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บทคัดยอ
ลำน้ำสบสายเปนลำน้ำสาขาของแมน้ำนาน พื้นที่ลุมน้ำยอยสบสาย เคยประสบภัยพิบัติรุนแรง

ไดแก น้ำปาไหลหลาก และดนิโคลนถลม เมือ่ พ.ศ. 2551 ใน 3 หมบูาน ไดแก บานน้ำปาก บานหวยธนู
ตำบลตาลชมุ และบานหวยมวง ตำบลศรภีมู ิอำเภอทาวังผา จงัหวดันาน ครอบคลมุพืน้ทีป่ระมาณ 47
ตารางกโิลเมตร ประชาชนไดรบัความเดอืดรอนจากน้ำปาไหลหลากและดนิโคลนถลม 328 ราย 98 ครัวเรอืน
มผีเูสยีชวีติ 3 ราย บานเรอืนไดรบัความเสยีหาย 67 หลงั ดงันัน้ เพือ่เปนการปองกนัและลดผลกระทบ
รุนแรงที่เกิดน้ำปาไหลหลากและดินโคลนถลมในพื้นที่ลุมน้ำยอยสบสาย กรมปองกันและบรรเทา
สาธารณภยั (ปภ.) จงึไดศกึษาประเมนิความเสีย่งของพืน้ที ่ และหาแนวทางแกไขโดยใชโครงสรางทาง
วศิวกรรมรวมกบักระบวนการมสีวนรวมของชมุชน โดยจดัประชมุรบัฟงความคดิเหน็ของประชาชนและ
หนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่เพื่อหาแนวทางการดำเนินงานรวมกันใหมีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่
ซึง่แนวทางการดำเนนิทีไ่ดแบงออกเปน 3 สวน คอื 1) ตอนบนลำน้ำ ดำเนนิการสรางฝายอนรุกัษตนน้ำ
ลำธารแบบทองถิน่ และสงเสรมิใหชาวบานปลกูพชื 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง เพือ่เปนการฟนฟปูาตน
น้ำลำธาร ซบัน้ำ ชะลอความเรว็และปองกนัการกดัเซาะ 2) ตอนกลางลำน้ำ ดำเนนิการสรางฝายแบบ
ถาวร เปนชวง ๆ ตลอดลำน้ำ เพือ่เพิม่ศักยภาพในการเกบ็กกัน้ำ ชะลอความเรว็ในการไหลของน้ำ และ
3) ตอนทายน้ำ ดำเนินการปรับปรุงยกระดับพื้นสะพานที่กีดขวางทางน้ำ และขุดลอกลำน้ำที่ตื้นเขิน
เพือ่เพิม่ศักยภาพในการระบายน้ำ ดำเนนิการโดยชาวบานรวมสรางฝายอนรุกัษตนน้ำลำธารแบบทองถิน่
ในพืน้ทีต่นน้ำ และใหขอมลู ตลอดจนแนะนำจดุกอสรางชวงกลางน้ำและทายน้ำ เนือ่งจากชาวบานรถูงึ
ลักษณะรูปแบบความรุนแรงของอุทกภัยในพื้นที่ดีที่สุด การดำเนินโครงการโดยชุมชนมีสวนรวมนั้น
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เปนการสรางงานใหกบัประชาชนในพืน้ที ่ลดปญหาการอพยพไปทำงานตางถิน่ เปนการสรางความรสูกึ
เปนเจาของโครงการ และพรอมท่ีจะดแูลบำรงุรกัษาใหมสีภาพพรอมใช ฝายอนรุกัษตนน้ำลำธารแบบทอง
ถิ่น และฝายแบบถาวรที่ไดสรางขึ้นในพื้นที่ลุมน้ำยอยสบสาย สามารถชวยในการชะลอการไหลและ
ลดความรุนแรงของกระแสน้ำในลำธารสาขา ไมใหไหลหลากอยางรวดเร็ว เปนการปองกันและลด
ผลกระทบจากน้ำปาไหลหลากและดินโคลนถลม ตลอดจนเพิ่มความชุมชื้น และเพิ่มความหลากหลาย
ทางชวีภาพของระบบนเิวศปาตนน้ำลำธาร รวมทัง้ ยงัสามารถชะลอน้ำและเกบ็น้ำไวในฝายแบบถาวร
ชวยบรรเทาปญหาภยัแลง การดำเนนิงานโครงการในพืน้ทีเ่สีย่งภยั สามารถควบคมุความเสีย่งใหอยใูน
ขอบเขตที่กำหนด และเปนการสรางเสริมชุมชนยั่งยืนในดานการปองกันและลดผลกระทบตอภัยพิบัติ

คำสำคญั : น้ำปาไหลหลาก ดนิโคลนถลม ฝายอนรุกัษตนน้ำลำธารแบบทองถิน่ ฝายแบบถาวร

ABSTRACT
Sob Sai is a stream of Nan River. Sob Sai sub-watershed was affected from severe

