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 บทคัดยอ 
 

 การกีดขวางทางน้ํา เปนปญหา สําคัญที่ตองไดรับการแกไขโดยดวน เพื่อการอนุรักษและ

พัฒนาแมนํ้าคูคลองใหกลับมาทําหนาที่ไดอยางเดิม สําหรับจังหวัดเชียงใหมมีปญหาการกีด

ขวางทางน้ําจํานวนมาก ที่ ทําใหลําน้ําขาดศักยภาพการระบายน้ํา  เกิดนํ้าทวม และปญหานํ้าเนาเสีย 

บทความนี้แสดง แนวทาง การแกไขปญหาการกีดขวางทางน้ํา ของจังหวัดเชียงใหม  โดยเนนการ

เสริมสรางกระบวนการมีสวนรวม โดยสนับสนุน และสงเสริมใหชุมชนและหรือองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นเขามามีสวนรวม ต้ังแตขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูลการกีดขวางทางน้ําจนถึงการให

ความคิดเห็นประกอบการวางแผนและออกแบบการแกปญหาทางวิศวกรรม มี การรวบรวมขอมูล

การกีดขวางทางน้ําในพื้นที่ครอบคลุมทั้งจังหวัดเชียงใหม และจัดทําเปนฐานขอมูลการกีดขวางทาง

น้ํา จัดเก็บลงในระบบศูนยกลางขอมูล สารสนเทศจังหวัดเชียงใหม  แลวใชฐานขอมูลที่ไดกําหนด

รูปแบบของการวางแผนแกไขปญหากีดขวางทางน้ําเบื้องตน สําหรับพื้นที่นํารอง 25 ตําบล และ

จัดทําแผนการพัฒนาและแกไขการกีดขวางทางน้ําเชิงลึกของ 5 พื้นที่ตนแบบ ซึ่งมีแบบรายละเอียด

การกอสรางที่ใชแกปญหา โดยใชความรูในทาง วิศวกรรม รวมกับองคความรูของชุมชน  การ

ออกแบบ ทางวิศวกรรม เพื่อการแกปญหาในเชิงลึกคํานึงถึงความเปนไปไดในทางปฏิบัติที่จะ

สามารถบรรเทาปญหาการกีดขวางทางน้ําไดภายใตความพึงพอใจของผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย  ซึ่ง

สามารถสรางความเขาใจและลดความขัดแยงได 
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1. ความเปนมา 

 สืบเนื่องจากทางจังหวัดเชียงใหมไดจัดทําโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําจังหวัด

เชียงใหม โดยมีขอมูลในระดับหมูบาน ตําบล อําเภอ และบูรณาการสูแผนบริหารจัดการทรัพยากร

นํ้าของจังหวัดในภาพรวม  โดยไดสราง เครือขายการบริหารจัดการนํ้ารวมกันในระดับพื้นที่ และ

กระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน โดยปญหาหนึ่งในดานทรัพยากรน้ําที่พบมาก และ

ประชาชนตองการใหมีการแกไข คือ การกีดขวางทางน้ําจนทําใหลําน้ําขาดศักยภาพการระบายน้ํา 

ทําใหเกิดนํ้าทวมและนํ้าเนาเสีย และเพื่อสนับสนุน การอนุรักษและพัฒนาแมนํ้าคูคลอง ใหกลับมา

ทําหนาที่ไดอยางเดิม จึงจําเปนตองจัดทําฐานขอมูล การกีดขวาง แมนํ้าคูคลองโดยเฉพาะตําแหนง 

และลักษณะของลํานํ้าที่ถูกกีดขวาง จากการบุกรุก รุกล้ําหรืออุดตัน เพื่อเปนขอมูลในกําหนด

รูปแบบการวางแผนแกไขปญหาลําน้ําถูกกีดขวางไดอยางมีประสิทธิภาพ 

1.1 วัตถุประสงค 

  สรางกระบวนการการมีสวนรวมของชุมชนเพื่อจัดทําฐานขอมูล และการแกปญหา

เชิงวิศวกรรมของการกีดขวางทางน้ําในจังหวัดเชียงใหม  

1.2 ขอบเขตของงานและกจิกรรม 

  ทําการ เก็บขอมูล โดยเนน ตําแหนงและลักษณะการกีดขวางทางนํ้าที่เกิดขึ้นและ

สงผลกระทบอยางชัดเจนในลําน้ําสาขายอยของพื้นที่ระดับชุมชน ไดแก การกีดขวางในลําน้ําสาขา 

ลําหวย และคูคลอง เปนตน และสวนใหญเปนขอมูลไดมาจากแบบสํารวจการกีดขวางทางน้ําที่

ไดรับคืนจากทางหนวยงานทองถิ่นและชุมชน  

                        พื้นที่ศึกษาโครงการครอบคลุมจังหวัดเชียงใหม  ตามเขตการปกครอง  204 ตําบล 25 

อําเภอ และครอบคลุมพื้นที่  14 ลุมนํ้า การกําหนดแนวทางแกไขปญหาโดยใชกระบวนการการมี

สวนรวมของชุมชน แสดงในรูปที่ 1 โดยมแีนวทางดังน้ี 

• เสริมสรางกระบวนการมีสวนรวม ใหชุมชนและหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นเขามามี

