
1. Introduction 

ข้อมูลชุมชนบ้านปางมะกล้วย  หมู่ที่ 2 ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 

1. ประวัติหมู่บ้าน 

บ้านปางมะกล้วยเร่ิมก่อตั้งมาเมื่อประมาณ 120 ปีเศษ ดั้งเดิมมีชาวเขาเผ่ากะเหร่ียงประมาณ 5-

6ครัวเรือน อาศัยอยู่บริเวณที่ตั้งของหมู่บ้าน  ต่อมามีชาวพื้นเมืองจาก อ าเภอแม่ริม อ าเภอสะเมิง อ าเภอจอมทอง 

จังหวัดเชียงใหม่ และอ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน เดินทางมาพบ   และเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์   

มีต้นเมี่ยงหรือต้นชาที่ประชาชนคนพื้นเมืองหรือต้นชาที่ประชาชนคนพื้นเมืองนิยมมานึ่งเป็นเมี่ยงอม  

ห รื อ น า ม า ต้ ม เ ป็ น น้ า ช า  โ ด ย ช า ว บ้ า น มี ค ว า ม เ ชื่ อ ว่ า เ มื่ อ ดื่ ม ช า แ ล้ ว จ ะ ท า ใ ห้ มี สุ ข ภ า พ ดี   

จึงพากันอพยพครอบครัวมาตั้งถิ่นฐานเพื่อเก็บใบเมี่ยงขาย พร้อมทั้งบุกเบิกขยายพื้นที่การปลูกเพิ่มมากขึ้น   

จนเป็นชุมชนที่ เอาใบชมาเป็นอาชีพหลัก สร้างรายได้ ให้แก่ครอบครัวและชุมชนมาจนถึงปัจจุบัน 

ชาวพื้ น เมืองปลูกส ร้างบ้ าน เ รือนเป็นหย่อมๆ    และได้ เ รี ยกชื่ อตามต้นไม้ที่ อยู่ ต ามหย่ อมบ้ าน 

หรือตั้งชื่อตามล าห้วยที่ตั้งถิ่นฐาน เช่น หย่อมปางล าไย หย่อมบ้านต้นหนุน หย่อมบ้านห้วยพระเจ้า เป็นต้น 

หย่อมบ้านหลายๆหย่อมรวมกันเป็นหมู่บ้านปางมะกล้วย 

2. ลักษณะท่ีตั้งและอาณาเขต 

 บ้านปางมะกล้วย ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ต าบลป่าแป๋ อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ติดกับถนนแม่มาลัย-ปาย 

หรือทางหลวงหมายเลข 1095 ซึ่งอยู่ทิศตะวันตกของอ าเภอแม่แตง ห่างจากตัวอ าเภอประมาณ 32 กิโลเมตร ดังนี้ 

 ทิศเหนือ ติดต่อกับ  บ้านป่าแป๋ หมู่ 4 ต าบลป่าแป๋ อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 

 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ บ้านผาเด็งหมู่ 3 ต าบลป่าแป๋ อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 

 ทิศใต ้ ติดต่อกับ บ้านป่ายางหนดหมู่ 1 ต าบลป่าแป๋ อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 

 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ บ้านแม่ไคร้ หมู่ 7 ต าบลป่าแป๋ อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 

3. เขตการปกครอง 



 บ้านปางมะกล้วยมีเน้ือที่ประมาณ 17.581 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 10,988.125 ไร่ 

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่าไม้ประมาณ 40% และเป็นพื้นที่ราบเพาะปลูกประมาณ 60%  แบ่งการปกครองเป็น 9 

หย่อมบ้าน  

 

4. ลักษณะภูมิประเทศ 

 บ้านปางมะกล้วย เป็นที่ราบเชิงเขา มีแม่น้ าแม่ริมไหลผ่านหมู่บ้าน 

ล้อมรอบด้วยภูเขาที่ยังอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ พื้นที่บางส่วนต้ังอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติห้วยน้ าดัง  

5. ลักษณะภูมิอากาศ 

 ฤดูหนาว จะมีอากาศหนาวเย็นมาก อุณภูมิประมาณ 6-8 องศาเซลเซียส 

 ฤดูร้อน  อากาศจะไม่ร้อนอบอ้าวเพราะอยู่ในหุบเขามีต้นไม้อยู่มากมาย 

 ฤดูฝน  จะมีฝนตกชุกในปริมาณที่มากกว่าในพื้นที่ทั่วไป ตอนกลางคืนจะมีอากาศที่ 

หนาวเย็น 

อุณหภูมิเฉลี่ย 28 องศาเซลเซียส  ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย 1,583 มิลลิเมตรต่อปี  

