


บานเมืองของเราเปนปกแผนมั่นคง  และรมเย็นเปนสุขสืบมาชานาน  

เพราะเรามีความยึดมั่นในชาติ  และตางบําเพ็ญกรณียกิจตามหนาที่  

ใหสอดคลองเกื้อกูลกัน  เพื่อประโยชนสวนรวมของชาติ

คนไทยทุกคน  จึงควรจะไดตระหนักในขอนี้ใหมาก  

แลวตั้งใจประพฤติตัวปฏิบัติงาน  

ใหสมแกฐานะและหนาที่  เพื่อใหสําเร็จประโยชนสวนรวม  

คือความมั่นคงปลอดภัยของชาติบานเมืองไทย

พระราชดํารัส

 ในการเสด็จออกมหาสมาคม

ในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา  พุทธศักราช ๒๕๕๖

ณ  ทองพระโรง ศาลาราชประชาสมาคม วังไกลกังวล 

ในวันพฤหัสบดี  ที่  ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๖



สารอวยพรปใหม่ ๒๕๕๗

 เนื่องในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๗ ขอส่งความสุขและความปรารถนาดี 
จากใจมายังผู้บริหาร  ข้าราชการ  พนักงาน และลูกจ้าง  ของกรมโยธาธิการและผังเมืองทุกท่าน 
ในโอกาสนี้ขอทุกท่านได้ตั้งจิตอธิษฐานเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่องค์พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ตลอดทั้งพระบรมวงศานุวงศ์
ทกุพระองค์ ขอจงทรงพระเกษมส�าราญยิง่ยนืนาน และทรงมพีระพลานามยัสมบรูณ์ เป็นมิง่ขวญั
ของปวงพสกนิกรชาวไทยตลอดไป
 ในรอบปีที่ผ ่านมานี้  แม้ว ่าสถานการณ์บ้านเมืองต้องเผชิญกับปัญหาการเมือง 
ทั้งด้านการเมือง  สังคม และภัยธรรมชาติ แต่พวกเราทุกคนได้ร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติ
งานในหน้าที่ด้วยความตั้งใจ โดยยึดมั่นในแนวทางและหลักการที่ถูกต้องดีงาม ด้วยความ
สมัครสมานสามัคคีเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกัน แม้ต้องเผชิญกับปัญหาอุปสรรคนานัปการ 
แต่ทุกคนก็มิได้ย่อท้อ ต่างมีความมุ่งมั่น และร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง 
เสียสละ และอดทน เพื่อให้ภารกิจของกรมฯ ประสบผลส�าเร็จตามความมุ่งหมาย สมกับบทบาท
ของกรมฯ  ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็น  “กรมช่างของแผ่นดิน”
 และในโอกาสอันเป ็นมงคลนี้  ขออาราธนาอานุภาพแห ่งคุณพระศรีรัตนตรัย 
พระสยามเทวาธิราช และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ตลอดจนพระบุญญาบารมีแห่งองค์พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ได้โปรดอภิบาลให้ทุกท่าน 
จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ สิริสวัสดิ์พิพัฒน์มงคล สมบูรณ์พูนผลในสิ่งที่ดีงาม 
ยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม และด�าเนินชีวิตตามแนวพระราชด�าริ เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์  
พัฒนาสังคม และประเทศชาติให้สถิตสถาพรต่อไป

(นายมณฑล สุดประเสริฐ)                                                                          
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง



วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธนโยบาย ภารกิจ 

ขาวสารความรูดานโยธาธิการและผังเมือง และ

สารประโยชนทีน่าสนใจ ตอบคุลากรภายในองคกร 

และสาธารณชน

๒. เพื่อเปนสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

และประสบการณ ระหวางกรมโยธาธิการและ

ผงัเมอืงกบัประชาชนทัว่ไป

ที่ปรึกษา
๑. นายมณฑล    สุดประเสริฐ 

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

๒. นายเชตวัน    อนันตสมบูรณ 

รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

๓. นายเกียรติศักดิ์  จันทรา 

รองอธิบดี รักษาการในตําแหนง

วิศวกรใหญ (วิศวกรใหญ)

๔. นางสาวศิระภา  วาระเลิศ 

รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

๕. นายมเหศวร   ภักดีคง 

รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

๖. นายสุนัย    อภิรักษธาธาร 

ผูตรวจราชการกรม รักษาการในตําแหนง

สถาปนิกใหญ (สถาปนิกใหญ)

กองบรรณาธกิาร
๑. นายสัจจา    พุกสุขสกุล 

ผูอํานวยการกองเผยแพรและประชาสัมพันธ

๒. นางปรียา  แสงนาค 

หัวหนาฝายเผยแพรและประชาสัมพันธ

๓. นายวรวิทย   สังเกตุดี 

นักประชาสัมพันธชํานาญการ

๔. นางสาวนงรัก   ไวยวุฒิโท 

นักประชาสัมพันธชํานาญการ

๕. นางสาวพวงพลอย   ศาสตราภัย 

พนักงานโสตทัศนศึกษา

กรมโยธาธิการและผังเมือง 

ขอเชิญผูสนใจสงความคิดเห็น และบทความ

เพื่อเผยแพรขาวสาร เรื่องที่ไดรับการพิจารณา

ลงพิมพ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับปรุงขอความ 

เพื่อความเหมาะสมในการจัดพิมพ ทั้งนี้

บทความหรือความเห็น ที่ปรากฏในวารสาร 

เปนความคิดเห็นสวนตัวของผูเขียน

 มาตรฐานการก่อสร้าง
 สันชะลอความเร็ว 
 มยผ. ๒๓๐๑-๕๖

 ผังเมืองกับการควบคุม
 ห้างค้าปลีกขนาดใหญ่  
 กรณีไทย – ญี่ปุ่น

 ความเป�นมา และความส�าคัญ
 ของการอนุรักษ์
 สถาปัตยกรรม

 การวางผังเมือง
 ด้วยภาพจ�าลอง ๓ มิติ

นวัตกรรมการเก็บน�้า
 ท่วมหลากในชั้นน�้าใต้ดิน
 ของประเทศไทย

 การตั้งรับภัยพิบัติเมือง 
 (ตอนจบ) 



มาตรฐานการก่อสร้าง
สันชะลอความเร็ว
มยผ. ๒๓๐๑-๕๖

วารสารกรมโยธาธิการและผังเมือง

JOURNAL OF DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS AND TOWN & COUNTRY PLANNING ๕

 อุบัติเหตุทางจราจรได้ก่อให้เกิดความสูญเสียมากมายต่อชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งเป็นเหตุให้มีผู้บาดเจ็บ พิการ เมื่อ

พจิารณาถงึสาเหตขุองอบุตัเิหตทุางจราจรแล้ว ตระหนกัได้ว่าพฤตกิรรมการใช้ยานพาหนะ   บนท้องถนนของผูข้บัขี่ ไม่ว่าจะเป็นการ

ฝ่าฝืนกฎจราจรหรอืการขบัขี่ยานพาหนะด้วยความประมาท  ล้วนแล้วแต่เป็นปัจจยัส�าคญัของการเกดิอบุตัเิหต ุโดยเฉพาะการขบัขี่

ยานพาหนะด้วยความเรว็สงูในเขตชุมชนซึ่งถอืเป็นสาเหตสุ�าคญัของการเกดิอบุตัเิหตตุามทางคนเดนิข้ามและตามบรเิวณทางแยก

ต่างๆ ทั้งนี้อุบัติเหตุทางจราจรสามารถลดลงได้หากมีการบริหารจัดการจราจรโดยการใช้มาตรการควบคุมการจราจรเพือ่ให้เกิด

ความปลอดภัย (traffic calming measures) ในบริเวณที่เหมาะสม ซึ่งเป็นวิธีการส�าคัญอย่างหนึ่งทางด้านวิศวกรรมจราจร การใช้

สันชะลอความเร็วนั้นเป็นหนึ่งในมาตรการที่ช่วยลดอุบัติเหตุซึ่งมีใช้กันอย่างแพร่หลายในหลายประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ 

และออสเตรเลีย เป็นต้น ในประเทศไทยการใช้สันชะลอความเร็วพบเห็นได้โดยทั่วไป ทั้งบริเวณอาคารจอดรถ ถนนส่วนบุคคล และ

ถนนในเขตชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อใช้ชะลอความเร็วของยานพาหนะ อีกทั้งช่วยลดปริมาณการจราจรในพื้นที่ อันส่งผล

ให้เกดิความปลอดภยัแก่ผูใ้ช้ถนนทั้งผูข้บัขี่และผูเ้ดนิเท้า ดงันั้นแล้ว  สนัชะลอความเรว็ต้องมกีารออกแบบและก่อสร้างตามมาตรฐาน

ที่ดีเพื่อให้การใช้งานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ มิฉะนั้นแล้วสันชะลอความเร็วอาจเป็นอุปสรรคในการขับขี่ และกลายเป็นอีกสาเหตุ

หนึ่งของการเกิดอุบัติเหตุทางจราจรได้เช่นกัน มาตรฐานฉบับนี้จึงมุ่งเน้นในการก�าหนดแนวทางการออกแบบและการก่อสร้าง

สันชะลอความเร็วในประเทศไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลเพื่อการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพสามารถลดอุบัติเหตุและ

เพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้ขับขี่ยานพาหนะและผู้เดินเท้า  

สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร
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ถนนสายรอง

ถนนสายรอง

ถนนสายหลัก

ถนนสายหลัก

ถนนสายย่อย

ถนนสายย่อย

รูปที่ ๑ การจ�าแนกประเภทของถนน
(ที่มา: ส�านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม)
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๑. ขอบข่าย
 มาตรฐานการก่อสร้างสันชะลอความเร็วนี้ครอบคลุมประเภทสันชะลอความเร็วที่มีใช้อยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ลูกระนาด 

(speed bump) และเนินชะลอความเร็ว (speed hump) โดยมาตรฐานก�าหนดรายละเอียดการใช้สันชะลอความเร็วให้เหมาะสม

กับพื้นที่และการจราจร ระบุรายละเอียดข้อก�าหนด  ในการออกแบบสันชะลอความเร็ว ป้ายเตือนและสัญลักษณ์ รวมถึงวัสดุใน

การก่อสร้าง พร้อมทั้งแนะน�าแนวทางการบ�ารงุรกัษาเพื่อให้การก่อสร้างสันชะลอความเรว็ของประเทศไทยเป็นไปอย่างถกูต้องตาม

หลักวิชาการ มีรูปแบบเดียวกัน สามารถใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อชีวิตและทรัพย์สินของ

ประชาชนทีใ่ช้ถนน ทั้งนี้ มาตรฐานฉบับนีมุ้่งเน้นส�าหรับการออกแบบและก่อสร้างสันชะลอความเร็วประเภทเนินชะลอความเร็ว 

(speed hump) เป็นหลักเนื่องจากมีมาตรฐานและงานวิจัยอันเป็นสากลซึ่งเป็นที่ยอมรับ โดยน�าข้อมูลส่วนหนึ่งจากมาตรฐาน

ว่าด้วยเรื่องการบริหารจัดการจราจร ในเขตท้องถิ่นของออสเตรเลีย รวมถึงบทความทางวิชาการที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้ให้

เหมาะสมกับสภาพการจราจรของประเทศไทย 

๒. นิยาม
 “สันชะลอความเร็ว” หมายถึง ส่วนก่อสร้างเพิ่มเติมในแนวขวางทิศทางการจราจรที่ยกสูงจากถนนปกติ เพื่อชะลอ

ความเรว็ของยานพาหนะที่สญัจรบนถนน โดยการท�าให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะรูสึ้กถงึความไม่สะดวกในการขบัขี่ผ่านสันชะลอความเรว็

ด้วยความเร็วที่มากกว่าที่ออกแบบไว้

 “ถนนสายหลัก (arterial roads)” ได้แก่ ถนนซึ่งท�าหน้าที่ให้บริการและสนับสนุนงานด้านการจราจรเป็นหลัก และการ

เข้าออกพื้นที่ข้างเคียงและกิจกรรมอื่นๆ ที่เกิดขึ้นตามแนวถนนจะได้รับการปรับเปลี่ยน  เพื่อให้สอดคล้องกับหน้าที่การท�างานของ

ถนนซึ่งเน้นในเรื่องการให้บริการแก่การจราจร

 “ถนนสายรอง (collector roads)” ได้แก่ ถนนซึ่งท�าหน้าที่ให้บรกิารแก่การจราจร และการเข้าออกพื้นที่และกจิกรรมอื่นๆ 

ที่เกิดขึ้นตามแนวถนนร่วมกัน โดยหน้าที่ทั้งสองประการนี้มีความส�าคัญใกล้เคียงกัน

 “ถนนสายย่อย (local streets)” ได้แก่ ถนนซึ่งมุ่งเน้นในเรื่องการธ�ารงไว้ซึ่งคุณภาพชีวิตความปลอดภัย คุณภาพ

สิ่งแวดล้อม และความผาสกุของผูอ้ยูอ่าศยัที่อยูร่มิถนน และมหีน้าที่หลกัในการบรกิารเข้าออกพื้นที่เป็นประเดน็ที่ส�าคญั และหน้าที่

ในการให้บริการแก่การจราจรเป็นประเด็นรอง 

๓. เอกสารอ้างถึง
 เอกสารที่อ้างถึงในมาตรฐานนี้ประกอบด้วย

 ๓.๑ คู่มือเครื่องหมายควบคุมการจราจร กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม

 ๓.๒ มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

กระทรวงมหาดไทย
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๔. การแบ่งประเภทและข้อก�าหนดในการใช้สันชะลอความเร็ว
 วัตถุประสงค์หลักของการใช้สันชะลอความเร็วคือการสร้างความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยของการจราจรในเขต

พื้นที่ชมุชนหรอืพื้นที่ส่วนบคุคล การใช้สนัชะลอความเรว็ จงึต้องมกีารออกแบบให้ได้มาตรฐานและก่อสร้างในต�าแหน่งที่เหมาะสม 

ดังนั้นมาตรฐานนี้จึงก�าหนดให้ใช้สันชะลอความเร็วได้เฉพาะในพื้นที่ชุมชนหรือพื้นที่ส่วนบุคคล ทั้งนี้ต้องมีการท�าป้ายเตือนและ

ตีเส้นเครื่องหมายจราจร บนสันชะลอความเร็วด้วย 

๔.๑ การแบ่งประเภทของสันชะลอความเร็ว

สันชะลอความเร็วที่พบได้โดยทั่วไปแบ่งออกเป็น ๒ 

ประเภท ดังนี้

๔.๑.๑ ลูกระนาด (speed bump)

ลูกระนาดที่พบได้โดยทั่วไปมีลักษณะเป็นส่วนยกที่ก่อสร้าง

เพิ่มเติมจากพื้นถนน โดยมีระยะฐานกว้างตั้งแต่ ๓๐ ถึง ๙๐ 

เซนตเิมตร (ดรูปูที่ ๒ (ก)) ลกูระนาดโดยส่วนใหญ่ถกูก่อสร้างใน

บรเิวณพื้นที่จอดรถหรอืบนถนนส่วนบคุคล ทั้งนี้ความเรว็ชะลอ

ของยานพาหนะ ณ จุดที่สัญจรผ่านลูกระนาดอยู่ที่ประมาณ ๘ 

กิโลเมตรต่อชั่วโมง หรือน้อยกว่า 

๔.๑.๒ เนินชะลอความเร็ว (speed hump)

เนินชะลอความเร็วที่ได้รับความนิยมในต่างประเทศ (ดูรูปที่ ๒ 

(ข)) ได้แก่ เนนิชะลอความเรว็ในรปูแบบที่เรยีกว่า Watts profile 

hump วิจัยพัฒนาและทดสอบโดย Britain’s Transport and 

Road Research Laboratory ซึ่งเนนิชะลอความเรว็ที่พบได้โดย

ทั่วไปมลีกัษณะเป็นส่วนยกที่ก่อสร้างเพิ่มเตมิจากพื้นถนนโดยมี

ระยะฐานกว้างมากกว่า ๙๐ เซนตเิมตร ทั้งนี้เนนิชะลอความเรว็

มีได้หลายรูปแบบแต่ในมาตรฐานฉบับนี้ก�าหนดไว้ ๒ รูปแบบ

ตามมาตรฐานสากล (ดูรูปที่ ๓) ได้แก่ เนินชะลอความเร็วแบบ

โค้งพาราโบล่า (parabolic speed hump) และแบบผวิบนแบน

ราบ (flat-topped speed hump) เนินชะลอความเร็วโดยส่วน

ใหญ่ถกูก่อสร้างในบรเิวณพื้นที่ชมุชนและเขตที่พกัอาศัย ทั้งนี้

ความเร็วชะลอของยานพาหนะ ณ จุดที่สัญจรผ่านเนินชะลอ

ความเร็วอยู่ที่ประมาณ ๒๔ กิโลเมตรต่อชั่วโมง หรือน้อยกว่า 

๔.๒ ข้อก�าหนดในการใช้สันชะลอความเร็ว

ข้อก�าหนดในการใช้สันชะลอความเร็วขึ ้นอยู ่กับ

ประเภทของสันชะลอความเร็ว ดังต่อไปนี้

  ๔.๒.๑ ลูกระนาด (speed bump) 

ลูกระนาดสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเฉพาะ

กรณทีี่ได้รบัการก่อสร้างบนถนนในพื้นที่ส่วนบคุคล เช่น อาคาร

จอดรถ หมู่บ้านจัดสรร เป็นต้น เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิด

ขึ้นกบัผูเ้ดนิเท้า  โดยก�าหนดความสงูไม่ให้เกนิ ๗.๕ เซนตเิมตร 

ทั้งนี้เพือ่ป้องกันความเสียหายทีอ่าจเกิดกับยานพาหนะที่

สัญจรผ่าน 

 ๔.๒.๒ เนินชะลอความเร็ว (speed hump)

เนนิชะลอความเรว็สามารถใช้ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ

และปลอดภัยที ่สุดเมื ่อถูกก ่อสร ้างบนถนนที ่มีลักษณะ 

เข้าเกณฑ์ในทุกข้อ ดังต่อไปนี้

(ก) ถนนสายย่อย (local streets) ที่ไม่ใช่ถนน 

สายหลัก (arterial roads) หรอืถนนสายรอง (collector roads)

(ข)  เนินชะลอความเร็ว (speed hump)(ก) ลูกระนาด (speed bump)

ประเภทของสันชะลอความเร็วที่พบได้โดยทั่วไป (ก) ลูกระนาด (ข) เนินชะลอความเร็ว
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 (ข) ถนนที่มีการจ�ากัดความเร็วของยานพาหนะไว้ไม่เกิน ๕๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง 

 (ค) ถนนที่มีปริมาณการจราจรของยานพาหนะซึ่งมีการสัญจรน้อยกว่า ๔๐๐ คันต่อชั่วโมงในชั่วโมงที่มีการสัญจรสูงสุด

 (ง) ถนนที่มีปริมาณการจราจรเฉพาะรถบรรทุกซึ่งมีน�้าหนักตั้งแต่ ๔.๕ ตันขึ้นไป สัญจรน้อยกว่า ๕๐ คันต่อวัน

 (จ) ถนนที่มีความลาดชันตามทางยาวของถนนน้อยกว่าร้อยละ ๕

 (ฉ) ถนนที่ไม่เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางหลักซึ่งมียานพาหนะสัญจรเข้าสู่ย่านธุรกิจ

 (ช) ถนนซึ่งไม่ถูกใช้เป็นทางผ่านเข้าออกประจ�าของหน่วยงานที่ให้บริการด้านงานฉุกเฉินต่างๆ 

