


อธิบดีและผู้บริหารกรมโยธาธิการและผังเมือง

บันทึกเทปถวายพระพร

เนื่องในวโรกาสวันมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา

๑๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖

สรวมชีพ ถวายบังคม บรมนาถ

แทบเบื้องบาท พระปกเกศ พิเศษสมัย

ปิ่นธานี จักรีวงศ์ ทรงอ�าไพ

ครองใจไทย ทุกผู้ อยู่อาจิณ

เจิดจรัส หัตถศิลป์ ทรงสืบสาน

น�้าพระทัย ดั่งสายธาร ไหลทั่วถิ่น

พระโอบเอื้อ เกื้อหล้า ทั่วธานินทร์

โลกยลยิน พระเกียรติคุณ การุณย์ไทย

สิบสองสิง หาคม บรมมาส

วโรกาส เฉลิมพระชนม์ มงคลสมัย

เชิญพระศรี ตรีรัตน์ พิพัฒชัย

สุขสวัสดิ์ นิรัติศัย นิรันดร์ เทอญ

บทอาเศียรวาท

ผู้ประพันธ์  นายรังสรรค์  ศรีหนู

นักประชาสัมพันธ์ช�านาญการ  กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

กรมโยธาธิการและผังเมือง

สถานีวิทยุโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี  กรมประชาสัมพันธ์



ออกแบบและจดัพมิพ์ 

บรษิทั มตชิน จ�ำกดั (มหำชน)

โทร ๐ ๒๕๘๙ ๐๐๒๐, ๐ ๒๕๘๐ ๐๐๒๑ ต่อ ๒๔๐๒, ๒๔๑๒ 

โทรสำร ๐ ๒๕๙๑ ๙๐๐๒, ๐ ๒๙๕๔ ๓๑๖๔

จัดท�ำโดย 

ฝ่ำยเผยแพร่และประชำสัมพันธ์

กองเผยแพร่และประชำสัมพันธ์

กรมโยธำธิกำรและผังเมือง

๒๑๘ / ๑ ถนนพระรำมที่ ๖ เขตพญำไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

โทร. ๐ ๒๒๙๙ ๔๔๖๙-๗๒  โทรสำร ๐ ๒๒๙๙ ๔๔๘๖

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเผยแพร่ประชำสัมพันธ์นโยบำย ภำรกิจ ข่ำวสำรควำมรู้ด้ำนโยธำธิกำรและ 

 ผังเมือง และสำระประโยชน์ท่ีน่ำสนใจ ต่อบุคลำกรภำยในองค์กร และสำธำรณชน

๒. เพื่อเป็นสื่อกลำงแลกเปล่ียนควำมคิดเห็นและประสบกำรณ์ ระหว่ำงกรมโยธำธิกำร 

 และผังเมืองกับประชำชนท่ัวไป

ที่ปรึกษา
๑. นำยมณฑล  สุดประเสริฐ  อธิบดีกรมโยธำธิกำรและผังเมือง

๒. นำยเชตวัน  อนันตสมบูรณ์  รองอธิบดีกรมโยธำธิกำรและผังเมือง

๓. นำยวรวิทย์ สำยสุพัฒน์ผล  รองอธิบดีกรมโยธำธิกำรและผังเมือง

๔. นำยชนินทร์  ทิพย์รัตน์  รองอธิบดีกรมโยธำธิกำรและผังเมือง

๕. นำยเกียรติศักดิ์  จันทรำ  วิศวกรใหญ่

๖. นำยสุนัย  อภิรักษ์ธำธำร  สถำปนิกใหญ่

๗. นำงสำวปรำณี  นันทเสนำมำตร์  ที่ปรึกษำด้ำนกำรผังเมือง

กองบรรณำธิกำร

๑. นำยสัจจำ  พุกสุขสกุล    ผู้อ�ำนวยกำรกองเผยแพร่และประชำสัมพันธ์

๒. นำงปรียำ  แสงนำค  หัวหน้ำฝ่ำยเผยแพร่และประชำสัมพันธ์

๓. นำยวรวิทย์  สังเกตุดี  นักประชำสัมพันธ์ช�ำนำญกำร

๔. นำงสำวนงรัก  ไวยวุฒิโท  นักประชำสัมพันธ์ช�ำนำญกำร

๕. นำงสำวพวงพลอย  ศำสตรำภัย พนักงำนโสตทัศนศึกษำ

‘ กรมโยธาธิการและผังเมือง  ขอเชิญผู้สนใจส่งความคิดเห็น และบทความ

เพือ่เผยแพร่ข่าวสาร เรือ่งทีไ่ด้รบัการพจิารณาลงพมิพ์ ขอสงวนสทิธิ์ 

ในการปรบัปรงุข้อความเพือ่ความเหมาะสมในการจดัพมิพ์  

  ทัง้นีบ้ทความหรอืความเหน็ ทีป่รากฏในวารสาร เป็นความคดิเหน็ส่วนตวั 

ของผู้เขียน ’

 ๕  โครงการผังเมืองเพื่อการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีรถไฟความเร็วสูง

 ๙  นวัตกรรมการเก็บน�้าท่วมหลากในชั้นน�้าใต้ดินของประเทศไทย

 ๑๖  บทวิเคราะห์ การผังเมืองกับการแก้ไขปัญหาน�้าท่วมในพื้นที่ต้นน�้ายม (ต่อจากฉบับที่ ๔๐)

 ๒๓  ทัศนะเรื่องการใช้พลังงาน ในอาคารและสถาปัตยกรรมในประเทศไทย

 ๒๙  ความเป็นมาและความส�าคัญของการอนุรักษ์

 ๓๕ การตั้งรับภัยพิบัติเมือง (ตอนที่ ๒)

 ๓๙  เรื่องควรรู้เกี่ยวกับอาเซียน

 ๔๑  ภาพลักษณ์กรมโยธาธิการและผังเมือง

๓๕

๙

๕

๑๖

๒๓
๒๙

๓๙

๔๑



บทบรรณำธิกำร

รั
ฐบาลมีนโยบายสำาคัญในการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง เพื่อให้ประชาชนในส่วน

ภูมิภาคได้รับความสะดวก ปลอดภัย สามารถเดินทางด้วยความรวดเร็ว โดยการ

คมนาคมที่ทันสมัย จึงได้เริ่มดำาเนินการโครงการรถไฟความเร็วสูง ๔ เส้นทาง ได้แก่ 

เส้นทางสายกรุงเทพ - เชียงใหม่  เส้นทางสายกรุงเทพ - นครราชสีมา เส้นทางสายกรุงเทพ - หัวหิน 

และเส้นทางสายท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ -  ชลบุรี  ระยอง  

 โดยมสีำานกังานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เป็นหน่วยงานบรหิารโครงการ

ศึกษา ออกแบบโครงการรถไฟความเร็วสูง และกรมโยธาธิการและผังเมือง มีส่วนร่วมในการ

เสนอแนวคิดการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีรถไฟความเร็วสูง โดยวิธีการจัดรูปที่ดินซึ่งเป็นวิธีหนึ่ง 

ในการพัฒนาที่ดิน และโครงสร้างพื้นฐานให้แก่เมือง ทำาให้เกิดการเพิ่มมูลค่าที่ดิน โดยไม่ต้องใช้

วิธีการเวนคืนที่ดิน 

 ในวารสารฉบับนี้ยังได้นำาเสนอบทความน่ารู ้เกี่ยวกับ นวัตกรรมการเก็บนำ้าท่วมหลาก 

ในชัน้นำา้ใต้ดนิของประเทศไทย  บทวเิคราะห์การผงัเมอืงกบัการแก้ไขปัญหานำา้ท่วมในพืน้ทีต้่นนำา้ยม 

ซึ่งต่อจากฉบับที่แล้ว ทัศนะเรื่องการใช้พลังงานในอาคารและสถาปัตยกรรมในประเทศไทย  

ความเป็นมาและความสำาคัญของการอนุรักษ์สถาปัตยกรรม  ตลอดจนบทความเรื่องการตั้งรับ 

ภยัพบิตัเิมอืงทีอ่าจจะเข้ามาเกีย่วข้องกบัทกุคนได้ตลอดเวลา หรอืเรือ่งควรรูเ้กีย่วกบัอาเซยีน  และ 

งานวิจัยภาพลักษณ์กรมโยธิธาการและผังเมือง ในทัศนะของบุคลากรภายในกรม สำาหรับ 

ฉบับหน้าจะนำาเสนอบทความที่เป็นประโยชน์ต่อท่าน ในเรื่องใดบ้างขอให้โปรดติดตามต่อไป



วำรสำรกรมโยธำธิกำรและผังเมือง
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โดย คณะท�างานโครงการผังเมืองเพื่อการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีรถไฟความเร็วสูง

โครงการผังเมืองเพื่อการพัฒนา
พื้นที่รอบสถานีรถไฟความเร็วสูง

HIGH

SPEED

RAIL
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เส้นทางรถไฟความเร็วสูง 
(ระยะแรก)
สายเหนือ  กรุงเทพฯ – พิษณุโลก

สายใต้  กรุงเทพฯ –หัวหิน                                    

สายตะวันออกเฉียงเหนือ  

กรุงเทพฯ – นครราชสีมา

สายตะวันออก  กรุงเทพฯ – ระยอง

แนวทางการด�าเนินโครงการ
โครงการน�าร่อง : เส้นทางสายใต้ 
กรุงเทพฯ-หัวหิน
๑. ก�าหนดที่ตั้งสถานี

๒. ประกาศ พ.ร.ฏ.เวนคืนที่ดินบริเวณที่ตั้งสถานี 

 รถไฟ

๓. จัดท�าผังพื้นที่เฉพาะเพื่อพัฒนาพื้นที่

๔. ด�าเนินการจัดรูปที่ดินบริเวณโดยรอบสถานี 

 รถไฟ

๕. จัดท�าผังเมืองรวมเมือง/ชุมชนเพื่อพัฒนาเมือง

    และส่งเสริมศักยภาพพื้นที่ ตามหลักการด้าน 

 ผังเมือง

ตามนโยบายสำาคัญของรัฐบาลในการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง เพื่อให้ประชาชนในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศได้รับความสะดวก 

ปลอดภัย มีการเดินทางที่ทันสมัยรวดเร็ว สร้างโอกาสในการเติบโต ทางเศรษฐกิจ กระทรวงคมนาคมได้เริ่มดำาเนินการโครงการรถไฟ

ความเร็วสูง ๔ เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางกรุงเทพ - เชียงใหม่  เส้นทางกรุงเทพ - นครราชสีมา เส้นทางกรุงเทพ - หัวหิน และเส้นทาง 

ท่าอากาศยานสวุรรณภมู ิ-  ชลบรุ ี ระยอง  โดยมสีำานกังานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เป็นหน่วยงาน บรหิารโครงการศกึษาและ

ออกแบบโครงการรถไฟความเรว็สงู  ต่อมาหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ได้แก่ กระทรวงคมนาคม สำานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคม

แห่งชาติ (สศช.) สำานักงานนโยบายและแผนการขนส่ง

และจราจร (สนข.) การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) 

และกรมโยธาธิการและผังเมือง  กระทรวงมหาดไทย  

ได้มีการประชุมหารือร่วมกัน เรื่องการพัฒนาพื้นที่รอบ

สถานรีถไฟความเรว็สงู โดยกรมโยธาธกิารและผงัเมอืง

ได้จัดทำาตัวอย่างการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีรถไฟ   

ซึ่งนำาเสนอแนวทางการพัฒนาเมือง การจัดทำาผังเมือง

ซึ่งแสดงองค์ประกอบพื้นที่กิจกรรมตามขนาดสถานี 

เพื่อนำาร่องการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีรถไฟความเร็วสูง 

ทั้งสี่เส้นทาง โดยนำาเสนอแนวคิดการพัฒนาเมือง  

โดยวิธีการจัดรูปที่ดิน ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งในการพัฒนาที่ดิน 

และโครงสร้างพื้นฐานให้แก่เมือง ทำาให้เกิดการเพิ่ม

มูลค่าที่ดิน โดยไม่ต้องใช้วิธีการเวนคืนที่ดิน นอกจากนี้ 

การพัฒนาเมืองตามวิธีการจัดรูปที่ดินทำาให้มีพื้นที่

สำาหรับรัฐนำาไปพัฒนา จัดหาประโยชน์อีกด้วย



๗วำรสำรกรมโยธำธิกำรและผังเมือง

JOURNAL OF DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS AND TOWN & COUNTRY PLANNING

โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนา
พื้นที่
พื้นที่โครงการรวม  ๑๐๐ %

อัตราการปันส่วนที่ดิน  ๒๕ %  พื้นที่  ๗๕ %

- ถนนในพื้นที่โครงการ  ๑๔ %

- พื้นที่สีเขียว/พื้นที่เปิดโล่ง  ๒ %

- พื้นที่สาธารณูปการ  ๓ %

- พื้นที่จัดหาประโยชน์ ๖ %

ปัจจัยการพิจารณาความเหมาะสมของ
ที่ตั้งสถานี
• ด้านกายภาพของที่ตั้งสถานี

         :  รัศมี 1 – 5 กม./การเข้าถึงสะดวก/ตอบสนอง 

  กลุ่มเป้าหมายได้

• ด้านการพัฒนาสถานีและระบบราง

         :  มคีวามเหมาะสมด้านวศิวกรรม/ค่าก่อสร้างน้อย/

            ค่าชดเชยและค่าสิ่งปลูกสร้างตำ่า

• ด้านการพัฒนาเมืองและขนาดเมือง

         :  มีพื้นที่ว่างโล่ง/รองรับการพัฒนาสูง/

            มีผลกระทบต่อประชาชนน้อย

การพัฒนาเมืองที่เป็นที่ตั้งสถานี HSR
• เมืองขนาดใหญ่ : พิษณุโลก  นครราชสีมา  พัทยา

• เมืองขนาดกลาง : พระนครศรีอยุธยา  นครสวรรค์  

 นครปฐม หัวหิน  ระยอง  ชลบุรี  ศรีราชา

• เมืองขนาดเล็ก : สระบุรี  ลพบุรี  พิจิตร  ราชบุรี   

 เพชรบุรี  ปากช่อง  ฉะเชิงเทรา

ขอบเขตโครงการจัดรูปที่ดิน
โครงข่ายถนน  ตามผังแม่บทโครงการ

โครงข่ายถนน  ตามถนนผังเมืองรวม

 นอกจากตัวอย่างการจัดทำาผังเมืองเพื่อการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีรถไฟความเร็วสูง กรมโยธาธิการและผังเมืองได้นำาเสนอตำาแหน่งที่ตั้ง

สถานี เพื่อพิจารณาร่วมกับกระทรวงคมนาคม สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) สำานักงานนโยบายและ

แผนการขนส่งและจราจร (สนข.) การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) การกำาหนดตำาแหน่งที่ตั้งและขนาดสถานีได้พิจารณาปัจจัยด้านต่างๆ ได้แก่ 
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ปัจจัยด้านกายภาพ ด้านการพัฒนาสถานีและ

ระบบราง ด้านการพัฒนาเมืองและขนาดเมือง 

โดยคำานึงถึงการพัฒนาเศรษฐกิจเมือง ควบคู่กับ

การพฒันาคณุภาพชวีติประชาชน และการบรกิาร

สังคม โดยจัดหาพื้นที่รองรับการเจริญเติบโต 

และการขยายตัวเมืองอย่างคุ้มค่าและเหมาะสม 

โดยกำาหนดที่ตั้งสถานี เป็น ๒ แนวทาง คือ 

 ๑. กำาหนดที่ตั้งสถานีรถไฟความเร็วสูง

บรเิวณทีต่ัง้สถานรีถไฟเดมิ และพฒันาพืน้ทีเ่มอืง

บริเวณ  โดยรอบสถานีรถไฟเดิม หรือพัฒนาเมือง

ในพื้นที่ใหม่ 

 ๒. กำาหนดทีต่ัง้สถานรีถไฟความเรว็สงูใน

พืน้ทีแ่ห่งใหม่ (ย้ายจากทีต่ัง้สถานรีถไฟเดมิ) และ

พัฒนาพื้นที่เมืองขึ้นใหม่ 

 เมื่อวันที่ ๗  สิงหาคม ๒๕๕๖ กระทรวงคมนาคมได้จัดให้มีการ

ประชุม เรื่องนโยบายการพัฒนาโครงการรถไฟความเร็วสูง เพื่อติดตาม

ความก้าวหน้าและรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง โดยมี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายชัชชาติ สิทธิพันธ์) เป็นประธาน 

จากการประชุม เห็นควรพิจารณา

นำาที่ดินราชพัสดุมาพัฒนาให ้เกิด

ประโยชน์ (ถ้ามีที่ดินราชพัสดุ) และ 

ให้นำาวิธีการจัดรูปที่ดินมาใช้เพื่อให้

ได้พื้นที่โดยไม่ต้องดำาเนินการเวนคืน

ที่ดิน และให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ

พิจารณาที่ตั้งสถานี ประกอบด้วย 

สำานักงานนโยบายและแผนการ

ขนส่งและจราจร กรมโยธาธิการและ

ผังเมือง กรมธนารักษ์ และการรถไฟ

แห่งประเทศไทย เพื่อสรุปที่ตั้งสถานี

และพื้นที่เมืองใหม่แต่ละแห่ง ต่อไป



เราคงยังไม่ลืมเหตุการณ์นำ้าท่วมเมื่อปี ๒๕๕๔ ที่ ๒ ใน ๓ 

ของพื้นที่ เหนืออ่าวไทยมีนำ้าท่วมขังนานหลายเดือน  

นำา้ท่วมเป็นเหตกุารณ์ประจำาทีเ่กดิขึน้ในประเทศไทย เท่าที่ 

ค้นข้อมูลพบว่าลุ่มนำ้าเจ้าพระยาตอนล่างโดยเฉพาะตั้งแต่  

ทีก่รงุเทพมหานครเริม่เป็นเมอืงหลวงของไทย สมยัรชักาลที ่๑  

ที่เรียกกันว่า นำ้าท่วมใหญ่ปีมะเส็ง พ.ศ. ๒๓๒๘ หลังจากนั้น

ก็มีนำ้าท่วมในปี ๒๓๖๒, ๒๓๗๔, ๒๔๐๒, ๒๔๒๒, ๒๔๖๐, 

๒๔๘๕, ๒๔๙๓ หลังจากนำ้าท่วมใหญ่ในปี ๒๔๘๕ แล้ว 

เหตุการณ์นำ้าท่วมได้ว่างเว้นมานานถึง ๓๓ ปี จึงได้เกิดนำ้าท่วม 

กรุงเทพอีกครั้ง ซึ่งตรงกับปี ๒๕๑๘ และหลัง ปี ๒๕๑๘ นี้ 

เหตุการณ์นำ้าท่วมได้เกิดขึ้นอย่างมีความถี่มากขึ้น อาจกล่าว

ได้ว่าในรอบ ๔๐ ปี (ปี ๒๕๑๘ ถึง ๒๕๕๘) เราพบปีที่นำ้าท่วม 

หนักถึงอย่างน้อย ๖ ครั้ง (๒๕๑๘, ๒๕๒๑, ๒๕๒๓, ๒๕๒๖, 

๒๕๓๘, ๒๕๕๔) มีนักวิชาการหลายท ่านได ้กล ่าวถึง

เหตุผลของความถี่ที่มากขึ้นและรุนแรงขึ้นของนำ้าท่วมและ 

ภัยแล้ง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก  

(climate change) ทีท่ำาให้ปรากฎการณ์เอลนโิน (El Nino) และ

ลานินา (La Nina) เกิดในวงรอบที่คาดหมายได้ยากมากขึ้น  

นั่นอาจหมายความว่าปัญหาภัยแล้งและนำา้ท่วมในอนาคตมี

แนวโน้มที่จะมีผลกระทบที่รุนแรงมากขึ้น

 เหตุการณ์นำ้าท่วมในปี ๒๕๕๔ ผลักดันให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงลึกลงไปถึงขั้นพื้นฐานของสังคม และระบบ