สวนรวมในการจัดทําฐานขอมูลการกีดขวางทางน้ํา 

• ใชฐานขอมูลที่ไดกําหนดรูปแบบของการวางแผนแกไขปญหากีดขวางทางน้ํา เพือ่ได

แผนงานการแกไขปญหา เบื้องตนสําหรับพื้นที่นํารอง  25 ตําบล และแผนการพฒันาและ

แกไขการกีดขวางทางน้ําเชิงลึกสําหรับ 5 พื้นที่ตนแบบ 

2. สถานการณและปญหาการกีดขวางทางนํ้าของจงัหวดัเชยีงใหม 

 การลงพื้นที่สํารวจขอมูลและการเก็บขอมูลและแบบสํารวจระดับชุมชนจากชุมชนและ

หนวยงานในพืน้ที่ สามารถสรุปภาพรวมสภาพปญหาการกีดขวางทางน้ําของจังหวัดเชียงใหม มี

สาเหตุมาจากการกระทําโดยธรรมชาติและมนุษย 



• ปญหาการกีดขวางทางนํ้าท่ีเกิดข้ึนจากธรรมชาติ 

1. ปญหาการต้ืนเขินของลําน้ํา คูคลองโดยสาเหตุจากโคลนและทรายบนพื้นที่สูง  

2. ปญหาลํานํ้าถูกกัดเซาะ ทําใหตลิ่งพัง โดยสาเหตุมาจากลํานํ้าเปลี่ยนทิศทาง 

3. ปญหาจากเศษสิ่งปฏิกูล (เศษไม วัชพืช เศษขยะ) อุดตันทอระบายนํ้าหรือใตสะพาน  

4. ปญหาที่เกิดจากตะกอนดิน กอนหิน ทราย และการพังทลายของหนาดิน 

• ปญหาการกีดขวางทางนํ้าท่ีเกิดข้ึนจากมนุษย 

ก. สาเหตุจากหนวยงานภาครัฐ 

1. ปญหาจากการออกแบบสะพานที่ไมเหมาะสม  

2. ปญหาจากการสรางฝายไมเหมาะสมกับสภาพของพื้นที่ ทรายทับถมหนาฝายเร็ว 

3. ปญหาจากการวางทอระบายน้ําขนาดเล็กเกินไป ไมสามารถระบายน้ําไดทัน 

4. ปญหาการสรางถนนทับขนานกับลําน้ําและวางทอระบายน้ําทดแทนลําน้ํา 

5. ปญหาที่เกิดจากการออกเอกสารสิทธิ์ใหแกบุคคลที่บุกรุกเขาในพื้นที่ลํานํ้า   

ข. สาเหตุจากประชาชน/ภาคเอกชน 

1. ปญหาบุกรุกเขาไปในเขตลํานํ้าเพื่อสรางที่อยูอาศัย ทําใหลํานํ้าต้ืนเขินและแคบลง  

2. ปญหาการบุกรุกลํานํ้าเพื่อทําเปนพื้นที่การเกษตรและการลักลอบเปลี่ยนทางนํ้า 

3. ปญหาการทําลายหนาดินในการทําการเกษตรของประชาชนบนพื้นที่สูง  

4. ปญหาการกีดขวางทางน้ําเนื่องจากการสรางฝายกั้นน้ําที่มีความสูงมากเกินไป ในชวง

ฤดูแลง อีกทั้งในชวงฤดูนํ้าหลาก นํ้าก็จะเออลนเขาทวมบานเรือน  

รูปท่ี 1 ขอบเขตของดําเนินงานของโครงการ  



 
รูปที่ 2 แผนที่แสดงตําแหนงการกีดขวางทางน้ําพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม 

3. สภาพปญหาและระดับการกีดขวางทางนํ้ารายอําเภอของจังหวัดเชียงใหม 

จากการเก็บขอมูลทุกอําเภอของจังหวัดเชียงใหม สามารถสรุปภาพรวมของประเด็นปญหา

การกีดขวางทางน้ําในพื้นที่จังหวัด เชียงใหมไดดังแสดงในรูปที ่ 2 โดยมีสัญลักษณแสดงถึงการกีด

ขวางระดับตํ่า ระดับกลาง และระดับสูง และจากการจําแนกถึง สาเหตุของการกีดขวางทางน้ํา และ

จํานวนตําแหนงการกีดขวางทางน้ําแยกตามประเภทของสาเหตุในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม  พบวาใน

แตละตําแหนงอาจมีหลายสาเหตุโดยสาเหตุของการกีดขวางทางน้ําแยกเปน 2 ดานคือ เกิดจาก



ธรรมชาติ และเกิดจากมนุษย โดยที่การกีดขวางทางน้ําที่เกิดจากธรรมชาติพบวามีจํานวน 652 แหง 

