


ข้าราชการไม่ว่าจะอยู่ในตำ แหน่งใด 
ระดับไหนมีหน้าที่อย่างไร ล้วนแต่มีส่วนสำ คัญอยู่ในงานของแผ่นดินทั้งสิ้น 

ทุกคนจึงต้องตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ โดยเต็มกำ ลังความสามารถ
ด้วยอุดมคติ ด้วยความเข้มแข็งเสียสละ และระมัดระวังให้การทุกอย่าง
ในหน้าที่เป็นไปอย่างถูกต้องเที่ยงตรง ด้วยความระลึกรู้ตัวอยู่เสมอว่า 
การปฏิบัติตัวปฏิบัติงานของตน มีผลเกี่ยวเนื่องถึงสุขทุกข์ของประชาชน 

ตลอดจนความเจริญขึ้นหรือเสื่อมลงของประเทศชาติ

วังไกลกังวล
วันที่ ๒๕ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน

เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช ๒๕๕๗
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บทบรรณาธิการ

เหตกุารณ์แผ่นดนิไหวทีจ่งัหวดั
เ ชี ย ง ร ายกั บภ า รกิ จ ของ 
กรมโยธาธิการและผังเมือง

แผ่นดินไหว กับภารกิจ
ของกรมโยธาธิการและผังเมือง

ศู น ย ์ ป ร ะ ส า น ง า น
เพื่อตรวจสอบอาคาร
เนื่องจากภัยพิบัติแผ่น
ดินไหวจังหวัดเชียงราย 
(ศปอ.)

กฎหมายเกี่ยวกับการก ่อสร ้าง
อาคารในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว
ของประเทศไทย

แผ่นดินไหวภัยเงียบ
ที่ไม่ควรประมาท

โครงการพัฒนา
เมืองเชียงคาน 
“เมืองงาม 
ในความทรงจ�า”

การจดัการขยะตกค้างใน
หมู่บ้านจัดสรร : กรณี
ศึกษาหมู ่บ ้ านจัดสรร
เมืองเอก อ�าเภอเมือง 
จังหวัดปทุมธานี

อนุสรณ์สถานแห่งความ
จงรักภักดี (ทุ่งหันตรา) 

โครงการผังพื้นที่เฉพาะ
ชุ ม ช น เ ก า ะ พ ย า ม 
จังหวัดระนอง



บทบรรณาธิการ
บทบรรณาธิการ

ช่วงเวลาทีผ่่านมาถอืได้ว่า	มเีหตกุารณ์ทีท่�าให้เกดิการเปลีย่น

แปลงหลายๆ	อย่าง	 เกิดขึ้นกับประเทศไทย	อาจท�าให้

บางคนมีความสุข	 บางคนโล่งใจ	 แต่เหตุการณ์หนึ่งที่

ถือได้ว่า	 เป็นเหตุการณ์ที่สร้างความตระหนกตกใจให้กับสาธารณชนโดยกว้าง	 คือ		

เหตกุารณ์แผ่นดนิไหวทีเ่กดิขึน้	เมือ่วนัอาทติย์ที	่๕	พฤษภาคม	๒๕๕๗	ทีอ่�าเภอพาน		

จังหวัดเชียงราย	 ซึ่งส่งผลกระทบ	 ต่ออาคาร	 บ้านเรือน	 และส่ิงก่อสร้างต่างๆ		

โดยเฉพาะสิ่งก่อสร้างที่เกิดจากคอนกรีต	 ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมากมาย		

เราต้องยอมรับความจริงว่า	 สังคมไทยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ	 การรับมือ	

แผ่นดนิไหวน้อยมาก	ทัง้ทีจ่รงิๆ	แล้ว	ทีผ่่านมากรมโยธาธกิารและผงัเมอืงได้ด�าเนนิการ		

ออกกฎหมายทีก่�ากบัดูแลความปลอดภยัเกีย่วกบัแผ่นดินไหว	รวมทัง้	มาตรการทาง

ผังเมืองก่อน/ขณะ/และหลัง	 เกิดเหตุแผ่นดินไหว	 อีกทั้งยังมีการจัดท�ามาตรฐาน	

การออกแบบอาคาร	เพ่ือการต้านทานการสัน่สะเทอืนของแผ่นดนิไหว	และคูมื่อปฏิบัต	ิ

ท่ีเกีย่วข้องกบัการก่อสร้างอาคารในพืน้ทีเ่สีย่งภยัแผ่นดินไหว	เหตกุารณ์ในครัง้นี	้จงึ

ถือได้ว่าเป็นการพลิกวิกฤตเป็นโอกาสเพื่อให้เกิดความระมัดระวัง	 ในการก่อสร้าง	

สิ่งก่อสร้างต่างๆ	ในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหวมากขึ้น

	 ประกอบกับกรมโยธาธิการและผังเมือง	 เป็นองค์กรหลักท่ีมีความพร้อม

ทางด้านช่าง	 และการพัฒนาให้เป็นไปตามผังเมืองที่ก�าหนดไว้	 สามารถให้การ

สนบัสนนุการพฒันาพืน้ทีใ่นเขตผงัเมอืง	ทัง้ทางด้านเทคนคิและความรูท้างด้านช่าง	

อย่างมีมาตรฐาน	 โดยในวารสารฉบับนี้	 จึงอยากจะแนะน�าโครงการพัฒนาเมือง	

ใน	๓	ภาค	ทั้งภาคเหนือ	ภาคกลาง	และภาคใต้	ที่เป็นการร่วมมือกันระหว่างกรมฯ	

จังหวัด	 และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อด�าเนินการจัดท�าโครงการพัฒนาเมือง

ที่ก�าหนดในด้านผังเมือง	 ซึ่งควรค�านึงถึงผลประโยชน์ให้เกิดแก่ประชาชนมากที่สุด	

ถือได้ว่าเป็นการ	“คืนความสุขให้ประชาชน”	 ตามสโลแกน	“มหาดไทยร้อยใจ	

คนไทยยิ้มได้”
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นายมณฑล	สุดประเสริฐ
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

	 กรมโยธาธิการและผงัเมอืง	ในฐานะหน่วยงาน	

ทีร่บัผดิชอบการก�าหนดมาตรการก�ากบัดแูลความปลอดภยั	

ในชีวิตและทรัพย ์สินที่มีความเกี่ยวข ้องกับการ

ก่อสร้างอาคารต่างๆ	ให้มีความปลอดภัย	ได้เล็งเห็นถึง	

ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบ	

จากเหตุการณ์ดังกล่าว	 ในการนี้ได้มอบหมายให้	

ส�านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย	

เป็นเจ้าภาพหลกัในการตรวจสอบสภาพความเสยีหาย

ของอาคารต่างๆ	ในพืน้ท่ี	โดยมหีน่วยงานในส่วนกลางและ

ส�านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดในพื้นที่ใกล้เคียง	

 จาก เหตุ ก ารณ ์ แผ ่ นดิ น ไหว		

ท่ีมีศูนย ์กลางอยู ่ที่อ�าเภอพาน	 จังหวัดเชียงราย		

เมื่อวันที่	๕	พฤษภาคม	๒๕๕๗	ขนาดของความรุนแรง	

๖.๓	 ริกเตอร์	 นับได้ว่าเป็นเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่มี

ความรุนแรงที่สุดเท่าท่ีเคยตรวจวัดได้ในประเทศไทย		

และได้สร้างความเสียหายต่อถนนหนทาง	 อาคาร	

บ้านเรอืนและศาสนสถานหลายแห่ง	แรงสัน่สะเทอืนของ	

เหตุการณ์ดังกล่าวสามารถรับรู้ได้ในหลายจังหวัดของ

ภาคเหนอืตอนบนรวมถงึผูท้ีอ่ยูอ่าศยัในอาคารสงูหลาย

แห่งของกรงุเทพมหานคร	ซึง่จากนัน้ยงัได้เกดิเหตแุผ่น

ดินไหว	(After	Shock)	ติดตามมาอีกหลายครั้ง	

เหตุการณ์แผ่นดินไหว
ที่จังหวัดเชียงรายกับภารกิจของ

กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง
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จัดส่งเจ ้าหน้าที่ร ่วมบูรณาการในการท�างานร่วมกัน	

เพือ่สรปุรวบรวมข้อมลูรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ		

และก�าหนดแนวทางในการให้ความช่วยเหลอืต่อไป	ส�าหรบั	

ในส่วนของภารกิจกรมโยธาธิการและผังเมืองในการ	

ก�ากับดูแลความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินเกี่ยวกับ	

การก่อสร้างอาคารต่างๆ	 ให้มีความปลอดภัยนั้น	 ปัจจุบัน	

ได้มกีารยกร่างปรบัปรงุกฎกระทรวง	ก�าหนดการรับน�า้หนกั		

ความต้านทาน	ความคงทนของอาคารและพื้นดินที่รองรับ	

อาคารในการต้านแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหว	พ.ศ.	 .........	

ซึง่อยูร่ะหว่างการน�าเสนอต่อคณะกรรมการควบคมุอาคาร

โดยมีประเด็นส�าคัญได้แก่	 การปรับปรุงเพิ่มเติมพื้นที่เสี่ยง

ภัยแผ่นดินไหวตามข้อมูลของกรมทรัพยากรธรณี	 และ

รวมถึงบริเวณเฝ้าระวังในพื้นที่ภาคใต้	 (พ้ืนท่ีตามแนว

กลุ ่มรอยเลื่อนระนองและกลุ ่มรอยเลื่อนคลองมะรุ่ย)		

การพจิารณาทบทวนความสงูของอาคารควบคมุโดยเฉพาะ

บรเิวณตามแนวรอยเลือ่น	ซ่ึงปัจจบุนัก�าหนดให้อาคารทัว่ไป

ที่มีความสูงตั้งแต่	 ๑๕	 เมตรขึ้นไปเป็นอาคารควบคุมการ

ตรวจประเมนิอาคารเก่าในเบือ้งต้นอาจก�าหนดอาคารบาง

ประเภทที่มีความเสี่ยง	 เช่น	 อาคารสูง	 อาคารขนาดใหญ่

พเิศษ	ทัง้นีป้ระเดน็ต่างๆ	ดงักล่าว	คณะอนุกรรมการควบคมุ

อาคารจะได้น�ามาประกอบการพิจารณา	 ในขั้นตอนแรก	

ก่อนน�าเสนอคณะกรรมการควบคมุอาคาร	พจิารณาในการ

ปรับปรุงแก้ไขเป็นข้อก�าหนดในกฎกระทรวงต่อไป	

	 นอกจากนี้	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ได้จัดท�า	

คูม่อืการก่อสร้างอาคารขนาดเลก็ในพืน้ทีเ่สีย่งภยัแผ่นดนิไหว	

ให้มีความปลอดภัย	 และได้ก�าหนดให้มีการสัมมนา	

เชงิปฏบิตักิารในเรือ่งโครงสร้างความมัน่ใจในความปลอดภยั	

ด้านการใช้อาคารให้แก่ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแผ่น

ดินไหวเพ่ือให้ความรู้และฝึกทักษะแก่ผู้น�าชุมชน	 ช่างพื้น

บ้านและผู้เกี่ยวข้องในการตรวจวิเคราะห์ความเสียหาย	

เบื้องต้น	 โดยได้จัดขึ้นในพื้นที่ที่ได ้รับผลกระทบของ	

จังหวัดเชียงราย	 ๑๘	 อ�าเภอ	 ตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายน		

๒๕๕๗	ถงึ	เดอืนกนัยายน	๒๕๕๗	และคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วม

สัมมนารวมทั้งสิ้นประมาณ	๓	–	๔	พันคน

	 เมื่อได้ย้อนกลับไปดูผลกระทบของเหตุการณ์

แผ่นดินไหวในครั้งนี้	 จะเห็นได้ว่าเป็นการเกิดแผ่นดินไหว

ครั้งที่รุนแรงที่สุดในประเทศไทยซึ่งในการช่วยเหลือแก้ไข

และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน	กรมโยธาธิการ

และผังเมืองทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	รวมถึงภาคส่วน

อื่นๆ	ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้มีการประสานความร่วม

มืออย่างมีประสิทธิภาพ	 มีการบริหารจัดการด้วยความ

รวดเร็วและปรับเข้ากับสถานการณ์เป็นอย่างดี	โดยเฉพาะ	

ส�านักงานโยธาธกิารและผงัเมอืงจงัหวดัเชยีงราย	ทีป่ฏบิตังิาน	

ด้วยความอตุสาหะและอดทนอย่างยิง่ซึง่อยากให้ถอืเป็นต้น

แบบในการด�าเนินการเพื่อรองรับมือกับเหตุพิบัติภัยต่างๆ		

ที่อาจเกิดขึ้นในภายภาคหน้าต่อไป
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แผ่นดนิไหว
								กับภารกิจของ
กรมโยธาธกิารและผังเมือง

นายเกียรติศักดิ์	จันทรา
รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง	รักษาการในต�าแหน่ง	วิศวกรใหญ่

	 เมือ่วนัที	่๕	พฤษภาคม	๒๕๕๗	เวลา	๑๘.๐๘	น.	ได้เกดิ

แผ่นดนิไหว	ขนาด	๖.๓	รกิเตอร์	(Richter	Magnitude	Scale)	

ในพื้นที่อ�าเภอพาน	 จังหวัดเชียงราย	 ซึ่งในช่วงเวลาปัจจุบัน	

นับว่าเป็นแผ่นดินไหวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่ส ่งผลกระทบ	

ต่อประเทศไทย	 เนื่องจากชาวเชียงรายและประชาชนในภาค

เหนือรู้สึกได้ถึงความรุนแรงจากแผ่นดินไหวครั้งนี้	 ซึ่งได้สร้าง

ความเสียหายต่อ	 อาคาร	 บ้านเรือน	 วัดวาอาราม	 สถานท่ี

ราชการ	จ�านวนมาก	รวมทั้งเกิดรอยแยก	และการทรุดตัวของ

ถนนอีกด้วย

	 การเตรยีมการรับมือกับภัยธรรมชาติ	หากพิจารณา

จากขัน้ตอน	เวลาเทยีบกบัภยัทีเ่กดิ	ซึง่ประกอบด้วย	การเตรียม

ความพร้อมก่อนเกิดภัย	การเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบ

เหตขุณะเกดิภยั	และการเยยีวยาช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัหลงัเหตุ

แห่งภัยยุติลง	จะเห็นว่าขั้นตอนแรกคือการเตรียมการ	จะเป็น

ขั้นตอน	ที่ใช้ค่าใช้จ่ายน้อยท่ีสุดและจะส่งผลให้ความเสียหาย

ที่จะตามมาลดลงได้อย่างมาก	 ในมุมมองด้านผังเมือง	 แม้ว่า

แผ่นดินไหวจะเป็นภัยธรรมชาติท่ีคุกคามต่อความเป็นอยู่ของ

ประชาชน	แต่เนือ่งจากประเทศไทยจดัอยูใ่นประเทศทีม่คีวาม

เสีย่งต่อภยัแผ่นดนิไหวในระดบักลาง	ทีส่ามารถเตรยีมการและ

ป้องกนัปัญหาทีเ่กดิจากแผ่นดนิไหวได้ล่วงหน้า	ในด้านของการ

ออกแบบให้อาคารมคีวามมัน่คงเพยีงพอ	จงึไม่ถงึกบัเป็นความ

เสี่ยงในพื้นที่ภาคเหนือ
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	 อย่างไรก็ตาม	 แผ่นดินไหวเป็นภัยธรรมชาติท่ี

ไม่อาจคาดการณ์การเกิดได้อย่างแม่นย�า	 จึงเป็นภัยที่ไม่

สามารถแจ้งเตือนได้ล่วงหน้า	 จึงเป็นภัยที่เราต้องพร้อม

เผชญิเหตเุมือ่ใดกไ็ด้	ในส่วนของกรมโยธาธกิารและผงัเมอืง	

ได้เตรียมการรับมือกับภัยแผ่นดินไหว	 ด้วยการออกกฎ

กระทรวงและมาตรฐานในการออกแบบก่อสร้างอาคาร

เพื่อต้านทานต่อแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวในพื้นที่	

ภาคเหนอื	มาตัง้แต่ปี	พ.ศ.	๒๕๔๐	แต่กย็งัคงเกดิความเสยีหาย	

ในอาคารขนาดเลก็	เช่น	บ้านเรอืนราษฎร	และศาสนสถาน

จ�านวนมาก	มีประชาชนที่ต้องออกมาใช้ชีวิตอยู่อาศัยนอก

เคหะสถานจ�านวนมาก	เนื่องจากกลัวภัยจาก	Aftershock	

ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

	 จากเหตกุารณ์ครัง้น้ี	บคุลากรของกรมโยธาธกิาร	

และผังเมือง	 ท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้ร่วมมือ		

ร่วมแรง	ร่วมใจกันในการช่วยเหลือ	แก้ไขปัญหา	ด้วยการ

ประเมินตรวจสอบอาคาร	 บ้านเรือนราษฎร	 ศาสนสถาน	

สถานที่ราชการ	จ�านวนมากกว่าหนึ่งหมื่นหลัง	โดยการฝึก

อบรมให้ความรู้	 ก�าหนดแนวทาง	 ข้ันตอนการด�าเนินการ	

และเป็นศนูย์กลางประสานงานและร่วมตรวจสอบกบัคณะ

วิศวกรจากสถาบันต่างๆ	 จนท�าให้งานท่ีได้รับมอบหมาย

จากท่านอธบิด	ีและจากท่านผู้ว่าราชการจงัหวดัฯ	ส�าเรจ็ลง

อย่างเรียบร้อยตามก�าหนดเวลา	ซึ่งต้องขอขอบคุณ	ส�านัก

ควบคุมและตรวจสอบอาคาร	 ส�านักวิศวกรรมโครงสร้าง

และงานระบบ	 ส�านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

เชียงราย	 ส�านักงานโยธาธิการและผังเมืองในจังหวัด

ภาคเหนือ	 และเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องทุกๆ	 ท่าน	 ท่ีได้

อุตสาหะท�างานจนส�าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

	 เราเรียนรู ้อะไรจากแผ่นดินไหวในครั้ง

นี้หลายๆ	 อย่าง	 แม้ว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก

เหตุการณ์ครั้งนี้	 แทบจะไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บ	 และ	

มีรายงานผู้เสียชวีติเพียงรายเดียว	ทัง้ทีม่คีวามเสยีหาย	

ของอาคารจ�านวนมาก	 ซึ่งอาจนับได้ว่าเป็นโชคด	ี

ของประเทศไทยอย่างน่าอัศจรรย์	 แต่ก็ควรที่จะถึง

เวลาแล้วที่เราจะต้อง	 เอาจริงเอาจังกับปัญหาในการ	

ควบคมุอาคาร	โดยเฉพาะการท�าความเข้าใจต่อปัญหา	

ภัยธรรมชาติในทุกระดับ	 ทั้งกับพี่น้องประชาชน		

ทัง้กบัท้องถิน่ในฐานะผูบ้งัคบัใช้กฎหมายควบคมุอาคาร	

และการศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้น	 เพื่อทบทวนปรับปรุง

กฎหมาย	มาตรฐานต่างๆ	ให้เหมาะสมโดยด่วน

	 กรมโยธาธิการและผังเมือง	มีภารกิจหน้าที่	

ดูแลทั้งการจัดการให้ประเทศมีผังประเทศ	 และมี

ผังเมืองที่ดี	 มีการพัฒนาไปสู่เมืองที่น่าอยู่	 รวมไปถึง

การดูแลสิ่งก่อสร้าง	 อาคารต่างๆ	 ให้มีความม่ันคง

แข็งแรง	 ปลอดภัย	 ประชาชนมีความสะดวกสบาย	

ในการใช้อาคาร	ดังนัน้จะเหน็ได้ว่าชาวกรมโยธาธกิาร	

และผังเมืองทุกท่าน	 ล้วนมีภาระหน้าที่ในการดูแล

ประชาชนและเมอืงไทย	ทัง้ในเชงิลึกและกว้าง	กบัเรือ่ง	

ทีเ่กีย่วกบัชวีติและความเป็นอยูข่องประชาชนชาวไทย	

จึงขอให้ตระหนักและภาคภูมิใจ	 พร้อมกับ	 พร้อมใจ

กันท�าหน้าท่ีของท่านให้เต็มท่ี	 เต็มสติก�าลังด้วยกัน

ทุกท่านนะครับ

JOURNAL OF DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS AND TOWN & COUNTRY PLANNING
วารสารกรมโยธาธิการและผังเมือง8



สรปุสถานการณ์ความเสียหาย

จากเหตุแผ่นดนิไหว 
เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 
เวลา ๑๘.๐๘ น. จุดศูนย์กลางอยู่ที่ 
ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชยีงราย 

วดัแรงสัน่สะเทอืนได้ 

๖.๓ ริกเตอร์ 
ลึกจากผิวดิน ๗ กม.

