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การประชุมองคการบริหารสวนตําบลครึ่ง อ. เชียงของ จ. เชียงราย 
วันเสารที่ 7 พฤษภาคม 2548 

ณ. องคการบริหารสวนตําบลครึ่ง อ. หวยซอ จ. เชียงราย 

 
 ตําบลครึ่งเปนพื้นที่ที่ประสบภัยน้ําทวมในฤดูฝน และขาดแคลนน้ําในชวงฤดูแลงของทุกป 
องคการบริหารสวนตําบลครึ่งจึงไดจัดประชุมระดมความคิดในการแกไขปญหาน้ําทวมซ้ําซาก 
และแหลงน้ําเพื่อการเกษตร โดยรวมกับผูนําหมูบาน ตัวแทนจากกลุมหรือองคกรทองถิ่นตางๆ 
หนวยงานภาครัฐ เชน เกษตรตําบล เจาหนาที่จากสถานีพัฒนาที่ดิน และศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิต
ทางเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เพื่อเปนเวทีในการแสวงหาทางเลือกในการแกปญหาใหกับชุม
ชน และนําไปสูแนวทางปฏิบัติตอไป 
 
1. ปญหาน้ําทวมของต.ครึ่ง 
 ชวงเวลาน้ําทวมของต.คร่ึงเริ่มต้ังแตปลายเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมของทุกป และมี
ความเสียหายแตกตางกันในแตละพื้นที่ดังแสดงในตารางที่ 1 ซึ่งหากระยะเวลาน้ําทวมยาวนานจน
กระทั่งถึงเดือนกันยายนจะกอใหเกิดความเสียหายมาก ปจจัยหลักที่ทําใหเกิดน้ําทวมซ้ําซาก
ในต.คร่ึง ไดแก ปริมาณน้ําจากแมน้ําอิงที่ไหลมาจากกวานพะเยา และแมน้ําโขง (ภาพที่ 1)  ซึ่ง
หากแมน้ําโขงหนุนขึ้นมามากและแมน้ําอิงไมสามารถระบายไดทันจะทําใหพื้นที่หมู 6 7 และ 9 ที่
อยูติดกับน้ําโขงไดรับความเสียหายมากกวาพื้นที่อ่ืน 
 
ตารางที่ 1 พื้นที่ประสบภัยน้ําทวมในต. คร่ึง อ. เชียงของ จ. เชียงราย 
ระดับความเสียหาย พื้นที่ แหลงที่มา 

รุนแรงมาก หมู 1 2 3 4 5 8 10 และ 11 น้ําอิง 
นอย หมู 6 7 และ 9 น้ําโขง 
 
 สําหรับความเสียหายในป 2547 น้ําทวมเปนบางจุด และมีความเสียหายมากเนื่องจากมี
การระบายน้ํามาจากกวานพะเยา ชนิดพืชที่เสียหายหนักเนื่องจากภาวะน้ําทวมไดแก ขาว (ตาราง
ที่ 2) สําหรับขาวโพดเกษตรกรสามารถเก็บเกี่ยวไดทันกอนน้ําทวมทําใหผลผลิตไมเสียหาย 
 จากขอมูลภาพถายทางอากาศต.คร่ึง (ภาพที่ 2) มีพื้นที่ปลูกขาวทั้งหมด 6,511 ไร แตจาก
การสํารวจพื้นที่ปลูกขาวของเกษตรกรบานครึ่งพบวามีพื้นที่ทํากินทั้งหมดรวม 18,000 ไร ซึ่ง
เกษตรกรบางรายมีพื้นที่ทํากินทั้งในต.หวยซอ และต.ศรีดอนชัย คิดเปนพื้นที่ 11,489 ไร ดังนั้น 
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การรายงานความเสียหายที่เกิดจากน้ําทวมจึงตองรายงานพรอมกันทั้ง 3 ตําบล ไดแก คร่ึง หวยซอ 
และศรีดอนชัย ในปที่ผานมามีพื้นที่ที่เสียหายเนื่องจากภาวะน้ําทวมจํานวน 5 หมูบาน ไดแก หมู 3 
4 8 10 และ 11  
 
 

 
 