๕. ข้อก�าหนดในการออกแบบและการก่อสร้างสันชะลอความเร็ว
๕.๑ ข้อก�าหนดในการออกแบบของสันชะลอความเร็วส�าหรับมาตรฐานฉบับนี้ มีสองลักษณะดังนี้

 ๕.๑.๑ เนินชะลอความเร็วแบบโค้งพาราโบล่ารูปแบบ Watts profile hump ซึ่งมีลักษณะเป็นเสี้ยวโค้งพาราโบล่า 

ก�าหนดให้มีฐานกว้าง ๓.๗ เมตรโดยประมาณ และมีความสูง ๗๖.๒ มิลลิเมตร 

 ๕.๑.๒ เนินชะลอความเร็วแบบผิวบนแบนราบ ก�าหนดให้มีความสูงไม่เกิน ๗๕ มิลลิเมตร และมีทางลาดขึ้นและ 

ลาดลงที่มีความชันตั้งแต่ ๑:๑๒ ถึง ๑:๑๕ โดยให้มีความยาวของผิวราบด้านบนในทิศทางที่ยานพาหนะสัญจรผ่านเป็นระยะไม่

น้อยกว่า ๒ เมตร ซึ่งสามารถใช้เป็นทางคนเดินข้าม (ทางม้าลาย) ได้ 

 หมายเหต:ุ รายละเอยีดของลกัษณะของสนัชะลอความเรว็ที่แตกต่างไปจากที่ก�าหนดอาจท�าให้ประสทิธภิาพในการควบคมุ

ความเร็วของยานพาหนะบนท้องถนนลดลงหรืออาจท�าให้เกิดความเสียหายต่อยานพาหนะของผู้ขับขี่ได้

๕.๒ ข้อก�าหนดในการก่อสร้างสันชะลอความเร็ว

 การก่อสร้างสันชะลอความเร็วควรสร้างให้ตั้งฉากกับเส้นทางการสัญจรของยานพาหนะ และควรสร้างให้ด้านข้างของ 

สันชะลอความเร็วชิดขอบทางให้มากที่สุด ทั้งนี้ต้องเว้นที่ไว้ส�าหรับการระบายน�้าได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย สันชะลอความเร็ว

ต้องมองเห็นได้อย่างชัดเจนจากผู้ขับขี่ยานพาหนะ และมีแสงสว่างที่เพียงพอจากไฟถนนตามสมควร บริเวณทางขึ้นเนินจะต้อง 

มีการท�าเครื่องหมายจราจรไว้บนพื้นผิว

๕.๓ การก�าหนดระยะห่างระหว่างสันชะลอความเร็ว

 กรณขีองการใช้สนัชะลอความเรว็มากกว่าหนึ่งจดุ สนัชะลอความเรว็แรกต้องมองเหน็ได้อย่างชดัเจน จากผูข้บัขี่ยานพาหนะ

โดยไม่ท�าให้ผูข้บัขี่ยานพาหนะต้องลดความเรว็ลงอย่างกะทนัหนั (naturally low) ในขณะที่ขบัขี่ยานพาหนะเข้าสูส่นัชะลอความเรว็  

รูปที่ ๓ รูปตัดของเนินชะลอความเร็วที่ก�าหนดในมาตรฐานนี้

เนินชะลอความเร็วแบบโค้งพาลาโบล่า (parabolic speed hump)

เนินชะลอความเร็วแบบผิวบนแบนราบ (flat-topped speed hump)
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หากต้องการควบคุมความเร็วของยานพาหนะ ให้มีความเร็วช้าอย่างคงที่ในช่วงความยาวระยะหนึ่งของถนน อาจก�าหนดให้ใช ้

สันชะลอความเร็ว ในหลายจุด ในกรณีดังกล่าวควรออกแบบระยะห่างระหว่างสันชะลอความเร็วให้มีความสม�่าเสมอกัน  มากที่สุด 

โดยให้ค�านงึถงึการเผื่อระยะห่างพอสมควรส�าหรบัถนนที่เข้ามาเชื่อมต่อด้วย ทั้งนี้ระยะห่าง ของสนัชะลอความเรว็ควรมรีะยะตั้งแต่ 

๘๐ ถึง ๑๒๐ เมตร เนื่องจากระยะห่างระหว่างสันชะลอความเร็ว ที่มากกว่า ๑๒๐ เมตร อาจท�าให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะใช้ความเร็วที่

มีค่าสูงกว่ามาตรฐานในขณะขับขี่ยานพาหนะอยู่ระหว่างสันชะลอความเร็ว

 ๕.๔ การจัดระบบสันชะลอความเร็ว

 การจัดระบบสันชะลอความเร็วมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ใช้สันชะลอความเร็วได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้รับการยอมรับ

จากสาธารณชน การจัดระบบสันชะลอความเร็วควรปฏิบัติตามแนวทาง ดังต่อไปนี้

  (ก) สันชะลอความเร็วแรกควรอยู่ในระยะ ๑๐๐ เมตร จากต้นถนนสายย่อย เพื่อให้สามารถควบคุมความเร็วของยาน

พาหนะได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่สันชะลอความเร็วต้องอยู่ห่างจากทางแยกต่างๆ เป็นระยะพอสมควร เพื่อไม่เป็นการขัดขวาง

การจราจรที่เข้าสู่หรือออกจากถนนบริเวณทางแยก

  (ข) สันชะลอความเร็วต้องไม่กีดขวางทางเข้าออกของพื้นที่ส่วนบุคคล

  (ค) ระยะการมองเห็นสันชะลอความเร็วต้องมีระยะตามสมควร ซึ่งเทียบเคียงได้กับทัศนวิสัย ในการขับขี่ยานพาหนะได้

อย่างปลอดภัยที่ความเร็ว ๖๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง 

  (ง) สันชะลอความเร็วควรถูกก่อสร้างตั้งฉากกับทิศทางของการจราจร

  (จ) ระยะห่างระหว่างสันชะลอความเร็วแต่ละจุดควรมีระยะตั้งแต่ ๘๐ ถึง ๑๒๐ เมตร

  (ฉ) สนัชะลอความเรว็ควรมคีวามยาวด้านข้างเตม็พื้นที่ถนนที่ยานพาหนะสามารถสญัจรผ่านได้ ยกเว้นกรณทีี่จะต้องเผื่อ

ส�าหรับการระบายน�้า เนื่องจากสันชะลอความเร็วที่มีความยาวด้านข้างไม่เต็มพื้นที่ถนน อาจเป็นเหตุให้ผู้ขับขี่เลี่ยงไปขับผ่านทาง

ด้านข้างที่ไม่ถูกปกคลุมด้วยสันชะลอความเร็ว

  (ช) บรเิวณทางสญัจรที่มสีนัชะลอความเรว็ควรมแีสงสว่างที่เพยีงพอ เพื่อให้ผูข้บัขี่ยานพาหนะสามารถมองเหน็สนัชะลอ

ความเร็วได้อย่างชัดเจน

๖. ป้ายเตือนและสัญลักษณ์
การใช้สันชะลอความเร็ว ต้องมีการท�าป้ายเตือนและตีเส้นเครื่องหมายจราจรบนสันชะลอความเร็ว  โดยการออกแบบใน

รายละเอยีดและการก่อสร้างให้ปฏบิตัติามคูม่อืเครื่องหมายควบคมุการจราจร กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ทั้งนี้ป้ายเตอืนและ

สัญลักษณ์ที่ก�าหนดไว้ในมาตรฐานนี้ มีดังต่อไปนี้๖.๑ ป้ายเตือน 

ป้ายเตอืนรถกระโดด (ดรูปูที่ ๘) ให้ใช้กบัสนัชะลอความเรว็ทุกประเภท ทุกขนาด และรปูทรง ควบคู่กบัป้ายจ�ากดัความเรว็ 

(ดรูปูที ่๙) ยกเว้นกรณทีีใ่ช้สนัชะลอความเรว็แบบผวิบนแบนราบส�าหรบัทางคนเดนิข้าม (ทางม้าลาย) ซึ่งก�าหนดให้ใช้ป้ายเตอืนคน

ข้ามทางแทน (ดูรูปที่ ๑๐) 

 กรณีที่มีสันชะลอความเร็วจุดเดียว ให้ใช้ป้ายเตือนรถกระโดดพร้อมลูกศรเพิ่มเติมดังแสดงใน รูปที่ ๔ และรูปที่ ๕ 

 กรณีที่มีสันชะลอความเร็วหลายจุด สันชะลอความเร็วแรกให้ใช้ป้ายเตือนรถกระโดดพร้อมลูกศรควบคู่กับป้ายเตือนข้าง

หน้าเพิ่มเติมดังแสดงในรูปที่ ๔ รูปที่ ๕ และรูปที่ ๑๑

 กรณีที่ป้ายเตือนตั้งอยู่ในจุดที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอ ให้ใช้ป้ายเตือนที่สามารถสะท้อนแสง หรือเรืองแสงได้       
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รูปที่ ๘ ป้ายเตือนรถกระโดด
 ป้ายเตอืนรถกระโดด ใช้เพื่อเตอืนผูข้บัขี่ยานพาหนะ

ให้ขบัขี่ยานพาหนะด้วยความระมดัระวงัเนื่องจากทางข้างหน้า 

มีการเปลี ่ยนระดับอย่างกะทันหัน เช่น บริเวณสันชะลอ

ความเร็ว  ซึ่งอาจท�าให้เกิดอันตรายในการขับขี่ยานพาหนะ

หากผู้ขับขี่ยานพาหนะไม่ลดความเร็วลง 

รูปที่ ๑๐ ป้ายเตือนคนข้ามทาง
 ป้ายเตอืนคนข้ามทาง ใช้เพื่อเตอืนผูข้บัขี่ยานพาหนะ

ให้ระมัดระวังว่าบริเวณทางข้างหน้า มีทางคนข้าม

รูปที่ ๑๑ ป้ายเตือนข้างหน้า
 ป้ายเตือนข้างหน้า ลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า 

ภายในบรรจุข้อความภาษาไทยเขียนว่า “ข้างหน้า” เพื่อให ้

ผู้ขับขี่ยานพาหนะทราบว่าทางข้างหน้ามีอะไรเกิดขึ้น ผู้ขับขี่

ยานพาหนะควรลดความเร็วและเพิ่มความระมัดระวังในการ

ใช้ทาง 

รูปที่ ๙ ป้ายจ�ากัดความเร็ว
 ป้ายจ�ากัดความเร็ว ลักษณะเป็นรูปกลมพื้นป้าย 

สขีาว เส้นขอบป้ายสแีดง ภายในบรรจตุวัเลขสดี�าแสดงจ�านวน

กโิลเมตรต่อชั่วโมงไว้ภายใน ใช้ตดิตั้งเพื่อจ�ากดัมใิห้ยานพาหนะ

ต่างๆ วิ่งเกินความเร็วที่เหมาะสม ซึ่งจะติดตั้งในกรณีที่ต้อง

จ�ากัดความเร็วต�า่กว่าที่กฎหมายก�าหนดเท่านั้น โดยแสดง

ความเร็วในหน่วยกิโลเมตรต่อชั่วโมง

๖.๒ การติดตั้งและการก�าหนดต�าแหน่งของป้ายเตือน

 โดยปกติป้ายเตือนจะได้รับการติดตั้งไว้ทางฝั่งซ้ายของถนนในทางที่ยานพาหนะสัญจร อย่างไรก็ตามป้ายเตือน

อาจสามารถติดตั้งเพิ่มเติมไว้ทางฝั่งขวาหรือด้านบนของถนนได้หากมีความจ�าเป็น นอกจากนี้ การติดตั้งป้ายเตือนต้องค�านึงถึง

ต�าแหน่งและความสงูซึ่งต้องไม่ขวางป้ายอื่นๆ หรอืบดบงัทศันวสิยั  ของผูข้บัขี่ยานพาหนะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรเิวณทางแยกต่างๆ

๖.๓ การตีเส้นเครื่องหมายจราจรบนสันชะลอความเร็ว

 การตีเส้นเครื่องหมายจราจรบนสันชะลอความเร็วก�าหนดให้ท�าเส้นสัญลักษณ์บนทางขึ้นสันชะลอความเร็วทั้งสองฝั่ง  

ส�าหรับกรณีเนินชะลอความเร็วแบบโค้งพาราโบล่ารูปแบบ Watts profile hump ให้ตีเส้นเครื่องหมายจราจรตามรูปแบบที่

แสดงในรูปที่ ๑๒ หรือตามรูปแบบอื่นที่ทางราชการก�าหนด และหากเป็นเนินชะลอความเร็วแบบผิวบนแบนราบที่ไม่ใช้เป็นทาง 

คนเดินข้ามให้ปรับใช้รูปแบบ  ตามความเหมาะสมหรือตามรูปแบบอื่นที่ทางราชการก�าหนด

 ทั้งนี้กรณเีนนิชะลอความเรว็แบบผวิบนแบนราบส�าหรบัใช้เป็นทางคนเดินข้ามให้ตีเส้นเครื่องหมายทางคนเดินข้ามบนผวิ

บนแทน 

ข้างหน้า
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๗. วัสดุในการก่อสร้างสันชะลอความเร็ว
 วสัดใุนการก่อสร้างสนัชะลอความเรว็โดยทั่วไปที่นยิมใช้ ได้แก่ แอสฟัลต์คอนกรตี (asphalt concrete) ยางส�าเรจ็รปู และ

คอนกรีต การเลือกใช้วัสดุในการก่อสร้างให้พิจารณาถึงพื้นผิวของสันชะลอความเร็วและพื้นผิวของถนนโดยให้มีความต้านทาน

ในการป้องกันการลื่นไถล (skid resistance) ที่ใกล้เคียงกันเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะโดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ 

ทั้งนี้ ในการก�าหนดคณุสมบตัขิองวสัดใุห้เป็นไปตามมาตรฐานการบรหิารและการบรกิารสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย หรือมาตรฐานอื่น ๆ ด้านวัสดุที่เป็นที่ยอมรับ

๘. การบ�ารุงรักษา 
 สันชะลอความเร็วเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จและใช้งานไปช่วงระยะเวลาหนึ่ง ความช�ารุดเสียหาย อาจเกิดขึ้น การช�ารุดของ

สันชะลอความเร็วอาจเกิดจากสาเหตุหลายประการ เช่น ความเสื่อมสภาพ ของวัสดุจากการใช้้งานตามปกติ ความเสียหายจาก

ยานพาหนะที่มีน�้าหนักบรรทุกเกินกว่าที่สันชะลอความเร็วจะสามารถรับน�้าหนักได้ ความบกพร่องในการก่อสร้าง การใช้วัสดุที่มี

คณุภาพไม่ได้มาตรฐาน และความเสยีหายจากภยัธรรมชาติ เป็นต้น หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบจ�าเป็นต้องดูแลรกัษาสันชะลอความเรว็

ให้้มีสภาพดีอยู่เสมอ หากตรวจพบความช�ารุดเสียหายของสันชะลอความเร็ว เช่น วัสดุแตกร้าวหรือหลุดร่อน ควรเร่งด�าเนินการ

ซ่อมแซมให้อยูใ่นสภาพดดีงัเดมิ เพื่อมใิห้เกดิความเสยีหายเพิ่มมากขึ้นอนัอาจเป็นสาเหตใุห้เกดิอบุตัเิหตบุนถนนได้ นอกจากนี้เส้น

เครื่องหมายจราจรบรเิวณสนัชะลอความเรว็ต้องมกีารตรวจสอบความชดัเจนอยูเ่สมอ หากพบว่าเส้นเครื่องหมายจราจรมสีภาพไม่

ชดัเจนเนื่องจาก   ความสกปรก ให้ท�าความสะอาดโดยการขดัล้างเพื่อให้เส้นสอียูใ่นสภาพชดัเจน หากพบว่าเส้นเครื่องหมายจราจร

เลอืนรางหลดุลอก ให้ด�าเนนิการขดูออกและปรบัผวิทางให้เรยีบร้อย แล้วจงึทาสเีส้นเครื่องหมายจราจรใหม่ การบ�ารงุรกัษาสนัชะลอ

ความเร็วต้องจัดให้มีการส�ารวจ ตรวจสอบ บ�ารุงรักษาและซ่อมแซม  อยู่เป็นประจ�าเพื่อให้การใช้สันชะลอความเร็วเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพและปลอดภัย

รูปที่ ๑๒ การตีเส้นเครื่องหมายจราจรบนสันชะลอความเร็ว
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บทคัดย่อ
 บทความนีม้วีตัถปุระสงคเพือ่เปรยีบเทยีบสาเหตคุวามเปนมา และรปูแบบของมาตรการทางผงัเมอืงส�าหรบัควบคมุ

หา้งคา้ปลกีขนาดใหญใ่นประเทศไทยและประเทศญีปุ่น่ พบวา่ มาตรการทางผงัเมอืงของทัง้สองประเทศนัน้เกดิจากการที่

ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกรายย่อยได้รับผลกระทบที่เกิดจากการขยยตัวของห้างค้าปลีกขนาดใหญ่  ส่งผลให้เกิดการรวม

ตวัตอ่ตา้นจากผูป้ระกอบการรา้นคา้ปลกีรายยอ่ย ซึง่มาตรการของทัง้สองประเทศนัน้  ถงึแมจ้ะมจีดุประสงคเพือ่ปกปอ้ง

ผู้ค้าปลีกรายย่อยแต่ก็พยายามหลีกเลี่ยงไปใช้เกณฑทางด้านสิ่งแวดล้อมและผังเมืองแทน เพื่อไม่ให้ขัดแย้งกับหลักการ

ค้าเสรี ถึงแม้ว่ามาตรการในการควบคุมห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ทั้งของไทยและญี่ปุ่นจะใช้เกณฑทางด้านผังเมืองและ

สิง่แวดลอ้มเหมอืนกนั แตก่ย็งัมอีอกีหลายประเดน็ทีแ่ตกตา่งกนั  โดยมาตรการของไทยจะเนน้การกดีกนัหา้งคา้ปลกีขนาด

ใหญท่ีม่ขีนาดมากกวา่  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร  ใหไ้ปอยูน่อกเขตเมอืงโดยใชก้ฎหมายผงัเมอืงและข้อก�าหนดดา้นตวัอาคาร

ที่เข้มงวด  ส่งผลให้ห้างค้าปลีกต่างชาติปรับรูปแบบโดยการลดขนาดลงเพื่อที่จะเข้าไปตั้งในเมือง  ในขณะที่มารตรการ

ของญี่ปุ่นเน้นการอยู่ร่วมกันระหว่างห้างค้าปลีกขนาดใหญ่กับชุมชนโดยรอบมากกว่าการสร้างข้อจ�ากัด โดยอาจจะต้อง

ปรบัแกแ้บบตามความเหน็ของชมุชนเพือ่ลดผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มใหไ้ดม้ากทีส่ดุ  เกดิประโยชนตอ่ทกุฝา่ยไมม่ฝีา่ย

ใดเสียประโยชนอย่างชัดเจน  

บทคัดย่อ

ผังเมืองกับการควบคุมห้างค้าปลีก
ขนาดใหญ่  กรณีไทย – ญี่ปุ่น

๑ นสิติปรญิญาโท สาขาการวางผงัเมอืงและสภาพแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตบางเขน

Master Student, Division of Urban and Environment Planning, Faculty of Architecture, Kasetsart University, Bangkhen 

Campus.
๒ อาจารย์ สาขาการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

Lecturer, Division of Urban and Environment Planning, Faculty of Architecture, Kasetsart University, Bangkhen Campus.

