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ไชยวฒุิ ตดุบวั: การประเมินการอยูอ่าศยัของบ้านพกัถาวรส าหรับผู้ประสบภยัน า้ท่วม
ภาคใต้ ปี พ.ศ. 2554: กรณีศกึษาโครงการบ้านพกัถาวรจงัหวดักระบ ี(EVALUATION OF 
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สืบเน่ืองจากเหตกุารณ์อทุกภยัภาคใต้ ช่วงเดือนเมษายน พ.ศ.2554 พืน้ท่ีภาคใต้ของประเทศไทย ได้รับผลกระทบ

ครอบคลมุบริเวณกว้างถึง 10 จงัหวดั ท าให้เกิดความเสียหายตอ่ชีวิตและอาคารบ้านเรือนเป็นจ านวนมาก เม่ือผ่านระยะเร่งดว่น
ของที่อยู่อาศยัในช่วงแรกนัน้ หน่วยงานตา่งๆ จึงได้เข้ามาสนบัสนนุในการสร้างบ้านพกัถาวรให้แก่ผู้ ท่ีบ้านได้รับความเสียหายทัง้
หลงั โดยมี 3 หน่วยงานที่เข้ามาสนบัสนนุการสร้างบ้านพกัถาวร คือ มลูนิธิอาสาเพ่ือนพึง่(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย ศนูย์
ประสานการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอทุกภยั(คชอ.) และสถานีวิทยโุทรทศัน์ ไทยทีวีสี ช่อง 3  

ผู้วิจยัจึงได้เลือกพืน้ท่ีจงัหวดักระบี่เป็นพืน้ท่ีศกึษา เพราะวา่การเข้าถึงข้อมลูของผู้วิจยัท าได้สะดวกและได้มีสว่นร่วม
ตัง้แตเ่ร่ิมแรกของการก่อสร้างโดยมีวตัถปุระสงค์ของการศกึษาเฉพาะการประเมินแบบบ้านหลงัการเข้าอยู่อาศยัและวิเคราะห์การ
ปรับปรุงแบบบ้าน ภายหลงัจากการเข้าอยู่อาศยัประมาณ 1 ปี โดยมีการศกึษาความพงึพอใจ ปัญหาและอปุสรรค ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่
การปรับปรุงบ้าน รวมไปถึงศกึษาการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของบ้านหลงัการเข้าอยู่อาศยั เพื่อน าข้อมลูท่ีได้นัน้เป็นข้อมลู
พืน้ฐานส าหรับเป็นแนวทางในการออกแบบบ้านพกัถาวรส าหรับผู้ประสบภยัให้มีความเหมาะสม สามารถตอบสนองความต้องการ
พืน้ฐาน ในการอยู่อาศยั การใช้สอย และความคงทนถาวรตอ่ไปในอนาคต 

บ้านพกัถาวรช่วยเหลือผู้ประสบภยัท่ีผู้วิจยัได้ท าการศกึษา เป็นโครงการในจงัหวดักระบี่ โดยมี 3 หน่วยงานเป็น
ผู้สนบัสนนุ ซึง่มีแบบบ้านหลกัๆ หน่วยงาน ละ 2 แบบ รวมเป็น 6 แบบ ซึง่ความแตกตา่งของแบบบ้านแตล่ะแบบนัน้มีจดุเด่นท่ี
แตกตา่งกนั โดยจะมีการเปรียบเทียบเพ่ือให้ได้มาซึง่จดุเด่นของบ้านแตล่ะแบบ ซึง่การอยู่อาศยัของประชาชนในระยะเวลา
ประมาณ 1 ปี เป็นช่วงที่เหมาะสมในการประเมิน โดยการท าแบบสอบถามและแบบส ารวจข้อมลู แล้วน ามาวิเคราะห์ประมวลผล
ทางด้านสถิติเพื่อให้ได้ข้อมลูท่ีจะน ามาวิเคราะห์ 

พบวา่บ้านแตล่ะแบบมีความโดดเดน่ท่ีท าให้ผู้อยู่อาศยัพงึพอใจท่ีแตกตา่งกนั โดยแบบบ้านของมลูนิธิอาสาเพ่ือนพึง่(ภา
ฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย จะมีความโดดเด่นเร่ืองความสะดวกตอ่การตอ่เติม สว่นแบบบ้านของศนูย์ประสานการช่วยเหลือ
เยียวยาผู้ประสบอทุกภยั(คชอ.) และสถานีวิทยโุทรทศัน์ ไทยทีวีสี ช่อง 3 จะมีความโดดเดน่ด้านพืน้ท่ีใช้สอยภายในตวับ้านท่ีมี
ขนาดใหญ่ ซึง่เม่ือน าความโดดเดน่แตล่ะด้านมาเป็นแนวทางนัน้ ผู้วิจยัจึงได้เสนอแนวทางการออกแบบบ้านซึง่เป็นบ้านตวัอย่างไว 
2 แบบด้ายกนั คือ แบบบ้านพกัถาวรท่ี 1 รวมระหวา่งมลูนิธิอาสาเพ่ือนพึง่(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทยกบัศนูย์ประสานการ
ช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอทุกภยั(คชอ.) ซึง่มีลกัษณะเดน่ท่ีสามารถน ามาประยกุต์รวมกนัได้ แบบบ้านพกัถาวรท่ี  2 เป็นการ
ประยกุต์แบบบ้านของสถานีวิทยโุทรทศัน์ ไทยทีวีสี ช่อง 3 ให้สะดวกต่อการอยู่อาศยัและปลอดภยัต่อภยัธรรมชาติมากขึน้ 
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 The severe flooding in the South of Thailand in April 2011 widely affected ten southern provinces, 

damaging a large number of lives and houses.  After the flood, flood victims did not have sufficient funds to rebuild 

their permanent houses.  Therefore, Friends in Need (of “PA”) Volunteers Foundation Thai Red Cross, the National 

Flood Relief Coordination Center and Thai Television Channel 3 lent a hand to build permanent houses for the 

victims. 

 The researcher chose Krabi province for a case study because of the availability of access to detailed 

data.  The purpose of the study was to evaluate the design of the houses after residents had been living in them for 

one year in order to analyze and improve the design.  The permanent housing project that the researcher chose to 

study is located in Krabi province.  There are three organizations that support the project with each having two 

designs, resulting in a total of six designs altogether.  Each design has its own distinguishing features. The 

researcher compared all the designs to determine what the various features were by creating questionnaires and 

conducting a survey. Then the information was converted into statistical data for further analysis. 

It was found that each design has its own distinguishing features with which the flood victims are satisfied. 

The distinguishing features for the houses designed by Friends in Need (of “Pa”) Volunteers Foundation Thai Red 

Cross are its looks, its ease of expansion, the temperature in the house and the durability of the structure.  The 

distinguishing features of the houses designed by the National Flood Relief Coordination Center are the size of utility 

space, the number of the rooms and the safety from crime.  The distinguishing features of the houses designed by 

Thai Television Channel 3 are the size of the utility space and the safety from crime. Taking into account all the 

favorable features of each design, the research has designed three new types of houses, each with its own set of 

distinguishing features, to suit the needs of residents. 
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 ขอขอบพระคณุหน่วยงานตา่งๆ ที่ให้ข้อมลูในการด าเนินงานวิจยั ไมว่า่จะเป็น ส านกังาน
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดักระบี่ ท่ีให้ข้อมลูอนัเป็นประโยชน์จนเสร็จสิน้งานวิจยั 
 ขอบคณุพ่ีๆ เพื่อนๆนิสติ ตลอดจนเจ้าหน้าท่ีภาควิชาเคหการท่ีให้ค าปรึกษาด้านการจดัท า
วิทยานิพนธ์ใช้เหลือด้านเอกสารตา่งๆ 

 ท้ายท่ีสดุขอกราบขอบพระคณุ บพุการีและบคุคลในครอบครัวท่ีคอ่ยให้การสนบัสนนุ และ
เป็นก าลงัใจให้กบัผู้วิจยัเสมอมา ซึง่ประโยชน์อนัเกิดจากงานวิจยั ฉบบันี ้ ผู้วิจยัขอมอบแด่บคุคลตา่งๆ 
ท่ีได้กลา่วมา 
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บทที่ 1 

บทน า 
 
 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศสง่ผลตอ่การเกิดภยัธรรมชาติท่ีรุนแรงมากขึน้ ซึง่สง่ผล

ตอ่ความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สนิของประชาชนช่วงปี2554 ท่ีผา่นมาเกิดเหตกุารณ์ท่ีสง่ผลให้

เกิดความเสียหายตอ่ท่ีอยูอ่าศยัของประชาชน มีอยูห่ลายเหตกุารณ์ด้วยการ อยา่งเช่น 

 อทุกภยั 10 จงัหวดัภาคใต้ เมษายน พ.ศ. 2554 มีพืน้ท่ีได้รับความเสียหาย 100 อ าเภอ 

651 ต าบล 5430 หมูบ้่าน มีประชากรท่ีได้รับความเดือดร้อน 628,998 ครัวเรือน 2,094,595 คน 

บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหายทัง้หลงั 813 หลงั บางสว่น 16,664 หลงั1 

 วนัท่ี 9 กนัยายน พ.ศ. 2554 เกิดเหตนุ า้ป่าไหลหลากท่ีอตุรดติถ์ รายงานข่าวจากพืน้ท่ี

เปิดเผยวา่ มีผู้ เสียชีวิตแล้ว 2 ราย สญูหายอีก 7 ราย รวมทัง้ทรัพย์สนิชาวบ้านเสียพาย พงัทัง้หลงั

กวา่ 60 หลงัคาเรือน และพงัเสียหายเป็นบางสว่น 40 หลงัคาเรือน2 

 วนัท่ี 7 มิถนุายน 2555 น า้ป่าจากอทุยานแห่งชาตแิก่งกรุง และน า้ป่าจากอทุยานแห่งชาติ

เขาสก ไหลหลากเข้าท่วมพืน้ท่ี 4 อ าเภอ ประกอบด้วย อ าเภอไชยา ท่าชนะ วิภาวดี และอ าเภอ

พนม ลา่สดุ น า้ป่าได้ขยายพืน้ท่ีเข้าท่วมอีก 2 อ าเภอ ประกอบด้วย อ าเภอบ้านตาขนุ อ าเภอท่า

ฉาง รวมเป็น 6 อ าเภอสร้างความเสียหายตอ่บ้านเรือนหลายหลงั3 

                                                            
1ศนูย์เตือนภยัพิบตัิแหง่ชาติ, รายงานผลกระทบอุกทกภัยภาคใต้ 2554(ออนไลน์),เมษายน พ.ศ. 

2554 
2ส านกัข่าวเนชัน่, น า้ท่วมภาคใต้(ออนไลน์),วนัท่ี 9 กนัยายน พ.ศ. 2554. www.thenation.com 
3ผู้จดัการออนไลน์, น า้ท่วมภาคใต้(ออนไลน์), วนัท่ี 7 มิถนุายน 2555. แหลง่ท่ีมา  

www.manager.co.th 



 
2 

 วนัท่ี  10 มิถนุายน 2555  น า้ป่าจากห้วยหก  ห้วยหนองหอย ต.บ้านป่ิน อ.ลอง จ.แพร่ 

ไหลบา่เข้าท่วมเขตเทศบาลบ้านป่ิน  ระดบัน า้ในชมุชนมีระดบัสงูถึง 1 เมตร สร้างความเสียหาย

ให้กบัชาวบ้านนบั 100 หลงัคาเรือน4 

ตารางที่  1.1แสดงจ านวนและความเสียหายตอ่ทรัพย์สนิของประชาชนตัง้แตปี่ 2532 ถึง 2553 

 

 ที่มา : กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

 

                                                            
4มติชนออนไลน์, น า้ทว่มภาคใต้ 2554(ออนไลน์), วนัท่ี 10 มิถนุายน พ.ศ. 2555. แหลง่ท่ีมา 

www.matichon.com 

2554      -       74     825       -     5,887      -        50,000    300,000      -         -          - 
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ความเสียหายจากพายโุซนร้อน “แฮเรียด” 

เม่ือปี 2505 ท่ีแหลมตลมุพกุ จนครศรีธรรมราช  น า้ท่วมขงั อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 2543 

 

 

 

 

 

น า้ท่วมฉบัพลนั อ.หลม่สกั จ.เพชรบรูณ์ 2544 

 

 ฝนตกดนิถลม่ น า้ปาด อตุรดติถ์ 2554  สนึามิ ภาคใต้ฝ่ังอนัดามนั 2548 

ภาพที่ 1.1 แสดงเหตกุารณ์ภยัธรรมชาติท่ีสง่ผลตอ่ท่ีอยูอ่าศยั 
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 ซึง่ตวัเลขความเสียหายใน ปี พ.ศ. 2554 เป็นน า้ท่วมครัง้ใหญ่ทัง้ภาคใต้และภาคกลาง สง่

ผมตอ่ความเสียหายในบ้านเรือนของประชาชนเป็นจ านวนมาก ซึง่เหตกุารณ์น า้ท่วมภาคใต้สง่ผล

ให้เกิดดินโคลนถลม่สร้างความเสียหายตอ่ท่ีอยูอ่าศยัเป็นจ านวนมาก 

 จากภยัธรรมชาติดงักลา่วสง่ผลให้บ้านเรือนเกิดความเสียหาย จงึได้มีหน่วยงานเข้ามา

ช่วยเหลือในการสร้างบ้านให้แก่ผู้ ท่ีได้รับความเดือดร้อน จากการศกึษา ข้อมลูจงึได้ยกกรณีศกึษา

ในพืน้ท่ีผู้ประสบภยัพิบตัิน า้ท่วม-โคลนถลม่ จงัหวดักระบี่ 

 ซึง่สถานการณ์น า้ท่วม จ.กระบี่ เดือนเมษายน 2554 น า้ป่าจากเทือกเขาพนมเบญจาได้

ไหลเข้าท่วมในหลายอ าเภอ โดยเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองกระบี่ ซึง่เป็นยา่นธุรกิจ และหลาย

ชมุชนท่ีตัง้อยูต่ิดกบัคลองกระบี่ใหญ่หลายร้อยชีวิตต้องไปอาศยัหลบันอนท่ีสถานท่ีราชการ ซึง่

ตอ่มาได้เกิดดิน–ถลม่จากเทือกเขาพนมเบญจา ท าให้มีผู้ เสียชีวิตและบ้านเรือนเสียหายจ านวน

มาก 

 สาเหตขุองการเกิดภยัธรรมชาติครัง้นีเ้กิดขึน้มาจากฝนตกหนกัสะสมตัง้แตว่นัท่ี 23 

มีนาคม ถึง  3 เมษายน พ.ศ.2554 ซึง่ท าให้เกิดน า้ป่าไหลหลากและดินโคลนถลม่สร้างความ

เสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สนิ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่1.2 แสดงเปรียบเทียบพืน้ท่ีท่ีดินโคลนถลม่จากเทือกเขาพนมเบญจา 
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ภาพที่1.3 แสดงพืน้ท่ีประสบภยัดนิถลม่ท่ีสร้างความเสียหายตอ่บ้านเรือน 

 

 หลงัจากการเข้าอยูข่องประชาชนป ระมาณ 1 ปี ได้พบ วา่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตอ่

เติมบ้าน ซึง่บ้านของแตล่ะหน่วยงานได้มีการตอ่เติมท่ีแตกตา่ง กนั ซึง่เป็นท่ีน่าสงัเกตและน่าสนใจ

วา่ เหตใุดจึงได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบ้าน ท าให้เกิดข้อสงสยัท่ีวา่บ้านท่ีได้สร้างของแตล่ะ

หน่วยงานมีความเหมาะสมกบัการอยูอ่าศยัของประชาชนหรือไม่ ซึง่ถ้ามีการสร้างตอ่ไปควร

ค านงึถึงการตอ่เติมในอนาคตในรูปแบบอยา่งไร ตวัอยา่งการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบ้านของแตล่ะ

หน่วยงานดงันี ้
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ภาพที่ 1.4แบบบ้านมลูนิธิอาสาเพ่ือนพึง่    

(ภาฯ) ยามยาก ก่อนปรับปรุง       

ภาพที่ 1.5แบบบ้านมลูนิธิอาสาเพ่ือนพึง่    

(ภาฯ) ยามยาก หลงัปรับปรุง        

ภาพที่ 1.6แบบบ้านศนูย์ประสานการช่วยเหลือ 

   เยียวยาผู้ประสบอทุกภยั(คชอ.)ก่อนปรับปรุง 

 

ภาพที่ 1.7แบบบ้านศนูย์ประสานการช่วยเหลือ 

   เยียวยาผู้ประสบอทุกภยั(คชอ.)หลงัปรับปรุง 

 

ภาพที่ 1.8แบบบ้านสถานีวิทยโุทรทศัน์ 

    ไทยทีวีสี ช่อง 3ก่อนปรับปรุง 

ภาพที่ 1.9แบบบ้านสถานีวิทยโุทรทศัน์ 
   ไทยทีวีสี ช่อง 3หลงัปรับปรุง 
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1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 1.2.1 ประเมินแบบบ้านหลงัการเข้าอยูอ่าศยัในบ้านพกัถาวรของ 3 หน่วยงาน คือ มลูนิธิ
อาสาเพื่อนพึง่(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย ศนูย์ประสานการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอทุกภยั
(คชอ.) และสถานีวิทยโุทรทศัน์ ไทยทีวีสีช่อง3 

1.2.2 วิเคราะห์รูปแบบการปรับปรุงแบบบ้าน เพื่อน าเสนอแนวในการออกแบบบ้านพกั
ถาวร 

1.3 ขอบเขตการศึกษา 

 1.3.1ขอบเขตทางด้านเนือ้หา 

  1)ศกึษาการเปลี่ยนแปลงการใช้พืน้ท่ีของบ้านเดิมกบับ้านถาวรมีความแตกตา่ง
อยา่งไรซึง่จะมีการศกึษาในประเด็นรูปแบบบ้าน ลกัษณะหลงัคา ขนาดของบ้าน ระยะเวลาการอยู่
อาศยั การใช้สอยพืน้ท่ีบ้าน 

  2)ศกึษาปัญหา อปุสรรค และข้อดี ข้อด้อย ของการออกแบบ และเปรียบเทียบ
การตอ่เติมบ้านพกัถาวร จากการเข้าอยูอ่าศยัของประชาชนในบ้านพกัถาวรของ 3 หน่วยงาน คือ 
มลูนิธิอาสาเพื่อนพึง่(ภาฯ)ยามยาก  สภากาชาดไทย  ศนูย์ประสานการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบ
อทุกภยั(คชอ.) และสถานีวิทยโุทรทศัน์ ไทยทีวีสีช่อง3 

  4) ศกึษารูปแบบการตอ่เติมบ้านพกัถาวร 

  5) เสนอแนวทางการออกแบบบ้านพกัถาวร เพื่อน าไปใช้ในการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยั 

 1.3.2ขอบเขตด้านพืน้ท่ีศกึษา 

 ขอบเขตพืน้ท่ีศกึษา จงัหวดักระบี่ ซึง่มี 3 หน่วยงานคือ แบบบ้านมลูนิธิอาสาเพื่อนพึง่(ภา
ฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย จ านวน 50 หลงั แบบบ้านศนูย์ประสานการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบ
อทุกภยั(คชอ.) จ านวน 56 หลงั และแบบบ้านสถานีวิทยโุทรทศัน์ ไทยทีวีสีช่อง 3 จ านวน 30 หลงั
พืน้ท่ีศกึษาในจงัหวดักระบี่ จะมีพืน้ท่ีอยู ่ 4 อ าเภอ คือ อ าเภอเมือง จ านวน 39 หลงัอ าเภอเหนือ
คลอง จ านวน 1 หลงัอ าเภอปลายพระยา จ านวน 15 หลงั และอ าเภอเขาพนม จ านวน 77 หลงัดงั
แผนที่ที่1.1 
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1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 

 1.4.1 หน่วยงานทัง้สามหน่วยงานจะได้ทราบถึงการประเมินแบบบ้านหลงัการอยูอ่าศยั 
เพื่อปรับปรุงแนวทางในการช่วยเหลือด้านท่ีอยูอ่าศยัครัง้ตอ่ไป 

 1.4.2 หน่วยงานตา่งๆ ที่จะเข้าช่วยเหลือในการสร้างบ้านให้แก่ประชาชนท่ีประสบภยั
จนบ้านเสียหาย จะได้แนวทางการสร้างบ้านพกัถาวร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนที่ที่1.1 แสดงบริเวณสร้างบ้านพกัถาวรจงัหวดักระบี ่
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1.5 นิยามศัพท์ที่ใช้ในการศึกษา 

“บ้านพักถาวร” 5 ในท่ีนีห้มายถึง บ้านท่ีได้รับการสร้างโดยหน่วยงานตา่งๆ ให้แก่ผู้ ท่ี
ประสบอทุกภยัจนบ้านเสียหาย ซึง่จะเป็นท่ีอยูอ่าศยัถาวร และเป็นกรรมสทิธ์ิของประชาชนในการ
เป็นเจ้าของหลงัจากมีการสง่มอบ 

 “มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก” 6คือ มลูนิธิอาสาเพื่อนพึง่(ภาฯ) ยามยาก 
สภากาชาดไทย ในกรณีนีไ้ด้เป็นหน่วยงานท่ีเป็นตวักลางในการน าเงินบริจาคมาช่วยเหลือ
ประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจากอทุกภยั 

 “ศูนย์ประสานการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภยั(คชอ.)” 7คือ หน่วยงานของ
ภาครัฐท่ีได้รับการแตง่ตัง้จากรัฐบาล เพื่อเข้ามาช่วยเหลือประชาชนท่ีประสบอทุกภยัในด้านตา่งๆ 

 “ไทยทวีีสีช่อง 3”คือ สถานีวิทยโุทรทศัน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อ.ส.ม.ท. ในกรณีนีไ้ด้ เป็น
สถานีโทรทศัน์ท่ีได้รับเงินบริจาคจากภาคประชาชนเข้ามาช่วยเหลือในการสร้างบ้านให้แก่
ประชาชน ในเหตกุารณ์น า้ท่วมภาคใต้ช่วงเดือนเมษายน พ.ศ.2554   

 “ แบบบ้าน ” ในท่ีนีห้มายถึง แบบท่ีใช้ส าหรับก่อสร้างบ้านพกัถาวรช่วยเหลือผู้ประสบ
อทุกภยั ซึง่มีการออกแบบโดย3 หน่วยงาน คือ มลูนิธิอาสาเพื่อนพึง่(ภาฯ)ยามยาก ศนูย์ประสาน
การช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอทุกภยั(คชอ.)  และสถานีวิทยโุทรทศัน์ ไทยทีวีสีช่อง 3 

 “การต่อเตมิ” 8 หมายถึง การตอ่เติมบ้านพกัถาวรจะเพิ่มจากแบบบ้านเดิม 

 “การเปล่ียนแปลงรูปแบบ” หมายถึง การเปลี่ยนลกัษณะรูปแบบบ้านให้แตกตา่งไปจาก
ท่ีก าหนดไว้เดิมในแบบบ้าน เช่น หลงัคา ฯลฯ 

                                                            

 5เลอสม สถาปิตานนท์, จามรี อาระยานิมิตสกลุ, เสก สวสัดี, คมกฤช ชเูกียรติมัน่. โครงการศกึษา

ความเหมาะสมของบ้านพักถาวรช่วยเหลือผู้ประสบภัยสนึามิ . คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั, 2550,  

6มลูนิธิอาสาเพ่ือนพึง่ (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย, เก่ียวกบัมลูนิธิฯ(ออนไลน์). ธนัวา่คม 2555 
แหลง่ท่ีมา http://www.princess-pa-foundation.or.th/index.html 

7ส านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, การช่วยเหลือผู้ประสบภยัน า้ทว่มภาคใต้ 2554(ออนไลน์), เมษายน 
2554 

8ตอ่เติม หมายถงึขยายหรือเพิ่มใหมม่าหรือใหญ่ขึน้ : พจนานกุรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.2542 , 



บทที่ 2 
แนวคดิ ทฤษฎี และงานวจิัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 จากการศกึษาวิจยัเร่ือง การประเมินการอยูอ่าศยัในบ้านพกัถาวรส าหรับผู้ประสบภยัน า้
ท่วมภาคใต้ ปีพ.ศ. 2554 กรณีศกึษาโครงการบ้านพกัถาวรจงัหวดักระบี่ ซึง่ได้มีแนวคดิ และ
งานวิจยัท่ีเกียวข้องเพื่อน ามาเป็นเคร่ืองมือในการศกึษาและวิเคราะห์ข้อมลู ดงันี ้

- ลกัษณะบ้านและการตัง้ถ่ินฐานภาคใต้ ของประเทศไทย 
- การช่วยเหลือท่ีพกัอาศยัหลงัภยัพิบตัิ 
- การสร้างบ้านพกัถาวรหลงัภยัพิบตัิ 
- คณุสมบตัิ 7 ข้อ ท่ีควรพิจารณาในการก่อสร้างบ้านพกัถาวร  
- แนวคดิด้านการตดิตามและประเมินผล 
- งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 วตัถปุระสงค์ แนวคดิ ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

1.ประเมินแบบบ้านหลงัการเข้าอยูอ่าศยัใน
บ้านพกัถาวรของ 3 หน่วยงาน คือ มลูนิธิ
อาสาเพื่อนพึง่(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย 
ศนูย์ประสานการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบ
อทุกภยั(คชอ.) และสถานีวิทยโุทรทศัน์ ไทย
ทีวีสีช่อง 3 

- งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
- นายสยามศกัดิ ์จารุอาภรณ์ประทีป

, แนวทางการออกแบบเพ่ือ
ปรับปรุงบ้านพกัฉกุเฉิน 
กรณีศกึษา โครงการบ้านต้นแบบ 
ต.น า้ก้อ จ.เพชรบรูณ์ 

- ศ.เลอสม สถาปิตานนท์, รศ.จามรี 
อาระยานิมิตสกลุ, ผศ.เสก สวสัด,ี 
นายคมกฤช ชเูกียรติมัน่. โครงการ
ศกึษาความเหมาะสมของบ้านพกั
ถาวรช่วยเหลือผู้ประสบภยัสนึามิ 

- การช่วยเหลือท่ีพกัอาศยัหลงัภยัพิบตัิ 
- แนวคดิด้านการตดิตามและประเมินผล 
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 วตัถปุระสงค์ แนวคดิ ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

2 วิเคราะห์รูปแบบการปรับปรุงแบบบ้าน เพื่อ
น าเสนอแนวในการออกแบบบ้านพกัถาวร 

- ลกัษณะบ้านและการตัง้ถ่ินฐานภาคใต้ 
ของประเทศไทย 

- การสร้างบ้านพกัถาวรหลงัภยัพิบตัิ 
- คณุสมบตัิ 7 ข้อ ท่ีควรพิจารณาในการ

ก่อสร้างบ้านพกัถาวร 

 

2.1 ลักษณะบ้านและการตัง้ถิ่นฐานภาคใต้ ของประเทศไทย 

 2.1.1 การตัง้ถ่ินฐานในภาคใต้1 
 ภาคใต้ของประเทศไทยมีลกัษณะภมูิประเทศท่ีมีทะเลทัง้สองฝ่ัง เป็นสาเหตใุห้เกิดสนั
ทรายตลอดแนวชายฝ่ัง ซึง่ท าให้ท่ีลุม่บางแห่งมีความอดุมสมบรูณ์เหมาะแก่การเพาะปลกู เช่น
พืน้ท่ีจงัหวดันครศรีธรรมราช สงขลาและพทัลงุ จงึกลายเป็นแหลง่ปลกูข้าวท่ีส าคญัของภาคใต้ 
และบริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแมน่ า้ก็ยงัเป็นท่ีตัง้ของชมุชนท่ีหนาแน่น อยา่งเช่นพืน้ท่ีปากแม่
น า้ตาปี แมน่ า้ปากพนงั ซึง่เป็นสาเหตใุห้เกิดการตัง้ถ่ินฐานในสองบริเวณนีอ้ยา่งหนาแน่นในอดีต 

 2.1.2 รูปแบบบ้านเรือน 
 การพฒันาคลี่คลายของเรือนไทยในภาคใต้ ในด้านรูปแบบ โครงสร้าง และการปรับปรุง
วสัด ุให้มีความลงตวัทัง้ในแง่ประโยชน์ใช้สอย ความมัน่คงแข็งแรง และคณุคา่ทางจิตใจ ขึน้อยูก่บั
การสัง่สมภมูิปัญญาและจิตส านกึ สรุปได้เป็น 3 ลกัษณะหลกั คือ2 

 เรือนเคร่ืองผกู 
 พฒันามาจากเรือนพกัอาศยัดัง้เดมิของพวกชาวน า้ ชาวถ า้บนพืน้ฐานของการผสมผสาน
ทางเชือ้ชาตแิละวฒันธรรม รวมทัง้ชนเผา่ไทยในภาคใต้ในช่วงของการขยายชมุชนด้วย เรือนไทย
ภาคใต้แบบเรือนเคร่ืองผกูได้ปรับปรุงลกัษณะรูปทรงและวิธีการผกูร้อยสอดสานวสัดท่ีุน ามาใช้
ปลกูสร้างเป็นเคร่ืองมงุ เคร่ืองกัน้ และพืน้ซึง่สว่นใหญ่เป็นพวกไม้ไผ่ ใบปาร์ม เชือก หวาย ฯลฯ 

                                                            
1สารานกุรมวฒันธรรมภาคใต้ เลม่ท่ี 7 
2มโน พิสทธิรัตนานนท์, คร่ืน มณีโชติ. เรือนไทยภาคใต้. รายงานการศกึษาวิจยั สถาบนัทกัษิณคดี

ศกึษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรทรวิโรฒ สงขลา, 2535, 
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เป็นวสัดหุลกั เป็นความเกลีย้งเกลาเป็นความมีระเบียบได้สดัสว่นมากขึน้ มีการปรับวสัดใุห้ได้
ขนาดและลกัษณะท่ีสมัพนัธ์กบัการน าไปประกอบเข้าด้วยกนัเป็นสว่นตา่งๆ ของเรือน การจดัสรร
พืน้ท่ีใช้สอยภายในเรือนตลอดจนลกัษณะการปลกูตอ่เดิมมีความเป็นสดัสว่น ได้ทิศทาง มีระบบ
และขัน้ตอนง่ายแก่การเอาอยา่งปฎิบตัิสืบสานตอ่เน่ืองกนัมาจนได้ลกัษณะร่วมท่ีบง่บอกถึงความ
เป็นเอกภาพและมีลกัษณะโดดเดน่พิเศษท่ีเป็นแบบอยา่งเฉพาะถ่ิน ในช่วงหลงัมีการน าเอาไม้กึ่ง
ซึง่มีความแข็งแรงทนทานกวา่มาประกอบโครงสร้าง แตว่สัดสุว่นใหญ่ยงัไมมี่การแปรรูปจนสญูเสีย
ลกัษณะท่ีเป็นธรรมชาตขิองมนัเอง 

 เรือนเคร่ืองสบั 
 เป็นผลมาจากการสัง่สมประสบการณ์ช่างมีความเช่ียวชาญประสานกบัการพฒันา
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ (เคร่ืองมือช่าง) ท่ีได้แ ละสทิธิภาพ ท าให้ช่างปลกูเรือนไทยภาคใต้ มี
ความสามารถสงูในการปรับแปรวสัดจุ าพวกไม้ก่ิงท่ีมีขนาดใหญ่โตมาเป็นชิน้สว่นท่ีได้ลกัษณะและ
ขนาดตามความต้องการโดยเฉพาะชิน้สว่นท่ีเป็นโครงสร้างมีการประกอบโครงสร้างโดยเทคนิค
วิธีการบาก เจาะ สอดใส ่เข้าลิม่ เข้าสลกัซึง่เป็นเทคนิควิธีท่ีท าให้เรือนเคร่ืองสบัมีความแข็งแรง
กวา่ วิธีการผกูยดึแบบเรือนเคร่ืองผกู เรือนไทยภาคใต้ยคุนีมี้การขยายตอ่เติมและมีขนาดใหญ่โต
ขึน้ เม่ือพิจารณาตามลกัษณะการประกอบโครงสร้างแล้ว เรือนเคร่ืองสบัภาคใต้ จ าแนกได้ 2 
ลกัษณะ คือ 
  ( 1) เรือนเคร่ืองสบัแบบดัง้เดมิ  มีชิน้สว่นตา่งๆ ของโครงสร้างคลี่คลายพฒันามา
จากเรือนเคร่ืองผกู สงัเกตได้จากรูปทรงหลงัคาท่ีเป็นแบบจัว่แหลม โครงสร้างหลงัคาประกอบด้วย
จนัทนัคูท่ี่อยูใ่นแนวขื่อและดัง้เท่านัน้ (ไม่มีจนัทนัพราง) มีแปและกลอนเป็นตวัรับแรงเคร่ืองมงุ ถ้า
มงุจากเข้ากบักลอนอีกชัน้หนึง่โดยเจาะฝ่ังเดือยชายคาท่ียื่นยาวออกมาจะมีพานหนรัูบปลายเต้าท่ี
เจาะฝังตัง้ฉากยื่นออกมาจากแนวเสาทกุต้นเชิงชายจะเจาะสวมเข้ากบัปลายเต้าใสส่ลกัคัน่ พืน้
เรือนแม้จะเสียบด้วยกระดาน แตบ่างสว่นจะเว้นไว้เป็นช่องวา่ง (ร่องแมว) หรือไม่ก็ท าเป็นฟากมอง
ลอดลงใต้ถนุได้เรือนไทยภาคใต้ท่ีเป็นเรือนเคร่ืองสบัแบบดัง่เดมินีจ้ะเป็นแบบหลงัคาท่ีเป็นทรงจัว่
แหลมเท่านัน้ ประต ูหน้าตา่ง เป็นแบบบานคูอ่าศยัเดือยเป็นแกนหมนุเปิดปิดเข้าข้างใน หน้าตา่ง
จะแคบเล็กไมน่ิยมตีฝ้า เพดาน ลกัษณะการถ่ายรับแรงหลงัคาจะลงท่ีระแนงหรือแนวกลอน แป 
จนัทนัคู ่ลงสู ่เสาและพืน้ มีเต้ารับ เชิงชายและปลายกลอน 
  (2) เรือนเคร่ืองสบัแบบยคุหลงั เรือนไทยภาคใต้ยคุนีน้ิยมมมุหลงัคาด้วยกระเบือ้ง 
สว่นใหญ่เป็นกระเบือ้งขอดินเผาซึง่แพร่หลายมาก ตัง้แตพ่ืน้ท่ีจงัหวดัสง ขลาลงไปทางภาคใต้
ตอนลา่ง กระเบือ้งวา่ว (กระเบือ้งพิมพ์ กระเบือ้งใบโพธ์ิ กระเบือ้งใบพอง) จะแพร่หลายแถบ
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ภาคใต้ตอนบน และแถบภาคใต้ฝ่ังตะวนัตก มีกระเบือ้งลอนแพร่หลายทัว่ไป แตไ่ม่มากนกั เรือน
ไทยภาคใต้ยคุหลงัจะแตกตา่งจากภาคใต้ยคุเดิม คือ รูปทรงหลงัคามีทัง้แบบจัว่ แบบปัน้หยา และ
แบบบลานอ โครงสร้างหลงัคาจะเปลี่ยนแปลงไป อกไก่ หรือแปท ูมีความแข็งแรงทนทานโดยใช้ไม้
แปรรูป มีหน้าตดัเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าวางเอาหน้าหนาขึน้(มีทัง้คูแ่ละเดี่ยว มกัเรียกแปท)ู เพื่อรับแรง
จนัทนัพรางระแนง และเคร่ืองมงุ (ไม่มีแปและกลอน) ปลายจนัทนัยื่นลงไปตามความพอใจวา่จะ
ให้ชายคายื่นยาวแคไ่หน เชิงชายจะตดิกบัปลายจนัทนั (ไม่มีเต้า) โครงสร้างพืน้ยงัคงเหมือนเดมิแต่
การประกอบโครงสร้างไมน่ิยมเจาะทะลเุสาแตจ่ะบากประกบและใช้เดือยยดึ (ตอ่มาใช้ตะปแูละสก
รูยดึ) เรือนไทยภาคใต้แบบเรือนเคร่ืองสบัยคุหลงันี ้นอกจากจะมีรูปทรงหลงัคาสามรูปแบบ
ดงักลา่วแล้ว ประตหูน้าตา่งจะนิยมใช้บานพบัส าหรับหมนุเปิดปิดหน้าตา่งมีขนาดใหญ่โตขึน้และ
เปิดออกข้างนอก นิยมตีฝ้าเพดาน ลกัษณะการถ่ายรับแรงของหลงัคาจะลงมาท่ีระแนง จนัทนั 
แปท ู(อกไก่) บี ้(คอหนึง่) เสาและลงสูพ่ืน้ 
  ( 3) เรือนท่ีมีลกัษณะผสมผสาน เป็นเรือนไทยภาคใต้ท่ียงัคงปลกูสร้างแบบเรือน
เคร่ืองผกู แตผ่สมผสานด้วยเทคนิควิธีแบบเรือนเคร่ืองสบั ใช้ไม้กึ่งกลมๆ ท่ีเลือกมาได้ขนาดแทนไม้
ไผ่มาประกอบโครงสร้างแตใ่ช้ตะปแูทนการผกูยดึด้วยเชือกหรือหวาย เคร่ืองกัน้เคร่ืองมงุ ยงัเป็น
วสัดพุืน้ท่ีถ่ิน จ าพวกไม้ไผ่สาน ใบจาก ใบปาร์ม มีความเรียบร้อยได้สดัสว่น มีทิศทางเป็นระเบียบ
มากขึน้ พืน้เรือนนิยมใช้ทัง้ไม้กระดานและพืน้ฟาก ชานมกัจะเรียบด้วยไม้กลมเลือกขนาดเท่าๆกนั 
เรือนไทยภาคใต้แบบผสมผสานเทคนิควิธีปลกูสร้างนี ้มีลกัษณะท่ีสะท้อนให้เห็นภมูิปัญญาในการ
แก้ปัญหา ในการประกอบโครงสร้างแบบเรือนเคร่ืองผกูยคุแรกเร่ิมได้ดี (ปัจจบุนัเรือนไทยภาคใต้
แบบเรือนเคร่ืองผกูดัง้เดมิ ไมมี่เหลือให้เห็นอีกแล้ว) เรือนไทยภาคใต้ท่ีมีลกัษณะผสมผสานเทคนิค
วิธีปลกูสร้างดงักลา่วนีข้ึน้อยูก่บัฐานะทางเศรษฐกิจมากกวา่ท่ีจะเป็นความนิยมปลกูสร้างของชาว
ใต้ 
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ภาพที่ 2.1 เรือนเคร่ืองผกู แบบพืน้ฐานของเรือนพกัอาศยั 
 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่2.2 เรือนเคร่ืองสบัแบบดัง้เดมิ มงุจาก 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่2.3 เรือนเคร่ืองสบัแบบยคุหลงั ตอ่เติมเป็นจัว่เลก็ (ซ้าย) 
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ภาพที่2.4 เรือนเคร่ืองสบัแบบยคุหลงั หลงัคาปัน้หยา มงุกระเบือ้งวา่ว และหลงัคาลานอมงุ
กระเบือ้งขอดินเผา  (ซ้าย) หลงัคาลานอมงุกระเบือ้งลอน (ขวา) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่2.5 เรือนเคร่ืองสบัแบบอิทธิพลตา่งถ่ิน (จีน) หลงัคาจัว่ (ซ้าย)  
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่2.6 เรือนเคร่ืองสบัแบบอิทธิพลตา่งถ่ิน หลงัปัน้หยาตอ่พาไล (ซ้าย) หลงัคาลานอ (ขวา) 

. 
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 2.1.3 ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่ลกัษณะเรือนไทยภาคใต้3 

 เรือนไทยภาคใต้ ซึง่เป็นสถาปัตยกรรมประเภทท่ีอยูอ่าศยั ไมว่า่จะเป็นเรือนเคร่ืองผกูหรือ
เรือนเคร่ืองสบั หรือเรือนท่ีมีลกัษณะผสมผสานเทคนิควิธีการปลกูสร้างทัง้สองแบบเข้าด้วยกนั 
โดยทัว่ไปยอ่มมีลกัษณะท่ีเป็นเคร่ืองบง่บอกถึงความเป็นเชือ้ชาต ิชมุชนความเป็นแบบเฉพาะถ่ิน 
และความเป็นคณุคา่เชิงวฒันธรรม ซึง่ทัง้หมดนีข้ึน้อยูก่บัเหตปัุจจยัตา่งๆ ที่พอจะสรุปได้ 4 
ประการคือ 
  ( 1) ปัจจยัด้านสภาพภมูิประเทศและภมูิอากาศ สภาพภมูิประเทศภาคใต้ซึง่
ติดตอ่กบัทะเลถึงสองด้าน มีภเูขาทอดยาวจากเหนือจดใต้ มีทัง้พืน้ราบตามเชิงเขา ชายฝ่ังทะเล
และลุม่น า้ การปลกูสร้างที่อยูอ่าศยัแรกเร่ิมปลกูสร้างตามบริเวณพืน้ท่ีราบซึง่อดุมสมบรูณ์ด้วย
ทรัพยากระรรมชาติ ประกอบกบัสภาพอากาศท่ีเป็นเขตมรสมุ ฝนตกชกุ ลมแรงจดั มีน า้ท่วมในแต่
ละปี เรือนไทยภาคใต้จงึมีลกัษณะยกสงูเพื่อให้พ้นระดบัน า้ท่วมในฤดฝูนตกชกุ และออกแบบเพ่ือ
รับแรงลมได้ดี 
  ( 2) ปัจจยัด้านทรัพยากรและวสัดพุืน้ถ่ินเรือนไทยภาคใต้ทัง้แบบเรือนเคร่ืองผู ก
และเรือนเคร่ืองสบัท่ียงัคงลกัษณะโครงสร้างแบบเรือนไทยดัง้เดมิ อาศยัวสัดพุืน้ถ่ินส าหรับเป็น
วสัดปุลกูสร้างโดยเฉพาะเรือนเคร่ืองผกู วสัดท่ีุใช้ล้วนหาได้ภายในท้องถ่ิน เช่น ไม้ไผ่ เชือก หวาย 
ใบปาล์ม ฯลฯ 
  ( 3) ปัจจยัด้านด ารงชีวิตของชาวภาคใต้ ชาวภาคใต้สว่นใหญ่ประกอบอาชีพ
กสกิรรมหรือเกษตรกรรม ท านา ท าไร่ ท าสวน เพาะปลกู เลีย้งสตัว์ มีค้าขายเลก็ๆ น้อยๆ ในยคุ
หลงั 
  ( 4) ปัจจยัท่ีเป็นความเช่ือและคตินิยม โลกทศัน์และจิตส านกึของชาวภาคใต้ทัว่ๆ 
ไป อนัเป็นผลสัง่สมมาจากความเช่ือดัง้เดมิในเร่ืองภตูผี วิญญาณ ตลอดจนการได้รับคติความเช่ือ
จากอิทธิพลวฒันธรรมอินเดียโดยศาสนาฮินดแูละพทุธศาสนา 
 
 
 
 
 
                                                            

3มโน พิสทธิรัตนานนท์, คร่ืน มณีโชติ. เรือนไทยภาคใต้. รายงานการศกึษาวิจยั สถาบนัทกัษิณคดี
ศกึษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรทรวิโรฒ สงขลา, 2535,  
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ภาพที่ 2.7 เรือนไทยภาคใต้ หลงัคาจัว่ ลกัษณะการปลกูสร้างตอ่เติม 
 

 

 

 

 

 
ภาพที่2.8 เรือนไทยภาคใต้ หลงัคาปัน้หยา ลกัษณะการปลกูสร้างตอ่เติม 

 

ภาพที่2.9 เรือนไทยภาคใต้ หลงัคาบลานอ ลกัษณะการปลกูสร้างตอ่เติม 
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ภาพที่2.10 เรือนไทยภาคใต้ หลงัคาแบบผสม ลกัษณะการปลกูสร้างตอ่เติม 

2.2 การช่วยเหลือที่พักอาศัยหลังภยัพบิัติ 

 2.2.1ท่ีพกัพิงชัว่คราวฉกุเฉิน4 
 ส าหรับการสร้างที่พกัพิงชัว่คราวฉกุเฉินจากสาเหตทุางสภาพธรรมชาตใินพืน้ท่ีเกิดความ
เสียหายจนต้องออกจากท่ีพกั ซึง่จะอยูใ่นท่ีท่ีปลอดภยัในเบือ้งต้น เพื่อการรอความช่วยเหลือใน
ด้านอ่ืนๆ 
 ช่วงเวลาท่ีจ าเป็นเร่งดว่น หรือระยะฉกุเฉิน ในการขนสง่อปุกรณ์ท่ีพกัพิงชัว่คราว อาจมี
เพียง 2-3 วนัเท่านัน้ท่ีการใช้ท่ีพกัพิงชัว่คราวฉกุเฉินจะได้ใช้ประโยชน์จริง การขนสง่ไมท่นัการจะ
ท าให้การฟืน้ฟสูภาพท่ีอยูอ่าศยัและการปลกูสร้างใหมล่า่ช้า 

 2.2.2 ท่ีพกัพิงชัว่คราว 

 ในระหวา่งการจดัหาท่ีพกัพิงฉกุเฉินชัว่คราวและการก่อสร้างบ้านแบบถาวร มีกลยทุธ์
ตา่งๆ เป็นท่ีอยูอ่าศยัท่ีจะมีการพกัพิงชัว่คราวเพื่อรอเข้าอยูใ่นท่ีพกัถาวรทัง้จากการเข้าอยูบ้่านเดิม 
การสร้างบ้านใหม่5 

 การช่ วยเหลือด้านท่ีพกัชัว่คราว ส าหรับผู้ประสบภยัพิบตัิจากเหตกุารณ์คลื่นยกัษ์สนึามิ 
ในประเทศไทย อีกรูปแบบหนึง่นอกเหนือจากการสร้างในรูปแบบเตน็ท์ ได้แก่ การสร้างบ้าน
ชัว่คราวช่วยเหลือผู้ประสบภยั โดย มลูนิธิอาสาเพื่อนพงึ(ภา)ยามยาก สภากาชาดไทย ตาม

                                                            
4นายสยามศกัด์ิ จารุอาภรณ์ประทีป, แนวทางการออกแบบเพื่อปรับปรุงบ้านพักฉุกเฉิน 

กรณีศึกษา โครงการบ้านต้นแบบ ต.น า้ก้อ จ.เพชรบูรณ์, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั, 2545. 

