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 กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย 

มีภารกิจเกี่ยวกับดานการพัฒนาเมือง ดานการอาคาร และ 

การบริการดานชาง เพื่อสรางความเจริญสูทุกภูมิภาคของ

ประเทศใหมีความนาอยูปลอดภัย จากภารกิจทั้ง ๔ ดาน

ท่ีกลาวมานั้น วารสารฉบับนี้ จึงมีการนําเสนอ ความรู

เกี่ยวกับการวางและจัดทําผังเมืองรวม มีความสําคัญ

อยางไร ซึง่เปนหนึง่ในภารกจิของกรมโยธาธกิารและผงัเมอืง 

ในการพัฒนาบานเมืองใหนาอยู สะดวกสบาย ปลอดภัย 

รวมถึงการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม ใหเปนเมือง

นาอยูอยางเปนรูปธรรม 

 นอกจากภารกจิดานการผงัเมอืงแลว วารสารฉบบันี้

ยังไดนาํเสนอขอมลูความรูเกีย่วกบัภารกจิดานการพฒันาเมอืง

ในการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นท่ี ซึ่งเปนหนึ่งในภารกิจ

สําคัญดานการพัฒนาเมืองของกรมโยธาธิการและผังเมือง

นํามาใชเปนเครื่องมือหนึ่งในการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ 

เพือ่เปาหมายการพฒันาเมอืงทีย่ัง่ยนื รวมไปถงึการสรางเขือ่น

ปองกันตลิ่ง เปนการปองกันการกัดเซาะจากกระแสนํ้าและ

เพิ่มประสิทธิภาพเชิงลาดเพื่อปองกันการพังทลายของตลิ่ง

อีกทั้งบางพื้นที่ยังสามารถปรับปรุงภูมิทัศนใหสวยงาม

เพือ่เปนสถานทีท่องเทีย่ว เชน โครงการกอสรางเขือ่นปองกนัตลิง่

ริมแมนํ้าโขง พรอมปรับปรุงภูมิทัศน และทางจักรยาน 

พรอมทางเดินเลียบริมฝ งแมนํ้าโขง จังหวัดนครพนม 

หรือที่รู จักกันในนามวา “ถนนสวรรคชายโขง” อีกทั้ง

ยังใหองคความรู เกี่ยวกับวิถีใหมของการบริหารจัดการ

แกไขปญหานํ้าทวมพ้ืนท่ีชุมชน(New to next normal) 

ซ่ึงมีความแตกตางจากวิถีการแกไขปญหา นํ้าทวมพื้นที่

ชุมชนแบบที่ผานมา

 อีกหนึ่งภารกิจดานอาคารที่กรมโยธาธิการและ

ผงัเมอืง ไดตระหนกัถงึความปลอดภยั ของประชาชนสาํหรบั

การใชงานเครื่องเลนจึงไดจัดทํามาตรฐานความปลอดภัย

ของเครื่องเลน รวมถึงคูมือการติดตั้ง คูมือการตรวจสอบ

และการบํารุงรักษา เปนตน เพ่ือเปนแนวทางการปฎิบัติ

ของเจาพนักงานและผู ประกอบการในการปองกันและ

ลดอุบัติเหตุจากการเขาใชเครื่องเลน

 กองบรรณาธิการ ขอขอบคุณผู เขียนบทความ

ทุกทาน ที่กรุณาสงบทความลงในวารสาร และขอขอบคุณ

ทุกทานที่ไดติดตามอานวารสารกรมโยธาธิการและผังเมือง

มาโดยตลอด

กองบรรณาธิการ
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การวางและจัดทําผังเมืองรวม
สําคัญอย�างไร

 เมอืง คอื แผนผงันโยบายทีแ่สดงรายละเอยีดโครงการเพือ่กาํหนดการใชประโยชนท่ีดนิ

 ใหเหมาะสมในแตละพื้นที่ วัตถุประสงคหลักก็คือใหประชาชนสามารถดํารงชีวิตอยูได

ดวยความสุขในแตละเมือง ซึ่งหมายถึงการไดอยูอาศัยในเมืองที่มีสภาพแวดลอมที่ดี มีเศรษฐกิจ

ที่ดี มีความเปนระเบียบเรียบรอย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และสามารถอยูรวมกัน

ดวยความสงบสุข

หากไม�มกีารวางผงัเมือง การขยายตัวของเมอืงจะเปนไปอยางไรทิศทาง การใชประโยชน

ท่ีดินจะเปนไปอยางไรประสิทธิภาพ รวมถึงการรุกลําพื้นที่ตาง ๆ โดยเฉพาะพื้นที่อนุรักษ และ

ปญหาอ่ืนอีกมากมายซึง่ทายทีส่ดุจะสงผลใหการเตบิโตของเมอืง และเศรษฐกจิ รวมถงึสิง่แวดลอม

มีปญหาในระยะยาว

การวางผงัเมอืงจึงเปนส่ิงสําคญัในการพัฒนาบานเมอืงรวมกนัในทกุภาคสวนทัง้ภาครฐั 

ภาคเอกชนและประชาชน เพื่อบานเมืองใหนาอยู สะดวกสบาย ปลอดภัย มีการพัฒนาทาง

เศรษฐกิจ สังคม โครงสรางพื้นฐาน รวมทั้งการรักษาเอกลักษณทางวัฒนธรรมของชุมชน สภาพ

แวดลอมและคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมีจุดมุงหมายใหประชาชนไดเห็นตัวอยางของเมืองที่ดี ผังเมือง

ที่ดี อํานวยประโยชนใหแกประชาชนและชุมชน และพัฒนาใหเปนเมืองนาอยูอยางเปนรูปธรรม 

ซึ่งจะสรางความเขาใจ ใหความรูและประชาสัมพันธใหประชาชนเห็นถึงความจําเปน ตลอดจน

ประโยชนของการผังเมืองและนําไปสูการยอมรับ

ผัง

โดย : สํานักผังเมืองรวม

5วารสาร ฉบับที่  ๕๕ /  ป�  ๒๕๖๔



ขั้นตอน
และกระบวนการวาง
และจัดทําผังเมืองรวม

ขั้นตอนที่ ๑ การสํารวจ กําหนดเขตผัง ว�เคราะห�และจัดทําร�างผังเมืองรวม
เปนการดําเนินการตามมาตรา ๒๓ กําหนดใหกรมโยธาธิการและผังเมืองแจงใหองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นทราบกอนวางและจัดทําผังเมือง ซึ่งในขั้นตอนนี้รวมถึงการดําเนินการวิเคราะหขอมูลตาง ๆ 

เพื่อนํามาจัดทํารางผังเมืองรวมตามองคประกอบของมาตรา ๒๒ ที่กําหนดไว

ขั้นตอนที่ ๒ การประชุมเพ�่อพ�จารณาร�างผังเมืองรวม
 การประชุมเพื่อพิจารณารางผังเมืองรวม ขั้นตอนนี้เปนการประชุมพิจารณาใหความเห็น

ของกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อใหการวางผังเมืองรวมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพถูกตอง

ตามหลักวิชาการผังเมือง

ขั้ น ต อ น ก า ร ว า ง แ ล ะ จั ด ทํ า
ผังเมืองรวมมุ�งเน�นกระบวนการในเชิง
ว�ชาการ และเชิงเทคนิคระหว�างการวางผัง
ตลอดจนถึงการประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ต า ม พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ก า ร ผั ง เ มื อ ง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ กรมโยธาธิการและผังเมือง
จ�งได�กําหนดขั้นตอนการดําเนินการทั้งสิ�น 
๘ ขั้นตอน แบ�งออกเป�น ๒ ส�วนหลัก ๆ
คือ ส�วนของการดําเนินการโดยกรมโยธาธิการ
และผังเมือง (ขั้นตอนที่  ๑ - ๗) และ
ส�วนขั้นตอนกฎหมาย (ขั้นตอนที่ ๘) โดยมี
รายละเอียดขั้นตอน ดังนี้

กรณีดําเนินการโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง

โดย : สํานักผังเมืองรวม
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ขั้นตอนที่ ๓ การประชุมรับฟ�งความคิดเห็นของประชาชน 
 ข้ันตอนนีเ้ปนการดาํเนนิการตามมาตรา ๙ โดยจะตองดําเนนิการประชมุรบัฟงความคดิเหน็ของประชาชน

ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการผังเมืองกําหนด ท้ังยังกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา

ผังเมืองรวมดวย ซึ่งในขั้นตอนนี้สามารถดําเนินการควบคูกับการประชุมคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อประสาน

ยุทธศาสตรและแผนงานในการวางและจัดทําผังเมือง (เดิม)

ขั้นตอนที่ ๔ การประชุมคณะกรรมการผังเมือง 
 เปนการดําเนินการตามมาตรา ๒๖ กําหนดใหผังเมืองรวมท่ีกรมโยธาธิการและผังเมืองดําเนินการวาง

และจัดทําผังเมือง เสนอคณะกรรมการผังเมืองพิจารณาใหความเห็นชอบ 

ขั้นตอนที่ ๕ การป�ดประกาศพร�อมข�อกําหนด ๙๐ วัน 
 ข้ันตอนนี้เปนการดําเนินการตามมาตรา ๒๙ กําหนดใหผังเมืองรวมที่คณะกรรมการผังเมืองพิจารณา

ใหความเห็นชอบแลว ใหเผยแพรและประชาสัมพันธใหประชาชนทราบเปนเวลาไมนอยกวา ๙๐ วัน นับตั้งแต

วันปดประกาศ

ขั้นตอนที่ ๖ การรวบรวม ตรวจสอบ พ�จารณาคําร�อง และแจ�งผลการพ�จารณาคําร�อง 
 เปนการดาํเนนิการตามมาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๑ จะตองดาํเนนิการรวบรวม ตรวจสอบ และพจิารณา

คํารอง พรอมแจงผลการพิจารณาคํารองใหแกผูยื่นคํารองตอไป

ขั้นตอนที่ ๗ การจัดทําเอกสารประกอบการยกร�างประกาศกระทรวงมหาดไทย 
 ขั้นตอนนี้เปนการดําเนินการจัดทําเอกสารประกอบการยกรางประกาศกระทรวงมหาดไทย

ขั้นตอนที่ ๘ การเสนอคณะรัฐมนตร�ให�ความเห็นชอบ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ขั้นตอนนี้เปนการดําเนินการตามมาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๓ กําหนดใหผังเมืองรวมออกเปน

ประกาศกระทรวงมหาดไทย และตองมีสาระสําคัญตามมาตรา ๒๒
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ขั้นตอนที่ ๑ การสํารวจ กําหนดเขตผัง ว�เคราะห�และจัดทําร�างผังเมืองรวม
กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินแจงใหกรมโยธาธิการและผังเมืองทราบกอนวางและ

จัดทําผังเมือง ในกรณีท่ีฝายใดฝายหน่ึงไมเห็นดวยกับการวางและจัดทําผังเมืองรวมและไมอาจตกลงได 

ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเปนผูชี้ขาดตามคําแนะนําของคณะกรรมการผังเมือง 

เมื่อเปนที่ยุติแลวใหผูวางผังและจัดทําผังเมืองรวมดําเนินการใหเปนไปตามคําชี้ขาดนั้น และใหนํา

ความคิดเห็นของอีกฝายมาประกอบในการพิจารณาดําเนินการดวย (มาตรา ๒๓ วรรคสี่) รวมถึง

การประชุมกลุมยอย เพื่อจัดทําผังแนวคิด และการดําเนินการวิเคราะหขอมูลตาง ๆ เพื่อนํามา

จัดทํารางผังเมืองรวมตามองคประกอบของมาตรา ๒๒ ที่กําหนดไว

ขั้นตอนที่ ๒ การประชุมคณะกรรมการที่ปร�กษาผังเมืองรวม 
เปนการประชุมคณะกรรมการทีป่รกึษาผงัเมอืงรวม ตามมาตรา ๒๔ เพือ่ใหคาํปรกึษาและ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับผังเมืองรวมนั้น

ขั้นตอนที่ ๓ การประชุมรับฟ�งความคิดเห็นของประชาชน 
ขัน้ตอนนีเ้ปนการดาํเนนิการตามมาตรา ๙ โดยจะตองดาํเนินการประชมุรบัฟงความคดิเหน็

ของประชาชนตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการผังเมืองกําหนด โดยความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติ นอกจากนี้กําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการ

ที่ปรึกษาผังเมืองรวม และสามารถดําเนินการประชุมคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อประสาน

ยุทธศาสตรและแผนงานในการวางและจัดทําผังเมือง (เดิม) ควบคูกันไปดวย

ขั้ น ต อ น ก า ร ว า ง แ ล ะ
จัดทําผังเมืองรวมเมืองตาม
พระราชบัญญัติการผังเมือง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ กรณีดําเนินการ
โดยองค�กรปกครองส�วนท�องถิ�น 
ได�กํ าหนดขั้ นตอนโดยสรุป
แบ�งออกเป�น ๘ ขั้นตอน โดยมี
รายละเอียดในแต�ละขั้นตอน 
ดังต�อไปนี้

ขั้นตอน
และกระบวนการวาง
และจัดทําผังเมืองรวม
กรณีดําเนินการโดยองค�กรปกครองส�วนท�องถิ�น

โดย : สํานักผังเมืองรวม
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ขั้นตอนที่ ๔ การประชุมความเห็นกรมโยธาธิการและผังเมือง 
เปนการดาํเนนิการประชมุความเหน็ของกรมโยธาธกิารและผงัเมอืง ตามมาตรา ๒๗ วรรคสอง

ทีก่าํหนดใหเสนอผงัเมอืงรวมใหกรมโยธาธกิารและผงัเมอืงเพือ่ใหความเหน็ กอนเสนอผงัเมอืงรวม

ไปยังคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดพิจารณา

ขั้นตอนที่ ๕ การประชุมคณะกรรมการผังเมืองจังหวัด 
ขั้นตอนนี้เปนการดําเนินการตามมาตรา ๒๗ วรรคสอง เมื่อกรมโยธาธิการและผังเมือง

ใหความเห็นพรอมเหตุผลแลว ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเสนอผังเมืองรวมแกคณะกรรมการ

ผงัเมอืงจงัหวดัพจิารณา และเมือ่คณะกรรมการผงัเมอืงจังหวัดพจิารณาแลวมคีวามเห็น (มาตรา ๒๗ 

วรรคสอง) กรณีไมเห็นดวยกับความเห็นของกรมโยธาธิการและผังเมือง ใหคณะกรรมการผังเมือง

จงัหวดัเสนอประเดน็ทีไ่มสามารถหาขอยตุไิดใหคณะกรรมการผงัเมอืงพจิารณา ถาผลเปนประการใด

ใหดําเนินการไปตามที่คณะกรรมการผังเมืองพิจารณา

ขั้นตอนที่ ๖ การป�ดประกาศพร�อมข�อกําหนด ๙๐ วัน 
ขั้นตอนนี้เปนการดําเนินการตามมาตรา ๒๙ กําหนดใหนําผังเมืองรวมที่คณะกรรมการ

ผังเมืองจังหวัดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว ไปเผยแพรและประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ

เปนเวลาไมนอยกวา ๙๐ วัน นับตั้งแตวันปดประกาศ เพื่อใหผูมีสวนไดเสียยื่นคํารองขอแกไข 

เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกขอกําหนดตามมาตรา ๒๒ (๕)

ขั้นตอนที่ ๗ การรวบรวม ตรวจสอบ พ�จารณาคําร�อง และแจ�งผลการพ�จารณา
คําร�อง 

เปนการดําเนินการตามมาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๑ จะตองดําเนินการรวบรวม ตรวจสอบ 

และพิจารณาคํารอง พรอมแจงผลการพิจารณาคํารองใหแกผูยื่นคํารองตอไป

ขั้นตอนที่ ๘ การออกข�อบัญญัติท�องถิ�น และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ขั้นตอนนี้เปนการดําเนินการตามมาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๓ กําหนดใหผังเมืองรวม

ออกเปนขอบัญญัติทองถิ่น โดยการจัดทําเอกสารประกอบการยกรางขอบัญญัติทองถิ่น และตอง

มีสาระสําคัญตามมาตรา ๒๒
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“การจัดรูปที่ดินเพ�่อพัฒนาพ�้นที่”
กรมโยธาธิการและผังเมือง กับภารกิจ

การจัดรูปที่ ดินเพ�่อพัฒนาพ�้นที่ เป นหนึ่ งในภารกิจสําคัญด านการพัฒนาเมืองที่กรมโยธาธิการและผังเมือง 
นํามาใชเปนเครื่องมือหนึ่งในการพัฒนาพื้นที่เมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ เพื่อเปาหมายการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืน 

การจดัรปูทีด่นิฯ เปนวธิกีารพฒันาเมอืงทีม่ปีระสิทธภิาพ ลดภาระดานงบประมาณทีต่องใชในการเวนคืนทีด่นิเพือ่การพฒันา
โครงสรางพื้นฐานของภาครัฐ และเปดโอกาสใหคนที่อาศัยอยูในชุมชนไดรวมมือกับภาครัฐในการพัฒนาพื้นที่ของตน ซึ่งจะชวย
ใหประชาชนเกดิความสะดวกสบายจากการพฒันา และกระจายบรกิารพืน้ฐานใหทัว่ถงึ ทาํใหสามารถเปดพืน้ทีแ่ละเกดิการใชประโยชน
ที่ดินในเมืองไดอยางมีประสิทธิภาพ พื้นที่มีความปลอดภัย มีสภาพแวดลอมที่ดี มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ไดมาตรฐาน
และยังชวยใหมูลคาท่ีดินเพิ่มข้ึน เมืองมีพื้นท่ีรองรับการพัฒนาเพื่อประโยชนทางเศรษฐกิจของชุมชนมากขึ้น และเปนโครงการ
ที่มีกระบวนการใหประชาชนเขามามีสวนในการรวมคิด รวมสราง รวมขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอยางแทจริง 

กรมโยธาธิการและผังเมือง ผลักดันให�มีการนําว�ธีการจัดรูปที่ดินเพ�่อพัฒนาพ�้นที่ มาขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองใหเปนไปตามที่
ผังเมืองรวมไดออกแบบไว โดยเนนที่การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานตามผังเมืองใหกับชุมชน จึงสนับสนุนใหดําเนินการกอสรางถนน
ตามผังเมืองรวม พรอมไปกับการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะที่จําเปน และจัดระเบียบแปลงที่ดินใหมใหพื้นท่ี
เหมาะกับการพัฒนาและมีความพรอมรองรับการเติบโตของเมืองในอนาคต

“ร�วมพัฒนาชุมชนให� เป�นระเบียบ
สร�างรากฐานของเมืองที่ดีในอนาคต
โดยการจัดรูปที่ดินเพ�่อพัฒนาพ�้นที่
กับกรมโยธาธิการและผังเมือง

โดย : สํานักจัดรูปที่ดินเพ�่อพัฒนาพ�้นที่
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ที่ดินบร�เวณใดประสบป�ญหา ขาดการเข�าถึงหร�อไม�ได�รับการพัฒนาสาธารณูปโภคโดยรอบ
“การจัดรูปที่ดินเพ�่อพัฒนาพ�้นที่” (Land Readjustment) สามารถช�วยแก�ป�ญหาได�

การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่เปนการพัฒนาที่ดินบริเวณใดบริเวณหนึ่ง โดยการนําแปลงที่ดินหลายแปลง มารวมกัน

เพื่อพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเขาถึงท่ีดินทุกแปลงในโครงการ อยางสอดคลองกับบริบทของพื้นที่โดยรอบ โดยเจาของที่ดินที่

เขารวมโครงการดําเนินการพัฒนาพื้นที่รวมกับภาครัฐ ตองมีการปนที่ดินของตนสวนหน่ึงเพื่อนํามาใชสําหรับการกอสรางถนน 

สาธารณปูโภค และการดาํเนนิการอืน่ ๆ  ทีจ่าํเปนในโครงการ ภายหลังดาํเนนิการ ทีด่นิแมจะมเีนือ้ทีน่อยลง แตจะมสีาธารณปูโภค

เขาถึงและไดรับการปรับรูปแปลงและจัดระเบียบแปลงที่ดินใหม เพื่อใหสามารถใชประโยชนในที่ดินไดดีขึ้นกวาเดิม 

ทีผ่านมาประเทศไทยพฒันาโครงสรางพืน้ฐานสําหรบัเมอืงดวยการเวนคนืทีด่นิมากอสรางสาธารณปูโภค-สาธารณปูการ

ทีจ่าํเปน เชน เวนคนืทีด่นิมาสาํหรบัสรางถนนซึง่เปนวธิทีีต่องใชงบประมาณจาํนวนมาก และผูไดรบัประโยชนจะมเีฉพาะเจาของทีด่นิ

สองฟากที่ถนนตัดผาน เม่ือท่ีดินถูกเวนคืนไปแลว บางแปลงเหลือที่ดินเศษเส้ียวที่ใชประโยชนไมได เจาของที่ดินที่ถูกเวนคืน

ตองยายไปอยูทีอ่ืน่ทีห่างไกลจากทีอ่ยูเดมิ พืน้ทีส่วนทีเ่หลอืบรเิวณอืน่กไ็มไดรบัการปรบัปรงุสภาพแวดลอมใหใชประโยชนได หรอื

การพฒันาพืน้ทีโ่ดยภาคเอกชนทีใ่ชการจดัสรรทีด่นิ อนัเปนการพฒันาพืน้ทีเ่ฉพาะบรเิวณของตน ขาดการตระหนกัถงึผลกระทบ

หรอืผลประโยชนของชมุชนบรเิวณโดยรอบโครงการ สําหรบัการจดัรปูทีด่นิเพือ่พฒันาพืน้ทีจ่ะเปนวธิทีีท่าํใหเกดิการพฒันาเมอืง

รวมกันระหวางภาครัฐและเอกชน ภายหลังการจัดรูปที่ดินแลวแปลงที่ดินจะมีรูปแปลงที่สวยงามเขาถึงไดสะดวก เจาของที่ดิน

ยังคงอยูในพื้นท่ีเดิมหรือใกลเคียงโดยไมตองยายออกไปเชนการเวนคืนที่ดิน ภาครัฐประหยัดงบประมาณในการเวนคืนที่ดิน 

ในขณะที่เจาของที่ดินไดรับประโยชนจากมูลคาที่ดินที่เพิ่มขึ้น แปลงที่ดินสามารถใชประโยชนไดอยางคุมคา 

การจัดรูปที่ดินเพ�่อพัฒนาพ�้นที่ มีใครสามารถทําได�บ�าง และมีว�ธีการหร�อขั้นตอนอย�างไร
ตามพระราชบญัญตัจิดัรปูทีด่นิเพือ่พฒันาพืน้ที ่พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๓๕ กาํหนดผูทีจ่ะเปนผูดาํเนนิการจดัรปูทีด่นิเพือ่

พัฒนาพื้นที่ไดไว ๔ กลุม คือ (๑) สมาคม (๒) กรมโยธาธิการและผังเมือง การเคหะแหงชาติ และองคกรปกครองสวนทองถิ่น

(๓) หนวยงานของรัฐหรือนิติบุคคลอื่นใดที่รัฐจัดต้ังขึ้นเพื่อการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ และ (๔) หนวยงานของรัฐอื่นใด

ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ซ่ึงกรมโยธาธิการและผังเมืองไดดําเนินการพัฒนาเมืองโดยใชวิธีการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

มาแลวใน ๔๖ จังหวัด จํานวน ๕๓ โครงการ

ขั้นตอนและระยะเวลาดําเนินการจัดรูปที่ดินเพ�่อพัฒนาพ�้นที่
การดําเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของเจาของที่ดินเปนสําคัญ 

ในการดาํเนนิโครงการจดัรปูทีด่นิฯ ขัน้ตอนตาง ๆ  จะมกีระบวนการใหเจาของทีด่นิหรอืตวัแทนเจาของทีด่นิเขามารบัทราบขอมลู 

ใหขอคิดเห็น ความตองการ และใหคําปรึกษาตลอดกระบวนการพัฒนาพื้นที่ ซึ่งการดําเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 

แบงไดเปน ๔ ขั้นตอนหลัก ดังนี้

ขั้นเตร�ยมโครงการ ใชเวลาประมาณ ๑ ป ในการรวบรวม สํารวจ และศึกษาขอมูลพื้นที่ รายละเอียดแปลงที่ดิน และ

ความเปนไปไดของโครงการ เพือ่กาํหนดขอบเขตโครงการ แนวคดิการพฒันาโครงการ และออกแบบผงัทางเลอืกเสนอเจาของท่ีดนิ

เมื่อไดขอคิดเห็นจากเจาของที่ดินแลวจึงวางแผนดําเนินการ แผนการเงินและคาใชจาย พรอมจัดทํารางผังแปลงที่ดินใหม

ที่ใชประโยชนไดดีขึ้น เสนอตอเจาของที่ดินเพื่อรวบรวมความยินยอมเขารวมโครงการใหไดไมนอยกวา ๒ ใน ๓ ของจํานวน

เจาของที่ดินและพื้นที่โครงการทั้งหมด
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จากนั้นจะเขาสูขั้นอนุมัติโครงการ ใชเวลาประมาณ ๖ เดือน (ขั้นตอนที่ ๑-๕) โดยผูดําเนินโครงการจะยื่นคําขอเสนอโครงการ
ตอคณะกรรมการสวนจังหวัด ซึ่งผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน 

เมื่อเสนอคําขอดําเนินโครงการแลว จะปดประกาศโครงการจัดรูปที่ดินและมีหนังสือแจงเจาของที่ดินทุกรายในบริเวณท่ี
จะดําเนินการจัดรูปท่ีดินฯ ใหแจงการยินยอมหรือยื่นคัดคานหรือเสนอขอคิดเห็นภายใน ๓๐ วัน เพื่อนํามาประกอบการพิจารณา
ของคณะกรรมการสวนจังหวัด โดยเชิญเจาของที่ดินที่ยื่นคัดคานหรือขอเสนอ มาแสดงขอเท็จจริงประกอบการพิจารณาโครงการ
ของคณะกรรมการฯ ดวย

และหากมีความจําเปนเพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตอง คณะกรรมการสวนจังหวัดสามารถประกาศกําหนดบริเวณท่ีจะสํารวจ
เพ่ือจดัทาํโครงการจดัรปูทีด่นิเพือ่ใหผูทีจ่ะดาํเนนิโครงการ สาํรวจ สอบเขต แนวเขตพืน้ทีต่าง ๆ  ในโครงการ ใหไดขอมลูขนาดเนือ้ท่ีท่ีถกูตอง
กอนดําเนินโครงการได และเมื่อคณะกรรมการสวนจังหวัดใหความเห็นชอบโครงการแลวจะประกาศโครงการในราชกิจจานุเบกษา

เมื่อโครงการไดรับความเห็นชอบใหดําเนินการ จะเขาสูขั้นดําเนินโครงการ ใชเวลาประมาณ ๒ ป (ขั้นตอนที่ ๖-๑๔) จะเปน
การกอสรางโครงสรางพื้นฐานภายในโครงการตามที่ออกแบบไวจนแลวเสร็จ โดยในกระบวนการทํางานจะเริ่มจากการประชุม
เจาของทีด่นิเพือ่เลอืกตัง้ตวัแทนรวมเปนคณะทีป่รกึษาโครงการฯ ซ่ึงประกอบดวย ผูแทนคณะกรรมการสวนจงัหวดั ตวัแทนเจาของทีด่นิ 
และผูทรงคณุวฒุ ิมหีนาทีใ่หคาํปรกึษาเกีย่วกบัเรือ่งตางๆ ในการดาํเนนิโครงการใหแลวเสรจ็ ตัง้แตการออกแบบถนนและสาธารณปูโภค 
ออกแบบผังท่ีดินแปลงใหม พรอมการวางแผนการกอสราง และดําเนินการกอสราง ทั้งนี้ เมื่อดําเนินการกอสรางใกลแลวเสร็จ 
จะมกีารปดประกาศผงัทีด่นิแปลงใหมใหเจาของทีด่นิทกุรายสามารถแสดงขอคดิเหน็เกีย่วกบัแปลงทีด่นิของตนได หากไมมผีูใดคดัคาน 
จะสงผังที่ดินแปลงใหมใหเจาพนักงานที่ดินออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินแปลงใหมตอไป 

เมื่อดําเนินการทุกอยางในโครงการแลวเสร็จตามแผนที่กําหนดไว จะเขาสูขั้นส้ินสุดโครงการ ใชเวลาประมาณ ๖ เดือน 
(ขัน้ตอนที ่๑๕-๑๖) เพือ่ดาํเนนิการชาํระคาชดเชยและมอบหนงัสือแสดงสิทธใินทีด่นิแปลงใหมใหเจาของทีด่นิ และชําระบญัชโีครงการ
แลวเสนอคณะกรรมการสวนจังหวัดประกาศการสิ้นสุดโครงการในราชกิจจานุเบกษา เปนอันเสร็จสิ้นโครงการจัดรูปที่ดินฯ

ทั้งน้ีในการดําเนินโครงการแตละโครงการ จะมีบริบทที่แตกตางกันไปซึ่งอาจมีผลตอระยะเวลาในการดําเนินโครงการ 
อยางไรก็ตามการจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพื้นท่ีจะดําเนินการไดสําเร็จ ตองเกิดจากความรวมมือของเจาของที่ดิน โดยกรมโยธาธิการ
และผังเมือง และองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะเปนผูใหการสนับสนุน พรอมประสานการพัฒนาพื้นที่กับชุมชนและภาคเอกชน
เพื่อพัฒนาเมืองอยางยั่งยืน
ผลสําเร็จและประโยชน�ของโครงการจัดรูปที่ดินที่เพ�่อพัฒนาพ�้นที่

ปจจบุนักรมโยธาธกิารและผงัเมอืงไดดาํเนนิโครงการจดัรปูทีด่นิเพือ่พฒันาพืน้ทีไ่ปแลวกวา ๕๓ โครงการใน ๔๖ จงัหวดัทัว่ประเทศ 
โดยมเีปาหมายเพือ่ใหทกุภาคสวนเหน็ตวัอยางและประโยชนของการนาํวธิกีารจดัรปูทีด่นิฯ ไปใชเปนเครือ่งมอืในการพฒันาพืน้ท่ีเมอืง
หรือชุมชนของตนได

ผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงานจัดรูปที่ดินฯ ในประเทศไทยมีโครงการที่ไดประกาศการสิ้นสุดโครงการ ในราชกิจจานุเบกษา
แลว ทั้งสิ้น ๙ โครงการ คือ โครงการฯจังหวัดกรุงเทพมหานคร (สวนหลวง ร.๙) พะเยา สุรินทร สระแกว แมฮองสอน นครราชสีมา 
เพชรบูรณ ๑ เพชรบูรณ ๒ และเชียงราย
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จังหวัดที่มีการพัฒนาตามผังเมืองด�วยว�ธีการจัดรูปที่ดินเพ�่อพัฒนาพ�้นที่ในประเทศไทย

โครงการฯ ที่ประกาศการสิ�นสุดโครงการแล�ว
(๙ โครงการ)

โครงการฯ ที่มอบหนังสือแสดงสิทธิ์
ในที่ดินแปลงใหม�แล�ว

(๒๗ โครงการ)

โครงการฯ ที่อยู�ระหว�างเจ�าพนักงานที่ดินออก
หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินแปลงใหม� 

(๑๓ โครงการ)

มโีครงการจดัรปูทีด่นิเพือ่พฒันาพืน้ที ่ทีด่าํเนนิการแจกโฉนดทีด่นิแปลงใหมใหเจาของทีด่นิแลว จาํนวน ๒๗ โครงการ ไดแก 
ไดแก โครงการฯ ของจังหวัดสุพรรณบุรี สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร (สวนหลวง ร.๙) นราธิวาส ๑ นาน ๑ พะเยา ยะลา ๑ 
ยะลา ๒ จันทบุรี เพชรบูรณ ๑ เพชรบูรณ ๒ สุรินทร แมฮองสอน สระแกว ตรัง ๑ แพร นครราชสีมา ชัยนาท เชียงราย นครพนม ๑ 
กาญจนบุรี พิษณุโลก ๑ ระยอง ลพบุรี สุโขทัย พังงา และชลบุรี

และมีโครงการที่อยูระหวางเจาพนักงานที่ดินดําเนินการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินแปลงใหม จํานวน ๑๓ โครงการ 
ไดแก โครงการฯ จังหวัดระนอง สมุทรสงคราม มุกดาหาร ปราจีนบุรี นครนายก ชัยภูมิ ฉะเชิงเทรา เลย ยโสธร สมุทรสาคร เชียงใหม 
มหาสารคาม ๑ และอุบลราชธานี

ในบริเวณพืน้ทีโ่ครงการและชมุชนโดยรอบพืน้ที ่ทีไ่ดรบัการจดัรปูทีด่นิแลว สามารถพฒันาเปนพืน้ทีร่องรบักจิกรรมตาง ๆ  ของ
เมอืงไดเปนอยางด ีอกีทัง้ยงัเปนการกระจายบรกิารขัน้พืน้ฐานใหเขาถงึทีด่นิทกุแปลง เพิม่คุณภาพชีวติใหประชาชน ลดความเหล่ือมลํา้
และคืนความสุขสูชุมชนโดยแทจริง ทั้งนี้ในหลายจังหวัดมีการดําเนินโครงการจัดรูปที่ดินฯ โครงการที่ ๒ และ ๓ ตามมา และ
มีการจัดตั้งสมาคมจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพื้นท่ีขึ้นเพื่อดําเนินการพัฒนาพื้นที่ดวย เนื่องจากประชาชนไดเห็นถึงประโยชนและ
ความสาํเร็จของการดาํเนนิโครงการจดัรปูทีด่นิเพือ่พฒันาพืน้ทีท่ีไ่ดเกดิขึน้แลว และเปนการเปลีย่นทศันคตหิรอืความเขาใจของประชาชน
จากเดิมที่วาภาครัฐตองเปนผูดําเนินการพัฒนาพื้นท่ีเมืองฝายเดียว เปนการพัฒนาเมืองหรือพื้นที่ชุมชนสามารถเกิดขึ้นไดโดย
การมีสวนรวมระหวางภาครัฐกับประชาชน ตามหลักการแหงพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๔๗ เจาของที่ดินที่
เขารวมโครงการจดัรปูทีด่นิจะรวมรบัภาระและไดรบัผลตอบแทนอยางเปนธรรม โดยการปนทีด่นิของตนออกมาสวนหนึง่ซ่ึงจะคํานวณ
จากการประเมินมูลคาที่ดินกอน-หลังการจัดรูปที่ดินและประโยชนที่ไดรับจากการดําเนินโครงการ

จะเห็นไดวาการดําเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ สรางประโยชนใหทุกภาคสวน ไมเพียงแคเจาของที่ดินที่จะมี
แปลงทีด่นิทีไ่ดรบัการจดัใหใหมเปนระเบยีบ สวยงาม ใชประโยชนไดเตม็ศกัยภาพ มลูคาทีด่นิเพิม่สงูขึน้ แตรวมถงึเมอืง มกีารพฒันา
อยางเปนระบบ สอดคลองกับการผังเมือง ชุมชนที่เปนที่ตั้งโครงการ เกิดความเปนระเบียบเรียบรอย ที่ดินไมถูกทิ้งรางใหเปนพื้นที่
กออาชญากรรมในเมือง องคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถพัฒนาพื้นที่ไดอยางเหมาะสม ประชาชนในพื้นที่โครงการและ
บริเวณโดยรอบ ไดรับความสะดวกสบายและมีความปลอดภัยจากโครงสรางพื้นฐานที่ไดมาตรฐาน สามารถเขาถึงบริการสาธารณะ
ไดอยางเทาเทียม 

ถือไดวาโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ไดสรางใหเกิดกระบวนการพัฒนาเมืองแบบมีสวนรวมที่เปนรูปธรรม 
เมื่อประชาชนในพื้นที่และหนวยงานทองถิ่น เขามามีสวนรวมในการพัฒนาพื้นที่ของตน ทําใหชุมชนและทองถิ่นเกิดการพัฒนาสูการ
เปนเมอืงนาอยูอยางยัง่ยนื มคีวามสามารถในการแขงขนัสงูขึน้ ประเทศไดรบัประโยชนจากการทีป่ระชาชนและทองถิน่รวมกนักระจาย
ความเจริญไปในพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเมืองตามที่ผังเมืองกําหนด ที่ดินใชประโยชนไดเต็มศักยภาพ มูลคาที่ดินจึงเพิ่มสูงขึ้น
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อยางไรกต็าม ในขอบเขตทีจ่ะดาํเนนิโครงการ ตองรวบรวมหนงัสือใหความยนิยอมเขารวมโครงการของเจาของทีดิ่นในบรเิวณ
พื้นที่ที่จะทําโครงการใหไดไมนอยกวา ๒ ใน ๓ ของจํานวนเจาของที่ดินทั้งหมด และเปนเจาของที่ดินมีเนื้อที่รวมกันไมนอยกวา ๒ ใน ๓
ของที่ดินบริเวณนั้น จึงสามารถเสนอขอดําเนินโครงการจัดรูปที่ดินฯ ตอคณะกรรมการสวนจังหวัดได ซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมือง
มีภารกิจใหการสนับสนุนในการดําเนินการจัดรูปที่ดินฯ ตามขั้นตอนตาง ๆ ที่เกี่ยวของใหกับผูสนใจจะดําเนินโครงการ

กรมโยธาธิการและผังเมือง ยินดีสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นและหนวยงานที่เกี่ยวของรวมทั้งภาคเอกชนและ
ประชาชน ใหนําวิธีการจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพื้นที่มาใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาเมืองใหนาอยู พื้นที่ไดรับการปรับปรุงและพัฒนา
เพือ่ใชประโยชนใหเปนไปตามผงัเมอืงทีไ่ดวางไว เพือ่ชมุชนทีน่าอยู ปลอดภยั ไดมาตรฐาน และเปนการเตรยีมพืน้ทีเ่มอืงใหใชประโยชน
ไดอยางเต็มประสิทธิภาพและยั่งยืน ดังน้ัน หากเจาของที่ดินมีความประสงคจะรวมกันกับภาครัฐในการพัฒนาพื้นที่ของตน สามารถ
รวมตัวกันและขอใหภาครัฐดําเนินการจัดรูปท่ีดินฯ โดยแจงความประสงคไดที่สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดทั่วประเทศ 
หรือแจงผานสํานักจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ กรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ http://office.dpt.go.th/lr/ 