ผังเมืองกับการควบคุมห้างค้าปลีก

นายนิวัตร สอนผา
๑
 และ นายเลิศวิทย รังสิรักษ

๒ 

Niwat SORNPA
๑
 and Lertwit  RANGSIRAKSA

๒
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บทน�า
 จากการเปิดเสรีทางการค้าประกอบกับพัฒนาการทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้รูปแบบและ

โครงสร้างทางการค้าเปลี่ยนแปลงไป  ห้างค้าปลกีขนาดใหญ่จากต่างชาตเิข้ามามบีทบาทมากขึ้นในหลายๆ ประเทศ  มกีารขยายตวั 

อย่างรวดเร็วเข้าไปในพื้นที่ต่างๆ ส่งผลกระทบต่อร้านค้าปลีกรายย่อยเป็นอย่างมาก เนื่องจากห้างค้าปลีกขนาดใหญ่มีสินค้าที่

หลากหลายมีการขายสินค้าในราคาถูกเป็นการจูงใจผู้บริโภคให้เข้าไปใช้บริการ  การเข้ามาของห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ต่างชาตินั้น  

นอกจากจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อร้านค้าปลีกรายย่อยแล้วยังส่งผลกระทบต่อผู้ค้าส่งดั้งเดิมอีกด้วย

 การขยายตวัของห้างค้าปลกีขนาดใหญ่ของต่างชาตใินประเทศไทย  มสีาเหตมุาจากสภาวะเศรษฐกจิตกต�า่ส่งผลให้ห้างค้าปลกี 

เหล่านี้ซึ่งมทีั้งเงนิทนุ  ประสบการณ์  และเทคโนโลยที่สงูกว่ามอีตัราการขยายตวัอย่างรวดเรว็โดยปราศจากการควบคมุจากรฐับาล  

ส่งผลกระทบต่อธุรกิจค้าปลีกของไทยอย่างมาก  ก่อให้เกิดกระแสต่อต้านห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ในหลายพื้นที่มีการเรียกร้องให้

รัฐบาลเข้ามาควบคุมห้างค้าปลีกขนาดใหญ่จากต่างชาติอย่างจริงจัง

 ส�าหรับประเทศญี่ปุ่นการขยายตัวของห้างค้าปลีกต่างชาติเริ่มขึ้นปลายทศวรรษที่ ๑๙๙๐  โดยห้างค้าปลีกขนาดใหญ่จาก

ยโุรปและอเมรกิา มสีาเหตมุาจากการผ่อนปรนกฎระเบยีบที่ได้ด�าเนนิการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นศตวรรษ หลงัจากการผ่อนปรน 

กฎระเบียบได้มห้ีางค้าปลกีต่างชาตเิข้ามาหลายห้าง แต่ส่วนใหญ่เป็นห้างร้านขนาดเลก็ที่มพีื้นที่ขายไม่มาก รวมทั้งมอีตัราการขยายตวั 

ที่ต�่า ต่างจากหลายประเทศที่ห้างค้าปลีกเข้าไปยึดตลาด กล่าวได้ว่าปัจจัยส�าคัญประการหนึ่งที่ถือเป็นอุปสรรคส�าคัญส�าหรับการ

เติบโตของห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ต่างชาติในญี่ปุ่นนอกเหนือไปจากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ คือกฏระเบียบควบคุมห้างค้าปลีก

ขนาดใหญ่ ซึ่งมีการบังคับใช้ตั้งแต่ปี ค.ศ.๑๙๗๔  
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วัตถุประสงค์
 เพื่อเปรียบเทียบสาเหตุความเป็นมา  และรูปแบบของ

มาตรการทางผงัเมอืงส�าหรบัควบคมุห้างค้าปลกีขนาดใหญ่ใน

ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น

เปรยีบเทยีบหลักการและขั้นตอน 
ของมาตรการระหว่างไทยกับ
ญี่ปุ่น
 การควบคุมห้างค้าปลีกขาดใหญ่ของไทยรัฐบาลได้

อาศยัอ�านาจของกฎหมายผงัเมอืงและกฎหมายควบคมุอาคาร  

โดยออกกฎหมายประกอบเพื่อให้มีผลควบคุมห้างค้าปลีก 

ขนาดใหญ่ได้ จากเดิมที ่กฎหมายไม่ได้มีเป้าหมายไว้เพื ่อ

ควบคุมห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ การใช้กฎหมายผังเมืองและ

กฎหมายควบคุมอาคารจึงท�าให้เป้าหมายรวมทั้งหลักเกณฑ์

เป็นไปตามที่กฎหมายทั้งสองก�าหนดไว้ คือมีวัตถุประสงค์ใน

การรกัษาสิ่งแวดล้อม  ลดความหน่แน่นของเมอืงและลดปัญหา

การจราจร  ส่วนเกณฑ์ในการควบคมุกเ็ป็นเกณฑ์ตามกฎหมาย

ผงัเมอืงและกฎหมายควบคมุอาคาร เช่น สดัส่วนอาคารต่อทีด่นิ  

ระยะถอยร่นจากถนน  เป็นต้น

 ในประเทศญี่ปุน่มกีารน�ากฎหมายที่ใช้ควบคมุห้างค้าปลกี 

ขนาดใหญ่ในเชิงสิ ่งแวดล้อมมาใช้บังคับ โดยกฎหมาย 

ดงักล่าวมุง่ลดผลกระทบของห้างฯ ในด้านสิ่งแวดล้อมท่ีจะมต่ีอ

ผูอ้าศยัโดยรอบห้างฯ เช่น  ในกรณทีี่ห้างเปิดกจิการถงึกลางดึก 

ย่อมก่อให้เกิดเสียงรบกวนและแสงสว่างรบกวนต่อผู้อยู่อาศัย

รอบห้าง  ท�าให้อาจต้องพิจารณาให้ปิดห้างเร็วขึ้นหรือเสีย 

งบประมาณในการแก้ไขสูง

 จะเห็นได้ว่ามาตรการทั ้งของไทยและญี ่ปุ ่นต่างมี 

ข้อก�าหนดด้านสิ ่งแวดล้อมทีมี่ความเข้มงวด เป็นผลให้ 

ห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ของทั้งสองประเทศมีต้นทุนสูงขึ้นมาก

จากการที่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้   

โดยกฎหมายผังเมืองฉบับปรับปรุงของญี่ปุ่นเทียบเคียงได้กับ

การก�าหนดบริเวณที่ห้างค้าปลีกขนาดใหญ่จะตั้งอยู่ได้ตาม

เกณฑ์ของประกาศกรมโยธาธกิารและผงัเมอืงของแต่ละจงัหวดั  

และกฎกระทรวงห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงการ

ใช้อาคารพาณิชย์ของแต่ละจังหวัด  โดยกฎหมายผังเมืองของ

ญี่ปุน่ได้ก�าหนดโซนออกเป็น ๑๒ โซน ซึ่งห้างค้าปลกีขนาดใหญ่ 

สามารถตั้งอยู่ได้ในบางโซนเท่านั้น  นอกจากนั้นกฎหมาย

ก�าหนดให้รัฐบาลท้องถิ ่นสามารถก�าหนดโซนพิเศษ เช่น   

โซนร้านค้าริมถนน โดยจ�ากัดขนาดของห้างฯ ที่สามารถตั้งใน

พื้นที่นั้นๆ ได้ ในส่วนของกฎหมายของไทยนั้น ได้ก�าหนดให้

ห้างขนาดใหญ่กว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตรไม่สามารถตั้งอยู่ใน

เขตเมืองได้ และยังต้องดูว่าอยู่ในโซนที่ห้ามสร้างห้างขนาด

ใหญ่ด้วยหรือไม่  เช่นโซนพื้นที่เกษตรกรรม  เป็นต้น  ซึ่งถือว่า

ข้อก�าหนดด้านที่ตั้งของกฎหมายไทยเข้มงวดกว่ากฎหมาย

ของญี่ปุ่นมาก เนื่องจากในญี่ปุ่นห้างยังสามารถตั้งอยู่ได้ใน

หลายโซนในเขตเมือง แต่ในกรณีของไทยนั้นไม่สามารถท�าได้

โดยสิ้นเชิง

 หากเปรียบเทียบในรายละเอียดของกฎหมายควบคุม

ห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ในปัจจุบันของไทยและญี่ปุ่น พบว่า  

มีข้อแตกต่างในหลายๆ ประเด็นทั้งที่เป็นกฎหมายที่อ้างเรื่อง

สิ่งแวดล้อมและผังเมืองเหมือนกัน  ตั้งแต่แนวคิดที่ของไทยมุ่ง

ควบคุมที่ตั้งและลักษณะของห้างเพียงอย่างเดียวซึ่งต่างจาก 

กฎหมายญี่ปุ ่นที่มีแนวคิดที่ชัดเจนว่าห้างฯ ควรรับผิดชอบ

ต่อส่วนรวมโดยไม่ท�าให้สิ่งแวดล้อมบริเวณห้างฯ เลวร้ายลง 

ขนาดห้างที่เข้าข่ายกฎหมายห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ของ

ทั้งสองประเทศก็ต่างกันมาก โดยประเทศญี่ปุ ่นก�าหนดไว้

ที่ ๑,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป ในขณะที่ไทยก�าหนดไว้เพียง 

๓๐๐ ตารางเมตรเท่านั ้น  ซึ ่งขนาดดังกล่าวถือได้ว่าเป็น

ห้างขนาดกลางหรือค่อนมาทางเล็กด้วยซ� ้า ตามกฎหมาย

ไทยห้างฯ ขนาด ๓๐๐ – ๑,๐๐๐ ตารางเมตรสามารถ

สร้างในเมืองได้ในพื้นที ่ที ่ก�าหนด  แต่ห้างขนาดใหญ่กว่า 

๑,๐๐๐ ตารางเมตรขึ ้นไปต้องสร้างนอกเขตเมืองเท่านั ้น  

แต่กฎหมายญี่ปุ ่นนั้นห้างสามารถสร้างในเมืองได้เพียงแต่

ต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม และไม่สามารถตั้ง 

ได้ในโซนพิเศษ (speciail use zone) บางโซนเท่านั ้น   

ซึ่งโซนดงักล่าวมไีม่มาก และไม่ได้จดุประสงค์กดีกนัห้างค้าปลกี

ขนาดใหญ่โดยตรง ดงันั้นในการควบคมุเรื่องขนาดและที่ตั้งนั้น  

กฎหมายไทยมีความเข้มงวดกว่ากฎหมายญี่ปุ่นมาก
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ประเทศไทย ประเทศญี่ปุ่น

ข้อก�าหนดของอาคารตาม guideline ของกรมโยธาธิการ
และผังเมือง เช่น ระยะถอยร่นจากถนน

กฎหมาย LSLL และข้อบังคับด้านส่ิงแวดล้อมในตัวกฎหมาย

การจัดท�าผังเมืองรวมและประกาศกรมโยธาธิการและ
ผังเมืองของแต่ละจังหวัด (ในเขตเมือง) และกฎกระทรวง
ก�าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้
อาคารพาณิชย์ของจังหวัดต่างๆ

กฎหมายผังเมืองฉบับปรับปรุง

มาตรการส่งเสริมผู้ค้ารายย่อยอื่นๆ เช่น บริษัทรวมค้าปลีก
เข้มแข็ง

โครงการปรับปรุงย่านการค้าใจกลางเมือง

ตารางที่ ๑  เปรียบเทียบมาตรการที่เกี่ยวข้องกับห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ของไทยและญี่ปุ่น

 ส่วนข้อก�าหนดด้านตัวอาคาร ทั ้งไทยและญี่ปุ ่นมี

ความเข้มงวดไม่ต่างกัน และเป็นอุปสรรคทางด้านต้นทุนเป็น

อย่างมาก แต่กฎหมายของญี่ปุ่นต่างจากกฎหมายไทยตรงที่

นอกจากห้างจะต้องท�าตามข้อก�าหนดแล้ว  ยังต้องจัดท�าการ

ส�ารวจเพื่อหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมล่วงหน้าและยังต้องรับฟัง

ความคิดเห็นของผู้อยู่อาศัยโดยรอบเพื่อท�าการปรับแก้ไขให้มี

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดหรืออยู่ในขั้นที่ผู้อยู่อาศัย

บรเิวณโดยรอบพอใจ  การท�าการส�ารวจผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และรับฟังความคิดเห็นของผู้อยู่อาศัยโดยรอบนี้เป็นผลให้ห้าง

ต้องมีต้นทุนเพิ่มมากขึ้นและใช้เวลานานในการจัดท�า  ถือเป็น

อปุสรรคที่ไม่สามารถเหน็ได้จากตวักฎหมายท�าให้ข้อก�าหนดใน

ด้านตวัอาคารของญี่ปุน่เป็นอปุสรรคต่อห้างค้าปลกีขนาดใหญ่

มากกว่าของไทยโดยอาศัยพลังจากประชาชน

 จะเห็นได้ว ่ากฎหมายญี ่ปุ ่นใช้การมีส่วนร่วมของ

ประชาชนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย  นอกจากนี้ยงัให้อ�านาจรฐับาลท้อง

ถิ่นเป็นผูค้วบคมุ  โดยขั้นตอนทกุอย่างของกฎหมายจะเสรจ็สิ้น

ที่รัฐบาลท้องถิ่น  รัฐบาลกลางเป็นเพียงผู้ก�าหนดกฎเกณฑ์ใน

การพิจารณาให้เป็นมาตรฐานและคอยสอดส่องไม่ให้มีการใช้

อ�านาจเกินขอบเขตเท่านั้น  ในขณะที่รัฐบาลไทยได้ก�าหนดกฎ

เกณฑ์ตายตัวบังคับใช้กับห้างฯ ทั่วประเทศ  โดยที่หน่วยงาน

หรือคณะกรรมการผังเมืองในท้องถิ่นสามารถเปลี่ยนแปลง

รายละเอียดหรือข้อก�าหนดต่างๆ ได้ไม่มาก
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 กฎหมายไทยและญี่ปุ ่นยังมีข้อแตกต่างกันในเรื ่อง

บทลงโทษ กฎหมายของไทยหากไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ ์

ข้อก�าหนดของกฎหมาย ลกัษณะอาคารหรอืที่ตั้งไม่ถกูต้องตาม 

ข้อก�าหนด  กจ็ะไม่อนญุาตให้ก่อสร้าง  ส่วนของประเทศญี่ปุน่นั้น  

หากไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย  LSLL  กรณีห้างฯ ไม่ปรับ

แก้ไขแบบของห้างฯ ตามข้อเรียกร้องของประชาชนโดยไม่มี

เหตุผลอันสมควร  ทางจังหวัดก็ไม่มีสิทธิยับยั้งการก่อสร้างได้   

แต่จะใช้วิธีการติดประกาศให้สาธารณชนทราบว่าห้างไม่

ปฏบิตัติามกฎหมาย  ซึ่งถอืเป็นบทลงโทษที่ได้ผลส�าหรบัสงัคม

ญี่ปุ่น  เนื่องจากหน้าตาและชื่อเสียงเป็นสิ่งที่คนญี่ปุ่นให้ความ

ส�าคัญมาก และการถูกติดประกาศอาจมีผลให้ลูกค้าเข้าห้างฯ  

น้อยลงได้

 จากการเปรียบเทียบจะเห็นได้ว่า  แม้ไทยและญี่ปุ่น

จะใช้ประเด็นด้านสิ ่งแวดล้อมมาใช้ควบคุมห้างค้าปลีก 

ประเทศ ไทย ญี่ปุ่น

กฎหมาย

กฎหมายผังเมือง(ประกาศกรมโยธา
ธิการและผังเมือง)และกฎหมาย
ควบคุมอาคาร (ประกาศกระทรวง
มหาดไทยก� า หนดบ ริ เ วณห้าม 
ก่อสร้างฯ)

กฎหมาย Large Scale Retail 
Store Location Law (LSLL)  และ
กฎหมายผังเมืองฉบับปรับปรุง

จุดประสงค์
รักษาสภาพแวดล้อมที ่ดีและช่วย
เหลือธุรกิจขนาดเล็ก

ปกป้องส่ิงแวดล้อม และลดผลกระทบ 
ต่อชุมชนรวมไปถึงผู้ค้ารายย่อย

แนวคิด
ควบคุมห้างค้ าปลีกขนาดใหญ่
ให้อยู ่ในเขตที ่เหมาะสมเพื ่อสิ ่ง
แวดล้อมที่ดี

ปกป้องสิ่งแวดล้อมในการอยู่อาศัย 
บริเวณโดยรอบห้างค้าปลีกขนาด
ใหญ่

ขนาดห้างต่�าสุดที่บังคับ ๓๐๐ ตร.ม. ๑,๐๐๐ ตร.ม.

เกณฑ์ด้านที่ตั้ง
ห้างฯ ขนาดใหญ่ไม่สามารถสร้างได้
ในเขตเมือง

ไม่สามารถสร้างห้างขนาดใหญ่ได้
ในโซนพิเศษ (Specail use zone)  
บางโซน

เกณฑ์ด้านตัวอาคาร
สัดส่วนอาคารต่อพื้นที่ ระยะถอยร่น
จากถนน ฯลฯ

จ�านวนที่จอดรถ ระดับเสียงรบกวน 
ความจุที่เก็บขยะ ฯลฯ

การลงโทษ
ไม่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างหาก
ลักษณะอาคารและที่ตั้งไม่ถูกต้อง

กรณีไม่ท�าตามข้อก�าหนด LSLL จะมี
การติดประกาศประจาน

ตารางที่ ๒  เปรียบเทียบรายละเอียดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับห้างค้าปลีกขนาดใหญ่
ของไทยและญี่ปุ่น

ขนาดใหญ่  แต่ในหลักการและวิธีการมีความแตกต่างกันมาก  

ในณะที่ประเทศไทยเน้นการควบคุมห้างค้าปลีกขนาดใหญ่

อย่างเข้มงวดโดยเฉพาะในเรื่องที่ตั้งของห้างฯ แต่การควบคุม

โดยใช้กฎหมายผังเมอืงและกฎหมายควบคุมอาคารกท็�าให้ไม่

ครอบคลุมไปถงึผลกระทบด้านอื่นท่ีอาจมต่ีอผู้อาศัยรอบห้างฯ 

 ด้านกฎหมายของญี่ปุน่ แม้จะไม่มกีารจ�ากดับรเิวณห้างค้า

ปลกีขนาดใหญ่ (ยกเว้นโซนพเิศษบางโซน) แต่การที่ห้างฯ จะเข้า 

ไปตั้งในบริเวณใดก็ต้องให้ความส�าคัญกับการรักษาสภาพ

แวดล้อมในพื้นที่นั้น โดยมปีระชาชนที่อาศยัอยูใ่นบรเิวณนั้นเป็น 

ผู้ตรวจสอบว่าห้างได้ค�านึงถีงสภาพแวดล้อมเพียงพอหรือไม่   

กล่าวได้ว่ากฎหมายของญี ่ปุ ่นมีลักษณะเด่นอยู่ที ่การใช้

พลังของประชาชนและมีการประสานประโยชน์ทุกฝ่าย   

ประชาชนได้รับประโยชน์จากการได้รับความสะดวกในการ 

ซื้อหาสนิค้าในขณะเดยีวกนักย็งัได้อาศยัอยูใ่นสภาพแวดล้อมที่ดี



เอกสารอ้างอิง
๑. จีระศักดิ์ ชาติอารยะวดี. ๒๕๔๘. นโยบายควบคุมห้างค้า

 ปลกีขนาดใหญ่ ศกึษาเปรยีบเทยีบญีปุ่น่-ไทย. วทิยานพินธ์

 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาญี ่ปุ ่นศึกษา, 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

๒. นิคม  ไวยรชัพานิช. ๒๕๔๔. ยทุธศาสตร์ทางผังเมอืงในการ

 แก้ไขปัญหาอันเนื ่องมาจากการค้าปลีกขนาดใหญ่.  