จัดการนำ้าของไทย รัฐบาลเริ่มดำาเนินการหลายเรื่องที่เป็น 

การแทรกแซงระบบจดัการนำา้ทีเ่ป็นอยูเ่ดมิทีม่อีงค์กรเกีย่วข้อง

จำานวนมาก ได้แก่ การจัดตั้งคณะที่ปรึกษาจัดทำาแผนแม่บท

การบริหารจัดการนำ้า การเชิญชวนภาคเอกชนเข้าเสนอ 

รบังานออกแบบและก่อสร้างโครงการจดัการนำา้ทีม่งีบประมาณ

จำานวนมากจนถือได้ว่าเป็นอภิมหาโปรเจกต์ โดยมุ่งเน้นเรื่อง

การเพิ่มศักยภาพการระบายนำ้า ไปพร้อมกับการสร้างแนว

ป้องกนั  และด้วยข้อจำากดัของศกัยภาพการระบายนำา้ด้านท้าย

นำ้าที่ไม่เพียงพอ จึงจำาเป็นต้องมีมาตรการเสริมเพื่อลดอัตรา 

การไหลทีส่งูเกนิศกัยภาพด้วยมาตรการต่างๆ เช่น การปลกูป่า  

และการจัดหาอ่างเก็บนำ้า แต่ในที่สุด คือการหาทางระบายนำ้า 

ลงทางใต้สู่อ่าวไทยให้ได้เร็วมากขึ้น   

นวัตกรรมการเก็บน�้าท่วมหลาก
ในชั้นน�้ำใต้ดินของประเทศไทย
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นายวิจารณ์ ตันติธรรม

ส�ำนักควบคุมและตรวจสอบอำคำร

วิศวกรโยธำช�ำนำญกำร

บทน�า



 รัฐบาลได้นำาเสนอว่าต้องการประยุกต์หลักการบริหาร

จดัการนำา้ตามแนวพระราชดำารทิีม่อียู ่๗ ประการ ทีอ่าจดเูหมอืน

จะทำาได้ แต่เอาเข้าจริงก็ยังยากที่จะทำาได้อย่างสมบูรณ์ คือ

๑. สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ และการพัฒนา

๒. คำานึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างป่า ดิน นำ้า

๓. คำานึงถึงภูมิสังคม

๔. มีการรักษาความมั่นคงของนำ้า

๕. นำ้าต้องมีที่อยู่

๖. การระบายนำ้าและการกักเก็บนำ้าต้องสอดประสานกัน

๗. ต้องพัฒนาบนพื้นฐานเดิมที่มีอยู่

 ประเด็นสำาคัญที่ควรตระหนักถึง คือกระบวนการทาง

กฎหมายของไทยทีม่กัใช้เวลานาน อาจนานหลายปีกว่ากฎหมาย 

หรือข้อบังคับสักฉบับจะผลิตออกมาได้ และมีผลบังคับใช้ 

ซึ่งรวมถึงข้อบังคับทางกฎหมายด้านการบริหารจัดการนำ้า 

และป้องกันนำ้าท่วมด้วย นี่อาจเป็นเหตุผลหนึ่งที่รัฐบาลให้ 

ความสนใจกับมาตรการก่อสร้าง เช่น การสร้างกำาแพงเขื่อน

ป้องกันนำ้าท่วมที่สามารถทำาให้เห็นเป็นผลงานได้ในทันที และ

เป็นการตอบสนองคำามั่นสัญญาที่รัฐบาลที่จะแก้ปัญหาได้

อย่างรวดเรว็  รฐับาลได้อนมุตังิบประมาณการก่อสร้างกำาแพง

เขือ่นป้องกนันำา้ท่วมหลายแห่ง ทีม่กีารดำาเนนิการอย่างเร่งด่วน 

และมีกำาหนดแล้วเสร็จก่อนหน้าฝนที่จะมาถึงในปี ๒๕๕๕ 

 ผลจากการดำาเนินการของรัฐบาลที่ผ่านมา เราจะพบ

กำาแพงเขือ่นคอนกรตีสงู ทีถ่กูสร้างอย่างรวดเรว็ล้อมรอบนคิม

อุตสาหกรรม ซึ่งคิดเป็นมูลค่าสูงถึง ๙๕% ของงบประมาณ

ทัง้หมดในโครงการ   มกีารตรวจรบังานโครงสร้างเขือ่นป้องกนั

นำ้าท่วมรอบนิคมอุตสาหกรรมหลายแห่งที่อยู่ในพื้นที่นำา้ท่วม

ปี ๒๕๕๔ ซึ่งทำาให้เห็นชัดว่าในมุมมองของรัฐบาล ภาคส่วน

อุตสาหกรรมเป็นส่วนที่ต้องให้ความสำาคัญเป็นอันดับแรก    

ทำาให้ต้องกลับไปทบทวนว่าจะขัดกับหลักการของการบริหาร

จัดการนำ้าเพื่อความเป็นธรรมของประชาชนทั้งประเทศที่ควร

จดัลำาดบัความสำาคญัในการจดัสรรนำา้จากสำาคญัมากไปน้อย

ตามลำาดับคือ นำ้าอุปโภคบริโภคของชุมชน นำ้าเพื่อระบบนิเวศ 

นำ้าเพื่อการเกษตรกรรม และลำาดับสุดท้ายเป็นนำ้าเพื่อการ

อุตสาหกรรม หรือไม่ อย่างไร 

EL Nino Southern Oscillation (ENSO) linked 

to Climate change

Source : Climatic Data Center/NESDIS/NOAA

EL Nino nad La Nina alternates more frequently.

Expect higher climate variability
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 ป ร ะ เ ท ศ ที่ เ จ ริ ญ แ ล ้ ว  ไ ม ่ ว ่ า จ ะ เ ป ็ น ป ร ะ เ ท ศ

ในยุโรป และสหรัฐอเมริกา เคยได้รับบทเรียนนี้มาแล้ว  

เ ขา เคยทำ า อย ่ า งที่ เ ร าทำ า กันทุ กวันนี้ คื อ  สร ้ า ง เขื่ อน 

กั้นริมแม ่นำ้าเพื่อป ้องกันนำ้าล ้นเข ้าเขตชุมชนเศรษฐกิจ  

ซึ่งในที่สุดเขาก็พบว่าหลังกั้นกำาแพงเขื่อนสูงมากขึ้น ระดับนำา้ 

ก็เอ่อสูงขึ้นตามมา แต่จะสูงเท่าไรก็ไม่อาจมั่นใจได้ว่าจะ

เพียงพอ สุดท้ายจึงกลับมาพบความจริงว่าถ้าเขาไม่ฝืน

ธรรมชาติ เอากำาแพงเขื่อนออก และจัดรูปที่ดินใหม่ ให้พื้นที่ 

ริมฝั ่งแม่นำ้าเป็นพื้นที่นำ้าหลากท่วมได้ตลอดแนว ก็จะมี

พื้นที่ให้นำ้าอยู่ได้มากเพียงพอ คือทำาให้นำ้ามีพื้นที่ให้อยู่ และ 

ที่อยู ่นี้นอกจากจะเก็บนำ้าได้แล้วยังเป็นพื้นที่ที่ซึมลงใต้ดิน 

ได้เพิม่ ทีจ่ะกระจายความชุม่ชืน้อดุมสมบรูณ์ไปในพืน้ลุม่นำา้ได้

อีกมาก  ด้วยวิธีการนี้ ระดับนำ้าในลำานำ้าที่เคยเอ่อสูงเกิดได้ยาก 

มากขึ้น ทำาให้นอกจากจะแก้ปัญหานำ้าท่วมได้แล้ว ยังมี 

นำ้าสำารองไว้ใช้ในหน้าแล้งอีกด้วย

 แนวทางที่รัฐบาลได้ให้ไว ้นี้จึงดูท ่าจะยากที่จะมี 

ความเป็นไปได้จริง ด้วยมาตรการต่างๆ ที่กล่าวข้างต้น ไม่ใช่

เป็นเรื่องที่เพิ่งคิด หรือเพิ่งเริ่มทำากันในรัฐบาลนี้ คือได้มี 

ความพยายามทีจ่ะทำากนัมาในทกุๆ รฐับาล   แต่ปัญหาภยัแล้ง  

และอุทกภัยกลับไม่ได้ลดลง คำาถามคือ เป็นไปได้หรือไม่  

ที่การปลูกป่า กับการจัดหาอ่างเก็บนำ้าจะทำาได้มากกว่าที่เคย

เป็นมาในอดตี และถงึแม้จะทำาได้แล้วจะแก้ปัญหาได้จรงิหรอืไม่ 

ข้อเท็จจริงที่ทุกคนทราบคือ ในหน้าฝนเรามีนำ้าฝนมากเกินพอ

จนเกิดนำ้าท่วมขังเป็นอุทกภัย ที่ผ่านมาในช่วงหน้าฝนนี้เราก็

พยายามระบายนำ้าทิ้งออกให้เร็วที่สุด ซึ่งเป็นเหตุให้นำ้าที่ได้ใน

หน้าฝนเราเกบ็ได้น้อยมาก พอเข้าหน้าแล้งไม่กีเ่ดอืนเรากไ็ม่มี

นำ้าใช้กลายเป็นประสบภัยแล้ง

 ถ้าเรามีอ่างเก็บนำ้ามากขึ้น เราก็จะมีที่เก็บนำ้าเพิ่มขึ้น

ได้ก็จริง แต่ต้องเข้าใจความเป็นจริงด้วยว่า การบุกรุกพื้นที่

สาธารณะ พืน้ทีป่่าต้นนำา้ และแหล่งนำา้ตามธรรมชาตขิองชมุชน 

และพื้นที่การเกษตรที่ผ่านมา มีผลให้เราไม่อาจกำาหนดพื้นที่

สร้างอ่างเก็บนำ้าได้ในตำาแหน่งที่เหมาะสมตามหลักวิชาการ

ได้เสมอไป หลายอ่างเก็บนำ้าที่สร้างไปแล้วอาจกลายเป็น 

อ ่างแห้งที่ไม ่มีนำ้าไหลเข้ามาเติมได้ เราบังคับฝนทุกปี 



ให้ตกเหมือนกันไม่ได้ บังคับให้ตกลงในลุ ่มนำ้า 

ที่ มี ท า ง นำ้ า นำ า นำ้ า เ ข ้ า เ ติ ม ใ น อ ่ า ง เ ก็ บ นำ้ า ใ น

ทุกครั้ งที่มีฝนไม ่ ได ้  สิ่ งที่ เ ราทำาได ้ดีที่สุดคือ  

ก า ร จั ด ใ ห ้ มี แ ห ล ่ ง นำ้ า ข อ ง ทุ ก ชุ ม ช น ห รื อ ใ น 

ทุกกลุ ่มนำ้าย ่อยๆ ที่กระจายอยู ่ทั่วไป และทำา

ระบบทางนำ้าให้สามารถไหลเชื่อมโยงถึงกันได้  

(ถ้าทำาได้) เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสการใช้ประโยชน์

ร ่วมกันของอ่างเก็บนำ้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 

และแม้ว่าเราจะสามารถทำาระบบอ่างเก็บนำ้าได้

ดีแล้วปริมาณนำ้าที่กักเก็บใช้งานได้จริงนั้นก็มีอยู่

อย่างจำากัด นำ้าส่วนเกินที่เก็บในอ่างเก็บนำ้าไม่ได้ 

ส่วนหนึ่งจะไหลลงทะเล ระเหย และอีกส่วนจะซึม

ลงใต้ดิน  

 วิถีชีวิตเดิมของคนไทยตั้งแต่โบราณมา

นั้นอาศัยอยู ่กับนำ้า แต่วิถีชีวิตปัจจุบันของคน

ไทยจำานวนมากได้เปลี่ยนไป อาคารบ้านเรือน
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JOURNAL OF DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS AND TOWN & COUNTRY PLANNING๑๒

ได้เปลี่ยนไปจากเดิมจากบ้านใต้ถุนสูงไปเป็นอาคารที่สร้าง

พื้นติดดิน ซึ่งเป็นการเปลี่ยนไปในทางที่ทำาให้ง ่ายต่อความ

เสียหายเมื่อเกิดนำ้าท่วม ความจริงที่ถูกละเลย คือกรุงเทพ

และปริมณฑลที่อดีตเคยเป ็นทะเล และเกิดเป ็นแผ ่นดิน 

จากดินตะกอนทับถม จึงเป ็นเมืองที่ เคยถูกนำ้ าท ่วมหลาก  

เป็นทางที่นำ้าเหนือไหลหลากผ่านลงทะเลมาหลายศตวรรษ 

โดยเฉพาะพื้นที่ส ่วนที่ติดริมแม่นำ้าจะมีนำ้าท ่วมเป็นประจำา 

ปริมาณนำ้าฝนที่ตกในประเทศไทยมีมากเกินพอความต้องการ

นำ้าทั้งหมด ดังนั้นปัญหาจริงๆ ของเราจึงไม่ใช ่เราขาดนำ้า   

แต่นำ้าที่เรามีอยู่ตามแหล่งนำ้าส่วนมากนั้น นอกจากจะไม่เพียง



พอสำาหรับใช้ในหน้าแล้ง

แล้ว ยังถูกปนเปื้อน หรือ

สกปรกจนใช้ประโยชน์ไม่ได้ 

หรือใช ้แล้วไม่ปลอดภัย 

ประสบการณ์ปี ๒๕๕๔ 

ที่ ผ ่ า น ม า ค ง ยั ง จำ า กั น

ได้ที่หลายคนต้องทนใช้

ชีวิตอยู ่กับนำ้าเน ่าเหม็น

ร อ บ ๆ บ ้ า น  แ ล ะ ห ลั ง 

นำ้าลดทุกคนต้องเหนื่อย 

กบัการทำาความสะอาดบ้าน

หลายรอบกว่ากลิ่นเหม็น 

จะหมดไป ดงันัน้ในเบือ้งต้น 

เราจำาเป ็นต ้องเริ่มจาก 

ก า ร มี วิ สั ย ทั ศ น ์ ที่ ว ่ า  

“ ใช ้น�้ าอย ่ างรู ้ คุณค ่ า  

อย่าปล่อยทิ้ง”
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จากวสิยัทศัน์นี ้น�าสู ่๔ 
พนัธกจิหลกั 
ที่สามารถแก้ไขปัญหา
น�้าท่วม-น�้าแล้งไป
พร้อมกัน คือ

 ๑.  ทำาให้พื้นที่รับนำ้าสามารถรักษานำ้า

ฝนที่ตกลงมาไว้ในพื้นที่ให้ได้มากที่สุด โดยไม่

ก่อความเสียหาย

 ๒. จัดการให้นำ้าไหลนองไหลไปตาม

สภาพภูมิประเทศตามธรรมชาติสู่อ่างเก็บนำ้า 

หรือพื้นที่ชุ่มนำ้าที่มีอยู่

 ๓.  จดัการนำา้ส่วนเกนิทีเ่กบ็ในอ่างเกบ็นำา้  

หรือพื้นที่รับนำ้า ให้มีแรงดันเพียงพอที่จะส่ง

นำ้าซึมลงเก็บในชั้นนำ้าใต้ดิน

 ๔.  เพิม่โอกาสการนำานำา้จากชัน้นำา้ใต้ดนิ

มาใช้ในช่วงหน้าแล้ง



ภัยแล้ง
 ทั่วโลกมีพื้นที่ประสบภัยแล้งอยู่ทุกหนทุกแห่ง และเกิดได้บ่อย มีทั้งที่ไม่รุนแรงมากและที่รุนแรงมาก ประเทศไทย

ก็ประสบภัยแล้งในลักษณะเดียวกันนี้เช ่นกัน จากข้อมูลสถิติภัยแล้งของไทย พบว่ามีแนวโน้มประสบภัยแล้งในช่วง

ฤดูแล้งมากขึ้น (ปกติฤดูแล้งจะเริ่มในเดือนธันวาคม ไปจนถึงเดือนมิถุนายน) พื้นที่การเกษตรจะถูกประกาศเป็นพื้นที่ 

ผลกระทบจากภัยแล้งทุกปี ข้อมูลจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชี้สถิติสถานการณ์ภัยแล้งของประเทศไทย 

ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๒-๒๕๕๓ มีพื้นที่เกษตรเสียหายต่อปีตั้งแต่ประมาณ ๐.๑ ถึง ๑๗.๙ ล้านไร่  คิดเป็นมูลค่าความเสียหาย 

รวมกว่า ๑๔,๗๐๐ ล้านบาท ล่าสุดเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ กรมชลประทานสรุปข้อมูลจังหวัดที่ประสบภัยแล้ง  

ฝนทิ้งช่วง จำานวนมากถึง ๕๔ จังหวัด อ่างเก็บนำ้าขนาดใหญ่ที่มีนำ้าน้อยกว่าร้อยละ ๓๐ จำานวน ๑๔ อ่าง และอ่างเก็บนำ้า 

ขนาดกลางที่มีปริมาณนำ้าน้อยกว่าร้อยละ ๓๐ จำานวน ๘๗ อ่าง ในช่วงฤดูแล้ง จะไม่มีฝน และระดับนำ้าในแม่นำ้า ลำาคลองจะตำ่ามาก 

เกษตรกรต้องสูบนำ้าจากบ่อนำ้าตื้นใต้ดินมาใช้เพาะปลูก และพบว่าการใช้นำ้าใต้ดินจำานวนมากนี้มีผลทำาให้นำา้ใต้ดินบางแห่ง 

ลดระดบัตำา่ลงประมาณ ๑๐-๒๕ เซนตเิมตร ต่อปี ซึ่งเป็นเรื่องที่รู้กันโดยทั่วไป ตั้งแต่รัฐบาลได้ส่งเสริมให้เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 

ทั้งข้าว และพืชไร่ เช่นโครงการจำานำาข่าวยิ่งส่งผลให้เกษตรกร “กระหายน�้ามากขึ้น” อย่างไม่ต้องสงสัย
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ต่อฉบับหน้า (๔๒/๒๕๕๗)
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การเชื่อมโยงอุทกภัยกับภัยแล้ง
 การเชื่อมโยงระหว่างอุทกภัยกับภัยแล้ง นำาไปสู ่

แนวคิดที่จะเก็บนำ้าในช่วงที่มีนำ้าไหลหลากไว้ในชั้นนำ้าใต้ดิน 

การเติมนำ้าลงในชั้นนำ้าตื้นที่อยู ่ใต้ดินจะช่วยลดการลดลง

ของระดับนำ้าใต้ดิน และช่วยให้เกิดการไหลโดยแรงโน้มถ่วง 

ของนำ้าลงสู ่ชั้นนำ้าใต้ดินที่ลึกลงไป นำ้าใต้ดินที่เก็บไว้นี้จะ

สามารถใช้เมื่อภาคการเกษตรมีความต้องการนำ้าในฤดูแล้ง  

และยังช่วยให้ภาคอุตสาหกรรมมีนำ้าใช้ในกระบวนการผลิต  

และยังบรรเทาปัญหาการทรุดตัวของดิน ข ้อเรียกร ้อง 

ทีต้่องใส่ใจและมกีจิกรรมเพิม่ คอืเสยีงเรยีกร้องให้เกบ็นำา้ไว้ใกล้

กบับรเิวณทีม่ฝีนตกลงผวิดนิให้มากทีส่ดุ แทนทีจ่ะมุง่ระบายนำา้ 

เหล่านี้ลงทะเล นั่นคือพื้นที่ต้นนำ้าทางเหนือที่มีอยู ่ควรให้ 

ความใส่ใจที่จะเก็บนำ้าในพื้นที่ให้ได้มากที่สุด



บทวิเคราะห์ การผังเมืองกับการแก้ไข
ปัญหำน�้ำท่วมในพื้นที่ต้นน�้ำยม

ภาพจ�าลองลักษณะภูมิประเทศ และล�าน�้าสาขาในพื้นที่ชุมชนปง
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นายอดิศร  เรือลม

นกัผงัเมอืงช�ำนำญกำร ส�ำนกังำนโยธำธกิำรและผงัเมอืงจงัหวดัพะเยำ

(ต่อจำกฉบับที่ ๔๐ / ๒๕๕๖)



ล�ำน�้ำ ต�ำแหน่ง ค่ำ n
ควำมลำดชัน(๑: ) ควำมลึก

(m.)

