
 
 

การจดัการท่ีอยูอ่าศยัในภาวะอุทกภยักรณีศึกษา: โครงการเคหะชุมชนอยธุยา 1 และโครงการ
หมู่บา้นจดัสรรหนัตราวลิล่า ต าบลหนัตรา  อ าเภอพระนครศรีอยธุยา  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

นางสาวพชัรินทร์ ไวยอนนัต ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วทิยานิพนธ์น้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรปริญญาเคหพฒันาศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวชิาการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ภาควชิาเคหการ  
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ปีการศึกษา  2555 
ลิขสิทธ์ิของจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

บทคดัยอ่และแฟ้มข้อมลูฉบบัเตม็ของวิทยานิพนธ์ตัง้แตปี่การศกึษา 2554 ท่ีให้บริการในคลงัปัญญาจฬุาฯ (CUIR) 

เป็นแฟ้มข้อมลูของนิสติเจ้าของวิทยานิพนธ์ท่ีสง่ผา่นทางบณัฑิตวิทยาลยั 

The abstract and full text of theses from the academic year 2011 in Chulalongkorn University Intellectual Repository(CUIR) 

are the thesis authors' files submitted through the Graduate School. 

 



หวัข้อวิทยานิพนธ์ การจดัการท่ีอยู่อาศยัในภาวะอทุกภยักรณีศกึษา: โครงการ
เคหะชมุชนอยธุยา 1 และ โครงการหมูบ้่านจดัสรร 
หนัตราวิลลา่ ต าบลหนัตรา อ าเภอพระนครศรีอยธุยา 
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา) 

โดย นางสาวพชัรินทร์ ไวยอนนัต์ 
สาขาวิชา การพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.กณุฑลทิพย พานิชภกัดิ์ 
  
 
 

 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั อนมุตัใิห้นบัวิทยานิพนธ์ฉบบันีเ้ป็น
สว่นหนึง่ของการศกึษาตามหลกัสตูรปริญญามหาบณัฑิต 
  ………………………………………….. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
  (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ศกัดิ ์วฒันสินธุ์) 
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
  …………………………………………… ประธานกรรมการ 
  (รองศาสตราจารย์ สปุรีชา หิรัญโร) 
 
  …………………………………………...  อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั 
  (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.กณุฑลทิพย พานิชภกัดิ์)  
 
  …………………………………………… กรรมการภายนอกมหาวิทยาลยั 
             (ดร.สมบตั ิวนิชประภา ) 
 
  …………………………………………… กรรมการภายนอกมหาวิทยาลยั 
             (รองศาสตราจารย์ ดร.ฉวีวรรณ เดน่ไพบลูย์) 
 
   ……………………………………………กรรมการภายนอกมหาวิทยาลยั   
  (นายปรีดิ ์บรุณศริิ) 



ง 
 

พชัรินทร์ ไวยอนนัต ์: การจดัการท่ีอยูอ่าศยัในภาวะอุทกภยักรณีศึกษา:โครงการเคหะ
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มหาอุทกภยัในพื้นท่ีลุ่มภาคกลางของไทยในปีพ.ศ. 2554สร้างความเสียหายอยา่งมหาศาล จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา
แมมี้น ้ าหลากเป็นประจ ากมี็ท่ีอยูอ่าศยัไดรั้บความเสียหายเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะท่ีอยูอ่าศยัส าหรับผูมี้รายไดน้อ้ย การศึกษา
น้ีมีวตัถุประสงคใ์นการศึกษาการจดัการท่ีอยูอ่าศยัในภาวะอุทกภยัของชุมชนท่ีอยูอ่าศยัส าหรับผูมี้รายไดน้อ้ย 2 ชุมชนคือ
โครงการเคหะชุมชนอยธุยาของการเคหะแห่งชาติและโครงการหมู่บา้นจดัสรรหนัตราวลิล่าท่ีด าเนินการโดยภาคเอกชนโดย
วธีิการสังเกต สัมภาษณ์อยา่งมีโครงสร้าง สัมภาษณ์และประชุมผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง 
                ผลจากการศึกษาพบวา่ ทั้งสองชุมชนตั้งในต าบลเดียวกนั แต่เคหะชุมชนฯตั้งอยูใ่กลก้บัแหล่งชุมชน ส่วนชุมชน
หนัตราฯตั้งห่างจากแหล่งชุมชน โดยท่ีอยูอ่าศยัในทั้ง 2 ชุมชน ร้อยละ 40 เป็นเรือนแถวชั้นเดียว ผูอ้ยูอ่าศยัส่วนใหญ่เป็น
ครัวเรือนผูมี้รายไดน้อ้ย มีรายไดค้รัวเรือน 5,000-15,000 บาทต่อเดือน ผูอ้ยูอ่าศยัในเคหะชุมชนฯส่วนใหญ่ (ร้อยละ 78) มี
ภมิูล  าเนาอยูต่่างจงัหวดั ส่วนผูอ้ยูอ่าศยัในชุมชนหนัตราฯส่วนใหญ่ (ร้อยละ80) มีภมิูล  าเนาอยูใ่นอยธุยา ในช่วงก่อนเกิดอุทกภยั
เม่ือไดท้ราบข่าว ทั้งสองชุมชนมีการเตรียมการโดยขนยา้ยทรัพยสิ์นไวท่ี้ปลอดภยัและไดรั้บความช่วยเหลือจากเทศบาลนคร
พระนครศรีอยธุยา และองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนัตราช่วยเหลือท่ีพกัชัว่คราวรวมทั้งอาหารและน ้าด่ืม ช่วงระหวา่งอุทกภยั
ชาวชุมชนหนัตราฯส่วนใหญ่ (ร้อยละ20) อพยพไปอยูบ่า้นญาติในต่างอ าเภอของจงัหวดั  เน่ืองจากไม่สามารถเดินทางไปตลาด
และสาธารณูปการไดแ้ละความช่วยเหลือเขา้ไม่ถึง ส่วนชาวเคหะชุมชนฯ ยงัคงอยูอ่าศยัในชุมชน แลว้จดัการท่ีอยูอ่าศยัโดยการ
ยกทรัพยสิ์นข้ึนท่ีสูงและบนหลงัคา อยูอ่าศยับนหลงัคาเพราะจ าเป็นตอ้งอยูเ่ฝ้าทรัพยสิ์น หลงัน ้ าท่วม ร้อยละ 80 ของครัวเรือน
ในทั้งสองชุมชนท าการซ่อมแซมบา้นใหอ้ยูใ่นสภาพเดิม มีเพยีงร้อยละ10 ท่ีซ่อมแซมเพือ่เตรียมรับมือน ้าท่วมในอนาคต เคหะ
ชุมชนฯจดัการท่ีอยูอ่าศยัในภาวะอุทกภยัไดดี้กวา่ชุมชนหนัตราฯ เน่ืองจาก ผูน้ าชุมชนมีความสามารถและประสบการณ์ แต่ผู ้
อยูอ่าศยักย็งัประสบปัญหาค่าใชจ่้ายในการเดินทางและค่าอุปโภคบริโภคระหวา่งภาวะอุทกภยัสูงถึง 8,422 บาท (ร้อยละ 65 
ของรายไดค้รัวเรือน) และค่าใชจ่้ายซ่อมแซมท่ีอยูอ่าศยัสูงถึง30,000บาท(2เท่าของรายไดค้รัวเรือน)เกินจากเงินท่ีไดรั้บชดเชยถึง
10,000บาท 
                 จาก ปัญหาท่ีพบ เสนอแนะให ้1. ชุมชนและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินควรศึกษาบทเรียน เตรียมแผนรับมือ จดัการ
เผยแพร่ความรู้เร่ืองการจดัการท่ีอยูอ่าศยัและการอยูอ่าศยัในภาวะ อุทกภยัทั้งในระดบัครัวเรือนและระดบัชุมชน เพือ่เตรียมรับ
อุทกภยัท่ีเกิดข้ึนบ่อยคร้ัง 2. ควรมีการวางแผนและเตรียมการตั้งศูนยอ์พยพและวธีิอพยพในภาวะอุทกภยั 3. องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรทบทวน   เพือ่ออกขอ้ก าหนดทอ้งถิ่นใหค้วามสูงของบา้นชั้นเดียวสูงพอท่ีจะมีชั้น
ลอยได ้
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Thailand’s great flood of 2011 in the central plain of the country caused significant damage, especially to Ayutthaya 

which often experiences heavy flooding during the rainy season. Lower income residents of the province were particularly 

affected by the flood. This study aims to investigate how the low income residents of two local communities (National Housing 

Authority Ayutthaya Project and Huntra Villa Housing Estate) coped with the flood. The study was conducted through 

observation, structured interviews, interviews and meetings with people involved. 

The study found that while the two housing villages are located in the same district, the national housing project is 

located much closer to the community center area while the Huntra housing estate is located further away. 40 % of the houses in 

these two villages are one story houses with residents earning an income of 5,000 to 15,000 baht per month. While most of the 

residents of the National Housing Authority project (78%) had relocated from Ayutthaya to other province have to 80% of the 

residents of the Huntra housing estate were local people. 

During the onset of the flood, residents of both communities managed to move their belongings to a safe place and 

seek assistance from the Ayutthaya city municipality and Huntra sub-district administrative organization for food and temporary 

shelter. Since the flood prevented these people from commuting to markets or carrying on with their normal lives, 20% of Huntra 

residents decided to seek shelter with relatives in other provinces; however, residents of the national housing project of 

Ayutthaya tended to remain in the flooded area for fear of looting, moving their belongings to the second floor of their houses. 

After the flood, 80% of the local residents managed to restore their houses to their original condition with only 10% taking 

precautionary measures for future flood prevention.  

The result of the study show that with more experience dealing with flooding, residents of the national housing 

authority Ayutthaya project were better equipped to deal with the crisis than residents from the Huntra housing estate. However, 

both groups of residents had to face the problems of transportation and utilities costs which exceeded 8,000 baht per family 

(65% of their monthly income) and home renovation costs which were as high as 30,000 baht - twice the monthly income of one 

family. Costs also exceeded the flood relief budget per family by 10,000 baht. 
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กติตกิรรมประกาศ 
 

วิทยานิพนธ์ฉบบันีส้ าเร็จลลุว่งไปได้ด้วยความชว่ยเหลืออนัดีจากหลายฝ่ายด้วยกนัโดยขอ
กล่าวขอขอบคุณผู้ ท่ีให้ความช่วยเหลือไว้ดังนี ้ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ดร.กุณฑลทิพย พานิชภักดิ ์
อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ซึ่งท่านได้ให้ค าแนะน าและข้อคิดเห็นตา่งๆรวมถึงถ่ายทอดความรู้ท่ี
เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในช่วงการศึกษาในการจัดท าวิทยานิพนธ์ในครัง้นี  ้และขอขอบคุณ           
ดร. สมบตัิ วนิชประภา ในฐานะท่ีเป็นกรรมการคุมสอบท่ีให้ค าปรึกษาและความน าแนะท่ีเป็น
ประโยชน์ ตลอดจนกรรมการอาจารย์ทุกท่าน ท่ีให้ข้อเสนอแนะท่ีดีเพ่ือเป็นการพฒันาถ่ายทอด
ความรู้อนัมีคา่เป็นประโยชน์ตลอดในการศกึษาวิจยั 

 การจัดท าวิทยานิพนธ์ในครัง้นี )้ส าเร็จลุล่วงลงได้ด้วยความกรุณาจากผู้ ตอบแบบ
สมัภาษณ์ของผู้พักอาศยัและกรรมการชุมชนทัง้ 2 โครงการ และหน่วยงานโครงการการเคหะ
อยุธยา1ทัง้ภาครัฐและโครงการหมู่บ้านจดัสรรหนัตราวิลล่าและภาคเอกชน ในการมีส่วนร่วมให้
ความสนบัสนนุทางด้านข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ และความคิดเห็น ท าให้การจดัการท าวิทยานิพนธ์
ฉบบันีส้มบรูณ์ขึน้ได้  

ซึง่การจดัท าจดัท าการวิจยัผู้วิจยัได้รับทนุสนบัสนนุโดยโครงการทนุวิจยัมหาบณัฑิต สกว.
ด้านมนุษย์ศาสตร์-สงัคมศาสตร์ประจ างบประมาณ2556และโครงการทุนวิจัย90ปีจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช รุ่นท่ี 20 ท่ีให้เงินทุนในการจดัท าวิทยานิพนธ์ในครัง้นี ้
ผู้วิจยัมีความภาคภมูิใจและเป็นเกียรตภิมูิแก่ครอบครัวของผู้วิจยัเป็นอย่างยิ่ง 

นอกจากนีต้้องขอขอบพระคณุผู้ให้การสนบัสนนุบคุคลท่ีมีสว่นเก่ียวข้องในครัง้นีท้กุฝ่าย 
ขอบกราบขอพระคณุคณุพอ่คณุแมท่ี่ให้การสง่เสริมการศกึษาในทกุๆด้านโอกาสได้เข้ามาศกึษา
หาความรู้ให้มาถึงการเรียนท่ีสถานท่ีท่ีมีเกียรติยิ่ง ณ ท่ี แหง่นี ้ และให้ก าลงัใจท่ีดีมาโดยตลอดท า
ให้การศกึษาการวิจยัในครัง้นีป้ระสบความส าเร็จลลุ่วงไปด้วยดี 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

จากมหาอทุกภัยในช่วงปี 2554 ท่ีเกิดขึน้ในพืน้ท่ีลุ่มน า้ภาคกลาง ได้สร้างความเสียหาย
ตอ่ประเทศไทยเป็นมลูคา่นบัหลายพนัล้าน โดยสาเหตมุาจากแนวโน้มของ ปรากฏการณ์ลานีญา 
ท่ีสง่ผลให้ฝนมาเร็วกวา่ปกต ิโดยเฉพาะอยา่งยิ่งในเดือนมีนาคมและเดือนเมษายนมีปริมาณฝนสงู
กว่าค่าเฉล่ีย และเหตุการณ์การณ์ท่ีพายุจ านวน 5 ลูกพัดผ่านประเทศไทย ผนวกกับการ
ประสานงานของทางภาครัฐและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ไม่เท่าทนัปัญหาและการขาดข้อมลู ในการ
ตดัสินใจท่ีแม่นย า และการผันน า้เปล่ียนทิศทางท่ีควรจะเป็น แต่เป็นไปตามค าร้องในกลุ่มท่ีมี
ประโยชน์บางกลุ่มในสงัคม ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความเส่ียงและความไม่ปลอดภัยในการ
อยูอ่าศยัของประชาชนในพืน้ท่ีราบลุม่ภาคกลาง 

ภูมิประเทศของจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาเป็นท่ีราบลุ่ม มีแม่น า้สายใหญ่ไหลผ่าน 3 สาย 
คือ แม่น า้เจ้าพระยาไหลผ่านทางด้านทิศตะวันตกและทิศ  ใต้ แม่น า้ป่าสักไหลผ่านทางทิศ
ตะวนัออก และแม่น า้ลพบรีุ ปัจจบุนัเป็นคลองเมืองไหลผ่านทางด้านทิศเหนือ แม่น า้สามสายนี ้
ไหลมาบรรจบกนั โอบล้อมรอบพืน้ท่ีของตวัเมืองพระนครศรีอยธุยา ตวัเมืองจึงมีลกัษณะเป็นเกาะ  
เราจะเห็นบ้านเรือนปลกูเรียงรายหนาแนน่ตาม สองข้างฝ่ังแมน่ า้ แสดง ถึงวิถีชีวิตของผู้คนท่ีผกูพนั
อยูก่บัสายน า้มายาวนาน ซึง่มีแมน่ า้สายส าคญั จ านวน 3 สาย  

-แม่น า้ป่าสกั ไหลมากอ าเภอนครหลวง ผ่านต าบลบ้านเกาะ ต าบลหวัรอ ต าบลกระมงั 
ต าบลหอรัตนไชย ต าบลลองสวนพล ูและไหลไปบรรจบกบัแมน่ า้เจ้าพระยาท่ีต าบลป้อมเพชร  

-แม่น า้ลพบรีุ ไหลมาจากอ าเภอบางปะหนั ผ่านต าบลสวนพริก และต าบลบ้านเกาะ ไหล
ไปบรรจบกบัแมน่ า้ป่าสกัท่ีวดัตองป ุต าบลบ้านเกาะ  

-แมน่ า้เจ้าพระยา ไหลผา่นเข้ามาจากอ าเภอพระนครศรีอยธุยา ผา่นต าบลบ้านใหม่ ต าบล
ภูเขาทอง ต าบลบ้านป้อม ต าบลปากกราน ต าบลส าเภาล่ม  ต าบลประตชูยั ต าบลคลองตะเคียน 
ต าบลคลองสวนพล ูต าบลเกาะเรียน และต าบลบ้านรุน  

แบ่งการปกครองออกเป็น 16 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอพระนครศรีอยุธยา อ าเภอนครหลวง 
อ าเภอภาชี อ าเภอบ้านแพรก อ าเภอบางซ้าย อ าเภอบางไทร อ าเภอลาดบวัหลวง อ าเภอบางบาล 
อ าเภอมหาราช อ าเภอบางปะหนั อ าเภอเสนา อ าเภออทุยั อ าเภอบางปะอิน อ าเภอผกัไห่ อ าเภอ
ทา่เรือ และอ าเภอวงัน้อย  
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จงัหวดัพระนครศรีอยธุยามีพืน้ท่ีประมาณ 2,556.64  ตร.กม. 1,592,900ไร่ (11 ของภาค) 
(15.46% ของภาคกลาง) ครอบคลมุ 16 อ าเภอ ประกอบด้วย 209 ต าบล 1,471 หมูบ้่าน องค์กร
ปกครองสว่นท้องถ่ิน158แหง่ อบจ. 1แหง่  เทศบาลนคร1แหง่ เทศบาลเมือง 3 แหง่ เทศบาลต าบล 
32 แหง่ อบต.121 แหง่ 

 ทิศเหนือ จรดจงัหวดัลพบรีุ อ่างทอง และ สระบรีุ     

 ทิศใต้ จรดจงัหวดัปทมุธานี และ นนทบรีุ 

 ทิศตะวนัออก จรด จงัหวดัสระบรีุ    

 ทิศตะวนัตก จรด จงัหวดัสพุรรณบรีุ 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนที:่  แสดงพืน้ที่ 4 กลุม่ลุม่แมน่ า้ที่ไหลผ่านจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

 
สถานการณ์จงัหวดัพระนครศรีอยธุยาได้เกิดอทุกภยัตัง้แตว่นัท่ี 1 สิงหาคม 2554 เป็นต้น

มา โดยได้รับอิทธิพลจากมวลน า้จาก 3 ลุม่น า้หลกั ได้แก่ ลุม่น า้เจ้าพระยา ลุม่น า้ลพบรีุ และลุม่
น า้ป่าสกั ประกอบกบัมีลุม่น า้สาขาของแมน่ า้เจ้าพระยา ได้แก่ แมน่ า้น้อยท่ีไหลผา่นพืน้ท่ีในหลาย
อ าเภอ   ท าให้เกิดน า้ทว่มสง่ผลกระทบอยา่งกว้างขวาง มีพืน้ท่ีได้รับผลกระทบ 16 อ าเภอ 194 
ต าบล 1,378 หมูบ้่าน 271,718 ครัวเรือน 798,830 คน น า้เข้าทว่มพืน้ท่ีประมาณ 592,900 ไร่ จาก
พืน้ท่ีของจงัหวดั 1,597,900 ไร่ (เหลือพืน้ท่ีท่ีน า้ไมท่ว่มประมาณ 5,000 ไร่) 
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ลกัษณะสภาพอทุกภยัปัจจบุนัจากสภาพอทุกภยัท่ีเกิดขึน้ทกุ ๆ ปีดงัเช่นในปัจจบุนั พบว่า
บริเวณพืน้ท่ีท่ีถูกอุทกภัยส่วนมากเป็นบริเวณริมแม่น า้สายหลัก ๆ  ท่ีเป็นแหล่งชุมชนธุรกิจ            
ซึ่งมีระยะห่างจากริมแม่น า้ประมาณ 500 เมตร และขยายวงกว้างมากขึน้ ๆ เข้าสู่พืน้ท่ีของ
เกษตรกร เน่ืองจากถนน หรือท านบหรือก าแพงป้องกันอทุกภัยพงัทลาย หรือความจ าเป็นต้อง
ปล่อยระบายน า้เข้าพืน้ท่ีดงักล่าวเพราะไม่สามารถกกัเก็บ น า้ไว้ในแม่น า้สายหลกั ๆ ได้ เน่ืองจาก
ถ้าไม่ปล่อยระบายออกก็จะท าให้น า้ไหลลงมาท่วมตวัเมืองของจงัหวดัพระ  นครศรีอยธุยา ดงันัน้
การเกิดอทุกภยัจะเป็นลกัษณะแบบฉับพลนั นัน่คือ เกิดสภาพอุทกภัยอย่างรวดเร็วทัง้พืน้ท่ี ท่ีอยู่
อาศยั เศรษฐกิจทางธุรกิจและเศรษฐกิจทางการ เกษตร 
 จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ประกาศภยัพิบตัิ 4 สิงหาคม 2554 เป็นต้นมาซึ่งปี 2554 มี
ปริมาณน า้มากกว่าทุกปีท่ีผ่านมากกว่าปี พ.ศ. 2538 กว่า 1 เมตรการช่วยเหลือประชาชนในทุก
พืน้ท่ีเป็นไปด้วยความยากล าบาก เน่ืองจากถนนเกือบทกุเส้นทางถกูอทุกภยัหนกั ต้องใช้เรือในการ
เดนิทาง ถ้าเป็นรถต้องใช้รถทหารหรือรถยกสงู 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

ภาพท่ี 1.1 ภาพความเสยีหายโดยรวมในภาวะเกิดอทุกภยัปี 2554 

เน่ืองจากในปัจจุบนัปัญหาของเร่ืองอุทกภัยเป็นเร่ืองท่ีทุกคนให้ความส าคญัเป็นพิเศษ
เพราะเป็นปัญหาท่ีเกิดขึน้มาโดยตลอดทุกปี ซึ่งในบริเวณท่ีโดยอทุกภัยก็จะเกิดขึน้อย่างตอ่เน่ือง
และรุนแรงมากยิ่งขึน้ ในส่วนพืน้ท่ีตวัเมือง จงัหวดัได้ท าโครงการพืน้ท่ีปิดล้อมเพ่ือป้องกนัอทุกภัย
รอบเกาะเมืองเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยธุยาและเขตเทศบาลอโยธยา ซึ่งเหตผุลท่ีท าโครงการ
นีข้ึน้มา ก็เพราะประชาชนส่วนใหญ่อาศยั อยู่ในเขตเกาะเมืองเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา   
พกัอาศยัอยา่งหนาแน่น และมีโบราณสถานท่ีส าคญัมากมาย เช่นเดียวกนักบัเขตเทศบาลอโยธยา 
ก็ใกล้กบัเขตพืน้ท่ีโรงงานอตุสาหกรรมท่ีมีความส าคญัตอ่เศรษฐกิจ ของจงัหวดัและประเทศ 
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พื้นท่ีด้านตะวันออกเป นพื้นท่ี
ป องกันน้ าท่วมของนิคมอุตสาหกรรม

พื้นท่ีด้านตะวันตกเป นพื้นท่ีรับน้ า

 
 

แผนที:่  โครงการเสนอแนะ แนวคนัป้องกนัน า้ทว่มพืน้ที่ของจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

 
 

แผนที่แสดงแนวคันป องกันน้ าท่วม

 
 
แผนที ่3.7:  โครงการเสนอแนะ แนวคนัป้องกนัน า้ทว่มพืน้ที่ทิศตะวนัออกของจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
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โครงการป้องกนัน า้ทว่มพืน้ท่ีในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาในสว่นของกรม 
โยธาธิการและผงัเมืองด าเนินการ 

 
รุป โครงการป้องกนัน า้ทว่มพืน้ที่ในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาในสว่นของกรมโยธาธิการและผงัเมืองด าเนินการ 

 
ด าเนินการตามแผนงานก่อสร้างปีงบประมาณปี 2554 - 2556  เพ่ือป้องกนัตลิ่งพงับริเวณ

โบราณสถาน ชมุชน และยา่นเศรษฐกิจ 
 - ความยาวรวม 16,000 เมตร 
 - ก่อสร้างแล้วเสร็จ 470 เมตร 
 - เหลือความยาวยงัไมไ่ด้ก่อสร้าง 15,530 เมตร 
 - ใช้งบประมาณคา่ก่อสร้าง 1,320 ล้านบาท 
ระยะท่ี 1: ประกอบด้วย พืน้ท่ีปิดล้อมเกาะเมือง และพืน้ท่ีปิดล้อมอโยธยา ประกอบด้วยคนัป้องกนั
น า้ทว่มและระบบระบายน า้ออกจากพืน้ท่ี โดยระบบคนัป้องกนัน า้ทว่มมี 3 ลกัษณะ อยา่งแรก
สร้างคนัดนิใหมบ่นท่ีราบหรือยกคนัเดมิจนได้ระดบัความสงูท่ีก าหนด                                                 
ระยะท่ี 2 : เป็นการยกคนั ระดบัถนนเดมิ  
ระยะท่ี 3 : เป็นการก่อสร้างก าแพงคอนกรีตเสริมเหล็กขึน้ใหมริ่มแมน่ า้หรือคลองเป็นเข่ือน 
ขนานกบัตลิ่ง  

ประเภทท่ีอยู่อาศยัท่ีได้รับผลกระทบจากเหตกุารณ์อทุกภยัปี2554 มีหลายประเภท ตัง้แต่
บ้านพืน้ถ่ิน บ้านสมยัใหม ่แตท่ี่น่าสนใจคือ โครงการท่ีอยู่อาศยัส าหรับผู้ มีรายได้น้อย เพราะมกัอยู่
กนัอยา่งหนาแนน่ และ มีบ้านขนาดเล็ก อีกทัง้ไมมี่ก าลงัทรัพย์ในการจดัการด้านท่ีอยูอ่าศยัมากนกั  
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โดยการพิจารณาในส่วนของการเลือกพืน้ท่ีท่ีจะวิจัย  ผู้ วิจัยจึงเห็นถึงความยากล าบาก
ประชาชนท่ีมีรายได้น้อยท่ีประสบกับภาวะอุทกภัย โดยค านึงถึงโครงการท่ีพักอาศัยของรัฐ 
โครงการการเคหะ เป็นประเด็นหลัก แล้วผู้ วิจัยก็มีแนวคิดเลือกโครงการหมู่บ้านจัดสรรของ
ภาคเอกชน ท่ีอยูบ่ริเวณใกล้เคียงกนัและประสบกบัภาวะอทุกภยั และมีสภาพแวดล้อมกายภาพท่ี
คล้ายคลึงกนั  มาเทียบเคียงในเร่ืองการบริหารจดัการทีอยู่อาศยัในภาวะอุทกภยั ว่าโครงการของ
ภาครัฐและเอกชน มีแนวทางการบริหารจดัการท่ีอยู่อาศยัอย่างไร ท่ีเขตใกล้เคียงอ าเภอเมือง เช่น 
อ าเภอ บางประอิน อ าเภออทุยัซึ่งประชากรอาศยักนัอย่างหนาแน่น ดงันัน้ผู้วิจยัจึงได้เลือกส ารวจ
โครงการท่ีเป็นของภาครัฐ 3 แหง่ และภาคเอกชน 3 แหง่ ท่ีประสบปัญหาอทุกภยัในด้านตา่งๆ เพ่ือ
มาวิเคราะห์หาพืน้ท่ีวิจยัตอ่ไป 

 
 

 
 

แผนที ่3.9:  เขคอ าเภอพืน้ที่ที่ได้รับผลกระทบพืน้ที่น า้ทว่มปี 2554 

 
การวิเคราะห์ผลหาพืน้ท่ีวิจยัท่ีได้น ามา เทียบเคียงในประเด็นส าคญั อาทิ ด้านสภาพท่ีอยู่

อาศยั การจดัตัง้โครงการ ผลกระทบจากอทุกภยั และจากข้อมลูท่ีกล่าวมาทัง้หมด มี 2 โครงการ 
คือโครงการการเคหะอยุธยา 1 ภาครัฐ และโครงการหมู่บ้านจัดสรรหันตราวิลล่า ท่ีมีความ
สอดคล้องและคล้ายคลึงกันตามหวัข้อท่ียกมาประกอบวิเคราะห์ ซึ่งทัง้ 2 โครงการนีอ้ยู่ในต าบล
เดียวกัน คือต าบลหันตรา ซึ่งประกอบด้วย 6 หมู่บ้านสภาพทัว่ไปของต าบล เป็นท่ีราบลุ่ม มีล า
คลองหนัตรารับน า้จากแม่น า้ป่าสกั จุดเดน่ของพืน้ท่ีเน่ืองจากต าบลหนัตราตัง้อยู่ใกล้ตวัเมือง จึง
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ท าให้เป็นลักษณะของชุมชนกึ่งเมือง และมีถนนสายเอเชียและถนนสายหลักของจังหวัด
พระนครศรีอยธุยาหลายสายตดัผ่าน รวมถึงมีล าคลองหนัตราไหลผ่านทกุหมู่บ้าน  อีกทัง้เขตติตอ่
ของต าบลหนัตรา ท่ีมีประตนู า้คลองข้าวเม่า ซึ่งปัจจุบนัได้มีโครงการสร้างเข่ือนริมประตรูะบายน า้ 
เพ่ือป้องกันอุทกภัยให้สวนอตุสาหกรรมโรจนะ อนาคตอาจเป็นสาเหตใุห้อุทกภัยหนกัขึน้ โดยปีท่ี
ผ่านมาโครงการการเคหะอยธุยา 1 มีอุทกภยัภายในโครงการโดยประมาณ 140 เซนติเมตร และ
โครงการหมู่บ้านจัดสรรหันตราวิลล่ามีอุทกภัยภายในโครงการโดยประมาณ 100 เซนติเมตร
ระยะเวลาท่ีประสบภาวะอทุกภยัรวม 60 วนั นบัจากตลุาคม ถึง เดือนธันวาคม 2554 และสภาพท่ี
อยู่อาศยัหลงัน า้ท่วมในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพนัธ์  2555 ในภาวะน า้ท่วม โดยผู้อยู่อาศยัใน
ชมุชนทัง้ 2 โครงการ จะมีการจดัการด้านท่ีอยู่อาศยัท่ีทัง้ใน (1) การเตรียมการก่อนน า้ท่วม (2) 
การจดัการท่ีอยู่อาศยัระหว่างน า้ท่วม(3)การจดัการท่ีอยู่อาศยัหลงัน า้ท่วมโดยการปรับปรุงพฒันา
จากปัญหาในข้างต้นแสดงให้เห็นวา่โครงการการเคหะอยธุยา1และโครงการหมู่บ้านจดัสรรหนัตรา
วิลลา่ได้รับกระทบและเป็นปัญหาในการด าเนินชีวิต จงึต้องหาวิธีเพ่ือรับมือกบัเหตกุารณ์ตอ่ไปได้   

 
ภาพที่ 3.6:  ประชากรสว่นใหญ่ ตอ่พืน้ที่ได้รับผลกระทบน า้ทว่มตอ่ที่พกัอยูอ่าศยัเขตโครงการการเคหะ (ภาครัฐ) และ  

โครงการจดัสรร (ภาคเอกชน) ในเขตจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

จากการศึกษาสถานภาพทางด้านสงัคม เศรษฐกิจและครัวเรือนของผู้อยู่อาศยั โดยการ
สงัเกตและจากภาพถ่าย รวมถึงการลงส ารวจภาคสนามนัน้ ท าให้พบข้อเท็จจริงจากผู้อยู่อาศยัใน
พืน้ท่ีกรณีศึกษาว่าแท้จริงแล้วประชากรท่ีอาศัยในบริเวณดังกล่าวนัน้ได้รับความเดือดร้อน
หลากหลายรูปแบบเช่น ผลกระทบทางด้านการเงิน ผลกระทบทางด้านท่ีดินท ากิน และผลกระทบ
ทางด้านท่ีอยู่อาศยั ว่าผู้คนเหล่านัน้มีความเดือดร้อนและมีความต้องการอย่างไรบ้าง ซึ่งตรงจดุนี ้
เองเป็นส่วนส าคญัของการวิจยั ซึ่งข้อสรุปของความเดือนร้อนและความต้องการมีอะไรบ้าง  และ
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มาตรการป้องกันอุทกภัย จากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ท าให้พบเห็นถึงโครงสร้างและแนวทางการ
ป้องกนัและแก้ไขปัญหาเพ่ืออนาคต 

ซึง่การจดัท าจดัท าการวิจยัผู้วิจยัได้รับทนุสนบัสนนุโดยโครงการทนุวิจยัมหาบณัฑิต สกว.
ด้านมนษุย์ศาสตร์-สงัคมศาสตร์ประจ าปี 2556และโครงการทนุวิจยั90ปีจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช รุ่นท่ี 20 ท่ีให้เงินทุนในการจัดท าวิทยานิพนธ์ในครัง้นีผู้้ วิจัยมีความ
ภาคภมูิใจและเป็นเกียรตภิมูิแก่ผู้วิจยัเป็นอยา่งยิ่ง 
 

1.2 วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
1. เพ่ือศกึษาสถานภาพทางสงัคม เศรษฐกิจของครัวเรือนผู้อยู่อาศยั โครงการเคหะชมุชน

อยธุยา 1 และโครงการหมูบ้่านจดัสรรหนัตราวิล่า 
2. เพ่ือศึกษาสภาพท่ีอยู่อาศยั และการอยู่อาศยั ก่อนการเกิดอุทกภัย การจัดการท่ีอยู่

อาศยั ระหว่างอุทกภัย  การจัดการ ท่ีอยู่อาศยั หลังอุทกภัยในโครงการเคหะชุมชน
อยธุยา1และ โครงการหมูบ้่านจดัสรรหนัตราวิลา่ 

3. เพ่ือศกึษาปัญหาการจดัการท่ีอยู่อาศยัในภาวะอทุกภยัในโครงการเคหะชมุชนอยธุยา 
1 และโครงการหมูบ้่านจดัสรรหนัตราวิลา่ 

4. เพ่ือเสนอแนะแนวทางการจดัการท่ีอยู่อาศยัในภาวะอุทกภัย ในโครงการเคหะชุมชน
อยธุยา 1 และโครงการหมูบ้่านจดัสรรหนัตราวิล่า 

 
1.3 ขอบเขตกำรวิจัย 
 ขอบเขตด้ำนพืน้ท่ี 

 โครงการเคหะชมุชนอยธุยา 1  ท่ีตัง้ หมู่ 1 ชมุชนหมู่บ้านการเคหะ ซอยวดัไผ่ลิง  
ต าบลหันตรา อ าเภอพระนครศรีอยุธยา  จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ขนาดท่ีดิน 
57 ไร่ 2งาน 16 ตารางวา ประเภทท่ีอยู่อาศยั ทาวเฮาล์ชัน้เดียว ทาวเฮาล์2ชัน้ 
อาคารพานิชย์  ปีท่ีด าเนินการ 2536 จ านวน 294 ครัวเรือน 

 โครงการหมู่บ้านจดัสรรหนัตราวิล่า ท่ีตัง้หมู่ 5 หมู่บ้านดสุิตดาราม ต าบลหนัตรา 
อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขนาดท่ีดิน 17-1-4 ไร่ 
ประเภทท่ีอยู่อาศัย ทาวเฮาล์ชัน้เดียว ทาวเฮาล์2ชัน้ อาคารพานิย์ช ปีท่ี
ด าเนินการ 2535 จ านวน 52 ครัวเรือน 
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ขอบเขตด้ำนเวลำ 
 ศกึษาโครงการเคหะชุมชนอยุธยา 1 และโครงการหมู่บ้านจดัสรรหนัตราวิล่า ท่ีประสบ
ภาวะอุทกภัย ตัง้แต่เร่ิมต้นสถานการณ์อุทกภัยในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ.
2554และระยะเวลาส ารวจถึงเดือน ตลุาคม พ.ศ. 2555   
 ขอบเขตด้ำนเนือ้หำ   
 ศึกษาการจัดการท่ีอยู่อาศัยจากสภาวะอุทกภัย ของ ครัวเ รือนผู้ อยู่อาศัย ชุมชน 
คณะกรรมการชมุชน การเคหะอยธุยา 1 และ โครงการหมูบ้่านจดัสรรหนัตราวิลลา่ ต าบลหนัตรา  
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4 นิยำมศัพท์เฉพำะ 
“กำรจัดกำรท่ีอยู่อำศัย” หมายถึง การก าหนด วางแผน บริหาร เพ่ือให้สามารถบรรลุ

เป้าหมายด้านท่ีอยู่อาศยัอย่างมีประสิทธิภาพ โครงการการเคหะชุมชนอยุธยา 1 และโครงการ
หมูบ้่านจดัสรรหนัตราวิลลา่ 

 “สภำวะอุทกภัย” หมายถึง เหตกุารณ์อทุกภยัเกิดในชว่ง พ.ศ. 2554 
“กำรจัดกำรท่ีอยู่อำศัยในภำวะอุทกภัย” หมายถึง กระบวนการจัดระบบกิจกรรมใน

การเตรียมการและการป้องกันท่ีอยู่อาศัยในภาวะอุทกภัย การอพยพ การอยู่อาศัย หรือการ
ปรับปรุงท่ีอยู่อาศยัในภาวะอุทกภัย การปรับปรุงท่ีอยู่อาศยัหลงัภาวะอุทกภัย เพ่ือให้ท่ีอยู่อาศยั
และการอยู่อาศยัถูกสุขลกัษณะ โดยการจดัการ บคุลากร เงิน เคร่ืองมือ และกระบวนการจดัการ 
ในการด าเนินการตา่งๆ 
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“ผู้อยู่อำศัย” หมายถึง ผู้ อยู่อาศยัภายในโครงการเคหะชุมชนอยุธยา 1 และโครงการ
หมูบ้่านจดัสรรหนัตราวิลา่ท่ีอยูอ่าศยัในชว่งเกิดอทุกภยัอทุกภยั พ.ศ. 2554  

 “คณะกรรมกำรชุมชน” หมายถึง คณะบคุคลท่ีมีหน้าท่ีดแูลผู้อยู่อาศยัภายในโครงการ
โครงการเคหะชุมชนอยุธยา 1 และโครงการหมู่บ้านจัดสรรหันตราวิล่า ท่ีท าหน้าท่ีในช่วงเกิด
สภาวะอทุกภยั พ.ศ. 2554 

“องค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายถึง องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินท่ีมีหน้าท่ีดแูลผู้อยู่
อาศยัภายในโครงการเคหะชุมชนอยธุยา 1 และโครงการหมู่บ้านจดัสรรหนัตราวิล่า ท่ีท าหน้าท่ี
ในชว่งเกิดสภาวะอทุกภยั พ.ศ. 2554 
 
1.5 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. เพ่ือเป็นข้อมูลให้ชาวชุมชนท่ีอยู่อาศยัส าหรับผู้ ม่ีรายได้น้อยโครงการการเคหะ(ภาครัฐ) 
และโครงการหมู่บ้านจดัสรร (ภาคเอกชน) รวมทัง้ชมุชนท่ีมีลกัษณะใกล้เคียงกนัได้มีการ
เตรียมการ   ในกรณีท่ีอาจจะมีอทุกภยัในคราวตอ่ๆไป 

2. เห่ือเป็นประโยชน์แก่หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ท่ีจะต้อง
เป็นหนว่ยงานท่ีดแูลประชาชนอยา่งใกล้ชิด 

3. เพ่ือเป็นข้อมลูในการหาแนวทางการจดัการน า้ และ การจดัการท่ีอยู่อาศยัเม่ือเกิดภยัพิบตัิ
อทุกภยัให้แก่หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง  

4. เพ่ือเป็นข้อมลูเบือ้งต้นในด้านวิชาการ การจดัการท่ีอยูอ่าศยัในภาวะอทุกภยั 



บทที่ 2 
แนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การศกึษาวิจยัครัง้นีไ้ด้มีการศกึษาข้อมลู แนวความคดิ ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง

ประกอบด้วยหวัข้อดงันี ้
 

2.1 แนวความคิดที่เก่ียวข้องกับการจัดการ 
การบริหารจดัการโครงการท่ีอยู่อาศยัรวม จ าเป็นต้องประกอบด้วยการบริหารจดัการสอง

ส่วน คือการจดัการด้านกฎหมาย และการจดัการด้านกายภาพ   ซึ่งประกอบด้วยงานบริหารและ
จดัการทรัพยากรกายภาพ และงานบริการท่ีเก่ียวเน่ือง การจดัการด้านกายภาพนีเ้ป็นส่วนงานท่ี
ส าคัญของการบริหารจัดการในโครงการท่ีอยู่อาศัยรวมอันจะส่งเสริมให้เกิดความสะดวก 
ปลอดภยั และสภาพแวดล้อมท่ีดีแก่ผู้อยู่อาศยัทัง้ยงัจะเป็นส่วนท่ีช่วยรักษามลูคา่ทรัพย์สินภายใน
พืน้ท่ีโครงการ (เสริชย์   โชติพานิช.  2549.  “เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 2506665 การ
บริหารทรัพยากรกายภาพ. กรุงเทพฯ:  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั.) 

