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การกาํหนดมาตรการด้านผงัเมือง 
เพ่ือแก้ไขปัญหาและรบัมือภยัธรรมชาติในระดบัจงัหวดัและอาํเภอ 

ดร.จาํเนียร  วรรตัน์ชยัพนัธ ์ 
ผูอ้าํนวยการอาวโุส มลูนิธสิถาบนัสิง่แวดลอ้มไทย  

และ สาํราญ  มสีมจติร 
นกัผงัเมอืง และเจา้หน้าทีว่ชิาการ มลูนิธสิถาบนัสิง่แวดลอ้มไทย 

 

1. สถานการณ์และปัญหา 

ปี พ.ศ.2554 เป็นปีทีป่ระเทศไทยประสบมหาอุทกภยัครัง้รนุแรงทีส่ดุในประวตักิารณ์ 
นบัตัง้แต่เดอืนมกราคมถงึเดอืนตุลาคม มพีืน้ทีถู่กน้ําทว่มทัง้สิน้ 56,657,770.01 ไร ่หรอื 
90,652,432,057.77 ตารางกโิลเมตร โดยเดอืนตุลาคมเป็นเดอืนทีม่พีืน้ทีน้ํ่าทว่มมากทีส่ดุ โดยมพีืน้ที่
ถูกน้ําทว่มทัง้สิน้ 18,494,441.77 ไร ่ชว่งตน้ปี (มกราคมและมนีาคม) พืน้ทีถู่กน้ําทว่มสว่นใหญ่อยู่
บรเิวณภาคใต ้ตัง้แต่เดอืนเมษายนถงึเดอืนตุลาคมพืน้ทีถู่กน้ําทว่มอยูบ่รเิวณภาคเหนือ ภาคกลาง ภาค
ตะวนัออกเฉยีงเหนือ และภาคตะวนัออก สว่นเดอืนกุมภาพนัธเ์ป็นเพยีงเดอืนเดยีวทีไ่มม่เีหตุการณ์น้ํา
ทว่ม  

พืน้ทีป่ระสบอุทกภยัและมกีารประกาศเป็นพืน้ทีภ่ยัพบิตักิรณฉุีกเฉินตัง้แต่ปลายเดอืน
กรกฎาคม 2554 จนเดอืนพฤศจกิายน รวมทัง้สิน้ 65 จงัหวดั มผีูเ้สยีชวีติ 657 ราย สญูหาย 3 คน 
ราษฎรเดอืดรอ้น 4,039,459 ครวัเรอืน 13,425,869 คน บา้นเรอืนเสยีหายทัง้หลงั 2,329 หลงั บา้นเรอืน
เสยีหายบางสว่น 96,833 หลงั พืน้ทีก่ารเกษตรคาดวา่จะไดร้บัความเสยีหาย 11.20 ลา้นไร ่ ถนน 
13,961 สาย ทอ่ระบายน้ํา 777 แหง่ ฝาย 982 แหง่ ทาํนบ 142 แหง่ สะพาน/คอสะพาน 724 แหง่ บ่อ
ปลา/บ่อกุง้/หอย 231,919 ไร ่ปศุสตัว ์13.41 ลา้นตวั 

แนวโน้มในภาพรวมของโลก องคก์ารสหประชาชาต ิ อา้งในโครงการจดัการภยัพบิตัภิาค
ประชาชน พ.ศ.2552 วา่ระดบัน้ําทะเลอา่วไทยภายในระยะ 10-15 ปี จะมอีตัราสงูขึน้ประมาณ 1.0-1.5 
เมตรจากคา่เฉลีย่เดมิ สอดคลอ้งกบั กรณโีครงการวจิยัรว่มไทย-ยโุรป GEO2TECDI (Geodetic Earth 
Observation Technologies for Thailand : Environmental Change Detection and Investigation) ซึง่
เป็นโครงการวจิยัรว่มระหวา่งประเทศไทยและ สหภาพยโุรป ในโครงการตรวจวดัการเคลื่อนตวัของ
แผน่ดนิและระดบัน้ําทะเลโดยใชเ้ทคโนโลย ี Space Geodetic ผลวจิยัเผยวา่ ประเทศไทยโดยรวมจะมี
การทรดุตวัอยา่งรวดเรว็ ในขณะทีร่ะดบัน้ําทะเลในอา่วไทยกลบัเพิม่ขึน้ โดยแผน่ดนิกรงุเทพฯ จะทรดุ
ลงปีละ 15 มลิลเิมตร ทัง้น้ีมนีกัวชิาการเตอืนวา่เหลอืเวลาเตรยีมการป้องกนัอกีเพยีง 25 ปีเทา่นัน้ก่อน
กรงุเทพฯ จะจมน้ําถาวร  ขณะเดยีวกนั รศ.ดร.เสร ี ศุภราทติย ์ กรรมการภมูศิาสตรโ์ลก และ
ผูอ้าํนวยการศนูยว์จิยัภยัธรรมชาต ิ มหาวทิยาลยัรงัสติ กล่าวถงึกรณดีงักล่าววา่ จากผลการวจิยั
ผลกระทบต่อการเกดิน้ําทว่มกรงุเทพฯ และปรมิณฑล ซึง่ไดร้บัทุนวจิยัมลูนิธโิทเรเพือ่การสง่เสรมิ
วทิยาศาสตร ์ ประเทศไทย รว่มกบัผูเ้ชีย่วชาญหลายภาคสว่นจากบรษิทั ปญัญา คอนซลัแตน็ท ์ จาํกดั 
โดยการสนบัสนุนของธนาคารโลก (พ.ศ.2551) คาดการณ์วา่ กรงุเทพฯ และปรมิณฑล ซึง่เป็นพืน้ทีช่ ัน้