เปนรอยละ 38 โดยปญหาที่พบมาก  3 อันดับแรก คือปญหาการทับถมของตะกอนมีจํานวน 378 จุด 

รองลงมาคือ ตลิ่งพัง และการกัดเซาะของลําน้ํา มีจํานวน 285 จุด และปญหาของวัชพืช มีจํานวน 

257 จุด ตามลําดับ สวนการกีดขวางทางน้ําที่เกิดจากมนุษยพบวา มีจํานวน 1048 แหง เปนรอยละ 

62 โดยปญหาที่พบมาก  3 อันดับแรก คือปญหาทอลอดถนนที่ตัดลํานํ้ามีจํานวน 152 จุด รองลงมา

คือ ปญหาการกีดขวางจากสิ่งปลูกสราง มีจํานวน 152 จุด และ ปญหาสะพานมหีนาตัดแคบเกนิไปม ี

จํานวน 86 จุด ตามลําดับ ดังแสดงในรูปที ่3 

 

 

รูปที่ 3 สาเหตุของการกีดขวางทางน้ํา และจํานวนตําแหนงการกีดขวางทางน้ํา 



4. การกําหนดแนวทางแกไขปญหาโดยใชกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน  

 การสรางกระบวนการการมีสวนรวมของชุมชนประกอบดวย 2 กจิกรรม ไดแก  กจิกรรม  

เสริมสรางกระบวนการมีสวนรวม โดยสนับสนุนและสงเสริมใหชุมชนและหรือองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นเขามามีสวนรวมจัดทําฐานขอมูล การกีดขวางทางน้ํา  และกิจกรรมใชฐานขอมูลที่ได

กําหนดรูปแบบของการวางแผนแกไขปญหากีดขวางทางน้ํา เพื่อไดแผนงานเบื้องตนสําหรับพื้นที่

นํารอง  25 ตําบล และแผนการพัฒนาและแกไขการกีดขวางทางน้ําของ 5 พื้นที่ตนแบบ โดยใช

ความรูในทางวิชาการรวมกับองคความรูของชุมชน ดังแสดงรูปที่ 4 โดยดําเนินตามขัน้ตอน ดังน้ี 

• กิจกรรมข้ันตอนท่ี 1 

จัดการประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธโครงการ ในระดับอําเภอ 25คร้ัง(อําเภอ ละคร้ัง )  

เพื่อชี้แจงและประชาสัมพันธโครงการ โดยมีภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวของกับการอนุรักษพัฒนาแมนํ้า 

คูคลอง ประกอบดวยผูแทนจากชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการสวนภูมิภาค และ

สวนกลางเขารวมประชุมและเสนอแนะขอคิดเห็น เพื่อรวมกันจัดทําฐานขอมูลการกีดขวางทางน้ํา 

• กิจกรรมข้ันตอนท่ี 2 

การแกไขปญหาการกีดขวางทางน้ําเบื้องตนของพื้นที่นํารอง 25 ตําบล (อําเภอ ละ 1 ตําบล ) 

โดยใชผลจากแบบสํารวจปญหาการกีดขวางทางน้ํา ที่ไดรับมาจากชุมชนและองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น จึงไดคัดเลือกพื้นที่นํารอง 25 ตําบล เพื่อวางแผนในการแกไขปญหาเบื้องตนเชิงวิศวกรรม

และสังคม การแกไขปญหาเบื้องตนของลําน้ําที่ถูกกีดขวางเปนการออกแบบทางวิศวกรรม โดยการ

หาขนาดหนาตัดที่เหมาะสมเพื่อการระบายน้ําหลากไดทัน ซึ่งพารามิเตอรที่จําเปน ไดแก  ขนาด

พื้นที่รับนํ้า ความลาดชัน และลักษณะทางกายภาพอ่ืนๆ ที่เหมาะสมที่เปนขอมูลจําเปน  

แนวทางการดาํเนินงานของพืน้ท่ีนาํรอง 25 ตําบล 

1. รวบรวมขอมูลสถานการณ/สภาพปญหาการกีดขวางทางน้ําจากการลงพื้นที่ในการจัด

ประชุมของทั้ง 25 อําเภอ 204 ตําบลในจังหวัดเชียงใหม  

2. เก็บรวบรวมแบบสํารวจการกีดขวางทางน้ํา  จากองคกรสวนทองถิ่น โดยขอความรวมมือ

จากหนวยงานกองชาง เปนผูกรอกขอมูลตําแหนงและลักษณะการกีดขวางทางน้ําในพื้นที่ 

พรอมแนบรูปภาพประกอบ แบบสํารวจ 1 ชุดตอ 1 จุดปญหาของการกีดขวางทางน้ํา  

3. นําผลขอมูลที่ 1 และ 2 มาพิจารณาคัดเลือก พื้นที่นํารอง 25 ตามสภาพปญหาการกีด

ขวางทางน้ําที่มีความรุนแรงในแตละตําบล 

4. ทีมวิศวกรลงพื้นที่เพื่อเก็บขอมูล การกีดขวางทางน้ํา ตามจุดที่เปนปญหา รวมกับ

หนวยงานในทองถิน่และชุมชน เพือ่นํามากาํหนดรูปแบบแนวทาง และวางแผนการแกไข 

5. นําขอมูลจากแบบสํารวจการกีดขวางทางน้ําไปจัดทําฐานขอมูลกลาง GIS เพื่อใชในการ

พัฒนาระบบฐานขอมูล ดังตัวอยางผลการสํารวจในรูปที่ 5 



รูปท่ี 4  แผนผังการแกไขปญหาการกีดขวางทางน้ําโดยผานกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน  



