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ทิศทางการจัดรูปที่ดิน เพื่อพัฒนาพื้นที่ในประเทศไทย

จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ : ทางเลือกที่ดีกว่าในการแก้ปัญหาน�้าท่วม

การตั้งรับภัยพิบัติเมือง (ตอนที่ 1) (Urban Disaster Resilience)

โครงการ ผังปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาพื้นที่เฉพาะชุมชนเกาะเต่า 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แนวทางการปรับปรุงการวางผังเมือง เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหา

อุทกภัย

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางผังเมืองเพื่อจัดการสิ่งแวดล้อม

ชุมชนจอมทอง อ�าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

บทวิเคราะห์ การผังเมืองกับการแก้ไขปัญหาน�้าท่วมในพื้นที่ต้นน�้ายม

ออกแบบและจัดพิมพ์ 

บริษัท มติชน จ�ากัด (มหาชน)

โทร 0 2589 0020, 0 2580 0021 ต่อ 2402, 2412

โทรสาร 0 2591 9002, 0 2954 3164

จัดท�าโดย 

ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

กรมโยธาธิการและผังเมือง

218 / 1 ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทร. 0 2299 4469-72  โทรสาร 0 2299 4486

8

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นโยบาย ภารกิจ ข่าวสารความรู้ด้านโยธาธิการและ 

 ผังเมือง และสาระประโยชน์ท่ีน่าสนใจ ต่อบุคลากรภายในองค์กร และสาธารณชน

2. เพื่อเป็นสื่อกลางแลกเปล่ียนความคิดเห็นและประสบการณ์ ระหว่างกรมโยธาธิการ 

 และผังเมืองกับประชาชนท่ัวไป

ที่ปรึกษา

1. นายมณฑล  สุดประเสริฐ  อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

2. นายเชตวัน  อนันตสมบูรณ์  รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

3. นายวรวิทย์ สายสุพัฒน์ผล  รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

4. นายเกียรติศักดิ์  จันทรา  รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

5. นายชนินทร์  ทิพย์รัตน์  รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

กองบรรณาธิการ

1. นายสัจจา  พุกสุขสกุล    ผู้อ�านวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

2. นางปรียา  แสงนาค  หัวหน้าฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

3. นายวรวิทย์  สังเกตุดี  นักประชาสัมพันธ์ช�านาญการ

4. นางสาวนงรัก  ไวยวุฒิโท  นักประชาสัมพันธ์ช�านาญการ

5. นางสาวพวงพลอย  ศาสตราภัย พนักงานโสตทัศนศึกษา

‘ กรมโยธาธิการและผังเมือง  ขอเชิญผู้สนใจส่งความคิดเห็น และบทความ

เพือ่เผยแพร่ข่าวสาร เรือ่งทีไ่ด้รบัการพจิารณาลงพมิพ์ ขอสงวนสทิธิ์ 

ในการปรบัปรงุข้อความเพือ่ความเหมาะสมในการจดัพมิพ์  

  ทัง้นีบ้ทความหรอืความเหน็ ทีป่รากฏในวารสาร เป็นความคดิเหน็ส่วนตวั 

ของผู้เขียน ’
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วิสัยทัศน์

พันธกิจ

บทบรรณาธิการ

1.  สนับสนุน ก�าหนด ก�ากับ และพัฒนาปรับปรุงให้งานผังเมืองและโยธาธิการ  

มีมาตรฐาน วิชาการ  ที่สามารถสนองต่อความต้องการทางสังคม  เศรษฐกิจ  

และสิ่งแวดล้อม  เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

2. สร้างการมีส่วนร่วมกับภาครัฐและประชาชน ในการวางแผนการด�าเนินการ

พัฒนาเมือง  ท้องถิ่นและชุมชน 

3. พัฒนา ปรับปรุง ส่งเสริมธรรมาภิบาลและประสิทธิภาพการบังคับใช้

กฎหมาย การใช้ประโยชน์ที่ดิน การผังเมืองและโยธาธิการ เพื่อประโยชน์สุข

ของประชาชน 

      “เป็นองค์กรแกนน�าของประเทศ ในด้านการผังเมือง การพัฒนาเมือง

         และการอาคาร ให้มีความน่าอยู่ ปลอดภัย รักษาสภาพแวดล้อม  

ประหยัดพลังงาน และมีอัตลักษณ์”

 เกาะเต่า เป็นเกาะที่มีชื่อเสียงทางด้านทรัพยากรธรรมชาติใต้น�้าที่สวยงามแห่งหนึ่งใน 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ที่ท�าให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อ 

สภาพแวดล้อม กรมโยธาธิการและผังเมือง จึงได้ด�าเนินการวางผังและวางแผนการพัฒนาพื้นที่

เฉพาะชุมชนเกาะเต่า เพื่อรักษาสภาพการท่องเที่ยวให้มีความยั่งยืน รวมถึงทิศทางการจัดรูปที่ดิน

เพื่อพัฒนาพื้นที่ในประเทศไทย ทิศทางการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ในประเทศไทย และบทความ 

ด้านการผังเมืองเพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาอุทกภัย เรื่องจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ : ทางเลือก

ที่ดีกว่าในการแก้ปัญหาน�้าท่วม ตลอดจนบทความเรื่องการตั้งรับภัยพิบัติเมือง เพื่อใช้เป็นแนวทาง 

ในการป้องกนัน�้าท่วมเมอืงอย่างเป็นระบบ นอกจากนีย้งัมบีทวเิคราะห์การผงัเมอืงกบัการแก้ไขปัญหา

น�้าท่วมในพื้นที่ต้นน�้ายม พร้อมด้วยแนวทางการปรับปรุงการวางผังเมืองเพื่อป้องกันและบรรเทา

ปัญหาอุทกภัย และงานวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชน ในการวางผังเมืองเพื่อจัดการ 

สิ่งแวดล้อมชุมชนจอมทอง อ�าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็นบทความวิชาการที่เผยแพร่ฯ

ในวารสารฉบบันี ้และกองบรรณาธกิารกย็งัคงเป็นสือ่กลางในการน�าเสนอเรือ่งราวทีเ่ป็นสาระประโยชน์

ส�าหรับผู้อ่านตลอดไป
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	 ที่ผ ่านมาการพัฒนาถนนโครงการตามผังเมือง 

เป็นไปอย่างล่าช้า	 ส่งผลให้ประชาชนที่มีที่ดินในบริเวณแนว

ถนนโครงการไม่สามารถก่อสร้างอาคารหรือพัฒนาพื้นที่ได้	 

รวมทัง้พืน้ทีโ่ดยรอบกไ็ม่สามารถพฒันาตามแนวทางทีผ่งัเมอืง

รวมได้ก�าหนดไว้	 	 กรมฯ	 ตระหนักในเรื่องนี้ดี	 จึงมีนโยบาย

ให้การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่	 เป็นเครื่องมือในการพัฒนา 

ตามผังเมืองเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในวงกว้างได้อย่าง

รวดเร็วขึ้น	 โดยด�าเนินการภายใต้พระราชบัญญัติการจัด 

รูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่	พ.ศ.	2547		

การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 

	 เป็นการน�าแปลงที่ดินหลายแปลงมารวมกันแล้ว 

จัดระเบียบแปลงที่ดินใหม่ไปพร้อมๆ	กับการพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐาน	 เช่น	ประปา	 ไฟฟ้าหรือสวนสาธารณะในบริเวณนั้น	

โดยหลังการจัดรูปที่ดินแปลงที่ดินใหม่ทุกแปลงจะอยู่ติดถนน

ที่ได้มาตรฐาน	 การด�าเนินการเป็นไปตามความยินยอมของ

เจ้าของที่ดินที่เข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐ	 (Public	 Private	

Partnership	;	PPP)	อย่างเป็นธรรม	เสมอภาค	ตามหลักการ

ประชาธปิไตย	โดยเจ้าของทีด่นิต้องร่วมรบัภาระ	คอื	การปันส่วน 

ทีด่นิบางส่วนของตนมาเพือ่ก่อสร้างถนนและโครงสร้างพืน้ฐาน

ต่างๆ	ตลอดจนเป็นพืน้ทีจ่ดัหาประโยชน์เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายอืน่ๆ	

ในการด�าเนินการ	 ซึ่งการปันส่วนที่ดินนั้นมีหลักการค�านวณ 

 “ทิศทางการจัดรูปที่ดิน

เพื่อพัฒนาพื้นที่ในประเทศไทย”

บรรยายพิเศษ โดย นายมณฑล สุดประเสริฐ  อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

ในการสัมมนา “การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาตามผังเมืองเพื่อบรรเทาภัยพิบัติ”

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ

วิสัยทัศน์กรมโยธาธิการและผังเมือง   

“เป็นองค์กรแกนน�าของประเทศในด้านการผังเมือง การพัฒนาเมือง 

และการอาคารให้มีความน่าอยู่ ปลอดภัย รักษาสภาพแวดล้อม 

ประหยัดพลังงาน และมีอัตลักษณ์”

ภาครัฐ

1.	 ประหยัดค่าใช้จ่าย	(เวนคืน)

2.		ลดปัญหาท�างานซ�้าซ้อน

3.		ถนนได้มาตรฐาน

4.	 มีระบบจราจรที่ดี

5.	 เกิดการพัฒนาที่ว่างในเมือง

6.	 ลดการขยายตัวตามแนวถนน

7.	 บ้านเมืองสวยงามเป็นระเบียน

8.	 ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย

ภาคเอกชน

1.	 เพิ่มมูลค่าทรัพย์สิน

2.	 ไม่ต้องโดนเวนคืน	ไม่ต้องย้ายไปที่อื่น

3.	 แก้ปัญหากว้านซื้อที่ดิน

4.	 ไม่ต้องรอภาครัฐมาพัฒนาให้

5.	 ที่ดินมีทางเข้าออกได้

6.	 เกิดความเป็นธรรม

7.	 สภาพแวดล้อมชุมชนดีขึ้น

ประโยชน์ที่ได้รับ
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ที่ชัดเจนตรวจสอบได้	 อีกทั้งยังเป็นการด�ารงรักษากรรมสิทธิ์

และทรพัย์สนิของประชาชนให้คงอยู่	เมือ่ทีด่นิได้รบัการพฒันา

แล้วเจ้าของที่ดินยังคงอยู่ในที่ดินเดิมหรือใกล้เคียงโดยไม่ต้อง

ย้ายออกไปดังเช่นวิธีการเวนคืนที่ดิน		

	 กรมฯ	มีนโยบายที่จะน�าวิธีการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนา

พื้นที่มาใช้	 ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างจริงจัง	 โดยก�าหนด

นโยบายการก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวม	ไม่ต้องเวนคืนที่ดิน

ซึง่วธิกีารเวนคนืทีน่ัน้รฐัจะต้องใช้งบประมาณมาก	และเป็นการ

ส่งเสริมให้เอกชน	 (เจ้าของที่ดิน)	 เข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐ

ในการพัฒนาเมือง	และพัฒนาพื้นที่เพื่อให้เกิดระบบโครงข่าย

คมนาคมขนส่งที่สมบูรณ์และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม	อีกทั้ง

ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่และเพิ่มมูลค่าทรัพย์สิน

ของประเทศ	นอกจากนี้ยังสามารถน�าวิธีการจัดรูปที่ดินมาใช้

ในการพัฒนาพื้นที่เพื่อป้องกันความเสียหายจากน�้าท่วม	และ

การบริหารจัดการน�้าได้อีกด้วย

	 ในประเทศญี่ปุ ่นโครงการจัดรูปที่ดินหลายโครงการ

เป็นการพัฒนาเมืองใหม่พร้อมกับสร้างอ่างเก็บน�า้เพื่อป้องกัน

น�้าท่วม	 ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่การด�าเนินโครงการจัดรูปที่ดินฯ	 

เท่านั้น	 แต่ยังเป็นการสร้างชุมชนน่าอยู ่อย่างยั่งยืนและ 

ยกระดบัคณุภาพชวีติประชาชนด้วย	เช่น	โครงการ	Koshigaya	

Lake	Town		ซึง่เป็นโครงการจดัรปูทีด่นิฯ	ทีป่ระสบความส�าเรจ็

อย่างมากและเป็นทีรู่จ้กัอย่างกว้างขวาง	นอกจากนีย้งัสามารถ

ใช้วิธีการจดัรปูทีด่นิฯ	 เพือ่การฟ้ืนฟชูมุชนหรอืพืน้ทีท่ีป่ระสบภยั 

ได้อกีด้วย																										

การจัดรูปที่ดินกับการบริหารจัดการน�้า 

ยทุธศาสตร์การบรหิารจดัการน�้าเพือ่ป้องกนัอทุกภยั 

(ภาพรวมระดับประเทศ) (ที่มา สบอช.)

 พื้นที่ต้นน�้ำ –	กักเก็บน�้าและดูดซับน�้าในพื้นที่ต้นน�้า

ไว้ให้มากที่สุด	โดยการปลูกป่า	เพาะช�ากล้าไม้	ปลูกหญ้าแฝก	 

ท�าฝายชะลอน�้า	 พื้นที่ต้นน�้ามีความส�าคัญในการชะลอน�้า 

ไม่ให้ไหลบ่าอย่างรุนแรง	 โดยมีพื้นที่ป่าเป็นแรงส�าคัญในการ

ดูดซับน�้า

 พื้นที่กลำงน�้ำ	–	ชะลอน�้าและกักเก็บน�้าไว้ตามแหล่ง

ธรรมชาต	ิ 	 โดยบริหารจัดการปริมาณน�า้ในเขื่อนให้เหมาะสม	

จัดเตรียมพื้นที่รับน�า้นอง	2.1	ล้านไร่	 และซ่อมแซม	ปรับปรุง

ประตนู�า้	คนักัน้น�า้		พืน้ทีก่ลางน�า้	มหีน้าทีช่ะลอน�า้และรองรบัน�า้	

จึงจ�าเป็นต้องให้ความส�าคัญกับการบริหารจัดการน�้าร่วมกับ

การจัดการประตูระบายน�้าและการระบายน�้าตลอดแนวพื้นที่

กลางน�้า	 เพื่อป้องกันความเสียหายจากน�้าท่วมให้เกิดขึ้นน้อย

ที่สุด

 พืน้ทีป่ลำยน�ำ้	–	เร่งระบายน�า้ลงตามคคูลอง	ทะเล	เพือ่

ปกป้องพื้นที่เศรษฐกิจ	โดยการขุดลอกคูคลอง		การเพิ่มความ

สามารถในการระบายน�้า	 ซ่อมแซมและปรับปรุงประตูกั้นน�้า	 

ท�าแนวปิดล้อมพื้นที่ส�าคัญ	พื้นที่ปลายน�้ามีหน้าที่รองรับน�้า

จากแม่น�้าเจ้าสายต่างๆ	ก่อนจะไหลลงสู่ทะเล	

แนวทางการศึกษาเพื่อพัฒนาผังเมืองในการบริหาร

จัดการน�้าท่วม (ที่มา สบอช.)

ยทุธศำสตร์	 ใช้มาตรการผงัเมอืงเพือ่เยยีวยา	ลดผลกระทบ	 

	 	 และป้องกันน�้าท่วม

ยุทธวิธี   		 1.	 ก�าหนดพื้นที่เสี่ยงภัย

	 	 2.	 ก�าหนดพื้นที่สีเขียวเป็น	Flood	way

	 	 3.	 ก�าหนดพื้นที่กักน�้า	(แก้มลิง)

	 		 4.	 ก�าหนดแนวทางการขยายเมอืงในพืน้ทีต่�า่

	 	 5.	 ก�าหนดพื้นที่ใหม่เพื่อลดความเสี่ยง

	 	 6.	 ก�าหนดการพฒันาสิง่อ�านวยความสะดวก 

	 	 	 ที่ไม่กั้นทางเดินน�้า

	 	 7.	 ก�าหนดระยะถอยจากทางแนวน�้าหรือ 

	 	 	 แหล่งน�้า

	 กล่าวได้ว่า	 ปัจจัยส�าคัญในการบริหารจัดการน�้า	 

คือ	 ผังเมืองและเส้นทางระบายน�้า	 	 ดังนั้น	 การจัดรูปที่ดินฯ	 

ซึ่งเป็นเครื่องมือในการพัฒนาพื้นที่จึงสามารถน�ามาใช้ใน

การพัฒนาพื้นที่เพื่อป้องกันความเสียหายจากน�้าท่วมและ

การบริหารจัดการน�้าได้	 เช่น	การพัฒนาพื้นที่	 floodway	หรือ 

สร้างทางระบายน�้าเพื่อแก้ปัญหาน�้าท่วม	 การสร้างพื้นที่ 

กกัเกบ็น�า้หรอือ่างเกบ็น�า้เพือ่ควบคมุปรมิาณน�า้การไหลของน�า้	 

การแก้ปัญหาคู	 คลอง	ที่คดเคี้ยวคับแคบเพื่อปรับปรุงสภาพ

ล�าน�้าและการไหลของน�้า	

 “Koshigaya lake Town Project” ประเทศญี่ปุ่น
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นโยบายการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 

	 การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง

ในการพัฒนาพื้นที่	สามารถเป็นเครื่องมือเพื่อแก้ปัญหาการใช้

ประโยชน์ที่ดินในเมือง	ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาตามผังเมือง

และสามารถบรรเทาภยัพบิตัไิด้	อกีทัง้ยงัเป็นการเปิดโอกาสให้

เอกชนสามารถพฒันาพืน้ทีข่องตนเองโดยไม่ต้องรอการพฒันา

จากภาครัฐ		

       กรมโยธำธกิำรและผงัเมอืง จงึมนีโยบำยให้ทกุจงัหวดั

จดัท�ำโครงกำรก่อสร้ำงถนนตำมผงัเมอืงรวมโดยใช้วธิกีำร

จัดรูปที่ดินฯ มำพัฒนำ อย่ำงน้อยจังหวัดละ 1 โครงกำร 

เพือ่เป็นตวัอย่าง	และเมือ่ประชาชนเหน็ประโยชน์ทีเ่กดิขึน้กจ็ะ

ท�าให้เกิดโครงการใหม่ๆ	ตามมาอีกมากมาย	

	 ในการด�าเนินโครงการจัดรูปที่ดินฯ	 ผู้ด�าเนินโครงการ

ตามมาตรา	 35(2)	 	 ได้แก่	 กรมโยธาธิการและผังเมือง	 

การเคหะแห่งชาต	ิและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	ต้องด�าเนนิ