 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน, 

 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

๓. นพินธ์  พวัพงศกร  และคณะ. ๒๕๔๕. การค้าปลกีของไทย  

 ผลกระทบของการแข่งขันจากผู ้ประกอบการค้าปลีก

 ขนาดใหญ่จากต่างประเทศ. รายงานการวจิยั, สถาบันวจัิย

 เพื่อการพัฒนาประเทศไทย

๔. ฝ่ายวจิยัเศรษฐกจิรายสาขา. ๒๕๔๒. การค้าส่งค้าปลกีไทย  

 รายงานทิศทางเศรษฐกิจและการค้าไทย : ภาคการค้า

 ภายในประเทศ. สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทย
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สรุป
 ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมถูกหยิบยกมาเป็นข้ออ้างใน

การจ�ากัดจ�านวนห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ในทั้งสองประเทศ  

เนื่องจากเป็นวิธีควบคุมทางอ้อมที่ยากที่จะถูกต่างชาติกล่าว

หาว่าปกป้องอุตสาหกรรมทางการค้าในประเทศของตน แต่

โดยวิธีและแนวทางปฏิบัติแล้วไทยกับญี่ปุ่นมีความแตกต่าง

กันมากในหลายประเด็น ตั้งแต่แนวคิดของญี่ปุ่นในการอยู่

ร่วมกันกับชุมชนอย่างสงบสุขโดยไม่ท�าให้สิ่งแวดล้อมในการ

อยู่อาศัยของประชาชนรอบห้างฯ แย่ลง  แต่กฎหมายของ

ไทยเป็นการมุ่งกีดกันห้างค้าปลีกขนาดใหญ่โดยใช้กฎหมาย

ผังเมืองและกฎหมายควบคุมอาคารโดยไม่มีแนวคิดการอยู่

ร่วมกันกับชุมชนเข้ามาเกี่ยวข้อง นอกจากนี้กฎหมายของ

ญี่ปุ่นยังก�าหนดให้ประชาชนเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนในการ

พิจารณาผลกระทบจากห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ที่มีต่อสภาพ

แวดล้อม  แต่กฎหมายของไทยแทบมิได้ก�าหนดให้ประชาชน

เข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งจะเห็นว่ากฎหมายของญี่ปุ ่นต่างจาก

กฎหมายของไทยตรงที่ได้อาศัยพลังชุมชนเข้ามาช่วยในการ

ควบคุมห้างค้าปลีกขนาดใหญ่

 อุปสรรคอันเกิดจากการกฎหมายที่มีต่อห้างค้าปลีก

ขนาดใหญ่ กฎหมายของญี่ปุ่นได้ก�าหนดให้ผู้ประกอบการ

ท�าการส�ารวจถึงผลกระทบที่อาจจะมีต่อสิ่งแวดล้อม  และต้อง

จัดแถลงให้ชุมชนทราบเพื่อรับการพิจารณาแก้ไขจากชุมชน 

ท�าให้ห้างต้องมีต้นทุนสูงขึ้นมาก แต่ห้างก็ไม่ได้ถูกก�าหนด

บริเวณที่ตั้งที่เข้มงวดเหมือนกับกฎหมายของไทยที่ห้ามสร้าง

ห้างฯ ขนาดเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตรในเขตเมือง  และยัง

ต้องปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้านตัวอาคารที่มุ ่งสร้างอุปสรรค

โดยตรง  กฎหมายของไทยจึงส่งผลกระทบต่อห้างค้าปลีก

ขนาดใหญ่มากกว่ากฎหมายของญี ่ปุ ่นจนท�าให้ห้างต้อง

พยายามหาทางออกด้วยวิธีต่างๆ เช่นลดขนาดของห้างฯ 

ลงเพื่อที่จะสามารถตั้งอยู่ได้ในเขตเมือง  ซึ่งการลดขนาดยิ่ง

จะเป็นคู่แข่งกับร้านขนาดเล็กของไทยมากยิ่งขึ้น  กฎหมายที่

เข้มงวดไปของไทยจึงอาจไม่ส่งผลดีนักต่อการค้าปลีกโดยรวม

ของไทย  ซึ่งต่างจากกฎหมายของญี่ปุ่นที่เน้นให้แต่ละฝ่ายอยู่

ร่วมกันได้โดยไม่ก่อให้เกิดผู้ได้ประโยชน์และผู้เสียประโยชน์

อย่างเด่นชัด

ท�าการส�ารวจถึงผลกระทบที่อาจจะมีต่อสิ่งแวดล้อม  และต้อง
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นายภานุวัฒน  โทนุบล

สถาปนิกชํานาญการ  สํานักสถาปตยกรรม

 ความเป�นมาและความส�าคัญ
ของการอนุรักษ์สถาปัตยกรรม

การปรับเปลี่ยนโรงผลิตไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้งานให้เป�นพิพิธภัณฑ์ยุคใหม่ คือ Tate Modern 
ซึ่งมีผู้เข้าชมเฉลี่ย ๕ ล้านคนต่อป� (เป�นอันดับ ๓ ของประเทศ)

การปรับเปลี่ยนโรงผลิตไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้งานให้เป�นพิพิธภัณฑ์ยุคใหม่ คือ Tate Modern การปรับเปลี่ยนโรงผลิตไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้งานให้เป�นพิพิธภัณฑ์ยุคใหม่ คือ Tate Modern การปรับเปลี่ยนโรงผลิตไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้งานให้เป�นพิพิธภัณฑ์ยุคใหม่ คือ Tate Modern 
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กฎหมาย การขึ้นบัญชี และ
การควบคุมดูแลโบราณสถาน
จากหน่วยงานภาครัฐในสหราช
อาณาจักรฯ
 มีนักวิชาการหลายท่านกล่าวว่าแนวคิดในการอนุรักษ์

สถาปัตยกรรมในสหราชอาณาจักรฯนั้นมีความซับซ้อนและ

ง่ายดายอยูใ่นตวัเอง (Jacobs, ๑๙๖๖, ๒๐๒) แตกต่างอย่างมาก 

กับแนวคิดในทวีปยุโรปทั่วไป คือแทนที่จะมีกฎหมายหลัก

เฉพาะเพียงฉบับเดียวหรือไม่กี่ฉบับ กลับมีพระราชบัญญัติ 

ระเบยีบ ข้อก�าหนดในการก�ากบัดแูลจากหน่วยงานภาครฐั และ

หลักเกณฑ์มากมาย 

 กฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์โบราณสถานฉบับแรก

ในสหราชอาณาจักรฯ คือ พ.ร.บ.อนุรักษ์โบราณสถาน ปี ค.ศ. 

๑๘๘๒ มุง่เน้นการรกัษาแหล่งโบราณสถานก่อนประวตัศิาสตร์ 

ต่อมาจงึได้มกีารออกกฎหมายลกูในภายหลงัเพื่อให้ครอบคลมุ

ถึงโบราณสถานที่ส�าคัญๆ หลังจากสงครามโลกครั ้งที ่สอง 

พ.ร.บ.ผังเมือง ปี ค.ศ. ๑๙๔๗ ได้ให้อ�านาจกระทรวงการเคหะ

และรัฐบาลท้องถิ่นในการวินิจฉัยและป้องกันอาคารส�าคัญ

ทางประวตัศิาสตร์ที่มผีูค้รอบครอง ไม่นานนกัได้มกีารบงัคับใช้ 

พ.ร.บ. อาคารประวัติศาสตร์และโบราณสถาน ปี ค.ศ. ๑๙๕๓ 

เพื่อให้เกดิความมั่นใจว่าสถานที่ส�าคญัทางประวตัศิาสตร์จะไม่

ถูกท�าลายและได้รับการบ�ารุงรักษา อีกทั้งยังมีกองทุนอุดหนุน

ในการอนุรักษ์โบราณสถานส�าหรับเจ้าของอาคารอีกด้วย   

การอนุรักษ์ยังได้ขยายขอบเขตออกไปเป็นบริเวณที่กว้างขึ้น

ด้วยการออก พ.ร.บ. Civic Amenities ในปี ค.ศ. ๑๙๖๗ เพื่อให้

คลอบคลุมเป็นกลุ่มอาคาร หรือก�าหนดเป็นบริเวณเขตอนุรักษ์

ภายในเมือง

 กรอบในการก�าหนดและการบ�ารุงรักษาสถานที ่

ประวัติศาสตร์ในอังกฤษและเวลส์จะถูกระบุไว้ใน พ.ร.บ. 

โบราณสถานและเขตโบราณคดี ปี ค.ศ. ๑๙๗๙ และ พ.ร.บ. 

การขึ้นบัญชีอาคารและเขตอนุรักษ์ ปี ค.ศ. ๑๙๙๐ โดยได้มี

การจ�าแนกเป็น ๓ ประเภท ดังนี้

 ๑. แหล่งโบราณคดีขึ ้นทะเบียน มีการแบ่งแยกถึง 

๒๐๐ ประเภท และมีมากกว่า ๓ หมื่นแห่ง

 ๒. อาคารขึ ้นบัญชี มีการก�าหนดชนิดอาคารเป็น 

เกรด๑  เกรด๑ บวกดาว  และเกรด๒

 ๓. เขตอนุรักษ์ เป็นการก�าหนดเขตผสมผสานกัน

ระหว่างอาคารและพื้นที่เปิดโล่ง หรือเป็นส่วนของเมือง

 การควบคุม ดูแลรักษาแหล่งโบราณคดี โบราณสถาน

และเขตอนุรกัษ์ข้างต้นจะด�าเนินการโดย English Heritage ซึ่ง

จดัตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ. National Heritage Act ในปี ค.ศ. ๑๙๘๓ 

อยู่ภายใต้การก�ากับของรัฐบาลคือกระทรวงวัฒนธรรม สื่อ 

และกีฬา English Heritage ท�าหน้าที่เสนอแนะการขึ้นบัญชี

และการแนะน�ารฐับาลท้องถิ่นในการบรูณะ ปฏสิงัขรณ์โบราณ

สถานที่ขึ้นบัญชีแล้ว หรือน�าเสนอแนวทางในการจัดการกับ

แหล่งโบราณคดีต่อกระทรวง นอกจากนี้ยังท�าหน้าที่ในการจด

ทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมทั้ง ๓ ประเภท ที่อยู่ในภาวะเสี่ยง 

จากการปล่อยท้ิงร้าง เส่ือมสภาพ หรอืถกูคุกคามจากการพฒันา

สมยัใหม่ English heritage บรหิารจดัการโบราณสถานมากกว่า 

๔๐๐ แห่ง ส่วนใหญ่เป็นการฟื้นฟูโบราณสถาน และการให้ทุน

สนบัสนนุทางอนรุกัษ์ และทางโบราณคด ีความส�าคญัประการ

แรกกค็อื ต้องเน้นย�า้ถงึความต้องการอนรุกัษ์วตัถหุรอือาคารใน

ระยะยาว ชมุชนต้องมส่ีวนร่วมในการอนรุกัษ์ การปกป้องสมบตัิ

ของชาตนิี้ยงัคลอบคลมุไปถงึ เมอืงและอาคารอตุสาหกรรม ผบั 

เขตทหาร และสถานที่ส�าคัญในยุคสงครามโลก

 ในเวลส์เองกม็หีน่วยงานรฐัลกัษณะเดยีวกนักบั English 

Heritage คือ Cadw อยู่ภายใต้รัฐบาลเวลส์ ท�าหน้าที่ควบคุม 

ดูแลรักษาแหล่งโบราณคดี โบราณสถานและเขตอนุรักษ์ใน

แคว้นเวลส์ เช่นเดียวกันกับ Northern Ireland Environment 

Agency ในไอร์แลนด์เหนือที่ท�าหน้าที่ดูแล ปกป้องโบราณ

สถานมากกว่า ๑๕,๐๐๐ แห่งในแคว้นไอร์แลนด์เหนือ และ 

Historic Scotland ซึ่งอยูภ่ายใต้กระทรวงการพฒันาของรฐับาล

สกอตแลนด์ ท�าหน้าที่ดูแลโบราณสถานในสกอตแลนด์โดยใช้

เกณฑ์คล้ายกันกับ English Heritage และ Cadw โดยทั้งนี้

รัฐบาลท้องถิ่นในแต่ละแคว้นจะสามารถน�าเสนอแผนงานใน

การพฒันาแหล่งประวตัศิาสตร์เหล่านี้ได้โดยผ่านทางหน่วยงาน

ที่กล่าวข้างต้น ซึ่งเกณฑ์ในการวางแผนการอนรุกัษ์ การบรหิาร

จดัการแหล่งโบราณคด ีโบราณสถาน และเขตอนรุกัษ์เหล่านี้ ได้

ถกูระบไุว้ในหลกัเกณฑ์การวางแผนแยกตามแคว้นแต่ละแคว้น 

เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม และประวัติศาสตร์พื้นถิ่น 

 นอกจากหน่วยงานที่กล่าวไป องค์กรหลักในการให้

ทุนพัฒนาแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมเหล่านี้อีกหน่วยงานหนึ่ง

ก็คือ Heritage Lottery Fund ซึ่งถูกจัดตั้งขึ้นในปี ค.ศ. ๑๙๙๓ 

การให้ทุนสนับสนุนการพัฒนานี้ประสบความส�าเร็จมากใน 

สหราชอาณาจกัร เนือ่งจากการพฒันาแหล่งมรดกของชาตหิรอื 

ท้องถิ ่นนั ้นส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาเมือง การพัฒนา

คุณภาพชีวิตของคนในชุมชน และท�าให้ชุมชนเห็นคุณค่าของ

โบราณสถานทางประวัติศาสตร์ ซึ ่งเป็นกลไกที่ส�าคัญมาก
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ในการอนุรักษ์ ดังจะเห็นได้จากจ�านวนโครงการที่ได้รับการ

สนับสนุนไปแล้วเกือบ ๓๕,๐๐๐ โครงการ และรวมถึงการ

ฟื้นฟูเมือง (Urban Regeneration) ในกว่า ๒๔๐ เมืองทั่ว

สหราชอาณาจกัรฯ ด้วยจ�านวนเงนิที่มากกว่า ๘ พนัล้านเหรยีญ

ในการให้เงินสนับสนุน

ความเป�นผู้น�าในการอนุรักษ์
ของสหราชอาณาจักร 
 นักอนุรักษ์หลายคนในสหราชอาณาจักรอาจเรียกได้

ว่าเป็นผู้สร้างมาตรฐานในโลกแห่งการอนุสถาปัตยกรรมเลย

ก็ว่าได้ ไม่ใช่แค่เพียงการก่อก�าเนิดองค์กรรูปแบบใหม่ในการ

อนุรักษ์โบราณสถานเท่านั้น ยังเป็นการก�าหนดกรอบในการ

ท�างานอนุรักษ์ รวมถึงการสร้างนวัตกรรมและเทคนิคใหม่ๆ

ในการอนรุกัษ์ด้วย โครงการที่ได้รบัการยอมรบัว่าเป็นโครงการ

ที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลกในด้านการอนุรักษ์ ก็คือ โครงการ

อนุรักษ์มหาวิหารนอริช และมหาวิหารยอร์คมินสเตอร์ในช่วง

กลางทศวรรษที่ ๑๙๗๐s น�าโดย Sir Bernard M. Feilden จาก 

Feilden + Mawson ,Architects and Engineers และ Donald 

Insall Associates โครงการนี้ได้รบัการยอมรบัว่าเป็นแนวปฏบิตัิ

ที่ดีที่สุดแห่งยุคในด้านการอนุรักษ์ โดยมหาวิหารนอริชมีการ

ใช้ลวดเคเบิ้ลขนาดเล็กในการเสริมแรงให้กับยอดหอคอยที่

ก�าลังจะพังลงมา แทนที่จะใช้โครงสร้างขนาดใหญ่ และมีการ

ออกแบบท่วงท�านองการสั่นของระฆงัเพื่อให้เกดิแรงโยกที่น้อย

ที่สุดอันจะส่งผลต่อความแข็งแรงของตัวมหาวิหาร ส่วนมหาวิ

หารยอร์คมนิสเตอร์ประสบปัญหาการทรดุตวัของฐานรากและ

การเสื่อมสภาพของลวดลายหินของหน้าต่าง Rose Window 

เหนอืแท่นบูชา การบูรณะไปพรอ้มๆกับความจ�าเปน็ทีต่้องเปิด

ใช้อาคารในการประกอบศาสนกจิจงึเป้นความท้าทายอย่างยิ่ง 

การบูรณะอาคารขนาดใหญ่ทั ้งสองหลังเป็นการใช้ทักษะ 

เทคนิคที ่ซับซ้อนทางวิศวกรรม รวมถึงการใช้วัสดุใหม่ๆ 

ในการอนุรักษ์อีกด้วย Sir Bernard M. Feilden ยังคงท�างาน

เป็นผู้น�าในด้านนี้ ด้วยการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน และท�างาน

เป็นที่ปรึกษาในระดับนานาชาติจวบจนวาระสุดท้ายของชีวิต

ในปี ค.ศ. ๒๐๐๘

 เทคโนโลยีในการอนุรักษ์และวิธีการหลากหลายที ่

ถูกพัฒนาในสหราชอาณาจักรได้ถูกน�าไปใช้อย่างแพร่หลาย

ทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการซ่อมและท�าความสะอาดผนัง

ก่ออิฐ การซ่อมผิววัสดุเฉพาะทางสถาปัตยกรรม และการ

บูรณะซากโบราณสถาน นอกเหนือจากงานปฏิบัติที่สามารถ

ท�าได้จริงแล้ว ยังมีผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์จากสถาปนิกและ

นักวิชาการ เช่น การอนุรักษ์อาคาร โดย John Harvey ซึ่งมี

อิทธิพลไปทั่วโลกเช่นเดียวกันกับหนังสือการอนุรักษ์โบราณ

สถาน ของ Feilden ในขณะเดียวกัน องค์กรอย่าง National 

Trust  English Heritage และ Historic Scotland รวมถึง

มหาวิทยาลัยยอร์ค ล้วนแล้วแต่มีการค้นคว้าวิจัย และมีการ

เผยแพร่ผลงานอย่างสม�่าเสมอ ยิ่งไปกว่านั้นยังมีผลงานที่

แสดงถึงความล�้าหน้าในด้านการอนุรักษ์ เช่น การบูรณะ

ซากโบราณสถาน โดย John Ashurst การอนุรักษ์โครงสร้าง

ใต้ดิน โดย John Warren  การอนุรักษ์และความยั่งยืนในเมือง

ประวัติศาสตร์ โดย Dennis Rodwell หรือ ศาสตร์แห่งการ

อนรุกัษ์อาคาร รวบรวมโดย Michael Forsyth เหล่านี้ล้วนแสดง

ให้เหน็ถงึความเป็นผูน้�าทางด้านแนวคดิและเทคโนโลยใีนการ

อนุรักษ์ของสหราชอาณาจักรได้เป็นอย่างดี โดยแนวความคิด

เหล่าน้ีได้ถกูน�าไปใช้อย่างแพร่หลายในสหรฐัอเมรกิา เอเชยีใต้ 

หลายประเทศในยุโรปและออสเตรเลียอีกด้วย
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การวางผังเมือง
ด้วยภาพจ�าลอง ๓ มิติ