disaster; flash floods and mudslides in 2008.  47 square kilometers of affected areas cover 3
villages; Nam Pak village, Huay Tha Noo village (Tal Chum sub-district) and Huay Muang
village (Sri Phum sub-district), Tha Wang Pha district, Nan province.  328 of people in 98
families were suffered from flash floods and mudslides, 3 people died, and 67 Houses were
damaged.  In order to prevent and mitigate severe impact of flash flood and mudslide in Sob
Sai sub-watershed area, Department of Disaster Prevention and Mitigation (DDPM) had
assessed the disaster risk and found the engineering construction solution approaches
integrated with community participation. Consultation meeting between local people, local
government authorities, stakeholder in community was established for brainstorm and discussion
the proper operational approaches.  The analyzed operational approaches for prevention and
mitigation flash floods and mudslides were divided in 3 parts, there were: 1) upstream; installed
the temporary check dams in upstream forest area and promoted plant cultivation in type of
3 forests, 4 benefits for restoring the watershed forest, increasing natural infiltration, slowdown
speed of water and erosion prevention.  2) midstream; periodically installed the permanent
check dams throughout the stream for increasing water storage capacity and reducing water
flow. 3) downstream, improved the bridges that obstructed the waterway and dredged
the shallow stream body for increasing drainage capacity.  This project conducted with
participation of local people to build temporary check dams in upstream area and give useful
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information, advice the position for constructed permanent check dam in midstream and
improved bridges in downstream, because local people well known the characteristics and
intensity of flood in their areas.  Project implementation with community participation was
created jobs and employments for local people, reduced work migration problems.  That
created a sense of project ownership and willingness to maintain flood prevention or mitigation
buildings and keep its ready to work.  Temporary check dams and permanent check dams
were reduced flow and intensity of water in branches stream, which to prevent and mitigate
impact from flash floods and mudslides.  As well as, increase moisture and biodiversity of
upstream forest ecosystem.  Moreover, Permanent check dam can reduce flow and store
water, which mitigate drought.  Project implementation in disaster risk area can control risk
scope and enhance sustainable community of prevention and mitigation disaster aspect.

KEY WORDS: Flash floods, Mudslides, Temporary check dams, Permanent check dams

1. บทนำ
อทุกภยัเปนภยัพบิตัซิึง่เกดิขึน้บอยทีส่ดุและสรางความเสยีหายใหกบัประเทศไทยมากทีส่ดุ อทุกภยั

มรีปูแบบและความรนุแรงแตกตางกนัในแตละพืน้ทีต่ามลกัษณะทางภมูปิระเทศ ในบรเิวณพืน้ทีท่ีม่คีวาม
ลาดชนัสงู โดยเฉพาะบนภเูขาสงูทีม่กีารบกุรกุแผวถางปา จนสภาพปาถกูทำลาย รปูแบบอทุกภยัทีเ่กดิ
ขึน้นัน้จะเกดิในลกัษณะของน้ำปาไหลหลากและดนิโคลนถลม ซึง่เกดิขึน้ในระยะเวลาอนัสัน้ ประชาชน
โดยสวนใหญไมสามารถเตรียมพรอมรับมือกับสถานการณไดทัน สงผลใหเกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและ
ทรัพยสินของทางราชการและภาคประชาชน ภาครัฐตองใชจายงบประมาณในการเยียวยาผูประสบภัย
และฟนฟ ูบรูณะระบบสาธารณปูโภคโครงสรางพืน้ฐานตาง ๆ  ทีไ่ดรบัความเสยีหายภายหลงัจากเกดิเหตุ
ภัยพิบัติอยูเปนประจำและมูลคามาก

น้ำปาไหลหลาก หรือน้ำทวมฉบัพลนั (Flash Flood) เปนภาวะน้ำทวมทีเ่กดิขึน้อยางฉบัพลนัใน
พืน้ที ่ เนือ่งจากฝนตกหนกัในบรเิวณทีม่คีวามชนัมาก และมคีณุสมบตัใินการกกัเกบ็น้ำหรอืตานน้ำนอย
มกัเกดิขึน้หลงัจากฝนตกหนกัในบรเิวณทีร่าบระหวางหบุเขา ซึง่อาจจะไมมฝีนตกหนกัในบรเิวณนัน้มากอน
เลย แตมฝีนตกหนกัมากบรเิวณตนน้ำทีอ่ยหูางออกไป การเกดิน้ำปาไหลหลากหรอืน้ำทวมฉบัพลนัมคีวาม
รนุแรงและเคลือ่นทีด่วยความเรว็มาก โอกาสทีจ่ะปองกนัและอพยพไปยงัพืน้ทีป่ลอดภยัจงึมนีอย

ดนิโคลนถลม (Mudslides) เปนปรากฏการณทีม่วลดนิหรอืหนิไถลเลือ่นลงจากพืน้ทีส่งูสพูืน้ทีต่่ำ
กวาภายใตอทิธพิลแรงโนมถวงของโลก และการมนี้ำเปนตวักลาง ทำใหมวลวสัดเุกดิความไมมเีสถยีรภาพ
อตัราการไถลเลือ่นอาจชาหรอืเรว็ขึน้กบัประเภทของวสัด ุความลาดชนั สภาพสิง่แวดลอม และปรมิาณ
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น้ำฝน ในบางกรณแีผนดนิถลมอาจเกดิจากแผนดนิไหวหรอืภเูขาไฟระเบดิ การเคลือ่นตวัของวสัดดุงักลาว
อาจพดัพาตนไม บานเรอืน รถยนต สิง่ปลกูสรางอืน่ ๆ ชำรดุหรอืพงัทลาย และยงัอาจทำใหชวงเปดของ
สะพานและแมน้ำลำคลองอดุตนัจนเปนสาเหตใุหเกดิอทุกภยัขึน้ไดในเสนทางการเคลือ่นตวั ปรากฏการณ
ดงักลาวเปนอนัตรายตอชีวติ ทรพัยสนิของประชาชนและสิง่แวดลอม