2 

หนิออ่นจะเผชญิกบัปญัหาน้ําทว่มภายใน 10 ปี ตัง้แต่ปี พ.ศ.2553 เป็นตน้ไป โดยสถานการณ์จะรนุแรง
กวา่ปี 2538 เพราะจากการคาํนวณพบวา่ ทุกๆ 25 ปี กรงุเทพฯ มโีอกาสจะเกดิน้ําทว่มอยา่งรนุแรง 
(ภายในปี พ.ศ.2563) ทัง้น้ีหากคาํนวณจากปจัจยัแผน่ดนิทรดุเพยีงกรณเีดยีว พบวา่จะเกดิปญัหาน้ํา
ทว่มภายใน 25 ปี แต่ในความเป็นจรงิปจัจยัทีเ่ป็นสาเหตุใหเ้กดิน้ําทว่มไมไ่ดม้เีพยีงกรณเีดยีว แต่
ประกอบดว้ย 4 ปจัจยัดงัต่อไปน้ี (1) ปรมิาณฝนทีต่กลงมา ขณะน้ีเฉลีย่อยูท่ีร่อ้ยละ 5-10 ต่อปี (2) การ
ทรดุตวัของแผน่ดนิ ซึง่ในอดตีแผน่ดนิกรงุเทพฯ จะทรดุตวัตํ่าลงประมาณปีละ 100 มลิลเิมตร แต่
ปจัจุบนัหลงัมมีาตรการหา้มขดุเจาะน้ําบาดาล อตัราการทรดุตวัเฉลีย่อยูท่ีปี่ละ 10-20 มลิลเิมตร (3) 
ระดบัน้ําทะเลทีเ่พิม่สงูขึน้ ทัง้บรเิวณอา่วไทยและทะเลอนัดามนั มอีตัราน้ําทะเลเพิม่สงูขึน้โดยเฉลีย่ปีละ
ประมาณ 3 มลิลเิมตร (4) ผงัเมอืงและความแออดัของชุมชนเมอืง ทาํใหพ้ืน้ทีส่เีขยีวหรอืพืน้ทีชุ่ม่น้ําของ
กรงุเทพฯ ลดลงกวา่รอ้ยละ 50 จากทีม่อียูเ่ดมิ เมือ่มน้ํีาเหนือไหลหลากมาหรอืมปีรมิาณฝนตกกระจุกใน
พืน้ทีม่ากขึน้จงึไมม่พีืน้ทีร่องรบัน้ํา  

2. สาเหตขุองปัญหา 

สาเหตุของมหาอุทกภยัในรอบปีทีแ่ลว้เกดิขึน้ประกอบกนัในหลายสาเหตุ อาท ิ 

1) ปรากฎการณ์ลานีญา สง่ผลใหปี้ 2554 ฝนมาเรว็กวา่ปกตติัง้แต่เดอืนมนีาคม และมปีรมิาณฝน
มากกวา่ปรกตเิกอืบทุกเดอืน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในเดอืนมนีาคม และเดอืนเมษายนมปีรมิาณฝนสงูกวา่
คา่เฉลีย่ถงึรอ้ยละ 277 และ 45 ตามลาํดบั  

2) ความถ่ีของพาย ุในปี พ.ศ.2554 ประเทศไทยไดร้บัอทิธพิลมจากพาย ุ5 ลกูจากทะเลจนีใต ้ 
ไดแ้ก่ พายโุซนรอ้นไหหมา่ นกเตน ไหถ่าง เนสาด และนาลแก โดยพืน้ทีภ่าคเหนือเป็นพืน้ทีท่ีไ่ดร้บั
ผลกระทบหนกัสดุ  
3) ร่องมรสมุและลมประจาํท้องถ่ิน มรีอ่งมรสมุพาดผา่นบรเิวณประเทศไทยอยา่งต่อเน่ือง โดยเฉพาะ
บรเิวณตอนบนและตอนกลางของประเทศ สง่ผลใหเ้กดิฝนตกหนกัและน้ําทว่มในหลายพืน้ที ่ 

4) การบริหารจดัการน้ําท่ีไม่รู้เท่าทนัและขาดประสิทธิภาพ ทัง้การดาํเนินการของรฐับาล องคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ และหน่วยงานราชการทีเ่กีย่วขอ้ง ขาดประสทิธภิาพ ไมรู่เ้ทา่ทนั ขาดการประมวล
วเิคราะหข์อ้มลูและเผยแพรข่อ้มลูทีถู่กตอ้งแมน่ยาํ และโปรง่ใสเพยีงพอ  

5. น้ําทะเลหนุนบรเิวณอา่วไทย ชว่งปลายเดอืนตุลาคม กลางเดอืนพฤศจกิายน และปลายเดอืน
พฤศจกิายน ประกอบกบัการตดัสนิใจระบายน้ําชา้เพราะกลวัขาดน้ําในหน้าแลง้ ทาํใหก้ารระบายน้ํา
ล่าชา้มากยิง่ขึน้  

6. ปัจจยัทางกายภาพ อาท ิ(1) พืน้ทีต่น้น้ํา มปีรมิาณปา่ไมท้ีค่อยซบัน้ําหรอืชะลอน้ํา รวมทัง้คุณภาพ
ของปา่ไมล้ดลง (2) โครงสรา้งน้ําไมม่คีวามยดืหยุน่ในการรบัมอืกบัสถานการณ์ฝนในปจัจุบนั 
(3)ประสทิธภิาพของระบบโครงสรา้งป้องกนัน้ําทว่มลดลง จากการทรดุตวัของพืน้ที ่ขาดการบาํรงุรกัษา
การเพิม่เตมิในจุดทีข่าด และการใชป้ระโยชน์ทีด่นิทีก่ลายเป็นอุปสรรคขวางการระบายน้ํา เชน่ สนามบนิ 
อาคารสิง่ปลกูสรา้ง สะพาน ถนน ทางรถไฟขวางทางน้ํา และการถมทีลุ่่ม คคูลอง หรอืพืน้ทีชุ่ม่น้ําให้



3 

หมดไป (4) ในสว่นของพืน้ทีก่รงุเทพฯ มศีกัยภาพการป้อนน้ําเขา้สูร่ะบบสบูและอุโมงคร์ะบายน้ําไม่
สมดุลกบัศกัยภาพของระบบสบูและอุโมงค ์ 