ควำมกว้ำง (m.) A

(sq.m.)

P

(m.)

R

(m.)

V

(m./s.)

Q

(cm.s.)ท้องน�้ำ ลำดตลิ่ง ท้องน�้ำ ปำกคลอง

น�้ำงมิ SP-๒๓ ๐.๐๒๕ ๑,๐๐๐ ๒.๐๐ ๓.๐๐ ๕๓.๐๐ ๖๕.๐๐ ๑๗๗.๐๐ ๖๖.๔๒ ๒.๖๗ ๒.๔๓ ๔๓๐.๓๖

น�้ำงมิ SP-๒๑ ๐.๐๒๕ ๑,๐๐๐ ๒.๐๐ ๓.๐๐ ๔๘.๐๐ ๖๐.๐๐ ๑๖๒.๐๐ ๖๑.๔๒ ๒.๖๔ ๒.๑๖ ๓๔๙.๒๘

แม่น�้ำยม SP-๑๙ ๐.๐๓๐ ๑,๐๐๐ ๒.๐๐ ๓.๐๐ ๔๘.๐๐ ๖๐.๐๐ ๑๖๒.๐๐ ๖๑.๔๒ ๒.๖๔ ๒.๐๑ ๓๒๖.๐๐

แม่น�้ำยม SP-๑๖ ๐.๐๓๐ ๑,๐๐๐ ๒.๐๐ ๓.๐๐ ๔๓.๐๐ ๕๕.๐๐ ๑๔๗.๐๐ ๕๖.๔๒ ๒.๖๑ ๒.๐๐ ๒๙๓.๔๑

ห้วยแพะ SP-๔ ๐.๐๓๕ ๑,๐๐๐ ๒.๐๐ ๓.๐๐ ๔.๐๐ ๑๖.๐๐ ๓๐.๐๐ ๑๗.๔๒ ๑.๗๒ ๑.๓๐ ๓๘.๙๕

ห้วยแพะ SP-๒๕ ๐.๐๓๕ ๑,๐๐๐ ๑.๕๐ ๓.๕๐ ๔.๐๐ ๑๖.๕๐ ๓๙.๓๘ ๑๘.๖๒ ๒.๑๑ ๑.๔๙ ๕๘.๖๑

ล�ำน�้ำ
พื้นที่รบัน�้ำ 

(ตร.กม.)

อัตรำกำรไหล (ลบ.ม./วินำที) ที่รอบปีกำรเกิดต่ำงๆ

๒ ปี ๕ ปี ๑๐ ปี ๒๕ ปี ๕๐ ปี ๑๐๐ ปี

น�้ำงมิ ๕๐๑ ๒๔๗.๙๑ ๓๙๖.๕๖ ๔๙๕.๒๖ ๖๒๐.๐๙ ๗๑๒.๔๕ ๘๐๔.๔๐

น�้ำควร ๘๗๐.๙๔ ๒๐๙.๖๖ ๒๘๑.๔๘ ๓๒๙.๐๗ ๓๘๙.๒๒ ๔๓๓.๘๐ ๔๗๘.๑๐

ห้วยแพะ ๖๐.๖๔ ๔๒.๐๒ ๖๒.๕๘ ๗๖.๒๘ ๙๓.๖๔ ๑๐๖.๔๓ ๑๑๙.๒๒

แม่น�้ำยม ๑,๔๓๓.๑๗ ๔๙๙.๕๙ ๗๔๐.๖๒ ๙๐๐.๖๑ ๑,๑๐๒.๙๕ ๑,๒๕๒.๖๘ ๑,๔๐๑.๗๒

ล�ำน�้ำ ต�ำแหน่ง
ระดบัน�้ำสูงสุด (ม.รทก.) ที่รอบปีกำรเกดิต่ำงๆ

๒ ปี ๕ ปี ๑๐ ปี ๒๕ ปี ๕๐ ปี ๑๐๐ ปี

น�้ำงมิ/น�้ำยม สะพำนบ้ำนดอนแก้ว +๒๙๔.๔ +๒๙๔.๙ +๒๙๕.๒ +๒๙๕.๖ +๒๙๕.๘ +๒๙๖.๑

สะพำนบ้ำนเหล่ำ +๒๙๑.๗ +๒๙๒.๒ +๒๙๒.๖ +๒๙๒.๙ +๒๙๓.๒ +๒๙๓.๔

สะพำนบ้ำนดอนชัย +๒๘๙.๘ +๒๙๐.๔ +๒๙๐.๘ +๒๙๑.๒ +๒๙๑.๕ +๒๙๑.๗

ข้อมูลอุทกวิทยา ปัจจัยใหม่ที่
นักผังเมืองต้องวิเคราะห์ร่วม
กับลักษณะกายภาพของเมือง
 ภายในพื้นที่ชุมชนปง เป็นต้นกำาเนิดแม่นำ้ายมซึ่งเป็น

แม่นำ้าสายหลักของชุมชน รองรับนำ้าจากลำานำ้าต่างๆ ที่ไหลมา

จากพื้นที่ต้นนำ้า มารวมกันเป็นแม่นำ้ายม จำานวน ๔ สาย คือ  

ลำานำา้งมิซึง่ไหลจากพืน้ทีด้่านเหนอืของชมุชนปง ลำาห้วยแพะซึง่

ไหลจากพืน้ทีต้่นนำา้ด้านตะวนัตกเฉยีงเหนอื ผ่านพืน้ทีช่มุชนปง 

ลำานำ้าควร ไหลจากพื้นที่ต้นนำ้าด้านตะวันออก ไหลมารวมกับ 

ลำานำา้งมิ บรเิวณตอนกลางของพืน้ทีช่มุชนปง กลายเป็นต้นกำาเนดิ

แม่นำ้ายมและลำานำ้าม่าว ที่ไหลจากพื้นที่ต้นนำ้าด้านตะวันตก  

ผ่านพืน้ทีด้่านใต้ ลงสูแ่ม่นำา้ยม บรเิวณด้านใต้ของพืน้ทีช่มุชนปง 

ตารางแสดงผลการประเมินความจุล�าน�้าต่างๆ ในพื้นที่โดยรอบชุมชนปง

ที่มา : ส�านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา, ๒๕๕๓. งานศึกษาวางแผนหลัก ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบก่อสร้างระบบป้องกัน

น�้าท่วม พื้นที่ชุมชนจังหวัดพะเยา

ตารางแสดง ผลการวิเคราะห์ปริมาณน�้าหลากในล�าน�้า

ตารางแสดง ผลการวิเคราะห์ระดับน�้าสูงสุดในน�้างิม/น�้ายม

ที่มา : ส�านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา, ๒๕๕๓. งานศึกษาวางแผนหลัก ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบก่อสร้างระบบป้องกัน

น�้าท่วม พื้นที่ชุมชนจังหวัดพะเยา

ที่มา : ส�านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา, ๒๕๕๓. งานศึกษาวางแผนหลัก ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบก่อสร้างระบบป้องกัน

น�้าท่วม พื้นที่ชุมชนจังหวัดพะเยา

วำรสำรกรมโยธำธิกำรและผังเมือง
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 จากสภาพภูมิประเทศ นักผังเมืองจำาเป็นต้อง

วิเคราะห์พื้นที่เพื่อให้เห็นภาพความสูงตำ่าของพื้นที่วางผัง 

ทศิทางการไหลของนำา้สายหลกั และลำานำา้สาขา เมือ่เกดิฝนตก  

และเมื่อวิเคราะห์ในเรื่องทิศทางการไหลของระบบลำานำ้า

ในชุมชนปงแล้วพบว่า การไหลของลำานำ้าควรเป็นลำานำ้าที่มี

ปริมาณนำ้าไหลตลอดทั้งปี ไหลจากทิศเหนือ ไปทางทิศใต้  

ผ่านพื้นที่เกษตรกรรมด้านตะวันออก และไหลลงสู่แม่นำ้ายม 

ส่วนการไหลของลำานำา้ม่าว เป็นลำานำา้ทีม่ปีรมิาณนำา้ไหลตลอด

ทั้งปี ไหลจากทิศตะวันตก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  

จากพื้นที่ลาดเชิงเขาด้านตะวันตกของชุมชนปง ซึ่งจะไหล

ลงสู่แม่นำ้ายม และทิศทางการไหลของแม่นำ้ายมซึ่งเป็นลำานำ้า

สายหลักของชุมชน พบว่าเป็นแม่นำ้าที่มีปริมาณนำ้าไหลเชี่ยว

ตลอดทั้งปี ไหลจากทิศเหนือ ไปทางทิศใต้ ผ่านตัวชุมชนปง 

และพื้นที่เกษตรกรรม และรองรับนำ้าจากลำานำ้าควรที่บริเวณ

ด้านตะวันออก และรองรับนำ้าจากลำานำ้าม่าว ที่บริเวณด้านใต้

ของชุมชนปง จากนำ้าจะไหลไปทางทิศใต้ลงสู่ชุมชนเชียงม่วน

ที่ตั้งอยู่ด้านทิศใต้

 เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลทางอุทกวิทยาของลำานำ้าทั้ง ๔ 

สายในพื้นที่โดยรอบชุมชนปงสามารถแสดงผลการประเมิน

ความจุลำานำ้าต่างๆ ชุมชนปง เป็นตารางได้ดังนี้

 จากการศกึษาข้อมลูอทุกวทิยาพบว่า ความสามารถ

ในการรับปริมาณนำ้าหลากที่มีปริมาณมากในช่วง ๑๐๐ ปี 

จนถงึปัจจบุนั ซึง่ปรมิาณนำา้หลากลดลดจนเหน็ได้ชดั แต่ความ

สามารถในการรับนำ้าหลากในพื้นที่กลับลดน้อยลง เมื่อเทียบ

กับการวิเคราะห์ระดับนำ้าสูงสุดพบว่าระดับนำ้าสูงสุดมีอัตรา

คงที หรือมีการเปลี่ยนแปลงน้อยมากในระยะ๑๐๐ ปี ซึ่งการ

วิเคราะห์ข้อมูลอุทกศาสตร์ทำาให้ทราบได้ว่าแม้ว่าปริมาณนำา้

หลากลดลงเหลอืเพยีงแค่ ๑ใน ๓ ของปรมิาณนำา้หลากในอดตี 

แต่ระดบันำา้กย็งัคงสงูคงที ่ซึง่สามารถแสดงให้เหน็ว่า พืน้ทีร่บั

นำ้าบางส่วนถูกเปลี่ยนแปลงเป็นพื้นที่อื่นๆ มีผลทำาให้ความจุ

ของท้องนำ้ามีความตื้นเขินมากขึ้น 

 จากข้อมูลปริมาณนำ้าซึ่งมีสำารวจทางอุทกวิทยา 

โดยศูนย ์อุทกวิทยาและบริหารนำ้ าภาคเหนือตอนบน   

กรมชลประทาน จำานวน ๒ จุด คือ สถานีบ้านบุญเรือง (Y.๔๗) 

และสถานีบ้านป่าสัก (Y.๓๖) พบว่า 

 สถานบ้ีานบญุเรอืง  (Y.๔๗)  ตรวจระดบันำา้ในแม่นำา้ยม  

ช่วงเดอืนสงิหาคม มปีรมิาณนำา้ไหลผ่านเฉพาะในลำานำา้สงูสดุ 

๓๖๙.๒๒ ลกูบาศก์เมตรต่อวนิาท ีช่วงเดอืนมนีาคม มปีรมิาณ

นำ้าไหลผ่านตำ่าสุด ๖.๓๘ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที  

 สถานีบ้านป่าสัก (Y.๓๖) ตรวจวัดระดับนำ้าใน 

ลำานำา้ ควรช่วงเดอืนสงิหาคม มปีรมิาณนำา้ไหลผ่านเฉพาะใน

ลำานำา้สงูสดุ ๒๒๕.๖๓ ลกูบาศก์เมตรต่อวนิาท ีช่วงเดอืนเมษายน  

มปีรมิาณนำา้ไหลผ่านตำา่สดุ ๑.๙๓ ลกูบาศก์เมตรต่อวนิาที

 จากตารางยังแสดงให้เห็นถึงปริมาณนำ้าในแต่ละ

เดือนซึ่งจะมีปริมาณนำ้ามากในช่วงฤดูฝน ระหว่างเดือน 

มถินุายน-ตลุาคม ระยะเวลา ๕ เดอืน ซึง่ประสบปัญหา จะต้อง 

สถำนี แหล่งน�้ำ

ปี ๒๕๕๔
ปรมิำณน�้ำ

รำยปี

(ล้ำน 

ลบ.ม.)

ปรมิำณ

น�้ำ

เฉลี่ย

(ลบ.ม./

วิ)

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

บ้ำนบุญ

เรือง 

(Y.๔๗)

แม่น�้ำ

ยม
- ๗๐.๑๕ ๑๔๑.๓๒ ๒๑๓.๓๑ ๓๖๙.๒๒ ๒๒๔.๕๑ ๑๒๙.๓๑ ๔๕.๐๔ ๒๔.๕๘ ๑๕.๔๑ ๑๐.๓๑ ๖.๓๘ ๑,๒๔๙.๕๖ ๓๙.๖๒

บ้ำนป่ำสัก

(Y.๓๖)

ล�ำน�้ำ

ควร
๑.๙๓ ๑๘.๙๗ ๑๑๑.๑๘ ๑๒๒.๑๔ ๒๒๕.๖๓ ๑๖๕.๖๓ ๘๘.๗๖ ๒๙.๗๕ ๑๓.๓๕ ๑๐.๐๓ ๕.๐๖ ๖.๐๔ ๗๙๘.๔๖ ๒๕.๓๒

ตารางแสดงปริมาณน�้ารายเดือนของล�าน�้าในพื้นที่ผังเมืองรวมชุมชนปง

ที่มา : ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน�้าภาคเหนือตอนบน กรมชลประทาน, ๒๕๕๔

หมายเหตุ  : สถานีบ้านบุญเรือง (Y.๔๗) เริ่มส�ารวจระดับน�้าปริมาณน�้า เดือน ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔

วำรสำรกรมโยธำธิกำรและผังเมือง
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มีแผนการแก้ปัญหาที่ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น วิธีการบังคับ

นำ้าทิศทาง และชะลอนำ้า ผันนำ้าเข้าพื้นที่ที่เตรียมไว้ และการ

ป้องกันนำ้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจด้วยหลักการทางวิศวกรรม  

จะถูกนำามาใช้ร่วมกับการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินใน

อนาคต 

 ผลการวิเคราะห์พื้นที่จากข้อมูลอุทกวิทยา พบว่า

สาเหตุหลักของนำ้าท่วมในพื้นทีชุมชนปง คือ นำ้าไหลหลาก

ในแม่นำ้ายมและลำานำ้าสาขาที่มีปริมาณมาก ประกอบกับ

มีการกีดขวางทางนำ้า โดยเมื่อเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ต้นนำ้า  

นำา้จะไหลมาตามแม่นำา้ยมและลำานำา้สาขาในปรมิาณมากและ

รวดเร็ว ทำาให้นำ้าหลากและล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่เกษตรกรรม

ตลอดลำานำ้า เมื่อนำ้าในลำานำ้าโดยเฉพาะแม่นำ้ายมถูกกีดขวาง

จากสิ่งก่อสร้างต่างๆ เช่น ถนน  สะพาน  นำ้าจะเอ่อเข้าท่วม

พื้นที่ชุมชนบริเวณริมถนนขุนยมและพื้นที่ใกล้เคียง

 สภาพนำ้าท่วม เมื่อมีฝนตกหนักในพื้นที่ต้นนำ้ามัก

ทำาให้เกิดนำ้าป่าไหลหลากอย่างรวดเร็ว ตั้งแต่ตอนบนของ

พืน้ทีข่องบรเิวณชมุชนบ้านดอนแก้ว จากนัน้เอ่อเข้าท่วมพืน้ที่

สองฝั่งแม่นำ้ายม เนื่องจากมีถนนวังยมที่ทอดขวางทางนำ้าใน

ช่วงนำ้าหลากทำาให้นำ้าเอ่อล้น จนข้ามถนนขุนยมเข้าท่วมพื้นที่

เกษตรกรรมทางตอนล่าง ทำาความเสียหายแก่สาธารณูปโภค

โดยเฉพาะถนนที่ใช้สัญจรระหว่างสองฝั ่งลำานำ้ายม เช่น  

คอสะพานขาดและถนนชำารดุทีบ้่านบญุเรอืง นอกจากนีอ้ตัรา

การไหลของนำ้าหลากที่มีความเร็วสูงก่อให้เกิดปัญหาการ 

กดัเซาะตลิง่อย่างรนุแรง ระยะเวลาทีน่ำา้ท่วมประมาณ ๑-๒ วนั

ทิศทางและแนวโน้มการเจริญ
เติบโตของชุมชนปง
 พื้นที่ชุมชนปงที่กำาหนดให้วางผังเมืองรวมปงนั้น  

มีประชากร ๖,๗๙๑ คน  มีบ้านจำานวน ๒,๔๐๐ หลังคาเรือน   

คิดเป็นประชากรเฉลี่ย ๒.๘๓ ต่อครัวเรือน มีความหนาแน่น  

๔๘๖ คนต่อตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็น ๐.๗๘ คนต่อไร่  

ประชากรในเขตเทศบาลตำาบลปง มีประชากร ๖,๕๒๔ คน 

เป็นชาย  ๓,๑๕๖  คน  เป็นหญิง ๓,๓๖๘ คน มีบ้านจำานวน 

๒,๓๓๔ หลงัคาเรอืน คดิเป็นประชากรเฉลีย่  ๒.๗๖ ต่อครวัเรอืน  

มีความหนาแน่น  ๗๑๗ คนต่อตารางกิโลเมตร  หรือคิดเป็น  

๑.๑๕  คนต่อไร่ ประชากรนอกเขตเทศบาลตำาบลปงในพื้นที่

วางผัง มีประชากรประมาณ ๒๖๗ คน ๖๖ ครัวเรือนคิดเป็น

ประชากรเฉลี่ยต่อครัวเรือน ๔.๐๕ คนต่อครัวเรือน และจะมี

ความหนาแน่น ๕๔ คนต่อตารางกิโลเมตรหรือคิดเป็น ๐.๐๙ 

คนต่อไร่ การคาดประมาณประชากรในเขตผังรวมชุมชนปง  

ซึ่งใช้อัตราการขยายตัวร้อยละ ๑.๓๖ ต่อปี คาดหมายว่า

ประชากรในปี พ.ศ.๒๕๗๐ จะมปีระชากรประมาณ  ๘,๘๐๗ คน   

(สำานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา, ๒๕๕๕)