6. จ านวนประชากร 

 บ้านปางมะกล้วย หมู่ 2 ต าบลป่าแป๋ อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ มีจ านวนครัวเรือน 231 ครัวเรือน 

มีจ านวนประชากรทั้งสิ้น 848 คน แยกเป็นชาย 434 คน หญิง 414 คน  

7. สภาพเศรษฐกิจและสังคม 

เศรษฐกิจ  

อาชีพหลัก  ร้อยละ 80 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  คือ  การท าสวนเมี่ยงชา  รองลงมาคือ  

การท าสวนมะแขว่น  ลิ้นจี่  มะม่วง ข้าวโพด  ยางพารา  สวนส้ม  ท านา  เลี้ยงสัตว์ เช่นหมู  ไก่  และรับจ้างทั่วไป 

 อาชีพเสริม  มีการรวมกลุ่มเพื่อผลิตสินค้าต่างๆ  ซึ่งวัตถุดิบที่ใช้เป็นวัตถุดิบที่หาได้ในท้องถิ่น  เช่น  

การท าไม้กวาดดอกหญ้า  การท าของที่ระลึก  การจักสาน  และปลูกผักโครงการหลวง   



- รายได้โดยเฉลี่ย   32,000 บาท/คน/ปี 

- ครัวเรือนมีการออมทรัพย์ร้อยละ  98. 6 ของครัวเรือนทั้งหมด 

 

 

สังคม 

-  สภาพบ้านเรือนมั่นคง  ถาวร  เป็นระเบียบถูกสุขลักษณะและครอบครัวอบอุ่น  

-  เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาภาคบังคับทุกคน   

- ประชาชนที่มีอายุ 15-60 ปี  อ่านภาษาไทยออกและเขียนได้  ประมาณร้อยละ 90 

- ค รั ว เ รื อ น ใ น ห มู่ บ้ า น ส่ ว น ใ ห ญ่ เ ป็ น ส ม า ชิ ก ก ลุ่ ม ที่ ตั้ ง ขึ้ น ใ น ห มู่ บ้ า น 

และมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น  เพื่อประโยชน์ของชุมชน  และมีความสามัคคี  

ในการท ากิจกรรมของชุมชน 

- ครัวเรือนมีความศรัทธายึดมั่นในศาสนกิจ  รักษาประเพณีวัฒนธรรม 

8. ข้อมูลด้านสุขภาพ 

มี โ ร ง พ ย า บ า ล ส่ ง เ ส ริ ม สุ ข ภ า พ ต า บ ล ป่ า แ ป๋ อ ยู่ ใ น ห มู่ บ้ า น  

เป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลด้านสุขภาพอนามัยของคนในชุมชน  โดยดูแลด้านสุขภาพพื้นฐาน  คือ  ป้องกัน  รักษา  

ส่งเสริม  และฟื้นฟู  และบริการตรวจรักษาโรคพื้นฐานทั่วไปถ้าเกินก าลัง  จะส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลแม่แตง  

และโรงพยาบาลนครพิงค์   ระยะทางจากชุมชน     ไปโรงพยาบาลแม่แตง  38  กิโลเมตร     

ส่วนใหญ่คนในชุมชนจะป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ  โรคกระดูกและกล้ามเนื้อ  เป็นต้น 

9. ข้อมูลด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม 

 ในหมู่บ้านใช้น้ าประปาภูเขาในการอุปโภค  ส่วนน้ าดื่ม  ดื่มจากบ่อน้ าบาดาล    

โดยโครงการหลวงได้เข้ามาท าให้เป็นระบบน้ าประปา ด้านการใช้ส้วม  ทุกครัวเรือนมีส้วมใช้  

ในเร่ืองขยะองการบริหารส่วนต าบลมีถังขยะวางไว้ในแต่ละจุด  และมีเตาเผาขยะให้แต่ละหย่อมบ้านๆ ละ 1 

แห่ง 

10. ศาสนาและประเพณี 



 คนในชุมชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัดประจ าหมู่บ้าน คือ วัดปางมะกล้วย 

ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในหมู่บ้าน และประเพณีในท้องถิ่น คือ ประเพณีสงกรานต์ 

ประเพณียี่เป็ง(ลอยกระทง )  สี่เป็ง  เทศกาลเข้าพรรษา – ออกพรรษา  การตักบาตรเทโว  วันวิสาขบูชา  

แห่ไม้ค้ าโพธิ์  ประเพณีไหว้ผีปู่ย่า  ล้วนอาศัยวัดเป็นศูนย์กลางในการท ากิจกรรม 

 

 

