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สรุปผลการศึกษา 
สภาพเศรษฐกิจสังคม ภัยคุกคาม ความเปราะบาง และการปรับตัวของ

ครัวเรือนต่อภัยน ้าท่วมในชุมชนรอบแก่งละว้า 
Summary Report on Socioeconomic, Hazards, Vulnerability, and Adaptation 

 to Floods of Kang La Wa Communities 

10 กนัยายน 2555 
โดย 

โครงการพฒันาศกัยภาพชุมชนและความมัน่คงของระบบนิเวศ 

เพ่ือการปรบัตวัต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศในพื้นท่ีลุ่มน ้าชีและลุ่มน ้าสงคราม 

องคก์ารกองทุนสตัวป่์าโลกสากล ส านักงานประเทศไทย 
 

10 กันยายน 2555 
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ค าน า 

ดว้ยโครงการพฒันาศกัยภาพชมุชนและความมัน่คงของระบบนิเวศเพื่อการปรบัตวัต่อการเปลีย่นแปลงสภาพ

ภูมอิากาศ เป็นกจิกรรมการพฒันารเิริม่โดย องคก์ารกองทุนสตัวป่์าโลกสากล ส านกังานประเทศไทย รว่มกบัมลูนิธโิคคา 

โคลา ประจ าประเทศไทย ทีไ่ดเ้ลง็เหน็ความส าคญัของพืน้ทีชุ่ม่น ้าแก่งละวา้ และ วถิชีวีติชุมชนโดยรอบ กจิกรรมการพฒันา

จากอดตีถงึปัจจุบนัในพืน้ทีชุ่ม่น ้าแก่งละวา้ ท าใหแ้ก่งละวา้มบีทบาทส าคญัในการเป็นแหล่งน ้าเพื่อการอุปโภคบรโิภค

รวมทัง้แหล่งน ้าเพื่อการเกษตร รวมทัง้แก่งละวา้ยงัเป็นแหล่งอาศยัของพชืสตัวป์ระจ าถิน่และสตัวอ์พยพตามฤดกูาลหลาย

ชนิด 

ปัจจบุนัแก่งละวา้มสีภาพเสือ่มโทรม มบีทบาทในการเป็นแหล่งน ้าส าหรบัผลติน ้าประปาใหชุ้มชนในเขตอ าเภอ

บา้นไผ่และอ าเภอบา้นแฮด รวมทัง้ชมุชนใกลเ้คยีง ในขณะเดยีวกนักเ็ป็นแหล่งรองรบัน ้าทิง้ชมุชนในขณะเดยีวกนั สภาพ

โดยรอบพืน้ทีชุ่ม่น ้าแห่งนี้ ชมุชนใชพ้ืน้ทีเ่พาะปลกูโดยรอบท าใหปุ้๋ ยและสารเคมทีางการเกษตรไหลถ่ายเทลงสูแ่หล่งน ้า ท า

ใหคุ้ณภาพน ้าในพืน้ทีชุ่ม่น ้าแห่งนี้เสือ่มโทรมลง  

นอกจากนี้ในชว่งฤดนู ้าหลาก คอื ช่วงเดอืน กนัยายน ถงึ ตุลาคม ทุกปี ชุมชนรอบแกง่ละวา้ประสบปัญหาอุทกภยั 

ท าใหท้รพัยส์นิและพืน้ทีเ่พาะปลกูเสยีหาย ท าใหช้มุชนรอบแก่งละวา้มสีภาพเปราะบาง อ่อนไหว จากภยัคุกคามและ

ผลกระทบปัญหาอุทกภยั รวมทัง้บางปีไดร้บัผลกระทบจากภยัแลง้ดว้ย 

การศกึษานี้มเีป้าประสงคเ์พื่อ ศกึษาขอ้มลูสภาพเศรษฐกจิสงัคมพืน้ฐานชุมชนรอบแก่งละวา้ ศกึษาภยัคุกคาม 

สภาพความเปราะบาง ความอ่อนไหว และผลกระทบของปัญหาอุทกภยั ตลอดจนการปรบัตวัของชุมชนต่อภาวะอุทกภยั 

ซึง่ภยัคุกคามทีรุ่นแรงในชุมชนพืน้ทีร่อบแก่งละวา้ ซึง่อุทกภยัดงักล่าวเกดิจากความแปรปรวนสภาพภูมอิากาศ และ

กจิกรรมการพฒันาของมนุษย ์
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บทสรปุส าหรบัผู้บริหาร 

แก่งละวา้เป็นพืน้ทีช่มุน ้าส าคญัของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เดมิเป็นแหล่งน ้าธรรมชาตริบัน ้าจากพืน้ทีร่บัน ้าใน

เขตพืน้ทีอ่ าเภอบา้นแฮดและอ าเภอบา้นไผ่ รวมทัง้น ้าหลากจากแม่น ้าชทีีไ่หลผ่านมาจากพืน้ทีร่บัน ้าในเขตจงัหวดัชยัภมู ิใน

อดตีแก่งละวา้เป็นแหล่งเพาะพนัธุส์ตัวน์ ้าตามธรรมชาต ิรวมทัง้เป็นแหล่งอาศยัของนกอพยพต่างถิน่ ชมุชนบริเวณรอบแก่ง

ละวา้ไดใ้ชน้ ้าเพื่อการอุปโภคและบรโิภค แต่เน่ืองจากปรมิาณความตอ้งการน ้าเพื่อการอุปโภคและบรโิภคของชมุชนเมอืงใน

เขตอ าเภอบา้นไผแ่ละอ าเภอบา้นแฮดมมีากขึน้ หน่วยงานราชการจงึไดส้รา้งเขือ่นดนิเพื่อเพิม่ปรมิาณน ้าเกบ็กกัในแกง่