การจัดรูปที่ดินจะสามารถดําเนินการได�ต�องเกิดจากความร�วมมือกันของเจ�าของที่ดินในบร�เวณที่ต�องการจะพัฒนา
โดยเจ�าของที่ดินรวมตัวกันแล�วแจ�งความประสงค� ได�ที่สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดทั่วประเทศ

หร�อที่ http://office.dpt.go.th/lr/
โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองจะร�วมกับองค�กรปกครองส�วนท�องถิ�น ให�การสนับสนุนการดําเนินการ

พรอมกบัเพิม่มลูคาทรพัยสนิของประเทศดวย นอกจากนีย้งัทาํใหเกดิการหมนุเวยีนทางเศรษฐกจิในพืน้ทีต่ัง้แตเริม่ดาํเนนิการพฒันาพืน้ที่ 
และเมื่อพื้นที่ไดรับการพัฒนาแลว ก็จะเกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจตาง ๆ ตามมาจากการใชประโยชนที่ดินตามผังเมือง 

ใครที่สนใจหร�ออยากจัดรูปที่ดิน….มาเตร�ยมตัวให�พร�อม
หากตองการพัฒนาท่ีดินและชุมชนของตนเอง “การจัดรูปที่ดิน” นับเปนวิธีหนึ่งที่สามารถชวยพัฒนาพื้นที่ใหเปนไปตาม

ความตองการของทองถิ่นและประชาชนเจาของพื้นที่ อยางสอดคลองกับผังเมืองโดยไมตองใชการเวนคืนที่ดิน ซึ่งเจาของที่ดินที่สนใจ
เขารวมโครงการจัดรูปที่ดินฯ สามารถเริ่มจากการเตรียมตัวเบื้องตน ดังนี้

๑. ตรวจสอบแปลงทีด่นิของตนหรอืพืน้ทีบ่รเิวณโดยรอบ วามกีารกาํหนดแนวถนนโครงการตามผงัเมอืงพาดผาน และตองการ
ใหมีการดําเนินการกอสรางดวยวิธีจัดรูปที่ดิน

๒.  ปรึกษาหารือและรวบรวมความตองการของเจาของที่ดินหลาย ๆ ราย ในบริเวณที่ตองการจะพัฒนา
๓. แจงความประสงคกับหนวยงานที่ดําเนินการ เชน สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด หรือองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นในพื้นที่ 
๔. ลงนามในหนังสือใหความยินยอมเขารวมโครงการ (จร.๑) พรอมเตรียมเอกสารประกอบ ไดแก สําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชน หนังสือใหความยินยอมจากคูสมรส(ถามี) สําเนาหนังสือสําคัญแสดงสิทธิ์ในที่ดินและเอกสารภาระผูกพันอื่น ๆ

14
วารสารกรมโยธาธิการและผังเมือง
Journal of Department of Public Works And Town & Country Planning



ของการบร�หารจัดการแก� ไข
ป�ญหาน้ําท�วมพ�้นที่ชุมชน
ความจําเป�นท่ีถงึเวลาจะต�อง
นํามาปฏิบัติ

ว�ถีใหม�

โดย : กองควบคุมการก�อสร�าง

๑. สภาพป�ญหานํ้าท�วมและการแก� ไขป�ญหานํ้าท�วมพ�้นที่ชุมชนจากอดีตจนถึงป�จจ�บัน 
(ที่ผ�านมา) 

ในอดีตสิ่งปลูกสรางของพื้นที่ชุมชนจะตั้งอยูรวมกันเปนกระจุกและกระจัดกระจาย

เปนกลุมกอนอยางหลวม ๆ  อยูในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเปนสวนใหญ ความหนาแนนของการใชประโยชน

ทีด่นิและสิง่ปลกูสรางจงึมไีมมากนกั เมือ่เกดิเหตกุารณนํา้ทวมจงึเกดิผลกระทบตอวถิกีารดาํเนนิชวีติ

ไมมาก และความเสียหายที่เกิดขึ้นก็มีมูลคานอย ดังนั้น การแกไขปญหานํ้าทวมพื้นที่ชุมชน

ที่ผานมาจึงเนนการแกไขปญหานํ้าทวมดวยการบริหารจัดการระบายนํ้าออกไปจากพื้นที่

เพือ่ไมใหเกดินํา้ทวมขงัในพืน้ทีช่มุชนยาวนาน ดวยการสรางทอหรอืทางระบายนํา้เพือ่ระบายนํา้ทวม

ไปยงัคลองตาง ๆ  ทีไ่หลผานพืน้ทีช่มุชนเปนหลัก ตอมาเมือ่ประชากรเพ่ิมขึน้ การใชประโยชนทีด่นิ

และสิ่งปลูกสรางจึงมีความหนาแนนเพิ่มขึ้นและขยายไปจนเต็มเขตพื้นที่เทศบาล เกิดพื้นที่ธุรกิจ 

บริการ และมีการเดินทางติดตอในเขตพื้นที่เทศบาลเพิ่มขึ้น และทําใหมูลคาของชุมชนเพิ่มขึ้น 

อกีทัง้สภาพพืน้ทีต่นนํา้ของแตละลุมนํา้กม็กีารพัฒนาเปล่ียนแปลงการใชประโยชนทีดิ่นไปอยางมาก

มีผลตอสภาพการไหลบาของนํ้าในชวงฤดูนํ้าหลากที่รุนแรงมากขึ้น เมื่อเกิดเหตุการณนํ้าทวม

จึงเกิดผลกระทบตอวิถีการดําเนินชีวิตมากข้ึน และมูลคาความเสียหายก็มีเพ่ิมข้ึนอยางมากมาย 

การแกไขปญหานํา้ทวมพืน้ทีช่มุชนจงึเปลีย่นไปเปนการสรางระบบปองกนัมใิหนํา้ไหลบาผานพืน้ที่

ชุมชนและสรางระบบระบายนํ้าฝนเพื่อระบายนํ้าฝนที่ตกในพื้นที่ชุมชนออกไปจากพื้นที่ชุมชน

โดยเร็ว จึงมักจะกอใหเกิดผลกระทบตอพื้นที่ขางเคียงอยูเนือง ๆ และบางครั้งก็เกิดความขัดแยง

กับพื้นที่ขางเคียงจนการแกไขปญหานํ้าทวมพื้นที่ชุมชนไมสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมาย
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๒. ว�ถีใหม�ของการบร�หารจัดการแก� ไขป�ญหานํ้าท�วมพ�้นที่ชุมชน
ปจจุบันการใชประโยชนที่ดินและสิ่งปลูกสรางในเขตพื้นที่เทศบาลมีความหนาแนน

มากยิง่ขึน้ และขยายตอเนือ่งกนั รวมทัง้มกีารขยายพ้ืนทีช่มุชนและส่ิงปลูกสรางออกไปรอบ ๆ  เขตพ้ืนที่

เทศบาล ซึ่งสวนใหญเปนพื้นที่องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) จนบางแหงพื้นที่ชุมชนที่เกิดขึ้นใหม

มีขนาดใหญกวาพื้นที่ชุมชนในเขตเทศบาล กรมโยธาธิการและผังเมืองจึงไดจัดทํานโยบายการใชที่ดิน

ขึน้ใหมใหสอดคลองรองรบันโยบายของการพฒันาทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต โดยไดจดัทาํผงัการใชทีด่นิและ

ประกาศใชผังเมืองรวมเมือง-ชุมชน ผังเมืองเฉพาะ ผังเมืองรวมจังหวัด ผังภาค ผังประเทศ เปนตน 

และตอมาไดทําการบรรจุผังการใชที่ดินดังกลาวไวใน พ.ร.บ. การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ นอกจากนี้

ใน พ.ร.บ. ผงัเมอืง พ.ศ. ๒๕๖๒ ยงัไดกาํหนดใหบรรจผุงันํา้ตามมาตรา ๔ ของ พ.ร.บ. ทรพัยากรนํา้ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ ไวในผงัเมอืงคลาย ๆ  กบัท่ีไดมกีารบรรจผุงัคมนาคมขนสงไวในผงัเมอืงตามทีเ่ปนอยูในปจจบุนั

ประกอบกบัในป พ.ศ. ๒๕๕๙ ถงึ พ.ศ. ๒๕๖๑ กรมโยธาธกิารและผงัเมอืงไดวาจางทีป่รกึษา

จัดทําแผนหลักระบบปองกันนํ้าทวมพ้ืนที่ชุมชนใหสามารถแกไขปญหานํ้าทวมพ้ืนที่ชุมชนอนาคต

ตามที่กําหนดไวในผังเมืองรวมจังหวัด คือ พืน้ทีส่ชีมพใูนผงัเมอืงรวมจงัหวดั ของทกุจงัหวดัในประเทศ 

และในขณะเดยีวกนัคอืระหวางป พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๒ กรมโยธาธิการและผังเมืองไดวาจาง

ที่ปรึกษาจัดทําผังการระบายน้ําจังหวัดในพื้นที่ลุ มนํ้าทั้งหมดของประเทศไทย เพื่อที่จะไดนํา

ผังระบายนํ้าจังหวัดไปใชในการกาํหนดผงัการระบายนํา้ ผงัการปองกนันํา้ทวมและการบรรเทาอทุกภยั

ของพื้นที่ชุมชนที่ไดกําหนดไวในผังเมืองรวมจังหวัดของประเทศไทย ซึ่งจากการศึกษาทั้ง ๒ โครงการ

ดังกลาว ทําใหกรมโยธาธิการและผังเมืองสามารถมองเห็นกรอบและทิศทางการแกไขปญหานํ้าทวม

พืน้ทีช่มุชนในอนาคตทีช่ดัเจน และยงัเปนการบรูณาการงานตามภารกจิของกรมโยธาธกิารและผังเมอืง

เขากบังานตามภารกจิของหนวยงานอืน่ อาทเิชน กรมชลประทาน กรมเจาทา และสาํนกังานทรพัยากรนํา้

แหงชาติ (สทนช.) ไดอยางไรรอยตออีกดวย

ตอมาในระหวางป พ.ศ.๒๕๖๒ ถึง พ.ศ.๒๕๖๔ ผูเขียนในฐานะประธานกํากับงานจาง

ที่ปรึกษาและประธานกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางออกแบบ (๑) โครงการศึกษาความเหมาะสม

และสาํรวจออกแบบรายละเอยีดระบบปองกนันํา้ทวมพืน้ทีช่มุชน จงัหวดัเพชรบรุ ี(๒) โครงการศกึษา

ความเหมาะสมและสํารวจออกแบบรายละเอียดระบบปองกันนํ้าทวมและระบบระบายนํ้าหลัก

เพื่อบรรเทาปญหานํ้าทวมพื้นที่ชุมชนลุมนํ้าภาคกลาง ระยะที่ ๑ (๘ พื้นที่ชุมชน คือ พื้นที่ชุมชน

เมืองสมุทรสาครและชุมชนตอเนื่อง พื้นที่ชุมชนกระทุมแบนและชุมชนตอเนื่อง พื้นที่ชุมชนบานโปง

และชุมชนตอเนื่อง พื้นท่ีชุมชนบางบาลและชุมชนตอเนื่อง พื้นที่ชุมชนเมืองสิงหบุรีและชุมชนตอ

เนื่อง พื้นที่ชุมชนพนัสนิคมและชุมชนตอเนื่อง พื้นที่ชุมชนนํ้าตาลและชุมชนตอเนื่อง และพื้นที่ชุมชน

บานแปงและชมุชนตอเนือ่ง) และ (๓) โครงการศกึษาความเหมาะสมและสาํรวจออกแบบรายละเอยีด

ระบบปองกันนํ้าทวมและระบบระบายนํ้าหลัก เพื่อบรรเทาปญหานํ้าทวมพื้นที่ชุมชนลุมนํ้าภาคกลาง 

ระยะที่ ๒ (๕ พื้นที่ชุมชน คือ พื้นท่ีชุมชนเมืองสมุทรสงครามและชุมชนตอเนื่อง พ้ืนท่ีชุมชน
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เมืองสระบุรีและชุมชนตอเนื่อง พื้นที่ชุมชนเมืองราชบุรีและชุมชนตอเนื่อง พื้นที่ชุมชนบางปะอิน

และชุมชนตอเนื่อง และพื้นที่ชุมชนอินทรบุรีและชุมชนตอเนื่อง) ไดกําหนดเปนนโยบายใหที่ปรึกษา

ดําเนินการศึกษาและออกแบบแกไขปญหานํ้าทวมพื้นที่ชุมชนวิถีใหม (New to Next Normal) 

ขึ้น กลาวคือ ไดกําหนดรวมท้ังกํากับและใหคําปรึกษาเพื่อใหที่ปรึกษาดําเนินการการบริหารจัดการ

แกไขปญหานํ้าทวมพื้นที่ชุมชนของทั้ง ๓ โครงการแบบองครวม (Holistic Approach) ของระบบนํ้า

ในพื้นท่ีลุ มน้ํา โดยกําหนดใหการบริหารจัดการแกไขปญหานํ้าทวมพื้นที่ชุมชนตองสอดคลอง

กบัผลการศกึษาจดัทาํแผนหลกัระบบปองกนันํา้ทวมพ้ืนทีช่มุชนของประเทศ และผลการศกึษาจดัทาํ

ผงัการระบายนํา้จงัหวดัในพืน้ทีลุ่มนํา้ของประเทศของกรมโยธาธกิารและผงัเมอืง และตองสอดคลอง

กบัผลการศกึษาจดัทาํผงันํา้ของสาํนกังานทรพัยากรนํา้แหงชาต ิ(สทนช.) ทีอ่ยูระหวางการดาํเนนิการ

(ขณะนี้ใกลแลวเสร็จ) จากนั้นใหที่ปรึกษาคัดเลือกงานที่มีความจําเปนเรงดวนมาทําการออกแบบ

รายละเอียดเพื่อนําไปใชกอสรางใหบังเกิดผลขึ้นจริง ๆ  ซึ่งขณะนี้กรมโยธาธิการและผังเมืองไดนํางาน

บางสวนของผลการออกแบบแกไขปญหานํ้าทวมพื้นที่ชุมชนวิถีใหมของพื้นที่ชุมชนตาง ๆ ดังกลาว

ขางตนไปดําเนินการกอสรางแลว

การดําเนินการบริหารจัดการแกไขปญหานํ้าทวมพื้นที่ชุมชนวิถีใหม (New to Next 

Normal) จะมีความแตกตางกับวิธีการแกไขปญหานํ้าทวมพ้ืนที่ชุมชนแบบเดิม (Conventional 

Method) ที่ดําเนินการอยูในปจจุบัน ๔ ประการ ดังอธิบายไวในตารางที่ ๑

17วารสาร ฉบับที่  ๕๕ /  ป�  ๒๕๖๔



สาระ
สําคัญ

ที่

สาระสําคัญที่แตกต�างกัน

ว�ธีการแก� ไขป�ญหานํ้าท�วมพ�้นที่ชุมชน
แบบเดิม

(Conventional Method)

ว�ธีการแก� ไขป�ญหานํ้าท�วมพ�้นที่ชุมชนว�ถีใหม�
(New to Next Normal)

๑ พื้นที่ชุมชนที่นํามาพิจารณาแกไขปญหา
นํ้าทวม คือ พื้นที่ชุมชนเทศบาล หรือพื้นที่
ชุมชนปจจุบันที่มีสิ่งปลูกสรางอยูอยางหนา
แนน จะไดรับการคัดเลือกมาดําเนินการ
กอน และเมือ่พืน้ทีช่มุชนมกีารขยายตวัเพิม่
ขึน้กจ็ะพจิารณาแกไขปญหานํา้ทวมขึน้ใหม

ตั วอย  า งพื้ นที่ ชุ มชนป  จจุบั นและ
การบริหารจัดการแกไขปญหานํ้าทวมพื้นที่
ชุมชนแบบเดิม ไดแสดงไวในรูปที่ ๑

พื้นที่ชุมชนที่นํามาพิจารณาแกไขปญหานํ้าทวม คือ พื้นที่
ชุมชนเทศบาลและพื้นท่ีชุมชนท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนในอนาคต
ตามผังเมืองรวมจังหวัด (คือ พื้นท่ีสีชมพูท่ีกําหนดไวใน
ผังเมืองรวมจังหวัด) ซึง่ประกอบดวย พืน้ทีเ่ทศบาลหรอืพืน้ที่ 
อบต.หลายแหงตอเนือ่งกนั โดยจะพจิารณาจดัทําแผนแมบทฯ 
(MP) การแกไขปญหานํ้าทวมใหครอบคลุมพื้นที่ชุมชนที่คาด
วาจะเกิดขึ้นในอนาคต (พื้นที่สีชมพู) กอน จากนั้นจะเลือก
งานแกไขปญหานํ้าทวมที่เปนความจําเปนเรงดวนมาดําเนิน
การกอนตามความจาํเปน และตอมาเมือ่ตองการแกไขปญหา
นํ้าทวมพื้นท่ีชุมชนสวนอื่นก็จะนํางานในแผนแมบทฯ สวนที่
เหลือมาดําเนินการตอ

 ตัวอยางพื้นที่ชุมชนอนาคต (ตามที่กําหนดไวโดยผังเมือง
รวมจังหวัด) และการบริหารจัดการแกไขปญหานํ้าทวมพื้นที่
ชุมชนวิถีใหม ไดแสดงไวในรูปที่ ๒

๒ เกณฑท่ีใชในการออกแบบระบบปองกัน
นํ้าทวมและระบบระบายนํ้าพื้นที่ชุมชน
กําหนดคงที่ (Fix) อาทิเชน 
(1) เกณฑการออกแบบคันปองกันนํ้าทวม 

(ระบบปองกันนํ้าทวม) 
กําหนด Tr = ๑๐๐ ป

(2) เกณฑการออกแบบระบบระบายนํ้า
- ระบบระบายนํ้าหลัก (ปฐมภูมิ) 

กําหนด Tr = ๒ ป
- ระบบระบายนํ้ารอง (ทุติยภูมิ) 

กําหนด Tr = ๑ ป
(3) เกณฑการออกแบบอาคารชลศาสตร

- ประตูนํ้า Tr = ๕ ป
- ขนาดเครื่องสูบนํ้า Tr = ๕ ป

เกณฑที่ใชในการออกแบบระบบปองกันนํ้าทวม และระบบ
ระบายนํ้าพื้นที่ชุมชน กําหนดใหยืดหยุน (Flexible) กวา
เกณฑท่ีกําหนดไวเดิม โดยจะพิจารณาใชใหเหมาะกับสภาพ
ชุมชนแตละชุมชนของประเทศไทย ทั้งนี้จะตองสะทอนถึง
ศกัยภาพการเจรญิเตบิโตในอนาคตของแตละชมุชน อาทเิชน
(1) เกณฑการออกแบบคันปองกันนํ้าทวม (ระบบปองกัน

