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“เกาะลนัตา” เพ่ิมโอกาส ยกระดบัความเปนอยู
คูคุณภาพชีวิตของประชาชน
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วิสัยทัศนกรมโยธาธิการและผังเมือง

“พัฒนาประเทศใหทุกเมืองนาอยู
และประชาชนมีความปลอดภัยในอาคาร”
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กฎหมายควรรู

ใครวา!
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สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร

1. บนัไดหนไีฟ
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ทำไมตองมีการตรวจสอบอาคาร
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3. ตดิตัง้เครือ่งดบัเพลงิ

อาคารที่ไดรับการตรวจสภาพแลว
ไมปลอดภัย

2. ประตสูบูันไดหนไีฟ 80 ซม. x 2.00 ม.
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กฎหมายควรรู
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4. ระบบสญัญาณเตอืนเพลงิไหม 5. ระบบไฟสองสวางสำรองและปายชัน้

6. ระบบปองกนัอนัตรายจากฟาผา



7 ☺          

กฎหมายควรรู

การตรวจดวยสายตาแลวอาคารจะปลอดภยั
จรงิหรอื
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กฎหมายควรรู

เมื่อตรวจสอบแลวผูตรวจสอบตองจัดทำรายงาน
ผลการตรวจสอบใหกับเจาของอาคาร
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กฎหมายควรรู
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กฎหมายควรรู
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ดร.ธงชยั โรจนกนนัท2

 
 ⌫⌫ ⌫   
 ⌫⌫
 

⌫⌫⌦⌫


⌫    ⌫
 ⌫ 
⌫   
 ⌫⌦
⌫⌫  ⌫⌫
 ⌦⌫ 
 ⌫⌫ 
⌦⌫

⌫ 
 
 ⌫⌫ 

  
⌫
 ⌦

 
⌫
⌫⌦ 
 
 
⌫⌦ ⌦⌫
⌫⌫ ⌫
 ⌫


 
⌫⌫⌫ ⌫
⌫ ⌦⌦
 
 ⌫⌦
 ⌦⌦

  ⌫    ⌫ ⌫  ⌫    ⌫⌫
     

แผนดินไหว

เตือนภัย

ภัยเงียบที่ไมควรประมาท1



12 ☺          

⌫ 
⌫
⌦

 
⌦
 
⌫⌫⌦
  
 
  ⌦
 ⌦

 
⌫

รอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทย
⌫⌫

⌫   ⌫
   
⌫ ⌫ ⌫⌫ 
 ⌫
   ⌦⌫⌫⌫ ⌫
 ⌫ 

ภาพที ่1 วงแหวนอคัน ี(Ring of Fire)

เตือนภัย



13 ☺          

 ⌫
  
 ⌫ ⌫
⌦
⌫⌫ ⌫ 

⌦⌫ ⌦
 ⌫ ⌫
 ⌫ ⌫⌫   
⌫⌫⌫  ⌫ 
 ⌫ ⌫
⌫  ⌦⌫
 ⌫⌫⌫
⌫⌫ 


⌫⌫⌫
⌦ ⌫⌫
⌫ ⌦⌫
⌫⌫⌫
  ⌫
⌫⌫⌫⌫

ภาพที ่2 บรเิวณเกดิแผนดนิไหวอยเูปนประจำ


⌫⌫⌫⌦⌫

⌫ ⌫⌦
⌫ ⌦
⌫ ⌫

⌦⌫ 
   
⌫⌫ ⌦
⌫⌫

   ⌦⌫
    
⌫ ⌫⌫
⌦ ⌦
⌫ 
⌫
⌧ 
⌫  ⌫ 
  ⌫
⌫ ⌫


เตือนภัย



14 ☺          

กรณีเปรียบเทียบกรุงเทพมหานครกับ
Mexico City
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อรุชา  สจุรติ   เรยีบเรยีง...

ดินถลม...
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แนวทางในการปองกันภัยพิบัติจาก
แผนดนิถลม
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กรมโยธาธกิารและผงัเมอืงไดดำเนนิการวางผงัและออกแบบชมุชนเกาะลนัตา โดยครอบ
คลมุพืน้ทีเ่กาะลนัตาใหญ โดยออกแบบวางผงัชมุชนยอยๆ ภายในเกาะ เนนการอนรุกัษ
และฟนฟพูฒันาพืน้ทีต่ามกรอบแนวคดิการพฒันาอยางยัง่ยนื การทองเทีย่วเชงินเิวศ
และแนวคดิดานการวางผงัชมุชนและเมอืงแบบพอเพยีง งานการวางผงัและออกแบบ
ชมุชนนีจ้ดัทำขึน้เพือ่เปนแนวทางใหทองถิน่นำไปดำเนนิการ โดยมเีปาหมายใหชมุชนนา
อยูและคงความเปนเอกลักษณดั้งเดิมของชุมชนไว

