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บทที� 1 

บทนํา 

 

1.1 ความเป็นมาและความสาํคัญของปัญหา 

วิถีชีวิตของคนไทยตั �งแต่สมยัโบราณมีความผูกพันอยู่กับสายนํ �า ซึ"งเห็นได้ตั �งแต่การเลือก
ทําเลที"ตั �งชมุชนบริเวณริมนํ �า ลกัษณะยกพื �นสงู มีหน้าบ้านติดริมนํ �า และทกุๆบ้านมีเรือเก็บไว้ใช้งาน 
และใช้เรือเป็นเส้นทางในการสญัจรหลกั ดงัจะเห็นได้จากบนัทึกของชาวตา่งประเทศที"เข้ามาอาศยั
ในประเทศไทย ในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ที"เขียนไว้ว่า “คนไทยถือว่ามีแตค่นบ้าเท่านั �นที" จะเดินไป
ไหนตอ่ไหน ในเมื"อทกุคนสามารถนั"งแจวเรือไปได้ อย่างสบาย”   ขณะที"ในหน้านํ �า ที"มีนํ �าหลากและ
นํ �าท่วมเป็นเวลายาวนานนั �น คนไทยตั �งแตอ่ดีตจนถึงปัจจบุนัก็มีภูมิปัญญาในการปรับตวัและมีการ
บริการจดัการนํ �าในหลายๆรูปแบบเพื"อให้อยู่กบัธรรมชาติได้ ซึ"งต้องอาศยัความเข้าใจในบริบทและ
ภูมิศาสตร์ที"มีความแตกตา่งไปในแตล่ะพื �นที" เพื"อให้ได้วิธีการที"เหมาะสมและสอดคล้อง และส่งผล
กระทบตอ่วิถีชีวิตเดมิน้อยที"สดุ  

การสร้างคนักั �นนํ �าเลียบลํานํ �าเป็นวิธีการป้องกันนํ �าท่วมที"นิยมทํากันมาตั �งแต่สมยัโบราณ  
โดยการก่อสร้างคนัดินหรือคอนกรีตให้มีแนวขนานไปกับลํานํ �าและอยู่ห่างจากขอบตลิ"งเข้าไปเป็น
ระยะพอประมาณ  เพื"อกนันํ �าที"มีระดบัสงูกวา่ตลิ"งไมใ่ห้ไหลบา่เข้าไปท่วมพื �นที"ชมุชน และพื �นที"ตา่งๆ
ตามที"ต้องการการป้องกนันํ �าท่วมโดยวิธีการก่อสร้างคนักั �นนํ �าเลียบลํานํ �า  นบัเป็นวิธีการป้องกนันํ �า
ไม่ให้ไหลล้นตลิ"งออกไปท่วมพื �นที"ให้ได้รับความเสียหายโดยตรง เหมือนกับการเสริมสร้างขอบตลิ"ง
ของลํานํ �าในบริเวณนั �นให้มีระดบัความสูงมากกว่าเดิม เพื"อเพิ"มเนื �อที"หน้าตดัของลํานํ �าให้มีขนาด
ใหญ่พอที"จะระบายนํ �าไหลหลากจํานวนมากให้ไหลผ่านพื �นที"บริเวณนั �นไปโดยไม่ท่วมพื �นที"บริเวณ
นั �นให้เกิดความเสียหายเหมือนแตก่่อน  

 ย่านชมุชนวดัม่วงและชมุชนวดัประศกุ เป็นชุมชนริมนํ �าเก่าแก่ของอําเภออินทร์บรีุ จงัหวดั
สิงห์บุรี  ตั �งอยู่บริเวณคนละฝั"งริมแม่นํ �าเจ้าพระยา ซึ"งได้รับผลกระทบจากนํ �าท่วมบอ่ยครั �งและเป็น
ระยะเวลายาวนาน  โดยชมุชนวดัประศกุเป็นชมุชนที"อยู่ติดแนวหาดริมแม่นํ �าเจ้าพระยาซึ"งยงัไม่ได้มี
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การสร้างเขื"อนกั �นนํ �า ขณะที"ชุมชนวดัม่วงเป็นชุมชนที"อยู่บริเวณหลงัแนวเขื"อนกั �นนํ �า จากโครงการ
ก่อสร้างเขื"อนกั �นนํ �าของกรมโยธาธิการและการผงัเมือง   

การศกึษาครั �งนี �จะมุง่เปรียบเทียบให้เห็นถึงผลกระทบจากการสร้างเขื"อนป้องกนันํ �าท่วมของ
ชมุชนทั �งสองฝั"งทั �งชมุชนวดัประศกุ และชมุชนวดัม่วง ที"มีตอ่การเปลี"ยนแปลงด้านกายภาพและการ
ใช้งานพื �นที"ริมนํ �า  และให้ทราบข้อดีข้อเสียที"เกิดขึ �น พร้อมทั �งนําผลที"ได้จากการศึกษามาเป็นข้อมูล
พื �นฐานที"สําคญัในการพฒันารูปแบบและเทคโนโลยีที"เหมาะสมในการป้องกนันํ �าทว่มกบัชมุชน 

 
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

    1.2.1 เพื"อศกึษาผลกระทบของการสร้างเขื"อนกั �นนํ �าที"มีตอ่ความผกูพนักบัที"อยู่อาศยัของคน
ในพื �นที"ศกึษา 

    1.2.2 เพื"อศกึษาผลกระทบของการสร้างเขื"อนกั �นนํ �าที"มีตอ่กิจกรรมการใช้พื �นที"ริมนํ �าของคน
ในพื �นที"ศกึษา 

 
1.3 คาํถามการวิจัย 

1.3.1 การสร้างเขื"อนป้องกนันํ �าท่วมส่งผลตอ่ความผกูพนักบัที"อยู่อาศยัของคนในพื �นที"ศกึษา
อยา่งไร 

1.3.2 กิจกรรมการใช้พื �นที"ริมนํ �ามีการเปลี"ยนแปลงอย่างไรหลงัมีการสร้างเขื"อนป้องกันนํ �า
ทว่ม 

1.3.3 กิจกรรมการใช้งานพื �นที"ริมนํ �าระหว่างพื �นที"ที"มีเขื"อนป้องกันนํ �าท่วมและไม่มีเขื"อน
ป้องกนันํ �าทว่มมีความแตกตา่งกนัอยา่งไร 

1.3.4 การสร้างเขื"อนป้องกนันํ �าทว่มสง่ผลกระทบตอ่การเข้าถึงพื �นที"ริมนํ �าอยา่งไร 

 
1.4 ขอบเขตของการวิจัย 

1.4.1 ขอบเขตด้านพื +นที� 
      พื �นที"ศึกษาคือ บริเวณชุมชนวัดประศุกและชุมชนวัดม่วงส่วนที"ติดริมแม่นํ �า

เจ้าพระยาอยู่ในเขตอําเภออินทร์บรีุ จงัหวดัสิงห์บรีุ ซึ"งเป็นชุมชนริมนํ �าดั �งเดิมเก่าแก่ โดยมีขอบเขต
พื �นที"ศกึษาดงันี � 
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           ขอบเขตพื �นที"ศกึษาฝั"งชมุชนวดัประศกุ 

   ทิศเหนือ  จรด บริเวณวดัประศกุ 
   ทิศใต้  จรด ที"วา่การอําเภออินทร์บรีุ  
   ทิศตะวนัออก จรด  แมนํ่ �าเจ้าพระยา 
   ทิศตะวนัตก   จรด ถนนเลียบคลองชลประทาน 
  ขอบเขตพื �นที"ศกึษาฝั"งชมุชนวดัมว่ง 
   ทิศเหนือ  จรด บริเวณวดัเฉลิมมาศ 
   ทิศใต้  จรด บริเวณวดัมว่ง  
   ทิศตะวนัออก จรด  ทางหลวงหมายเลข 3275 
   ทิศตะวนัตก   จรด แมนํ่ �าเจ้าพระยา 
 

1.4.2 ขอบเขตด้านเนื +อหา 
              การศึกษานี �เป็นการเปรียบเทียบผลกระทบที"เกิดขึ �นจากการสร้างเขื"อนป้องกันนํ �า
ทว่มของสองฝั"งพื �นที"ชมุชนริมนํ �า อนัได้แก่ชมุชนวดัม่วงซึ"งมีการสร้างเขื"อนป้องกนันํ �าท่วมและชมุชน
วัดประศุกที"ไม่มีการสร้างเขื"อนป้องกันนํ �าท่วมในพื �นที"อําเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยใน
การศกึษาจะทําการวิเคราะห์การเปลี"ยนแปลงทางกายภาพระหวา่งพื �นที"ที"มีเขื"อนป้องกนันํ �าท่วมและ
พื �นที"ที"ไม่มีเขื"อนป้องกันนํ �าท่วม พร้อมกับวิเคราะห์ลกัษณะการเปลี"ยนแปลงทางกายภาพก่อนและ
หลงัการสร้างเขื"อนป้องกนันํ �าทว่ม ศกึษากลุม่ผู้ใช้งานและความสมัพนัธ์กบัพื �นที"ชมุชน รวมถึงศกึษา
ผลกระทบจากการสร้างเขื"อนป้องกนันํ �าทว่มที"มีตอ่การใช้งานพื �นที"ริมนํ �า  โดยจะศกึษาแผนโครงการ
ก่อสร้างเขื"อนป้องกันนํ �าท่วมของกรมโยธาธิการและการผงัเมืองที"เกี"ยวข้องกับพื �นที"ศึกษา ลงพื �นที"
สํารวจข้อมลูและสุม่ทําแบบสอบถามในพื �นที"ศกึษา เพื"อสรุปผลกระทบจากการสร้างเขื"อนป้องกนันํ �า
ทว่มที"มีตอ่การใช้งานพื �นที"ริมนํ �าและวิถีชีวิตของคนในชมุชน 
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แผนผงัที" 1  แสดงพื �นที"ศกึษาบริเวณชมุชนวดัประศกุและชมุชนวดัมว่ง 
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1.5 ขั +นตอนในการวิจัย 

1.5.1 ศกึษารวบรวมข้อมลูทตุยิภมูิ ได้แก่ แนวคดิ ทฤษฎีและงานวิจยัที"เกี"ยวข้องตลอดจน 
แผนโครงการต่างๆที"มีความเกี"ยวข้องกบัผลกระทบจากการสร้างเขื"อนป้องกันนํ �าท่วม อําเภออินทร์
บรีุ จงัหวดัสิงห์บรีุ แผนการก่อสร้างโครงการ แผนการแก้ไขปัญหานํ �าท่วม รวมถึงข้อมลูสถิติเอกสาร
ต่างๆที"เกี"ยวข้องกับของพื �นที"ชุมชนอินทร์บุรี เช่น ลักษณะกายภาพ  จํานวนครัวเรือน ข้อมูลการ
ประกอบอาชีพและสภาพปัญหาตา่งๆของพื �นที"ศกึษา 

 1.5.2  ออกแบบงานวิจยั กําหนดขอบเขตการวิจยั แนวคิด ทฤษฏี วิธีการ เครื"องมือที"ใช้ใน 
การวิจยั รายละเอียดในการวิจยั  

1.5.3 การเลือกพื �นที"ศึกษาและระบุขอบเขตของพื �นที"ที"จะใช้เปรียบเทียบผลกระทบ
ระหว่างพื �นที"ที"มีเขื"อนป้องกันนํ �าท่วมกบัพื �นที"ที"ไม่มีเขื"อนป้องกันนํ �าท่วม โดยเลือกพื �นที"ที"มีความให้
เคียงกนัของขนาดพื �นที" จํานวนประชากร อาย ุและการประกอบอาชีพ 

1.5.4 เก็บรวบรวมข้อมลูปฐมภมูิจากการสํารวจภาคสนาม สอบถามและสงัเกตการณ์การ
ใช้งานพื �นที"ริมนํ �าของคนในชุมชนทั �งด้านที"มีการสร้างเขื"อนป้องกันนํ �าท่วมและด้านที"ไม่มีการสร้าง
เขื"อนป้องกนันํ �าท่วม รวมถึงการตอบแบบสอบถามของคนในพื �นที"ศึกษา เพื"อให้ทราบถึงผลกระทบ
ในการใช้พื �นที"ริมนํ �าจากการสร้างเขื"อนป้องกนันํ �าท่วม โดยเปรียบเทียบผลกระทบระหว่างชมุชนที"มี
เขื"อนป้องกนันํ �าทว่มและชมุชนที"ไมมี่การสร้างเขื"อนป้องกนันํ �าทว่ม   

1.5.5 วิเคราะห์ข้อมลูทั �งหมดที"ได้จากการรวมรวมทฤษฏีและเอกสารตา่งๆที"เกี"ยวข้อง  
รวมถึงข้อมูลที"ได้จากการสํารวจและการตอบแบบสอบถามของคนในชุมชนพื �นที"ศึกษา โดย
เปรียบเทียบข้อมลูที"ได้ระหว่างพื �นที"ด้านที"มีการสร้างเขื"อนป้องกนันํ �าท่วม และพื �นที"ที"ไม่มีการสร้าง
เขื"อนป้องกนันํ �าทว่ม  

1.5.6  อภิปรายสรุปผลการศกึษาและข้อเสนอแนะ เพื"อระบสุภาพปัญหาและเสนอแนะ
แนวทางในการจดัการที"เหมาะสม ประกอบกบัข้อมลูสถิต ิและแผนภมูิที"ชว่ยสนบัสนนุการวิจยั 
 
1.6 วิธีการศึกษาวิจัย  

1.6.1 ทบทวนเอกสาร บทความ รายงาน สื"อสิ"งพิมพ์ และข้อมลูตา่งๆที"มีความเกี"ยวข้อง
กบัพื �นที"ศกึษาตั �งแตอ่ดีต จนถึงปัจจบุนั 

1.6.2 การสํารวจภาคสนามเพื"อเก็บรวมรวบข้อมลูด้านกายภาพและสภาพปัญหาตา่งๆ
ของพื �น ที"ศกึษาทําการบนัทึกลงในแผนที"สํารวจ 
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1.6.3 การสงัเกตการณ์ รูปแบบและตําแหน่งของกิจกรรมที"เกิดขึ �นในพื �นที"ที"ทําการศกึษา
ของคนในชมุชน และบนัทกึลงในแผนที"สํารวจ 

1.6.4 การสมัภาษณ์คนในพื �นที"ชุมชน ผู้ นําชุมชน และบุคคลที"มีความเกี"ยวข้อง เพื"อระบุ
ปัญหาและความต้องการของคนในพื �นที"ชมุชนที"มีตอ่พื �นที"ริมนํ �าและเขื"อนกั �นนํ �า 

1.6.5 การใช้แบบสอบถาม เพื"อแสดงข้อคิดเห็นและรวมรวมข้อมลูเกี"ยวกบัผลกระทบจาก
การสร้างเขื"อนป้องกนันํ �าทว่มและเปรียบเทียบในเชิงสถิต ิ

1.6.6 การวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และสรุปข้อมลูผา่นการใช้สถิตแิละแผนภาพอธิบาย 
 
1.7 นิยามศัพท์เฉพาะ 

1.7.1 เขื�อนป้องกันนํ +าท่วม  
                            โครงสร้างที"ได้ออกแบบและก่อสร้างเพื"อต้านทาน แรงดนัดินด้านข้าง เพิ"มความ
แข็งแรง ให้กบัพื �นที"ที"มีระดบัพื �นดินที"แตกตา่งกนั ป้องกนัการเคลื"อนตวัของดิน เช่น ตลิ"งแม่นํ �า ลาด
ถนน เป็นต้น เขื"อนป้องกันนํ �าท่วม (Floodwall) คือ สิ"งกีดขวางในแนวดิ"งที"ออกแบบให้จํากัดหรือ
ป้องกนัไม่ให้นํ �าในแม่นํ �าหรือทางนํ �าใดๆ ไหลล้นเข้าท่วมพื �นที" (หมู่บ้าน ตวัเมือง สถานที"สําคญั) ใน
ฤดนํู �าหลากหรือสภาวะทีมีพายแุละมีปริมาณนํ �าหลากหลากมาก   

1.7.2 คันดนิป้องกันนํ +าท่วม 
                            ลกัษณะของความชนัของพื �นดินที"สามารถควบคมุระดบันํ �าที"จะเอ่อล้นขึ �นมาจาก
แมนํ่ �า หรือชายหาดได้ ซึ"งอาจเกิดขึ �นเองตามธรรมชาติหรือมนษุย์เป็นผู้สร้างขึ �นมาและวางตวัขนาน
ไปกบัเส้นทางนํ �าหรือตามแนวชายฝั"ง 

1.7.3 พื +นที�สาธารณะ   
                 พื �นที"ที"ไม่ได้ถูกจบัจองเป็นเจ้าของจากส่วนใดส่วนหนึ"งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ"ง

โดยเฉพาะ โดยทุกคนทั"วไปในสงัคมสามารถเข้ามาทํากิจกรรมรวมถึงใช้ประโยชน์ในเชิงสงัคมจาก
พื �นที"นี �ได้ในระยะเวลาชั"วคราว  

 
1.8 การนําเสนอผลการวิจัย 

         นําเสนอผลการศกึษาในรูปแบบการพรรณนา ประกอบกบัการใช้ตารางเปรียบเทียบ และ
แผนผังแผนที"แสดงตําแหน่งของข้อมูลมาช่วยในการสนับสนุนผลการวิจัย ที"แสดงให้เห็นถึง
ผลกระทบจากการสร้างเขื"อนป้องกนันํ �าท่วมที"มีตอ่การใช้พื �นที"ริมนํ �าของชมุชนพื �นที"ศกึษา  เพื"อระบุ
สภาพปัญหาและแสดงข้อเสนอแนะแนวทางที"เหมาะสมตอ่พื �นที"ศกึษา 
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บทที� 2 
แนวความคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที�เกี�ยวข้อง 

 

ในการศกึษาวิจยัผลกระทบจากการสร้างคนักั �นนํ �าที�มีต่อคนในชมุชนเทศบาลตําบลอินทร์
บุรี  อําเภออินทร์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรีนี � ได้มีการศึกษาแนวความคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที�มีความ
เกี�ยวข้อง ให้ทราบถึงความหมายของทฤษฏี แนะแนวคิดต่าง  เพื�อนํามาเป็นกรอบแนวคิดในการ
กําหนดกรอบในการศกึษา กระบวนการการดําเนินงานวิจยั รวมถึงกําหนดกรอบเครื�องมือในการวิจยั 
โดยแนวความคดิ ทฤษฏีและงานวิจยัที�เกี�ยวข้องที�ได้ทบทวนในบทนี � ประกอบด้วย 

1. แนวคิดเกี�ยวกบัชมุชนริมนํ �า 
2. แนวคิดในการป้องกนันํ �าทว่มชมุชน 
3. แนวคิดเกี�ยวกบัระบบคนัป้องกนันํ �าทว่มแบบถาวร 
4.   แนวความคดิเกี�ยวกบัระบบของกิจกรรมและระบบของที�ตั �ง 
5. แนวคดิเกี�ยวกบัสํานกึในถิ�นที� และความผกูพนักบัสถานที�  
6. งานวิจยั ผลกระทบของแนวเขื�อนป้องกนันํ �าท่วมที�มีตอ่ชมุชนริมนํ �า : กรณีศกึษาชมุชน

ปากคลองชกัพระ (ศริะษา  สมัฤทธิ?ผลเกิด, 2553) 
7. พัฒนาการและรูปแบบการตั �งถิ�นฐานของชุมชนริมนํ �าบ้านบางแม่หม้าย จังหวัด

สพุรรณบรีุ (ปรีดา หตุะจฑูะ, 2546) 
ซึ�งแนวความคดิ ทฤษฏีและงานวิจยัที�เกี�ยวข้องสามารถอธิบายตามรายละเอียดได้ดงันี � 

2.1  แนวคิดเกี�ยวกับชุมชนริมนํ #า 

 สํานกัผงัเมือง กรุงเทพมหานคร (2549) ได้กล่าวถึงการตั �งถิ�นฐานริมฝั�   งแม่ นํ �าไว้ว่า การตั �ง

ถิ�นฐานบริเวณฝั�   งแม่ นํ �าส่ วนใหญ่ จะอยู่ บริเวณที�เป็นคนัดินธรรมชาติ (Natural Levee) ที�นํ �าท ่วมไม่ 
ถึง หรือบริเวณที�ราบขั �นบนัได (River Terrace) สว่นมากเป็นการตั �งถิ�นฐานระยะแรก ๆ ของโลกเมือง

หลวงหรือเมืองต ่าง ๆ มกัจะตั �งอยู่ ริมแม่ นํ �าทั �งสิ �น โดยแม่นํ �ามีปั จจยัหลายอย่ างที�ดงึดดูให้ เกิดการตั �ง
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ถิ�นฐาน แม่นํ �ามีอิทธิพลต่ อการตั �งถิ�นฐานของมนุษย์ เพราะเป็ นแหล่ งนํ �าจืดอนัสําคญัที�ทําให้เกิด

อาหาร การคมนาคม สันทนาการ เมืองต่าง ๆ มักจะตั �งอยู่ใกล้ แม่นํ �าโดยใช้ แม่นํ �าเป็นเส้ นทาง
คมนาคมตดิตอ่กบับริเวณอื�นได้ สะดวก แหล ่งอารยะธรรมตา่ง ๆ ของโลกก็ได้ พฒันาจากบริเวณ  ลุ่ม

แม่ นํ �า นอกจากนี �แม่นํ �ายังช่ วยในการเผยแพร่วัฒนาธรรมต่าง ๆ สู่ บริเวณรอบนอกอีกด้วย ความ
หนาแน่นของการถิ�นฐานบริเวณริมแม่ นํ �า จะมีความแตกต่ างกนัโดยบริเวณที�ราบลุ่ มแม่นํ �าตอนล่ าง

ซึ�งเป็ นที�ราบนํ �าท่วมถึง ที�ราบดินดอนสามเหลี�ยมปากแม่ นํ �าจะเป็นบริเวณที�มีการตั �งถิ�นฐานอย่ าง
หนาแน่นมากกว่ า บริเวณลุ่มแม่นํ �าตอนบน ทั �งนี �ขึ �นอยู่กับสภาพของนํ �าในลํานํ �า ซึ�งจะมีหมู่บ้าน
ตั �งอยูม่ากกวา่ลํานํ �าที�มีนํ �าบางฤด ูนอกจากนี � การตั �งถิ�นฐานของประชากรจะหนาแน่นมากยิ�งขึ �นเมื�อ
ระดบัของลํานํ �าสงูขึ �น และความหนาแนน่ลดลงเมื�อความลาดเอียงของพื �นที�เพิ�มขึ �น  
  ฤทยั จงใจรัก (2539) ได้กลา่วถึงลกัษณะหมูบ้่านริมแมนํ่ �าลําคลองไว้วา่ โดยทั�วไปสภาพ 
ของหมูจ่ะเกิดการรวมตวักนัขึ �นโดยธรรมชาติตามลกัษณะสภาพ ภมูิศาสตร์ อนัเป็นปัจจยัสําคญัใน
การประกอบอาชีพ คนไทยส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม เชน่ ทํานา ทําไร่ ทําสวน ฯลฯ ซึ�งเป็นอาชีพ
ที�ต้องอาศยันํ �าเป็นปัจจยัสําคญั เพราะนอกจากใช้เพื�อการเพาะปลกูแล้ว นํ �ายงัมีความจําเป็นสําหรับ
กิน อาบและเป็นเส้นทางคมนาคมจากที�หนึ�งไปยงัอีกที�หนึ�งด้วย  การคมนาคมสมยัก่อนมีทั �งทางบก
และทางนํ �า แตโ่ดยทั�วไปเส้นทางสญัจรที�สะดวกและนิยมมากที�สดุคือทางนํ �า ด้วยความสะดวกนี �จงึ
ทําให้หมูบ้่านเกิดขึ �นตามริมแมนํ่ �าลําคลอง หรือที�เรียกวา่ "หมูบ้่านริมนํ �า"  เมื�อหมู่บ้านกําเนิดขึ �นแล้ว
สิ�งจําเป็นอื�นๆ ก็มกัเกิดตามมาภายหลงัได้แก่ ตลาด วดั สําหรับตลาดนั �นเป็นศนูย์กลางการ
แลกเปลี�ยนสินค้าซึ�งกนัและกนั เป็นผลทําให้เกิดร้านแมนํ่ �าลําคลองขึ �น หมู่บ้านที�เกิดขึ �นนี �มกัมี
ลกัษณะยาวติดตอ่กนัไปตามความยาวของลําคลองหรือ แมนํ่ �า สว่นพื �นที�ด้านหลงัมกัเป็นสวน และ
ถดัจากสวนจะเป็นทุง่นาหรือไร่ หมูบ้่านลกัษณะนี �มกัมีการขยายตวัไปตามความยาวของลํานํ �า ซึ�งทํา
ให้ยากตอ่การพฒันาและการปกครอง ดงันั �น ภายในหมูบ้่านจงึมี "วดั" เป็นศนูย์กลาง และมีอิทธิพล
ในการประสานยึดเหนี�ยวให้หมูบ้่านดํารงอยูอ่ย่างเป็นกลุ่มเป็นก้อน    หมูบ้่านริมนํ �าดงักลา่วนี �ถ้ามี
ปริมาณมาก และขยายตวัโดยมีขอบเขตและคนัคแูล้วจะกลายเป็นเมืองซึ�งมีลกัษณะเรียกวา่ "เมือง
อกแตก" ที�หมายถึง เมืองที�มีแมนํ่ �าหรือลําคลองขนาดใหญ่ผา่นกลาง เชน่ เมืองพิษณุโลก เป็นต้น  

ศรีศกัร วลัลิโภดม (2543) ได้กลา่วถึงลกัษณะการตั �งบ้านเมืองในสงัคมที�อยูบ่ริเวณลุ่มนํ �าใน
ภาคกลางวา่มีการสร้างบ้านเรือนอยูใ่นนบริเวณชายนํ �าเป็นแนวยาวไปตามลํานํ �าทั �งสองฝั�งใน
ลกัษณะสะเทินนํ �าสะเทินบก คือมีเรือนจํานวนมากที�ตั �งอยูใ่นนํ �าหน้าตลิ�งเป็นแถวแรก แล้วตอ่ด้วย
กลุม่เรือนที�ตั �งอยู่บนตลิ�งหรือหลงัหรือหลงัตลิ�งไปอีกหนึ�งหรือสองแถว สดุแท้แตอ่ายแุละความแออดั
ของชมุชน แตท่ั �งที�อยูใ่นนํ �าและบนตลิ�งมีสภาพเหมือนกนัในฤดฝูนหรือฤดนํู �า อนัเป็นเวลาที�นํ �านอง
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ตลิ�ง ทําให้บรรดาบ้านเรือนเหลา่นี �ตั �งอยูใ่นที�นํ �าทว่มทั �งสิ �น ลกัษณะการตั �งบ้านเรือนอยูใ่นที�สะเทินนํ �า
สะเทินบกเชน่นี � นบัเป็นการปรับตวัให้เข้ากบัสภาพแวดล้อยมที�ฉลาดมาก เพราะในกระแสนํ �าขึ �นนํ �า
ลงของแมนํ่ �าลําคลอง จะชว่ยระบายของเสียและสิ�งปฏิกลูออกไปจากบริเวณใต้ถนัเรือนและบริเวณ
เรือนด้วย อีกประการหนึ�งคือ การตั �งเรือนอยูริ่มนํ �าก็ยงัชว่ยในการคมนาคมที�สะดวก ช่วยในเรื�องการ
จอดเรือและลงเรือ รวมไปถึงการใช้นํ �าในการอปุโภคบริโภค และการจบัปลาเพื�ออาหารประจําวนั
ด้วยเบด็ ลอบ ไซ หรือแห อีกด้วย จนอาจกลา่วได้วา่เป็นสิ�งที�ทําให้ปลากลายเป็นอาหารใน
ชีวิตประจําวนัของคนที�อยูริ่มนํ �านี �ด้วย ในยา่นทที�เป็นเขตเมืองมกัเป็นบริเวณที�ลําคลองมาสบกบั
แมนํ่ �า มกัมีเรือนอยู่แออดั ทั �งชายนํ �าและบนตลิ�ง แตที่�สําคญัก็คือ จะมีเรือนแพมาจอดเรียงรายอยู่
ข้างหน้าอีกขั �นหนึ�ง สว่นใหญ่เรือนแพเหลา่นี �ไมใ่ชเ่รือนชาวบ้านหรือชาวเมืองธรรมดา หากเป็นเรือน
ของพวกพอ่ค้าแมค้่าที�เปิดด้านหน้าเป็นที�วา่งสินค้าขาย และใช้ด้านหลงัเป็นห้องหบัสําหรับหลบันอน 
ในยามเช้าหรือยามเย็นก็จะมีตลาดนดัเกิดขึ �น และมีพวกพอ่ค้าแมค้่าที�เป็นชาวสวนพายเรือเอาของ
คาวของสด ผกัผลไม้มาขาย 

2.2 แนวคิดในการป้องกันนํ #าท่วมพื #นที�ชุมชน 
         2.2.1 ปัญหานํ #าท่วมในเขตชุมชน 

           กรมโยธาธิการและการผงัเมือง (2549) อธิบายถึงปัญหานํ �าท่วมในชมุชนไว้ว่า นํ �าที�
จะเป็นต้นเหตใุห้เกิดนํ �าท่วมในพื �นที�ชมุชนมาจาก 2 แหล่ง คือฝนที�ตกในพื �นที�นั �นๆ และนํ �าจากพื �นที�
ต้นนํ �าที�ไหลเข้าทว่ม 

                       2.2.1.1 นํ #าท่วมเนื�องจากฝนตกในพื #นที� เกิดจากการระบายนํ �าออกจากพื �นที�
ไมท่นั โดยมีสาเหตไุด้หลายประการ เชน่ ขนาดท่อระบายนํ �าเล็กไป ท่อระบายนํ �าอดุตนั มีการใช้ที�ดนิ
ปิดกั �นทางระบายนํ �า หรือระดบันํ �าในแหลง่รับนํ �าสงู เป็นต้น    
           2.2.1.2 นํ #าท่วมเนื�องจากนํ #าภายนอกไหลเข้าพื #นที� เกิดจากฝนตกในพื �นที�ต้น
นํ �าแล้วไหลผา่นลํานํ �า เออ่ล้นตลิ�งเข้าทว่มพื �นที� ปัญหานํ �าทว่มจากสาเหตนีุ � จะมีความรุนแรงและ
สร้างความเสียหาย เนื�องจากมีปริมาณนํ �ารวมกนัมาก และอาจไหลด้วยความเร็วสงู ในกรณีนี �หาก
เกิดฝนตกในพื �นที�ด้วยจะทําให้ปัญหานํ �าทว่มทวีความรุนแรงมากขึ �น เนื�องจากระบายนํ �าฝนออกตาม
ธรรมชาตไิมไ่ด้ 

 2.2.2 แนวทางป้องกันพื #นที�นํ #าท่วมชุมชน 
          กรมโยธาธิการและการผงัเมือง(2549) อธิบายถึงการป้องกันนํ �าท่วมพื �นที�ชุมชนว่า

จําเป็นต้องรู้สาเหตทีุ�ทําให้เกิดนํ �าท่วม ว่ามาจากสาเหตอุะไร ไม่ว่าจะเป็นนํ �าท่วมที�เกิดจากฝนตกใน
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พื �นที� ระบายนํ �าออกจากพื �นที�ไม่ทนั  นํ �าจากภายนอกไหลเข้าท่วมพื �นที� หรือทั �งสองสาเหตรุวมกัน 
เพราะการแก้ปัญหาของแตล่ะสาเหตนุั �นใช้วิธีการที�แตกตา่งกนั  

 2.2.2.1 การป้องกันนํ #าท่วมจากการระบายนํ #าไม่ทัน  แนวทางการดําเนินงานคือต้อง
ทําให้นํ �าสามารถไหลออกจากพื �นที�ได้เร็วที�สดุดงันี � 

    1) กรณีของระดับนํ #าของแหล่งรับนํ #าตํ�า  กรณีนี �สามารถปลอ่ยนํ �าฝน
ไหลออกนอกพื �นที� ผา่นระบบระบายนํ �าได้เอง โดยอาจมีบอ่สบูช่วยระบายนํ �า เป็นบางชดุในพื �นที�ที�
ตํ�าเป็นแอง่ ดงันั �นจงึต้องมีการวางระบบระบายนํ �าในพื �นที�ให้เป็นระบบ และมีขนาดขีดความสามารถ
เพียงพอ  การระบายนํ �าอาจระบายผา่นระบบระบายนํ �าหรือคคูลองในพื �นที� ซึ�งต้องมีการวิเคราะห์ขีด
ความสามารถและปรังปรุงให้มีขนาดเพียงพอตอ่การระบาย  นอกจากนั �น ยงัจําเป็นต้องบํารุงรักษา
ขดุลอกทําความสะอาดให้อยูใ่นสภาพดีเสมอ และต้องป้องกนัดแูลไมใ่ห้เกิดการรุกลํ �าปิดกั �นทาง
ระบายนํ �า หรือเกิดความเสียหายแก่ระบบท่อด้วย 
   2) กรณีระดับนํ #าของแห่งรับนํ #าสูง  บางชว่งเวลาหรือบางพื �นที�ที�มีระดบั
นํ �าของแหลง่รับนํ �า เชน่ ระดบันํ �าในแมนํ่ �าสงู ทําให้นํ �าฝนที�ตกลงมาในพื �นที�ไมส่ามารถไหลออกเองได้ 
หรือไหลได้ช้า จงึจําเป็นต้องมีระบบสบูนํ �าขนาดใหญ่ ชว่ยสบูนํ �าฝนในพื �นที�ให้ไหลออกสูแ่หลง่รับนํ �า
ได้ แตอ่ยา่งไรก็ตามต้องจดัวางระบบระบายนํ �าพื �นที�ให้เป็นระบบ และมีขีดความสามารถเพียงพอ 
เพื�อนํานํ �าฝนมาสู่บอ่สบูและสบูออกนอกพื �นที�  
 2.2.2.2 การป้องกันนํ #าท่วมจากนํ #าภายนอกไหลเข้าท่วมพื #นที�  นํ �าทว่มที�เกิดใน
กรณีนี �มกัจะเกิดจากการไหลรวมของนํ �าฝนที�ตกจากพื �นที�ต้นนํ �า ทําให้มีปริมาณนํ �าและอตัราการไหล
สงูมาก แนวทางการป้องกนัมกัเป็นโครงการขนาดใหญ่ ดงันี � 

   1) การก่อสร้างอ่างเก็บนํ #าขนาดใหญ่ เป็นการบริหารจัดการนํ �าที�มี
ประสิทธิภาพ ทั �งในการป้องกนันํ �าท่วมและภยัแล้ง ปริมาณนํ �าที�เก็บกักได้จะต้องมากเพียงพอที�จะ
บริหารจดัการให้สามารถลดระดบัและอตัราการไหลของนํ �าในลํานํ �าได้  

   2) การก่อสร้างคลองผันนํ #า    ลํานํ �าธรรมชาติหลายแห่งมีขนาดเล็ก
เกินไปที�จะรองรับนํ �าฝนที�ตกลงในพื �นที�ต้นนํ �า ทําให้เกิดปัญหาเอ่อล้นตลิ�ง และนํ �าท่วมเดือดร้อน 
โดยเฉพาะเมื�อไหลผ่านชมุชนที�มีการใช้ประโยชน์ที�ดินริมตลิ�ง  ดงันั �น การป้องกนันํ �าท่วมเอ่อล้นตลิ�ง
บริเวณชุมชน จึงจําเป็นต้องลดปริมาณนํ �าที�ไหลผ่านลํานํ �าเข้าสู่ชุมชน โดยการจัดทําคลองหรือ
เส้นทางการผันนํ �า เพื�อแบ่งนํ �าไม่ให้ไหลเข้าสู่ชุมชนมากเกินขีดความสามารถของลํานํ �าธรรมชาต ิ
การดําเนินการอาจเป็นการก่อสร้างลํานํ �าใหม่ หรือลอกปรับปรุงลํานํ �าที�มีอยู่เดิมเพื�อเป็นเส้นทางผนั
นํ �าล้อมพื �นที�ชมุชน  
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2.3 แนวคิดเกี�ยวกับระบบคันป้องกันนํ #าท่วมแบบถาวร (Permanent Flood wall) 

กรมโยธาธิการและการผงัเมือง (2549) อธิบายถึงระบบคนัป้องกันนํ �าท่วมว่า เป็นวิธีการ 
สร้างคนัด้วยการยกระดบัถนนหรือสร้างกําแพงล้อมรอบพื �นที�ชุมชน เพื�อป้องกันนํ �าเอ่อล้นเข้าท่วม 
การป้องกนันํ �าท่วมด้วยวิธีนี �เหมาะสําหรับพื �นที�ชมุชนที�อยู่ในพื �นที�ราบมีระดบัดินตํ�า และไม่สามารถ
บริหารจัดการนํ �าด้วยวิธีอื�นแล้ว ทั �งนี �การก่อสร้างคันป้องกันนํ �าท่วมล้อมรอบพื �นที� มักจะส่งผล
กระทบในด้านทศันียภาพและการดํารงชีวิตตอ่บ้านเรือนที�อาศยัอยู่ติดกบัแนวคนั โดยเฉพาะในพื �นที�
ที�จําเป็นต้องก่อสร้างคนัป้องกนันํ �าทว่มที�สงูมาก 

คนัป้องกนันํ �าท่วมถาวร (Permanent Flood wall) เป็นแนวทางการแก้ไขปัญหานํ �าท่วมใน
พื �นที�ชมุชนหรือพื �นที�เศรษฐกิจ โดยใช้ระบบสร้างคนัปิดล้อมพื �นที� (Polder System) เพื�อป้องกนันํ �า
จากภายนอกไหลเข้าท่วมพื �นที�ภายใน องค์ประกอบของระบบมกัประกอบไปด้วยส่วนสําคญั 3 ส่วน
คือ  

1. คนัปิดล้อมหรือมกันิยมเรียกกนัโดยทั�วไปวา่ “คนัป้องกนันํ �าทว่ม” ซึ�งมีหน้าที�กนันํ �าจาก 
ภายนอกเข้าไปพื �นที�ภายใน 

2. โครงขา่ยภายใน มีระบบรวบรวมนํ �าภายในพื �นที� 
3. สถานีสบูนํ �า เพื�อระบายนํ �าจากภายในออกสูน่อกพื �นที� 

คนัป้องกนันํ �าทว่มนบัเป็นองค์ประกอบสําคญัที�จะส่งผลโดยตรงตอ่ระบบป้องกนันํ �าท่วม ทํา
ให้จําเป็นต้องออกแบบให้มีความมั�นคงแข็งแรง ต่อการต้านทานแรงดันนํ �า และแรงดันดินซึ�งอยู่
ด้านหลงัคนัได้ และต้องสามารถใช้งานร่วมกบัองค์ประกอบอื�นๆ ของระบบป้องกนันํ �าท่วมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยหากคนัป้องกันนํ �าท่วมไม่แข็งแรงหรือไม่สามารถใช้งานได้ตามวตัถุประสงค์ จะ
ก่อให้เกิดความเสียหายตอ่ระบบป้องกนันํ �าทว่มโดยตรงและยากตอ่การแก้ไข 

รูปแบบของโครงสร้างคนัป้องกนันํ �าท่วมถาวร สามารถแบง่ตามแนวการก่อสร้างคนัปิดล้อม
พื �นที�ได้ 2 กรณี คือ 

1. คนัป้องกนันํ �าทว่มตามแนวปิดล้อมในพื �นที�  
2. คนัป้องกนันํ �าทว่มตามแนวปิดล้อมริมคลองหรือแมนํ่ �า    
สว่นรูปแบบการก่อสร้างจะต้องออกแบบตามสภาพพื �นที� 
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ภาพที� 1  แนวคดิระบบพื �นที�ชมุชน 
(ที�มา: กรมโยธาธิการและการผงัเมือง) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ภาพที�  2 รูปตดัคนัริมคลองและคนัริมแมนํ่ �า 
(ที�มา: กรมโยธาธิการและการผงัเมือง) 
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ภาพที�  3 คนัป้องกนันํ �าทว่มตามแนวปิดล้อมภายในพื �นที� 
(ที�มา: กรมโยธาธิการและการผงัเมือง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที�   4 แสดงลกัษณะคนัป้องกนันํ �าทว่มถาวรตามแนวปิดล้อมริมแมนํ่ �าลําคลอง 
(ที�มา: กรมโยธาธิการและการผงัเมือง) 
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การออกแบบคันป้องกันนํ �าท่วมตามแนวริมแม่นํ �า มีความซับซ้อนและยุ่งยากพอสมควร 
เนื�องจากจําเป็นต้องประกอบด้วยโครงสร้าง  2 สว่น คือ  

1. โครงสร้างพนงักั �นนํ �า ทําหน้าที�กั �นนํ �าภายนอกล้นเข้ามาในพื �นดนิในช่วงฤดนํู �าหลาก
และกั �นดนิหลงัคนัป้องกนันํ �าท่วมที�มีระดบัสงูกว่าด้านหน้าคนักั �นนํ �า ในช่วงฤดแูล้ง โดยส่วนใหญ่จะ
ใช้เสาเข็มเป็นโครงสร้างหลกั 