น้ำปาไหลหลากและดนิโคลนถลมมกัจะเกดิขึน้รวมกนัภายหลงัจากมฝีนตกหนกัในพืน้ทีภ่เูขาทีม่คีวาม
ลาดชนัสงู จงัหวดันานเปนจงัหวดัทีป่ระสบภยัน้ำปาไหลหลากและดนิโคลนถลมอยางตอเนือ่ง เนือ่งจาก
ลกัษณะภมูปิระเทศทีเ่ปนทวิเขาหนิแกรนติสงูชนัทอดผานทัว่จงัหวดั เปนปจจยัเอือ้ใหเกดิน้ำปาไหลหลาก
และดนิโคลนถลมเมือ่เกดิฝนตกหนกัในพืน้ทีภ่เูขาลาดชนั โดยในป พ.ศ. 2551 ไดเกดิเหตกุารณภยัพบัิติ
น้ำปาไหลหลากและดนิโคลนถลม ในพืน้ทีล่มุน้ำยอยสบสาย มลีำน้ำสบสายซึง่เปนลำน้ำสาขาของแมน้ำ
นานไหลผาน ครอบคลมุพืน้ทีป่ระมาณ 47 ตารางกโิลเมตร หมบูานทีป่ระสบภยัจำนวน 3 หมบูาน ไดแก
บานน้ำปาก บานหวยธนู ตำบลตาลชุม และบานหวยมวง ตำบลศรีภูมิ อำเภอทาวังผา จังหวัดนาน
เหตกุารณดงักลาวมปีระชาชนไดรบัความเดอืดรอนจากน้ำปาไหลหลากและดนิโคลนถลมจำนวน 328 ราย
98 ครวัเรอืน มผีเูสยีชวีติจำนวน 3 ราย บานเรอืนไดรบัความเสยีหาย 67 หลงั นบัเปนความเสยีหายครัง้
สำคัญคร้ังหนึ่งจากน้ำปาไหลหลากและดินโคลนถลม

เพือ่ศกึษาหาแนวทางการแกไขปญหาน้ำปาไหลหลากและดนิโคลนถลม โดยการปองกนัและลด
ผลกระทบทีเ่กดิขึน้จากน้ำปาไหลหลากและดนิโคลนถลมในพืน้ทีเ่สีย่ง ซึง่ตามคำนยิาม การปองกนั หมายถงึ
มาตรการหรอืแนวทางตาง ๆ  เพือ่ชวยขจดัผลกระทบเชงิลบจากเหตกุารณภยัพบิตัใิหหมดไปอยางสิน้เชงิ
ทั้งนี้ มาตรการเพื่อการปองกันควรมีการปฏิบัติกอนที่จะเกิดเหตุการณภัยนั้น ๆ เชน การสรางเขือ่น
เพือ่ปองกนัอทุกภยั หรือการไมอนญุาตใหมกีารกอสรางใด ๆ ในเขตพืน้ทีท่ีม่คีวามเสีย่งสงู เปนตน และ
การลดผลกระทบ หมายถึง มาตรการหรือแนวทางตาง ๆ เพื่อชวยจำกัดหรือลดความรุนแรงของเหตุ
อนัตรายทัง้หลายเพือ่ไมใหกลายเปนภยัพบิตั ิหรอืเพือ่ลดผลกระทบทีภ่ยัตาง ๆ  อาจมตีอชมุชน สงัคม และ
สิง่แวดลอม (กรมปองกนัและบรรเทาสาธารณภยั, 2556) กรมปองกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงึไดศกึษา
ปญหานำ้ปาไหลหลากและดนิโคลนถลม โดยประเมนิความเสีย่งของชมุชนในพืน้ทีล่มุน้ำสบสาย เพือ่หา
วธิกีารปองกนัและแกไขปญหาท่ีเกดิขึน้ใหลดลงอยางจรงิจงั ไดดำเนนิงานโดยยดึหลกัการพฒันาตามแนว
พระราชดำรขิองพระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวัปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร รชักาลที ่9
คอื เขาใจ เขาถงึ พฒันา เริม่จากการศกึษาประเมนิความเสีย่งน้ำปาไหลหลากและดนิโคลนถลมของพืน้ที่
จดัทำแผนทีเ่สีย่งภยัโดยใชระบบสารสนเทศภมูศิาสตร (GIS) แลวนำไปตรวจสอบกบัพืน้ทีจ่รงิ หาแนว
ทางแกปญหาในเบื้องตนโดยใชโครงสรางทางวิศวกรรมใหมีความเหมาะสมกับพื้นที่ จากนั้นนำขอมูลที่
ศกึษาทัง้หมดไปรวมประชมุกบัประชาชนในพืน้ทีแ่ละหนวยงานทีเ่กีย่วของในพืน้ที ่ เพือ่สรางการรบัร ู 2
ทาง ทัง้ผจูดัโครงการไดรบัทราบขอมลูจากพืน้ที ่ และประชาชนและหนวยงานในพืน้ทีก่ไ็ดรบัทราบแนว
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ทางในการแกไขปญหาจากผูจัดโครงการ รวมทั้งเปนการหาทางออกรวมกัน เพื่อใหไดสิ่งที่ทุกฝาย
ยอมรับ

จากสภาพปญหาท่ีพบ เพือ่เปนการลดพืน้ทีเ่สีย่งภยัพบิตัทิัง้ระบบตลอดทัง้พืน้ทีล่มุน้ำยอยสบสาย
การออกแบบโครงสรางเชิงวิศวกรรม ใหมีความเอื้ออำนวยและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ตลอดทั้งลุมน้ำ
กระบวนการดำเนนิงานยดึตามแนวพระราชดำรใินเรือ่งการพฒันาและฟนฟสูภาพปาตนน้ำลำธาร นำมา
ประยกุตใชรวมกบัหลกัวชิาการทางดานวศิวกรรมโยธาเชงิโครงสรางพืน้ฐาน ผานกระบวนการมสีวนรวม
ภาคประชาชน รวมกนัคดิรวมกนัทำระเบดิจากขางใน ประชาชนในพืน้ทีแ่ละผทูีเ่กีย่วของทกุฝาย มสีวน
รวมต้ังแตเริม่ตนจนแลวเสรจ็ เพือ่ปลกูฝงจติสำนกึสรางความรสูกึเปนเจาของแบบชมุชนพึง่ตนเอง เกดิ
ความหวงแหน และพรอมทีจ่ะใหความรวมมอืในการดำเนนิงาน ตลอดจนดแูลบำรงุรกัษาและซอมแซม
โครงสรางตาง ๆ  ทีจ่ดัทำขึน้ใหอยใูนสภาพทีพ่รอมใชงานไดตลอดเวลา สงผลใหความสำเรจ็ทีไ่ดเกดิประโยชน
สงูสดุ