 ลักษณะการตั้งถิ่นฐานของชุมชนปง  มีการตั้งชุมชน

เดิมอยู่บริเวณถนนสายหลักของชุมชน บริเวณหน้าที่ว่าการ

อำาเภอปง และแนวถนนทางด้านทิศใต้ จากการศึกษาพบว่า 

การใช้ที่ดินของชุมชนปงนั้นมีการกระจายตัวของสิ่งปลูกสร้าง

อยูบ่รเิวณสีแ่ยกทางตอนเหนอืของชมุชน โดยจะเหน็ว่าบรเิวณ

ดังกล่าวเป็นพื้นที่พาณิชยกรรมใหม่ของชุมชน  แต่พื้นที่ชุมชน

แสดงสภาพอาคารของชุมชนปง บนถนนสายขุนยม (ถนนสายหลักของเมือง)
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เดิมนั้นตั้งอยู่บริเวณถนนสายหลักของชุมชน บริเวณหน้าที่

ว่าการอำาเภอปง และแนวถนนทางด้านทศิใต้  แต่อย่างไรกต็าม

พบว่าพืน้ทีช่มุชนนัน้มแีนวโน้มการขยายตวัของชมุชนน้อยกว่า

พื้นที่พาณิชยกรรมทางตอนเหนือของชุมชน  ซึ่งปัจจุบันจะเห็น

ได้อย่างชดัเจนว่า  พืน้ทีพ่าณชิยกรรมบรเิวณตอนเหนอืนัน้เป็น 

NODE ที่สำาคัญของการสัญจรภายในเมืองและระหว่างเมือง 

ซึ่งมีแนวโน้มของการกระจุกตัวของชุมชนเพิ่มขึ้นหากไม่มีการ

ควบคุม

 บริเวณทางทิศเหนือของผังเมืองรวมชุมชนปงพบว่า  

เป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลประจำาอำาเภอปง และมีแนวโน้ม

ของการตั้งถิ่นฐานในบริเวณโดยรอบเพิ่มมากขึ้น คาดการณ์

ว่าจะมีการกระจุกตัวของชุมชนมากขึ้นในอนาคต บริเวณ 

ตอนกลางของชุมชนปง เป็นที่ราบลุ่มแม่นำ้ายมไหลผ่านพื้นที่

ในแนวเหนือ-ใต้ ซึ่งจะมีปัญหานำ้าท่วมในฤดูฝน แต่อย่างไร

ก็ตามบริเวณตอนกลางของผัง พบว่ายังมีการกระจายตัวของ 

สิง่ปลกูสร้างในบรเิวณรมิถนนสายหลกัของเมอืง และคาดว่าจะ

ขยายตวัเกาะแนวถนนเพิม่มากขึน้ในอนาคต ด้านทศิเหนอืทาง

ด้านตะวนัออก ตัง้อยูอ่กีฝ่ังลำานำา้ของแม่นำ้ายมเป็นชมุชนขนาด

ใหญ่กระจายตัวอยู่เป็นกลุ่ม ซึ่งเป็นที่ตั้งของชุมชนเดิม และมี 

แนวโน้มการขยายชุมชนในอนาคตเพิ่มขึ้น

แนวคดิในการแก้ไขปัญหาน�า้ท่วม 
ด้วยวิธีการทางผังเมือง
 แนวคิดการการวางผังเมืองรวมชุมชนปงต้องการ

พัฒนาชุมชนปงสามารถรองรับการขยายตัวของประชากรใน

อนาคต โดยกำาหนดให้ชมุชนปง ซึง่เป็นศนูย์กลางชมุชนในระดบั

อำาเภอ เนื่องด้วยชุมชนปงเป็นที่ตั้งของอำาเภอปงซึ่งให้บริการ

ชุมชนรอบข้างในด้านพาณิชยกรรม การบริการ  การซื้อขาย 

ผลผลติทางด้านการเกษตร และการบรหิารการปกครองระดบั

อำาเภอ

 โดยลกัษณะรปูแบบการพฒันาการใช้ประโยชน์ทีด่นิ

ในเขตผงัเมอืงรวมชมุชนปงในอนาคต ๒๐ ปีข้างหน้า ยงัคงเน้น

ความสำาคญัของชมุชนเดมิอยู ่ และยดึถอืการใช้ประโยชน์ทีด่นิ

ในปัจจุบันเป็นพื้นฐานในการกำาหนดรูปแบบ ทั้งนี้เนื่องจากมี

ความสัมพันธ์ทางสังคมกับระบบเกษตรกรรม รวมถึงกิจกรรม

ต่างๆ ในพื้นที่ โดยที่มีชุมชนปงเป็นชุมชนศูนย์กลางของเมือง 

เป็นแหล่งรวมกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนรอบข้าง โดยมีถนน

สายเดิมเป็นเส้นทางสัญจรหลักระหว่างชุมชน ร่วมกับถนน

สายเลีย่งเมอืงสายใหม่ โดยกำาหนดให้ชมุชนปงมทีัง้ทีอ่ยูอ่าศยั

หนาแน่นมากและพื้นที่พาณิชยกรรม อยู่บริเวณสี่แยกด้าน 
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ทิศเหนือของผังเมืองรวมชุมชนปง บนถนนสายหลักของเมือง

และมีพื้นที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง และที่อยู่อาศัยหนา

แน่นน้อย

 ประเด็นสำาคัญ การป้องกันปัญหานำ้าท่วมชุมชนซึ่ง 

ตัง้อยูบ่รเิวณพืน้ทีลุ่ม่แม่นำา้ยม ซึง่จากการประเมนิความสามารถ 

ในการระบายนำ้าของลำานำา้สายต่างๆ พบว่าลำานำา้หลกัในพืน้ที่ 

ได้แก่ ลำานำา้งมิ  ลำาห้วยแพะ และแม่นำา้ยม มคีวามจไุม่เพยีงพอ 

ต่อการรับปริมาณนำ้าหลากสูงสุด ดังนั้นการแก้ไขปัญหา 

ดังกล่าวจึงจำาเป็นต้องมีการขุดลอกท้องนำ้าแม่นำ้ายม และ

ลำานำ้าต่างๆในพื้นที่ เพื่อเพิ่มความสามารถในการรับนำ้าและ

การระบายนำา้ของลำานำา้  การสร้างพนงัป้องกนัตลิง่ในลกัษณะ

ของแผงกัน้นำา้ และการบงัคบัทศิทางนำา้ให้ไหลลงสูพ่ืน้ทีร่บันำ้า 

ตามแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน

 ตามผงัเมอืงรวมทีก่ำาหนดไว้ รวมทัง้กำาหนดมาตรการ

ด้านผังเมืองเพื่อควบคุมการใช้ที่ดินให้เหมาะสมต่อสภาพนำ้า

ท่วมและกำาหนดพืน้ทีร่องรบัการระบายนำา้ เพือ่ไม่ให้เกดิความ

เสียหายต่อชุมชนอย่างยั่งยืน

 จากร่างผังเมืองรวมชุมชนปง ตามแผนผังการใช้

ประโยชน์ที่ดินในอนาคต ได้กำาหนดบริเวณไว้ ๑๓ บริเวณ  

ซึ่งเป็นการกำาหนดพื้นที่ตามหลักการทางผังเมืองที่เป็นสากล 

พื้นที่พาณิชยกรรม พื้นที่อยู ่อาศัย พื้นที่เกษตรกรรม และ

พื้นที่สาธารณูปโภคสาธารณูปการ รวมถึงพื้นที่ทางศาสนา  

แผนผังแสดงแนวคิดการวางและจัดท�าผังเมืองรวมชุมชนปง
ผังเมืองรวมชุมชนปงเพื่อพัฒนาเมืองและการป้องกันปัญหาน�้าท่วม
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ให้สามารถรองรับการขยายตัวของเมืองและประชากรที่ 

คาดการณ์ในอนาคต และการบงัคบัให้มกีารตัง้ถิน่ฐานในพืน้ที่

ทีเ่หมาะสมและไม่ขยายตวัลงไปในพืน้ทีน่ำ้าท่วมโดยการกำาหนด

เป็นสปีระเภททีอ่ยูอ่าศยัหนาแน่นน้อย และทีอ่ยูอ่าศยัหนาแน่น

ปานกลาง ส่วนบริเวณพื้นที่พาณิชยกรรมของเมืองได้กำาหนด

พื้นที่ไว้เป็นพื้นที่พาณิชยกรรม ซึ่งจะกำาหนดไว้ในบริเวณที่ 

นำ้าท่วมไม่ถึงรวมถึงการกำาหนดมาตรการด้านวิศวกรรมเพื่อ

ป้องกันนำ้าท่วมในพื้นที่เศรษฐกิจของเมือง

 สิ่งที่สำาคัญในแนวคิด คือการกำาหนดบริเวณพิเศษ 

๑-๔ บริเวณเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาพื้นที่นำ้าท่วมเมือง  

โดยมีสาระดังนี้ 

 ๑. บริเวณที่ดินประเภทที่โล่ง (ล.๑) สวนสาธารณะ 

สนามกีฬา สนามเด็กเล่น นันทนาการและการรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อสวนสาธารณะ สนามกีฬา 

สนามเดก็เล่น เพือ่นนัทนาการหรอืเกีย่วข้องกบันนัทนาการและ

การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

 ๒. บริเวณที่ดินประเภทที่โล่ง (ล.๒) หนองนำ้า บึง  

อ่างเก็บนำ้า เพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อหนองนำ้า บึง อ่างเก็บนำ้า ประมง  

เพาะเลี้ยงสัตว์นำ้านันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ  

การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือสาธารณะประโยชน์เท่านั้น

 ๓. ทีด่นิประเภททีโ่ล่ง (ล.๓) การระบายนำ้า สงวนรกัษา

สภาพการระบายนำ้าตามธรรมชาติ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อ

ระบายนำา้ กรณนีำา้ท่วม บรเิวณทีน่ำา้ท่วมซำา้ซาก เกษตรกรรมหรอื

เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม สถาบันราชการ การสาธารณูปโภค

และสาธารณูปการ สำาหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น 

ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละห้าของที่ดินประเภทนี้ ในแต่ละบริเวณ

 ๔. ที่ดินประเภทที่โล่ง (ล.๔) การรับนำา้ การกำาหนด

พื้นที่เป็นพื้นที่รับนำ้า และพื้นที่แก้มลิงตามธรรมชาติ ให้ใช้

ประโยชน์ทีด่นิเพือ่ระรบันำา้กรณนีำา้ท่วม บรเิวณทีน่ำา้ท่วมซำา้ซาก 

เกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม สถาบันราชการ  

การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ สำาหรับการใช้ประโยชน์

ทีด่นิเพือ่กจิการอืน่ ให้ใช้ได้ไม่เกนิร้อยละห้าของทีด่นิประเภทนี้  

ในแต่ละบริเวณ 

 จะเห็นได้ว่า พื้นที่พิเศษ ทั้ง ๔ พื้นที่ จะเป็นมาตรการ

ใหม่ ของการกำาหนดการใช้ประโยชน์ทีด่นิในอนาคตในการรบันำา้ 

บงัคบันำา้ การผนันำา้ การกกัเกบ็นำา้ และการระบายใน นำา้ช่วงฤดู

นำ้าหลากของพื้นที่ กระบวนการวิเคราะห์พื้นที่ เพื่อกำาหนดเป็น

พืน้ทีร่องรบัปัญหานำา้ท่วมพืน้ทีช่มุชน เป็นกระบวนการวเิคราะห์

ลกัษณะภมูศิาสตร์ของพืน้ทีเ่ป็นหลกั เพือ่ใช้พืน้ทีท่ีม่ศีกัยภาพ

เหล่านั้นสามารถแก้ไขปญัหา และเอื้อประโยชน์ต่อประชาชน

ในพื้นที่

 กระบวนการต่อไปคือกระบวนการสร้างความเข้าใจ 

กับประชาชนในการยอมรับแนวคิดการแก้ปัญหาในภาพรวม 

ซึ่งการให้โบนัสกับพื้นที่ที่ถูกกำาหนดให้เป ็นพื้นที่รับนำ้า 

มาตรการการชดเชยเมื่อประสบภัย รวมถึงการได้สิทธิพิเศษ

อื่นๆ จะเป็นกระบวนการสร้างการยอมรับในการกำาหนดพื้นที่

ทางผังเมืองซึ่งเป็นกระบวนการที่มีความสำาคัญที่สุดในการ

วางผงัเมอืง เพือ่สดุท้ายคอืผลประโยชน์ต่อประชาชนส่วนใหญ่

แม้ว่าจะต้องกระทบต่อประชาชนในส่วนน้อยบ้าง

เอกสารอ้างอิง

 ๑.  นวลศริ ิ วงศ์ทางสวสัดิ,์ ๒๕๓๐. ภมูศิาสตร์กายภาพ. 

ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

สำานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา, ๒๕๕๕. 

 ๒. เอกสารประกอบการวิ เคราะห ์ผังเมืองรวม 

ชมุชนปง. จงัหวดัพะเยา. สำานกังานโยธาธกิารและผงัเมอืงจงัหวดั

พะเยา, ๒๕๕๓. 

 ๓. งานศกึษาวางแผนหลกั ศกึษาความเหมาะสมและ

ออกแบบก่อสร้างระบบป้องกันน�้าท่วม พื้นที่ชุมชนจังหวัด

พะเยา. สำานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา, ๒๕๕๕. 

 ๔. เอกสารประกอบการวางผังเมืองรวมชุมชนปง. 

จังหวัดพะเยา ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารนำ้าภาคเหนือตอนบน, 

๒๕๕๔. 

 ๕ . เอกสารประกอบรายงานประจ� าป ี  ๒๕๕๔ 

กรมชลประทาน. ศนูย์อทุกวทิยาและบรหิารนำ้าภาคเหนอืตอนบน, 

๒๕๕๔. 

 ๖. รายงานประจ�าปี ๒๕๕๔ ปรมิาณน�า้รายเดอืนพืน้ที่

จังหวัดพะเยา. กรมชลประทาน.
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๑. อาคารในประเทศไทย 
ยุคสถาปัตยกรรมแบบ
ดั้งเดิม  และการเริ่มเข้าสู่ยุค
สถาปัตยกรรมแบบสมัยใหม่
Buildings in Thailand. 
The traditional architecture  
and modern architecture.     

ประเทศไทยอยู่ในโซนประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

ทวีปเอเชีย  ตั้งอยู่เขตร้อนชื้น บริเวณเหนือเส้นศูนย์สูตร 

ซึง่มอีณุหภมูเิฉลีย่ทัง้ปีประมาณ ๓๐ องศาเซลเซยีส โดยเฉพาะ

อย่างยิง่ช่วงเดอืน มนีาคม - พฤษภาคม อณุหภมูสิงูถงึ ๓๕-๓๙ 

องศาเซลเซียส สมัยก่อนปี พ.ศ. ๒๔๘๐ ก่อนสถาปัตยกรรม

ใหม่ (ได้รับอิทธิพลจากประเทศตะวันตกและอเมริกา) เข้ามา   

อาคารในสมัยนั้นแต่ละประเภท เช่น วัง, วัด และบ้านอยู่

อาศยั มลีกัษณะทัว่ไปทีส่ามารถระบายความร้อน และป้องกนั

แดดและฝนได้เป็นอย่างดี  ด้วยรูปแบบที่โปร่งโล่ง  ลักษณะ

อาคารอยู่อาศัยส่วนใหญ่ขนาด ๒ ชั้น ส่วนที่พักอาศัยและ
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ทัศนะเรื่องการใช้พลังงาน ในอาคาร
และสถาปัตยกรรมในประเทศไทย

Symposium on the use of energy in buildings 
and architecture in Thailand.

นายทวีเกียรติ  ศรีสกุลเมฆี

สถำปนิกช�ำนำญกำรพิเศษ  ส�ำนักสถำปัตยกรรม



สถาปัตยกรรมทั้งหมดอยู่ชั้น ๒ ของอาคาร ชั้นล่างจะมีเพียง

เสาและบันไดที่ทอดขึ้นสู่ชั้น  ๒  ใช้วัสดุก่อสร้างจากธรรมชาติ

ทั้งหมด เช่น ไม้  อิฐ  และส่วนของหลังคาใช้ ฟาก หรือจาก 

ใบไม้แห้งนำามามัดรวมกันใช้เป็นวัสดุมุง  หรือกระเบื้องดินเผา  

รปูแบบอาคารในสมยันัน้มคีวามเหมาะสมต่อการระบายความ

ร้อนสำาหรับอาคาร  ได้เป็นอย่างดี 

  สถาปัตยกรรมหลัง พ.ศ. ๒๔๙๐ ในประเทศไทย

สถาปัตยกรรมยุคสมัยใหม่ (Modern Architect) เริ่มเข้ามามี

บทบาท จากสถาปนกิชาวตะวนัตกทีก่ระทรวงโยธาธกิารว่าจ้าง

ในสมัยนั้น และสถาปนิกชาวไทยที่จบการศึกษาจากประเทศ

อเมริกาและยุโรป กลับมาพัฒนาประเทศไทย ตามลักษณะ

ของวฒันธรรมและสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลง  สอดคล้องกบักจิกรรม 

รูปแบบใหม่ ในภาคการบริการของรัฐและภาคธุรกิจการ และ

การบริการในภาคเอกชน

  ช่วงปี พ.ศ. ๒๔๙๘- พ.ศ. ๒๕๔๓ (ค.ศ.๒๐๐๐) เกิด

สถาบันการศึกษา ด้านสถาปัตยกรรมแห่งแรกที่จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั และได้เพิม่ขึน้อกีอย่างต่อเนือ่งนบั ๑๐ แห่ง โดย

สามารถผลิตสถาปนิก จวบจนถึงปัจจุบัน  มีจำานวนไม่น้อย

กว่า ๑๒,๐๐๐ คน  ในปัจจุบันสถาปนิกรุ่นใหม่ซึ่งได้รับการ

ศึกษาและปลูกฝังแนวทางสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ และเดิน

ตามแนวโน้มของสถาปัตยกรรมที่เกิดขึ้น โดยได้รับอิทธิพล

ความคิดด้านสถาปัตยกรรมจากอเมริกาและยุโรป อย่าง 

แน่วแน่และจริงจัง รวมถึงด้านเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาอย่าง 

ต่อเนื่อง เพื่อใช้ในอาคารที่เรียกว่า  “อาคารสมัยใหม่ ” 
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๒. บริบท และการเปลี่ยนแปลง
ที่มีผลกระทบต่ออาคารและ
สถาปัตยกรรมในประเทศไทย
Context and changes that 
affect buildings and 
architecture in Thailand.
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และในปีพ.ศ. ๒๕๕๘ (ค.ศ. ๒๐๑๕) ประชาคม

เ ศ ร ษ ฐ กิ จ อ า เ ซี ย น  ๑ ๐  ป ร ะ เ ท ศ (  A E C 

๒ ๐ ๑ ๕  A S E A N  E c o n o m i c  C o m m u n i t y ) 

ทำาให ้ เกิดการเป ็นตลาดเดียวกันของอาเซียน ส ่งผล 

ให้เกดิการลงทนุ  การเคลือ่นย้ายแรงงาน  และการเคลือ่นย้าย

ในภาคธรุกจิ  และการบรกิาร  ของประชากรในกลุม่ AEC ซึง่มี

ประมาณ  ๖๐๐  ล้านคน คิดเป็น ๙%  ของประชากรโลก  และ

มีอายุเฉลี่ยไม่เกิน ๒๐ ปี ถึง ๓๗% 

 ประเทศไทย ที่มีขนาดทางเศรษฐกิจเป็นลำาดับที่ 

๓ ของกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจ (AEC) รองจากสิงคโปร์และ

