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กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
มีภารกิจเกี่ยวกับดานการพัฒนาเมือง ดานการอาคาร และ
การบริการดานชาง เพื่อสรางความเจริญสูทุกภูมิภาคของ
ประเทศใหมีความนาอยูปลอดภัย จากภารกิจทั้ง ๔ ดาน
ที่กลาวมานั้น วารสารฉบับนี้ จึงมีการนําเสนอ ความรู
เกี่ ย วกั บ การวางและจั ด ทํ า ผั ง เมื อ งรวม มี ค วามสํ า คั ญ
อยางไร ซึง่ เปนหนึง่ ในภารกิจของกรมโยธาธิการและผังเมือง
ในการพัฒนาบานเมืองใหนาอยู สะดวกสบาย ปลอดภัย
รวมถึงการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม ใหเปนเมือง
นาอยูอยางเปนรูปธรรม
นอกจากภารกิจดานการผังเมืองแลว วารสารฉบับนี้
ยังไดนาํ เสนอขอมูลความรูเ กีย่ วกับภารกิจดานการพัฒนาเมือง
ในการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ซึ่งเปนหนึ่งในภารกิจ
สําคัญดานการพัฒนาเมืองของกรมโยธาธิการและผังเมือง
นํ า มาใช เ ป น เครื่ อ งมื อ หนึ่ ง ในการพั ฒ นาพื้ น ที่ เ ศรษฐกิ จ
เพือ่ เปาหมายการพัฒนาเมืองทีย่ งั่ ยืน รวมไปถึงการสรางเขือ่ น
ปองกันตลิ่ง เปนการปองกันการกัดเซาะจากกระแสนํ้าและ
เพิ่มประสิทธิภาพเชิงลาดเพื่อปองกันการพังทลายของตลิ่ง
อี ก ทั้ ง บางพื้ น ที่ ยั ง สามารถปรั บ ปรุ ง ภู มิ ทั ศ น ใ ห ส วยงาม
เพือ่ เปนสถานทีท่ อ งเทีย่ ว เชน โครงการกอสรางเขือ่ นปองกันตลิง่
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ริมแมนํ้าโขง พรอมปรับปรุงภูมิทัศน และทางจักรยาน
พร อ มทางเดิ น เลี ย บริ ม ฝ  ง แม นํ้ า โขง จั ง หวั ด นครพนม
หรือที่รูจักกันในนามวา “ถนนสวรรคชายโขง” อีกทั้ง
ยังใหองคความรูเกี่ยวกับวิถีใหมของการบริหารจัดการ
แกไขปญหานํ้าทวมพื้นที่ชุมชน(New to next normal)
ซึ่งมีความแตกตางจากวิถีการแกไขปญหา นํ้าทวมพื้นที่
ชุมชนแบบที่ผานมา
อีกหนึ่งภารกิจดานอาคารที่กรมโยธาธิการและ
ผังเมือง ไดตระหนักถึงความปลอดภัย ของประชาชนสําหรับ
การใชงานเครื่องเลนจึงไดจัดทํามาตรฐานความปลอดภัย
ของเครื่องเลน รวมถึงคูมือการติดตั้ง คูมือการตรวจสอบ
และการบํารุงรักษา เปนตน เพื่อเปนแนวทางการปฎิบัติ
ของเจ า พนั ก งานและผู  ป ระกอบการในการป อ งกั น และ
ลดอุบัติเหตุจากการเขาใชเครื่องเลน
กองบรรณาธิ ก าร ขอขอบคุ ณ ผู  เขี ย นบทความ
ทุกทาน ที่กรุณาสงบทความลงในวารสาร และขอขอบคุณ
ทุกทานที่ไดติดตามอานวารสารกรมโยธาธิการและผังเมือง
มาโดยตลอด
กองบรรณาธิการ

การวางและจัดทําผังเมืองรวม
สําคัญอยางไร

โดย : สํานักผังเมืองรวม

ผัง

เมือง คือ แผนผังนโยบายทีแ่ สดงรายละเอียดโครงการเพือ่ กําหนดการใชประโยชนทดี่ นิ
ใหเหมาะสมในแตละพื้นที่ วัตถุประสงคหลักก็คือใหประชาชนสามารถดํารงชีวิตอยูได
ดวยความสุขในแตละเมือง ซึ่งหมายถึงการไดอยูอาศัยในเมืองที่มีสภาพแวดลอมที่ดี มีเศรษฐกิจ
ที่ดี มีความเปนระเบียบเรียบรอย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และสามารถอยูรวมกัน
ดวยความสงบสุข
หากไมมกี ารวางผังเมือง การขยายตัวของเมืองจะเปนไปอยางไรทศิ ทาง การใชประโยชน
ที่ดินจะเปนไปอยางไรประสิทธิภาพ รวมถึงการรุกลําพื้นที่ตาง ๆ โดยเฉพาะพื้นที่อนุรักษ และ
ปญหาอืน่ อีกมากมายซึง่ ทายทีส่ ดุ จะสงผลใหการเติบโตของเมือง และเศรษฐกิจ รวมถึงสิง่ แวดลอม
มีปญหาในระยะยาว
การวางผังเมืองจึงเปนสิง่ สําคัญในการพัฒนาบานเมืองรวมกันในทุกภาคสวนทัง้ ภาครัฐ
ภาคเอกชนและประชาชน เพื่อบานเมืองใหนาอยู สะดวกสบาย ปลอดภัย มีการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ สังคม โครงสรางพื้นฐาน รวมทั้งการรักษาเอกลักษณทางวัฒนธรรมของชุมชน สภาพ
แวดลอมและคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมีจุดมุงหมายใหประชาชนไดเห็นตัวอยางของเมืองที่ดี ผังเมือง
ที่ดี อํานวยประโยชนใหแกประชาชนและชุมชน และพัฒนาใหเปนเมืองนาอยูอยางเปนรูปธรรม
ซึ่งจะสรางความเขาใจ ใหความรูและประชาสัมพันธใหประชาชนเห็นถึงความจําเปน ตลอดจน
ประโยชนของการผังเมืองและนําไปสูการยอมรับ

วารสาร ฉบับที่ ๕๕ / ป ๒๕๖๔
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ขั้ น ต อ น ก า ร ว า ง แ ล ะ จั ด ทํ า
ผั ง เมื อ งรวมมุ ง เน น กระบวนการในเชิ ง
ว�ชาการ และเชิงเทคนิคระหวางการวางผัง
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�งไดกําหนดขั้นตอนการดําเนินการทั้งสิ�น
๘ ขั้นตอน แบงออกเปน ๒ สวนหลัก ๆ
คือ สวนของการดําเนินการโดยกรมโยธาธิการ
และผั ง เมื อ ง (ขั้ น ตอนที่ ๑ - ๗) และ
กรณีดําเนินการโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง
สวนขั้นตอนกฎหมาย (ขั้นตอนที่ ๘) โดยมี
โดย : สํานักผังเมืองรวม รายละเอียดขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอน
และกระบวนการวาง
และจัดทําผังเมืองรวม

ขั้นตอนที่ ๑ การสํารวจ กําหนดเขตผัง ว�เคราะหและจัดทํารางผังเมืองรวม

เปนการดําเนินการตามมาตรา ๒๓ กําหนดใหกรมโยธาธิการและผังเมืองแจงใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นทราบกอนวางและจัดทําผังเมือง ซึ่งในขั้นตอนนี้รวมถึงการดําเนินการวิเคราะหขอมูลตาง ๆ
เพื่อนํามาจัดทํารางผังเมืองรวมตามองคประกอบของมาตรา ๒๒ ที่กําหนดไว

ขั้นตอนที่ ๒ การประชุมเพ�่อพ�จารณารางผังเมืองรวม

การประชุมเพื่อพิจารณารางผังเมืองรวม ขั้นตอนนี้เปนการประชุมพิจารณาใหความเห็น
ของกรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง เพื่ อ ให ก ารวางผั ง เมื อ งรวมเป น ไปอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพถู ก ต อ ง
ตามหลักวิชาการผังเมือง
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ขั้นตอนที่ ๓ การประชุมรับฟ�งความคิดเห็นของประชาชน

ขัน้ ตอนนีเ้ ปนการดําเนินการตามมาตรา ๙ โดยจะตองดําเนินการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการผังเมืองกําหนด ทั้งยังกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา
ผังเมืองรวมดวย ซึ่งในขั้นตอนนี้สามารถดําเนินการควบคูกับการประชุมคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อประสาน
ยุทธศาสตรและแผนงานในการวางและจัดทําผังเมือง (เดิม)

ขั้นตอนที่ ๔ การประชุมคณะกรรมการผังเมือง

เปนการดําเนินการตามมาตรา ๒๖ กําหนดใหผังเมืองรวมที่กรมโยธาธิการและผังเมืองดําเนินการวาง
และจัดทําผังเมือง เสนอคณะกรรมการผังเมืองพิจารณาใหความเห็นชอบ

ขั้นตอนที่ ๕ การปดประกาศพรอมขอกําหนด ๙๐ วัน

ขั้นตอนนี้เปนการดําเนินการตามมาตรา ๒๙ กําหนดใหผังเมืองรวมที่คณะกรรมการผังเมืองพิจารณา
ใหความเห็นชอบแลว ใหเผยแพรและประชาสัมพันธใหประชาชนทราบเปนเวลาไมนอยกวา ๙๐ วัน นับตั้งแต
วันปดประกาศ

ขั้นตอนที่ ๖ การรวบรวม ตรวจสอบ พ�จารณาคํารอง และแจงผลการพ�จารณาคํารอง

เปนการดําเนินการตามมาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๑ จะตองดําเนินการรวบรวม ตรวจสอบ และพิจารณา
คํารอง พรอมแจงผลการพิจารณาคํารองใหแกผูยื่นคํารองตอไป

ขั้นตอนที่ ๗ การจัดทําเอกสารประกอบการยกรางประกาศกระทรวงมหาดไทย
ขั้นตอนนี้เปนการดําเนินการจัดทําเอกสารประกอบการยกรางประกาศกระทรวงมหาดไทย

ขั้นตอนที่ ๘ การเสนอคณะรัฐมนตร�ใหความเห็นชอบ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ขั้นตอนนี้เปนการดําเนินการตามมาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๓ กําหนดใหผังเมืองรวมออกเปน
ประกาศกระทรวงมหาดไทย และตองมีสาระสําคัญตามมาตรา ๒๒
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ขั้นตอน
และกระบวนการวาง
และจัดทําผังเมืองรวม
กรณีดําเนินการโดยองคกรปกครองสวนทองถิ�น

โดย : สํานักผังเมืองรวม

ขั้ น ตอนการวางและ
จั ด ทํ า ผั ง เมื อ งรวมเมื อ งตาม
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารผั ง เมื อ ง
พ.ศ. ๒๕๖๒ กรณีดําเนินการ
โดยองคกรปกครองสวนทองถิน�
ได กํ า หนดขั้ น ตอนโดยสรุ ป
แบงออกเปน ๘ ขั้นตอน โดยมี
รายละเอี ย ดในแต ล ะขั้ น ตอน
ดังตอไปนี้

ขั้นตอนที่ ๑ การสํารวจ กําหนดเขตผัง ว�เคราะหและจัดทํารางผังเมืองรวม

กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิน่ แจงใหกรมโยธาธิการและผังเมืองทราบกอนวางและ
จัดทําผังเมือง ในกรณีทฝ่ี า ยใดฝายหนึง่ ไมเห็นดวยกับการวางและจัดทําผังเมืองรวมและไมอาจตกลงได
ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเปนผูชี้ขาดตามคําแนะนําของคณะกรรมการผังเมือง
เมื่อเปนที่ยุติแลวใหผูวางผังและจัดทําผังเมืองรวมดําเนินการใหเปนไปตามคําชี้ขาดนั้น และใหนํา
ความคิดเห็นของอีกฝายมาประกอบในการพิจารณาดําเนินการดวย (มาตรา ๒๓ วรรคสี่) รวมถึง
การประชุมกลุมยอย เพื่อจัดทําผังแนวคิด และการดําเนินการวิเคราะหขอมูลตาง ๆ เพื่อนํามา
จัดทํารางผังเมืองรวมตามองคประกอบของมาตรา ๒๒ ที่กําหนดไว

ขั้นตอนที่ ๒ การประชุมคณะกรรมการที่ปร�กษาผังเมืองรวม

เปนการประชุมคณะกรรมการทีป่ รึกษาผังเมืองรวม ตามมาตรา ๒๔ เพือ่ ใหคาํ ปรึกษาและ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับผังเมืองรวมนั้น

ขั้นตอนที่ ๓ การประชุมรับฟ�งความคิดเห็นของประชาชน

ขัน้ ตอนนีเ้ ปนการดําเนินการตามมาตรา ๙ โดยจะตองดําเนินการประชุมรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชนตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการผังเมืองกําหนด โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติ นอกจากนี้กําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาผังเมืองรวม และสามารถดําเนินการประชุมคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อประสาน
ยุทธศาสตรและแผนงานในการวางและจัดทําผังเมือง (เดิม) ควบคูกันไปดวย
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ขั้นตอนที่ ๔ การประชุมความเห็นกรมโยธาธิการและผังเมือง

เปนการดําเนินการประชุมความเห็นของกรมโยธาธิการและผังเมือง ตามมาตรา ๒๗ วรรคสอง
ทีก่ าํ หนดใหเสนอผังเมืองรวมใหกรมโยธาธิการและผังเมืองเพือ่ ใหความเห็น กอนเสนอผังเมืองรวม
ไปยังคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดพิจารณา

ขั้นตอนที่ ๕ การประชุมคณะกรรมการผังเมืองจังหวัด

ขั้นตอนนี้เปนการดําเนินการตามมาตรา ๒๗ วรรคสอง เมื่อกรมโยธาธิการและผังเมือง
ใหความเห็นพรอมเหตุผลแลว ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเสนอผังเมืองรวมแกคณะกรรมการ
ผังเมืองจังหวัดพิจารณา และเมือ่ คณะกรรมการผังเมืองจังหวัดพิจารณาแลวมีความเห็น (มาตรา ๒๗
วรรคสอง) กรณีไมเห็นดวยกับความเห็นของกรมโยธาธิการและผังเมือง ใหคณะกรรมการผังเมือง
จังหวัดเสนอประเด็นทีไ่ มสามารถหาขอยุตไิ ดใหคณะกรรมการผังเมืองพิจารณา ถาผลเปนประการใด
ใหดําเนินการไปตามที่คณะกรรมการผังเมืองพิจารณา

ขั้นตอนที่ ๖ การปดประกาศพรอมขอกําหนด ๙๐ วัน

ขั้นตอนนี้เปนการดําเนินการตามมาตรา ๒๙ กําหนดใหนําผังเมืองรวมที่คณะกรรมการ
ผังเมืองจังหวัดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว ไปเผยแพรและประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ
เปนเวลาไมนอยกวา ๙๐ วัน นับตั้งแตวันปดประกาศ เพื่อใหผูมีสวนไดเสียยื่นคํารองขอแกไข
เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกขอกําหนดตามมาตรา ๒๒ (๕)

ขั้นตอนที่ ๗ การรวบรวม ตรวจสอบ พ�จารณาคํารอง และแจงผลการพ�จารณา
คํารอง

เปนการดําเนินการตามมาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๑ จะตองดําเนินการรวบรวม ตรวจสอบ
และพิจารณาคํารอง พรอมแจงผลการพิจารณาคํารองใหแกผูยื่นคํารองตอไป

ขั้นตอนที่ ๘ การออกขอบัญญัติทองถิ�น และประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ขั้นตอนนี้เปนการดําเนินการตามมาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๓ กําหนดใหผังเมืองรวม
ออกเปนขอบัญญัติทองถิ่น โดยการจัดทําเอกสารประกอบการยกรางขอบัญญัติทองถิ่น และตอง
มีสาระสําคัญตามมาตรา ๒๒
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กรมโยธาธิการและผังเมือง กับภารกิจ

“การจัดรูปที่ดินเพ�่อพัฒนาพ�้นที่”
โดย : สํานักจัดรูปที่ดินเพ�่อพัฒนาพ�้นที่
การจั ด รู ป ที่ ดิ น เพ�่อ พั ฒ นาพ�้น ที่ เป น หนึ่ ง ในภารกิ จ สํ า คั ญ ด า นการพั ฒ นาเมื อ งที่ ก รมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง
นํามาใชเปนเครื่องมือหนึ่งในการพัฒนาพื้นที่เมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ เพื่อเปาหมายการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืน
การจัดรูปทีด่ นิ ฯ เปนวิธกี ารพัฒนาเมืองทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ลดภาระดานงบประมาณทีต่ อ งใชในการเวนคืนทีด่ นิ เพือ่ การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานของภาครัฐ และเปดโอกาสใหคนที่อาศัยอยูในชุมชนไดรวมมือกับภาครัฐในการพัฒนาพื้นที่ของตน ซึ่งจะชวย
ใหประชาชนเกิดความสะดวกสบายจากการพัฒนา และกระจายบริการพืน้ ฐานใหทวั่ ถึง ทําใหสามารถเปดพืน้ ทีแ่ ละเกิดการใชประโยชน
ที่ดินในเมืองไดอยางมีประสิทธิภาพ พื้นที่มีความปลอดภัย มีสภาพแวดลอมที่ดี มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ไดมาตรฐาน
และยังชวยใหมูลคาที่ดินเพิ่มขึ้น เมืองมีพื้นที่รองรับการพัฒนาเพื่อประโยชนทางเศรษฐกิจของชุมชนมากขึ้น และเปนโครงการ
ที่มีกระบวนการใหประชาชนเขามามีสวนในการรวมคิด รวมสราง รวมขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอยางแทจริง
กรมโยธาธิการและผังเมือง ผลักดันใหมีการนําว�ธีการจัดรูปที่ดินเพ�่อพัฒนาพ�้นที่ มาขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองใหเปนไปตามที่
ผังเมืองรวมไดออกแบบไว โดยเนนที่การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานตามผังเมืองใหกับชุมชน จึงสนับสนุนใหดําเนินการกอสรางถนน
ตามผังเมืองรวม พรอมไปกับการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะที่จําเปน และจัดระเบียบแปลงที่ดินใหมใหพื้นที่
เหมาะกับการพัฒนาและมีความพรอมรองรับการเติบโตของเมืองในอนาคต