5. การบริหารจดัการน้ําของภาครฐัและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ไมเ่ทา่ทนัปญัหา มคีวามชะล่าใจ ไมม่ี
ขอ้มลูประกอบการตดัสนิใจทีเ่ทา่ทนัหรอืแมน่ยาํมากพอ มนีโยบายหรอืคาํสัง่ทีไ่มโ่ปรง่ใสของฝา่ยบรหิาร
บา้นเมอืงทีช่ะลอการพรอ่งน้ําออกจากเขือ่น และการผนัน้ําเปลีย่นทศิทางทีค่วรเป็นตามคาํรอ้งขอของ
กลุ่มผลประโยชน์บางกลุ่มในสงัคมซึง่ปรากฏเป็นขา่วตามสือ่ทัว่ไป ตลอดจนการละเลยและสัง่สมปญัหา
ปลกียอ่ยทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ํา กรณขีองน้ําทว่มหนกัในหลายจงัหวดัของทุง่ภาคกลาง 
กรงุเทพและปรมิณฑล เชน่ (1) พืน้ทีห่น่วงน้ําในภาคเหนือตอนล่างขาดการดแูลและถูกรกุลํ้า ทาํให้
ความจุหน่วงน้ําลดลง เชน่ บงึบอระเพด็ บงึสไีฟ (2) การผนัน้ําออกทางฝ ัง่ตะวนัออกและฝ ัง่ตะวนัตก
ของแมน้ํ่าเจา้พระยาไมไ่ดใ้ชป้ระโยชน์ใหเ้ตม็ศกัยภาพสงูสดุ (3) ปรมิาณน้ําระบายจากเขือ่นปา่สกัชล
สทิธิ ์ทีไ่หลมายงัเขือ่นพระรามหก ไมไ่ดผ้นัเขา้สูค่ลองระพพีฒัน์แยกใตอ้ยา่งเตม็ศกัยภาพ ทาํใหน้ํ้าสว่น
ใหญ่ไหลเขา้สูอ่าํเภอพระนครศรอียธุยา (4) คลองระพพีฒัน์ไมส่ามารถผนัน้ําเขา้ทุง่ตะวนัออกได ้ และ
ในทางกลบักนั เรอืกสวนไรน่าในทุง่ตะวนัออกกลบัสบูน้ําเขา้สูค่ลองระพพีฒัน์ (5) ปญัหาการบรหิารการ
ระบายผา่นแนวรอยต่อทีม่หีลายหน่วยงานรบัผดิชอบ (6) ประชาชนและองคก์รสว่นยอ่ย สรา้งพนงัและ
คนัของตวัเอง ทาํใหก้ารระบายในภาพรวมไมส่ามารถดาํเนินการไดอ้ยา่งคล่องตวัและเป็นเอกภาพ (6) 
แผนแมบ่ทดา้นการบรหิารจดัการน้ําทีไ่ดเ้คยศกึษาและกาํหนดไวใ้นอดตีนานแลว้ไมไ่ดร้บัการแปลงสู่
การปฏบิตั ิเชน่ ในหลายเมอืงทัว่ประเทศไมม่แีนวฝลดัเวยแ์ละคลองผนัน้ํา ไมม่กีารเวนคนืทีด่นิเพือ่เป็น
แนวฝลดัเวยแ์ละคลองผนัน้ํา รวมถงึไมม่กีารเอาผดิแก่ทุกภาคสว่นทีล่ะเมดิแนวฝลดัเวยต์ามผงัเมอืงรวม
และตามกฎหมายควบคุมอาคาร    

3. ทางออกหรอืทางตนั : ผงัเมืองกบัการป้องกนัพิบติัภยัจากธรรมชาติ 

ในขณะทีห่ลายฝา่ยมองกนัวา่ “หากมกีารวางผงัเมอืงใหถู้กตอ้งและปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามผงั” 
แลว้ นอกจากจะเป็นหลกัประกนัทีช่ว่ยใหเ้มอืงรอดพน้จากน้ําทว่มเมอืงแลว้ ยงัสามารถแกป้ญัหาใน
หลายดา้นทีจ่ะเกดิกบัเมอืงในอนาคตได ้อยา่งไรกต็าม พบวา่ ทัว่ประเทศมผีงัเมอืงรวม 160 ผงั แต่มผีงั
หมดอายกุารบงัคบัใชแ้ลว้ 91 ผงั เหลอืผงัทีย่งับงัคบัใชอ้กี 69 ผงั และในปี พ.ศ. 2555 จะมผีงัหมดอายุ
บงัคบัใชเ้พิม่อกี 20  ผงั  

เป็นทีย่อมรบักนัมากขึน้วา่ ขอบเขตการวาง “ผงัเมอืงรวม” ควรครอบคลุมอาณาบรเิวณทีม่าก
หรอืกวา้งกวา่ “เขตองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่” เน่ืองจากปญัหาหลายดา้นมลีกัษณะและผลกระทบ
แบบไร้พรมแดนมากขึน้ และตอ้งคาํนึงการบรหิารจดัการและวางแผนเชงิกายภาพ (Physical 
Planning) ใน “ภาพกวา้ง” และ “หลากมติ”ิ มากขึน้กวา่ทีผ่า่นมา เชน่ ปญัหาน้ําทว่ม ปญัหาภยัแลง้  
ปญัหาการใชท้ีด่นิ ปญัหาการคมนาคมขนสง่ ปญัหาการก่อภาวะโลกรอ้น ปญัหาความสิน้เปลอืง
พลงังานและกอ่มลพษิ และปญัหาความเสือ่มโทรมของทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เป็นตน้ แต่
พบวา่ ประเทศไทย มเีขต “ผงัเมอืงรวม” ใหญ่สดุเพยีงแคค่รอบคลุมเขตพืน้ทีท่ ัง้จงัหวดั โดยในปจัจุบนัมี
อยูเ่พยีง 3 ผงัเมอืงรวม ไดแ้ก่ ผงัเมอืงรวมจงัหวดัภเูกต็ สงิหบุ์ร ี และสระบุร ี และจะทยอยบงัคบัใชผ้งั
เมอืงรวมครอบคลุมเขตจงัหวดัตามมาอกี 63 จงัหวดัในปลายปี 2555 น้ี ขณะเดยีวกนัยงัตอ้งเรง่วางผงั
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ระดบัชุมชนซึง่มกีารยกฐานะจากองคก์ารบรหิารสว่นตาํบล (อบต.) เปลีย่นเป็นเทศบาลโดยจะตอ้งมกีาร
วางผงัอกีประมาณ 200-300 แหง่ เพิม่จากเดมิทีม่อียูก่วา่ 2,000 แหง่ต่อไป ปญัหาสาํคญัอกีประการคอื 
แมเ้รามผีงันโยบายทัง้ผงัประเทศ ผงัภาค ผงัชุมชน รวมถงึผงัลุ่มน้ํา 25 ลุ่มน้ํา แต่การบงัคบัใชแ้ละ
ปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามผงั ยงัขาดประสทิธภิาพอยูอ่กีมาก ทาํใหเ้กดิการละเมดิและเกดิความขดัแยง้ในการ
ใชท้ีด่นิสงู  

