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กรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นองค์กรแกนน�าของประเทศ มีภารกิจ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการ
ผังเมือง ด้านการพัฒนาเมือง ด้านการอาคาร และ การบริการด้านช่าง เพื่อสร้างความเจริญสูท่ กุ ภูมภิ าค
ของประเทศให้มคี วามน่าอยูป่ ลอดภัย จากภารกิจทั้ง ๔ ด้าน ที่กล่าวมานั้น วารสารฉบับนี้ จึงมีการน�าเสนอ
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 เพื่อให้ความรู้กับประชาชน เพื่อให้ประชาชน ได้อยู่ในสภา
แวดล้อมที่ดี มีความเป็นระเบียบ สะดวกสบาย สวยงามและมีความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ รวม
ถึง การประกาศบังคับใช้พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2562 (EEC) การพัฒนา
เชิงพื้นทีเ่ พื่อยกระดับบทบาทของประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของเอเชีย และสร้างโอกาส
ทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม
นอกจากภารกิจด้านการผังเมือง วารสารฉบับนี้ยังได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจ ด้านการ
อาคาร ในเรื่องของมาตรฐานการออกแบบราวกันตกในอาคารจอดรถยนต์ เนื่องจากกรมฯ เป็นหน่วย
งานทีร่ ับผิดชอบด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพืน้ ฐานการออกแบบ จึงได้ตระหนักถึงความส�าคัญ
ของประชาชนในการเข้าใช้อาคารจอดรถยนต์ท่จี ะต้องได้รบั ความปลอดภัยอย่างเพียงพอ รวมถึงข้อมูล
ด้านการทดสอบวัสดุในการก่อสร้างเพื่อให้วัสดุนั้นมีมาตรฐานในการก่อสร้าง เพื่อความปลอดภัยของ
ประชาชนทุกคน
ทั้งนี้ กรมโยธาธิการและผังเมือง นอกจากจะเน้นความส�าคัญในด้านความปลอดภัยของ
ประชาชนเป็นหลักแล้ว ยังได้ตระหนักถึงปัญหามลพิษที่เกิดจากการก่อสร้างที่ส่งผลให้อาจจะเป็น
อันตรายต่อสุขภาพของพี่นอ้ งประชานได้ วารสารฉบับนี้จงึ ได้นา� เสนอข้อมูล เกี่ยวกับการลดปริมาณฝุน่
PM 2.5 ที่เป็นปัญหาด้านสภาวะมลพิษทางอากาศของประเทศ โดยกรมฯ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ในการก�าหนดมาตรการทางกฎหมายเพื่อป้องกันฝุน่ PM 2.5 ที่เกิดขึ้นในงานก่อสร้าง เพื่อลดปริมาณฝุน่
PM 2.5 และให้ผู้ด�าเนินการก่อสร้างได้ปฏิบัติตามมาตรการลดฝุ่นละอองอย่างเคร่งครัด เพื่อลดปัญหา
มลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างในปัจจุบัน
กองบรรณาธิการ ขอขอบคุณผู้เขียนบทความทุกท่าน ที่กรุณาส่งบทความลงในวารสาร และ
ขอขอบคุณทุกทนที่ได้ติดตามอ่านวารสารกรมโยธาธิการและผังมืองมาโดยตลอด

กองบรรณาธิการ
วารสารกรมโยธาธิการและผังเมือง
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ราวกันตก

มยผ. 1321-61 มาตรฐานการออกแบบราวกันตกในอาคารจอดรถยนต
โดย ส�านักควบคุมและตรวจสอบอาคาร

อุบัติเหตุรถยนต์ตกจากอาคารจอดรถยนต์ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินโดยมีสาเหตุหลักมาจาก
การขับขี่รถยนต์ด้วยความประมาท และอีกหนึ่งสาเหตุมาจากราวกันตกของอาคารจอดรถยนต์ ที่ออกแบบไว้ไม่แข็งแรง
ไม่ปลอดภัย วัสดุท่ใี ช้ในการก่อสร้างไม่สามารถรับแรงกระแทกได้ซ่งึ บริเวณที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบตั เิ หตุรถยนต์ตกจากอาคาร
มีอยู่ 3 บริเวณด้วยกัน คือ บริเวณทีร่ ถยนต์ ถอยหลังเขาจอดบริเวณปลายทางวิ่ง และบริเวณทางวิ่งขึ้นลงระหว่างชั้น
ซึ่งหากการออกแบบราวกันตก ไม่แข็งแรงเพียงพอ ย่อมจะเป็นอันตรายและมีความเสี่ยงทีร่ ถยนต์จะตกลงไปกระแทก
พื้นด้านล่างของอาคารได้ ทั้งนี้อุบัติเหตุรถยนต์ตกจากอาคารสามารถลดลงได้หากมีการออกแบบตามมาตรฐานที่ถูกต้อง
กรมโยธาธิการและผังเมืองในฐานะทีเ่ ป็นหน่วยงานหนึ่งทีม่ ีภารกิจในการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานทัง้
การออกแบบ การก่อสร้าง การบูรณะ และการบ�ารุงรักษา ได้ตระหนักถึงความส�าคัญของประชาชนในการเข้าใช้อาคาร
จอดรถยนต์ทจี่ ะต้องได้รับความปลอดภัยอย่างเพียงพอ จึงได้ท�าการศึกษาเรื่องการออกแบบราวกันตกในอาคารจอด
รถยนต์และจัดท�ามาตรฐานฉบับนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการออกแบบราวกันตกของอาคารจอด
รถยนต์ใหม่ให้มีความปลอดภัยเพียงพอที่จะสามารถรองรับแรงกระแทกได้ตามมาตรฐานสากล ซึ่งเนื้อหาในมาตรฐานจะมี
ข้อก�าหนดในการออกแบบและการก่อสร้าง รายละเอียดการค�านวณแรง พร้อมทั้งแนะน�าแนวทางการออกแบบ เพื่อให้
การก่อสร้างราวกันตกของประเทศไทยเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ มีมาตรฐานเดียวกัน โดยได้นา� ข้อมูลส่วนหนึ่ง
จากมาตรฐานของต่างประเทศที่มีความเป็นสากล รวมถึงบทความทางวิชาการทีเ่ กี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับ
สภาพการเข้าใช้งานอาคารจอดรถยนต์ของประเทศไทย

วารสาร ฉบับที่ ๕๔ / ป ๒๕๖๓
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โครงสร้างราวกันตกของอาคารจอดรถยนต์ในประเทศไทยที่มีใช้อยู่ในปัจจุบัน สามารถจ�าแนกได้เป็น 2 ประเภท
ได้แก่ ราวกันตกชนิดแข็งเกร็ง (rigid barrier) ซึ่งเป็นราวกันตกแบบไม่เสียรูปมาก เป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
จึงต้องออกแบบให้รบั แรงกระแทกขนาดใหญ่ได้ และราวกันตกชนิดยืดหยุน่ (ﬂexible barrier) ซึ่งเป็นราวกันตกที่สามารถ
เปลี่ยนรูปได้มาก (large deformation) สามารถสลายพลังงานจากการกระแทก ลดแรงกระแทกได้ เป็นโครงสร้างโลหะ
ซึ่งเป็นวัสดุที่มีความยืดหยุ่นและมีความเหนียว