5จากเอกสารเผยแพร่ ‘‘Shelter after Disaster : guildelines for Assistance’’ โดย ส านกังานผู้
ประสานงานในการบรรเทาภยัพิบตัิแหง่สหประชาชาติ (Office of the United Nation Disaster Relief Co-
ordinator - UNDRO) องค์การสหประชาชาติ, ค.ศ.1982. 
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พระราชด าริของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพชัรกิติยาภา หมูบ้่านชัว่คราวดงักลา่ว มีลกัษณะ
เป็นบ้านแฝดในลกัษณะชิน้สว่นโลหะส าเร็จรูปเป็นวสัดหุลกั สามารถประกอบติดตัง้และถอดเก็บ
เอาไว้ใช้ใหมไ่ด้ ( Knock down) มีความแข็งแรง ปลอดภยั ถกูสขุอนามยัเดนิสายไฟร้อยในท่อ มี
ระบบน า้ดื่มแยกจากน า้ใช้ และระบบน า้เสียน า้ทิง้ท่ีได้มาตรฐาน6 

 2.2.3 ท่ีพกัพิงถาวร(บ้านพกัถาวร) 

 บ้านพกัถาวรช่วยเหลือผู้ประสบภยัท่ีก่อสร้างทดแทนบ้านพกัอาศยัหลงัเดมิท่ีเสียหายจาก
ภยัพิบตัิ7 

 ภยัพิบตัิก่อให้เกิดโอกาสในการลดความเสี่ยงท่ีจะเกิดภยัพิบตัิครัง้ตอ่ๆไปในอนาคตโดย
การน าเข้าสูก่ารเปลี่ยนแปลงปรับปรุง การวางแผนการใช้ท่ีดิน วิธีการก่อสร้าง นโยบายควบคมุ
อาคาร มาตรการป้องกนัเหลา่นีค้วรขยายมาตรการในการครอบคลมุในทกุพืน้ท่ีอนัตรายทัว่
ประเทศด้วย8 

2.3 การสร้างบ้านพักถาวรหลังภยัพบิัติ 

 สลุตาน บาราคตั ได้กลา่วไว้ในบทความเก่ียวกบัการสร้างบ้านใหมห่ลงัภยัพิบตัิ 9 ใน
เอกสารเผยแพร่ของเครือข่ายปฏิบตัิงานเพื่อมนษุยชาต ิในปี ค.ศ.2003 วา่ 
 การพฒันาโครงสร้างบ้านใหมใ่ห้เป็นท่ียอมรับ คงอยูอ่ยา่งยัง่ยืน และประสบความส าเร็จ
กลุม่บคุคลส าคญัท่ีเก่ียวข้อง ซึง่จะช่วยประสานและช่วยให้บคุคลหลายกลุม่มีสว่นร่วมในการ
ท างานร่วม มีดงันี ้

                                                            
6มลูนิธิอาสาเพ่ือนพงึ(ภา)ยามยาก สภากาชาดไทย ตามพระราชด าริของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์

เจ้าพชัรกิติยาภา. บ้านช่ัวคราวช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนาม.ิ 2549. 
7เลอสม สถาปิตานนท์ และคณะ. โครงการศกึษาความเหมาะสมของบ้านพักถาวรช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัยสนึามิ. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2550,  
8จากเอกสารเผยแพร่ ‘‘Shelter after Disaster : guildelines for Assistance’’ โดย ส านกังานผู้

ประสานงานในการบรรเทาภยัพิบตัิแหง่สหประชาชาติ  (Office of the United Nation Disaster Relief Co-
ordinator - UNDRO) องค์การสหประชาชาติ, ค.ศ.1982 

9Sultan Barakat. Housing Reconstruction after Confict and Disaster : Number 43 December 
2003, Commissioned and published by the Humanitarian Practice Network at ODI, Overseas 
Development Institute, London, 2003 
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 2.3.1 ชมุชน 
 ส าหรับโครงการก่อสร้างที่พกัอาศยัใหม ่ประชากรในชมุชน มีบทบาทส าคญั และวิธีท่ีน า
ชมุชนหลายชมุชนมาอยูร่่วมกนัเป็นชมุชนใหญ่ จะเห็นได้วา่ความต้องการท่ีเหมาะสมส าหรับ
สมาชิกชมุชนแตล่ะกลุม่จะแตกตา่งกนั รวมถึงการดแูลผู้หญิง คนชราคนยากจน และคนพิการ ซึง่
สมาชิกชมุชนจะเห็นภาพได้ดีกวา่บคุคลอ่ืน 
 กลุม่คนในชมุชนจ าเป็นท่ีจะต้องมีหวัหน้าหมูบ้่านท่ีเป็นประธาน และมีการคดัเลือก
กรรมการซึง่เป็นตวัแทนชมุชน ท่ีจะช่วยเป็นผู้ประสานและแจ้งความต้องการของชมุชนตอ่ผู้ด าเนิน
โครงการ ซึง่มีหน้าท่ีช่วยให่การก่อสร้างที่พกัใหมค่ืนสูส่ภาพปกตโิดยเร็ว ถึงแม้ไม่มีกฏหมายบงัคบั
ไว้ก็ตาม 

 2.3.2 องค์กรท้องถ่ิน 
 โดยทัว่ไปองค์กรท้องถ่ินจะเป็นหน่วยปฏบตัิหน้าท่ีของรัฐบาลในจงัหวดันัน้ ซึง่จะต้องมี
ความรับผิดชอบในการเตรียมบ้านพกัอาศยัให้กบัสงัคม จดัการสสาธารณปูโภคและการจดัพืน้
ท่ีดนิถกูกฏหมายรวมทัง้จดัเอกสารสทิธ์ิในท่ีดนิตา่งๆ โดยเฉพาะในสถานท่ีท่ีขดัแย้ง หรือหลงัการ
ขดัแย้งท่ีดนิบางท่ีอาจจะไมป่รากฏเจ้าของท่ีมีสทิธ์ิถกูต้องตามกฏหมายอยา่งชดัเจน 

 2.3.3 องค์กรเอกชน (Private Sector) 
 องค์กรเอกชนสามารถบริจาคสิง่ของส าคญัตา่งๆ ให้กบัโครงการก่อสร้างบ้านใหม ่องค์กร
เหลา่นีมี้ประสบการณ์และทกัษะในการให้ความช่วยเหลือบริการแก่สาธารณชนเมื่อประสบภยั
พิบตัิ จงึมกัจะตดัปัญหาโดยลดความต้องการใช้วสัดท่ีุน ามาจากระยะทางไกลและกลบัมาใช้วสัดุ
ท้องถ่ินเพื่อเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของท้องถ่ินนัน้ องค์กรเอกชนเหลา่นีจ้งึมีความส าคญัตอ่
ชมุชนคอ่นข้างมาก แตห่ากให้ความช่วยเหลือด้วยการผลิตบ้านจ าหน่วย ซึง่มกัจะขายให้แก่ผู้ ท่ีมี
ฐานะท่ีพอจะซือ้ได้ ก็จะเป็นวิธีท่ีไม่เหมาะส าหรับผู้ มีรายได้น้อย กลุม่ชาวบ้านยากจนเหลา่นีค้วรมี
ผู้ดแูลจดัสรรบ้านท่ีมาจากการบริจาคให้เพียงพอกบัความต้องการ 

 2.3.4 องค์กรระดบัชาตขิองรัฐบาล 
 ในการสร้างบ้านใหมถ่าวรใหม ่เจ้าหน้าท่ีของรัฐควรจะด าเนินประสานกบัองค์กรอ่ืนๆ 
ถึงแม้วา่รัฐบาลไมส่ามารถจดัหาบ้านได้ทนัที แตรั่ฐยงัคงต้องรับผิดชอบตอ่การตัง้นโยบายและกล
ยทุธ์ท่ีจะจดับ้านให้อยูอ่าศยัระยะยาว รัฐบาลจะต้องตัง้รัฐมนตรีผู้ รับผิดชอบในการประสานงาน
การก่อสร้างบ้านใหมแ่ละหน่วยงานของรัฐยงัจะต้องจดัการเก้บเงินบริจาคท่ีได้รับ 
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 โครงการสร้างบ้านถาวรใหม ่มีสิง่ส าคญัหลายประการท่ีต้องผา่นการพิจารณาในภาพรวม
ของประเทศ เร่ิมตัง้แตก่ารพิจารณาวา่องค์กรใดเป็นผู้ รับผิดชอบ สว่นใดมีการท างานท่ีทบัซ้อนกนั 
ควรลดความซ า้ซ้อน พิจารณาวา่งานใดควรจะติดตอ่ใคร รัฐควรสร้างความมัน่ใจวา่จะสนบัสนนุ
โครงการ ทัง้ในระดบัท้องถ่ินและระดบัชาต ิและควรจะคลี่คลายความขดัแย้งในการก่อสร้างนีก้่อน
โครงการเร่ิม 

 2.3.5 ผู้ช่วยเหลือจากภายนอก 
 ความช่วยเหลือจากภายนอกมาในสองรูปแบบ ทัง้ด้านการเงินและด้านเทคนิค บางองค์กร
จะเตรียมความช่วยเหลือทางการเงินให้เพียงอยา่งเดียว บางองค์กรจะให้ทัง้สองประเภท ให้ความ
ช่วยเหลือยากท่ีจะท า โดยปราศจากเง่ือนไขตา่งๆ สิง่เหลา่นีม้กัท าให้เกิดความยุง่ยากและลด
ประสิทธิภาพในการท างานโครงการก่อสร้างบ้านถาวรใหม ่องค์กรท่ีมีประสบการณ์และมีศกัยภาพ
จะระบรูุปแบบความช่วยเหลือให้ชดัเจน มิฉะนัน้อาจเกิดความขดัแย้งในการห าทนุก่อนท่ีจะเร่ิม
โครงการเน่ืองจากผู้บริจาคทัว่ไปจะมีทัง้จากตา่งประเทศและในประเทศ และผู้บริจาคตัง้แตส่อง
ฝ่ายไปจนถึงหลายฝ่าย เช่น องค์กรสหประชาชาต ิ( United Nations : UN) กลุม่เอ็นจีโอ หรือ 
องค์กรเอกชน (Non – Government Organization - NGO) ตา่งๆ เป็นต้น 

2.4 คุณสมบัต ิ7 ข้อ ที่ควรพจิารณาในการก่อสร้างบ้านพักถาวร10 

 2.4.1 ท่ีดิน 
 ก่อนเร่ิมโครงการก่อสร้างบ้านทดแทน มีสองปัจจยัท่ีต้องพิจารณาด าเนินการได้แก่ ความ
ต้องการ “พืน้ท่ีก่อสร้างที่มีความปลอดภยั” และ “การมีสทิธ์ิในการครอบครอง” เพราะเป็นสิง่
ส าคญัและต้องตกลงกนัให้เรียบร้อยก่อนการก่อสร้างอาคารพกัอาศยั การก่อสร้างไปก่อน โดยคิด
วา่จะได้รับอนมุตัิสิทธ์ิการครอบครองภายหลงัเป็นสิง่ท่ีควรหลีกเลี่ยงอยา่งยิ่ง 

 

 

                                                            
10จากเอกสารเผยแพร่ ‘‘Shelter after Disaster : guildelines for Assistance’’ โดย ส านกังานผู้

ประสานงานในการบรรเทาภยัพิบตัิแหง่สหประชาชาติ ( Office of the United Nation Disaster Relief Co-
ordinator - UNDRO) องค์การสหประชาชาติ, ค.ศ.1982. 
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 2.4.1 ทรัพยากรบคุคล 
 การท าโครงการก่อสร้างอาคารถาวร ผู้ รับผิดชอบมีบทบาทและภาระหน้าท่ีต้องการ
คาดการณ์จ านวนทรัพยากรบคุคลท่ีมีศกัยภาพ ทัง้ของเจ้าหน้าท่ีโครงการและชาวบ้านในชมุชน 
ชนิดของแรงงานท่ีต้องการอาจจะแตกตา่งกนั ขึน้อยูก่บัธรรมชาติของโครงการวา่มีความต้องการ
พิเศษอยา่งไรซึง่อาจจะรวมถึงแรงงานท่ีไม่มีทกัษะในการก่อสร้าง แรงงานมืออาชีพ หวัหน้าช่าง 
ผู้ รับจ้างเหมา ผู้ ฝึกงานท่ีพอมีประสบการณ์ ผู้จดัการการเงิน และช่างเทคนิค 
 สิง่ส าคญัของการจดัการโครงการ คือ การจดัหาคนในชมุชนท่ีมีความสามารถและ
ปรารถนาจะเป็นแรงงานในการก่อสร้างอาคาร ชาวบ้านในชมุชนบางแห่งอาจจะต้องการท า
กิจกรรมอ่ืน เช่น เกษตรกรรม หรือท างานหารายได้จากอาชีพท่ีเคยท าอยูเ่ดิม บางครอบครัวอาจจะ
มีคนจ านวนมากแตจ่ะเป็นผู้ ท่ีไม่สามารถช่วยงานได้ เช่น พอ่ แม ่หรือ ปู่  ยา่ ตายาย ซึง่ชราภาพ 

 2.4.3 ทรัพยากรองค์กร 
 สถาบนัท่ีมีความสามารถรับผิดชอบตอ่ภาระหน้าท่ี คือ หน่วยงานท่ีต้องมีทรัพยากรบคุคล
ซึง่เป็นผู้น า สามารถจดัการบริหารงานในสิง่ท่ีจ าเป็นต้องท า รวมถึงรู้ท่ีจะจดัการงานส าคญัท่ีเป็น
เง่ือนไขหลกั ซึง่รัฐมกัจะขาดแคลนผู้ซึง่ท าหน้าท่ีเหลา่นี ้ดงันัน้การพฒันาองค์กรจงึเป็นสิง่ท่ีต้อง
ด าเนินการ เพื่อเตรียมบคุลากรให้พร้อมท่ีจะท างานจริง กลุม่เอ็นจีโอเป็นกลุม่ส าคญัท่ีต้อง
พิจารณาถึงและขอความช่วยเหลือ เพราะมกัจะมีประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัชมุชน 

 2.4.4 ทรัพยากรชมุชน 
 บคุลากรท่ีจะจดัการโครงการก่อสร้างของชมุชน จะต้องมีความสามารถท่ีจะจดัการและ
ผลกัดนักลุม่ชมุชนด้วยกนัเองให้รับผิดชอบโครงการหลายโครงการได้ การจดัการนัน้ไมค่วรใช้การ
คาดการณ์ แตต้่องด าเนินโครงการให้ประสบความส าเร็จชดัเจน โดยเฉพาะปัญหาจดัการเร่ือง
พืน้ท่ีก่อสร้างบ้านการมีสว่นร่วมของชมุชนจะท าให้การท างานง่ายขึน้ในสถานการณ์ท่ีสงัคมไมไ่ด้
ประสบปัญหาภยัพิบตัิร้ายแรง แตก่ารก่อสร้างด้วยการมีสว่นร่วมของชมุชนอาจจะไม่ประสบ
ความส าเร็จ เน่ืองจากไมมี่แรงผลกัดนัเพียงพอ 

 2.4.5 วสัดกุ่อสร้าง 

 การเลือกใช้วสัดกุ่อสร้างจะต้องประเมินอยา่งระมดัระวงัวา่ จะต้องหาซือ้ได้โดยง่ายทัว่ไป 
มีราคาท่ียอมรับได้ คณุภาพเหมาะสม และเป็นท่ียอมรับของชมุชนท้องถ่ิน วสัดกุ่อสร้างต้องเป็น
วสัดท่ีุชาวบ้านต้องใช้ และสิง่ส าคญัประกอบพิจารณา ได้แก่ เศรษฐกิจและความเหมาะสมของ
วสัดกุ่อสร้างแตล่ะชนิด กบัสภาพแวดล้อม 
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 2.4.6 เทคโนโลยี 
 การก่อสร้างอาคารแบบท้องถ่ิน ต้องน ามาประเมินและพิจารณาเพื่อปรับปรุงเพิ่มเตมิใน
เร่ืองความปลอดภยั หากเป็นถ่ินท่ีมีแรงงานอยูม่าก การฝึกฝนจะช่วยเตรียมให้คนท้องถ่ินสามารถ
ท างานก่อสร้างที่ต้องน าเทคนิควิธีการก่อสร้างแบบพิเศษจากหน่วยงานภายนอกมาใช้ได้ 

 2.4.7 ทรัพยากรการเงิน 
 การประเมินทรัพยากรการเงินท่ีน ามาก่อสร้างบ้านพกัอาศยัถาวรเป็นสิง่ส าคญั เช่นเงินคา่
ก่อสร้างจะรวมถึงงเงินของรัฐ และขององค์กรเอกชนตา่งๆ ที่ให้ความช่วยเหลือ สว่นการตอ่เติม
ต้องพิจารณาถึงประเด็นท่ีจะจดัการจดุ เดน่และจดุอ่อน เน่ืองจากเงินท่ีน ามาใช้บางสว่นอาจมา
จากเงินสว่นตวัท่ีได้จากการเก็บออมหรือจะด้วยการกู้ ก็ตาม 

2.5 แนวคดิด้านการตดิตามและประเมินผล 

การตดิตามและประเมินผล  เป็นกระบวนการท่ีส าคญั  ซึง่ วิลเลียม เอ โชรด ( William A. 
Shrode) และแดน วอยช์ จเูนียร์ (Dan Voich, Jr.)ได้ให้ค านิยามวา่ การจดัการคือ ‚กิจกรรมหรือ
กระบวนการส าหรับการประสานและบรูณาการการใช้ ทรัพยากรเพื่อการบรรลเุป้าหมายของ
องค์กรด้วยการใช้คนซึง่คนจะใช้เทคนิคและข่าวสารในโครงสร้างขององค์กร ‛  ซึง่จากค าจ ากดั
ความนีไ้ด้สะท้อนให้เห็นวา่การจดัการหมายถึงปฏิบตัิ ซึง่อาศยัองค์ความรู้ของทฤษฏีองค์การมาใช้
ให้บรรลเุป้าหมายขององค์กร ซึง่อาจจะเป็นผลผลติ บริการ หรือความพงึพอใจ ซึง่กระบวนการ
จดัการดงักลา่วประกอบด้วย การวางแผน ( Planning)  การจดัองค์กร(Organizing)  การเป็นผู้น า
(Leading)  และการประเมินผล (Evaluation)11 

‚การประเมิน‛  หรือ  ‚การประเมินผล‛   มีความหมายตรงกบัค าในภาษาองักฤษวา่   
‚Evaluation‛   ซึง่หมายถึงกระบวนการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมลูเพื่อการตดัสินใจด าเนินการสิง่
ใดสิ่งหนึง่นอกจากนีย้งัมีความหมายเก่ียวเน่ืองกบัค าอ่ืนๆอีกหลายค าเช่นการวิจยั   (Research)  
การวดัผล  (Measurement)   การตรวจสอบรายงานผล   (Appraisal)  การควบคมุดแูล   
(Monitoring)  การประมาณการ  (Assessment)  และการพิจารณาตดัสิน   (Judgment)  เป็นต้น

                                                            
11อทุยั เลาหวิเชียร, รัฐประศาสนศาสตร์ : ลกัษณะวิชาและมิติตา่งๆ.  (กรงเทพฯ  : สานกัพิมพ์เสมา

ธรรม , 2544 
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พอจะสรุปได้วา่เป็นการประมาณคา่ท่ีเกิดขึน้หลงัจากการด าเนินโครงการส าเร็จ โดยใช้เคร่ืองมือ
ตา่งๆในการน ามาช่วยในการประมวลผลในการทดสอบ12 

ปัจจบุนัการติดตามและประเมินผลมิได้อยูแ่คใ่นวงการแคก่ารศกึษาเท่านัน้ ยงัสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ในงานแขนงตา่ง เพื่อต้องการให้ทราบวา่การด าเนินงานตา่งๆ เป็นไปตาม
วตัถปุระสงค์ รวมไปถึงศกึษาวา่ในการด าเนินการนัน้ประสบปัญหาในด้านใดบ้างที่จะต้องมีการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข เป็นให้ทราบถึงความคมุคา่มากน้อยเพียงใดของงานท่ีได้
ด าเนินการไป 

สรุปได้วา่การประเมินหมายถึงกระบวนการในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมลูของการ
ด าเนินงานและพิจารณาบง่ชีใ้ห้ทราบถึงจดุเดน่หรือจดุด้อยของการด าเนินงานนัน้อยา่งมีระบบ
แล้วตดัสินใจวา่จะปรับปรุงแก้ไขเพื่อการด าเนินงาน 

 การประเมินอยา่งมีระบบ ช่วยให้ผู้ ท่ีด าเนินโครงการได้ทราบถึงผลงานท่ีได้ด าเนินการไป
วา่ มีผลดี ผลเสีย ในด้านใด 

 2.5.1 ความมุ่งหมาย แนวคิดและความส าคัญ13 

1)  แนวคดิและโมเดลิซปิในการประเมินของสตฟัเฟิลบีม  (Srufflebeam’s  CIPP  Model) 

ปี  ค.ศ.  1971  สตฟัเฟิลบีมเป็นผู้ ท่ีมีบทบาทส าคญัเป็นอยา่งยิ่งในการพฒันาทฤษฎีการ
ประเมิน  จนเป็นท่ียอมรับและมีความส าคญัในปัจจบุนั  เรียกวา่  CIPP  Model 

 

 

 

 

 

                                                            
12เยาวดี  รางชยักลุ วิบลูย์ศรี  การประเมนิโครงการแนวคดิและแนวปฏบิัติ พิมพ์ครัง้ท่ี 3  

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 2546 

13ประชมุรอดประเสริฐ.การบริหารโครงการ. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยับรูพา.2539. 
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รูปแบบการประเมินแบบซปิ  ( CIPP  Model)  เป็นการประเมินภาพรวมของโครงการ  
ตัง้แตบ่ริบท  ปัจจยัป้อน  กระบวนการ  และผลผลติ  ( Context,  Input,  Process  and  product)  
โดยมีการก าหนดคา่เพื่อใช้ในการประเมินผล โดยมีประเด็นดงันี ้
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ประเมินเนือ้ความ  

(context Evaluation )

การประเมินปัจจยัป้อน  

(Input Evaluation)

การประเมินกระบวนการ  

(Process Evaluation)  

การประเมินผลิตผล  

(Product Evaluation)

การประเมินสภาวะแวดล้อม 

(Context  Evaluation) 

การประเมินปัจจัย

เบือ้งต้น/ตัวป้อน 

(Input  Evaluation) 

การประเมิน

กระบวนการ 

(Process  Evaluation) 

การประเมินผลผลิต 

(Product  Evaluation) 
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อธิบายได้วา่การ “ประเมินเนือ้ความ”เป็นการศกึษาปัจจยัพืน้ฐานท่ีน าไปสูก่ารพฒันา
เป้าหมายของโครงการ  “การประเมินปัจจยัป้อน”เพื่อต้นหาประสทิธิภาพขององค์ประกอบท่ีน ามา
เป็นปัจจยัป้อน  “การประเมินกระบวนการ”เป็นการศกึษาตอ่จากการประเมินบริบทและปัจจยัป้อน
และ “การประเมินผลติผล”เป็นการตรวจสอบประสิทธิผลของโครงการ  ซึง่จะวิเคราะห์ให้
สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ 

2)แนวความคิดแบบจ าลองของ  R.W.  Tyler14 

ไทเลอร์  เป็นนกัประเมินรุ่นแรก ๆ ปี  ค.ศ.  1930 เขามีความเห็นวา่  ‚การประเมินคือการ
เปรียบเทียบพฤตกิรรมเฉพาะอยา่ง  (performance)  กบัจดุมุง่หมายเชิงพฤตกิรรมท่ีวางไว้‛ 

ปี  1950  ได้มีการคดิรูปแบบ  มาใช้ในกระบวนการตดัสินการบรรลวุตัถปุระสงค์ของสิ่งท่ี
ได้ท าการประเมินผลโดยได้เรียกวา่ ‚Triple Ps Model‛  

 

การประเมินจดุมุง่หมายของโครงการ อาศยัความสมัพนัธ์ของทัง้ 3 สว่น ในการให้เหตุ
และผลในการเช่ือมความสมัพนัธ์ 

 

                                                            
14สมหวงั  พิริยานวุฒัน์, รวมบทความทางการประเมินโครงการ, จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 2544 

P-Philosophy  &  Purpose

• ปรัชญา/จดุมุง่หมาย

P-Process

• กระบวนการ

P-Product

• ผลผลิต
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3)  แนวความคิดของ  โรเบิร์ต สเต้ก (Robert  E.  Stake) 15 

ตามแนวความคิดของ  โรเบิร์ต สเต้ก ( Robert  E.  Stake)นัน้การประเมินโครงการจงึต้อง
มีการบรรยายเก่ียวกบัโครงการอยา่งละเอียดเพื่อให้ครอบคลมุถึงสารสนเทศท่ีจะตองสนองความ
ต้องการของผู้ เก่ียวข้อง  เพื่อจะน าไปสูก่ารตดัสินใจเก่ียวกบัโครงการนัน้ 

ซึง่เมื่อ โรเบิร์ต สเต้ก (Robert  E.  Stake)ได้ศกึษาแล้วจงึได้เสนอรูปแบบของการประเมิน
โครงการอยา่งมีระบบ  โดยการบรรยายและตดัสินคณุคา่เก่ียวกบัโครงการตามหลกัการของ
โครงการนัน้ ๆ  

 โรเบร์ิต สเต้ก ( Robert  E.  Stake) เรียกแบบจ าลองนีว้า่ “แบบจ าลองการสนบัสนนุ”  
(Countenance  Model)  ดงันี ้

    ความคาดหวงั  สิง่ท่ีเป็นจริง    มาตรฐาน   การตดัสิน 

 

 

แผนภมิูที่ 2.1 แสดง แผนของ Stake’s  Countenance  Model 

จากแผนภมูิข้างต้นโรเบร์ิต สเต้ก ( Robert  E.  Stake)มีการย า้ถึงการประเมินโครงการวา่
จะต้องมี  2  สว่น  คือ  การบรรยาย  (Descriptive)  และการตดัสินคณุคา่  (Judgment) 

                                                            
15อนรัุกษ์  ปัญญานวุฒัน์ (ม.ป.ป.)  เอกสารประกอบการสอนระดับบัณฑติศกึษา เร่ืองแนวคิดการ

ประเมินโครงการ, มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สิง่

น ำ 

ปฏบิตั ิ

กำร 

ผลลพัธ ์
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ในภาคการบรรยายนัน้  ผู้ เช่ียวชาญหรือผู้ประเมินจะต้องหาข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัโครงการ
ให้ได้มากท่ีสดุประกอบด้วย  2  สว่น  คือ 

 

การตดัสินคณุคา่นัน้ ได้มีการใช้เกณฑ์ท่ีใช้มี  2  ชนิด  คือ 

                    1.  เกณฑ์สมับรูณ์  (Absolute  Criterion)  คือ เกณฑ์ท่ีเราตัง้ไว้  อาจจะเกิดขึน้ก่อน
โดยมีความเป็นอิสระจากพฤตกิรรมของกลุม่ 

                    2.  เกณฑ์สมัพทัธ์  (Relative  Criterion)  คือ เกณฑ์ท่ีได้มาจากพฤตกิรรมของกลุม่ 

                    ถ้าไม่สามารถหามาตรฐานมาเปรียบเทียบได้  ต้องมีการน าโครงการอ่ืนท่ีใกล้เคียงมี
เปรียบเทียบ  มี  2  ลกัษณะ  คือ 

                    1.  Contingence  คือความสอดคล้องเชิงเหตผุล  จะพิจารณาความสมัพนัธ์ใน
แนวตัง้ตาม  ของโรเบร์ิต สเต้ก (Robert  E.  Stake) 

                    2.  Congruence  คือความสอดคล้องท่ีปรากฏขึน้จริง  หรือเป็นความสอดคล้องใน
เชิงประจกัษ์  (empirical)  พิจารณาความสมัพนัธ์ในแนวนอนตาม  ของสเต้ก 

สรุป ข้อดีส าหรับรูปแบบของการประเมินของโรเบร์ิต สเต้ก ( Robert  E.  Stake)คือ  การ
ประเมินเป็นระบบ  และการตดัสินคณุคา่  มีมาตรฐานชดัเจน  ข้อเสียคือข้อจ ากดับางเซลล์ของ
เมตริกมีความคาบเก่ียวกนัอาจจะมีความไมช่ดัเจนได้ 

เป้าหมายหรือความคาดหวงั  
(Goals  or  Intents)

สิ่งน า  
(Antecedence)

ปฏิบตัิการ  
(Transactions)

ผลลพัธ์  
(Outcomes)

สิง่ท่ีเป็นจริงหรือสงัเกตได้  
(Observations)

สิ่งน า  
(Antecedence)

ปฏิบตัิการ  
(Transactions)

ผลลพัธ์  
(Outcomes)
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 จากความมุง่หมายของการประเมิน พอจะสรุปประโยช น์การประเมินตามแนวคิด
ข้างต้น16ดงันี ้

1. การประเมินจะช่วยท าให้มีการก าหนดวตัถปุระสงค์และมาตราฐานของการ
ด าเนินงานให้มีความชดัเจนมากขึน้ 

2. การประเมินช่วยให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอยา่งคุ้มคา่หรือเกิดประโยชน์เต็มท่ี
ตามท่ีได้มีการวางแผนไว้ 

3. การประเมินช่วยให้แผนงานบรรลวุตัถปุระสงค์ตามท่ีได้วางไว้ตัง้แตเ่ร่ิมโครงการ 
4. การประเมินช่วยให้ทราบถึงปัญหาแล้วสามารถหาแนวทางรับมือได้ 
5. การประเมินช่วยในการควบคมุคณุภาพของแผนงาน 
6. การประเมินให้ทกุคนเกิดความรับผิดชอบในการปฎิบตัิงาน 
7. การประเมินช่วยให้การตดัสินใจในการท างานง่ายขึน้ 

 2.5.2 กระบวนการตดิตามและประเมินผล 

 ส าหรับกระบวนการติดตามและประเมินผลในปัจจบุนันัน้  ตามแนวคิดของ Robert 
S. Kaplan และ David P. Norton17 ได้เสนอแนวคดิ Balanced Scorecard เพื่อช่วยในการ
ประเมินให้ง่ายขึน้ในการจดัการขึน้มลู ล าดบัการประเมิน และการสรุปผล ได้แก่ 

 1) วตัถปุระสงค์ ( objective) คือ การก าหนดวตัถปุระสงค์ตามท่ีต้องการจะชีว้ดั 
 2) ตวัชีว้ดั ( Performance Indication)  คือ ตวัชีว้ดัจะแสดงการบรรลถุึงวตัถปุระสงค์
ในแตล่ะด้านหรือไม่ 
 3) เป้าหมาย (Target) คือ เป้าหมายการบรรลถุึงคา่ท่ีได้วางไว้ 
 4) แผนงานท่ีตัง้ใจ ( Initiatives)  คือแผนการปฏิบตัิงานตามล าดบัขัน้ 

 ซึง่แนวคิดดงักลา่ว สามารถน ามาอธิบายผลการด าเนินงานโครงการ”การประเมิน
การอยูอ่าศยัของบ้านพกัถาวรส าหรับผู้ประสบอทุกภยัน า้ท่วมภาคใต้ ปี พ.ศ.2554 กรณีศกึษา
โครงการบ้านพกัถาวรจงัหวดักระบี่” จงึได้น าแนวความคิดนีม้าเพื่อใช้วดัผลตาม Balanced 
Scorecard  ภายใต้ตวัแบบของทฤษฎีระบบได้ดงันี ้
                                                            

16ประชมุรอดประเสริฐ.2539. การบริหารโครงการ. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยับรูพา. 
17อญัชนา ณ ระนอง, เอกสารการบรรยาย วิชา รอ.701 การจดัการปฏิบตัิการ   สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร
ศาสตร์(ออนไลน์). มกราคม 2556,แหลง่ท่ีมา http://www.geocities.com/dol_nida/Strategic_07_1.htm   
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 ตวัแบบแสดงกระบวนการบริหารจดัการการด าเนินงานโครงการในภาพรวมตาม
แนวคดิทฤษฎีระบบ 

 

 จากแผนภาพข้างต้น แสดงให้เห็นถึงกระบวนการตัง้แตเ่ร่ิมจนถึงขัน้ท่ีจะต้องมีการ
ประเมิน จงึได้มีกระบวนการบริหารจดัการ เพื่อปรับปรุงกลยทุธ์ พฒันากระบวนการ ปรับปรุง หรือ
ขยายผลการด าเนินการตอ่ไป ในกรณีนี ้เมื่อได้ผลสรุปของการประเมินผลจะน าผลดงักลา่ว เพื่อใช้
ในการด าเนินงานครัง้ตอ่ไปเม่ือเกิดเหตกุารณ์ท่ีมีความจ าเป็นในการสร้างบ้านพกัถาวร ให้แก่ผู้ ท่ี
ได้รับความเสียหายจากภยัธรรมชาติในรูปแบบตา่งๆ 

 การประเมินโครงการเป็นกระบวนการของการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมลูตา่งๆ
ของโครงการอยา่งมีระบบโดยมีวตัถปุระสงค์หรือเป้าหมายเพื่อการปรับปรุงโครงการให้ดีขึน้
กระบวนการในการประเมินผลโครงการอาจมีขัน้ตอนและรายละเอียดของขัน้ตอนแตกตา่งกนัไป
ตามแนวคดิของนกัวิชาการทางการประเมินผลโครงการแตล่ะบคุคลหรืออาจมีรายละเอียดท่ี
แตกตา่งเพราะรูปแบบหรือประเภทของการประเมินผลหรือประเมินไปตามแตล่ะประเภทของ
โครงการอยา่งไรก็ดีการประเมินผลโครงการนอกจากจะประเมินโครงการทัง้หมดโดยสว่นรวม
แล้วแตล่ะสว่นของโครงการจะต้องได้รับการประเมินควบคูก่นัไปด้วยเสมอคือการประเมินข้อมลู
น าเข้า  (Inputs)  การประเมินตวักระบวนการ   (Processor)  และการประเมินผลงาน   (Outputs)  
ซึง่แตล่ะสว่นและโดยทัง้หมดของโครงการจะประกอบด้วยขัน้ตอนท่ีส าคญั 

 กระบวนการในการประเมินในงานวิจยันีใ้ช้ขอบเขตของเวลาหลงัจากการเข้าอยู่
อาศยั ประมาณ 1 ปี ซึง่น่าจะมีความเหมาะสมท่ีจะประเมินการอยูอ่าศยัและการปรับปรุงการอยู่
อาศยัของบ้านพกัถาวร ซึง่จะท าให้ทราบสภาพการอยูอ่าศยั ปัญหาและอปุสรรคการอยูอ่าศยั 
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จดุเดน่ของแบบบ้านตา่งๆ ซึง่จะน าไปสูก่ารทราบถึงสาเหตใุนการปรับปรุงแบบบ้านตา่งๆ ใน
ลกัษณะท่ีแตกตา่งกนัตามเหตผุลการอยูอ่าศยั 

 แตก่ารประเมินนัน้จะต้องระมดัระวงัค าถามท่ีจะจงูใจให้คนตอบในข้อตา่งๆ 
เน่ืองจากผู้วิจยัต้องการข้อมลูท่ีเป็นความจริง จึ งจะเปิดโอกาสให้ผู้ ท่ีตอบแบบสอบถามงานวิจยัได้
มีอิสระในการแสดงความคิดเห็น 

 2.5.3 ตัวอย่างแนวทางการประเมินโครงการ (การด าเนินงานของ
คณะกรรมการประเมินโครงการ)18 

 เม่ือคณะกรรมการประเมินโครงการไมว่า่จะเป็นคณะกรรมการชดุเดียวหรือจ าแนก
เป็นอนกุรรมการยอ่ยหลายคณะหรือเป็นคณะกรรมการถาวรหรือคณะกรรมการชัว่คราวได้รับการ
แตง่ตัง้แล้วการวางแผนเพื่อการด าเนินงานเป็นหน้าท่ีและภารกิจท่ีคณะกรรมการจะต้องจดัท าการ
วางแผนเพื่อการประเมินโครงการสามารถกระท าได้ด้วยหลายวิธีการทัง้นีข้ึน้อยูก่บัองค์ประกอบ
หลายประการเช่นนีอ้ยูก่บัความรู้ความสามารถของคณะกรรมการลกัษณะของโครงการและ
องค์ประกอบอ่ืนๆอยา่งไรก็ตามการประเมินโครงการมีขัน้ตอนและแผนงานท่ีคณะกรรมการจะต้อง
จดัท าดงัตอ่ไปนี ้

 

                                                            
18ประชมุรอดประเสริฐ. การบริหารโครงการ. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยับรูพา.2539 

ขัน้ที่ 1 • ก าหนดความมุง่หมายหรือวตัถปุระสงค์ของการประเมิน

ขัน้ที่ 2 • การหาความต้องการในการประเมิน

ขัน้ที่ 3 • การหาเคร่ืองมือและการรวบรวมข้อมลู

ขัน้ที่ 4 • การวิเคราะห์ข้อมลู

ขัน้ที่ 5 • การรายงานข้อมลูและการรายงานผล

ขัน้ที่ 6 • การติดตามผล

สรุปผล • สรุปได้แผนการประเมิน
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 เม่ือได้มีการประเมินเรียบร้อยแล้ว จ าต้องมีการสรุปผลเพ่ือจะให้ทราบข้อมลู
ดงัตอ่ไปนี ้

- ประเมินอะไร 
- ประเมินไปท าไม 
- ประเมินอยา่งไร 
- ประเมินเมื่อใด 
- ประเมินโดยใคร 
- เก็บรวบรวมข้อมลูอยา่งไร 
- วิเคราะห์ข้อมลูอยา่งไร 
- น าเสนอข้อมลูอยา่งไร 
- รายงานผลการประเมินโดยใคร 
- ผลการประเมินจะใช้ประโยชน์หรือมีประโยชน์อะไร 

 ถ้ามีการประเมินที่ถกูต้อง มีความแมน่ย าสงู ข้อมลูท่ีได้จะง่ายตอ่การตดัสินใจในการ
แก้ไขและพฒันาตอ่ไปของผู้ด าเนินงาน 

2.5.4 สิ่งที่ควรจะค านึงถงึในการประเมิน19 
 เพื่อความถกูต้องและชดัเจนของการประเมินควรจะค านงึสิง่เหลา่นี ้

 ข้อเท็จจริง (Evidence)คือ การประเมินโครงการจะต้องได้รายละเอียดท่ีเป็นจริงและ
มีเหตผุลอย่างเพียงพอเพื่อจะได้ยืนยนัข้อมลูได้ 

 คณุประโยชน์  (Benefit)คือ จะต้องมีการประเมินถึงการคุ้มทนุในด้านตา่งๆ ไมใ่ช่
เฉพาะแคก่ารเงิน 

 ความถี่ (Frequency)คือ ความถ่ีในการรวบรวมข้อมลูให้มีความเหมาะสมกบัการ
ประเมิน 

 ขอ้มูลยอ้นกลบั (Feedback)คือ จะต้องมีการประเมินข้อมลูท่ีย้อนกลบัมี ทัง้ปัญหา
และอปุสรรคในการท างาน 

                                                            
19ประชมุรอดประเสริฐ. การบริหารโครงการ. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยับรูพา.2539. 
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 ขอ้ผูกมดั  (Commitment)คือจะต้องระมดัระวงัข้อผกูมดัผลประโยชน์ของบคุคล
เน่ืองจากอาจจะก่อให้เกิดความขดัแย้งได้ 

 ความเป็นปรนยั  (Objectivity)คือ การประเมินจะต้องมีความตรงไปตรงมาให้มาก
ท่ีสดุเพ่ือข้อมลูจะได้ไม่เบี่ยงเบนได้ 

 วตัถปุระสงค์ (Objective)คือ การประเมินจะต้องมีการก าหนดวตัถปุระสงค์ให้ชดัเจน 

 มาตรฐาน (Standards)คือ ข้อมลูและตวัแปรตา่งๆ จะต้องได้มาตรฐานท่ีเช่ือถือได้ 

 ความสอดคลอ้งสมัพนัธ์ (Relevance)คือ ข้อมลูท่ีเก็บและรวบรวมได้จะต้องมีความ
สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ 

 ค่านิยม (Values)คือ การประเมินจะต้องไปไปตามความเหมาะสมในขณะนัน้ 

 สิง่เหลา่นีล้้วนแล้วแตเ่ป็นปัจจยัท่ีจ าเป็นอนัมีผลตอ่คณุภาพของการประเมินโครงการ 
และมีผลตอ่คณุภาพในการตดัสินใจการด าเนินโครงการ เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัคนและสิ่งแวดล้อม
รอบตวัคน จงึจ าเป็นต้องมีการวางมาตรฐานให้ชดัเจน 

2.5.5 ปัญหาของการประเมินโครงการ20 

 การประเมินอาจจะมีปัญหาท่ีเกิดขึน้อาจมีผลท าใหเโครงการท่ีด าเนินอยูห่ยดุชะงกั
ล้มเหลวหรือมีผลท าให้โครงการท่ีส าเร็จแล้วนัน้ได้ผลโดยไม่เป็นท่ียอมรับได้ 

- ปัญหาท่ีเกิดจากการรวบรวมข้อมลู ซึง่อาจจะเกิดจากการขาดงบประมาณ 
ความไมเ่หมาะสมของผู้ประเมิน การขาดเคร่ืองมือวิจยั หรือแม้กระทัง่การบริหาร
การวิจยั 

- ปัญหาท่ีเกิดจากกระบวนการวิจยั ซึง่อาจจะเน่ืองมาจากวตัถปุระสงค์ไม่ชดัเจน 
รูปแบบการประเมินไมเ่หมาะสม หรือแม้กระทัง่การขาดการประสานงานในการ
ประเมิน 

- ปัญหาท่ีเกิดจากผลการประเมินซึง่อาจจะเกิดจากการสรุปผลประเมินที่ไม่
น่าเช่ือถือ ผลประเมินเบี่ยงเบนจากวตัถปุระสงค์ 

                                                            
20ประชมุรอดประเสริฐ. การบริหารโครงการ. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยับรูพา.2539. 