  รหัสตําแหนงกีดขวางที ่
ชื่อลําน้ํา หวยกาแล ประเภทลําน้ํา ลําหวย หมูบาน เชิงดอย

ตําบล สุเทพ อําเภอ เมือง จังหวัดเชียงใหม

 X (UTM) Y (UTM) X (UTM)  Y (UTM)  

      - ลําน้ํา

      - กรณีทอลอด ทอกลม  เมตร จํานวน 1  ชอง

ทอเหลี่ยม  กวาง -  เมตร สูง - เมตร จํานวน -  ชอง

ความยาวของชวงลําน้ําที่เกิดปญหา   เปนจุดระยะไมเกิน 10 เมตร ( 10 เมตร ) การดาดผิวของลําน้ํา

วัสดุที่ใชดาดผิวของลําน้ํา -

ลักษณะความเสียหาย   น้ําทวม ระดับ ความถี่ที่เกิดความเสียหาย

> โดยธรรมชาติ การทับถมของตะกอน (ลําน้ําตื้นเขิน)  ลําน้ําขาดหาย  

> โดยมนุษย จาก

ระดับการกีดขวาง คิดเปน 80 เปอรเซ็นต หนวยงานการดําเนินการแกไข 
โดยวิธี ผลการดําเนินการ   ไมไดผล

สถานภาพในปจจุบันของโครงการที่แกไขปญหา

คําอธิบายสภาพปญหา

ขอมูลพื้นที่รับน้ําของตําแหนงที่เกิดปญหา

3.94 m3/s 20 ป

รูปภาพประกอบ

A= 0.42 ตารางกิโลเมตร  L0= 1.20 กิโลเมตร  H= 260.00 เมตร 
C= 0.30   tc= 0.14 ชั่วโมง	   i= 110.00 มิลลิเมตร

พื้นที่ลาดชัน

 หนาตัดที่แคบที่สุดของชวงที่เกิดปญหา

อยูในแผน 3 ป

เทศบาลตําบลสุเทพ

  เจรจาใหรื้อถอน

1:0.80

สาเหตุการกีดขวางลําน้ํา

หนาตัดลําน้ําดานทายน้ําหลังชวงที่เกิดปญหา

ตําแหนงที ่5. เปนตําแหนงที่ไหลจากตําแหนง 50010801-4 มีบานเรือนสราง
รุล้ําลําน้ํา และมีทอลอดทดแทนลําน้ําขนาด 0.80 เมตร แตมีบางชวงที่
สามารถขุดลอกได

494688    2077849   

1:0.80

คําอธิบายสภาพปญหาเบื้องตน แนวทางการแกไขเบื้องตน

ไมดาดผิว

2.50

2.50

มาก

ขอมูลรายละเอียดตําแหนงการกีดขวางทางน้ํา จังหวัดเชียงใหม

พิกัดเริ่มตนปญหา พิกัดสิ้นสุดปญหา

50010801-5

2   ป/ครั้ง

          

2.50 1.50

1.50

กวาง (เมตร) ความลาดชันของตลิ่ง

0.80

 หนาตัดลําน้ําเดิมในอดีตกอนเกิดปญหา

1.50 1:0.80

1:0.80

 หนาตัดลําน้ํากอนถึงที่เกิดปญหา

สิ่งปลู กสรางเปนสวนของเอกชนหรือสวนบุคคล :  อื่นๆ (มีบานเรือน และรั่วรุกล้ําตลอดชวง)
ระบบสาธารณูปโภค: วางทอตามแนวลําน้ําทดแทนลําน้ําเดิม  
การถมดิน

ในตําแหนงที่ 5 ควรเปลี่ยนขนาดทอลอด รื้อถอนในสวนที่รุกล้ํา และทําการขุด
ลอกในสวนที่สามารถขุดลอกได ใหสามารถรองรับอัตราการไหลสูงสุดได หรือ
ตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที ่โดยมีหนาตัดโดยประมาณ ดังนี้

    กรณีทอกลม เสนผาศูนยกลาง 1.00 จํานวน 2 ชอง ความลาดชั

อัตราการไหลสูงสุด Return period

หนาตัดลําน้ําที่เกิดปญหา

1.00 1.50

มาก

 เสนผาศูนยกลาง 

ลึก(เมตร)

 