ภาพที่ 1 แผนที่แมน้ําอิงและลุมน้ําโขงตอนบน 
ที่มา : http://www2.dede.go.th/dede/report/map.asp?id=20 
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ภาพที่ 2 ภาพถายทางอากาศแสดงพื้นที่ต.คร่ึง อ.เชียงของ จ.เชียงราย มาตราสวน 1:16,000 
ที่มา:  องคการบริหารสวนตําบลครึ่ง อ.เชียงของ จ.เชียงราย, 2548 
 
 
 
 

• ม.1 บานสาน 

• ม.2 บานคร่ึงเหนือ 

• ม.3 บานคร่ึงใต 

• ม.7 บานมวงชุม 

• ม.6 บานตอง 
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ตารางที่ 2 พื้นที่การเกษตรที่ไดรับความเสียหายจากน้ําทวมในป 2547 ของต.คร่ึง อ.เชียงของ 
จ.เชียงราย 

หมู  แหลงน้ํา นาขาว (ไร) พื้นที่ (รอยละ) 
1 บานสาน น้ําอิง 150 40 
2 บานครึ่งเหนือ น้ําอิง 100 40 
3 บานครึ่งใต น้ําอิง 70 50 
4 บานหลวง น้ําอิง >400 70 
5 บานศรีลานนา น้ําอิง 70 30 
6 บานตอง น้ําโขง - 60 
7 บานมวงชุม น้ําโขง - 70 
8 บานหลวงใหมพัฒนา น้ําอิง 300 70 
9 บานตองเกา น้ําโขง - 60 
10 บานประชาภิวัฒน น้ําอิง 400 70 
11  น้ําอิง 90 40 
  รวม 1580  

 
2. ระบบการผลิตขาวของ ต.ครึ่ง 
 ลักษณะนาขาวของ ต.คร่ึง แบงตามภูมินิเวศนได 3 แบบ (ภาพที่ 3)  ไดแก นาน้ําทวม นา
ลุม และนาดอน โดยมีสัดสวนของนาน้ําทวมมากที่สุดรอยละ 60 รองลงมา คือ นาลุม รอยละ 30 
และนาดอน รอยละ 10 ตามลําดับ  
 
 
                               
 
 
 
 
ภาพที่ 3 ลักษณะพื้นที่นาขาวใน ต.คร่ึง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 
  

หวยซอ 
น้ําอิง 

นาน้ําทวม 
60-70% 

นาลุม 
30% 

นาดอน 
10% 
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ภาพที่ 4 พื้นที่นาขาวและปาของต.คร่ึง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 
ที่มา: กรมพัฒนาที่ดิน และศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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เกษตรกรจะเริ่มหวานในนาน้ําทวมตั้งแตปลายเดือนเมษายนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 
เกษตรกรสวนใหญ (รอยละ 80) นิยมปลูก ขาว กข 5 รองลงมาไดแก ขาว กข 6 และมะลิ 105 ใน
สัดสวนรอยละ 15 และ  5 ตามลําดับ เกษตรกรระบุวาขาวกข 15 และมะลิ 105 เปนพันธุที่มีอายุ
ยาว เสี่ยงตอตนลม ดังนั้นในป 2546 จึงเริ่มมีการนําขาวหอมพิษณุโลก 1 ซึ่งมีคุณสมบัติตานทาน
โรคไหมที่เกษตรกรเก็บไวจากการทดลองคัดเลือกพันธุรวมกับกรมวิชาการเกษตรมาปลูกในนาน้ํา
ทวม  
 ในพื้นที่นาลุมเกษตรกรนิยมปลูกขาว กข 15 (รอยละ 80) และ กข 6 (รอยละ 20) โดย
เกษตรกรที่มีพื้นที่นามากจะปลูกขาวกข 15 ในสัดสวนที่มากกวา สวนในรายที่มีพื้นที่ไมมากจะ
ปลูกขาว กข 15 และ กข 6 ในอัตราสวนที่เทากัน 
 ในป 2548 ไดมีการขยายขาวพันธุหอมสกลนครไปยังนาลุมและนาดอนในพื้นที่หมู 7 
จํานวน 300 กก. และหมู 9 จํานวน 50 กก. ขาวหอมสกลนครเปนขาวนาปรัง ไมไวแสง ปลูกและ
เก็บเกี่ยวกอน ซึ่งในพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณจะใหผลผลิตดีกวาขาว กข 6  
 ขาวพันธุดีที่เกษตรกรไดคัดเลือกไวภายหลังจากการทดลองรวมกันกับกรมวิชาการเกษตร 
ไดแก หอมสกลนคร และหอมพิษณุโลก1  

