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ไหลหลากจากต้นน้ าลงมามากจนลาน้ าสายหลักไม่สามารถระบายน้ าได้ทนั ทาให้ได้รับผลกระทบจากปริ มาณน้ า
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MR. PHAKIN CHANTARANG : ANALYSIS OF PHYSICAL FACTORS THAT
CAUSED THE FLOOD. SUPPORT FOR SETTLEMENT AND URBAN DEVELOPMENT.
CASE STUDY OF HUA HIN MUNICIPALITY. PRACHUAP KHIRI KHAN PROVINCE
THESIS ADVISOR : ASSISTANT PROFESSOR VICHAI BOONVAS
Hua Hin Municipality, Hua Hin District, Prachuap Khiri Khan, situated on the Upper-Southern
coastal plain, is facing the risk of regular flood because of the persistent rain that drives a huge amount of
cataract which increases the water level in the main canal and is unable to be immediately drained. Moreover,
the drainage system in Hua Hin District area is incapable of functioning as a rain basin when there occurs
devastating flood. Therefore, in order to study and obtain some defences suitable and complemental to the Hua
Hin town planning, and to prevent the flood and relieve its consequences occurring in the area of Hua Hin
Municipality, Hua Hin District, Prachuap Khiri Khan, these research questions are raised: 1) how the study of
the area’s physical features causing the flood can be carried out 2) how the the area’s physical features cause
the flood and affect the settlement of people and town development. In order to answer these questions, the
researcher examined the case studies of the area and found that the physical factors, such as the topography of
high mountains, the hindrance by roads and railways, the high tide of the sea, plain basin areas, public area
intrusions, the shift of land utilisation, the heap of garbage, the hindrance by buildings and facilities, etc,
contribute to the flood in Hua Hin Municipality area. Moreover, the density of the town has been increasing due
to the proliferation of high towers and buildings and the residential development in order to support the tourism.
In addition, despite the implementation of many principle city plannings of Hua Hin, the town planning
defences of the officials are, to a large extent, incompatible with the characteristics and behaviours of land
utilisation as well as the form of settlement.
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บทที่ 1
บทนา
ทีม่ าและความสาคัญของการวิจัย
เทศบาลเมื องหัวหิ น อ าเภอหัวหิ น จังหวัด ประจวบคี รีขนั ธ์ ตั้งอยู่ในพื้ น ที่ ราบลุ่ ม
ชายฝั่ งทะเลภาคใต้ตอนบน ซึ่ งเป็ นจังหวัดหนึ่ งที่ เป็ นพื้ นที่ เสี่ ยงภัยน้ าท่วมเป็ นประจา เนื่ องจาก
ระบบระบายน้ าในเขตอาเภอหัวหิ น จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ไม่สามารถรองรับน้ าฝนดังกล่าวได้ใน
กรณี ที่เกิ ดอุทกภัยอย่างหนัก ประกอบกับสภาพภูมิประเทศเป็ นลักษณะคล้ายแอ่งกระทะและเป็ น
พื้นที่ รับน้ าทั้งหมด เมื่ อเกิ ดฝนตกหนักต่อเนื่ องในพื้นที่ ลุ่มน้ าตอนบนและลาน้ าสาขาต่าง ๆ เช่ น
ลุ่ ม น้ าเพชรบุ รี ลุ่ ม น้ าปราณบุ รี ท าให้ น้ าป่ าไหลหลากจากต้นน้ าลงมามากจนล าน้ าสายหลัก ไม่
สามารถระบายน้ าได้ท นั ทาให้ได้รับ ผลกระทบจากปริ มาณน้ า เมื่ อมี ปริ มาณน้ าฝนที่ ม ากเกิ นขี ด
ความสามารถในการกักเก็บ ทาให้ระบบระบายน้ าภายในพื้นที่ของจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ลดลง
รวมทั้งมี การขยายตัวของชุ มชน กิ จกรรมทางเศรษฐกิ จ และอาคารสิ่ งปลู กสร้ าง ตลอดจนมี การ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ไ ม่เหมาะสม ทาให้เป็ นพื้นที่ที่เสี่ ยงภัยและประสบกับปั ญหา
น้ าท่วมเป็ นประจา
โดยการศึ ก ษาถึ งปั จจัยที่ มีอิท ธิ พ ลต่อการพัฒนาการเป็ นเมื อง คื อด้านภัยธรรมชาติ
ซึ่ งมีผลกระทบต่อความเสี ยหายทั้งชี วิตและทรัพย์สินอย่างร้ายแรง ได้แก่พ้ืนที่เสี่ ยงภัยน้ าท่วมและ
พื้ น ที่ เสี่ ย งภัย ดิ น ถล่ ม ซึ่ งเป็ นพื้ น ที่ ที่ ค วรหลี ก เลี่ ย ง ไม่ น ามาพัฒ นา ปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การ
พัฒนาการเป็ นเมือง ปั จจัยที่กระตุน้ ให้เกิดการพัฒนา ส่ งเสริ มเศรษฐกิจและกิจกรรมที่จะก่อให้เกิ ด
เมือง เป็ นพื้นที่ว่างที่ ยงั ไม่ได้รับการพัฒนา เหมาะแก่การพัฒนาเป็ นเมืองใหม่แต่เป็ นพื้นที่ที่มีการ
เข้าถึงของระบบคมนาคมได้สะดวกปั จจัยที่นามาพิจารณา ได้แก่ พื้นที่ที่ไม่ใช่เมืองเดิ ม เส้นระบบ
คมนาคมสายหลัก ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อ การพัฒนาการเป็ นเมืองปั จจัยที่ควรคานึ งถึงในการเลือกตั้ง
ถิ่นฐานเพื่อมิให้เกิ ดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติได้แก่ พื้นที่อนุ รักษ์ในเขตผังเมือง
รวม พื้นที่ทรัพยากรป่ าไม้พ้นื ที่ป่าเศรษฐกิจ แหล่งน้ าธรรมชาติ ชายฝั่งทะเล และระบบชลประทาน
เพื่อให้เกิดแนวทางในการป้ องกันและบรรเทาปั ญหาอุทกภัยอย่างยัง่ ยืน และเพื่อศึกษา
การจัดทามาตรการ โดยการเสนอแนะแนวทางการออกแบบทางกายภาพให้มีความสอดคล้องกับผัง
เมืองรวมเมืองหัวหิ น จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ และเพื่อป้ องกันและบรรเทาปั ญหาอุทกภัยในพื้นที่
เทศบาลเมืองหัวหิ น อาเภอหัวหิ น จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ให้เหมาะสมกับลักษณะทางกายภาพของ
พื้นที่ โดยได้บูรณาการแนวคิ ดและแผนงานโครงการร่ วมกับ หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องในการศึกษา
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และมี ก ารก าหนดมาตรการและข้อเสนอแนะเพื่ อป้ องกันและบรรเทาผลกระทบจากอุ ท กภัยใน
เทศบาลเมืองหัวหิน อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
การหาแนวทางและวิธีก าร หรื อมาตรการต่ าง ๆ เพื่ อน ามาใช้เป็ นเครื่ องมื อในการ
พัฒ นาและการแก้ ไ ขปั ญ หาต่ า ง ๆ ของเมื อ ง รวมถึ ง การเสนอแนะรู ป แบบเมื อ งแบบใหม่ ๆ
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของเมืองที่จะเกิดขึ้นในอนาคต การแก้ไขปั ญหาของเมืองได้มีแนวคิด
และทฤษฎี ในการออกแบบและวางผังกายภาพของชุ มชนและเมื อง เพื่อช่ วยเป็ นเครื่ องมือในการ
ยับยั้งการเติบโตของเมืองแบบกระจัดกระจาย และสร้างมาตรการป้ องกันการเกิดอุทกภัยในพื้นที่ที่
ควรอนุ รักษ์ และส่ งเสริ มการพัฒนาพื้ นที่ อย่างยัง่ ยืน เน้นการลดใช้พ ลังงานโดยใช้หลัดแนวคิ ด
การเจริ ญ เติ บ โตอย่างชาญฉลาด หรื อ“ Smart Growth โดยการแปลงหลัก แนวคิ เพื่ อสามารถให้
นาไปปฏิบตั ิใช้ได้อย่างเป็ นรู ปธรรม
หากการบริ หารจัดการและวางแผนการออกแบบชุมชนเมืองในเชิงกายภาพที่ดี (Urban
Design and Physical Planning) ใน “ภาพกว้าง” และ“หลากมิ ติ ” เช่ น ปั ญ หาภัยแล้ง การใช้ที่ ดิน
ปั ญ หาการคมนาคมขนส่ ง ปั ญ หาการก่ อ ภาวะโลกร้ อ น ปั ญ หาความสิ้ น เปลื อ งพลังงานและ
ก่ อ มลพิ ษ ปั ญ หาความเสื่ อ มโทรมของทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล้อ ม สามารถน ามา
เสนอแนะการออกแบบเพื่อป้ องกันและบรรเทาปั ญหาอุทกภัยของเมืองได้
วัตถุประสงค์ ของการศึกษาการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปั จจัยทางกายภาพในพื้นที่ศึกษาที่ทาให้เกิดอุทกภัย
2. เพื่อวิเคราะห์แนวโน้ม และความเสี่ ยงในการเกิดอุทกภัย
3. เพื่ อ เสนอแนะแนวทางการป้ องกัน และบรรเทาปั ญ หาอุ ท กภัย เพื่ อ รองรั บ การ
พัฒนาเมืองในอนาคต
คาถามการวิจัย
1. การศึกษาลักษณะทางกายภาพ ที่เป็ นสาเหตุในการเกิดอุทกภัยได้อย่างไร
2. ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ มีผลต่อการเกิ ดอุ ทกภัย และส่ งผลต่อการการตั้งถิ่ น
ฐาน และการพัฒนาเมืองอย่างไม่เหมาะสม
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ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตทางด้ านเนื้อหา
1. การศึกษาองค์ความรู ้ที่เกี่ยวข้อง ทฤษฎีและงานวิจยั ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น แนวคิด
ทางด้านในการพัฒนาเมือง แนวคิดทางด้านการป้ องกัน และบรรเทาอุทุกภัย แนวคิดทางด้านการ
วางผังเมือง และแนวคิดอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง
2. ในพื้นที่การศึกษา โดยทาการศึกษาระบบการสัญจร การใช้ประโยชน์ที่ดิน พื้นที่
เปิ ดโล่ง ระบบสาธารณู ปโภคและสาธารณู ปการ และสิ่ งแวดล้อมชุมชน และอื่น ๆ
ขอบเขตทางด้ านพืน้ ที่
เทศบาลเมืองหัวหิ น อาเภอหัวหิ น จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ มีพ้ืนที่ในเขตการปกครอง
จานวน 86.36 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ครอบคลุม 2 ตาบล คือ ตาบลหัวหิน และตาบลหนองแก อาเภอ
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ จัดตั้งเทศบาลเมืองหัวหิ น เมื่อ พ.ศ. 2480 เปลี่ยนแปลงเขตครั้งล่าสุ ด
เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2547 พื้นที่เดิ มก่อนเปลี่ ยนแปลงเขต 72 ตารางกิ โลเมตร ระยะห่ าง จากจังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ 90 กิโลเมตร
1. ทิ ศเหนื อติ ดกับ เขตเทศบาลเมื องชะอา ตาบลห้ วยทรายใต้ อาเภอชะอา จังหวัด
เพชรบุรี
2. ทิศใต้ติดกับตาบลหนองหอย อาเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
3. ทิศตะวันออกติดกับทะเลอ่าวไทย
4. ทิ ศ ตะวัน ตกติ ด กับ ต าบลทับ ใต้แ ละต าบลหิ น เหล็ ก ไฟ อ าเภอหั ว หิ น จัง หวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์
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ภาพที่ 1 ที่ต้ งั เทศบาลเมืองหัวหิ น
ที่มา : การวิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์

ภาพที่ 2 สภาพชุมชนเมืองเทศบาลเมืองหัวหิ น จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
ที่มา: http://www.chillpainai.com/scoop/104/
http://www.resorthuahin.com/Travel/khao_hin_lek_fai_hua_hin.html

ภาพที่ 3 สภาพเมืองหัวหินบริ เวณถนนเพชรเกษม จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
ที่มา: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=102305&page=53
กระบวนการศึกษา
กระบวนการวิจยั ประกอบไปด้วยขั้นตอนการดาเนิ น 6 ขั้นตอนหลัก ๆ ดังนี้
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ขั้นตอนที่ 1 การกาหนดปั ญหาการวิจยั และหัวข้อการวิจยั โดยศึกษาข้อมู ลเบื้ องต้น
เพื่อเสนอขออนุมตั ิหวั ข้อวิจยั ในครั้งนี้
ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบการวิจยั แบบแผนในการวิจยั ครั้งนี้ เริ่ มด้วยการตั้งคาถามการ
วิจยั พิจารณาการเลื อกพื้นที่ในการศึกษาและวัตถุ ประสงค์ของการวิจยั หลังจากนั้นกาหนดกรอบ
แนวคิดในการวิจยั เพื่ อให้ได้ผลของการวิจยั ตามวัตถุ ประสงค์ การเก็ บข้อมู ลทั้ง ทางทฤษฎี และ
เอกสารที่ เกี่ ยวข้อง ทางภาคสนามหลังจากนั้นจึงนาข้อมูลมาวิเคราะห์ เพื่อให้ได้มาซึ่ งคาตอบของ
การวิจยั
ขั้น ตอนที่ 3 ศึ ก ษาทฤษฎี ทบทวนเอกสารและผลงานวิจ ัย ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ งานวิจ ัย
และกรณี ศึกษาจากต่างประเทศเพื่อเป็ นส่ วนที่สนับสนุ นการวิจยั เป็ นแนวคิดที่จะช่ วยให้เข้าใจถึ ง
คาถามของการวิจยั ในครั้งนี้ ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่สาคัญยิง่ ในการเริ่ มต้นการวิจยั
ขั้นตอนที่ 4 ศึกษานโยบาย แผนการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการวิจยั ครั้งนี้ เพื่อนาผลมา
ใช้ในการวิเคราะห์
ขั้น ตอนที่ 5 การเก็ บ ข้ อ มู ล ในพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา จากการก าหนดพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ทาแบบจาลอง 3 มิติในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อนาข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์
ขั้นตอนที่ 6 การวิเคราะห์ ข้อมูลที่ ได้จากการส ารวจ สอบถาม ข้อมูลจากการศึกษา
ทฤษฎีแผนการพัฒนา นโยบายที่เกี่ยวข้องและแบบจาลอง 3 มิติ โดยข้อมูลสภาพพื้นที่ในการศึกษา
เป็ นตัวตั้งในการเปรี ยบเทียบกับ ข้อมูลทฤษฎี แนวคิด และข้อมูลมาตรการทางภาครัฐ เพื่อวิเคราะห์
ข้อมูลในการเตรี ยมสรุ ปผลการวิจยั รวมไปถึงการสัมภาษณ์ความคิดเห็นในหัวข้อการวิจยั ซึ่ งเป็ น
ส่ วนหนึ่งในการนามาวิเคราะห์
ขั้นตอนที่ 7 การอภิปรายในการวิจยั และสรุ ป
ขั้น ตอนที่ 8 ข้อเสนอแนะเพื่ อให้ เป็ นประโยชน์ ต่ อหนวยงานทางภาครั ฐ ส าหรั บ
การศึกษาการพัฒนาพื้นที่เมืองหัวหิน และผูท้ ี่สนใจหัวข้อการวิจยั ในครั้งนี้
ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
1. เพื่ อศึ ก ษาปั จจัย ทางกายภาพในพื้ นที่ ศึ ก ษา ที่ ท าให้ เกิ ดอุ ท กภัย เช่ น พื้ นที่ ท าง
กายภาพ การใช้ประโยชน์ที่ดิน อาคาร และความหนาแน่ นของที่ดิน ที่มีผลต่อการพัฒนา สะท้อน
ปั จจัยและแรงจูงใจในการพัฒนา เพื่อพัฒนาพื้นที่ที่เหมาะสมกับลักษณะพื้นที่
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2. เพื่ อ วิ เคราะห์ แ นวโน้ ม และความเสี่ ย งในการเกิ ด อุ ท กภัย ที่ มี ผ ลต่ อ การพัฒ นา
สะท้อนปั จจัยและแรงจูงใจในการพัฒนา เพื่อพัฒนาพื้นที่ที่เหมาะสมกับลักษณะพื้นที่
3. เพื่ อ เสนอแนะแนวทางการป้ อ งกัน และบรรเทาปั ญ หาอุ ท กภัย เพื่ อ รองรั บ การ
พัฒนาเมืองในอนาคต โดยมีวิธีการที่มีความเหมาะสมในการเสนอแนะแนวทางในการป้ องกันและ
บรรเทาอุทกภัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้งเสนอแนวคิดและข้อเสนอแนะการพัฒนาพื้นที่เพื่อลด
ความเสี่ ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตามมาได้
นิยามศัพท์ทใี่ ช้ ในการวิจัย
1. Levees and Floodwalls เขื่ อนและพนังกั้นน้ าจุ ดประสงค์ห ลัก ในการสร้ างเขื่ อน
และพนังกั้นน้ า มีความต้องการในการจากัดการไหลของน้ าในขณะเกิดน้ าท่วมและเป็ นการป้ องกัน
พื้นที่บางส่ วนในลุ่มน้ าไม่ให้เกิ ดความเสี ยหาย เขื่อนและพนังกั้นน้ าจะป้ องกันเฉพาะพื้นที่บริ เวณ
ด้านหลังพนังกั้นน้ าและในระดับความสู งที่ได้ออกแบบไว้เท่านั้น
2. Channel modifications การปรั บปรุ งสภาพลาน้ าทางน้ าธรรมชาติ ทุกสายจะมี ค่ า
ปริ มาณความจุจานวนหนึ่ ง ซึ่ งในบางครั้งอาจมีปริ มาณน้ ามากเกินไปและไหลล้นออกมานอกลาน้ า
ทาให้เกิดน้ าท่วมบริ เวณพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ า การปรับปรุ งด้านชลศาสตร์ ของลาน้ าหรื อพื้นที่ลุ่มน้ าและ
ลาคลองที่เชื่ อมกับแม่น้ าสายหลัก อาจทาให้น้ าท่วมในครั้งต่อไปมีความรุ นแรงลดน้อยลงกว่าการ
ปล่อยให้เป็ นไปตามธรรมชาติ
3. By-pass floodways เส้นทางน้ าอ้อมเมืองการผันน้ าอ้อมพื้นที่น้ าท่วมมีหน้าที่สอง
อย่างในการบรรเทาน้ าท่วม ได้แก่ เป็ นการสร้างอ่างเก็บน้ าซึ่ งมีลกั ษณะกว้างและตื้นสาหรับผันน้ า
ลงมาเก็บไว้เมื่อเกิดน้ าท่วมในเขตชุ มชนเป็ นการลดปริ มาณการไหลในลาน้ าสายหลัก และเป็ นการ
เพิ่มประสิ ทธิ ภาพการระบายน้ าโดยช่วยปรับปรุ งลักษณะการไหลและลดระดับความสู งของน้ าใน
การไหลปกติที่อาจไหลล้นตลิ่งในขณะน้ าท่วม
4. การวางผัง การจัด ท าแผนแม่ บ ทเพื่ อ การพัฒ นาพื้ น ที่ อ ย่า งเป็ นรู ป ธรรมและมี
เป้ าหมายในการพัฒนาที่ชดั เจนเพื่อเป็ นกรอบในการพัฒนาโดยอาจจัดเป็ นโครงการพัฒนาเฉพาะ
พื้นที่และมีรายละเอียดเสนอเป็ นโครงการใช้ในการของบประมาณสนับสนุ นจากหน่ วยงานต่าง ๆ
ได้
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5. ภูมิทศั น์ชุมชน ภาพรวมของชุมชนเมืองหรื อชุมชนชนบทที่มนุษย์รับรู ้ดว้ ยสายตา
ชุุ มชน ในระดับเทศบาลจัดได้ว่าเป็ นชุ มชนเมื อง ส่ วนชุ มชนที่ เล็กกว่าเทศบาลจัดว่าเป็ นชุ มชน
ชนบท ซึ่ งได้แบ่งการปกครองออกเป็ นสัดส่ วนพื้นที่ตามความหนาแน่นของประชากร
6. การวางผังภู มิท ศั น์ชุมชน การจัดทาแผนแม่บทการพัฒนาภู มิทศั น์ในชุ มชนเพื่ อ
เป็ นกรอบในการพัฒนาชุ มชน โดยจะต้องกาหนดจานวน ขนาด และเป้ าหมายของพื้นที่ที่ตอ้ งการ
พัฒนาจัดทาเป็ นแผนระยะต่าง ๆ พร้อมเสนอเป็ นโครงการที่มีรายละเอียดใช้ในการของบประมาณ
สนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้
7. พื้ นที่ สี เขี ยว พื้ น ที่ ซ่ ึ งมี พื ชพรรณเป็ นองค์ป ระกอบหลัก โดยพื้ นที่ เหล่ านั้นต้อง
ได้รับ การจัดการตามหลัก วิช าวนวัฒ นวิท ยาและภู มิ ส ถาปั ตยกรรม ให้ เกิ ดความร่ ม รื่ น สวยงาม
เพื่อประชาชนจะได้รับ ประโยชน์ท้ งั โดยทางตรงเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ หรื อทางอ้อมเพื่อรักษา
สภาพแวดล้อม พื้นที่สีเขียวที่ยง่ั ยืนควรมีไม้ยนื ต้นเป็ นองค์ประกอบหลักของพื้นที่
8. อุทกภัย ภัยหรื ออันตรายที่เกิดจากน้ าท่วม หรื ออันตรายอันเกิดจากสภาวะที่น้ าไหล
เอ่อล้นฝั่งแม่น้ า ลาธาร หรื อทางน้ า เข้าท่วมพื้นที่ซ่ ึ งโดยปกติแล้วไม่ได้อยูใ่ ต้ระดับน้ า หรื อเกิดจาก
การสะสมน้ าบนพื้นที่ซ่ ึ งระบายออกไม่ทนั ทาให้พน้ ที่น้ นั ปกคลุมไปด้วยน้ า โดยทัว่ ไปแล้วอุทกภัย
มักเกิดจากน้ าท่วม
9. น้ าท่วมขัง/น้ าล้นตลิ่ ง เป็ นสภาวะน้ าท่วมที่ เกิ ดขึ้นเนื่ องจากระบบระบายน้ าไม่มี
ประสิ ทธิ ภาพ มันเกิดขึ้นในบริ เวณที่ราบลุ่มแม่น้ าและบริ เวณชุ มชนเมืองใหญ่ๆ มีลกั ษณะค่อยเป็ น
ค่อยไป ซึ่ งเกิ ดจากฝนตกหนัก ณ บริ เวณนั้น ๆ ติ ดต่อกันเป็ นเวลาหลายวัน หรื อเกิ ดจากสภาวะน้ าล้น
ตลิ่ง
10. น้ าท่วมฉับพลัน เป็ นภาวะน้ าท่วมที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันในพื้นที่ เนื่ องจากฝนตก
หนัก ในบริ เวณพื้ นที่ ซ่ ึ งมี ความชันมาก และมี คุณ สมบัติในการกักเก็บ หรื อการต้านน้ าน้อย เช่ น
บริ เวณต้นน้ าซึ่ งมีความชันของพื้นที่มาก พื้นที่ป่าถู กทาลายไปทาให้การกักเก็บหรื อการต้านน้ าลด
น้อยลง บริ เวณพื้นที่ถนน และสนามบิน เป็ นต้น