โครงการในพื้นที่เป้าหมายการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ของ

จังหวัดเท่านั้น	ซึ่งกรมฯ	ได้ก�าหนดให้พื้นที่เป้าหมายการจัดรูป 

ทีด่นิฯ	ของจงัหวดัให้ครอบคลมุแนวถนนตามผงัเมอืงรวม	ดงันัน้ 

จากนโยบายการพัฒนาถนนตามผังเมืองด้วยวิธีการจัดรูป

ทีด่นิเพือ่พฒันาพืน้ที	่กรมฯ	มแีผนงานด�าเนนิการให้ครอบคลมุ 

ในเขตผังเมืองรวมเมืองทุกจังหวัดได้ภายในปี	2559			

	 กรมโยธาธิการและผังเมือง	 ยินดีที่จะสนับสนุนให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้น�า

วิธีการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่มาใช้เป็นเครื่องมือในการ

พฒันาเมอืงของเราให้น่าอยู	่เป็นไปตามผงัเมอืงทีไ่ด้วางไว้	เพือ่

ชมุชนทีน่่าอยู่	ปลอดภยั	ได้มาตรฐาน	และเป็นการเตรยีมพืน้ที่

เมืองเพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและยั่งยืน

 ภำพแสดงกำรด�ำเนินโครงกำรจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่โดยหน่วยงำนตำมมำตรำ 35(2)
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	 ประเทศญี่ปุ่นได้ประสบกับภัยธรรมชาติหลากหลาย

ประเภท	ไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินไหว	คลื่นสึนามิ	อุทกภัย	อัคคีภัย	

ฯลฯ	ด้วยเหตนุี	้ประเทศญีปุ่น่จงึได้มกีารพฒันาเทคโนโลยใีนการ

ป้องกนั	บรรเทา	และฟ้ืนฟปูระเทศจากภยัพบิตัเิหล่านี	้โดยมกีาร

จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ส�าคัญดังกล่าว

ดังเห็นได้จากจ�านวนโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ซึ่งได้

ด�าเนินการไปแล้วกว่า	11,532	แห่ง	คิดเป็นเนื้อที่	2,152,8503 

ไร่	 (ข้อมูล	ณ	 เดือนมีนาคม	2552)	ประกอบด้วย	 โครงการที่

ด�าเนนิการโดยภาครฐั	989,544	ไร่	และภาคเอกชน	856,425	ไร่	

โครงการจดัรปูทีด่นิฯ	ซึง่ประสบความส�าเรจ็อย่างมากและเป็น

ที่รู้จักอย่างกว้างขวาง	ได้แก่	โครงการ	Koshigaya	Lake	Town 

ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาน�้าท่วม

	 ในอดตีโครงการจดัรปูทีด่นิฯ	ส่วนใหญ่มกัจะด�าเนนิการ 

ภายในเขตชานเมือง	 แต่ในปัจจุบันได้เปลี่ยนแนวโน้มมา

ด�าเนินการภายในเขตเมืองเป็นหลัก	ซึ่งการจัดรูปที่ดินในเมือง

จะมีปัญหาที่ซับซ้อนมากกว่าในชานเมือง	 ไม่ว่าจะเป็นปัญหา

การทับซ้อนของกรรมสิทธิ์การถือครองที่ดิน	 จ�านวนและความ 

หนาแน่นของอาคาร	สิ่งปลูกสร้างที่มีจ�านวนมาก	และปัญหา

เจ้าของที่ดินไม่ยินยอมเข้าร่วมโครงการ	 ซึ่งการแก้ไขปัญหา 

เหล่านี้เพื่อให้โครงการฯ	ประสบความส�าเร็จ	จ�าเป็นอย่างยิ่งที่

จะต้องใช้ยทุธศาสตร์และยทุธวธิทีีช่าญฉลาดมากขึน้ด้วยเช่นกนั

1. ลักษณะโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ใน

ปัจจุบัน

	 วิธีการจัดรูปที่ดินฯ	ของประเทศญี่ปุ่นในปัจจุบันได้มี

การปรบัเปลีย่นประยกุต์ใช้อย่างน่าสนใจในหลายลกัษณะ	ดงันี้	

 ภำพแสดงพื้นที่โครงกำร Koshigaya Lake Town และระบบกำรระบำยน�้ำ

ซึ่งประกอบด้วยประตูน�้ำ ระบบคลอง และทะเลสำบ

จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่: 

ทางเลือกที่ดีกว่าในการแก้ปัญหาน�้าท่วม
1

        สรุปจากการบรรยายพิเศษของMr. Shinichi AOKI
2

1) ใช ้ เพื่ อก ารรวบรวมแปลงที่ ดิ น  ( Land  

consolidation)

	 ในช่วงเศรษฐกิจฟองสบู ่ของประเทศญี่ปุ ่น	 ที่ดิน 

หลายแปลงได้ถูกกว้านซื้อเป็นจ�านวนมาก	 ขณะเดียวกันมี

เจ้าของทีด่นิบางส่วนทีไ่ม่ยอมขายทีด่นิ	ท�าให้เกดิแปลงทีด่นิว่าง

เป็นหย่อมๆ	เกดิเป็นพืน้ทีท่ิง้ร้างยากต่อการพฒันา	โครงการจดั 

รปูทีด่นิฯ	Minato	2-	chomeซึง่ประสบปัญหาดงักล่าว	จงึได้จดั

รปูแปลงทีด่นิใหม่โดยรวบรวมแปลงทีด่นิทีถ่กูซือ้โดยนายหน้า

ค้าที่ดินเข้าด้วยกันเป็นแปลงที่ดินขนาดใหญ่	 ท�าให้สามารถ

ก่อสร้างอาคารสงูได้	และก่อสร้างถนนเป็นเส้นแบ่งเขตกบักลุม่

แปลงที่ดินซึ่งยังเป็นกรรมสิทธิ์เจ้าของเดิมที่ไม่ยอมขายที่ดิน

1.	 บทความนี้สรุปเรียบเรียงขึ้นใหม่	จากการบรรยายพิเศษ	เรื่อง	“Suggestions for application of Land Readjustment -Better solutions for flood problems”	โดย	

	 Mr.	Shinichi	AOKI		ผูเ้ชีย่วชาญโครงการเพือ่ความยัง่ยนืและเผยแพรก่ารจดัรปูทีด่นิฯ	(SelfSustainability	andDissemination	of	Land	ReadjustmentProject		หรอื	SSD	 

	 Project)		ซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมือง	จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่	12	มีนาคม	พ.ศ.	2556	ณ	โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค	กรุงเทพฯ
2.	 บทความนี้สรุปเรียบเรียงขึ้นใหม่	จากการบรรยายพิเศษ	เรื่อง“Suggestions	for	application	of	Land	Readjustment	-	Better	solutions	for	flood	problems”	โดย	

	 Mr.	Shinichi	AOKI		ผู้เชี่ยวชาญโครงการเพื่อความยั่งยืนและเผยแพร่การจัดรูปที่ดินฯ	(Self	Sustainability	andDissemination	of	Land	ReadjustmentProject		หรือ	 

	 SSD	Project)		ซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมือง	จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่	12	มีนาคม	พ.ศ.	2556	ณ	โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค	กรุงเทพฯ
3.	 โครงการจัดรูปที่ดินทั้งหมด	2,152,850	ไร่	ประกอบด้วย	(1)โครงการที่ด�าเนินการโดยภาครัฐ	989,544	ไร่	(ร้อยละ	46)	(2)	ภาคเอกชน	856,425	ไร่(ร้อยละ	39.7)	(3)	

	 โครงการท่ีด�าเนินการภายใต้กฎหมายผังเมืองฉบับเก่า	(1919-1954)	306,881	ไร่	(ร้อยละ	14.3)	และ	(4)	โครงการภายใต้ความร่วมมือ		Public	Corporation		198,144		ไร่	

		 เนื้อที่โครงการทั้งหมด	1,412	ไร่	พื้นที่ทะเลสาบในโครงการ	244	ไร่	รองรับประชากรได้		22,400	คน	ระยะเวลาด�าเนินโครงการ	ค.ศ.1999	-	2013
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2) ใช้ในการปรับเปลี่ยนต�าแหน่งของถนนและต�าแหน่งของที่ดินสาธารณะ

	 ในย่านธุรกิจใจกลางมหานครโตเกียว	 ซึ่งที่ดินมีราคาสูงมาก	 	 โครงการจัดรูปที่ดินฯ 

YurakuchoEkimae	 LR	 Project,	 Chuo	Ward	 ได้ปรับเปลี่ยนแนวถนนกลางบล๊อคซึ่งกั้น 

ระหว่างที่ดิน	 2	 แปลงออก	 และเปลี่ยนให้เป็นพื้นที่ถอยร่นริมถนนโดยรอบบล๊อคที่กว้างขึ้น	 

เมื่อรวมแปลงที่ดินเป็นผืนเดียวที่มีขนาดใหญ่	 ท�าให้สามารถก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรม 

ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นอีก

3) ใช้เพื่อจัดระเบียบกลุ่มแปลงที่ดิน

	 จากย่านร้านค้าเก่าที่ซบเซาในอดีต	เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมท�าให้ผู้คนรุ่นลูกไม่นิยมสืบทอดกิจการต่อจาก

พ่อแม่	 เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว	 โครงการจัดรูปที่ดินฯ	Hikone	Honcho	จึงได้เกิดขึ้น	 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดแปลงที่ดินใหม่	

สร้างพื้นที่โล่งที่ส�าคัญของโครงการ	(Strategic	area)		ร้านรวงมีการปรับปรุงต�าแหน่งผังใหม่ท�าให้เศรษฐกิจย่านดังกล่าวกลับมา

คึกคัก	มีชีวิตชีวา	สอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบันมากขึ้น



10วารสารกรมโยธาธิการและผังเมือง

JOURNAL OF DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS AND TOWN & COUNTRY PLANNING

4) จัดแปลงที่ดินใหม่ระหว่างโครงการจัดรูปที่ดินฯ 2 โครงการ 

	 ในบางกรณี	 	 ได้มีการประยุกต์ใช้วิธีการจัดรูปที่ดินโดยแลกเปลี่ยนที่ดินระหว่าง	2	โครงการ	 เช่น	โครงการ	Kagoshima	

Nakamachi	 ซึ่งน�าที่ดินเอกชนภายนอกโครงการแลกเปลี่ยนกับถนนสาธารณะเดิมภายในโครงการหลัก	 เนื่องจากเจ้าของที่ดินมี 

ความต้องการทีจ่ะเข้าร่วมในโครงการจดัรปูทีด่นิหลกั	ซึง่อยูต่ดิกบัมสีถานรีถไฟด้านหน้าโครงการ	ส่วนภาครฐัได้สละถนนสาธารณะเดมิ	 

และได้ที่ดินแปลงใหญ่ติดถนนทดแทน

5) ใช้เพื่อแก้ไขแนวเขตที่ดินที่ไม่ถูกต้อง

	 ในบางกรณีการจัดรูปที่ดินฯ	 อาจไม่ได้หมายถึงการก่อสร้างเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	แต่เป็นการปรับแก้ขอบเขต

กรรมสทิธิท์ีด่นิให้ถกูต้องตรงกนัระหว่างแนวเขตทีป่รากฏจรงิกบัแนวเขตตามเอกสารสทิธิ์	เพือ่ลดความขดัแย้งของการพฒันา	และ

การใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต

6). การประยุกต์การออกแบบผังการจัดรูปแปลงที่ดินใหม่ (Replotting on application)

	 Replotting	 on	 application 

เป็นแนวคดิการจดัรปูทีด่นิซึง่เป็นทีน่ยิมมาก 

แนวคดิหนึง่ในประเทศญีปุ่น่	 โดยให้ความ

ส�าคัญกับความต้องการและความคิดเห็น

ของเจ้าของทีด่นิเป็นอนัดบัแรกหลงัจากนัน้ 

หน่วยด�าเนินการจะจัดวางผังการจัด 

รปูแปลงทีด่นิใหม่

	 โดยอ ้ า งอิ งจากข ้ อมู ลตาม

แบบสอบถาม	หรือการสัมภาษณ์เจ้าของ

ที่ดินเป็นหลัก	 ซึ่งท�าให้ผังแปลงที่ดินใหม่

A

B
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 ผังแนวคิดกำรขยำยขนำดล�ำคลอง ให้ระบำยน�้ำได้สะดวกโดยมี 

แนวถนนขนำนสองฝั่งคลอง พร้อมทั้งโครงข่ำยถนนที่สะดวก ปลอดภัย 

ในเทศบำลต�ำบลอ้อมน้อย

 ผังแนวคิดกำรขยำยขนำดถนนสำยหลักขนำนสองฝั่งคลองประดิษฐ์ 

พร้อมทั้งฝังท่อระบำยน�้ำใต้ดินซึ่งเชื่อมต่อกับอ่ำงเก็บน�้ำใต้ดินที่สร้ำงอยู่ 

ภำยใต้ลำนจอดรถของเทศบำล ในบริเวณส�ำนักงำนเทศบำลต�ำบล 

อ้อมน้อย ซึ่งนอกจำกจะช่วยป้องกันปํญหำน�้ำท่วมแล้ว ยังเป็นกำรปรับ 

ภูมิทัศน์ทำงเข้ำหลักของเทศบำลให้มีควำมสง่ำงำมอีกด้วย

ไม่จ�าเป็นต้องเป็นไปตามกฎพื้นฐานของการจัดรูปแปลงที่ดินที่ก�าหนดให้ต�าแหน่งของแปลงที่ดินซึ่งจัดใหม่จะต้องตั้งอยู่ใกล้เคียง

กับต�าแหน่งแปลงที่ดินเดิม

2. ยุทธศาสตร์ และยุทธวิธีการประยุกต์ ใช้วิธีการจัดรูปที่ดิน เพื่อแก้ปัญหาน�้าท่วม 

(Strategy and tactics for applying LR projects)

1) ส�าหรับแก้ปัญหาล�าคลองที่เป็นคอขวด (Solution of bottle-neck canals)

	 โดยการจัดรูปแปลงที่ดินโดยรอบคลองซึ่งมีปัญหาคอขวด	และท�าการขยายขนาดคลองให้กว้างเท่ากันตลอดสาย	 เพื่อ

ให้การระบายน�้าเป็นไปอย่างต่อเนื่อง	 และมีอัตราการไหลได้เร็วขึ้น	 แนวคิดดังกล่าวยังสามารถน�าไปประยุกต์ใช้กับพื้นที่โครงการ

ซึ่งมีขอบเขตไม่กว้างมากนัก

	 ตัวอย่างพื้นที่กรณีศึกษาที่อาจประยุกต์ใช้แนวคิดดังกล่าว	 ได้แก่	 โครงการจัดรูปที่ดินฯ	 เทศบาลต�าบลอ้อมน้อย	จังหวัด

สมุทรสาคร	และส�านักงานเทศบาลต�าบลอ้อมน้อย

วารสารกรมโยธาธิการและผังเมือง
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2) เพื่อเคลื่อนย้ายอาคารที่ตั้งอยู ่ ในพื้นที่ลุ ่มแม่น�้า  

(Removal of houses in river basin areas)

	 เพื่อแก้ปัญหาอาคารสิ่งปลูกสร้างที่ตั้งอยู่ในแนวทาง 

น�า้หลากซึง่กดีขวางการระบายน�า้	อกีทัง้ยงัเป็นอนัตรายกบัผูท้ีอ่าศยั

อยู่ในอาคารเหล่านั้นอีกด้วย	การจัดรูปที่ดินโดยพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานให้กับพื้นที่ราบนอกแนวทางน�้าหลาก	 เช่น	 การยกระดับ 

พื้นดิน	การก่อสร้างคันกั้นน�้า	 ถนน	สวนสาธารณะหลังจากนั้นจึง

เคลือ่นย้ายคนและสิง่ปลกูสร้างออกจากแนวน�้าหลาก	แล้วจงึขยาย

ขนาดพื้นที่รับน�้าให้กว้างมากขึ้น

วารสารกรมโยธาธิการและผังเมือง
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 ตัวอย่ำงพื้นที่กรณีศึกษำที่อำจประยุกต์ใช้แนวคิด 

ดังกล่ำว ได้แก่ พื้นที่ริมแม่น�้ำปิงในเขตจังหวัดนครสวรรค์

ผั ง แ น ว คิ ด ก ำ ร

ย ้ ำ ย ชุ ม ช น ที่ ตั้ ง 

อยู่ในแนวน�้ำหลำก  

ริ ม แ ม ่ น�้ ำ ป ิ ง 

จังหวัดนครสวรรค์

โ ด น ย ้ ำ ย ชุ ม ช น 

ดังกล่ำวไปยังพื้นที่

ด้ำนในของพนงักัน้น�ำ้
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 3) โครงการจัดรูปที่ดินแบบ 2 ระดับ (Two-tier LR project)

	 ในปัจจุบัน	 กรมฯได้มีนโยบายให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวมซึ่งเป็นถนนสายหลัก 

ในโครงการจดัรปูทีด่นิทัว่ประเทศ	แต่อย่างไรกต็ามถนนโครงข่าย	ถนนสายรอง	และถนนสายย่อยอืน่ๆ	อาจยงัไม่สามารถด�าเนนิการ 

ให้แล้วเสร็จได้	ดังนั้นจึงอาจแบ่งขั้นตอนด�าเนินโครงการออกเป็น	2	ระดับโดย

	 หลังจากหน่วยงานด�าเนินโครงการรวบรวมความต้องการของเจ้าของที่ดิน	 และออกแบบผังการจัดรูปแปลงที่ดินใหม่ 