ละวา้ใหม้ากขึน้ เพื่อใชเ้ป็นแหล่งน ้าดบิเพื่อผลติน ้าประชาใหส้องชุมชนขนาดใหญ่ดงักล่าว แก่งละวา้ปัจจบุนัยงัเป็นแหล่ง

รองรบัน ้าทิง้จากชมุชนขนาดใหญ่ทัง้สองแห่งอกีดว้ย ประกอบกบัพืน้ทีเ่พาะปลกูรอบแกง่ละวา้มกีารใชปุ้๋ ยและสารเคมี

ทางการเกษตรมากท าใหน้ ้าทิง้จากแปลงเพาะปลกูไหลลงสูแ่กง่ละวา้ ท าใหส้ภาพของแกง่ละวา้ในปัจจุบนัมสีภาพเสือ่ม

โทรมลง 

องคก์ารกองทุนสตัวป่์าโลกสากล ส านกังานประเทศไทย รว่มกบัมลูนิธโิคคา โคลา ประเทศไทย ไดเ้ลง็เหน็

ความส าคญัของพืน้ทีชุ่ม่น ้าแก่งละวา้ จงึไดร้เิริม่จดัท าโครงการพฒันาศกัยภาพชมุชนและความมัน่คงของระบบนิเวศเพื่อ

การปรบัตวัต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ ในชมุชนพืน้ทีแ่ก่งละวา้ขึน้ ซึง่มรีะยะเวลาด าเนินการ ระหว่างปี พ.ศ. 

2555-2557 

การศกึษาสภาพเศรษฐกจิสงัคม ภยัคุกคาม ความเปราะบาง ผลกระทบ และการปรบัตวัของชมุชนจากภยัน ้าท่วม 

ครัง้นี้ เป็นกจิกรรมหนึ่งในโครงการนี้ เพื่อน าผลการศกึษามาเป็นฐานขอ้มลูเพื่อพฒันากจิกรรมการฟ้ืนฟูระบบนิเวศชุมชน

แก่งละวา้ รวมทัง้การพฒันาศกัยภาพชมุชนเพื่อการปรบัตวัต่อการเปลีย่นแปลงของสภาพภูมอิากาศ การศกึษานี้ไดส้ ารวจ

ขอ้มลูในระดบัครวัเรอืนในเครอืขา่ย 4 หมู่บา้น รอบแก่งละวา้ คอื บา้นโคกส าราญ หมูท่ี ่1, 11, 14 บา้นดอนปอแดง หมู่ที ่

5, 16 บา้นเป้า หมูท่ี ่3 และบา้นชกีกคอ้ หมู่ที ่7, 13 

ผลการศกึษาพบว่า ชมุชนทัง้ 4 หมู่บา้นไดร้บัแรงกดดนัจากภยัคุกคามต่อวถิชีติความเป็นอยู่อยา่งมาก คอื น ้า

ท่วม เกดิผลกระทบน ้าท่วมพืน้ทีเ่พาะปลกูเป็นบรเิวณกวา้ง ทัง้ 4 หมู่บา้น ท าใหร้ายไดค้รวัเรอืนของชมุชนอยู่ในระดบัต ่า

กว่าค่าเฉลีย่รายไดข้องจงัหวดัขอนแก่นอย่างมาก โดยพบว่ามรีะดบัรายไดเ้ฉลีย่ต่อคนต่อปีเพยีงครึง่หนึ่งของรายไดเ้ฉลีย่

ของจงัหวดัขอนแก่น หลายครวัเรอืนมคีวามเปราะบางดา้นรายไดก้บัรายจ่าย คอื รายไดไ้ม่พอกบัรายจ่าย โดยเฉพาะบาง

ครวัเรอืนในหมู่บา้นชกีกคอ้ มจี านวนหนี้สนิพอกพนูมาก ภยัจากน ้าท่วมท าใหห้มู่บา้นชกีกคอ้ไดร้บัผลกระทบอย่างรุนแรง

ทัง้แปลงเพาะปลกู ทีอ่ยู่อาศยั อุปสรรคในคมนาคมสญัจร รวมทัง้ปัญหาสขุภาพจติ 

ดา้นการปรบัตวัต่อภยัคุกคามจากอุทกภยั พบว่าครวัเรอืนสว่นใหญ่ปรบัฤดกูาลเพาะปลกู โดยปลกูพชืในฤดแูลง้ 

รวมทัง้เตรยีมการขนยา้ยทรพัยส์นิ การถมดนิบรเิวณบา้นใหส้งูขึน้ รวมทัง้การใชเ้รอืเป็นพาหนะในช่วงฤดนู ้าหลาก อย่างไร

กต็ามพบว่าในฤดแูลง้หลายครวัเรอืนขาดแคลนน ้าในการเพาะปลกู 

ผลการศกึษายงัชีใ้หเ้หน็ว่าแมค้รวัเรอืนทัง้ 4 หมูบ่า้น มสีภาพความเปราะบาง ความอ่อนไหว จากการไดร้บั

ผลกระทบจากภยัคุกคามหลกั คอื อุทกภยั แต่ทัง้ 4 หมูบ่า้น มทีนุทางสงัคมในระดบัด ีโดยมโีครงสรา้งความสมัพนัธท์ี่

เขม้แขง็ภายในครวัเรอืนและภายในชมุชน ซึง่ประเดน็น้ีสามารถน ามาใชเ้ป็นปัจจยัสนบัสนุนหลกัเพื่อพฒันาศกัยภาพชมุชน

เพื่อการฟ้ืนฟูระบบนิเวศและการปรบัตวัต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศในระยะยาวต่อไป 
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วตัถปุระสงคก์ารศึกษา 

การศกึษาครัง้นี้เพื่อ ส ารวจสภาพเศรษฐกจิสงัคมชมุชนรอบแก่งละวา้ ภยัคุกคาม สภาพความเปราะบาง 

ผลกระทบ และการปรบัตวัของชมุชนต่อภาวะอุทกภยั เพื่อใชป้ระโยชน์เป็นขอ้มลูพืน้ฐานในการพฒันาศกัยภาพชมุชนรอบ