มาเลเซยี ประเทศไทยม ีGNP/ประชากรประมาณ ๕๐๐๐  US/

ประชากร/ปี (สิงคโปร์ GNP/ประชากร ประมาณ ๔๔,๐๐๐ 

US/ประชากร/ปี ส่วนลาว, พม่า, กัมพูชา ๑,๑๐๐ - ๘๐๐ US/

ประชากร/ปี) ขณะที่ประเทศไทยมีตำาแหน่งทำาเลที่ตั้งทาง

ภูมิศาสตร์ เป็นศูนย์กลางของประเทศที่มีขนาดทางเศรษฐกิจ 

ขนาดเล็ก อาทิเช่น เวียดนาม ลาว พม่าและกัมพูชา และ 

มีแนวโน้มการเคลื่อนย้ายแรงงานจำานวนมากจากประเทศ 

เหล่านี้ เข้าสู่ประเทศไทยอย่างชัดเจน 

 สำาหรับประเทศไทย จะเห็นได้ว่ามีอัตราความเจริญ

เติบโตของประเทศอย่างต่อเนื่อง เฉลี่ยประมาณ ๔-๖% ต่อปี  

แต่ยังนับว่าเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจขนาดเล็ก เมื่อ

เปรยีบเทยีบกบัประเทศทางตะวนัตกและมคีวามจำาเป็นทีต้่อง

พึ่งพาเทคโนโลยีอาคารขั้นสูง จากกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว 

เช่น กลุ่มประเทศทางตะวันตก และอเมริกา 
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๓. บทสรุป
Main Considerations to 
Assist Thailand in Energy  
Efficiency and Environmental          
Friendly Design.
๓.๑) ด้านการลงทุนในงานอาคารและสถาปัตยกรรม   

 อาคารและสถาปัตยกรรม ของประเทศตะวันตก

และอเมริกา  (กลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว) เป็นไปตามความ

ต้องการพืน้ทีใ่ช้สอยทีอ่ยูอ่าศยัและภาคธรุกจิ ได้รบัการพฒันา

ทัง้รปูแบบและวธิกีารก่อสร้างให้เหมาะสมกบับรบิทในปัจจบุนั

และอนาคต  อาทิเช่น  การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์  วิธีการและ

เทคโนโลยี  อย่างเหมาะสม คุ้มค่ากับด้านเศรษฐกิจ, แรงงาน  

เกิดเป็นรูปแบบทางสถาปัตยกรรมอาคาร ที่ใช้วัสดุอุปกรณ์

แบบ “ส�าเรจ็รปู” หรอื Dry  Process มาประกอบเป็นตวัอาคาร  

ซึง่สามารถลดการใช้แรงงานทีม่รีาคาสงู  และลดระยะเวลาใน

การก่อสร้าง  เช่น การใช้เหล็ก  อลูมิเนียมและกระจก อุปกรณ์

สำาเร็จรูปในการป้องกันความร้อนเป็นต้น มีการศึกษาค้นคว้า  

และปรับปรุงการใช้พลังงานภายในอาคาร (การปรับอุณหภูมิ 

ร้อน/เย็น)  ระบบอุปกรณ์ไฟฟ้า  และระบบสุขาภิบาลของเสีย 

ที่ทันสมัยเหมาะสม  และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมภายนอก  

ที่มีประสิทธิภาพสูง 

 ในประเทศไทย รูปแบบการพัฒนาการอาคาร 

สถาปัตยกรรมและวิศวกรรมระบบสำาหรับอาคาร สถาปนิก

และวศิวกรในประเทศไทย เดนิตามแนวโน้มในการพฒันาด้าน

อาคาร  สถาปัตยกรรมและเทคโนโลย ี(Trend of Architectural 

and Building) อย่างจรงิจงั  และดจูะลมืคดิไปว่า ประเทศไทย

เป็นเพียงประเทศกำาลังพัฒนา (มีขนาดเศรษฐกิจ ขนาดเล็ก)  

ความคุ้มค่าเหมาะสมในการนำาเข้าเทคโนโลยีการก่อสร้าง

อาคาร  และการจดัตดิตัง้ระบบต่างๆ ภายในอาคาร  ตามแบบ

ประเทศที่พัฒนาแล้ว   ถ้านำามาศึกษาพิจารณาแล้ว  ผลของ

ประสิทธิภาพ  และความคุ้มค่าในการลงทุน  อาจจะไม่คุ้มค่า

และไม่เหมาะสมเท่ากับสิ่งที่เป็นองค์ความรู้ของอาคาร  และ

สถาปัตยกรรมทีม่อียูเ่ดมิ  ทีส่ามารถลดค่าใช้จ่าย  เมือ่ใช้ระบบ

การก่อสร้าง  “แบบก่อ และหล่อ” หรือ Wet Process  โดย

การใช้วัสดุ อิฐ คอนกรีต แบบหล่อ  และแรงงานราคาไม่สูง 

จะสามารถลดการลงทุน  อาคารมีลักษณะป้องกันความร้อน

ได้ดีกว่า  และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (จากการเปรียบเทียบ

การผลิต CO๒ สำาหรับงานก่อสร้างทั้ง  ๒  ระบบ) 

๓.๒) ด้านแรงงานการก่อสร้างอาคาร 

 อาคารและสถาปัตยกรรมในเมอืงไทย  มคีวามพร้อม

ด้านแรงงาน ราคาถกูทีม่ ี รวมถงึการเคลือ่นย้ายของแรงงาน ที่

จะเข้ามาสูป่ระเทศไทย  ของประเทศสมาชกิประชาคมเศรษฐกจิ 

(AEC ๒๐๑๕)  ประเทศไทยจะมีแรงงานราคาถูก เข้ามา 

เสริมระบบการก่อสร้างอาคารอีก เป็นจำานวนมาก 
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๓.๓) ด้านการพัฒนารูปแบบอาคาร  และสถาปัตยกรรม

ในเมืองไทย 

 รูปแบบของอาคาร  และสถาปัตยกรรม “แบบก่อ 

และหล่อ” หรือ Wet Process  ยังมีความเหมาะสมสำาหรับ

ประเทศไทย และสามารถพัฒนาโดยประยุกต์รวมกับการ

ใช้วัสดุสำาเร็จรูป และเทคโนโลยีที่ทันสมัยสำาหรับอาคาร 

เป็นอาคาร และสถาปัตยกรรมที่เหมาะสม สวยงาม และมี 

อัตลักษณ์เฉพาะ  นอกจากนี้ผู้อภิปรายเห็นว่า สถาปนิกใน

เมอืงไทย จำาเป็นต้องพจิารณารปูแบบ และความเหมาะสมและ 

องค์ความรู้ของสถาปัตยกรรมดั้งเดิม อาทิเช่น การจัดการ

ด้านการระบายอากาศ Ventilation ความโปร่งโล่ง การใช้วสัดุ

ก่อสร้าง นำามาร่วมในการพัฒนาอาคารและสถาปัตยกรรม  

ให้มลีกัษณะเฉพาะตวั เป็นแบบอย่างทีน่่าภมูใิจต่อไป 

๓.๔) ด้านการเลือกรับเทคโนโลยีส�าหรับอาคาร 

 อาคารและสถาปัตยกรรมในเมืองไทย  จำาเป็นต้อง

ซื้อสินค้าเทคโนโลยีสำาหรับอาคาร (ด้านประหยัดพลังงาน 

และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม) ในราคาสูงกว่าประเทศผู้ผลิต

เทคโนโลยี ดังนั้น สถาปนิกและวิศวกรในเมืองไทยควรเลือก

เทคโนโลยีที่เหมาะสม  มากกว่าความทันสมัย  และพิจารณา

ศึกษา ค้นคิดและพัฒนาเทคโนโลยีสำาหรับอาคารที่ราคา 

ไม่แพง  อย่างต่อเนื่อง  เพื่อใช้ในประเทศต่อไป 

๓.๕) ด้านการขอรับการสนับสนุนจากประเทศผู้น�าด้าน

เทคโนโลยีด้านการประหยัดพลังงาน และเป็นมิตร  

กับสิ่งแวดล้อมส�าหรับอาคาร 

 ประเทศผู้นำาด้านเทคโนโลยีสำาหรับอาคาร(ประเทศ

พฒันาแล้ว) สมควรให้ความช่วยเหลอืต่อประเทศกำาลงัพฒันา  

โดยจำาหน่ายสินค้าด้านเทคโนโลยีให้โดยไม่หวังกำาไร หรือ

ให้การสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาวิจัยเทคโนโลยีด้านการ

ประหยัดพลังงาน  และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำาหรับอาคาร 

ให้กับประเทศกำาลังพัฒนา เนื่องจากการที่อยู่ในสังคมโลก

เดียวกัน  ที่จำาเป็นต้องดูแลสภาพแวดล้อมโลก ให้ดำารงอยู่กับ

มนุษย์ชาติสืบต่อไป 
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หลายแห่งในโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศใน

ยุโรป ล้วนมีสถาปัตยกรรมเก่าแก่อันทรงคุณค่า ที่มี 

ความโดดเด ่นและมีความสำ าคัญทั้ ง ในด ้ าน 

ของอารยธรรมที่บ่งบอกถึงความเป็นมาและความสามารถ 

ของคนในอดีตที่สามารถคิดและถ ่ายทอดจินตนาการ 

ออกมา สามารถคิดคำานวณสิ่งก่อสร้างทั้งอาคารและปราสาท 

ราชวังต่างๆ ได้อย่างวิจิตรพิสดาร งดงามอลังการ โดยที่ 

ผลงานหลายชิ้นแม้ในยุคที่วิวัฒนาการต่างๆ มีความก้าวหน้า 

อย่างในปัจจุบันก็ยังไม่สามารถทำาได้ยิ่งใหญ่อลังการเท่า 

สถาปัตยกรรมจึงเป็นดัชนีหนึ่งที่บ่งบอกความเจริญรุ่งเรือง 

ในอดีตได้เป็นอย่างดี โดยแต่ละประเทศก็จะมีแนวทางและ

วิธีการในการอนุรักษ์หรือเก็บรักษาสิ่งก่อสร้างที่มีคุณค่า

ทางสถาปัตยกรรมแตกต่างกันออกไป สถาปัตยกรรมใน 

ซีกโลกตะวันออก โดยเฉพาะในประเทศกำาลังพัฒนานั้น  

มีส่วนน้อยมากที่จะได้รับการดูแลรักษาให้คงอยู ่ในสภาพ

ใกล้เคียงกับของเดิม และส่วนใหญ่มักถูกกันไว้เป็นสถานที่ 

หวงห้าม อันเป็นผลมาจากนโยบายหรือมาตรการต่างๆ  

ที่กำาหนดให้แยกพื้นที่ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร ์ออก

จากชุมชน ในขณะที่แนวทางอนุรักษ์สถาปัตยกรรมของ

ประเทศในกลุ่มซีกโลกตะวันตกจะกำาหนดให้ชุมชนสามารถ

อยู ่ ร ่ วมกันกับสถานที่หรื อสิ่ งก ่ อสร ้ างที่ มี คุณค ่ าทาง

สถาปัตยกรรมได้ โดยมุ ่งเน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน

การอนุรักษ์ ซึ่งเป็นการต่อยอดจากการ 

ปลูกฝังให้ชุมชนมีจิตสำานึกรักและ 

ภาคภูมิใจในถิ่นที่อยู ่  เห็นคุณค่า

ในสิ่งที่คนรุ่นเก่าได้สร้างไว้ และ 

เก็บรักษาไว้ให้คนรุ ่นหลังได้

ศกึษาและภาคภมูใิจต่อไป ตลอดจนความใส่ใจของภาครฐัใน

การตระหนกัถงึคณุค่า รวมไปจนถงึหน่วยงานซึง่มหีน้าทีก่ำากบั

ดูแลและบูรณะสถาปัตยกรรมต่างๆ ให้มีความคงทนถาวร  

จงึจำาเป็นต้องมวีธิกีารและกระบวนการในการเกบ็รกัษาเพือ่ให้

มสีภาพใกล้เคยีงกบัของเดมิมากทีส่ดุ 

 มีการตั้งข้อสงสัยกับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับ

โบราณสถานหลายแห่งในประเทศไทย การมีข้อจำากัดต่างๆ 

ทั้งในด้านการศึกษารวบรวมข้อมูลและเทคนิควิธีการที่ไม่

สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ทางด้านช่างเพียงพอที่จะเข้าใจถึง

กรรมวธิแีละการเลอืกใช้วสัดทุีเ่ป็นภมูปัิญญาของคนสมยัก่อน 

ซึง่อาจเป็นผลมาจากความไม่พร้อมทางด้านบคุลากรทีม่คีวาม

รูค้วามเข้าใจในศาสตร์ของการอนรุกัษ์ หรอือาจมข้ีอจำากดัด้าน

งบประมาณ อนัจะเหน็ได้จากปฏกิริยิาเชงิลบในแวดวงวชิาการ

ตามมามากมายภายหลังจากการเข้าไปดำาเนินการปรับปรุง

ซ่อมแซมแล้ว สิ่งที่สำาคัญที่สุดประการหนึ่งของแนวทาง

การอนุรักษ์คือ จิตสำานึกของคนในชุมชน โดยคนในชุมชน

ต้องมีความรู้สึกภาคภูมิใจในรากเหง้าความเป็นมาของตน  

ตระหนักถึงคุณค่าและรู ้สึกหวงแหนในสิ่งที่บรรพบุรุษได้

ความเป็นมาและความส�าคัญของการ
อนุรักษ์สถาปัตยกรรม
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นายภานุวัฒน์  โทนุบล

สถำปนิกช�ำนำญกำร  ส�ำนักสถำปัตยกรรม



รังสรรไว้ให้ มีความรู้สึกมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของร่วมกัน 

โดยการปฏิบัติตนให้เป็นเยี่ยงอย่าง และปลูกฝังให้คนรุ่นใหม่ 

มีความภาคภูมิใจในชาติและประวัติศาสตร์ของชุมชนดั้งเดิม

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ตลอดจนมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ 

ต่างๆ ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าอันเป็นวิถี

ชีวิตดั้งเดิมของชุมชนให้ลูกหลานได้สืบสานต่อ ซึ่งนอกจาก

จะเป็นการสืบสานการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมดั้งเดิมให้เป็น

รูปธรรมแล้ว ยังเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี

วฒันธรรมเกีย่วกบัวถิชีวีติความเป็นอยูแ่ละการประกอบอาชพี

ดั้งเดิม อีกทั้งยังเป็นหลักฐานสำาคัญที่บ่งชี้ถึงเหตุและปัจจัยที่

ในกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของชุมชนอีกด้วย 

 จากที่กล่าวข้างต้นเพื่อให้เห็นความเป็นมาและ 

ความสำาคัญของ “การอนุรักษ์” มรดกทางสถาปัตยกรรม  

ในแต่ละประเทศนัน้ จะให้ค�านยิามหรอืมคีวามหมายแตกต่าง 

กันออกไป ขึ้นอยู ่กับนโยบาย แนวทาง และวิธีการของ 

ประเทศนั้นๆ ซึ่งการอนุรักษ์ (Conservation) โดยทั่วไปจะ

หมายถึง “การกระท�าเพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพ และจัดการ

กับความเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติอันอาจส่งผลต่อมรดก

ทางวัฒนธรรมนั้น” ในเชิงสถาปัตยกรรม จะเป็นการปฏิบัติ

ทุกวิถีทางเพื่อเก็บรักษาอาคารนั้นให้คงอยู ่ ป้องกันการ 

ผุกร่อน เสียหาย หรือสูญสลายไปตามกาลเวลา เพื่อให้คนรุ่น

หลังได้ใช้ประโยชน์และประจักษ์ในคุณค่าทั้งทางด้านความ

งดงาม และความหมายต่างๆ ที่อาคารนั้นต้องการสื่อออกมา  

ซึ่งสิ่งที่ดีที่สุดในการอนุรักษ์

คือการรบกวนตัวอาคารให้

น้อยที่สุด กล่าวคือ สามารถ

นำาเอาวัสดุที่นำามาซ่อมแซม

นั้นออก หรือสามารถปรับ

เปลี่ยนวิธีการ กรณีพบวัสดุ

หรือวิธีการที่ดีกว ่าในการ

บูรณะปรับปรุงซ่อมแซมใน

อนาคต โดยไม่ส ่งผลกระ

ทบต่อตัวอาคารเดิม และ

ไม่ส่งผลให้การซ่อมแซมใน

อนาคตมีปัญหายุ ่งยากขึ้น 

โดยมาตรการที่ดีที่สุดสำาหรับ

การอนุรักษ์คือการบังคับใช้

เป็นกฎหมาย ซึ่งจะต้องมีการ
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จดัทำาบญัชรีายชือ่หรอืแผนงานการอนรุกัษ์โบราณสถาน ต้อง

มีแผนงานในการตรวจสอบ และมีการทบทวนเอกสารเกี่ยว

กับอาคารเหล่านี้อย่างสมำ่าเสมอ รวมถึงการนำามาตรการทาง

ด้านผังเมืองมาใช้ในการกำาหนดเขตอนุรักษ์ด้วย (Feilden, 

๒๐๐๓, ๑๘)



ความเคลื่อนไหวของอนุรักษ์
สถาปัตยกรรมในกลุ่มประเทศ
ยุโรปตะวันตก
 แม้องค์กรระหว่างประเทศเพือ่การอนรุกัษ์จะมจีดุเริม่

ต้นมาจากจากประเทศยุโรปตะวันตกภายหลังสงครามโลก 

ครัง้ทีส่อง เชน่ องค์การการศกึษา วทิยาศาสตร ์และวฒันธรรม
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 การปรับเปลี่ยนโรงผลิตไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้งานให้เป็นพิพิธภัณฑ์ยุคใหม่ คือ Tate Modern 
ซึ่งมีผู้เข้าชมเฉลี่ย ๕ ล้านคนต่อปี (เป็นอันดับ ๓ ของประเทศ)

แห ่งสหประชาชาติ  (Uni ted  

Nations Educational, Scientific 

and Cultural Organization) หรือ  

ยู เ น ส โ ก  ( U N E S C O )  แ ล ะ  

สภาการโบราณสถานระหว่าง

ประเทศ (International Council 

on Monuments and Sites) หรือ 

อิโคโมส (ICOMOS) ซึ่งเกิดจาก

การรวมตัวกันของนักวิชาการใน

ศาสตร์ทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการ

อนุรักษ์ แต่องค์กรเหล่านี้ก็เกิด

ขึ้นภายหลังจากประเทศแต่ละ

ประเทศในยุโรปได้ดำาเนินการ 

เกี่ยวกับการอนุรักษ์ในด้านต่างๆ 



 ในช่วงครึง่แรกของศตวรรษที๒่๐ ความท้าทายใหม่ 

ก็คือ การอนุรักษ์ของสถาปัตยกรรมที่ถูกทำาลายหรือเสียหาย

อย่างทีไ่ม่เคยเป็นมาก่อนในช่วงสงครามโลกทัง้สองครัง้ ภายหลงั 

สงครามการกระทำาทีอ่าจเรยีกได้ว่าเป็นการทำาลายให้เลวร้าย

ยิ่งขึ้นไปอีกก็คือการรีบบูรณะ ซ่อมแซมสถาปัตยกรรมเหล่านี้  

หรือการสร้างสถาปัตยกรรมใหม่ขึ้นทดแทน ทำาให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงจากการทำาลายและการเข้าสู่ยุค