34 

 

- ผลงานการประเมินโครงการขาดความน่าเช่ือถือตอ่การท่ีจะต้องน าไปใช้หรือเพื่อ
การตดัสินใจ 

ซึง่ปัญหาท่ีเกิดขึน้เป็นเพียงสาเหตหุลกั บางครัง้ผู้ประเมินอาจจะเจอปัญหาท่ีแตกตา่ง
ออกไป จึงมีความจ าเป็นเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะต้องมีความระมดัระวงัในการประเมิน 

2.6งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 2.6.1 แนวทางการออกแบบเพื่อปรับปรุงบ้านพักฉุกเฉิน กรณีศึกษา โครงการบ้าน
ต้นแบบ ต.น า้ก้อ จ.เพชรบูรณ์21 

 1) ที่มาของโครงการบ้านพักฉุกเฉินที่ต าบลน า้ก้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 สืบเน่ืองจากเหตกุารณ์พายโุซนร้อนอซุางิท าให้เกิดน า้ป่าไหลหลากเข้าสูบ้่านน า้ก้อ ต าบล
น า้ก้อ อ าเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบรูณ์ ท าให้ราษฎรประสบความเดือดร้อนจากเหตอุทุกภยั
สญูเสียทัง้ชีวิตและทรัพย์สนิ บ้านเรือนเสียหายจ านวนมาก ประชาชนขาดท่ีอยูอ่าศยัทัง้หมด 187 
ครอบครัว โดยท่ีทางจงัหวดัเพชรบรูณ์ได้ท าการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้กบัประชาชนพกัอาศยัอยู่
ในเตน็ท์ท่ีพกัวดัสนัตวิิหารและวดัหนองกก 

 จากเหตกุารณ์ดงักลา่วสภากาชาดไทย โดยเหลา่กาชาดจงัหวดัเพชรบรูณ์ ส านกังาน
บรรเทาทกุข์และประชานามยัพิทกัษ์ และโครงการาสาเพื่อนพึง่(ภาฯ)ยามยาก ส านกังานอาสา
กาชาด ได้เข้าไปช่วยเหลือทัง้ในด้านช่วยการยงัชีพ และด้านการรักษาพยาบาล อยา่งทนัท่วงที 
และอย่างครบวงจรตามหลกัการของการบรรเทาทกุข์ทกุประการ 

 ส าหรับการช่วยเหลือในด้านการฟืน้ฟนูัน้ โดยปกติสภากาชาดไทยมีการด าเนินการท่ีอยูใ่น
ขอบเขตท่ีจ ากดัมาก ทัง้การฟืน้ฟดู้านท่ีอยูอ่าศยั การฟืน้ฟอูาชีพ 

 เน่ืองจากเหตกุารณ์ครัง้นีมี้ผู้ เดือดร้อนด้านท่ีอยูอ่าศยัและด้านจิตใจเป็นจ านวนสงูมาก
เป็นประวตัิการณ์และเช่ือวา่ปัญหานีจ้ะเป็นปัญหาเรือ้รัง คือ ส าหรับด้านท่ีอยูอ่าศยัจะต้องใช้
เวลานานอยา่งน้อย 1 ปีขึน้ไป จงึจะมีการสร้างบ้านอยา่งถาวรของแตล่ะครอบครัวได้แล้วเสร็จ ซึง่
ทางราชการมีความสามารถในการให้ความช่วยเหลือในการสร้างบ้านพกัชัว่คราวตามปกตใินแต่
ละครัง้ตามงบประมาณเพียง 4,000 บาท /หลงั ซึง่ท าได้เพียงเป็นอาคารท่ีมีลกัษณะเหมือนกบั

                                                            
21นายสยามศกัด์ิ จารุอาภรณ์ประทีป, แนวทางการออกแบบเพื่อปรับปรุงบ้านพกัฉกุเฉิน กรณีศกึษา โครงการ

บ้านต้นแบบ ต.น า้ก้อ จ.เพชรบรูณ์, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2545 
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บ้านพกัชัว่คราวของคนงานก่อสร้างเท่านัน้ และคาดว่าจะมีสาธารณปูโภคท่ีไม่ถกูสขุอนามยันกั 
อีกทัง้จะต้องใช้เวลานานในการก่อสร้าง ซึง่ผู้ประสบภยัจะต้องทนอาศยัอยูใ่นเตน็ท์ซึง่ไมส่ามารถ
ให้ความอบอุน่และความปลอดภยัได้เพียงพอ ไมส่ามารถออกไปใช้ชีวิตได้ตามปกต ิรวมทัง้ไม่
สามารถประกอบอาหารเองได้  

 จากการส ารวจเบือ้งต้นของจงัหวดั พบวา่มีผู้แสดงความจ านงจะไปพกัท่ีบ้านพกัชัว่คราว
ซึง่ห่างจากบ้านเดิมประมาณ 3 กิโลเมตร เพียงไม่ถึงร้อยละ 50 แสดงวา่สิง่ท่ีจดัให้ไม่แตกตา่งจาก
การไปอยูใ่นเตน็ท์มากนดั 

สภากาชาดไทยจงึเห็นวา่น่าจะท าการจดัสร้างที่อยูอ่าศยัชัว่คราวท่ีให้คณุภาพชีวิตท่ีดี
กวา่เดมิ ประกอบกบัข่าวความเดือดร้อนของผู้ประสบภยัจากเหตอุทุกภยัจากเหตอุทุกภยัในครัง้นี ้
ได้กระจายออกไป ท าให้ประชาชนและองค์กรตา่งๆ ภายในประเทศไทยทราบถึงความเดือดร้อน
ของประชาชนบ้านน า้ก้อ จงึท าให้ได้รับเงินบริจาคจ านวนมากพอท่ีจะท าการจดัสร้างบ้านพกั
ชัว่คราวท่ีจะช่วยให้ผู้ประสบภยัมีคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้ได้ ดงันัน้สภากาชาดไทยจงึเห็นสมควรจะท า
ต้นแบบการฟืน้ฟดู้านท่ีอยูอ่าศยัแบบชัว่คราว(บ้านพกัฉกุเฉิน) ท่ีมีลกัษณะเป็นหมูบ้่านท่ีมี
องค์ประกอบของสาธารณปูโภค และมีองค์ประกอบอ่ืนๆ ท่ีช่วยในการด ารงชีวิตได้ด้วย โดย
เรียกวา่ กิจกรรมฟืน้ฟท่ีูอยูอ่าศยัชัว่คราวแบบครบวงจร 

กิจกรรมฟืน้ฟท่ีูอยูอ่าศยัชัว่คราวแบบครบวงจร ประกอบด้วย 

1. ก่อสร้างบ้านพกัชัว่คราวต้นแบบ “หมูบ้่านเพื่อนพึง่(ภาฯ)อาศยั ช่วยด้วยใจ คนไทยไมท่ิง้
กนั” (บ้านพกัฉกุเฉิน) 

2. ด าเนินการจดัท าน า้ดื่มสะอาดประจ าหมูบ้่าน 

3. จดัสร้างศนูย์เด็กเลก็ชัว่คราวประจ าหมูบ้่าน 

4. จดัสร้างอาคารพยาบาลประจ าหมูบ้่าน 

5. การแจกถงุยงัชีพ 

6. การตัง้คลงัน า้ดื่ม 

7. การตัง้โรงทานน า้พระทยั 

8. การบริการทางการแพทย์ 

9. การตัง้ศนูย์พฒันาทกัษะการคิดและชีวิตเด็กนกัเรียนหลงัน า้ท่วม 



36 

 

ท่ีมาของแนวคดิการจดัสร้างบ้านพกัชัว่คราวต้นแบบ(บ้านพกัฉกุเฉิน) 

สภากาชาดไทยมีความต้องการจดัสร้างบ้านพกัชัว่คราวส าหรับผู้ประสบภยัให้สามารถอยู่
อาศยัตามลกัษณะคณุภาพชีวิตท่ีดี ช่วยให้ผู้ประสบภยัมีความอบอุน่ ปลอดภยั และสามารถ
ด ารงชีวิตได้ตามปกตติอ่ไปในระหวา่งที่ผู้ประสบภยัยงัไมมี่ท่ีอยูอ่าศยัถาวร โดยบ้านพกัชัว่คราวท่ี
ต้องการจดัสร้างให้ในครัง้นีน้อกจากมีความต้องการให้เป็นท่ีอยูอ่าศยัชัว่คราวของผู้ประสบภยั
ส าหรับประชาชนบ้านน า้ก้อแล้ว ยงัเห็นวา่บ้านพกัอาศยัชัว่คราวดงักลา่วน่าจะน ากลบัมาใช้ได้อีก 
ซึง่จะช่วยให้สภากาชาดไทยสามารถจดัสร้างที่อยูอ่าศยัชัว่คราวได้อยา่งรวดเร็วเมื่อมีผู้ประสบภยั
จากธรรมชาตใินครัง้ตอ่ไป รวมทัง้ยงัอาจช่วยให้สามารถประหยดังบประมาณลงได้ในระยะยาว 

สภากาชาดไทยจงึค้นหาวิธีการจดัสร้างบ้านพกัท่ีให้ความต้องการดงักลา่ว และพบวา่
สภากาชาดในประเทศเวียดนามก็มีการให้คามช่วยเหลือผู้ประสบภยัน า้ท่วมในลกัษณะท่ีใกล้เคียง
กนั โดยลกัษณะของบ้านชัว่คราวในประเทศเวียดนามที่สภากาชาดเวียดนามจดัสร้างให้กบัผู้ปะ
สบภยัมีลกัษณะเป็นบ้านท่ีมีโครงสร้างอาคารเป็นโลหะ มีความสงู 2 ชัน้ ไม่มีผนงั จดัสร้างและ
ผลิตโดยบริษัท BHP Steel Building Products ซึง่เป็นบริษัทอตุสาหกรรมเหลก็และขึน้รูปเหลก็
ลอนประเภทตา่ง ๆ ดงันัน้สภากาชาดไทยจงึได้ติดตอ่ขอให้บริษัท  BHP Steel Building Products 
(Thailand) Ltd. มาเสนอรูปแบบบ้านพกัอาศยัชัว่คราวตามแนวทางท่ีต้องการ และจึงเป็นท่ีมาของ
บ้านพกัฉกุเฉินต้นแบบ ท่ีมีแนวคดิจดัสร้างให้เป็นแบบน็อคดาวน์ (Knock Down) 

(1) แนวทางการจดัการกบับ้านพกัฉกุเฉินในอนาคต 

สภากาชาดมีความต้องการให้อาคารบ้านพกัฉกุเฉินสามารถน ากลบัมาใช้ได้อีกในอนาคต 
จากการประมาณการของสภากาชาดคาดว่าผู้ประสบภยัท่ีพกัอาศยัอยูภ่ายในโครงการจะสามารถ
จดัสร้างบ้านของตนเองแล้วเสร็จในระยะเวลา 1 ปี ดงันัน้ภายหลงัจากท่ีประชาชนย้ายออกจาก
บ้านพกัฉกุเฉินเรียบร้อยแล้ว สภากาชาดคาดวา่จะท ากรรือ้สว่นประกอบตา่ง ๆ ของบ้านฉกุเฉิน
ออก และน าไปฝากไว้กบัศนูย์ป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน กระทรวงมหาดไทย ซึง่มีทัว่ประเทศ 6 ศนูย์ 
พร้อมกนันัน้ก็จะประสานกบัวิทยาลยัอาชีวะศกึษาท่ีใกล้กบัศนูย์ฯให้มีการฝึกสร้างและรือ้บ้านเป็น
ประจ า อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

เม่ือมีเหตกุารณ์สาธารณะภยั ไมว่า่จะเป็นอทุกภยั วาตภยั หรืออคัคีภยั ท่ีต้องมีการอพย
บคอ่นข้างนาน สภากาชาดไทยก็จะประสานให้มีการขนสง่และจดัสร้างได้ภายในเวลาอนัสัน้ 

ข้อมลูทัว่ไปของโครงการการก่อสร้างบ้านพกัชัว่คราวต้นแบบ “หมูบ้่านเพื่อนพึง่(ภาฯ)
อาศยั ช่วยด้วยใจ คนไทยไมท่ิง้กนั” (บ้านพกัฉกุเฉิน) 
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ภายในหมูบ้่านประกอบไปด้วย อาคารบ้านพกัฉกุเฉิน 173 หลงั ส าหรับ 187 ครอบครัว 
อาคารพยาบาล 1 หลงั เคร่ืองกรองน า้ส าอาดประจ าหมูบ้่าน 1 เคร่ือง ศนูย์พฒันาเด็กเลก็ชัว่คราว 
1 หลงั ห้องอาบน า้ 34 ห้อง ห้องสขุา 68 ห้อง พร้อมระบบประปา ไฟฟ้า โทรศพัท์ และหน่วยรักษา
ความปลอดภยั 

ลกัษณะบ้านพกัฉกุเฉิน เป็นบ้านชัน้เดียวมีใต้ถนุสงูโลง่ สามารถใช้งานท่ีใต้ถนุได้ หลงัคา
บ้านเป็นทรงจัว่ไมมี่ชายคา บ้านมีขนาด 3x4 เมตร มีประตหูนึง่บาน หน้าตา่ง 2 บานส าหรับ 2 
ด้าน และหนึง่ด้านเป็นผนงัทบึ มีบนัไดส าหรับเดินขึน้ชัน้บน โครงสร้างบ้านเป็นโลหะชดุ galvanize 
ผนงัและแผ่นหลงัคาเป็นแผน่สงักะสีผสมอะลมูิเนียมเคลือบซิงค์คาลมู ( Zincalume) ประต ูและ
หน้าตา่งเป็นไม้ พืน้ชัน้บนเป็นไม้อดัหนา 15 มม. ตวับ้านตัง้อยูบ่นแผน่พืน้คอนกรีตขนาดใหญ่ 

สรุปวตัถปุระสงค์และความต้องการของสภากาชาดไทย ส าหรับการออกแบบบ้านพกั
ฉกุเฉิน 

1. ต้องการบ้านพกัฉกุเฉินจ านวน  173 หลงั 

2. บ้านพกัฉกุเฉินท่ีจดัสร้างให้จะต้องสามารถช่วยให้ผู้ประสบภยัอาศยัอยูไ่ด้ตาม
ลกัษณะคณุภาพชีวิตท่ีดี มีความอบอุน่ ปลอดภยั และสามารถด ารงชีวิตได้ตามปกตติอ่ไปใน
ระหวา่งที่ผู้ประสบภยัยงัไมมี่ท่ีอยูอ่าศยัถาวร 

3. บ้านพกัฉกุเฉินท่ีจดัสร้างให้ต้องการให้ผู้ประสบภยัใช้อยูอ่าศยัชัว่คราวเป็น
ระยะเวลาประมาณ 1 ปี 

4. บ้านพกัฉกุเฉินจะต้องน ากลบัมาใช้ได้อีก ส าหรับการช่วยเหลือผู้ประสบภยัในครัง้
ตอ่ๆ ไป 

5. การก่อสร้างบ้านพกัฉกุเฉินจ านวน 173 หลงั จะต้องสร้างให้เสร็จในระยะเวลา
ประมาณ 1 เดือน 

 

2) การออกแบบกับการก่อสร้างบ้านพักฉุกเฉิน 

พืน้ท่ีก่อสร้างเป็นโรงเรียนร้างที่สามารถก่อสร้างในระบบท่ีออกแบบมาได้ ซึง่บริเวณ
โรงเรียนเดมิลานด้านหน้าจะเป็นสนามฟตุบอล สว่นด้านหลงัเป็นแอง่น า้ท่ีต้องถมดนิและปรับ
ระดบั เมื่อแล้วเสร็จจงึสามารถก่อสร้างได้ตามแบบท่ีต้องการ 
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ลกัษณะการก่อสร้างในสว่นตา่ง มีทหารเป็นทีมงานท าฐานราก ขึน้โครงสร้างอาคาร และ
จดัสร้างห้องน า้รวม นกัเรียนเทคนิคเป็นทีมงานปิดผิวอาคาร เก็บรายละเอียด เดนิระบบไฟฟ้า 
ระบบประปา โดยการอ านวยความสะดวกจากโยธาธิการจงัหวดัเพชรบรูณ์ สว่นของ BHPให้
ทีมงานส าหรับช่วยสอนการประกอบบ้านและดแูลการประกอบให้เป็นไปตามการออกแบบเท่านัน้ 

ส าหรับการประกอบตวับ้าน การประกอบใช้แรงงานจากคนทัง้หมดไม่มีเคร่ืองมือขนาด
ใหญ่ในการช่วยประกอบอาคาร ชิน้สว่นท่ีหนกัท่ีสดุคือเสา การทดลองประกอบท่ีหน้าโรงงานใช้
คนงาน 3-4 คนในการประกอบเท่านัน้ ซึง่ไมใ่ช่วิธีเดียวกนักบัท่ีก่อสร้างที่น า้ก้อ แตเ่ป็นวิธีเดียวกนั
กบัแบบของเวียดนามคือ ตัง้เสาขึน้มาประกอบบนรากฐานก่อนแล้วจงึน าคานมาประกอบพาดช่วง
ยดึโครงสร้างทัง้หมดเอาไว้ ส าหรับท่ีน า้ก่อเร่ิมแรกก็ใช้วิธีการเดียวกนักบัแบบของเวียดนาม 
ตา่งกนัตรงฐานรากโดยฐานรากของเวียดนามเป็นฐานรากคอนกรีตแบบถาวรทัว่ไปมีเสาเข็ม 
ตอม่อและคานคอดินรัดรอบ ส าหรับท่ีโครงน า้ก่อเร่ิมแรกออกแบบให้เป็นพกุระเบดิคอนกรีตแต่
ตอ่มาเปลี่ยนมาเป็น J-Bolt เพราะต้องการให้มีความแข็งแรงพอส าหรับการอยูอ่าศยัในระยะเวลา
ประมาณ 1 ปี 

ฐานรากจงึใช้เป็น J-Bolt ฝังลงในแผ่นพืน้คอนกรีตขนาดใหญ่ สว่นของการขึน้โครงสร้างก็
เป็นแบบเดียวกบัเวียดนาม แตที่มงานท่ีประกอบท่ีพืน้ท่ีก่อสร้างเห็นวา่วิธีนีจ้ะช้าเกินไป จงึได้
ทดลองก่อสร้างวิธีใหมค่ือการประกอบเสาและคานบาง่วนบนพืน้ก่อนโดยมีแบบวางแนวอยูท่ี่พืน้ 
(เรียกวา่การจบัจิก) บ้านหนึง่หลงัจะมี 2 ชดุ โครงFrame ในขณะเดียวกนัก็ให้อีกทีมงานหนึง่ไป
ติดตัง้ชิน้สว่นBase Plate กบัฐานพืน้คอนเกรีต เมื่อประกอบเสร็จแล้วจงึใช้คนยกขึน้ตัง้บนฐานเสา
ทัง้ 4 ด้าน แล้วจงึน าคานท่ีเหลือมาพาดประกอบยดึโครง 2 ชดุไว้ด้วยกนั จากนัน้จงึน าตงรับพืน้มา
ประกอบรับแผ่นพืน้ ติดตัง้แป Bracing แผ่นพืน้ โครงผนงั แผ่นหลงั แผ่นผนงั ประต ูหน้าตา่ง ฝ้า
เพดานแล้วจงึเก็บรายละเอียดสว่นท่ีเหลือ สว่นเรือนพยาบาลท่ีข้อให้สร้างเพิ่มเตมิก็น าบ้าน 4 หลงั
มาประกอบกนัเป็นสญัลกัษณ์กากระบาดของสภากาด โดยวิธีการก่อสร้างในลกัษณะเดียวกนั 
ระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้างเดิมก าหนดไว้ 1 เดือน แตส่ามารถสร้างได้แล้วเสร็จในเวลา 1 เดือน
คร่ึง 

สรุปความต้องการและแนวคดิการออกแบบ ส าหรับบ้านพักฉุกเฉิน 

1. จะต้องผลติชิน้สว่นส าหรับบ้านพกัฉกุเฉินทัง้หมด 173 หลงั 

2. การผลติและการขนสง่ชิน้สว่นทัง้หมดไปประกอบการก่อสร้างจะต้องท าให้เสร็จ
ในระยะเวลาประมาณ 1 เดือน 
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3. รูปแบบบ้านพกัฉกุเฉินต้องการให้เหมาะสมกบัการใช้งานในชีวิตของคนไทย จงึ
น ารูปแบบของบ้านไทยโบราณมาประยกุต์ใช้ในการออกแบบ 

4. ขนาดของบ้านพกัฉกุเฉิน 3x4 เมตร สงู 2 ชัน้ น่าจะมีความเหมาะสมส าหรับการ
ใช้งาน 

5. ออกแบบบ้านพกัฉกุเฉินให้เป็นระบบ Knock Down เพื่อให้สามารถน าชิน้สว่นไป
ประกอบก่อสร้างได้ง่าย และรวดเร็ว และเมื่อต้องการรือ้ถอนบ้านพกัฉกุเฉินก็จะสามารถท าได้ง่าย 

6. ใช้วสัดโุลหะของบริษัทในการผลิตบ้านพกัฉกุเฉิน 

7. ชิน้สว่นท่ีใช้ประกอบบ้านพกัฉกุเฉินจะผลติให้มีจ านวนน้อยชิน้มากท่ีสดุเท่าท่ีจะ
ท าได้ 

8. ชิน้สว่นจะต้องมีขนาดเลก็และสัน้ เพื่อให้ง่ายส าหรับการขนสง่ 

9. บ้านพกัฉกุเฉินจะต้องมีความแข็งแรงพอตอ่การใช้งานของผู้ประสบภยัและภยั
ธรรมชาติท่ีอาจจะเกิดขึน้ได้อีกในภายหลงั 

 2.6.2 โครงการศึกษาความเหมาะสมของบ้านพักถาวรช่วยเหลือผู้ประสบภยั 

สึนามิ22  

1)ความส าคัญและที่มาของโครงการ 

ท่ีมาของโครงการเน่ืองมาจากภายหลงัจากพืน้ท่ี 6 จงัหวดัชายฝ่ังทะเลอนัดามนัของไทย 
ได้รับผลกระทบจากธรณีพิบตัิท่ีเกิดขึน้ในวนัท่ี 26 ธนัวาคม2547 ท าให้เกิดความเสียหายตอ่ชีวิต
และทรัพย์สนิเป็นจ านวนมากสว่นท่ีเห็นได้ชดัในความเสียหายนอกจากตอ่ชีวิตแล้ว ที่เห็นได้ชดัท่ี
คือท่ีอยูอ่าศยัของประชาชนได้รับความเสียหายเป็นอยา่งมาก  

ด้วยเหตดุงักลา่วหลายหน่วยงานทัง้ภาครัฐและเอกชน จงึได้เข้ามาช่วยเหลือในการสร้างที่
อยูอ่าศยัทดแทนท่ีอยูอ่าศยัเดมิ โดยท่ีได้รับความเสียหายถึง 6 จงัหวดั มีหลายหน่วยงานเข้ามา
ช่วยในการสร้างในระยะเวลาที่เร่งดว่น ท าให้บ้านพกัถาวรส าหรับผู้ประสบภยัสนึามิมีความ
แตกตา่งกนัหลายรูปแบบ 

                                                            
22เลอสม สถาปิตานนท์, จามรี อาระยานิมิตสกลุ, เสก สวสัดี, คมกฤช ชเูกียรติมัน่. โครงการศกึษาความ
เหมาะสมของบ้านพักถาวรช่วยเหลือผู้ประสบภัยสนึามิ. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั, 2550,  
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การท่ีมีบ้านหลายรูปแบบจึงสง่ผลตอ่การอยูอ่าศยัหลงัการเข้าอยู ่ผู้ศกึษาและวิจยั
โครงการนีจ้งึด าเนินการรวบรวมข้อมลูของการออกแบบและก่อสร้างบ้านพกัถาวร และส ารวจการ
เปลี่ยนแปลงภายหลงัเข้าอยูอ่าศยับ้านพกัถาวร เพื่อศกึษาความเหมาะสมและผลท่ีเกิดขึน้ 

2) แนวทางการวิเคราะห์ผลข้อมูล 

เน่ืองจากการเก็บข้อมลูมีทัง้ข้อมลูด้านกายภาพจากการส ารวจ ณ พืน้ท่ีก่อสร้างจริงและ
ข้อมลูด้านความคดิเห็น แยกแตล่ะชมุชน แตข้่อมลูมีปริมาณข้อมลูมาก เพื่อให้แจกแจงการ
วิเคราะห์ข้อมลูน าไปสูก่ารสรุปผลแตล่ะประเด็น จงึได้เรียบเรียงการวิเคราะห์ผลดงันี ้

- วิเคราะห์เปรียบเทียบเชิงกายภาพ  ซึง่จะมีการวิเคราะห์ด้านการออกแบบ กาน
ก่อสร้าง ท่ีตัง้ ผงับริเวณ และการออกแบบทางสถาปัตยกรรม ซึง่จะมีการ
เปรียบเทียบในแตล่ะโครงการ 

- วิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลความคิดเห็ น วิเคราะห์ข้อมลูจากการตอบ
แบบสอบถาม ทัง้เร่ืองรายได้ จ านวนสมาชิกก่อนหลงัเข้าอยู ่สาเหตกุารปรับปรุง
บ้าน และความพงึพอใจในการอยูอ่าศยั 

- วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ เช่ือมโยงข้อมลูระหวา่งของมลูท่ีได้จากความคิดเห็นตอ่
การเปลี่ยนแปลงเชิงกายภาพของตวับ้านพกัถาวร 

- วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อดี – ข้อเสีย ของโครงการบ้านพกัถาวร 

3) แนวทางการสรุปผลการศึกษา 

การสรุปผลข้อมลูการศกึษาเพื่อให้ครอบคลมุตามวตัถปุระสงค์ โดยได้แบง่การสรุป
ออกเป็น 10 ด้านคือ 

- สรุปหน่วยงานรับผิดชอบด าเนินการโครงการออกแบบและก่อสร้าง 
จากโครงการบ้านพกัถาวรช่วยเหลือผู้ประสบภยัสนึามิท่ีท าการศกึษาทัง้หมด 11 

ชมุชน จ าแนกตามประเภทของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด าเนินการออกแบบและก่อสร้างบ้านพกั
ถาวร โดยจะมีอยู ่2 ลกัษณะด้วยกนัคือ โครงการท่ีหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนในประเทศ
ด าเนินการร่วมกนักบัผู้ประสบภยั ตัง้แตก่ารออกแบบและก่อสร้างบ้านพกัถาวร และโครงการท่ี
หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนในประเทศด าเนินการฝ่ายเดียว ตัง้แตก่ารออกแบบและ
ก่อสร้างบ้านพกัถาวร 

- สรุปรูปแบบบา้นพกัถาวรทีใ่ชส้ าหรบัการก่อสร้าง 
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รูปแบบบ้านพกัถาวรท่ีได้มีการสร้างนัน้ พบวา่มี 4 รูปแบบด้วยกนั คือ รูปแบบ
บ้านพกัถาวร ปรับปรุงจากบ้านเดี่ยวมาตรฐานชัน้เดียว รูปแบบบ้านพกัถาวรปรับปรุงจากแบบ
บ้านเดี่ยวมาตรฐาน 2 ชัน้ รูปแบบบ้านพกัถาวรท่ีมีการออกแบบบ้านเดี่ยวชัน้เดียวแบบใหม ่
ส าหรับก่อสร้าง และรูปแบบบ้านพกัถาวรท่ีมีการออกแบบบ้านเดี่ยว 2 ชัน้แบบใหม ่ส าหรับการ
ก่อสร้าง 

- สรุปด้านท่ีตัง้ชมุชน 
การเลือกท่ีตัง้ชมุชนส าหรับก่อสร้างโครงการบ้านพกัถาวรช่วยเหลือ

ผู้ประสบภยัสนึามิ ทัง้ 11 โครงการ(10 ชมุชน) โดยเม่ือสรุปแล้วจะมีอยู ่ 4 รูปแบบ คือ ท่ีตัง้
โครงการท่ีก่อสร้างบนท่ีดินเดมิ ท่ีตัง้โครงการท่ีก่อสร้างบนท่ีดินใหมใ่กล้กบัท่ีตัง้ชมุชนเดมิ ท่ีตัง้
โครงการท่ีก่อสร้างบนท่ีดินใหมห่่างจากท่ีตัง้ชมุชนเดมิแตใ่กล้ท่ีประกอบอาชีพ(ฝ่ังทะเล) และท่ีตัง้
โครงการท่ีก่อสร้างบนท่ีดินใหมห่่างจากท่ีตัง้ชมุชนเดมิ 

 
- สรุปด้านการจดัสรรขนาดพืน้ท่ีดิน 

การจดัสรรท่ีดินโดยจะมีการเลือกขนาดท่ีดินตามเกณฑ์ท่ีเหมาะสมเพื่อให้
ประชาชนได้อยูใ่นพืน้ท่ีท่ีเหมาะสม 

- สรุปด้านสาธารณปูโภค 
การจดัสรรสาธารณปูโภคในแตล่ะโครงการบ้านพกัถาวรช่วยเหลือผู้ประสบภยัสึ

นามิ โดย 5 อยา่งด้วยกนั คือ ถนนภายในโครงการ ระบบไฟฟ้า ระบบน า้ใช้ ระบบบ าบดัน า้เสีย 
และอาคารสว่นกลาง 

- สรุปด้านสถาปัตยกรรม 
บ้านพกัถาวรช่วยเหลือผู้ประสบภยัสนึามิมีการด าเนินการเพ่ือให้ความช่วยเหลือ

ผู้ประสบภยัภายใต้ระยะเวลาที่เร่งดว่น รูปแบบบ้านพกัถาวร สว่นใหญ่ท่ีน ามาก่อสร้างจงึต้อง
อาศยัรูปแบบมาตรฐานท่ีมีการออกแบบโดยหน่วยงานภาครัฐ น ามาปรับให้สอดคล้องกบัการ
ก่อสร้าง งบประมาณ และวสัดท่ีุสามารถจดัการได้ในขณะนัน้ 

- ด้านการเลือกใช้วสัดใุนองค์ประกอบตา่งๆ 
การเลือกใช้วสัดท่ีุใช้ในการก่อสร้างนัน้ ขึน้อยูก่บัวา่จะมีการจดัหาวสัดท่ีุมีความ

เหมาะสมกบัการใช้ในขณะนัน้ ซึง่มีข้อจ ากดัเร่ืองจ านวน เพราะต้องใช้ในจ านวนท่ีมาก ซึง่วสัดท่ี
เลือกใช้มีความหลากหลายแล้วแตล่ะพืน้ท่ีและบริเวณท่ีก่อสร้าง 

- สรุปการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ 
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เน่ืองจากบ้านพกัถาวรในขณะนัน้ ในทกุโครงการด าเนินก่อสร้างในลกัษณะบ้าน 
“บ้านแกน” ( core house) โดยมีเพียงโครงสร้างและสว่นแกนของบ้าน เป็นพืน้ท่ีใช้สอยหลกั
ส าหรับการอยูอ่าศยัพืน้ฐานท่ีจ าเป็นเร่งดว่นในระยะแรก ดงันัน้บ้านพกัถาวรสว่นใหญ่จงึมีการ
ปรับปรุงและเปลี่ยนพืน้ท่ีใช้สอยภายหลงัท่ีผู้ประสบภยัเข้าใช้สอยอยูอ่าศยัเพื่อให้สอดคล้องกนัไป
ตามความต้องการของแตล่ะครอบครัว 

- สรุปพืน้ท่ีใช้สอย ภายหลงัการเข้าอยูอ่าศยัเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 1 ปี 
การเข้าอยูอ่าศยับ้านพกัถาวรของผู้ประสบภยัสนึามิเป็นระยะเวลาไมน้่อยกวา่ 1 

ปี โดยท่ีผู้ประสบภยัมีการปรับปรุง ตอ่เติมบ้านพกัถาวร ให้เป็นไปตามความต้องการของแตล่ะ
ครอบครัว โดยมีข้อจ ากดัเพียงขนาดท่ีดินเพียงประการเดียว 

- สรุปปัจจยัท่ีมีผลตอ่การปรับปรุงบ้านพกัถาวร 
เน่ืองจากบ้านพกัถาวร ในทกุโครงการด าเนินก่อสร้างเพียงโครงสร้างและพืน้ท่ีใช้

สอยหลกัเพื่อส าหรับการอยูอ่าศยัท่ีจ าเป็นเร่งดว่นในระยะแรก ดงันัน้บ้านพกัถาวรสว่นใหญ่จงึมี
การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงพืน้ท่ีใช้สอยภายหลงัท่ีผู้ประสบภยัเข้าใช้สอยอยูอ่าศยัเพื่อให้
สอดคล้องกนัไปตามความต้องการของแตล่ะครอบครัว 

เหตผุลอ่ืนในการปรับปรุง คือ ต้องการเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้สอย 
ต้องการปรับเปลี่ยนการใช้สอยให้เหมาะสม และต้องการแก้ปัญหาของตวับ้าน 

 

 



บทที่ 3 
วธีิด าเนินการวิจัย 

 

 

 ส าหรับการศกึษา ทศันคติของการอยูอ่าศยัและการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ หลงัการเข้า
อยูอ่าศยับ้านพกัถาวรของประชาชน ได้ก าหนดวิธีด าเนินการวิจยั ดงันี ้

- การก าหนดประชากรกลุม่ตวัอยา่ง 
- เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
- การเก็บรวบรวมข้อมลู 
- การวิเคราะห์ข้อมลู 

   

3.1 การก าหนดประชากรกลุ่มตัวอย่าง 

 3.1.1 ประชากรในการศกึษา 

 เน่ืองจากรูปแบบบ้านท่ีได้มีการสร้างในกรณีศกึษานี ้มีหลายแบบ แตผู่้วิจยัได้ก าหนดมา
ศกึษา 6 แบบ ซึง่แบง่ได้ 3 หน่วยงาน หน่วยงานละ 2 แบบ รวมเป็น 6 แบบ เน่ืองจาก 6 แบบ นี ้
เป็นแบบท่ีมีการสร้างในจ านวนท่ีมากท่ีสดุ และสามารถน าข้อมลูมาศกึษาการเปลี่ยนแปลงได้ 

 ก. แบบบ้านของมลูนิธิอาสาเพื่อนพึง่(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย จ านวน 50 หลงั 

 การเข้ามาช่วยเหลือของหน่วยงานนี ้จะเป็นตวัแทนของประชาชน เพราะเป็นการน าเงิน
จากการสมทบทนุของประชาชนและองค์กรตา่งๆ โดยก าหนดจ านวนหลงัท่ีจะเข้าช่วยเหลือจ านวน 
50 หลงั เพราะงบประมาณในการสร้างจ ากดั โดยการคดิแบบบ้านนัน้มีแนวคิดว่า บ้านควรจะเป็น
แบบบ้านท่ีงอกได้ ประชาชนสามารถตอ่เติมเองได้เม่ือมีความต้องการท่ีจะปรับปรุงบ้าน โดย
ก าหนดแบบบ้านทัง้หมด 2 แบบด้วยกนัคือ 
  บ้านแบบ  1  อาศยั  1-3  คน    จ านวน 24   หลงั  
  บ้านแบบ  2  อาศยั  4  คนขึน้ไป  จ านวน 26   หลงั  
 โดยพืน้ท่ีเข้าไปช่วยเหลือในการสร้างบ้านอยูใ่นเขต 2 อ าเภอ คือ 
  อ าเภอเมืองกระบี่    จ านวน 17   หลงั  
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   - ต าบลทบัปริก   จ านวน 10   หลงั  
   - ต าบลกระบี่น้อย  จ านวน 3    หลงั  
   - ต าบลเขาทอง   จ านวน 2    หลงั  
   - ต าบลไสไทย   จ านวน 2    หลงั  
  อ าเภอเขาพนม    จ านวน   33   หลงั  
   - ต าบลเขาดิน   จ านวน 5   หลงั  
   - ต าบลเขาพนม   จ านวน 6   หลงั  
   - ต าบลหน้าเขา   จ านวน 22  หลงั  
   ความแตกตา่งของแบบบ้านจะอยูท่ี่ขนาดของบ้าน แบบท่ี 1 จะมี 1 
ห้องนอน แบบท่ี 2 จะมี 1 ห้องนอน และ 1 ห้องเอนกประสงค์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่3.1 แสดงบ้านแบบ  1  อาศยั  1-3  คน ภาพที่3.2 แสดงบ้านแบบ  2   

อาศยั  4  คนขึน้ไป   

ข. แบบบ้านศนูย์ประสานการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอทุกภยั(คชอ.) จ านวน  56  หลงั 

 การเข้ามาช่วยเหลือในการสร้างของ คชอ. ซึง่เป็นหน่วยงานของรัฐบาล ซึง่จะรับผิดชอบ
ในการสร้างบ้านมากท่ีสดุ เพราะจะใช้งบประมาณของแผ่นดิน ซึง่แบบบ้านจะใช้เป็นแบบบ้านของ
กรมโยธาธิการและการผงัเมือง เป็นผู้ด าเนินการเสนอแบบ ซึง่แบบบ้านจะมีอยู ่2 แบบคือ 
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  บ้านแบบ  1  อาศยั  1-3  คน    จ านวน  25   หลงั  
  บ้านแบบ  2  อาศยั  4  คนขึน้ไป  จ านวน 31   หลงั  
 โดยพืน้ท่ีเข้าไปช่วยเหลือในการสร้างบ้านอยูใ่นเขต 4 อ าเภอ คือ 
  อ าเภอเมืองกระบี่    จ านวน 22   หลงั  
   - ต าบลกระบี่ใหญ่  จ านวน   22    หลงั  
  อ าเภอเหนือคลอง   จ านวน   1   หลงั 
   - ต าบลปกาสยั   จ านวน 1   หลงั  
  อ าเภอปลายพระยา   จ านวน   15   หลงั 
   - ต าบลปลายพระยา  จ านวน  15  หลงั 
  อ าเภอเขาพนม    จ านวน 14    หลงั  
   -  ต าบลหน้าเขา   จ านวน  14  หลงั 
 ความแตกตา่งของแบบบ้านจะอยูท่ี่ความยาวของบ้าน  
 

 

 

 

 

 

รูปภาพที่3.3 แสดงบ้านแบบ  1  อาศยั  1-3  คน  รูปภาพที่3.4 แสดงบ้านแบบ  2   

       อาศยั  4  คนขึน้ไป  

 ค. แบบบ้าน  สถานีวิทยโุทรทศัน์ ไทยทีวีสี ช่อง 3  จ านวน  30  หลงั  

 การเข้ามาช่วยเหลือของ ช่อง 3 เป็นการด าเนินซึง่เป็นตวัแทนของประชาชนซึง่ได้รับการ

บริจาคผา่น สถานีวิทยโุทรทศัน์ ไทยทีวีสี ช่อง 3 แล้วจงึน ามาช่วยสร้าง บ้านพกัถาวรให้แก่
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ผู้ประสบภยั ซึง่ได้ด าเนินการช่วยเหลือสร้างบ้านจ านวน 30 หลงั ซึง่แบบบ้านจะใช้บ้านทัว่ไปท่ีมี

อยูใ่นพืน้ท่ี มีลกัษณะเป็นบ้านชัน้เดียว จ านวน 2 แบบ คือ 

  บ้านแบบ  1  อาศยั  1-3  คน    จ านวน  13   หลงั  

  บ้านแบบ  2  อาศยั  4  คนขึน้ไป  จ านวน 17   หลงั  

 โดยพืน้ท่ีเข้าไปช่วยเหลือในการสร้างบ้านอยูใ่นเขต 1 อ าเภอ คือ 

  อ าเภอเขาพนม     จ านวน 30   หลงั  

   - ต าบลเขาดิน   จ านวน    1    หลงั  

   - ต าบลเขาพนม    จ านวน    5    หลงั  

   - ต าบลหน้าเขา   จ านวน   22   หลงั  

   - ต าบลโคกหาร   จ านวน     2   หลงั   

 ความแตกตา่งของแบบบ้านจะอยูท่ี่ความยาวของบ้านแบบท่ี 1 ยาว 8 เมตร แบบท่ี 2 ยาว 

12 เมตร 

 

 

 

 

 

รูปภาพที่3.5 แสดงบ้านแบบ  1  อาศยั  1-3  คน  รูปภาพที่3.6 แสดงบ้านแบบ  2   

        อาศยั  4  คนขึน้ไป  

 3.1.2 การสุม่ประชากรกลุม่ตวัอยา่ง 
 การสุม่ตวัอยา่งประชกกรจะมีการเลือกจาก 3 กลุม่ด้วยกนั คือ 

 แบบบ้านของมลูนิธิอาสาเพื่อนพึง่(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย  จ านวน 50 
หลงั 
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 แบบบ้านศนูย์ประสานการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอทุกภยั(คชอ.) จ านวน  
56  หลงั 

 แบบบ้าน  สถานีวิทยโุทรทศัน์ ไทยทีวีสี ช่อง 3  จ านวน  30  หลงั 
 ซึง่จะมีการน าข้อมลูมาเปรียบเทียบจงึมีความจ าเป็นท่ีจะต้องก าหนดปัจจยัท่ีก าหนด
กลุม่เป้าหมายดงันีค้ือ 

 เข้าอยูอ่าศยับ้านถาวรมาประมาณ1 ปี 
 บ้านจะต้องเป็นบ้านเดี่ยว 
 เข้าถึงข้อมลูได้ง่าย 
 จ านวนบ้านเปรียบเทียบเท่ากนั 

 เมื่อมาพิจารณา 4 ปัจจยัแล้ว แบบบ้านท่ีมีน้อยสดุคือ แบบบ้านสถานีวิทยโุทรทศัน์ไทย
ทีวีสี ช่อง 3 จ านวน 30 หลงั มีบ้านท่ีไม่เป็นบ้านเดี่ยว 2 หลงั เข้าถึงข้อมลูไม่ได้ 1 หลงั จงึเหลือ
ประมาณ 27 หลงั 
 จงึได้น าแนวคดิการสุม่ตวัอยา่งแบบโควตา ( Quota Sampling) เป็นการสุม่ตวัอยา่งที่มี
การก าหนดคณุลกัษณะบางอยา่งของตวัอยา่งที่จะศกึษาแล้วก าหนดสดัสว่นเป็นจ านวนเปอร์เซน็ต์
ตามคณุลกัษณะท่ีก าหนด 
 ผู้วิจยัจงึก าหนดเปอร์เซน็ต์ท่ีจะเข้าถึงข้อมลูไว้ท่ี 80 เปอร์เซน็ต์ จงึได้ 80 เปอร์เซน็ต์  
เน่ืองจากการส ารวจเบือ้งต้นพบวา่สามารถเข้าถึงข้อมลูได้ประมาณ80 เปอร์เซน็ต์ จงึใช้เกณฑ์นีใ้น
การลงส ารวจข้อมลู จงึพบวา่ แบบบ้านสถานีวิทยโุทรทศัน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 จ านวน27 หลงั คิด80 
เปอร์เซน็ต์ จงึได้ ประมาณ 20หลงั สรุปได้วา่เลือกกลุม่ตวัอยา่งได้ดงันี ้

 แบบบ้านของมลูนิธิอาสาเพื่อนพึง่(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย  จ านวน 20
หลงั 

 แบบบ้านศนูย์ประสานการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอทุกภยั(คชอ.) จ านวน  
20  หลงั 

 แบบบ้าน  สถานีวิทยโุทรทศัน์ ไทยทีวีสี ช่อง 3  จ านวน  20  หลงั 
 แบบบ้านละ 20หลงั รวมทัง้หมด 60หลงั 
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3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 การเก็บรวบรวมข้อมลู แบง่เป็น 2 ประเภท ดงันี ้
 3.2.1 ข้อมลูทตุิยภมูิ 
  - ศกึษาทฤษฎีแนวความคิด และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องท่ีเก่ียวกบัการช่วยเหลือด้าน
ท่ีอยูอ่าศยัแก่ผู้ ท่ีประสบภยั 

 - เก็บรวบรวมข้อมลูเบือ้งต้นจาก หนงัสือ เอกสารบทความ เว็บไซต์ และงานวิจยั
ตา่งๆ 

 3.2.2ข้อมลูปฐมภมูิ 

 - การสงัเกต และ สอบถามข้อมลูเบือ้งต้น 
 - ส ารวจข้อมลูของการอยูอ่าศยับ้านถาวร 

   - ประเด็นการอยูอ่าศยับ้านเดิมเพื่อเปรียบเทียบกบับ้านพกัถาวร 
   - ทศันคติตอ่การอยูอ่าศยัในบ้านพกัถาวร เพื่อให้ทราบถึงปัญหาในการ
อยูอ่าศยับ้านพกัถาวรของ 3 หน่วยงาน 
   - การตอ่เติมเปลี่ยนแปลงบ้านพกัถาวรหลงัการเข้าอยูอ่าศยัเพื่อ
เปรียบเทียบลกัษณะการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบตา่งๆ 

 ประเภทและขัน้ตอนการสร้างเคร่ืองมือในการวิจยั 

  1). ประเภทของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมลูเพื่อน ามาวิเคราะห์ผลครัง้นี ้
แบง่เป็น 2 ประเภท คือ 

   1.1)แบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามท่ีมีทัง้ปลายเปิด และปลายปิด 
ทัง้หมด 4 สว่นได้แก่ 

   สว่นท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไป  
   สว่นท่ี 2 ลกัษณะทางกายภาพของบ้านเดิม(บ้านก่อนได้รับความ
เสียหาย) 
   สว่นท่ี 3 ลกัษณะทางกายภาพของบ้านถาวรและการเปลี่ยนแปลงบ้าน
ถาวร 
   สว่นท่ี 4 ทศันคติความพงึพอใจตอ่บ้านท่ีอยูอ่าศยัเดมิ(ก่อนประสบภยั)
กบับ้านถาวรท่ีได้รับการสร้างจากสามหน่วยงาน 
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   สว่นท่ี 5 ข้อเสนอแนะ 

   1.2)แบบสงัเกต เป็นการสงัเกตการตอ่เติมบ้านเพื่อจะเขียนสว่นท่ีได้มี
การตอ่เติม 

  2). ขัน้ตอนการสร้างเคร่ืองมือในการวิจยั ซึง่จะก าหนดตวัแปรในการวิจยัจาก
รายงานการวิจยั และแนวคดิทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องเป็นตวัแปรควบคมุ และตวัแปลในการตดัสินใจ
เลือก 

   2.1)ตวัแปลควบคมุ คือ บ้านของ 3 หน่วยงานท่ีได้มีการสร้างให้แก่
ประชาชนท่ีประสบภยั หลงัการเข้าอยูอ่าศยัเป็นระยะเวลามากกวา่ 1 ปี 
   2.2 )ตวัแปลด้านปัจจยัในการเลือก ซึง่แยกเป็นแบบสอบถามทัง้ 4 สว่น 
ดงันี ้
   ตอนท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไป 

1) ช่ือ 
2) เพศ 
3) อาย ุ
4) จ านวนสมาชิกเร่ิมเข้าอยู่ 
5) จ านวนสมาชิกปัจจบุนั(วนัท่ีสมัภาษณ์)  

   ตอนท่ี 2 ลกัษณะทางกายภาพของบ้านเดิม(บ้านก่อนได้รับความ
เสียหาย) 