ศูนย์ประสานงานเพื่อตรวจสอบอาคาร
เนื่องจากภัยพิบัติแผ่นดินไหว

จังหวัดเชียงราย (ศปอ.)
ส�านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย

สถานการณ์

	 เมื่อวันท่ี	 ๕	 พ.ค.	 ๕๗	 เวลา	 ๑๘.๐๘	น.	 ได้เกิด

เหตุแผ่นดินไหวในพื้นที่จังหวัดเชียงราย	 โดยส�านักเฝ้าระวัง	

แผ่นดนิไหว	กรมอตุนุยิมวทิยาได้แจ้งว่า	ศนูย์กลางแผ่นดนิไหว	

อยู่ที่ต�าบลทรายขาว	 อ�าเภอพาน	 จังหวัดเชียงราย	 (พิกัด	

๑๙.๖๘๒	N,	๙๙.๖๘๗	E)	ความลึก	๗	กม.	แรงสั่นสะเทือน

ขนาด	 ๖.๓	 ริกเตอร์	 จังหวัดเชียงรายได้จัดตั้งคณะท�างาน	

ศูนย์ประสานงานเพ่ือตรวจสอบอาคารเนื่องจากภัยพิบัติ

แผ่นดินไหวจังหวัดเชียงราย	 ตามค�าสั่งจังหวัดเชียงรายที่	

๑๕๒๑/๒๕๕๗	ณ	ส�านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

เชียงราย	ชั้น	๒	หมายเลขโทรศัพท์	๐	๕๓๑๕	๒๐๓๘,	๐๙	

๓๒๕๙	๗๒๐๕,	๐๙	๓๒๕๙	๕๒๔๐	

ศูนย์ประสานงานเพื่อตรวจสอบอาคาร

เนื่องจากภัยพิบัติแผ่นดินไหวจังหวัดเชียงราย	

	 ได้บรูณาการการท�างานเพือ่ช่วยเหลอืราษฎร	ในการก่อสร้างหรือซ่อมแซมบ้านเรอืนราษฎร	

ทีเ่สยีหาย	จากภยัพบัิตแิผ่นดนิไหว	จงัหวดัเชยีงรายร่วมกบัหน่วยงานต่างๆ	เช่น	ชมรมช่างท้องถิน่จงัหวดั

เชยีงราย	ชมรมช่างท้องถิน่จงัหวดัเชยีงใหม่	ทมีช่างและวศิวกรอาสา	กลุม่มลูนธิมิดชนะภยั	กลุ่มวศิวกร	

อาสา	องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัเชยีงราย	ส�านกังานโยธาธกิารและผงัเมืองจงัหวดัภาคเหนอื	กรมโยธาธกิาร	

และผังเมือง	 (ส�านักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ	 ส�านักควบคุมและตรวจสอบอาคาร		

กองวิเคราะห์วิจัยและทดสอบวัสดุ)	วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย	ในพระบรมราชูปถัมภ	์สถาบัน	

การศึกษา	 เช่น	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 เข้าร่วม	

ปฏิบัติการตรวจสอบความเสียหายอาคารบ้านเรือนประชาชน	อาคารภาครัฐและศาสนสถาน	 และ	

จัดเก็บข้อมูลเพื่อด�าเนินการประสานจังหวัดในการให้ความช่วยเหลือต่อไป	
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ขั้นตอนในการด�าเนินการตรวจสอบอาคารจากภัยแผ่นดินไหว 

	 	 จัดทีมตรวจสอบโดยอย่างน้อยต้องมีหัวหน้าทีมเป็นวิศวกร

	 	 ลงทะเบียนผูเ้ข้าร่วมตรวจสอบอาคารกบัศนูย์ประสานงานเพือ่ตรวจสอบอาคารเนือ่งจากภยัพบิติัแผ่นดนิไหว	
จังหวัดเชียงราย	(ศปอ.)	และรับฟังค�าชี้แจงขั้นตอนการส�ารวจ

	 	 รับบัตรประจ�าตัว	พร้อมระบุรหัสประจ�าทีม

	 	 รับเอกสารประกอบการด�าเนินการ	เช่น	แบบประเมินความปลอดภัยของอาคาร	หลักเกณฑ์การพิจารณา
ระดับความเสียหายในเสาและคาน	ใบสรุปผลการตรวจอาคาร

	 	 รับข้อมูลพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายด�าเนินการตรวจสอบเป็นรายต�าบล/หมู่บ้าน

	 	 ศูนย์ประสานฯ	 จะมีเจ้าหน้าท่ีน�าทีมตรวจสอบเพื่อไปพบผู้น�าต�าบล/ชุมชน	 และเข้าตรวจสอบอาคารที่ได้
รับความเสียหาย

	 	 ด�าเนินการตรวจสอบอาคาร	 พร้อมบันทึกผลในแบบประเมินความปลอดภัยและใบสรุปผลการตรวจสอบ
อาคาร	โดยพิจารณาเกณฑ์ความเสียหาย

	 	 พ่นสีที่เสา/	หรือที่สามารถมองเห็นชัดเจนของตัวอาคาร	ตามระดับความเสียหายที่ประเมินไว้

	 	 เมื่อเสร็จสิ้นการส�ารวจในแต่ละวัน	 ให้รวบรวมและน�าส่งแบบบันทึก	 ใบสรุปความเสียหายประจ�าวัน	
และเอกสารทั้งหมดคืนกลับศูนย์ประสานฯ

	 	 ศูนย์ประสานฯ	 รวบรวมจัดท�าแบบสรุปรายงานความเสียหายรายงานให้จังหวัดทราบและประชุม		
แผนปฏิบัติการทุกวัน

	 ทั้งนี้	 ศูนย์ประสานฯ	 ได้ก�าหนดมาตรฐานการตรวจสอบและ

ท�าหน้าทีบ่รหิารจดัการแผนการตรวจเพือ่ส�ารวจ	โดยใช้สเีป็นตวัก�าหนด

ระดับความเสียหายของอาคาร	ดังนี้	

	 ๑)	สีเขียว		 	 	 :		 อาคารสามารถใช้งานได้โดย	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ปลอดภัย	

	 ๒)	สีเหลือง			 	 :		 อาคารได้รับความเสียหาย	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 บางส่วนรอซ่อมแซม	สามารถ	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ใช ้ งานได ้ ในบริ เวณพื้นที	่

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ที่ก�าหนด	

	 ๓)	สีแดง			 	 	 :	 อาคารที่เสียหายรุนแรงและ	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 เป ็นอันตราย	 ไม ่สามารถ	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ใช้งานอาคารได้
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สรุปผลข้อมูลการตรวจสอบอาคาร 

ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ดังนี้ 

	 อาคารบ้านเรอืนประชาชน	อาคารภาครฐัและศาสนสถาน	ได้รับความเสยีหาย	
๗	อ�าเภอ	๔๕	ต�าบล	๔๘๑	หมู่บ้าน	โดยจ�าแนกเป็น	บ้านเรือนประชาชนเสียหายทั้งหลัง	
๔๗๕	หลัง	เสียหายบางส่วน	๒,๑๘๐	หลัง	เสียหายเล็กน้อย	๗,๗๑๔	หลัง	วัด	๑๒๓	แห่ง	
สถานที่ราชการ	๓๑	แห่ง	โบสถ์คริสต์	๗	แห่ง	โรงเรียน	๕๖	แห่ง	มหาวิทยาลัย	๑	แห่ง	
สถานพยาบาล	๒๐	แห่ง	โรงแรม	๑	แห่ง
	 ๑.	อาคารบ้านเรือนประชาชน	
	 	 อาคารบ้านเรือนประชาชนที่ต้องตรวจสอบ	๑๐,๓๖๙	หลัง
	 	 อาคารบ้านเรือนประชาชนที่ตรวจสอบแล้ว	๑๐,๓๖๙	หลัง	แยกเป็น
	 	 -		 สีแดง			 ๔๗๕		หลัง
	 	 -		 สีเหลือง		 ๒,๑๘๐	หลัง
	 	 -		 สีเขียว		 ๗,๗๑๔	หลัง
	 ๒.		อาคารภาครัฐและศาสนสถาน	(วัด	โรงเรียน	สถานที่ราชการ	และสถานพยาบาล)
	 	 อาคารภาครัฐและศาสนสถานที่ต้องตรวจสอบ		๒๓๐	แห่ง	
	 	 อาคารภาครัฐและศาสนสถานที่ตรวจสอบแล้ว		๒๓๐	แห่ง	๔๙๔	หลัง	แยกเป็น
	 	 -	 สีแดง	๑๑๙	หลัง
	 	 -		 สีเหลือง	๑๙๖	หลัง
	 	 -		 สีเขียว	๑๗๙	หลัง

ปัญหาอุปสรรค

	 ๑.	ข้อมลูจ�านวนบ้านเรอืนทีเ่สยีหายไม่ชดัเจน	ไม่สอดคล้องกบัข้อเทจ็จรงิกบัสภาพพืน้ทีไ่ม่มกีารคดัแยกประเภท
ความเสียหาย
	 ๒.	เนื่องจากมีเหตุการณ์	 After	 shock	 เกิดขึ้นตามมาเป็นระยะ	 อาจท�าให้จ�านวนอาคารที่รับความเสียหาย	
เพิ่มขึ้น	ทางศูนย์ฯ	จึงได้ติดตามตรวจสอบอย่างใกล้ชิด

แผนการด�าเนินการ

	 ๑.	ส�านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย	ได้จัดท�าโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ	เรื่อง	“การสร้าง

ความม่ันใจในความปลอดภัยด้านการใช้อาคารให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ประสบภัยแผ่นดินไหวเพ่ือให้ความรู้ด้านการ

ก่อสร้างอาคารที่ถูกต้องและเหมาะสม	 แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ผู้น�าชุมชน	

ก�านัน	ผู้ใหญ่บ้าน	พระภิกษุ	 และช่างพื้นบ้านในพื้นที่ทั้ง	 18	อ�าเภอของจังหวัดเชียงราย	อ�าเภอละ	๒๐๐	 -	๓๐๐	คน		

รวมทั้งสิ้นประมาณ	๔,๐๐๐	คน	ระหว่างเดือนมิถุนายน	–	กันยายน	๒๕๕๗

	 ๒.	ช่วยเหลือประสานผู้ว่าราชการจังหวัด	 องค์กรการกุศลในด้านวิชาการและเทคนิคการก่อสร้าง	 ปรับปรุง	

ควบคุมการก่อสร้างและซ่อมแซมแก่องค์กรภาครัฐและเอกชน	 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างความพึงพอใจ	

ของประชาชนในการให้บริการด้านช่างของกรมโยธาธิการและผังเมือง
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ตัวอย่างความเสียหายของอาคารจากเหตุ
แผ่นดินไหวเมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗

๑. บทน�า

	 แผ่นดินไหวเป็นภัยธรรมชาติท่ีไม่อาจถือว่าเป็น

ภยัทีไ่กลตวักบัคนไทยอกีต่อไป	ดงัจะเหน็ได้จากแผ่นดินไหว	

ที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมาได้มีผลกระทบ	

ต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างต่อเนื่อง	 อาทิ	

เหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ท่ียอดเกาะสุมาตราเมื่อวันที่	 ๒๖	

ธนัวาคม	๒๕๔๗	ท�าให้เกดิคลืน่ยกัษ์สนึามสิร้างความเสียหาย	

กฎหมายเก่ียวกบัการก่อสร้างอาคาร

ในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว
                ของประเทศไทย

ส�านักควบคุมและตรวจสอบอาคาร		กรมโยธาธิการและผังเมือง

กับพื้นที่ชายฝั่งอันดามันของประเทศไทยในหลายจังหวัด	

หรือเหตุแผ่นดินไหวขนาด	 ๖.๓	 ริกเตอร์	 เมื่อวันที่	 ๕	

พฤษภาคม	 ๒๕๕๗	 ในอ�าเภอพาน	 จังหวัดเชียงราย		

ซ่ึงท�าให้อาคารในจังหวัดเชียงรายเสียหายหรือพังทลาย	

ลงมาเป็นจ�านวนมาก
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อาคารตดัสนิใจยกร่างกฎกระทรวงวางข้อก�าหนดความม่ันคง	

แข็งแรงของอาคารในการต้านทานแรงส่ันสะเทือนจากแผ่น

ดินไหวขึ้น	การยกร่างกฎกระทรวงแล้วเสร็จเมื่อต้นปี	๒๕๒๙	

โดยรายละเอียดเชิงเทคนิคได้อาศัยข้อก�าหนดใน	 Uniform	

Building	Code	แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา	เป็นข้อมูลในการ

ยกร่าง	และได้ก�าหนดพืน้ทีเ่สีย่งภยัแผ่นดินไหวรวมทัง้สิน้	๕๓	

จังหวดั	แต่ปรากฏว่าร่างดงักล่าวไม่ผ่านการพจิารณาจากคณะ

รัฐมนตรี	 และส่งร่างกลับให้กรมโยธาธิการพิจารณาทบทวน	

และแก้ไขอกีหลายครัง้โดยเฉพาะการพจิารณาเกีย่วกบัผลกระทบ	

เชิงเศรษฐกิจ	 ท่ีท�าให้ราคาค่าก่อสร้างอาคารต้องเพิ่มมากขึ้น		

รวมทั้งในขณะนั้นหลายฝ่ายมีความเห็นว่า	 ประเทศไทย	

มคีวามเสีย่งต่อภยัแผ่นดนิไหวน้อยเมือ่เทยีบกบัประเทศอ่ืนท่ี

มคีวามเส่ียงมากกว่า	เช่น	ประเทศสหรฐัอเมริกา	หรือประเทศ

ญีปุ่น่	ในทีส่ดุคณะกรรมการฯ	ได้แก้ไขข้อก�าหนดโดยลดพืน้ที่

เสี่ยงภัยลงเหลือเพียง	๑๐	จังหวัด	(เฉพาะพื้นที่ตามแนวรอย

เล่ือนต่างๆ	ภายในประเทศ	ได้แก่	พืน้ทีใ่นจงัหวดัภาคเหนอื	๙		

จงัหวดัและจงัหวดักาญจนบรุ)ี	และลดรายละเอยีดเชงิเทคนคิลง		

เพื่อให้ข้อก�าหนดในร่างสามารถน�าไปใช้ปฏิบัติได้อย่าง	

แท้จริง	 รวมท้ังเมื่อวันที่	 ๑๑	 กันยายน	 ๒๕๓๗	 ได้เกิดเหตุ	

แผ่นดินไหวขนาด	๕.๑	 ริกเตอร์	 มีศูนย์กลางอยู่ห่างจากตัว	

อ�าเภอพาน	จังหวดัเชยีงราย	ประมาณ	๒๐	กโิลเมตร	เหตคุรัง้นัน้	

ท�าให้อาคารหลายหลังในอ�าเภอพานได้รับความเสียหาย		

ส่งผลให้ร่างกฎกระทรวงผ่านการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

และผ่านขัน้ตอนในการด�าเนนิการ	จนออกมาเป็นกฎกระทรวง		

ฉบับที่	๔๙	 (พ.ศ.	๒๕๔๐)ฯ	ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	๑๑	

พฤศจิกายน	 พ.ศ.	 ๒๕๔๐	 รวมระยะเวลาในการด�าเนินการ

ของกฎกระทรวงฉบบัที	่๔๙	(พ.ศ.	๒๕๔๐)ฯ	ทัง้สิน้กว่า	๑๔	ปี	

	 ต่อมาในปี	๒๕๔๕	คณะกรรมการแผ่นดินไหวแห่ง

ชาตไิด้เสนอคณะกรรมการควบคมุอาคารให้พจิารณาปรบัปรงุ

กฎกระทรวงฉบับที่	๔๙	(พ.ศ.	๒๕๔๐)ฯ	ให้มีความเหมาะสม

ยิ่งขึ้น	โดยขอให้ขยายพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหวให้ครอบคลุม

