลต�าบลหนองรี	อ�าเภอบ่อพลอย	เทศบาลต�าบลสระลงเรือ	และเทศบาลต�าบลห้วยกระเจา	อ�าเภอห้วยกระเจา		

องค์การบริหารส่วนต�าบลสมเด็จเจริญ	 และเทศบาลต�าบลหนองปรือ	 อ�าเภอหนองปรือ	 ที่ท�าการปกครองจังหวัด		

ส�านักงานเกษตรจังหวัด	ส�านักงานปศุสัตว์จังหวัด		ส�านักงานประมงจังหวัด	ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด	โครงการ

ชลประทาน	ส�านักงานทางหลวงชนบทจงัหวดั	องค์การบรหิารส่วนจงัหวดั	อตุนุยิมวทิยาจงัหวดั	และส�านกังานป้องกนั

และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด	

 5.2 ผลการวิเคราะห์ความเสียหาย และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ 
      อ�าเภอบ่อพลอย อ�าเภอหนองปรือ และอ�าเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
	 ภัยพิบัติที่เกิดจากอุทกภัยในพื้นท่ีจังหวัดกาญจนบุรี	 ปี	 2553	 ได้ก่อให้เกิดความเสียหายทางด้านชีวิต

ทรัพย์สิน	สาธารณูปโภค	ต่างๆ	มากมาย	โดยหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องได้ท�าการสรุปรายละเอียดความเสียหายไว้ดังนี้		

ตารางที่ 5-1	แสดงอ�าเภอที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยและโคลนถล่ม

       พื้นที่ ต�าบล หมู่บ้าน ครัวเรือน

	 อ�าเภอบ่อพลอย	 6	 65	 4,856

	 อ�าเภอหนองปรือ	 2	 15	 960

	 อ�าเภอห้วยกระเจา	 4	 73	 -

   รวมทั้งหมด 12 153 8,816
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ด้านชีวิตและทรัพย์สิน

ตารางที่ 5-2 แสดงความเสียหายด้านบ้านเรือน

           พื้นที่            ทั้งหลัง (หลัง)          บางส่วน (หลัง)        มูลค่าความเสียหาย (บาท)

						อ�าเภอบ่อพลอย	 	 	 	 	 				22	 	 	 1,100,000

           รวม          22   1,100,000

ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

ตารางที่ 5-3	การประเมินความเสียหายด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค	ปี	2553

    ที่               อ�าเภอ   ถนน   มูลค่าความเสียหาย (บาท)

				1	 				 	 	บ่อพลอย	 	 	 		56	 	 	 	 		 7,383,830.00

				2	 					 	 หนองปรือ	 	 	 		70	 	 	 	 		 5,952,300.00

				3	 					 	 ห้วยกระเจา	 	 	 		83	 	 	 	 		 7,112,500.00

      รวม ปี 2553   209    20,448,630.00

ตารางที่ 5-4		แสดงความเสียหายด้านประมง

           
ความเสียหายทางด้านประมง

                ความเสียหาย             จ�านวน            มูลค่า

        (ไร่)         (ราย)        (บาท)

	 ปลาทุกชนิดในบ่อดิน/นาข้าว		 57.50	 46	 195,845

                รวม 57.50 46 195,845

ค่าใช้จ่ายภาครัฐ

ตารางที่ 5-5 แสดงการให้ความช่วยเหลือประชาชนช่วงประสบอุทกภัย

                 รายการ     จ�านวน   มูลค่า (บาท)    สนับสนุนโดย

				เครื่องอุปโภค	บริโภค	 6,603	 ชุด		 3,301,500.00	

				เครื่องสูบน�้า	 	 7	 เครื่อง		 	 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

				สะพานแบลี่ย์	(Balley)	 1	 แห่ง		 	 กรมการทหารช่างจังหวัดราชบุรี

				เรือท้องแบน	 	 2	 ล�า	 	 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

				น�้ามันเชื้อเพลิงส�าหรับเครื่องสูบน�้า	 	 	 45,000.00	 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

                    รวม   
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ตารางที่ 5-6	แสดงการสนับสนุนงบกลางในการบูรณะฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานและการโยธา	

                                    กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ (บาท)

	 -	 โครงการซ่อมแซมคอสะพานถนนทดแทนและคอสะพานทางเข้าโครงการ

	 	 รวม	8	แห่ง	ได้แก่	กม.0+295,	กม.5+516,	กม.6+899,	กม.	8+570,	กม.	9+960,	

	 	 กม.	10+290,กม.	10+435	และ	กม.	3+681	(สถานที่ด�าเนินการ	:	

	 	 บ้านหนองผักแผ่น	ต�าบลสมเด็จเจริญ	อ�าเภอหนองปรือ)	 1,200,000.-

	 -	 โครงการซ่อมแซมถนนทดแทนอ่างเก็บน�้าห้วยแม่ระวัง	กม.0+200+1+400

	 	 (สถานที่ด�าเนินการ	:	บ้านป่าคู้	ต�าบลสมเด็จเจริญ	อ�าเภอหนองปรือ)	 1,500,000.-

	 -	 งานซ่อมแซมถนนหลังท่อลอดคลองและท่อลอดถนนจ�านวน	2	แห่ง	ได้แก่	

	 	 กม.0+193	และ	กม.11+065	(สถานที่ด�าเนินการ	:	บ้านตะโกดินแดง/บ้านม่วงเฒ่า	

	 	 ต�าบลสมเด็จเจริญ	อ�าเภอหนองปรือ	 200,000.-

	 -	 งานซ่อมแซมหินเรียงอาคารป้องกันการกัดเซาะคลองระบายน�้า	9	ซ้าย	

	 	 จระเข้สามพัน	กม.4+615	(สถานที่ด�าเนินการ	:	เขารักษ์	ต�าบลดอนแสลบ	

	 	 อ�าเภอห้วยกระเจา)	 800,000.-

	 -	 ขุดลอกเปิดทางน�้าบริเวณล�าตะเพิน	บ้านหนองกระทุ่ม	หมู่ที่	2	ต�าบลหนองกุ่ม	

	 	 อ�าเภอบ่อพลอย	 19,000.-

	 -	 โครงการฟื้นฟูบูรณะแหล่งน�้าเดิมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและ

	 	 อุทกภัย	(ก่อสร้างฝายน�้าล้น	จ�านวน	5	โครงการ)	 5,150,000.-

	 -	 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง	จากบ้านวังทอง	หมู่ที่	12	ถึงบ้านงาม	หมู่ที่	13	

	 	 ต�าบลหลุมรัง	อ�าเภอบ่อพลอย	 170,000.-

	 -	 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง	จากบ้านไร่ใหม่	ถึงบ้านหุบพริก	หมู่ที่	11	

	 	 ต�าบลหลุมรัง	อ�าเภอบ่อพลอย		 165,000.-

	 -	 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง	จากบ้านหนองหมู	ถึงเขาช่องอินทรีย์	หมู่ที่	6	

	 	 ต�าบลหลุมรัง	อ�าเภอบ่อพลอย	 112,500.-

	 -	 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง	จากบ้านยางสูงถึงบ้านหนองชายเขา	หมู่ที่	4	

	 	 ต�าบลหลุมรัง	อ�าเภอบ่อพลอย	 122,500.-

	 -	 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง	ภายในหมู่บ้านหนองขาม	หมู่ที่	3	ต�าบลหลุมรัง	

	 	 อ�าเภอบ่อพลอย	 150,000.-
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                                    กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ (บาท)

	 -	 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง	จากบ้านบ่อเหียง	ถึงเหมืองแร่พนมทวน	หมู่ที่	2	

	 	 ต�าบลหลุมรัง	อ�าเภอบ่อพลอย	 150,000.-

	 -	 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง	จากบ้านวังทอง	ถึงบ้านไร่เจริญ	หมู่ที่	12	

	 	 ต�าบลหลุมรัง	อ�าเภอบ่อพลอย	 120,000.-

	 -	 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง	จากบ้านล�าเหย	ถึงบ้านหนองหมู	หมู่ที่	8	

	 	 ต�าบลหลุมรัง	อ�าเภอบ่อพลอย	 150,000.-

	 -	 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง	ภายในหมู่บ้านจัดสรร	หมู่ที่	16	ต�าบลหลุมรัง	

	 	 อ�าเภอบ่อพลอย	 135,000.-

	 -	 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง	จากบ้านจัดสรรร	ถึงล�าตะเพิน	หมู่ที่	16	

	 	 ต�าบลหลุมรัง	อ�าเภอบ่อพลอย	 145,000.-

	 -	 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง	ภายในหมู่บ้านจงเจริญ	หมู่ที่	15	ต�าบลหลุมรัง	

	 	 อ�าเภอบ่อพลอย	 187,500.-

	 -	 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง	จากบ้านพุพรหม	ถึงบ้านสลอบ	หมู่ที่	14	

	 	 ต�าบลหนองกุ่ม	อ�าเภอบ่อพลอย	 290,000.-

	 -	 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง	จากหน้าวัดสลอบ	ถึงบ้านสลอบบน	หมู่ที่	14	

	 	 ต�าบลหนองกุ่ม	อ�าเภอบ่อพลอย	 165,000.-

	 -	 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง	จากหน้าวัดทุ่งกระเพราทอง	ถึงสนามเป้า	หมู่ที่	10	

	 	 ต�าบลหนองกุ่ม	อ�าเภอบ่อพลอย	 124,000.-

	 -	 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง	จากบ้านช่อมะครึก	ถึงบ้านเขาแก้ว	หมู่ที่	13	

	 	 ต�าบลหนองกุ่ม	อ�าเภอบ่อพลอย	 162,500.-

	 -	 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง	จากซอยลัคณา	หมู่ที่	7	ถึงหลังวัดรางขาม	หมู่ที่	8	

	 	 ต�าบลหนองกุ่ม	อ�าเภอบ่อพลอย	 96,000.-

	 -	 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง	จากสายดาววังด้น	ถึงวังด้งหมู่ที่	11	ต�าบลหนองกุ่ม	

	 	 อ�าเภอบ่อพลอย	 94,500.-

	 -	 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง	จากหนองกระทุ่ม	ถึงไร่ตองหนึ่ง	ต�าบลหนองกุ่ม	

	 	 อ�าเภอบ่อพลอย	 66,000.-

ตารางที่ 5-6	แสดงการสนับสนุนงบกลางในการบูรณะฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานและการโยธา	(ต่อ)
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การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม/น�้าป่าไหลหลาก
กรณีศึกษาความพร้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน/ชุมชนฯ จังหวัดกาญจนบุรี

กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
ส�านักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

                                    กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ (บาท)

	 -	 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง	จากบ้านทุ่งมะสัง	ถึงศาลเจ้าพ่อหินลับ	หมู่ที่	15	

	 	 ต�าบลหนองกุ่ม	อ�าเภอบ่อพลอย	 90,000.-

	 -	 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง	จากรางน�้าตก	หมู่ที่	8	ถึงเขาแก้ว	หมู่ที่	13	

	 	 ต�าบลหนองกุ่ม	อ�าเภอบ่อพลอย	 112,500.-

	 -	 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง	จากแย่งแก่งเสี้ยน	ถึงหมู่ที่	13	ต�าบลหนองกุ่ม

	 	 ต�าบลหนองโรง	อ�าเภอบ่อพลอย	 189,000.-

	 -	 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง	จากสายไร่ยายเหมอ	บ้านล�าอีซู	หมู่ที่	7	

	 	 ต�าบลหนองรี	อ�าเภอบ่อพลอย	 72,500.-

	 -	 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง	จากสายเขาพราน	ถึงหนองส�าโรงหมู่ที่	8	

	 	 ต�าบลหนองรี	อ�าเภอบ่อพลอย	 77,000.-

	 -	 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองส�าโรง	ถึงมิตรผล	หมู่ที่	3	ต�าบลหนองรี	

	 	 อ�าเภอบ่อพลอย	 100,000.-

	 -	 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาย	ไร่ส้มผู้การ	หมู่ที่	8	ต�าบลหนองรี	

	 	 อ�าเภอบ่อพลอย	 120,000.-

	 -	 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายถนนวันแม่	หมู่ที่	5	ต�าบลหนองรี	

	 	 อ�าเภอบ่อพลอย	 110,000.-

	 -	 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบุ้งเผือก	หมู่ที่	10	ต�าบลหนองรี	

	 	 อ�าเภอบ่อพลอย	 85,000.-

	 -	 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายดงสัก	หมู่ที่	8	ต�าบลหนองรี	อ�าเภอบ่อพลอย	 105,000.-

	 -	 โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก	หมู่ที่	4	ต�าบลหลุมรัง	อ�าเภอบ่อพลอย	 4,000,000.-

                                รวมงบประมาณทั้งสิ้น 615,355,000.-

 

ตารางที่ 5-6	แสดงการสนับสนุนงบกลางในการบูรณะฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานและการโยธา	(ต่อ)
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กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
สำานักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม/นำ้าป่าไหลหลาก
กรณีศึกษาความพร้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน/ชุมชนฯ จังหวัดกาญจนบุรี
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การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม/น�้าป่าไหลหลาก
กรณีศึกษาความพร้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน/ชุมชนฯ จังหวัดกาญจนบุรี

กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
ส�านักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 5.3 ผลการวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
 ผลการศึกษาชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดอุทกภัยและดินถล่ม

	 จากการสมัภาษณ์โดยใช้แบบสอบถาม	เพ่ือวดัความสนใจต่อการเกดิอทุกภยั	การรับรู้ต่อสาเหตุของการเกิด

อุทกภัย	การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์	การมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน	การได้รับการช่วยเหลือ

และสนับสุนนจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง	 และผลกระทบจากการเกิดอุทกภัยและดินถล่ม	 ในพื้นที่ศึกษา

อ�าเภอบ่อพลอย	หนองปรือ	และห้วยกระเจา	จังหวัดกาญจนบุรี	ได้ผลการศึกษา	ดังนี้

 ข้อมูลทั่วไป
ตารางที่ 5-10 แสดงจ�านวนและร้อยละของประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจ�าแนกตามเพศ

 เพศ จ�านวน (คน) ร้อยละ

	 ชาย	 133	 53.20

	 หญิง	 117	 46.80

 รวม 250 100.00

 จากตารางที่ 5-10	พบว่าประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง	ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย	คิดเป็นร้อยละ	53.20	และ

เป็นเพศหญิง	คิดเป็นร้อยละ	46.80

แผนภูมิที่ 5-1	แสดงร้อยละของประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจ�าแนกตามเพศ

ตารางที่ 5-11 	แสดงจ�านวนและร้อยละของประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจ�าแนกตามช่วงอายุ

 ช่วงอายุ จ�านวน (คน) ร้อยละ

	 ต�่ากว่า	20	ปี	 36	 14.40

	 20	-	30	ปี	 39	 15.60

	 31	–	45	ปี	 102	 40.80

	 46	-	60	ปี	 56	 22.40

	 61	ปีขึ้นไป	 17	 6.80

    รวม 250 100.00
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กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
สำานักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม/นำ้าป่าไหลหลาก
กรณีศึกษาความพร้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน/ชุมชนฯ จังหวัดกาญจนบุรี

 จากตารางที่ 5-11	พบว่า	ประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่	มีอายุระหว่าง	31-45	ปี	คิดเป็นร้อยละ

40.80	รองลงมามีอายุระหว่าง	46-60		ปี	คิดเป็นร้อยละ	22.40	มีอายุระหว่าง	20-30	ปี	คิดเป็นร้อยละ	15.60	มีอายุ

ต�่ากว่า	20	ปี	คิดเป็นร้อยละ	14.40	และมีอายุ	61	ปีขึ้นไป	คิดเป็นร้อยละ	6.80

แผนภูมิที่ 5-2 แสดงจ�านวนร้อยละของประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจ�าแนกตามช่วงอายุ

ตารางที่ 5-12 	แสดงจ�านวนและร้อยละของประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจ�าแนกตามอาชีพ

                   อาชีพ จ�านวน (คน) ร้อยละ

	 ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ	 27	 10.80

	 พนักงานบริษัท/โรงงาน	 18	 7.20

	 ค้าขาย	 20	 8.00

	 เกษตรกรรม	 97	 38.80

	 รับจ้างทั่วไป	 84	 33.60

	 อื่น	ๆ	 4	 1.60

                   รวม 250 100.00

	 จากตารางที่	5-12	พบว่า	ประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง	ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม	คิดเป็นร้อยละ 

38.80	 รองลงมาประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป	 คิดเป็นร้อยละ	 33.60	 ประกอบอาชีพข้าราชการ/พนักงานของรัฐ/

รัฐวิสาหกิจ	 คิดเป็นร้อยละ	 10.80	 ประกอบอาชีพค้าขาย	 คิดเป็นร้อยละ	 8.00	 ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท/

โรงงาน	คิดเป็นร้อยละ	7.20	และอาชีพอื่น	ๆ	คิดเป็นร้อยละ	1.60
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การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม/น�้าป่าไหลหลาก
กรณีศึกษาความพร้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน/ชุมชนฯ จังหวัดกาญจนบุรี

กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
ส�านักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แผนภูมิที่ 5-3 แสดงจ�านวนร้อยละของประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจ�าแนกตามอาชีพ

ตารางที่ 5-13		แสดงจ�านวนและร้อยละของประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจ�าแนกตามระดับการศึกษา

         ระดับการศึกษา จ�านวน (คน) ร้อยละ

	 ไม่ได้เรียน	 10	 4.00

	 ประถมศึกษา	 103	 41.20

	 มัธยมศึกษาตอนต้น	 40	 16.00

	 มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.	 45	 18.00

	 อนุปริญญา/	ปวส.	 30	 12.00

	 ปริญญาตรีขึ้นไป	 22	 8.80

              รวม 250 100.00

 จากตารางที่ 5-13	 พบว่า	 ประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ส�าเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา

คิดเป็นร้อยละ	 41.20	 รองลงมาส�าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.	 คิดเป็นร้อยละ	 18.00