2. โครงสร้างกันตลิ�งพงั  ทําหน้าที�ป้องกันการพงัทลายของตลิ�ง โดยเฉพาะการสร้าง
คนัป้องกนันํ �าท่วมบริเวณช่วงโค้งของลํานํ �า  ซึ�งรูปแบบของโครงสร้างป้องกนัตลิ�งจะทําการปรับเชิง
ลาดของตลิ�งที�มีความชดัสงูให้มีความชนัที�เหมาะสม และใช้หินเรียงขนาดใหญ่ป้องกนัการกดัเซาะ
ของเชิงลาด  และหากเป็นช่วงโค้งแม่นํ �า บริเวณปลายเชิงลาดด้านล่างจําเป็นต้องมีการทิ �งหินขนาด
ใหญ่เพื�อป้องกนัการกดัเซาะ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที� 5 แสดงรูปแบบคนัป้องกนันํ �าทว่มแบบถาวรตามแนวริมนํ �า 
(ที�มา: กรมโยธาธิการและการผงัเมือง) 

อย่างไรก็ตาม รูปแบบดงักล่าวไม่สามารถนําไปกําหนดเป็นแบบมาตรฐานเพื�อการสร้างใน
ทุกพื �นที� เนื�องจากมีปัจจัยหลายประการที�มีผลต่อความมั�นคงแข็งแรงของคนัป้องกันนํ �าท่วม เช่น 
สภาพชั �นดิน สภาพลํานํ �า ระดบัป้องกันนํ �าท่วม ที�มีความแตกต่างกันในแต่ละพื �นที� ดงันั �นในการ
ออกแบบจงึต้องมีการปรับให้เหมาะสมตามสภาพแตล่ะพื �นที�เป็นกรณีไป 
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สําหรับคา่ก่อสร้างคนัป้องกนันํ �าทว่มแบบถาวร จะมีคา่ก่อสร้างคอ่นข้างสงู ขึ �นอยู่กบัรูปแบบ
ชนิดและพื �นที�ที�จะทําการสร้าง 

2.4 แนวความคิดเกี�ยวกับระบบของกิจกรรมและระบบของที�ตั #ง 

  ปรีดา หตูะจฑูะ (2003) กล่าวว่าความสมัพนัธ์ระหว่างวฒันธรรม (ในด้านพฤติกรรมมนษุย์) 
การจดัสภาพแวดล้อม  เป็นเรื�องที�เกี�ยวข้องกบัความสมัพนัธ์ของกิจกรรมและวฒันธรรม โอยอ้างถึง 
Fell man ซึ�งกล่าวว่าระบบกิจกรรม (ในเวลาและพื �นที�) มีความสําคญัในการวางแผนและออกแบบ
ในระดบัความต้องการพื �นฐานที�มีความแตกต่างกนัออกไป ซึ�งทกุกิจกรรมเกี�ยวเนื�ององค์ประกอบ 4 
ด้าน คือ 

1. ตวักิจกรรมเอง 
2. กิจกรรมถกูนําไปใช้อยา่งไร 
3. กิจกรรมเกี�ยวข้องอยา่งไรกบักิจกรรมอื�นๆ 
4. ความหมายที�แอบแผงอยูข่องกิจกรรม 

   ศิระษา สมัฤทธิ?ผลเกิด (2010) อ้างถึง Chapin  (1972)  ได้อธิบายในเรื�องของ
กิจกรรมว่ามีการเกี�ยวข้องอยู่ด้วยกัน 3 ประการ คือ แหล่งประกอบกิจกรรม ประเภทของกิจกรรม 
และระบบกิจกรรม โดยระบบของกิจกรรมเป็นเรื� องพฤติกรรมของบุคคลที�มีความต่อเนื�องของ
ประเภทกิจกรรม หรือกล่าวได้ว่า ระบบกิจกรรมมีทั �งองค์ประกอบเชิงพื �นที� (สถานที�ไป) และ
องค์ประกอบทางเวลา (เวลาที�ไป) ทั �งสองอยา่งรับอิทธิพลด้วยข้อจํากดัจากวฒันธรรม และธรรมชาติ
ของสภาพแวดล้อมทางภมูิศาสตร์ เชน่ กิจกรรม คือ การเดนิทางของบคุคลเพื�อซื �อของ  แตเ่มื�อบคุคล
ตา่งๆ แสดงกรณีเหมือนๆกนั นั�นทําให้กรณีนั �นกลายเป็นประเภทของกิจกรรม และเมื�อกิจกรรมนั �น
เกิดการทํางานเชื�อมโยงกนัด้วยวตัถปุระสงค์และเป้าหมายร่วมกนัอย่างตอ่เนื�องเป็นประจํา ประเภท
กิจกรรมนั �นก็กลายเป็นระบบกิจกรรมในที�สดุ เชน่ การไปพกัผอ่น การจบัจา่ย 

2.4.1 แนวความคิดเรื�องกิจกรรม เวลา สถานที� 
        ศิระษา สมัฤทธิ?ผลเกิด (2010) อ้างถึง Amos Rapoport  ได้ให้แนวความคิดที�

เกี�ยวกับระบบกิจกรรม และระบบของที�ตั �งไว้ว่าองค์ประกอบทางวฒันธรรมเป็นรูปแบบหลัก และ
สําคญัยิ�งของระบบแหลง่ที�ตั �งถิ�นฐาน เราสามารถศกึษาวฒันธรรม ซึ�งหมายถึง แบบแผนวิถีชีวิตของ
กลุ่ม ได้จากสิ�งที�เป็นรูปธรรมที�สดุนั �น คือ ระบบกิจกรรม ระบบกิจกรรมของมนษุย์ทั �งหมดจะเกิดขึ �น 
บนพื �นที�และเวลาที�ซ้อนทบักันสนิท นั �นหมายถึงการให้ความสําคญัทั �งเรื�องของกิจกรรม และการ
ตดัสินใจพร้อมกัน เมื�อเราสามารถทราบตําแหน่งที�เกิดกิจกรรม ในเวลาหนึ�งก็จะสามารถนําไป
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เชื�อมโยงกับตําแหน่งของกิจกรรมอื�น ในเวลาหนึ�ง หรือนําไปเชื�อมโยงกับที�ตั �งในช่วงเวลานั �นได้ 
การศึกษากิจกรรมบนพื �นที�ทําได้โดย พิจารณากิจกรรมที�เกิดขึ �นประจําวนั และใช้ เมทริกซ์ แสดง
ความสมัพนัธ์ระหวา่งพื �นที�และเวลา เราสามารถรู้ได้ว่ากิจกรรมนั �นเกิดขึ �นที�ไหน เมื�อไร กิจกรรมและ
เหตกุารณ์ อาจระบลุงไปบนแผนที�เวลา พื �นที� (Time – Space Map) 
         ผลลพัธ์ของการศึกษาองค์ประกอบทั �ง 3 คือ รูปแบบกิจกรรม (Activity Patterns) 
ซึ�งมีโครงสร้างที�ถกูสง่ผา่นเชิงวฒันธรรม (Culturally Transmitted structure) ที�แสดงการปฏิสมัพนัธ์
กนัระหวา่งกิจกรรมของมนษุย์กบัสภาพแวดล้อมทางกายภาพของชมุชน การศกึษากิจกรรมที�เกิดขึ �น
บนพื �นที�ทําให้เราอยูใ่นตําแหนง่ที�ดีกวา่ในการอธิบายพื �นที� และในการประเมินนโยบายที�จะทําให้เกิด
การเปลี�ยนแปลงบนพื �นที� 

           2.4.2 ระบบของกิจกรรม และระบบของที�ตั #ง 
           ศิระษา สมัฤทธิ?ผลเกิด (2010) กล่าวถึง กิจกรรมถกูถ่ายทอดโดยตรงจากวิถีชีวิต

และรากฐานของวฒันธรรม ทุกกิจกรรมเกี�ยวเนื�องกับองค์ประกอบ 4 ประการ คือ ตวักิจกรรมเอง 
กิจกรรมถกูนําไปใช้อยา่งไร กิจกรรมเกี�ยวข้องกบักิกรรมอื�นๆ และรวมเป็นระบบกิจกรรม ความหมาย
ของกิจกรรม 
           จดุหลกั คือ ระบบกิจกรรมไม่สามารถเกิดขึ �นโดยปราศจากพื �นที�และเวลาได้ และ
ไมส่ามารถมองตวักิจกรรมเพียงกิจกรรมเดียว แตต้่องพิจารณาทั �งระบบกิจกรรม เช่น เราไม่สามารถ
พิจารณาอาคารเพียงอาคารเดียว เพราะคนเราใช้หลายอาคาร และมีกิจกรรมหลากหลายในพื �นที�
เปิดโล่งนอกอาคาร การตั �งถิ�นฐาน และทั �งภูมิภาค คนอาศัยในภูมิประเทศวัฒนธรรม (Cultural 
Landscapes) ดงันั �นจึงไม่สามารถพิจารณาเพียงแค่สถาปัตยกรรมเพียงอย่างเดียว ทุกอาคารที�
ปรากฏมักถูกเชื�อมโยงกับระบบกิจกรรมของผู้ คนที� เกี�ยวข้อง ขอบเขตของบทสรุปนี �คือ มันมี
ความสมัพนัธ์ระหวา่งระบบกิจกรรมและวฒันธรรม 
     ที�ตั �ง (Setting) เป็นการผสมผสานกันของพฤติกรรมที�ตั �ง (Behavior Setting) 
และบทบาทที�ตั �ง ที�ตั �งเป็นสภาพแวดล้อมกับระบบของกิจกรรมที�ต่อเนื�อง ที�ซึ�งสภาพแวดล้อมและ
กิจกรรมถกูเชื�อมโยงด้วยกฎเกณฑ์ (Rules) ตา่งๆ เพื�อทําให้เกิดที�ตั �งที�เหมาะสม และตามที�คาดหวงั
เอาไว้ กฎตา่งๆนี �มีขึ �นเสมอในการกําหนดเกณฑ์ในที�ตั �ง สถานการณ์ และแปรเปลี�ยนตามวฒันธรรม
ด้วย ที�ตั �งต้องพิจารณาโดยรวมกับระบบภายในของระบบกิจกรรมที�เกิดขึ �นซึ�งถกูเชื�อมโยงอย่างเป็น
ระบบ ที�ตั �งถูกเชื�อมโยงในหลายด้านทั �งในพื �นที�เอง ความใกล้ชิด การเชื�อมโยง และการแบ่งแยก 
รวมถึงเรื�องเวลาในการลําดบั 
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            ที�ตั �งมกัจะเป็นไปตามความเหมาะสมของกิจกรรม และพฤติกรรมเสมอๆ ที�ตั �ง
ของคนมีขอบเขตและเกี�ยวข้องกับวัฒนธรรม เวลา และคุณภาพของที�ตั �งแปรเปลี�ยนไปตาม
วฒันธรรม และ เปลี�ยนไปตามสมาชิกของวฒันธรรมหนึ�งๆ หรือกลุม่ในวฒันธรรมนั �นๆ 
            สิ�งแวดล้อมสามารถสร้างแนวคิดให้กับที�ตั �ง และอีกส่วนหนึ�งเกี�ยวข้องกับระบบ
กิจกรรม การจดัสภาพแวดล้อมมีผลสร้างแนวคิดในฐานะที�เป็นองค์ประกอบของ 4 ตวัแปร คือ พื �นที� 
เวลา ความหมาย และการติดต่อสื�อสาร ซึ�งเป็นไปตามกิจกรรมที�แปรเปลี�ยนตามตวัแปรดงักล่าว 
และด้วยตวักิจกรรมเองเกี�ยวข้องกับการจดัเรียงกิจกรรม ที�แตกต่างของกิจกรรมในเวลา และพื �นที�
พอๆกนั ความเร็วของกิจกรรม (จํานวนของกิจกรรมตอ่หนว่ยของเวลา) และจงัหวะตา่งๆ (ในช่วงของ
กิจกรรม เกี�ยวข้องกับวงจรหลากหลาย เช่นวิถีชีวิต ปี ฤดกูาล เทศกาล วนัทํางาน วนัหยดุ กลางวนั 
กลางคืน เป็นต้น) 

     การพิจารณาระบบกิจกรรม ในระบบของที�ตั �งเป็นประเด็นสําคัญที�จะเข้าใจ
รูปแบบของเมือง การเลือกที�อยูแ่ละการใช้พื �นที�เปิดโลง่ในยา่นละแวกบ้านของเมือง 

               ถ้ากิจกรรมนนัทนาการเกิดขึ �นอย่างมากในพื �นที�ส่วนตวั เช่นภายในที�อยู่อาศยั 
หรือสวนหลังบ้าน กิจกรรมในพื �นที�เปิดโล่งของเมือง หรือพื �นที�สาธารณะในละแวกบ้านจะเกิดขึ �น
น้อย ถ้าในวฒันธรรมที�ใช้พื �นที�ของเมืองในการสัญจรเป็นหลกั ซึ�งตรงข้ามกับกิจกรรมอื�นๆ การใช้
พื �นที�ก็จะแตกตา่งกนักบักิจกรรมตา่งๆ ที�มีลกัษณะเชน่เดียวกนั ถ้ากฎของวฒันธรรมหรือบรรทดัฐาน
เปลี�ยนไป พื �นที�เมืองในทางตรงข้ามกบัพื �นที�สว่นตวัก็จะถกูใช้ตา่งกนัไปด้วย 

           2.4.3 กิจกรรมทางสังคมและการใช้พื #นที� 
           กิจกรรมทางสงัคมที�เกิดขึ �นในชมุชนนั �น นอกจากจะต้องมีการพบปะสงัสรรค์กัน
ของคนในชมุชนแล้ว ยงัต้องมีการเคลื�อนไหว (Movement) เกิดขึ �นบนพื �นที�ชมุชนด้วย  
           ปรีดา หตูะจฑูะ (2003) อ้างถึงAmos Rapoport and Haryadi แสดงให้เห็นว่าวิถี
ชีวิต การทํากิจกรรมและการใช้พื �นที�มีความสมัพนัธ์กัน เริ�มจากการจํากดัความคําว่า “วฒันธรรม” 
ว่าคือ สิ�งที�ส่งผลต่อความเชื�อสภาพทางภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ สิ�งนั �นจะ
ก่อให้เกิดโลกทศัน์ที�มนุษย์สามารถตีคณุค่า แล้วเลือกเอาคณุค่านั �นๆมาเป็นค่านิยมในการดําเนิน
ชีวิตที�แสดงออกในรูปของระบบกิจกรรม ในที�สดุก็จะเกิดเป็นการใช้พื �นที�หรือระบบที�ตั �ง 
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ภาพที� 6 ความสมัพนัธ์ระหว่างวิถีชีวิต กิจกรรม และการใช้พื �นที� 
(ที�มา : ปรีดา หตูะจฑูะ ) 

2.5 แนวคิดเกี�ยวกับสํานึกในถิ�นที� (Sense of Place)และความผูกพันกับสถานที� (Place 
Attractment) 

      2.5.1 ระดับขั #นของสาํนึกในถิ�นที� (Sense of Place) 
     Stredman (2002) บรรยายว่า สํานึกในถิ�นที� (Sense of Place) เป็นเสมือน
สญัลกัษณ์ ที�แทนความหมาย, ความผกูพนัทางอารมณ์ และความพอใจกบัตําแหน่งที�ตั �ง ที�สร้างขึ �น
จากกลุ่มคนหรือคนเพียงคนเดียว จากการทบทวนวรรณกรรมตา่งๆแสดงให้เห็นว่า Sense of Place
มีระดบัขั �นที�แตกตา่งกนั 
     Humman (1992) แสดงให้เห็นระดบัขั �นต่างๆของ Sense of Placeในการศึกษา
เกี�ยวกับทัศนคติของชุมชน (Community Sentiment)  ซึ�งประกอบไปด้วย การหยั�งรากลึก 
(Rootedness), ความห่างเหิน (Alienation), ความสัมพันธ์ (Relativity)และ อสถาน 
(Placelessness)  ฮมัแมน ยงักล่าวถึง ความพอใจของประชาชน (People’s satisfaction) ,การ
แสดงเอกลักษณ์ (identification) และความผูกพันของคนที�มีต่อชุมชน (attachment to 
communities) ซึ�งทําให้เกิดระดบัความตา่งของ Sense of Place ของกลุม่คนที�หลากหลาย 

วฒันธรรม 

(Culture) 

โลกทศัน์ 

(World 

วิถีชีวิต 

(Lifestyle) 

คา่นิยม 

(Value) 

ระบบที�ตั �ง 

(System 

of 

ระบบกิจกรรม 

(System of 

activities) 

ภมิูหลงัของโลกทศัน์, 

คา่นิยม, และวิถีชีวิต 

(The background of 

world view, value, and 

lifestyle (limited 

definition)) 

แนวคิดตอ่สิ�งรอบตวั 

(The View of what 

is deal) 

ทางเลือกแรกของสิ�ง

ประกอบที�เห็นวา่

สําคญั (Choice of 

priority of the 

elements that are 

considered 

important) 

ทางเลือกของบทบาท,

พฤติกรรมและการ

จดัสรรทรัพยากร 

(Choice of roles, 

behaviors and 

resource 

allocations) 

การจดักิจกรรม  

(Activity 

organization) 

การจดัการที�ตั �ง เพื�อรองรับ

กิจกรรมตา่งๆของคน 

(Organization of settings 

for people’s activities (i.e. 

built environments) 
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    ในการศึกษาอื�นๆ Cross (2001) อธิบายว่าสํานึกในถิ�นที� คือการรวมกันของ
ความสมัพนัธ์ระหวา่งสถานที�กบักิจกรรมทางสงัคม คือการรวมกนักนักลุ่มของความสมัพนัธ์ระหว่าง
สถานที�กับประวตัิความเป็นมา, จิตใจและความคิด อนัเป็นรากฐานของสงัคม เศรษฐกิจ การเมือง 
รวมถึงเรื�องเลา่ (Narrative)  
     Shamai (1991) กล่าวถึง 3 ส่วนสําคญั ที�ประกอบเป็นสถานที� คือ ที� (Place),ความ
ผกูพนักบัสถานที� (Place Attachment), ความรับผิดชอบที�มีต่อสถานที� (Commitment toward a 
Place Stages)  โดยสามารถแบง่ได้เป็น 7 ระดบั 

    1. ระดบัความรู้จกัถิ�นที�อยู่  (level knowledge in body local in place) : ในชั �นนี �
ประชาชนจะคุ้นเคยกับสถานที� จะสร้างสัญลักษณ์ให้กับพื �นที� แต่ไม่ได้ให้รายละเอียดเกี�ยวกับ
อารมณ์ที�เชื�อมกับสถานที�และสัญลักษณ์นั �น (รู้จักแต่ไม่ได้มีความเชื�อมโยง แค่ให้สัญลักษณ์)
เพราะฉะนั �นพวกเขาจงึไมพ่วัพนัตวัเองกบัสถานที�นั �น 

    2. รู้สึกเป็นเจ้าของของพื �นที�  (Belonging to place) : ในกรณีนี �คนไม่ใช่แคคุ่้นเคยกบั
สถานการณ์เท่านั �นแตเ่ขามีความรู้สึกร่วมทางอารมณ์กบัพื �นที�นั �นๆด้วย ในลกัษณะนี � คนจะจําแนก
ความแตกตา่งของสญัลกัษณ์ของพื �นที� และจะได้รับการดแูลเอาใจใสต่า่งจากเวลาที�ผา่นมา 
     3. มีความผูกพนัทางอารมณ์กับพื �นที�นั �น (attachment to place) : คนส่วนมากมี
ความผูกพนัทางอารมณ์กับพื �นที�อย่างแข็งแกร่ง , สถานที�นั �นเต็มไปด้วยความหมาย สําหรับความ
เอาใจใส่,ความผูกพันนี �ทําให้สถานที� มีเอกลักษณ์และลักษณะที�โดดเด่นทําให้เกิดความรักใน
สถานที�จากผู้ใช้จนเป็นสญัลกัษณ์แสดงถึงความเป็นที�รักจากผู้ใช้) 
     4. มีการตั �งเป้าหมายกบัสถานที� ( indentifying with the place goals) : ในขั �นนี � คน
เข้าไปหลอมรวมกบัสถานที� หรืออาจมีความลึกซึ �งมากกว่านั �น จดุมุ่งหมายของสถานที�นี �ถกูจดจําได้
โดยคน , ผู้ ใช้งานมีความพอใจกบัจดุมุ่งหมายนั �น ดงันั �น ทําให้คนมีความผกูพนัทางอารมณ์ที�ลึกซึ �ง
กบัพื �นที�นี � 
     5. การเกี�ยวข้องกบัสถานที� : ในขั �นนี �คนเข้าไปมีบทบาทอยู่ในพื �นที� และพยายามที�จะ
ลงทุนทรัพยากรของพวกเขา เช่น เงิน เวลา หรือความสามารถนั �นๆ สําหรับกิจกรรมในสถานที�นี � 
เพราะฉะนั �น เมื�อเทียบกับระดับก่อนหน้านี �ที�มีพื �นฐานส่วนใหญ่จากทัศนคติ ซึ�งขั �นตอนนี �มีการ
ตรวจสอบจากประชาชนอยา่งแท้จริง 
     6. การเคารพบชูาสถานที� : ในระดบันี �เป็นระดบัสดุท้ายและเป็นจดุสงูสดุของ Sense 
of place มีความมุ่งมั�นที�ลึกซึ �งที�สดุ ไปยงัสถานที�ที�เป็นสญัลกัษณ์สําคญัของส่วนนี � ผู้คนมกัจะบชูา
ลกัษณะที�สําคญัและคณุคา่ เพื�อความเจริญของตวัเอง 
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 2.5.2 ปัจจัยที�มีผลต่อลักษณะของสาํนึกในถิ�นที� 
                     ตามการอภิปรายดงักล่าวข้างต้น sense of place คือ การรับรู้ภายในใจ ของ คน 
สภาพแวดล้อมของพวกเขา และพวกเขามีความใส่ใจมากหรือน้อย เกี�ยวกับสถานที�นั �น ดังนั �น  
sense of place จะมีทั �งด้านสื�อความหมายและอารมณ์ที�เกิดจากประสบการณ์จากสภาพแวดล้อม
นั �น ,นั�นหมายถึง sense of place เป็นไปในเชิงจิตวิทยาเชิงความสมัพนัธ์และลกัษณะทางกายภาพ
และสงัคม สร้างให้เกิดสภาพแวดล้อม , ในกรณีนี � ความสมัพันธ์ระหว่างคนกับสิ�งแวดล้อมเป็นไป
ในทางที�ต้องทํา (transaction) : คนใช้ทรัพยากรในทางบวกหรือลบ และ ให้ส่งผลบางสิ�งกับ
สิ�งแวดล้อม Steel (1981) อธิบายว่า sense of place เป็นประสบการณ์ที�สร้างขึ �นระหว่างสถานที�
กบัคน ที�นําไปสู่สถานที�นี � มีสถานที�บางแห่งที�มีความเป็นจิตวิญญาณสถานที� (spirit of place) และ
มีแนวโน้มที�จะมีผลกระทบทางกับสภาวะทางอารมณ์ของคน ดงันั �น, จากการทบทวนวรรณกรรม 
พบว่าปัจจยัทีมีส่วนสร้าง sense of place นั �นสามารถแบง่ออกได้เป็น 2 กลุ่ม กลุ่มทางองค์ความรู้
ปัญญา และการรับรู้ทางความรู้สกึ และลกัษณะทางกายภาพของพื �นที� 

        ในการนี � ปัจจยัทางปัญญา หมายถึง ความหมายและแนวคิดที�มีความเข้าใจจากคนใน
สถานที� ดงันั �น sense of place เป็นเหมือนกบัการเชื�อมโยง ทางอารมณ์ระหว่างผู้คนและสถานที�ที�
ถูกสร้างขึ �นหลังจากมีความรู้ ที�บุคคลนั �นมีอยู่เกี�ยวกับแนวคิดและความหมายของพื �นที� ในกรณีนี � 
sense of place เป็นเหมือนกับการเชื�อมโยงทางอารมณ์ระหว่างผู้คนและสถานที�ที�ถูกสร้างขึ �น
หลงัจากมีความรู้ความเข้าใจ เป็นเหตเุป็นผลกัน, มีความรู้สึกที�ตา่งกบัระหว่างคนที�มีประสบการณ์
ของ, แรงบนัดาลใจ , ภูมิหลงัต่างกนัและยงัรวมไปถึงลกัษณะทางกายภาพของพื �นที�ที�มีอิทธิพลต่อ 
sense of place จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า ลักษณะทางกายภาพและคุณสมบัต ิ
(Attributes) ของสิ�งแวดล้อมไม่เพียงแต่กําหนดชนิดของสถานที� แต่ยังสามารถนําไปสู่การรับรู้ 
ความหมายด้วย steel (2003)  กล่าวว่า องค์ประกอบสําคญัของสถานที�ที�นําไปสู่ sense of place 
คือ ขนาดของพื �นที� (the size of setting), ขนาด (size), สดัส่วน (proportion) ,ความหลากหลาย 
(diversity) ,ระยะทาง (distance) , สมัผสัผิวสมัผสั (texture) , ส่วนประดบัย่อย (ornament) , สี 
(color) , กลิ�น (smell) , เสียง (sound) , อณุหภูมิ (temperature) และมมุมองที�หลากหลาย (visual 
variety)  นอกจากนี � steel ยงัแย้งว่า เอกลกัษณ์(Identity), ประวตัิศาสตร์ (History) , สิ�งลึกลบั 
(Mystery) , ความสขุสงบ (pleasure) , ความประหลาดใจ (surprise) , ความปลอดภยั (safety) , 
พลงั (vitality) , ความสามารถในการดํารงอยู่ (live ability) และความทรงจํา (Memory) มีผลต่อ
ความสมัพนัธ์ระหว่างคนกบัพื �นที� ดงันั �นการทบทวนจากวรรณกรรม พบว่า ลกัษณะทางายภาพของ
สถานที� ทําให้เกิดการสร้างความหมาย แนวคิด และการปกป้อง (safeguard) ซึ�งทํางานร่วมกนัทํา
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ให้เกิด sense of place ในการนี �ความชดัเจนของสถานที�และความพึงพอใจของผู้คนที�มีตอ่ลกัษณะ
ของสภาพแวดล้อม เป็นปัจจยัที�มีอิทธิพลหลกั ความเข้าใจในความหมาย แนวคิด สญัลกัษณ์ และ
ตวัตนั (Identity) ของสถานที� ทําให้ความเข้าใจและความรู้สกึผกูพนักบัสถานที�ถกูสร้างขึ �น 

       Stedman (2003) ได้โต้แย้งว่าแนวคิด sense of place มีความคลุมเครือและให้
ความหมายและวดัผลได้ยาก เขาได้รับการยอมรับเรื�องของการใช้ความผกูพนั ทางอารมณ์กบัสถาน
ที�มาเป็นเครื�องมือในการวดั sense of place 

       2.5.3 ปัจจัยที�มีผลต่อความผูกพันทางอารมณ์กับสถานที� 
          ความผูกพนัทางอารมณ์กับสถานที� อธิบายถึงอารมณ์ และความรู้สิ�งที�มีต่อสถานที� 

ในการนี �การทบทวนวรรณกรรม อธิบายว่า ความผูกพนัของอารมณ์กบัสถานที�ได้รับผลกระทบจาก
ปัจจยัหลายประการดงัตอ่ไปนี � 

2.5.3.1 ลกัษณะสงัคมและประชากร 
2.5.3.2 ประสบการณ์จากสิ�งแวดล้อม  รวมถึง : 

1) ประเภทของประชากรที�มีสว่นร่วมกบัสถานที� 
2) ระดบัความคุ้นเคยกบัสถานที�  
3) ความคุ้นเคยมีบทบาทมีความสําคญัในความผกูพนักบัสถานที�เห็น

ได้ว่าความผูกพันทางอารมณ์มีการพฒันาให้ลึกซึ �งมากขึ �นเรื�อยๆ แต่ผลการวิจัยจากนักวิจัยอื�นๆ 
แสดงถึงว่า ความคุ้ นเคยไม่สามารถใช้คาดเดาความผูกพันทางอารมณ์แต่เพียงอย่างเดียว 
นอกจากนี �ความคุ้นเคยจะไปจํากดัเฉพาะความคุ้นเคยกบัสถานที�เท่านั �น  รวมถึงการเรียนรู้เกี�ยวกบั
สถานที�เฉพาะ (สถานที�ใดสถานที�หนึ�งโดยเฉพาะ และมีความตะหนักถึงสถานที�นั �น รวมไปถึง
ความคุ้นเคยกบัความรู้ที�เกี�ยวกบัประเภทสถานที�) 

4) ความเชี�ยวชาญของผู้คนหรือความรู้เกี�ยวกับสถานที� : มีความ
เชี�ยวชาญหรือความรู้เกี�ยวกบัสภาพแวดล้อมและสถานที�ทําให้เกิดมมุมองที�ตา่งกนั ในแตล่ะคน 

2.5.3.2 วฒันธรรม : ปรากฏการณ์ของวฒันธรรมมาเป็นกญุแจสําคญัในการเข้าใจ
ธรรมชาติของปฏิสมัพนัธ์ของคนกับสภาพแวดล้อมที�สร้างขึ �น วฒันธรรมกระตุ้นมุมมองทางสงัคม
และการรับรู้ ในเรื�องนี � วรรณกรรมได้ถกูเน้นให้เห็นแรงของวฒันธรรมเกี�ยวกับความสมัพนัธ์ของคน
กบัพื �นที�  Tuan (1974) ใช้คําว่า “ Topophilia “ เพื�ออธิบายความผกูพนัระหว่างคนกบัสถานที� ใน
ทฤษฏีของเขา ความรู้สึกสึกของผู้คนที�มีตอ่สถานที� ไม่ใช่ความรู้สึกที�มั�นคง เว้นแตว่่า สถานที�นี �เป็น
สถานที�ต้องที�มีลักษณะสําคัญส่วนบุคคลหรือเป็นเหตุการณ์ทางวัฒนธรรม ในกรณีนี �สถานที�
สามารถทําหน้าที�เป็นสญัลกัษณ์สําหรับความคดิที�เป็นนามธรรมมากขึ �น 
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2.5.3.3 ความพงึพอใจในสถานที� : หนึ�งเหตผุลที�มีบทบาทสําคญัในการสร้างความ
ผูกพันทางอารมณ์กับสถานที�(place attachment) คือความพึงพอใจกับสถานที� , การทบทวน
วรรณกรรม เผยให้เห็นว่า ระดบัความพึงพอใจตอ่สถานที�ของคนยงัส่งผลตอ่ความผกูพนักบัสถานที� 
Stedman ยินยนัว่า หนึ�งในโครงสร้างของ sense of place และ place attachment ความพึงพอใจ
กบัพื �นที�โดยบคุคลหรือกลุม่ในกรณีนี � , เขากําหนดมนัเป็นความพึงพอใจกบัองค์ประกอบของสถานที� 
และความพงึพอใจกบักบัสถานที�โดยรวม สถานการณ์อื�นๆระบวุา่กบัผู้คนมีความพึงพอใจกบัสถานที� 
พวกเขาจะมีโอกาสกลับมายังสถานที�นั �นอีก ดังนั �นการมาซํ �าอีกสร้างความหมายและคุณค่าที�
เกี�ยวข้องกบัสถานที� , อยา่งไรก็ตาม ผู้คนสามารถยดึตดิอยูใ่นที�นั �นๆแม้จะไมไ่ด้พงึพอใจก็ตาม 

   2.5.3.5  ความชอบและความผกูพนั( Preference and Attachment ) จากการ
ทบทวนจากวรรณกรรมแสดงให้เห็นว่ามีปัจจยัอื�นๆนอกเหนือจากประสบการณ์ส่วนตวั หรืออิทธิพล
ของวัฒนธรรมที�มีผลต่อความผูกพัน ทางอารมณ์ ในกรณีนี �ยืนยันว่า ความต้องการของผู้ คนมี
อิทธิพลตอ่การพฒันาของความผกูพนัทางอารมณ์ตอ่สถานที�ของพวกเขา  (มีอิทธิพลตอ่การพฒันา
ความผกูพนัทางอารมตอ่สถานของพวกเขา) ในเรื�องนี � Kaplan(1989) ในด้านการศกึษาภูมิทศัน์ มี
ความเกี�ยวข้องอย่างมากกับการกําหนดลกัษณะและคณุสมบตัิของภูมิทศัน์ Riley ได้กําหนดความ
พึงพอใจเป็นระดบัเช่นเดียวกับประเภทของพื �นที�  ขณะที�ความผูกพนัทางอารมณ์มีการเชื�อมต่อที�
ลึกซึ �งถือว่าเหมาะสมที�จะพิจารณากว่าปัจจยับางอย่างที�มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ อาจมีผลต่อ
ความผกูพนัทางอารมณ์ด้วย 

2.5.3.6 กิจกรรม (Activity) ตามที�กล่าวไว้ก่อนหน้านี �ในองค์ประกอบสําคญัของ
สถานที�เกี�ยวข้องกบังานของคน ,การกระทําหรือกิจกรรมสนัทนาการ ดงันั �นกิจกรรมเชื�อมโยงคนกับ
สถานที� แต่อาจมีอิทธิพลต่อความผูกพนัทางอารมณ์ของผู้คนหรือไม่ก็ได้ การศึกษาที�น่าสนใจของ 
Pellow (1992) เขานั �นเกี�ยวกบัการผสมผสานกันภายในละแวกบ้านของเมืองในแอฟริกา ตะวนัตก
ของอิกรา และแสดงให้เห็นวา่ ความตอ่เนื�องของกิจกรรมทําให้เกิดความผกูพนักบัสถานที�นี � 

2.5.3.7 ลกัษณะของสถานที�เอง (Place itself) ลกัษณะกายภาพของพื �นที�เป็นหนึ�ง
ในองค์ประกอบหลักของสถานที� เรื�องของประวัติศาสตร์ละถูกมุ่งเน้นมากที�สุดในการทําวิจัย ที�
เกี�ยวข้องกับสถานที�ที�มีตามรากฐานทางสังคม และการวรรณกรรม,เต็มไปด้วยการอ้างอิง  ถึง
ความสําคญัของลกัษณะของความผกูพนัทางอารมณ์กบัสถานที� นกัวิชาการบางคนได้ไปไกลถึงที�จะ
ประกาศว่าความผูกพันทางอารมณ์กับสถานที�  จะขึ �นอยู่กับความสัมพันธ์ทางสังคม เช่น  
Proshansky of all (1983)  กล่าวว่าไม่มี สิ�งแวดล้อมแบบกายภาพของไทยที�ไม่มีสิ�งแวดล้อมทาง
สงัคม 
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 ในเรื�องนี � บทบาททางลกัษณะทางกายภาพที�จะสร้างความหมายให้กับสถานที�ได้ถูก
ละเว้น ผู้คนมกัจะตดัสินคณุสมบตัิทางกายภาพและลกัษณะของสถานที�ก่อนสิ�งอื�น ดงันั �นลกัษณะ
ทางกายภาพกบัคณุสมบตัิของพื �นที� อาจมีผลต่อการพฒันาความผูกพนักับพื �นที�ของคนหรือไม่ก็ได้ 
Stedman บอกว่าลกัษณะทางกายภาพของสิ�งแวดล้อมและคาแรกเตอร์ของมนัจะนําไปสู่การสร้าง 
Sense of place เขาพบวา่ลกัษณะทางกายภาพจะสร้างทั �งความผกูพนัทางอารมณ์และความพอใจ 

 
2.6 ผลกระทบของแนวเขื�อนป้องกันนํ #าท่วมที�มีต่อชุมชนริมนํ #า : กรณีศึกษาชุมชนปาก
คลองชักพระ (ศิระษา  สัมฤทธิQผลเกิด, 2553)  

   เป็นการศกึษาเพื�อหาผลกระทบของแนวเขื�อนป้องกนันํ �าท่วมที�มีตอ่ชมุชนริมนํ �า บริเวณปาก
คลองชักพระ กรุงเทพมหานคร โดนค้นหาว่าการสร้างแนวเขื�อนป้องกันนํ �าท่วมส่งผลกระทบต่อ
ลักษณะทางกายภาพและสังคมของชุมชนหรือไม่อย่างไร   โดยทําการสํารวจแบบสอบถามและ
สมัภาษณ์เชิงลึก  จากนั �นทําการวิเคราะห์เปรียบเทียบการเปลี�ยนแปลงก่อนและหลงัการสร้างแนว
เขื�อนป้องกนันํ �าทว่มของลกัษณะทางกายภาพและสงัคม  เพื�อหาความสมัพนัธ์ของการเปลี�ยนแปลง
ทั �งสองด้านโดยการตรวจสอบองค์ประกอบทางกายภาพที�เปลี�ยนแปลงไปและวัดผลกระทบทาง
สงัคมที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงทางกายภาพนั �น 
   จากการศึกษาพบว่า แนวเขื�อนป้องกันนํ �าท่วมที�ทําให้ประชาชนที�อาศยัอยู่ในชุมชนริมนํ �า
บริเวณปากคลองชกัพระได้รับประโยชน์คือ ช่วยบรรเทาปัญหานํ �าท่วมและลดปัญหานํ �ากดัเซาะตลิ�ง
ได้จริง อย่างไรก็ตามแนวเขื�อนได้ส่งผลกระทบตอ่การเปลี�ยนแปลงลกัษณะทางกายภาพและสงัคม
ของชมุชน ดงันี �  
 1. การเปลี�ยนแปลงกายภาพในระดับชุมชน พบว่าพื �นที�บริเวณตลิ�งริมนํ �าถูกแนวเขื�อน
ป้องกนันํ �าท่วมตดัผ่าน ทําให้ความสมัพนัธ์ของคนกบันํ �าถูกปิดกั �น การเข้าถึงจากทางนํ �าของชุมชน
ลดน้อยลง ส่งผลให้ต้องใช้เส้นทางคมนาคมทางบกเป็นหลัก  มวลอาคารในพื �นที�ริมนํ �าหายไป 
(ศาลาทา่นํ �า) ส่งผลให้พื �นที�สาธารณะริมนํ �าของกลุ่มบ้านลดน้อยลง ทําให้พื �นที�การใช้งานในการทํา
กิจกรรมร่วมกันในด้านต่างๆบริเวณริมนํ �าของของชุมชนลดลงตามไปด้วย ทางสัญจรทางด้านใน 
หรือทางในมีบทบาทสําคญัทําให้เกิดการรวมกลุ่มของที�ว่างระหว่างอาคารและบริเวณลานศาสน
สถาน  จงึเป็นพื �นที�สาธารณะในการรวมกลุม่ของชมุชนในปัจจบุนั   
 2.การเปลี�ยนแปลงทางกายภาพ ในระดบัตวัเรือน พบว่าองค์ประกอบที�ลดจํานวนลงมาก
ที�สุดคือ ช่องเปิดสู่นํ �า(อู่จอดเรือ) ที�ตั �งตวัอาคารที�มีความสัมพนัธ์กับนํ �า ศาลาท่านํ �า การวางแนว
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อาคาร ชานบ้านริมนํ �า และบนัไดขึ �นลงนํ �าตามลําดบั ส่วนองค์ประกอบทางกายภาพที�เพิ�มขึ �นมาคือ 
รั �วบ้าน   
 3. การเปลี�ยนแปลงทางสงัคม ซึ�งเป็นผลสืบเนื�องจากการเปลี�ยนแปลงขององค์ประกอบทาง
กายภาพที�ได้กล่าวมา ได้แก่ ด้านการพักผ่อนหย่อน ด้านการปฏิสัมพันธ์ของคนในชุมชน ด้าน
กิจกรรมวัฒนธรรมประเพณี ด้านการเดินทาง ด้านการอุปโภค ด้านการประกอบอาชีพและด้าน
ความปลอดภัย โดยพบว่าในชุมชนริมนํ �าบ้านที�อยู่ติดเขื�อนจะได้รับผลกระทบมากกว่าบ้านที�ไม่ติด
เขื�อนและพบว่าการเปลี�ยนแปลงทางกายภาพระดบัตัวเรือนส่งผลกระทบสําคญัที�ทําให้เกิดการ
เปลี�ยนแปลงทางสงัคมที�ตามมาดงักลา่ว 
 
2.7 พัฒนาการและรูปแบบการตั #งถิ�นฐานของชุมชนริมนํ #าบ้านบางแม่หม้าย จังหวัด
สุพรรณบุรี (ปรีดา หุตะจูฑะ, 2546) 

    เป็นการศึกษาพัฒนาการ รูปแบบ เอกลักษณ์ ปัญหาและแนวโน้มในการเปลี�ยนแปลง
รูปแบบในการตั �งถิ�นฐานของชุมชนบางแม่หม้ายและศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวิถีชีวิตระบบ
กิจกรรม การใช้พื �นที� พร้อมทั �งเสนอแนะรูปแบบการตั �งถิ�นฐานและแนวทางการอนุรักษ์ชุมชนที�
เหมาะสม เพื�อรักษาเอกลกัษณ์ของชมุชนบางแมห่ม้าย 