กองผังเมืองเฉพาะ

นำเสนอผลงาน
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ลกัษณะโดยทัว่ไป เปนทีร่าบบรเิวณชายฝงทะเลดาน
ตะวนัออกของเกาะ ชายฝงเปนหาดหนิน้ำตืน้ ตอน
ในเปนทีร่าบจนจรดภเูขา มทีางน้ำไหลลงสทูะเลเปน
ชวงๆ เปนทีต่ัง้ของอำเภอเกาะลนัตาเกา ทีอ่ยอูาศยั
จะกระจกุตวับรเิวณชมุชนรมิน้ำ มเีอกลกัษณของ
ทีอ่ยอูาศยัเรยีกวา “บานยาว”

ลักษณะอาคารและสิ่งปลูกสราง
- บรเิวณรมิถนนเลยีบทะเลเปนอาคารพาณชิย และที่
พกัอาศยัซึง่มลีกัษณะเปนอาคารเดีย่วและ เรอืนแถว
ทำดวยไมเปนลักษณะพื้นถิ่นเขตรอนมีเอกลักษณ
ตอยื่นไปในทะเลตามการขยายของครอบครัวซึ่ง
เรยีกวา “บานยาว” มกีารตัง้ถิน่ฐานมาไมต่ำกวา
200 ป
- บริเวณถนนสายหลัก (4245) ถัดไปจาก
ถนนเลยีบหาด เปนทีต่ั้งของสถานทีร่าชการ และ
หนวยงานบริการชุมชน อาทิ สถานีตำรวจ

โรงเรยีน วดั สมาคมชาวเกาะ และมทีีพ่ักอาศยัเปน
บานเดี่ยวรวมสมัยประปรายตามแนวถนน

การประกอบอาชีพและกิจกรรมในชุมชน
อาชีพ คนสวนใหญประกอบอาชีพคาขาย
เกษตรกรรม และประมงชายฝง มแีนวโนมปรบัตวั
ไปสูภาคการทองเที่ยวเพราะเปนเสนทางของ
นักทองเที่ยวที่ชอบชมธรรมชาติ และวัฒนธรรม
ชมุชน และเปนเสนทางสเูกาะจากฝงตะวนัออกดาน
จังหวัดตรัง
กจิกรรม สถานทีพ่บปะของกลมุคนคอื รานน้ำชาใน
พื้นที่ เปนศูนยกลางการจัดงานดานประเพณี
ประจำป ลานแขงนกกรงหวัจกุ กจิกรรมนกัทอง
เทีย่ว ใชบรกิารรานอาหารพืน้ถิน่ พพิธิภณัฑ จดุ
ลงเรือไปเที่ยวนอกชายฝงดานตะวันออกซึ่งมี
แหลงทองเที่ยวมากมาย

นำเสนอผลงาน
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บทบาทของชุมชน
1. เปนศนูยกลางดานการทองเทีย่วเชงิวฒันธรรม
ที่มีเอกลักษณและสวยงาม
2. เปนศูนยกลางดานพณิชยกรรมชุมชนที่ให
บริการแกชุมชนตางๆ ดานฝงตะวันออก
3. เปนจดุศนูยกลางการคมนาคมทางเรอืทีต่ดิตอ
กับจังหวัดตรัง และหมู เกาะตางๆ ดานฝง
ตะวันออก

ทั้งนี้ ในการดำเนินงานวางผังออกแบบ
ชุมชน  เพ่ือสรางเอกลักษณและเพิ่มการรับรู
การควบคมุการพฒันา และจดัระเบยีบพืน้ทีช่ายฝง
การพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน เชน ระบบ
สาธารณปูโภค สาธารณปูการ นอกจากนี ้ยงัมี
การเสนอแนะแนวทางการใชประโยชนทีด่นิในอนาคต
การอนรุกัษและฟนฟ ูคคูลอง การปรบัปรงุภมูทิศัน
ชมุชน เพือ่ทศันยีภาพทีด่ี สวยงาม นาอยู

