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ความเป็นมาและเป้าหมาย 
    
สถาบนัชุมชนทอ้งถิ7นพฒันา ดาํเนินงานโครงการสนบัสนุนชุมชนทอ้งถิ7นเตรียมความพร้อมรับมือและ

ลดความเสี7ยงภยัพิบติั ระยะเวลาดาํเนินการ  22  เดือน (1 กนัยายน 2560 - มิถุนายน 2562) โดยการสนบัสนุนจาก
สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  มีแนวทางการดาํเนินงาน 2 ดา้น คือ 1) การพฒันา
กลไกเชิงบูรณาการและความรู้เพื7อลดทอนความเสี7ยงภยัพิบติัในพืQนที7เสี7ยงภยั และ 2) การสร้างเครือข่ายการ
ลดทอนความเสี7ยงในระดบัพืQนที7นิเวศลุ่มนํQา  ซึ7 งชุมชนแม่สอด เป็นหนึ7งในพืQนที7ปฏิบติัสาํคญัภายใตโ้ครงการฯ   

การปรับปรุงสภาพพื<นที>เพื>อเตรียมความพร้อมรับมือและลดความเสี>ยงภัยพิบัติ อาํเภอแม่สอด  เป็น
กิจกรรมในแผนงานการสนับสนุนการดาํเนินงานเตรียมความพร้อม และพัฒนากลไกที>มีศักยภาพในการ
ดาํเนินงานลดความเสี>ยงในพื<นที> ของโครงการฯ  และสืบเนื7องจากการประชุมปฏิบัติการเชื7อมร้อยการ
ดาํเนินงานลดความเสี7ยงเมืองแม่สอด 22-23 พฤษภาคม 2561 ณ หอ้งประชุมม่วงเทพรัตน ์โรงเรียนเทศบาลเฉลิม
พระเกียรติสมเดก็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี อาํเภอแม่สอด  จงัหวดัตาก  ต่างเห็นพอ้งต่อทิศ
ทางการทาํงาน และหน่วยงานที7เขา้ร่วมต่างแสดงความยนิดีขบัเคลื7อนร่วมกนัแบบเครือข่าย   เวทีดงักล่าวยงัเป็น
โอกาสในการระดมขอ้มูล พร้อมทัQงประเมินความเสี7ยง  และขอ้เสนอการจดัการตามสถานการณ์ภยั   

“เผว้ห้วย เผว้บา้น ตอ้นฮบัสงกรานตปี์ใหม่เมือง” เป็นโครงการยอ่ยที7เกิดจากการขบัเคลื7อนร่วมกนั มี
เป้าหมายสําคัญคือการสร้างภูมิทัศน์ลําห้วยทีGสะอาดสวยงาม  ภายใต้ความมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  โดย
กาํหนดจดัขึQนระหวา่งวนัที7 11-15 มีนาคม 2562 จดัทาํโดย เครือข่ายชุมชนจดัการภยัพิบติัเมืองแม่สอด  และผูน้าํ
ชุมชน  ทัQงนีQ ไดรั้บความร่วมมือ จากทัQงอาํเภอแม่สอด  เทศบาลนครแม่สอด  หน่วยทหาร และภาคเอกชน  
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การดาํเนินงาน 
 การดาํเนินโครงการพฒันาลาํห้วยสนับสนุนการพฒันาศกัยภาพของชุมชน ทอ้งถิ7นให้สามารถเขา้
ใจความเสี7ยงจากภยัพิบติัที7มีความเฉพาะเจาะจงพืQนที7 สามารถบริหารและจดัการความเสี7ยงจากภยัพิบติัได ้มี
ระบบขอ้มูลต่อการรับมือ บรรเทาผลกระทบ  รวมถึงการฟืQ นฟูที7รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  การดาํเนินงานจึงมี
ขัQนตอนดงันีQ  1) การประชุมวางแผน  2) การปฏิบติัการ  และ 3) การสรุปบทเรียนรู้ 
 

1) การประชุมวางแผน    
วงคุยขนาดเลก็ประกอบดว้ยผูน้าํชุมชน แกนนาํ กวา่ 10 คน จากหลายชุมชน  ไดร่้วมกนัออกแบบ