แล้วเสร็จ

	 (1)	การด�าเนินโครงการฯ	 ระดับที่	 1	ภายหลังการก่อสร้างถนนสายหลักแล้วเสร็จ	และออกโฉนดที่ดินใหม่ให้แก่เจ้าของ

ที่ดินซึ่งอยู่ติดกับถนนสายหลัก

	 (2)	การด�าเนินโครงการฯ	ระดับที่	2	ภายหลังการก่อสร้างถนนสายรอง/	สายย่อยแล้วเสร็จ	และออกโฉนดที่ดินใหม่ให้แก่

เจ้าของที่ดินซึ่งอยู่ติดกับถนนสายดังกล่าวต่อไป

ยทุธวธิสี�าคญัในการผลกัดนัให้การเจรจาต่อรองกบัเจ้าของทีด่นิในโครงการจดัรปูทีด่นิฯ ประสบความส�าเรจ็ คอื

	 1)		การน�าเสนอทางเลือกมากกว่า	1	ทาง	เพื่อสร้างแรงจูงใจ	เช่น	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	ถนน	สวนสาธารณะ	ระบบ

ระบายน�้า	เป็นต้น		การที่เจ้าของที่ดินไม่ต้องปันส่วนที่ดิน	หรือการจ่ายค่าชดเชยที่เหมาะสมให้แก่เจ้าของที่ดินเป็นต้น

	 2)		การสนับสนุนให้เจ้าของที่ดินในทุกชุมชน	มีส่วนร่วมในโครงการจัดรูปที่ดินฯ

	 3)	การด�าเนินโครงการจัดรูปที่ดินฯ	ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม	ในพื้นที่ซึ่งประชาชนให้การยอมรับและเห็นด้วย

วารสารกรมโยธาธิการและผังเมือง
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3. การประยุกต์ ใช้ระบบการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ (Modification of LR systems)เพื่อให้โครงการ 

ประสบความส�าเร็จ

 1) กำรประสำนงำนโดยสอดคล้องกับระบบผังเมือง (Coordination with City Planning systems)

	 ระบบการจดัรปูทีด่นิเพือ่พฒันาพืน้ทีข่องประเทศญีปุ่น่ด�าเนนิการโดยสอดคล้องกบัระบบผงัเมอืงเป็นอย่างยิง่	ทัง้นีใ้นผงัเมอืงรวม

จงัหวดัซึง่แบ่งเขตการใช้ประโยชน์ทีด่นิออกเป็น	2	เขตหลกั	ได้แก่	เขตส่งเสรมิการพฒันาเมอืง	(Urbanization	Promotion	Area	-	UPA)	และ

เขตควบคุมการพัฒนาเมือง	(Urbanization	Control	Area	-	UCA)	การก่อสร้างอาคาร	หรือโครงการพัฒนาใดๆ	จะไม่สามารถท�าได้ในเขต	

UCA	แต่ทัง้นีม้ข้ีอยกเว้นส�าหรบัโครงการจดัรปูทีด่นิทีไ่ด้รบัการอนมุตัแิล้วจะสามารถด�าเนนิการได้ในเขต	UCA	ซึง่จะเปลีย่นพืน้ทีโ่ครงการ

ให้เป็นเขต	UPA	และหลังจากการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานแล้วเสร็จ	 จะสามารถก�าหนดประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกับ 

ผังแม่บทที่วางไว้ต่อไป

	 ประเดน็ทีส่�าคญัอย่างมากในการพฒันาเมอืงให้เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ		คอื	การปฏบิตัใิห้เป็นไปตามผงัจะต้องเข้มงวด	ทัง้การ 

ตอบแทนรางวัลส�าหรับผู้ที่ท�าตามกฎหมาย	และการลงโทษส�าหรับผู้ที่ฝ่าฝืน	โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาเมืองเพื่อแก้ปัญหาน�้าท่วม

  โครงกำรจดัรปูทีด่นิ Kashiwa-Tanaka ภำยในเขตโครงกำรจดัรปูฯ (เส้นสแีดง) ซึง่เดมิเป็นพืน้ที ่UCA ได้เริม่ด�ำเนนิโครงกำรในเดอืน มนีำคม 

ค.ศ.1999 โดยพัฒนำเป็นพื้นที่พักอำศัยชั้นดี  (Category 1)ต่อมำในเดือนมกรำคม ค.ศ. 2005 ได้พัฒนำพื้นที่โครงกำรขั้นที่ 1 (1st Stage)  

เป็นพื้นที่พักอำศัย พำณิชยกรรม และกึง่อุตสำหกรรม และในเดือนกุมภำพันธ์ ค.ศ. 2009 ด�ำเนินกำรพัฒนำพื้นที่โครงกำรขั้นที่ 2 (2nd Stage) 

เป็นพื้นที่พักอำศัย จนกระทั่งกำรพัฒนำพื้นที่โครงกำรสมบูรณ์เต็มรูปแบบในปี ค.ศ. 2013

วารสารกรมโยธาธิการและผังเมือง
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2) กำรใช ้มำตรกำรขั้นเด็ดขำด (Trump card for  

implementing bodies)

	 นอกเหนอืจากมาตรการการให้รางวลัและการลงโทษ

ดังกล่าวแล้ว	อีกหนึ่งมาตรการขั้นเด็ดขาดเพื่อด�าเนินโครงการ

ให้ส�าเรจ็คอื	การเวนคนื	ซึง่โครงการจดัรปูทีด่นิฯ	ในประเทศไทย

หลายแห่งประสบปัญหาที่เจ้าของที่ดินบางแปลงไม่ยินยอม 

เข้าร่วมโครงการ	 และได้แก้ปัญหาโดยการกันที่ดินแปลง 

ดังกล่าวออกไปจากโครงการ	อย่างไรก็ตามผู้ด�าเนินโครงการ

สามารถเวนคืนที่ดินได้ตามความใน	 พ.ร.บ.การจัดรูปที่ดิน 

เพื่อพัฒนาพื้นที่	 พ.ศ.2547	มาตรา	57	ซึ่งในบางครั้ง	 การน�า 

เครือ่งมอืดงักล่าวมาใช้จงึเป็นสิง่จ�าเป็นโดยเฉพาะโครงการทีม่ี 

ความจ�าเป็นเร่งด่วน	 เช่น	 โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อฟื้นฟูเมือง

หลังเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในเขตคันโต	 ค.ศ.1923	

ได้ใช้วิธีการเวนคืนที่ดินทั้งนี้เพื่อประโยชน์และสวัสดิภาพของ

สาธารณชน	 ในประเทศญี่ปุ ่นมีจ�านวนโครงการจัดรูปที่ดิน 

ซึ่งด�าเนินการโดย	Urban	Renaissance	Agency	 (UR)	กว่า	 

300	แห่ง	 ซึง่ได้น�าวธิกีารเวนคนืทีด่นิมาใช้ประมาณ	20-30	แห่ง 

ทัง้นี	้	การเลอืกใช้การเวนคนืทีด่นิควรได้มกีารพจิารณาในประเดน็

ทีส่�าคญัๆ	ดงันี	้ (1)	 เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ	(2)	ประสทิธผิล 

ทีไ่ด้รบั	และ	(3)	ความจ�าเป็นเร่งด่วน	

3) ระบบกำรตรวจสอบที่ส�ำคัญในกำรด�ำเนินโครงกำร 

(Checking system of LR project)

	 ประเดน็ส�าคญัซึง่ควรได้มกีารตรวจสอบในการด�าเนนิ

โครงการจัดรูปที่ดินฯ	ประกอบด้วย

	 (1.)	 การตรวจสอบประเภทของเอกสารสิทธิ์ที่ดิน

ภายในโครงการ	เช่นเป็นโฉนดทีด่นิ	(น.ส.4)	หรอื	หนงัสอืรบัรอง

การท�าประโยชน์	 (น.ส.3)	 ฯลฯ	 เนื่องจากเอกสารสิทธิ์แต่ละ

ประเภทมีข้อจ�ากัดในการใช้ประโยชน์	 และการเปลี่ยนแปลง

สิทธิ์แตกต่างกัน

	 (2.)	 การควบคุมไม่ให้มีการปลูกสร้างอาคารขื้น 

มาใหม่ภายในโครงการ	 จนกว่าการออกแบบผังการจัดรูป 

แปลงที่ดินใหม่	และการก่อสร้างระบบถนนจะแล้วเสร็จ

	 (3.)	การพจิารณาตรวจสอบโดยคณะกรรมการจดัรปู

ทีด่นิ	และคณะกรรมการฯ	ส่วนจงัหวดัในขัน้ตอนต่างๆ	และการ

จดัแบ่งหน้าทีค่วามรบัผดิชอบทีช่ดัเจนระหว่างเจ้าหน้าทีแ่ต่ละ

ส่วนไม่ว่าจะเป็นงานผงัเมอืงรวม	การจดัท�าแผนงานการก่อสร้าง	

การควบคุมการปลูกสร้างอาคาร	 ขั้นตอนและเอกสารทาง

กฎหมายที่เกี่ยวข้องแผนการเงินโครงการ	และการตรวจสอบ	 

การออกเอกสารสิทธิ์ที่ดิน

4). การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ  

(Collaboration with other organizations)

	 เนื่องจากโครงการจัดรูปที่ดินบางโครงการตั้งอยู ่ 

ในพืน้ทีซ่ึง่มหีลายหน่วยงานดแูลรบัผดิชอบ	ดงันัน้ในการด�าเนนิ

โครงการจึงจ�าเป็นต้องมีการประสานงานร่วมกัน	 เช่นกรณี

โครงการจัดรูปที่ดิน	 Futabanosato,	Horoshimaที่ตั้งอยู่ใกล้ 

กบัสถานรีถไฟเมอืง	Hiroshima	ซึง่เป็นเมอืงศนูย์กลางภาคตะวนัตก 

ของประเทศ	 มีสภาการพัฒนาพื้นที่	 (Area	 Development	 

Council)	 ซึง่ประกอบด้วยหน่วยงานร่วมด�าเนนิการถงึ	 5	แห่ง	

ได้แก่	รฐับาลท้องถิน่ระดบัจงัหวดัระดบัเมอืง	เจ้าของทีด่นิ	2	ราย	

(ส�านกัการคลงัท้องถิน่	และการรถไฟ	 JR	West)และ	Urban	

Renaissance	Agency	(UR)ทัง้	5	หน่วยงานได้ร่วมกนัก�าหนด

แนวคดิการพฒันาพืน้ที	่การบรหิารจดัการเมอืง	การจดัสรรทีด่นิ	

บทบาทและหน้าที่ของแต่ละองค์กร	 ซึ่งภายหลังโครงการแล้ว

เสร็จก็จะเกิดภาคส่วนใหม่ที่เข้าร่วม	คือ	ภาคเอกชนที่เข้ามา

ใช้ประโยชน์ที่ดิน

	 ส�าหรับกรณีการแก้ปัญหาน�้าท่วมโดยวิธีการจัดรูป

ที่ดินในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้น	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ 

มผีลต่อความส�าเรจ็ของโครงการ	ประกอบด้วย	กรมโยธาธกิาร

และผังเมือง	กรุงเทพมหานคร	การเคหะแห่งชาติ	และส�าหรับ

พื้นที่โครงการในส่วนภูมิภาค	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่	 

ส�านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด	อบจ.	เทศบาล	อบต.	

รวมไปถึงส�านักชลประทานที่ดูแลพื้นที่	

5) การด�าเนินโครงการจนบรรลุผลส�าเร็จสูงสุด  

(Necessity of ultimate completion of LR projects)

	 ผู ้ด�าเนินโครงการจะต้องพยายามด�าเนินการให้

โครงการจดัรปูทีด่นิบรรลผุลส�าเรจ็สงูสดุ	ทัง้ขัน้ตอนการวางผงั

การจัดรูปแปลงที่ดินใหม่	 และขั้นตอนการก่อสร้าง	ทั้งนี้	 เพื่อ

ให้เกิดความตระหนักถึงผลส�าเร็จที่เป็นรูปธรรม	ของโครงการ

จัดรูปที่ดิน	ประสิทธิผลของโครงการซึ่งเจ้าของที่ดินได้รับเพื่อ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนและเพื่อรวบรวมความรู้ 

ในการด�าเนินโครงการจัดรูปที่ดินให้ส�าเร็จอันจะน�ามาซึ่ง 

การยอมรับจากสาธารณะถึงประโยชน์ของการจัดรูปที่ดิน 

เพื่อพัฒนาพื้นที่อย่างแท้จริง
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	 น�้าท่วมใหญ่ในปี	2554	ก่อให้เกิดความเสียหายบนที่ราบลุ่มภาคกลางเกือบทั้งหมด	แม้ระยะเวลาล่วงเลยมานานพอควร	

น�า้ท่วมใหญ่ปี	2554	ยงัเป็นเรือ่งราวส�าคญัและเป็นหวัข้องานวจิยัอกีมากมายของนกัวชิาการทัง้ในประเทศไทยและในต่างประเทศ	

แม้ผลการศึกษามีสาระที่น่าสนใจไม่น้อย	แต่ดูเหมือนไม่มีการเปิดเผยมากนักในสังคมไทย	เทียบกับความสนใจเรื่องค่าชดเชยของ 

ผูไ้ด้รบัผลกระทบทีเ่ป็นข่าวใหญ่กว่า	โดยประเดน็การเตรยีมรบัภยัพบิตัคิรัง้ต่อไปยงัไม่กล่าวถงึ	ในขณะทีก่ระแสข่าวย�า้ว่าไม่มโีอกาส

เกดิขึน้อกี	ตรงข้ามกบัมมุมองของนกัวชิาการบางกลุม่ทีค่าดว่าภยัพบิตัใินอนาคตจะเกดิขึน้อกี	อาจมาเรว็	มาถีบ่่อยครัง้	และรนุแรง

กว่าที่เคยเกิดมาแล้ว

การตั้งรับภัยพิบัติเมือง (ตอนที่ 1)

(Urban Disaster Resilience)

1.	สถาปนิกช�านาญการพิเศษ	ส�านักงานผู้ประสานงานด้านสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง	กระทรวงมหาดไทย			

				ส�านักงานตั้งอยู่ที่	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ถนนพระราม	9	

ดร.ธงชัย โรจนกนันท์
1

สถาปนิกช�านาญการพิเศษ ส�านักงานผู้ประสานงาน

ด้านสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง กระทรวงมหาดไทย
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	 หากย้อนกลับไปราวกลางศตวรรษที่	 20	 ยุคความ

ก้าวหน้าทางเทคโนโลยแีละวสัดกุ่อสร้างทีม่คีณุสมบตัแิขง็แรง

ทนทานมากขึ้น	 การแก้ปัญหาน�้าท่วมด้วยโครงสร้างคอนกรีต 

เกิดขึ้นมากมาย	 โดยเฉพาะการก่อสร้างเขื่อนทั้งขนาดใหญ่	

ขนาดกลาง	 และขนาดเล็กกั้นแม่น�้า	 เกิดขึ้นนับหมื่นแห่ง 

ในประเทศสหรฐัอเมรกิา	กระทัง่มคีวามมัน่ใจจากบคุคลบางกลุม่ 

ว่า	“มนุษย์สามารถควบคุมธรรมชาติได้แล้ว”	และมีโครงสร้าง

คอนกรตีเพิม่ขึน้อกีมากมายเพือ่ป้องกนัน�้าท่วม	แต่นกัวชิาการ

บางกลุ ่มสังเกตว่า	 ปัญหาน�้าท่วมไม่ได้ลดลง	 แต่กลับทวี 

ความรุนแรงมากขึ้น	ขยายเป็นวงกว้างมากขึ้นกว่าเดิม	จนเกิด

ค�าถามว่ามาตรการเน้นสิ่งก่อสร้างสามารถแก้ปัญหาน�้าท่วม

ได้อย่างยั่งยืนหรือไม่

	 ในยุคทองของบริษัทที่ปรึกษาอเมริกันคู่กับกระแส

การเมืองช่วงทศวรรษที่	1960	โครงการก่อสร้างป้องกันน�้าท่วม

แพร่กระจายไปทุกภูมิภาคที่รัฐบาลอเมริกันเข้าไปมีบทบาท	 

แรกเริม่มวีตัถปุระสงค์ด้านการจดัการน�า้เพือ่การเกษตรเป็นหลกั 

มีเพียงนักวิชาการกลุ่มเล็กๆ	 กลุ่มหนึ่งมีความคิดแตกต่าง	 

น�าโดย	Gilbert	White	 โดยปรากฏในงานวิทยานิพนธ์ของเขา

ในทศวรรษที่	1940	หัวข้อ	Human	Adjustment	to	Flood	เน้น

สาระส�าคัญด้วยแนวความคิดว่า	 “ไม่ว่าด้วยวิธีใด	มนุษย์ไม่มี

ทางชนะธรรมชาต	ิแต่มนษุย์ต้องปรบัตนเองให้เข้ากบัธรรมชาติ	

เรียนรู้ปรับวิถีชีวิตและตนเองให้อยู่ได้กับน�้าท่วม”	 ซึ่งต้องใช้

เวลานานร่วมครึ่งศตวรรษจึงเกิดกระแสยอมรับความคิดนี้

	 ปัจจุบันแนวความคิดนี้	 ได้รับการพัฒนาก้าวหน้า

และปรากฏเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการลดผลกระทบของ

สภาพภมูอิากาศเปลีย่นแปลง	ในรปูแบบของมาตรการปรบัตวั	 

(Adaptation)	 	 ควบคู่กับมาตรการบรรเทา	 (Mitigation)	 ที่

องค์การสหประชาชาตไิด้น�าเสนอและเผยแพร่มานานหลายปี	

และพฒันาอย่างต่อเนือ่งเป็นโครงการต่างๆ	มากมายในหลาย

ประเทศทั่วโลก

	 หลงัน�า้ท่วมใหญ่	หน่วยงานต่างๆได้รบันโยบายจาก

รฐับาลให้ด�าเนนิการแก้ไขและแก้ปัญหาน�้าท่วม	ตามขอบเขต

และหน้าทีร่บัผดิชอบของแต่ละหน่วยงาน	กรมโยธาธกิารและ

ผงัเมอืงได้ตัง้คณะท�างานเพือ่แก้ไขและบรรเทาปัญหาน�้าท่วม	

โดยก�าหนดพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและพระนครศรีอยุธยา	 เป็น