แก่งละวา้ในการพฒันากจิกรรมการอนุรกัษ์และการฟ้ืนฟูระบบนิเวศและวถิชีวีติชมุชนอย่างยัง่ยนืต่อไป 

 

วิธีการศึกษา 
การเกบ็รวบรวมขอ้มลูในระดบัครวัเรอืนชุมชนรอบแก่งละวา้ ดา้นเศรษฐกจิสงัคม ภยัคุกคาม สภาพความ

เปราะบาง ผลกระทบ และการปรบัตวัของชมุชนต่ออุทกภยั โดยใชแ้บบสอบถาม การวเิคราะหข์อ้มลูใชส้ถติพิรรณนา คอื 

ความถี ่รอ้ยละ รวมทัง้น าเสนอขอ้มลูวเิคราะหโ์ดยใตต้างและแผนภูมต่ิางๆ 

 

พื้นท่ีศึกษา 
พืน้ทีศ่กึษาด าเนินการส ารวจขอ้มลูระดบัครวัเรอืน 4 หมูบ่า้น ในพืน้ที ่3 ต าบล เขตอ าเภอบา้นแฮด และอ าเภอ

บา้นไผ่ จงัหวดัขอนแก่น โดยมจี านวนตวัอย่างครวัเรอืนทีส่อบถามทัง้สิน้ 400 ครวัเรอืน ดงัรายละเอยีดใน ตารางที ่1 และ

รปูภาพที ่1 

 

ตารางท่ี 1 พืน้ทีศ่กึษา 

อ าเภอ ต าบล หมู่บา้น จ านวนหลงัคาเรอืน 
อ าเภอบา้นแฮด โคกส าราญ บา้นโคกส าราญ หมูท่ี ่1, 11, 14  96 
 โคกส าราญ บา้นดอนปอแดง หมู่ที ่5, 16  89 
อ าเภอบา้นไผ่  บา้นไผ ่ บา้นเป้า หมูท่ี ่3 124 
 เมอืงเพยี บา้นชกีกคอ้ หมู่ที ่7, 13 91 

 

 
รปูภาพท่ี 1 แสดงพืน้ทีศ่กึษา 
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ผลการศึกษา 
ก.อาชพีและเศรษฐานะของครวัเรอืน 

 

ผลการศกึษาการถอืครองทีด่นิเพื่อการเพาะปลกู พบว่าครวัเรอืน 4 หมู่บา้น มพีืน้ทีเ่พาะปลกูเฉลีย่ 18.37 ไร่ต่อ

ครวัเรอืน ซึง่สว่นใหญ่เป็นพืน้ทีน่าขา้ว โดยครวัเรอืนหมู่บา้นชกีกคอ้มพีืน้ทีเ่พาะปลกูน้อยทีส่ดุ คอื 10.33 ไร่ ครวัเรอืนทัง้ 4 

หมู่บา้นสว่นใหญ่ รอ้ยละ 86.05 มอีาชพีหลกั คอื การเพาะปลกูขา้ว โดยมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อปีจากการขายผลติผลทาง

การเกษตร จ านวน 29,037.57 บาท ต่อปี ดงัรายละเอยีดใน ตารางที ่2 

 

ตารางท่ี 2 พืน้ทีเ่พาะปลกู อาชพีหลกั และรายไดเ้ฉลีย่จากผลติผลทางการเกษตร 

หมู่บา้น 
พืน้ท่ีเพาะปลูกต่อครวัเรอืน 

(ไร)่ 
อาชีพเกษตรกรรม 

(รอ้ยละ) 
รายได้ครวัเรอืนจากการเพาะปลูกต่อปี 

(บาท) 

บา้นโคกส าราญ 30.85 92.71 22,066.49 

บา้นดอนปอแดง 16.97 87.64 58,306.12 

บา้นเป้า 15.29 81.45 22,385.19 

บา้นชกีกคอ้ 10.33 82.42 28,373.63 

เฉลีย่ 18.37 86.05 29,037.57 

 

ผลการวเิคราะหร์ายไดเ้ฉลีย่ครวัเรอืนและรายไดเ้ฉลีย่ต่อคนใน 4 หมู่บา้น พบว่าครวัเรอืนบา้นดอนปอแดงมี่

รายไดเ้ฉลีย่ครวัเรอืนและรายไดเ้ฉลีย่ต่อคนต่อปีสงูทีส่ดุ โดยทีบ่า้นโคกส าราญมรีะดบัรายไดน้้อยทีส่ดุและต ่ากว่ารายได้

เฉลีย่ต่อคนต่อปีตามเกณฑ ์จปฐ.ของประเทศไทย และรายไดเ้ฉลีย่ต่อคนต่อปีของบา้นโคกส าราญ บา้นเป้า และบา้นชกีก

คอ้มคี่าต ่ากว่าค่าเฉลีย่ของจงัหวดัขอนแก่นอย่างมาก ดงัมรีายละเอยีดใน ตารางที ่3 

เมื่อเปรยีบเทยีบแหล่งรายไดค้รวัเรอืนระหว่างบา้นโคกส าราญและบา้นดอนปอแดง พบว่าบา้นดอนปอแดงมแีหล่ง

รายไดค้รวัเรอืนทีห่ลากหลาย และพบว่ารายไดจ้ากการรบัจา้งทัว่ไปมมีลูค่ามากกว่าการเพาะปลกู ในขณะทีบ่า้นโคก

ส าราญ มรีายไดห้ลกัจากภาคเกษตร ดงัมรีายละเอยีดใน รปูภาพที ่2 

 

ตารางท่ี 3 รายไดค้รวัเรอืนและรายไดต่้อคนต่อปีเฉลีย่ 

หมู่บา้น 
รายได้เฉล่ียครวัเรอืนต่อปี 

(บาท) 
รายได้เฉล่ียต่อคนต่อปี 

(บาท) 