1) รูปแบบบ้านเดิม(ก่อนได้รับความเสียหาย) 
2) ลกัษณะหลงัคา(ก่อนได้รับความเสียหาย) 
3) ขนาดของบ้าน 
4) ระยะเวลาการอยูอ่าศยั 
5) จ านวนสมาชิก 
6) การใช้สอยพืน้ท่ี 
7) วสัดท่ีุก่อสร้าง 
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   ตอนท่ี 3 ลกัษณะทางกายภาพของบ้านถาวรและการเปลี่ยนแปลงบ้าน
ถาวร 

1) ขนาดท่ีดิน 
2) กรรมสทิธ์ิท่ีดนิ 
3) ต าแหน่งการสร้างบ้าน 
4) การปรับปรุงโดยรอบบริเวณบ้าน 
5) การปรับปรุงตวับ้าน 
6) งบประมาณการก่อสร้างตอ่เติม 
7) แหลง่เงินทนุท่ีน ามาตอ่เติมบ้าน 
8) สาเหตกุารตอ่เติมบ้าน 

   ตอนท่ี 4 ทศันคติความพงึพอใจตอ่บ้านท่ีอยูอ่าศยัเดมิ(ก่อนประสบภยั)
กบับ้านถาวรท่ีได้รับการสร้างจากสามหน่วยงาน 

1) ความพงึพอใจตอ่บ้าน 
2) ปัญหาการอยูอ่าศยัและบ้านถาวร 
3) อบุตัิเหต ุ
4) ความต้องการในอนาคต 

   ตอนท่ี 5 ข้อเสนอแนะ 

3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 3.3.1 ท าการเก็บรวบรวมข้อมลูเบือ้งต้นของบ้านถาวรหลงัการเข้าอยูอ่าศยั และศกึษา
แนวคดิและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง เพื่อคดัเลือกกลุม่ตวัอยา่ง 

 3.3.2 คดัเลือกกลุม่ตวัอยา่งจากปัจจยัท่ีได้มีการก าหนดจากการศกึษาเบือ้งต้น 

 3.3.3 ส ารวจข้อมลูเชิงลกึจากการท าแบบสอบถามและแบบสงัเกตเพื่อให้ทราบ 4 ประเด็น 
คือ 

1) ข้อมลูความคดิเห็นของผู้ประสบภยัหลงัการเข้าอยูอ่าศยัในบ้านพกัถาวรโดยการ
สอบถาม 

2) ข้อมลูรูปแบบบ้านเดิมก่อนท่ีจะประสบภยั ด้านกายภาพและการใช้สอยพืน้ท่ี 
3) ข้อมลูด้านการเปลี่ยนแปลงด้านกายภาพของบ้านพกัถาวรหลงัการเข้าอยูอ่าศยั 
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4) ข้อมลูด้านปัญหาด้านตา่งๆของการอยูอ่าศยัในบ้านพกัถาวร หลงัการเข้าอยู่
อาศยั 

3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 เม่ือลงรหสัข้อมลูแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจยัได้ก าหนดรายละเอียดในการวิเคาะห์
หาความสมัพนัธ์ และเปรียบเทียบข้อมลู ดงันี ้

 3.4.1 คา่สถิติทัว่ไป เป็นการวิเคราะห์เพื่อน าเสนอข้อเท็จจริงทัว่ไป โดยใช้ คา่ร้อยละ 
(Percentage) ความถ่ี (Frequency) และคา่เฉลี่ย (Mean) 

 นอกจากนี ้ค าถามท่ีอยูใ่นสว่นของทศันคติด้านความพงึพอใจตอ่การอยูอ่าศยัและปัญหา 
อปุสรรคในการอยูอ่าศยั ( Rating Scale) ท่ีใช้ในแบบสอบถาม เป็นการประเมินการให้คะแนน
ระดบัความส าคญั 

 3.4.2 วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปลส าคญั ซึง่อยูใ่นรูปแบบของตารางสมัพนัธ์ 
(Cross Tabs) 
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แผนภมิูที่ 3.1แสดงแนวทางกระบวนการวิจยั 



บทที่ 4 

ข้อมูลพืน้ฐาน 

 
 

4.1 ล าดบัเหตุการณ์ภยัพบิัตอุิทกภยัภาคใต้ พ.ศ.2554 

ภายหลงัการเกิดอทุกภยัเมื่อปลายปี  2553 หลายพืน้ท่ีภาคใต้ของประเทศไทย ก าลงัอยู่
ระหวา่งการฟืน้ฟคูวามเสียหายก็เกิดภยัธรรมชาติซ า้ขึน้ในหลายพืน้ท่ีในภาคใต้ เมื่อวนัท่ี  23 
มีนาคม 2554 โดยเกิดอทุกภยัและดินโคลนถลม่อนัเน่ืองมาจากความกดอากาศสงูก าลงัคอ่นข้าง
แรงจากประเทศจีน แผ่ปกคลมุประเทศไทยตอนบนสง่ผลให้ลมตะวนัออกท่ีพดัปกคลมุอา่วไทย
และภาคใต้มีก าลงัแรงท าให้หลายพืน้ท่ีในจงัหวดัภาคใต้มีน า้ป่าไหลหลากน า้ท่วมฉบัพลนัและน า้
ล้นตลิง่ก่อให้เกิดความเสียหายในพืน้ท่ี  10 จงัหวดั 100 อ าเภอ 651 ต าบลประชาชนเดือดร้อน  
628,998 ครัวเรือน 2,094,595 คนและมีผู้ เสียชีวิต 64 คน1 

4.1.1 ลักษณะของภัยธรรมชาต ิ 

อทุกภยัในพืน้ท่ีภาคใต้เม่ือเดือนมีนาคม 2554 เป็นผลมาจากอิทธิพลของความกดอากาศ
ต ่าจากประเทศจีนท่ีแผ่ปกคลมุประเทศไทยตอนบนตัง้แตว่นัท่ี  18 มีนาคม มากระทบกบักบัความ
กดอากาศต ่าในบริเวณอา่วไทย ระหวา่งวนัท่ี  24-25 มีนาคมเม่ือเกิดการรวมตวักนัของความกด
อากาศทัง้สองและเคลื่อนเข้าสูพ่ืน้ท่ีภาคใต้ จงึท าให้เกิดพายท่ีุมีลกัษณะคล้ายพายดุีเปรสชนัท าให้
เกิดฝนตกหนกัในหลายพืน้ท่ี ตัง้แตจ่งัหวดัสรุาษฎร์ธานีถึงจงัหวดัพทัลงุโดยมีปริมาณน า้ฝน
มากกวา่ 200 มิลลเิมตร ตอ่ชัว่โมง 

4.1.2 ล าดบัเหตุการณ์ 

 เน่ืองจากสภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอยา่งมากในปัจจบุนั ซึง่เกิดจากสาเหตุ

หลายๆประการ จงึสง่ผลท าให้เกิดภยัธรรมชาติเพิ่มขึน้และยิ่งรุนแรงกวา่ท่ีเคยเป็นมาในอดีต 

อยา่งเช่นภยัธรรมชาติในช่วง เดือนมีนาคม – เมษายน ซึง่ปกตแิล้วช่วงนีจ้ะเป็นช่วงฤดรู้อนของ

ภาคใต้ แตก่ลบัเกิดเหตกุารณ์ท่ีรุนแรงของอทุกภยั ดงัสรุปของศนูย์ปฏิบตัิการรองรับเหตฉุกุเฉิน 

กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั กระทรวงมหาดไทย สรุปสถานการณ์อทุกภยัภาคใต้ ระหวา่ง

                                                            
1ข้อมลูจากกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยักระทรวงมหาดไทยณ, รายงานสรุปผลน า้ท่วม

(ออนไลน์),วนัท่ี 18 เมษายน 2554. แหลง่ท่ีมา www.disaster.go.th 
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วนัท่ี 23 มี.ค.ถึงเวลา 18.00 น. วนัท่ี 6 เม.ย. มีพืน้ท่ีประสบภยั 10 จงัหวดั (นครศรีธรรมราช พทัลงุ 

สรุาษฎร์ธานี ตรัง ชมุพร สงขลา กระบี่ พงังา สตลู และนราธิวาส) 100 อ าเภอ 650 ต าบล 5,378 

หมูบ้่าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 603,486 ครัวเรือน 2,021,131คน สถานการณ์คลี่คลายอยู่

ระหวา่งการฟืน้ฟ ู3 จงัหวดั ได้แก่ จงัหวดัพงังา นราธิวาส และจงัหวดัสตลู (จงัหวดัชมุพร

สถานการณ์คลี่คลายอยูร่ะหวา่ง ฟืน้ฟ ูยกเว้นอ าเภอหลงัสวน) มีผู้ เสียชีวิต 53 ราย 

นครศรีธรรมราช 22 ราย สรุาษฎร์ธานี 10 ราย กระบี่ 10 ราย พทัลงุ 5 ราย ชมุพร 3 ราย ตรัง 2 

ราย และพงังา 1 ราย 

 สาเหตขุองการเกิดภยัธรรมชาติครัง้นีเ้กิดขึน้มาจากฝนตกหนกัสะสมตัง้แตว่นัท่ี 23 

มีนาคม – 3 เมษายน พ.ศ.2554 ซึง่ท าให้เกิดน า้ป่าไหลหลากและดินโคลนถลม่สร้างความเสียหาย

แก่ชีวิตและทรัพย์สนิ 

 

ภาพที่ 4.1 แสดงการลกัษณะพายท่ีุสงผลให้เกิดฝนตกในบริเวณภาคใต้ของประเทศไทย 

ที่มา : มหาวิทยาลยัโคชิ จดัท าโดย :สถาบนัสารสนเทศทรัพยากรน า้และการเกษตร (องค์การมหาชน) 

 จากภาพถ่ายดาวเทียม GOES-9 พบวา่ช่วงวนัท่ี 23-29 มีนาคม มีกลุม่เมฆปกคลมุพืน้ท่ี

ภาคใต้อยา่งตอ่เน่ือง โดยเฉพาะวนัท่ี 28 มีนาคม ท่ีกลุม่เมฆคอ่นข้างหนามาก ท าให้มีฝนตกหนกั

และเกิดน า้ท่วมบริเวณจงัหวดันครศรีธรรมราช พทัลงุ สรุาษฎร์ธานี ตรัง ชมุพร สงขลา กระบี่ พงังา 
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สตลู และนราธิวาส หลงัจากวนัท่ี 29 มีนาคม กลุม่เมฆได้ลดปริมาณลงคอ่นข้างมาก แตย่งัคงมีปก

คลมุอยูใ่นบางพืน้ท่ี 

 
ที่มา :องค์การบริหารการบินและอวกาศแหง่ชาติ หรือ องค์การนาซา  

(National Aeronautics and Space Administration - NASA) 

ภาพที่ 4.2 แสดงกลุม่ของพายฝุน 

 จากแผนภาพฝนสะสมของ NASA พบวา่ช่วงปลายเดือนมีนาคม มีกลุม่ฝนกระจกุตวักนั

คอ่นข้างมากบริเวณตอนลา่งของประเทศ โดยเฉพาะวนัท่ี 24-27 มีนาคม ท่ีมีกลุม่ฝนกระจกุตวักนั

คอ่นข้างหนาบริเวณภาคใต้ตอนลา่งรายงานข้อมลูฝนจากสถานีตรวจอากาศกรมอตุนุิยมวิทยา

พบวา่ เร่ิมวดัปริมาณฝนได้คอ่นข้างมากตัง้แตว่นัท่ี 23 มีนาคม เป็นต้นมา ซึง่ปริมาณฝนมากท่ีสดุ

อยูใ่นช่วงวนัท่ี 28-29 มีนาคม โดยปริมาณฝนสะสมรายวนัสงูสดุอยูท่ี่ 414.7 มิลลเิมตร ท่ีสถานี

เกาะสมยุ ในวนัท่ี 28 มีนาคม หลงัจากวนัท่ี 29 มีนาคม ปริมาณฝนเร่ิมลดลง ข้อมลูฝนสะสม

รายวนัจากสถานีอ่ืนๆ ท่ีมีปริมาณฝนคอ่นข้างมาก 

4.1.3 ผลกระทบและความเสียหายจากอุทกภยัและดนิโคลนถล่ม 

อทุกภยัและดินโคลนถลม่เมื่อเดือนมีนาคม  2554 สง่ผลกระทบตอ่ทรัพย์สนิด้าน
การเกษตร และการประกอบอาชีพของประชาชนจ านวนมากดงันี ้

ด้านการเกษตรมีพืน้ท่ีประสบภยัด้านการเกษตร  12 จงัหวดัได้แก่กระบี่ชมุพรตรัง พงังา
พทัลงุนราธิวาสนครศรีธรรมราชปัตตานีระนองสงขลาสรุาษฎร์ธานีและสตลู เกษตรกรประสบ
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ความเดือดร้อน 189,649 รายพืน้ท่ีการเกษตรประสบภยั  1,106,150 ไร่ แบง่เป็นข้าว 319,955 ไร่
พืชไร่ 59,282 ไร่พืชสวนและอ่ืนๆ 726,913 ไร่ 

ด้านปศุสัตว์มีพืน้ท่ีประสบภยั 9 จงัหวดัได้แก่นราธิวาสนครศรีธรรมราชตรังพงังา พทัลงุ
สงขลาชมุพรสรุาษฎร์ธานีและกระบี่เกษตรกรได้รับผลกระทบ  118,877 ราย สตัว์ได้รับผลกระทบ  
5,788,482 ตวัแบง่เป็นโคและกระบือ  201,572 ตวัสกุรแพะ และแกะ  240,030 ตวัสตัว์ปีก  
5,346,880 ตวั 

ด้านประมงมีพืน้ท่ีประสบภยั  10 จงัหวดัได้แก่กระบี่ชมุพรตรังนครศรีธรรมราช พทัลงุ
สงขลาสรุาษฎร์ธานีภเูก็ตสตลูและพงังาเกษตรกร  22,183 รายพืน้ท่ีเพาะเลีย้ง สตัว์ประสบภยั  
36,814 บอ่คิดเป็นพืน้ท่ี 58,160 ไร่และ 4,922 กระชงัคดิเป็น พืน้ท่ี  88,048 ตารางเมตรและมี
เรือประมงประสบภยั 62 ล า 

จากการประเมินสถานการณ์น า้ท่วมภาคใต้ โดยหอการค้าจงัหวดัภาคใต้และ

หน่วยงานด้านเศรษฐกิจตา่งๆพบวา่ผลกระทบจากอทุกภยัครัง้นีส้ง่ผลเสียหายคดิเป็นมลูคา่ 

ประมาณ 2.1-2.6 หมื่นล้านบาทโดยภาคการค้าการขนสง่และบริการได้รับผลกระทบมากท่ีสดุ

เสียหายกวา่ 4,000-5,000 ล้านบาทโดยแยกความเสียหายทรัพย์สนิ  2,832-3,453 ล้านบาท ด้าน

เกษตร 10,048-12,889 ล้านบาทประมงและ ปศสุตัว์  8,869-8,932 ล้านบาทและอ่ืนๆ 427-475 

ล้านบาทซึง่เมื่อ พิจารณาผลกระทบในระดบัประเทศพบวา่สง่ผลกระทบตอ่จีดีพีของไทยประมาณ

ร้อยละ 0.24-0.29 อยา่งไรก็ตามเมื่อประเมินผลกระทบท่ีมีตอ่จีดีพีของประเทศทัง้ปีจะสง่ผลให้จีดี

พีไทยปรับลดลงร้อยละ  0.2-0.3 โดยจะสง่ผลให้จีดีพีไตรมาสท่ี  2 ของปีลดลง ประมาณร้อยละ  

0.5-1.0 ทัง้นีเ้ช่ือวา่การเยียวยาด้านสนิเช่ือของภาครัฐภายใต้วงเงิน  1-1.5 หมื่นล้านบาทจะช่วย

เยียวยาให้สถานการณ์ดีขึน้ได้ในระยะสัน้เมื่อรวมผลกระทบจากกรณีภยัพิบตัิในญ่ีปุ่ นคาดการณ์

วา่จะสง่ผลให้ GDP ของประเทศไทยปี 2554 อยูท่ี่ร้อยละ 3.5-4 

4.1.4 มาตรการช่วยเหลือ 

27 มีนาคม 2554 รัฐมนตรีประจ าส านกันายกรัฐมนตรีได้ลงพืน้ท่ีประสบภยัจงัหวดั
นครศรีธรรมราชโดยอนมุตัิให้ผู้วา่ราชการจงัหวดัใช้เงินทดรองราชการ  50 ล้านบาท ในการ
ช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภยัในเบือ้งต้น 
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28 มีนาคม 2554 คณะรัฐมนตรีอนมุตัิงบประมาณแผนการช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบภยั 
โดยรัฐมนตรีประจ าส านกันายกรัฐมนตรีได้เสนอท่ีประชมุพิจารณาปัญหาภยัพิบตัิธรรมชาตเิป็น
วาระแห่งชาตพิร้อมทัง้ปรับปรุงกลไกการบงัคบับญัชาให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องท างานได้อยา่ง
รวดเร็วโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้สัง่การได้โดยตรงพร้อมให้ความรู้แก่ประชาชนในการปฏิบตัิตวั
ขณะเกิดภยัพิบตัิ 

4 เมษายน 2554 คณะรัฐมนตรีมีมติท่ีเก่ียวข้องกบัการช่วยเหลือผู้ประสบอทุกภยัและ 

โคลนถลม่ในภาคใต้ได้แก่ คณะรัฐมนตรีอนมุตัิตามท่ีรัฐมนตรีประจ าส านกันายกรัฐมนตรีประธาน
คณะกรรมการอ านวยการก ากบัติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบอทุกภยัเสนอขอสนบัสนนุงบกลาง
เพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอทุกภยัในพืน้ท่ีภาคใต้ปี 2554 ดงันี ้

- อนมุตัิขยายการใช้อตัราหลกัเกณฑ์วิธีการจ่ายเงินและกรอบวงเงินการช่วยเหลือเกษตรกร
ตามมตคิณะรัฐมนตรีวนัท่ี  2 พฤศจิกายน 2554 วนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2553 วนัท่ี 30 
พฤศจิกายน 2553 และวนัท่ี 24 มกราคม 2554 เพื่อน ามาใช้กบัภยัพิบตัิในจงัหวดัภาคใต้
ท่ีเกิดขึน้ไปจนสิน้สดุภยัทัง้นี ้เฉพาะเกษตรกรรายท่ีขึน้ทะเบียนไว้ก่อนเกิดภยัพิบตัิ 

- อนมุตัิให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใช้กรอบวงเงินท่ีเหลืออยูต่ามมตคิณะรัฐมนตรีวนัท่ี  
2 พฤศจิกายน 2553 และวนัท่ี 24 มกราคม 2554 จ านวน 1,605.48 ล้านบาทเพื่อให้การ
ช่วยเหลือด้านเกษตรกร 

- อนมุตัิงบกลางรายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉกุเฉินหรือจ าเป็นเพื่อให้ความช่วยเหลือ
เพิ่มเตมิจ านวน 1,632.40 ล้านบาท 

คณะรัฐมนตรีอนุมัตใินหลักการการจ่ายเงนิช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอุทกภยัและดนิ
ถล่ม 

ในภาคใต้ครัวเรือนละ5,000 บาทรวม 10 จงัหวดัตามหลกัเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือท่ี
คณะกรรมการอ านวยการก ากบัติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบอทุกภยั  (คชอ.) ก าหนดในกรอบไม่
เกินจ านวน 579,062 ครัวเรือนรวมงบประมาณทัง้สิน้ไมเ่กิน  2,895,310,000 บาทซึง่เป็นจ านวน
ประเมินเบือ้งต้น 

โดยต้องมีการตรวจสอบให้มีความถกูต้องชดัเจนก่อนจ่ายเงินช่วยเหลือทัง้นีใ้ห้เป็นการ

ช่วยเหลือกรณีพิเศษเฉพาะภยัพิบตัิครัง้นีเ้ท่านัน้และให้ถวัจ่ายข้ามจงัหวดัได้โดยผา่นธนาคารออม

สนิตามท่ีรัฐมนตรีประจ าส านกันายกรัฐมนตรีประธานคชอ. เสนอและเห็นชอบหลกัเกณฑ์และแนว
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ทางการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอทุกภยัภาคใต้ครัวเรือนละ  5,000 บาทส าหรับอทุกภยัตัง้แต่

วนัท่ี 23 มีนาคม 2554 ให้สิน้สดุในเวลา 3 เดือนภายในวนัท่ี22 มิถนุายน 2554 และมอบหมายให้

กระทรวงมหาดไทยประสานขอความร่วมมือองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในการให้ความช่วยเหลือ

แก่ผู้ประสบภยัและดินถลม่ในภาคใต้ดงักลา่วด้วย 

4.2 ความเสียหายหลังภยัพบิัต ิจังหวัดกระบี่ 

 ซึง่สถานการณ์น า้ท่วม ท่ี จ.กระบี่ น า้ป่าจากเทือกเขาพนมเบญจาได้ไหลเข้าท่วมในหลาย

อ าเภอ โดยเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองกระบี่ ซึง่เป็นยา่นธุรกิจ และหลายชมุชนท่ีตัง้อยูต่ิดกบัคลอง

กระบี่ใหญ่หลายร้อยชีวิตต้องไปอาศยัหลบันอนท่ีสถานท่ีราชการ ซึง่ทางเทศบาลจะเตรียมไว้ให้

ตัง้แตช่่วงค ่าที่ผา่นมา ซึง่ระดบัน า้ท่วมบางพืน้ท่ีสงูถึง 2 เมตร ซึง่ตอ่มาได้เกิดดินถลม่จากเทือกเขา

พนมเบญจา ท าให้มีผู้ เสียชีวิตและบ้านเรือนเสียหายจ านวนมาก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.3 แสดงเปรียบเทียบพืน้ท่ีท่ีดินโคลนถลม่จากเทือกเขาพนมเบญจา 
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ภาพที่ 4.4 แสดงพืน้ท่ีประสบภยัดนิถลม่ 

 สรุป สถานการณ์อทุกภยั และดนิถลม่ในพืน้ท่ีจงัหวดักระบี่ และผลการด าเนินการ
ช่วยเหลือและฟืน้ฟพูืน้ท่ีประสบอทุกภยั 

 4.2.1สถานการณ์ 

 ฝนตกชกุหนาแน่นในพืน้ท่ีจงัหวดักระบี่   ตัง้แตว่นัท่ี  28 มีนาคม – 2 เมษายน 2554 

ปริมาณน า้ฝนสะสม  อ.เมืองกระบี่ 617 ม้า   อ.เขาพนม 498.50 มม.   อ.อา่วลกึ 362.50 มม.  อ.
ปลายพระยา 251 มม.  และได้เกิดสถานการณ์น า้ท่วมในวงกว้างทัว่ทัง้จงัหวดักระบี่ ตัง้แตว่นัท่ี 29 
มีนาคม 2554  รวมพืน้ท่ีได้รับผลกระทบ จ านวน 8 อ าเภอ 49 ต าบล 2  เขตเทศบาล 343 หมูบ้่าน  
43,370  ครัวเรือน  228,776 คน    สรุปความเสียหายด้านตา่ง ๆ  ดงันี ้ 

 1) ด้านชีวิตและทรัพย์สนิ  เสียชีวิต 12 ราย   สญูหาย 1 ราย  บาดเจ็บ 112 ราย  
บ้านเรือนได้รับผลกระทบ 5 ,700 หลงั (เสียหายทัง้หลงั 139 หลงั เสียหายบางสว่น 557  หลงั 
เสียหายเลก็น้อย 4,048 หลงั และบ้านเสียหายบางสว่นอยูใ่นพืน้ท่ีเสี่ยงภยัจ านวน 114 หลงั) 

 

 2) ด้านพืช  ได้รับความเสียหาย 12,930.75  ไร่   
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 3) ด้านประมง เกษตรกรได้รับผลกระทบ  1 ,578  ราย เรือ  10 ล า  ประมาณการมลูคา่
ความเสียหาย  65,779,350  บาท 

 4) ด้านปศสุตัว์  เกษตรกรได้รับผลกระทบ 1 ,857 ราย  สตัว์ท่ีได้รับความเสียหาย รวม 
24,381 ตวั  และแปลงหญ้าเลีย้งสตัว์ได้รับความเสียหาย 31.2 ไร่ 

 5) ด้านป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั เส้นทางคมนาคม ทางหลวงแผน่ดนิ 7 สาย  ทาง
หลวงชนบท 28 สาย เส้นทางในความรับผิดชอบขององค์การบริหารสว่นจงัหวดั กระบี่ 17  สาย   
ถนนในหมูบ้่าน  624  สาย   

ระบบชลประทาน  อาคารชลประทานได้รับความเสียหาย  จ านวน  19  รายการ ประมาณ
การความเสียหายเบือ้งต้น  86,500,000  บาท 

ระบบประปา  ในพืน้ท่ีอ าเภอเขาพนมระบบท่อสง่น า้ประปาช ารุดเสียหาย 2  แห่ง 

ระบบไฟฟ้า  ระบบจ าหน่ายไฟฟ้าช ารุดเสียหาย รวมพืน้ท่ี 8  อ าเภอ 227 จดุ ประมาณ
การความเสียหายเบือ้งต้น 5  ล้านบาท   

4.2.2 การช่วยเหลือและฟ้ืนฟูพืน้ที่ประสบอุทกภยัหลังเกิดอุทกภยัและดนิถล่ม 

 1) การช่วยเหลือด้านเงินช่วยเหลือ 

  1.1) เงินช่วยเหลือผู้ประสบอทุกภยัครัวเรือนละ 5 ,000 บาท ผา่นธนาคารออมสิน  
จ านวนท่ีผา่นเกณฑ์ทัง้หมด  5,745 ราย จ่ายไปแล้ว จ านวน  5,630  ราย คงเหลือ  115 ราย  

  1.2)  ส านกันายกรัฐมนตรี จ่ายเงินช่วยเหลือคา่จดัการศพแก่ทายาท รายละ
50,000 บาท จ านวน 12 ราย เป็นเงิน  600,000 บาท  

  1.3)  ส านกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดักระบี่ จ่ายเงินคา่จดัการ
ศพผู้ เสียชีวิตและเงินสงเคราะห์ครอบครัว จ านวน 12 ราย เป็นเงิน  375,000  บาท เรียบร้อยแล้ว 

  1.4)  ส านกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดักระบี่  ได้จ่ายเงินการ
ช่วยเหลือกรณีบ้านเสียหายทัง้หลงั  จ านวน  139  หลงั  รวมเป็นเงิน   5 ,679,400 บาท  กรณีบ้าน
เสียหายบางสว่น จ านวน  556 หลงั เป็นเงิน 9,143,940  บาท 

 

 

 2) การช่วยเหลือด้านท่ีอยูอ่าศยั 
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  2.1) ท่ีพกัอาศยัชัว่คราว  

(1) บ้านพกัอาศยัชัว่คราว(บ้านน๊อคดาวน์) โดยมลูนิธิอาสาเพื่อนพึง่ (ภาฯ) ยาม
ยาก สภากาชาดไทย และกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั สนบัสนนุบ้านพกัอาศยั
ชัว่คราว(บ้านน๊อคดาวน์) จ านวน 60 หลงั  

  (2) บ้านพกัอาศยัชัว่คราวแบบบ้านพกัห้องแถว  

  - บริเวณบ้านคลองแห้ง หมูท่ี่ 7 ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ านวน 28 ห้อง 

  - ทางเข้าสวนป่าเขาพนมเบญจา(บ้านห้วยเนียง) ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ านวน 
20 ห้อง 

(3)  เต็นท์ท่ีพกัชัว่คราวแบบยกพืน้สงูของกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ได้
ติดตัง้ให้แก่ผู้ประสบภยัในพืน้ท่ีบ้านช่องไม้ด า อ าเภออ่าวลกึ 11 หลงั อ าเภอเมืองกระบี่ 3 
หลงั 

  2.2) การสร้างบ้านพกัถาวร  

(1)  บ้านพกัถาวรส าหรับผู้ประสบภยัท่ีบ้านเสียหายทัง้หลงั จ านวน  136 หลงั ได้
ด าเนินการเสร็จแล้ว 100 %  ท าพิธีสง่มอบบ้าน เมื่อวนัท่ี 12 สงิหาคม 2554 

-  มลูนิธิอาสาเพื่อนพึง่(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย  สนบัสนนุงบประมาณ 
จ านวน 50 หลงั  

-  สถานีวิทยโุทรทศัน์ ไทยทีวีสี ช่อง 3 สนบัสนนุงบประมาณ จ านวน 30 หลงั  

-  กองทนุเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภยั  ส านกันายกรัฐมนตรี สนบัสนนุ
งบประมาณ จ านวน  56  หลงั 

(2)  บ้านพกัถาวรส าหรับผู้ประสบภยัท่ีบ้านตัง้อยูใ่นพืน้ท่ีเสี่ยงภยั จ านวน 114 
หลงั  

กรณีที่ 1  บ้านในพืน้ท่ีเสี่ยงภยั ยินยอมรือ้ถอนบ้านหลงัเดมิ และมีท่ีดินท่ีจะสร้าง
จ านวน 39  หลงั   มอบหมายให้สว่นราชการด าเนินการ  ด าเนินการแล้วเสร็จ 100% 
จ านวน 14 หลงั   อยูร่ะหวา่งด าเนินการ 25 หลงั  
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กรณีที่ 2   บ้านในพืน้ท่ีเสี่ยงภยั ยินยอมรือ้ถอนบ้านหลงัเดมิ แตไ่ม่มีท่ีดินท่ีจะ
สร้าง จ านวน 43 หลงั   มลูนิธิชยัพฒันา  ให้การสนบัสนนุเงินในการจดัซือ้ท่ีดินเพื่อ
ก่อสร้างบ้าน จ านวน 43 หลงั ขณะนีจ้งัหวดัได้รับการโอนเงินแล้ว  

(ขณะนี ้1) อ.เขาพนมอยูร่ะหวา่งท าสญัญาซือ้ขายกบัเจ้าของท่ีดิน 2) สปก.อยู่
ระหวา่งด าเนินการยกเลกิสทิธ์ิผู้ ถือครองรายเดมิ และเพิ่มสทิธ์ิให้ผู้ ถือครองรายใหม ่3)การ
ไฟฟ้าสว่นภมูิภาคจงัหวดักระบี่ขยายเขตไฟฟ้า และวิทยาลยัเทคนิคกระบี่ด าเนินการ
ติดตัง้ระบบไฟฟ้าในบ้านท่ีก่อสร้างแล้วเสร็จ ) 

กรณีที่ 3  บ้านในพืน้ท่ีเสี่ยงภยั ไมย่ินยอมรือ้ถอนบ้านหลงัเดมิ จ านวน 32 หลงั 

3) ด้านเกษตรกรรม 

รอบท่ี 1  เกษตรกร 848 ราย พืน้ท่ีการเกษตร 3 ,336.50 ไร่ วงเงินช่วยเหลือ 15 ,035,764 
บาท  

รอบท่ี 2  เกษตรกร จ านวน 112 ราย พืน้ท่ีการเกษตร 408 ไร่ วงเงินช่วยเหลือ 1 ,992,529 
บาท  

รอบท่ี 3  เกษตรกร จ านวน 8 ราย พืน้ท่ีการเกษตร  14.50 ไร่ วงเงินช่วยเหลือ 71 ,166 
บาท รวมเกษต รกร 968 ราย พืน้ท่ีเกษตร 3 ,759 ไร่ ขอรับความช่วยเหลือทัง้สิน้  17 ,099 ,459  
บาท 

 4) ด้านประมง   

  4.1)  เกษตรกรผู้ประสบอทุกภยัท่ีช่วยเหลือได้ตามหลกัเกณฑ์  จ านวน 190 ราย  

 วงเงินช่วยเหลือ 2,355,059.50 บาท  

  4.2)  เกษตรกรผู้ประสบอทุกภยัท่ีไม่เข้าหลกัเกณฑ์ จ านวน 2 ,105 ราย  

  วงเงินช่วยเหลือ 10,571,196 บาท  

 5) ด้านปศุสัตว์   

 ให้ความช่วยเหลือเกษตรกร  จ านวนทัง้สิน้ 369 คน รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 2 ,582,850 บาท 
แยกเป็น เกษตรกรขึน้ทะเบียน  จ านวน 66 คน เป็นเงิน 388,130 บาท ไม่ขึน้ทะเบียน 303 คน เป็น
เงิน 2,194,720 บาท  
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 6)  ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 

6.1)  เส้นทางคมนาคม 

 - แขวงการทางกระบี่   โครงการซอ่มแซมถนนในความรับผิดชอบ จ านวน 7
โครงการ  วงเงิน41,995,000 บาท  ผา่นความเห็นชอบของ ก.ช.ภ.จ.กระบี่  แล้ว  

-  ส านกังานทางหลวงชนบทจงัหวดักระบี่  โครงการซอ่มแซมถนนในความรับผิดชอบ 
จ านวน 14 โครงการ วงเงิน 86,400,000 บาท  ผา่นความเห็นชอบของ ก.ช.ภ.จ กระบี่ แล้ว  

-  องค์การบริหารสว่นจงัหวดักระบี่  โครงการซอ่มแซมถนนในความรับผิดชอบ จ านวน 10 
โครงการ งบประมาณ 30,508,000 บาท  ท าสญัญาแล้ว 

-  ถนนภายในหมูบ้่าน (ความรับผิดชอบของท่ีท าการปกครองอ าเภอ)  ขณะนีโ้ครงการ
ซอ่มแซมถนนภายในหมูบ้่าน ผา่นความเห็นชอบจากท่ีประชมุ ก.ช.ภ.จ กระบี่ จ านวน 8 อ าเภอ 
355 โครงการ เป็นเงิน 79,349,500 บาท  

-   ส านกังานบ ารุงทางพงังา โครงการซอ่มแซมถนนในความรับผิดชอบ จ านวน 4 
โครงการ วงเงิน 3,401,0000 บาท ผา่นความเห็นชอบของของ ก.ช.ภ.จ กระบี่ แล้ว 

6.2)  ระบบชลประทาน 

โครงการชลประทานจงัหวดักระบี่ ได้ขออนมุตัิกรอบวงเงินจากกรมชลประทาน 
จ านวน 12 โครงการ วงเงินทัง้สิน้ 70 ,350,000 บาท เพื่อใช้ในการซอ่มแซมอาคารชลประทานท่ี
ได้รับความเสียหายในพืน้ท่ีจงัหวดักระบี่ ซึง่กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะโอน
งบประมาณเมื่อได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชมุ ก.ช.ภ.จ กระบี่ แล้ว  ขณะนีไ้ด้น าข้อมลู
แผนงาน/โครงการเข้าท่ีประชมุ ก.ช.ภ.จ กระบี่เรียบร้อยแล้ว 5 อ าเภอ 18 รายการ วงเงิน
งบประมาณ 120,120,000 บาท 

6.3)  ระบบประปา   

ส านกังานประปาสว่นภมูิภาคจงัหวดักระบี่ ได้ขออนมุตัิงบประมาณ จ านวน 
52,000,000 บาท ผา่นมติคณะรัฐมนตรีแล้ว  

6.4) ส านกัทรัพยากรน า้บาดาลเขต6 ตรัง  โครงการฟืน้ฟบูอ่บาดาลในพืน้ท่ี
ประสบภยัในพืน้ท่ีจงัหวดักระบี่ จ านวน  5 กิจกรรม วงเงินงบประมาณ 15 ,968,000 บาท ผา่น
ความเห็นชอบของ ก.ช.ภ.จ กระบี่ แล้ว 
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6.5) สถานีพฒันาท่ีดินกระบี่  โครงการฟืน้ฟพูืน้ท่ีดินถลม่ในภาคใต้ จ านวน 1 
โครงการ วงเงินงบประมาณ  4,124,570  บาท ผา่นความเห็นชอบของ ก.ช.ภ.จ กระบี่ แล้ว 

6.6) สถานีวิทยกุระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศกึษาจงัหวดักระบี่ 
โครงการซอ่มแซมบ ารุงไฟสอ่งสวา่งเสาอากาศเคร่ืองสง่วิทยสุถานีวิทยกุระจายเสียงแห่งประเทศฯ
ไทยเพื่อการศกึษา จงัหวดักระบี่  จ านวน 1 โครงการ วงเงินงบประมาณ 35,000 บาท 

6.7) ส านกังานพระพทุธศาสนาจงัหวดักระบี่  โครงการซอ่มแซมวดัและท่ี
เสนาสนะในพืน้ท่ีประสบภยัจงัหวดักระบี่  จ านวน 9 โครงการ  วงเงินงบประมาณ  3 ,735,900  
บาท ผา่นความเห็นชอบของ ก.ช.ภ.จ. กระบี่ แล้ว 
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4.3 แบบบ้านของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก 

การเข้ามาช่วยเหลือของหน่วยงานนี ้จะเป็นตวัแทนของประชาชน เพราะเป็นการน าเงิน
จากการบริจาคของประชาชนและองค์กรตา่งๆ โดยก าหนดจ านวนหลงัท่ีจะเข้าช่วยเหลือจ านวน 
50 หลงั เพราะงบประมาณในการสร้างจ ากดั โดยการคดิแบบบ้านนัน้มีแนวคิดว่า บ้านควรจะเป็น
แบบบ้านท่ีงอกได้ ประชาชนสามารถตอ่เติมเองได้เม่ือมีความต้องการท่ีจะปรับปรุงบ้าน โดย
ก าหนดแบบบ้านทัง้หมด 2 แบบด้วยกนัคือ 

 4.3.1 บ้านแบบ  1  อาศัย  1-3  คน จ านวน 24 หลัง 

ตารางที่ 4.1 แสดงผู้ ท่ีได้รับการช่วยเหลือสร้างบ้านแบบบ้านแบบ  1  อาศยั  1-3  คน จ านวน 24 
หลงั โดยมลูนิธิอาสาเพื่อนพึง่(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย 

ล า
ดับ
ที่ 

ช่ือ สกุล 

จ า 
นวน
ผู้อยู่
อา 
ศัย 

(คน) 

บ้า
นแ

บบ
 1

 
ที่ดนิส าหรับสร้างบ้านถาวร 

ผล
กา

รด
 าเ
นิน

กา
ร 

บ้าน
เลข
ที่

ใหม่ 

หมู่
ที่ 

ต าบล 

ประเภท
ที่ 
ดนิ

(ระบ)ุ 

1 นายเวียน ช่วยบ ารุง 2 / 393 1 เขาดิน 
 

100% 

2 นางหีด รุ่งประภสัร์ 1 / 70/1 10 เขาพนม โฉนด 100% 

3 นายบญุธรรม กสินธรัุมย์ 3 / 119 10 เขาพนม สปก. 100% 

4 นางล ายอง มีรส 1 / 117 10 เขาพนม 
 

100% 

5 นางร่ิม พิมพ์ทอง 1 / 314 2 หน้าเขา สปก. 100% 

6 นายวชัระ ไชยช่วย 2 / 315 2 หน้าเขา สปก. 100% 

7 นางสาวกฤษนา บวัจนัทร์ 1 / 311 2 หน้าเขา สปก. 100% 

8 นายเสรี พงษ์หวาน 2 / 349 3 หน้าเขา ภบท.5 100% 

9 นายสมพร สมขวญั 3 / 370 4 หน้าเขา ภบท.5 100% 

10 นายสมศกัด์ิ บวัทอง 3 / 371 4 หน้าเขา น.ส.3 ก 100% 

11 นายพรม ปลองคีรี 3 / 374 6 หน้าเขา ภบท.5 100% 

12 นางจริญวดี ทองปรุง 3 / 376 6 หน้าเขา ภบท.5 100% 

13 นายแตม ยอดเลี่ยน 2 / 372 6 หน้าเขา ภบท.5 100% 

14 นายวชัรินทร์ แก้วโลก 3 / 212 7 หน้าเขา สปก. 100% 

15 นางวลัภา แสงศรี 2 / 145/4 7 หน้าเขา ภบท.5 100% 

16 นางสกุญัญา แสงศรี 3 / 313 2 หน้าเขา ภบท.5 100% 
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ล า
ดับ
ที่ 

ช่ือ สกุล 

จ า 
นวน
ผู้อยู่
อา 
ศัย 

(คน) 

บ้า
นแ

บบ
 1

 

ที่ดนิส าหรับสร้างบ้านถาวร 

ผล
กา

รด
 าเ
นิน

กา
ร 

บ้าน
เลข
ที่

ใหม่ 

หมู่
ที่ 

ต าบล 

ประเภท
ที่ 
ดนิ

(ระบ)ุ 

17 นายหนเูชย จนัทร์แจ่มศรี 3 / 5 5 กระบ่ีน้อย ภบท.5 100% 

18 นายสชุน ด าสง 2 / 66 5 ทบัปริก โฉนด 100% 

19 จ.ส.ต.อดุมศกัด์ิ เกิดสขุ 3 / 208 7 ทบัปริก โฉนด 100% 

20 นางทรัพย์ สขุมีชยั 3 / 12 6 ทบัปริก โฉนด 100% 

21 นางสาวเกศรินทร์ ศรีสวุรรณ์ 3 / 160 1 ไสไทย โฉนด 100% 

22 นายปรีชา ศรีสวุรรณ์ 2 / 68 7 ทบัปริก โฉนด 100% 

23 นายปราโมทย์ จนัทร์ธรุส 2 / 60/1 1 ไสไทย โฉนด 100% 

24 นายจรัญ ตนัหนุ 1 / 3/1 8 ทบัปริก โฉนด 100% 

 

 
ภาพที่ 4.5 แสดงผงัพืน้ชัน้ 1 และผงัพืน้ชัน้ 2 แบบบ้าน 1 ของ มลูนิธิอาสาเพื่อนพึง่ (ภาฯ) ยาม

ยาก 
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ภาพที่4.6 แสดงรูปด้าน 1, 2, 3 และ4 แบบบ้าน 1 ของมลูนิธิอาสาเพื่อนพึง่ (ภาฯ) ยามยาก 

 
ภาพที่4.7 แสดงรูปตดั ก และข แบบบ้าน 1 ของมลูนิธิอาสาเพื่อนพึง่ (ภาฯ) ยามยาก 
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4.3.2 บ้านแบบ  2  อาศัย  4  คนขึน้ไป จ านวน26หลัง 

ตารางที่ 4.2 แสดงผู้ ท่ีได้รับการช่วยเหลือสร้างบ้านแบบ  2  อาศยั  4  คนขึน้ไป จ านวน 26 หลงั 
โดยมลูนิธิอาสาเพื่อนพึง่(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย 

ล า
ดับ
ที่ 

ช่ือ สกุล 

จ า 

นวน
ผู้อยู่
อา 

ศัย 
(คน) 

บ้า
นแ

บบ
 2

 

ที่ดนิส าหรับสร้างบ้านถาวร 

ผล
กา

รด
 าเ
นิน

กา
ร 

บ้าน
เลข
ที่

ใหม่ 

หมู่
ที่ 

ต าบล 

ประเภท
ที่ 
ดนิ

(ระบ)ุ 

1 นายนิยม บญุฤทธ์ิ 4 / 139 2 เขาดิน สปก. 100% 

2 นางแจ้ว สทุธิโคตร 4 / 160 9 เขาดิน สปก. 100% 

3 นายผาด หาญชนะ 5 / 173 6 เขาดิน โฉนด 100% 

4 นายสมปอง ช่วยหอม 5 / 8 7 เขาดิน ภบท.5 100% 

5 นายอสุาห์ ศรีคง 6 / 34 7 เขาพนม 
 

100% 

6 นายสงวน ศรีนิล 4 / 115 10 เขาพนม สปก. 100% 

7 นางปรีดา สขุสวสัด์ิ 5 / 116 10 เขาพนม สปก. 100% 

8 นายประสาน ศรีจนัทร์ 4 / 351 3 หน้าเขา ภบท.5 100% 

9 นางโสภา พงษ์สวุรรณ 5 / 369 4 หน้าเขา โฉนด 100% 

10 นางอรชร ปฐมธรรมจริยา 4 / 105 5 หน้าเขา 
 

100% 

11 นายปราโมทย์ ยอดเลี่ยน 5 / 373 6 หน้าเขา ภบท.5 100% 

12 นางสาววิภารัตน์ โทศรี 5 / 375 6 หน้าเขา ภบท.5 100% 

13 นายย่ีสุน่ หนแูก้ว 5 / 369 6 หน้าเขา ภบท.5 100% 

14 นายโกสิน แสงสี 5 / 368 6 หน้าเขา ภบท.5 100% 

15 นายณฐัภณ ทิพย์กลู 5 / 371 6 หน้าเขา ภบท.5 100% 

16 นายเคียง พลมา 4 / 10/2 1 หน้าเขา โฉนด 100% 

17 นายเทพกร สงัข์รอด 5 / 10/1 1 หน้าเขา โฉนด 100% 

18 นางเนตรนภา จงใจ 5 / 14/1 5 กระบ่ีน้อย ภบท.5 100% 

19 นายอาคม เพ็ชรกลุ 5 / 11/1 5 ทบัปริก โฉนด 100% 

20 นายทวีรัตน์ บญุรอด 4 / 50/1 5 ทบัปริก โฉนด 100% 
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ล า
ดับ
ที่ 

ช่ือ สกุล 

จ า 

นวน
ผู้อยู่
อา 

ศัย 
(คน) 

บ้า
นแ

บบ
 2

 

ที่ดนิส าหรับสร้างบ้านถาวร 

ผล
กา

รด
 าเ
นิน

กา
ร 

บ้าน
เลข
ที่

ใหม่ 

หมู่
ที่ 

ต าบล 

ประเภท
ที่ 
ดนิ

(ระบ)ุ 

21 นายบญุรอด ตนัหนุ 4 / 43 8 ทบัปริก โฉนด 100% 

22 นายสมชาย หมดัจนัทร์ 4 / 3 8 ทบัปริก โฉนด 100% 

23 นายคนงึ ชจูนัทร์ 4 / 48/3 7 กระบ่ีน้อย โฉนด 100% 

24 นางลออง แซห่ลี 
 

/ 7/2 8 ทบัปริก 
 

100% 

25 นางสาวสภุาพร เกกินะ 4 / 107/3 1 เขาทอง ภบท.5 100% 

26 นางเจริญ เสือ้แก้ว 6 / 119 4 เขาทอง ภบท.5 100% 

 

 

 

ภาพที่4.8 แสดงผงัพืน้ชัน้ 1 และผงัพืน้ชัน้ 2 แบบบ้าน 2 ของ มลูนิธิอาสาเพื่อนพึง่ (ภาฯ) ยาม
ยากสภากาชาดไทย 
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ภาพที่4.9 แสดงรูปด้าน 1, 2, 3 และ4 แบบบ้าน 2 ของมลูนิธิอาสาเพื่อนพึง่ (ภาฯ) ยามยาก 

 

 
ภาพที่4.10 แสดงรูปตดั ก และข แบบบ้าน 2 ของมลูนิธิอาสาเพื่อนพึง่ (ภาฯ) ยามยาก 
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4.4 แบบบ้านศูนย์ประสานการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภยั(คชอ.) 