โครงการน�าร่อง	

	 ศาสตราจารย์	Roy	C.	Ward	จ�าแนกประเภทน�า้ท่วม

ตามลักษณะ	(Flood	Characteristic)	เป็นประเภทต่างๆ	อาจ

 ภำพน�้ำท่วมที่ จ.ภูเก็ต

 ภำพน�้ำท่วมที่ จ.พระนครศรีอยุธยำ
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กล่าวได้ว่า	 น�้าท่วมในพระนครศรีอยุธยาส่วนใหญ่มีลักษณะ

เป็นน�้าท่วมตามฤดูกาล	 (Seasonal	 Flood)	 นั่นคือในพื้นที่

อ�าเภอเสนา	บางบาล	และพื้นที่ลุ่มต�่าทั้งหมด	สังคมท้องถิ่น

เรียนรู้น�้าท่วมดี	 รู้จักปรับวิถีชีวิตของตนเอง	 รู้ระยะเวลาการ 

เพาะปลูกที่แตกต่างจากพื้นที่อื่น	 แต่บางครั้งปรากฏการณ์

น�้าท่วม	 (Flood	 Phenomenon)	 มีลักษณะเป็นน�้าท่วมใหญ่

ติดต่อหลายครั้ง	 (Multiple	Flood	Event)	ดังกรณีพายุพัดเข้า

ประเทศไทยหลายลูกในปี	 2554	ปริมาณน�้าจ�านวนมากไหล

มาจากหลายทศิทาง	จนท่วมพืน้ทีเ่กอืบทัง้จงัหวดันานนบัเดอืน

	 แตกต่างจากกรณนี�า้ท่วมภเูกต็ทีม่ลีกัษณะเป็นน�า้ท่วม

ฉบัพลนั	(Flash	Flood)		เกดิจากน�า้ไหลมาจากภเูขาสงู	ไหลแรง	 

ท่วมเร็วและมักท่วมขังระยะสั้น	 เพียง	 2-3	 วัน	 และลักษณะ 

น�า้ท่วมเอ่อล้น	(Inundation	Flood)	มกัเกดิจากน�า้ทะเลเอ่อท่วม

จากชายฝั่ง	ดังกรณีคลื่น	Tsunami	และ	Storm-surge	เป็นต้น	

การวิเคราะห์	 ตลอดจนกระบวนการต่างๆในกรณีภูเก็ตและ

พระนครศรีอยุธยาจึงแตกต่างกันมาก	แนวทางการแก้ปัญหา

ย่อมไม่เหมือนกัน	โดยเฉพาะตามแนวความคิดตั้งรับภัยพิบัติ

	 ประการส�าคญั	ทัง้จงัหวดัภเูกต็และพระนครศรอียธุยา

ต่างมีบทบาทและหน้าที่ของเมืองแตกต่างตรงข ้ามกัน	

เศรษฐกิจหลักของภูเก็ตคืออุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการ

บริการ	 ขณะที่พระนครศรีอยุธยาเป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่มี

ความส�าคัญระดับมรดกโลก	 เป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ทั้งดิน

และน�้า	 เหมาะสมกับการปลูกข้าวมากที่สุด	 เป็นแหล่งมั่นคง

ทางอาหารมานานหลายร้อยปี	ควบคูก่บัศนูย์กลางการปกครอง

ของราชอาณาจกัรไทยก่อนย้ายมากรงุธนบรุี	ในขณะทีก่�าลงัถกู

ภาคอตุสาหกรรมสมยัใหม่เข้ามาลงทนุขยายตวัมากขึน้ในพืน้ที่ 

ราบลุ่มน�้าท่วม	 (Floodplain)	นอกจากนั้น	นโยบายการเมือง

ชัดเจนให้ความส�าคัญการปกป้องพื้นที่อุตสาหกรรมมากที่สุด	

โดยเร่งสร้างคนักัน้น�า้ท่วมขนาดใหญ่ปิดล้อมพืน้ทีอ่ตุสาหกรรม

ก่อนพื้นที่ใดๆ

	 ในช่วงระยะเวลาของความทุกข์ยากน�้าท่วมใหญ่

ปลายปีนัน้	เดอืนกนัยายน	2554	มลูนธิ	ิRockefeller	Foundation	 

ได้จดัพมิพ์หนงัสอื	Catalyzing	Urban	Climate	Resilience	แล้ว

เสร็จเพื่อเผยแพร่แนวความคิดตั้งรับภัยพิบัติเมืองจากสภาพ 

ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง	ส�าหรับโครงการความช่วยเหลือด้าน

สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงในประเทศอินเดีย	 เวียดนาม	

อินโดนีเซีย	และประเทศไทย	นับเป็นเอกสารทางวิชาการจาก

องค์กรระหว่างประเทศที่แสดงเจตนารมณ์ชัดเจน	 แสวงหา

แนวทางตั้งรับภัยพิบัติด้วยการเลือกชุมชนเมือง	 10	 เมือง

ในประเทศเหล่านี้	 แลกเปลี่ยนความรู ้และประสบการณ์	

โดยเน้นปัญหาน�้าท่วมและผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศ

เปลี่ยนแปลง

	 เกริ่นน�าของหนังสือเล่มนี้	กล่าวถึงองค์ประกอบหลัก	

3	ด้าน	องค์ประกอบแรกคือความรู้	 (Knowledge)	 	หมายถึง

การน�าความรู้โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์มาประยุกต์และ

ผนวกในงานผงัเมอืงและการบรหิารการจดัการน�า้ท่วม	ด้วยเหตุ

ทีส่ภาพภมูอิากาศเปลีย่นแปลงเป็นปัญหาของโลกและมนษุย์

ทุกเผ่าพันธุ์บนโลก	การบูรณาการความรู้ทั้งระดับโลก	ภูมิภาค

 กำรก่อสร้ำงคันป้องกันน�้ำท่วม นิคมอุตสำหกรรมบองปะอิน และนิคมอุตสำหกรรมนวนคร จ.พระนครศรีอยุธยำ
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และท้องถิน่จงึมคีวามส�าคญัอย่างยิง่	นัน่หมายถงึ	หลกัพืน้ฐาน

ของการวางแผนตั้งรับภัยพิบัติ	(Resilience	Planning)

	 องค์ประกอบต่อมาคอื	ความเข้าใจเรือ่งความคดิตัง้รบั	 

(Understanding	 Resilience)	 ด้วยแนวทางการวิเคราะห์	 

(Analytical	Approach)	โดยผนวกปัจจยัต่างๆ	เช่น	ความเปราะบาง	 

(Vulnerability)	 เพื่อการสร้างวิธีตั้งรับ	 (Building	Resilience)	 

ซึ่งครอบคลุมเรื่องระบบเมือง	 (Urban	 System)	 องค์กร	 

(Institutes)	ที่ผู้เกี่ยวข้องต้องมีส่วนร่วมในบทบาทหน้าที่	และ

จักต้องมีความเข้าใจร่วมกัน

	 องค์ประกอบสุดท้ายที่มีความส�าคัญมากที่สุดคือ	

กระบวนการ	(Process)	เพราะต้องน�าให้หลักวิชาและขั้นตอน

รวมถงึกระบวนการมาประยกุต์รวมกนั	จนถงึขัน้ตอนน�าไปปฏบิตัิ

	 หลักการเหล่านี้มีแนวทางคล้ายกับรัฐบาลหลาย

ประเทศในยุโรปก�าลังปฏิบัติในขณะนี้	 เช่น	 รัฐบาลสหพันธรัฐ

เยอรมัน	 โดยเริ่มจากการปลุกกระแสตระหนักรู้	 (Awareness)	

ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับ	 จากผู้ปฏิบัติระดับล่างถึงผู้บริหาร

ระดับสูงให้เข้าใจสาระอย่างถูกต้อง	 และเข้าใจผลกระทบ

ของสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง	 ซึ่งมูลนิธิ	 Rockefeller	 

Foundation	ได้ด�าเนินการมานานพอสมควรในหลายประเทศ	

ปัญหาที่ประสบคล้ายกันได้แก่	 ประชาชนทั่วไปไม่เข้าใจและ

มองว่าสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องไกลตัว	 จับต้อง

ไม่ได้	ไม่สามารถโยงเข้าสู่ปัญหาโลกร้อนกับเรื่องน�้าท่วมได้

	 เมื่อที่ตั้งชุมชนเมืองมีความเปราะบางต่อภัยพิบัติ	

(Disaster	Vulnerability)	เช่น	ตัง้อยูบ่นทีลุ่ม่ต�า่	และมปีระชากร

เข้าไปอาศัยเพิ่มมากขึ้น	ท�าให้เกิดความเสี่ยงน�้าท่วม	 (Flood	

Risk)	มากขึน้	การให้ความรูแ้ละความเข้าใจเหตเุหล่านี้	จงึเป็น

ขั้นตอนแรกที่ต้องด�าเนินการ	และต้องด�าเนินการต่อเนื่องตาม

ความรู้และข้อมูลด้านต่างๆ	ที่เพิ่มมากขึ้น	ตามความก้าวหน้า

ของหลักวิชาการ

	 ปัญหาทีม่กัพบในประเทศก�าลงัพฒันาส่วนมากได้แก่	

สังคมขาดการมองระยะไกล	 (Sight	 of	 Long-Term	Trends)	

ท�าให้ไม่เข้าใจผลกระทบร้ายแรงที่จะตามมาในอนาคต	จาก

สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง	ซึ่งมีช่วงเวลาปรากฏผลกระทบ

นาน	10-50	ปี	หรือมากกว่า	

	 ปัญหาและอุปสรรคทั้งหลายเหล่านี้	 ท�าให้โครงการ

ตัง้รบัภยัพบิตัเิมอืงจากสภาพภมูอิากาศเปลีย่นแปลง	ไม่เลอืก

เมอืงขนาดใหญ่ทีค่นทัว่ไปรูจ้กั	แต่เลอืกชมุชนเมอืงขนาดกลาง	

พอเหมาะกบัการด�าเนนิงาน	กรณปีระเทศไทยมสีองเมอืงได้รบั

เลือกเข้าโครงการคือ	หาดใหญ่และเชียงราย

	 นักวิชาการด้านสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงจาก

หลายประเทศ	 รวมทั้งจากประเทศในโครงการได้รับเชิญเข้า

ร่วมแลกเปลี่ยนความรู	้ และประสบการณ	์ถกประเด็นปัญหา

และอุปสรรคในการลดภัยพิบัติ	 ความขัดแย้งทางความ

คิดปรากฏบ่อยครั้ง	 แต่อยู่ในกระบวนการ	 (Process)	 ที่ยัง

คงด�าเนินต่อไป	 ต้องพึ่งพาความร่วมมือจากทุกระดับและ 

ทุกภาคส่วน	มิใช่เพียงในระดับท้องถิ่น	 หรือรัฐบาลประเทศ

ใดประเทศหนึ่งโดยล�าพัง	 เพราะภัยพิบัติจากสภาพภูมิ

อากาศเปลี่ยนแปลง	 ได้แผ่กระจายไปทุกพื้นที่บนโลกนี้ 

อย่างสมบูรณ์แล้ว

	 นักวิทยาศาสตร์ชั้นน�าสรุปว่า	 ตลอดศตวรรษนี้หรือ 

อีกร้อยปีเป็นต้นไป	มนุษย์ไม่สามารถหลีกหนีภัยพิบัติได้พ้น	

และจกัต้องแสวงหาหนทางอยูร่อดให้ได้อย่างดทีีส่ดุ	หวัข้อหลกั

ของงานวิชาการนี้คือ	 สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงกับความ

เป็นเมือง	(Climate	Change	and	Urbanization)

	 ประเด็นน่าสนใจหนึ่งได้แก่	 โลกมนุษย์ก�าลังเผชิญ

สภาพภมูอิากาศทีแ่ปรเปลีย่นตลอดเวลา	(Dynamics	of	Climate	 

Change)	 และความเป็นเมืองที่สลับซับซ้อน	 (Complex	
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Urbanization)	 ท�าให้การคาดการณ์ภัยพิบัติเมืองขาดความ

แม่นย�า	 แม้ประเทศที่มั่งคั่งร�่ารวยและมีเทคโนโลยีก้าวหน้า

อย่างสหรัฐอเมริกายังประสบภัยพิบัติเสียหายหนักจากพายุ 

เฮอริเคน	นั่นท�าให้ผู้ที่เกี่ยวข้องวิตกกังวลเรื่องผลกระทบภัย

พิบัติต่อภูมิภาคยากจนและล้าหลัง	ที่จักประสบความเสียหาย

มากกว่าและประชาชนจกัทกุข์ยากมากกว่า	หากไม่มกีารเตรยีม

ความพร้อมรับภัยพิบัติ

	 ดังได้กล่าวถึงโครงการในสี่ประเทศเอเชีย	 องค์กร

อิสระในนามของ	 Institute	 of	 Social	 and	 Environmental	

Transition	 (ISET)	 มีบทบาทในโครงการนี้	 ภายใต้หัวข้อ	 

“โครงการเครอืข่ายเมอืงในเอเชยีเพือ่เตรยีมรบัสภาพภมูอิากาศ

เปลี่ยนแปลง”	Asian	Cities	Climate	Change	Resilience	 

Network	(ACCCRN)	โดย	Rockefeller	Foundation	สนบัสนนุ

ด้านการเงิน	 และมีสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยร่วมกับองค์กร

ท้องถิ่น	 เป็นผู้ประสานงานและจัดการประชุมทางวิชาการ 

ในกลุ่มประเทศโครงการ	โดยให้ความส�าคัญกับท้องถิ่นเพราะ

เป็นผู้เผชิญภัยพิบัติโดยตรง	 เริ่มแรกของโครงการจ�าเป็นต้อง

ท�าความเข้าใจถึงเรื่องราวและตอบค�าถามว่าท�าไมต้องเตรียม

ตั้งรับภัยพิบัติ

	 นิยามการเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ	 หมายถึงความ

สามารถในการรบั	รองรบั	(Absorb)	ภยัพบิตัอินัตราย	และหมาย

ถึงความสามารถในการเรียนรู้	เตรียมตนเองรับภัยรูปแบบต่าง	 

ทั้งอุทกภัย	 ภัยแล้งและภัยร้ายแรงอื่นๆ	 ที่อาจไม่คาดคิด	 

(shock)	อย่างเป็นระบบ

	 ยุทธศาสตร์การเตรียมรับภัยพิบัติครอบคลุมสาระ

หลายรปูแบบและหลายด้าน	จากดรรชนกีารเตรยีมรบัภยัพบิตัิ	

(Resilience	Index)	ในรปูขององค์กร	(Institute)	ทีม่กีารบรหิาร

งานและกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ	พร้อมรับเหตุที่ไม่ 

คาดคิดที่อาจเกิดอย่างฉับพลัน	 เพราะหลายองค์กรมีรูปแบบ

และโครงสร้างที่ไม่สามารถตั้งรับภัยพิบัติได้	

		 ปัญหาที่มักพบในกลุ่มเมืองขนาดกลางทั้งสี่ประเทศ

ได้แก่	 การขาดความรู ้และไม่มีระบบจัดเก็บข้อมูลส�าคัญ

ส�าหรับการวิเคราะห์	 โดยเฉพาะเพื่อคาดการณ์และเตรียม

การป้องกัน	(Predict	and	Prevent)	ควบคู่กับการวางผังเมือง	 

ดังกรณีเมืองชายฝั่งทะเลที่จะได้รับผลจากการเพิ่มระดับน�้า

ทะเลสงูขึน้ในอนาคต	นโยบายการพฒันาเมอืงควรก�าหนดแนว

การวางผังเมืองให้หลีกเลี่ยงผลกระทบจากภาวะโลกร้อนใน

อนาคต	ถอยร่นห่างจากพื้นที่ที่จะถูกน�า้ทะเลท่วมถึง	 เป็นการ

เตรียมพร้อมตั้งรับผลกระทบและลดความเสี่ยงภัยที่สามารถ

เลี่ยงได้ล่วงหน้า

	 การวางแผนตั้งรับ	(Resilience	Planning)	ประกอบ

ด้วยสาระส�าคัญ	 4	 ด้านได้แก่	 ระบบของเมือง	 (Urban	 

Systems)	ผู้ปฏิบัติ	 (Agents)	องค์กร	 (Institutions)	และการ

เกิดภัย	 (Exposures)	 นับตั้งแต่	 ระบบต่างๆของเมือง	 โดย

เฉพาะระบบสาธารณปูโภคทีม่กัเปราะบาง	(Fragile)	เช่น	ระบบ

ถนน	ไฟฟ้า	ประปา	สื่อสาร	และฯลฯ	ที่ก่อสร้างไม่ได้มาตรฐาน	 

ไม่แข็งแรงจนไม่สามารถรับภัยพิบัติที่รุนแรงมากขึ้นจาก

สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง	 โดยคลุมถึงการพัฒนาระบบ	 

การบรหิาร	การบ�ารงุดแูลรกัษาระบบต่างๆ	ให้พร้อมใช้งานเมือ่

เกิดภัยร้ายแรง
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	 ผูป้ฏบิตั	ิหรอืบคุคลต่างๆทีเ่กีย่วข้อง	เป็นองค์ประกอบ