1. ขาวหอมสกลนคร  
เปนขาวไมไวแสง หวานในชวงเดือนกรกฎาคมและปลูกในเดือนสิงหาคม เพื่อหลีกเลี่ยง

นก ซึ่งจะเก็บเกี่ยวพรอมกันกับขาว กข 15 ลักษณะตนไมสูงจึงไมลมเหมาะกับการเกี่ยว ราคา
เมลด็พันธุ 13 บาท ตอ กก. ใชปลูกทดแทนขาว กข 6 แนะนําใหปลูกเพื่อบริโภคภายในครัวเรือน
กอนครอบครัวละ 2 ไร เนื่องจากยังไมเปนที่ยอมรับของตลาด 

2. ขาวหอมพิษณุโลก 1 
เพื่อทดแทนขาวมะลิ 105 มีคุณสมบัติตานทานโรคไหม 100% จากการทดลองในป 46 ซึ่ง

เกิดโรคไหมกับขาว กข 6 ทั้งหมด แตไมพบในขาวหอมพิษณุโลก 1 และยังไดผลผลิตมากกวามะลิ 
105 เนื่องจากไมพบการเขาทําลายของแมลงบั่ว สําหรับการเก็บเกี่ยว การตลาด และราคามีการ
ยอมรับไมแตกตางกับมะลิ 105 ซึ่งหากผลผลิตมีปริมาณเพิ่มข้ึนตองระวังราคาที่อาจจะไมแนนอน 
และจากขอตกลงขาวหอมมะลิเพื่อการสงออกยอมรับเพียง 2 พันธุ ไดแก มะลิ 105 และ กข 15 
เทานั้น นอกจากนี้ยังมีขาวที่มีศักยภาพตองการการผลักดันแตโรงสียังใหราคาต่ํา ไดแก ขาว
ปทุมธานี 1 
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3. การใชประโยชนจากลําน้ํา 
 จากลักษณะพื้นที่ที่มีลําน้ําไหลผานตลอดทุกหมูบานทําใหชาวบานไดใชประโยชนจาก
การจับปลาเปนอาหารและสรางรายได จึงไดมีแหลงอนุรักษพันธุปลากระจายอยูในทุกหมูบานเพื่อ
ใหปลามาวางไข 
 ในชวงเดือนมิถุนายนถึงธันวาคม จะมีปริมาณปลามากจนสรางเปนรายไดใหกับครัวเรือน 
ตัวอยางเชน ชาวบานในหมู 7 จํานวน 2 ราย ที่มีรายไดจากการประกอบอาชีพประมงน้ําจืดมาก
กวา 10,000 บาท ตอเดือน และตั้งแตเดือนมกราคมถึงพฤษภาคม จะมีปริมาณปลาเพยีงพอ
สําหรับเปนอาหารในครัวเรือนเทานั้น 
 การอนุรักษวังปลาของชาวบานเริ่มต้ังแตป 2545 โดยโครงการพะเยาเพื่อพัฒนา (พอช.) 
ไดนําชาวบานจากหมู 7 บานมวงชุม ไปดูงานอนุรักษของแมน้ํานาน และกลับมากําหนดเขต
อนุรักษในหมูบานบริเวณชวงน้ําลึกระยะทาง 200 เมตร เปนระยะเวลา 3 เดือน ต้ังแตเดือน
พฤษภาคมถึงกรกฎาคม เพื่อใหปลาไดวางไข จากนั้นจึงไดขยายเขตอนุรักษวังปลาเขาไปในทุกหมู
บาน 
 ในป 2547 ชาวบานที่หาปลาจากบานมวงชุม ต.คร่ึง และบานเขียะ บานหวาย บานรอง
หา ต.ศรีดอนชัย พบวา มีชนิดและปริมาณของปลามากขึ้น รวมทั้งขนาดของปลาก็ใหญข้ึน จึงได
ขยายพื้นที่อนุรักษวังปลาเปน 400 เมตร  
 บานมวงชุม หมู 7 เปนพื้นที่ที่มีลักษณะเดนกวาหมูบานอื่นและมีเพียงหมูบานเดียว
ในต.คร่ึง เนื่องจากเปนพื้นที่ที่มีการอนุรักษปาชุมชนจํานวน 500 ไร ลักษณะเปนปาชุมน้ําลุมน้ําอิง
ที่มีความอุดมสมบูรณมาก ทําใหมีปลาในบริเวณนี้มากกวาที่อ่ืนๆ ซึ่งจําเปนตองมีการเก็บขอมูล
เพื่อเปรียบเทียบชนิด ปริมาณ และขนาดของปลาจากแหลงอนุรักษทั้งหมดในหมูบานที่มีลักษณะ
พื้นที่ และการใชประโยชนที่ดินริมฝงน้ําที่แตกตางกัน ดังเชนในบางพื้นที่ที่มีการปลูกพืชริมฝงน้ํา
และมีการใชสารเคมีอยางเขมขนอาจจะทําใหเกิดสารตกคาง และมีผลกระทบตอปลาในลําน้ํา 
เปนตน 
 