2. เนือ้หา
น้ำปาไหลหลากและดินโคลนถลมมักจะเกิดขึ้นรวมกันภายหลังจากมีฝนตกหนักในพื้นที่ภูเขาที่มี

ความลาดชนัสงู ประกอบกบัถาเปนพืน้ทีท่ีม่กีารตดัไมทำลายปา จะมคีวามเสีย่งและความรนุแรงของการ
เกดิสถานการณดงักลาวยิง่ขึน้ จังหวดันานเปนจงัหวดัทีป่ระสบภยัน้ำปาไหลหลากและดนิโคลนถลมอยาง
ตอเนือ่ง เพราะลกัษณะภมูปิระเทศอนัมทีวิเขาหลวงพระบางและทวิเขาผปีนน้ำ ซึง่เปนทวิเขาหนิแกรนติ
มคีวามสงู 600 - 1200 เมตรเหนอืระดบัน้ำทะเล ทอดผานทัว่จงัหวดั สภาพพืน้ทีเ่ปนลกูคลืน่ลอนชนัเกนิ
30 องศา ประมาณ รอยละ 85 ของพืน้ที ่ และสวนลกูคลืน่ลอนลาดตามลมุน้ำ จะเปนทีร่าบแคบ ๆ
ระหวางหุบเขาตามแนวของลุมน้ำ ซึ่งเปนปจจัยเอื้อใหเกิดน้ำปาไหลหลากและดินโคลนถลมเมื่อเกิด
ฝนตกหนกัในพืน้ทีภ่เูขาลาดชนั

สภาพปญหาของพืน้ทีศ่กึษา ลมุน้ำยอยสบสาย อำเภอทาวงัผา จงัหวดันาน ซึง่เปนพืน้ทีล่มุน้ำ
ยอยของลมุน้ำนานตอนบน คอื เปนพืน้ทีเ่สีย่งน้ำปาไหลหลาก และเสีย่งขาดแคลนน้ำ เนือ่งจากพืน้ที่
สวนใหญมคีวามลาดชนัเปนเนนิเขา มพีืน้ทีล่มุเปนทีร่าบน้ำทวม (flood plain) สองขางรมิลำน้ำบางชวง
และเปนพื้นที่เกษตรน้ำฝน พื้นที่สวนใหญอยูในเขตปาสงวน จึงพัฒนาโครงการขนาดใหญไดยาก
ในขณะเดยีวกนักเ็ปนพืน้ทีเ่ขาหวัโลน มกีารบกุรกุทำลายปาเปนจำนวนมาก ลำน้ำสบสายเปนลำน้ำสาขา
ทีไ่หลลงแมน้ำนาน มคีวามลาดชนัสงูถงึปานกลาง พืน้ทีส่วนใหญเปนเนนิเขา และมทีีล่มุรมิลำน้ำเปน
flood plain บางชวงสองขางของลำน้ำ (สำนกังานทรพัยากรน้ำแหงชาต,ิ 2561)

ดำเนินการศึกษาในบริเวณพื้นที่ลุมน้ำยอยสบสาย ในพื้นที่เขตปกครอง หมูที่ 7 (บานน้ำปาก)
หมทูี ่9 (บานหวยธน)ู ตำบลตาลชมุ และหมทูี ่8 (บานหวยมวง) ตำบลศรภีมู ิอำเภอทาวงัผา จงัหวดันาน
พืน้ทีป่ระมาณ 47 ตารางกโิลเมตร หรอืประมาณ 29,375 ไร
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เพื่อเปนการปองกันและลดผลกระทบจากน้ำปาไหลหลากและดินโคลนถลมในพื้นที่ลุมน้ำยอย
สบสาย อำเภอทาวงัผา จงัหวดันาน ซึง่ประสบภยัน้ำปาไหลหลากและดนิโคลนถลมรนุแรง เมือ่ พ.ศ. 2551
ใน 3 หมบูาน ประกอบดวย บานน้ำปาก บานหวยธน ู ตำบลตาลชมุ และบานหวยมวง ตำบลศรภีมูิ
อำเภอทาวังผา จงัหวดันาน ครอบคลมุพืน้ทีป่ระมาณ 47 ตารางกโิลเมตร ประชาชนไดรบัความเดอืด
รอนจากน้ำปาไหลหลากและดนิโคลนถลม 328 ราย 98 ครวัเรอืน มผีเูสยีชวีติ 3 ราย บานเรอืนไดรบั
ความเสียหาย 67 หลัง กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงดำเนินงานโครงการนำรองปองกันและ
ลดผลกระทบจากน้ำปาไหลหลากและดนิโคลนถลมอยางยัง่ยนื โดยอาศยัความรวมมอืจากมลูนธิปิดทอง
หลงัพระดำเนนิโครงการพฒันาพืน้ทีเ่ปาหมาย ลมุน้ำยอยสบสาย อำเภอทาวงัผา จงัหวดันาน ดำเนนิ
งานโดยยึดหลักการพัฒนาตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพติร รชักาลที ่๙ คอื "เขาใจ เขาถงึ พฒันา" (มลูนธิปิดทองหลงัพระ สบืสานแนวพระราช
ดำร,ิ 2555)

- การเขาใจ คอื การสรางใหเกดิความเขาใจในขอมลูพืน้ฐานดวยการศกึษาขอมลูทกุมติขิองชมุชน
คนหารากของปญหา และรวบรวมองคความรูของโครงการพระราชดำริทั่วประเทศ

- การเขาถงึ เปนเรือ่งการสือ่สารและสรางการมสีวนรวมโดยมงุสือ่สารสรางความเขาใจและความ
มัน่ใจกบัชมุชนรวมกนัวเิคราะหปญหาและความตองการของชมุชนและใหชมุชนมสีวนรวมในการพฒันา
มากทีส่ดุ