ส�าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตนต้น	 คิดเป็นร้อยละ	 16.00	 ส�าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส.	 คิดเป็น

ร้อยละ	12.00	ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป	คิดเป็นร้อยละ	8.80	และไม่ได้เรียนหนังสือ	คิดเป็นร้อยละ	4.00

แผนภูมิที่ 5-4	แสดงจ�านวนร้อยละของประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจ�าแนกตามระดับการศึกษา
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กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
สำานักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม/นำ้าป่าไหลหลาก
กรณีศึกษาความพร้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน/ชุมชนฯ จังหวัดกาญจนบุรี

ตารางที่ 5-14	แสดงจ�านวนและร้อยละของสมาชิกในครัวเรือนของประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง

 จ�านวนสมาชิก จ�านวน (คน) ร้อยละ

	 1-3	คน	 84	 33.60

	 4-6	คน	 138	 55.20

	 7	คนขึ้นไป	 28	 11.20

      รวม 250 100.00

  

 จากตารางที่ 5-14 พบว่า	 ประชาชนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่สมาชิกในครัวเรือน	 4-6	 คน	 คิดเป็น

ร้อยละ	55.20		รองลงมามีสมาชิกในครัวเรือน	1-3	คน	คิดเป็นร้อยละ	33.60	และมีสมาชิกในครัวเรือน	7	คนขึ้นไป	

คิดเป็นร้อยละ	11.20

แผนภูมิที่ 5-5	แสดงจ�านวนร้อยละของสมาชิกในครัวเรือนของประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง

ตารางที่ 5-15 	แสดงจ�านวนและร้อยละของรายได้ครัวเรือนต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่าง

 รายได้ครัวเรือนต่อเดือน จ�านวน (คน) ร้อยละ

	 ต�่ากว่า	2,000	บาท		 23	 9.20

	 2,001-5,000	บาท	 71	 28.40

	 5,001-8,000	บาท	 67	 26.80

	 8,001-12,000	บาท	 59	 23.60

	 12,001-15,000	บาท	 19	 7.60

	 15,001บาท	ขึ้นไป	 11	 4.40

            รวม 250 100.00

 จากตารางที่ 5-15	 	 รายได้ครัวเรือนต่อเดือน	 พบว่า	 ประชาชนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้

ครัวเรือนต่อเดือน	 2,001-	 5,000	 บาท	 คิดเป็นร้อยละ	 28.40	 รองลงมามีรายได้	 5,001-8,000	 บาท	 คิดเป็น

ร้อยละ	26.80	มีรายได้	8,001-12,000	บาท	คิดเป็นร้อยละ	23.60	มีรายได้ต�่ากว่า	2,000	บาท	คิดเป็นร้อยละ	9.20
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การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม/น�้าป่าไหลหลาก
กรณีศึกษาความพร้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน/ชุมชนฯ จังหวัดกาญจนบุรี

กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
ส�านักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

มีรายได้	 	12,001-	15,000	บาท	คิดเป็นร้อยละ	7.60	และมีรายได้ครัวเรือนมากกว่า	15,000	บาทขึ้นไป	คิดเป็น

ร้อยละ	4.40

แผนภูมิที่ 5-6	แสดงจ�านวนร้อยละของรายได้ครัวเรือนต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่าง

ตารางที่ 5-16		แสดงจ�านวนและร้อยละของระยะเวลาการอาศัยในชุมชนของกลุ่มตัวอย่าง

 ระยะเวลา จ�านวน (คน) ร้อยละ

	 ไม่ถึง	1	ปี	 6	 2.40

	 1-3	ปี	 29	 11.60

	 4-6	ปี	 23	 9.20

	 7-10	ปี	 25	 10.00

	 มากกว่า	11	ปี	 167	 66.80

    รวม 250 100.00

  

 จากตารางที่ 5-16	 	 ระยะเวลาการอาศัยในชุมชน	 พบว่า	 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระยะเวลาการอาศัย

อยู่ในชุมชนมากกว่า	11	ปี	คิดเป็นร้อยละ	66.80	รองลงมาอาศัยอยู่ในชุมชน	1-3	ปี	คิดเป็นร้อยละ	11.60	อาศัย

อยู่ในชุมชน	7-10	ปี	คิดเป็นร้อยละ	10.00	อาศัยอยู่ในชุมชน	4-6	ปี	คิดเป็นร้อยละ	9.20	และอาศัยอยู่ในชุมชน

ไม่ถึง	1	ปี	คิดเป็นร้อยละ	2.40

แผนภูมิที่ 5-7 แสดงจ�านวนร้อยละของระยะเวลาการอาศัยในชุมชนของกลุ่มตัวอย่าง
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กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
สำานักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม/นำ้าป่าไหลหลาก
กรณีศึกษาความพร้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน/ชุมชนฯ จังหวัดกาญจนบุรี

ตารางที่ 5-17 แสดงจ�านวนและร้อยละของการด�ารงต�าแหน่งและสถานภาพในชุมชนของกลุ่มตัวอย่าง

              ต�าแหน่ง จ�านวน (คน) ร้อยละ

	 ลูกบ้าน	 181	 72.40

	 กรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน	 34	 13.60

	 ก�านัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้น�าชุมชน	 24	 9.60

	 สมาชิก	อบต./เทศบาล	 11	 4.40

               รวม 250 100.00

 จากตารางที่ 5-17	 การด�ารงต�าแหน่งและสถานภาพในชุมชน	 พบว่า	 การด�ารงต�าแหน่งและสถานภาพ

ในชุมชนของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะเป็นลูกบ้าน	 คิดเป็นร้อยละ	 72.40	 รองลงมาเป็นกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน

คิดเป็นร้อยละ	 13.60	 เป็นก�านัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้น�าชุมชน	 คิดเป็นร้อยละ	 9.60	 และสมาชิก	 อบต./เทศบาล

คิดเป็นร้อยละ	4.40	

แผนภูมิที่ 5-8 แสดงจ�านวนร้อยละของการด�ารงต�าแหน่งและสถานภาพในชุมชนของกลุ่มตัวอย่าง

 ปัจจัยทางสังคม
ตารางที่ 5-18			แสดงระดับของการติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเตือนภัยหรือการพยากรณ์อากาศ

	 	 				จากสื่อต่าง	ๆ	ของกลุ่มตัวอย่าง	
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การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม/น�้าป่าไหลหลาก
กรณีศึกษาความพร้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน/ชุมชนฯ จังหวัดกาญจนบุรี

กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
ส�านักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 จากตารางที่ 5-18	 การติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเตือนภัยหรือการพยากรณ์อากาศ	 พบว่า

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะมีการติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเตือนภัยหรือการพยากรณ์อากาศในภาพรวม

มีค่าเฉลี่ย	 1.57	 ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้อยู่ในระดับปานกลาง	 เมื่อพิจารณาตามแหล่งข้อมูลข่าวสาร	 พบว่ากลุ่มตัวอย่าง

ติดตามข้อมูลข่าวสารจากสื่อโทรทัศน์สูงสุด	มีค่าเฉลี่ย	3.16	ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้อยู่ในระดับมาก	รองลงมาติดตามจาก

สื่อหนังสือพิมพ์มีค่าเฉลี่ย	 2.09	 ตามเกณฑ์ท่ีต้ังไว้อยู่ในระดับปานกลาง	 จากส่ือวิทยุมีค่าเฉล่ีย	 2.02	 ตามเกณฑ์

ที่ตั้งไว้อยู่ในระดับปานกลาง	 จากสื่อหอกระจายข่าวประจ�าหมู่บ้าน	 มีค่าเฉลี่ย	 1.60	 ตามเกณฑ์ที่ต้ังไว้อยู่ในระดับ

ปานกลาง	จากสือ่ผูน้�าชมุชน/เพือ่นบ้าน	มค่ีาเฉล่ีย	1.58	ตามเกณฑ์ท่ีต้ังไว้อยูใ่นระดับปานกลาง	และจากส่ือเจ้าหน้าที่

ของรัฐ	(อ�าเภอ/อปท.)	มีค่าเฉลี่ย	1.41	ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้อยู่ในระดับปานกลาง	และกลุ่มตัวอย่างมีการติดตามข้อมูล

ข่าวสารจากสื่ออื่นๆ	น้อยที่สุด	มีค่าเฉลี่ย	0.28	ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้อยู่ในระดับน้อย

แผนภูมิที่ 5-9 แสดงค่าเฉลี่ยของการติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเตือนภัย

	 	 	 	 								หรือการพยากรณ์อากาศจากสื่อต่าง	ๆ	ของกลุ่มตัวอย่าง	
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กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
สำานักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม/นำ้าป่าไหลหลาก
กรณีศึกษาความพร้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน/ชุมชนฯ จังหวัดกาญจนบุรี

ตารางที่ 5-19		แสดงระดับการรับรู้ต่อสาเหตุและความเสี่ยงของการเกิดอุทกภัยและดินถล่มของกลุ่มตัวอย่าง

 จากตารางที่ 5-19	 ระดับการรับรู้ต่อสาเหตุและความเสี่ยงของการเกิดอุกทกภัยและดินถล่ม	 พบว่า

การรับรู้ต่อสาเหตุและความเสี่ยงของการเกิดอุทกภัยและดินถล่มของกลุ่มตัวอย่างในภาพรวม	 มีค่าเฉลี่ย	 2.90

ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้อยู่ในระดับปานกลาง	 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	 พบว่า	 กลุ่มตัวอย่างรับรู้ว่าการตัดไม้ท�าลายป่า

เป็นสาเหตุที่ท�าให้เกิดอุทกภัยและดินถล่มสูงที่สุด	มีค่าเฉลี่ย	3.26	ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้อยู่ในระดับมาก	รองลงมารับรู้

ว่าการเกดิอทุกภยัดนิถล่ม	เป็นสาเหตทุ�าให้เกดิความเสียหายต่อชวีติและทรัพย์สินส่ิงสาธารณปูโภค	สถานทีร่าชการ	

และผลผลิตทางการเกษตร	 มีค่าเฉลี่ย	 3.23	 ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้อยู่ในระดับมาก	 รับรู้ว่าการตั้งบ้านเรือนบริเวณ

ที่ราบเชิงเขาท่ีลาดชันเสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและดินถล่ม	 มีค่าเฉลี่ย	 3.18	 ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้

อยู่ในระดับมาก		และรับรู้ว่าการเกิดอุทกภัยและดินถล่ม	มีสาเหตุจากฝนตกหนักติดต่อกันเป็นเวลานาน	มีค่าเฉลี่ย	

3.13	ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้อยู่ในระดับมาก	ส่วนด้านที่กลุ่มตัวอย่างรับรู้อยู่ในระดับปานกลาง	คือ	การตั้งบ้านเรือนหรือ

สิ่งก่อสร้างต่าง	ๆ	ที่กีดขวางทางน�้า	ท�าให้เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยและดินถล่มในชุมชน	มีค่าเฉลี่ย	2.88	รับรู้ว่าล�าน�้า

ที่แคบและตื้นเขิน	เป็นสาเหตุที่ท�าให้เกิดอุทกภัยและดินถล่ม		มีค่าเฉลี่ย	2.82	และกลุ่มตัวอย่างมีความรู้	ความเข้าใจ

ในการเตรียมรับมือกับการเกิดอุทกภัยและดินถล่มมีค่าเฉลี่ย	2.33	ตามล�าดับ
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การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม/น�้าป่าไหลหลาก
กรณีศึกษาความพร้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน/ชุมชนฯ จังหวัดกาญจนบุรี

กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
ส�านักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แผนภูมิที่ 5-10	แสดงค่าเฉลี่ยการรับรู้ต่อสาเหตุและความเสี่ยงของการเกิดอุทกภัยและดินถล่มของกลุ่มตัวอย่าง

ตารางที ่5-20 	แสดงจ�านวนและร้อยละของการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ของบคุคล/ชมุชนของกลุ่มตวัอย่าง
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กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
สำานักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม/นำ้าป่าไหลหลาก
กรณีศึกษาความพร้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน/ชุมชนฯ จังหวัดกาญจนบุรี

 จากตารางที่ 5-20 การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ของบุคคล/ชุมชน	พบว่า	ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่าง

ร้อยละ	 68.75	 เห็นว่าบุคคลและชุมชนมีการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยและดินถล่มโดยส่วนใหญ่

ร้อยละ	 82.40	 เห็นว่าการมีหอกระจายข่าว	 (เสียงตามสาย)	 ในชุมชน	 เพ่ือประกาศแจ้งเตือนภัยเป็นเรื่องที่จ�าเป็น

และส�าคัญ	 รองลงมาร้อยละ	 80.40	 เห็นว่าสมาชิกในครอบครัวมีความต่ืนตัวในการเฝ้าระวังการเกิดอุทกภัยและ

ดินถล่ม	 เช่น	 การติดตามข่าวพยากรณ์อากาศ	 สังเกตระดับน�้าและสีของน�้าในล�าน�้า	 และร้อยละ	 78.80	 รับรู้ว่า

เม่ือคาดว่าจะเกิดภัย	 จะต้องมีการขนย้ายสิ่งของ	 กักตุนอาหาร	 และน�้าดื่มไว้	 และการเตรียมความพร้อมด้านการ

ฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมป้องกันภัยที่จะเกิดขึ้นในชุมชน	อยู่ในระดับน้อยที่สุด	เพียงร้อยละ	52.00

ตารางที ่5-21	แสดงจ�านวนและร้อยละของประชาชนทีเ่ป็นกลุม่ตวัอย่างในด้านการรบัความช่วยเหลอืและสนบัสนนุ

 จากตารางที่ 5-21	 การให้ความช่วยเหลือและสนับสนุน	 พบว่า	 กลุ่มตัวอย่างร้อยละ	 62.00	 ได้รับการ

ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนเมื่อเกิดอุทกภัยและดินถล่ม	 โดยส่วนใหญ่	 ร้อยละ	 78.40	 ได้รับการช่วยเหลือ

ขั้นพื้นฐานจากทางราชการ	องค์กรภาคเอกชน	ได้แก่	ที่พักชั่วคราว	อาหาร	น�้าดื่ม	ยารักษาโรค	รวมถึงสิ่งของอุปโภค

ที่จ�าเป็น	 รองลงมาร้อยละ	 70.80	 เห็นว่าในชุมชนมีการส�ารวจ	 ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน	 และจัดท�าบัญชีรายชื่อ

ผู้ประสบภัย/บัญชีทรัพย์สินเสียหาย	 เพ่ือประเมินมูลค่าความเสียหายและขอรับการช่วยเหลือจากทางราชการ

ส่วนด้านท่ีได้รับความช่วยเหลือและสนับสนุน	 น้อยที่สุด	 คือ	 การจัดต้ังรวมกลุ่มเป็นชมรม/สมาชิกภายในชุมชน

เพื่อเป็นศูนย์กลางประสานให้ความช่วยเหลือกันเองภายในชุมชนพบว่ามีเพียงร้อยละ	44.80
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กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
ส�านักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ตารางที่ 5-22 	แสดงระดับของการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนของประชาชนตามกลุ่มตัวอย่าง

    การมีส่วนร่วมในการเสริมสร้าง       เป็นประจ�า    เกือบทุก   นาน ๆ
 ไม่เคย    X      SD     ระดับ

               ศักยภาพชุมชน                (ทุกครั้ง)        ครั้ง        ครั้ง

1.	 ท่านมีส่วนร่วมในการสอดส่อง

	 ดูแลทรัพยากรป่าไม้/ป่าชุมชน	

	 เพื่อป้องกันการบุกรุก	และ

	 ตัดไม้ท�าลายป่า	 18.40	 15.60	 42.00	 24.00	 1.28	 1.03	 ปานกลาง

2.	 ท่านมีส่วนร่วมปลูกต้นไม้

	 ในป่าชุมชน	หรือปลูกหญ้าแฝก	

	 เพื่อบรรเทาความรุนแรง

	 จากการเกิดอุทกภัยและดินถล่ม	 2.80	 32.40	 40.40	 14.40	 1.44	 0.89	 ปานกลาง

3.	 ท่านมีความสนใจและปฏิบัติ

	 ตามประกาศแจ้งเตือนภัยจาก

	 หอกระจายข่าว	เกี่ยวกับ

	 การเฝ้าระวังภัยที่จะเกิดขึ้น	 27.20	 35.20	 25.60	 12.00	 1.78	 0.98	 ปานกลาง

4.	 ท่านมีการแลกเปลี่ยนความรู้	

	 ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ

	 การป้องกันและบรรเทา

	 ความเสียหายจากอุทกภัย

	 และดินถล่มในชุมชน	 15.60	 32.40	 34.40	 17.60	 1.46	 0.96	 ปานกลาง

5.	 ท่านมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง

	 สังเกตการณ์ระดับน�้า/

	 ความผิดปกติในล�าน�้า	และ

	 ปริมาณน�้าฝน	เพื่อป้องกัน

	 ภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้น	 21.60	 30.00	 30.00	 18.40	 1.55	 1.03	 ปานกลาง

6.	 ท่านมีส่วนร่วมบริจาคเงิน/วัสดุ	

	 และสิ่งของ	เพื่อป้องกันและ

	 บรรเทาความรุนแรงจาก

	 การเกิดอุทกภัยและดินถล่ม					

	 ในชุมชน	 11.60	 25.20	 40.80	 22.40	 1.26	 0.94	 ปานกลาง
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การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม/นำ้าป่าไหลหลาก
กรณีศึกษาความพร้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน/ชุมชนฯ จังหวัดกาญจนบุรี

    การมีส่วนร่วมในการเสริมสร้าง       เป็นประจ�า    เกือบทุก   นาน ๆ
 ไม่เคย    X      SD     ระดับ

