การกําหนดมาตรการด้านผังเมือง
เพื่อแก้ไขปัญหาและรับมือภัยธรรมชาติในระดับจังหวัดและอําเภอ
ดร.จําเนียร วรรัตน์ชยั พันธ์
ผูอ้ าํ นวยการอาวุโส มูลนิธสิ ถาบันสิง่ แวดล้อมไทย
และ สําราญ มีสมจิตร
นักผังเมือง และเจ้าหน้าทีว่ ชิ าการ มูลนิธสิ ถาบันสิง่ แวดล้อมไทย

1. สถานการณ์และปัญหา
ปี พ.ศ.2554 เป็ นปี ทป่ี ระเทศไทยประสบมหาอุทกภัยครัง้ รุนแรงทีส่ ดุ ในประวัตกิ ารณ์
นับตัง้ แต่เดือนมกราคมถึงเดือนตุลาคม มีพน้ื ทีถ่ ูกนํ้าท่วมทัง้ สิน้ 56,657,770.01 ไร่ หรือ
90,652,432,057.77 ตารางกิโลเมตร โดยเดือนตุลาคมเป็ นเดือนทีม่ พี น้ื ทีน่ ้ําท่วมมากทีส่ ดุ โดยมีพน้ื ที่
ถูกนํ้าท่วมทัง้ สิน้ 18,494,441.77 ไร่ ช่วงต้นปี (มกราคมและมีนาคม) พืน้ ทีถ่ ูกนํ้าท่วมส่วนใหญ่อยู่
บริเวณภาคใต้ ตัง้ แต่เดือนเมษายนถึงเดือนตุลาคมพืน้ ทีถ่ ูกนํ้าท่วมอยูบ่ ริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก ส่วนเดือนกุมภาพันธ์เป็ นเพียงเดือนเดียวทีไ่ ม่มเี หตุการณ์น้ํา
ท่วม
พืน้ ทีป่ ระสบอุทกภัยและมีการประกาศเป็นพืน้ ทีภ่ ยั พิบตั กิ รณีฉุกเฉินตัง้ แต่ปลายเดือน
กรกฎาคม 2554 จนเดือนพฤศจิกายน รวมทัง้ สิน้ 65 จังหวัด มีผเู้ สียชีวติ 657 ราย สูญหาย 3 คน
ราษฎรเดือดร้อน 4,039,459 ครัวเรือน 13,425,869 คน บ้านเรือนเสียหายทัง้ หลัง 2,329 หลัง บ้านเรือน
เสียหายบางส่วน 96,833 หลัง พืน้ ทีก่ ารเกษตรคาดว่าจะได้รบั ความเสียหาย 11.20 ล้านไร่ ถนน
13,961 สาย ท่อระบายนํ้า 777 แห่ง ฝาย 982 แห่ง ทํานบ 142 แห่ง สะพาน/คอสะพาน 724 แห่ง บ่อ
ปลา/บ่อกุง้ /หอย 231,919 ไร่ ปศุสตั ว์ 13.41 ล้านตัว
แนวโน้มในภาพรวมของโลก องค์การสหประชาชาติ อ้างในโครงการจัดการภัยพิบตั ภิ าค
ประชาชน พ.ศ.2552 ว่าระดับนํ้าทะเลอ่าวไทยภายในระยะ 10-15 ปี จะมีอตั ราสูงขึน้ ประมาณ 1.0-1.5
เมตรจากค่าเฉลีย่ เดิม สอดคล้องกับ กรณีโครงการวิจยั ร่วมไทย-ยุโรป GEO2TECDI (Geodetic Earth
Observation Technologies for Thailand : Environmental Change Detection and Investigation) ซึง่
เป็ นโครงการวิจยั ร่วมระหว่างประเทศไทยและ สหภาพยุโรป ในโครงการตรวจวัดการเคลื่อนตัวของ
แผ่นดินและระดับนํ้าทะเลโดยใช้เทคโนโลยี Space Geodetic ผลวิจยั เผยว่า ประเทศไทยโดยรวมจะมี
การทรุดตัวอย่างรวดเร็ว ในขณะทีร่ ะดับนํ้าทะเลในอ่าวไทยกลับเพิม่ ขึน้ โดยแผ่นดินกรุงเทพฯ จะทรุด
ลงปี ละ 15 มิลลิเมตร ทัง้ นี้มนี กั วิชาการเตือนว่าเหลือเวลาเตรียมการป้องกันอีกเพียง 25 ปี เท่านัน้ ก่อน
กรุงเทพฯ จะจมนํ้าถาวร ขณะเดียวกัน รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์ กรรมการภูมศิ าสตร์โลก และ
ผูอ้ าํ นวยการศูนย์วจิ ยั ภัยธรรมชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวถึงกรณีดงั กล่าวว่า จากผลการวิจยั
ผลกระทบต่อการเกิดนํ้าท่วมกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึง่ ได้รบั ทุนวิจยั มูลนิธโิ ทเรเพือ่ การส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ร่วมกับผูเ้ ชีย่ วชาญหลายภาคส่วนจากบริษทั ปญั ญา คอนซัลแต็นท์ จํากัด
โดยการสนับสนุ นของธนาคารโลก (พ.ศ.2551) คาดการณ์วา่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึง่ เป็ นพืน้ ทีช่ นั ้
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หินอ่อนจะเผชิญกับปญั หานํ้าท่วมภายใน 10 ปี ตัง้ แต่ปี พ.ศ.2553 เป็ นต้นไป โดยสถานการณ์จะรุนแรง
กว่าปี 2538 เพราะจากการคํานวณพบว่า ทุกๆ 25 ปี กรุงเทพฯ มีโอกาสจะเกิดนํ้าท่วมอย่างรุนแรง
(ภายในปี พ.ศ.2563) ทัง้ นี้หากคํานวณจากปจั จัยแผ่นดินทรุดเพียงกรณีเดียว พบว่าจะเกิดปญั หานํ้า
ท่วมภายใน 25 ปี แต่ในความเป็ นจริงปจั จัยทีเ่ ป็ นสาเหตุให้เกิดนํ้าท่วมไม่ได้มเี พียงกรณีเดียว แต่
ประกอบด้วย 4 ปจั จัยดังต่อไปนี้ (1) ปริมาณฝนทีต่ กลงมา ขณะนี้เฉลีย่ อยูท่ ร่ี อ้ ยละ 5-10 ต่อปี (2) การ
ทรุดตัวของแผ่นดิน ซึง่ ในอดีตแผ่นดินกรุงเทพฯ จะทรุดตัวตํ่าลงประมาณปีละ 100 มิลลิเมตร แต่
ปจั จุบนั หลังมีมาตรการห้ามขุดเจาะนํ้าบาดาล อัตราการทรุดตัวเฉลีย่ อยูท่ ป่ี ีละ 10-20 มิลลิเมตร (3)
ระดับนํ้าทะเลทีเ่ พิม่ สูงขึน้ ทัง้ บริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามัน มีอตั รานํ้าทะเลเพิม่ สูงขึน้ โดยเฉลีย่ ปีละ
ประมาณ 3 มิลลิเมตร (4) ผังเมืองและความแออัดของชุมชนเมือง ทําให้พน้ื ทีส่ เี ขียวหรือพืน้ ทีช่ มุ่ นํ้าของ
กรุงเทพฯ ลดลงกว่าร้อยละ 50 จากทีม่ อี ยูเ่ ดิม เมือ่ มีน้ําเหนือไหลหลากมาหรือมีปริมาณฝนตกกระจุกใน
พืน้ ทีม่ ากขึน้ จึงไม่มพี น้ื ทีร่ องรับนํ้า