บทที่ 2
การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ความนา
ในการศึกษาเรื่ อง “การวิเคราะห์ปัจจัยทางกายภาพที่มีอิทธิ พลต่อการเกิดอุทกภัย เพื่อ
รองรับ การตั้งถิ่ นฐาน และการพัฒนาเมื องในเขตเทศบาลเมื องหัวหิ น จังหวัดประจวบคี รีขนั ธ์ “
ได้ น าเอาทฤษฏี แนวความคิ ด และงานวิ จ ัย ที่ เกี่ ย วข้อ งเป็ นแนวทางในการวิ เคราะห์ น าไป
ประกอบการ อภิปรายสรุ ป ตลอดจนเป็ นแนวทางในการพิจารณาข้อเสนอแนะของการศึกษา ดังจะ
มีทฤษฎี แนวคิด และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องที่เป็ นพื้นฐานในการศึกษางานวิจยั ในครั้งนี้สาคัญดังนี้
1. การศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกับมาตรการทางผังเมือง
2. แนวคิดทางด้านการป้ องกัน และบรรเทาอุทุกภัย
3. งานวิจยั ที่มีเกี่ยวข้อง
4. ตัวอย่างกรณี ศึกษาที่เกี่ยวข้องกับงานวิจยั
การศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องกับกับมาตรการทางผังเมือง
ผังเมืองและการรับมือความเสี่ ยงจากการเปลีย่ นแปลงภูมิอากาศ
ความเสี่ ยงจากผลกระทบและกระบวนการที่สังคมปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (วนารัตน์ กรอิสรานุ กูล ,2556) ในขณะเดี ยวกันการปรับ ตัวต่อการเปลี่ ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศอย่างมีประสิ ทธิ ภาพจาเป็ นต้องมีการวางแผนอย่างเป็ นระบบ ทั้งในด้านการบริ หารจัดการ
กาลังคน ข้อมูลและองค์ความรู ้ สถานการณ์ ภยั พิบตั ิต่าง ๆ โดยเฉพาะน้ าท่วมที่ผ่านมาชี้ ให้เห็ นว่า
ประเทศไทยมีภาวะความเสี่ ยงจากการเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพิ่มมากขึ้น เกิ ดความสู ญเสี ย
ที่ รุ น แรงและส่ ง ผลกระทบในวงกว้า งทั้ง ในด้า นกายภาพ เศรษฐกิ จ สั ง คม และสิ่ ง แวดล้อ ม
โดยเฉพาะในเขตชุ มชนเมืองที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เข้มข้น มีความหนาแน่ นของประชากรสู ง
ทาให้มีแนวโน้มความเสี่ ยงของผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมากกว่าพื้นที่ชนบท
มาก
ความพยายามในการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทยที่ผา่ น
มาจะให้ความสาคัญกับการลดภาวะเรื อนกระจกโดยมุ่งเน้นการลดการใช้พลังงานจากการเผาไหม้
ของเครื่ องยนต์ การอนุ รักษ์พลังงานในอาคารและอุตสาหกรรมซึ่ งยังมีขอ้ จากัดไม่สามารถสะท้อน
บริ บ ท ที่ หลากหลายของชุ มชนเมื องได้ ในขณะเดี ยวกันแนวคิ ดการรับ มื อต่อการเปลี่ ยนแปลง
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สภาพภูมิอากาศโดยอาศัยกระบวนการออกแบบ และวางผังเมืองกลายเป็ นแนวคิดใหม่ที่ได้รับการ
ยอมรับจากนักผังเมืองและนักออกแบบชุมชนเมืองและผูท้ ี่ทางานที่เกี่ยวข้องมากขึ้น
การวางแผนชุมชนเมืองหรื อการวางผังเมือง เป็ นกระบวนการทางเทคนิคและนโยบาย
ที่ เกี่ ย วข้องกับ การควบคุ ม การใช้ที่ ดิน และการออกแบบของสภาพแวดล้อมของเมื อ ง รวมทั้ง
เครื อข่ายการคมนาคมขนส่ ง เพื่อให้การตั้งถิ่นฐานของและการพัฒนาเมืองเป็ นไปอย่างเป็ นระเบียบ
เรี ยบร้อย กระบวนการวางผังเมืองต้องมีกระบวนการวิจยั วิเคราะห์ และการคิดเชิ งกลยุทธ์ที่ตอ้ ง
อาศัยองค์ความรู ้ในศาสตร์ ที่เกี่ ยวข้องทั้งด้านสถาปั ตยกรรม การออกแบบชุ มชนเมือง การพัฒนา
เมืองและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ตลอดจนการนาผังไปสู่ การปฏิบตั ิและการบริ หารจัดการ
การวางผังเมืองอาจอยูไ่ ด้ในหลายรู ปแบบทั้งในลักษณะของแผนกลยุทธ์ ผังเมืองรวม
ผังชุ มชน กฎระเบียบและแรงจูงใจหรื อแผนการอนุ รักษ์เมืองเก่าหรื อเมืองประวัติศาสตร์ และถูกใช้
เป็ นกลยุทธ์สาคัญในการควบคุมการพัฒนาเมืองให้เป็ นไว้ตามเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ของการ
พัฒนา ซึ่ งในปั จจุ บนั ได้ให้ความสาคัญกับประเด็นด้านการเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมากขึ้ น
อาจกล่าวได้วา่ การวางผังเมืองเป็ นเครื่ องมือหรื อแนวทางในการลดความเสี่ ยงจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภู มิ อ ากาศที่ มี ค วามส าคัญ มากขึ้ น เรื่ อ ย ๆ ซึ่ งนอกจากจะสามารถช่ ว ยการพัฒ นาเมื อ ง
และกิจกรรมการใช้พ้นื ที่ในเมืองให้มีความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยแล้ว ยังเป็ นการควบคุมการใช้ที่ดิน
ที่ ช่ ว ยลดความขัด แย้ง ของกิ จ กรรมการใช้ พ้ื น ที่ ที่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ การเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ทั้งในแง่ของสาเหตุและผลลัพธ์
การวางผังเมืองในปัจจุบนั มีแนวโน้มที่จะเคลื่อนตัวจากการวางแผนเพื่อลดสาเหตุของ
การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศไปสู่ ก ารปรั บ ตัว ในระยะยาวและบู ร ณาการมากขึ้ น เช่ น
การป้ องกันน้ าท่วมและดิ นโคลนถล่มโดยการย้ายการตั้งถิ่ นฐานของชุ มชนออกไปจากพื้นที่ เสี่ ยง
การปรับปรุ งระบบการระบายน้ าของเมือง และการออกข้อกาหนดการใช้ที่ดินและก่อสร้ างอาคาร
ในบริ เวณที่ อาจได้รับผลกระทบจากน้ าทะเลท่วมสู ง
สรุ ปผลการวิเคราะห์ เพื่อนามาประยุกต์ ใช้ ในการวิจัย
การวางผังเมืองรวมที่ดี ควรครอบคลุ มอาณาบริ เวณที่ มากหรื อกว้างกว่าเขตองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่ นเนื่ องจากปั ญหาหลายด้านมีลกั ษณะและผลกระทบที่กว้าง และต้องคานึ งการ
บริ หารจัดการและวางแผนเชิงกายภาพ (Physical Planning) ที่ครอบคลุมปั ญหาน้ าท่วม ปั ญหาภัยแล้ง
ปั ญหาการใช้ที่ดิน ปั ญหาการคมนาคมขนส่ ง ปั ญหาการก่อภาวะโลกร้ อน ปั ญหาความสิ้ นเปลื อง
พลังงานและก่อมลพิษ และปั ญหาความเสื่ อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
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การวางผังเมืองเพื่อลดความเสี่ ยงและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพจาเป็ นต้องมีการวางแผนอย่างเป็ นระบบ ทั้งในด้านการบริ หารจัดการ กาลังคน
ข้อมูลและองค์ความรู ้ สถานการณ์ภยั พิบตั ิต่าง ๆ โดยเฉพาะน้ าท่วมที่ผา่ นมาชี้ ให้เห็นว่า เขตผังเมือง
รวมเมืองหัวหิ น จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ มีภาวะความเสี่ ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพิ่ม
มากขึ้น เกิดความสู ญเสี ยที่รุนแรงและส่ งผลกระทบในวงกว้างทั้งในด้านกายภาพ เศรษฐกิ จ สังคม
และสิ่ งแวดล้อม โดยเฉพาะในเขตชุ มชนเมืองที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เข้มข้น มีความหนาแน่ น
ของประชากรสู ง ทาให้มีแนวโน้มความเสี่ ยงของผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
มากกว่าพื้นที่ชนบทมาก
มาตรการทางด้ านการวางผังเมืองรวม
การวางผัง เมื อ งรวม ควรครอบคลุ ม อาณาบริ เวณที่ ม ากหรื อ กว้างกว่า เขตองค์ก ร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นเนื่ องจากปั ญหาหลายด้านมีลกั ษณะและผลกระทบแบบไร้พรมแดน (จาเนี ยร
วรรั ต น์ ชัย พัน ธ์ และส าราญ มี ส มจิ ต ร ,2554) และต้อ งค านึ ง การบริ ห ารจัด การและวางแผน
เชิ งกายภาพ (Physical Planning) ในภาพกว้างและหลากหลายมิ ติมากขึ้นกว่าที่ผ่านมา เช่ น ปั ญหา
น้ าท่วม ปั ญหาภัยแล้ง ปั ญหาการใช้ที่ดิน ปั ญหาการคมนาคมขนส่ ง ปั ญหาการก่อภาวะโลกร้ อน
ปั ญหาความสิ้ นเปลืองพลังงานและก่อมลพิษ และปั ญหาความเสื่ อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อม
ในร่ า งผัง เมื อ งรวมเมื อ ง ควรจะอาศั ย หลั ก การการพั ฒ นาที่ ย ั่ง ยื น (Sistainable
Development) การพัฒนาเมืองน่ าอยู่ (Livable City) โดยนาเครื่ องมือการจัดการระบบนิเวศเมืองมา
ประยุกต์ใช้ที่ให้ความสาคัญกับ “ดิ นและน้ า” ตามแนวพระราชดาริ การจัดการเชิ งระบบ (System
Management) การพัฒนาแบบองค์รวม (Holistic Development) การใช้หลักการของเมืองที่ รับมื อ
กับ การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศและภาวะโลกร้ อ น (Climate Change & Global Warming
การให้ ความส าคัญกับ ระบบนิ เวศเมื องเมื องรั บ มื อกับ ปรากฏการณ์ เกาะความร้ อนในพื้ นที่ เมื อง
(Urban Heat Island/Urban Heat Dome) โดยการพัฒ นาทางกายภาพที่ มุ่ งเน้ น การสร้ าง “โครงสร้ าง
พื้ น ฐานสี เขี ย วส าหรั บ เมื อง” (Urban Green Infrastructure) เช่ น “ทางเชื่ อมเขี ย ว” (Open Space Link
System/Green Links/Green Corridor/Climate Corridors/Ecolgical Corridor/Link Networks)
โดยมี ก ารก าหนดมาตรการด้านผัง เมื อ งเพื่ อ แก้ไ ขปั ญ หาและรั บ มื อ ภัย ธรรมชาติ
ผ่านข้อกาหนดทางผังเมืองการกาหนดผังการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคตการกาหนดบัญชี แนบท้าย
ร่ างกฎกระทรวงและการกาหนดแผนงานโครงการรวมทั้ง ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาเมืองน่าอยูท่ ี่
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ยั้งยืน โดยขอยกตัวอย่างมาตรการเชิ งใช้สิ่ งก่ อสร้ างและไม่ใช้สิ่ งก่ อสร้ างบางเรื่ องบางประการ
ได้แก่
1. การก าหนดระบบหน่ วงน้ าด้วย “แก้ม ลิ งตามแนวพระราชดาริ ” ทั้ง ตอนเหนื อ
ตอนกลาง และท้ายน้ า
2. การกาหนดถนนวงแหวนตอนเหนื อเพื่อประโยชน์ท้ งั ด้านการเป็ นคันป้ องกันน้ า
ท่วมเมืองและเป็ นโครงข่ายคมนาคมเพื่อแบ่งเบาปริ มาณจราจรจากเขตชั้นในของเมือง
3. การกาหนดคลองผันน้ าอ้อมเมื องโดยสร้ างคู่ขนานกับถนนวงแหวนตอนเหนื อ
เพื่อผันน้ าออกด้านข้างเมืองทั้งด้านซ้ายและขวา
4. การกาหนดแนวฝลัดเวย์และการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินในแนวฝลัดเวย์ เช่น
เสนอแนะให้ใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร และปลูกสร้างอาคารใต้ถุนสู งเพื่อการเป็ นชุมชนแห่งน้ า
5. การกาหนดนโยบายเปิ ดทางน้ าจากอุปสรรคขวางทางน้ า เช่ น ถนนยกระดับหรื อ
สะพานข้ามแนวฝลัดเวย์ การเปิ ดช่ องระบายน้ าหรื อก าหนดระยะถอยร่ น (set bacl) ของอาคารสิ่ งปลูกสร้างริ มคลองที่ทางานระบายน้ าสายหลัก
6. การฟื้ นฟู และปรั บปรุ งระบบนิ เวศเมื องเพื่ อเอื้ อต่อความหลากหลายทางชี วภาพ
ทั้ง เพิ่ ม คุ ณ ภาพชี วิต คนเมื อ ง และลดภาวะโลกร้ อน เช่ น โครงการออกแบบ “ทางเชื่ อ มเขี ย ว”
(Green Open Space Links) การปรับ ภู มิท ศั น์ เมื องและพัฒนาพื้ นที่ โล่ งสี เขี ยวแบบยัง่ ยืน (เน้นไม้
ใหญ่ยืนต้นแผ่ร่มเงากว้างและปลูกไม้ใหญ่คละพรรณ) การกาหนดระบบสัญจรทางเลือก (ทางเดิ น
เท้าและทางจักรยานสี เขียว) การฟื้ นฟูสายน้ า เป็ นต้น
7. การอนุ รัก ษ์และสงวนคุ ้ม ครองระบบนิ เวศ โดยก าหนดโซนพื้ น ที่ อนุ รัก ษ์ด้าน
สิ่ งแวดล้อมในพื้นที่สูงชันเกินร้อยละ 35 (พื้นที่ภูเขา) เพื่อการรักษาต้นน้ าและระบบนิเวศธรรมชาติ
8. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรมและย่านพาณิ ชยกรรมเชิ งประวัติศาสตร์
ที่ให้ย่านพาณิ ชย์และย่านอยู่อาศัยดารงอัตลักษณ์ ของวิถีชีวิตและสถาปั ตยกรรมพื้นถิ่ น และความ
กลมกลื นกับธรรมชาติมากขึ้น อาทิ ย่านถนนคนเดิ น ถนนสี เขียว การจราจรทางเดี ยว การควบคุ ม
อาคารขนาดใหญ่และอาคารขนาดใหญ่พิเศษ เป็ นต้น
9. การควบคุ ม มลพิ ษ จากกิ จกรรมอุ ตสาหกรรม เช่ น การก าหนดบัญ ชี กิ จการบาง
ประเภทไว้ทา้ ยกฎกระทรวงเพื่อการเป็ นแหล่งอุตสาหกรรมสี เขียว และการกาหนดระยะคุ ม้ ครอง
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อมด้วย “แนวกันชน” (buffer zone) เป็ นต้น
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ภาพที่ 4 ตัวอย่างการทาคันล้อมเมือง ต้องไม่ก้ นั แบบล้อมเมืองใหญ่ท้ งั เมือง แต่ควรล้อมเพียงสถานที่
หรื อแหล่งสาคัญกระจายกันไป เพื่อเปิ ดทางน้ าหลากให้ได้มากที่สุด
ที่มา: http://hatyaicityclimate.org/upload/forum/plan_for_disaster.pdf

ภาพที่ 5 ตัวอย่างคลองผันน้ าเลี่ยงเมืองที่ออกแบบในโครงการวางและจัดทาผังเมืองรวมเมืองทุ่งสง
(เทศบาลเมืองทุ่งสง ร่ วมกับมูลนิธิสถาบันสิ่ งแวดล้อมไทย)
ที่มา: http://hatyaicityclimate.org/upload/forum/plan_for_disaster.pdf
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ภาพที่ 6 ตัวอย่างฝลัดเวย์ที่ออกแบบในโครงการวางและจัดทาผังเมืองรวมเมืองทุ่งสง (เทศบาลเมือง
ทุ่งสง ร่ วมกับสถาบันสิ่ งแวดล้อมไทย)
ที่มา: http://hatyaicityclimate.org/upload/forum/plan_for_disaster.pdf
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ตารางที่ 1 สรุ ปเปรี ยบเทียบแนวคิดในการวางผังเมืองรวม
แนวคิดและทฤษฎีที่
นามาใช้
1. ผังเมืองและการรับมือ
ความเสี่ ยง จากการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