คําถาม  :  

- ความแตกตาง ระหวางพื้นที่ๆมีการอนุรักษและพื้นที่ไมมีการอนุรักษ 
- ลักษณะของปลาในพื้นที่ชุมน้ํามีความแตกตางกับพื้นที่อ่ืนอยางไร 
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4. แนวทางการแกปญหา 
4.1 การแกปญหาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร 

ผูเขาประชุมไดรวมกันเสนอทางเลือกสําหรับการแกไขปญหาการขาดแคลนน้ําเพื่อการ
เกษตร  ดังนี้ 

1. อางเก็บน้ํา 
2. ฝายน้ําลน หรือเขื่อนยาง ในพื้นที่บานสาน หมู 1 และสงตอเปนคลองยอยคลายคลองชล

ประทาน 
3. การสูบน้ําอิงเขาเก็บในบอพักน้ํา แลวแจกจายเขาสูพื้นที่การเกษตร 
4. ระบบสูบน้ําพลังงานไฟฟา 

โรงสูบน้ําพลังงานไฟฟาสรางโดยกรมสงเสริมพลังงานดวยไฟฟาอยูในเขตต.หวยซอ 
ปจจุบันอยูในการดูแลรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลหวยซอ มีจุดบริการจํานวน 2 จุด 
จุดที่ 1 ครอบคลุมพื้นที่หมู 3 และ หมู 10 และจุดที่ 2 ครอบคลุมพื้นที่หมู 4 และหมู 8 เกษตรกรที่
ใชบริการสวนใหญเปนเกษตรกรที่อยูในต.คร่ึง แตมีพื้นที่ทํากินอยูในต.หวยซอ โดยคิดคาใชจายใน
การสูบน้ําตั้งแตเวลา 9.00 – 18.00 น. รวม 9 ชั่วโมง เปนเงิน 3,200 บาท ตอพื้นที่ 10 ไร (320 
บาท ตอไร) และรัฐชวยอุดหนุนรอยละ 50 คงเหลือคาใชจายใหเกษตรกร 160 บาท ตอไร ซึ่งเปน
คาใชจายในเฉพาะชวงการเตรียมดินพรอมดํานา  

เกษตรกรบานครึ่งที่เขารับบริการมีจํานวน 18 ราย รวมพื้นที่ประมาณ 300 ไร การให
บริการจะมีการบริหารจัดการน้ําหมุนเวียนไดมากที่สุด 10 ไร ตอวัน ซึ่งหากเกษตรกรมีความ
ตองการใชน้ําพรอมกันจะผันไดวันละ 5 ราย รายละไมตํ่ากวา 10 ไร ซึ่งหากนอยรายกวานี้จะทําให
น้ําลนคลอง ดังนั้นพื้นที่ 300 ไร จะใชเวลาสูบน้ําประมาณ 1 สัปดาห 

ความคุมทุนของการสูบน้ําในฤดูฝนจะมีมากกวาในฤดูแลง เนื่องจากในฤดูแลงเกษตรกร
ตองสูบน้ําบอยครั้ง เฉลี่ยประมาณ 4 วัน ตอคร้ัง ทําใหคามีคาใชจายสูง 
แนวทางการแกปญหา 

- การขอปรับลดคาไฟฟาใหรัฐอุดหนุนมากกวารอยละ 50 
- ฝายสงเสริมศึกษาตนทุนการผลิตพืชฤดูแลง เชน พริก ขาวโพด ผักปลอดสารพิษ  
5. การทําบาดาลน้ําตื้นประมาณ 10 เมตร ในพื้นที่สองฝงของน้ําอิง   เกษตรกรมีความ