กิจกรรมพฒันาทาํความสะอาดลาํห้วย และเลือกเส้นทางห้วยแม่สอดเป็นพืQนที7ดาํเนินการ ทัQงนีQ พิจารณาจาก
ขอ้มูลที7ไดด้าํเนินการสาํรวจ พบว่าแม่สอดเป็นสายนํQ าหลกัที7มีความสาํคญัในช่วงนํQ าท่วม การจดัการทาํความ
สะอาดจะช่วยลดทอนภยัได ้ อีกทัQงยงัเป็นสายนํQ าที7เชื7อมต่อพืQนที7ถึง 9 ชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมให้แก่ชุมชน 
โดยระยะทางรวม 8.5 กิโลเมตร  กาํหนดระยะเวลา 5 วนั ระหวา่งวนัที7 11-15 มีนาคม 2562 เริ7มตน้พืQนที7ชุมชน
ร่วมแรง จนถึงชุมชนสองแคว2  ส่วนหนึ7งของการเตรียมการมีการลงพืQนที7สาํรวจลาํหว้ยแม่สอดเพื7อประเมินการ
ทาํงานพบวา่ พืQนที7บางจุดจาํเป็นตอ้งใชแ้รงงาน จึงมีการจดัจา้งแรงงานพม่าส่วนหนึ7ง    

 สําหรับการตัQงชื7อโครงการฯ อิงกบังานเทศกาลสงกรานต์ ปีใหม่ไทย กบัการเริ7มตน้สิ7งดีให้แก่
บา้นเมืองเพื7อความสะอาดเรียบร้อย น่าอยู่ และยงัเป็นสิริมงคลอีกดว้ย    ที7ประชุมไดแ้บ่งงานการจดัการเรื7อง
อาหาร  การจดัการเครื7องมืออุปกรณ์ และกาํลงัแรงงาน    ดา้นหนึ7งทางอาํเภอจดัทาํหนงัสือขอความร่วมมือไปยงั
เทศบาลนครแม่สอด และหน่วยทหาร เพื7อขอการสนับสนุนดา้นอุปกรณ์ รถยนต์ และกาํลงัพล ขณะที7แต่ละ
ชุมชนประชาสมัพนัธ์ถึงสมาชิกชุมชนผา่นสปอตวทิย ุและการเชิญชวนของผูน้าํผา่นเสียงตามสายของชุมชน  

แผนภาพทีG 1 แสดงการประชุมเตรียมความพร้อม 
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2) ปฏบิัตกิาร และผลการดาํเนินการ   
 การดาํเนินการทาํความสะอาดลาํห้วยแม่สอด ทัQงการจดัเก็บกิ7งไมบ้ริเวณสะพาน  การจดัเก็บขยะ 

ผกัตบชวา  การตดัตน้ไม ้และวชัพืช ในแต่ละวนัเริ7มตน้ที7เวลา 08.30-17.00 น.   รวมระยะทางทาํความสะอาด
ตลอดลาํหว้ยแม่สอด 8.5 กิโลเมตร สามารถจดัเก็บขยะ วชัพืชไดร้าว  40.5 ตนั ส่วนใหญ่เป็นกิ7งไม ้วชัพืช และ
ขยะ  

ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมแต่ละวนัเฉลี7ย 50-70 คน ประกอบดว้ย ชุมชน, แรงงานพม่า, อาํเภอแม่สอด,  
เทศบาลนครแม่สอด (กองช่างสุขาภิบาล, ปภ.), หน่วยทหาร จาก 4 ส่วน คือ กองอาสารักษาดินแดง, หน่วย
เฉพาะกิจกองทหาราบที7 14, ร้อย 431 กองทหารราบที7 4, หน่วยพฒันาการเคลื7อนที7 33 สาํนกังานพฒันาภาคที7 3 
หน่วยบญัชาการทหารพฒันา)  และภาคเอกชน (บริษทัคลีน ไซเคิล จาํกดั)  

กิจกรรมนีQยงัมีงบประมาณและสิ7งของบริจาคจากชุมชนและหน่วยงานสมทบร่วม   
 
 

