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วิสัยทัศน พันธกิจ 

พ.ศ. 2555 เปนปท่ีครบรอบ 150 ป วันประสูติ
ของสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดำรง-
ราชานุภาพ องคปฐมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย 
ทานเปนคนไทยคนแรกที่องคการยูเนสโกแหง
สหประชาชาติ ยกยองใหเปนบุคคลสำคัญของโลก 
กรมโยธาธิการและผังเมือง ซ่ึงเปนหนวยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย ขอนอมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพ
และพระกรณียกิจ ที่ทรงมีคุณูปการตอปวงชน 
ชาวไทยอยางใหญหลวง ดวยบทความพิเศษใน
วารสารฉบับนี้ และขอนำเสนอทิศทางของกระทรวง 
มหาดไทยในอนาคตที่ จะดำรงไว ในใจประชา 
อยางยั่งยืน เน่ืองในโอกาสครบรอบ 120 ป แหง
การสถาปนากระทรวงมหาดไทย  

จากภัยธรรมชาติที่เกิดข้ึนในปจจุบัน สงผลตอ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ดวยความหวงใย 
กรมฯ จึงขอนำเสนอภารกิจเก่ียวกับมาตรฐาน มยผ.1301
ประกอบการออกแบบอาคารเพ่ือตานทานการ 

“กรมโยธาธิการและผังเมืองเปน
องคกรแกนนำของประเทศในดาน 
การผังเมอืง การพัฒนาเมอืง และการ

อาคาร ใหมีความนาอยู ปลอดภัย รักษา

สภาพแวดลอม ประหยัดพลังงาน และ
มีอัตลักษณ” 

1. สนับสนุน กำหนด กำกับ และพัฒนาปรับปรุง 
ใหงานผังเมืองและโยธาธิการ มีมาตรฐาน
วิชาการท่ีสามารถสนองตอความตองการทาง
สงัคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอม เพ่ือการ
พัฒนาอยางยั่งยืน 

2. สรางการมีสวนรวมกับภาครัฐและประชาชน  
ในการวางแผนการดำเนินการพัฒนาเมือง 
ทองถิ่น และชุมชน 

3. พัฒนาปรับปรุง สงเสริมธรรมาภิบาล และ
ประสิทธิภาพการบังคับใชกฎหมาย การใช
ประโยชนที่ดิน การผังเมืองและโยธาธิการ  
เพื่อประโยชนสุขของประชาชน 

 

สั่นสะเทือนของแผนดินไหว การบริการทดสอบวัสดุ 
สรางมาตรฐานการกอสรางใหมีความมั่นคงแข็งแรง
เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน โครงการขุด 
ลอกคลองเปรมประชากรท่ีจะดำเนินการใหแลวเสร็จ
กอนฤดูน้ำหลาก เตรียมความพรอมรับภาวะการณ
ภูมิอากาศที่เปล่ียนแปลง รวมถึงรูปแบบที่อยูอาศัย
ในอนาคตสำหรับรับมือภาวะน้ำทวม เปนแนวคิด
การทบทวนวิถีชีวิตการอยูรวมกันระหวาง “คน” กับ 
“น้ำ” อีกท้ังโครงการผังเมืองเพ่ือเมืองนาอยู  
การแกไขปญหาระยะยาวดวยมาตรการทางผังเมือง 
และจากคำกลาวที่วา พระเจาสรางโลก ชาวดัตช
สรางเนเธอรแลนด บทความเร่ืองประสบการณจาก
ดัตชกับการบริหารจัดการน้ำทวม สามารถยืนยันใน
เร่ืองนี้ไดดี ทุกภารกิจดังกลาวไดดำเนินการภายใต
ปณิธาณแหงการ “บำบัดทุกข บำรุงสุข” ของ
กระทรวงมหาดไทย  

 

บทบรรณาธิการ 
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ในป 2555 เปนปที่ครบรอบ 150 ป วันประสูติของสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยา

ดำรงราชานุภาพ องคพระบิดาแหงประวัติศาสตร และโบราณคดี และองคปฐมเสนาบดี

กระทรวงมหาดไทย เพ่ือนอมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพ และพระกรณียกิจที่ทรงมีคุณูปการตอแผนดินไทย  

โดยเฉพาะอยางย่ิงทางดานการศึกษา การตางประเทศ การทหาร การสาธารณสุข และการปฏิรูปการปกครอง

การบริหารราชการแผนดินใหทันสมัยทัดเทียมนานาอารยประเทศ และองคการยูเนสโกแหงสหประชาชาติ 

ไดถวายสดุดีใหพระองคทานทรงเปนคนไทยคนแรกที่เปน “บุคคลสำคัญของโลก” เมื่อป พ.ศ. 2505 ยังความ
ภาคภูมิใจแกคนไทยทั้งชาติ 

สมเดจ็ฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เปนพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวั รชักาลที ่ 4 
แหงพระบรมราชวงศจักรี ประสูติในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พุทธศักราช 2405 ไดทรงมี

บทบาทสำคัญยิ่งในการปฏิรูปการจัดระเบียบการปกครอง และการบริหารราชการแผนดินแตแรกเร่ิม กลาวคือ 

ทรงวางรากฐานจัดการปกครองแบบเทศาภิบาลและ

สุขาภิบาลอันถือเปนรากเหงาของระบอบประชาธิปไตย  
ทรงตราพระราชบัญญัติปกครองทองที่และงานตำรวจ

ภูบาลและภูธร เพ่ือกำหนดความหมายของมหาดไทย

ใหชัดเจน คือ “บำบัดทุกข บำรุงสุข” ทั้งไดทรงรับ
สนองพระบรมราโชบายในการเสด็จประพาสตนโดย

ทรงมีพระจริยวัตรนอบนอมถอมพระองคในการสดับตรับฟง

ทุกขสุขของราษฎรอยางถองแทดวยพระองคเอง 

นับครั้งไมถวน 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 
ทรงมีพระราชดำรัสวา “กรมดำรงฯ  
มอบดวงใจใหกระทรวงมหาดไทย และ
กระทรวงมหาดไทย คือ ผูดูแลประเทศชาติ
และประชาชนชาวไทยใหมีความรมเย็นเปนสุข”

เรยีบเรยีงโดย เรยีบเรยีงโดย 

หมอมหลวงปนดัดา ดศิกลุหมอมหลวงปนดัดา ดศิกลุ  

ผูวาราชการจงัหวดัเชยีงใหม ผูวาราชการจงัหวดัเชยีงใหม 

ใใใใใใใใในนนนนนนปปปปปปป  2222225555555555555555555   

ดดดดดดำำำำำำำรรรรรรงงงงงรรรรราาาาชชชชชชาาาานนนนนนุุุุภภภภภ
ททททรรรรรวววววงงงงมมมมหหหหาาาาดดดดไไไไทททยยย  เเเพพพพพ่่่ืืืืืออออนนนนนอออออมมมมมรรร

ฉฉฉฉพพพาาะะะออออยยยาาาาางงงยยยิิิ่่งงงททททาาางงงดดดาาานนนนกกกกาาารรรศศึึึ

ดวย 
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สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ไดทรงประกอบพระกรณียกิจดานตางๆ ซึ่งลวนแต

เปนงานใหญ และงานสำคัญอยางยิ่งของบานเมือง ทรงเปนกำลังสำคัญในการบริหารประเทศหลายดาน และ

ทรงเปนท่ีไววางพระราชหฤทัยในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวเปนอยางสูง ผลงานดานตางๆ ของ

พระองคแสดงใหเห็นถึงพระอัจฉริยภาพอันสูง เปนท่ีประจักษแกมหาชนทุกยุคทุกสมัย พระราชกรณียกิจดาน

มหาดไทย ซึ่งเปนกิจการสำคัญยิ่งในการบริหารประเทศน้ัน พระองคทรงมีบทบาทสำคัญยิ่งในการกอตั้งและ

ปฏิรูปการจัดระเบียบการปกครอง ภายในประเทศ และการบริหารราชการของกระทรวงมหาดไทยกลาวคือ  

แตเดิมกอนการปฏิรูประบบราชการในสมัยรัชกาลที่ 5 สภาพ
ตามหัวเมืองจะไมมีสถานที่ราชการ แตจะใชบานของเจาเมือง 

หรือผูวาราชการจังหวัดเปนที่ทำงานดวย ในภาพคือ หอนั่ง 
ผูวาราชการจังหวัดเมืองสกลนคร 

สภาพการเดินทางเม่ือครัง้สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
เสด็จตรวจราชการมณฑลอุดร พ.ศ. 2449 

สมเดจ็ฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ประทับภายในหองทรงงาน 
กระทรวงมหาดไทย ทีศ่าลาลกูขนุ ในพระบรมมหาราชวงั กระทรวงมหาดไทย ทีศ่าลาลกูขุน ในพระบรมมหาราชวัง 

งงานงงาน
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 1. ทรงจัดการบังคับบัญชางานภายในกระทรวง ใหมีรูปแบบเปนระบบราชการชัดเจนขึ้น มีลำดับข้ันการ

บงัคับบัญชา มกีารแบงงานและเลือกสรรผูมคีวามรูความสามารถเขารับราชการ โดยการจัดสอบคดัเลือกตลอดจน

ออกระเบียบวินัยตางๆ เชน เลิกประเพณีใหขาราชการทำงานอยูที่บาน กำหนดใหมีการประชุมขาราชการทุกวัน 

กำหนดเวลาการทำงาน ตลอดจนจัดระเบียบสง ราง เขียน และเก็บหนังสือราชการ เปนตน 

 2. ทรงจัดระบบการปกครองสวนภูมิภาค ซึ่งเรียกวา “ระบบเทศาภิบาล” ไดเปนผลสำเร็จ และนับวาเปน

ผลงานสำคัญที่สุดของพระองค โดยทรงรวมหัวเมืองตาง ๆ จัดเขาเปน “มณฑล” และมี “ขาหลวงเทศาภิบาล” 

เปนผูบังคับบัญชา อยูในอำนาจของเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยอีกช้ันหนึ่ง สำหรับการแบงเขตยอยลงไปเปน

จังหวัด อำเภอ ตำบล และหมูบานนั้น ใน พ.ศ. 2440 ไดออก “พระราชบัญญัติลักษณะการปกครองทองที่” 

บังคับใชทั่วพระราชอาณาจักร 

พระราชกรณียกิจดานการปกครองสวนทองถิ่นที่สำคัญอีกประการหน่ึง คือ ทรงริเริ่มจัดตั้ง “การสุขาภิบาล

หัวเมือง” ในป พ.ศ. 2448 โดยเริ่มที่ตำบลทาฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร เปนแหงแรก และนับเปนการปูพื้นฐาน

การปกครองสวนทองถิ่น  พระกรณียกิจดานมหาดไทยทุกประการ จึงลวนแตเปนคุณประโยชนแกประเทศชาติ

และประชาชนอยางยั่งยืน 

สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพไดทรงกราบถวายบังคมลาออกจากตำแหนงเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย 

ในสมัยรัชกาลท่ี 6 ดวยทรงพระประชวร เม่ือวันท่ี 12 สิงหาคม 2458 ซึ่งรวมแลวเปนเวลาที่ทรง 

รับราชการสนองพระเดชพระคุณถวายท่ีกระทรวงมหาดไทยท้ังส้ิน 23 ป นานพอที่ไดทรงชวยเสริมสราง 
อัตลักษณใหแกกระทรวงมหาดไทยในความมุงมั่น “บำบัดทุกข บำรุงสุข” ประชาชนมาตราบจนทุกวันนี้ 

นอกเหนือจากงานกระทรวงมหาดไทยแลว พระองคยังไดทรงงานของแผนดินในดานอื่นๆ อีกนานัปการ 
บังเกิดผลอันไพศาล อาทิ ทรงไดรับพระบรมราชโองการโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหทรงเปนองคปฐมผูบัญชาการ

ทหารบก อธิบดีกรมศึกษาธิการ นายกราชบัณฑิตสภา อภิรัฐมนตรี และไดทรงจัดตั้งโรงเรียนนายรอยทหารบก 

โรงเรียนนายรอยตำรวจแหงแรกข้ึน ทรงเปนองคผูอำนวยการการกอต้ังจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โรงเรียน 

สวนกุหลาบวิทยาลัย โรงเรียนเทพศิรินทร ตลอดจนงานทางดานการแพทยที่ไดทรงจัดตั้งโรงพยาบาลข้ึน 

เปนแหงแรก คือ โรงพยาบาลศิริราช เปนตน จนทรงไดรับความไววางพระราชหฤทัยเปนอยางสูงปรากฏ 
พระนามวาทรงเปนอัจฉริยบุรุษแกมหาชนในทุกยุคทุกสมัย กับอีกท้ังเปนท่ีประจักษแกชาวตางประเทศ  

โดยองคการยูเนสโกแหงสหประชาชาติไดถวายการสดุดีใหสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงเปนคนไทย

คนแรกที่เปน “บุคคลสำคัญของโลก” ยังความภาคภูมิใจแกคนไทยทั้งชาติ 
 

 

เสดจ็ตรวจราชการทีม่ณฑลอดุร เสดจ็ตรวจราชการท่ีมณฑลอดุร เสดจ็ตรวจราชการทีม่ณฑลพายพั เสด็จตรวจราชการทีม่ณฑลพายพั เสดจ็ตรวจราชการทีป่ตตาน ีเสด็จตรวจราชการทีป่ตตานี 



8JOURNAL OF DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS AND TOWN & COUNTRY PLANNING วารสารกรมโยธาธิการและผังเมือง 8JOURNAL OF DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS AND TOWN & COUNTRY PLANNING วารสารกรมโยธาธิการและผังเมอืง 8JOURNAL OF DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS AND TOWN & COUNTRY PLANNING วารสารกรมโยธาธิการและผังเมือง 

กอนสิ้นพระชนมเพียง 3 วันเทาน้ันที่หยุดทรงงานเขียนหนังสือเพราะแพทยสั่งหาม ไดสิ้นพระชนมเม่ือ 

วันที่ 1 ธันวาคม พุทธศักราช 2486 ณ วังวรดิศ สิริรวมพระชันษาได 81 พรรษา อันนับเปนความสูญเสีย 