“ร ว มพั ฒ นาชุ ม ชนให เ ป น ระเบี ย บ
สรางรากฐานของเมืองที่ดีในอนาคต
โดยการจัดรูปที่ดินเพ�่อพัฒนาพ�้นที่
กับกรมโยธาธิการและผังเมือง
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ที่ดินบร�เวณใดประสบปญหา ขาดการเขาถึงหร�อไมไดรับการพัฒนาสาธารณูปโภคโดยรอบ
“การจัดรูปที่ดินเพ�่อพัฒนาพ�้นที่” (Land Readjustment) สามารถชวยแกปญหาได
การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่เปนการพัฒนาที่ดินบริเวณใดบริเวณหนึ่ง โดยการนําแปลงที่ดินหลายแปลง มารวมกัน
เพื่อพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเขาถึงที่ดินทุกแปลงในโครงการ อยางสอดคลองกับบริบทของพื้นที่โดยรอบ โดยเจาของที่ดินที่
เขารวมโครงการดําเนินการพัฒนาพื้นที่รวมกับภาครัฐ ตองมีการปนที่ดินของตนสวนหนึ่งเพื่อนํามาใชสําหรับการกอสรางถนน
สาธารณูปโภค และการดําเนินการอืน่ ๆ ทีจ่ าํ เปนในโครงการ ภายหลังดําเนินการ ทีด่ นิ แมจะมีเนือ้ ทีน่ อ ยลง แตจะมีสาธารณูปโภค
เขาถึงและไดรับการปรับรูปแปลงและจัดระเบียบแปลงที่ดินใหม เพื่อใหสามารถใชประโยชนในที่ดินไดดีขึ้นกวาเดิม

ทีผ่ า นมาประเทศไทยพัฒนาโครงสรางพืน้ ฐานสําหรับเมืองดวยการเวนคืนทีด่ นิ มากอสรางสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ
ทีจ่ าํ เปน เชน เวนคืนทีด่ นิ มาสําหรับสรางถนนซึง่ เปนวิธที ตี่ อ งใชงบประมาณจํานวนมาก และผูไ ดรบั ประโยชนจะมีเฉพาะเจาของทีด่ นิ
สองฟากที่ถนนตัดผาน เมื่อที่ดินถูกเวนคืนไปแลว บางแปลงเหลือที่ดินเศษเสี้ยวที่ใชประโยชนไมได เจาของที่ดินที่ถูกเวนคืน
ตองยายไปอยูท อี่ นื่ ทีห่ า งไกลจากทีอ่ ยูเ ดิม พืน้ ทีส่ ว นทีเ่ หลือบริเวณอืน่ ก็ไมไดรบั การปรับปรุงสภาพแวดลอมใหใชประโยชนได หรือ
การพัฒนาพืน้ ทีโ่ ดยภาคเอกชนทีใ่ ชการจัดสรรทีด่ นิ อันเปนการพัฒนาพืน้ ทีเ่ ฉพาะบริเวณของตน ขาดการตระหนักถึงผลกระทบ
หรือผลประโยชนของชุมชนบริเวณโดยรอบโครงการ สําหรับการจัดรูปทีด่ นิ เพือ่ พัฒนาพืน้ ทีจ่ ะเปนวิธที ที่ าํ ใหเกิดการพัฒนาเมือง
รวมกันระหวางภาครัฐและเอกชน ภายหลังการจัดรูปที่ดินแลวแปลงที่ดินจะมีรูปแปลงที่สวยงามเขาถึงไดสะดวก เจาของที่ดิน
ยังคงอยูในพื้นที่เดิมหรือใกลเคียงโดยไมตองยายออกไปเชนการเวนคืนที่ดิน ภาครัฐประหยัดงบประมาณในการเวนคืนที่ดิน
ในขณะที่เจาของที่ดินไดรับประโยชนจากมูลคาที่ดินที่เพิ่มขึ้น แปลงที่ดินสามารถใชประโยชนไดอยางคุมคา
การจัดรูปที่ดินเพ�่อพัฒนาพ�้นที่ มีใครสามารถทําไดบาง และมีว�ธีการหร�อขั้นตอนอยางไร
ตามพระราชบัญญัตจิ ดั รูปทีด่ นิ เพือ่ พัฒนาพืน้ ที่ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๓๕ กําหนดผูท จี่ ะเปนผูด าํ เนินการจัดรูปทีด่ นิ เพือ่
พัฒนาพื้นที่ไดไว ๔ กลุม คือ (๑) สมาคม (๒) กรมโยธาธิการและผังเมือง การเคหะแหงชาติ และองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(๓) หนวยงานของรัฐหรือนิติบุคคลอื่นใดที่รัฐจัดตั้งขึ้นเพื่อการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ และ (๔) หนวยงานของรัฐอื่นใด
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมืองไดดําเนินการพัฒนาเมืองโดยใชวิธีการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
มาแลวใน ๔๖ จังหวัด จํานวน ๕๓ โครงการ
ขั้นตอนและระยะเวลาดําเนินการจัดรูปที่ดินเพ�่อพัฒนาพ�้นที่
การดําเนิน โครงการจัด รูป ที่ดิน เพื่อพัฒ นาพื้ น ที่ ให ค วามสํ า คั ญกั บการมี ส  ว นร ว มของเจ า ของที่ ดิ น เป น สํ า คัญ
ในการดําเนินโครงการจัดรูปทีด่ นิ ฯ ขัน้ ตอนตาง ๆ จะมีกระบวนการใหเจาของทีด่ นิ หรือตัวแทนเจาของทีด่ นิ เขามารับทราบขอมูล
ใหขอคิดเห็น ความตองการ และใหคําปรึกษาตลอดกระบวนการพัฒนาพื้นที่ ซึ่งการดําเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
แบงไดเปน ๔ ขั้นตอนหลัก ดังนี้
ขั้นเตร�ยมโครงการ ใชเวลาประมาณ ๑ ป ในการรวบรวม สํารวจ และศึกษาขอมูลพื้นที่ รายละเอียดแปลงที่ดิน และ
ความเปนไปไดของโครงการ เพือ่ กําหนดขอบเขตโครงการ แนวคิดการพัฒนาโครงการ และออกแบบผังทางเลือกเสนอเจาของทีด่ นิ
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 จะปดประกาศโครงการจัดรูปที่ดินและมีหนังสือแจงเจาของที่ดินทุกรายในบริเวณที่
จะดําเนินการจัดรูปที่ดินฯ ใหแจงการยินยอมหรือยื่นคัดคานหรือเสนอขอคิดเห็นภายใน ๓๐ วัน เพื่อนํามาประกอบการพิจารณา
ของคณะกรรมการสวนจังหวัด โดยเชิญเจาของที่ดินที่ยื่นคัดคานหรือขอเสนอ มาแสดงขอเท็จจริงประกอบการพิจารณาโครงการ
ของคณะกรรมการฯ ดวย
และหากมีความจําเปนเพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตอง คณะกรรมการสวนจังหวัดสามารถประกาศกําหนดบริเวณที่จะสํารวจ
เพือ่ จัดทําโครงการจัดรูปทีด่ นิ เพือ่ ใหผทู จี่ ะดําเนินโครงการ สํารวจ สอบเขต แนวเขตพืน้ ทีต่ า ง ๆ ในโครงการ ใหไดขอ มูลขนาดเนือ้ ทีท่ ถี่ กู ตอง
กอนดําเนินโครงการได และเมื่อคณะกรรมการสวนจังหวัดใหความเห็นชอบโครงการแลวจะประกาศโครงการในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อโครงการไดรับความเห็นชอบใหดําเนินการ จะเขาสูขั้นดําเนินโครงการ ใชเวลาประมาณ ๒ ป (ขั้นตอนที่ ๖-๑๔) จะเปน
การกอสรางโครงสรางพื้นฐานภายในโครงการตามที่ออกแบบไวจนแลวเสร็จ โดยในกระบวนการทํางานจะเริ่มจากการประชุม
เจาของทีด่ นิ เพือ่ เลือกตัง้ ตัวแทนรวมเปนคณะทีป่ รึกษาโครงการฯ ซึง่ ประกอบดวย ผูแ ทนคณะกรรมการสวนจังหวัด ตัวแทนเจาของทีด่ นิ
และผูท รงคุณวุฒิ มีหนาทีใ่ หคาํ ปรึกษาเกีย่ วกับเรือ่ งตางๆ ในการดําเนินโครงการใหแลวเสร็จ ตัง้ แตการออกแบบถนนและสาธารณูปโภค
ออกแบบผังที่ดินแปลงใหม พรอมการวางแผนการกอสราง และดําเนินการกอสราง ทั้งนี้ เมื่อดําเนินการกอสรางใกลแลวเสร็จ
จะมีการปดประกาศผังทีด่ นิ แปลงใหมใหเจาของทีด่ นิ ทุกรายสามารถแสดงขอคิดเห็นเกีย่ วกับแปลงทีด่ นิ ของตนได หากไมมผี ใู ดคัดคาน
จะสงผังที่ดินแปลงใหมใหเจาพนักงานที่ดินออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินแปลงใหมตอไป
เมื่อดําเนินการทุกอยางในโครงการแลวเสร็จตามแผนที่กําหนดไว จะเขาสูขั้นสิ้นสุดโครงการ ใชเวลาประมาณ ๖ เดือน
(ขัน้ ตอนที่ ๑๕-๑๖) เพือ่ ดําเนินการชําระคาชดเชยและมอบหนังสือแสดงสิทธิในทีด่ นิ แปลงใหมใหเจาของทีด่ นิ และชําระบัญชีโครงการ
แลวเสนอคณะกรรมการสวนจังหวัดประกาศการสิ้นสุดโครงการในราชกิจจานุเบกษา เปนอันเสร็จสิ้นโครงการจัดรูปที่ดินฯ
ทั้งนี้ในการดําเนินโครงการแตละโครงการ จะมีบริบทที่แตกตางกันไปซึ่งอาจมีผลตอระยะเวลาในการดําเนินโครงการ
อยางไรก็ตามการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จะดําเนินการไดสําเร็จ ตองเกิดจากความรวมมือของเจาของที่ดิน โดยกรมโยธาธิการ
และผังเมือง และองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะเปนผูใหการสนับสนุน พรอมประสานการพัฒนาพื้นที่กับชุมชนและภาคเอกชน
เพื่อพัฒนาเมืองอยางยั่งยืน
ผลสําเร็จและประโยชนของโครงการจัดรูปที่ดินที่เพ�่อพัฒนาพ�้นที่
ปจจุบนั กรมโยธาธิการและผังเมืองไดดาํ เนินโครงการจัดรูปทีด่ นิ เพือ่ พัฒนาพืน้ ทีไ่ ปแลวกวา ๕๓ โครงการใน ๔๖ จังหวัดทัว่ ประเทศ
โดยมีเปาหมายเพือ่ ใหทกุ ภาคสวนเห็นตัวอยางและประโยชนของการนําวิธกี ารจัดรูปทีด่ นิ ฯ ไปใชเปนเครือ่ งมือในการพัฒนาพืน้ ทีเ่ มือง
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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มีโครงการจัดรูปทีด่ นิ เพือ่ พัฒนาพืน้ ที่ ทีด่ าํ เนินการแจกโฉนดทีด่ นิ แปลงใหมใหเจาของทีด่ นิ แลว จํานวน 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
โครงการฯ ที่ประกาศการสิ�นสุดโครงการแลว
(๙ โครงการ)

โครงการฯ ที่มอบหนังสือแสดงสิทธิ์
ในที่ดินแปลงใหมแลว
(๒๗ โครงการ)

โครงการฯ ที่อยูระหวางเจาพนักงานที่ดินออก
หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินแปลงใหม
(๑๓ โครงการ)

จังหวัดที่มีการพัฒนาตามผังเมืองดวยว�ธีการจัดรูปที่ดินเพ�่อพัฒนาพ�้นที่ในประเทศไทย
ในบริเวณพืน้ ทีโ่ ครงการและชุมชนโดยรอบพืน้ ที่ ทีไ่ ดรบั การจัดรูปทีด่ นิ แลว สามารถพัฒนาเปนพืน้ ทีร่ องรับกิจกรรมตาง ๆ ของ
เมืองไดเปนอยางดี อีกทัง้ ยังเปนการกระจายบริการขัน้ พืน้ ฐานใหเขาถึงทีด่ นิ ทุกแปลง เพิม่ คุณภาพชีวติ ใหประชาชน ลดความเหลือ่ มลํา้
และคืนความสุขสูชุมชนโดยแทจริง ทั้งนี้ในหลายจังหวัดมีการดําเนินโครงการจัดรูปที่ดินฯ โครงการที่ ๒ และ ๓ ตามมา และ
มีการจัดตั้งสมาคมจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ขึ้นเพื่อดําเนินการพัฒนาพื้นที่ดวย เนื่องจากประชาชนไดเห็นถึงประโยชนและ
ความสําเร็จของการดําเนินโครงการจัดรูปทีด่ นิ เพือ่ พัฒนาพืน้ ทีท่ ไี่ ดเกิดขึน้ แลว และเปนการเปลีย่ นทัศนคติหรือความเขาใจของประชาชน
จากเดิมที่วาภาครัฐตองเปนผูดําเนินการพัฒนาพื้นที่เมืองฝายเดียว เปนการพัฒนาเมืองหรือพื้นที่ชุมชนสามารถเกิดขึ้นไดโดย
การมีสวนรวมระหวางภาครัฐกับประชาชน ตามหลักการแหงพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๔๗ เจาของที่ดินที่
เขารวมโครงการจัดรูปทีด่ นิ จะรวมรับภาระและไดรบั ผลตอบแทนอยางเปนธรรม โดยการปนทีด่ นิ ของตนออกมาสวนหนึง่ ซึง่ จะคํานวณ
จากการประเมินมูลคาที่ดินกอน-หลังการจัดรูปที่ดินและประโยชนที่ไดรับจากการดําเนินโครงการ
จะเห็นไดวาการดําเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ สรางประโยชนใหทุกภาคสวน ไมเพียงแคเจาของที่ดินที่จะมี
แปลงทีด่ นิ ทีไ่ ดรบั การจัดใหใหมเปนระเบียบ สวยงาม ใชประโยชนไดเต็มศักยภาพ มูลคาทีด่ นิ เพิม่ สูงขึน้ แตรวมถึงเมือง มีการพัฒนา
อยางเปนระบบ สอดคลองกับการผังเมือง ชุมชนที่เปนที่ตั้งโครงการ เกิดความเปนระเบียบเรียบรอย ที่ดินไมถูกทิ้งรางใหเปนพื้นที่
กออาชญากรรมในเมือง องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถพัฒนาพื้นที่ไดอยางเหมาะสม ประชาชนในพื้นที่โครงการและ
บริเวณโดยรอบ ไดรับความสะดวกสบายและมีความปลอดภัยจากโครงสรางพื้นฐานที่ไดมาตรฐาน สามารถเขาถึงบริการสาธารณะ
ไดอยางเทาเทียม
ถือไดวาโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ไดสรางใหเกิดกระบวนการพัฒนาเมืองแบบมีสวนรวมที่เปนรูปธรรม
เมื่อประชาชนในพื้นที่และหนวยงานทองถิ่น เขามามีสวนรวมในการพัฒนาพื้นที่ของตน ทําใหชุมชนและทองถิ่นเกิดการพัฒนาสูการ
เปนเมืองนาอยูอ ยางยัง่ ยืน มีความสามารถในการแขงขันสูงขึน้ ประเทศไดรบั ประโยชนจากการทีป่ ระชาชนและทองถิน่ รวมกันกระจาย
ความเจริญไปในพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเมืองตามที่ผังเมืองกําหนด ที่ดินใชประโยชนไดเต็มศักยภาพ มูลคาที่ดินจึงเพิ่มสูงขึ้น
วารสาร ฉบับที่ ๕๕ / ป ๒๕๖๔
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พรอมกับเพิม่ มูลคาทรัพยสนิ ของประเทศดวย นอกจากนีย้ งั ทําใหเกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในพืน้ ทีต่ งั้ แตเริม่ ดําเนินการพัฒนาพืน้ ที่
และเมื่อพื้นที่ไดรับการพัฒนาแลว ก็จะเกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจตาง ๆ ตามมาจากการใชประโยชนที่ดินตามผังเมือง
ใครที่สนใจหร�ออยากจัดรูปที่ดิน….มาเตร�ยมตัวใหพรอม
หากตองการพัฒนาที่ดินและชุมชนของตนเอง “การจัดรูปที่ดิน” นับเปนวิธีหนึ่งที่สามารถชวยพัฒนาพื้นที่ใหเปนไปตาม
ความตองการของทองถิ่นและประชาชนเจาของพื้นที่ อยางสอดคลองกับผังเมืองโดยไมตองใชการเวนคืนที่ดิน ซึ่งเจาของที่ดินที่สนใจ
เขารวมโครงการจัดรูปที่ดินฯ สามารถเริ่มจากการเตรียมตัวเบื้องตน ดังนี้
๑. ตรวจสอบแปลงทีด่ นิ ของตนหรือพืน้ ทีบ่ ริเวณโดยรอบ วามีการกําหนดแนวถนนโครงการตามผังเมืองพาดผาน 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