นํ้าทวม) กําหนด Tr ไมนอยกวา ๕๐ ป (๕๐ – ๑๐๐ ป) 
หรอืระดบันํา้ทวมสงูสดุทีเ่คยเกดิขึน้ หรอืความสูงของคัน
ปองกนันํา้ทวมไมเกนิ ๒.๐ เมตร จากระดบัคนัเดิมและไม
ตํ่ากวาคันปองกันนํ้าทวมพื้นที่ชลประทาน (ตามปกติจะ
ออกแบบ Tr นอยกวา ๒๕ ป)

(2) เกณฑการออกแบบระบบระบายนํ้า
- ระบบระบายนํ้าหลัก (ปฐมภูมิ) กําหนด Tr ไมนอยกวา 

๕ ป (๕ – ๑๐ ป)
- ระบบระบายนํ้ารอง (ทุติยภูมิ) กําหนด Tr ไมนอยกวา 

๒ ป (๒ – ๕ ป)
(3) เกณฑการออกแบบอาคารชลศาสตร

- ประตูนํ้า กําหนด Tr ไมนอยกวา ๕ ป (๕ – ๑๐ ป)
- ขนาดเครื่องสูบนํ้า กําหนด Tr ไมนอยกวา ๕ ป 

(๕ – ๑๐ ป)

ตารางที่ ๑ สาระสําคัญที่แตกต�างกันของว�ธีการแก� ไขป�ญหานํ้าท�วมพ�้นที่ชุมชนแบบเดิม (Conventional 
 Method) และว�ธีการแก� ไขป�ญหานํ้าท�วมพ�้นที่ชุมชนว�ถีใหม� (New to Next Normal)
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สาระ
สําคัญ

ที่

สาระสําคัญที่แตกต�างกัน

ว�ธีการแก� ไขป�ญหานํ้าท�วมพ�้นที่ชุมชน
แบบเดิม

(Conventional Method)

ว�ธีการแก� ไขป�ญหานํ้าท�วมพ�้นที่ชุมชนว�ถีใหม�
(New to Next Normal)

๓ การออกแบบรปูลกัษณองคประกอบระบบ
ปองกันนํ้าทวมและระบบระบายนํ้าพื้นที่
ชุมชน กําหนดออกแบบคันปองกันนํ้าทวม
และระบบระบายนํ้าใหมีรูปลักษณขององค
ประกอบตอบสนองวัตถุประสงคของการ
ปองกันนํ้าทวมและการระบายนํ้าเปนหลัก 
และกาํหนดใหองคประกอบใชพืน้ทีก่อสราง
นอยที่สุดและออกแบบโดยคํานึงถึงการทํา
หนาที่เดียวและราคาถูกที่สุด

การออกแบบรูปลักษณองคประกอบระบบปองกันนํ้าทวม
และระบบระบายนํ้าพื้นที่ชุมชน กําหนดออกแบบรูปลักษณ
ขององคประกอบระบบปองกันนํ้าทวมและระบบระบายนํ้า
ใหตอบสนองไดหลายวัตถุประสงค เชน เปนทั้งคันปองกันนํ้า
ทวม ปองกันการกัดเซาะตลิ่ง สงเสริมประเพณี วัฒนธรรม
การทองเที่ยวและการนันทนาการของพื้นที่ชุมชนไปพรอม 
ๆ กัน โดยออกแบบใหสอดคลองกับสภาพพื้นที่ที่มีอยูและ
จัดหาได มีความเหมาะสมดานวิศวกรรมและเศรษฐศาสตร 
ดานเศรษฐกจิ-สงัคม และสิง่แวดลอม และสอดคลองกบัความ
ตองการในการสงเสริมยกระดับมาตรฐานการดํารงชีวิตของ
ชุมชนทองถิ่นและประชาสังคม

 ตัวอยางของรูปลักษณองคประกอบของระบบปองกัน
นํ้าทวมและระบบระบายนํ้าพื้นที่ชุมชนวิถีใหมที่ไดทําการ
ออกแบบและนํามาใชไดอยางเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ีและ
สอดคลองกับความตองการของประชาสังคมไดแสดงไวใน
รูปที่ ๓

๔ การบูรณาการงานแกไขปญหานํ้าทวม
พื้นที่ชุมชนกับหนวยงานอื่น ๆ และความ
สอดคลองกับยทุธศาสตรชาตแิละนโยบาย
สาธารณะอื่น

 วิธีการแกไขปญหานํ้าทวมพื้นที่ชุมชน
แบบเดมิจะเปนการแกไขปญหานํา้ทวมของ
พื้นที่ชุมชนเพื่อตอบสนองภารกิจงานการ
ปองกันน้ําทวมพื้นที่ชุมชนของกรมโยธาธิ
การและผงัเมอืงเปนสาํคัญ โดยทีจ่ะคํานึงถงึ
งานแกไขปญหานํา้ทวมของพืน้ทีลุ่มนํา้ ของ
หนวยงานอื่น เชน กรมชลประทาน กรม
ทรัพยากรนํ้า กรมเจาทาฯ ไมมากนัก ดัง
น้ันการดําเนนิการและการบาํรงุรกัษาระบบ
ปองกันนํ้าทวมจึงตางฝายตางทํา และงาน
แกไขปญหานํา้ทวมจะไมไดคาํนงึถงึบทบาท
ในการสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ชุมชน การ
สงเสริมนันทนาการ สุขภาวะ สิ่งแวดลอมที่
ด ีและไมไดคํานึงถงึบทบาทในการสนับสนนุ
การทองเที่ยวแตอยางใด

การบูรณาการงานแกไขปญหานํ้าทวมพ้ืนที่ชุมชนกับ
หนวยงานอื่น และความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติและ
นโยบายสาธารณะอื่น

 วิธีการแกไขปญหานํ้าท วมพื้นที่ชุมชนวิถีใหม จะ
ดําเนินการโดยพิจารณาการแกไขแบบองครวมของระบบ
นํ้าในพื้นที่ลุ มนํ้า กําหนดใหมีบูรณาการกับแผนแมบทการ
บริหารจัดการทรัพยากรนํ้า ๒๐ ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) ของ
สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติ (สทนช.) และนํางานการ
แกไขปญหานํา้ทวมของพืน้ทีลุ่มนํา้ของหนวยงานอืน่ อาทเิชน 
กรมชลประทาน กรมทรัพยากรนํ้า กรมเจาทาฯ มาพิจารณา
รวมกันกับการแกไขปญหานํ้าทวมพื้นที่ชุมชนของกรมโยธา
ธิการและผังเมือง เพื่อใหไดแนวทางการบริหารจัดการแกไข
ปญหานํา้ทวมพืน้ท่ีชุมชนท่ีมคีวามเหมาะสมและสอดประสาน
ซ่ึงกันและกัน ท้ังนี้จะไดบูรณาการการแกไขปญหานํ้าทวม
พืน้ทีช่มุชนโดยการตอยอดงานทีม่อียูในปจจบุนัและทีก่าํหนด
ไวในแผนงานของหนวยงานตาง ๆ ใหเกิดความสมบูรณ เพื่อ
เปนการตอบสนองและการสอดประสานนโยบาย ยทุธศาสตร 
และแผนพฒันาระดบัประเทศ กลุมจงัหวดั จงัหวดั และทองถิน่
ใหเปนเรือ่งเดยีวกนั และจะไดพจิารณาจดัทาํระบบการแกไข
ปญหานํ้าทวมวิถีใหม ใหสอดคลองกับสภาพพื้นท่ีท่ีมีอยูและ
จดัหาได รวมทัง้จะพจิารณาใหสอดคลองกบัความตองการของ
ประชาสงัคมในการทีจ่ะมโีครงสรางพืน้ฐานทีด่แีละเหมาะสม
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สาระ
สําคัญ

ที่

สาระสําคัญที่แตกต�างกัน

ว�ธีการแก� ไขป�ญหานํ้าท�วมพ�้นที่ชุมชน
แบบเดิม

(Conventional Method)

ว�ธีการแก� ไขป�ญหานํ้าท�วมพ�้นที่ชุมชนว�ถีใหม�
(New to Next Normal)

เพื่อสงเสริมกิจกรรมงานประเพณี งานวัฒนธรรม งานการ
ทองเที่ยวและการนันทนาการไปพรอม ๆ กับงานการแกไข
ปญหานํ้าทวมและการระบายนํ้าพื้นที่ชุมชนเพื่อเปนการ
ยกระดับและสงเสริมมาตรฐานการดํารงชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้
เพราะการที่องคกรปกครองทองถิ่นจะไดรับการสนับสนุนงบ
ประมาณการลงทุนโครงสรางพื้นฐานของพื้นท่ีชุมชนที่ดีและ
ไดมาตรฐานจะมีนอยมาก 

ตวัอยางการบูรณาการการแกไขปญหานํา้ทวมพืน้ทีช่มุชน
อําเภอเมือง อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี ของกรมโยธาธิ
การและผงัเมอืง กบังานการแกไขปญหานํา้ทวมลุมนํา้เพชรบรีุ 
ของ

กรมชลประทาน คอื งานกอสรางปรบัปรงุคลองระบายนํา้ 
D๑ D๙ และ D๑๘ ทําใหกรมโยธาธิการและผังเมืองสามารถ
ลดความสูงของคันปองกันนํ้าทวมของพื้นท่ีชุมชนดังกลาว
ไดตามความตองการของทองถ่ินและประชาสังคม และยัง
สามารถออกแบบคันปองกันนํ้าทวมใหทําหนาท่ีปองกันการ
กดัเซาะตลิง่และใชเปนพืน้ทีน่นัทนาการ และสงเสรมิการทอง
เที่ยวของพื้นที่ชุมชนไดอีกดวย
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รูปที่   ตัวอย่างการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาน้้าท่วมพ้ืนที่ชุมชนแบบเดิม Conventional Method)

ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบันบริเวณเทศบาลต้าบลบางปะอิน

การบริการจัดการแก้ไขปัญหาน้้าท่วมพื้นที่ชุมชนเทศบาลต้าบลบางปะอิน แบบเดิม
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รูปที่ ๑ ตัวอย�างการบร�หารจัดการแก� ไขป�ญหานํ้าท�วมพ�้นที่ชุมชนแบบเดิม (Conventional Method)

ขอมูลการใชประโยชนที่ดินปจจุบันบริเวณเทศบาลตตําบลบางปะอิน

การบริการจัดการแกไขปญหานํ้าทวมพื้นที่ชุมชนเทศบาลตําบลบางปะอิน แบบเดิม
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รูปที่   ตัวอย่างการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาน้้าท่วมพื้นที่ชุมชนวิ ีใหม่ e  to e t o al)

ข้อมูลนโยบายการใช้ที่ดินบริเวณเทศบาลต้าบลบางปะอินและชุมชนต่อเนื่องตามที่ก้าหนดไว้ใน ังเมืองรวมจังหวัด

แ นแม่บทการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาน้้าท่วมพื้นที่ชุมชนเทศบาลต้าบลบางปะอินและชุมชนต่อเนื่อง วิ ี หม่

                    

                                                   

ประเ ทการใชป้ระโยชน์ทีด่นิตาม งัเมอืงรวมจงัหวดั
ชุมชน
อุตสาหกรรมและคลังสินค้า
ชนบทและเกษตรกรรม
อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม
ท่ีโล่งเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม
ท่ีโล่งเพ่ือการรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม
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รูปที่ ๒ ตัวอย�างการบร�หารจัดการแก� ไขป�ญหาน�าท�วมพ�้นที่ชุมชนว�ถีใหม� (New to Next Normal)

ขอมูลนโยบายการใชที่ดินบริเวณเทศบาลตําบลบางปะอินและชุมชนตอเนื่องตามที่กําหนดไวในผังเมืองรวมจังหวัด

แผนแมบทการบริหารจัดการแกไขปญหานํ้าทวมพื้นที่ชุมชนเทศบาลตําบลบางปะอินและชุมชนตอเนื่อง วิถีใหม
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รูปที่ ๓ พ�้นที่ชุมชนว�ถีใหม�ที่บูรณาการการใช�ประโยชน�หลายหน�าที่เข�าด�วยกันรูปที่ 3 ตัวอย่างการออกแบบรูปลักษณ์องค์ประกอบของระบบป้องกันน ้าท่วมและระบบระบายน ้าหลัก
พื นที่ชุมชนวิถีใหม่ที่ได้บูรณาการการใช้ประโยชน์หลายหน้าที่เข้าด้วยกัน

รปูแบบประตรูะบายน ้า/สถานีสบูน ้า

รปูแบบการปรบัปรงุคลองระบายน ้า

ช่องเปิด
(แผงกัน้น ้าฉุกเฉิน)

ระดบัหลงัคนัฯ ระดบัหลงัคนัฯ +ระดบัหลงัคนัฯ 5ระดบัหลงัคนัฯ .+5 00 .00 00 ม00 .00 00 มม.รทกรทกรทกรทกรทก.

ระดบัน ้าสงูสดุ ระดบัน ้าสงูสดุ +ระดบัน ้าสงูสดุ 4ระดบัน ้าสงูสดุ .+4 70 .70 70 ม70 .70 70 มม.รทกรทกรทกรทกรทก.ทางลาดขึ้น-ลง

ท่าเทียบเรือ

ระดบัน ้าสงูสดุ +2.00 ม.รทก.

ระดบัน ้าเฉล่ีย +0.76 ม.รทก.

รปูแบบทางขัน้-ลงแพขนานยนต์

ระดบัหลงัคนัฯ ระดบัหลงัคนัฯ +ระดบัหลงัคนัฯ 5ระดบัหลงัคนัฯ .+5 00 .00 00 ม00 .00 00 มม.รทกรทกรทกรทกรทก.

ระดบัน ้าสงูสดุ 
+
ระดบัน ้าสงูสดุ ระดบัน ้าสงูสดุ ระดบัน ้าสงูสดุ ระดบัน ้าสงูสดุ ระดบัน ้าสงูสดุ ระดบัน ้าสงูสดุ 
+4.70
ระดบัน ้าสงูสดุ ระดบัน ้าสงูสดุ ระดบัน ้าสงูสดุ ระดบัน ้าสงูสดุ 

4.70 ม
ระดบัน ้าสงูสดุ ระดบัน ้าสงูสดุ 

4.70 .
ระดบัน ้าสงูสดุ ระดบัน ้าสงูสดุ ระดบัน ้าสงูสดุ ระดบัน ้าสงูสดุ ระดบัน ้าสงูสดุ ระดบัน ้าสงูสดุ ระดบัน ้าสงูสดุ ระดบัน ้าสงูสดุ ระดบัน ้าสงูสดุ ระดบัน ้าสงูสดุ 

4.704.70 ม.รทก
ระดบัน ้าสงูสดุ ระดบัน ้าสงูสดุ ระดบัน ้าสงูสดุ ระดบัน ้าสงูสดุ ระดบัน ้าสงูสดุ ระดบัน ้าสงูสดุ ระดบัน ้าสงูสดุ 

รทกรทกรทก.

ก่อสร้างคันริมแม่น ้าท้าหน้าท่ีเป็นคันป้องกันน ้าท่วมและท่าเทียบเรือขนส่งสินค้า

ก่อสร้างคันริมแม่น ้าท้าหน้าท่ีเป็นคันป้องกันน ้าท่วมและพื นที่ส้าหรับกิจกรรมประเพณีและวัฒนธรรม

ก่อสร้างคันริมแม่น ้าท้าหน้าท่ีเป็นคันป้องกันน ้าท่วมและท่าเทียบแพขนานยนต์

ปรับปรุงคลองให้ท้าหน้าที่เป็นคลองระบายน ้า เป็นพื นท่ีนันทนาการริมน ้า และเป็นตลาดน ้า

ปรับปรุงคลองให้ท้าหน้าที่เป็นคลองระบายน ้า เป็นพื นท่ีสาธารณะริมน ้า และเป็นพื นท่ีส้าหรับกิจกรรมทางน ้า

8
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๓. เง�่อนไข รวมทั้งแนวคิด แนวทาง และขั้นตอนการบร�หารจัดการแก� ไขป�ญหานํ้าท�วมพ�้นที่ชุมชนว�ถีใหม�
การจดัทาํภาพรวมหรอืแผนแมบทการบรหิารจดัการแกไขปญหานํา้ทวมพืน้ทีช่มุชนวถิใีหม จะดาํเนนิการ

แกไขปญหานํ้าทวมและการระบายนํ้าพื้นที่ชุมชน โดยการบูรณาการระบบที่มีอยูในปจจุบัน ระบบที่กําหนดไว
ตามแผนงานของหนวยงานตาง ๆ  และการตอยอดระบบใหเกดิความสมบรูณเพือ่เปนการตอบสนองตามนโยบาย 
ยุทธศาสตร และแผนพัฒนาทั้งในระดับประเทศ กลุมจังหวัด จังหวัด และทองถิ่น ทั้งนี้จะพิจารณาจัดทําระบบ
ปองกนัน้ําทวมใหสอดคลองกบัสภาพพืน้ทีท่ีม่อียูและจดัหาได รวมทัง้สอดคลองกบัความตองการของประชาสงัคม
มากทีสุ่ด โดยในการจดัทําภาพรวมหรอืแผนแมบทการบรหิารจดัการแกไขปญหานํา้ทวมและการระบายนํา้ (หลกั) 
พื้นที่ชุมชนวิถีใหม จะพิจารณาใหสอดคลองสัมพันธกับเงื่อนไขตาง ๆ ดังนี้ 

๑) บูรณาการกบัแผนแมบทการบรหิารจดัการทรพัยากรนํา้ ๒๐ ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) ของสาํนกังาน
ทรัพยากรนํ้าแหงชาติ (สทนช.)