2. สาเหตุของปัญหา
สาเหตุของมหาอุทกภัยในรอบปีทแ่ี ล้วเกิดขึน้ ประกอบกันในหลายสาเหตุ อาทิ
1) ปรากฎการณ์ลานี ญา ส่งผลให้ปี 2554 ฝนมาเร็วกว่าปกติตงั ้ แต่เดือนมีนาคม และมีปริมาณฝน
มากกว่าปรกติเกือบทุกเดือน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในเดือนมีนาคม และเดือนเมษายนมีปริมาณฝนสูงกว่า
ค่าเฉลีย่ ถึงร้อยละ 277 และ 45 ตามลําดับ
2) ความถี่ของพายุ ในปี พ.ศ.2554 ประเทศไทยได้รบั อิทธิพลมจากพายุ 5 ลูกจากทะเลจีนใต้
ได้แก่ พายุโซนร้อนไหหม่า นกเตน ไห่ถาง เนสาด และนาลแก โดยพืน้ ทีภ่ าคเหนือเป็ นพืน้ ทีท่ ไ่ี ด้รบั
ผลกระทบหนักสุด
3) ร่องมรสุมและลมประจําท้องถิ่ น มีรอ่ งมรสุมพาดผ่านบริเวณประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
บริเวณตอนบนและตอนกลางของประเทศ ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักและนํ้าท่วมในหลายพืน้ ที่
4) การบริ หารจัดการนํ้าที่ไม่ร้เู ท่าทันและขาดประสิ ทธิ ภาพ ทัง้ การดําเนินการของรัฐบาล องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ และหน่วยงานราชการทีเ่ กีย่ วข้อง ขาดประสิทธิภาพ ไม่รเู้ ท่าทัน ขาดการประมวล
วิเคราะห์ขอ้ มูลและเผยแพร่ขอ้ มูลทีถ่ ูกต้องแม่นยํา และโปร่งใสเพียงพอ
5. นํ้าทะเลหนุนบริเวณอ่าวไทย ช่วงปลายเดือนตุลาคม กลางเดือนพฤศจิกายน และปลายเดือน
พฤศจิกายน ประกอบกับการตัดสินใจระบายนํ้าช้าเพราะกลัวขาดนํ้าในหน้าแล้ง ทําให้การระบายนํ้า
ล่าช้ามากยิง่ ขึน้
6. ปัจจัยทางกายภาพ อาทิ (1) พืน้ ทีต่ น้ นํ้า มีปริมาณปา่ ไม้ทค่ี อยซับนํ้าหรือชะลอนํ้า รวมทัง้ คุณภาพ
ของปา่ ไม้ลดลง (2) โครงสร้างนํ้าไม่มคี วามยืดหยุน่ ในการรับมือกับสถานการณ์ฝนในปจั จุบนั
(3)ประสิทธิภาพของระบบโครงสร้างป้องกันนํ้าท่วมลดลง จากการทรุดตัวของพืน้ ที่ ขาดการบํารุงรักษา
การเพิม่ เติมในจุดทีข่ าด และการใช้ประโยชน์ทด่ี นิ ทีก่ ลายเป็ นอุปสรรคขวางการระบายนํ้า เช่น สนามบิน
อาคารสิง่ ปลูกสร้าง สะพาน ถนน ทางรถไฟขวางทางนํ้า และการถมทีล่ ุ่ม คูคลอง หรือพืน้ ทีช่ มุ่ นํ้าให้
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หมดไป (4) ในส่วนของพืน้ ทีก่ รุงเทพฯ มีศกั ยภาพการป้อนนํ้าเข้าสูร่ ะบบสูบและอุโมงค์ระบายนํ้าไม่
สมดุลกับศักยภาพของระบบสูบและอุโมงค์
5. การบริ หารจัดการนํ้าของภาครัฐและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ไม่เท่าทันปญั หา มีความชะล่าใจ ไม่มี
ข้อมูลประกอบการตัดสินใจทีเ่ ท่าทันหรือแม่นยํามากพอ มีนโยบายหรือคําสังที
่ ไ่ ม่โปร่งใสของฝา่ ยบริหาร
บ้านเมืองทีช่ ะลอการพร่องนํ้าออกจากเขือ่ น และการผันนํ้าเปลีย่ นทิศทางทีค่ วรเป็ นตามคําร้องขอของ
กลุ่มผลประโยชน์บางกลุ่มในสังคมซึง่ ปรากฏเป็ นข่าวตามสือ่ ทัวไป
่ ตลอดจนการละเลยและสังสมป
่ ญั หา
ปลีกย่อยทีเ่ ป็ นอุปสรรคต่อการระบายนํ้า
กรณีของนํ้าท่วมหนักในหลายจังหวัดของทุง่ ภาคกลาง
กรุงเทพและปริมณฑล เช่น (1) พืน้ ทีห่ น่วงนํ้าในภาคเหนือตอนล่างขาดการดูแลและถูกรุกลํ้า ทําให้
ั ่ นออกและฝงตะวั
ั ่ นตก
ความจุหน่วงนํ้าลดลง เช่น บึงบอระเพ็ด บึงสีไฟ (2) การผันนํ้าออกทางฝงตะวั
ของแม่น้ําเจ้าพระยาไม่ได้ใช้ประโยชน์ให้เต็มศักยภาพสูงสุด (3) ปริมาณนํ้าระบายจากเขือ่ นปา่ สักชล
สิทธิ ์ ทีไ่ หลมายังเขือ่ นพระรามหก ไม่ได้ผนั เข้าสูค่ ลองระพีพฒ
ั น์แยกใต้อย่างเต็มศักยภาพ ทําให้น้ําส่วน
ั น์ไม่สามารถผันนํ้าเข้าทุง่ ตะวันออกได้ และ
ใหญ่ไหลเข้าสูอ่ าํ เภอพระนครศรีอยุธยา (4) คลองระพีพฒ
ในทางกลับกัน เรือกสวนไร่นาในทุง่ ตะวันออกกลับสูบนํ้าเข้าสูค่ ลองระพีพฒ
ั น์ (5) ปญั หาการบริหารการ
ระบายผ่านแนวรอยต่อทีม่ หี ลายหน่วยงานรับผิดชอบ (6) ประชาชนและองค์กรส่วนย่อย สร้างพนังและ
คันของตัวเอง ทําให้การระบายในภาพรวมไม่สามารถดําเนินการได้อย่างคล่องตัวและเป็ นเอกภาพ (6)
แผนแม่บทด้านการบริหารจัดการนํ้าทีไ่ ด้เคยศึกษาและกําหนดไว้ในอดีตนานแล้วไม่ได้รบั การแปลงสู่
การปฏิบตั ิ เช่น ในหลายเมืองทัวประเทศไม่
่
มแี นวฝลัดเวย์และคลองผันนํ้า ไม่มกี ารเวนคืนทีด่ นิ เพือ่ เป็ น
แนวฝลัดเวย์และคลองผันนํ้า รวมถึงไม่มกี ารเอาผิดแก่ทุกภาคส่วนทีล่ ะเมิดแนวฝลัดเวย์ตามผังเมืองรวม
และตามกฎหมายควบคุมอาคาร