การจัดรูปที่ดินจะสามารถดําเนินการไดตองเกิดจากความรวมมือกันของเจาของที่ดินในบร�เวณที่ตองการจะพัฒนา
โดยเจาของที่ดินรวมตัวกันแลวแจงความประสงค ไดที่สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดทั่วประเทศ
หร�อที่ http://office.dpt.go.th/lr/
โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองจะรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ�น ใหการสนับสนุนการดําเนินการ
อยางไรก็ตาม ในขอบเขตทีจ่ ะดําเนินโครงการ ตองรวบรวมหนังสือใหความยินยอมเขารวมโครงการของเจาของทีด่ นิ ในบริเวณ
พื้นที่ที่จะทําโครงการใหไดไมนอยกวา ๒ ใน ๓ ของจํานวนเจาของที่ดินทั้งหมด และเปนเจาของที่ดินมีเนื้อที่รวมกันไมนอยกวา ๒ ใน ๓
ของที่ดินบริเวณนั้น จึงสามารถเสนอขอดําเนินโครงการจัดรูปที่ดินฯ ตอคณะกรรมการสวนจังหวัดได ซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมือง
มีภารกิจใหการสนับสนุนในการดําเนินการจัดรูปที่ดินฯ ตามขั้นตอนตาง ๆ ที่เกี่ยวของใหกับผูสนใจจะดําเนินโครงการ
กรมโยธาธิการและผังเมือง ยินดีสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นและหนวยงานที่เกี่ยวของรวมทั้งภาคเอกชนและ
ประชาชน ใหนําวิธีการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่มาใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาเมืองใหนาอยู พื้นที่ไดรับการปรับปรุงและพัฒนา
เพือ่ ใชประโยชนใหเปนไปตามผังเมืองทีไ่ ดวางไว เพือ่ ชุมชนทีน่ า อยู ปลอดภัย ไดมาตรฐาน และเปนการเตรียมพืน้ ทีเ่ มืองใหใชประโยชน
ไดอยางเต็มประสิทธิภาพและยั่งยืน ดังนั้น หากเจาของที่ดินมีความประสงคจะรวมกันกับภาครัฐในการพัฒนาพื้นที่ของตน สามารถ
รวมตัวกันและขอใหภาครัฐดําเนินการจัดรูปที่ดินฯ โดยแจงความประสงคไดที่สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดทั่วประเทศ
หรือแจงผานสํานักจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ กรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ http://ofﬁce.dpt.go.th/lr/
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ว�ถีใหม

ของการบร�หารจัดการแก ไข
ป ญ หาน้ํ า ท ว มพ�้ น ที่ ชุ ม ชน
ความจําเปนทีถ่ งึ เวลาจะตอง
นํามาปฏิบัติ
โดย : กองควบคุมการกอสราง
๑. สภาพปญหานํ้าทวมและการแก ไขปญหานํ้าทวมพ�้นที่ชุมชนจากอดีตจนถึงปจจ�บัน
(ที่ผานมา)

ในอดีตสิ่งปลูกสรางของพื้นที่ชุมชนจะตั้งอยูรวมกันเปนกระจุกและกระจัดกระจาย
เปนกลุม กอนอยางหลวม ๆ อยูใ นเขตพืน้ ทีเ่ ทศบาลเปนสวนใหญ ความหนาแนนของการใชประโยชน
ทีด่ นิ และสิง่ ปลูกสรางจึงมีไมมากนัก เมือ่ เกิดเหตุการณนาํ้ ทวมจึงเกิดผลกระทบตอวิถกี ารดําเนินชีวติ
ไมมาก และความเสียหายที่เกิดขึ้นก็มีมูลคานอย ดังนั้น การแกไขปญหานํ้าทวมพื้นที่ชุมชน
ที่ ผ  า นมาจึ ง เน น การแก ไขป ญ หานํ้ า ท ว มด ว ยการบริ ห ารจั ด การระบายนํ้ า ออกไปจากพื้ น ที่
เพือ่ ไมใหเกิดนํา้ ทวมขังในพืน้ ทีช่ มุ ชนยาวนาน ดวยการสรางทอหรือทางระบายนํา้ เพือ่ ระบายนํา้ ทวม
ไปยังคลองตาง ๆ ทีไ่ หลผานพืน้ ทีช่ มุ ชนเปนหลัก ตอมาเมือ่ ประชากรเพิม่ ขึน้ การใชประโยชนทดี่ นิ
และสิ่งปลูกสรางจึงมีความหนาแนนเพิ่มขึ้นและขยายไปจนเต็มเขตพื้นที่เทศบาล เกิดพื้นที่ธุรกิจ
บริการ และมีการเดินทางติดตอในเขตพื้นที่เทศบาลเพิ่มขึ้น และทําใหมูลคาของชุมชนเพิ่มขึ้น
อีกทัง้ สภาพพืน้ ทีต่ น นํา้ ของแตละลุม นํา้ ก็มกี ารพัฒนาเปลีย่ นแปลงการใชประโยชนทดี่ นิ ไปอยางมาก
มีผลตอสภาพการไหลบาของนํ้าในชวงฤดูนํ้าหลากที่รุนแรงมากขึ้น เมื่อเกิดเหตุการณนํ้าทวม
จึงเกิดผลกระทบตอวิถีการดําเนินชีวิตมากขึ้น และมูลคาความเสียหายก็มีเพิ่มขึ้นอยางมากมาย
การแกไขปญหานํา้ ทวมพืน้ ทีช่ มุ ชนจึงเปลีย่ นไปเปนการสรางระบบปองกันมิใหนาํ้ ไหลบาผานพืน้ ที่
ชุมชนและสรางระบบระบายนํ้าฝนเพื่อระบายนํ้าฝนที่ตกในพื้นที่ชุมชนออกไปจากพื้นที่ชุมชน
โดยเร็ว จึงมักจะกอใหเกิดผลกระทบตอพื้นที่ขางเคียงอยูเนือง ๆ และบางครั้งก็เกิดความขัดแยง
กับพื้นที่ขางเคียงจนการแกไขปญหานํ้าทวมพื้นที่ชุมชนไมสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมาย
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๒. ว�ถีใหมของการบร�หารจัดการแก ไขปญหานํ้าทวมพ�้นที่ชุมชน

ป จ จุ บั น การใช ป ระโยชน ที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก สร า งในเขตพื้ น ที่ เ ทศบาลมี ค วามหนาแน น
มากยิง่ ขึน้ และขยายตอเนือ่ งกัน รวมทัง้ มีการขยายพืน้ ทีช่ มุ ชนและสิง่ ปลูกสรางออกไปรอบ ๆ เขตพืน้ ที่
เทศบาล ซึ่งสวนใหญเปนพื้นที่องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) จนบางแหงพื้นที่ชุมชนที่เกิดขึ้นใหม
มีขนาดใหญกวาพื้นที่ชุมชนในเขตเทศบาล กรมโยธาธิการและผังเมืองจึงไดจัดทํานโยบายการใชที่ดิน
ขึน้ ใหมใหสอดคลองรองรับนโยบายของการพัฒนาทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคต โดยไดจดั ทําผังการใชทดี่ นิ และ
ประกาศใชผังเมืองรวมเมือง-ชุมชน ผังเมืองเฉพาะ ผังเมืองรวมจังหวัด ผังภาค ผังประเทศ เปนตน
และตอมาไดทําการบรรจุผังการใชที่ดินดังกลาวไวใน พ.ร.บ. การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ นอกจากนี้
ใน พ.ร.บ. ผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ ยังไดกาํ หนดใหบรรจุผงั นํา้ ตามมาตรา ๔ ของ พ.ร.บ. ทรัพยากรนํา้
พ.ศ. ๒๕๖๑ ไวในผังเมืองคลาย ๆ กับทีไ่ ดมกี ารบรรจุผงั คมนาคมขนสงไวในผังเมืองตามทีเ่ ปนอยูใ นปจจุบนั
ประกอบกับในป พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๑ กรมโยธาธิการและผังเมืองไดวา จางทีป่ รึกษา
จัดทําแผนหลักระบบปองกันนํ้าทวมพื้นที่ชุมชนใหสามารถแกไขปญหานํ้าทวมพื้นที่ชุมชนอนาคต
ตามที่กําหนดไวในผังเมืองรวมจังหวัด คือ พืน้ ทีส่ ชี มพูในผังเมืองรวมจังหวัด ของทุกจังหวัดในประเทศ
และในขณะเดียวกันคือระหวางป พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๒ กรมโยธาธิการและผังเมืองไดวาจาง
ที่ปรึกษาจั ด ทํ า ผั ง การระบายนํ้ า จั ง หวั ด ในพื้ น ที่ ลุ  ม นํ้ า ทั้ ง หมดของประเทศไทย เพื่ อ ที่ จ ะได นํ า
ผังระบายนํ้าจังหวัดไปใชในการกําหนดผังการระบายนํา้ ผังการปองกันนํา้ ทวมและการบรรเทาอุทกภัย
ของพื้นที่ชุมชนที่ไดกําหนดไวในผังเมืองรวมจังหวัดของประเทศไทย ซึ่งจากการศึกษาทั้ง ๒ โครงการ
ดังกลาว ทําใหกรมโยธาธิการและผังเมืองสามารถมองเห็นกรอบและทิศทางการแกไขปญหานํ้าทวม
พืน้ ทีช่ มุ ชนในอนาคตทีช่ ดั เจน และยังเปนการบูรณาการงานตามภารกิจของกรมโยธาธิการและผังเมือง
เขากับงานตามภารกิจของหนวยงานอืน่ อาทิเชน กรมชลประทาน กรมเจาทา และสํานักงานทรัพยากรนํา้
แหงชาติ (สทนช.) ไดอยางไรรอยตออีกดวย
ตอมาในระหวางป พ.ศ.๒๕๖๒ ถึง พ.ศ.๒๕๖๔ ผูเขียนในฐานะประธานกํากับงานจาง
ที่ปรึกษาและประธานกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางออกแบบ (๑) โครงการศึกษาความเหมาะสม
และสํารวจออกแบบรายละเอียดระบบปองกันนํา้ ทวมพืน้ ทีช่ มุ ชน จังหวัดเพชรบุรี (๒) โครงการศึกษา
ความเหมาะสมและสํารวจออกแบบรายละเอียดระบบปองกันนํ้าทวมและระบบระบายนํ้าหลัก
เพื่อบรรเทาปญหานํ้าทวมพื้นที่ชุมชนลุมนํ้าภาคกลาง ระยะที่ ๑ (๘ พื้นที่ชุมชน คือ พื้นที่ชุมชน
เมืองสมุทรสาครและชุมชนตอเนื่อง พื้นที่ชุมชนกระทุมแบนและชุมชนตอเนื่อง พื้นที่ชุมชนบานโปง
และชุมชนตอเนื่อง พื้นที่ชุมชนบางบาลและชุมชนตอเนื่อง พื้นที่ชุมชนเมืองสิงหบุรีและชุมชนตอ
เนื่อง พื้นที่ชุมชนพนัสนิคมและชุมชนตอเนื่อง พื้นที่ชุมชนนํ้าตาลและชุมชนตอเนื่อง และพื้นที่ชุมชน
บานแปงและชุมชนตอเนือ่ ง) และ (๓) โครงการศึกษาความเหมาะสมและสํารวจออกแบบรายละเอียด
ระบบปองกันนํ้าทวมและระบบระบายนํ้าหลัก เพื่อบรรเทาปญหานํ้าทวมพื้นที่ชุมชนลุมนํ้าภาคกลาง
ระยะที่ ๒ (๕ พื้นที่ชุมชน คือ พื้นที่ชุมชนเมืองสมุทรสงครามและชุมชนตอเนื่อง พื้นที่ชุมชน
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เมืองสระบุรีและชุมชนตอเนื่อง พื้นที่ชุมชนเมืองราชบุรีและชุมชนตอเนื่อง พื้นที่ชุมชนบางปะอิน
และชุมชนตอเนื่อง และพื้นที่ชุมชนอินทรบุรีและชุมชนตอเนื่อง) ไดกําหนดเปนนโยบายใหที่ปรึกษา
ดําเนินการศึกษาและออกแบบแกไขปญหานํ้าทวมพื้นที่ชุมชนวิถีใหม (New to Next Normal)
ขึ้น กลาวคือ ไดกําหนดรวมทั้งกํากับและใหคําปรึกษาเพื่อใหที่ปรึกษาดําเนินการการบริหารจัดการ
แกไขปญหานํ้าทวมพื้นที่ชุมชนของทั้ง ๓ โครงการแบบองครวม (Holistic Approach) ของระบบนํ้า
ในพื้นที่ลุมนํ้า โดยกําหนดใหการบริหารจัดการแกไขปญหานํ้าทวมพื้นที่ชุมชนตองสอดคลอง
กับผลการศึกษาจัดทําแผนหลักระบบปองกันนํา้ ทวมพืน้ ทีช่ มุ ชนของประเทศ และผลการศึกษาจัดทํา
ผังการระบายนํา้ จังหวัดในพืน้ ทีล่ มุ นํา้ ของประเทศของกรมโยธาธิการและผังเมือง และตองสอดคลอง
กับผลการศึกษาจัดทําผังนํา้ ของสํานักงานทรัพยากรนํา้ แหงชาติ (สทนช.) ทีอ่ ยูร ะหวางการดําเนินการ
(ขณะนี้ใกลแลวเสร็จ) จากนั้นใหที่ปรึกษาคัดเลือกงานที่มีความจําเปนเรงดวนมาทําการออกแบบ
รายละเอียดเพื่อนําไปใชกอสรางใหบังเกิดผลขึ้นจริง ๆ ซึ่งขณะนี้กรมโยธาธิการและผังเมืองไดนํางาน
บางสวนของผลการออกแบบแกไขปญหานํ้าทวมพื้นที่ชุมชนวิถีใหมของพื้นที่ชุมชนตาง ๆ ดังกลาว
ขางตนไปดําเนินการกอสรางแลว
การดําเนินการบริหารจัดการแกไขปญหานํ้าทวมพื้นที่ชุมชนวิถีใหม (New to Next
Normal) จะมีความแตกตางกับวิธีการแกไขปญหานํ้าทวมพื้นที่ชุมชนแบบเดิม (Conventional
Method) ที่ดําเนินการอยูในปจจุบัน ๔ ประการ ดังอธิบายไวในตารางที่ ๑

วารสาร ฉบับที่ ๕๕ / ป ๒๕๖๔
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ตารางที่ ๑ สาระสําคัญที่แตกตางกันของว�ธีการแก ไขปญหานํ้าทวมพ�้นที่ชุมชนแบบเดิม (Conventional
Method) และว�ธีการแก ไขปญหานํ้าทวมพ�้นที่ชุมชนว�ถีใหม (New to Next Normal)
สาระ
สําคัญ
ที่

18

สาระสําคัญที่แตกตางกัน
ว�ธีการแก ไขปญหานํ้าทวมพ�้นที่ชุมชน
แบบเดิม
(Conventional Method)

ว�ธีการแก ไขปญหานํ้าทวมพ�้นที่ชุมชนว�ถีใหม
(New to Next Normal)

๑

พื้นที่ชุมชนที่นํามาพิจารณาแกไขปญหา
นํ้าทวม คือ พื้นที่ชุมชนเทศบาล หรือพื้นที่
ชุมชนปจจุบันที่มีสิ่งปลูกสรางอยูอยางหนา
แนน จะไดรับการคัดเลือกมาดําเนินการ
กอน และเมือ่ พืน้ ทีช่ มุ ชนมีการขยายตัวเพิม่
ขึน้ ก็จะพิจารณาแกไขปญหานํา้ ทวมขึน้ ใหม
ตั ว อย า งพื้ น ที่ ชุ ม ชนป จ จุ บั น และ
การบริหารจัดการแกไขปญหานํ้าทวมพื้นที่
ชุมชนแบบเดิม ไดแสดงไวในรูปที่ ๑

พื้นที่ชุมชนที่นํามาพิจารณาแกไขปญหานํ้าทวม คือ พื้นที่
ชุมชนเทศบาลและพื้นที่ชุมชนที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคต
ตามผังเมืองรวมจั ง หวั ด (คื อ พื้ น ที่ สี ช มพู ที่ กํ า หนดไว ใ น
ผังเมืองรวมจังหวัด) ซึง่ ประกอบดวย พืน้ ทีเ่ ทศบาลหรือพืน้ ที่
อบต.หลายแหงตอเนือ่ งกัน โดยจะพิจารณาจัดทําแผนแมบทฯ
(MP) การแกไขปญหานํ้าทวมใหครอบคลุมพื้นที่ชุมชนที่คาด
วาจะเกิดขึ้นในอนาคต (พื้นที่สีชมพู) กอน จากนั้นจะเลือก
งานแกไขปญหานํ้าทวมที่เปนความจําเปนเรงดวนมาดําเนิน
การกอนตามความจําเปน และตอมาเมือ่ ตองการแกไขปญหา
นํ้าทวมพื้นที่ชุมชนสวนอื่นก็จะนํางานในแผนแมบทฯ สวนที่
เหลือมาดําเนินการตอ
ตัวอยางพื้นที่ชุมชนอนาคต (ตามที่กําหนดไวโดยผังเมือง
รวมจังหวัด) และการบริหารจัดการแกไขปญหานํ้าทวมพื้นที่
ชุมชนวิถีใหม ไดแสดงไวในรูปที่ ๒

๒

เกณฑที่ใชในการออกแบบระบบปองกัน
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
เกณฑที่กําหนดไวเดิม โดยจะพิจารณาใชใหเหมาะกับสภาพ
ชุมชนแตละชุมชนของประเทศไทย ทั้งนี้จะตองสะทอนถึง
ศักยภาพการเจริญเติบโตในอนาคตของแตละชุมชน อาทิเชน
(1) เกณฑการออกแบบคันปองกันนํ้าทวม (ระบบปองกัน
นํ้าทวม) กําหนด Tr ไมนอยกวา ๕๐ ป (๕๐ – ๑๐๐ ป)
หรือระดับนํา้ ทวมสูงสุดทีเ่ คยเกิดขึน้ หรือความสูงของคัน
ปองกันนํา้ ทวมไมเกิน ๒.๐ เมตร จากระดับคันเดิมและไม
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)
- ขนาดเครื่ อ งสู บ นํ้ า กํ า หนด Tr ไม น  อ ยกว า ๕ ป
(๕ – ๑๐ ป)
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สาระ
สําคัญ
ที่