๒) ความสอดคลองกบัขอมลูกายภาพของแตละกลุมพืน้ทีช่มุชน ประกอบดวย ขอมลูสภาพภมิูประเทศ 
ธรณีวิทยาและปฐพีกลศาสตร ขอมูลสภาพภูมิอากาศ อุตุ-อุทกวิทยา ขอมูลประชากร เศรษฐกิจ-สังคม และ
สิ่งแวดลอม ขอมูลดานกฎหมาย ระเบียบและขอกําหนดตาง ๆ  ขอมูลเกณฑการออกแบบของกรมโยธาธิการและ
ผังเมือง ขอมูลราคาและเอกสารประกวดราคาของกรมโยธาธิการและผังเมือง เปนตน

๓) การรองรบัภยัพบัิตทิางธรรมชาตทิีส่าํคญั คอื ภยันํา้ทวมและอทุกภยั สภาพนํา้ทวมทีเ่คยเกิดขึน้จรงิ
ตามขอมลูพืน้ทีน่ํา้ทวมที ่GISTDA ไดบนัทึกไวในชวงป พ.ศ.๒๕๔๘-๒๕๖๒ และจากขอมลูการวเิคราะหพ้ืนทีเ่สีย่งภยั
นํ้าทวม และอุทกภัยท่ีคาบอุบัติ (Tr) ๑๐๐ ป รวมทั้งสอดคลองกับแนวทางการแกไขภัยนํ้าทวมและอุทกภัย
ที่ไดเสนอไวในรายงานการศึกษาโครงการวางผังการระบายนํ้าจังหวัดในลุมนํ้า ของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
(พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๓) และรายงานการศึกษาโครงการบริหารจัดการอุทกภัยในพื้นที่ลุมนํ้าของกรมชลประทาน 
(พ.ศ.๒๕๕๕ -๒๕๖๐) 

๔) ความสอดคลองและตอบสนองนโยบาย ยุทธศาสตร และแผนพัฒนา ทั้งในระดับประเทศ 
ภาคกลุ มจังหวัดและทองถิ่น ที่ต องการจัดทําโครงสรางพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ ชุมชน 
สงเสริมนันทนาการสุขภาวะ และสิ่งแวดลอมที่ดี และสนับสนุนการทองเที่ยว

๕) ความสอดคลองกับความตองการของทองถ่ินและประชาสังคมมากท่ีสุด (โดยผานการจัดประชุม
ประชาสัมพันธและการรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ)

๖) การรองรับนโยบายการใชที่ดินของพ้ืนที่ชุมชนตามผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองรวมเมือง-ชุมชน 
(ผงัการใชทีด่นิใน ๒๐ ปขางหนา) และจาํกดัการขยายตวัของการใชทีด่นิในปจจบุนัทีเ่กนิขอบเขตพืน้ทีช่มุชนในอนาคต

๗) ความสอดคลองกบัผงัโครงการคมนาคมของผงัเมอืงรวมเมอืง-ชมุชน ของกรมโยธาธกิารและผงัเมอืง
๘) ความสอดคลองกบัแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรนํา้ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๒) และสอดคลอง

กับผังนํ้าของลุมนํ้าที่อยูระหวางดําเนินการ ของสํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติ (พ.ศ.๒๕๖๓)
๙) ความสอดคลองกับงานระบบปองกันนํ้าทวมพื้นที่ชุมชน และระบบการปองกันการกัดเซาะตลิ่ง

ของแมนํ้าหรือคลองสายหลักที่ไหลผานพื้นที่ชุมชนที่เปนอยูในปจจุบัน และที่อยูระหวางการกอสราง
๑๐) ความสอดคลองกับแผนแมบทตาง ๆ ของหนวยงานที่เกี่ยวของ อาทิเชน
 (๑) แผนแมบทการปองกันนํ้าทวม

พื้นที่ชุมชนของกรมโยธาธิการและผังเมือง
 (๒) แผนแมบทการบรรเทาอุทกภัย

พื้นที่ลุมนํ้าของกรมชลประทาน
 (๓) แ ผ น แ ม  บ ท ร ะ บ บ ค ม น า ค ม

หรือโครงการคมนาคมของหนวยงานที่เกี่ยวของ 
(กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท ฯลฯ)
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ทัง้นี ้การกาํหนดแนวคดิ แนวทาง และขัน้ตอนท่ีจะนาํมาใชในการบริหารจัดการแกไขปญหานํา้ทวมพ้ืนท่ี

ชุมชนวถิใีหมจะพจิารณาดาํเนนิการใหสอดคลองกบัแนวคดิ แนวทาง และขัน้ตอนการบริหารจัดการแกไขปญหา

น้ําทวมพืน้ทีช่มุชนตามหลกัการสากล โดยจะแบงการดําเนนิการออกเปน ๓ ขัน้ตอนตอเนือ่งกนั คอื ขัน้ตอนที ่๑ : 

การจัดทําแผนแมบทการแกไขปญหานํ้าทวมพื้นที่ชุมชน (MP) ขั้นตอนที่ ๒ : การคัดเลือกงานที่มีความจําเปนเรง

ดวนของแผนแมบทมาทําการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบื้องตน (FS) และขั้นตอนที่ ๓ : การออกแบบ

รายละเอียดงานทีม่คีวามจาํเปนเรงดวนเพือ่นาํไปกอสราง (DD) ทัง้นีไ้ดแสดงแผนภมูกิารดาํเนนิกงานไวในรปูที ่๔

๔. ประโยชน�ของการบร�หารจัดการแก� ไขป�ญหานํ้าท�วมพ�้นที่ชุมชนว�ถีใหม�
การบริหารจัดการแกไขปญหานํ้าทวมพื้นที่ชุมชนวิถีใหม จะกอเกิดประโยชนสรุปโดยสังเขปได ดังนี้ 

๔.๑ การบริหารจัดการแกไขปญหานํ้าทวมพื้นที่ชุมชนไดอยางยั่งยืน เปนการแกไขปญหานํ้าทวม

ท่ีสอดคลองกับนโยบายการใชประโยชนที่ดินทั้งปจจุบันและที่ดินในอนาคต ทําใหสามารถมองเห็นทิศทาง

ของการแกไขปญหานํ้าทวมพื้นที่ชุมชนไดชัดเจนทั้งภาพปจจุบันและภาพอนาคต

๔.๒ การบริหารจัดการแกไขปญหานํ้าทวมพื้นที่ชุมชนแบบองครวมของระบบนํ้าในพื้นที่ลุมนํ้า

เปนการแกไขปญหาน้ําทวมแบบองครวมของระบบนํ้าของพื้นที่ลุมนํ้าที่ไดพิจารณาทั้งการแกไขปญหานํ้าทวม

ของพื้นที่ชุมชน พื้นที่อุตสาหกรรม พื้นที่เกษตรกรรม และพื้นที่สาธารณูปโภคไปพรอม ๆ กัน รวมทั้งเปนการ

บูรณาการแนวทางการแกไขปญหานํ้าทวมพื้นท่ีชุมชนของกรมโยธาธิการและผังเมืองใหเขากับแนวทาง

การแก  ไขป ญหานํ้ าท วมของกรมชลประทาน ของกรมเจ าท า และของสํานักงานทรัพยากรนํ้ า

แหงชาติ (สทนช.) ฯลฯ และยังเปนการแกไขปญหานํ้าทวมที่สอดคลองและคํานึงถึงความตองการ

ของท องถิ่นและความต องการของประชาสังคม ทําให งานการแก ไขป ญหานํ้ าท วมพื้นที่ชุมชนมี

ความยืดหยุ นมากข้ึน มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ และประหยัดงบประมาณมากขึ้น ยกตัวอยาง

เช น กรมโยธาธิการและผังเมืองสามารถออกแบบใหคันปองกันนํ้าท วมพื้นที่ชุมชนของอําเภอเมือง

และของอําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี ใหมีความสูงสอดคลองกับความตองการของทองถ่ินและ

ประชาสังคมได หากกรมชลประทานสามารถระบายนํ้าหลากผานคลองระบายนํ้า D๑ ไดไมนอยกวา 

๘๕๐ ลูกบาศกเมตรตอวินาที เปนตน

๔.๓ คันปองกันนํ้าทวมสามารถทําประโยชนไดหลายหนาที่ ทําใหการออกแบบรูปลักษณของคัน

ปองกันน้ําทวมริมแมนํา้และรมิคลองระบายนํา้ สามารถทาํหนาทีห่ลายอยางในเวลาเดยีวกนัได ทาํใหงบประมาณ

ที่ลงทุนเกิดความคุมคามากยิ่งขึ้น เพราะการใชงบประมาณเพ่ิมเติมอีกเพียงเล็กนอยในการปรับเพ่ิมรูปแบบ

องคประกอบของระบบหรือคันปองกันนํ้าทวมใหมีรูปแบบที่สามารถใชเปนพื้นที่สันทนาการหรือการพักผอน 

พื้นที่สงเสริมการทองเท่ียวและวัฒนธรรมประจําถิ่นหรือพื้นที่เพื่อการสงเสริมเศรษฐกิจชุมชนเปนการสงเสริม

ใหเกิดการพัฒนาและเพิ่มพูนคุณภาพชีวิตใหกับประชาชนในชุมชนท้ังยังเปนการสรางการยอมรับตอผลกระทบ

ของโครงการฯ จากประชาชนในพืน้ทีไ่ดเปนอยางด ีตวัอยางเชน เปนคนัปองกนันํา้ทวมและปองกนัการกดัเซาะตลิง่

เปนพื้นที่สนับสนุนกิจกรรมงานประเพณี เปนพื้นที่นันทนาการและการพักผอน เปนตน

๔.๔ การตอบสนองยุทธศาสตร นโยบาย และแผนพัฒนาไดทุกระดับ เปนการแกไขปญหานํ้าทวม

พ้ืนที่ชุมชนที่ตอบสนองยุทธศาสตร นโยบาย และแผนพัฒนาระดับประเทศ กลุมจังหวัด จังหวัด และทองถ่ิน

ไดอยางลงตัวและเปนเนื้อเดียวกัน อีกทั้งยังเปนการใชระบบปองกันนํ้าทวมและระบบระบายนํ้ามาสงเสริมและ

สนับสนุนกิจกรรมงานประเพณี งานวัฒนธรรม งานการทองเท่ียวและการนันทนาการ งานปรับปรุงคุณภาพ

สิ่งแวดลอม อันเปนการสงเสริมใหมาตรฐานการดํารงชีวิตของประชาสังคมในพื้นที่ชุมชนสูงขึ้นอีกดวย
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3. วาม อด ล้องและตอบ นองน บา  ุท ศา ตร และแ นพั นา

. การรองรับการ ช้ที่ดินของพ้ืนที่ชุมชนปัจจุบันและ ังเมือง

2. การรองรับ ั พิบัติทาง รรมชาติท่ี ้า ัญ ือ ั น้้าท่วมและอุทก ั

. วาม อด ล้องกับแ นหลักการบริหารจัดการทรัพ ากรน้้าและ ังน้้า  
ของลุ่มน้้า ทนช.)

. วาม อด ล้องกับงานก่อ ร้างระบบ  ท่ีเปนอ ่ นปัจจุบันและอ ่
ระหว่างการก่อ ร้าง

. วาม อด ล้องกับแ นแม่บทต่าง  ของหน่ว งานท่ีเกี่ วข้อง

. วาม อด ล้องกับ วามต้องการของท้อง ิ่นและประชา ัง ม

1. วาม อด ล้องกับข้อมลกา าพของแต่ละกลุ่มพ้ืนที่ชุมชน

• เปนงานที่อ ่ น ารกิจของ
กรม า ิการและ ังเมือง

• มีพ้ืนที่ก่อ ร้าง
• ท้อง ิ่นและประชา ม

ห้ วามร่วมมือ

MP

การออกแบบรา ละเอี ดเพื่อน้าไป ช้ก่อ ร้าง DD

ลการจัดท้าแบบรา ละเอี ด และเอก ารประกอบเพื่อน้าไป ช้ก่อ ร้าง

จบงาน

. วาม อด ล้องกับ ัง รงการ มนา มของ ังเมือง

1) ข้อมล มิประเทศ ร ีวิท าและป พีกลศา ตร

2) ข้อมล มิอากาศ และข้อมลอุตุ อุทกวิท า

3) ข้อมลประชากร เศร กิจ ัง ม และ ิ่งแวดล้อม

) ข้อมลก หมา  ระเบี บและข้อก้าหนด

) ข้อมลเก การออกแบบของกรม า ิการและ ังเมือง

) ข้อมลรา าและเอก ารประกวดรา าของ
กรม า ิการและ ังเมือง

การ ัดเลือกงานอง ประกอบของ
าพรวมหรือแ นแม่บท  ด การ

จัดล้าดับ วาม ้า ัญ

การ ัดเลือกงานอง ประกอบที่ได้ท้าการ
ศก า FS แล้ว บาง ่วน) มาท้าการออกแบบ

รา ละเอี ดเพ่ือน้าไป ช้ก่อ ร้าง

กลุ่มพื้นที่ชุมชนที่ก้าหนด

เริ่มต้น

เงื่อนไขที่น้ามาพิจาร า นการจัดท้า าพรวมหรือแ นแม่บทการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาน้้าท่วมพื้นที่ชุมชนวิ ี หม่

ลการจัดท้า าพรวมหรือแ นแม่บทการบริหารจัดการ
แก้ไขปัญหาน้้าท่วมพ้ืนที่ชุมชนวิ ี หม่

เก ท่ี ช้ นการ ัดเลือก
และจัดล้าดับ วาม ้า ัญ

เก ที่ ช้ นการ ัดเลือกงาน DD

เงื่อนไขประกอบการออกแบบ ือ
1.การบร าการหนา้ที่ 

Functions) ขององ ประกอบ
2. วาม มบร เมื่อมีการน้า

อง ประกอบมา ช้ประ ชน
3. งบประมา ที่ไดร้ับ

เก การออกแบบ
อง ประกอบของระบบ

รปที่  แ น มิแ ดงขั้นตอนการด้าเนินการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาน้้าท่วมพ้ืนที่ชุมชนวิ ี หม่ New to Next Normal)

การออกแบบหน้าที่ขององ ประกอบของระบบ  ท่ี ัดเลือกมา
ท้าการศก า วามเหมาะ มและออกแบบขั้นต้น FS

เลือก

รูปที่ ๔ แผนภูมิแสดงขั้นตอนการดําเนินการบร�หารจัดการแก� ไขป�ญหานํ้าท�วมพ�้นที่ชุมชนว�ถีใหม� (New to 
 Next Normal)
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๕. บทสรุปและข�อเสนอแนะ
๕.๑ เสนอใหบรรจุเสนทางนํา้ธรรมชาตทิีผ่านพืน้ทีช่มุชนพรอมแผนแมบทการบรหิาร

จัดการแกไขปญหานํ้าทวมพื้นที่ชุมชนไวในผังเมือรวม เนื่องจากงบประมาณที่กรมโยธาธิการและ
ผงัเมอืงจะนาํมาใชแกไขปญหานํา้ทวมพ้ืนทีช่มุชนมอียูอยางจํากดั และจําเปนตองกระจายงบประมาณ
ใหทั่วถึงพื้นที่ชุมชนตาง ๆ ของประเทศไปพรอม ๆ กัน จึงจําเปนตองแบงการพัฒนาระบบปองกัน
นํ้าทวมและระบบระบายนํ้าหลักของพื้นที่ชุมชนออกเปนหลายระยะ ดังนั้น ควบคูกับการนําวิธีการ
บรหิารจดัการแกไขปญหานํา้ทวมพ้ืนทีช่มุชนวถิใีหมมาใช ควรประสานใหหนวยงานทีเ่กีย่วของ อาทิ
กรมเจาทา ทําการกําหนดศักยของเสนทางนํ้า (คลอง/แมนํ้า) ใหชัดเจน และกรมโยธาธิการและ
ผังเมือง ควรนําเสนทางนํ้าท่ีไหลผานพื้นที่ชุมชนมาแสดงไวในผังเมืองรวมตาง ๆ พรอมทั้งบรรจุ
แผนแมบทการบรหิารจดัการแกไขปญหานํา้ทวมพ้ืนทีช่มุชนและพ้ืนทีต่อเนือ่งไวในผังเมอืงรวมใหชดัเจน

๕.๒ เสนอใหเปนหนาที่ของทุกหนวยงานภาครัฐและเอกชนตองทํานุบํารุงดูแล
รักษาทางนํ้าธรรมชาติ ควรกําหนดการบริหารจัดการแกไขปญหานํ้าทวมพื้นที่ชุมชนวิถีใหม
เปนวาระแหงชาติ และควรกําหนดภารกิจการแกไขปญหานํ้าทวมพื้นที่ชุมชนใหครอบคลุมภารกิจ
ในการรักษาทางนํ้าธรรมชาติที่ไหลผานพื้นที่ชุมชน โดยประสานใหทองถิ่น (และกรมเจาทา) 
ทําการปกเขตทางนํ้าธรรมชาติ (คลอง/แมนํ้า) ที่ไหลผานพื้นที่ชุมชน ตั้งแตเขตปาไมจนถึงแมนํ้า
สายหลัก ทั้งนี้เพราะวาการกันเขตทางนํ้าธรรมชาติไวสําหรับรองรับการกอสรางแกไขปญหานํ้าทวม
พื้นที่ชุมชนที่จะดําเนินการในระยะตอไป (ในอนาคต) เปนความจําเปนอยางยิ่ง นอกจากนั้น
ควรมกีารควบคมุดแูลสิง่ปลกูสรางตาง ๆ  ทีอ่าจลวงลํา้ลาํนํา้ ซึง่จะเปนสาเหตใุหประสทิธภิาพการไหล
ของนํ้าในลํานํ้าลดลงอยางมีนัยสําคัญ

๕.๓ เสนอใหชองเปดของถนนมีความกวางไมนอยกวาเขตทางน้ําธรรมชาติ
ควรกําหนดใหทางหลวงหรือถนนท่ีพาดผานเขตทางนํ้าธรรมชาติ มีชองเปดของถนน (สะพาน) 
ไมนอยกวา เขตทางนํ้าธรรมชาติ (ที่ไดกําหนดในขอ ๕.๒)

๕.๔ เสนอใหทุกหนวยงานใหความสําคัญกับงานกอสรางทางระบายน้ําหลัก
ของชุมชนเปนนโยบายสําคัญของประเทศ โดยมีตัวอยางของการดําเนินการ ดังนี้

(๑) ใหจัดเตรียมพื้นที่ ๒ ขางของเขตทาง (Right of way) ของถนนหรือทางรถไฟ
ไวสําหรับรองรับการกอสรางทอระบายนํ้าของพื้นที่ชุมชนเมือง

(๒) อนุญาตใหมีการกอสรางทางระบายนํ้าตัดผานถนน ทางรถไฟ หรือโครงสราง
พ้ืนฐานอืน่ โดยยงัคงรกัษาระดบัพืน้ (ทอง) ทางระบายนํา้ไดตอเนือ่ง เพือ่รกัษาประสทิธภิาพการไหล
ของนํา้ไดในระยะยาว ซึง่อาจมกีารปรบัรปูแบบหรอืเสรมิความแขง็แรงโครงสรางของถนน ทางรถไฟ 
หรือโครงสรางพื้นฐานอื่นใหสอดคลองกับทางระบายนํ้าที่ตัดผาน

๕.๕ ควรจัดใหมีหนวยงานที่รับผิดชอบดูแลลําน้ําโครงขายที่ใชในการระบายนํ้า
จากชุมชนไปสูลํานํ้าหลัก ปจจุบันชุมชนสําคัญตาง ๆ อาศัยโครงขายลํานํ้าธรรมชาติขนาดกลาง
และขนาดเล็กเพื่อระบายนํ้าไปสูลํานํ้าหลักขนาดใหญ ซ่ึงโครงขายลํานํ้าเหลานี้ ถูกรุกล้ําหรือขาด
การบํารุงรักษาจนสิ้นสภาพความเปนลํานํ้าไปเปนจํานวนมาก ทําใหชุมชนตาง ๆ จํานวนมาก
ประสบกับปญหานํ้าทวม เนื่องจากไมมีทางระบายนํ้าออกจากพื้นที่ ซึ่งแนวโนมของปญหานี้

มีแตจะทวีความรุนแรงมากขึ้น
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๖. เอกสารอ�างอิง
๖.๑ โครงการศกึษาความเหมาะสมและสาํรวจออกแบบรายละเอยีด

ระบบปองกนันํา้ทวมพืน้ทีช่มุชน จงัหวดัเพชรบรุ,ี พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๒