2. มาตรการทางด้านการ
วางผังเมืองรวม

ประเด็นสาคัญ

ลักษณะที่ส่งผลกระทบ ผลกระทบต่ อพืน้ ที่ศึกษา
ทางตรง ทางอ้อม
ก ารว างผั ง เมื อ งเพื่ อ ล ด ค ว าม เสี่ ย งแ ล ะ
ผั ง เมื องรวมเมื องหั ว หิ น
✓
ผล ก ระท บ จาก ก ารเป ลี่ ยน แป ล งส ภาพ
จังหวัด ประจวบคี รีข ัน ธ์ ใ ช้
ภูมิอากาศอย่างมีประสิ ทธิ ภาพจาเป็ นต้องมีการ
หลักในการวางผังเมื องโดย
วางแผนอย่างเป็ นระบบ ทั้งในด้านการบริ หาร
เพื่ อ ล ด ค ว าม เสี่ ย งแ ล ะ
จั ด ก าร ก าลั ง ค น ข้ อ มู ล แ ล ะองค์ ค วาม รู ้
ผ ล ก ระ ท บ จาก ก าร
สถานการณ์ภยั พิบตั ิต่าง ๆ
เป ลี่ ยน แ ป ล งส ภ าพ ภู มิ
อากาศและการวางแผนอย่าง
เป็ นระบบ ทั้ งในด้ า นการ
บริ หารจัดการ ๆ
โดยร่ างการวางผั ง เมื องที่ ดี ควรจะอาศั ย
ผั ง เมื องรวมเมื องหั ว หิ น
✓
ห ลั ก ก ารก ารพั ฒ น าที่ ยั่ ง ยื น (Sustainable
จัง ห วัด ประจวบคี รี ขั น ธ์
Development) การพัฒ นาเมื อ งน่ า อยู่ (Livable
สามารถน าหลัก ในการวาง
City) ก า ร จั ด ก า ร เ ชิ ง ร ะ บ บ System
ผัง เมื อ ง เมื อ งที่ ดี ควรจะ
Management) การพัฒ นาแบบองค์รวม Holistic
อาศัยหลัก การการพัฒ นาที่
Development) การใช้หลักการของเมืองที่รับมือ
ยั่ ง ยื น ( Sustainable
กับการเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะ
Development) การพัฒนาเมื อง
โ ล ก ร้ อ น (Climate Change & Global
น่ าอ ยู่ (Livable City) ก า ร
Warming) การให้ ค วามส าคัญ กับ ระบบนิ เวศ
จั ด ก าร เชิ งระบบ (System
เมืองเพื่อรับมือกับปรากฏการณ์เกาะความร้ อน
Manageในพื้ น ที่ เมื อ ง (Urban Heat Island/Urban Heat
Ment) การพัฒ นาแบบองค์
Dome) โดยการพัฒนาทางกายภาพที่มุ่งเน้นการ
รวม (Holistic Development)
สร้าง“ โครงสร้างพื้นฐานสี เขียว สาหรับเมือง”
การใช้ห ลัก การของเมื อ งที่
(Urban Green Infrastructure) เช่ น “ทางเชื่ อ ม
รั บ มื อ กับ การเปลี่ ยนแปลง
เ ขี ย ว ” (Open Space Link System/Green
สภาพภู มิ อ ากาศและภาวะ
Links/Green Corridor / Climate Corridors /
โลกร้อน
Ecological Corridor/Link Networks) โดยมีการ
กาหนดมาตรการด้านผังเมืองเพื่ อแก้ไขปั ญหา
และรับมือภัยธรรมชาติ ผ่าน “ข้อกาหนดทางผัง
เมือง”การกาหนด “ผังการใช้ประโยชน์ที่ดินใน
อนาคต” การก าหนด “บั ญ ชี แนบท้ า ยร่ าง
กฎกระทรวง” และการก าหนด “แผนงาน/
โครงการ” รวมทั้ง “ข้อ เสนอแนะ” เพื่ อ การ
พัฒนาเมืองน่าอยูท่ ี่ย้งั ยืน
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สรุ ปการวิเคราะห์ เพื่อนามาประยุกต์ ใช้ ในการวิจัย
การวางผังเมื องรวมที่ ดี ควรครอบคลุ มอาณาบริ เวณที่ มากหรื อกว้างกว่าเขตองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่ นเนื่ องจากปั ญหาหลายด้านมีลกั ษณะและผลกระทบที่กว้าง และต้องคานึ งการ
บริ หารจัดการและวางแผนเชิงกายภาพ Physical Planning ที่ครอบคลุมปั ญหาน้ าท่วม ปั ญหาภัยแล้ง
ปั ญหาการใช้ที่ดิน ปั ญหาการคมนาคมขนส่ ง ปั ญหาการก่อภาวะโลกร้ อน ปั ญหาความสิ้ นเปลื อง
พลังงานและก่อมลพิษ และปั ญหาความเสื่ อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
โดยร่ างการวางผัง เมื อ งที่ ดี ควรจะอาศั ย หลั ก การการพั ฒ นาที่ ย ั่ง ยื น (Sustainable
Development) การพั ฒ นาเมื องน่ าอยู่ (Livable City) การจั ด การเชิ งระบบ (System Management)
การพัฒนาแบบองค์รวม (Holistic Development) การใช้หลักการของเมื องที่ รับมื อกับการเปลี่ ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้ อน (Climate Change & Global Warming) การให้ความสาคัญกับระบบ
นิ เวศเมื องเพื่ อรั บ มื อกับปรากฏการณ์ เกาะความร้ อนในพื้ นที่ เมื อง (Urban Heat Island / Urban Heat
Dome) โดยการพัฒ นาทางกายภาพที่ มุ่ งเน้ น การสร้ าง “โครงสร้ างพื้ น ฐานสี เขี ยว ส าหรั บ เมื อง”
(Urban Green Infrastructure) เช่ น “ท างเชื่ อมเขี ยว” (Open Space Link System /Green Links / Green
Corridor / Climate Corridors / Ecological Corridor / Link Networks) โดยมี การก าหนดมาตรการด้านผัง
เมื องเพื่ อแก้ไขปั ญหาและรั บมื อภัยธรรมชาติ ผ่าน “ข้อก าหนดทางผังเมื อง”การก าหนด “ผังการใช้
ประโยชน์ที่ดินในอนาคต” การกาหนด “บัญชี แนบท้ายร่ างกฎกระทรวง” และการกาหนด “แผนงาน/
โครงการ” รวมทั้ง“ข้อเสนอแนะ” เพื่อการพัฒนาเมืองน่าอยูท่ ี่ย้งั ยืน
แนวคิดทางด้ านการป้ องกัน และบรรเทาอุทุกภัย
แนวคิดแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับอุทกภัย
อุ ท กภัย คื อ ภัย หรื อ อัน ตรายที่ เกิ ด จากน้ า ท่ วม (หน่ วยวิ จยั ภัย พิ บ ัติ ท างธรรมชาติ
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่,2554) หรื ออันตรายอันเกิ ด
จากสภาวะที่น้ าไหลเอ่อล้นฝั่ งแม่น้ าลาธาร หรื อทางน้ า เข้าท่วมพื้นที่ ซ่ ึ งโดยปกติแล้วไม่ได้อยู่ใต้
ระดับน้ า หรื อเกิ ดจากการสะสมน้ าบนพื้นที่ซ่ ึ งระบายออกไม่ทนั ทาให้พน้ ที่น้ นั ปกคลุ มไปด้วยน้ า
โดยทัว่ ไปแล้วอุทกภัยมักเกิดจากน้ าท่วม ซึ่ งสามารถแบ่งเป็ นลักษณะใหญ่ ๆ ได้ 2 ลักษณะคือ
1. น้ าท่วมขัง น้ าล้นตลิ่ ง/เป็ นสภาวะน้ าท่วมที่ เกิ ดขึ้นเนื่ องจากระบบระบายน้ าไม่มี
ประสิ ทธิ ภาพ มันเกิดขึ้นในบริ เวณที่ราบลุ่มแม่น้ าและบริ เวณชุ มชนเมืองใหญ่ ๆ มีลกั ษณะค่อยเป็ น
ค่อยไป ซึ่ งเกิดจากฝนตกหนัก ณ บริ เวณนั้น ๆ ติดต่อกันเป็ นเวลาหลายวัน หรื อเกิ ดจากสภาวะน้ า
ล้นตลิ่ ง น้ าท่ วมขังส่ วนใหญ่ จะเกิ ดบริ เวณท้ายน้ าและมี ลกั ษณะแผ่เป็ นบริ เวณกว้างเนื่ องจากไม่
สามารถระบายได้ทนั ความเสี ยหายจะเกิ ดกับพืชผลทางการเกษตรและอสังหาริ มทรัพย์เป็ นส่ วน
ใหญ่ สาหรับความเสี ยหายอื่น ๆ มีไม่มากนักเพราะสามารถเคลื่อนย้ายไปอยูใ่ นที่ที่ปลอดภัย
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2. น้ าท่วมฉับพลัน เป็ นภาวะน้ าท่วมที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันในพื้นที่ เนื่ องจากฝนตก
หนัก ในบริ เวณพื้ นที่ ซ่ ึ งมี ความชันมาก และมี คุณ สมบัติในการกักเก็บ หรื อการต้านน้ าน้อย เช่ น
บริ เวณต้นน้ าซึ่ งมีความชันของพื้นที่มาก พื้นที่ป่าถู กทาลายไปทาให้การกักเก็บหรื อการต้านน้ าลด
น้อยลง บริ เวณพื้นที่ถนนและสนามบิน เป็ นต้น หรื อเกิดจากสาเหตุอื่น ๆ เช่น เขื่อนหรื ออ่างเก็บน้ า
พังทลาย น้ าท่วมฉับพลันมักเกิดขึ้นหลังจากฝนตกหนักไม่เกิน 1 ชม. และมักเกิดขึ้นในบริ เวณที่ราบ
ระหว่าง หุ บเขา ซึ่ งอาจจะไม่มีฝนตกหนักในบริ เวณนั้นมาก่อนเลยแต่มีฝนตกหนักมากบริ เวณต้น
น้ าที่ อยู่ห่างออกไป เนื่ องจากน้ าท่ วมฉับ พลันมี ค วามรุ นแรงและเคลื่ อนที่ ด้วยความรวดเร็ วมาก
โอกาสที่ จะป้ องกันและหลบหนี จึงมีน้อย ดังนั้นความเสี ยหายจากน้ าท่วมฉับพลันจึงมี มากทั้งแก่
ชีวติ และทรัพย์สิน
สาเหตุของการเกิดอุทกภัยจากธรรมชาติ มีดงั นี้
1. ฝนตกหนักจากพายุหรื อพายุฝนฟ้ าคะนอง เป็ นพายุที่ เกิ ดขึ้ นติ ดต่อกันเป็ นเวลา
หลายชัว่ โมง มีปริ มาณฝนตกหนักมากจนไม่อาจไหลลงสู่ ตน้ น้ าลาธารได้ทนั จึงท่วมพื้นที่ที่อยูใ่ น
ที่ต่ามักเกิดในช่วงฤดูฝนหรื อฤดูร้อน
2. ฝนตกหนัก จากพายุ ห มุ น เขตร้ อ น เมื่ อ พายุน้ ี ประจ าอยู่ที่ แ ห่ ง ใดแห่ ง หนึ่ งเป็ น
เวลานานหรื อแทบไม่เคลื่อนที่ จะทาให้บริ เวณนั้นมีฝนตกหนักติดต่อกันตลอดเวลา ยิ่งพายุมีความ
รุ นแรงมาก เช่น มีความรุ นแรงขนาดพายุโซนร้อนหรื อไต้ฝุ่น เมื่อเคลื่อนตัวไปถึงที่ใดก็ทาให้ที่น้ นั
เกิดพายุลมแรง ฝนตกหนักเป็ นบริ เวณกว้างและมีน้ าท่วมขัง
นอกจากนี้ ถา้ ความถี่ของพายุที่เคลื่อนที่เข้ามาหรื อผ่านเกิดขึ้นต่อเนื่ องกันถึงแม้จะ
ในช่วงสั้นแต่ก็ทาให้น้ าท่วมเสมอ
3. ฝนตกหนักในป่ าบนภู เขา ทาให้ป ริ มาณน้ าบนภู เขาหรื อแหล่ งต้นน้ ามาก มี การ
ไหลและเชี่ ยวอย่างรุ นแรงลงสู่ ที่ราบเชิ งเขา เกิ ดน้ าท่วมขึ้นอย่างกะทันหัน เรี ยกว่าน้ าท่วมฉับพลัน
เกิ ดขึ้นหลังจากที่ มีฝนตกหนักในช่ วงระยะเวลาสั้นๆ หรื อเกิ ดก่อนที่ ฝนจะหยุดตก มักเกิ ดขึ้นใน
ล าธารเล็ ก ๆ โดยเฉพาะตอนที่ อยู่ใ กล้ต้น น้ าของบริ เวณลุ่ ม น้ า ระดับ น้ าจะสู ง ขึ้ น อย่างรวดเร็ ว
จังหวัดที่อยูใ่ กล้เคียงกับเทือกสู ง เป็ นต้น
4. ผลจากน้ าทะเลหนุ น ในระยะที่ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ อยูใ่ นแนวที่ทาให้ระดับ
น้ าทะเลขึ้นสู งสุ ด น้ าทะเลจะหนุ นให้ระดับน้ าในแม่น้ าสู งขึ้นอีกมาก เมื่อประจวบกับระยะเวลาที่
น้ าป่ าและจากภูเขาไหลลงสู่ แม่น้ า ทาให้น้ าในแม่น้ าไม่อาจไหลลงสู่ ทะเลได้ ทาให้เกิ ดน้ าเอ่อล้นตลิ่ ง
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และท่วมเป็ นบริ เวณกว้างยิง่ ถ้ามีฝนตกหนักหรื อมีพายุเกิดขึ้นในช่วงนี้ ความเสี ยหายจากน้ าท่วมชนิดนี้
จะมีมาก
5. ผลจากลมมรสุ มมีกาลังแรง มรสุ มตะวันตกเฉี ยงใต้เป็ นมรสุ มที่พดั พาความชื้ นจาก
มหาสมุทรอินเดีย เข้าสู่ ประเทศไทย ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม เมื่อมีกาลังแรงเป็ นระยะเวลา
หลายวัน ทาให้เกิ ดคลื่ นลมแรง ระดับน้ าในทะเลตามขอบฝั่ งจะสู งขึ้น ประกอบกับมี ฝนตกหนัก
ทาให้เกิดน้ าท่วมได้ ยิง่ ถ้ามีพายุเกิดขึ้นในทะเลจีนใต้ก็จะยิง่ เสริ มให้มรสุ มดังกล่าวมีกาลังแรงขึ้นอีก
ส่ วนมรสุ มตะวันออกเฉี ยงเหนื อพัดจากประเทศจีนเข้าสู่ ไทย ปะทะขอบฝั่ งตะวันออกของภาคใต้
มรสุ มนี้มีกาลังแรงเป็ นครั้งคราว เมื่อบริ เวณความกดอากาศสู งในประเทศจีนมีกาลังแรงขึ้นจะทาให้
มีคลื่นค่อนข้างใหญ่ในอ่าวไทย และระดับน้ าทะเลสู งกว่าปกติ บางครั้งทาให้มีฝนตกหนักในภาคใต้
ตั้งแต่จงั หวัดชุมพร ลงไปทาให้เกิดน้ าท่วมเป็ นบริ เวณกว้าง
6. ผลจากแผ่นดิ นไหวหรื อภูเขาไฟระเบิ ด เมื่ อเกิ ดแผ่นดิ นไหว หรื อภู เขาไฟบนบก
และภู เขาไฟใต้น้ าระเบิ ดเปลื อกของผิวโลกบางส่ วนจะได้รับ ความกระทบกระเทื อนต่อเนื่ องกัน
บางส่ วนของผิวโลกจะสู งขึ้นบางส่ วนจะยุบลง ทาให้เกิดคลื่นใหญ่ในมหาสมุทรซัดขึ้นฝั่ง เกิ ดน้ า
ท่วมตามหมู่เกาะและเมืองตามชายฝั่งทะเลได้ เกิดขึ้นบ่อยครั้งในมหาสมุทรแปซิ ฟิก
สาเหตุของการเกิดอุทกภัยจากการกระทาของมนุษย์ มีดงั นี้
1. การตัดไม้ท าลายป่ า ในพื้ นที่ เสี่ ยงภัยเมื่ อเกิ ดฝนตกหนัก จะท าให้อตั ราการไหล
สู งสุ ดเพิ่ ม มากขึ้ น และไหลมาเร็ วขึ้ น เป็ นการเพิ่ ม ความรุ น แรงของน้ าในการท าลายและยังเป็ น
สาเหตุ ของดิ นถล่ ม ด้วย นอกจากนี้ ยงั ท าให้ดินและรากไม้ข นาดใหญ่ ถูกชะล้างให้ไหลลงมาใน
ท้องน้ า ทาให้ทอ้ งน้ าตื้นเขินไม่สามารถระบายน้ าได้ทนั ที รวมทั้งก่อให้เกิ ดความสู ญเสี ยชี วิตและ
บาดเจ็บของประชาชนทางด้านท้ายน้ า
2. การขยายเขตเมื องลุ ก ล้ าเข้าไปในพื้ นที่ ลุ่ ม ต่ า (Flood plain) ซึ่ งเป็ นแหล่ งเก็บ น้ า
ธรรมชาติทาให้ไม่มีที่รับน้ า ดังนั้นเมื่อน้ าล้นตลิ่งก็จะเข้าไปท่วมบริ เวณที่เป็ นพื้นที่ลุ่มต่าซึ่ งเป็ นเขต
เมืองที่ขยายใหม่ก่อน
3. การก่อสร้างโครงสร้ างขวางทางน้ าธรรมชาติทาให้มีผลกระทบต่อการระบายน้ า
และก่อให้เกิดปั ญหาน้ าท่วม
4. การออกแบบทางระบายน้ าของถนนไม่ เพี ย งพอ ท าให้ น้ าล้น เอ่ อ ในเขตเมื อ ง
ทาความเสี ยหายให้แก่ชุมชนเมืองใหญ่ เนื่องจากการระบายได้ชา้ มาก
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5. การบริ หารจัดการน้ าที่ไม่ดีเป็ นสาเหตุหนึ่ งที่ทาให้เกิ ดน้ าท่วมโดยเฉพาะบริ เวณ
ด้านท้ายเขื่อนหรื ออ่างเก็บน้ า
สรุ ปการวิเคราะห์ เพื่อนามาประยุกต์ ใช้ ในการวิจัย
จากการที่โลกร้อนและการมีเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นเป็ นสาเหตุให้
เกิดภัยพิบตั ิหลากหลายชนิด และแนวโน้มจะมีความรุ นแรงมากยิง่ ขึ้น การปรับปรุ งกายภาพเมืองให้
ลดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจก นอกจากนั้นยังได้หาวิธีการเพิ่มศักยภาพของกายภาพเมืองเพื่อให้มี
ความสามารถในการปกป้ องตัวเองจากภัยพิบตั ิ ในเขตเทศบาลเมืองหัวหิ นเองแม้จะมีการกล่าวถึ ง
ปั ญหานี้ อยู่มาก หากมีการเสนอแผนในการป้ องกันหรื อการแก้ไขปั ญหาที่ดีอาจจะช่ วยลดผลกระทบที่
เกิด โดยเป็ นแนวทางที่มีศกั ยภาพในการปรับปรุ งกายภาพเมืองให้รองรับต่อภัยพิบตั ิที่อาจจะเกิดขึ้น
โดยการนาหลักการแนวคิดแนวคิดและทฤษฎี เกี่ ยวกับอุทกภัยมาประยุกต์ใช้ โดยนา
หลักการเหล่ านี้ มาเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ให้คนในเขตผังเมื องเมื องหัวหิ น และเขตเทศบาล
เมืองหัวหิ นเข้าใจในเหตุของการเกิดอุทกภัยหรื อภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่ ทั้งที่เป็ นเหตุที่
เกิ ดจากธรรมชาติ และเหตที่ เกิ ดขึ้ นจากมนุ ษย์สร้ างขึ้ น เพื่อที่ จะสามารถลดการสู ญเสี ยและความ
เสี ยหายจากการเกิดอุทุกภัยหรื อภัยทางธรรมชาติได้
แนวคิดทีเ่ กี่ยวการป้ องกันนา้ ท่วมแบบยั่งยืน
แนวทางการแก้ไขปั ญหาแบบ(บริ ษทั ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ ง แอนด์ แมเนจเมนท์
จากัด มหาชน,2554) ปั ญหาน้ าท่วมทั้งหมดนั้นหากปล่อยให้ดารงอยูแ่ ละดาเนิ นเช่นนี้ ต่อไปเรื่ อย ๆ
แน่ นอนว่าความรุ นแรงและความเสี ยหายก็จะทับทวีและมีความซับซ้อนของปั ญหามากยิ่งขึ้นอย่าง
ไม่ต้องสงสั ย หรื อหากจะปล่ อยให้ แต่ ละฝ่ ายแต่ ล ะหน่ วยงาน เช่ น อบต.หรื อเทศบาลที่ ประสบ
ปั ญหาต่างไปดาเนินการก็คงไม่สาเร็ จ และอาจทาให้เกิดการใช้จ่ายงบประมาณของแผ่นดินอย่างไม่
คุม้ ค่า หรื ออาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่อื่น ๆ ตามมาอย่างคาดไม่ถึง
ทั้งนี้ เพราะปั ญ หาเรื่ องน้ าแตกต่างจากปั ญหาอื่ นโดยสิ้ นเชิ งตรงที่ ไม่ สามารถแก้ไข
เฉพาะแห่ งหรื อเฉพาะจุ ดได้ เพราะล าน้ ามี ค วามยาวและมี ก ารไหลผ่านพื้ นที่ ห รื อชุ ม ชนต่ าง ๆ
ต่อเนื่ องกันไป ดังนั้นการแก้ปั ญหาเรื่ องน้ าท่ วมหรื ออุทกภัยจะต้องอาศัยผูท้ ี่ มีความรู ้ ความเข้าใจ
เรื่ องน้ าโดยเฉพาะโดยจะต้องศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็ นระบบทั้งลุ่มน้ าเลยทีเดียว
ถ้าเป็ นไปได้ควรจะดาเนิ นการเรื่ องนี้ เป็ นวาระแห่ งชาติ โดยเร่ งด่ วนที่ สุดดังที่ กล่ าว
แล้วว่าปั ญหาที่ทาให้เกิดน้ าท่วมจากปั จจัยหลัก 2 อย่าง คือ 1. ธรรมชาติ 2. มนุ ษย์ และต้องยอมรับ
ว่าเราไม่สามารถไปแก้ไขหรื อควบคุมปั จจัยข้อแรกได้ จึงจาเป็ นต้องหาวิธีการและบริ หารจัดการให้
ปั จจัยที่สองอยูร่ ่ วมกับปั จจัยแรกให้ได้ ทาให้ปัญหาที่หนักกลายเป็ นเบาหรื อมีผลกระทบน้อยที่สุด
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ในเบื้ องต้นขอเสนอแนะแนวทางแก้ไขหรื อจัดการกับปั ญหาซึ่ ง ณ ขณะนี้ มี 2 อย่าง คื อ ปั ญหาที่
เกิ ด ขึ้ น แล้วและด ารงอยู่ในปั จจุ บ ัน กับ ปั ญ หาที่ ยงั ไม่ เกิ ด แต่ ก าลังจะเกิ ดขึ้ น ในอนาคตหากไม่ มี
มาตรการป้ องกัน โดยต้องทาคู่ขนานกันไปทั้งมาตรการใช้สิ่งปลูกสร้างและมาตรการที่ไม่ตอ้ งใช้สิ่ง
ปลูกสร้าง ดังนี้
การแก้ปั ญ หาที่ ส ะสมมาตั้งแต่ อดี ตและด ารงอยู่ในปั จจุบ ัน ไม่ ว่าจะเป็ นการสร้ าง
บ้านเรื อน การขยายตัวของชุ มชนที่อยูร่ ิ มแม่น้ าสายสาคัญๆที่ในระยะหลังไม่ได้ปลูกบ้านมีใต้ถุนสู ง
เลยระดับน้ าหลาก แต่ไปนิ ยมรู ปแบบบ้านแบบยุโรปหรื อตะวันตกโดยมิได้ตระหนักถึงปั ญหาที่จะ
ตามมาเมื่อมีการหลากล้นตลิ่ง หรื อการถมที่สร้างบ้านจัดสรรหรื อขยายเมืองไปในทิศทางที่เป็ นที่ต่า
หรื อที่ลุ่มซึ่ งเป็ นจุดอ่อนที่จะถูกน้ าท่วมได้ง่ายเมื่อเกิดฝนตกเนื่ องจากประสิ ทธิ ภาพการระบายน้ าไม่
ดีพอจะต้องใช้มาตรการต่าง ๆ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
มาตรการระยะสั้นไม่เกิน 1 ปี ได้แก่
1. การเร่ งส ารวจท่ อระบายน้ า คู คลอง หนองบึ ง และระบบระบายน้ าที่ มี อ ยู่ว่า มี
ประสิ ทธิ ภาพดี เพียงใด เช่ น มีตะกอน ขยะ วัชชพืช สิ่ งกี ดขวาง อุปสรรค หรื อมีการบุกรุ กหรื อไม่
ถ้ามีให้มีการเร่ งขุดลอกและกาจัด
2. การจัดทารางระบายน้ าชัว่ คราวริ มถนนสายสาคัญที่มกั มีน้ าหลากหรื อท่วมขังบ่อย ๆ
โดยขุดร่ องหรื อขุดคลองขนาดเล็กให้เพียงพอที่จะรับน้ าส่ วนนี้ ได้
สรุ ปการวิเคราะห์ เพื่อนามาประยุกต์ ใช้ ในการวิจัย
การหลักการแนวคิดที่เกี่ยวข้องการป้ องกันพื้นที่เสี่ ยงภัยน้ าท่วมมาประยุกต์ใช้ โดยนา
หลักการเหล่ านี้ มาเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ให้คนในเขตผังเมื องเมื องหัวหิ น และเขตเทศบาล
เมืองหัวหิ นเข้าใจในเหตุของการเกิดอุทกภัยหรื อภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่ ทั้งที่เป็ นเหตุที่
เกิ ดจากธรรมชาติ และเหตที่ เกิ ดขึ้ นจากมนุ ษย์สร้ างขึ้ น เพื่อที่ จะสามารถลดการสู ญเสี ยและความ
เสี ยหายจากการเกิดอุทุกภัยหรื อภัยทางธรรมชาติได้
การป้ อ งกัน อุ ท กภัย เป็ นการบริ ห ารจัด การความเสี่ ย งที่ ส าคัญ แนวทางหนึ่ งของ
ประชาชนและภาคธุ รกิจ โดยมีเครื่ องมือที่สาคัญมาก ได้แก่ การมีแผนที่เสี่ ยงภัยอุทกภัย ซึ่ งนอกจาก
จะพัฒนาขึ้นโดยใช้ขอ้ มูลความรู ้ทางวิชาการด้านอุทกวิทยาแล้วยังต้อง ผ่านกระบวนการมีส่วนร่ วม
ของประชาชนและทุ กภาคส่ วนที่ มี ส่ วนเกี่ ยวข้องด้วย เพื่ อลดความเสี่ ยงจากภาวะน้ าท่ วมและมี
แผนการจัดการที่ดี
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แนวคิดทีเ่ กี่ยวการป้ องกันนา้ ท่วมตามแนวพระราชดาริ
ทฤษฎี การแก้ไขปั ญหาน้ าท่วมอันเนื่ องมาจากพระราชดาริ (มูลนิ ธิชัยพัฒนา,2559)
ตามแนวทางการบริ หารจัดการด้านน้ าท่วมล้น โดยที่ประเทศไทยตั้งอยูใ่ นเขตมรสุ ม มีฝนตกุกและ
ปริ ม าณน้ า ฝนสู ง จึ ง เกิ ด ปั ญ หาน้ าท่ ว มอยู่ในหลายพื้ น ที่ เกื อ บทุ ก ภู มิ ภ าค พระบาทสมเด็ จพระ
เจ้าอยูห่ วั ทรงพระห่ วงใยในปั ญหาที่เกิดขึ้นอยูเ่ สมอมา และทรงวิเคราะห์ลกั ษณะทางกายภาพของ
พื้นที่ที่ประสบปั ญหาน้ าท่วมและทรงคานึง ถึงการเลือกใช้วธิ ี การต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับสภาพท้องที่
และสมรรถนะของกาลังเจ้าหน้าที่ที่มีอยูต่ ลอดจนงบ ประมาณค่าใช้จ่ายในส่ วนที่เกี่ยวข้องด้วย
วิธีการต่าง ๆ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดาริ ในการแก้ไข
ปั ญหาน้ าท่วมคือ
1. การก่อสร้างคันกั้นน้ า เพื่อป้ องกันน้ าท่วมซึ่ งเป็ นวิธีการดั้งเดิ มแต่ครั้งโบราณโดย
การก่ อ สร้ า งคัน ดิ น กั้น น้ าขนาดที่ เหมาะสมขนานไปตามล าน้ าห่ า งจากขอบตลิ่ ง พอสมควร
เพื่ อ ป้ อ งกัน มิ ใ ห้ น้ าล้น ตลิ่ ง ไปท่ วมในพื้ น ที่ ต่ าง ๆ ด้า นใน เช่ น คัน กั้น น้ าโครงการมู โนะ และ
โครงการปิ เหล็งอันเนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัดนราธิวาส เป็ นต้น
2. การก่ อ สร้ า งทางผัน น้ า เพื่ อ ผัน น้ าทั้ ง หมดหรื อบางส่ วนที่ ล้ น ตลิ่ ง ท่ ว มท้ น
ให้ออกไปโดยการก่อสร้างทางผันน้ าหรื อขุดคลองสายใหม่เชื่ อมต่อกับลาน้ าที่มีปัญหาน้ าท่วมโดย
ให้ น้ าไหลไปตามทางผัน น้ าที่ ขุดขึ้ น ใหม่ ไปลงล าน้ าสายอื่ น หรื อระบายออกสู่ ท ะเลตามความ
เหมาะสม ซึ่ งการดาเนิ นการสนองพระราชดาริ วิธีน้ ี ดาเนิ นการโดยกรมชลประทาน ในการแก้ไข
ปั ญ หาจากแม่น้ าโก-ลกเข้ามาท่ วมไร่ นาของราษฎรเสี ยหายหลายหมื่ นไร่ ทุกปี การขุดคลองมู โนะ
ได้ช่วยบรรเทาลงได้เป็ นอย่างดี
3. การปรั บปรุ งและตกแต่ งสภาพล าน้ า เพื่ อให้ น้ าที่ ท่ วมทะลักสามารถไหลไปตาม
ลาน้ าได้สะดวกหรื อช่ วยให้กระแสน้ าไหล เร็ วยิ่งขึ้น อันเป็ นการบรรเทาความเสี ยหายจากน้ าท่วมขัง
ได้ การแก้ไขปั ญหาน้ าท่วมพื้นที่ในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลตามพระราชดาริ พื้นที่รองรับ
น้ าจากสภาพธรรมชาติด้ งั เดิ มของกรุ งเทพมหานครมีลกั ษณะลุ่มต่ า ทาให้มีการระบายน้ ายาม เกิ ด
ภาวะน้ าท่ วมให้ ออกจากพื้ น ที่ เป็ นไปอย่างล่ าช้า คู ค ลองจานวนมากมี ค วามลาดเทน้อยอี ก ทั้ง มี
จานวนหลายคลองที่ลาน้ าตื้นเขน มีวชั พืชปกคลุมกีดขวางทางน้ าไหล ทาให้เกิดเป็ นสาเหตุในหลาย
ปั จ จัย ของการเกิ ด น้ าท่ ว มขัง ในกรุ ง เทพมหานครและเขต ปริ ม ณฑลเป็ นระยะเวลายาวนาน
พระบาทสมเด็ จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแนวพระราชดาริ ให้ มี ระบบการบริ ห ารจัด การด้า น
น้ าท่วม ในวิธีการที่ตรัสว่า พื้นที่รองรับน้ า