ครั้งสำคัญแกสยามชาติ 

ณ กาลบดันี ้ก็ไดปรากฏเปนจริงแลว ตามคำกลาวเชดิชใูนพระเกียรตคิณุสมเดจ็ฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ 

โดยอดตีนายกรฐัมนตร ีฯพณฯ จอมพล สฤษด์ิ ธนะรชัต เมือ่ปพทุธศกัราช 2504 ทีว่า 

การเสด็จตรวจการทำงานรถไฟสายใต ของสมเด็จฯ กรมพระยาการเสด็จตรวจการทำงานรถไฟสายใต ของสมเด็จฯ กรมพระยา

ดำรงราชานุภาพ ดำรงราชานุภาพ 

กรมหมื่นดำรงราชานุภาพ ผูจัดการโรงเรียนแผนที่เมื่อแรกตั้ง กรมหมื่นดำรงราชานุภาพ ผูจัดการโรงเรียนแผนที่เม่ือแรกตั้ง 

พ.ศ. 2425 ทรงฉายรวมกบันกัเรยีนแผนทีช่ดุแรกของประเทศไทยพ.ศ. 2425 ทรงฉายรวมกับนกัเรียนแผนทีช่ดุแรกของประเทศไทย  
และเจากรมแผนทีช่าวองักฤษชือ่ นายแมคคาธ ี (ซึง่ตอมาไดรบัและเจากรมแผนทีช่าวองักฤษชือ่ นายแมคคาธ ี (ซึง่ตอมาไดรบั
พระราชทานบรรดาศักดิ์เปนพระวิภาคภูวดล) ที่วังเชิงสะพานพระราชทานบรรดาศักดิ์เปนพระวิภาคภูวดล) ที่วังเชิงสะพาน
ดำรงสถิตย พ.ศ. 2432 ดำรงสถิตย พ.ศ. 2432 

““  
ÊÔè§·ÕèËÒÂÒ¡·ÕèÊØ´ã¹âÅ¡Á¹ØÉÂ�¹Õé ¤×Í ¹Ñ¡ºÃÔËÒÃÃÒª¡ÒÃá¼‹¹´Ô¹·Õè´Õ ÊÔè§·ÕèËÒÂÒ¡·ÕèÊØ´ã¹âÅ¡Á¹ØÉÂ�¹Õé ¤×Í ¹Ñ¡ºÃÔËÒÃÃÒª¡ÒÃá¼‹¹ Ố¹·Õè´Õ 

·Õè·Ó§Ò¹»ÃÐÊº¼ÅÊÓàÃç̈  áÅÐ§Ò¹¹Ñé¹à»š¹»ÃÐâÂª¹�ÊØ¢¶ÒÇÃá¡‹»ÃÐà·ÈªÒμ·Õè·Ó§Ò¹»ÃÐÊº¼ÅÊÓàÃç̈  áÅÐ§Ò¹¹Ñé¹à»š¹»ÃÐâÂª¹�ÊØ¢¶ÒÇÃá¡‹»ÃÐà·ÈªÒμÔ Ô 

¡ÑºÍÕ¡·Ñé§ä´ŒÃÑº¡ÒÃÃÑ¡ã¤Ã‹ÍÂ‹Ò§¨ÃÔ§¨Ñ§¨Ò¡»ÃÐªÒª¹  ¡ÑºÍÕ¡·Ñé§ä´ŒÃÑº¡ÒÃÃÑ¡ã¤Ã‹ÍÂ‹Ò§¨ÃÔ§¨Ñ§¨Ò¡»ÃÐªÒª¹  

áÅÐä´ŒÃÑº¡ÒÃÂ¡Â‹Í§ÊÃÃàÊÃÔÞ¨Ò¡»ÃÐÇÑμÔÈÒÊμÃ�ÍÂ‹Ò§·Õèã¤Ãà¶ÕÂ§äÁ‹ä´Œ áÅÐä Œ́ÃÑº¡ÒÃÂ¡Â‹Í§ÊÃÃàÊÃÔÞ¨Ò¡»ÃÐÇÑμÔÈÒÊμÃ�ÍÂ‹Ò§·Õèã¤Ãà¶ÕÂ§äÁ‹ä´Œ 

ºØ¤¤ÅàÊ´ç¨ã¹¡ÃÁ¾ÃÐÍ§¤�¹Õé ºØ¤¤ÅàÊ´ç¨ã¹¡ÃÁ¾ÃÐÍ§¤�¹Õé 

¨Ö§¶×Íà»š¹ºØ¤¤Å¾ÔàÈÉ·ÕèËÒä´ŒÂÒ¡ÂÔè§ã¹Á¹ØÉÂªÒμÔ ¨Ö§¶×Íà»š¹ºØ¤¤Å¾ÔàÈÉ·ÕèËÒä Œ́ÂÒ¡ÂÔè§ã¹Á¹ØÉÂªÒμÔ 

” ” 
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ประวัติมหาดไทย 
ลกัษณะงานอันเปนภารกิจของกระทรวงมหาดไทยน้ัน 

มีหลักฐานปรากฏในประวัติศาสตรการปกครองของไทย

มาตั้งแตโบราณกาลแลว นับตั้งแตกรุงสุโขทัยเปนปฐม

ราชธานี เม่ือราว พ.ศ. 1800 มาจนถึงสมัยกรุงศรีอยุธยา

ที่มีการจัดระเบียบการปกครองฝายพลเรือนในรูป 

“จตุสดมภ” (เมือง วัง คลัง นา) โดยใหกรมเมือง 

มีหนาท่ีในการปกครองทองท่ี รักษาสันติสุข บังคับบัญชา
บรรดาพลเรือน ตราบจนถึงรัชสมัยของสมเด็จพระบรม

ไตรโลกนาถ ราว พ.ศ. 2006 ไดกำหนดใหมกีรมมหาดไทย 

ดูแลบริหารราชการฝายพลเรือนสืบทอดมาจนถึงยุค

กรุงรัตนโกสินทรตอนตน 

วนัที ่1 เมษายน พทุธศกัราช 2435 พระบาทสมเดจ็
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงมีพระบรมราชโองการ

ตั้งกระทรวงตางๆ ขึ้นเปนปฐมบท กระทรวงมหาดไทย

เปนหน่ึงในกระทรวงท่ีไดจัดต้ังข้ึนในคร้ังน้ัน และสมเด็จ

พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ไดรบั

โปรดเกลาฯ เปนองคปฐมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย 

การกอตั้งกระทรวงมหาดไทยเม่ือป พ.ศ. 2435 จึง

เปนการรวบรวมงานมหาดไทยมาอยูในท่ีเดียวกันอยาง

ชัดเจนเปนครั้งแรก 

สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอกรมพระยาดำรงราชา

นุภาพ ไดทรงทำการปรับปรุงงานกระทรวงมหาดไทย 

หลายประการ เชน การแกไขระเบียบการปฏิบัติงาน 

ยกเลิกประเพณีที่ ใหเจาหนาท่ีตองไปเสนอราชการ 

ที่บานเสนาบดี เลิกประเพณีเสนาบดีเอาตราตำแหนง
ไปไวที่บาน กำหนดระเบียบออกตรวจราชการหัวเมือง 

ใหมีการจัดตั้งศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด โดยเฉพาะ

อยางย่ิง ไดทรงริเร่ิมแนวคิดการทำงานของกระทรวง
มหาดไทย ที่มุงเนนใหบานเมืองอยูเย็นเปนสุข   

 

๑๒๐๑๒๐ ป ป  
แหงการสถาปนากระทรวงมหาดไทย ดำรงไว ในใจประชา แหงการสถาปนากระทรวงมหาดไทย ดำรงไว ในใจประชา 
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สีประจำกระทรวง 
สีประจำกระทรวง สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชา

นุภาพ ทรงเลือกสีดำ โดยทรงถือคติอันเปนความเช่ือถือ

เน่ืองจากวัฒนธรรมอินเดียวา สีดำเปนสีของนักปราชญ 

พวกพราหมณในอินเดียแตงกายดวยเครื่องขาว แต

พวกปริพาชก (นักบวช) คือ ผูรู ใชสีดำ 

 

ปณิธานแหงการ “บำบัดทุกข บำรุงสุข” 
ภายใตปณิธานแหงการ “บำบัดทุกข บำรุงสุข” 

กระทรวงมหาดไทย ไดกาวยางขับเคลือ่นการดำเนนิงาน 

นับจนถึงปจจุบัน ป พ.ศ. 2555 รวมเวลา 120 ป เปน 

12 ทศวรรษ แหงการพัฒนา ชวงเวลาแหงการขับเคล่ือน
ประเทศ ดวยภารกิจในการรักษาความสงบเรียบรอย

และรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร การบริหาร

จัดการโครงสรางอำนาจ ทั้งในการบริหารราชการ

สวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น เพื่อแกไข

ปญหาและพัฒนาชีวิตความเปนอยูของพ่ีนองชาวไทย 
ระยะเวลา 120 ปที่ผานมา “กระทรวงมหาดไทย” ได

ผานยุคสมัยแหงการเปล่ียนแปลง อยางตอเนื่องและ

ยาวนาน ภายใตสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม 

การเมือง ที่มีการเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว สงผล 

กระทบโดยตรงและโดยออมตอภารกิจ บทบาท หนาท่ี

ของกระทรวงมหาดไทยอยางมาก  

กระแสของการกระจายอำนาจ การถายโอนภารกิจ

และทรัพยากรใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

ความทาทายของปญหาตางๆ เชน ปญหาสาธารณภัย 

ปญหาความยากจน ความขัดแยงและการแยงชิง

ทรพัยากรของประชาชน ปญหาความมัน่คงรปูแบบใหม 

ปญหาการกอการราย เปนตน ประกอบกับวันนี้ องคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน กำลังเรียกรองใหกระทรวง

มหาดไทยปฏิรูปความสัมพันธระหวางภูมิภาคกับทองถ่ิน 

ใหปรับรูปแบบใหมีการกระจายอำนาจมากข้ึน เกิดแนวคิด

จังหวัดจัดการตนเอง แนวคิดชุมชนทองถ่ินจัดการตนเอง 

ในทามกลางกระแสหลักของการเปล่ียนแปลงของ

โลกาภิวัตนและเทคโนโลยี สงผลใหเกิดกระแสผลักดัน

ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมในการบริหารกิจการบานเมือง

ที่ดี (Good Governance) ในการปกครองทุกระดับ 

การปรับตัวใหทันตอการเปล่ียนแปลงในมิติตางๆ จึง

เปนเร่ืองท่ีทาทายยิ่งตอการปรับตัวของ “กระทรวง

มหาดไทย” ทั้งภารกิจ โครงสราง รูปแบบการบริหาร

ราชการสวนภูมิภาค และวิธีการทำงานใหสอดคลองกับ

แนวคิดยุทธศาสตร และผลประโยชนชาติในทาง

เศรษฐกิจและสังคม การบริหารกิจการบานเมืองที่ด ี

การมีสวนรวมของทุกภาคสวนและการกระจายอำนาจ 

ในอันท่ีจะทำให “สถาบันกระทรวงมหาดไทย” ปจจุบัน

และอนาคต สามารถปฏบิตัภิารกจิหนาที ่เพือ่บำบดัทกุข 

บำรุงสุข อยางยั่งยืนตอไป 

ที่มา : สถาบันดำรงราชานุภาพ 
กระทรวงมหาดไทย 

www.moi.go.th 
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มาตรฐานประกอบการออกแบบอาคารเพื่อตานทาน 
การสั่นสะเทือนของแผนดินไหว มยผ. 1301-54 

สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร 

หลังจากท่ีกรมโยธาธิการและผังเมืองไดประกาศมาตรฐานประกอบการออกแบบอาคารเพื่อตานทาน 

การส่ันสะเทือนของแผนดินไหวหรือ มยผ. 1301-50 เพ่ือเพิ่มเติมรายละเอียดการคำนวณออกแบบอาคารใน 

กฎกระทรวงฉบับที่ 49 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 วาดวยการ

กอสรางอาคารในพ้ืนท่ีที่อาจไดรับแรงส่ันสะเทือนจากแผนดินไหว ใหมีความสมบูรณและชัดเจนยิ่งข้ึน ผูปฏิบัติ

สามารถที่จะนำขอมูลไปใชประกอบการออกแบบโครงสรางอาคารไดอยางเหมาะสม ตอมากระทรวงมหาดไทย 

ยังไดออกกฎกระทรวงกำหนดการรับน้ำหนัก ความตานทาน ความคงทนของอาคารและพ้ืนดินที่รองรับอาคาร 

ในการตานทานแรงส่ันสะเทือนของแผนดินไหว พ.ศ. 2550 ซ่ึงกฎกระทรวงฉบับน้ีไดแกไขและยกเลิกกฎกระทรวง 

ฉบับที่ 49 (พ.ศ. 2540)ฯ โดยเพ่ิมเติมพื้นที่ควบคุมจากเดิมที่กำหนดเปนรายจังหวัด 10 จังหวัดมาเปนกำหนด
พื้นท่ี 3 บริเวณ รวม 22 จังหวัด ทำใหมาตรฐาน มยผ. 1301-50 ไมครอบคลุมรายละเอียดในกฎกระทรวง 

ฉบับป 2550 ไดทั้งหมด กรมโยธาธิการและผังเมืองจึงไดดำเนินการปรับปรุงมาตรฐาน มยผ. 1301 ใหมีเนื้อหา

สอดรับกับขอกำหนดในกฎกระทรวงฉบับป 2550 ดังกลาว และไดปรับปรุงรายละเอียดบางสวนเพ่ิมเติม 

ใหสอดคลองกับสภาวการณการกอสรางอาคารและความรูดานแผนดินไหวในปจจุบันอีกดวย 
บทความน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือท่ีจะนำเสนอรายละเอียดของการแกไขปรับปรุงมาตรฐานประกอบการออกแบบ

อาคารเพ่ือตานทานการส่ันสะเทือนของแผนดินไหวท่ีสำคัญ สำหรับใชเปนขอมูลประกอบการปฏิบัติของ 

ผูที่เกี่ยวของทั่วไป 
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เนือ้หาหลักในมาตรฐาน มยผ. 1301 
มาตรฐานประกอบการออกแบบอาคารเพื่อตานทานการส่ันสะเทือนของแผนดินไหวหรือ มยผ. 1301  