               ศักยภาพชุมชน                (ทุกครั้ง)        ครั้ง        ครั้ง

7.	 ท่านมีส่วนร่วมท�ากิจกรรม

 ในชุมชนเพื่อป้องกันและบรรเทา

	 ความรุนแรงจากการเกิด

	 อุทกภัย	และดินถล่ม	เช่น	

	 การขุดลอกล�าน�้า	ขนย้าย

	 สิ่งของ	ฯลฯ	 14.40	 30.00	 36.00	 19.60	 1.39	 0.96	 ปานกลาง

8.	 ท่านมีส่วนร่วมในการเผยแพร่

	 ข่าวสาร	และความรู้	ที่เป็น

	 ประโยชน์ในการป้องกัน	

	 เฝ้าระวัง	และบรรเทา

	 ความรุนแรงจากการเกิดภัย

	 ในชุมชน	 12.80	 30.40	 39.20	 17.60	 1.38	 0.92	 ปานกลาง

9.	 ท่านมีส่วนร่วมในการจัดท�า

	 แผนป้องกันและบรรเทา

	 สาธารณภัยของชุมชน	 16.80	 24.80	 31.20	 27.20	 1.31	 1.05	 ปานกลาง

10.	 ท่านมีส่วนร่วมในการจัดท�า

	 แผนป้องกันและอพยพ

	 ประชาชน	 9.20	 24.00	 30.40	 36.40	 1.06	 0.99	 ปานกลาง

11.	 ท่านมีส่วนร่วมในการส�ารวจ

	 ข้อมูลพื้นฐานของชุมชน

	 ด้านสังคมและเศรษฐกิจ

	 อย่างสม�่าเสมอ																		 13.20	 28.80	 30.00	 28.00	 1.27	 1.01	 ปานกลาง

           เฉลี่ย     1.38 0.73 ปานกลาง 

 จากตารางที ่5-22	ระดบัของการมส่ีวนร่วมในการเสริมสร้างศกัยภาพชมุชน	พบว่า	กลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วม

ในการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนในภาพรวม	มีค่าเฉลี่ย	 1.38	 ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้อยู่ในระดับปานกลาง	 เมื่อพิจารณา

เป็นรายด้าน	 พบว่า	 กลุ่มตัวอย่างมีความสนใจและปฏิบัติตามประกาศแจ้งเตือนภัยจากหอกระจายข่าวเก่ียวกับ

การเฝ้าระวังภัยที่จะเกิดขึ้นมากที่สุด	 มีค่าเฉล่ีย	 1.78	 ตามเกณฑ์ท่ีต้ังไว้อยู่ในระดับปานกลาง	 รองลงมามีส่วนร่วม

ในการเฝ้าระวังสังเกตการณ์ระดับน�้า	ความผิดปกติในล�าน�้า	และปริมาณน�้าฝน	เพื่อป้องกันภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้น	

มีค่าเฉลี่ย	 1.55	 ตามเกณฑ์ท่ีตั้งไว้อยู่ในระดับปานกลาง	 และมีการแลกเปลี่ยนความรู้	 ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ

การป้องกันและบรรเทาความเสียหายจากอุทกภัยและดินถล่มในชุมชน	 มีค่าเฉลี่ย	 1.46	 ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้อยู่ในระดับ

ตารางที่ 5-22 	แสดงระดับของการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนของประชาชนตามกลุ่มตัวอย่าง	(ต่อ)
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กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
ส�านักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ปานกลาง	 ส่วนด้านที่กลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนน้อยที่สุด	 คือ	 การมีส่วนร่วมในการ

จัดท�าแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของชุมชน	มีค่าเฉลี่ย	1.06	ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้อยู่ในระดับปานกลาง

แผนภูมิที่ 5-11	แสดงค่าเฉลี่ยของการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนของประชาชนตามกลุ่มตัวอย่าง

 ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ
ตารางที่ 5-23	แสดงจ�านวนและร้อยละของจ�านวนวันที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยและดินถล่ม

                       จ�านวนวันที่ได้รับผลกระทบ จ�านวน ร้อยละ

 ไม่ได้รับผลกระทบ 158 63.20

	 1-10	วัน	 79	 31.60

	 11-20	วัน	 6	 2.40

	 21-30	วัน	 4	 1.60

	 31	วันขึ้นไป	 3	 1.20

 รวม 250 100.00

  จากตารางที ่5-23 จ�านวนวนัทีไ่ด้รบัผลกระทบจากเหตกุารณ์อทุกภยัและดนิถล่ม	พบว่า	กลุม่ตวัอย่าง	

ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยและดินถล่ม	 จ�านวนร้อยละ	 36.80	 โดยส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบ	1-10	 วัน

คิดเป็นร้อยละ	31.60	รองลงมาได้รับผลกระทบ	11-20	วัน	คิดเป็นร้อยละ	2.40	ได้รับผลกระทบ	21-30	วัน	คิดเป็น

ร้อยละ	1.60	และได้รับผลกระทบ	31	วันขึ้นไป	คิดเป็นร้อยละ	1.20	ส่วนที่ไม่ได้รับผลกระทบ	จ�านวนร้อยละ	63.20

มีสวนรวมในการสำรวจขอมูลพื้นฐานของชุมชนดาน
สังคมและเศรษฐกิจอยางสม่ำเสมอ

มีสวนรวมในการจัดทำแผนปองกันและอพยพ
ประชาชน

มีสวนรวมในการจัดทำแผนปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยของชุมชน

มีสวนรวมในการเผยแพรขาวสารและความรูที่เปน
ประโยชนในการปองกันเฝาระวัง และบรรเทาความ
รุนแรงจากการเกิดภัยในชุมชน

มีสวนรวมทำกิจกรรมในชุมชนเพื่อปองกันและบรรเทา
ความรุนแรงจากการเกิดอุทกภัย และดินถลม

มีสวนรวมบริจาคเงิน/วัสดุ และสิ่งของเพื่อปองกันและ
บรรเทาความรุนแรงจากการเกิดอุทกภัยและดินถลมใน
ชุมชน

มีสวนรวมในการเฝาระวังสังเกตการณระดับน้ำความผิด
ปกติในลำน้ำและปริมาณน้ำฝน เพื่อปองกันภัยพิบัติ
ที่อาจจะเกิดขึ้น

มีการแลกเปลี่ยนความรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการ
ปองกันและบรรเทาความเสียหายจากอุทกภัยและ
ดินถลมในชุมชน

มีความสนใจและปฏิบัติตามประกาศแจงเตือนภัยจาก
หอกระจายขาวเกี่ยวกับการเฝาระวังภัยที่จะเกิดขึ้น
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การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม/นำ้าป่าไหลหลาก
กรณีศึกษาความพร้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน/ชุมชนฯ จังหวัดกาญจนบุรี

แผนภูมิที่ 5-12	แสดงจ�านวนร้อยละของจ�านวนวันที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยและดินถล่ม

ตารางที่ 5-24	แสดงจ�านวนและร้อยละมูลค่าความเสียหายครัวเรือน

                               มูลค่าความเสียหาย จ�านวน ร้อยละ

	 1	–	5,000	บาท	 13	 5.20

	 5,001	–	10,000	บาท	 6	 2.40

	 10,001	–	50,000	บาท	 4	 1.60

	 50,001	บาท	ขึ้นไป	 1	 0.40

	 ไม่ได้รับความเสียหาย	 226	 90.40

                                      รวม 250 100.00

  

 จากตารางที่ 5-24	มูลค่าความเสียหายครัวเรือน	พบว่า	กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ครัวเรือนได้รับความเสียหาย

คิดเป็นมูลค่าความเสียหายจ�านวนร้อยละ	 9.6	 โดยมีมูลค่าความเสียหายมากที่สุด	 จ�านวนไม่เกิน	 5,000	 บาท	

คิดเป็นร้อยละ	 5.20	 รองลงมามีมูลค่าความเสียหายจ�านวน	 5,001-10,000	 บาท	 คิดเป็นร้อยละ	 2.40

มูลค่าความเสียหายจ�านวน	10,001-50,000	บาท	คิดเป็นร้อยละ	1.60	และเสียหายมากกว่า	 50,001	บาทขึ้นไป

คิดเป็นร้อยละ	0.40	และไม่ได้รับความเสียหายเลย	คิดเป็นร้อยละ	90.40
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กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
ส�านักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แผนภูมิที่ 5-13 แสดงจ�านวนร้อยละมูลค่าความเสียหายครัวเรือน

ตารางที่ 5-25	แสดงจ�านวนและร้อยละของครัวเรือนที่เสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบ้านเรือน	เครื่องมือ	เครื่องใช้			

	 	 		และค่าใช้จ่ายในการท�าความสะอาดบ้านเรือนของกลุ่มตัวอย่าง

                                ค่าใช้จ่าย จ�านวนครัวเรือน ร้อยละ

	 1-1,000	บาท	 8	 3.20

	 1,001	–	5,000	บาท	 13	 5.20

	 5,001	–	10,000	บาท	 6	 2.40

	 10,001	บาท	ขึ้นไป	 5	 2.00

	 ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย	 218	 87.20

                                  รวม 250 100.00

  

 จากตารางที่ 5-24 	 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบ้านเรือน	 เครื่องมือ	 เครื่องใช้และค่าใช้จ่ายในการ

ท�าความสะอาดบ้านเรือน	 พบว่า	 กลุ่มตัวอย่าง	 ส่วนใหญ่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบ้านเรือน	 เครื่องมือ

เครื่องใช้	 และค่าใช้จ่ายในการท�าความสะอาดบ้านเรือน	 คิดเป็นร้อยละ	 87.20	 ส่วนท่ีต้องเสียค่าใช้จ่าย	 มีเพียง

ร้อยละ	 12.80	 โดยกลุ่มตัวอย่าง	 ร้อยละ	 5.20	 ต้องเสียค่าใช้จ่ายประมาณ	 1,001	 –	 5,000	 บาท	 ร้อยละ	 3.20

เสียค่าใช้จ่ายประมาณไม่เกิน	 1,000	 บาท	 ร้อยละ	 2.40	 เสียค่าใช้จ่าย	 5,001-	 10,000	 บาท	 และร้อยละ	 2.00

เสียค่าใช้จ่ายมากกว่า	10,001	บาทขึ้นไป	
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การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม/นำ้าป่าไหลหลาก
กรณีศึกษาความพร้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน/ชุมชนฯ จังหวัดกาญจนบุรี

แผนภูมิที่ 5-14 	แสดงจ�านวนร้อยละของครัวเรือนที่เสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบ้านเรือน	เครื่องมือ			

	 	 	 							เครื่องใช้	และค่าใช้จ่ายในการท�าความสะอาดบ้านเรือนของกลุ่มตัวอย่าง

ตารางที่ 5-26	แสดงความเสียหายด้านเครื่องใช้	สิ่งอ�านวยความสะดวกในครัวเรือนของกลุ่มตัวอย่าง

 ประเภท จ�านวนครัวเรือน จ�านวน มูลค่าความเสียหายโดยประมาณ (บาท)

	 โทรศัพท์	 10	 11	เครื่อง	 5,500

	 ตู้เย็น	 13	 18	หลัง	 54,000

	 เฟอร์นิเจอร์	 24	 72	ชิ้น	 72,000

	 พัดลม	 19	 50	ชิ้น	 10,000

	 เครื่องครัว	 10	 63	ชิ้น	 31,500

	 ทรัพย์สินอื่น	ๆ	 9	 31	ชิ้น	 31,000

                   รวมมูลค่าความเสียหาย  204,000

 จากตารางที่ 5-25	 ความเสียหายด้านเคร่ืองใช้	 ส่ิงอ�านวยความสะดวกในครัวเรือน	 คิดเป็นมูลค่ารวม

204,000	บาท	โดยเฟอร์นิเจอร์เสียหายมากที่สุด	จ�านวน	72	ชิ้น	คิดเป็นมูลค่าประมาณ	72,000	บาท	รองลงมาเป็น

เครื่องครัว	เสียหาย	จ�านวน	63	ชิ้น	คิดเป็นมูลค่าความเสียหาย	31,500	บาท	พัดลมเสียหายจ�านวน	50	ตัว	คิดเป็น

มูลค่า	10,000	บาท	ทรัพย์สินอื่น	ๆ 	จ�านวน	31	ชิ้น	คิดเป็นมูลค่าความเสียหาย	31,000	บาท	ตู้เย็น	จ�านวน	18	หลัง	

คิดเป็นมูลค่าความเสียหาย	54,000	บาท	และโทรศัพท์	จ�านวน	11	เครื่อง	คิดเป็นมูลค่าความเสียหาย	5,500	บาท
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กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
ส�านักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ตารางที่ 5-27	แสดงความเสียหายด้านยานพาหนะและเครื่องมือทางการเกษตรของกลุ่มตัวอย่าง

 จากตารางที่ 5-27 ความเสียหายด้านยานพาหนะและเคร่ืองมือทางการเกษตรของกลุ่มตัวอย่าง	 พบว่า

ยานพาหนะเสียหาย	คิดเป็นมูลค่าประมาณ	96,500	บาท	โดยรถจักรยานยนต์ได้รับความเสียหายมากที่สุด	เสียหาย

จ�านวน	19	คัน	คิดเป็นมูลค่า	47,500	บาท	รองลงมา	คือ	รถปิกอัพ	เสียหายจ�านวน	7	คัน	คิดเป็นมูลค่า	35,000	

บาท	รถเก๋ง	เสียหาย	จ�านวน	2	คัน	คิดเป็นมูลค่า	10,000	บาท	รถจักรยาน	เสียหายจ�านวน	8	คัน	คิดเป็นมูลค่า	

4,000	บาท	ส่วนความเสียหายด้านเครื่องมือ	อุปกรณ์ทางการเกษตร	คิดเป็นมูลค่ารวม	150,650	บาท	โดยเครื่องสูบ

น�้า	 เสียหายมากท่ีสุด	 จ�านวน	 26	 เครื่อง	 คิดเป็นมูลค่า	 130,000	 บาท	 รองลงมาคือ	 รถไถขนาดเล็ก	 เสียหาย

จ�านวน	3	คัน	คิดเป็นมูลค่า	15,000	บาท	และสายยางเพื่อการเกษตร	เสียหาย	113	เมตร	คิดเป็นมูลค่า	5,650	บาท

ตารางที่ 5-28 แสดงค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขอุทกภัยและดินถล่มในครัวเรือนของกลุ่มตัวอย่าง

                    ประเภท จ�านวนครัวเรือน มูลค่า (บาท)

	 -	 กระสอบทราย	 7	 21,600

	 -	 เครื่องสูบน�้า	 6	 45,500

	 -	 ค่าจ้างและค่าวัสดุ	 12	 52,700

	 -	 ค่าขนย้ายสิ่งของ	 5	 57,200

	 -	 ค่าใช้จ่ายอื่น	ๆ		 15	 31,000

                                     รวม  208,000

	 จากตารางที่	 5-28	 ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขอุทกภัยและดินถล่มในครัวเรือนของกลุ่มตัวอย่าง

พบว่า	 กลุ ่มตัวอย่างต้องเสียค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขอุทกภัยและดินถล่มจ�านวน	 208,000	 บาท

โดยส่วนใหญ่เสียค่าใช้จ่ายเป็นค่าขนย้ายสิ่งของ	 คิดเป็นมูลค่า	 57,200	 บาท	 รองลงมาเสียค่าใช้จ่ายเพื่อเป็น

ค่าจ้างและวัสดุ	 คิดเป็นมูลค่า	 52,700	 บาท	 เสียค่าใช้จ่ายในการซื้อเครื่องสูบน�้า	 คิดเป็นมูลค่า	 45,500	 บาท
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การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม/นำ้าป่าไหลหลาก
กรณีศึกษาความพร้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน/ชุมชนฯ จังหวัดกาญจนบุรี

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	 เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย	 คิดเป็นมูลค่า	 31,000	 บาท	 	 และเสียค่าใช้จ่ายเก่ียวกับ

การชื้อกระสอบทราย	คิดเป็นมูลค่า	21,600	บาท	

ตารางที่ 5-29  แสดงระดับของผลกระทบทางด้านสังคมของประชาชนกลุ่มตัวอย่างในช่วงที่เกิดและช่วงหลังจาก															

	 	 			การเกิดอุทกภัยและดินถล่ม

 จากตารางที่ 5-29	 ระดับของผลกระทบผลทางด้านสังคมของประชาชน	 พบว่า	 กลุ่มตัวอย่างได้รับ

ผลกระทบทางด้านสังคมในภาพรวม	มีค่าเฉลี่ย	2.11	ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้อยู่ในระดับปานกลาง	เมื่อพิจารณาประเด็น

ที่เกี่ยวข้อง	 พบว่ามีผลกระทบเชิงลบ	 พบว่า	 เป็นสาเหตุหนึ่งที่ท�าให้เกิดปัญหาด้านการส่งบุตรหลานเรียนหนังสือ

มากที่สุด	มีค่าเฉลี่ย	2.47	ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้อยู่ในระดับปานกลาง	รองลงมาท�าให้ต้องเปลี่ยนอาชีพ	มีค่าเฉลี่ย	2.39

ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้อยู่ในระดับปานกลาง	 และท�าให้มีการเคลื่อนย้ายที่อยู่อาศัย	 ส่งผลท�าให้การเดินทางไปประกอบ

อาชีพไม่สะดวกมีค่าเฉลี่ย	 2.36	 ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้อยู่ในระดับปานกลางเช่นกัน	 ส่วนด้านที่ส่งผลกระทบทางด้าน

สังคมน้อยที่สุดคือ	ท�าให้สมาชิกในครัวเรือนเสียชีวิต	มีค่าเฉลี่ย	1.62	ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้อยู่ในระดับน้อย
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กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
ส�านักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แผนภูมิที่ 5-15  แสดงระดับของผลกระทบทางด้านสังคมของประชาชนกลุ่มตัวอย่างในช่วงที่เกิดและ											

	 	 	 						 ช่วงหลังจากการเกิดอุทกภัยและดินถล่ม

ตารางที่ 5-30 	แสดงระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมในช่วงที่เกิด

	 	 			และหลังจากการเกิดอุทกภัยและดินถล่ม

 จากตารางที ่5-30	ระดบัความคิดเหน็เกีย่วกบัผลกระทบทางด้านสิง่แวดล้อมในช่วงทีเ่กดิและหลงัจากการเกดิ