 ๑. นายอดิศร   เรือลม  ต�าแหน่ง นักผังเมืองช�านาญการ   กลุ่มงานวิชาการผังเมือง  

  ส�านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา  

 ๒. นายธวินิตย ์  ใจกล้า   ต�าแหน่ง พนักงานวิเคราะห์ผังเมือง   กลุ่มงานวิชาการผังเมือง  

  ส�านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา 

 ๒.๑ ขั้นตอนการด�าเนินงาน

 การวางและจัดท�าผังเมืองรวม ต้องด�าเนินงานตามขั้นตอนของ พรบ.การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งก�าหนดไว้ ๑๘ ขั้นตอน  

อาจแบ่งออกเป็น ๒ ขั้นตอนหลัก คือ  ขั้นตอนที่๑ – ๕ เป็นขั้นตอนของการจัดร่างผังเมืองรวม และท�าความเข้าใจกับประชาชนใน

พื้นที่ การประชุมรับฟังความคิดเห็น การปิดประกาศ ๑๕ วัน และปิด ๙๐ วัน เพื่อรับค�าข้อร้องเรียน  รวมถึงการน�าเสนอร่างผังเมือง

รวมต่อคณะกรรมการในระดับต่างๆ             

 ขั้นตอนที่ ๖ – ๑๘ เป็นขั้นตอนของการกลั่นกรอง และประกาศเป็นกฎกระทรวง  

 

 ๒.๒ วิธีการและนวัตกรรมที่เปน Good Practice

 การจัดวางผังเมืองด้วยภาพจ�าลอง ๓ มิติ คือการจ�าลองภาพจากแผนที่ แผนผัง ในรูปแบบเดิม ให้มีความสูงต�่าของพื้นที่ 

ตามลักษณะทางกายภาพ ท�าให้สามารถมองเห็นรายละเอียดของพื้นที่เพิ่มมากขึ้น จึงเป็นนวัตกรรมของการน�าเสนอข้อมูลเชิง

ผังเมืองซึ่งท�าให้เกิดความเข้าใจของข้อมูลได้ง่ายและชัดเจนยิ่งขึ้น

      วิธีการจัดท�าผังเมืองด้วยภาพจ�าลอง ๓ มิติ            

 การจดัท�าภาพจ�าลอง ๓ มติ ิจ�าเป็นต้องใช้โปรแกรม ในการแปลงแผนที่ แผนผงั ให้เป็นภาพจ�าลอง ๓ มติ ิหลายโปรแกรม 

คือ Google Sketch Up,  Google Earth,  Adobe Photo Shop และ Power Point  มีขั้นตอนโดยสังเขป ดังนี้ 

๒.๑ ขั้นตอนการด�าเนินงาน๒.๑ ขั้นตอนการด�าเนินงาน๒.๑ ขั้นตอนการด�าเนินงาน๒.๑ ขั้นตอนการด�าเนินงาน

๒. ผลงาน/ระบบงานที่เป�น Good Practice

๑. ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมโครงการ
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ขั้นตอนที่ ๑  ก�าหนดพื้นที่วางผัง ด้วยโปรแกรม Sketch Up ดังรูป

 จะได้ภาพซ้อนทับของแผนที่ แผนผัง บนพื้นที่วางผังที่ก�าหนดไว้ จะเห็นได้ว่าภาพที่ได้จะแสดง
ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่วางผังเมืองรวม อย่างชัดเจน ดังรูป

ขั้นตอนที่ ๒ น�าเข้าแผนที่ แผนผัง มาทับซ้อนพื้นที่วางผัง ในโปรแกรม Sketch Up ดังรูป

ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่วางผังเมืองรวม อย่างชัดเจน ดังรูป
 จะได้ภาพซ้อนทับของแผนที่ แผนผัง บนพื้นที่วางผังที่ก�าหนดไว้ จะเห็นได้ว่าภาพที่ได้จะแสดง
ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่วางผังเมืองรวม อย่างชัดเจน ดังรูป
 จะได้ภาพซ้อนทับของแผนที่ แผนผัง บนพื้นที่วางผังที่ก�าหนดไว้ จะเห็นได้ว่าภาพที่ได้จะแสดง จะได้ภาพซ้อนทับของแผนที่ แผนผัง บนพื้นที่วางผังที่ก�าหนดไว้ จะเห็นได้ว่าภาพที่ได้จะแสดง
ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่วางผังเมืองรวม อย่างชัดเจน ดังรูป
 จะได้ภาพซ้อนทับของแผนที่ แผนผัง บนพื้นที่วางผังที่ก�าหนดไว้ จะเห็นได้ว่าภาพที่ได้จะแสดง จะได้ภาพซ้อนทับของแผนที่ แผนผัง บนพื้นที่วางผังที่ก�าหนดไว้ จะเห็นได้ว่าภาพที่ได้จะแสดง จะได้ภาพซ้อนทับของแผนที่ แผนผัง บนพื้นที่วางผังที่ก�าหนดไว้ จะเห็นได้ว่าภาพที่ได้จะแสดง
ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่วางผังเมืองรวม อย่างชัดเจน ดังรูป

ขั้นตอนที่ ๒ น�าเข้าแผนที่ แผนผัง มาทับซ้อนพื้นที่วางผัง ในโปรแกรม Sketch Up ดังรูป

ขั้นตอนที่ ๑  ก�าหนดพื้นที่วางผัง ด้วยโปรแกรม Sketch Up ดังรูปขั้นตอนที่ ๑  ก�าหนดพื้นที่วางผัง ด้วยโปรแกรม Sketch Up ดังรูปขั้นตอนที่ ๑  ก�าหนดพื้นที่วางผัง ด้วยโปรแกรม Sketch Up ดังรูป

ขั้นตอนที่ ๒ น�าเข้าแผนที่ แผนผัง มาทับซ้อนพื้นที่วางผัง ในโปรแกรม Sketch Up ดังรูปขั้นตอนที่ ๒ น�าเข้าแผนที่ แผนผัง มาทับซ้อนพื้นที่วางผัง ในโปรแกรม Sketch Up ดังรูปขั้นตอนที่ ๒ น�าเข้าแผนที่ แผนผัง มาทับซ้อนพื้นที่วางผัง ในโปรแกรม Sketch Up ดังรูปขั้นตอนที่ ๒ น�าเข้าแผนที่ แผนผัง มาทับซ้อนพื้นที่วางผัง ในโปรแกรม Sketch Up ดังรูป

ขั้นตอนที่ ๑  ก�าหนดพื้นที่วางผัง ด้วยโปรแกรม Sketch Up ดังรูป

ขั้นตอนที่ ๒ น�าเข้าแผนที่ แผนผัง มาทับซ้อนพื้นที่วางผัง ในโปรแกรม Sketch Up ดังรูปขั้นตอนที่ ๒ น�าเข้าแผนที่ แผนผัง มาทับซ้อนพื้นที่วางผัง ในโปรแกรม Sketch Up ดังรูป

ขั้นตอนที่ ๑  ก�าหนดพื้นที่วางผัง ด้วยโปรแกรม Sketch Up ดังรูป



วารสารกรมโยธาธิการและผังเมือง

JOURNAL OF DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS AND TOWN & COUNTRY PLANNING ๒๕

ขั้นตอนที่ ๓ น�าเข้าภาพแผนที่ แผนผัง ที่ได้ เข้าสู่โปรแกรม Google Earth จะเห็นภาพแผนที่  แผนผัง 
แสดงบนพืน้ผวิโลกในต�าแหน่งทีก่�าหนดไว้  ดงัรปู ซึง่สามารถปรบัมมุมองต่างๆของพืน้ทีไ่ด้อย่างชดัเจน 
จากนั้นปรับมุมมองของพื้นที่ตามต้องการ แล้วบันทึกเป�นภาพจ�าลอง ๓ มิติ ดังรูป

ขั้นตอนที่ ๔ ปรับแต่งรายละเอียดของภาพจ�าลอง ๓ มิติ ด้วยโปรแกรม Adobe Photo Shop 
โดยการปรับภาพ สี แสงสว่าง รวมถึงพื้นที่โดยรอบออกไป
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ขั้นตอนที่ ๕  น�าภาพจ�าลอง ๓ มิติ ที่ได้ไปเพิ่มเติมรายละเอียดในการน�าเสนอต่อคณะกรรมการ และ
ประชาชน ด้วยโปรแกรม Power Point   

 นักผังเมืองสามารถสื่อสาร กับคณะกรรมการผังเมือง และประชาชนในพื้นที่  ให้มีความเข้าใจในลักษณะทางกายภาพ

ของเมือง รวมถึงสมารถเข้าใจในแผนที่ แผนผัง ได้ง่ายและมีความจัดเจนยิ่งขึ้น

 

 น�าเสนอผงัเมอืงรวมเมอืงพะเยา ปรบัปรงุครั้งที่๒ ด้วยภาพจ�าลอง ๓ มติ ิต่อคณะกรรมการผงัเมอืง เมื่อวนัที่ ๒๖ กรกฎาคม 

๒๕๕๖ ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท อ.เมือง จ.ชลบุรี  โดยมีมติเห็นชอบผังเมืองรวมเมืองพะเยา ปรับปรุงครั้งที่ ๒ และเสนอแนะ 

ให้ใช้รปูแบบการน�าเสนอต่อคณะกรรมการผงัเมอืงโดยภาพจ�าลอง ๓ มติ ิเช่นเดยีวกบัผงัเมอืงรวมเมอืงพะเยา ปรบัปรงุครั้งที่ ๒   

  

 นักผังเมืองสามารถสื่อสาร กับคณะกรรมการผังเมือง และประชาชนในพื้นที่  ให้มีความเข้าใจในลักษณะทางกายภาพ นักผังเมืองสามารถสื่อสาร กับคณะกรรมการผังเมือง และประชาชนในพื้นที่  ให้มีความเข้าใจในลักษณะทางกายภาพ นักผังเมืองสามารถสื่อสาร กับคณะกรรมการผังเมือง และประชาชนในพื้นที่  ให้มีความเข้าใจในลักษณะทางกายภาพ นักผังเมืองสามารถสื่อสาร กับคณะกรรมการผังเมือง และประชาชนในพื้นที่  ให้มีความเข้าใจในลักษณะทางกายภาพ นักผังเมืองสามารถสื่อสาร กับคณะกรรมการผังเมือง และประชาชนในพื้นที่  ให้มีความเข้าใจในลักษณะทางกายภาพ

๓. ปัจจัยเกื้อหนุนหรือปัจจัยแห่งความส�าเร็จ/ความภาคภูมิใจและ
บทเรียนที่ได้รับ

๔. ผลการด�าเนินงาน ซึ่งควรเน้นตัวชี้วัดที่ส�าคัญต่างๆ ที่แสดงให้เห็น
แนวโน้มการเปลี่ยนการด�าเนินงานจนเกิดผลส�าเร็จ
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นายวิจารณ ตันติธรรม

วิศวกรโยธาชํานาญการ  

สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร

นวัตกรรม
การเก็บน�้าท่วมหลาก

ในชั้นน�้าใต้ดินของประเทศไทย
Innovative storage of flash flood 

water in Thailand’s subsoil
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จุดร่วมของปัญหาวิกฤติน�้า 
 ต้นทางของน�า้ต้นทุนทั ้งหมดมาจากน�า้ฝน น�้าฝน 

ถ้าไม่รวมที่ระเหยกลบัไปในบรรยากาศ อาจแยกเป็น ๒ ส่วนคอื

น�า้ซมึลงใต้ดนิ และน�า้ไหลนองที่กลายเป็นน�้าท่า   น�้าท่าที่มาก 

ไปก็กลายเป็นน�้าท่วม เป็นความเดือดร้อน ส่วนน�้าใต้ดินถ้าซึม

ลงได้น้อย น�า้ฝนกจ็ะกลายเป็นน�า้ท่ามาก และจะมนี�้าใต้ดนิเตมิ

ลงไปสะสมน้อยจนไม่พอใช้  

 จุดร่วมของปัญหาคือการจัดการการใช้ทีด่ิน และ

การตั้งถิ่นฐานที่ไม่เหมาะสม ความไม่เหมาะสมนี้ท�าให้เกิด

ปัญหา ตวัอย่างเช่น การบกุรกุใช้พื้นที่ต้นน�้า ทั้งจากชุมชน และ

การเกษตร ท�าให้พื้นที่ป่าต้นน�้าเดิมที่ท�าหน้าที่ชะลอน�้า และ 

อุ้มน�้าให้มีโอกาสซึมลงดินมีน้อยลง การเกษตรในพื้นที่สูงที ่

ปลูกพืชเชิงเดี่ยว ท�าให้ความเร็วการไหลของน�้าจากพื้นที่สูง

ต้นน�า้มายังพื้นที่ราบสูงขึ้น มีการกัดเซาะหน้าดินลงมาสะสม 

อุดตันบนผิว ท�าให้ปริมาณการซึมของน�้าลงใต้ดินน้อยลง   

แหล่งน�้าตื้นเขนิ กกัเกบ็น�้าได้ลดลง และรองรบัอตัราการไหลได้

จ�ากดั   ชมุชนที่บกุรกุพื้นที่แหล่งน�้าธรรมชาต ิและพื้นที่น�้าหลาก

ตามธรรมชาต ิท�าให้แหล่งน�า้นั้นตื้นเขนิ อาคารที่สร้างกดีขวาง

การไหลของน�้ายังท�าให้ทางน�า้นั้นระบายน�้าได้น้อยลง ซึ่งม ี

ส่วนท�าให้ระดับน�้ายกตัวสูงขึ้นสร้างปัญหาน�้าท่วมที่รุนแรง 

มากขึ้น และในประเด็นด้านความต้องการ (demand side)  

การใช้ท่ีดินท่ีไม่เหมาะสมอาจท�าให้ชมุชน หรอืพื้นท่ีเกษตรกรรม

นั้นอยู่ในสภาพเสี่ยงต่อภัยได้ทั้งน�้าท่วม และภัยแล้ง

 ประเด็นผลกระทบด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากการ

บุกรุกพื้นที่ธรรมชาติ เช่นการปลูกพืชเชิงเดี่ยวจะไปท�าลาย

ระบบนิเวศเดิมที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง ซึ่งเป็น

สมดุลที ่ผลิตอาหารต้นทางให้หมดไป สารเคมี สิ ่งปฏิกูล 

มูลฝอยจากทั้งกิจกรรมการเกษตร และจากชุมชนที่ปนเปื้อน

ลงในแหล่งน�้าทางต้นน�้าย่อมส่งผลกระทบต่อผูท้ี่น�าน�า้นั้นทาง

ท้ายน�้าไปใช้ประโยชน์ เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และชีวิตที่เป็น

ลกัษณะของภยัมดื ซึ่งสะท้อนถงึโรคต่างๆ ที่พบมากขึ้นจากการ

สะสมสารพิษในร่างกาย รวมทั้งสารก่อมะเร็ง

 ดังนั้น การบริหารจัดการน�า้ นอกจากการจัดการด้าน

โครงสร้างพื้นฐานที่จะควบคมุน�้าแล้ว การบรหิารจดัการการใช้

ที่ดนิจงึเป็นเรื่องส�าคญัที่จะละเลยไม่ได้    การเกบ็กกัน�้าจากฝน

ในหน้ามรสมุ มคีวามหมายรวมถงึวธิกีารเกบ็น�า้ทั้งบนดนิ และ

ใต้ดนิซึ่งมคีวามสมัพนัธ์กนั เหน็ได้จากปัญหาน�า้แล้งท่ีตามมา

ในเวลาไม่กี่เดอืนหลงัหมดหน้ามรสมุ   โดยสรปุปัญหาเรื่องน�้ามี 

๓ ประเด็น คือ (๑) มีน�้ามากเกินไป (๒) มีน�้าผิวดินน้อยเกินไป  

(๓) มีน�้าใต้ดินน้อยเกินไป
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น�้าใต้ดนิกบัปัญหามนี�้ามากเกนิไป
 การจัดการน�้าที่มีมากเกินไป และลดความเสี่ยงจาก

น� ้าท่วมควรมีทางเลือกที ่จะลดปริมาณน� ้าไหลนอง และ

ความเร็วการไหลของน�้าที่มากเพียงพอ ทางเลือกหนึ่ง คือ การ

รกัษาป่าและการปลกูป่าในพื้นที่ต้นน�้า อกีทางเลอืกคอื การเกบ็

น�้าไว้บรเิวณพื้นที่รอบบ้าน รอบอาคาร และการเกบ็บนหลงัคา ที่

สามารถทยอยระบายลงเกบ็ถงัเกบ็น�้าไว้ใช้ได้ ทางเลอืก ๒ ทาง

ข้างต้นอาจไม่เพียงพอ เนื่องจากสภาพของพายุฝนปัจจุบัน

เกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นที่ก่อให้เกิดน�้าหลากท่วมขังอย่างรวดเร็ว  

การมีแก้มลิง อ่างเก็บน�้า ที่ช่วยชะลอน�้าได้มาก อีกทางเลือกที่

ช่วยเก็บน�้าได้เช่นกันคือ เก็บไว้ใต้ดิน คือ (๑) เก็บในชั้นใต้ดิน

ลึกลงไปในชั้นน�้าบาดาล (๒) เก็บในชั้นน�้าตื้นใต้ดิน

น�้าใต้ดนิกบัปัญหามนี�้าผวิดิน
น้อยเกนิไป
 ที่ผ่านมาเรามักพบว่าหลังจากหน้ามรสุมผ่านพ้นไป 

จนท�าให้เกิดน�้าท่วม หลังจากนั้นประเทศมักประสบกับเหตุ

ที่ระดับน�้าในแม่น�้า คลอง ทะเลสาบ มีระดับต�่า ไปพร้อม

กับภาวะภัยแล้ง การมีน�้าบนผิวดินน้อยเกินไปเป็นปัญหา

เชิงเศรษฐศาสตร์ โดยเฉพาะชาวนาที่ต้องการน�้าเพื ่อการ

เพาะปลูกโดยเฉพาะในฤดูแล้ง พื้นที่เก็บน�้าที่เคยมีในอดีต

ถูกถม ท�าให้ตื้นเขิน หรือหายไปจากการรุกเข้าของชุมชนเมือง 

มากเสียจนในที่สุด ฝนที่ตกลงมาแม้มีจ�านวนมาก แต่ไม่

สามารถเก็บไว้ใช้เพาะปลูกได้เพียงพอ จึงจ�าเป็นต้องศึกษา

ความเป็นไปได้ทีจ่ะพฒันาระบบโครงข่ายน�า้ทัง้บนผิวดนิและ

ใต้ดนิในพื้นที่ต้นน�้าที่สามารถปรบัปรงุให้ไหลมาในอตัราเรว็ที่

พอเหมาะสามารถมาเติมเข้าในล�าน�้า หรือแหล่งน�้าผิวดินใน

หน้าแล้งได้ ก็ย่อมจะช่วยบรรเทาปัญหาน�้าผิวดินมีน้อยไปได้

ปัญหามนี�้าใต้ดนิน้อยเกนิไป
 การที่ไม่มีน�้าผิวดิน เช่น น�้าในแม่น�้า ล�าคลอง ห้วยบึง 

ให้ใช้เพยีงพอเพื่อการเกษตร   ในหน้าแล้ง เกษตรกรจ�าเป็นต้อง

สบูน�้าใต้ดนิมาใช้ และผลที่ตามมาคอื ระดบัน�้าใต้ดนิเร่ิมลดลง 

พบว่าในบางพื้นที่ระดับน�้าใต้ดินลดลง ๑๐ ถึง ๒๕ เซ็นติเมตร

ต่อปี  เกษตรกรจ�าเป็นต้องสูบน�้าท่ีระดับลึกมากข้ึนๆ และต่อไป
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กต้็องพบกบัปัญหามากข้ึนๆ   ส�าหรบัเกษตรกรแล้วภาระหนี้สนิ