สมัยใหม่นี้ ทำาให้เกิดการตระหนักว่าสถาปัตยกรรมที่สร้างขึ้น 

ทดแทนของเดมินัน้ ด้อยกว่าทัง้ฝีมอืทางช่าง ประโยชน์ใช้สอย 

และยังไม่ถึงซึ่งสุนทรียภาพและความงาม ในช่วงกลาง

ทศวรรษที่ ๑๙๖๐s ได้เกิดการเพิ่มขึ้นของปฏิกิริยาต่อต้าน

สถาปัตยกรรมสมยัใหม่เหล่านีไ้ปทัว่ทัง้ยโุรปตะวนัตก ซึง่บ่งบอก 

ถึงความล้มเหลวต่อการตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมทาง

ประวัติศาสตร์ 

 ในประเทศอติาล ีฝรัง่เศส สเปน และโปรตเุกส ซึง่พึง่พา 

งบประมาณของรัฐบาลเป็นหลักในการอนุรักษ์โบราณสถาน 

ในทีส่ดุภาคเอกชน ชมุชนในสถานทีป่ระวตัศิาสตร์ รวมถงึกลุม่ 

NGOs ต่างๆ กไ็ด้เข้ามามบีทบาทอย่างมาก ได้มรีวมตวักนัเป็น

สมาคมหรอืมลูนธิเิพือ่รกัษาหรอืป้องกนัไม่ให้โบราณสถานถกู

ทดแทนโดยอาคารสมยัใหม่ หลายครัง้ทีม่คีวามขดัแย้งเกดิขึน้ 

ระหว่างนักผังเมือง นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ สถาปนิก 

เจ้าของอาคาร และสาธารณะชนทั่วไป หลายประเทศ 

ล้วนแล้วแต่ประสบปัญหาดังกล่าวซึ่งผลลัพธ์มักจะออกมา 

ในรูปแบบของการประนีประนอม บางประเทศก็ประสบ 

ความสำาเร็จมากกว่าในอีกหลายประเทศ ปรากฏอย่างเช่น

ที่เห็นในปัจจุบัน อย่างไรก็ตามประเทศทางยุโรปตะวันตกก็ 

ล้วนแล้วแต่มีความก้าวหน้าในการพัฒนาทางด้านกฎหมาย 

และกระบวนการ รวมถงึการสร้างความตระหนกัรูแ้ละการสร้าง

นวตักรรมใหม่ๆในการอนรุกัษ์สถาปัตยกรรม

การอนุรักษ์มรดกทาง
สถาปัตยกรรมในสหราช
อาณาจักรฯ
 เพื่อให้เห็นภาพของแนวทางในการอนุรักษ์โดยมี

กระบวนการ กลไก และการดำาเนินงานอย่างเป็นขั้นตอนที่

ชัดเจน ในบทความนี้ จึงจะขอกล่าวถึงแนวทางการอนุรักษ์

ของสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือเป็น
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ไปแล้วมากกว่าศตวรรษ จากประสบการณ์ของประเทศใน

ยุโรป แต่ละประเทศก็จะมีมาตรการ และแนวทางในการ

อนุรักษ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของตน เช่น ในอิตาลีและเยอรมันนั้น 

การบำารุงดูแลรักษาอาคารสำาคัญๆ ฝังรากลึกอยู่ในจิตสำานึก

ของคน เป็นความภาคภูมิใจทางด้านวัฒนธรรม อีกทั้งยังเป็น

แรงผลกัดนัในการรวมชาตใิห้เป็นหนึง่เดยีว ในขณะทีป่ระเทศ

ฝรั่งเศสและอังกฤษกลับมีแนวคิดในทางอนุรักษ์ที่สะท้อนให้

เห็นถึงการต่อต้านผลกระทบทางสังคมซึ่งเป็นผลมาจากการ

ปฏิวัติอุตสาหกรรมเนื่องจากกระแสของทุนนิยมและก้าวเข้า

สู่ยุคสมัยใหม่ ทำาให้ส่งผลโดยตรงต่อการอนุรักษ์อาคารในยุค

กลางซึ่งเป็นยุคแห่งรัฐอิสระและศาสนจักร เป็นการแสวงหา

รากเหง้าของสองประเทศนี้ด้วย นอกจากนี้ อิตาลีในฐานะ

ที่มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน ก็ได้พยายามทำาทุกวิถีทางเพื่อ

รักษาสถาปัตยกรรมทั้งในยุคโรมันและยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยา 

(Renaissance) ซึ่งถือว่าเป็นรากเหง้าของตัวเองตลอดช่วง

ปลายศตวรรษที่ ๑๙ ถึงต้นศตวรรษที่ ๒๐

 ในช่วงกลางศตวรรษที่ ๑๙ นี้ ความเคลื่อนไหว

ที่เรียกว่า Unity of Style เป็นความคิดหลักโดยจุดเริ่มต้น

มาจากฝรั่งเศสโดย Eugene-Emmanuel Viollet-le-Duc  

(๑๘๑๔-๑๘๗๙) ซึ่งความคิดนี้ได้รวมเอาสุนทรียภาพเข้า

กับคุณค่าของสถาปัตยกรรมทางประวัติศาสตร์ อีกทั้ง 

ยั งยกระดับเป ็นทฤษฎีทางวิทยาศาสตร ์และวิธีการ

ในทางปฏิบัติอีกด ้วย ความคิดนี้ ได ้แผ ่ขยายออกไป  

สถาปนกิ ศาสนจกัร หน่วยงานราชการ ต่างกร็บัเอาความคดินี้ 

ไปใช ้ ในการบูรณะปฏิสั งขรณ ์  แก ้ ไข  และปรับปรุ ง

โบราณสถาน วิธีนี้นับว่าเป็นวิธีการที่ดีมากในแง่ของการ

ซ่อมแซมงานสถาปัตยกรรมที่ได้รับความเสียหายร้ายแรง 

หรืองานที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จ แพร่หลายทั้งยุโรปตะวันตก  

โดยเห็นได้ชัดในเบลเยี่ยมและเนเธอร์แลนด์ แต่แนวคิด 

ในการอนุรักษ์แบบนี้ก็มีข้อเสียคืออาจเกิดความเสียหาย 

ต ่อโบราณสถานนั้นได ้  เพราะแนวคิดนี้สถาปนิกใช ้ 

ความเป็นอุดมคติทางสุนทรียภาพในการอนุรักษ์ (Stylistic 

Restoration) โดยมุ่งเน้นความสมบูรณ์ของรูปแบบ ทำาให้ 

ประวัติศาสตร์อาจถูกละเลย ในขณะที่ทฤษฎีและการปฏิบัติ 

การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมแบบร่วมสมัยในอิตาลีและสหราช

อาณาจกัร ซึง่แม้จะยงัคงยดึถอืแนวคดิข้างต้นอยู ่แต่จะมคีวาม

เป็นอนุรักษ์นิยม (Conservative) มากกว่า และมุ่งหวังในการ 

ทบทวนปรชัญาของการอนรุกัษ์ในทวปียโุรปเองหรอืทีอ่ืน่ๆ ด้วย



ประเทศแรก เนื่องจากเป็นประเทศที่ไม่เพียงแต่เป็นแม่แบบ

ของประชาธิปไตย แต่ยังเป็นแม่แบบของการอนุรักษ์อีกด้วย 

ความเคลื่อนไหวทางด ้านการอนุรักษ ์สถาป ัตยกรรม

ในประเทศสหราชอาณาจักร  เ ริ่ มต ้นมาจากนักคิด  

นักวิจารณ์ศิลปะ John Ruskin (๑๘๑๙-๑๙๐๐) กับศิลปิน  

นักวิพากย์สังคม William Morris (๑๘๓๔-๑๘๙๖) ในยุค

ปลายศตวรรษที่ ๑๙ โดยWilliam Morris ได้ตั้งสมาคมเพื่อ

การคุม้ครองอาคารโบราณสถาน (Society for the Protection  

of Ancient Buildings: SPAB) ในปี ค.ศ. ๑๘๗๗ ซึ่งเป็น

สมาคมที่เก ่าแก่ที่สุดในโลกด้านการอนุรักษ์ สมาคมฯ 

ส่งเสริมให้เกิดความคิดที่หลากหลายในด้านวิชาการอนุรักษ์ 

โดยเน้นไปทีก่ารสงวนรกัษาไว้ (Preservation) ต่อต้านการฟ้ืนฟู 

(Restoration) ทีไ่ม่ถกูต้อง โดยมกีลไกและวธิกีารต่างๆ ทำาให้

เกดิจติสำานกึ มคีวามภาคภมูใิจในรากเหง้าทางประวตัศิาสตร์ 

แม้จะมีข้อเสียก็คือมาตรการในการอนุรักษ์ที่เป็นรูปธรรม

ไม่ชัดเจน ซึ่งนักวิชาการหลายสำานักมองว่าความคิดนี้เปิด

โอกาสให้คนรุ ่นหลังได้นำาเสนอวิธีการในการอนุรักษ์ได้ 

หลากหลายโดยไม่ยึดติด ทำาให้ส่งผลต่อความเคลื่อนไหว 

ในการปกป้องมรดกทางสถาปัตยกรรมต่อเนื่องมาหลาย 

ชั่วอายุคน หลังจากนั้น National Trust for Places of 

Historic Interest or Natural Beauty ก็ได้ถูกตั้งขึ้นใน

ปี ค.ศ. ๑๘๙๕ องค์กรการกุศลนี้มีความเชื่อว่าวิธีที่ดีที่สุด

ในการอนุรักษ์โบราณสถานไว้ก็คือการเป็นเจ้าของโบราณ

สถานนั้นเอง เพื่อจะได้ควบคุมในทุกๆ ขั้นตอนของการ

อนุรักษ์ ในปัจจุบัน National Trust มีอสังหาริมทรัพย์ใน 

สหราชอาณาจักรเป็นรองเพียงทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตย์

เท่านั้น กล่าวคือ National Trust เป็นเจ้าของชายฝั่งทะเล

มรดกโลก Stonehenge ถูกคุกคามโดยการพัฒนาสิ่งอ�านวย
ความสะดวกส�าหรับนักท่องเที่ยว
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ช่องแสงStained Glass กว้างที่สุดในโลก

ยาว ๗๐๐ ไมล์ ที่ดิน ๖๑๐,๐๐๐ เอเคอร์ (ประมาณ ๑.๕๔ 

ล้านไร่) โบราณสถานยุคก่อนประวัติศาสตร์ ๕,๐๐๐ แห่ง 

และอาคารโบราณสถานอีก ๑,๑๐๐ แห่ง เป็นเจ้าของแม้

กระทั่งมรดกโลกหรือบางส่วนของมรดกโลกถึง ๘ แห่ง  

รวมถึงกำาแพงโรมันโบราณ (Hadrian’s Wall)  และ  

สโตนเฮนจ์ (Stonehenge) ทั้งนี้ National Trust มีการ

บริหารจัดการที่ เป ็นระบบ มีการผสมผสานการจัดการ

จำาหน ่ายบัตรเข ้าชมโบราณสถาน ของที่ ระลึก  การ

ประชาสัมพันธ์ และแปลเป็นหลายภาษาเพื่อนักท่องเที่ยว

ต่างชาติอีกด้วย อีกองค์กรเอกชนที่แม้จะยกเลิกไปแล้ว 



มหาวิหารนอริช ที่ได้รับการบูรณะยอดวิหาร
ด้วยการใช้ลวดเคเบิ้ล

มหาวิหารยอร์คมินสเตอร์ 
โบสถ์โกธิคที่ใหญ่เป็นที่สองในยุโรปเหนือ

วำรสำรกรมโยธำธิกำรและผังเมือง
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ในปี ค.ศ. ๒๐๐๙ หลังจากก่อตั้งมาเกือบ ๕๐ ปีในอังกฤษ  

แต่ส่งผลต่อนโยบายของรัฐ ทัศนคติของสังคม รวมถึงความ

เคลื่อนไหวของภาคประชาสังคม ไปสู่การยกระดับมาตรฐาน

การอนุรักษ์ ก็คือ English Civic Trust เป็นองค์กรหลัก

ในการจัดการความร่วมมือกับอีก ๘๕๐ หน่วยงานอาสา

สมัครท้องถิ่น โดยมุ ่งเน้นไปที่การสร้างความตระหนักรู ้  

การแก้ปัญหาในท้องถิ่น การฟื้นฟูอาคาร และช่วยเฝ้าดู

โบราณสถานที่ได้รับการขึ้นบัญชีไว้ ถึงแม้ว่าจะถูกยกเลิกไป

แล้วก็ตาม แต่หน่วยงานท้องถิ่นและภาคประชาสังคมยังคง

มีความแข็งแกร่ง และเคลื่อนไหวในด้านการอนุรักษ์อยู่อย่าง

สมำา่เสมอ นอกจากนีย้งัมกีารรวมตวักนัเป็นสมาคมของมลูนธิิ

ในการอนุรักษ์ที่เรียกว่า UK Association of Preservation 

Trusts (APT) ในปี ค.ศ. ๑๙๘๙ เป็นความพยายามร่วมมอืกนั 

ในการแสวงหาแนวทาง และการจัดการ ให้คำาปรึกษา ให้การ

สนับสนุนหน่วยงานท้องถิ่นในด้านการอนุรักษ์ภายในสหราช

อาณาจักรฯ โดยได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุนหลักๆ มาจาก 

Architectural Heritage Fund (AHF) และบางส่วนจากทาง

ภาครัฐ 

 ในสกอตแลนด์ ก็มีมูลนิธิคือ Scottish Civic Trust 

ซึง่ตัง้ขึน้ในปี ค.ศ. ๑๙๖๗ ทำางานในลกัษณะเดยีวกนักบั English  

Civic Trust โดยรับผิดชอบการบริหารจัดการโบราณสถานซึ่ง

ถูกขึ้นบัญชีอยู่ในภาวะเสี่ยง ถึง ๒,๐๐๐ แห่ง ในสกอตแลนด์ 

นอกจากนี้ยังมีอีกสองหน่วยงานหลักที่สำาคัญในด้านการ

อนุรักษ์สถาปัตยกรรมคือ สมาคมโบราณสถาน (Ancient  

Monument Society: AMS) ทีก่่อตัง้ในปี ค.ศ. ๑๙๒๔ เพือ่ศกึษา

ด้านการอนุรักษ์โบราณสถานโดยเฉพาะในอังกฤษและเวลส์ 

รวมถึงการวิจัยและเผยแพร่ผลงานทางด้านประวัติศาสตร์

ของสถาปัตยกรรมเพื่อป ้องกันโบราณสถานไม่ให ้เกิด 

ความเสียหายหรือถูกทำาลาย และ SAVE Britain’s Heritage  

ซึ่งก่อตั้งในปีค.ศ. ๑๙๗๕ ซึ่งมูลนิธินี้แตกต่างจากหน่วยงาน

หลายๆ หน่วยงานที่ผ่านมาที่มุ่งเน้นคุณค่าของความงามและ

คุณค่าทางประวัติศาสตร์ แต่จะมุ่งเน้นไปที่การอยู่ร่วมกันหรือ

ใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างสถาปัตยกรรมกับชุมชน นอกจาก

นี้ยังมีหน่วยงานที่คล้ายกันทำาหน้าที่นี้ในไอร์แลนด์เหนือ คือ 

Ulster Architectural Heritage Society (UAHS) ที่ก่อตั้ง 

ในปี ค.ศ. ๑๙๖๗ 

 นอกจากสมาคมและมูลนิธิตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว  

ยังมีองค์กรขนาดเล็กอีกมาก ที่ทำาหน้าที่ในการส่งเสริม

และสนับสนุนการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมเฉพาะด้านหรือยุค

ต่างๆ เช่น the Council for British Archaeology ซึ่งเน้นการ

อนุรักษ์แหล่งโบราณคดี the Georgian Group ซึ่งเน้นการ

อนุรักษ์อาคารในยุค Georgian (อาคารที่สร้างหลังปี ค.ศ. 

๑๗๑๔ เป็นต้นมา) the Victorian Group ที่เน้นการอนุรักษ์

อาคารในยุค Victorian และ Edwardian (อาคารที่สร้างหลัง

ปี ค.ศ. ๑๗๑๔ เป็นต้นมา) the Twentieth Century Society  

ที่มุ ่งอนุรักษ์อาคารที่สร้างหลังจากปี ค.ศ. ๑๙๑๔ เป็นต้น 

และสมาคมที่มุ่งอนุรักษ์อาคารทางศาสนา เป็นต้น นอกจากนี้ 

สหราชอาณาจักรยังเป็นจุดเริ่มต้นของการตั้ง NGOs ระหว่าง

ประเทศเพื่อการอนุรักษ์โดยคำานึงถึงการเปลี่ยนแปลงสภาวะ 

อากาศอกี โดยทำางานอยูใ่นหลายแห่งทัง่โลก ทัง้ในทวปียโุรปเอง  

ทวปีเอเชยี และทวปีอืน่ๆ อกีด้วย ต่อฉบับหน้า (๕๒/๒๕๕๗)



๐๕

กรอบความคิดการวางแผนตั้งรับภัยพิบัติเมือง(Urban  

Disaster  Resilience Planning  Framework)  เป็น

ส่วนที่สำาคัญที่สุดโดยเฉพาะเมืองขนาดใหญ่ ที่มี

ประชากรหนาแน่น ซึ่งมีองค์ประกอบทางสังคมมากมาย  

มรีะบบสาธารณปูโภคสาธารณปูการทีส่ลบัซบัซ้อน มโีครงสร้าง

ทางกายภาพและทางเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงหลายระดับจาก

ระดับท้องถิ่นสู่โครงข่ายระดับสากล เช่น โครงข่ายคมนาคม

และโทรคมนาคม ซึง่เป็นองค์ประกอบใหม่ทีส่ำาคญัของเมอืงใน

ปัจจุบัน เหล่านี้ทำาให้เมืองใหญ่ต้องการกรอบความคิดอื่นร่วม 

สำาหรับนักวิชาการที่กำาลังกล่าวถึงมากที่สุด นั่นคือระบบนิเวศ 

(Ecological System) ซึ่งมักถูกละเลย และผู้บริหารส่วนใหญ่

มักไม่ให้ความสำาคัญ และการตัดสินใจของผู้บริหารบางครั้ง

อาจทำาลายระบบนิเวศที่เปราะบาง และหลายครั้งถึงขั้นทำาให้

สิ่งมีชีวิตบางสายพันธุ์สูญพันธุ์อย่างถาวร

 ดังนั้นการวางแผนจำาเป ็นต้องสร ้างความเข ้าใจ  

การจำาแนกองค์ประกอบ เพือ่ประมวลและจดัทำาแผนยทุธศาสตร์ 

สำาหรับตั้งรับภัยพิบัติเมือง ประยุกต์ศาสตร์ต่างๆ หลายสาขา 

จากนิเวศวิทยา วิศวกรรม สังคมวิทยา ผังเมือง และ ฯลฯ จนถึง

หลกัการลดความเสีย่ง เพือ่ปรบัเมอืงให้เข้ากบัสภาพภมูอิากาศ

เปลี่ยนแปลง (Urban Adaptation to Climate Change)

 นับตั้งแต่ปี ๒๐๐๗ องค์กรระหว่างประเทศหลายแห่ง 

ได้นำาเสนอเรื่องราวของการตั้งรับภัยพิบัติ ในรูปของคู่มือ 

เอกสารแนะนำา และเอกสารทางวิชาการต่างๆ สำาหรับท้องถิ่น

ในประเทศกำาลงัพฒันาให้นำาไปปฏบิตัใิช้ แต่พบว่ายงัมจีดุอ่อน 

จากวธิกีาร (Methodology) การลดขนาดแบบจำาลองของสภาพ 

ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงจากระดับโลกมาสู ่การใช้งานใน