๖.๒ โครงการศกึษาความเหมาะสมและสาํรวจออกแบบรายละเอยีด

ระบบปองกนันํา้ทวมและระบบระบายนํา้หลกั เพือ่บรรเทาปญหานํา้ทวมพืน้ที่

ชุมชนลุมน้ําภาคกลาง ระยะที ่๑, พ.ศ. ๒๕๖๒ - พ.ศ. ๒๕๖๔

๖.๓ โครงการศกึษาความเหมาะสมและสาํรวจออกแบบรายละเอยีด

ระบบปองกนันํา้ทวมและระบบระบายนํา้หลกั เพือ่บรรเทาปญหานํา้ทวมพืน้ที่

ชุมชนลุมน้ําภาคกลาง ระยะที ่๒, พ.ศ.๒๕๖๔ - พ.ศ.๒๕๖๕

๖.๔ เกณฑการออกแบบงานวิศวกรรมระบบปองกันนํ้าทวมและ

ระบบระบายนํา้ กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง
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รูปแบบและองค�ประกอบ
ของเข�่อนป�องกันตลิ�ง

เข�่อนป�องกนัตลิ�งไม�ว�าจะถกูออกแบบในรปูแบบใด กล็�วนมีวตัถปุระสงค�หลกัเป�นไปในทิศทางเดยีวกนัคอื เพ�่อป�องกนั
การกดัเซาะจากกระแสนํา้และเพ��มเสถยีรภาพเชงิลาดป�องกนัการพงัทลายของตลิ�ง ซึง่รปูแบบของเข�่อนป�องกนัตลิ�งทีอ่อกแบบ
ก�อสร�างอยู�ทุกวันนี้จะข�้นอยู�กับคุณสมบัติทางด�านว�ศวกรรมของชั้นดินและกิจกรรมหร�อการใช�ประโยชน�ในพ�้นที่บร�เวณตลิ�ง
เป�นหลัก บทความนี้จะขอกล�าวถึงรูปแบบและองค�ประกอบต�าง ๆ ที่ประกอบกันเป�นเข�่อนป�องกันตลิ�ง รวมทั้งกล�าวถึงในแต�ละ
องค�ประกอบนั้นทําหน�าที่หร�อมีลักษณะความสําคัญอย�างไรบ�าง โดยมีรายละเอียดดังต�อไปนี้

ในปจจุบันรูปแบบเข่ือนปองกันตลิ่งที่นิยมออกแบบและกอสรางโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองสามารถ

แบงออกไดเปน ๒ ประเภทใหญๆ ดังนี้

๑. เข�่อนป�องกันตลิ�งแบบทิ�งหิน/เร�ยงหิน
เขื่อนปองกันตลิ่งแบบทิ้งหิน/เรียงหิน เปนการปองกันตลิ่งจากการกัดเซาะของกระแสนํ้าและคลื่นเปนหลัก 

ซึ่งในการกอสรางลาดตลิ่งตองมีเสถียรภาพเพียงพอเพราะไมไดปรับปรุงคุณภาพดานความม่ันคงของชั้นดินเดิม 

เหมาะสาํหรบักอสรางรมิตลิง่ทีม่สีภาพดนิฐานรากคอนขางแขง็แรงไมเปนดนิออน สามารถรบันํา้หนกัของหนิทิง้/หินเรยีง

ไดอยางมีเสถียรภาพ ทําการกอสรางโดยถมดวยวัสดุที่คัดเลือกเปนชั้นโครงสรางเพื่อรับนํ้าหนักบรรทุกและถายแรง

ลงสูชัน้ฐานราก ปดทบัดวยชัน้ปองกนัการกดัเซาะจากกระแสนํา้ ซึง่มคีวามลาดเอยีงอยางเหมาะสมทีย่งัคงสามารถรกัษา

เสถียรภาพและความม่ันคงแข็งแรงของตลิ่งได โดยทั่วไปอยูระหวาง ๑ : ๒ ถึง ๑ : ๓ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับคุณสมบัติ

ทางดานวิศวกรรมของดินช้ันฐานรากบริเวณตลิ่งและวัสดุที่นํามาถม ซึ่งสวนใหญแลวจะเปนทรายถมที่มีคุณสมบัติ

ความเปนพลาสตกิตํา่มาก ขอดขีองเขือ่นชนดินี ้คอื สามารถดาํเนนิการกอสรางโดยงายและราคาคากอสรางไมสงูมากนกั

เหมาะสําหรับลํานํ้าขนาดใหญเน่ืองจากตองการระยะลาดของตัวเขื่อนมากเพื่อการรักษาเสถียรภาพของตลิ่ง

จนอาจทําใหมีลักษณะรุกลํ้าเขาไปในลํานํ้ามากเกินไป โดยเขื่อนปองกันตล่ิงแบบทิ้งหิน/เรียงหินนี้ สามารถแบงออก

เปน ๔ รูปแบบยอยดังนี้

 แบบถมทรายเรียงหินหนาเขื่อน

เปนเขื่อนปองกันตลิ่งที่สภาพดินเดิมคอนขางแข็ง ลาดตลิ่งมีเสถียรภาพเพียงพอที่จะรับโครงสรางเขื่อน 

เน่ืองจากไมมีการปรับปรุงคุณภาพและเสริมความมั่นคงของตลิ่ง พื้นที่ที่มีกระแสนํ้าไมเชี่ยวกราก เหมาะกับแมนํ้า

ขนาดใหญเพราะโครงสรางของเขื่อนนั้นจะติดตั้งกลองลวดตาขายแมทเทรสพรอมบรรจุหินบริเวณฐานเขื่อน 

เพือ่ปองกนัการกดัเซาะทีเ่กดิจากกระแสนํา้และเกลยีวคล่ืนมลีกัษณะยืน่เขาไปในลํานํา้จะทาํใหเขือ่นเกดิการรกุลํา้ลาํนํา้

โดย : กองควบคุมการก�อสร�าง
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 แบบถมทรายเรียงหินหนาเขื่อน

เปนเขื่อนปองกันตลิ่งแบบเรียงหินพรอมตอกเสาเข็มเสริมกําลังดินเปนเขื่อนปองกันตล่ิงที่เหมาะกับสภาพชั้นดินเดิมที่คอนขาง

เปนดินออน ลาดตลิ่งมีลักษณะสูงชันและมีการตอกเสาเข็มเสริมกําลังดินบริเวณลาดตลิ่งที่อ อนนั้นเพื่อใหสามารถรับน้ําหนักหิน

ที่วางปดทับหนาลาดตัวเขื่อนได

รูปที่ ๑.๑ เขื่อนปองกันตลิ่งแบบถมทรายเรียงหินหนาเขื่อน
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 แบบถมทรายเรียงหินแบบปดทับหนาและมีอัฒจันทรหนาเขื่อน

เปนเขือ่นปองกนัตลิง่ทีเ่หมาะกบัสภาพดนิเดมิคอนขางแขง็ ดนิฐานรากและระยะลาดของเขือ่นตองมคีวามมัน่คงและเสถยีรภาพเพยีงพอ

ทีจ่ะรองรับนํา้หนกับรรทกุใชงานได เนือ่งจากไมมกีารปรบัปรงุคณุภาพของชัน้ดนิและไมมวีสัดเุสรมิความมัน่คงแขง็แรงของตลิง่ จงึเหมาะกบัแมนํา้

ขนาดใหญที่มีกระแสน้ําไมเชี่ยวกรากมากนัก ติดตั้งกลองลวดตาขายแมทเทรสพรอมบรรจุหินบริเวณฐานเขื่อน เพื่อปองกันการกัดเซาะ

ทีเ่กดิจากกระแสนํา้และเกลยีวคลืน่ รปูแบบเฉพาะทีเ่ปนอฒัจนัทรมลีกัษณะทอดลงลาํนํา้เพือ่สนบัสนนุกจิกรรมทางนํา้หรอืสงเสรมิการทองเทีย่ว

รูปที่ ๑.๒ เขื่อนปองกันตลิ่งแบบถมทรายเรียงหินหนาเขื่อนและมีเสาเข็มเสริมกําลังดิน
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๒. เข�่อนป�องกันตลิ�งแบบเสาเข็มรับแรงดิน
เขื่อนปองกันตลิ่งแบบเสาเข็มรับแรงดันดิน เปนเขื่อนปองกันตลิ่งที่มักใชกอสรางริมแมนํ้าที่มีขอจํากัดเรื่องพื้นที่กอสรางบริเวณ

หลงัสนัเขือ่นจงึไมสามารถเรยีงหนิใหญไดตลอดแนวลาดเอยีงของหนาเขือ่น และตลิง่รมิแมนํา้มลีกัษณะเปนชัน้ดนิออน หรอืในพืน้ทีบ่างแหงมถีนน
อยูริมตลิ่งซึ่งกอใหเกิดแรงดันดินดานหลังเขื่อนสูงจึงตองใชการตอกเสาเข็มคอนกรีตเพื่อรับแรงตามแนวแกนเสา รวมทั้งรับแรงดันดานขาง

รูปที่ ๑.๔ เขื่อนปองกันตลิ่งแบบถมทรายปดทับดวยกลองลวดตาขายแมทเทรส

 แบบถมทรายปดทับดวยกลองลวดตาขายแมทเทรส
เปนเขือ่นปองกนัตลิง่แบบวางกลองลวดตาขายแมทเทรสพรอมบรรจหุนิทบัหนาเขือ่น และปกูลองลวดตาขายแมทเทรสพรอมบรรจหุนิ

บริเวณฐานเขื่อน เปนเขื่อนปองกันตลิ่งที่เหมาะสมกับสภาพชั้นดินเดิมที่มีลักษณะคอนขางแข็งและไมไดใชประโยชนพื้นที่บริเวณสันเขื่อน 
ลาดตลิง่ควรจะมเีสถียรภาพเพยีงพอทีจ่ะรบันํา้หนกัโครงสรางเขือ่น เนือ่งจากไมไดมกีารปรบัปรงุคณุภาพของดนิและเสรมิความมัน่คงของตลิง่ 
สามารถกอสรางในพื้นที่ที่มีกระแสนํ้ามีเชี่ยวกราก อีกทั้งยังเหมาะกับแมนํ้าที่มีขนาดใหญเพราะโครงสรางของเขื่อนนั้นมีลักษณะยื่นเขาไปใน
ลํานํ้ามากจึงอาจทําใหเกิดการรุกลํ้าลําน้ําเปนการกีดขวางทางนํ้าและการสัญจรทางนํ้าดวย และถาระดับนํ้าตํ่าสุดมีความสูงจากฐานเขื่อน
เทากับหรือตํ่ากวา ๒.๐๐ ม. ตองมีการติดตั้งกลองลวดตาขายแมทเทรสพรอมบรรจุหินบริเวณฐานเขื่อน เพื่อชวยปองกันการกัดเซาะที่เกิดขึ้น

กระแสนํ้าและเกลียวคลื่นในบริเวณดังกลาว

รูปที่ ๑.๓ เขื่อนปองกันตลิ่งแบบถมทรายเรียงหินปดทับหนาและมีอัฒจันทรหนาเขื่อน
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รูปที่ ๑.๕ เขื่อนปองกันตลิ่งแบบเสาเข็มรับแรงดันดิน หนาเขื่อนวางกลองแมทเทรสบรรจุหินใหญ

ทีเ่กดิจากนํา้หนกัดนิและนํา้หนกัจากดานหลงัเขือ่นเพือ่ถายลงสูชัน้ดนิฐานราก โดยทัว่ไปแลวเสาเขม็คอนกรตีทีใ่ชจะมหีนาตดัรปูสีเ่หลีย่มผนืผา 
สวนหัวของเสาเข็มจะมีปกเสายาวประมาณ ๓.๐๐ ถึง ๔.๐๐ เมตร ตามแบบกําหนดสําหรับใสแผงกรุ คสล.และมีเสาเข็มสมอทําหนาที่ยึดรั้ง
โครงสรางสวนบนไมใหเคลื่อนตัว สวนบริเวณดานหนาเขื่อนจะถมดวยวัสดุจําพวกทรายถมหรือหินถมเพื่อใหตลิ่งมีความมั่นคงแข็งแรง อีกทั้ง
ปองกันการกัดเซาะของกระแสนํ้าและการไหลของนํ้าใตดินได เขื่อนปองกันตลิ่งแบบเสาเข็มรับแรงดันดินที่นิยมกอสรางในปจจุบันมีอยูหลาย
ประเภท สามารถแบงออกไดเปน ๒ รูปแบบหลัก ดังนี้

 แบบตอกเข็มและถมวัสดุปดทับลาดตลิ่ง
ประกอบดวยโครงสรางหลักคือ เสาเข็มหลักตอกตามแนวสันเขื่อน สอดดวยแผงกันดิน คสล.ในชองวางระหวางเสาเข็มลึกตามแบบ

กาํหนด และมเีสาเขม็สมอยดึดานหลงัสนัเขือ่น รดัหวัเสาเขม็เหลานี ้ดวยคาน คสล. สวนองคประกอบอืน่ของเขือ่นแบบนี ้จะมคีวามแตกตางกนั
ตรงที่งานถมวัสดุปดทับลาดตลิ่งเพื่อปองกันการกัดเซาะหนาเขื่อน ซึ่งขึ้นอยูกับคุณสมบัติของชั้นดินในบริเวณริมตลิ่ง
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รูปที่ ๑.๖ เขื่อนปองกันตลิ่งแบบเสาเข็มรับแรงดันดิน หนาเขื่อนทิ้งหินใหญ
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รูปที่ ๑.๗ เขื่อนปองกันตลิ่งแบบเสาเข็มรับแรงดันดิน หนาเขื่อนถมทรายเรียงหินใหญ

 แบบมีโครงสรางยกลอย
เขือ่นปองกนัตลิง่แบบโครงสรางยกลอยมโีครงสรางหลกัคอื เสาเขม็ตอกสอดดวยแผงกนัดนิ คสล. ระหวางเสาเขม็ พรอมดวยเสาเขม็สมอ

ยึดดานหลังสันเขื่อนและมีคานรัดหัวเสาเข็ม มีโครงสรางพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณดานหนาสันเขื่อนริมแมน้ํา เพื่อเพิ่มพื้นที่ใชสอย
ในการดาํเนนิกจิกรรมตาง ๆ  โครงสรางพืน้คอนกรตีเสรมิเหลก็ประกอบดวย เสาเขม็คอนกรตีรบัแรงตามแนวแกนเสาและมคีาน เพือ่ยดึโครงสราง
ใหเสถียรภาพในการรับนํ้าหนักและแรงกระทําตาง ๆ โดยโครงสรางสวนลางมีลักษณะโปรงใหกระแสนํ้าสามารถไหลผานได
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รูปที่ ๑.๘ เขื่อนปองกันตลิ่งแบบมีโครงสรางลอย
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โครงการก�อสร�างเข�่อนป�องกันตลิ�งร�มแม�น้ําโขง
พร�อมปรับปรุงภูมิทัศน� และทางจักรยาน
พร�อมทางเดินเลียบร�มฝ��งแม�น้ําโขง จังหวัดนครพนม

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย มีภารกิจ
เกี่ยวกับงานดานการผังเมืองระดับตาง ๆ การโยธาธิการ การออกแบบ
การกอสรางและการควบคุมการกอสรางอาคาร ดําเนินการและสนับสนุน 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในดานการพัฒนาเมือง พื้นที่ และ
ชนบท โดยการกําหนดและกํากับดูแลนโยบาย การใชประโยชน
ที่ดิน ระบบการตั้งถิ่นฐานและโครงสร างพื้นฐาน รวมท้ัง
การกาํหนดคณุภาพและมาตรฐาน การกอสรางดานสถาปตยกรรม 
วิศวกรรม และการผังเมือง เพื่อใหมีสภาพแวดลอมท่ีดี 
เกิ ดมาตรฐาน ความปลอดภัยแห  งสาธารณชน 
ความเป นระเบียบเรียบร อยของบ านเมืองและ
สิ่งปลูกสรางตามระบบ การผังเมืองที่ดี อันจะนําไปสู
การพัฒนาอยางยัง่ยนื โครงการกอสรางเข่ือนปองกนั
ตลิ่งริมแมนํ้าโขง พรอมปรับปรุงภูมิทัศน และทางจักรยาน 
พรอมทางเดินเลียบริมฝ งแมนํ้าโขง จังหวัดนครพนม 
จงึเปนหน่ึงในภารกจิดานการพฒันาเมอืง ของกรมโยธาธกิาร

และผังเมือง

“จังหวัดนครพนม” มีแมนํ้าโขงเปนพรมแดนธรรมชาติทอดยาว

เปนเสนตรงก้ันระหวางประเทศไทยกับสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว

จึงมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม พร อมดวยทัศนียภาพริมนํ้า

ทีส่วยงาม เพือ่ใหนกัทองเทีย่วไดสมัผสักบัความงดงามของธรรมชาตสิองฝง

โขงไทย-ลาว กรมโยธาธิการและผังเมือง จึงดําเนินโครงการกอสราง

เขื่อนปองกันตลิ่งริมแมนํ้าโขงพรอมปรับปรุงภูมิทัศนและทางจักรยาน

พรอมทางเดินเลียบริมฝงแมนํ้าโขง จังหวัดนครพนม ท่ีชาวนครพนมและ

นักทองเที่ยวรูจักกันดีในชื่อของ “ถนนสวรรคชายโขง”

สืบเนื่องจากขอสั่งการของนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม 

พ.ศ. ๒๕๖๐ ภายหลงัการประชมุหารอืรวมกบัคณะกรรมการ กรอ.สวนกลาง

และคณะกรรมการ กรอ.กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ 

(นครพนม สกลนคร มุกดาหาร) ณ จังหวัดนครพนม โดยท่ีประชุมมีมติ

เห็นชอบในหลักการและมอบนโยบายใหกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 

เปนหนวยงานหลักรวมกบัหนวยงานทีเ่กีย่วของ เชน กระทรวงมหาดไทย 

กระทรวงคมนาคม ภาครฐัและภาคเอกชนในพืน้ท่ี พจิารณาความเหมาะสม

และความพรอมของการพฒันาและยกระดบัแหลงทองเท่ียวลุมนํา้โขง ดงันัน้

พลเอก อนุพงษ เผาจินดา รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย จึงได

มีนโยบายและมอบหมายใหกรมโยธาธิการและผังเมือง ดําเนินโครงการ

โดย : สํานักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
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กอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งริมแมนํ้าโขงพรอมปรับปรุงภูมิทัศน และ

ทางจักรยานพรอมทางเดินเลียบริมฝงแมน้ําโขง จังหวัดนครพนม 

เพื่อสงเสริมการพัฒนาและยกระดับแหลงทองเที่ยวลุมนํ้าโขง

กรมโยธาธิการและผังเมือง ไดดําเนินโครงการกอสราง

เขือ่นปองกนัตลิง่รมิแมน้ําโขงพรอมปรับปรุงภมูทิศัน และทางจกัรยาน

พรอมทางเดินเลียบริมฝงแมนํ้าโขง จังหวัดนครพนม โดยเริ่มตน

จากหนาวัดพระอินทรแปลง ตําบลในเมือง อําเภอเมือง สิ้นสุดที่

บานหนองจันทร ตําบลทาคอ อําเภอเมือง ความยาวรวม ๔.๗๔๙ 

กโิลเมตร โดยไดรบัการสนบัสนนุงบประมาณป พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ 