รปูที ่1 แผนทีแ่สดงขอบเขตลมุน้ำยอยสบสาย อำเภอทาวงัผา จงัหวดันาน



278

- การพฒันา เปนเรือ่งของการเรยีนรเูพือ่พฒันาศกัยภาพชมุชน สรางทมีพีเ่ลีย้ง การออกแบบ
หลักสูตรและเมนูการพัฒนาการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรูและฝกปฏิบัติของชุมชน รวมทั้งการให
ทมีพีเ่ลีย้งใหคำแนะนำในชมุชนและตดิตามสนบัสนนุประเมนิผล

กระบวนการดำเนนิงาน แบงออกเปน 5 ขัน้ตอน ดงันี้
1) จดัทำแผนทีเ่สีย่งภยัน้ำปาไหลหลากและดนิโคลนถลม โดยดำเนนิงานรวบรวมขอมลูในหอง

ปฏบิตักิารเพือ่คดัเลอืกพืน้ที ่กำหนดชนดิ/ประเภท และขนาดของโครงสรางเชงิวศิวกรรมทีเ่หมาะสม
- ประสานสำนกังานปองกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดันาน รวบรวมขอมลูภยัพบิตัทิีเ่กดิขึน้

ในพืน้ที่
- ศึกษารวบรวมขอมูลจากแหลงอื่น ๆ เชน ภาพถายทางอากาศ ขอมูลจากดาวเทียม ผลงาน

วิจัยของสถาบันการศึกษาหรือหนวยราชการอื่น ๆ
- ทำการคัดเลือกพื้นที่ดำเนินโครงการ/วิเคราะหพื้นที่เสี่ยงภัย
- จดัทำแผนทีเ่สีย่งภยัน้ำปาไหลหลากและดนิโคลนถลม ระดบัลมุน้ำ ตำบล และหมบูานพืน้ทีโ่ครงการ

ทีไ่ดรบัการคดัเลอืก ดวยระบบสารสนเทศภมูศิาสตร (GIS) (กรมปองกนัและบรรเทาสาธารณภยั, 2551)
- กำหนดชนดิ ประเภท ตำแหนง และขนาดของโครงสรางพืน้ฐานดานวศิวกรรมทีเ่หมาะสม

รปูที ่ 2 แสดงการจดัทำแผนทีเ่สีย่งภยัน้ำปาไหลหลากและดนิโคลนถลม

2) ดำเนนิการตรวจสอบความเหมาะสมในพืน้ทีด่ำเนนิโครงการภาคสนามภายหลงัจากจดัทำแผนที่
เสีย่งภยัและกำหนดชนดิประเภท ตำแหนง และขนาดของโครงสรางพืน้ฐานดานวศิวกรรมทีเ่หมาะสมใน
หองปฏบิตักิารเรยีบรอยแลว จากนัน้ดำเนนิการตรวจสอบความเหมาะสมในพืน้ทีด่ำเนนิโครงการภาคสนาม

- ประสานสำนกังานปองกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดันาน องคกรปกครองสวนทองถิน่ใน
พืน้ทีส่ำรวจความเหมาะสมและความเปนไปไดภาคสนาม จดัเกบ็ขอมลูเบือ้งตน ในพืน้ทีด่ำเนนิโครงการ
เพือ่นำมาเปรยีบเทยีบกบัแผนทีเ่สีย่งภยัทีไ่ดกำหนดชนดิ ประเภท ขนาด และตำแหนงของโครงสรางพืน้
ฐานดานวศิวกรรมทีไ่ดจดัทำในหองปฏบิตักิาร โดยมปีระชาชนในพืน้ทีร่วมสำรวจและใหขอมลูความเสีย่ง
จากน้ำปาไหลหลากและดนิโคลนถลมในพืน้ที ่พรอมแนะนำตำแหนงทีเ่หมาะสมในการดำเนนิการกอสราง
ฝายแบบถาวรในลำน้ำสบสาย



12th THAICID NATIONAL SYMPOSIUM

279

3) ประชมุรับฟงความคดิเหน็ระดบัผนูำจากทกุภาคสวน
- ประสานสำนกังานปองกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดันาน องคกรปกครองสวนทองถิน่ใน

พืน้ที ่จดัประชมุรบัฟงความคดิเหน็ผานการหารอืระดบัผนูำชมุชน หนวยงานของรฐั และภาคเอกชนตลอด
จนองคกรมลูนธิอิืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วของ แลวนำมาปรบัปรงุแกไข ประเภท ชนดิ ขนาด ตำแหนงของโครงสราง
พืน้ฐานดานวศิวกรรม และลงพืน้ทีภ่าคสนามตรวจสอบความเหมาะสม ถกูตองตามหลกัวชิาการและเปน
ไปตามความตองการของประชาชนในพื้นที่

รปูที ่3 การลงพืน้ทีส่ำรวจภาคสนามเพือ่นำขอมลูมาเปรยีบเทยีบกบัแผนทีเ่สีย่งภยั

4) จดัเวทปีระชาคม รบัฟงความคดิเหน็ภาคประชาชน สนบัสนนุการมสีวนรวมของประชาชนใน
การรวมดำเนินงาน

- ประสานสำนกังานปองกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดันาน องคกรปกครองสวนทองถิน่ใน
พืน้ทีจ่ดัเวทปีระชาคมภาคประชาชน เพือ่ชีแ้จงสรางความเขาใจในการดำเนนิโครงการโดยคำนงึถงึการ
มสีวนรวมของประชาชนในพืน้ที ่ รบัฟงความคดิเหน็ประชาชนทีไ่ดรบัผลกระทบโดยตรง

- ประสานองคกรปกครองสวนทองถิ่นเจาของพื้นที่ เพื่อบรรจุโครงการในแผนพัฒนาสามป
เพิม่เตมิขององคกรปกครองสวนทองถิน่