11. ทรัพยากรของชุมชน 

ทรัพยากรด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม 

 ศูนย์เด็กเล็ก   1   แห่ง  วัด   1  แห่ง 

 ศาลาเอนกประสงค์ 1  แห่ง  ลานกีฬา  2  แห่ง 

 น้ าประปาหมู่บ้าน 1  แห่ง  ร้านขายของช า  14 แห่ง 

 ปั๊มน้ ามัน  1  แห่ง  หอกระจายข่าว  14 แห่ง 

 โรงเรียน   1 แห่ง  อบต.     1  แห่ง 

 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 1 แห่ง  ศาลาที่พัก    8   แห่ง 

ทรัพยากรด้านบุคคล 

รายชื่อคณะกรรมการหมู่บ้าน 

นายรุ่งโรจน์   ค าแดง  ประธานกรรมการ  

นายสมบัติ   ยิ่งยอด  รองประธาน 

นายเอกชัย   บัวสร้อย รองประธาน 

นายสนอง   สมแก้ว  เลขานุการ 

นางฟองนวล   พงษ์เย็น ผู้ช่วยเลขา 



นางนิตยา   อ าภา  เหรัญญิก 

นายสมบัติ   โพธาแก้ว ผู้ช่วยเหรัญญิก 

นายรัชกร   พุ่มวิมล  ผู้ทรงคุณวุฒิ 

นายธนกร   เจ๋ียงค า  ที่ปรึกษา 

นางมันทินี   ดวงตา  กรรมการ 

นายทวี    กุมทอง  กรรมการ 

นางวิไล   ทาวิราส กรรมการ 

นายสุวรรณ   ชมชื่น  กรรมการ 

นายมงคล   อุดธิมา  กรรมการ 

นายสุทัศน์   ปิ่นตาจันทร์ กรรมการ 

12. การสนองตอบต่อภัยพิบัติของคนในชุมชน 

 ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ ยวกับความรู้ด้านภัยพิบัติ   ขาดอุปกรณ์ในการรับมือกับภัยพิบัติ  

ไ ม่ มี ร ะ บบแจ้ ง เ ตื อนภั ย   เ สี ย ง ต ามส า ย ไม่ ค รอบคลุ ม   ไ ม่ มี ก า รส า ร อ งสิ่ ง ข อ ง ก รณี ฉุ ก ฉิ น 

และชุมชนยั งไม่มีแผนเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติที่ เป็นลายลักษณ์ อักษร  ในการรับมือกับภัยพิบัติ  

แต่บางส่วนสามารถเตรียมพร้อมรับภัยได้โดยอาศัยประสบการณ์ในอดีต 

 

2. Assessment 

 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากชุมชนและน ามาศึกษาวิเคราะห์โดยใช้เครื่องการวิเคราะห์ข้อมูลอ

ย่างมีส่วนร่วม มีดังต่อไปนี้ 

1.  แผนท่ีชุมชน  

           1. ท าให้ทราบถึงสภาพภูมิศาสตร์ของชุมชนและต าแหน่งที่ต้ังของสิ่งก่อสร้างต่างๆในชุมชน 



          2. ท าให้ทราบถึงศักยภาพของชุมชน เช่น  ระบบสาธารณูปโภค  สถานที่ส าคัญ  โครงการหลวง 

   ทรัพยากรบุลคล 

           3. ท าให้ทราบถึงกลุ่มเปราะบางในชุมชน เช่น บ้านผู้สูงอายุ  บ้านผู้พิการ  บ้านที่มีเด็ก 0-5  ปี  

   บ้านผู้ป่วยเร้ือรัง 

4. ท าให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มเปราะบางและศักยภาพของแต่ละโซน  จุดที่มีศักยภาพน้อย      

มีกลุ่มเปราะบางมาก  และอยู่ในจุดเสี่ยงภัย  จะมีความเสี่ยงสูง 
 



ภาพแผนที่ชุมชน 



 

2. ปฏิทินฤดูกาล 

1. ท าให้ทราบว่าในชุมชนมีเหตุการณ์ต่างๆ  

รวมถึงภัยอันตรายต่างๆที่กิดขึ้นในชุมชนในแต่ละช่วงเวลา 

2. ท าให้ทราบถึงประเพณีวัฒนธรรม  กิจกรรมของชุมชน  ที่จัดขึ้นในช่วงเวลาต่างๆ 

3. ท าให้ทราบถึงการประกอบอาชีพต่างๆ ของคนในชุมชนในแต่ละเดือน 

4. ท าให้ทราบถึงรายรับ-  รายจ่าย  ภาวะหนี้สิน  การเก็บออม  ในแต่ละช่วงเวลาในรอบปี 