ส�าคัญจากผู้บริหาร	 ผู้น�าทุกระดับจนถึงประชาชนที่อาศัยอยู่

ในพื้นที่ภัยพิบัติ	เพราะเป็นผู้ผลักดันและด�าเนินการด้านต่างๆ	

ให้มีขีดความสามารถในการตั้งรับภัยพิบัติ	บุคคลเหล่านี้ต้องมี

ความรูเ้รือ่งภยัพบิตัิ	ต้องเข้าใจหลกัการตัง้รบั	และต้องประสาน

ความร่วมมือกันอย่างดี	หากชุมชนเมืองใดขาดผู้ปฏิบัติ	ผู้ร่วม

ด�าเนินการ	และประสานร่วมมือกันแก้ปัญหาสภาพภูมิอากาศ

เปลี่ยนแปลง	 ชุมชนนั้นจะเผชิญความเสี่ยงและได้รับความ 

เสยีหายมากกว่า	เมือ่เปรยีบเทยีบกบัชมุชนอืน่ทีม่กีารรวมกลุม่

ผู้ปฏิบัติอย่างเข้มแข็ง	ระดับความเปราะบางจึงขึ้นกับลักษณะ

ของผูป้ฏบิตั	ิมากน้อยขึน้กบัความกระตอืรอืร้น	ความใส่ใจและ

ความรับผิดชอบในการร่วมกันปฏิบัติงาน

	 องค์กร	หมายถึงรูปแบบการบริหารจนถึงการจัดการ

ตามกรอบอ�านาจตามกฎหมาย	ที่ต้องน�ามาใช้เป็นเครื่องมือ

ตามกฎหมาย	(Legal	Tools)	ในเหตุที่ต้องอาศัยอ�านาจบังคับ

ตามกฎหมาย	 เช่น	 กฎหมายผังเมืองเพื่อควบคุมทิศทางการ

เตบิโตของเมอืง	การก�าหนดเกณฑ์ต่างๆให้สิง่ปลกูสร้างมคีวาม

คงทนแข็งแรงเพียงพอรับภัยพิบัติ	เป็นต้น

	 การเกิดภัย	 หรือลักษณะการเกิดภัยพิบัติต ่างๆ	 

ที่เป็นผลกระทบของความแปรปรวน	และเปลี่ยนแปลงสภาพ 

ภูมิอากาศ	 จากภัยแล้งถึงน�้าท่วมในพื้นที่เดียวกัน	 จากวงจร

ภัยแล้งที่เคยเกิดทุก	 10-12	ปี	 ถี่ขึ้นเป็นปีเว้นปี	 และภัยอื่นๆ 

ที่สามารถเกิดพร้อมกัน	 จนเป็นความเปราะบางและมีความ

เสี่ยงมากขึ้นจนถึงระดับวิกฤติ
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	 จากกรอบความคิด	 (Conceptual	 Framework)	 นี้	 

องค์ประกอบทั้งหมดได้ถูกน�ามาวิเคราะห์	 เพื่อวางแผน 

เตรียมตั้งรับภัยพิบัติส�าหรับชุมชนเมืองนั้น	 เพื่อให้ผู้บริหาร	 

จนถึงประชาชนผู ้อาศัยต้องรับทราบแนวทางการเตรียม 

ตั้งรับภัยพิบัติร ่วมกัน	 นับจากการยอมรับความจริงว ่า	 

ภัยพิบัติจากสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงไม่สามารถแก้ไขได้	 

แต่สามารถบรรเทาความเสียหายได้	 มากหรือน้อยขึ้นกับ

ปัจจัยต่างๆ	 ข้างต้น	 จนถึงการพัฒนาแนวความคิดนี้ต่อเนื่อง	 

เพื่อปรับยุทธศาสตร์รับภัยพิบัติ	 ที่จะทวีความรุนแรงและ

แปรปรวนมากขึ้นในอนาคต

9	ธันวาคม	2555		(ต่อฉบับหน้า)	(ต่อตอนที่	2)

เอกสำรอ้ำงอิง
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Moench	 M., 	 Tyler	 S.	 &	 Lage	 J. 	 (2011),	 Catalyzing	 

	 Urban	Climate	Resilience,	Applying	Resilience	Concept	to	 

	 Planning	Practice;	Rockefeller	Foundation,	USA				
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โครงการ ผังปฏิบัติการเพื่อการ

พัฒนาพื้นที่เฉพาะชุมชนเกาะเต่า 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

มีชื่อเสียงระดับโลกด้วยเหตุผลที่มีทรัพยำกรใต้น�้ำที่ 

สวยงำมมำก จนเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวต่ำงประเทศ

อย่ำงกว้ำงขวำง 

 แนวโน้มกำรท่องเที่ยวได้ขยำยตัวอย่ำงรวดเร็ว  

จนมีแนวโน้มท�ำให้เกิดผลกระทบอย่ำงรุนแรงต่อสภำพ

แวดล้อมของเกำะอย่ำงเช่น เกำะสมยุ เกำะพพี ีได้ประสบ

ปัญหำมำแล้ว

 จ�ำเป็นต้องมีกำรวำงผังและวำงแผนกำรพัฒนำ

เกำะเต่ำให้สอดคล้องกับขีดควำมสำมำรถในกำรรองรับ

กำรพฒันำกำรท่องเทีย่วอย่ำงเหมำะสมโดยมมีำตรกำรทัง้

ด้ำนกำรควบคุมและส่งเสริมกำรพัฒนำพื้นที่ เพื่อให้กำร

พัฒนำเกำะเต่ำยังด�ำรงไร้ซึ่งทรัพยำกรธรรมชำติและ 

สิ่งแวดล้อมรวมถึงสภำพกำรท่องเที่ยวให้มีควำมยั่งยืน 

ต่อไป 

ประโยชน์ที่จะได้รับ

 1) มกีรอบชีน้�ำกำรพฒันำและกำรใช้ประโยชน์ทีด่นิ

ของชุมชนอย่ำงเป็นระบบและเสริมสร้ำงเอกลักษณ์ของ

พื้นที่ สนับสนุนกำรท่องเที่ยวของชุมชน

 2) มีแนวทำงกำรพัฒนำด ้ำนสำธำรณูปโภค

และสำธำรณูปกำรโดยด�ำเนินกำรวำงแผนพัฒนำ

ระบบคมนำคมและขนส่ง ระบบสำธำรณูปโภคและ

สำธำรณูปกำรเพื่อส่งเสริมกำรพัฒนำอย่ำงเป็นรูปธรรม

 3) ส่งเสริมและควบคุมกำรพัฒนำพื้นที่ให้รองรับ

กจิกรรมด้ำนต่ำงๆ ในพืน้ทีอ่ย่ำงเหมำะสมโดยรกัษำสภำพ

ภมูทิศัน์ที่สวยงำมเพื่อให้เกิดกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน

ความเป็นมาและความส�าคัญ

 จำกกำรประชุม ครม.สัญจร ณ อ�ำเภอเกำะสมุย  

จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี เมื่อวันที่ 21 – 22 ตุลำคม 2555  

นำงสำวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นำยกรัฐมนตรี  มีบัญชำให้  

กรมโยธำธกิำรและผงัเมอืง ด�ำเนนิกำรจดัท�ำผงัแม่บทเพือ่

กำรพัฒนำพื้นที่เกำะเต่ำ 

 อธิบดีฯ มอบหมำยให้หน่วยงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง

ของกรมฯ ด�ำเนินกำรร่วมกันเชิงบูรณำกำร โดยมุ่งหวังให้

ด�ำเนินกำรเป็นโครงกำรก่อสร้ำงอย่ำงเป็นรูปธรรมในปี 

2557

 คณะท�ำงำนผงัปฏบิตักิำรพืน้ทีเ่ฉพำะชมุชนเกำะเต่ำ 

มีเป้ำหมำยในกำรด�ำเนินกำรจัดท�ำผังปฏิบัติกำรฯ และ  

ด�ำเนนิกำรก่อสร้ำงโครงกำรให้เป็นรปูธรรมใน ปี 2557 ตำมที่

กรมฯ มุง่หวงั

วตัถปุระสงค์โครงการผงัปฏบิตักิารเพือ่การพฒันา

พืน้ทีเ่ฉพาะชมุชนเกาะเต่า จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี

 1) เพื่อให้มีผังปฏิบัติกำรซึ่งเป็นแนวทำงในกำร

พัฒนำชุมชนเกำะเต่ำ โดยมีโครงกำรพัฒนำตำมแผนงำน

พัฒนำในแต่ละด้ำน

 2) เพื่อใช้ผังปฏิบัติกำรเป็นแนวทำงสะท้อนแนว 

ควำมคิดในกำรพัฒนำพื้นที่ชุมชนเพื่อส�ำหรับให้ท้องถิ่น

น�ำไปด�ำเนินกำรให้เกิดประสิทธิภำพในกำรพัฒนำ

หลักการและแนวคิด

 เกำะเต่ำเป็นเกำะขนำดเล็กแห่งหนึ่งของจังหวัด

สุรำษฎร์ธำนี เป็นเกำะที่มีชื่อเสียงด้ำนกำรด�ำน�้ำที่

กองผังเมืองเฉพาะ
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แผนการด�าเนินการ

 โครงกำรผังปฏิบัติกำรเพื่อกำรพัฒนำพื้นที่เฉพำะ

ชมุชนเกำะเต่ำ จงัหวดัสรุำษฎร์ธำน ีระยะเวลำด�ำเนนิกำร

ช่วงเดือนพฤศจิกำยน 2555 – 2557

แนวความคิดในการพัฒนาพื้นที่

1. ด้านการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง

 - กำรปรับปรุงระบบเชื่อมโยงทำงน�้ำ-สู ่ทำงบก 

ให้เข้ำถึงได้สะดวกมีท่ำเรือที่ได้มำตรฐำนและประโยชน์

ใช้สอยในรปูแบบเอนกประสงค์ ปรบัปรงุให้มลีกัษณะเป็น 

GATE WAY (ท่ำเรือ)

 - ควบคุมปริมำณรถยนต์ ควบคุมมลพิษ พัฒนำ

ระบบขนส่งให้มีประสิทธิภำพ

 - ปรับปรุงเส ้นทำงบนเกำะให ้มีคุณภำพได ้

มำตรฐำน ปลอดภัย ร่มรื่น สวยงำม

 - ส่งเสริมยวดยำนที่เป ็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

ลดกำรใช้พลังงำน เช่น กำรใช้จักรยำน

 - ส่งเสริมทำงเดินเท้ำ

 - ปรับปรุงองค์ประกอบถนน (Furniture Street)  

ให้มีควำมสมบูรณ์ ชัดเจนและเป็นเอกลักษณ์

2. ด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน

 - พัฒนำระบบประปำชุมชนให้เพียงพอ โดยเพิ่ม 

แหล่งกักเก็บน�้ำผิวดิน กระจำยในพื้นที่เกำะ

 - พฒันำระบบบ�ำบดัน�ำ้เสยีแบบ On-Site-Treatment 

หรือระบบบ�ำบัดน�้ำเสียแบบสร้ำงติดแหล่งก�ำเนิด

 - พฒันำระบบพลงังำนไฟฟ้ำทำงเลอืกไม่ว่ำจะเป็น

พลังงำนน�้ำ พลังงำนลม พลังงำนจำกแสงแดด

 - ปรับปรุงระบบกำรจัดกำรขยะจำกต้นทำงจนถึง 

ปลำยทำง โดยคัดแยกประเภทขยะที่สำมำรถน�ำกลับมำ

ใช้ได้อีก 
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3. ด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

 - พฒันำท่องเทีย่วทีด่ ีเหมำะสมและเกดิประโยชน์

สูงสุด ภำยใต้ขีดจ�ำกัดควำมสำมำรถในกำรรองรับ

 - ปรบัปรงุพฒันำแหล่งท่องเทีย่วให้อยูใ่นสภำพดี  

เป็นที่พึงพอใจของนักท่องเที่ยว

4. ด้านการพัฒนาภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม 

ชุมชน

 - คงควำมเป็นสภำพธรรมชำติ กำรพัฒนำทำง

ด้ำนภูมิทัศน์ให้สอดผสำนกลมกลืน มีเอกลักษณ์และ

สอดคล้องกับสภำพแวดล้อมเดิมให้มำกที่สุด

 - ก�ำหนดรูปแบบกำรสร้ำงจินตภำพในพื้นที่  

ส ร ้ ำ ง กลุ ่ ม กิ จ ก ร รมที่ มี ลั กษณะของคว ำม เป ็ น  

Neighbourhood และใช้พื้นที่ส่วนกลำงร่วมกันให้เป็น 

ศูนย์รวมกิจกรรม (Node) รวมถึงกำรจัดกำรด้ำนภูมิทัศน์ 

ให้กลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมและมีกำรสร้ำงจุดหมำยตำ 

(Landmark) ให้กับพื้นที่ เช่นจุดชมวิวที่สูง

 โครงกำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวบริเวณท่ำเรือแม่หำด

 โครงกำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวบริเวณวงเวียน (เดิม)
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 โครงกำรพัฒนำด้ำนสภำพแวดล้อมและภูมิทัศน์ 

ถนนสำยทรำยรี-แม่หำด-โฉนดบ้ำนเก่ำ

 โครงกำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวบริเวณจุดสิ้นสุดถนนทรำยรี
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	 ตามที่ เกิดปัญหาอุทกภัยในปี	 พ.ศ.	 2554	 นั้น	 

กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ก�าหนดแนวทางในการแก้ไข

ปัญหาดังกล่าว	 ด้วยมาตรการทางด้านผังเมืองซึ่งสามารถ

ก�าหนดได้	ดังนี้

	 1.	 ก�าหนดพื้นที่เสี่ยงภัยน�้าท่วม	 เพื่อควบคุมการ 

ตั้งถิ่นฐานและกิจกรรมการใช้พื้นที่	 ในพื้นที่เสี่ยงต่อภาวะน�้า

ท่วมหลาก	และน�้าท่วมเฉียบพลัน

	 2.	 ก�าหนดให้มีพื้นที่สีเขียว	 (Green	 Belt)	 เพื่อ

ป้องกันการขยายตัวของเมือง	และเป็นแนวน�า้ท่วมหลากหรือ	

(Flood	way)	เพื่อประโยชน์ส�าหรับผันน�้า	ระบายน�้า	ชะลอน�้า	 

ส�านักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ

ส�านักวิศวกรรมการผังเมือง

แนวทางการปรับปรุงการวางผังเมือง  

เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัย

โดยก�าหนดเป็นพืน้ทีอ่นรุกัษ์ชนบทและเกษตรกรรม	หรอื	พืน้ที่

ชนบทและเกษตรกรรม	หรือที่โล่ง

	 3.	 ก�าหนดพื้นที่ส�าหรับเป็นแหล่งกักเก็บน�้า	 พื้นที่

ระบายน�้า	 และพื้นที่รับน�้า	 (แก้มลิง)	 เพิ่มความสามารถใน

การรองรับน�้าหลาก	หรือขยายทางน�้า	 สนับสนุนการใช้ที่ดิน

ให้เหมาะสม	 เพื่อรักษาพื้นที่แก้มลิงและหนองน�้า	 ที่มีอยู่ใน

ธรรมชาติ

	 4.	ก�าหนดทิศทางการขยายตัวของเมือง	ไม่ให้ขยาย

ไปในพื้นที่ลุ่มน�้า	 หรือพื้นที่เสี่ยงภัยน�้าท่วม	ที่มีผลต่อการตั้ง

ถิ่นฐานและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ
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	 5.	 ก�าหนดพื้นที่หรือจัดหาพื้นที่ใหม่เพื่อย้ายถิ่น 

ที่อยู่	 (Relocation)	 โดยสร้างเมืองใหม่ที่มีความเหมาะสม 

ต่อการตั้งถิ่นฐานให้มีความปลอดภัย	มีสภาพแวดล้อมและ

คุณภาพชีวิตที่ดี

	 6.	 ก�าหนดแนวทางการพัฒนาสาธารณูปโภค	 -	

สาธารณปูการ	พร้อมการบรหิารจดัการทรพัยากรน�้า	โดยไม่ให้

เป็นอปุสรรคกดีขวางการไหลของน�้า	หรอืออกแบบใช้เป็นแนว

เขือ่นป้องกนัและชะลอน�า้	ซึง่ต้องค�านงึถงึทศิทางการไหลของ

น�้าและความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่	ที่ก�าหนดไว้ในผังเมือง

	 7.	 ก�าหนดระยะถอยร่นจากแนวล�าน�้าและพื้นที่ 

แหล่งน�้า	 เพื่อเป็นพื้นที่รับน�้าและรักษาสภาพแวดล้อมของ

ชุมชน	โดยก�าหนดพื้นที่อนุรักษ์แหล่งน�้า	พื้นที่ชุ่มน�้า	เป็นพื้นที่

เปิดโล่ง	 ก�าหนดพื้นที่ระยะถอยร่นจากแนวล�าน�้าให้ปลอดภัย

จากน�้าท่วมให้เป็นเส้นทางน�้าผ่าน	 ห้ามการอยู่อาศัยหรือ 

สิ่งก ่อสร้างอันจะเป็นการขวางทางไหลของน�้า	 ซึ่งตาม 

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร	พ.ศ.	2522	ก�าหนดให้มีระยะ

ถอยร่น	 3	 เมตร	 ในขนาดล�าน�้ามีความกว้าง	 10	 เมตร	และ

ระยะถอยร่น	6	เมตร	ในขนาดล�าน�้ามีความกว้างเกิน	10	เมตร

	 8.	ก�าหนดมาตรการบรรเทาภัยพิบัต	ิ โดยจัดเตรียม

เส้นทางหนภียัของเมอืง	และสถานทีร่วมพล	ทีป่ลอดภยั	พร้อม

การประชาสัมพันธ์	 ให้ประชาชนรับทราบรวมทั้งการติดตั้ง

ระบบเตือนภัย	เช่น	หอเตือนภัย		หอกระจายข่าว	เป็นต้น

	 ในกรณขีองผงัเมอืงรวม	ซึง่สามารถด�าเนนิการได้โดย

เพิม่องค์ประกอบของผงัเมอืงรวม	เพิม่แผนผงัแสดงทีโ่ล่ง	และ

แผนผงัแสดงโครงการกจิการสาธารณปูโภค	โดยมรีายละเอยีด

ของการก�าหนด	ดังตัวอย่างต่อไปนี้

	 1.	 แผนผังแสดงที่โล่งพร้อมด้วยข้อก�าหนด	 ได้

จัดท�าขึ้นเพื่อประโยชน์ในการด�ารงรักษาที่ โล ่งไว ้ เพื่อ

สาธารณประโยชน์และสภาพแวดล้อมอันจะเป็นการรักษา

สภาพภมูทิศัน์ทีด่ขีองชมุชนรวมทัง้	เพือ่ป้องกนัปัญหาน�า้ท่วม

	 ที่โล่งตามแผนผังแสดงที่โล่งประเภท	ล	1	ที่ก�าหนด 

ไว้เป็นสเีขยีวอ่อน	ทีโ่ล่งประเภท	ล	2	ทีก่�าหนดไว้เป็นสเีขยีวอ่อน 

มีเส้นทแยงสีด�า	 ที่โล่งประเภท	ล	 3	ที่ก�าหนดไว้เป็น	 สีเขียว 

มีเส้นทแยงสีเขียว	 และที่โล่งประเภท	ล	 4	 ที่ก�าหนดไว้เป็น	 

สีเขียวมีเส้นทแยงสีด�า	 ให้เป็นที่โล่งเพื่อนันทนาการและ 

การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม	จ�าแนกเป็นบริเวณดังต่อไปนี้

แ ผ นผั ง แ ส ด ง ที่ โ ล ่ ง ผั ง เ มื อ ง ร ว ม เ มื อ ง / 

ชุมชน ………... จังหวัด ..............