สาระสําคัญที่แตกตางกัน
ว�ธีการแก ไขปญหานํ้าทวมพ�้นที่ชุมชน
แบบเดิม
(Conventional Method)

ว�ธีการแก ไขปญหานํ้าทวมพ�้นที่ชุมชนว�ถีใหม
(New to Next Normal)

๓

การออกแบบรูปลักษณองคประกอบระบบ
ปองกันนํ้าทวมและระบบระบายนํ้าพื้นที่
ชุมชน กําหนดออกแบบคันปองกันนํ้าทวม
และระบบระบายนํ้าใหมีรูปลักษณขององค
ประกอบตอบสนองวัตถุประสงคของการ
ปองกันนํ้าทวมและการระบายนํ้าเปนหลัก
และกําหนดใหองคประกอบใชพนื้ ทีก่ อ สราง
นอยที่สุดและออกแบบโดยคํานึงถึงการทํา
หนาที่เดียวและราคาถูกที่สุด

การออกแบบรูปลักษณองคประกอบระบบปองกันนํ้าทวม
และระบบระบายนํ้าพื้นที่ชุมชน กําหนดออกแบบรูปลักษณ
ขององคประกอบระบบปองกันนํ้าทวมและระบบระบายนํ้า
ใหตอบสนองไดหลายวัตถุประสงค เชน เปนทั้งคันปองกันนํ้า
ทวม ปองกันการกัดเซาะตลิ่ง สงเสริมประเพณี วัฒนธรรม
การทองเที่ยวและการนันทนาการของพื้นที่ชุมชนไปพรอม
ๆ กัน โดยออกแบบใหสอดคลองกับสภาพพื้นที่ที่มีอยูและ
จัดหาได มีความเหมาะสมดานวิศวกรรมและเศรษฐศาสตร
ดานเศรษฐกิจ-สังคม และสิง่ แวดลอม และสอดคลองกับความ
ตองการในการสงเสริมยกระดับมาตรฐานการดํารงชีวิตของ
ชุมชนทองถิ่นและประชาสังคม
ตัวอยางของรูปลักษณองคประกอบของระบบปองกัน
นํ้าทวมและระบบระบายนํ้าพื้นที่ชุมชนวิถีใหมที่ไดทําการ
ออกแบบและนํามาใชไดอยางเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และ
สอดคลองกับความตองการของประชาสังคมไดแสดงไวใน
รูปที่ ๓

๔

การบูรณาการงานแกไขปญ หานํ้า ทวม
พื้นที่ชุมชนกับหนวยงานอื่น ๆ และความ
สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติและนโยบาย
สาธารณะอื่น
วิธีการแกไขปญหานํ้าทวมพื้นที่ชุมชน
แบบเดิมจะเปนการแกไขปญหานํา้ ทวมของ
พื้นที่ชุมชนเพื่อตอบสนองภารกิจงานการ
ปองกันนํ้าทวมพื้นที่ชุมชนของกรมโยธาธิ
การและผังเมืองเปนสําคัญ โดยทีจ่ ะคํานึงถึง
งานแกไขปญหานํา้ ทวมของพืน้ ทีล่ มุ นํา้ ของ
หนวยงานอื่น เชน กรมชลประทาน กรม
ทรัพยากรนํ้า กรมเจาทาฯ ไมมากนัก ดัง
นัน้ การดําเนินการและการบํารุงรักษาระบบ
ปองกันนํ้าทวมจึงตางฝายตางทํา และงาน
แกไขปญหานํา้ ทวมจะไมไดคาํ นึงถึงบทบาท
ในการสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ชุมชน การ
สงเสริมนันทนาการ สุขภาวะ สิ่งแวดลอมที่
ดี และไมไดคาํ นึงถึงบทบาทในการสนับสนุน
การทองเที่ยวแตอยางใด

การบู ร ณาการงานแก ไ ขป ญ หานํ้ า ท ว มพื้ น ที่ ชุ ม ชนกั บ
หนวยงานอื่น และความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติและ
นโยบายสาธารณะอื่น
วิ ธี ก ารแก ไ ขป ญ หานํ้ า ท ว มพื้ น ที่ ชุ ม ชนวิ ถี ใ หม จะ
ดําเนินการโดยพิจารณาการแกไขแบบองครวมของระบบ
นํ้าในพื้นที่ลุมนํ้า กําหนดใหมีบูรณาการกับแผนแมบทการ
บริหารจัดการทรัพยากรนํ้า ๒๐ ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) ของ
สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติ (สทนช.) และนํางานการ
แกไขปญหานํา้ ทวมของพืน้ ทีล่ มุ นํา้ ของหนวยงานอืน่ อาทิเชน
กรมชลประทาน กรมทรัพยากรนํ้า กรมเจาทาฯ มาพิจารณา
รวมกันกับการแกไขปญหานํ้าทวมพื้นที่ชุมชนของกรมโยธา
ธิการและผังเมือง เพื่อใหไดแนวทางการบริหารจัดการแกไข
ปญหานํา้ ทวมพืน้ ทีช่ มุ ชนทีม่ คี วามเหมาะสมและสอดประสาน
ซึ่งกันและกัน ทั้งนี้จะไดบูรณาการการแกไขปญหานํ้าทวม
พืน้ ทีช่ มุ ชนโดยการตอยอดงานทีม่ อี ยูใ นปจจุบนั และทีก่ าํ หนด
ไวในแผนงานของหนวยงานตาง ๆ ใหเกิดความสมบูรณ เพื่อ
เปนการตอบสนองและการสอดประสานนโยบาย ยุทธศาสตร
และแผนพัฒนาระดับประเทศ กลุม จังหวัด จังหวัด และทองถิน่
ใหเปนเรือ่ งเดียวกัน และจะไดพจิ ารณาจัดทําระบบการแกไข
ปญหานํ้าทวมวิถีใหม ใหสอดคลองกับสภาพพื้นที่ที่มีอยูและ
จัดหาได รวมทัง้ จะพิจารณาใหสอดคลองกับความตองการของ
ประชาสังคมในการทีจ่ ะมีโครงสรางพืน้ ฐานทีด่ แี ละเหมาะสม
วารสาร ฉบับที่ ๕๕ / ป ๒๕๖๔
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สาระ
สําคัญ
ที่

สาระสําคัญที่แตกตางกัน
ว�ธีการแก ไขปญหานํ้าทวมพ�้นที่ชุมชน
แบบเดิม
(Conventional Method)

ว�ธีการแก ไขปญหานํ้าทวมพ�้นที่ชุมชนว�ถีใหม
(New to Next Normal)
เพื่อสงเสริมกิจกรรมงานประเพณี งานวัฒนธรรม งานการ
ทองเที่ยวและการนันทนาการไปพรอม ๆ กับงานการแกไข
ปญหานํ้าทวมและการระบายนํ้าพื้นที่ชุมชนเพื่อเปนการ
ยกระดับและสงเสริมมาตรฐานการดํารงชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้
เพราะการที่องคกรปกครองทองถิ่นจะไดรับการสนับสนุนงบ
ประมาณการลงทุนโครงสรางพื้นฐานของพื้นที่ชุมชนที่ดีและ
ไดมาตรฐานจะมีนอยมาก
ตัวอยางการบูรณาการการแกไขปญหานํา้ ทวมพืน้ ทีช่ มุ ชน
อําเภอเมือง อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี ของกรมโยธาธิ
การและผังเมือง กับงานการแกไขปญหานํา้ ทวมลุม นํา้ เพชรบุรี
ของ
กรมชลประทาน คือ งานกอสรางปรับปรุงคลองระบายนํา้
D๑ D๙ และ D๑๘ ทําใหกรมโยธาธิการและผังเมืองสามารถ
ลดความสูงของคันปองกันนํ้าทวมของพื้นที่ชุมชนดังกลาว
ไดตามความตองการของทองถิ่นและประชาสังคม และยัง
สามารถออกแบบคันปองกันนํ้าทวมใหทําหนาที่ปองกันการ
กัดเซาะตลิง่ และใชเปนพืน้ ทีน่ นั ทนาการ และสงเสริมการทอง
เที่ยวของพื้นที่ชุมชนไดอีกดวย
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การใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบัน

ลการใช้ประโยชน
ประโยชน์ทที่ดี่ดินินปปัจจจุจุบบันันบริ
บริเวณเทศบาลตตํ
เวณเทศบาลต้าาบลบางปะอิ
ขอข้มูอลมูการใช
บลบางปะอินน

.

1:

3477

2:

)
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1

1

.
.
.
.
.

2
3
4
)

.
4.7
4.
1.4
3.62
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1 76.7

การบริ
การจั
ดการแก้ไขป
ไขปัญญหานํ
หาน้้าท้าท่ววมพื
มพื้น้นทีที่ช่ชุมุมชนเทศบาลตํ
ชนเทศบาลต้าาบลบางปะอิ
บลบางปะอิน แบบเดิม
การบริ
การจั
ดการแก

รูปที่ ๑ ตัวอยางการบร�หารจัดการแก ไขปญหานํ้าทวมพ�้นที่ชุมชนแบบเดิม (Conventional Method)
รูปที่

ตัวอย่างการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาน้้าท่วมพื้นที่ชุมชนแบบเดิม Conventional Method)
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.
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.

ประเ ทการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ตาม งั เมืองรวมจังหวัด
ชุมชน
อุตสาหกรรมและคลังสินค้า
ชนบทและเกษตรกรรม
อนุรักษ์ ชนบทและเกษตรกรรม
ที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ที่โล่งเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

มูลนโยบายการใช้
ินบริเวณเทศบาลตํ
เวณเทศบาลต้าาบลบางปะอิ
บลบางปะอินนและชุ
่องตามที
่ก้าหนดไว้
ใน ใังนผั
เมืองงรวมจั
งหวัดงหวัด
ขอมูข้ลอนโยบายการใช
ที่ดทินี่ดบริ
และชุมมชนต่
ชนตอเนื
อเนื
่องตามที
่กําหนดไว
เมืองรวมจั

.

1

.
.
.
.
.

1
)
)

2
3
4
)

2 .47
14. 6
14.41
24.1
11.64
21

3 6 .

)

แผนแม
บทการบริ
หารจั
ดการแก
ไขป
บลบางปะอินและชุ
นและชุ
มชนต
แ นแม่
บทการบริ
หารจั
ดการแก้
ไขปัญญหานํ
หาน้้า้าทท่ววมพื
มพื้น้นทีที่ช่ชุมชนเทศบาลตํ
ชนเทศบาลต้าาบลบางปะอิ
มชนต่
อเนือ่อเนื
ง ่อวิงี วิหม่ถีใหม

รูปที่ รู๒ปทีตั่ วอยตัวาอย่งการบร�
หารจั
ขปญญหาน้
หาน้าท่าวทมพื
วมพ�
่ชุมชนว�
Normal)
างการบริ
หารจัดดการแก
การแก้ไไขปั
้นที้น่ชทีุมชนวิ
ีใหม่ถีใหมe (New
to etot Next
o al)
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ระดับหลังคันฯ +5
+5.00
.00 ม.รทก
.รทก
รทก.

ท่าเทียบเรือ
ทางลาดขึ้น-ลง

ระดับน้าสูงสุด +4
+4.70
.70 ม.รทก
.รทก
รทก.

ก่อสร้างคันริมแม่น้าท้าหน้าที่เป็นคันป้องกันน้าท่วมและท่าเทียบเรือขนส่งสินค้า
ระดับหลังคันฯ +5
+5.00
.00 ม.รทก
.รทก
รทก.
ระดับน้าสูงสุด
+4.70 ม.รทก
+4.70
ม.รทก
รทก.

ก่อสร้างคันริมแม่น้าท้าหน้าที่เป็นคันป้องกันน้าท่วมและพืนที่ส้าหรับกิจกรรมประเพณีและวัฒนธรรม
ช่ องเปิ ด
(แผงกัน้ น้าฉุกเฉิ น)

รูปแบบทางขัน้ -ลงแพขนานยนต์

ก่อสร้างคันริมแม่น้าท้าหน้าที่เป็นคันป้องกันน้าท่วมและท่าเทียบแพขนานยนต์

รูปแบบประตูระบายน้า/สถานี สบู น้า

ปรับปรุงคลองให้ท้าหน้าที่เป็นคลองระบายน้า เป็นพืนที่นันทนาการริมน้า และเป็นตลาดน้า
ระดับน้าสูงสุด +2.00 ม.รทก.

ระดับน้าเฉลี่ย +0.76 ม.รทก.

รูปแบบการปรับปรุงคลองระบายน้า

ปรับปรุงคลองให้ท้าหน้าที่เป็นคลองระบายน้า เป็นพืนที่สาธารณะริมน้า และเป็นพืนที่ส้าหรับกิจกรรมทางน้า

รูปที่ ๓รูปพ�ที้น่ 3ทีตั่ชวุมอย่
ชนว�
ถีใหมที่บูรณาการการใช
หลายหนาอทีงกั่เขนานด้าวท่ยกั
น
างการออกแบบรู
ปลักษณ์องค์ปประโยชน
ระกอบของระบบป้
วมและระบบระบายน
้าหลัก
พืนที่ชุมชนวิถีใหม่ที่ได้บูรณาการการใช้ประโยชน์หลายหน้าที่เข้าด้วยกัน
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๓. เง�่อนไข รวมทั้งแนวคิด แนวทาง และขั้นตอนการบร�หารจัดการแก ไขปญหานํ้าทวมพ�้นที่ชุมชนว�ถีใหม

การจัดทําภาพรวมหรือแผนแมบทการบริหารจัดการแกไขปญหานํา้ ทวมพืน้ ทีช่ มุ ชนวิถใี หม จะดําเนินการ
แกไขปญหานํ้าทวมและการระบายนํ้าพื้นที่ชุมชน โดยการบูรณาการระบบที่มีอยูในปจจุบัน ระบบที่กําหนดไว
ตามแผนงานของหนวยงานตาง ๆ และการตอยอดระบบใหเกิดความสมบูรณเพือ่ เปนการตอบสนองตามนโยบาย
ยุทธศาสตร และแผนพัฒนาทั้งในระดับประเทศ กลุมจังหวัด จังหวัด และทองถิ่น ทั้งนี้จะพิจารณาจัดทําระบบ
ปองกันนํา้ ทวมใหสอดคลองกับสภาพพืน้ ทีท่ มี่ อี ยูแ ละจัดหาได รวมทัง้ สอดคลองกับความตองการของประชาสังคม
มากทีส่ ดุ โดยในการจัดทําภาพรวมหรือแผนแมบทการบริหารจัดการแกไขปญหานํา้ ทวมและการระบายนํา้ (หลัก)
พื้นที่ชุมชนวิถีใหม จะพิจารณาใหสอดคลองสัมพันธกับเงื่อนไขตาง ๆ ดังนี้
๑) บูรณาการกับแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรนํา้ ๒๐ ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) ของสํานักงาน
ทรัพยากรนํ้าแหงชาติ (สทนช.)
๒) ความสอดคลองกับขอมูลกายภาพของแตละกลุม พืน้ ทีช่ มุ ชน ประกอบดวย ขอมูลสภาพภูมปิ ระเทศ
ธรณีวิทยาและปฐพีกลศาสตร ขอมูลสภาพภูมิอากาศ อุตุ-อุทกวิทยา ขอมูลประชากร เศรษฐกิจ-สังคม และ
สิ่งแวดลอม ขอมูลดานกฎหมาย ระเบียบและขอกําหนดตาง ๆ ขอมูลเกณฑการออกแบบของกรมโยธาธิการและ
ผังเมือง ขอมูลราคาและเอกสารประกวดราคาของกรมโยธาธิการและผังเมือง เปนตน
๓) การรองรับภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติทสี่ าํ คัญ คือ ภัยนํา้ ทวมและอุทกภัย สภาพนํา้ ทวมทีเ่ คยเกิดขึน้ จริง
ตามขอมูลพืน้ ทีน่ าํ้ ทวมที่ GISTDA ไดบนั ทึกไวในชวงป พ.ศ.๒๕๔๘-๒๕๖๒ และจากขอมูลการวิเคราะหพนื้ ทีเ่ สีย่ งภัย
นํ้าทวม และอุทกภัยที่คาบอุบัติ (Tr) ๑๐๐ ป รวมทั้งสอดคลองกับแนวทางการแกไขภัยนํ้าทวมและอุทกภัย
ที่ไดเสนอไวในรายงานการศึกษาโครงการวางผังการระบายนํ้าจังหวัดในลุมนํ้า ของกรมโยธาธิการและผังเมือง
(พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๓) และรายงานการศึกษาโครงการบริหารจัดการอุทกภัยในพื้นที่ลุมนํ้าของกรมชลประทาน
(พ.ศ.๒๕๕๕ -๒๕๖๐)
๔) ความสอดคล อ งและตอบสนองนโยบาย ยุ ท ธศาสตร และแผนพั ฒ นา ทั้ ง ในระดั บ ประเทศ
ภาคกลุ  ม จั ง หวั ด และท อ งถิ่ น ที่ ต  อ งการจั ด ทํ า โครงสร า งพื้ น ฐานเพื่ อ สนั บ สนุ น การพั ฒ นาพื้ น ที่ ชุ ม ชน
สงเสริมนันทนาการสุขภาวะ และสิ่งแวดลอมที่ดี และสนับสนุนการทองเที่ยว
๕) ความสอดคลองกับความตองการของทองถิ่นและประชาสังคมมากที่สุด (โดยผานการจัดประชุม
ประชาสัมพันธและการรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ)
๖) การรองรับนโยบายการใชที่ดินของพื้นที่ชุมชนตามผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองรวมเมือง-ชุมชน
(ผังการใชทดี่ นิ ใน ๒๐ ปขา งหนา) และจํากัดการขยายตัวของการใชทดี่ นิ ในปจจุบนั ทีเ่ กินขอบเขตพืน้ ทีช่ มุ ชนในอนาคต
๗) ความสอดคลองกับผังโครงการคมนาคมของผังเมืองรวมเมือง-ชุมชน ของกรมโยธาธิการและผังเมือง
๘) ความสอดคลองกับแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรนํา้ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๒) และสอดคลอง
กับผังนํ้าของลุมนํ้าที่อยูระหวางดําเนินการ ของสํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติ (พ.ศ.๒๕๖๓)
๙) ความสอดคลองกับงานระบบปองกันนํ้าทวมพื้นที่ชุมชน และระบบการปองกันการกัดเซาะตลิ่ง
ของแมนํ้าหรือคลองสายหลักที่ไหลผานพื้นที่ชุมชนที่เปนอยูในปจจุบัน และที่อยูระหวางการกอสราง
๑๐)ความสอดคลองกับแผนแมบทตาง ๆ ของหนวยงานที่เกี่ยวของ อาทิเชน
(๑) แผนแม บ ทการป อ งกั น นํ้ า ท ว ม
พื้นที่ชุมชนของกรมโยธาธิการและผังเมือง
(๒) แผนแม บ ทการบรรเทาอุ ท กภั ย
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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ทัง้ นี้ การกําหนดแนวคิด แนวทาง และขัน้ ตอนทีจ่ ะนํามาใชในการบริหารจัดการแกไขปญหานํา้ ทวมพืน้ ที่
ชุมชนวิถใี หมจะพิจารณาดําเนินการใหสอดคลองกับแนวคิด แนวทาง และขัน้ ตอนการบริหารจัดการแกไขปญหา
นํา้ ทวมพืน้ ทีช่ มุ ชนตามหลักการสากล โดยจะแบงการดําเนินการออกเปน ๓ ขัน้ ตอนตอเนือ่ งกัน คือ ขัน้ ตอนที่ ๑ :
การจัดทําแผนแมบทการแกไขปญหานํ้าทวมพื้นที่ชุมชน (MP) ขั้นตอนที่ ๒ : การคัดเลือกงานที่มีความจําเปนเรง
ดวนของแผนแมบทมาทําการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบื้องตน (FS) และขั้นตอนที่ ๓ : การออกแบบ
รายละเอียดงานทีม่ คี วามจําเปนเรงดวนเพือ่ นําไปกอสราง (DD) ทัง้ นีไ้ ดแสดงแผนภูมกิ ารดําเนินกงานไวในรูปที่ ๔