ตารางทีG 1 แสดงวนัและพืOนทีGดาํเนินการทาํความสะอาดลาํห้วยแม่สอด 
 

วนัที& ชุมชน พืOนทีGเป้าหมาย 
(8.5 กโิลเมตร) พืOนทีGดาํเนินการจริง ระยะทาง 

(กโิลเมตร) 
11 มนีาคม 2562 ร่วมแรง-สนัตน้ปิน สะพานที7การชุมชนร่วม

แรง-สะพานบา้นป้าเกิด 
สะพานที7การชุมชนร่วมแรง-
สะพานบา้นป้าเกิด 

1.47 

12 มนีาคม 2562 ดอนไชย-มณีไพรสณฑ ์ สะพานบา้นป้าเกิด-วดัมณี
ไพรสณฑ ์

สะพานบา้นป้าเกิด-สะพานบริเวณ
ที7ทาํการชุมชนจ๊อกจอ 

1.55 

13 มนีาคม 2562 จ๊อกจอ-ชุมพลพฒันา วดัมณีไพรสณฑ-์บา้นท่อ สะพานบริเวณที7ทาํการชุมชนจ๊อก

จอ – สะพานพืQนที7รอยต่อบา้นท่อ 
1.29 

14 มนีาคม 2562 ร่วมใจ-สองแคว1 บา้นท่อ-สะพานสองแคว
สอง 

สะพานพืQนที7รอยต่อบา้นท่อ-
สะพานหลงัวดัดอนไชย 

1.70 

15 มนีาคม 2562 สองแคว1-สองแคว2 สะพานสองแควสอง-สาย
ตดัใหม่ 

สะพานหลงัวดัดอนไชย -ประตู
ระบายนํQาสองแควสอง 

1.69 

    7.70 
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แผนภาพทีG 1 แสดงแผนเส้นทางการทาํความสะอาดลาํห้วยแม่สอด 5 วนัดาํเนินการ 
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ตารางทีG 2 จาํนวนรอบการจดัเกบ็ขยะ-วชัพืช และปริมาณทีGจดัเกบ็ 

 

เส้นทาง 
รอบการขน จาํนวน

นํOาหนักทีGขน

รวม รถกะบะเลก็ รถกะบะใหญ่ 1 รถขยะกะบะใหญ่ 2 
ร่วมแรง-สนัตน้ปิน - 2 (ตน้ไม+้ขยะ) (4 ตนั) 2 (ตน้ไม ้+ ขยะ) (4 ตนั) 8 ตนั 
ดอนไชย-มณีไพรสณัฑ ์ 2 (เศษไม)้  (1 ตนั) 1 (เศษไม+้วชัพืช) (2 ตนั) 1 (เศษไม+้วชัพืช) (2 ตนั) 5 ตนั 
จ๊อกจอ-ชุมพล 2 (เศษไม)้  (1 ตนั) 3 (เศษไม+้ผกัตบ) (6 ตนั) 3 (เศษไม ้+ ผกัตบ) (6 ตนั) 13 ตนั 
ร่วมใจ-สองแคว1 1 (ตน้หญา้) (0.5 ตนั) 4 (เศษไม+้ผกัตบ) (8 ตนั) 1 (เศษไม ้+ผกัตบ) (2 ตนั) 10.5 ตนั 
สองแคว1-สองแคว2 - 1 (เศษไม+้วชัพืช) (2 ตนั) 1 (เศษไม ้+วชัพืช) (2 ตนั) 4 ตนั 

    40.5 ตนั 

หมายเหตุ : กระบะเลก็รอบละ 1/2 ตนั/คนั/รอบ  และ กระบะใหญ่ 2 ตนั/คนั/รอบ   
 

แผนภาพทีG 2 แสดงการดาํเนินการก่อน-ระหว่าง-หลงัทาํความสะอาด 
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แผนภาพทีG 3 แสดงจาํนวนผู้เข้าร่วมกจิกรรมในแต่ละวนั 

 

 
 
 
 

ตารางทีG 3 แสดงแสงดงข้อมูลผู้เข้าร่วมกจิกรรมรายวนั (คน) 
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ชุมชน หนว่ยงาน ทหาร แรงงาน
(พมา่ )

LDI อื1น ๆ  รวม

11-ม.ีค.-62 12-ม.ีค.-62 13-ม.ีค.-62 14-ม.ีค.-62 15-ม.ีค.-62

 ชุมชน หน่วยงาน ทหาร แรงงาน 
(พม่า) LDI อืGน ๆ  รวม 

11-มี.ค.-62 38 7 8 19 1 0 73 
12-มี.ค.-62 20 8 4 20 3 1 56 
13-มี.ค.-62 29 11 14 17 3 1 75 
14-มี.ค.-62 20 14 11 17 4 4 70 
15-มี.ค.-62 19 9 13 15 4 0 60 

      รวม 334 คน 



 