 

ภาพปฏิทินฤดูกาล  

 

 

ภ

า

พ

ป

ฏิ

ทิ

น

ฤ

ดู

ก

า

ล

 

(

ภ 

 



3. ประวัติการเกิดภัย ท าให้ทราบ 

1. ช่วงเวลาการเกิดภัย 

2. ชนิดของภัยที่เกิดในชุมชน 

3. ความเสียหายจากภัย 

4. การบริหารการจัดการภัยของชุมชน 

5. ความเปลี่ยนแปลงของการเกิดภัย 

6. ความรุนแรงของภัยมากขึ้น 

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลชุมชนพบว่าภายในชุมชนมีชนิดของภัยดังต่อไปนี้ 

1.  น้ าป่าไหลหลาก เกิดจากฝนตกหนัก เกิดในช่วงเดือน ก.ค. – ต.ค. ของทุกปี  

ส่งผลให้ทรัพย์สินบ้านเรือน ที่เก็บใบเมี่ยง และใบเมี่ยง เสียหาย  จ านวน  40 หลังคาเรือน 

ตลอดจนท าให้สัตว์เลี้ยง  ที่ประปาเสียหาย 

2. ดินโคลนถล่ม เกิดจากฝนตกหนักเกิดในช่วงเดือน ก.ค. – ต.ค. ของทุกปี  

ส่งผลให้ไร่เมี่ยงเสียหาย 

3. ไฟไหม้บ้าน  เกิดจากการก่อไฟในบ้านมักจะเกิดในช่วงเดือน มี.ค. – เม.ย.  

4. วาตภัย (ลมหลวง) เกิดในช่วงเดือน ก.ค. – ต.ค.ท าให้หลังคาบ้านปลิวตกแตกเสียหาย  

6หลังคาเรือน ต้นไม้ทับบ้านเสียหาย  1 หลังคาเรือน  

5. อุบัติเหตุท่ัวไป เกิดจากการตกบันได ท าให้ผู้สูงอายุขาหักและพิการ  2  

คนมีคนพลัดตกเขาท าให้แขนหัก  สะโพกแตก   

6. อุบัติเหตุบนท้องถนน เช่นรถเฉี่ยวชน รถพลิกคว่ าตกห้วยท าให้รายจ่ายเพิ่มขึ้น ตกใจเสียขวัญเสีย  

7. ยาเสพติด  ทั้งกินทั้งเสพทั้งขาย  ในชุมชนเกิดขึ้นตลอดทั้งปี 

8. ไฟป่า  เกิดในช่วงมี.ค. –พ.ค.    

9. สารเคมี เกิดจากการใช้ยาฆ่าแมลงในช่วงก.ค. – พ.ย..  

10. ภัยหนาว เกิดในช่วงเดือน ม.ค. – ก.พ. และพ.ย. – ธ.ค.  

11. สัตว์มีพิษ เกิดจากผึ้งตะขาบและงูเขียวหางไหม้กัดเกิดในช่วงเดือน ต.ค.- พ.ย.  

12. ภัยแล้ง เกิดช่วงพ.ย. – ธ.ค.ท าให้น้ าอุปโภคและบริโภคไม่เพียงพอ  

 



                                     ภาพประวัติการเกิดภัย  

 

 

 

 

 

 



4.  วิธีการสังเกต 

1.  ท าให้ทราบวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชน 

2. เห็นสภาพแวดล้อมของชุมชน 

3. เห็นสภาพภมิประเทศและภูมิอากาศ 

4. เห็นลักษณะสิ่งปลูกสร้าง 

5. เห็นลักษณะของสาธารณูปโภค 

6. ได้ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

7. เห็นสภาพความเป็นอยู่ของผู้คน และคุณภาพชีวิต 

ได้เห็นลักษณะทางกายภาพของชุมชน เป็นที่ลาดชันเชิงเขา บ้านเรือนตั้งอยู่ริมน้ า มีถนนสายหลัก 

เป็นถนนคอนกรีต  คดเคี้ยวไปตามริมเขา  จากโซน 7 ไปโซน 8   และถนนสายย่อยเป็นถนนดิน  

ส่วนใหญ่จะสูงชัน  สภาพบ้านเรือนแข็งแรงดี  มีทั้งชั้นเดียวและสองชั้น  ข้างบ้านมีการปลูกผักสวนครัว  

เลี้ยงสัตว์และมีโรงเก็บชาเมี่ยง  มีห้องส้วมทุกหลังคาเรือน  มีน้ าประปาภูเขา  มีไฟฟ้าใช้  มีจานดาวเทียม  โซน 7  