๔. ประโยชนของการบร�หารจัดการแก ไขปญหานํ้าทวมพ�้นที่ชุมชนว�ถีใหม

การบริหารจัดการแกไขปญหานํ้าทวมพื้นที่ชุมชนวิถีใหม จะกอเกิดประโยชนสรุปโดยสังเขปได ดังนี้
๔.๑ การบริหารจัดการแกไขปญหานํ้าทวมพื้นที่ชุมชนไดอยางยั่งยืน เปนการแกไขปญหานํ้าทวม
ที่สอดคลองกับนโยบายการใชประโยชนที่ดินทั้งปจจุบันและที่ดินในอนาคต ทําใหสามารถมองเห็นทิศทาง
ของการแกไขปญหานํ้าทวมพื้นที่ชุมชนไดชัดเจนทั้งภาพปจจุบันและภาพอนาคต
๔.๒ การบริหารจัดการแกไขปญหานํ้าทวมพื้นที่ชุมชนแบบองครวมของระบบนํ้าในพื้นที่ลุมนํ้า
เปนการแกไขปญหานํ้าทวมแบบองครวมของระบบนํ้าของพื้นที่ลุมนํ้าที่ไดพิจารณาทั้งการแกไขปญหานํ้าทวม
ของพื้นที่ชุมชน พื้นที่อุตสาหกรรม พื้นที่เกษตรกรรม และพื้นที่สาธารณูปโภคไปพรอม ๆ กัน รวมทั้งเปนการ
บูร ณาการแนวทางการแกไขปญหานํ้าทวมพื้นที่ ชุ ม ชนของกรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ งให เข า กั บแนวทาง
การแก ไ ขป ญ หานํ้ า ท ว มของกรมชลประทาน ของกรมเจ า ท า และของสํ า นั ก งานทรั พ ยากรนํ้ า
แห ง ชาติ (สทนช.) ฯลฯ และยั ง เป น การแก ไขป ญ หานํ้ า ท ว มที่ ส อดคล อ งและคํ า นึ ง ถึ ง ความต อ งการ
ของท อ งถิ่ น และความต อ งการของประชาสั ง คม ทํ า ให ง านการแก ไ ขป ญ หานํ้ า ท ว มพื้ น ที่ ชุ ม ชนมี
ความยื ด หยุ  น มากขึ้ น มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลและประสิ ท ธิ ภ าพ และประหยั ด งบประมาณมากขึ้ น ยกตั ว อย า ง
เช น กรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ งสามารถออกแบบให คั น ป อ งกั น นํ้ า ท ว มพื้ น ที่ ชุ ม ชนของอํ า เภอเมื อ ง
และของอํ า เภอบ า นลาด จั ง หวั ด เพชรบุ รี ให มี ค วามสู ง สอดคล อ งกั บ ความต อ งการของท อ งถิ่ น และ
ประชาสั ง คมได หากกรมชลประทานสามารถระบายนํ้ า หลากผ า นคลองระบายนํ้ า D๑ ได ไ ม น  อ ยกว า
๘๕๐ ลูกบาศกเมตรตอวินาที เปนตน
๔.๓ คันปองกันนํ้าทวมสามารถทําประโยชนไดหลายหนาที่ ทําใหการออกแบบรูปลักษณของคัน
ปองกันนํา้ ทวมริมแมนาํ้ และริมคลองระบายนํา้ สามารถทําหนาทีห่ ลายอยางในเวลาเดียวกันได ทําใหงบประมาณ
ที่ลงทุนเกิดความคุมคามากยิ่งขึ้น เพราะการใชงบประมาณเพิ่มเติมอีกเพียงเล็กนอยในการปรับเพิ่มรูปแบบ
องคประกอบของระบบหรือคันปองกันนํ้าทวมใหมีรูปแบบที่สามารถใชเปนพื้นที่สันทนาการหรือการพักผอน
พื้นที่สงเสริมการทองเที่ยวและวัฒนธรรมประจําถิ่นหรือพื้นที่เพื่อการสงเสริมเศรษฐกิจชุมชนเปนการสงเสริม
ใหเกิดการพัฒนาและเพิ่มพูนคุณภาพชีวิตใหกับประชาชนในชุมชนทั้งยังเปนการสรางการยอมรับตอผลกระทบ
ของโครงการฯ จากประชาชนในพืน้ ทีไ่ ดเปนอยางดี ตัวอยางเชน เปนคันปองกันนํา้ ทวมและปองกันการกัดเซาะตลิง่
เปนพื้นที่สนับสนุนกิจกรรมงานประเพณี เปนพื้นที่นันทนาการและการพักผอน เปนตน
๔.๔ การตอบสนองยุทธศาสตร นโยบาย และแผนพัฒนาไดทุกระดับ เปนการแกไขปญหานํ้าทวม
พื้นที่ชุมชนที่ตอบสนองยุทธศาสตร นโยบาย และแผนพัฒนาระดับประเทศ กลุมจังหวัด จังหวัด และทองถิ่น
ไดอยางลงตัวและเปนเนื้อเดียวกัน อีกทั้งยังเปนการใชระบบปองกันนํ้าทวมและระบบระบายนํ้ามาสงเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมงานประเพณี งานวัฒนธรรม งานการทองเที่ยวและการนันทนาการ งานปรับปรุงคุณภาพ
สิ่งแวดลอม อันเปนการสงเสริมใหมาตรฐานการดํารงชีวิตของประชาสังคมในพื้นที่ชุมชนสูงขึ้นอีกดวย
วารสาร ฉบับที่ ๕๕ / ป ๒๕๖๔
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เริ่มต้น
กลุ่มพื้นที่ชุมชนที่ก้าหนด
เงื่อนไขที่น้ามาพิจาร า นการจัดท้า าพรวมหรือแ นแม่บทการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาน้้าท่วมพื้นที่ชุมชนวิ ี หม่

1. วาม อด ล้องกับข้อมลกา าพของแต่ละกลุ่มพื้นที่ชุมชน

2. การรองรับ ั พิบัติทาง รรมชาติที่ ้า ัญ ือ ั น้้าท่วมและอุทก ั
3. วาม อด ล้องและตอบ นองน บา ุท ศา ตร และแ นพั นา

1) ข้อมล มิประเทศ ร ีวิท าและป พีกลศา ตร
2) ข้อมล มิอากาศ และข้อมลอุตุ อุทกวิท า

. วาม อด ล้องกับ วามต้องการของท้อง ิ่นและประชา ัง ม

3) ข้อมลประชากร เศร กิจ ัง ม และ ิ่งแวดล้อม

. การรองรับการ ช้ที่ดินของพื้นที่ชุมชนปัจจุบันและ ังเมือง

) ข้อมลก หมา ระเบี บและข้อก้าหนด
) ข้อมลเก

การออกแบบของกรม า ิการและ ังเมือง

) ข้อมลรา าและเอก ารประกวดรา าของ
กรม า ิการและ ังเมือง

. วาม อด ล้องกับ ัง รงการ มนา มของ ังเมือง
. วาม อด ล้องกับแ นหลักการบริหารจัดการทรัพ ากรน้้าและ ังน้้า
ของลุ่มน้้า ทนช.)
. วาม อด ล้องกับงานก่อ ร้างระบบ ที่เปนอ ่ นปัจจุบันและอ ่
ระหว่างการก่อ ร้าง
. วาม อด ล้องกับแ นแม่บทต่าง ของหน่ว งานที่เกี่ วข้อง

ลการจัดท้า าพรวมหรือแ นแม่บทการบริหารจัดการ
แก้ไขปัญหาน้้าท่วมพื้นที่ชุมชนวิ ี หม่
เก ที่ ช้ นการ ัดเลือก
และจัดล้าดับ วาม ้า ัญ

การ ัดเลือกงานอง ประกอบของ
าพรวมหรือแ นแม่บท ด การ
จัดล้าดับ วาม ้า ัญ

การออกแบบหน้าที่ขององ ประกอบของระบบ ที่ ัดเลือกมา
ท้าการศก า วามเหมาะ มและออกแบบขั้นต้น

เก

MP

เลือก

FS
เงื่อนไขประกอบการออกแบบ ือ
1. การบร าการหน้าที่
Functions) ขององ ประกอบ
2. วาม มบร เมื่อมีการน้า
อง ประกอบมา ช้ประ ชน
3. งบประมา ที่ได้รับ

การ ัดเลือกงานอง ประกอบที่ได้ท้าการ
ศก า FS แล้ว บาง ่วน) มาท้าการออกแบบ
รา ละเอี ดเพื่อน้าไป ช้ก่อ ร้าง

ที่ ช้ นการ ัดเลือกงาน DD

เก การออกแบบ
อง ประกอบของระบบ

การออกแบบรา ละเอี ดเพื่อน้าไป ช้ก่อ ร้าง

• เปนงานที่อ ่ น ารกิจของ
กรม า ิการและ ังเมือง
• มีพื้นที่ก่อ ร้าง
• ท้อง ิ่นและประชา ม
ห้ วามร่วมมือ

DD

ลการจัดท้าแบบรา ละเอี ด และเอก ารประกอบเพื่อน้าไป ช้ก่อ ร้าง
จบงาน

รปที่ แ น มิแ ดงขั้นตอนการด้าเนินการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาน้้าท่วมพื้นที่ชุมชนวิ ี หม่ New to Next Normal)

รูปที่ ๔ แผนภูมิแสดงขั้นตอนการดําเนินการบร�หารจัดการแก ไขปญหานํ้าทวมพ�้นที่ชุมชนว�ถีใหม (New to
Next Normal)
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๕. บทสรุปและขอเสนอแนะ

๕.๑ เสนอใหบรรจุเสนทางนํา้ ธรรมชาติทผี่ า นพืน้ ทีช่ มุ ชนพรอมแผนแมบทการบริหาร
จัดการแกไขปญหานํ้าทวมพื้นที่ชุมชนไวในผังเมือรวม เนื่องจากงบประมาณที่กรมโยธาธิการและ
ผังเมืองจะนํามาใชแกไขปญหานํา้ ทวมพืน้ ทีช่ มุ ชนมีอยูอ ยางจํากัด และจําเปนตองกระจายงบประมาณ
ใหทั่วถึงพื้นที่ชุมชนตาง ๆ ของประเทศไปพรอม ๆ กัน จึงจําเปนตองแบงการพัฒนาระบบปองกัน
นํ้าทวมและระบบระบายนํ้าหลักของพื้นที่ชุมชนออกเปนหลายระยะ ดังนั้น ควบคูกับการนําวิธีการ
บริหารจัดการแกไขปญหานํา้ ทวมพืน้ ทีช่ มุ ชนวิถใี หมมาใช ควรประสานใหหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ อาทิ
กรมเจาทา ทําการกําหนดศักยของเสนทางนํ้า (คลอง/แมนํ้า) ใหชัดเจน และกรมโยธาธิการและ
ผังเมือง ควรนําเสนทางนํ้าที่ไหลผานพื้นที่ชุมชนมาแสดงไวในผังเมืองรวมตาง ๆ พรอมทั้งบรรจุ
แผนแมบทการบริหารจัดการแกไขปญหานํา้ ทวมพืน้ ทีช่ มุ ชนและพืน้ ทีต่ อ เนือ่ งไวในผังเมืองรวมใหชดั เจน
๕.๒ เสนอใหเปนหนาที่ของทุกหนวยงานภาครัฐและเอกชนตองทํานุบํารุงดูแล
รักษาทางนํ้าธรรมชาติ ควรกําหนดการบริหารจัดการแกไขปญหานํ้าทวมพื้นที่ชุมชนวิถีใหม
เปนวาระแหงชาติ และควรกําหนดภารกิจการแกไขปญหานํ้าทวมพื้นที่ชุมชนใหครอบคลุมภารกิจ
ในการรักษาทางนํ้าธรรมชาติที่ไหลผานพื้นที่ชุมชน โดยประสานใหทองถิ่น (และกรมเจาทา)
ทําการปกเขตทางนํ้าธรรมชาติ (คลอง/แมนํ้า) ที่ไหลผานพื้นที่ชุมชน ตั้งแตเขตปาไมจนถึงแมนํ้า
สายหลัก ทั้งนี้เพราะวาการกันเขตทางนํ้าธรรมชาติไวสําหรับรองรับการกอสรางแกไขปญหานํ้าทวม
พื้นที่ชุมชนที่จะดําเนินการในระยะตอไป (ในอนาคต) เปนความจําเปนอยางยิ่ง นอกจากนั้น
ควรมีการควบคุมดูแลสิง่ ปลูกสรางตาง ๆ ทีอ่ าจลวงลํา้ ลํานํา้ ซึง่ จะเปนสาเหตุใหประสิทธิภาพการไหล
ของนํ้าในลํานํ้าลดลงอยางมีนัยสําคัญ
๕.๓ เสนอให ช  อ งเป ด ของถนนมี ค วามกว า งไม น  อ ยกว า เขตทางนํ้ า ธรรมชาติ
ควรกําหนดใหทางหลวงหรือถนนที่พาดผานเขตทางนํ้าธรรมชาติ มีชองเปดของถนน (สะพาน)
ไมนอยกวา เขตทางนํ้าธรรมชาติ (ที่ไดกําหนดในขอ ๕.๒)
๕.๔ เสนอให ทุ ก หน ว ยงานให ค วามสํ า คั ญ กั บ งานก อ สร า งทางระบายนํ้ า หลั ก
ของชุมชนเปนนโยบายสําคัญของประเทศ โดยมีตัวอยางของการดําเนินการ ดังนี้
(๑) ใหจัดเตรียมพื้นที่ ๒ ขางของเขตทาง (Right of way) ของถนนหรือทางรถไฟ
ไวสําหรับรองรับการกอสรางทอระบายนํ้าของพื้นที่ชุมชนเมือง
(๒) อนุญาตใหมีการกอสรางทางระบายนํ้าตัดผานถนน ทางรถไฟ หรือโครงสราง
พืน้ ฐานอืน่ โดยยังคงรักษาระดับพืน้ (ทอง) ทางระบายนํา้ ไดตอ เนือ่ ง เพือ่ รักษาประสิทธิภาพการไหล
ของนํา้ ไดในระยะยาว ซึง่ อาจมีการปรับรูปแบบหรือเสริมความแข็งแรงโครงสรางของถนน ทางรถไฟ
หรือโครงสรางพื้นฐานอื่นใหสอดคลองกับทางระบายนํ้าที่ตัดผาน
๕.๕ ควรจัดใหมีหนวยงานที่รับผิดชอบดูแลลํานํ้าโครงขายที่ใชในการระบายนํ้า
จากชุมชนไปสูลํานํ้าหลัก ปจจุบันชุมชนสําคัญตาง ๆ อาศัยโครงขายลํานํ้าธรรมชาติขนาดกลาง
และขนาดเล็กเพื่อระบายนํ้าไปสูลํานํ้าหลักขนาดใหญ ซึ่งโครงขายลํานํ้าเหลานี้ ถูกรุกลํ้าหรือขาด
การบํารุงรักษาจนสิ้นสภาพความเปนลํานํ้าไปเปนจํานวนมาก ทําใหชุมชนตาง ๆ จํานวนมาก
ประสบกับปญหานํ้าทวม เนื่องจากไมมีทางระบายนํ้าออกจากพื้นที่ ซึ่งแนวโนมของปญหานี้
มีแตจะทวีความรุนแรงมากขึ้น