“เผ้วห้วย เผ้วบ้าน ต้อนฮับสงกรานต์ปีใหม่เมือง” l 11 

 

ตารางที' 3 แสดงรายการการสมทบ 
วนัที& เสน้ทางระหวา่งชุมชน จาํนวนเงิน อุปกรณ์/พาหนะ อาหารและเครื&องดื&ม แรงงาน 

11-มี.ค.-62 ร่วมแรง-สนัตน้ปิน 20,000 บาท 
สนบัสนุน

จากเทศบาล

นครแม่สอด 

1ไวนิลป้ายโครงการ (LDI) 
2.รองเทา้บูท๊ 1 โหล (LDI) 
3.ถุงมือสีสม้ 1 โหล (LDI) 
4.คราด 2 เล่ม (LDI) 
5.มีด 10 เล่ม (LDI) 
6.เชือก 1 มดั (LDI) 
7.เรือเหลก็ใหญ่ 2 ลาํ  (ปภ.) 

1.เครื&องดื&มชูกาํลงั จาํนวน  20  ขวด (เอม็ร้อย 20 
ขวด :ชุมชน) 
2.ขนมปัง จาํนวน 50 ห่อ (ชุมชน) 
3.นํOาเปล่าเป็นแกว้ จาํนวน 1 ลงั (ชุมชน) 
4.ค่าอาหารกลางวนัและนํOาดื&ม  จาํนวน 5,000 บาท 
(LDI) 

1.ค่าแรงงาน (พม่า) 19 คน x 300 
บาท (5,700 บาท) (LDI) 

12-มี.ค.-62 ดอนไชย-มณีไพรสณัฑ ์   1.เครื&องตดัหญา้ 4 เครื&อง (กองอาสารักษาดินแดง) 
2.เรือพลาสติกเลก็ 3 ลาํ (หน่วยดบัเพลิง 1 ลาํ, กอง
อาสารักษาดินแดง 2 ลาํ) 

1.ขา้วกล่อง จาํนวน 20 กล่อง (ชุมชน) 
2.ค่าอาหารกลางวนัและนํOาดื&ม  จาํนวน 5,000 บาท 
(LDI) 

1.ค่าแรงงาน (พม่า)  20 คน x 300 
บาท (6,000 บาท) (LDI) 

13-มี.ค.-62 จ๊อกจอ-ชุมพล 4,700 1.เรือพลาสติกเลก็ 3 ลาํ (หน่วยดบัเพลิง 1 ลาํ, กอง
อาสารักษาดินแดง 2 ลาํ) 
2.เลื&อยยนต ์2 ตวั (หน่วยดบัเพลิง 1 ตวัใหญ่ ,..... 1 
ตวัเลก็) 
3.เครื&องตดัหญา้ 4 เครื&อง  (กองอาสารักษาดินแดง)  
4.รถยนตข์นขยะ  3 คนั (เทศบาลแม่สอด กะบะเลก็ 
1 คนั, กะบะใหญ่ 2 คนั) 
5. มีด 2 ดา้ม (LDI) 
6. คราด 2 ดา้ม (LDI) 
7. ถุงมือ 2 โหล  

1.เครื&องดื&มชูกาํลงั  จาํนวน 6 ลงั และ 4 แพค 
(สปอนเซอร์ 4 ลงั เอม็ร้อย 2 ลงั+4 แพค็ : ชุมชน + 
LDI) 
2. ราดหนา้ จาํนวน 1 ถุงใหญ่ (ชุมชน) 
3.ค่าอาหารกลางวนัและนํOาดื&ม  จาํนวน 5,000 บาท 
(LDI) 

1.ค่าแรงงาน (พม่า) 17 คน x 300 
บาท (5,100 บาท) (LDI) 
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วนัที& เสน้ทางระหวา่งชุมชน จาํนวนเงิน อุปกรณ์/พาหนะ อาหารและเครื&องดื&ม แรงงาน 
14-มี.ค.-62 ร่วมใจ-สองแคว1 10,300 1.มีดหวด 2 ดา้ม มีดเลก็ 2 ดา้ม (กองทหาร 413) 