วารสารกรมโยธาธิการและผังเมือง
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โดยทั่วไปประเภทของโครงสร้างราวกันตกที่นิยมก่อสร้างในอาคารจอดรถยนต์ มีดังต่อไปนี้ เช่น
(1) ราวกันตกคอนกรีตหล่อในที่แบบก�าแพงยื่น (cantilever walls)
(2) ราวกันตกคอนกรีตส�าเร็จรูปแบบคานขอบ (precast concrete spandrel beams acting at barrier walls)
(3) ราวกันตกแบบเคเบิ้ล (multi-strand steel cables)
(4) ราวกันตกเหล็กรูปพรรณ (steel members)
โครงสร้างราวกันตกจะมีคุณลักษณะเฉพาะในแต่ละวัสดุ ราวกันตกทีเ่ ป็นโครงสร้างเหล็กจะมีความเหนียว สามารถ
ออกแบบรูปร่างได้หลากหลาย เพื่อให้รบั การเสียรูปและการคราก (yield) เมื่อมีแรงมากระท�า โครงสร้างราวกันตกคอนกรีต
หล่อในที่และคอนกรีตส�าเร็จรูปแบบคานขอบ จะมีความแข็งเกร็ง ซึ่งไม่มกี ารเสียรูปเมือ่ มีแรงมากระท�า หากเป็นราวกันตก
แบบลวดเคเบิลและเหล็กรูปพรรณ จะมีความยืดหยุ่น ซึ่งจะมีการเสียรูปและโก่งตัวของวัสดุที่ใช้เป็นโครงสร้างราวกันตก
การออกแบบและก่อสร้างราวกันตกในอาคารจอดรถยนต์มีข้อก�าหนดที่ส�าคัญดังต่อไปนี้
• ในการค�านวณแรงกระแทกให้ใช้หลักการพลังงาน เพื่อใช้ในการออกแบบโครงสร้างราวกันตก
• ราวกันตกควรมีความสูงไม่น้อยกว่า 1.10 เมตร และควรติดตั้งสัญลักษณ์ เครื่องหมาย หรือวัสดุสะท้อนแสง
เพื่อที่ผู้ขับขี่รถยนต์สามารถมองเห็นราวกันตกจากด้านหลังได้
• จุดต่อ (connection) หรือข้อต่อ (joint) ระหว่างราวกันตกกับโครงสร้างที่รองรับ (เช่น แผ่นพื้น เสา หรือคาน)
ต้องมีความมั่นคงแข็งแรง สามารถถ่ายแรงกระแทกจากราวกันตกไปสู่โครงสร้างดังกล่าวได้อย่างปลอดภัย
• ราวกันตกไม่ควรท�าด้วยอิฐก่อหรือคอนกรีตบล็อก เพราะจะท�าให้โครงสร้างไม่แข็งแรง และไม่สามารถต้านแรง
กระแทกได้
• ราวกันตกทีท่ า� ด้วยเหล็กรูปพรรณและคอนกรีตส�าเร็จรูป ให้พิจารณาออกแบบจุดต่อให้สามารถยึดติดกับ
โครงสร้างอาคารได้อย่างมั่นคงแข็งแรง
• ราวกันตกทีท่ �าด้วยคอนกรีต ควรเป็นคอนกรีตหล่อในที่ มีความหนาเป็นไปตามการออกแบบที่ค�านวณได้
ตามมาตรฐานนี้ และเสริมเหล็กยืนที่ฝังยึดเข้ากับพื้นโครงสร้างเป็น 2 ชั้น ทั้งผิวด้านนอกและผิวด้านใน ไม่ควรเสริมเหล็ก
ยืนเพียงชั้นเดียว
• ในกรณีท่เี ป็นราวกันตกคอนกรีตเสริมเหล็ก ควรใช้คอนกรีตที่มกี า� ลังอัดประลัยของแท่งคอนกรีตรูปทรงกระบอก
มาตรฐานที่อายุ 28 วัน ไม่น้อยกว่า 21 เมกาปาสกาล (210 กิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตร)
• ในกรณีท่มี ีความเสี่ยงเนื่องจากรถยนต์อาจชนราวกันตก ให้ตดิ ตั้งที่ก้นั ล้อ (wheel stops) โดยก�าหนดให้มขี นาดสูง
ระหว่าง 0.09 -0.1 เมตร และมีความยาว 1.60 เมตรขึ้นไป และยึดติดกับพื้น ในกรณีถอยหลังเข้าจอด ระยะจากราวกันตก
ถึงที่กั้นล้อด้านที่ล้อรถยนต์มาชิด ควรมีระยะตั้งแต่ 1.10 เมตร ขึ้นไป
• ในอาคารจอดรถยนต์ควรติดตัง้ ป้ายจ�ากัดความเร็วเพื่อจ�ากัดความเร็วของรถยนต์ให้สอดคล้องกับความเร็วทีใ่ ช้
ในการออกแบบราวกันตก
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ในมาตรฐานการออกแบบราวกันตกในอาคารจอดรถยนต์ (มยผ. 1321-61) ได้ก�าหนดตัวแปรต่างๆ ทีส่ �าคัญ
ในการค�านวณแรงกระแทกส�าหรับการออกแบบราวกันตกในอาคารจอดรถยนต์ของประเทศไทย ได้แก่
- มวลของรถยนต์ทรี่ วมถึงมวลผูโ้ ดยสารและสัมภาระเพื่อให้สอดคล้องลักษณะการใช้งานจริงของรถยนต์ทเี่ ข้าใช้
อาคารจอดรถยนต์
- ความเร็วของรถยนต์ในขณะที่รถยนต์วิ่งปะทะราวกันตก ซึ่งความเร็วยิง่ มากค่าแรงกระแทกก็จะมากขึ้น
ตามไปด้วย
- การยุบตัวของรถยนต์เมือ่ ชนปะทะกับราวกันตก ท�าให้เกิดการกระแทกย้อนกลับจากราวกันตก ชิ้นส่วนของ
รถยนต์จะเสียรูปไป เกิดการงอหรือบุบเข้าไป ซึ่งค่าการยุบตัวของรถยนต์ขึ้นอยู่กับวัสดุในการผลิตรถยนต์รุ่นต่างๆ
- การเสียรูปของราวกันตกเมือ่ ถูกรถยนต์ปะทะ
ซึ ่ง ในขณะรถยนต์ เ กิ ด การชนกระแทกกั บ ราวกั น ตก
พลังงานจลน์ได้ถ่ายไปยังราวกันตก ขึ้นอยู่กับประเภทของ
โครงสร้างราวกันตกในบางโครงสร้างราวกันตก อาจมีพลังงาน
ที่ถกู ซึมซับในลักษณะอิลาสติก (elastic) ถ่ายไปยังโครงสร้าง
ของอาคารจอดรถยนต์ ในบางโครงสร้างราวกันตกอาจเกิด
การคราก (yield) จนปริมาณพลังงานจะถูกซึมซับพร้อม
กับการเสียรูปของโครงสร้าง
ตั ว แปรทีส่ � า คั ญ ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น สามารถน� า มาใช้
ค�านวณเพื่อก�าหนดแรงกระแทกขั้นต�่าทีม่ ากระท�าส�าหรับ
การออกแบบราวกันตกในอาคารจอดรถยนต์ของประเทศไทยได้เพื่อให้มีความเหมาะสมและปลอดภัย สอดคล้องกับ
ลักษณะการใช้งานจริงกับรถยนต์ทเี่ ข้าใช้อาคารจอดรถยนต์ โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองหวังว่ามาตรฐานฉบับนี้
จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ทเี่ กี่ยวข้องกับการออกแบบและก่อสร้างราวกันตกในอาคารจอดรถยนต์ หรือผู้สนใจทั่วไป เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการออกแบบและก่อสร้าง ให้มีความถูกต้องตามมาตรฐานสากล และปลอดภัยสูงสุดต่อชีวติ และทรัพย์สนิ
ของประชาชน
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การบร�การทดสอบวัสดุ
Journal of Department of Public Works and Town & Country Planning
โดย กองวิเคราะห์วิจัยและทดสอบวัสดุ

กรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นกรมช่างในสังกัดกระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรม
และสถาปัตยกรรมหลายสาขา ด�าเนินการโดยให้ค�าปรึกษาด้านช่างแก่หน่วยราชการต่างๆ ทัง้ ในส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค นอกจากนี้ยังควบคุมการด�าเนินการเกี่ยวกับการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัยต่างๆ ของสิ่งก่อสร้าง เช่น อาคาร เขื่อนป้องกันตลิ่ง
ริมแม่น�า้ ระบบป้องกันน�้าท่วมพื้นที่ชมุ ชน พัฒนาพื้นที่ สะพาน ถนน และอื่นๆ นั้น จ�าเป็นที่ตอ้ งก�าหนดมาตรฐานงาน
โดยเริ่มตั้งแต่ การออกแบบ การก่อสร้าง การควบคุมคุณภาพวัสดุ

ทําไมตองทดสอบวัสดุ
การป้องกันอุบัตภิ ยั ที่เกิดจากการวิบัตเิ สียหายการพังทลายของสิง่ ก่อสร้าง สามารถป้องกัน หรือบรรเทาไม่ให้
เกิดความรุนแรงได้ การทดสอบวัสดุทนี่ า� มาใช้งานจะเป็นวิธีการหนึง่ ทีจ่ ะช่วยป้องกันความเสียหายของสิง่ ก่อสร้าง
และท�าให้การก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานงานด้านช่าง และมีความคงทน กรมโยธาธิการและผังเมืองจึงได้ก�าหนด
ให้งานทดสอบวัสดุเป็นภารกิจส�าคัญที่มงุ่ เน้นการปฏิบตั หิ น้าที่ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ส่งิ ก่อสร้างมีความมั่นคงแข็งแรง
ปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สินของผูใ้ ช้ส่ิงก่อสร้างวัสดุท่นี า� มาใช้งานต้องมีคณ
ุ สมบัตติ รงตามข้อก�าหนด และต้องผ่าน
วิธีการทดสอบ เช่น งานทดสอบหาค่าก�าลังแรงอัดของคอนกรีต ทีน่ �ามาใช้งานก่อสร้างว่าเป็นไปตามทีผ่ ู้ออกแบบ
ก�าหนดหรือไม่ งานทดสอบหาค่าก�าลังรับแรงดึงของเหล็กเสริม ส�าหรับก่อสร้างว่ามีความสามารถรับแรงได้เป็นไป
ตามมาตรฐานก�าหนดหรือไม่ เป็นต้น

ภาพ : ตึกถลมบังกลาเทศ
ที่มา : โพสตทูเดย รอบโลก
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ประเภทของสิ�งกอสราง
สิ่งก่อสร้างทุกประเภท สามารถท�าการทดสอบหาคุณสมบัตทิ ่นี า� มาใช้งานได้ท้งั หมด ไม่วา่ เป็นอาคารขนาดเล็ก
ขนาดใหญ่ บ้านพักอาศัย โรงงาน เขื่อนป้องกันตลิ่ง ถังเก็บน�้า ก�าแพงกันดิน ถนน สะพาน เป็นต้น ทั้งนี้สิ่งก่อสร้าง
ที่ได้กอ่ สร้างแล้วเสร็จ และ/หรือ สิ่งก่อสร้างที่ได้รบั ความเสียหาย หรือวิบตั เิ สียหายจากภัยพิบตั ติ า่ งๆ สามารถที่จะ
ท�าการทดสอบคุณสมบัติของวัสดุที่น�ามาใช้งานเพื่อประกอบในการหาสาเหตุการวิบัติและแก้ไขต่อไป

ภาพ : งานกอสรางอาคาร
ที่มา : 27 ONGSA CONSTRUCTION CO.,LTD.

ภาพ : สะพานเกาะลอยศร�ราชา หร�อสะพานเจาพระยาสุรศักดิ์มนตร�
อําเภอศร�ราชา จังหวัดชลบุร�
ที่มา : https://mgronline.com/local/detail/9610000046237
วารสารกรมโยธาธิการและผังเมือง
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ภาพ : เข�่อนปองกันตลิ�งร�มคลองทาง��ว บานสะพานยาง
หมู 7 ตําบลเขาปูน อําเภอหวยยอด จังหวัดตรัง
ที่มา : http://www.planrenovation.co.th/Projects/

ภาพ : เข�่อนปองกันตลิ�งร�มทะเลพรอมปรับปรุงภูมิทัศน ตําบลชิงโค อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
ที่มา : https://www.komchadluek.net/news/pr/414714

ชนิดงานทดสอบวัสดุของกรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมือง สามารถให้บริการทดสอบวัสดุ จ�านวน 24 ชนิด งานทดสอบส�าหรับในส่วนภูมภิ าค
และอีกไม่น้อยกว่า 10 ชนิด ส�าหรับส่วนกลาง ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

งานการทดสอบแรงอัดของคอนกรีต
หาค่าการสึกหรอของวัสดุ
หาค่า CBR Test
หาค่า Compaction Test
หาค่าขนาดเม็ดดิน Sieve Analysis Test
หาค่า Atterberg’s Limits Test
การเจาะส�ารวจชั้นดินแบบสามขา
หาค่าก�าลังรับน�้าหนักบรรทุกของดิน
Plate Bearing Test
หาค่าก�าลังรับแรงอัดของคอนกรีต วิธี
Rebound Hammer Test
หาค่าความหนาแน่นของดินในสนาม
Field Density Test
การทดสอบแรงดึงของเหล็ก
การเจาะส�ารวจชั้นดินแบบใช้ Hydraulic
ช่วยเจาะ
การทดสอบ Kunzelstab Test
การทดสอบแบบไม่ท�าลาย Covering
and Rebar Test

15. การทดสอบหาสนิมในเหล็กงานคอนกรีต
16. การทดสอบ Ultrasonic Test
17. การทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม
(Seismic Test)
18. การทดสอบหาการซึมน�้าผ่านได้ของดินและ
ทราย (Permeability Test)
19. ทดสอบและออกแบบส่วนผสม Asphaltic Test
20. ทดสอบหาค่าการยุบอัดตัวของดิน
(Consolidation Test)
21. การทดสอบหาค่า Unconﬁned Compressive
Strength Test
22. การทดสอบหาค่าความถ่วงจ�าเพาะของหินและดิน
23. การทดสอบหาค่า Organic Test
24. การทดสอบหาค่าก�าลังรับแรงเฉือนของดิน
Direct Shear Test
25. งานทดสอบคุณสมบัติของแผ่นใยสังเคราะห์
26. งานทดสอบหาความยาวของเสาเข็ม
27. งานทดสอบก�าลังรับน�้าหนักบรรทุกของเสาเข็ม
แบบ Dynamic Load Test และอื่นๆ เป็นต้น
วารสาร ฉบับที่ ๕๔ / ป ๒๕๖๓
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การใหบร�การครอบคลุมทั้งประเทศ
กรมโยธาธิการและผังเมือง ให้บริการงานวิเคราะห์วจิ ยั และ
ทดสอบวัสดุ ผ่านหน่วยทดสอบวัสดุ 63 หน่วย และศูนย์ทดสอบวัสดุ
14 ศูนย์ ที่ตั้งอยู่ทั่วประเทศ
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จังหวัดพะเยา

จังหวัดเชียงใหม

จังหวัดพ�ษณุโลก

11

10

จังหวัดอ�ดรธานี
จังหวัดสกลนคร

8

9

2

จังหวัดสิงหบุร�

7

6

5

จังหวัดอ�บลราชธานี

1

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

4

3

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดเพชรบุร�
จังหวัดจันทบุร�

จังหวัดสุราษฎรธานี

12
13
จังหวัดสงขลา
จังหวัดกระบี่

14
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ประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพ�เศษภาคตะวันออก
เร�่อง แผนผังการใชประโยชนในที่ดิน และแผนผังการพัฒนาโครงสรางพ�้นฐาน
และระบบสาธารณูปโภค เขตพัฒนาพ�เศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2562
โดย ส�านักผังประเทศ และผังภาค