ถงึกรงุเทพมหานครและเขตปรมิณฑลด้วย	เน่ืองจากมีผลการ

ศึกษาพบว่า	กรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑลมีความเสี่ยง

ภัยจากแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ระยะไกล	 แรงสั่นสะเทือนจาก

แผ่นดินไหวขนาดใหญ่ท่ีมีศูนย์กลางอยู่นอกประเทศ	 ท�าให้

ชั้นดินแข็งหรือชั้นหินใต้กรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล

	 กระทรวงมหาดไทยโดยกรมโยธาธิการและ

ผงัเมอืงได้ด�าเนนิมาตรการเตรยีมความพร้อมรบัมอืภยัแผ่น

ดินไหวอย่างต่อเนื่อง	 โดยมาตรการที่ส�าคัญและถือได้ว่า

เป็นมาตรการที่มีประสิทธิภาพสูงสุดมาตรการหนึ่ง	 ได้แก่	

มาตรการด้านกฎหมายเพื่อควบคุมการก่อสร้างอาคาร

และสิ่งปลูกสร้างในพื้นท่ีเสี่ยงภัยแผ่นดินไหวให้มีความ

มั่นคงแข็งแรงปลอดภัยจากแผ่นดินไหว	 ซึ่งในปัจจุบันได้	

มีกฎหมายในลักษณะดังกล่าวอยู ่แล้วฉบับหนึ่ง	 ได้แก	่	

กฎกระทรวง	ก�าหนดการรบัน�า้หนกั	ความต้านทาน	ความคงทน	

ของอาคารและพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทาน	

แรงสัน่สะเทอืนของแผ่นดนิไหว	พ.ศ.	๒๕๕๐	ออกตามความ	

ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร	พ.ศ.	๒๕๒๒	(ต่อแต่นี้ไป

จะขอเรยีกสัน้ๆ	ว่า	กฎกระทรวงฯ	แผ่นดนิไหว	พ.ศ.	๒๕๕๐)		

ซึง่มีผลบงัคับใช้ตัง้แต่วนัท่ี	๓๐	พฤศจกิายน	๒๕๕๐	เป็นต้นมา		

ส�านักควบคุมและตรวจสอบอาคารเห็นว่า	 กฎกระทรวง

ดังกล่าวเป็นกฎหมายเฉพาะ	 และยังไม่ได้เป็นที่แพร่หลาย

กับประชาชนทั่วไปนัก	 แม้แต่วิศวกรและสถาปนิกอีกเป็น	

จ�านวนมากท่ียงัไม่ทราบรายละเอยีดเกีย่วกบักฎหมายดงักล่าว		

จึงได้จัดท�าบทความน้ีข้ึน	 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแนะน�า

กฎหมายฉบับดังกล่าว	 รวมทั้งความเป็นมา	 รายละเอียด	

และเนื้อหาหลักส�าคัญ	ส�าหรับให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถน�าไป

ใช้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ

กฎหมาย

๒. ความเป็นมาของกฎกระทรวง

	 	 ก่อนทีก่ฎกระทรวงฯ	แผ่นดนิไหว	พ.ศ.	๒๕๕๐		

จะประกาศบงัคบัใช้นัน้	ได้มกีฎกระทรวงในเรือ่งดงักล่าวแล้ว		

คือ	 กฎกระทรวงฉบับท่ี	 ๔๙	 (พ.ศ.	 ๒๕๔๐)	 ออกตาม	

ความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร	 พ.ศ.	 ๒๕๒๒	

อันถือได ้ว ่ า เป ็นกฎกระทรวงเกี่ยวกับการควบคุม	

การก่อสร้างอาคารในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหวฉบับแรก

ของประเทศไทย	 โดยจุดเริ่มต้นของการออกกฎกระทรวง

ฉบับที่	 ๔๙	 (พ.ศ.	 ๒๕๔๐)ฯ	 มาจากเหตุแผ่นดินไหว	

เมื่อวันที่	 ๒๒	 เมษายน	 ๒๕๒๖	 ซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ทาง

เหนือของเขื่อนศรีนครินทร์	 จังหวัดกาญจนบุรี	 เหตุครั้ง

นั้นท�าให้กรมโยธาธิการ	 (เดิม)	 โดยคณะกรรมการควบคุม
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เกิดการสั่นสะเทือน	 ถึงแม้การสั่นสะเทือนของชั้นดินแข็ง

ดังกล่าวไม่สูงนัก	 แต่จากสภาพดินฐานรากส่วนบนเป็น

ดินเหนียวอ่อนหนาท�าให้สามารถขยายแรงสั่นสะเทือน

ดังกล่าวให้สูงขึ้นได้	 ซึ่งเป็นความเสี่ยงภัยในลักษณะเดียว

กับของกรุงเม็กซิโก	 ซึ่งจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อวันที่	

๑๙	กันยายน	๒๕๒๘	ที่ศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ห่างจาก	

กรุงเม็กซิโกถึง	 ๓๕๐	 กิโลเมตร	 แต่ได้สร้างความเสียหาย	

กับกรุงเม็กซิโกอย่างรุนแรง	 มีผู ้เสียชีวิตกว่าหมื่นคน		

คณะกรรมการควบคุมอาคารจึงได้พิจารณาแก้ไขปรับปรุง	

ข้อก�าหนดในกฎกระทรวง	ฉบบัที	่๔๙		(พ.ศ.	๒๕๔๐)ฯ	ให้มีความ	

เหมาะสมมากขึน้	ซึง่ใช้เวลาในการยกร่างประมาณ	๒	ปี	หลงั

จากนั้นใช้เวลาอีกประมาณ	๒	 ปีในการผ่านกระบวนการ	

ในการออกกฎหมาย	 ออกเป็นกฎกระทรวงก�าหนดการรับ

น�้าหนัก	ความต้านทาน	ความคงทนของอาคารและพื้นดิน

ที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่น

ดินไหว	พ.ศ.	๒๕๕๐	โดยกฎกระทรวงฉบับหลัง	ได้ยกเลิก

กฎกระทรวงฉบับที	่๔๙	(พ.ศ.	๒๕๔๐)ฯ	และมีผลบังคับใช้

ตัง้แต่วนัที	่๓๐	พฤศจกิายน	๒๕๕๐	จะเหน็ว่าการพจิารณา

การแก้ไขปรับปรุงกฎกระทรวงฉบับที่	๔๙	(พ.ศ.	๒๕๔๐)ฯ		

ใช้เวลาประมาณ	 ๔	 ถึง	 ๕	 ปี	 ไม่ยาวนานเหมือนการ	

ยกร่างครั้งแรก

๓. รายละเอียดที่ส�าคัญของ

 กฎกระทรวงฯ แผ่นดินไหว 

 พ.ศ. ๒๕๕๐

	 กฎกระทรวงฯ	 แผ่นดินไหว	 พ.ศ.	 ๒๕๕๐		

มีเนื้อหาหลักที่ส�าคัญดังต่อไปนี้

	 (๑)		 พื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว

	 	 	 พื้นที่ เสี่ยงภัยแผ ่นดินไหวที่ก�าหนดใน	

กฎกระทรวงสามารถแยกออกได้เป็น	๓	บริเวณ	ครอบคลมุพืน้ที่	

๒๒	จังหวัด	ตามระดับความเสี่ยงภัยจากน้อยไปมาก	ดังนี้	

	 	 	 “บริเวณเฝ้าระวัง”	 เป็นพื้นที่หรือบริเวณ

ที่อาจได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว	ได้แก่	จังหวัดกระบี่	

จังหวัดชุมพร	 จังหวัดพังงา	 จังหวัดภูเก็ต	 จังหวัดระนอง	

จังหวัดสงขลา	และจังหวัดสุราษฎร์ธานี	รวม	๗	จังหวัด

	 	 	 “บริเวณที่	๑”	เป็นพื้นที่หรือบริเวณที่เป็น

ดินอ่อนมาก	และได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวระยะไกล	

ได้แก่	 กรุงเทพมหานคร	 จังหวัดนนทบุรี	 จังหวัดปทุมธานี	

จงัหวดัสมทุรปราการ	และจงัหวดัสมทุรสาคร	รวม	๕	จงัหวดั	

	 	 	 “บริเวณที่	๒”	เป็นพื้นที่หรือบริเวณที่อยู่

ใกล้รอยเลื่อน	 ได้แก่	 จังหวัดกาญจนบุรี	 จังหวัดเชียงราย	

จังหวัดเชียงใหม่	 จังหวัดตาก	 จังหวัดน่าน	 จังหวัดพะเยา	

จังหวัดแพร	่จังหวัดแม่ฮ่องสอน	จังหวัดล�าปาง	และจังหวัด

ล�าพูน	รวม	๑๐	จังหวัด

บริเวณที่ ๒
รวม ๑๐

บริเวณที่ ๑
รวม ๕

บริเวณเฝ้าระวัง
รวม ๗

พื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหวตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมอาคาร

ที่มา:  แผนที่รอยเลื่อน กรมทรัพยากรธรณี พ.ศ. ๒๕๔๙

JOURNAL OF DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS AND TOWN & COUNTRY PLANNING
วารสารกรมโยธาธิการและผังเมือง14



การค�านวณแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวงฯ 
แผ่นดินไหว พ.ศ. ๒๕๕๐

ขั้นตอนที่สอง:
กระจายผลรวมของแรง V 
ไปที่ระดับชั้นต่างๆ

ขั้นตอนที่หนึ่ง:
ค�านวณผลรวมของแรง
สั่นสะเทือน

	 (๒)		 ประเภทอาคารควบคุม

	 	 	 ส�าหรับประเภทของอาคารที่กฎหมาย

ก�าหนดให้ต้องมีความมั่นคงแข็งแรงและสามารถต้านทาน

การสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวเป็นการเฉพาะ	 ได้แก	่

อาคารที่มีบุคคลเข้าไปใช้สอยเป็นจ�านวนมาก	เช่น	อาคาร

สาธารณะ	 อาคารชุมนุมคน	 บางชนิด	 อาคารที่หากเกิด

ความเสยีหายแล้วอาจก่อให้เกดิอนัตรายกบัสาธารณะ	เช่น	

อาคารเกบ็วตัถอุนัตราย	อาคารท่ีมคีวามสงูตัง้แต่	๑๕	เมตร

ข้ึนไป	 รวมถึงโครงสร้างอาคารประเภทเข่ือนและสะพาน	

โดยการก�าหนดประเภทอาคารควบคุมจะแยกตามบริเวณ

เสี่ยงภัยต่างๆ	 เน่ืองจากผลกระทบจากแผ่นดินไหวที่มีต่อ

อาคารประเภทต่างๆ	ในแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกัน

	 (๓)		 ข ้อก�าหนดเกี่ยวกับการออกแบบและ

ค�านวณ

	 	 	 กฎกระทรวงฯ	 แผ่นดินไหว	 พ.ศ.	 ๒๕๕๐		

ก�าหนดให้ผู้ออกแบบและค�านวณโครงสร้างต้องพิจารณา

ปฏิบัติในเรื่องที่เกี่ยวข้อง	 ได้แก่	 การจัดรูปทรงอาคารให้มี

เสถียรภาพต่อการสั่นสะเทือน	 การให้รายละเอียดชิ้นส่วน

ต่างๆ	ของโครงสร้างอาคารเพือ่ให้โครงสร้างสามารถโยกตวั

ได้มากขึน้เม่ือเกิดแผ่นดนิไหว	โดยรายละเอยีดเชงิเทคนคิใน

เรือ่งดงักล่าวให้เป็นไปตามมาตรฐานประกอบการออกแบบ

อาคารเพ่ือต้านทานการส่ันสะเทือนของแผ่นดินไหวของ

กรมโยธาธิการและผังเมือง	หรือ	มยผ.	๑๓๐๑	

	 นอกจากนี้กฎกระทรวงฯ	 ยังได้ก�าหนดวิธีการ

ค�านวณแรงสัน่สะเทอืนจากแผ่นดนิไหวทีก่ระท�ากบัอาคาร

ตามลักษณะและรูปทรงอาคาร	 เช่น	 อาคารท่ีเป็นตึกหรือ

โรงเรือนที่มีรูปทรงสม�่าเสมอ	 (อาคารที่มีรูปทรงเรียบง่าย	

มีความสมมาตร	 ไม่มีส่วนหักและส่วนเว้า	 ไม่มีการเปลี่ยน

ก�าลังหรือหน้าตัดของเสาระหว่างชั้นอย่างกระทันหันหรือ

อย่างมนียัส�าคญั)	ผู้ค�านวณและออกแบบโครงสร้างสามารถ

ใช้สูตรการค�านวณอย่างง่ายที่ก�าหนดในกฎกระทรวงฯ	 ได้	

แต่หากอาคารมีรูปทรงทีซั่บซ้อนหรือรูปทรงทีไ่ม่สม�า่เสมอ	

ผู้ค�านวณและออกแบบต้องใช้วธิกีารค�านวณเชงิพลศาสตร์	

(Structural	Dynamic)	และผู้ค�านวณออกแบบต้องได้รับ

ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตั้งแต่

ระดับสามัญวิศวกรขึ้นไป	 ซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมือง	

ได้จัดท�าข้อก�าหนดเกี่ยวกับวิธีการค�านวณดังกล่าวไว้แล้ว	

ในมาตรฐานการออกแบบอาคารเพ่ือต้านทานการสั่น

สะเทือนของแผ่นดินไหวของกรมโยธาธิการและผังเมือง	

หรือ	มยผ.	๑๓๐๑
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มาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง
เกี่ยวกับการออกแบบอาคารต้านทาน
การสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว

	 (๔)		 อาคารที่ได้รับการยกเว้น

	 	 	 กฎกระทรวงฯ	แผ่นดินไหว	พ.ศ.	๒๕๕๐	ใช้

ควบคมุเฉพาะอาคารทีไ่ด้รบัใบอนญุาตภายหลงักฎกระทรวงฯ		

มีผลบังคับ	 (๓๐	 พฤศจิกายน	 ๒๕๕๐)	 อาคารที่ก่อสร้าง	

ไว้แล้ว	หรืออาคารทีม่อียูเ่ดมิ	หรอือาคารทีไ่ด้รบัใบอนญุาต

ก่อนหน้านี	้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวง	

๔ .  กฎกร ะทรวง  ก� า หนด 

หลกัเกณฑ์การอนญุาตดดัแปลง

อาคาร เพื่อเสริมความมั่นคง 

แข็งแรงของอาคารให้สามารถ

ต้านแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว 

พ.ศ. ๒๕๕๕

	 นอกจากกฎกระทรวงฯ	แผ่นดนิไหว	พ.ศ.	๒๕๕๐	

แล้ว	กระทรวงมหาดไทยโดยกรมโยธาธกิารและผังเมอืงยงั

ได้ออกกฎกระทรวงเกี่ยวกับการเสริมความมั่นคงแข็งแรง

ของอาคารเก่าหรืออาคารที่มีอยู่เดิมให้สามารถต้านทาน

แรงสัน่สะเทอืนจากแผ่นดนิไหว	ได้แก่	กฎกระทรวง	ก�าหนด

หลักเกณฑ์การอนุญาตดัดแปลงอาคาร	 เพื่อเสริมความ

มั่นคงแข็งแรงของอาคารให้สามารถต้านแรงสั่นสะเทือน

จากแผ่นดินไหว	 พ.ศ.	 ๒๕๕๕	 ซึ่งการออกกฎกระทรวง

ฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าของอาคารที่ต้องการเสริม

ความมัน่คงแขง็แรงให้สามารถต้านทานแรงสัน่สะเทอืนจาก	

แผ่นดินไหวและเข้าข่ายเป็นการดัดแปลงอาคาร	 สามารถ
ด�าเนินการได้โดยไม่ติดขัดเกี่ยวกับข้อกฎหมายที่บังคับใช	้
ในขณะยื่นขออนุญาตท�าการดัดแปลงอาคาร	 เช ่น		
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพื้นที่ว่างภายนอกอาคาร	 แนวอาคาร	
และระยะต่างๆ	 ของอาคาร	 โดยกฎกระทรวงฯ	 ก�าหนด
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาออกใบอนุญาตดัดแปลง
อาคารดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดในกฎหมาย	
ว่าด้วยการควบคมุอาคารทีใ่ช้บงัคบัในขณะทีไ่ด้รบัอนญุาต
ให้ก่อสร้าง	 หรือดัดแปลงอาคารครั้งหลังสุด	 กฎกระทรวง
ฉบับนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที	่๑๑	ธันวาคม	๒๕๕๕

๕. บทส่งท้าย

	 กฎกระทรวง	ก�าหนดการรบัน�า้หนกั	ความต้านทาน		
ความคงทนของอาคารและพื้นดินที่รองรับอาคารในการ
ต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว	 พ.ศ.	 ๒๕๕๐		
ออกตามความในพระราชบัญญติัควบคุมอาคาร	พ.ศ.	๒๕๒๒		
เป็นตัวอย่างกฎหมายทีอ่อกมาเพือ่เสริมสร้างความปลอดภยั	
ให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว	 ซ่ึงภาครัฐ	
ได้ด�าเนนิการแก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเนือ่ง	แต่กย็งัมภียัพบิตัิ	
ทางธรรมชาติอืน่ทีย่งัคงเป็นภยัคุกคามต่อร่างกาย	ชวีติ	และ
ทรัพย์สินของประชาชน	 ซ่ึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้อง	
น�าไปพจิารณาควบคมุให้สอดคล้องกบัสภาวการณ์ในปัจจบุนั		
สร้างความสมดลุระหว่างความปลอดภยัและการจ�ากดัสทิธิ
ของประชาชน	โดยมีเป้าหลักเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัย
ต่อสาธารณะในพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติต่างๆ	เป็นส�าคัญ
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	 หลังจาก เกิดเหตุแผ่นดินไหวคร้ังใหญ่	

บริเวณนอกฝั่งเกาะสุมาตรา	 ประเทศอินโดนีเซีย	 เมื่อวัน

ที่	 ๒๖	ธันวาคม	๒๕๔๗	 เกิดคลื่นขนาดใหญ่พัดเข้าชุมชน

ริมทะเล	 ท�าให้สูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินจ�านวนมาก	