วารสาร ฉบับที่ ๕๕ / ป ๒๕๖๔

27

๖. เอกสารอางอิง

๖.๑ โครงการศึกษาความเหมาะสมและสํารวจออกแบบรายละเอียด
ระบบปองกันนํา้ ทวมพืน้ ทีช่ มุ ชน จังหวัดเพชรบุร,ี พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๒
๖.๒ โครงการศึกษาความเหมาะสมและสํารวจออกแบบรายละเอียด
ระบบปองกันนํา้ ทวมและระบบระบายนํา้ หลัก เพือ่ บรรเทาปญหานํา้ ทวมพืน้ ที่
ชุมชนลุม นํา้ ภาคกลาง ระยะที่ ๑, พ.ศ. ๒๕๖๒ - พ.ศ. ๒๕๖๔
๖.๓ โครงการศึกษาความเหมาะสมและสํารวจออกแบบรายละเอียด
ระบบปองกันนํา้ ทวมและระบบระบายนํา้ หลัก เพือ่ บรรเทาปญหานํา้ ทวมพืน้ ที่
ชุมชนลุม นํา้ ภาคกลาง ระยะที่ ๒, พ.ศ.๒๕๖๔ - พ.ศ.๒๕๖๕
๖.๔ เกณฑการออกแบบงานวิศวกรรมระบบปองกันนํ้าทวมและ
ระบบระบายนํา้ กรมโยธาธิการและผังเมือง
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รูปแบบและองคประกอบ
ของเข�่อนปองกันตลิ�ง
โดย : กองควบคุมการกอสราง

เข�่อนปองกันตลิ�งไมวา จะถูกออกแบบในรูปแบบใด ก็ลว นมีวตั ถุประสงคหลักเปนไปในทิศทางเดียวกันคือ เพ�่อปองกัน
การกัดเซาะจากกระแสนํา้ และเพ��มเสถียรภาพเชิงลาดปองกันการพังทลายของตลิ�ง ซึง่ รูปแบบของเข�่อนปองกันตลิ�งทีอ่ อกแบบ
กอสรางอยูทุกวันนี้จะข�้นอยูกับคุณสมบัติทางดานว�ศวกรรมของชั้นดินและกิจกรรมหร�อการใชประโยชน ในพ�้นที่บร�เวณตลิ�ง
เปนหลัก บทความนี้จะขอกลาวถึงรูปแบบและองคประกอบตาง ๆ ที่ประกอบกันเปนเข�่อนปองกันตลิ�ง รวมทั้งกลาวถึงในแตละ
องคประกอบนั้นทําหนาที่หร�อมีลักษณะความสําคัญอยางไรบาง โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
ในปจจุบันรูปแบบเขื่อนปองกันตลิ่งที่นิยมออกแบบและกอสรางโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองสามารถ
แบงออกไดเปน ๒ ประเภทใหญๆ ดังนี้
๑. เข�่อนปองกันตลิ�งแบบทิ�งหิน/เร�ยงหิน
เขื่อนปองกันตลิ่งแบบทิ้งหิน/เรียงหิน เปนการปองกันตลิ่งจากการกัดเซาะของกระแสนํ้าและคลื่นเปนหลัก
ซึ่งในการกอสรางลาดตลิ่งตองมีเสถียรภาพเพียงพอเพราะไมไดปรับปรุงคุณภาพดานความมั่นคงของชั้นดินเดิม
เหมาะสําหรับกอสรางริมตลิง่ ทีม่ สี ภาพดินฐานรากคอนขางแข็งแรงไมเปนดินออน สามารถรับนํา้ หนักของหินทิง้ /หินเรียง
ไดอยางมีเสถียรภาพ ทําการกอสรางโดยถมดวยวัสดุที่คัดเลือกเปนชั้นโครงสรางเพื่อรับนํ้าหนักบรรทุกและถายแรง
ลงสูช นั้ ฐานราก ปดทับดวยชัน้ ปองกันการกัดเซาะจากกระแสนํา้ ซึง่ มีความลาดเอียงอยางเหมาะสมทีย่ งั คงสามารถรักษา
เสถียรภาพและความมั่นคงแข็งแรงของตลิ่งได โดยทั่วไปอยูระหวาง ๑ : ๒ ถึง ๑ : ๓ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับคุณสมบัติ
ทางดานวิศวกรรมของดินชั้นฐานรากบริเวณตลิ่งและวัสดุที่นํามาถม ซึ่งสวนใหญแลวจะเปนทรายถมที่มีคุณสมบัติ
ความเปนพลาสติกตํา่ มาก ขอดีของเขือ่ นชนิดนี้ คือ สามารถดําเนินการกอสรางโดยงายและราคาคากอสรางไมสงู มากนัก
เหมาะสําหรับลํานํ้าขนาดใหญเนื่องจากตองการระยะลาดของตัวเขื่อนมากเพื่อการรักษาเสถียรภาพของตลิ่ง
จนอาจทําใหมีลักษณะรุกลํ้าเขาไปในลํานํ้ามากเกินไป โดยเขื่อนปองกันตลิ่งแบบทิ้งหิน/เรียงหินนี้ สามารถแบงออก
เปน ๔ รูปแบบยอยดังนี้
 แบบถมทรายเรียงหินหนาเขื่อน
เปนเขื่อนปองกันตลิ่งที่สภาพดินเดิมคอนขางแข็ง ลาดตลิ่งมีเสถียรภาพเพียงพอที่จะรับโครงสรางเขื่อน
เนื่องจากไมมีการปรับปรุงคุณภาพและเสริมความมั่นคงของตลิ่ง พื้นที่ที่มีกระแสนํ้าไมเชี่ยวกราก เหมาะกับแมนํ้า
ขนาดใหญเพราะโครงสรางของเขื่อนนั้นจะติดตั้งกลองลวดตาขายแมทเทรสพรอมบรรจุหินบริเวณฐานเขื่อน
เพือ่ ปองกันการกัดเซาะทีเ่ กิดจากกระแสนํา้ และเกลียวคลืน่ มีลกั ษณะยืน่ เขาไปในลํานํา้ จะทําใหเขือ่ นเกิดการรุกลํา้ ลํานํา้
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รูปที่ ๑.๑ เขื่อนปองกันตลิ่งแบบถมทรายเรียงหินหนาเขื่อน
แบบถมทรายเรียงหินหนาเขื่อน
เปนเขื่อนปองกันตลิ่งแบบเรียงหินพรอมตอกเสาเข็มเสริมกําลังดินเปนเขื่อนปองกันตลิ่งที่เหมาะกับสภาพชั้นดินเดิมที่คอนขาง
เป น ดิ น อ อ น ลาดตลิ่ ง มี ลั ก ษณะสู ง ชั น และมี ก ารตอกเสาเข็ ม เสริ ม กํ า ลั ง ดิ น บริ เวณลาดตลิ่ ง ที่ อ  อ นนั้ น เพื่ อ ให ส ามารถรั บ นํ้ า หนั ก หิ น
ที่วางปดทับหนาลาดตัวเขื่อนได
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รูปที่ ๑.๒ เขื่อนปองกันตลิ่งแบบถมทรายเรียงหินหนาเขื่อนและมีเสาเข็มเสริมกําลังดิน
แบบถมทรายเรียงหินแบบปดทับหนาและมีอัฒจันทรหนาเขื่อน
เปนเขือ่ นปองกันตลิง่ ทีเ่ หมาะกับสภาพดินเดิมคอนขางแข็ง ดินฐานรากและระยะลาดของเขือ่ นตองมีความมัน่ คงและเสถียรภาพเพียงพอ
ทีจ่ ะรองรับนํา้ หนักบรรทุกใชงานได เนือ่ งจากไมมกี ารปรับปรุงคุณภาพของชัน้ ดินและไมมวี สั ดุเสริมความมัน่ คงแข็งแรงของตลิง่ จึงเหมาะกับแมนาํ้
ขนาดใหญที่มีกระแสนํ้าไมเชี่ยวกรากมากนัก ติดตั้งกลองลวดตาขายแมทเทรสพรอมบรรจุหินบริเวณฐานเขื่อน เพื่อปองกันการกัดเซาะ
ทีเ่ กิดจากกระแสนํา้ และเกลียวคลืน่ รูปแบบเฉพาะทีเ่ ปนอัฒจันทรมลี กั ษณะทอดลงลํานํา้ เพือ่ สนับสนุนกิจกรรมทางนํา้ หรือสงเสริมการทองเทีย่ ว
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รูปที่ ๑.๓ เขื่อนปองกันตลิ่งแบบถมทรายเรียงหินปดทับหนาและมีอัฒจันทรหนาเขื่อน
แบบถมทรายปดทับดวยกลองลวดตาขายแมทเทรส
เปนเขือ่ นปองกันตลิง่ แบบวางกลองลวดตาขายแมทเทรสพรอมบรรจุหนิ ทับหนาเขือ่ น และปูกลองลวดตาขายแมทเทรสพรอมบรรจุหนิ
บริเวณฐานเขื่อน เปนเขื่อนปองกันตลิ่งที่เหมาะสมกับสภาพชั้นดินเดิมที่มีลักษณะคอนขางแข็งและไมไดใชประโยชนพื้นที่บริเวณสันเขื่อน
ลาดตลิง่ ควรจะมีเสถียรภาพเพียงพอทีจ่ ะรับนํา้ หนักโครงสรางเขือ่ น เนือ่ งจากไมไดมกี ารปรับปรุงคุณภาพของดินและเสริมความมัน่ คงของตลิง่
สามารถกอสรางในพื้นที่ที่มีกระแสนํ้ามีเชี่ยวกราก อีกทั้งยังเหมาะกับแมนํ้าที่มีขนาดใหญเพราะโครงสรางของเขื่อนนั้นมีลักษณะยื่นเขาไปใน
ลํานํ้ามากจึงอาจทําใหเกิดการรุกลํ้าลํานํ้าเปนการกีดขวางทางนํ้าและการสัญจรทางนํ้าดวย และถาระดับนํ้าตํ่าสุดมีความสูงจากฐานเขื่อน
เทากับหรือตํ่ากวา ๒.๐๐ ม. ตองมีการติดตั้งกลองลวดตาขายแมทเทรสพรอมบรรจุหินบริเวณฐานเขื่อน เพื่อชวยปองกันการกัดเซาะที่เกิดขึ้น
กระแสนํ้าและเกลียวคลื่นในบริเวณดังกลาว


รูปที่ ๑.๔ เขื่อนปองกันตลิ่งแบบถมทรายปดทับดวยกลองลวดตาขายแมทเทรส
๒. เข�่อนปองกันตลิ�งแบบเสาเข็มรับแรงดิน
เขื่อนปองกันตลิ่งแบบเสาเข็มรับแรงดันดิน เปนเขื่อนปองกันตลิ่งที่มักใชกอสรางริมแมนํ้าที่มีขอจํากัดเรื่องพื้นที่กอสรางบริเวณ
หลังสันเขือ่ นจึงไมสามารถเรียงหินใหญไดตลอดแนวลาดเอียงของหนาเขือ่ น และตลิง่ ริมแมนาํ้ มีลกั ษณะเปนชัน้ ดินออน หรือในพืน้ ทีบ่ างแหงมีถนน
อยูริมตลิ่งซึ่งกอใหเกิดแรงดันดินดานหลังเขื่อนสูงจึงตองใชการตอกเสาเข็มคอนกรีตเพื่อรับแรงตามแนวแกนเสา รวมทั้งรับแรงดันดานขาง
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ทีเ่ กิดจากนํา้ หนักดินและนํา้ หนักจากดานหลังเขือ่ นเพือ่ ถายลงสูช นั้ ดินฐานราก โดยทัว่ ไปแลวเสาเข็มคอนกรีตทีใ่ ชจะมีหนาตัดรูปสีเ่ หลีย่ มผืนผา
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
กําหนด และมีเสาเข็มสมอยึดดานหลังสันเขือ่ น รัดหัวเสาเข็มเหลานี้ ดวยคาน คสล. สวนองคประกอบอืน่ ของเขือ่ นแบบนี้ จะมีความแตกตางกัน
ตรงที่งานถมวัสดุปดทับลาดตลิ่งเพื่อปองกันการกัดเซาะหนาเขื่อน ซึ่งขึ้นอยูกับคุณสมบัติของชั้นดินในบริเวณริมตลิ่ง

รูปที่ ๑.๕ เขื่อนปองกันตลิ่งแบบเสาเข็มรับแรงดันดิน หนาเขื่อนวางกลองแมทเทรสบรรจุหินใหญ
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รูปที่ ๑.๖ เขื่อนปองกันตลิ่งแบบเสาเข็มรับแรงดันดิน หนาเขื่อนทิ้งหินใหญ
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รูปที่ ๑.๗ เขื่อนปองกันตลิ่งแบบเสาเข็มรับแรงดันดิน หนาเขื่อนถมทรายเรียงหินใหญ
แบบมีโครงสรางยกลอย
เขือ่ นปองกันตลิง่ แบบโครงสรางยกลอยมีโครงสรางหลักคือ เสาเข็มตอกสอดดวยแผงกันดิน คสล. ระหวางเสาเข็ม พรอมดวยเสาเข็มสมอ
ยึดดานหลังสันเขื่อนและมีคานรัดหัวเสาเข็ม มีโครงสรางพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณดานหนาสันเขื่อนริมแมนํ้า เพื่อเพิ่มพื้นที่ใชสอย
ในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ โครงสรางพืน้ คอนกรีตเสริมเหล็กประกอบดวย เสาเข็มคอนกรีตรับแรงตามแนวแกนเสาและมีคาน เพือ่ ยึดโครงสราง
ใหเสถียรภาพในการรับนํ้าหนักและแรงกระทําตาง ๆ โดยโครงสรางสวนลางมีลักษณะโปรงใหกระแสนํ้าสามารถไหลผานได
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รูปที่ ๑.๘ เขื่อนปองกันตลิ่งแบบมีโครงสรางลอย
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โครงการกอสรางเข�่อนปองกันตลิ�งร�มแมน้ําโขง
พรอมปรับปรุงภูมิทัศน และทางจักรยาน
พรอมทางเดินเลียบร�มฝงแมน้ําโขง จังหวัดนครพนม

โดย : สํานักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย มีภารกิจ

เกี่ยวกับงานดานการผังเมืองระดับตาง ๆ การโยธาธิการ การออกแบบ
การกอสรางและการควบคุมการกอสรางอาคาร ดําเนินการและสนับสนุน
องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ในด า นการพั ฒ นาเมื อ ง พื้ น ที่ และ
ชนบท โดยการกําหนดและกํากับดูแลนโยบาย การใชประโยชน
ที่ ดิ น ระบบการตั้ ง ถิ่ น ฐานและโครงสร า งพื้ น ฐาน รวมทั้ ง
การกําหนดคุณภาพและมาตรฐาน การกอสรางดานสถาปตยกรรม
วิศวกรรม และการผังเมือง เพื่อใหมีสภาพแวดลอมที่ดี
เกิ ด มาตรฐาน ความปลอดภั ย แห ง สาธารณชน
ความเป น ระเบี ย บเรี ย บร อ ยของบ า นเมื อ งและ
สิ่งปลูกสรางตามระบบ การผังเมืองที่ดี อันจะนําไปสู
การพัฒนาอยางยัง่ ยืน โครงการกอสรางเขือ่ นปองกัน
ตลิ่งริมแมนํ้าโขง พรอมปรับปรุงภูมิทัศน และทางจักรยาน
พร อ มทางเดิ น เลี ย บริ ม ฝ  ง แม นํ้ า โขง จั ง หวั ด นครพนม
จึงเปนหนึง่ ในภารกิจดานการพัฒนาเมือง ของกรมโยธาธิการ
และผังเมือง