รปูท่ี 4 การประชมุรับฟงความคดิเหน็จากหนวยงานตาง ๆ ทีเ่กีย่วของในการดำเนนิงานในพืน้ที่
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- ดำเนนิการสำรวจ/เกบ็รายละเอยีดในพืน้ที ่ตามโครงการซึง่ผานความเหน็ชอบของเวทปีระชาคม
และตรวจสอบความเหมาะสมถกูตองตามหลกัวชิาการแลว

- ดำเนินการออกแบบ เขียนแบบ/ประมาณราคาคากอสราง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
ดำเนินโครงการ

รปูที ่5 การจดัเวทปีระชาคมรบัฟงความคดิเหน็ภาคประชาชน ในพืน้ทีเ่สีย่งภยัทัง้ 3 หมบูาน

รปูท่ี 6 ลงพืน้ทีต่รวจสอบความเหมาะสมตำแหนงกอสรางโครงสรางพืน้ฐาน

5) ดำเนนิการกอสรางตามแผนการพฒันาทีไ่ดรบัความเหน็ชอบจากประชาชนในพืน้ที ่ประเมนิ
ผลงานและจัดทำคูมือสงมอบองคกรปกครองสวนทองถิ่นรับไปใชประโยชนและดูแลตอไป

แผนการพัฒนาที่ไดรับความเห็นชอบจากประชาชนในพื้นที่ แบงออกเปน 3 สวน ตามชวง
ตาง ๆ ของลำน้ำสบสาย เพือ่ใชเปนแนวทางดำเนนิการ ดงันี้

(1) ตอนตนลำน้ำ : ฟนฟผูนืปาตนน้ำลำธารเพือ่ซบัน้ำ ชะลอความเรว็ และปองกนัการกดัเซาะ
(ใชการสรางฝายอนรุกัษตนน้ำลำธารแบบทองถิน่) กลาวคือ สวนตอนบนฟนฟผูนืปาตนน้ำลำธารใหปาไม
ซบัน้ำไดปรมิาณมากตามธรรมชาตเิพือ่ลดปรมิาณน้ำ ชวยชะลอความเรว็และปองกนัการกดัเซาะ (Piyapit
& Cheng, 2011) ประกอบดวย การสรางฝายอนรุกัษตนน้ำลำธารแบบทองถิน่ (1,884 ฝายแบบคอก
หมู) โดยมไีมประจำถิน่ปลกูควบคขูนาบขางสองฝงในปรมิาณท่ีเหมาะสม และสงเสรมิ ใหชาวบานปลกู
พชื 3 อยาง เพือ่ประโยชน 4 อยาง ใหพออย ูพอกนิ พอใช และเปนประโยชนตอระบบนเิวศดวยอกีทาง
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หนึง่ ซึง่กรมปองกนัและบรรเทาสาธารณภยัไดดำเนนิการกอสรางฝายอนรุกัษตนน้ำลำธารแบบทองถิน่
เบือ้งตน หรอืแบบคอกหม ูทีเ่รยีกตามความเขาใจโดยทัว่ไปวาฝายอนรุกัษ กอสรางกระจายอยตูามรอง
น้ำสาขาทีเ่รยีกวา "ขนุหวย" ความลาดชนัไมเกนิ 45 องศา มนี้ำไหลเฉพาะชวงฝนตก บนเขาสงู ปาลกึ
นบัจากตนกำเนดิน้ำ โยงใยรอยเรยีงสปูลายทาง กอนทีจ่ะรวมตวัสลูำน้ำ "สบสาย" สาขาหนึง่ของแมน้ำ
นาน สายหลักใหญ จำนวนทั้งสิ้น 1,884 ฝาย แผนดำเนินการสรางฝายอนุรักษตนน้ำลำธารแบบ
ทองถิน่ เปนการสรางและกระจายรายได สรูาษฎรในพืน้ที ่ชวยปลกูจติสำนกึเปนเจาของ รสูกึหวงแหน
พรอมทีจ่ะซอมแซม ดแูลบำรงุรกัษา ตอกย้ำการมสีวนรวมสภูาคประชาชนทีม่ตีอการโครงการฯ รวมท้ัง
มกีารบรูณาการของทกุภาคสวน ทัง้หนวยงานราชการและภาคเอกชนตางรวมบรูณาการ สนบัสนนุพนัธุ
กลาไมเศรษฐกจิยนืตนแบบผสมผสาน จำพวกมะขามเปรีย้ว ยางพารา มะมวง ทเุรยีน และพชืประจำถิน่
อืน่ ๆ ดวยวธิปีลกูตนไม 3 อยางประโยชน 4 อยาง ทดแทนการปลกูพชืเชงิเดีย่ว เชน ขาวโพด ซึง่เปน
การลดความเสีย่งของพืน้ทีอ่กีทางหนึง่