มีเนื้อหาหลักที่สำคัญ 2 สวน ดังนี้ 

 (1) เกณฑการจำแนกประเภทอาคารตามลักษณะและรูปทรงของโครงสราง 

เนื้อหาหลักสวนแรกเปนขอกำหนดการจำแนกอาคารตามลักษณะและรูปทรงของอาคารท่ีสอดคลอง

กับเง่ือนไขของการกำหนดวิธีการคำนวณแรงส่ันสะเทือนของแผนดินไหวตามกฎกระทรวง โดยกฎกระทรวงได

กำหนดวิธีการคำนวณแรงส่ันสะเทือนของแผนดินไหวตามลักษณะและรูปทรงของอาคารท่ีแยกออกเปน 2 กลุม 

ดังแสดงในรูปที่ 1 

รายละเอียดของมาตรฐานในสวนน้ีนำมาจากขอกำหนดวาดวยลักษณะและรูปทรงของโครงสรางอาคาร  
(Configuration Requirements) ของประมวลขอบังคับอาคาร Uniform Building Code ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ซึ่งแบงลักษณะและรูปทรงของโครงสรางตามความไมตอเนื่องทางกายภาพของโครงสรางทั้งในแนวด่ิงหรือ 

ในแนวราบ ตัวอยางรูปทรงของโครงสรางอาคารที่ไมสม่ำเสมอแสดงไวในรูปที่ 2 
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 (2) รายละเอียดการเสริมเหล็กโครงตานแรงดัดใหมีความเหนียว 

เนื้อหาหลักสวนที่สอง เปนขอกำหนดขั้นต่ำสำหรับการออกแบบโครงสรางอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ที่ใชโครงตานแรงดัด (Moment Resisting Frame) เปนโครงสรางตานแรงสั่นสะเทือนดานขางจากแผนดินไหว 

ขอกำหนดดังกลาวเปนสวนเพ่ิมเติมจากขอกำหนดการออกแบบโครงสรางอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กตามปกติ 
โดยคณะยกรางมาตรฐานไดอาศัยขอกำหนดวาดวยการเสริมเหล็กสำหรับอาคารท่ีกอสรางในเขตพ้ืนที่เสี่ยงภัย

แผนดินไหวที่มีความรุนแรงระดับปานกลางของมาตรฐาน ACI 318: Building Code Requirements for 

Reinforced Concrete ประเทศสหรัฐอเมริกา เปนขอมูลในการยกราง ซึ่งขอกำหนดดังกลาวมุงหวังใหอาคาร 

ที่โยกตัวจากการส่ันสะเทือนของแผนดินไหวจะตองมีความเหนียว (Ductility) เพียงพอที่จะไมกอใหเกิดการวิบัติ
อยางฉบัพลนั (Sudden Failure) รวมท้ังมคีวามสามารถในการสลายพลังงาน (Energy Dissipation Capability) 

เพื่อลดทอนการโยกตัวดังกลาวดวย 

 

(ก) ตัวอยางความไมสม่ำเสมอทางเรขาคณิตของรูปทรงในแนวดิ่ง 

(ข) ตัวอยางความไมสม่ำเสมอทางเรขาคณิตของรูปทรงในแนวราบ 

รูปที่ 2 ตัวอยางรูปทรงของอาคารที่ไมสม่ำเสมอ 
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ประเด็นการแก ไขมาตรฐาน มยผ. 1301 ที่สำคัญ 
การแกไขมาตรฐาน มยผ. 1301 มีประเด็นที่สำคัญ ดังตอไปนี้ 

(1) จัดทำขอกำหนดใหสอดคลองกับการกำหนดบริเวณเส่ียงภัยแผนดินไหวตามท่ีระบุในกฎกระทรวง

กำหนดการรับน้ำหนัก ความตานทาน ความคงทนของอาคารและพื้นดินท่ีรองรับอาคาร ในการตานทานแรง 

สั่นสะเทือนของแผนดินไหว พ.ศ. 2550 ที่กำหนดบริเวณเส่ียงภัยเปน 3 บริเวณ ไดแก บริเวณเฝาระวัง  

บริเวณที่ 1 และ บริเวณที่ 2 

 

“บริเวณเฝาระวัง” เปนพื้นที่หรือบริเวณที่อาจไดรับผลกระทบจากแผนดินไหว ไดแก จังหวัดกระบี่ 
จังหวัดชุมพร จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง จังหวัดสงขลา และจังหวัดสุราษฎรธานี  
รวม 7 จังหวัด โดยผูคำนวณและออกแบบโครงสรางอาคารในบริเวณเฝาระวังไมจำเปนตองคำนวณผล
ของแรงสั่นสะเทือนที่มีตออาคาร แตจะตองกำหนดรายละเอียดของชิ้นสวนและรอยตอระหวางปลาย 

ชิ้นสวนตางๆ ใหมีความเหนียว (Ductility) ตามมาตรฐาน มยผ. 1301 เพื่อใหอาคารสามารถตานทาน

แรงสั่นสะเทือนจากแผนดินไหวได ในระดับหนึ่ง 

“บริเวณท่ี 1” เปนพื้นที่หรือบริเวณที่เปนดินออนมาก และไดรับผลกระทบจากแผนดินไหวระยะไกล ไดแก 

กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดสมุทรสาคร  

รวม 5 จังหวัด โดยการสั่นสะเทือนในบริเวณท่ี 1 กำหนดใหมีความรุนแรงเทียบเทาบริเวณเสี่ยงภัย

แผนดินไหว Zone 1 ตามประมวลขอบังคับอาคาร Uniform Building Code  

“บริเวณท่ี 2” เปนพ้ืนท่ีหรือบริเวณที่อยู ใกลรอยเลื่อน ไดแก จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดเชียงราย 

จังหวัดเชียงใหม จังหวัดตาก จังหวัดนาน จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร จังหวัดแมฮองสอน จังหวัด

ลำปาง และจังหวัดลำพูน รวม 10 จังหวัด โดยการสั่นสะเทือนในบริเวณที่ 2 กำหนดใหมีความรุนแรง

เทียบเทาบริเวณเสี่ยงภัยแผนดินไหว Zone 2 ตามประมวลขอบังคับอาคาร Uniform Building Code 

(2) เพิ่มเติมขอกำหนดการเสริมเหล็กของโครงตานแรงดัดที่มีความเหนียวจำกัดในบริเวณเฝาระวังที่ 

อยางนอยตองเสริมเหล็กในเสาตามรายละเอียดที่กำหนดในมาตรฐาน (รูปที่ 3) และหากองคอาคารเปนแผนพื้น

สองทางแบบไรคานจะตองเสริมเหล็กเพ่ือปองกันการพังทลายอยางตอเนื่อง (Progressive Collapse) ดวย  
(รูปที่ 4) 
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(3) เพิ่มเติมขอกำหนดวาดวยรูปทรงโครงสรางของอาคารในบริเวณที่ 1 โดยมีเงื่อนไขตามประเภทกิจกรรม

การใชและความสูงของอาคาร สวนขอกำหนดวาดวยเร่ืองดังกลาวของอาคารในบริเวณท่ี 2 ยังคงเปนไปตาม

มาตรฐานเดิม ซึ่งจะเห็นไดวา ขอกำหนดวาดวยรูปทรงของโครงสรางอาคารในบริเวณท่ี 1 จะเปนในลักษณะ

ผอนคลายมากกวาในบริเวณท่ี 2 ทั้งน้ี เน่ืองจากระดับความรุนแรงของแผนดินไหวในบริเวณท่ี 1 นอยกวาใน
บริเวณที่ 2 รายละเอียดการพิจารณาความไมสม่ำเสมอของรูปทรงอาคารในบริเวณที่ 1 ตามเงื่อนไขของประเภท

กิจกรรมการใชและความสูงของอาคารแสดงในรูปที่ 5 
(4) แกไขขอกำหนดวาดวยแรงเฉือนทะลุในแผนพื้นสองทางแบบไรคานใหมีความชัดเจนและครอบคลุมถึง

การใหรายละเอียดขอตอพื้นเสาในระบบแผนพื้นสองทางแบบไรคานที่ไมไดเปนสวนหนึ่งของระบบรับแรง 

ดานขาง 

ในการกอสรางโครงสรางอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กที่ใชแผนพื้นเปนระบบแผนพื้นสองทางแบบ 

ไรคาน (Two-Way Flat Slab Systems) วิศวกรโครงสรางอาจออกแบบใหระบบแผนพ้ืนดังกลาวรับน้ำหนัก
บรรทุกเฉพาะน้ำหนักที่เกิดขึ้นเนื่องจากแรงโนมถวง (ไดแก น้ำหนักบรรทุกคงที่ และน้ำหนักบรรทุกจร) และ 

ใชระบบโครงสรางอื่นเปนระบบตานแรงดานขาง เชน กำแพงรับแรงเฉือน หรือโครงแกงแนง เปนตน  

แตในความเปนจริงแลว เมื่ออาคารทั้งหลังเกิดการโยกตัวเน่ืองจากแผนดินไหว ไมเพียงแตระบบตานแรง 

ดานขางเทานั้นที่โยกตัว แผนพ้ืนไรคานซึ่งเปนสวนหนึ่งของอาคารก็จะโยกตัวตามไปดวย ซึ่งหากระบบตานแรง
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ดานขางมีความแข็ง (หรือมีคาสติฟเนสสูง) เชน ระบบกำแพงรับแรงเฉือน (Shear Wall System) ระยะการ

โยกตัวดานขางของอาคารก็จะนอย ไมสงผลกระทบตอระบบแผนพื้นไรคาน แตในทางกลับกัน หากระบบตาน

แรงดานขางมีความแข็งไมสูงนัก การโยกตัวของอาคารจะมาก ทำใหแผนพ้ืนตองโยกตัวตามและเกิดแรงข้ึนใน

แผนพื้นและเสาที่เปนผลจากการโยกตัวดังกลาว โดยปญหาสำคัญของการออกแบบในลักษณะนี้ คือ ผูออกแบบ

ไมไดคำนึงถึงการสงผานแรงจากแผนพื้นเขาสูเสาที่เปนผลจากการโยกตัวดังกลาว ในการสงผานแรงดังกลาว 

จะเปนในลักษณะของหนวยแรงเฉือนในแผนพื้นโดยรอบหัวเสา ดังนั้น มาตรฐานฉบับนี้จึงไดกำหนดวา  

หากผูออกแบบไมไดพิจารณาแรงเฉือนท่ีเกิดขึ้นในแผนพื้นอันเปนผลจากการโยกตัวดานขางดังกลาว หรือไมได

ตรวจสอบระยะการเคล่ือนตัวดานขางของอาคารวาเกินกวาที่กำหนดหรือไม แลวผูออกแบบจะตองเสริมเหล็ก 

รับแรงเฉือนในแผนพื้นบริเวณรอบหัวเสาเพ่ิมเติมเปนกรณีพิเศษ โดยปริมาณและรายละเอียดการเสริมเหล็ก 
เปนไปตามที่มาตรฐานกำหนด 

(5) เพ่ิมเติมขอกำหนดวาดวยการออกแบบฐานรากอาคาร โดยกำหนดใหผูออกแบบและคำนวณจะตอง

คำนึงถึงการสงถายแรงส่ันสะเทือนของแผนดินไหวจากโครงสรางอาคารสวนบนเขาสูฐานรากนอกเหนือจากแรง
หรือน้ำหนักบรรทุกประเภทอ่ืนดวย ในกรณีที่ฐานรากใชระบบเสาเข็มจะตองคำนึงถึงการสงถายแรงแผนดินไหว

จากฐานรากเขาสูเสาเข็มดวย เชน การกำหนดปริมาณเหล็กเสริมในเสาเข็มที่ฝงอยูในฐานราก และการพิจารณา

ความสามารถในการรับแรงดานขางของเสาเข็มแตละตน 
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 กรมโยธาธิการและผังเมืองไดตระหนักถึงความสำคัญของงานปรับปรุงมาตรฐานการกอสรางอาคาร 

ซึง่เปนภารกิจหนึง่ของสำนกัควบคุมและตรวจสอบอาคารจงึไดดำเนินการแกไขปรับปรุงมาตรฐาน มยผ. 1301-50 

เพ่ือใหสอดรับกับขอกำหนดในกฎกระทรวงเก่ียวกับการกอสรางอาคารในเขตที่อาจไดรับแรงส่ันสะเทือน 

จากแผนดินไหวฉบับปจจุบัน และเพ่ือใหมีความทันสมัย ใชไดกับสภาวการณการกอสรางอาคารของประเทศไทย

ในขณะน้ี และกรมโยธาธิการและผังเมืองไดประกาศมาตรฐานท่ีแกไขปรับปรุงเปนมาตรฐาน มยผ. 1301-54 

มาตรฐานประกอบการออกแบบอาคารเพ่ือตานทานการส่ันสะเทือนของแผนดินไหว (ปรับปรุงคร้ังท่ี 1)  

ซึ่งผูที่สนใจสามารถขอรับมาตรฐานดังกลาวไดที่สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร หรือคนหาจากเว็บไซตของ

กรมโยธาธิการและผังเมือง (http://www.dpt.go.th) 

 ทายที่สุดนี้ สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคารขอขอบคุณคณะทำงานปรับปรุงมาตรฐาน มยผ. 1301 

ทุกทาน โดยเฉพาะศาสตราจารย ดร.ปณิธาน ลักคุณะประสิทธิ์ ประธานคณะทำงาน รองศาสตราจารย  

ดร.เปนหนึ่ง วานิชชัย และ รองศาสตราจารย ดร.อมร พิมานมาศ ที่ไดอุทิศเวลาอันมีคาดำเนินการจัดทำ

มาตรฐาน มยผ. 1301-54 จนสำเร็จลุลวงเปนอยางดี และสำนักควบคุมและตรวจสอบอาคารหวังเปนอยางยิ่งวา 

ผูออกแบบและคำนวณโครงสรางอาคารจะนำมาตรฐานดังกลาวไปใชปฏิบัติ เพื่อใหการกอสรางอาคารในพื้นที่

เสีย่งภยัแผนดนิไหวเปนไปอยางมปีระสทิธภิาพ เกดิความปลอดภยัตอชวีติและทรพัยสนิของประชาชนเพ่ิมมากขึน้ 

บทสงทาย 

บรรณานุกรม 

1. กฎกระทรวงกำหนดการรับน้ำหนัก ความตานทาน ความคงทนของอาคารและพื้นดินที่รองรับอาคารในการ

ตานทานแรงสั่นสะเทือนของแผนดินไหว พ.ศ. 2550 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 

พ.ศ. 2522 

2. “กฎหมายควบคุมอาคารวาดวยการกอสรางอาคารในเขตท่ีอาจไดรับแรงส่ันสะเทือนจากแผนดินไหว” 

ขาวสารกรมโยธาธิการและผังเมือง ฉบับที่ 9/2548 กรมโยธาธิการและผังเมือง พ.ศ. 2548 

3. มยผ. 1301-54 : มาตรฐานประกอบการออกแบบอาคารเพ่ือตานทานการส่ันสะเทือนของแผนดินไหว 

สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง พ.ศ. 2554 

4. สมศักดิ์ เลิศบรรณพงษ “กฎกระทรวงวาดวยการออกแบบอาคารเพ่ือตานทานแรงจากแผนดินไหว” 
International Seminar on Earthquake Resistant Design of Structures, Chiangmai พ.ศ. 2541 

5. Building Code Requirements for Structural Concrete, ACI 318M-99, American Concrete Institute, 

Michigan, 1999. 