22
หลัก การ 3 ประการ ที่ โครงการพื้ น ที่ รองรั บ น้ า จะสามารถมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพบรรลุ
ผลสาเร็ จตามแนวพระราชดาริ คือ
1. การพิ จารณาสถานที่ ที่ จะท าหน้าที่ เป็ นบ่ อพักและวิธีการชักน้ าท่ วมไหลเข้าสู่ บ่ อ
พักน้ า
2. เส้นทางน้ าไหลที่สะดวกต่อการระบายน้ าเข้าสู่ แหล่งที่ทาหน้าที่บ่อพักน้ า
3. การระบายน้ าออกจากบ่อพักน้ าอย่างต่อเนื่อง
จากหลักการข้างต้น การสนองพระราชดาริ จึงดาเนิ นการพิจารณาจากการใช้ลาคลอง
หนองบึ งธรรมชาติ หรื อพื้ นที่ ว่างเปล่ านามาใช้เป็ นบ่ อพัก น้ าแหล่ งน้ าที่ จะน าน้ าเข้าบ่ อพัก และ
ระบายน้ าออกจากบ่ อพักน้ าตามความเหมาะสมของแต่ละพื้ นที่ ซึ่ งผลการดาเนิ นการศึ กษาและ
พิจารณากาหนดรู ปแบบของโครงการ
สรุ ปการวิเคราะห์ เพื่อนามาประยุกต์ ใช้ ในการวิจัย
แนวทางการแก้ไขปั ญหาน้ าท่วมอันเนื่ องมาจากพระราชดาริ ตามแนวทางการบริ หาร
จัดการด้านน้ าท่ วม (Flood Management) โดย ที่ เมื องหัวหิ น ตั้งอยู่ในเขตมรสุ ม มี ฝ นตกชุ ก และ
ปริ มาณน้ าฝนสู ง จึงเกิดปั ญหาน้ าท่วมอยูก่ ารแก้ไขปั ญหาน้ าท่วมพื้นที่ในเขตผังเมืองเมืองรวมเมืองหัว
หิ น จังหวัด ประจวบคี รี ข ัน ธ์ ตามพระราชด าริ แก้ ม ลิ ง จาก สภาพธรรมชาติ ด้ ังเดิ ม ของหั วหิ น
มี ล ักษณะลุ่ มต่ าท าให้ มี ก ารระบายน้ ายาม เกิ ด ภาวะน้ าท่ วมให้ ออกจากพื้ น ที่ เป็ นไปอย่างล่ าช้า
คู คลองจานวนมากมี ความลาดเทน้อยอีกทั้งมี จานวนหลายคลองที่ ลาน้ าตื้นเขิน น้ าทะเลหนุ นสู ง
มีวชั พืชปกคลุม และกีดขวางทางน้ าไหล ทาให้เกดเป็ นสาเหตุในหลายปั จจัยของการเกิดน้ าท่วมขัง
แนวทางการแก้ไขปั ญหาน้ าท่วมอันเนื่ องมาจากพระราชดาริ โดยนาโครงการแก้มลิ ง
ซึ่ งใช้หลักในการควบคุมน้ าในแม่น้ า คือ เปิ ดระบายน้ าจานวนมากลงสู่ อ่าวไทยเมื่อระดับน้ าทะเลต่า
ปิ ดกั้นไม่ให้น้ าจากด้านท้ายน้ าไหลรุ กล้ าเข้าไปในแม่น้ าเมื่อน้ าทะเลมีระดับ สู ง ถื อเป็ นโครงการ
อเนกประสงค์ ที่ ส าคัญ ยิ่ ง ในอนาคตด้ว ย นอก จากช่ ว ยบรรเทาอุ ท กภัย ให้ ก ับ พื้ น ที่ บ างส่ ว น
ยังจะช่วยป้ องกันการรุ กล้ าของน้ าเค็มเข้าไปในแม่น้ าปากแม่ปราณบุรี และลาคลองอื่น ๆ ในช่วงฤดู
แล้ง ระหว่า งเดื อ นมกราคม-พฤษภาคม โดยสามารถน าน้ า ไปใช้ป ระโยชน์ ใ นด้านการเกษตร
อุตสาหกรรมและอุปโภคบริ โภคได้อีกด้วย
แนวคิดด้ านมาตรการบริหารและจัดการทรัพยากรนา้
น้ าท่วมเป็ นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดได้ แต่สามารถ
หาวิธีลดความรุ นแรงและบรรเทาผลกระทบและความสู ญเสี ยที่ จะเกิ ดได้ โดยมาตรการป้ องกัน
ความเสี ยหายและบริ หารจัดการน้ า (สานักบริ หารจัดการน้ าและอุทกวิทยา กรมชลประทาน,2556)
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เป็ นการพยายามเรี ยนรู ้ และเข้าใจในผลกระทบจากน้ าท่วมที่ มีต่อชุ มชน สังคมและเศรษฐกิ จที่ มี
ความเกี่ ยวข้องกับผูค้ นที่ อาศัยอยู่ในบริ เวณลุ่ มน้ าและพื้ นที่ น้ าท่ วมถึ งแนวทางการป้ องกันความ
เสี ยหายจากน้ าท่วมและการบริ หารจัดการน้ าท่วมประกอบไปด้วย มาตรการที่นาสิ่ งก่อสร้างมาใช้
ลดขนาดความรุ นแรงของน้ าท่วม เช่น การปรับปรุ งสภาพลาน้ า การใช้อ่างเก็บน้ า เขื่อนและพนังกั้น
น้ า เป็ นต้น นอกจากนั้นยังมี มาตรการไม่ใช้สิ่งก่อสร้างซึ่ งประกอบไปด้วยมาตรการสาหรับการ
ป้ องกันความเสี ยหายและการบรรเทาทุกข์ เช่น การวางผังเมือง การพยากรณ์ และเตือนภัยน้ าท่วม
ซึ่ งโดยทัว่ ไปควรใช้มาตรการทั้งสองอย่างร่ วมกันเพื่อประสิ ทธิ ภาพในการบรรเทาภัยพิบตั ิที่ดียงิ่ ขึ้น
งานบรรเทาปั ญหาน้ าท่ วมจะท าการวิเคราะห์ เพื่ อแก้ปั ญ หาโดยเลื อกจากหนึ่ งหรื อ
หลายๆข้อในหัวข้อต่อไปนี้ เพื่อใช้ลดความรุ นแรงของเหตุการณ์ น้ าท่วมการลดอัตราการไหลของ
น้ าโดยการใช้วิธี ต่ าง ๆ เพื่ อชะลอการไหลของน้ า การควบคุ ม ปริ ม าณการไหลโดยกัก น้ าไว้ใ น
อ่างเก็ บ น้ าหรื อแหล่ งเก็ บ กัก น้ าเพื่ อควบคุ ม ปริ ม าณน้ าไม่ ให้ ไ หลมากเกิ นไปโดยเฉพาะในช่ วง
น้ าท่วมการจากัดเส้นทางการไหลของลาน้ าโดยการสร้ างพนังกั้นน้ าหรื อคลองการปรับปรุ งสภาพ
ลาน้ าและสภาพการไหล เช่ น การสร้ างทางระบายน้ าอ้อมตัวเมืองเพื่อลดระดับความสู งของน้ าใน
ลาน้ าสายหลักการระบายน้ าออกจากลาน้ าที่มีสภาพวิกฤต เช่น การใช้เครื่ องสู บน้ า
สาหรับการนามาตรการใช้สิ่งก่อสร้างมาใช้ สิ่ งสาคัญที่ควรพิจารณาคือการเลือกใช้วิธี
แก้ปัญหาวิธีใดวิธีหนึ่งที่กล่าวมาแล้วข้างต้น อาจเกิดผลกระทบกับสมดุลของแม่น้ าสายเดิมหรื ออาจ
ทาให้สภาพการเก็บกักน้ าในพื้นที่ของน้ าลดลงและทาให้อตั ราการไหลมีค่าเพิ่มขึ้น ดังนั้นจึงต้องมี
การศึ กษาเพื่อหาวิธีอื่นมาใช้แก้ปัญหา เช่ น การปรับปรุ งลักษณะภูมิทศั น์ของลาน้ าหรื อการปรั บ
สภาพพื้นผิวลาคลองโดยดาดผิวด้วยวัสดุที่ช่วยลดความเร็ วในการไหล
ส่ วนมาตรการไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง เป็ นมาตรการที่ไม่ได้เน้นงานสิ่ งปลูกสร้างถาวรโดยอาจ
มีสิ่งก่อสร้างชัว่ คราว เช่น กาแพงกั้นน้ า กระสอบทราย เป็ นต้น ดังนั้นจึงมีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
น้อย การประเมินผลเพื่อตัดสิ นใจในการหาแนวทางแก้ปัญหาโดยใช้มาตรการไม่ใช้สิ่งก่อสร้ างเป็ น
เรื่ องที่ ยากพอสมควร เนื่ องจากการก าหนดนโยบายบางอย่างอาจส่ งผลกระทบต่ อสภาพเศรษฐกิ จ
สังคมมากกว่ามาตรการใช้สิ่งก่อสร้าง นอกจากนั้นยังต้องศึกษาให้คลอบคลุมเพื่อให้ถูกกฎหมายด้วย
มาตรการไม่ใช้สิ่งก่อสร้ างประกอบด้วยสองมาตรการ ได้แก่ มาตรการที่พยายามจะทาให้เกิ ดน้ าท่วม
ได้ยากขึ้น เช่น การจัดการใช้สอยที่ดิน การวางผังเมือง การควบคุ มสิ่ งปลู กสร้างและการขยายเมือง
การเวนคื นที่ ดิ นและการรื้ อถอนสิ่ งปลู กสร้ างบริ เวณทางน้ าท่ วม การปรั บปรุ งสภาพอ่ างเก็ บ น้ า
การเก็ บกักและควบคุ มปริ มาณน้ าในพื้ นที่ เป็ นต้น และมาตรการลดผลกระทบจากน้ าท่ วมช่ วยให้
ประชาชนได้รับความเสี ยหายและมีผลกระทบกับชี วติ ประจาวันน้อยลงกว่าเดิม เช่น การพยากรณ์และ
เตือนภัยน้ าท่วม การให้ความรู ้ และข้อมู ลสาธารณะ การป้ องกันน้ าท่วมสิ่ งปลู กสร้ าง การอพยพออก
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จากพื้นที่เสี่ ยงภัย แผนรับมือ น้ าท่วม แผนบรรเทาทุกข์ การประกันภัยน้ าท่วม การปรับเปลี่ ยนสภาพ
น้ าท่วม เป็ นต้น
แนวทางที่ดีในการป้ องกันความเสี ยหายจากน้ าท่วมควรใช้มาตรการหลายอย่างร่ วมกัน
โดยมาตรการที่ เลื อ กใช้ มี ท้ ังมาตรการใช้ สิ่ งก่ อ สร้ างและไม่ ใช้ สิ่ งก่ อ สร้ าง ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ความสาเร็ จในการบรรเทาความเสี ยหายจากน้ าท่วมขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยสองอย่างคือ การเข้าใจและยอมรับ
ในการเกิ ด น้ าท่ วมและการตอบสนองจากทั้งภาครั ฐและภาคประชาชนในการดาเนิ นการตามแผน
บริ หารจัดการ น้ าท่วม

ภาพที่ 7 ตัวอย่างของโครงสร้างพนังป้ องกันน้ าท่วมแบบถาวร
ที่มา: http://cendru.eng.cmu.ac.th/articles/45
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ภาพที่ 8 ตัวอย่างการปรับปรุ งสภาพแม่น้ าปิ งเขตเมืองเชียงใหม่โดยการขุดลอก
ที่มา: http://cendru.eng.cmu.ac.th/articles/45

ภาพที่ 9 การสร้างเส้นทางน้ าอ้อมเมืองหาดใหญ่ จ.สงขลา
ที่มา: http://cendru.eng.cmu.ac.th/articles/45
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ตารางที่ 2 สรุ ปเปรี ยบเทียบแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอุทกภัย
แนวคิดและทฤษฎีที่นามาใช้
1. แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับ
อุทกภัย

2. แนวคิดที่เกีย่ วกับการ
ป้องกันน้าท่ วมแบบยัง่ ยืน

3. แนวคิดที่เกีย่ วกับการ
ป้องกันน้าท่ วมตามแนว
พระราชดาริ

4. แนวคิดด้านมาตรการ
บริหารและการจัดการ
ทรัพยากรนา้

ประเด็นสาคัญ

ลักษณะที่ส่งผลกระทบ ผลกระทบต่ อพืน้ ที่ศึกษา
ทางตรง ทางอ้อม
โดยการนาหลัก การแนวคิ ดแนวคิ ดและทฤษฎี
✓ ใช้หลักการประชาสัมพันธ์
เกี่ ยวกับอุ ทกภัยมาประยุกต์ใช้ โดยน าหลักการ
ให้เข้าใจในเหตุของการเกิด
เหล่านี้ มาเผยแพร่ และประชา- สัมพันธ์ให้เข้าใจ
อุทกภัยหรื อภัยธรรมชาติที่
ในเหตุ ข องการเกิ ดอุ ท กภัยหรื อภัยธรรมชาติ ที่
เกิ ด ขึ้ นภายในพื้ น ที่ ทั้ง ที่
เกิ ด ขึ้ นภายในพื้ นที่ ทั้ งที่ เ ป็ นเหตุ ที่ เ กิ ด จาก
เป็ นเหตุที่เกิ ดจากธรรมชาติ
ธรรมชาติ แ ละเหตที่ เกิ ด ขึ้ น จากมนุ ษ ย์ส ร้ างขึ้ น
และเหตที่เกิดขึ้นจากมนุษย์
เพื่อที่จะสามารถลดการสูญเสี ยและความเสี ยหาย
สร้ างขึ้ น เพื่ อที่ จะสามารถ
จากการเกิดอุทุกภัยหรื อภัยทางธรรมชาติได้
ลดการสูญเสี ย
การป้ องกันอุทกภัยเป็ นการบริ หารจัดการความเสี่ ยง
✓ การป้ องกันอุทกภัยเป็ นการ
ที่ สาคัญแนวทางหนึ่ งของประชาชนและภาคธุ รกิ จ
บริ ห ารจัดการความเสี่ ยงที่
โดยมีเครื่ องมือที่สาคัญมาก ได้แก่ การมีแผนที่เสี่ ยง
ส าคัญ แนวทางหนึ่ งของ
อุ ท กภั ย โดยใช้ ก ระบวนการมี ส่ วนร่ วมของ
ประชาชน
ประชาชนและทุ กภาคส่ วนที่ มี ส่ วนเกี่ ยวข้องด้วย
เพื่ อลดความเสี่ ยงจากภาวะน้ าท่ วมและมี แผนการ
จัดการที่ดี
โดยน าโครงการแก้ ม ลิ ง ซึ่ งใช้ ห ลั ก ในการ
ควบคุมน้ าในแม่น้ า คือ เปิ ดระบายน้ าจานวนมาก
ลงสู่ อ่าวไทยเมื่อระดับน้ าทะเลต่า ปิ ดกั้นไม่ให้น้ า
จากด้านท้ายน้ าไหลรุ กล้ าเข้าไปในแม่น้ าเมื่ อน้ า
ทะเลมีระดับ สู ง ถือเป็ นโครงการอเนกประสงค์
ที่สาคัญยิง่ ในอนาคตด้วย นอก จากช่ วยบรรเทา
อุท กภัยให้ ก ับ พื้น ที่ บ างส่ วน ยังจะช่ วยป้ องกัน
การรุ กล้ าของน้ าเค็มเข้าไปในแม่น้ าปากแม่ปราณ
บุรี และลาคลองอื่น ๆในช่วงฤดูแล้ง
การนาเสนอแนวทางการป้ องกัน ความเสี ยหาย
จากน้ าท่ ว มและการบริ หารจัด การน้ าท่ ว มที่
ประกอบไปด้วย มาตรการที่นาสิ่ งก่ อสร้ างมาใช้
ลดขนาดความรุ นแรงของน้ าท่ ว ม ทั้ งส่ วน
มาตรการใช่สิ่งก่อสร้าง และส่ วนมาตรการไม่ใช่
สิ่ งก่อสร้าง