ธงชัย สันตวิงษ์ ในปี พ.ศ. 2543 กลา่วถึงลกัษณะของงานบริหารจดัการไว้ 3 ด้าน คือ  
1) ในด้านท่ีเป็นผู้น าหรือหวัหน้างาน งานบริหารจดัการ หมายถึง ภาระหน้าท่ีของบุคคล

ใดบคุคลหนึง่ท่ีปฏิบตัตินเป็นผู้น าภายในองค์การ 
2) ในด้านของภารกิจหรือสิ่งท่ีต้องท า งานบริหารจัดการ หมายถึง การจัดระเบียบ

ทรัพยากรตา่ง ๆ ในองค์การ และการประสานกิจกรรมตา่ง ๆ เข้าด้วยกนั 
3) ในด้านของความรับผิดชอบ งานบริหารจัดการ หมายถึง การต้องท าให้งานต่าง ๆ 

ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีด้วยการอาศยับุคคลต่าง ๆ เข้าด้วยกัน (ธงชยั สนัติวงษ์ , องค์การและการ
บริหาร (พิมพ์ครัง้ท่ี 11, กรุงเทพมหานคร: ไทยวฒันาพานิช, 2543), หน้า 21-22.) 

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ กล่าวไว้ว่า การจดัการ (Management) นิยมใช้ในภาคเอกชนซึ่งมี
วตัถปุระสงค์เพ่ือมุง่แสวงหาก าไรสงูสดุ (maximum profits) สว่นผลประโยชน์สาธารณะถือเป็นผล
พลอยได้ (by product) ซึ่งแตกต่างจากวตัถุประสงค์ในการจดัตัง้หน่วยงานภาครัฐท่ีจดัตัง้ขึน้
เพ่ือให้บริการสาธารณะโดยเฉพาะ (public services) ดงันัน้การบริหารภาครัฐอาจเรียกว่า การ
บริหารจดัการ (management administration)    

แฮร์โรลด์ คนูตซ์(Harold Koontz) ให้ความหมายของการจดัการ หมายถึง การด าเนินงาน
ให้บรรลุวตัถุประสงค์ท่ีตัง้ไว้โดยอาศยัปัจจัยทัง้หลาย ได้แก่ คน เงิน วสัดสุิ่งของ เคร่ืองจกัร เพ่ือ
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การจัดการนัน้ (Harold Koontz อ้างถึงใน สมพงษ์ เกษมสิน, การบริหาร(พิมพ์ครัง้ท่ี 7 , 
กรุงเทพมหานคร : ไทยวฒันาพานิช, 2523), หน้า 6. 
 ธงชยั สนัตวิงษ์ ในปี พ.ศ.2543 กลา่วถึงลกัษณะของงานบริหารจดัการไว้ 3 ด้าน คือ 

1) ในด้านท่ีเป็นผู้น าหรือหวัหน้างาน งานบริหารจดัการหมายถึง ภาระหน้าท่ีของบคุคลใด
บคุคลหนึง่ท่ีปฏิบตัตินเป็นผู้น าภายในองค์กร 

2) ในด้านของภารกิจหรือสิ่งท่ีต้องท า งานบริหารจัดการ หมายถึง การจัดระเบียบ
ทรัพยากรตา่งๆในองค์กร และการประสานกิจกรรมตา่งๆเข้าด้วยกนั 

3) ในด้านของความรับผิดชอบ งานบริหารจดัการ หมายถึง การต้องท าให้งานต่างๆส าเร็จ
ลลุ่วงไปด้วยดีการอาศยับคุคลตา่งๆเข้าด้วยกัน (ธงชยั สนัติวงษ์, องค์การและการบริหาร (พิมพ์
ครัง้ท่ี 11, กรุงเทพมหานคร : ไทยวฒันาพานิช, 2543), หน้า 21-22.) 

 
2.2 การบริหารจัดการภัยพบัิติ (Disaster Management)1 

การบริหารจัดการภัยพิบัติเป็นกระบวนการท่ีต่อเน่ือง  ตัง้แต่การเตรียมการก่อนเกิด
เหตกุารณ์ภัยพิบตัิ การรับมือในภาวะฉุกเฉินการบรรเทาทุกข์การช่วยชีวิตผู้ประสบภัยและการ
ฟืน้ฟูบูรณะหลงัเหตกุารณ์ภัยพิบตัิ ในอดีตการบริหารจดัการภัยพิบตัิมกัเน้นเร่ืองการช่วยเหลือ
บรรเทาทุกข์เป็นหลกั แต่แนวโน้มของการบริหารจดัการภัยพิบตัิสมยัใหม่จะมีลกัษณะของการ
เตรียมการเชิงรุกมากขึน้ โดยด าเนินการด้วยวิธีการต่างๆ เพ่ือหลีกเล่ียงการสูญเสียชีวิตและ
ทรัพย์สินท่ีจะเกิดขึน้จากภัยพิบตัิ รวมทัง้มาตรการท่ีครอบคลุมการแก้ไขปัญหาทัง้ระยะสัน้และ
ระยะยาว ซึ่งเป็นการวางแผนเพ่ือเผชิญหน้า กบัสถานการณ์ตัง้แตก่่อนเกิดเหต ุ ระหว่างเกิดเหตุ
และหลงัเกิดเหตท่ีุตอ่เน่ืองจนครบกระบวนการ เรียกวา่ วงจรการบริหาร 

2.2.1 การป้องกัน (Prevention) คือ การด าเนินการเพ่ือหลีกเล่ียงหรือขดัขวางมิให้ภยั
พิบตัแิละความสญูเสียเกิดขึน้แก่ชีวิต ทรัพย์สินและชมุชน 

2.2.2 การบรรเทาผลกระทบ (Mitigation) คือกิจกรรมท่ีมุ่งในการลดผลกระทบและ
ความรุนแรงของภยัพิบตัท่ีิก่อให้เกิดอนัตรายและความสญูเสียแก่ชมุชนและประเทศชาติ เน่ืองจาก
การป้องกนัและการบรรเทาผลกระทบมีความหมายใกล้เคียงกนัในหลายประเทศจึงใช้มาตรการทัง้
2 ด้านควบคกูั่น การบรรเทาความสูญเสียจากภัยพิบตัิเป็นเร่ืองกว้างขวางและครอบคลุมการ
ด าเนินงานหลายด้านจงึต้องการการประสานงานท่ีดี 

                                                        
1 ประเด็นการวิจยัและพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือการบริหารจดัการภยัพิบตัิที่ประเทศไทยควรให้ความส าคญัเร่งด่วน
ส านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2554 
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2.2.3 การเตรียมพร้อม (Preparedness) คือการเตรียมการล่วงหน้าเพ่ือเพิ่มขีด
ความสามารถให้กบัรัฐบาล องค์กรปฏิบตั ิชมุชน และปัจเจกบคุคล ในการเผชิญกบัภาวการณ์เกิด
ภยัพิบตัไิด้อยา่งมีประสิทธิภาพมากขึน้ โดยการป้องกนัและบรรเทาต้องการผลกัดนัในเชิงนโยบาย
ขณะท่ีการเตรียมพร้อมเป็นบทบาทหน้าท่ีของหนว่ยปฏิบตัจิ านวนมากท่ีต้องประสานงานกนั 

2.2.4 การรับสถานการณ์ฉุกเฉิน (Emergency Response) คือ การปฏิบตัิอย่าง
ทนัทีทันใดเม่ือภัยพิบตัิเกิดขึน้โดยมีมาตรการต่างๆเพ่ือช่วยชีวิต ป้องกันอันตราย และความ
สญูเสียตา่งๆ 

2.2.5 การฟ้ืนฟูบูรณะ (Recovery and Reconstruction) คือ การฟืน้ฟูบูรณะเป็น
ขัน้ตอนท่ีด าเนินการเม่ือเหตกุารณ์ภยัพิบตัิผ่านพ้นไปแล้ว เพ่ือให้พืน้ท่ีหรือชมุชนท่ีได้รับภัยพิบตัิ
กลบัคืนสูส่ภาพท่ีดีขึน้ระดบัหนึง่ ซึง่อาจจะต้องใช้ระยะเวลา 5-10 ปี 

2.2.6 การพัฒนา (Development) คือ ขัน้ตอนการพฒันาภายหลงัเหตกุารณ์ภยัพิบตัิ 
ซึ่งมีขอบเขตกว้างกว่า การพฒันาเฉพาะพืน้ท่ีท่ีได้รับความเสียหาย โดยครอบคลมุถึงการทบทวน
และศึกษาประสบการณ์การบริหารจัดการภัยพิบัติท่ีเกิดขึน้แล้ว ท าการปรับปรุงระบบการ
ด าเนินงานตา่งๆ ท่ีมีอยูใ่ห้มีประสิทธิภาพมากขึน้เพ่ือลดความสญูเสียให้น้อยท่ีสดุ 
 
แนวทางการปรับใช้ผังเมืองเพื่อป้องกันและบรรเทาภัยพบัิตใินระยะยาว2 

บทเรียนจากเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติหลายกรณีท่ีเกิดขึน้ทัง้ในประเทศและ
ตา่งประเทศ พบว่าการบริหารจดัการเพ่ือป้องกันและหลีกเล่ียงการสูญเสียต้องมีการเตรียมการ
รองรับ การผงัเมืองเป็นแนวทางหนึ่งท่ีควรน ามาปรับใช้เพ่ือป้องกันและบรรเทาภัยพิบตัิในระยะ
ยาว มีแนวทางในการด าเนินงาน ดงันี ้

1. จัดท า ผังท่ีครอบคลุมพืน้ท่ีเส่ียงภัยพิบัติทางธรรมชาติครบทุกพืน้ท่ีและได้
มาตรฐานสากล โดยระบถุึงมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบตัิในระดบัปฏิบตัิ  เช่น การ
ออกแบบอาคารสิ่งก่อสร้างท่ีเหมาะสมกบัพืน้ท่ีเส่ียงภยัพร้อมทัง้จดัท าระบบฐานข้อมลูพืน้ท่ีเส่ียง
ภยั ท่ีมีการปรับปรุงอยา่งตอ่เน่ือง ในระยะยาวจะต้องมีการประเมินสถานการณ์ของผงัในภาพรวม
เป็นระยะ 

2. แก้ไขกฎหมายให้ยงัคงสามารถบงัคบัใช้ กฎกระทรวงผงัเมืองเดิมได้  หากยังไม่มี
กฎกระทรวงผงัเมืองรวมฉบบัใหม่ หรือพิจารณาออกข้อบญัญัติท้องถ่ิน ภายใต้กฎหมายควบคมุ

                                                        
2 นิสวนัต์ พิชญ์ด ารง นกัวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านกัประเมินผลและเผยแพร่การพฒันา วารสาร เศรษฐกิจและสงัคม ปี
ที่ 49 ฉบบัที่ 2 เมษายน-มิถนุายน 2555 
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อาคาร มาบงัคบัใช้แทนในช่วงท่ีผังเมืองหมดอายุ ปัจจุบนักรมโยธาธิการและผังเมืองก าลัง
ด าเนินการแก้ไขปัญหาในเร่ืองนี ้

3. พฒันาบคุลากร เช่น สถาปนิก วิศวกร และนกัผงัเมือง ในด้านการวางแผนและบริหาร
จดัการภยัพิบตัิเมืองเพ่ือป้องกนัและบรรเทาภยัพิบตัิทางธรรมชาติท่ีมีแนวโน้มจะเกิดขึน้บ่อยครัง้
ในอนาคต 

4. สนบัสนนุงบประมาณเพิ่มเติมให้กบัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในการด าเนินการตาม
แผนงานโครงการท่ีสอดคล้องกับผงัเมืองท่ีก าหนดไว้  เพ่ือให้เกิดการพฒันาตามผงัเมือง เป็น
มาตรการหนึ่ง ท่ีจูงใจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรวมถึงหน่วยงานภาครัฐในพืน้ท่ีเห็น
ความส าคญัของงานผงัเมือง 

5. เคร่งครัดการใช้มาตรการด้านการจดัรูปท่ีดินตามพระราชบญัญัติจดัรูปท่ีดินพฒันา
พืน้ท่ี พ.ศ. 2547 เพ่ือสนบัสนนุการพฒันาเมืองและการก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐานตา่งๆ ของเมือง 
อาท ิถนน สวนสาธารณะ และสาธารณูปโภครวมทัง้เป็นการจดัแปลงท่ีดินให้สามารถใช้ประโยชน์
ได้ตามศกัยภาพของพืน้ท่ี 

6. การบงัคบัใช้กฎกระทรวงภายใต้กฎหมายผงัเมืองปัจจบุนัอย่างเคร่งครัด  โดยเฉพาะใน
พืน้ท่ีเส่ียงภยัพิบตัิให้ใช้ประโยชน์ตามศกัยภาพของพืน้ท่ี อาทิ การห้ามก่อสร้างในพืน้ท่ีเส่ียงภัย
อย่างเคร่งครัด การเสนอแนะการใช้วสัดกุ่อสร้าง รูปแบบอาคารท่ีสอดคล้องกบัสภาพธรรมชาติ 
รวมทัง้มีมาตรการจงูใจให้มีการพฒันาตามผงัท่ีวางไว้ เชน่ การใช้มาตรการทางด้านภาษี เป็นต้น 

สรุป ภยัพิบตัทิางธรรมชาตเิป็นปรากฏการณ์ท่ีไมส่ามารถหลีกเล่ียงได้ แตส่ามารถบริหาร
จดัการเพ่ือลดหรือบรรเทาผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้ ผงัเมืองเป็นมาตรการหนึ่งในการวางแผนเพ่ือ
รองรับการพฒันาและภัยพิบตัิทางธรรมชาติท่ีมีแนวโน้มจะเกิดขึน้บ่อยครัง้ในอนาคต  ถึงเวลาท่ี
ประเทศไทยจะต้องมีกระบวนการวางและจัดท าผังเมืองท่ีได้มาตรฐานสากล  มีการบังคบัใช้
กฎหมายอย่างเคร่งครัด ปัจจยัแรกท่ีจะท าให้การผงัเมืองประสบความส าเร็จ เน้นการสร้างความรู้ 
ความเข้าใจเร่ืองพืน้ท่ีราบลุ่มน า้ท่วม พืน้ท่ีทางน า้ไหลผ่าน และพืน้ท่ีเส่ียงภยัอ่ืนๆ เพ่ือให้เกิดการ
ยอมรับและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพืน้ท่ี ให้เกิดความตระหนกั และประสาน
ความร่วมมือกันในทุกภาคส่วนทัง้จากภาครัฐและภาคประชาชน  ในการป้องกันและบรรเทา
ผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้ ภาครัฐต้องให้ความส าคญัตัง้แตร่ะดบันโยบายลงไปถึงปฏิบตัิ โดยบรูณา
การการท างานของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องอย่างเป็นเอกภาพ ด้วยการวางแผนไว้ล่วงหน้าก่อนท่ี
ปัญหาจะเกิด 
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2.3 การวิเคราะห์เปรียบเทียบภัยพบัิตใินประเทศ 
บทเรียนภยัพิบตัิในประเทศตา่งๆ ทัว่โลก ชีใ้ห้เห็นถึงประเด็นท้าทายส าหรับประเทศไทย

ในการเตรียมรับมือกบัภยัพิบตัิ ดงันี ้
2.3.1 การเตรียมพร้อมรับภัยพบัิติ 

1 เตรียมความ พร้อมของประชาชน และหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการ
รับมือกับภัยพิบัติ ในเร่ืองการให้ความรู้ความเข้าใจในลกัษณะของภยัพิบตัิตา่งๆ ตัง้แตว่ยัเด็ก 
โดยการสอดแทรกไว้ในหลกัสตูรการเรียนการสอน มีการซกัซ้อมขัน้ตอนในการปฏิบตัิเม่ือเกิดภัย
พิบัติอย่างสม ่าเสมอ ก าหนดเส้นทางหนีภัยโดยติดตัง้ป้ายบอกทางอย่างชัดเจน  และ
นอกเหนือจากการให้ความรู้ในเร่ืองการเตรียมพร้อมรับภยัพิบตัิท่ีเคยเกิดขึน้ในประเทศไทยมาแล้ว 
ควรให้ความรู้ในเร่ืองการเตรียมรับภยัพิบตัิใหม่ๆท่ีไม่เคยเกิดขึน้ในประเทศไทยมาก่อนด้วย อาทิ 
แผ่นดินไหวรุนแรง พายปุระเภทตา่งๆ เพ่ือให้สามารถปรับตวัรับสถานการณ์ท่ีไม่คาดคิดได้อย่าง
เหมาะสม รวมทัง้ฝึกระเบียบวินยัและปลูกฝังส านึกต่อส่วนรวมตัง้แต่วยัเด็ก  เพ่ือให้ประเทศมี
ภมูิคุ้มกนัตอ่ภยัพิบตัิ และสามารถฟืน้ฟหูลงัภยัพิบตัไิด้อยา่งรวดเร็ว 

2 ตดิตัง้ระบบเตือนภัยและข้อมูลด้านภัยพิบัติท่ีถูกต้องและรวดเร็วส าหรับ
ภยัพิบตัิชนิดตา่งๆ ท่ีเคยเกิดขึน้แล้วและยงัไม่เกิดขึน้ในประเทศไทย ให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ซึ่ง
แม้จะท า ให้เตือนภยัเร็วขึน้เพียงไม่ก่ีวินาที แต่ในช่วงสถานการณ์วิกฤติ เวลาเหล่านีอ้าจท าให้
สามารถช่วยชีวิตประชาชนเพิ่มขึน้ได้อีกเป็นจ านวนมาก รวมทัง้สามารถรายงานความรุนแรงของ
ภยัพิบตัิได้อย่างถกูต้อง เพ่ือให้สามารถให้ความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วและทัว่ถึง  ซึ่งในปัจจบุนั 
ภาคเอกชนในหลายประเทศอาทิ ฟิลิปปินส์ เม็กซิโก อินเดีย เกาหลี อินโดนีเซีย และไทย ได้มีการ
จดัตัง้เครือข่ายทรัพยากรภยัพิบตัิ (Disaster Resource Network : DRN) เพ่ือเป็นแหล่งข้อมลูใน
การสนบัสนนุการจดัการภยัพิบตัิให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึน้ รวมทัง้เป็นแหล่งทรัพยากร
ในการชว่ยเหลือด้านการฟืน้ฟบูรูณะหลงัเกิดภยัพิบตั ิ

3 จัดสรรงบประมาณที่เพียงพอส าหรับรับมือกับภัยพิบัติที่ไม่คาดคิด ทัง้
งบประมาณส าหรับการวางระบบเตือนภัยให้มีประสิทธิภาพ  การจัดโครงสร้างพืน้ฐานหรือ
นวตักรรมส าหรับรับมือกบัภยัพิบตัิ และการฟืน้ฟปูระเทศหลงัภยัพิบตัิ 

4 ลดความเหล่ือมล า้ของการพัฒนาระหว่างเมืองและชนบท โดยเฉพาะ
โครงสร้างพืน้ฐานและบริการสาธารณสขุเพ่ือลดความเสียหายและจ านวนผู้ เสียชีวิตจากภยัพิบตัท่ีิ
อาจเกิดขึน้ในชนบท 
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2.3.2 การรับมือกับภัยพบัิติ 
1 ก าหนดระบบจัดการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างมีประสิทธิภาพ 

เพ่ือให้ความช่วยเหลือไปถึงผู้ประสบภยัอย่างรวดเร็ว อาทิ การจดัระบบการส่ือสารในยามฉกุเฉิน 
การเตรียมอุปกรณ์ให้ความช่วยเหลือให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้อยู่เสมอ  และส่งเสริมเครือข่าย
อาสาสมคัรท่ีสามารถเป็นก าลงัส าคญัในการชว่ยเหลือผู้ประสบภยั 

2 ให้ความส าคัญกับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยมากกว่าเง่ือนไขทาง
การเมือง ทกุฝ่ายควรยตุิความขดัแย้งทางการเมืองทัง้ในระดบัประเทศและระหว่างประเทศ  และ
ร่วมมือกนัช่วยเหลือผู้ประสบภัยยามท่ีเกิดภยัพิบตัิอย่างเป็นน า้หนึ่งใจเดียวกนั พร้อมทัง้อ านวย
ความสะดวกในการสง่ความชว่ยเหลือของประเทศตา่งๆ ให้มากท่ีสดุ 

2.3.3 การฟ้ืนฟูหลังภัยพบัิต ิ
1 ด าเนินการฟ้ืนฟูอย่างเป็นบูรณาการ การฟืน้ฟปูระเทศหลงัภยัพิบตัิเป็นเร่ือง

ส าคญัเร่งดว่นท่ีทกุฝ่ายจะต้องร่วมมือกนัด าเนินการ ทัง้ภาครัฐ ภาคเอกชน ชมุชนประชาชนองค์กร
พฒันาเอกชน อาสาสมคัร เพ่ือให้การฟืน้ฟเูป็นไปอยา่ง รวดเร็ว ทัว่ถึง และมีประสิทธิภาพ 

2 สร้างขวัญและก าลังใจให้แก่ทุกภาคส่วน ภาครัฐควรให้ความส าคญักบัการ
ฟืน้ฟูประเทศหลงัภยัพิบตัิเป็นอนัดบัแรก และก ากบัดแูลอย่างใกล้ชิด ป้องกนัการทจุริตคอร์รัปชัน่
ทกุรูปแบบ เพ่ือให้ทกุภาคส่วนเกิดความมัน่ใจ และให้ความร่วมมือกบัภาครัฐอย่างเต็มท่ีในการ
ฟืน้ฟปูระเทศ 

บทสรุปการรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติของประเทศต่างๆ  มีจุดเด่นและจุดด้อย
แตกตา่งกนัออกไป ประเทศไทยสามารถน าบทเรียนท่ีได้จากการวิเคราะห์กรณีเหล่านี  ้ไปใช้ในการ
เตรียมรับภยัพิบตัท่ีิอาจเกิดในอนาคตให้สามารถรับมือกบัภยัพิบตัิท่ีมีแนวโน้มท่ีจะทวีความรุนแรง
และเกิดบอ่ยครัง้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถฟืน้ฟูประเทศหลงัประสบภัยพิบตัิได้อย่าง
รวดเร็ว 

 
2.4 แนวคิดการวิเคราะห์เปรียบเทียบภัยพบัิตใินประเทศต่างๆ3 
ภยัพิบตัท่ีิเกิดขึน้ในประเทศตา่งๆ มีประเดน็ส าคญัท่ีสามารถน ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบกนัได้ดงันี  ้

1. การเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติ โครงสร้างพืน้ฐานในการรับภัยพิบตัิของใน
ประเทศญ่ีปุ่ นมีประสิทธิภาพสงูบ้านทกุหลงัมีระบบเซ็นเซอร์ท่ีหวัมิเตอร์แก๊ส หากเกิดแผ่นดินไหวท่ี

                                                        
3 ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ .การจดัการภยัพิบัติและการฟนื ้ฟูบูณะหลังการเกดิภยั

กรณีศึกษาไทยและต่างประเทศ. รายงานการศกึษาเบือ้งต้น . กรกฎาคม 2554. 
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ระดบัความรุนแรงเกิน 5.0 ริกเตอร์ จะตดัการจ่ายแก๊สโดยอตัโนมตัิ มีการปรับปรุงโครงสร้าง
พืน้ฐานเพ่ือรองรับภยัพิบตัอิาคารและสิ่งก่อสร้างถกูออกแบบให้มีความยืดหยุ่น สามารถเอนไปมา
ได้เม่ือเกิดแผ่นดินไหว และใช้วัสดุทนไฟ ระบบรถไฟฟ้าจะหยุดวิ่งโดยอัตโนมัติทันทีท่ีเกิด
แผ่นดินไหว มีการจดัหายานพาหนะและระบบการกู้ภยั กู้ ชีพในสถานการณ์ฉกุเฉิน สร้างก าแพง
กันคล่ืนยกัษ์สึนามิเพ่ือลดความแรงของคล่ืน จดัหาสถานท่ีหลบภัย สถานท่ีรองรับการอพยพ 
ก าหนดเส้นทางการอพยพรวมทัง้การเตรียมความพร้อมให้กับประชาชนในการรับมือกับภยัพิบตัิ
กระตุ้นให้เกิดความตระหนกัถึงภยัพิบตัท่ีิอาจเกิดขึน้แก่คนทกุวยั ด้วยการให้ข้อมลูความรู้ และการ
ฝึกซ้อมการหนีภัยอย่างเป็นระบบอย่างสม ่าเสมอ  โดยได้บรรจุเร่ืองการป้องกันภัยพิบตัิไว้ใน
หลกัสตูรของโรงเรียนและกิจกรรมของหน่วยงานตา่งๆดงันัน้  เม่ือเกิดภยัสึนามิ ประชาชนท่ีอาศยั
อยู่ใกล้ชายฝ่ังส่วนใหญ่สามารถอพยพไปสู่ ท่ีสงูซึ่งก าหนดให้เป็นท่ีหลบภยัสึนามิ โดยมีป้ายบอก
ทางอย่างชดัเจน แม้แตเ่ด็กนกัเรียนประถมก็สามารถอพยพไปสู่ท่ีปลอดภยัได้อย่างรวดเร็ว  ท าให้
สามารถรักษาชีวิตประชาชนได้หลายหม่ืนคนจากภยัสึนามิ ขณะท่ีประเทศไทยไม่เคยประสบภยัสึ
นามิมาก่อน จงึไมมี่ความรู้ในเร่ืองการเตรียมตวัรับภยั และท าให้เกิดความเสียหายมหาศาล 

2. ระบบเตือนภัย ประเทศญ่ีปุ่ นมีระบบเตือนภยัท่ีดีท่ีสดุในโลก ทัง้ระบบการเตือนภยั
แผ่นดินไหวท่ีท างานอัตโนมตัิภายใน 3 วินาทีหลงัจากเกิดแรงสัน่สะเทือนท่ีศนูย์กลาง คล่ืน
แผ่นดินไหวจะใช้เวลา 90 วินาทีในการเดินทางถึงกรุงโตเกียวขณะท่ีการเตือนภยัสึนามิใช้เวลา  3 
นาที หลงัเกิดแผน่ดนิไหวคล่ืนสึนามิใช้เวลาเดินทาง 6 นาทีจึงถึงชายฝ่ัง ทกุพืน้ท่ีท่ีประสบภยัพิบตัิ
ได้รับการเตือนภยัล่วงหน้า พืน้ท่ีประสบภัยรุนแรงท่ีสุดมีเวลาถึง 15 นาทีในการอพยพ จึงมี
ผู้ เสียชีวิตจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิรวมกันน้อยกว่ากรณีแผ่นดินไหวในจีนและเฮติ
ขณะท่ีประเทศไทยในขณะนัน้ยงัไม่มีระบบเตือนภยัสึนามิ เน่ืองจากไม่มีผู้ ใดคาดคิดว่าจะเกิดภัย
ชนิดนีข้ึน้ในประเทศไทยจงึท าให้มีผู้ เสียชีวิตจ านวนมาก 

3. การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย เหตกุารณ์แผ่นดินไหวในเฮติและจีน มีระดบั
ความรุนแรงใกล้เคียงกันแต่เฮติมีจ านวนผู้ เสียชีวิตสูงกว่า  เน่ืองจากการช่วยเหลือของจีนมี
ประสิทธิภาพและรวดเร็ว ขณะท่ีเฮติได้รับความช่วยเหลือล่าช้าเน่ืองจากปัญหาด้านการจดัการรับ
ความชว่ยเหลือจากตา่งประเทศท าให้เกิดการแย่งชิงเคร่ืองอุปโภคบริโภค ส่งผลให้มีผู้ เสียชีวิตและ
บาดเจ็บเพิ่มขึน้เป็นจ านวนมาก  ส าหรับประเทศสหรัฐอเมริกาแม้จะมีความพร้อมในเร่ือง
งบประมาณและอุปกรณ์ต่างๆสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ดวัยตนเอง  แต่รัฐบาลให้ความ
ช่วยเหลือล่าช้าเช่นกนั เน่ืองจากขาดข้อมลูท่ีถูกต้องในช่วงแรกท่ีประสบภยัพิบตัิภาครัฐของไทย
ได้รับการสนบัสนนุอย่างเข้มแข็งจากอาสาสมคัรในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภยั  ท าให้การ
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ด าเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ขณะท่ีการให้ความช่วยเหลือในประเทศญ่ีปุ่ นสามารถ
ด าเนินไปได้อย่างราบร่ืน ทกุคนร่วมมือกันแก้ปัญหาท่ีก าลงัเผชิญ โดยไม่แสดงออกถึงความต่ืน
ตระหนก ประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจากภยัพิบตัิหลายล้านคนยงัเต็มใจเข้าคิวซือ้ของนานถึงสอง
ชัว่โมง แทนท่ีจะไปหยิบฉวยมาจากร้านค้าท่ีไม่มีคนเฝ้า ภายในศนูย์ผู้อพยพขาดแคลนทัง้น า้ 
อาหาร และสขุภณัฑ์อย่างมาก แตไ่ม่มีการเรียกร้องหรือวิพากษ์วิจารณ์ ทัง้ยงัแสดงความเข้าใจ
รัฐบาลและเจ้าหน้าท่ี รวมทัง้พร้อมท่ีจะให้ความร่วมมือ 

4. ปัจจัยทางการเมือง พายุนาร์กิสในพม่า มีความรุนแรงน้อยกว่าพายุแคทรินาใน
สหรัฐอเมริกา แต่มีผู้ เสียชีวิตและสูญหายสูง เน่ืองจากรัฐบาลให้ความส าคญักบัปัจจยัทางการ
เมืองสูงกว่าการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย และปฏิเสธความช่วยเหลือจากต่างประเทศใน
ระยะแรก รวมทัง้ไม่ให้ความสนใจในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและค้นหาผู้สูญหายเท่าท่ีควร  
สง่ผลให้ประชาชนท่ีบาดเจ็บต้องเสียชีวิตเพิ่มขึน้เป็นจ านวนมาก 

5. ความเหล่ือมล า้ระหว่างเมืองและชนบทเหตกุารณ์แผ่นดินไหวของจีน สะท้อนให้
เห็นถึงความไม่เท่าเทียมกนัระหว่างเมืองและชนบทอย่างชดัเจนในการให้บริการสาธารณสุขและ
การก่อสร้างอาคารท่ีไม่ได้มาตรฐานในเขตชนบทท่ีไม่ได้เป็นฐานการผลิตและการส่งออกส าคญั
ของประเทศ สงัเกตได้จากความเสียหายท่ีเกิดขึน้ ส่วนใหญ่มีสาเหตมุาจากอาคารถล่ม เน่ืองจาก
บริเวณท่ีเกิดเหตเุป็นพืน้ท่ีชนบท และมีการก่อสร้างอาคารส่วนใหญ่ท่ีไม่ได้มาตรฐาน โดยเฉพาะ
โรงเรียนท าให้มีนกัเรียนเสียชีวิตจากโรงเรียนถล่มเป็นจ านวนถึง  5,335 คน และพิการ 546 คน 
นอกจากนี  ้ การรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บเบือ้งต้นท าได้ล าบาก  เน่ืองจากขาดแคลนบริการ
สาธารณสขุขณะท่ีแผ่นดินไหวและสึนามิในญ่ีปุ่ น เกิดขึน้ในชนบทของประเทศเช่นกนั แตก่ลบัมี
ระบบเตือนภยั โครงสร้างพืน้ฐาน และมาตรการป้องกนัภยัท่ีดี ท าให้ลดความเสียหายได้มาก 

6. การฟ้ืนฟูหลังภัยพิบัติ จากพายเุฮอร์ริเคนแคทรินาในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นไป
อยา่งลา่ช้าเน่ืองจากมีปัญหาในเร่ืองการบริหารจดัการ เป็นแบบสัง่การจากบนลงล่าง และขาดการ
ประสานงานระหว่างรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถ่ินประกอบกับปัญหาวิกฤติความเช่ือมัน่ของ
ประชาชนตอ่รัฐบาลเน่ืองจากการให้ความช่วยเหลือท่ีไม่ตอ่เน่ืองในช่วงแรกท่ีเกิดภยัพิบตัิ ขณะท่ี
การฟื้นฟูหลังแผ่นดินไหวในประเทศจีน  สามารถท าได้อย่างรวดเร็ว เน่ืองจากผู้ น าจีนให้
ความส าคัญกับการช่วยเหลือผู้ ประสบภัยอย่างมากตัง้แต่เร่ิมต้นเกิดภัยพิบัติ  และจัดสรร
งบประมาณในการฟืน้ฟูประเทศอย่างเต็มท่ี ท าให้ประชาชนมีขวญัและก า ลงัใจดี พร้อมท่ีจะให้
ความร่วมมือกบัภาครัฐการฟืน้ฟปูระเทศจงึสามารถด าเนินการได้อยา่งรวดเร็ว 
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2.5 แนวคิดการรับรู้ การป้องกัน บรรเทาภัยพบัิตปิระเทศญ่ีปุ่น4  
 จากเหตกุารณ์อทุกภยั ผู้คนตา่งอยูใ่นสถานการณ์ท่ีทัง้ไม่สะดวกและไม่สบาย ไม่มีไฟไม่มี
น า้ การเดนิทางเป็นเร่ืองอนัตราย ไมมี่อาหาร ไมมี่เสือ้ผ้าสะอาดๆ เร่ืองราวทัง้หมดนัน้ล้วนเป็นเร่ือง
ท่ีไม่ได้เตรียมตวัเตรียมใจไว้ล้วงหน้า ถึงแม้ว่าบางคนอาจจะเคยผ่านกับสถานการณ์อุกทกภัย
ในช่วงพ.ศ. 2538 แต่ไม่เลวร้ายเท่าท่ีผ่านมาดงัเม่ือพ.ศ.2554 ดงันัน้สิ่งต่างๆต่อไปนีจ้ึงเป็น
เร่ืองราวท่ีทกุคนจ้องรู้และต้องท าอยา่งเป็นขัน้ตอน 
 2.5.1 ไฟเป็นเร่ืองอันตราย 

- ไฟท่ีกล่าวมานัน้เป็นสิ่งท่ีอนัตรายไม่ควรประมาท ทัง้ไฟฟ้าและไฟฟืน สิ่งท่ีต้องค านึงถึง
คือ ไม่จดุไฟถ้าไม่จ าเป็น และถงัดบัเพลิงเป็นหนึ่งในเคร่ืองมือฉกุเฉินท่ีควรมีติดบ้านไว้ เพราะเม่ือ
เกิดไฟไหม้ขึน้มา ต้องดบัไฟตัง้แตเ่นินๆ ไม่อย่างนัน้ไฟจะลามจนดบัไม่ได้ แม้ว่าในช่วงอทุกภยัเรา
จะมีน า้ปริมาณมหาศาล แต่ไฟไหม้บางประเภทก็ไม่สามารถใช้น า้ดับได้ดีเท่าสารเคมีส าหรับ
ดบัเพลิง ฉะนัน้จงึต้องรู้วิธีใช้งานของถงัดบัเพลิง  
 - ไฟช็อต เกิดจากไฟฟ้าลดัวงจรท่ีผ่านตวักลางน าไฟฟ้าลงไปสู่ดิน(กราว์น) ไฟช็อตจะไม่
เกิดขึน้เลยถ้าไม่ผ่านตวักลางน าไฟฟ้า และน า้ก็จดัว่าเป็นตวักลางน าไฟฟ้าท่ีดี ฉะนัน้เม่ือน า้ท่วม
สงูขึน้ จึงรีบตดัวงจรไฟฟ้าตรงบริเวณท่ีน า้จะท่วมถึง ถ้าไม่แน่ใจก็ปิดเบรกเกอร์ หรือยกเลิกการใช้
งานไว้ชัว่คราวในชว่งอทุกภยั 
 - เม่ือไฟดบั ความมืดจะท าให้เกิดความกลวัและการเดนิทางในชว่งกลางคืนถือว่าอนัตราย
เป็นอยา่งยิ่ง ควรเตรียมไฟฉายหรือเทียนไขไว้ให้พร้อมใช้ แสงไฟจะชว่ยสร้างความรู้สกึปลอดภยั 
มากขึน้ เม่ือมีเทียนไขไว้ติดบ้าน การกินข้าวใต้แสงเทียนก็จะเป็นกิจกรรมหนึ่งท่ีช่วยให้ทกุคนท่ีพกั
อาศยัผอ่นคลายจากความเครียดตา่งๆ เทียนไขแท่งผอมๆยาวๆ คอ่นข้างอนัตรายเพราะล้มได้ง่าย 
เทียนแบบเตีย้ๆตนัๆก็เป็นอีกชนิดหนึ่งท่ีราคาไม่แพง หรือใช้ไฟฉายแทน เพราะรุ่นใหม่จะเป็นชนิด
หลอดแอลอีดี ท่ีไม่เกิดความร้อนและประหยดัไฟมากกว่าชนิดแบบหลอดไส้มาก ท่ีส าคญัปัจจบุนั
ราคาไฟฉายชนิดนีไ้มแ่พงอีกด้วย 
 2.5.2 ไม่รู้ข้อมูลข่าวสาร 