รูปท่ี 5 รายละเอียดตําแหนงที่ต้ังสภาพปญหาการแกไขและรูปภาพหมูบานเชิงดอย  



• กิจกรรมข้ันตอนท่ี 3  

 การดําเนินโครงการในขั้นตอนน้ีเปนการลงสํารวจพื้นที่และจัดประชุมเพื่อสราง

กระบวนการมีสวนรวมของชุมชนเพื่อจัดทําฐานขอมูลการกีดขวางทางน้ําและกําหนดแนว

ทางแกไขปญหาในพื้นที่ โดยในขั้นตอนน้ีไดทําการคัดเลือกพื้นที่ตนแบบที่จะไดรับแผนการพัฒนา

และแกไขปญหาในเชิงลึก มีแบบรายละเอียดการกอสราง จํานวน 5 พื้นที่ และทําการศึกษาวิเคราะห

สภาพปญหาของแตละพื้นที่ท้ังในดานกายภาพและปญหาการกีดขวางทางน้ําที่เกิดขึ้น 

สภาพปญหาของ 5 พื้นท่ีตนแบบ  

 1. ลําหวยชะเยือง  ตําบลดอนแกว อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม  

 ลําหวยชะเยือง ตําบลดอนแกว อําเภอแมริม เปนลําหวยที่ไหลลงมาจากดอยสุเทพและลอด

คลองชลประทานแมแตง แลวแยกเปน 2 เสนทางโดยเสนทางที่ 1 ไหลเลาะคายทหารกองพันพัฒนา

ที่ 3 มารวมกับเสนทางที่ 2 ที่ไหลขนาบกับเขตโรงพยาบาลนครพิงค ซึ่งบริเวณหนาคายทหารคาย

ทหารไดมีการกอสรางทอลอดขามถนนทางหลวงหมายเลข 107 อยู 2 จุด โดยตําแหนงของทอลอด

ทั้ง 2 จุด มีหนาตัดไมเหมาะสม เมื่อถึงฤดูนํ้าหลาก จะทําใหเกิดการเออลนขึ้นบนถนน  

 2. ลําหวยแมวาก ตําบลออนกลาง อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม  

   ลําหวยแมวาก พื้นที่หมู 4,5 และ 6 ตําบลออนกลาง อําเภอแมออน เปนลําน้ําสาขาของ

ลํานํ้าแมออนมีการกีดขวางทางนํ้า เชน ทอลอด การสรางถนนทับลํานํ้า การรุกล้ําลํานํ้าโดย

บานเรือนของประชาชน โครงสรางฝายน้ําลน และสะพานที่ไมไดมาตรฐาน  

 3. ลําหวยแมทาชาง ตําบลบานแหวน อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม  

  ลําหวยแมทาชางบริเวณ ตําบลบานแหวน อําเภอหางดง เปนลํานํ้าที่มีพื้นที่รับนํ้าขนาด

ใหญ โดยมีพื้นที่รับนํ้าประมาณ 76 ตารางกิโลเมตร และมีปริมาณน้ํามากในชวงฤดูฝน ประกอบกับ

การเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินในพื้นที่จากอดีตพื้นที่เปนพื้นที่การเกษตร  แตปจจุบันได

เปลี่ยนเปนพื้นที่ชุมชนเกิดปญหาการกีดขวางทางน้ํา   

 4.  ลําหวย ลําหวยฮอก ลําหวยตาด ลําหวยมวง ลําหวยบง ตําบลทาผาอําเภอแมแจม  

      ลําหวยปูซอม ลําหวยฮอก ลําหวยตาด ลําหวยมวง ลําหวยบง ตําบลทาผา อําเภอแมแจม 

อยูในพื้นที่ท่ีเร่ิมมีการขยายตัวของชุมชน มีการพัฒนาสาธารณูปโภคอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะการ

สรางถนนเพิ่มขึ้นในหลายเสนทาง แตมิไดคํานึงถึงระบบระบายน้ํา อีกทั้งทางเทศบาลตําบลทาผา 

ไดทําการถมลําหวยบางสวนและสรางเปนถนนเพื่อใชเปนเสนทางสัญจรภายในหมูบาน 

 5. ลําหวยกาแล ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 

    ลําหวยกาแล ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง เปนพื้นที่ที่มีชุมชนหนาแนนและมีการรุกล้ําลํานํ้า 

จึงทําใหเกิดปญหาการกีดขวางทางน้ําอยางชัดเจน เชน ทอลอดขามถนนมีขนาดเล็กเกินไป การรุก

ล้ําของอาคารบานเรือน และการปดเสนทางเดินน้ําโดยการวางทอลอดขนาดเล็กทดแทนลําน้ําเดิม  



แนวทางการดาํเนินงานของ 5 พื้นท่ีตนแบบ 

แนวทางการแกไขปญหาในเชิงลึกของการกีดขวางทางน้ําพื้นที่ตนแบบ  5 พื้นที่ ไดมาจาก

การลงพื้นที่สํารวจและจัดประชุมในแตละพื้นที่ จํานวนพื้นที่ละ 3 คร้ัง เพื่อสอบถามความคิดเห็น