การเข้ามาช่วยเหลือในการสร้างของ คชอ. ซึง่เป็นหน่วยงานของรัฐบาล ซึง่จะรับผิดชอบในการ
สร้างบ้านเยอะสดุ เพราะจะใช้งบประมาณของแผนดิน ซึง่แบบบ้านจะใช้แบบบ้านของกรมโยธาธิ
การและการผงัเมือง เป็นผู้ด าเนินการเสนอแบบ ซึง่แบบบ้านจะมีอยู ่2 แบบคือ 

4.4.1 บ้านแบบ  1  อาศัย  1-3  คน  จ านวน 25   หลัง 

ตารางที่ 4.3 แสดงผู้ ท่ีได้รับการช่วยเหลือสร้างบ้านแบบบ้านแบบ  1  อาศยั  1-3  คน จ านวน 25 
หลงั โดยศนูย์ประสานการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอทุกภยั(คชอ.) 

ล า
ดับ
ที่ 

ช่ือ สกุล 

จ า 

นวน
ผู้อยู่
อา 

ศัย 
(คน) 

บ้า
นแ

บบ
 1

 

ที่ดนิส าหรับสร้างบ้านถาวร 

ผล
กา

รด
 าเ
นิน

กา
ร 

บ้าน
เลข
ที่

ใหม่ 

หมู่
ที่ 

ต าบล 

ประเภท
ที่ 
ดนิ

(ระบ)ุ 

1 นายศิริ สขุศรีเมือง 1 / 111/30 

 
กระบ่ีใหญ่ โฉนด 100% 

2 นางสาวศิริประภา สขุศรีเมือง 3 / 111/31 

 
กระบ่ีใหญ่ โฉนด 100% 

3 นายเดชา เพชรแก้ว 1 / 138/2 

 
กระบ่ีใหญ่ โฉนด 100% 

4 นางเพ็ชรี เครือกลอ่ม 1 / 138/1 

 
กระบ่ีใหญ่ โฉนด 100% 

5 นายณรงศกัด์ิ คงปาน 1 / 138/14 

 
กระบ่ีใหญ่ โฉนด 100% 

6 นางเฮ็ว ชนะกลุ 2 / 138/19 

 
กระบ่ีใหญ่ โฉนด 100% 

7 นางสาวจิราพร ใจกาศ 2 / 138/17 

 
กระบ่ีใหญ่ โฉนด 100% 

8 นายวชัรพงศ์ ทองโผ 2 / 138/24 

 
กระบ่ีใหญ่ โฉนด 100% 

9 นายอนนัต์ บญุสขุ 3 / 138/23 

 
กระบ่ีใหญ่ โฉนด 100% 

10 นายสมชาย แก้วปิด 2 / 138/22 

 
กระบ่ีใหญ่ โฉนด 100% 

11 นางสมใจ รัตนะ 3 / 138/16 

 
กระบ่ีใหญ่ โฉนด 100% 

12 นายเมธี เวสพนัธ์ 4 / ยงัไมด่ าเนินการ โฉนด 100% 

13 นางเคลื่อน นุ่นจุ้ย 1 / 138/18 

 
กระบ่ีใหญ่ โฉนด 100% 

14 นางสาวรออายา มะยี 3 / 75 5 คลองหิน โฉนด 100% 

15 นายพงศ์ศกัด์ิ กรดแก้ว 
 

/ 
    

100% 

16 นายวรรณชยั ประพนัธ์ 2 / 
   

น.ส.3 ก 100% 
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ล า
ดับ
ที่ 

ช่ือ สกุล 

จ า 

นวน
ผู้อยู่
อา 

ศัย 
(คน) 

บ้า
นแ

บบ
 1

 

ที่ดนิส าหรับสร้างบ้านถาวร 

ผล
กา

รด
 าเ
นิน

กา
ร 

บ้าน
เลข
ที่

ใหม่ 

หมู่
ที่ 

ต าบล 

ประเภท
ที่ 
ดนิ

(ระบ)ุ 

17 นายพิทยา พรหมสวุรรณ์ 3 / 
   

น.ส.3 ก 100% 

18 นางละเมียด กลุแก้ว 1 / 
   

ภบท.5 100% 

19 นายประจวบ แก้วกาญจน์ 2 / 
   

ภบท.5 100% 

20 นายวิชาญ เปียกบตุร 1 / 316 2 หน้าเขา 
 

100% 

21 นายสนิท คงด ี 2 / 312 2 หน้าเขา ภบท.5 100% 

22 นายอาค์เณย์ ทองเนียม 2 / 172 7 หน้าเขา 
 

100% 

23 นายจเร พรมเมือง 1 / 145/12 7 หน้าเขา สปก. 100% 

24 นายจินดา ไทยแท้ 3 / 145/11 7 หน้าเขา สปก. 100% 

25 นายพิชยัยทุธ อรุณแสง 
 

/ 317 2 หน้าเขา ภบท.5 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่4.11 แสดงแปลนพืน้ แบบบ้าน 1 ของศนูย์ประสานการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบ
อทุกภยั(คชอ.) 



 
73 

 

ภาพที่4.12 แสดงรูปด้าน 1 และ 3 แบบบ้าน 1 ของศนูย์ประสานการช่วยเหลือเยียวยาผู้
ประสบอทุกภยั(คชอ.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่4.13 แสดงรูปด้าน 2 และ 4 แบบบ้าน 1 ของ ศนูย์ประสานการช่วยเหลือ

เยียวยาผู้ประสบอทุกภยั(คชอ.)) 
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4.4.2 บ้านแบบ  2  อาศัย  4  คนขึน้ไป จ านวน31หลัง 

ตารางที่ 4.4 แสดงผู้ ท่ีได้รับการช่วยเหลือสร้างบ้านแบบแบบ  2  อาศยั  4  คนขึน้ไป จ านวน 31 
หลงั หลงั โดยศนูย์ประสานการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอทุกภยั(คชอ.) 

ล า
ดับ
ที่ 

ช่ือ สกุล 

จ า 

นวน
ผู้อยู่
อา 

ศัย 
(คน) 

บ้า
นแ

บบ
 2

 

ที่ดนิส าหรับสร้างบ้านถาวร 

ผล
กา

รด
 าเ
นิน

กา
ร 

บ้าน
เลข
ที่

ใหม่ 

หมู่
ที่ 

ต าบล 

ประเภท
ที่ 
ดนิ

(ระบ)ุ 

1 นางสมจิตร์ จนัทร์สวุรรณ 5 / 138/5 
 

กระบ่ีใหญ่ โฉนด 100% 

2 นางดาวเรือง เทพธานี 5 / 138/4 
 

กระบ่ีใหญ่ โฉนด 100% 

3 นายประเสริฐ หนกูลดันุ้ย 4 / 138/3 
 

กระบ่ีใหญ่ โฉนด 100% 

4 นายอ๊อด ราบบ าเพิง 6 / 138/1
1  

กระบ่ีใหญ่ โฉนด 100% 

5 นางสาวกรกนก กาหลง 4 / 
138/2

1  
กระบ่ีใหญ่ โฉนด 100% 

6 นางหวานจิตร์ เดชมาก 4 / 
138/2

2  
กระบ่ีใหญ่ โฉนด 100% 

7 นายประโมชน์ เอ่ือมพล 3 / 138/2
0  

กระบ่ีใหญ่ โฉนด 100% 

8 นางสาวพลบั นุ่นจุ้ย 5 / 138/1
3  

กระบ่ีใหญ่ โฉนด 100% 

9 นายปัญญา หลานไทย 4 / 5/9 
 

กระบ่ีใหญ่ โฉนด 100% 

10 นายมะสาตา สาเมาะ 7 / 1/2 5 คลองหิน สปก. 100% 

11 นายเจะลีมา สะนิ 5 / - 5 คลองหิน สปก. 100% 

12 นายมะสอเร สาเมาะ 4 / 2/2 5 คลองหิน สปก. 100% 

13 นายจิตร เอ่งลอ่ง 
 

/ 
    

100% 

14 นางสภุชัชา สาริกา 
 

/ 
    

100% 

15 นายส้อง วงศ์สวสัด์ิ 6 / 
   

น.ส.3 100% 

16 นางวรรณดี นวลนุ่น 4 / 
   

ส.ค.1 100% 

17 นายวีระศกัด์ิ ประพนัธ์ 4 / 
   

น.ส.3 ก 100% 

18 นายวบั แก้วเนียม 4 / 
   

น.ส.3 ก 100% 

19 นายสามารถ หนกูลบั 6 / 
   

ภบท.5 100% 
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ล า
ดับ
ที่ 

ช่ือ สกุล 

จ า 

นวน
ผู้อยู่
อา 

ศัย 
(คน) 

บ้า
นแ

บบ
 2

 

ที่ดนิส าหรับสร้างบ้านถาวร 

ผล
กา

รด
 าเ
นิน

กา
ร 

บ้าน
เลข
ที่

ใหม่ 

หมู่
ที่ 

ต าบล 

ประเภท
ที่ 
ดนิ

(ระบ)ุ 

20 นายสวุิท สายสวุรรณ์ 4 / 
   

น.ส3 ก 100% 

21 นายสคุนธ์ แก้วกาญจน์ 
 

/ 
   

ภบท.5 100% 

22 นายอนนัต์ แจ่มสกุล 7 / 
   

น.ส.3 ก 100% 

23 นางเสียง รามแก้ว 4 / 
   

น.ส.3 ก 100% 

24 นายสทิุน แก้วเสริม 6 
 

146 6 หน้าเขา น.ส.3 ก 100% 

25 นายประยงค์ แข็งขนั 
 

/ 160 6 หน้าเขา 
 

100% 

26 นายศรีจนัทร์ รักบ ารุง 6 / 145/1
3 

7 หน้าเขา สปก. 100% 

27 
นายสมปอง 

(ด.ช.จกัรกฤษ์) 
ชศูรี 5 / 144 7 หน้าเขา น.ส.3 ก 100% 

28 นายภมิูนทร์ ทองเนียม 4 / 171 7 หน้าเขา 
 

100% 

29 นายปรีชา ชชีูพ 4 / 148 7 หน้าเขา สปก. 100% 

30 นายแจ้ง รักบ ารุง 4 / 
145/1

0 
7 หน้าเขา สปก. 100% 

31 นายพนั ศรนรินทร์ 
 

/ 352 3 หน้าเขา 
 

100% 
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ภาพที่ 4.14 แสดงแปลนพืน้ แบบบ้าน 2 ของศนูย์ประสานการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบ
อทุกภยั(คชอ.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่4.15 แสดงรูปด้าน 1 และ 3 แบบบ้าน 2 ของศนูย์ประสานการช่วยเหลือเยียวยาผู้
ประสบอทุกภยั(คชอ.) 
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4.5 แบบบ้าน  สถานีวิทยุโทรทศัน์ ไทยทวีีสี ช่อง 3 

การเข้ามาช่วยเหลือในการสร้างของ ช่อง 3 ซึง่เป็นหน่วยงานของรัฐบาล ซึง่จะรับผิดชอบ
ในการสร้างบ้านเยอะสดุ เพราะจะใช้งบประมาณของแผนดิน ซึง่แบบบ้านจะใช้แบบบ้านของกรม
โยธาธิการและการผงัเมือง เป็นผู้ด าเนินการเสนอแบบ ซึง่แบบบ้านจะมีอยู ่2 แบบคือ 

4.5.1 บ้านแบบ  1  อาศัย  1-3  คน จ านวน 13หลัง 

ตารางที่ 4.5 แสดงผู้ ท่ีได้รับการช่วยเหลือสร้างบ้านแบบบ้านแบบ  1  อาศยั  1-3  คน จ านวน 13  
หลงั โดยแบบบ้าน  สถานีวิทยโุทรทศัน์ ไทยทีวีสี ช่อง 3 

ล า
ดับ
ที่ 

ช่ือ สกุล 

จ า 

นวน
ผู้อยู่
อา 

ศัย 
(คน) 

บ้า
นแ

บบ
 1

 

ที่ดนิส าหรับสร้างบ้านถาวร 

ผล
กา

รด
 าเ
นิน

กา
ร 

บ้าน
เลข
ที่

ใหม่ 

หมู่
ที่ 

ต าบล 

ประเภท
ที่ 
ดนิ 

(ระบ)ุ 

1 นายโชคดี ชชู่วย 
 

/ 
    

100% 

2 นายชาญชยั สมคัรแก้ว 3 / 
    

100% 

ภาพที่4.16 แสดงรูปด้าน 2 และ 4 แบบบ้าน 2 ของ ศนูย์ประสานการช่วยเหลือ
เยียวยาผู้ประสบอทุกภยั(คชอ.)) 
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ล า
ดับ
ที่ 

ช่ือ สกุล 

จ า 

นวน
ผู้อยู่
อา 

ศัย 
(คน) 

บ้า
นแ

บบ
 1

 

ที่ดนิส าหรับสร้างบ้านถาวร 

ผล
กา

รด
 าเ
นิน

กา
ร 

บ้าน
เลข
ที่

ใหม่ 

หมู่
ที่ 

ต าบล 

ประเภท
ที่ 
ดนิ 

(ระบ)ุ 

3 นายสธุวรรณฑิต ไชยช่วย 3 / 
   

สปก. 100% 

4 นายประคอง แสงศรี 2 / 145/4 7 หน้าเขา สปก. 100% 

5 นายสทุศัน์ แก้วโลก 3 / 145/3 7 หน้าเขา สปก. 100% 

6 นางประทมุ อดุมศรี 2 / 145/6 7 หน้าเขา สปก. 100% 

7 นายถาวร ไหมด า 3 / 202 7 หน้าเขา สปก. 100% 

8 นางแพรวพรรณ ศรีพงัยาง 3 / 
   

สปก. 100% 

9 นายผนั ศรีเรือง 2 / 145/2 7 หน้าเขา สปก. 100% 

10 นายพงษ์ศกัด์ิ พรรณทองด ี 3 / 159 7 หน้าเขา น.ส.3 ก 100% 

11 นางวรนาฎ ลิม้ซื ้ 2 / 145/8 7 หน้าเขา สปก. 100% 

12 นายสมโชค โลกภิบาล 2 / 
   

ภบท.5 100% 

13 นายสมหมาย ไหมด า 2 / 145 7 หน้าเขา สปก. 100% 

 

4.5.2 บ้านแบบ  2  อาศัย  4  คนขึน้ไปจ านวน17หลัง 

ตารางที่ 4.6 แสดงผู้ ท่ีได้รับการช่วยเหลือสร้างบ้านบ้านแบบ  2  อาศยั  4  คนขึน้ไป จ านวน 17 
หลงั โดยสถานีวิทยโุทรทศัน์ ไทยทีวีสี ช่อง 3 

ล า
ดับ
ที่ 

ช่ือ สกุล 

จ า 

นวน
ผู้อยู่
อา 

ศัย 
(คน) 

บ้า
นแ

บบ
 2

 

ที่ดนิส าหรับสร้างบ้านถาวร 

ผล
กา

รด
 าเ
นิน

กา
ร 

บ้าน
เลข
ที่

ใหม่ 

หมู่
ที่ 

ต าบล 

ประเภท
ที่ 
ดนิ 

(ระบ)ุ 

1 นายสจิุนดา เชือ้หอม 4 / 
    

100% 

2 นายสดุใจ ลกูน้อย 5 / 
   

สปก. 100% 

3 นายสมพร เพชรคง 5 / 
   

ภบท.5 100% 

4 นายสรัุช ปิดประสาน 4 / 
    

100% 

5 นายลเวง คงขวญั 4 / 
    

100% 
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ล า
ดับ
ที่ 

ช่ือ สกุล 

จ า 

นวน
ผู้อยู่
อา 

ศัย 
(คน) 

บ้า
นแ

บบ
 2

 

ที่ดนิส าหรับสร้างบ้านถาวร 

ผล
กา

รด
 าเ
นิน

กา
ร 

บ้าน
เลข
ที่

ใหม่ 

หมู่
ที่ 

ต าบล 

ประเภท
ที่ 
ดนิ 

(ระบ)ุ 

6 นายสริุยนั รักเมือง 4 / 145/5 7 หน้าเขา สปก. 100% 

7 นางสาวจนัทรา ชชีูพ 6 / 
   

ภบท.5 100% 

8 นายอนนัต์ น่านวงศ์ 4 / 204 7 หน้าเขา ภบท.5 100% 

9 นางวาสนา รักบ ารุง 5 / 145/7 7 หน้าเขา สปก. 100% 

10 นายขึม แก้วเก้า 5 / 156 7 หน้าเขา สปก. 100% 

11 นายพงษ์นิตย์ รักบ ารุง 4 / 
   

ภบท.5 100% 

12 นายพยอม ชชีูพ 4 / 145/1 7 หน้าเขา สปก. 100% 

13 นายสายชล ไหมด า 4 / 201 7 หน้าเขา สปก. 100% 

14 นายถานิส รักเมือง 5 / 205 7 หน้าเขา ภบท.5 100% 

15 นายวิศิษฐ์ พรรณทองด ี 5 / 159/1 7 หน้าเขา น.ส.3 ก 100% 

16 นายสมคิด สวุรรณ 5 / 
   

ภบท.5 100% 

17 นางมณีรส แข็งขนั 4 / 145/9 7 หน้าเขา สปก. 100% 

 

 

 

 



บทที่ 5 

วเิคราะห์ข้อมูล 

 

 

5.1 แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล 

 เน่ืองจากข้อมลูมีปริมาณมากซึง่เป็นข้อมลูท่ีได้จากการส ารวจ ณ พืน้ท่ีจริง(ส ารวจข้อมลู 
เดือนธนัวาคม พ.ศ.2555) และข้อมลูท่ีสอบถามความคดิเห็น จงึเห็นวา่ควรจะแจกแจงการ
วิเคราะห์ข้อมลูเพื่อน าไปสูป่ระเด็นสรุปผล โดยเรียบเรียงการวิเคราะห์ผลดงันี ้

 

วัตถุประสงค์ แนวทางการวิเคราะห์ 

1.ประเมินแบบบ้านหลงัการเข้าอยูอ่าศยัใน
บ้านพกัถาวรของ 3 หน่วยงาน คือ มลูนิธิ
อาสาเพื่อนพึง่(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย 
ศนูย์ประสานการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบ
อทุกภยั(คชอ.) และสถานีวิทยโุทรทศัน์ ไทย
ทีวีสี ช่อง 3 

- วิเคราะห์ข้อมลูพืน้ฐาน 
- วิเคราะห์ความคดิเห็นตอ่การเข้าอยูอ่าศยั

บ้านพกัถาวร 
- เปรียบเทียบความคดิเห็นหลงัการเข้าอยู่

อาศยับ้านพกัถาวร 
- วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของ

โครงการบ้านพกัถาวรส าหรับผู้ประสบภยั 

2 วิเคราะห์รูปแบบการปรับปรุงแบบบ้าน เพื่อ
น าเสนอแนวในการออกแบบบ้านพกัถาวร 

- วิเคราะห์ลกัษณะทางกายภาพของบ้าน
เดิม 

- วิเคราะห์ลกัษณะทางกายภาพของบ้านพกั
ถาวรและการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบ้านพกั
ถาวร 
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 แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล 

- วิเคราะห์ข้อมลูพืน้ฐาน 
- ด้านการเปลี่ยนแปลงของจ านวนผู้อยูอ่าศยัหลงัการเข้าอยู ่เพื่อให้ทราบถึง

จ านวนผู้อยูอ่าศยัเพิ่มขึน้หรือลดลง และให้ทราบถึงสาเหตกุารเพิ่มหรือลดของผู้
อยูอ่าศยั 

- วิเคราะห์ความคดิเห็นตอ่การเข้าอยูอ่าศยับ้านพกัถาวร 
- ด้านความพงึพอใจตอ่การอยูอ่าศยัของบ้านพกัถาวรเพ่ือจะได้ทราบถึงการ

ตอบสนองของแบบบ้านทัง้ 3 หน่วยงาน ผู้อยูอ่าศยัมีความพงึพอใจในด้านใด 
ของแบบบ้านแตล่ะแบบ 

- ด้านปัญหาและอปุสรรคตอ่การด าเนินชีวิตเพื่อจะได้ทราบถึงปัญหาและ
อปุสรรคในการอยูอ่าศยัในบ้านทัง้ 3 หน่วยงาน ผู้อยูอ่าศยัเจอปัญหาและ
อปุสรรคอะไรบ้างในการอาศยัของทัง้ 3 หน่วยงาน 

- เปรียบเทียบความคดิเห็นหลงัการเข้าอยูอ่าศยับ้านพกัถาวร 
- น าข้อมลูท่ีได้จากการวิเคราะห์ความพงึพอใจมาเปรียบเทียบเพื่อหาจดุเดน่ของ

แบบบ้านแตล่ะแบบ 
- วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของโครงการบ้านพกัถาวร 

- วิเคราะห์ข้อดี ข้อเสียของการสร้างบ้านพกัถาวรแก่ผู้ประสบภยัในด้านตา่งๆ จาก
การส ารวจ สอบถามผู้อยูอ่าศยั และค าแนะน าจากเจ้าหน้าท่ีท่ีดแูลการ
ด าเนินการก่อสร้างและดแูลพืน้ท่ี 

- วิเคราะห์ลกัษณะทางกายภาพของบ้านเดิม 
- ด้านรูปแบบทางกายภาพของบ้านเดิมและการด าเนินชีวิตเพื่อให้ทราบถึงการอยู่

อาศยัเดมิของประชาชนในบริเวณนัน้ ซึง่จะทราบถึงลกัษณะการตัง้ถ่ินฐานเดมิ 
- วิเคราะห์ลกัษณะทางกายภาพของบ้านพกัถาวรและการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง

บ้านพกัถาวร 
- ด้านการปรับปรุงบ้านพกัถาวรเพ่ือให้ทราบถึงรูปแบบการปรับปรุงบ้านพกัถาวร 
- ด้านการใช้สอยพืน้ท่ีมีการตอ่เติมเพิ่มเพื่อให้ทราบถึงรูปแบบในการตอ่เติม

เปลี่ยนแปลงบ้านพกัถาวร 

 

5.2วิเคราะห์ข้อมูลพืน้ฐาน 
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 ข้อมลูพืน้ฐานท่ีได้ท าการศกึษา ผู้วิจยัได้ศกึษาในเร่ืองของจ านวนผู้อยูอ่าศยัท่ีเร่ิมเข้าอยู ่
กบัจ านวนผู้อยูอ่าศยั ณ ปัจจบุนั(วนัส ารวจ เดือนธนัวาคม พ.ศ.2555) โดยพิจารณารวมทัง้แบบ
บ้าน 3 หน่วยงาน (แบบบ้านมลูนิธิอาสาเพื่อนพึง่(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย แบบบ้านศนูย์
ประสานการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอทุกภยั(คชอ.) และแบบบ้านสถานีวิทยโุทรทศัน์ ไทยทีวีสี 
ช่อง 3)พบวา่การเปลี่ยนแปลงของจ านวนผู้อยูอ่าศยัเปลี่ยนแปลงลดจ านวนลงจากเดิม ประมาณ
ร้อยละ 2 เท่านัน้ ซึง่มีเหตผุลมาจากการท่ีแยกครอบครัวไปแตง่งาน ซึง่ไมใ่ช่เหตผุลท่ีมีปัญหา
เก่ียวกบัตวับ้าน 

 ด้านวตัถปุระสงค์ของหน่วยงานท่ีเข้ามาช่วยเหลือในการสร้างนัน้ พบวา่  

- มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย 
การออกแบบบ้านใช้แนวคดิบ้านงอกได้(บ้านงอกได้หมายถึง บ้านท่ีเอือ้ตอ่การตอ่เติม
ในอนาคตได้สะดวก ) ซึง่จะเป็นแบบบ้านท่ีมีขนาดและองค์ประกอบตา่งๆ ที่สามารถ
อยูอ่าศยัได้ในขัน้พืน้ฐาน ซึง่เมื่อผู้อยูอ่าศยัต้องการตอ่เติมเพิ่มพืน้ท่ีใช้สอยบ้านเองใน
อนาคตเพื่อให้เข้ากบัการด ารงชีวต จะสามารถท าได้สะดวก 

- ศูนย์ประสานการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภยั(คชอ.)  
จะเป็นแบบ้านท่ีได้ออกแบบโดยกรมโยธาธิการฯ เป็นแบบบ้านท่ีเหมาะกบัพืน้ท่ีท่ีน า้
ท่วมถึง โดยการยกพืน้สงูขึน้มาประมาณ 1.2 เมตร ให้น า้สามารถผ่านได้ในช่วงน า้
หลากโดยสามารถอยูอ่าศยัได้ในขณะน า้ท่วมขงัท่ีไม่เกิน 1.2 เมตร 

- สถานีวิทยุโทรทศัน์ ไทยทวีีสี ช่อง 3 
 พบวา่แบบบ้านท่ีใช้จะเป็นแบบบ้านท่ีมีลกัษณะคล้ายกบับ้านในพืน้ท่ี เน่ืองจากมี

แนวคดิวา่ควรจะเป็นแบบบ้านท่ีเป็นพืน้ถ่ิน จงึจะเหมาะกบัการอยูอ่าศยัของ
ประชาชน โดยจะเป็นบ้านชัน้เดียวโดยเหมาะกบัพืน้ท่ีเชิงเขา ป้องกนักระแสลมท่ี
คอ่นข้างแรง 

5.3 วิเคราะห์ความคดิเหน็ต่อการเข้าอยู่อาศัยบ้านพักถาวร 

 การวิเคราะห์ความพงึพอใจแบบบ้านหลงัการเข้าอยูอ่าศยั จะพิจารณาแบบแยกแบบบ้าน 
3 หน่วยงาน (แบบบ้านมลูนิธิอาสาเพื่อนพึง่(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย แบบบ้านศนูย์
ประสานการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอทุกภยั(คชอ.) และแบบบ้านสถานีวิทยโุทรทศัน์ ไทยทีวีสี 
ช่อง 3) ซึง่จะวิเคราะห์ในประเด็นใหญ่ 2 ประเด็น คือ ความพงึพอใจตอ่ตวับ้านพกัถาวร และด้าน
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ปัญหาและอปุสรรคตอ่การด าเนินชีวิต เมื่อพิจารณาครบแล้วทัง้ 3 หน่วยงาน จะน าข้อมลูท่ีได้มา
เปรียบเทียบเพื่อให้เห็นถึงจดุเดน่ จดุด้อยของแบบบ้านทัง้ 3 หน่วยงาน 

5.3.1 แบบบ้านของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย 

 1) ด้านความพงึพอใจตอ่บ้านพกัถาวร 

 การศกึษาความพงึพอใจของผู้ ท่ีเข้าอยูอ่าศยัในบ้านพกัถาวรแบบบ้านมลูนิธิอาสาเพื่อน
พึง่(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทยเป็นการประเมินเพื่อให้ทราบความพงึพอใจในระดบัคะแนนช่วง 
5-1 จากพงึพอใจมากไปหาพงึพอใจน้อย 

 
แผนภมิูที่ 5.1 แสดงระดบัคะแนนความพงึพอใจตอ่แบบบ้านมลูนิธิอาสาเพื่อนพึง่(ภาฯ)ยามยาก 

สภากาชาดไทย 

ตารางที่ 5.1 แสดงระดบัคะแนนความพงึพอใจตอ่แบบบ้านมลูนิธิอาสาเพื่อนพึง่(ภาฯ)ยามยาก 
สภากาชาดไทย 

ความพงึพอใจต่อตัวบ้าน 

ประเดน็ ค่าเฉล่ีย เหตุผล 

1.ขนาดของพืน้ท่ีใช้สอย
ภายในตวับ้าน 

ระดบั 3.30  สว่นใหญ่พบวา่ผู้อยูอ่าศยัพอใจในขนาดบ้าน แตบ้่าน
ขนาด 1-3 คน ยงัมีขนาดเลก็ไปในการอยูอ่าศยั 

2.รูปแบบความสวยงาม ระดับ 3.55  โดยรวมแล้วแบบบ้านมีความสวยงาม ประชาชนมีความ
พงึพอใจในแบบบ้าน 

3.30
3.55

3.30 3.30

2.90

3.55
3.15 3.05

3.50
3.30

3.00 3.15

3.55

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

ระดับความพงึพอใจต่อบ้านมูลนิธิอาสาเพ่ือนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก
ขนาดของพืน้ที่ใช้สอยภายในตวับ้าน

รูปแบบความสวยงาม

จ านวนห้อง

ต าแหน่งที่ตัง้ของบ้าน

ความสะดวกตอ่การใช้ชีวิต

ความสะดวกในการตอ่เติม

วสัดทุี่ใช้ในการก่อสร้าง

ความสวา่งภายในบ้าน

อณุหภมูิภายในบ้าน

การป้องกนัแดด ป้องกนัฝน

ความปลอยภยัจากอาชญากรรม

ความปลอดภยัจากธรรมชาติ

ความแข็งแรงของตวับ้าน
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ความพงึพอใจต่อตัวบ้าน 

ประเดน็ ค่าเฉล่ีย เหตุผล 

3.จ านวนห้อง ระดบั 3.30  โดยรวมแล้วผู้อยูอ่าศยัมีความพงึพอใจ 

4.ต าแหน่งที่ตัง้ของบ้าน ระดบั 3.30  การเลือกท่ีตัง้ของบ้านผู้อยูอ่าศยัมีสทิธ์ิในการเลือก จงึ
สว่นมากจะอยูใ่นที่ที่เหมาะสม 

5.ความสะดวกต่อการใช้ชีวิต ระดบั 2.90  ความพงึพอใจน้อยเพราะวา่ การขึน้ลงระหวา่งชัน้หนึง่
และสองคอ่นข้างล าบากส าหรับผู้สงูอาย ุ

6.ความสะดวกในการตอ่เติม ระดับ 3.55  แบบบ้านเอือ้ตอ่การตอ่เติมในอนาคต 

7.วสัดท่ีุใช้ในการก่อสร้าง ระดบั 3.15  วสัดท่ีุใช้อยูใ่นระดบัดี แตห่ลงัคามีการร่ัวซมึบ้าง 

8.ความสวา่งภายในบ้าน ระดบั 3.05 
บ้าน 

มีความสวา่งพอส าหรับการด ารงชีวิต 

9.อณุหภมูิภายในบ้าน ระดับ 3.50  จากการท่ีหลงัคาช่วยกนัความร้อนได้ดี จึงท าให้อณุหภมูิ
ในบ้านเยน็กวา่บ้านทัว่ไป 

10.การป้องกนัแดด ป้องกนัฝน ระดบั 3.30  หลงัคาสามารถกนัแดดได้ดีมาก แต่ยงัมีการร่ัว 

11.ความปลอดภยัจาก
อาชญากรรม 

ระดบั 3.00  ความปลอดภยัอยูใ่นระดบักลางเพราะ เน่ืองจากห้องน า้
ต้องลงมาใช้ชัน้ลา่ง ซึง่ต้องออกมานอกตวับ้าน ท าให้
เวลากลางคืนอาจจะไมป่ลอดภยั 

12.ความปลอดภยัจาก
ธรรมชาติ 

ระดบั 3.15  แบบบ้านจะช่วยป้องกนัน า้ทว่มได้ดีเน่ืองจากชัน้สองยก
สงูมีใต้ถนุบ้าน แตย่งัมีความเสี่ยงจากกระแสลม 

13.ความแข็งแรงของตวับ้าน ระดับ 3.55  บ้านมีความแข็งแรง เน่ืองจากใช้วสัดท่ีุมีคณุภาพ 

* หมายเหตุ ระดบัความพงึพอใจตอ่แบบบ้านของมลูนิธิอาสาเพ่ือนพึง่(ภาฯ)ยามยาก 
สภากาชาดไทย 
ระดบัคะแนน 1.00 = พงึพอใจน้อยท่ีสดุ 
ระดบัคะแนน 1.01 --2.00 = พงึพอใจน้อย 
ระดบัคะแนน 2.01 -- 3.00 = พงึพอใจปานกลาง 
ระดบัคะแนน 3.01 -- 4.00 = พงึพอใจมาก 
ระดบัคะแนน 4.01 -- 5.00 = พงึพอใจมากที่สดุ 

สรุป ความโดดเดน่ของแบบบ้านของมลูนิธิอาสาเพื่อนพึง่(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย 
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- รูปแบบความสวยงาม ความพงึพอใจอยูใ่นระดบั 3.55 โดยรวมแล้วแบบบ้านมีความ
สวยงาม ประชาชนมีความพงึพอใจในแบบบ้าน ท่ีมีลกัษณะยกสงูแบบเรือนไทย
ประยกุต์ 

- ความสะดวกในการตอ่เติม ความพงึพอใจอยูใ่นระดบั 3.55 แบบบ้านเอือ้ตอ่การตอ่
เติมในอนาคต เน่ืองจากบ้านลกัษณะสองชัน้ ท าให้การตอ่เติมบ้านสว่นท าได้สะดวก
โดยไม่ต้องท าโครงสร้างหลกับางสว่นเพิ่ม โดยจะเป็นการกัน้ห้องในพืน้ท่ีชัน้ลา่ง 
เพื่อให้ผู้สงูอายอุยูอ่าศยั 

- อณุหภมูิภายในบ้าน ความพงึพอใจอยูใ่นระดบั 3.50 จากการท่ีหลงัคาช่วยกนัความ
ร้อนได้ดี จงึท าให้อณุหภมูิในบ้านเย็นกวา่บ้าน ท่ีเป็นหลงัคากระเบือ้ง ท าให้บ้านมีการ
สะสมความร้อนน้อย 

- ความแข็งแรงของตวับ้าน  ความพงึพอใจอยูใ่นระดบั 3.55 บ้านมีความแข็งแรง 
เน่ืองจากใช้วสัดท่ีุมีคณุภาพ  ผา่นการเลือกของหน่วยงานท่ีเข้ามาก่อสร้าง บ้านให้แก่
ประชาชนท่ีต้องการความช่วยเหลือ 

จดุด้อยท่ีสง่ผลให้มีความพงึพอใจน้อยของแบบบ้าน ของมลูนิธิอาสาเพื่อนพึง่(ภาฯ)ยาม
ยาก สภากาชาดไทย 

- ความสะดวกตอ่การใช้ชีวิต ความพงึพอใจอยูใ่นระดบั 2.90 ความพงึพอใจน้อยก็
เพราะวา่ การขึน้ลงระหวา่งชัน้หนึง่และสองคอ่นข้างล าบากส าหรับผู้สงูอายุ อาจจะ
เป็นอนัตรายตอ่การด ารงชีวิตได้  

- ความปลอดภยัจากอาชญากรรม ความพงึพอใจอยูใ่นระดบั 3.00 ความปลอดภยัอยู่
ในระดบักลางเพราะ ห้องน า้ต้องลงมาใช้ชัน้ลา่ง ซึง่ต้องออกมานอกตวับ้าน ท าให้ ใน
ช่วงเวลากลางคืนอาจจะไมป่ลอดภยั 

 

 

 

 

 

 
อุณหภมิูภายในบ้าน 

เน่ืองจากหลงัคาท าจากการน า

กลอ่งนม น า้ผลไม้ ฯลฯ จึงท าให้

สามารถเป็นฉนวนกนัความร้อนท่ี
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 2) ด้านปัญหาและอุปสรรคต่อการด าเนินชีวิต 

 เน่ืองจากแบบบ้านท่ีได้มีการสร้างเป็นแบบบ้านท่ีได้มีการออกแบบบ้านจากภายนอก
ชมุชน ซึง่อาจจะมีประเด็นท่ีน่าสนใจวา่ แบบบ้านท่ีได้สร้างไปนัน้มีความเหมาะสมกบัการอยูอ่าศยั
ของผู้อยูอ่าศยัมากน้อยเพียงใด โดยท่ีจะเป็นอปุสรรคตอ่การด ารงชีวิตประจ าวนัจะสามารถ
อธิบายถึงพฤตกิรรมตา่งๆ ได้  
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แผนภมิูที่ 5.2  แสดงระดบัปัญหาและอปุสรรคในการอยูอ่าศยับ้านพกัถาวรของแบบบ้านมลูนิธิ

อาสาเพื่อนพึง่(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย 

ตารางที่ 5.2 แสดงระดบัปัญหาและอปุสรรคในการอยูอ่าศยับ้านพกัถาวรของแบบบ้านมลูนิธิ
อาสาเพื่อนพึง่(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย 

ปัญหาและอุปสรรค 

ประเดน็ ค่าเฉล่ีย เหตุผล 

1.ทางเข้าบ้าน ระดบั 1.90  ถือวา่มีปัญหาและอปุสรรคน้อยตอ่การอยูอ่าศยั 

2.ประต ู ระดบั 1.80  ถือวา่มีปัญหาและอปุสรรคน้อยตอ่การอยูอ่าศยั 

3.บนัได ระดบั 2.75  บนัไดมีความสงูคอ่นข้างมาก ผู้ ท่ีสงูอายมีุความล าบากในการขึน้
ลงบนัได 

4.ราวจบั ระดบั 2.05  ราวจบัอยูใ่นระดบัท่ีพอเหมาะในการขึน้ลงอยูใ่นระดบัปานกลาง 

5.พืน้บ้าน ระดบั 1.70  ถือวา่มีปัญหาและอปุสรรคน้อยตอ่การอยูอ่าศยั 

6.ห้องน า้ ระดบั 3.35  ห้องน า้เป็นปัญหาของแบบบ้านนี ้เน่ืองจากต้องขึน้ลงระหวา่งชัน้
สองกบัชัน้หนึง่ซึง่ห้องน า้อยูช่ัน้หนึง่ 

7.ห้องนอน ระดบั 2.05  ถือวา่มีปัญหาและอปุสรรคปานกลางตอ่การอยูอ่าศยั 

8.หลงัคา ระดบั 2.55 ถือวา่มีปัญหาและอปุสรรคปานกลางในการอยูอ่าศยั แต่อาจจะ
ติดปัญหาตรงที่การร่ัวซมึของหลงัคาในบางหลงั 

1.90 1.80

2.75
2.05

1.70

3.35

2.05
2.55

2.15

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00 ระดับปัญหาและอุปสรรคการอยู่อาศัยบ้านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก

ทางเข้าบ้าน ประตู บนัได

ราวจบั พืน้บ้าน ห้องน า้

ห้องนอน หลงัคา งานระบบ(ไฟฟ้า/ประปา)
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ปัญหาและอุปสรรค 

ประเดน็ ค่าเฉล่ีย เหตุผล 

9.งานระบบ(ไฟฟ้า/
ประปา) 

ระดบั 2.15  ถือวา่มีปัญหาและอปุสรรคปานกลางตอ่การอยูอ่าศยั 

* หมายเหตุ ระดบัปัญหาและอปุสรรค หลงัการเข้าอยูต่อ่แบบบ้านมลูนิธิอาสาเพ่ือนพึง่(ภาฯ)
ยามยาก สภากาชาดไทย 
ระดบัคะแนน 1.00 = ระดบัปัญหาและอปุสรรคน้อยท่ีสดุ 
ระดบัคะแนน 1.01 --2.00 = ระดบัปัญหาและอปุสรรคน้อย 
ระดบัคะแนน 2.01 -- 3.00 = ระดบัปัญหาและอปุสรรคปานกลาง 
ระดบัคะแนน 3.01 -- 4.00 = ระดบัปัญหาและอปุสรรคมาก 
ระดบัคะแนน 4.01 -- 5.00 = ระดบัปัญหาและอปุสรรคมากท่ีสดุ 

สรุป  ระดบัปัญหาท่ีพบมากสดุของแบบบ้านมลูนิธิอาสาเพื่อนพึง่(ภาฯ)ยามยาก 
สภากาชาดไทย 

- บนัได ระดบัปัญหาและอปุสรรค  2.75 บนัไดมีความสงูคอ่นข้างมาก ผู้ ท่ีสงูอายมีุ
ความล าบากในการขึน้และลงอาจจะเกิดอนัตรายได้ 

- ห้องน า้ระดบัปัญหาและอปุสรรค  3.35 ห้องน า้เป็นปัญหาของแบบบ้านนี ้เน่ืองจาก
ต้องขึน้ลงระหวา่งชัน้หนึง่กบัสองซึง่ห้องน า้อยูช่ัน้หนึง่  และห้องน า้มีขนาดเล็กส าหรับ
การใช้งาน 

ระดบัปัญหาท่ีน้อยท่ีสดุของแบบบ้านมลูนิธิอาสาเพื่อนพึง่(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย 

- พืน้บ้านระดบัปัญหาและอปุสรรค  1.70 ถือวา่มีปัญหาและอปุสรรคน้อยตอ่การอยู่
อาศยัพืน้บ้านมีมาตรฐานจงึไมเ่ป็นอปุสรรคตอ่การอยูอ่าศยั 

- ประตรูะดบัปัญหาและอปุสรรค 1.80 ถือวา่มีปัญหาและอปุสรรคน้อยตอ่การอยูอ่าศยั
ประตเูป็นขนาดท่ีได้มาตรฐานในการสร้าง และพบวา่ไมเ่กิดความเสียหายหลงัจาก
การอยูอ่าศยัในระยะเวลา 1 ปี 

- ทางเข้าบ้านระดบัปัญหาและอปุสรรค  1.90 ถือวา่มีปัญหาและอปุสรรคน้อยตอ่การ
อยูอ่าศยัเน่ืองจากมีใต้ถนุบ้านจงึมีทางเข้าท่ีสะดวก 
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 3) รายละเอียดการก่อสร้าง 

- การใช้วสัดขุองตวับ้าน 
 สว่นท่ีมีปัญหาของวสัดขุองบ้าน ซึง่จะแบง่ออกเป็น 5 ประเด็น คือ พืน้ ผนงั ฝ้าเพดาน 
หลงัคา และประตหูน้าตา่ง โดยมีการศกึษาแบบบ้านของมลูนิธิอาสาเพื่อนพึง่ (ภาฯ) ยามยาก 
สภากาชาดไทย มีจดุเดน่เร่ืองการเลือกใช้วสัดหุลงัคาท่ีท าจากวสัดกุลอ่งนมและผลไม้ มารีไซเคิล
เป็นหลงัคา ท าให้หลงัคากนัความร้อนได้ดีและลดเสียงจากฝนท่ีตก แตก็่ยงัพบปัญหาเน่ืองจาก
เป็นวสัดท่ีุยงัไมมี่การคุ้นชินในการก่อสร้าง ท าให้ยงัมีข้อบกพร่องท าให้หลงัคาบางสว่นมีการร่ัวซมึ 

- พืน้ท่ีใช้สอยท่ีมีปัญหา 
พืน้ท่ีใช้สอยท่ีเป็นปัญหามากท่ีสดุหลงัการเข้าอยูอ่าศยั จากการศกึษาแล้วพบวา่สว่น

ใหญ่ท่ีมีปัญหามากท่ีสดุคือ ห้องน า้ เพราะในช่วงเวลากลางคืน เพราะการขึน้ลงชัน้หนึง่และชัน้
สองมีความล าบาก และรู้สกึไมป่ลอดภยัในการขึน้ลงในเวลากลางคืน 

- พืน้ท่ีใช้สอยท่ีขาด 
สว่นใหญ่เสนอให้เพิ่มขนาดห้องครัวและเพิ่มห้องน า้ชัน้สองเพราะห้องครัวผู้อยูอ่าศยั

คิดว่ามีขนาดเลก็เกินไปในการท าอาหาร และเพิ่มห้องน า้ชัน้สองจะท าให้สะดวกมากขึน้ 

ห้องน า้ 

เน่ืองจากห้องน า้อยูช่ัน้ลา่ง ซึง่

ในเวลากลางคืนมีความล าบากใน

การลงไปใช้ ซึง่จะรู้สกึไมป่ลอดภยั

ในการขึน้ลงในเวลากลางคืน 

บันได เน่ืองจากบนัไดมีความสงู ส าหรับผู้สงูอายมีุความล าบาก

ในการขึน้ลงระหวา่งชัน้หนึง่และชัน้สอง ซึง่อาจจะเกิดอนัตราย

ได้ 
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- ต าแหน่งการก่อสร้าง 
ต าแหน่งการก่อสร้างของแบบบ้านนี ้โดยรวมทัง้หมดไ ด้ย้ายจากบริเวณพืน้ท่ีเดิมท่ี

ประสบภยัธรรมชาติ เน่ืองจากเป็นข้อก าหนดท่ีวางไว้ ก่อนจะมีการให้ความช่วยเหลือ  จะไมมี่การ
สร้างบ้านในพืน้ท่ีท่ีมีความเสี่ยงตอ่ภยัธรรมชาติ 

- รูปแบบการช่วยก่อสร้าง  
การก่อสร้างโดยสว่นใหญ่จะมีการสร้างโดยหน่วยงานทางทหารเพียงฝ่ายเดียว 

อาจจะมีบ้านบ้างหลงัท่ีเจ้าของบ้านเข้าไปช่วยในการสร้าง ซึง่ข้อดีมีความแตกตา่งกนั คือ ถ้าทหาร
สร้างฝ่ายเดียวจะมีความรวดเร็วในการก่อสร้าง แตถ้่าเจ้าของบ้านมีสว่นร่วมนัน้ เจ้าของบ้านจะมี
การคอยควบคมุ ดแูลคณุภาพของการก่อสร้าง  

 5.3.2แบบบ้านศูนย์ประสานการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภยั(คชอ.)  