ที่ทบัถม ที่แทบจะมองไม่เหน็โอกาสที่จะปลดหนี้ได้  เรื่องนี้เป็น

ปัญหาเชิงเศรษฐศาสตร์ที่ทราบกันดีในสังคมเกษตรของไทย

ความจริงแล้วน�้าใต้ดินจะถูกเติมได้จากทั้งน�้าฝน และน�้าจาก

ล�าน�้า หรือแหล่งน�้าที่ซึมผ่านชั้นดินลงไป ในอดีต ในหลาย

พื้นที่ไม่พบปัญหาน�้าใต้ดินน้อยไป แต่ต่อมาพบว่ามีปัญหาทวี

ความรุนแรงขึ้น ด้วยโอกาสที่จะได้รับการเติมนี้ถูกท�าให้ด้อย

ลงไป ด้วยสภาพของพื้นที่ที่แต่เดมิใช้เตมิน�้าได้เปลี่ยนแปลงไป 

อีกทั ้งเรายังไม่ทราบแน่ชัดว ่าพื ้นที ่ดังกล่าวอยู ่ที ่ใดบ้าง 

จงึจ�าเป็นต้องศกึษาทางอทุกธรณวีทิยาที่จะค้นหาต�าแหน่งของ

พื้นที่เตมิน�้า และศกึษาความเป็นไปได้ที่จะพฒันามาตรการการ

ควบคุมการใช้ที่ดินให้สอดคล้องกับความต้องการที่จะใช้พื้นที่

ดังกล่าวเป็นพื้นที่เติมน�้าได้อย่างยั่งยืน

ประเดน็ที่เกี่ยวข้อง
ในการเตมิน�้าลงใต้ดนิ
 ขนาดของปริมาตรกักเก็บที ่ต้องการ พิจารณาจาก

ความต้องการน�้าในพื้นทีลุ่่มน�า้นั้น ประกอบกับรูปแบบการ

เตมิน�้าโดยธรรมชาตซิึ่งโดยมาคอื น�้าฝน การพจิารณาขอบเขต

ของพื้นที่ลุ่มน�้าจะเป็นไปตามสภาพภูมิประเทศ ที่มีการไหล

ต่อเนื่องเชื่อมโยงระหว่างแหล่งน�้าบนผิวดิน ซึ่งมักจะเป็นไป

ในแนวทางเดียวกับระบบเชื่อมโยงของน�้าใต้ดิน  แต่ก็เป็นไป

ได้ที่ ขอบเขตพื้นที่ระบบน�้าใต้ดินไม่ตรงกับพื้นที่ลุ่มน�้าบนดิน 

เทคโนโลยีการเติมน�้าลงใต้ดินมีมานานแล้ว และมีใช้กันแพร่

หลายในหลายประเทศ โดยมากมจีดุมุง่หมายเน้นที่การเกบ็น�้า

ไว้ใช้ในหน้าแล้ง การบรหิารจดัการเตมิน�้าลงใต้ดนิต้องถอืเป็น
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สว่นประกอบส�าคญัหนึ่งของการบรหิารจดัการน�้าโดยองค์รวม 

ที่มยีทุธศาสตร์ด้านการเกบ็น�้าทั้งบนดนิ และใต้ดนิ การป้องกนั

การกัดเซาะ และการควบคุมมลพิษ ไปพร้อมกับการบริหาร

ความต้องการ บริหารคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการน�าน�้ากลับ

มาใช้ใหม่ ปัจจบัุน บทบาทนี้เริ่มมคีวามส�าคญัมากขึ้นตามล�าดบั 

ตามสภาพบีบคั้นจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศโลก

 ทั้งความรู้พื้นถิ่น ข้อมูลเดิมที่มีอยู่ ข้อมูลที่จัดเก็บใหม่

เพิ่มเติม ข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่ ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา และ

ธรณีวิทยา จะถูกน�าเข้าสู่กระบวนการแปลความหมาย และ

แสดงผลด้วยซอฟแวร์   ข้อมูลหนึ่งๆ อาจมีได้หลายมิติ และน�า

ไปสูก่ารประเมนิความเป็นไปได้ในการเกบ็น�้าใต้ดนิ โดยเฉพาะ

ข้อมูลต่อไปนี้

 (๑) ข้อมลูธรณีวทิยา
ข ้อมูลธรณีวิทยาที ่ต ้องการ ได ้แก ่  ชั ้นดิน คุณสมบั ติ  

ส่วนประกอบของแต่ละชั้นดนิ (การซึมน�้า ความอยูต่วั ประเภท

ดิน) การขยายตัวของขั้นน�้าบาดาล ข้อมูลเหล่านี้หาได้จาก

หน่วยราชการ เช่น กรมทรัพยากรน�้าบาดาล  AIT UNCAP

(๒๐๐๑) ได้รวบรวมผลกระทบจากชั้นดนิที่เกี่ยวข้องกบัการทรดุ

ตัวของดินในประเทศ และพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล

 (๒) ข้อมลูอตุุนยิมวทิยา และอทุกธรณวีทิยา
ข้อมูลและความรู ้เกี ่ยวกับสภาพทั ่วไปของอุทกธรณี และ

กระบวนการที่เกิดขึ้น ข้อมูลเชิงสถิติของดิน ชั้นดิน น�้าใต้ดิน 

(ระดับ คุณภาพ การปนเปื้อน) ชั้นดินที่น�้าซึมผ่านได้ และชั้น

ดินที่ซึมผ่านไม่ได้ โอกาสการดูดซับ และความสามารถใน

การกักเก็บ กรมทรัพยากรธรณีได้ให้ความใส่ใจในการติดตาม 

และวิเคราะห์แนวทางในการแก้ปัญหาการลดลงของระดับน�้า

ใต้ดิน (๒๐๑๑) ในสภาพแวดล้อมของประเทศไทย ที่ช่วงฤดู

ฝนมีปริมาณฝนมาก แต่ด้วยธรรมชาติของฝนที่ตกมาแต่ละ

ครั้งมีช่วงเวลาสั้น เกิดเป็นน�้าไหลนองบนผิวดินที่เป็นชั้นดิน

เหนียวที่หนาหลายเมตร ซึมลงใต้ดินได้น้อย ท�าให้น�้าไหลนอง

ส่วนมากหลากไปลงทะเล  ประเด็นที่ส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับการ

เก็บน�้า ประกอบด้วย

 • แหล่งที่มาของน�้า คือปริมาณน�้าฝน

 • ปัญหาการถูกเปลี่ยนสภาพ และความเสื่อมโทรม

ของแหล่งน� ้าที ่มีอยู ่ เดิม จากการเติบโตของชุมชนเมือง 

การขยายพื้นที่นคิมอตุสาหกรรม และการใช้ที่ดนิที่ผดิกฎหมาย

โดยไปรุกล�้าแหล่งน�้า

 • ความเป ็นไปได ้ที ่จะจัดหาแหล่งน� ้าเพิ ่มเติม 

การสร้างอ่างเกบ็น�้า และแก้มลงิในพื้นที่ที่เหมาะสม ที่สามารถ

รวบรวมเก็บน�้าได้มาก

 (๓) การบรหิารจดัการ
 กรมทรัพยากรน�้าบาดาลได้มีงานวิจัยเกี ่ยวกับการ

ปัญหาลดลงของระดับน�้าใต้ดิน แต่การตัดสินใจที่จะแก้ไข

ปัญหา และปรับปรุงระบบการเติมน�้าลงใต้ดินยังไม่เกิดขึ้น  

ที่ผ่านมาไทยมหีน่วยงานที่มอี�านาจ และความรบัผดิชอบเกี่ยว

กับการบริหารจัดการน�้าผิวดินอยู่จ�านวนมาก แต่เป็นอ�านาจ

หน้าที่ที่อาจขัดแย้งกัน กรณีน�้าใต้ดินก็คงจะหนีไม่พ้นความ

จรงิข้อนี้ การบรหิารจดัการนี้จงึต้องค�านงึถงึ ความขดัแย้ง และ

ความร่วมมือที่มีอย่างจ�ากัดระหว่างหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง 

ที ่ประกอบด ้วย การไฟฟ้าฝ ่ายผลิต กรมชลประทาน 

กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมทรัพยากรน�้า กรมทรัพยากร

น�้าบาดาล  โดยก�าหนดวิธีการที่อาจไม่ดีที่สุดที่จะตอบสนอง

ความต้องการของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมากไป แต่เป็นวิธีการทาง

สายกลางที่มีความพอดี ยอมรับได้ส�าหรับทุกฝ่าย

 (๔) การน�าเสนอข้อมลู
 ระบบข้อมูลที่ดีจะเป็นพื้นฐานที่น�าไปสู่การน�าเสนอ 

และการท�าความเข้าใจ เพื่อก�าหนดแนวทางบริหารจัดการน�้า

ที่เหมาะสม  ตัวอย่างที่ใช้กันในประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็น

แผนผัง ๒ มิติ และ ๓ มิติ ได้แก่ BRO Dino REGIS II

 GeoTop Boreholes เป็นต้น ข้อมลูของไทยที่มอียูปั่จจบุนัยงัไม่มี

รายละเอยีดที่เป็นระบบ และละเอยีดมากเพยีงพอ ปัจจบุนักรม

ทรพัยากรน�้าบาดาลมข้ีอมลูทั่วประเทศเกี่ยวกบัประเภทดิน หนิ

ที่ชั้นผวิบน  ลกึลงไปไม่เกนิระดบัน�้าบาดาล ในสเกล ๑:๕๐,๐๐๐    

ข้อมูลที่จะมีละเอียดไปมากกว่านี้จะมีเป็นบางพื้นที่ ที่เป็น

โครงการน�าร่อง บางกรณข้ีอมลูมคีวามส�าคญัมาก ตวัอย่างเช่น

การปนเปื้อนน�้าบาดาลจากชั้นแร่ที่มีสารหนู

 (๕) เศรษฐศาสตร์
ความส�าคัญด้านเศรษฐศาสตร์ของน�้าใต้ดิน เชื ่อมโยงกับ

ความต้องการน�้า เช่น เกษตร อุตสาหกรรม การแลกเปลี่ยน

ความร้อน ส�าหรับประเทศไทย ภาคการเกษตร โดยเฉพาะ

การปลูกข้าวต้องการน�้าปริมาณมาก และด้วยช่วงฤดูแล้ง

ทกุปีจะขาดแคลนน�้ามาก ชาวนาจ�าเป็นต้องใช้น�า้ใต้ดนิมาท�านา

ซึ่งพบแนวโน้มว่าชาวนาต้องสูบน�้าใต้ดินที่ระดับลึกมากขึ้นๆ 

ด้วยปัญหาข้อจ�ากัดในการเติมน�้าลงใต้ดินที่มีแนวโน้มลดลง
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กรมทรัพยากรน� ้าบาดาลมีความพยายามที่จะแก้ปัญหานี้ 

ในขณะเดียวกันกรมโยธาธิการและผังเมืองก็มีโครงการที่จะ

ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและน�้าท่วม พร้อมกับการก�าหนด

มาตรการหลายด้านที่จะลดความสูญเสียจากน�้าท่วม   

 (๖) สังคม
 ความตระหนักด้านสังคม พฤติกรรมประชาชนที่ใส่ใจ

เรื่องสิ่งแวดล้อม การใช้น�า้อย่างรูค้ณุค่า เป็นปัจจยัส�าคญัท่ีช่วย

ให้การบริหารจัดการน�้าตามนโยบายที่ประกอบด้วยมาตรการ

ป้องกัน การบังคับใช้กฎหมาย มาตรการที่ตัดสินใจเร่งด่วน 

ด�าเนินการได้ผลอย่างมีประสิทธิภาพดี การสร้างความมีส่วน

ร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องผ่านทางกระบวนการท�าการ

ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นเรื่องส�าคัญที่เริ่มเกิดได้

จากการยอมรับ และเข้าใจซึ่งกันและกัน ซึ่งจะไปสู่ความร่วม

มือ ร่วมใจกันค้นหาแนวทางที่ทุกคนยอมรับได้

การส�ารวจ
 มตีวัอย่างผลการส�ารวจการระบายน�้าด้วยแรงโน้มถ่วง

จากฝนที่ตกลงมาบนพื้นดนิ และน�า้จากแหล่งน�า้ มากพอสมควร

ที่อาจน�ามาใช้สนบัสนนุเหตผุลของการเกบ็น�า้ลงในชั้นน�า้ใต้ดนิ    

ในประเทศเนเธอร์แลนด์ มอีย่างน้อย ๓พื้นท่ีท่ีมกีารเติมน�า้เพื่อ

เก็บน�้าในชั้นน�้าใต้ดิน คือ

 (๑) Gelder Valley ธารน�า้แข็งที ่สะสมอยู ่ละลาย

แล้วระบายน�้าลงดิน พาน�า้บางส่วนผ่านชั้นน�า้บาดาลไปทาง

ด้านตะวันตกห่างออกไปจากพื้นที่ระบายน�้าลงดินถึง ๑๐๐ 

กโิลเมตร และอกีส่วนผ่านชั้นน�้าบาดาลไปทางตะวนัออกเฉยีง

ใต้ลอดใต้แม่น�้าไรน์

 (๒) Dune ตลอดแนวทะเลเหนือ

 (๓) พื้นที่หินปูนในเมือง Limburg ทางใต้ระบายน�้าลง

ชั้นน�้าลึกใต้ดิน และน�ามาใช้ผลิตเบียร์ไฮเนเก้น
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 ประเทศไทย ในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยานั้นมีบ่อทราย ที่ใน

ฤดมูรสมุจะมนี�้าเตมิเข้ามา โดยเฉพาะในช่วงมหาอทุกภยัเมื่อ

ปี ๒๕๕๔ น�้าได้หลากท่วมล้นข้ามคนัรอบบ่อทรายเข้ามา และ

ต่อมาพบว่าระดบัน�้าได้ลดลง  บ่อทรายเหล่านี้มกีารขดุลงไปใน

ระดบัที่ลกึตั้งแต่ ๒๐-๕๐ เมตร ซึ่งคาดว่าจะมนี�้าซมึผ่านชั้นน�้า

ใต้ดนิออกไปจ�านวนไม่น้อย แต่น่าเสยีดายที่ไม่มใีครเกบ็ข้อมลู

เหล่านี้อย่างเป็นระบบเพียงพอที่จะสามารถน�ามาใช้ประเมิน

ศักยภาพการเก็บน�้าใต้ดินได้    ถ้าจะประเมินศักยภาพให้ได้

จ�าเป็นต้องมีการเก็บข้อมูลสมดุลน�้าที่เกี่ยวข้อง เช่น ปริมาณ

ฝน อัตราระเหย ระดับน�้าใต้ดิน โดยรอบพื้นที่ศึกษาอย่างต่อ

เนื่องอย่างน้อย ๒ปี

 ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับชั้นดิน การไหลทั้งในแนว

ราบและแนวดิ่ง ที่จะระบายน�้าเก็บไว้ในชั้นทราย หรือชั้นหิน

อื่นๆ  รวมทั้งแก้มลงิ และพื้นที่ทุง่รบัน�้าต่างๆ ข้อมลูระดบัความ

ลกึของบ่อทราย แรงดนัน�้าที่กระท�าต่อชั้นดนิในต�าแหน่งต่างๆ 

รปูข้างล่างนี้ ได้รบัข้อมลูแสดงเส้นชั้นความสงู (ข้อมลูจากกรม

ทรัพยากรธรณี) กล่าวถึงโครงการแห่งหนึ่ง ในบ่อทรายที่มีอยู่

อีกเป็นจ�านวนมากที่ต�าบลสี่ร้อย จังหวัดอ่างทอง   

แบบจ�าลอง
 เมื่อน�าข้อมูล และข้อจ�ากัดต่างๆที่กล่าวมาข้างต้น 

มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ให้เข้าใจได้ชัดเจน และน่าสนใจ  

โดยเฉพาะข้อมูลในกระบวนการที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอด

เวลา เช่น ความเร็วการไหลในแม่น�้า คลอง ความเร็วไหลลง

ชั ้นดิน อัตราการดูดซับ ความเร็วการระบายน� ้าลงชั ้นดิน

ส่วนบน อัตราการลดลงของระดับน� ้าใต้ดิน พื ้นที ่เก็บน� ้า

ในชั้นน�้าใต้ดิน การกระจายตัวของน�้าที่เคลื่อนตัวในชั้นน�้า

บาดาล เป็นต้น ทุกกระบวนการนี้สามารถท�าเป็นแบบจ�าลอง

เพื่อประเมินโอกาสและความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้น    

 ผลสรปุจากการศกึษาแบบจ�าลองของลุม่น�้าเจ้าพระยา

แสดงว่า การมีพื้นที่รับน�้ามีความจ�าเป็น และสามารถช่วยลด

ความลึกของน�้าที่ท่วมในพื้นที่ป้องกันในลุ่มน�้าเจ้าพระยาได้

แต่มีค�าถามว่าพื ้นที ่รับน� ้าที ่มีอยู ่แล้วนี ้เพียงพอหรือไม่? 