ตองการบอบาดาลน้ําตื้นเพื่อนํามาใชในการผลิตพืชฤดูแลง และเปนการสรางทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพใหชาวบานมากขึ้น ซึ่งสามารถสํารวจความเปนไปไดโดยกรมทรัพยากรธรณี  
หมายเหตุ 

- ขอที่ 1 และ 3 ตองทําควบคูกัน 
- หมู 9 มีสระกักเก็บน้ําและมีการจัดการน้ํารวมกัน 
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สําหรับน้ําอุปโภคบริโภคของบานครึ่งมีการขุดบาดาลและประปาภูเขาในพื้นที่หมู 1 
4.2 การแกปญหาน้ําทวมซํ้าซาก 
 สาเหตุที่ทําใหเกิดน้ําทวมซ้ําซาก ไดแก 

- ดินชุมน้ําตลอดเวลา 
- แมน้ําอิงมีลักษณะคดเคี้ยว ทําใหมีการระบายน้ําชา 
- การไหลเออของน้ําโขง 
- การระบายน้ําจากกวานพะเยา ซึ่งการปดเปดน้ําของกวานพะเยามีผลกระทบตอปญหาน้ํา

ทวมของพื้นที่ต้ังแตอ.ดอกคําใตจนกระทั่งถึงอ.เทิง 
ชาวบานแนะนําใหมีการระบายน้ําจากกวานพะเยาออกกอนถึงฤดูฝน แตเนื่อง

จากมีการใชน้ําจากกวานพะเยาเพื่อทําน้ําประปาจึงทําใหไมสามารถระบายออกได 
จากการระดมความคิดของผูเขารวมประชุม ทําใหไดแนวทางการจัดการน้ําเพื่อการพัฒนา

ลุมน้ําอิงตอนลาง เพื่อการพัฒนาการเกษตร และพัฒนาความเปนอยู ดังแสดงในตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 การจัดลําดับการแกปญหาน้ําทวมซ้ําซากของต.คร่ึง ในป 2548* 
ลําดับ ทางออกในการแกปญหา หนวยงานที่เกี่ยวของ 

1** ขุดทอระบายน้ําทะลุถนนฝงหวยซอ  กรมทางหลวง (งบประมาณป 49) 
2** ขุดทอระบายน้ํา/คันคลองตอจากระบบสูบน้ําดวยไฟฟา ใน

พื้นที่หมู 6 ต.หวยซอ 
กรมสงเสริมพลังงานดวยไฟฟา 

3 ขุดลอกรองน้ําในพื้นที่เกษตร    กรมชลประทาน ,  อบต. 
4 ขุดลอกแมน้ําอิง   การทาเรือ 
5 การระบายน้ําทางเลือก ตัดทางน้ําเปนชวงๆ ในพื้นที่หมู 2 

4 และ 6 
กรมทรัพยากรน้ํา 

6 โครงการแกมลิงในเขตต.หวยซอ   กรมชลประทาน 
หมายเหตุ : 

* ผลประโยชนที่ไดรับจากการแกปญหาไมเพียงแตเกิดกับต.คร่ึงเทานั้น  ยังมีทําใหหมู
บานอื่น เชน ต.หวยซอ ต.บุญเรือง อ. เชียงของ และบางพื้นที่ของอ.ขุนตาล และ 
อ.เทิง ไดประโยชนอีกดวย 
 ** สามารถดําเนินการไดทันที 
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ขอเสนอที่สามารถนําเสนอตอหนวยงานที่เกี่ยวของ 

- ลดคาไฟในฤดูแลง  โดยการเพิ่มขอมูลการศึกษาในการคํานวณตนทุนคาน้ําเพื่อตอรองใน
การลดคาไฟฟา 

- ทางเลือกของพืชเสริม หรือพืชผักที่มีมูลคา 
 
สรุป 

1. ปญหาความเสียหายจากน้ําทวมของต.คร่ึงมีความแตกตางกันในแตละพื้นที่ โดยหมู 6 7 
และ 9 ไดรับผลกระทบจากแมน้ําโขง สวนหมูบานอื่นไดรับผลกระทบจากแมน้ําอิง ซึ่งหากแมน้ํา
โขงหนุนมากจะกอใหเกิดความเสียหายทั่วทั้งตาํบล 