6. Uniform Building Code, 1991ed. International Conference of Building Officials, Whitter, California, 

1991. 
7. Uniform Building Code, 1997ed. International Conference of Building Officials, Whitter, California, 

1997. 
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สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง 

1. ผังเมืองรวมเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ โครงการปรับปรุงคลองระบายน้ำ (ฝงใต) ระยะที่ 1 ของ

โครงการแกไขปญหานำ้ทวมในเขตเทศบาลเมืองหัวหนิ และวังไกลกังวล (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) 

เทศบาลเมืองหัวหินประสบปญหาน้ำทวมในเขตชุมชนหนาแนนโดยเฉพาะดานทิศใตของเทศบาลเปนประจำ

ทุกป ปญหาน้ำทวมดังกลาว ทำใหเกิดความเสียหายอยางมากเนื่องจากไมสามารถระบายน้ำลงสูทะเลไดทัน การ

ระบายน้ำหลักจากพ้ืนที่เทศบาลลงสูทะเลผานคลองระบายน้ำ(ฝงใต)ของโครงการแกไขปญหาน้ำทวมในเขต

เทศบาลเมืองหัวหิน และวังไกลกังวล (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ซึ่งไดกอสรางแลวเสร็จใน ป พ.ศ. 2549  

 
ตอมาคลองดังกลาวมีสภาพตื้นเขิน เกิดการกัดเซาะพังทลายของตลิ่งรวมถึงมีการบุกรุกถมดินของ 

ชาวบานเขามาในเขตคลองเดิม ทำใหประสิทธิภาพการระบายน้ำลดลง ทำใหเกิดปญหาน้ำทวมดังกลาวขางตน 

กรมโยธาธิการและผังเมือง ไดตระหนักถึงความสำคัญของคลองระบายน้ำ (ฝงใต) ในการแกไขปญหาน้ำทวม  

จึงไดจัดสรรงบประมาณเหลือจายป 2552 จำนวน 24.99 ลานบาท ดำเนินการออกแบบปรับปรุงขนาด รูปตัด 
และความลาดคลอง ใหมีประสิทธิภาพในการระบายน้ำไดอยางเต็มที่ และไดทำการกอสรางพรอมราดคอนกรีต 

และเรียงหินยาแนวปองกันตลิ่งทั้งสองฝง 
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ภาพงานกอนและหลังกอสราง 

ภาพขณะทำการกอสราง 
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2. ผงัเมอืงรวมเมอืงหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ โครงการปรบัปรงุถนนคอนกรีตเสรมิเหลก็ ซอยหวัหนิ 112 

 (หมูบานหัวนา) ระยะที่ 1 

เทศบาลเมืองหัวหินมีการขยายตัวอยางรวดเร็ว เกิดชุมชนใหมและหมูบานจัดสรรที่มีความหนาแนน โดย

เฉพาะพื้นที่ดานทิศใตของเทศบาล ซึ่งใชถนนหัวหิน ซอย 112 เปนเสนทางสัญจรหลักเขาสูถนนเพชรเกษม แต

สภาพพ้ืนท่ีผิวจราจรเดิมของถนนหัวหิน ซอย 112 เปนถนนลาดยาง ที่คับแคบผิวทางชำรุดเสียหายอยางมาก 

ทำใหการสัญจรไปมายากลำบาก เกิดปญหาการจราจรแออัดคับคั่ง การปรับปรุงขยายถนนหัวหิน ซอย 112 เปน

สวนหน่ึงของแผนพัฒนาโครงขายสัญจร ภายในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน ตามแผนพัฒนาเมือง ใหเปนสายหลัก

ของการเช่ือมโยงโครงขายการจราจร ในเขตเทศบาลเมืองหวัหนิดานทศิใต ออกสูถนนเพชรเกษมกับถนนเลีย่งเมอืง
ไดคลองตัว และมีความปลอดภัย กรมโยธาธิการและผังเมือง ไดมีภารกิจการพัฒนาดานผังเมือง เปนการพัฒนา

เมือง เพื่อเมืองนาอยูแบบยั่งยืน ซึ่งตระหนักถึงความสำคัญของถนนหัวหิน ซอย 112 ในการแกไขปญหาขางตน 

จึงไดจัดสรรงบประมาณเหลือจายป 2552 จำนวน 19.99 ลานบาท สำหรับดำเนินการกอสรางปรับปรุงผิวทาง

เปนคอนกรีตเสริมเหล็กขยายชองจราจรเปน 4 ชอง พรอมทอระบายน้ำ เพ่ือใหเปนโครงขายสัญจรหลักท่ีมี

มาตรฐาน 

แผนผังแสดงแนวกอสราง รูปตัดถนนทั่วไปของโครงการ 
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สภาพถนนกอนและหลังกอสราง 

ภาพขณะทำการกอสราง 
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สำรวจวางแนว งานลูกรัง เคลียรริ่ง งานทดสอบความแนน 

งานเทคอนกรีต งานปูทางเทา งานทดสอบคอนกรีต งานปูทางเทา 

งานปูยาง AC งานติดตั้งปายจราจร 



23 JOURNAL OF DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS AND TOWN & COUNTRY PLANNING วารสารกรมโยธาธิการและผังเมือง 

นายสุรพล สายพันธ นายสุรพล สายพันธ 
ผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี กลาวตอนรับ ผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี กลาวตอนรับ 

นายมณฑล สุดประเสริฐ  นายมณฑล สุดประเสริฐ  
รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กลาวรายงาน รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กลาวรายงาน 

นายอุดม พัวสกุล นายอุดม พัวสกุล 
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 
เปนประธานเปดศูนยทดสอบวัสดุ เปนประธานเปดศูนยทดสอบวัสดุ 

กรมโยธาธิการและผังเมือง ไดเรงดำเนินการใหศูนยทดสอบและหนวยทดสอบวัสดุ มีความพรอมที่จะให

บริการอยางครบวงจรทั่วประเทศ ซึ่งขณะนี้ศูนยทดสอบและหนวยทดสอบวัสดุของกรมฯ มีความพรอมที่จะให

บริการทดสอบคุณภาพของวัสดุกอสรางในทุกๆ ดาน ใหแกหนวยงานท้ังภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครอง

สวนทองถิ่น และภาคเอกชน เปนไปตามมาตรฐานงานดานชาง มีการใชวัสดุสิ่งกอสรางอยางมีประสิทธิภาพ  

เพื่อใหเกิดความมั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย ตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชน อีกทั้งยังเปนการใหบริการอำนวย

ความสะดวกของหนวยงานสวนภูมิภาคใหเกิดความรวดเร็ว ประหยัด และมีประสิทธิภาพ ตลอดจน

เปนการกระตุนใหหนวยงานทุกภาคสวนตระหนักถึงความเสียหายที่อาจจะเกิดข้ึนจากวัสดุกอสรางท่ี 

ไมไดมาตรฐานกอใหเกิดความสูญเสียตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชนมิอาจประมาณคาได  

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555 กรมโยธาธิการและผังเมือง ไดจัดพิธีเปดศูนยทดสอบและหนวยทดสอบวัสดุ

พรอมกันท่ัวประเทศ โดยนายอุดม พัวสกุล อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เปนประธานในพิธี  

นายสุรพล สายพันธ ผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี กลาวตอนรับ และนายมณฑล สุดประเสริฐ 

รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กลาวรายงานความเปนมาในการดำเนินการ ณ อาคาร 

ศูนยทดสอบวัสดุ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี 
 

23 JOURNAL OF DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS AND TOWN & COUNTRY PLANNING วารสารกรมโยธาธิการและผังเมือง 



24JOURNAL OF DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS AND TOWN & COUNTRY PLANNING วารสารกรมโยธาธิการและผังเมือง 24JOURNAL OF DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS AND TOWN & COUNTRY PLANNING วารสารกรมโยธาธิการและผังเมือง 

ภาพกิจกรรมพิธีเปดศูนยทดสอบวัสดุ ภาพกิจกรรมพิธีเปดศูนยทดสอบวัสดุ 
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กองวิเคราะหวิจัยและทดสอบวัสดุ 
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ป ป จจุบันนี้ เร่ืองการกอสรางไดกระจายไปสูทองถ่ินมากมาย เชน งานถนน งานอาคาร 

เพราะฉะน้ันมาตรฐานจึงมีความสำคัญ เพราะ

ถาการกอสรางไมมมีาตรฐานแลว ความเสียหายจะเกิดข้ึน

ในภายหลัง ซึ่งปจจุบันการตรวจสอบมีมาก เชน การ

ตรวจสอบโดยประชาชน หรือสื่อมวลชน วิธีการท่ีจะ

รับรองส่ิงเหลานี้ไดก็คือการทดสอบวาวัสดุตางๆ ที่ใช

ในการกอสรางนั้น ไดมาตรฐานหรือไม เพราะถาวัสดุ

ไดมาตรฐานแลว การกอสรางท่ีเช่ือไดระดับหน่ึงวา  

จะเปนมาตรฐาน และส่ิงกอสรางจะมคีวามมัน่คงแข็งแรง 

ปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของผูใชอาคาร 

ความปลอดภัยอันเนื่องมาจากภัยพิบัติจากอาคาร 

เราสามารถปองกนั หรือบรรเทาไมใหเกิดความรนุแรงได  

โดยการยกระดับมาตรฐานการกอสราง ในขณะเดียวกัน

เราตองไมใหคากอสรางสูงเกินความจำเปน รวมถึงการ

ท่ีส่ิงกอสรางเสียหายในระยะเวลาอันรวดเร็ว ซ่ึงเปนการ

สูญเสียทางเศรษฐกิจ การทดสอบวัสดุกอสรางแมจะ

ทำใหเสียเวลาหรือคาใชจายในการกอสรางบาง แตก็

เปนเพียงเล็กนอยเมื่อเทียบกับการสูญเสียชีวิตหรือ

ทรัพยสินจากสาเหตุขางตนที่กลาวมา 

กรมโยธาธิการและผังเมือง มีภารกิจดานการ
ทดสอบวัสดุกอสราง และเปนภารกิจที่กรมไดใหความ

สำคัญเปนอยางย่ิง อีกท้ังในสวนภูมิภาคมีสำนักงาน

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ซึ่งถือวาเปนชางประจำ

จังหวัดท่ีใหความชวยเหลือแกผูวาราชการจังหวัดใน

การกำกับดูแลส่ิงกอสรางของทองถิ่นใหไดมาตรฐาน

ทางหลักวิชาชาง ซึ่งในปจจุบันมีหนวยงานตางๆ ใน
ระดับภูมิภาคและทองถิ่น มีกิจกรรมดานการกอสราง

เพ่ิมข้ึนเปนจำนวนมาก จึงมีความตองการใชบริการ
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งานกอสรางอาคารงานกอสรางอาคาร  งานกอสรางถนนงานกอสรางถนน  

งานกอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งริมแมน้ำและริมทะเลงานกอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งริมแมน้ำและริมทะเล  งานกอสรางสะพานขามแมน้ำงานกอสรางสะพานขามแมน้ำ  

ดานการทดสอบวัสดุกอสรางเพ่ิมข้ึนท้ังปริมาณและคุณภาพ  

แตสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ไมมีความพรอม 

ทัง้ดานสถานที ่และเคร่ืองมอื-อปุกรณทดสอบทีม่สีภาพเกา ชำรดุ 

ใชงานไมได ทำใหการบริการในดานการทดสอบวัสดุ เกิดความ

ไมพรอมและเพียงพอตอความตองการ และจากภาวะเศรษฐกิจ

ในปจจุบันน้ัน งบประมาณของราชการท่ีมีจำนวนจำกัด ไมเพียงพอ

สำหรับการจัดสรางอาคารทดสอบ และจัดซ้ือเครื่องมือ-อุปกรณ

ทดสอบใหแกสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดไดทุกจังหวัด 

กรมฯ จึงไดจัดตั้งศูนยทดสอบวัสดุโดยจะจัดตั้งศูนยทดสอบวัสดุ 

ซ่ึงมีความพรอมในทุกๆ ดาน จำนวน 14 ศูนย ไดแก กรุงเทพมหานคร

สิงหบุรี อุดรธานี เชียงใหม สุราษฎรธานี จันทบุรี เพชรบุรี 

นครราชสีมา อุบลราชธานี สกลนคร พิษณุโลก พะเยา กระบ่ี 

และสงขลา และหนวยทดสอบวัสดุ จำนวน 63 แหงทั่วประเทศ 

 

ประเภทของสิ่งกอสราง  
สิ่งกอสรางทุกประเภท สามารถทำการทดสอบหาคุณสมบัติที่นำมาใชงานไดทั้งหมด ไมวาอาคารขนาดเล็ก 