ผลกระทบ	 พบว่า	 กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าผลกระทบทางด้านส่ิงแวดล้อมในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย	 2.65	 ตามเกณฑ์

ที่ตั้งไว้อยู่ในระดับปานกลาง	เมื่อพิจารณาประเด็นที่เกี่ยวข้อง	พบว่า	ท�าให้ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ถูกท�าลาย

มากที่สุด	 มีค่าเฉลี่ย	 2.78	 ตามเกณฑ์ท่ีตั้งไว้อยู่ในระดับปานกลาง	 รองลงมาเห็นว่าท�าให้เส้นทางน�้าถูกท�าลาย

หรือเกิดการเปลี่ยนแปลง	 มีค่าเฉลี่ย	 2.72	 ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้อยู ่ในระดับปานกลาง	 และท�าให้น�้าที่ใช้ในการ
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การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม/นำ้าป่าไหลหลาก
กรณีศึกษาความพร้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน/ชุมชนฯ จังหวัดกาญจนบุรี

อุปโภค	บริโภค	มีการเปลี่ยนแปลง	มีค่าเฉลี่ย	2.69	ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้อยู่ในระดับปานกลางเช่นกัน	ส่วนด้านที่ส่งผลกระทบ

ต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด	คือ	ท�าให้น�้าใต้ดินเกิดการเปลี่ยนแปลง	มีค่าเฉลี่ย	2.53	ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้อยู่ในระดับปานกลาง

แผนภูมิที่ 5-16  แสดงค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม

	 	 	 								ในช่วงที่เกิดและหลังจากการเกิดอุทกภัยและดินถล่ม

 5.4 แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

	 เพือ่ให้เป็นการบูรณาการและมกีารวางแผนป้องกนัน�้าท่วมในระยะยาว	จงัหวดักาญจนบรุ	ี		ได้มกีารวางแผน

ในการจัดการแก้ปัญหาน�้าท่วมอย่างเป็นระบบ	 เพื่อให้ประชาชนได้มีการเตรียมการป้องกันเพื่อไห้ได้รับผลกระทบ

จากปัญหาน�้าท่วมน้อยที่สุด	 โดยเฉพาะประชาชนในบริเวณพ้ืนท่ีลาดเชิงเขาใกล้ทางน�้าไหลผ่าน	 และที่ราบลุ่ม

ในจังหวัดกาญจนบุรี		โดยมีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงและที่เกี่ยวข้อง	ทั้งในระดับจังหวัด	

อ�าเภอ	 และระดับท้องถ่ิน	 เตรียมการเพื่อรองรับการเกิดอุทกภัย	 เช่น	 การส�ารวจและปรับปรุงข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย	

พื้นที่ปลอดภัย	 จัดเตรียมก�าลังคน	 อบรมให้ความรู้ท้ังเจ้าหน้าท่ีผู ้ปฏิบัติและประชาชนในพ้ืนที่ให้มีความรู ้

เรือ่งการป้องกนัภัย	การฝึกซ้อมแผนอพยพประชาชนในพืน้ทีเ่สีย่งภยั	วสัดุอปุกรณ์	เครือ่งมอืสือ่สารและโทรคมนาคม

ทั้งข่ายหลักและข่ายส�ารอง	 ยานพาหนะ	 เรือท้องแบน	 เครื่องสูบน�้า	 เสริมกระสอบทราย	 จัดหาพื้นที่รับน�้า

ท�านบชั่วคราวในจุดที่คาดว่าจะเกิดปัญหาน�้าท่วม	 มอบหมายเจ้าหน้าที่ให้อยู่เวรเฝ้าระวังเหตุสาธารณภัย	 จัดให้มี

ระบบเตือนภัยล่วงหน้าผ่านการสื่อสารของทางราชการ	 วิทยุชุมชน	ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเตรียมความพร้อม

ในการเผชิญเหตุ	และการติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน�้าฝนในพื้นที่เสี่ยงภัย		เป็นต้น		

		 โดยพบว่าน�า้ท่วมส่วนใหญ่ทีเ่กดิขึน้ในพืน้ทีจ่งัหวดักาญจนบรุ	ีจะเป็นอทุกภยัน�า้ท่วมขงั	คอื	น�า้จะท่วมขงัอยู่

ในพื้นที่ประมาณ	 2	 วัน	 จนถึง	 1	 สัปดาห์	 และน�้าจะลดปริมาณลงไปเอง	 สาเหตุที่เกิดจะเกิดจากฝนที่ตกหนัก

อย่างต่อเนื่องกันเป็นเวลาหลายวัน	 ประกอบกับน�้าในอ่างเก็บน�้าวังโหรา	 ซ่ึงต้ังอยู่เขตติดต่ออ�าเภอหนองปรือและ
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กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
ส�านักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดสุพรรณบุรี	 	อ่างเก็บน�้าห้วยรวกและห้วยเทียน	ซึ่งตั้งอยู่ต�าบลหนองฝ้าย	อ�าเภอเลาขวัญ	จังหวัดกาญจนบุรี	

และอ่างเก็บน�้าล�าอีซู	 ปล่อยน�้าส่วนท่ีเกินจากอ่างออกมาเนื่องจากเกินปริมาณที่กักเก็บน�้าไว้ในอ่างน�้าเพราะรองรับ

น�้าฝนที่ตกหนักต่อเนื่องมาหลายวัน	 เมื่อน�้าล้นออกมาและไหลลงสู่ล�าตะเพิน	 ซึ่งไหลมาจากอ�าเภอด่านช้าง

จังหวัดสุพรรณบุรี	 ท�าให้น�้าในล�าตะเพินล้นตลิ่ง	 จึงท�าให้เกิดน�้าท่วมในหลายพื้นที่ในจังหวัดกาญจนบุรี	 เช่น

ต�าบลหนองรี	 ต�าบลหลุมรัง	 และต�าบลหนองกุ่ม	 อ�าเภอบ่อพลอย	 ต�าบลสมเด็จเจริญ	 และต�าบลหนองปรือ

อ�าเภอหนองปรือ	 และมีบางพื้นที่ที่เกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องกันหลายวัน	 ประกอบกับมีน�้าป่าไหลหลากจากภูเขา

เข้าท่วมในพื้นที่	เช่น		ต�าบลสระลงเรือ		และต�าบลห้วยกระเจา		อ�าเภอห้วยกระเจา	เป็นต้น

 5.5 ผลการวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้น�าชุมชนที่ประสบภัยพิบัติ

	 จากการสมัภาษณ์เชิงลกึผูน้�าชุมชนและผูน้�าองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในพืน้ทีเ่กดิอทุกภยั/น�า้ป่าไหลหลาก	

ในเขตต�าบลหลุมรัง	 ต�าบลหนองรี	 และต�าบลหนองกุ่ม	 อ�าเภอบ่อพลอย	 ต�าบลสระลงเรือ	 และต�าบลห้วยกระเจา	

อ�าเภอห้วยกระเจา	 ต�าบลหนองปรือ	 และต�าบลสมเด็จเจริญ	 อ�าเภอหนองปรือ	 จังหวัดกาญจนบุรี	 จ�านวน	 7	 ราย	

ประกอบด้วย	อ�าเภอบ่อพลอย	จ�านวน	3	ราย	ได้แก่	(1)	พันจ่าโท	วัชรพงษ์		ศรีค�าอ้าย	ปลัดเทศบาลต�าบลหนองรี	

(2)	นายณรงค์พร		วัดพ่วง	ปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบลหลุมรัง	และ	(3)	นางนาถประภา		คงวาสน์น	ปลัดองค์การ

บริหารส่วนต�าบลหนองกุ่ม		อ�าเภอหนองปรือ	จ�านวน	2	ราย	ได้แก่	 (1)	จ่าสิบเอกสมชาย		อรุณแข	ปลัดเทศบาล

ต�าบลหนองปรือ	และ	(2)	นายตรีนันท์	ป้องกัน	ปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบลสมเด็จเจริญ		และอ�าเภอห้วยกระเจา

จ�านวน	2	ราย	ได้แก่	(1)	นายสมรักษ์		สืบดา		เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	เทศบาลต�าบลห้วยกระเจา	

และ	(2)	นายธรรมศักดิ์		ธรรมนารถสกุล	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน	เทศบาลต�าบลสระลงเรือ	โดยสัมภาษณ์

ผู้น�าชุมชนเกี่ยวกับบริบทชุมชนการบริหารจัดการสาธารณภัย	 (การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินถล่ม)

ของชุมชน	 ลักษณะการเกิดภัย	 การแจ้งเตือนภัยกับประชาชน	 การอพยพผู้ประสบภัย	 เหตุการณ์ขณะเกิดภัย

การช่วยเหลอืผูป้ระสบภยั	และข้อเสนอแนะส�าหรบัการบรหิารจดัการอทุกภยัและดินถล่มเพือ่เตรยีมความพร้อมและ

เสริมสร้างศักยภาพของประชาชน	หรือชุมชนให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด

	 พบว่า	สภาพทั่วไปของต�าบล	อ�าเภอ	ลักษณะพื้นที่โดยรวมเป็นที่ราบลุ่ม	บางพื้นที่บางส่วนเป็นแอ่งกระทะ	

มีอ่างเก็บน�้าขนาดใหญ่	คือ	อ่างเก็บน�้า	ล�าตะเพิน	อ่างเก็บน�้าพุตะเคียน	อ่างเก็บน�้าห้วยแม่ระวาง	อ่างเก็บน�้าห้วยหวายฯ

โดยเฉพาะอ่างเก็บน�้าล�าตะเพินที่ประกอบไปด้วยล�าห้วยต่างๆ	 หลายล�าห้วยรวมกัน	 มีความยาวของล�าห้วย

140	 กิโลเมตร	 มีพื้นท่ีของล�าห้วย	 2,479	 ตารางกิโลเมตร	 ครอบคลุมพื้นที่อ�าเภอหนองปรือ	 อ�าเภอบ่อพลอย 

และไหลลงแม่น�้าแควใหญ่ที่บ้านท่าเสา	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดกาญจนบุรี	 และครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

บางส่วน	ปริมาณน�้าท่าเฉลี่ยตลอดปีเท่ากับ	547	ลูกบาศ์กเมตร/ปี		การประสบปัญหาน�้าท่วม	เนื่องจากโดยลักษณะของ

พื้นที่เป็นที่ราบ	 บางส่วนเป็นแอ่งกระทะ	 และเป็นพื้นที่รองรับน�้าที่ไหลมาจากส่วนเหนือทั้งหมด	 และประกอบกับ

การปล่อยน�้าส่วนที่เกินจากอ่างเก็บน�้าล�าตะเพินออกมาเนื่องจากเกินปริมาณที่กักเก็บน�้าไว้ในอ่างน�้าได้	 เม่ือน�้าล้น
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การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม/นำ้าป่าไหลหลาก
กรณีศึกษาความพร้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน/ชุมชนฯ จังหวัดกาญจนบุรี

ออกมา	 จึงท�าให้เกิดน�้าท่วมในหลายพื้นที่ในจังหวัดกาญจนบุรี	 จึงท�าให้เกิดน�้าท่วมขังในพื้นที่แต่เป็นช่วงระยะเวลา

สั้นๆ	คือ	ไม่เกิน	1	สัปดาห์		

	 สภาพเศรษฐกิจ	ประชาชนส่วนใหญ่	ประกอบอาชีพท�านา	ท�าไร่	การเลี้ยงสัตว์	และการปลูกพืชเศรษฐกิจ	

อาชีพเสริม	 คือ	 การประกอบธุรกิจรายย่อย	 และการรับซ้ือพืชผลทางการเกษตร	 จากการที่ประชาชนในพื้นที่

ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท�านา	สภาพสังคมส่วนใหญ่จึงมีความใกล้ชิด	เป็นเครือญาติ	มีการพบปะพูดคุย	แลกเปลี่ยน

ความรู้ความคิดเห็นกันสม�่าเสมอ	 ซึ่งการพบปะพูดคุยกันจะเป็นท่ีบ้านผู้ใหญ่บ้านและบ้านของผู้ท่ีเคารพนับถือ

ของชมุชน	ตลอดจนร้านค้าในชมุชน	ซึง่สอดคล้องกบัข้อมลูการส�ารวจทีพ่บว่าการตดิตามข้อมลูข่าวสารของประชาชน

ส่วนหนึ่งได้มาอย่างไม่เป็นทางการ	โดยได้จากการพบปะพูดคุย	แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนบ้าน

การบริหารจัดการภัย

	 ผู้น�าชุมชนในพื้นที่ศึกษาส่วนใหญ่ให้ความส�าคัญในการเตรียมความพร้อมของชุมชนในการเตรียมรับมือกับ

ภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในชุมชน	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับการเกิดอุทกภัย

ซึ่งเกิดขึ้นเป็นประจ�าทุกปี	 โดยที่องค์การบริหารส่วนต�าบลแต่ละต�าบล	 ก�าชับให้	 ก�านัน	 ผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้าน

เตรียมรับมือกับภัยพิบัติ	ทั้งด้านคนและเครื่องมืออุปกรณ์		โดยภาครัฐบาลร่วมกับชุมชนจัดฝึกอบรมให้	อาสาสมัคร

ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	(อปพร.)	โครงการหนึ่งต�าบลหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย	(OTOS)		และคัดเลือกประชาชนในหมู่บ้าน

เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรมิสเตอร์เตือนภัย	 และหลักสูตรการจัดการภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน	 (CฺBDRM)	

ให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยเพื่อเตรียมความพร้อม	เพื่อลดผลกระทบจากภัยพิบัติ	และส่งเสริมสมาชิกในชุมชน

ให้มีความเข้มแข็งเพื่อช่วยเหลือครอบครัวและชุมชนให้ปลอดภัยก่อนที่ทางภาครัฐจะเข้าไปให้ความช่วยเหลือ	

โดยเมื่อมีการแจ้งเตือนท�าหน้าที่คอยเฝ้าสังเกต	 และแจ้งไปยังผู้ใหญ่บ้านหรือหัวหน้าคุ้ม	 เพ่ือประกาศเตือนภัยให้

ประชาชนในชุมชนเตรียมตัวอพยพจากที่อยู่อาศัยไปยังสถานที่ปลอดภัย	 หรือบริเวณที่สูงทันที	 หรืออาจจะมีการ

ประกาศเสียงตามสายตามหอกระจายข่าวประจ�าหมู่บ้าน	การหมุนไซเรนเตือนภัย	ตีกลอง	 เป่านกหวีด	หรือวิธีการ

ใด	ๆ	ตามที่ตกลงกันไว้ในการแจ้งเตือนภัย	การเตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์	รถกู้ชีพกู้ภัย	ที่สามารถให้บริการกับ

ผูป้ระสบภยัได้ตลอด	24	ชัว่โมง	อกีทัง้มกีารวางแผนรองรบัมอืกบัภยัพบิตัิ	หากเกดิน�้าท่วมและน�้าป่าไหลหลากลงมา

ในพื้นที่	อีกทั้งตั้งคณะกรรมการหมู่บ้าน	แบ่งหน้าที่รับผิดชอบในการผลัดเปลี่ยนกันเฝ้าระวังการเกิดน�้าท่วม	

	 ลักษณะการเกิดภัยส่วนใหญ่เป็นลักษณะน�้าท่วมขัง	 ไม่เกิน	 1	 สัปดาห์	 แต่หากปริมาณน�้าฝนมากและ

ตกต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเวลานาน	 จะท�าให้ปริมาณน�้าในอ่างเก็นน�้าที่มีอยู่ในพ้ืนที่ล้นเอ่อเกินจากอ่างออกมา

เนือ่งจากเกนิปรมิาณทีก่กัเกบ็น�า้ไว้ในอ่างน�า้ไม่สามารถรองรบัน�า้ฝนทีต่กหนกัต่อเนือ่งมาหลายวนั	เมือ่น�า้ล้นออกมา

และไหลลงสู่ล�าน�้าตะเพิน	 ซึ่งเป็นล�าน�้าสายหลักในพื้นที่ในปริมาณมาก	 จะส่งผลให้เกิดน�้าท่วมขังในหลายพื้นที่

ในจังหวัดกาญจนบุรี			
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กรณีศึกษาความพร้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน/ชุมชนฯ จังหวัดกาญจนบุรี

กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
ส�านักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

	 ลักษณะการแจ้งเตือนภัย	 ด�าเนินการโดยหน่วยงานราชการของจังหวัด	 มีการติดตามสภาพอากาศ

จากกรมอุตุนิยมวิทยาทุกวัน	 หากพบว่าจะมีสถานการณ์ภัยเกิดขึ้น	 จังหวัดจะแจ้งเตือนเป็นหนังสือมายังองค์การ

บริหารส่วนต�าบล		และองค์การบริหารส่วนต�าบลจะท�าหนังสือแจ้งผู้น�าชุมชน	เช่น	ก�านัน	ผู้ใหญ่บ้าน	ให้แจ้งเตือน

ประชาชนในพื้นท่ีเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ภัยที่จะเกิดขึ้น	 หรือบางครั้งการด�าเนินการภาครัฐ

จะด�าเนินการควบคู่ไปกับการด�าเนินการของอาสาสมัครที่ได้รับการฝึกอบรม	 ซึ่งเป็นประชาชนในชุมชนนั่นเอง

โดยอาสาสมัคร	จะท�าหน้าที่คอยสังเกต	เฝ้าระวัง		และเมื่อมีเหตุผิดปกติก็แจ้งไปยังผู้ใหญ่บ้าน	หรือหัวหน้าคุ้ม	เพื่อ

ประกาศเตือนภัยให้ประชาชนในชุมชน	 ท้ังนี้โดยทั่วไปประชาชนในพื้นที่จะมีการเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์

น�า้ท่วมอยูแ่ล้ว	หากพบว่าจะเกดิน�า้ท่วมหน่วยราชการจะเป็นผูส่้งข่าวสารแจ้งเตอืนภยัมายงัอ�าเภอโดยการใช้โทรศัพท์/