✓

โครงการพั ฒ นาพื้ นที่ ที่
สามารถช่ วยบรรเทาอุทกภัย
ให้ ก ับ พื้ น ที่ บ างส่ วน ยังจะ
ช่ วยป้ องกัน การรุ ก ล้ าของ
น้ าเค็ มเข้าไปในแม่ น้ าปาก
แม่ ป ราณบุ รี และล าคลอง
อื่น ๆ ในช่วงฤดูแล้ง

✓

การน าเสนอแนวทางการ
ป้ อ งกัน ความเสี ยหายจาก
น้ าท่วมโดยใช้ มาตรการที่
น าสิ่ ง ก่ อ สร้ าง และไม่ ใ ช่
สิ่ งก่อสร้าง
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สรุ ปการวิเคราะห์ เพื่อนามาประยุกต์ ใช้ ในการวิจัย
น้ าท่วมเป็ นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดได้ แต่สามารถ
หาวิธีลดความ รุ นแรงและบรรเทาผลกระทบและความสู ญเสี ยที่ จะเกิ ดได้ โดยมาตรการป้ องกัน
ความเสี ยหายและบริ หารจัดการน้ าท่วม เป็ นการพยายามเรี ยนรู ้และเข้าใจในผลกระทบจากน้ าท่วม
ที่มีต่อชุ มชน โดยได้มีการนาเสนอแนวทางการป้ องกันความเสี ยหายจากน้ าท่วมและการบริ หาร
จัดการน้ าท่วมที่ประกอบไปด้วย มาตรการที่นาสิ่ งก่อสร้างมาใช้ลดขนาดความรุ นแรงของน้ าท่วม
เช่น การปรับปรุ งสภาพลาน้ า การใช้อ่างเก็บน้ า เขื่อน และพนังกั้นน้ า เป็ นต้น
นอกจากนั้นยังมีมาตรการไม่ใช้สิ่งก่อสร้ างซึ่ งประกอบไปด้วยมาตรการสาหรับการ
ป้ องกันความเสี ยหายและการบรรเทาทุกข์ เช่น การวางผังเมือง การพยากรณ์ และเตือนภัยน้ าท่วม
ซึ่ งโดยทัว่ ไปควรใช้มาตรการทั้งสองอย่างร่ วมกันเพื่อประสิ ทธิ ภาพในการบรรเทาภัยพิบตั ิที่ดียงิ่ ขึ้น
ส่ วนมาตรการใช้สิ่งก่อสร้าง เป็ นมาตรการที่ไม่ได้เน้นงานสิ่ งปลู กสร้างถาวรโดยอาจมีสิ่งก่อสร้ าง
ชั่วคราว เช่ น ก าแพงกั้น น้ า กระสอบทราย เป็ นต้น ดัง นั้น จึ ง มี ผ ลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้อ มน้อ ย
การประเมินผลเพื่อตัดสิ นใจในการหาแนวทางแก้ปัญหาโดยใช้มาตรการไม่ใช้ส่ิ งก่อสร้างเป็ นเรื่ อง
ที่ยากพอสมควร แนวทางที่ ดีในการป้ องกันความเสี ยหายจากน้ าท่วมควรใช้มาตรการหลายอย่าง
ร่ วมกัน โดยมาตรการที่เลื อกใช้มีท้ งั มาตรการใช้สิ่งก่อสร้ างและไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง มีประสิ ทธิ ภาพ
และความสาเร็ จในการบรรเทาความเสี ยหายจากน้ าท่วมได้ และมี การจัดการใช้สอยที่ ดินมี ความ
แตกต่ างกับ มาตรการใช้สิ่ งก่ อสร้ าง ซึ่ งมาตรการใช้สิ่ งก่ อสร้ างเป็ นการปรั บ พฤติ กรรมการไหล
ของน้ า โดยพยายามให้น้ าไหลไกลจากพื้นที่ที่ตอ้ งการป้ องกันมากที่สุด ส่ วนการจัดการใช้สอยที่ดิน
เป็ นการปรับรู ปแบบการใช้ที่ดินให้รองรับเหตุการณ์น้ าท่วมในบริ เวณที่จะมีการพัฒนาในอนาคต
งานวิจัยทีม่ ีเกี่ยวข้ อง
1. การป้ องกันโครงการ แนวทางการวางแผนด้ านผังเมืองเพื่อรองรั บความเสี่ ยงจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ: กรณีศึกษาปัญหาน้าท่ วมและแนวทางการจัดการน้าท่ วมในเขต
ผังเมืองรวมพุนพิน จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีแนวโน้มที่จะผลักดันให้ประเทศไทยตกอยูใ่ น
ภาวะเสี่ ยงจากผลกระทบของสภาพอากาศที่แตกต่างไปจากปั จจุบนั (วนารัตน์ กรอิสรานุ กูล และ
คณะ,2556) โดยเฉพาะการเพิ่ ม ขึ้ นของภาวะความเสี่ ยงจากน้ าท่ วมซึ่ งเป็ นปั ญ หาที่ เกิ ดขึ้ น อย่าง
ต่อเนื่ องและมีผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิ จและสังคมไทยเป็ นอย่างมากพื้นที่ที่มีความเสี่ ยงต่อน้ า
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ท่วมกันจะบริ เวณที่ราบลุ่มน้ า และชายฝั่ งทะเล ซึ่ งส่ วนใหญ่จะเป็ นพื้นที่ที่มีการใชที่ดินหนาแน่ น
ทั้งเพื่อการตั้งถิ่ นฐาน การทาการเกษตร อุตสาหกรรมตลอดจนการคมนาคมขนส่ งต่าง ๆ เมื่อเกิ ด
น้ าท่วมจึ งก่ อให้เกิ ดความเสี ยหายทั้งในระดับ พื้นที่ และสภาพเศรษฐกิ จและสั งคมโดยรวมของ
ประเทศการเตรี ย มการเพื่ อรั บ มื อ ต่ อผลกระทบของเปลี่ ยนแปลงสภาพภู มิ อากาศจึ งเป็ นสิ่ ง ที่ มี
ความจา เป็ นการศึกษาวิจยั สถานการณ์และผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งใน
ระดับประเทศและนานาชาติที่ดาเนิ น มาอย่างต่อเนื่ องได้นา ไปสู่ ขอ้ สรุ ปสาคัญ ที่วา่ การรับมือกับ
การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศจ า เป็ นต้อ งเข้า ใจถึ ง กระบวนการที่ สั ง คมปรั บ ตัว ต่ อ การ
เปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยกระบวนการ ดัง กล่ าวจะแสดงถึ งความพยายามของสังคมทั้งใน
ระดับบุ คคล ชุ มชนและภาคส่ วนต่ าง ๆ ที่ จะตอบโตปั ญ หา (reactive) หรื อเตรี ยมการเพื่อควบคุ ม
สถานการณ์ (proactive) จากการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศที่ เกิ ด ขึ้ นทั้ง ในแง่ ข องการลด
ผลกระทบในเชิ ง ลบและการเพิ่ ม ผลกระทบในเชิ งบวก (Olsthoorn and Tol,2001) อย่างไรก็ ต าม
การปรั บ ตัว ที่ เกิ ด ขึ้ นในสั ง คมไทยส่ ว นใหญ่ ย งั เป็ นไปในลัก ษณะของการตอบสนองตาม
สถานการณ์ หรื อสภาพปั ญหาที่ เกิ ดขึ้ นมากกว่าจะเป็ นการวางแผนอย่างเป็ นระบบ ประกอบกับ
เงื่อนไขอื่น ๆ ที่เป็ นข้อจากัด ทั้งความซับซ้อนของการบริ หารจัดการ และการขาดแคลนกาลังคน
ข้อมู ล และองค์ความรู ้ ท าให้การปรั บตัวต่อการเปลี่ ยนแปลงสภาพภู มิ อากาศเป็ นไปอย่างจากัด
โดยเฉพาะในด้านการวางแผนและจัดการน้ าท่วม จากเหตุการณ์ น้ าท่วมหลายเหตุการณ์ ที่ผ่านมา
ชี้ ให้เห็ นว่าประเทศไทยมี ภาวะความเสี่ ยงจากน้ าท่ วมเพิ่ม มากขึ้ น และความสู ญเสี ยที่ เกิ ดขึ้ นก็ มี
ความรุ นแรงมากขึ้นเช่ นกัน โดยเฉพาะในเขตชุมชนเมืองที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เข้นข้นและมี
ความหนาแน่ น ของประชากรสู ง ในขณะที่ ก ารจัดการเพื่ อแก้ปั ญ หาหรื อบรรเทาน้ าท่ วมยัง ไม่
สามารถดาเนินการได้อย่างเป็ นระบบ
ในขณะที่ ก ารจัด การน้ า และการแกปั ญ หาน้ าท่ ว มได้ก ลายเป็ นประเด็ น ที่ มี
ความสาคัญในระดับนโยบายของประเทศ แต่ในทางปฏิบตั ิการดาเนินที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน้ าท่วม
ส่ ว นใหญ่ จ ะอยู่ภ ายใต้ค วามรั บ ผิ ด ชอบของท้อ งถิ่ น และชุ ม ชนในพื้ น ที่ ซ่ ึ งอาจมี ล ัก ษณะของ
การตอบสนองต่ อ สถานการณ์ ที่ แ ตกต่ า งกัน ไปก่ อ ให้ เกิ ด ประเด็ น ค าถามที่ น่ า สนใจว่า การ
ด าเนิ น งานของท้อ งถิ่ น ชุ ม ชน และภาคส่ ว นที่ เกี่ ย ข้อ งต่ อ การจัด การน้ า ท่ ว มในพื้ น ที่ ที่ ไ ด้รั บ
ผลกระทบได้ตระหนัก ถึ งปั ญหาการเปลี่ ยนแปลงสภาพภู มิอากาศหรื อไม่ แนวทางการจัดการที่
ดาเนิ นการอยู่ในปั จจุ บนั เป็ นอย่างไร มี ความเหมาะสมและมี ประสิ ทธิ ภาพเพี ยงพอหรื อไม่ และ
อะไรคื อข้อจากัดในการวางแผนจัดการน้ าท่ วมและที่ ส าคัญ แนวทางที่ เหมาะสมต่ อการบริ หาร
จัดการพื้นที่ที่ช่วยลดความเสี่ ยงจาก น้ าท่วมควรเป็ นอย่างไรการวิจยั ครั้งนี้ มีเป้ าหมายเพื่อการตอบ
คาถามเหล่ านี้ ซึ่ งผลการศึกษาที่ได้จะช่ วยสร้ างความเข้า ใจต่อความสามารถในการปรั บตัวของ
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ชุมชนและภาคส่ วนที่เกี่ยวข้องต่อปั ญหา น้ าท่วม ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภู มิ อ ากาศและสามารถที่ จ ะน า เสนอแนวทางที่ จ ะช่ วยลดความเสี่ ย งหรื อ ลดความรุ น แรงของ
ผลกระทบดั ง กล่ า วในอนาคต โดยในการศึ ก ษาครั้ งนี้ จะให้ ค วามส าคัญ ต่ อ การวิ เคราะห์
ความสามารถในการปรับตัว และแนวทางการบริ หารจัดการความเสี่ ยงภายใต้กรอบและเงื่อนไขทาง
ผังเมืองซึ่ งเป็ นที่ยอมรับกันทัว่ ไปว่าเป็ นแนวทางหรื อยุทธศาสตร์ ที่สาคัญที่ช่วยลดความเสี่ ยงจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและมีความสัมพันธ์กบั การวางแผนและจัดการน้ าท่วมในระดับสู ง
นอกจากนี้ มาตรการที่ เกี่ ย วข้องกับ การวางผัง เมื องหลายประการโดยเฉพาะการก าหนดการใช้
ประโยชน์ที่ดิน (Zoning) ในเขตที่ ราบน้ าท่วมถึ ง (Flood Plood) ได้ถูกนามาในการจัดการน้ าท่วม
อย่างแพร่ หลาย รวมถึ งการผลักดัน โปรแกรมการประกันภัยน้ าท่วม ซึ่ งเป็ นแนวทางที่อาจนามา
ประยุกต์ในการจดั การน้ าท่วมในประเทศไทยได้
อย่างไรก็ตาม แนวคิดในการนามาตรการทางผัง เมืองมาใช้ในการลดความเสี่ ยง
จากปั ญหาน้ าท่วมในประเทศไทยยังคงมีขอ้ จากัดค่อนข้างมาก อาจกล่าวได้ว่าการวางผังเมืองใน
ปั จจุบนั ยังไม่ได้นาปั จจัยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมาเป็ นข้อพิจารณา ทั้งในแง่ของการ
ลดสาเหตุของปั ญหา (mitigation) และการปรับตัว (adaptation) ผลจากการวิจยั ครั้งนี้ จึงเป็ นแนวทาง
ในการปรับปรุ งการวางผังเมืองทั้งในเชิ งนโยบายและการปฏิ บตั ิที่สามารถช่วยลดภาวะความเสี่ ยง
ของการเกิดน้ าท่วมในอนาคตและเป็ นการเพิ่มทางเลือกให้แก่ชุมชนในการบริ หารจัดการความเสี่ ยง
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
สรุ ปการวิเคราะห์ เพื่อนามาประยุกต์ ใช้ ในการวิจัย
ในการดาเนิ นการดังกล่ าวจาเป็ นต้องมี การวางแผนร่ วมกันระหว่างหน่ วยงานที่
เกี่ ยวข้อง มี การปรับปรุ งข้อกาหนดการใช้ที่ดินและผังเมื องให้มีความสอดคล้องกับแนวทางการ
พัฒนาเมื องและลดความเสี่ ยงจากอุ ทกภัยรุ นแรงที่ อาจเกิ ดขึ้ นในอนาคต โดยข้อกาหนดดังกล่ าว
จาเป็ นที่ จะต้องพิ จารณาถึ งสภาพพื้ นที่ ศัก ยภาพ และข้อจากัดโดยรวมในเขตผังเมื องรวมดังจะ
กล่าวถึงต่อไปในการวางแนวทางปรับปรุ งผังเมืองรวมเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ดงั กล่าวจาเป็ นต้อง
มีการปรับปรุ งข้อกาหนดการใช้ที่ดินโดยนาปั จจัยน้ าท่วมมาพิจารณาร่ วมกับปั จจัยที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
โดยข้อ มู ล ที่ น ามาวิ เคราะห์ ในส่ วนนี้ ประกอบด้วย ข้อมู ลชุ มชน บริ บ ทของพื้ นที่ โดยเฉพาะเชิ ง
กายภาพ ความเสี่ ยงน้ าท่วม ความสู งระดับน้ า ระยะเวลาในการท่วม ความรุ นแรงของกระแสน้ า การใช้
ประโยชน์ที่ดินปั จจุบนั ผังเมืองและข้อกาหนดการใช้ที่ดินอนาคต รวมทั้งข้อมูลด้านความสามารถใน
การรับมือปั ญหาน้ าท่วมของชุมชน ตลอดจนข้อคิดเห็นและทัศนคติของชุมชนและภาคส่ วนที่เกี่ยวข้อง
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2. การวิเคราะห์ พื้ น ที่ เสี่ ยงต่ อ การเกิ ด น้ า ท่ ว มลุ่ ม น้ าป่ าสั ก ตอนบนอ าเภอหล่ ม สั ก
จังหวัดเพชรบูรณ์
ประเทศไทย มีลกั ษณะภูมิประเทศที่หลากหลาย และที่เห็นได้ชดั เจนคือ ภูมิประเทศ
ของไทยมีลกั ษณะ ภูเขาสู ง ที่ราบสู ง และที่ราบลุ่มตอนกลางโดยเฉพาะบริ เวณภาคเหนื อของประเทศ
ไทย(สุ ภาพร นากา,2558) ซึ่ งมีภูเขาจานวนมาก ประเทศไทยยังอยูภ่ ายใต้อิทธิ พลของมรสุ มสองชนิ ด
คือ มรสุ มตะวันตกเฉี ยงใต้และมรสุ มตะวันออกเฉี ยงเหนื อ จึงเป็ นเหตุให้ประเทศไทยต้องเจอกับภัย
ธรรมชาติ ในรู ปแบบต่าง ๆ เช่ น น้ าท่ วม ไฟป่ า ดิ นโคลนถล่ ม ภัยแล้ง และแผ่นดิ นไหว เป็ นต้น
อุทกภัยหรื อน้ าท่วม (Flood) ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย เนื่องจากได้รับอิทธิ พลจากพายุหมุนเขตร้อน
จะทาให้ประเทศไทยเกิดอุทกภัยในช่ วงเดือนมีนาคมถึงเดือนธันวาคม และจะเกิ ดมากที่สุดในช่วง
เดื อ นสิ ง หาค ม ถึ ง กัน ยายน ซึ่ งจะเกิ ด ขึ้ น ได้ใ นทุ ก ภาคของประเทศไทย โดยเฉพาะภาคเหนื อ
เนื่องจากภาคเหนือ มีลกั ษณะเป็ นบริ เวณเชิ งเขาจะเกิดน้ าท่วมแบบฉับพลัน ไหลเร็ ว เนื่องจากเป็ น
น้ าที่ ไหลลงมาจากภู เขาลงสู่ ที่ ลุ่ม และแอ่งที่ ราบสาเหตุ ก็เนื่ องจากมี ฝนตกหนักบริ เวณต้นแม่น้ า
จึงทาให้น้ าจากที่สูงไหลลงมาสู่ ที่ต่ า นอกจากนี้ ฝนที่ตกต่อเนื่ องกันมาเป็ นเวลานาน ๆ จะทาให้เกิ ด
ปริ มาณน้ ามาก และทาให้น้ าซึ มลงดินไม่ทนั จึงทาให้น้ าไหลบ่าลงมายังพื้นที่ต่าอย่างรวดเร็ ว จึงทา
ให้วางแผนในการป้ องกัน และตั้งตัวในการรับมือไม่ทนั
ซึ่ งสิ่ งเหล่ านี ท าให้น้ าไหลไม่ สะดวกเนื่ องจากมี เศษไม้ เศษขยะ มาติ ดหรื ออุ ดตัน
ทาให้น้ าเอ่อล้นท่วมบ้านเรื อนซึ่ งเป็ นเหตุทาให้ความเสี ยหายต่อชี วิต และทรัพย์สินเป็ นจานวนมาก
โดยเฉพาะบ้านเรื อนเนื่ องจากในสมัยนี้ เป็ นสมัยใหม่ทาให้การสร้างบ้านเรื อนเปลี่ยนแปลงไปจาก
สมัยเก่าในสมัยเก่านั้น มีการสร้ างบ้านเรื อนในรู ปแบบใต้ถุนบ้านสู งซึ่ งสามารถบรรเทาเหตุการณ์
น้ าท่วมได้บา้ ง เนื่องจากจะสามารถระบายน้ าได้คล่องตัวและในสมัยใหม่มีการเปลี่ยนแปลงที่ดินใน
การขยายของชุ มชนเมือง และส่ งผลต่อกิ จกรรมเศรษฐกิ จปั ญหาเพราะน้ า ท่วมบริ เวณถนนทาให้
การเดินทางสัญจรในการขนส่ งสิ นค้าไม่สะดวกจะมีผลทาให้ตอ้ งหยุดชะงัก เพราะจะทาให้เกิ ดความ
เสี ยหายตามมา จัง หวัด เพชรบู รณ์ มี ล ั ก ษณะภู มิ ป ระเภทเป็ นพื้ น ที่ ราบลุ่ ม แบบท้ อ งกระทะ
ประกอบด้วยเนินเขา ป่ า และที่ราบเป็ นตอน ๆ สลับกันพื้นที่มีลกั ษณะลาดชันจากเหนื อลงไปทาง
ใต้ ตอนเหนื อมีทิวเขาสู งตอนกลางเป็ นพื้นที่ราบและมีเทือกเขาขนานกันทั้งสองข้างมีลกั ษณะเป็ น
รู ปเกือกม้าและมีลุ่มน้ า ที่สาคัญคือ ลุ่มน้ า ป่ าสักตอนบน ซึ่ งเป็ นลุ่มน้ าที่สาคัญ และในช่วงฤดูฝนใน
ํ อนพฤษภาคม-ตุลาคม จะมีน้ าป่ าไหลหลากมาท่วมในที่ราบ และก่อให้เกิดความ
แต่ละปี ระหว่างเดื
เสี ยหายต่อพื้นที่เกษตรทุกครั้งที่เกิดน้ าท่วม
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ตารางที่ 3 สรุ ปงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ที่

ประเด็น

กรณีศึกษา
จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี

1.

2.

3.

4.