	 การจัดท�าแผนผังแสดงที่โล่งพร้อมด้วยข้อก�าหนด	

มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการด�ารงรักษาที่โล ่งไว ้																

เพือ่สาธารณประโยชน์และสภาพแวดล้อมอนัจะเป็นการรกัษา

สภาพภูมิทัศน์ที่ดีของชุมชนรวมทั้งเพื่อป้องกันปัญหาน�้าท่วม

ที่โล่งตามแผนผังแสดงที่โล่งประเภท	 ล	 1	 ที่ก�าหนดไว้เป็น	 

สีเขียวอ่อน	ที่โล่งประเภท	ล	 2	 ที่ก�าหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน 

มีเส้นทแยงสีด�า	 ที่โล่งประเภท	ล	 3	ที่ก�าหนดไว้เป็น	 สีเขียว 

มีเส้นทแยงสีเขียว	 และที่โล่งประเภท	ล	 4	 ที่ก�าหนดไว้เป็น	 

สีเขียวมีเส้นทแยงสีด�า	 ให้เป็นที่โล่งเพื่อนันทนาการและ 

การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม	จ�าแนกเป็นบริเวณดังต่อไปนี้

	 ข้อ	1.	ทีด่นิประเภททีโ่ล่ง	(ล	1)	สวนสาธารณะ	สนาม

กีฬา	สนามเด็กเล่น	 เฉพาะที่ดินของรัฐ	 ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
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เพื่อสวนสาธารณะ	สนามกีฬา	สนามเด็กเล่น	นันทนาการหรือ

เกี่ยวข้องกับนันทนาการ	การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม	หรือ

สาธารณประโยชน์เท่านั้น	

	 ข้อ	 2.	 ที่ดินประเภทที่โล่ง	 (ล	 2)	 หนองน�้า	 บึง	 

อ่างเก็บน�้า	 เฉพาะที่ดินของรัฐ	 ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อ	 

หนองน�า้	บงึ	อ่างเกบ็น�า้	ประมง	เพาะเลีย้งสตัว์น�า้	นนัทนาการ

หรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ	การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม	

หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น

	 ข้อ	3.	ที่ดินประเภทที่โล่ง	(ล	3)	การระบายน�้า	สงวน

รักษาสภาพการระบายน�้าตามธรรมชาติ	ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน

เพื่อระบายน�้า	 เป็นพื้นที่น�้าหลาก	 เกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้อง

กับเกษตรกรรม	 สถาบันราชการการสาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการ	 ส�าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น	 

ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละห้าของที่ดินประเภทนี้	ในแต่ละบริเวณ

	 ที่ดินประเภทนี้	 	 ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการ 

ตามที่ก�าหนด	ดังต่อไปนี้

	 (1)	 คลังน�้ามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บ

รักษาน�้ามันเชื้อเพลิง	 ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลวและก๊าซ

ธรรมชาติเพื่อจ�าหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วย

การควบคุมน�้ามันเชื้อเพลิง	

	 (2)	 	 สถานที่บรรจุก๊าซ	 สถานที่เก็บก๊าซ	 และห้อง

บรรจุก๊าซ	 ส�าหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลวตามกฎหมายว่าด้วย

การควบคุมน�้ามันเชื้อเพลิง	

	 (3)	โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม

	 (4)	จัดสรรที่ดินทุกประเภท

	 (5)	 อาคารที่มีพื้นที่เกิน	 100	 ตารางเมตร	 เว้นแต่

เป็นการประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน	

100	ตารางเมตร	แต่ไม่เกิน	300	ตารางเมตร	ที่ตั้งอยู่ริมถนน

สาธารณะที่มีขนาดเขตทาง	ไม่น้อยกว่า	16	เมตร	และมีที่ว่าง

ด้านหน้าอาคารไม่น้อยกว่า	6	เมตร

	 (6)	 การอยู่อาศัยประเภทห้องแถว	 ตึกแถว	 หรือ 

บ้านแถว

	 (7)	การอยู่อาศัยประเภทห้องชุด	อาคารชุด	หอพัก	

หรืออาคารอยู่อาศัยรวม

	 (8)	อาคารที่มีความสูงเกิน	6	เมตร	โดยการวัดความ

สูงของอาคารให้วัดจากระดับถนนถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด

	 (9)	 สถานที่เก็บสินค้าหรือพักสินค้าหรือสิ่งของ	 

เพื่อประโยชน์ทางการค้าหรืออุตสาหกรรม	แต่ไม่รวมถึงการ

เก็บสินค้าหรือสิ่งของเพื่อรอการจ�าหน่าย	ณ	สถานที่นั้น

	 (10)	สนามกอล์ฟ

	 (11)	การก�าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

	 (12)	การซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ	

	 (13)	การสร้างรั้วหรือก�าแพงที่น�้าไม่สามารถผ่านได้

	 (14)	ถมดินในแปลงที่ดินให้มีความสูงเกิน	0.5	เมตร	

จากระดับพื้นที่ดินเดิม

การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้	ให้เป็นไปดังต่อไปนี้

	 (1)	 มีอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินไม่เกิน	

(0.01	:	1)	ทั้งนี้	ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว	หากมีการ

แบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะกี่ครั้งก็ตาม	 อัตราส่วนพื้นที่

อาคารรวมต่อพื้นที่ดินของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบ่งแยก

หรือแบ่งโอนทั้งหมด	รวมกันต้องไม่เกิน	0.01	:	1
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	 (2)	มีอัตราส่วนของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมไม่น้อย

กว่าร้อยละ	70	

	 (3)	มีที่ว่างโดยรอบจากแนวเขตที่ดินของแปลงที่ดิน

ที่ใช้เป็นที่ก่อสร้างอาคาร	ไม่น้อยกว่า	4	เมตร

	 (4)	 มีพื้นที่ดินแปลงย่อยแปลงละไม่น้อยกว่า	 100	

ตารางวา

	 (5)	การก่อสร้างอาคารให้มีใต้ถุนสูง

	 การใช้ประโยชน์ทีด่นิรมิฝ่ังแม่น�า้	ล�าคลอง	หรอืแหล่งน�า้ 

สาธารณะ	ที่มีขนาดความกว้างน้อยกว่า	 10	 เมตร	 ให้มีที่ว่าง

ตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น�้า	 ล�าคลอง	

หรือแหล่งน�้าสาธารณะ	ไม่น้อยกว่า		3		เมตร	

	 การใช้ประโยชน์ทีด่นิรมิฝ่ังแม่น�้า	ล�าคลอง	หรอืแหล่ง

น�้าสาธารณะ	ที่มีขนาดความกว้างเกินกว่า	10	–	20	เมตร	ให้

มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น�้า	

ล�าคลอง	หรือแหล่งน�้าสาธารณะ				ไม่น้อยกว่า	6	เมตร

	 การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแหล่งน�้าสาธารณะขนาด

ใหญ่	เช่น	บงึ	หรอืทะเลสาบ	ให้มทีีว่่าง	ตามแนวขนานรมิฝ่ังตาม

สภาพธรรมชาตขิองแหล่งน�้าสาธารณะขนาดใหญ่	ไม่น้อยกว่า	

12	 เมตร	 เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมขนส่ง 

ทางน�้าหรือการสาธารณูปโภค

	 ข้อ	 4.	 ที่ดินประเภทที่โล่ง	 (ล	 4)	 การพักน�้า	 

การป้องกันน�้าท่วม	 ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการพักน�้า	 

ในกรณีที่น�้ามีปริมาณมาก	การป้องกันน�้าท่วม	การเกษตร

กรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม	 การสาธารณูปโภค	 

ที่เกี่ยวกับการป้องกันน�้าท่วม	หรือสวนสาธารณะส�าหรับ

การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่นให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละ

ห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ

	 ทีด่นิประเภทนี	้	ห้ามใช้ประโยชน์ทีด่นิเพือ่กจิการ

ตามที่ก�าหนด	ดังต่อไปนี้

	 (1)	 คลังน�้ามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการ

เก็บรักษาน�้ามันเชื้อเพลิง	ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลวและ

ก๊าซธรรมชาตเิพือ่จ�าหน่ายทีต้่องขออนญุาตตามกฎหมาย

ว่าด้วยการควบคุมน�้ามันเชื้อเพลิง

	 (2)	 สถานที่บรรจุก๊าซ	 สถานที่เก็บก๊าซ	 และ 

ห้องบรรจกุ๊าซ	ส�าหรบัก๊าซปิโตรเลยีมเหลวตามกฎหมายว่า

ด้วยการควบคุมน�้ามันเชื้อเพลิง

	 (3)	โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม

	 (4)	จัดสรรที่ดินทุกประเภท

	 (5)	 อาคารขนาดพื้นที่เกิน	 100	 ตารางเมตร	 

เว้นแต่เป็นการประกอบพาณชิยกรรมทีม่พีืน้ทีป่ระกอบการ

เกิน	100	ตารางเมตร	แต่ไม่เกิน	300	ตารางเมตร

	 (6)	อาคารอยูอ่าศยัประเภทห้องแถว	ตกึแถว	หรอื

บ้านแถว

	 (7)	 อาคารอยู่อาศัยประเภทห้องชุด	 อาคารชุด	

หอพัก	หรืออาคารอยู่อาศัยรวม

	 (8)	 อาคารที่มีความสูงเกิน	 6	 เมตร	 โดยการวัด

ความสูงของอาคารให้วัดจากระดับถนนถึงยอดผนังของ

ชั้นสูงสุด

	 (9)	 สถานที่เก็บสินค้าหรือพักสินค้าหรือสิ่งของ	

เพือ่ประโยชน์ทางการค้าหรอือตุสาหกรรม	แต่ไม่รวมถงึการ

เก็บสินค้าหรือสิ่งของเพื่อรอการจ�าหน่าย	ณ	สถานที่นั้น

	 (10)	การก�าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

	 (11)	การซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ

	 (12)	 การสร้างรั้วหรือก�าแพงที่น�้าไม่สามารถ 

ผ่านได้
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	 (13)	ถมดินในแปลงที่ดินให้มีความสูงเกิน	0.5	เมตร	

จากระดับพื้นที่ดินเดิม

	 การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้	ให้เป็นไปดังต่อไปนี้

	 (1)	 อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินไม่เกิน	

(0.01	:	1)	ทั้งนี้	ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว	หากมีการ

แบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะกี่ครั้งก็ตาม	 อัตราส่วนพื้นที่

อาคารรวมต่อพื้นที่ดินของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบ่งแยก

หรือแบ่งโอนทั้งหมด	รวมกันต้องไม่เกิน	0.01	:	1

	 (2)	 อัตราส่วนของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมไม่น้อย

กว่าร้อยละ	70	

	 (3)	 ที่ว่างโดยรอบจากแนวเขตที่ดินของแปลงที่ดิน 

ที่ใช้เป็นที่ก่อสร้างอาคาร	ไม่น้อยกว่า	4	เมตร

	 (4)	 พื้นที่ดินแปลงย่อยแปลงละไม่น้อยกว่า	 100	

ตารางวา

	 (5)	การก่อสร้างอาคารให้มีใต้ถุนสูง

	 การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น�้า	 ล�าคลอง	 หรือ 

แหล่งน�้าสาธารณะ	ที่มีขนาดความกว้างน้อยกว่า	 10	 เมตร	

ให้มทีีว่่างตามแนวขนานรมิฝ่ังตามสภาพธรรมชาตขิองแม่น�้า	

ล�าคลอง	หรือแหล่งน�้าสาธารณะ	ไม่น้อยกว่า		3		เมตร	

	 การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น�้า	 ล�าคลอง	 หรือ 

แหล่งน�า้สาธารณะ	ทีม่ขีนาดความกว้างระหว่าง10	–	20	เมตร	

ให้มทีีว่่างตามแนวขนานรมิฝ่ังตามสภาพธรรมชาตขิองแม่น�้า	

ล�าคลอง	หรือแหล่งน�้าสาธารณะนั้น	ไม่น้อยกว่า	6	เมตร

	 การใช้ประโยชน์ทีด่นิ	รมิฝ่ังแหล่งน�า้สาธารณะขนาด

ใหญ่	เช่น	บงึ	หรอืทะเลสาบ	ให้มทีีว่่างตามแนวขนานรมิฝ่ังตาม

สภาพธรรมชาตขิองแม่น�า้	ล�าคลอง	หรอืแหล่งน�า้สาธารณะนัน้	

ไม่น้อยกว่า	12	เมตร	เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพือ่การคมนาคม

ขนส่งทางน�้าหรือการสาธารณูปโภค

ข้อก�าหนดแผนผงัแสดงโครงการกจิการสาธารณปูโภค 

ผังเมืองรวม.............จังหวัด………

	 การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังแสดงโครงการ

กิจการสาธารณูปโภคนี้ 	 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการ

พัฒนากิจการสาธารณูปโภค	สาธารณูปการ	 การระบายน�้า	 

การป้องกนัน�า้ท่วมและการด�าเนนิการทีเ่กีย่วเนือ่งเพือ่กจิการ

ของรัฐ	การพัฒนาแหล่งน�้า	การส่งน�้าเพื่ออุปโภคบริโภค	และ

เกษตรกรรม	โดยก�าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน	เป็นดังนี้
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	 (1)	 ที่ดินในบริเวณโครงการคลองระบายน�้า	 ให้ใช้

ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่ก�าหนดดังต่อไปนี้

	 (ก)	 การสร้างคลองระบายน�้าหรือเกี่ยวข้องกับ

คลองระบายน�า้	 และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่

เกี่ยวข้อง

	 (ข)	การสร้างรั้วหรือก�าแพง

	 (ค)	การเกษตรกรรมหรอืเกีย่วข้องกบัเกษตรกรรมทีม่ี

พืน้ทีค่ลมุดนิไม่เกนิ	100	ตารางเมตร	และมคีวามสงูของอาคาร

ไม่เกิน	6	เมตร	โดยการวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับ

พื้นดินที่ก่อสร้างถึง			ยอดผนังของชั้นสูงสุด

	 (2)	 ที่ดินในบริเวณโครงการคันป้องกันน�้าท่วม

ประเภทถนน	 ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่ก�าหนด	 

ดังต่อไปนี้

	 (ก)	 การสร ้างถนนหรือเกี่ยวข ้องกับถนนหรือ

เกี่ยวข้องกับการป้องกันน�้าท่วม	และการสาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการ

	 (ข)	การสร้างรั้วหรือก�าแพง

	 (ค)	การเกษตรกรรมหรอืเกีย่วข้องกบัเกษตรกรรมทีม่ี

พืน้ทีค่ลมุดนิไม่เกนิ	100	ตารางเมตร	และมคีวามสงูของอาคาร

ไม่เกิน	6	เมตร	โดยการวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับ

พื้นดินที่ก่อสร้างถึง	ยอดผนังของชั้นสูงสุด

	 (3)	ที่ดินในบริเวณโครงการคันป้องกันน�้าท่วม	ให้ใช้

ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่ก�าหนด	ดังต่อไปนี้

	 (ก)	 การสร้างคันป้องกันน�้าท่วมหรือเกี่ยวข้องกับ 

คนัป้องกนัน�า้ท่วม	และการสาธารณปูโภคและสาธารณปูการ

ที่เกี่ยวข้อง

	 (ข)	การสร้างรั้วหรือก�าแพง

	 (ค)	การเกษตรกรรมหรอืเกีย่วข้องกบัเกษตรกรรมทีม่ี

พืน้ทีค่ลมุดนิไม่เกนิ	100	ตารางเมตร	และมคีวามสงูของอาคาร

ไม่เกิน	6	เมตร	โดยการวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับ

พื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
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บทน�า (Introduction)