4. กรณีศึกษา : รา่งผงัเมืองรวมเมืองทุ่งสง  

กรณีศึกษาการวางและจดัทาํผงัเมืองรวมเมืองทุ่งสงบนพืน้ทีร่าว 63 ตารางกโิลเมตร โดย
มลูนิธสิถาบนัสิง่แวดลอ้มไทย รว่มกบั เทศบาลเมอืงทุง่สง และกรมโยธาธกิารและผงัเมอืงจงัหวดั
นครศรธีรรมราช ใหค้วามสาํคญักบัการวางแผนพฒันาเมอืงในระยะ 20 ปีขา้งหน้าใหเ้ป็นเมอืงชุม
ทางการคมนาคมทีเ่ชื่อมโยงระดบัภมูภิาค เป็นแหล่งศนูยก์ารคา้พาณชิยแ์ละบรกิารระดบัจงัหวดั เป็น
แหล่งทรพัยากรสนิแรเ่พือ่การอุตสาหกรรมก่อสรา้ง เป็นแหล่งสถาบนัการศกึษาทีส่าํคญัของภาค 
สง่เสรมิการเกษตรและอุตสาหกรรมทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการเกษตร ขณะเดยีวกนั ในอดตีปญัหาสาํคญัของ
เมอืงทุง่สงมทีัง้การจราจรและโครงขา่ยคมนาคมในพืน้ทีร่อบนอก ปญัหามลพษิจากแหล่งอุตสาหกรรม
ปญัหาการระบายน้ํา และการจดัการโครงสรา้งพืน้ฐานใหค้รอบคลุมทัว่ถงึและไดม้าตรฐาน รวมถงึปญัหา
ขาดการฟ้ืนฟูเมอืงใหน่้าอยู ่การรกัษาระบบนิเวศเมอืง และการฟ้ืนฟูเมอืงใหเ้อือ้ต่อการลดภาวะโลกรอ้น  

จากปญัหาน้ําทว่ม “เมอืงทุง่สง” ตดิต่อกนั 2 ปี ใน พ.ศ. 2549-2550 เน่ืองจากเมอืงตัง้อยูใ่น
แอง่กระทะของแนวน้ําหลากจากเทอืกเขาหลวง และเป็นพืน้ทีลุ่่มน้ํายอ่ยของลุ่มน้ําตรงัทีม่ขีนาดพืน้ทีร่บั
น้ําฝนน้อยกวา่ 200 ตารางกโิลเมตร น้ําจงึเดนิทางมาถงึพืน้ทีร่าบลุ่มเรว็และมกีระแสทีร่นุแรงมากกวา่ 
ปญัหาน้ําทว่มตดิกนั 2 ปีซอ้นครัง้น้ี ทาํใหเ้กดิการแกไ้ขปญัหาน้ําทว่มอยา่งบรูณาการขึน้โดยความ
รว่มมอืของทุกฝา่ยจนเกดิเป็นมาตรการทัง้ (1) มาตรการระยะสัน้ เชน่ การขดุลอกคคูลอง การเปิดทาง
น้ํา การซ่อมประตูระบายและเพิม่จุดสบูน้ํา (2) มาตรการระยะกลาง เชน่ การตดิตัง้ระบบเตอืนภยั
ล่วงหน้า การก่อสรา้งแนวคนักัน้น้ํา การไล่รือ้สิง่บุกรกุทางน้ํา          (3) มาตรการระยะยาว เชน่ การ
วางผงัเมอืง การออกแบบก่อสรา้งแนวคนักัน้น้ําและคลองผนัน้ําเลีย่งเมอืง และการกาํหนดแนวน้ําหลาก 
(floodway) ควบคูก่บัการม ี “ระบบแกม้ลงิหน่วงน้ํา” ทัง้ตอนตน้น้ํา กลางน้ํา และทา้ยน้ํา ทาํใหป้จัจุบนั 
แมเ้กดิภาวะน้ําทว่มขึน้อกี 2-3 ครัง้ในพืน้ทีร่อบนอกชว่งปี 2553 และ 2554 แต่กท็าํใหพ้ืน้ทีเ่มอืงทุง่สง 
รอดพน้จากน้ําทว่มสงูแบบในอดตีไปไดช้ัว่ระยะเวลาหน่ึง จนกวา่แนวทางและมาตรการเชงิบรูณาการ
แบบยัง่ยนื ทีต่อ้งอาศยัระบบแกม้ลงิ คลองผนัน้ํา และแนวฝลดัเวยจ์ะก่อสรา้งไดเ้สรจ็สมบรูณ์จนเตม็
ระบบอยา่งครบวงจร  

ในรา่งผงัเมอืงรวมเมอืงทุง่สง ไดอ้าศยัหลกัการการพฒันาทีย่ ัง่ยนื (Sustainable 
Development) การพฒันาเมอืงน่าอยู ่(Livable City) โดยนําเครือ่งมอืการจดัการระบบนิเวศเมอืงมา
ประยกุตใ์ชท้ีใ่หค้วามสาํคญักบั “ดนิและน้ํา” ตามแนวพระราชดาํร ิการจดัการเชงิระบบ (System 
Management) การพฒันาแบบองคร์วม (Holistic Development) การใชห้ลกัการของเมอืงทีร่บัมอืกบั
การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศและภาวะโลกรอ้น (Climate Change & Global Warming) การให้
ความสาํคญักบัระบบนิเวศเมอืงเพือ่รบัมอืกบัปรากฏการณ์เกาะความรอ้นในพืน้ทีเ่มอืง (Urban Heat 
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Island / Urban Heat Dome) โดยการพฒันาทางกายภาพทีมุ่ง่เน้นการสรา้ง “โครงสรา้งพืน้ฐานสเีขยีว
สาํหรบัเมอืง” (Urban Green Infrastructure) เชน่ “ทางเชื่อมเขยีว” (Open Space Link System / 
Green Links / Green Corridor / Climate Corridors / Ecological Corridor / Link Networks) โดยมี
การกาํหนดมาตรการดา้นผงัเมอืงเพือ่แกไ้ขปญัหาและรบัมอืภยัธรรมชาต ิผา่น “ขอ้กาํหนดทางผงัเมอืง” 
การกาํหนด “ผงัการใชป้ระโยชน์ทีด่นิในอนาคต” การกาํหนด “บญัชแีนบทา้ยรา่งกฎกระทรวง” และการ
กาํหนด “แผนงาน/โครงการ” รวมทัง้ “ขอ้เสนอแนะ” เพือ่การพฒันาเมอืงน่าอยูท่ีย่ ัง่ยนื โดยขอ
ยกตวัอยา่งมาตรการเชงิใชส้ิง่ก่อสรา้งและไมใ่ชส้ิง่ก่อสรา้งบางเรือ่งบางประการ  ไดแ้ก่  

1) การกาํหนดระบบหน่วงน้ําดว้ย “แกม้ลงิตามแนวพระราชดาํร”ิ ทัง้ตอนเหนือ ตอนกลาง 
และทา้ยน้ํา  

2) การกาํหนดถนนวงแหวนตอนเหนือเพือ่ประโยชน์ทัง้ดา้นการเป็นคนัป้องกนัน้ําทว่มเมอืง
และเป็นโครงขา่ยคมนาคมเพือ่แบ่งเบาปรมิาณจราจรจากเขตชัน้ในของเมอืง 