สัญญาญโทรศัพท์ไม่ชัดเจน  มีหอกระจายข่าวกระจายอยู่ทั่วหมู่บ้าน  มีศาลาริมทางประจ าทุกโซน 

นอกบ้านปลูกชาใบเมี่ยง และกาแฟ ชาวบ้านมีความเป็นอยู่ที่ดี  ส่วนโซน 8 มีสภาพความเป็นอยู่แบบชาวเขา 

ภาพวิธีการสังเกต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         5. การท ากลุ่ม 

1.ได้ข้อมูลเชิงลึกจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย   

2.ท าให้กลุ่มได้ทบทวน  ท าความเข้าใจ  และเพิ่มเติมข้อมูลจากกลุ่ม 

3.และมีการยืนยันข้อมูลของชุมชน  ท าให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ 

4. มีการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน 

 

ภาพการท ากลุ่ม 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Situation Analysis and rationality 

การวิเคราะห์ปัญหาจากตน้ไม้ปัญหา 

1. ต้นไม้ปัญหา  

จากข้อมูลที่ได้จากการใช้เครื่องมือต่างๆสามารถสรุปได้ว่าชุมชนบ้านปางมะกล้วย ได้รับผลกระทบ คือ 

ทรัพย์สินเสียหายจากน้ าป่าไหลหลาก จากสาเหตุดังต่อไปนี้ 

1. โรงเก็บใบเมี่ยงและใบเมี่ยง    โดยโรงเก็บใบเมี่ยงเสียหาย 1หลังคาเรือน และใบเมี่ยงเสียหาย 40 หลังคาเรือน 

สาเหตุ เกิดจากขนย้ายไม่ทัน เน่ืองจากไม่มีแผน และโรงเก็บใบเมี่ยง อยู่ในพื้นที่ต่ าอยู่ติดริมแม่น้ า 

เน่ืองจากขาดความตระหนักในเร่ืองความปลอดภัย 

2. ทรัพย์สินบ้านเรือนเสียหาย  จ านวน 40 หลังคาเรือน สาเหตุเกิดจาก  

- ตั้งอยู่ในพื้นที่ต่ า และอยู่ในเส้นทางน้ าผ่าน เนื่องจากขาดความรู้ในการปรับพื้นที่ให้ปลอดภัย 

และไม่มีพื้นที่ปลอดภัยส าหรับสร้างบ้าน 

- ลักษณะล าห้วยแคบ เน่ืองจากมีสิ่งมีสิ่งกีดขวางล าห้วย จากหญ้า ไม้ ดินโคลน และขยะ 

3. สัตว์เลี้ยงสูญหาย ได้แก่ ไก่ หมู ปลา สาเหตุเกิดจากอพยพไม่ทัน เนื่องจาก 

 - ขาดการประสานงานกับเครือข่าย 

 - จากการแจ้งเตือนภัยล่าช้าเนื่องจากไม่มีแผนเตรียมพร้อมรับภัย และขาดความรู้/ ตระหนักเร่ืองภัย 

 - ไม่มีแหล่งชะลอความเร็วของน้ า 

 - หอกระจายข่าวไม่ดีไม่ทั่วถึง และเมื่อไฟฟ้าดับไม่สามารถท างานได้ 

4. ระบบท่อประปาเสียหาย  ต้องซ่อมทุกปี โดยเฉพาะช่วงของการวางท่อประปาข้ามผ่านแม่น้ า 

สาเหตุเกิดจากโครงสร้างไม่แข็งแรง เน่ืองจาก 

 - ไม่ได้ประเมินพื้นที่ในการวางระบบท่อประปามาก่อนเพราะไม่มีแผนใน อบต. 

 - ขาดความรู้และทักษะในการก่อสร้างเพราะไม่เคยได้รับความรู้และการฝึกอบรมมาก่อน 

  



 

 

ทรัพย์สินเสยีหาย 

ระบบท่อประปา
เสียหาย 

โครงสร้างไม่
แข็งแรง 

ขาดวามรู้และ
ทักษะในการ

ก่อสร้าง 

ไม่เคยได้รับ
ความรู้/การ

ฝึกอบรมมาก่อน 

ไม่ได้ประเมิน
พื้นท่ีในการวาง
ระบบท่อประปา

มาก่อน 

ไม่มีแผนใน 
อบต. 