- ทุกวนันีเ้ราทุกคนตกอยู่ในกระแสของข้อมูลข่าวสารทัง้ทางโทรทศัน์ อินเตอร์เน็ต และ
โทรศพัท์มือถือ ไมน่า่แปลกใจถ้าอยูดี่ๆ ต้องถกูตดัขาดจากชอ่งทางการส่ือสารตา่งๆ เราอาจจะรู้สึก
เหมือนอยู่ไม่ได้ เม่ือเกิดภัยพิบัติต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินไหว หรือน า้ท่วมก็ดี วิทยุเป็นช่อง
ทางการส่ือสารท่ีพึง่พาได้ เพราะสามารถจบัคล่ืนความถ่ีจากสถานีวิทยท่ีุอยู่หา่งไกลออกไปได้  

                                                        
4 ท่วมอยู่ได้: ใช้ชีวิตอย่างไรบนความเปลีย่นแปลง ศนูย์สร้างสรรค์งานออกแบบ พิมพ์ครัง้แรก กนัยายน 2555 
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- ข่าวสารจากปากตอ่ปากถึงเป็นช่องทางท่ีดีท่ีสุด ถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงข่าวลือหรือข้อมูล
เท็จ เพราะสดุท้ายแล้วข้อมลูขา่วสารทกุอยา่งในสงัคมมนษุย์ มกัจะมีพืน้ฐานทัง้สิน้ 

- การเขียนโน้ตย่อทิง้เอาไว้เม่ือไม่ได้อยู่กับบ้านหรือการอพยพ ต้องเขียนบอกเอาไว้ว่าจะ
ไปอยูไ่หน โดยอาจเขียนไว้อย่างคร่าวๆว่า จะกลบัมาวนัท่ีเท่าไหร่ หรืออาจจะปรึกษากนัก่อนว่าถ้า
เกิดเหตกุารณ์ฉกุเฉินจะไปเจอกนัยงัไงท่ีไหน ตรงไหนคือจดุนดัพบ  

2.5.3 ไม่มีน า้ 
- เราชินกับการเปิดน า้ใช้เม่ือไหร่ก็ได้ตามต้องการ การไม่มีน า้ในช่วงอกุทกภัยนัน้เ ป็นน า้

ส าหรับอปุโภคบริโภค เพราะน า้ท่ีไหลผ่านมาจนถึงบ้านเรานัน้ ไม่รู้ได้เลยว่าผ่านกบัสิ่งใดๆมาบ้าง 
ถึงจะรู้ก็ไมค่วรท่ีจะใช้ส าหรับอปุโภคบริโภค ถ้าไม่ได้ผ่านการฆ่าเชือ้เสียก่อน ส าหรับการเตรียมน า้
ไว้ใช้ในยามฉกุเฉินปกตคิวรมีเตรียมไว้ให้พอส าหรับระยะเวลาสามวนั   

-กรอกน า้ด่ืมใส่ขวดส ารองไว้เสมอเพ่ือยามจ าเป็นต้องใช้ รองน า้ใส่ถงัหรือโอ่ง อาจจะใช้
สารส้มแกวง่เพ่ือให้น า้ตกตะกอน ไว้ใช้ส าหรับช าระล้างสิ่งตา่งๆ เม่ือยามจ าเป็นใช้ด่ืมกินต้องน าน า้
ไปต้มอยา่งน้อยก่อนเสมอ 

2.5.4 ไม่มีอาหาร  
- เช่นเดียวกับน า้ การมีอาหารส ารองไว้ให้พอส าหรับรับประทานสามวันเป็นสิ่งส าคัญ 

เพราะเราไม่รู้ได้เลยว่าความช่วยเหลือจะเข้ามาถึงได้เม่ือไหร่ การเตรียมอาหารกระป๋อง ขนมปัง
กรอบ บะหม่ีกึ่งส าเร็จรูป ข้าวพร้อมหงุ และของอ่ืนๆเช่น เตาปิกนิกพร้อมแก๊สกระป๋อง ชดุท าครัว
ฉกุเฉิน ก็เป็นสิ่งท่ีมีไว้ตดิบ้านอุน่ใจและอ่ิมท้องได้เสมอ 

 
2.6 เร่ืองพืน้ฐานมาก่อนเสมอ ปัจจัย 45 

ตวัเลือกส าหรับใช้แก้ไขปัญหาความเป็นอยูภ่ายในบ้าน ท่ีเปล่ียนจากเปียกเป็นแห้งได้ดีขึน้ 
ตัง้แตน่ า้ประชาปนเปือ้นหรือการใช้ส้วมฉกุเฉิน การเตรียมวิธีการเก็บผกัผลไม้การใช้เสือ้ผ้ากนัน า้
ตัง้แต่กางเกงและรองเท้าท่ีกันน า้แต่ระบายอากาศแห้งเร็ว ไปจนถึงการใช้เคร่ืองมือส่ือสารยาม
ฉกุเฉิน การส ารองแบตเตอร่ีหรือใช้พลงังานแสงอาทิตย์ ท าให้เช่ือตอ่กบัโลกภายนอกได้อีกครัง้ 

                                                        
5 ท่วมอยู่ได้: ใช้ชีวิตอย่างไรบนความเปลีย่นแปลง ศนูย์สร้างสรรค์งานออกแบบ พิมพ์ครัง้แรก กนัยายน 2555 
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ภาพท่ี 2.1: ติดบ้านไว้ไมเ่สยีหาย 

 

2.6.1 วิธีการเก็บเพื่อถนอมอาหารและอาหารทางเลือกส าเร็จช่วงน า้ท่วม 
 ในยามท่ีซือ้อาหารส าเร็จรูปเพราะผกัผลไม้เก็บไว้ได้ไม่นาน อนัท่ีจริงวิธีการเก็บสามารถ
ท าได้แม้จะเป็นการเก็บนอกตู้เย็นเม่ือไม่มีไฟฟ้าใช้ เช่นการท าตู้ เย็นจากกระถางดินเผา การเก็บใน
ท่ีแห้ง การเก็บในโหลทราย การเก็บผลไม้บางอย่างให้ห่างกัน กระทัง้อาหารส าเร็จรูปยังเป็น
ทางเลือกท่ีทกุคนใช้บริโภค จงึเกิดทางเลือกอาหารส าเร็จท่ีมีหลากหลาย 

1. ตู้เย็นดนิเผา เย็นได้ไมต้่องใช้ไฟฟ้า กระถางดนิเผาใช้แชผ่กัให้เย็นได้เชน่กนั โดยใช้
กระถางดนิเผาตา่งขนาดสองใบซ้อนกนั ใสท่รายระหว่างกระถ่างจนเตม็ เทน า้ลงไปในทรายจนชุม่ 
และน าผ้าชปุน า้ปิดด้านบน ทรายเปียกจะชว่ยรักษาความชืน้ภายในกระถางให้คงท่ี เม่ือน า้ระเหย
ออกจะท าให้อากาศหมนุเวียนภายใน อณุหภมูิในกระถางจะลดลงจงึเก็บผกัผลไม้ได้นานขึน้  

2. เก็บมนัฝร่ังในท่ีแห้งและมืด การเก็บมนัฝร่ังในท่ีแห้งและมืด จะสามารถยืดอายขุองมนั
ฝร่ังได้ถึง 1 เดือน รวมทัง้ป้องกนัการสงัเคราะห์แสงท่ีท าให้มนัฝร่ังเนา่เร็วขึน้ จากการงอกของตุม่
จะเป็นพิษตอ่ร่างกายเม่ือน าไปประกอบอาหาร  

3. เก็บมะนาวในโหลทราย ผกัท่ีประกอบไปด้วยน า้เป็นหลกัอย่างมะนาว หากเก็บในโหล
ทรายท่ีพรมน า้ให้โหลชืน้แตไ่ม่แฉะ จะคงความสดของมะนาวไว้ได้ถึง 14 วนั ความช่ืนในทรายจะ
ช่วยให้มะนาวคายน า้น้อยลง ปริมาณน า้ในมะนาวจึงไม่เสียไปท าให้มะนาวยังเขียวสดและคง
ความเปรีย้วได้อยา่งดี 

4. ผลไม้บางชนิดไมค่วรไว้ใกล้กนั แอ็ปเปิล้เป็นผลไม้ท่ีมีปริมาณการสงัเคราะห์สารเอทีลีน
สงู ซึง่เป็นฮอร์โมนพืชท่ีเร่งให้เกิดการสกุ การเก็บแอ็ปเปิล้รวมกบัผลไม้อ่ืนๆ จะท าให้ผลไม้นัน้ๆสกุ
เร็วขึน้ เชน่ หากวางไว้ใกล้หวีกล้วยหอม กล้วยอาจสกุงอมทัง้หวีก่อนเวลาทัง้ท่ีอาจเก็บได้ถึง 7 วนั 
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5. เก็บผกัผลไม้ในตู้ เย็นได้นานขึน้โดยถุงหายใจได้ เนือ้พลาสติกของถงุหายใจได้ จะมีรู
พรุนท่ีมองไมเ่ห็นได้ด้วยตาเปลา่ ชว่ยให้แก็สออกซิเจน คาร์บอนไดออกไซต์ และไอน า้ผ่านเข้าออก
ได้ในปริมาณท่ีพอเหมาะแก่การหายใจของผักผลไม้ ช่วยยืดอายุของผักผลไม้ท่ีเก็บในตู้ เย็นท่ี
อณุหภมูิ 5-7°C ได้นานขึน้ เชน่ เก็บพริกหวานได้ 28 วนั  

6. อาหารส าเร็จ รูปอาหารกระป๋องท่ีต้องปรุงก่อนทาน กบัข้าวส าเร็จรูปท่ีผ่านกรรมวิธีสเต
อริไรท์ ท าให้เก็บนอกตู้ เย็นนานได้ถึง 1 ปี โดยไม่ใส่สารกนับดูและฉีกซองทานได้ตวัเลือกส าหรับ
ผู้ประสบภยัท่ีไมมี่น า้ไมมี่ไฟฟ้าใช้ แทนข้าวกลอ่งบดูระหวา่งทางการขนสง่ 
 

 
ภาพท่ี 2.2: วิธีการเก็บเพื่อถนอมอาหารและอาหารทางเลอืกส าเร็จช่วงน า้ทว่ม 

 
2.6.2 เสือ้ผ้าหน้าน า้ 

 การอยูอ่าศยัในสภาวะน า้ทว่มคงไมส่ามารถหลีกเลีย้งการเดินลยุน า้ ซึ่งเส่ียงตอ่อนัตรายท่ี
มองไม่เห็น ไม่ว่าจะเป็นเชือ้โรคและเศษของมีคมต่างๆ เคร่ืองแต่งการส าหรับลุยน า้จึงควรมีติด
บ้านไว้ โดยปัจจบุนัมีกางเกงพลาสตกิและรองเท้าส าหรับเดนิน า้ท่ีน ามาสวมใสล่ยุน า้ได้ นอกจากนี ้
ยงัมีวสัดอีุกหลายชนิดท่ีมีคณุสมบตัิการแก้ปัญหาการอยู่แบบเปียกๆ เช่น เสือ้ผ้ากันน า้ใส่สบาย 
เสือ้ผ้าแห้งเร็ว และเสือ้ผ้าไร้กลิ่นอบั 

1.กางเกงแก้วจากพลาสติกนิ่มคล้ายผ้า การใช้ฟิล์มพลาสติกชนิดพีวีซีนิ่มคล้ายผ้า บาง
แตเ่หนียว มาผลิตเป็นกางเกงแก้ว ส าหรับการเดินลยุน า้ป้องกนัไม่ให้ร่างกายเปียกน า้ซึ่งเส่ียงต่อ
การตดิเชือ้โรค การเช่ือมพลาสตกิท่ีเสริมความคงทน  

2.ไมใ่ชร่องเท้าบทูยางก็เดินลยุน า้ได้ การใส่รองเท้าเป็นเร่ืองส าคญั ท่ีกระชบัเท้าใช้ใส่เดิน
ในน า้ได้เช่นกนั แทนรองเท้าบู๊ตยางท่ีหลายคนซือ้มาว่าจะใส่ แตก่ลบัวางไว้ท่ีชัน้วางรองเท้า ด้วย
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เหตผุลท่ีว่ารองเท้าบู๊ตยางไม่แนบขา น า้เข้ารองเท้าจนหนกัเดินไม่ถนดั หรือเดินแล้วล่ืน มีรองเท้า
ส าหรับกีฬาตกปลา ออกแบบมาให้ท่ีต้องเดินในน า้ ท าให้ทรงตัวได้ดี โดยเจาะรูรอบรองเท้าเพ่ือ
ระบายน า้ขงัด้านใน พืน้รองเท้าออกแบบมาให้ 

3.ผ้ากนัน า้ได้ โดยการสร้างเกราะให้ผ้า การออกแบบผ้ากนัน า้โดยการประกบฟิล์มเคลือบ
ผิวระหว่างผ้าสองชิน้  ผลลัพธ์ท่ีได้คือแม้ผ้าชิน้นอกจะกันน า้ได้ แต่สิ่งท่ีเหนือกว่าคือ ผ้าชิน้ใน
ระบายอากาศได้ เหมาะส าหรับผลิตเป็นเสือ้กนัน า้ 

4.ผ้าดรายแมกซ์ เปียกแป๊บเดียว ผ้าเส้นใยโพลีเอสเตอร์ชนิดท่ีระเหยะน า้ได้เร็ว และใช้
สารเคลือบบนผิวผ้าสร้างคณุสมบตัิไม่ชอบน า้ ผลลพัธ์ท่ีได้คือ เม่ือผ้าเปียก ผ้าจะดดูซึมน า้ได้เป็น
บริเวณกว้างจึงมีพืน้ท่ีส าหรับระเหยน า้ได้มากขึน้ จึงแห้งได้เร็วกว่าผ้าฝ้าย ไนล่อน หรือโพลีเอ
สเตอร์ทัว่ไปเม่ือตากในร่ม ผ้าดงักลา่วใช้ผลิตเป็นเสือ้ผ้ากีฬา เสือ้ชัน้ใน หรือเสือ้ผ้าทัว่ไป 

5.ผ้านาโนเฟรช ผ้าไร้กลิ่นอบั ด้วยเทคโนโลยีนาโนซิลเวอร์เคลือบบนผิวผ้าไนล่อน  ท่ีมี
คณุสมบตัิท่ีมีคณุสมบตัิแห้งเร็ว และยืดใส่สบาย ขณะท่ีอนุภาคเงินขนาดเล็กมีคณุสมบตัิฆ่าเชือ้
โรคท่ีตดิอยูบ่นผ้า ยบัยงัการเจริญเตบิโตของแบคทีเรียเพ่ือป้องกนักลิ่นอบั โดยท่ีสารเคลือบไม่หลดุ
ออกจากผิวผ้า ผ้าชนิดนีน้ิยมใช้ในชดุกีฬาหรือชดุชัน้ในท่ีต้องเปียกเหง่ืออยู่เสมอ จึงเหมาะส าหรับ
อากาศร้อนและสภาวะเปียกชืน้ท่ีให้เกิดเหง่ือสง่ผลให้เกิดกลิ่นอบั 
 

 
ภาพท่ี 2.3: เสือ้ผ้าหน้าน า้เสือ้ผ้ากนัน า้ใสส่บาย เสือ้ผ้าแห้งเร็ว และเสือ้ผ้าไร้กลิน่อบั 
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2.6.3 ส่ือสารได้ยามฉุกเฉิน/ การขับถ่าย 
 วิธีการส่ือสารส ารองท่ีใช้พลงังานจากแบตเตอร่ีหรือพลงังานแสงอาทิตย์ ช่วยให้การติดตอ่
กบัภายนอกเป็นไปได้อยา่งราบล่ืน 

1.โทรศัพท์มือถือฉุกเฉิน แบตเตอร่ีเอเอ รุ่นเอเนอร์ไจเซอร์ อัลติเมต ลิเทียม แอล 91 
ส าหรับโทรศพัท์มือถือรุ่นสแปร์วนั สามารถเปิดสแตนบายได้ถึง 15 ปีและใช้คยุตอ่เน่ืองได้นานถึง 
10 ชัว่โมง 

2.ท่ีชาร์จแบตเตอรีพลงังานแสดงอาทิตย์ แผลโซล่าเซลล์บนท่ีชาร์จแบตเตอร่ีพกพา จะ
เปล่ียนพลงังานแสงอาทิตย์เป็นพลงังานไฟฟ้าไว้ในถ่านขนาดเอเอสองก้อน โดยใช้เวลาชาร์จจาก
พลงังานแสงอาทิตย์จนเต็มประมาณ 15 ชัว่โมง และใช้เวลาชาร์จ 7 ชั่วโมงจากการต่อจาก
คอมพิวเตอร์หรือหม้อแปลงไฟฟ้า 
 

 
ภาพท่ี 2.4: วิธีการสือ่สารส ารองที่ใช้พลงังานจากแบตเตอร่ีหรือพลงังานแสงอาทิตย์ 
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2.6.4 สุขาจากเก้าอีนั้กเรียน 

 
ภาพท่ี 2.5 เก้าอีน้กัเรียนดดัแปลงมาเป็นส้วม 

 

 
ภาพท่ี 2.6: แสดงตวัอยา่งของเก้าอีด้ดัแปลงเป็นส้วม 

เจ้าของผลงาน  
โยชิโตโม  เดกจูิ 

วัสด:ุ เหล็ก ,ไม้ 
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ภาพท่ี 2.7: แสดงตวัอยา่งของเก้าอีส้ขุา ขณะน าไปใช้จริง 

 

 
ภาพท่ี2.8: แสดงโครงสร้างภายในของเก้าอีส้ขุา 
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ภาพท่ี 2.9: แสดงภาพตดัเฉียงของโครงสร้างเก้าอีส้ขุา 

 

-การใช้งานยามปกต ิพืน้ท่ีส าหรับเก็บของใช้อ่ืนๆ ได้ 
-ยามเกิดภยัพิบตัิ โถส้วมอนามยั เม่ือเกิดภยัพิบตั ิ ใส่ถงุขยะครอบลงบนถงัขยะแล้วยึดไว้ด้วยท่ีนัง่
โถส้วม ซึง่เก้าอีใ้นโรงเรียนก็มีจ านวนมากเพียงพอกบัคนในชมุชนได้ 
 
2.7 นวัตกรรมต่างประเทศหลายประเทศคิดค้นนวัตกรรมเพื่อรับมือกับภัยพบัิตปิระเภท
ต่างๆ ในหลากหลายรูปแบบท่ีน่าสนใจและประเทศไทยสามารถน ามาปรับใช้  

เทคโนโลยีคนักัน้น า้ตา่งประเทศFloodstop ในประเทศองักฤษ เป็นแผงกัน้พลาสติกคล้าย
ตวัตอ่เลโก้ น ามาประกอบเป็นแนวยาว ระหวา่งรอยตอ่แตล่ะอนัและด้านล่างจะมียางป้องกนัไม่ให้
น า้ซึมเข้าได้ ใช้วิธีการใส่น า้ด้านในเพ่ือถ่วงน า้หนกัใช้งานได้สะดวก รวดเร็วไม่สกปรก เก็บรักษา
ง่ายมีขนาดความสงู 0.5เมตร และ 0.9 เมตร 
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ภาพท่ี 2.10: แสดงการท างานของคนักัน้น า้ 

 
 Water Inflated Property Protectors (WIPP) Flood Barriers ของบริษัท Hydrological 
Solutions ประเทศสหรัฐอเมริกา รูปร่างคล้ายบอลลนูยาว ใช้วิธีการถ่วงน า้หนกั โดยใส่น า้เข้าไปใน
บอลลูน อาศยั 3 องค์ประกอบหลักในการท างานได้แก่ ผนังเหนือน า้ ควรมีความสูงจากระดับ
ผิวน า้มากกว่าร้อยละ 25 เพ่ือรองรับคล่ืนท่ีอาจเกิดขึน้ อาทิ บอลลนูมีความสงู1 เมตร จะสามารถ
กัน้น า้ได้ดีท่ีระดบัน า้ท่วมต ่ากว่า 75 เซนติเมตรแรงเสียดทานของพืน้ผิว เป็นแรงระหว่างบอลลูน
กบัพืน้ผิวสมัผสัเป็นแรงส าคญัท่ีท าให้น า้ไม่สามารถร่ัวด้านล่างได้ถ้าพืน้ผิวสมัผสัไม่เรียบ อาจเพิ่ม
แรงดงักล่าวโดยมี Freeboard มากขึน้ ระบบแผ่นปะทะด้านใน เพ่ือป้องกนัแรงดนัของน า้ ด้านใน
บอลลนูแบง่เป็น2 ชอ่งตามยาว แตล่ะช่องสามารถยบุหรือพองตวัได้โดยอิสระตอ่กนัเป็นการรักษา
สมดุล ใช้งานได้ในบริเวณกว้าง ไม่จ าเป็นต้องวางบนพืน้เรียบ บอลลูนมีความสูง 2.4 เมตร
สามารถกนัน า้ได้เป็นอยา่งดีท่ีระดบัน า้ไมเ่กิน 1.8 เมตรGeodesign Barriers 
 

 
ภาพท่ี 2.11: แสดงคนักัน้น า้ทีใ่ช้งานจริง 
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คนักัน้น า้ของบริษัท Geodesignประเทศสวีเดน เป็นคนักัน้น า้ท่ีได้รับความนิยมใช้กันแพร่หลาย
มากท่ีสดุ หลกัการสร้าง และวิธีการท างานไมซ่บัซ้อน มีฐานรองรับเอียงอยู่ท่ี 45 องศา หลงัจากนัน้
น าแผน่อะลมูิเนียม หรือแผน่พลาสตกิแบบแข็ง มาตัง้บนฐานรองรับ และน าพลาสติกท่ีกัน้น า้ได้มา
คลมุอีกชัน้เพ่ือป้องกนัน า้ซมึ สามารถเสริมความสงูได้สงูสดุ 2.4 เมตรSOSAVE sandbag  
 

 
ภาพท่ี 2.12: แสดงกระสอบทรายอจัฉริยะ 

 
“กระสอบทรายอจัฉริยะ” ของประเทศจีน มีลกัษณะคล้ายผ้ากระสอบธรรมดา น า้หนกัประมาณ
400 กรัม เม่ือน ามาใช้งาน ให้น าผ้ากระสอบใสไ่ปในน า้ประมาณ3-5 นาที จากนัน้จะขยายตวั และ
มีน า้หนกัเพิ่มขึน้เป็น 15 กิโลกรัมใช้วัสดุพิเศษท่ีสามารถดูดซับน า้เก็บไว้ จะพองตวัออกเม่ือท า
ปฏิกิริยากับน า้ ท าให้กระสอบทรายมีน า้หนักเพิ่มขึน้ จนเหมือนกระสอบทรายทั่วไป และยั ง
สามารถกลบัคืนรูปเดมิได้โดยการท าให้แห้งภายใน 2-3 สปัดาห์ 
 
2.8 แนวคิดมีการวางแผนและเตรียมการตัง้ศูนย์อพยพและวิธีอพยพในภาวะอุทกภัย 

2.8.1 ชุมชนปากเกร็ด : รอดได้เพราะแผนก่อทรายและการกระจายข่าว 
 เม่ือครัง้ก่อนเหตกุารณ์อทุกภยั พ.ศ. 2554 เทศบาลนครปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ เตรียม
แผนรับน า้ท่วมท่ีระบุชัดเจนว่า ต้องดูแลพืน้ท่ีริมแม่น า้เป็นพิเศษ เน่ืองจากมีพืน้ท่ีติดริมแม่น า้
เจ้าพระยา ความยาวกว่า 10 กิโลเมตร เม่ือน า้เร่ิมมาในเดือนกันยายน เทศบาลได้ร่วมมือกับ
ตวัแทนชมุชนทัง้ 63 ชุมชนและพระสงฆ์จากริมแม่น า้ เช่น วดัช่องลม วดับางพงั และวดัหงส์ทอง 
โดยเปล่ียนพืน้ท่ีวดัเป็นศนูย์กลางการท ากระสอบทรายและการรับน า้ ความใกล้ชิดระหว่างผู้คนใน
ชมุชนและวดั ส าเร็จเป็นแนวคนั กระสอบท่ีช่วงปกป้องพืน้ท่ีจากน า้ ระหว่างช่วงน า้ท่วม เทศบาล
แจ้งสถานการณ์ผ่านเสียงตามสายและหน้าเฟซบุ๊กของเทศบาลอย่างต่อเน่ือง ชาวปากเกร็ดจึง
สามารถร่วมรักษาพืน้ท่ีเพราะรู้ทนัสถานการณ์ว่าเขตใดต้องการความช่วยเหลือพืน้ท่ีของเทศบาล 
ร้อยละ 97 จงึเป็นพืน้ท่ีแห้งให้ผู้คนอยูอ่าศยั และเป็นแหลง่ซือ้หาเสบียงท่ีศกึคกั 
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ภาพที่ 2.13: ชมุชนปากเกร็ด : รอดได้เพราะแผนก่อทรายและการกระจายข่าว 

 
2.8.2 ชุมชนมหาสวัสดิ์ : พร้อมยิ่งขึน้จากการแลกเปล่ียนและเรียนรู้วิธีอยู่กินกับ

น า้ 
 แม้เกษตรกรต าบลมหาสวสัดิ์ อ าเภอศาลายา จงัหวดันครปฐม จะคุ้นชินกบัการใช้ชีวิตอยู่
กับน า้แต่ก็ยังไม่วายเดือดร้อนเม่ือน า้ท่วม พ.ศ. 2554 กินเวลานานถึงสิงเดือน แต่ความเป็น
เครือข่ายระหว่างชุมชนและหน่วยงานในพืน้ท่ี เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต าบลมหาสวสัดิ ์
ท าให้เกิดความช่วยเหลือภายในพืน้ท่ีท าให้ชุมชนมหาสวัสดิ์ผ่านสถานการณ์ยากล าบากช่วงน า้
ท่วมมาได้ หลงัน า้ลด ชุมชนมหาสวสัดิ์ร่วมต่อยอดทกัษะการใช้ชีวิตกับหน่วยงานเครือข่ายทัง้ใน
และนอกพืน้ท่ี  

โดยเร่ิมจากมหาวิทยาลยัมหิดล ลงพืน้ท่ีพูดคยุถึงปัญหาและจัดกิจกรรม “สวสัดี...มหา
สวัสดี” ขึน้ท่ีวัดสุวรรณาราม(มหาสวัสดิ์) กิจกรรมดงักล่าวเป็นการแลกเปล่ียนความรู้เพ่ือเพิ่ม
ความสามารถการกินอยู่ช่วงน า้ท่วมระหว่างชุมชนและภาคส่วนจากมหาวิทยาลัยมหิดล เช่น
สถาบนัโภชนาการ สถาบนัพฒันาสุขภาพอาเซียน และหน่วยงานอ่ืนๆ เช่น โครงการสวนผกัคน
เมือง การแก้ปัญหาเบือ้งต้นให้แก่ชาวคลองท่ีไม่ต้องการอาหารกล่องส าเร็จ เพราะคุ้นชินกับการ
ปลูกและการปรุงด้วยตนเอง มีทัง้การแจกเมล็ดพันธุ์ ผักพระราชทานจากสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพ่ือปลูกทดแทนพืชผลท่ีจมน า้และการสร้างแพผักลอยน า้ 
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ความได้เปรียบจากความเป็นเครือขา่ยในชมุชนจงึชว่ยให้ชมุชนมหาสวสัดิ์พร้อมรับสถานการณ์น า้
ได้ด้วยตนเอง 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่2.14: ชมุชนมหาสวสัดิ์ : พร้อมยิ่งขึน้จากการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้วธีิอยูกิ่นกบัน า้ 

 
2.8.3 บ้านสะเทินน า้สะเทินบก : ทางเลือกใหม่แห่งการอยู่อาศัยในพืน้ท่ีเส่ียงน า้

ท่วม 
 หนงัสือภูมิปัญญาชาวบ้านสู่งานสถาปัตยกรรมพืน้ถ่ิน รองศาสตราจารย์ ม.ร.ว.พีระเดช 
จักรพันธุ์  และคณาจารย์ บ้านบนแพท่ีลอยขึน้ตามน า้และกลับมาตัง้บนพืน้ดินเม่ือน า้ลด คือ
แนวคิดบ้านสะเทินน า้สะเทินบก ท่ีบริษัท ไซต์สเปซิฟิค น ามาประยุกต์กับวิถีชาวเมืองเพ่ือ
แก้ปัญหาการอยู่อาศยัในพืน้ท่ีเส่ียงน า้ท่วมและตอบสนองความเป้นอยู่ในพืน้ท่ีท่ีจ ากัดเม่ือเมือง
เจริญเติบโต โครงสร้างระบบทุ่นและเสาประคองท่ีดนัให้บ้านลอดขึน้ลงตามระดบัน า้ถูกซ่อนไว้
ภายในรูปลกัษณ์บ้านทัว่ไป โครงดงักลา่วได้รับการพฒันาเพ่ือสร้างเป็นฐานส าหรับอาคารประเภท
อ่ืนๆ เช่น ร้านค้าและศาลาประชาคม เพ่ือสร้างชมุชนสะเทินน า้สะเทินบกท่ีมีรูปแบบการอยู่อาศยั
ท่ีตอบโจทย์ความเป็นอยูท่ัง้ชว่งปกตแิละช่วงน า้ทว่ม 

กลไกเพื่อยกบ้านขึน้ลง 
 เม่ือน า้ทว่ม ระบบทุน่เหล็กเรียงสลบัท่ีใต้บ้านจะดนับ้านให้ลอดเหนือน า้และเป็นทางให้น า้
ไหลผ่านได้ทุกทางเพ่ือลดความโคลงเคลง ระบบเสาประคองในตวับ้านจะช่วยให้บ้านลอยขึน้ลง
ตามระดบัน า้ ระบบสาธารณปูโภคส ารอง เชน่ แผงเซลล์สริุยะ ระบบเก็บน า้ฝน และระบบบ าบดัน า้



32 
 

 

เสีย ถูกออกแบบเพ่ือรองรับการอยู่อาศยัในพืน้ท่ีน า้ท่วมเป็นเวลา 1 เดือน นอกจากนัน้ บ้านยัง
ได้รับการออกแบบให้ลดพดัเข้าออกได้สะดวก ซึ่งจะช่วยระบายอากาศและลดอณุหภูมิในกรณีไม่
มีไฟฟ้าใช้ 

 
ภาพที่ 2.15: บ้านสะเทินน า้สะเทินบก : ทางเลือกใหมแ่หง่การอยูอ่าศยัในพืน้ที่เสี่ยงน า้ทว่ม 

 
2.8.4 รอดคนเดียวก็คงไม่รอดในที่สุด 

 เม่ือความเกือ้กูลระหว่างเพ่ือนบ้านคือความช่วยเหลือท่ียั่งยืนกว่าถุงยังชีพ บริษัท ไซต์-
สเปซิฟิต จึงทดลองออกแบบผงัชมุชนสะเทินน า้สะเทินบก โดยให้บ้านอยู่กระจกุเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 
5-10 ครอบครัว สมาชิกในชุมชนจึงไปมาหาสู่ระหว่างกนัได้สะดวก และอยู่ไม่ห่างจากศนูย์กลาง
ความของชมุชนท่ีดดัแปลงเป็นศนูย์กลางความช่วยเหลือช่วงน า้ท่วม ชุมชนสะเทินน า้สะเทินบกจึง
สามารถเป็นทางเลือกท่ีชว่ยให้ชมุชนสามารถพงึตนเองได้ชว่งน า้ท่วม 

รากแห่งอดีตสู่ฐานแห่งอนาคต 
 ชาวชุมชนท่าขนอน อ าเภอศีรีรัฐนิคม จงัหวดัสุราษฎร์ธานี มดัไม้ไผ่รวมกันให้เหมือนแพ
สอดไว้ใต้บ้าน และผกูบ้านไว้กบัเสาท่ีปักบนดิน เพ่ือปรับวิถีความเป็นอยู่ในพืน้ท่ีซึ่งมีลกัษณะเป็น
แอ่งกระทะติดลุ่มน า้ให้สอดคล้องกับเหตุการณ์น า้ท่วมหลากทุกปี เม่ือน า้หลาก มัดไม้ไผ่จะท า
หน้าท่ีเหมือนทุ่น พยุงให้บ้านลอยขึน้ และเสาท่ีผูกไว้จะท าให้บ้านลอยขึน้ลงตามระดับน า้ท่ี
ต าแหนง่เดมิ 
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ภาพที่ 2.16: รากแหง่อดีตสูฐ่านแหง่อนาคตชาวชมุชนทา่ขนอน อ าเภอศีรีรัฐนิคม จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

 
2.8.5 บ้านไม่หนีน า้ : สู้ด้วยระดับควรทบทวนเพ่ือออกข้อก าหนดท้องถิ่นให้ความ

สูงของบ้านชัน้เดียวสูงพอท่ีจะมีชัน้ลอยได้ 
 บริษัทแทนเดม อาร์คิเท็คส์(2002) เปล่ียนปัญหาน า้ท่วมท่ีท าให้ไฟถกูตัดและน า้จากท่อ
เอ่อล้นจนหลายบ้านร้อง “เอาไม่อยู่” เป็นบ้านไม่หนีน า้ท่ีอยู่ได้ทัง้ช่วงปกติและช่วงน า้ท่วมโดย
อาศยัการออกแบบให้มีระดบัตา่งกนัเพ่ือย้ายพืน้ท่ีใช้สอยขึน้ไปยงัด้านบน รวมถึงงานระบบเพ่ือให้
สามารถใช้ไฟและห้องน า้ได้แม้ระดบัน า้จะสูงขึน้พร้อมเพิ่มเคร่ืองป่ันไฟขนาดเล็กไว้บนชัน้สูงสุด 
ในขณะท่ีชัน้ล่างปล่อยโล่งเป็นพืน้ท่ีเอนกประสงค์ ปดู้วยวสัดท่ีุท าความสะอาดง่านเช่นหินขดั จึง
สามารถปล่อยน า้เพ่ือลดแรงกดของน า้ด้านนอกรัว้ นอกจากนีห้้องต่างยงัออกแบบให้มีลกัษณะ
ยาวให้แดดส่องถึง เพ่ือลดปัญหาเชือ้ราจากความชือ้และให้อากาศถ่ายเทได้ดี ลกัษณะบ้านยกสงู
ท่ีมองแล้วนึกถึงเรือนไทยของบรรพบุรุษนีก้ลายเป็นสญัลกัษณ์การออกแบบเพ่ืออยู่กับธรรมชาติ
อยา่งสมดลุท่ีไมเ่คยล้าสมยั 
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ภาพที่ 2.17: บ้านไมห่นีน า้ : สู้ ด้วยระดบั บริษัทแทนเดม อาร์คิเท็คส์(2002) 

 
2.9 แนวคิดโครงการมาตรการและท่ีอยู่เพื่อชุมชน6 

2.9.1 มาตรการ ไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง  
1.การเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน า้ โดยการขดุลอกปรับปรุงล าน า้ซึ่งถือเป็นมาตรการ

ส าคญัในการแก้ไขปัญหา 
ข้อดี : การขดุลอกสามารถด าเนินการได้ทนัที ลงทนุน้อย เห็นผลได้ชดัเจน  
ข้อเสีย : เป็นมาตรการท่ีไม่ยัง่ยืน ต้องท าการขดุลอกเป็นประจ าทกุ 2-3 ปี หรือหลงัการ

เกิดน า้หลาก  
ข้อจ ากัด : มกัจะตดิปัญหาเร่ืองกรรมสิทธ์ิท่ีดนิและมีผลกระทบตอ่ระบบนิเวศ รวมทัง้อาจ

ท าให้เกิดการกดัเซาะบริเวณใกล้เคียง  

                                                        
6 คู่มือรับสถานการณ์น า้ท่วม หน่วยวิจยัภยัพิบตัิทางธรรมชาติ คณะวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, กนั
ยาน 2554 
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2. การติดตัง้ระบบเตือนภัย เป็นมาตรการมุ้ งเน้นในการลดความเสียหายต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน โดยน าเทคโนโลยีท่ีมีในปัจจบุนัมาใช้มนการคาดการณ์/พยากรณ์น า้ท่วม เพ่ือแจ้งเตือน
ภยัให้แก่ประชาชนในพืน้ท่ีเสียงภยัได้รับทราบลว่งหน้า สามารถอพยพและขนย้ายทรัพย์สินได้ทนั  

ข้อดี : คา่ลงทนุไมม่าก เห็นผลเร็ว ไมมี่ผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อม 
ข้อเสีย : หากชาวบ้านไม่เช่ือถือระบบเตือนภยั หรือไม่ได้ยินเสียงเตือนภยัจะไม่สามารถ

ลดความเสียหายตอ่ชีวิตและทรัพย์สินได้ นอกจากนัน้ ยงัไม่สามารถลดความเสียหายตอ่ทรัพย์สิน
ท่ีไมส่ามารถเคล่ือนย้ายได้ 

ข้อจ ากัด : ในพืน้ท่ีท่ีอยู่ต้นน า้จะมีระยะเวลาเตือนภยัลว่งหน้าน้อย อาจท าให้อพยพหรือ
ขนย้ายทรัพย์สินไมท่นั นอกจากนี ้ต้องมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ี และชาวบ้านให้มีความรู้ความ
เข้าใจตอ่การใช้ประโยชน์ของระบบเตือนภยั รวมทัง้ซ้อมแผนการอพยพตอ่กรณีท่ีเกิดอทุกภยั
รุนแรง  

3.การประชาสมัพนัธ์และให้ความรู้แก่ประชาชน มีวตัถปุระสงค์ท่ีส าคญัคือ  
 - เพ่ือให้เกิดการรับรู้ในแนวทางการบรรเทาน า้ทว่ม  
 - เพ่ือให้ประชาชนได้ให้ข้อคิดเห็นตอ่การพฒันาพืน้ท่ี หรือก่อสร้างสิ่งปลกูสร้างในอนาคต
และความจ าเป็นในการปฏิบตัติามกฎข้อบงัคบั  
 - เพ่ือสร้างความเข้าใจในปัญหาและความเต็มใจในการสนบัสนุนด้านการเงินในขณะท่ี
การให้ความรู้แก่ประชาชนอยา่งตอ่เน่ืองจะชว่ยให้เกิดการสนบัสนนุและลดแรงตอ่ต้านเม่ือมีความ
จ าเป็นต้องมีการเปล่ียนแปลงในพืน้ท่ีได้  

ข้อดี : ลงทนุน้อย มีความยัง่ยืน มีผลระยะยาว  
ข้อเสีย : ใช้ระยะเวลาด าเนินการนาน ต้องปฏิบตัิอยา่งตอ่เน่ือง  
ข้อจ ากัด : ต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนในท้องถ่ินและหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง  

 
2.9.2 มาตรการใช้สิ่งก่อสร้าง  
1.การพฒันาพืน้ท่ีแก้มลิง เป็นการชะลอน า้ท่ีไหลมาตามทางน า้เข้าสู่พืน้ท่ีลุ่มน า้ท่วมถึง

บริเวณริมน า้ โดยอาศยัการจดัการเข้ามาช่วย เพ่ือลดอตัราการไหลสงูสดุท่ีจะไหลเข้าสู่ชมุชน ส่วน
ใหญ่มกัน ามาใช้ในพืน้ท่ีท่ีมีความลาดชนัต ่า 

ข้อดี : ให้ผลเร็ว ลงทนุปานกลาง  
ข้อเสีย : มีผลกระทบตอ่พืน้ท่ีทีใช้เป็นอา่งเก็บน า้ชัว่คราว 
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ข้อจ ากัด : ขึน้อยู่กบัสภาพภูมิประเทศ ซึง่ต้องการท่ีราบลุ่มขนาดใหญ่สามารถเก็บกกัน า้
ได้มากพอสมควร  

2. การท าคนัป้องกนัน า้ท่วม สิ่งส าคญัท่ีต้องพิจารณาในการจดัการท าคนัป้องกนัน า้ท่วม 
คือแนวคนัปิดล้อมและระดบัป้องกนั โดยท่ีแนวก่อสร้างคนัปิดล้อมนัน้ต้องมีความเป็นไปได้ และมี
ระดบัป้องกนัท่ีเหมาะสม ซึ่งในการศกึษาออกแบบคนัป้องกนัน า้ท่วมมกัจะก าหนดไว้ท่ี หรือระดบั
น า้ท่วมสูงสุดท่ีเคยเกิดขึน้ ซึ่งเป็นระดับค่อนข้างสูง ดังนัน้ระดับของคันป้องกันน า้ท่วมจึงมี
ความส าคญัท่ีจะชว่ยลดผลกระทบตอ่การใช้ประโยชน์ของประชาชนตลอดแนวค้นป้องกนัน า้ท่วม 

ข้อดี : ให้ผลเร็ว เห็นผลชดัเจน  
ข้อเสีย : ลงทนุคอ่นข้างสงู และมีผลกระทบตอ่ครัวเรือนและกรรมสิทธ์ิท่ีดินคอ่นข้างมาก 

อาจท าให้ระดบัน า้ด้านเหนือสงูขึน้หรือทว่มบริเวณนอกคนัมากขึน้เน่ืองจากหน้าตดัล าน า้เล็กลง  
ข้อจ ากัด : ไม่เหมาะสมส าหรับชุมชนขนาดเล็กหรือชุมชนท่ีกระจายตวัตามยาว หรือ

ชมุชนท่ีหนาแน่นไม่มากจะท าให้ค่าลงทุนของคนัป้องกันน า้ท่วมต่อครัวเรือนท่ีได้รับประโยชน์สูง
มาก และหากระดบัน า้ท่ีป้องกันอยู่สงูกว่าระดบัพืน้เดิมมากจะท าให้โครงสร้างป้องกนัอยู่สงูซึ่งจะ
บดบงัทศันียภาพ  

3. การปรับปรุงระบบระบายน า้ การออกแบบและก่อสร้างระบบระบายน า้ในเขตชมุชน 
โดนการก าหนดแนวท่อระบายน า้สายหลกั/สายรอง ขนาดและคา่ระดบัท้องท่อ และการออกแบบ
อาคารประกอบต่างๆทัง้บ่อพักและประตูน า้ไหลย้อน ล้วนมีความส าคัญ เพ่ือให้สามารถ
ด าเนินการและบ ารุงรักษาระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในกรณีท่ีใช้ระบบปิดล้อมพืน้ท่ีชุมชน
จ าเป็นต้องมีระบบสบูน า้เสริม โดยใช้สถานีสบูน า้และเคร่ืองสบูเป็นแหง่ๆ 

ข้อดี : ให้ผลเร็ว ชดัเจน คา่ลงทนุปานกลาง ผลกระทบคอ่นข้างต ่า  
ข้อเสีย : มีผลกระทบตอ่การคมนาคม การสญัจร และการระบายน า้ขณะก่อสร้าง  
ข้อจ ากัด : ต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  
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2.10 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
อรรคพล   ไตรจิตต์,“การรับมือป้องกันภัยพิบัติน า้ท่วมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน: กรณีศึกษา 

ชุมชนเขตเทศบาลเมืองท่าโขลง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี, ” (วิทยานิพนธ์ 

ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการผังเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2555.) 