การไหลซึมลงใต้ดินผ่านชั ้นดินเหนียวนั ้นช้ามาก และยัง

เห็นได้ชัดอีกด้วยว่าอ่างเก็บน�้าที่มีน� ้าขังอยู่เต็มอยู่เดิมแล้ว 

เมื่อน�้าหลากท่วมมาก็ไม่สามารถน�ามาช่วยอะไรได้

ความคดิรเิริ่มที่จะปรบัใช้ประโยชน์
จากการเตมิน�้าลงใต้ดนิ
 ไม่นานมานี้ในเมืองจาร์การ์ตา ประเทศอินโดนิเซีย 

บริษัทเนสเล่ย์ ได้ด�าเนินการอัดน� ้าลงไปเก็บไว้ในชั ้นน� ้า

บาดาล ซึ่งจ�าเป็นต้องมีการท�าความสะอาดด้วยเหตุผลด้าน

สิ่งแวดล้อม และมกีารสบูน�้านี้กลบัขั้นมาใช้ในอตุสาหกรรมของ

บริษัทฯ  ความจริงเรื่องนี้ไม่ได้เป็นเรื่องเชิงเทคนิค แต่ต้องการ

ชี้ให้เห็นว่าแม้ในกรณีนี้ประเทศอินโดนิเซียจะมีกฎระเบียบว่า 

ห้ามท�าการดึงน�้าใต้ดินขึ้นมาใช้ แต่ถ้ามีการอัดน�้าโดยเจตนา

เพื่อน�าไปเก็บไว้ใช้แล้ว การสูบกลับขึ้นมาใช้สามารถกระท�า

ได้โดยไม่ผิดกฎหมาย
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 ช่วงเวลาที่น�้าหลากท่วมมกัจะเกดิขึ้นไม่นานนัก ท�าให้

อาจเกบ็น�้าลงไว้ในช้ันน�้าใต้ดนิได้จ�ากดั การศกึษาความเป็นไป

ได้ของแนวคดินี้จ�าเป็นต้องมกีารพจิารณาอย่างรอบคอบ และ

ด�าเนนิการทดสอบความเป็นไปได้ในสถานที่จรงิด้วย โดยต้อง

พิจารณาถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

 • ระดับน�้าหลากที่เพิ่มขึ้น และ/หรือระดับน�้าใต้ดินที่

เพิ่มขึ้น เป็นการเพิ่มแรงดันผลักน�้าไหลลงชั้นน�้าใต้ดินได้มาก 

และเร็วมากขึ้นหรือไม่ มากน้อยเพียงใด

 • ปริมาตรกักเก็บได้ที่มีอยู่ในชั้นน�้าใต้ดิน

 • ปริมาณที่ยอมให้สูบน�้าใต้ดินขึ้นมาใช้ได้ในช่วง

หน้าแล้ง ที่จะไม่ท�าให้เกดิการลดระดบัน�้า หรอืเกดิการทรดุตวั 

หรือยุบตัวของดิน

Gale (๒๐๐๕) ได้เสนอความเห็นเรื่องการบริหารจัดการ

น�้าที่ให้มีการน�าน�้าลงใต้ดิน ดังนี้

 ๑. สร ้างความรู ้  ความเข ้าใจถึงวิธีการท�างาน

ของโครงสร้างการน�าน� ้าลงใต้ดิน ปัจจัยที ่มีผลกระทบต่อ

คณุภาพน�้า และปรมิาณน�้าเกบ็กกั  สภาพเศรษฐกจิสงัคม และ

สภาพสิ่งแวดล้อมด้านท้ายน�้า

 ๒. การน�าน�้าลงใต้ดินเป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร

จัดการในภาพรวมของลุ่มน�้า  การจัดการดิน การป้องกันการ

กัดเซาะสูญเสียหน้าดิน ปัญหามลพิษดิน น�้าเสีย และการ

จัดการสิ่งแวดล้อม มีความจ�าเป็นต้องด�าเนินการไปพร้อมกัน

โดยเฉพาะพื ้นที ่ที ่ได ้รับผลกระทบจากการเปลี ่ยนแปลง

ภูมิอากาศ ความต้องการที่จะต้องมีการจัดการจะมีมากขึ้น

 ๓. การส่งเสริมการน�าน� ้าลงใต้ดินจ�าเป็นต้องเน้น 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเครือข่าย ผ่านโครงการตัวอย่าง 

โครงการน�าร่อง โดยสนับสนุนให้มีการสัมมนา ฝกอบรมเชิง

ปฏิบัติการร่วมด้วย เพื่อให้เกิดความชัดเจนมากเพียงพอถึงวิธี

การด�าเนินงาน และผลประโยชน์ที่ได้จากโครงการ ที่จะขยาย

แนวคิดนี้ไปปรับใช้ในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป
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พื้นที่โครงการที่เหมาะสม
 การตรวจสอบว่าพื้นที่เหมาะสมหรือไม่ จะต้องมีการส�ารวจในสถานที่จริง เช่น ในพื้นที่ทหาร โดยมีตัวแทนของหน่วยงาน

ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมท�าการส�ารวจ ในการพิจารณาว่าพื้นที่ใดจะเหมาะสม ต้องค�านึงถึงเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

 (๑) พื้นที่มขีนาดใหญ่เพยีงพอที่จะส�ารองน�า้ไว้บนผวิดนิ ให้นานพอที่จะทยอยซึมลงดินได้หมด

 (๒) พื้นที่ที่ใช้ทดสอบ มีเจ้าของน้อยราย ท�าให้ง่ายต่อการขอความร่วมมือ

 (๓) ต�าแหน่งของพื้นที่อยู่ใกล้ เดินทางได้สะดวก ท�าให้ง่ายต่อการเริ่มต้น

 (๔) ต�าแหน่งของพื้นที่อยู่ใกล้แหล่งน�้าที่จะเติมเข้า เช่น ภูเขา ล�าน�้า

 (๕) เป็นไปได้ที่จะวางแนวทางไหลของน�้าใหม่ เพื่อน�าน�้าเติมเข้าพื้นที่ที่จะน�าน�้าซึมลงใต้ดิน

 (๖) เป็นไปได้ที่จะลดระดับผิวดินในบริเวณโครงการโดยค�านึงถึง เงื่อนไขการใช้ที่ดิน ความหนาของชั้นดินทึบน�า้ที่เป็นข้อ

จ�ากัดการซึมผ่านมีไม่มากนัก ง่ายต่อการขุดเพื่อให้น�้าขัง และซึมลงใต้ดินได้
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ยทุธวธิใีนการเกบ็น�้าไว้ใต้ดนิ
 การไหลของน�้าโดยแรงโน้มถ่วงของโลกลงไปใต้ดินเกิดได้หลายวิธี เช่น

 ๑. วิธีธรรมชาติ (ไม่ถูกรบกวนโดยมนุษย์) โดยการซึมลง ซึ่งมีหลายกรณีที่เกิดขึ้นทั่วไปหลายแห่งในโลก  แต่การซึมของ

น�้าลงโดยวิธีนี้ค่อนข้างช้า และขึ้นกับลักษณะของชั้นดิน และคุณสมบัติของชั้นดิน เช่น ความสามารถซึมได้

 ๒. ใช้การสูบน�้าลงในชั้นน�้าบาดาล  การเติมน�้าลงวิธีนี้โดยทั่วไป จ�าเป็นต้องมีการท�าความสะอาดน�้าเพื่อป้องกันการปน

เปื้อนของน�้าที่เติมลงไปกับน�้าสะอาดที่มีอยู่ในชั้นน�้าบาดาลเดิม  กระบวนการท�าความสะอาดนี้มักจะเกี่ยวข้องกับการใช้สารเคมี 

เช่น ปุ๋ยในการเกษตร ที่คาดว่าจะพบปนเปื้อนอยู่ในน�้าผิวดินที่จะเติมลงไป

 ๓. วิธีที่ให้น�าซึมผ่านลงใต้ดินโดยแรงโน้มถ่วงของโลก โดยมีการปรับปรุงพื้นที่ให้สามารถรวบรวมน�า้เข้ามา และซึม

ลง ที่มีลักษณะเป็นเหมือนสระ หรือบ่อน�้าซึม   บ่อยครั้งอ่างเก็บน�้า หรือแก้มลิงได้ออกแบบให้ท�าหน้าที่นี้ แต่ไปอยู่ในต�าแหน่ง

ที ่ไม่เหมาะสม เช่น บนชั้นดินเหนียวที่น� ้าซึมลงได้ยาก ท�าให้การใช้ประโยชน์จากแก้มลิงเป็นไปได้จ�ากัดมาก  ดังนั้นการ

ก�าหนดพื้นที่ และออกแบบอ่างเก็บน�้า หรือแก้มลิงจะต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบโดยมีข้อมูลด้านอุทกธรณีที่เพียงพอ  

ทั้งข้อมูลลักษณะชั้นดิน และคุณสมบัติของชั้นดิน

 ในพืน้ทีท่ีก่�าหนดให้เตมิน�้าลงใต้ดนิ ควรขดุลอกผวิดนิส่วนบนออก และปรบัปรงุพื้นที่ให้พร้อมกบัการสร้างแรงดนัน�้าที่เพยีง

พอ เกิดเป็นเหมือนถังสูงแนวตั้ง ที่สามารถส่งน�้าจากผิวบนโดยแรงโน้มถ่วงของโลกลงไปถึงชั้นเก็บน�้าบาดาลส่วนที่อยู่ลึกได้ส�าเร็จ 

พื้นที่นี้ควรจัดให้มีทางรวบรวมน�้ามาเติมจากแหล่งน�้าใกล้เคียง เช่น แม่น�้า คลอง อ่างเก็บน�้า ที่ล้นเกินมาในช่วงที่หน้ามรสุม หรือ

ช่วงที่มีพายุเข้ามา

อภปิรายผล
 บทความนี้มีจุดมุ่งหมายจะอธิบายวิธีการจัดการน�า้แบบบูรณาการ ที่ค�านึงถึงปัจจัยด้านเศรษฐศาสตร์เหมือนการยิง 

นดัเดยีวได้นกสองตวั  การเกบ็น�้าไว้ใต้ดนิ หมายถงึการสร้างเส้นระดบัน�้าใต้ดนิและเตมิน�้าลงในชั้นน�้าบาดาล โดยมพีื้นที่ส�าหรบัเตมิ

ลงด้วยแรงโน้มถ่วงของโลกมากเพียงพอ   แทนที่จะเร่งระบายน�้าส่วนเกินลงทะเล เราจะได้มีน�้าเก็บไว้ใช้ในอนาคต  ผลที่ตามมาคือ 

เราจะสามารถลดปริมาณน�้าหลากที่จะมีผลท�าให้เกิดน�้าท่วมในชุมชน และเขตอุตสาหกรรมด้านท้ายน�้า ไปพร้อมกับสามารถตอบ

สนองความต้องการน�้าของเกษตรกรได้มากขึ้น (ซึ่งรวมถึงตอบสนองความต้องการของผู้ใช้น�้ารายใหญ่อื่นๆ เช่น กลุ่มอุตสาหกรรม 

ไปพร้อมกัน)
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 การเริ่มงานเช่นนี้ต้องการพื้นฐานรองรับที่กว้างเพียงพอ ที่จะช่วยลดความสงสัยเคลือบแคลงใจของผู้มีส่วนได้เสีย และ

สาธารณะ พร้อมกับการสร้างแรงกระตุ้นความใส่ใจที่จะร่วมมือกัน งานนี้ยังต้องการการลดความเชื่อที่ขัดแย้งกัน ข้อสงสัยที่มี

ระหว่างผู้เชี่ยวชาญในองค์กรที่เกี่ยวข้อง ในการบริหารจัดการน�้า  

 เป็นความจริงที่ว่า เป็นเรื่องยากที่จะลดปริมาณน�้าหลากในหน้ามรสุมที่ไหลมาอย่างรวดเร็ว มาในระยะเวลาที่สั้น โดยเติม

ลงไปในใต้ดนิ (ซึ่งมกัต้องใช้เวลานาน) อย่างไรกต็าม กม็คีวามจรงิอกีประการหนึ่งคอื พื้นที่ลุม่น�้ามขีนาดใหญ่มาก และถ้าสามารถ

จัดการให้ทุกพื้นที่มีส่วนช่วยในเรื่องนี้ได้ ก็จะช่วยลดปริมาณน�้าได้มากด้วย  ผลขอการสะสมรองรับน�้าเช่นนี้จะช่วยลดความเสี่ยง

ของน�้าท่วม และเป็นทางออกที่จะป้องกันน�้าท่วมส�าหรับพื้นที่ชุมชน และอุตสาหกรรม ในลุ่มเจ้าพระยาตอนล่าง ที่รวมถึง อยุธยา 

ปทุมธานี รังสิต นนทบุรี และกรุงเทพมหานคร

 พร้อมกนันี้ ส่วนของน�้าที่เกบ็ใกล้กบัพื้นที่ฝนตก จะช่วยหยดุการลดระดบัน�า้ใต้ดนิ ไปพร้อมกบัได้ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของ

เกษตรการในการจดัหาน�า้ได้ หลายปีก่อน J.Homan van der Heide วศิวกรชาวดัชช์ ในกระทรวงบรหิารน�า้ของประเทศเนเธอร์แลนด์ 

ได้เคยศกึษาท�ารายงานเสนอการพฒันาระบบชลประทานของไทยที่จะให้น�า้เพยีงพอส�าหรบัการเพิ่มผลผลติของนาข้าว มข้ีอแนะน�า

ว่าการเก็บน�้า ไม่ให้ทิ้งน�้า ด้วยวิธีเติมลงใต้ดิน เป็นวิธีที่ได้ผล

 ด้วยการเก็บน�้าในชั้นบาดาลมีแนวโน้มที่จะมีศักยภาพเก็บกักน�้าได้มากกว่าบนผิวดินอยู่มาก  จุดมุ่งเน้นที่ควรให้ความ

สนใจจึงควรเปลี่ยนแปลงอุทกศาสตร์น�้าผิวดิน ไปเป็นอุทกศาสตร์น�้าใต้ดินหรืออุทกธรณีวิทยา นั่นหมายความ ว่าลักษณะสมบัติ

โครงสร้างของชั้นดิน และคุณภาพดินในชั้นดิน เป็นเรื่องทีจ่�าเป็นต้องศึกษาความเป็นไปได้ในการเก็บน�า้ และลดความเร็วน�า้ ซึ่ง

เหตกุารณ์น�้าท่วมหลากมกัเกดิขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆ ที่ท�าให้รูส้กึว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ที่จะช่วยเกบ็น�้าหลากท่วมนี้ได้ แต่ถ้าเราสามารถ

หาพื้นที่ต้นน�้าได้มากพอ และมีพื้นที่ที่ยอมให้น�้าขังได้สักช่วงเวลาหนึ่ง เช่น ๑-๒ สัปดาห์ เราอาจได้น�้าจ�านวนมหาศาลที่ซึมลงไป

ในดิน พร้อมๆ กับการลดปริมาณน�้าไหลนองซึ่งจะช่วยบรรเทา หรือลดปัญหาน�้าท่วมได้

 อย่างไรก็ตาม บางทียังคงมีข้อจ�ากัดด้านธรณีวิทยา ที่ต้องการการพิจาณา เช่นศักยภาพการกักเก็บ การแบ่งชั้นลักษณะ

ส่วนประกอบของดนิแต่ละชั้น ความเสี่ยงของหลมุยบุจากการชะล้างเมื่อเกดิการเคลื่อนตวัของน�า้ใต้ดนิ  จากแบบจ�าลองของ Arlai 

(๒๐๑๐) พบว่า มีช่วงเวลาหน่วงมากพอควรในการเติมน�้าลงใต้ดิน หลังจากเกิดน�้าหลาก  เห็นได้ชัดว่าต้องใช้เวลาระยะหนึ่งก่อนที่

น�้าที่ผิวดินจะซึมลงในระบบน�้าใต้ดิน   ดังนั้นการเติมน�้าลงใต้ดินจึงควรเริ่มตั้งแต่ต้นฤดูมรสุม ที่เริ่มมีฝนตกลงมา

 ข้อจ�ากัดอีกประการคือ การใช้ที่ดิน (ที่ต้องการความช่วยเหลือ จัดหาน�้าให้ในช่วงเกิดภัยแล้ง) จากความจริงทีพบว่า  

มีการใช้ปุ๋ย และสารเคมีปราบศัตรูพืชกันอย่างเป็นเรื่องปกติ ทั้งที่สารเคมีที่ใช้หลายตัว เป็นวัตถุอันตราย และมีข้อห้ามใช้ในหลาย

ประเทศทั่วโลกแล้ว น�้าผิวดินนอกจากจะถูกปนเปื้อนจากสารเคมีที่ใช้ในการเกษตรแล้ว ยังถูกปนเปื้อนด้วยของเสียจากโรงงาน

อุตสาหกรรม เช่น ที่ทราบกันทั่วไปไม่นานมานี้ ถึงกรณีที่ ชุมชนในปราจีนบุรีได้กล่าวหากลุ่มโรงงาน   ดังนั้นจึงควรใช้โอกาสนี้ เพื่อ

สร้างระบบจัดการดูแลการใช้สารเคมีจากทุกภาคส่วน ทั้งการใช้ของชุมชน เกษตร และอุตสาหกรรมงานวิจัยที่ต้องท�าต่อไป และ

โครงการน�าร่อง มีความจ�าเป็น เพื่อเป็นการเพิ่มเติมความรู้ที่จะท�าให้มองเห็นความเป็นไปได้ และลดข้อกังวลสงสัยในสังคม

ข้อสรปุ
 การเก็บน�้าหลากฉับพลันในชั้นใต้ดินระดับตื้นและระดับลึกในช่วงมรสุม เป็นเรื่องที่ควรใส่ใจ ด้วยเหตุที่จะช่วยลดความ

เสี่ยงของน�้าท่วมของพื้นที่ท้ายน�้าส่วนที่ติดล�าน�้า ลดการลดระดับน�้าใต้ดิน เติมน�้าลงในชั้นน�้าบาดาล และตอบสนองความต้องน�้า

เพื่อการชลประทานของภาคเกษตรในช่วงฤดูแล้ง ที่ตามมาหลังจากฤดูมรสุม

 ในแง่มมุของงานที่คาดว่าจะด�าเนนิการ ผลลพัธ์สดุท้ายที่จะได้จากการเกบ็น�้าใต้ดนิขึ้นกบั ความเหมาะสมของพื้นที่ที่จะใช้

เติมน�้า ที่สัมพันธ์สอดคล้องกับลักษณะชั้นดินที่มีศักยภาพ   การศึกษาเพื่อค้นหาพื้นที่ที่เหมาะสมที่จะเติมน�้าลงใต้ดินในทุกลุ่มน�้า

ของประเทศไทยจึงเป็นขั้นตอนที่ส�าคัญมาก   ยิ่งมีพื้นที่ที่เหมาะสมมากขึ้นเท่าไร โอกาสที่โครงการนี้จะประสบความส�าเร็จ และให้

ประโยชน์แก่คนไทยอย่างยั่งยืนก็ยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้น  
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การตั้งรับภัยพิบัติเมือง (ตอนจบ)
Urban Disaster Resilience

ดร.ธงชัย โรจนกนันท

สถาปนิกชํานาญการพิเศษ

สํานักงานผูประสานงานดานสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง

ด้วยเหตุที ่การตั ้ง รับภัยพิบัติ เ มืองต ้องพิจารณา

ภัยพิบัติที่คุกคามเมืองเป็นประเด็นส�าคัญ จ�าเป็น

ต้องวิเคราะห์ความเสี่ยงภัยซึ่งอาจมีหลายประเภท 

จากภัยแล้ง สู ่น� ้าท่วมและดินถล่ม เพื ่อแสดงข้อมูลหลัก 

เช่น พื้นที่เสี่ยงภยั ระดบัความเสี่ยงภยั (สงู-กลาง-ต�่า) ความถี่บ่อย

ครั้งของภัยพิบัติ การวิเคราะห์ความเสี่ยงภัย (Risk Analysis)

จึงมีความส�าคัญอย่างยิ ่ง และเป็นขั ้นตอนระยะแรกของ

กระบวนการตั้งรับภัยพิบัติ

 ขั ้นตอนและกระบวนการวิเคราะห์ความเสี ่ยงภัยมี

หลายแนวความคิดและมีพัฒนาการมานาน โดยปรับปรุงวิธี

การมาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความถูกต้องแม่นย�าและน่า

เชื่อถือมากที่สุด จากหลักการง่ายถึงวิธีการที่ซับซ้อนที่ปัจจุบัน

น�าเสนอในรปูแบบการสร้างแบบจ�าลองต่างๆ (Modeling) เพื่อ

วิเคราะห์ความเสี่ยงภัยทั่วไป เช่น น�้าท่วมฉับพลัน ถึงความ

เสี่ยงเชิงซ้อน เช่น กรณีน�้าท่วมร่วมกับดินถล่มและพายุหมุน

ขนาดใหญ่ ที่ต้องการข้อมลูต่างๆ จ�านวนมาก โดยเฉพาะข้อมลู

ด้านน�้า (Hydrological Data) ซึ่งมักเป็นงานของผู้เชี่ยวชาญ

เฉพาะสาขาหรือหน่วยงานที่ท�าหน้าที่ด้านนี้ โดยการวิเคราะห์

ความเสี่ยงเหล่านี้ได้แก่

วิเคราะห์ความเสี่ยงด้วยข้อมูล
ทางสถิติ (Statistical Based 
Risk Analysis) 
 เป็นการอ้างองิความเสี่ยงภยัจากข้อมลูในอดตีย้อนหลงั

นาน ๓๐-๕๐ ปี หรือนานกว่าส�าหรับกรณีที่มีการจัดเก็บข้อมูล

อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง บันทึกต่างๆ เหล่านี้สามารถระบุ