    พฒันาการของชุมชนริมนํ �าบางแม่หม้ายตั �งแต่อดีตถึงปัจจุบนัมีลักษณะที�ค่อยเป็นค่อยไป 
โครงสร้างและองค์ประกอบส่วนใหญ่ของชุมชนริมนํ �าซึ�งมีพฒันาการตอ่เนื�องมาตั �งแต่อดีต มีความ
กลมกลืนกบัสภาพแวดล้อมทางธรรมชาตเิป็นอย่างดี  แม้ในระยะหลงัชมุชนเริ�มมีการเปลี�ยนแปลงที�
เร็วขึ �น จากการพฒันาโครงสร้างและองค์ประกอบของชมุชนที�ไม่สอดคล้องกบัความเป็นชมุชนริมนํ �า 
โดยเฉพาะการพฒันาเส้นทางถนนที�ตดัผ่านชุมชนทําให้รูปแบบการตั �งถิ�นฐานของชุมชนเริ�มมีการ
ขยายตัวไปตามเส้นทางถนน แต่เมื�อเปรียบเทียบในภาพรวมของชุมชนแล้ว การเปลี�ยนแปลง
ดงักล่าวยงัถือเป็นส่วนน้อยของชุมชน ชาวบ้านส่วนใหญ่ ยงัคงมีความต้องการที�จะอยู่อาศยัริมนํ �า
ต่อไป โดยจะเห็นได้จากรูปแบบของวิถีชีวิต ระบบกิจกรรม และการใช้พื �นที�ของชาวบ้านยังคงมี
รูปแบบดั �งเดิมของชาวนํ �าเป็นส่วนใหญ่ อาคารบ้านเรือนภายในชมุชนส่วนใหญ่ยงัคงมีรูปแบบทาง
สถาปัตยกรรมที�เป็นเอกลกัษณ์ของชมุชนริมนํ �าดั �งเดมิ คือ เรือนไทยเดิม เรือนไทยประยกุต์ และกลุ่ม
เรือนที�เรียงแถวในแนวลกึเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของชมุชนริมนํ �าบางแมห่ม้าย 
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2.8 สรุปแนวความคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที�เกี�ยวข้อง 

    งานวิจยัเรื�องผลกระทบจากเขื�อนกั �นนํ �าที�มีตอ่ความผกูพนัตอ่ที�อยู่อาศยัการใช้งานพื �นที�ริมนํ �า   
กรณีศกึษา เขื�อนกั �นนํ �าแมนํ่ �าเจ้าพระยา เทศบาลตําบลอินทร์บรีุ  อําเภออินทร์บรีุ  จงัหวดัสิงห์บรีุ  ได้
ศกึษารวบรวมแนวความคิดและทฤษฎีเพื�อเป็นแนวทางในกรอบแนวคดิและกระบวนการในการวิจยั 
โดยสรุปได้ดงันี �  

2.8.1 แนวคิดเกี�ยวกับชุมชนและชุมชนริมนํ #า  
       การตั �งถิ�นฐานบริเวณริมนํ �า ไปตามแนวลํานํ �า โดยมีวดัและตลาดเป็นศนูย์กลาง ใน

การคมนาคมทางนํ �า ใช้นํ �าในการประกอบอาชีพและอปุโภคบริโภค สามารถนํามาใช้ในการพิจารณา
รูปแบบการตั �งถิ�นฐานของชมุชนริมนํ �า และหาพื �นที�และขอบเขตที�ความเหมาะสมที�จะใช้เป็นพื �นที�ใน
การศกึษา  

2.8.2 แนวคิดในการป้องกันพื #นที�นํ #าท่วมชุมชน   
      การเกิดภาวะนํ �าท่วมมาจากการระบายนํ �าภายในไม่ทนั และนํ �าจากภายนอกไหล
เข้าทว่มพื �นที�  และแนวคดิเกี�ยวกบัระบบป้องกนันํ �าท่วมแบบถาวรที�เป็นลกัษณะของการสร้างคนัปิด
ล้อม โครงขา่ยระบบรวมนํ �าและสถานีสบูนํ �า เพื�อใช้ประกอบในการหาสาเหตแุละปัญหาที�เกิดขึ �นจาก
การสร้างเขื�อนป้องกันนํ �าท่วม ที�ส่งผลกับชุมชน และดคูวามเหมาะสมของรูปแบบเขื�อนป้องกันนํ �า
ทว่มที�สร้างขึ �น วา่มีความเหมาะสมกบัชมุชนหรือไม ่

2.8.3 แนวคิดเกี�ยวกับระบบกิจกรรมและระบบที�ตั #ง    
      แนวคิดเกี�ยวกบัระบบกิจกรรมประกอบไปด้วย สถานที� ประเภทของกิจกรรม  และ
ระบบกิจกรรม ขณะที�ที�ตั �งจะประกอบด้วย สภาพแวดล้อมและกิจกรรม และมีตวัแปรต่างๆเข้ามา
เกี�ยวข้อง เชน่ วฒันธรรมประเพณี เวลา เทศกาล โอกาส เป็นต้น  โดยแนวคิดนี �นําใช้ในการและสร้าง
แบบสอบถาม และวิเคราะห์ รูปแบบของกิจกรรมที�เกิดขึ �นบริเวณพื �นที�ศึกษา เพื�อให้เข้าใจระบบ
กิจกรรมและลกัษณะกิจกรรมที�เกิดขึ �นภายหลงัจากการสร้างเขื�อนกั �นนํ �า  

2.8.4 แนวคิดเกี�ยวกับสาํนึกในถิ�นที�และความผูกพันต่อสถานที�   
          จากการทบทวนทฤษฏี แนวคิดที�ผ่านมา สามารถให้ความหมายของ สํานึกในถิ�นที�
และความผกูพนัต่อสถานที� ได้ว่าคือระดบัของความรู้จกั ความรักหวงแหน และความผูกพนัที�มีต่อ
ถิ�นที�อยูข่องคนในชมุชน  ในการวิจยันี �มีวตัถปุระสงค์เพื�อศกึษาผลกระทบของการสร้างเขื�อนกั �นนํ �าที�
มีต่อความผูกพันกับที�อยู่อาศัยของคนในพื �นที�ศึกษา  ซึ�งประเมินในลักษณะของนามธรรมที�ไม่
สามารถจบัต้องหรือสงัเกตได้จากภายนอก ดงันั �นในการทบทวนแนวคิดในหวัข้อนี � ทําให้ได้ทราบถึง
รูปแบบคําถามที�ได้มีการวิจยัและได้รับการยอมรับทางวิชาการแล้วว่าสามารถบง่ชี �ลกัษณะ สํานึกใน
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ถิ�นที�และความผกูพนัตอ่สถานที�ของผู้ตอบคําถามนั �นได้ โดยคําถามในการวิจยัในส่วนนี �มีที�มาจาก
การศกึษาของ Lewicka (2008) และ Bonaiuto (1999) ซึ�งศกึษาเกี�ยวกบัความผกูพนัของคนที�มีตอ่
ที�ถิ�นอยูใ่นระดบัของเมือง ซึ�งสามารถสรุปเป็นตารางคําถามได้ดงันี � 
 
ตารางที� 1 คําถามเกี�ยวกบัสํานกึในถิ�นที�และความผกูพนัตอ่สถานที�จากการศกึษาทฤษฏีและแนวคดิ 

 โดยการเลือกใช้คําถามเพื�อวดัสํานึกในถิ�นที�และความผูกพันต่อสถานที� จากทั �งสองที�มานี � มี
การเลือกคําถามที�มีความซํ �ากนัออก และใช้สว่นที�เหลือในการสร้างแบบสอบถาม 

คําถาม 
แนวคิดของ  
Lewicka 

แนวคิดของ  
Bonaiuto 

1.ทา่นรู้จกัชมุชนที�ทา่นอาศยัอยูนี่ �เป็นอยา่งดี �  
2.ท่านจะปกป้องชุมชนที�ท่านอาศัยอยู่หากมีใครมา
วิพากษ์ วิจารณ์ 

�  

3.ทา่นรู้สกึคดิถึงเมื�อทา่นไมไ่ด้อยูที่�นี� �  
4.ทา่นไม่ชอบชมุชนที�ทา่นอาศยัอยูใ่นขณะนี � �  
5.ท่านไม่มีความกังวลเกี�ยวกับชุมชนที�ท่านอาศัยอยู่ใน
ขณะนี � 

�  

6.ทา่นภมูิใจกบัชมุชนที�ทา่นอาศยัอยู ่ �  
7.ชมุชนที�ทา่นอาศยัอยูถื่อเป็นสว่นหนึ�งในชีวิตของทา่น � � 
8.ท่านไม่ได้มีส่วนร่วมในการกําหนดกิจกรรมที�จะเกิดขึ �น
ในชมุชนที�ทา่นอาศยัอยู ่

�  

9.ท่านต้องการที�จะมีส่วนร่วมและแสดงออก หากมีการ
เปลี�ยนแปลงเกิดขึ �นในชมุชนที�ทา่นอาศยัอยู ่

�  

10.ทา่นอาศยัอยูใ่นชมุชนนี �อยา่งมีความสขุ �  
11.ทา่นไม่ตอ้งการย้ายออกจากชมุชนที�ทา่นอาศยัอยู ่ � � 
12.ทา่นมีความรู้สกึหยั�งรากฝังลกึกบัชมุชนที�ทา่นอาศยัอยู ่ �  
13.ชมุชนที�ทา่นอาศยัอยูถื่อเป็นชมุชนในอดุมคตขิองทา่น � � 
14.ทา่นรู้สกึผกูพนักบัชมุชนที�ทา่นอยูอ่าศยัเป็นอยา่งมาก � � 
15.ทา่นเตม็ใจที�จะย้ายออกจากชมุชนนี �  � 
16.ทา่นไมเ่ตม็ใจที�จะย้ายออกไปยงัชมุชนอื�น  � 
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บทที� 3 

วิธีดาํเนินงานวิจัย 

 

  จากการศึกษา รวบรวมและทบทวนแนวคิด ทฤษฏี รวมถึงงานวิจัยที�เกี�ยวข้อง  รวมถึง
ตวัอย่างกรณีศกึษาที�มีความเกี�ยวข้องกบังานวิจยั เพื�อนํามาเป็นแนวทางในการกําหนดเป็นกรอบ
แนวคิดและการเลือกพื *นที�กรณีศึกษา  งานวิจัยนี *แสดงให้เห็นถึงผลกระทบต่อการสร้างเขื�อน
ป้องกันนํ *าท่วมในพื *นที�อําเภออินทร์บุรีที�มีผลต่อการใช้พื *นที�ริมนํ *าของคนในชุมชน โดยทําการ
เปรียบเทียบลกัษณะกิจกรรมที�เกิดขึ *นบริเวณพื *นที�ริมนํ *า ระหว่าง 2 พื *นที� คือพื *นที�ชมุชนวดัประศกุ 
ซึ�งเป็นพื *นที�ที�ยังไม่มีการสร้างเขื�อนป้องกันนํ *าท่วม และ พื *นที�ชุมชนวัดม่วง ซึ�งมีการสร้างเขื�อน
ป้องกันนํ *าท่วมแล้ว  รวมถึงเปรียบเทียบลกัษณะกิจกรรมก่อน และหลงัการสร้างเขื�อนป้องกนันํ *า
ทว่มด้วย   

 
3.1 ตัวแปรในการวิจัย 

จากการศกึษาแนวคิดทฤษฏี ทําให้สามารถกําหนดตวัแปรในการวิจยัได้ โดยมีตวัแปรต้น
ที�ต้องการเปรียบเทียบคือ เขื�อนป้องกนันํ *าทว่ม และตวัแปรต้นอื�นๆที�ต้องควบคมุเพื�อให้ผลการวิจยั
ออกมาถกูต้องที�สดุคือ จํานวนครัวเรือน สภาพเศรษฐกิจ เพศ อาย ุการศกึษา องค์ ประกอบชมุชน 
ความหนาแน่นของชุมชน และลกัษณะพื *นที�ริมนํ *า โดยตวัแปรตามในศึกษาคือ การเข้าถึงพื *นที�
ริมนํ *า กิจกรรมการใช้พื *นที�ริมนํ *า และความผกูพนักบัชมุชนที�อยูอ่าศยั 
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ตารางที� 2 ตวัแปรการวิจยั 

 ตวัแปร 

ตวัแปรต้น 
 

เขื�อนป้องกนันํ *าทว่ม 
จํานวนครัวเรือนและความหนาแนน่ของชมุชน 
องค์ประกอบชมุชน 
สภาพเศรษฐกิจ 
ลกัษณะวฒันธรรมประเพณี 
เพศ อาย ุและการศกึษา 
ลกัษณะพื *นริมนํ *า 

ตวัแปรตาม กิจกรรมการใช้พื *นที�ริมนํ *า 
ความผกูพนักบัชมุชนที�อยูอ่าศยั 

 

3.2  การเลือกพื  นที�ศึกษา   
 ในการศึกษาวิจยันี *ได้มีการกําหนดพื *นที�ศึกษาที� ตําบลอินทร์บุรี อําเภออินทร์บุรี จงัหวดั
สิงห์บรีุ โดยแบ่งเขตพื *นที�ศกึษาเป็น 2 พื *นที� เป็นพื *นที�ที�ยงัไม่มีการสร้างเขื�อนป้องกนันํ *าท่วม และ
พื *นที�ที�มีการสร้างเขื�อนป้องกนันํ *าทว่มแล้ว  
              ตวัแปรควบคมุที�กําหนดให้ใกล้เคียงกนัในการเลือกพื *นที�ศกึษา 
 1) จํานวนครัวเรือนและความหนาแนน่ของชมุชน  เลือกพื *นที�ที�มีจํานวนบ้านเรือนและและ
มีความหนาแนน่ในการกระจายตวัของบ้านที�ใกล้เคียงกนัมากที�สดุ 
 2) องค์ประกอบของชุมชน เลือกพื *นที�ที�มีลกัษณะองค์ประกอบของชุมชนที�ใกล้เคียงกัน 
เชน่ วดั โรงเรียน พื *นที�สาธารณะ เป็นต้น  
 3)  สภาพเศรษฐกิจ เลือกพื *นที�ที�มีลกัษณะทางเศรษฐกิจที�ใกล้เคียงกนั คือไม่ได้มีย่านใด
ยา่นหนึ�งเป็นยา่นที�มีความสําคญัทางเศรษฐกิจของชมุชน 
 4)  ลกัษณะวฒันธรรมประเพณี  พื *นที�ศึกษาที�เลือกต้องมีวฒันธรรมประเพณีทางศาสนา
และเทศกาลตา่งๆเหมือนกนั ทั *งชว่งเวลาและกิจกรรมที�เกิดประเพณีนั *น 
 5)   เพศ อายุ และการศึกษา ของผู้ ที�อาศยัในพื *นที�ศึกษาต้องอยู่ในช่วงที�ใกล้เคียงกัน 
เนื�องจากมีผลตอ่ทศันคตใินการตอบแบบสอบถาม 
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 6)  ลกัษณะพื *นริมนํ *า ของพื *นที�ศกึษาต้องมีความใกล้เคียงกนัในด้านกายภาพ ได้แก่ขนาด
พื *นที� ลกัษณะชายหาด เป็นต้น  โดยพื *นที�ศกึษาที�ได้จากการควบคมุตามตวัแปรข้างต้น สามารถ
ระบไุด้ดงันี *  
     พื *นที�ศกึษาที�ที�ยงัไมมี่การสร้างเขื�อนป้องกนันํ *าทว่ม   -   ชมุชนวดัประศกุ 
     พื *นที�ศกึษาที�มีการสร้างเขื�อนป้องป้องกนันํ *าทว่ม       -   ชมุชนวดัมว่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนผงัที� 2 ตําแหนง่ที�ตั *งของพื *นที�ศกึษาทั *งสองชมุชน 
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แผนผงั  3  แสดงตําแหนง่ที�ตั *งและลกัษณะพื *นที�ศกึษาชมุชนวดัประศกุ 
 
 พื *นที�ศกึษาชมุชนวดัประศกุ เป็นชมุชนริมแมนํ่ *าเจ้าพระยาด้านตะวนัออก ตั *งแตบ่ริเวณวดั
ประศกุร์จนถึงวดัปราสาทและมีความกว้างตั *งแตแ่นวริมแม่นํ *าเจ้าพระยาไปจนถึงถนนเลียบคลอง
ชลประทาน  รูปแบบพื *นที�ริมนํ *านั *นเป็นลกัษณะหาดทรายยาวตลอดแนวพื *นที�ศกึษาและบางส่วนมี
ความกว้างถึงครึ�งหนึ�งของความกว้างแม่นํ *า และยังไม่มีการสร้างเขื�อนป้องกันนํ *าท่วมในพื *นที�
ชมุชน  
 พื *นที�ศกึษาชมุชนวดัประศกุ ประกอบด้วยประชากร 88 ครัวเรือน ลกัษณะสถาปัตยกรรม
เป็นบ้านเดี�ยว  ประชากรส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพทุธ ประกอบอาชีพรับจ้าง เกษตรกรรม ค้าขาย 
และประมง โดยองค์ประกอบสําคญัของชมุชนคือ วดั จํานวน 2 แห่ง คือ วดัประศกุ ทางทิศเหนือ
ของพื *นที�และวดัปราสาท ทางทิศใต้ของพื *นที� 
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แผนผงัที�  4   แสดงตําแหนง่ที�และลกัษณะตั *งพื *นที�ศกึษาชมุชนวดัมว่ง 
 
         พื *นที�ศกึษาชมุชนวดัม่วง เป็นชุมชนริมแม่นํ *าเจ้าพระยาด้านตะวนัตก  ตั *งแต่บริเวณ
วัดเฉลิมมาศจนถึงวัดม่วง และมีความความกว้างตั *งแต่ริมแม่นํ *าเจ้าพระยา จนถึงทางหลวง
หมายเลข 3275 ซึ�งเป็นชมุชนที�มีการสร้างเขื�อนป้องกนันํ *าทว่มแล้วตามนโยบายและโครงสร้างของ
กรมโยธาธิการและการผังเมืองร่วมกับเทศบาลตําบลอินทร์บุรี โดยความยาวเขื�อนมีตลอดแนว
ตลอดแนวพื *นที�ชมุชนที�ทําการศกึษา  
         พื *นที�ศึกษาชุมชนวัดม่วงประกอบด้วยประชากร 93 ครัวเ รือน เป็นลักษณะ
สถาปัตยกรรมเป็นบ้านเดี�ยว  ประชากรสว่นใหญ่นบัถือศาสนาพทุธ ประกอบอาชีพ รับจ้าง ค้าขาย
และเกษตรกรรม โดยองค์ประกอบสําคญัของชมุชนคือ วดั จํานวน 2 แห่ง คือ วดัเฉลิมมาศทางทิศ
เหนือของพื *นที� และวดัมว่งทางทิศใต้ของพื *นที� 
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3.3  การเก็บข้อมูลพื  นที�ศึกษา 
 ศกึษารวบรวมข้อมูลเบื *องต้นของพื *นที�ศึกษา พื *นที�เทศบาลตําบลอินทร์บุรี อําเภออินทร์

บุรี จังหวดัสิงห์บุรี จากแหล่งข้อมูลต่างๆ เพื�อนําข้อมูลที�ได้มากําหนดขอบเขตของพื *นที�ที�ศึกษา  
รวมถึงลงพื *นที�เพื�อสํารวจสภาพพื *นที�ปัจจุบนั  สังเกตรูปแบบของกิจกรรมที�เกิดขึ *นในพื *นที� และ
สมัภาษณ์สอบถามคนในพื *นที�ศกึษา 
 3.3.1 ประเภทข้อมูล 

          ใช้ทั *งข้อมลูปฐมภมูิ คือข้อมลูที�ได้จากการ สอบถามจากคนในพื *นที�ศกึษา หรือ
จากการสงัเกตลกัษณะการประกอบกิจกรรมของคนในพื *นที�ศึกษา  และข้อมูลทุติยภูมิ คือข้อมูล
คือข้อมลูที�เป็นเอกสารงานวิจยั เอกสารเชิงวิชาการ บทความที�ได้มีการรวบรวมไว้แล้ว 
      3.3.2 การเก็บข้อมูล 
          1) การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ  สามารถแบง่ได้เป็น 3 ประเภท ดงันี * 

       � การสาํรวจภาคสนาม       สํารวจลกัษณะทางกายภาพของพื *นที�ศกึษา  
ลกัษณะโครงสร้างเขื�อนป้องกนันํ *าท่วม  ตําแหน่งประตรูะบายนํ *า  ตําแหน่งบนัไดลงตลิ�ง ขอบเขต
พื *นที�ศกึษา รูปแบบชมุชน การเข้าถึงพื *นที�ศกึษา การใช้ประโยชน์ที�ดนิ  

         � การสังเกตการณ์  สังเกตรูปแบบกิจกรรมที�เกิดขึ *นในพื *นที�ศึกษา 
ตําแหน่งที�ประกอบกิจกรรม ช่วงเวลาการประกอบกิจกรรม และความสัมพันธ์กับวัฒนธรรม
ประเพณีของพื *นที� โดยบนัทกึข้อมลูที�ได้จากการสงัเกตลงบนแผนผงัแผนที�  

         � การใช้แบบสอบถาม  สอบถามความคิดเห็นตามคําถามที�สร้างขึ *น 
โดยแบง่ของคําถามได้ 2 ประเภท  คือ 
                           - คําถามปลายปิด  คําถามที�มีการตั *งคําถามและกําหนดคําตอบ
ไว้เป็นลกัษณะของตวัเลือกตา่งๆ ที�ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถเลือกคําตอบได้ตามต้องการ โดย
คําถามปลายปิด ในการวิจยันี *เกิดจากการทบทวนแนวคดิ ทฤษฏี วรรณกรรมและงานวิจยัตา่งๆที�มี
ความเกี�ยวข้อง โดยแบบสอบถาม แบง่ออกเป็น 4 สว่นคือ 
  สว่นที� 1 ข้อมลูทั�วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  ในการสอบถามข้อมลู
ในสว่นนี * มีเพื�อใช้ควบคมุตวัแปรในการวิจยั ซึ�งคือข้อมลูพื *นฐานของผู้ตอบแบบสอบถามให้มีความ
ใกล้เคียงกัน เพื�อทดสอบผลจากตวัแปรต้นที�กําหนดขึ *น และให้ผลของตวัแปรตามที�มีความต้อง
และคลาดเคลื�อนน้อยที�สุด โดยคําถามในส่วนนี *จะถามครอบคลุมในด้าน  อายุ เพศ  การศึกษา 
อาชีพ ระดบัรายได้ จํานวนสมาชิกในครอบครัว  สถานที�เกิด  ระยะเวลาที�อยู่อาศยัในพื *นที�  รวมถึง
สภาพกรรมสิทธิFที�ดนิของผู้ตอบแบบสอบถาม 
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   ส่วนที� 2 ความผูกพันทางอารมณ์ที�มีต่อชุมชนที�อยู่อาศัย ในการ
สอบถามข้อมูลส่วนนี *เป็นการสอบถามในด้านนามธรรมซึ�งอาศยัผลจากการวิจยัแบบสอบถามที�
สร้างขึ *นเพื�อสอบถามในด้านความผกูพนักบัที�อยู่อาศยัโดยเฉพาะ จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฏี
และวรรณกรรมในบทที� 2 เพื�อหาผลตวัแปรตามโดยมีการเปรียบเทียบผลระหว่างพื *นที�ศึกษาทั *ง
สองพื *นที�คือพื *นที�ที�มีเขื�อนกั *นนํ *าและพื *นที�ที�ไม่มีเขื�อนกั *นนํ *า ว่ามีความแตกต่างกนัของคําตอบใน
สว่นนี *อยา่งไร เป็นการบง่ชี *ผลที�เกิดจากตวัแปรต้นและมีการควบคมุตวัแปรโดยคําถามสว่นที� 1 
               ส่วนที� 3 กิจกรรมการใช้งานพื *นที�ริมนํ *าก่อนและหลงัมีเขื�อนป้องกัน
นํ *าท่วม และ ส่วนที� 4 ผลกระทบจากการสร้างเขื�อนป้องกันนํ *าท่วม ในการคําถามทั *งสองส่วนนี *
เป็นไปผลหาผลด้านตัวแปรตามที�เกิดจากตัวแปรต้น คือการสร้างเขื�อนกั *นนํ *า โดยใช้การตอบ
แบบสอบถามเพื�อสรุปพฤตกิรรมการใช้พื *นที�ริมนํ *าระหว่างพื *นที�มีมีเขื�อนป้องกนันํ *าท่วมและพื *นที�ที�
ไมมี่เขื�อนป้องกนันํ *าทว่ม รวมถึงเปรียบเทียบพฤติกรรมและความถี�ในการใช้พื *นที�ระหว่างก่อนและ
หลงัการสร้างเขื�อนป้องกนันํ *า เพื�อเป็นสรุปผลจากการทดสอบตวัแปรต้น 

                       - คําถามปลายเปิด คําถามที�มีการตั *งคําถาม และไม่ได้มีการ
กําหนดตอบไว้ ผู้ ตอบแบบสอบถามสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระตามลกัษณะของ
คําถามที�ตั *งไว้ โดยคําถามที�ตั *งไว้ในส่วนนี *คือการแสดงความคิดเห็นเกี�ยวกบัชมุชน และผลกระทบ
รวมถึงความพงึพอใจที�มีตอ่การสร้างเขื�อนป้องกนันํ *าทว่มในพื *นที�ศกึษา 
        2) การเก็บรวบรวมข้อมูลทุตยิภูมิ  แบง่ได้เป็น 2 ประเภท ดงันี * 

   � ข้อมูลรูปภาพ แผนที� แผนผงั ภาพถ่ายทางอากาศ ซึ�งแสดงลกัษณะ
ทางกายภาพของพื *นที�ศกึษา  รูปแบบโครงสร้างของเขื�อนป้องกนันํ *าท่วม ขอบเขตที�ดิน  สภาพทาง
ภมูิศาสตร์ และข้อมลูอื�นๆที�สามารถแสดงได้บนแผนภาพ แผนที�  โดยแหลง่ที�มาของข้อมลูประเภท
นี * สามารถได้จากหน่วยงานต่างๆ ทั *งราชการและเอกชน เช่น กรมโยธาธิการและการผังเมือง 
เทศบาลตําบลอินทร์บรีุ สํานกังานที�ที�ดินอําเภออินทร์บรีุ ที�ว่าการอําเภออินทร์บรีุ สมาคมตา่งๆใน
ตําบลอินทร์บรีุ พิพิธภณัฑ์ วดัตา่งๆ เป็นต้น 

              � ข้อมลูเชิงปริมาณและสถิติ  เกี�ยวกบัการเกิดอทุกภยัและและข้อมูล
อื�นๆที�เกี�ยวข้องที�ได้มีการรวบรวมไว้จากหน่วยงานต่างๆในพื *นที� เช่น ปริมาณนํ *าฝน ปริมาณนํ *า
หลาก ความถี�ในการเกิดอทุกภยั ไปจนถึง สถิตจํิานวนประชากรและครัวเรือน  เป็นต้น 
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3.4 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  3.4.1 ประชากร 
            ในการศึกษาวิจยันี *เป็นการเปรียบเทียบความแตกต่างของ 2 ชุมชน จึงได้ทําการ
กําหนดกลุม่เป้าหมายเป็น 2 กลุม่ยอ่ยในเขตพื *นที�ศกึษา อําเภออินทร์บรีุ จงัหวดั สิงห์บรีุ  ได้แก่ 

1) ครัวเรือนที�อาศยัอยูใ่นพื *นที�ศกึษาชมุชนวดัประศกุ  
2) ครัวเรือนที�อาศยัอยูใ่นพื *นที�ศกึษาชมุชนวดัมว่ง  

        โดยมีจํานวนครัวเรือนของแตล่ะพื *นที�ศกึษาดงันี * 
 
ตารางที� 3 จํานวนครัวเรือนในพื *นที�ศกึษา 

พื *นที�ชมุชน จํานวนครัวเรือน (หลงั) 
ชมุชนวดัประศกุ (ไมมี่เขื�อนป้องกนันํ *าทว่ม) 88 
ชมุชนวดัมว่ง  (มีเขื�อนป้องกนันํ *าทว่ม) 93 

รวมทั *งสิ *น 181 

 3.4.2 การกาํหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง  
     การกําหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างจากจํานวนครัวเรือนในพื *นที�ศกึษา เพื�อหาจํานวน

ครัวเรือนที�ต้องสอบถามด้วยแบบสอบถาม  โดยใช้สตูรการคํานวณของ  Taro Yamene                         
   
 
 
  โดยที�       n   คือ ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง     N คือ ขนาดของประชากร 
     e   คือ คา่ความคลาดเคลื�อนของกลุม่ตวัอยา่ง 
    และกําหนดคา่ระดบัความเชื�อมั�น (Confidence Level) :ที� 95% 
 
                 โดยจากสูตรของ Taro Yamene ข้างต้น  ขนาดกลุ่มตวัอย่างในพื *นที�
ศกึษาทั *ง 2 พื *นที�เป็นดงันี * 
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ตารางที� 4 ขนาดกลุม่ตวัอยา่งในพื *นที�ศกึษา 

พื *นที�ชมุชน จํานวนครัวเรือน (หลงั) ขนาดกลุม่ตวัอยา่ง (หลงั) 
ชมุชนวดัประศกุ 88 46 
ชมุชนวดัมว่ง 93 47 

รวมทั *งสิ *น 181 93 

 3.4.3  การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
 .               แผนการสุ่มตวัอย่างอย่างง่าย ( simple random sampling : SRS ) เป็นการ
เลือกหนว่ยตวัอยา่งขนาด n หนว่ย จากประชากรจํานวน N หนว่ย โดยกําหนดให้หน่วยตวัอย่างแต่
ละหน่วยในประชากร มีโอกาสถูกเลือกเท่าๆ กันในแต่ละครั *งของการเลือก และตวัอย่างแต่ละ
ตวัอย่างที�เป็นไปได้ทั *งหมด มีโอกาสที%จะถูกเลือกเท่าๆ กนั ในการเลือกตวัอย่างแบบนี *จะต้องมี
กรอบตวัอย่างที�สมบรูณ์ไม่ว่าจะเป็นกรอบรายชื�อ (list frame ) หรือ กรอบพื *นที ( area frame ) 
และควรใช้กับประชากรซึ�งหน่วยต่างๆ มีลักษณะคล้ายคลึงกัน มีการกระจายของข้อมูลที�สนใจ
ศกึษาไม่มาก อีกทั *งไม่มีข้อจํากัดเกี�ยวกบัทรัพยากรที�จะต้องใช้ในการสํารวจ เพราะจะได้กําหนด
ขนาดตวัอย่างให้เพียงพอสําหรับการประมาณคา่ต่างๆ ให้มีความคลาดเคลื�อนในระดบัที�ยอมรับ
ได้จากขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง  
     ในการสุ่มตวัอย่างอย่างง่ายของพื *นที�ศกึษาทั *งสองพื *นที�ทั *งชุมชนวดัประศกุร์แล
ชมุชนวดัมว่ง  โดยใช้วิธีการกําหนดรูปแบบการสอบถาม แบบบ้านเว้นสองบ้าน เพื�อกระจายความ
นา่จะเป็นให้ครอบคลมุพื *นที�ศกึษาให้มากที�สดุ  
 
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล     

 ในการวิจัยเรื�องผลกระทบจากการสร้างเขื�อนป้องกันนํ *าท่วมที�มีต่อการกิจกรรมใช้งาน
พื *นที�ริมนํ *า กรณีศึกษาเขื�อนป้องกันนํ *าท่วมอําเภออินทร์บุรี จงัหวัดสิงห์บุรีนี * การวิจัยจะเปรียบ
ลกัษณะกิจกรรมการใช้งานและความสามารถในการเข้าถึงพื *นที�ริมนํ *าระหว่างพื *นที�ที�มีการสร้าง
เขื�อนป้องกนันํ *าท่วมคือฝั�งชมุชนวดัม่วง และพื *นที�ที�ไม่มีการสร้างเขื�อนป้องกนันํ *าท่วมคือฝั�งชมุชน
วดัประศกุ เพื�อให้ทราบความแตกตา่งและตอบวตัถปุระสงค์การวิจยั 

 การวิเคราะห์ข้อมลูของการทําวิจยันี * จะมีข้อมลูสองส่วนคือข้อมลูปฐมภูมิ และข้อมลูทตุิย
ภมูิ โดยมีการวิเคราะห์ข้อมลูทั *ง 2 ประเภทตา่งกนัดงันี *คือ 
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        ข้อมูลปฐมภูมิที�ได้จากการสอบถามภาคสนาม จะมีการตรวจสอบความถูกต้องและ
ประมวลผลออกมาโดยใช้การหาค่าเฉลี�ยรวมของคําตอบ และการหาค่าร้อยละ  โดยแสดงผล
ออกมาในรูปแบบของตารางสรุปผล  ขณะที�ข้อมูลที�ได้มาจากการสงัเกตการณ์ และสอบถาม จะ
นํามาจดัทําเป็นแผนที�แสดงตําแหนง่ แบง่ประเภทของของกิจกรรมที�เกิดขึ *น และวิเคราะห์ลกัษณะ
กิจกรรมที�เกิดขึ *นในพื *นที�ประกอบกกบัตวัแปรอื�นๆ 
                  ข้อมลูทตุยิภมูิที�ได้จากการ ศกึษา รวบรวม เอกสาร งานวิจยัและทฤษฏีที�เกี�ยวข้อง จะ
มีการตรวจสอบความถูกต้องและที�มาของเอกสาร จดัความสัมพันธ์ของข้อมูลให้เป็นหมวดหมู ่ 
และวิเคราะห์ข้อมลูในด้านตา่งๆที�มีความสําคญักบัพื *นที�ศกึษา ทั *งลกัษณะกายภาพ ลกัษณะทาง
เศรษฐกิจและสงัคม   
   
3.6 สรุปผลการศึกษา 

 สรุปผลการศกึษาที�จากการวิเคราะห์ข้อมลูที�มีอยูแ่ละเปรียบเทียบผลกระทบจากการสร้าง
เขื�อนป้องกันนํ *าท่วมที�ส่งผลต่อการใช้พื *นที�ริมนํ *า โดยเปรียบเทียบระหว่างพื *นที�ที�มีการสร้างเขื�อน
ป้องกันนํ *าท่วมและพื *นที�ที�ไม่มีเขื�อนป้องกันนํ *าท่วม และเปรียบเทียบระหว่างก่อนและหลังการ
สร้างเขื�อนป้องกนันํ *าท่วม โดยเสนอเหตปัุจจยัที�ก่อให้เกิดผลของการเปลี�ยนแปลงรูปแบบการใช้
พื *นที�ริมนํ *า และสรุปผลการเปลี�ยนแปลงการใช้พื *นที�ริมนํ *าในพื *นที�ศกึษา  
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บทที� 4 

สภาพทั�วไปของพื �นที�ศึกษา 

 

4.1 ระดับจังหวัด 

4.1.1 ประวัตศิาสตร์เมืองอินทร์บุรีที�มีความเกี�ยวเนื�องกับจังหวัดสิงห์บุรี 
                    สมเดจ็ฯ กรมพระยาดํารงราชานภุาพทรงเล่าถึงเมืองสิงห์ถวายสมเด็จเจ้าฟ้ากรม

พระยานริศรานุวดัติวงศ์ไว้ในสาสน์สมเด็จว่า "...เมืองสิงห์บุรีเป็นเมืองใหญ่และเก่า มีป้อมปราการ 
วงั วดัมหาธาต ุและของสําคญั คือ พระนอนจกัรสีห์ ใหญ่ยาวกวา่พระนอนองค์อื1น ๆ ในเมืองไทย ทํา
เป็นแบบพระนอนอินเดียเหมือนเช่นที1ถํ 3าคหูาภิมุข วดัคหูาภิมุข อําเภอเมืองยะลา คือ พระกรขวา
ศอกยื1นไปทางด้านหน้า ไมทํ่างอพระกรตั 3งขึ 3นรับพระเศียรแบบพระนอนไทย เมืองสิงห์เรียกชื1อตา่ง ๆ 
ดงันี 3 เมืองสิงหราชาธิราช เมืองสิงหราชา เป็นเมืองตั 3งอยู่ริมแม่นํ 3าจักรสีห์อันเป็นลํานํ 3าใหญ่ ห่าง
แมนํ่ 3าเจ้าพระยา 200 เส้น เพราะแมนํ่ 3าจกัรสีห์ตื 3นเขิน เมืองสิงห์จึงกลายเป็นเมืองอยู่ลบัลี 3..." ก็แสดง
ว่า สิงห์บรีุเป็นเมืองที1ยิ1งใหญ่ในประวตัิศาสตร์ มีอดีตยาวนาน จากหลกัฐานทางประวตัิศาสตร์และ
โบราณคดีพบวา่ มีการตั 3งถิ1นฐานของชมุชนโบราณมาเป็นเวลานานหลายยคุหลายสมยั 

         ยุคก่อนประวัตศิาสตร์ 

                พบร่องรอยหลักฐานมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ที1บ้านชีนํ 3าร้าย อําเภออินทร์
บรีุ บ้านบางววั ตําบลไม้ดดั อําเภอบางระจนั บ้านค ูตําบลพกัทนั อําเภอบางระจนั คือ ขวานหิน แว
ดนิเผา หินด ุชิ 3นสว่นกําไลสําริด ค้นพบโดยพระเจ้าแสนภมูิ 

         สมัยทวารวดี 

                พบหลกัฐานที1เมืองโบราณบ้านคเูมือง ตําบลห้วยชนั อําเภออินทร์บรีุ เป็นการตั 3ง
ถิ1นฐานแบบ "เมืองคคูลอง" มีแผนผงัเกือบเป็นรูปสี1เหลี1ยมจตัรัุส มีคนํู 3า คนัดินล้อมรอบ โบราณวตัถทีุ1
ขุดพบ เช่น ภาชนะดินเผา ลูกปัด แท่นหินบด แวดินเผา ตะคัน ฯลฯ ส่วนหนึ1งจัดแสดงอยู่ที1
พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ อินทร์บุรี ปัจจบุนัสถานที1ดงักล่าวเป็นสวนรุกขชาติและที1ตั 3งหน่วยอนรัุกษ์
พนัธุ์ไม้จงัหวดัสิงห์บรีุ 
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  เมืองวดัพระนอนจกัรสีห์ ที1ตําบลจกัรสีห์ อําเภอเมืองสิงห์บุรี รูปแบบเมืองเป็น
เมืองซ้อน มีเมืองชั 3นในรูปคอ่นข้างกลมและเมืองชั 3นนอกล้อมรอบรูปสี1เหลี1ยมมน ไม่ปรากฏร่องรอย
กําแพงเมือง (ที1ทําด้วยดินพูนสูง) แตค่เูมืองบางด้านยงัปรากฏให้เห็น สิ1งที1พบคือ ลูกปัด แวดินเผา 
เศษภาชนะ ฯลฯ 

 แหล่งโบราณคดีบ้านคีม ที1ตําบลสระแจง อําเภอบางระจนั มีสภาพเป็นเนินดิน
รูปรี กว้าง 200 เมตร ยาว 500 เมตร มีคนํู 3าขนาดกว้าง 5 เมตร 

สมัยสุโขทัย 

 มีการค้นพบเครื1องสงัคโลกสมัยสุโขทัยตามวัดร้างและแม่นํ 3าเจ้าพระยา แต่ไม่
ปรากฏหลกัฐานว่าชมุชนตา่ง ๆ นั 3นมีความสําคญัมากน้อยเพียงไร เพราะในช่วงที1อาณาจกัรสโุขทยั
รุ่งเรืองนั 3นได้มีอํานาจแผข่ยายอาณาเขตครอบคลมุในบริเวณภาคกลางและลุม่แมนํ่ 3าเจ้าพระยา 

สมัยอยุธยา 

 ปรากฏเหตกุารณ์ที1สําคญัคือ สมยัสมเด็จพระรามาธิบดีที1 1 (พระเจ้าอู่ทอง) ได้
ตั 3งเมืองสิงห์บุรีเป็นเมืองลูกหลวง และทรงตั 3งเมืองอินทร์บุรีและเมืองพรหมบุรีเป็นเมืองหลาน
หลวง นอกจากนี 3แล้ว เมืองทั 3งสามยงัเป็นหวัเมืองชั 3นในและหวัเมืองหน้าด่านรายทางด้านทิศเหนือ
อีกด้วย โดยมีเมืองลพบุรีเป็นเมืองหน้าด่านหลกั แสดงให้เห็นว่า เมืองสิงห์บุรี เมืองอินทร์บุรี และ
เมืองพรหมบุรี มีอยู่แล้วเมื1อตั 3งกรุงศรีอยุธยา ก่อนหน้านั 3นเมืองทั 3งสามอาจอยู่ในการปกครองของ
อาณาจกัรสโุขทยัก็ได้ แตไ่มป่รากฏแนช่ดัวา่เมืองทั 3งสามสร้างขึ 3นในสมยัไหน 

 สมยัสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถได้ทรงจดัการปกครองใหม่ โดยกําหนดให้หัว
เมืองชั 3นในเป็นหวัเมืองจตัวา ดงันั 3น เมืองอินทร์บุรี เมืองพรหมบุรี และเมืองสิงห์บรีุจึงเปลี1ยนฐานะ
เป็นหวัเมืองจตัวา 

 ในสมยัสมเด็จพระมหาจกัรพรรดิ เมื1อปี พ.ศ. 2086 เมืองสิงห์เป็นเมืองที1สมเด็จ
พระมหาธรรมราชาให้ทหารไปสืบข่าวเรืองศึกสงครามกับพม่า ขณะเดียวกันก็ได้ยกกองทพัไปตั 3งที1
เ มือง อินทร์บุ รี  เ พื1 อหยั1ง เชิ งดู ข้าศึก อีก ด้วย ดังปรากฏในพระราชพงศาวดารฉบับพระ
ราชหตัถเลขา สมยัสมเดจ็พระมหาธรรมราชา 

                 ในปี พ.ศ. 2127 หลงัจากสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงประกาศอิสรภาพได้ไม่
นาน พม่าก็ได้ยกกองทพัมาตีกรุงศรีอยธุยาอีกครั 3ง ครั 3งนี 3พม่ายกกองทพัมาสองทาง คือ ทางเหนือมี
พระเจ้าเชียงใหม่เป็นแม่ทพั และทางตะวนัตกมีพระยาพะสิมเป็นแม่ทพั แตท่พัของพระยาพะสิมถกู
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กองทพักรุงศรีอยธุยาตีแตกไปก่อน โดยที1พระเจ้าเชียงใหม่ยงัไม่ทราบ เมื1อกองทพัพระเจ้าเชียงใหม่
ยกมาถึงเมืองชยันาท ก็ให้แต่งทพัหน้ามาตั 3งที1บางพุทรา ซึ1งตั 3งอยู่ริมแม่นํ 3าเจ้าพระยา (ภายหลงัคือ 
ตวัจงัหวดัสิงห์บรีุ) 

                พ.ศ. 2308 สมัยพระเจ้าเอกทัศ ในขณะที1พม่าตั 3งค่ายล้อมกรุงศรีอยุธยาอยู ่
ชาวบ้านบางระจันได้รวมตัวกันต่อสู้ กับพม่าที1บ้านบางระจัน เมืองสิงห์บุรี ซึ1งมีผู้ นําสําคัญของ
ชาวบ้านและปรากฏชื1อ คือ 

1. พระอาจารย์ธรรมโชต ิ

2. นายแทน่ 

3. นายโชต ิ

4. นายอิน 

5. นายเมือง 

6. นายทองแก้ว 

7. นายดอก 

8. นายจนัหนวดเขี 3ยว 

9. นายทองแสงใหญ่ 

10. นายทองเหม็น 

11. ขนุสรรค์ 

12. พนัเรือง 

               โดยชาวบ้านบางระจันได้ต่อสู้ กับพม่าและสามารถเอาชนะกองทัพพม่าได้ถึง 7 
ครั 3ง จนถึงครั 3งที1 8 ชาวบ้านบางระจนัจึงพ่ายแพ้ในวนัจนัทร์ แรม 2 คํ1า เดือน 8 ปีจอ พ.ศ. 2309 รวม
เวลาที1ไทยรบกับพม่าทั 3งสิ 3น 5 เดือน คือ ตั 3งแตเ่ดือน 4 ปลายปีระกา พ.ศ. 2308 ถึงเดือน 8 ปีจอ 
พ.ศ. 2309  

สมัยธนบุรี 

                เมืองอินทร์บรีุ เมืองพรหมบรีุ เมืองสิงห์บรีุ ขึ 3นกบักรุงธนบรีุ ในประชมุพงศาวดาร
ฉบบัพนัจนัทนมุาศ (เจิม) กลา่วถึงสําเนาท้องตรา พ.ศ. 2316 เกณฑ์ผู้ รักษาเมืองสิงห์บรีุ เมืองพรหม
บรีุ เมืองอินทร์บุรี ยกทพัไปสกัดข้าศึกด้านตะวนัออกและคมุพรรคพวกซ่องสุมกําลงัยกไปขุดคเูลน
พระนครกรุงธนบรีุ 

สมัยรัตนโกสินทร์ 

                 มีหลกัฐานที1ปรากฏคือ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัโปรดเกล้าฯ 
ให้จดัการปกครองมณฑลเทศาภิบาล เมืองสิงห์บรีุ เมืองอินทร์บรีุ และเมืองพรหมบรีุเข้าอยู่ในมณฑล
กรุงเก่า (ในสมยัรัชกาลที1 6 ได้เปลี1ยนชื1อเป็นมณฑลอยธุยา) และปี พ.ศ. 2439 ยบุเมืองอินทร์บรีุและ
เมืองพรหมบรีุเป็นอําเภออินทร์บรีุและอําเภอพรหมบรีุขึ 3นกบัเมืองสิงห์บรีุ พร้อมกบัตั 3งเมืองสิงห์บรีุขึ 3น
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ใหม่ที1ตําบลบางพทุรา ส่วนเมืองสิงห์บรีุเดิมยบุเป็น "อําเภอสิงห์" และตอ่มาได้เปลี1ยนชื1อเป็นอําเภอ
บางระจนั 

                  ปี พ.ศ. 2444 อําเภอเมืองสิงห์บุรีเปลี1ยนชื1อเป็น อําเภอบางพทุรา และในปี พ.ศ. 
2481 ทางราชการสั1งให้เปลี1ยนชื1อที1ว่าการอําเภอที1ตั 3งอยู่ในเมืองให้เป็นชื1อของจงัหวดันั 3น ๆ อําเภอ
บางพทุราจงึได้กลบัไปใช้ชื1ออําเภอเมืองสิงห์บรีุมาจนถึงปัจจบุนั 

 
4.1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 

         ลกัษณะภูมิประเทศโดยทั1วไป เป็นที1ราบลุ่มและพื 3นที1ลูกคลื1นลอนตื 3น ซึ1งเกิดจากการ
ทับถมของตะกอนริมแม่นํ 3าเป็นจํานวนมาก มีแม่นํ 3าสําคัญไหลผ่าน 3 สาย คือ แม่นํ 3า
เจ้าพระยา แม่นํ 3าน้อย และแม่นํ 3าลพบุรี นอกจากนี 3ยงัมีลํานํ 3าสายอื1น ๆ คือ ลําแม่ลา ลําการ้อง ลํา
เชียงราก และลําโพธิJชยั ไมมี่พื 3นที1เป็นภเูขาและป่าไม้ 

 
4.1.3 ตาํแหน่งที�ตั �ง 

         สิงห์บรีุ ตั 3งอยู่ทางภาคกลางตอนบนของประเทศไทย พื 3นที1ส่วนใหญ่ตั 3งอยู่ในที1ราบลุ่ม
ทั 3งสองฝั1งของแม่นํ 3าเจ้าพระยาลาดเทจากส่วนเหนือลงมาตอนใต้ มีความสงูของพื 3นที1 ระหว่า ง 2 - 
19 เมตร จากระดบันํ 3าทะเล เป็นดินปนทราย ไม่มีภูเขา ไม่มีป่าไม้  มีลําคลอง หนองบงึอยู่ทั1วไป อยู่
ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 142 กิโลเมตร มีพิกัดภูมิศาสตร์อยู่ที1 ละติจูดที1 14 องศา 43 
ลิปดาเหนือ ถึงละติจดูที1 15 องศา 5 ลิปดาเหนือ และลองจิจดูที1 100 องศา 9 ลิปดาตะวนัออก ถึง
ลองจิจูดที1 101 องศา 26 ลิปดาตะวันออก มีเนื 3อที1ประมาณ 822.478 ตารางกิโลเมตร หรือ 
514,049 ไร่ ทิศเหนือติดจงัหวดัชยันาทและจงัหวดันครสวรรค์ ทิศใต้ติดต่อกับ จงัหวดัอ่างทอง ทิศ
ตะวนัออกตดิตอ่กบัจงัหวดัลพบรีุ ทิศตะวนัตกตดิตอ่กบัจงัหวดัชยันาท และ จงัหวดัสพุรรณบรีุ   
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แผนผงั 5 แสดงตําแหนง่ที1ตั 3งของพื 3นที1ศกึษา 
(ที1มา: การทอ่งเที1ยวจงัหวดัสิงห์บรีุ) 
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4.1.4  ลักษณะทางธรณีวิทยา 
          ลกัษณะโครงสร้างทางธรณีวิทยา จงัหวดัสิงห์บรีุเป็นจงัหวดัที1ตั 3งอยู่ในที1ราบลุ่มแม่นํ 3า

เจ้าพระยา และไมมี่ทรัพยากรภเูขา  จงึปกคลมุด้วยตะกอนร่วมหรือชั 3นดนิทั 3งหมด โดยเกิดจากแม่นํ 3า
เจ้าพระยาและแม่นํ 3าบริวารพดัเอาตะกอนจากแผ่นดินลงมาสะสมตวับริเวณปากแม่นํ 3า  เกิดเป็นดิน
ดอนสามเหลี1ยมปากแม่นํ 3าอนักว้างใหญ่หรือที1เรียกว่า “ธรณีวิทยาควอเทอร์นารี”  ขณะที1สภาพดิน
ในพื 3นที1ศกึษาก่อนที1มีการก่อสร้างเขื1อนป้องกนันํ 3าทว่มเป็นลกัษณะเป็นดนิร่วนปนทราย และทราย   

 
4.1.5 สภาพภูมิอากาศ 

     4.1.5.1 ฤดูกาล   
                      สภาพภูมิอากาศของจงัหวดัสิงห์บรีุ มีความใกล้เคียงกับสภาพภูมิอากาศ

ของจงัหวดัอื1นๆในเขตภาคกลาง คืออยู่ใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือและลมมรสุม
ตะวนัตกเฉียงใต้ ในฤดมูรสุมตะวนัออกเฉียงเหนืออากาศจะหนาวและแห้งแล้ง ในขณะที1ลมมรสุม
ตะวนัออกเฉียงใต้ทําให้มีฝนตกชุกและอากาศชุ่มชื 3น  โดยลกัษณะฤดกูาลของจงัหวดัสิงห์บุรี แบ่ง
ออกเป็น 3 ฤด ูดงันี 3 
               ฤดรู้อน   เริ1 มต้นตั 3งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ไปจนถึงเดือนพฤษภาคม ใน
ระหวา่งเดือนกมุภาพนัธ์  จะมีลมสองกระแกมาปะทะกนั คือ ลมเหนือจากประเทศจีน และอีกกระแส
หนึ1งมาจากลมตะวนัออกจากทะเลจีนใต้ ทําให้เกิดพายุฤดรู้อนเป็นครั 3งคราว ในเดือนมีนาคมและ
เดือนเมษายน  อณุหภมูิจะเพิ1มขึ 3นเรื1อย สงูสดุจนถึง 40-41 องศาเซลเซียส (ข้อมลูสถิติปี 2553) ทั 3งนี 3
เมื1อพิจารณาตามสถิตขิองอตุนุิยมวิทยาเห็นได้ว่าจะร้อนอ้าวที1สดุในเดือนเมษายน แตใ่นระยะตั 3งแต่
กลางเดือนพฤษภาคม ซึ1งเป็นชว่งคาบระหว่างฤดรู้อนกบัฤดฝูน จะมีฝนประราย และอณุหภูมิจะเริ1ม
ลดลง 

             ฤดฝูน   เริ1มตั 3งแตเ่ดือนพฤษภาคม ถึงเตือนตลุาคม แตใ่นบางปีจะมีฝนตก
เร็วกว่าปกติ คือฝนเริ1มตกตั 3งแต่ปลายเดือนเมษายน  แต่ในปีนั 3นมกัจะมีฝนแล้งในกลางฤดฝูน จึง
เป็นเหตใุห้การทํานาในปีนั 3นได้ผลผลิตน้อยกว่าปีอื1นๆ แตอ่ย่างไรก็ดี มกัจะเกิดพายโุซนร้อนพดัผ่าน
ทําให้เกิดฝนตกชกุในเดือนสิงหาคมและเดือนกนัยายน 

      ฤดหูนาว      เริ1มตั 3งแตเ่ดือนพฤศจิกายน ไปจนถึงเดือนมกราคม ในฤดู
หนาวบางปีมีอากาศหนาวจัด ทั 3งนี 3จะพิจารณาได้ในปีนั 3น เนื1องจากปริมาณฝนที1ตกมามีปริมาณ
มากกว่าปกติ แต่อย่างไรก็ตาม ในฤดนีู 3จะมีกระแสลมหนาวจากไซบีเรีย ทางตอนเหนือของจีน ซึ1ง
อากาศจะหนาวเย็นมากในช่วงปลายเดือนธันวาคมถึงต้นเดือนมกราคม  ในปลายเดือนมกราคม
อากาศจะเริ1มคลายความหนาวลงเรื1อยๆไปจนถึงต้นเดือนกมุภาพนัธ์ ซึ1งเป็นเดือนที1เริ1มเข้าฤดรู้อน 
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ตารางที1 5 แสดงปริมาณนํ 3าฝนในรอบปีของจงัหวดัสิงห์บรีุ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ตารางที1 4.1 แสดงปริมาณนํ 3าฝนในรอบปีของจงัหวดัสิงห์บรีุ 

( ที1มา: สํานกังานสถิตจิงัหวดัสิงห์บรีุ ) 
 
 4.1.5.2  อุณหภูมิ    

              อณุหภมูิของจงัหวดัสิงห์บรีุ ดจูากผลเฉลี1ยของอณุหภมูิตลอดทั 3งปี ปรากฏ
ว่าว่าอณุหภูมิเฉลี1ยอยู่ที1 31.85  องศาเซลเซียส  เมื1อพิจารณาตามสถิติ อณุหภูมิจะเริ1มสงูขึ 3นตั 3งแต่
ช่วงเดือนกุมภาพันธ์และไปสูงสุดในเดือนเมษายน คือสูงถึง 41.4 องศาเซลเซียส  ต่อจากนั 3น
อณุหภมูิจะเริ1มลดลงไปเรื1อยๆจนถึงเดือนธนัวาคม 
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ตารางที1   6 แสดงอณุหภมูิในรอบปีของจงัหวดัสิงห์บรีุ 

 
 

 

 

 

 

 

 

( ที1มา: สํานกังานสถิตจิงัหวดัสิงห์บรีุ ) 

 4.1.5.3  ปริมาณนํ �าฝนและนํ �าท่าลุ่มแม่นํ �าเจ้าพระยา 

               ปริมาณนํ 3าฝน ในลุม่นํ 3าเจ้าพระยา  เฉลี1ยประมาณ 1,200 มิลลิเมตร 

                 ปริมาณนํ 3าท่าในลุ่มนํ 3าเจ้าพระยารวมเฉลี1ยประมาณ 4,200 ล้านลกูบาศก์
เมตรตอ่ปีโดยปริมาณนํ 3าท่าส่วนใหญ่มีในช่วงฤดฝูนถึงประมาณ 2,940 ล้านลกูบาศก์เมตรตอ่ปีหรือ
ประมาณร้อยละ 70  ของปริมาณนํ 3าทั 3งหมด ส่วนในช่วงฤดูแล้งมีประมาณ 1,260 ล้านลูกบาศก์
เมตรตอ่ปี หรือประมาณร้อยละ 30 ของปริมาณนํ 3าทั 3งหมด  

4.2 ระดับเทศบาล 

     พื 3นที1ศึกษาทั 3งสองพื 3นที1ตั 3งอยู่ในเขตเทศบาลตําบลอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี มีขนาดพื 3นที1
ประมาณ 4 ตารางกิโลเมตร มีจํานวนครัวเรือนทั 3งหมด 1,543 ครัวเรือน และความหนาแน่นเฉลี1ย 
1,327.25 คน/ตารางกิโลเมตร  โดยลกัษณะภูมิประเทศที1เดน่ชดัคือมีแม่นํ 3าเจ้าพระยาไหลผ่ากลาง
พื 3นที1เทศบาล  
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 4.2.1 การเปลี�ยนแปลงลักษณะการตั �งถิ�นฐานของชุมชนและความสัมพันธ์กับแม่นํ �า 
         การเปลี1ยนแปลงลกัษณะการตั 3งถิ1นฐานของชมุชนอินทร์บรีุสามารถแบง่ได้เป็นสองยคุ  
       ยุคการสัญจรทางนํ �า (ประมาณ พ.ศ. 2450 - 2520 )  อินทร์บุรีชุมชนที1มีแม่นํ 3า

เจ้าพระยาไหลผ่าน พื 3นที1ดินมีความอุดมสมบูรณ์จากตะกอนดินนํ 3าพัดพา ชาวบ้านส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและค้าขาย มีการตั 3งบ้านเรือนอยู่ตามแนวริมลํานํ 3า เช่นเดียวกบัวดัและ
ตลาด โดยเฉพาะวดัที1ตั 3งเรียงรายอยู่ริมสองฝั1งแม่นํ 3าเป็นจํานวนมาก     ในยคุก่อนที1ยงัไม่มีถนนทาง
หลวงตดัผ่าน  อินทร์บุรีนั 3นถือเป็นชุมทางสําคญัในช่วงพักการเดินเรือจากแม่นํ 3าเจ้าพระยาไปสู่
ภาคเหนือ  โดยท่าเทียบเรือหลกัจะอยู่ที1บริเวณตลาดอินทร์บุรี  มีทั 3งเรือโยงขึ 3น-ล่อง และเรือรับส่ง
ผู้ โดยสารวิ1งระหวา่งจงัหวดันครสวรรค์กบักรุงเทพมหานคร  โดยเรือจะแล่นผ่านไปแวะรับคนที1ท่าเรือ
ตวัจังหวัดสิงห์บุรี ที1จังหวัดอ่างทอง ที1ตลาดบางปลากด อําเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ท่าเรือที1
อยุธยา ผ่านลานเท อําเภอบางไทร จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา เข้าจงัหวัดปทุมธานี นนทบุรี จนถึง
กรุงเทพมหานครโดยเทียบเรือที1ท่าเตียน จากการที1เป็นเส้นทางผ่านและจดุแวะพกั ของเรือโดยสาร
และเรือขนส่งสินค้า ทําให้พื 3นที1ชุมชนอินทร์บุรีเป็นชุมชนการติดต่อค้าขายแลกเปลี1ยน มีเรือนแพ
ค้าขายทางนํ 3า ขณะที1ชาวบ้านในชมุชนจะใช้เรือเป็นพาหนะหลกัในการคมนาคม  มีทั 3งเรือพาย เรือ
แจว และบริการเรือข้ามฟาก รวมถึงไปมาหาสู่กนัด้วยการเดินเท้าโดยการเดินเท้า ซึ1งจะเดินเลียบไป
บริเวณริมแม่นํ 3าและถนนสายที1อยู่ติดกับแม่นํ 3า  เพราะมีความปลอดภยัมากกว่าเส้นทางรอบนอกที1
ยงัไม่มีรถวิ1งและไม่มีชมุชนริมถนนทําให้เกิดเป็นทางเปลี1ยว   แต่ภายหลงัจากมีการพฒันาเส้นทาง
คมนาคมทางบกและมีการสร้างสะพานอินทร์บรีุเชื1อมต่อระหว่างสองฝั1งแม่นํ 3าเจ้าพระยาทําให้การ
สญัจรทางบกมีความสะดวกสบายมากขึ 3น เมืองเริ1มขยายไปตามแนวถนน และการการสญัจรทางนํ 3า
ได้ลดความสําคญัลง  ทําให้การใช้เรือข้ามฟากหายไปในที1สดุ 

     ด้านประเพณีวฒันธรรม ชมุชนอินทร์บรีุ ก็มีประเพณีวฒันธรรมที1แสดงถึงความผกูพนั
กบัแมนํ่ 3า เชน่ประเพณีทําบญุชายหาดที1มีมาตั 3งแตอ่ดีตจนถึงปัจจบุนั แตใ่นอดีตการทําบญุชายหาด 
จะเกิดขึ 3นบริเวณกลางลํานํ 3า ในช่วงหน้าแล้งที1ปริมาณนํ 3าน้อยจนเกิดสนัทรายกลางนํ 3าและใช้บริเวน
ทรายกลางนํ 3านั 3นเป็นพื 3นที1ทําบุญ  มีการก่อเจดีย์ทรายปักธงสวยงาม นอกจากนี 3หลงัเทศกาลออก
พรรษาจะมีการแข่งขนัเรือยาวชิงรางวลัของแต่ละวดั โดยทําการแข่งขนัในวนัออกพรรษาเป็นต้นไป 
เป็นระยะเวลาประมาณ 1เดือน โดยส่วนมากก็จะจดัตรงกบัวนัทอดกฐินของวดั เป็นการเชิญชวนให้
ผู้ ที1ไปร่วมทอดกฐินได้ชมการแข่งขนัไปด้วย เรือยาวที1นิยมเล่นกนัเป็นขนาด 35 ฝีพาย โดยฝีพายนั 3น
เป็นชาวบ้านจากแต่ละหมู่บ้านเมื1อถึงเวลาเย็นๆ หลงัเสร็จจากการทํางาน ก็จะลงเรือซ้อมก่อนการ
แข่งขนักนั  แทบทุกวดัจะมีเรือยาววดัละหนึ1งถึงสองลํา เช่น วดัประศกุมีเรือยาวชื1อสขุประเสริฐและ
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มงคลทอง วดัทา่อิฐชื1อพลายแก้ว วดัประสาทชื1อสาวทองเลื1อน วดัม่วงชื1อสาวทองบวบ วดัโพธิJศรีชื1อ
สาวทองสขุ และเรื1อยาววดัยางชื1อเพชรนํ 3าค้าง ในการแข่งขนัจะแจกนํ 3ามนัก๊าดใส่ปีU บ 1 ปีU ปให้กบัเรือ
ทกุลําที1ไปทําการแข่งขนั ไว้สําหรับถวายพระแตล่ะวดัใช้เติมตะเกียง และในแตล่ะปีจะมีการแข่งขนั
เพื1อชิงถ้วยรางวลั  ชาวบ้านแต่ละวดัจะตามไปเชียร์เรือของตนเอง นอกจากนี 3ก็ยงัมีผู้ ที1ชื1นชอบการ
แขง่ขนัตามไปชมกนั เรือที1ได้รางวลัชนะเลิศก็จะผลดัเปลี1ยนหมนุเวียนกนัไป   อีกประเพณีหนึ1งแสดง
ให้เห็นการผูกพนักับนํ 3าของคนในชุมชนคือการทอดกฐิน ซึ1งในสมยันั 3นจะใช้เรือมีการประดบัธงทิว 
ต้นกล้วย ต้นอ้อย ประดบัไฟสวยงาม มีเครื1องไฟขยายเสียงเปิดเพลงเสียงดงัทั1วคุ้งนํ 3า เมื1อเรือผ่านวดั
ไหนก็จะแวะจอดนําชะลอมผ้าป่าขึ 3นไปไว้ที1ศาลาท่านํ 3าหน้าวดั ซึ1งศาลาท่านํ 3าจะมีทกุวดัในสมยันั 3น 
แล้วก็จะจุดปะทัดเพื1อให้สัญญาณว่ามีชะลอมผ้าป่ามา แล้วจึงจะออกเรือไปยงัวัดที1จะนํากฐินไป
ทอด   

   ยุคการสัญจรทางบก  (พ.ศ 2521 - ปัจจบุนั)  จากการพฒันาเส้นทางคมนาคมทางบก
ตั 3งแต่การสร้างสะพานข้ามแม่นํ 3าเจ้าพระยา  สร้างถนนสายเอเชีย และถนนที1เชื1อมระหว่างจงัหวดั 
การคมนาคมขนส่งทางบกจึงมีความสะดวกรวดเร็วกว่า ทําให้ความสําคญัของแม่นํ 3าเจ้าพระยาใน
ด้านการเป็นเส้นทางคมนาคมนั 3นถกูลดบทบาทลงไป การขนส่งสินค้าที1เคยขนส่งสินค้าทางเรือตาม
แม่นํ 3าเจ้าพระยาเปลี1ยนใช้ไปขนส่งทางบกแทน และมีการใช้รถยนต์ รถจกัรยานยนต์ในการเดินทาง
ไปมาหาสู่กันในชุมชนเพิ1มขึ 3นเป็นจํานวนมาก บ้านเรือน ชุมชนและย่านพาณิชกรรม มีการสร้าง
กระจายออกไปตามแนวถนน  ทําให้แนวถนนภายนอกมีความคึกคกัและปลอดภัยมากขึ 3น การใช้
ทางเดนิริมนํ 3าจงึลดน้อยลง แตก็่ยงัคงมีการใช้เรือให้เห็นอยูบ้่าง 
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แผนผงั 6 แสดงลกัษณะการคมนาคมในยคุการสญัจรทางนํ 3า 
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4.2.2 โครงสร้างชุมชน 
           ในเขตเทศบาลตําบลอินทร์บุรี ประชากรส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย 

โดยคิดเป็นอัตราส่วน เพศหญิงร้อยละ 52.49 เพศชายร้อยละ 47.51  มีครัวเรือนทั 3งหมด 1,573 
ครัวเรือน  

           สําหรับรายละเอียดทางหมวดอายุและเพศแต่ละขั 3น จากสถิติประชากรแยกตาม
หมวดอายุ เพศและเขตการปกครองของสํานกังานสถิติจงัหวดัสิงห์บุรี ปี 2543 พบว่ามีประชากร
ในช่วงอายุระหว่าง 40-44 ปีมากที1สุด รองลงมาเป็นอาย ุ35 -39 ปี และ45-49 ปีตามลําดบัซึ1งมี
จํานวนใกล้เคียงกนัทั 3งชายและหญิง  โดยกลุม่ประชากรที1มีน้อยที1สดุคือประชากรที1มีอายตุั 3งแต ่80 ปี
ขึ 3นไป โดยความหนาแนน่ของจํานวนประชากร เฉลี1ย 1,327.25 คน/ตารางกิโลเมตร 
 

 

 

 

 

 

 

 
แผนภมูิที1 1 แสดงจํานวนประชากรในเขตเทศบาลตําบลอินทร์บรีุ 

4.2.3 ระบบการคมนาคมขนส่ง 

   4.2.3.1 การคมนาคมทางบก     
                       ในการคมนาคมทางบกมีเส้นทางหลวงที1สําคญัที1เชื1อมการติดตอ่ระหว่าง

อินทร์บรีุกบัพื 3นที1รอบนอก ดงันี 3 
1) ทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน จากรุมเทพมหานคร ผ่าน

อําเภอวงัน้อยจงัหวดัสระบรีุ ลพบรีุ แยกเข้าสูจ่งัหวดัสิงห์บรีุ และวิงตอ่มายงัอําเภออินทร์บรีุ  
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2) ทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน จากกรุงเทพมหานคร ผ่าน
อําเภอวงัน้อยจงัหวดัสระบรีุ แล้วแยกเข้าทางหลวงแผน่ดนิสาย วงัน้อย-อยธุยา-อ่างทอง และสิงห์บรีุ 
จากนั 3นวิ1งตอ่มายงัอําเภออินทร์บรีุ 

          3) ทาง หลวง หม าย เ ล ข  32 ถนนพหล โย ธิน  (ส าย เอ เ ชีย )  จ าก
กรุงเทพมหานครถึงประตนํู 3าพระอินทร์ แล้วแยกเข้าสูท่างหลวงสายบางปะอิน-นครสวรรค์  

               4) ทางหลวงหมายเลข 3032  สายสิงห์บรีุ สพุรรณบรีุ แยกเข้าสู่อําเภอ
อินทร์บรีุ 

               5) ทางหลวงหมายเลข 311 ถนนสายสิงห์บรีุ ชยันาท (ฝั1งตะวนัออกของ
แมนํ่ 3าเจ้าพระยา) แยกเข้าสูอํ่าเภออินทร์บรีุ 

4.2.3.2 การคมนาคมทางนํ �า  
              นอกจากเส้นทางทางบกแล้ว การคมนาคมทางนํ 3าเป็นเส้นทางการ

คมนาคมที1สําคญัอีกรูปแบบหนึ1งโดยมีแม่นํ 3าเจ้าพระยาเป็นเส้นทางสําคญัในการติดตอ่สื1อสารและ
การขนส่งสินค้า แต่ในปัจจบุนัลดบทบาทลงอย่างมากเมื1อมีการพฒันาการคมนาคมทางบกขึ 3น แต่
อย่างไรก็ตามการขนส่งทางนํ 3ายงัคงมีความสําคญัต่อการขนส่งสินค้าบางประเภทเพราะต้นทุนใน
การขนสง่มีราคาถกูกวา่การขนสง่ทางบก 
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แผนผงั 7 แสดงเส้นทางสญัจรหลกัของชมุชน 
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 4.2.4 ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

      สาธารณูปโภคที1ให้บริการในครอบคลมุถึงบ้านเรือนที1อยู่ในเขตที1พื 3นศกึษาสามารถ
จําแนกได้เป็นหมวดหมูย่อ่ยๆได้ ดงันี 3  

 4.2.4.1 ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 
             พื 3นที1ศึกษาทั 3งสองพื 3นที1 มีกระแสไฟฟ้าเข้าถึงครอบคลุมในทุกหลัง 

จํานวนไฟฟ้าสาธารระมีพอเพียงครอบคลมุถนนหลกัของชมุชน แตพื่ 3นที1ริมชายหาดทางฝั1งชมุชนวดั
ประศกุ และพื 3นที1แนวถนนริมเขื1อนกั 3นนํ 3าฝั1งชมุชนวดัมว่งยงัไมไ่ด้มีการตดิตั 3งระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง 

4.2.4.2 ระบบประปา 
            ระบบการประปาของพื 3นที1ศกึษา ดําเนินการโดยการประปาส่วนภูมิภาค 

โดยในพื 3นที1ศกึษามีการใช้นํ 3าประปาครอบคลมุทั 3งพื 3นที1 และมีการใช้นํ 3าบาลดาลร่วมด้วย ซึ1งถือได้ว่า
ปริมาณนํ 3าที1จา่ยออกมีเพียงพอตอ่ความต้องการของชมุชน 
 4.2.4.3 ระบบโทรศัพท์ 

            ระบบโทรศัพท์ในพื 3นที1ศึกษาทั 3งสองพื 3นที1 มีหน่วยงานชุมสายซึ1งอยู่ใน
ความรับผิดชอบขององค์การโทรศพัท์ ได้มีการเดินสายโทรศพัท์ครอบคลมุในทั 3งสองพื 3นที1ศกึษา ทํา
ให้ทกุหลงัคาเรือนสามารถตดิตั 3งและใช้งานโทรศพัท์ได้อย่างไม่มีปัญหาและสามารถใช้โทรศพัท์ผ่าน
ระบบเครือข่ายไร้สายที1มีครอบคลุมในพื 3นที1ศึกษาทั 3งสองพื 3นที1  นอกจากนี 3ยงัมีการใช้บริการเสียง
ตามสายครอบคลมุร้อยละ 80 ของพื 3นที1 

 4.2.4.4 ระบบระบายนํ �า 
          เนื1องจากพื 3นที1ศกึษาด้านชุมชนวดัม่วงเป็นพื 3นที1ที1มีการสร้างเขื1อนป้องกัน

นํ 3าท่วม โดยใช้ระบบการถมดินสูงและสร้างกําแพงเพื1อป้องกันนํ 3าท่วม ทําให้บางบริเวณของพื 3นที1
ศึกษาที1อยู่ตํ1ากว่าระดบัของแนวคนัดินถม เมื1อมีฝนตกจึงเกิดนํ 3าท่วมขังเป็นเวลานานไม่สามารถ
ระบายออกเองได้ จําเป็นต้องใช้เครื1องสบูนํ 3าเพื1อระบายนํ 3าออกนอกพื 3นที1บ้าน  ขณะที1พื 3นที1อื1นจะมี
การระบายนํ 3าลงลําคลองสายเล็กและแนวถนน 

    4.2.4.5 การกาํจัดสิ�งปฏิกูลและขยะมูลฝอย 
             ขยะมูลฝอยจากแหล่งชุมชน โดยปรกติเป็นปฏิกูลที1เหลือจากครัวเรือน

และเศษกระดาษ โดยพื 3นที1ศกึษาทั 3งสองชมุชนอยู่ในพื 3นที1ให้บริการรถจดัเก็บขยะของเทศบาลอินทร์
บรีุ มีการจดัเก็บ คดัแยก และฝังกลบขยะที1ถกูสขุลกัษณะ  
 4.2.4.6  พื �นที�สาธารณะ 

           พื 3นที1สาธารณะสําหรับใช้ในการจดักิจกรรมจดังานตามเทศาลประเพณี
และวัฒนธรรม โดยส่วนมากจะใช้บริเวณพื 3นที1ตามวัดต่างๆที1มีการจดังาน  และพื 3นที1บริเวณหาด
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ทรายวัดประศุกเนื1องจากเป็นพื 3นที1ขนาดใหญ่รองรับคนได้มาก และพื 3นที1หน่วยงานราชการเช่น
อําเภอและเทศบาล  

        พื 3นที1สาธารณะสําหรับกิจกรรมพักผ่อนนันทนาการ เช่น เดินเล่น ออก
กําลงักายของคนในชุมชนจะใช้บริเวณพื 3นที1ริมแม่นํ 3าเจ้าพระยาและลานอเนกประสงค์ของวดัเป็น
พื 3นที1ในการพกัผ่อนนนัทนาการ รวมถึงบริเวณชายหาดริมนํ 3าเป็นพื 3นที1พกัผ่อน ออกกําลงักาย และ
สงัสรรค์ ขณะที1สวนสาธารณะที1สร้างขึ 3นในพื 3นที1เทศบาลนั 3น ผู้ ใช้งานไม่สามารถเข้าไปใช้งานได้
สะดวก เนื1องจากมีขนาดเล็กมาก อยู่ติดถนนที1มีการสญัจรที1พลุกพล่าน ไม่มีพื 3นที1สําหรับการทํา
กิจกรรมตา่งๆ รวมถึงไมมี่ร่มเงาที1จะสามารถเข้าไปใช้ได้ 
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แผนผงั 8 แสดงพื 3นที1สาธารณะเพี1อการสนัทนาการ 
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4.2.5 สภาพปัญหานํ �าท่วม 

      4.2.5.1 สาเหตุของปัญหานํ �าท่วม 
                 พื 3นที1ศึกษาทั 3งสองพื 3นที1รวมถึงตวัเมืองอินทร์บุรีตั 3งอยู่ในพื 3นที1ริมแม่นํ 3า

เจ้าพระยา ซึ1งเป็นพื 3นที1ลุม่ตํ1านํ 3าสามารถทว่มถึงได้ง่าย พร้อมทั 3งได้รับผลกระทบจากอิทธิพลพายโุซน
ร้อนและอิทธิพลจากร่องมรสุมกําลงัแรงประจําปีที1ทําให้เกิดฝนตกในปริมาณมากและไม่สามารถ
ระบายนํ 3าในพื 3นที1ได้ทนั ประกอบกบัการระบายนํ 3าที1ไหลบา่จากท้ายเขื1อนเจ้าพระยาที1มีปริมาณมาก 
จึงทําให้เกิดภาวะนํ 3าล้นตลิ1งและเอ่อเข้าท่วมบ้านเรือนเป็นวงกว้าง ซึ1งส่วนมากจะเกิดในช่วงปลาย
ฤดฝูน  รวมถึงพื 3นที1ขาดการวางแผนการใช้ประโยชน์ที1ดินที1เหมาะสมทําให้เมืองขยายตวัรุกลํ 3าพื 3นที1
เกษตรที1เป็นพื 3นที1รับนํ 3า ส่งผลให้สภาพปัญหานํ 3าท่วมมีความรุนแรงและมีความเสียหายทั 3งชีวิตและ
ทรัพย์สินมากขึ 3น 

      4.2.5.2 สภาพนํ �าท่วมในพื �นที� 
               ในบริเวณเทศบาลอินทร์บรีุคิดเป็นพื 3นที1นํ 3าท่วมถึง ร้อยละ 80 ของพื 3นที1 

โดยมีระยะเวลาการท่วมขงัเฉลี1ย 30 วนั  ระดบันํ 3าสูงสุดวดัจากบริเวณริมตลิ1งอยู่ที1 3 เมตร (ข้อมูล
อทุกภยั 2554) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 8  สภาพบ้านบริเวณริมแมนํ่ 3าที1ถกูนํ 3าทว่มเกือบถึงชั 3นสองของบ้าน (ปี2554) 
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ภาพ 9  สภาพแมนํ่ 3าเจ้าพระยาและพื 3นที1ริมแมนํ่ 3าขณะที1นํ 3าทว่ม (ปี2554) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 10  สภาพชมุชนที1อยู่ถดัเข้ามาจากริมแมนํ่ 3าจะถกูนํ 3าทว่มในระดบัที1ตํ1าลง เนื1องจากลกัษณะภมูิ
ประเทศมีความสงูมากขึ 3น นํ 3าจงึทว่มถึงได้น้อยลง (ปี2554) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 11  สภาพนํ 3าภายหลงัมีการสร้างเขื1อนป้องกนันํ 3าท่วม 2555 (ปริมาณนํ 3าน้อยกวา่ปี 2554) 
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4.2.6 การปรับตัวจากสภาพนํ �าท่วมก่อนมีการสร้างเขื�อนป้องกันนํ �าท่วม 

      การปรับตวัจากสภาพนํ 3าท่วมก่อนที1จะมีการสร้างเขื1อนของคนในชุมชนอินทร์บุรีนั 3น 

จะมีการปรับตวัโดยการใช้เรือเป็นพาหนะ และย้ายขึ 3นไปอยู่บนชั 3นสองของบ้านหากบ้านใดถูกนํ 3า

ท่วมจนไม่สามารถอยู่ได้จะย้ายออกไปอยู่บริเวณพื 3นที1ที1เป็นที1ดอนซึ1งนํ 3าท่วมไม่ถึง ซึ1งคนในชุมชน

ด้านตะวนัออกของแมนํ่ 3าเจ้าพระยา(ฝั1งวดัม่วง) จะอพยพย้ายไปอยู่พื 3นที1บริเวนสะพานปนู ซึ1งอยู่บน

ทางหลวงหมายเลข 3275 โดยพื 3นที1บริเวณนี 3จะกลายเป็นศนูย์ช่วยเหลือผู้ประสบภยันํ 3าท่วม มีการ

สร้างที1พกัชั1วคราว พร้อมทั 3งเปิดเป็นตลาดขายของ มีทั 3งอาหารสด อาหารแห้ง อุปกรณ์เครื1องใช้ที1

จําเป็นในชีวิตประจําวัน คนในชุมชนที1อยู่กับบ้านที1ถูกนํ 3าท่วมก็จะพายเรือมาจับจ่ายซื 3อของที1นี1  

นอกจากนี 3พื 3นที1ดอนบริเวนสะพานปูนนี 3ยังเป็นท่าเรือรับจ้างสําหรับผู้ ที1ต้องการโดยสารไป-กลับ

ระหว่างบ้านและตลาดในสภาวะนํ 3าท่วมอีกด้วย ขณะที1ชุมชนบริเวณฝั1 งตะวันตกของแม่นํ 3า

เจ้าพระยาจะอพยพไปอยูบ่ริเวณโรงพยาบาลอินทร์บรีุที1เป็นสถานที1ถมสงูและมีระบบป้องกนันํ 3าท่วม

ที1เข้มแข็ง บริเวณนี 3ก็จะกลายเป็นตลาดจับจ่ายซื 3อของในช่วงนํ 3าท่วมของคนที1อยู่ฝั1 งตะวันตกของ

แม่นํ 3าเจ้าพระยา นอกจากนี 3ในช่วงที1นํ 3าท่วมไม่สูงมากก็จะมีการอพยพไปอยู่บริเวณทางหลวงสาย 

311ซึ1งเป็นถนนที1ถมสงูโดยสร้างเป็นที1พกัชั1วคราวเพื1ออาศยัพกัผ่อน  โดยการรับตวัและดํารงชีวิตอยู่

ในชว่งนํ 3าทว่มของคนในชมุชนอินทร์บรีุ มีการบนัทกึไว้วา่ 

    “ในช่วงก่อนเข้าพรรษาบางปีถงึเทศกาลลอยกระทงนํ 3าจะหลากท่วมบ่าริมฝั1งเจ้าพระยา ซึ1งนํ 3า

จะขึ 3นถงึริมตลิ1งทางเดินหน้าบ้านนั1นแหละ เดก็ๆ ก็จะพากนัปักเบ็ดปักไผ่ ปลาชกุชมุมาก บางบ้านก็จะนําที1

เรียกว่าชุดมาดักได้ปลาตัวใหญ่มากๆ เลยละ ที1หน้าบ้านมีสะพานข้ามคลองซึ1งเป็นเส้นแบ่งอาณาเขต