โทรสาร	 จากนั้นทางอ�าเภอจะมีการแจ้งวิทยุมาทางองค์การบริหารส่วนต�าบล	 ก�านัน	 ผู้ใหญ่บ้าน	 ในพื้นท่ีเส่ียงภัย

เพื่อแจ้งข่าวสารให้ได้รับทราบกันอย่างทั่วถึง	 ส่วนการแจ้งเตือนภัยของหมู่บ้านจะใช้สมาชิก	 อปพร.	 ของหมู่บ้าน

เฝ้าสังเกตระดับน�้าหากพบว่าจะเกิดน�้าท่วม	อปพร.	จะใช้วิทยุสื่อสารแจ้งเหตุไปยังคณะกรรมการหมู่บ้าน	จากนั้นจะ

มีการแจ้งข่าวสารเตือนภัยโดยหอกระจายข่าวของหมู่บ้าน	พร้อมทั้งประสานกับหมู่บ้านใกล้เคียง	 และหน่วยงาน

ที่เก่ียวข้องทางวิทยุสื่อสาร	 นอกจากนี้ประชาชนในหมู่บ้านจะใช้โทรศัพท์มือถือในการแจ้งข่าวสารกัน	 เนื่องจาก

มีความสะดวกรวดเร็ว	 	 และมีใช้กันเกือบทุกครัวเรือน	 หรืออาจใช้การส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปบอกเองในพื้นที่โดยตรง

ซึ่งผู้น�าชุมชนมีการเตรียมความพร้อมอยู่แล้ว	 ประกอบกับประชาชนในพ้ืนที่มีการต่ืนตัวเกี่ยวกับภัยอยู่ตลอดเวลา		

อกีทัง้ประชาชนในชมุชนทีอ่ยูใ่กล้รมิน�า้ทราบอยูแ่ล้วว่าเมือ่ใดจะเกดิน�า้ไหลหลาก	จงึมกีารเตรยีมความพร้อมอยูแ่ล้ว	

และประชาชนในชุมชนเองก็มีความเป็นเครือญาติใกล้ชิดกัน	 มีการพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน

เสมอๆ	 การติดตามข้อมูลข่าวสารของประชาชนส่วนหนึ่งได้มาอย่างไม่เป็นทางการจากวิถีการด�ารงชีวิตของ

ประชาชนเอง	

	 เม่ือเกิดอุทกภัยขึ้นในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต�าบลจะจัดเตรียมเรือ	 และกระสอบทราย/ถุงทราย

เพื่อใช้ในการกั้นแนวน�้าไม่ให้เข้าบ้านเรือน	 ครอบครัวใดที่อาศัยอยู่บ้านชั้นเดียว	 ก็จะย้ายไปอาศัยอยู่กับญาติ

บ้านเพื่อนบ้าน	 หรือหากไม่มีจริงๆ	 ก็จะไปอาศัยพื้นที่ที่ทางองค์การบริหารส่วนต�าบลจัดไว้ให้	 โดยประชาชน

ในหมู่บ้านต่างพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน	มีความสามัคคี	และช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันเป็นอย่างดี	

	 การให้ความช่วยเหลือขณะเกิดอุทกภัย	 องค์การบริหารส่วนต�าบล/คณะกรรมการหมู่บ้านและหน่วยงาน

ทั้งหน่วยงานภาครัฐ	 ตลอดจน	 เอกชน	 มูลนิธิ	 จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู ้ประสบภัยในพื้นที่	 อพยพประชาชน

ที่ประสบภัยน�้าท่วมและติดอยู่ในพื้นที่	 จัดหาน�้าด่ืม	 อาหาร	 บริการประชาชนผู้ประสบภัย	 ถุงยังชีพ	 ยานพาหนะ

ขนย้ายผู้ประสบภัย	 เช่น	 เรือท้องแบน	เป็นต้น	 เครื่องสูบน�้าตามจุดต่าง	ๆ	ดูแลรักษาพยาบาลผู้ประสบภัย	ด้านยา

และเวชภัณฑ์ต่าง	ๆ 	หลงัน�า้ท่วมหน่วยงานของรฐัได้เข้าส�ารวจความเสยีหายเพือ่จ่ายเงนิชดเชยและฟ้ืนฟผููป้ระสบภยั

โดยจะใช้เงินงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต�าบลก่อน	 หากไม่เพียงพอก็จะขอสนับสนุนไปยังอ�าเภอ	 และ

จังหวัด	เพื่อใช้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน		พ.ศ.	2546		ต่อไป
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กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
สำานักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม/นำ้าป่าไหลหลาก
กรณีศึกษาความพร้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน/ชุมชนฯ จังหวัดกาญจนบุรี

	 ส่วนประเด็นของความต้องการและข้อเสนอแนะเพื่อการป้องกัน	 แก้ไข	 และลดผลกระทบจากอุทกภัย

ผู้น�าชุมชนได้เสนอแนวทางไว้	ดังนี้

	 1.	 การก่อสร้างคันกั้นน�้าขนาดที่เหมาะสม	เพื่อป้องกันน�้าท่วม	โดยการก่อสร้างคันดินกั้นน�้าขนานไปตาม

ล�าน�้าห่างจากขอบตลิ่งพอสมควร	เพื่อป้องกันมิให้น�้าล้นตลิ่งไปท่วมในพื้นที่ต่างๆ	ด้านในชุมชน	

	 2.	 การก่อสร้างทางผนัน�า้	เพือ่ผันน�า้ทัง้หมดหรือบางส่วนทีล้่นตล่ิงท่วมท้นให้ออกไป	โดยการก่อสร้างทาง

ผนัน�า้หรอืขดุคลองสายใหม่เชือ่มต่อกบัล�าน�า้ท่ีมปัีญหาน�า้ท่วม	โดยให้น�า้ไหลไปตามทางผันน�า้ท่ีขุดข้ึนใหม่ไปลงล�าน�า้

สายอื่น	หรือระบายออกสู่ทะเลตามความเหมาะสม

	 3.	 การปรับปรุงและตกแต่งสภาพล�าน�้า	 เพื่อให้น�้าที่ท่วมทะลักสามารถไหลไปตามล�าน�้าได้สะดวกหรือ

ช่วยให้กระแสน�้าไหลเร็วยิ่งขึ้น	อันเป็นการบรรเทาความเสียหายจากน�้าท่วมขังได้	โดยใช้วิธีการดังนี้

	 	 -	 การขุดลอกคูคลอง	และท่อระบายน�้าที่มีความตื้นเขิน	เพื่อให้น�้าไหลสะดวกขึ้น

	 	 -	 ตกแต่งดินตามทางลาดตลิ่งให้เรียบมิให้เป็นอุปสรรคต่อทางเดินของน�้า

	 	 -	 หากล�าน�้าคดโค้งมาก	ให้หาแนวทางขุดคลองใหม่เป็นล�าน�้าสายตรงเพื่อให้น�้าไหลสะดวกขึ้น

	 4.	 การสร้างฝาย/อ่างเก็บน�้า	หรือขุดสระเก็บน�้าเพิ่มเติม

	 5.	 ขอรับการสนับสนุนเครื่องสูบน�้าไฟฟ้าจากโครงการชลประทานกาญจนบุรี	 ในพ้ืนท่ีท่ีเกิดอุทกภัยและ

น�้าท่วมขัง

	 6.	 อยากให้ทางจังหวัด	โดยส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	

หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนโครงการต่างๆ	ที่เสนอผ่านองค์การบริหารส่วนต�าบล	 ร้องขอเพื่อแก้ไข

ปัญหาต่างๆ		ในชุมชน

	 7.	 องค์การบรหิารส่วนต�าบล	ควรให้ความส�าคญักบัการจัดสรรงบประมาณส�าหรับเตรียมการเพือ่ป้องกัน

และบรรเทาอุทกภัย	ซึ่งในหลายพื้นที่จะประสบปัญหาอุทกภัยจากน�้าหลากล้นตลิ่งเกือบทุกปีอยู่แล้ว

	 8.	 อยากให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการลุ ่มน�้า	 ด�าเนินการเก็บน�้าปล่อยน�้า

ในปริมาณที่แม่นย�าและมีประสิทธิภาพ	 รวมถึงการวางระบบชลประทานที่สามารถบริหารจัดการน�้าได้ทั้งระบบ

คือ	สามารถแก้ไขปัญหาภัยแล้งได้	และเมื่อถึงฤดูน�้าหลากก็สามารถเก็บกักน�้าไว้ได้โดยไม่ก่อให้เกิดอุทกภัย

	 9.	 กรณีพื้นที่ที่เกิดน�้าท่วมซ�้าซากเป็นประจ�าทุกปี	 ควรสนับสนุนงบประมาณในการจัดท�าโครงการ

ขุดลอกเปิดทางน�้าเพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัย	 ทั้งยังสามารถลดภาระงบประมาณที่จะต้องให้ความช่วยเหลือ

หลังเกิดภัยด้วย

	 10.	 ให้ประชาชนในพื้นที่ประสบภัย	 เข้ามามีส่วนร่วมก�าหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาร่วมกับ

กับหน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่และรับผิดชอบโดยตรง	 ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง	 รวมทั้งภาคเอกชน	 องค์กร	 หรือมูลนิธิ	

เพื่อหารือและก�าหนดแนวทางในการบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่	
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การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม/น�้าป่าไหลหลาก
กรณีศึกษาความพร้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน/ชุมชนฯ จังหวัดกาญจนบุรี

กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
ส�านักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

	 11.	 การจัดการเกี่ยวกับภัยพิบัติมักกระจุกตัวที่หน่วยงานภาครัฐเป็นส่วนใหญ่	 และประชาชนจะรอรับ

การช่วยเหลือจากภาครัฐเพียงฝ่ายเดียว	 ไม่มีการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัยภายในชุมชน	 จึงควรมี

การสร้างเครือข่ายของชุมชนให้มีการบริหารจัดการสาธารณภัยอย่างยั่งยืน	 อีกทั้งควรมีข้อเสนอการจัดการภัยพิบัติ

โดยประชาชนมีส่วนร่วมเอง

	 12.	 ผู ้น�าชุมชน/ผู ้น�าท้องถิ่น	 ควรมีการปลูกฝังให้ประชาชนในชุมชนมีจิตส�านึกในด้านวัฒนธรรม

ความปลอดภัยในเกิดขึ้นภายในชุมชน	 เช่น	 การเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นภายในชุมชน	 และ

ควรมีจิตอาสา	เช่น	การเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครป้องกันภัยในชุมชนเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นภายในชุมชน	เป็นต้น

สรุปผลการศึกษา 

	 1)	 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย	ร้อยละ	53.20	มีอายุระหว่าง	31	-	45	ปี	ร้อยละ	40.80	รองลงมา	

อายุระหว่าง	46	–	60	ปี	ร้อยละ	22.40	

	 2)	 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา	 ร้อยละ	 41.20	 รองลงมาระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย/ปวช.	ร้อยละ	18	

	 3)	 ด้านการประกอบอาชีพประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร	ร้อยละ	38.80	รองลงมามีอาชีพรับจ้าง

ทั่วไป	ร้อยละ	33.60	

	 4)	 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้	 ระหว่าง	 5,001	 –	 8,000	 บาท	 ต่อเดือน	 ร้อยละ	 26.80	 รองลงมา

มีรายได้ระหว่าง	8,001-12,000	บาท	ต่อเดือน	ร้อยละ	23.60

	 5)	 การรับรู้ต่อสาเหตุและความเสี่ยงของการเกิดอุทกภัยและดินถล่ม	 ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง

มีค่าเฉลีย่	2.90	โดยประชาชนกลุม่ตวัอย่าง	เหน็ว่าการตดัไม้ท�าลายป่าเป็นสาเหตหุนึง่ทีท่�าให้เกดิอทุกภยัและดนิถล่ม	

อยู่ในระดับมาก	มีค่าเฉลี่ย	3.26	รองลงมา	 เห็นว่าการเกิดอุทกภัยและดินถล่มเป็นสาเหตุที่ท�าให้เกิดความเสียหาย

ต่อชีวิตและทรัพย์สิน	 สิ่งสาธารณูปโภค	 สถานท่ีราชการและผลผลิตทางการเกษตร	 อยู่ในระดับมาก	 มีค่าเฉลี่ย	 3.23

	 6)	 การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ของกลุ่มตัวอย่าง	 พบว่า	 ส่วนใหญ่เห็นว่าการมีหอกระจายข่าว

หรือเสียงตามสายในชุมชน	 เพื่อประกาศแจ้งเตือนภัยเป็นเรื่องที่จ�าเป็นและส�าคัญ	คิดเป็นร้อยละ	82.40	รองลงมา

ชุมชนให้ความส�าคัญกับการตื่นตัวในการเฝ้าระวังการเกิดอุทกภัยและดินถล่ม	 มีการติดตามข่าวพยากรณ์อากาศ	

สังเกตระดับน�้าและสีของน�้าในล�าน�้า	คิดเป็นร้อยละ	80.40	

	 7)	 การได้รับความช่วยเหลือ/สนับสนุนของกลุ่มตัวอย่าง	 พบว่า	 ส่วนใหญ่ได้รับการช่วยเหลือข้ันพื้นฐาน

จากทางราชการ/องค์กรภาคเอกชน	 เช่น	 ที่พักชั่วคราว	 อาหาร	 น�้าดื่ม	 ยารักษาโรค	 รวมทั้งสิ่งของอุปโภคบริโภค

ที่จ�าเป็น	คิดเป็นร้อยละ	78.40	รองลงมาชุมชนจะท�าการการส�ารวจ	ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน	และจัดท�าบัญชีรายชื่อ

ผู้ประสบภัย/บัญชีทรัพย์สินท่ีเสียหาย	 เพื่อประเมินมูลค่าความเสียหายและขอรับ	 ความช่วยเหลือจากทางราชการ

คิดเป็นร้อยละ	70.80
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กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
สำานักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ
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การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม/นำ้าป่าไหลหลาก
กรณีศึกษาความพร้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน/ชุมชนฯ จังหวัดกาญจนบุรี

	 8)	 การมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างศักยภาพของกลุ่มตัวอย่าง	ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง	 มีค่าเฉล่ีย	

1.38	 โดยประชาชนกลุ่มตัวอย่าง	 ส่วนใหญ่มีความสนใจและปฏิบัติตามประกาศแจ้งเตือนภัยจากหอกระจายข่าว

เก่ียวกับการเฝ้าระวังภัยที่จะเกิดขึ้นมากท่ีสุด	 อยู ่ในระดับปานกลาง	 มีค่าเฉล่ีย	 1.78	 รองลงมามีส่วนร่วม

ในการเฝ้าระวังสังเกตการณ์ระดับน�้า/ความผิดปกติในล�าน�้าและปริมาณน�้าฝน	 เพื่อป้องกันภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้น	

อยู่ในระดับปานกลาง	มีค่าเฉลี่ย	1.55

	 9)	 ผลกระทบด้านสังคมของกลุ่มตัวอย่าง	 พบว่า	 ส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยและ

ดินถล่ม	 และหลังจากภัยผ่านพ้นไปแล้วในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง	 มีค่าเฉลี่ย	 2.11	 เมื่อพิจารณาตาม

ผลกระทบในด้านต่าง	 ๆ	 พบว่า	 กลุ่มตัวอย่างได้รับผลกระทบท�าให้เกิดปัญหาด้านการเดินทางสัญจร	 ในการส่ง

บุตรหลานไปเรียนหนังสือมากที่สุด	 อยู่ในระดับปานกลาง	 มีค่าเฉลี่ย	 2.47	 รองลงมาท�าให้ต้องเปลี่ยนอาชีพ

อยู่ในระดับปานกลาง	มีค่าเฉลี่ย	2.39

	 10)	 ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มตัวอย่าง	 พบว่า	 ส่วนใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงในช่วงที่เกิดอุทกภัย

และดินถล่ม	และหลังจากภัยผ่านพ้นไปแล้วในภาพรวม	อยู่ในระดับปานกลาง	มีค่าเฉลี่ย	2.65	เมื่อพิจารณาประเด็น

ที่เกี่ยวข้องในด้านต่าง	ๆ 	พบว่า	กลุ่มตัวอย่างได้รับผลกระทบท�าให้ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ถูกท�าลายมากที่สุด	

อยู่ในระดับปานกลาง	 มีค่าเฉลี่ย	 2.78	 รองลงมาท�าให้เส้นทางน�้าถูกท�าลายหรือเกิดการเปลี่ยนแปลง	 อยู่ในระดับ

ปานกลาง	มีค่าเฉลี่ย	2.72	

 5.6 ข้อเสนอแนะ 

	 1.	 สาเหตุหลักที่ท�าให้พื้นที่อ�าเภอบ่อพลอย	 อ�าเภอหนองปรือ	 และอ�าเภอห้วยกระเจา	 ประสบภาวะ

น�้าท่วมขังในพื้นที่เนื่องจากฝนในช่วงกลางฤดู	คือ	ช่วงเดือนกันยายน	ประกอบกับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต ้

ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ	 ร่องความกดอากาศต�่าพัดฝนเข้ามาตกในพื้นที่ต้นแม่น�้าแควน้อยและแม่น�้าแควใหญ	่

ซึ่งเป็นกลุ่มฝนขนาดใหญ่และตกหนักที่สุด	 ท�าให้เกิดน�้าป่าไหลหลากในพื้นที่ลาดชันสูงและบ่าท่วมล้นตล่ิงล�าน�้า

ในบริเวณล�าน�้าแควน้อยและแควใหญ่	 จังหวัดกาญจนบุรี	 เข้าท่วมในพื้นที่ที่มีความลาดชันน้อยหรือพื้นที่

ลุ่มต�่าเป็นแอ่งกระทะ	 ซึ่งการบริหารน�้าหลากแม้ไม่สามารถควบคุมได้	 แต่สามารถก�าหนดวิธีการในการติดตาม

เฝ้าระวังและคาดการณ์สภาพน�้าที่จะเกิดขึ้น	 แจ้งเตือนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ	 เตรียมการป้องกัน