รปูที ่ 7 การกอสรางฝายอนรุกัษตนน้ำลำธารแบบทองถิน่เบือ้งตน (ฝายคอกหม)ู

(2) ตอนกลางลำน้ำ : เพิม่ศกัยภาพในการเกบ็กกัน้ำและชะลอความเรว็น้ำ (ใชการสรางฝายแบบ
ถาวร หรือฝายคอนกรีต) กลาวคือ สวนตอนกลางและตอนลางเพิ่มศักยภาพในการกักเก็บ ชะลอ
ความเรว็ของน้ำท่ีไหลผานชวงฤดฝูน ปรมิาณน้ำหลากมากกวาปกต ิและชวยกกัเกบ็น้ำในชวงฤดแูลง แกปญหา
ภยัแลงซ้ำซากอยางยัง่ยนื โดยการสรางฝายแบบถาวร หรอืฝายคอนกรตี จำนวน 9 ฝาย เปนชวง ๆ
ตลอดลำน้ำ ใชวธิกีารจางเหมา เพือ่สะดวกตอการควบคมุคณุภาพงาน งายตอการกำหนดเทคโนโลยทีี่
จะใชเครือ่งจกัรและอปุกรณตาง ๆ เขาชวยเพือ่ใหไดผลตามตองการ กรมปองกนัและบรรเทาสาธารณ
ภยัไดดำเนนิการสรางฝายอนรุกัษตนน้ำลำธารแบบถาวรหรอืฝายคอนกรตีเสรมิเหลก็แบบสนักวาง เปน
ฝายรปูแบบถาวร กอสรางในลำน้ำสายหลกั บรเิวณตอนบน ตอเนือ่งกนัเปนชวง ๆ ตลอดลำน้ำสบสาย
และสายหลกัอืน่ ๆ  จนถงึตอนลางปลายทางของลำหวย เพือ่รองรบัน้ำทีไ่หลจากฝายอนรุกัษตนน้ำลำธาร
แบบทองถิน่หรอืฝายคอกหม ู ทีม่กีารกอสรางไวแลวบนขนุหวย ฝายอนรุกัษตนน้ำลำธารแบบถาวรนี ้ มี
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จำนวนทั้งสิ้น 9 ฝาย โดยฝายอนุรักษตนน้ำลำธารแบบถาวรเหลานี้ ใหประโยชน 2 ประการ คือ
(1) ชะลอความเรว็ของน้ำท่ีไหลผานชวงฤดฝูน มนี้ำหลากมากกวาปกต ิและ (2) ชวยกกัเกบ็น้ำชวงฤดแูลง
แกปญหาภยัแลงซ้ำซากอยางยัง่ยนื นอกจากนี ้ยงัชวยสนบัสนนุในการวางทอสงจายน้ำจากฝายแบบถาวร
ไปสพูืน้ทีก่ารเกษตร เปนการจดัการน้ำจากแหลงน้ำตนทนุ สงไปยงัแปลงเพาะปลกูของเกษตรกร ใหมี
น้ำใช สำหรบัการเพาะปลกูพชืระยะสัน้ หลงัฤดเูกบ็เกีย่ว

รปูท่ี 8 การกอสรางฝายอนรุกัษตนน้ำลำธารแบบถาวร (คอนกรตีเสรมิเหลก็แบบสนักวาง)

(3) ตอนทายลำน้ำ : เพิม่ศกัยภาพในการระบายน้ำ (ใชการกอสรางยกระดบัสะพาน) กลาวคือ
ดานทายน้ำเพือ่เปนการเพิม่ศักยภาพในการระบายน้ำ โดยการปรบัปรงุ ยกระดบัสะพานทีก่ดีขวาง ทาง
ไหลของน้ำ และขดุลอกลำน้ำท่ีตืน้เขนิ กรมปองกนัและบรรเทาสาธารณภยัไดดำเนนิการปรบัปรงุระบบ
โครงสรางพืน้ฐานอืน่ ๆ เชน กอสรางเสนทางคมนาคมใหทนทาน สามารถใชงานได หากเกดิภาวะน้ำ
ปาไหลหลาก ทีเ่สนทางบางสวนไมสามารถใชงานได สะพานทีม่อียเูดมิกดีขวางทางน้ำ ทำใหภยัพบิตัทิวี
ความรนุแรง มกีารกอสรางยกระดบัถนน เสรมิพนงัปองกนัการกดัเซาะ กอสรางทอลอดเหลีย่มคอนกรตี
เสรมิเหลก็ ปรบัระดบัพืน้สะพาน ตอมอ และขดุลอกลำน้ำทีต่ืน้เขนิ ซึง่แตเดมิชองเปดลำน้ำกวางไมเพยีงพอ
เมื่อเกิดน้ำหลาก จึงไหลทวมบานเรือนประชาชน ลนเออเขาสูเรือกสวนไรนา ไดรับความเสียหาย
การขยายชองสะพานใหเหมาะสม ทำใหน้ำสามารถไหลผานไดโดยสะดวก รวดเรว็ยิง่ขึน้

- เมือ่ดำเนนิการกอสรางแลวเสรจ็ไดจดัทำคมูอืและสงมอบโครงการใหองคกรปกครองสวนทองถิน่
รับไปใชประโยชน พรอมท้ังดูแลและบำรุงรักษาตอไป
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3. สรปุผล
การปองกนัและลดผลกระทบจากน้ำปาไหลหลากและดนิโคลนถลมโดยชมุชนมสีวนรวม ในพืน้ที่

ลมุน้ำยอยสบสาย อำเภอทาวงัผา จงัหวดันาน โดยดำเนนิโครงการนำรองปองกนัและลดผลกระทบจาก
น้ำปาไหลหลากและดนิโคลนอยางยัง่ยนื ดวยการประเมนิความเสีย่งและใชระบบสารสนเทศภมูศิาสตร
(GIS) จัดทำแผนที่เสี่ยงภัยในพื้นที่ศึกษาลุมน้ำยอยสบสาย ทำใหเขาใจและเห็นลักษณะภาพรวมความ
เสี่ยงของพื้นที่ไดชัดเจน ชวยใหการนำเสนอถึงมาตรการเชิงโครงสรางทางวิศวกรรมที่กรมปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยไดวางแผนสำหรับนำมาแกไขปญหาน้ำปาไหลหลากและดินโคลนถลมในพื้นที่เปา
หมาย ตอประชาชนจากทัง้ 3 หมบูานทีป่ระสบภยั มคีวามชดัเจน สามารถเขาใจลกัษณะการดำเนนิงาน
เชงิโครงสรางไปพรอมกนั