ความเปนมาและความสําคัญของเขตพัฒนาพ�เศษภาคตะวันออก
โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เปนแผนยุทธศาสตร์ของชาติภายใต้ไทยแลนด์
4.0 ด้วยการพัฒนาเชิงพื้นที่ท่ตี อ ยอดความสําเร็จมาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Seaboard)
ซึ่งดําเนินมาตลอดกวา 30 ปที่ผานมา โดยมีเป้าหมายหลักในการเติมเต็มภาพรวมในการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งจะเป็น
การยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและท�าให้เศรษฐกิจของไทยเติบโตได้ในระยะยาว
โดยในระยะแรกจะเป็นการยกระดับพื้นที่ในเขต 3 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ให้เป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออกเพื่อรองรับการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพผ่านกลไกการบริหาร
จัดการภายใต้การก�ากับดูแลของคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) โดยมีนายกรัฐมนตรี
เป็นประธาน
ความเชื่อมโยงในการพัฒนาพ�้นที่เขตพัฒนาพ�เศษภาคตะวันออก

ที่มา : กรมโยธาธิการและผังเมือง
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พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพ�เศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561
กับการจัดทําแผนผังเขตพัฒนาพ�เศษภาคตะวันออก
พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 14
พฤษภาคม 2561 และมีผลใช้บังคับตั้งแตวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ประกอบด้วย 8 หมวด 73 มาตรา เพื่อให้
การดําเนินการพัฒนาพื้นที่ EEC เปนได้โดยมีประสิทธิภาพและสามารถพัฒนาได้อยางยั่งยืน โดยมีข้อก�าหนดเกี่ยวกับ
การจัดท�าแผนผังการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก ในหมวด 4 การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
รวม 4 มาตรา ดังนี้

มาตรา 29 ให้ส�านักงาน (สกพอ.) จัดท�านโยบายและแผนภาพรวมเพื่อการพัฒนาเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออกแผนการใช้ประโยชน์ในที่ดนิ ในภาพรวม แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบ
สาธารณูปโภค แผนการด�าเนินงาน และแผนการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร… เสนอต่อ
คณะกรรมการนโยบาย (กพอ.) ให้ความเห็นชอบ (เห็นชอบเมื่อวันที่ 10 ส.ค. 61)
มาตรา 30 เมื่อ กพอ. ให้ความเห็นชอบตามมาตรา 29 แล้ว ให้ สกพอ. ร่วมกับกรมโยธาธิการ
และผังเมือง และหน่วยงานของรัฐที่เกีย่ วข้องจัดทํารายละเอียดของแผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน
และแผนผังพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค ประกอบด้วย (1) ระบบสาธารณูปโภค
(2) ระบบคมนาคมและขนสง (3) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (4) ระบบการตัง้ ถิ่นฐาน
และภูมสิ งั คม (5) ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมแกการประกอบอุตสาหกรรมเปาหมาย
อุตสาหกรรมเปาหมายพิเศษ และการประกอบกิจการ (6) ระบบบริหารจัดการนํ้า (7) ระบบการควบคุม
และขจัดมลภาวะ และ (8) ระบบปองกันอุบตั ภิ ยั ให้สอดคล้องกับแผนผังดังกลาว ให้แล้วเสร็จภายใน
1 ป นับแต่วันที่คณะกรรมการนโยบายให้ความเห็นชอบแผนนั้น
มาตรา 31 ให้ด�าเนินการตามหลักวิชาการผังเมืองฯ
มาตรา 32 แผนผังที่จัดท�าขึ้นตาม มาตรา 30 เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
นโยบาย และ ครม. อนุมัติแล้ว ให้ผังเมืองตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองในส่วนที่ใช้บังคับในเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออกอยู่ก่อนวันที่ ครม. มีมติอนุมัติแผนผังนั้นเป็นอันยกเลิกไป และให้
กรมโยธาธิการและผังเมืองจัดท�าผังเมืองขึ้นใหม่ให้สอดคล้องกับแผนผังดังกล่าว ในระหว่างทีย่ ัง
จัดท�าไม่แล้วเสร็จให้ถือว่าแผนผังที่ ครม. อนุมัติเป็นผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
ส�าหรับแต่ละจังหวัดที่อยู่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
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แผนผังการพัฒนาเขตพัฒนาพ�เศษภาคตะวันออก
การจัดท�าแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและระบบสาธารณูปโภค ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 ประกอบไปด้วยระบบต่างๆ 8 ระบบ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพความต่อเนื่องและ
เชื่อมโยงกับโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคของพื้นที่ต่อเนื่องกับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยได้มีการ
ปรับเป็นแผนผัง 5 แผนผัง กับอีก 1 มาตรการ

โดยแผนผังการใช้ประโยชน์ในทีด่ ิน และแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคทีจ่ ัดท�าขึ้น
ได้ประกาศเป็น “ประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง แผนผังการใช้ประโยชน์ใน
ที่ดนิ และแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2562”
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2562 โดยมีผลให้ยกเลิก
ผังเมืองรวมที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันของพื้นที่ 3 จังหวัด
สําหรับการดําเนินงานระยะตอไป กรมโยธาธิการและผังเมือง ก�าลังจัดท�าผังเมืองรวมขึ้นใหม่ (เป็นไปตาม พ.ร.บ.
การผังเมือง) ให้สอดคล้องกับแผนผัง EEC ครอบคลุมพื้นที่ทั้งอ�าเภอ จ�านวน 30 อ�าเภอ
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ซึ่งการจัดท�าแผนผังฯ ดังกล่าว สกพอ. ร่วมกับกรมฯ ได้น�า (ร่าง) แผนผังฯ ไปรับฟังความคิดเห็นประชาชน และ
ภาคส่วนทีเ่ กี่ยวข้อง ช่วงเดือนธันวาคม 2561 - มิถุนายน 2562 ด�าเนินการทัง้ ในระดับจังหวัดทัง้ 3 จังหวัดและ
ระดับอ�าเภอ 30 อ�าเภอ โดยได้จัดเวทีประชุมรับฟังความความคิดเห็นไปแล้วกว่า 40 ครั้ง (เป็นทางการ 25 ครั้ง)
โดยผู้เข้าร่วมประชุมรวมมากกว่า 5,300 คน