3. ทางออกหรือทางตัน : ผังเมืองกับการป้ องกันพิบตั ิ ภยั จากธรรมชาติ
ในขณะทีห่ ลายฝา่ ยมองกันว่า “หากมีการวางผังเมืองให้ถูกต้องและปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามผัง”
แล้ว นอกจากจะเป็ นหลักประกันทีช่ ว่ ยให้เมืองรอดพ้นจากนํ้าท่วมเมืองแล้ว ยังสามารถแก้ปญั หาใน
่
ผงั เมืองรวม 160 ผัง แต่มผี งั
หลายด้านทีจ่ ะเกิดกับเมืองในอนาคตได้ อย่างไรก็ตาม พบว่า ทัวประเทศมี
หมดอายุการบังคับใช้แล้ว 91 ผัง เหลือผังทีย่ งั บังคับใช้อกี 69 ผัง และในปี พ.ศ. 2555 จะมีผงั หมดอายุ
บังคับใช้เพิม่ อีก 20 ผัง
เป็ นทีย่ อมรับกันมากขึน้ ว่า ขอบเขตการวาง “ผังเมืองรวม” ควรครอบคลุมอาณาบริเวณทีม่ าก
หรือกว้างกว่า “เขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ” เนื่องจากปญั หาหลายด้านมีลกั ษณะและผลกระทบ
แบบไร้พรมแดนมากขึน้
และต้องคํานึงการบริหารจัดการและวางแผนเชิงกายภาพ
(Physical
Planning) ใน “ภาพกว้าง” และ “หลากมิต”ิ มากขึน้ กว่าทีผ่ า่ นมา เช่น ปญั หานํ้าท่วม ปญั หาภัยแล้ง
ปญั หาการใช้ทด่ี นิ ปญั หาการคมนาคมขนส่ง ปญั หาการก่อภาวะโลกร้อน ปญั หาความสิน้ เปลือง
พลังงานและก่อมลพิษ และปญั หาความเสือ่ มโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เป็นต้น แต่
พบว่า ประเทศไทย มีเขต “ผังเมืองรวม” ใหญ่สดุ เพียงแค่ครอบคลุมเขตพืน้ ทีท่ งั ้ จังหวัด โดยในปจั จุบนั มี
อยูเ่ พียง 3 ผังเมืองรวม ได้แก่ ผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต สิงห์บุรี และสระบุรี และจะทยอยบังคับใช้ผงั
เมืองรวมครอบคลุมเขตจังหวัดตามมาอีก 63 จังหวัดในปลายปี 2555 นี้ ขณะเดียวกันยังต้องเร่งวางผัง
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ระดับชุมชนซึง่ มีการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) เปลีย่ นเป็ นเทศบาลโดยจะต้องมีการ
วางผังอีกประมาณ 200-300 แห่ง เพิม่ จากเดิมทีม่ อี ยูก่ ว่า 2,000 แห่งต่อไป ปญั หาสําคัญอีกประการคือ
แม้เรามีผงั นโยบายทัง้ ผังประเทศ ผังภาค ผังชุมชน รวมถึงผังลุ่มนํ้า 25 ลุ่มนํ้า แต่การบังคับใช้และ
ปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามผัง ยังขาดประสิทธิภาพอยูอ่ กี มาก ทําให้เกิดการละเมิดและเกิดความขัดแย้งในการ
ใช้ทด่ี นิ สูง