และขอเสนอแนะจากตัวแทนชมุชนและหนวยงานทีเ่กีย่วของ ในปญหาการกีดขวางทางน้ํา และ

ทบทวนแผนการแกไขปญหาเบือ้งตน เพือ่ใหไดแผนการพฒันาและแนวทางการแกไขปญหาลาํนํ้า

ที่ถูกกีดขวางในเชิงลึก สามารถนําไปใชแกปญหาไดจริงในพื้นที่และเปนตนแบบแกพื้นที่อ่ืนๆ  

 การลงพื้นท่ีประชุม คร้ังท่ี 1  

1. นําแผนการแกไขปญหาเบื้องตน และสภาพการกีดขวางทางน้ําเสนอตอชุมชน และ

หนวยงานในทองถิ่นเพื่อรับฟงความเห็นและแนวทางการแกไขปญหาตามความ

ตองการของชุมชน  

2. กําหนดขอบเขตการแกไขปญหาเชิงลึก โดยผานกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน 

3. สํารวจรายละเอียดทางวิศวกรรมของสภาพพื้นที่ เชน ความลาดชันของลําน้ํา 

ขอบเขตลําน้ํา หนาตัดลําน้ํา ตําแหนง และสภาพปญหาการกีดขวางทางน้ํา 

4. จัดทําแบบรางการแกปญหาการกีดขวางทางน้ํา โดยใชหลักทางวิศวกรรมประกอบ

กับความคิดเห็นเพิ่มเติมจากชุมชน 

 การลงพื้นท่ีประชุม คร้ังท่ี 2 

1. นําแบบรางการแกปญหาการกีดขวางทางน้ําเชิงลึก จากกการจัดประชุมในคร้ังที่ 1 

เสนอตอชุมชน และรับฟงความคิดเห็ นชุมชนในการออกแบบแกไขปญหาเพิ่มเติม

เพื่อใหการออกแบบมีความเหมาะสมและตอบสนองตอความตองการของชุมชน 

2. พิจารณาปญหาที่อาจเกิดขึ้นในการดําเนินการแกไขปญหาตามแบบรางการกอสราง 

3. สรุปแนวทางแกไขปญหาที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และสภาพสังคม ชุมชน เพื่อให     

สอดคลองกับองคความรูของชุมชน 

4. จัดทําแบบการแกปญหาการกีดขวางทางน้ําที่สมบูรณ พรอมแผนงบประมาณของ

โครงการแกไขปญหาการกีดขวางทางน้ําในพื้นที่ตนแบบแตละพื้นที่ 

 การลงพื้นท่ีประชุม คร้ังท่ี 3 

1. นําแบบ รายละเอียดการกอสราง  ที่ไดจากการประชุมในคร้ังที่ 2 และแผน

งบประมาณการกอสรางเสนอตอชุมชน โดยมีทางเลือกใหกับชุนชนในการแกไข

ปญหาและรับฟงความคิดเห็นของชุมชนในการออกแบบแกไขปญหาเพิ่มเติม 

2. พิจารณาปญหาที่อาจเกิดขึ้นในการดําเนินการแกไขปญหาตามแบบการกอสราง 

3. สรุปแนวทางแกไขปญหาที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และสภาพสังคม ชุมชน  

4. จัดทําแผนการพัฒนาและแกไขปญหาการกีดขวางทางน้ําที่สมบูรณโดยผาน

กระบวนการมีสวนรวมของชุมชนในพื้นที่ตนแบบแตละพื้นที่ 



ปจจัยท่ีสงผลตอการจัดทําแผนการพัฒนาและแกไขปญหาการกีดขวางทางนํ้าในเชิงลึก 

 วิถีชีวิต ความเปนอยู สภาพทางสังคม  เนื่องจากกระบวนการแกปญหาการกีดขวางทาง

น้ํานอกจากจะใชวิธีการทางวิศวกรรมในการออกแบบโครงสรางเพื่อใหเกิดความเหมาะสมแลว ยัง

จําเปนตองใชกระบวนการทางสังคมและการมีสวนรวมของชุมชนในทุกขั้นตอน ต้ังแต

กระบวนการวางแผน การปฏิบัติ การรวมรับผลประโยชนและการประเมินผลการปฏิบัติ  เพื่อ

ปรับปรุงและพัฒนาใหดีขึ้น หากชุมชนมีการรวมกลุมกันอยางเขมแข็งและเขามามีสวนรวมในการ

แกปญหาการดูแลรักษา และการอนุรักษแมนํ้าคูคลองแลว  ก็จะสงผลใหการแกปญหามี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเกิดความยั่งยืนในอนาคต 