ในหลายประเทศ	รวมทัง้ประเทศไทยด้วย	ต่อมาหน่วยงาน	

ของรัฐต่างเร ่งจัดท�าโครงการมากมายเพื่อเตรียมรับ	

ภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นอีกในอนาคต

	 กรมโยธาธิการและผังเมืองได้จัดสัมมนาเร่ือง	

แผ่นดินไหวเมื่อวันที่	 ๓๑	 ตุลาคม	 ๒๕๕๐	 โดยเชิญ	

ผูเ้ชีย่วชาญด้านแผ่นดนิไหวจากหลายหน่วยงาน	ร่วมแลกเปลีย่น	

ข้อคิดเห็นและข้อมูล	 โดยเฉพาะข้อเท็จจริงที่ไม่อาจ	

ปฏิเสธได้ว่า	 หลังปี	 ๒๕๔๗	 สามารถตรวจพบการเกิด	

แผ่นดินไหวขนาดกลางบ่อยครั้ง	ถี่มากขึ้นในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้	 อย่างไรก็ตาม	 ไม่มีผู้เชี่ยวชาญท่านใด

สามารถระบุได้ว่า	 แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ครั้งต่อไปจะเกิด

ขึน้ทีไ่หน	เกดิเมือ่ไร	และจะมคีวามรนุแรงมากน้อยเพียงใด	

ท�าให้เกดิค�าถามมากมายในกลุม่นกัวชิาการถงึแนวทางทีร่ฐั

จ�าเป็นต้องด�าเนินการ

	 ในขณะเดียวกัน	 สังคมไทยโดยทั่วไปดูเหมือน	

ไม่ให้ความส�าคัญหรือสนใจเรื่องราวของภัยแผ่นดินไหว		

ส่วนใหญ่ยงัเห็นเป็นเรือ่งไกลตวั	เมือ่เปรยีบเทยีบกบัปัญหา	

เศรษฐกิจ	 ปัญหาปากท้องประจ�าวัน	 หรือปัญหาอื่นรอบ	

ข้างตนเองมากกว่า	จนบางครั้งมองข้ามข่าวสารจากหน่วย

ราชการบางแห่งที่เริ่มเผยแพร่ทางรายการโทรทัศน์และ	

สื่อสิ่งพิมพ์ในรูปแบบต่างๆ	ถึงภัยแผ่นดินไหว

๑
เอกสารประกอบการบรรยาย	วันที่	๒๗	มิถุนายน	๒๕๕๑	ที่เทศบาลเมืองบางบัวทอง	ครั้งที่	๒	วันที่	๒	กรกฎาคม	๒๕๕๑	ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

	 นักวิชาการบางกลุ่มให้ความส�าคัญ	และก�าหนด

ยุทธศาสตร์การเตรียมรับภัยแผ่นดินไหวด้วยการก�าหนด

มาตรฐานการออกแบบอาคารสร้างใหม่ให้มีความแข็งแรง

มากขึน้	สามารถต้านทานแรงสัน่สะเทอืนจากเหตแุผ่นดนิไหว		

โดยเชื่อว่าโอกาสการเกิดเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ใน

ประเทศไทยครัง้ต่อไป	อาจเป็นระยะเวลาอกีนานหลายสบิปี	

หรือถึงร้อยปี	 ซึ่งเป็นช่วงเวลาท่ีอาคารสร้างใหม่มีความ

แข็งแรงเพียงพอ	 ทดแทนอาคารเก่าที่ควรรื้อถอนหรือ

สร้างทดแทนอาคารเดมิ	จนสามารถลดอัตราความเสีย่งภยั	

แผ่นดินไหวได้

	 ปัจจุบัน	 กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ประกาศ

ขยายพื้นที่ เสี่ยงภัยแผ ่นดินไหวในอีกหลายจังหวัด		

มีผลบังคับให้อาคารสร้างใหม่ในจังหวัดเหล่านี้	 ซึ่งรวมถึง

กรุงเทพมหานครให้เพ่ิมความแข็งแรงปลอดภัย	 สามารถ	

ต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวขนาดกลางได้		

โดยมีค่าก่อสร้างอาคารเพิ่มขึ้นตามลักษณะและขนาด	

ของอาคาร	 หากปรากฏข้อมูลและผลการศึกษาถึงภัย	

แผ่นดินไหวที่ชัดเจน	มาตรการและข้อก�าหนดการก่อสร้าง

อาคารในอนาคตอาจจ�าเป็นต้องขยายพ้ืนที่และเพิ่ม

มาตรฐานความปลอดภัยเพิ่มขึ้น

	 นอกจากนัน้	ส�านกัผงัเมอืงรวมและผงัเมอืงเฉพาะ		

กรมโยธาธิการและผังเมืองได้เสนอตั้งศูนย์ศึกษาและ

ติดตามภัยแผ่นดินไหว	 เพื่อพัฒนาและเร่งรัดหามาตรการ

ด้านผังเมือง	 เตรียมรับภัยแผ่นดินไหวที่อาจเกิดขึ้น	

แผ่นดินไหว 

ภัยเงียบที่ไม่ควรประมาท๑

ดร.ธงชัย	โรจนกนันท์๒

สถาปนิกช�านาญการพิเศษ ส�านักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ กรมโยธาธิการและผังเมือง
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ในประเทศไทยในอนาคต	 โดยเริ่มด�าเนินการอย่างไม่เป็น

ทางการมาตั้งแต่ปลายป	ี๒๕๔๗	หลังเกิดเหตุแผ่นดินไหว	

คร้ังใหญ่นอกชายฝ่ังเกาะสมุาตรา	และเริม่งานอย่างจรงิจงั	

ในงบประมาณปี	 ๒๕๕๑	 ด้วยการศึกษาข้อมูลและจัดท�า	

ฐานข้อมูลเฉพาะเพื่อใช้งานด้านผังเมือง	 ศึกษาและ

วิเคราะห์ผลกระทบของภัยแผ่นดินไหวต่อชุมชนเมือง

ส�าคัญ	 โดยมิให ้การท�างานทับซ ้อนกับหน่วยงานท่ี	

ด�าเนินการอยู่แล้ว

รอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทย
	 การเกดิแผ่นดนิไหวมคีวามสมัพนัธ์เกีย่วข้องกบั

รอยเลือ่นมพีลงั	(Active	Faults)	แม้ว่าทีต่ัง้ทางภมูศิาสตร์

ของประเทศไทยมไิด้อยูบ่นรอยแยกของเปลอืกโลก	(Plate	

Tectonics)	 โดยตรงเหมือนประเทศอื่นอย่างตุรกี	 ญี่ปุ่น	

อินโดนีเซีย	 หรือประเทศแถบอเมริกาใต้	 แต่ประเทศไทย

ตั้งอยู่ไม่ห่างจากแนววงแหวนอัคนี	(Ring	of	Fire)	ซึ่งเป็น

แนวที่มีภูเขาไฟที่ยังคงประทุอยู่	 มีแนวยาวพาดผ่านรอบ

มหาสมุทรแปซิฟิค	ดังภาพที่	๑

	 หากพิจารณาสถิติการเกิดแผ่นดินไหว	 บริเวณ

ที่เกิดแผ่นดินไหวบ่อยครั้ง	 หรือเกิดอยู ่เป็นประจ�านั้น	

สอดคล้องกับแนวภูเขาไฟ	หรือวงแหวนอัคนี	โดยรอยแยก	

ของเปลือกโลกที่ส�าคัญใกล้ประเทศไทยเป็นแนวผ่าน

ประเทศพม่าลงไปถึงประเทศอินโดนีเซีย	ดังภาพที่	๒

ภาพที่ ๑ วงแหวนอัคนี (Ring of Fire)

ภาพที่ ๒ บริเวณเกิดแผ่นดินไหวอยู่เป็นประจ�า

	 นักวชิาการได้ศกึษารอยเล่ือนมีพลังในประเทศไทย		

ซ่ึงพบว่าส่วนใหญ่อยูท่างด้านตะวนัตก	จากจังหวดัเชยีงราย	

เชยีงใหม่	ตาก	กาญจนบรุ	ีประจวบคีรขีนัธ์	ระนอง	และภเูกต็	

รอยเลือ่นเหลา่นี้มชีื่อเรยีก	เชน่	รอยเลือ่นเชยีงแสน		

และรอยเล่ือนแม่ทา	ในภาคเหนือ	รอยเลือ่นศรสีวสัดิ	์	

และรอยเล่ือนเจดีย์สามองค์ในจังหวัดกาญจนบุรี	

การศึกษารอยเลื่อนเหล่านี้ยังคงด�าเนินต่อไป

ส�าหรับนักวิชาการบางกลุ่มเชื่อว่า	 ยังมีรอยเลื่อน	

ท่ีมพีลงัในประเทศไทยท่ียังส�ารวจไม่พบอกีหลายแนว		

รอคอยการค้นคว้าและค้นหาในอนาคต

	 รอยเลื่อนมีพลังที่อาจมีผลกระทบต่อ

ประเทศไทยและได้รับการกล่าวถึงมากได้แก่		

รอยเล่ือนศรีสวัสดิ์และรอยเลื่อนเจดีย์สามองค์

ในจังหวัดกาญจนบุรี	 ซ่ึงเป็นสาขาของรอยเลื่อน	

สะแกงในพม่าทีเ่ป็นรอยเลือ่นมพีลงัขนาดใหญ่และ	

มีความเคลื่อนไหวที่ต ้องติดตามตลอดเวลา	

ข้อสังเกตส�าคัญคือ	 รอยเล่ือนเหล่านี้อยู ่ใกล้

กรงุเทพมหานคร	พืน้ทีท่ีม่ปีระชากรอาศยัหนาแน่น	

และมีอาคารประเภทต่างๆ	 ท้ังบ้านพักอาศัยและ

อาคารสูงรวมกันมากกว่าล้านหลัง
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	 ปัจจบุนัมทีฤษฏทีีก่ล่าวถงึเหตแุผ่นดนิไหวหลาย

ทฤษฏี	 เกี่ยวข้องโดยตรงกับปรากฏการณ์ภูเขาไฟ	 มีการ

ส�ารวจค้นคว้าถงึเหตแุผ่นดนิไหวในอดตี	ศึกษาวเิคราะห์เพือ่

คาดการณ์เหตแุผ่นดนิไหวทีจ่ะเกดิครัง้ต่อไปด้วยสมมติุฐาน

ต่างๆ	 ในขณะที่นักวิชาการกลุ่มอื่นศึกษาการบริหารความ

เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว	 (Earthquake	Risk	Management)	

ส�าหรับด้านผังเมือง	 นักวิชาการให้ความส�าคัญการลด

ประชากรในพื้นที่เสี่ยงภัย	 ซ่ึงเป็นแนวทางปฏิบัติสากล	

ด้วยการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เหมาะสม

	 ส�าหรบั	Mustafa	Erdik	กล่าวไว้ถงึความเส่ียงภยั	

แผ่นดนิไหวของเมอืง	(Urban	Earthquake	Risk)	ในระยะ

หลายสบิปีทีผ่่านมา	แผ่นดินไหวสร้างความเสยีหายทัง้ชวีติ	

และทรัพย์สินในเขตเมืองเพิ่มมากขึ้น	 จากการขยายตัว	

ของชุมชนเมืองมากข้ึนในบริเวณท่ีเกิดแผ ่นดินไหว	

อยู่เป็นประจ�า	 การวิเคราะห์ความเสี่ยงภัยแผ่นดินไหว	

ในชุมชนเมืองเป็นการวิเคราะห์เชิงซ้อน	 (Complex)		

ต้องอาศยัองค์ประกอบจ�านวนมากเพือ่วเิคราะห์ความเส่ียง	

ด้านต่างๆ	เช่น	วเิคราะห์ความเสีย่งทางกายภาพ	(Physical	

Vulnerabilities)	 ด้านเศรษฐกิจ-สังคม	 แต่ละประเทศ

อาจมีกระบวนการที่แตกต่างกัน	 เพื่อประเมินผลเสียหาย	

เมื่อเกิดแผ่นดินไหว	ส�าหรับแผนการฟื้นฟูหลังเกิดเหตุ

	 หลกัการเหล่านีส้ามารถตดิตามและศกึษาได้จาก

แหล่งความรูท้ีม่อียูม่ากมาย	ความสญูเสยีด้านชวีติจากเหตุ

แผ่นดินไหวที่ปรากฏตัวเลขนับพันนับหมื่น	 ส่วนใหญ่มัก

เป็นประเทศก�าลังพัฒนาและยากจน	บ้านพักอาศัยปลูก

สร้างไม่แข็งแรง	 ไม่ได้มาตรฐาน	 หลังเกิดเหตุแผ่นดินไหว	

ต้องใช้เวลาฟื้นฟูยาวนานหลายปี	 ประเด็นที่น่าห่วงมาก

ท่ีสดุได้แก่	ประชากรเหล่านีย้งัคงอาศยัอยูท่ีเ่ดมิ	และมเีพียง

ส่วนน้อยทีก่่อสร้างบ้านหลงัใหม่อย่างแขง็แรงได้มาตรฐาน	

ในขณะที่รุ่นลูกรุ่นหลานต้องรอคอยหายนะที่จะมาเยือน

ครั้งต่อไป	โดยไม่รู้ว่าเมื่อไร

ความรุนแรงของการเกิดแผ่นดินไหว
	 นักวิชาการบางกลุ่มพยายามศึกษาค้นคว้า	เพื่อ

อธบิายความรนุแรงจากภยัแผ่นดนิ	ทีป่รากฏในรายงานข่าว

เป็นมาตราส่วนรกิเตอร์	(Ritcher)	ซึง่อาจเข้าใจยากส�าหรับ	

คนทัว่ไป	โดยจดัท�าตารางกราฟ	ดังแสดงในภาพท่ี	๓	ซึง่อธบิาย

ถึงการเกิดแผ่นดินไหวครั้งส�าคัญในอดีตที่เกิดขึ้นในโลกว่า		

ส่วนใหญ่เป็นการเกดิแผ่นดนิไหวขนาดเลก็ต�า่กว่า	๕	รกิเตอร์		

แสดงปีทีเ่กดิแผ่นดนิไหว	เมอืงและประเทศทีเ่กดิ	คูกั่บการ

เปรียบเทียบกับปริมาณการระเบิดของ	TNT	เป็นกิโลกรัม

กรณีเปรียบเทียบกรุงเทพมหานครกับ 
Mexico City
	 ประเด็นส�าคัญและน ่าเป ็นห ่วงมากที่สุด	

ในกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นดินไหวในประเทศไทย	 คือ		

กรณีมหานคร	Mexico	City	ซึ่งเป็นชุมชนเมืองขนาดใหญ่		

มีประชากรอยู่อาศัยกว่าสิบล้านคน	 ตั้งอยู่บนพื้นที่ที่มี

ลักษณะธรณีวิทยาเป็นดินอ่อนหนาประมาณ	๓๐	 เมตร		

อยู่ห่างจากรอยเลื่อนมีพลังประมาณ	 ๓-๔๐๐	 กิโลเมตร		

เมื่อเทียบกับกรุงเทพมหานครซ่ึงต้ังอยู ่บนดินอ ่อน	

ปากแม่น�้าหนาประมาณ	 ๒๐-๒๕	 เมตร	 ในขณะที่พื้นที	่

บางแห่งของสมุทรปราการมีความหนาของชั้นดินอ่อน	

๒๘-๓๐	 เมตร	 และอยู่ห่างจากรอยเลื่อนมีพลังในจังหวัด

กาญจนบุรีประมาณ	 ๓๐๐	 กิโลเมตร	 สภาพโดยทั่วไป	

ทั้งสองมหานครไม่แตกต่างกันมากนัก

	 ในปี	 ๑๙๘๕	 เกิดแผ่นดินไหวที่	 Mexico	 City	

ความรนุแรงประมาณ	๘	รกิเตอร์	เกดิความเสียหายรนุแรง	

มีผู ้เสียชีวิตประมาณ	 ๑๐,๐๐๐	 คน	 และบาดเจ็บราว	

๕๐,๐๐๐	คน	อาคารจ�านวนมากเสียหาย	เนื่องจากสภาพ

ดินอ่อนมีผลท�าให้มีแรงสั่นสะเทือนมากขึ้น

ภาพที่ ๓ ความรุนแรงของแผ่นดินไหว
เปรียบเทียบกับระเบิด TNT
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	 ค�าถามส�าคัญได้แก่	 หากเกิดแผ่นดินไหวใน

จังหวัดกาญจนบุรีขนาดกลางค่อนข้างแรงเหมือนท่ีเกิดใน	

Mexico	City	กรงุเทพมหานครจะได้ผลกระทบอย่างไรบ้าง	

	 ข้อเท็จจริงที่ไม่มีผู้ใดปฏิเสธ	นั่นคือ	อาคารใหญ่

น้อยเกือบทั้งหมดในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล	 มิได้

ออกแบบให้แข็งแรงส�าหรับต้านแรงสั่นสะเทือนจากแผ่น

ดินไหว	 อาคารจ�านวนไม่น้อยโดยเฉพาะอาคารพาณิชย์

และ	 Townhouse	 ก่อสร้างและต่อเติมผิดกฎหมาย		

ไม่ได้มาตรฐาน	วัสดุไม่ได้คุณภาพ	ทั้งนี้ยังไม่รวมถึงอาคาร

พักอาศัยราคาถูกที่หลีกเลี่ยงข้อก�าหนดและกฎหมาย	

อีกจ�านวนมาก	 บ้างช�ารุดทรุดโทรม	 ซึ่งอาจทรุดตัวพัง	

ลงมาเองโดยไม่ต้องรอให้เกิดแผ่นดินไหว

	 อย่างไรกต็าม	มใิช่เพยีงกรงุเทพมหานครเท่านัน้

ที่นักวิชาการกล่าวถึง	นครเชียงใหม่และชุมชนเมืองส�าคัญ

อีกหลายแห่งที่อยู ่ในพื้นที่ภาวะเสี่ยงภัยแผ่นดินไหว	

เจ้าของอาคารขนาดใหญ่บางหลังได้ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญ

ศกึษาความแขง็แรงของอาคารของตนเพือ่เตรยีมมาตรการ

ป้องกันบรรเทาเบื้องต้น	 เท่าที่ทราบ	 องค์กรปกครอง	

ส่วนท้องถิน่ในพืน้ทีเ่สีย่งภยัส่วนใหญ่ยงัไม่ได้ด�าเนนิการใดๆ		

เพื่อเตรียมการรับภัยแผ่นดินไหว

	 น อ ก จ า ก นั้ น 	 ก ร ณี ส ภ า พ ดิ น อ่อน ใ น

กรุงเทพมหานคร	 ที่ เอื้ออ�านวยต่อการสั่นสะเทือน	

เป็นปัญหาส�าหรับอาคารเก่าที่ก่อสร้างมานาน	โดยเฉพาะ	

อาคารทีก่่อสร้างในยคุทีย่งัไม่มกีารพฒันาเสาเขม็คอนกรตียาว	

ท่อนเดียว	๒๑.๐๐	เมตร	จ�าเป็นต้องใช้เสาเข็มคอนกรีตสั้น	

ยาว	๗.๐๐	เมตร	สามท่อนต่อ	หากรอยเชื่อมต่อเสาเข็มสั้น

เหล่านีไ้ม่มัน่คง	หากเกดิแผ่นดนิไหวขนาดกลางค่อนข้างแรง		

อาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงของฐานรากอาคารนั้น

	 ส�าหรับมหานครใหญ่อย่างกรุงเทพมหานคร	

นอกจากอาคารประเภทต่างๆ	จ�านวนมากแล้ว	สิง่ก่อสร้าง

อื่น	 ทั้งป้ายโฆษณาขนาดใหญ่	 สาธารณูปโภคส�าคัญโดย

เฉพาะสะพานคอนกรีตส�าหรับคนข้ามถนน	 พบว่าหลาย

แห่งมีลักษณะเป็นคานคอนกรีตพาดเสา	 ควรได้รับการ

ตรวจสอบ	เพราะจะเป็นปัญหากีดขวางการสัญจร	หากเกิด

แผ่นดินไหว

การศึกษาและติดตามภัยแผ่นดินไหว
	 ด้วยเหตุที่ภัยแผ่นดินไหวเป็นเรื่องค่อนข้างใหม่

ในประเทศไทย	ประการส�าคญันกัวชิาการระดับผูเ้ชีย่วชาญ

ด้านแผ่นดินไหวมีน้อย	 ส่วนใหญ่ท�างานในมหาวิทยาลัย		

และบางกลุ่มอยู่ในหน่วยราชการที่ต้องรับผิดชอบโดยตรง	

อาจมบีางกลุม่นอกจากนีท้ีส่นใจเร่ืองราวของภยัแผ่นดนิไหว		

ข้อมูลจึงไม่แพร่หลายเท่าที่ควร	 ในขณะท่ีผลกระทบของ

ภัยแผ่นดินไหวครอบคลุมทั่วทั้งสังคมไทย

	 ส�านกัผงัเมอืงรวมและผงัเมอืงเฉพาะ	กรมโยธาธกิาร	

และผังเมืองให้ความส�าคัญและได้ติดตามเรื่องแผ่นดินไหว

มาตั้งแต่ป	ี๒๕๔๗	โดยรวบรวมข้อมูลด้านแผ่นดินไหวจาก

ทุกแหล่งเท่าท่ีสามารถค้นหาได้	 เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ	

กับการผังเมือง	 และเป็นการสร้างฐานข้อมูลเพื่อใช้งาน	

เป็นของตนเอง	 เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น

ในอนาคต

	 อาจเป็นเร่ืองปกติส�าหรับแหล่งข้อมูลที่ต่างกัน	

น�าเสนอข้อมลูทีไ่ม่เหมอืนกนั	แต่ข้อสรปุทีไ่ม่ต่างกันมากนกั

ได้แก	่ชุมชนเมืองและพื้นที่หลายแห่งในประเทศไทย	ระบุ

ชัดเป็นพืน้ทีเ่สีย่งภยัแผ่นดนิไหว	และพืน้ทีเ่หล่านี	้ตรวจพบ

ข้อมลูท่ีน่าสนใจว่า	มแีนวโน้มขยายครอบคลุมพืน้ทีม่ากขึน้	

ตามข้อมูลใหม่และรายงานการศึกษาในระยะหลัง
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	 นอกจากการจดัท�าฐานข้อมลูเพือ่ใช้งานเป็นของ

ตนเองแล้ว	 ส�านักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะได้จัดส่ง

เจ้าหน้าที่ส�ารวจภาคสนาม	 เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงจาก

ผลกระทบของแผ่นดนิไหวในบรเิวณทีป่รากฏข้อมลูชดัเจน

ว่าเป็นพื้นที่ที่บริเวณรอยเลื่อนมีพลัง	 เช่น	 การตรวจพบ

อาคารและส่ิงก่อสร้างบางหลังได้รับผลกระทบจากการ

สั่นสะเทือนในรอบสิบปีท่ีผ่านมา	 แม้ว่าอาคารบางหลัง

ได้รับการซ่อมแซมแล้ว	 แต่ลักษณะการโก่งงอของพื้น	

คอนกรตีเสรมิเหลก็และการแตกหลดุร่อนของกระเบือ้งปพูืน้	

บ่งชดัถงึผลกระทบแผ่นดนิไหวอย่างชดัเจน	อาคารบางหลงั

ตรวจพบการซ่อมแซมหลายครั้ง	 ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูล	

จากการสนทนาประชาชนท่ีอาศยัในบรเิวณใกล้เคยีงถงึการ

เกิดแผ่นไหวที่สามารถรู้สึกได้หลายครั้ง	และถี่มากขึ้นหลัง	

เดือนธันวาคม	๒๕๔๗	

	 ประการส�าคัญ	 การส�ารวจภาคสนามท�าให้เกิด	

ความเข้าใจ	 และภาพที่ชัดเจนของผลกระทบจากภัย	

แผ่นดินไหว	 อาคารบางหลังเสียหายมีลักษณะแตกร้าว	

ที่น่าจักเกิดจากแผ่นดินไหว	 แต่เจ้าของอาคารไม่ทราบ		

ในขณะที่	อาคารของทางราชการบางแห่งเสียหายเมื่อครั้ง

เกิดแผ่นดินไหว	แต่หน่วยราชการนั้นมิได้รายงานให้ทราบ	

และข้อมูลเหล่านี้จ�านวนไม่น้อย	ที่ไม่ปรากฏต่อสาธารณะ	

ดงันัน้	การส�ารวจภาคสนามจงึมคีวามส�าคญั	ท�าให้รวบรวม

ข้อเท็จจริงและสามารถทยอยจัดเก็บข้อมูล	 จ�าแนกกลุ่ม

เมืองที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหวได้ในเบื้องต้น	

	 อย่างไรกต็าม	การศกึษาและติดตามภัยแผ่นดนิไหว	

เป็นงานต่อเนื่องที่ไม่อาจสิ้นสุดเหมือนบางโครงการ		

การคาดหวังผลที่ส�าคัญได้แก่	 การน�าเสนอขั้นตอนและ

รายละเอียดในสถานการณ์ก่อนเกิดเหตุ	 เมื่อเกิดเหต	ุ	

และหลงัเกดิเหตแุผ่นดนิไหว	รายละเอยีดเหล่านีค้รอบคลมุ	

ถึงการจ�าลองสถานการณ์แผ่นดินไหวในพื้นที่เสี่ยงภัย	

ที่มีลักษณะกายภาพ	โครงสร้างของเมือง	รูปทรงของเมือง	

ความหนาแน่นของประชากรเมืองที่แตกต่างกัน	 ดังกรณี

ชุมชนเมืองส�าคัญอย่าง	 เชียงใหม่	 เชียงราย	 พะเยา	 แพร่	

ล�าพนู	แม่ฮ่องสอน	ตาก	กาญจนบรุ	ีเพชรบรุ	ีชมุพร	ระนอง	

ภูเก็ต	และกรุงเทพมหานคร

	 หากปรากฏข้อมูลด้านแผ่นดินไหวที่ชัดเจนและ

ละเอียดมากขึ้น	 การวางแผนและการบริหารการจัดการ

ความเส่ียงภยัแผ่นดินไหว	นโยบายและแนวความคิดในการ

วางผงัเมอืงและพฒันาเมอืงในอนาคตอาจต้องปรบัเปลีย่น

ให้สอดคล้อง	 และตอบรับกับภัยธรรมชาติรูปใหม่ดังกรณี

ภยัแผ่นดนิไหว	เพือ่ลดอตัราความสญูเสยีทัง้ทรพัย์สนิและ

ชีวิตให้ได้มากที่สุด
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ทบทวนนโยบายการพัฒนาเมืองและท่ีอยู่
อาศัยในประเทศไทย
	 เมื่อประมวลข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับภาวะเสี่ยงภัย	

แผ่นดินไหวในภูมิภาค	 ที่ปรากฏชัดว่าเกิดแผ่นดินไหว	

บ่อยครั้งมากขึ้น	 และหลายคร้ังเริ่มมีผลกระทบต่ออาคาร

ในประเทศไทย	 นโยบายการพัฒนาเมืองและที่อยู่อาศัย

ในประเทศไทยควรได้รับการทบทวน	 เพื่อเตรียมรับ

สถานการณ์ในอนาคตที่อาจคาดไม่ถึง	 หรือเปลี่ยนจาก

ความเชื่อเดิมว่า	“ไม่มีแผ่นดินไหวในประเทศไทย”

	 อาคารสร้างใหม่ทั้งอาคารสูง	อาคารขนาดใหญ	่

และอาคารทั่วไป	 จักต้องออกแบบเพิ่มความแข็งแรง	

ให้เพียงพอส�าหรับต้านภัยแผ่นดินไหว	 ซ่ึงต ้องเพิ่ม	

ค่าก่อสร้างสูงข้ึน	 ในขณะที่นโยบายการก่อสร้างอาคาร

พักอาศัยส�าหรับผู้มีรายได้น้อย	จ�าเป็นต้องพิจารณาความ

ปลอดภัยเป็นล�าดับแรก	 มิใช่การลดต้นทุนการก่อสร้าง	

ทกุวถิทีางทีท่�าได้	มิใช่เพกิเฉยหรอืละเลยมาตรฐานทีก่�าหนดไว้		

จนน�าชีวิตมนุษย์ทั้งผู้หญิง	 เด็ก	 และคนชราไปเส่ียงกับ

ภัยธรรมชาติที่ไม่มีผู้ใดบอกได้ว่าจะเกิดเมื่อไร	 เกิดที่ไหน		

และรุนแรงเท่าใด	ความส�าคัญของชีวิตคนเหล่านี้ควรมีค่า

และมีความหมายมากกว่านโยบายทางการเมืองระยะสั้น	

ที่แปรเปลี่ยนไปตามสมัย

ข้อเสนอแนะและสรุป
	 แผ่นดินไหวเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นฉับพลัน	

คลื่นแผ่นดินไหวเดินทางด้วยความเร็ว	 ๑๘,๐๐๐	 ไมล์ต่อ

ชั่วโมง	 เทคโนโลยีก้าวหน้าที่สุดในโลกในปัจจุบันสามารถ

เตือนภยัล่วงหน้าได้เพยีง	๒๐	วนิาท	ีไม่สามารถสร้างระบบ	

เตือนภัยล่วงหน้าอย่างภัยธรรมชาติอื่น	 เช่นพายุและ	

น�า้ท่วม	ดังนัน้	สังคมไทยควรเรยีนรูแ้ละเข้าใจภยัแผ่นดนิไหว	

มากขึ้น	

	 ภยัแผ่นดนิไหวสร้างความเสยีหายรนุแรง	เป็นภยัเงยีบ	

ที่น่ากลัวที่สุด	 ไม่ควรประมาท	 และควรเตรียมพร้อม	

อย่างมีสติ	 ไม่ตื่นตระหนก	 เตรียมรับเหตุการณ์ที่อาจเกิด

ขึ้นโดยไม่คาดคิด

๓	กุมภาพันธ์	๒๕๕๑

เอกสารอ้างอิง

Erdick	M.,	Urban	Earthquak	eRisk,	2006	ECI	Conference	on	Geohazards,	Lillehammer,	Norway
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อนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักด ี
(ทุ่งหันตรา)

เริ่มด�ำเนินกำรเมื่อ ตุลำคม ๒๕๕๔

โดย  ส�ำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยำเป็นผู้ออกแบบ 
 ควบคุมงำน และตรวจกำรจ้ำง ร่วมกับองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 
 และอ�ำเภอตำ่งๆ ทั้ง ๑๖ อ�ำเภอ

วัตถุประสงค์ของโครงการ
	 ๑)	เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว	 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล 
เฉลิมพระชนมพรรษา	๗	รอบ	๕	ธันวาคม	๒๕๕๔
	 ๒)	เป็นการแสดงถงึพระราชกรณยีกจิทีพ่ระองค์ทรงบ�าเพญ็เพือ่ประโยชน์สขุของพสกนกิร	เป็นทีย่กย่องเทดิทนู	
ไม่เฉพาะแต่ประชาชนชาวไทย	แม้แต่ชาวต่างประเทศก็ไม่ประจักษ์และถวายสดุดี
	 ๓)	เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวที	 น้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ	 และแสดงความจงรักภักดีถวายเป็น 
ราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
	 ๔)	เป็นต้นแบบของศูนย์การเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ของจังหวัด	 ให้นักเรียน	 นิสิต	 นักศึกษา	 ตลอดจนผู้สนใจ 
และนกัท่องเทีย่วทัว่ไปได้เข้ามาศกึษาในสถานทีเ่ดยีวกนั	รวมทัง้สามารถขยายผลการศกึษาสูอ่�าเภอซึง่เป็นสถานทีจ่รงิอกีด้วย

อนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดี (ทุ่งหันตรา) 
ต�าบลหันตรา อ�าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พื้นที่ก่อสร้าง ๑๔๓ ไร่ งบประมาณรวม ๑๘๙,๑๐๐,๐๐๐ บาท
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	 ๕)	เป็นการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่และในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้กับผู้สนใจทั่วไป	 ส่งเสริม

การท่องเที่ยวและเผยแพร่พระราชกรณียกิจ	 โครงการตามพระราชด�าริเอกลักษณ์	 ขนบธรรมเนียม	 ประเพณีที่ส�าคัญๆ	

ของอ�าเภอต่างๆ	ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการก่อสร้างอนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดีมีงานโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ 
ก�าลังด�าเนินการและส�ารวจออกแบบ ดังต่อไปนี้

โครงการก่อสร้างแล้วเสรจ็
	 ๑.	งานก่อสร้างองค์พระ	 ลานเอนกประสงค์เส้นผ่าศูนย์กลาง	 ๘๔	 เมตร	 ศาลารอบองค์พระ	 พร้อมกิจกรรม 

ปิดทองหลังพระ	งบประมาณค่าก่อสร้าง	๒๕,๐๐๐,๐๐๐	บาท	

	 ๒.	งานก่อสร้างกิจกรรมรวมใจภักดิ์รักพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช	โดยก่อสร้างเอกลักษณ์ของแต่ละอ�าเภอ	

ทั้ง	๑๖	อ�าเภอ	งบประมาณค่าก่อสร้าง	๔๑,๐๐๐,๐๐๐	บาท	

	 ๓.	งานก่อสร้างซุม้ทางเข้าโครงการอนสุรณ์สถานแห่งความจงรกัภกัดีงบประมาณค่าก่อสร้าง	๒,๕๐๐,๐๐๐	บาท	

	 ๔.	งานก่อสร้างปรบัปรงุและฟ้ืนฟ	ูสวนสาธารณะเฉลมิพระเกยีรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั	เนือ่งในโอกาส	

พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	๗	รอบ	๕	ธันวาคม	๒๕๕๔	งบประมาณค่าก่อสร้าง	๖๐,๐๐๐,๐๐๐	บาท

	 ๕.	 งานก่อสร้างอาคารหอนาฬิกา	สูง	๑๔	เมตร  

พร้อมอาคารทรงไทยแสดงพระราชกรณียกิจของ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	 พระบรมราชินีนาถ	 

งบประมาณค่าก่อสร้าง	๓,๕๐๐,๐๐๐	บาท	

	 ๖.	งานก่อสร้างอาคารศูนย์แสดงและ

จ�าหน่ายสินค้า	 OTOP	 และบริการข้อมูลข่าวสาร 

แก ่นั กท ่ อง เที่ ย ว 	 งบประมาณค่าก่อสร ้ า ง	 

๓,๕๐๐,๐๐๐	บาท	
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โครงการที่ก�าลังด�าเนินการก่อสร้าง
	 ๗.	โครงการพฒันาแหล่งท่องเท่ียว	อนุสรณ์

สถานแห่งความจงรักภักดี	 งบประมาณค่าก่อสร้าง	

๔,๐๐๐,๐๐๐	บาท	

	 ๘.	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการ 

นักท ่องเที่ยวครบวงจรงบประมาณค่าก ่อสร ้าง	

๒๙,๐๐๐,๐๐๐	บาท	

	 ๙.	โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์

งบประมาณค่าก่อสร้าง	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	บาท

	 ๑๐.	 โครงการก่อสร้างระบบระบายน�้า

บริเวณลานเอนกประสงค์งบประมาณค่าก่อสร้าง	

๒,๖๐๐,๐๐๐	บาท	

โครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วรวมเป็นเงิน ๑๓๕,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
เมื่อเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
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โครงการที่ก�าลังด�าเนินการส�ารวจและออกแบบ
	 ๑๑.โครงการปรบัปรงุและพฒันาภายในอนสุรณ์สถาน

แห่งความจงรักภักดี	งบประมาณค่าก่อสร้าง	๘,๐๐๐,๐๐๐	บาท

เมื่อก่อสร้างแล้วเสรจ็ จ�านวน ๑๑ โครงการ 
รวมงบประมาณค่าก่อสร้าง ๑๘๙,๑๐๐,๐๐๐ บาท

โครงการที่ก�าลังก่อสร้าง รวมงบประมาณ เป็นเงิน ๔๕,๖๐๐,๐๐๐ บาท
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โครงการผังพื้นที่เฉพาะ
ชุมชนเกาะพยาม 

จังหวัดระนอง

ความเป็นมาและความส�าคัญของโครงการ
	 สืบเนื่องจาก	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ไปตรวจเยี่ยม

เกาะพยามจึงมีข้อสั่งการให้จัดท�าผังแม่บทการพัฒนาพื้นที่	 และแผนผัง 

การปฎิบัติการเพื่อพัฒนาพื้นที่เกาะพยาม	 เพื่อให้เกาะพยามยังคงเอกลักษณ์

และด�ารงไว้ซึง่ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมเพือ่ให้มผีงัพฒันาอย่างเป็น