4. กรณี ศึกษา : ร่างผังเมืองรวมเมืองทุ่งสง
กรณี ศึกษาการวางและจัดทําผังเมืองรวมเมืองทุ่งสงบนพืน้ ทีร่ าว 63 ตารางกิโลเมตร โดย
มูลนิธสิ ถาบันสิง่ แวดล้อมไทย ร่วมกับ เทศบาลเมืองทุง่ สง และกรมโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
นครศรีธรรมราช ให้ความสําคัญกับการวางแผนพัฒนาเมืองในระยะ 20 ปี ขา้ งหน้าให้เป็ นเมืองชุม
ทางการคมนาคมทีเ่ ชื่อมโยงระดับภูมภิ าค เป็ นแหล่งศูนย์การค้าพาณิชย์และบริการระดับจังหวัด เป็ น
แหล่งทรัพยากรสินแร่เพือ่ การอุตสาหกรรมก่อสร้าง
เป็ นแหล่งสถาบันการศึกษาทีส่ าํ คัญของภาค
ส่งเสริมการเกษตรและอุตสาหกรรมทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการเกษตร ขณะเดียวกัน ในอดีตปญั หาสําคัญของ
เมืองทุง่ สงมีทงั ้ การจราจรและโครงข่ายคมนาคมในพืน้ ทีร่ อบนอก ปญั หามลพิษจากแหล่งอุตสาหกรรม
ปญั หาการระบายนํ้า และการจัดการโครงสร้างพืน้ ฐานให้ครอบคลุมทัวถึ
่ งและได้มาตรฐาน รวมถึงปญั หา
ขาดการฟื้นฟูเมืองให้น่าอยู่ การรักษาระบบนิเวศเมือง และการฟื้นฟูเมืองให้เอือ้ ต่อการลดภาวะโลกร้อน
จากปญั หานํ้าท่วม “เมืองทุง่ สง” ติดต่อกัน 2 ปี ใน พ.ศ. 2549-2550 เนื่องจากเมืองตัง้ อยูใ่ น
แอ่งกระทะของแนวนํ้าหลากจากเทือกเขาหลวง และเป็ นพืน้ ทีล่ ุ่มนํ้าย่อยของลุ่มนํ้าตรังทีม่ ขี นาดพืน้ ทีร่ บั
นํ้าฝนน้อยกว่า 200 ตารางกิโลเมตร นํ้าจึงเดินทางมาถึงพืน้ ทีร่ าบลุ่มเร็วและมีกระแสทีร่ นุ แรงมากกว่า
ปญั หานํ้าท่วมติดกัน 2 ปีซอ้ นครัง้ นี้ ทําให้เกิดการแก้ไขปญั หานํ้าท่วมอย่างบูรณาการขึน้ โดยความ
ร่วมมือของทุกฝา่ ยจนเกิดเป็ นมาตรการทัง้ (1) มาตรการระยะสัน้ เช่น การขุดลอกคูคลอง การเปิดทาง
นํ้า การซ่อมประตูระบายและเพิม่ จุดสูบนํ้า (2) มาตรการระยะกลาง เช่น การติดตัง้ ระบบเตือนภัย
ล่วงหน้า การก่อสร้างแนวคันกัน้ นํ้า การไล่รอ้ื สิง่ บุกรุกทางนํ้า
(3) มาตรการระยะยาว เช่น การ
วางผังเมือง การออกแบบก่อสร้างแนวคันกัน้ นํ้าและคลองผันนํ้าเลีย่ งเมือง และการกําหนดแนวนํ้าหลาก
(floodway) ควบคูก่ บั การมี “ระบบแก้มลิงหน่วงนํ้า” ทัง้ ตอนต้นนํ้า กลางนํ้า และท้ายนํ้า ทําให้ปจั จุบนั
แม้เกิดภาวะนํ้าท่วมขึน้ อีก 2-3 ครัง้ ในพืน้ ทีร่ อบนอกช่วงปี 2553 และ 2554 แต่กท็ าํ ให้พน้ื ทีเ่ มืองทุง่ สง
รอดพ้นจากนํ้าท่วมสูงแบบในอดีตไปได้ชวระยะเวลาหนึ
ั่
่ง จนกว่าแนวทางและมาตรการเชิงบูรณาการ
แบบยังยื
่ น ทีต่ อ้ งอาศัยระบบแก้มลิง คลองผันนํ้า และแนวฝลัดเวย์จะก่อสร้างได้เสร็จสมบูรณ์จนเต็ม
ระบบอย่างครบวงจร
ในร่างผังเมืองรวมเมืองทุง่ สง ได้อาศัยหลักการการพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ น (Sustainable
Development) การพัฒนาเมืองน่าอยู่ (Livable City) โดยนําเครือ่ งมือการจัดการระบบนิเวศเมืองมา
ประยุกต์ใช้ทใ่ี ห้ความสําคัญกับ “ดินและนํ้า” ตามแนวพระราชดําริ การจัดการเชิงระบบ (System
Management) การพัฒนาแบบองค์รวม (Holistic Development) การใช้หลักการของเมืองทีร่ บั มือกับ
การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศและภาวะโลกร้อน (Climate Change & Global Warming) การให้
ความสําคัญกับระบบนิเวศเมืองเพือ่ รับมือกับปรากฏการณ์เกาะความร้อนในพืน้ ทีเ่ มือง (Urban Heat
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Island / Urban Heat Dome) โดยการพัฒนาทางกายภาพทีม่ งุ่ เน้นการสร้าง “โครงสร้างพืน้ ฐานสีเขียว
สําหรับเมือง” (Urban Green Infrastructure) เช่น “ทางเชื่อมเขียว” (Open Space Link System /
Green Links / Green Corridor / Climate Corridors / Ecological Corridor / Link Networks) โดยมี
การกําหนดมาตรการด้านผังเมืองเพือ่ แก้ไขปญั หาและรับมือภัยธรรมชาติ ผ่าน “ข้อกําหนดทางผังเมือง”
การกําหนด “ผังการใช้ประโยชน์ทด่ี นิ ในอนาคต” การกําหนด “บัญชีแนบท้ายร่างกฎกระทรวง” และการ