 วัฒนธรรมชุมชนและภูมิปญญาทองถิ่น   กระบวนการแกปญหาการกีดขวางทางน้ํา

จําเปนตองใชวัฒนธรรมชุมชนและภูมิปญญาทองถิ่นในการบริหารจัดการ การดูแลรักษา และการ

อนุรักษแมนํ้า คูคลอง เพื่อใหเกิดการพึ่งพาตนเอง ลดการพึ่งพางบประมาณทั้งจากหนวยงาน 

 ระบบการศึกษาและกระบวนการสรางความรูความเขาใจ  หากแตละชุมชนมีการ

จัดระบบการศึกษาและกระบวนการสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการดูแลรักษาและอนุรักษ

แมนํ้า คูคลอง รวมถึงการปลูกฝงความตระหนักในคุณคาของทรัพยากรน้ํา  ใหแกคนในชมุชนได ก็

จะสามารถสนับสนุนกระบวนการแกปญหาการกีดขวางทางน้ําในพื้นที่ใหมีประสิทธิภาพ

 วิสัยทัศนและภาวะความเปนผูนําของผูบริหารทองถิ่น  เปนปจจัยหน่ึงที่จะสงผลตอ

ประสิทธิภาพของการแกปญหา และสนับสนุนใหชุมชนเกิดความเขมแข็ง สงเสริมใหคนในชุมชน     

มีความตระหนักในความรับผิดชอบรวมกันตอปญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน สงเสริมการมีสวนรวมใน

การพัฒนาและแกปญหาในชุมชนอยางมีประสิทธิภาพ  

 นโยบายภาครัฐ/กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการแมนํ้า คูคลอง  รวมถึงการปฏิบัติใช

กฎหมายของหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน การกําหนดเขตการครอบครองที่ดินของประชาชนที่อาศัย

อยูติดเขตลํานํ้า การออกเอกสารสิทธิ์ที่ไมถูกตองตามกฎหมายโดยเจาหนาที่ที่เกี่ยวของและผูนํา

ชุมชนบางสวนที่เอ้ือประโยชนใหแกบุคคลบางกลุมใหปฏิบัติผิดกฎหมาย โดยไมมีการควบคุมหรือ

บังคับใชกฎหมายอยางเขมงวดและจริงจัง อาจสงผลใหปญหาการกีดขวางทางน้ํากลายเปนปญหาที่

แกไขไดยากยิ่งขึ้นและเปนปญหาที่ไมสามารถแกไขไดในอนาคต 

4. ผลการดําเนินโครงการ 

จากการดําเนินโครงการฯตามขั้นตอน สามารถจําแนกผลที่ได ออกเปน 3 สวนงาน ดังน้ี 

1.ฐานขอมลูสารสนเทศ  ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําจังหวัดเชียงใหม ไดเชือ่มโยง

ใชงานผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต โดยขอมูลการกีดขวางทางน้ําที่จัดเก็บมาขางตนไดถูก

จัดเกบ็ในฐานขอมลูดวย โดยสามารถนํามาประยุกตเปนขอมูลแผนที่ฐานในการแสดงผลขอมูลเชิง

พื้นที่ โดยพัฒนารวมกับขอมูลแผนที่ฐานจังหวัดหรือแผนที่อ่ืนที่ทันสมัย หนวยงานสามารถ



เชื่อมโยงขอมูล โดยการปอนขอมูลผานระบบอินเทอรเน็ตทั้งขอมูลเชิงบรรยายและเชิงพื้นที่ได

โดยตรง และบันทึกขอมูลกลับสูระบบฐานขอมูลของสวนกลางไดทันที นอกจากนี้ยังสามารถ

สืบคนขอมูลของทองถิ่นขางเคียงเพื่อเปรียบเทียบหรือวิเคราะหขอมูลรวมกันโดยใชขอมูลที่เปน

ขอมูลทันสมัยได 

2. แผนการพัฒนาและแกไขปญหาการกีดขวางทางนํ้าเบื้องตน 25 พื้นท่ีนํารอง โดยผาน

กระบวนการมีสวนรวมของชุมชน 

3. แผนการพัฒนาและแกไขปญหาการกีดขวางทางนํ้าเชิงลึก 5 พื้นท่ีตนแบบ โดยผาน

กระบวนการมีสวนรวมของชุมชน ซึ่งประกอบดวยรายละเอียด 2 สวน คือ 

  สวนที่ 1

• แบบรายละเอียดการกอสราง 

  ผลการออกแบบทางวิศวกรรมในการแกปญหาเชิงลึก ของ 5 พื้นที่

ตนแบบประกอบดวย 

• บัญชีแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคาคากอสราง(Bill of Quantities)  

• คาพิกัดควบคุมแนวทางกอสรางรางคอนกรีตเสริมเหล็ก  

  สวนที่ 2

 ทั้งนี้จากผลของกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนในแตละกิจกรรมที่ได

ดําเนินการตลอดทั้งโครงการ พบวา กระบวนการมีสวนรวมของชุมชนมีความสําคัญและมีความ

จําเปนอยางยิ่งในการกําหนดรูปแบบการพัฒนาและแกไขปญหาการกีดขวางทางน้ําในพื้นที่ตนแบบ 