รายได้เฉล่ียต่อ
คนต่อปีจงัหวดั
ขอนแก่น - 2553 

(บาท) 

รายได้เฉล่ียต่อ
คนต่อปีตาม
เกณฑ ์- 2554 
จปฐ (บาท) 

บา้นโคกส าราญ 58,068.62 14,517.15 82,211.00 23,000.00 
บา้นดอนปอแดง 403,013.12 100,753.28   
บา้นเป้า 150,749.97 37,687.49   
บา้นชกีกคอ้ 108,450.47 27,112.62   

เฉลีย่ 180,070.54 45,017.64   
หมายเหต ุแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่11 (2555-2559) ก าหนดรายไดเ้ฉลีย่ต่อคนต่อปีของคนไทย ไมต่ ่ากว่า 30,000 บาท 
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รปูภาพท่ี 2 เปรยีบเทยีบแหล่งรายไดค้รวัเรอืนเฉลีย่ต่อปีระหว่างหมูบ่า้นโคกส าราญและบา้นดอนปอแดง 

 

เมื่อเปรยีบเทยีบรายรบักบัรายจา่ยครวัเรอืนเฉลีย่ต่อปี ในพืน้ที ่4 หมู่บา้น พบว่า บา้นโคกส าราญมรีายจ่ายเฉลีย่

สงูกว่ารายรบั ในขณะทีบ่า้นดอนปอแดงมสีดัสว่นความแตกต่างระหว่างรายรบัและรายจ่ายสงูมากทีส่ดุ ดงัมรีายละเอยีดใน

รปูภาพที ่3 
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รปูภาพท่ี 3 เปรยีบเทยีบรายรบัและรายจ่ายครวัเรอืนเฉลีย่ต่อปีใน 4 หมูบ่า้น 

เมื่อวเิคราะหค์่าใชจ้่ายรายครวัเรอืน พบว่าครวัเรอืนใน 4 หมู่บา้น มคี่าใชจ้่ายดา้นอาหารและค่าเล่าเรยีนบุตร

หลาน ในสดัสว่นมากทีส่ดุ รองลงมา คอื ค่าใชจ้่ายดา้นค่าพาหนะเดนิทาง ค่าน ้าไฟ ค่าของใชป้ระจ าวนัในครวัเรอืน และค่า

ท าบุญ ตามล าดบั ดงัรายละเอยีดใน รปูภาพที ่4 

เมื่อวเิคราะหค์วามแตกต่างหมวดค่าใชจ้่ายครวัเรอืนต่อปี พบว่าหมู่บา้นทีม่รีะดบัรายไดน้้อยกว่า คอื หมูบ่า้นโคก

ส าราญ และหมู่บา้นชกีกคอ้ มสีดัสว่นรายจ่ายค่าสาธารณูปโภค คอื น ้าน ้า ไฟ ค่าโทรศพัท ์และอปุกรณ์สือ่สาร เป็นสดัสว่น

ทีส่งู ดงัรายละเอยีดใน รปูภาพที ่5 

เมื่อเปรยีบเทยีบสดัสว่นรายจ่ายครวัเรอืนดา้นค่าท าบุญและการพนนั พบว่าบา้นโคกส าราญมสีดัสว่นความ

แตกต่างระหว่างค่าใชจ้่ายครวัเรอืนในการท าบุญมากกว่าคา่ใชจ้า่ยดา้นการพนนั เช่นเดยีวกบับา้นเป้า ในขณะทีบ่า้นชกีก

คอ้มสีดัสว่นค่าใชจ้่ายดา้นการพนนัมากกว่าค่าการท าบุญ ดงัรายละเอยีดใน รปูภาพที ่6 

ผลการวเิคราะหข์อ้มลูรายไดค้รวัเรอืนกบัหนี้สนิเฉลีย่รายหมู่บา้น พบว่าบา้นโคกส าราญและบา้นเป้ามปีรมิาณ

หนี้สนิมากกว่ารายได ้ในขณะทีบ่า้นดอนปอแดงมสีกัสว่นรายไดม้ากกว่าหนี้สนิ ประมาณ 5 เท่า ดงัรายละเอยีดใน รปูภาพ

ที ่7 

ดา้นแหล่งทุนเพื่อการกูย้มื พบวา่หมู่บา้นทัง้สีห่มู่บา้น ใชบ้รกิารกองทุนหมู่บา้น และธนาคารเพือ่การเกษตรและ

สหกรณ์เป็นแหล่งทุนหลกั ดงัรายละเอยีดใน รปูภาพที ่8 โดยสาเหตุการกูย้มืเพื่อใชล้งทุนเพื่อการเพาะปลกูและใชจ้่าย

ภายในครวัเรอืน 

 

 

 
รปูภาพท่ี 4 เปรยีบเทยีบรายรบัและรายจ่ายครวัเรอืนเฉลีย่ต่อปีใน 4 หมูบ่า้น 
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รปูภาพท่ี 5 เปรยีบเทยีบรายจ่ายค่าอาหารและค่าสาธารณูปโภคระหว่าง 4 หมูบ่า้น 

 

 
รปูภาพท่ี 6 เปรยีบเทยีบรายจ่ายสดัสว่นค่าท าบุญและการพนนัเทยีบกบัรายจ่ายครวัเรอืน ระหว่าง 4 หมู่บา้น 
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รปูภาพท่ี 7 เปรยีบเทยีบรายไดก้บัหนี้สนิเฉลีย่รายหมู่บา้น 

 

 
รปูภาพท่ี 8 แหล่งทุนส าหรบักูย้มื 
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ข.ระดบัการศกึษาและสขุภาพครวัเรอืน 

 

ผลการส ารวจระดบัการศกึษาของสมาชกิครวัเรอืน พบว่า สว่นใหญ่จบการศกึษาระดบัประถมศกึษา รองลงมา คอื 