การดำเนินงานโครงการฯ โดยชุมชนมีสวนรวม ไดดำเนินงานโดยยึดหลักการพัฒนาตามแนว
พระราชดำรขิองพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร รชักาลที ่๙ คอื "เขาใจ
เขาถงึ พฒันา" เปนการดำเนนิงานเพือ่แกปญหาใหชมุชนโดยชมุชน ซึง่หนวยงานภาครฐัมหีนาทีเ่ขาไป
สนบัสนนุ หรอืเปนพีเ่ลีย้งใหชมุชนสามารถจดัการกบัปญหา และสรางชมุชนยัง่ยนื ทัง้นี ้กรมปองกนัและ
บรรเทาสาธารณภยัไดจดัประชมุเพือ่รบัฟงความคดิเหน็ของประชาชนในพืน้ทีเ่พือ่รบัทราบสภาพปญหาท่ี
เกีย่วของกบัภยัพบิตั ิอนัไดแก น้ำปาไหลหลากและดนิโคลนถลมทีเ่กดิขึน้ในพืน้ที ่และรบัฟงความคดิเหน็
วาประชาชนตองการใหภาครฐัชวยสนบัสนนุในเรือ่งใดทีเ่กีย่วของ จากนัน้ จงึนำมาตรการในการปองกนั
และลดผลกระทบทีท่างกรมปองกนัและบรรเทาสาธารณภยัไดนำเสนอ มาหาจดุรวมกบัมาตรการทีช่าว
บานตองการ และนำมาเสนอใหชาวบานรวมพจิารณาอกีครัง้ เพือ่สรางการรบัร ู2 ทาง ทัง้ผจูดัโครงการ
ไดรบัทราบขอมลูจากพืน้ที ่และประชาชนและหนวยงานในพืน้ทีก่ไ็ดรบัทราบแนวทางในการแกไขปญหา

รปูที ่9 แสดงแผนทีเ่สีย่งภยับานหวยธน ูหมทูี ่9 ตำบลตาลชมุ อำเภอทาวงัผา จงัหวดันาน
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รปูท่ี 10 การดำเนนิโครงการโดยประชาชนมสีวนรวม

จากผจูดัโครงการ ซึง่เปนการหาทางออกรวมกนั เพือ่ใหไดสิง่ทีท่กุฝายยอมรบั ซึง่ผลหรอืแนวทางการพฒันา
ในพืน้ทีท่ีไ่ด คอื แบงลกัษณะการดำเนนิงานออกเปน 3 ชวง ตามลำน้ำ ดงันี ้1. ตอนบน (ตนน้ำ) : พืน้ที่
บรเิวณผนืปาตนน้ำสบสาย ดำเนนิการฟนฟตูนน้ำลำธารเพือ่ซบัน้ำ ชะลอความเรว็ และปองกนัการกดั
เซาะ โดยสรางฝายอนรุกัษตนน้ำลำธารแบบทองถิน่เบือ้งตน รวมกบัฟนฟผูนืปาตนน้ำลำธารใหปาไมซบั
น้ำไดปรมิาณมากตามธรรมชาต ิ เพือ่ลดปรมิาณน้ำไหลหลากของมวลน้ำผวิดนิ ชวยชะลอความเรว็และ
ปองกันการกัดเซาะ 2. ตอนกลาง (กลางน้ำ) : พื้นที่บริเวณลำน้ำสบสายและอื่น ๆ เพิ่มศักยภาพใน
การเก็บกักน้ำและชะลอความเร็วน้ำ โดยสรางฝายอนุรักษตนน้ำลำธารแบบถาวร และ 3. ตอนลาง
(ปลายน้ำ) : พืน้ทีช่วงบรเิวณดานทายน้ำ ดำเนนิการเพิม่ศกัยภาพในการระบายน้ำ โดยกอสราง/ปรบัปรงุ
ยกระดับสะพาน)

ประชาชนในพื้นที่มีสวนรวมในการดำเนินโครงการเพื่อปองกันและลดผลกระทบจากน้ำปาไหล
หลากและดนิโคลนถลม ตัง้แตวางแผนพฒันาโครงการ รวมประชมุรบัฟงความคดิเหน็ตอโครงการ สำรวจ
พืน้ทีเ่สีย่งภยั รวมดำเนนิการกอสรางโครงสรางฝายอนรุกัษแบบภมูปิญญาทองถิน่ หรอืฝายคอกหม ู ใน
ชวงตนน้ำ รวมใหคำแนะนำเกีย่วกบัลกัษณะรปูแบบการเกดิน้ำปาไหลหลากและดนิโคลนถลมในพืน้ที ่และ
ใหคำแนะนำเกี่ยวกับตำแหนงในการกอสรางฝายถาวร และตำแหนงของสะพานที่กีดขวางทางน้ำ ใน
ชวงตอนกลางและตอนลางของลำน้ำเปนการดำเนนิการรวมกนัระหวางภาครฐักบัประชาชน เมือ่ดำเนนิ
การกอสรางโครงการเพื่อการปองกันและลดผลกระทบจากน้ำปาไหลหลากและดินโคลนถลมแลวเสร็จ
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไดดำเนินการจัดทำคูมือและสงมอบโครงการฯ ใหทองถิ่นรับไปใช
ประโยชนและดแูลรกัษาตอไป การทีป่ระชาชนในพืน้ทีเ่สีย่งภยัไดเขามามสีวนรวมในการดำเนนิโครงการ
ทำใหประชาชนรสูกึเปนเจาของโครงการ นอกจากจะใชประโยชนจากโครงการแลว ยงัเกดิความหวงแหน
และชวยกันดูแลบำรุงรักษาโครงสรางในการปองกันและลดผลกระทบจากน้ำปาไหลหลากและดินโคลน
ถลมใหมคีวามพรอมใชงานอยเูสมอ ถอืวาสามารถควบคมุความเสีย่งใหอยใูนขอบเขตทีก่ำหนด และเปน
การสรางเสริมชุมชนยั่งยืนในดานการปองกันและลดผลกระทบตอภัยพิบัติ
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