แนวความคิดทางดานการวางผัง-ออกแบบ
1. รักษาพื้นที่ชุมชนเดิม ปรับปรุงใหเปนชุมชน
นาอย ูโดยพฒันาระบบโครงสรางพืน้ฐาน บรกิาร
ชุมชน และพื้นที่ที่มีความละ เอียดออนทาง
วฒันธรรม และระบบนเิวศนชายฝงจะตองควบคมุ
การพฒันาดานกจิกรรมทีส่งผลกระทบเปนพเิศษ
2. พัฒนาพื้นที่ใหเปนที่ทองเที่ยวเชิงวฒันธรรม
เสริมการศึกษาวิถีชีวิตศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น
อาชีพ และพัฒนาใหเปนทาเรือทองเที่ยวฝง
ตะวันออก เชื่อมเกาะตางๆ สนับสนุนกิจกรรม
ทีต่อบสนองการทองเทีย่ว เชน ศนูยกลางอาหาร
โฮมสเตย เปนตน
3. แกปญหาการจราจร จดัระบบการ เชื่อมโยง
ภายใน-ภายนอกที่สะดวก โดยเสริมองคประกอบ
ถนน อาทิ ทางจักรยาน ทางเดินเทา ปรับปรุง
ภูมิทัศน เสริมพื้นการจราจรตามความเหมาะสม
และเนนรูปแบบที่ไม ทำลายวิถีชีวิตชุมชน

นำเสนอผลงาน
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4. ควบคมุการพฒันาพืน้ทีท่ีม่คีวามละเอยีดออน
สงู และอนรุกัษสิง่แวดลอมพืน้ทีช่ายหาด เนนิเขา และ
คู คลอง
5. การวางผงั-ออกแบบทางกายภาพ ใชหลกัการ
มสีวนรวม โดยใหชมุชนเขามารวมคดิ  รวมทำ เพ่ือ
ใหเกดิความสำนกึรกั มเีอกลกัษณที่แทจรงิ และมี
ความยั่งยืน
6. รกัษาพืน้ทีเ่กษตรกรรมเพือ่เปนแนวกนัชนการ
ทำลายปา พรอมทั้งสงเสริมใหเปนพื้นที่เกษตร
อตุสาหกรรม และพืน้ทีท่องเทีย่วเชงิเกษตร เชน
การเดินปา

7. สรางสภาพแวดลอมสำหรบัการปฏสิมัพนัธกนั
อาทิ การสรางพื้นที่สาธารณะ ทางเดนิเทา ทาง
จกัรยาน และกระตนุใหเกดิการเปนเจาของรวมกนั
8. มุงเนนการปรับปรุงฟนฟูพื้นที่ที่กำลังเสื่อม
โทรมใหกลับมามีชีวิตชีวา โดยคำนึงถึงผลทาง
สังคมและเศรษฐกิจ ควบคูกับการพัฒนาดาน
กายภาพ
9. กำหนดพื้นที่พัฒนาศูนยกลางชุมชนยอยโดย
การออกแบบวางผงัชมุชนเนนพืน้ทีท่ีม่กีารกระจกุ
ตวั ใหมีทางเขา-ออกสะดวกดวยทาง เดนิเทา และ
ใชรถจกัรยานเพือ่ลดการสญัจรดวยรถยนต และ
ลดการใชพลังงาน

นำเสนอผลงาน
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สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
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โครงการสูภูมิภาค

ะบบระบายน้ำ และบำบดัน้ำเสยี
เทศบาลเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรีรร
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ชาวราชบรุจีะไดรบัประโยชน ดงันี้
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โครงการสูภูมิภาค
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อรุชา สจุรติ เรยีบเรยีง...

การครองคน
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สาระนารู

⌫

รองตน
รองคน
รองงานคค
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การวิเคราะหเสียงจากการจราจรบนถนน
และทางหลวงเพื่อการวางผังเมืองยุคใหม
Road and Highway Traffic Noise Analysis

for Modern City Planning

 โอฬาร ศกัยโรจนกลุ
ผูเช่ียวชาญดานวางแผนวิศวกรรม

                         และ ดร.มรพุงศ ตนัสจัจา
วศิวกรโยธา 6 ว
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โครงการพิเศษ
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แบบจำลองของเสียงจราจร
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ประเภทรถ สมการระดับเสียงอางอิงมาตรฐาน
L
eq
(20s)

โครงการพิเศษ
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โครงการพิเศษ
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การจราจรแบบไรเครื่องยนต
กับการพัฒนาเมืองอยางยั่งยืน

นคิม บญุญานสุิทธ **
อาจารยประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