ระดบัมธัยมตน้ และมธัยมปลาย และยงัพบว่ามผีูไ้มไ่ดเ้รยีนหนงัสอืในระบบโรงเรยีนถงึ 92 คน หรอื รอ้ยละ 6.53 จาก

จ านวนสมาชกิครวัเรอืนทีส่ ารวจใน 4 หมูบ่า้น 

เมื่อประเมนิสภาวะสขุภาพของสมาชกิครวัเรอืน ในรอบ 3 เดอืนทีผ่่านมา (มนีาคม-พฤษภาคม 2555) พบว่ามี

อุบตักิารณ์การเจบ็ป่วยเกดิขึน้ในครวัเรอืน โดยพบว่าสดัสว่นจ านวนครวัเรอืน รอ้ยละ 50.00 ของบา้นเป้า มปัีญหาสขุภาพ 

ซึง่เป็นสดัสว่นมากทีส่ดุเมื่อเปรยีบเทยีบกบั 3 หมู่บา้น ในขณะทีส่ดัสว่นครวัเรอืนบา้นโคกส าราญมปัีญหาสขุภาพน้อยทีส่ดุ 

ดงัรายละเอยีดใน รปูภาพที ่9 

ครวัเรอืนระบุสมาชกิมโีรคและอาการเจบ็ป่วย สว่นมากจากโรคจากการประกอบอาชพี คอื โรคกระดกูและขอ้ 

รวมทัง้ปวดเหมื่อย รองลงมา คอื โรคเรือ้รงั คอื โรคเบาหวานและความดนัโลหติสงู  

 

 

 
รปูภาพท่ี 9 การศกึษาของสมาชกิครวัเรอืน 
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รปูภาพท่ี 10 การเจบ็ป่วยเมื่อ 3 เดอืนทีผ่่านมา (มนีาคม-พฤษภาคม 2555) 

 

 
รปูภาพท่ี 11 จ านวนผูป่้วยจ าแนกตามตามโรคและอาการ 

 

ค.ทรพัยส์นิครวัเรอืนและแหล่งพลงังาน 

ผลการส ารวจทรพัยส์นิครวัเรอืนทัง้ 4 หมู่บา้น พบว่า ครวัเรอืน รอ้ยละ 97.62 มเีครื่องรบัโทรทศัน์ และรอ้ยละ 

93.92 มเีครื่องท าน ้าอุ่น มรีถยนต ์รอ้ยละ 60.12 โดยบา้นครวัเรอืนบา้นโคกส าราญมรีถยนตม์ากทีส่ดุ รอ้ยละ 70.83 และ

บา้นดอนปอแดงน้อยทีส่ดุ รอ้ยละ 52.81 ครวัเรอืนทัง้ 4 หมู่บา้น รอ้ยละ 21.04 มรีถจกัรยานยนต ์ดงัรายละเอยีดใน ตาราง

ที ่4 

ดา้นแหล่งพลงังานพบว่าครวัเรอืนใชแ้หล่งพลงังานหลายแหล่งพรอ้มกนั โดยพบว่าครวัเรอืนเกอืบทัง้หมดใช้

พลงังานไฟฟ้าเป็นแหล่งพลงังานหลกั ทีน่่าสงัเกต คอื ครวัเรอืนมกีารใชถ่้านเป็นแหล่งพลงังานมากถงึ รอ้ยละ 82.24 

รวมทัง้ไมฟื้นทีใ่ชถ้งึ รอ้ยละ 97.37 สว่นวสัดุเหลอืใชท้างการเกษตรครวัเรอืนใชแ้หล่งพลงังาน รอ้ยละ 35.94 ดงั

รายละเอยีดใน ตารางที ่5 
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ตารางท่ี 4 ทรพัยส์นิครวัเรอืน (หน่วย : ครวัเรอืน) 

หมู่บา้น พดัลม โทรทศัน์ เครือ่งท าน ้าอุ่น เครือ่งซกัผา้ รถยนต ์ รถจกัรยานยนต ์

บ้านโคกส าราญ 95 94 90 6 68 24 

บ้านดอนปอแดง 88 87 87 6 47 21 

บ้านเป้า 122 123 118 3 74 25 

บ้านชีกกค้อ 89 87 81 0 52 14 
 

ตารางท่ี 5 แหล่งพลงังานทีใ่ชใ้นครวัเรอืน (หน่วย : ครวัเรอืน) 

หมู่บา้น ไฟฟ้า น ้ามนัเช้ือเพลิง แกส๊หงุต้ม แกส๊ติดรถยนต ์ ถ่าน เศษวสัดเุกษตร ไม้ฟืน 

บ้านโคกส าราญ 96 83 79 6 74 32 94 

บ้านดอนปอแดง 89 64 71 6 75 33 88 

บ้านเป้า 123 92 93 8 107 46 119 

บ้านชีกกค้อ 89 72 66 5 74 33 88 
 

ง.สมัพนัธภาพครวัเรอืนและเครอืขา่ยชมุชน 

 

ผลการศกึษาความสมัพนัธภ์ายในครวัเรอืนพบว่า รอ้ยละ 92.80 มคีวามสมัพนัธใ์นระดบัด ีโดยครวัเรอืนบา้นดอน

ปอแดงมสีดัสว่นจ านวนครวัเรอืนน้อยกว่าหมู่บา้นอื่น คอื มรีอ้ยละ 88.76 ดา้นความสมัพนัธค์รวัเรอืนกบัเพื่อนบา้น พบว่า

โดยเฉลีย่ รอ้ยละ 93.44 ระบุว่าอยู่ในระดบัด ีเมื่อเปรยีบเทยีบความสมัพนัธใ์นสามลกัษณะ พบว่าครวัเรอืนมคีวามสมัพนัธ์

กบัผูน้ าชมุชน ในสดัสว่นน้อยกว่าสดัสว่นระดบัความสมัพนัธภ์ายในครวัเรอืนและเพื่อนบา้น โดยพบว่าสดัสว่นครวัเรอืนทีม่ี