1) ด้านความพงึพอใจต่อบ้านพักถาวร 

การศกึษาความพงึพอใจของผู้ ท่ีเข้าอยูอ่าศยัในบ้านพกัถาวรแบบบ้านศนูย์ประสานการ
ช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอทุกภยั(คชอ.)เป็นการประเมินเพื่อให้ทราบถึงความพงึพอใจในระดบั
คะแนนช่วง 5-1 จากความพงึพอใจมากไปหาความพงึพอใจน้อย 

 
แผนภมิูที่ 5.3 แสดงระดบัคะแนนความพงึพอใจตอ่แบบบ้านศนูย์ประสานการช่วยเหลือเยียวยาผู้

ประสบอทุกภยั(คชอ.) 

3.60
3.35

3.55

3.00 3.05
2.85

3.30 3.45

2.95
3.20

3.80
3.40 3.45

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

ระดับความพงึพอใจต่อบ้าน คชอ.
ขนาดของพืน้ที่ใช้สอยภายในตวับ้าน

รูปแบบความสวยงาม

จ านวนห้อง

ต าแหน่งที่ตัง้ของบ้าน

ความสะดวกตอ่การใช้ชีวิต

ความสะดวกในการตอ่เติม

วสัดทุี่ใช้ในการก่อสร้าง

ความสวา่งภายในบ้าน

อณุหภมูิภายในบ้าน

การป้องกนัแดด ป้องกนัฝน

ความปลอยภยัจากอาชญากรรม

ความปลอดภยัจากธรรมชาติ

ความแข็งแรงของตวับ้าน
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ตารางที่ 5.3แสดงระดบัคะแนนความพงึพอใจตอ่แบบบ้านศนูย์ประสานการช่วยเหลือเยียวยาผู้
ประสบอทุกภยั(คชอ.) 

ความพงึพอใจต่อตัวบ้าน 

ประเดน็ ค่าเฉล่ีย เหตุผล 

1.ขนาดของพืน้ท่ีใช้
สอยภายในตวับ้าน 

ระดับ 3.60  พืน้ท่ีในตวับ้านมีความกว้างพอสมควรในการ
อยูอ่าศยั 

2.รูปแบบความ
สวยงาม 

ระดบั 3.35  บ้านมีความสวยงามอยูใ่นระดบัดี แตย่งัต้อง
มีการตกแต่งเพิ่มถึงจะมีความสวยงาม 

3.จ านวนห้อง ระดับ 3.55  บ้านมีขนาดที่พอเหมาะตอ่การอยูอ่าศยั 

4.ต าแหน่งที่ตัง้ของ
บ้าน 

ระดบั 3.00  การเลือกท่ีตัง้ของบ้านผู้อยูอ่าศยัมีสทิธ์ิใน
การเลือก แตค่วามพงึพอใจปานกลางเพราะ
บ้านอยูต่ิดกนัมากเกินไป 

5.ความสะดวกต่อการ
ใช้ชีวิต 

ระดบั 3.05  ถือวา่แบบบ้านมีความสะดวกต่อการใช้ชีวิต
ในระดบัปานกลาง 

6.ความสะดวกในการ
ตอ่เติม 

ระดบั 2.85  การต่อเติมค่อนข้างตอ่เติมล าบาก แตย่งัพอ
ตอ่เติมขยายได้ 

7.วสัดท่ีุใช้ในการ
ก่อสร้าง 

ระดบั 3.30  วสัดท่ีุใช้อยูใ่นระดบัปานกลางคอ่นไปในทาง
ดี 

8.ความสวา่งภายใน
บ้าน 

ระดบั 3.45  ช่องเปิดท่ีจะรับแสงเข้าในตวับ้าน ยงัถือวา่มี
อยูใ่นระดบัปานกลางคอ่นไปในทางดี 

9.อณุหภมูิภายในบ้าน ระดบั 2.95  บ้านยงัมีความร้อนอยูพ่อสมควรเม่ือโดน
แสงแดด แตมี่การแก้โดยการติดฝาเพดาน 
จงึช่วยลดอณุหภมูิได้ 

10.การป้องกนัแดด 
ป้องกนัฝน 

ระดบั 3.20  การป้องกนัแดด ฝน อยูใ่นระดบัปานกลางถงึ
ดี 

11.ความปลอดภยัจาก
อาชญากรรม 

ระดับ 3.80  คอ่นข้างมีความปลอดภยัในการอยูอ่าศยั
มาก 

12.ความปลอดภยัจาก ระดบั 3.40  มีความปลอดภยัอยูใ่นระดบัปานกลางคอ่น
ไปทางมาก บ้านมีการยกสงู แตก่็ไมส่งูมาก
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ความพงึพอใจต่อตัวบ้าน 

ประเดน็ ค่าเฉล่ีย เหตุผล 

ธรรมชาติ นกัซึง่อาจจะไมพ้่นระดบัน า้ถ้าเกิดน า้ทว่มสงู
มากๆ 

13.ความแข็งแรงของ
ตวับ้าน 

ระดบั 3.45  บ้านมีความแข็งแรงมากความพงึพอใจอยูใ่น
ระดบัปานกลางถงึมาก เน่ืองจากใช้วสัดท่ีุมี
คณุภาพ 

* หมายเหตุ ระดบัความพงึพอใจตอ่แบบบ้านศนูย์ประสานการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบ

อทุกภยั(คชอ.) 
ระดบัคะแนน 1.00 = พงึพอใจน้อยท่ีสดุ 
ระดบัคะแนน 1.01 --2.00 = พงึพอใจน้อย 
ระดบัคะแนน 2.01 -- 3.00 = พงึพอใจปานกลาง 
ระดบัคะแนน 3.01 -- 4.00 = พงึพอใจมาก 
ระดบัคะแนน 4.01 -- 5.00 = พงึพอใจมากที่สดุ 

สรุป  ความโดดเดน่ของแบบบ้านศนูย์ประสานการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอทุกภยั
(คชอ.) 

- ขนาดของพืน้ท่ีใช้สอยภายในตวับ้าน ความพงึพอใจอยูใ่นระดบั 3.60 พืน้ท่ีในตวับ้าน
มีความกว้างพอสมควรในการอยูอ่าศยั 

- จ านวนห้องความพงึพอใจอยูใ่นระดบั 3.55 บ้านมีขนาดท่ีพอเหมาะตอ่การอยูอ่าศยั 
- ความปลอดภยัจากอาชญากรรม ความพงึพอใจอยูใ่นระดบั 3.80 คอ่นข้างมีความ

ปลอดภยัในการอยูอ่าศยัมาก 

จดุด้อยของแบบบ้านศนูย์ประสานการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอทุกภยั(คชอ.) 
- ความสะดวกในการตอ่เติม ความพงึพอใจอยูใ่นระดบั 2.85 การตอ่เติมคอ่นข้าง

ล าบาก เน่ืองจากการท่ีพืน้ยกสงูแค ่ 1.2 เมตร ท าให้ไม่ความยากในการขยายพืน้ท่ี
ออกไปด้านข้าง แตย่งัพอตอ่เติมขยายได้โดยพืน้จะมีขนาดต ่าลงจากระดบัเดิม 

- อณุหภมูิภายในบ้าน ความพงึพอใจอยูใ่นระดบั 2.95 บ้านยงัมีความร้อนพอสมควร
เม่ือโดนแสงแดด ท าให้เกิดความร้อนสะสม  แตมี่การแก้โดยการตดิฝาเพดาน จงึช่วย
ลดอณุหภมูิและความร้อนสะสมภายในตวับ้าน 
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 2) ด้านปัญหาและอุปสรรคต่อการด าเนินชีวิต 

เน่ืองจากแบบบ้านท่ีได้มีการสร้างเป็นแบบบ้านท่ีได้มีการออกแบบบ้าน จากภายนอก
ชมุชน โดยมีการคิดออกแบบในมาตรฐานทัว่ไป  ซึง่อาจจะมีประเด็นท่ีน่าสนใจวา่ แบบบ้านท่ีได้
สร้างไปนัน้มีความเหมาะสมกบัการอยูอ่าศยัของผู้อยูอ่าศยัมาก หรือน้อยหลงัการอยูอ่าศยั  โดยท่ี
จะเป็นอปุสรรคตอ่การด ารงชีวิตประจ าวนัในด้านใด 

จ านวนห้อง 

จ านวนห้องและขนาดพอดีกบัผู้

อยูอ่าศยั 

ความปลอดภยัจาก

อาชญากรรม 

เน่ืองจากห้องทกุอยา่งอยู่

ภายในบ้าน จงึไมจ่ าเป็นต้องออก

จากตวับ้านในเวลากลางคืน ผู้อยู่

อาศยัจงึรู้สกึถึงความปลอดภยั 

ขนาดพืน้ที่ใช้สอยภายใน

ตัวบ้าน 

พืน้ท่ีใช้สอยภายในตวับ้าน

มีขนาดที่พอดีกบัจ านวนผู้อยู่

อาศยั 
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แผนภมิูที่ 5.4 แสดงระดบัปัญหาและอปุสรรคในการอยูอ่าศยับ้านพกัถาวรของแบบบ้านศนูย์

ประสานการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอทุกภยั(คชอ.) 

ตารางที่ 5.4 แสดงระดบัปัญหาและอปุสรรคในการอยูอ่าศยับ้านพกัถาวรของแบบบ้านศนูย์
ประสานการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอทุกภยั(คชอ.) 

ปัญหาและอุปสรรค 

ประเดน็ ค่าเฉล่ีย เหตุผล 

1.ทางเข้าบ้าน ระดบั 3.05  ถือวา่มีปัญหาปานกลาง ซึง่ต้องมีการขึน้ลงบนัได 

2.ประต ู ระดบั 2.80  ถือวา่มีปัญหาและอปุสรรคปานกลางตอ่การอยูอ่าศยั 

3.บนัได ระดบั 3.60  บนัไดมีความสงู แตไ่มมี่ราวจบั อาจจะเกิดอนัตรายได้ 

4.ราวจบั ระดบั 3.70  ราวจบัไมมี่ อาจจะท าให้เกิดอนัตรายได้ 

5.พืน้บ้าน ระดบั 2.95  ถือวา่มีปัญหาและอปุสรรคน้อยตอ่การอยูอ่าศยั 

6.ห้องน า้ ระดบั 2.00  ถือวา่มีปัญหาและอปุสรรคน้อยตอ่การอยูอ่าศยั 

7.ห้องนอน ระดบั 2.05  มีปัญหาและอปุสรรคน้อยตอ่การอยูอ่าศยั 

8.หลงัคา ระดบั 2.30  หลงัคาอาจจะมีความร้อนถ้าไมมี่การติดฝ้าเพดาน 

3.05
2.80

3.60 3.70

2.95

2.00 2.05
2.30 2.10

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

ระดับปัญหาและอุปสรรคการอยู่อาศัยบ้าน คชอ.

ทางเข้าบ้าน ประตู บนัได
ราวจบั พืน้บ้าน ห้องน า้
ห้องนอน หลงัคา งานระบบ(ไฟฟ้า/ประปา)
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ปัญหาและอุปสรรค 

ประเดน็ ค่าเฉล่ีย เหตุผล 

9.งานระบบ
(ไฟฟ้า/ประปา) 

ระดบั 2.10  มีปัญหาและอปุสรรคปานกลางตอ่การอยูอ่าศยั 

* หมายเหตุ ระดบัปัญหาและอปุสรรค หลงัการเข้าอยูต่อ่แบบบ้านของศนูย์ประสานการ
ช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอทุกภยั(คชอ.) 
ระดบัคะแนน 1.00 = ระดบัปัญหาและอปุสรรคน้อยท่ีสดุ 
ระดบัคะแนน 1.01 --2.00 = ระดบัปัญหาและอปุสรรคน้อย 
ระดบัคะแนน 2.01 -- 3.00 = ระดบัปัญหาและอปุสรรคปานกลาง 
ระดบัคะแนน 3.01 -- 4.00 = ระดบัปัญหาและอปุสรรคมาก 
ระดบัคะแนน 4.01 -- 5.00 = ระดบัปัญหาและอปุสรรคมากท่ีสดุ 

สรุปปัญหาของแบบบ้านศนูย์ประสานการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอทุกภยั(คชอ.)คือ
ทางขึน้ท่ีไม่มีราวจบัซึง่อาจจะเกิดอนัตรายขณะขึน้ลง และพืน้ใต้ถนุบ้านท่ีต ่าเกิดไป เมื่อเข้าไปใช้
ประโยชน์อาจจะเกิดอนัตรายหรือไม่สะดวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

บันได 

การขึน้บนัไดมีความล าบาก

ส าหรับผู้ ท่ีสงูอาย ุ

ราวจับ 

เน่ืองจากบนัไดไมมี่ราวจบั จึง

ไมมี่ความสะดวกในการขึน้ลงบนัได 
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 3) รายละเอียดการก่อสร้าง 

- การใช้วสัดขุองตวับ้าน 
 ปัญหาของวสัดขุองบ้าน ซึง่จะแบง่ออกเป็น 5 ประเด็น คือ พืน้ ผนงั ฝ้าเพดาน หลงัคา 
และประตหูน้าตา่ง โดยมีการศกึษา ท่ีเป็นปัญหามากท่ีสดุ คือ  พืน้ เพราะไมไ่ด้มีการขดัพืน้เรียบ
ของพืน้ผิวไม้ ซึง่อาจจะเกิดอนัตรายจากการต าของเสีย้นไม้ได้ ซึง่ขัน้ต้นในการแก้ปัญหาของ
ประชาชนคือคือ การนพเสือ้น า้มนัมาปทูบัชัน้หนึง่ป้องการอนัตราย แตข่องเสียคือจะต้องใช้เงินใน
การด าเนินการมากพอสมควร โดยบ้างครัวเรือนไมมี่เงินพอท่ีจะซือ้ จงึไมไ่ด้มีการปรับปรุงให้มี
ความสะดวกขึน้ แตแ่นวโน้มในอนาคตอาจจะมีการด าเนินการ 

- พืน้ท่ีใช้สอยท่ีมีปัญหา 
พืน้ท่ีใช้สอยท่ีเป็นปัญหามาท่ีสดุหลงัจากการศกึษาแล้ว พบวา่สว่นใหญ่ท่ีมีปัญหามาก

ท่ีสดุคือ ใต้ถนุบ้าน เน่ืองจากใต้ถนุบ้านมีความสงูคอ่นข้างต ่ามาก ไม่สามารถเข้าไปใช้งานได้ซึง่
บ้างบ้านท่ีไม่ได้เข้าไปใช้ประโยชน์นัน้ ท าให้เป็นแหลง่เพาะเชือ้โรคตา่งๆ โดยเฉพาะบ้านท่ีมีการ
ปลกูตดิกนัหลายหลงั จะมีสิง่ปฏิกลูเป็นจ านวนมาก ซึง่ถ้าปลอ่ยให้อยูใ่นสภาพนี ้อาจจะท าให้มี
การแพร่ของเชือ้โรคซึง่จะเป็นอนัตรายของผู้อยูอ่าศยัได้ 

- พืน้ท่ีใช้สอยท่ีขาด 
เน่ืองมาจากใต้ถนุบ้านมีความสงูท่ีไม่เพียงพอในการเข้าไปใช้ประโยชน์อยา่ง

เหมาะสม จงึมีการเสนอแนะให้มีการเพิ่มความสงู 

- ต าแหน่งการก่อสร้าง 
เน่ืองจากการเลือกพืน้ท่ีในการก่อสร้าง ทางหน่วยงานได้ก าหนดวา่จะไมใ่ห้มีการสร้าง

ในพืน้ท่ีท่ีมีความเสี่ยงตอ่ภยัธรรมชาติ และให้ประชาชนหาพืน้ท่ีของตนมาก่อสร้างหรือทางภาครัฐ
จดัหาให้แตต้่องออกคา่ใช้จ่ายในสว่นของพืน้ท่ีดิน ในสว่นข องการเลือกพืน้ท่ีเองจะมีการกระจาย
การอยูอ่าศยั สว่นพืน้ท่ีท่ีภาครัฐจดัหาให้ จะมีการรวมกลุม่กนัอยูใ่นลกัษณะชมุชน 

- รูปแบบการก่อสร้าง 
การก่อสร้างบ้านจะใช้หน่วยงานทางทหารช่วยในการสร้างอาจจะมีบ้านบ้างหลงัท่ี

เจ้าของบ้านเข้ามาช่วยในการก่อสร้าง ซึง่ถ้าหน่วยงานทหารสร้างฝ่ายเดียวจะมีข้อดีท่ีจะมีการ
สร้างได้อยา่งรวดเร็ว ตามขัน้ตอนกระบวนการ แตถ้่ามีเจ้าของบ้านเข้ามามีสว่นร่วมในการก่อสร้าง
จะมีข้อดีในด้านคณุภาพและเพิ่มเติมในสว่นท่ีเจ้าของบ้านต้องการให้เหมาะกบัการใช้ชีวิต 
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 5.3.3 แบบบ้านสถานีวิทยุโทรทศัน์ ไทยทวีีสีช่อง 3 

1) ด้านความพงึพอใจต่อบ้านพักถาวร 

การศกึษาความพงึพอใจของผู้ ท่ีเข้าอยูอ่าศยัในบ้านพกัถาวรแบบบ้านสถานีวิทยโุทรทศัน์ 
ไทยทีวีสี ช่อง 3 เป็นการประเมินเพื่อให้ทราบความพงึพอใจในระดบัคะแนนช่วง 5-1 จาก พงึพอใจ
มากไปหาพงึพอใจน้อย 

 
แผนภมิูที่ 5.5  แสดงระดบัคะแนนความพงึพอใจตอ่แบบบ้านสถานีวิทยโุทรทศัน์ ไทยทีวีสี ช่อง 3 

ตารางที่ 5.5 แสดงระดบัคะแนนความพงึพอใจตอ่แบบบ้านสถานีวิทยโุทรทศัน์ ไทยทีวีสี ช่อง 3 

ความพงึพอใจต่อตัวบ้าน 

ประเดน็ ค่าเฉล่ีย เหตุผล 

1.ขนาดของพืน้ท่ีใช้สอยภายใน
ตวับ้าน 

ระดับ 3.20  ซึง่โดยรวมผู้อยูอ่าศยัพอใจในขนาดบ้าน 

2.รูปแบบความสวยงาม ระดบั 2.20  ความพงึพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 

3.จ านวนห้อง ระดบั 2.95  ความพงึพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 

4.ต าแหน่งที่ตัง้ของบ้าน ระดบั 2.30  การเลือกท่ีตัง้ของบ้านผู้อยูอ่าศยัมีสทิธ์ิใน
การเลือก จงึสว่นมากจะอยูใ่นที่ที่เหมาะสม 

3.20

2.20

2.95

2.30

3.00

2.20

3.05

2.50 2.60

3.00

3.70

2.85
3.05

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

ระดับความพงึพอใจต่อบ้านไทยทวีีสีช่อง 3

ขนาดของพืน้ท่ีใช้สอยภายในตวับ้าน

รูปแบบความสวยงาม

จ านวนห้อง

ต าแหน่งท่ีตัง้ของบ้าน

ความสะดวกตอ่การใช้ชีวิต

ความสะดวกในการตอ่เติม

วสัดทุี่ใช้ในการก่อสร้าง

ความสว่างภายในบ้าน

อณุหภมูิภายในบ้าน

การป้องกนัแดด ป้องกนัฝน

ความปลอยภยัจากอาชญากรรม

ความปลอดภยัจากธรรมชาติ

ความแข็งแรงของตวับ้าน
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ความพงึพอใจต่อตัวบ้าน 

ประเดน็ ค่าเฉล่ีย เหตุผล 

แตส่ิ่งท่ีไมพ่อใจคือ การรวมกลุม่ของบ้านท่ี
หนาแน่นเกินไป ท า 

5.ความสะดวกต่อการใช้ชีวิต ระดบั 3.00  ถือวา่แบบบ้านมีความสะดวกต่อการใช้ชีวิต
ความพงึพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 

6.ความสะดวกในการตอ่เติม ระดบั 2.20  แบบบ้านไมเ่อือ้ตอ่การตอ่เติมในอนาคต 
เพราะโดยสว่นใหญ่ไมมี่การต่อเติม เม่ือ
พิจารณาผู้ ท่ีตอ่เติมไปแล้ว 

7.วสัดท่ีุใช้ในการก่อสร้าง ระดบั 3.05  วสัดท่ีุใช้อยูใ่นระดบัปานกลาง แตบ้่างพืน้ท่ี
อาจจะปัญหาเร่ืองผนงัร้าวบ้าง 

8.ความสวา่งภายในบ้าน ระดบั 2.50  มีความพอใจปานกลางค่อยไปทางน้อย 

9.อณุหภมูิภายในบ้าน ระดบั 2.60  ความร้อนในบ้านอาจจะมีความร้อน
คอ่นข้างสงูพอสมควร 

10.การป้องกนัแดด ป้องกนัฝน ระดบั 3.00  อยูใ่นระดบัปานกลาง หลงัคาสามารถกนั
แดดได้ดีมาก โดยเฉพาะเป็นบ้านชัน้เดียว
จงึป้องกนัลมได้ดี 

11.ความปลอดภยัจาก
อาชญากรรม 

ระดับ 3.70  ความปลอดภยัอยูใ่นระดบัดี เพราะ
กิจกรรมทกุอยา่งอยูใ่นตวับ้าน จงึไมไ่ด้ต้อง
ขึน้ลงระหวา่งชัน้ของบ้าน 

12.ความปลอดภยัจากธรรมชาติ ระดบั 2.85  ความพงึพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง มี
ความเสี่ยงตอ่การโดนน า้ทว่ม 

13.ความแข็งแรงของตวับ้าน ระดบั 3.05  ความพงึพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 

* หมายเหตุ ระดบัความพงึพอใจตอ่แบบบ้านของไทยทีวีสีช่อง 3 
ระดบัคะแนน 1.00 = พงึพอใจน้อยท่ีสดุ 
ระดบัคะแนน 1.01 --2.00 = พงึพอใจน้อย 
ระดบัคะแนน 2.01 -- 3.00 = พงึพอใจปานกลาง 
ระดบัคะแนน 3.01 -- 4.00 = พงึพอใจมาก 
ระดบัคะแนน 4.01 -- 5.00 = พงึพอใจมากที่สดุ 
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สรุปความโดดเดน่ของแบบบ้านสถานีวิทยโุทรทศัน์ ไทยทีวีสี ช่อง 3 

- ขนาดของพืน้ท่ีใช้สอยภายในตวับ้าน ความพงึพอใจอยูใ่นระดบั 3.20 ซึง่โดยรวมผู้อยู่
อาศยัพอใจในขนาดบ้าน 

- ความปลอดภยัจากอาชญากรรม ความพงึพอใจอยูใ่นระดบั 3.70 ความปลอดภยัอยู่
ในระดบัดี เพราะกิจกรรมทกุอยา่งอยูใ่นตวับ้าน จงึไมไ่ด้ต้องขึน้ลงระหวา่งชัน้ของ
บ้าน 

จดุด้อยของแบบบ้าน  สถานีวิทยโุทรทศัน์ ไทยทีวีสี ช่อง 3 

- รูปแบบความสวยงาม ความพงึพอใจอยูใ่นระดบั 2.20 โดยรวมแล้วแบบบ้านยงัมี
ความพอใจน้อย 

- ต าแหน่งท่ีตัง้ของบ้าน ความพงึพอใจอยูใ่นระดบั 2.30 การเลือกท่ีตัง้ของบ้านผู้อยู่
อาศยัมีสทิธ์ิในการเลือก จงึสว่นมากจะอยูใ่นท่ีท่ีเหมาะสม แตส่ิง่ท่ีไมพ่อใจคือ การ
รวมกลุม่ของบ้านท่ีหนาแน่นเกินไป ท าให้ดคูล้ายชมุชนเมืองมากไป จงึมีความพอใจ
คอ่นข้างน้อย 

- ความสะดวกในการตอ่เติมความพงึพอใจอยูใ่นระดบั 2.20 แบบบ้านไม่เอือ้ตอ่การตอ่
เติมในอนาคต เพราะโดยสว่นใหญ่ไม่มีการตอ่เติมเท่าไหร่นกั เมื่อพิจารณาผู้ ท่ีตอ่เติม
ไปแล้ว 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ขนาดของพืน้ที่ใช้สอย

ภายในตวับ้าน 

บ้านมีขนาดความกว้าง ยาว 

พอดีกบัการใช้สอยและอยูอ่าศยั 

ความปลอดภยัจาก

อาชญากรรม 

การใช้สอยทกุอยูอ่ยูภ่ายใน

บ้าน ผู้อยูอ่าศยัจงึรู้สกึถึงความ

ปลอดภยั 
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2) ด้านปัญหาและอุปสรรคต่อการด าเนินชีวิต 

เน่ืองจากแบบบ้านท่ีได้มีการสร้างเป็นแบบบ้านท่ีได้มีการออกแบบบ้านภายนอก และคน
ในชมุชน ซึง่อาจจะมีประเด็นท่ีน่าสนใจวา่ แบบบ้านท่ีได้สร้างไปนัน้มีความเหมาะสมกบัการอยู่
อาศยัของผู้อยูอ่าศยัมากน้อยเพียงใด โดยท่ีจะเป็นอปุสรรคตอ่การด ารงชีวิตประจ าวนัในด้านใด 

 
แผนภมิูที่ 5.6  แสดงระดบัปัญหาและอปุสรรคในการอยูอ่าศยับ้านพกัถาวรของแบบบ้านสถานี

วิทยโุทรทศัน์ ไทยทีวีสี ช่อง 3 

ตารางที่ 5.6 แสดงระดบัปัญหาและอปุสรรคในการอยูอ่าศยับ้านพกัถาวรของแบบบ้านสถานีวิทยุ
โทรทศัน์ ไทยทีวีสี ช่อง 3 

ระดับปัญหาและอุปสรรค 

ประเดน็ ค่าเฉล่ีย เหตุผล 

1.ทางเข้าบ้าน ระดบัปัญหาและอปุสรรค1.80 มีปัญหาและอปุสรรคน้อยตอ่การอยูอ่าศยั 

2.ประต ู ระดบัปัญหาและอปุสรรค 2.10  อาจจะมีปัญหาบ้าง แต่มีปัญหาและ
อปุสรรคปานกลางตอ่การอยูอ่าศยั 

3.บนัได ไมมี่บนัได  

4.ราวจบั ไมมี่บนัได  

5.พืน้บ้าน ระดบั1.95 ไมเ่ป็นปัญหา ซึง่เป็นพืน้เรียบ อาจจะมี
ปัญหาเร่ืองการลื่นได้ 

6.ห้องน า้ ระดบั 1.45  มีปัญหาและอปุสรรคน้อยถงึน้อยมากต่อ

1.80
2.10

non non

1.95
1.45

2.00

2.55

1.75

0.00

1.00

2.00

3.00
ระดับปัญหาและอุปสรรคการอยู่อาศัยบ้านไทยทีวีสีช่อง 3

ทางเข้าบ้าน ประตู บนัได
ราวจบั พืน้บ้าน ห้องน า้
ห้องนอน หลงัคา งานระบบ(ไฟฟ้า/ประปา)
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ระดับปัญหาและอุปสรรค 

ประเดน็ ค่าเฉล่ีย เหตุผล 

การอยูอ่าศยั 

7.ห้องนอน ระดบั 2.00  มีปัญหาและอปุสรรคน้อยตอ่การอยูอ่าศยั 

8.หลงัคา ระดบั 2.55 มีความร้อนมากเกินไป ซึง่ช่วงเวลา
กลางวนัอาจจะไมเ่หมาะในการอยูใ่นบ้าน 

9.งานระบบ(ไฟฟ้า/
ประปา) 

ระดบั 1.75  มีปัญหาและอปุสรรคน้อยตอ่การอยูอ่าศยั 

* หมายเหตุ ระดบัปัญหาและอปุสรรค หลงัการเข้าอยูต่อ่แบบบ้านของไทยทีวีสีช่อง 3  
ระดบัคะแนน 1.00 = ระดบัปัญหาและอปุสรรคน้อยท่ีสดุ 
ระดบัคะแนน 1.01 --2.00 = ระดบัปัญหาและอปุสรรคน้อย 
ระดบัคะแนน 2.01 -- 3.00 = ระดบัปัญหาและอปุสรรคปานกลาง 
ระดบัคะแนน 3.01 -- 4.00 = ระดบัปัญหาและอปุสรรคมาก 
ระดบัคะแนน 4.01 -- 5.00 = ระดบัปัญหาและอปุสรรคมากท่ีสดุ 

 สรุป ปัญหาและอปุสรรคของแบบบ้าน  สถานีวิทยโุทรทศัน์ ไทยทีวีสี ช่อง 3คือ ประตแูละ
หลงัคา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลังคา 

ประต ู

บางบ้านการเปิดปิดประตมีู

ความล าบาก เน่ืองจากไม้ท่ีใช้ท า

ประตเูม่ือถกูน า้เกิดการบวมของไม้ 

หลงัคามีระดบัต ่า จงึท าให้

เกิดความร้อนภายในบ้านคอ่นข้าง

สงู 
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 3) รายละเอียดการก่อสร้าง 

- การใช้วสัดขุองตวับ้าน 
สว่นท่ีมีปัญหาของวสัดขุองบ้าน ซึง่จะแบง่ออกเป็น 5 ประเด็น คือ พืน้ ผนงั ฝ้าเพดาน 

หลงัคา และประตหูน้าตา่ง โดยมีการศกึษา ท่ีเป็นปัญหามากท่ีสดุ คือ พืน้บ้านจะมีความชืน้
คอ่นข้างสงู เน่ืองจากพืน้บ้านติดพืน้ดนิ จงึอาจจะเกิดอนัตรายตอ่สขุภาพของผู้อยูอ่าศยั 

- พืน้ท่ีใช้สอยท่ีมีปัญหา 
การแบง่สดัสว่นของการใช้ประโยชน์ในตวับ้านยงัไมช่ดัเจน จงึการด าเนินชีวิตตา่ง

อาจจะเกิดการขดักนัได้ เช่น การท าอาหารและการพกัผอ่น ซึง่อาจจะมีการรบกวน ในการใช้ชีวิต
ร่วมกนั 

- พืน้ท่ีใช้สอยท่ีขาด 
มีความต้องการบ้านท่ีมีขนาดท่ีใหญ่ขึน้และมีพืน้ท่ีใช้สอยท่ีมากกวา่นี ้เน่ืองจากยงัมี

ขนาดท่ีเลก็ เมื่ออยูบ้่านในเวลาพร้อมกนัอาจจะรู้สกึถึงความคบัแคบเกินไป 

- ต าแหน่งการก่อสร้าง 

เน่ืองจากแบบบ้านนีเ้ป็นแบบบ้านชัน้เดียว ท่ีออกแบบมาให้เหมาะกบัพืน้ท่ีเชิงเขา 
เพราะวา่เป็นพืน้ท่ีท่ีมีลมคอ่นข้างแรงท าให้บ้างพืน้ท่ีเหมาะกบับ้านชัน้เดียว จงึท าให้มีการก าหนด
วา่จะต้องสร้างในพืน้ท่ีสงูไมมี่น า้ท่วมถึง 

- รูปแบบการก่อสร้าง 

การสร้างบ้านของแบบบ้านนีส้ว่นใหญ่จะเป็นการสร้างโดยทหาร ซึง่จะมีข้อดีในเร่ือง
ของขัน้ตอนกระบวนการท่ีเป็นระบบ แตมี่บางสว่นท่ีมีเจ้าของบ้านเข้าไปช่วยเหลือในการสร้างบ้าน 
ซึง่บ้างบ้านอาจจะมีการสร้างที่เร็วขึน้ 
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5.4 เปรียบเทยีบความพงึพอใจ ปัญหาและอุปสรรคหลังการอยู่อาศัย 

 5.4.1 เปรียบเทยีบความพงึพอใจหลังการเข้าอยู่อาศัย 

ตารางที่ 5.7 แสดงการเปรียบเทียบระดบัความพงึพอใจการอยูอ่าศยับ้านพกัถาวรของ 3 
หน่วยงาน 

ประเดน็ 
ระดบัความพงึพอใจ(จ านวน) 

มลูนิธิอาสาเพ่ือนพงึฯ คชอ. ช่อง3 

ขนาดของพืน้ท่ีใช้สอยภายในตวับ้าน 3.30 3.60 3.20 

รูปแบบความสวยงาม 3.55 3.35 2.20 

จ านวนห้อง 3.30 3.55 2.95 

ต าแหน่งท่ีตัง้ของบ้าน 3.30 3.00 2.30 

ความสะดวกต่อการใช้ชีวิต 2.90 3.05 3.00 

ความสะดวกในการต่อเติม 3.55 2.85 2.20 

วสัดท่ีุใช้ในการก่อสร้าง 3.15 3.30 3.05 

ความสวา่งภายในบ้าน 3.05 3.45 2.50 

อณุหภมิูภายในบ้าน 3.50 2.95 2.60 

การป้องกนัแดด ป้องกนัฝน 3.30 3.20 3.00 

ความปลอดภยัจากอาชญากรรม 3.00 3.80 3.70 

ความปลอดภยัจากธรรมชาติ 3.15 3.40 2.85 

ความแข็งแรงของตวับ้าน 3.55 3.45 3.05 

เฉลี่ยรวม 3.28 3.30 2.82 

* หมายเหตุ ระดบัความพงึพอใจตอ่แบบบ้านพกัถาวร 
ระดบัคะแนน 1.00 = พงึพอใจน้อยท่ีสดุ 
ระดบัคะแนน 1.01 --2.00 = พงึพอใจน้อย 
ระดบัคะแนน 2.01 -- 3.00 = พงึพอใจปานกลาง 
ระดบัคะแนน 3.01 -- 4.00 = พงึพอใจมาก 
ระดบัคะแนน 4.01 -- 5.00 = พงึพอใจมากที่สดุ 
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แผนภมิูที่ 5.7 แสดงเปรียบเทียบความพงึพอใจตอ่ลกัษณะบ้านพกัถาวร 3 หน่วยงาน 

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

รูปแบบความสวยงาม

ต าแหน่งท่ีตัง้ของบ้าน

ความสะดวกในการตอ่เติม

ความสว่างภายในบ้าน

การป้องกนัแดด ป้องกนัฝน

ความปลอดภยัจากธรรมชาติ

ช่อง3 คชอ. มลูนิธิอาสาเพ่ือนพงึฯ

3.55

3.30

3.553.50

3.30

3.55

3.60

3.55

3.05

3.303.45

3.80

3.40

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00
ขนาดของพืน้ท่ีใช้สอยภายในตวับ้าน

รูปแบบความสวยงาม

จ านวนห้อง

ต าแหน่งท่ีตัง้ของบ้าน

ความสะดวกต่อการใช้ชีวิต

ความสะดวกในการต่อเติม

วสัดท่ีุใช้ในการก่อสร้างความสว่างภายในบ้าน

อณุหภมูภิายในบ้าน

การป้องกนัแดด ป้องกนัฝน

ความปลอยภยัจากอาชญากรรม

ความปลอดภยัจากธรรมชาติ

ความแข็งแรงของตวับ้าน

มลูนิธิอาสาเพ่ือนพงึฯ คชอ. ช่อง3
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5.4.2 เปรียบเทยีบปัญหาและอุปสรรคการอยู่อาศัย 

ตารางที่ 5.8 แสดงการเปรียบเทียบปัญหาและอปุสรรคการอยูอ่าศยัของบ้านพกัถาวร 3 
หน่วยงาน 

ลกัษณะปัญหาและอปุสรรค 
ระดบัปัญหาและอปุสรรค(จ านวน) 

มลูนิธิอาสาเพ่ือนพงึฯ คชอ. ช่อง3 

ทางเข้าบ้าน 1.90 3.05 1.80 

ประต ู 1.80 2.80 2.10 

บนัได 2.75 3.60 - 

ราวจบั 2.05 3.70 - 

พืน้บ้าน 1.70 2.95 1.95 

ห้องน า้ 3.35 2.00 1.45 

ห้องนอน 2.05 2.05 2.00 

หลงัคา 2.55 2.30 2.55 

งานระบบ(ไฟฟ้า/ประปา) 2.15 2.10 1.75 

เฉลี่ยรวม 2.26 2.73 1.94 

 

* หมายเหตุ ระดบัปัญหาและอปุสรรค หลงัการเข้าอยูต่อ่แบบบ้านพกัถาวร  
ระดบัคะแนน 1.00 = ระดบัปัญหาและอปุสรรคน้อยท่ีสดุ 
ระดบัคะแนน 1.01 --2.00 = ระดบัปัญหาและอปุสรรคน้อย 
ระดบัคะแนน 2.01 -- 3.00 = ระดบัปัญหาและอปุสรรคปานกลาง 
ระดบัคะแนน 3.01 -- 4.00 = ระดบัปัญหาและอปุสรรคมาก 
ระดบัคะแนน 4.01 -- 5.00 = ระดบัปัญหาและอปุสรรคมากท่ีสดุ 
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แผนภมิูที่ 5.8 เปรียบเทียบปัญหาและอปุสรรคการอยูอ่าศยับ้านพกัถาวร 3 หน่วยงาน 
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5.5 วิเคราะห์เปรียบเทยีบข้อดแีละข้อเสียของโครงการบ้านพักถาวรส าหรับผู้ประสบภยั 

5.5.1 กรรมสิทธ์ิที่ดนิ 

 ส าหรับการคดัเลือกพืน้ท่ีส าหรับสร้างบ้านพกัถาวรนัน้ ทกุกรณีจะย้ายออกจากพืน้ท่ีเดิม 
ซึง่เสี่ยงตอ่การเกิดภยัซ า้ขึน้อีก เม่ือย้ายออกจากพืน้ท่ีเดิมผู้ ท่ีได้รับคดัเลือกจึงต้องหาพืน้ท่ีใหมเ่พื่อ
สร้างบ้าน โดยพืน้ท่ีใหมน่ัน้จะมีกรรมสทิธ์ิและไมมี่กรรมสทิธ์ิ 

 ในกรณีท่ีผู้ประสบภยั มีกรรมสทิธ์ิในท่ีดนิ ในการก่อสร้างบ้านพกัถาวร 
ข้อดี: ผู้ ท่ีมีกรรมสทิธ์ิในท่ีดนิของตนเองจะมีความรักในบ้าน มีความเตม็ในการช่วยเหลือ

การก่อสร้างและออกคา่ใช้จ่ายบางสว่นในการสร้างบ้าน 
ข้อเสีย: บางกรณีผู้ ท่ีได้รับการช่วยเหลือในการสร้างบ้านอาจจะต้องมีการจ่ายเงินผอ่น ใน

การกู้ เงินเพื่อซือ้บ้านจากเอกชน ซึง่อาจจะเป็นภาระผกูพนัในการจ่ายเงินกู้  

 ในกรณีท่ีผู้ประสบภยั ไมมี่กรรมสทิธ์ิในท่ีดนิ ในการก่อสร้างบ้านพกัถาวร 
ข้อด:ี ไม่ต้องเสียคา่ใช้จ่ายในการซือ้ท่ีดินในการสร้างบ้าน 
ข้อเสีย: ผู้ ท่ีไมมี่กรรมสทิธ์ิในท่ีดนิของตนเองจะไมมี่ความผกูพนั ไมม่ัน่คงในการอยูอ่าศยั 

5.5.2 ต าแหน่งที่ตัง้บ้าน 
 ส าหรับการเลือกท่ีตัง้บ้านนัน้ จะต้องเป็นพืน้ท่ีท่ีไม่เป็นท่ีเสี่ยงภยัในการเกิดภยัจาก
ธรรมชาติ ซึง่มีทัง้การอยูอ่าศยัแบบบ้านเดี่ยวหลงัเดียว และการอยูก่นัในลกัษณะชมุชนท่ีมีบ้านอยู่
ติดกนัหลายหลงั 

 ในกรณีท่ีผู้ประสบภยั สร้างบ้านหลงัเดียว 
ข้อดี: ผู้อยูอ่าศยัจะมีความรู้สกึถึงความเป็นสว่นตวัในการด ารงชีวิต และถ้าเกิดมีการตอ่

เติมบ้านจะตอ่เติมได้สะดวก เพราะไมมี่สิง่ก่อสร้างของบ้านอ่ืนมาเป็นอปุสรรค 
ข้อเสีย: เน่ืองจากบ้านห่างไกลจากบ้านหลงัอื่น ซึง่อาจจะมีการตดิตอ่กบัเพื่นบ้านล าบาก

ในการช่วยเหลือในเหตฉุกุเฉิน และอาจจะเสี่ยงตอ่อาชญากรรมได้ 

 ในกรณีท่ีผู้ประสบภยั สร้างบ้านเป็นกลุม่ติดกนั 
ข้อด:ี การช่วยเหลือซึง่กนัและกนัมีความสะดวก มีความผกูพนักนัภายในชมุชน 
ข้อเสีย: การตอ่เติมมีความยากล าบาก เพราะบ้านติดกนัท าให้ทิศทางการตอ่เติมบ้านมี

แคส่องทางคือ ด้านหน้าและด้านหลงั 
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5.5.3 แบบบ้านพักถาวรช่วยเหลือผู้ประสบภยั 
 ส าหรับการเลือกแบบ้านพกัถาวร ท่ีด าเนินการออกแบบโดยหน่วยงานท่ีเข้ามาช่วยเหลือ มี
ความแตกตา่งกนัออกไป ซึง่แบบบ้านท่ีได้ส ารวจโดยสว่นใหญ่จะมี 2 ลกัษณะด้วยกนั คือ บ้าน
เดี่ยวสองชัน้ใต้ถนุโลง่ และบ้านเดี่ยวชัน้เดียว 

 ในกรณีท่ีบ้านเดี่ยวสองชัน้ใต้ถนุโลง่ 
ข้อดี: การวางแบบบ้านสองชัน้ ท าให้มีสว่นท่ีเหลือสามารถตอ่เติมได้สะดวก เตรียมการ

ตอ่เติมได้ง่าย เน่ืองจากการก่อสร้างไมจ่ าเป็นต้องสร้างโครงสร้างหลกัเพิ่ม เช่น ฐานราก เสา และ
หลงัคา เป็นต้น 

ข้อเสีย : การก่อสร้างบ้านสองชัน้หนึง่หรือสองช่วงเสาอาจจะเสี่ยงตอ่การโดนแรงลมพดั 
ท าให้เกิดการโยกของตวับ้านได้ 

 ในกรณีท่ีบ้านเดี่ยวชัน้เดียว 
ข้อด:ี การใช้สอยพืน้ท่ีตา่งๆ ของตวับ้านสะดวก เพราะอยูใ่นระดบัเดียวกนัหมดไม่ต้องขึน้

ลงบนัได 
ข้อเสีย: เน่ืองจากบ้านชัน้เดียวจะมีการสร้างเต็มพืน้ท่ี หรือสร้างตดิกบัหลงัอื่น การตอ่เติม

จงึมีความล าบาก 

5.5.4 การบริหารจัดการ การก่อสร้าง 
 การด าเนินการก่อสร้างจะลกัษณะด้วยกนั 2 แบบด้วยกนั คือ การสร้างโดยทหารฝ่าย
เดียว และการสร้างโดยทหารร่วมกบัเจ้าของบ้าน 

 ในกรณีท่ีการสร้างโดยทหารฝ่ายเดียว 
ข้อด:ี การก่อสร้างรวดเร็วแคป่ระมาณ 1-2 เดือน 
ข้อเสีย: การก่อสร้างรวดเร็วอาจจะไมมี่การควบคมุเร่ืองคณุภาพการก่อสร้าง 

 ในกรณีท่ีการสร้างโดยทหารร่วมกบัเจ้าของบ้าน 
ข้อด:ี การก่อสร้างร่วมกนัอาจจะมีการควบคมุคณุภาพโดยเจ้าของบ้าน และอาจจะมีการ

สร้างเพิ่มเตมิตามความต้องการของผู้อยูอ่าศยัได้ 
ข้อเสีย : อาจจะมีระยะเวลาการสร้างที่เพิ่มขึน้ เน่ืองอาจจะมีการสร้างเพิ่มตามความ