3) การกาํหนดคลองผนัน้ําออ้มเมอืงโดยสรา้งคูข่นานกบัถนนวงแหวนตอนเหนือ เพือ่ผนัน้ํา
ออกดา้นขา้งเมอืงทัง้ดา้นซา้ยและขวา 

4) การกาํหนดแนวฝลดัเวยแ์ละการควบคุมการใชป้ระโยชน์ทีด่นิในแนวฝลดัเวย ์เชน่ 
เสนอแนะใหใ้ชท้ีด่นิเพือ่การเกษตร และปลกูสรา้งอาคารใตถุ้นสงูเพือ่การเป็นชุมชนแหง่น้ํา 

5) การกาํหนดนโยบายเปิดทางน้ําจากอุปสรรคขวางทางน้ํา เชน่ ถนนยกระดบัหรอืสะพาน
ขา้มแนวฝลดัเวย ์การเปิดชอ่งระบายน้ําหรอืกาํหนดระยะถอยรน่ (set back) ของอาคาร-สิง่
ปลกูสรา้งรมิคลองทีเ่ป็นทางระบายน้ําสายหลกั  

6) การฟ้ืนฟูและปรบัปรงุระบบนิเวศเมอืงเพือ่เอือ้ต่อความหลากหลายทางชวีภาพ ทัง้เพิม่
คุณภาพชวีติคนเมอืง และลดภาวะโลกรอ้น เชน่ โครงการออกแบบ “ทางเชื่อมเขยีว” 
(Green Open Space Links) การปรบัภมูทิศัน์เมอืงและพฒันาพืน้ทีโ่ล่งสเีขยีวแบบยัง่ยนื 
(เน้นไมใ้หญ่ยนืตน้แผร่ม่เงากวา้งและปลกูไมใ้หญ่คละพรรณ) การกาํหนดระบบสญัจร
ทางเลอืก (ทางเดนิเทา้และทางจกัรยานสเีขยีว) การฟ้ืนฟูสายน้ํา เป็นตน้  

7) การอนุรกัษ์และสงวนคุม้ครองระบบนิเวศ โดยกาํหนดโซนพืน้ทีอ่นุรกัษ์ดา้นสิง่แวดลอ้มใน
พืน้ทีส่งูชนัเกนิรอ้ยละ 35 (ภเูขา) เพือ่การรกัษาตน้น้ําและระบบนิเวศธรรมชาต ิ 

8) การพฒันาแหล่งทอ่งเทีย่วเชงิวฒันธรรมและยา่นพาณชิยกรรมเชงิประวตัศิาสตร ์ทีใ่หย้า่น
พาณชิยแ์ละยา่นอยูอ่าศยัดาํรงอตัลกัษณ์ของวถิชีวีติและสถาปตัยกรรมพืน้ถิน่ และความ
กลมกลนืกบัธรรมชาตมิากขึน้ อาท ิยา่นถนนคนเดนิ ถนนสเีขยีว การจราจรทางเดยีว การ
ควบคุมอาคารขนาดใหญ่และอาคารขนาดใหญ่พเิศษ เป็นตน้  

9) การควบคมุมลพษิจากกจิกรรมอุตสาหกรรม เชน่ การกาํหนดบญัชกีจิการบางประเภทไว้
ทา้ยกฎกระทรวงเพือ่การเป็นแหล่งอุตสาหกรรมสเีขยีว และการกาํหนดระยะคุม้ครอง
ผลกระทบสิง่แวดลอ้มดว้ย “แนวกนัชน” (buffer zone) เป็นตน้   
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5. มาตรการและข้อเสนอแนะการป้องกนัภยัธรรมชาติในระดบัจงัหวดัและอาํเภอ  

มาตรการหลกั รายละเอียด หมายเหต ุ

อาศยัอาํนาจตาม
รฐัธรรมนูญ เพือ่บญัญตั ิ
“พระราชกาํหนด ระบบ
เตอืนภยั ป้องกนัภยั และ
บรรเทาภยัพบิตัสิาธารณะ
แบบมสีว่นรว่ม”  

• เสรภีาพขัน้พืน้ฐานนัน้ รฐัธรรมนูญคุม้ครองสทิธเิสรภีาพสว่นบุคคลไวห้ลายประการ 
และกาํหนดหา้มการเกณฑแ์รงงานไว ้แต่กม็ขีอ้ยกเวน้กรณีจาํเป็นตอ้งกระทาํเพือ่
ป้องปดัภยัพบิตัสิาธารณะอนัมมีาเป็นการฉุกเฉิน เป็นตน้ (มาตรา ๓๘) 

• หน้าทีข่องประชาชนไทยยงัตอ้งมหีน้าทีช่ว่ยเหลอืในการป้องกนัและบรรเทาภยัพบิตัิ
สาธารณะดว้ย (มาตรา ๗๘)  

• การป้องปดัภยัพบิตัสิาธารณะโดยเหตุฉุกเฉินและจาํเป็นเรง่ด่วนยงัเป็นเหตุในการ
ตราพระราชกาํหนดไดด้ว้ย (มาตรา ๑๘๔) 

หมายเหตุ กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั จดัตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญตัปิรบัปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 เป็นหน่วยงานสงักดักระทรวงมหาดไทย แมม้จีุดแขง็ที่
กฎหมายใหอ้าํนาจไวห้ลายประการ แต่กย็งัมจีุดออ่นและขอ้จาํกดัอยูอ่กีมากทีท่าํใหไ้มค่ลอ่งตวั 
และบรหิารจดัการภยัพบิตัไิดอ้ยา่งทนัการณ์และมปีระสทิธภิาพมากพอ   

มาตรการหรือข้อกาํหนด
ทางผงัเมือง ทีบ่ญัญตัขิึน้
เพือ่การจดัการและป้องกนั
ภยัพบิตัเิพือ่ปกป้อง
คุณภาพชวีติอนัดหีรอื
ความปลอดภยัของ
สว่นรวม จะตอ้งสาํคญักวา่
เหตุผลอื่นใด  

1) จงัหวดัและอาํเภอทีป่ระสบอุทกภยัซํ้าซากหรอืทว่มหนกับอ่ยครัง้ ตอ้งใหค้วามสาํคญั
และบรรจุแนวพืน้ท่ีน้ําหลาก (Floodway) ไว้ในผงัเมืองรวม โดยจะพฒันาอาคาร 
สิง่ปลกูสรา้งอื่นใดทีไ่มเ่กีย่วกบัการระบายและป้องกนัน้ําทว่มเมอืง ยกเวน้เพือ่
การเกษตรบางฤดกูาล   

2) มาตรการควบคุมและจาํกดัอาคารและสิง่ปลกูสรา้งในพืน้ทีเ่ขตจาํกดั เขตควบคุม 
และเขตเตอืนภยัน้ําทว่ม 