บรรยากาศภาพรวมการจัดประชุมรับฟ�งความความคิดเห็นประชาชนการจัดทําแผนผัง
การพัฒนาเขตพัฒนาพ�เศษภาคตะวันออก ตาม พ.ร.บ. เขตพัฒนาพ�เศษภาคตะวันออก
พ.ศ. 2561 ในพ�้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุร� และจังหวัดระยอง
โครงการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เปนพื้นที่
ต้นแบบการพัฒนาเชิงพืน้ ที่เพือ่ ปรับโครงสร้างในประเทศ
ยกระดับบทบาทของไทยในตางประเทศให้เปนหนึ่งในศูนย์
กลางเศรษฐกิจของเอเชีย เปนการกระตุ้นเศรษฐกิจ และ
การลงทุนที่เปนรูปธรรม และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้
ประชาชนในพืน้ ที่ โดยมีพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก พ.ศ.2561 รองรับ พร้อมแผนภาพรวมเพือ่
การพัฒนาพื้นทีแ่ ละแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินในภาพรวม
เพื่อก�าหนดทิศทางการพัฒนาและความต้องการใช้ประโยชน์
ที่ดนิ ใน EEC ดังนัน้ เพื่อให้การพัฒนาพื้นที่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
และมีประสิทธิภาพ
แผนผังการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกจะ
ชี้นาํ การพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพ ด้านการใช้ประโยชน์ท่ดี นิ
การพัฒนาเมือง การคมนาคมขนสง สาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการพร้อมก�าหนดมาตรการทางผังเมืองและจัดท�า
ผังเมืองรวมให้สอดคล้องเชือ่ มโยงกันอย่างเป็นระบบ สนับสนุน
และขั บ เคลื ่อ นการพัฒ นาประเทศไปสู  ไทยแลนด์ 4.0
เพื่อพัฒนาประเทศให้เปนไปอยางยั่งยืนในอนาคตตอไป
วารสาร ฉบับที่ ๕๔ / ป ๒๕๖๓
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แผนผังการพัฒนาโครงสรางพ�้นฐานและระบบสาธารณูปโภค
แผนผังระบบสาธารณูปโภค ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
และระบบการควบคุมและขจัดมลภาวะ
แผนผังระบบสาธารณูปโภค ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และระบบการควบคุมและขจัดมลภาวะ
จัดท�าขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระบบการควบคุมและ
ขจัดมลภาวะอย่างทั่วถึง เพียงพอ และได้มาตรฐาน
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แผนผังระบบคมนาคมและขนสง
แผนผังระบบคมนาคมขนส่งประเภทถนน ให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินในบริเวณแนวถนนสาย ก ถนนสาย ข ถนนสาย
ค ถนนสาย ง ถนนสาย จ ถนนสาย ฉ ถนนสาย ช ถนนสาย ฌ ถนนสาย ญ และถนนสาย ฎ โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ใช้เป็นแนวทางในการจัดท�าแผนงานและโครงการเพื่อพัฒนาตามวัตถุประสงค์ นโยบาย มาตรการ และวิธีด�าเนินการ
ตามที่ได้กา� หนดไว้ในแผนผังระบบคมนาคมและขนส่ง และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการจัดท�างบประมาณ
เพื่อพัฒนาตามแผนงานและโครงการตามแผนผังระบบคมนาคมและขนส่ง
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แผนผังระบบบร�หารจัดการนํ้า
เพื่อน�าเสนอข้อมูลระบบบริหารจัดการน�้าซึ่งเป็นการวางแผนการจัดการน�้า เพื่อการอุปโภค บริโภค
การป้องกันและบรรเทาอุทกภัยอย่างเป็นระบบ
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แผนผังระบบปองกันอ�บัติภัย
จัดท�าขึ้นเพื่อวางแผนหาแนวทางการป้องกันและบรรเทาอุบตั ภิ ยั ต่าง ๆ ทั้งในสถานการณ์ปจั จุบนั และที่คาด
ว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต
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แผนผังการใชประโยชนในที่ดิน
แผนผังการใช้ประโยชน์ในทีด่ ิน ได้ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยไว้
วางแผนรองรับการพัฒนาพื้นทีใ่ นอนาคตในระยะ 20 ป (พ.ศ.2560-2580) ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ซึ่งประเภทการใช้ประโยชน์ในที่ดิน สามารถจ�าแนกออกเป็น 4 กลุม 11 ประเภท ได้แก่
พื้นที่พัฒนาเมือง พื้นที่พัฒนาอุตสาหกรรม พื้นที่เกษตรกรรม และพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนี้
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แผนผังการใชประโยชนในที่ดิน
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แผนผังระบบการตั้งถิ�นฐานและภูมิสังคม
จัดท�าขึ้นเพื่อเป็นการจัดท�าแผนผังแสดงบริเวณที่ตั้งถิ่นฐานและชุมชนดั้งเดิมทีม่ ีเอกลักษณ์เฉพาะพิเศษ ทั้ง
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และกายภาพของพื้นที่ เช่น ชุมชนที่อยู่อาศัยและค้าขายดั้งเดิม ชุมชน
เกษตรกรรมท้องถิ่นเฉพาะพื้นที่ ชุมชนริมแม่น�้าหรือชายฝั่งทะเล เป็นต้น
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พระราชบัญญัติ

การผังเมือง พ.ศ.2562

โดย กองนิติการ

ด้วยพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ซึง่ มีผลใช้บงั คับเมื่อพ้นก�าหนดหนึง่ ร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป มีผลใช้บังคับวันที่
๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดย พระราชบัญญัติการผังเมืองฉบับนี้ ได้เพิ่มกรอบนโยบายการใช้ประโยชน์พื้นที่ ตั้งแต่ระดับ
ประเทศ ระดับภาค และระดับจังหวัด เพือ่ ก�าหนดแนวทางและแผนงานการใช้ประโยชน์ทดี่ ินในพืน้ ทีใ่ ห้เกิดการพัฒนา
ทางด้านกายภาพอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยได้เน้นให้
ประชาชนมีสว่ นร่วมในการวางและจัดท�าผังเป็นส�าคัญ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและเป็นการแก้ไข
ปัญหาให้ดยี ่งิ ขึ้นในด้านความเป็นระเบียบ ความสวยงาม การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สนิ การคมนาคมขนส่ง ความปลอดภัย
ของประชาชน สวัสดิภาพของสังคม การป้องกันภัยพิบตั ิ การป้องกันการขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ท่ดี นิ ซึ่งส่งผลให้ประเทศ
เกิดการพัฒนา และประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี อีกทั้ง พระราชบัญญัติการผังเมืองฉบับนี้ ได้มีการกระจายอ�านาจในการ
วางและจัดท�าผังเมืองรวมให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านกระบวนการ
รับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนโดยมีคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติเป็นผู้ก�าหนดนโยบายและเป้าหมาย
เกี่ยวกับการผังเมืองและการพัฒนา
เมืองของปรเทศ ในภาพรวม มีคณะ
กรรมการผังเมือง และคณะกรรมการ
ผังเมืองจังหวัดเป็นผูก้ า� กับดูแลหน่วย
งานภาครัฐให้มีการวางและจัดท�า
ผังให้เป็นไปตามผังนโยบายในระดับ
ต่างๆ ท้ายที่สุดประเทศจะได้รับการ
พัฒนา มีความเป็นระเบียบสวยงาม
และมีความปลอดภัย
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สาระสําคัญของพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562
1. ประเภทของผัง แบงผังออกเปน 2 ระดับ 5 ประเภท ได้แก
1) ผังนโยบายการใช้ประโยชน์พื้นที่ แบงเปน 3 ประเภท คือ
(1) ผังนโยบายระดับประเทศ เป็นกรอบนโยบายการพัฒนาพื้นที่ประเทศ ในด้านการใช้พื้นที่การพัฒนา
เมืองและชนบท โครงสร้างพื้นฐานหลัก การพัฒนาพื้นที่พิเศษ
(2) ผังนโยบายระดับภาค เป็นแนวทางในการพัฒนาและด�ารงรักษาพื้นทีท่ ขี่ อบเขตเกินหนึ่งจังหวัด ใน
ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน การพัฒนาเมืองและชนบท
(3) ผังนโยบายระดับจังหวัด เป็นแนวทางในการพัฒนาและการด�ารงรักษาพื้นที่ระดับจังหวัดในด้านการ
ใช้ประโยชน์ที่ดิน การพัฒนาเมืองและชนบท การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค สาธารณปูการ และด�ารง
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผังระดับประเทศ

ผังเมืองรวมจังหวัดนราธิวาส

2) ผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน แบงเปน
2 ประเภท คือ
(1) ผังเมืองรวม เป็นแผนผัง นโยบาย
และโครงการ รวมทั้งมาตรการควบคุมโดยทั่วไปในพืน้ ที่หนึง่
พื้นที่ใด เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเมืองในด้านการใช้
ประโยชน์ทดี่ ิน พื้นที่โล่ง โครงการคมนาคมขนส่ง กิจการ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะ
(2) ผั ง เมื อ งเฉพาะ เป็ น แผนผั ง และ
โครงการด�าเนินการเพื่อพัฒนาหรือด�ารงรักษาบริเวณเฉพาะ
แห่งหรือกิจการทีเ่ กี่ยวข้องในเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้อง
หรือชนบท
ผังเมืองรวมเมืองสมุทรสงคราม
วารสารกรมโยธาธิการและผังเมือง
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ผังระดับภาคตะวันออก

2. คณะกรรมการ แบงเปน 3 ระดับ คือ
1) คณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติ มีทั้งหมด 33 คน แบ่งเป็นกรรมการโดยต�าแหน่ง 20 คน
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 13 คน ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธาน
กรรมการ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นกรรมการและเลขานุการ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นกรรมการและผู้
ช่วยเลขานุการ มีหน้าที่กา� หนดนโยบาย เป้าหมายการผังเมืองของประเทศ และให้ความเห็นชอบผังนโยบายระดับประเทศ
และผังนโยบายระดับภาค

2) คณะกรรมการผังเมือง มีทั้งหมด 29 คน แบ่งเป็นกรรมการโดยต�าแหน่ง 11 คนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
9 คน กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนสภาองค์กร 5 คน และกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้แทนสถาบันหรือบุคคลอื่น
ทีเ่ กี่ยวข้องกับการผังเมือง 4 คน มีปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานกรรมการ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
เป็นกรรมการและเลขานุการ มีหน้าที่ให้ความเห็นชอบผังนโยบายระดับจังหวัด ผังเมืองรวมที่กรมโยธาธิการและผังเมือง
จัดท�า และผังเมืองเฉพาะ และให้ความเห็นด้านวิชาการผังเมืองต่อคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ
3) คณะกรรมการผังเมืองจังหวัด
- ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีทงั้ หมด 25 คน แบ่งเป็นกรรมการโดยต�าแหน่ง 13 คน กรรมการจาก
ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการผังเมือง 4 คน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 4 คน กรรมการจากบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง 4 คน
มีปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานกรรมการและผู้อ�านวยการส�านักผังเมือง กรุงเทพมหานคร เป็นกรรมการและ
เลขานุการ
- ในเขตจังหวัดอื่น มีผู้ว่าราชการจังหวัด (เป็นประธาน) มีโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (เป็นกรรมการ
และเลขานุการ)
มีหน้าทีใ่ ห้ความเห็นชอบผังเมืองรวมทีอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัดท�า และให้ความเห็นและข้อ
เสนอแนะต่อคณะกรรมการผังเมืองในส่วนทีเ่ กี่ยวกับผังนโยบายระดับจังหวัด ผังเมืองรวมทีก่ รมโยธาธิการและผังเมือง
จัดท�า ผังเมืองรวมที่คาบเกี่ยวตั้งแต่สองจังหวัดขึ้นไป และผังเมืองเฉพาะ
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3. ผู้มีอํานาจในการวางและจัดทําผังเมือง มีดังนี้
1) กรมโยธาธิการและผังเมือง มีอ�านาจการวางผังนโยบายระดับประเทศ ผังนโยบายระดับภาค ผังนโยบาย
ระดับจังหวัด ผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้องขอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่ง
กรณีมีเหตุจ�าเป็นหรือคณะกรรมการผังเมืองสั่งในบางกรณี
2) องค์กรปกครองสวนท้องถิน่ มีอ�านาจการวางผังเมืองรวม และผังเมืองเฉพาะ (จะต้องอยูภ่ ายใต้การตรวจ
สอบและการถ่วงดุลของกรมโยธาธิการและผังเมือง)
4. การใช้บังคับผังเมืองรวม
- ผังนโยบายระดับประเทศ และผังนโยบายระดับภาค ออกเป็นประกาศคณะกรรมการนโยบายการผังเมือง
แห่งชาติ
- ผังนโยบายระดับจังหวัด ออกเป็นประกาศคณะกรรมการผังเมือง
- ผังเมืองรวม ออกเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทย (โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี) หรือข้อ
บัญญัติท้องถิ่น)
ผังเมืองเฉพาะ ออกเป็นพระราชบัญญัติ หรือพระราชกฤษฎีกา
ข้อดีของพระราชบัญญัติฉบับนี้
1. ผังเมืองจะมีความสอดคล้องและเชือ่ มโยงกันทั้งระบบตัง้ แต่ระดับประเทศ ระดับภาค ระดับจังหวัด ระดับเมือง
และชนบท รวมทั้งเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค ซึ่งท�าให้มีเครื่องมือในการบริหารจัดการผังเมืองได้เหมาะสม สอดรับกับ
สภาพเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม
2. ประชาชนมีส่วนร่วมในการก�าหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาพื้นทีใ่ นด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน การ
คมนาคมขนส่ง การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการได้ด้วยตนเอง และเข้าถึงกระบวนการวางผังได้มากขึ้น
3. ประชาชนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี มีสุขลักษณะที่ดี มีความสะดวกสบาย มีความเป็นระเบียบ สวยงาม และ
มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
การประชุมประชาชน
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มาตรการในการปองกัน…

“ฝุนละออง”
จากการกอสราง
PM
2.5
โดย ส�านักควบคุมและตรวจสอบอาคาร

ในปัจจุบันกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เกี่ยวกับการก�าหนดหลักเกณฑ์
ในการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร* ซึ่งได้ก�าหนดมาตรการในการป้องกันฝุ่นละอองไว้เฉพาะกรณีการรื้อถอนอาคาร
เท่านั้น กระทรวงมหาดไทยจึงได้เสนอแก้ไขปรับปรุงกฎกระทรวงฉบับดังกล่าวให้ครอบคลุมถึงกรณีการก่อสร้างและการ
ดัดแปลงอาคารด้วย โดยได้เสนอเพิ่มเติมมาตรการ ในเรื่องดังกล่าวไว้ดังนี้
• กั้นล้อมอาคารด้วยวัสดุป้องกันฝุ่น
• การกองวัสดุที่มีฝุ่นละอองต้องปดหรือคลุมให้มิดชิด
• การขนย้ายวัสดุด้วยสายพานต้องปดให้มิดชิด
• การกระท�าที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองต้องท�าในที่ปดล้อม
• การจัดการวัสดุที่เหลือใช้ต้องจัดการด้วยวิธีที่เหมาะสม
• ท�าความสะอาดล้อรถทุกชนิดก่อนน�าออกนอกบริเวณสถานที่ก่อสร้าง
ขณะนี้ ร่างแก้ไขปรับปรุงกฎกระทรวงฉบับดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบในหลักการจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
11 ก.พ. 2563 และอยู่ในขั้นตอนการเสนอให้ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาต่อไป อย่างไรก็ตาม
ในขณะทีร่ ่างกฎกระทรวงฯ ยังไม่มีผลบังคับใช้ กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งกรุงเทพมหานครและจังหวัดทุกจังหวัด
ขอความร่วมมือให้ผดู้ า� เนินการก่อสร้างปฏิบัตติ ามมาตรการในการลดฝุน่ ละอองจากการก่อสร้างข้างต้น จนกว่าจะมีผลบังคับ
ใช้ตามกฎหมายต่อไป
*กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2526) ออกตามความในพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ว่าด้วยการก�าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
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มาตรการปองกันฝุนละออง
การกั้นลอมอาคาร

การปดหร�อคลุมวัสดุที่มีฝุนละออง

(ที่มา:https://www.ecvv.com/product/4255505.html) (ที่มา:Best Practice Guide for Environmental Protection on Construction Sites, Hong Kong Construction Association)