สัตว์เลี้ยงสญูหาย 

อพยพไม่ทัน 

หอกระจายข่าว
ไม่ดี ไม่ท่ัวถึง ไม่มีแหล่งชลอ

ความเร็วของน้้า 

การแจ้งเตือนภัย
ล่าช้า 

ไม่มีแผนเตรียม
ความพร้อมรับภัย 

ขาดความรู้/
ตระหนักเร่ืองภัย 

ขาดการ
ประสานงานกับ

เครือข่าย 

บ้านเรือน
เสียหาย 

ล้าห้วยแคบ 

มีสิ่งกีดขวางล้า
ห้วย จากหญ้า 
ไม้ ดินโคลน 

อยู่ในพื้นท่ีต่้า 
เส้นทางน้้าผ่าน 

ขาดความรู้ใน
การปรับพื้นท่ีให้

ปลอดภัย 

ไม่มีพื้นท่ีปลอดภัย
ส้าหรับสร้างบ้าน 

โรงเก็บใบเม่ียง
และใบเมี่ยง

เสียหาย 

ย้ายไม่ทัน 

ไม่มีแผน 

โรงเก็บใบเม่ียงอยุ่ใน
พื้นท่ีต่้า/ติดริมแม่น้้า 

ขาดความตระหนัก
เร่ืองความ
ปลอดภัย 



ลดความเสียหาย
ของทรัพย์สิน 

ลดความเสียหาย
ของระบบท่อ

ประปา 

สร้างระบบท่อ
ประปาให้
แข็งแรง 

ให้ความรู้ทักษะ
เร่ืองการวางท่อ
ระบบประปา 

ฝึกอบรมในเร่ือง
การก่อสร้างการ

วางระบบท่อ
ประปา 

ประเมินพื้นท่ี
ก่อนการวาง

ระบบท่อประปา 

บูรณาการแผน
ชุมชนกับ อบต. 

ลดความ
เสียหายของ
สัตว์เลี้ยง 

เตรียมพร้อมใน
การอพยพ 

ปรับปรุงหอ
กระจายข่าวให้
ท่ัวถึงและพร้อม
ใช้ตลอดเวลา 

สร้างแหล่งชลอ
ความเร็วของน้้า

ท่ีแข็งแรง 

ปรับปรุงระบบ
การแจ้งเตือนให้มี

ประสิทธิภาพ 

จัดท้าแผน
เตรียมพร้อมรับ

ภัย 

ให้ความรู้/เพิ่ม
ความตระหนัก
ในการจัดการภยั 

เพิ่มการ
ประสานงานกับ

เครือข่าย 

ลดความ
เสียหายของ
บ้านเรือน 

ขุดลอกล้าห้วย
ให้กว้างขึ้น 

ขุดล้าห้วยให้ลึก
และกว้าง 

สร้างใต้ถุนสูง 

ดีดบ้าน 

ให้ความรู้ในเร่ือง
การสร้างอาคารให้

ปลอดภัย 

ลดความเสีหายของ
โรงเก็บใบเม่ียงและ

ใบเมี่ยง 

มีการ
เตรียมพร้อมใน

การอพยพ 

จัดท้าแผน
เตรียมพร้อมรับ

ภัย 

ยกระดับของท่ี
เก็บใบเม่ียงให้

สูงขึ้น 

เพิ่มความ
ตระหนักรู้เร่ือง
ความปลอดภัย 



 

 

2. ต้นไม้วัตถุประสงค์ 

 จากการวิเคราะห์ปัญหาร่วมกับชุมชนได้แนวทางในการแก้ไขปัญหา 

เพื่อลดความเสียหายของทรัพย์สินดังนี้ 

1. ลดความเสียหายของโรงเก็บใบเมี่ยงและใบเมี่ยง โดย 

-  ยกระดับของที่เก็บใบเมี่ยงให้สูงขึ้น  โดยต้องเพิ่มความตระหนักรู้เร่ืองความปลอดภัยให้กับชุมชน 

-  มีการเตรียมความพร้อมในการอพยพด้วยการจัดท าแผนเตรียมพร้อมรับภัย 

2. ลดความเสียหายของทรัพย์สินบ้านเรือน 

-  สร้างบ้านใต้ถุนสูง  หรือดีดบ้าน  โดยการให้ความรู้ในเร่ืองการสร้างอาคารให้มีความปลอดภัย 

-  ท าล าห้วยให้กว้างขึ้นโดยการขุดลอกล าน้ าในชุมชนซึ่งจะช่วยให้น้ าไหลได้สะดวกขึ้น 

3.ลดความเสียหายของสัตว์เลี้ยงโดยการเตรียมความพร้อมในการอพยพ 

-  เพิ่มการประสานงานกับเครือข่ายการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยร่วมต าบล 

-  ปรับปรุงระบบการแจ้งเตือนภัยให้มีประสิทธิภาพ  

โดยการจัดท าแผนเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติและให้ความรู้และเพิ่มความตระหนักเร่ืองการจัดการภัยให้กับชุมชน 