ตวัอยา่งการบัน่ทอน หรอืไมใ่หค้วามสาํคญัต่อ การป้องกนัภยัพบิตัสิาธารณะ 
ใน พ.ศ.2547 สือ่สาธารณะคอืหนงัสอืพมิพฐ์านเศรษฐกจิ ฉบบัวนัที ่19 ธนัวาคม 2547 
ระบุวา่ “กรณีทีม่กีารประกาศบงัคบัใชผ้งัเมอืงรวม กทม.ฉบบัใหมล่า่ชา้ออกไป 
แหลง่ขา่วกลา่วยนืยนัวา่ เพราะมกีลุม่นกัการเมอืงหลายกลุม่ในพืน้ที ่กรณีของนาย
วชิาญ  มนีชยันนัท ์สส.กทม.เขตมนีบุร ีพรรคไทยรกัไทยและพวกพอ้ง เป็นผูนํ้าในการ
วิง่ลอ็บบีร้ฐับาล พ.ต.ท.ดร.ทกัษณิ  ชนิวตัร เพือ่ขอปรบัผงัสบีรเิวณแนวฝลดัเวยห์รอื
พืน้ทีส่ขีาวทะแยงเขยีวทัง้หมดทีท่าํหนดใหเ้ป็นทีด่นิประเภทอนุรกัษ์ชนบทและ
เกษตรกรรม โซนตะวนัออกบรเิวณรอบสนามบนิสวุรรณภมูจิาํนวนกวา่แสนไร ่ซึง่  
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 ครอบคลุมพืน้ทีบ่รเิวณเขตมนีบุร ีเขตหนองจอกบางสว่น เขตลาดกระบงั เขตคลองสาม
วา ทีร่า่งผงัเมอืงรวม กทม.ฉบบัใหม ่(ขณะนัน้) กาํหนดใหใ้ชท้ีด่นิเพือ่เกษตรกรรม
เทา่นัน้ หากตอ้งการจดัสรรทีด่นิเชงิพาณิชยจ์ะตอ้งมขีนาดแปลงทีด่นิขนาด 1,000 
ตารางวาขึน้ไปได ้โดยเสนอให้ปรบัจากสีขาวทะแยงเขียวหรือเขียวลายไปเป็น
พืน้ท่ีสีเหลือง หรือท่ีดินประเภทท่ีอยู่อาศยัหนาแน่นน้อย เพ่ือสามารถพฒันาได้
ทัง้บ้านเด่ียวและทาวน์เฮาส ์ทัง้ๆ ทีบ่รเิวณดงักลา่วเป็นแนวพระราชดาํร ิกาํหนดให้
เป็นแนวฝลดัเวยห์รอืพืน้ทีร่บัน้ํามาตัง้แต่ปี พ.ศ.2535 ซึง่เป็นพืน้ทีร่บัน้ําจากทางตอน
เหนือของ กทม.ระบายลงสูอ่่าวไทยเพื่อแกป้ญัหาน้ําทว่ม และช่วงทีผ่า่นมามนีกัลงทุน 
นกัการเมอืงไดพ้ยายามยมืมอืประชาชนเจา้ของพืน้ทีโ่ดยรว่มกบักลุม่พฒันาทีด่นิสง่เรือ่ง
รอ้งเรยีนมายงั กทม.และสาํนกันายกรฐัมนตร ีเพือ่ใหเ้กดิเสยีงรอ้งเรยีนจาํนวนมากๆ 
เพือ่ตอ้งการผลประโยชน์ใหแ้ก่ตนเองและพวกพอ้ง” (ทัง้น้ี รฐับาล พ.ต.ท.ดร.ทกัษณิ ยงั
เคยเสนอแนวคดิทีจ่ะพฒันาพืน้ทีฝ่ลดัเวยท์ัง้ผนืใหญ่น้ีเป็น “นครสวุรรณภมู”ิ อกีดว้ย) 

มาตรการใช้ส่ิงก่อสร้าง
และไม่ใช้ส่ิงก่อสร้าง  
 
 

ตอ้งมรีะบบคุม้ครองเมอืงเพือ่ป้องกนัน้ําทว่ม 
และหน่วงน้ําไวใ้ชเ้พือ่การเกษตรในหน้าแลง้ 
ดว้ยระบบ “แกม้ลงิ 25 ลุม่น้ํา” และ “ฝลดัเวย์
ประจาํเมอืง” เป็น 2 ระบบหลกัทีส่าํคญัทีส่ดุ
กวา่ระบบอื่นใด  

ฝลดัเวยท์ีเ่หมาะสม   

- ฝลดัเวยต้ื์น ทีอ่ยูก่ลมกลนืกบัชุมชน 
ไมใ่ชก่ารแยกสว่นเป็นทางด่วนพเิศษ
ระบายน้ํา (Super Express Floodway)  

- ฝลดัเวยลึ์ก (คลองผนัน้ําเลยีงเมอืง) เชน่ 
โครงการเจา้พระยา 2 ทีต่อ้งก่อสรา้งและ
พฒันาแบบไมแ่ยกสว่นออกจากวถิชีวีติ
ชุมชน 

ทางเลอืกแบบระบบอุโมงคย์กัษ์ ระบบ
อุโมงคล์อยฟ้า และระบบทางด่วนพเิศษ
ระบายน้ํา ถอืวา่ไมค่วรเลอืกใช ้เน่ืองจากมี
ตน้ทุนการจดัการทีแ่พง สิน้เปลอืงพลงังาน
สงู  และทีส่าํคญั ไมส่อดคลอ้งกบัหลกัการ
พฒันาทีย่ ัง่ยนื การลดภาวะโลกรอ้น การ
ฟ้ืนฟู “เมอืงนิเวศ” การเอือ้ต่อความ
หลากหลายทางชวีภาพ การสง่เสรมิวถิชีวีติ
รมิน้ํา การทอ่งเทีย่ว การเกษตร การประมง 
รวมทัง้ไมส่ง่เสรมิทศันียภาพและมนตเ์สน่ห์
ใหแ้ก่เมอืง ฯลฯ 

• ระบบอุโมงคย์กัษ์ (Underground  
Tunnel) 

• ระบบอุโมงคล์อยฟ้า (Smart Tunnel) 

• ระบบทางดว่นพเิศษระบายน้ํา 
(Super Express Floodway) 