ปองกันฝุนจากการขนยายดวยสายพาน

ปองกันการกระทําที่เกิดฝุนละออง

(ที่มาhttps://www.asi.com/bulk-material/)(ที่มา:Best Practice Guide for Environmental Protection on Construction Sites, Hong Kong Construction Association)

จัดการฝุนละอองจากวัสดุที่เหลือใช

ทําความสะอาดลอรถกอนออกจากสถานที่กอสราง

(ที่มา:Best Practice Guide for Environmental Protection on Construction Sites, Hong Kong Construction Association)
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ดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index : AQI) เปนการรายงานขอมูลคุณภาพอากาศในรูปแบบที่งายตอความเขาใจ
ของประชาชนทั่วไป เพ�อ่ เผยแพรประชาสัมพันธใหสาธารณชนไดรบั ทราบถึงสถานการณมลพ�ษทางอากาศในแตละพ�น้ ที่วา อยูใ นระดับใด
มี ผ ลกระทบต อสุ ข ภาพอนามัย หร�อไม ดัชนีคุณภาพอากาศ 1 คา ใชเปนตัวแทนคาความเขมขนของสารมลพ�ษทางอากาศ
6 ชนิด ไดแก

• ฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เป็น
ฝุ่นที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 2.5 ไมครอน เกิดจากการ
เผาไหม้ทงั้ จากยานพาหนะ การเผาวัสดุการเกษตร ไฟป่า
และกระบวนการอุตสาหกรรม สามารถเข้าไปถึงถุงลมใน
ปอดได้ เป็นผลท�าให้เกิดโรคในระบบทางเดินหายใจ และ
โรคปอดต่างๆ หากได้รับในปริมาณมากหรือเป็นเวลานาน
จะสะสมในเนือ้ เยือ่ ปอด ท�าให้การท�างานของปอดเสื่อม
ประสิทธิภาพลง ท�าให้หลอดลมอักเสบ มีอาการหอบหืด

ได้ดกี ว่าออกซิเจนประมาณ 200-250 เท่า เมื่อหายใจเข้าไป
ท�าให้กา๊ ซชนิดนี้จะไปแย่งจับกับฮีโมโกลบินในเลือด เกิดเป็น
คาร์บอกซีฮีโมโกลบิน (CoHb) ท�าให้การล�าเลียงออกซิเจน
ไปสู่เซลล์ต่างๆ ของร่างกายลดน้อยลง ส่งผลให้ร่างกายเกิด
อาการอ่อนเพลีย และหัวใจท�างานหนักขึ้น

• กาซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เป็นก๊าซทีไ่ ม่มีสี
และกลิ่น ละลายน�้าได้เล็กน้อย มีอยูท่ ่วั ไปในธรรมชาติ หรือ
เกิดจากการกระท�าของมนุษย์ เช่น การเผาไหม้เชื้อเพลิง
• ฝุน ละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM10) เป็นฝุน่ ต่างๆ อุตสาหกรรมบางชนิด เป็นต้น ก๊าซนี้มีผลต่อระบบ
ที่มขี นาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 10 ไมครอน เกิดจากการ การมองเห็นและผู้ทมี่ ีอาการหอบหืดหรือ โรคเกี่ยวกับทาง
เผาไหม้เชื้อเพลิง การเผาในที่โล่ง กระบวนการอุตสาหกรรม เดินหายใจ
การบด การโม่ หรือการท�าให้เป็นผงจากการก่อสร้าง ส่งผล
กระทบต่อสุขภาพเนือ่ งจากเมื่อหายใจเข้าไปสามารถเข้าไป • กาซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เป็นก๊าซที่ไม่มสี ี หรือ
สะสมในระบบทางเดินหายใจ
อาจมีสีเหลืองอ่อนๆ มีรสและกลิ่นทีร่ ะดับความเข้มข้นสูง
เกิดจากธรรมชาติและการเผาไหม้เชื้อเพลิงทีม่ ีก�ามะถัน
• กาซโอโซน (O3) เป็นก๊าซที่ไม่มีสีหรือมีสีฟ้าอ่อน (ซัลเฟอร์) เป็นส่วนประกอบ สามารถละลายน�า้ ได้ดี สามารถ
มีก ลิน่ ฉุน ละลายน�า้ ได้ เ ล็ก น้ อ ย เกิ ด ขึ น้ ได้ ท ัง้ ในระดั บ รวมตัวกับสารมลพิษอืน่ แล้วก่อตัวเป็นอนุภาคฝุ่นขนาด
บรรยากาศชัน้ ที่สงู จากผิวโลก และระดับชั้นบรรยากาศผิว เล็กได้ ก๊าซนี้มีผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพ ท�าให้เกิดการ
โลกที่ใกล้พื้นดิน ก๊าซโอโซนที่เป็นสารมลพิษทางอากาศคือ ระคายเคืองต่อเยือ่ บุตา ผิวหนัง และระบบทางเดินหายใจ
ก๊าซโอโซนในชัน้ บรรยากาศผิวโลก เกิดจากปฏิกริ ยิ าระหว่าง หากได้รบั เป็นเวลานาน ๆ จะท�าให้เป็นโรคหลอดลมอักเสบ
ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน และสารประกอบอินทรียร์ ะเหย เรื้อรังได้
ง่าย โดยมีแสงแดดเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา มีผลกระทบต่อ
ดัชนีคุณภาพอากาศของประเทศไทยแบ่งเป็น 5 ระดับ
สุขภาพ โดยก่อให้เกิดการระคายเคืองตาและระคายเคือง คือ ตั้งแต่ 0 ถึง 201 ขึ้นไป ซึ่งแต่ละระดับจะใช้สีเป็น
ต่อระบบทางเดินหายใจและเยื่อบุต่างๆ ความสามารถใน สัญ ลักษณ์เปรียบเทียบระดับของผลกระทบต่อ สุขภาพ
การท�างานของปอดลดลง เหนือ่ ยเร็ว โดยเฉพาะในเด็ก อนามัย (ตารางที่ 1) โดยดัชนีคุณภาพอากาศ 100 จะมี
คนชรา และคนที่เป็นโรคปอดเรื้อรัง
ค่าเทียบเท่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดย
ทั่วไป หากดัชนีคุณภาพอากาศมีค่าสูงเกินกว่า 100 แสดง
• กาซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เป็นก๊าซทีไ่ ม่มีสี ว่าค่าความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศมีค่าเกินมาตรฐาน
กลิ่น และรส เกิดจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ของเชื้อเพลิง และคุณภาพอากาศในวันนั้นจะเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
ทีม่ ีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบ ก๊าซนี้สามารถสะสมอยู่ใน อนามัยของประชาชน
ร่างกายได้โดยจะไปรวมตัวกับฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดง
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ความหมายของสี