ความยาว ๔.๔๗๓ กโิลเมตร ดําเนินการกอสรางแลวเสร็จความยาว 

๓.๐๑๕ กโิลเมตร อยูในระหวางการกอสราง ๑.๔๕๘ กโิลเมตร สาํหรบั

สวนทีเ่หลอืความยาว ๐.๒๗๖ กโิลเมตร ไดดําเนินการขอรบัสนบัสนนุ

งบประมาณป พ.ศ. ๒๕๖๕ เรียบรอยแลว นอกจากโครงการฯ 

จะชวยปองกันการพังทลายของตลิ่งริมแมนํ้าโขง ซึ่งเปนสาเหตุ

ของการสญูเสียดนิแดนจากภยัธรรมชาติแลว กรมฯ ไดพฒันาตอยอด

การใชประโยชนจากการกอสรางเขื่อนฯ ดวยการทําทางเดินเทา 

ทางจักรยาน ถนนคอนกรีต ไฟฟาสองสวางตลอดโครงการ เพื่อให

ประชาชนสามารถใชประโยชนพื้นที่สาธารณะอยางคุมคา อีกท้ัง

ยังสงเสริมใหเกิดการทองเที่ยวเชิงวิถีชุมชนริมแมนํ้าโขงของจังหวัด

นครพนม และกลุมจังหวัดใกลเคียง

ปจจุบันโครงการดังกลาวเปนที่รูจักในชื่อของ “ถนนสวรรคชายโขง” ซึ่งเปนไฮไลทของการทองเท่ียวริมโขง

แหงใหมของจังหวัดนครพนม มีความโดดเดน สามารถดึงดูดประชาชนและนักทองเที่ยวเปนจํานวนมากใหเขาไปพักผอน

หยอนใจ ใชเปนสถานที่ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ เดิน วิ่ง ปนจักรยาน ทองเที่ยวชมธรรมชาติ ภูมิทัศนที่สวยงามสองฝงโขง

ไทย-ลาว อยางใกลชิด ตลอดจนสามารถชื่นชมปรากฏการณธรรมชาตทิีส่วยงามอยางหาดทรายทองศรโีคตรบรู ทีม่ลีกัษณะ

เปนคลืน่ทรายคลายเกลด็พญานาค หลังจากแมนํ้าโขงลดระดับลง หากโครงการดําเนินการแลวเสร็จทั้งหมด จะสามารถ

เชื่อมโยงกับการพัฒนาเสนทางจักรยานของจังหวัดนครพนมที่ทอดยาวตามริมแมนํ้าโขง ตั้งแตสะพานมิตรภาพไทย - ลาว 

แหงที่ ๓ ไปจนถึงอําเภอธาตุพนม ความยาวกวา ๖๔ กิโลเมตร 

โครงการก�อสร�างเข�่อนป�องกันการกัดเซาะและสูญเสียดินแดนร�มตลิ�งแม�นํ้าชายแดนระหว�างประเทศ เป�นโครงการ
ที่มีประโยชน�อย�างมหาศาล นอกจากจะช�วยป�องกันเขตแดนของประเทศแล�ว ยังต�อยอดเร�่องการท�องเที่ยว ตลอดจนรักษาพ�้นที่
ทํากินของประชาชนได�อีกด�วย… 
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กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย มีภารกิจเกี่ยวกับงาน
ดานการผังเมืองระดับตาง ๆ  การโยธาธิการ การออกแบบการกอสรางและการควบคุม
การกอสรางอาคาร ดําเนินการและสนับสนุน องคกรปกครองสวนทองถ่ินในดาน
การพัฒนาเมือง พื้นที่ และชนบท โดยการกําหนดและกํากับดูแลนโยบาย การใช
ประโยชนที่ดินระบบการตั้งถ่ินฐานและโครงสรางพื้นฐาน รวมทั้งการกําหนดคุณภาพ
และมาตรฐาน การกอสรางดานสถาปตยกรรม วิศวกรรม และการผังเมือง เพ่ือใหมี
สภาพแวดลอมที่ดี เกิดมาตรฐาน ความปลอดภัยแหงสาธารณชน ความเปนระเบียบ
เรียบรอยของบานเมืองและสิ่งปลูกสรางตามระบบการผังเมืองที่ดี อันจะนําไปสูการ
พัฒนาอยางยั่งยืน โครงการกอสรางเขื่อนปองกันการกัดเซาะชายฝงทะเล จึงเปน
หนึ่งในภารกิจดานการพัฒนาเมืองของกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อแกไขปญหา
การกัดเซาะชายฝงทะเล

ที่มาและแนวทางการจัดทําโครงการกอสรางเขื่อนปองกันการกัดเซาะ
ชายฝงทะเล เพือ่แกไขปญหาการกดัเซาะชายฝงทีส่งผลกระทบตอชวีติและทรัพยสนิของ
ประชาชน ซึง่กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง เนนการกอสรางในบรเิวณทีเ่ปนพ้ืนท่ีชมุชนท่ี
อยูอาศัยของประชาชน พื้นที่ราชการ ที่สาธารณะที่ประชาชนใชประโยชนรวมกัน
และสถานท่ีทองเที่ยวของจังหวัด/ชุมชน ใหบรรลุวัตถุประสงคโครงการ ที่สามารถ
แกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงในพื้นที่ที่ประสบปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเล, 
เพิม่ความปลอดภยัในชวีติและทรพัยสิน, ปกปองท่ีอยูอาศัยและท่ีทํากินของประชาชน
ริมชายฝง, สามารถใชประโยชนทีด่นิรมิชายฝงไดอยางมปีระสิทธภิาพ และเพิ่มศักยภาพ
พื้นที่สูการพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยว เปนตน

โดยดําเนินการตามหลักเกณฑประกอบการจัดทําแผนงาน/โครงการ
ปองกนัและแกไขปญหาการกดัเซาะชายฝงของกรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝง
แนวทางและรูปแบบในการปองกันและแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝง ประกอบดวย 
๔ แนวทาง ดงันี ้๑. แนวทางการปรบัสมดลุชายฝงโดยธรรมชาต ิ๒. แนวทางการปองกนั
ปญหาการกัดเซาะชายฝ ง ๓. แนวทางการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝ งและ 
๔. แนวทางการฟนฟเูสถยีรภาพชายฝง ซ่ึงจําแนกออกเปน ๓ มาตรการ ๘ รปูแบบ ไดแก 

มาตรการสีขาว การดําเนินงานลดผลกระทบตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชนท่ีอาจเกดิจากการกดัเซาะชายฝง (รปูแบบที ่๑: การกาํหนดพืน้ทีถ่อยรน)

มาตรการสีเขียว การดําเนินงานเพื่อรักษาเสถียรภาพชายฝ ง โดย
ไมกอใหเกดิผลกระทบกบัพืน้ทีข่างเคยีง (รปูแบบที ่๒: การปลกูปา, รปูแบบที ่๓: การฟนฟู
ชายหาด และรูปแบบที่ ๔: การปกเสาดักตะกอนเพื่อปลูกปาชายเลน) 

มาตรการสีเทา การดาํเนนิงานเพือ่รกัษาเสถยีรภาพชายฝง โดยใชโครงสรางทาง
(รูปแบบที่ ๕: เขื่อนกันคลื่นนอกชายฝง, รูปแบบที่ ๖: รอดักทราย, รูปแบบที่ ๗: เขื่อน
ปองกันตลิ่งริมทะเล และรูปแบบที่ ๘: กําแพงปองกันคลื่นริมชายหาด) 

ขั้นตอนการดําเนินการโครงการการป�องกันการกัดเซาะชายฝ��ง 
๑. การร�องขอโครงการจากท�องถิ�น 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดสงหนังสือรองขอโครงการมายังโยธาธิการ

และผงัเมอืงจงัหวดั หรอื กรมโยธาธิการและผังเมือง เนือ่งจากประชาชนประสบปญหา
ความเดือดรอนจากการกัดเซาะชายฝง 

๒. การคัดเลือกพ�้นที่ดําเนินการ 
กรมโยธาธิการและผังเมือง ไดลงสํารวจพื้นที่จริง เพื่อตรวจสอบสภาพ

ความรุนแรงของปญหา ความเดือดรอนที่สงผลกระทบตอประชาชน เชน บานเรือน
ของประชาชน ถนน ศาสนสถาน สวนสาธารณะ สิง่ปลกูสรางของทางราชการ/ประชาชน 
และดําเนินการตรวจสอบขอมูลการกัดเซาะของพื้นที่ โดยตรวจสอบความสอดคลอง
กบัรายงานสถานการณการกดัเซาะของกรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝง (ทช.) และ

โครงการก�อสร�างเข�่อน
ป�องกันการกัดเซาะชายฝ��งทะเล

วิเคราะหการกัดเซาะชายฝงของพื้นที่ดําเนินการ โดยวิเคราะหจากภาพถายดาวเทียม
ความละเอียดสูง และ/หรือภาพถายทางอากาศ ปปจจุบัน และ ปยอนหลัง เพื่อศึกษา
การเปลี่ยนแปลงเสนชายฝง และวิเคราะหรวมกับผลการสํารวจพื้นที่จริงโดยวิเคราะห
การกดัเซาะ/ดคูวามเสยีหายทีเ่กดิขึน้ เชน ถนน บานเรอืนของประชาชน ส่ิงปลูกสรางตาง ๆ
พืชพรรณไม เปนตน 

๓. การจัดประชุมรับฟ�งความคิดเห็นสาธารณะในพ�้นที่ 
กรมโยธาธิการและผังเมือง ไดทําการเปดเผยขอมูลขาวสาร พรอมทั้ง

จดัประชมุรบัฟงความคดิเหน็ตอโครงการตัง้แตเริม่ดาํเนนิการศกึษาออกแบบรายละเอยีด
โครงการ โดยดาํเนนิการตามระเบยีบสานกันายกรฐัมนตรวีาดวยการรบัฟงความคดิเห็น
ของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ และอางอิงจากแนวทางการมีสวนรวมของประชาชน 
และการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมทางสังคมในกระบวนการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๔๙ ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดลอม (สผ.) ผานการประชมุรับฟงความคดิเหน็สาธารณะในพืน้ทีอ่ยางนอย ๒ ครัง้ 
และมีการจัดทําสื่อประชาสัมพันธในหลากหลายรูปแบบ เพื่อประชาสัมพันธเชิญชวน
ใหผูที่มีสวนไดสวนเสียและผูที่สนใจเขารวมประชุมรับฟงความคิดเห็น โดยการประชุม
ในแตละครั้งมีรายละเอียดดังนี้ 

 - การประชุมรับฟงความคิดเห็น ครั้งที่ ๑ เพื่อประชาสัมพันธและ
แนะนําโครงการ ขอมูลท่ีนําเสนอ ประกอบดวย ความเปนมาของโครงการ เหตุผล
ความจาํเปน วตัถุประสงคของโครงการ สาระสาํคญัของโครงการ ผูดาํเนนิการ สถานที่
ดําเนินการ ขั้นตอนและระยะเวลาดําเนินการ ผลผลิต พรอมรับฟงขอคิดเห็น ขอเสนอ
แนะที่มีตอโครงการ นําผลการประชุมใชประกอบการออกแบบ 

 - การประชุมรับฟงความคิดเห็นครั้งที่ ๒ เพ่ือนําเสนอรูปแบบ
การปองกนัชายฝงทีเ่หมาะสม และชีแ้จงรายละเอยีดของโครงสรางปองกนัชายฝง รบัฟง
ขอคดิเหน็ ขอเสนอแนะ พรอมนาํเสนอรายละเอียดผลกระทบสิง่แวดลอม และมาตรการ
ปองกันแกไขและลดผลกระทบโครงการ โดย ครอบคลุมกลุมผูมีสวนเก่ียวของกับ
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ๗ กลุม ดังนี้ 

 (๑) ผูไดรับผลกระทบจากโครงการ ทัง้กลุมผูเสยีประโยชนและผูไดรบั
ผลประโยชน 

 (๒) หนวยงานที่รับผิดชอบในการจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม
เบื้องตน 

 (๓) ผูนําชุมชน หรือผูแทนชุมชน 
 (๔) หนวยงานราชการในระดับตางๆ ทั้งสวนกลาง สวนภูมิภาค และ

สวนทองถิ่น 
 (๕) องคกรเอกชนดานสิ่งแวดลอม องคกรพัฒนาเอกชน สถาบัน

การศึกษา และนักวิชาการอิสระ 
 (๖) สื่อมวลชน 
 (๗) ประชาชนทั่วไปที่สนใจ 
ทั้งนี้ การประชุมรับฟงความคิดเห็นในพื้นที่ เชิญผูเขารวมประชุม ซึ่งเปน

ผูแทนกลุมตาง ๆ  ประกอบดวย ประชาชนในพ้ืนที ่ผูนําทองถ่ิน ผูนําชมุชน และหนวยงาน
ราชการทีเ่กีย่วของทัง้ระดบัภมูภิาคและจงัหวดั เชน กรมเจาทา กรมทรพัยากรทางทะเล
และชายฝง เปนตน รวมทั้งองคกรเอกชนที่เกี่ยวของในพื้นที่ และผูแทนสื่อมวลชน 

๒. การออกแบบรายละเอียด และจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ�งแวดล�อมเบื้องต�น (IEE) 

กรมโยธาธิการและผังเมือง ดําเนินการออกแบบรายละเอียดโครงสราง
ปองกันชายฝงที่เหมาะสมตามหลักวิชาการใหมีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และ

โดย : สํานักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
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สอดคลองกับความตองการของประชาชนในพื้นที่ โดยดําเนินการวิเคราะหขัอมูล
ลมและคลื่น ตรวจวัดระดับนํ้าขึ้นนํ้าลง สํารวจสภาพภูมิประเทศ และหยั่งน้ํา
เพื่อหาความลึกพื้นทองน้ํา (Bathymetry Map) รวมทั้งวิเคราะหรูปแบบเขื่อนฯ 
ที่เหมาะสมกับพื้นที่ดําเนินการ 

นอกจากนี้ กรมโยธาธิการและผังเมือง ไดดําเนินการศึกษาและจัดทํา
รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (IEE) ควบคู ไปกับการสํารวจออกแบบ
รายละเอยีดเขือ่นปองกนัตลิง่รมิทะเลดวย เพือ่ใชเปนเครือ่งมอืในการจัดการและกาํหนด
แผนงานการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม และกําหนดมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอมของโครงการอยางเหมาะสม โดยเฉพาะการนํามาตรการ
ปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมมาใชกํากับดูแลผูรับเหมากอสรางใหปฏิบัติ
ตามในระยะกอสรางโครงการ เชน มาตรการดานคณุภาพอากาศ เสียง นํา้ทะเลชายฝง 
การจราจรและคมนาคมขนสง อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และเศรษฐกิจสังคม 
เปนตน รวมถึงนํามาตรการติดตามตรวจสอบมาใชในการเฝาระวังผลกระทบที่อาจจะ
เกดิขึน้ในระยะยาวภายหลงัการกอสรางแลวเสรจ็ เชน ผลกระทบดานการเปลีย่นแปลง
ชายฝง เปนตน 

๓. การจัดตั้งงบประมาณก�อสร�าง 
กรมโยธาธิการและผังเมือง ดําเนินการขอรับจัดสรรงบประมาณประจําป

เพื่อกอสรางโครงสรางปองกันชายฝง เพื่อแกไขความเดือดรอนของประชาชน 
๔. ภายหลงัได�รบังบประมาณก�อนดาํเนนิการก�อสร�าง ดาํเนนิการตามกฎหมาย

ที่เกี่ยวข�อง 
กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง ไดดาํเนนิการขออนญุาตกอสรางโครงการเขือ่นฯ 

จากคณะกรรมการ สิ่งลวงลํ้าลํานํ้าจังหวัด ซึ่งมีผูแทนกรมเจาทา หรือผูไดรับการแตง
ตั้งจากคณะกรรมการฯ เปนเลขานุการ พิจารณารับรองการปลูกสรางสิ่งลวงลํ้าลํานํ้า 
วาไมเปนอุปสรรคตอแผนพัฒนาจังหวัด ผังเมืองและการรักษาสภาพแวดลอม 

ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แกไขเพิ่มเติม 
โดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานนํ้าไทย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕

สําหรับโครงการกอสรางเข่ือนตองเสนอตอคณะกรรมการทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝงจงัหวดั หรือไมน้ัน เน่ืองจากตาม พรบ. สงเสรมิการบรหิารจดัการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง พ.ศ. ๒๕๕๘ มิไดระบุใหโครงการกอสรางเขื่อนตองขอ
อนุญาตตาม พรบ. ฉบับนี้ แตอยางใด

โดยปจจุบันกรมโยธาธิการและผังเมือง มีการกอสรางเขื่อนปองกัน
การกดัเซาะชายฝงทะเลมาตัง้แตป ๒๕๓๓ จนถงึปงบประมาณ ๒๕๖๓ มจีาํนวนทัง้สิน้
๑๒๑ โครงการ ความยาวรวมท้ังสิน้ ๗๑.๔๘ กโิลเมตร ซึง่เปนไปตามภารกิจของกรมฯ 
เพื่อบําบัดทุกข บํารุงสุข ปองกันความเดือดรอนของชุมชนริมชายฝง ปองกันชีวิต
และทรัพยสินของประชาชนและหนวยงานราชการในชวงมรสุมที่มีคล่ืนลมแรง 
หลงัมรสมุตะกอนทรายอาจกลบัมาแตบานเรอืนของประชาชน/ทีด่นิทาํกิน/เสนทางสัญจร
พังเสียหายไมอาจกลับมาเหมือนเดิมได ตองใชงบประมาณในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทุกป กรมโยธาธิการและผังเมืองไดพิจารณาเลือกวิธีการแกไขปญหาที่เหมาะกับ
สภาพพืน้ที ่โดยมไิดมุงเนนใชแตโครงสรางถาวร หากแตพืน้ทีส่วนใหญทีม่หีนงัสือรองขอ
ใหแกไขปญหามานัน้ เปนพืน้ทีท่ีป่ระชาชนเดอืดรอนมาก มกีารกดัเซาะรนุแรงเกนิกวา
ที่จะใชโครงสรางชั่วคราวเพื่อแกไขปญหาได หรือหากใชก็จําเปนตองซอมแซมบํารุง
รักษากันในทุกฤดูมรสุม จึงจําเปนตองศึกษาออกแบบและกอสรางโครงสรางถาวร 
เพื่อให การป องกันชายฝ   ง เป นไปอย างยั่ งยืน และประชาชนมีความมั่นใจ
ในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยของตน วาจะปลอดภัยจากลมมรสุม และมีมาตร
การลดผลกระทบปญหากัดเซาะชายฝงที่อยูตอเนื่องโครงการโดยการปกไมริมชายฝง
ตามแนวทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงผสมผสานกับการวางแนวหินปองกัน
เพื่อปองกันการเกิดผลกระทบไดอยางมั่นคงและยั่งยืนตอไป 

ตัวอย�างการดําเนินการป�องกันชายฝ��งที่แล�วเสร็จ

๑. ผลงานโครงการก�อสร�างเข�่อนป�องกันตลิ�งร�มทะเล ชายหาดปราณบุร� ตําบลปราณบุร� อําเภอปราณบุร� จังหวัดประจวบคีร�ขันธ� รวมถึงการปรับปรุงภูมิทัศน�
หลังเข�่อนเพ�่อการพัฒนาเป�นแหล�งท�องเที่ยว