ระหว่างหมู่ที1 ๑ ตําบลท่างามกับหมู่ที1 ๖ ตําบลอินทร์(ในตอนนั 3น)ต่อมาเปลี1ยนเป็นอินทร์บุรี เป็นเด็กๆ 

อยากให้นํ 3าท่วมเอาไม้ไปขีดให้นํ 3าไหลขึ 3นไปตามล่องนํ 3า เมื1อนํ 3าท่วมก็สนุกสนานกันเต็มที1 ได้พายเรือ เอา

กระทะมานั1งพายเล่นกันเป็นที1สนุกสนาน แต่หารู้ไม่ว่าผู้ ใหญ่ทั 3งหลายรวมทั 3งพ่อแม่เหนื1อยยากลําบาก

เพียงใด แตก่็มีรายได้จากการช่วยแมพ่ายเรือขายกล้วยนํ 3าว้า กล้วยไข่ไปตามบ้านเรือน สมยัก่อนนํ 3าจะท่วม

ไมม่ากเหมือนปัจจบุนั นํ 3าจะไหลท่วมบ่าเลือกสวนไร่นาไปทั1ว เพราะมีคนัคลองชลประทาน และมีเขื1อนกั 3น

ริมนํ 3าเจ้าพระยาบางจังหวดั นํ 3าจะท่วมไม่นานเพราะนํ 3าไหลบ่าไปทั1วทุ่งนา ทุกบ้านจะมีเรือไว้ประจําบ้าน

เวลาเดินทางออกจากบ้านไปธุระซื 3อกบัข้าวกบัปลาก็จะพายไปผูกฝากไว้ที1คลองชลประทาน ที1มีชาวบ้านที1

นํ 3าท่วมพื 3นบ้านอยู่ไมไ่ด้ก็จะไปปลกูเพิงพกัชั1วคราว หรือนําสตัว์เลี 3ยงโดยเฉพาะววั ควาย ที1ใช้ไถไร่ไถนาด้าน
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ใดด้านหนึ1งของถนนเพื1อให้การสญัจรผ่านไปมาได้ ในเวลาพลบคํ1าก็จะก่อกองไฟไลยุ่งให้กบัสตัว์เลี 3ยง ควนั

ตลบอบอวลไปถ้วนทั1ว สมัยนั 3นการเดินทางส่วนมากก็จะใช้เดินเท้า น้อยนักที1จะใช้จักรยานหรือ

จกัรยานยนต์ และที1ขาดไมไ่ด้ก็คือสนุขัที1นิยมเลี 3ยงไว้เฝ้าบ้านก็จะถกูนําขึ 3นมาอยู่ด้วย เวลามีผู้สญัจรผ่านไป

มาก็จะได้ยินเสียงเห่ากรรโชกเป็นระยะๆ ไปตลอดเส้นทาง พ่อค้าแม่ขายก็ไม่เว้นที1จะได้รับความเดือดร้อน

ไปด้วยต้องจบัจองถนนบริเวณทางเข้าตลาดที1เรียกกนัว่าสะพานปูน ทําร้านค้าขายกนัเป็นกระจุกเต็มพรืด

ไปตั 3งแต่ริมคลลองชลประทานถึงถนนออกไปทองเอนถึงปัUมนํ 3ามนัตราดาว การจบัจ่ายใช้สอยพวกที1อยู่ใน

ตลาดก็จะโดยสารเรือร้างจ้างซึ1งมีทั 3งเรือพายที1เรียกว่าเรือหม ูเรือพายม้า หรือเมื1อนํ 3าขึ 3นสงูก็จะมีเรือเครื1อง

รับส่งจากหัวถนนไปตลาดหรือบางครั 3งก็ข้ามแม่นํ 3าเจ้าพระยาไปฝั1งถนนสายชัยนาท-อ่างทอง ซึ1งอยู่ทาง

ตะวนัตกของอําเภออินทร์บุรี ตกเย็นแดดร่มลมตกก็จะมีชาวบ้านพายเรือเล่นกนัที1เป็นแหล่งใหญ่ก็จะเป็น

แถวท้องพนงัหลงัวดัเฉลิมมาศและหลงัวดัโพธิลงัการ์ ผักที1มากับนํ 3าท่วมที1อร่อยที1สดุก็คงจะเป็นผกับุ้ ง(รีด

นํ 3า) ก็จะพากนัพายเรือเก็บไปแกงส้มหรือดองจิ 3มนํ 3าพริกแดงวิเศษสดุอร่อยมากๆ”   

แสดงให้เห็นถึงการปรับตวัและอยูก่บัสภาวะนํ 3าทว่มของคนในชมุชนอินทร์บรีุได้เป็นอยา่งดี 

 

4.3 ระดับพื �นที�ศึกษา 
4.3.1 ตาํแหน่งที�ตั �งของพื �นที�ศึกษา 

                ตําแหนง่ที1ตั 3งของพื 3นที1ศกึษาแบง่ออกเป็น 2 เขตพื 3นที1  ได้แก่  
     � พื 3นที1ศึกษาบริเวณที1 1 ชุมชนวัดประศุก เป็นชุมชนเก่าแก่ ตั 3งอยู่ริมแม่นํ 3า

เจ้าพระยาฝั1งตะวนัตกในเขตเทศบาลตําบลอินทร์บุรี อําเภออินทร์บรีุ จงัหวดัสิงห์บุรี  มีพื 3นที1ศึกษา
โดยประมาณ 254,980 ตารางเมตร และเป็นพื 3นที1ที1ยงัไมไ่ด้มีการสร้างเขื1อนป้องกนันํ 3าทว่ม 

   � พื 3นที1ศึกษาบริเวณที1 2 ชุมชนวัดม่วง  เป็นชุมขนเก่าแก่ริมนํ 3าเช่นเดียวกับ
ชมุชนวดัประศกุ ตั 3งอยู่ริมแม่นํ 3าเจ้าพระยาฝั1งตะวนัออก ในเขตเทศบาลตําบลอินทร์บรีุ อําเภออินทร์
บรีุ จงัหวดัสิงห์บรีุ มีพื 3นที1ศกึษา 198,720 ตารางเมตรเป็นพื 3นที1ที1มีการสร้างเขื1อนป้องกนันํ 3าทว่ม 
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แผนผงั 9 แสดงที1ตั 3งและขอบเขตของพื 3นที1ศกึษา 
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4.3.2 องค์ประกอบของชมุชน 
    �  องค์ประกอบของชมุชนวดัประศกุ 

                พื 3นที1ชมุชนวดัประศกุเป็นลกัษณะชมุชนริมนํ 3าที1เป็นบ้านเดียวตั 3งกระจาย
กันในพื 3นที1 ขนาบด้วยวัดทางทิศเหนือและใต้ ทิศเหนือคือวัดประศุกซึ1งมีโรงเรียนวัดประศุก ตั 3ง
รวมอยูด้่วย ทิศใต้คือวดัปราสาทและมีโรงเรียนวดัปราสาทตั 3งรวมอยูด้่วยเชน่กนั   

               ลกัษณะภมูิประเทศ เป็นที1ราบกว้างลอนคลื1นที1นํ 3าท่วมถึงในฤดนํู 3าหลาก 
ลาดเอียงจากแนวถนนเลียบคลองชลประทานลงสู่แม่นํ 3าบริเวณแนวตลิ1ง โดยมีสนัทรายขนาดใหญ่
เกิดขึ 3นตลอดบริเวณคุ้ งนํ 3า   บ้านที1ตั 3งริมนํ 3าบางหลัง มีการสร้างศาลายื1นลงไปในแนวตลิ1ง และใช้
พื 3นที1แนวตลิ1งเป็นพื 3นที1เกษตรกรรม พื 3นที1ตลิ1งสว่นบนจะปกคลมุด้วยไม้พุม่เตี 3ยและไม้คลมุดิน ขณะที1
ตลิ1งสว่นลา่งไปจนถึงพื 3นนํ 3าเป็นหาดทรายโล่งซึ1งเมื1อมีระดบันํ 3าตํ1าสดุจะมีความกว้างถึงครึ1งหนึ1งของ
ความกว้างแมนํ่ 3าเจ้าพระยา 

               การเข้าถึงชุมชนวัดประศุกสามารถทําได้จากสองทาง คือ ทางบกและ
ทางนํ 3า โดยทางบกสามารถเข้าถึงได้จากทางหลวงหมายเลข 311 เลียบคลองชลประทาน  ที1เชื1อม
ต่อมาจากจงัหวดัชยันาทและตวัเมืองสิงห์บุรี  และแยกเข้าเส้นย่อยเข้าสู่ชุมชน  ขณะที1การเข้าถึง
พื 3นที1จากทางนํ 3าสามารถเข้าถึงได้จากพื 3นที1ชายหาดริมแมนํ่ 3าเจ้าพระยา  

              พื 3นที1ชมุชนวดัประศกุ มีพื 3นที1สาธารณะคือพื 3นที1ลานอเนกประสงค์ของวดั
ทั 3งสองวดั และพื 3นที1ตลิ1งไปจนถึงหาดทรายริมนํ 3า ซึ1งใช้เป็นพื 3นที1ศึกษาเพื1อสงัเกตการในการวิจยันี 3  
ชมุชนวดัประศกุตั 3งอยูต่รงข้ามกบัชมุชนตลาดอินทร์บรีุ ก่อนมีการสร้างสะพานข้ามแม่นํ 3าเจ้าพระยา
ทางทิศใต้ของพื 3นที1นั 3น นิยมใช้เรือพายข้ามไปมาเพื1อจบัจ่ายซื 3อของ รวมทั 3งบริเวณชายหาดหน้าวดั
ประศกุยงัใช้เป็นพื 3นที1ในการจดังาน ทั 3งงานบญุประจําปี รวมถึงประเพณีตา่งๆ โดยปัจจบุนันี 3 ชมุชน
วดัประศกุยงัคงรักษาพื 3นที1ชายหาดไว้เป็นพื 3นที1สาธารณะ โดยเขื1อนป้อกันนํ 3าท่วมในด้านนี 3นั 3นจะมี
ตั 3งแต่บริเวณหน้าวัดปราสาทเรื1อยลงไปทางทิศใต้ไปถึงบริเวณวัดสําโรง ขณะที1บริเวณชุมชนวัด
ประศกุไมไ่ด้มีการก่อสร้างเขื1อนป้องกนันํ 3าทว่มแตอ่ยา่งใด  

 
 
 
 
 

ภาพที1  12  แสดงลกัษณะพื 3นที1ริมนํ 3าฝั1งวดัประศกุ 
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แผนผงัที1 10 แสดงการใช้ที1ดินชมุชนวดัประศกุ 
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�  องค์ประกอบของชมุชนวดัมว่ง 
           พื 3นที1ชมุชนวดัมว่งเป็นลกัษณะชมุชนริมนํ 3าที1เป็นบ้านเดี1ยวตั 3งกระจายกนัในพื 3นที1

เชน่เดียวกบัวดัประศกุ  ขนาบด้วยวดัทางทิศเหนือและใต้ ทิศเหนือคือวดัเฉลิมมาศซึ1งมีโรงเรียนวดั
เฉลิมมาศตั 3งรวมอยู่ด้วย และทิศใต้คือวดัมว่ง ภายในขอบเขตพื 3นที1ศกึษามีพื 3นที1ของโรงสีเก่าที1ไมไ่ด้มี
การใช้งานแล้วรวมอยู่ทางด้านทิศเหนือ ซึ1งปัจจบุนัแปรสภาพเป็นที1อยูอ่าศยั 

            ลกัษณะภมูิประเทศเป็นตลิ1งดินที1ถมสงูเพื1อเป็นแนวป้องกนันํ 3าท่วมและมีโครงสร้าง
ของเขื1อนกั 3นนํ 3าและถนนขนานเขื1อน กั 3นระหว่างลํานํ 3าและชมุชน ตลิ1งส่วนบนถกูถมสงูเป็นคนัดิน มี
ไม้พุ่มขึ 3นปกคลุมประปราย ขณะที1ตลิ1งส่วนล่างเป็นพื 3นหาดยาวจนถึงหนี1งในสามของความกว้าง
แมนํ่ 3า ในชว่งหน้าแล้ง 

           การเข้าถึงชุมชนวัดม่วงสามารถทําได้สองทางคือ ทางบกและทางนํ 3า โดยทางบก
สามารถเข้าถึงได้จากถนนเลียบคลองชลประทานฝั1งตะวนัออก  หรือเข้าจากถนนเส้นในที1เชื1อมกับ
ตลาดซึ1งเป็นเส้นทางสญัจรหลกัในปัจจบุนัของคนในชมุชน นอกจากนี 3ยงัสามารถเข้าถึงได้จากแนว
ถนนริมเขื1อน ที1เชื1อมตอ่ไปจนถึงบริเวณตลาดอินทร์บรีุ  

         พื 3นที1ชมุชนวดัมว่งมีพื 3นที1สาธารณะคือลานอเนกประสงค์ของวดัทั 3งสองวดั โดยลาน
อเนกประสงค์ของวดัเฉลิมมาศ เป็นพื 3นที1ที1ใช้ออกกําลงักายของคนในชมุชน รวมถึงพื 3นที1ริมเขื1อนกนั
ป้องกนันํ 3าทว่มด้วย  

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที1  13  แสดงลกัษณะพื 3นที1ริมนํ 3าฝั1งวดัม่วง 
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แผนผงั 11 แสดงผงัการใช้ที1ดนิชมุชนวดัมว่ง 
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4.3.4  ลักษณะบ้านเรือนและสภาพความเป็นอยู่ 

  เขตพื 3นที1ศกึษานี 3 อยู่ในตําแหน่งใกล้เคียงกบัศนูย์กลางของเมือง ย่านสถานที1ราชการ ย่าน
ชมุชน และยา่นพาณิชกรรม  และอยูต่ดิกบัพื 3นที1ศาสนสถานสําคญัของอําเภออินทร์บรีุ ได้แก่ วดัม่วง 
วดัเฉลิมมาศ วดัประศกุและวดัปราสาท  ลกัษณะชมุชนจะมีความหนาแน่นบริเวณริมฝั1งแม่นํ 3าและ
แนวถนน ชุมชนที1หนาแน่นนี 3จะลดน้อยลงตามลําดบัที1ห่างฝั1 งออกไปโดยเปลี1ยนเป็นพื 3นที1นา และ
พื 3นที1เกษตรกรรมอื1นๆ  เนื1องจากว่าแต่เดิมนั 3นจะมีการคมนาคมติดต่อค้าขายโดยอาศัยลํานํ 3า
เจ้าพระยา และแนวตลิ1งริมนํ 3าเป็นเส้นทางคมนาคมหลกัแตเ่พียงเส้นเดียว  แตม่าเมื1อมีการคมนาคม
ทางบก  โดยมีทางหลวงเชื1อมกบัตวัเมืองได้ 3 ทางคือ จงัหวดัชยันาท นครสวรรค์ และจงัหวดัลพบุรี 
จงึทําให้ตวัเมืองอินทร์บรีุมีการขยายตวัเพิ1มขึ 3น โดยส่วนมากจะกระจายตวับริเวณทิศตะวนัออกของ
แมนํ่ 3าเจ้าพระยาขึ 3นไปทางทิศเหนือ ขณะที1ฝั1งซ้ายก็มีการขยายตวัพอประมาณและมีสาธารณูปโภค
สาธารณปูการเข้าถึงมากขึ 3น  

  สภาพของอาคารบ้านเรือนและสิ1งปลูกสร้างพื 3นที1ศึกษา มีรูปร่างลักษณะเช่นเดียวกับ
ชุมชนในชนบททั1วไป คือเป็นอาคารประเภทบ้านเดี1ยว ตั 3งอยู่รวมกลุ่มเป็นชุมชน แต่ในเขตพื 3นที1
ศกึษามีความตา่งกนัของลกัษณะบ้านเรือนในตําแหน่งที1ตั 3งตา่งๆ ได้แก่บ้านเรือนที1ตั 3งในพื 3นที1ติดริม
ตลิ1ง และบ้านเรือนที1ตั 3งในพื 3นที1ตดิแนวถนน ดงันี 3 

 บ้านเรือนที1ตั 3งในพื 3นที1ตดิริมตลิ1งในเขตพื 3นที1ศกึษาชมุชนวดัประศกุ จะเป็นบ้านเดี1ยวสองชั 3น
เกือบทั 3งหมดเพื1อรับมือกบัสภาพนํ 3าท่วม โดยชั 3นบนใช้วสัดเุป็นไม้ ขณะที1ชั 3นล่างมีทั 3งแบบปล่อยโล่ง
เป็นพื 3นที1ใต้ถุนบ้านใช้ในการประกอบกิจกรรมต่างๆ และในบางหลังมีการต่อเติมบ้านด้วยการ
กั 3นห้องด้วยอิฐบล็อกในชั 3นล่างของบ้าน ขณะที1พื 3นที1รอบๆบริเวณบ้านมีทั 3งการปลูกต้นไม้ใหญ่และ
การปลอ่ยเป็นพื 3นที1โลง่ และมีการล้อมรั 3วบ้านเกือบทกุหลงั   

 ขณะที1บ้านเรือนที1ตั 3งในพื 3นที1ติดแนวเขื1อนกั 3นนํ 3าในพื 3นที1ชุมชนวัดม่วง  จะมีลักษณะเป็น
บ้านเดี1ยวสองชั 3น ตั 3งรวมกลุ่มกันทั 3งสร้างด้วยไม้และปนู และทั 3งแบบครึ1งไม้ครึ1งปนู โดยส่วนใหญ่ 
ตําแหน่งที1ตั 3งบ้านจะเว้นระยะจากบริเวณพื 3นที1แนวเขื1อนออกมา เป็นพื 3นที1โล่งและสวน โดยเกือบทกุ
บ้านจะมีรั 3วล้อมรอบ 
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ภาพที1   14  แสดงลกัษณะบ้านในพื 3นติดที1ริมตลิ1งฝั1งชมุชนวดัประศกุ 

 

 

 

 

 

ภาพที1 15  แสดงลกัษณะบ้านในพื 3นที1ติดริมตลิ1งฝั1งชมุชนวดั,มว่ง 

บ้านที1ตั 3งติดแนวถนน เป็นส่วนของบ้านเรือนที1อยู่ถัดออกมาจากพื 3นที1ริมตลิ1ง ทั 3งชุมชนวัด
ประศกุและชมุชนวดัมว่งมีลกัษณะเดียวกนั คือ เป็นลกัษณะบ้านเดี1ยวทั 3งแบบชั 3นเดียวและสองชั 3นที1 
มีทั 3งแบบสร้างด้วยไม้ทั 3งหลงั และครึ1งปนูครึ1งไม้โดยพื 3นที1ชั 3นล่างจะมีการกั 3นเป็นห้องปิด ไม่ได้มีการ
เปิดโล่ง โดยบ้านที1สร้างใหม่จะมีการถมพื 3นที1ดินสูงขึ 3นเพื1อให้พ้นจากระดบันํ 3าท่วม และมีอาคาร
ประเภทห้องแถวเล็กน้อย บริเวณแนวถนน  

 

 

 

 

 

ภาพที1  16 แสดงลกัษณะบ้านในพื 3นที1ติดแนวถนนฝั1งชมุชนวดัประศกุ 
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ภาพที1 17  แสดงลกัษณะบ้านในพื 3นที1ติดแนวถนนฝั1งชมุชนวดัมว่ง 
 
4.3.5 ลักษณะโครงสร้างเขื�อนป้องกันนํ �าท่วมในพื �นที�ศึกษา 

     ลักษณะโครงสร้างเขื1อนป้องกันนํ 3าท่วมในพื 3นที1ศึกษาเป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ประกอบด้วยโครงสร้างหลกั ได้แก่ แนวกําแพงเขื1อนป้องกันนํ 3าท่วม ความสูง 3.00 เมตร   ระบบ
ระบายนํ 3าในพื 3นที1 และ สถานีสบูนํ 3ารวมถึงประตรูะบายนํ 3า โดยทกุๆระยะ 500 เมตรตลอดแนวเขื1อน
จะมีบนัไดสําหรับลงไปยงัพื 3นที1ตลิ1ง 
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ภาพ 18 แสดงรูปตดัเขื1อนป้องกนันํ 3าท่วม 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 19 แสดงรูปตดัเขื1อนป้องกนันํ 3าท่วมและบนัไดลงตลิ1ง 

6
7
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ภาพ 20 แสดงรูปด้านเขื1อนป้องกนันํ 3าท่วมและบนัไดลงตลิ1ง 
 

6
8
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4.4. แผนปฏิบัตกิารและแก้ไขปัญหานํ �าท่วม 

     4.4.1 แผนปฏิบัตกิารป้องกันและแก้ไขปัญหานํ �าท่วม ปี 2553สาํนักชลประทานที� 10 

             สํานักชลประทานที1 10 มีพื 3นที1 รับผิดชอบทั 3งหมดประมาณ 16.23 ล้านไร่ 

ประกอบด้วย พื 3นที1ในเขตลุ่มนํ 3าเจ้าพระยาประมาณ 6.81 ล้านไร่  หรือประมาณ 42 %   และอยู่ใน

ลุ่มนํ 3าป่าสักประมาณ 9.42 ล้านไร่ หรือประมาณ 58%  โดยเป็นพื 3นที1อยู่ทางฝั1 งซ้าย หรือฝั1 ง

ตะวนัออกของแมนํ่ 3าเจ้าพระยา ประมาณ 16.08 ล้านไร่  และพื 3นที1ฝั1งขวา หรือฝั1งตะวนัตกของแม่นํ 3า

เจ้าพระยาในเขตโครงการส่งนํ 3าและบํารุงรักษาบางบาล ประมาณ 0.15 ล้านไร่  ซึ1งครอบคลุมพื 3นที1

ทั 3งจังหวัด 3 จังหวัด คือ เพชรบูรณ์ ลพบุรี และสระบุรี รวมทั 3งพื 3นที1บางส่วนของ 5 จังหวัด ได้แก่ 

นครสวรรค์ ชยันาท สิงห์บรีุ อ่างทอง และพระนครศรีอยธุยา แต่ในจํานวนพื 3นที1รับผิดชอบเป็นพื 3นที1

ในเขตชลประทานประมาณ 2.61 ล้านไร่ หรือ 16 %   สว่นที1เหลืออีกประมาณ 13.62 ล้านไร่ หรือ 84 

% เป็นพื 3นที1นอกเขตชลประทาน 

          คลองสง่นํ 3าสายหลกั ที1ใช้ในการบริหารจดัการนํ 3าของสํานกัฯ มีจํานวน 3 สาย  ได้แก่ 

1. คลองชัยนาท-อยุธยา มีความยาวประมาณ 120 กิโลเมตร รับนํ 3าจากแม่นํ 3า
เจ้าพระยา ผา่นประตรูะบายนํ 3าปากคลองที1บริเวณด้านเหนือเขื1อนเจ้าพระยา ในท้องที1 อ.สรรพยา จ.
ชัยนาท มีปริมาณนํ 3าสูงสุด 65 ม.3/วินาที และปลายคลองอยู่ในท้องที1 อ.พระนครศรีอยุธยา จ.
พระนครศรีอยุธยา ทําหน้าที1ส่งนํ 3าให้แก่โครงการส่งนํ 3าและบํารุงรักษามหาราช คิดเป็นพื 3นที1 
422,000 ไร่ 

2. คลองชัยนาท-ป่าสัก มีความยาวประมาณ 132 กิโลเมตร รับนํ 3าจากแม่นํ 3า
เจ้าพระยาผ่านประตรูะบายมโนรมย์ อยู่ในท้องที1 อ.มโนรมย์ จ.ชยันาท  ซึ1งมีปริมาณนํ 3าสูงสุด 210 
ม.3/วินาที แล้วส่งนํ 3าให้แก่โครงการตอนบน ได้แก่ โครงการส่งนํ 3าและบํารุงรักษามโนรมย์ ช่องแค 
โคกกะเทียม และโครงการส่งนํ 3าและบํารุงรักษาเริงราง รวมพื 3นที1ประมาณ 774,000 ไร่ และยงัส่งนํ 3า
ส่วนหนึ1งผ่านประตูระบายเริงรางลงสู่แม่นํ 3าป่าสักบริเวณหน้าเขื1อนพระรามหก อ.ท่าเรือ จ.
พระนครศรีอยธุยา เพื1อชว่ยเหลือพื 3นที1โครงการตอนลา่งอีกด้วย 

3. คลองระพีพฒัน์ มีความยาวประมาณ 32 กิโลเมตร  รับนํ 3าจากแม่นํ 3าป่าสกัผ่าน
ประตรูะบายนํ 3าปากคลองที1บริเวณด้านหน้าเขื1อนพระรามหก อยู่ในท้องที1 ต.ท่าหลวง อ.ท่าเรือ                   
จ.พระนครศรีอยุธยา  ซึ1งมีปริมาณนํ 3าสูงสุด 210 ม.3/วินาที ส่งนํ 3าให้แก่พื 3นที1โครงการตอนล่าง
ทั 3งหมด ได้แก่ โครงการส่งนํ 3าและบํารุงรักษาป่าสกัใต้ และนครหลวง จํานวนประมาณ 507,200 ไร่ 
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รวมทั 3งโครงการส่งนํ 3าและบํารุงรักษาในเขตสํานักชลประทานที1 11 อีก 4 โครงการ รวมพื 3นที1
ประมาณ 1,508,600 ไร่  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

                               แผนผงั 12 แสดงขอบเขตความรับผิดชอบของสํานกัชลประทานที1 10 

( ที1มา: สํานกัชลประทานที1 10) 
        บริเวณพื �นที�นํ �าท่วมซํ �าซากในเขตความรับผิดชอบของสํานักชลประทานที� 10 

ซึ1งมีสาเหตเุกิดจากนํ 3าเหนือหลาก นํ 3าป่าไหลหลากมาทางฝั1งซ้ายของคลองชยันาท-ป่าสกัและฝนตก

หนกัในพื 3นที1 รวมทั 3งได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของนํ 3าทะเลหนนุสงูทําให้การระบายนํ 3าจากแม่นํ 3า

เจ้าพระยา  แมนํ่ 3า-ป่าสกั  แม่นํ 3าลพบรีุ   แม่นํ 3าน้อย คลองส่งนํ 3า  คลองระบาย และพื 3นที1ชลประทาน

กระทําได้ช้ากวา่ปกตสิง่ผลให้เกิดปัญหานํ 3าทว่มขงัและอทุกภยั ที1ครอบคลมุพื 3นที1ศกึษาได้แก่ 
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               พื �นที�ลุ่มบริเวณทุ่งเชียงราก (ปลายคลองระบายใหญ่ชัยนาท-ป่าสัก 2)  ท้อง

ที1ต.เขาแก้ว            อ.สรรพยา จ.ชยันาท ต.สร้อยทอง อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ต.ชีนํ 3าร้าย ต.ทองเอน 

อ.อินทร์บรีุ จ.สิงห์บรีุ  ในเขตโครงการฯ มโนรมย์  พื 3นที1ประมาณ  11,000 ไร่ และท้องที1ต.เขาแก้ว ต.

โพนางดําออก อ.สรรพยา จ.ชยันาท ต.ชีนํ 3าร้าย อ.อินทร์บรีุ จ.สิงห์บรีุ  พื 3นที1ประมาณ 12,000 ไร่ ใน

เขตโครงการฯ มหาราช  รวมพื 3นที1ทั 3งหมดประมาณ 23,000 ไร่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนผงั 13 แสดงระบบชลประทานพื 3นที1ลุม่บริเวณทุง่เชียงรากปลายคลองระบายใหญ่ 
ชยันาท-ป่าสกั ( ที1มา: สํานกัชลประทานที1 10) 

 สภาพนํ �าท่วมและสาเหตุที�เกิด 

      เนื1องจากสภาพพื 3นที1เป็นที1ลุม่ตํ1าบริเวณปลายคลองระบายใหญ่ชยันาท-ป่าสกั 2  

รองรับนํ 3าจากคลองระบายสายซอยและคลองระบายใหญ่ชัยนาท-ป่าสัก 2 ในเขตโครงการฯ 

มโนรมย์ และโครงการฯ มหาราช ทั 3งนี 3 มีปตร.ปลายคลองระบายใหญ่ชัยนาท-ป่าสกั 2 (ปตร.บาง

โฉมศรี)  ตั 3งอยู่ที1 ม.1 ต.ชีนํ 3าร้าย  และ ม.9 ต.ท่างาม อ.อินทร์บรีุ จ.สิงห์บรีุ ระบายนํ 3าได้สงูสดุ 120 

ม.3/วินาที ทําหน้าที1ทดนํ 3า เก็บกักนํ 3า และระบายนํ 3าในเขตชลประทานลงแม่นํ 3าเจ้าพระยา เพื1อ

ควบคมุระดบันํ 3าในคลองระบายดงักลา่ว  หากมีฝนตกหนกัในพื 3นที1ซึ1งมกัจะเกิดในช่วงเดือนกนัยายน

ถึงเดือนตุลาคม   จะทําให้นํ 3าในพื 3นที1ชลประทานของคลองซอย  3 ขวา ถึงคลองซอย 8 ขวา 

แม่นํ 3าเจ้าพระยา 

ปตร.บางโฉมศรี 



72 

 

โครงการฯ มโนรมย์  คลองซอย 1 ซ้าย และคลองซอย 2 ซ้าย โครงการฯ มหาราช ไหลมารวมลง

คลองระบายดงักล่าว โดยไม่สามารถระบายลงสู่แม่นํ 3าเจ้าพระยาได้เมื1อมีการระบายนํ 3าผ่านเขื1อน

เจ้าพระยาตั 3งแต่ 1,300 ม.3/วินาที ขึ 3นไป   เพราะระดับนํ 3าในแม่นํ 3าสูงกว่าระดับนํ 3าในพื 3นที1

ชลประทาน ทําให้เกิดปัญหานํ 3าทว่มขงัพื 3นที1การเกษตร 

4.4.2  แผนปฎิบัตกิารกรณีเกิดนํ �าท่วม 

         4.4.2.1   การจดัตั 3งศนูย์เฉพาะกิจป้องกนัและแก้ไขปัญหานํ 3าท่วมในเขต สชป.10 

ประจําปี พ.ศ.2552  ทั 3งในระดบัสํานกัฯ  ระดบัโครงการชลประทานและโครงการส่งนํ 3าและ

บํารุงรักษา จํานวน 14 โครงการ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื1อการประสานงานติดตามและวิเคราะห์

สถานการณ์นํ 3าฝน นํ 3าท่า นํ 3าในอ่างเก็บนํ 3าและนํ 3าในพื 3นที1ชลประทาน เฝ้าระวังและแจ้งข้อมูลให้ 

อปท.  อําเภอ  จงัหวดั  รวมทั 3งสถานีวิทยชุมุชนในพื 3นที1เพื1อประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชนรับทราบจะได้

เฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมในการป้องกันแก้ไขได้อย่างเหมาะสมทนัต่อเหตุการณ์ ตลอดจน

ประสานการปฏิบตัใินการป้องกนัแก้ไขปัญหาอทุกภยั 

        4.4.2.2  ตรวจสอบความพร้อมของระบบป้องกนันํ 3าท่วมและระบบระบายนํ 3าให้อยู่

ในสภาพที1ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั 3งจดัเตรียมเครื1องจกัรเครื1องมือ และเครื1องสูบนํ 3าที1

จําเป็นต้องใช้ในการแก้ไขปัญหานํ 3าทว่ม 

      4.4.2.3  การบริหารจดัการนํ 3าในคลองส่งนํ 3า คลองระบายนํ 3า และพื 3นที1ชลประทาน 

โดยการพร่องนํ 3าในบริเวณพื 3นที1ลุ่มตํ1า เพื1อป้องกันนํ 3าท่วม กรณีเกิดฝนตกหนกั และมีการระบายนํ 3า

จากพื 3นที1ที1มีระดบัสูงกว่า รวมทั 3งส่งนํ 3าเข้าระบบชลประทานและพื 3นที1ชลประทานเท่าที1จําเป็นกับ

ความต้องการใช้นํ 3าของพืช สําหรับในเขตชลประทานที1อยู่ในบริเวณลุ่มนํ 3าเจ้าพระยาในความ

รับผิดชอบของสํานกัชลประทานที1 10 สามารถพร่องนํ 3า ในคลองส่งนํ 3า คลองระบายนํ 3า และพื 3นที1

การเกษตร เพื1อรองรับนํ 3าในชว่งนํ 3าหลาก สรุปได้ ดงันี 3 

1)  พื 3นที1ตอนบน ได้แก่ โครงการฯ มโนรมย์ มหาราช ช่องแค โคกกะเทียม และเริง
ราง รวมพื 3นที1ประมาณ 995,300 ไร่ สามารถพร่องนํ 3าในคลองชลประทานได้ 25 ล้านม.3 และพร่อง
นํ 3าในพื 3นที1การเกษตรได้  160 ล้านม. รวมเป็น  185  ล้านม.3 
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2) พื 3นที1ตอนล่าง ได้แก่ โครงการฯคลองเพรียว-เสาไห้ ป่าสกัใต้ นครหลวง และ
บางบาล รวมพื 3นที1ประมาณ 534,800 ไร่ สามารถพร่องนํ 3าในคลองชลประทานได้ 10 ล้านม.3 และ
พร่องนํ 3าในพื 3นที1การเกษตรได้  80  ล้านม.3 รวมเป็น  90  ล้านม.3 
                       4.2.4 การบริหารจดัการนํ 3าหลาก เพื1อลดปริมาณนํ 3าที1ระบายผ่านเขื1อนเจ้าพระยา  

ซึ1 งจะส่งผลกระทบกับพื 3น ที1  2 ฝั1 งแม่ นํ 3า เ จ้าพระยาด้านท้ายเ ขื1 อนและลดปริมาณนํ 3าใน 

แม่นํ 3าป่าสักที1 ระบาย ผ่านเขื1อนพระรามหกลงสู่แม่นํ 3าเจ้าพระยาที1  อ.พระนครศรีอยุธยา  

จ.พระนครศรีอยธุยา  โดยการผนันํ 3าหรือระบายนํ 3าเข้าคลองส่งนํ 3าสายใหญ่ 3 สาย และแม่นํ 3ารวมทั 3ง

คลองธรรมชาตอีิก 3 สาย ดงันี 3 

    1) การผันนํ 3าหรือระบายนํ 3าจากแม่นํ 3าเจ้าพระยาด้านเหนือเขื1อนเจ้าพระยาเข้า

คลองส่งนํ 3าสายใหญ่ จํานวน 2 สาย คือคลองชัยนาท-ป่าสัก รับนํ 3าได้สูงสุด 210 ม.3/วินาที และ

คลองชยันาท-อยุธยา รับนํ 3าได้สูงสดุ 65  ม.3/วินาที  ซึ1งสามารถผนันํ 3าได้สูงสดุประมาณ  275  ม.3/

วินาที แต่ในกรณีที1มีนํ 3าป่าไหลหลากมาทางฝั1งซ้ายของคลองชยันาท-ป่าสกั และเกิดฝนตกหนกัใน

พื 3นที1จะผนันํ 3าจากแม่นํ 3าเจ้าพระยาเข้าคลองส่งนํ 3าดงักล่าวได้รวมประมาณ 200 ม.3/วินาที และผนั

นํ 3าหรือรับนํ 3าจากแมนํ่ 3าเจ้าพระยาเข้าแมนํ่ 3าลพบรีุ ในปริมาณ 50 ม.3/วินาที และเข้าคลองบางแก้วใน

ปริมาณ 150 ม.3/วินาที รวมทั 3งผนันํ 3าเข้าคลองบางพระครูในปริมาณ 30 ม.3/วินาที  แล้วระบายออก

สูแ่มนํ่ 3าป่าสกัตอ่ไป 

       2) การผนันํ 3าหรือระบายนํ 3าจากแมนํ่ 3าป่าสกัด้านเหนือเขื1อนพระรามหกเข้าคลอง

ระพีพัฒน์  สามารถผันนํ 3าได้สูงสุด 210  ม.3/วินาที ทั 3งนี 3ขึ 3นอยู่กับศักยภาพการระบายนํ 3าใน 

เขต สชป.11 ในชว่งดงักล่าว  แตต่ามสถิติข้อมลูที1ผ่านมาในปี 2545 ผนันํ 3าได้สงูสดุ 235 ม.3 / วินาที 

และในปี 2551 ผนันํ 3าได้เพียง 138 ม.3 / วินาที 

          4.2.5  การเพิ1มประสิทธิภาพในการระบายนํ 3า ประกอบด้วย ขดุลอกคลองระบาย

นํ 3าและกําจดัวชัพืช ตามแผนงานประจําปี 2553 เสร็จเรียบร้อยแล้วและได้รับอนุมตัิแผนงานเพื1อ

ดําเนินการกําจดัวชัพืชเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยก่อนถึงฤดนํู 3า

หลาก  

            4.2.6  การบริหารจดัการแก้มลิง โครงการแก้มลิงในเขตความรับผิดชอบของ

สํานกัชลประทานที1 10 ประกอบด้วย โครงการแก้มลิงที1ได้ดําเนินการปรับปรุงพัฒนาและแก้มลิง
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ธรรมชาต ิซึ1งสามารถรองรับนํ 3าในฤดนํู 3าหลาก โดยไมเ่กิดผลกระทบตอ่ประชาชน และพืชผลทางการ

การเกษตร ทําให้ได้รับความเดือดร้อนเสียหาย ได้รวมทั 3งสิ 3นประมาณ 416 ล้าน ม3    โดยพื 3นที1แกเม

ลิงที1ครอบครุบเกี1ยวข้องกบัพื 3นที1ศกึษาคือพื 3นที1แก้มลิงธรรมชาต ิ

              การบริหารจัดการนํ 3าในบริเวณพื 3นที1ลุ่มตํ1า หรือ “แก้มลิงธรรมชาติ”  ซึ1งมีอยู่

ทั 3งหมด จํานวน 6 แห่ง รวมพื 3นที1ประมาณ 192,500 ไร่ ประกอบด้วยพื 3นที1ทํานาปีประเภทนาหว่าน

นํ 3าตม  23,000 ไร่  นาหว่านข้าวขึ 3นนํ 3า (ข้าวฟางลอย) 131,600 ไร่ และไม่มีการทํานาปีจํานวน 

37,900 ไร่ โดยรักษาระดบันํ 3าในทุง่หรือพร่องนํ 3าให้อยู่ในระดบัที1เพียงพอตอ่ความต้องการใช้นํ 3าของ

พืช ทําให้สามารถรองรับนํ 3าในช่วงฤดนํู 3าหลากได้ในระดบัความลึกจากเดิมประมาณ 0.70 – 2.00 

ม. สามารถเก็บกักนํ 3าได้ประมาณ  408  ล้าน ม.3 ได้แก่ แก้มลิงธรรมชาติทุ่งเชียงราก  ท้องที1 อ.

สรรพยา จ.ชยันาท และ อ.อินทร์บรีุ จ.สิงห์บรีุ มีพื 3นที1ประมาณ 23,000 ไร่ อยู่ในเขตโครงการส่งนํ 3า

และบํารุงรักษามหาราช ประมาณ 12,000 ไร่ และเขตโครงการส่งนํ 3าและบํารุงรักษามโนรมย์ 

ประมาณ 11,000 ไร่ เป็นพื 3นที1ทํานาปีประเภทนาหว่านนํ 3าตม มีระดบัพื 3นที1เฉลี1ย  +9.00   ม.รทก.   

ระดบันํ 3าในทุ่งก่อนนํ 3ามา +9.00 ม.รทก.   และระดบันํ 3าในทุ่งช่วงฤดนํู 3าหลาก  +10.50  ม.รทก.  

สามารถรองรับนํ 3าได้ประมาณ 55  ล้าน ม.3 

4.4.3 ข้อเสนอในการแก้ไขปัญหาระยะยาว 

         4.4.3.1 งานปรับปรุงคลองชยันาท-ป่าสกั ชว่งปลายบริเวณเหนือ ปตร.เริงรางไปจนถึง

แม่นํ 3าป่าสกั ความยาวประมาณ 12 กม. ซึ1งตามแบบระบายนํ 3าได้เพียง 130 ม.3/วินาที ให้สามารถ

ระบายนํ 3าลงแมนํ่ 3าป่าสกัได้ไมน้่อยกวา่ 300 ม.3/วินาที ปัจจบุนักําลงัดําเนินการออกแบบ 

        4.4.3.2 งานก่อสร้างปตร.เริงราง 2 ขนาดช่องระบายนํ 3า 3 - 6.00 ม.ให้สามารถระบาย

นํ 3ารวมกบั ปตร.เริงรางเดมิ (ขนาด 3-6.00 ม. ระบายนํ 3าได้ 130 ม.3/วินาที) ได้สงูสดุไม่น้อยกว่า 300 

ม.3/วินาที ได้สํารวจออกแบบเสร็จแล้วและบรรจุเข้าไว้ในแผนงานกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที1 2 (SP2) 

ในปี 2554 

        4.4.3.3 งานปรับปรุงคนัคลองชยันาท-ป่าสกั ฝั1งซ้ายในเขต อ.บ้านหมี1 และ อ.เมือง  จ.