รูปธรรม	รวมทั้งมีมาตรการในการส่งเสริมและควบคุมการพัฒนาพื้นที่รองรับ 

กิจกรรมต่างๆอย่างเหมาะสม	 เพื่อรักษาเอกลักษณ์ของพื้นที่และสนับสนุน 

การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไป

	 วัตถุประสงค์ของโครงการ
	 ๑.	 เพ่ือให้ได้ผังพัฒนาที่ระบุรายละเอียดโครงการพัฒนา	 สามารถ 

	 	 น�าไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

	 ๒.	 เพ่ือจัดท�าผังปฏิบัติการเชิงพื้นที่	 (Action	 area	 plan)	 ที่ระบุ 

	 	 แผนงานโครงการและแผนปฏิบัติการ

	 ๓.		เพื่อจัดท�ารายละเอียดการก่อสร้างของโครงการตามผังปฏิบัติการ

	 ๔.		เพื่อด�าเนินการก่อสร้างโครงการตามผังปฏิบัติการให้เป็นรูปธรรม

เป้าหมายของโครงการ
๑.		ส่งเสริมพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	เชิงสุขภาพที่ยั่งยืน

๒.		มแีนวทางการพฒันาพืน้ทีอ่ย่างเหมาะสม	และแก้ไขปัญหา	ข้อจ�ากดัได้

๓.	 ได้โครงการก่อสร้างเพื่อประโยชน์สาธารณะที่ได้มาตรฐานและม ี

	 ประสิทธิภาพ	และสอดคล้องกับสภาพพื้นที่

	 ระยะเวลาด�าเนินการ	ปี	๒๕๕๗	–	๒๕๖๐

กองผังเมืองเฉพาะ
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กรอบแนวความคิดและวิสัยทัศน์ในการพัฒนาพื้นที่เกาะพยาม
	 วิสัยทัศน์
	 	 เกาะพยามจะเป็นชุมชนต้นแบบของการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ	 เชิงนิเวศน์	 และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ	 
ทีส่ขุสงบมคีณุภาพท่ียัง่ยนืแห่งทะเลอันดามนัทีส่ะท้อนชมุชนเข้มแขง็และสามารถก�าหนดทศิทางในการพฒันาทีจ่ะเกดิขึน้
และยงัคงมีชีวติชวีาและยงัคงรกัษาวถิชีวีติของคนในชมุชน	ควบคูไ่ปกบัการสร้างสมดลุระหว่างการดแูลรกัษาสิง่แวดล้อม
และการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนอีกด้วย

	 	 กรอบแนวคิดในการจัดท�าผังเฉพาะชุมชนเกาะพยาม	ยึดหลักการพัฒนาอย่างสมดุล	เพื่อให้เกิดความยั่งยืน
สอดคล้องกับหลักการของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่	 ๑๑	 เน้นการพัฒนาในลักษณะองค์รวมแบบ
บูรณาการ	 และเพ่ือให้ทุกฝ่ายในชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา	 ให้เกิดความเชื่อมโยงเกื้อกูลกันอย่างสมดุล 
เป็นระบบสู่การพัฒนาการท่องเท่ียวท่ียั่งยืน	 โดยค�านึงถึงประโยชน์ผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชุมชน	 และค�านึงถึง 
สภาพแวดล้อมของชุมชนทั้งในปัจจุบันและอนาคตเป็นส�าคัญ

GREEN LOW CARBON
	 การลดการใช้พลังงาน	 โดยหันมา
เดิน	 วิ่ง	 ปั่นจักรยาน	 หรือพายเรือแคนู	
เพื่อสัมผัสวิถีชีวิตของชุมชนที่ เราไป
เยี่ยมเยียน	
	 รวมถึงฝั ่งผู ้ประกอบการอย่างเช่น	
โรงแรม	รีสอร์ท	หรือร้านอาหาร	ฯลฯ	มี
การหันมาใช้เครื่องมือบริหารโรงแรมที่

“เป็นมิตรต่อสภาวะอากาศ
และลดมลพิษของอากาศ”

SLOW TRAVEL
	 การท่องเที่ยวเป็นการพักผ่อน	การ
ใช้ชีวิตท่ีไม่ควรเร่งรีบ	 ไม่ควรถูกกดดัน	
คือ	ต้องให้เวลากับสถานที่ท่องเที่ยวแห่ง
หนึ่งๆ	ให้มากขึ้น	 เพื่อที่เรานั้นจะได้มอง
เห็นสิ่งสวยงามของสิ่งใกล้ตัวมากข้ึน	
เรียนรู้กับวิถีชีวิต	 อาหาร	 ท�าความรู้จัก
กับผู้คน	สังคมและวัฒนธรรรมท้องถิ่น	

กรอบแนวคิดในการวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนเกาะพยาม
โครงการผังพัฒนาพื้นที่เกาะพยาม	มีแนวคิดในการพัฒนาพื้นที	่๔	ด้าน
	 ๑.	 แนวคิดด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน
	 ๒.		แนวคิดด้านการคมนาคมขนส่ง
	 ๓.		แนวคิดด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน
	 ๔.		แนวคิดด้านการท่องเที่ยว

GREEN TOURISM
	 การเท่ียวโดยไม่ท�าลายธรรมชาติ	
โดยท่ีเราเน้นใช้เทคโนโลยีอะไรเข้าช่วย	
แต่สามารถใช้สองมือของคนเรา	 เป็นคน
สร้างระบบนิเวศน์ให้ดีขึ้น	และไม่ท�าร้าย
ธรรมชาติ

GREEN 
LOW CARBON
“การลดใช้พลังงาน”

“ลดมลพิษ”

S L O W TRAVEL
“การท่องเที่ยวแบบไม่เร่งรีบ”

GREEN TOURISM
“การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์”
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ด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.		 โครงการพฒันาพืน้ทีโ่ล่งว่างรมิหาด	บรเิวณท่าเรอื	บรเิวณวดัเกาะพยาม
๒.		 โครงการจัดท�าระบบบ�าบัดน�า้เสียชุมชน
๓.		 โครงการจัดท�าระบบไฟฟ้ากังหันลม
๔.		 โครงการจัดท�าระบบประปาชุมชน
๕.		 โครงการจัดท�าโรงคัดแยกขยะ	และธนาคารขยะ

ด้านการท่องเที่ยว
๑.	 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบริเวณริมหาดอ่าวเขาควาย
๒.	 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบริเวณริมหาดอ่าวใหญ่
๓.	 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบริเวณริมหาดอ่าวหินขาว
๔.		 โครงการพัฒนาท่าเรือท่องเที่ยวขนาดเล็กบริเวณอ่าวคอกิ่ว
๕.		 โครงการพัฒนาท่าเรือท่องเที่ยวขนาดเล็กบริเวณแหลมทับอวน
๖.		 โครงการพัฒนาท่าเรือท่องเที่ยวขนาดเล็กบริเวณแหลมฝรั่ง
๗.		 โครงการพัฒนาท่าเรือท่องเที่ยวขนาดเล็กบริเวณอ่าวเขาควาย
๘.		 โครงการพัฒนาท่าเรือท่องเที่ยวขนาดเล็กบริเวณอ่าวกวางบีป
๙.		 โครงการพัฒนาเส้นทางจักรยาน

การด�าเนินการที่ผ่านมา
วันอังคารที่	๒๖	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๕๕๖

ณ	ศาลาเอนกประสงค์	องค์การบริหารส่วนต�าบลเกาะพยาม	ประชุมหารือในพื้นที่ครั้งที่	๑

ด้านการคมนาคมทางบก	
๑.		 โครงการพัฒนาการคมนาคมและขนส่ง	 ถนนสายหลัก	 ๑	 
	 พร้อมอุปกรณ์ประกอบถนน
๒.		 โครงการพัฒนาการคมนาคมและขนส่ง	 ถนนสายหลัก	 ๒	 
	 พร้อมอุปกรณ์ประกอบถนน
๓.		 โครงการพัฒนาการคมนาคมและขนส่ง	 ถนนสายหลัก	 ๓	 
	 พร้อมอุปกรณ์ประกอบถนน
๔.		 โครงการพฒันาการคมนาคมและขนส่ง	ถนนสายหลกั	๑.๑,	 
	 ๑.๒,	๑.๓,	๑.๔		พร้อมอุปกรณ์ประกอบถนน
๕.		 โครงการพัฒนาการคมนาคมและขนส่ง	 ถนนสายรอง	 ก	 
	 (ท่าเรือ-อ่าวหินขาว)
๖.		 โครงการพัฒนาการคมนาคมและขนส่ง	 ถนนสายรอง	 ข	 
	 (ท่าเรือ-อ่าวเขาควาย)	
๗.		 โครงการพัฒนาการคมนาคมและขนส่ง	 ถนนสายรอง	 ค	 
	 (ท่าเรือ-บลูสกาย	รีสอร์ท)	
๘.		 โครงการพัฒนาการคมนาคมและขนส่ง	 ถนนสายรอง	 ง	 
	 (เลียบหาดอ่าวใหญ่)	
๙.		 โครงการพัฒนาการคมนาคมและขนส่ง	 ถนนสายรอง	 จ	 
	 (อ่าวเขาควาย-อ่าวมุข)
๑๐.	โครงการพัฒนาการคมนาคมและขนส่ง	 ถนนสายรอง	 A	 
	 ทางลงหาด
๑๑.	โครงการพัฒนาท่าเรือ(เดิม)

การประขุม หารือกับผู้น�าชุมชน ประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่เกาะพยาม 
เพื่อรับฟังและชี้แจง ”โครงการผังพื้นที่เฉพาะชุมชนเกาะพยาม”

วันอังคารที่		๒๕		มีนาคม	พ.ศ.	๒๕๕๗

ณ		ศาลาเอนกประสงค์		องค์การบริหารส่วนต�าบลเกาะพยาม	ประชุมหารือในพื้นที่ครั้งที่	๒

การประขุม หารือกับผู้น�าชุมชน ประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่เกาะพยาม เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ
โครงการผังพื้นที่เฉพาะชุมชนเกาะพยามและหาข้อสรุปกับโครงการที่ทางกรมโยธาธิการและผังเมืองได้น�าเสนอ 

รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและผู้น�าชุมชนในพื้นที่

แผนงานโครงการผังพื้นที่เฉพาะชุมชนเกาะพยาม
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รูปแบบแนวความคิดโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

แนวคิดตามแผนงานโครงการผังพื้นที่เฉพาะชุมชนเกาะพยาม
รูปแบบแนวความคิดโครงการพัฒนาการคมนาคมและขนส่ง	

รูปแบบแนวความคิดโครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

ถนนสาย	๑.๑,๑.๒,๑.๓,๑.๔

ถนนสาย	๑

พื้นที่นันทนาการ

พลังงานไฟฟ้าทางเลือก

ระบบบ�าบัดน�้าเสีย

ธนาคารขยะ

ระบบประปา

อนุรักษ์ท่องเที่ยวทางทะเล	ด�าน�้า

เน้นท่องเที่ยวทงเชิงเกษตร/เชิงนิเวศน์

พัฒนาเส้นทางจักรยาน
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 เชียงคาน	 ชุมชนที่ครอบ
ครองมรดกทางสถาปัตยกรรมและ
วัฒนธรรมที่มีคุณค่า	 จากเอกลักษณ์
เฉพาะของความเป็นย่านการค้าเก่า	
(ตลาดบก)ทีย่งัคงหลงเหลอืกลุม่อาคาร 
บ้านไม้เก่าจ�านวนมากและเป็นกลุม่ก้อน 
ที่ สุ ด แ ห ่ ง ห นึ่ ง ใ น ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย	 
องค์ประกอบเมอืงน่าสนใจ	ด้วยวิถีชวีติ 
เรียบง ่าย	 ประกอบกับมีภูมิทัศน ์
ของสภาพแวดล้อมที่สวยงามด้วย
ต�าแหน่งทีต่ัง้ของเมอืงทีอ่ยูร่มิแม่น�า้โขง	
อีกทั้งยังมีวัดวาอารามท่ีเก่าแก่	 ท�าให้
เมืองเชียงคานได้รับความนิยมในหมู่ 

นักท่องเทีย่วอย่างรวดเร็ว	การถกูคุกคาม 
ภูมิทัศน์วัฒนธรรมของพื้นที่จากการ
ขยายตัวของการท่องเที่ยวที่เน้นตอบ
สนองพฤติกรรมและรสนิยมของ 
นกัท่องเทีย่ว	ส่งผลต่อการใช้ประโยชน์ 
ทีด่นิ	การตัง้ถิน่ฐานและวฒันธรรมท้องถิน่	 
เป ็นประเด็นส�าคัญที่ท� า ให ้กรมฯ	 
เลือกพื้นที่ เชียงคานในการจัดท�า	 
“ผงัพฒันาเมอืง	(Development	Plan)”	 
เพื่อเป็นการป้องกัน	 แก้ไข	 และลดผล 
กระทบด้านลบจากการท่องเท่ียวท่ีมต่ีอ
การพัฒนาเมือง	
	 การจดัท�าผงัพฒันาเมอืงเป็น
งานบรูณาการภารกจิของกรมโยธาธกิาร 
และผังเมือง	 โดยการส่งไม้ต ่อจาก
ภารกจิการผังเมือง	นัน่คอืรา่งผงัชุมชน

โครงการพัฒนาเมืองเชียงคาน

“เมืองงาม ในความทรงจ�า”

เทศบาลต�าบลเชียงคานที่ จัดท�าใน
ปีงบประมาณ	 ๒๕๕๒	 เพื่อให้การ
ผังเมืองได้รับการน�าไปปฎิบัติให้เมือง
เกิดการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม	

	 กรมโยธาธิการและผังเมือง
เสนอแนะให้มีการก�าหนดย่านการ
ใช ้ ท่ีดินที่ชัดเจน(Zoning)	 และใช้
มาตรการในการก�ากับการใช้ประโยชน์
ที่ดินและอาคารด้วยข้อบัญญัติท้องถ่ิน	
(Local	 Ordinance)ควบคู่กับสร้าง
มาตรการส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจเชงิ
เศรษฐกจิด้วยโครงการต่างๆ	(Projects)	 
รวมถึงการวางแผนพัฒนาเมืองและ
การจัดให ้ เกิดการมีส ่วนร ่วมของ
ประชาชน(Public	 Participation)
ในหลายๆ	 ระดับ	 ต้ังแต่การให้ข้อมูล 

ข่าวสาร(Inform)	การรบัฟังความคดิเหน็ 
(Consult)	 การให้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการปฏิบัติการ(Involve)	 ซึ่งเป็น 
ส่วนหนึง่ทีแ่สดงให้เห็นถงึความพยายาม 
ในการปรับปรุงกระบวนการจัดท�า
โครงการพัฒนาเมือง	ที่เน้นการด�าเนิน
โครงการด้วยการสร้างการมีส่วนร่วม
ของชุมชนเพื่อหาข้อตกลงร่วมกันใน
การจัดท�าโครงการเพ่ือการพัฒนา
และด�ารงรักษาเมือง	 รวมทั้งการสร้าง
ความตระหนักถึงความจ�าเป็นในการ
ด�ารงรกัษามรดกทางวฒันธรรมท้องถิน่	 
บนเงือ่นไขของระยะเวลาทีต้่องรวดเรว็
เพ่ือให้ชุมชนสามารถด�ารงอยู ่อย่าง
ยั่งยืนท่ามกลางกระแสการพัฒนา 
ที่ก�าลังถาโถมเข้าสู่พื้นที่เชียงคาน	

ส�านักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
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ภาพแสดงตัวอย่างการสร้าง
การมีส่วนร่วมในการด�าเนิน
การจดัท�าผงัพฒันาเมอืงของ
ทุกภาคส่วน

แผนภาพแสดงการวางแผนกลยุทธ์การด�าเนินงาน
ในพื้นที่เมืองเชียงคานเป็น ๒ ระยะ

ภาพแสดงกิจกรรมการสร้างการมีส่วนร่วมกับประชาชน
ในการจัดท�าผังพัฒนาเมืองเชียงคาน

	 ทัง้นีใ้นระหว่างการจดัท�าโครงการฯ	 

ยังเกิดการสร ้างเครือข ่ายการอนุรักษ  ์

และพัฒนาเมือง	 พร้อมกับการจัดตั้งสภา

เมืองเชียงคาน	 จากความร่วมมือร่วมใจของ

ภาคประชาชน	และสภาเทศบาลทีเ่ปิดโอกาส

ให้คนในชมุชนมสีทิธิท์ีจ่ะก�าหนดทศิทางการ

พัฒนาของชุมชนร่วมกับทางผู้บริหารและ

สภาท้องถิ่น	 ผ่านโครงสร้างภาคประชาชน

ในการเข้ามามส่ีวนร่วมกบัการบรหิารจดัการ

การพัฒนาในพื้นที	่อันน�าไปสู่การส่งไม้ต่อที่	

๔	เพื่อก�ากับให้เกิดกระบวนการพัฒนาเมือง

อย่างต่อเนื่องโดยท้องถิ่นเอง

	 กรมโยธาธิการและผังเมืองได้น�า

เสนอทศิทางการพฒันาเมอืงเชยีงคานและสิง่

ที่เชียงคานต้องด�าเนินการเพื่อไปสู่วิสัยทัศน์	

“เมืองงาม	 ในความทรงจ�า”	 โดยมีขั้นตอน

การด�าเนินการ	 (Planning	 Process)	 แบ่ง

เป็น	๒	ระยะ	ดังนี้

	 ระยะที่	 ๑	 :	 มีเป้าหมายเพื่อให้

ได้มาซึ่งนโยบายการอนุรักษ์และพัฒนา

พื้นที่(Policy)พร้อมท้ังโครงการเพื่อการ

พัฒนาพื้นที่(Projects)	 ตามนโยบายที่ได้

จัดล�าดับความส�าคัญเร่งด่วนและก�าหนด

ผู ้ รับผิดชอบ	 สรุปเป ็นผังพัฒนาเมือง

เชียงคาน(ChiangKhan	 Development	

Plan)	 ก่อนน�าไปสู่การด�าเนินการต่อในราย

ละเอียดเพื่อน�าผังไปสู่การปฏิบัติการพัฒนา

แต่ละพื้นที่อย่างประสานสอดคล้องกันทุก

ภาคส่วนในระยะที	่๒	ต่อไป

	 ดังนั้นในแต่ละขั้นตอนของระยะที่ 	 ๑	 จะมีกิจกรรมและ

กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและทุกภาคส่วน	 ในแต่ละข้ันตอนย่อย	