“จังหวัดนครพนม” มีแมนํ้าโขงเปนพรมแดนธรรมชาติทอดยาว
เปนเสนตรงกัน้ ระหวางประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
จึ ง มี ค วามหลากหลายทางวั ฒ นธรรม พร อ มด ว ยทั ศ นี ย ภาพริ ม นํ้ า
ทีส่ วยงาม เพือ่ ใหนกั ทองเทีย่ วไดสมั ผัสกับความงดงามของธรรมชาติสองฝง
โขงไทย-ลาว กรมโยธาธิการและผังเมือง จึงดําเนินโครงการกอสราง
เขื่อนปองกันตลิ่งริมแมนํ้าโขงพรอมปรับปรุงภูมิทัศนและทางจักรยาน
พรอมทางเดินเลียบริมฝงแมนํ้าโขง จังหวัดนครพนม ที่ชาวนครพนมและ
นักทองเที่ยวรูจักกันดีในชื่อของ “ถนนสวรรคชายโขง”
สืบเนื่องจากขอสั่งการของนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๖๐ ภายหลังการประชุมหารือรวมกับคณะกรรมการ กรอ.สวนกลาง
และคณะกรรมการ กรอ.กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒
(นครพนม สกลนคร มุกดาหาร) ณ จังหวัดนครพนม โดยที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบในหลักการและมอบนโยบายใหกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
เปนหนวยงานหลักรวมกับหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ เชน กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงคมนาคม ภาครัฐและภาคเอกชนในพืน้ ที่ พิจารณาความเหมาะสม
และความพรอมของการพัฒนาและยกระดับแหลงทองเทีย่ วลุม นํา้ โขง ดังนัน้
พลเอก อนุพงษ เผาจินดา รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย จึงได
มีนโยบายและมอบหมายใหกรมโยธาธิการและผังเมือง ดําเนินโครงการ
วารสาร ฉบับที่ ๕๕ / ป ๒๕๖๔
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กอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งริมแมนํ้าโขงพรอมปรับปรุงภูมิทัศน และ
ทางจักรยานพรอมทางเดินเลียบริมฝงแมนํ้าโขง จังหวัดนครพนม
เพื่อสงเสริมการพัฒนาและยกระดับแหลงทองเที่ยวลุมนํ้าโขง
กรมโยธาธิการและผังเมือง ไดดําเนินโครงการกอสราง
เขือ่ นปองกันตลิง่ ริมแมนาํ้ โขงพรอมปรับปรุงภูมทิ ศั น และทางจักรยาน
พรอมทางเดินเลียบริมฝงแมนํ้าโขง จังหวัดนครพนม โดยเริ่มตน
จากหนาวัดพระอินทรแปลง ตําบลในเมือง อําเภอเมือง สิ้นสุดที่
บานหนองจันทร ตําบลทาคอ อําเภอเมือง ความยาวรวม ๔.๗๔๙
กิโลเมตร โดยไดรบั การสนับสนุนงบประมาณป พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๓
ความยาว ๔.๔๗๓ กิโลเมตร ดําเนินการกอสรางแลวเสร็จความยาว
๓.๐๑๕ กิโลเมตร อยูใ นระหวางการกอสราง ๑.๔๕๘ กิโลเมตร สําหรับ
สวนทีเ่ หลือความยาว ๐.๒๗๖ กิโลเมตร ไดดาํ เนินการขอรับสนับสนุน
งบประมาณป พ.ศ. ๒๕๖๕ เรียบรอยแลว นอกจากโครงการฯ
จะชวยปองกันการพังทลายของตลิ่งริมแมนํ้าโขง ซึ่งเปนสาเหตุ
ของการสูญเสียดินแดนจากภัยธรรมชาติแลว กรมฯ ไดพฒ
ั นาตอยอด
การใชประโยชนจากการกอสรางเขื่อนฯ ดวยการทําทางเดินเทา
ทางจักรยาน ถนนคอนกรีต ไฟฟาสองสวางตลอดโครงการ เพื่อให
ประชาชนสามารถใชประโยชนพื้นที่สาธารณะอยางคุมคา อีกทั้ง
ยังสงเสริมใหเกิดการทองเที่ยวเชิงวิถีชุมชนริมแมนํ้าโขงของจังหวัด
นครพนม และกลุมจังหวัดใกลเคียง
ปจจุบันโครงการดังกลาวเปนที่รูจักในชื่อของ “ถนนสวรรคชายโขง” ซึ่งเปนไฮไลทของการทองเที่ยวริมโขง
แหงใหมของจังหวัดนครพนม มีความโดดเดน สามารถดึงดูดประชาชนและนักทองเที่ยวเปนจํานวนมากใหเขาไปพักผอน
หยอนใจ ใชเปนสถานที่ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ เดิน วิ่ง ปนจักรยาน ทองเที่ยวชมธรรมชาติ ภูมิทัศนที่สวยงามสองฝงโขง
ไทย-ลาว อยางใกลชิด ตลอดจนสามารถชื่นชมปรากฏการณธรรมชาติทสี่ วยงามอยางหาดทรายทองศรีโคตรบูร ทีม่ ลี กั ษณะ
เปนคลืน่ ทรายคลายเกล็ดพญานาค หลังจากแมนํ้าโขงลดระดับลง หากโครงการดําเนินการแลวเสร็จทั้งหมด จะสามารถ
เชื่อมโยงกับการพัฒนาเสนทางจักรยานของจังหวัดนครพนมที่ทอดยาวตามริมแมนํ้าโขง ตั้งแตสะพานมิตรภาพไทย - ลาว
แหงที่ ๓ ไปจนถึงอําเภอธาตุพนม ความยาวกวา ๖๔ กิโลเมตร
โครงการกอสรางเข�่อนปองกันการกัดเซาะและสูญเสียดินแดนร�มตลิ�งแมนํ้าชายแดนระหวางประเทศ เปนโครงการ
ที่มีประโยชนอยางมหาศาล นอกจากจะชวยปองกันเขตแดนของประเทศแลว ยังตอยอดเร�่องการทองเที่ยว ตลอดจนรักษาพ�้นที่
ทํากินของประชาชนไดอีกดวย…
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โครงการกอสรางเข�่อน

ปองกันการกัดเซาะชายฝงทะเล
โดย : สํานักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย มีภารกิจเกี่ยวกับงาน
ดานการผังเมืองระดับตาง ๆ การโยธาธิการ การออกแบบการกอสรางและการควบคุม
การกอสรางอาคาร ดําเนินการและสนับสนุน องคกรปกครองสวนทองถิ่นในดาน
การพัฒนาเมือง พื้นที่ และชนบท โดยการกําหนดและกํากับดูแลนโยบาย การใช
ประโยชนที่ดินระบบการตั้งถิ่นฐานและโครงสรางพื้นฐาน รวมทั้งการกําหนดคุณภาพ
และมาตรฐาน การกอสรางดานสถาปตยกรรม วิศวกรรม และการผังเมือง เพื่อใหมี
สภาพแวดลอมที่ดี เกิดมาตรฐาน ความปลอดภัยแหงสาธารณชน ความเปนระเบียบ
เรียบรอยของบานเมืองและสิ่งปลูกสรางตามระบบการผังเมืองที่ดี อันจะนําไปสูการ
พัฒนาอยางยั่งยืน โครงการกอสรางเขื่อนปองกันการกัดเซาะชายฝงทะเล จึงเปน
หนึ่งในภารกิจดานการพัฒนาเมืองของกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อแกไขปญหา
การกัดเซาะชายฝงทะเล
ที่มาและแนวทางการจัดทําโครงการกอสรางเขื่อนปองกันการกัดเซาะ
ชายฝง ทะเล เพือ่ แกไขปญหาการกัดเซาะชายฝง ทีส่ ง ผลกระทบตอชีวติ และทรัพยสนิ ของ
ประชาชน ซึง่ กรมโยธาธิการและผังเมือง เนนการกอสรางในบริเวณทีเ่ ปนพืน้ ทีช่ มุ ชนที่
อยูอาศัยของประชาชน พื้นที่ราชการ ที่สาธารณะที่ประชาชนใชประโยชนรวมกัน
และสถานที่ทองเที่ยวของจังหวัด/ชุมชน ใหบรรลุวัตถุประสงคโครงการ ที่สามารถ
แกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงในพื้นที่ที่ประสบปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเล,
เพิม่ ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพยสนิ , ปกปองทีอ่ ยูอ าศัยและทีท่ าํ กินของประชาชน
ริมชายฝง, สามารถใชประโยชนทดี่ นิ ริมชายฝง ไดอยางมีประสิทธิภาพ และเพิ่มศักยภาพ
พื้นที่สูการพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยว เปนตน
โดยดําเนินการตามหลักเกณฑประกอบการจัดทําแผนงาน/โครงการ
ปองกันและแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝง ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
แนวทางและรูปแบบในการปองกันและแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝง ประกอบดวย
๔ แนวทาง ดังนี้ ๑. แนวทางการปรับสมดุลชายฝง โดยธรรมชาติ ๒. แนวทางการปองกัน
ปญหาการกัด เซาะชายฝง ๓. แนวทางการแก ไขป ญหาการกั ดเซาะชายฝ  งและ
๔. แนวทางการฟน ฟูเสถียรภาพชายฝง ซึง่ จําแนกออกเปน ๓ มาตรการ ๘ รูปแบบ ไดแก
มาตรการสี ข าว การดํ า เนิ น งานลดผลกระทบต อ ชี วิ ต และทรั พ ย สิ น
ของประชาชนทีอ่ าจเกิดจากการกัดเซาะชายฝง (รูปแบบที่ ๑: การกําหนดพืน้ ทีถ่ อยรน)
มาตรการสี เขี ย ว การดํ า เนิ น งานเพื่ อ รั ก ษาเสถี ย รภาพชายฝ  ง โดย
ไมกอ ใหเกิดผลกระทบกับพืน้ ทีข่ า งเคียง (รูปแบบที่ ๒: การปลูกปา, รูปแบบที่ ๓: การฟน ฟู
ชายหาด และรูปแบบที่ ๔: การปกเสาดักตะกอนเพื่อปลูกปาชายเลน)
มาตรการสีเทา การดําเนินงานเพือ่ รักษาเสถียรภาพชายฝง โดยใชโครงสรางทาง
(รูปแบบที่ ๕: เขื่อนกันคลื่นนอกชายฝง, รูปแบบที่ ๖: รอดักทราย, รูปแบบที่ ๗: เขื่อน
ปองกันตลิ่งริมทะเล และรูปแบบที่ ๘: กําแพงปองกันคลื่นริมชายหาด)
ขั้นตอนการดําเนินการโครงการการปองกันการกัดเซาะชายฝง
๑. การรองขอโครงการจากทองถิ�น
องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดสงหนังสือรองขอโครงการมายังโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด หรือ กรมโยธาธิการและผังเมือง เนือ่ งจากประชาชนประสบปญหา
ความเดือดรอนจากการกัดเซาะชายฝง
๒. การคัดเลือกพ�้นที่ดําเนินการ
กรมโยธาธิการและผังเมือง ไดลงสํารวจพื้นที่จริง เพื่อตรวจสอบสภาพ
ความรุนแรงของปญหา ความเดือดรอนที่สงผลกระทบตอประชาชน เชน บานเรือน
ของประชาชน ถนน ศาสนสถาน สวนสาธารณะ สิง่ ปลูกสรางของทางราชการ/ประชาชน
และดําเนินการตรวจสอบขอมูลการกัดเซาะของพื้นที่ โดยตรวจสอบความสอดคลอง
กับรายงานสถานการณการกัดเซาะของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง (ทช.) และ

วิเคราะหการกัดเซาะชายฝงของพื้นที่ดําเนินการ โดยวิเคราะหจากภาพถายดาวเทียม
ความละเอียดสูง และ/หรือภาพถายทางอากาศ ปปจจุบัน และ ปยอนหลัง เพื่อศึกษา
การเปลี่ยนแปลงเสนชายฝง และวิเคราะหรวมกับผลการสํารวจพื้นที่จริงโดยวิเคราะห
การกัดเซาะ/ดูความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ เชน ถนน บานเรือนของประชาชน สิง่ ปลูกสรางตาง ๆ
พืชพรรณไม เปนตน
๓. การจัดประชุมรับฟ�งความคิดเห็นสาธารณะในพ�้นที่
กรมโยธาธิการและผังเมือง ไดทําการเปดเผยขอมูลขาวสาร พรอมทั้ง
จัดประชุมรับฟงความคิดเห็นตอโครงการตัง้ แตเริม่ ดําเนินการศึกษาออกแบบรายละเอียด
โครงการ โดยดําเนินการตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวา ดวยการรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ และอางอิงจากแนวทางการมีสวนรวมของประชาชน
และการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมทางสังคมในกระบวนการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๔๙ ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดลอม (สผ.) ผานการประชุมรับฟงความคิดเห็นสาธารณะในพืน้ ทีอ่ ยางนอย ๒ ครัง้
และมีการจัดทําสื่อประชาสัมพันธในหลากหลายรูปแบบ เพื่อประชาสัมพันธเชิญชวน
ใหผูที่มีสวนไดสวนเสียและผูที่สนใจเขารวมประชุมรับฟงความคิดเห็น โดยการประชุม
ในแตละครั้งมีรายละเอียดดังนี้
- การประชุมรับฟงความคิดเห็น ครั้งที่ ๑ เพื่อประชาสัมพันธและ
แนะนําโครงการ ขอมูลที่นําเสนอ ประกอบดวย ความเปนมาของโครงการ เหตุผล
ความจําเปน วัตถุประสงคของโครงการ สาระสําคัญของโครงการ ผูด าํ เนินการ สถานที่
ดําเนินการ ขั้นตอนและระยะเวลาดําเนินการ ผลผลิต พรอมรับฟงขอคิดเห็น ขอเสนอ
แนะที่มีตอโครงการ นําผลการประชุมใชประกอบการออกแบบ
- การประชุ มรั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ นครั้ ง ที่ ๒ เพื่อนําเสนอรูปแบบ
การปองกันชายฝง ทีเ่ หมาะสม และชีแ้ จงรายละเอียดของโครงสรางปองกันชายฝง รับฟง
ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ พรอมนําเสนอรายละเอียดผลกระทบสิง่ แวดลอม และมาตรการ
ปองกันแกไขและลดผลกระทบโครงการ โดย ครอบคลุมกลุมผูมีสวนเกี่ยวของกับ
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ๗ กลุม ดังนี้
(๑) ผูไ ดรบั ผลกระทบจากโครงการ ทัง้ กลุม ผูเ สียประโยชนและผูไ ดรบั
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
ผูแ ทนกลุม ตาง ๆ ประกอบดวย ประชาชนในพืน้ ที่ ผูน าํ ทองถิน่ ผูน าํ ชุมชน และหนวยงาน
ราชการทีเ่ กีย่ วของทัง้ ระดับภูมภิ าคและจังหวัด เชน กรมเจาทา กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝง เปนตน รวมทั้งองคกรเอกชนที่เกี่ยวของในพื้นที่ และผูแทนสื่อมวลชน
๒. การออกแบบรายละเอี ย ด และจั ด ทํ า รายงานการประเมิ น ผลกระทบ
สิ�งแวดลอมเบื้องตน (IEE)
กรมโยธาธิการและผังเมือง ดําเนินการออกแบบรายละเอียดโครงสราง
ปองกันชายฝงที่เหมาะสมตามหลักวิชาการใหมีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และ
วารสาร ฉบับที่ ๕๕ / ป ๒๕๖๔
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สอดคลองกับความตองการของประชาชนในพื้นที่ โดยดําเนินการวิเคราะหขัอมูล
ลมและคลื่ น ตรวจวั ด ระดั บ นํ้ า ขึ้ น นํ้ า ลง สํ า รวจสภาพภู มิ ป ระเทศ และหยั่ ง นํ้ า
เพื่อหาความลึกพื้นทองนํ้า (Bathymetry Map) รวมทั้งวิเคราะหรูปแบบเขื่อนฯ
ที่เหมาะสมกับพื้นที่ดําเนินการ
นอกจากนี้ กรมโยธาธิการและผังเมือง ไดดําเนินการศึกษาและจัดทํา
รายงานผลกระทบสิ่ ง แวดล อ มเบื้ อ งต น (IEE) ควบคู  ไ ปกั บ การสํ า รวจออกแบบ
รายละเอียดเขือ่ นปองกันตลิง่ ริมทะเลดวย เพือ่ ใชเปนเครือ่ งมือในการจัดการและกําหนด
แผนงานการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และกําหนดมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดลอมของโครงการอยางเหมาะสม โดยเฉพาะการนํามาตรการ
ปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมมาใชกํากับดูแลผูรับเหมากอสรางใหปฏิบัติ
ตามในระยะกอสรางโครงการ เชน มาตรการดานคุณภาพอากาศ เสียง นํา้ ทะเลชายฝง
การจราจรและคมนาคมขนสง อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และเศรษฐกิจสังคม
เปนตน รวมถึงนํามาตรการติดตามตรวจสอบมาใชในการเฝาระวังผลกระทบที่อาจจะ
เกิดขึน้ ในระยะยาวภายหลังการกอสรางแลวเสร็จ เชน ผลกระทบดานการเปลีย่ นแปลง
ชายฝง เปนตน
๓. การจัดตั้งงบประมาณกอสราง
กรมโยธาธิการและผังเมือง ดําเนินการขอรับจัดสรรงบประมาณประจําป
เพื่อกอสรางโครงสรางปองกันชายฝง เพื่อแกไขความเดือดรอนของประชาชน
๔. ภายหลังไดรบั งบประมาณกอนดําเนินการกอสราง ดําเนินการตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวของ
กรมโยธาธิการและผังเมือง ไดดาํ เนินการขออนุญาตกอสรางโครงการเขือ่ นฯ
จากคณะกรรมการ สิ่งลวงลํ้าลํานํ้าจังหวัด ซึ่งมีผูแทนกรมเจาทา หรือผูไดรับการแตง
ตั้งจากคณะกรรมการฯ เปนเลขานุการ พิจารณารับรองการปลูกสรางสิ่งลวงลํ้าลํานํ้า
ว า ไม เ ป น อุ ป สรรคต อ แผนพั ฒ นาจั ง หวั ด ผั ง เมื อ งและการรั ก ษาสภาพแวดล อ ม

ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานนํ้าไทย พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานนํ้าไทย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕
สํ า หรั บโครงการก อ สร า งเขื่ อ นต อ งเสนอต อ คณะกรรมการทรั พ ยากร
ทางทะเลและชายฝง จังหวัด หรือไมนนั้ เนือ่ งจากตาม พรบ. สงเสริมการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง พ.ศ. ๒๕๕๘ มิไดระบุใหโครงการกอสรางเขื่อนตองขอ
อนุญาตตาม พรบ. ฉบับนี้ แตอยางใด
โดยป จ จุ บั น กรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง มี ก ารก อ สร า งเขื่ อ นป อ งกั น
การกัดเซาะชายฝง ทะเลมาตัง้ แตป ๒๕๓๓ จนถึงปงบประมาณ ๒๕๖๓ มีจาํ นวนทัง้ สิน้
๑๒๑ โครงการ ความยาวรวมทัง้ สิน้ ๗๑.๔๘ กิโลเมตร ซึง่ เปนไปตามภารกิจของกรมฯ
เพื่อบําบัดทุกข บํารุงสุข ปองกันความเดือดรอนของชุมชนริมชายฝง ปองกันชีวิต
และทรั พ ย สิ น ของประชาชนและหน ว ยงานราชการในช ว งมรสุ ม ที่ มี ค ลื่ น ลมแรง
หลังมรสุมตะกอนทรายอาจกลับมาแตบา นเรือนของประชาชน/ทีด่ นิ ทํากิน/เสนทางสัญจร
พังเสียหายไมอาจกลับมาเหมือนเดิมได ตองใชงบประมาณในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทุกป กรมโยธาธิการและผังเมืองไดพิจารณาเลือกวิธีการแกไขปญหาที่เหมาะกับ
สภาพพืน้ ที่ โดยมิไดมงุ เนนใชแตโครงสรางถาวร หากแตพนื้ ทีส่ ว นใหญทมี่ หี นังสือรองขอ
ใหแกไขปญหามานัน้ เปนพืน้ ทีท่ ปี่ ระชาชนเดือดรอนมาก มีการกัดเซาะรุนแรงเกินกวา
ที่จะใชโครงสรางชั่วคราวเพื่อแกไขปญหาได หรือหากใชก็จําเปนตองซอมแซมบํารุง
รักษากันในทุกฤดูมรสุม จึงจําเปนตองศึกษาออกแบบและกอสรางโครงสรางถาวร
เพื่ อ ให ก ารป อ งกั น ชายฝ  ง เป น ไปอย า งยั่ ง ยื น และประชาชนมี ค วามมั่ น ใจ
ในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยของตน วาจะปลอดภัยจากลมมรสุม และมีมาตร
การลดผลกระทบปญหากัดเซาะชายฝงที่อยูตอเนื่องโครงการโดยการปกไมริมชายฝง
ตามแนวทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงผสมผสานกับการวางแนวหินปองกัน
เพื่อปองกันการเกิดผลกระทบไดอยางมั่นคงและยั่งยืนตอไป