ลพบุรีความยาวประมาณ  20  กม. งานก่อสร้างท่อรับนํ 3าป่า 2 แห่งและงานก่อสร้างสถานีสูบนํ 3า
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พร้อมทอ่ระบายนํ 3า จํานวน 4 แหง่ ได้บรรจเุข้าไว้ในแผนงาน SP2 ในปี 2553-54 สามารถระบายนํ 3า

โดย Pumping ได้ 11 ม.3/วินาที และโดย Gravity  ได้รวม 80 ม.3/วินาที 

       4.4.3.4  งานก่อสร้าง ประตรูะบายนํ 3า เพื1อทดแทนอาคารรับนํ 3า (Inlet Structure) เดิม 

ซึ1งมีลกัษณะเป็นฝายบนคนัคลองฝั1งซ้ายของคลองชยันาท-ป่าสกั และมีประสิทธิภาพในการระบาย

นํ 3าตํ1า  รวมทั 3งมีปัญหาเมื1อใช้คลองชยันาท-ป่าสกั ผนันํ 3าจากแม่นํ 3าเจ้าพระยาในฤดนํู 3าหลากนํ 3าใน

คลองจะไหลออกไปทว่มพื 3นที1ฝั1งซ้ายต้องเสริมกระสอบทราย หรือสร้างทํานบดินเป็นประจํา  จํานวน 

2 แหง่ มีขนาดชอ่งระบายนํ 3ากว้าง 6.00 ม. จํานวน 1 ช่อง และ 2 ช่อง ตามลําดบั สามารถระบายนํ 3า

ได้รวม 120 ม.3/วินาที  
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บทที� 5 

ผลการวจัิย  

 

         ในการศกึษาผลกระทบจากการสร้างเขื�อนกั �นนํ �านี �  มีวตัถปุระสงค์เพื�อ 
1.1 เพื�อศกึษาผลกระทบด้านการเข้าถึงพื �นที�ริมนํ �าของคนในชมุชนเทศบาลตําบลอินทร์บรีุ 

หลงัการสร้างคนักั �นนํ �า 
1.2 เพื�อศกึษาผลกระทบด้านกิจกรรมสาธารณะและกิจกรรมการใช้พื �นที�ริมนํ �าของคนใน 

ชมุชนเทศบาลตําบลอินทร์บรีุ  หลงัการสร้างคนักั �นนํ �า 
โดยใช้วิธีการในการเก็บข้อมลูจากกลุม่ประชากรตวัอยา่งในพื �นที�ศกึษา 2 วิธีคือ การสอบถามด้วย

แบบสอบถาม และการสงัเกตลกัษณะการประกอบกิจกรรม  โดยมีผลดงันี � 
 

5.1 ผลจากการสอบถาม 

5.1.1 ผลการสอบถามด้านข้อมูลทั�วไป 
     ในการสอบถามด้วยแบบสอบถามจะเลือกสอบถามกลุม่ประชากรในช่วงวยัทํางาน  

และเลือกบคุคลที�เป็นหวัหน้าครอบครัวที�มีความสามารถในการให้ข้อมลู โดยจะทําการอา่น
แบบสอบถามให้ผู้สอบถามฟัง โดยแบบสอบถามแบง่เป็น 4 สว่นคือ 

  สว่นที� 1 ข้อมลูของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  สว่นที� 2 ความผกูพนัที�มีตอ่ชมุชนที�อยู่อาศยั 
  สว่นที� 3 กิจกรรมที�เข้าไปใช้งานบริเวณพื �นที�ริมนํ �า 
  สว่นที� 4 ผลกระทบและปัญหาจากการสร้างเขื�อนป้องกนันํ �าท่วม 
    ในการสอบถามข้อมลูทั�วไปของผู้ตอบแบบสอบถามนั �นมีเพื�อใช้ประเมินลกัษณะ

กิจกรรมและทศันคตขิองผู้ตอบแบบสอบถามมาเปรียบเทียบกบัคําตอบที�ได้ในแบบสอบถามสว่นอื�นๆ 
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และเป็นการควบคมุตวัแปรในการวิจยัให้มีความใกล้เคียงกนัให้มากที�สดุ โดยกลุม่ตวัอยา่งในการเก็บ
แบบสอบถาม ในชมุชนวดัประศกุสามารถเก็บแบบสอบถามได้ 44 หลงั จากจํานวนครัวเรือนทั �งหมด 
93 หลงั คิดเป็นร้อยละ 47.3 และชมุชนวดัมว่งสามารถเก็บแบบสอบถามได้ 50 หลงัจากจํานวน
ครัวเรือนทั �งหมด 88 หลงั คิดเป็นร้อยละ 57 
ตารางที� 7 แสดงจํานวนครัวเรือนขนาดกลุม่ตวัอย่างที�เก็บแบบสอบถามได้ของชมุชนวดัประศกุและ
ชมุชนวดัมว่ง 

พื �นที�ชมุชน 
จํานวนครัวเรือน 

(หลงั) 
ขนาดกลุม่ตวัอยา่งที�เก็บ
แบบสอบถามได้ (หลงั) 

ร้อยละ 

ชมุชนวดัประศกุ 88 50 57 

ชมุชนวดัมว่ง 93 44 47.3 

รวมทั �งสิ �น 181 94 52 

 

1) ผลการสอบถามข้อมูลทั�วไปของผู้ตอบแบบสอบถามชุมชนวัดประศุก 
      � ข้อมูลด้านเพศ 
        ข้อมูลทั�วไปของผู้ตอบแบบแบบสอบถามฝั�งชุมชนวัดประศุก ในด้านเพศ จะพบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชายเกือบสามเท่าตวั (เพศหญิงร้อยละ 74.4  และเพศ
ชาย ร้อยละ 25.6) 

                  � ข้อมูลด้านอายุ 
      ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามในด้านอายุ ผู้ตอบแบบสอบถามในชุมชนวดัประศกุ ส่วน

ใหญ่อยูใ่นชว่งอาย ุ51 - 60 ขึ �นไป  เนื�องจากเลือกสอบถามเฉพาะชว่งวยัผู้ ใหญ่ที�เป็นหวัหน้าครอบครัว 
โดยช่วงอายทีุ�มากที�สดุอยู่ที� 51-60 ปี (ร้อยละ 34.1) รองลงมาอยู่ที� 60 ปีขึ �นไป (ร้อยละ 29.5) 41-50 
ปี (ร้อยละ 13.6) 21-30 (ร้อยละ 11.4) และ 18-20 ปี (ร้อยละ 2.3) ตามลําดบั  

       � ข้อมูลด้านระดับการศึกษา 

                     ข้อมูลผู้ ตอบแบบสอบถามในด้านระดับการศึกษาของชุมชนวัดประศุก ระดับ
การศึกษาส่วนใหญ่คือระดับประถมศึกษา(ร้อยละ 45.5) และระดบัปริญญาตรี(ร้อยละ 22.7) 



78 

 

รองลงมาคือระดบัมธัยมศกึษา (ร้อยละ 20.5) ระดบัอนุปริญญา (ร้อยละ 9.5 ) และระดบัปริญญาโท 
(ร้อยละ6.8 ) 

     � ข้อมูลด้านการประกอบอาชีพ  
       ในด้านประกอบอาชีพของชุมชนวัดประศุกกว่า 1 ใน3 ของผู้ ตอบแบบสอบถาม

ประกอบอาชีพสว่นตวัคือ รับจ้างและเป็นแมบ้่าน (ร้อยละ 37.22)  รองลงมาประกอบอาชีพรับราชการ 
(ร้อยละ 20.9 ) เกษตรกร (ร้อยละ16.3 ) ค้าขาย (ร้อยละ 13.9 )และงานบริษัทเอกชน (ร้อยละ 11.6) 
   � ข้อมูลด้านรายได้ 
      ผู้ตอบแบบสอบถามของชุมชนวัดประศกุมีระดบัรายได้ส่วนใหญ่อยู่ที�ระดบั 5,000- 
15,000 บาท โดยมีระดบัรายได้ 5,000-10,000 บาทเป็นจํานวนมากที�สดุ (ร้อยละ 34.1) รองลงมาคือ
รายได้ น้อยกว่า 5,000 บาทต่อเดือน (ร้อยละ19.5) 10,001-15,000 บาทต่อเดือน (ร้อยละ 12.2) 
15,001-20,000 บาทต่อเดือน (ร้อยละ9.7) 25,001-30,000 บาทต่อเดือน (ร้อยละ 9.7) มากกว่า 
30,000 บาทตอ่เดือน (ร้อยละ 8) และ 20,001-25,001 บาทตอ่เดือน (ร้อยละ 2.4) ตามลําดบั 
   � ข้อมูลด้านจาํนวนสมาชิกในครอบครัว 
                    ผู้ตอบแบบสอบถามของชุมชนวดัประศกุ  มีจํานวนสมาชิกใน กระจายในปริมาณ
เท่าๆกนั โดยมีสมาชกในครอบครัว 4 คนเป็นจํานวนมากที�สุด (ร้อยละ 34.9) รองลงมามีสมาชิกใน
ครอบครัว 5 คนขึ �นไป (ร้อยละ20.9)   2 คน (ร้อยละ 20.9)  3 คน(ร้อยละ 18.9) และ  1 คน (ร้อยละ 
4.7 )ตามลําดบั 
   � ข้อมูลด้านสถานที�เกิด 
                    ผู้ตอบแบบสอบถามของชุมชนวัดประศกุทั �งหมดเกิดในพื �นที� (ร้อยละ 100) ไม่มีผู้ ที�
เกิดนอกพื �นที� 
   � ข้อมูลด้านระยะเวลาที�อยู่ในพื /นที� 

     ข้อมูลด้านระยะเวลาที�อาศยัอยู่ในพื �นที�ศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามเกือบทั �งหมดของ
ชมุชนวดัประศกุ อาศยัอยู่ในพื �นที�มามากกว่า 20ปี (ร้อยละ 90.5) รองลงมาอาศยัอยู่ในพื �นที�เป็นเวลา 
16-20 ปี (ร้อยละ 7.14) และ อาศยัอยูใ่นพื �นที�เป็นเวลา 3-5 ปี (ร้อยละ 2.4)  
                 � ข้อมูลด้านกรรมสิทธ์ที�ดนิ 
                           ข้อมูลด้านกรรมสิทธิFที�ดินของผู้ ตอบแบบสอบถามชุมชนวัดประศุก เกือบทั �งหมด

เป็นเจ้าของบ้านที�อาศยัอยู ่(ร้อยละ 91.9) และมีจํานวนน้อยมากที�เป็นผู้ เชา่อาศยั (ร้อยละ 8,1) 
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คําถาม 
ฝั�งวดัม่วง ฝั�งวดัประศกุ 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 
เพศ ชาย 15 31.9 10 25.60 

หญิง 32 68.1 29 74.40 
อาย ุ 18-20 ปี 0 0 1 2.28 

21-30 ปี 0 0 5 11.37 
31-40 ปี 3 6 4 9.09 
41-50 ปี 10 20 6 13.63 
51-60 ปี 15 30 13 34.09 
60< ปี 22 44 14 29.54 

การศกึษา ประถมศกึษา 13 26 45 45.5 
มธัยมศกึษา 17 34 58 20.5 
อนปุริญญา 7 14 24 4.50 
ปริญญาตรี 11 22 40 22.7 
ปริญญาโท 1 2 4 6.81 
ปริญญาเอก 1 2 0 0 

อาชีพ นกัเรียน 0 0 0 0 
ข้าราชการ 10 20 9 20.93 
เอกชน 2 4 5 11.62 
อาชีพสว่นตวั 30 60 16 37.22 
ค้าขาย 4 8 6 13.95 
เกษตรกร 4 8 7 16.27 

รายได้/เดือน 
 

>5,000 8 16 8 19.50 
5,001-10,000 18 36 14 34.14 
10,001-15,000 10 20 5 12.20 
15,001-20,000 3 6 4 9.76 
20,001-25,000 4 8 1 2.44 
25,001-30,000 3 6 4 9.76 
< 30,000 4 8 5 12.2 

จํานวนสมาชิก 
 
 

1 14 28 2 4.65 
2 9 18 9 20.93 
3 8 16 8 18.60 
4 7 14 15 34.90 
5< 12 24 9 20.93 

สถานที�เกิด เกิดในพื �นที� 46 95.83 36 100 
เกิดนอกพื �นที� 2 4.17 0 0 

ระยะเวลาที�อยู ่
 
 

3-5 0 0 1 2.38 
6-10 0 0 0 0 
11-15 2 4 0 0 
16-20 10 20 3 7.14 
20< 38 76 38 90.48 

กรรมสิทธ์ เป็นเจ้าของบ้าน 47 95.92 34 91.9 
เป็นผู้ เช่าอาศยั 2 4.08 3 8.1 

ตารางที�   8  แสดงคะแนนจากการตอบแบบสอบถามใน สว่นที�1 : ข้อมลูของผู้ตอบแบบสอบถาม 
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       2)  ผลการสอบถามข้อมูลทั�วไปของผู้ตอบแบบสอบถามชุมชนวัดม่วง 

    � ข้อมูลด้านเพศ 
                              ผู้ ตอบแบบสอบถามชุมชนวัดม่วงเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชายมากกว่าสอง

เทา่ตวั (เพศหญิงร้อยละ 68.1  เพศชาย ร้อยละ 31.9) 
    � ข้อมูลด้านอายุ 

                            ผู้ ตอบแบบสอบถามในชุมชนวัดม่วง ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 51 - 60 ขึ �นไป  
เนื�องจากเลือกสอบถามเฉพาะช่วงวัยผู้ ใหญ่ที�เป็นหัวหน้าครอบครัว โดยช่วงอายุที�มากที�สุดอยู่ที� 
มากกว่า 60 ปี (ร้อยละ 44 ) รองลงมาอยู่ที� 51- 60 ปีขึ �นไป (ร้อยละ 30) 41-50 ปี (ร้อยละ 20) และ 
31-40 ปี (ร้อยละ 6) ตามลําดบั  
    � ข้อมูลด้านระดับการศึกษา 

                               ข้อมลูผู้ตอบแบบสอบถามวดัม่วงมีระดบัการศกึษาส่วนมากอยู่ในช่วง มธัยมศกึษา 
(ร้อยละ 26 ) ถึงประถมศึกษา (ร้อยละ 34) รองลงมาคือระดบัปริญญาตรี (ร้อยละ11) ระดบั
อนปุริญญา (ร้อยละ 7) น้อยที�สดุคือปริญญาโทและเอก (ร้อยละ6.8 ) 
    � ข้อมูลด้านการประกอบอาชีพ 

                       ผู้ตอบแบบสอบถามมากกว่าครึ�งหนึ�งประกอบอาชีพส่วนตวัรับจ้างและเป็นแม่บ้าน 
(ร้อยละ 60)  รองลงมาประกอบอาชีพรับราชการ (ร้อยละ 20 ) เกษตรกรและค้าขาย (ร้อยละ8) และ
บริษัทเอกชน (ร้อยละ 4) 
    � ข้อมูลด้านรายได้ 

                             ข้อมูลด้านระดับรายได้ของผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ที�ระดับ 5,000- 
15,000 บาท โดยมีระดบัรายได้ 5,000-10,000 บาทเป็นจํานวนมากที�สดุ (ร้อยละ 36) รองลงมาคือ
รายได้ 10,001-15,000 บาทต่อเดือน (ร้อยละ20) น้อยกว่า 5,000 บาทต่อเดือน (ร้อยละ 16) 
20,001-25,000 บาทตอ่เดือน (ร้อยละ 8) มากกว่า 30,000 บาทตอ่เดือน (ร้อยละ 8) และ 25,001-
30,000 ตอ่เดือน (ร้อยละ 6) 15,001-20,001 บาทตอ่เดือน (ร้อยละ 6) ตามลําดบั 

    � ข้อมูลด้านจาํนวนสมาชิกในครอบครัว 
                               ข้อมูลด้านจํานวนสมาชิกในครอบครัวของผู้ ตอบแบบสอบถามชุมชนวัดม่วง มี

จํานวนสมาชิกใน กระจายในปริมาณเท่าๆกัน โดยมีสมาชกในครอบครัว 1 คนเป็นจํานวนมากที�สุด 
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(ร้อยละ 28) รองลงมามีสมาชิกในครอบครัว 5 คนขึ �นไป (ร้อยละ 24)   2 คน (ร้อยละ 18)  3 คน(ร้อย
ละ 16) และ  4 คน (ร้อยละ 14 )ตามลําดบั 
    � ข้อมูลด้านสถานที�เกิด 

                              ข้อมูลด้านสถานที�เกิดของผู้ตอบแบบสอบถามชุมชนวดัม่วงเกือบทั �งหมดเกิดใน
พื �นที� (ร้อยละ 95.8) มีผู้ ที�เกิดนอกพื �นที�จํานวนน้อยมาก (ร้อยละ 4.2) 
    � ข้อมูลด้านระยะเวลาที�อยู่ในพื /นที� 

                              ข้อมูลด้านระยะเวลาที�อาศยัอยู่ในพื �นที�ศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ของ
ชมุชนวดัม่วง อาศยัอยู่ในพื �นที�มามากกว่า 20ปี (ร้อยละ 76) รองลงมาอาศยัอยู่ในพื �นที�เป็นเวลา 16-
20 ปี (ร้อยละ20) และ อาศยัอยู่ในพื �นที�เป็นเวลา 11-15 ปี (ร้อยละ 4) โดยไม่มีผู้ตอบแบบสอบถามที�
อาศยัอยูใ่นพื �นที�เป็นระยะเวลาน้อยกวา่ 11 ปี 
    � ข้อมูลด้านกรรมสิทธ์ที�ดนิ 

                               ข้อมลูด้านกรรมสิทธิFที�ดินของผู้ตอบแบบสอบถามชมุชนวดัม่วง เกือบทั �งหมดเป็น
เจ้าของบ้านที�อาศยัอยู ่(ร้อยละ 95.9) และมีจํานวนน้อยมากที�เป็นผู้ เชา่อาศยั (ร้อยละ 4.1) 

 
5.1.2  ผลจากการสอบถามด้านความผูกพันที�มีต่อชุมชนที�อยู่อาศัย 

            ในการสอบถามด้านความผูกพันที�มีต่อชุมชนที�อยู่อาศยั แบบสอบถามเกิดจากการ
ทบทวนแนวคิดและทฤษฏีเกี�ยวกบัสํานึกในถิ�นที� (Sense of Place) และ ความผูกพนัที�มีต่อชุมชน 
(Place Attachment)  โดยนําเอาคําถามที�ได้มีการวิจยัที�สามารถประเมินลกัษณะความผกูพนัของคน
ในชมุที�มีตอ่ชมุชนที�อยูอ่าศยัได้ มาเป็นคําถามที�ใช้ในสว่นนี �   

      การสอบถามด้านความผูกพนัที�มีต่อชมุชนที�อยู่อาศยันี � ประกอบด้วยคําถามทั �งสิ �น 14 
คําถามโดยมีทั �งคําถามเชิงบวกที�มีการแบ่งคะแนนคําตอบออกเป็น 4 ระดบั คือ เห็นด้วยมากที�สุด 
(5คะแนน) เห็นด้วยมาก (4คะแนน) เห็นด้วยปานกลาง (3 คะแนน) ไม่เห็นด้วย (2 คะแนน)ไม่เห็นด้วย
มากที�สดุ (1 คะแนน)  และคําถามเชิงลบ ซึ�งการให้คะแนนในส่วนของคําถามเชิงลบนั �นจะแปรผกผนั
กบัคําตอบที�ได้รับ  คือเห็นด้วยมากที�สุด (1 คะแนน) เห็นด้วยมาก (2 คะแนน) เห็นด้วยปานกลาง (3 
คะแนน) ไมเ่ห็นด้วย ( 4คะแนน) ไมเ่ห็นด้วยมากที�สดุ (5 คะแนน) ตามลําดบั 
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1) ผลการสอบถามด้านความผูกพันที�มีต่อชุมชนที�อยู่อาศัยของชุมชนวัดประศุก 
                จากการตอบแบบสอบถามด้านความผกูพนัที�มีตอ่ชมุชนวดัประศกุ สามารถ

สรุปผลโดยแบง่ตามเกณฑ์ด้านคะแนน ได้ดงันี � 
        คาํถามที�มีคําตอบอยู่ในช่วงคะแนน 4.50 ขึ /นไป  

   ข้อ 1. ทา่นรู้จกัชมุชนที�ท่านอาศยัอยูนี่ �เป็นอย่างดี (4.58) 
   ข้อ 3. ทา่นรู้สกึคดิถึงเมื�อท่านไมไ่ด้อยูที่�นี�  (4.68) 
   ข้อ 6. ทา่นภมูิใจกบัชมุชนที�ท่านอาศยัอยู่ (4.55) 
   ข้อ 7.ชมุชนที�ทา่นอาศยัอยู่ถือเป็นส่วนหนึ�งในชีวิตของท่าน (4.59) 

        ข้อ 9.ทา่นต้องการที�จะมีสว่นร่วมและแสดงออก หากมีการเปลี�ยนแปลงเกิดขึ �น
ในชมุชนที�ทา่นอาศยัอยู่ (4.55) 

   ข้อ 10.ทา่นอาศยัอยูใ่นชมุชนนี �อยา่งมีความสขุ (4.68) 
   ข้อ 11.ทา่นไม่ตอ้งการย้ายออกจากชมุชนที�ท่านอาศยัอยู ่(4.70) 
   ข้อ 12.ทา่นมีความรู้สกึหยั�งรากฝังลกึกบัชมุชนที�ทา่นอาศยัอยู่ (4.63) 
   ข้อ 14.ทา่นมีความรู้สกึผกูพนักบัชมุชนที�ทา่นอยู่อาศยัเป็นอยา่งมาก (4.70) 

     คาํถามที�มีคําตอบอยู่ในช่วงคะแนน 4,00-4.49  
                  ข้อ 2.ท่านจะปกป้องชมุชนที�ทา่นอาศยัอยูห่ากมีใครมาวิพากษ์ วิจารณ์ (4.36) 
                  ข้อ 4.ท่านไม่ชอบชมุชนที�ทา่นอาศยัอยูใ่นขณะนี �  (4.31) 
                  ข้อ 5.ท่านไมมี่ความกงัวลเกี�ยวกบัชมุชนที�ทา่นอาศยัอยูใ่นขณะนี � (4.16) 
                  ข้อ 8.ท่านไม่ไดมี้สว่นร่วมในการกําหนดกิจกรรมที�จะเกิดขึ �นในชมุชนที�ทา่น

อาศยัอยู่ (4.22) 
                  ข้อ 13.ชมุชนที�ทา่นอาศยัอยูถื่อเป็นชมุชนในอดุมคตขิองทา่น  (4.45) 

2)  ผลการสอบถามด้านความผูกพันที�มีต่อชุมชนที�อยู่อาศัยของชุมชนวัดม่วง 
                 จากการตอบแบบสอบถามด้านความผกูพนัที�มีตอ่ชมุชนวดัมว่ง สามารถสรุปผล

โดยแบง่ตามเกณฑ์ด้านคะแนน ได้ดงันี � 
     คาํถามที�มีคําตอบอยู่ในช่วงคะแนน 4.50 ขึ /นไป  

   ข้อ 1. ทา่นรู้จกัชมุชนที�ท่านอาศยัอยูนี่ �เป็นอย่างดี (4.64) 
   ข้อ 6. ทา่นภมูิใจกบัชมุชนที�ท่านอาศยัอยู่ (4.52) 
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   ข้อ 14.ทา่นมีความรู้สกึผกูพนักบัชมุชนที�ทา่นอยู่อาศยัเป็นอยา่งมาก (4.56) 
     คาํถามที�มีคาํตอบอยู่ในช่วงคะแนน 4.01-4.49  

   ข้อ 2.ทา่นจะปกป้องชมุชนที�ทา่นอาศยัอยู่หากมีใครมาวิพากษ์ วิจารณ์ (4.12) 
   ข้อ 3. ทา่นรู้สกึคดิถึงเมื�อท่านไมไ่ด้อยูที่�นี�  (4.34) 
   ข้อ 4.ทา่นไม่ชอบชมุชนที�ท่านอาศยัอยูใ่นขณะนี �  (4.34) 
   ข้อ 7.ชมุชนที�ทา่นอาศยัอยู่ถือเป็นส่วนหนึ�งในชีวิตของท่าน (4.33) 
   ข้อ 10.ทา่นอาศยัอยูใ่นชมุชนนี �อยา่งมีความสขุ (4.36) 
   ข้อ 11.ทา่นไม่ตอ้งการย้ายออกจากชมุชนที�ท่านอาศยัอยู ่(4.08) 
   ข้อ 12.ทา่นมีความรู้สกึหยั�งรากฝังลกึกบัชมุชนที�ทา่นอาศยัอยู่ (4.02) 
   ข้อ 13.ชมุชนที�ทา่นอาศยัอยู่ถือเป็นชมุชนในอดุมคตขิองทา่น  (4.18) 

      คาํถามที�มีคาํตอบอยู่ในช่วงคะแนน 3.50-4.00 
   ข้อ 5.ทา่นไมมี่ความกงัวลเกี�ยวกับชมุชนที�ทา่นอาศยัอยู่ในขณะนี � (3.72) 
   ข้อ 8.ทา่นไม่ไดมี้สว่นร่วมในการกําหนดกิจกรรมที�จะเกิดขึ �นในชมุชนที�ทา่น

อาศยัอยู่ (3.52) 
   ข้อ 9.ทา่นต้องการที�จะมีส่วนร่วมและแสดงออก หากมีการเปลี�ยนแปลงเกิดขึ �น

ในชมุชนที�ทา่นอาศยัอยู่ (3.60) 
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ตารางที�   9 แสดงสรุปคะแนนจากการตอบแบบสอบถามใน ส่วนที� 2 : ความผกูพนัที�มีต่อ
ชมุชนที�อยูอ่าศยัของชมุชนวดัมว่งและชมุชนวดัประศกุ 

* ตารางแสดงคะแนนนี � ในสว่นของคําถามเชิงลบได้มกีารแสดงค่าคะแนนที�มีแปรผกผนัแล้ว 

 

คําถาม ชมุชนวดัมว่ง ชมุชนวดัประศกุ 

1.ทา่นรู้จกัชมุชนที�ท่านอาศยัอยูนี่ �เป็นอยา่งดี 4.64 4.58 

2.ทา่นจะปกป้องชมุชนที�ท่านอาศยัอยูห่ากมีใครมาวิพากษ์ 

วิจารณ์ 
4.12 4.36 

3.ทา่นรู้สกึคดิถึงเมื�อทา่นไมไ่ด้อยู่ที�นี� 4.34 4.68 

4.ทา่นไม่ชอบชมุชนที�ทา่นอาศยัอยูใ่นขณะนี � 4.34 4.31 

5.ทา่นไมมี่ความกงัวลเกี�ยวกบัชมุชนที�ทา่นอาศยัอยูใ่นขณะนี � 3.72 4.16 

6.ทา่นภมูิใจกบัชมุชนที�ท่านอาศยัอยู่ 4.52 4.55 

7.ชมุชนที�ทา่นอาศยัอยู่ถือเป็นสว่นหนึ�งในชีวิตของทา่น 4.33 4.59 

8.ทา่นไม่ไดมี้สว่นร่วมในการกําหนดกิจกรรมที�จะเกิดขึ �นใน
ชมุชนที�ทา่นอาศยัอยู่ 

3.52 4.22 

9.ทา่นต้องการที�จะมีสว่นร่วมและแสดงออก หากมีการ
เปลี�ยนแปลงเกิดขึ �นในชมุชนที�ทา่นอาศยัอยู่ 

3.60 4.55 

10.ทา่นอาศยัอยูใ่นชมุชนนี �อยา่งมีความสขุ 4.36 4.68 

11.ทา่นไม่ตอ้งการย้ายออกจากชมุชนที�ทา่นอาศยัอยู่ 4.08 4.70 

12.ทา่นมีความรู้สึกหยั�งรากฝังลกึกบัชมุชนที�ท่านอาศยัอยู ่ 4.02 4.63 

13.ชมุชนที�ทา่นอาศยัอยูถื่อเป็นชมุชนในอดุมคตขิองทา่น 4.18 4.45 

14.ทา่นมีความรู้สึกผกูพนักบัชมุชนที�ทา่นอยู่อาศยัเป็นอยา่งมาก 4.56 4.70 

ผลรวม 58.33 63.16 

เฉลี�ย 4.16 4.51 
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แผนภมิูที� 2 แสดงผลการสอบถามด้านความผกูพนัที�มีตอ่ชมุชนที�อยูอ่าศยัของชมุชน 

 

5.1.3 ผลจากการสอบถามด้านกิจกรรมที�เข้าไปใช้งานบริเวณพื /นที�ริมนํ /า 

              ในการสอบถามด้านกิจกรรมการใช้พื �นที�ริมนํ �าของชุมชนวดัประศกุและชุมชนวดัม่วง จาก
การใช้แบบสอบถามแบ่งลกัษณะของพื �นที�ริมนํ �าเป็นสองพื �นที� คือ พื �นที�ชายหาดหลงัแนวเขื�อนกั �นนํ �า 
และพื �นที�บริเวณแนวเขื�อนกั �นนํ �า  โดยการสอบถามจะเป็นออกเป็นลกัษณะการใช้งานในช่วงก่อนการ
สร้างเขื�อนและในช่วงหลงัการสร้างเขื�อน   โดยการสอบถามด้านกิจกรรมที�เข้าไปใช้งานบริเวณพื �นที�
ริมนํ �าของชมุชนวดัประศกุนั �นจะทําการสอบถามเฉพาะคําถามเกี�ยวกบักิจกรรมและความถี�ที�เข้าไปใช้
งานบริเวณชายหาดก่อนมีการสร้างเขื�อนกั �นนํ �าเท่านั �น เนื�องจากพื �นที�ชุมชนวัดประศุกเป็นชุมชนที�
ไมไ่ด้มีการสร้างเขื�อนป้องกนันํ �าทว่ม  

  ขณะที�การสอบถามด้านกิจกรรมที�เข้าไปใช้งานบริเวณพื �นที�ริมนํ �าของชุมชนวดัม่วง จะทํา
การสอบถามเกี�ยวกบักิจกรรมและความถี�ที�เข้าไปใช้งานทั �งบริเวณชายหาดและบริเวณแนวเขื�อน ก่อน
และหลงัการสร้างคนักั �นนํ �า รวมถึงช่วงเวลาและบริเวณที�เข้าไปใช้งาน และการตอบแบบสอบถามใน
คําถามกิจกรรมที�เข้าไปใช้ บริเวณเขื�อนที�เข้าไปใช้ 
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    โดยการตอบแบบสอบถามในคําถามส่วนกิจกรรมที�เข้าไปใช้นั �นสามารถเลือกตอบได้
มากกว่า 1 ข้อและผลสรุปการสอบถามเกี�ยวกับกิจกรรมและความถี�ที�เข้าไปใช้งานบริเวณพื �นที�ริมนํ �า
ของผู้ตอบแบบสอบถามจากทั �งสองชมุชนนั �นสามารถสรุปได้ดงันี � 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนผงั 14 แสดงตําแหนง่พื �นที�ริมนํ �าที�สอบถามและสงัเกตการณ์ 
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      �  กิจกรรมที�เข้าไปใช้งานบริเวณชายหาดก่อนการสร้างเขื�อนป้องกันนํ /าท่วม 
              กิจกรรมที�เข้าไปใช้งานบริเวณชาดหาดฝั�งชมุชนวดัประศกุนั �น จะเป็นการใช้งานใน

ลกัษณะเป็นพื �นที�ในการสนัทนาการ ได้แก่ เป็นพื �นที�พกัผ่อน และเป็นพื �นที�ออกกําลังกาย   รองลงมา
ใช้เป็นพื �นที�ประกอบอาชีพมากที�สุด โดยเป็นพื �นที�ทําเกษตรเลี �ยงสัตว์ และเป็นพื �นที� ทําประมง  
นอกจากนี �ใช้เป็นเส้นทางคมนาคม   โดยมีจํานวนผู้ ที�ไม่เคยเข้าไปใช้งานพื �นที�แนวชายหาดคิดเป็น
ครึ�งหนึ�งของผู้ตอบแบบสอบถาม  

             ขณะที�กิจกรรมที�เข้าไปใช้งานบริเวณชายหาดก่อนมีเขื�อนป้องกันนํ �าท่วมของผู้ตอบ
แบบสอบถามชมุชนวดัมว่งนั �น จะเป็นการใช้งานในลกัษณะเป็นพื �นที�ประกอบอาชีพมากที�สดุ โดยเป็น
พื �นที�ทําเกษตรเลี �ยงสัตว์ และเป็นพื �นที�ทําประมง รองลงมาใช้เป็นพื �นที�สันทนาการ ได้แก่ เป็นพื �นที�
พกัผ่อน และเป็นพื �นที�ออกกําลงักาย โดยกิจกรรมที�เข้าไปทําบริเวณแนวชายหาดน้อยที�สุดคือใช้เป็น
เส้นทางคมนาคม และมีผู้ ที�ไม่เคยเข้าไปใช้งานพื �นที�ถึงครึ�งหนึ�งของผู้ตอบแบบสอบถามทั �งหมดโดย
สาเหตทีุ�ไมเ่ข้าไปใช้สว่นใหญ่คือ เป็นพื �นที�รก มีไม้พุม่ขึ �นจํานวนมาก 

 
แผนภมูิที� 3 แสดง กิจกรรมที�เข้าไปใช้งานบริเวณชายหาดก่อนการสร้างเขื�อนป้องกนันํ �าทว่ม 
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    �  ความถี�ในการเข้าไปใช้งานบริเวณชายหาดก่อนการสร้างเขื�อนป้องกันนํ /าท่วม 
             ความถี�ในการเข้าไปใช้งานในพื �นที�บริเวณชายหาดของชมุชนวดัประศกุนั �น มีการเข้า

ไปใช้พื �นที�ทกุวนัเป็นคา่สงูสดุ (ร้อยละ 45.45) รองลงเป็นคา่เท่ากนัที� 3-5 ครั �งตอ่สปัดาห์และ 2-3 ครั �ง
ตอ่สปัดาห์ (ร้อยละ 18.18) และลดลงที� 1-2 ครั �งตอ่สปัดาห์ (ร้อยละ 9.10) 1-2 ครั �งตอ่เดือน (ร้อยละ 
2.27) ตามลําดบั โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามที�ไม่เคยเข้าไปใช้งานในพื �นที�เลยเป็นจํานวนเล็กน้อย (ร้อย
ละ 6.82) 

              ขณะที�ความถี�ในการเข้าไปใช้งานบริเวณชายหาดก่อนมีเขื�อนกั �นนํ �าของผู้ ตอบ
แบบสอบถามชมุชนวดัมว่งนั �น มีความถี� 1-2 ครั �งตอ่เดือนมากที�สดุ ( ร้อยละ 16) รองลงมาเป็นความถี� 
2-3 ครั �งตอ่สปัดาห์ (ร้อยละ 10) 1-2 ครั �งตอ่สปัดาห์ (ร้อยละ 8)  3-5 ครั �งตอ่สปัดาห์ (ร้อยละ 6) และ
เข้าไปใช้งานทุกวนั (ร้อยละ 10) โดยมีผู้ ที�ไม่เคยเข้าไปใช้งานพื �นที� เป็นจํานวนมากกว่าครึ�งหนึ�งของ
ผู้ตอบแบบสอบถามทั �งหมด (ร้อยละ 56) 

 
 แผนภมูิที� 4 ความถี�ในการเข้าไปใช้งานบริเวณชายหาดก่อนการสร้างเขื�อนป้องกนันํ �าทว่ม 
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      �  กิจกรรมที�เข้าไปใช้งานบริเวณชายหาดหลังการสร้างเขื�อนป้องกันนํ /าท่วม 
                กิจกรรมที�เข้าไปใช้งานบริเวณชายหาดหลงัการสร้างเขื�อนป้องกันนํ �าท่วมนั �นเป็น

การใช้งานในลกัษณะเป็นพื �นที�ประกอบอาชีพ ได้แก่ ใช้เป็นพื �นที�ทําประมง (ร้อยละ 12) ใช้เป็นพื �นที�ทํา
เกษตรเลี �ยงสตัว์ (ร้อยละ 8) และใช้เป็นเส้นทางคมนาคม (ร้อยละ 2) โดยผู้ ที�ไม่เคยเข้าไปใช้งานใน
พื �นที�คิดเป็นสดัส่วนเกือบทั �งหมดของผู้ตอบแบบสอบถาม (ร้อยละ 82) โดยสาเหตทีุ�ไม่เข้าไปใช้ส่วน
ใหญ่คือ เป็นพื �นที�รก มีไม้พุม่ขึ �นจํานวนมาก และขึ �นลงตลิ�งไม่สะดวก 

 
 แผนภมูิที�  5 แสดงปริมาณผู้ใช้งานบริเวณชายหาดหลงัการสร้างเขื�อนป้องกนันํ �าท่วมในแตล่ะ
กิจกรรม 

 
      � ความถี�ในการเข้าไปใช้งานบริเวณชายหาดหลังการสร้างเขื�อนป้องกันนํ /าท่วม 
            ความถี�ในการเข้าไปใช้งานบริเวณชายหาดหลงัการสร้างเขื�อนป้องกนันํ �าท่วมนั �นมี

ความถี�ในชว่ง 2-3 ครั �งตอ่สปัดาห์มากที�สดุ (ร้อยละ 8) รองลงมาความถี�ที� 1-2 ครั �งตอ่สปัดาห์ (ร้อยละ 
6) และความถี�ที� 3-5 ครั �งตอ่สปัดาห์และ 1-2 ครั �งตอ่เดือน (ร้อยละ 2) ตามลําดบัโดยไม่มีผู้ เข้าไปใช้ทกุ
วนัขณะที� ผู้ตอบแบบสอบถามที�ไมเ่คยเข้าไปใช้งานพื �นที� มีสดัสว่นเกือบทั �งหมด (ร้อยละ 82)  
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 แผนภมูิที�   6 แสดงความถี�ในการใช้งานบริเวณชายหาดหลงัการสร้างเขื�อนป้องกนันํ �าทว่ม 

 
      � กิจกรรมที�เข้าไปใช้งานบริเวณเขื�อนป้องกันนํ /าท่วม 
                กิจกรรมที�เข้าไปใช้งานบริเวณเขื�อนป้องกนันํ �าท่วมนั �น มากกว่าครึ�งหนึ�งของผู้ตอบ

แบบสอบถาม ใช้เป็นเส้นทางคมนาคม (ร้อยละ 60) รองลงมาใช้เป็นพื �นที�สนัทนาการ ในการออก
กําลงักาย (ร้อยละ 38) และเป็นพื �นที�พกัผ่อน (ร้อยละ 4) ขณะที�ผู้ ที�ไม่เคยเข้าไปใช้งาน มีเกือบ 1 ใน 4 
ของผู้ตอบแบบสอบถาม (ร้อยละ 24) 
 แผนภมูิที�   7  แสดงกิจกรรมการใช้งานบริเวณเขื�อนป้องกนันํ �าทว่ม 
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     � บริเวณเขื�อนป้องกันนํ /าท่วมที�เข้าไปใช้งาน  
              บริเวณเขื�อนป้องกันนํ �าท่วมที�เข้าไปใช้งานนั �น เขื�อนบริเวณตลาดอินทร์บุรีถึงวัด

เฉลิมมาศมีผู้ เข้าไปใช้งานมากกวา่เขื�อนบริเวณวดัเฉลิมมาศถึงวดัมว่ง  
     � ช่วงเวลาที�เข้าไปใช้งานบริเวณเขื�อนป้องกันนํ /าท่วม  

                ชว่งเวลาที�เข้าไปใช้งานบริเวณเขื�อนป้องกนันํ �าท่วมนั �น เป็นช่วงเวลาเช้าถึงสาย และ
เย็นถึงคํ�าของแตล่ะวนั โดยในช่วงเช้ามีการใช้งานตั �งแตเ่วลา 05.01น. ถึง 07.00น. โดยช่วงเวลาที�มี
ผู้ ใช้งานสูงสดุคือ 07.01น. ถึง 09.00น. ขณะที�ในช่วงเย็น มีผู้ ใช้งานเป็นจํานวนมากตั �งแตเ่วลา 15.01
น. และมีผู้ใช้งานสงูสดุในชว่ง 17.01น. ถึง 19.00น. โดยผู้ ที�ไม่เคยเข้าไปใช้งานพื �นที�นั �นคิดเป็นสดัส่วน
เกือบ 1 ใน 4 ของผู้ตออบแบบสอบถามทั �งหมด (ร้อยละ 22) 
  แผนภมูิที�   8 แสดงชว่งเวลาการใช้งานบริเวณแนวเขื�อนป้องกนันํ �าทว่ม 

 
     � ความถี�ที�เข้าไปใช้งานบริเวณแนวเขื�อนป้องกันนํ /าท่วม 
           ความถี�ที�เข้าไปใช้งานบริเวณแนวเขื�อนกั �นนํ �านั �น มีสัดส่วนที�ใกล้เคียงกัน โดยมี