2. พื้นที่ 11 หมูบานในตําบลครึ่งและพื้นที่ทํากินที่เสียหายทุกปมีความเสียหายแตกตางกัน 
หมูบานที่มีความเสียหายมาก ไดแก หมู 3 4 8 10 และ 11 

3. ระบบการผลิตขาวของต.คร่ึงแบงตามลักษณะภูมินิเวศนได 3 ลักษณะ ไดแก นาดอน นา
ลุม และนาลุมน้ําทวม พันธุขาวที่เกษตรกรนิยมปลูก ไดแก กข 6 เพื่อบริโภคในครัวเรือน กข 15 
เพื่อจําหนาย และมะลิ 105 เพื่อจําหนายเพียงเล็กนอย  

 ในระยะเวลา 2 ปที่ผานมา พอหลวงฉลองไดมีการใชขาวพันธุใหม ไดแก หอมพิษณุโลก 1 
ซึ่งไดราคาเทากับมะลิ 105 และหอมสกลนครที่ไดขยายไปยังหมู 9 จํานวน 300 กก. ในปการผลิต 
2548 

4. การอนุรักษพันธุปลากระจายอยูทุกหมูบานในต.คร่ึง นอกจากนี้ในหมู 7 บานมวงชุมยังมี
รูปแบบของการอนุรักษปารวมกับลุมน้ํา ซึ่งพบวามีชนิด ปริมาณ และขนาดของปลามากกวาใน
พื้นที่ที่ไมมีการอนุรักษ สาเหตุสวนหนึ่งมาจากนิเวศนที่ตางจากพื้นที่อ่ืนทําใหเกิดการสรางรายได
และสวนหนึ่งเปนอาหารบริโภคในครัวเรือน 

5. การแสวงหาทางเลือกทางการเกษตรอื่นๆ เชน ปศุสัตว ทําไดยาก 
6. ทางเลือกสําหรับการแกปญหาการขาดแคลนน้ํา ไดแก (1) การสรางอางเก็บน้ํา (2) ฝาย

น้ําลน (3) การเจาะบอบาดาลน้ําตื้น (4) การสูบน้ําจากแมน้ําอิง และ (5) การใชระบบสูบน้ําพลัง
งานไฟฟา 

ความเปนไปไดในการขุดบอบาดาลน้ําตื้น โดยสํารวจพื้นที่สองชายฝงแมน้ําอิง ไดแก 
ต.หวยซอ และ ต.คร่ึง ซึ่งหากมีความคุมคาอาจทําใหเกษตรกรสามารถปลูกขาวนาปรังได เนื่อง
จากมีพันธุขาวที่เหมาะสมแลวแตยังไมทราบวาจะมีน้ําเพียงพอหรือไม 

7. การแกปญหาน้ําทวมซ้ําซากมี 6 วิธี ไดแก (1) การตัดเสนทางน้ํา (2) การทําทอระบายน้ํา
ทะลุถนน (3) การทําคันคลองระบายน้ําตอจากระบบสูบน้ําพลังงานไฟฟา (4) โครงการแกมลิง (5) 
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การขุดลอกรองน้ําธรรมชาติ และ (6)  การขุดลอกแมน้ําอิงทั้งสาย ทั้ง 6 แผนงานนี้มีหนวยงานที่รับ
ผิดชอบแตกตางกัน ตัวอยางการตัดเสนทางน้ํามีมากกวา 20 จุด ตองเลือกจุดที่มีความสําคัญและ
สามารถทําไดกอน 

8. การลดคาใชจายในการสูบน้ําดวยพลังงานไฟฟาทําใหเกษตรกรสามารถปลูกขาวนาปได 
แตไมมีความคุมทุนสําหรับการผลิตพืชฤดูแลง ขอเสนอแนะ ไดแก การลดคาไฟฟาในชวงฤดูแลง 
และการปลูกพืชชนิดอื่นที่มีมูลคาเพื่อใหคุมทุนกับคาน้ํา เชน พืชผักปลอดสารพิษ  
ขอเสนอแนะ 

- ควรมีการสํารวจความเสียหาย และโอกาสที่เสียไปของเกษตรกร 
- ขอใหพิจารณาโครงการที่สามารถทําไดกอนเพื่อบรรเทาสาธารณภัยเบื้องตน 
- แผนงานตางๆ ควรมีการศึกษาผลกระทบ และนําเสนอขอมูลใหกับชุมชนและ

หนวยงานปฏิบัติไดรับทราบ 

ภาพกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 