ซ่ึงท้องถิ่นต้องให้ความส�าคัญในการด�าเนินการ	 โดยจัดหาเจ้าภาพร่วมใน

การด�าเนนิโครงการ	คอืส�านกังานจงัหวดัเลย	อ�าเภอเชยีงคาน	พัฒนาชมุชน

จงัหวดัเลย	การเคหะแห่งชาต	ิและส�านกังานโยธาธกิารและผงัเมืองจงัหวดั

เลย	 เพื่อให้ได้มาซึ่งแผนพัฒนาเมืองในภาพรวมอันเป็นฉันทามติที่คนส่วน

ใหญ่เห็นพ้องต้องกัน
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	 ระยะท่ี	 ๒	 :	 เมื่อได้ผังพัฒนาเมืองและทราบถึง

โครงการเร่งด่วนทีต้่องด�าเนนิการแล้ว	กรอบแนวคดิส�าหรบั

การด�าเนินการในระยะท่ี	 ๒	 คือเพื่อให้เกิดการปฏิบัติการ

เพื่อการพัฒนาเมืองที่เห็นผลเป็นรูปธรรมและน�าไปสู่วิสัย

ทัศน์ของผังพัฒนาเมืองเชียงคานอย่างรวดเร็วและตอบ

สนองกับการแก้ปัญหาของเมืองในปัจจุบันโดยใช้การจัด

ท�าผังปฏิบัติการรายพื้นที่	 (Action	Area	Plan)เพื่อลงมือ

ปฏิบัติการพัฒนาเมืองเชียงคานในแต่ละโครงการย่อย

	 การขับเคลื่อนผังพัฒนาเมืองเชียงคานไปสู่การ

ปฎิบัตินั้น	 เป้าหมายในการด�าเนินการ	อันจะส่งผลให้งาน

อนุรักษ์และพัฒนาเมืองไม่ถูกจ�ากัดอยู่แต่ในกรอบพื้นที่

ของโครงการใดโครงการหนึ่ง	 หรือหน่วยงานใดหน่วยงาน

หนึ่งเป็นการเฉพาะ	 หากแต่ได้ขยายขอบเขตไปสู่พื้นที่

สภาพแวดล้อมโดยรอบ	 และความรับผิดชอบร่วมกันของ

คนในสังคม	 กรมโยธาธิการและผังเมืองจึงจัดท�าโครงการ

น�าร่องท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การอนุรักษ	์ 

๓	โครงการ	ได้แก่	โครงการจดัท�าเทศบญัญติัเทศบาลต�าบล 

เชียงคาน	 (Local	 Ordinance)	 เรื่อง	 ก�าหนดประเภท	

ลักษณะ	 รูปแบบ	 ระยะหรือระดับของอาคารและบริเวณ

ห้ามก่อสร้าง	 ดัดแปลง	 รื้อถอน	 เคล่ือนย้าย	 หรือเปลี่ยน

การใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในท้องที่เทศบาล

ต�าบลเชียงคาน	 อ�าเภอเชียงคาน	 จังหวัดเลย	 พ.ศ.๒๕๕๓	

(ประกาศ	ณ	 วันท่ี	 ๒๘	 ตุลาคม	 ๒๕๕๓)	 ซึ่งประกาศใน 

ราชกจิจานุเบกษา	เล่ม	๑๒๘	ตอนพเิศษ	๕๑	ง	และเร่ิมใช้บงัคบั 

ตั้งแต่วันที่	๔	พฤษภาคม	๒๕๕๔	โครงการจัดท�าธรรมนูญ

เชยีงคาน	(ChiangKhan	Charter)	และโครงการจดัท�าฐาน

ข้อมลูอาคารทีค่วรค่าแก่การอนรุกัษ์ในเขตพืน้ทีบ้่านไม้เก่า 

เนื่องจากเป็นโครงการที่สามารถด�าเนินการได้ทันทีโดย 

ไม่ต้องใช้เงินงบประมาณในการด�าเนินการมากนัก
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ภาพแสดงเทศบัญญัติและแผนที่แนบท้ายเทศบัญญัติเทศบาลต�าบลเชียงคานฯ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ภาพแสดงการเผยแพร่ธรรมนูญเชียงคานให้เป็นที่รับทราบโดยทั่วกัน
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ภาพแสดงแนวคิดโครงการจัดท�าฐานข้อมูลอาคารที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ในเขตพื้นที่บ้านไม้เก่า

ภาพแสดงตัวอย่างโครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ที่ด�าเนินการ

	 นอกจากประเด็นยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ที ่

ด�าเนนิการแล้ว	ประเดน็ยุทธศาสตร์การพฒันา	กรมโยธาธกิาร 

และผังเมืองก็ได้สนับสนุนการด�าเนินการแก่เทศบาล

ต�าบลเชียงคานโดยคัดเลือกโครงการจากผังพัฒนาเมือง

เชียงคาน	 (ChiangKhan	 Development	 Plan)	 มา

ด�าเนนิการออกแบบในรายละเอยีดและจดัท�าแบบก่อสร้าง 

ในปีงบประมาณ	 ๒๕๕๕	 จ�านวน	 ๒	 โครงการ	 ซึ่งเป็น

โครงการพัฒนาเมือง	 อันเกิดจาก	 ๒	 ประเด็นยุทธศาสตร์

ของการพัฒนา	 น่ันคือยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่และ

สภาพแวดล้อมเมือง	 กับยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตและเศรษฐกิจชุมชน	ประกอบด้วย 
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	 ๑.	โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร ์ที่ 	 ๓	 
(การพัฒนาพื้นที่และสภาพแวดล้อมเมือง)	 โดยออกแบบ
ก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์	 เข่ือนป้องกันตลิ่งตามแนว 
ริมแม่น�้าโขงเพื่อรองรับกิจกรรมนันทนาการ	 การท่องเที่ยว	 
การเดินเท้าและทางจักรยาน	ความยาว	๑,๗๘๐	เมตร	ตลอดแนว 
เขตเทศบาล	 พร้อมปรับปรุงพื้นที่ว่างสาธารณะบนเส้น
ทางริมแม่น�้าโขงให้มีความเป็นระเบียบและสวยงาม 
เชิงสถาปัตยกรรมท่ีเป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของ 
ท้องถิน่	รวมทัง้เป็นการปรบัสภาพแวดล้อมของเมอืงให้เป็น
เมืองน่าอยู	่ด้วยงบประมาณ	๕๕,๐๐๐,๐๐๐	บาท	

	 โครงการทั้งสองเป็นโครงการที่มีการบูรณาการ 
ภารกิจและส่งไม้ต่อให้กับหน่วยงานซ่ึงมีหน้าที่สนับสนุน
การพัฒนาเมืองภายในกรมโยธาธิการและผังเมือง	
เพ่ือด�าเนินการให้โครงการเป็นรูปธรรม	 ประกอบด้วย	
ส�านักสถาปัตยกรรม	 ด�าเนินการประมาณราคางาน 
ภมูสิถาปัตยกรรม	ส�านกัวศิวกรรมโครงสร้างและงานระบบ	
ด�าเนินการออกแบบพร้อมประมาณราคาโครงสร้างและ 
งานระบบ	 และส�านักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
ด�าเนินการจัดท�าเอกสารประกวดราคาและจัดหาผู้รับจ้าง
เพื่อด�าเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าว	
	 นอกจากนี้โครงการที่กรมฯ	 ได้คัดเลือกมา
ด�าเนินการยังมีความส�าคัญเนื่องจากเป็นการพัฒนาพื้นที่

	 ๒.	โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร ์ที่ 	 ๔	 

(การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชน)	โดยจัดท�าโครงการ 
ก่อสร้างสวนเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	 ๗	 รอบ	
บริเวณหน้าวัดท่าคกเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ
บริเวณหน้าวัดท่าคก	 ริมแม่น�้าโขง	 ให้สามารถรองรับ
กิจกรรมเมืองได ้อย ่างมีประสิทธิภาพพร้อมส่งเสริม 
การท่องเที่ยว	ขนาดพื้นที่ประมาณ	๓	ไร่	ด้วยงบประมาณ	
๑๐,๐๐๐,๐๐๐	บาท

สาธารณะที่เป็นจุดเริ่มต้นเข้าสู่ถนน
ชายโขง	 อันเป็นที่ตั้งของชุมชนบ้าน
ไม้เก่า	และยังเป็นพื้นที่ส�าคัญส�าหรับ
รองรับกิจกรรมของชุมชนทุกรูปแบบ	
ได้แก่	 กิจกรรมงานประเพณี	 การจัด
นิทรรศการ	 แหล่งนันทนาการ	 เป็น
จุดสร้างเสริมปฏิสัมพันธ์แก่ชุมชน	
รวมถึงรองรับนักท่องเที่ยว	พื้นที่นี้จึง
เปรียบเสมือนแหล่งเชื่อมต่อภูมิทัศน์
วัฒนธรรมเข้ากับกิจกรรมของเมือง	
ที่สร้างความภาคภูมิใจให้แก่คนใน
ชมุชน	และสร้างความประทบัใจให้แก่

ผูม้าเยอืน	และเป็นโครงการท่ีสามารถแก้ปัญหาเร่งด่วนและ 

สะท้อนให้เหน็ความเชือ่มโยงของการพัฒนาเมอืงแบบองค์รวม 
หรอืสนบัสนนุนโยบายการพฒันาเมอืงเชยีงคานอย่างชัดเจน
	 ส�าหรบัการบรูณาการในระดบัจงัหวดั	มสี�านกังาน
จังหวัดเลยเป็นเจ้าภาพในการบูรณาการโครงการเพื่อ
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ด้วยเช่นกัน	 
โดยอ�าเภอเชยีงคาน	ส�านกังานโยธาธกิารและผงัเมอืงจงัหวดั
เลย	 พัฒนาชุมชนจังหวัดเลย	 ร่วมกับการเคหะแห่งชาติ	
สถาบนัพฒันาองค์กรชมุชน	และองค์การบรหิารการพฒันา
พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	(องค์การมหาชน)	 
จัดกิจกรรมเผยแพร่วัฒนธรรมเชียงคานสู่สายตาของ 
นักท่องเที่ยวรวมถึงแขกบ้านแขกเมืองจากฝั่งลาว..
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ภาพการน� า เ สนอ โครงการพัฒนา 
เมืองเชียงคานต่อประชาชนชาวเชียงคาน 
และผู้สนใจ

ภาพแสดงหลังการก่อสร้างเสร็จแล้ว

ภาพจ�าลองโครงการสวนสาธารณะ

ภาพแสดงความก้าวหน้างานก่อสร้างโครงการพัฒนา
เมืองเชียงคาน งบประมาณปี ๒๕๕๕
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	 นอกจากทางกรมโยธาธิการและ
ผังเมอืงจะสนบัสนนุงบประมาณเพ่ือพฒันาเมือง
เชียงคานในปีงบประมาณ	๒๕๕๕	 เป็นจ�านวน	
๖๕	 ล้านบาทแล้ว	 ยังตั้งแผนการสนับสนุน 
งบประมาณเพ่ือด�าเนนิการพัฒนาเมอืงเชยีงคาน
ระยะที่	 ๒	 อีกในปีงบประมาณ	 ๒๕๕๗	 เป็น
จ�านวน	๘๐	ล้านบาท	และจะพยายามสนบัสนนุ
การด�าเนินการเพื่อ	 การพัฒนาตามผังเมือง 
ให้กับเทศบาลต�าบลเชียงคานอย่างต่อเนื่อง

	 แนวทางการจัดท�าโครงการพัฒนา
เมอืงเชยีงคานนีน้อกจากสามารถเป็นตวัอย่างให้ 
กับชุมชนอื่นๆ	 ได้เห็นถึงการอนุรักษ์	 การฟื้นฟู	
และการพัฒนา	 รวมถึงการด�ารงรักษาและ 

การใช้ประโยชน์จากมรดกทีล่�า้ค่าแห่งชมุชนพ้ืนถิน่	 
ทั้งวิถีชีวิต	 ขนบธรรมเนียม	 ศิลปวัฒนธรรม	
และสถาปัตยกรรมดั้งเดิมของชุมชนเชียงคาน	
สามารถน�ามาวางแผนเพื่อพัฒนาและบริหาร
จัดการให้รับใช้ปัจจุบันและสร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกจิให้กบัชมุชนอย่างยัง่ยนื	(Sustainable	
Management)	และยังใช้เพื่อเป็นตัวอย่างของ
งานผงัเมอืงทีส่ามารถ	ช่วยแก้ปัญหาของเมอืงใน
ภาพรวม	 และสะท้อนให้เห็นถึงการตอบสนอง
ต่อวิสัยทัศน์ของการผังเมืองได้อย่างแท้จริง
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สวรรยา	กะตะศิลา๑	และ	สุวัฒนา	ธาดานิติ๒

Sawanya Katasila๑ and Suwattana Thadaniti๒

บทคัดย่อ
	 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้	 มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา

การจัดการขยะตกค้างในหมู่บ้านจัดสรร	 :	 กรณีศึกษา

หมู่บ้านจัดสรรเมืองเอก	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดปทุมธาน	ี 

เพ่ือศกึษาการจดัการขยะตกค้างในหมูบ้่านจดัสรรท่ีเป็นอยู่

ในปัจจุบัน	 และเสนอแนะแนวทางพัฒนาการจัดการขยะ 

ตกค้างในหมู่บ้านจัดสรรอย่างมีประสิทธิภาพให้ดีที่สุด	 

โดยเป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพประกอบ

ด ้ วยการ เก็บข ้อมูลด ้ วยการส� ารวจทางกายภาพ	 

การสังเกตการณ	์การท�าแบบสอบถาม	และการสัมภาษณ์

	 ผลการศึกษาพบว่า	 การจัดการขยะตกค้างใน

หมู่บ้านจัดสรร	 กรณีศึกษาหมู่บ้านเมืองเอก	 อ�าเภอเมือง	

จงัหวัดปทมุธาน	ียงัเกดิปัญหาในหลายด้าน	หมู่บ้านจดัสรร

ทีเ่กิดขึน้ก่อนปี	พ.ศ.	๒๕๓๕	อาจเกดิจากปัญหาการจดัสรร

ที่ดินและการขออนุมัติก่อสร้าง	มีผู้ด�าเนินการจัดสรรที่ดิน 

แต ่ยังไม ่มีกฎหมายเพื่อใช ้ควบคุมการจัดสรรที่ดิน	 

รวมท้ังทางหน่วยงานเทศบาลต�าบลหลกัหก	และประชาชน 

ในชุมชนด้วย	กล่าวคอื	ยังพบขยะตกค้างในพืน้ท่ี	ทัง้ยงัไม่มี

ประสิทธิภาพเพียงพอในการก�าจัดขยะมูลฝอยตกค้างให้

หมดไปในทุกวัน	เนื่องจากขาดความร่วมมือกันทั้งสองฝ่าย	 

สรุปเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาของทั้งฝ่าย	 คือ	 

๑.	 จัดตั้งอุปกรณ์ที่ใช ้รับรองขยะมูลฝอยให้เพียงพอ	 

๒.	 ตรวจสอบถังรองรับขยะมูลฝอยตามระยะเวลา	 หรือ 

ใช้ถังแบบแยกประเภทของขยะ	 ๓.	 จัดท�างบประมาณ 

เพ่ิมจ�านวนรถเกบ็ขนขยะ	๔.	ควรมกีารจัดเกบ็ขยะมูลฝอย

ทุกวัน	๕.	ควรหาแนวทางสร้างมูลค่าเพิ่มของขยะมูลฝอย	

๖.	ควรมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร	

การจัดการขยะตกค้างในหมู่บ้านจัดสรร : 

กรณีศึกษาหมู่บ้านจัดสรรเมืองเอก 
อ�าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

Residual Waste Management in Housingreul Estate : 
A Case Study of Muang Ake Community

Mueang District Pathum Thani Province
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	 ด้านฝ่ายประชาชนในพื้นที่	๑.	ควรให้ความร่วม

มือในการคัดแยกประเภทของขยะมูลฝอย	๒.	มีการเตรียม 

พร้อมในการจัดการขยะมลูฝอยภายในครวัเรอืนทีจ่ะน�ามาทิง้ 

ก่อนเวลาที่ก�าหนด	 ๓.	 ให้ความร่วมมือน�าขยะที่ขายได้	 

หรือขยะรไีซเคลิ	น�าไปรวบรวมเกบ็ในจดุทีช่มุชนก�าหนดไว้	 

๔.	 ให้ความร่วมมือรับผิดชอบเรื่องการช�าระค่าธรรมเนียม 

ในการเก็บขนขยะมูลฝอย	 ๕.	 ควรจอดรถยนต์ให้เป็น

ระเบียบเรียบร้อย	๖.	ให้ความร่วมมือในการมีส่วนร่วมเพื่อ

ตรวจดู	 สอดส่องบุคคลภายนอกที่มีการน�าขยะมาลักลอบ

ทิ้ง	รวมทั้งเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย

ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน

ค�าส�าคัญ:	การจัดการขยะ,	ขยะตกค้าง,	กฎหมายเกี่ยวกับ

หมู่บ้านจัดสรร,	หมู่บ้านเมืองเอก	

	 บทความเรือ่ง	การจดัการขยะตกค้างในหมูบ้่าน

จัดสรร	 :	 กรณีศึกษาหมู่บ้านจัดสรรเมืองเอก	อ�าเภอเมือง	

จงัหวดัปทมุธาน	ีเป็นส่วนหนึง่ของวทิยานพินธ์ภาควชิา	การ

วางผังเมืองและสภาพแวดล้อมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร	์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา

เพือ่ศกึษาการจดัการขยะตกค้างในหมูบ้่านจดัสรรท่ีเป็นอยู่

ในปัจจุบัน	 และเสนอแนะแนวทางพัฒนาการจัดการขยะ

ตกค้างในหมู่บ้านจดัสรรอย่างมปีระสทิธภิาพให้ดทีีส่ดุ	โดย

เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพประกอบด้วย

การเกบ็ข้อมลูด้วยการส�ารวจทางกายภาพ	การสงัเกตการณ์	

การท�าแบบสอบถาม	 และการสัมภาษณ์	 รวมทั้งเสนอ

แนะแนวทางในการพัฒนาของทั้งฝ่าย	

	 ปัจจบัุนพบว่ามขียะตกค้างในหมูบ้่านจดัสรรเพิม่

จ�านวนมากขึ้น	ดังเช่น	หมู่บ้านจัดสรรเมืองเอกโครงการ	๑	

เป็นชมุชนหมูบ้่านเมอืงเอกฝ่ังเหนอื	ขยะตกค้างอาจเกดิขึน้

ได้จากหลายสาเหต	ุเช่น	พืน้ทีว่่างเปล่าซึง่มเีจ้าของแต่ไม่ได้

มีการเข้ามาอยู่อาศัย	 และมิได้ท�าการสร้างรั้วรอบขอบชิด

เพือ่ป้องกนัไว้	จงึมคีนทิง้ขยะตามสะดวก	หรอืมกีารเทกอง

รวมกนัไว้ตามโคนต้นไม้	เป็นต้น	ซึง่ท�าให้เกดิการหมกัหมม	

เน่าเปื ่อยของขยะตกค้าง	 และส่งกล่ินเหม็นเนื่องจาก 

มีน�้าเน่าจากขยะไหลออกมา	 ยังท�าให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์	

แพร่กระจายของเชื้อโรค	 เป็นแหล่งอาหารของสัตว์พาหะ

น�าโรคต่างๆ

	 หมูบ้่านจัดสรรทีเ่กดิขึน้ก่อนปี	พ.ศ.	๒๕๓๕	อาจ

เกิดจากปัญหาการจัดสรรที่ดินและการขออนุมัติก่อสร้าง	 

มผีูด้�าเนนิการจดัสรรทีด่นิแต่ยงัไม่มกีฎหมายเพือ่ใช้ควบคมุ

การจัดสรรที่ดินโดยเฉพาะเป็นเหตุให้มีการพิพาทกัน	 

อกีทัง้การวางแผนผงัโครงการหรอืวธิกีารในการจดัสรรท่ีดนิ 

กไ็ม่ถูกต้องตามหลักวชิาการผังเมือง	หมูบ้่านจดัสรรเมอืงเอก	 

อยู่ในช่วงก่อนเกิด	ปว.๒๘๖	ตามกฎหมายว่าด้วย	ประกาศ

ของคณะปฏิวัติฉบับที่	๒๘๖	พ.ศ.	๒๕๑๕	ระบุไว้ว่า	ข้อ	๙	

ในการวางข้อก�าหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน	 กฎหมาย

ฉบับนี้ไม่มีสภาพบังคับ	 หากผู้จัดสรรที่ดินไม่บ�ารุงรักษา

สาธารณูปโภคทางปฏิบัติส่วนใหญ่	 ผู้จัดสรรที่ดินจะจัด

ให้มีการเลือกตั้งกรรมการหมู่บ้านจากผู้ซื้อที่ดินจัดสรร

เป็นคณะกรรมการหมู่บ้านมีหน้าที่จัดการดูแลบ�ารุงรักษา

สาธารณูปโภค	ออกข้อบังคับต่างๆ	และเรียกเก็บเงินค่าใช้

จ่ายในการบ�ารุงรักษาสาธารณูปโภคจากผู้ซื้อที่ดินจัดสรร	

แต่คณะกรรมการหมู่บ้านไม่มีสถานะใดๆ	 ทางกฎหมาย	

ซ่ึงโครงการท่ีเกิดก่อนน้ีอยู่ภายใต้กฎหมาย	 ปว.๒๘๖	 

ท่ีก�าหนดให้เจ้าของโครงการมหีน้าทีด่แูลสาธารณปูโภคเอง	

หมูบ้่านจดัสรรเมอืงเอกฝ่ังเหนอื	ประกอบด้วยครวัเรอืนของ

ประชาชนท่ีมีรายได้สูง	 และแวดล้อมด้วยความเป็นชุมชน

ดั้งเดิม	ต่างได้ประสบปัญหาขยะตกค้างบริเวณพื้นที่รกร้าง

ว่างเปล่าในหลายพื้นที่	 เนื่องจากมีขยะเป็นจ�านวนมาก	 

ยังท�าให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์	 แพร่กระจายของเชื้อโรค	 

รวมทั้งพาหะน�าโรค	 และก่อให้เกิดความร�าคาญต่างๆ	 

เบือ้งต้นเป็นปัญหาของสิง่แวดล้อมในเมอืงเอก	ทัง้นี	้ปัญหา

การจัดการขยะตกค้างในพ้ืนท่ี	 หากไม่มีการจัดการขยะ

ตกค้างย่อมจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามยั	และคณุภาพ

ชีวิตของคนในหมู่บ้านจัดสรร	
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	 ดังน้ันผลการศึกษาท�าให้ทราบถึงวิธีการจัดการ

และป้องกนัปัญหาขยะตกค้างในหมูบ้่าน	หรอืชมุชนบริเวณ

ใกล้เคียง	 ผลที่ได้รับตามมาคือขยะตกค้างในพื้นท่ีหมู่บ้าน

จัดสรรมีปริมาณลดลง	 หรือสามารถก�าจัดขยะตกค้างได้

และท�าให้คนในหมู่บ้านจัดสรรมีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้น	 

ช่วยท�าให้สังคมและสภาพแวดล้อมในหมู่บ้านจัดสรรดีขึ้น

ภาพที่ ๑ แสดงบริเวณเมืองเอก 
   ซึ่งอยู่ในบริเวณ
   จังหวัดปทุมธานี

ภาพที่ ๒ แสดงต�าแหน่งและ
   ขอบเขตพื้นที่ศึกษา

	 ขอบเขตของพื้นที่ศึกษา	ครอบคลุมพื้นที่บริเวณ

เมืองเอก	 โดยท�าการศึกษาสภาพทางกายภาพ	 ซึ่งพื้นที่

ศึกษา	 ตั้งอยู่ต�าบลหลักหก	 อ�าเภอเมืองปทุมธานี	 จังหวัด

ปทุมธานี	 มีเนื้อที่รวมประมาณ	๖๕๖.๒๕	 ไร่หรือ	 ๑.๐๕	

ตารางกิโลเมตร	โดยแสดงรายละเอียดดังภาพที	่๑	และ	๒
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ภาพที่ ๔ การแยกประเภทของขยะมูลฝอยในหมู่บ้าน 

ภาพที่ ๓ แสดงขยะมูลฝอย
	 	 	 ล้นถังและความมักง่าย
   ของประชาชน
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	 วิธีการและเครื่องมือการศึกษา
	 	 วิธีการศึกษามี	๓	วิธี	ประกอบด้วย	

	 	 	 ๑.	ส�ารวจ	(Field	Survey)	โดยผู้ศึกษา	(Non	Participation)	

	 	 	 ๒.		การใช้แบบสอบถาม	(Questionnaire)	

	 	 	 ๓.		การสัมภาษณ์	(Interview	Schedules)

	 	 การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม	 และแบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการ

เก็บรวบรวมข้อมูล	ดังนี้

	 	 ๑.	แบบสอบถาม	(Questionnaires)	ผู้วจิยัได้ใช้แบบสอบถามปลายปิด	(Close-

ended	Question)	เป็นเครือ่งมอืในการเกบ็ข้อมลูกบักลุม่ตวัอย่าง	โดยให้ตอบค�าถามทีก่�าหนด

ค�าตอบไว้ให้เลือกเท่านั้น	แบ่งออกเป็น	๒	ตอน	คือ

	 	 	 -	 ตอนที	่๑	แบบสอบถาม	ข้อมลูพืน้ฐานทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม	ได้แก่	

เพศ	อายุ	ระดับการศึกษา	อาชีพ	และรายได้

	 	 	 -		 ตอนที่	 ๒	 แบบสอบถาม	 ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นในการจัดการขยะ

ตกค้างในหมู่บ้านจัดสรรที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

	 	 ๒.	แบบสัมภาษณ์	 ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบถามจด	 (Interview	 Schedules)	

กับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก	ซึ่งได้แก่	ประธานหมู่บ้านจัดสรรเมืองเอก	รองประธานหมู่บ้านจัดสรร

เมืองเอก	 ประชาชนในหมู่บ้านจัดสรรเมืองเอก	 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานกองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม	 เทศบาลต�าบลหลักหก	 ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน	 และ 

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานการจัดเก็บขยะมูลฝอยในหมู่บ้านจัดสรรเมืองเอก
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	 จากการลงพื้นที่ศึกษา	 ส�ารวจ	 สังเกตการณ์	

ท�าแบบสอบถาม	 และสัมภาษณ์ได้ข้อมูลจากการตอบ

แบบสอบถามจากประชาชนในชุมชน	 เป็นเพศหญิง	 

คดิเป็นร้อยละ	๕๙	ทีใ่ห้ความร่วมมอื	ช่วงอายรุะหว่าง	๓๑	

–	๔๐	ปี	คิดเป็นร้อยละ	๓๔	ระดับการศึกษาปริญญาตรี	 

คดิเป็นร้อยละ	๕๕	มีอาชพีรบัราชการ	หรือรฐัวสิาหกจิ	คิดเป็น 

ร้อยละ	๒๙	และมรีายได้เฉลีย่	๒๕,๐๐๑	–	๓๕,๐๐๐	บาท	 

คิดเป็นร้อยละ	 ๒๗	 รวมท้ังการตอบแบบสอบถามข้อมูล

เกีย่วกบัการจดัการขยะมลูฝอยภายในครวัเรอืนในปัจจุบนั	 

มีถังรองรับขยะเพียงพอ	 คิดเป็นร้อยละ	 ๘๖	 มีการท�า

อาหารทานเองเป็นประจ�า	 คิดเป็นร้อยละ	 ๘๓	 มีการ

ช�าระค่าธรรมเนยีมเกบ็ขนขยะมลูฝอยเป็นประจ�า	คดิเป็น 

ร้อยละ	๙๒	สภาพถังรองรับขยะมีความแข็งแรง	ทนทาน	

ไม่เป็นสนิม	 คิดเป็นร้อยละ	 ๘๗	 สภาพถังรองรับขยะ 

ไม่มีความสามารถในการป้องกนัแมลง	หน	ูแมว	สนุขั	และ

สตัวอืน่ๆ	มใิห้สมัผสัหรอืคุย้เขีย่ขยะได้	คดิเป็นร้อยละ	๕๓	

การน�าวัสดุที่ได้จากขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่	 สามารถ

ช่วยลดปริมาณขยะมูลฝอยในหมู่บ้านได้	 คิดเป็นร้อยละ	

๙๓	การก�าจัดขยะมูลฝอยในครัวเรือน	มีการคัดแยกขยะ

มูลฝอยอย่างเรียบร้อย	 ทั้งพลาสติก	 กระดาษ	 ขวดแก้ว	

ฯลฯ	คดิเป็นร้อยละ	๖๐	ประชาชนจะไม่ท้ิงขยะลงบนพืน้ที่

รกร้างว่างเปล่า	คดิเป็นร้อยละ	๙๒	มกีารเกบ็รวบรวมขยะ

ในบ้านเพื่อเตรียมทิ้งก่อนเวลาที่เทศบาลต�าบลหลักหก 

จะมาเก็บขน	คิดเป็นร้อยละ	๘๘	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

ของพื้นที่ในการเข้าถึงการเก็บขนขยะบริเวณหน้าบ้าน	 

คิดเป็นร้อยละ	๖๑	ประชาชนเห็นด้วยกับการวางถังขยะ 

ไว้ในบ้านก่อนถึงเวลาเก็บขน	 คิดเป็นร้อยละ	๗๔	 มีการ

พบเห็นบุคคลอื่น	 น�าขยะมูลฝอยมาทิ้งในถังขยะของ

ตนเอง	คดิเป็นร้อยละ	๖๐	น�ามาเป็นผลสรปุทัง้หมด	ท�าให้

ทราบถึงการศึกษาวิจัยการจัดการขยะตกค้างในหมู่บ้าน

จัดสรร	ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ
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	 การจัดการขยะตกค้างในหมู่บ้านจัดสรร	 กรณี

ศึกษาหมู่บ้านเมืองเอก	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดปทุมธานี	 

ยังเกิดปัญหาในหลายด้าน	 รวมทั้งทางหน่วยงานเทศบาล

ต�าบลหลักหก	 และประชาชนในชุมชนด้วย	 กล่าวคือ	 

ยงัพบขยะตกค้างในพืน้ที	่ทัง้ยงัไม่มปีระสทิธภิาพเพียงพอ 

ในการก�าจัดขยะมูลฝอยตกค้างให้หมดไปในทุกวัน	 

ขาดความร่วมมอืกนัทัง้สองฝ่าย	ซึง่ท�าให้เกดิการหมกัหมม	

เน่าเปื่อยของขยะตกค้าง	 และส่งกลิ่นเหม็นเนื่องจากมี

น�้าเน่าจากขยะไหลออกมา	 ยังท�าให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์	 

แพร่กระจายของเชื้อโรค	 เป็นแหล่งอาหารของสัตว์พาหะ

น�าโรคต่างๆ	 ประชาชนในหมู่บ้านจัดสรรมีการจัดการ 

ขยะมูลฝอยด้วยตนเอง	 แต่ไม ่ได ้ให้ความส�าคัญกับ 

การคัดแยกประเภทขยะมูลฝอยก่อนทิ้งลงในถังรองรับ 

ขยะมูลฝอยของตนเอง	 จึงควรหาแนวทางในการแก้ไข

อย่างถกูต้อง	เหมาะสม	และเพือ่ให้เกดิประสทิธภิาพดทีีส่ดุ

	 สรุปข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนาการจัดการ

ขยะตกค้างในหมูบ้่านจดัสรรอย่างมปีระสทิธภิาพดทีีส่ดุ	

	 ปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้เกิดประสิทธิภาพดีที่สุด	 

ซึ่งได ้มีการศึกษา	 ทบทวนแนวคิดทฤษฏี	 ทั้งได ้ลง 

ภาคสนามเพื่อศึกษาดูงาน	 พร้อมทั้งสัมภาษณ์ประชาชน 

และเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง	 และการตอบแบบสอบถาม

ของประชาชนในพ้ืนที่หมู่บ้านจัดสรรเมืองเอก	 จึงได้มา

ซึ่งค�าตอบของผลการศึกษาได้แก่	 องค์กรและประชาชน

ในหมู่บ้าน	 มีเพียงความร่วมมือกันทั้งสองฝ่าย	 ก็สามารถ

ช่วยลดปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง	 และก�าจัดขยะตกค้าง

ในหมู่บ้านจัดสรรเมืองเอกได้ส�าเร็จ

	 ด้านฝ่ายเทศบาล
	 ๑.		จัดตั้ งอุปกรณ์ที่ ใช ้รับรองขยะมูลฝอย 

ให้เพียงพอ	

	 ๒.		ตรวจสอบถงัรองรบัขยะมลูฝอยตามระยะเวลา	 

หรือใช้ถังแบบแยกประเภทของขยะ	

	 ๓.		จัดท�างบประมาณเพ่ิมจ�านวนรถเกบ็ขนขยะ	

	 ๔.		ควรมีการจัดเก็บขยะมูลฝอยทุกวัน	

	 ๕.		ควรหาแนวทางสร ้ า งมูลค ่ า เพิ่ มของ 

ขยะมูลฝอย	

	 ๖.		ควรมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร	

	 ด้านฝ่ายประชาชนในพื้นที่	
	 ๑.		ควรให้ความร่วมมือในการคัดแยกประเภท

ของขยะมูลฝอย	

	 ๒.	มกีารเตรยีมพร้อมในการจดัการขยะมลูฝอย

ภายในครัวเรือนที่จะน�ามาทิ้งก่อนเวลาที่ก�าหนด	

	 ๓.	ให้ความร่วมมือน�าขยะที่ขายได้	 หรือขยะ

รีไซเคิล	น�าไปรวบรวมเก็บในจุดที่ชุมชนก�าหนดไว้	

	 ๔.	ให้ความร่วมมือในการรับผิดชอบเรื่องการ

ช�าระค่าธรรมเนียมในการเก็บขนขยะมูลฝอย	

	 ๕.	ควรจอดรถยนต์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย	

และไม่ควรจอดรถยนต์ในที่ห้ามจอด	

	 ๖.	ให้ความร่วมมือในการมีส่วนร่วมเพื่อตรวจ

ดู	 สอดส่องบุคคลภายนอกท่ีมีการน�าขยะมาลักลอบทิ้ง	 

รวมทั้งเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยที่

เป็นประโยชน์ต่อชุมชน
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	 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
	 ปัญหาของขยะมลูฝอยทีเ่กดิขึน้	ทีม่แีนวโน้มของ

การเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะในทุกวัน	 เพื่อช่วยลดปัญหา

ต่างๆ	ทีจ่ะเกิดกับสิง่แวดล้อมในอนาคต	และส่งผลกระทบ

ต่อทุกคนได้	 ผู้ศึกษาวิจัยมีข้อเสนอแนะส�าหรับการศึกษา

วิจัยในครั้งต่อไป	ดังนี้

	 ๑.	ควรมีการศึกษาแบบเจาะลึก	ถึงกลุ่มคนที่มี

พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในการทิ้งขยะ	ระบุโทษให้ชัดเจน 

ถึงการกระท�าความผิดในการลักลอบทิ้งขยะมูลฝอย	 

เพื่อสร้างความมีระเบียบในสังคมท่ีจะอยู่ร่วมกัน	 และ 

สิ่งแวดล้อมที่น่ามอง

	 ๒.	ค ว รมี ก า รศึ กษา เชิ ง ทดลอง ในพื้ นที่

เกี่ยวกับวิธีการจัดการขยะ	 เพ่ือให้ความรู้	 ความเข้าใจ	 

เป็นประโยชน์แก่ชุมชน	 และท�าให้เกิดการมีส่วนร่วม 

ในชุมชน	 อีกทั้งเกิดความรักใคร่สามัคคีกันภายในชุมชน

และท�าให้การจัดการขยะเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	

	 ๓.	 ควรศึกษาถึงวิธีการก�าจัดขยะมูลฝอยใน

ชุมชน	 รวมทั้งถ้าไม่น�าขยะมูลฝอยไปทิ้งที่สถานที่ฝังกลบ

ขยะ	 จะมีวิธีใดบ้างสามารถทดแทนวิธีการก�าจัดแบบ 

ฝังกลบได้	เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายของหน่วยงานเทศบาล	
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