	 อ�าเภอจอมทอง	 จังหวัดเชียงใหม่	 เป็นเมืองศูนย์ 

ความเจริญทางตอนใต้ของจังหวัดเชียงใหม่	 ทางด้านการ 

ท่องเที่ยว	การศึกษา	การปกครอง	สถาบันการเงิน	การลงทุน	

ฯลฯ	ซึ่งเป็นศูนย์กลางของกลุ่มอ�าเภอทางทิศใต้ของเชียงใหม่

และอ�าเภอใกล้เคียงของจังหวัดล�าพูน	 	 และ	อ�าเภอจอมทอง

นบัว่า	เป็นเมอืงทีม่ทีรพัยากรธรรมชาตอิดุมสมบรณ์ู		มปีระเพณี	

วัฒนธรรมที่ดีงามมีเอกลักษณ์เฉพาะที่โดดเด่น	 	 จึงท�าให้มี

ศกัยภาพเป็นเมอืงท่องเทีย่วทีส่�าคญัของจงัหวดัเชยีงใหม่	และ

ของประเทศไทย	เพราะในแต่ละปีจะมนีกัท่องเทีย่วเดนิทางมา

เที่ยวในอ�าเภอจอมทอง	ไม่น้อยกว่า	1,750,000	คน

	 จากการเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ส�าคัญของประเทศไทย	

และเป็นเมืองที่มีศักยภาพในการพัฒนาสูง	 เป็นศูนย์กลาง

ทุกๆด้านของตอนใต้เชียงใหม่	 ท�าให้อ�าเภอจอมทองมีความ

เจริญ	เติบโตอย่างรวดเร็ว	และปัจจุบันเทศบาลจอมทอง	มีการ

ขยายตวัอย่างไร้ทศิทางโดย	ไม่มกีารวางแผนล่วงหน้า	ไม่มกีาร

จัดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสม	เมื่อชุมชนมีการขยาย

ตัว	 ย่อมมีความต้องการ	 การใช้บริการในด้านต่างๆ	มากขึ้น	 

ส่งผลกระทบถงึทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม	วฒันธรรม	

ประเพณี	 สังคม	 รวมทั้งให้การบริการสาธารณูปโภคต่างๆ	

เช่น	ไฟฟ้า	ประปา	ถนน	ระบบระบายน�้า	และการดับเพลิง	ซึ่ง

อาจไม่สามารถให้บริการชุมชนได้ทั่วถึงและ	มีประสิทธิภาพ

เพียงพอต่อความต้องการของชุมชนทั้งปัจจุบันและในอนาคต		 

นางสาวณัฐธยาน์  จองค�า

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางผังเมือง

เพื่อจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนจอมทอง 

อ�าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

Public Participation in Urban Planning of 

Chomtong Municipality, Chomtong District, 

Chiang Mai  Province
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ส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวาง

ผงัเมอืงเพือ่จดัการสิง่แวดล้อม	โดยเกบ็รวบรวมข้อมลูจากกลุม่

ตวัอย่างทีเ่ป็นหวัหน้าครอบครวัจ�านวน	361	ครวัเรอืน	ด้วยการ

ใช้แบบสอบถามเป็นเครือ่งมอืในการเกบ็ข้อมลู	น�ามาวเิคราะห์

โดยใช้สถิติในการวิจัย	คือ	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน	และการบรรยายเชิงพรรณนา

ซึง่เหตนุีจ้ะน�าไปสูค่วามเสือ่มโทรมของทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดล้อมส่งผลถึงคุณภาพของคนในชุมชน	

	 ปัจจุบันกรมโยธาธิการและผังเมืองร่วมกับเทศบาล

ต�าบลจอมทอง	 	 ได้ด�าเนินการวางผังเมืองรวมชุมชนจอมทอง	

ขณะนี้	 ผังเมืองรวมชุมชนจอมทอง	 ก�าลังด�าเนินการอยู่ใน 

ขั้นตอนการส�ารวจ	 จัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล	 	 ซึ่งสามารถ

เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางผังเมืองได้		 

ดงันัน้ผูศ้กึษา	จงึด�าเนนิการศกึษาการมส่ีวนร่วมของประชาชน

ในการวางผังเมืองเพื่อจัดการสิ่งแวดล้อม	 ชุมชนจอมทอง		

อ�าเภอจอมทอง	 	 	 จังหวัดเชียงใหม่	 	 โดยศึกษาการศึกษา

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางผังเมืองเพื่อจัดการ 

สิ่งแวดล้อมชุมชนจอมทอง	อ�าเภอจอมทอง	จังหวัดเชียงใหม่	

มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะทางสภาพการผังเมืองของ

ชุมชนเทศบาลต�าบลจอมทอง	 ศึกษาถึงระดับการมีส่วนร่วม

ของประชาชน	 และปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการ

วางผังเมืองเพื่อจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชนเทศบาลต�าบล

จอมทอง	 ตลอดจนศึกษาปัญหา	 อุปสรรค	 และแนวทางที่
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สรุปผลการศึกษา (Conclusion)

1. สภาพการผังเมืองของชุมชนเทศบาลต�าบล

จอมทอง

	 การวางผังเมืองเทศบาลต�าบลจอมทอง	ณ	ปัจจุบัน	 

ผู ้บริหารได้ก�าหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาเมือง	 โดยการ

พจิารณาถงึเป้าประสงค์ของรฐั	(Top	Down)	ประกอบกบัความ

ต้องการชองประชาชนในท้องถิน่	(Bottom	Up)	ใน	2	ด้าน	ได้แก่	

ด้านการสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐ	และการสนองตอบต่อ

ความต้องการของท้องถิ่น		

 ด้านการสนบัสนนุแนวนโยบายของรฐั		แนวนโยบาย

ของรฐัจะก�าหนดในแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต	ิซึง่

จะระบุถึงประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ	

แผนดังกล่าวจะแสดงถึงโครงสร้างการตั้งถิ่นฐานที่จะมีผลต่อ

การสนองตอบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ	

แนวนโยบายของรฐัตามทีก่�าหนดในแผนพฒันาเศรษฐกจิ	และ

สังคมแห่งชาติอาจถ่ายทอดเป็นผังภาคอนุภาค	หรือจังหวัด	 

ซึง่จะก�าหนดรายละเอยีดเกีย่วกบัการตัง้ถิน่ฐานทีเ่ป็นเมอืงและ

ชนบท	การสงวนรกัษาพืน้ทีท่รพัยากรทางธรรมชาต	ิและโครงข่าย 

การคมนาคมและขนส่ง	ซึ่งการวางและจัดท�าผังเมืองรวมและ

ผังเมืองเฉพาะโดยเทศบาลต�าบลจอมทอง	หรือกรมโยธาธิการ

และผังเมืองจะต้องสอดรับกับผังภาค	อนุภาคหรือจังหวัด

 ด้านการสนองตอบต่อความต้องการของท้องถิน่  

 ทั้งในการวางและจัดท�าผังเมืองรวม	และผังเมืองเฉพาะ

ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง	พ.ศ.	2518	 ได้เปิดโอกาสให้

ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมโดยการจัดให้มีการประชุมเพื่อ 

รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในเขตท้องที่นั้นๆ	การด�าเนิน

การดงักล่าวย่อมจะท�าให้ทราบถงึความต้องการของประชาชน	

อีกทั้งยังเป็นโอกาสให้เกิดเวทีสาธารณะส�าหรับทุกภาคส่วน

ในการแสดงออกและต่อรองเพื่อให้เกิดความสมดุลของความ

ต้องการ	ในการจดัประชมุเพือ่รบัฟังความคดิเหน็ของประชาชน	

ที่จะก่อให้เกิดเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม	ซึ่งได้แก่	ปัญหา	

สาเหตุ	 ตลอดจนแนวทางและวิธีการในการแก้ไขปัญหานั้นๆ	

โดยอาศัยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของภาครัฐและ

ประชาชน	การก�าหนดทิศทางการพัฒนาทั้งทางด้านกายภาพ	

เศรษฐกิจ	 และสังคมภายใต้กรอบแนวนโยบายของรัฐและ

ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น	 อย่างไรก็ตามเพื่อ

ให้การจดัประชมุเพือ่รบัฟังความคดิเหน็ของประชาชน	เป็นเวที 

สาธารณะที่มีความถูกต้องสมบูรณ์ได้นั้น	 จะต้องป้องกัน 

การเรียกร้องรวมทั้งการกระท�าอื่นใดในลักษณะที่เป็นการ

แสวงหาผลประโยชน์ส่วนบุคคล

	 เทศบาลต�าบลจอมทอง	ผู้วางและจัดท�าผังเมืองรวม

และผงัเมอืงเฉพาะจงึใช้โอกาสในการมส่ีวนร่วมของประชาชน

นีใ้ห้เกดิประโยชน์สงูสดุในการให้ได้รบัทราบ	และสนองตอบต่อ

ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างกว้างขวางและ

แท้จริง	นอกจากนี้ถึงแม้ว่าพระราชบัญญัติดังกล่าวจะระบุถึง

การที่สามารถก�าหนดผู้แทนของประชาชนให้เข้าร่วมในการ

ประชุมได้ก็ตาม	การก�าหนดผู้แทนของประชาชนดังกล่าวจะ

พจิารณาให้ครอบคลมุทกุภาคส่วนก่อนการจดัประชมุเพือ่รบัฟัง

ความคิดเห็นของประชาชนโดยจะประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ	

ซึง่มรีะยะเวลาตามทีก่ฎหมายก�าหนด	และตามความเหมาะสม

เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบอย่างกว้างขวาง
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	 เทศบาลต�าบลจอมทองได้พยายามหาแนวทางในการ

วางผังเมืองรวมเทศบาลให้สอดคล้องกับวิถีชุมชน	และสภาพ

แวดล้อมอย่างต่อเนือ่ง	โดยมแีนวคดิให้ประชาชนพึง่พาตนเอง

และสามารถแก้ไขปัญหาส่วนตวัและส่วนรวม	รวมทัง้การยงัชพี

ตนเองและประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นด้วย	 เคยได้ท�าโครงการการ 

จดัท�าผงัชมุชนทีมุ่ง่เน้นการบรหิารจดัการการใช้ประโยชน์ทีด่นิ

ในชมุชน	การอนรุกัษ์	พฒันาและฟ้ืนฟทูรพัยากรธรรมชาตแิละ 

สิง่แวดล้อม	และการปรบัโครงสร้างพืน้ฐานของชมุชนเพือ่แก้ไข

ปัญหาหรือเพิ่มศักยภาพทางกายภาพของชุมชน	บนหลักการ 

พื้นฐานการมีส่วนร่วมของประชาชน	 การวางแผนร่วมกัน 

ในชุมชน	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา

ชุมชนในด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน	 การคมนาคม	 ขนส่ง	 

การสาธารณปูโภค	การบรกิารสาธารณะ	และการรกัษาคณุภาพ

สิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสภาพของชุมชน

เป้าหมายของผังเมืองรวมเทศบาลต�าบลจอมทอง	จึงพยายาม

เปิดโอกาสให้ประชาชนในชมุชนเข้ามามส่ีวนร่วมในทกุขัน้ตอน

ของการวางผังเมืองเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยสอดคล้อง

กับความต้องการ	สภาพชุมชนทุกด้านอย่างแท้จริง

และแนวโน้มในการเจริญเติบโตของชุมชนในอนาคต	 ซึ่งที่

ผ่านมาชุมชนเทศบาลจอมทองมีการขยายเติบโตอย่างรวดเร็ว	 

การวางผังเมืองเพื่อจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีจึงเป็นสิ่งที่เทศบาล

ค�านึงถึงและต้องมีการปรับเปลี่ยน	 	 และพัฒนามาตลอดบน

พื้นฐานการมีส่วนร่วมของประชาชน	

	 เท่าที่ผ ่านมาประชาชนยังมีส่วนร่วมในการวาง

ผงัเมอืงในระดบัทีค่่อนข้างน้อย	ส่วนใหญ่เป็นบทบาทของหน่วย

งานภาครัฐและหน่วยงานในท้องถิ่นเป็นหลักโดย	ประชาชน

มีส่วนร่วมเพียงเป็นผู้ให้ข้อมูล	 ความต้องการ	 สภาพปัญหา

ต่างๆ	ซึ่งไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ	หรือตัดสินใจ 

มากนัก	 รวมถึงการติดตามประเมินผลโครงการ	มีประชาชน

เพียงบางส่วนที่เป็นผู้น�าชุมชน	เช่น	ก�านัน	ผู้ใหญ่บ้านที่เข้ามา

มีส่วนร่วม	ด้วยแนวทางการก�าหนดนโยบายวัตถุประสงค์และ

2. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางผังเมือง

เพื่อจัดการสิ่งแวดล้อม 

	 จากการศกึษาการมส่ีวนร่วมของประชาชนทีอ่าศยัอยู่

ในเขตเทศบาลต�าบลจอมทอง	อ�าเภอจอมทอง	จงัหวดัเชยีงใหม่	

จ�านวน	 361	คน	ด้วยการสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อ

ระดบัในการเข้ามามส่ีวนร่วมในการวางผงัเมอืงเพือ่การจดัการ

สิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ	สามารถสรุปผลการศึกษา	ได้ดังนี้

 1)  ความรูแ้ละความเข้าใจเกีย่วกบัการวางผงัเมอืง

ชุมชน	 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องการวางผังเมือง

ชุมชนของประชาชนส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลข่าวสารจากเอกสาร

ประชาสัมพันธ์	 ส่งผลให้ประชาชนยังขาดความรู้และความ

เข้าใจเกี่ยวกับการวางผังเมืองชุมชน	ยังเห็นว่าการวางผังเมือง
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ของชุมชนเป็นหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ด�าเนินการ	 เพราะเป็นหน้าที่	 ที่รัฐจะต้อง 

ปฏิบัติและควบคุมดูแลประชาชนซึ่งเป ็นเพียงผู ้ที่ได ้รับ 

การอ�านวยความสะดวกและให้ความร่วมมือเป็นบางครั้ง

 2). ระดับการมีส่วนร่วม	 ในการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนต�าบลจอมทองส่วนใหญ่มส่ีวนร่วมค่อนข้างน้อยหรอื

นานๆ	ครัง้ในแทบทกุด้าน	ทัง้การร่วมคดิและแสดงความคดิเหน็

ของประชาชนต่อการวางผังเมืองเพื่อจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน	

การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ	 การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ

การวางผังเมืองชุมชนของประชาชนเพื่อจัดการสิ่งแวดล้อม

ชุมชนการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ของประชาชนต่อการวาง

ผังเมืองเพื่อจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน	ตลอดจนการมีส่วนร่วม

ในการตดิตามผลการวางผงัเมอืงเพือ่จดัการสิง่แวดล้อมชมุชน

จอมทอง	

3.ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

การวางผังเมืองเพื่อจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชน  

	 จากผลการศกึษาการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการ

วางผังเมืองชุมชนเทศบาลจอมทอง	พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อ

การมีส่วนร่วมของประชาชนเกิดจากปัจจัยภายใน	และปัจจัย

ภายนอก	คือ	

 3.1) ปัจจัยภายใน	 ที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการวางผงัเมอืงเพือ่จดัการสิง่แวดล้อมชมุชน	ได้แก่	

ปัจจัยส่วนบุคคล	ได้แก่	ความรู้และความเข้าใจของประชาชน

เกี่ยวกับการวางผังเมืองเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม	 ปัจจัย 

ทางสังคมและเศรษฐกิจ	คือ	 อาชีพ	และการเป็นสมาชิกกลุ่ม	

ปัจจัยด้านการสื่อสาร	คือ	การรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อมวลชน 

แขนงต ่างๆ	 และสื่อบุคคล	 โดยเฉพาะเจ ้าหน ้าที่ของ 

กรมโยธาธิการ	 ผู้น�าองค์กร	 ผู้น�าชุมชน	 	ปัจจัยด้านการเมือง

และแนวนโยบายและแผน	 คือ	 การเปลี่ยนแปลงผู ้น�า 

องค์กรท้องถิ่น	หรือผู้น�าชุมชน	
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 3.2) ปัจจัยภายนอก	 ที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการวางผงัเมอืงเพือ่จดัการสิง่แวดล้อมชมุชน	ได้แก่	

ปัจจัยด้านสังคมและการเมือง	 คือ	 ความเคลื่อนไหวทางการ

เมืองของประเทศเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการปรับแนวนโยบาย

ขององค์กรท้องถิ่น	 และปัจจัยด้านการวางผังเมืองจากส่วน

กลางและกฎหมายผังเมือง	 คือ	 การด�าเนินการวางผังเมือง

ชุมชนที่ต้องเป็นไปตามผังที่ส่วนกลางได้ก�าหนดมา	ตลอดจน

กฎหมายผงัเมอืงทีก่�าหนดไว้	บางข้ออาจด�าเนนิการไม่ได้ตามที่

ก�าหนด	เนือ่งจากไม่สอดคล้องกบัความต้องการของประชาชน	

และไม่สอดคล้องกบัสภาพแวดล้อมของชมุชน	ประชาชนจงึไม่

เห็นด้วยและไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างจริงจังในขั้นตอนของ

การวางผังเมือง	ปล่อยให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของ

หน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4) ปัญหาและอปุสรรคในการมส่ีวนร่วมของประชาชน

ในการวางผังเมืองเพื่อจัดการสิ่งแวดล้อม

	 ปัญหาและอุปสรรคในการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ในการวางผังเมืองเพื่อจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนจอมทอง	 

ส่วนใหญ่เป็นปัญหาและอุปสรรคในระดับปานกลาง	 อันเกิด 

จากการเปลี่ยนแปลงผู ้น�าองค์กรท้องถิ่น	 หรือผู ้น�าชุมชน	 

จึงมีการเปลี่ยนแปลงแนวนโยบาย	 วิสัยทัศน์และบทบาท

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 การวางผังเมืองมุ ่งเน้น 

ด้านเศรษฐกิจ	 หรือโครงสร้างทางสังคมมากกว่าการรักษา 

สิ่งแวดล้อมของชุมชน	ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่าง

แท้จริง	 แนวนโยบายของรัฐที่ไม่สอดคล้องกับสภาพชุมชน	 

ส่งผลให้การวางผงัเมอืงไม่สอดคล้องกบัความต้องการของชมุชน	
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5) แนวทางการส่งเสรมิและพฒันาการมส่ีวนร่วมของ

ประชาชนในการวางผังเมืองเพื่อจัดการสิ่งแวดล้อม

	 การมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตชุมชนจอมทอง

ในการวางผังเมืองเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน	สามารถ

สรุปผลการศึกษาได้ว่าควรมีการส่งเสริมและพฒันาการมีส่วน

ร่วมของประชาชนและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่

อย่างจรงิจงัและต่อเนือ่ง	โดยควรมกีารให้ความรูแ้ละเสรมิสร้าง

ความเข้าใจให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการวางผังเมืองชุมชนเพื่อ

การจัดการสิ่งแวดล้อม	หน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบ

และมคีวามเกีย่วข้องกบัการด�าเนนิการวางผงัเมอืงชมุชนควรมี

การรณรงค์	เผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ให้แก่ชมุชนได้รบัรูถ้งึข้อมลู