ความถี� 1 ถึง 2 ครั �งตอ่เดือน (ร้อยละ 22)มากที�สดุ รองลงมาเท่ากนัที� 1 ถึง 2 ครั �งตอ่สปัดาห์ และ 3 ถึง 
5 ครั �งตอ่สปัดาห์ (ร้อยละ 20) และลดลงมาที� 2 ถึง 3 ครั �งตอ่สปัดาห์ (ร้อยละ 18) และเข้าไปใช้งานทกุ
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วัน (ร้อยละ 2) โดยผู้ ที� ไม่เคยเข้าไปใช้งานพื �นที�นั �นคิดเป็นสัดส่วนเกือบ 1 ใน 4 ของผู้ ตอบ
แบบสอบถามทั �งหมด (ร้อยละ 22) 

 
 แผนภมูิที�   9 แสดงความถี�ในการใช้งานบริเวณแนวเขื�อนป้องกนันํ �าทว่ม 

 

 

 

 

 

 

0

2

4

6

8

10

12

ชมุชนวดัมว่ง



93 

 

คําถาม ฝั�งชุมชนวดัม่วง ฝั�งชุมชนวดัประศกุ 
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

กิจกรรมที�เข้าไปใช้บริเวณ
ชายหาด 
ก่อนมีเขื�อนกั /นนํ /า 

ใช้เป็นพื �นที�ทําประมง 5 10 20 45.45 
ใช้เป็นพื �นที�ทําเกษตรเลี �ยงสตัว์ 16 32 23 52.27 
ใช้เป็นพื �นที�พกัผ่อน 12 24 40 90.9 
ใช้เป็นพื �นที�ออกกําลงักาย 6 12 35 79.55 
ใช้เป็นเส้นทางคมนาคม 4 8 24 54.54 
ไม่เคยเข้าไปใช้ 25 50 3 6.81 

ความถี�ที�เข้าไปใช้งาน
บริเวณชายหาด 
ก่อนมีเขื�อนกั /นนํ /า 

ทกุวนั 2 4 20 45.45. 
3-5 ครั �ง/สปัดาห์ 3 6 8 18.18 
2-3 ครั �ง/สปัดาห์ 5 10 8 18.18 
1-2 ครั �ง/สปัดาห์ 4 8 4 9.10 
1-2 ครั �ง/เดือน 8 16 1 2.27 
ไม่เคยเข้าไปใช้ 28 56 3 6.82 

กิจกรรมที�เข้าไปใช้บริเวณ
ชายหาด 
หลังมีเขื�อนกั /นนํ /า 

ใช้เป็นพื �นที�ทําประมง 6 12 

ยงัไม่มีการสร้างเขื�อน 

ใช้เป็นพื �นที�ทําเกษตรเลี �ยงสตัว์ 4 8 
ใช้เป็นพื �นที�พกัผ่อน 0 0 
ใช้เป็นพื �นที�ออกกําลงักาย 0 0 
ใช้เป็นเส้นทางคมนาคม 1 0 
ไม่เคยเข้าไปใช้ 41 82 

ความถี�ที�เข้าไปใช้งาน
บริเวณชายหาด 
หลังมีเขื�อนกั /นนํ /า 

ทกุวนั 0 0 
3-5 ครั �ง/สปัดาห์ 1 2 
2-3 ครั �ง/สปัดาห์ 4 8 
1-2 ครั �ง/สปัดาห์ 3 6 
1-2 ครั �ง/เดือน 1 2 
ไม่เคยเข้าไปใช้ 41 82 

กิจกรรมที�เข้าไปใช้งาน
บริเวณแนวเขื�อนกั�นนํ�า 

ใช้เป็นพื �นที�พกัผ่อน 2 4 
ใช้เป็นพื �นที�ออกกําลงักาย 19 38 
ใช้เป็นเส้นทางคมนาคม 30 60 
ไม่เคยเข้าไปใช้ 12 24 

บริเวณเขื�อนที�เข้าไปใช้ เขื�อนบริเวณตลาด-วดัเฉลิมมาศ 37 74 
เขื�อนบริเวณวดัเฉลิมมาศ - วดัม่วง 22 44 
ไม่เคยใช้ 11 22 

 
ช่วงเวลาที�เข้าไปใช้ 

05.01-07.00 7 14 
07.01-09.00 17 34 
09.01-11.00 15 30 
11.01-13.00 1 2 
13.01-15.00 2 4 
15.01-17.00 10 20 
17.01-19.00 12 24 
ไม่เคยเข้าไปใช้ 11 22 

ความถี�ที�เข้าไปใช้งาน ทกุวนั 1 2 
3-5 ครั �ง/สปัดาห์ 10 20 
2-3 ครั �ง/สปัดาห์ 9 18 
1-2 ครั �ง/สปัดาห์ 10 20 
1-2 ครั �ง/เดือน 11 22 
ไม่เคยใช้ 11 22 

ตตารางที�  10 แสดงคะแนนจากการตอบแบบสอบถามในสว่นที� 3 : กิจกรรมที�เข้าไปใช้งานบริเวณพื �นที�ริมนํ �า 
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5.1.4 ผลจากการสอบถามด้านผลกระทบและปัญหาจากการสร้างเขื�อนป้องกันนํ /าท่วม 
         การสอบถามด้านผลกระทบและปัญหาจากการสร้างเขื�อนป้องกันนํ �าท่วมสอบถาม

เฉพาะพื �นที�ชุมชนวัดม่วง เนื�องจาก เป็นพื �นที�ที�การสร้างเขื�อนป้องกันนํ �าท่วม แต่จะมีการสอบถาม 
ชมุชนวดัประศกุในด้านของสถานที�ร่วมกิจกรรมทางวฒันธรรม ประเพณีของชมุชน  
     � ผลกระทบของเขื�อนกั /นนํ /าที�มีผลต่อการลงไปยังพื /นที�ชายหาด 

       ผลกระทบของเขื�อนกั �นนํ �าที�มีผลต่อการลงไปยังพื �นที�ชายหาดนั �นมีสัดส่วนของ
คําตอบที�ใกล้เคียงกนัคือ ลงไปยงัตลิ�งได้ง่ายขึ �น มากที�สดุ(ร้อยละ 36) รองลงมาคือ การลงไปยงัตลิ�ง
ได้ยากขึ �น (ร้อยละ 34) และไมมี่ผลกระทบ (ร้อยละ 28) ตามลําดบั 
          � ผลกระทบของเขื�อนกั /นนํ /าที�มีต่อความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน  
       ผลกระทบของเขื�อนกั �นนํ �าที�มีตอ่ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สินนั �น มากกว่า
ครึ�งหนึ�งของผู้ ตอบแบบสอบถามรู้สึกมีความปลอดภัยเท่าเดิม (ร้อยละ 52)รองลงมาคือ มีความ
ปลอดภยัมากขึ �น (ร้อยละ 28) และมีความปลอดภยัลดลง (ร้อยละ 20) ตามลําดบั 
          � ผลกระทบของเพื�อนป้องกันนํ /าท่วมที�มีสภาพที�อยู่อาศัย  
       ผลกระทบของเขื�อนป้องกันนํ �าท่วมที� มีต่อสภาพที�อยู่อาศัยนั �น มีการตอบ
แบบสอบถามว่าพื �นที�อยู่อาศยัมีการเปลี�ยนแปลงไปในทางที�ดีขึ �นมากที�สดุ (ร้อยละ 40) เปลี�ยนแปลง
ไปในทางที�แยล่ง (ร้อยละ 36) และไมรู้่สกึถึงความเปลี�ยนแปลง (ร้อยละ 20)  
          � ปัญหาที�พบภายหลังการสร้างเขื�อนป้องกันนํ /าท่วม 
       ปัญหาที�พบภายหลงัการสร้างเขื�อนป้องกันนํ �าท่วมนั �นพบว่า มีปัญหาด้านความ
พลกุพลา่นที�มากขึ �น มากที�สดุ รองลงมาเป็นปัญหาด้านทศันียภาพที�ไมส่วยงาม มีการมั�วสมุยาเสพติด 
ปัญหาด้านการเข้าออก ปัญหาการเกิดสถานที�เปลี�ยวรกร้าง ปัญหาด้านการขึ �นลงแม่นํ �าไม่สะดวก 
ปัญหาด้านการมีนํ �าท่วมขงั ตามลําดบั และมีผู้ตอบแบบสอบถามจํานวนน้อยมากที�ไม่พบปัญหาจาก
การสร้างเขื�อนป้องกนันํ �าทว่ม (ร้อยละ 3)  
     � การร่วมกิจกรรมประเพณีของชุมชนก่อนการสร้างเขื�อนป้องกันนํ /าท่วม 
        การร่วมกิจกรรมประเพณีของชมุชนก่อนการสร้างเขื�อนป้องกันนํ �าท่วมของผู้ตอบ
แบบสอบถามของชมุชนวดัม่วงเกือบทั �งหมดเคยร่วมกิจกรรมของชมุชน (ร้อยละ 92) ขณะที�ชมุชนวดั
ประศกุร์ผู้ตอบแบบสอบถามทั �งหมด ร่วมกิจกรรมประเพณีของชมุชน 
 



95 

 

    � สถานที�ร่วมกิจกรรมประเพณีของชุมชน 
       สถานที�ร่วมกิจกรรมประเพณีของชุมชนวดัม่วง เกือบทั �งหมดผู้ตอบแบบสอบถาม
ร่วมกิจกรรมประเพณีชุมชนที�วดั รองลงมาเป็นส่วนราชการ พื �นที�ตลาด และเพื�อนที�เขื�อนป้องกันนํ �า
ท่วม ขณะที�สถานที�ร่วมกิจกรรมประเพณีของชุมชนวดัประศกุ เกือบทั �งหมดผู้ตอบแบบสอบถามร่วม
กิจกรรมประเพณีที�วดั รองลงมาคือพื �นที�ชายหาด สว่นราชการและตลาด 
        �  ผลกระทบจากแนวเขื�อนในการเป็นอุปสรรคต่อการเข้าร่วมกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมประเพณีของชุมชน 
       เกือบทั �งหมดของผู้ตอบแบบสอบถามของชมุชนวดัมว่งระบวุา่แนวเขื�อนไมเ่ป็น
อปุสรรคตอ่การเข้าร่วมกิจกรรมทางวฒันธรรมของชมุชน (ร้อยละ 94) 
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ตารางที�   11  แสดงคะแนนจากการตอบแบบสอบถามใน สว่นที�4 : ผลกระทบและปัญหาจากการ
สร้างเขื�อน 

คาํถาม 
ฝั�งวดัม่วง ฝั�งวดัประศกุร์ 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

เขื�อนกั �นนํ �ามีผลตอ่การ 
ลงไปยงัพื �นที�ตลื�ง 
อย่างไร 

ลงไปยงัตลิ�งได้ง่ายขึ �น 18 36 

ยงัไม่มีการสร้างเขื�อน 

ลงไปยงัตลิ�งได้ยากขึ �น 17 34 
ไม่มีผลกระทบ 14 28 

เขื�อนมีผลต่อความ 
ปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สนิ
อย่างไร 

มีความปลอดภยัมากขึ �น 14 28 

มีความปลอดภยัเท่าเดมิ 26 52 

มีความปลอดภยัลดลง 10 20 
สภาพที�อยู่อาศยัหลงัการสร้างเขื�อน
ป้องกนันํ �าท่วม 

เปลี�ยนแปลงไปในทางที�ดีขึ �น 20 40 

เปลี�ยนแปลงไปในทางที�แย่ลง 18 36 

ไม่รู้สกึว่ามีความเปลี�ยนแปลง 10 20 

ปัญหาที�พบหลงัการสร้างเขื�อน การเดนิทางเข้าออก 13 26 

มีความพลกุพลา่นมากขึ �น 44 88 
ทศันียภาพไมส่วยงาม 28 56 

นํ �าท่วมขงั 6 12 

ขึ �นลงแม่นํ �าไม่สะดวก 11 22 

มีการมั�วสมุและยาเสพตดิ 24 48 

ขยะมลูฝอยตกค้าง 0 0 
เกิดสถานที�เปลี�ยวรกร้าง 12 24 

อื�นๆ 0 0 

ไม่พบปัญหา 3 6 

ก่อนสร้างคนักนันํ �าเคยร่วมกิจกรรม
ทางวฒันธรรมของชมุชนหรือไม่ 

เคย 46 92 44 100 

ไม่เคย 3 6 0 0 
สถานที�ที�ร่วมกิจกรรม พื �นที�เขื�อน 1 2 4 9.09 

พื �นที�วดั 44 88 35 79.50 

พื �นที�สว่นราชการ 13 26 7 15.90 

พื �นที�ตลาด 6 12 4 9.09 

อื�นๆ  () 0 0 15 34.10 

แนวเขื�อนเป็นอปุสรรคต่อการเข้า
ร่วมกิจกรรมทางวฒันธรรมหรือไม่ 

เป็น 3 6 
ยงัไม่มีการสร้างเขื�อน 

ไม่เป็น 47 94 
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5.1.5 ผลจากการสอบถามด้านทศันคตโิดยรวมที�มีต่อเขื�อนป้องกันนํ /าท่วมและพื /นที�ริมนํ /า 

          1) ผลจากการสอบถามด้านทัศนคติโดยรวมที�มีต่อเขื�อนป้องกันนํ /าท่วมและพื /นที�
ริมนํ /าฝั� งชุมชนวัดประศุก 

       จากกความคิดเห็นด้านทัศนคติโดยรวมที�มีต่อเขื�อนและพื �นที�ริมนํ �าของของชุมชนวัด
ประศุก สามารถแบง่ทศันคติที�มีต่อเขื�อนป้องกนันํ �าท่วมของคนในชมุชนตามตําแหน่งบ้านที�สอบถาม
ได้ 2 รูปแบบคือ ทศันคตด้ิานบวก และทศันคตด้ิานลบ 

        ทศันคตใินด้านที�ต้องการใช้มีการสร้างเขื�อนป้องกนันํ �าท่วม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม
ที�แสดงความคดิเห็นในด้านที�ต้องการให้มีการสร้างเขื�อนป้องกนันํ �าทว่มนั �น คิดเป็นร้อยละ 15.7  จากผู้
แสดงความคิดเห็นทั �งหมด และทั �งหมดของผู้แสดงความคิดเห็นว่าต้องการให้มีการสร้างเขื�อนป้องกัน
นํ �าทว่มนั �น อาศยัอยูใ่นบ้านที�ไมไ่ด้ตดิริมนํ �า  

        ขณะที�ทัศนคติในด้านที� ไม่ต้องการให้มีเขื�อนป้องกันนํ �าท่วมนั �น พบว่าผู้ ที�ตอบ
แบบสอบถามที�แสดงความคิดเห็นในด้านที�ไม่ต้องการให้มีการสร้างเขื�อนป้องกันนํ �าท่วมนั �น คิดเป็น
ร้อยละ 84.3 จากผู้แสดงความคิดเห็นทั �งหมด โดยผู้ตอบแบบสอบถามมีทั �งอาศยัอยู่ในบ้านติดริมนํ �า
(ร้อยละ 63.6)และไมต่ดิริมนํ �า(ร้อยละ 36.4) โดยแสดงความคดิเห็นซึ�งสรุปได้ดงันี � 

  � ไม่มีเขื�อนก็ไม่เดือดร้อน เนื�องจากคนที�บ้านอยู่ริมนํ �าสามารถปรับตวักับภาวะนํ �าท่วม
ได้ เนื�องจากนํ �าไมไ่ด้ทว่มทกุปี  

  � บดบงัทศันียภาพ และธรรมชาตทีิ�งดงาม 
 � กระทบตอ่ประเพณีที�มีการจดัเป็นประจําโดยอาจขึ �นลงนํ �าได้ยากขึ �น 
 � ควรมีการจัดการด้านผังเมืองและจัดการด้านการระบายนํ �ามากกว่าการสร้างเขื�อน
ป้องกนันํ �าทว่ม     
   2) ผลจากการสอบถามด้านทัศนคติโดยรวมที�มีต่อเขื�อนป้องกันนํ /าท่วมฝั� งชุมชนวัด
ม่วง 

     จากกความคดิเห็นด้านทศันคตโิดยรวมที�มีตอ่เขื�อนและพื �นที�ริมนํ �าของของชมุชนวดัม่วง 
สามารถแบ่งทัศนคติที�มีต่อเขื�อนป้องกันนํ �าท่วมของคนในชุมชนตามตําแหน่งบ้านที�สอบถามได้ 2 
รูปแบบคือ ทศันคตด้ิานบวก และทศันคตด้ิานลบ 
                      ทศันคติในด้านที�ต้องการใช้มีการสร้างเขื�อนป้องกนันํ �าท่วม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม
ที�แสดงความคิดเห็นในด้านที�ต้องการให้มีการสร้างเขื�อนป้องกันนํ �าท่วมนั �น คิดเป็นร้อยละ 60 จากผู้
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แสดงความคิดเห็นทั �งหมด ทั �งหมดของผู้แสดงความคิดเห็นว่าต้องการให้มีการสร้างเขื�อนป้องกันนํ �า
ท่วมนั �น อาศยัอยูใ่นบ้านที�ไมไ่ด้ตดิริมนํ �า  โดยแสดงความคดิเห็นซึ�งสรุปได้ดงันี � 

     � การมีเขื�อนป้องกนันํ �าท่วมสามารถป้องกนันํ �าเข้าท่วมบ้านเรือนได้ ทําให้ไม่ต้องอพยพ
หนีนํ �าทว่มเหมือนชว่งยงัไมไ่ด้สร้างเขื�อน 

       � มีเส้นทางริมเขื�อนที�เลี�ยงการสญัจรรอบนอก 
          ขณะที�ทัศนคติในด้านที�ไม่ต้องการให้มีเขื�อนป้องกันนํ �าท่วมนั �น พบว่าผู้ ที�ตอบ

แบบสอบถามที�แสดงความคิดเห็นในด้านที�ไม่ต้องการให้มีการสร้างเขื�อนป้องกันนํ �าท่วมนั �น คิดเป็น
ร้อยละ 60 จากผู้แสดงความคิดเห็นทั �งหมด ทั �งหมดของผู้แสดงความคิดเห็นว่าต้องการให้มีการสร้าง
เขื�อนป้องกนันํ �าทว่มนั �น อาศยัอยูใ่นบ้านที�ตดิริมนํ �า โดยแสดงความคดิเห็นซึ�งสรุปได้ดงันี � 

       �  บดบงัทศันียภาพริมนํ �า 
       �  อากาศถ่ายเทไมส่ะดวก 
       �  แรงดนันํ �าใต้ดนิเพิ�มขึ �น ในชว่งที�นํ �าในแม่นํ �ามีระดบัสงู และมีการเอ่อล้นขึ �นมาตามท่อ

ระบายนํ �า 
       � มีนํ �าทว่มขงัและระบายนํ �าจากพื �นที�หลงัแนวเขื�อนได้ยาก 
       � ขึ �นลงแมนํ่ �าได้ยากขึ �น 

5.2  ผลจากการสังเกต 

       5.2.1 ด้านกิจกรรมการใช้พื /นที�ริมนํ /า 
        จากการลงพื �นที�สงัเกตกิจกรรมการใช้งานบริเวณพื �นที�ริมนํ �าของพื �นที�ศึกษาทั �งสอง

พื �นที� โดยลงพื �นที�สังเกตการณ์ในช่วงเวลา 15.00-20.00 ในวันศุกร์-อาทิตย์ สามารถสรุปลักษณะ
กิจกรรมที�เกิดขึ �นได้ 5 ประเภท  คือ 

1.ใช้เป็นพื �นที�ทําประมง  
2.ใช้เป็นพื �นที�ทําเกษตรเลี �ยงสตัว์  
3.ใช้เป็นพื �นที�พกัผอ่น  
4.ใช้เป็นพื �นที�ออกกําลงักาย  
5.ใช้เป็นเส้นทางคมนาคม   
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    โดยจากการสังเกตการณ์จะพบว่าในพื �นที�ศึกษาชุมชนวัดประศุก ผู้ ที�เข้ามาใช้พื �นที�
ริมนํ �าในการทําประมง ทําเกษตรเลี �ยงสตัว์นั �นผู้ ใช้ส่วนมากเป็นผู้ ที�อยู่อาศยับริเวณติดพื �นที�ริมนํ �า ซึ�งใช้
พื �นที�บริเวณชายหาดเป็นที�จอดเรือและคดัเลือกสตัว์นํ �าที�จบัได้ ขณะที�พื �นที�ทําเกษตรนั �นจะอยู่บริเวณ
ตลิ�งด้านบน ซึ�งเป็นลักษณะดินร่วน โดยทําการปรับพื �นที�ให้เป็นลกัษณะแปลงปลูกพืชผกั รวมทั �งไม้
ดอก ขณะที�บริเวณแปลงปลกูมีการสร้างศาลาขนาดเล็ก คล้ายเถียงนาเพื�อใช้ในการพกัผ่อนและเป็นที�
พบปะพดูคยุกนัระหวา่งกนัภายในชมุชน นอกจากนั �นบริเวณริมตลิ�งด้านบนไปจนถึงบริเวณหาดทราย
ยงัใช้เป็นพื �นที�พกัผอ่น ออกกําลงักาย และเป็นสนามเด็กเล่นในช่วงเวลาเย็นหลงัเลิกงาน   รวมถึงเป็น
สถานที�จดักิจกรรมเทศกาลทางประเพณีตา่งๆของชุมชน  ซึ�งผู้ ที�มาทํากิจกรรมเหล่านี �ไม่ได้มีเฉพาะแค่
ผู้ ที�อยูอ่าศยัตดิบริเวณพื �นที�ริมนํ �าเทา่นั �น แตเ่ป็นคนในบริเวณชมุชนทั �งหมดด้วย 

    ขณะที�กิจกรรมที�เข้าไปใช้งานบริเวณชายหาดและแนวเขื�อนกั �นนํ �าของชมุชนวดัม่วงนั �น 
จากการสังเกตการณ์จะมีเฉพาะผู้ ที�อยู่อาศัยบริเวณริมนํ �าที�จะใช้พื �นที�ริมนํ �าในด้านการเป็นพื �นที�
พกัผ่อนซึ�งทําอยู่ในบริเวณแนวเขตที�ดินของตน จากการสอบถามสาเหตพุบว่าพื �นที�เขื�อนไม่ได้มีความ
เหมาะสมสําหรับการเป็นที�พกัผอ่น ขณะที�กิจกรรมการทําประมง เกษตรกรรมและเลี �ยงสตัว์บริเวณริม
เขื�อนของพื �นที�ฝั�งวดัมว่งนั �น จะมีเฉพาะบ้านที�อยูต่ดิริมนํ �าที�ยงัคงทําการประมงอยู่ และในส่วนของการ
ทําเกษตรกรรมนั �น จากการสอบถามพบว่าพื �นที�บริเวณตลิ�งที�ติดกับเขตที�ดินเคยเป็นพื �นที� ทํา
เกษตรกรรมเพาะปลูก แต่เมื�อมีการสร้างเขื�อนการทําเกษตรกรรมเพาะปลูกบริเวณดังกล่าวก็ไม่
สามารถทําได้อีก เนื�องจากลกัษณะของดินที�นํามาถมเป็นคนัดินสนัเขื�อนนั �นเป็นลกัษณะดินลูกรังไม่
สามารถทําการเพาะปลกูได้ และความสงูของพื �นที�เขื�อนมีมาก ทําให้เกิดนํ �าขงั จะยงัคงเหลือการปลกู
ไม้กระถางและสวนขนาดเล็กบริเวณริมรั �วในบางหลงัเท่านั �น  ส่วนกิจกรรมด้านการออกกําลงักายและ
การใช้เป็นเส้นทางคมนาคมนั �นมีทั �งผู้ ใช้ที�อยู่ติดริมนํ �าและอยู่ถัดเข้าไปข้างในมาใช้งานพื �นที� ซึ�งการ
สงัเกตกิจกรรมที�เกิดขึ �นบริเวณริมนํ �าของทั �งสองชมุชนสามารถแสดงได้ตามภาพดงันี � 
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แผนผงั 15 แสดงตําแหนง่กิจกรรมที�เกิดขึ �นจากการสงัเกตการณ์ 
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     5.2.2 ด้านการเข้าถึงพื /นที�ริมนํ /า 
                       จากการลงพื �นที�สมัภาษณ์คนในชมุชนด้านการเข้าถึงพื �นที�ริมนํ �าก่อนที�จะมีการสร้าง
เขื�อน สามารถสรุปได้ว่า ก่อนจะมีการสร้างเขื�อนกั �นนํ �า พื �นที�บริเวณริมนํ �าในอดีต ถูกใช้เป็นเส้นทาง
คมนาคม สําหรับคนที�มีบ้านอยู่ติดริมนํ �า ในการไปมาหาสู่กันระหว่างบ้าน วดั และตลาด รวมถึงเป็น
ท่าเรือสําหรับข้ามฟากไปยังอีกฝั� ง รวมถึงเป็นพื �นที�สันทนาการและพื �นที�เกษตรกรรม โดยทางเดิน
บริเวณริมนํ �าจะไมมี่รถวิ�งผา่น เนื�องจากเป็นพื �นดนิที�ไมส่ะดวกในการใช้รถ  และการลงไปใช้พื �นที�ริมนํ �า
จะลงไปตามความลาดชนัของแนวสนัทรายริมตลิ�ง แตจ่ากการสงัเกตการณ์และสมัภาษณ์คนในชมุชน
ภายหลงัจากมีการสร้างเขื�อนกั �นนํ �า ปรากฏว่าพื �นที�บริเวณแนวเขื�อนกั �นนํ �า กลายเป็นเส้นทางสญัจร
สายใหมสํ่าหรับคนในชมุชน โดยเฉพาะเป็นถนนที�เชื�อมระหว่างชมุชนกบั วดั และตลาด  ทําให้มีความ
พลกุพลา่นมากขึ �น โดยเฉพาะการใช้รถจกัรยานยนต์ ขณะที�การลงไปใช้งานบริเวณพื �นที�ริมนํ �านั �น จาก
การสงัเกตพบวา่บ้านเรือนหลายๆหลงัที�อยู่ติดริมนํ �า มีการตอ่บนัไดชั�วคราวไว้บริเวณแนวกําแพงเขื�อน
เพื�อใช้ข้ามกําแพงเขื�อนลงไปยงัพื �นที�ริมนํ �า เนื�องจากว่าตําแหน่งของบนัที�ลงไปยงับริเวณแม่นํ �าที�มีมา
ตามโครงสร้างเขื�อนนั �นมีระยะที�อยู่ห่างไกลกันมากเกินไป ทําให้ผู้ ที�ต้องการลงไปยงับริเวณตลิ�งต้อง
เดนิอ้อมเพื�อไปใช้บนัได จงึมีการตอ่บนัไดชั�วคราวขึ �นเพื�อใช้ขึ �นลงบริเวณตลิ�ง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพ 21 แสดงลกัษณะของบนัไดชั�วคราวริมเขื�อน 
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แผนผงั 16 แสดงตําแหนง่บนัไดชั�วคราว 
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บทที� 6  

วิเคราะห์และสรุปผลการวิจัย 

 

 ในการศึกษาวิจัยเรื�องผลกระทบจากเขื�อนป้องกันนํ �าท่วมที�มีต่อการใช้งานพื �นที�ริมนํ �า 
กรณีศกึษาเขื�อนป้องกนันํ �าทว่มแมนํ่ �าเจ้าพระยา เทศบาลตําบลอินทร์บรีุ  อําเภออินทร์บรีุ  จงัหวดั
สิงห์บรีุ มีคําถามในการวิจยัคือ 

1. การสร้างเขื�อนป้องกันนํ �าท่วมส่งผลต่อความผูกพันต่อที�อยู่อาศยัของคนในพื �นที�ศึกษา
อยา่งไร 

2. กิจกรรมการใช้พื �นที�ริมนํ �ามีการเปลี�ยนแปลงอย่างไรภายหลงัมีการสร้างเขื�อนป้องกันนํ �า
ทว่ม 

3. กิจกรรมการใช้งานพื �นที�ริมนํ �าระหวา่งพื �นที�ที�มีเขื�อนป้องกนันํ �าทว่มและไม่มีเขื�อนป้องกนันํ �า
ทว่มมีความแตกตา่งกนัอยา่งไร 

4. การสร้างเขื�อนป้องกนันํ �าทว่มสง่ผลกระทบตอ่การเข้าถึงพื �นที�ริมนํ �าอยา่งไร 
โดยในบทนี �จะเป็นการสรุปผลจากการสอบถามและการสงัเกต ประกอบกับข้อมูลอื�นๆที�

ได้ รวบรวมไว้เพื�อนําผลมาตอบคําถามการวิจยั โดยใช้วิธีการศกึษาแบบเปรียบเทียบ ระหว่างพื �นที�
ที�มีการสร้างเขื�อนกั �นนํ �า กับพื �นที�ที�ไม่มีการสร้างเขื�อนกั �น ซึ�งเลือกพื �นที�โดยมีการควบคมุตวัแปร
ตา่งๆให้มีความใกล้เคียงกัน  และทําการสอบถามด้วยการใช้แบบสอบถาม และการสงัเกตการณ์ 
จากกลุ่มตวัอย่างทั �งหมด 94 คน  สามารถวิเคราะห์และสรุปผลการวิจัยตามคําถามการวิจยัได้
ดงันี � 
6.1 การวิเคราะห์ผล 
         6.1.1 การวิเคราะห์ผลกระทบจากการสร้างเขื�อนป้องกันนํ #าท่วมที�มีต่อความผูกพัน
ต่อที�อยู่อาศัยของคนในพื #นที�ศึกษา 

 ในการสอบถามด้านผลกระทบจากการสร้างเขื�อนป้องกันนํ �าท่วมที�มีต่อความผู้
พนัต่อที�อยู่อาศยัของคนในพื �นที�ศกึษานั �นเป็นการสอบถามในเชิงนามธรรม ผ่านคําถามที�มีการมี



104 

 

การวิจยัแล้วว่าสามารถวดัระดบัความผกูพนัที�ผู้ตอบแบบสอบถามมีตอ่ชมุชนที�อยู่อาศยัได้ ดงันั �น
ในการสรุปผลจึงต้องอาศยัเครื�องมือที�สามารถวดัระดบัความแตกต่างและวิเคราะห์ผลจากการ
สอบถามได้อย่างน่าเชื�อถือ ผู้ วิจยัจึงได้ใช้เครื�องมือทางด้านสถิติเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล 
โดยกําหนดให้ค่าระดบันยัสําคญั (significance level) ที�ใช้ในการคํานวณระดบัความเชื�อมั�น 
(confidence level) เท่ากบั 0.05  แสดงถึงระดบัความเชื�อมั�น 95 เปอร์เซ็นต์ โดยมีตวัแปรต้นคือ
เขื�อนป้องกนันํ �าทว่มและตวัแปรตามคือผลกระทบจากการสร้างเขื�อนป้องกนันํ �าท่วม ซึ�งผลเชิงสถิติ
เมื�อเปรียบเทียบค่าระดบันยัสําคญัของผลการตอบแบบสอบถาม (significance level 2-tailed) 
จะพบว่ามีช่วงคําถามที�มีค่าตํ�ากว่าค่าระดบันยัสําคญั (significance level) ที�กําหนดไว้เท่ากับ 
0.05 ซึ�งหมายถึงมีระดบัความเชื�อมั�นที�ตํ�ากว่าระดบัที�ต้องการ  จึงสามารถระบไุด้ว่าคา่ความตา่ง
ระหวา่งทั �งสองชมุชนนั �นมีความแตกตา่งที�มีนยัยะทางสถิต ิซึ�งได้แก่คําถามดงัตอ่ไปนี � 

- ทา่นจะปกป้องชมุชนที�ท่านอาศยัอยูห่ากมีใครมาวิพากษ์วิจารณ์ 
- ทา่นรู้สกึคดิถึงเมื�อทา่นไมไ่ด้อยูที่�นี� 
- ทา่นไม่ไดมี้สว่นร่วมในการกําหนดกิจกรรมที�จะเกิดขึ �นในชมุชนที�ทา่นอาศยัอยู่  
- ทา่นต้องการที�จะมีสว่นร่วมและแสดงออก หากมีการเปลี�ยนแปลงเกิดขึ �นในชมุชนที�

ทา่นอาศยัอยู่  
- ทา่นอาศยัอยูใ่นชมุชนนี �อยา่งมีความสขุ 

- ทา่นไม่ตอ้งการย้ายออกจากชมุชนที�ทา่นอาศยัอยู่  
- ทา่นมีความรู้สกึหยั�งรากฝังลึกกบัชมุชนที�ท่านอาศยัอยู่  
- ชมุชนที�ทา่นอาศยัอยู่ถือเป็นชมุชนในอดุมคติของทา่น 

               จากค่าระดบันัยสําคญัและระดบัของความผูกพนัทางอารมณ์ที�มีต่อชุมชนที�อยู่อาศยั

เปรียบเทียบระหวา่งพื �นที�สองชมุชน แสดงให้เห็นวา่ ชมุชนุวดัประศกุ ซึ�งไม่มีการสร้างเขื�อนป้องกนั

นํ �าทว่ม มีความผกูพนักบัชมุชนที�อยูอ่าศยัมากกวา่ชมุชนวดัมว่ง ซึ�งมีการสร้างเขื�อนป้องกนันํ �าท่วม   

ซึ�งเมื�อพิจารณาลกัษณะข้อมลูทั�วไปของผู้ตอบแบบสอบถามทั �งสองชมุชนนั �นจะพบว่า ข้อมลูด้าน

เพศของผู้ตอบแบบสอบถามของทั �งสองชุมชนส่วนมากเป็นเพศหญิง  มีอายุ 51 ปีขึ �นไป ในด้าน

การศกึษาของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีระดบัการศกึษาที�ระดบัปริญญาตรีและมธัยมศกึษา  

มีการประกอบอาชีพส่วนตวัมากที�สดุรองลงมาเป็นข้าราชการเช่นเดียวกันทั �งสองชุมชน  มีรายได้

ตอ่เดือน ใกล้เคียงกนัที� 5,000 - 15,000 บาท  ลกัษณะชุมชนทั �งสองพื �นที�ส่วนมากเป็นชุมชน

ครอบครัวใหญ่มีสมาชิกตั �งแต่ 5 คนขึ �นไป และเกือบทั �งหมดของผู้ตอบแบบสอบถามของทั �งสอง
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ชมุชนเกิดในพื �นที�ศกึษา และอาศยัอยู่ในพื �นที�มามากกว่า 20 ปี รวมถึงเป็นเจ้าของบ้านที�อยู่อาศยั

เกือบทั �งหมด  เห็นได้ว่าลักษณะข้อมูลทั�วไปของผู้ ตอบแบบสอบถามนั �นมีความใกล้เคียงกัน

ระหวา่งสองชมุชน  ดงันั �นจงึสามารถบอกได้ว่าตวัแปรในด้านเขื�อนป้องกนันํ �าท่วมในบริเวณชมุชน

วดัม่วง จึงผลทําให้ความผูกพันที�มีต่อชุมชนวดัม่วงลดลง เมื�อเปรียบเทียบกับชุมชนที�ไม่มีเขื�อน

ป้องกนันํ �าทว่ม  

 สอดคล้องกบัผลการสอบถามด้านทศันคตขิองคนในชมุชนที�มีตอ่การสร้างเขื�อนป้องกนันํ �า

ท่วมและลักษณะกิจกรรมที�เกิดขึ �นในพื �นที�ริมนํ �าของแต่ละชุมชน คือคนในชุมชนวัดประศุกไม่

ต้องการให้มีการสร้างเขื�อนป้องกนันํ �าท่วม เนื�องจากเกรงว่าการสร้างเขื�อนป้องกนันํ �าท่วมจะทําให้

ไมส่ามารถใช้พื �นที�ชายหาดเป็นพื �นที�ประกอบกิจกรรมและประเพณีในชมุชนได้เหมือนเดิม ขณะที�

คนในชมุชนวดัมว่งซึ�งมีการสร้างเขื�อนกนันํ �านั �น มีทศันคติทั �งด้านที�เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกบัการ

สร้างเขื�อน 

            นอกจากการสร้างเขื�อนป้องกนันํ �าท่วมจะทําให้ความผกูพนัที�มีตอ่ชมุชนที�อยู่อาศยัของชนุ
วดัม่วงลดลงแล้ว ยงัมีอีกปัจจยัหนึ�งซึ�งอาจมีผลตอ่ความผูกพนัที�มีต่อชมุชนที�อยู่อาศยั คือปัจจยั
ด้านกิจกรรมและความสําคญัของพื �นที�ริมนํ �า ซึ�งไม่ได้มีการควบคมุไว้ตั �งแต่ต้น เนื�องจากการลง
พื �นที�สํารวจข้อมลู ทําให้ทราบว่าชมุชนริมนํ �าวดัประศกุมีพื �นที�อยู่ตรงข้ามกับตลาดอินทร์บรีุ พื �นที�
ริมนํ �านี �จงึถกูใช้เป็นพื �นที�ประกอบกิจกรรมตา่งๆของชมุชนรวมถึงคนในย่านตลาดซึ�งอยู่ตรงข้ามฝั�ง
แม่นํ �าซึ�งสามารถพายเรือข้ามไปมาถึงกนัได้ง่าย ทําให้พื �นที�ชายหาดชุมชนวดัประศกุนี �กลายเป็น
พื �นที�สําคญัทางด้านกิจกรรมและวฒันธรรมของชมุชนวดัประศกุและชมุชนโดยรอบมาตั �งแตอ่ดีต 
จึงอาจส่งผลถึงผูกพนัที�มีต่อชุมชนที�อยู่อาศยัของคนในชุมชนวดัประศกุ โดยอ้างอิงจากงานวิจยั
ของ Maria Lewicka ซึ�งกล่าวว่ากิจกรรมที�ทําร่วมกันในชุมชนส่งผลให้เกิดความผูกพนัที�มีต่อ
ชมุชนที�อยูอ่าศยั 
 

  

 



106 

 

   ตารางที� 12  แสดงการเปรียบเทียบระดบันยัสําคญัของผลการตอบแบบสอบถาม 

คําถาม ชมุชน 
Sig. (2-
tailed) 

Mean  
Std. 