กําหนด “แผนงาน/โครงการ” รวมทัง้ “ข้อเสนอแนะ” เพือ่ การพัฒนาเมืองน่าอยูท่ ย่ี งยื
ั ่ น โดยขอ
ยกตัวอย่างมาตรการเชิงใช้สงิ่ ก่อสร้างและไม่ใช้สงิ่ ก่อสร้างบางเรือ่ งบางประการ ได้แก่
1) การกําหนดระบบหน่วงนํ้าด้วย “แก้มลิงตามแนวพระราชดําริ” ทัง้ ตอนเหนือ ตอนกลาง
และท้ายนํ้า
2) การกําหนดถนนวงแหวนตอนเหนือเพือ่ ประโยชน์ทงั ้ ด้านการเป็ นคันป้องกันนํ้าท่วมเมือง
และเป็ นโครงข่ายคมนาคมเพือ่ แบ่งเบาปริมาณจราจรจากเขตชัน้ ในของเมือง
3) การกําหนดคลองผันนํ้าอ้อมเมืองโดยสร้างคูข่ นานกับถนนวงแหวนตอนเหนือ เพือ่ ผันนํ้า
ออกด้านข้างเมืองทัง้ ด้านซ้ายและขวา
4) การกําหนดแนวฝลัดเวย์และการควบคุมการใช้ประโยชน์ทด่ี นิ ในแนวฝลัดเวย์ เช่น
เสนอแนะให้ใช้ทด่ี นิ เพือ่ การเกษตร และปลูกสร้างอาคารใต้ถุนสูงเพือ่ การเป็ นชุมชนแห่งนํ้า
5) การกําหนดนโยบายเปิดทางนํ้าจากอุปสรรคขวางทางนํ้า เช่น ถนนยกระดับหรือสะพาน
ข้ามแนวฝลัดเวย์ การเปิ ดช่องระบายนํ้าหรือกําหนดระยะถอยร่น (set back) ของอาคาร-สิง่
ปลูกสร้างริมคลองทีเ่ ป็ นทางระบายนํ้าสายหลัก
6) การฟื้นฟูและปรับปรุงระบบนิเวศเมืองเพือ่ เอือ้ ต่อความหลากหลายทางชีวภาพ ทัง้ เพิม่
คุณภาพชีวติ คนเมือง และลดภาวะโลกร้อน เช่น โครงการออกแบบ “ทางเชื่อมเขียว”
(Green Open Space Links) การปรับภูมทิ ศั น์เมืองและพัฒนาพืน้ ทีโ่ ล่งสีเขียวแบบยังยื
่ น
(เน้นไม้ใหญ่ยนื ต้นแผ่รม่ เงากว้างและปลูกไม้ใหญ่คละพรรณ) การกําหนดระบบสัญจร
ทางเลือก (ทางเดินเท้าและทางจักรยานสีเขียว) การฟื้นฟูสายนํ้า เป็ นต้น
7) การอนุรกั ษ์และสงวนคุม้ ครองระบบนิเวศ โดยกําหนดโซนพืน้ ทีอ่ นุ รกั ษ์ดา้ นสิง่ แวดล้อมใน
พืน้ ทีส่ งู ชันเกินร้อยละ 35 (ภูเขา) เพือ่ การรักษาต้นนํ้าและระบบนิเวศธรรมชาติ
8) การพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมและย่านพาณิชยกรรมเชิงประวัตศิ าสตร์ ทีใ่ ห้ยา่ น
พาณิชย์และย่านอยูอ่ าศัยดํารงอัตลักษณ์ของวิถชี วี ติ และสถาปตั ยกรรมพืน้ ถิน่ และความ
กลมกลืนกับธรรมชาติมากขึน้ อาทิ ย่านถนนคนเดิน ถนนสีเขียว การจราจรทางเดียว การ
ควบคุมอาคารขนาดใหญ่และอาคารขนาดใหญ่พเิ ศษ เป็ นต้น
9) การควบคุมมลพิษจากกิจกรรมอุตสาหกรรม เช่น การกําหนดบัญชีกจิ การบางประเภทไว้
ท้ายกฎกระทรวงเพือ่ การเป็ นแหล่งอุตสาหกรรมสีเขียว และการกําหนดระยะคุม้ ครอง
ผลกระทบสิง่ แวดล้อมด้วย “แนวกันชน” (buffer zone) เป็ นต้น
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5. มาตรการและข้อเสนอแนะการป้ องกันภัยธรรมชาติในระดับจังหวัดและอําเภอ
มาตรการหลัก
รายละเอียด
หมายเหตุ
อาศัยอํานาจตาม
• เสรีภาพขัน้ พืน้ ฐานนัน้ รัฐธรรมนูญคุม้ ครองสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลไว้หลายประการ
รัฐธรรมนูญ เพือ่ บัญญัติ
และกําหนดห้ามการเกณฑ์แรงงานไว้ แต่กม็ ขี อ้ ยกเว้นกรณีจาํ เป็ นต้องกระทําเพือ่
“พระราชกําหนด ระบบ
ป้องปดั ภัยพิบตั สิ าธารณะอันมีมาเป็ นการฉุกเฉิน เป็ นต้น (มาตรา ๓๘)
เตือนภัย ป้องกันภัย และ
• หน้าทีข่ องประชาชนไทยยังต้องมีหน้าทีช่ ว่ ยเหลือในการป้องกันและบรรเทาภัยพิบตั ิ
บรรเทาภัยพิบตั สิ าธารณะ
สาธารณะด้วย (มาตรา ๗๘)
แบบมีสว่ นร่วม”
• การป้องปดั ภัยพิบตั สิ าธารณะโดยเหตุฉุกเฉินและจําเป็ นเร่งด่วนยังเป็ นเหตุในการ
ตราพระราชกําหนดได้ดว้ ย (มาตรา ๑๘๔)
หมายเหตุ กรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดตัง้ ขึน้ ตามพระราชบัญญัตปิ รับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 เป็ นหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย แม้มจี ุดแข็งที่
กฎหมายให้อาํ นาจไว้หลายประการ แต่กย็ งั มีจุดอ่อนและข้อจํากัดอยูอ่ กี มากทีท่ าํ ให้ไม่คล่องตัว
และบริหารจัดการภัยพิบตั ไิ ด้อย่างทันการณ์และมีประสิทธิภาพมากพอ