2.เลื&อยยนต ์1 ตวั (หน่วยดบัเพลิง) 
3.เครื&องตดัหญา้ 4 เครื&อง (กองอาสารักษาดินแดง) 
4.ตระกร้าพลาสติก 1 ใบ 
5.ชูชีพ 12 ตวั 
6.รถยนตข์นขยะ 4 คนั (เทศบาลแม่สอด รถกะบะ
ใหญ่ 2 คนั และรถกะบะเลก็ 1 คนั, บริษทัคลีน 
ไซเคิล : รถกะบะ 1 คนั) 
7. เรือพลาสติก 3 ลาํ (หน่วยดบัเพลิง 1 ลาํ, กองอาสา
ดินแดง  2 ลาํ) 
8.มีด .... ดา้ม 
9.คราด  .... ดา้ม 

1.เครื&องดื&มชูกาํลงั จาํนวน 70 ขวด และ 1 แพค (เอม็
ร้อย 60 ขวด, คาราบาว 10 ขวด + 1 แพค็ : ชุมชน) 
2. นํOาดื&ม จาํนวน 7 ขวด และ 25  แพค (ชุมชน) 
3. นํOาอดัลม จาํนวน 3 ขวด  และ 1 แพค (ชุมชน) 
4. นํOาผลไม ้จาํนวน 2 ขวด  (นํDาส้ม 2 ขวด : ชุมชน) 
5. นํOาหวาน  จาํนวน 2 หมอ้+10 ขวด+15 ถุง  
(ชุมชน) 
6. ซาลาเปา จาํนวน 50 ลูก (ชุมชน) 
7. มาม่า จาํนวน 1 กล่อง  (ชุมชน) 
8. ผลไม ้ จาํนวน 1 ถุง (แตงโม 1 ถง : ชุมชน) 
9.ค่าอาหารกลางวนันํOาดื&ม  (5,000 บาท) (LDI) 

1.ค่าแรงงาน (พม่า) 17 คน x 300 
บาท (5,100 บาท) (LDI) 
2.แรง จากบริษทั คลีน ไซเคิล 
จาํกดั 3 คน 
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วนัที& เสน้ทางระหวา่งชุมชน จาํนวนเงิน อุปกรณ์/พาหนะ อาหารและเครื&องดื&ม แรงงาน 
15-มี.ค.-62 สองแคว1-สองแคว2 4,480 1.มีดหวด 2 ดา้ม มีดเลก็ 2 ดา้ม (กองทหาร 413) 

2.เลื&อยยนต ์1 ตวั (หน่วยดบัเพลิง) 
3.เครื&องตดัหญา้ 4 เครื&อง (กองอาสารักษาดินแดง) 
4.ตระกร้าพลาสติก 1 ใบ 
5.ชูชีพ 12 ตวั 
6.รถยนตข์นขยะ 4 คนั (เทศบาลแม่สอด รถกะบะ
ใหญ่ 2 คนั และรถกะบะเลก็ 1 คนั, บริษทัคลีน 
ไซเคิล : รถกะบะ 1 คนั) 
7. เรือพลาสติก 3 ลาํ (หน่วยดบัเพลิง 1 ลาํ, กองอาสา
ดินแดง  2 ลาํ) 
8.มีด .... ดา้ม 
9.คราด  .... ดา้ม 

1.เครื&องดื&มชูกาํลงั (เอม็ร้อย 2 แพค : ชุมชน) 
2.ค่าอาหารกลางวนันํOาดื&ม  (5,000 บาท) (LDI) 

1.ค่าแรงงาน (พม่า) 15 คน x 300 
บาท (4,500 บาท) (LDI) 
2.แรง จากบริษทั คลีน ไซเคิล 
จาํกดั 3 คน 

 รวมเป็น 39,480 ไม่สามารถตเีป็นเงนิได้ 25,000 และที'ไม่สามารถตเีป็นเงนิ 26,400 และแรงงานที'มา
ช่วย 

 

รวมทั>งหมด 90,880 บาท และที'ไม่สามารถรวมเป็นตวัเงนิ รวมถงึแรงงานที'มาช่วย 
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 3) การสรุปบทเรียนรู้ 
 หลงัเสร็จสิ+นกิจกรรม ผูน้าํชุมชน เจา้หนา้ที8สถาบนัชุมชนทอ้งถิ8นพฒันา และตวัแทนหน่วยงาน ลอ้มวง
พดูคุยถึงการทาํงานตลอดทั+ง 5 วนั ทั+งสิ8งดี ๆ สิ8งที8เห็นวา่ยงัตอ้งปรับ ขอ้เสนอแนะ และขอ้ควรระวงั 
  �  สิ1งที1ทาํได้ด ี