และให้การช่วยเหลอื	โดยการการคาดการเกีย่วกบัปริมาณน�า้ท่าท่ีไหลจากด้านเหนอืน�า้	ลงไปถึงด้านท้ายน�า้ว่าใช้เวลา

กี่ชั่วโมง	 กี่วัน	 เพื่อการวิเคราะห์การท่วมของน�้าในพ้ืนท่ีเส่ียงภัย	 และโดยการการบริหารจัดการ	 อ่างเก็บน�้า

ขนาดกลางที่มีอยู่โดยรอบเขื่อน	 เพื่อเตรียมการพร่องน�้าจากอ่างเก็บน�้าต่าง	ๆ	 ไว้เป็นการล่วงหน้า	 เพื่อไม่ก่อให้เกิด

ผลกระทบจากน�้าหลากล้นอ่างเข้าท่วมพื้นที่ด้านท้ายน�้า

	 2.	 	ล�าห้วยธรรมชาติที่มีอยู่ในพื้นที่ส่วนใหญ่ตื้นเขิน	เช่น	ในพื้นที่เทศบาลต�าบลสระลงเรือ	อ�าเภอห้วยกระเจา

และเทศบาลต�าบลหนองปรือ	อ�าเภอหนองปรือ	ไม่สามารถใช้กักเก็บน�้าได้	จึงจ�าเป็นต้องด�าเนินการขุดลอกเปิดทางน�้า
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การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม/น�้าป่าไหลหลาก
กรณีศึกษาความพร้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน/ชุมชนฯ จังหวัดกาญจนบุรี

กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
ส�านักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

หรือสร้างฝาย	ขุดสระน�้า	เพื่อใช้ชะลอความเร็วการไหลของน�้าในฤดูน�้าหลากและใช้กักเก็บน�้าในฤดูแล้งซึ่งจะช่วยได้

ในระยะยาว

	 3.	 ท่อระบายน�้าที่เล็กเกินไปจะท�าให้การไหล/การระบายน�้าได้ไม่ดี	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ลุ่มต�่า

และมีถนนปิดกั้นเส้นทางการไหลของน�้า	 เช่น	 ในพื้นที่หมู่	 1	 2	 3	 5	 7	 และหมู่ที่	 16	 เทศบาลต�าบลห้วยกระเจา

อ�าเภอห้วยกระเจา	 ซึ่งเป็นพื้นท่ีรับน�้าป่าไหลหลากจากภูเขาในเขตอ�าเภอบ่อพลอย	 จังหวัดกาญจนบุรี	 และ

อ�าเภอคลองด่าน	จังหวัดสุพรรณบุรี	และหมู่ที่	12	และหมู่ที่	17	เทศบาลต�าบลสระลงเรือ	อ�าเภอห้วยกระเจา	ที่เป็น

พื้นที่รับน�้าป่าไหลหลากที่ล้นมาจากอ�าเภอเลาขวัญ	 จึงควรมีการวางท่อ/ขยายท่อให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อให้

การระบายน�้ามีมากขึ้น	

	 4.	 หน่วยงานในท้องถิ่นไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอต่อความต้องการการช่วยเหลือ

ของประชาชนในพืน้ที	่ทัง้ทีม่กีารจดัท�าและเสนอขอรบัการสนบัสนนุโครงการทีค่วรมใีนพืน้ที	่แต่มกัไม่ได้รบัการอนมุตัิ

ให้ด�าเนินโครงการเน่ืองจากติดขัดในด้านงบประมาณ	ส่วนงบประมาณที่ได้มาบางกรณีเป็นงบประมาณที่จัดสรรมา

ให้ในภาพรวมไม่ระบุเป็นการให้ความช่วยเหลือเฉพาะด้าน	 จึงท�าให้มีขีดจ�ากัดในการน�างบประมาณดังกล่าวมาใช้

กรณีที่เป็นความช่วยเหลือเร่งด่วน	ท�าให้เกิดความล่าช้าในการด�าเนินการ	ดังนั้นจึงอยากให้มีการสนับสนุนหรือการ

จดัสรรงบประมาณเพิม่ขึน้	ลดขัน้ตอนการน�างบประมาณไปใช้ในช่วงภาวะฉุกเฉินเร่งด่วน	และประการส�าคญัควรให้

การสนบัสนนุในโครงการก่อสร้างพืน้ฐานทีจ่�าเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของประชาชนในพืน้ที	่เพราะจดัเป็นงบประมาณ

ทีใ่ช้ในการด�าเนนิการป้องกนัก่อนเกดิภยั	หากรอให้เป็นการจัดสรรงบประมาณท่ีใช้ในการให้ความช่วยเหลือและฟ้ืนฟู

ภายหลังเกิดภัยจะมีวงเงินงบประมาณค่อนข้างสูงและเป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุมากกว่า

	 5.	 เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ที่ให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย

ในพื้นที่ยังมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของเจ้าหน้าที่/อาสาสมัครกู้ภัย	 และประชาชนในพื้นที่ประสบภัย	 เช่น

เรือท้องแบน	 และเสื้อชูชีพ	 เป็นต้น	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ควรมีการประสานขอรับการสนับสนุนจัดหา

เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ	ที่จ�าเป็นในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย	ทั้งจากภาครัฐ	หรือภาคเอกชน	องค์กร	มูลนิธิ

ต่างๆ	 ให้กับเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครเหล่านี้	 เพื่อน�าไปใช้ในการปฏิบัติงานและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้

อย่างทันท่วงที

	 6.	 การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยของบุคคล/ชุมชนในพื้นที่	พบว่า	ขาดการเตรียมความพร้อม

ป้องกันภัยที่จะขึ้นในชุมชน	 และมีการฝึกซ้อมแผนอพยพประชาชนจากการเกิดอุทกภัยและดินถล่ม	 อยู่ในระดับ

น้อยที่สุด	 ดังนั้น	 หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 ทั้งในระดับจังหวัด	 อ�าเภอ	 และท้องถิ่น	 ควรมี

การบูรณาการความร่วมมือกันในการจัดฝึกอบรม	เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยที่เกิดขึ้นในชุมชน	รวมไป

ถึงการเตรียมความพร้อมป้องกันภัย	 การจัดการภัย	 และการช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบภัย	 แก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและ

ประชาชน/ชุมชนในพื้นที่	โดยการจัดให้มีการฝึกซ้อมแผนอพยพประชาชนอย่างต่อเนื่องเป็นประจ�าทุกปี	
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	 7.	 การได้รับความช่วยเหลือของประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่จะได้รับการช่วยเหลือขั้นพื้นฐานจาก

ทางราชการ/องค์กรเอกชน	 ซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นลักษณะของการรอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอกชุมชน

โดยชุมชนยังขาดการประสานการให้ความช่วยเหลือกันเองภายในชุมชนหรือการได้รับการช่วยเหลือจากชุมชนพื้นที่

ใกล้เคียง	 จึงเป็นอีกประการส�าคัญที่ผู้น�าในชุมชน/ผู้น�าท้องถ่ิน	 จะปลูกฝังให้ประชาชนในชุมชนเห็นความส�าคัญ

ของการร่วมมือกันในชุมชนในการป้องกันและบรรเทาภัย	เช่น	ร่วมกันจัดท�าแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใน

ชมุชน	หรอืการร่วมกนัให้ความช่วยเหลอืภายในชมุชนของตนเอง	เช่น	การจัดหาวสัดุเหลือใช้หรือใช้ทรัพยากรทีมี่อยู่

ในชุมชน	มาใช้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าก่อนการได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอกชุมชน	เป็นต้น	
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กรณีศึกษาความพร้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน/ชุมชนฯ จังหวัดกาญจนบุรี

กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
ส�านักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
สำานักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม/นำ้าป่าไหลหลาก
กรณีศึกษาความพร้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน/ชุมชนฯ จังหวัดกาญจนบุรี



144

การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม/น�้าป่าไหลหลาก
กรณีศึกษาความพร้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน/ชุมชนฯ จังหวัดกาญจนบุรี

กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
ส�านักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
สำานักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม/นำ้าป่าไหลหลาก
กรณีศึกษาความพร้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน/ชุมชนฯ จังหวัดกาญจนบุรี
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การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม/น�้าป่าไหลหลาก
กรณีศึกษาความพร้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน/ชุมชนฯ จังหวัดกาญจนบุรี

กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
ส�านักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม/น�้าป่าไหลหลาก
กรณีศึกษาความพร้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน/ชุมชนฯ จังหวัดกาญจนบุรี

กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
ส�านักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
สำานักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม/นำ้าป่าไหลหลาก
กรณีศึกษาความพร้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน/ชุมชนฯ จังหวัดกาญจนบุรี
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การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม/น�้าป่าไหลหลาก
กรณีศึกษาความพร้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน/ชุมชนฯ จังหวัดกาญจนบุรี

กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
ส�านักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ภาพประกอบการติดตามความคืบหน้า รับฟังปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ

โครงการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม

กรณีศึกษาการเกิดดินถล่มในพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคตะวันตก

(จังหวัดจันทบุรี ตราด และกาญจนบุรี)

วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2554)

ณ ห้องประชุมส�านักบูรณาการสาธารณภัย อุบัติภัย และความปลอดภัยทางถนน

อาคาร 2 ชั้น 5 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
สำานักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม/นำ้าป่าไหลหลาก
กรณีศึกษาความพร้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน/ชุมชนฯ จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้แทนจากส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี	น�าเสนอข้อมูลพื้นฐาน
และแนวทางการด�าเนินงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัดจันทบุรี

ผู้แทนจากส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด	น�าเสนอข้อมูลพื้นฐาน
และแนวทางการด�าเนินงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัดตราด

ผู้แทนจากส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี	น�าเสนอข้อมูลพื้นฐาน
และแนวทางการด�าเนินงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัดกาญจนบุรี



152

การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม/น�้าป่าไหลหลาก
กรณีศึกษาความพร้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน/ชุมชนฯ จังหวัดกาญจนบุรี

กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
ส�านักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
สำานักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม/นำ้าป่าไหลหลาก
กรณีศึกษาความพร้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน/ชุมชนฯ จังหวัดกาญจนบุรี
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กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
สำานักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม/นำ้าป่าไหลหลาก
กรณีศึกษาความพร้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน/ชุมชนฯ จังหวัดกาญจนบุรี

แบบสอบถาม
“โครงการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม/ น�้าป่าไหลหลากที่เกิดในช่วงปี 2549-2552”

ค�าชี้แจง : 

	 เป็นที่ทราบกันดีว่า	ปัญหาอุทกภัยและดินถล่ม	เป็นภัยพิบัติที่ก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ	สังคม	

และสิ่งแวดล้อม	ที่ส่งผลต่อวิถีการด�ารงชีวิตของประชาชน

	 ส�านักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ	กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ได้ด�าเนินโครงการศึกษา

วจิยัเรือ่ง	“โครงการประยกุต์ใช้ระบบสารสนเทศภมูศิาสตร์เพ่ือการวเิคราะห์และวางแผนจัดการพ้ืนท่ีเส่ียงภยัดนิถล่ม

ที่เกิดในช่วงปี	2549-2552”		โดยท�าการศึกษาในพื้นที่	3	จังหวัด	ที่เกิดอุทกภัยรุนแรง	ที่เกิดขึ้นในช่วงปี	2549-2552	

ได้แก่	จังหวัดจันทบุรี	ตราด	และกาญจนบุรี	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ	สังคม	และ

สิ่งแวดล้อมจากการเกิดอุทกภัยและดินถล่ม	 และเพื่อศึกษาศักยภาพและความสามารถของประชาชน/ชุมชน

ในการจัดการปัญหาอุทกภัยและดินถล่ม	โดยแบบสอบถามนี้มีทั้งหมด	7	หน้า	แบ่งออกเป็น	4	ส่วน	ดังนี้

 ส่วนที่ 1	ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

 ส่วนที่ 2 ปัจจัยทางสังคม

 ส่วนที่ 3 ปัจจัยการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน

 ส่วนที่ 4	ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อม

	 ข้อมูลที่ได้รับจากท่าน	 จะใช้เป็นแนวทางในการจัดท�านโยบายการจัดการภัยพิบัติโดยเฉพาะภัยที่เกิดจาก

อุทกภัยและดินถล่ม	 จึงขอความกรุณาให้ท่านตอบแบบสอบถามตรงความเป็นจริงให้มากท่ีสุด	 ค�าตอบของท่านจะ

ไม่มีผลกระทบใดๆ	ทั้งสิ้นต่อตัวท่าน	ชุมชน	และองค์กรของท่าน	ข้อมูลทั้งหมดจะเก็บไว้เป็นความลับ	ไม่เปิดเผยต่อ

สาธารณชนโดยเด็ดขาด	และผลการวิจัยจะได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวมเท่านั้น

	 คณะผูว้จิยัขอขอบพระคณุท่านเป็นอย่างสูงทีก่รุณาให้ความร่วมมอืให้ข้อมลูทีเ่ป็นประโยชน์ส�าหรบัการศึกษา

วิจัยในครั้งนี้
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การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม/น�้าป่าไหลหลาก
กรณีศึกษาความพร้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน/ชุมชนฯ จังหวัดกาญจนบุรี

กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
ส�านักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แบบสอบถาม

โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง”โครงการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มที่เกิดในช่วงปี 2549 – 2552”

ค�าชี้แจง	:	โปรดกาเครื่องหมาย	4	และ/หรือ	เติมรายละเอียดลงในช่องว่างตามความเป็นจริง

  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

1.	 เพศ

 p  หญิง	 	 	 p  ชาย

2.	 อายุ

 p  ต�่ากว่า	20	ปี	 p  20	–	30	ปี	 				p  31	–	45	ปี	 			p  46	–	60	ปี						p 	61	ปีขึ้นไป

3.	 ระดับการศึกษาสูงสุด

 p   ไม่ได้เรียน		 	 	 p  ประถมศึกษา	 p		มัธยมศึกษาตอนต้น	

 p  มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.	 p  อนุปริญญา/ปวส.	 p   ปริญญาตรีขึ้นไป

4.	 อาชีพหลัก

 p   รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ		 p  พนักงานบริษัท/โรงงาน

 p  ค้าขาย		 	 	 p  	เกษตรกร

 p  รับจ้างทั่วไป	 	 	 p  อื่น	ๆ	(ระบุ)		 	 	 	 	

5.	 สถานภาพการสมรส

 p  โสด	 	 	 p  แต่งงาน	 	 p  หย่า/หม้าย

6.	 จ�านวนสมาชิกในครอบครัว

 p   1	–	3	คน	 	 	 p   4	–	6	คน	 	 p   7	คนขึ้นไป

7.	 รายได้ครอบครัวต่อเดือน	

 p   ต�่ากว่า	2,000	บาท	 	 p   2,001	–	5,000	บาท	 p  5,001	–	8,000	บาท

 p   8,001	–	12,000	บาท			 p  12,001	–	15,000	บาท	 p 	15,001	บาทขึ้นไป

8.	 ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน

 p  ไม่ถึง	1	ปี	 			p  1	–	3	ปี	 						p   4	–	6	ปี	 		p   7	–	10	ปี				p  11	ปีขึ้นไป

9.	 ต�าแหน่งหรือสถานภาพในชุมชน

 p   ลูกบ้าน	 	 p  กรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน	 p   ก�านัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้น�าชุมชน	

 p   สมาชิก	อบต./เทศบาล	p  อื่น	ๆ	(ระบุ)	....................................................................................
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สำานักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ
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การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม/นำ้าป่าไหลหลาก
กรณีศึกษาความพร้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน/ชุมชนฯ จังหวัดกาญจนบุรี

  ส่วนที่ 2 ปัจจัยทางสังคม

  1. การรับรู้ข่าวสาร

                         ข้อค�าถาม                         ทุกวัน     4-6 วัน ต่อ   1-3 วันต่อ   แล้วแต่   ไม่เคย

                        สัปดาห์        สัปดาห์     โอกาส

 1. ท่านมีการติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ

  การเตือนภัยหรือการพยากรณ์อากาศ

  จากแหล่งต่อไปนี้ อย่างไรบ้าง          

								1.1			โทรทัศน์		 		 		 		 		 	

								1.2			วิทยุ			 		 		 		 	

								1.3			หนังสือพิมพ์	 		 		 		 		 	

	 	 1.4			หอกระจายข่าวประจ�าหมู่บ้าน	 		 		 		 		 	

								1.5			ผู้น�าชุมชน/เพื่อนบ้าน			 		 		 		 	

								1.6			เจ้าหน้าที่รัฐ	(อ�าเภอ/อบต./เทศบาล)	 		 		 		 		 	

								1.7			หนังสือแจ้งข่าวของทางราชการ			 		 		 		 	

								1.8			อินเทอร์เนต	 		 		 		 		 	

								1.9			อื่นๆ	(ระบุ)																																																.	 		 		 		 		 	