ระดับท้องถิ่น (Downscaled Climate Modeling) ทำาให้เกิด

ความคลาดเคลื่อน (Error) โดยชุมชนเมืองขนาดเล็กลงมา

มกัมรีปูแบบและผลกระทบจากสภาพภมูอิากาศเปลีย่นแปลง 

แตกต่างจากเมืองใหญ่

 นิยามของระบบ (System) ถูกจำาแนกออกจากกัน 

จากระบบเมือง (Urban System) ระบบนิเวศ (Ecological 

System) ระบบองค์กร (Institutional System) และระบบอื่นๆ 

ที่ต้องพิจารณาร่วมกัน ระบบเหล่านี้มีความเปราะบางต่างกัน 

เช่น บางเมอืงมรีะบบสาธารณปูโภคสาธารณปูการ และระบบ

องค์กรที่ดี แต่มีความเปราะบางเรื่องระบบนิเวศ โดยเฉพาะ

เมืองขนาดใหญ่ที่ต้องการรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 

มากกว่าการรักษาสภาพแวดล้อมที่มีระบบนิเวศเปราะบาง 

จนเกิดความขัดแย้งสูง ดังนั้นกรอบความคิดการวางแผน 

ตั้งรับภัยพิบัติเมือง จึงต้องบูรณาการหลายมิติ

การตั้งรับภัยพิบัติเมือง (ตอนที่ ๒)
Urban Disaster Resilience

ดร.ธงชัย โรจนกนันท์

สถำปนิกช�ำนำญกำรพิเศษ 
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 สำาหรับ “ผู้ปฏิบัติ” มีความสำาคัญ ครอบคลุมบุคคล 

ทกุสาขาอาชพี ทกุระดบัการศกึษา ทัง้ภาครฐัและเอกชนทีพ่ึง่พา

อาศยักนัและกนั แต่ทว่าคนเหล่านีม้มีุง่มัน่ต่างกนั มคีวามสนใจ

เรื่องราวไม่เหมือนกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่างมีส่วนร่วมในการ

ตัดสินใจไม่เหมือนกัน เมื่อจำาเป็นต้องร่วมมือกันตั้งรับภัยพิบัติ 

จึงต้องการประสานความร่วมมืออย่างดีจากทุกกลุ่มผู้ปฏิบัติ

 แนวความคิดตั้งรับภัยพิบัติในระดับเมืองจึงถูกมองว่า 

เป็นระบบการปรับตัวที่ซับซ้อน (Complex Adaptive System) 

การวางแผนประกอบด้วยแนวความคดิมากมาย พฤตกิรรมทาง

สังคม (Social Behavior) ในชุมชนเมือง ถูกวิเคราะห์ประกอบ

ด้วยในแต่ละขั้นตอน หากมีความขัดแย้งทางสังคมสูง ไม่ว่า

ด้านเชื้อชาติ ด้านเศรษฐกิจหรือด้านใดๆ จักทำาให้การวางแผน 

การบริหารตลอดจนการจัดการภัยพิบัติประสบปัญหาได้ 

ตลอดเวลา โดยเฉพาะการจัดแบ่งบทบาทหน้าที่ให้แก่ผู้ปฏิบัติ

แต่ละกลุ่มเมื่อเกิดภัยพิบัติ

 ทัง้องค์กร (Agents)  และผูป้ฏบิตั ิ(Actors) ต้องมต้ีนทนุ

หรอืทรพัยากร (Resources) อย่างเพยีงพอ นัน่หมายถงึต้นทนุทีม่ี

ค่ามากกว่างบประมาณทีต้่องการมากขึน้ มากกว่าหน่วยงานอืน่  

แต่ความหมายของต้นทุนสำาคัญสำาหรับการวางแผนตั้งรับภัย

พิบัติ ได้แก่องค์ความรู้ที่จักต้องพัฒนาให้กว้างขึ้น มากขึ้น 

ทุกมิติ และทรัพยากรที่มีค่ามากกว่าสิ่งอื่นใดคือทรัพยากร

มนุษย์ ดังนั้นในแผนภูมิ

 องค ์ประกอบสำาคัญในกรอบความคิดนี้ ได ้แก ่ 

องค์ความรู้ ทั้งองค์ความรู้ท้องถิ่น (Local Knowledge) และ

องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Knowledge) ที่จัก

ต้องแสวงหาเพิ่มเติมและขยายความรู้เดิมให้มากขึ้น เพื่อ

ให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลง เมื่อความรู้มากขึ้น จักเข้าใจ

ปัญหา เข้าใจความเสี่ยงมากขึ้น และจักสามารถพัฒนาปรับ

ตนเองให้เข้ากับสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติที่จักตามมา

ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยนัยสำาคัญขององค์ความรู้นั้น  

ผู ้ที่เกี่ยวข้องทั้งหลายจำาเป็นต้องพัฒนาความรู ้ของตนให้ 

ก้าวทันความเปลี่ยนแปลง ดังกรณีรายงานการวิจัยต่างๆ ด้าน

สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงที่นำาเสนอในระดับสากล เช่น

ผลกระทบของอุณหภูมิของโลกเพิ่มขึ้น ๒ องศา จักมีผลให้

กรงุเทพมหานครในอกี ๒๐ ปีข้างหน้า มปัีญหานำา้ทะเลท่วมถงึเป็นต้น

 นิยามสำาคัญที่ถูกนำามาประกอบคำาอธิบายในงาน

แผนภูมิแสดงกรอบความคิดการวางแผนตั้งรับภัยพิบัติเมือง
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วิชาการด้านสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง ได้รับการขยาย

ความเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน ดังเช่น

 การคาดเดา หรือ (Prediction) หมายถึงสาระที่ไม่

อาจระบุได้ชัดเจน ถูกต้องแม่นยำา หรือไม่อาจมีหลักการใด

มาอธิบายได้ เช่น  การเมืองที่คาดเดาไม่ได้ (Unpredictable 

Politics) เป็นต้น

 การพยากรณ์ หรอื (Forecast) หมายถงึสาระทีม่กีาร

สรปุวเิคราะห์ได้ระดบัหนึง่ ความถกูต้องอาศยัข้อมลูทีส่ามารถ

ค้นหาได้เป็นองค์ประกอบสำาคัญ เช่น การพยากรณ์อากาศ 

(Weather Forecasting) 

 การคาดการณ์ หรือ (Projection) หมายถึงสาระที่มี

การวิเคราะห์จากองค์ประกอบต่างๆ เพื่อแสดงการณ์อนาคต

ที่จะเกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขที่นำามาวิเคราะห์ เช่น การวิเคราะห์

อัตราการเกิด การตาย การเจริญพันธุ์เพื่อการคาดการณ์

ประชากร (Demographical Projection)

 ความน่าจักเป็นไปได้ (Probability) หมายถึงสาระ

ที่อ้างอิงจากประสบการณ์ ความรู้และความทรงจำา จนทำาให้

เกิดความเชื่อว่าเหตุทำานองเดียวกันจักเกิดขึ้นได้อีก โดยอาจ

อ้างอิงจากแหล่งข้อมูลพื้นบ้านที่ไม่เป็นวิทยาศาสตร์ แต่มีผล

ทำาให้บุคคลบางกลุ่มสรุปว่าเรื่องนั้นเป็นไปได้

 ความไม่แน่นอน (Uncertainty) หมายถึงสาระที่ไม่

อาจระบุได้ว่า อนาคตจะเป็นเช่นไร แม้มีข้อมูล สถิติ หรือหลัก

วิชาการประกอบก็ตาม สาระหรือเรื่องราวบางครั้งอาจเกิดขึ้น

ได้โดยไม่คาดคิด

 นิยามเหล่านี้ถูกนำามาใช้อธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ 

ที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง โดยขั้นตอน

สำาคญัในการวางแผนตัง้รบัภยัพบิตั ิตัง้แต่การวเิคราะห์ความเสีย่ง  

การวเิคราะห์ความเปราะบาง จนถงึการกำาหนดมาตรการตัง้รบั 

ในด้านต่างๆ ดังกรณีกระบวนการปรับตัว (Adaptation  

Process) เพื่อรับความเปลี่ยนแปลงที่มีลักษณะและรูปแบบ

การคาดการณ์ที่มีมากมาย ตามที่นักวิทยาศาสตร์ต่างสาขา

นำาเสนอในรปูแบบของแบบจำาลองสภาพภมูอิากาศ (Climate 

Model) ที่มีเนื้อหาสาระเป็นวิทยาศาสตร์มากกว่า จนบางครั้ง

เป็นปัญหาในการสือ่ให้ท้องถิน่เข้าใจ หากเป็นข้อมลูหรอืภาพ

จำาลองอนาคตที่ประกอบด้วยการคาดการณ์ การคาดเดาที่มี

ความไม่แน่นอน จนทำาให้วางแผนไม่ได้จนถึงตัดสินใจไม่ได้

ด้วยเหตุที่สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงจักปรากฏผลกระทบ

ชัดนั้น ใช้เวลานานมาก ระหว่าง ๓๐-๘๐ ปี เทียบกับระยะ

การบริหารงานของผู้ปฏิบัติ หรือองค์กร และผู้ที่เกี่ยวข้อง

ต่างๆ เพียง ๔-๑๐ ปี เท่านั้น ทำาให้ผู้บริหารรีรอ และลังเล  

บ้างต้องการข้อมูล และความชัดเจนมากกว่านี้เพื่อตัดสินใจ  

เหล่านีเ้ป็นสาเหตสุำาคญัทีแ่ผนปฏบิตังิาน (Action Plan) ในหลาย 

ประเทศไม่ได้รับการอนุมัติ หรือผ่านการพิจารณายากมาก 

ขณะเดียวกันฝ่ายวิชาการโดยเฉพาะนักวิทยาศาสตร์กลับไม่

ค่อยมบีทบาทหรอืโต้แย้งหรอืมส่ีวนร่วมในการกำาหนดนโยบาย 

จนทิศทางและวิธีปฏิบัติกลายเป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารที่ผูก

กับการเมือง จนเป็นประเด็นที่กล่าวถึงเรื่องสภาพภูมิอากาศ

เปลีย่นแปลงว่าเป็นวาระทางการเมอืงในหลายประเทศ รฐับาล

สหพนัธรฐัเยอรมนัเป็นตวัอย่างชดัเจนของการกำาหนดนโยบาย

ด้านสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (Policy on Climate 

Change) บนพืน้ฐานข้อมลูทางวทิยาศาสตร์ และเป็นตวัอย่าง

ที่ดีของการดำาเนินงานด้านสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง

 เปรียบเทียบกับประเทศกำาลังพัฒนาส่วนใหญ่แล้ว  

นโยบายเกือบทั้งหมดเป็นนโยบายการเมือง (Political 

Policy) ที่หวังผลทางการเมือง ไม่มีการอ้างอิงหลักการทาง

วิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำาคัญมากในการตั้งรับ

ภัยพิบัติ ความเปราะบางทางการเมืองจึงถูกพิจารณาว่าเป็น

ปัญหาและอุปสรรคสำาหรับการตั้งรับภัยพิบัติ ทำาให้หลาย

ประเทศไม่สามารถปรบัตวัและบรรเทาผลกระทบจากภยัพบิตัิ

ได้ ซึ่งมักได้รับความเสียหายหนักและสูญเสียชีวิตมากกว่าที่

ควรจะเป็น เช่น ประเทศกำาลังพัฒนาและมีฐานะยากจนที่มัก

มีปัญหาทางการเมือง

 องค์ประกอบด้านองค์กรและผู ้ปฏิบัติถูกกล่าวถึง 

บ่อยครัง้ เพราะเป็นผูข้บัเคลือ่นสำาคญั เนือ่งจาก “การตัง้รบัภยั

พบิตัเิมอืงเป็นขบวนการต่อเนือ่ง” Urban climate resilience  

is a continual process. อกีนยัหนึง่ เป็น ขบวนการ (Process) 

ไม่ใช่โครงการ (Project) ที่เสร็จสิ้นแล้ว มองหาโครงการใหม่ 

โดยมีกรอบของการคาดการณ์สภาพภูมิอากาศ (Climate  

Projection) เพื่อเตรียมรับภัยพิบัติตลอดเวลา โดยเริ่มจาก

ความรูค้วามเข้าใจวทิยาศาสตร์ด้านสภาพภมูอิากาศ (Climate  

Science) แล้วพฒันาเป็นการจำาลองสถานการณ์ (Scenarios) 

ในอนาคต เป็นภัยอันตราย (Hazard) และผลกระทบ เช่น 

การตั้งรับภัยพิบัติจากพายุที่อาจมีหลายลูก ดังที่เคยเกิดใน

ประเทศไทยในปี ๒๕๕๔ และอาจสมมุติสถานการณ์กรณีมี

พายุมากกว่าในปี ๒๕๕๔ เป็นต้น

 เมื่อพิจารณาสาระของการวางแผนตั้งรับภัยพิบัติ 

นิยามต่างๆ และตรรกะของการทำางาน จึงเป็นองค์ประกอบ

สำาคัญที่อยู ่ในงานผังเมืองมานาน สอดคล้องกับเอกสาร
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และทฤษฏีที่ประยุกต์ใช้ในด้านสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง  

เพยีงแต่ผูท้ีเ่กีย่วข้องจำาเป็นต้องศกึษาเพิม่เตมิในศาสตร์ทีเ่กีย่วข้อง

และข้อมูลที่ยังไม่ครบถ้วน โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ด้านสภาพ 

ภมูอิากาศ 

 หากงานผังเมืองเพื่อการวางแผนตั้งรับภัยพิบัติ  

มุง่เน้นการคาดเดา และการพยากรณ์มากเกนิไป ความผดิพลาด 

จักมากตามไปด้วย การวางผังเมืองและวางแผนแต่ละด้าน  

บนพื้นฐานการคาดการณ ์และความน ่าจะเป ็นไปได ้  

จงึเป็นสาระสำาคญัในการวางแผน ทีส่ามารถลดและปิดช่องว่าง

ของการวิเคราะห์ความเสี่ยงภัยพิบัติเมือง (Urban Disaster)  

ได้ดีกว่า โดยเงื่อนไขความไม่แน่นอนเป็นปัญหาที่น่าเป็นห่วง

มากที่สุด ดังกรณีผลการศึกษาของนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำา

ของโลกที่ประเมินแต่เดิมและเสนอองค์การสหประชาชาติว่า  

อุณหภูมิโลกจะสูงขึ้น ๒ องศา แต่ผลการศึกษาต่อมาพบความ

ไม่แน่นอนว่า อุณหภูมิโลกอาจสูงกว่า ๔ องศาในศตวรรษนี้  

นัน่หมายถงึการเพิม่ปรมิาณฝนตกในเขตร้อนชืน้ (Tropical Zone)  

จกัมปีรมิาณมากกว่าปกตร้ิอยละ ๓๐ ถงึ ๕๐ ในกรณสีภาพภมูิ

อากาศเปลี่ยนแปลงแบบสุดกู่ (Climate Change Extreme)  

ซึง่จกัทำาให้เกดิพายหุมนุขนาดใหญ่มากขึน้ และรนุแรงมากขึน้  

ก่อให้เกิดภัยพิบัติร้ายแรงตามมามากมาย

 สถานการณ์ที่ผันแปรและองค์ประกอบในการทำางาน

ที่เพิ่มมากขึ้น ทำาให้จำาเป็นต้องทบทวนการทำางาน โดยเฉพาะ  

ขั้นตอนการวิเคราะห์ความเสี่ยงภัยพิบัติ (Disaster Risk  

Analysis) ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ยากที่สุด 

เอกสารอ้างอิง
 ๑. Black M. & King J. (๒๐๐๙), The Atlas of Water; 

Mapping the World’s most critical Resource, University 

of California Press, California, USA

 ๒. Moench M., Tyler S. & Lage J. (๒๐๑๑), Cata-

lyzing Urban Climate Resilience, Applying

๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖  (ต่อตอนที่ ๓)
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อาเซียนกับประเทศ ‘คู่เจรจา’ 

๑๐ ประเทศสมาชิกอาเซียน ได้ตั้งอยู่ในภูมิภาคที่

เรยีกว่าเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ ได้เสรมิสร้างความ

สัมพันธ์อันดีผ่านกรอบความร่วมมือต่างๆ และ

อาเซียนยังมีโครงการความร่วมมือในสาขาต่างๆ กับประเทศ 

‘คู่เจรจา’ ซึ่งเป็นเพื่อนของอาเซียน อาเซียนมีเป้าหมาย คือ 

การขอให้ประเทศ ‘คู่เจรจา’ ที่มีสถานะที่ดีกว่า ให้ความ 

ช่วยเหลือทางด้านการพัฒนาแก่อาเซียน โดยอาเซียนเริ่มมี

ความสัมพันธ์กับประเทศนอกกลุ่มเป็นครั้งแรกกับ ‘สหภาพ

ยโุรป’ ในปีพ.ศ.๒๕๑๕ หรอืประมาณ ๕ ปีภายหลงัจากการก่อ

ตัง้อาเซยีน ต่อมาอาเซยีนมเีพือ่นประเทศ ‘คูเ่จรจา’ เพิม่มากขึน้  

จนถึงปัจจุบัน มีจำานวน ๙ ประเทศ กับ ๑ องค์กร ได้แก่ จีน 

ญีปุ่น่ เกาหลใีต้ สหรฐัอเมรกิา ออสเตรเลยี นวิซแีลนด์ แคนาดา 

อินเดีย รัสเซีย และสหภาพยุโรป

 ต่อมาอาเซยีนพยายามหาความเชือ่มโยงกบัประเทศ

และองค์กรต่างๆ ในด้านเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน  

เช ่นความร ่วมมือเฉพาะทางในบางสาขากับองค ์การ

สหประชาชาติและปากีสถาน รวมถึงกลุ ่มภูมิภาคอื่นๆ 

เช่น ความร่วมมือของรัฐอ่าวอาหรับ (องค์กรของประเทศ

ที่มีนำ้ามันเป็นสินค้าส่งออกหลัก ได้แก่ บาห์เรน กาตาร์ 

คูเวต โอมาน ซาอุดิอาระเบีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์), 

สมาคมความร ่วมมือแห่งภูมิภาคเอเชียใต ้  (มีอินเดีย 

ปากีสถาน และบังกลาเทศเป็นสมาชิก), องค์กรของกลุ่ม

ประเทศในทวีปอเมริกาหลายองค์กร เช่น เขตการค้าเสรี

อเมริกาเหนือ (North American Free Trade Agreement:  

NAFTA) และตลาดร่วมอเมริกาตอนล่าง ซึ่งประกอบไป

ด้วยอาร์เจนตินา บราซิล ปารากวัย อุรุกวัย ชิลี เปรู โบลิเวีย 

โคลอมเบีย และเอกวาดอร์ เป็นต้น

ความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียน
กับประเทศ ‘คู่เจรจา’ 
 ที่ผ่านมา ได้ก่อให้เกิดผลบวกในด้านต่างๆ เช่น  

การเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันเพื่อป้องกัน 

ข้อพิพาทที่อาจมีขึ้น, ประเทศ ‘คู่เจรจา’ ให้ความช่วยเหลือ 
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เรื่องควรรู้เกี่ยวกับอาเซียน

รวบรวมและเรียบเรียงโดย

ส�านักงานวิเทศสัมพันธ์



ด้านการเงินและเทคนิคเพื่อการพัฒนาของอาเซียน เป็นการ

ลดช่องว่างระดับการพัฒนาระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน

ดั้งเดิมกับประเทศกัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม ซึ่งเป็น

สมาชิกที่เพิ่งเข้าร่วมอาเซียน, ความพยายามในการจัดตั้งเขต

การค้าเสรีร่วมกันระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจาหลาย

ประเทศ เช่น จนี ญีปุ่น่ เกาหลใีต้ ออสเตรเลยี และนวิซแีลนด์ หรอื

สหภาพยโุรป อนัจะส่งผลให้ประชาชนอาเซยีน ซึง่รวมประชาชน 

คนไทย นั้นได้ใช้สินค้าที่มีคุณภาพดีในราคาที่ถูกลง เป็นต้น 

 นอกจากนี้  อาเซียนยังได้เป็นแกนหลักในการ

จัดให้มีการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก ซึ่งเป็นการ

ประชุมระดับผู้นำาของประเทศสมาชิกอาเซียน ๑๐ ประเทศ, 
ทีม่า: สมาคมอาเซยีน ประเทศไทย, http://www.aseanthailand. 