มาตรการหรือข้อกําหนด
ทางผังเมือง ทีบ่ ญ
ั ญัตขิ น้ึ
เพือ่ การจัดการและป้องกัน
ภัยพิบตั เิ พือ่ ปกป้อง
คุณภาพชีวติ อันดีหรือ
ความปลอดภัยของ
ส่วนรวม จะต้องสําคัญกว่า
เหตุผลอื่นใด

1) จังหวัดและอําเภอทีป่ ระสบอุทกภัยซํ้าซากหรือท่วมหนักบ่อยครัง้ ต้องให้ความสําคัญ
และบรรจุแนวพืน้ ที่นํ้าหลาก (Floodway) ไว้ในผังเมืองรวม โดยจะพัฒนาอาคาร
สิง่ ปลูกสร้างอื่นใดทีไ่ ม่เกีย่ วกับการระบายและป้องกันนํ้าท่วมเมือง ยกเว้นเพือ่
การเกษตรบางฤดูกาล
2) มาตรการควบคุมและจํากัดอาคารและสิง่ ปลูกสร้างในพืน้ ทีเ่ ขตจํากัด เขตควบคุม
และเขตเตือนภัยนํ้าท่วม
ตัวอย่างการบันทอน
่
หรือไม่ให้ความสําคัญต่อ การป้องกันภัยพิบตั สิ าธารณะ
ใน พ.ศ.2547 สือ่ สาธารณะคือหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ฉบับวันที่ 19 ธันวาคม 2547
ระบุวา่ “กรณีทม่ี กี ารประกาศบังคับใช้ผงั เมืองรวม กทม.ฉบับใหม่ลา่ ช้าออกไป
แหล่งข่าวกล่าวยืนยันว่า เพราะมีกลุม่ นักการเมืองหลายกลุม่ ในพืน้ ที่ กรณีของนาย
วิชาญ มีนชัยนันท์ สส.กทม.เขตมีนบุร ี พรรคไทยรักไทยและพวกพ้อง เป็ นผูน้ ําในการ
วิง่ ล็อบบีร้ ฐั บาล พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร เพือ่ ขอปรับผังสีบริเวณแนวฝลัดเวย์หรือ
พืน้ ทีส่ ขี าวทะแยงเขียวทัง้ หมดทีท่ าํ หนดให้เป็ นทีด่ นิ ประเภทอนุรกั ษ์ชนบทและ
เกษตรกรรม โซนตะวันออกบริเวณรอบสนามบินสุวรรณภูมจิ าํ นวนกว่าแสนไร่ ซึง่
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มาตรการหลัก

รายละเอียด

หมายเหตุ

ครอบคลุมพืน้ ทีบ่ ริเวณเขตมีนบุร ี เขตหนองจอกบางส่วน เขตลาดกระบัง เขตคลองสาม
วา ทีร่ า่ งผังเมืองรวม กทม.ฉบับใหม่ (ขณะนัน้ ) กําหนดให้ใช้ทด่ี นิ เพือ่ เกษตรกรรม
เท่านัน้ หากต้องการจัดสรรทีด่ นิ เชิงพาณิชย์จะต้องมีขนาดแปลงทีด่ นิ ขนาด 1,000
ตารางวาขึน้ ไปได้ โดยเสนอให้ปรับจากสีขาวทะแยงเขียวหรือเขียวลายไปเป็ น
พืน้ ที่สีเหลือง หรือที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่ นน้ อย เพื่อสามารถพัฒนาได้
ทัง้ บ้านเดี่ยวและทาวน์ เฮาส์ ทัง้ ๆ ทีบ่ ริเวณดังกล่าวเป็ นแนวพระราชดําริ กําหนดให้
เป็ นแนวฝลัดเวย์หรือพืน้ ทีร่ บั นํ้ามาตัง้ แต่ปี พ.ศ.2535 ซึง่ เป็ นพืน้ ทีร่ บั นํ้าจากทางตอน
เหนือของ กทม.ระบายลงสูอ่ ่าวไทยเพื่อแก้ปญั หานํ้าท่วม และช่วงทีผ่ า่ นมามีนกั ลงทุน
นักการเมืองได้พยายามยืมมือประชาชนเจ้าของพืน้ ทีโ่ ดยร่วมกับกลุม่ พัฒนาทีด่ นิ ส่งเรือ่ ง
ร้องเรียนมายัง กทม.และสํานักนายกรัฐมนตรี เพือ่ ให้เกิดเสียงร้องเรียนจํานวนมากๆ
เพือ่ ต้องการผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง” (ทัง้ นี้ รัฐบาล พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ยัง
เคยเสนอแนวคิดทีจ่ ะพัฒนาพืน้ ทีฝ่ ลัดเวย์ทงั ้ ผืนใหญ่น้ีเป็ น “นครสุวรรณภูม”ิ อีกด้วย)
มาตรการใช้สิ่งก่อสร้าง
และไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง

ต้องมีระบบคุม้ ครองเมืองเพือ่ ป้องกันนํ้าท่วม • ระบบอุโมงค์ยกั ษ์ (Underground
และหน่วงนํ้าไว้ใช้เพือ่ การเกษตรในหน้าแล้ง
Tunnel)
ด้วยระบบ “แก้มลิง 25 ลุม่ นํ้า” และ “ฝลัดเวย์
• ระบบอุโมงค์ลอยฟ้า (Smart Tunnel)
ประจําเมือง” เป็ น 2 ระบบหลักทีส่ าํ คัญทีส่ ดุ
กว่าระบบอื่นใด
• ระบบทางด่วนพิเศษระบายนํ้า
(Super Express Floodway)
ฝลัดเวย์ทเ่ี หมาะสม
- ฝลัดเวย์ตื้น ทีอ่ ยูก่ ลมกลืนกับชุมชน
ไม่ใช่การแยกส่วนเป็ นทางด่วนพิเศษ
ระบายนํ้า (Super Express Floodway)
- ฝลัดเวย์ลึก (คลองผันนํ้าเลียงเมือง) เช่น
โครงการเจ้าพระยา 2 ทีต่ อ้ งก่อสร้างและ
พัฒนาแบบไม่แยกส่วนออกจากวิถชี วี ติ
ชุมชน
ทางเลือกแบบระบบอุโมงค์ยกั ษ์ ระบบ
อุโมงค์ลอยฟ้า และระบบทางด่วนพิเศษ
ระบายนํ้า ถือว่าไม่ควรเลือกใช้ เนื่องจากมี
ต้นทุนการจัดการทีแ่ พง สิน้ เปลืองพลังงาน
สูง และทีส่ าํ คัญ ไม่สอดคล้องกับหลักการ
พัฒนาทีย่ งยื
ั ่ น การลดภาวะโลกร้อน การ
ฟื้นฟู “เมืองนิเวศ” การเอือ้ ต่อความ
หลากหลายทางชีวภาพ การส่งเสริมวิถชี วี ติ
ริมนํ้า การท่องเทีย่ ว การเกษตร การประมง
รวมทัง้ ไม่สง่ เสริมทัศนียภาพและมนต์เสน่ห์
ให้แก่เมือง ฯลฯ
7