ขนาดใหญ บานพักอาศัย โรงงาน ถนน สะพาน เปนตน ทั้งน้ีอาคารหรือสิ่งกอสรางที่ไดกอสรางแลวเสร็จ 

และ/หรือสิ่งกอสรางที่ไดรับความเสียหาย หรือวิบัติเสียหายจากภัยพิบัติตางๆ สามารถที่จะทำการทดสอบ

คุณสมบัติของวัสดุที่นำมาใชงานเพื่อประกอบการหาสาเหตุการวิบัติและแกไขตอไป 
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ชนิดงานทดสอบวัสดุของกรม  
กรมโยธาธิการและผังเมือง สามารถใหบริการทดสอบวัสดุจำนวน 24 ชนิดงานทดสอบ สำหรับในสวนภูมิภาค 

และอีกไมนอยกวา 10 ชนิดสำหรับสวนกลาง ประกอบดวย  
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1. งานการทดสอบแรงอัดของคอนกรีต 

2. หาคาการสึกหรอของวัสดุ  

3. หาคา C.B.R. Test 

4. หาคา Compaction Test  

5. หาคาขนาดเม็ดดิน Sieve Analysis Test 

6. หาคา Atterberg’ S Limits Test  

7. การเจาะสำรวจช้ันดินแบบสามขา  

8. หาคากำลงัรบันำ้หนกับรรทุกของดนิ Plate Bearing Test 

9. หาคากำลังรับแรงอัดของคอนกรีต  

   วิธี Schmidt Hammer Test 

10. หาคาความหนาแนนของดนิในสนาม Field Density Test 

11. การทดสอบแรงดึงของเหล็ก  

12. การเจาะสำรวจช้ันดินแบบใช Hydraulic ชวยเจาะ  

13. การทดสอบ Kunzelstab Test  

14. การทดสอบแบบไมทำลาย Covering and Rebar Test

15. การทดสอบหาสนิมในเหล็กงานคอนกรีต  

16. การทดสอบ Ultrasonic Test 

17. การทดสอบความสมบูรณของเสาเข็ม (Seismic Test)  

18. การทดสอบหาการซึมน้ำผานไดของดินและทราย  

(Permeability Test)  

19. ทดสอบและออกแบบสวนผสม Asphaltic Test 

20. ทดสอบหาคาการยุบอัดตัวของดิน 

(Consolidation Test)  

21. การทดสอบหาคา Unconfined Compressive  

Strength Test 

22. การทดสอบหาคาความถวงจำเพาะของหินและดนิ  

23. การทดสอบหาคา Organic Test  

24. การทดสอบหาคากำลังรับแรงเฉือนของดิน 

Direct Shear Test 

25. งานทดสอบคุณสมบัติของแผนใยสังเคราะห  

26. งานทดสอบหาความยาวของเสาเข็ม  

27. งานทดสอบกำลังรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็มแบบ 

Dynamic Load Test และอื่นๆ เปนตน  

การใหบริการทดสอบวัสดุ 
เม่ือผูรับจางสงวัสดุใหศูนยทดสอบวัสดุ ศูนยฯ 

จะดำเนินการทดสอบวัสดุใหแลวเสร็จไดมาตรฐาน 
กรมโยธาธิการและผังเมือง (มยผ.) ตามกำหนด 

ระยะเวลาโดยเร็ว คือ ตั้งแต 3 ถึง 49 วัน ทั้งน้ี  

ระยะเวลาดังกลาวข้ึนอยูกับชนิดของการทดสอบวัสดุ 

ดังตารางตัวอยาง 
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วิติยา ปดตังนาโพธิ์วิติยา ปดตังนาโพธิ์**  

How to survive against flooding? 
รูปแบบที่อยูอาศัยในอนาคตสำหรับรับมือภาวะน้ำทวมน้ำหลาก (ตอนที่ 1) 

(ที่มา : รูปแบบการพัฒนาแบบ SRES, IPCC 2007, อางอิงใน, กัณฑรีณ บุญประกอบ, หนาที่ 35) 

* อาจารยประจำภาควิชาสถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร Docter of Philosophy  
(Town and Regional Planning), The University of Sheffield, UK. 

ี่ ป ั  ิ ใ ั ี  ป  ี่

 ความทาทาย และแนวโนมในการเปล่ียนแปลงของรูปแบบท่ีอยูในอนาคต  
การขยายตัวของเมืองอยางไรทิศทางและการพัฒนาท่ีไมคำนึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม นำไปสูการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น ปรากฏการณน้ำแข็งละลาย และผลพวงของระดับน้ำทะเล

ที่เพ่ิมสูงอยางรวดเร็วและตอเน่ือง ทำใหหลายเมืองที่ตั้งอยูบริเวณริมฝงทะเลเปนพ้ืนท่ีเปราะบางและเส่ียงตอ

การจม กรุงเทพฯ ร้ังอันดับ 5 จาก 11 เมืองมหานคร เนื่องจากกรุงเทพฯ อยูสูงจากระดับน้ำทะเลเพียง 2 เมตร 

ขณะที่ระดับน้ำทะเลบริเวณอาวไทยจะสูงข้ึนกวา 10-100 เซนติเมตร ในอีก 50 ปขางหนา สงผลใหพื้นที่กวา 

1,500 ตารางกิโลเมตร เปนพื้นที่เสี่ยงจมน้ำ การคาดการณจากหลายองคกรระบุวาระดับน้ำทะเลจะเพิ่มขึ้นสูงถึง 

50 เซนติเมตร ภายในป พ.ศ. 2563 สาเหตุหลักเน่ืองจากการขยายตัวของตัวผิวน้ำทะเล จากการละลายของ

ภูเขาน้ำแข็งบริเวณขั้วโลก อันเนื่องจากภาวะโลกรอน 
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การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศเปนปญหาที่ทั่วโลกกำลังเผชิญ รัฐบาลอังกฤษคาดการณวาปรากฏการณ
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกจะสงผลกระทบตอความเสี่ยงน้ำทวม และทำใหกระแสน้ำในแมน้ำเพ่ิมขึ้นกวา
รอยละ 20 ภายในป 2050 แนนอนวาพ้ืนท่ีเส่ียงตอภัยน้ำทวมจะขยายบริเวณกวางข้ึน อุทกภัยท่ีสรางความ
เสียหายครั้งใหญแกเมือง Leicester ประเทศอังกฤษ ในป 1986 และนำไปสูการสรางระบบระบายน้ำขนาดใหญ
ที่สามารถบริหารจัดการและระบายน้ำออกจากพ้ืนที่เมืองไดอยางรวดเร็ว อยางไรก็ตามทามกลางภาวะโลกรอน
เปนตัวเรงความเสี่ยงใหเกิดน้ำทวมที่ทวีความรุนแรงมากข้ึน โดยเฉพาะพื้นที่ชายน้ำที่เปนตลิ่งธรรมชาติ 

เมื่อระดับน้ำทะเลเพ่ิมสูงข้ึน ยอมสงผลกระทบตอการตั้งถิ่นฐานของมนุษย รวมไปถึงการสูญเสียแผนดินที่
จะตองจมหายไปกบัทองทะเล รวมท้ังพืน้ทีช่ายฝงทะเลของไทยท่ีจะถกูกัดเซาะ พืน้ทีช่ายฝงอาวไทยไดรบัผลกระทบ
หนักกวาชายฝงอันดามัน โดยเฉพาะบริเวณกรุงเทพมหานคร รวมท้ังบริเวณใกลเคียง ไดแก สมุทรปราการ 
ระยอง เพชรบุรี ลงไปถึงนราธิวาส การปรับเปลี่ยนท่ีอยูอาศัย และสภาพแวดลอม ทามกลางสภาพแวดลอมที่
เปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องจึงเปนความทาทายที่มนุษยชาติตองแสวงหาหนทางใหเหมาะสม 

จากภาพขางตน เปนฉากสุดทายซ่ึงสวนหน่ึงของวีดีโอ ท่ีเผยแพรใน Global Post โดยการจำลองสถานการณ
การทรุดตัวของกรุงเทพฯ ที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่องจากหลายสาเหตุ คือ การดึงน้ำใตดินหรือน้ำบาดาลมาใชมาก  
การกอสรางของอาคารสูงที่มีน้ำหนักกดทับเยอะ การเสียหายของปาพรุปาชายเลนริมฝงทะเล และวิกฤติภาวะ
โลกรอนที่ทำใหระดับน้ำทะเลเพ่ิมข้ึนสูงอยางตอเนื่อง ลวนแลวแตเปนสาเหตุเรงใหกรุงเทพมหานครจมต่ำกวา
ระดับน้ำทะเล 

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศเร่ิมปรากฏชัด ขยายวงกวาง และทวีความรุนแรงอยางตอเน่ือง 
การคาดเดาสถานการณการเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอมของเมืองไทย ดูเหมือนจะใกลความจริงเขามาทุกที  
ภยัพิบตัทิางธรรมชาติทีเ่กิดข้ึนในชวงทศวรรษท่ีผานมา ทำใหเห็นความเสยีหายท่ีสงผลกระทบรุนแรงมากข้ึนเร่ือย 

วิกฤติมหาอุทกภัย ในป 2554 ดูจะสรางความวิตกกงัวลและทำลายขวัญและกำลังใจของคนไทยอยางเห็นไดชัด 

(ที่มา : http://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=6638) 

ภาพ : การคาดเดาสถานการณการจมของกรุงเทพมหานครในป 2577 
(ที่มา : http://www.globalpost.com/dispatch/thailand/090202/bangkok-sinking-1) 
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ภาพซาย : สภาพน้ำทวมในจังหวัดอยุธยา ป 2554 
(ที่มา : Google search engine : ภาพถายทางอากาศน้ำทวมป 2554 : 26/11/2554) 

ภาพขวา : กระแสความแรงของน้ำทวมเมื่อ ป 2554 (ที่มา :  http://play.kapook.com/photo/show-118904) 

คำถาม คือ เราจะรับมือกับสภาวะน้ำทวมโลกกันอยางไร ใหเกิดความเสียหายนอยที่สุด (How to survive 

against flooding?)  

 แนวทางในการปองกันน้ำทวม 
ผลกระทบจากการขยายตัวของเมืองอยางไรทิศทาง โดยไมคำนึงถึงรากเหงาของโครงสรางเมืองเดิม 

ทีอ่ยูกบัดนิกินกับนำ้อยางเก้ือกลูกันมาหลายชัว่อายุในผืนแผนดนิไทย ถกูคุกคามจากการกระทำของมนุษยทีเ่ปนทาส
ของระบบทุนนยิมจนโงหวัไมขึน้ บทเรยีนราคาแพงท่ีเมอืงไทยไดรบัจากมหาอทุกภยัครัง้ใหญในรอบกวาครึง่ศตวรรษ
สะทอนใหเห็นวิบตักิรรมของคนไทย ทีต่องเปลีย่นความคดิและยอนกลบัมามองภมูปิญญาของบรรพบุรษุท่ีอยูอาศยั
รวมกับสภาพแวดลอมอยางน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งปา โดยไมทำรายกันและกัน องคกรส่ิงแวดลอมเมืองในประเทศ
อังกฤษ ย้ำชัดวา น้ำทวม คือ ปญหาใหญในพื้นท่ีเมือง การขยายพ้ืนท่ีดาดแข็ง (Built-up area หรือ hard 
surfaces) เปนจดุออนในการรองรับปริมาณนำ้ฝนในเมอืง แตกตางจากพืน้ทีช่นบทท่ียงัถูกปกคลุมไปดวยพ้ืนทีส่เีขยีว 
ซึ่งชวยในการดูดซับและรองรับน้ำไดดี องคกรส่ิงแวดลอมเมืองในสหราชอาณาจักรเสนอแนวทางในการปองกัน
น้ำทวม ไวสองสามประเด็น  

แนวทางแรก คือ เริ่มตนจากเจาของบาน ควรเพ่ิมพื้นที่สีเขียวแทนที่พื้นที่ดาดแข็ง หรืออาจเปลี่ยนมา
ใชวสัดปุพูืน้ทีน่ำ้สามารถซึมผานได แนนอนวาสถาปนกิ ภมูสิถาปนกิ นกัออกแบบ เจาของธรุกจิ หรอืผูประกอบการ
ดานอสังหาริมทรัพย รวมทั้งผูที่เกี่ยวของควรตระหนักถึงแนวคิดดังกลาว 

แนวทางที่สอง คือ การออกแบบสภาพแวดลอมเพื่อปองกันน้ำทวม โดยเฉพาะในพ้ืนที่มีความเสี่ยงตอ
การเกิดน้ำทวม เชน การสรางเข่ือน หรือทำนบกั้นลำน้ำ อยางไรก็ตามนักวิชาการหลายกลุมไมเห็นดวยกับ
แนวคิดนี้ เหตุผลประการแรก เน่ืองจากการต้ังถ่ินฐานในพื้นที่เส่ียงจากน้ำทวมน้ำหลากเปนสิ่งจำเปนที่พึง
หลีกเล่ียง เพราะไมเพียงแตจะนำมาสูความเสียหายทั้งในชีวิตและทรัพยสิน แตยังเปนการยากท่ีจะปองกันหรือ 
ตั้งรับกับวิกฤติน้ำทวม ที่ทวีความรุนแรงและยากท่ีจะคาดเดา ประการท่ีสอง บทเรียนจากการตอสูดิ้นรน 
เพ่ือเอาชนะกระแสน้ำในมหาอุทกภัยในป 2554 สะทอนใหเห็นความพายแพของคนไทยที่ไมสามารถเอาชนะ
ธรรมชาติของน้ำได ดังน้ันการหวนทบทวนวิถีในการอยูรวมกันอยางถอยทีถอยอาศัยระหวาง “คน” กับ “น้ำ”  
จึงนาจะเปนทางออกที่บรรพบุรุษไทยมอบไวให 

แนวทางสุดทาย คือ การปรับเปล่ียนพฤติกรรมเพ่ือลดภาวะโลกรอน เพ่ือทุเลาความรุนแรงของ 

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่เปนสาเหตุหลักที่นำไปสูวิกฤติน้ำทวม  