โดยกระบวนการมีสวนรวมดังกลาวสงผลตอประสิทธิภาพและความเหมาะสมของการจัดทํา

แผนการพัฒนาและแกไขปญหาการกีดขวางทางน้ําในพื้นที่ตนแบบ ในประเด็นดังตอไปนี้ 

  ผลจากกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนในการกําหนดรูปแบบการ

วางแผนแกไขปญหาการกีดขวางทางน้ําในพื้นที่ตนแบบ 

1. การมีสวนรวมของชุมชนในแตละกิจกรรมทําใหทราบถึงขอมูลสภาพปญหาในพื้นที่

ไดอยางครอบคลุมและทราบสาเหตุที่แทจริงของปญหา รวมถึงความตองการของ

ชุมชนในการแกปญหาในพื้นที่ตนแบบ สงผลใหการสํารวจออกแบบทางวิศวกรรม

ทําไดอยางรวดเร็ว ประหยัดคาใชจายและสามารถแกไขปญหาไดอยางมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2. ชุมชนไดเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจและพิจารณาเลือกรูปแบบและแนวทางการ

กอสรางที่มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และสภาพปญหาที่แทจริงของชุมชน ลด

ปญหา อุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นจากความเขาใจและความตองการที่ไมตรงกันในการ

ดําเนินการกอสรางในอนาคต 

3. ชุมชนไดรับการชี้แจงใหเขาใจถึงขอจํากัดในการออกแบบทางวิศวกรรม กรณีที่การ

ออกแบบแกปญหาฯ ไมสอดคลองกับความตองการของชุมชน ทําใหชุมชนเกิดการ

ยอมรับและใหความรวมมือในแนวทางและการดําเนินการแกไขปญหามากยิ่งขึ้น  



5. ขอเสนอแนะ 

กระบวนการจัดทําแผนการพัฒนาและแกไขปญหาการกีดขวางทางน้ําจังหวัดเชียงใหมได

เปดโอกาสใหตัวแทนชุมชนและตัวแทนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดเขามามีสวนรวมในทุก

ขั้นตอนของกิจกรรม ซึ่งไดเขามารวมกันปรึกษาหารือ รวมกันจัดทําแผนฯและแสดงความคิดเห็น 

อันจะเปนประโยชนตอการแกปญหาการกีดขวางทางน้ําในพื้นที่ใหสอดคลองกับความตองการของ

ชุมชน  โดยมีขอเสนอแนะจากโครงการฯ ดังนี้ 

1. ควรประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหการแกปญหาการกีดขวางทางน้ํามี

ประสิทธิภาพและเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

2. ควรประสานหนวยงานเพื่อจัดระเบียบการใช พื้นที่ปาไม และที่ดิน เพื่อลดปญหาการ

ตัดไมทําลายปาอันเปนสาเหตุสําคัญของการต้ืนเขินของแหลงนํ้าในพื้นที่ราบลุม 

3. ควรมีการบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัดสําหรับบุคคลใดหรือกลุมคนใดที่กระทําการ

อันสงผลใหเกิดการทําลายแหลงตนนํ้าและแหลงนํ้าที่ชุมชนใชประโยชน  

4. ควรประสานกับหนวยงานที่รับผิดชอบ เพื่อดูแลปญหาเร่ืองของตลิ่งพัง การรุกล้ําพื้นที่

ลํานํ้าและการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินที่เกี่ยวของกับลํานํ้าธรรมชาติและแหลงตนนํ้า  

5. สงเสริมกระบวนการมีสวนรวม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนในการบริหาร

จัดการและแกปญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนโดยเฉพาะดานทรัพยากรน้ํา  

6. สนับสนุนองคความรูและการใชงานระบบสารสนเทศ  

7. สงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนฟนฟูวัฒนธรรมและภูมิปญญาด้ังเดิมที่ใชในการ

บริหารจัดการทรัพยากรน้ําและการแกปญหาการกีดขวางทางน้ํา  

 นอกจากน้ีควรมีการติดตามประเมินผลอยางตอเน่ืองในการใชแผนการพัฒนาและแกไข

ปญหาการกีดขวางทางน้ําและระบบฐานขอมูลทรัพยากรน้ําที่ไดจัดทําขึ้น เพื่อทําการปรับปรุงแกไข

ใหเปนปจจุบันและสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

6. เอกสารอางอิง 
  

จังหวัดเชยีงใหม , “ รายงานฉบับสมบูรณ ”, โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลการบริหาร

จัดการทรัพยากรน้ําดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามโครงการอนุรักษและพัฒนาแมนํ้าคูคลอง 

(ประจําป 2554) ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม , กุมภาพันธ 2555 

จังหวัดเชยีงใหม , “ รายงานระบบฐานขอมูลกีดขวางทางน้ํา จ.เชียงใหม ”, โครงการพฒันา

ระบบฐานขอมูลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามโครงการ

อนุรักษและพัฒนาแมนํ้าคูคลอง (ประจําป 2554) ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม , กุมภาพันธ 2555 
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