ภาพหลังดําเนินการกอสรางเขื่อนปองกันชายฝงและพัฒนาพื้นที่ ลานแหลมเกด ณ ปากนํ้าปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ
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ตัวอย�างการดําเนินการป�องกันชายฝ��งที่แล�วเสร็จ

๒. ผลงานโครงการก�อสร�างเข�่อนป�องกันตลิ�งร�มทะเล พ�้นที่ ต.ท�าพญา - ต.ปากพนังฝ��งตะวันออก อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศร�ธรรมราช

ภาพหลังดําเนินการกอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งริมทะเล พื้นที่ ต.ทาพญา อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
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กระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง

ในฐานะดูแลกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร ไดออกกฎกระทรวงวา

ดวยการควบคุมเครื่องเลน พ.ศ. ๒๕๕๘ มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๒๔ 

เมษายน ๒๕๕๘ เปนตนมา เพือ่ควบคุมดูแลการกอสราง ตดิตัง้เครือ่งเลน

ใหมีความมั่นคงแข็งแรงและมีความปลอดภัยตอผูเลน ดังนั้น ผูใดจะ

กอสรางติดตั้งเครื่องเลนที่เขาขายควบคุมตามกฎกระทรวงตองไดรับ

อนญุาตจากเจาพนกังานทองถิน่ ซึง่เครือ่งเลนทีเ่ขาขายตามกฎกระทรวง

ดังกลาว ตองอยูในสวนสนุกหรือในสถานที่ใดเพื่อประโยชน ในลักษณะ

เดียวกัน และมีลักษณะอยางหนึ่งอยางใดคือ มีการขับเคลื่อนดวยกําลัง

ของเครื่องยนตหรือกําลังไฟฟาที่ทําใหผูเลนเครื่องเลนเคลื่อนท่ีไดโดยมี

ความเร็วสูงสุดไมนอยกวา ๖ กิโลเมตรตอชั่วโมง มีความสูงจากระดับ

พ้ืนที่ตั้งของเครื่องเลนถึงระดับพื้นที่สูงที่สุดที่ผู เลนเครื่องเลนขึ้นไป

เพือ่เลนเครือ่งเลนไมนอยกวา ๒.๕๐ เมตร หรอืมกีารเปลีย่นระดบัของผูเลน

ในขณะใชงานไมนอยกวา ๒.๕๐ เมตร และมีขนาดกําลังของเครื่องกล

ไมนอยกวา ๑.๑ กิโลวัตต หรือ ๑.๕ แรงมา แลวแตกรณีมีความลึก

ของระดับนํ้าที่ใชเลน ไมนอยกวา ๐.๘๐ เมตร ซึ่งกฎหมายวาดวย

การควบคุมอาคารมีมาตรการขั้นตอน วิธีการควบคุมความปลอดภัย

ของเครื่องเลนเพื่อปองกันไมใหเกิดอุบัติเหตุไว ๕ ขั้นตอน ดังนี้

๑. ขั้นตอนการขออนุญาต ผู ประกอบการยังไมสามารถ

กอสรางติดตั้งเครื่องเลนไดจนกวาจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงาน

ท องถิ่ น  ในการยื่ นคํ าขออนุญาตต องยื่ นแผนผั ง เขตบริ เวณ

ประกอบกจิการ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน รายการคาํนวณ

ของเคร่ืองเลนแตละเครื่อง พรอมกับยื่นคู มือการติดตั้งเครื่องเลน

ของผูผลติคูมอืการใช คูมอืการตรวจสอบและบาํรงุรกัษา และคูมอืปฏบิตัิ

เพือ่ความปลอดภยัเมือ่เกดิเหตุฉกุเฉนิ และตองแจงชือ่ผูออกแบบคาํนวณ

และชื่อผูควบคุมงาน เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นตรวจสอบแบบแปลน

และสถานที่กอสรางแลวเห็นวาถูกตองก็จะออกใบอนุญาตกอสราง 

(ใบ อค.๑) ใหกับผูประกอบการ

๒. ขั้นตอนการกอสราง เมื่อผูประกอบการไดรับใบอนุญาต

ใหกอสรางแลว จึงสามารถลงมือกอสรางติดตั้งเครื่องเลนได โดย

ในระหวางการกอสรางตองมผีูควบคมุงานตามทีไ่ดแจงชือ่ไวเพือ่ควบคมุ

การกอสราง ใหเปนไปตามแบบที่ไดรับอนุญาต และเมื่อไดดําเนินการ

กอสรางแลวเสร็จยังไมสามารถเปดใชเครื่องเลนไดจนกวาจะไดรับ

ความปลอดภัย
สําหรับผู�ใช�เคร�่องเล�นมาตรฐาน
ใบรับรองใหใชเคลื่องเลน (ใบ อค.๒) เสียกอน เนื่องจาก

กฎหมายกําหนดใหเครื่องเลน เปนอาคารควบคุมการใช 

๓. ข้ันตอนการขอใช ในข้ันตอนการขอใช

เครื่องเล นผู ประกอบการจะต องแจ งเป นหนังสือ

ใหเจาพนักงานทองถ่ินทราบ เพื่อใหเจาพนักงานทองถิ่น

ทําการตรวจสอบวาไดกอสรางติดตั้งเปนไปตามแบบ

ท่ีไดรับอนุญาตไวหรือไม และตองยื่นรายงานผลการ

พิจารณาตรวจสอบของเครื่องเล นแต ละเครื่องว า

สามารถใชงานไดอยางปลอดภัย โดยมีวิศวกรเปน

ผู ลงนามตรวจสอบ พรอมท้ังหลักฐานการจัดใหมี

การประกันภัยเพื่อประกันความรับผิดตอบุคคลภายนอก 

กรณเีสยีชีวติไมตํา่กวาหนึง่แสนบาทตอคน คารกัษาพยาบาล

ไมตํ่ากวาหนึ่งแสนบาทตอคน รวมกันแลวไมตํ่ากวา

หนึ่งลานบาทตอครั้ง และคุ มครองทรัพยสินบุคคล

ภายนอกไมตํ่ากวาสองแสนบาทตอครั้ง โดยใบรับรอง

ใหใชเครือ่งเลนมอีาย ุ๑ ป ดงันัน้ ผูประกอบการตองมาขอ

ใชเครื่องเลนตอเจาพนักงานทองถิ่นเปนประจําทุกป

๔. ขั้นตอนการตรวจสอบ เมื่อผูประกอบการ

ไดรับใบอนุญาตใหใชเครื่องเลนแลว ในระหวางเปดใช

ตองจัดใหมีปายบอกวิธีใชหรือคําแนะนําในการใชหรือ

ขอหามหรอืเครือ่งหมายเตอืน ตดิตัง้ราวหรอืรัว้กัน้เพือ่มใิห

ผูทีจ่ะเขาใชเครือ่งเลนหรอืบคุคลในบรเิวณนัน้ไดรับอนัตราย

ในขณะที่เครื่องเลนกําลังทํางาน มีปายระบุจํานวนคน

ที่สามารถใชเครื่องเลนในแตละครั้ง ปายหรือขอความ

แสดงชื่อผูควบคุมเครื่องเลน จัดใหมีปายบอกทางหนีไฟ 

จัดใหมีเสนทางหนีไฟ และมีระบบไฟฟาแสงสวางสํารอง

ฉุกเฉินตลอดเสนทางหนีไฟ จัดใหมีระบบความปลอดภัย

ทางไฟฟาในการปองกนักระแสเกนิ การปองกนักระแสร่ัว

ลงดินสําหรับบุคคล การตอลงดิน และการเดินสาย

ไฟฟา และมีการปองกันทางกายภาพ ทั้งนี้จัดใหมีระบบ

ปองกนัอตัรายจากฟาผา(กรณเีครือ่งเลนทีม่คีวามสูงตัง้แต 

๒๐ เมตรขึน้ไป) และมพีนกังานดแูล ความปลอดภยัประจาํ

เครือ่งเลนและผูควบคมุเครือ่งเลนแตละเครือ่ง ซ่ึงพนกังาน

โดย : สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร

42
วารสารกรมโยธาธิการและผังเมือง
Journal of Department of Public Works And Town & Country Planning



ดูแลความปลอดภยัประจาํเครือ่งเลนและผูควบคมุเครือ่ง

เลนอาจเปนบุคคลเดียวกันก็ได แตทั้งนี้ตองมีจํานวน

ตามที่กําหนดไวในคูมือการติดตั้งเครื่องเลน หากไมมี

พนักงานดูแลความปลอดภัยประจําเครื่องเลนและ

ผูควบคมุเครือ่งเลนหามใชเครือ่งเลนน้ัน โดยพนกังานดแูล

ความปลอดภัยประจําเครื่องเลนและผูควบคุมเครื่องเลน

ตองมีวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขา

วิชาชางไฟฟากําลังหรือสาขาชางกลโรงงานขึ้นไป คือ 

อยางนอยตองจบ ปวช. นอกจากนี้ในระหวางการเปดใช

เครื่องเลน ผูประกอบการสวนสนุกตองจัดใหมีวิศวกร

พิจารณาตรวจสอบและบาํรงุรกัษาโครงสรางประธานและ

โครงสรางประกอบชิ้นสวนอุปกรณ เครื่องจักรกล และ

ระบบตางๆ ของเครือ่งเลนใหอยูในสภาพทีใ่ชงานไดอยาง

ปลอดภัยอยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง หรือตามที่กําหนด

ไวในคูมือการติดต้ังและคูมือการบํารุงรักษาเครื่องเลน

ของผูผลิตเครื่องเลนแลวแตระยะเวลาใดสั้นกวา และ

ตองบันทึกผลการพิจารณาตรวจสอบและเก็บไว ณ 

ทีต่ัง้ของเคร่ืองเลนนัน้ เพือ่ใหเจาพนกังานทองถิน่สามารถ

ตรวจสอบได

๕. กรณีฝาฝนกฎหมาย กรณีกอสราง รื้อถอน 

หรือเคลื่อนยายเคร่ืองเลน โดยไมไดรับใบอนุญาตจาก 

เจาพนักงานทองถิน่ เจาพนกังานทองถิน่มอีาํนาจออกคาํสัง่

ระงับการกระทําดังกลาว คําสั่งหามใช คําสั่งใหมายื่น

ขออนญุาตใหถกูตอง หากฝาฝนคําสัง่เจาพนกังานทองถิน่ 

กรณกีอสรางเครือ่งเลนโดยไมไดรบัใบอนญุาตตองระวางโทษ

จําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท

หรือทั้งจําทั้งปรับ นอกจากระวางโทษตามที่กลาวมาแลว 

ผูฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามยังตองระวางโทษปรับอีกวันละ

ไมเกินหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยัง ฝาฝนหรือจนกวา

จะไดปฏิบัติใหถูกตอง

กรณใีชเครือ่งเลนโดยไมไดรบัใบรบัรองหรอืใชเครือ่งเลนขณะที่

ใบรับรองหมดอายุ เจาพนักงานทองถิ่น มีอํานาจออกคําสั่งระงับการใช

เครื่องเลนดังกลาว หากฝาฝนคําสั่งเจาพนักงานทองถ่ินตองระวางโทษ

จําคุกหรือโทษปรับตามที่กลาวมาเชนเดียวกัน

กรณีเครื่องเล นท่ีได รับอนุญาตมีสภาพหรือมีการใช ที่

อาจเปนภยันตรายตอสุขภาพ ชีวิต รางกาย หรือทรัพยสิน หรือ

อาจไมปลอดภัยจากอัคคีภัยหรือกอใหเกิดเหตุรําคาญ เจาพนักงาน

ทองถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งใหเจาของเครื่องเลนดําเนินการแกไข 

หากฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น และ

ถาเครื่องเลนนั้นอาจเปนภยันตรายอยางรายแรง เจาพนักงานทองถิ่น

มีอํานาจใหรื้อถอนเครื่องเลนนั้นได 

ดังนั้น จะเห็นไดว ากฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร

มีมาตรการและข้ันตอนในการควบคุมดูแล เครื่องเลนใหมีความ

มั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยตอผูเลน ซ่ึงหากผูประกอบการไดปฏิบัติ

ใหเปนไปตาม ที่กฎหมายกําหนดแลว เชื่อไดวาจะไมเกิดอุบัติเหตุ

แกผูเลน และเมื่อเครื่องเลนมีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยแลว

ผู  เล นเครื่องเล นก็ต องให ความร วมมือปฏิ บัติตามคําแนะนํา

ของผูควบคุมเครื่องเลนหรือปายเตือนตางๆ ดวย

นอกจากนี้  กรมโยธาธิการและผังเมืองได ตระหนักถึง

ความปลอดภยัของประชาชนในการใชเครือ่งเลน จงึไดจดัทาํมาตรฐาน

ความปลอดภัยเครื่องเลน คูมือการติดตั้ง การใชงาน การตรวจสอบ

และการบํารุ งรักษา และการปฏิบัติ เพื่ อความปลอดภัยของ

เครื่องเลน พรอมจัดทําเอกสารแนะนําการปฏิบัติสําหรับเจาพนักงาน

ทองถิ่นใหเปนไปตามกฎกระทรวงวาดวยการควบคุมเคร่ืองเลน 

พ.ศ. ๒๕๕๘ ใหจงัหวดัทุกจงัหวดัเพือ่เผยแพร และใชเปนแนวทางปฏิบัติ 

ทั้งนี้ ผู ที่สนใจสามารถ download มาตรฐานและเอกสารตาง ๆ

ไดที่เว็บไซดของกรมโยธาธิการและผังเมือง www.dpt.go.th
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โครงสร�างประธาน

โครงสร�างประกอบ
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คู�มือการปฏิบัติตามกฎกระทรวง
ว�าด�วยการควบคุมเคร�่องเล�น พ.ศ. ๒๕๕๘
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กฎกระทรวงว�าด�วย
การควบคมุเคร�่องเล�น พ.ศ. ๒๕๕๘
สาํนกัควบคมุและตรวจสอบอาคาร

STORY OF PROJECT : รู�จักภาพรวมกันก�อน
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองไดตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสินของประชาชน สําหรับการใชงานเครื่องเลนจึงไดจัดทํามาตรฐานความปลอดภัยของเครื่องเลน

คูมอืการตดิตัง้ คูมอืการใชงาน คูมอืการตรวจสอบและการบํารงุรกัษา คูมือการปฏบัิตเิพือ่ความปลอดภยั

ของเครื่องเลน พรอมจัดทําเอกสารแนะนําการปฏิบัติสําหรับเจาพนักงานทองถิ่นตามกฎกระทรวง

วาดวยการควบคุมเคร่ืองเลน พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อใชเปนแนวทางปฏิบัติของเจาพนักงานทองถิ่นและ

ผูประกอบการเพื่อปองกันและลดอุบัติเหตุจากการเขาใชเครื่องเลน 

จึงไดมอบหมายใหสาํนกังานโยธาธกิารและผงัเมอืงจงัหวดัทกุจงัหวดัใหการสนบัสนนุองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นที่มีเครื่องเลนดําเนินการตรวจความม่ันคงแข็งแรงของระบบโครงสราง ระบบไฟฟา 

ระบบเครื่องกล ระบบความปลอดภัย และระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับเครื่องเลน และกําชับเจาพนักงาน

ทองถ่ินใหควบคมุดแูลใหเปนไปตามกฎกระทรวงวาดวยการควบคมุเครือ่งเลน พ.ศ. ๒๕๕๘ อยางเครงครัด

SMART WORKING : การดําเนินงานเชิงรุก
กฎกระทรวงว�าด�วยการควบคุมเคร�่องเล�น พ.ศ. ๒๕๕๘

๑. ขอบเขตการบังคับใช

 “เครือ่งเลน” หมายความวา สิง่ทีก่อสรางขึน้สาํหรบัใหบคุคลใชเลนในสวนสนกุหรอืในสถานทีอ่ืน่ใด

ในลักษณะเดียวกัน โดยมีสวนประกอบของโครงสรางประธานและโครงสรางประกอบและมีลักษณะ

อยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 

 (๑)  มีการเคลื่อนที่ที่ทําใหผูเลนเคลื่อนที่ไดโดยมีความเร็วไมนอยกวา ๕ เมตรตอวินาที

  (๒)  มีความสูงจากระดับพ้ืนที่ตั้งของเครื่องเลนถึงระดับพื้นที่สูงที่สุดที่ผูเลนเครื่องเลนขึ้นไป

เพื่อเลนเครื่องเลนไมนอยกวา ๒.๕๐ เมตร

  (๓)  มีขนาดกําลังของเครื่องกลไมนอยกวา ๑๕ แรงมา (๑๑ กิโลวัตต)

  (๔)  มีสวนที่ตองใชนํ้าในการเลนเครื่องเลนโดยมีความลึกของระดับนํ้าไมนอยกวา ๐.๘๐ เมตร
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๒. การกอสรางเครื่องเลน

 ๒.๑  การขออนุญาตกอสรางรื้อถอนหรือเคลื่อนยายเครื่องเลน

 ๒.๒  ขอกําหนดในเรื่องที่ตั้งของเครื่องเลนสําหรับการขออนุญาตกอสราง

 ๒.๓  การออกแบบและควบคุมการกอสราง

 ๒.๔  คุณสมบัติของวัสดุหรืออุปกรณที่ใชในการกอสรางเครื่องเลน

 ๒.๕  คุณสมบัติของผูควบคุมงาน

 ๒.๖  ระบบความปลอดภัยของเครื่องเลน

 ๒.๗ การยื่นขอใชเครื่องเลน

๓. เครือ่งเลนทีม่กีารกอสรางตดิตัง้อยูกอนกฎกระทรวงวาดวยการควบคมุเครือ่งเลน พ.ศ. ๒๕๕๘

 บังคับใช (กอนวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘)

 ๓.๑ การปรับปรุงแกไขเครื่องเลนใหมีความปลอดภัยตามที่กฎกระทรวงกําหนด 

 ๓.๒  ขั้นตอนการยื่นขอใชเครื่องเลนหลังจากดําเนินการปรับปรุงแกไข

 ๓.๓  การออกใบรับรองใหใชเครื่องเลน 

 ๓.๔  การตรวจสอบระหวางการเปดใชงานเครื่องเลน (ขอ ๑๗ ของกฎกระทรวง) 

๔. การแจงและการออกใบรับแจงใหใชเครื่องเลนที่มีกําหนดระยะเวลาใชไมเกิน ๑๕ วัน 

 (เครื่องเลนเร)

 ๔.๑  ตรวจสอบมาตรฐานดานความปลอดภัย

 ๔.๒  ปรับปรุงแกไขวัสดุหรืออุปกรณของเครื่องเลน (ขอ ๗ ของกฎกระทรวง)

 ๔.๓  การแจงและการออกใบรับแจงใหใชเครื่องเลน 

๕. เรื่องอื่นๆ

 ๕.๑  การดําเนินการของเจาพนักงานทองถิ่นกรณีมีการฝาฝนกฎกระทรวง (ขอ ๑๓ 

  ของกฎกระทรวง)

 ๕.๒  คาธรรมเนียม (ขอ ๒๘ ของกฎกระทรวง) 

 ๕.๓  บทเฉพาะกาล
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