ตัวอยางการดําเนินการปองกันชายฝงที่แลวเสร็จ
๑. ผลงานโครงการกอสรางเข�่อนปองกันตลิ�งร�มทะเล ชายหาดปราณบุร� ตําบลปราณบุร� อําเภอปราณบุร� จังหวัดประจวบคีร�ขันธ รวมถึงการปรับปรุงภูมิทัศน
หลังเข�่อนเพ�่อการพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยว

ภาพหลังดําเนินการกอสรางเขื่อนปองกันชายฝงและพัฒนาพื้นที่ ลานแหลมเกด ณ ปากนํ้าปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ
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ตัวอยางการดําเนินการปองกันชายฝงที่แลวเสร็จ
๒. ผลงานโครงการกอสรางเข�่อนปองกันตลิ�งร�มทะเล พ�้นที่ ต.ทาพญา - ต.ปากพนังฝงตะวันออก อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศร�ธรรมราช

ภาพหลังดําเนินการกอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งริมทะเล พื้นที่ ต.ทาพญา อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
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ความปลอดภัย
สําหรับผูใชเคร�่องเลน

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง
ในฐานะดูแลกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร ไดออกกฎกระทรวงวา
ดวยการควบคุมเครื่องเลน พ.ศ. ๒๕๕๘ มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๒๔
เมษายน ๒๕๕๘ เปนตนมา เพือ่ ควบคุมดูแลการกอสราง ติดตัง้ เครือ่ งเลน
ใหมีความมั่นคงแข็งแรงและมีความปลอดภัยตอผูเลน ดังนั้น ผูใดจะ
กอสรางติดตั้งเครื่องเลนที่เขาขายควบคุมตามกฎกระทรวงตองไดรับ
อนุญาตจากเจาพนักงานทองถิน่ ซึง่ เครือ่ งเลนทีเ่ ขาขายตามกฎกระทรวง
ดังกลาว ตองอยูในสวนสนุกหรือในสถานที่ใดเพื่อประโยชน ในลักษณะ
เดียวกัน และมีลักษณะอยางหนึ่งอยางใดคือ มีการขับเคลื่อนดวยกําลัง
ของเครื่องยนตหรือกําลังไฟฟาที่ทําใหผูเลนเครื่องเลนเคลื่อนที่ไดโดยมี
ความเร็วสูงสุดไมนอยกวา ๖ กิโลเมตรตอชั่วโมง มีความสูงจากระดับ
พื้นที่ตั้งของเครื่องเลนถึงระดับพื้นที่สูงที่สุดที่ผูเลนเครื่องเลนขึ้นไป
เพือ่ เลนเครือ่ งเลนไมนอ ยกวา ๒.๕๐ เมตร หรือมีการเปลีย่ นระดับของผูเ ลน
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 ผูประกอบการยังไมสามารถ
กอสรางติดตั้งเครื่องเลนไดจนกวาจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงาน
ท อ งถิ่ น ในการยื่ น คํ า ขออนุ ญ าตต อ งยื่ น แผนผั ง เขตบริ เ วณ
ประกอบกิจการ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน รายการคํานวณ
ของเครื่ อ งเล น แต ล ะเครื่ อ ง พร อ มกั บ ยื่ น คู  มื อ การติดตั้งเครื่องเลน
ของผูผ ลิตคูม อื การใช คูม อื การตรวจสอบและบํารุงรักษา และคูม อื ปฏิบตั ิ
เพือ่ ความปลอดภัยเมือ่ เกิดเหตุฉกุ เฉิน และตองแจงชือ่ ผูอ อกแบบคํานวณ
และชื่อผูควบคุมงาน เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นตรวจสอบแบบแปลน
และสถานที่กอสรางแลวเห็นวาถูกตองก็จะออกใบอนุญาตกอสราง
(ใบ อค.๑) ใหกับผูประกอบการ
๒. ขั้นตอนการกอสราง เมื่อผูประกอบการไดรับใบอนุญาต
ใหกอสรางแลว จึงสามารถลงมือกอสรางติดตั้งเครื่องเลนได โดย
ในระหวางการกอสรางตองมีผคู วบคุมงานตามทีไ่ ดแจงชือ่ ไวเพือ่ ควบคุม
การกอสราง ใหเปนไปตามแบบที่ไดรับอนุญาต และเมื่อไดดําเนินการ
กอสรางแลวเสร็จยังไมสามารถเปดใชเครื่องเลนไดจนกวาจะไดรับ

ใบรับรองใหใชเคลื่องเลน (ใบ อค.๒) เสียกอน เนื่องจาก
กฎหมายกําหนดใหเครื่องเลน เปนอาคารควบคุมการใช
๓. ขั้ น ตอนการขอใช ในขั้ น ตอนการขอใช
เครื่ อ งเล น ผู  ป ระกอบการจะต อ งแจ ง เป น หนั ง สื อ
ใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบ เพื่อใหเจาพนักงานทองถิ่น
ทําการตรวจสอบวาไดกอสรางติดตั้งเปนไปตามแบบ
ที่ไดรับอนุญาตไวหรือไม และตองยื่นรายงานผลการ
พิ จ ารณาตรวจสอบของเครื่ อ งเล น แต ล ะเครื่ อ งว า
สามารถใช ง านได อ ย า งปลอดภั ย โดยมี วิ ศ วกรเป น
ผู  ล งนามตรวจสอบ พร อ มทั้ ง หลั ก ฐานการจั ด ให มี
การประกันภัยเพื่อประกันความรับผิดตอบุคคลภายนอก
กรณีเสียชีวติ ไมตาํ่ กวาหนึง่ แสนบาทตอคน คารักษาพยาบาล
ไมตํ่ากวาหนึ่งแสนบาทตอคน รวมกันแลว ไม ตํ่ า กว า
หนึ่ ง ล า นบาทต อ ครั้ ง และคุ  ม ครองทรั พ ย สิ น บุ ค คล
ภายนอกไมตํ่ากวาสองแสนบาทตอครั้ง โดยใบรับรอง
ใหใชเครือ่ งเลนมีอายุ ๑ ป ดังนัน้ ผูป ระกอบการตองมาขอ
ใชเครื่องเลนตอเจาพนักงานทองถิ่นเปนประจําทุกป
๔. ขั้นตอนการตรวจสอบ เมื่อผูประกอบการ
ไดรับใบอนุญาตใหใชเครื่องเลนแลว ในระหวางเปดใช
ตองจัดใหมีปายบอกวิธีใชหรือคําแนะนําในการใชหรือ
ขอหามหรือเครือ่ งหมายเตือน ติดตัง้ ราวหรือรัว้ กัน้ เพือ่ มิให
ผูท จี่ ะเขาใชเครือ่ งเลนหรือบุคคลในบริเวณนัน้ ไดรบั อันตราย
ในขณะที่เครื่องเลนกําลังทํางาน มีปายระบุจํานวนคน
ที่สามารถใชเครื่องเลนในแตละครั้ง ปายหรือขอความ
แสดงชื่อผูควบคุมเครื่องเลน จัดใหมีปายบอกทางหนีไฟ
จัดใหมีเสนทางหนีไฟ และมีระบบไฟฟาแสงสวางสํารอง
ฉุกเฉินตลอดเสนทางหนีไฟ จัดใหมีระบบความปลอดภัย
ทางไฟฟาในการปองกันกระแสเกิน การปองกันกระแสรัว่
ลงดิ น สํ า หรั บ บุ ค คล การต อ ลงดิ น และการเดิ น สาย
ไฟฟา และมีการปองกันทางกายภาพ ทั้งนี้จัดใหมีระบบ
ปองกันอัตรายจากฟาผา(กรณีเครือ่ งเลนทีม่ คี วามสูงตัง้ แต
๒๐ เมตรขึน้ ไป) และมีพนักงานดูแล ความปลอดภัยประจํา
เครือ่ งเลนและผูค วบคุมเครือ่ งเลนแตละเครือ่ ง ซึง่ พนักงาน
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ดูแลความปลอดภัยประจําเครือ่ งเลนและผูค วบคุมเครือ่ ง
เลนอาจเปนบุคคลเดียวกันก็ได แตทั้งนี้ตองมีจํานวน
ตามที่กําหนดไวในคูมือการติดตั้งเครื่องเลน หากไมมี
พนั ก งานดู แ ลความปลอดภั ย ประจํ า เครื่ อ งเล น และ
ผูค วบคุมเครือ่ งเลนหามใชเครือ่ งเลนนัน้ โดยพนักงานดูแล
ความปลอดภัยประจําเครื่องเลนและผูควบคุมเครื่องเลน
ตองมีวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขา
วิชาชางไฟฟากําลังหรือสาขาชางกลโรงงานขึ้นไป คือ
อยางนอยตองจบ ปวช. นอกจากนี้ในระหวางการเปดใช
เครื่องเลน ผูประกอบการสวนสนุกตองจัดใหมีวิศวกร
พิจารณาตรวจสอบและบํารุงรักษาโครงสรางประธานและ
โครงสรางประกอบชิ้นสวนอุปกรณ เครื่องจักรกล และ
ระบบตางๆ ของเครือ่ งเลนใหอยูใ นสภาพทีใ่ ชงานไดอยาง
ปลอดภัยอยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง หรือตามที่กําหนด
ไวในคูมือการติดตั้งและคูมือการบํารุงรักษาเครื่องเลน
ของผูผลิตเครื่องเลนแลวแตระยะเวลาใดสั้นกวา และ
ต อ งบั น ทึ ก ผลการพิ จ ารณาตรวจสอบและเก็ บ ไว ณ
ทีต่ งั้ ของเครือ่ งเลนนัน้ เพือ่ ใหเจาพนักงานทองถิน่ สามารถ
ตรวจสอบได
๕. กรณีฝาฝนกฎหมาย กรณีกอสราง รื้อถอน
หรือเคลื่อนยายเครื่องเลน โดยไมไดรับใบอนุญาตจาก
เจาพนักงานทองถิน่ เจาพนักงานทองถิน่ มีอาํ นาจออกคําสัง่
ระงับการกระทําดังกลาว คําสั่งหามใช คําสั่งใหมายื่น
ขออนุญาตใหถกู ตอง หากฝาฝนคําสัง่ เจาพนักงานทองถิน่
กรณีกอ สรางเครือ่ งเลนโดยไมไดรับใบอนุญาตตองระวางโทษ
จํ า คุ ก ไม เ กิ น สามเดื อ น หรื อ ปรั บ ไม เ กิ น หกหมื่ น บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ นอกจากระวางโทษตามที่กลาวมาแลว
ผูฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามยังตองระวางโทษปรับอีกวันละ
ไมเกินหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยัง ฝาฝนหรือจนกวา
จะไดปฏิบัติใหถูกตอง

กรณีใชเครือ่ งเลนโดยไมไดรบั ใบรับรองหรือใชเครือ่ งเลนขณะที่
ใบรับรองหมดอายุ เจาพนักงานทองถิ่น มีอํานาจออกคําสั่งระงับการใช
เครื่องเลนดังกลาว หากฝาฝนคําสั่งเจาพนักงานทองถิ่นตองระวางโทษ
จําคุกหรือโทษปรับตามที่กลาวมาเชนเดียวกัน
กรณี เ ครื่ อ งเล น ที่ ไ ด รั บ อนุ ญ าตมี ส ภาพหรื อ มี ก ารใช ที่
อาจเปนภยันตรายตอสุขภาพ ชีวิต รางกาย หรือทรัพ ย สิน หรื อ
อาจไมปลอดภัยจากอัคคีภัยหรือกอใหเกิดเหตุรําคาญ เจาพนักงาน
ท อ งถิ่ น มี อํ า นาจออกคํ า สั่ ง ให เจ า ของเครื่ อ งเล น ดํ า เนิ น การแก ไข
หากฝ า ฝ น หรื อ ไม ป ฏิ บั ติ ต ามคํ า สั่ ง ของเจ า พนั ก งานท อ งถิ่ น และ
ถาเครื่องเลนนั้นอาจเปนภยันตรายอยางรายแรง เจาพนักงานทองถิ่น
มีอํานาจใหรื้อถอนเครื่องเลนนั้นได
ดั ง นั้ น จะเห็ น ได ว  า กฎหมายว า ด ว ยการควบคุ ม อาคาร
มี ม าตรการและขั้ น ตอนในการควบคุ ม ดู แ ล เครื่ อ งเล น ให มี ค วาม
มั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยตอผูเลน ซึ่งหากผูประกอบการไดปฏิบัติ
ใหเปนไปตาม ที่กฎหมายกําหนดแลว เชื่อไดวาจะไมเกิดอุบัติเหตุ
แกผูเลน และเมื่อเครื่องเลนมีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยแลว
ผู  เ ล น เครื่ อ งเล น ก็ ต  อ งให ค วามร ว มมื อ ปฏิ บั ติ ต ามคํ า แนะนํ า
ของผูควบคุมเครื่องเลนหรือปายเตือนตางๆ ดวย
นอกจากนี้ กรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ งได ต ระหนั ก ถึ ง
ความปลอดภัยของประชาชนในการใชเครือ่ งเลน จึงไดจดั ทํามาตรฐาน
ความปลอดภัยเครื่องเลน คูมือการติดตั้ง การใชงาน การตรวจสอบ
และการบํ า รุ ง รั ก ษา และการปฏิ บั ติ เ พื่ อ ความปลอดภั ย ของ
เครื่องเลน พรอมจัดทําเอกสารแนะนําการปฏิบัติสําหรับเจาพนักงาน
ท อ งถิ่ น ให เ ป น ไปตามกฎกระทรวงว า ด ว ยการควบคุ ม เครื่ อ งเล น
พ.ศ. ๒๕๕๘ ใหจงั หวัดทุกจังหวัดเพือ่ เผยแพร และใชเปนแนวทางปฏิบัติ
ทั้งนี้ ผูที่สนใจสามารถ download มาตรฐานและเอกสารตาง ๆ
ไดที่เว็บไซดของกรมโยธาธิการและผังเมือง www.dpt.go.th
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กฎกระทรวงวาดวย
การควบคุมเคร�่องเลน พ.ศ. ๒๕๕๘
สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร
STORY OF PROJECT : รูจักภาพรวมกันกอน

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองไดตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน สําหรับการใชงานเครื่องเลนจึงไดจัดทํามาตรฐานความปลอดภัยของเครื่องเลน
คูม อื การติดตัง้ คูม อื การใชงาน คูม อื การตรวจสอบและการบํารุงรักษา คูม อื การปฏิบตั เิ พือ่ ความปลอดภัย
ของเครื่องเลน พรอมจัดทําเอกสารแนะนําการปฏิบัติสําหรับเจาพนักงานทองถิ่นตามกฎกระทรวง
วาดวยการควบคุมเครื่องเลน พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อใชเปนแนวทางปฏิบัติของเจาพนักงานทองถิ่นและ
ผูประกอบการเพื่อปองกันและลดอุบัติเหตุจากการเขาใชเครื่องเลน
จึงไดมอบหมายใหสาํ นักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดทุกจังหวัดใหการสนับสนุนองคกรปกครอง
สว นท อ งถิ่นที่มีเครื่องเลนดํา เนินการตรวจความมั่น คงแข็ งแรงของระบบโครงสร าง ระบบไฟฟา
ระบบเครื่องกล ระบบความปลอดภัย และระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับเครื่องเลน และกําชับเจาพนักงาน
ทองถิน่ ใหควบคุมดูแลใหเปนไปตามกฎกระทรวงวาดวยการควบคุมเครือ่ งเลน พ.ศ. ๒๕๕๘ อยางเครงครัด

SMART WORKING : การดําเนินงานเชิงรุก
กฎกระทรวงวาดวยการควบคุมเคร�่องเลน พ.ศ. ๒๕๕๘
๑. ขอบเขตการบังคับใช
“เครือ่ งเลน” หมายความวา สิง่ ทีก่ อ สรางขึน้ สําหรับใหบคุ คลใชเลนในสวนสนุกหรือในสถานทีอ่ นื่ ใด
ในลักษณะเดียวกัน โดยมีสวนประกอบของโครงสรางประธานและโครงสรางประกอบและมีลักษณะ
อยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
(๑) มีการเคลื่อนที่ที่ทําใหผูเลนเคลื่อนที่ไดโดยมีความเร็วไมนอยกวา ๕ เมตรตอวินาที
(๒) มีความสูงจากระดับพื้นที่ตั้งของเครื่องเลนถึงระดับพื้นที่สูงที่สุดที่ผูเลนเครื่องเลนขึ้นไป
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. เครือ่ งเลนทีม่ กี ารกอสรางติดตัง้ อยูก อ นกฎกระทรวงวาดวยการควบคุมเครือ่ งเลน 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 การดํ า เนิ น การของเจ า พนั ก งานท อ งถิ่ น กรณี มี ก ารฝ า ฝ น กฎกระทรวง (ข อ ๑๓
ของกฎกระทรวง)
๕.๒ คาธรรมเนียม (ขอ ๒๘ ของกฎกระทรวง)
๕.๓ บทเฉพาะกาล
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