จากการศกึษาพบว่า 1) ประชาชนในพืน้ท่ีภยัพิบตัิเร่ิมมีความเข้าใจตอ่สภาพปัญหาและ
วิธีการป้องกนัภยัพิบตันิ า้ทว่มโดยใช้ชมุชนเป็นฐาน 2) เกิดความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาร่วมกนั
ระหว่างคนในชุมชนและหน่วยงานท้องถ่ินท่ีเก่ียวข้อง 3) เกิดความเข้มแข็งภายในชมุชนในการ
ป้องกนัและวางแผนโดยชมุชนเป็นฐาน ซึง่มีข้อเสนอแนะวา่ สถาบนัการศกึษาควรมีบทบาทในการ
ช่วยเหลือประชาชนในพืน้ท่ีของตน ทัง้ด้านความรู้ หรือการประสานงาน และทางชุมชนเองควรมี
การฝึกซ้อมแผนและให้ความส าคญัตอ่การจดัเตรียมแผนรับมืออยูเ่ป็นประจ าทกุปี 

วิธีการวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วมในพืน้ท่ี 2 ชมุชนท่ีมีความแตกตา่งกนัทัง้ทางด้าน
กายภาพและสงัคม โดยวิธีการศึกษาผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในแต่ละชมุชนใน
การแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางหรือปัญหาตา่งๆ แล้วจึงน ามาสู่การระดมความคิด
ผ่านเคร่ืองมือตา่งๆซึ่งสนบัสนนุการส่งเสริมการป้องกนัภัยพิบตัิน า้ท่วมโดยใช้ชมุชนเป็นฐาน เพ่ือ
ความมีประสิทธิภาพของข้อมลูและความเหมาะสมตอ่การใช้งานจริงของชมุชนนัน้อย่างยัง่ยืน 

โครงการวิจัยความเช่ือม่ันและความต้องการท่ีอยู่อาศัยบ้านจัดสรรในเขตน า้ท่วม 
(ระยะที่  1) เป็นโครงการวิจัยท่ีภาควิชาเคหะการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั ได้ร่วมมือกับธนาคารเกียรตินาคิน จัดด าเนินการวิจัยเก่ียวกับอุทกภัยในปี 2554 
โดยได้ผลสรุปดงันัน้ 

มีวตัถุประสงค์เพ่ือจดัท าคู่มือตรวจสอบบ้านส าหรับผู้ ซือ้บ้านในเขตเส่ียงภัยน า้ท่วมและ
เพ่ือจดัท าคู่มือตรวจสอบระบบป้องกันของหมู่บ้าน ส าหรับผู้ประกอบการในเขตเส่ียงภัยน า้ท่วม 
โดยส ารวจความต้องการและความคิดเห็นท่ีมีต่อระบบป้องกันน า้ท่วมแต่ละหัวข้อ ว่ามีล าดับ
ความส าคญัเป็นเชน่ไร เพ่ือเป็นข้อมลูในการจดัท าแบบก่อสร้าง ซึ่งเป็นงานวิจยัในระยะท่ี 2 ตอ่ไป 
ทัง้นีไ้ด้ศกึษาทศันคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคอสงัหาริมทรัพย์ในเขตเส่ียงภยัน า้ท่วมทัง้ 3 กลุ่ม
ได้แก่ กลุม่ผู้อยูอ่าศยัเดิม กลุ่มผู้ รอโอนบ้าน และผู้ ซือ้รายใหม่ท่ีจะซือ้บ้านเส่ียงน า้ท่วม ใน 4 ท าเล 
ได้แก่ บางบวัทอง เพชรเกษม รังสิต/ล าลกูกา และ กรุงเทพฯตอนเหนือ และน าผลการส ารวจไปหา
ข้อสรุปร่วมกับผู้ประกอบการ เพ่ือจัดเตรียมระบบท่ีเหมาะสมต่อไป ท าเลน า้ท่วมท่ีคนให้ความ
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สนใจ คือ เลือกพืน้ท่ีกรุงเทพตอนเหนือ(วชัรพล,สายไหม,รามอินทรา,แจ้งวฒันะ) คิดเป็น ร้อยละ 
32 รองลงมาคือ บางบวัทอง,รัตนาธิเบศร์ คดิเป็นร้อยละ 19 
 3. ส่วนใหญ่ไม่มัน่ใจในนโยบายการป้องกนัน า้ท่วมในอนาคตของภาครัฐคิดเป็นร้อย
ละ 76 และ ร้อยละ 70 เช่ือวา่น า้จะทว่มอีกในปี 2555 
 4. ผลส ารวจผู้ประกอบการ จากความเห็นในเร่ืองมาตรฐานการป้องกันน า้ท่วมท่ีได้
สอบถามผู้บริโภคทัง้สามส่วนแล้วนัน้ ทางคณะผู้ วิจัยได้น าเอาผลส ารวจไปถามความคิดเห็น 
รวมถึงการเก็บข้อมลูแบบสมัภาษณ์ผู้ประกอบในโครงการบ้านจดัสรรในเขตน า้ท่วม เพ่ือทราบถึง
การเตรียมการในช่วงน า้ท่วมของแตล่ะโครงการ อนัจะน าไปสู่แนวทางการปฏิบตัิในโครงการบ้าน
จดัสรรตา่งๆ ท่ีประสบปัญหาน า้ทว่มตอ่ไป 

 โดยมีผลการศกึษาโครงการจดัสรร 14 โครงการ สามารถแบง่ออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 
เร่ืองการเตรียมการเร่ืองงบประมาณ ข้อคิดเห็น เก่ียวกับมาตรฐานกายภาพของโครงการ และ
ข้อคดิเห็นเร่ืองมาตรฐานตวับ้าน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

การเตรียมการเร่ืองงบประมาณส าหรับป้องกนัน า้ท่วมของโครงการท่ีน า้ท่วมน้อย (ระดบั
ไม่เข้าตวับ้าน) ก็จะมีค่าใช้จ่ายไม่เกิน 400,000 บาท โดยส่วนใหญ่เป็นเร่ืองการเฝ้าระวงั การ
เตรียมเคร่ืองสบูน า้ กระสอบทราย (แตไ่ม่ได้ใช้) การเตรียมถงุยงัชีพ ส่วนโครงการท่ีน า้ท่วมสงูก็จะ
มีทัง้ในส่วนคา่ใช้จ่าย ในการป้องกันและด าเนินการช่วงน า้ท่วม มีตัง้แต ่400,000 บาท ไปจนถึง 
3,700,000 บาท และในโครงการท่ีน า้ท่วมสงูนี ้ก็มีคา่ใช้จ่ายในการซ่อมแซมความเสียหายท่ีเกิด
จากน า้ท่วม ทัง้ในส่วนตวับ้านท่ีรอขายและซ่อมแซมสาธารณูปโภคส่วนกลาง โดยมีค่าใช้จ่าย
ตัง้แต ่1,000,000 – 6,000,000 บาท  
 5. การออกแบบคูมื่อตรวจสอบระบบป้องกนัของหมู่บ้าน ส าหรับผู้ประกอบการนัน้ จะ
พิจารณาจากผลวิจยั เร่ืองความต้องการในระบบป้องกนัของผู้บริโภคทัง้ 3 กลุ่ม ซึ่งเม่ือพิจารณา
เทียบกบัความเห็นของผู้ประกอบการแล้วนัน้ สามารถจดักลุ่มระดบัความส าคญัออกเป็น 3 กลุ่ม
คือ มากท่ีสดุ มาก และปานกลาง ซึง่ในหวัข้อท่ีทัง้ผู้บริโภคและผู้ประกอบการ เห็นตรงกนัว่าส าคญั
มากหรือส าคญัมากท่ีสดุ ก็จะน าหวัข้อนัน้ไปสู่ แบบประเมินการตรวจสอบแบบไม่มีเง่ือนไข ส่วน
หวัข้อท่ีเห็นไม่ตรงกัน หรือมีความส าคญัปานกลาง ก็จะน าหวัข้อนัน้ไปสู่แบบประเมินผลแบบมี
เง่ือนไข เช่น ในเขตท่ีน า้ไม่ท่วมสงู ก็อาจจะไม่จ าเป็นต้องปรับปรุงบางระบบ เช่น แยกหม้อแปลง
ไฟฟ้าสว่นกลาง โดยทัง้นีใ้ห้ขึน้กบัระบบการประเมินผลของผู้ตรวจสอบตอ่ไป 
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2.11 กรอบแนวคิด 
จากการศกึษาแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง ท าให้ผู้วิจยัได้ออกแบบกรอบแนวคิดดงันี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับการจัดการท่ีอยู่อาศยัในภาวะอุทกภัย พบว่า การ

จดัการท่ีอยูอ่าศยัในภาวะอทุกภยัมีอยู ่3 ระยะเวลา คือ ก่อนเกิดเหต ุระหว่างเกิดเหต ุและหลงัเกิด
เหต ุซึ่งในแต่ละช่วงเวลาจะมีวิธีการจดัการท่ีแตกต่างกนั โดยก่อนเกิดเหตตุ้องมีการเตรียมความ
พร้อมและการป้องกนัท่ีอยู่อาศยั ระหว่างเกิดเหตตุ้องมีการรับสถานการณ์ฉกุเฉินและการบรรเทา
ผลกระทบ หลงัเกิดเหตมีุการฟืน้ฟแูละพฒันา โดยการจดัการท่ีอยูอ่าศยัในภาวะอทุกภยัจะมีหลาย
หน่วยงานเข้ามาเก่ียวข้อง ได้แก่ ผู้ อยู่อาศยัในโครงการ การเคหะแห่งชาติและโครงการหมู่บ้าน
จดัสรรหนัตราในโครงการ ผู้บริหารจดัการแทนในชมุชน และองค์การบริหารส่วนต าบลหนัตรา โดย
การศกึษาจะศกึษาทัง้เร่ืองการอยู่อาศยัและท่ีอยู่อาศยัควบคูก่นัไป 

การจดัการท่ีอยูอ่าศยัในภาวะอุทกภยั 

หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 

 องค์การบริหารสว่นต าบล 

 เทศบาล 
 

แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

 สภาพเศรษฐกิจสงัคมของผู้อยูอ่าศยั  
 ท่ีอยู่อาศยั 

 ท าเลท่ีตัง้ 

 หนว่ยงานท่ีเข้ามาชว่ยเหลือ 

 การเตรียมความพร้อม 

 การป้องกนั 

 การรับสถานการณ์ฉกุเฉิน 

 การบรรเทาผลกระทบ 

 การฟืน้ฟ ู

 การพฒันา 



 
 

บทที่ 3 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 
ในการศึกษาวิจัยนีเ้ป็นการศึกษาการจัดการท่ีอยู่อาศัยในภาวะอุทกภัย โดยจาก

สถานการณ์อทุกภยัในปี 2554 มีความรุนแรงสร้างความเสียหายตอ่ชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจน
เศรษฐกิจของประเทศ อย่างมหาศาล โดยเฉพาะในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นศนูย์กลาง
ด้านเกษตรกรรม และอตุสาหกรรม ท่ีส าคญัของภาคกลาง ในล าดบัต้นของประเทศ ซึ่งประเด็น
ส าคญัท่ีจะมาวิจยัจะมุง่ไปศกึษาในเร่ืองแนวคดิ ทฤษฎีตา่ง งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการท่ีอยู่
อาศยัส าหรับผู้ ท่ีมีรายได้น้อยในเขตท่ีประสบปัญหาอทุกภยั และน าแนวคิดทฤษฎีเหล่านีน้ ามาสู่
การสงัเคราะห์ข้อมลูเพ่ือใช้ในการออกแบบเคร่ืองมือในการเก็บข้อมลูอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อม
ทัง้เสนอแนวทางเพ่ือแก้ไขปัญหาอุทกภัยได้อย่างแท้จริงและมีประสิทธิภาพ  ซึ่งจะเป็นการลด 
ความเสียหายทัง้ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตพืน้ท่ีของโครงการท่ีได้ท าการวิจยั 
 
3.1 ขัน้ตอนในการศึกษา 

 ศึกษาข้อมูลด้านทุตยิภูมิ 
 จากเอกสาร/ข้อมลู – ของผู้อยู่อาศยัภายภายในอาคาร, กฎระเบียบ รวมถึงการเก็บรวม
รวมข้อมลูจาก เอกสาร หนงัสือ วารสาร และสิ่งพิมพ์ ท่ีเก่ียวข้อง 
 จากงานวิจัย/ทฤษฎี – ศึกษางานวิจัยและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง ท่ีมีเนือ้หาของงานวิจัย
ใกล้เคียงท าการศกึษาวิจยั 
 จากเอกสารทางราชการ – ผงัเมืองจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา หน้าท่ีขององค์การบริหาร
สว่นท้องถ่ิน  

 ศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ 
ได้จากการส ารวจ สังเกต การสัมภาษณ์ รายละเอียดด้านกายภาพ สังคม เศรษฐกิจ 

แนวความคดิเห็นของผู้อยูอ่าศยั และผู้น าชมุชน เก่ียวกบัทศันคต ิ  
การส ารวจ – โดยการลงส ารวจภาคสนาม เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมลูทัว่ไป เช่น การเข้าถึง 

ทางคมนาคม คนักัน้น า้ท่ีจะท าการก่อสร้างในรูปแบบตา่งๆ ตอ่สภาพแวดล้อม, ชมุชน, ภูมิทศัน์, 
สงัคม ฯลฯ ระบบสาธารณูปโภคสภาพท่ีอยู่อาศยัและลกัษณะครัวเรือนแต่ละครัวครองท่ีมีความ
แตกตา่งกนัของท่ีพกัตวัอาคาร หลงัอทุกภยั 
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การสงัเกต – โดยการถ่ายรูป ในสว่นตา่งๆ ในท่ีอยูอ่าศยัและพฤตกิรรมการของผู้พกัอาศยั  
การการสมัภาษณ์ – การสมัภาษณ์งานแบบมีโครงสร้าง ประกอบด้วยข้อมูลก่อนเหตุ

อุทกภัย ระหว่างอุทกภัยและหลังอุทกภัยโดยเป็นตัวแทนของกลุ่ม ผู้ อยู่อาศัย คณะกรรมการ
บริหารชุมชน องค์การบริหารส่วนท้องถ่ินท่ีท างานในระหว่างเกิดภาวะอุทกภัยและหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องในพืน้ท่ี 

 
3.2 เกณฑ์คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างและขอบเขตการวิจัย  

ท่ีอยู่อาศยัในอยธุยาท่ีได้รับผลกระทบมีหลายประเภท แตท่ี่นา่สนใจคือ โครงการท่ีอยู่
อาศยัส าหรับผู้ มีรายได้น้อย เพราะนอกจากจะอยู่กนัอยา่งหนาแนน่แล้ว ยงัขาดก าลงัทรัพย์ในการ
จดัการท่ีอยู่อาศยัระหวา่งน า้ทว่มมากกว่าประชากรกลุม่อ่ืน  โดยหลกัจะมุง่ท่ีโครงการของ(ภาครัฐ) 
ท่ีเป็นโครงการการเคหะแล้วน าไปเทียบเคียงโครงการจดัสรร ( ภาคเอกชน )เพ่ือศกึษาแนวทางการ
บริหารจดัการท่ีพกัอาศยั 

• เป็นโครงการหมู่บ้านจัดสรรเอกชนท่ีมีสภาพใกล้เคียงกันกันกับโครงการการเคหะ  
• เป็นโครงการแนวราบ ที่มีความคล้ายคลึงในเร่ือง ลักษณะท่ีพัก ประเภทที่พัก  
• เป็นโครงการที่ได้รับผลกระทบจากภาวะน า้ท่วมปี 2554 เคยประสบปัญหาน า้ท่วม 
ประชากรสว่นใหญ่ ตอ่พืน้ท่ีได้รับผลกระทบน า้ทว่มตอ่ท่ีพกัอยู่อาศยัเขต อ.พระนครศรีอยธุยา 

และอ าเภอใกล้เคียงโครงการการเคหะ (ภาครัฐ) ในเขตอ าเภอพระนครศรีอยธุยา   

 ครงการ จ า ว 

1. ครงการอยุ ยา    294

2.อาคารแ ลตเ ่า   ครงการอยุ ยา     ระยะ      
บ า เอื ออา ร  ครงการอยุ ยา บ่อ  ง ระยะ    
   

   
    

3  บ า เอื ออา ร   ครงการอยุ ยา   รจ ะ      

4  บ า เอื ออา ร ครงการอยุ ยา เ  ยงราก  อย      

        ่ว    ่                    
                                     
    

 
ภาพที่ 3.2:  ประชากรสว่นใหญ่ ตอ่พืน้ที่ได้รับผลกระทบน า้ทว่มตอ่ที่พกัอยูอ่าศยัเขต อ.พระนครศรีอยธุยา และอ าเภอใกล้เคียง

โครงการการเคหะ (ภาครัฐ) ในเขตอ าเภอพระนครศรีอยธุยา  
 ที่มา:  ศนูย์ราชการศาลากลางจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
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อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ประชากรสว่นใหญ่ ตอ่พืน้ท่ีได้รับผลกระทบน า้ทว่มตอ่ท่ีพกัอยู่อาศยัเขต อ.พระนครศรีอยธุยา       
และอ าเภอใกล้เคียงโครงการจดัสรร (ภาคเอกชน) ในเขตอ าเภอพระนครศรีอยธุยา 
 

 
 
อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ประชากรสว่นใหญ่ ตอ่พืน้ท่ีได้รับผลกระทบน า้ทว่มตอ่ท่ีพกัอยู่อาศยัเขต อ.บางปะอิน   และอ าเภอ
ใกล้เคียงโครงการจดัสรร (ภาคเอกชน) ในเขตจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

 
ที่มา:  ผู้วิจยั 
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อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ประชากรสว่นใหญ่ ตอ่พืน้ท่ีได้รับผลกระทบน า้ทว่มตอ่ที่พกัอยูอ่าศยัเขต อ.อทุยั   โครงการจดัสรร (ภาคเอกชน) 
ในเขตจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ที่มา:  ผู้วิจยั 
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ภาพที่ 3.3:  ประชากรสว่นใหญ่ ตอ่พืน้ที่ได้รับผลกระทบน า้ทว่มตอ่ที่พกัอยูอ่าศยัเขตโครงการการเคหะ    (ภาครัฐ 3 โครงการ)  

และ โครงการจดัสรร (ภาคเอกชน 3 โครงการ) ในเขตจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

แผนที:่  ประชากรสว่นใหญ่ ตอ่พืน้ที่ได้รับผลกระทบน า้ทว่มตอ่ที่พกัอยูอ่าศยัเขตโครงการการเคหะ (ภาครัฐ)   
และ โครงการจดัสรร (ภาคเอกชน) ในเขตจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
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3.2.1 ขอบเขตการวิจัย 

 ขอบเขตด้านพืน้ท่ี 

-โครงการเคหะชมุชนอยธุยา 1   
-โครงการหมูบ้่านจดัสรรหนัตราวิลา่  

 ขอบเขตด้านเวลา 
ศกึษาโครงการเคหะชุมชนอยุธยา 1 และโครงการหมู่บ้านจดัสรรหนัตราวิล่า ท่ีประสบ
ภาวะอทุกภยั พ.ศ.2554  

 ขอบเขตด้านเนือ้หา   
ศกึษาการจดัการท่ีอยูอ่าศยัจากสภาวะอทุกภยั ของ ครัวเรือนผู้อยูอ่าศยั ชมุชน 
คณะกรรมการชมุชน การเคหะอยธุยา 1 และ โครงการหมูบ้่านจดัสรรหนัตราวิลล่า ต าบล
หนัตรา องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

3.2.2 วิธีด าเนินการวิจัย 

 ่วงเวลา ตัวแปรต   
ตัวแปรตาม 

การอยู่อาศัย    อยู่อาศัย ความ ่วยเ ลือ 

ก่อ อุ กภัย 
การเตร ยมการจัดการป องกั  -การอยู่อาศัย 

 -การ
รับประ า 
อา าร 
-การขับถ่าย 
-การ อ  
-การเดิ  าง 
-อา    
-รายได  

-กายภา 
อาคาร 
-  าเล   ตั  ง  
-กายภา 
 ุม   
-ประเภ    
อยู่อาศัย 

-ภาย  ครัวเรือ  
 
-ภาย   ุม   
 
-องค์การปกครอง
 ่ว   องถิ   
  

ป องกั  

ระ ว่างอุ กภัย 
การรับ ถา การณ์ฉุกเฉิ  

การบรรเ าผลกระ บ 

 ลังอุ กภัย 
การ ื   ูบูรณะ 

การ ัฒ า 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

3.2.3 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย  

การก าหนดกลุม่ตวัอยา่งจะใช้การก าหนดเชิงคณุภาพกลุม่ตวัอยา่งเป็นร้อยละ ซึ่งในระดบั
ประชากร 100 – 1,000 คน จะมีขนาดกลุ่มตวัอย่างร้อยละ 15 – 30 ของประชากรทัง้หมด1 ดงันัน้ 
กลุม่ตวัอยา่งในงานวิจยั  

ประ ากร วิ  การศึกษา จ า ว ประ ากร กลุ่มตวัอย่าง 

ผู้อยูอ่าศยั เคหะชมุชน

อยธุยา 1 

-การ
สมัภาษณ์ 
แบบมี
โครงสร้าง 
-สงัเกต  
-ภาพถ่าย 

294 ครัวเรือน นา่จะประมาณไมน้่อยกวา่ ร้อย

ละ 20 คือ ประมาณ 60 

ครัวเรือน 

หนัตรา วิลลา่ 72 ครัวเรือน เมื่อไมถ่งึ100 ต้องมีสดัสว่น

มากกวา่ คือนา่จะประมาณไม่

น้อยกวา่ร้อยละ50ของครัวเรือน

หรือ25 ครัวเรือน  

องค์กร

ชมุชน 

เคหะชมุชน

อยธุยา 1 

สมัภาษณ์   ผู้น าชมุชน 2 ราย 

หนัตราวิลลา่ ผู้น าชมุชน 2 ราย 

อปท. อบต. สมัภาษณ์   ผู้บริหารและ ผู้ปฏิบตัิการ  3 

ทา่น 

อบจ. ผู้บริหารและ ผู้ปฏิบตัิการ  3 

ทา่น 

ตารางที่ 3.4:  ประชากรกลุม่ตวัอยา่งน า้ทว่มตอ่ที่พกัอยูอ่าศยัเขตโครงการการเคหะ (ภาครัฐ) และ โครงการ
จดัสรร (ภาคเอกชน) ในเขตจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

 

 

 

 

                                                           
1 ยวุดี ศิริ, 2554 เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา 2506 604 วิธีวิทยาวิจยัด้านการพฒันาที่อยู่อาศยัอสงัหาริมทรัพย์. คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
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3.3 การวิเคราะ ์ผลและ รุปผล  
 โดยการอาศยัวิธีการทางสถิติและการวิเคราะห์เนือ้หาจากการสมัภาษณ์ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับ
การบริหารจดัการท่ีอยูอ่าศยัโครงการเคหะชมุชนอยธุยา1 โครงการหมูบ้่านจดัสรรหนัตราวิลลา่ 
ประเภ  แ ล่งข อมูล วิเคราะ ์ ข อเ  อแ ะ 
ข้อมลูจากแบบ
สมัภาษณ์ผู้อยู่อาศยั 
รวม 90 ตวัอยา่ง 

-การวิเคราะห์ทางสถิต ิ 
-การวิเคราะห์เนือ้หา 
-การวิเคราะห์จาก
ภาพถ่าย 
-การวิเคราะห์เนือ้หา 

1.วิธีการจดัการด้านท่ีอยู่อาศยัคา่ใช้จา่ย/
ทรัพยากรท่ีใช้ 

2.ปัญหาและอปุสรรคในการจดัการท่ีอยู่   

3.ข้อเสนอแนะในการจดัการท่ีอยู่อาศยัใน
ภาวะอทุกภยั 

ข้อมลูจากการสมัภาษณ์
หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง  
10 อย่าง 
ข้อมลูจากการส ารวจ 
ข้อมลูจากเอกสาร 

ที่มา:  ผู้วิจยั 

3.4 ระยะเวลาการด าเ ิ การวิจัย  

 
มิ.ย. 
55 

ก.ค.
55 

ส.ค. 
55 

ก.ย
55 

ต.ค.
55 

พ.ย.
55 

ธ.ค.
55 

ม.ค. 
56 

ก.พ
56 

มี.ค. 
56 

เม.ย.
56 

1.น าเสนอหวัข้อวิทยานิพนธ์            
2.ท าการรวบรวมข้อมลูจากเอกสาร 
หลกัฐานและงานวจิยั 

 
 

 
    

 
 

  

3.สรุปและวิเคราะห์แนวคิดละ
ทฤษฎี และงานวิจยัที่เก่ียวข้อง 

 
 

 
    

 
 

  

4. ออกแบบสอบถามและ Pre test            
5.เก็บรวบรวมข้อมลูจากกลุม่
ประชากร 

 
 

 
    

 
 

  

6.วิเคราะห์ข้อมลู            
7.สรุปผลงานวิจยัและจดัท ารูปเลม่            
8.น าเสนอบทความวิจยั            

 
ที่มา:  ผู้วิจยั 
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3.5 ขั   ตอ   การวิจัย ผู้วิจยัได้แบง่ขัน้ตอนการศกึษา เป็น 5 สว่นดงันี ้
 

 
1. การก าหนดตวัแปรศกึษาข้อมลูทตุิยภมูิและปฐมภมูิเพ่ือเลือกพืน้ท่ีในการศกึษา 
2. การศกึษาข้อมลูเก่ียวกบัแนวคิดทฤษฏี ตา่งๆ เพ่ือสรุปปัญหาการวิจยั ตัง้ค าถามทางการวิจยั 
3. การออกแบบเคร่ืองมือเพ่ือใช้ในการวิจยัท่ีเหมาะสม เพราะการศกึษาโครงการเป็นการวิจยัเชิง
คณุภาพจ าเป็นต้องออกแบบเคร่ืองมือท่ีเหมาะสมท่ีสดุในการเก็บข้อมลูการวิจยั เพ่ือให้มีความ
เหมาะสมตอ่ การวิเคราะห์และน าเสนอข้อมลู 
4. การรวบรวมข้อมลูงานวิจยั โดยใช้เคร่ืองมือเพ่ือหาข้อมูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

การ

จัดการ   

ท่ีอยู่

อาศัยใน

ภาวะ

อุทกภัย 

วัตถุประสงค์ หัวข้อการศึกษา กลุ่มที่
ศึกษา 

วิธีวิจัย 

1.เพื่อศกึษา
สถานภาพทาง
สงัคม เศรษฐกิจ
ของครัวเรือนผู้อยู่
อาศยั 

สภาพท่ีอยูอ่าศยั 
สภาพครัวเรือน 
สภาพการอยูอ่าศยั 
 

ผู้อยูอ่าศยั 
 

คณะกรร
มการ
ชมุชน 

 
องค์การ
บริหาร
สว่น
ท้องถ่ิน 

ข้อมลูปฐมภมู ิ
การส ารวจ – โดยการลงส ารวจ
ภาคสนาม เพื่อเก็บรวบรวมข้อมลู
ทัว่ไป  
การสงัเกต – โดยการถ่ายรูป หรือ
รูปถ่ายในอดีตของผู้อยูอ่าศยั 

2.เพื่อศกึษาสภาพ
ที่อยูอ่าศยั ก่อน
การ ระหวา่ง หลงั
อทุกภยัในโครงการ 

การอยูอ่าศยั 
 การรับประทานอาหาร  
การขบัถา่ย การพกัผอ่น 
การเดินทาง  
อาชีพ รายได้ รายจา่ย 
การจดัการท่ีอยู ่

การสมัภาษณ์ /สอบถาม  โดยการ
สมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 

3.เพื่อศกึษา
ปัญหาการจดัการท่ี
อยูอ่าศยัในภาวะ
อทุกภยัในโครงการ 

ศึกษาข้อดี ข้อเสียของ
การปรับปรุงที่อยู่อาศัย
ในรูปแบบตา่ง ๆ  
 

วิเคาระห์ข้อมูลด้านปฐมภูมิและ
ข้อมลูทตุิยภมูิ 

4.เพื่อเสนอแนะ
แนวทางการจดัการ
ที่อยูอ่าศยัในภาวะ
อทุกภยั ใน
โครงการ  

ศกึษาข้อเสนอแนะของผู้
อยูอ่าศยัคณะกรรมการ
ชมุชน เพื่อหาแนวทางที่
ดีที่สดุ 

วิเคาระห์ข้อมูลด้านปฐมภูมิและ
ข้อมลูทตุิยภมูิ สมัภาษณ์ 



บทที่ 4 
การจัดการที่อยู่อาศัยในภาวะอุทกภัย 

 
 
 
 

4.1 ลักษณะทางกายภาพในเขตพืน้ท่ีวิจัย  
4.1.1 สภาพทั่วไปของต าบลหนัตรา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

แผนท่ี 4.1:  ต ำบลหนัตรำพืน้ท่ีเขตวิจยั 
ที่มำ:  องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลหนัตรำ 

 
สภาพทั่วไปของต าบล : เป็นท่ีรำบลุม่ มีล ำคลองหนัตรำรับน ำ้จำกแมน่ ำ้ป่ำสกั  
อาณาเขตต าบล : ทิศเหนือ ติดกบั ต ำบลข้ำวเมำ่ อ ำเภออทุยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยำ 
ทิศใต้ ตดิกบั ต ำบลไผล่งิ อ ำเภอพระนครศรีอยธุยำ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยำ 
ทิศตะวนัออก ติดกบั ต ำบลข้ำวเมำ่ อ ำเภออทุยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยำ 
ทิศตะวนัตก ติดกบั ต ำบลบ้ำนเกำะ อ ำเภอพระนครศรีอยธุยำ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยำ 
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รูป 4.2: ภำพภมูิศำสตร์เส้นสดี ำเป็นแนวเขตต ำบลหนัตรำ 
ที่มำ:องค์กำรบริหำรสว่ยต ำบลหนัตรำ 

 

 
 

แผนท่ี 4.3: ภำพแสดงแนวเขตแตล่ะหมูบ้่ำน 
ที่มำ: องค์กำรบริหำรสว่ยต ำบลหนัตรำ 
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ตารางที่ 4.1 แสดงประชากรแต่ละหมู่บ้าน 

 
ตำรำงที่ 4.1 แสดงประชำกรแตล่ะหมูบ้่ำน 
ที่มำ: องค์กำรบริหำรสว่ยต ำบลหนัตรำ 

 
4.1.2 โครงการเคหะชุมชน จังหวดัพระนครศรีอยุธยา 1 แบ่งออกเป็น 3 ระยะ 

 โครงการเคหะชุมชนอยุธยา 1  ระยะที่ 1 

 โครงกำรอยธุยำ 1  ทัง้โครงกำรใช้ที่ดิน 57 ไร่  2  งำน  16  ตำรำงวำ  ใช้ที่ดินในกำรก่อสร้ำง  
โครงกำรอยธุยำ 1  ระยะที่ 1  ประมำณ 21 ไร่  เป็นหนึ่งในหลำยโครงกำรที่กำรเคหะแห่งชำติ  จดัท ำขึน้  เพื่อ
สนองนโยบำยของรัฐบำล   ในกำรจดัสร้ำงท่ีอยู่อำศยัเพ่ือพ่ีน้องชำวพระนครศรีอยธุยำ    ได้มีกรรมสิทธ์ิในบ้ำน
พร้อมที่ดินเป็นของตนเอง   ภำยในโครงกำรประกอบด้วยบ้ำนแบบต่ำง ๆ  พร้อมระบบสำธำรณูปโ ภค  
สำธำรณปูกำร   ตำมมำตรฐำนของรัฐ   สำมำรถผอ่นช ำระได้ในระยะยำว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวน
ประชากร 
ตามช่วง
อาย ุ

หมู่ที่ 
1 

หมู่ที่ 
2 

หมู่ที่ 
3 

หมู่ที่ 
4 

หมู่ที่ 
5 

หมู่ที่ 
6 

รวมทัง้ต าบลหนัตรา 

ชาย หญิง รวม 

1 วัน - 3 ปี 76 42 89 17 6 16 113 133 246 
4 ปี - 6 ปี 72 39 65 18 13 24 106 125 231 
7 ปี - 12 ปี 164 64 140 42 17 37 214 250 464 
13 ปี - 14 ปี 83 31 78 21 13 26 143 109 252 
15 ปี - 18 ปี 141 53 136 36 25 23 201 213 414 
19 ปี - 50 ปี 833 406 819 172 149 216 1143 1452 2595 
51 ปี - 60 ปี 218 104 226 30 45 50 315 358 673 
61 ปีขึน้ไป 148 86 153 26 47 53 211 302 513 

รวม 1,735 825 1,706 362 315 445 2,446 2,942 5,388 

ครัวเรือน 871 369 559 146 113 122 2180 
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ที่ตัง้โครงการ   
 ที่ตัง้ซอยวัดไผ่ลิง   ห่ำงจำกถนนโรจนะประมำณ 200 เมตร  ในเขต อบต.หันตรำ  อ ำเภอ
พระนครศรีอยธุยำ  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยำ   หำ่งจำกเขตเทศบำลประมำณ  1  กม. 
อาคาร - บ้ำนแถวชัน้เดียว  แบบ A   ที่ดิน  16  ตำรำงวำ  จ ำนวน  50  หนว่ย 
 - บ้ำนแถวชัน้เดียว  แบบ B   ที่ดิน  16  ตำรำงวำ  จ ำนวน  50  หนว่ย 

- บ้ำนแถว 2 ชัน้     แบบ C   ที่ดิน  18  ตำรำงวำ  จ ำนวน  75  หนว่ย 
 - บ้ำนแถว 2 ชัน้     แบบ D   ที่ดิน  20  ตำรำงวำ  จ ำนวน  50  หนว่ย 
 - อำคำรพำณิชย์ 3 ชัน้     แบบ E   ที่ดิน  45  ตำรำงวำ  จ ำนวน  24  หนว่ย 
          รวมจ ำนวน 249  หนว่ย 
 

 โครงการเคหะชุมชนอยุธยา 1 ระยะที่ 2 
 จดัสร้ำงที่อยู่อำศยัส ำหรับผู้มีรำยได้ปำนกลำงค่อนข้ำงสงู  และรำยได้สงู  เพื่อน ำที่ดินเดิมที่มีอยู่แล้ว  
มำจดัท ำให้เกิดประโยชน์ในลกัษณะอำคำรเช่ำซือ้   ตำมแผนพฒันำที่อยูอ่ำศยัของกำรเคหะแหง่ชำติ  ปี 2535 – 
2539  ภำยใต้แผนพฒันำเศรษฐกิจและสงัคม ฉบบัท่ี 7 

 โครงการเคหะชุมชนอยุธยา 1  ระยะที่ 3 
 จดัสร้ำงที่อยู่อำศยัส ำหรับผู้ที่มีรำยได้ปำนกลำงค่อนข้ำงสงูและรำยได้สงู  เพื่อน ำที่ดินเดิมที่มีอยู่แล้ว
มำจดัท ำให้เกิดประโยชน์ในลกัษณะอำคำรเช่ำซือ้   ตำมแผนพฒันำที่อยูอ่ำศยัของกำรเคหะแห่งชำติ ปี 2535 – 
2540 ภำยใต้แผนพฒันำเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชำติ ฉบบัท่ี 8 

ที่ตัง้โครงการเป็นท่ีดินของกำรเคหะแหง่ชำติ  ภำยในบริเวณโครงกำรเคหะชมุชนอยธุยำ 1  ระยะที่ 1-
2  ตัง้อยู่ ณ ซอยไผ่ลิง  ถนนโรจนะ  ต ำบลหนัตรำ  อ ำเภอพระนครศรีอยธุยำ  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยำ  แยก
จำกถนนโรจนะประมำณ 200 เมตร  โดยในระยะยะที่ 3  พืน้ท่ีจะอยูท่ำงด้ำนทิศใต้ของระยะที่ 2 ขนาดที่ดินเป็น
ที่ดินริมถนนหลกัเข้ำโครงกำรด้ำนทิศตระวนัออก  โดยมีพืน้ท่ีโครงกำร ระยะที่ 3  ทัง้สิน้ 
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โครงกำรเคหะชมุชนอยธุยำ 1 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพ ค าอธิบาย 
 