ระบบอุโมงคย์กัษ์ กรณีกรงุเทพฯ เป็น
เพยีงการสบูน้ํากลบัไปลงแมน้ํ่า
เจา้พระยา ซึง่มผีลกระทบต่อระดบัน้ําที่
เมอืงนนท-์ปทุมธานีอยา่งชดัเจน ดงัมี
รายงานไวว้า่ ถา้สบูกลบัลงเจา้พระยา 
700 ลบ.ม./วนิาท ีจะทาํใหร้ะดบัน้ําใน
แมน้ํ่าเจา้พระยาสงูขึน้ถงึ 64 ซม. ซึง่
ชว่งน้ําทว่มใหญ่ปี 2554 กทม.สบูกลบั
ลงเจา้พระยาราว 400 ลบ.ม./วนิาท ี
เทยีบอตัราสว่นแลว้ กท็าํใหร้ะดบั
เจา้พระยาสงูกวา่ทีค่วรจะเป็นถงึ 36.5 
ซม. จงึเป็นสาเหตุใหพ้ืน้ทีย่า่นบางบวั
ทอง และลาํลกูกา ประสบภาวะน้ําทว่ม
สงูอยา่งทีพ่ืน้ทีก่รงุเทพฯ และปรมิณฑล
ไดป้ระสบมาในปลายปี พ.ศ. 2554   
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มาตรการใช้ส่ิงก่อสร้าง  
1) คนัลอ้มเมอืง (Polder)  
2) เขือ่นและพนงักัน้น้ํา 
(Levees and Floodwalls) 
3) คลองผนัน้ําเลีย่งเมอืง 
(By-pass floodways) 

   
 การทาํคนัลอ้มเมอืง ตอ้งไมก่ัน้แบบลอ้มเมอืงใหญ่ทัง้เมอืง แต่ควรลอ้มเพยีงสถานทีห่รอื

แหลง่สาํคญักระจายกนัไป เพือ่เปิดทางน้ําหลากใหไ้ดม้ากทีส่ดุ  

การลอ้มเมอืงทัง้เมอืง จะทาํใหพ้ืน้ทีน่อกเมอืงประสบภาวะน้ําทว่มสงู และทว่มนานมาก
ยิง่ขึน้ กระทบต่อชุมชนโดยรอบ และทาํใหพ้ืน้ทีผ่ลติอาหารเกษตรและปศุสตัวเ์สยีหาย
ไดอ้ยา่งมาก ขอ้เสนอแนะคอื การลอ้มแบบ “โพลเดอรย์อ่ย” ทีร่กัษาเฉพาะพืน้ทีส่าํคญัไว้
แลว้ยอมใหพ้ืน้ทีส่ว่นใหญ่เป็นพืน้ทีน้ํ่าหลาก เน่ืองจากจะทาํใหน้ํ้าทว่มไมส่งูและใช้
ระยะเวลาท่วมเพยีงไมน่าน ถอืเป็นการ “เฉลีย่ทุกข-์เฉลีย่สขุ” ระหวา่งคนเมอืงและคน
ชนบท ทีต่อ้งประสบน้ําท่วมเสมอเหมอืนกนั  

ขอ้เสนอกรณีพืน้ที ่flood plain ในบรบิทของกรุงเทพและปรมิณฑลคอื เรยีกรอ้งใหทุ้ก
โพลเดอรท์ีม่หีน้ากวา้งขวางทางน้ําผา่นในแนวตะวนัตก-ตะวนัออกตัง้แต่ 1 กโิลเมตรขึน้
ไป ตอ้งขดุคลองผนัน้ําในแนวเหนือ-ใตไ้วภ้ายในโพลเดอรน์ัน้ๆ โดยใหส้รา้งประตบูงัคบั
น้ําแบบเปิดลา่งไวท้ีข่อบโพลเดอรด์า้นทศิเหนือ ใหม้ขีนาดทีส่ามารถระบายน้ําไดไ้มน้่อย
กวา่ 60 ลกูบาศกเ์มตร/วนิาท ีต่อความยาวหน้ากวา้ง 1,000 เมตร  
หมายเหตุ: คาํนวณตามบรบิทของพืน้ทีก่รงุเทพฯ และปรมิณฑล ซึง่ใหข้อ้มลูโดย ดร.
เกษมสนัติ ์สวุรรณรตั (Ksemsan Suwarnarat) แบบยอ่ๆ ผา่นทาง facebook 

ตามสตูร  
ความยาวหน้ากวา้ง (1,000 ม.) x ความลกึของน้ําไหลหลากตามธรรมชาต ิ(0.1 ม.) x 
ความเรว็น้ําไหลหลากตามธรรมชาต ิ(0.6 ม./วนิาท)ี  

 คลองผนัน้ําเลีย่งเมอืง จะตอ้งใหค้วามสาํคญักบัการกลมกลนืกบัสภาพแวดลอ้มและวถิี
ชวีติชุมชน และการสง่เสรมิพืน้ทีโ่ลง่สเีขยีวทีส่รา้งภมูทิศัน์ทีล่ดโลกรอ้นใหก้บัเมอืง (พืน้ที่
สเีขยีวแบบยัง่ยนื คอื เน้นไมใ้หญ่ยนืตน้ทีแ่ผร่ม่เงากวา้ง โดยปลกูแบบคละพรรณ และมี
พืน้ดาดแขง็ทบึน้ําเทา่ทีจ่าํเป็น)       

 
ตวัอยา่ง คลองผนัน้ําเลีย่งเมอืง ทีอ่อกแบบในโครงการวางและจดัทาํผงัเมอืงรวมเมอืงทุง่
สง (เทศบาลเมอืงทุง่สง รว่มกบั มลูนิธสิถาบนัสิง่แวดลอ้มไทย) 
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ตวัอย่างฝลดัเวย ์ 
ทีอ่อกแบบในโครงการวาง
และจดัทาํผงัเมอืงรวมเมอืง
ทุง่สง 
  
(เทศบาลเมอืงทุง่สง รว่มกบั 
สถาบนัสิง่แวดลอ้มไทย) 

แนวฝลดัเวย ์จะตอ้งกลมกลนืกบัวถิชีุมชนทีถ่กูเวนคนื และเอือ้ต่อวฒันธรรมชวีติรมิน้ํา 
และเอือ้ต่อระบบนิเวศ สิง่แวดลอ้ม ความหลากหลายทางชวีภาพ การทอ่งเทีย่ว 
การเกษตร การประมงน้ําจดื รวมทัง้การสง่เสรมิทศันียภาพและการอยูโ่ดยกลมกลนืกบั
ธรรมชาต ิอกีทัง้ชว่ยเสรมิมนตเ์สน่หแ์ก่เมอืง ฯลฯ กลา่วคอืใหต้อบสนองต่อปรชัญา 
“การพฒันาทีย่ ัง่ยนื” และ “การลดภาวะโลกรอ้น” ใหไ้ดม้ากทีส่ดุ  