เก ณ ฑ์ ใน ก ารเลื อ ก สถานการณ์น้ าท่วมในเขตผังเมืองรวมพุนพิน
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
โดยความเสี่ ย งในการเกิ ด น้ าท่ ว มในเขตผัง
เมืองรวมพุนพิน โดยเป็ นชุ มชนเมืองเมืองที่มี
ความเสี่ ยงต่อการเกิดอุทกภัย และเป็ นเมืองที่มี
ขนาดใหญ่
วัตถุประสงค์ของ
ศึ กษาผลกระทบการเปลี่ ยนแปลงทางกายภาพ
และการใช้ ที่ ดิ นในเขตผังเมื องรวมพุ นพิ นต่ อ
โครงการ
ความเสี่ ยงน้ าท่วมของชุ มชน ต่อสถานการณ์ น้ า
ท่ ว มในเขตผั ง เมื องรวมพุ น พิ น วิ เคราะห์
แนวโน้ม ความเสี่ ยงน้ าท่วมต่อการเปลี่ ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและการใชที่ดินในอนาคต เสนอ
การบริ หารจัดการพื้นที่ ของชุ มชนเพื่ อรับมื อต่อ
ความเสี่ ยงน้ า ท่วมในอนาคต
ประเด็นสาคัญ ในการ อาเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ ธานี ลักษณะภูมิ
ประเทศทางทิ ศตะวัน ตกและทิ ศใต้เป็ นพื้น ที่
แก้ไขปัญหา
ราบสู งค่อย ๆ ลาดเอี ยงไปทางทิ ศ ตะวัน ออก
จากแนวทิศเหนื อทอดลงสู่ ทิศใต้ค่อนไปทาง
ทิศ ตะวันออกเป็ นที่ ราบลุ่ ม เหมาะแก่ ก ารท า
นา ทาประมงน้ าจืดบทบาทหน้าที่ ของอาเภอ
พุ น พิ น ในปั จ จุ บ ัน เป็ นศู น ย์ก ลางทางการ
บริ หารราชการส่ วนภู มิ ภ าคระดั บ อ าเภอ
ศู น ย์ก ลางการให้ บริ การสาธารณู ปโภค
สาธารณู ป การและศู น ย์ก ลางพาณิ ช ย์ระดับ
อาเภอที่ ให้บ ริ การแก่ชุ มชนในอาเภอพุน พิ น
และพื้นที่ใกล้เคียง
แนวทางที่นาไป
การท าความเข้าใจกับ ธรรมชาติ ใ นการวาง
แผนการพัฒ นานั้ น สามารถอยู่ค วบคู่ ไ ปกับ
ประยุกต์ใช้
ธรรมชาติ อ ย่ า งยั่ง ยื น ได้ ท้ ั งสองฝ่ าย การ
ร่ ว มกัน และสามารถประสานกัน โดยการ
อาศัยร่ วมกัน

จังหวัดเพชรบูรณ์
การวิเคราะห์ พ้ืนที่ เสี่ ยงต่อการเกิ ดน้ าท่วมลุ่ ม
น้ าป่ าสัก ตอนบน โดยจังหวัด เพชรบู รณ์ ที่ มี
ความเสี่ ยงต่ อ การเกิ ด อุ ท กภั ย ได้ ง่ า ย ด้ ว ย
ตาแหน่ งที่ต้ งั ทางธรณี วิทยาและโครงสร้ างภูมิ
ประเทศที่มีลกั ษณะ
เพื่ อ ศึ ก ษาพื้ น ที่ เสี่ ย งต่ อ การเกิ ด น้ าท่ ว มเพื่ อ
ประเมิ นผลกระทบจากการเกิ ดน้ าท่วม เพื่อหา
แนวทางในการป้ องกันจากการเกิดน้ าท่วม

ส าหรั บ อ าเภอหล่ ม สั ก จังหวัด เพชรบู ร ณ์ มี
ลักษณะภูมิประเทศเป็ นป่ าไม้ และมีเทื อกเขา
สู งล้อมรอบลักษณะเหมือนแอ่งกระทะมีภูเขา
3 ด้าน จึ งทาให้มีโอกาสเสี่ ยงที่ จะเกิ ดน้ าท่วม
เนื่ อ งจากมี ก ารเปลี่ ย นแปลงสภาพแวดล้อ ม
เช่ น การท าเกษตรของชาวเขา และการบุก รุ ก
พื้น ที่ ภูเขาเพื่อที่ จะนาพื้น ที่ มาทาเกษตร หรื อ
น าพื้ น ที่ ม าท าสิ่ ง ก่ อ สร้ างเพื่ อ หารายได้ด้ว ย
เหตุน้ ี เมื่อฝนตกลงมาหนัก ๆ ทาให้ดินดู ดซับ
น้ า ไม่ไหวจนเป็ นเหตุให้เกิดการพังทลายลงมา
การวิเคราะห์ พ้ืน ที่เสี่ ยงต่อการเกิ ดน้ าท่วมลุ่ ม
น้ าป่ าสั ก ตอนบน อ าเภอหล่ ม สั ก จัง หวัด
เพชรบูรณ์ ยังมีปัจจัยที่เกี่ ยวข้อง คือ เช่ นความ
สู งจากระดับ น้ า ทะเล ความลึ กของดิ น ระดับ
น้ าใต้ดิน เข้ามาใช้ใ นการวิ เคราะห์ เพื่ อความ
ถูกต้องมากขึ้น
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สรุ ปการวิเคราะห์ เพื่อนามาประยุกต์ ใช้ ในการวิจัย
เนื่ องจากพื้นที่ดินที่มีอย่างจากัดการพัฒนาเมืองและการตั้งถิ่ นฐานก็ต้ งั อยูแ่ ละพึ่งพา
ชายน้ ามาแต่ อดี ต การอยู่ร่วมกับ ธรรมชาติ และสายน้ าโดยไม่ ส ามารถจะถอยร่ น ไปพื้ น ที่ อื่น ได้
เมืองและชุมชนที่จะตั้งอยูใ่ นลุ่มน้ านี้มาตั้งแต่สมัยโบราณ จนถึงปั จจุบนั
อุ ท กภัย เป็ นภัย ธรรมชาติ ที่ ร้ ายแรงชนิ ด หนึ่ ง สาเหตุ เนื่ อ งจากฝนที่ ต กหนัก และ
อิท ธิ พ ลที่ ท าให้ ฝนตกหนัก ก็ คือ อิ ท ธิ พ ลของลมมรสุ ม และมี ปัจจัยเสริ มที่ ท าให้ เกิ ดอุ ท กภัย คื อ
มีต้ งั แต่ลกั ษณะทางกายภาพ เช่น ความลาดชันภูมิประเทศ การใช้ประโยชน์ของที่ดิน ความหนาแน่ น
ของทางน้ า เป็ นต้น และอุทกภัยที่เกิ ดจากการกระทาของมนุ ษย์คือ การตัดไม้ทาลายป่ าเพื่อทาเป็ นพื้น
ที่เพาะปลู กจึงท าให้มีการทาลายหน้าดิ น และสิ่ งปลู กสร้ างที่ สร้ างขึ้ น เช่ น สะพาน ถนน และท่ อ
ระบายน้ าขนาดเล็ก เป็ นต้น
ตัวอย่างกรณีศึกษาที่เกีย่ วข้ องกับงานวิจัย
1. การป้ องกันนา้ ท่วมเมือง : ประสบการณ์จากประเทศเนเธอร์ แลนด์
สภาพภู มิ ป ระเทศของประเทศเนเธอร์ แ ลนด์ (อริ ย า อรุ ณิ นท์ ,2555) ประเทศ
เนเธอร์ แลนด์มีพ้ืนที่ ท้ งั สิ้ น 41,526 ตร.กม. แม้ว่าพื้นที่ จะเล็กกว่าประเทศไทย ซึ่ งมีพ้ืนที่ 513,115
ตร.กม. อยู่ม าก แต่ ห ากจะประเมิ นพื้ นที่ โดยเปรี ย บเที ยบกับ พื้ น ที่ ลุ่ ม น้ าในประเทศไทย อาจจะ
ใกล้เคียงกับลุ่มน้ าภาคกลาง ซึ่ งได้แก่ลุ่มน้ าเจ้าพระยา (20,125 ตร.กม.) รวมกับลุ่มน้ าป่ าสัก (16,292
ตร.กม.) และลุ่ มน้ าท่าจีน (13,681 ตร.กม.) ครอบคลุ มบริ เวณที่ราบลุ่มภาคกลางของประเทศไทย
และเป็ นพื้นที่ ที่ประสบปั ญหาอุทกภัยในฤดู หน้าน้ าในทุก ๆ ปี ด้วย ประชากรราว 17,000,000 คน
ประเภทการใช้ที่ดินของประเทศเนเธอร์ แลนด์ส่วนใหญ่ 66.2% ยังคงเป็ นพื้นที่การเกษตร 13% เป็ น
ป่ าไม้และพื้ น ที่ ธ รรมชาติ 6.3% เป็ นที่ พ กั อาศัย 4.6% เป็ นพื้ น ที่ แ หล่ งน้ า 3.8% เป็ นโครงสร้ าง
พื้นฐาน 2.7% เป็ นพื้นที่ธุรกิจและที่ทางาน และที่เหลือเป็ นการใช้ที่ดินอื่น ๆ ประเทศเนเธอร์ แลนด์
มีแม่น้ า Rhine เป็ นแม่น้ าสายหลัก ซึ่ งมีตน้ น้ าจากประเทศเยอรมัน มี สภาพภูมิอากาศที่ แตกต่างจาก
พื้นที่ ในยุโรปอื่น ๆ ที่เห็ นได้ชดั คือ มีฝนตกชุ กและเป็ นหนึ่ งในประเทศที่มีการแปรเปลี่ยนของสภาพ
อากาศในรอบวันอย่างชนิ ดที่กรมอุตุนิยมวิทยาต้องพยากรณ์ เป็ นรายชัว่ โมงทีเดียว จนชาวดัทช์เชื่ อว่า
บางวัน พวกเขาต้อ งเตรี ย มรั บ มื อกับ สภาพอากาศถึ ง 3 แบบในวัน เดี ย วกัน คื อ ฝนตกหนาวจัด
และแดดจ้า สภาพอากาศแบบ “Extreme Weather” นี้ จึงเป็ นเอกลักษณ์ หนึ่ งของสภาพภูมิอากาศใน
ประเทศเนเธอร์ แลนด์ ปริ มาณน้ าฝนโดยเฉลี่ยสู งถึง 700-900 มม./ปี 1 เทียบกับคล้ายกับลุ่มน้ าภาค
กลางของประเทศไทย ซึ่ งเราถื อ ว่าเป็ นประเทศในเขตมรสุ ม มี อ ากาศร้ อ นชื้ น และฝนตกชุ ก
โดยเฉลี่ ยอยู่ที่ 1,000 - 1,200มม./ปี 2 ชายฝั่ งทะเลของประเทศเนเธอร์ แลนด์ประสบกับปั ญหาน้ า
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ทะเลหนุ นสู งท่วม ชายฝั่งมาตั้งแต่อดีต พื้นที่ติดชายฝั่ งทะเลของเนเธอร์ แลนด์มีการสร้างเขื่อนกัน
น้ าทะเลเป็ นแนวยาว
เคยท่วมถึ งมาใช้ประโยชน์เป็ นพื้นที่แผ่นดิ นใหม่ (Polder) คาศัพท์ “Polder” นี้ จึงถู ก
ใช้เรี ย กภู มิ ป ระเทศของเนเธอร์ แลนด์ อัน หมายถึ ง การฟื้ นฟู พ้ื น ที่ ที่ มี ปั ญ หา (Reclaimed Land)
รวมทั้งพื้ น ที่ ก ารตั้งถิ่ น ฐานพื้ น ที่ ค นั ดิ น ประตู น้ า (Lock) ทุ่ งปศุ สั ตว์เพื่ อใช้ห น่ วงน า และพื้ น ที่
รองรับน้ าท่วม (Flood Plain) เทคโนโลโยดังเดิมในการสร้าง นี้ เป็ นที่ถกเถียงในปั จจุบนั ว่าเป็ นการที่
ระบายน้ าออกจากพื้ นที่ ชุ่ม น้ า (Marshland) นั้นเหมาะสมหรื อไม่อย่างไร มี วิธีใดที่ Polder จะไม่
ท าลายระบบนิ เวศในพื้ นที่ ชุ่ม น้ าหรื อไม่ เพื่ อนภุ มิ ส ถาปนิ กของผูเ้ ขี ย นคนหนึ่ ง คื อ Prof Jusuck
Koh, Director Wageningen University and Research Centre 4 เคยว าดฝั น ถึ ง Post-Modern Polder
แม้ว่าเขาจะเป็ นชาวเกาหลี แต่ ก็ ศึ ก ษาและเป็ นอาจารย์ส อนอยู่ใ นมหาวิท ยาลัย ที่ มี ชื่ อเสี ย งด้า น
ภูมิสถาปั ตยกรรมในประเทศเนเธอร์ แลนด์มานาน เขากล่าวว่า ในอดี ต Polder คือการพยายามของ
มนุษย์ที่จะเอาชนะธรรมชาติ และควบคุมธรรมชาติแล้วละเมิดธรรมชาติเอามาเป็ นพื้นที่ของการตั้ง
ถิ่นฐานของมนุ ษย์ วิศวกรพยายามอย่างหนักที่จะแยกน้ าออกจากมนุ ษย์โดยการระบายน้ าออกจาก
แผ่นดิ นและแยกออกจากกันด้วยคันกั้นน้ า ในขณะที่ นักผังเมืองมุ่งเน้นที่ จะใช้ที่พ้ืนที่เพื่อการอยู่
อาศัยอย่างคุ ้ม ค่ ากับ เม็ดเงิ นลงทุ นทางวิศว กรรม-ยังให้ค าจากัดความของ “Post-Modern Polder”
ว่าต่อไปนี้จะไม่ใช่การควบคุมอีกต่อไป แต่จะเป็ นการต่อรอง กับน้ าและธรรมชาติไม่ใช่การแยกแต่
เป็ น การกลับ มารวมกัน อี ก ครั้ งของน้ าและมนุ ษ ย์ที่ ไม่ ไ ด้เน้น ก าไรสู งสุ ดแต่ พ อเพี ย งและยัง่ ยืน
โดยหลักเศรษฐศาสตร์ ที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่าง “ชุ มชน” และ “ระบบนิ เวศ” แต่อย่างก็ตาม
Prof Koh ไม่ได้ปฏิเสธความมีอยูข่ อง Polder ไม่ได้ปฏิเสธความมีอยูข่ อง Polder เดิมแต่มุ่งเน้นที่จะ
ระแวดระวังไม่ให้มีการละเมิดธรรมชาติมากไปกว่านี้ และอยูร่ ่ วมกับธรรมชาติดว้ ยภูมิปัญญาในยุค
นี้ที่ตระหนักของความสาคัญของธรรมชาติที่มีต่อมนุษยชาติ
การจัดรู ป แบบองค์ก รและหน่ วยงานที่ เกี่ ย วข้องโครงสร้ างของระบบการบริ ห าร
ประเทศเนเธอร์ แลนด์เป็ นโครงสร้างที่แตกต่างจากประเทศไทย กล่าวคือ ในระดับภูมิภาคประเทศ
เนเธอร์ แ ลนด์ มี ส หภาพยุ โ รป European Union เป็ นผู ้บ ริ ห ารหลั ก ต่ อ ลงมาสู่ รั ฐ บาลผสมใน
ระดับประเทศจากการเลือกตั้งการบริ หารในระดับจังหวัด 12 จังหวัด ระดับท้องถิ่นอีก 460 เทศบาล
นอกจากนี้ ยงั มีกรรมการบริ หารน้ าอีก 27 กรรมการแบ่งตามลุ่มน้ าย่อย (Basin) ในระดับกระทรวง
ประเทศเนเธอร์ แลนด์แบ่ งออกเป็ นเพี ยง 11 กระทรวง กระทรวงที่ เกี่ ยวข้องกับ น้ า สิ่ งแวดล้อม
การคมนาคม และโครงสร้ า งพื้ น ฐานการวางผัง กายภาพต่ า ง ๆ จะรวมศู น ย์ ที่ Ministry of
Infrastructure and the Environment (I&M) และแยกย่อยออกเป็ น 6 หน่วยงาน ได้แก่
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1. The Public Works and Water Management or Rijks water staat (RWS)
2. The Inspectorate for Transport, Public Work and Water Management (IVW),
3. Inspectorate for Housing, Spatial Planning and the Environment (VI),
4. The Netherlands Emissions Authority (NEA),
5. The Netherlands Environmental Assessment Agency (PBL),
6. The Royal Netherlands Meteorological Institute (KNMI) Rijks water staat
(RWS)
เป็ นหน่ วยงานที่สาคัญยิ่งในการบริ หารจัดการน้ า โดยดู แลแม่น้ าทุ กสายในประเทศ
ในด้านการระบายน้ าสิ่ งแวดล้อม และการให้อานวยความสะดวกในการเดิ นเรื อ โดยเรี ยกรวมการ
บริ หารจัดการนี้ วา่ “Canalization”เช่น การรักษาระดับน้ า ให้เพียงพอแก่การเดินเรื อ น้ าดิบสาหรับ
เติมในทะเลสาบน้ าจืดสาหรับทาน้ าประปาการปิ ดเปิ ดประตูน้ า/Floodgate ตามความเหมาะสมใน
แต่ละช่ วงฤดู กาลหรื อแม้แต่การออกแบบระบบกั้นน้ าให้สอดคล้องกับภู มิอากาศและระบบนิ เวศ
เช่ น การจัดทาช่ องทางให้ปลาแซลมอนและปลาเทราท์สามารถไปวางไข่ได้ (Passage for Fish)
เป็ นต้นยุทธศาสตร์ หลักในการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ของประเทศนั้นเน้นที่จะบูรณาการ
เป้ าห มายใน 5 ด้ า น ได้ แ ก่ การจราจรขนส่ ง (Mobility) การเคหะ (Housing)
ธรรมชาติ (Nature) เศรษฐกิ จ (Economy) และการเกษตรกรรม (Agriculture) ส่ วนการพัฒ นาทาง
เศรษฐกิ จจะเน้นที่ 3 เมื องหลัก ได้แก่ Amsterdam, Rotterdam และ Eindhoven โดยมี ท างน้ าและ
เครื อข่ายโครงสร้ างพื้นฐานเป็ นแกนหลักในการพัฒนา เป้ าหมายระยะยาวในการพัฒนาประเทศมี
3 หัวข้อหลักได้แก่
สรุ ปการวิเคราะห์ เพื่อนามาประยุกต์ ใช้ ในการวิจัย
เนื่ องจากพื้นที่ดินที่มีอย่างจากัดการพัฒนาเมืองและการตั้งถิ่ นฐานก็ต้ งั อยูแ่ ละพึ่งพา
ชายน้ ามาแต่ อดี ต การอยู่ร่วมกับ ธรรมชาติ และสายน้ าโดยไม่ ส ามารถจะถอยร่ น ไปพื้ น ที่ อื่น ได้
มีลกั ษณะคล้ายคลึงกับบริ บทของพื้นที่ในหลายแห่ งของประเทศไทย โดยจะมีเมืองและชุ มชนที่จะ
ตั้ง อยู่ ใ นลุ่ ม น้ านี้ มาตั้ง แต่ ส มัย โบราณ จนถึ ง ปั จ จุ บ ัน บทเรี ย นจากกรณี ศึ ก ษาของประเทศ
เนเธอร์ แลนด์ที่ ในการศึกษานี้ โดยที่จะบอกว่าการทาความเข้าใจกับธรรมชาติในการวางแผนการ
พัฒนานั้นสามารถอยูค่ วบคู่ไปกับธรรมชาติอย่างยัง่ ยืนได้ท้ งั สองฝ่ าย การวางแผนการพัฒนาพื้นที่
จาเป็ นต้องการหน่ วยงานและบุ คคลที่ มีวิสัยทัศน์และองค์ความรู ้ ที่บูรณาการกันได้อย่างเป็ นองค์
รวม ไม่ ว่า ทางด้า นการจราจรขนส่ ง การเคหะ การพัฒ นาเมื อ ง ธรรมชาติ เศรษฐกิ จ และการ
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เกษตรกรรมรู ปแบบการจัดองค์กรภายในกระทรวงที่รั บผิดชอบเรื่ องแผนพัฒนาเชิ งพื้นที่และการ
บริ หารน้ าควรอยูร่ ่ วมกัน และสามารถประสานกัน โดยการอาศัยร่ วมกัน
2. การบริ หารจั ดการอุทกภั ยแบบยั่งยื น (Sustainable Flood Management) กรอบ
การดาเนินงานของบังคลาเทศ
บังคลาเทศเป็ นหนึ่ งในประเทศที่ มีความเสี่ ยงต่อการเกิ ดอุทกภัยได้ง่ายที่สุดในโลก
(Ripan Debnath and Bestway Group,2012) ด้ ว ยต าแหน่ งที่ ตั้ งทางธรณี วิ ท ยาและโครงสร้ า ง
ภู มิ ประเทศที่ มี ล ักษณะเฉพาะ จึ งท าให้ เกิ ดอุ ทกภัยที่ มี ขนาดและประเภทต่ าง ๆ กัน ขึ้ นทุ กปี โดย
ในช่วง ครึ่ งศตวรรษที่ผา่ นมานี้ ได้เกิดอุทกภัยใหญ่ไปแล้วอย่างน้อย 8 ครั้ง ส่ งผลกระทบถึง 50 % ของ
พื้ น ที่ ป ระเทศ ซึ่ งทุ ก ๆ ปี จะมี พ ุื ุ้ นที่ ถู ก น้ าท่ วมประมาณ 26,000 ตารางกิ โลเมตร คร่ าชี วิ ต
ประชาชนมากกว่า 5,000 คน และบ้านเรื อนเสี ยหายประมาณ 7 ล้านหลังคาเรื อน ตลอดระยะเวลาที่
ผ่านมา อุทกภัยได้ก่อให้เกิดความเสี ยหายอย่างใหญ่หลวงในบังคลาเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในปี พ.ศ.
2509, 2530, 2531 และ 2541 ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงได้มีการพัฒนากรอบการดาเนิ นงานในการบริ หาร
จัดการอุ ทกภัยแบบยัง่ ยืน ขึ้ นโดยการผสมผสานกัน ระหว่าง Hard engineering และ Soft engineering
ซึ่ งช่ วยรั กษาสภาพแวดล้อมและท าให้ การบริ หารจัดการอุ ทกภัยมี ประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้ น กรอบการ
ดาเนิ นงานดังกล่าวได้นาเอาแนวทางการแก้ไขปั ญหาในระยะยาวและยัง่ ยืนมาใช้ในการบริ หารจัดการ
อุทกภัย โดย การสนับสนุ นการตัดสิ นใจและริ เริ่ มดาเนิ นโครงการบริ หารจัดการอุทกภัยโดยหน่วยงาน
ภาครัฐ
การดาเนินการบริหารจัดการในบังคลาเทศ
ยุท ธศาสตร์ ในการบริ หารจัดการอุ ท กภัยมี การเปลี่ ยนแปลงอย่างต่ อเนื่ องตั้งแต่ต้น
ทศวรรษที่ 60 ของศตวรรษที่ แล้ว ยุทธศาสตร์ การบริ หารจัดการอุทกภัยมีพฒั นาการแบ่งออกเป็ น
3 ระยะ ได้แก่
ระยะที่ 1 ปี พ .ศ.2503 – 2521 หลังการเกิ ดมหาอุทกภัยครั้งรุ นแรงต่อเนื่ องสองปี คือ
ปี พ.ศ.2497 และ 2498 องค์การสหประชาชาติได้ดาเนินการศึกษาปั ญหาอุทกภัยในบังคลาเทศและ
ให้คาแนะนามาตรการในการแก้ไขปั ญหา ต่อมาในปี 2499 ได้สรุ ปรายงานการศึกษาดังกล่าวและ
นาเสนอต่อรัฐบาลในขณะนั้น
ระยะที่ 2 ปี พ .ศ .2521- 2539 ในปี พ .ศ .2525 รั ฐบาลได้เริ่ ม จัดท าแผนน้ าแห่ งชาติ
(National Water Plan: NWP) โดยพิ จ ารณาถึ ง ประเด็ น ที่ ค รอบคลุ ม หลายด้ า นเช่ น การใช้ น้ า
ความต้องการใช้น้ า และผลประโยชน์ ข องผูม้ ี ส่ วนได้ส่ วนเสี ยที่ เกี่ ยวข้องในภาคส่ วนการใช้น้ า
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แผนน้ าแห่ งชาติเสร็ จสมบูรณ์ ในปี 2529 แต่ยงั ไม่ได้รับอนุ มตั ิจากรัฐบาลเนื่ องจากยังมีขอ้ ด้อยบาง
ประการ หลัง จากอุ ท กภัย ในปี 2530 และ 2531 การจัดท ายุท ธศาสตร์ ก ารบริ ห ารจัด การน้ าและ
อุทกภัยแห่ งชาติได้รับความสาคัญอีกครั้งหนึ่ งด้วยเหตุผลที่ชดั เจนขึ้น หุ ้นส่ วนการพัฒนาระหว่าง
ประเทศต่ างให้ ก ารสนับ สนุ นโครงการจัดท าแผนปฏิ บ ัติก ารอุ ท กภัย (Flood Action Plan: FAP)
ปี 2533 เพื่ อจัดทายุท ธศาสตร์ การบริ หารจัดการน้ าและอุ ท กภัยแห่ งชาติ แผนปฏิ บ ตั ิ ก ารอุ ท กภัย
(FAP) ส่ ว นใหญ่ เป็ นการศึ ก ษาโครงการประกอบด้วย 26 Component ต่ อ มารั ฐ บาลได้ก าหนด
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารบริ หารจัด การน้ าและอุ ท กภัย ของบั ง คลาเทศ (Bangladesh Flood and Water
Management Strategy: BWFMS) ในปี 2539 มีนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิสาหรับการพัฒนาแหล่ง
น้ าและการบริ ห ารจัด การน้ าที่ เด่ น ชั ด และมี ข ้อ บัง คับ ในเรื่ อ งการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน
การประเมินผลกระทบ สิ่ งแวดล้อม และการวิเคราะห์หลักเกณฑ์แบบอเนกประสงค์ (Multi-criteria
analysis) ในกระบวน การวางแผนของโครงการด้านน้ าในอนาคตทุกโครงการ
ระยะที่ 3 ปี พ.ศ. 2539 – 2543 เมื่ อสิ้ นสุ ดการศึ กษาตามแผนปฏิ บ ัติ การอุ ทกภัย (FAP)
รัฐบาลได้ประจักษ์ชดั ว่าทุกประเด็นที่ เกี่ ยวกับการพัฒนาและใช้ประโยชน์ทรัพยากรน้ าไม่ได้กล่าวถึ ง
การบริ หารจัดการน้ าแบบบูรณาการ (IWRM) ตามที่ระบุไว้ในการศึกษา ดังนั้น ในปี 2541 รัฐบาลจึงได้
เริ่ มดาเนิ นการจัดทาแผนบริ หารจัดการน้ าแห่ งชาติ (National Water Management Plan: NMWP) ขึ้นอี ก
ครั้ งหนึ่ ง โดยให้ มี หลายภาคส่ วนด้านเศรษฐกิ จของประเทศเข้ามาเกี่ ยวข้องในเรื่ องของการบริ หาร
จัดการน้ าแบบบู รณาการ (IWRM) และได้ก าหนดนโยบายน้ าแห่ งชาติ (NWP) ขึ้ นมาเพื่ อ เป็ นใช้เป็ น
ข้อแนะน า ในการจัดท าแผนการบริ หารจัดการน้ าแห่ งชาติ (NWMP) แผนการบริ หารจัดการน้ า
แห่ งชาติ ได้จดั ท าขึ้ นในปี 2542 โดยมี เป้ าหมาย 25 ปี ข้างหน้ ารั ฐบาลบังคลาเทศได้น านโยบายน้ า
แห่ งชาติมาใช้ในการดาเนิ นทุกกิ จกรรมในเรื่ องน้ า นอกจากนี้ รัฐบาลยังจัดทาแผนการบริ หารจัดการน้ า
แห่ งชาติ โดยพิ จารณาถึ งความต้องการระยะยาว การบริ หารจัดการและการใช้ทรั พยากรน้ า แผนการ
บริ หารจัดการน้ าแห่ งชาติประกอบด้วยประเด็นของการบริ หารจัดการพิบตั ิภยั ที่เกิดจากน้ า เช่น น้ าท่วม
การกัดเซาะพังทลายของดิน ภัยแล้ง และอื่น ๆ ซึ่ งเมื่อไม่นานมานี้ รัฐบาลได้มีการเตรี ยมแผนการบริ หาร
จัดการพิบตั ิภยั แบบครอบคลุม (Comprehensive Disaster Management Plan: CDMP)
หน่วยงานรัฐบาลกลาง ประมาณ 53 หน่วยงาน และรัฐมนตรี 13 คน ได้รับการระบุให้
เกี่ ยวข้องในการบริ หารจัดการน้ าและอุทกภัย หน่ วยงานหลักระดับชาติ ที่เกี่ ยวข้องกับการบริ หาร
จัดการอุทกภัยคือ คณะกรรมการพัฒนาด้านน้ าแห่ งบังคลาเทศ (Bangladesh Water Development Board:
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BWDB) นอกจาก BWDB แล้วยังมี อีกหลายหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องกับ กิ จกรรมการบริ หารจัดการ
อทุกภัยที่เกี่ยวข้องในระดับต่าง ๆ ของการบริ หารจัดการ ได้แก่
1. องค์การวางแผนทรัพยากรน้ า (Water Resources Planning Organization) มีหน้าที่
วางแผนการบริ หารจัดการน้ าในระดับใหญ่ ๆ
2. คณะกรรมการพัฒ นาด้านน้ า แห่ ง บังคลาเทศ (Bangladesh Water Development
Board) ศึกษาความเหมาะสมของโครงการ ดาเนิ นการ ปฏิบตั ิการ และบารุ งรักษาโครงการบริ หาร
จัดการอุทกภัย การจัดเก็บข้อมูลที่เป็ นปั จจุบนั (Real time) เพื่อการพยากรณ์ และการเตือนภัยน้ าท่วม
การเผยแพร่ ขอ้ มูลอุทกภัยในระดับชาติและระดับภูมิภาค
3. คณะกรรมการแม่น้ าร่ วม (Joint River Commission) ดาเนิ นการเจรจาต่อรองด้าน
ข้อ มู ล และการแลกเปลี่ ย นข้อ มู ล ของแม่ น้ าข้า มพรมแดนกรมอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยาแห่ ง บัง คลาเทศ
(Bangladesh Meteorological Department) พยากรณ์ อากาศระยะยาว ระยะกลาง และระยะสั้น และ
เผยแพร่ ขอ้ มูล
4. หน่ วยงานวิ ศ วกรรมส่ วนท้ อ งถิ่ น (Local Government Engineering Department)
ดาเนินการบารุ งรักษาโครงการป้ องกันอุทกภัยและชายฝั่ง (Flood and Coastal Defense: FCD) ขนาดเล็ก
5. ส านัก บริ ห ารจัดการภัย พิ บ ัติ (Disaster Management Bureau) เผยแพร่ ข ้อมู ล ทุ ก
อย่างที่เกี่ยวข้องกับภัยธรรมชาติ รวมทั้งข้อมูลอุทกภัยระดับชุ มชน การสร้างความตระหนักในการ
เตรี ยมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย และอื่น ๆ
6. สานักงานคณะกรรมการบรรเทาภัย (Directorate of Relief) ดาเนินการบรรเทาและ
ฟื้ นฟูพ้นื ที่ประสบอุทกภัย
7. หน่ วยงานรัฐบาลท้องถิ่ น (Local Government Institutions) ดาเนิ นการและบ ารุ งรักษา
โครงการบริ หารจัดการอุทกภัยขนาดเล็ก เผยแพร่ ขอ้ มูลอุทกภัย บรรเทา และฟื้ นฟูผปู ้ ระสบภัย
8. องค์ก รที่ ไ ม่ ใ ช่ ภ าครั ฐ (NGOs) สนับ สนุ น การบริ ห ารจัด การอุ ท กภัย บรรเทา
และฟื้ นฟูผปู ้ ระสบภัย
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ตารางที่ 4 สรุ ปกรณี ศึกษาที่นามาใช้
ที่