ความสมัพนัธใ์นระดบัดกีบัผูน้ าชุมชน มรีอ้ยละ 90.95 โดยเฉพาะครวัเรอืนบา้นโคส าราญและบา้นดอนปอแดง มเีพยีงรอ้ย

ละ 88..54 และ 89.89 ตามล าดบั ดงัรายละเอยีดใน ตารางที ่6 

การช่วยเหลอืและแลกเปลีย่นแรงงานระหวา่งครวัเรอืนภายในหมู่บา้น พบว่าครวัเรอืนมกีารช่วยเหลอืแลกเปลีย่น

แรงงานระหว่างกนัเป็นสดัสว่นทีส่งู โดยพบว่าครวัเรอืนไปช่วยแรงงานครวัเรอืนอื่น โดยเฉลีย่ รอ้ยละ 97.48 ใน

ขณะเดยีวกนัมแีรงงานมาชว่ยครวัเรอืนตนเอง โดยเฉลีย่ รอ้ยละ 97.86 ดงัรายละเอยีดใน ตารางที ่7 

 

ตารางท่ี 6 ความสมัพนัธภ์ายในครวัเรอืน เพื่อนบา้น และผูน้ าชุมชน (หน่วย : ครวัเรอืน) 

หมู่บา้น จ านวนครวัเรอืน ครอบครวั % เพื่อนบ้าน % ผูน้ าชุมชน % 
บ้านโคกส าราญ 96 88 91.67 88 91.67 85 88.54 
บ้านดอนปอแดง 89 79 88.76 82 92.13 80 89.89 
บ้านเป้า 124 118 95.16 117 94.35 114 91.94 
บ้านชีกกค้อ 91 87 95.60 87 95.60 85 93.41 
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ตารางท่ี 7 การแลกเปลีย่นและการช่วยเหลอืแรงงานภายในหมูบ่า้น (หน่วย : ครวัเรอืน) 

หมู่บา้น จ านวนครวัเรอืน 
ไปช่วย
แรงงาน 

% 
มีแรงงาน 
มาช่วย 

% 

บ้านโคกส าราญ 96 90 93.75 93 96.88 
บ้านดอนปอแดง 89 88 98.88 88 98.88 
บ้านเป้า 124 122 98.39 120 96.77 
บ้านชีกกค้อ 91 90 98.90 90 98.90 

 

ผลการศกึษาการเป็นสมาชกิองคก์รเครอืขา่ยของครวัเรอืน พบว่ารอ้ยละ 80.00 องครวัเรอืน เป็นสมาชกิกลุ่ม

ฌาปนกจิสงเคราะห ์รองลงมารอ้ยละ 66.75 เป็นสมาชกิกองทุนหมู่บา้น รอ้ยละ 35.50 เป็นสมาชกิสหกรณ์การเกษตร รอ้ย

ละ 35.30 เป็นสมาชกิกลุ่มแมบ่า้น และ รอ้ยละ 33.00 เป็นสมาชกิกลุ่มผูใ้ชน้ ้า ดงัรายละเอยีดใน ตารางที ่8 

 

 

ตารางท่ี 8 จ านวนครวัเรอืนเป็นสมาชกิกลุ่มเครอืขา่ย (หน่วย : ครวัเรอืน) 

หมู่บ้าน 

กอ
งท

นุห
มูบ่

า้น
 

กล
ุ่มอ

อม
ทร

พัย
 ์

เค
รด
ติย

เูน
ี่ยน

 

กล
ุ่มฌ

าป
นก

จิส
งเค

รา
ะห

 ์

สห
กร
ณ์
กา
รเก

ษต
ร 

กล
ุ่มอ

าช
พีเ
กษ

ตร
กร

 

กล
ุ่มอ

นุร
กัษ

 ์

กล
ุ่มแ

มบ่
า้น

 

กล
ุ่มผ

ูใ้ช
น้ ้า

 

บ้านโคกส าราญ 49 15 1 74 42 9 2 25 38 

บ้านดอนปอแดง 64 16 1 74 32 9 5 31 27 

บ้านเป้า 91 55 4 112 44 23 23 61 47 

บ้านชีกกค้อ 63 9 2 60 24 8 5 24 20 
 

จ.ภยัคุกคามและการปรบัตวัของครวัเรอืน 

 

ผลการวเิคราะหข์อ้มลูครวัเรอืนพบว่า ครวัเรอืนทัง้ 4 หมู่บา้น มภียัคุกคามหลกัร่วมกนั คอื อุทกภยั แต่ยงัมภียั

คุกคามภายในครวัเรอืนทีเ่ป็นผลสบืเนื่องจากภยัน ้าทว่ม ภยัคุกคามส าคญัทีพ่บ คอื ครวัเรอืนบา้นชกีกคอ้ รอ้ยละ 13.19 

ประสบปัญหาหนี้สนิลน้พน้ตวั และครวัเรอืนบา้นโคกส าราญ มปัีญหาสญุเสยีสิง่ทีร่กั รอ้ยละ 10.42 ดงัรายละเอยีดใน 

ตารางที ่9 

 

ตารางท่ี 9 ภาวะคุกคามภายในครวัเรอืน (หน่วย : ครวัเรอืน) 

หมู่บา้น จ านวนครวัเรอืน ถกูเลิกจ้าง % สูญเสียส่ิงท่ีรกั % หน้ีสินล้นพ้นตวั % 
บ้านโคกส าราญ 96 2 2.08 10 10.42 6 6.25 
บ้านดอนปอแดง 89 2 2.25 3 3.37 8 8.99 
บ้านเป้า 124 2 1.61 10 8.06 7 5.65 
บ้านชีกกค้อ 91 5 5.49 8 8.79 12 13.19 
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ภยัคุกคามทีก่ดดนัครวัเรอืนทัง้ 4 หมู่บา้น คอื น ้าท่วมนาและนาแลง้ โดยพบว่าครวัเรอืนทัง้ 4 หมู่บา้น รอ้ยละ 