ต้องการของเจ้าของบ้าน 
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5.6วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของบ้านเดมิ 

 5.6.1 รูปแบบบ้านเดมิ(ก่อนได้รับความเสียหาย) 

 จากข้อมลูเบือ้งต้นในการส ารวจพบวา่ ก่อนท่ีจะประสบภยัธรรมชาติลกัษณะบ้านท่ีอยู่
อาศยัของประชาชนสว่นใหญ่ จะอยูอ่าศยัในบ้านท่ีมีลกัษณะ 3 แบบด้วยกนัคือ บ้านเดี่ยวชัน้เดียว 
บ้านสองชัน้และบ้านเป็นกลุม่คิดเป็น บ้านเดี่ยวชัน้เดียว ร้อยละ 58.33 บ้านสองชัน้ ร้อยละ 33.33 
และบ้านเป็นกลุม่ ร้อยละ  8.33 

 สรุปคือ สว่นใหญ่รูปแบบบ้านเดิมสว่นใหญ่เป็น บ้านเดี่ยวชัน้เดียว เป็นสว่นใหญ่ 
รองลงมาคือบ้านเดี่ยวสองชัน้และบ้านเป็นกลุม่ ตามล าดบั จงึวิเคราะห์ได้วา่ โดยพฤตกิรรมการอยู่
อาศยัแล้ว ประชาชนนิยมอาศยับ้านในลกัษณะบ้านท่ีอยูห่ลงัเดียว ไม่รวมกลุม่กนัอยู ่แตก็่ปลกู
บ้านท่ีไม่ไกลกนัมากเท่าไหร่ในเครือญาติพ่ีน้อง 

 5.6.2 ลักษณะหลังคาบ้าน(ก่อนได้รับความเสียหาย) 

 จาการส ารวจพบวา่ รูปแบบบ้านท่ีอาศยัมี 4 รูปแบบด้วยกนัคือ หลงัคาเพิงหมาแหงน
หลงัคาทรงจัว่ หลงัคาปัน้หยาและ หลงัคาเรียบ ซึง่มีน ามาคิดเป็นสดัสว่นร้อยละได้ดงันี ้หลงัคาเพิง
หมาแหงน ร้อยละ 25.00 หลงัคาทรงจัว่ ร้อยละ 41.67 หลงัคาปัน้หยาร้อยละ 8.33 และหลงัคา
เรียบร้อยละ 25.00 

 สรุปคือ รูปแบบหลงัคาสว่นใหญ่ คือ หลงัคาทรงจัว่ หลงัคาเพิงหมาแหงน หลงัคาเรียบ
และหลงัคาปัน้หยาตามล าดบั  จงึพบวา่ความนิยมในการสร้างหลงัคาของประชาชนสว่นใหญ่จะ
เป็นในรูปแบบหลงัคาทรงจัว่ 

 5.6.3 ขนาดของบ้าน 

 จากการส ารวจพบวา่ สว่นใหญ่ประชาชนจะจ าข้อมลูสว่นนีไ้ม่คอ่ยได้ เพราะช่วงเวลาผา่น
มานานพอสมควร แล้วก็ประมาณขนาดของบ้านไม่ชดัเจน แตท่ี่ได้มาคือสดัสว่นโดยประมาณบ้าน
สว่นใหญ่ คือ ประมาณ ยาว 20 - 25 เมตร กว้าง 6-10 เมตร 

 สรุป คือ จากขนาดของบ้านโดยประมาณสว่นใหญ่อยูท่ี่ขนาดยาว 20 - 25 เมตร กว้าง 6-
10 เมตร ซึง่มีขนาดใหญ่กวา่บ้านท่ีมีการสร้างให้ใหมท่ัง้ 3 หน่วยงาน ซึง่อาจจะมีแนวโน้มถึงการท่ี
จะขยายให้ใกล้เคียงกบับ้านท่ีเคยอาศยัอยู ่  
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 5.6.4 ระยะเวลาการอยู่อาศัยบ้านเดมิ 

 จากการส ารวจโดยสว่นใหญ่ประชาชนจะเข้าอยูอ่าศยัในช่วงระยะเวลา ดงันี ้ช่วง
ระยะเวลา 1-5 ปี ร้อยละ 8.33 ช่วงเวลา 6-10 ปี ร้อยละ  16.67 ช่วงเวลา 11-15 ปี ร้อยละ 25.00  
ช่วงเวลา16-20 ปี 41.67 ช่วงเวลามากกวา่ 20 ปีร้อยละ 8.33 

 สรุป คือ สว่นใหญ่ประชาชนจะอาศยัอยูใ่นบ้านเดิมเป็นระยะเวลานานพอสมควร ซึง่มี
ความผกูพนักบัพืน้ท่ีเดิม ซึง่เมื่อมาอยูอ่าศยัในบ้านใหมน่ัน้ อาจจะต้องมีเวลาปรับตวัคอ่นข้าง
พอสมควร ซึง่เห็นได้จากการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงบ้าน 

 5.6.5พืน้ที่การใช้สอยบ้านเดมิมีอะไรบ้าง 

 จากการส ารวจพบวา่ สว่นใหญ่บ้านนัน้จะมีการใช้สอยพืน้ท่ี 4 สว่นด้วยกนัคือ ห้องนอน 
ห้องน า้ ห้องครัว และห้องเอนกประสงค์ซึง่บ้านพกัถาวรท่ีมีการสร้างให้ใหมข่องทัง้ 3 หน่วยงานนัน้ 
มีการให้พืน้ท่ี ครบทัง้ 4 สว่น แตใ่นบ้านเดิมอาจจะมีพืน้ท่ีท่ีเพิ่มขึน้มาท่ีแตกตา่งกนัคือ โรงรถ ที่
เพิ่มขึน้มา 

 5.6.6 วัสดุที่ใช้ก่อสร้างบ้านเดมิ 

 จากการส ารวจพบวา่วสัดท่ีุใช้ในการก่อสร้างบ้านเดิมนัน้มี 3 รูปแบบ ด้วยกนัคือ บ้านไม้ 
บ้านคอนกรีต และบ้านผสมไม้และคอนกรีต โดยมีอตัราสว่นร้อยละดงันี ้บ้านไม้ ร้อยละ 16.67 
บ้านคอนกรีต ร้อยละ 58.33 และบ้านไม้ผสมคอนกรีตร้อยละ 25.00 

5.7วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของบ้านพักถาวรและการปรับปรุงเปล่ียนแปลงบ้านพัก
ถาวร 

 5.7.1 ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับลักษณะทางกายภาพ 

 1) กรรมสทิธ์ิท่ีดนิ  

 จากการส ารวจข้อมลูพบวา่สว่นใหญ่ร้อยละ 80 ประชาชนเป็นเจ้าของกรรมสทิธ์ิเอง สว่นท่ี
เหลืออาจจะอาศยัอยูใ่นพืน้ท่ีเทศบาลท่ีมีการจดัให้ 

 2) มีการย้ายต าแหน่งท่ีตัง้ของบ้าน  

 จาการส ารวจพบวา่ประชาชนท่ีได้รับการสร้างบ้านพกัถาวรใหมน่ัน้ ได้ย้ายต าแหน่งท่ีตัง้
บ้านทัง้หมดโดยสาเหตขุองการย้ายคือ ย้ายเพื่อความปลอดภยั ร้อยละ 58.33 ย้ายเพราะโดน
บงัคบั ร้อยละ 25.00 ย้ายเพราะใกล้ท่ีประกอบอาชีพ ร้อยละ8.33 ย้ายเพราะใกล้ญาติพ่ีน้อง 8.33 
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 สรุปได้วา่ สาเหตขุองการย้ายสว่นใหญ่มาจากการย้ายเพราะต้องการความปลอดภยั ซึง่
ท่ีตัง้เดมินัน้เป็นพืน้ท่ีเสี่ยงท่ีจะเกิดเหตกุารณ์เหมือนครัง้ท่ีผา่นได้อีก และอีกประเด็นท่ีโดนบงัคบัให้
ย้าย เน่ืองจากหน่วยงานของรัฐ ไมย่อมให้ประชาชนเข้าไปอยูใ่นพืน้ท่ีเสี่ยงอีก เพราะหวัน่วา่จะเกิด
เหตกุารณ์ซ า้ขึน้อีก    

 3) การปรับปรุงบริเวณโดยรอบบ้าน    

 จาการส ารวจพบวา่ ประชาชนร้อยละ 60 ได้มีการปรับปรุงบริเวณบ้าน ซึง่สว่นใหญ่ได้
ปรับปรุงเป็นปลกูต้นไม้และปลกูผกั ร้อยละ 70 เลีย้งสตัว์ ร้อยละ 15 ท าโรงรถ ร้อยละ 10 และท า
รัว้รอบเขตท่ีดิน ร้อยละ 5 สว่นสาเหตท่ีุประชาชนไมไ่ด้มีการปรับปรุงบริเวณบ้านก็เพราะ ไม่มีพืน้ท่ี
เพียงพอในการปรับปรุง เน่ืองจากที่ท่ีได้มีการจดัสรรให้อยูน่ัน้ ไม่มีบริเวณโดยรอบบ้าน บ้านจะมี
การสร้างในลกัษณะท่ีชิดติดกนั 

 4) การปรับปรุงบ้านพกัถาวร 

 จาการส ารวจพบวา่ประชาชนร้อยละ 85.50 ได้มีการปรับปรุงบ้าน พกัถาวร ซึง่โดยสว่น
ใหญ่ได้ด าเนินการในช่วงหลงัจากการเข้าอยูห่ลงั 6 เดือนแรก   

 5) งบประมาณท่ีใช้ในการปรับปรุงตอ่เติมบ้าน  

- มลูนิธิอาสาเพื่อนพึง่(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย  

 พบวา่คา่ใช้จ่ายในการตอ่เติมโดยรวมแล้วประมาณ 100,000 – 300,000 บาท จะ
เป็นการตอ่เติมโครงสร้างหลกัในการขยายห้องเช่น ห้องนอน ห้องอเนกประสงค์  

- ศนูย์ประสานการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอทุกภยั(คชอ.)  

 พบวา่คา่ใช่จ่ายในการตอ่เติมโดยรวมแล้วประมาณ 50,000 – 300,000 บาท สว่น
ใหญ่แล้วจะเป็นการตอ่เติมหลงัคาด้านหน้าบ้าน งบประมาณ 100,000 บาท และตอ่
เติมเพื่อเพิ่มห้องนอน ประมาณ 100,000 บาท 

- สถานีวิทยโุทรทศัน์ ไทยทีวีสี ช่อง 3  

 พบวา่คา่ใช่จ่ายในการตอ่เติมโดยรวมแล้วประมาณ 50,000 – 200,000 บาทสว่น
ใหญ่แล้วจะมีการตอ่เติมห้องนอนและห้องครัว งบในการเตมิห้องนอนประมาณ 
150,000 บาท และเติมห้องครัว ใช้งบประมาณ 100,000 บาท 
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 6) แหลง่เงินทนุท่ีใช้ในการตอ่เติม  

 แหลง่เงินท่ีน ามาใช้ในการตอ่เติมบ้านนัน้โดย ร้อยละ 70 เป็นเงินเก็บ ร้อยละ 30 เป็นเงินกู้  
ซึง่ในกรณีเงินกู้นัน้ โดยสว่นใหญ่จะเป็นเงินกู้ ท่ีมีการกู้จากญาตพิี่น้อง ซึง่จะไมมี่การคดิดอกเบีย้กนั 

 7) ระยะเวลาการก่อสร้าง 

 พบวา่บ้านทัง้ 3 หน่วยงานจะมีช่วงเวลาการก่อสร้างที่ไม่ตา่งกนัมาก อยูท่ี่ช่วงประมาณ30 
– 45 วนั ขึน้อยูก่บัขนาดของบ้าน และปัจจยัภายนอกท่ีสง่ผลกบัการก่อสร้าง เช่น วสัดกุ่อสร้างขาด 
หรือเพราะสภาพอากาศ เช่น ฝนตก อาจจะท าให้การก่อสร้างล้าช้าได้ 

 5.7.2 ความต้องการเปล่ียนแปลงที่อยู่อาศัยในอนาคต 

 การวิเคราะห์ความต้องการเปลี่ยนแปลงท่ีอยูอ่าศยัในอนาคตนัน้ จะมีการแยกแบบบ้าน
ของทัง้ 3 หน่วยงาน ก็เพราะจะได้เห็นถึงความแตกตา่งในการต้องการปรับปรุงในอนาคตของผู้อยู่
อาศยั 

 1) แบบบ้านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย 

ตารางที่ 5.9แสดงความต้องการเปลี่ยนแปลงท่ีอยูอ่าศยัในอนาคตแบบบ้านมลูนิธิอาสาเพื่อนพึง่
(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย 

ความต้องการในอนาคต ร้อยละ 

ย้ายออกจากบ้าน 0.00 

ตอ่เติมบ้านเพิ่มเตมิ 80.00 

ปรับปรุงการใช้สอบพืน้ท่ี 20.00 

ทบุทิง้แล้วสร้างใหม ่ 0.00 

ขายตอ่ 0.00 

รวม 100.00 
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แผนภมิูที่ 5.9แสดงร้อยละของความต้องการเปลี่ยนแปลงท่ีอยูอ่าศยัในอนาคตแบบบ้านมลูนิธิ

อาสาเพื่อนพึง่(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย 

 จากตารางและแผนภมูิข้างต้นนัน้ สรุปได้วา่ ประชาชนท่ีอยูอ่าศยัในบ้านพกัถาวรท่ีมีการ
สร้างโดยมลูนิธิอาสาเพื่อนพึง่(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทยนัน้ ร้อยละ 80.00 มีความต้องการท่ี
จะตอ่เติมบ้านเพิ่มเตมิ ร้อยละ 20.00 มีความต้องการปรับปรุงการใช้สอยพืน้ท่ี 

 2) ศูนย์ประสานการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภยั(คชอ.)  

ตารางที่ 5.10 แสดงความต้องการเปลี่ยนแปลงท่ีอยูอ่าศยัในอนาคตแบบบ้านศนูย์ประสานการ
ช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอทุกภยั(คชอ.) 

ความต้องการในอนาคต ร้อยละ 

ย้ายออกจากบ้าน 0 

ตอ่เติมบ้านเพิ่มเตมิ 70 

ปรับปรุงการใช้สอบพืน้ท่ี 30 

ทบุทิง้แล้วสร้างใหม ่ 0 

ขายตอ่ 0 

รวม 100 

0.00

80.00

20.00

0.00 0.00
0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

ความต้องการในอนาคตของผู้อยู่อาศัยบ้านมูลนิธิอาสาเพ่ือนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก

ย้ายออกจากบ้าน

ต่อเติมบ้านเพิ่มเติม

ปรับปรุงการใช้สอบ
พืน้ท่ี
ทบุทิง้แล้วสร้างใหม่

ขายต่อ
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แผนภมิูที่ 5.10  แสดงความต้องการในอนาคตของผู้อยูอ่าศยับ้านศนูย์ประสานการช่วยเหลือ

เยียวยาผู้ประสบอทุกภยั(คชอ.) 

 จากตารางและแผนภมูิข้างต้นนัน้ สรุปได้วา่ ประชาชนท่ีอยูอ่าศยัในบ้านพกัถาวรท่ีมีการ
สร้างโดยมลูนิธิศนูย์ประสานการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอทุกภยั(คชอ.)นัน้ ร้อยละ 70.00 มี
ความต้องการท่ีจะตอ่เติมบ้านเพิ่มเตมิ และ ร้อยละ 30.00 มีความต้องการปรับปรุงการใช้สอย
พืน้ท่ี 

 3) สถานีวิทยุโทรทศัน์ ไทยทวีีสีช่อง 3 

ตารางที่ 5.11แสดงความต้องการเปลี่ยนแปลงท่ีอยูอ่าศยัในอนาคตแบบบ้านไทยทีวีสีช่อง 3 

ความต้องการในอนาคต ร้อยละ 

ย้ายออกจากบ้าน 0.00 

ตอ่เติมบ้านเพิ่มเตมิ 40.00 

ปรับปรุงการใช้สอบพืน้ท่ี 60.00 

ทบุทิง้แล้วสร้างใหม ่ 0.00 

ขายตอ่ 0.00 

รวม 100.00 
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ความต้องการในอนาคตของผู้อยู่อาศัยบ้านศูนย์ประสานการช่วยเหลือ
เยียวยาผู้ประสบอุทกภยั(คชอ.)

ย้ายออกจากบ้าน

ต่อเติมบ้านเพิ่มเติม

ปรับปรุงการใช้สอบ
พืน้ท่ี
ทบุทิง้แล้วสร้างใหม่

ขายต่อ
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แผนภมิูที่ 5.11 แสดงความต้องการในอนาคตของผู้อยูอ่าศยับ้านไทยทีวีสีช่อง 3 

 จากตารางและแผนภมูิข้างต้นนัน้ สรุปได้วา่ ประชาชนท่ีอยูอ่าศยัในบ้านพกัถาวรท่ีมีการ
สร้างโดยไทยทีวีสีช่อง 3 นัน้ ร้อยละ 40.00 มีความต้องการท่ีจะตอ่เติมบ้านเพิ่มเตมิ ร้อยละ 60.00 
มีความต้องการปรับปรุงการใช้สอยพืน้ท่ี 

 5.7.3 สาเหตุของการปรับปรุงเปล่ียนแปลงบ้านพักถาวร 

 สาเหตขุองการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบ้านพกัถาวรของแตล่ะแบบบ้านของบ้านพกัถาวรนัน้ 
อาจจะมีความแตกตา่งการ เพราะรูปแบบบ้านไม่เหมือนกนั จงึมีการแยกวิเคราะห์ของแตล่ะ
หน่วยงาน เพราะให้เห็นถึงข้อแตกตา่งในสาเหตกุารปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบ้าน 

1) มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย 

ตารางที่ 5.12 แสดงสาเหตขุองการเปลี่ยนแปลงตอ่เติมบ้าน แบบบ้าน มลูนิธิอาสาเพื่อนพึง่(ภาฯ)
ยามยาก สภากาชาดไทย 

สาเหตขุองการเปลี่ยนแปลงตอ่เติมบ้าน ร้อยละ 

มีจ านวนสมาชิกเพิ่มขึน้ 5.00 

รูปแบบบ้านท่ีได้รับไม่ถกูใจ 5.00 

เพื่อแก้ปัญหาของบ้าน 10.00 

เปลี่ยนแปลงตามเพื่อนบ้าน 5.00 

0.00

40.00

60.00

0.00 0.00
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70.00
ความต้องการในอนาคตของผู้อยู่อาศัยบ้านไทยทวีีสีช่อง 3

ย้ายออกจากบ้าน

ต่อเติมบ้านเพิ่มเติม

ปรับปรุงการใช้สอบ
พืน้ท่ี
ทบุทิง้แล้วสร้างใหม่

ขายต่อ
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สาเหตขุองการเปลี่ยนแปลงตอ่เติมบ้าน ร้อยละ 

รูปแบบการใช้สอยเปลี่ยน เช่น ลกูโตขึน้ มีผู้สงูอาย ุ 15.00 

เพื่อความปลอดภยัในการใช้ชีวิต 20.00 

เพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย 25.00 

เพื่อเป็นหน้าตาของผู้อยูอ่าศยั 10.00 

เพื่อการประกอบอาชีพ 5.00 

รวม 100.00 

 

 
แผนภมิูที่ 5.12 แสดงร้อยละของการเปลี่ยนแปลงตอ่เติมบ้านแบบบ้านมลูนิธิอาสาเพื่อนพึง่(ภาฯ)

ยามยาก สภากาชาดไทย 
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สาเหตุของการเปล่ียนแปลงต่อเตมิบ้านบ้านมูลนิธิอาสาเพ่ือนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก

มีจ านวนสมาชิกเพ่ิมขึน้

รูปแบบบ้านท่ีได้รับไม่ถกูใจ

เพ่ือแก้ปัญหาของบ้าน

เปลี่ยนแปลงตามเพื่อนบ้าน

รูปแบบการใช้สอยเปลี่ยน เช่น ลกู
โตขึน้ มีผู้สงูอายุ
เพ่ือความปลอดภยัในการใช้ชีวิต

เพ่ือเพ่ิมความสะดวกสบาย

เพ่ือเป็นหน้าตาของผู้อยู่อาศยั

เพ่ือการประกอบอาชีพ
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 จากตารางและแผนภมูิท่ีแสดงสดัสว่นของสาเหตใุนการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบ้านพกั
ถาวรของแบบบ้านมลูนิธิอาสาเพื่อนพึง่(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย โดยสว่นใหญ่เพราะสาเหตุ
เพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย  ร้อนละ 25.00 และสาเหตุ เพื่อปรับรูปแบบการใช้สอยเปลี่ยน เช่น ลกู
โตขึน้ มีผู้สงูอายแุละเพื่อความปลอดภยัในการใช้ชีวิต ร้อยละ 20.00 

 2) ศูนย์ประสานการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภยั(คชอ.)  

ตารางที่ 5.13 แสดงสาเหตขุองการเปลี่ยนแปลงตอ่เติมบ้าน แบบบ้านศนูย์ประสานการช่วยเหลือ
เยียวยาผู้ประสบอทุกภยั(คชอ.) 

สาเหตขุองการเปลี่ยนแปลงตอ่เติมบ้าน ร้อยละ 

มีจ านวนสมาชิกเพิ่มขึน้ 0.00 

รูปแบบบ้านท่ีได้รับไม่ถกูใจ 5.00 

เพื่อแก้ปัญหาของบ้าน 5.00 

เปลี่ยนแปลงตามเพื่อนบ้าน 10.00 

รูปแบบการใช้สอยเปลี่ยน เช่น ลกูโตขึน้ มีผู้สงูอาย ุ 25.00 

เพื่อความปลอดภยัในการใช้ชีวิต 15.00 

เพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย 30.00 

เพื่อเป็นหน้าตาของผู้อยูอ่าศยั 5.00 

เพื่อการประกอบอาชีพ 5.00 

รวม 100.00 

 

จากตารางและแผนภมูิท่ีแสดงสดัสว่นของสาเหตใุนการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบ้านพกั
ถาวรของแบบบ้านศนูย์ประสานการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอทุกภยั(คชอ.)โดยสว่นใหญ่ท่ีเป็น
สาเหตขุองการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบ้านนัน้ เพราะเพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย ร้อยละ 30.00 และ
เพื่อปรับรูปแบบการใช้สอยเปลี่ยน เช่น ลกูโตขึน้ มีผู้สงูอายุ ร้อยละ 25.00 



118 
 

 
แผนภมิูที่ 5.13  แสดงร้อยละ ของการเปลี่ยนแปลงตอ่เติมบ้าน แบบบ้าน ศนูย์ประสานการ

ช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอทุกภยั(คชอ.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00

5.00 5.00

10.00

25.00

15.00

30.00

5.00 5.00

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

สาเหตุของการเปล่ียนแปลงต่อเตมิบ้านศูนย์ประสานการช่วยเหลือเยียวยาผู้
ประสบอุทกภัย(คชอ.)

มีจ านวนสมาชิกเพ่ิมขึน้

รูปแบบบ้านท่ีได้รับไม่ถกูใจ

เพ่ือแก้ปัญหาของบ้าน

เปลี่ยนแปลงตามเพื่อนบ้าน

รูปแบบการใช้สอยเปลี่ยน เช่น ลกู
โตขึน้ มีผู้สงูอายุ
เพ่ือความปลอดภยัในการใช้ชีวิต

เพ่ือเพ่ิมความสะดวกสบาย

เพ่ือเป็นหน้าตาของผู้อยู่อาศยั

เพ่ือการประกอบอาชีพ
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3) สถานีวิทยุโทรทศัน์ ไทยทวีีสีช่อง 3 

ตารางที่ 5.14 แสดงสาเหตขุองการเปลี่ยนแปลงตอ่เติมบ้าน แบบบ้านไทยทีวีสีช่อง 3 

สาเหตขุองการเปลี่ยนแปลงตอ่เติมบ้าน ร้อยละ 

มีจ านวนสมาชิกเพิ่มขึน้ 0.00 

รูปแบบบ้านท่ีได้รับไม่ถกูใจ 10.00 

เพื่อแก้ปัญหาของบ้าน 15.00 

เปลี่ยนแปลงตามเพื่อนบ้าน 5.00 

รูปแบบการใช้สอยเปลี่ยน เช่น ลกูโตขึน้ มีผู้สงูอาย ุ 20.00 

เพื่อความปลอดภยัในการใช้ชีวิต 10.00 

เพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย 15.00 

เพื่อเป็นหน้าตาของผู้อยูอ่าศยั 10.00 

เพื่อการประกอบอาชีพ 15.00 

รวม 100.00 
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แผนภมิูที่ 5.14 แสดงร้อยละของการเปลี่ยนแปลงตอ่เติมบ้าน แบบบ้านไทยทีวีสีช่อง 3 

 จากตารางและแผนภมูิท่ีแสดงสดัสว่นของสาเหตใุนการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบ้านพกั
ถาวรของแบบบ้านไทยทีวีสีช่อง 3 โดย สาเหตมุากท่ีสดุคือ รูปแบบการใช้สอยเปลี่ยน เช่นลกูโตขึน้ 
มีผู้สงูอาย ุร้อยละ 20.00 รองลงมาสว่นใหญ่ท่ีเป็นเพื่อแก้ปัญหาของบ้าน เพื่อเพิ่มความ
สะดวกสบาย และเพ่ือประกอบอาชีพ เท่ากนัท่ีร้อยละ 15.00 เท่ากนั 
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15.00

5.00

20.00

10.00

15.00

10.00

15.00

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

สาเหตุของการเปล่ียนแปลงต่อเตมิบ้านบ้านมูลนิธิอาสาเพ่ือนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก

มีจ านวนสมาชิกเพ่ิมขึน้

รูปแบบบ้านท่ีได้รับไม่ถกูใจ

เพ่ือแก้ปัญหาของบ้าน

เปลี่ยนแปลงตามเพื่อนบ้าน

รูปแบบการใช้สอยเปลี่ยน เช่น ลกู
โตขึน้ มีผู้สงูอายุ
เพ่ือความปลอดภยัในการใช้ชีวิต

เพ่ือเพ่ิมความสะดวกสบาย

เพ่ือเป็นหน้าตาของผู้อยู่อาศยั

เพ่ือการประกอบอาชีพ
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5.7.4 รูปแบบการเปล่ียนแปลงทางกายภาพ 

1) แบบบ้านของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย 

แบบบ้านมลูนิธิอาสาเพ่ือนพึง่(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย 
ส าหรับ 1-3 คน 

พืน้ท่ีใช้สอยตามแบบ
ก่อสร้าง 

พืน้ท่ีเฉล่ีย
(ตร.ม.) 

รายละเอียดตามแบบก่อสร้าง  ชัน้บน 14.616 

 

 

- ห้องนอน 
- ระเบียง 

12.960 
1.656 

 

- บนัได 3.360 

ชัน้ลา่ง 12.637 

- ห้องน า้ 
- ห้องครัว 
- พืน้ท่ีเอนกประสงค์ 

2.147 
4.370 
6.120 

รวมพืน้ท่ี  30.613  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ห้องนอน 

ห้องน า้ 

ห้องครัว พืน้ท่ีเอนกประสงค์ 

บนัได 

ระเบียง 
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รายละเอียดตวับ้านที่มีการเปล่ียนแปลงหลังการเข้าอยู่อาศัย 

 
 

รูปแบบที่ 1                                                                   รูปแบบที่ 2 

 

 

 

 

                                    รูปแบบท่ี 3 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.1 แสดงรายละเอียดตวับ้านท่ีมีการเปลี่ยนแปลงหลงัการเข้าอยูอ่าศยั                        
แบบบ้านมลูนิธิอาสาเพื่อนพึง่(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย ส าหรับ 1-3 คน 
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มุมมองด้านนอกที่มีการเปล่ียนแปลงหลังการเข้าอยู่อาศัย 

 

 

 
ภาพที่ 5.2 แสดงมมุมองด้านนอกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงหลงัการเข้าอยูอ่าศยั                           

แบบบ้านมลูนิธิอาสาเพื่อนพึง่(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย ส าหรับ 1-3 คน 

 

ตวัอยา่งรูปแบบ          

การเปลี่ยนแปลงภาย       

หลงัการเข้าอยูอ่าศยั   

รูปแบบที่ 1 

ตวัอยา่งรูปแบบ          

การเปลี่ยนแปลงภาย       

หลงัการเข้าอยูอ่าศยั   

รูปแบบที่ 2 

ตวัอยา่งรูปแบบ          

การเปลี่ยนแปลงภาย       

หลงัการเข้าอยูอ่าศยั   

รูปแบบที่ 3 
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แบบบ้านมลูนิธิอาสาเพ่ือนพึง่(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย 
ส าหรับ 4 คน ขึน้ไป 

พืน้ท่ีใช้สอยตามแบบ
ก่อสร้าง 

พืน้ท่ีเฉล่ีย
(ตร.ม.) 

รายละเอียดตามแบบก่อสร้าง ชัน้บน ชัน้บน 27.576 

 

 

- ห้องนอน 

- พืน้ท่ีเอนกประสงค์ 

- ระเบียง 

12.960 

12.960 

1.656 

- บนัได 3.360 

ชัน้ลา่ง 25.597 

- ห้องน า้ 

- ห้องครัว 

- พืน้ท่ีเอนกประสงค์ 

2.147 

4.370 

19.080 

รวมพืน้ท่ี 53.173 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ห้องนอน 

ห้องน า้ 

ห้องครัว 

บนัได 

ระเบียง 

พืน้ท่ีเอนกประสงค์ 
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รายละเอียดตวับ้านที่มีการเปล่ียนแปลงหลังการเข้าอยู่อาศัย 

 
                             รูปแบบท่ี 1                                                                  รูปแบบที่ 2  

 
 

                               รูปแบบท่ี 3  

 
ภาพที่ 5.3 แสดงรายละเอียดตวับ้านท่ีมีการเปลี่ยนแปลงหลงัการเข้าอยูอ่าศยั                        

แบบบ้านมลูนิธิอาสาเพื่อนพึง่(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย ส าหรับ 4 คนขึน้ไป 
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มุมมองด้านนอกที่มีการเปล่ียนแปลงหลังการเข้าอยู่อาศัย 

 

 

 
ภาพที่ 5.4 แสดงมมุมองด้านนอกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงหลงัการเข้าอยูอ่าศยั                            

แบบบ้านมลูนิธิอาสาเพื่อนพึง่(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย ส าหรับ 4 คนขึน้ไป 

 

ตวัอยา่งรูปแบบ          

การเปลี่ยนแปลงภาย       

หลงัการเข้าอยูอ่าศยั   

รูปแบบที่ 1 

ตวัอยา่งรูปแบบ          

การเปลี่ยนแปลงภาย       

หลงัการเข้าอยูอ่าศยั   

รูปแบบที่ 2 

ตวัอยา่งรูปแบบ          

การเปลี่ยนแปลงภาย       

หลงัการเข้าอยูอ่าศยั   

รูปแบบที่ 3 
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2) แบบบ้านศูนย์ประสานการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภยั(คชอ.)  

แบบบ้านศนูย์ประสานการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอทุกภยั(คชอ.) 
ส าหรับ 1-3 คน 

พืน้ท่ีใช้สอยตามแบบ
ก่อสร้าง 

พืน้ท่ีเฉล่ีย
(ตร.ม.) 

รายละเอียดตามแบบก่อสร้าง   

- ห้องนอน 

- พืน้ท่ีเอนกประสงค์ 

- ห้องน า้ 

- ระเบียง 

 

 

8.125 

12.500 

4.375 

10.000 

 

 

 
 

อ่ืนๆ - บนัได 1.495 

รวมพืน้ท่ี 35.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ห้องนอน ห้องน า้ 

พืน้ท่ีเอนกประสงค์ 

บนัได 

ระเบียง 



128 
 

รายละเอียดตวับ้านที่มีการเปล่ียนแปลงหลังการเข้าอยู่อาศัย 

 
                                    รูปแบบท่ี 1                                                           รูปแบบที่ 2 

 
ภาพที่ 5.5 แสดงรายละเอียดตวับ้านท่ีมีการเปลี่ยนแปลงหลงัการเข้าอยูอ่าศยั                        

แบบบ้านศนูย์ประสานการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอทุกภยั(คชอ.) ส าหรับ 1-3 คน 
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มุมมองด้านนอกที่มีการเปล่ียนแปลงหลังการเข้าอยู่อาศัย 

 

 

 

 
ภาพที่ 5.6 แสดงมมุมองด้านนอกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงหลงัการเข้าอยูอ่าศยั                            

แบบบ้านศนูย์ประสานการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอทุกภยั(คชอ.) ส าหรับ 1-3 คน 

 

ตวัอยา่งรูปแบบ          

การเปลี่ยนแปลงภาย       

หลงัการเข้าอยูอ่าศยั   

รูปแบบที่ 1 

ตวัอยา่งรูปแบบ          

การเปลี่ยนแปลงภาย       

หลงัการเข้าอยูอ่าศยั   

รูปแบบที่ 2 

ตวัอยา่งรูปแบบ          

การเปลี่ยนแปลงภาย       

หลงัการเข้าอยูอ่าศยั   

รูปแบบที่ 3 
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แบบบ้านศนูย์ประสานการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอทุกภยั(คชอ.) 
ส าหรับ 4 คน ขึน้ไป 

พืน้ท่ีใช้สอยตามแบบ
ก่อสร้าง 

พืน้ท่ีเฉล่ีย
(ตร.ม.) 

รายละเอียดตามแบบก่อสร้าง   

- ห้องนอน 1 

- ห้องนอน 2 

- พืน้ท่ีเอนกประสงค์ 

- ห้องน า้ 

- ระเบียง 

 

8.125 

6.250 

18.750 

4.375 

10.000 

 

 
 

อ่ืนๆ - บนัได 1.495 

รวมพืน้ท่ี 47.500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ห้องนอน1 
ห้องน า้ 

พืน้ท่ีเอนกประสงค์ 

บนัได 

ระเบียง 

ห้องนอน2 
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รายละเอียดตวับ้านที่มีการเปล่ียนแปลงหลังการเข้าอยู่อาศัย 

 
 

                                 รูปแบบท่ี 1 

 
 

ภาพที่ 5.7 แสดงรายละเอียดตวับ้านท่ีมีการเปลี่ยนแปลงหลงัการเข้าอยูอ่าศยั                        
แบบบ้านศนูย์ประสานการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอทุกภยั(คชอ.) ส าหรับ 4 คนขึน้ไป 
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มุมมองด้านนอกที่มีการเปล่ียนแปลงหลังการเข้าอยู่อาศัย 

 

 

 
 

ภาพที่ 5.8 แสดงมมุมองด้านนอกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงหลงัการเข้าอยูอ่าศยั                            
แบบบ้านศนูย์ประสานการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอทุกภยั(คชอ.) ส าหรับ 4 คนขึน้ไป 

 

 

 

 

 

 

ตวัอยา่งรูปแบบ          

การเปลี่ยนแปลงภาย       

หลงัการเข้าอยูอ่าศยั   

รูปแบบที่ 1 

ตวัอยา่งรูปแบบ          

การเปลี่ยนแปลงภาย       

หลงัการเข้าอยูอ่าศยั   

รูปแบบที่ 2 
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3) แบบบ้านสถานีวิทยุโทรทศัน์ ไทยทวีีสี ช่อง 3 

แบบบ้านสถานีวิทยโุทรทศัน์ ไทยทีวีสี ช่อง 3 

 ส าหรับ 1-3 คน 

พืน้ท่ีใช้สอยตามแบบ
ก่อสร้าง 

พืน้ท่ีเฉล่ีย
(ตร.ม.) 

รายละเอียดตามแบบก่อสร้าง   

- ห้องนอน 

- พืน้ท่ีเอนกประสงค์ 

- ห้องน า้ 

- ระเบียง 

 

 

12.000 

36.000 

6.000 

18.000 

 

 
 

รวมพืน้ท่ี 54.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ห้องนอน ห้องน า้ 

พืน้ท่ีเอนกประสงค์ 
ระเบียง 
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รายละเอียดตวับ้านที่มีการเปล่ียนแปลงหลังการเข้าอยู่อาศัย 

 
                                        รูปแบบท่ี 1                                                          รูปแบบที่ 2 

 
                                      รูปแบบท่ี 3 

 
ภาพที่ 5.9 แสดงรายละเอียดตวับ้านท่ีมีการเปลี่ยนแปลงหลงัการเข้าอยูอ่าศยั                        

แบบบ้านสถานีวิทยโุทรทศัน์ ไทยทีวีสี ช่อง 3 ส าหรับ 1-3 คน 
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มุมมองด้านนอกที่มีการเปล่ียนแปลงหลังการเข้าอยู่อาศัย 

 
 

 
 

 
ภาพที่ 5.10 แสดงมมุมองด้านนอกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงหลงัการเข้าอยูอ่าศยั                             

แบบบ้านสถานีวิทยโุทรทศัน์ ไทยทีวีสี ช่อง 3 ส าหรับ 1-3 คน 

 

 

 

ตวัอยา่งรูปแบบ          

การเปลี่ยนแปลงภาย       

หลงัการเข้าอยูอ่าศยั   

รูปแบบที่ 1 

ตวัอยา่งรูปแบบ          

การเปลี่ยนแปลงภาย       

หลงัการเข้าอยูอ่าศยั   

รูปแบบที่ 2 

ตวัอยา่งรูปแบบ          

การเปลี่ยนแปลงภาย       

หลงัการเข้าอยูอ่าศยั   

รูปแบบที่ 3 
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แบบบ้านสถานีวิทยโุทรทศัน์ ไทยทีวีสี ช่อง 3 

 ส าหรับ 4 คน ขึน้ไป 

พืน้ท่ีใช้สอยตามแบบ
ก่อสร้าง 

พืน้ท่ีเฉล่ีย
(ตร.ม.) 

รายละเอียดตามแบบก่อสร้าง   

- ห้องนอน 

- พืน้ท่ีเอนกประสงค์ 

- ห้องน า้ 

- ระเบียง 

 

 

12.000 

27.000 

6.000 

18.000 

 

 
 

รวมพืน้ท่ี 63.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ห้องนอน ห้องน า้ 

พืน้ท่ีเอนกประสงค์ 
ระเบียง 
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รายละเอียดตวับ้านที่มีการเปล่ียนแปลงหลังการเข้าอยู่อาศัย 

 
                                  รูปแบบท่ี 1                                                            รูปแบบที่ 2  

 
รูปแบบที่ 3 

 

ภาพที่ 5.11 แสดงรายละเอียดตวับ้านท่ีมีการเปลี่ยนแปลงหลงัการเข้าอยูอ่าศยั                        
แบบบ้านสถานีวิทยโุทรทศัน์ ไทยทีวีสี ช่อง 3 ส าหรับ 4 คนขึน้ไป 
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มุมมองด้านนอกที่มีการเปล่ียนแปลงหลังการเข้าอยู่อาศัย 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.12 แสดงมมุมองด้านนอกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงหลงัการเข้าอยูอ่าศยั                               
แบบบ้านสถานีวิทยโุทรทศัน์ ไทยทีวีสี ช่อง 3 ส าหรับ 4 คนขึน้ไป 

 

ตวัอยา่งรูปแบบ          

การเปลี่ยนแปลงภาย       

หลงัการเข้าอยูอ่าศยั   

รูปแบบที่ 1 

ตวัอยา่งรูปแบบ           

การเปลี่ยนแปลงภาย       

หลงัการเข้าอยูอ่าศยั   

รูปแบบที่ 2 

ตวัอยา่งรูปแบบ          

การเปลี่ยนแปลงภาย       

หลงัการเข้าอยูอ่าศยั   

รูปแบบที่ 3 



บทที่ 6 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 

 การประเมินการอยูอ่าศยัและการตอ่เติมบ้านพกัถาวรส าหรับผู้ประสบภยัน า้ท่วมภาคใต้ ปี 
พ.ศ.2554 กรณีศกึษา : โครงการบ้านพกัถาวรจงัหวดักระบี่ซึง่ก าหนดวตัถปุระสงค์ในการวิจยั 2 
ประเด็นคือ การประเมินหลงัการเข้าอยูอ่าศยั และวิเคราะห์รูปแบบการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจาก
การวิเคราะห์ในบทก่อนหน้า น ามาสูก่ารสรุปผลการวิจยัได้ ดงันี ้

 

วัตถุประสงค์ แนวทางการสรุปผล 

1.ประเมินแบบบ้านหลงัการเข้าอยูอ่าศยัใน
บ้านพกัถาวรของ 3 หน่วยงาน คือ มลูนิธิ
อาสาเพื่อนพึง่(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย 
ศนูย์ประสานการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบ
อทุกภยั(คชอ.) และสถานีวิทยโุทรทศัน์ ไทย
ทีวีสี ช่อง 3 

- สรุปข้อมลูพืน้ฐาน 

- สรุปความคดิเห็นด้านความพงึพอใจตอ่การ

อยูอ่าศยับ้านพกัถาวร 

- สรุปความคดิเห็นด้านปัญหาและอปุสรรค

หลงัการอยูอ่าศยับ้านพกัถาวร 

2 วิเคราะห์รูปแบบการปรับปรุงแบบบ้าน เพื่อ
น าเสนอแนวในการออกแบบบ้านพกัถาวร 

- สรุปปัจจยัท่ีมีผลตอ่การปรับปรุงบ้านพกั

ถาวร 

- สรุปการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ 

 

6.1 สรุปข้อมูลพืน้ฐาน 

 การเปลี่ยนแปลงเร่ืองจ านวนผู้อยูอ่าศยัในบ้านพกัถาวร แทบจะไมมี่การเปลี่ยนแปลงเลย 
ซึง่ท าให้เห็นได้วา่การส ารวจข้อมลูในการจะสร้างบ้านถาวรนัน้ ได้รับข้อมลูท่ีถกูต้องจากผู้ ท่ีต้องการ
ให้มีหารสร้างบ้านให้ ซึง่การแจ้งจ านวนท่ีถกูต้องในขัน้แรกนัน้ จะสง่ผลตอ่การอยูอ่าศยัหลงัจาก
สร้างบ้านเสร็จ เพราะบ้านแตล่ะแบบนัน้ได้ก าหนดจ านวนผู้อยูอ่าศยัท่ีพอเหมาะแก่จ านวนผู้อยู่
อาศยัแล้ว ซึง่เสนอวา่ถ้ามีเหตกุารณ์ท่ีจ าเป็นตอ่การสร้างบ้านถาวรให้ประชาชน จะต้องมีการ
ส ารวจข้อมลูจ านวนผู้อยูอ่าศยัท่ีชดัเจน เพื่อผลประโยชน์ของผู้อยูอ่าศยัและประหยดังบประมาณ
ของหน่วยงานท่ีจะเข้ามาช่วยเหลือ 
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 ด้านวตัถปุระสงค์ของหน่วยงานท่ีเข้ามาช่วยเหลือในการสร้างนัน้ พบวา่  

- มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย 
 การออกแบบบ้านใช้แนวคดิบ้านงอกได้(บ้านงอกได้หมายถึง บ้านท่ีเอือ้ตอ่การตอ่
เติมในอนาคตได้สะดวก ) ซึง่จะเป็นแบบบ้านท่ีมีขนาดและองค์ประกอบตา่งๆ ที่
สามารถอยูอ่าศยัได้ในขัน้พืน้ฐาน ซึง่เมื่อผู้อยูอ่าศยัต้องการตอ่เติมเพิ่มพืน้ท่ีใช้สอย
บ้านเองในอนาคตเพ่ือให้เข้ากบัการด ารงชีวต จะสามารถท าได้สะดวก 

 พบว่า ในสภาพปัจจบุนัตามจดุประสงค์ของหน่วยงานพบวา่ ได้ตอบสนองในสว่น
ท่ีได้วางแนวทางไว้ ในด้านการตอ่เติมบ้าน 

- ศูนย์ประสานการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภยั(คชอ.)  
จะเป็นแบบ้านท่ีได้ออกแบบโดยกรมโยธาธิการฯ เป็นแบบบ้านท่ีเหมาะกบัพืน้ท่ีท่ีน า้
ท่วมถึง โดยการยกพืน้สงูขึน้มาประมาณ 1.2 เมตร ให้น า้สามารถผ่านได้ในช่วงน า้
หลาก โดยสามารถอยูอ่าศยัได้ในขณะน า้ท่วมขงัท่ีไม่เกิน 1.2 เมตร 

 พบว่า  ในสภาพปัจจบุนัตามจดุประสงค์ของหน่วยงานพบวา่ บ้านได้ตอบสนอง
การใช้ชีวิตได้ดีพอสมควร  

- สถานีวิทยุโทรทศัน์ ไทยทวีีสี ช่อง 3 

 พบวา่แบบบ้านท่ีใช้จะเป็นแบบบ้านท่ีมีลกัษณะคล้ายกบับ้านในพืน้ท่ี เน่ืองจากมี
แนวคดิวา่ควรจะเป็นแบบบ้านท่ีเป็นพืน้ถ่ิน จงึจะเหมาะกบัการอยูอ่าศยัของประชาชน 
โดยจะเป็นบ้านชัน้เดียวโดยเหมาะกบัพืน้ท่ีเชิงเขา ป้องกนักระแสลมท่ีคอ่นข้างแรง 

 พบว่า  ในสภาพปัจจบุนัตามจดุประสงค์ของหน่วยงานพบวา่ เป็นแบบบ้านท่ีมีการ
ตอ่เติมน้อยสดุ จงึเข้ากบัเจตนาแรกเร่ิมสร้างบ้านให้เหมาะกบัพืน้ท่ี และรูปแบบคล้าย
กบับ้านในพืน้ท่ี 
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6.2 สรุปความคดิเหน็ด้านความพงึพอใจต่อการอยู่อาศัยบ้านพักถาวร 

ตารางที่ 6.1 แสดงสรุปความคดิเห็นด้านความพงึพอใจตอ่การอยูอ่าศยับ้านพกัถาวร 

ประเดน็ 

ระดับความพงึพอใจ 

มูลนิธิ
อาสาเพื่อน

พงึฯ 
คชอ. ช่อง3 

ขนาดของพืน้ท่ีใช้สอยภายในตวับ้าน 0 0 0 
รูปแบบความสวยงาม 0 0 0 
จ านวนห้อง 0 0 0 
ต าแหน่งท่ีตัง้ของบ้าน 0 0 0 
ความสะดวกตอ่การใช้ชีวิต 0 0 0 
ความสะดวกในการตอ่เติม 0 0 0 
วสัดท่ีุใช้ในการก่อสร้าง 0 0 0 
ความสวา่งภายในบ้าน 0 0 0 
อณุหภมูิภายในบ้าน 0 0 0 
การป้องกนัแดด ป้องกนัฝน 0 0 0 
ความปลอดภยัจากอาชญากรรม 0 0 0 
ความปลอดภยัจากธรรมชาต ิ 0 0 0 
ความแข็งแรงของตวับ้าน 0 0 0 

หมายเหตุ : หมายถึง ประเดน็ท่ีมีจดุเด่นกว่าแบบบ้านอื่น 

 ความพงึพอใจของผู้อยูอ่าศยันัน้ แบบบ้านแตล่ะแบบของทัง้ 3 หน่วยงาน ผู้อยูอ่าศยัมี
ความพงึพอใจในด้านท่ีมีความแตกตา่งกนั ซึง่สรุป ดงันี ้

6.2.1 แบบบ้านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย 

แบบบ้านมลูนิธิอาสาเพื่อนพึง่(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทยนัน้ ผู้อยูอ่าศยัมีความพงึ
พอใจในด้านรูปแบบความสวยงาม  ด้านความสะดวกในการตอ่เติมด้านอณุหภมูิภายในบ้าน  และ
ด้านความแข็งแรงของตวับ้าน 
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- ดา้นรูปแบบความสวยงาม เพราะวา่รูปทรงของบ้านมีลกัษณะสงู รูปแบบคล้ายเรือน
ไทย 

- ดา้นความสะดวกในการต่อเติมเพราะวา่บ้านมีรูปทรงสงูเป็นบ้าน 2 ชัน้ ชัน้ลา่งโลง่ ท า
ให้สะดวกในการตอ่เติม เพิ่มการใช้ประโยชน์พืน้ท่ีใต้ถนุบ้าน หรือถ้าจะขยายบ้านออก
ทางด้านข้างนัน้ สามารถท าได้สะดวก 

- ดา้นอณุหภูมิภายในบา้นเพราะวา่หลงัคาบ้านท าด้วยวสัดท่ีุเป็นฉนวนกนัความร้อน จงึ
ท าให้อณุหภมูิภายในบ้านไม่ร้อน 

- ดา้นความแข็งแรงของตวับา้น  เพราะวา่การ เลือก ใช้วสัดนุัน้ จะต้องเป็นวสัดท่ีุมี
คณุภาพในการก่อสร้าง และทนตอ่การใช้งาน 

6.2.2ศูนย์ประสานการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภยั(คชอ.) 