 
 

 
สภำพบ้ำนแถวชัน้เดียว  
หลงัจำกอทุกภยัปี 2554 

 
 
 
 
 

 

สภำพบ้ำนแถวชัน้เดียว 
หลงัจำกอทุกภยัปี 2554 

 
 
 
 

 
 

สภำพอำคำรพำณิชย์ 3 ชัน้ 
หลงัจำกอทุกภยัปี 2554 
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โครงกำรเคหะชมุชนอยธุยำ 1 ด้ำนสำธำรณปูโภคในโครงกำร 

 

ภาพ ค าอธิบาย 
 

 
 

 
สำธำรณปูโภค สะพำนลอยทำงเข้ำโครงกำรเคหะ

อยธุยำ 1 มีร้ำนค้ำสะดวกซือ้หน้ำโครงกำร 

 
 
 
 
 

 

ถนนทำงเข้ำลำดยำงจ ำนวน 2 เลน 

 
 
 
 

 
 

ตู้น ำ้หยอดเหรียญ บริเวณกลำงชมุชน 

 
 
 
 
 
 

ตู้บริกำรเติมเงินโทรศพัท์มือถือ 
และถงัประปำประจ ำชมุชน 

 
 
 
 
 
 

ลำนเอนกประสงค์ กลำงชมุชน 
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โครงกำรเคหะชมุชนอยธุยำ 1 ปัญหำและสภำพบริเวณโดยรอบ 

 

ภาพ ค าอธิบาย 
 

 
 

 
สภำพภำพน ำ้ทว่มบริเวณโครงกำรเคหะ  

บ้ำนแถวชัน้เดียว   

 
 
 
 
 

 

สภำพภำพน ำ้ทว่มภำยในบริเวณ 
โครงกำรเคหะบ้ำนแถวชัน้เดียว 

 
 
 
 

 
 

สภำพทำงเข้ำโครงกำรเคหะอยธุยำ 1 ที่มีคลอง
ข้ำวเมำ่ตดัผำ่นหน้ำโครงกำร 

 
 
 
 
 
 

สภำพของขยะทีเ่กิดจำกกำรรวบรวมไว้ใต้ต้นไม้
บริเวณลำนเอนกประสงค์ กำรเคหะอยธุยำ 1 

 
 
 
 
 
 

สภำพน ำ้เร่ิมลด ด้ำนหลงัของโครงกำรเป็นบ้ำน
แถวชัน้เดียว ที่ติดกบัทุง่กว้ำง 
และเป็นแหลง่ทิง้ขยะยอ่มๆ 
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 ภำพที ่4.4: ภำพถ่ำยดำวเทียมแผนผงัโครงกำรกำรเคหะแหง่ชำตอิยธุยำ 1 

ที่มำ: ผู้วิจยั 
 

แผนผงัโครงกำรเคหะชมุชนอยธุยำ 1 
ที่มำ: กำรเคหะแพง่ชำติ 1 

 
 

 
 

ถนนในโครงการคอนกรีตผสม
เหลก็กว้าง 8 เมตร 
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4.1.3 โครงการหมู่บ้านจัดสรรหันตราวิลล่า 
• ที่ตัง้โครงกำรเป็นที่ดินของเอกชนโครงกำรหมู่บ้ำนจดัสรรหนัตรำวิลลำ่ภำยในบริเวณโครงกำร 

โครงกำรหมู่ บ้ำนจัดสรรหันตรำวิล่ำ หมู่  5 หมู่ บ้ำนดุสิตดำรำม ต.หันตรำ อ ำเภอ
พระนครศรีอยธุยำ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยำ 12 ไร่  2  งำน 16 ตำรำงวำ 

• บ้ำนแถวชัน้เดียว  ที่ดิน  20  ตำรำงวำ  จ ำนวน  22  หนว่ย  
• บ้ำนตกึแถว 2 ชัน้  ท่ีดิน  45  ตำรำงวำ จ ำนวน  50  หนว่ย 

รวมจ านวน  72  หน่วย 
ทิศเหนือ ติดตอ่กบั ต ำบลบ้ำนเกำะ อ ำเภอพระนครศรีอยธุยำ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยำ  
ทิศใต้ติด ติดต่อกับ  ต ำบลหันตรำ  อ ำ เภอพระนครศรีอ ยุธยำ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ                                                                                      
ทิศตะวนัออก   ติดตอ่กบั ต ำบลบ้ำนเกำะ อ ำเภอพระนครศรีอยธุยำ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยำ  
ทิศตะวนัตก ติดตอ่กบั ต ำบลหนัตรำ อ ำเภอพระนครศรีอยธุยำ  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยำ  
 

โครงกำรหมูบ้่ำนจดัสรรหนัตรำวิลลำ่: สภำพท่ีอยูอ่ำศยั 

ภาพ ค าอธิบาย 
 

 
 

 
สภำพตกึแถวชัน้เดียวและสองชัน้บริเวณกลำง

ชมุชนหนัตรำวิลลำ่ 

 
 
 
 
 

 

สภำพครำบรอยควำมสงูของน ำ้บริเวณบ้ำนแถว
ชัน้เดยีวที่แสดงให้เห็นอยำ่งชดัเจน 

 
 
 
 

 
 

สภำพบ้ำนแถวชัน้เดียวหลงัน ำ้ลดและยงัมีครำบ
แสดงควำมสงูของระดบัน ำ้ปรำกฏชดัเจน 
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โครงกำรหมูบ้่ำนจดัสรรหนัตรำวิลลำ่: สำธำรณปูโภค 

 
 
 
 
 
 

ภาพ ค าอธิบาย 
 

 
 

 
ภำพทำงเข้ำโครงกำรหนัตรำวิลลำ่ ท่ีถนนได้รับกำร

ปรับใหมเ่รียบร้อยแล้ว 

 
 
 
 
 

 

สภำพบ้ำนแถวสองชัน้ท่ีสภำพเร่ิมกลบัมำ
เหมือนเดิมหลงัได้รับกำรปรับปรุง 

 
 
 
 

 
 

ภำพแสดงครำบน ำ้ที่ปรำกฏชดัเจนที่ตู้ โทรศพัท์
และเคร่ืองบริกำรน ำ้หยอดเหรียญ 

 
 
 
 
 
 

ระบบสำธำรณปูโภคที่เข้ำถึงโครงกำรหนัตรำวิลลำ่ 
ถ่ำยจำกถนนทำงเข้ำโครงกำร 
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ภาพ ค าอธิบาย 
 

 
 

 
ภำพขณะน ำ้ทว่มโครงกำรหนัตรำวิลลำ่ ถำ่ยจำก

บริเวณถนนทำงเข้ำโครงกำร 

 
 
 
 
 

 

สภำพขยะที่กองไว้บริเวณถงัขยะเพื่อรอก ำจดั
ตอ่ไป 

 
 
 
 

 
 

ภำพด้ำนข้ำงทำงทิศตะวนัตกแสดงแนวรัว้
ล้อมรอบโครงกำร 



 60 

 
 
 

 
 
 
 
 

ถนนในโครงการคอนกรีตผสม
เหลก็กว้าง 8 เมตร 
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ต าแหน่งที่ตัง้ของหน่วยงานในด้านสาธารณูปโภค บริเวณโดยรอบโครงการชุมชนการเคหะอยุธยา 1  
และโครงการหมู่บ้านจัดสรรหนัตราวลิล่า 

 
 

 
 

สภาพทั่วไปผลกระทบที่เกดิจากน า้ท่วมโครงการชุมชนการเคหะอยุธยา 1  
และโครงการหมู่บ้านจัดสรรหนัตราวลิล่า 

 

ศนูย์กำรค้ำอยธุยำ 
โรงพยำบำลรำชธำน ี

ศนูย์กำรแอมโปร์มอ 

ศนูย์ทดลองพนัธุ์ข้ำว 

กำรไฟฟ้ำอยธุยำ 

ตลำดน ำ้อโยธยำ 

สนำมกีฬำอยธุยำ 
เกำะเมืองจงัหวดัอยธุยำ 

เรือนจ ำกลำงอยธุยำ 

เส้นทำงกำรรถไฟ 

สวนควำมจงรักภกัด ี

ศนูย์กำรแอมโปร์มอร์ 

สวอสุำหกรรม
โรจนะ 

ศำลำกลำงจงัหวดั 
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สถานที่อพยพชั่วคราวในต าบลหันตรา วดักระสังข์และวดัหนัตรา ของโดยรอบโครงการชุมชนการ

เคหะอยุธยา 1 และโครงการหมู่บ้านจัดสรรหันตราวิลล่า 
 
 

     :         

                                                                     

          

               

 
 

โครงการก่อสร้างเพื่อการพัฒนาและป้องกันอุทกภยัในเขตต าลบหันตรา 
 

การช่วยเหลือผู้ประสบภัยน า้ท่วม 2554 เขตต าบลหันตรา 
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ภาพที่ 4.6: การช่วยเหลอืผู้ประสบภยัน า้ท่วม 2554 เขตต าบลหันตรา 

ท่ีมำ: องค์กำรส่วนบริหำรต ำบลหนัตรำ 
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การช่วยเหลือผู้ประสบภัยน า้ท่วม 2554  เขตต าบลหันตรา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพท่ี 4.7: กำรชว่ยเหลอืผู้ประสบภยัน ำ้ทว่ม 2554  เขตต ำบลหนัตรำ 
ที่มำ: องค์กำรสว่นบริหำรต ำบลหนัตรำ 

ป้องกนัน า้ท่วมโครงการงานประตูระบายน้าต าบลหันตรา  ในพืน้ที่เลือกวิจัย 
 

 
ภำพท่ี 4.8: กำรชว่ยเหลอืผู้ประสบภยัน ำ้ทว่ม 2554  เขตต ำบลหนัตรำ 

ที่มำ: องค์กำรสว่นบริหำรต ำบลหนัตรำ 
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4.1.4 บันทกึการโครงการประชุมระดมสมอง การจดัการที่อยู่อาศัยในภาวะอุทกภยั  
ข้อเสนอแนะการจัดการที่อยู่อาศัยในภาวะอุทกภยั กรณีศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 -  มีกำรศึกษำรอบด้ำนทัง้ผู้อยู่อำศยั/ชุมชน/อบต,อบจ/กคช “ชัดเจน” โดยเปรียบเทียบ เอกชน+กคช 
พบวำ่ไมต่ำ่งกนัมำกนกั แตถ้่ำต้องกำรเน้นควำมแตกตำ่งให้ปรับปรุงให้ชดัเจน 
 - ให้เน้นเพิ่มข้อมลูกำรจดักำรฯ จำกท้องถ่ิน วำ่ทว่มสงู,ทว่มนำน กวำ่ กทม. แตย่งัไมอ่พยพนัน้ ท ำยงัไง
ฯลฯ (เป็นระบบชัว่ครำวมำกกวำ่ถำวรเพื่อกำรตลำดของบ้ำนจดัสรรในของเอกชน) งบเอำมำจำกไหน 

- กำรประสำนงำนระหวำ่งชมุชนในหมูบ้่ำนไมด่ีพอ ตำ่งคนตำ่งอยูไ่มร่่วมมือกนั ประชำคมในชุมชน จึง
คิดแตเ่พื่อย้ำยออกไปหำที่ใหมใ่ห้สะดวก และปลอดภยักวำ่ และไมเ่ช่ือในผู้น ำชมุชน 
 - ระยะทำงและกำรคมนำคม เป็นปัจจยัในกำรตดัสนิใจทีจ่ะ
อยู่อำศยัในบ้ำนขณะเกิดอทุกภยั และชุมชนของกำรเคหะมีกำรร่วม
กลุ่มของผู้อยู่อำศยัมำกกว่ำภำคเอกชนท ำให้กำรอยู่อำศยัในชุมชน
มำกกวำ่ แบะสะดวกในกำรให้ควำมช่วยเหลอืจำกทกุภำคสว่น 
 - วิธีกำรแก้ปัญหำบำกรแจ้งเตือนก่อนเกิดภยัดี แต่ควรหำ
ข้อมลูประชำกรให้ดีกวำ่นี ้

-ลงข้อมลู หรือศกึษำกำรถือครองกรรมสทิธ์ิของ 
- ปัญหำของน ำ้ที่เข้ำสูพ่ืน้ท่ีน ำ้ทว่ม 

 - ดพูฤติกรรมของคนของชมุชน 
 - ศกึษำปัญหำกำรป้องกนัน ำ้ไมใ่ห้เข้ำอ ำเภออทุยั 
 - ศกึษำหลงัน ำ้ทว่มวำ่ทำงรัฐบำลช่วยเหลอือยำ่งไร 
 - ประชำชนในพืน้ท่ีมคีวำมต้องกำรอะไรบ้ำง เช่นกำรท ำประตนู ำ้ 
  - อยำกให้หนว่ยงำนรับผิดชอบเข้ำมำดแูลและให้กำรช่วยเหลอื เพรำะที่ผำ่นมำ หนว่ยงำนของรัฐไมเ่ข้ำ
มำดเูลย ให้ช่วยตวัเอง บำงคนก็ไปพกับ้ำนญำติ และก็ไปอยูศ่นูย์อพยพของจงัหวดับ้ำง แตถ้่ำมีบ้ำนสองชัน้ ก็ยงั
อำศยัอยูไ่ด้โดยประสำนไฟฟ้ำ ขอให้มีไฟฟ้ำใช้ก็อยูไ่ด้ เพรำะทกุคนก็ไมอ่ยำกทิง้บ้ำน เตรียมพร้อมอยูเ่สมอ 
 - ยกของเคร่ืองใช้ขึน้ท่ีสงู 
 - จดัเตรียมเคร่ืองอปุโภคบริโภค 
 - ไมส่ะสมสิง่ของจนเกินไปเตรียมพร้อมอยูเ่สมอ 
 - ยกของเคร่ืองใช้ขึน้ท่ีสงู 

 
  
 
 ในกำรหำแนวทำงกำรจดักำรที่อยู่อำศยัในภำวะน ำ้ท่วม กรณีศึกษำ โครงกำรเคหะอยุธยำ  1 และ
โครงกำรหมูบ้่ำนจดัสรรหนัตรำวิลลำ่ ต ำบลหนัตรำ อ ำเภอพระนครศรีอยธุยำ ผู้วิจยัจ ำเป็นต้องศึกษำสถำนภำพ
ทำงสงัคม เศรษฐกิจของครัวเรือน สภำพที่อยู่อำศยัและกำรอยู่อำศยัก่อนเกิดน ำ้ท่วม ระหว่ำงน ำ้ท่วม และหลงั
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น ำ้ท่วม รวมทัง้เข้ำใจถึงสภำพกำรอยู่อำศยัในภำวะน ำ้ท่วม ตลอดจนกำรจัดกำรปัญหำหลงัน ำ้ท่วมของผู้น ำ
ชมุชน โดยทำงผู้วิจยัแบง่ผลกำรวิเครำะห์ข้อมลูออกเป็น 3 ประเภทดงัตอ่ไปนี ้

- ผลกำรวิเครำะห์ข้อมลูแบบสมัภำษณ์แบบมีโครงสร้ำงของผู้พกัอำศยั ทัง้ 2 โครงกำร 
- ผลกำรวิเครำะห์ข้อมลูจำกแบบสมัภำษณ์แบบมีโครงสร้ำงเจ้ำหน้ำที่เก่ียวข้อง 
- ผลกำรวิเครำะห์ข้อมลูจำกกำรสมัภำษณ์และประชมุยอ่ย ผู้น ำชมุชน 

 

4.2 วิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้อยู่อาศัย 

ตำรำงที่ 4.2 เพศ ช่วงอำยขุองผู้อยูอ่ำศยัโครงกำรกำรเคหะ (N=45) 

ช่วงอำย ุ
เพศ 

ชำย หญิง รวม 
จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

ต ่ำกวำ่ 30 ปี 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 
30-39 ปี 5 11.11% 6 13.33% 11 24.44% 
40-49 ปี 3 6.67% 6 13.33% 9 20.00% 
50-59 ปี 10 22.22% 9 20.00% 19 42.22% 
60 ปีขึน้ไป 1 2.22% 5 11.11% 6 13.33% 

รวม 19 42.22% 26 57.78% 45 100.00% 
 
ตำรำงที่ 4.3 เพศ ช่วงอำยขุองผู้อยูอ่ำศยัหนัตรำวิลลำ่(N=45) 

ช่วงอำย ุ
เพศ 

ชำย หญิง รวม 
จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

ต ่ำกวำ่ 30 ปี 2 4.44% 4 8.89% 6 13.33% 
30-39 ปี 1 2.22% 10 22.22% 11 24.44% 
40-49 ปี 3 6.67% 11 24.44% 14 31.11% 
50-59 ปี 10 22.22% 1 2.22% 11 24.44% 
60 ปีขึน้ไป 2 4.44% 1 2.22% 3 6.67% 

รวม 18 40.00% 27 60.00% 45 100.00% 
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ภำพท่ี 4.9: ช่วงอำยขุองผู้อยูอ่ำศยั 
 

 ผู้อยู่อำศยัที่เป็นกลุม่ตวัอย่ำง จ ำนวน 90 คนเป็นชำยร้อยละ 40 เป็นหญิงร้อยละ 60 เปรียบเทียบกนั
ระหวำ่งโครงกำรกำรเคหะและหนัตรำวิลลำ่ โดยผู้อยูอ่ำศยัในโครงกำรกำรเคหะช่วงอำยุ 50-59 ปี มีสดัสว่นมำก
ที่สดุคิดเป็นร้อยละ 42 รองลงมำคือช่วงอำย ุ30-39 ปีคิดเป็นร้อยละ 25 ช่วงอำย ุ40-49 ปีคิดเป็นร้อยละ 20 และ 
60 ปีขึน้ไปคิดเป็นร้อยละ 13 ในส่วนหนัตรำวิลล่ำช่วงอำยุ 40-49 ปี มีสดัส่วนมำที่สดุคิดเป็นร้อยละ 31 
รองลงมำช่วงอำย ุ50-59 ปีและ 30-39 ปี มีสดัสว่นเทำ่กนัคือร้อยละ 24 ช่วงอำยตุ ่ำกว่ำ 30 ปีมีสดัสว่น 13 และ
ช่วงอำย ุ60 ปีขึน้ไปมีสดัสว่น ร้อยละ 7  จำกตรงนีแ้สดงให้เห็นวำ่ผู้อำศยัในโครงกำรกำรเคหะมีผู้สงูอำยมุำกกวำ่
หนัตรำวิลลำ่เมื่อเกิดเหตนุ ำ้ทว่มผู้สงูอำยทุี่ชว่ยเหลอืตวัเองได้ไมด่ีนกัก็จะได้รับควำมเดือดร้อนมีปริมำณมำกกวำ่
หนัตรำวิลลำ่ แสดงในตำรำงที่ 4.2 และ 4.3 และภำพที่ 4.9 
 
ตำรำงที่ 4.4 สถำนะครอบครองของผู้อำศยั (N=45) 

สถำนะครอบครอง 
เคหะ วิลลำ่ รวม 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 
เจ้ำของบ้ำน 25 55.56% 35 77.78% 60 66.67% 
ผู้ เช่ำตรง 17 37.78% 7 15.56% 24 26.67% 
ผู้ เช่ำช่วง 3 6.67% 3 6.67% 6 6.67% 

Total 45 100.00% 45 100.00% 90 100.00% 
  
 
 
 
 
 

ต ่ำกวำ่ 30 ปี 
0% 

30-39 ปี 
25% 

40-49 ปี 
20% 

50-59 ปี 
42% 

60 ปีขึน้ไป 
13% 

โครงการการเคหะ 
ต ่ำกวำ่ 30 ปี 

13% 

30-39 ปี 
25% 

40-49 ปี 
31% 

50-59 ปี 
24% 

60 ปีขึน้ไป 
7% 

หนัตราวิลล่า 
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ภำพท่ี 4.10: สถำนะครอบครองของผู้อำศยั 
 

  จำกตำรำงที่ 4.4 และภำพท่ี 4.10 แสดงให้เห็นวำ่สถำนะครอบครองของผู้อำศยัของโครงกำรกำรเคหะ
เป็นเจ้ำของบ้ำนร้อยละ 55 รองลงมำคือผู้ เช่ำตรงร้อยละ 38 และผู้ เช่ำช่วงร้อยละ 7 และในสว่นของหนัตรำวิลลำ่ 
สถำนะครอบครองของผู้อำศยัร้อยละ 78 เป็นเจ้ำของบ้ำน ร้อยละ 15 เป็นผู้ เช่ำตรง และร้อยละ 7 เป็นผู้ เช่ำช่วง 
จำกข้อมลูดงักลำ่ววิเครำะห์ได้ว่ำ ผู้อยู่อำศยัในโครงกำรกำรเคหะเป็นผู้ที่มีรำยได้น้อยกว่ำผู้อยู่อำศยัในหนัตรำ
วิลลำ่ จำกค่ำของผู้ เช่ำตรงที่สงูถึง38% จำกสถำนะครอบครองของผู้อำศยั และร้อยละ78 ของเจ้ำของบ้ำนใน
หนัตรำวิลลำ่ 
 
ตำรำงที่ 4.5 ผู้อยูอ่ำศยั อำศยัเป็นเวลำก่ีปี (N=45) 

อยูอ่ำศยัเป็นเวลำก่ีปี 
กำรเคหะ หนัตรำ รวม 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

น้อยกวำ่ 2 ปี 1 2.22% 5 11.11% 6 6.67% 

5-10 ปี 9 20.00% 9 20.00% 18 20.00% 

11-15 ปี 19 42.22% 21 46.67% 40 44.44% 

16-20 ปี 13 28.89% 7 15.56% 20 22.22% 

20 ปีขึน้ไป 3 6.67% 3 6.67% 6 6.67% 
รวม 45 100.00% 45 100.00% 90 100.00% 

 
 
 

เจ้ำของ
บ้ำน 
55% 

ผู้ เชำ่ตรง 
38% 

ผู้ เชำ่ชว่ง 
7% 

การเคหะ 

เจ้ำของบ้ำน 
78% 

ผู้ เชำ่ตรง 
15% ผู้ เช่ำช่วง 

7% 

หนัตราวิลล่า 
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ภำพท่ี 4.11: ผู้อยูอ่ำศยั อำศยัเป็นเวลำก่ีปี 

  
 จำกตำรำงที่ 4.5 และภำพที่ 4.11 แสดงให้เห็นว่ำผู้อยู่อำศยัในโครงกำรกำรเคหะร้อยละ 42 อยู่อำศยั
เป็นช่วงเวลำ 11-15 ปี รองลงมำร้อยละ 29 อยู่อำศยัเป็นเวลำ 16-20 ปี ร้อยละ 20 อยู่อำศยัเป็นช่วงเวลำ 5-10 
ปี ร้อยละ 7 อยู่อำศยัมำแล้วกว่ำ 20 ปีขึน้ไป และร้อยละ 2 อยู่อำศยัน้อยกว่ำ 2 ปี ในสว่นของหนัตรำวิลล่ำ
ช่วงเวลำกำรอยู่อำศยั 11-15 ปีคิดเป็นร้อยละ 47 รองลงมำคือ ช่วงเวลำ 5-10 ปี ร้อยละ 20 ช่วงเวลำ 16-20 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 15 อำศยัเป็นเวลำน้อยกว่ำ 2 ปี คิดเป็นร้อยละ 11 และผู้อยู่อำศยั อำศยัเป็น 20 ปีขึน้ไปคิดเป็น
ร้อยละ 7 เทำ่กนักบัโครงกำรกำรเคหะ จำกข้อมลูดงักลำ่ววิเครำะห์ได้ว่ำ สว่นใหญ่แล้วผู้อยู่อำศยัทัง้ 2 โครงกำร
นัน้อยู่อำศยัมำแล้ว 10 ปีขึน้ไป ซึ่งน่ำจะผ่ำนกบัเหตกุำรณ์น ำ้ท่วมครัง้ส ำคญัๆที่ผ่ำนมำแล้วทัง้นัน้ไม่ต ่ำกว่ำ 2 
ครัง้ 
ตำรำงที่ 4.6 ลกัษณะสิง่ปลกูสร้ำง(N=45) 

ลกัษณะสิง่ปลกูสร้ำง 
กำรเคหะ หนัตรำวิลลำ่ รวม 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 
บ้ำนชัน้เดียว 12 26.67% 8 17.78% 20 22.22% 
บ้ำนตกึ 2 ชัน้ 3 6.67% 4 8.89% 7 7.78% 
เทำวเฮำล์ 25 55.56% 33 73.33% 58 64.44% 
อำคำรพำณิชย์ 5 11.11% 

 
0.00% 5 5.56% 

รวม 45 100.00% 45 100.00% 90 100.00% 
 
 
 
 

น้อยกวำ่ 
2 ปี 
11% 

5-10 ปี 
20% 

11-15 ปี 
47% 

16-20 ปี 
15% 

20 ปีขึน้
ไป 
7% 

หนัตราวิลล่า น้อยกวำ่ 
2 ปี 
2% 

5-10 ปี 
20% 

11-15 ปี 
42% 

16-20 ปี 
29% 

20 ปีขึน้
ไป 
7% 

การเคหะ 
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ภำพท่ี 4.12: ลกัษณะสิง่ปลกูสร้ำงของผู้อำศยั 
 
 จำกตำรำงที่ 4.6 และภำพที่ 4.12 พบว่ำผู้อยู่อำศยัที่เป็นกลุ่มตวัอย่ำงส่วนใหญ่ จะพกัอำศยัใน
ลกัษณะสิ่งปลกูสร้ำงที่เป็นเทำวเฮำล์ โดยร้อยละ 55 ของกำรเคหะ และร้อยละ 73 ของหนัตรำวิลลำ่ อยู่เทำว
เฮำล์ รองลงมำคือบ้ำนชัน้เดียว ร้อยละ 27 ของกำรเคหะและร้อยละ 18 ของหนัตรำวิลลำ่ สว่นอำคำรพำณิชย์มี
เฉพำะที่กำรเคหะนัน้คิดเป็นร้อยละ 11 และสดุท้ำยร้อยละ 7 ของกำรเคหะและร้อยละ 9 ของหนัตรำวิลลำ่ เป็น
บ้ำนตกึ 2 ชัน้ จำกข้อมลูวิเครำะห์ได้วำ่ สว่นใหญ่ของผู้อยูอ่ำศยั จะเลอืกที่อยูอ่ำศยัที่เป็นลกัษณะของเทำวเฮำล์ 
โดยในโครงกำรทัง้ 2 นัน้ลกัษณะที่อยู่อำศยัแบบเทำว์เฮำล์นัน้จะเป็นแบบลกัษณะใช้ก ำแพงร่วมกนั โดยมีทัง้
แบบชัน้เดียวและแบบ2ชัน้ 
ตำรำงที่ 4.7 เหตผุลกำรเลอืกที่อยูอ่ำศยั(N=45) 

เหตผุลกำรเลอืกที่อยูอ่ำศยั 
กำรเคหะ หนัตรำวิลลำ่ รวม 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

อยูอ่ำศยัเอง 
ใช ่ 40 88.89% 39 87.64% 79 88.27% 
ไม ่ 4 8.89% 8 17.98% 12 13.41% 

เพื่อลงทนุขำยตอ่ 
ใช ่ 0 0.00% 0 0.00% 

 
0.00% 

ไม ่ 0 0.00% 0 0.00% 
 

0.00% 

ลงทนุเพื่อให้เช่ำ 
ใช ่ 2 4.44% 2 4.49% 4 4.47% 
ไม ่ 44 97.78% 46 103.37% 90 100.56% 

เพื่อประกอบกิจกำร 
ใช ่ 6 13.33% 8 17.98% 14 15.64% 
ไม ่ 37 82.22% 33 74.16% 70 78.21% 

เพื่อให้ลกูหรือญำติ 
ใช ่ 17 37.78% 9 20.22% 26 29.05% 
ไม ่ 30 66.67% 33 74.16% 63 70.39% 

อื่นๆ ใช ่ 0 0.00%   0.00% 
 

0.00% 
  รวม 45 100.00% 45 100.00% 90 100.00% 

 

บ้ำนชัน้
เดียว 
27% 

บ้ำนตกึ 2 
ชัน้ 
7% 

เทำวเฮำล์ 
55% 

อำคำร
พำณิชย์ 
11% 

การเคหะ บ้ำนชัน้
เดียว 
18% บ้ำนตกึ 2 

ชัน้ 
9% 

เทำวเฮำล์ 
73% 

อำคำร
พำณิชย์ 
0% 

หันตราวิลล่า 
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ภำพท่ี 4.13: เหตผุลกำรเลอืกที่อยูอ่ำศยั 
 

 จำกตำรำงที่ 4.7 และภำพที่ 413 แสดงถึงเหตผุลกำรเลอืกที่อยูอ่ำศยัแบบตำ่งๆนัน้เพื่อท ำประโยชน์ใน
ด้ำนใดบ้ำง จำกข้อมลูสรุปได้วำ่ผู้อยูอ่ำศยัเลอืกที่จะอยูอ่ำศยัเอง ไมค่ิดจะลงทนุเพื่อให้เชำ่ มีบำงสว่นท่ีคิดจะให้
ลกูหรือญำติ และเพื่อประกอบกิจก 
 
ตำรำงที่ 4.8 อำชีพปัจจบุนั (N=45) 

อำชีพปัจจบุนั 
กำรเคหะ หนัตรำวิลลำ่ รวม 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 
พนกังำนบริษัท 4 8.89% 4 8.89% 8 8.89% 
รับรำชกำร 12 26.67% 7 15.56% 19 21.11% 
พนกังำนรัฐวิสำหกิจ 

 
0.00% 7 15.56% 7 7.78% 

เจ้ำของกิจกำร 23 51.11% 19 42.22% 42 46.67% 
อื่นๆ 6 13.33% 8 17.78% 14 15.56% 

รวม 45 100.00% 45 100.00% 90 100.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

38 

0 2 8 9 
0 

8 

0 

46 33 33 

0 

หนัตราวิลล่า 

ใช่ ไม ่

40 

0 2 6 
17 

0 

4 

0 

44 37 
30 

0 

การเคหะ 

ใช่ ไม ่
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ภำพท่ี 4.14: อำชีพปัจจบุนั 
 

 จำกตำรำงที่ 4.8 และภำพที่ 4.11 แสดงให้เห็นถึงอำชีพสว่นใหญ่ของผู้อยู่กำรเคหะ คือเจ้ำของกิจกำร
คิดเป็นร้อยละ 51 รองลงมำคือรับรำชกำรร้อยละ 27 อื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 13 พนกังำนเอกชน ร้อยละ 9 ในสว่น
ของ หนัตรำวิลลำ่อำชีพเจ้ำของกิจกำรคิดเป็น ร้อยละ 42 รองลงมำอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 18 สดัสว่นใกล้เคียงกนั
คือรับรำชกำรและพนกังำนรัฐสำหกิจ คิดเป็นร้อยละ 15 และร้อยละ 16 พนกังำนเอกชนคิดเป็นร้อยละ 9 จำก
ข้อมูลดงัหล่ำว วิเครำะห์ได้ว่ำอำชีพส่วนใหญ่ของผู้อำศยัเป็นเจ้ำของกิจกำรซึ่งอำจเป็นไปได้ว่ำลกัษณะของ
ชมุชนเอื่อตอ่กำรประกอบกิจกำรสว่นตวัเพรำะชุมชนของกำรเคหะและหนัตรำวิลลำ่ อยู่ในซอยลกึและมีกำรอยู่
อยำ่งแนน่ในบริเวณกลำงชมุชน 
 
ตำรำงที่ 4.9 รำยได้ของครอบครัวตอ่เดือน 

รำยได้ 
กำรเคหะ หนัตรำวิลลำ่ รวม 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 
3001-15000 20 44.44% 19 42.22% 39 43.33% 
15001-30000 16 35.56% 11 24.44% 27 30.00% 
30001-50000 9 20.00% 15 33.33% 24 26.67% 

รวม 45 100.00% 45 100.00% 90 100.00% 
 
 
 
 

พนกังำน
บริษัท 
9% 

รับรำชกำร 
15% 

พนกังำน
รัฐวิสำหกิจ 
16% 

เจ้ำของ
กิจกำร 
42% 

อ่ืนๆ 
18% 

หนัตราวิลล่า 
พนกังำน
บริษัท 
9% 

รับรำชกำร 
27% 

พนกังำน
รัฐวิสำหกิจ 

0% 

เจ้ำของ
กิจกำร 
51% 

อ่ืนๆ 
13% 

การเคหะ 
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ภำพท่ี 4.15: รำยได้ของครอบครัว 
 

 จำกตำรำงที่ 4.9 และ ภำพที่ 4.15 แสดงถึงรำยได้ของครอบครัวต่อเดือนโดยรำยได้ของผู้อยู่อำศยัใน
โครงกำรกำรเคหะ 3001-15000 บำท/เดือนคิดเป็นร้อยละ 44 รองลงมำคือรำยได้ช่วง 15001-30000 บำท/เดือน 
คิดเป็นร้อยละ 36 และรำยได้ 30001-50000 บำท/เดือน คิดเป็นร้อยละ 20 และในสว่นของหนัตรำวิลลำ่ 3001-
15000 บำท/เดือน คิดเป็นร้อยละ 42 ลองลงมำรำยได้ระหวำ่ง 30001-50000 บำท/เดือน คิดเป็นร้อยละ 33 และ
รำยได้ในช่วง 15001-30000 บำท/เดือน คิดเป็นร้อยละ 25 จำกข้อมลูสรุปได้วำ่ ผู้พกัอำศยัในโครงกำรกำรเคหะ
เป็นผู้ที่มีรำยได้น้อยกวำ่หนัตรำวิลลำ่ 
 
ตำรำงที่ 4.10 ภมูิล ำเนำเดิม 

ภมูิล ำเดำเดมิ 
กำรเคหะ หนัตรำวิลลำ่ รวม 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 
พระนครศรีอยธุยำ 10 22.22% 35 77.78% 45 50.00% 
กรุงเทพฯ 4 8.89% 10 22.22% 14 15.56% 
นครรำชสมีำ 4 8.89% 0 

 
4 4.44% 

นครสวรรค์ 5 11.11% 0 
 

5 5.56% 
ปทมุธำน ี 4 8.89% 0 

 
4 4.44% 

ลพบรีุ 4 8.89% 0 
 

4 4.44% 
สพุรรณบรีุ 5 11.11% 0 

 
5 5.56% 

อบุลรำชธำน ี 9 20.00% 0 
 

9 10.00% 
รวม 45 100.00% 45 100.00% 90 100.00% 

3001-
15000 
44% 

15001-
30000 
36% 

30001-
50000 
20% 

การเคหะ 

3001-
15000 
42% 

15001-
30000 
25% 

30001-
50000 
33% 

หนัตราวิลล่า 
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ภำพท่ี 4.16: ภมูิล ำเนำเดิมของผู้อำศยั 

 
 จำกตำรำงที่ 4.10 และภำพที่ 4.16 แสดงให้เห็นถึงภมูิล ำเนำเดิมของประชำกรโดย โครงกำรกำรเคหะ 
มีประชำชนจำกภมูิล ำเนำเดิมพระนครศรีอยธุยำ คิดเป็นร้อยละ 22 รองลงมำ มำจำกอบุลรำชธำนี ร้อยละ 20 
ประชำกรจำกสพุรรณีบรีุและนครสววรค์เท่ำกนัคิดเป็นร้อยละ 11  ประชำกรจำกลพบรีุ กรุงเทพฯและปทมุธำนี 
คิดเป็นร้อยละ 9 ส่วนหนัตรำวิลล่ำเป็นประชำกรภูมิล ำเนำเดิมจำกพระนครศรีอยธุยำคิดเป็นร้อยละ 77และ
กรุงเทพมหำนครคิดเป็นร้อยละ 22 จำกข้อมูลดงักลำ่ววิเครำะห์ได้ว่ำ โครงกำรกำรเคหะมีประชำกรที่มำจำก
หลำกหลำยภมูิล ำเนำมำพกัอำศยัอยูต่ำ่งจำกหนัตรำวิลลำ่ที่เป็นประชำกรจำกภมูิล ำเนำเดิม 
 
ตำรำงที่ 4.11 จ ำนวนสมำชิกในครัวเรือน 

สมำชิกในครัวเรือน 
กำรเคหะ หนัตรำวิลลำ่ รวม 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 
1 คน 4 8.89% 3 6.67% 7 7.78% 
2 คน 8 17.78% 7 15.56% 15 16.67% 
3 คน 9 20.00% 9 20.00% 18 20.00% 
5 คน 20 44.44% 23 51.11% 43 47.78% 
6 คน 4 8.89% 3 6.67% 7 7.78% 

รวม 45 100.00% 45 100.00% 90 100.00% 
 
 
 
 

พระนครศรี
อยธุยำ 
22% 

กรุงเทพฯ 
9% 

นครรำชสีมำ 
9% นครสวรรค์ 

11% 
ปทมุธำนี 
9% 

ลพบรีุ 
9% 

สพุรรณบรีุ 
11% 

อบุลรำชธำ
นี 

20% 

การเคหะ 

พระนครศรีอยุ
ธยำ 
78% 

กรุงเทพฯ 
22% 

นครรำชสีมำ 
0% นครสวรรค์ 

0% 

ปทมุธำนี 
0% 

ลพบรีุ 
0% 

สพุรรณบรีุ 
0% อบุลรำชธำนี 
0% หนัตราวิลล่า 
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ภำพท่ี 4.17: แสดงจ ำนวนสมำชิกในครัวเรือน 
 
 จำกข้อมลูในตำรำงที่ 4.11 และภำพที่ 4.17 จ ำนวนสมำชิกในครัวเรือนของโครงกำรกำรเคหะมีจ ำนวน 
5 คน คิดเป็นร้อยละ 44 รองลงมำจ ำนวนสมำชิก 3 คนคิดเป็นร้อยละ 20 จ ำนวนสมำชิก 2 คนติดเป็นร้อยละ 18 
และจ ำนวนสมำชิก 1 คนและ 6 คนคิดเป็นร้อยละ 9 ในสว่นหนัตรำวิลลำ่มีลกัษณะเช่นเดียวกนัโดย จ ำนวน
สมำชิก 5 คน คิดเป็นร้อยละ 51 จ ำนวนสมำชิก 3 คน คิดเป็นร้อยละ 20 จ ำนวนสมำชิกในครอบครัว 2 คน คิด
เป็นร้อยละ 18 และจ ำนวนสมำชิก 1คนและ6 คน คิดเป็นร้อยละ 7 จำกข้อมูลดังกล่ำววิเครำะห์ได้ว่ำ จ ำนวน
สมำชิกในครอบครัวโดยสว่นใหญ่แล้วอยู่กบัแบบครอบครัวขยำย ที่ประกอบด้วยพ่อ แม่ลกูและญำติที่เป็นปู่ ย่ำ 
ตำยำยหรือญำติพี่น้องของพอ่หรือแม่ 
 