พื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติเป็นประจ�าหรือบ่อยครั้ง จนระบุเป็น

พื้นท่ีท่ีมคีวามเส่ียงภยัลงในแผนท่ีเส่ียงภยั (Risk Map) ส�าหรบั

การวางผังเมืองและการก�าหนดให้เป็นพื้นที่เสี่ยงภัยประเภท

ต่างๆ หรือจัดท�าแผนที่เสี่ยงภัยน�้าท่วม (Flood Risk Map) ที่

ปรากฏชัดบนพื้นที่ราบลุ่ม ซึ่งเป็นวิธีการอย่างง่ายที่นิยมใช้ใน

หลายประเทศ ไม่จ�าเป็นต้องใช้อปุกรณ์หรอืเทคโนโลยขีั้นสงูที่มี

ราคาแพง และเป็นวิธีการที่เข้าใจง่าย แหล่งข้อมูลทางสถิติ

เหล่าน้ีได้แก่ สถติิการเกดิพาย ุและน�้าท่วมของกรมอตุุนิยมวทิยา 

และรายงานของกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั เป็นต้น

 ตัวอย่างที่น่าสนใจได้แก่ กรณีน�้าท่วมในอ�าเภอเสนา 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา น�้าท่วมสูงผิดปกติคือปี ๒๕๓๘,  
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๒๕๔๙ และ ๒๕๕๔ โดยมค่ีาระดบัน�้าท่วมเฉลี่ยในปี ๒๕๓๘ ท่ี 

๑.๕๒ เมตร ในปี ๒๕๔๙ ที่ ๑.๗๐ เมตร และ ในปี ๒๕๕๔ ที่ ๑.๗๘ 

เมตร สถิติเหล่านี้แสดงแนวโน้มระดับความเสี่ยงภัยน�้าท่วมที่

มากขึ้น ทั้งระดับน�้า ขนาดของพื้นที่และระยะเวลาการท่วมที่

ยาวนานมากขึ้น ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ลักษณะเดียวกันที่พบใน

อ�าเภอกบนิทร์บุร ีจงัหวดัปราจีนบรุ ีและอ�าเภอหาดใหญ่ จงัหวดั

สงขลา ดังนั้นการอ้างอิงสถิติจึงต้องปรับฐานข้อมูลเหล่านี้

และปรับดรรชนีความเสี่ยงที่แปรเปลี่ยนไปแต่ละครั้ง

การวิเคราะห์ความเสี่ยงภัยด้วย
แบบจ�าลองทางคณิตศาสตร์ 
(Mathematic Modeling) 
 เป็นวธิกีารที่ก�าลงัได้รบัความนยิมอย่างแพร่หลาย โดย

เฉพาะแบบจ�าลองทีเ่กีย่วกับสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง 

ปัจจบุนัแบบจ�าลองเหล่าน้ีมมีากมายและได้รบัการพฒันาอย่าง

ต่อเนือ่ง อย่างไรก็ตาม การประมวลผลด้วยหลักคณิตศาสตร์

และการใช้ข้อมูลประกอบจ�านวนมาก ผลการวิเคราะห์มัก

แตกต่างกัน ท�าให้สรุปผลวิเคราะห์ต้องพึ่งพาแบบจ�าลอง

หลายแบบ เพื่อให้เกดิความน่าเชื่อถอืมากที่สดุ การด�าเนนิงาน

ต ้องอาศัยผู ้ เชี ่ยวชาญเฉพาะสาขา จากหลายวิชาชีพ 

จนบางครั้งต้องจ้างบริษัทที่ปรึกษา เพราะหน่วยราชการบาง

แห่งไม่สามารถด�าเนินการได้ด้วยตนเอง เท่าที่ปรากฏแบบ

จ�าลองทางคณิตศาสตร์มักประยุกต์ใช้กับสภาพภูมิอากาศ

ปัจจบุนัแบบจ�าลองเหล่าน้ีมมีากมายและได้รบัการพฒันาอย่าง
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ขนาดใหญ่ หากน�ามาใช้กับพื้นที่ขนาดเล็ก ดังกรณีสภาพ

ภูมิอากาศระดับท้องถิ่น (Local Climate) อาจให้ผลการ

วิเคราะห์ที่ต่างกับความจริง ข้อจ�ากัดในการใช้งานจึงยังมีอยู่

ทั่วไป

การวิเคราะห์ความเสี่ยงภัย
ด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์ 
(Risk Analysis based on 
Empirical Facts) 
 เป ็นการวิเคราะห์ความเสี ่ยงภัยด้วยการสังเกต 

การสะสมประสบการณ์มายาวนาน และทักษะต่างๆ จาก

วิชาชีพหรือการเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมรอบตัว หรือบางครั้ง

หมายถึงภูมิปัญญาชาวบ้านที่สามารถบ่งบอกความเสี ่ยง

ภัยลักษณะต่างๆ ส�าหรับเป็นข้อมูลในการวางผังเมืองได้ใน

ระดับหนึ่ง

 กรณทีี่น่าสนใจได้แก่ การวเิคราะห์และจดัล�าดบัความ

เสี่ยงภยัชมุชนเมอืงในประเทศอนิโดนเีซีย ซึ่งมกัประสบภยัพบิตัิ

เป็นประจ�าทุกปี ได้สรุปและจัดล�าดับความเสี ่ยงภัยพิบัติ

รนุแรงคอื น�้าท่วม การขาดแคลนน�้าสะอาด การก�าจัดขยะและ

สขุอนามยั โรคระบาด และความมั่นคงทางอาหาร เปรยีบเทยีบ

กับกรณีประเทศเวียดนาม ที่จัดล�าดับความเสี่ยงภัยน�้าท่วม 

พาย ุน�้าทะเลกดัเซาะ และความเสี่ยงของน�้าทะเลท่วมถงึ เหล่านี้

อาจสะท้อนความเสี่ยงภัยที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่

 นอกจากการวิเคราะห์ความเสี่ยง การประเมินความ

เปราะบาง (Vulnerability Assessment) เป็นอีกกระบวนการ

หนึ่งที่ส�าคัญ เพราะความเปราะบางหมายถึงดรรชนีหนึ่งที่

บ่งบอกระดับความสามารถในการตั ้งรับสภาพภูมิอากาศ

เปลี่ยนแปลง หรือความเสี่ยงในอีกมิตินั่นเอง

 Vulnerability is the degree to which a system is 

susceptible to, or unable to cope with, adverse effects 

of climate change, including climate variability and 

extremes.
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 จากโครงการเค รือข ่ ายเมือง

เพื่อปรบัตวัและตั้งรบัภยัพบิตั ิ (Asian Cities 

Climate Change Resilience Network-

A C C C R N )  ส นั บ ส นุ น โ ด ย 

I S E T  แ ล ะ มู ล นิ ธิ  R o c k e f e l l e r 

ได ้จัดท�าเอกสารคู ่ มือประเมินความ

เปราะบาง (Vulnerability Assessment 

Guidance) และความเสี ่ยงภัยพิบัติ

จากสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง ได้น�า

ผ ล ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห ์ ข อ ง อ ง ค ์ ก า ร

สหประชาชาติ  ( IPCC) ถึงอุณหภูมิ

ข อ ง โ ล ก อ า จ สู ง ขึ ้น อี ก  ๔ องศาก ่อนสิ ้นศตวรรษนี ้  

ส� าหรับก� าหนดเป ็นแนวทางการปรับตั วแ ล ะ ตั ้ง รั บ

ผ ล ก ร ะ ท บ ที ่ค ่ อ น ข ้ า ง ชั ด เ จ น ว ่ า  ป ร ะ ช า ก ร เ มื อ ง 

(Urban Population) ที่เพิ่มมากขึ้นหรือราวร้อยละ ๗๐ จะได้

รับผลกระทบมากที่สุด โดยเฉพาะภัยพิบัติที่เกีย่วกับอากาศ

และน�้า (Hydro-Meteorologist Disaster) เช่น พายุหมุนเขต

ร้อนที่มีก�าลังมากขึ้นและมีจ�านวนมากขึ้น ดังกรณีพายุไต้ฝุ่น 

Haiyan ที่พดัเข้าประเทศฟิลปิปินส์ในเดอืนพฤศจกิายน ๒๕๕๖ 

ที่ผ่านมา

 ACCCRN ได้เสนอขั ้นตอนต่างๆในการประเมิน

ความเปราะบาง ขั ้นส�าคัญขั ้นตอนแรกคือ การวิเคราะห์

สภาพภูมิอากาศของเมืองด้วยหลักการวิทยาศาสตร์ว่าด้วย
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สภาพภูมิอากาศเปลี ่ยนแปลง (City Climate Analysis; 

 Science Base of Climate Change) ซึ่งรวมถึงการวิเคราะห์

ข้อมูลย้อนหลัง การคาดการณ์สภาพอากาศในอนาคต การ

วิเคราะห์ระดับน�้าที่จักเพิ่มขึ้น เช่น ระดับน�้าทะเล และการ

วิเคราะห์สถานการณ์เลวร้ายที่สุดหรือภาวะสุดกู่ (Extreme 

Events) ผลการวเิคราะห์จกัน�ามาพจิารณาก�าหนดแนวทางการ

ปรับตัวและตั้งรับ เมื่อเกิดภัยพิบัติในระดับต่างๆ

 ขั้นตอนการประเมนิต่อมาคอื การวเิคราะห์ภยัอนัตราย 

(Hazard Analysis) จ�าแนกเป็นภยัอันตรายโดยตรง (Direct Hazard)  

เช่น น�้าท่วม ภัยแล้ง พายุ และภัยอันตรายทางอ้อม (Indirect 

Hazard) เช่น โรคระบาด และพืชผลทางการเกษตรเสียหาย 

เป็นต้น เอกสารที่เกี่ยวข้องน�าเสนอวิธีการและการจัดระดับภัย

อันตรายแตกต่างกัน บางฉบับเสนอเป็นบทบรรยายเป็นระดับ

สงู-กลาง-ต�า่ บางฉบบัน�าเสนอเป็นระดบัตวัเลข ๐-๑๐ และบาง

ฉบับอ้างอิงข้อมูลอื่น เช่น ปริมาณฝนตกใน ๒๔ ชั่วโมง ตั้งแต่ 

๑๐๐-๔๐๐ มิลิเมตรเป็นต้น

 นอกจากนั ้นภัยอันตรายยังถูกก�าหนดด้วยความถี ่

บ่อยครั้ง เช่น การเกดิน�า้ท่วมหลายครั้งภายในหนึ่งปี ถอืว่าเป็น

ความเสี่ยงภัยระดบัสงูมาก เช่นกรณลีุม่น�า้บางปะกงและที่ราบลุม่ 

ภาคกลาง หากเกิดน�้าท่วมปีละครั้งถือว่าเป็นความเสี่ยงสูง  

หากเกิดน�า้ท่วมหนึ ่งครั้งในรอบสิบปีถือว่าเสี ่ยงปานกลาง 
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และหนึ่งครั้งในรอบ ๒๕ ปี ถือว่าเสี่ยงน้อย แต่บางประเทศ

ก�าหนดช่วงเวลาน้อยกว่า เช่น น�้าท่วมหนึ่งครั้งทุก ๓-๕ ปีเป็น

ความเสี่ยงระดับสูง ดังนั้นการก�าหนดระดับความเสี่ยงจึงต้อง

พิจารณาสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันด้วย

 การพจิารณาระดบัภยัพบิตัอินัตราย (Level of Disaster 

Hazard) ที่เป็นภัยคุกคามเมืองนั้น โดยทั่วไปแบ่งเป็น ๔ หรือ 

๕ ระดบั จากความเป็นไปได้ (Possibility) ยากที่จะเกดิภยัหรอื

นานๆ ครั้ง (Rarely) ความเป็นไปได้น้อย (Small) ความเป็นไป

ได้ปานกลาง (Likely) ความเป็นไปได้มาก (Very Likely) และ

ความเป็นไปได้สูง (Almost Occur) เมื่อน�าดรรชนีชี้วัดเหล่า

นี้ลงบนแผนที่เมือง จะบ่งบอกบริเวณต่างๆของเมืองที่มีความ

เสี่ยงภัยพิบัติอันตราย ซึ่งจักเป็นข้อมูลส�าหรับวางยุทธศาสตร์

ตั้งรับในแต่ละย่านของเมือง

 แม้ขั้นตอนและวธิกีารวเิคราะห์ตลอดจนการประเมนิผล 

ด้านต่างๆ มีหลายวิธี และค่อนข้างซับซ้อน จนบางเรื่องต้อง

พึ่งพาผู้ที่มีความรู้อย่างแท้จริง การสร้างแผนภูมิ (Diagram 

and Chart) เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่จ�าเป็นต้องจัดเตรียมส�าหรับ

ชี้แจงท�าความเข้าใจ ทั้งผู้บริหารและประชาชนทั่วไปรับทราบ 

และสามารถร่วมกันเตรียมความพร้อมเพือ่เตรียมรับภัยพิบัติ

ที่จะเกิดชุมชนเมืองของตนในอนาคต

 จ�านวนพายุหมุนที่มีจ�านวนมากขึ้นและมีขนาดใหญ่

ขึ้นในปี ๒๕๕๖ อาจเป็นข้อมูลที่ชัดเจนของสภาพภูมิอากาศ

เปลี่ยนแปลงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตรงตาม

รายงานของ IPCC ที่วิเคราะห์ว่าประเทศไทยและประเทศอื่น 

ในภูมิภาคนี้จักต้องเตรียมพร้อมรับผลกระทบที่จักรุนแรงขึ้น  

หากอุณหภูมิโลกเพิม่สูงขึ ้น ๒-๔ องศาก่อนสิ ้นศตวรรษนี้  

โดยเงื่อนไขเหล่านี้จักต้องน�ามาพิจารณาทบทวนการพัฒนา

เมืองที่ตั้งอยู่บนพื้นที่เสี่ยงภัย โดยเฉพาะพื้นที่ราบลุ่มทั้งหมด 

และชุมชนชายฝั่งทะเลที่จักเผชิญภัยพิบัติจากพายุหมุนและ

การกัดเซาะชายฝั่งที่รุนแรงมากขึ้น

 การเตรียมตั ้งรับภัยพิบัติจากสภาพภูมิอากาศ

เปลี่ยนแปลงจึงเป็นเรื่องส�าคัญอย่างยิ่ง ธนาคารโลก องค์การ

สหประชาชาติ และองค์กรระหว่างประเทศ ต่างเสนอแนะให้

ประเทศทั้งหลายใช้มาตรการผังเมืองและการควบคุมการใช้

ประโยชน์ที่ดินในการลดผลกระทบ เนื่องจากเป็นมาตรการที่

หวังผลระยะยาว เป็นมาตรการที่ยั่งยืน ประหยัดและบรรเทา

ผลกระทบได้ดีที่สุด นั่นหมายถึงมิติด้านผังเมืองต่อสภาพ

ภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง ต้องพิจารณาอนาคตที่ไกลออกไป 

มากกว่า ๒๐ ปี แต่ต้องเป็น ๕๐ ถึง ๑๐๐ ปี

 อุปสรรคหนึ ่งที ่มักปรากฏเมื ่อเกิดภัยพิบัติขึ ้นใน

ประเทศไทยได้แก่ การมุ่งแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และไม่ค�านึง

ถึงผลกระทบต่างๆ ที่จะเกิดในอนาคต นโยบายแต่ละด้าน

อ้างองิการเมอืงเป็นส�าคญั จนบางครั้งขาดเหตผุลที่ชดัเจนด้าน
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 Structural Measures in Urban Management,
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 ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

วชิาการ แตกต่างและตรงข้ามกบัประเทศที่พฒันาแล้ว ดงักรณี

นโยบายของรฐับาลสหพนัธรฐัเยอรมนัที่ประกาศลดการปล่อย

กาซเรือนกระจกจนไม่มีเหลือเลย หรือ Zero Emission ก่อน

กลางศตวรรษนี้ โดยใช้มาตรการผังเมืองเป็นหลัก ควบคุมการ

พัฒนาเมืองอย่างเข้มข้น เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง ลดปริมาณ

ขยะและลดการใช้พลังงาน จนถึงการใช้พลังงานทดแทนจาก

ลมและแสงอาทิตย์ จนชุมชนเมืองหลายแห่งประสบความ

ส�าเร็จในการแก้ปัญหาภัยพิบัติ เช่น การป้องกันน�้าท่วมแม่น�้า 

Isar ในนครมิวนิค 

 ภายหลังเหตุน�้าท่วมใหญ่ในปี ๒๕๕๔ แนวความคิด

การตั ้งรับภัยพิบัติได้รับการเผยแพร่ในประเทศไทย โดย

องค์กรระหว่างประเทศ เริ่มจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ด้วยการประชมุ อบรมและให้ความรูแ้ก่บคุคลในระดบัต่างๆ จาก

ผู้บริหารสู่ผู้ปฏิบัติ และลงมาถึงเด็กนักเรียนระดับชั้นประถม 

เพือ่สร้างความรูค้วามเข้าใจ เรื่องภยัพบิตัแิละสภาพภมูอิากาศ

เปลี่ยนแปลง ควบคู่กับความรู้ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับเมือง

 ปัจจุบันแนวความคิดและหลักการตั้งรับภัยพิบัติถูก

ผนวกเข้ากบัแนวความคดิอื่น เช่น เมอืงสเีขียว เมอืงคาร์บอนต�่า

เมืองน่าอยู ่ เมืองเติบโตอย่างชาญฉลาด (Urban Smart 

Growth) และแตกสาขาออกไปอีกมากมาย เช่น การเน้นกลุ่ม

เป้าหมายผู้สูงอายุ ซึ่งปัจจุบันประชากรในประเทศไทยที่อายุ

เกิน ๖๐ ปี มีสัดส่วนสูงอย่างรวดเร็ว จนจัดให้เป็นสังคมผู้สูง

อายุโดยสมบูรณ์ การผังเมืองในประเทศไทยจึงเข้าสู่ยุคของ

การเปลี่ยนแปลงที่มิได้มุ่งเน้นการพัฒนาด้านกายภาพและ

เศรษฐกิจเป็นหลัก แต่จ�าเป็นต้องพิจารณาองค์ประกอบของ

เมอืงที่เพิ่มขึ้น และปัญหาของเมอืงที่ทวคีวามรนุแรงจนก้าวไกล

เกินกว่างานผังเมืองแต่เดิมที่เน้นการวางผังการใช้ประโยชน์

ที่ดินซึ่งถือปฏิบัติมานานกว่าครึ่งศตวรรษ

 แม้แนวความคิดที่ปรากฏเพิ่มขึ้นในงานวิชาการด้าน

ภัยพิบัติและสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง แต่แนวความคิด

ร่วมสมยัอย่าง “การปรบัตวั” (Adaptation) ยงัคงมคีวามส�าคัญ

และถูกอ้างอิงในปัจจุบัน โดยถูกพัฒนาควบคู่กับสาระด้าน

อื่นๆ เช่น การปรับตัวของสังคมผู้สูงอายุกับสภาพภูมิอากาศ

แบบสุดกู่ และการปรับตัวกับงานผังเมือง ซึ่งผู้ที่สนใจและ

ใฝ่รู้สามารถค้นคว้าและศึกษาเพิ่มเติมได้ทั่วไปในโลกและ

สังคมของ Internet อย่างไม่มีที่สิ้นสุด

วชิาการ แตกต่างและตรงข้ามกบัประเทศที่พฒันาแล้ว ดงักรณี  แม้แนวความคิดที่ปรากฏเพิ่มขึ้นในงานวิชาการด้าน
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