ประเด็น

กรณีศึกษา
ประเทศเนเธอร์ แลน
เมืองที่มีความเสี่ ยงต่อการเกิ ดอุทกภัย
และเป็ นเมื อ งที่ ท ั น สมั ย มี ก ารน า
เทคโนโลยีที่ ท ัน สมัย น ามาใช้ เป็ น
เครื่ องมือ

1.

เกณฑ์ในการเลือกกรณี ศึกษา

2.

วัตถุประสงค์ของโครงการ

การบริ ห ารจัด การน้ าและการพัฒ นา
เมื อ งประเทศเนเธอร์ แ ลนด์เล็ งเห็ น
ปั ญหาเรื่ องน้ า และเน้นแก้ปัญหาด้วย
การให้ ค วามส าคัญ ของการบริ ห าร
จัดการน้ าอย่างบูรณาการ

3.

แนวคิดหลักในการพัฒนา

การแก้ ไ ขปั ญหาเรื่ องน้ า และเน้ น
แก้ปัญหาด้วยการให้ความสาคัญของ
การบริ หารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ

4.

หน่ ว ยงานในการบริ ห ารและ รัฐบาลกลาง และหน่วยงานท้องถิ่น
จัดการพื้นที่
อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ส าคั ญ ข อ ง การจัดรู ปแบบองค์กรและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องโครงสร้างของระบบการ
โครงการ
บริ หาร
แนวทางที่นาไปประยุกต์ใช้
การท าความเข้า ใจกับ ธรรมชาติ ใ น
การวางแผนการพัฒนานั้นสามารถอยู่
ควบคู่ไปกับ ธรรมชาติ อย่างยัง่ ยืนได้
ทั้งสองฝ่ าย การร่ วมกัน และสามารถ
ประสานกัน โดยการอาศัยร่ วมกัน

5.

6.

ประเทศบังคลาเทศ
เมื องที่ มี ค วามเสี่ ยงต่ อการเกิ ด อุ ท กภัยได้ง่าย
ที่สุดในโลก ด้วยตาแหน่ งที่ต้ งั ทางธรณี วิทยา
และโครงสร้างภูมิประเทศที่มีลกั ษณะ เฉพาะ
ขาดเครื่ องมือหรื องบประมาณในการบริ หาร
และการจัดการ
การพัฒนากรอบการบริ หารจัดการอุทกภัยแบบ
ยัง่ ยื น ช่ วยรั กษาสภาพแวดล้อมและท าให้ การ
บริ หารจัดการอุ ท กภัยมี ป ระสิ ท ธิ ภาพยิ่ งขึ้ น
กรอบการด าเนิ น งานดั งกล่ าวได้ น าเอาแนว
ทางการแก้ไขปั ญหาในระยะยาวและยัง่ ยืนมาใช้
ในการบริ หารจัดการอุทกภัย โดยการสนับสนุ น
การตัดสิ นใจและริ เริ่ มด าเนิ นโครงการบริ หาร
จัดการอุทกภัยโดยหน่วยงานภาครัฐ
พัฒ นากรอบการด าเนิ น งานในการบริ ห าร
จัด การอุ ท กภัย แบบยัง่ ยื น )SFM มี ก าหนด
ยุทธศาสตร์ การบริ หารจัดการน้ าและอุทกภัย
ของบังคลาเทศ )Bangladesh Flood and Water
Management Strategy: BWFMS)
รัฐบาลกลางและหน่วยงานท้องถิ่น
รัฐบาลได้มีการเตรี ยมแผนการบริ หารจัดการ
พิบตั ิภยั แบบครอบคลุม (Comprehensive
Disaster Management Plan: CDMP)
การป้ องกันน้ าท่วมแบบใช้สิ่งก่ อสร้ างควรจะ
ด าเนิ นการห ลั ง จากใช้ ไ ด้ ม าตรการด้ า น
วิศวกรรมแบบสอดคล้องกับธรรมชาติ
(Soft engineering) เพื่ อลดความเสี่ ยงอุท กภัย
อย่างเต็มรู ปแบบ
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สรุ ปการวิเคราะห์ เพื่อนามาประยุกต์ ใช้ ในการวิจัย
หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องกับ การบริ หารจัดการอุ ทกภัยแบบยัง่ ยืน (SFM) ได้เสนอแนะ
วิธี ก ารในระยะยาวและยัง่ ยืน ในการบรรเทาอุ ท กภัย ในภาวะที่ รูป แบบของสภาพอากาศและ
ภูมิ อากาศมี การเปลี่ ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา แน่ นอนว่าจะยังคงมีพ้ืนที่ สาหรับการป้ องกันน้ าท่วม
โดยใช้สิ่งก่อสร้างอยู่ ในกรณี ที่บางครั้งอาจไม่มีทางเลือก แต่การป้ องกันน้ าท่วมแบบใช้สิ่งก่อสร้าง
ควรจะด าเนิ นการห ลั ง จากใช้ ไ ด้ ม าตรการด้ า นวิ ศ วกรรมแบบสอดคล้ อ งกั บ ธรรมชาติ
(Soft engineering) เพื่อลดความเสี่ ยงอุ ทกภัยอย่างเต็มที่ แล้วเท่านั้น เมื องใหญ่ แหล่ งใจกลางเมื อง
และถิ่ น ที่ อ ยู่ อ าศัย หลาย ๆ แห่ ง ในบัง คลาเทศตั้ง อยู่ บ นพื้ น ที่ ร าบลุ่ ม น้ าท่ ว มถึ ง ริ ม ฝั่ ง แม่ น้ า
และชายฝั่ ง ซึ่ งเสี่ ยงต่อการเกิ ดอุ ทกภัย อย่างไรก็ตาม แม้ในสภาพการณ์ ดงั กล่ าว วิศวกรรมแบบ
สอดคล้องกับธรรมชาติ ก็จะสามารถลดความจาเป็ นในการก่อสร้างคันป้ องกันน้ าท่วมที่มีระดับสู ง
ๆ เพื่อปกป้ องชุมชนในพื้นที่เสี่ ยงภัยเหล่านี้ได้
หากมีการทาความเข้าใจกับธรรมชาติในการวางแผนการพัฒนานั้นสามารถอยูค่ วบคู่
ไปกับธรรมชาติอย่างยัง่ ยืนได้ท้ งั สองฝ่ าย การวางแผนการพัฒนาพื้นที่จาเป็ นต้องการหน่วยงานและ
บุ คคลที่ มีวิสัยทัศน์และองค์ความรู ้ ที่บูรณาการกันได้อย่างเป็ นองค์รวม ไม่ว่าทางด้านการจราจร
ขนส่ ง การเคหะ การพัฒนาเมือง ธรรมชาติ เศรษฐกิ จ และการเกษตรกรรมรู ปแบบการจัดองค์กร
ภายในกระทรวงที่ รั บ ผิ ด ชอบเรื่ องแผนพัฒ นาเชิ ง พื้ น ที่ แ ละการบริ หารน้ าควรอยู่ ร่ ว มกั น
และสามารถประสานกัน โดยการอาศัยร่ วมกัน
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บทที่ 3
การออกแบบการวิจัย
ในบทนี้ นาเสนอถึงขั้นตอนการออกแบบการวิจยั เป็ นการกาหนดกรอบแนวความคิด
ทฤษฎี สาหรับดาเนิ นการวิจยั ที่จะช่ วยให้ทาการวิจยั ได้อย่างเหมาะสม โดยนากรอบแนวความคิ ด
ทฤษฎีมากาหนดคาถามการวิจยั กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างในการเก็บข้อมูล กาหนดเครื่ องมือ
และวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล รวมไปถึงการกาหนดเทคนิควิธีการในการวิเคราะห์ขอ้ มูล เพื่อนาไป
ดาเนิ นการวิจยั ในภาคสนาม (เพื่อการวิจยั ) เพื่อให้ได้ขอ้ สรุ ปในการวิจยั ครั้งนี้ โดยในบทนี้ มีท้ งั หมด
9 ข้อ
1. กรอบแนวคิดในการวิจยั
2. กระบวนการวิจยั
3. แหล่งที่มาของข้อมูล
4. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
5. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั
6. ขั้นตอนการสร้างเครื่ องมือ
7. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
8. การอภิปรายและสรุ ป
9. ข้อเสนอแนะ
การวิจยั นี้ เป็ นการวิจยั เชิ งคุ ณ ภาพ (Qualitative Research) โดยที่ มี วตั ถุ ประสงค์เพื่ อ
ศึกษาถึงปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการพัฒนาเมือง คือด้านภัยธรรมชาติ ซึ่ งมีผลกระทบต่อความเสี ยหาย
ทั้งชีวิตและทรัพย์สินอย่างร้ายแรง ได้แก่พ้ืนที่เสี่ ยงภัยน้ าท่วม ซึ่ งเป็ นพื้นที่ที่ควรหลีกเลี่ยง ไม่นามา
พัฒนา ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการพัฒนาการเป็ นเมือง
โดยการวิจยั ครั้งนี้ มุ่งเน้นศึกษาทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับกับมาตรการทางผังเมือง แนวคิด
ทางด้านการป้ อ งกัน และบรรเทาอุ ทุ ก ภัย งานวิ จ ัย ต่ า ง ๆ ที่ เกี่ ย วข้อ ง และตัวอย่า งกรณี ศึ ก ษา
ที่ เกี่ ย วข้องกับ งานวิจยั และมาตรการของผังเมื องรวมเมื องหัวหิ น และเทศบัญ ญัติเทศบาลเมื อง
หัวหิ นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อศึกษาการพัฒนาพื้นที่เมืองหัวหิ น รวมถึงความเหมาะสมของมาตรการ
และแนวโน้ ม การพัฒ นาที่ เหมาะสมในอนาคต รวมทั้ง อุ ป สรรคในการพัฒ นาที่ เกิ ด ขึ้ นเพื่ อ
หาแนวทางเสนอแนะโดยการเก็บข้อมูลจากการสารวจและสังเกตการณ์ (ข้อมูลปฐมภูมิ) จากข้อมูล
เอกสารที่ เกี่ ยวข้อง (ข้อมูลทุ ติยภู มิเพื่อวิเคราะห์ ขอ้ มูลต่าง ๆ และพิจารณาแนวโน้มการพัฒนาใน
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พื้นที่ เพื่อประเมินการพัฒนาในพื้นที่ นาไปสู่ การปรับปรุ งแนวทางส่ งเสริ มการพัฒนาในพื้นที่ ให้
เหมาะสมกับสภาพความเป็ นจริ ง โดยมีรายละเอียดการศึกษาวิจยั ดังนี้
กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารที่เกี่ยวข้องในการวิจยั สามารถนาไปสู่ การ
วิจยั เพื่ อมาสร้ า งเป็ นกรอบแนวคิ ด ในการศึ ก ษา โดยได้ศึ ก ษากรอบแนวคิ ด จากการศึ ก ษาเรื่ อ ง
การวิเคราะห์ปัจจัยทางกายภาพที่เป็ นสาเหตุให้เกิดอุทกภัย เพื่อรองรับการตั้งถิ่นฐาน และการพัฒนา
เมืองในเขตเทศบาลเมืองหัวหิ น จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ในการทาวิจยั ครั้งนี้ เนื่ องจากมีการศึกษา
หัวข้อเรื่ องการวิจยั ที่ ใก้ล เคี ยง โดยศึ กษาทบทวนทฤษฎี และเอกสารและวรรณกรรมที่ เกี่ ยวข้อง
ควบคู่ไปกับการศึกษามาตรการของกฎกระทรวงให้ผงั เมืองรวมเมืองหัวหิ น พ.ศ.2531, พ.ศ.2540
(ปรับปรุ งครั้งที่ 1) พ.ศ.2542 (ปรับปรุ งครั้งที่ 2) พ.ศ.2540 (ปรับปรุ งครั้งที่ 2 รอบที่ 2) และนโยบาย
ของภาครัฐ รวมไปถึ งการเก็บข้อมูลภาคสนาม สภาพพื้นที่ และนามาวิเคราะห์ กบั การพัฒนาตาม
สภาพความเป็ นจริ งในพื้นที่ เพื่อทราบถึ งความสอดคล้องระหว่างลักษณะทางกายภาพของพื้นที่
ศึกษากับทฤษฎี มาตรการและนโยบาย ว่ามีการพัฒนาเหมาะสมหรื อไม เพื่อนาไปสู่ การเสนอแนะ
แนวทางการจัดการมาตรการส่ งเสริ มการพัฒนาในพื้นที่ที่เหมาะสม ซึ่ งสรุ ปเป็ นกรอบแนวคิดใน
การวิจยั ดังนี้ (ภาพที่ 10) แนวความคิด ทฤษฎี ที่นามาใช้ในการวิวยั ครั้งนี้
1. การศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกับมาตรการทางผังเมือง
2. แนวคิดทางด้านการป้ องกัน และบรรเทาอุทุกภัย
3. งานวิจยั ที่มีเกี่ยวข้อง
4. ตัวอย่างกรณี ศึกษาที่เกี่ยวข้องกับงานวิจยั
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ภาพที่ 10 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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กระบวนการวิจัย
กระบวนการวิจยั ประกอบไป ขั้นตอนการดาเนิ นงาน 6 ขั้นตอนหลัก ๆ ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การนาเสนอข้อหัวการวิจยั
1. การกาหนดปั ญหาการวิจยั
2. กาหนดหัวข้อการวิจยั การร่ างเค้าโครงการ เพื่อนาเสนอและการขออนุ มตั ิหัวข้อ
งานวิจยั
ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบการวิจยั
ในวิจยั ครั้งนี้ เกิดจากการตั้งคาถามเพื่อจะพิสูจน์ขอ้ สงสัย โดยที่มีแนวความคิด ทฤษฎี
และข้อกาหนด มาตรการ นโยบายทางภาครัฐเอามาใช้ในการเปรี ยบเทียบเพื่อวิเคราะห์ในการตอบ
คาถามการวิจยั โดยที่การลงสารวจเก็บข้อมูลสภาพพื้นที่ในการศึกษา รวมไปถึงการปรับคาถามให้
มีความชัดเจนและปรับวิธีการเข้าถึ งข้อมูลให้มีความเหมาะสมที่สุด จากการเก็บข้อมูลภาคสนาม
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง และการวิเคราะห์ เป็ นกระบวนการที่ดาเนิ นการไปพร้ อม ๆ กับการศึกษา
(ON-going process) เพื่อให้ได้มาซึ่ งคาตอบการวิจยั จากการออกแบบการวิจยั จึงนาไปสู่ การวิจยั
เก็บข้อมูล วิเคราะห์ สรุ ปผลการวิจยั
ขั้นตอนที่ 3 การศึกษา แนวคิด ทฤษฎี หลักการ และบทความต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
วิจยั เรื่ อง การวิเคราะห์ ปั จจัย ทางกายภาพที่ เป็ นสาเหตุ ให้เกิ ดอุ ท กภัย เพื่ อรองรั บ การตั้งถิ่ นฐาน
และการพัฒนาเมืองในเขตเทศบาลเมืองหัวหิ น จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ซึ่ งการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี
นั้นเพื่อเป็ นส่ วนที่สนับสนุ นการวิจยั เป็ นแนวคิดที่จะช่วยให้เข้าใจถึงปั ญหาการวิจยั ได้กระจ่างเป็ น
สิ่ งที่สาคัญยิง่ ในการเริ่ มต้นการวิจยั
ขั้นตอนที่ 4 การศึกษา แผนการพัฒนา นโยบายและมาตรการ เนื่ องจากการวิจยั การ
พัฒ นาพื้ น ที่ ใ นเขตเทศบาลเมื อ งหั ว หิ น จัง หวัด ประจวบคี รี ข ัน ธ์ มี ค วามเกี่ ย วข้อ งกับ มาตร
การนโยบาย และแผนการพัฒนาทางภาครัฐ ซึ่ งได้มีการกาหนดไว้ในการพัฒนาพื้นที่ จึงจาเป็ นที่
จะต้องนามาศึกษาเพื่อเปรี ยบเทียบในการตอบคาถามการวิจยั
ขั้น ตอนที่ 5 การเก็ บ ข้อมู ล พื้ นที่ ก ารท าวิจยั การสั งเกตการณ์ ภาคสนาม เพื่ อสร้ าง
ความคุ ้น เคยกับ สภาพปั ญ หาของการเปลี่ ยนแปลงหรื อพัฒ นาพื้ นที่ ก ารวิจยั โดยการสั งเกตและ
ภาพถ่าย และเพื่อเข้าใจถึงสภาพทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคมในเขตพื้นที่ที่ทาการวิจยั
ขั้น ตอนที่ 6 การวิเคราะห์ แยกวิเคราะห์ ข์อมู ล เบื้ องต้น โดย ข้อ มู ล สภาพพื้ น ที่ ใ น
การศึ กษาเป็ นตัวตั้งในการเปรี ยบเที ยบกับข้อมูลทฤษฎี แนวคิด และข้อมู ลมาตรการทางภาครัฐ
เพื่อวิเคราะห์ขอ้ มูลในการเตรี ยมสรุ ปผลการวิจยั รวมไปถึงการสัมภาษณ์ความคิดเห็นในหัวข้อการ
วิจยั ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่งในการนามาวิเคราะห์
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ขั้นตอนที่ 7 อภิ ป รายและสรุ ปผล การแปรผลข้อมู ล เพื่ อสรุ ปผลการวิจยั และตอบ
คาถามการวิจยั
ขั้นตอนที่ 8 เสนอแนะ เสนอข้อแนะนาที่เป็ นประโยชน์ในการวิจยั ในครั้งต่อไปหรื อ
เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อทางภาครัฐในการนาไปใช้ปฏิบตั ิในอนาคต โดยได้ในภาพที่ 11