 

มาตรการเชิงบรูณาการ
ระหวา่งพืน้ทีร่ว่มประสบ
ปญัหา (ระบบแกม้ลงิ) 

จงัหวดัและอาํเภอและ อปท.ในเขตจงัหวดันัน้
ตอ้งจบัมอืกนัสาํรวจและสรรหา “พืน้ทีแ่อ่งแกม้
ลงิ” ทีม่ขีนาดรองรบัน้ําไดร้อ้ยละ 50 ของ
ปรมิาณน้ําหลากอุบตัซิํ้าคาบ 100 ปี เพือ่หน่วง
น้ําไวใ้ชใ้นการเกษตรและอุตสาหกรรม และ
ป้องกนัน้ําทว่มเมอืงในฤดน้ํูาหลาก    

ตอ้งวางลาํดบัศกัดิข์องพืน้ทีร่บัน้ํา 
(Catchment area) ตามลุม่น้ํานัน้ๆ 
พรอ้มจดัทาํแผนที ่Contour & Slope 
ทีล่ะเอยีดชดัเจน เพือ่การสรรหาอ่าง
แกม้ลงิทีถ่กูหลกัวชิาการ เพือ่ใหเ้กดิ
ประสทิธภิาพไดจ้รงิทัง้พืน้ทีต่น้น้ํา 
กลางน้ํา และทา้ยน้ํา  

มาตรการเชิงส่ิงแวดล้อม 
และระบบนิเวศท่ียัง่ยืน  

เรง่พืน้ฟูพืน้ทีส่งูและทีล่าดชนั เพือ่ลดปรมิาณน้ําหลาก เพิม่การซมึซบัน้ําในดนิและชะลอ
น้ํา โดยการรกัษาปา่ไม-้ปลกูปา่ ปลกูตน้ไม ้และพรรณไมค้ลุมดนิ เพือ่ลดปญัหาดนิโคลน
ถลม่ จากการทาํลายหน้าดนิ การบุกรกุแผว้ถางปา่ 

 ในพืน้ทีเ่มอืง จะตอ้งนํากฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งมาใชค้วบคุม-พฒันา-สง่เสรมิการก่อหรอื
ลดภาวะโลกรอ้น เชน่ มต ิครม. กาํหนดใหพ้ฒันาพืน้ท่ีสีเขียวแบบยัง่ยืนใหไ้ดต้าม
เกณฑท์ีก่าํหนดในแต่ละสถานประกอบการ สถานทีร่าชการ พืน้ทีส่าธารณะ เป็นตน้  

มาตรการเชิงสงัคม  
(การชดเชยเยยีวยา และ
การสรา้งหลกัประกนั)  

1) การประกนัชวีติ และวนิาศภยั ควรจดัใหม้รีะบบประกนัอุทกภยั ใหแ้ก่ประชาชนและ
ชุมชนทีป่ระสบอุทกภยับอ่ยครัง้ โดยเฉพาะมาตรการชดเชย-คุม้ครอง-ชว่ยเหลอื 

2) มาตรการทางกฎหมาย  ไดแ้ก่  การออกกฎหมายเกีย่วกบั การป้องกนัอุทกภยั การ
ออกกฎหมายควบคุม มาตรการการก่อสรา้งอาคารบา้นเรอืน เพือ่ลดความเสยีหาย
จากน้ําทว่ม โดยเฉพาะใน “เขตจาํกดั” ทัง้น้ี จะตอ้งมกีารควบคุม ใหป้ฏบิตัติาม
กฎหมายอยา่งเครง่ครดั  และลงโทษจรงิจงัหากมกีารฝา่ฝืน โดยเฉพาะการใช้
มาตรการทางผงัเมอืง และกฎหมายควบคุมอาคาร และกฎหมายดา้นภยัพบิตั ิ 
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มาตรการหลกั รายละเอียด หมายเหต ุ

มาตรการเชิงนวตักรรม  กาํหนดใหม้แีผนงานและงบประมาณเพือ่การวจิยั ศกึษา ออกแบบ เมอืงและชุมชนแหง่
น้ํา เชน่ การวางผงัเมอืงแบบ “เมอืงแหง่น้ํา”  (Water City) การสาธติบา้นหรอืเรอืนแพ
ตน้แบบทีเ่ป็นทัง้อาคารเขยีวทีป่ระหยดัพลงังาน ก่อมลพษิตํ่า และอยูก่บัฤดน้ํูาหลากได ้
(พืน้ทีส่าธติ เชน่ ชุมชนปากบางหมืน่หาญ อ.พรหมบุร ีจ.สงิหบุ์ร ีเป็นตน้)  

อ่ืนๆ  ........................................................................ 

....................................................................... 

....................................................... 

..................................................... 
 

 
ดร.จาํเนียร   วรรัตน์ชยัพนัธ์ ผูอ้าํนวยการอาวโุส สถาบนัส่ิงแวดลอ้มไทย 
สาํราญ  มีสมจิตร นกัผงัเมือง และผูจ้ดัการโครงการ สถาบนัส่ิงแวดลอ้มไทย  
___________________________________ 
 
แหล่งขอ้มลู  

1) เวบ็ไซตไ์ทยวอเตอรด์อ็ตเน็ต http://www.thaiwater.net/current/flood54.html 

2) รายงานพเิศษ “กรงุเทพฯ และปรมิณฑล ผงัเมอืง ผงัภาค ผงัน้ํา นสพ.ฐานเศรษฐกจิ ฉบบัวนัที ่2,719 วนัที ่4-7 มนีาคม 2555 น.4  
3) ขอ้มลูบนประชาสงัคมออนไลน์เฟซบุ๊ค ในชว่งเกดิมหาอุทกภยั ปลายปี 2554 
4) แนวทางการออกแบบชุมชนในพนืทีเ่สีย่งภยัน้ําทว่ม กรณศีกึษา : ชุมชนบา้นสาขลา จงัหวดัสมทุรปราการ โดยสริมิา ศรสีวุรรณ์ พ.ศ. 

2553 
5) กรงุเทพกาํลงัจมน้ํา : เรือ่งจรงิ หรอื นวนิยาย(3)  โดย รศ.ดร.เสร ีศุภราทติย ์ผูอ้าํนวยการศนูยว์จิยัภยัธรรมชาต ิ มหาวทิยาลยัรงัสติ 

2551 
6) โครงการประเมนิผลผงั และการวางและจดัทาํผงัเมอืงรวมเมอืงทุง่สง (ปรบัปรงุครัง้ที ่2) จงัหวดันครศรธีรรมราช มลูนิธสิถาบนั

สิง่แวดลอ้มไทย พ.ศ. 2552-ปจัจบุนั  