56.75 ประสบภยัคุกคามจากน ้าท่วมนาในฤดนู ้าหลาก และรอ้ยละ 26.15 ประสบภยันาแลง้ ในช่วงเพาะปลกูขา้วนาปรงั 

โดยพบว่าครวัเรอืนบา้นชกีกคอ้ มภียัคุกคามจากน ้าท่วมนาเป็นสดัสว่นมากทีส่ดุ คอื รอ้ยละ 83.50 ในขณะทีค่รวัเรอืนบา้น

เป้ามสีดัสว่นประสบปัญหานาแลง้มากทีส่ดุ คอื รอ้ยละ 41.90 ดงัรายละเอยีดใน ตารางที ่10 

น ้าท่วมแปลงเพาะปลกูถอืเป็นภยัคุกคามร่วมทัง้ 4 หมู่บา้น โดยพบว่า รอ้ยละ 76.50 ของครวัเรอืนทีส่ ารวจมี

ปัญหาน ้าทว่มแปลงเพาะปลกู และเมื่อศกึษาผลกระทบภยัน ้าท่วมเปรยีบเทยีบระหว่างหมูบ่า้นพบว่า บา้นชกีกคอ้ ประสบ

ปัญหาผลกระทบจากภยัน ้าทว่มรุนแรงมากทีส่ดุ โดยพบว่าครวัเรอืนในหมูบ่า้นน้ี แปลงเพาะปลกูเสยีหาย รอ้ยละ 86.81 ที่

อยู่อาศยัและทรพัยส์นิเสยีหาย รอ้ยละ 85.71 มปัีญหาการเดนิทางสญัจร รอ้ยละ 76.50 และปัญหาสขุภาพจติ รอ้ยละ 

63.74 ดงัรายละเอยีดใน ตารางที ่11 

ผลการศกึษาการปรบัตวัของครวัเรอืนพบว่า ครวัเรอืนปรบัเปลีย่นฤดกูาล เพาะปลกู จากขา้วนาปีเป็นนาปรงั รอ้ย

ละ 35.50 เคลื่อนยา้ยทรพัยส์นิ รอ้ยละ 26.00 น าดนิมาถมพืน้ทีบ่รเิวณบา้น รอ้ยละ 23.50 และใชเ้รอืเป็นพาหนะในการ

เดนิทาง รอ้ยละ 22.50 ดงัรายละเอยีดใน รปูภาพที ่12 

 

ตารางท่ี 10 ภาวะคุกคามน ้าท่วมนาและนาแลง้ (หน่วย : ครวัเรอืน) 

หมู่บา้น จ านวนหลงัคาเรอืน 
น ้าท่วมนา นาแล้ง 

ครวัเรอืน % ครวัเรอืน % 

บ้านโคกส าราญ 96 59 61.50 27 28.10 

บ้านดอนปอแดง 89 32 36.00 22 24.70 

บ้านเป้า 124 57 46.00 52 41.90 

บ้านชีกกค้อ 91 76 83.50 9 9.90 

  400 224 56.75 110 26.15 
 

ตารางท่ี 11 ผลกระทบครวัเรอืนจากภยัน ้าทว่ม (หน่วย : ครวัเรอืน) 

หมู่บา้น 
จ านวน
ครวัเรอืน 

ท่ีอยู่
อาศยั 

% 
แปลง

เพาะปลูก 
% 

การ
คมนาคม 

% 
สุขภาพ
จิต 

% 

บ้านโคกส าราญ 96 5 5.21 83 86.46 10 10.42 26 27.08 

บ้านดอนปอแดง 89 6 6.74 60 67.42 16 17.98 17 19.10 

บ้านเป้า 124 30 24.19 81 65.32 38 30.65 32 25.81 

บ้านชีกกค้อ 91 78 85.71 79 86.81 72 79.12 58 63.74 

รวม 400 119 30.46 303 76.50 136 34.54 133 33.93 
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บทสรปุ 
ผลการศกึษาสภาพเศรษฐกจิสงัคม ภยัคุกคาม ความเปราะบาง และการปรบัตวั ระดบัครวัเรอืนในหมู่บา้น

เครอืขา่ย 4 หมู่บา้น รอบแกง่ละวา้ คอื บา้นโคกส าราญ หมู่ที ่1, 11, 14 บา้นดอนปอแดง หมูท่ี ่5, 16 บา้นเป้า หมูท่ี ่3 

บา้นชกีกคอ้ หมู่ที ่7, 13 พบว่าทัง้ 4 หมู่บา้น ประสบภยัคุกคามจากภาวะน ้าทว่ม โดยพืน้ทีเ่พาะปลกูไดร้บัผลกระทบอย่าง

กวา้งขวาง ท าใหค้รวัเรอืนมคีวามเปราะบางดา้นรายได ้โดยพบว่ารายไดค้รวัเรอืนในหมูบ่า้นโคกส าราญ (14,517.15 บาท

ต่อคนต่อปี) บา้นเป้า (37,687.49 บาทต่อคนต่อปี) และบา้นชกีกคอ้ (27,112.62 บาทต่อคนต่อปี) มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อคนต่อปี

ต ่ากว่าค่าเฉลีย่ของจงัหวดัขอนแก่นอย่างมาก (82,211.00 บาทต่อคนต่อปี) สว่นบา้นดอนปอแดงมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อคนต่อปี

(100,753.28 บาทต่อคนต่อปี) สงูกว่าค่าเฉลีย่ของจงัหวดัขอนแก่นเลก็น้อย 

ผลการศกึษายงัชีใ้หเ้หน็ว่าครวัเรอืนหมบูา้นบา้นโคกส าราญ บา้นเป้า บา้นชกีกคอ้ อาศยัแหล่งรายไดจ้ากการ