 ้ำ  ใ ั ั ป
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 แนวทางในการปองกันน้ำทวมชุมชนในบานเรา  
 กลุมงานปองกันนำ้ทวม สำนักสนับสนุนและพฒันาตามผงัเมือง กรมโยธาธกิารและผังเมือง ไดตระหนกัถึง

ผลกระทบจากปญหาอุทกภัยที่กอใหเกิดความเสียหายตอทั้งชีวิต ทรัพยสิน และทรัพยากรในการทำมาหากินของ
ชุมชน และไดกอใหเกิดความเสียหายตอสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยรวม จึงไดนำเสนอขอมูล
สำหรับปองกันน้ำทวมในระดับพ้ืนท่ี เพ่ือเตรียมความพรอมในการเตรียมการปองกันและแกไขปญหาเพื่อรับมือ
กับอุทกภัยไดอยางเหมาะสม อันเน่ืองมาจากอุทกภัยเปนอยางดีแลวก็ตาม แตความรุนแรงของอุทกภัยใน 

บางครั้งก็มีมากกวาที่จะปองกันไวได  

(ที่มา : กรมโยธาธิการและผังเมือง, 2550, คูมือแนะนำการทำคันปองกันน้ำทวมชุมชน, หนาที่ 27) 

(ที่มา : กรมโยธาธิการและผังเมือง, 2550, คูมือแนะนำการทำคันปองกันน้ำทวมชุมชน, หนาที่ 24) 

อยางไรก็ตามการวางถุงทรายและการทำคันดินตั้งรับกันแนวน้ำทวมท่ีมีปริมาณมหาศาลดูเหมือนจะไรผล  

ในอดีตนั้นการเกิดอุทกภัยคลายจะเปนปรากฏการณที่เกิดจากธรรมชาติตามฤดูกาล แตในปจจุบันเปนที่ประจักษ
ชัดวาปญหาอุทกภัยมีสาเหตุมาจากการกระทำของมนุษย การพัฒนาที่ขยายตัวอยางรวดเร็วทำให วัฏจักรของน้ำ

สูญเสียสมดุล ประกอบกับการเติบโตของเมืองท่ีนำไปสูการขยายพ้ืนดาดแข็ง และสิ่งปลูกสรางท่ีกีดขวางลำน้ำ  

นำไปสูการสูญเสยีพ้ืนทีส่เีขียวซึง่มสีวนสำคญัในการดูดซับและรองรับนำ้ การใชทรัพยากรน้ำ และทรพัยากรปาไม

ที่เกินขีดความสามารถที่ธรรมชาติจะผลิตและฟนฟูทดแทน รวมไปถึงมลภาวะทางน้ำที่ปนเปอนสูแหลงน้ำ 

ตามธรรมชาติ และสงผลกระทบตอระบบนิเวศนแผขยายจากตนน้ำลำธารจนถึงปลายน้ำของปาชายเลน ปญหา
เหลาน้ีทวีความรุนแรงเก่ียวของและนำไปสูปญหาตอระบบนิเวศนอื่นๆ ทั้งระบบ แนวทางในการเสริมคันดิน

ปองกันน้ำทวมจากขอเสนอแนะขางตนไมสามารถแกไขวิกฤติดังกลาว บทเรียนท่ีโหดรายจากความเสียหายที่เกิด

จากมหาอทุกภยั ในป 2554 และแผนการบริหารจดัการและรับมอืกบันำ้ทวม นำ้หลาก ไมไหลไปตามแนวรองนำ้เดมิ 
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ภาพ : น้ำทวมกรุงเทพฯ ป 2554 
เมื่อถนนกลายมาเปนคูคลองอีกครั้ง การเอาชนะธรรมชาติเปนสิ่งที่เหนือการควบคุม  
(ที่มา : http://thaivisual.com/some-latest-photos-of-bangkok-floods-2011/) 

้ำ  ป

ทำใหการบริหารจัดการและรับมือกับสถานการณน้ำทวมไมประสบผล สรางความสูญเสียใหกับภาคธุรกิจ  

ภาคอุตสาหกรรม และภาคชุมชนไดรับผลกระทบในวงกวาง ดังปรากฏในภาพดานลาง 

ภาพซาย : รถยนตที่ไมสามารถสัญจรไดอีกตอไปในภาวะน้ำทวมกรุงเทพฯ ป 2554  
ภาพขวา : เมื่อคนตองดิ้นรนสัญจรในภาวะน้ำทวมหนัก ป 2554  

(ที่มา : http://thaivisual.com/some-latest-photos-of-bangkok-floods-2011/) 

ภาพซาย: เรือที่ไมไดใชงานในชุมชนริมคลองบางกอกนอย (ที่มา: ภาพถายโดย วิติยา ปดตังนาโพธิ์, 2546) 
ภาพขวา: เรือในสภาวะน้ำทวมกรุงเทพฯ ป 2554 เมื่อเราตองหันมาพึ่งเรือในการสัญจรอีกครั้ง  

(ที่มา: http://thaivisual.com/some-latest-photos-of-bangkok-floods-2011/) 

บทเรียนจากมหาอุทกภัยในป 2554 สะทอนใหเห็นความลมเหลวของโครงขายถนน ที่กลับกลายสภาพ 

มาเปนทางรับน้ำแทนทางรถ สภาพน้ำทวมน้ำหลากลอมเมืองทำใหผูคนที่ไดรับผลกระทบตองดิ้นรนหาทางรอด 

เพือ่หาเสบยีง และตดิตอส่ือสารกบัภายนอก เรอืจงึเปนทีพ่ึง่วธิเีดยีวในการสัญจรทางนำ้ทีก่ลบัมามบีทบาทอกีครัง้ 
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ภาพซาย : สภาพบานเรือนสมัยใหมที่มีรั้วลอมขอบชิดเปนเขื่อนในการกักเก็บน้ำชั้นดีและถูกตัดขาดจากถนน  
ภาพขวา : ภาพบานปูนสองชั้นที่ถูกน้ำทวมมิดเหลือแตสวนยอดของหลังคา  

(ที่มา : http://thaivisual.com/some-latest-photos-of-bangkok-floods-2011/) 

ภาพ : เรือนแพริมแมน้ำสะแกกรังที่ไดรับความเสียหายจากระดับน้ำที่ลดต่ำลงมาก 
เนื่องจากการแปรปรวนของปริมาณน้ำ (ที่มา : ภาพถายโดย วิติยา ปดตังนาโพธิ์, 2553) 

ที่อยูอาศัยไมวาจะราคาถูกหรือราคาแพง ไมวาจะอยูในสลัมชายขอบหรือในหมูบานจัดสรรหรูหรา ในเขต

กรุงเทพฯ และปริมณฑลตางไดรับความเสียหายท่ัวหนา การปรับเปล่ียนรูปแบบท่ีอยูอาศัยสมัยใหมของโครงสราง

คอนกรตีหนาหนกัทบึตนั ที่ไดรบัอทิธพิลของตะวนัตก ไดรบัผลกระทบเสียหายดงัภาพทีป่รากฏดานบน ทำใหผูเขียน

เขาใจภูมปิญญาในการสรางท่ีอยูอาศัยในรูปแบบโครงสรางไมรบัแรงดึงท่ีเปนเอกลักษณของภาคพืน้เอเซียอาคเนย

ไดชัดเจนขึ้น ดังที่อาจารยสุเมธ ชุมสาย (2528) ไดถายทอดในหนังสือ “น้ำ บอเกิดแหงวัฒนธรรมไทย”  

จากที่ผูเขียนไดมีโอกาสลงสำรวจพ้ืนที่เรือนแพริมแมน้ำสะแกกรัง จังหวัดอุทัยธานี เมื่อป 2553 ในชวงที่น้ำ

ในแมน้ำสะแกกรังมีปริมาณลดตำ่มาก จนทำใหพ้ืนท่ีตล่ิงขยายกวางข้ึน ซ่ึงทำใหโครงสรางพ้ืนของแพหลายครัวเรือน

ไดรับความเสียหาย ดังแสดงในภาพดานลาง และจากการลงสำรวจพ้ืนท่ีเรือนแพ ริมแมน้ำนาน จังหวัดพิษณุโลก  

เมื่อเดือนกันยายน ป 2554 ในชวงท่ีในแมน้ำนานอยูในระดับที่สูงมากแตยังไมถึงข้ันลนตล่ิง เรือนแพดังกลาว

แทบจะไมไดรบัความเสยีหายจากวิกฤติการณนำ้ทวมในครัง้นัน้ ยิง่เม่ือพจิารณาเปรียบเทยีบกับลกัษณะท่ีอยูอาศัย

สมัยใหมในพื้นที่กรุงเทพฯ และเขตปริมณฑล  

การเปรียบเทียบรูปแบบที่อยูอาศัย และความเสียหายที่เกิดข้ึนระหวาง เรือนแพท่ีออกแบบใหมีความ

ยืดหยุนรองรับกับสถานการณน้ำ กับการบริหารจัดการน้ำทวมน้ำหลากโดยอาศัยการสรางสิ่งกีดขวางทางน้ำ เพื่อ
ปกปองพื้นท่ีเมืองที่ลมเหลว ทำใหผูที่เกี่ยวของตองหันกลับมาทบทวนความผิดพลาดท่ีเกิดขึ้น บทเรียนดังกลาว
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ภาพ : เรือนแพริมแมน้ำนาน พิษณุโลก ชวงน้ำทวมน้ำหลากป 2554 พื้นแพปรับระดับสูงเคียงตลิ่ง 
(ที่มา : ภาพถายโดย วิติยา ปดตังนาโพธิ์, สิงหาคม 2554) 
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กรุงเทพฯ: เอ็น เอสพริ้นติ้ง. 

 

กระตุนใหเกิดกระแสการเปล่ียนแปลงในสังคมไทย ความรับผิดชอบที่ทุกคนพึงมีตอสภาพแวดลอมเปนสิ่งที่ตอง

ปลูกฝงและปรับเปลี่ยนเพื่อขับเคลื่อนสังคมไทยใหอยูรอดทามกลางวิกฤติภาวะโลกรอนและสภาพภูมิอากาศที่

แปรปรวนเหนือการคาดเดา บทบาทและจิตสำนึกรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมเปนคุณสมบัติอันพึงประสงคสำหรับ

คนไทยทุกคน เพ่ือรวมกันขับเคล่ือนและเปล่ียนสภาพแวดลอมของสังคมไทยอยางเหมาะสม การพัฒนารูปแบบ

ที่อยูอาศัยในอนาคตเปนกระบวนการเรียนรูที่ตองตอยอดและพัฒนาอยางตอเนื่อง รูปแบบที่อยูอาศัยลอยน้ำตาม

แนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีเปนตนแบบของการพัฒนา “บานลอยน้ำ” 

จากภูมิปญญาเรือนแพทาขนอน อำเภอกาญจนดิษฐ จังหวัดสุราษฎรธานี เมื่อครั้นพระองคทรงเสด็จมายัง 

กรมโยธาธกิารและผังเมอืง เพ่ือทรงเปดพระอนสุาวรียสมเดจ็พระเจาบรมวงศเธอเจาฟากรมพระยานรศิรานุวดัตวิงศ 

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2550 และไดทอดพระเนตรนิทรรศการแบบบานเพื่อประชาชน จึงมีพระราชดำริเกี่ยวกับ 

“บานลอยน้ำ” และเพ่ือตอบสนองการอยูอาศัยทามกลางสภาวะน้ำทวมท่ีเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ  

กรมโยธาธิการและผังเมืองจึงไดจัดทำบานลอยน้ำตนแบบและเผยแพร (2552) และน้ีอาจจะเปนอีกทางเลือก

และอีกทางรอดของที่อยูอาศัยในอนาคตที่ชวยบรรเทาความเดือดรอนของปวงชนชาวไทย 

อางอิง 
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นางสาวปาณิสรา ดาวเรือง นางสาวปาณิสรา ดาวเรือง 
สำนักผังประเทศและผังภาคสำนักผังประเทศและผังภาค  

ากวิกฤตอุทกภัยป พ.ศ. 2554 คร้ังท่ีรายแรงท่ีสุดในรอบ 50 ปของประเทศไทย โดยเฉพาะในพ้ืนท่ี

ลุมนำ้เจาพระยาไดสงผลกระทบและสรางความเสยีหายตอภาคเศรษฐกจิและสงัคมเปนวงกวาง ไมวาจะเปน 

ความสูญเสียในชีวิตและทรัพยสิน ผลผลิตจากภาคเกษตรเสียหาย ภาคอุตสาหกรรมหยุดการผลิตหรือ 

ปดกิจการ ภาวะการตกงาน ความเจ็บปวยจากโรคภัยที่มาจากน้ำทวม ซึ่งเปนมูลคาที่มิอาจจะประเมินได 

โดยเฉพาะความสูญเสียในทรัพยากรมนุษย ดวยเหตุนี้ แนวทางการปองกันและลดความเส่ียงจากอุทกภัย  

การใชประโยชนที่ดิน การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม และการผังเมือง จึงมีความสำคัญเปนอยางยิ่ง

ในสถานการณการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ทวีความรุนแรงมากข้ึนในอนาคต 

การศึกษารูปแบบการบริหารจัดการน้ำทวมจากตางประเทศอยางกรณีของเนเธอรแลนดนับเปนตัวอยาง 

ที่นาสนใจ เพราะเคยประสบปญหาน้ำทวมอยางรุนแรงมาหลายคร้ัง ทั้งจากสตอรมเซิรจและแมน้ำ โดยเฉพาะ 

ในป ค.ศ. 1953 ที่มีจำนวนผูเสียชีวิตกวาพันคน ประเทศจึงไดพัฒนาแนวทางและวิธีการเตรียมรับสถานการณ

อุทกภัยภายขางหนาตั้งแตระดับชาติจนถึงทองถ่ิน เพ่ือสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของพลเมือง 

ดวยเคร่ืองมือเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาตรการในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การปรับโครงสรางองคกร

สำหรับการจัดการน้ำ และการสรางองคความรูเพื่อใหสามารถปรับตัวเขากับน้ำได 

พระเจาสรางโลก แต...ชาวดัตชสรางเนเธอรแลนด 
“เนเธอรแลนด” (ชือ่ประเทศมรีากศพัทมาจากคำวา “Neder” หรอื “ตำ่”) เปนประเทศเลก็ๆ ในทวปียโุรป 