Error Diff 

1.ทา่นรู้จกัชมุชนที�ทา่นอาศยัอยูนี่ �เป็นอยา่งด ี
ชมุชนวดัมว่ง .686 4.64 .145 

ชมุชนวดัประศกุ .695 4.58 .149 

2.ทา่นจะปกป้องชมุชนที�ทา่นอาศยัอยูห่ากมใีครมา
วิพากษ์ วิจารณ์ 

ชมุชนวดัมว่ง .012 4.12 .134 

ชมุชนวดัประศกุ .015 4.47 .138 

3.ทา่นรู้สกึคิดถึงเมื�อทา่นไมไ่ด้อยูที่�นี� 
ชมุชนวดัมว่ง .003 4.34 .111 
ชมุชนวดัประศกุ .003 4.68 .111 

4.ทา่นไม่ชอบชมุชนที�ทา่นอาศยัอยูใ่นขณะนี � 
ชมุชนวดัมว่ง .513 4.43 .168 
ชมุชนวดัประศกุ .523 4.32 .172 

5.ทา่นไม่มีความกงัวลเกี�ยวกบัชมุชนที�ทา่นอาศยัอยูใ่น
ขณะนี � 

ชมุชนวดัมว่ง .069 3.80 .199 
ชมุชนวดัประศกุ .079 4.16 .205 

6.ทา่นภมูิใจกบัชมุชนที�ทา่นอาศยัอยู ่
ชมุชนวดัมว่ง .855 4.52 .139 
ชมุชนวดัประศกุ .857 4.55 .141 

7.ชมุชนที�ทา่นอาศยัอยูถื่อเป็นสว่นหนึ�งในชีวติของทา่น 
ชมุชนวดัมว่ง .127 4.38 .137 
ชมุชนวดัประศกุ .135 4.59 .140 

8.ทา่นไม่ไดม้ีสว่นร่วมในการกําหนดกิจกรรมที�จะเกิดขึ �น
ในชมุชนที�ทา่นอาศยัอยู ่

ชมุชนวดัมว่ง .001 3.59 .176 
ชมุชนวดัประศกุ .001 4.23 .178 

9.ทา่นต้องการที�จะมีสว่นร่วมและแสดงออก หากมีการ
เปลี�ยนแปลงเกิดขึ �นในชมุชนที�ทา่นอาศยัอยู ่

ชมุชนวดัมว่ง .000 3.60 .146 
ชมุชนวดัประศกุ .000 4.56 .145 

10.ทา่นอาศยัอยูใ่นชมุชนนี �อยา่งมีความสขุ 
ชมุชนวดัมว่ง .013 4.36 .128 
ชมุชนวดัประศกุ .012 4.68 .125 

11.ทา่นไม่ตอ้งการย้ายออกจากชมุชนที�ทา่นอาศยัอยู ่
ชมุชนวดัมว่ง .000 4.08 .151 
ชมุชนวดัประศกุ .000 4.70 .148 

12.ทา่นมีความรู้สกึหยั�งรากฝังลกึกบัชมุชนที�ทา่นอาศยั
อยู ่

ชมุชนวดัมว่ง .000 4.02 .112 
ชมุชนวดัประศกุ .000 4.64 .113 

13.ชมุชนที�ทา่นอาศยัอยูถื่อเป็นชมุชนในอดุมคติของ
ทา่น 

ชมุชนวดัมว่ง .032 4.18 .126 
ชมุชนวดัประศกุ .036 4.45 .129 

14.ทา่นมีความรู้สกึผกูพนักบัชมุชนที�ทา่นอยูอ่าศยัเป็น
อยา่งมาก 

ชมุชนวดัมว่ง .170 4.56 .104 
ชมุชนวดัประศกุ .165 4.70 .103 
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6.1.2  การวิเคราะห์การเปลี�ยนแปลงลักษณะกิจกรรมการใช้พื #นที�ริมนํ #าหลังการสร้าง
เขื�อนป้องกันนํ #าท่วม 

     จากการสอบถามข้อมลูด้านกิจกรรมที�เข้าไปใช้งานบริเวณพื �นที�ริมนํ �าของทั �งชมุชนวดั
ประศุกและชุมชนวัดม่วงจะเห็นได้ว่า ฝั� งชุมชนวัดประศุกมีการเข้าไปใช้พื �นที�บริเวณชายหาด
มากกว่าฝั� งชุมชนวัดม่วง ซึ�งหากพิจารณาจากจํานวนผู้ ที�เคยเข้าไปใช้งาน จะเห็นว่า มีความ
แตกต่างกันเป็นอย่างมาก โดยกิจกรรมที�เข้าไปใช้บริเวณชายหาดของทั �งสองพื �นที�นั �นจะมีความ
คล้ายคลึงกนั คือใช้เป็นทั �งพื �นที�ประกอบอาชีพ พกัผ่อน ออกกําลงักาย และเป็นเส้นทางคมนาคม   
แตห่ากเปรียบเทียบด้านความถี�ในการเข้าไปใช้งานพื �นที�บริเวณชายหาดก่อนการสร้างเขื�อนกั �นนํ �า
ของทั �งสองชมุชนแล้วจะเห็นได้ว่าฝั�งวดัประศกุมีความถี�ในการใช้งานมากกว่าฝั�งวดัม่วงเป็นอย่าง
มากเมื�อเปรียบเทียบจากจํานวนผู้ ที�เข้าไปใช้งานทกุวนั 

      ภายหลงัการสร้างเขื�อนป้องกันนํ �าท่วม กิจกรรมการเข้าไปใช้งานบริเวณชายหาดฝั�ง
ชมุขนวดัม่วงเหลือเพียงการเข้าไปใช้ทําประมงและเกษตรกรรมเพียงเล็กน้อย เนื�องจากกิจกรรม
คมนาคมและสนัทนาการมีการเปลี�ยนสถานที�ทํากิจกรรมมาอยู่บริเวณบนแนวเขื�อนแทน และมีผู้
เข้าไปใช้งานเพิ�มมากขึ �นถึงร้อยละ 58 เมื�อเปรียบเทียบกับก่อนการสร้างเขื�อน โดยเฉพาะการใช้
แนวเขื�อนเป็นเส้นทางคมนาคมที�มีผู้ ใช้เพิ�มขึ �นถึงร้อยละ 52 และกิจกรรมการออกกําลังกายที�
เพิ�มขึ �นถึงร้อยละ 26  แตกิ่จกรรมการพกัผ่อนกลบัมีการลดลงร้อยละ 20 เมื�อเปรียบเทียบกับช่วง
ก่อนการสร้างเขื�อน  ซึ�งสามารถอธิบายในรายละเอียดการเปลี�ยนแปลงของแตล่ะกิจกรรมได้ดงันี � 

      กิจกรรมด้านการทําประมง ไม่มีการเปลี�ยนแปลงของปริมาณผู้ ใช้มากนกั เนื�องจาก
เป็นกิจกรรมที�จําเป็นต้องทําเพื�อประกอบอาชีพ  โดยผู้ประกอบอาชีพประมงส่วนใหญ่จะมีบ้านอยู่
ตดิพื �นที�ริมนํ �า และมีการปรับตวัด้วยการใช้บนัไดชั�วคราวในการขึ �นลงเขื�อนป้องปันนํ �าทว่ม 

      กิจกรรมด้านการเกษตร ปริมาณผู้ ทําการเกษตรและเลี�ยงสัตว์ในพื �นที�มีการลดลง 
เนื�องจากพื �นที�แนวตลิ�งที�เคยใช้เพาะปลกูถกูเปลี�ยนเป็นแนวเขื�อนและถนน จะเหลือการทําเกษตร
และเพาะปลกูเฉพาะบริเวณพื �นที�ริมรั �วก่อนถึงแนวถนนเพียงเล็กน้อยเท่านั �น และเป็นลกัษณะของ
การปลกูไว้รับประทานในครัวเรือนมากกวา่การปลกูในเชิงพาณิชย์ 

      กิจกรรมด้านการพักผ่อน  หลังการสร้างเขื�อนกิจกรรมด้านการพักผ่อนมีการลดลง 
เหลือเพียงร้อยละ 4  โดยผู้ ที�เข้าทํากิจกรรมด้านนี �มีจํานวนน้อยมากที�จะพกัผ่อนบริเวณแนวเขื�อน 
แต่จะทําการพกัผ่อนบริเวณพื �นที�บริเวณหน้ารั �วบ้านก่อนถึงแนวถนนเลียบเขื�อนซึ�งมีความร่มรื�น
เหมาะสําหรับการพกัผอ่นมากกวา่   
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      กิจกรรมด้านการออกกําลงักาย เป็นกิจกรรมที�มีปริมาณผู้ประกอบกิจกรรมเพิ�มขึ �น 
เป็นจํานวนมากเนื�องจากคนในชุมชนจะใช้พื �นที�ถนนเลียบแนวเขื�อนเป็นสถานที�สําหรับ เดิน  วิ�ง 
และปั�นจักรยาน เนื�องจากลักษณะพื �นที�ที�เป็นแนวยาวมีความเหมาะสมต่อการทํากิจกรรมใน
ลกัษณะนี � พื �นที�แนวเขื�อนนี �ยงัสามารถเชื�อมไปถึงลานกีฬาของวดัอีกด้วย 

      กิจกรรมด้านการคมนาคม ภายหลังการสร้างเขื�อนมีผู้ ใช้งานพื �นที�เขื�อนเป็นเส้นทาง
คมนาคมมากที�สดุ เนื�องจากถนนบริเวณแนวเขื�อนสามารถเชื�อมตอ่ไปยงัสถานที�สําคญัของชมุชน 
เช่น วดั ตลาด โรงเรียน และยงัสามารถเชื�อมเข้าสู่ถนนใหญ่และซอยต่างๆได้อย่างสะดวก ทําให้
พื �นที�ถนนเลียบเขื�อนนี �กลายเป็นเส้นทางเลี�ยงการสญัจรจากถนนใหญ่ที�มีการจราจรหนาแนน่ 

 
 แผนภมูิที� 10   แสดงกิจกรรมการใช้งานบริเวณพื �นที�ริมนํ �าเปรียบเทียบก่อนและหลงัการสร้าง
เขื�อนป้องกนันํ �าทว่ม 

 

  ในขณะที�ผลกระทบและปัญหาจากการสร้างเขื�อนป้องกันนํ �าท่วมนั �น เห็นได้ว่าผู้ ตอบ
แบบสอบถามของชมุชนวดัประศกุนั �น มีทั �งผู้ ที�เห็นว่าเขื�อนกั �นนํ �าเป็นปัญหาที�เกิดขึ �นในพื �นที�ชมุชน 
และผู้ ที�เห็นว่าการสร้างเขื�อนกั �นนํ �าส่งผลกระทบในทางที�ดีกับชุมชน โดยทั �งส่วนนี �มีปริมาณที�
ใกล้เคียงกนัเป็นอยา่งมาก แตห่ากพิจารณาในส่วนของผู้ ที�คิดว่าเขื�อนกั �นนํ �าเป็นปัญหาที�เกิดขึ �นใน
ชุมชนจะเห็นได้ว่าตําแหน่งบ้านของผู้ตอบแบบสอบถามในส่วนนี �ส่วนใหญ่จะตั �งอยู่ริมนํ �าติดกับ
แนวเขื�อนกนันํ �า จงึอาจพิจารณาได้วา่ บ้านที�อยูต่ดิแนวเขื�อนกนันํ �านั �นได้รับผลกระทบจากการ 
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สร้างเขื�อนกั �นนํ �ามากกว่า โดยเฉพาะในด้านที�มีความพลุกพล่านของพื �นที�มากขึ �น  ปัญหา
ทศันียภาพที�ไมส่วยงาม และปัญหาการมั�วสมุยาเสพตดิ 
 
6.1.3 เปรียบเทียบลักษณะกิจกรรมการใช้งานพื #นที�ริมนํ #าระหว่างพื #นที�ที�มีเขื�อนป้องกันนํ #า
ท่วมและพื #นที�ที�ไม่มีเขื�อนป้องกันนํ #าท่วม 

   ในส่วนของกิจกรรมการใช้งานพื �นที�ริมนํ �าโดยเปรียบเทียบระหว่างชุมชนที�มีการสร้าง
เขื�อนป้องกันนํ �าท่วม ซึ�งได้แก่ชุมชนวดัม่วง และชุมชนที�มีการสร้างเขื�อน ได้แก่ชุมชนวัดประศุก  
หากเปรียบเทียบกิจกรรมการใช้งานพื �นที�ริมนํ �าก่อนที�จะมีการสร้างเขื�อนนั �นจะเห็นได้ว่า พื �นที�
ชุมชนวัดประศุกมีการเข้าไปใช้งานพื �นที� ริมนํ �ามากกว่าชุมชนวัดประศุก เกือบ 7 เท่าตัว 
(เปรียบเทียบจากปริมาณร้อยละของผู้ ที�ไม่เคยเข้าไปใช้งาน) โดยมีกิจกรรมการใช้งานในพื �นที�ของ
ฝั�งวดัประศกุ สําหรับเป็นพื �นที�สําหรับสนัทนาการ มากกว่าเป็นพื �นที�สําหรับประกอบอาชีพ  ขณะที�
กิจกรรมการใช้ไปใช้งานของวดัม่วงนั �นจะมีการใช้งานพื �นที�ริมนํ �าโดยการเป็นพื �นที�ประกอบอาชีพ
มากกวา่เป็นพื �นที�สนัทนาการ 
     ซึ�งสามารถอธิบายถึงสาเหตุได้ว่า พื �นที�ชายหาดวัดประศุกมีลักษณะทางกายภาพที�
เหมาะสําหรับการประกอบกิจกรรมมากกว่า เนื�องจากมีชายหาดขนาดใหญ่และโล่งสามารถ
รองรับคนได้จํานวนมาก  และมีการใช้พื �นที�ชาดหาดเป็นพื �นที�ในการทํากิจกรรมทางประเพณีและ
วัฒนธรรมเนื�องจากตําแหน่งที�ตั �งของชายหาดฝั� งชุมชนวัดประศุกอยู่ตรงข้ามกับชุมชนตลาด
เทศบาลอินทร์บรีุ ซึ�งง่ายตอ่การเข้าถึงของคนจํานวนมาก ทําให้มีความเหมาะสมที�จะใช้เป็นพื �นที�
จดักิจกรรมทางวฒันธรรมประเพณีของชมุชน 

 
 6.1.4 การวิเคราะห์ผลกระทบของการสร้างเขื�อนป้องกันนํ #าที�ส่งผลต่อการเข้าถึงพื #นที�

ริมนํ #า 
         จากการเปรียบเทียบผลการสอบถามด้านผลกระทบของเขื�อนป้องกนันํ �าท่วมที�มีตอ่

การลงไปยงัพื �นที�ตลิ�ง แสดงให้เห็นว่ามีทั �งผู้ลงไปยงัตลิ�งได้ยากขึ �นและลงไปยงัตลิ�งได้ง่ายขึ �นใน
จํานวนที�ใกล้เคียงกัน  แต่เมื�อพิจารณาถึงตําแหน่งบ้านของกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามว่าลงไปยัง
ตลิ�งได้ยากขึ �น จะเห็นว่าเกือบทั �งหมดของผู้ตอบแบบสอบถามในส่วนนี �อยู่บริเวณพื �นที�ริมนํ �าติด
แนวเขื�อน และมีการประกอบอาชีพประมง ซึ�งการมีเขื�อนป้องกนันํ �าท่วมเป็นอปุสรรคตอ่การขึ �นลง
บริเวณตลิ�ง เนื�องจากต้องมีการขนย้ายเครื�องมืออยูต่ลอดเวลา ขณะที�ตําแหน่งของบนัไดลงเขื�อนมี
ระยะหา่งระหวา่งกนัมาก ทําให้เกิดการปรับตวัในการขึ �นลงแม่นํ �าของกลุ่มผู้อยู่อาศยัในบ้านติดริม
เขื�อน ด้วยการทําบนัไดขึ �นลงชั�วคราวเพื�อใช้ปีนข้ามกําแพงเขื�อนไปยงับริเวณริมแม่นํ �าและชายหาด 
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ขณะที�ผู้ ทีตอบแบบสอบถามว่าสามารถลงไปยงัตลิ�งได้ง่ายขึ �นรวมถึงแนวเขื�อนไม่มีผลกระทบใน
การขึ �นลงตลิ�ง จะเป็นผู้ตอบแบบสอบถามที�อาศยัในบ้านที�อยู่ถดัจากริมตลิ�งออกมาเป็นส่วนใหญ่  
และเป็นผู้ ที�ไมเ่คยลงไปใช้พื �นที�บริเวณชายหาดภายหลงัการสร้างเขื�อนป้องกนันํ �าทว่ม 

 
6.2 สรุปผลการวิจัย  

 ในการศกึษาวิจยัเรื�องผลกระทบจากการสร้างเขื�อนป้องกนันํ �าทว่มที�มีตอ่กิจกรรมการใช้
งานพื �นที�ริมนํ �ากรณีศกึษาเขื�อนป้องกนันํ �าทว่ม อําเภออินทร์บรีุ จงัหวดัสิงห์บรีุ สามารถสรุปผล
การศกึษาตามวตัถปุระสงค์ของการวิจยัได้ดงันี �  
.        6.2.1 ผลกระทบจากการสร้างเขื�อนป้องกันนํ #าท่วมที�มีต่อความผูกพันต่อที�อยู่อาศัย
ของคนในพื #นที�ศึกษา 
               จากการวิเคราะห์ทางสถิตแิละปัจจยัด้านตา่งๆที�ผ่านมากทําให้สามารถสรุปได้ว่า 
เขื�อนป้องกนันํ �าทว่มมีผลทําให้ความผกูพนัที�มีตอ่ที�อยูอ่าศยัลดลง เมื�อเปรียบเทียบกบัชมุชนที�ไม่มี
เขื�อนป้องกนันํ �าทว่ม  โดยอธิบายได้จากผลทางสถิติของคําถามในแบบสอบถามที�มีความแตกตา่ง
ทางนยัทางสถิตถึิง 8 ข้อ จากทั �งหมด 14 ข้อ หรือคดิเป็นร้อยละ 57.14    
   ซึ�งผลทางด้านสถิติที�แสดงนี � สามารถอธิบายถึงสาเหตไุด้จากการทบทวนแนวคิด
และทฤษฎีเกี�ยวกบัปัจจยัที�มีผลตอ่ความผกูพนัทางอารมณ์กับพื �นที�และผลของการสอบถามด้วย
แบบสอบถามและการสังเกตการณ์กิจกรรมที� เกิดขึ �นว่า  เขื�อนป้องกันนํ �าท่วมทําให้มีการ
เปลี�ยนแปลงลกัษณะกายภาพของพื �นที�ริมนํ �า รวมถึงเปลี�ยนแปลงลกัษณะและระยะเวลาในการ
ทํากิจกรรมการใช้พื �นที�ริมนํ �าเปลี�ยนแปลงไปจากเดิม คือ เกิดกิจกรรมที�ใช้ระยะเวลาในพื �นที�สั �นลง
ได้แก่ การใช้เป็นเส้นทางคมนาคมมากขึ �น ขณะที�กิจกรรมที�ใช้เวลาอยูใ่นพื �นที�เป็นเวลานานและทํา
ให้เกิดปฏิสมัพนัธ์กนัระหว่างชมุชนเช่น กิจกรรมการพกัผ่อน และการสนัทนาการต่างๆ มีปริมาณ
ลดลง จึงส่งผลให้ความผูกพันกับชุมชนมีการลดลงไปด้วยโดยอ้างอิงจากงานวิจัยของ 
Stedman(2003)และ Lowicka (2008) ที�กล่าวว่า ความรู้สึกผูกพันกับพื �นที�เกิดจากปัจจัยด้าน
อตัตลกัษณ์ของพื �นที�และกิจกรรมที�เกิดขึ �นในพื �นที� 
 
 6.2.2 ผลกระทบของการสร้างเขื�อนกั #นนํ #าที�มีต่อกิจกรรมการใช้พื #นที�ริมนํ #าของคน
ในพื #นที�ศึกษา 

     การเปลี�ยนแปลงลกัษณะกิจกรรมการใช้งานพื �นที�ริมนํ �าภายหลงัการสร้างเขื�อน
ป้องกันนํ �าท่วม มีการเปลี�ยนแปลงในการใช้เป็นพื �นที�ในการใช้เป็นคมนาคมและใช้เป็นพื �นที�ออก
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กําลงักายเพิ�มขึ �น โดยเฉพาะการใช้เป็นเส้นทางคมนาคม ซึ�งกลายเป็นกิจกรรมหลกัในพื �นที�หลงั
การสร้างเขื�อนป้องกันนํ �าท่วม  เนื�องจากลักษณะกายภาพของเขื�อนที�เป็นเส้นทางที�สามารถ
เชื�อมตอ่กบัถนนสายสําคญัอื�นๆของชมุชน ขณะที�กิจกรรมการทําประมงมีปริมาณการใกล้เคียงกบั
ก่อนการสร้างเขื�อนและได้รับผลกระทบในการขึ �นลงบริเวณตลิ�ง จึงปรับตัวด้วยการใช้บันได
ชั�วคราวช่วยขึ �นลงแทน ในส่วนของกิจกรรมด้านการเกษตรและการพักผ่อนมีปริมาณลดลงเมื�อ
เปรียบเทียบกบัชว่งก่อนการสร้างเขื�อน  เนื�องจากสภาพพื �นที�ไม่เหมาะสมตอ่การประกอบกิจกรรม 
ดงันั �นจึงควรเพิ�มพื �นที�สาธารณะเพื�อรองรับกิจกรรมในการพกัผ่อนของคนในชมุชน หรือปรับปรุง
ลกัษณะทางกายภาพเขื�อนให้สามารถใช้เป็นพื �นที�พกัผ่อนและสนัทนาการได้ เช่น เพิ�มความร่มรื�น 
ลดความแข็งกระด้างของโครงสร้างเขื�อน สร้างบรรยากาศที�สวยงาม และสร้างเชื�อมตอ่กบัชายหาด
ให้มากขึ �น เหมาะสําหรับการพกัผอ่นเพื�อให้คนในชมุชนสามารถเข้าไปใช้ได้   
 ในด้านของการเข้าถึงพื �นที�ริมนํ �าของคนในชมุชนนั �น กลุ่มผู้อยู่อาศยัในบ้านที�ติดริมเขื�อนจะ
ได้รับผลกระทบด้านการเข้าถึงพื �นที�ริมนํ �ามากกว่า เนื�องจากลกัษณะการดําเนินชีวิตของคนกลุ่มนี � 
สว่นใหญ่จะมีการพึ�งพาแม่นํ �าและชายหาด ในการเป็นพื �นที�ประกอบอาชีพ ขณะที�กลุ่มผู้อยู่อาศยั
ในบ้านถัดจากแนวเขื�อนออกมานั �น สร้างเขื�อนกั �นนํ �า ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการเข้าถึงพื �นที�ริมนํ �า 
เนื�องจากภายหลงัการสร้างเขื�อนไมไ่ด้มีกิจกรรมที�มีความจําเป็นต้องลงไปทํายงับริเวณชายหาด 
   
6.3 ข้อเสนอแนะในการทาํวิจัย 

  6.3.1 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั#งต่อไป   
                   ในการศกึษาวิจยัผลกระทบจากการสร้างเขื�อนป้องกันนํ �าท่วมที�มีต่อกิจกรรม

การใช้งานพื �นที�ริมนํ �ากรณีศึกษาเขื�อนป้องกันนํ �าท่วม อําเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรีนี �ประสบ
ปัญหาในการควบคมุตวัแปรด้านกิจกรรมและความสําคญัที�มีอยู่เดิมในพื �นที�ที�ยงัไม่ครอบคลุมดี
นกั ทําให้ผลการศกึษาที�ได้อาจมีความคลาดเคลื�อนเกิดขึ �นบ้าง ดงันั �นในการทําการวิจยัครั �งตอ่ไป
อาจเลือกพื �นที�ศึกษาที�มีกิจกรรม หรือไม่มีกิจกรรมในพื �นที�ทั �งสองชุมชน และหาผลกระทบที�เกิด
ขึ �นกับความผูกพันในชุมชน เพื�อลดความคลาดเคลื�อนที�จะเกิดขึ �น นอกจากนี �ในการวิจัยด้าน
ผลกระทบจากการสร้างเขื�อนป้องกันนํ �าท่วม ยงัมีประเด็นในปัญหาที�กว้างและหลากหลาย ซึ�ง
สามารถนํามาเป็นตัวแปรในการวิจัยได้อีกเป็นจํานวนมากเช่น การศึกษาผลกระทบเชิงทัศน์  
ผลกระทบด้านสิ�งแวดล้อม  การประเมินความพอใจ  จากการสร้างเขื�อนของคนในชมุชน  ไปจนถึง
ปรับเปลี�ยนระดบัพื �นที�ศกึษาจากพื �นที�ชมุชนชนบทไปเป็นชมุชนเมือง รวมถึงปรับเปลี�ยนรูปแบบวิธี
วิจัยจากการศึกษาด้านผลกระทบด้านความผูกพันที�มีต่อชุมชนที�อยู่อาศัย และผลกระทบต่อ
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แบบสอบถาม 

หวัข้อวจิยั   : ผลกระทบจากเขื�อนกั �นนํ �าที�มีตอ่การใช้งานพื �นที�ริมนํ �า   กรณีศกึษา เขื�อนกั �นนํ �า 

แม่นํ �าเจ้าพระยา เทศบาลตําบลอินทร์บรีุ  อําเภออินทร์บรีุ  จงัหวดัสงิห์บุรี 

สถานที�ตอบ  บ้านเลขที�.....................หมู่..........  � ติดแนวเขื�อนกั �นนํ �า    � ไม่ตดิแนวเขื�อนกั �นนํ �า 

วนัที�………………. ……….……..เวลา……………   ชื�อผู้ให้สมัภาษณ์…………………………… 
________________________________________________________________________ 

 

คาํชี �แจง  ใส่เครื�องหมาย  ���� หน้าข้อความที�ท่านต้องการ  

ส่วนที� 1 ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ   �  ชาย       � หญิง 

2. ช่วงอาย ุ

� 18-20 ปี     � 21-30 ปี 

� 31-40 ปี    � 41-50ปี 

� 51-60 ปี   � มากกว่า  60 ปี (โปรดระบ)ุ……….......................... 

3. วฒิุการศกึษา 

� ไม่มีวฒิุ       � ประถมศกึษา                  �  มธัยมศึกษา / ปวช.            

� อนปุริญญา/ปวส.        � ปริญญาตรี                     � ปริญญาโท                     

� ปริญญาเอก                � อื�นๆ (โปรดระบ)ุ....................................................... 

4. อาชีพ 

� นกัเรียน / นกัศึกษา  � ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ � บริษัทเอกชน 

 � อาชีพสว่นตวั   � ค้าขาย   � เกษตรกร/ประมง 

 � อื�นๆ  (โปรดระบ)ุ …………………………………… 
5. ระดบัรายได้ต่อเดือน/บาท 

� ตํ�ากว่า 5,000   � 5,001-10,000      � 10,001-15,000  

� 15,001-20,000 บาท   � 20,001-25,000 บาท  � 25,001-30,000  

� มากกว่า 30,000  

เลขที�แบบสอบถาม………… 
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6. จํานวนสมาชิกในครอบครัว 

� 1 คน � 2 คน � 3 คน � 4 คน   � 5 คนขึ �นไป 

7. ทา่นเกิดในพื �นที�นี �หรือไม่     � ใช่  � ไม่ใช่ 

8. ระยะเวลาท่านที�อยู่อาศยัในพื �นที�นี � 

� น้อยกวา่3 ปี  �3-5 ปี �6-10 ปี � 11-15 ปี �16-20 ปี 

� มากกว่า 20 ปี (โปรดระบ)ุ.................... 

9. สถานะกรรมสทิธิHบ้านและที�ดินของท่าคือ 

� เป็นเจ้าของบ้าน/ที�ดิน  � เป็นผู้ เช่าอาศยั 

 

ส่วนที� 2 ความผูกพันของท่านที�มีต่อชุมชนที�ท่านอยู่อาศัย 

1. ทา่นรู้จกัชมุชนที�ท่านอาศยัอยูนี่ �เป็นอย่างดี 

� เห็นด้วยมากที�สดุ      �เห็นด้วยมาก    �เห็นด้วยปานกลาง   

�ไม่เหน็ด้วย       �ไม่เหน็ด้วยมากที�สดุ 

2. ทา่นจะปกป้องชมุชนที�ท่านอาศยัอยูห่ากมีใครมาวิพากษ์วิจารณ์ 

� เห็นด้วยมากที�สดุ      �เห็นด้วยมาก    �เห็นด้วยปานกลาง   

�ไม่เหน็ด้วย       �ไม่เหน็ด้วยมากที�สดุ 

3. ทา่นรู้สกึคดิถึงเมื�อทา่นไม่ได้อยู่ที�นี� 

� เห็นด้วยมากที�สดุ      �เห็นด้วยมาก    �เห็นด้วยปานกลาง   

�ไม่เหน็ด้วย       �ไม่เหน็ด้วยมากที�สดุ 

4. ทา่นไม่ชอบชมุชนที�ทา่นอาศยัอยูใ่นขณะนี � 

� เห็นด้วยมากที�สดุ      �เห็นด้วยมาก    �เห็นด้วยปานกลาง   

�ไม่เหน็ด้วย       �ไม่เหน็ด้วยมากที�สดุ 

5. ทา่นไม่มีความกังวลเกี�ยวกบัชมุชนที�ท่านอาศยัอยูใ่นขณะนี � 

� เห็นด้วยมากที�สดุ      �เห็นด้วยมาก    �เห็นด้วยปานกลาง   

�ไม่เหน็ด้วย       �ไม่เหน็ด้วยมากที�สดุ 
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6. ทา่นภมิูใจกบัชมุชนที�ท่านอาศยัอยู่ 

� เห็นด้วยมากที�สดุ      �เห็นด้วยมาก    �เห็นด้วยปานกลาง   

�ไม่เหน็ด้วย       �ไม่เหน็ด้วยมากที�สดุ 

7. ชมุชนที�ท่านอาศยัอยู่ถือเป็นสว่นหนึ�งในชีวิตของท่าน\ 

� เห็นด้วยมากที�สดุ      �เห็นด้วยมาก    �เห็นด้วยปานกลาง   

�ไม่เหน็ด้วย       �ไม่เหน็ด้วยมากที�สดุ 

8. ทา่นไม่ไดมี้ส่วนร่วมในการกําหนดกิจกรรมที�จะเกิดขึ �นในชมุชนที�ท่านอาศยัอยู่ 

� เห็นด้วยมากที�สดุ      �เห็นด้วยมาก    �เห็นด้วยปานกลาง   

�ไม่เหน็ด้วย       �ไม่เหน็ด้วยมากที�สดุ 

9. ทา่นต้องการที�จะมีสว่นร่วมและแสดงออกหากมีการเปลี�ยนแปลงเกิดขึ �นในชมุชนที�ท่าน

อาศยั 

� เห็นด้วยมากที�สดุ      �เห็นด้วยมาก    �เห็นด้วยปานกลาง   

�ไม่เหน็ด้วย       �ไม่เหน็ด้วยมากที�สดุ 

10. ทา่นอาศยัอยูใ่นชมุชนนี �อย่างมีความสขุ 

� เห็นด้วยมากที�สดุ      �เห็นด้วยมาก    �เห็นด้วยปานกลาง   

�ไม่เหน็ด้วย       �ไม่เหน็ด้วยมากที�สดุ 

11. ทา่นไม่ตอ้งการย้ายออกจากชมุชนที�ท่านอาศยัอยู่ 

� เห็นด้วยมากที�สดุ     �เห็นด้วยมาก     �เห็นด้วยปานกลาง        

�ไม่เหน็ด้วย      �ไม่เหน็ด้วยมากที�สดุ 

12. ทา่นมีความรู้สกึหยั�งรากฝังลกึกบัชมุชนที�ท่านอาศยัอยู่ 

� เห็นด้วยมากที�สดุ     �เห็นด้วยมาก    �เห็นด้วยปานกลาง   

�ไม่เหน็ด้วย      �ไม่เหน็ด้วยมากที�สดุ 

13. ชมุชนที�ท่านอาศยัอยู่ถือเป็นชมุชนในอดุมคติของท่าน 

� เห็นด้วยมากที�สดุ     �เห็นด้วยมาก    �เห็นด้วยปานกลาง  

�ไม่เหน็ด้วย      �ไม่เหน็ด้วยมากที�สดุ 
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14. ทา่นมีความรู้สกึผกูพนักบัชมุชนที�ทา่นอยูอ่าศยัเป็นอยา่งมาก 

� เห็นด้วยมากที�สดุ     �เห็นด้วยมาก    �เห็นด้วยปานกลาง   

�ไม่เหน็ด้วย      �ไม่เหน็ด้วยมากที�สดุ 

 

ส่วนที� 3 กิจกรรมที�ท่านเข้าไปใช้งานบริเวณเขื�อนกั �นนํ �า 

1. กิจกรรมใดที�ท่านเข้าไปทําบริเวณริมนํ
าและชายหาด หลังแนวเขื�อนกั
นนํ
า (ตอบได้

มากกว่า 1 ข้อ) 

 

 

� ใช้เป็นพื �นที�ทําประมง    � ใช้เป็นพื �นที�ทําประมง 

� ใช้เป็นที�พื �นที�ทําเกษตร/เลี �ยงสตัว์  � ใช้เป็นที�พื �นที�ทําเกษตร/เลี �ยงสตัว์ 

� ใช้เป็นพื �นที�พกัผ่อน    � ใช้เป็นพื �นที�พกัผ่อน 

� ใช้เป็นพื �นที�ออกกําลงักาย   � ใช้เป็นพื �นที�ออกกําลงักาย 

� ใช้เป็นพื �นที�เส้นทางคมนาคม   � ใช้เป็นพื �นที�เส้นทางคมนาคม  

� อื�นๆ (โปรดระบ)ุ.......................................... � อื�นๆ (โปรดระบ)ุ.............................. 

� ไม่เคยเข้าไปใช้ เพราะ.................................. � ไม่เคยเข้าไปใช้ เพราะ...................... 

....................................................................... ........................................................... 

....................................................................... ........................................................... 

2. ความถี�ที�ทา่นเข้าไปใช้งานบริเวณพื �นที�บริเวณริมนํ
าและชายหาดหลังแนวเขื�อนกั
นนํ
า 

  

� ทกุวนั     � ทกุวนั 

� 3-5 ครั �ง/สปัดาห์    � 3-5 ครั �ง/สปัดาห์  

� 2-3 ครั �ง/สปัดาห์    � 2-3 ครั �ง/สปัดาห์ 

� 1-2 ครั �ง/สปัดาห์    � 1-2 ครั �ง/สปัดาห์ 

� 1-2 ครั �ง/เดือน    � 1-2 ครั �ง/เดือน 

� ไม่เคยเข้าไปใช้    � ไม่เคยเข้าไปใช้ 

ก่อนมีเขื�อนกั �นนํ �า หลังมีเขื�อนกั �นนํ �า 

ก่อนมีเขื�อนกั �นนํ �า หลังมีเขื�อนกั �นนํ �า 
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3. หลังจากการสร้างเขื�อนกั �นนํ �า  กิจกรรมใดที�ทา่นเข้าไปทําบริเวณแนวเขื�อนกั
นนํ
า  

(ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ) 

� ใช้เป็นพื �นที�พกัผ่อน  � ใช้เป็นพื �นที�ออกกําลงักาย(เดิน,วิ�ง,ปั�นจกัรยาน ฯลฯ) 

� ใช้เป็นเส้นทางคมนาคม � อื�นๆ........................................................................ 

� ไม่เคยเข้าไปใช้ เพราะ................................................................................................ 

4. บริเวณใดของพื �นที�เขื�อนกั �นนํ �าที�ท่านเข้าไปใช้งานบ่อยที�สดุ(ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ) 

� แนวเขื�อนกั �นนํ �าบริเวณตลาดอินทร์บุรี ถึง วดัเฉลมิมาศ 

� แนวเขื�อนกั �นนํ �าบริเวณวดัเฉลมิมาศ ถึง วดัม่วง 

� แนวเขื�อนกั �นนํ �าบริเวณหลงัที�ว่าการอําเภอ ถึง วดัสําโรง 

� แนวเขื�อนกั �นนํ �าบริเวณวดัสําโรง ถึง วดัโบสถ์ 

� แนวเขื�อนกั �นนํ �าบริเวณอื�นๆ(โปรดระบ)ุ........................................................................ 

� ไม่เคยเข้าไปใช้ 

5. ช่วงเวลาที�ท่านเข้าไปใช้งานงานพื �นที�บริเวณเขื�อนกั �นนํ �า(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

� ก่อน 03.00 น. �03.00-05.00 น.    � 05.01-07.00 น       � 07.01-09.00น. 

� 09.01-11.00 น.    �11.01-13.00 น.   � 13.01-15.00 น.      �15.01-17.00 น. 

� 17.01-19.00 น     �19.01-21.00 น    � หลงั 21.00 น.         � ไม่เคยเข้าไปใช้ 

6. ความถี�ที�ทา่นเข้าไปใช้งานบริเวณพื �นที�เขื�อนกั �นนํ �า 

� ทกุวนั     � 3-5 ครั �ง/สปัดาห์   

� 2-3 ครั �ง/สปัดาห์    � 1-2 ครั �ง/สปัดาห์   

� 1-2 ครั �ง/เดือน    � ไม่เคยเข้าไปใช้ 

 

ส่วนที� 4 ผลกระทบจากการสร้างเขื�อนป้องกันนํ �าท่วม 

1. การสร้างเขื�อนกั �นนํ �ามีผลกระทบต่อการลงไปยงับริเวณพื �นที�ริมตลิ�งของท่านอย่างไร 

� ลงไปยงับริเวณริมตลิ�งได้ง่ายขึ �น 

� ลงไปยงัพื �นที�บริเวณริมตลิ�งได้ยากขึ �น 

� ไม่มีผลกระทบ เพราะ................................................................................................ 
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2. เขื�อนกั �นนํ �ามีผลกระทบต่อความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สนิของท่านอย่างไร 

� มีความปลอดภัยเพิ�มขึ �น   � มีความปลอดภัยลดลง   

� มีความปลอดภัยเทา่เดิม 

เพราะ........................................................................................................................... 

3. หลงัจากการสร้างเขื�อนป้องกันนํ �าทว่ม ทําให้ที�อยู่อาศยัของทา่นมีสภาพเป็นอย่างไร 

�เปลี�ยนแปลงไปในทางที�ดีขึ �น    � เปลี�ยนแปลงไปในทางที�แย่ลง   

� ไม่รู้สกึว่ามีความเปลี�ยนแปลง 

เพราะ........................................................................................................................... 

 

4. หลงัจากมีการสร้างเขื�อนกั �นนํ �า ทา่นพบปัญหาในการอยู่อาศยัในชมุชนข้อใดเพิ�มขึ �น                    

(ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ) 

� การเดนิทางเข้า-ออก      � มีความพลกุพลา่นมากขึ �น 

� ทศันียภาพไม่สวยงาม    � นํ �าทว่มขงั 

� ขึ �นลงแม่นํ �าไม่สะดวก    � มีการมั�วสมุและยาเสพติด 

� ขยะมลูฝอยตกค้าง     � เกิดสถานที�เปลี�ยวและรกร้าง 

� อื�นๆ…………………………………………   � ไม่พบปัญหา 

5. ก่อนสร้างคนักั �นนํ �า ท่านเคยร่วมกิจกรรมทางวฒันธรรมประเพณีของชมุชนหรือไม่ เช่น 

เทศกาลสงกรานต์ ประเพณีลอยกระทง วนัปีใหม่ ฯลฯ   

� เคย        � ไม่เคย    

6. สถานที�ที�ท่านร่วมกิจกรรมทางวฒันธรรมประเพณีของชมุชน เช่น เทศกาลสงกรานต์ 

ประเพณีลอยกระทง วนัปีใหม่ ฯลฯ  (กรุณาใสเ่ลขเรียงลําดบั 1- 5, โดยเลข 1 คือ สถานที�ที�

ทา่นไปบ่อยที�สดุ) 

� พื �นที�เขื�อนกั �นนํ �า   � พื �นที�วดั(โปรดระบวุดั).................................. 

� พื �นที�สว่นราชการ   � พื �นที�ตลาด  

� พื �นที� อื�นๆ (โปรดระบ)ุ............................................................................................... 
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7. แนวเขื�อนป้องกนันํ �าท่วมเป็นอปุสรรค์ในการเข้าร่วมกิจกรรมทางวฒันธรรมประเพณีของ

ทา่นหรือไม่ 

� เป็น � ไม่เป็น 

เพราะ.......................................................................................................................... 

ข้อคิดเหน็เพิ�มเตมิ  
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..  
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
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 Levene's Test for 
Equality of 
Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig
. (

2-
tai

led
) 

Me
an

 D
iffe

re
nc

e 

St
d.

 E
rro

r 
Di

ffe
ren

ce
 95% Confidence 

Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

Question 

1 

Equal variances assumed 1.673 .199 .405 91 .686 .059 .145 -.229 .346 

Equal variances not assumed   .394 72.506 .695 .059 .149 -.238 .355 

Question 

2 

Equal variances assumed 9.374 .003 -2.569 91 .012 -.345 .134 -.612 -.078 

Equal variances not assumed   -2.497 72.174 .015 -.345 .138 -.621 -.070 

Question 

3 

Equal variances assumed 1.143 .288 -3.066 92 .003 -.342 .111 -.563 -.120 

Equal variances not assumed   -3.080 91.708 .003 -.342 .111 -.562 -.121 

Question 

4 

Equal variances assumed 5.487 .021 .657 91 .513 .110 .168 -.223 .444 

Equal variances not assumed   .642 70.522 .523 .110 .172 -.233 .454 

Question 

5 

Equal variances assumed 5.845 .018 -1.841 90 .069 -.367 .199 -.763 .029 

Equal variances not assumed   -1.785 67.026 .079 -.367 .205 -.777 .043 

Question 

6 

Equal variances assumed .295 .588 -.184 92 .855 -.025 .139 -.301 .250 

Equal variances not assumed   -.180 79.868 .857 -.025 .141 -.306 .255 

Question 

7 

Equal variances assumed .225 .637 -1.539 92 .127 -.211 .137 -.483 .061 

Equal variances not assumed   -1.512 79.080 .135 -.211 .140 -.489 .067 

Question 

8 

Equal variances assumed .978 .325 -3.604 91 .001 -.635 .176 -.986 -.285 

Equal variances not assumed   -3.565 82.999 .001 -.635 .178 -.990 -.281 

Question 

9 

Equal variances assumed .887 .349 -6.580 91 .000 -.958 .146 -1.247 -.669 

Equal variances not assumed   -6.625 90.649 .000 -.958 .145 -1.245 -.671 

Question 

10 

Equal variances assumed 1.457 .230 -2.522 92 .013 -.322 .128 -.575 -.068 

Equal variances not assumed   -2.568 89.763 .012 -.322 .125 -.571 -.073 

Question 

11 

Equal variances assumed 1.997 .161 -4.147 92 .000 -.625 .151 -.924 -.325 

Equal variances not assumed   -4.234 88.504 .000 -.625 .148 -.918 -.331 

Question 

12 

Equal variances assumed 8.396 .005 -5.488 92 .000 -.616 .112 -.839 -.393 

Equal variances not assumed   -5.449 87.088 .000 -.616 .113 -.841 -.392 

Question 

13 

Equal variances assumed 11.434 .001 -2.176 92 .032 -.275 .126 -.525 -.024 

Equal variances not assumed   -2.137 79.057 .036 -.275 .129 -.530 -.019 

Question 

14 

Equal variances assumed 6.740 .011 -1.384 92 .170 -.145 .104 -.352 .063 

Equal variances not assumed   -1.398 91.924 .165 -.145 .103 -.350 .061 

ตารางที� 13  แสดงการเปรียบเทียบระดบันยัสําคญัของผลการตอบแบบสอบถาม  (Anova) 
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