-  สร้างแหล่งชะลอความเร็วของน้ าที่แข็งแรง  

แต่เน่ืองจากสภาพภูมิประเทศของหมู่บ้านเป็นที่ลาดชันเชิงเขาไม่มีพื้นที่ที่เหมาะสมจึงไม่สามารถสร้างฝายชะล

อน้ าได้ 

-  ปรับปรุงและบ ารุงรักษาหอกระจายข่าวให้ทั่วถึงและพร้อมใช้ตลอดเวลา  

ร่วมกับการเตรียมความพร้อมของเคร่ืองส ารองไฟให้พร้อมใช้เมื่อไฟฟ้าดับ 

4.ลดความเสียหายของระบบท่อประปา  โดยการสร้างระบบท่อประปาให้แข็งแรง 

-  ประเมินพื้นที่ก่อนวางระบบท่อประปาและบูรณาการแผนชุมชนเข้าสู่แผน อบต. 

-ให้ความรู้และทักษะ  เร่ืองการวางระบบท่อประปา และฝึกอบรมในเร่ืองการก่อสร้างการวางระบบท่อประปา  

ให้กับชุมชน 

 

4. Goal and Objectives  

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย  

 เป้าหมาย : เพื่อลดความเสียหายของทรัพย์สิน 



วัตถุประสงค ์

1. ลดความเสียหายของโรงเก็บเมี่ยงและใบเมี่ยง 

2. ลดความเสียหายของบ้านเรือน 

3. ลดความเสียหายของสัตว์เลี้ยง 

4. ลดความเสียหายของระบบท่อประปา 

5. Plan of Action  

กิจกรรม ระยะเวลา 
ม
.ค
. 

ก.
พ
. 

มี
.ค
. 

เม
.ย
. 

พ
.ค
. 

มิ
.ย
. 

ก.
ค. 

ส
.ค
. 

ก
.ย
. 

ต.
ค. 

พ
.ย
. 

ธ.
ค. 

1.ประชุมเสวนาเร่ืองการอนุรักษ์ล าน้ าในต าบล(1วัน
) 

            

2.ประชุมเครือข่ายล าน้ าเดียวกันในเร่ืองการเตรียมพ
ร้อมรับภัยพิบัติ (1วัน) 

            

3.ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองการก่อสร้างการวางระ
บบท่อประปา  (1วัน) 

            

4.อบรมความรู้เร่ืองการจัดการภัย(1วัน)             
5.กิจกรรมรณรงค์การอนุรักษ์ล าน้ าในชุมชน(1วัน)             
6.กิจกรรมรณรงค์ลดภัย(พิบัติ(1วัน)             
7.กิจกรรมปรับปรุงระบบหอกระจายข่าว (3วัน)             

8.อบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองการเฝ้าระวังและแจ้งเตือ
นภัย(2วัน) 

            

9.กิจกรรมจัดนิทรรศการ 
-จัดบอร์ด 
-ให้ความรู้ทางเสียงตามสาย(1เดือน) 

            

10.ประชุมปรึกษาหารือเร่ืองกรจัดการภัยในชุมชน(เ
ดือนละ1คร้ังในการประชุมประจ าเดือนของชุมชน) 

            

11.อบรมให้ความรู้เร่ืองการสร้างบ้านเรือนให้ปลอด
ภัย(1วันก่อนวันพระ ตลอดทั้งปี) 

            

12.จัดท าแผนเตรียมพร้อมรับภัย             

 



6. Risks assumptions  

            สิ่งที่ขัดขวางการด าเนินงานตามแผน  

1. งบประมาณ 

2. ความร่วมมือ ความสามัคคีของคนในชุมชน 

3. ความไม่แน่นอนของสภาพภูมิอากาศ(ภัยธรรมชาติ) 

4. การขอความร่วมมือและการประสานงาน กับเครือข่าย 

5. การให้ความส าคัญและใส่ใจของคนในชุมชน 

6. การขาดความต่อเนื่องในการท ากิจกรรม ของคนในชุมชน 

7. ภาวะสุขภาพของเจ้าหน้าที่และคนในชุมชน 

8. ความไม่พร้อมของเจ้าหน้าที่ 

 

 

 

 

7. Budget 

งบประมาณในการด าเนินกิจกรรม 

กิจกรรม งบประมา
ณ  (บาท) 

1.ประชุมเสวนาเร่ืองการอนุรักษ์ล าน้ าในต าบล(1วัน) 20,000 
บาท 

2.ประชุมเครือข่ายล าน้ าเดียวกันในเร่ืองการเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ (1วัน) 20,000 
บาท 