0 - 25

26 - 50

51 - 100

101 - 200

201 ขึ้นไป

ดีมาก

ดี

ปานกลาง

เริ่มมีผลกระทบ
ต่อสุขภาพ

มีผบกระทบ
ต่อสุขภาพ

ตารางที่ 1 เกณฑ์ของดัชนีคุณภาพอากาศของประเทศไทย
AQI

ความหมาย

สีที่ใช้

ข้อความแจ้งเตือน

0 - 25

คุณภาพอากาศดีมาก

ฟ้า

26 - 50

คุณภาพอากาศดี

เขียว

51 - 100

ปานกลาง

เหลือง

101 - 200

เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

ส้ม

201 ขึ้นไป

มีผลกระทบต่อสุขภาพ

แดง

คุณภาพอากาศดีมาก เหมาะส�าหรับกิจกรรมกลางแจ้งและการ
ท่องเที่ยว
คุณภาพอากาศดี สามารถท�ากิจกรรมกลางแจ้งและการท่อง
เที่ยวได้ตามปกติ
ประชาชนทั่วไป : สามารถท�ากิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ
ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเปนพิเศษ : หากมีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ
หายใจล�าบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการท�ากิจกรรม
กลางแจ้ง
ประชาชนทั่วไป : ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ถ้ามีอาการเบื้องต้น
เช่น ไอ หายใจล�าบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการ
ท�ากิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความ
จ�าเป็น
ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเปนพิเศษ : ควรลดระยะเวลาการท�า
กิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความ
จ�าเป็น ถ้ามีอาการทางสุขภาพ เช่น ไอ หายใจล�าบาก ตาอักเสบ
แน่นหน้าอก ปวดศีรษะ หัวใจเต้นไม่เป็นปกติ คลื่นไส้ อ่อนเพลีย
ควรปรึกษาแพทย์
ทุกคนควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง หลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีมลพิษ
ทางอากาศสูง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจ�าเป็น
หากมีอาการทางสุขภาพควรปรึกษาแพทย์

ตารางที่ 2 คาความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศที่เทียบเทากับคาดัชนีคุณภาพอากาศ

AQI

PM2.5
(มคก./ลบ.ม.)

PM10
(มคก./ลบ.ม.)

เฉลี่ย 24 ชั่วโมงตอเนื่อง
0 - 25
26 - 50
51 - 100
101 - 200
มากกว่า 200

0 - 25
26 - 37
38 - 50
51 - 90
91 ขึ้นไป

0 - 50
51 - 80
81 - 120
121 - 180
181 ขึ้นไป

O3
(ppb)

เฉลี่ย 8 ชั่วโมงตอเนื่อง
0 - 35
36 - 50
51 - 70
71 - 120
121 ขึ้นไป

แหลงที่มา : กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ
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CO
(ppm)
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0 - 4.4
4.5 - 6.4
6.5 - 9.0
9.1 - 30.0
30.1 ขึ้นไป

NO2
(ppb)

SO2
(ppb)

เฉลี่ย 1 ชั่วโมง
0 - 60
61 - 106
107 - 170
171 - 340
341 ขึ้นไป

0 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 ขึ้นไป

ฝุน่ ละอองแขวนลอย (Total Suspended Particulate)
หรือ (TSP) คืออนุภาคของแข็งและกึ่งของแข็งทุกขนาด
อาจมีขนาดเพียง 0.005 ไมครอน หรือมากกว่า 100 ไมครอน
สามารถแขวนลอยในบรรยากาศได้นานเราสามารถมองเห็น
ฝุ่นที่มีขนาดตั้งแต่ 50 ไมครอนขึ้นไป ได้ด้วยตาเปล่า
ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (Particulate
Matter Less Than 10 Microns) หรือ PM10 ได้แก่
ฝุ่น (Dust) ควัน (Smoke) ฟูม (Fume) เป็นต้นสามารถ
แขวนลอยอยู่ในบรรยากาศได้นานกว่าฝุ่นรวม สามารถเข้า
สู่ทางเดินหายใจส่วนล่างได้ เป็นฝุ่นทีอ่ ันตรายต่อสุขภาพ
ของมนุษย์
ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (Particulate Matter Less Than 2.5 Microns) หรือ PM2.5
หมายถึง อนุภาคของแข็งหรือกึ่งของแข็งอยู่ในสภาพกึ่ง
ระเหย (Semi-Volatile) สภาพระเหย (Volatile) ทีม่ ขี นาด
เล็กกว่า 2.5 ไมครอน ซึง่ เกิดจากทีไ่ อระเหยในสภาวะทีม่ ี

อุณหภูมสิ งู ในกระบวนการเผาไหม้ เกิดปฏิกริ ยิ าเคมีระหว่าง
อนุภาคแล้วรวมตัวกันเป็นฝุ่นละออง ได้แก่ ฝุ่นละออง
จากกระบวนการเผาไหม้เชื้อเพลิงในโรงไฟฟ้า โรงงาน
อุตสาหกรมม การเผาไหม้ของน�้ามันดีเซลที่ใช้เป็นเชื้อเพลิง
ในยานพาหนะ เป็นต้น
โดยทัว่ ไปมั ก อนุ ม านว่ า ลั ก ษณะของฝุ ่ น ละออง
ทุกอนุภาคเป็นทรงกลม ก�าหนดขนาดของอนุภาคตามความ
ยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางของทรงกลม มีหน่วยเป็นไมครอน
(10-6 เมตร) ซึง่ พบว่าฝุ่นละอองทีม่ ีสัดส่วนมากทีส่ ุดเป็น
ฝุน่ ละอองที่มขี นาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน โดยทั่วไปเกิดจาก
กิจกรรมของมนุษย์ เช่น ฝุ่นตะกั่วจากโรงงานอุตสาหกรรม
ไอเสียจากพาหนะ เป็นต้น ฝุ่นละอองทีม่ ีขนาดใหญ่กว่า
2.5 ไมครอน ส่วนใหญ่มีแหล่งก�าเนิดจากธรรมชาติ เช่น
ละอองน�้าจากคลื่นทะเล ขี้เถ้าจากการระเบิดของภูเขาไฟ
เป็นต้น แสดงดังตาราง 2

ตาราง 2 ขนาดทั่วไปของฝุนละออง
มวลสาร

ขนาดใหญที่สุด (ไมครอน)

ขนาดเล็กที่สุด (ไมครอน)

ละอองน�้า

500

40

ผงถ่านหิน

250

25

ฝุ่น

200

20

ฝุ่นโรงงานถลุงเหล็ก

200

1

ผงซีเมนต์

150

10

ขี้เถ้า

110

3

เกสรดอกไม้

60

20

หมอก

40

1.5

สปอร์ต้นไม้

30

10

แบคทีเรีย

15

1

ยาก�าจัดแมลงแบบผง

10

0.4

สีพ่น

4

0.1
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มวลสาร

ขนาดใหญที่สุด (ไมครอน)

ขนาดเล็กที่สุด (ไมครอน)

สีม็อก

2

0.001

ควันบุหรี่

1

0.01

ควันน�้ามัน

1

0.03

ควันซิงค์ออกไซด์

0.3

0.01

ควันถ่านหิน

0.2

0.01

ไวรัส

0.05

0.003

ที่มา : ศิริกัลยา สุวจิตตานนท์, 2549
ตาราง 3 องค์ประกอบของฝุนละอองที่มาจากแหลงกําเนิด
สวนประกอบ
สารประกอบคาร์บอน

แหลงกําเนิด
กระบวนการเผาไหม้

สารประกอบอินทรีย์ เช่น ไดออกซิน ไดเบนโซแรนส์ โพลีไซคลิก กระบวนการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ในเครื่องยนต์ดีเซลและเบนซิน
อะโรมาติคไฮโดรคาร์บอน (PAH)
เกลือแอมโมเนีย

การท�าให้เป็นกลางของกรดในอากาศ

เกลือโซเดียมและแมกนีเซียมคลอไรด์

ทะเล

แคลเซียมซัลเฟต

วัสดุก่อสร้าง เช่นหิน ดิน และทราย

ซัลเฟต

การเติมออกซิเจนของซัลเฟอร์ไดออกไซด์

ไนเตรท

การเติมออกซิเจนของไนโตรเจนไดออกไซด์

ตะกั่ว

น�้ามันที่มีสารตะกั่ว

แร่ธาตุต่าง ๆ

ดิน

ที่มา : ศรีรัตน์ ล้อมพงษ์, เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ และถิรถงษ์ ถิรมนัส, 2545

วารสารกรมโยธาธิการและผังเมือง
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