มีเนื้อที่ราว 41,000 ตร.กม. ซึ่งแผนดินสวนใหญเกิดจากการถมทะเลและพ้ืนที่ลุมที่เรียกวา “Polder” โดยมีการ
ต้ังระบบการระบายน้ำดวยกังหันลมและปองกันน้ำทวมดวยพนังก้ันน้ำ (Dike) จึงอาจกลาวไดวาเปน “Man-made 

lowlands” ตั้งอยูชายฝงทะเลเหนือ สภาพภูมิประเทศเปนที่ราบกวางใหญ โดย 1 ใน 4 ซึ่งอยูตอนกลางของ
ประเทศมีความสูงต่ำกวาระดับน้ำทะเลปานกลาง มีเพียงฝงตะวันออกเฉียงใต (ในเขต Limburg) ที่มีลักษณะ

เปนเนินเขา เปนที่ตั้งของปากแมน้ำสำคัญของยุโรป คือ แมน้ำ Rhine, แมน้ำ Meuse, แมน้ำ Ems และแมน้ำ 

จ 

Scheldt เนเธอรแลนดแบงเขตการปกครองออกเปน  
12 จังหวัด (provinces) และยังแบงขอบเขตการบริหาร

จัดการภายใตคณะกรรมการน้ำ (Water board) ในแตละ

ทองถิ่น ซึ่งมีอำนาจหนาที่บริหารจัดการท่ีเก่ียวของกับ

ทรัพยากรน้ำโดยตรง ประเทศมีประชากรจำนวน 

16,715,489 คน (ณ เดือนพฤศจิกายน 2554) แบงเปน
ชาวดัตช รอยละ 80 และเช้ือชาติอื่นๆ เชน อินโดนีเซีย 

เยอรมัน เติรก ซูรินาเม โมร็อกกัน อันทิเลียน อารูบา 
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 นครดานัง ซึ่งเปนสวนหนึ่งของเสนทาง EWEC 
ทางเขาทาเรือน้ำลึกเทียนซา ในนครดานัง 

นครดานง ซงเปนสวนหนงของเสนทาง EWEC นครดานง ซงเปนสวนหนงของเสนทาง EWEC 
ง

เน่ืองจากตลอดแนวตะวันตกของประเทศติดกับทะเลเหนือ เปนท่ีตั้งของปากแมน้ำสำคัญหลายสาย สงผล

ใหหลายเมืองกลายเปนทาเรือที่สำคัญ เชน ทาเรือร็อตเทอรดัม (Rotterdam Port) ซึ่งเปนทาเรือที่ใหญและ 

มีความสำคัญทางดานการคาระหวางประเทศมากท่ีสุดแหงหนึ่ง นอกจาก
กิจกรรมดานการขนสงและโลจิสติกสแลว เนเธอรแลนดยังมีการทำเกษตรกรรม 

ซึ่งมีมูลคาสงออกเปนอันดับ 3 ของโลก 

ชาวดัตชมีประวัติศาสตรเก่ียวกับการปรับตัวอาศัยอยูกับน้ำและวิวัฒนาการ 

ดานการบริหารจดัการน้ำมาอยางยาวนาน เร่ิมจากการต้ังถ่ินฐานบนพืน้ท่ีเนินเขา

เลก็ๆ ทีเ่กิดจากการถมท่ีลุมในชวงกอนศตวรรษท่ี 12 แตหลงัจากศตวรรษท่ี 13 
เปนตนมา ชาวดัตชเริ่มมีการกอสรางแนวพนังกั้นน้ำ เขื่อน สะพาน การปรับปรุงระบบแมน้ำ คู คลอง ระบายน้ำ 
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น้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค รวมถึงการถมพ้ืนที่ลุมทะเลใหเปนพื้นดิน (Reclaimed Land/Polder) ซึ่งเปนนโยบาย

สำคัญในขณะน้ัน จวบจนปจจุบันทั้งประเทศมีแผนดินใหมมากกวา 3 พันแหงและจำนวนกวาคร่ึงนั้นตั้งอยู

บริเวณตะวันตกเฉียงเหนือ อยางไรก็ตาม แผนดินใหมดังกลาวมักมีความเส่ียงตอน้ำทวมเนื่องจากเปนพ้ืนท่ีต่ำ 

จงึจำเปนตองมแีนวพนังก้ันนำ้ปดลอมพืน้ที่ไวอกีช้ันเพ่ือความปลอดภยั ในอดตีการสรางถมพ้ืนทีลุ่มนีจ้ะใชกงัหนัลม

สำหรับผันระบายน้ำออกไปยังแมน้ำหรือคูคลอง แตปจจุบันไดเปลี่ยนมาใชระบบไฟฟาหรือสถานีสูบน้ำแทน 

อาจกลาวไดวา เปนเวลากวา 2 พันป ที่ประเทศเนเธอรแลนดประสบภัยจากน้ำนับคร้ังไมถวน ทั้งจาก 

สตอรมเซิรจ (Storm surge) และจากแมน้ำ โดยเฉพาะอยางย่ิงจากเหตุการณอุทกภัยคร้ังรุนแรงในป 1916 

และป 1953 ดวยเหตุนี้จึงทำใหเกิดการปรับเปลี่ยนนโยบายจากเดิมที่ใหความสำคัญกับการถมพื้นท่ีลุมและทะเล
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มาเปนการพัฒนาระบบชลประทานและการปองกันน้ำทวม จนกลายเปนโครงขายครอบคลุมท่ัวท้ังประเทศ  

ทั้งการกอสรางแนวเข่ือนปดกั้นน้ำทะเลตลอดแนวชายฝงเปนระยะทางยาว 3,500 กม. รวมถึงการกอสรางเขื่อน 

“อัพสเลาไดก-Afsluitdijk” และโครงการ “เดลตาเวิรคส-Delta Works) เพ่ือชวยปองกันและบรรเทาลดความ

เส่ียงภัยจากน้ำของประชาชน มีการออกแบบแนวพนังก้ันน้ำและส่ิงกอสรางท่ีใชกักเก็บน้ำตางๆ บนพ้ืนฐานจาก

การคำนวณวิเคราะหระหวางความเส่ียง (Risk) ตอความเสียหายในชีวิตและทรัพยสินกับความคุมคาในการ

ลงทุนกอสรางแนวปองกันน้ำทวม ทั้งนี้ การกอสรางแนวปองกันน้ำทวมจากทะเลจะอิงจากเกณฑความเสี่ยงที่

คาบอุบัติ (return period) 4,000-10,000 ป สวนแนวปองกันน้ำทวมจากแมน้ำที่คาบอุบัติที่ 100-2,500 ป 

จากลักษณะทางกายภาพของประเทศ (พืน้ทีร่อยละ 26) ทีต่ำ่กวาระดบันำ้ทะเลปานกลาง และพ้ืนทีส่วนใหญ 

รอยละ 66 ที่มักประสบอุทกภัยตอเนื่องอยูเปนประจำ (โดยพื้นท่ีต่ำสุดของเนเธอรแลนด คือ “Nieuwerkerk 

aan de Ijssel” มีความสูงอยูที่ -6.74 เมตร ที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง เน่ืองจากเปนแผนดินใหมที่เกิดจาก 

การถมทะเล เปนที่ตั้งของเมืองหลวงของประเทศ ศูนยกลางเศรษฐกิจ การคา และหนวยงานราชการ) ซึ่งถาหาก

หนวยงานรัฐไมดำเนินการกอสรางแนวปองกันน้ำทวมอยางในปจจุบันและบำรุงซอมแซมแนวเขื่อน พนังกั้นน้ำ 

สถานีสูบน้ำ คูคลอง และทางระบายน้ำตางๆ ยอมกระทบตอประชากรจำนวน 9 ลานคน ที่เสี่ยงตออุทกภัย และ

อาจสงผลใหตองสูญเสียมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติประมาณ 600 ลานเหรียญฯ 

ภาพเหตุการณอุทกภัยในอดีต 
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เนเธอรแลนดกับการบริหารจัดการน้ำ... 

เปนเข่ือนโครงการ Zuider Zee สำหรับปองกันสตอรมเซิรจหลังจากที่เกิดเหตุการณอุทกภัยเม่ือป 1916 

เปนเข่ือนที่สรางข้ึนดวยสองมือชาวดัตชตั้งแต ป ค.ศ. 1927-1933 กั้นระหวางทะเลเหนือ (North Sea) กับ

ทะเลสาบน้ำจืดเอเซิลเมียร (IJsselmeer) ซึ่งเคยเปนน้ำทะเลมากอน ตั้งอยูทางตอนเหนือของประเทศ  

มีความยาว 32 กม. กวาง 90 ม. โดยตัดเปนถนนดานบนเชื่อมระหวางเมือง Den Oever กับ The Village of 

Zurich ที่ฟริสแลนด (Friesland) นอกจากน้ี ในโครงการ Zuider Zee ไดมีการถมทะเลเพ่ือเกิดแผนดินใหม  

(สีเขียว) คือ จังหวัด Flevoland, Noordoostpolder และ Wieringermeer โดยกลายเปนพื้นที่ทางการเกษตร 

ที่อยูอาศัย แหลงนันทนาการและพักผอนหยอนใจ 

หลังจากที่เขื่อนอัพสเลาไดกสรางเสร็จแลว รวมทั้งชุมชนประมงดั้งเดิม เชน Volendam, Marken ที่เคยถูก

น้ำทวมไดกลายเปนสถานที่ทองเที่ยวพักผอนหยอนใจที่มีชื่อเสียง 

โครงการปองกนันำ้ทวมครอบคลมุทัง้ประเทศ “Delta Works” ประกอบดวยโครงการยอยๆ จำนวน 16 โครงการ 

ไดแก เข่ือน พนังก้ันน้ำ ประตูระบายน้ำ และกำแพงกันคลื่น โดยสวนท่ีเปนเข่ือนจะทำหนาท่ีกั้นน้ำทะเลและ

แมนำ้ออกจากกนัไดเปนอยางดี เพราะตัวชายฝงรับน้ำถูกเล่ือนใหอยูไกลจากพ้ืนท่ีทีอ่ยูอาศัย สวนน้ำท่ีอยูดานในเข่ือน

ยังเปนน้ำสะอาดซึ่งสามารถนำมาใชในภาคการเกษตรได ขณะที่สวนที่เปนประตูระบายน้ำไมไดปดกั้นน้ำทะเลจาก
การไหลสูแมน้ำดานในอยางถาวร แตจะปดประตูเฉพาะเวลาท่ีมีคลื่นลมแรง ซึ่งเส่ียงตอภาวะน้ำทะลักเขาสู

บริเวณท่ีอยูอาศัย สวนเหตุการณปกติจะเปดเพ่ือจะใหชาวประมงท่ีดำรงชีพดวยการจับปลาทะเลสามารถทำ

อาชีพดั้งเดิมได และอีกหลายส่ิงที่สำคัญหลังจากโครงการ Delta Works เสร็จคือ การเก็บ “ภาษีน้ำทวม”  

(Flood Tax) หมายความวา หากชาวบานคนใดหรือชุมชนใดตองการอาศัยอยูในบริเวณท่ีรัฐบาลประกาศใหเปน

พื้นท่ีเฝาระวังอุทกภัยหรือพื้นท่ีเส่ียงน้ำทวม ชาวบานคนนั้นตองเสียภาษีมากกวาคนปกติทั่วไป ประมาณรายละ 

40-400 ยูโร หรือ 1,600-16,000 บาทตอป เพ่ือนำมาเปนงบดูแลน้ำทวม หากเกิดอุทกภัยรัฐบาลก็จะไมดูแล 

นอกจากกรณีฉุกเฉินรายแรงเทานั้น เพราะมีการประกาศเตือนพื้นที่บริเวณนั้นไมสมควรอยูอาศัย 
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Maeslant Barrier ประตูกั้นแมน้ำเม
สแลนด ประกอบดวยประตูโคง 2 ประตูอยู
คนละฝงแมน้ำ ซ่ึงประตูแตละบานยาว 210 
ม. สูง 22 ม. หนา 15 ม. ซึ่งกวาง 360 ม. 
คาใชจาย 450 ลานยูโร ใชเพ่ือปองกัน
ปญหา Storm Surge 

 

Oosterscheldekering มีความ
ยาว 9 กม. ราคา 3,750 ลานเหรียญ
สหรัฐ เพ่ือปองกันปญหา Storm Surge

 

Hollandse Ijssel : เปนส่ิงกอสรางชิ้นแรก
ของโครงการเดลตาเวิรคสเมื่อป 1958  
เพื่อปองกันปญหา storm surge 

 

Harlingen water retaining wall : 
เปนสิง่กอสรางลาสดุของโครงการ
เดลตาเวิรคเม่ือป 2010 ใชสำหรับ
เปนกำแพงก้ันพื้นที่กักเก็บน้ำ 

 

ตัวอยางโครงการ “room for the river” 
ในเมือง Heerewaarden เปนพ้ืนท่ี
สำหรับกักเก็บน้ำในชวงน้ำหลากจาก
แมน้ำ Meuse และแมน้ำ Rhine 

เนเธอรแลนดกับธรรมาธิบาลดานความเสี่ยงอุทกภัย 
จากเมกะโปรเจ็คตตางๆ ที่กลาวมาแลว ทำใหเห็นวาการบริหารจัดการน้ำเปนสิ่งสำคัญเปนอยางยิ่งสำหรับ

ประเทศท่ีมีความสูงของภูมิประเทศต่ำกวาระดับน้ำทะเลอยางเนเธอรแลนด ผลจากความสูญเสียทั้งทรัพยากร

มนุษยและทรัพยสินจากภัยน้ำทวม ทำใหรัฐบาลกลางใหความสำคัญเกี่ยวกับนโยบายดานความปลอดภัยและ

ทรัพยากรน้ำเปนอันดับแรก โดยมีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงอุทกภัย (Flood Risk Management)  

ในแตละระดับ ดังนี้ 
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• ระดับระหวางประเทศ : European Union (EU) ไดกำหนดกรอบความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือลด

ความเส่ียงภัยน้ำทวม ซึ่งสมาชิกภายใตขอบังคับเก่ียวกับอุทกภัยจะตองมีการรวบรวมฐานขอมูล  