  2. การรับรู้ต่อสาเหตุและความเสี่ยงของการเกิดอุทกภัยและดินถล่ม

                           ข้อค�าถาม                  มากที่สุด        มาก      น้อย     น้อยที่สุด

	 2.1	ท่านมีความรู้เกี่ยวกับอุทกภัยและดินถล่ม	 	 	 	

	 2.2	ท่านมีความรู้	ความเข้าใจในการเตรียมรับมือกับการ

	 	 เกิดอุทกภัยและดินถล่ม	 	 	 	 	

	 2.3	ท่านคิดว่าการตั้งบ้านเรือนหรือสิ่งก่อสร้างต่าง	ๆ				

	 	 ที่กีดขวาง	ทางน�้า	ท�าให้เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยและ

	 	 ดินถล่มในชุมชนของท่าน	 	 	 	

	 2.4	ล�าน�้าที่แคบและตื้นเขินเป็นสาเหตุที่ท�าให้เกิดอุทกภัย		

	 	 และดินถล่ม	 	 	 	
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กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
ส�านักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

                           ข้อค�าถาม                  มากที่สุด        มาก      น้อย     น้อยที่สุด

	 2.5	การเกิดอุทกภัยและดินถล่มเป็นสาเหตุท�าให้เกิด

	 	 ความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน	สิ่งสาธารณูปโภค	

	 	 สถานที่ราชการ	และผลผลิตทางการเกษตร	 	 	 	

	 2.6	การเกิดอุทกภัยและดินถล่มมีสาเหตุจากฝนตกหนัก

	 	 ติดต่อกันเป็นเวลานาน	 	 	 	

	 2.7	การตัดไม้ท�าลายป่าเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท�าให้เกิดอุทกภัย

	 	 และดินถล่ม	 	 	 	

	 2.8	การตั้งบ้านเรือนบริเวณที่ราบเชิงเขา	ที่ลาดชัน	เสี่ยงต่อ

	 	 การได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและดินถล่ม		 	 	

  3. การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ของบุคคล/ชุมชน

                                             ข้อค�าถาม                                            ใช่           ไม่ใช่

	 3.1	ท่านหรือสมาชิกในครอบครัวได้รับการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อม

	 	 ป้องกันภัยที่จะเกิดขึ้นในชุมชนของท่าน	 	

	 3.2	ท่านและสมาชิกในครอบครัวมีความตื่นตัวในการเฝ้าระวังการเกิดอุทกภัยและ	

	 	 ดินถล่ม	เช่น	การติดตามข่าวพยากรณ์อากาศ	สังเกตระดับน�้าและสีของน�้า

	 	 ในล�าน�้า	 	

	 3.3	ชุมชนของท่านมีการจัดตั้งอาสาสมัครเพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		

	 	 เช่น	อปพร.	อาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัย		มิสเตอร์เตือนภัย	ฯลฯ	 	

	 3.4	ชุมชนของท่านมีการฝึกซ้อมแผนอพยพประชาชนจากการเกิดอุทกภัยและ				

	 	 ดินถล่ม	 	

	 3.5	ท่านมีการเตรียมความพร้อมในการอพยพครอบครัวของท่านเมื่อเกิดอุทกภัย

	 	 และดินถล่ม	 	

	 3.6	ท่านทราบถึงการปฏิบัติตน	และให้ความช่วยเหลือครอบครัวของท่าน

	 	 เมื่อเกิดอุทกภัยและดินถล่ม	 	

	 3.7	การมีหอกระจายข่าว(เสียงตามสาย)ในชุมชนเพื่อประกาศแจ้งเตือนภัยเป็น

	 	 เรื่องที่จ�าเป็นและส�าคัญ		 	

	 3.8	ท่านมีการปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้มั่นคงแข็งแรง	หรือย้ายถิ่นฐานชั่วคราว	

	 	 ไปอยู่ในที่ปลอดภัย	เมื่อคาดว่าจะเกิดภัย	 	

	 3.9	 เมื่อคาดว่าจะเกิดภัย	ท่านมีการขนย้ายสิ่งของ	กักตุนอาหารและน�้าดื่ม		
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การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม/นำ้าป่าไหลหลาก
กรณีศึกษาความพร้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน/ชุมชนฯ จังหวัดกาญจนบุรี

  4. การได้รับความช่วยเหลือ/สนับสนุน

                                             ข้อค�าถาม                                            มี            ไม่มี

	 4.1	ชุมชนของท่านมีเครือข่ายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	เพื่อ

	 	 สนับสนุนช่วยเหลือ	ฟื้นฟูผู้ประสบภัย	 		 	

	 4.2	ชุมชนของท่านมีการส�ารวจ	ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน	และจัดท�าบัญชีรายชื่อ

	 	 ผู้ประสบภัย/บัญชีทรัพย์สินที่เสียหาย	เพื่อประเมินมูลค่าความเสียหายและ

	 	 ขอรับการช่วยเหลือจากทางราชการ	 		 	

	 4.3	ท่านได้รับการช่วยเหลือขั้นพื้นฐาน	จากทางราชการ/องค์กรภาคเอกชน	เช่น	

	 	 ที่พักชั่วคราว	อาหาร	น�้าดื่ม	ยารักษาโรค	รวมถึงสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จ�าเป็น	 		 	

	 4.4	ท่านได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์	เครื่องมือ	และงบประมาณเพื่อใช้

	 	 ในการช่วยเหลือด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภายในชุมชน

	 	 จากหน่วยงานภาครัฐ	 		 	

	 4.5	ท่านได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์	เครื่องมือและงบประมาณเพื่อใช้

	 	 ในการช่วยเหลือด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภายในชุมชน

	 	 จากองค์กรเอกชน	มูลนิธิ	ฯลฯ	 		 	

	 4.6	ชุมชนของท่านได้รับความช่วยเหลือจากชุมชนใกล้เคียง	 		 	

	 4.7	ชุมชนของท่านมีการจัดตั้งรวมกลุ่มเป็นชมรม/สมาคมภายในชุมชน	

	 	 เพื่อเป็นศูนย์กลางประสานให้ความช่วยเหลือกันเองภายในชุมชน	 		 	
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กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
ส�านักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

  ส่วนที่ 3 ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน

                          
ข้อค�าถาม

                เป็นประจ�า      เกือบ       นานๆ      
ไม่เคย

                                                          (ทุกครั้ง)      ทุกครั้ง       ครั้ง   

	 1.	 ท่านมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลทรัพยากรป่าไม้	/	

	 	 ป่าชุมชน	เพื่อป้องกันการบุกรุก	และตัดไม้ท�าลายป่า	 	 	 	

	 2.	 ท่านมีส่วนร่วมปลูกต้นไม้ในป่าชุมชน	หรือ

	 	 ปลูกหญ้าแฝก		เพื่อบรรเทาความรุนแรงจากการ

	 	 เกิดอุทกภัยและดินถล่ม	 	 	 	

	 3.	 ท่านมีความสนใจและปฏิบัติตามประกาศแจ้ง

	 	 เตือนภัยจาก	หอกระจายข่าว	เกี่ยวกับ

	 	 การเฝ้าระวังภัยที่จะเกิดขึ้น	 	 	 	

	 4.	 ท่านมีการแลกเปลี่ยนความรู้	ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ

	 	 การป้องกันและบรรเทาความเสียหายจากอุทกภัย

	 	 และดินถล่มในชุมชน	 	 	 	

	 5.	 ท่านมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังสังเกตการณ์ระดับน�้า	/									

		 	 ความผิดปกติในล�าน�้า	และปริมาณน�้าฝน	

	 	 เพื่อป้องกันภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้น		 	 	

	 6.	 ท่านมีส่วนร่วมบริจาคเงิน	/	วัสดุ	และสิ่งของ	

	 	 เพื่อป้องกันและบรรเทาความรุนแรงจากการเกิด

	 	 อุทกภัยและดินถล่มในชุมชน	 	 	 	

	 7.	 ท่านมีส่วนท�าร่วมกิจกรรมในชุมชนเพื่อป้องกันและ

	 	 บรรเทาความรุนแรงจากการเกิดอุทกภัยและดินถล่ม	

	 	 เช่น	การขุดลอกล�าน�้า	ขนย้ายสิ่งของ	ฯลฯ	 	 	 	

	 8.	 ท่านมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ข่าวสาร	และความรู้	

	 	 ที่เป็นประโยชน์ในการป้องกัน	เฝ้าระวัง	และบรรเทา

	 	 ความรุนแรงจากการเกิดภัยในชุมชน	 	 	 	

	 9.	 ท่านมีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนป้องกันและบรรเทา

	 	 สาธารณภัยของชุมชน	 	 	 	

	 10.	 ท่านมีส่วนร่วมในการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ

	 	 อพยพประชาชน	 	 	 	

	 11.	 ท่านมีส่วนร่วมในการส�ารวจข้อมูลพื้นฐานของชุมชน									

	 	 ด้านสังคม	และเศรษฐกิจ	อย่างสม�่าเสมอและต่อเนื่อง	   
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การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม/นำ้าป่าไหลหลาก
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  ส่วนที่ 4 ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

  ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ

1.	 ครัวเรือนของท่าน	ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและดินถล่มหรือไม่

 p   เสียหาย	 	 	 p  ไม่เสียหาย	 	

2.	 จากเหตุการณ์อุทกภัยและดินถล่ม	ครัวเรือนของท่านได้รับผลกระทบ........................วัน

3.	 ความเสียหายของครัวเรือน

 p 	ในครัวเรือนของท่านได้รับความเสียหายเป็นจ�านวนเงิน...................................บาท

 p  ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและท�าความสะอาดบ้านเรือน...................................บาท

 p 	เงินช่วยเหลือจากภาครัฐ	จ�านวน.........................บาท

4.	 ความเสียหายด้านที่อยู่อาศัย

 p 	ทั้งหลัง		 	 p 	บางส่วน	 	 p 	ไม่ได้รับความเสียหาย

5.	 ด้านความเสียหาย	เครื่องใช้	อุปกรณ์ในครัวเรือน

 p  โทรศัพท์.............................เครื่อง	 	 	 p  ตู้เย็น..................................หลัง

 p  เฟอร์นิเจอร์.......................ชิ้น	 	 	 	 p  พัดลม..................................ตัว

 p  เครื่องครัว....................ชิ้น	ได้แก่	................................................................................................		

 p  ทรัพย์สินอื่น	ๆ	ได้แก่...................................................................................................................		

6.	 ความเสียหายด้านยานพาหนะ

 p  รถจักรยานยนต์..........................คัน	 	 p  จักรยาน...................คัน

 p  รถปิกอัพ....................................คัน	 	 p  รถเก๋ง.......................คัน

 p  รถบรรทุก..................................คัน	 	 p  อื่น	ๆ	.......................คัน	(ระบุ)	 	

7.	 ความเสียหายด้านการเกษตร

 p  รถไถนา..................................คัน		 p  รถไถขนาดเล็ก..................................คัน	

 p  สายยาง..................................เมตร/ม้วน	 p  เครื่องสูบน�้า	..................................เครื่อง	

 p  อื่น	ๆ	(ระบุ)	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 p  ผลผลิตทางการเกษตร	ได้แก่	

  p  พืชผัก..................................	ไร่/งาน									 p  พืชไร่	..................................ไร่/งาน

  p  ข้าว..................................		ไร่	/งาน						 p  พืชสวน..................................ไร่/งาน

 p  พื้นที่ทางการเกษตร

  p  นา	....................ไร่/งาน	 p  สวน.................ไร่/งาน	 p  ไร่.................ไร่/งาน
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การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม/น�้าป่าไหลหลาก
กรณีศึกษาความพร้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน/ชุมชนฯ จังหวัดกาญจนบุรี

กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
ส�านักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 p  ยุ้งฉาง	...............................หลัง						

 p  ด้านปศุสัตว์

  p  สุกร..........................ตัว	 p  กระบือ..........................ตัว

  p  โค..........................ตัว	 p  ไก่	 ..........................ตัว

  p  เป็ด..........................ตัว	 p  อื่น	ๆ..........................ตัว	(ระบุ)	 	 	

 p  ด้านประมง

  p 	ปลา...................ไร่/ตร.ม.	 	 	 p  กุ้ง...................ไร่/ตร.ม.

  p  หอย...................ไร่/ตร.ม.	 	 	 p   กบ...................ไร่/ตร.ม.

  p  อาหารสัตว์	 ...................กก./กระสอบ		 p  อื่น	ๆ	(ระบุ)	...................	 	 	

8.	 ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขอุทกภัยและดินถล่มในครัวเรือนของท่าน	

 p 	กระสอบทราย.......................บาท

 p 	เครื่องสูบน�้า.......................บาท

 p 	ค่าจ้างขนย้ายสิ่งของออกจากครัวเรือนเพื่อหนีน�้า.......................บาท

 p 	ค่าจ้างและค่าวัสดุอุปกรณ์ในการก่อก�าแพงเพื่อป้องกันน�้าท่วม	จ�านวน.......................บาท

 p 	ค่าใช้จ่ายอื่น	ๆ	จ�านวน	(ระบุ).......................บาท

  ผลกระทบทางด้านสังคม

                           
ข้อค�าถาม

          เห็นด้วย

                                                                      มากที่สุด        มาก         น้อย     น้อยที่สุด

 ช่วงที่เกิดอุทกภัยและดินถล่ม และหลังจากภัยผ่านพ้น

 ไปแล้ว ท่านหรือสมาชิกในครัวเรือน ได้รับผลกระทบ

 ในด้านต่างๆ ต่อไปนี้ หรือไม่    

	 1.	 โรคระบาด	เช่น	โรคเกี่ยวกับทางเดินอาหาร,	

	 	 โรคฉี่หนู	ฯลฯ	 	 	 	

	 2.	 ท�าให้เกิดโรคระบาดสัตว์	เช่น	โรคปากเท้าเปื่อย	ฯลฯ	 	 	 	

	 3.	 ท�าให้ท่านหรือสมาชิกในครอบครัวได้รับผลกระทบ

	 	 ทางจิตใจ	เช่น	รู้สึกเครียด	หวาดระแวง	ซึมเศร้า	ฯลฯ		 	 	

	 4.	 ท�าให้มีการเคลื่อนย้ายที่อยู่อาศัย	ส่งผลท�าให้

	 	 การเดินทางไปประกอบอาชีพไม่สะดวก	 	 	 	

	 5.	 ท�าให้มีภาระหนี้สินเพิ่มขึ้น		 	 	
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กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
สำานักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม/นำ้าป่าไหลหลาก
กรณีศึกษาความพร้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน/ชุมชนฯ จังหวัดกาญจนบุรี

                           
ข้อค�าถาม

          เห็นด้วย

                                                                      มากที่สุด        มาก         น้อย     น้อยที่สุด

	 6.	 ท�าให้ต้องเปลี่ยนอาชีพ	 	 	 	

	 7.	 เป็นสาเหตุหนึ่งที่ท�าให้เกิดปัญหาด้านการส่ง

	 	 บุตรหลานเรียนหนังสือ	 	 	 	

	 8.	 ได้รับบาดเจ็บขณะเกิดอุทกภัยและดินถล่ม	 	 	 	

	 9.	 ท�าให้สมาชิกในครัวเรือนเสียชีวิต	 	 	 	

	 10.	ท�าให้ท่านและชุมชนมีความรัก	และสามัคคีเพิ่ม

	 	 มากขึ้น	 	 	 	

  ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

                           
ข้อค�าถาม

          เห็นด้วย

                                                                      มากที่สุด        มาก         น้อย     น้อยที่สุด

 ท่านคิดว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง ในช่วงที่เกิด

 อุทกภัยและดินถล่ม และหลังจากภัยผ่านพ้นไปแล้ว 

 ในประเด็นดังต่อไปนี้    

	 1.	 ท�าให้ดินเสื่อมสภาพ	 	 	 	

	 2.	 เส้นทางน�้าถูกท�าลาย	หรือเกิดการเปลี่ยนแปลง	 	 	 	

	 3.	 ท�าให้ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ถูกท�าลาย	 	 	 	

	 4.	 ท�าให้เกิดการขาดแคลนน�้าเพื่อการเกษตร	 	 	 	

	 5.	 ท�าให้น�้าใต้ดินเกิดการเปลี่ยนแปลง	 	 	 	

	 6.	 ท�าให้น�้าที่ใช้ในการอุปโภค	บริโภค	มีการเปลี่ยนแปลง		 	 	
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การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม/น�้าป่าไหลหลาก
กรณีศึกษาความพร้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน/ชุมชนฯ จังหวัดกาญจนบุรี

กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
ส�านักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

  ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นเพิ่มเติม

ค�าชี้แจง		โปรดเติมรายละเอียดลงในช่องว่างตามความคิดเห็นของท่านอย่างละเอียดและเป็นจริงที่สุด

1) การประสบกับเหตุการณ์อุทกภัยและดินถล่ม ท่านและสมาชิกในครอบครัวต้องพบกับการเปลี่ยนแปลง 

 ความสูญเสีย หรือ ความเสียหาย อะไร อย่างไรบ้าง 

..............................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

2) ท่านและสมาชิกในครอบครัวมีวิธีแก้ไขปัญหา หรือรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างไร?