- ผูน้าํชุมชนใหค้วามร่วมมือและมีส่วนร่วมกิจกรรมเป็นอยา่งดี 

- การประชุมเตรียมงานที8เป็นระบบ มีการแบ่งงาน การจดัการดา้นอาหาร การจดัเตรียม
อุปกรณ์ 

- หน่วยงานใหค้วามร่วมมือในการเขา้ร่วมกิจกรรมเป็นอยา่งดี 

- การจดัเกบ็ขยะ วชัพืชไดเ้ป็นจาํนวนมาก ลาํหว้ยมีความสะอาด 

� สิ1งที1ยงัทาํได้ไม่ด ี
- การมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชนควรมีเพิ8มขึ+น โดยส่วนใหญ่มองว่าเป็นบทบาท
ของเทศบาลในการดาํเนินการ รวมทั+งเห็นวา่งานป้องกนัผูค้นยงัไม่ตื8นตวันกั ตลดดจน
ความเป็นชุมชนเมืองที8อาชีพไม่เอื+อต่อการมีส่วนร่วมในช่วงเวลาของกิจกรรม  

- การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานประสานทีละหน่วย/กอง ใช้เวลาในการ
ประสาน 

- การจดัการขดุดินออกจากลาํหว้ยยงัไม่สามารถทาํได ้ซึ8 งเป็นสิ8งที8จาํเป็นเร่งด่วนเพื8อลาํ
หว้ยมีพื+นที8รับนํ+าและระบายนํ+าไดดี้ยิ8งขึ+น 

- การตดัตน้ไมข้นาดใหญ่ การกาํจดัวชัพืชบางจุด และเสาปูน เป็นเรื8องเกินความสามารถ
ของชุมชน ในดา้นเครื8องมือ และวธีิการจดัการ 

- ระยะเวลาในการดาํเนินการทาํความสะอาดลาํหว้ยนอ้ยเกินไป  
� ข้อเสนอแนะ 

- การประสานหน่วยงานเขา้ร่วมเพิ8มเติม เช่น ตาํรวจ  ศาลเจา้ หน่วยพยายาล เป็นตน้ 

- การกาํหนดระยะเวลาในการดาํเนินการ 2-3 วนัต่อชุมชน  และกาํหนดอยา่งนอ้ยปีละ 4 
ครั+ ง 

- การบรรจุกิจกรรมในแผนงานของหน่วยงานเพื8อให้เป็นกิจกรรมต่อเนื8อง โดยผูน้าํ
ชุมชนนาํเสนอขอ้มูลดว้ยตนเอง 

- การประสานหน่วยงานเพื8อขอการสนบัสนุนบุคลากร อุปกรณ์ และรถ ตอ้งประสาน
ล่วงหนา้ และระบุอุปกรณ์ที8สอดคลอ้งกบัปัญหา เช่น รถแมคโครลอยนํ+า โดยประสาน
ตรงไปยงัรองนายกเทศมนตรี ผูรั้บผดิชอบหลกั โดยจดัทาํเป็นจดหมาย 
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- การประสานงานกบัองคก์รปกครองทอ้งถิ8น เพื8อใหก้ารระบายนํ+าเป็นไปอยา่งรวดเร็ว
ขึ+น (ท่าสายลวด, แม่ตาว, แม่ปะ และสายนํ+า 4 แห่งที8มีผลต่อหว้ยแม่สอด) 

- เสนอใหเ้ทศบาลนครแม่สอด ขนยา้ยเสาปูนในลาํหว้ยแม่สอด เนื8องจากกีดขวางทาง
นํ+า และทาํใหข้ยะติดคา้ง 

- ควรมีผูมี้อาํนาจตดัสินใจ สั8งการของแต่ละหน่วยอยูห่นา้งานในบางช่วง เพื8อ
ประสานงานใหท้นัเหตุการณ์ 

 
� ข้อพงึระวงั 

 
- การจดัจา้งแรงงาน ในส่วนที8ชุมชนไม่พร้อมทาํ และบางชุมชนไม่มีแรงงาน ขณะที8แร
งานเหล่านี+ทาํงานอยา่งเตม็กาํลงั   ดา้นหนึ8งเห็นวา่การจา้งแรงงานอาจมีผลกบังาน
อาสาที8มาดว้ยใจ เป็นการร่วมแรงของชุมชน จึงอาจมีผลต่อความรู้สึก การมีส่วนร่วม
ของผูค้น 