ตำรำงที่ 4.12 จ ำนวนสตัว์เลีย้งในครัวเรือน 

จ ำนวนสตัว์เลีย้ง 
กำรเคหะ หนัตรำวิลลำ่ รวม 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 
ไมเ่ลยีง 41 91.11% 42 93.33% 83 92.22% 
3 ตวั 4 8.89% 3 6.67% 7 7.78% 

รวม 45 100.00% 45 100.00% 90 100.00% 
 
 
 
 
 

1 คน 
7% 2 คน 

15% 

3 คน 
20% 

5 คน 
51% 

6 คน 
7% 

หนัตราวิลล่า 

1 คน 
9% 

2 คน 
18% 

3 คน 
20% 

5 คน 
44% 

6 คน 
9% 

การเคหะ 
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ภำพท่ี 4.18: แสดงจ ำนวนสตัว์เลีย้งในครัวเรือน 

 
 จำกข้อมลูตำรำงที่ 4.12 และภำพที่ 4.18 แสดงจ ำนวนสตัว์เลีย้งในครัวเรือนโดยสว่นใหญ่ร้อยละ 90 
ไมม่ีสตัว์เลีย้งในครัวเรือน มีเพียง ร้อยละ 9 ของโครงกำรกำรเคหะ และร้อยละ 7 ของหนัตรำวิลลำ่ ท่ีมีสตัว์เลีย้ง
จ ำนวนเพียง 3 ตวัเทำ่นัน้ 
 
ตำรำงที่ 4.13 ช่วงวยัของสมำชิกในครอบครัว 

ช่วงวยัของสมำชิกใน
ครอบครัว 

กำรเคหะ 
 

หนัตรำวิลลำ่ 
 

รวม 
จ ำนวน ร้อยละ 

 
จ ำนวน ร้อยละ 

 
จ ำนวน ร้อยละ 

วยัเด็ก 
0-12 ปี 

ไมม่ี 12 26.67% 

37.93
% 

10 22.22% 

40.70
% 

22 24.44% 
1 คน 20 44.44% 18 40.00% 38 42.22% 
2 คน 8 17.78% 12 26.67% 20 22.22% 
3 คน 5 11.11% 5 11.11% 10 11.11% 

วยัรุ่น 
13-22 ปี 

ไมม่ี 37 82.22% 
9.20% 

39 86.67% 
6.98% 

76 84.44% 
2 คน 8 17.78% 6 13.33% 14 15.56% 

วยัท ำงำน 
23-60 ปี 

ไมม่ี 12 26.67% 
37.93

% 

10 22.22% 
40.70

% 

22 24.44% 
2 คน 19 42.22% 18 40.00% 37 41.11% 
3 คน 14 31.11% 17 37.78% 31 34.44% 

ผู้สงูอำย ุ
60 ปีขึน้
ไป 

ไมม่ี 32 71.11% 
14.94

% 

35 77.78% 
11.63

% 

67 74.44% 
1 คน 8 17.78% 6 13.33% 14 15.56% 
2 คน 5 11.11% 4 8.89% 9 10.00% 

  รวม 45 100.00% 
 

45 100.00% 
 

90 100.00% 

ไมเ่ลียง 
93% 

3 ตวั 
7% 

หนัตราวิลล่า 

ไมเ่ลียง 
91% 

3 ตวั 
9% 

การเคหะ 
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ภำพท่ี 4.19: แสดงจ ำนวนชว่งวยัของสมำชิกในครอบครัว 

 
 จำกตำรำงที่ 4.13 และภำพที่ 4.19 จ ำนวนชว่งวยัของสมำชิกในครอบครัวโดยโครงกำรกำรเคหะและ
หนัตรำวิลลำ่ โดยสว่นใหญ่มชี่วงวยัท ำงำนและวยัเด็ก สงูที่สดุคดิเป็นร้อยละ 37 และ 40 ตำมล ำดบั วยัผู้สงูอำย ุ
คิดเป็นร้อยละ  14.94 และ 11.63 ตำมล ำดบัและวยัรุ่นคิดเป็นร้อยละ 9.20 และ 6.98 ตำมล ำดบั 
 
ตำรำงที่ 4.14 อำชีพ 

อำชีพ 
กำรเคหะ หนัตรำวิลลำ่ รวม 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

แหลง่
อำชีพ 

ไมม่ี 4 8.89% 3 6.67% 7 7.78% 
ภำยในบ้ำน 4 8.89% 6 13.33% 10 11.11% 
ชมุชน 13 28.89% 12 26.67% 25 27.78% 
นอกชมุชน 24 53.33% 24 53.33% 48 53.33% 

กำรเดิน 
ทำง 

ไมม่ี 13 28.89% 14 31.11% 27 30.00% 
จกัรยำน 4 8.89% 6 13.33% 10 11.11% 
จกัรยำนยนต์ 5 11.11% 4 8.89% 9 10.00% 
แท็กซี ่ 4 8.89% 4 8.89% 8 8.89% 
รถยนต์ 
สว่นบคุคล 

 
19 42.22% 

 
17 37.78% 36 40.00% 

ระยะ 
เวลำ 

ไมม่ี 23 51.11% 23 51.11% 46 51.11% 
10 นำที 4 8.89% 6 13.33% 10 11.11% 
15 นำที 4 8.89% 3 6.67% 7 7.78% 
20 นำที 5 11.11% 5 11.11% 10 11.11% 
60 นำที 9 20.00% 8 17.78% 17 18.89% 

  รวม 45 100.00% 45 100.00% 90 100.00% 

0
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1 คน 2 คน 3 คน 

การเคหะ 
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ภำพท่ี 4.12: ภำพแสดงอำชีพของโครงกำรกำรเคหะ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภำพท่ี 4.20: ภำพแสดงอำชีพของหนัตรำวิลลำ่ 
 
 จำกตำรำงที่ 4.14 และภำพที่ 4.20 แหลง่อำชีพของผู้อำศยัของโครงกำรกำรเคหะโดยร้อยละ 53 แหลง่
อำชีพอยูน่อกชมุชน ร้อยละ 29แหลง่อำชีพอยูใ่นชมุชน โดยแบง่เป็นภำยในบ้ำนร้อยละ 9 และไมม่ีอำชีพคิดเป็น
ร้อยละ 9 กำรเดินทำงโดยร้อยละ42 ใช้รถยนต์สว่นบคุคลและรถจกัรยำยยนต์ร้อยละ 11 รถจกัรยำยร้อยละ 9 
และอีกร้อยละ 29 ไมม่ียำยพำหนะจ ำเป็นต้องใช้รถสำธำรณะ และใช้แทก็ซี่คดิเป็นร้อยละ9 ระยะเวลำเดินทำง
ร้อยละ 20 ใช้เวลำเดินทำง 60 นำที ร้อยละ 13 ใช้เวลำเดินทำง 10 ร้อยละ 13 เดินทำง 20 นำที  ร้อยละ 7 ใช้
เวลำเดินทำง15 นำทีและร้อยละ 51 ไมม่ีกำรเดินทำงไปท ำงำน  
 ในสว่นของหนัตรำวิลลวำ่ ร้อยละ 53 แหลง่อำชีพอยูน่อกชมุชน ร้อยละ 27 แหลง่อำชีพอยูใ่นชมุชน 
โดยแบง่เป็นภำยในบ้ำนร้อยละ 13 และไมม่ีอำชีพคดิเป็นร้อยละ 7 กำรเดินทำงโดยร้อยละ 38 ใช้รถยนต์สว่น
บคุคล รถจกัรยำยร้อยละ 13 รถจกัรยำยยนต์ ร้อยละ 9 และอีกร้อยละ 31 ไมม่ียำยพำหนะจ ำเป็นต้องใช้รถ
สำธำรณะ แบง่เป็นแท็กซี่คิดเป็นร้อยละ 9 ระยะเวลำเดินทำงร้อยละ 18 ใช้เวลำเดินทำง 60 นำที ร้อยละ 13 ใช้
เวลำเดินทำง 11 ร้อยละ 13 เดินทำง 20 นำที  ร้อยละ 7 ใช้เวลำเดินทำง15 นำทีและร้อยละ 51 ไมม่ีกำรเดินทำง
ไปท ำงำน  
 จำกข้อมลูข้ำงตนัวเิครำะห์ได้วำ่ แหลง่อำชีพโดยสว่นใหญ่ท ำงำนนอกชมุชน กำรเดินทำงโดยสว่นใหญ่
ใช้รถยนต์สว่นบคุล และใช้เวลำเดินทำงไมน่ำนมำกนกัจำกบ้ำนถงึที่ท ำงำน 
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ตำรำงที่ 4.15 รำยได้เฉลีย่นของครอบครัวตอ่เดือน 

รำยได้เฉลีย่ 
กำรเคหะ หนัตรำวิลลำ่ รวม 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 
5001-15000 21 46.67% 21 46.67% 42 46.67% 
15001-25000 18 40.00% 19 42.22% 37 41.11% 
35001-50000 6 13.33% 5 11.11% 11 12.22% 

รวม 45 100.00% 45 100.00% 90 100.00% 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพท่ี 4.21: แสดงรำยได้เฉลีย่นของครอบครัวตอ่เดือน 
 

 จำกตำรำงที่ 4.15 และรูปท่ี 4.21 รำยได้เฉลีย่ของครอบครัวโครงกำรกำรเคหะ ร้อยละ 47 อยู่ที่ 5001-
15000 บำทต่อเดือน รองลงมำคร้อยละ 40 รำยได้เฉลี่ยอยู่ที่ 15001-25000 บำทต่อเดือนและร้อยล 13 รำยได้
เฉลี่ยอยู่ที่ 35001-50000 บำทต่อเดือน ในส่วนของ รำยได้เฉลี่ยของครอบครัวหนัตรำวิลลำ ร้อยละ 47 อยู่ที่ 
5001-15000 บำทตอ่เดือน รองลงมำคร้อยละ 42 รำยได้เฉลี่ยอยู่ที่ 15001-25000 บำทต่อเดือนและร้อยละ 11 
รำยได้เฉลีย่อยูท่ี่ 35001-50000 บำทตอ่เดือน จำกข้อมลูดงักลำ่ว วิเครำะห์ได้วำ่รำยได้เฉลี่ยของทัง้สองหมู่บ้ำน 
อยูท่ี่ 5001-15000 บำทตอ่เดือน 
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15001-
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42% 

35001-
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11% 
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13% 

การเคหะ 
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ตำรำงที่ 4.16 กำรจดักำรรำยได้ 

กำรจดักำรรำยได้ 
กำรเคหะ หนัตรำวิลลำ่ รวม 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 
มีเงินออม 6 13.33% 8 17.78% 14 15.56% 
ไมม่ีเงินออม 
และไมม่ีหนีส้ิน้ 

 
22 48.89% 

 
20 44.44% 42 46.67% 

มีหนีส้ิน้ 17 37.78% 17 37.78% 34 37.78% 
รวม 45 100.00% 45 100.00% 90 100.00% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพท่ี 4.22: กำรจดักำรรำยได้ 
 

 จำกตำรำงที่ 4.16 และรูปท่ี 4.22 ทัง้โครงกำรกำรเคหะและหนัตรำวิลลำ่ ร้อยละ 44-49 ไมม่ีเงินออม
และไมม่ีหนีส้นิ รองลงมำร้อยละ 38 มีหนีส้นิ และเพียงร้อยละ 13-18 มีเงินออม 
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ตำรำงที่ 4.17 กำรจดักำรรำยได้ (2) 

กำรจดักำรรำยได้ 
กำรเคหะ หนัตรำวิลลำ่ รวม 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

มีเงินออมก่ีบำท 
0 35 77.78% 37 82.22% 72 80.00% 
25,000 4 8.89% 3 6.67% 7 7.78% 
50,000 6 13.33% 5 11.11% 11 12.22% 

หนีส้นิ 
ไมม่ี 41 91.11% 42 93.33% 83 92.22% 
5,800 4 8.89% 3 6.67% 7 7.78% 

แหลง่เงินกู้  
ธนำคำร 32 71.11% 34 75.56% 66 73.33% 
นอกระบบ 13 28.89% 11 24.44% 24 26.67% 

  รวม 45 100.00% 45 100.00% 90 100.00% 
  
 
 
 
 
 
 
 

ภำพท่ี 4.16: กำรจดักำรรำยได้ของโครงกำรกำรเคหะ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภำพท่ี 4.23: กำรจดักำรรำยได้ของหนัตรำวิลลำ่ 
 

 จำกตำรำงที่ 4.17 และภำพที่ 4.23 กำรจดักำรรำยได้ของทัง้ผุ้อำศยัในโครงกำรกำรเคหะและหนัตรำวิล
ลำ่ ไมม่ีเงินออมไมห่นีส้นิ โดยสว่นใหญ่ใช้แหลง่เงินกู้ของธนำคำรคิดเป็นร้อยละ 32-34 
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ตำรำงที่ 4.18 ระยะเวลำกำรอยูอ่ำศยัในหมูบ้่ำน  

ระยะเวลำกำรอยู่
อำศยั 

กำรเคหะ หนัตรำวิลลำ่ รวม 
จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

0 ปี 4 8.89% 3 6.67% 7 7.78% 
1.5 ปี 9 20.00% 7 15.56% 16 17.78% 
2 ปี 19 42.22% 17 37.78% 36 40.00% 
3 ปี 4 8.89% 6 13.33% 10 11.11% 
5 ปี 9 20.00% 9 20.00% 18 20.00% 
7 ปี 

 
0.00% 3 6.67% 3 3.33% 

รวม 45 100.00% 45 100.00% 90 100.00% 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพท่ี 4.24: ระยะเวลำกำรอยูอ่ำศยั 
 
 ตำรำงที่ 4.18 และภำพที่ 4.24 ระยะเวลำกำรอยูอ่ำศยัของทัง้โครงกำรกำรเคหะและหนัตรำวิลลำ่ ร้อย
ละ 38-42 อยูอ่ำศยัในหมูบ้่ำนมำเป็นเวลำ 2 ปี รองลงมำคืออยูอ่ำศยัมำแล้วเป็นเวลำ 5 ปี รองลงมำ อยู่อำศยัปี
คร่ึง และรองลงมำอยูอ่ำศยัเป็นเวลำ 3 และ 9 ปี 
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ตำรำงที่ 4.19 กำรถือครองที่พกัอำศยั 

ลกัษณะกำรถือครอง 
กำรเคหะ หนัตรำวิลลำ่ รวม 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 
เช่ำ 16 35.56% 14 31.11% 30 33.33% 
เป็นเจ้ำของ 8 17.78% 10 22.22% 18 20.00% 
ผอ่นช ำระ 21 46.67% 21 46.67% 42 46.67% 

รวม 45 100.00% 45 100.00% 90 100.00% 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพท่ี 4.25: แสดงกำรถือครองทีพ่กัอำศยั 
 
 จำกตำรำงที่ 4.19 และภำพที่ 4.25 กำรถือครองที่พกัอำศยัโดยสว่นใหญ่อยู่ในช่วงของกำรผ่อนช ำระ
คิดเป็นร้อยละ 47 รองลงมำเป็นกำรเช่ำคิดเป็นร้อยละ 31-35 และร้อยละ 18-22 เป็นเจ้ำของที่พกัอำศยั จำก
ข้อมลูข้ำงต้นทัง้สองหมูบ้่ำนมีแนวโน้มทิศทำงเดียวกนัคือ อยู่ในช่วงของกำรผ่อนช ำระมำกที่สดุ และเช่ำอยู่เป็น
ปริมำณที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งเป็นข้อมูลที่สอดคล้องกันที่ว่ำทัง้สอง ต่ำงมีผู้ ที่มีรำยได้น้อยถึงปำนกลำงอำศัยอยู่
ปริมำณมำก 
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ตำรำงที่ 4.20 กำรใช้ประโยชน์ทีพ่กัอำศยั 

กำรใช้ประโยชน์ 
กำรเคหะ หนัตรำวิลลำ่ รวม 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 
อยูอ่ำศยั 37 82.22% 36 80.00% 73 81.11% 
อยูอ่ำศยัและค้ำขำย 8 17.78% 6 13.33% 14 15.56% 
อื่นๆ 

 
0.00% 3 6.67% 3 3.33% 

รวม 45 100.00% 45 100.00% 90 100.00% 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพท่ี 4.26: แสดงกำรใช้ประโยชน์ที่พกัอำศยั 
  
 จำกตำรำงที่ 4.20 และภำพที 4.26 กำรใช้ประโยชน์ที่พกัอำศยัทัง้โครงกำรกำรเคหะและหนัตรำวิลลำ่ 
ร้อยละ 80-82 อยูอ่ำศยัเอง มีมำใช้ประโยชน์เพื่ออำศยัและค้ำขำยเพียงร้อยละ 13-18 โดยกำรอยูอ่ำศยัแบบไมม่ี
กำรดดัแปลงเป็นร้ำนขำยของ ผู้พกัอำศยัอำจท ำงำนนอกบ้ำนทกุวนั และกำรดดัแปลงเป็นร้ำนขำยของหรือท ำ
ธุรกิจสว่นตวันัน้เสมือนเป็นกำรท ำงำนภำยในบ้ำน ซึง่พบเห็นได้เกือบทกุหมูบ้่ำน 
 
4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการจัดการที่อยู่อาศัยในภาวะอุทกภยั 
ตำรำงที่ 4.21 กำรป้องกนัท่ีอยูอ่ำศยัจำกน ำ้ทว่ม 

ป้องกนัท่ีอยูอ่ำศยั
จำกน ำ้ทว่ม 

กำรเคหะ หนัตรำวิลลำ่ รวม 
จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

ไมป้่องกนั 1 2.22% 9 20.00% 10 11.11% 
ป้องกนั 44 97.78% 36 80.00% 80 88.89% 

รวม 45 100.00% 45 100.00% 90 100.00% 

อยูอ่ำศยั 
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อยูอ่ำศยั
และ
ค้ำขำย 
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อ่ืนๆ 
0% 

การเคหะ 
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หนัตราวิลล่า 
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ภำพท่ี 4.27: กำรป้องกนัท่ีอยูอ่ำศยัจำกน ำ้ทว่ม 

 
 จำกตำรำงที่ 4.21 และภำพที่ 4.27 ทัง้โครงกำรกำรเคหะและหนัตรำวลิลำ่ ได้เตรียมกำรป้องกนัน ำ้ทว่ม
คิดเป็นร้อยละ 80-98 มีเพียงบำงสว่นที่ไม่ได้ป้องกนัน ำ้ท่วม คิดเป็นร้อยละ 2-20 จำกข้อมลูวิเครำะห์ได้ว่ำ กำร
เตรียมกำรป้องกนัล่วงหน้ำทรำบได้จำกแหล่งข้อมูลข่ำวสำรที่มีอย่ำงทัว่ถึงและรวดเร็ว บวกทัง้มีทรัพย์สินที่ไม่
สำมำรถเคลื่อนย้ำยได้ง่ำย เช่นโต๊ะ ตู้  เตียง และเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำบำงชนิด ท ำให้จ ำเป็นต้องเตรียมป้องกันไว้แต่
เนินๆ และส ำหรับบำงบ้ำนท่ีไมไ่ด้ป้องกนั อำจเป็นไปได้วำ่ ได้ขนของที่ส ำคญัออกจำกพืน้ที่ไปแล้วหรือสำเหตอุีก
ประกำรคือ ควำมนิ่งนอนใจที่มัน่ใจเองไปวำ่พืน้ท่ีตรงนีน้ ำ้ไมเ่คยทว่มถึงมำก่อน จึงไม่มีควำมจ ำเป็นที่จะป้องกนั
แตอ่ยำ่งใด 
 
ตำรำงที่ 4.22 แหลง่ขำ่วแรก 

แหลง่ขำ่วแรก 
กำรเคหะ หนัตรำวิลลำ่ รวม 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 
TV 41 91.11% 42 93.33% 83 92.22% 
ภำยในชมุชน 4 8.89% 3 6.67% 7 7.78% 

รวม 45 100.00% 45 100.00% 90 100.00% 
 
 
 
 
 
 
 

ไมป้่องกนั 
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ภำพท่ี 4.28: แหลง่ขำ่วแรก 
 
 จำกตำรำงที่ 4.22 และภำพที่ 4.28 แหล่งข่ำวแรกที่ทรำบว่ำจะเกิดน ำ้ท่วมในพืน้ที่ ทัง้โครงกำรกำร
เคหะ และหนัตรำวิลลำ่นัน้ โดยสว่นใหญ่ร้อยละ 91-93 รับทรำบมำจำกโทรทศัน์ มีเพียงร้อยละ 7-9 ที่ทรำบจำก
แหลง่ชมุชน ซึง่โดยสว่นใหญ่แล้วกำรติดตำมขำ่วทำงโทรทศัน์ในปัจจบุนัมีควำมรวดเร็วเป็นอยำ่งมำก จนเรียกได้
ว่ำรำยงำนนำทีต่อนำที แทบทุกพืน้ที่ที่เกิดน ำ้ท่วม ซึ่งถึงได้ว่ำเป็นเหตุกำรณ์ใหญ่ๆของประเทศ และข่ำวจำก
ภำยในชมุชนนัน้สว่นใหญ่จะเป็นข่ำวลือแทบทัง้สิน จนบำงครัง้อำจจะบอกกนัปำกต่อปำกจนควำมจริงมีควำม
ผิดพลำดไปก็เป็นได้ 
 
ตำรำงที่ 4.23 พฤติกรรมหลงัทรำบขำ่ว 

พฤติกรรมหลงัทรำบขำ่ว 
กำรเคหะ หนัตรำวิลลำ่ รวม 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 
วำงแผนอพยพ 1 2.22% 1 2.22% 2 2.22% 
ย้ำยทรัพย์สนิ 10 22.22% 9 20.00% 19 21.11% 
ติดตอ่คณะกรรมกำร 1 2.22% 1 2.22% 2 2.22% 
ติดตอ่ญำต ิ 4 8.89% 3 6.67% 7 7.78% 
ติดตอ่ศนูย์อพยพ 1 2.22% 1 2.22% 2 2.22% 
เบิกเงินสด 1 2.22% 1 2.22% 2 2.22% 
เตรียมอำหำรและน ำ้ดื่ม 3 6.67% 2 4.44% 5 5.56% 
จดัหำอปุกรณ์ป้องกนั 3 6.67% 2 4.44% 5 5.56% 
เลอืกทัง้หมด 21 46.67% 25 55.56% 46 51.11% 

รวม 45 100.00% 45 100.00% 90 100.00% 
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ภำยใน
ชมุชน 
7% 

หนัตราวิลล่า 

TV 
91% 

ภำยใน
ชมุชน 
9% 

การเคหะ 



 87 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

ภำพท่ี 4.29: พฤติกรรมหลงัทรำบขำ่ว 
 

 จำกตำรำงที่ 4.23 และภำพที่ 4.29 ผู้อยูอ่ำศยัทัง้โครงกำรกำรเคหะและหนัตรำวิลลำ่ เมื่อทรำบข่ำวว่ำ
จะเกิดน ำ้ทว่ม ผู้อำศยัท ำทกุวิถีทำงที่จะป้องกนัน ำ้ทว่มไมใ่ห้เข้ำพืน้ทีตนเอง โดยวิธีกำรย้ำยทรัพย์สินเป็นวิธีที่ใช้
ก่อนเสมอเมื่อเกิดน ำ้ทว่ม รองลงมำเป็นกำรติดตอ่ญำติ 
 
ตำรำงที่ 4.24 วสัดทุี่ใช้ในกำรป้องกนัน ำ้ทว่ม 

วสัด ุ
กำรเคหะ หนัตรำวิลลำ่ รวม 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 
ทัง้หมด 36 80.00% 36 80.00% 72 80.00% 
หิน 3 6.67% 3 6.67% 6 6.67% 
แผน่ไม้ 3 6.67% 2 4.44% 5 5.56% 
แผน่เหลก็ 

 
0.00% 2 4.44% 2 2.22% 

ปนู 3 6.67% 2 4.44% 5 5.56% 
รวม 45 100.00% 45 100.00% 90 94.44% 
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ภำพท่ี 4.30: วสัดทุี่ใช้ในกำรป้องกนัน ำ้ทว่ม 
 
 จำกตำรำงที่ 4.24 และภำพที่ 4.30 วสัดทุี่ใช้ในกำรป้องกนัน ำ้ทว่มโดยสว่นใหญ่มกัจะใช้ทกุวิถีทำง แต่
โดยสว่นมำกจะเป็นวสัดกุ่อสร้ำงเช่น หิน ปนู ทรำย เพื่อก่อเป็นก ำแพงป้องกนัน ำ้ 
 
ตำรำงที่ 4.25 พืน้ท่ีหรือบริเวณทีป่รับปรุง 

พืน้ท่ีปรับปรุง 
กำรเคหะ หนัตรำวิลลำ่ รวม 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 
เลอืกทัง้หมด 32 69.85% 32 70.37% 63 70.11% 
ร่ัว 2 4.41% 3 6.67% 5 5.54% 
ผนงับ้ำน 4 8.82% 4 9.63% 8 9.23% 
ประตหูน้ำตำ่ง 5 11.76% 4 9.63% 10 10.70% 
ห้องส้วม 2 5.15% 2 3.70% 4 4.43% 

รวม 45 100.00% 45 100.00% 90 100.00% 
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ภำพท่ี 4.31: แสดงพืน้ท่ีหรือบริเวณที่ปรับปรุง 

 
 จำกตำรำงที่ 4.25 และภำพที่ 4.31  พืน้ที่หรือบริเวณที่ปรับปรุงหลงัจำกน ำ้ท่วม โดยสว่นใหญ่แล้วจะ
ท ำกำรปรับปรุงซอ่มแซมในทกุบริเวณพืน้ท่ีที่เสยีหำย แต่โดยสว่นแรกของกำรท ำเป็นอนัดบัแรกสว่นมำกจะท ำที่
ประตหูน้ำตำ่งก่อนอนัดบัแรก รองลงมำผนงับ้ำนและห้องส้วม สดุท้ำยรัว้บ้ำน 
 
ตำรำงที่ 4.26 รูปแบบกำรป้องกนัน ำ้ทว่ม 

รูปแบบกำรป้องกนั 
กำรเคหะ หนัตรำวิลลำ่ รวม 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 
เลอืกทัง้หมด 31 68.89% 32 71.11% 63 70.00% 
วำงกระสอบทรำย 5 11.11% 5 11.11% 10 11.11% 
ก่อก ำแพง 9 20.00% 8 17.78% 17 18.89% 

รวม 45 100.00% 45 100.00% 90 100.00% 
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ภำพท่ี 4.32: แสดงรูปแบบกำรป้องกนัน ำ้ทว่ม 

 
 จำกตำรำงที่ 4.26 และภำพที่ 4.32 รูปแบบกำรป้องกนัน ำ้ทว่มโดยสว่นใหญ่จะท ำทกุวิถีทำง แตก่ำรก่อ
ก ำแพงจะเป็นวิธีที่ได้รับควำมนิยมมำกที่สดุเพรำะมีควำมแข็งแรงทนทำนตอ่กำรกดัเซำะ รองลงมำคือกำรวำง
กระสอบทรำย 
 
ตำรำงที่ 4.27 คำ่ใช้จ่ำยในกำรป้องกนั 

คำ่ใช้จำ่ยในกำร
ป้องกนั 

กำรเคหะ หนัตรำวิลลำ่ รวม 
จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

ไมม่ี 36 80.00% 34 75.56% 70 77.78% 
1,500 บำท 5 11.11% 5 11.11% 10 11.11% 
3000 บำท   0.00% 3 6.67% 3 3.33% 
5000 บำท 4 8.89% 3 6.67% 7 7.78% 

รวม 45 100.00% 45 100.00% 90 100.00% 
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ภำพท่ี 4.33: คำ่ใช้จ่ำยในกำรป้องกนั 

 
 จำกตำรำงที่ 4.27 และภำพที่ 4.33 คำ่ใช้จ่ำยในกำรป้องกนันัน้โดยสว่นใหญ่จะไมม่ีเพรำะอยำ่งกำร
ป้องกนัโดยใช้กระสอบทรำยจะได้รับมำจำกแหลง่อำสำสมคัรตำ่งๆ 
 
ตำรำงที่ 4.28 อพยพออกจำกพืน้ที่หรือไม ่

อพยพออกจำกพืน้ท่ี
หรือไม ่

กำรเคหะ หนัตรำวิลลำ่ รวม 
จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

อพยพ 32 71.11% 6 13.33% 38 42.22% 
ไมอ่พยพ 8 17.78% 34 75.56% 42 46.67% 
อพยพแล้วย้ำยกลบั
ก่อนน ำ้ลด 

 
5 11.11% 

 
5 11.11% 10 11.11% 

รวม 45 100.00% 45 100.00% 90 100.00% 
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ภำพท่ี 4.34: กำรอพยพออกจำกพืน้ท่ี 

 
 จำกตำรำงที่ 4.28 และรูปท่ี 4.34 กำรอพยพจำกพืน้ท่ีของโครงกำรกำรเคหะได้อพยพออกจำกพืน้ท่ี 
สว่นหนัตรำวิลลำ่ไมไ่ด้อพยพออกจำกพืน้ท่ี  
 
ตำรำงที่ 4.29 สถำนท่ีอพยพ 

สถำนท่ีอพยพ 
กำรเคหะ หนัตรำวิลลำ่ รวม 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 
เลอืกทัง้หมด 12 26.67% 13 28.89% 25 27.78% 
บ้ำนญำต ิ 10 22.22% 10 22.22% 20 22.22% 
บ้ำนคนรู้จกั 5 11.11% 5 11.11% 10 11.11% 
ตำ่งจงัหวดั 8 17.78% 7 15.56% 15 16.67% 
ศนูย์อพยพ 10 22.22% 10 22.22% 20 22.22% 

รวม 45 60.00% 45 62.22% 90 61.11% 
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ภำพท่ี 4.35: สถำนท่ีอพยพ 
 
 จำกตำรำงที่ 4.29 และภำพที่ 4.35 กำรอพยพออกจำกพืน้ที่ ของผู้อำศยัในทัง้โครงกำรกำรเคหะและ
หนัตรำวิลลำ่ เลอืกที่จะอพยพไปได้ทกุที่โดยเลอืกไปที่ศนูย์อพยพและบ้ำนญำติก่อนเป็นอนัดบัแรก  
 
ตำรำงที่ 4.30 สำเหตทุี่อพยพ 

สำเหตทุี่อพยพ 
กำรเคหะ หนัตรำวิลลำ่ รวม 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 
ไมไ่ด้ตอบ 12 26.67% 12 26.67% 24 26.67% 
ท ำงำนตอ่เนื่อง 5 11.11% 5 11.11% 10 11.11% 
บ้ำนญำต ิ 5 11.11% 5 11.11% 10 11.11% 
เป็นท่ีสงูนำ่จะ
ปลอดภยั 

4 
8.89% 

4 
8.89% 8 8.89% 

เพรำะเป็นเพื่อนบ้ำน 4 8.89% 4 8.89% 8 8.89% 
เพื่อนบ้ำนแนะน ำ 5 11.11% 5 11.11% 10 11.11% 
ไมม่ีที่ไป 5 11.11% 5 11.11% 10 11.11% 
อยูใ่กล้ 5 11.11% 5 11.11% 10 11.11% 

รวม 45 100.00% 45 100.00% 90 100.00% 
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ภำพท่ี 4.36: สำเหตทุี่อพยพ 
 จำกตำรำงที่ 4.30 และภำพที่ 4.36 สำเหตทุี่อพยพเป็นไปได้ทกุกรณีแตโ่ดยสำเหตหุลกัเพื่อเป็นกำรท ำ
อยำ่งไรก็ได้ใช้ชีวติและทรัพย์สนิปลอดภยั 
 
ตำรำงที่ 4.31 คำ่ใช้จ่ำยในกำรอพยพ 

คำ่ใช้จำ่ยในกำร
อพยพ 

กำรเคหะ หนัตรำวิลลำ่ รวม 
จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

0 23 51.11% 24 53.33% 47 52.22% 
1,000 4 8.89% 4 8.89% 8 8.89% 
2,000 5 11.11% 5 11.11% 10 11.11% 
5,000 5 11.11% 5 11.11% 10 11.11% 
40,000 4 8.89% 3 6.67% 7 7.78% 
45,000 4 8.89% 4 8.89% 8 8.89% 

รวม 45 100.00% 45 100.00% 90 100.00% 
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เพื่อน
บ้ำน
แนะน ำ 
11% 

ไมม่ีที่ไป 
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ภำพท่ี 4.37: คำ่ใช้จ่ำยในกำรอพยพ 

 
 จำกตำรำงที่ 4.31 และรูปท่ี 4.37 คำ่ใช้จำ่ยในกำรอพยพ อยูท่ี่ประมำณ 2000-5000 บำท แตโ่ดยสว่น
ใหญ่ไมไ่ด้เสยีคำ่ใช้จำ่ยเพรำะมีอำสำสมคัรและหนว่ยงำนภำรรัฐเข้ำมำช่วยเหลอื ไมว่ำ่จะเป็นอำหำรเคร่ืองดื่ม
และที่อยูอ่ำศยัชัว่ครำว จึงไมเ่สยีคำ่ใช้จำ่ยระหวำ่อพยพ 
 
ตำรำงที่ 4.32 ระยะเวลำอพยพ 

ระยะเวลำ
อพยพ 

กำรเคหะ หนัตรำวิลลำ่ รวม 
จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

0 วนั 8 17.78% 9 20.00% 17 18.89% 
20 วนั 4 8.89% 4 8.89% 8 8.89% 
30 วนั 4 8.89% 4 8.89% 8 8.89% 
45 วนั 4 8.89% 3 6.67% 7 7.78% 
55 วนั 5 11.11% 5 11.11% 10 11.11% 
58 วนั 5 11.11% 5 11.11% 10 11.11% 
60 วนั 15 33.33% 15 33.33% 30 33.33% 

รวม 45 100.00% 45 100.00% 90 100.00% 
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ภำพท่ี 4.38: ระยะเวลำอพยพ 

 
 จำกตำรำงที่ 4.32 และรูปท่ี 4.38 ระยะเวลำในกำรอพยพอยูท่ี่ประมำณ 60 วนั  
 
ตำรำงที่ 4.33 สำเหตทุี่ไมอ่พยพ 

ท ำไมไมอ่พยพ 
กำรเคหะ หนัตรำวิลลำ่ รวม 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 
ไมไ่ด้ตอบ 32 246.15% 35 350.00% 67 291.30% 
เพรำะมีโจรมำเยอะ 4 30.77% 3 30.00% 7 30.43% 
สำมำรถอยูอ่ำศยัชัน้
สองได้ 

4 
30.77% 

3 
30.00% 7 30.43% 

อยูเ่ฝ้ำทรัพย์สนิ 5 38.46% 4 40.00% 9 39.13% 
รวม 13 100.00% 10 100.00% 23 391.30% 

 

 
 

ภำพท่ี 4.39: สำเหตทุี่ไมอ่พยพ 
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 จำกตำรำงที่ 4.33 และรูปท่ี 4.39 สำเหตทุี่ไมไ่ด้อพยพทัง้โครงกำรกำรเคหะและหนัตรำวิลลำ่มีผล
ออกมำทำงเดียวกนัคือ อยูเ่ผ้ำทรัพย์สนิ รองลงมำคือสำมำรถเข้ำอยูท่ี่ชัน้สองได้ และมีโจรเยอะ 
 
ตำรำงที่ 4.34 สิง่ของทีเ่ตรียมรับมือน ำ้ทว่ม 

สิง่ของที่เตรียมรับมือ
น ำ้ทว่ม 

กำรเคหะ หนัตรำวิลลำ่ รวม 
จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

ตอบทกุข้อ 31 68.89% 33 73.33% 64 71.11% 
อำหำรแห้ง 1 2.22% 3 6.67% 4 4.44% 
เคร่ืองนุง่หม่ 1 2.22% 1 2.22% 2 2.22% 
ยำรักษำโรค 2 4.44% 1 2.22% 3 3.33% 
น ำ้ดื่ม 3 6.67% 1 2.22% 4 4.44% 
เคร่ืองมือสือ่สำร 2 4.44% 1 2.22% 3 3.33% 
เงินสด 2 4.44% 1 2.22% 3 3.33% 
เอกสำรส ำคญั 1 2.22% 1 2.22% 2 2.22% 
อปุกรณ์ซกัล้ำง 1 2.22% 1 2.22% 2 2.22% 
อปุกรณ์ขบัถ่ำย 1 2.22% 2 4.44% 3 3.33% 

รวม 45 97.78% 45 95.56% 90 96.67% 
 

 
ภำพท่ี 4.40: สิง่ของที่เตรียมรับมอืน ำ้ทว่ม 
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 จำกตำรำงที่ 4.34 และภำพที่ 4.40 สิง่ของตำ่งๆที่เตรียมรับมือน ำ้ทว่มโดยสว่นใหญ่ผู้ประสบน ำ้ทว่มจะ
เตรียมสิง่ของทกุอยำ่งเพื่อรับมือน ำ้ทว่ม แตอ่นัดบัต้นท่ีต้องจดัเตรียมเป็นอำหำรแห้งและน ำ้ดื่ม 
 
ตำรำงที่ 4.35 กำรขบัถ่ำย 

กำรขบัถำ่ย 
กำรเคหะ หนัตรำวิลลำ่ รวม 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 
ไมไ่ด้ตอบ 27 150.00% 35 350.00% 62 221.43% 
ห้องน ำ้ในบ้ำน 9 50.00% 3 30.00% 12 42.86% 
ภำยในโครงกำร 4 22.22% 3 30.00% 7 25.00% 
ภำยนอกโครงกำร 5 27.78% 4 40.00% 9 32.14% 
รวม 18 100.00% 10 100.00% 28 321.43% 

 

 
 

ภำพท่ี 4.41: กำรขบัถ่ำย 
 
 จำกตำรำงที่ 4.35 และรูปที่ 4.41 กำรขบัถ่ำยของผู้อำศยัในโครงกำรกำรเคหะขบัถ่ำยในบ้ำนตนเอง
รองลงมำคือภำยนอกโครงกำรและภำยในโครงกำรตำมล ำดับในส่วนหันตรำวิลล่ำกำรขับถ่ำยใช้ภำยนอก
โครงกำรมำกที่สดุ รองลงมำในบ้ำนตนเองและภำยในโครงกำร 
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4.4 การจัดการท่ีอยู่อาศัยภายหลังอุทกภัย 
 
ตำรำงที่ 4.36 กำรได้รับชว่ยเหลอืจำกภำครัฐ 

ได้รับกำรชว่ย
จำกภำครัฐ 

กำรเคหะ 
 

หนัตรำวิลลำ่ 
 

รวม 
จ ำนวน ร้อยละ 

 
จ ำนวน ร้อยละ 

 
จ ำนวน ร้อยละ 

ไมไ่ด้รับ 4 8.89% 
 

6 13.33% 
 

10 11.11% 
ได้รับ 41 91.11% 

 
39 86.67% 

 
80 88.89% 

รวม 45 100.00% 
 

45 100.00% 
 

90 100.00% 
 

 
 