3.ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองการก่อสร้างการวางระบบท่อประปา  (1วัน) 30,000 
บาท 

4.อบรมความรู้เร่ืองการจัดการภัย(1วัน) 20,000 
บาท 



5.กิจกรรมรณรงค์การอนุรักษ์ล าน้ าในชุมชน(1วัน) 40,000 
บาท 

6.กิจกรรมรณรงค์ลดภัยพิบัติ(1วัน) 200,000 
บาท 

7.กิจกรรมปรับปรุงระบบหอกระจายข่าว (3วัน) 50,000 
บาท 

8.อบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัย(2วัน) 50,000 
บาท 

9.กิจกรรมจัดนิทรรศการ 
-จัดบอร์ด 
-ให้ความรู้ทางเสียงตามสาย(1เดือน) 

 25,000 
บาท 

10.ประชุมปรึกษาหารือเร่ืองการจัดการภัยในชุมชน(เดือนละ1คร้ังในการประชุมประจ าเดือนขอ
งชุมชน) 

10,000 
บาท 

11.อบรมให้ความรู้เร่ืองการสร้างบ้านเรือนให้ปลอดภัย(1วันก่อนวันพระ ตลอดทั้งปี) 30,000 
บาท 

12.จัดท าแผนเตรียมพร้อมรับภัย 200,000 
บาท 

รวม 695,000 
บาท 

 

 

 

 

8. สมาชิกในกลุ่ม NOK 

ล าดับที ่ ชื่อ-สกุล   ชื่อเล่น เบอร์โทร อีเมล์ 

1 นายใบค า    คูณแก้ว 8562098930945 - 

2 นางชลาลัย   สกุลทอง / แคท 085-0306635 Schalalai@hotmail.com 
3 นางสาวอังคณา  อินทรสอน  / ไข่ 086-6515689 egg_gge07@hotmail.com 
4 นายบุญมา   ไชยะสุข  8562055649578 Bounma_xayasouk@yahoo.com 
5 นางนิชานันท์   ธีระก าธร / นุช 081-4506645 Nicha999@gmail.com 



6 นางสาวพรธีรา    กันหาวัน  / ตุ ๊ 084-6571281 Kporntheera@gmail.com 
7 นางสาวปิยะธิดา  พุฒพิมพ์ / เดียร์ 083-2862030 Dear_piyatida@hotmail.com 
8 นางสาวนันธิญา   หาญพยัค / หนึ่ง 089-7941429 Naungtiya@gmail.com 
9 นางนุสรา   มั่งมี / กุ้ง 081-1800944 Nusnus1@hotmail.com 

10 นายสุริยัน    ภูช านิ  / ซัน 087-6717155 Sun_suriyan@hotmail.com 
11 นางสาวศรัณย์ลักษณ์  ไหลเจริญกิจ 081-5748455 Saranlak000@gmail.com 

 

  



งบประมาณในการด าเนินกิจกรรม 

กิจกรรม งบประมา
ณ  (บาท) 

1.ประชุมเสวนาเร่ืองการอนุรักษ์ล าน้ าในต าบล(1วัน) 20,000 
บาท 

2.ประชุมเครือข่ายล าน้ าเดียวกันในเร่ืองการเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ (1วัน) 20,000 
บาท 

3.ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองการก่อสร้างการวางระบบท่อประปา  (1วัน) 30,000 
บาท 

4.อบรมความรู้เร่ืองการจัดการภัย(1วัน) 20,000 
บาท 

5.กิจกรรมรณรงค์การอนุรักษ์ล าน้ าในชุมชน(1วัน) 40,000 
บาท 

6.กิจกรรมรณรงค์ลดภัยพิบัติ(1วัน) 200,000 
บาท 

7.กิจกรรมปรับปรุงระบบหอกระจายข่าว (3วัน) 50,000 
บาท 

8.อบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัย(2วัน) 50,000 
บาท 

9.กิจกรรมจัดนิทรรศการ 
-จัดบอร์ด 
-ให้ความรู้ทางเสียงตามสาย(1เดือน) 

 25,000 
บาท 

10.ประชุมปรึกษาหารือเร่ืองการจัดการภัยในชุมชน(เดือนละ1คร้ังในการประชุมประจ าเดือนขอ
งชุมชน) 

10,000 
บาท 

11.อบรมให้ความรู้เร่ืองการสร้างบ้านเรือนให้ปลอดภัย(1วันก่อนวันพระ ตลอดทั้งปี) 30,000 
บาท 

12.จัดท าแผนเตรียมพร้อมรับภัย 200,000 
บาท 

รวม 695,000 
บาท 



 