- จุดเสี8 ยงต่ออุบัติเหตุ  การทาํความสะอาดลาํห้วยต้องคาํนึงถึงความปลอดภัยต่อ
ผูป้ฏิบติังาน 

 
� งานที1ต้องดาํเนินการต่อเนื1องอย่างเร่งด่วน และหาทางออก 
 

1. ตน้ไมที้8ตดัแลว้ ขยะชิ+นใหญ่ แท่นปูน ที8อยูใ่นลาํหว้ยแม่สอดในพื+นที8ที8รถขยะเขา้ไม่ถึง 
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2. ตะกอนมูลดินที8สะสมในลาํห้วยที8เป็นสาเหตุให้นํ+ าไหลลาํบากพื+นที8รับนํ+ าแคบลงและเป็นที8งอกของ
ตน้ไมริ้มหว้ย พิกดั N 16.7181393 E 98.5693115 

บริเวณสาํคญัที8สาํคญั เช่น ชุมชนจ๊อกจอ-ประตูนํ+าตวัที8 1 (ศาลเจา้) (บริเวณหนา้และหลงัประตูนํ+า) 
 
 
 
 
 
 

3. เปิดทางนํ+าไหล เชิงสะพานหว้ยแม่ก-ุชุมชนประชารักษไ์ปออกจากระบายนํ+าลงนํ+าหว้ยแม่ก ุหนา้ศุภ
รัตน ์มินิมาร์ท  ปัญหาเพราะระบบท่อนํ+าไม่เชื8อมต่อกนัทาํใหน้ํ+ าระบายได ้การแกปั้ญหาเบื+องตน้ติดตั+ง
เครื8องสูบนํ+า ไดรั้บการสนบัสนุนจากชลประทาน  เมื8อมีฝนตกหนกัจะมีนํ+าขงัตอ้งใชเ้ครื8องสูบเพื8อ
ระบายนํ+าจากชุมชนเขา้สู่หว้ยแม่ก ุพิกดั N 16.7075139 E 98.5498467 
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4. แกไ้ขปัญหานํ+าท่วมขงัในชุมชน 
- ซอยราษฎร์บูรณะ ชุมชนสักทอง-ชุมชนตาลเดี8ยว (ซอยบา้นลุงอาจ) ท่วมประมาณ 30-50 ซม. 
โดยประมาณ 4 ซอย ผูไ้ดรั้บผลกระทบ 20 ครัวเรือน (40-50 คน) นํ+ าท่วมเป็นประจาํทุกปี นํ+ า
ท่วมขงัประมาณ 3-4 วนั สภาพพื+นที8เป็นพื+นที8ต ํ8า ระบบระบายนํ+าไม่ทนั ท่อมีขนาดเลก็มีนํ+ าจาก
ตาํบลแม่ปะ (หมู่ 9,10) ซึ8 งเป็นนํ+าฝน และนํ+าทิ+งจากหมู่บา้นมารวย  สาเหตุหนึ8งเพราะไม่มีพื+นที8
รับนํ+ า (ปัจจุบนัมีการถมที8กนัหมด) พิกดั N 16.726006 E 98.563534 ขอ้เสนอ ให้ใชเ้ครื8องสูบ
นํ+ าขนาดเล็กระบายนํ+ าออกจากซอยสู่ลาํรางสาธารณะผ่านชุมชนตาลเดี8ยว-สองแคว2-ห้วยแม่
สอด 

 
 
 
 
 

- ชุมชนวดัหลวง เสริมพนงักนันํ+ าหลงัศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจาํจงัหวดัตาก (บริเวณเรือนจาํแม่
สอด) โดยใชต้ลิ8งเทียม ผลกระทบนํ+ าเขา้ท่วมบริเวณชุมชนวดัหลวง และหนา้โรงเรียนราษฎร
วทิยา  พิกดั N 16.7117119 E 98.5764750 

- ชุมชนวัดหลวง เปิดทางนํ+ าหลังบ้านอดีต  สส .ชัยวุฒ  บรรณวัฒน์ พิกัด  N 16.7065008 E 
98.5763415 

 
5. กระบวนการที8ตอ้งดาํเนินการพดูคุยเพื8อการจดัการในระยะยาว เช่น เรื8องขยะ เรื8องนํ+าเสีย  เป็นตน้ 

 
 
 
 
 

 
 

///// 
 
 
 