เพาะปลกูเป็นแหล่งรายไดห้ลกั สว่นบา้นดอนปอแดง ครวัเรอืนปรบัตวัในการแสวงหารายไดโ้ดยการประกอบอาชพีรบัจา้ง

ทัว่ไป เป็นแหล่งรายไดห้ลกั ดา้นความพอเพยีงระหว่างรายรบัและรายจ่าย พบว่าครวัเรอืนบา้นโคกส าราญมรีายจ่ายเฉลีย่

มากกว่ารายรบั เมื่อประเมนิประเภทรายจ่ายของทัง้ 4 หมู่บา้น พบว่ารอ้ยละ 35.52 เพื่อเป็นค่าอาหาร รองลงมา คอื ค่า

การศกึษาบุตร รอ้ยละ 16.68 เมื่อเปรยีบเทยีบค่าใชจ้่ายการพนนัเสีย่งโชคกบัค่าท าบญุ พบว่าบา้นชกีกคอ้ใชจ้่ายเพื่อการ

พนนั (รอ้ยละ 3.95 ของรายจ่ายทัง้หมด) มากกว่าการท าบุญ (รอ้ยละ 2.52) 

เมื่อวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบภาระหนี้สนิพบว่า บา้นโคกส าราญและบา้นเป้ามภีาระหนี้สนิมากกว่าระดบัรายไดต่้อปี 

ในขณะทีค่รวัเรอืนบา้นดอนปอแดงมสีดัสว่นหนี้สนิน้อยกว่ารายไดม้าก ดา้นแหล่งเงนิทุนเพื่อการกูย้มืพบว่าครวัเรอืนใน 4 

หมู่บา้น ใชบ้รกิารกองทุนหมูบ่า้นกบัธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ในสดัสว่นทีเ่ท่ากนั 

ผลการศกึษาตน้ทุนทางการศกึษาและสขุภาพครวัเรอืนพบว่า สมาชกิครวัเรอืนสว่นมากจบการศกึษาระดบั

ประถมศกึษา ดา้นสขุภาพครอบครวัพบว่ารอ้ยละ 50.00 มอีาการและเจบ็ป่วยเป็นโรค โดยเฉพาะโรคกระดกูและขอ้ ซึง่เป็น

โรคจากการประกอบอาชพี และโรคเรือ้รงั คอื เบาหวาน และความดนัโลหติสงู 

เมื่อประเมนิทรพัยส์นิครวัเรอืนพบว่าครวัเรอืนสว่นใหญ่มเีครื่องรบัโทรทศัน์เพื่อรบัฟังขอ้มลูขา่วสาร ทีน่่าสงัเกต 

คอื หมู่บา้นโดนปอแดงทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อคนต่อปีมากทีส่ดุต่อมปีรมิาณรถยนตน้์อยทีส่ดุ คอื รอ้ยละ 70.83 ของครวัเรอืน 
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ในขณะทีห่มู่บา้นโคกส าราญทีม่รีายไดต่้อคนต่อปีน้อยสดุกบัมสีดัสว่นปรมิาณรถยนตม์ากทีส่ดุ คอื รอ้ยละ 52.81 ดา้นแหล่ง

พลงังานทีใ่ชภ้ายในครวัเรอืนพบว่า ครวัเรอืนทัง้ 4 หมูบ่า้นรอ้ยละ 82.24 ยงัพึง่พาถ่าน และรอ้ยละ 97.37 ใชฟื้น 

ผลการวเิคราะหโ์ครงสรา้งความสมัพนัธภ์ายในครวัเรอืน ครวัเรอืนกบัเพื่อนบา้น และครวัเรอืนกบัผูน้ าชมุชน 

พบว่าครวัเรอืนทัง้ 4 หมู่บา้น มคีวามสมัพนัธใ์นมติเิหล่านี้ในระดบัด ีรวมทัง้มกีารช่วยเหลอืแรงงงานระหวา่งครวัเรอืนใน

ระดบัดมีาก และพบว่าครวัเรอืน รอ้ยละ 80.00 เป็นสมาชกิกลุ่มฌาปนกจิสงเคราะห ์รองลงมารอ้ยละ 66.75 เป็นสมาชกิ

กองทุนหมู่บา้น 

ดา้นความเปราะบางประการส าคญัในระดบัครวัเรอืนพบว่า ครวัเรอืนบา้นชกีกคอ้ รอ้ยละ 13.19 มภีาวะหนี้สนิลน้

พน้ตวั มคีวามเป็นอยู่อย่างยากล าบาก ซึง่ครวัเรอืน รอ้ยละ 83.50 ของหมู่บา้นแหง่นี้ประสบปัญหาแปลงเพาะปลกูน ้าท่วม 

เกดิความเสยีหายในแปลงเพาะปลกู รอ้ยละ 86.81 และทรพัยส์นิเสยีหาย รอ้ยละ 85.71 นอกจากน้ียงัพบวา่ ครวัเรอืนบา้น

ชกีกคอ้ รอ้ยละ 63.74 มปัีญหาสขุภาพจติจากภาวะน ้าทว่ม 

ผลการศกึษาการปรบัตวัของครวัเรอืนโดยสรุปพบว่า ครวัเรอืนสว่นใหญ่ปรบัเปลีย่นฤดกูารเพาะปลกู จากการ

ปลกูขา้วนาปีเป็นนาปรงั มกีารเตรยีมการเคลื่อนยา้ยทรพัยส์นิในฤดนู ้าหลาก รวมทัง้ปรบัปรุงบรเิวณบา้นทีอ่ยู่อาศยัโดย

การถมดนิใหส้งูขึน้ รวมทัง้เตรยีมเรอืเพื่อเป็นพาหนะในการสญัจร อย่างไรกต็ามการเพาะปลกูพชืในฤดแูลง้ ครวัเรอืนรอ้ย

ละ 26.15 ประสบปัญหาภยัแลง้ขาดน ้าในการเพาะปลกู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