แบบบ้านของศนูย์ประสานการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอทุกภยั(คชอ.)นัน้ ผู้อยูอ่าศยัมี
ความพงึพอใจในด้าน ขนาดของพืน้ท่ีใช้สอยภายในตวับ้าน ด้านจ านวนห้อง และด้าน ความ
ปลอดภยัจากอาชญากรรม 

- ดา้นขนาดของพืน้ทีใ่ชส้อยภายในตวับา้น เพราะวา่ขนาดพืน้ท่ีใช้สอยความกว้าง ยาว 
ของบ้านมีขนาดท่ีพอเหมาะ ไม่เล็กเกินไป 

- ดา้นจ านวนหอ้งเพราะวา่จ านวนห้องท่ีพอดีกบัผู้ ท่ีอยูอ่าศยั 

- ดา้นความปลอดภยัจากอาชญากรรม เพราะวา่กิจกรรมทกุอยา่งอยูใ่นบริเวณบ้าน จงึ
ท าให้รู้สกึปลอดภยัแก่ผู้อยูอ่าศยั 

6.2.3สถานีวิทยุโทรทศัน์ ไทยทวีีสี ช่อง 3 

แบบบ้านของสถานีวิทยโุทรทศัน์ ไทยทีวีสี ช่อง 3นัน้ ผู้อยูอ่าศยัมีความพงึพอใจในด้าน
ขนาดของพืน้ท่ีใช้สอยภายในตวับ้านห้อง และด้านความปลอดภยัจากอาชญากรรม 

- ดา้นขนาดของพืน้ทีใ่ชส้อยภายในตวับา้น เพราะวา่ขนาดพืน้ท่ีใช้สอยความกว้าง ยาว 
ของบ้านมีขนาดท่ีพอเหมาะ ใหญ่พอสมควร 

- ดา้นความปลอดภยัจากอาชญากรรม การใช้พืน้ท่ีตา่งๆไมจ่ าเป็นต้องออกนอกตวับ้าน 
ผู้อยูอ่าศยัจงึมีความรู้สกึปลอดภยั 
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6.3 สรุปความคดิเหน็ด้านปัญหาและอุปสรรคหลังการอยู่อาศัยบ้านพักถาวร 

ตารางที่ 6.2 แสดงสรุปความคดิเห็นด้านปัญหาและอปุสรรคหลงัการอยูอ่าศยับ้านพกัถาวร 

ลักษณะปัญหาและอุปสรรค 

ระดับปัญหาและอุปสรรค 
มูลนิธิ
อาสา

เพื่อนพึงฯ 
คชอ. ช่อง3 

ทางเข้าบ้าน 0 0 0 
ประต ู 0 0 0 
บนัได 0 0 0 
ราวจบั 0 0 0 
พืน้บ้าน 0 0 0 
ห้องน า้ 0 0 0 
ห้องนอน 0 0 0 
หลงัคา 0 0 0 
งานระบบ(ไฟฟ้า/ประปา) 0 0 0 

หมายเหตุ : หมายถึง ประเดน็ท่ีมีจดุเด่นกว่าแบบบ้านอื่น 

6.3.1 แบบบ้านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย 

แบบบ้านมลูนิธิอาสาเพื่อนพึง่(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทยนัน้ ผู้อยูอ่าศยัมีความคิดเห็น
ด้านปัญหาและอปุสรรคหลงัการอยูอ่าศยับ้านพกัถาวรคือ บนัได และห้องน า้ 

- บนัไดเพราะวา่บนัไดมีความสงูพอสมควร ท าให้มีความล าบากในการขึน้ลง โดยเฉพาะ
ผู้สงูอาย ุ

- หอ้งน ้าเพราะวา่ห้องน า้มีขนาดเล็กและการขึน้ลงในการใช้สอยล าบาก โดยเฉพาะใน
เวลากลางคืน 

6.3.2ศูนย์ประสานการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภยั(คชอ.) 

แบบบ้านของศนูย์ประสานการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอทุกภยั(คชอ.)นัน้ ผู้อยูอ่าศยัมี
ความคดิเห็นด้านปัญหาและอปุสรรคหลงัการอยูอ่าศยับ้านพกัถาวรคือ บนัได และราวจบั 

- บนัไดเพราะวา่มีความชนัพอสมความ ผู้สงูอายแุละเด็กอาจจะเกิดอนัตรายได้ 

- ราวจบัเพราะวา่จากการท่ีบนัไดไม่มีราวจบั ผู้ ท่ีขึน้ลงบนัไดจึงมีความรู้สกึไมป่ลอดภยั 
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6.2.3 สถานีวิทยุโทรทศัน์ ไทยทวีีสี ช่อง 3 

แบบบ้านของสถานีวิทยโุทรทศัน์ ไทยทีวีสี ช่อง 3 นัน้ ผู้อยูอ่าศยัมีความคิดเห็นด้านปัญหา
และอปุสรรคหลงัการอยูอ่าศยับ้านพกัถาวรคือ ประต ูและหลงัคา 

- ประตูเพราะวา่เม่ือประตโูดนน า้ฝน ท าให้ประตไูม้บวม การเปิดปิดมีความยากล าบาก 

- หลงัคาเพราะวา่เน่ืองจากหลงัคามีความสงูไมม่านกั จงึท าให้การถ่ายเทความร้อนไมด่ี 
จงึเกิดความร้อนสะสมภายในตวับ้าน ช่วงกลางวนัจงึไมเ่หมาะแก่การอยูอ่าศยั 

 

6.4 สรุปปัจจัยที่มีผลต่อการปรับปรุงบ้านพักถาวร 

ตารางที่ 6.3 แสดงสรุปปัจจยัท่ีมีผลตอ่การปรับปรุงบ้านพกัถาวร 

สาเหตุของการเปล่ียนแปลงต่อเตมิบ้าน 

ระดับปัญหาและอุปสรรค 

มูลนิธิ
อาสา

เพื่อนพึงฯ 
คชอ. ช่อง3 

มีจ านวนสมาชิกเพิ่มขึน้ 0 0 0 

รูปแบบบ้านท่ีได้รับไม่ถกูใจ 0 0 0 

เพื่อแก้ปัญหาของบ้าน 0 0 0 

เปลี่ยนแปลงตามเพื่อนบ้าน 0 0 0 

รูปแบบการใช้สอยเปลี่ยน เช่น ลกูโตขึน้ มีผู้สงูอาย ุ 0 0 0 

เพื่อความปลอดภยัในการใช้ชีวิต 0 0 0 

เพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย 0 0 0 

เพื่อเป็นหน้าตาของผู้อยูอ่าศยั 0 0 0 

เพื่อการประกอบอาชีพ 0 0 0 
หมายเหตุ : หมายถึง ประเดน็ท่ีมีจดุเด่นกว่าแบบบ้านอื่น 

6.4.1 แบบบ้านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย 

แบบบ้านมลูนิธิอาสาเพื่อนพึง่(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทยนัน้ ผู้อยูอ่าศยัมีความคิดเห็น
ด้านสาเหตขุองการเปลี่ยนแปลงตอ่เติมบ้าน หลงัการอยูอ่าศยับ้านพกัถาวรคือ ด้านรูปแบบการใช้
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สอยเปลี่ยน เช่น ลกูโตขึน้ มีผู้สงูอายุ  ด้านความปลอดภยัในการใช้ชีวิต และเพื่อการเพิ่มความ
สะดวกสบาย 

- ดา้นรูปแบบการใชส้อยเปลีย่น เพราะวา่บางบ้านจะมีผู้สงูอาย ุจงึมีความจ าเป็นในการ
ปรับเปลี่ยนพืน้ท่ี โดยการตอ่เติมพืน้ท่ีชัน้ลา่ง เพื่อความสะดวกของผู้สงูอายุ 

- ดา้นความปลอดภยัในการใชชี้วิต เพราะวา่จากสาเหตท่ีุบนัไดมีความสงูและบนัไดอยู่
ภายนอกตวับ้าน จงึท าให้ผู้อยูอ่าศยัต้องมีการปรับปรุงเพื่อให้มีความปลอดภยัมากขึน้ 

- ดา้นการเพ่ิมความสะดวกสบาย เพราะวา่เน่ืองจากผู้อยูอ่าศยับ้างบ้านรู้สกึวา่บ้านมี
ขนาดเลก็ ไมส่ะดวกสบายตอ่การด ารงชีวิต จงึเป็นสาเหตใุนการตอ่เติมบ้านพกัถาวร
ให้มีขนาดใหญ่ขึน้ 

6.4.2ศูนย์ประสานการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภยั(คชอ.) 

แบบบ้านของศนูย์ประสานการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอทุกภยั(คชอ.)นัน้ ผู้อยูอ่าศยัมี
ความคดิเห็นด้าน สาเหตขุองการเปลี่ยนแปลงตอ่เติมบ้าน หลงัการอยูอ่าศยับ้านพกัถาวรคือ ด้าน
รูปแบบการใช้สอยเปลี่ยน เช่น ลกูโตขึน้ มีผู้สงูอายุ  ด้านความปลอดภยัในการใช้ชีวิต และ ด้านการ
เพิ่มความสะดวกสบาย 

- ดา้นรูปแบบการใชส้อยเปลีย่น เพราะวา่สว่นใหญ่มีการตอ่เติมหน้าบ้าน เพราะสว่น
ระเบียงไมมี่หลงัคาปกคลมุ จงึตอ่เติมสว่นนีเ้พื่อท่ีจะได้ใช่งานได้ตลอดเวลา 

- ดา้น เพือ่ความปลอดภยัในการใชชี้วิต เพราะวา่บนัได้เป็นสว่นท่ีเสี่ยงตอ่การเกิด
อบุตัิเหต ุจงึได้มีการปรับปรุงเพื่อให้มีความปลอดภยัมากขึน้ 

- ดา้นเพือ่เพ่ิมความสะดวกสบาย เพราะวา่มีการขยายขนาดบ้านเพื่อให้เหมาะแก่การ
ด ารงชีวิตของจ านวนผู้อยูอ่าศยั 

6.4.3 สถานีวิทยุโทรทศัน์ ไทยทวีีสี ช่อง 3 

แบบบ้านของสถานีวิทยโุทรทศัน์ ไทยทีวีสี ช่อง 3 นัน้ ผู้อยูอ่าศยัมีความคิดเห็นด้าน สาเหตุ
ของการเปลี่ยนแปลงตอ่เติมบ้านหลงัการอยูอ่าศยับ้านพกัถาวรคือ ด้านการแก้ปัญหาของบ้าน ด้าน
รูปแบบการใช้สอยเปลี่ยน เช่น ลกูโตขึน้ มีผู้สงูอายุ  ด้านการเพิ่มความสะดวกสบาย และด้านการ
ประกอบอาชีพ 

- ดา้นการแกปั้ญหาของบา้น เพราะวา่บ้านบางหลงัมีการถมดินก่อนสร้างบ้าน แตมี่การ
สร้างบ้านทนัที ดนิท่ีถมยงัไมไ่ด้ยดึกนัแน่น จงึสง่ผลดนิทรุดท าให้ผนงับ้านมีรอยร้าว จงึ
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ต้องมีการปรับเพื่อแก้ไข และอีกเหตผุลคือหลงัคาบ้านเป็นสาเหตขุองการเพิ่มความ
ร้อนให้แก่บ้าน จงึได้มีการท าฝาเพดาน เพื่อช่วยลดความร้อน 

- ดา้นรูปแบบการใชส้อยเปลีย่น เพราะวา่บ้านแตล่ะบ้านมีช่วงอายขุองผู้อยูอ่าศยัท่ี
แตกตา่งกนั บ้านท่ีมีลกูสาวที่อยูใ่นช่วงวยัรุ่นสว่นใหญ่มีการกนัห้องเพิ่ม 

- ดา้นการเพ่ิมความสะดวกสบาย เพราะวา่บ้านท่ีได้รับจากการสร้างนัน้ ยงัขาดพืน้ท่ี
บางสว่นในการอยูอ่าศยั หรือมีขนาดท่ีไม่พอเหมาะ 

- ดา้นการประกอบอาชีพ เพราะวา่มีการปรับปรุงบ้านเป็นท่ีประกอบอาชีพด้วย เช่น 
ร้านค้า ร้านซอ่มรถ 

6.5 วิเคราะห์เปรียบเทยีบข้อดแีละข้อเสียของโครงการบ้านพักถาวรส าหรับผู้ประสบภยั 

- การใช้วัสดุของตัวบ้าน 
สว่นท่ีมีปัญหาของวสัดขุองบ้าน ซึง่จะแบง่ออกเป็น 5 ประเด็น คือ พืน้ ผนงั ฝ้าเพดาน 

หลงัคา และประตหูน้าตา่ง พบวา่ วสัด ุพืน้ ผนงั ฝ้า เพดานและประต ูมีคณุภาพของวสัดท่ีุไม่
แตกตา่งกนั เน่ืองจากมาจากแหลง่เดียวกนั แตจ่ะแตกตา่งกนัท่ีหลงัคา เน่ืองจากบา่นของมลูนิธิ
อาสาเพื่อนพึง่(ภาฯ) ยามยาก ใช้วสัดหุลงัคาท่ีเรียกวา่ “หลงัคาเขียว” (หลงัคาท่ีท ามาจากวสัด ุ
กลอ่งนม น า้ผลไม้ ฯลฯ)ซึง่มีคณุสมบตัิในการเป็นฉนวนกนัความร้อนท่ีมาจากแสงแดด และลด
เสียงท่ีเกิดจากฝนท่ีตกกระทบหลงั 

- พืน้ที่ใช้สอยที่มีปัญหา 
พืน้ท่ีใช้สอยท่ีมีปัญหานัน้พบวา่ ถ้าเป็นกรณีเป็นบ้านสองชัน้ จะมีปัญหาเร่ืองการขึน้ลง

ระหวา่งชัน้ท่ีอาจจะเกิดอนัตรายกบัผู้สงูอายแุละเด็กได้ สว่นบ้านหนึง่ชัน้ยกพืน้สงูจะมีปัญหาเร่ือง
การขึน้ลงบนัไดและการท่ียกพืน้ไมส่งูท าให้พืน้ท่ีใต้ถนุไมส่ามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ และบ้านชัน้
เดียวจะมีปัญหาเร่ืองการทบัซ้อนของการใช้สอยพืน้ท่ีแตล่ะช่วงเวลา เพราะจะมีการปรับเปลี่ยน
ตามลกัษณะการใช้สอยของผู้อยูอ่าศยั 

- พืน้ที่ใช้สอยที่ขาด 

โดยสว่นใหญ่แล้วประชาชนต้องการบ้านท่ีมีขนาดใหญ่การท่ีได้มีการสร้างให้ แต่
เน่ืองจากไมส่ามารถสร้างตามความต้องการได้ เพราะการสร้างบ้านพกัถาวรนัน้ มีแนวคดิอยูว่า่ 
จะต้องเป็นบ้านท่ีสร้างง่าย รวดเร็ว และครอบคลมุกระจายการช่วยเหลือ จงึจะต้องเป็นบ้านท่ีแคพ่อ
อาศยัอยูไ่ด้ในระยะเบือ้งต้นเท่านัน้ ซึง่ผู้อยูอ่าศยัเองจะต้องตอ่เติมเพ่ือให้เข้ากบัการด าเนินชีวิต 
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- กรรมสิทธ์ิที่ดนิ 

บ้านท่ีทีการสร้างโดยสว่นใหญ่นัน้ พบวา่จะมีข้อก าหนดท่ีเหมือนกนัคือ จะต้องสร้างใน
พืน้ท่ีท่ีไม่เสี่ยงตอ่การเกิดภยัธรรมชาติครัง้ตอ่ไป โดยจะให้สร้างในพืน้ท่ีท่ีปลอดภยัท่ีสดุ จงึท าให้
ต้องย้ายท่ีอยูอ่าศยัจากพืน้ท่ีเดิม โดยจะมี 2 กรณี คือ ประชาชนจะจดัหาท่ีสร้างบ้านเอง ท าให้บ้าน
ท่ีสร้างจะไม่มีการรวมกลุม่กนั แตจ่ะกระจายไปตามพืน้ท่ีตา่งๆ สว่นบ้านท่ีรัฐจดัหาให้นัน้ จะเป็น
ลกัษณะท่ีรัฐจะเข้าไปเจรจาแทนชาวบ้าน ในการขอซือ้ท่ีดินในการก่อสร้าง แล้วชาวบ้านจะช่วยกนั
จ่ายคา่ท่ีดินนัน้ 

- การบริหารจัดการ การก่อสร้าง 

การสร้างบ้านของแบบบ้านนีส้ว่นใหญ่จะเป็นการสร้างโดยทหาร ซึง่จะมีข้อดีในเร่ือง
ของขัน้ตอนกระบวนการท่ีเป็นระบบ แตมี่บางสว่นท่ีมีเจ้าของบ้านเข้าไปช่วยเหลือในการสร้างบ้าน 
ซึง่บ้างบ้านอาจจะมีการสร้างที่เร็วขึน้และจะมีการควบคมุคณุภาพการสร้าง 

- แบบบ้านพักถาวรช่วยเหลือผู้ประสบภยั 
 ส าหรับการเลือกแบบ้านพกัถาวร ท่ีด าเนินการออกแบบโดยหน่วยงานท่ีเข้ามาช่วยเหลือ มี
ความแตกตา่งกนัออกไป ซึง่แบบบ้านท่ีได้ส ารวจโดยสว่นใหญ่จะมี 2 ลกัษณะด้วยกนั คือ บ้าน
เดี่ยวสองชัน้ใต้ถนุโลง่ และบ้านเดี่ยวชัน้เดียว 

 ในกรณีท่ีบ้านเดี่ยวสองชัน้ใต้ถนุโลง่ข้อดีการวางแบบบ้านสองชัน้ ท าให้มีสว่นท่ีเหลือ
สามารถตอ่เติมได้สะดวก เตรียมการตอ่เติมได้ง่าย เน่ืองจากการก่อสร้างไมจ่ าเป็นต้องสร้าง
โครงสร้างหลกัเพิ่ม เช่น ฐานราก เสา และหลงัคา เป็นต้นข้อเสียการก่อสร้างบ้านสองชัน้หนึง่หรือ
สองช่วงเสาอาจจะเสี่ยงตอ่การโดนแรงลมพดั ท าให้เกิดการโยกของตวับ้านได้ 

 ในกรณีท่ีบ้านเดี่ยวชัน้เดียวข้อดีการใช้สอยพืน้ท่ีตา่งๆ ของตวับ้านสะดวก เพราะอยูใ่น
ระดบัเดียวกนัหมดไม่ต้องขึน้ลงบนัไดข้อเสียเน่ืองจากบ้านชัน้เดียวจะมีการสร้างเต็มพืน้ท่ี หรือสร้าง
ติดกบัหลงัอื่น การตอ่เติมจึงมีความล าบาก 

6.6 สรุปการเปล่ียนแปลงทางกายภาพ 

 การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพจะมีความที่แตกตา่งกนัในเร่ืองโครงสร้าง เพราะบ้านทัง้ 3 
หน่วยงาน มีลกัษณะท่ีแตกตา่งกนั แตโ่ดยรูปแบบแล้วมีการตอ่เติมในลกัษณะการใช้ประโยชน์ท่ี
คล้ายกนั คือเพ่ือตอบสนองการใช้ชีวิตประจ าวนัของผู้อยูอ่าศยั 
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 6.6.1 การเปล่ียนแปลงที่ว่างภายนอก 

 เม่ือพิจารณาบ้านทกุแบบ จะเห็นได้วา่บ้านพกัถาวรมีการปรับปรุงตอ่เติมท่ีวา่งภายนอกจะ
เป็นการตอ่เติมพืน้ท่ีใช้สอยในบริเวณท่ีเหลือมากเป็นหลกั โดยมีการตอ่เติมสว่นใหญ่ ดงันี ้

- พืน้ท่ีด้านหน้า หากมีการตอ่เติมโดยสว่นใหญ่จะเป็นพืน้ท่ีเอนกประสงค์เป็นหลกั  
- พืน้ท่ีด้านหลงั หากมีการตอ่เติมจะเป็นการตอ่เติมห้องครัว และห้องน า้  
- พืน้ท่ีด้านข้าง หากมีการตอ่เติมพืน้ท่ีวา่งด้านข้าง จะตอ่เติมท่ีมีรูปแบบท่ีหลากหลาย 

ทัง้ ห้องนอน ห้องครัว ห้องอเนกประสงค์ หรือโรงรถแตโ่ดยสว่นใหญ่จะเป็น ห้องนอน
และห้องเอนกประสงค์ 

 สว่นบ้านพกัถาวรท่ีม่ีการตอ่เติม สว่นใหญ่จะมีการปรับปรุงพืน้ท่ี โดยการปลกูต้นไม้ ปลกู
ผกัสวนครัว หรือเลีย้งสตัว์ 

 ประเด็นท่ีน่าสนใจ คือ การตอ่เติมห้องครัว พบวา่จะเป็นจดุแรกท่ีจะมีการตอ่เติมหรือขยาย
ให้เหมาะกบัการใช้งาน เน่ืองจากตามวิถีชีวิตพบวา่ สว่นใหญ่จะมีการประกอบอาหารทกุวนั จงึมี
ความจ าเป็นท่ีจะต้องมีครัวท่ีเหมาะกบัการใช้งาน 

 6. 6.2 การเปล่ียนแปลงโดยการต่อเตมิตัวบ้านหรือหลังคา 

1) แบบบ้านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย 

แบบบ้านมลูนิธิอาสาเพื่อนพึง่(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทยนัน้ มีแบบบ้านท่ีใช้
ในการก่อสร้าง 2 แบบเป็นหลกั พิจารณาได้วา่ ภายหลกัการเข้าอยูอ่าศยัประมาณ 1 ปี โดยสว่น
ใหญ่มีการตอ่เติมบ้านทัง้ 2 แบบ 

- แบบบ้านมลูนิธิอาสาเพื่อนพึง่(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทยส าหรับอยูอ่าศยั 1-3 
คน มีพืน้ท่ีใช้สอยเดิมประมาณ 30.61 ตารางเมตร จะมีการตอ่เติมพืน้ท่ีคิดเป็น
สดัสว่นประมาณร้อยละ 31.91 – 91.60 ของพืน้ท่ีเดิมก่อนเข้าอยูอ่าศยั 

- แบบบ้านมลูนิธิอาสาเพื่อนพึง่(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย  ส าหรับอยูอ่าศยั 4 
คนขึน้ไป มีพืน้ท่ีใช้สอยเดิมประมาณ 53.17 ตารางเมตร จะมีการตอ่เติมพืน้ท่ีคิด
เป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 19.03 – 70.84 ของพืน้ท่ีเดิมก่อนเข้าอยูอ่าศยั 
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2)แบบบ้านศูนย์ประสานการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภยั(คชอ.) 

แบบบ้านศนูย์ประสานการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอทุกภยั(คชอ.)นัน้ มีแบบ
บ้านท่ีใช้ในการก่อสร้าง 2 แบบเป็นหลกั พิจารณาได้วา่ ภายหลกัการเข้าอยูอ่าศยัประมาณ 1 ปี 
โดยสว่นใหญ่มีการตอ่เติมบ้านทัง้ 2 แบบ 

- แบบบ้านศนูย์ประสานการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอทุกภยั(คชอ.) ส าหรับอยู่
อาศยั 1-3 คน มีพืน้ท่ีใช้สอยเดิมประมาณ 35.00 ตารางเมตร จะมีการตอ่เติม
พืน้ท่ีคิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 38.40 – 80.83 ของพืน้ท่ีเดิมก่อนเข้าอยู่
อาศยั 

- แบบบ้านศนูย์ประสานการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอทุกภยั(คชอ.)  ส าหรับอยู่
อาศยั 4 คนขึน้ไป มีพืน้ท่ีใช้สอยเดิมประมาณ 47.50 ตารางเมตร จะมีการตอ่เติม
พืน้ท่ีคิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 28.29 – 59.56 ของพืน้ท่ีเดิมก่อนเข้าอยู่
อาศยั 

3)แบบบ้านสถานีวิทยุโทรทศัน์ ไทยทวีีสี ช่อง 3 

แบบบ้านสถานีวิทยโุทรทศัน์ ไทยทีวีสี ช่อง 3นัน้ มีแบบบ้านท่ีใช้ในการก่อสร้าง 2 
แบบเป็นหลกั พิจารณาได้วา่ ภายหลกัการเข้าอยูอ่าศยัประมาณ 1 ปี โดยสว่นใหญ่มีการตอ่เติม
บ้านทัง้ 2 แบบ 

- แบบบ้านสถานีวิทยโุทรทศัน์ ไทยทีวีสี ช่อง 3 ส าหรับอยูอ่าศยั 1-3 คน มีพืน้ท่ีใช้
สอยเดิมประมาณ 54.00 ตารางเมตร จะมีการตอ่เติมพืน้ท่ีคิดเป็นสดัสว่น
ประมาณร้อยละ 15.80 – 48.28 ของพืน้ท่ีเดิมก่อนเข้าอยูอ่าศยั 

- แบบบ้านสถานีวิทยโุทรทศัน์ ไทยทีวีสี ช่อง 3  ส าหรับอยูอ่าศยั 4 คนขึน้ไป มีพืน้ท่ี
ใช้สอยเดิมประมาณ 63.00 ตารางเมตร จะมีการตอ่เติมพืน้ท่ีคิดเป็นสดัสว่น
ประมาณร้อยละ 13.54 – 54.30 ของพืน้ท่ีเดิมก่อนเข้าอยูอ่าศยั 

 6. 6.3 การเปล่ียนแปลงพืน้ที่ใช้สอยภายในบ้าน 

1) แบบบ้านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย 

แบบบ้านมลูนิธิอาสาเพื่อนพึง่(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทยนัน้ มีแบบบ้านท่ีใช้
ในการก่อสร้าง 2 แบบเป็นหลกั พิจารณาได้วา่ ภายหลกัการเข้าอยูอ่าศยัประมาณ 1 ปี โดยสว่น
ใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้สอยพืน้ท่ีภายในตวับ้าน 
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- การเปลี่ยนแปลงการใช้สอยพืน้ท่ีชัน้บน มีการเปลี่ยนแปลงน้อย ยงัคงใช้เป็น
ห้องนอนเหมือนเดิมเป็นสว่นใหญ่ แตบ่างสว่นอาจจะมีการขยายขนาดห้องให้
ใหญ่ขึน้ 

- การเปลี่ยนแปลงการใช้สอยพืน้ท่ีชัน้ลา่ง 

2)แบบบ้านศูนย์ประสานการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภยั(คชอ.) 

แบบบ้านศนูย์ประสานการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอทุกภยั(คชอ.)นัน้ มีแบบ
บ้านท่ีใช้ในการก่อสร้าง 2 แบบเป็นหลกั พิจารณาได้วา่ ภายหลกัการเข้าอยูอ่าศยัประมาณ 1 ปี 
โดยสว่นใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้สอยพืน้ท่ีภายในตวับ้าน 

- การเปลี่ยนแปลงการใช้สอยภายในบ้านไม่คอ่ยมีการเปลี่ยนแปลงมากนกั มีแค่
การตอ่เติมหลงัคาเพื่อคลมุระเบียงด้านหน้าบ้าน 

3)แบบบ้านสถานีวิทยุโทรทศัน์ ไทยทวีีสี ช่อง 3 

แบบบ้านสถานีวิทยโุทรทศัน์ ไทยทีวีสี ช่อง 3นัน้ มีแบบบ้านท่ีใช้ในการก่อสร้าง 2 
แบบเป็นหลกั พิจารณาได้วา่ ภายหลกัการเข้าอยูอ่าศยัประมาณ 1 ปี โดยสว่นใหญ่มีการ
เปลี่ยนแปลงการใช้สอยพืน้ท่ีภายในตวับ้าน 

- การเปลี่ยนแปลงการใช้พืน้ท่ีภายในบ้านมีแคก่ารประยกุต์พืน้ท่ีเอนกประสงค์
กลางบ้านเป็นท่ีนอน ในช่วงเวลากลางคืน เป็นท่ีนอนแบบพบัเก็บได้ 
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6.6.4 สรุปการรูปแบบการต่อเตมิบ้านพักถาวร 

1) แบบบ้านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย 

 
ภาพที่ 6.1 แสดงรูปแบบการตอ่เติมบ้านพกัถาวร แบบบ้านมลูนิธิอาสาเพื่อนพึง่(ภาฯ)ยามยาก 

สภากาชาดไทย 

2)แบบบ้านศูนย์ประสานการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภยั(คชอ.) 

 
ภาพที่ 6.2แสดงรูปแบบการตอ่เติมบ้านพกัถาวร แบบบ้านศนูย์ประสานการช่วยเหลือเยียวยาผู้

ประสบอทุกภยั(คชอ.) 
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3)แบบบ้านสถานีวิทยุโทรทศัน์ ไทยทวีีสี ช่อง 3 

 
ภาพที่ 6.3แสดงรูปแบบการตอ่เติมบ้านพกัถาวรแบบบ้านสถานีวิทยโุทรทศัน์ ไทยทีวีสี ช่อง 3 

6.7 ข้อเสนอแนะแนวทางการออกแบบ 

 จากการสรุปผลข้อมลูเก่ียวกบัแบบบ้าน ซึง่การสร้างบ้านจะเป็นบ้านท่ีแคอ่าศยัอยูไ่ด้
ในช่วงระยะแรก ซึง่มีขนาดไม่ใหญ่มากนกั เน่ืองจากมีข้อจ ากดัเร่ืองงบประมาณและระยะเวลาที่
จ ากดั อีกทัง้บ้านท่ีจะสร้างนัน้ จะต้องเป็นบ้านท่ีสร้างได้ง่าย เพราะแบบบ้านท่ียากเกินไปในช่วง
สถานการณ์ท่ีไม่ปกติ จะหาช่างฝีมือคอ่นข้างยาก แตจ่ะเอือ้ตอ่การตอ่เติมในอนาคตซึง่สามารถ
เสนอแนวทางการออกแบบได้ 3 แบบ ด้วยกนั โดยพฒันาจากแบบบ้านแบบเดมิท่ีได้มีการสร้างแล้ว  

6.7.1 แบบบ้านพักถาวรที่ 1 

 จากท่ีแบบบ้านแบบบ้านมลูนิธิอาสาเพื่อนพึง่(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทยมีจดุเดน่เร่ือง
ด้านรูปแบบความสวยงาม ด้านความสะดวกในการตอ่เติมด้านอณุหภมูิภายในบ้าน และด้านความ
แข็งแรงของตวับ้าน  จงึน าประเด็นนีม้าพฒันาตอ่ และน าจดุด้วยเร่ืองพืน้ท่ีใช้สอยน้อยและบนัไดมี
ความสงูขึน้ลงล าบาก มาพฒันาตอ่ โดยการขยายพืน้ท่ีระเบียง และบนัไดมีชานพกัเพื่อลดอนัตราย
ของความสงูบนัได 

จุดเด่นของแบบบ้านพักถาวร ที่ 1 

- สามารถปรับปรุงตอ่เติมได้สะดวก 
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- ปลอดภยัจากภยัธรรมชาติ (น า้ท่วม) 
- ขนาดของพืน้ท่ีใช้สอยและจ านวนห้องมีขนาดท่ีใหญ่ 
- สามารถปรับปรุงให้เป็นแบบบ้านท่ีหลายขนาด โดยการเพิ่มขนาดบ้านอีก 1 ช่วง 
- การก่อสร้างสามารถท าได้ง่าย เพราะโดยโครงสร้างไมมี่ความซบัซ้อนมาก 

ข้อจ ากัดของแบบบ้านพักถาวร ที่ 1 

- บ้านมีขนาดเลก็โดยเฉพาะ ชัน้ท่ี 2 มีห้องเดียวแคห้่องนอน 
- งบประมาณท่ีใช้ในการก่อสร้างสงู 

 

 
 

ภาพที่ 6.4แสดงแนวทางการออกแบบบ้านบ้านพกัถาวรท่ี 1 
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ภาพที่ 6.4แสดงแนวทางการออกแบบบ้านบ้านพกัถาวรท่ี 1(ตอ่) 

6.7.2 แบบบ้านพักถาวร ที่ 2  

 จากท่ีแบบบ้านศนูย์ประสานการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอทุกภยั(คชอ.) มีจดุเดน่เร่ือง
ด้าน ขนาดของพืน้ท่ีใช้สอยภายในตวับ้าน ด้านจ านวนห้อง และด้าน ความปลอดภยัจาก
อาชญากรรม แตมี่ข้อเสียเร่ืองบนัได และความสงูของชัน้ 1 ท่ีมีความสงูไมเ่พียงพอส าหรับเข้าไปใช้
งาน จงึได้มีการปรับปรุงจากจดุเดน่และจดุด้อย 

จุดเด่นของแบบบ้านพักถาวร ที่ 2 

- สามารถปรับปรุงตอ่เติมได้สะดวก 
- ปลอดภยัจากภยัธรรมชาติ (น า้ท่วม) 
- ขนาดของพืน้ท่ีใช้สอยและจ านวนห้องมีขนาดท่ีใหญ่ 
- สามารถปรับปรุงให้เป็นแบบบ้านท่ีหลายขนาด โดยขนาดอยูอ่าศยั 1-3 คนจะไมมี่การ

ตอ่เติมชัน้ 1 สว่นขนาดอยูอ่าศยั 4 คนขึน้ไป จะตอ่เติมเพิ่มห้องชัน้ 1  
- การก่อสร้างสามารถท าได้ง่าย เพราะแบบบ้านท่ีเป็นแบบเดียวท าให้การบริหารจดัการ

ท าได้สะดวก 

ข้อจ ากัดของแบบบ้านพักถาวร ที่ 2 

- การสร้างต้องอาศยัช่างท่ีมีฝีมือมากพอสมควร 
- งบประมาณท่ีใช้ในการก่อสร้างสงู 
- เน่ืองจากบ้านเป็นบ้าน 2 ชัน้ จงึไมเ่หมาะกบัพืน้ท่ีท่ีมีลมกรรโชกแรงมาก อาจจะเกิด

อนัตรายได้ 
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ภาพที่ 6.5แสดงแนวทางการออกแบบบ้านบ้านพกัถาวรท่ี 2 
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6.7.3 แบบบ้านพักถาวร ที่ 3 

 สว่นแบบบ้านสถานีวิทยโุทรทศัน์ ไทยทีวีสี ช่อง 3 ได้เสนอปรับปรุงแบบบ้านเพื่อให้เหมาะ
แก่การอยูอ่าศยัเน่ืองจากแบบบ้านนีเ้ป็นแบบบ้านท่ีคอ่ยมีการตอ่เติมเพราะสว่นให้จะมีการจดัให้อยู่
ในพืน้ท่ีท่ีติดกนั การขยายจงึล าบาก แบบบ้านนีจ้งึเสนอให้สร้างในข้อจ ากดัเร่ืองขนาดพืน้ท่ี โดย
เหมาะแก่การสร้างในลกัษณะท่ีติดกนัตัง้แต ่2 หลงัขึน้ไป 

 จุดเด่นของแบบบ้านพักถาวร ที่ 3 

- เป็นแบบ้านท่ีเหมาะกบัพืน้ท่ีเชิงเขา ท่ีมีลมแรง และเป็นพืน้ท่ีสงูน า้ท่วมไมถ่ึง 
- ขนาดพืน้ท่ีใช้สอยมีขนาดใหญ่ 
- การเข้าออกบ้านง่าย เพราะไมมี่บนัไดท่ีสงู 
- พืน้ท่ีใช้สอยเพียงพอ ผู้ ท่ีอยูอ่าศยัอาจจะไมจ่ าเป็นต้องตอ่เติมถ้าไมมี่การขยายขนาด

ครัวครัวท่ีใหญ่ขึน้ 
- การก่อสร้างสะดวกเป็นแบบบ้านท่ีสร้างง่ายและง่ายตอ่การบริหารเน่ืองจากสามารถ

สร้างตดิกนัได้หลายหลงั 

ข้อจ ากัดของแบบบ้านพักถาวร ที่ 3 

- ไม่เหมาะสมในพืน้ท่ีท่ีมีน า้ท่วมในระดบัสงู 
- เน่ืองจากบ้านมีขนาดใหญ่ งบประมาณท่ีน ามาสร้างจะสงูตามไปด้วย 
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ภาพที่ 6.6แสดงแนวทางการออกแบบบ้านบ้านพกัถาวรท่ี 3 
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 6.7.4 ข้อเสนอแนะด้านพืน้ที่บริเวณบ้าน 

 จากการส ารวจและสงัเกตพบวา่ การท่ีจะเว้นพืน้ท่ีรอบบ้านเพื่อกิจกรรมตา่งๆ และการตอ่
เติมบ้านนัน้ควรจะเว้นประมาณ 

1) ด้านการเลือกแบบบ้านให้เหมาะสมกับพืน้ที่ 

เน่ืองจากพืน้ท่ีท่ีได้รับการสร้างที่แตกตา่งกนั จงึมีความจ าเป็นท่ีจะต้องค านงึถึงลกัษณะภมูิ
ประเทศบริเวณท่ีจะสร้างบ้านด้วย โดยมีเกณฑ์ท่ีจะน ามาพิจารณาดงันี ้

- ลักษณะภมิูประเทศ  คือ ทีลุ่่มน ้าท่วมถึง  ควรจะเป็นบ้านท่ีมีสองชัน้ เพื่อให้อยูใ่น
สถานการณ์น า้ท่วมได้และท่ี เชิงเขาน ้าท่วมไม่ถึง ควรจะเป็นบ้านชัน้เดียว เพื่อป้องกนั
ภยัท่ีเกิดจากลมและพาย ุ

- ลักษณะผู้อยู่อาศัย คือ กรณีมีผู้สงูอายแุละคนพิการ ควรจะมีการค านงึถึงคนกลุม่นี ้
ด้วย เน่ืองจากเป็นกลุม่ท่ีช่วยเหลือตวัเองล าบาก ถ้ามีความจ าเป็นท่ีจะต้องสร้างบ้าน
สองชัน้ ควรท่ีจะเว้นท่ีพืน้ท่ีชัน้ลา่งพืน้เป็นห้องให้ผู้สว่นอายแุละคนพิการ เพื่อสะดวก
ในการด าเนินชีวิต 

- พืน้ที่เส่ียงภยั คือ ไม่ควรจะมีการสร้างในพืน้ท่ีท่ีเสี่ยงในการเกิดภยัธรรมชาติ ท่ีสง่ผล
ให้บ้านเสียหาย โดยสว่นใหญ่ภยัท่ีเกิดขึน้บอ่ยและท าให้บ้านเสียหายคือ น า้ป่าไหล
หลาก ดนิโคลนถลม่ น า้จากแม่น า้เช่ียวท าให้บ้านริมตลิ่งพงั ฯลฯ ซึง่เป็นสาเหตท่ีุ
เกิดขึน้บอ่ย การสร้างบ้านใหมค่วรหลีกเลี่ยงพืน้ท่ีท่ีเสี่ยงภยั 

2) ด้านการขนาดของพืน้ที่รอบบ้าน 

- ด้านหน้า  ควรเว้นระยะประมาณ 5 เมตร  เพื่อการตอ่เติมหลงัคาเป็นพืน้ท่ี
เอนกประสงค์ และปลกูไม้ประดบัตกแตง่บ้าน 

- ด้านข้าง ควรเว้นระยะประมาณ อยา่งน้อย 5 เมตร เพื่อการตอ่เติมห้องนอนและพืน้ท่ี
เอนกประสงค์ และจะมีระยะห่างกบับ้านข้างเคียงพอเหมาะ(ในกรณีท่ีสร้างตดิกนั) 

- ด้านหลัง  ควรเว้นระยะประมาณ 5 เมตร เพื่อการตอ่เติมห้องครัวหรือขยายห้องน า้ 
และปลกูพืชผกัสวนครัว 
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ภาพที่ 6.7 แสดงข้อเสนอแนะการเว้นระยะในการสร้างบ้าน 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
160 

 

6.8ข้อค้นพบงานวิจัยและข้อแนะน างานวิจัย 

 1)พบวา่ความพงึพอใจในด้านตา่งของผู้อยูอ่าศยัสว่นใหญ่จะพอใจเร่ือง แบบบ้านท่ีตอ่เติม
สะดวกและขนาดพืน้ท่ีใช้สอยมากท่ีสดุ และบ้านสองชัน้จะเป็นแบบบ้านท่ีพอใจมากท่ีสดุ 

 2) หลงัจากการอยูอ่าศยัช่วงระยะเวลาหนึง่แล้ว ผู้อยูอ่าศยัสว่นใหญ่จะมีการตอ่เติมเพ่ือให้
เข้ากบัลกัษณะการอยูอ่าศยัของแตล่ะครอบครัว 

 3) รูปแบบบ้านสองชัน้กบัหนึง่ชัน้ พบวา่บ้านสองชัน้จะมีจ านวนการตอ่เติมมากกวา่บ้าน
ชัน้เดียว 

 4) ผู้อยูอ่าศยัสว่นใหญ่จะไมมี่การย้ายออกจากบ้านพกัถาวรและทบุทิง้แล้วสร้างใหมเ่ลย  

 ข้อแนะน างานวิจยัตอ่ไป จากท่ีงานวิจยันีไ้ด้น าเสนอเร่ืองความพงึพอใจ ปัญหาอปุสรรค
การอยูอ่าศยั และรูปแบบการเปลี่ยนแปลงบ้านพกัถาวรแล้ว งานวิจยัตอ่ท่ีควรจะศกึษาเร่ือง
งบประมาณในการสร้าง รูปแบบบ้านสร้าง และตวัอยา่งการตอ่เติมบ้านพกัถาวร เพื่อเป็นตวัอยา่ง
ให้แก่ผู้อยูอ่าศยัในการดตูวัอยา่งในการตอ่เติมหลงัการอยูอ่าศยั 
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