....................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

3)    ข้อเสนอแนะส�าหรับการบริหารจัดการอุทกภัยและดินถล่ม เพื่อเตรียมความพร้อมและเสริมสร้าง ศักยภาพ

 ของประชาชนหรือชุมชน ให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด

....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................
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กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
สำานักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม/นำ้าป่าไหลหลาก
กรณีศึกษาความพร้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน/ชุมชนฯ จังหวัดกาญจนบุรี
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การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม/น�้าป่าไหลหลาก
กรณีศึกษาความพร้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน/ชุมชนฯ จังหวัดกาญจนบุรี

กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
ส�านักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
สำานักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม/นำ้าป่าไหลหลาก
กรณีศึกษาความพร้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน/ชุมชนฯ จังหวัดกาญจนบุรี
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การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม/น�้าป่าไหลหลาก
กรณีศึกษาความพร้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน/ชุมชนฯ จังหวัดกาญจนบุรี

กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
ส�านักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย



169
กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
สำานักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม/นำ้าป่าไหลหลาก
กรณีศึกษาความพร้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน/ชุมชนฯ จังหวัดกาญจนบุรี
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การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม/น�้าป่าไหลหลาก
กรณีศึกษาความพร้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน/ชุมชนฯ จังหวัดกาญจนบุรี

กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
ส�านักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
สำานักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม/นำ้าป่าไหลหลาก
กรณีศึกษาความพร้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน/ชุมชนฯ จังหวัดกาญจนบุรี
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การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม/น�้าป่าไหลหลาก
กรณีศึกษาความพร้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน/ชุมชนฯ จังหวัดกาญจนบุรี

กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
ส�านักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
สำานักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม/นำ้าป่าไหลหลาก
กรณีศึกษาความพร้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน/ชุมชนฯ จังหวัดกาญจนบุรี
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การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม/น�้าป่าไหลหลาก
กรณีศึกษาความพร้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน/ชุมชนฯ จังหวัดกาญจนบุรี

กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
ส�านักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย



175
กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
สำานักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม/นำ้าป่าไหลหลาก
กรณีศึกษาความพร้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน/ชุมชนฯ จังหวัดกาญจนบุรี
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การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม/น�้าป่าไหลหลาก
กรณีศึกษาความพร้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน/ชุมชนฯ จังหวัดกาญจนบุรี

กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
ส�านักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย



177
กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
สำานักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม/นำ้าป่าไหลหลาก
กรณีศึกษาความพร้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน/ชุมชนฯ จังหวัดกาญจนบุรี





179
กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
สำานักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม/นำ้าป่าไหลหลาก
กรณีศึกษาความพร้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน/ชุมชนฯ จังหวัดกาญจนบุรี

มาตรการและแนวทางในการแก้ไขปัญหาอุทกภัย

	 ควรก�าหนดมาตรการและแนวทางในการแก้ไขปัญหาอทุกภยัอย่างเป็นระบบและมคีวามชดัเจน	โดยแบ่งเป็น	

3	ระยะ	ดังนี้

 1. การเตรียมการก่อนเกิดภัย

	 	 เป็นการด�าเนินกิจกรรมเพื่อให้เกิดการป้องกันและลดผลกระทบของภัย	 การเตรียมความพร้อมเพื่อ

ลดอันตรายและความสูญเสียจากผลกระทบจากภัยให้มากที่สุด	โดยให้ชุมชนร่วมกันคิด	ร่วมกันวางแผนป้องกันและ

ลดผลกระทบจากสาธารณภัย	ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ	หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เพื่อให้ได้แนวทางการบริหารจัดการภัย

ในชุมชน

	 	 1)	 ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยจากอุทกภัย	และดินถล่ม	รวมทั้งข้อมูลพื้นที่ปลอดภัย

	 	 2)	 จัดให้มีการประเมินความล่อแหลมเสี่ยงภัย/ส�ารวจพื้นที่เสี่ยง

	 	 3)	 จัดท�าแผนเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย	และดินถล่ม	ระดับจังหวัดและอ�าเภอ

	 	 4)	 จัดเตรียมก�าลังคน	 วัสดุอุปกรณ์	 เครื่องมือสื่อสารและโทรคมนาคมทั้งข่ายหลัก	 และข่ายส�ารอง

ยานพาหนะ	เรือท้องแบน	เครื่องสูบน�้า	และเครื่องมือเครื่องใช้ในการบรรเทาสาธารณภัย

	 	 5)	 จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง	 ติดตามสภาพอากาศจากอุตุนิยมวิทยาจังหวัด	 โครงการชลประทานจังหวัด	

ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัด	อ�าเภอ	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เป็นต้น

	 	 6)	 แจ้งเตือนภัยล่วงหน้า	 ผ่านข่ายการสื่อสารของทางราชการ	 สื่อมวลชน	 วิทยุชุมชนในท้องถิ่น

เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยา

	 	 7)	 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเตรียมความพร้อมในการเผชิญเหตุการณ์	พร้อมทั้งติดตามสถานการณ์

อย่างใกล้ชิด	เช่น	สังเกตลม	ฟ้า	อากาศ	การเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ	สิ่งแวดล้อม	และพฤติกรรมของสัตว์	ตลอด

จนเชื่อฟังค�าเตือน	 และพร้อมปฏิบัติตามค�าแนะน�าของทางราชการ	 รวมทั้งให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายที่อาจ

จะเกิดขึ้นจากภาวะน�้าท่วมขังในบริเวณชุมชน	เช่น	อันตรายจากการรั่วไหล/ลัดวงจรของกระแสไฟฟ้า

	 	 8)	 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 จัดหาพื้นที่ส�าหรับสร้างฝาย	 ขุดสระเก็บน�้า/อ่างเก็บน�้าเพื่อไว้ใช้

กักเก็บน�้าเพื่อการอุปโภคบริโภค	 และไว้ใช้รองรับน�้าในฤดูน�้าหลาก	 พร้อมทั้งจัดงบประมาณเพื่อด�าเนินการล้าง

ท่อระบายน�้าในเขตชุมชน	ขุดลอกคูคลอง	แหล่งน�้าสาธารณะ	รวมทั้งก�าจัดวัชพืช	สิ่งกีดขวางทางน�้า	เพื่อให้สามารถ

ระบายน�้าออกจากพื้นที่เกิดอุทกภัยได้อย่างรวดเร็ว

	 	 9)	 ติดตั้งเครื่องแจ้งเตือนภัย	 (ไซเรนเตือนภัยมือหมุน)	และเครื่องวัดปริมาณน�้าฝน	 ในหมู่บ้านเสี่ยงภัย	

เพื่อเตรียมพร้อมในการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อุทกภัย/น�้าป่าไหลหลาก	หรือดินถล่มที่อาจเกิดขึ้น

	 	 10)	ฝึกซ้อมแผนอพยพประชาชนจากอทุกภยั/น�า้ป่าไหลหลาก	หรือดินถล่ม	ร่วมกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	

ทั้งภาครัฐ	เอกชน	หน่วยงานทหาร	และอาสาสมัครในพื้นที่
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ส�านักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 2. การด�าเนินการขณะเกิดภัย

	 	 เป็นการด�าเนินการในสถานการณ์ฉุกเฉิน	โดยการระดับทรัพยากรต่าง	ๆ	เพื่อการระงับบรรเทาภัยหรือ

ลดความรุนแรงของภัยที่จะเกิดขึ้น

	 	 1)	 การจัดตั้งศูนย์อ�านวยการเฉพาะกิจ	 เพื่อให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 สมาคม	 และมูลนิธิ	

ประสานการด�าเนินการร่วมกันเข้ามาช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่

	 	 2)	 การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย	โดยการจัดหาน�้าสะอาดในการอุปโภค	บริโภค	โดยให้ความช่วย

เหลือประชาชนที่ขาดแคลนน�้าอุปโภค	บริโภค	ก่อนเป็นอันดับแรก	รวมทั้งเครื่องยังชีพ	เวชภัณฑ์	ยารักษาโรค	แล้ว

จึงพิจารณาให้การช่วยเหลือประชาชนในด้านการเกษตร	การท่องเที่ยว	 และการอุตสาหกรรม	ตามความเหมาะสม

ต่อไป

 3. การด�าเนินการหลังเกิดภัย

	 	 หลงัภยัผ่านพ้นไปแล้วย่อมสร้างความเสยีหายและส่งผลกระทบต่อสขุภาพและจติใจ	รวมถงึคณุภาพชวีติ

ของผู้ประสบภัย	 จึงมีความจ�าเป็นที่จะต้องเยียวยาให้ความช่วยเหลือ	 ฟื้นฟูผู้ประสบภัยทั้งทางตรง	 คือ	 เรื่องของ

การบูรณะซ่อมแซมที่อยู่อาศัย	และสิ่งสาธาณณูปโภคต่าง	ๆ	และทางอ้อม	คือ	เรื่องของการฟื้นฟูสภาพจิตใจ

	 	 1)	 เร่งส�ารวจความเสียหายจากอุทกภัย	 ทั้งในภาครัฐและเอกชน	 รวมทั้งปัญหาความเดือดร้อนของ

ประชาชน	 และความต้องการของประชาชนในด้านต่าง	 ๆ	 เพ่ือให้การช่วยเหลือตามอ�านาจหน้าท่ี	 และตามการให้

ความช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัตามระเบยีบกระทรวงการคลัง	ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภยัพบัิติ

กรณีฉุกเฉิน	พ.ศ.	2546	ทั้งในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ด้านสังคมสงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ประสบภัย	

เป็นต้น

 	 2)	 เฝ้าระวงัเรือ่งสขุลกัษณะและสิง่แวดล้อม	เพือ่เป็นการป้องกนัโรคระบาด	และโรคตดิต่อท่ีอาจเกดิขึน้ได้

รวมถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับสุขภาพจิต	 ที่เกิดจากภาวะความตึงเครียด	 ความคับข้องใจ

ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากการประสบกับอุทกภัย	และวิถีการด�ารงชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป

	 	 3)	 เร่งฟื ้นฟูท่ีอยู ่อาศัย	 สาธารณูปโภค	 และส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ผู ้ประสบภัย	 โดย

ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัด	 ภาคหรือเขตพื้นที่รับผิดชอบ	 เพื่อให้ประชาชนมีรายได้จาก

การประกอบอาชีพ	สามารถด�ารงชีวิตตามปกติได้โดยเร็วที่สุด	เป็นการป้องกันปัญหาทางสังคมอื่น	ๆ	ที่จะตามมา

ด้านการเตรียมความพร้อมของบุคลากร
 ให้มีการจัดฝึกอบรมเสรมิสร้างให้ความรูใ้นการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัให้กบัประชาชนในพืน้ทีเ่สีย่งภยั

ที่ยังไม่ได้รับการอบรมให้ครบทุกหมู่บ้าน	ประกอบด้วยโครงการดังต่อไปนี้

	 1.	 โครงการหนึ่งต�าบลหนึ่งทีมกู้ชีพ	 กู้ภัย	 เพื่อเป็นการจัดหน่วยเผชิญเหตุด้านการกู้ชีพ	 กู้ภัย	 อย่างเป็น

เครือข่าย	 สามารถปฏิบัติภารกิจด้านการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความปลอดภัย

ในชีวิต	และได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
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การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม/นำ้าป่าไหลหลาก
กรณีศึกษาความพร้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน/ชุมชนฯ จังหวัดกาญจนบุรี

	 2.	 โครงการฝึกอบรมเครือข่ายอาสาสมัครเตือนภัย	“มิสเตอร์เตือนภัย”	เพื่อคัดเลือกตัวแทนหมู่บ้านให้มา

ท�าหน้าที่ในการประสานงาน	 และแจ้งเตือนภัยให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย	 มีการเตรียมพร้อมป้องกันภัย

ได้ทันการ

	 3.	 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	(อปพร.)

	 4.	 โครงการเสรมิสร้างศกัยภาพชมุชนด้านการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั	เพือ่เป็นการมุง่เน้นให้ชุมชน

มีความเข้มแข็งสามารถบริหารจัดการภัยพิบัติ	 หรือสาธารณภัยในเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง	 โดยให้คนในชุมชนมี

ความตระหนักถึงศักยภาพของชุมชนและมุ่งมั่นท่ีจะเสริมสร้างความแข็งแกร่งยิ่งข้ึน	 รวมท้ังให้ประชาชนมีส่วนร่วม

ในการคิด	ร่วมวางแผน	และร่วมด�าเนินการเพื่อลดความเสี่ยงภัยป้องกัน	และควบคุมความเสียหายจากสาธารณภัย	

ตลอดจนสามารถฟื้นฟูสภาพความเสียหายให้กลับสู่ภาวะปกติได้รวดเร็วยิ่งขึ้น	 โดยใช้วิธีการฝึกอบรมให้ความรู้แก่

ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย

 5.	 โครงการชุมชนเข้มแข็ง	 เตรียมพร้อมป้องกันภัย	 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัยมีการเตรียม

ความพร้อมป้องกันภัย	 มีแผนเผชิญเหตุสาธารณภัย	 มีกิจกรรมด้านการเตรียมพร้อมป้องกันภัยอย่างต่อเนื่อง

ตลอดจนเพิม่ขดีความสามารถให้ชมุชนสามารถรับมอืและจัดการกบัภยัพิบติัได้ด้วยตนเอง	จะช่วยบรรเทาความรนุแรง

และผลกระทบที่เกิดจากภัยพิบัติในชุมชนได้

	 6.	 ให้มกีารฝึกซ้อมแผนป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัต�าบล/ชมุชน	เพือ่เป็นการแสดงถงึการเตรยีมพร้อม

ในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	 ที่อาจจะเกิดขึ้นภายในชุมชน/ต�าบล	 รวมไปถึงควรมีการฝึกซ้อม

แผนป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัชมุชน/ต�าบล	เป็นประจ�า	อย่างน้อย	1	คร้ัง/ปี	โดยเฉพาะการส่งเสริมให้โรงเรยีน

ในพื้นที่แต่ละโรงเรียนมีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนป้อกงัน

	 นอกจากน้ีควรมกีารพฒันาวิทยาการเทคโนโลยทีีใ่ช้ในการพยากรณ์น�า้	ทีม่คีวามทนัสมยั	ปล่อยน�า้ในปรมิาณ

ที่แม่นย�าและมีประสิทธิภาพ	เพื่อการบริหารจัดการน�้าในการป้องกัน	แก้ไข	และลดผลกระทบจากอุทกภัยอย่างเป็น

ระบบ	คือ	สามารถเก็บกักน�้าไว้ได้โดยใช้ไม่ก่อให้เกิดอุทกภัย	โดยมีการจัดท�าแผนให้เป็นแผนระยะสั้น	และระยะยาว	

โดยเฉพาะการวางแผนที่ใช้มาตรการทางโครงสร้าง	 (Structural	Measures)	 เช่น	การสร้างสถานีสูบน�้าและระบบ

ระบายน�้า	 ก่อสร้างทางผันน�้า	 การขยายช่องระบายน�้า	 การจัดท�าระบบป้องกันในเขตชุมชนเมืองอย่างเป็นระบบ

การจัดหาพื้นที่กักเก็บน�้าในช่วงที่น�้าหลาก	 การก่อสร้างคันกั้นน�้าขนานไปตามล�าน�้าเพื่อป้องกันไม่ให้น�้าล้นตลิ่ง

เข้าท่วมในพื้นที่	เป็นต้น

	 กรณีพื้นท่ีท่ีเกิดน�้าท่ววมเป็นประจ�าทุกปี	 ควรสนับสนุนงบประมาณในการจัดสร้างหรือปรับปรุงใน

เร่ืองโครงสร้างพื้นฐานเพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัยที่จะเกิดขึ้น	 ที่ส�าคัญเป็นการลดภาระงบประมาณที่จะต้องให้

ความช่วยเหลือฟื้นฟูหลังภัยผ่านพ้นไปแล้วด้วย

	 นั่นคือ	 การติดตามสถานการณ์อุทกภัยเป็นเรื่องเร่งด่วน	 ต้องใช้ข้อมูลจากหลายส่วน	 ระบบเตือนภัย

ในรูปแบบข้อมูลเชิงพื้นท่ี	 ท่ีจะให้ประโยชน์เป็นรูปธรรมส�าหรับการติดตาม	 การวางแผน	 และการจัดการเตรียมรับ

กับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นภายในระยะเวลาท่ีจ�ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ	และเหมาะสมกับการประยุกต์ใช้ระบบ

สารสนเทศ	ข้อมลูเชงิพืน้ทีป่ระกอบด้วย	ระบบสารสนเทศภมูศิาสตร์และระบบการก�าหนดต�าแหน่งด้วยดาวเทียมเข้า

ร่วมใช้กับฐานข้อมูลทางอุทกวิทยา	จะช่วยสนับสนุนให้สามารถติดตามสถานการณ์	และประมาณการพื้นที่เสี่ยงภัย
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การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม/น�้าป่าไหลหลาก
กรณีศึกษาความพร้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน/ชุมชนฯ จังหวัดกาญจนบุรี

กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
ส�านักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ได้อย่างถูกต้อง	 และแม่นย�ามากยิ่งขึ้น	 และจัดท�าเป็นแผนที่แสดงพ้ืนที่บริเวณที่มีความเส่ียงต่อการเกิดอุทกภัย

ในแต่ละระดับ	 ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผน	 การเตรียมการ	 การป้องกัน	 และการวางมาตรการแจ้งเหตุด้าน

อุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต	ตลอดจนการฟื้นฟูให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อไป
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กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
สำานักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม/นำ้าป่าไหลหลาก
กรณีศึกษาความพร้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน/ชุมชนฯ จังหวัดกาญจนบุรี

ที่ปรึกษา และคณะผู้ศึกษาวิจัย

ที่ปรึกษาโครงการ

นายวิบูลย์		สงวนพงศ์	 	 อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายฉัตรป้อง	ฉัตรภูติ	 	 รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ฝ่ายปฏิบัติการ

นายศรีสมบัติ	พรประสิทธิ์		 รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ฝ่ายบริหาร

นายประทีป		กีรติเรขา	 	 รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ฝ่ายวิชาการ

นายอรรถพร		สิงหวิชัย	 	 ผู้อ�านวยการส�านักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ

คณะนักวิจัย

ส�านักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ

นางสายสนม		หลักทอง	 	 หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและพัฒนา

นางปนัดดา		ภู่เจริญศิลป์	 	 นักวิทยาศาสตร์ช�านาญการพิเศษ

นางสาวชนิดา		ทิมจรัส	 	 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ

นางสาวณัฐนันท์		เมธาเกษร	 พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	

ขอขอบคุณ

หัวหน้าส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี

เจ้าหน้าที่ส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรีทุกท่าน

นายอ�าเภอบ่อพลอย	และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน

นายกเทศมนตรีเทศบาลต�าบลหนองรี	และเจ้าหน้าที่เทศบาลต�าบลหนองรีทุกท่าน

นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลหลุมรัง	และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต�าบลหลุมรังทุกท่าน

นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลหนองกุ่ม	และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองกุ่มทุกท่าน

นายกเทศมนตรีเทศบาลต�าบลหนองปรือ	และเจ้าหน้าที่เทศบาลต�าบลหนองปรือทุกท่าน

นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลสมเด็จเจริญ	และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต�าบลสมเด็จเจริญทุกท่าน

นายกเทศมนตรีเทศบาลต�าบลสระลงเรือ	และเจ้าหน้าที่เทศบาลต�าบลสระลงเรือทุกท่าน

นายกเทศมนตรีเทศบาลต�าบลห้วยกระเจา	และเจ้าหน้าที่เทศบาลต�าบลห้วยกระเจาทุกท่าน

ส�านักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี		 	 ส�านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี

ส�านักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี		 	 ส�านักงานทางหลวงชนบทจังหวัดกาญจนบุรี

ส�านักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี	 	 ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี

สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี	 	 	 ที่ท�าการปกครองจังหวัด