org/h2_2.html

จีน ,  เกาหลีใต ้ ,  ญี่ปุ ่น ,  อินเดีย ,  ออสเตรเลีย  และ

นิวซีแลนด์ ซึ่งถือว ่าเป ็นเวทีของผู ้นำาที่จะแลกเปลี่ยน

ความคิด  และวิสัยทัศน ์การพัฒนา ตลอดจนแก ้ ไข

ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกร่วมกัน  

 การดำาเนินความสัมพันธ ์ระหว ่างอาเซียนกับ

ประเทศคู่เจรจา จึงเน้นที่การประสานความร่วมมือระหว่าง

กันในกิจกรรมและโครงการที่สอดคล้องกับเป้าหมายการเป็น

ประชาคมอาเซียน 

มีกลไกการประชุมในระดับต่างๆ

เป็นกลไกการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่าง

อาเซียนกับประเทศคู่เจรจา เช่น การประชุม

ระดับรัฐมนตรีระหว่างอาเซียนกับ

ประเทศคู่เจรจา ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำาทุกปี

ในช่วงเดือนมิถุนายนหรือกรกฎาคม 

หรือการประชุมระดับผู้นำา

ประเทศของประเทศสมาชิกอาเซียน

กับจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ที่เรียกว่า 

‘อาเซียน + ๓’ ซึ่งจัดขึ้นเป็นเป็นประจำา

ทุกปีเช่นกันในช่วงเดือนพฤศจิกายนหรือธันวาคม

ความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับประเทศ‘คู่เจรจา’

เริ่มต้นอาเซียน        อาเซียนเติบโตและมีระดับการพัฒนาที่ดีขึ้น ปัจจุบัน

‘หุ้นส่วน’ ‘ผู้รับ’
จากประเทศคู่เจรจา (ผู้ให้) ที่มีสถานะที่ดีกว่า

ให้ความช่วยเหลือทางด้านการพัฒนาแก่อาเซียน
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การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาพลักษณ์

ปัจจบุนัของกรมโยธาธกิารและผงัเมอืง และภาพลกัษณ์ 

ที่พึ งประสงค ์ของกรมโยธาธิการและผัง เมือง   

ในทัศนะของบุคลากรภายในกรม ศึกษาการเปิดรับสื่อและ

ข่าวสารเกีย่วกบักรมโยธาธกิารและผงัเมอืง  และการรบัรูเ้กีย่วกบั 

กรมโยธาธิการและผังเมืองของบุคลากร ความสัมพันธ์ระหว่าง

ลักษณะทางประชากรของบุคลากรกับภาพลักษณ์ปัจจุบันของ

กรมโยธาธิการและผังเมือง

 ผลการวิจัยพบว่า ภาพลักษณ์ปัจจุบันของกรม

โยธาธิการและผังเมืองในภาพรวมเป็นเชิงบวกระดับมาก  

ภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ของกรมโยธาธิการและผังเมือง คือ

การเป็น องค์กรแกนน�าในด้านการผังเมืองและโยธาธิการ 

บุคลากรของกรมเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับกรมโยธาธิการและ

ผังเมืองทางสื่ออินเทอร์เน็ต/อินทราเน็ตมากที่สุด รองลงมา

ได้แก่บอร์ดประชาสัมพันธ์ / ประกาศ / คำาสั่ง / หนังสือเวียน  

ส่วนใหญ่ได้รับข่าวสารทางด้านนโยบาย  วิสัยทัศน์  พันธกิจ 

ภาพลักษณ์กรมโยธาธิการและผังเมือง

นายรังสรรค์  ศรีหนู

นกัประชำสมัพนัธ์ช�ำนำญกำร 

กองเผยแพร่และประชำสมัพนัธ์ กรมโยธำธกิำรและผงัเมอืง

และทิศทางการดำาเนินงานของกรม รองลงมาคือข่าวการจัด

กิจกรรมภายในองค์กร ข้าราชการและพนักงานราชการมีการ

รบัรู ้เกีย่วกบักรมโยธาธกิารและผงัเมอืงในภาพรวมอยูใ่นระดบั

ปานกลาง ทั้งนี้เพศและระยะเวลาการทำางานของบุคลากร  

มคีวามสมัพนัธ์กบัภาพลกัษณ์กรมโยธาธกิารและผงัเมอืงอย่าง

มีนัยสำาคัญทางสถิติ

ความเป็นมาและความส�าคัญ
ของปัญหา
 กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้กำาหนดกลุ่มภารกิจ

เพื่อสนองตอบประชาชน ตามแนวนโยบายของรัฐบาล และ

กระทรวงมหาดไทย โดยการดำาเนินงานตามยุทธศาสตร์  

๔ ด้าน ได้แก่  ด้านการผังเมือง ด้านการพัฒนาเมือง  

บทคัดย่อ
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ด้านการอาคาร และการบริการด้านช่าง ซึ่งการดำาเนินงาน

ดงักล่าว  เกีย่วข้องกบัภาครฐั ภาคเอกชน  และประชาชนในทกุ

ภาคส่วนของสงัคมทีจ่ะมส่ีวนผลกัดนัให้องค์กรบรหิารงานไปสู่

ความสำาเรจ็ได้  ในการดำาเนนิงานให้บรรลวุตัถปุระสงค์อย่างมี

ประสทิธภิาพนัน้ จำาเป็นทีจ่ะต้องเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ข้อมลู

ข่าวสารต่างๆ  ไปสู่กลุ่มเป้าหมาย เพื่อมีความรู้ความเข้าใจที่

ถกูต้องในการดำาเนนิงานขององค์กร เกดิการยอมรบั สนบัสนนุ  

เชือ่ถอื ศรทัธา  เสรมิสร้างภาพลกัษณ์ทีด่ใีห้กบักรมโยธาธกิาร

และผังเมือง

 ในโลกยุคปัจจุบัน ข้อมูลข่าวสารสามารถเข้าถึง

ประชาชนได้อย่างรวดเรว็  การดำาเนนิงานของหน่วยงานต่างๆ

ที่เกี่ยวข้องกับประชาชนจึงปรากฏเป็นข่าวทางสื่อมวลชน

อย่างรวดเร็ว และก่อให้เกิดภาพลักษณ์ในทางบวก หรือ 

พลับพลาพิธี ในพระราชพิธีบวงสรวงสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช  
ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม  

ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

วำรสำรกรมโยธำธิกำรและผังเมือง

JOURNAL OF DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS AND TOWN & COUNTRY PLANNING๔๒



โครงการน�าสื่อมวลชนเยี่ยมชมการก่อสร้าง
ถนนและระบบระบายน�้า   
อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
โครงการพัฒนาตามผังเมืองรวม
ตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง    

ทางลบต่อองค์กร ตามมมุมองของกลุม่เป้าหมายทีแ่ตกต่างกนัไป  

เพราะข้อมูลข่าวสารที่ปรากฏทางสื่อต่างๆ เหล่านี้ส่งผลต่อ

ทัศนคติของกลุ่มเป้าหมายและการดำาเนินงานขององค์กร     

 ทัง้นี ้ ภาพลกัษณ์อาจจะมาจากชือ่เสยีงของหน่วยงาน  

ในการดำาเนินงานที่สังคมได้รับรู้ จากนโยบายและการปฏิบัติ

งานของเจ้าหน้าที่ คุณภาพของบุคคลากร การใช้เทคโนโลยีที่

ทนัสมยั  และการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารต่างๆ  เกดิเป็นลกัษณะ

เฉพาะของหน่วยงาน

 ภาพลักษณ์เกิดขึ้นได้ใน  ๒  ลักษณะคือ  เกิดขึ้นเอง

ตามธรรมชาตจิากสภาพแวดล้อมและเกดิขึน้จากกระบวนการ

สร้างภาพลักษณ์ตามที่สถาบันหรือองค์การต้องการจะให้เป็น    

ภาพลักษณ์เกิดขึ้นจากข้อเท็จจริงและการประเมินส่วนตัวของ

แต่ละบุคคล ข้อมูลที่บุคคลได้รับนั้นต้องชัดเจน  มีจำานวนมาก

พอและต่อเนือ่งอย่างสมำา่เสมอจนทำาให้เกดิการรบัรูไ้ด้ ซึง่อาศยั

การสือ่สารทีม่ปีระสทิธภิาพผ่านช่องทางต่างๆ ทีท่างหน่วยงาน

เลือกใช้  และมีระยะเวลายาวนานเพียงพอ

 ภาพลักษณ์เป ็นรากฐานแห่งความมั่นคงของ

องค์กร มีความสำาคัญต่อความสำาเร็จของการดำาเนินงาน  

ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ทำาให้องค์กรได้รับความสนใจ

จากสาธารณชน ข้าราชการและพนักงานขององค์กร เป็นผู้ที่

ที่จะนำานโยบายของหน่วยงานมาปฏิบัติและเกี่ยวข้องใกล้ชิด

กับประชาชน การมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและมีภาพ

ลกัษณ์ทีด่ต่ีอหน่วยงาน  ย่อมก่อให้เกดิความเชือ่มัน่ภาคภมูใิจ 

เลื่อมใสศรัทธาในองค์กรของตน ส่งผลให้การดำาเนินงานมี

ประสิทธิภาพ นอกจากนี้บุคลากรภายในหน่วยงานยังเป็น

สื่อบุคคลที่จะเป็นผู้ถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารการดำาเนินงานใน 

เชิงบวกไปสู่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่

ดีของกรมโยธาธิการและผังเมืองต่อไป

วิธีด�าเนินการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำารวจ ศึกษาเฉพาะ

ข้าราชการ และพนักงานราชการของ กรมโยธาธิการและ

ผังเมืองในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง

แบบการจัดชั้นภูมิ ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ สถิติที่ใช้

วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ค่าความถี่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ค่าส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบค่าไคสแควร์  

ถนนและระบบระบายน�้า อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
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ผลการวิจัย
 ๑. ภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ของกรมโยธาธิการ 

และผังเมือง

 • เป็นหน่วยงานด้านโยธาธิการและด้านการผังเมือง

ที่มีภารกิจหลักทางด้านการก่อสร้างและด้านการวางผังเมือง   

การพัฒนาเมืองและการควบคุมอาคาร  

 • เป ็นหน่วยงานที่มีองค ์ความรู ้ในงานผังเมือง  

การอาคาร  และการก่อสร้าง  เช่น เขื่อนป้องกันตลิ่งฯ     

        ๒. จดุเด่นกรมโยธาธกิารและผงัเมอืงทีต้่องการให้เกดิขึน้                

 • เป็นองค์กรหลักในการจัดรูปแบบของเมืองให้มี

ระบบ  เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม  ต้องการให้พัฒนาเมือง

และชนบทโดยคำานึงถึงสิ่งแวดล้อมอย่างมีอัตลักษณ์    

 • เป็นองค์กรควบคุมการก่อสร้างให้มีมาตรฐานทาง

วิศวกรรม  และต้องการให้องค์กรเป็นเลิศในการให้บริการ 

ด้านช่างแก่ประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      

 ๓. บุคลิกลักษณะของกรมโยธาธิการและผังเมือง 

ที่ต้องการ

 • เป็นองค์กรทีม่คีวามสง่างาม  มชีวีติชวีา และมคีวาม

แข็งแรง

คันป้องกันน�้าท่วมสามารถพับเก็บได้ เพื่อไม่ให้บดบังทัศนียภาพโบราณสถาน
โครงการป้องกันน�้าท่วมโบราณสถานสาธารณะและแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์                                            

บริเวณวัดไชยวัฒนาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การก่อสร้างพนังกั้นน�้า 
บริเวณคลองรังสิตประยูรศักดิ์                     

เรือก�าจัดผักตบชวาเพื่อแก้ปัญหาการระบายน�้า
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อภิปรายผล 
   ภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ของกรมโยธาธิการและ

ผังเมือง เป็นไปตามพันธกิจของกรมฯ ได้แก่ การสนับสนุน  

กำาหนด  กำากบั  และพฒันาปรบัปรงุให้งาน ผงัเมอืงและโยธาธกิาร    

มีมาตรฐานวิชาการที่สามารถสนองต่อความต้องการทาง

สังคม เศรษฐกิจ  และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน   

เนือ่งจากปัจจบุนัปัญหาของเมอืงและสิง่แวดล้อมเพิม่มากขึน้

ทุกวัน  เช่น  มลพิษ  ขยะ  การจราจร  ความแออัดของอาคาร

บ้านเรือน  กรมฯสามารถใช้องค์ความรู้ด้านช่างและด้านการ

ผงัเมอืงวางแผนพฒันาท้องถิน่ให้สอดคล้องกบัสภาพแวดล้อม

ทางกายภาพและลักษณะภูมิประเทศของพื้นที่  

 ปัจจุบันปรากฏการณ์โลกร้อนและแผ่นดินไหวเกิด

ขึน้บ่อยครัง้ ส่งผลต่อการออกแบบอาคาร  จงึต้องมกีารทดสอบ

วสัดแุละตรวจสอบอาคาร  เช่น  อาคารสงู โรงมหรสพ  โรงแรม 

โรงงาน ป้าย สะพาน ฯลฯ  ต้องตรวจสอบความแข็งแรงอย่าง

ต่อเนื่อง และแนวโน้มในอนาคตที่โครงสร้างทางสังคมจะ

เปลี่ยนแปลงไปเป็นสังคมที่มีผู้สูงวัยมากขึ้น การออกแบบ

อาคารจะต้องสอดรับโดยต้องมีสิ่งอำานวยความสะดวกให้ 

มากขึน้  และกรมฯมกีฎหมายหลายฉบบัรองรบัการปฏบิตังิาน  

 ภาพลั กษณ ์ที่ พึ งประสงค ์ จึ งสอดคล ้ องกับ

บุคลิกลักษณะของกรมโยธาธิการและผังเมืองที่ต้องการคือ   

มีความสง่างาม  มีชีวิตชีวา และมีความแข็งแรง  

บ้านลอยน�้าและที่จอดรถลอยน�้า   การวางผังเมืองรวมด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (GIS)
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ข้อเสนอแนะ
๑. ข้อเสนอแนะทั่วไป

 ๑.๑ วางกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างภาพ

ลักษณ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เน้นการประชาสัมพันธ์ 

เชงิรกุ บรหิารจดัการให้เป็นระบบอย่างต่อเนือ่ง จดัทำาแผนระยะสัน้ 

และแผนระยะยาว ให้ครอบคลุมทุกเครือข่ายขององค์กร

 ๑.๒ สร้างภาพลกัษณ์ให้สอดคล้องกบัความต้องการของ

กลุม่เป้าหมาย ด้วยข้อมลูทีถ่กูต้องชดัเจน รวดเรว็  ทนัเหตกุารณ์   

ผ่านสือ่ทีส่ามารถเข้าถงึได้ โดยเฉพาะดำาเนนิงานทีเ่กดิผลกระทบ  

เช่น การก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง การวางและจัดทำาผังเมือง

รวม เป็นต้น 

 ๑.๓ สร้างอัตลักษณ์ขององค์กร  โดยสร้างจิตสำานึก

ร่วม เช่น  คำาขวัญ ค่านิยม เครื่องแบบหรือสีสัญลักษณ์ประจำา

กรม  สือ่ความหมายถงึภารกจิทีน่่าภาคภมูใิจ ปลกูฝังความเป็น

สถาปนกิหลวง   ช่างของแผ่นดนิ และนกัผงัเมอืงของประชาชน  

 ๑.๔ จัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์เพื่อสังคม CSR   

(Corporate Social Responsibility) และกิจกรรมพิเศษเพื่อ

สร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้มีส่วนได้เสีย สร้างความประทับ

ใจให้เกิดขึ้น  พร้อมทั้งเผยแพร่ทางสื่อมวลชนและสื่อสมัยใหม่     

 ๑.๕ ประเมินภาพลักษณ์กรมโยธาธิการและผังเมือง  

อย่างสมำา่เสมอและต่อเนือ่ง  เพือ่วเิคราะห์ทศิทางความต้องการ  

และรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมาย ทั้งภายในและ

ภายนอกองค์กร  เพือ่เป็นแนวทางในการวางแผนประชาสมัพนัธ์

ในครั้งต่อไป

๒. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

 ๑) ศึกษาภาพลักษณ์กรมโยธาธิการและผังเมือง 

ในด้านอื่นๆ เพิ่มขึ้น เช่นด้านการเป็นองค์กรของประชาสังคม  

ภาพลกัษณ์ด้านสภาพแวดล้อมในการทำางาน  ภาพลกัษณ์ของ

ผู้บริหารองค์กร  เจาะลึกในแต่ละองค์ประกอบโดยตรง  

 ๒) ศึกษาการรับรู ้ภาพลักษณ์กรมโยธาธิการและ

ผังเมือง ในทัศนของกลุ่มเป้าหมายภายนอก เพื่อการวางแผน

ประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงทุกๆ กลุ่มเป้าหมาย เสริมสร้างภาพ

ลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร ต่อไป

 *งานวิจัยนี้ เป ็นส่วนหนึ่งของการศึกษา หลักสูตร

นิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เอกสารอ้างอิง

 ๑. กรมโยธาธิการและผังเมือง  (๒๕๕๓)  อำานาจหน้าที่

กรมโยธาธิการและผังเมือง นครปฐม กองเผยแพร่และ

ประชาสัมพันธ์  

 ๒. (๒๕๕๒) คู ่มือการวางแผนยุทธศาสตร์/กลยุทธ์   

นครปฐม กองแผนงาน 

 ๓. (๒๕๕๒) แผนปฏิบัติงาน ๒๕๕๓  ACTION PLAN 

๒๕๕๓   นครปฐม กองแผนงาน

 ๔. กรรณิการ ์  อัศวดรเดชา (๒๕๔๔) สื่อเพื่อการ

ประชาสัมพันธ์  พิมพ์ครั้งที่  ๕  กรุงเทพมหานคร พิมพ์ครั้งที่  

๓  กรุงเทพมหานคร  โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 ๕. วิรัช ลภิรัตนกุล (๒๕๔๔) การประชาสัมพันธ์ฉบับ

สมบูรณ์ (พิมพ์ครั้งที่  ๙) กรุงเทพมหานคร สำานักพิมพ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 ๖. วิมลพรรณ อาภาเวท (๒๕๔๖) การวางแผนการ

ประชาสัมพันธ์และการรณรงค์ กรุงเทพมหานคร บริษัท  

บุ๊คพ้อยท์ จำากัด

 ๗. สมควร กวียะ (๒๕๔๗) การประชาสัมพันธ์ใหม่   

กรุงเทพมหานคร  โอ.เอส.พริ้นติ้งเฮาส์

 ๘. Bernays, Edward L.(๑๙๖๑), Your Future in Public 

Relations. New York : Richard Rosen Press, Inc.

 ๙. Cutlip, Scott M., and Center, Allen H. (๑๙๗๘) 

Effective Public Relations ๕th ed. Englewood Cliff, N.J. 

: Prentice-Hall. 

 ๑๐. Good,Cater V. (๑๙๗๓) Dictionary of education. 

New York :Mc Graw-Hill Book.

 ๑๑. Schramm Wibur (๑๙๗๓) “Channels and Audi-

ences.” In Handbook of Communication.

 ๑๒. Chicago : Rand McNally College Publishing  

Company.

วำรสำรกรมโยธำธิกำรและผังเมือง
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โครงการผังเมืองเพื่อการพัฒนา

พื้นที่รอบสถานีรถไฟความเร็วสูง

สายกรุงเทพ – เชียงใหม่

สายกรุงเทพ – หัวหิน 

สายกรุงเทพ – นครราชสีมา

สายกรุงเทพ – ระยอง