อดศิร   เรอืลม***

นกัผงัเมอืง สำนกังานโยธาธกิารและผงัเมอืงจงัหวดัพะเยา

ตอนที ่3 จากกลักตัตาหนัมามองประเทศไทย
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(ตอจากฉบับที่แลว): จากบทเรียนสูตนแบบการประยุกตใชสำหรับเมืองนครราชสีมา
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งานวจิยั
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⌫⌫⌫
⌦⌫

ขอเสนอแนะสำหรับการนำระบบการจราจร
แบบไรเครื่องยนตมาปรับใชกับประเทศไทย
ตวัอยาง : พืน้ทีเ่มอืงนครราชสมีา
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โครงการ : ทางจกัรยานยกระดบัจาก
ชมุชนการเคหะฯ ถงึแยกประตนู้ำ ในพืน้ทีข่อง
เทศบาลนครนครราชสีมา
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ลักษณะโครงการ :
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รายละเอยีดของโครงการ :
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⌫
⌫ ⌦⌫
⌫⌫⌫⌫ 
⌫⌦⌫ 
⌫⌫
⌫⌫⌫
⌫ ⌫
⌦⌫⌫⌫⌦⌫
⌫⌦  ⌫
    ⌦
⌫⌫⌫
⌫ ⌫⌫
⌫⌦ ⌫⌫⌦⌫
⌫
⌫⌫⌫
⌦⌦⌦
 ⌫⌫⌦⌫
⌫⌫⌫

ทำไมตองเปนทางจกัรยานยกระดบั ทำเปนทาง
จักรยานบนถนนทั่วไปไดหรือไม?

⌫⌫⌫⌫
 
⌫
 
⌫⌫⌦⌫⌫  
 ⌫⌫ 
⌫ ⌦
  ⌫ 
  ⌫
⌫⌫⌫ 
⌫  
      ⌫

⌫⌫  ⌫⌫

งานวจิยั



45 ☺          

ทำไมตองเกบ็คาผานทาง?
⌫⌫⌫⌫

 
⌫⌫  
  ⌫
⌫

ถาเปนการวิ่งออกกำลังกายหรือใชสเก็ต
บอรดจะสามารถใชเสนทางนีไ้ดหรอืไม?

⌫⌫
 
⌫ ⌫
 ⌫


ที่วาจะเปนการแกปญหาใหกับเมืองนั้น ยก
ตัวอยางการแกปญหามาสักตัวอยางหรือ
บอกผลดทีีจ่ะเกดิจากโครงการนีใ้หกบัเมอืงใน
ภาพรวมไดหรือไม?

⌫⌫ ⌫⌫
⌦⌫⌫⌫⌫⌫
⌫ 
 
⌫⌫⌫⌦
⌫⌫⌫ 
⌫⌫⌫
 ⌫ ⌫
⌫⌫⌫
⌫⌫⌫
⌫⌫ ⌦ ⌫
⌫
⌫⌫
⌫ ⌫
⌫   
⌫⌫⌦⌦
⌫⌫⌦ ⌦⌫
⌫⌫⌫ 
⌫

ลักษณะของเสนทางที่พาดเปนชวงยาวถึง
8 กิโลเมตรนั้นจะเปนการทำลายทัศนียภาพ
หรือมุมมองของเมืองหรือไม?

⌫⌫⌦   
⌫
⌫
⌫ 
⌫⌫⌫


สรางขึ้นมาแลวจะมีคนมาใชงานหรือไม?
ถาสรางแลวไมมีคนมาใชงานจะทำอยางไร?

⌫⌦
⌫⌦⌫ ⌫⌫
⌫
⌫⌫⌫ 
⌫⌫

⌫ ⌫⌦
⌫⌫
⌫⌫ 
  
⌫ 
⌫⌫⌫⌦⌫
 ⌫⌫⌫
 ⌫
⌦ ⌫⌦⌫
 ⌫
⌫ ⌫ ⌦
⌫⌫⌫


ในประเทศไทยมีใครเคยคิดโครงการอยางนี้
หรอืไม ถามเีขาทำแลวประสบความสำเรจ็ไหม?

⌫⌫
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 ⌦⌫⌫
 ⌫⌫⌫
⌫⌫
⌫

ทำไมตองเปนทางจักรยาน ถาเปนรถไฟฟา
หรอืทางยกระดบัสำหรบัรถยนตจะดกีวามัย้?


⌫⌫⌫⌫
⌫⌫  
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ถาคดิวาโครงการนีด้สีำหรบัเมอืงแลว ใครละ
ควรจะเปนผูรับผิดชอบ?

⌫⌫  ⌫
⌫⌫
⌫
⌫
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