ระบบอุโมงค์ยกั ษ์ กรณีกรุงเทพฯ เป็ น
เพียงการสูบนํ้ากลับไปลงแม่น้ํา
เจ้าพระยา ซึง่ มีผลกระทบต่อระดับนํ้าที่
เมืองนนท์-ปทุมธานีอย่างชัดเจน ดังมี
รายงานไว้วา่ ถ้าสูบกลับลงเจ้าพระยา
700 ลบ.ม./วินาที จะทําให้ระดับนํ้าใน
แม่น้ําเจ้าพระยาสูงขึน้ ถึง 64 ซม. ซึง่
ช่วงนํ้าท่วมใหญ่ปี 2554 กทม.สูบกลับ
ลงเจ้าพระยาราว 400 ลบ.ม./วินาที
เทียบอัตราส่วนแล้ว ก็ทาํ ให้ระดับ
เจ้าพระยาสูงกว่าทีค่ วรจะเป็ นถึง 36.5
ซม. จึงเป็ นสาเหตุให้พน้ื ทีย่ า่ นบางบัว
ทอง และลําลูกกา ประสบภาวะนํ้าท่วม
สูงอย่างทีพ่ น้ื ทีก่ รุงเทพฯ และปริมณฑล
ได้ประสบมาในปลายปี พ.ศ. 2554

มาตรการหลัก
มาตรการใช้สิ่งก่อสร้าง
1) คันล้อมเมือง (Polder)
2) เขือ่ นและพนังกัน้ นํ้า
(Levees and Floodwalls)
3) คลองผันนํ้าเลีย่ งเมือง
(By-pass floodways)

รายละเอียด

หมายเหตุ

การทําคันล้อมเมือง ต้องไม่กนั ้ แบบล้อมเมืองใหญ่ทงั ้ เมือง แต่ควรล้อมเพียงสถานทีห่ รือ
แหล่งสําคัญกระจายกันไป เพือ่ เปิ ดทางนํ้าหลากให้ได้มากทีส่ ดุ
การล้อมเมืองทัง้ เมือง จะทําให้พน้ื ทีน่ อกเมืองประสบภาวะนํ้าท่วมสูง และท่วมนานมาก
ยิง่ ขึน้ กระทบต่อชุมชนโดยรอบ และทําให้พน้ื ทีผ่ ลิตอาหารเกษตรและปศุสตั ว์เสียหาย
ได้อย่างมาก ข้อเสนอแนะคือ การล้อมแบบ “โพลเดอร์ยอ่ ย” ทีร่ กั ษาเฉพาะพืน้ ทีส่ าํ คัญไว้
แล้วยอมให้พน้ื ทีส่ ว่ นใหญ่เป็ นพืน้ ทีน่ ้ําหลาก เนื่องจากจะทําให้น้ําท่วมไม่สงู และใช้
ระยะเวลาท่วมเพียงไม่นาน ถือเป็ นการ “เฉลีย่ ทุกข์-เฉลีย่ สุข” ระหว่างคนเมืองและคน
ชนบท ทีต่ อ้ งประสบนํ้าท่วมเสมอเหมือนกัน
ข้อเสนอกรณีพน้ื ที่ flood plain ในบริบทของกรุงเทพและปริมณฑลคือ เรียกร้องให้ทุก
โพลเดอร์ทม่ี หี น้ากว้างขวางทางนํ้าผ่านในแนวตะวันตก-ตะวันออกตัง้ แต่ 1 กิโลเมตรขึน้
ไป ต้องขุดคลองผันนํ้าในแนวเหนือ-ใต้ไว้ภายในโพลเดอร์นนั ้ ๆ โดยให้สร้างประตูบงั คับ
นํ้าแบบเปิดล่างไว้ทข่ี อบโพลเดอร์ดา้ นทิศเหนือ ให้มขี นาดทีส่ ามารถระบายนํ้าได้ไม่น้อย
กว่า 60 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ต่อความยาวหน้ากว้าง 1,000 เมตร
หมายเหตุ: คํานวณตามบริบทของพืน้ ทีก่ รุงเทพฯ และปริมณฑล ซึง่ ให้ขอ้ มูลโดย ดร.
เกษมสันติ ์ สุวรรณรัต (Ksemsan Suwarnarat) แบบย่อๆ ผ่านทาง facebook
ตามสูตร
ความยาวหน้ากว้าง (1,000 ม.) x ความลึกของนํ้าไหลหลากตามธรรมชาติ (0.1 ม.) x
ความเร็วนํ้าไหลหลากตามธรรมชาติ (0.6 ม./วินาที)
คลองผันนํ้าเลีย่ งเมือง จะต้องให้ความสําคัญกับการกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมและวิถี
ชีวติ ชุมชน และการส่งเสริมพืน้ ทีโ่ ล่งสีเขียวทีส่ ร้างภูมทิ ศั น์ทล่ี ดโลกร้อนให้กบั เมือง (พืน้ ที่
สีเขียวแบบยังยื
่ น คือ เน้นไม้ใหญ่ยนื ต้นทีแ่ ผ่รม่ เงากว้าง โดยปลูกแบบคละพรรณ และมี
พืน้ ดาดแข็งทึบนํ้าเท่าทีจ่ าํ เป็ น)

ตัวอย่าง คลองผันนํ้าเลีย่ งเมือง ทีอ่ อกแบบในโครงการวางและจัดทําผังเมืองรวมเมืองทุง่
สง (เทศบาลเมืองทุง่ สง ร่วมกับ มูลนิธสิ ถาบันสิง่ แวดล้อมไทย)
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มาตรการหลัก
ตัวอย่างฝลัดเวย์
ทีอ่ อกแบบในโครงการวาง
และจัดทําผังเมืองรวมเมือง
ทุง่ สง

รายละเอียด

หมายเหตุ

แนวฝลัดเวย์ จะต้องกลมกลืนกับวิถชี ุมชนทีถ่ กู เวนคืน และเอือ้ ต่อวัฒนธรรมชีวติ ริมนํ้า
และเอือ้ ต่อระบบนิเวศ สิง่ แวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ การท่องเทีย่ ว
การเกษตร การประมงนํ้าจืด รวมทัง้ การส่งเสริมทัศนียภาพและการอยูโ่ ดยกลมกลืนกับ
ธรรมชาติ อีกทัง้ ช่วยเสริมมนต์เสน่หแ์ ก่เมือง ฯลฯ กล่าวคือให้ตอบสนองต่อปรัชญา
“การพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ น” และ “การลดภาวะโลกร้อน” ให้ได้มากทีส่ ดุ

(เทศบาลเมืองทุง่ สง ร่วมกับ
สถาบันสิง่ แวดล้อมไทย)