การประชุมหารือวางแผนทั้งในและระหวางประเทศเพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงอุทกภัยรวมกัน 

• ระดับชาติ : แบงออกเปน 1. ดานกฎหมาย ไดออกกฎหมายดานผังเมือง กฎหมายน้ำ และกฎหมาย

ความปลอดภัย และ 2. ดานแผน ไดกำหนดแผนน้ำระดับชาติ เพื่อใหหนวยงานทุกระดับที่เกี่ยวของใน

การบริหารจัดการความเส่ียงอุทกภัยของประเทศ ท้ังองคกรอำนวยการ (Rijkswaterstaat) ของกระทรวง

โครงสรางพื้นฐานและสิ่งแวดลอม คณะกรรมการน้ำ หรือคณะกรรมการน้ำทองถิ่น จังหวัด และเมือง/

เทศบาล นำไปปฏิบัติใหเปนทิศทางเดียวกัน 

• ระดับรัฐบาลกลาง : โดยกระทรวงโครงสรางพื้นฐานและสิ่งแวดลอมมีหนาที่รับผิดชอบดานนโยบาย

ระดับชาติและวัตถุประสงคอยางมียุทธศาสตรในดานการบริหารจัดการน้ำของเนเธอรแลนด และองคกร

อำนวยการ (Rijkswaterstaat) ภายใตกระทรวงโครงสรางพื้นฐานและสิ่งแวดลอม มีหนาที่จัดการน้ำใน

ภาพใหญ เชน ทะเลและแมน้ำ และมีอำนาจประกาศการเตือนภัยกรณีฉุกเฉิน นอกจากนี้ ยังมีกระทรวง

อื่นๆ ที่เก่ียวของกับการบริหารจัดการน้ำ คือ กระทรวงคมนาคม โยธาธิการ และการบริหารจัดการน้ำ 

กระทรวงเคหะ ผังเมือง และส่ิงแวดลอม (ปจจุบันไดรวมอยูในกระทรวงโครงสรางพ้ืนฐานและส่ิงแวดลอม) 

กระทรวงเกษตร การบริหารจัดการทรัพยากร และประมง และกระทรวงมหาดไทย สวนรัฐบาลกลาง

มีหนาที่รับผิดชอบดานกิจกรรมระดับชาติ 

• ระดับจังหวัด : รับการถายทอดนโยบายระดับชาติและภาคมาปฏิบัติ รวมทั้งตองดำเนินการภารกิจท่ี

เกี่ยวของกับการบริหารจัดการน้ำผิวดินและการโซนน่ิง 

• ระดับภูมิภาค/ทองถ่ิน : เทศบาลจะมีภารกิจเกี่ยวกับการวางแผนการใชประโยชนที่ดินและการบริหาร

จัดการน้ำผิวดินท่ีอยูในเมืองและระบบการระบายน้ำ ซึ่งภารกิจดานการระบายน้ำจะตองดำเนินการ 

ไปตามขอบังคับการปองกันสิ่งแวดลอม สำหรับคณะกรรมการน้ำหรือคณะกรรมการน้ำทองถ่ินมีบทบาท

สำคัญในการบริหารจัดการน้ำระดับภูมิภาคโดยมีหนาที่ดูแลบำรุงรักษาแนวพนังก้ันน้ำและคูคลอง  

รวมทัง้ตรวจสอบ ตดิตาม และควบคมุระดบันำ้ทีอ่ยูภายในและภายนอกพืน้ดนิทีเ่กดิจากการถมทะเล (Polder)  

* หมายเหตุ คณะกรรมการน้ำจะไดมาจากการเลือกตั้งที่จัดขึ้นทุกๆ 4 ป โดยสมาชิกสภาเทศบาล ซึ่งกำลัง

จะมีการเลือกตั้งใหมในป 2014 
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ทั้งน้ี การบริหารจัดการความเส่ียงอุทกภัยของประเทศไดรวมถึงแนวทางการปองกันการคุมครอง  
การเตรียมการ การเตรียมรับภาวะฉุกเฉิน และการฟนฟู (Prevention-Protection-Preparation-Response-Rcovery)
เรียกวา “หวงโซความปลอดภัย” (Safety Chain) ซึ่ง
หนวยงานระดับจังหวัดและทองถ่ินสามารถกำหนดแผน
ใหสอดคลองกับกลไกหวงโซ ความปลอดภัย แตตอง
อยูภายใตกรอบแผนน้ำระดับชาติ 

ในศตวรรษท่ี 21 เนเธอรแลนดไดประเมิน
สถานการณความเส่ียงภัยน้ำทวม พบวา ปจจุบันแนว
ปองกันน้ำทวมมีความแข็งแรงคงทนและโอกาสความ
เปนไปไดของการเกิดอุทกภัยลดลงจากเดิม อยางไรก็ตาม 
ความเส่ียงของประชากรและความสูญเสียทางเศรษฐกิจ
กลับเพ่ิมมากข้ึนจากเดิม เนื่องจากจำนวนประชากร
และการลงทุนดานเศรษฐกิจมีมากข้ึน ดังนั้น จึงไดมี
การกำหนดนโยบายความเส่ียงภัยจากน้ำทวมใหม ซึ่งเรียกวา “Flood Safety 21st Century” ใหสอดคลองกับ
สภาวะภูมิอากาศการเปล่ียนแปลง ความหนาแนนประชากร และการลงทุนในภาคเศรษฐกิจ เพื่อ : 

- ลดอัตราเส่ียงภัยน้ำทวม โดยจัดทำแผนที่เส่ียงภัย การสรางความตระหนักและใหความรูความเขาใจ 
แกสังคม กำหนดกลยุทธในการประสานระหวางหนวยงาน กำหนดรูปแบบอาคารที่อยูอาศัย 

- รักษามาตรฐานการปองกันการเส่ียงภัย ดวยวิธีการ “Risk = Probability x Consequence”  
- เพิ่มระดับคุณภาพเชิงพื้นที่ โดยหามกอสรางสิ่งปลูกสรางในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง กำหนดเสนทางอพยพ/
การจราจร มีระบบฐานขอมูลและการประสานความรวมมือระหวางหนวยงาน มีการบริหารจัดการในชวง
เกิดวิกฤตเปนอยางดี กำหนดพื้นที่รับน้ำและทางน้ำไหลกรณีเกิดน้ำไหลหลาก 

จากประสบการณของเนเธอรแลนดทำใหเห็นวา กฎหมายดานผังเมือง กฎหมายน้ำ และกฎหมายความ
ปลอดภัยมีความสำคัญตอการบริหารจัดการน้ำทุกระดับ โดยเฉพาะกฎหมายดานผังเมืองจะเปนกรอบ 

ในการกำหนดวัตถุประสงคการใชประโยชนที่ดินวาพื้นที่ใดเหมาะสมสำหรับกิจกรรมใด จะใชพื้นที่อยางไร  

Source : Alphen, J.V. (2010) 
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http://www.dutchwatersector.com/web/land-and-water 

http://english.verkeerenwataat.nl/english/ 

http://www.ijkswaterstaat.nl/en/ 

http://geology.com/world/netherlands-satellite-image-shtml 

http://en.wikipedia.org/wiki/Flood_control_in_the_Netherlands 
http://www.deltawerken.com/Floods/22.html 

http://en.widipedia.org/wiki/North_sea_flood_of_1953 

http://www.ifi-home.info-isfd4/docs/May8/Session_8am/Room_D_8am/3._van_Leussen.pdf 

เอกสารอางอิง : 

ดวยขอกำหนดอะไร เชน ที่อยูอาศัย พื้นที่เกษตรกรรม อุตสาหกรรม โดยใหสอดคลองกับแนวทางการปองกัน 

น้ำทวม พรอมระบุวาแตละโซนตองมีแนวปองกันน้ำทวมในรูปแบบใดตามระดับความเสี่ยงภัยและความเหมาะสม

ของพื้นที่ เชน เขื่อน สันทราย นอกจากนี้ในผังการใชประโยชนที่ดินจะมีขอบังคับเพิ่มเติม เชน หามทำทางเดิน  

(pavement) บนพื้นที่ หามกอสรางพื้นที่ต่ำกวาระดับพื้นดินเพื่อความปลอดภัยดานอุทกภัย หามกิจกรรมท่ีมีผล

ตอทางน้ำไหล กำหนดสัดสวนพื้นที่โลงตอสิ่งกอสรางบนที่ดินแปลงหนึ่งๆ กำหนดพื้นที่กักเก็บน้ำ (เรียกวา Room 

for the river) ในพื้นที่สาธารณะหรือพื้นที่เกษตรกรรมหากเกิดกรณีน้ำหลาก 

 

ถึงเวลาแลวหรือยังท่ีประเทศไทยตองพัฒนาแนวทางและมาตรการเตรียมรับสถานการณอุทกภัย
ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต พรอมกับการปรับตัวใหอยูกับน้ำเหมือนในอดีตที่ผานมา... 

- ตองใหความสำคัญกับการบังคับใชกฎหมายผังเมืองเพื่อควบคุมการใชประโยชนที่ดินตามศักยภาพ

ของพ้ืนท่ีและกิจกรรม รวมท้ังกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวของ เชน กฎหมายส่ิงแวดลอม ปาไม  

การบริหารทรัพยากรน้ำ 

- เนนกลไกการกระจายอำนาจสูทองถ่ินภายใตกฎหมายและกรอบนโยบายระดับชาติ เพ่ือใหดำเนิน

ภารกิจในทิศทางเดียวกัน 

- การลดความเส่ียงภัยและแนวทางการแกไขปญหาอุทกภัยในระยะยาว จะตองประสานความรวมมือ

ในการดำเนินการแบบองครวม “แบบบูรณาการท่ีมีประสิทธิภาพแทจริง” ของทุกภาคสวน ระหวาง

หนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
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คลองเปรมประชากร เปนคลองที่ขุดข้ึนเมื่อ 

ป พ.ศ. 2413 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา

เจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 เพื่อเชื่อมตอกับแมน้ำเจาพระยา 

โดยมีจุดเร่ิมตนจากคลองผดุงกรุงเกษม (หนาวัดโสมนัส

ราชวรวิหาร) ผานเขตดุสิต เขตบางซ่ือ เขตจตุจักร 
เขตหลักส่ี และเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร  

ไปจนถึงอำเภอสามโคก จงัหวัดปทมุธาน ีและบรรจบกับ

แมน้ำเจาพระยาท่ีอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนคร-
ศรีอยุธยา รวมความยาวประมาณ 50.800 กิโลเมตร 
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ความกวางประมาณ 12-25 เมตร จากมติการประชุมเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2555 ในสวนของการขุดลอกคลอง

ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 43 คลอง 48 รายการ โดยแบงงานการขุดลอกคลองหลัก 29 แหง และ 

การขุดลอกคลองเพิ่มเติม 14 แหง และขยายความยาวการขุดลอกคลองหลัก 5 แหง กระทรวงมหาดไทย  

ไดมอบใหกรมโยธาธิการและผังเมือง เปนหนวยงานหลักในการดำเนินการ ดังนี้ 

คลองเปรมประชากร เปนชวงที่กรมโยธาธิการและผังเมืองตองดำเนินการโดยเรงดวน 
จุดเร่ิมตนจากคลองผดุงกรุงเกษม (หนาทำเนียบรัฐบาล) แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ถึงคลอง

รังสิตประยูรศักดิ์ บริเวณตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 

 - ความยาว    27.300   กิโลเมตร 

 - ความกวางประมาณ   12-20   กิโลเมตร 

 - ความลึกในการขุดเฉลี่ย  0.50-0.60  เมตร 

 - ปริมาณดินขุด    248,700  ลบ.ม. 

 - งบประมาณ    27,695,300  บาท 

กรมโยธาธิการและผังเมือง ไดวาจางบริษัท ริเวอร เอนจิเนียริ่ง เปนผูดำเนินการขุด 

 

ปญหาการรุกล้ำ 
คลองเปรมประชากร ที่กรมโยธาธิการและผังเมือง รับผิดชอบดำเนินการขุดลอก ความยาวประมาณ 

27,300 เมตร มีการปลูกสรางบานเรือน รุกล้ำเขามาในเขตคลองบางชวง ทำใหไมสามารถขุดลอกได เนื่องจาก

อาจทำใหบานเรือนที่รุกล้ำเสียหาย ซึ่งมีขอมูลเบื้องตน ดังนี้ 

 

1. พื้นที่มีการปลูกสรางบานเรือนรุกล้ำเขตคลอง ประมาณ 4,700 เมตร จำนวน 1,572 ครัวเรือน 

เขตบางซื่อ รุกล้ำประมาณ 50 เมตร จำนวนประมาณ  16 ครัวเรือน 

เขตจตุจักร รุกล้ำประมาณ 70 เมตร จำนวนประมาณ  23 ครัวเรือน 

เขตหลักสี่ รุกล้ำประมาณ 2,150 เมตร จำนวนประมาณ  726 ครัวเรือน 
เขตดอนเมือง  รุกล้ำประมาณ  2,430 เมตร จำนวนประมาณ  804 ครัวเรือน 

 
2. พื้นที่ที่ไมมีการรุกล้ำสามารถขุดลอกได ประมาณ 22,600 เมตร 
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พิธีเปดพิธีเปดโครงการขดุลอกคลองเปรมประชากร โครงการขดุลอกคลองเปรมประชากร 
การปฏิบัติการขุดลอกคลองเปรมประชากร 

ไดดำเนินการแลวเสร็จกอนฤดูน้ำหลากท่ีจะมาถึง  

โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ท้ังน้ีเร่ิมปฏิบัติการ

ตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2555  

โครงการดังกลาวไดมีพิธีเปด เม่ือวันท่ี 1 เมษายน 

2555 ณ บริเวณวัดเสมียนนารี (ริมคลองเปรม

ประชากร) โดยมีนายชูชาติ หาญสวัสดิ์ รัฐมนตรี

ชวยวาการกระทรวงมหาดไทย ใหเกียรติเปน

ประธานเปดงาน นายขรรคชัย บุญปาน เปน

ประธานรวมในพิธี และนายอุดม พัวสกุล อธิบดี

กรมโยธาธิการและผังเมือง กลาวรายงาน 