ข่าวสารเกี่ยวกับการวางผังเมืองในช่องทางต่างๆ	 ให้มากขึ้น	

ควรมกีารประสานงานร่วมกนัระหว่างหน่วยงานภาครฐั	เอกชน	

และประชาชนในการหาแนวทางและด�าเนินการวางผังเมือง

เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชน	และในการวางผังเมือง

ควรค�านึงถึงสภาพสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนเป็นหลัก	

เพื่อให้การวางผังเมืองมีความสอดคล้องกับสภาพชุมชน
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บทวิเคราะห์ การผังเมืองกับ

การแก้ไขปัญหาน�้าท่วมในพื้นที่ต้นน�้ายม

บทความโดย นายอดิศร เรือลม 

นักผังเมืองช�านาญการ  ส�านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา 

  ลักษณะกำยภำพของชุมชนปง พื้นที่ต้นน�้ำยม

ชมุชนปง
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	 เมอืง	พืน้ทีท่ีม่กีารรวมตวัของอาคารสิง่ปลกูสร้าง	โดย

มรีะบบโครงข่ายคมนาคม	และสิง่บรกิารพืน้ฐาน	ซึง่การขยายตวั 

ของเมือง	 หรือกระบวนการกลายเป็นเมือง(Urbanization)	 

เกิดจากการที่ประชากรในชุมชนมีมากขึ้น	 มีความต้องการ

ใช้พื้นที่เพื่อสร้างอาคารสิ่งปลูกสร้าง	 เพื่อสร้างที่อยู ่อาศัย	 

พืน้ทีง่าน	และพืน้ทีพ่กัผ่อนหย่อนใจ		ปัจจยัหนึง่ของกระบวนการ

กลายเป็นเมือง	 คือความต้องการใช้พื้นที่ที่มีความเหมาะสม

ส�าหรับการตั้งถิ่นฐาน	 โดยเฉพาะพื้นที่ราบน�้าท่วมไม่ถึง	พื้นที่

ราบสูง	 และพื้นที่คันดินธรรมชาติ	 บริเวณเหล่านี้จะเป็นพื้นที่ 

ที่ไม่มีปัญหาน�้าท่วมในฤดูน�้าหลาก	

	 ในพัฒนาการของการตั้งถิ่นฐาน	และการตั้งเมืองใน

อดีตนั้น	 การคัดเลือกพื้นที่ส�าหรับการตั้งถิ่นฐานความส�าคัญ

มาก	ดังจะเห็นได้จากการตั้งเมืองเก่าเชียงใหม่	ที่แต่เดิมตั้งใน

บรเิวณเวยีงกมุกามรมิฝ่ังแม่น�้าปิงทางตะวนัออก	แต่เนือ่งด้วย

พืน้ทีด่งักล่าวเป็นพืน้ทีร่าบลุม่แม่น�า้	ท�าให้เกดิน�า้ท่วมเมอืงช่วง

ฤดนู�า้หลาก	จนท�าให้พญาเมง็ราย	ได้ย้ายเมอืงมาตัง้ในบรเิวณ

ทีร่าบเชงิเขาฝ่ังตะวนัตกของล�าน�า้ปิง	บรเิวณเชงิดอยสเุทพ	ซึง่

เป็นที่ราบสูง	น�้าท่วมไม่ถึง	 	 ปัจจัยของการเลือกท�าเลที่ตั้งใน

การตั้งถิ่นฐานนั้น	 เป็นส่วนถึงของการวางผังเมืองตั้งแต่อดีต	 

จากการศึกษาการใช้ประโยชน์ที่ดินในระยะ	 30	ปีที่ผ่านมา

 ภำพแสดงลักษณะของชุมชนปง และแม่น�้ำยมที่ไหลผ่ำนชุมชนปง 
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จะพบว่า	มีการขยายตัวของเมืองในประเทศไทยอย่างรวดเร็ว	 

เนื่องด้วยการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ	 ชุมชนเมือง 

ได้ขยายตัวอย่างลงไปในพื้นที่ เกษตร	 และพื้นที่อนุรักษ์	 

อันได้แก่พื้นที่ป่าไม้ที่ส�าคัญของประเทศ	 ซึ่งแต่เดิมคือพื้นที่ 

ท�ากินของประชาชน	 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจ	 

จากภาคเกษตร	มาเป็นภาคอตุสาหกรรม	และภาคพาณชิยกรรม 

มากขึ้น	ท�าให้ความต้องการใช้พื้นที่เกษตรน้อยลง	พื้นที่เกษตร

เหล่านั้นซึ่งส่วนในจะเป็นพื้นที่ราบ	 และพื้นที่ราบลุ่มแม่น�้า	 

ซึ่งกลายสภาพมาเป็นเมืองในปัจจุบัน

	 ในปีพ.ศ.	 2554	 ประเทศไทยประสบกับปัญหา

น�้าท่วมใหญ่	 ซึ่งถือว่าเป็นมหาอุทกภัยครั้งใหญ่ครั้งหนึ่ง 

ในประวัติศาสตร์ประเทศไทย	ปัจจัยหนึ่งคือการเปลี่ยนแปลง

สภาพธรรมชาติที่เกิดขึ้นในการพัฒนาเศรษฐกิจของโลกใน

ระยะ	50	ปีที่ผ่านมา	สภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม

ของโลกซึ่งเกิดปัญหาในเรื่อง	ภาวะโลกร้อน	ภาวะเรือนกระจก	

ซึ่งแต่เดิมอาจจะมีผลท�าให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น	 ท�าให้ 

ฤดูร้อน	อากาศร้อนขึ้น	 และยาวนานมากขึ้น	 ฤดูหนาวสั้นลง	 

ซึง่ปัจจบุนักลบัพบว่า	สภาพอากาศของโลกมคีวามรนุแรงมากขึน้	 

การแปรปรวนของภมูกิาศโลก	และปรากฏการอืน่ทีต่ามมา	เช่น	

ปรากฏการณ์เอลนิโญ่	ที่ท�าให้กระแสน�้าร้อนผิดปรกติ	 เกิดขึ้น 

ในเขตศูนย์สูตร	 ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงระบบอากาศ 

ในเขตร้อน	ท�าให้อากาศร้อนมากขึ้น	มีความแห้งแล้งมากขึ้น	 

ซึ่งจะเกิด	และปรากฏการณ์ลาณิญญ่า	 ซึ่งเป็นปรากฏการณ์

ตรงข้ามกับปรากฏการณ์เอลนิโญ่	 ซึ่งจะมีผลท�าให้เกิดมรสุม

ในอัตราส่วนที่ผิดปกต	ิฝนตกยาวนานขึ้น	และปัญหาอุทกภัย

เกิดขึ้นจากปริมาณน�้าฝนที่มีมากขึ้นในพื้นที่	

	 จากสภาวการณ์เหล ่านี้ท�าให ้การวางผังเมือง	 

การวางแผนพัฒนาเมือง	 และการวางแผนการตั้งถิ่นฐาน 

จึงมีความจ�าเป็นต้องศึกษาความเหมาะสมของพื้นที่มากขึ้น	

เพื่อให้การวางแผนการใช้พื้นที่มีความเหมาะสมกับการรับมือ

สภาพภูมิอากาศของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงสูง	 ซึ่งในหลายๆ

ประเทศที่ประสบปัญหาทางด้านภัยธรรมชาติ	 และสภาวะ

อากาศที่รุนแรงได้มีการศึกษา	และวางแผนรับมือกับปัญหา

เหล่านี้	 เช่นการวางผังเมืองและการก่อสร้างอาคารเพื่อรับมือ

กับแผ่นดินไหวและสึนามิ	หรือการวางผังเมืองและการพัฒนา

เมืองเพื่อป้องกันน�้าท่วมเมืองในประเทศ	เนเธอร์แลนด์

	 จากปัญหาสิง่แวดล้อมและสภาพภมูอิากาศทีร่นุแรง	

รวมถึงปัญหาน�้าท่วมที่เกิดขึ้นกับประเทศไม่ว่าจะเป็นพื้นที่

ต้นน�้า	 กลางน�้า	 และปลายน�้า	 ท�าให้รัฐบาลมีความตระหนัก

ถึงการป้องกันปัญหาอุทกภัย	 และการวางผังเมืองก็เป็นอีก 

 พื้นที่ล�ำน�้ำแม่ยม และพื้นที่ริมฝั่งน�้ำยม
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ส่วนหนึ่งที่จะต้องปรับปรุงให้สร้างป้องกันและแก้ไขปัญหา

น�้าท ่วมในพื้นที่ชุมชนเมืองของประเทศได ้ด ้วย	 แม ้ว ่า	 

ตาม	พรบ.การผังเมือง	พ.ศ.	 2518	 (พรบ.การผังเมือง,	 2518)	

ได้ก�าหนดให้การวางผังเมืองรวมจะต้องด�าเนินการ	 ก�าหนด	

แผนที่แนวเขตผังเมืองรวม	 แผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

ในอนาคต	แผนผังโครงข่ายคมนาคมในอนาคต	และแผนผัง

สาธารณูปโภคและสาธารณูปการในอนาคต	ก็ยังไม่เพียงพอ 

ต่อการรับมือกับการป้องกันน�้าท่วมในพื้นที่ชุมชน	 	 ดังนั้น 

จึงจ�าเป็นต้องมีการ	 “ก�ำหนดแผนผังพื้นที่โล่งเพื่อป้องกัน 

น�้ำท่วม” ขึ้นมาเพื่อใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน�้าท่วม

พื้นที่ชุมชนเมือง

ก้าวแรกของการวางผังเมืองเพื่อป้องกันปัญหา 

น�้าท่วม ในพื้นที่ต้นน�้ายม                                 

กรณีตัวอย่าง: ชุมชนปง จังหวัดพะเยา

	 จากสภาพพื้นที่ทั่วไปของจังหวัดพะเยาส่วนใหญ่

เป็นที่ราบสูงและภูเขา				ชุมชนปงตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออกของ

จงัหวดัพะเยา	มสีภาพพืน้ทีเ่ป็นทีร่าบลุม่แม่น�า้ยม	ทางทศิเหนอื

มีเทือกเขาผีปันน�้า	เป็นแนวเขตธรรมชาติโดยมีดอยภูลังกาเป็น

ยอดสูงสุด	ทางตะวันออกมีดอยสวนยาหลวงและดอยกาดเป็น

เส้นแบ่งอาณาเขตกับจังหวัดน่าน	มีสภาพเป็นเทือกเขาสลับ

ซับซ้อน	ยอดสูงสุด		ได้แก่	 	 	ดอยผาจิ	แบ่งเขตกับจังหวัดน่าน				

ส่วนทิศตะวันตก	 มีดอยภูนางและดอยแปเมืองแบ่งเขตกับ

อ�าเภอดอกค�าใต้	 	พื้นที่เป็นเทือกเขาล้อมรอบทั้ง	4	ด้าน	พื้นที่

ราบลุ่มบริเวณตอนกลางริมแม่น�้างิม	แม่น�้าควร	และแม่น�้ายม	

มลีกัษณะคล้ายท้องกระทะใช้ท�านา	ท�าสวน	นอกจากนีย้งัมกีาร

ท�าสวนผลไม้และท�าไร่เชงิเขา	ล�าน�า้ในพืน้ทีอ่�าเภอปงจะไหลไป

ทางทิศใต้	รวมกันเป็นแม่น�้ายม	ซึ่งเป็นจุดก�าเนิดของแม่น�้ายม	

1	ในแม่น�้าสายส�าคัญของประเทศ	

ลกัษณะภมูศิาสตร์ของชมุชนปง ต่อการวางแผนการ

ป้องกันน�้าท่วม

	 ชุมชนปง	 ตั้งอยู่บนพื้นที่ราบเชิงเขาและพื้นที่ราบ

ลุ่มริมฝั่งแม่น�้ายมซึ่งเป็นแม่น�้าสายหลักของชุมชนและล�าน�้า

สาขา	คือ	ล�าห้วยแพะ		ล�าน�้าควร	และล�าน�้าม่าว	ลักษณะการ

ตั้งอาคารบ้านเรือนของชุมชน			เกาะตัวตามแนวถนนขุนยมซึ่ง

เป็นถนนสายหลกัของชมุชนตามแนวเหนอื-ใต้	และขนานไปกบั

แม่น�้ายมตลอดแนว	

	 ลักษณะของล�าน�้ายมที่ไหลผ่านชุมชน	แสดงให้เห็น

ลักษณะทางกายภาพของล�าน�้ายมตอนต้น	ที่ความกว้างของ

ล�าน�้าอยู่ระหว่าง	4-10	เมตร		มีลักษณะของโค้งตวัดของล�าน�้า	

(Meandering	 channel)	 เป็นลักษณะทางธรณีสัณฐานชนิด

หนึ่งของทางน�้า	 ซึ่งลักษณะจะเป็นทางน�้าที่คดเคี้ยวคล้ายงู

เลื้อย	ซึ่งทางน�้าแบบนี้เกิดจากกระบวนการ		ฟลูเวียล	(Fluvial)	

ซึ่งจะพบบริเวณที่ราบลุ่มที่ความชันน้อยมาก	ทางน�้าจะมีการ

กดัเซาะทางลกึน้อยกว่าทางด้านข้าง	เพราะจากต้นน�า้ทีม่คีวาม

ชันมากทางน�้าก็จะมีพลังงานมาก	แต่เมื่อมาถึงบริเวณที่ราบ

ลุ่มความชันลดลงทางน�้าจึงต้องมีการกวัดแกว่งออกทางด้าน

ข้างเพื่อรักษาความเสถียร	กระแสน�้าที่ปะทะกับตลิ่งด้านหนึ่ง

 พื้นที่ล�ำน�้ำสำธำรณะในชุมชนปง
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จะท�าให้เกิดการกัดเซาะแต่จะไปเกิดการตกสะสมตัวในตลิ่ง 

ฝั่งตรงข้ามแทน	ซึ่งจะมีผลต่อการกัดเซาะตลิ่งล�าน�้า	 ซึ่งเป็น

ธรรมชาติของแม่น�า้ในวัยต้นก�าเนิด	หรือแม่น�า้ในพื้นที่ต้นน�า้		

ลักษณะที่ส�าคัญอีกประการคือ	Oxbow	 lake	 	หรือหนองน�า้

รูปตัวยู	 ซึ่งเกิดจากการกัดเซาะของกระแสน�้าในบริเวณที่เป็น

โค้งตวัดและท�าให้บริเวณที่กัดเซาะ	ทะลุข้ามพืน้ดินไปบรรจบ

กับล�าน�้าอีกฝั่งหนึ่ง	 ท�าให้เกิดทางน�้าใหม่	 (นวลศิริ,	 2530)	 

ซึ่งกระบวนการทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นซ�้าๆ	 กันในบริเวณที่ 

ราบลุ่มแม่น�้ายม	

	 จากการศกึษาลกัษณะความลาดเอยีงของพืน้ที	่พบว่า 

พื้นที่ทางด้านเหนือและด้านตะวันตกของชุมชนปงเป็นภูเขา	

ซึ่งมีความลาดชันสูง	ประกอบกับเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 

ป่าแม่ยม	 บริ เวณตอนกลางของพื้นที่ ซึ่ ง เป ็นที่ตั้ งของ 

ชุมชนและพื้นที่ เกษตรกรรม	 เป็นพื้นที่ราบริมแม่น�้ายม	 

มีความลาดชันน้อย	 พื้นที่ด ้านใต้และด้านตะวันตกเป็น 

พืน้ทีล่าดเชงิเขามคีวามลาดชนัสงู	อกีทัง้บรเิวณด้านตะวนัตก 

เป็นทีร่าบลุม่รมิแม่น�า้ยม	โดยลกัษณะทางน�า้ไหล	พืน้ทีด้่านเหนอื 

ของชุมชนปง	 จากความลาดชันท�าให้ทิศทางไหลของน�้า	 

จะไหลจากพื้นที่สูงที่อยู่ด้านทิศตะวันตก	ซึ่งเป็นภูเขา	 ไปทาง

ทิศตะวันออกเฉียงใต้	 ลงสู่แหล่งน�้าธรรมชาติ	 คือล�าน�้ายม	 

ซึ่งไหลผ่านชุมชนบริเวณตอนกลางจากด้านเหนือ	ลงสู่ด้านใต้	

	 เนือ่งจากลกัษณะพืน้ทีช่มุชนปง	ทีม่แีม่น�า้ยมไหลผ่าน

ตลอดทั้งปี	ในฤดูน�้าหลากมักประสบ	ปัญหาการพังทลายของ

ตลิง่แม่น�า้	เนือ่งจากแม่น�า้ยมมลีกัษณะทีค่ดเคีย้ว	และมนี�า้ไหล 

ตลอดทั้งปี	 จึงมีป ัญหาน�้าท ่วมบริเวณสองฝั ่งแม่น�้ายม 

บริเวณทางด้านบนของผัง	 และพื้นที่ตอนกลาง	 ซึ่งเป็นพื้นที่

เกษตรกรรมของชุมชน	 ในช่วงฤดูน�้าหลากภายในพื้นที่ชุมชน

ดงักล่าวเมือ่เกดิฝนตกหนกัในพืน้ทีต้่นน�้า	จงึมกัประสบปัญหา

จากน�้าป่าไหลหลากและน�้าล้นตลิ่งแม่น�้ายมเข้าท่วมพื้นที่ 

บ่อยครัง้	โดยน�า้จะไหลจากพืน้ทีต้่นน�า้มาตามล�าน�า้สาขาต่างๆ	

ผ่านตัวชุมชนและลงสู่แม่น�้ายมในปริมาณที่มากและรวดเร็ว	

ท�าให้เกดิน�า้หลากเข้าท่วมพืน้ทีช่มุชนและเอ่อล้นเข้าท่วมพืน้ที่

เกษตรกรรม	ท�าให้ปัญหาทีพ่บคอื	ปัญหาน�า้ท่วมในฤดนู�า้หลาก	

และปัญหาการกัดเซาะพื้นที่ริมฝั่งน�้า		ซึ่งจะเกิดขึ้นซ�้าๆ	กันใน

บริเวณเดิมเป็นประจ�าทุกปี

ต่อฉบับหน้า	(41/2556)

 

 

 

 



 

 

 

 