มาตรการเชิ งบูรณาการ
ระหว่างพืน้ ทีร่ ว่ มประสบ
ปญั หา (ระบบแก้มลิง)

จังหวัดและอําเภอและ อปท.ในเขตจังหวัดนัน้
ต้องจับมือกันสํารวจและสรรหา “พืน้ ทีแ่ อ่งแก้ม
ลิง” ทีม่ ขี นาดรองรับนํ้าได้รอ้ ยละ 50 ของ
ปริมาณนํ้าหลากอุบตั ซิ ้าํ คาบ 100 ปี เพือ่ หน่วง
นํ้าไว้ใช้ในการเกษตรและอุตสาหกรรม และ
ป้องกันนํ้าท่วมเมืองในฤดูน้ําหลาก

ต้องวางลําดับศักดิ ์ของพืน้ ทีร่ บั นํ้า
(Catchment area) ตามลุม่ นํ้านัน้ ๆ
พร้อมจัดทําแผนที่ Contour & Slope
ทีล่ ะเอียดชัดเจน เพือ่ การสรรหาอ่าง
แก้มลิงทีถ่ กู หลักวิชาการ เพือ่ ให้เกิด
ประสิทธิภาพได้จริงทัง้ พืน้ ทีต่ น้ นํ้า
กลางนํ้า และท้ายนํ้า

มาตรการเชิ งสิ่ งแวดล้อม เร่งพืน้ ฟูพน้ื ทีส่ งู และทีล่ าดชัน เพือ่ ลดปริมาณนํ้าหลาก เพิม่ การซึมซับนํ้าในดินและชะลอ
และระบบนิ เวศที่ยงยื
ั ่ น นํ้า โดยการรักษาปา่ ไม้-ปลูกปา่ ปลูกต้นไม้ และพรรณไม้คลุมดิน เพือ่ ลดปญั หาดินโคลน
ถล่ม จากการทําลายหน้าดิน การบุกรุกแผ้วถางปา่
ในพืน้ ทีเ่ มือง จะต้องนํากฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องมาใช้ควบคุม-พัฒนา-ส่งเสริมการก่อหรือ
ลดภาวะโลกร้อน เช่น มติ ครม. กําหนดให้พฒ
ั นาพืน้ ที่สีเขียวแบบยังยื
่ นให้ได้ตาม
เกณฑ์ทก่ี าํ หนดในแต่ละสถานประกอบการ สถานทีร่ าชการ พืน้ ทีส่ าธารณะ เป็ นต้น
มาตรการเชิ งสังคม
(การชดเชยเยียวยา และ
การสร้างหลักประกัน)

1) การประกันชีวติ และวินาศภัย ควรจัดให้มรี ะบบประกันอุทกภัย ให้แก่ประชาชนและ
ชุมชนทีป่ ระสบอุทกภัยบ่อยครัง้ โดยเฉพาะมาตรการชดเชย-คุม้ ครอง-ช่วยเหลือ
2) มาตรการทางกฎหมาย ได้แก่ การออกกฎหมายเกีย่ วกับ การป้องกันอุทกภัย การ
ออกกฎหมายควบคุม มาตรการการก่อสร้างอาคารบ้านเรือน เพือ่ ลดความเสียหาย
จากนํ้าท่วม โดยเฉพาะใน “เขตจํากัด” ทัง้ นี้ จะต้องมีการควบคุม ให้ปฏิบตั ติ าม
กฎหมายอย่างเคร่งครัด และลงโทษจริงจังหากมีการฝา่ ฝืน โดยเฉพาะการใช้
มาตรการทางผังเมือง และกฎหมายควบคุมอาคาร และกฎหมายด้านภัยพิบตั ิ
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มาตรการหลัก
มาตรการเชิ งนวัตกรรม

อื่นๆ

รายละเอียด

หมายเหตุ

กําหนดให้มแี ผนงานและงบประมาณเพือ่ การวิจยั ศึกษา ออกแบบ เมืองและชุมชนแห่ง
นํ้า เช่น การวางผังเมืองแบบ “เมืองแห่งนํ้า” (Water City) การสาธิตบ้านหรือเรือนแพ
ต้นแบบทีเ่ ป็ นทัง้ อาคารเขียวทีป่ ระหยัดพลังงาน ก่อมลพิษตํ่า และอยูก่ บั ฤดูน้ําหลากได้
(พืน้ ทีส่ าธิต เช่น ชุมชนปากบางหมืน่ หาญ อ.พรหมบุร ี จ.สิงห์บุร ี เป็ นต้น)
........................................................................ .......................................................
....................................................................... .....................................................

ดร.จําเนียร วรรัตน์ชยั พันธ์ ผูอ้ าํ นวยการอาวุโส สถาบันสิ่ งแวดล้อมไทย
สําราญ มีสมจิตร นักผังเมือง และผูจ้ ดั การโครงการ สถาบันสิ่ งแวดล้อมไทย
___________________________________
แหล่งข้อมูล
1) เว็บไซต์ไทยวอเตอร์ดอ็ ตเน็ต http://www.thaiwater.net/current/flood54.html
2) รายงานพิเศษ “กรุงเทพฯ และปริมณฑล ผังเมือง ผังภาค ผังนํ้า นสพ.ฐานเศรษฐกิจ ฉบับวันที่ 2,719 วันที่ 4-7 มีนาคม 2555 น.4
3) ข้อมูลบนประชาสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ค ในช่วงเกิดมหาอุทกภัย ปลายปี 2554
4) แนวทางการออกแบบชุมชนในพืนทีเ่ สีย่ งภัยนํ้าท่วม กรณีศกึ ษา : ชุมชนบ้านสาขลา จังหวัดสมุทรปราการ โดยสิรมิ า ศรีสวุ รรณ์ พ.ศ.
2553
5) กรุงเทพกําลังจมนํ้า : เรือ่ งจริง หรือ นวนิยาย(3) โดย รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์ ผูอ้ าํ นวยการศูนย์วจิ ยั ภัยธรรมชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต
2551
6) โครงการประเมินผลผัง และการวางและจัดทําผังเมืองรวมเมืองทุง่ สง (ปรับปรุงครัง้ ที่ 2) จังหวัดนครศรีธรรมราช มูลนิธสิ ถาบัน
สิง่ แวดล้อมไทย พ.ศ. 2552-ปจั จุบนั
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