ภำพท่ี 4.42: แสดงกรำฟกำรได้รับควำมชว่ยเหลอืจำกภำครัฐ 
 
 จำกตำรำงที่ 4.36 และภำพที่ 4.42 จะเห็นได้วำ่ผู้พกัอำศยัที่โครงกำรกำรเคหะและหนัตรำวิลลำ่ ได้รับ
กำรช่วยเหลือจำกภำรรัฐ โดยโครงกำรกำรเคหะได้รับกำรช่วยเหลือจำกภำครัฐ คิดเป็นร้อยละ 91 และไม่ได้รับ
กำรช่วยเหลือจำกภำครัฐคิดเป็นร้อยละ 8 เท่ำนัน้ ในสว่นของหนัตรำวิลลำ่ได้รับกำรช่วยเหลือจำกภำครัฐ คิด
เป็นร้อยละ 88 และไมไ่ด้รับกำรช่วยเหลอืจำกภำครัฐคิดเป็นร้อยละ 11 เทำ่นัน้ 
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ตำรำงที่ 4.37 จ ำนวนเงินท่ีได้รับจำกภำครัฐ 

ได้รับก่ีบำท 
กำรเคหะ   หนัตรำวิลลำ่   รวม 

จ ำนวน ร้อยละ   จ ำนวน ร้อยละ   จ ำนวน ร้อยละ 
0 4 8.89%   6 13.33%   10 11.11% 
5,000 5 11.11% 

 
5 11.11% 

 
10 11.11% 

10,000 13 28.89% 
 

12 26.67% 
 

25 27.78% 
10,500 5 11.11% 

 
4 8.89% 

 
9 10.00% 

12,000 4 8.89% 
 

4 8.89% 
 

8 8.89% 
14,000 4 8.89% 

 
3 6.67% 

 
7 7.78% 

18,000 5 11.11% 
 

6 13.33% 
 

11 12.22% 
26,000 5 11.11%   5 11.11%   10 11.11% 
รวม 45 100.00%   45 100.00%   90 100.00% 

 
 

ภำพท่ี 4.43: แสดงกรำฟจ ำนวนเงินท่ีได้รับจำกภำครัฐ 
 
 จำกตำรำงที่ 4.37 และภำพที่ 4.43 แสดงจ ำนวนเงินที่ได้รับจำกภำครัฐ โดยโครงกำรกำรเคหะได้รับ
จ ำนวนเงิน 10,000 บำท คิดเป็นร้อยละ 29 รองลงมำได้รับเป็นจ ำนวนเงิน 5000, 10500,18,000,26000 คิดเป็น
ร้อยละ 11 จ ำนวนเงิน 12,000,14000 และไมไ่ด้รับคิดเป็นร้อย 9 
ในสว่นของหนัตรำวิลลำ่ได้รับจ ำนวนเงิน 10,000 บำท คิดเป็นร้อยละ 27 รองลงมำไม่ได้รับเงิน คิดและรับเงิน
เป็นจ ำนวน 18000 คิดเป็นร้อยละ 13 ได้รับจ ำนวนเงิน 5000,26000 คิดเป็นร้อยละ 11 
ได้รับจ ำนวนเงิน 10500,12000 คิดเป็นร้อยละ 9 และได้รับจ ำนวนเงิน 14000 คิดเป็นร้อยละ 7 
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ตำรำงที่ 4.38 กำรปรับปรุงที่อยูอ่ำศยัหลงัน ำ้ทว่ม 

ลกัษณะกำรปรับปรุง 
กำรเคหะ 

 
หนัตรำวิลลำ่ 

 
รวม 

จ ำนวน ร้อยละ 
 

จ ำนวน ร้อยละ 
 

จ ำนวน ร้อยละ 
0 4 8.89% 

 
6 13.33% 

 
10 11.11% 

ท ำให้เหมือนเดมิ 37 82.22% 
 

35 77.78% 
 

72 80.00% 
ท ำให้แตกตำ่ง 4 8.89% 

 
4 8.89% 

 
8 8.89% 

รวม 45 100.00% 
 

45 100.00% 
 

90 100.00% 
 

 
ภำพท่ี 4.44: แสดงกรำฟกำรปรับปรุงที่อยูอ่ำศยัหลงัน ำ้ทว่ม 

 
 จำกตำรำงที่ 4.38 และภำพที่ 4.44 ทัง้กำรเคหะและหนัตรำวิลล่ำ มีแนวโน้มที่เหมือนกันคือ กำร
ปรับปรุงที่อยูอ่ำศยัหลงัน ำ้ทว่ม เป็นกำรปรับปรุงให้เหมือนเดิม รองลงมำคือกำรปรับปรุงให้แตกต่ำงจำกเดิม ถือ
เป็นกำรพลกิวิกฤตเป็นโอกำสในกำรปรับโฉมที่พกัอำศยัใหมไ่ปในตวั และมีเพียงร้อยละ 11 ที่ไมค่ิดจะปรับปรุงที่
พกัอำศยัหลงัน ำ้ทว่ม 
 
ตำรำงที่ 4.39 ทำ่นจะซือ้เรือหรือไม่ 

จะซือ้เรือหรือไม ่
กำรเคหะ หนัตรำวิลลำ่ รวม 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 
ไมไ่ด้ตอบ 4 9.76% 6 15.38% 10 12.50% 
ซือ้ 18 43.90% 19 48.72% 37 46.25% 
ไมซ่ือ้ 23 56.10% 20 51.28% 43 53.75% 

รวม 41 100.00% 39 100.00% 80 112.50% 
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ภำพท่ี 4.45: แสดงกรำฟควำมคดิที่จะซือ้เรือ 

  
 จำกตำรำงที่ 4.39 และรูปที่ 4.45 ผู้พกัอำศยัในโครงกำรกำรเคหะและหนัตรำวิลลำ่ไม่คิดที่จะซือ้เรือ 
คิดเป็นร้อยละ 51-56 รองลงมำ คิดจะซือ้เรือคิดเป็นร้อยละ44-49 ซึง่วิเครำะห์ได้วำ่ อำจจะเป็นไปได้ว่ำ ระหว่ำง
ที่น ำ้ท่วมนัน้ทำงชุมชนและอำสำสมคัร รวมทัง้ภำครัฐต่ำงมีเรือให้ใช้ระหว่ำงที่เกิดน ำ้ท่วม ฉะนัน้เมื่อซือ้เรือ
มำแล้วถ้ำน ำ้ไม่ท่วมก็ไม่ได้ใช้เรือก็จะเสื่อมสภำพไปตำมกำลเวลำ เพรำะเรือส่วนใหญ่สมัยใหม่จะเป็นเรือ
พลำสติก 
 
ตำรำงที่ 4.40 จะย้ำยที่อยูห่รือไม ่

จะย้ำยที่อยูใ่หม่
หรือไม ่

กำรเคหะ หนัตรำวิลลำ่ รวม 
จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

0 4 9.76% 6 15.38% 10 11.11% 
คิดจะย้ำย 4 9.76% 3 7.69% 7 7.78% 
ไมค่ิด 37 90.24% 36 92.31% 73 81.11% 

รวม 41 109.76% 39 115.38% 90 100.00% 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพท่ี 4.46: แสดงกรำฟควำมคดิที่จะไมย้่ำยที่อยูใ่หม ่
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 จำกตำรำงที่ 4.40 และภำพที่ 4.46 ผู้พกัอำศยัทัง้โครงกำรกำรเคหะและหนัตรำวิลลำ่ไมม่ีควำมคิดที่จะ
ย้ำยที่อยูใ่หม ่วิเครำะห์ได้วำ่ อำจจะเป็นไปได้ว่ำกำรย้ำยที่อยู่ใหม่นัน้เป็นเร่ืองใหญ่มำกส ำหรับบคุคลที่มีรำยได้
น้อยถึงปำนกลำง รวมทัง้กำรตัง้มัน่หลกัฐำนในพืน้ท่ีมำอยำ่งยำวนำน มีควำมผกูพนั รวมทัง้ใกล้กบัท่ีท ำงำนและ
สถำนศกึษำของบตุร ก็เป็นปัจจยัที่จะไมค่ิดย้ำยได้ 
 
ตำรำงที่ 4.41 เหตผุลที่ไมย้่ำยที่อยูใ่หม ่

ไมย้่ำยเพรำะ 
กำรเคหะ หนัตรำวิลลำ่ รวม 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 
ไมไ่ด้ตอบ 17 60.71% 19 73.08% 36 40.00% 
ใกล้แหลง่งำน 10 35.71% 10 38.46% 20 22.22% 
ใกล้สถำนศกึษำบตุร 9 32.14% 8 30.77% 17 18.89% 
สำธำรณปูกำร 5 17.86% 5 19.23% 10 11.11% 
เดินทำงสะดวก 4 14.29% 3 11.54% 7 7.78% 

รวม 28 160.71% 26 173.08% 90 100.00% 
 

 
 

ภำพท่ี 4.47: แสดงกรำฟเหตผุลของกำรไมย้่ำยที่อยูใ่หม่ 
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 จำกตำรำงที่ 4.41 และรูปท่ี 4.47 ผู้พกัอำศยัโครงกำรกำรเคหะและหนัตรำวิลลำ่ไมย้่ำยพี่อยูใ่หม่เพรำะ
ใกล้ที่ท ำงำนคิดเป็นร้อยละ 35-38 รองลงมำ ใกล้โรงเรียนบตุร 30-32 ใกล้สำธำรณปูโภค คิดเป็นร้อยละ17-19 
และเดินทำงสะดวก คิดเป็นร้อยละ 11-14 

  

สภาพเศรษฐกิจ สังคม ของผู้อยู่อาศัยภายในโครงการ 
โครงการ
การเคหะ 

หันตราวิล
ล่า 

ก่อ
นอุ

ทก
ภัย

 

ท่านได้ท าการป้องกนัที่อยู่อาศัยจากภาวะอุทกภยัหรือไม่ ป้องกนั ไมไ่ด้ป้องกนั 

แหล่งข่าวที่แจ้งให้ท่านทราบถงึสถานการณ์น า้เป็นแหล่งแรก สือ่โทรทศัน์ 
หลังจากที่ท่านทราบถงึสถานการณ์อุทกภยั ว่าได้เข้ามาถงึที่อยู่
อาศัยของท่านแล้ว ท่านได้เตรียมตัวอย่างไร ย้ายทรัพย์สนิ 

วัสดุที่ท่านได้จดัเตรียมในการป้องกนัที่อยู่อาศัย หิน ปนู 

พืน้ที่ที่ปรับปรุงที่อยู่อาศัยเพื่อป้องกนัอุทกภยั ประตหูน้าบ้าน 

รูปแบบในการป้องกนัที่อยู่อาศัย ก่อก าแพง 

ค่าใช้จ่ายในการป้องกันที่อยู่อาศัยจากภาวะอุทกภยั ไมม่ีคา่ใช้จ่าย 

ช่วงเกิดภาวะอุทกภยัท่านได้อพยพย้ายออกจากพืน้ที่หรือไม่ อพยพ ไมไ่ด้อพยพ 

ระ
หว่

าง
อุท

กภ
ัย 

กรณีอพยพ     

สถานที่ที่ท่านอพยพไปเพื่ออยู่อาศัยในช่วงเกดิภาวะอุทกภยั บ้านญาตกิบัศนูย์อพยพ 

สาเหตุที่ท่านเลือกอพยพไปยงัสถานที่ข้างต้น 

ท างานตอ่เนื่อง อยูใ่กล้ และ
ไมม่ีที่ไป 

ค่าใช้จ่ายระหว่างการอพยพ (บาท) 8,422 7,533 

ระยะเวลาในการอพยพ (วัน) 39 38 

กรณีไม่อพยพ     

ปัจจัยที่ท าให้ท่านไม่อพยพ อยูเ่ฝ้าทรัพย์สนิ 

สิ่งของใดต่อไปนีท้ี่ท่านได้จดัเตรียมไว้เพื่อรับมอืกับปัญหาอุทกภยั น า้ดื่ม อาหารแห้ง 

การขับถ่ายช่วงเกดิอุทกภยั 

ห้องน า้ใน
บ้าน 

ภายนอก
โครงการ 

แหล่งที่มาของอาหารและเคร่ืองดื่มช่วงภาวะอุทกภยั ท าอาหารรับประทานเอง 

ค่าใช้จ่ายในการอยู่อาศัยช่วงเกิดภาวะอุทกภยั (บาท) 3,342 1,200 

หลั
งอุ

ทก
ภัย

 

ท่านมคีวามคิดที่จะซือ้เรือหรือไม่ ไมซ่ือ้ 

ท่านมีความคิดที่จะย้ายหรือเปลี่ยนที่อยู่อาศัยใหม่หรือไม่ ไมค่ิดที่จะย้าย 

ไม่คิดจะย้ายเพราะ ใกล้ที่ท างาน 

ท่านได้รับเงนิการช่วยเหลือจากรัฐบาลหรือไม่ ได้รับ 

ได้รับเป็นจ านวน (บาท) 11,811 11,444 

ลักษณะการปรับปรุงที่อยู่อาศัยภายหลังน า้ท่วม ท าให้เหมือนเดมิ 
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4.5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์และกิจกรรมการประชุมย่อย  
 
 4.5.1 กิจกรรม: การอบรมการจดัท าแผนท่ี ซึง่มีการระดมความคดิเห็นถึงปัญหาในภาวะ
น า้ทว่ม ในเขตพืน้ท่ีท่ีศกึษา 
1.  การเตรียมวิทยากรกระบวนการ  
2.  การเตรียมชมุชนในการจดัท าแผนชมุชน   
3.  การประเมินศกัยภาพของชมุชน         
4.  การก าหนดวิสยัทศัน์แนวทางและจดุมุง่หมายในการพฒันาชมุชน  
5.  การก าหนดยทุธศาสตร์ในการพฒันาชมุชน  
6.  การก าหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรมการพฒันาชมุชน  
7.  การเปิดเวทีประชาพิจารณาแผนชมุชน 
 
กระบวนการสร้างการเรียนรู้กบัชมุชนการฟืน้ฟแูละการป้องกนั  
ขัน้ตอนท่ี 1 ระดมปัญหาน า้ทว่มท่ีผา่นมาในชชุน (กระบวนการสืบค้นเหตขุองปัญหา)  
ขัน้ตอนท่ี 2 จดัท าแผนท่ีมือโดยชมุชน (สร้างการเรียนรู้การจดัการปัญหาร่วม)  
ขัน้ตอนท่ี 3 คืนข้อมลูแผนท่ีและระบบสารสนเทศ (ค้นหาแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วย)  
ขัน้ตอนท่ี 4 วิเคราะห์สภาพพืน้ท่ีและการจดัการปัญหาน า้ทว่มระดบัต าบล  
(วิเคราะห์ศกัยภาพชมุชน)  
 
แผนที่ท ามือโครงการการเคหะอยุธยา 1  

 
ภำพท่ี 4.48  : ต าแหน่งภาพแผนที่การจัดท าแผนที่ท ามอืโครงการการเคหะอยุธยา 1   

ที่มำ : องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลต ำลบหนัตรำปี พ.ศ.2555 
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แผนที่ท ามือโครงการ หมู่บ้านจัดสรรหันตราวิลล่า 

 
ภำพท่ี 4.49  : ต าแหน่งภาพแผนที่การจัดท าแผนที่ท ามอืโครงการหมู่บ้านจดัสรรหันตราวิลล่า   

ที่มำ : องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลต ำลบหนัตรำปี พ.ศ.2555 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.50 : กิจกรรม:การอบรมการจัดท าแผนที่ ซึ่งมีการระดมความคิดเห็นถงึปัญหาในภาวะน า้ท่วม  

ที่มำ : องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลต ำลบหนัตรำปี พ.ศ.2555 
 

 กำรวิเครำะห์ข้อมูลท ำให้แกนน ำชุมชนสำมำรถจ ำแนกแยกแยะประเด็นปัญหำหลักท่ี
ส่งผลต่อมิติด้ำนสงัคม ด้ำนเศรษฐกิจ ด้ำนเด็กและเยำวชน รวมทัง้เห็นควำมเช่ือมโยงของปัญหำ
ซึ่งจะท ำให้เห็นว่ำปัญหำภัยพิบตัิมีควำมเช่ือมโยงกับเร่ือง วิถีชีวิต สุขภำพ อำชีพ เกษตร เด็ก
เยำวชน สิ่งแวดล้อม ท่ีอยู่อำศยั ดงันัน้ปัญหำภัยพิบตัิถึงเป็นปัญหำสังคมท่ีทุกคนเผชิญร่วมกัน 
และต้องมีระบบกำรจดักำรปัญหำร่วมกนัในระดบัต ำบล จงัหวดัและพืน้ท่ีลุม่น ำ้  
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4.6 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ีหน่วยงานท่ีเกียงข้อง 2 โครงการ 
 4.6.1 สัมภาษณ์ คุณอภชิาต ิโสธีกุล   
ต ำแหนง่: นกัวิเครำะห์ผงัเมือง 
ส ำนกังำนงำนโยธำธิกำรและผงัเมืองจงัหวดั  ศำลำกลำงจงัหวดัพระนครศรีอยธุยำ 
บนัทกึเม่ือ :  กมุภำพนัธ์ 2556 
แนวคดิเก่ียวกบักำรจดักำรท่ีอยู่อำศยัในภำวะอทุกภยัด้ำนท่ีอยูอ่ำศยั 
หน้าที่โดยปกติ 
1. ส ำรวจออกแบบวำงผงัเมือง กำรวำงแผน ในกำรพฒันำของจงัหวดั 
2. คณะกรรมกำรร่วมป้องกนัภยั ส ำรวจออกแบบวำงผงัเมือง กำรวำงแผน ในกำรพฒันำ 
การปฏิบัตหิน้าที่ช่วงเกิดเหตุอุทกภัย 

ก่อนเกิดเหตุอุทกภัย 
กำรป้องกันให้ค ำปรึกษำมีกำรจัดท ำแผนป้องกันบรรเทำสำธำรณภัยมีกำรซักซ้อมแผนกำรไว้
ลว่งหน้ำ ท ำแนวป้องกนัน ำ้ทว่ม คดิค้นป้องกนัน ำ้ทว่ม 
กำรเตรียมพร้อม  ประชำสมัพนัธ์ข้อมลูขำ่วสำร และตระเตรียมกำรขนอพยพตำ่งๆ 

ระหว่างเกิดเหตุอุทกภัย 
กำรรับสถำนกำรณ์   มีกำรจดัชดุอพยพชำวบ้ำน กำรชีแ้จงกำรอพยพ 
กำรบรรเทำทกุข์ มีกำรแจกชดุยงัชีพ ยำสำมญักำรจดัหำเคร่ืองนุง่หม่และท่ีพกัชัว่ครำว 

หลังเกิดเหตุอุทกภัย 

กำรฟืน้ฟูบูรณะ ท่ีปรึกษำกำรดแูลสำธำรณูปโภคกำรซ่อมแซมบ้ำนเรือนท่ีเสียหำย ประสำนงำน
หน่วยงำนภำคเอกชนท่ีให้ควำมร่วมมือในกำรด ำเนินกำรให้ควำมช่วยเหลือช่วงเกิดเหตอุุทกภัย
ชอ่งทำงในกำรส่ือสำรกบัผู้อยูอ่ำศยัในโครงกำรชว่งเกิดเหตอุทุกภยั,กำรประชมุชีแ้จง,แหล่งข้อมลูท่ี
ใช้ในกำรรับมือสถำนกำรณ์อทุกภยั 

4.6.2 สัมภาษณ์  คุณกฤษณะ สตชิอบ  
ต ำแหนง่ นกัก ำกบัดแูลส ำรวจออกแบบควบคมุกำรก่อสร้ำงแนวป้องกนัด้ำนโครงสร้ำง 
ส ำนกังำนงำนโยธำธิกำรและผงัเมืองจงัหวดัพระนครศรีอยธุยำ 
ศำลำกลำงจงัหวดัพระนครศรีอยธุยำ 
บนัทกึเม่ือ : กมุภำพนัธ์ 2556 
แนวคดิเก่ียวกบักำรจดักำรท่ีอยู่อำศยัในภำวะอทุกภยัด้ำนท่ีอยูอ่ำศยั 
หน้าที่โดยปกติ 
1. ส ำรวจออกแบบป้องกนัควบคมุงำนน ำ้ทว่ม ตำมท่ีมีกำรร้องขอจำกหน่วยงำนองค์กรตำ่งๆ 
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2. คณะกรรมกำรร่วมป้องกนัภยัและสำธำรณภยั 
การปฏิบัตหิน้าที่ช่วงเกิดเหตุอุทกภัย 

ก่อนเกิดเหตุอุทกภัย 
กำรป้องกนั , กรมศลิปกรดแูลโบรำณสถำน, ให้ค ำปรึกษำท ำคำนป้องกนัน ำ้ทว่ม 
กำรเตรียมพร้อม มีกำรร้องขอมำหนว่ยงำนและสนบัสนนุ 

ระหว่างเกิดเหตุอุทกภัย 
กำรรับสถำนกำรณ์  ประจ ำท่ีหนว่ยงำนศำลำกลำง เม่ือมีกำรร้องขอ  สง่ทีมวดัระดบัน ำ้เพ่ือ
ประเมินสถำนกำรณ์ และลงพืน้ท่ีด้วยตวัเองเพ่ือพบผู้ประสบภยั  
กำรบรรเทำทกุข์  น ำสิ่งของตำ่งๆไปร่วมบริจำคเม่ือมีค ำสัง่จำกผู้วำ่ 

หลังเกิดเหตุอุทกภัย 

กำรฟืน้ฟบูรูณะ ฟืน้ฟรูะบบ บ ำรุงรักษำสิ่งก่อสร้ำงท่ีได้ก่อสร้ำงไปแล้ว ประเมินเพ่ือของบประมำณ
ในกำรปรับปรุง 
กำรพฒันำ ให้พร้อมใช้งำน/ กำรเสริมระดบัคำนให้สงูขึน้แหลง่ท่ีมำของงบประมำณส่วนกลำง  
กรมโยธำธิกำรและผงัเมือง 
หนว่ยงำนภำคเอกชนท่ีให้ควำมร่วมมือในกำรด ำเนินกำรให้ควำมชว่ยเหลือช่วงเกิดเหตอุทุกภยั 

ช่องทำงในกำรส่ือสำรกบัผู้อยู่อำศยัในโครงกำร ช่วงเกิดเหตอุทุกภยัแหล่งข้อมลูท่ีใช้ในกำรรับมือ

สถำนกำรณ์อุทกภัย ค ำสั่งจำกจังหวัดแนวทำงกำรจัดกำรในอนำคต ท ำตำมแผนงำนของกรม

โยธำธิกำรจงัหวดัพระนครศรีอยธุยำ 

4.6.3 สัมภาษณ์  คุณเอกชัย  พ้อมน่ิม  
ต ำแหนง่งำน: ปลดัองค์กำรบริหำรสว่นต ำบลหนัตรำ อ ำเภอพระนครศรีอยธุยำ 
ส ำนกังำนงำน หนว่ยงำนรำชกำรองค์กำรบริหำรสว่นต ำบลหนัตรำ อ ำเภอพระนครศรีอยธุยำ 
บนัทกึเม่ือ :  กมุภำพนัธ์ 2556 
แนวคดิเก่ียวกบักำรจดักำรท่ีอยู่อำศยัในภำวะอทุกภยัด้ำนท่ีอยูอ่ำศยั 
หน้าที่โดยปกติ 
1. วำงแผนส ำรวจออกแบบป้องกนัควบคมุงำนน ำ้ท่วม องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลหนัตรำ 
2. คณะกรรมกำรร่วมป้องกนัภยัและสำธำรณภยัองค์กำรบริหำรสว่นต ำบลหนัตรำ 
การปฏิบัตหิน้าที่ช่วงเกิดเหตุอุทกภัย 

ก่อนเกิดเหตุอุทกภัย 
กำรป้องกนั ท่ีปรึกษำท ำแนวป้องกนัน ำ้ทว่มบริเวณหมูท่ี่ 4-6 แนวทำงรถไฟทำงทิศเหนือ 
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กำรเตรียมพร้อม ป้องกนัแนวทำงท่ีน ำ้จะเข้ำภำยในต ำบล  คลองหนัตรำ จดัเตรียมกระสอบทรำย 
ระหว่างเกิดเหตุอุทกภัย 

กำรรับสถำนกำรณ์ ขนย้ำยผู้ประสบภยั มำยงัวดัหนัตรำและจดักำรแจกอำหำรน ำ้ด่ืม 
กำรบรรเทำทกุข์ ประสำนงำนด้ำนสำธำรณะสขุ กำรจดัหำสขุำลอยน ำ้ 

หลังเกิดเหตุอุทกภัย 

กำรฟืน้ฟบูรูณะปรับปรุงท่ีอยู่อำศยัภำยในต ำบลทัง้หมด ปรับปรุงด้ำนสำธำรณูปโภคทัง้หมด 
ก ำจดัขยะท่ีเกิดจำกบ้ำนเรือนประชำชน  
กำรพฒันำ ปรับปรุงถนนท่ีช ำรุดเสียหำย ให้สำมำรถสญัจรได้สะดวกปรับปรุงถนนและซอ่มแซม
บอ่ประปำให้ใช้งำนได้ปกติ 
ด ำเนินกำรดงันี ้ปรับปรุงถนนและซ่อมแซมบอ่ประปำให้ใช้งำนได้ปกติแหล่งท่ีมำของงบประมำณ 
อบต.หันตรำ จำกจังหวัดพระนครศรีอยุธยำหน่วยงำนภำคเอกชนท่ีให้ควำมร่วมมือในกำร
ด ำเนินกำรให้ควำมชว่ยเหลือชว่งเกิดเหตอุทุกภยัอตุสำหกรรมนิคมโรจนะช่องทำงในกำรส่ือสำรกบั
ผู้อยู่อำศยัในโครงกำร ช่วงเกิดเหตอุุทกภัยประสำนงำนผู้น ำแต่ละหมู่บ้ำน ทัง้ 6 หมู่บ้ำน แนว
ทำงกำรจดักำรในอนำคต หำแนวทำงในกำรขนย้ำยคน ให้ปลอดภัย และหำจุดศนูย์อพยพหำเรือ
เตรียมขนย้ำยให้เพียงพอ 

4.6.4 สัมภาษณ์  คุณ เชาวลิตร ระย้า  
ต ำแหนง่งำน ผู้อ ำหนว่ยกำรกองชำ่งสว่นโยธำ องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลหนัตรำ 
ส ำนกังำนงำน หนว่ยงำนรำชกำรองค์กำรบริหำรสว่นต ำบลหนัตรำ อ ำเภอพระนครศรีอยธุยำ 
บนัทกึเม่ือ :  กมุภำพนัธ์ 2556 
แนวคดิเก่ียวกบักำรจดักำรท่ีอยู่อำศยัในภำวะอทุกภยัด้ำนท่ีอยูอ่ำศยั 
หน้าที่โดยปกติ 
1. ส ำรวจออกแบบป้องกนัควบคมุงำนน ำ้ทว่ม องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลหนัตรำ 
2. คณะกรรมกำรร่วมป้องกนัภยัและสำธำรณภยัองค์กำรบริหำรสว่นต ำบลหนัตรำ 
การปฏิบัตหิน้าที่ช่วงเกิดเหตุอุทกภัย 

ก่อนเกิดเหตุอุทกภัย 
กำรป้องกนั ท่ีปรึกษำท ำแนวป้องกนัน ำ้ทว่มบริเวณหมูท่ี่ 4-6 แนวทำงรถไฟทำงทิศเหนือ 
กำรเตรียมพร้อม ป้องกนัแนวทำงท่ีน ำ้จะเข้ำภำยในต ำบล  คลองหนัตรำ จดัเตรียมกระสอบทรำย 

ระหว่างเกิดเหตุอุทกภัย 
กำรรับสถำนกำรณ์ ขนย้ำยผู้ประสบภยั มำยงัวดัหนัตรำและจดักำรแจกอำหำรน ำ้ด่ืม 
กำรบรรเทำทกุข์ ประสำนงำนด้ำนสำธำรณะสขุ กำรจดัหำสขุำลอยน ำ้ 
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หลังเกิดเหตุอุทกภัย 

กำรฟืน้ฟบูรูณะปรับปรุงท่ีอยู่อำศยัภำยในต ำบลทัง้หมด ปรับปรุงด้ำนสำธำรณูปโภคทัง้หมด 
ก ำจดัขยะท่ีเกิดจำกบ้ำนเรือนประชำชน  
กำรพฒันำ ปรับปรุงถนนท่ีช ำรุดเสียหำย ให้สำมำรถสญัจรได้สะดวกปรับปรุงถนนและซอ่มแซม
บอ่ประปำให้ใช้งำนได้ปกติ 
ด ำเนินกำรดงันี ้ปรับปรุงถนนและซ่อมแซมบอ่ประปำให้ใช้งำนได้ปกติแหล่งท่ีมำของงบประมำณ 
อบต.หันตรำ จำกจังหวัดพระนครศรีอยุธยำหน่วยงำนภำคเอกชนท่ีให้ควำมร่วมมือในกำร
ด ำเนินกำรให้ควำมชว่ยเหลือชว่งเกิดเหตอุทุกภยัอตุสำหกรรมนิคมโรจนะช่องทำงในกำรส่ือสำรกบั
ผู้อยู่อำศยัในโครงกำร ช่วงเกิดเหตอุุทกภัยประสำนงำนผู้น ำแต่ละหมู่บ้ำน ทัง้ 6 หมู่บ้ำน แนว
ทำงกำรจดักำรในอนำคต หำแนวทำงในกำรขนย้ำยคน ให้ปลอดภัย และหำจุดศนูย์อพยพหำเรือ
เตรียมขนย้ำยให้เพียงพอ 

4.6.5 สัมภาษณ์  คุณพรสวรรค์ สุพันธ์ 
ต ำแหนง่งำน หวัหน้ำหนว่ยงำนเจ้ำหน้ำท่ีกำรเคหะแหง่ชำตอิยธุยำ 1 จงัหวดัพระนครศรีอยธุยำ 
ส ำนกังำนงำน  ส ำนกังำนกำรเคหะแหง่ชำติอยธุยำ 1 จงัหวดัพระนครศรีอยธุยำ 
บนัทกึเม่ือ :  กมุภำพนัธ์ 2556 
แนวคดิเก่ียวกบักำรจดักำรท่ีอยู่อำศยัในภำวะอทุกภยัด้ำนท่ีอยูอ่ำศยั 
หน้าที่โดยปกติ 

ดแูลเก่ียวกบักำรพฒันำชมุชนกำรเคหะในสว่นจงัหวดัพระนครศรีอยธุยำทัง้หมด 
กรรมกำรตรวจงำนแจ้งทัว่ไป ในโครงกำรเคหะแหง่ชำตอิยธุยำ 1 จงัหวดัพระนครศรีอยธุยำ 
การปฏิบัตหิน้าที่ช่วงเกิดเหตุอุทกภัย 

ก่อนเกิดเหตุอุทกภัย 
กำรป้องกนั หน้ำท่ีคมุงำน โดยมีกำรป้องกนั จดัเตรียมเคร่ืองสบูน ำ้ พร้อมประสำนงำนชมุชน 
กำรเตรียมพร้อม แบง่หน้ำท่ีเจ้ำหน้ำท่ีในกำรดแูลผู้อพยพและกำรดแูลแบง่ควำมรับผิดชอบตำ่งๆ 
ด ำเนินกำรดงันี ้ จดัหำเคร่ืองสบูน ำ้  กำรสอบทรำย ไปกัน้บริเวณโดยรอบโครงกำร 

ระหว่างเกิดเหตุอุทกภัย 
กำรรับสถำนกำรณ์ รับหน้ำท่ีเป็นหวัหน้ำหนว่ยศนูย์อพยพ ดแูลแจกจ่ำยเคร่ืองอปุโภคท่ีจ ำเป็น  
กำรบรรเทำทกุข์ กำรโครงกำรกำรเคหะ 2 เป็นศนูย์อพยพชัว่ครำว  
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ด ำเนินกำรดงันี ้ จดัแบ่งเจ้ำหน้ำท่ีเป็นพลดัเวรในกำรประกอบอำหำรให้ผู้อพยพ ช่องทำงในกำร

ส่ือสำรกับผู้ อยู่อำศยัในโครงกำร ช่วงเกิดเหตุอุทกภัย แจ้งเตือนโดยประกำศเป็นระยะของ

เจ้ำหน้ำท่ีหนว่ยงำนท่ีเก่ียวข้อง 

หลังเกิดเหตุอุทกภัย 

กำรฟืน้ฟบูรูณะ ปรับปรุงทำสีใหม ่ประมำณ 60 ห้อง ตอ่ 4 แฟลต เงินทนุ ประมำณ 2 ล้ำนบำท 
กำรพฒันำ มีกำรเพิ่มห้องน ำ้ให้เพียงพอตอ่ควำมกำรขอผู้ ท่ีมีพกั ติดตัง้เคร่ืองกระจำยเสียงท่ีมมุตกึ 
ด ำเนินกำรดงันี  ้ ขอควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนเทศบำลรถดบัเพลิงฉีดน ำ้ท ำควำมสะอำดรอบ
บริเวณท่ีพกัแนวทำงกำรจดักำรในอนำคต อำจมีข้อก ำหนดในกำรดูแลท่ีพกัให้มีควำมสะอำด 
รณรงค์ให้รักษำควำมสะอำด ร่วมมือกันบริจำคค่ำน ำ้ค่ำไฟเพ่ือแบ่งเบำภำระของหน่วยงำนท่ี
รับผิดชอบได้บำงสว่น 

4.6.6 สัมภาษณ์  คุณ นุชจรีย์ มีพลกิจ 
ต ำแหนง่งำน เจ้ำหน้ำท่ีฝำยบริหำรงำนทัว่ไป กำรเคหะแหง่ชำตอิยธุยำ 1 จงัหวดั
พระนครศรีอยธุยำ 
ส ำนกังำนงำน  ส ำนกังำนกำรเคหะแหง่ชำติอยธุยำ 1 จงัหวดัพระนครศรีอยธุยำ 
บนัทกึเม่ือ : วนัท่ี กมุภำพนัธ์ 2556 
แนวคดิเก่ียวกบักำรจดักำรท่ีอยู่อำศยัในภำวะอทุกภยัด้ำนท่ีอยูอ่ำศยั 
หน้าที่โดยปกติ 

ผู้ชว่ยดแูลเก่ียวกบักำรจดักำรบริกำรกำรเคหะในสว่นจงัหวดัพระนครศรีอยธุยำ รับแจ้ง
ทัว่ไป ในโครงกำรเคหะแหง่ชำติอยธุยำ 1 จงัหวดัพระนครศรีอยธุยำ 
การปฏิบัตหิน้าที่ช่วงเกิดเหตุอุทกภัย 

ก่อนเกิดเหตุอุทกภัย 
กำรป้องกนั ผู้ชว่ยดแูลโดยมีกำรป้องกนั จดัเตรียมเคร่ืองสบูน ำ้ พร้อมประสำนงำนชมุชน 
กำรเตรียมพร้อม ผู้ชว่ยดแูลในกำรดแูลผู้อพยพและกำรดแูลแบง่ควำมรับผิดชอบตำ่งๆ 
ด ำเนินกำรดงันี ้ จดัหำเคร่ืองสบูน ำ้  กำรสอบทรำย ไปกัน้บริเวณโดยรอบโครงกำร 

ระหว่างเกิดเหตุอุทกภัย 
กำรรับสถำนกำรณ์ รับหน้ำท่ีเป็นผู้ชว่ยดแูลหน่วยศนูย์อพยพ ดแูลแจกจ่ำยเคร่ืองอปุโภคท่ีจ ำเป็น  
กำรบรรเทำทกุข์  จดัหำกำรโครงกำรกำรเคหะ 2 เป็นศนูย์อพยพชัว่ครำว  
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ด ำเนินกำรดงันี ้ ผู้ชว่ยดแูลจดัแบง่เป็นพลดัเวรในกำรประกอบอำหำรให้ผู้อพยพ ชอ่งทำงในกำร

ส่ือสำรกบัผู้อยูอ่ำศยัในโครงกำร ชว่งเกิดเหตอุทุกภยั แจ้งเตือนโดยประกำศเป็นระยะของ

เจ้ำหน้ำท่ีหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง 

หลังเกิดเหตุอุทกภัย 

กำรฟืน้ฟบูรูณะ ปรับปรุงทำสีใหม ่ประมำณ 60 ห้อง ตอ่ 4 แฟลต เงินทนุ ประมำณ 2 ล้ำนบำท 
กำรพฒันำ มีกำรเพิ่มห้องน ำ้ให้เพียงพอตอ่ควำมกำรขอผู้ ท่ีมีพกั ติดตัง้เคร่ืองกระจำยเสียงท่ีมมุตกึ 
ด ำเนินกำรดงันี  ้ ขอควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนเทศบำลรถดบัเพลิงฉีดน ำ้ท ำควำมสะอำดรอบ
บริเวณท่ีพกัแนวทำงกำรจดักำรในอนำคต อำจมีข้อก ำหนดในกำรดูแลท่ีพกัให้มีควำมสะอำด 
รณรงค์ให้รักษำควำมสะอำด ร่วมมือกันบริจำคค่ำน ำ้ค่ำไฟเพ่ือแบ่งเบำภำระของหน่วยงำนท่ี
รับผิดชอบได้บำงสว่น 

4.6.7 สัมภาษณ์  คุณ ปราณี มีพลกิจ 
ต ำแหนง่งำน เจ้ำหน้ำท่ีจดักำรทรัพย์สิน  กำรเคหะแหง่ชำตอิยธุยำ 1 จงัหวดัพระนครศรีอยธุยำ 
ส ำนกังำนงำน  ส ำนกังำนกำรเคหะแหง่ชำติอยธุยำ 1 จงัหวดัพระนครศรีอยธุยำ 
บนัทกึเม่ือ :  กมุภำพนัธ์ 2556 
แนวคดิเก่ียวกบักำรจดักำรท่ีอยู่อำศยัในภำวะอทุกภยัด้ำนท่ีอยูอ่ำศยั 
หน้าที่โดยปกติ 

ดแูลเก่ียวกบักำรพฒันำชมุชนกำรเคหะในสว่นจงัหวดัพระนครศรีอยธุยำทัง้หมด 
กรรมกำรตรวจงำนแจ้งทัว่ไป ในโครงกำรเคหะแหง่ชำตอิยธุยำ 1 จงัหวดัพระนครศรีอยธุยำ 
การปฏิบัตหิน้าที่ช่วงเกิดเหตุอุทกภัย 

ก่อนเกิดเหตุอุทกภัย 
กำรป้องกนั ผู้ชว่ยดแูลคมุงำน โดยมีกำรป้องกนั จดัเตรียมเคร่ืองสบูน ำ้ พร้อมประสำนงำนชมุชน 
กำรเตรียมพร้อม ผู้ชว่ยดแูลในกำรดแูลผู้อพยพและกำรดแูลแบง่ควำมรับผิดชอบตำ่งๆ 
ด ำเนินกำรดงันี ้ ผู้ชว่ยดแูลจดัหำเคร่ืองสบูน ำ้  กำรสอบทรำย ไปกัน้บริเวณโดยรอบโครงกำร 

ระหว่างเกิดเหตุอุทกภัย 
กำรรับสถำนกำรณ์ รับหน้ำท่ีเป็นผู้ชว่ยดแูลหน่วยศนูย์อพยพ ดแูลแจกจ่ำยเคร่ืองอปุโภคท่ีจ ำเป็น  
กำรบรรเทำทกุข์ ผู้ชว่ยดแูลจดัหำ กำรโครงกำรกำรเคหะ 2 เป็นศนูย์อพยพชัว่ครำว  
ด ำเนินกำรดงันี ้  เจ้ำหน้ำท่ีเป็นพลดัเวรในกำรประกอบอำหำรให้ผู้อพยพ ชอ่งทำงในกำรส่ือสำรกบั

ผู้อยูอ่ำศยัในโครงกำร ชว่งเกิดเหตอุทุกภยั แจ้งเตือนโดยประกำศเป็นระยะของเจ้ำหน้ำท่ี

หนว่ยงำนท่ีเก่ียวข้อง 
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หลังเกิดเหตุอุทกภัย 

กำรฟืน้ฟบูรูณะ ปรับปรุงทำสีใหม ่ประมำณ 60 ห้อง ตอ่ 4 แฟลต เงินทนุ ประมำณ 2 ล้ำนบำท 
กำรพฒันำ มีกำรเพิ่มห้องน ำ้ให้เพียงพอตอ่ควำมกำรขอผู้ ท่ีมีพกั ติดตัง้เคร่ืองกระจำยเสียงท่ีมมุตกึ 
ด ำเนินกำรดงันี ้ขอควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนเทศบำลรถดบัเพลิงฉีดน ำ้ท ำควำมสะอำดรอบ
บริเวณท่ีพกัแนวทำงกำรจดักำรในอนำคต อำจมีข้อก ำหนดในกำรดแูลท่ีพกัให้มีควำมสะอำด 
รณรงค์ให้รักษำควำมสะอำด ร่วมมือกนับริจำคคำ่น ำ้คำ่ไฟเพ่ือแบง่เบำภำระของหนว่ยงำนท่ี
รับผิดชอบได้บำงสว่น 

4.6.8 สัมภาษณ์  คุณแจ่มจันทร์  รักษาพล 
ต ำแหนง่งำน หวัหน้ำชมุชนโครงกำรกำรเคหะอยธุยำ 1หมู ่1 (ผู้ใหญ่บ้ำนหมู่1) 
สงักดั กระทรวงมหำดไทย 
บนัทกึเม่ือ : วนัท่ี กมุภำพนัธ์ 2556 
แนวคดิเก่ียวกบักำรจดักำรท่ีอยู่อำศยัในภำวะอทุกภยัด้ำนท่ีอยูอ่ำศยั 
หน้าที่โดยปกติ 

ดแูลลกูบ้ำนเก่ียวกบักำรพฒันำชมุชนกำรเคหะในสว่นจงัหวดัพระนครศรีอยธุยำทัง้หมด 
กรรมกำรตรวจงำนแจ้งงำนทัว่ไป ในโครงกำรเคหะแหง่ชำตอิยธุยำ 1 จงัหวดัพระนครศรีอยธุยำ 
การปฏิบัตหิน้าที่ช่วงเกิดเหตุอุทกภัย 

ก่อนเกิดเหตุอุทกภัย 
กำรป้องกนั จดัเตรียมเคร่ืองสบูน ำ้ พร้อมประสำนงำนชมุชนใกล้เคียง 
กำรเตรียมพร้อม แบง่หน้ำท่ีเจ้ำหน้ำท่ีในกำรดแูลผู้อพยพและกำรดแูลแบง่ควำมรับผิดชอบตำ่งๆ 
ด ำเนินกำรดงันี ้ ตดิตอ่จดัหำเคร่ืองสบูน ำ้  กำรสอบทรำย ไปกัน้บริเวณโดยรอบโครงกำร 

ระหว่างเกิดเหตุอุทกภัย 
กำรรับสถำนกำรณ์ รับหน้ำท่ีเป็นหวัหน้ำรับแจ้งเร่ืองร้องทกุข์ ดแูลแจกจำ่ยเคร่ืองอปุโภคท่ีจ ำเป็น  
กำรบรรเทำทกุข์ กำรโครงกำรกำรเคหะ 1 ดแูลแจกจำ่ยเคร่ืองอปุโภคท่ีจ ำเป็น 
ด ำเนินกำรดงันี ้จดัแบง่เจ้ำหน้ำท่ีเป็นพลดัเวรในกำรประกอบอำหำรให้ผู้อพยพ ชอ่งทำงในกำร

ส่ือสำรกบัผู้อยูอ่ำศยัในโครงกำร แจ้งเตือนโดยประกำศข่ำวสำรท่ีเก่ียวข้อง 

หลังเกิดเหตุอุทกภัย 

กำรฟืน้ฟบูรูณะ ตดิตอ่เจ้ำหน้ำท่ีหนว่ยงำน เพ่ือส ำรวจแนวทำงกำรปรับปรุงในโครงกำร 
กำรพฒันำ เพ่ือส ำรวจแนวทำงกำรปรับปรุงในโครงกำร ติดตัง้เคร่ืองกระจำยเสียงท่ีมมุตกึ 
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ด ำเนินกำรดงันี ้ขอควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนเทศบำลรถดบัเพลิงฉีดน ำ้ท ำควำมสะอำดรอบ
บริเวณท่ีพกัแนวทำงกำรจดักำรในอนำคต อำจมีข้อก ำหนดในกำรดแูลท่ีพกัให้มีควำมสะอำด 
รณรงค์ให้รักษำควำมสะอำด ร่วมมือกนับริจำคคำ่น ำ้คำ่ไฟเพ่ือแบง่เบำภำระของหนว่ยงำนท่ี
รับผิดชอบได้บำงสว่น 

4.6.9 สัมภาษณ์  คุณ วัชระ โชตสิาย 
ต ำแหนง่งำน ต ำแหนง่หวัหน้ำชมุชนโครงกำรหมูบ้่ำนหนัตรำวิลลำ่ หมู่4 (ผู้ใหญ่บ้ำนหมู่4) 
สงักดั กระทรวงมหำดไทย 
บนัทกึเม่ือ : วนัท่ี กมุภำพนัธ์ 2556 
แนวคดิเก่ียวกบักำรจดักำรท่ีอยู่อำศยัในภำวะอทุกภยัด้ำนท่ีอยูอ่ำศยั 
หน้าที่โดยปกติ 

ดแูลลกูบ้ำนเก่ียวกบักำรพฒันำชมุชนกำรโครงกำรหมูบ้่ำนจดัสรรหนัตรำวิลลำ่ กรรมกำร
ตรวจงำนแจ้งเร่ืองทัว่ไป ในโครงกำรโครงกำรหมูบ้่ำนจดัสรรหนัตรำวิลลำ่  
การปฏิบัตหิน้าที่ช่วงเกิดเหตุอุทกภัย 

ก่อนเกิดเหตุอุทกภัย 
กำรป้องกนั จดัเตรียมเคร่ืองสบูน ำ้ พร้อมประสำนงำนชมุชนเจ้ำหน้ำท่ีและหนว่ยงำนตำ่งๆ 
กำรเตรียมพร้อม แบง่หน้ำท่ีเจ้ำหน้ำท่ีในกำรดแูลผู้อพยพและกำรดแูลแบง่ควำมรับผิดชอบตำ่งๆ 
ด ำเนินกำรดงันี ้ จดัหำเคร่ืองสบูน ำ้  กำรสอบทรำย ไปกัน้บริเวณโดยรอบโครงกำร 

ระหว่างเกิดเหตุอุทกภัย 
กำรรับสถำนกำรณ์ รับหน้ำท่ีเป็นหวัหน้ำหนว่ยศนูย์อพยพ ดแูลแจกจ่ำยเคร่ืองอปุโภคท่ีจ ำเป็น  
กำรบรรเทำทกุข์ กำรโครงกำรกำร เป็นศนูย์อพยพชัว่ครำว รับเร่ืองร้องทกุข์ในด้ำนตำ่งๆ 
ด ำเนินกำรดงันี ้  ประสำนงำนในกำรส่ือสำรกบัผู้อยู่อำศยัในโครงกำร ช่วงเกิดเหตอุทุกภยั แจ้ง

เตือนโดยประกำศเป็นระยะของเจ้ำหน้ำท่ีหนว่ยงำนท่ีเก่ียวข้อง 

หลังเกิดเหตุอุทกภัย 

กำรฟืน้ฟบูรูณะ ตดิตอ่เจ้ำหน้ำท่ีหนว่ยงำน รับเร่ืองร้องทกุข์ประมำณคำ่เสียหำย 
กำรพฒันำ เพ่ือส ำรวจแนวทำงกำรปรับปรุงในโครงกำร ติดตัง้เคร่ืองกระจำยเสียง 
 ด ำเนินกำรดงันี ้ ขอควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนเทศบำลรถดบัเพลิงฉีดน ำ้ท ำควำมสะอำดรอบ
บริเวณท่ีพกัแนวทำงกำรจดักำรในอนำคต อำจมีข้อก ำหนดในกำรดูแลท่ีพกัให้มีควำมสะอำด 
รณรงค์ให้รักษำควำมสะอำด ร่วมมือกันบริจำคค่ำน ำ้ค่ำไฟเพ่ือแบ่งเบำภำระของหน่วยงำนท่ี
รับผิดชอบได้บำงสว่น 
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4.6.10  สัมภาษณ์  คุณบัลลังค์ ธรรมรงค์   

ต ำแหนง่งำน ต ำแหนง่อำสำสมคัรสำธำรณะสขุ (อสม.) 
สงักดั หน่วยงำนรำชกำรระทรวงสำธำรณะสขุ   
บนัทกึเม่ือ : วนัท่ี กมุภำพนัธ์ 2556 
แนวคดิเก่ียวกบักำรจดักำรท่ีอยู่อำศยัในภำวะอทุกภยัด้ำนท่ีอยูอ่ำศยั 
หน้าที่โดยปกติ 
ดแูลเก่ียวกบักำรพฒันำชมุชนกำรสำธำรณะสขุ  ในส่วนจงัหวดัพระนครศรีอยธุยำ กรรมกำรตรวจ
หนว่ยสนบัสนนุด้ำนสขุอนำมยัในด้ำนอปุโภค บริโภค  
การปฏิบัตหิน้าที่ช่วงเกิดเหตุอุทกภัย 

ก่อนเกิดเหตุอุทกภัย 
กำรป้องกนั พร้อมประสำนงำนชมุชนในด้ำนสขุอนำมยัในด้ำนอปุโภค บริโภค  
กำรเตรียมพร้อม แบง่หน้ำท่ีเจ้ำหน้ำท่ีในกำรดแูลผู้อพยพและกำรดแูลแบง่ควำมรับผิดชอบตำ่งๆ
พร้อมประสำนงำนชมุชนในด้ำนสขุอนำมยัในด้ำนอปุโภค บริโภค 
ด ำเนินกำรดงันี ้ พร้อมประสำนงำนชมุชนในด้ำนสขุอนำมยัในด้ำนอปุโภค บริโภค 
 ระหว่างเกิดเหตุอุทกภัย 
กำรรับสถำนกำรณ์ รับหน้ำท่ีเป็นหวัหน้ำหนว่ยศนูย์อพยพ ดแูลแจกจ่ำยเคร่ืองอปุโภคท่ีจ ำเป็น  
กำรบรรเทำทกุข์ พร้อมประสำนงำนชมุชนในด้ำนสขุอนำมยัในด้ำนอปุโภค บริโภค 
ด ำเนินกำรดงันี ้ จดัแบ่งเจ้ำหน้ำท่ีเป็นพลดัเวรในกำรประกอบอำหำรให้ผู้อพยพ ช่องทำงในกำร

ส่ือสำรกบัผู้อยูอ่ำศยัในโครงกำร พร้อมประสำนงำนชมุชนในด้ำนสขุอนำมยัในด้ำนอปุโภค บริโภค 

หลังเกิดเหตุอุทกภัย 

กำรฟืน้ฟบูรูณะ พร้อมประสำนงำนชมุชนในด้ำนสขุอนำมยัในด้ำนอปุโภค บริโภค  
กำรพฒันำ ประสำนให้ควำมรู้พร้อมประสำนงำนชมุชนในด้ำนสขุอนำมยัในด้ำนอปุโภค บริโภค 
ด ำเนินกำรดงันี  ้  ประสำนให้ควำมรู้พร้อมประสำนงำนชุมชนในด้ำนสุขอนำมัยในด้ำนอุปโภค 
บริโภคในชมุชนใกล้เคียงท่ีประสบอทุกภยั ให้มีกำรเตรียมรับมือเบือ้งต้นได 
 



 
 

บทที่ 5  
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 
 

5.1 สรุปและอภปิรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
เน่ืองจากในปัจจุบนัปัญหาของเร่ืองอุทกภัยเป็นเร่ืองท่ีทุกคนให้ความส าคญัเป็นพิเศษ

เพราะเป็นปัญหาท่ีเกิดขึน้มาโดยตลอดทุกปี ซึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นบริเวณท่ีได้รับผล
จากอทุกภยัอยา่งตอ่เน่ืองและรุนแรงมากย่ิงขึน้ ประเภทท่ีอยูอ่าศยัท่ีได้รับผลกระทบจากเหตกุารณ์
อทุกภยัปี2554 มีหลายประเภท ตัง้แต่บ้านพืน้ถ่ิน บ้านสมยัใหม่ แต่ท่ีน่าสนใจคือ โครงการท่ีอยู่
อาศยัส าหรับผู้ มีรายได้น้อย เพราะมกัอยู่กนัอย่างหนาแน่น และ มีบ้านขนาดเล็ก อีกทัง้ไม่มีก าลงั
ทรัพย์ในการจดัการด้านท่ีอยู่อาศยัมากนกั โดยการพิจารณาในส่วนของการเลือกพืน้ท่ีท่ีจะวิจัย 
ผู้วิจยัจึงเห็นถึงความยากล าบากประชาชนท่ีมีรายได้น้อยท่ีประสบกบัภาวะอทุกภยั โดยค านึงถึง
โครงการท่ีพกัอาศยัของรัฐ โครงการการเคหะ เป็นประเดน็หลกั แล้วผู้วิจยัก็มีแนวคิดเลือกโครงการ
หมู่บ้านจดัสรรของภาคเอกชนโดยเก็บส ารวจพืน้ท่ีสอบถามข้อมลูเบือ้งต้น ท่ีอยู่บริเวณท่ีประสบ
กับภาวะอุทกภัย และมีสภาพแวดล้อมกายภาพท่ีคล้ายคลึงกัน  เทียบเคียงในเร่ืองการบริหาร
จดัการทีอยูอ่าศยัในภาวะอทุกภยั โครงการของภาครัฐและเอกชนเพ่ือการวิจยัในครัง้นี ้ เพ่ือศกึษา
ทางด้านการบริหารจดัการท่ีอยู่อาศยัอยา่งไร 

จากการศกึษาครัง้นีป้ระโยชน์ท่ีคาดวา่จะได้รับ ด้านข้อมลูให้ชาวชมุชนท่ีอยูอ่าศยัส าหรับ
ผู้ ม่ีรายได้น้อย รวมทัง้ชมุชนท่ีมีลกัษณะใกล้เคียงกนัได้มีการเตรียมการ   ในกรณีท่ีอาจจะมี
อทุกภยัในคราวตอ่ๆไป และหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องโดยเฉพาะองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ท่ีจะต้อง
เป็นหนว่ยงานท่ีดแูลประชาชนอยา่งใกล้ชิดเพ่ือเป็นข้อมลูในการหาแนวทางการจดัการน า้ และ 
การจดัการท่ีอยู่อาศยัเม่ือเกิดภยัพิบตัิอทุกภยัให้แก่หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพื่อเป็นข้อมลูเบือ้งต้นใน
ด้านวิชาการ การจดัการท่ีอยู่อาศยัในภาวะอทุกภยักรณีทัง้ 2 โครงการ พบว่าได้มีการเตรียมพร้อม
รับมือในบ้างสว่นแตย่งัขาดทกัษะความเข้าใจในการป้องกนัอีก ทัง้ยงัขาดงบในการป้องกนัท่ีอยู่
อาศยัของตน สืบเน่ืองจากระดบัน า้มาเกินระดบัมาตรฐานท่ีได้เตรียมป้องกนัไว้  
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5.1.1 สรุปการจัดการท่ีอยู่อาศัยในภาวะอุทกภัย 2554 ของผู้อยู่อาศัยทัง้ 2 
โครงการ  
 

 

  

สภาพเศรษฐกิจ สังคม ของผู้อยู่อาศัยภายในโครงการ 
โครงการ
การเคหะ 

หันตราวิล
ล่า 

ก่อ
นอ
ทุก
ภยั

 

ทา่นได้ท าการป้องกนัท่ีอยูอ่าศยัจากภาวะอทุกภยัหรือไม่ ป้องกนั ไมไ่ด้ป้องกนั 
แหลง่ขา่วทีแ่จ้งให้ทา่นทราบถงึสถานการณ์น า้เป็นแหลง่แรก สือ่โทรทศัน์ 
หลงัจากที่ทา่นทราบถงึสถานการณ์อทุกภยั วา่ได้เข้ามาถงึที่อยูอ่าศยั
ของทา่นแล้ว ทา่นได้เตรียมตวัอยา่งไร ย้ายทรัพย์สนิ 
วสัดทุี่ทา่นได้จดัเตรียมในการป้องกนัท่ีอยูอ่าศยั หิน ปนู 
พืน้ท่ีที่ปรับปรุงที่อยูอ่าศยัเพื่อป้องกนัอทุกภยั ประตหูน้าบ้าน 
รูปแบบในการป้องกนัท่ีอยูอ่าศยั ก่อก าแพง 
คา่ใช้จา่ยในการป้องกนัท่ีอยูอ่าศยัจากภาวะอทุกภยั ไมม่ีคา่ใช้จ่าย 
ช่วงเกิดภาวะอทุกภยัทา่ยได้อพยพย้ายออกจากพืน้ท่ีหรือไม่ อพยพ ไมไ่ด้อพยพ 

ระ
หว
า่ง
อทุ
กภ
ยั 

กรณีอพยพ     
สถานท่ีที่ทา่นอพยพไปเพื่ออยูอ่าศยัในช่วงเกิดภาวะอทุกภยั บ้านญาตกิบัศนูย์อพยพ 

สาเหตทุี่ทา่นเลอืกอพยพไปยงัสถานท่ีข้างต้น 
ท างานตอ่เนื่อง อยูใ่กล้ และ

ไมม่ีที่ไป 
คา่ใช้จา่ยระหวา่งการอพยพ (บาท) 8,422 7,533 
ระยะเวลาในการอพยพ (วนั) 39 38 

กรณีไมอ่พยพ     
ปัจจยัที่ท าให้ทา่นไมอ่พยพ อยูเ่ฝ้าทรัพย์สนิ 
สิง่ของใดตอ่ไปนีท้ี่ทา่นได้จดัเตรียมไว้เพื่อรับมือกบัปัญหาอทุกภยั น า้ดื่ม อาหารแห้ง 

การขบัถา่ยชว่งเกิดอทุกภยั 
ห้องน า้ใน
บ้าน 

ภายนอก
โครงการ 

แหลง่ที่มาของอาหารและเคร่ืองดื่มชว่งภาวะอทุกภยั ท าอาหารรับประทานเอง 
คา่ใช้จา่ยในการอยูอ่าศยัชว่งเกิดภาวะอทุกภยั (บาท) 3,342 1,200 

หล
งัอ
ทุก
ภยั

 

ทา่นมีความคิดทีจ่ะซือ้เรือหรือไม่ ไมซ่ือ้ 
ทา่นมีความคิดทีจ่ะย้ายหรือเปลีย่นที่อยูอ่าศยัใหมห่รือไม่ ไมค่ิดที่จะย้าย 
ไมค่ิดจะย้ายเพราะ ใกล้ที่ท างาน 
ทา่นได้รับเงินการชว่ยเหลอืจากรัฐบาลหรือไม ่ ได้รับ 
ได้รับเป็นจ านวน (บาท) 11,811 11,444 
ลกัษณะการปรับปรุงที่อยูอ่าศยัภายหลงัน า้ทว่ม ท าให้เหมือนเดมิ 
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1. การเตรียมความพร้อม ประชากรในพืน้ท่ีชมุชนการเคหะ และโครงการหนัตราวิลล่า
เม่ือทราบขา่วว่าพืน้ท่ีของตนมีน า้ทว่มสงูขึน้ตา่งขนย้ายทรัพย์สินขึน้ท่ีสงูทนัทีโดยสว่น
ใหญ่จะใช้เกณฑ์เม่ือพ.ศ. 2538 เป็นระดบัมาตรฐาน 

2. การป้องกนั ประชากรโดยสว่นใหญ่มีประสบการณ์อทุกภยัมาก่อนจงึทราบถึงแนว
ทางการป้องกนั เช่น ท าการก่อก าแพงบริเวณประตบู้าน ไมใ่ห้น า้เข้าบ้าน  

3. การรับสถานการณ์ฉกุเฉิน เม่ือน า้เข้าท่วมจนเตม็พืน้ท่ีแล้ว และระดบัน า้ยงัคงสงูขึน้
เร่ือยๆนัน้ ประชากรในพืน้ท่ีตา่งอพยพไปอยู่ศนูย์กลางท่ีหนว่ยงานจดัไว้ให้ และ
บางสว่นท่ีไมไ่ด้อพยพนัน้ก็อยูเ่ฝ้าทรัพย์สินโดยอาศยัอยูช่ัน้สองของบ้านบ้างหรือบน
หลงัคาส าหรับบ้านชัน้เดียว 

4. การบรรเทาผลกระทบ ไมมี่แผน 
5. การฟืน้ฟ ูผู้อยูอ่าศยัโดยสว่นใหญ่จะท าการปรับปรุงท่ีอยู่อาศยัให้เหมือนเดมิ จะมี

บางสว่นเทา่นัน้ท่ีจะปรับปรุงเพ่ือรับมือกบัสถานการณ์อทุกภยั 
6. การพฒันา ไมมี่ 

 
การเคหะอยุธยา 1 
1. การประสานงานกบัหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง ชว่ยเหลือผู้ ท่ีติดอยู่ในท่ีพกัอาศยั อพยพไป

ยงัศาลากลางจงัหวดั 
2. การป้องกนั ไมมี่แผนการป้องกนั 
3. การรับสถานการณ์ฉกุเฉิน เป็นตวักลางในการติดตอ่ส่ือสารกบัผู้อยู่อาศยัในพืน้ท่ี วา่ผู้

อยูอ่าศยัตรงสว่นใดได้รับผลกระทบมากท่ีสดุ 
4. การบรรเทาผลกระทบ ชว่ยด าเนินการแจกจา่ยอาหารและเคร่ืองดื่ม แก่ผู้อยูอ่าศยัใน

พืน้ท่ี 
5. การฟืน้ฟ ูด าเนินการขดุลอกทอ่ระบายน า้ภายในโครงการ 
6. การพฒันา ตดิตัง้เสียงตามสายเพิ่มเตมิให้ครอบคลมุมากขึน้ เพ่ือแจ้งขา่วสารท่ีผู้อยู่

อาศยัให้ทราบโดยทัว่กนั 
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หันตราวิลล่า 
1. การประสานงานกบัหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง ชว่ยเหลือผู้ ท่ีติดอยู่ในท่ีพกัอาศยั อพยพไป

ยงัศาลากลางจงัหวดั 
2. การป้องกนั ไมมี่แผนการป้องกนั 
3. การรับสถานการณ์ฉกุเฉิน เป็นตวักลางในการติดตอ่ส่ือสารกบัผู้อยู่อาศยัในพืน้ท่ี วา่ผู้

อยูอ่าศยัตรงสว่นใดได้รับผลกระทบมากท่ีสดุ 
4. การบรรเทาผลกระทบ ชว่ยด าเนินการแจกจา่ยอาหารและเคร่ืองดื่ม แก่ผู้อยูอ่าศยัใน

พืน้ท่ี 
5. การฟืน้ฟ ูมีหนว่ยงานเข้ามาชว่ยท าความสะอาดถนนในหมูบ้่าน 
6. การพฒันา ตดิตัง้เสียงตามสายเพิ่มเตมิให้ครอบคลมุมากขึน้ เพ่ือแจ้งขา่วสารท่ีผู้อยู่

อาศยัให้ทราบโดยทัว่กนั 
 
หน่วยงานทีเ่กีย่ว 

1. การเตรียมความพร้อม ประกาศเสียงตามสายแจ้งเตือนภยัและแนวการการอพยพ
ออกจากพืน้ท่ี 

2. การป้องกนั ไมมี่แผนด าเนินการ 
3. การรับสถานการณ์ฉกุเฉิน ด าเนินการแจ้งการไฟฟ้าสว่นภมูิภาคให้ด าเนินการยก

มิเตอร์ให้พ้นระดบัน า้ 
4. การบรรเทาผลกระทบ ชว่ยเหลือในด้านการเดินทางเข้าออกหมูบ้่าน เพ่ือไปซือ้เคร่ือง

อปุโภคบริโภคและชว่ยเฝ้าทรัพย์สิน 
5. การฟืน้ฟ ูด าเนินการท าความสะอาดโดยขอรถน า้มาล้างถนนในหมู่บ้าน 
6. การพฒันา ไมมี่แผนด าเนินการ 
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องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 
1. การเตรียมความพร้อม ตัง้ศนูย์อพยพโดยใช้วดัและพืน้ท่ีของหนว่ยงานราชการเป็น

ศนูย์กลาง 
2. การป้องกนั ท าคนัดนิกัน้ตลอดแนวต าบลหนัตรา 
3. การรับสถานการณ์ฉกุเฉิน ตดิตอ่กบัหนว่ยงานในสว่นกลางชว่ยเหลือทางด้านเรือ 

และอาหาร แก่ผู้ประสบภยั 
4. การบรรเทาผลกระทบ ให้ประชาชนทราบถึงแนวทางการขอรับเงินเยียวยาจารัฐบาล 
5. การฟืน้ฟ ูสง่รถดบัเพลิงเข้าไปท าความสะอาดพืน้ท่ีตา่งๆ และให้ความชว่ยเหลือ

ซอ่มแซมบ้านแก่ผู้ยากไร้ 
6. การพฒันา ด าเนินการซอ่มแซมประตรูะบายน า้ท่ีเสียหายจากอทุกภยัและปรับปรุง

เพิ่มเตมิให้มีความแข็งแรงมากขึน้ เพ่ือรองรับกบัปริมาณน า้ท่ีเพิ่มมากขึน้ 
 

ช่วงเวลา กระบวนการ ผูอ้ยูอ่าศยั การเคหะอยธุยา 1 หนัตราวิลล่า 
ผูบ้ริหาร 

จดัการแทน 
เทศบาลอบต.หนัตรา 

ก่อน 

เตรียมพร้อ
ม 

ยกของข้ึนท่ี
สูง 

ติดต่อประสานงาน 
ประกาศ
เสียงตาม
สาย 

ตั้งศูนยอ์พยพ 

ป้องกนั 
ก่อก าแพง
ประตบูา้น 

ไม่มีแผนด าเนินงาน 
ท าคนัดินกั้นตลอด

แนว 

ระหวา่ง 

การรับ
สถานการณ์
ฉุกเฉิน 

อพยพและ
เฝ้าทรัพยสิ์น 

เป็นตวักลางการส่ือสาร 
แจง้การ

ไฟฟ้าเพื่อยก
มิเตอร์ 

ติดต่อส่วนกลางขอ
เรือและอาหาร 

การบรรเทา
ผลกระทบ 

- ด าเนินแจกจ่าย อาหารเคร่ืองด่ืม 
ช่วยเหลือ
ดา้นการ
เดินทาง 

แจง้ใหท้ราบเร่ือง
เงินเยยีวยา 

หลงั 
การฟ้ืนฟู
บูรณะ 

ปรับปรุงให้
เหมือนเดิม 

ขดุลอกท่อระบายน ้ า 
ขอ

รถดบัเพลิง
ลา้งถนน 

ส่งรถดบัเพลิงท า
ความสะอาด 

การพฒันา - ติดตั้งเสียงตามสายเพ่ิมเติม - ปรับปรุงประตูน ้ า 
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การป้องกันท่ีอยู่อาศัยจากภาวะอุทกภัยต่อผู้อยู่อาศัย 
 ข้อดี : ลดปริมาณขยะ ภายในเขตบ้าน ง่ายตอ่การท าความสะอาดภายหลงัเหตอุทุกภยั 

ชะลอความเร็วของน า้ท่ีจะเข้าทว่มท่ีอยูอ่าศยั ลดความเสียหายของทรัพย์สิน และมีเวลาเตรียมตวั
ส าหรับการอพยพท าให้มีเวลาขนย้ายทรัพย์สิน  

ข้อเสีย : มีคา่ใช้จา่ยในการป้องกนัท่ีอยูมี่ราคาคอ่นข้างสงูเกิดความยุง่จา่ยในการซือ้ 
ไม่ป้องกันท่ีอยู่อาศัยจากภาวะอุทกภัย 
 ข้อดี: ลดคา่ใช้จา่ยในการป้องกนัท่ีอยูอ่าศยั โดนสามารถน าเงินในสว่นนีไ้ปเตรียมตวัซือ้
ขอท่ีจ าเป็น ส าหรับการอพยพ  

ข้อเสีย 
1. ถ้าหากไมมี่การขนย้ายทรัพย์สินล้วงหน้า เม่ือน า้เข้าท่วมพืน้ท่ีอาจท าให้ทรัพย์สิน

เสียหายจ านวนมาก 
2. เม่ือน า้เข้าท่วมพืน้ท่ีจะท าให้สิ่งสกปรกตา่งๆเข้ามาขงัอยู่ภายในท่ีอยูอ่าศยั เม่ือน า้ลด

แล้วท าให้ท าความสะอาดได้ยาก 
การอยูอ่าศยัในโครงการระหวา่งเกิดอทุกภยั 
 ข้อดี : ผู้อยู่อาศยัสามารถดแูลทรัพย์สินของตนเอง และเพื่อนบ้านท่ีอพยพได้สามารถแจ้ง
ขา่วสารท่ีเกิดขึน้ภายในโครงการให้กบัผู้ ท่ีอพยพออกนอกพืน้ท่ีทราบได้ 

ข้อเสีย : หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องไมส่ามารถเข้าพืน้ท่ีให้ความชว่ยเหลือได้ เน่ืองจากพืน้ท่ี
โครงการอยู่ในพืน้ท่ีท่ีรถไมส่ามารถเข้าถึงได้ 
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ข้อเสนอแนะต่อผู้อยู่อาศัย 
1. การเตรียมความพร้อม ตดิตอ่ประสานผู้บริหารจดัการแทน เพ่ือให้ทราบข้อความ

ตา่งๆ เชน่ จ านวนประชากรท่ีคดิจะอยู่อาศยัในโครงการ จ านวนประชากรท่ีต้องการ

ศนูย์อพยพ เพ่ือสามารถจดัเตรียมศนูย์อพยพได้อยา่งเหมาะสม 

2. การป้องกนั สง่เสริม สนบัสนนุ ด้านทนุทรัพย์ให้ผู้บริหารจดัการแทน เพ่ือ ด าเนินการ

ป้องกนัท่ีอยู่อาศยั เน่ืองจากผลก าไรท่ีผู้บริหารจดัการแทนได้รับจากการเคหะแหง่ชาติ

ไมเ่พียงพอตอ่การปรับปรุงสาธารณปูโภค สาธารณปูการตา่งๆภายในโครงการ 

3. การรับสถานการณ์ฉกุเฉิน จดัสรรอาหารน า้ด่ืม เข้ามาภายในโครงการอยา่งพอเพียง 

เน่ืองจากเหตกุารณ์ท่ีผา่นมานัน้ ผู้อาศยัภายในโครงการได้รับความชว่ยเหลือน้อย

มากเน่ืองจากการเดนิทางเข้าถึงพืน้ท่ีท าได้ยาก 

4. การบรรเทาผลกระทบ ตดิตอ่ประสานงานผู้บริหารจดัการแทนเพ่ือรับทราบความ

ต้องการของผู้อยูอ่าศยัภายในโครงการ เพ่ือให้สามารถจดัเตรียมสิ่งของตา่งๆได้ตรง

ตามความต้องการของผู้อยูอ่าศยัภายในโครงการและศนูย์อพยพระหวา่งเกิดเหตุ

อทุกภยัได้ 

5. การฟืน้ฟบูรูณะ ปรับปรุง ซอ่มแซมสาธารณปูโภคตา่งๆ ภายในโครงการโดยเฉพาะ

ถนนภายในโครงการ เน่ืองจากเป็นจดุเช่ืองตอ่สาธารณปูการตา่งๆและเพ่ือความ

สะดวกในการเดนิทางของผู้อาศยัภายในโครงการ 
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5.1.2 สรุปการจัดการท่ีอยู่อาศัยในภาวะอุทกภัย 2554 ด้านข้อเสนอแนะ

สัมภาษณ์ผู้อยู่อาศัยทัง้ 2 โครงการ  
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5.1.3 สรุปการจัดการท่ีอยู่อาศัยในภาวะอุทกภัย 2554 ของผู้อยู่อาศัยทัง้ 2 

โครงการ ในด้านปัญหาและอุปสรรค 
 

 
 
5.2 สรุปข้อเสนอแนะจากปัญหาที่เกิดขึน้ 

1. ชมุชนและองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินควรศกึษาบทเรียน เตรียมแผนรับมือ จดักา
เผยแพร่ความรู้เร่ืองการจดัการท่ีอยู่อาศยัและการอยูอ่าศยัในภาวะอทุกภยัทัง้ในระดบัครัวเรือน
และระดบัชมุชน เพ่ือเตรียมรับอทุกภยัท่ีเกิดขึน้บอ่ยครัง้ 

2. ควรมีการวางแผนและเตรียมการตัง้ศนูย์อพยพและวิธีอพยพในภาวะอทุกภยั 
3. องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินและหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องควรทบทวนเพ่ือออกข้อก าหนด

ท้องถ่ินให้ความสงูของบ้านชัน้เดียวสงูพอท่ีจะมีชัน้ลอยได้ 
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ตัวอย่างบ้านที่มีการปรับปรุง หลังท่ี 1 โครงการการเคหะอยุธยา 1  
• ประเภท บ้านแถวชัน้เดียว  
• สภาพโดยทัว่ไป ปรับปรุงทอ่น า้  

• ระยะเวลาอาศยัในโครงการ 10 ปี  
• อาชีพค้าขาย / มีเงินออม  

• ประสบอทุกภยัมาแล้ว 2 ครัง้  
• อพยพเป็นเวลา 90 วนั(ปี 2554)  

• การป้องกนั โดยการยกขอขึน้ท่ีสงู ล็อกประต ูหน้าตา่งทกุบาน 

• ลกัษณะท่ีอยูอ่าศยัหลงัน า้ท่วม  
• ตอ่เตมิชัน้ลอย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา: ผู้วิจยั 
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ลักษณะการปรับปรุงท่ีอยู่อาศัยหลังน า้ท่วม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

50 Cm. 

200 Cm. 
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ท่ีมา: ผู้วิจยั 
ตัวอย่างบ้านที่มีการปรับปรุง หลังที่ 2  
โครงการหมู่บ้านหันตราวิลล่า 

• ประเภทตกึแถว 2 ชัน้ 

• สภาพโดยทัว่ไปถนนคอนกรีต 
• ระยะเวลาอาศยัในโครงการ 14 ปี 

• อาชีพแมบ้่าน / มีเงินออม 
• ประสบอทุกภยัมาแล้ว 3 ครัง้ 

• อพยพเป็นเวลา 30 วนั(ปี 2554) 
• การป้องกนั โดยการยกขอขึน้ท่ีสงู ล็อกประต ูหน้าตา่งทกุบาน 

• ลกัษณะการปรับปรุงหลงัน า้ทว่ม ซอ่มแซมโครงสร้างหลงัคาหน้าบ้าน 

ท าชัน้เหลก็เพื่อเกบ็ของใช้ 
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ท่ีมา: ผู้วิจยั 
5.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เพ่ือเป็นข้อมลูให้ชาวชมุชนท่ีอยูอ่าศยัส าหรับผู้ ม่ีรายได้น้อยโครงการการเคหะ(ภาครัฐ) 
และโครงการหมูบ้่านจดัสรร (ภาคเอกชน) รวมทัง้ชมุชนท่ีมีลกัษณะใกล้เคียงกนัได้มีการ
เตรียมการ   ในกรณีท่ีอาจจะมีน า้ทว่มในคราวตอ่ๆไป 

2. เห่ือเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องโดยเฉพาะองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ท่ีจะต้อง
เป็นหนว่ยงานท่ีดแูลประชาชนอยา่งใกล้ชิด 

3. เพ่ือเป็นข้อมลูในการหาแนวทางการจดัการน า้ และ การจดัการท่ีอยู่อาศยัเม่ือเกิดภยัพิบตัิ
น า้ทว่มให้แก่หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง  

4. เพ่ือเป็นข้อมลูเบือ้งต้นในด้านวิชาการ การจดัการท่ีอยูอ่าศยัในภาวะน า้ทว่ม  
 



                                                                                                                                                             
 

ประวัตผู้ิเขียนวิทยานิพนธ์ 
 
 

ช่ือ                            นางสาวพชัรินทร์  ไวยอนนัต์ 

เกิดเม่ือ                      วนัท่ี 14  ตลุาคม 2528 

ท่ีอยู ่                           61 หมู ่1 ต าบลหนัตรา อ าเภอพระนครศรีอยธุยา  

                                  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13000  

ในปี พ.ศ. 2552          ส าเร็จการศกึษาศกึษาระดบัปริญญาตรี คณะศลิปกรรมศาสตร์  

                                สาขาออกแบบแฟชัน่สิ่งทอ  มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

 

ในปี พ.ศ. 2552        ก าลงัศกึษาระดบัปริญญาตรี คณะเศรษฐ์ศาสตร์        

                               มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมมาธิราช 

 

ในปี พ.ศ. 2553            เข้าศกึษาระดบัปริญญาโท ภาควิชาเคหการ  

                                   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 

ในปี พ.ศ. 2556          ได้รับทนุสนบัสนนุโดยโครงการทนุวิจยัมหาบณัฑิต สกว. 
                                 ด้านมนษุย์ศาสตร์-สงัคมศาสตร์ประจ างบประมาณ2556 
  
ในปี พ.ศ. 2556         โครงการทนุวิจยั90ปีจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
                                กองทนุรัชดาภิเษกสมโภช        รุ่นท่ี 20 

 
 


	ปกภาษาไทย
	หน้าอนุมัติ
	บทคัดย่อภาษาไทย
	บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
	กิตติกรรมประกาศ
	สารบัญ
	บทที่ 1  บทนำ
	1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
	1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย
	1.3 ขอบเขตการวิจัย
	1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

	บทที่ 2  แนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
	2.1 แนวความคิดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
	2.2 การบริหารจัดการภัยพิบัติ (Disaster Management)1
	2.3 การวิเคราะห์เปรียบเทียบภัยพิบัติในประเทศ

	บทที่ 3  ระเบียบวิธีวิจัย
	3.1 ขั้นตอนในการศึกษา
	3.2 เกณฑ์คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างและขอบเขตการวิจัย
	3.3 การวิเคราะห์ผลและสรุปผล

	บทที่ 4  การจัดการที่อยู่อาศัยในภาวะอุทกภัย
	4.1 ลักษณะทางกายภาพในเขตพื้นที่วิจัย
	4.2 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้อยู่อาศัย
	4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการจัดการที่อยู่อาศัยในภาวะอุทกภัย

	บทที่ 5  สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ
	5.1 สรุปและอภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ
	5.2 สรุปข้อเสนอแนะจากปัญหาที่เกิดขึ้น
	5.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

	ประวัติผู้เขียน