ภาพที่ 11 กระบวนในการวิจยั
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แหล่ งทีม่ าของข้ อมูล
1. รวบรวมข้อ มู ล ปฐมภู มิ (Primary data) เป็ นการรวบรวมข้อ มู ล โดยการส ารวจ
ภาคสนาม (Field survey) บริ เวณพื้นที่ศึกษาโดยการสังเกต จดบันทึกข้อมูล และเก็บรวบรวมข้อมูล
ในพื้นที่ เพื่อนามาวิเคราะห์ในขั้นตอนถัดไป ซึ่ งประกอบไปด้วย
1.1 ลักษณะสภาพพื้นที่
1.2 ชั้นความสู งของอาคารภายในพื้ นที่ ศึ กษาและโครงการที่ มี การพัฒนาภายใน
พื้นที่
1.3 การใช้ประโยชน์ที่ดิน และกิจกรรมในพื้นที่
1.4 ความคิดเห็นจากกลุ่มที่ทาการสัมภาษณ์
2. รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ แบ่งได้ 2 ประเภท ดังนี้
2.1 ข้อมู ล ทุ ติยภู มิ (Secondary data) ประเภทสถิ ติ แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิจยั
เอกสาร ในส่ วนของเรื่ องที่ เกี่ ย วข้องเป็ นการรวบรวมจากแหล่ ง ข้อ มู ล ต่ าง ๆ ได้แก่ หน่ วยงาน
ราชการสถาบันต่าง ๆ สานักงานสถิ ติแห่ งชาติ หองสมุดแห่ งชาติ และห้องสมุดสถาบันการศึกษา
ต่าง ๆ
2.2 ข้อ มู ล ด้านแผนที่ แ ละภาพถ่ า ยทางอากาศ ได้แ ก่ กรมแผนที่ ท หาร ส านั ก
ผังเมืองกรุ งเทพมหานคร กองควบคุมอาคาร สานักโยธาธิการ กรุ งเทพมหานคร
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
1. ข้อมู ล พื้ น ฐานที่ เกี่ ย วข้องทั้งปฐมภู มิ และทุ ติ ย ภู มิ เอกสาร วารสาร งานวิ จ ัย ที่
เกี่ยวข้อง
2. ภาพถ่ายทางอากาศทั้งใน อดีต ปั จจุบนั และแผนที่เกี่ยวข้อง
3. เครื่ องมือวิเคราะห์ทางภูมิศาสตร์
4. เครื่ องมือสร้างแบบจาลอง 3 มิติ
5. กล้องถ่ายภาพ
6. การสัมภาษณ์ความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ างในการวิจัย
เป็ นการเก็บข้อมูลปฐมภูมิ ด้วยใช้วิธีการสัมภาษณ์ จากผูค้ นในพื้นที่จริ ง ผูเ้ ชี่ ยวชาญ
และนักวิชาการ เนื่ องจากคาถามเป็ นคาถามที่ เฉพาะเจาะจง ทาให้จาเป็ นต้องเป็ นกลุ่ มคนที่ อยู่ใน
พื้นที่ หรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญที่ เกี่ ยวข้องกับการวิจยั นักวิชาการที่ มีองค์ความรู ้ ที่เกี่ ยวข้องกับการวิจยั เพื่ อ
ความเข้าใจถึงสภาพของพื้นที่การศึกษา โดยแบ่งการสัมภาษณ์เป็ น 2 ส่ วน ดังนี้
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1. สัมภาษณ์จากผูท้ ี่อยูอ่ าศัยภายในพื้นที่ (Stakeholder)
2. สัมภาษณ์ จากผูเ้ ชี่ ยวชาญสาขาต่าง ๆ เช่น นักวิชาการด้านผังเมือง นักวิชาการด้าน
วิศ วกรรมแหล่ ง น้ าและชลศาสตร์ นัก วิช าการด้านสิ่ งแวดล้อม นัก วิช าการด้านภู มิ ศ าสตร์ และ
สารสนเทศ และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนการสร้ างเครื่ องมือ
การลงพื้นที่ข้ นั ตอนแรกของการเก็บข้อมูลเพื่อที่เข้าใจถึ งสภาพพื้นที่ จึงคัดกรองข้อมูล
เกี่ ยวข้องกับ การวิจยั ในครั้ งนี้ ด้วยการเก็ บข้อมู ลด้านกายภาพ เศรษฐกิ จ สั งคมที่ เกิ ดขึ้ นในพื้ นที่
แล้วจึงนาตัวแปรที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์เปรี ยบเทียบกับแนวความคิด ทฤษฎี มาตรการจากผังเมืองรวม
เมืองหัวหิ น เพื่อที่จะตอบคาถามการวิจยั ครั้งนี้ เพื่อเป็ นแนวทางสาหรับนาข้อมูลในการปรับใช้ในการ
ประเมินการพัฒนาในพื้นที่และเสนอการปรับปรุ งข้อกาหนดส่ งเสริ มการใช้ที่ดินในเขตเทศบาลเมือง
หัวหิน
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิ จ ัย นี้ เป็ นรู ป แบบการศึ ก ษา ค้น คว้า เอกสาร มาตรฐาน และงานวิ จ ัย ต่ า ง ๆ
ในขั้นตอนทุติยภูมิประกอบกับขั้นตอนการศึกษาในภาคสนามจากการสารวจซึ่ งการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ที่ได้จากการสารวจภาคสนาม โดยการบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ดา้ นการ
ใช้ประโยชน์ที่ดิน อาคารในพื้นที่ศึกษา โดยการศึกษาข้อมูลจะครอบคลุมลักษณะการใช้ประโยชน์
ที่ ดินเพื่ อนามาประเมิ นความเสี่ ยงในการเกิ ดอุ ทกภัย โดยสังเกตจากการเปลี่ ยนแปลงของการใช้
ประโยชน์ที่ดินตั้งแต่อดีตจนถึ งปั จจุบนั โดยใช้มาตรการส่ งเสริ มการพัฒนาพื้นที่เป็ นเกณฑ์ในการ
ประเมิ น และวิเคราะห์ รวมไปถึ งผลการสั ม ภาษณ์ ค วามคิ ดเห็ น ของกลุ่ ม ตัวอย่าง พร้ อ มเสนอะ
แนวทางในการพัฒนา
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การอภิปรายและสรุ ป
การอภิปราย และสรุ ปผลจะทาตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ ได้แก่ ศึกษาสภาพทัว่ ไปของ
พื้นที่ท้ งั กายภาพ ความสู งของอาคาร การใช้ประโยชน์ที่ดิน และความหนาแน่นของกลุ่มอาคารใน
พื้นที่ ที่ มีผลต่อการพัฒนา สะท้อนปั จจัยและแรงจูงใจในการพัฒนาโดยมีเรื่ องของมาตรการและ
ทฤษฏี การพัฒ นาพื้ นที่ ที่ เหมาะสมกับ ลักษณะพื้ นที่ เพื่ อประเมิ นความเหมาะสมของมาตรการ
ส่ งเสริ มการพัฒนาที่เกิดขึ้น เพื่อเป็ นแนวทางการพัฒนาพื้นที่
ข้ อเสนอแนะ
เสนอแนะเพื่ อเป็ นทางเลื อก หรื อแนวทางสาหรับหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องเพื่อนาไปปฏิ บ ตั ิ
หรื อเป็ นเครื่ องมือในการตัดสิ นใจในการพัฒนาพื้นที่ สาหรับประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ ยวข้อง

บทที่ 4
การศึกษานโยบาย และยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาพืน้ ที่
นโยบาย ยุทธศาสตร์ โครงการทีส่ าคัญ และความร่ วมมือระดับประเทศ
แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ของประเทศไทย ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 25562560)
แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ของประเทศไทย ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 25562560) (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ,2556) ได้มีการพิจารณาถึง
แนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล และความเชื่อมโยง
กับการเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน ในปี พ.ศ. 2558 โดยเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์
เพื่ อ ให้ โ ครงสร้ า งพื้ น ฐานมี ค วามเชื่ อ มโยงและมี ขี ด ความสามารถในการรองรั บ พร้ อ มทั้ง มี
กฎระเบียบที่อานวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุน และสอดรับกับพันธกรณี และข้อตกลง
อาเซี ยนการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ และการเพิ่มศักยภาพของเมือง เพื่อเชื่ อมโยงโอกาสจากอาเซี ยน
ในด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวบริ การและเมืองชายแดน โดยมีภารกิจที่สาคัญ 3 ประการ ได้แก่
1. การเสริ มสร้ างความเข้มแข็งให้กบั ผูป้ ระกอบการไทยในการเก็บเกี่ ยวมู ลค่าเพิ่ ม
จากโซ่อุปทาน (Supply chain enhancement)
2. การยกระดับประสิ ทธิ ภาพระบบอานวยความสะดวกทางการค้า (Trade Facilitation
Enhancement)
3. การพัฒนาปัจจัยสนับสนุน (Capacity Building and Policy Driving Factors)
กระทรวงคมนาคมได้รับ มอบหมายให้ เป็ นหน่ วยงานหลัก รั บ ผิดชอบภารกิ จการ
ยก ระดับประสิ ทธิ ภาพระบบอานวยความสะดวกทางการค้า ยุทธศาสตร์ การพัฒนาบริ การขนส่ ง
และเครื อข่ายโลจิสติกส์ ตามเส้นทาง ยุทธศาสตร์ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพบริ การขนส่ งหรื อเครื อข่าย
โลจิสติกส์ ที่เชื่ อมโยง ตลอดทั้งต้นทางและปลายทาง ของเส้ นทางโลจิสติกส์ ที่มีการขนส่ งสิ นค้า
และจราจรหนาแน่น ด้วยกลยุทธ์หลัก 4 ประการ คือ
กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่ มขี ดความสามารถและความปลอดภัยของการขนส่ งสิ นค้าทางบกสู่
ประตูการค้าหลัก
กลยุท ธ์ที่ 2 ส่ งเสริ ม การเปลี่ ยนรู ป แบบการขนส่ งไปสู่ ท างลาน้ า และพัฒ นาระบบ
ท่าเรื อหลักและบริ การเรื อชายฝั่งเพื่อการประหยัดพลังงาน
กลยุทธ์ที่ 3 ขยายความสามารถ และพัฒนาบทบาทของสนามบินสุ วรรณภูมิให้เป็ น
ประตูการค้าที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั ธุ รกิจการค้าระหว่างประเทศ
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กลยุทธ์ที่ 4 ส่ งเสริ ม ให้ ภาคเอกชนเข้ามามี ส่ วนร่ วมในการพัฒ นาเครื อข่ ายและเขต
อุตสาหกรรมบริ การเชื่ อมโยงการขนส่ งสิ นค้าหลายรู ปแบบ และอุตสาหกรรมให้บริ การโลจิสติกส์
แผนบริ หารจัดการทรัพยากรนา้ และอุทกภัย
แผนยุทธศาสตร์ การบริ หารจัดการทรัพยากรน้ าเป็ นการดาเนินการของคณะกรรมการ
กาหนดนโยบายและการบริ หารจัดการทรัพยากรน้ า (คณะกรรมการยุทธศาสตรเพื่อวางระบบการ
บริ ห ารจัด การทรั พ ยากรน้ า ,2555) มี ร ะยะเวลาของการด าเนิ น แผนงานตามยุ ท ธศาสตร์ 12 ปี
(พ.ศ. 2558 ถึ ง พ.ศ. 2569) โดยแบ่ ง เป้ า หมายออกเป็ น 3 ระยะ คื อ ระยะเร่ ง ด่ ว น-ระยะสั้ น
(พ.ศ. 2558 ถึ ง พ.ศ. 2559) ระยะกลาง (พ.ศ. 2560 ถึ ง พ.ศ. 2564) และระยะยาว (พ.ศ. 2565 ถึ ง
พ.ศ. 2569) เพื่อกาหนดกรอบ นโยบายสาหรับการป้ องกัน และแก้ไขปั ญหาด้านทรัพยากรนาของ
ประเทศในทุกด้าน ได้แก่ ปั ญหาการขาดแคลน้ า ปั ญหาน้ าท่วมและปั ญหาคุณภาพน้ าอย่างมีเอกภาพ
และบูรณาการในทุกมิติโดยวิสัยทัศน์ในแผนยุทธศาสตร์ บริ หารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศคือ
“ทุ ก หมู่ บ ้านมี น้ าสะอาด อุ ป โภคบริ โภคน้ าเพื่ อการผลิ ตมัน่ คง ความเสี ยหายจากอุ ท กภัยลดลง
คุณภาพน้ าอยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐาน บริ หารจัดการน้ าอย่างยัง่ ยืน ภายใต้การพัฒนาอย่างสมดุล โดยการ
มีส่วนร่ วมทุกภาคส่ วน” โดยมียทุ ธศาสตร์ การบริ หารจัดการทรัพยากรน้ า 6 ยุทธศาสตร์ คือ
1. ยุท ธศาสตร์ การจัดการน้ าอุ ป โภคบริ โภค : จัดหาน้ าสะอาดเพื่ ออุ ป โภคบริ โภค
ให้ แก่ ชุ ม ชนครอบคลุ ม ทุ ก หมู่ บ ้านและชุ ม ชนเมื อง รวมทั้งในพื้ น ที่ เศรษฐกิ จ พิ เศษและแหล่ ง
ท่องเที่ยวสาคัญ
2. ยุทธศาสตร์ การสร้ างความมัน่ คงของน้ าภาคการผลิ ต (เกษตรและอุตสาหกรรม)
: บริ หารจัดการความต้องการใช้น้ าด้านการเกษตร อุปโภคบริ โภค อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว
ให้ ส มดุ ล กับ น้ าต้น ทุ น รวมทั้งจัดหาน้ าต้นทุ น เพื่ อรั ก ษาระบบนิ เวศ ควบคุ ม และจัดสรรน้ าให้
สมดุลและเพียงพอ ทั้งเพื่อการใช้ข้ นั พื้นฐานของลุ่มน้ าและระบบนิเวศ
3. ยุท ธศาสตร์ ก ารจัด การน้ าท่ วมและอุ ท กภัย : ลดความเสี ย หายจากอุ ท กภัย ของ
ชุมชนเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจสาคัญ ที่มีผลกระทบรุ นแรงและความเสี ยหายสู ง
4. ยุทธศาสตร์ การจัดการคุณภาพน้ า : จัดการแหล่งน้ าทัว่ ประเทศให้มีคุณภาพน้ าอยู่
ในระดับพอใช้ข้ ึนไป ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 โดยให้มีการพัฒนาและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพระบบบาบัด
น้ าเสี ยและมลพิษจากแหล่งกาเนิด และน้ าเสื่ อมโทรมได้รับการแก้ไขฟื้ นฟูยกระดับให้ดีข้ ึน
5. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟ้ื นฟูสภาพป่ าต้นน้ าที่เสื่ อมโทรม และป้ องกันการพังทลาย
ของดิน : ฟื้ นฟูพ้ืนที่ป่าต้นน้ าที่เสื่ อมโทรมให้ได้พ้ืนที่ป่าไม้อย่างน้อยร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ
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และสร้ างมาตรการป้ องกันการสู ญ เสี ยหน้าดิ น และพื้ นที่ ดินถล่ มในพื้ นที่ เกษตรลาดชัน เพื่ อการ
ชะลอน้ าในลุ่มน้ าสาขาที่เสี่ ยงภัยน้ า
6. ยุทธศาสตร์ การบริ หารจัดการ : จัดตั้งองค์กรในการบริ หารจัดการทรั พยากรน้ าที่
ก าหนดนโยบาย และขับ เคลื่ อ นแผนอย่างเป็ นเอกภาพ มี ระบบข้อ มู ล ใช้ใ นการสนับ สนุ น การ
ตัดสิ นใจในการบริ หารจัดการทรัพยากรน้ า
ตารางที่ 5 สรุ ปผลกระทบทางตรงและทางอ้อมของนโยบายและยุทธศาสตร์ โครงการที่สาคัญและ
ความร่ วมมือระหว่างประเทศ (ประเทศไทยและประเพื่อนบ้าน)

นโยบายและ
ยุทธศาสตร์

ผลกระทบต่ อ
จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์
ทางตรง ทางอ้อม

แผนยุท ธศาสตร์ ก าร
พัฒนาระบบโลจิสติกส์
ข อ ง ป ร ะ เท ศ ไ ท ย
ฉบับ ที่ 2 พ.ศ. 25562560

✓

แผนบริ ห ารจั ด การ
ท รั พ ย าก ร น้ าแ ล ะ
อุทกภัย

✓

ผลกระทบต่ อพืน้ ที่
เมืองหัวหิน
ทางตรง

ทางอ้อม

✓

✓

ประเด็นที่สาคัญ
การพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อให้โครงสร้ างพื้นฐาน
มีความเชื่อมโยงและมีขีดความสามารถในการรองรับ
การเชื่ อ มโยงภู มิภ าค พร้ อมทั้งออกกลยุท ธ์ ใ นการ
ส่ งเสริ มธุ ร กิ จ การค้ า และบริ การในพื้ นที่ เ มื อ ง
ชายแดน โดยการพัฒนาพื้นที่ ชายแดน และส่ งเสริ ม
การลงทุนขยายฐานการผลิตไปยังเมืองชายแดนของ
ประเทศเพื่อนบ้าน
กลยุ ท ธ์ ในการแก้ ปั ญ หาการขาดแคลนน้ า โดยการ
จัดการแหล่ งน้ าทั่ว ประเทศให้ มี คุ ณ ภาพน้ าอยู่ใ น
ระดับพอใช้ข้ ึนไป รวมถึงการจัดหาน้ าต้นทุนเพื่อการ
ใช้ข้ นั พื้นฐานของประชาชน

ผังนโยบายที่เกีย่ วข้ อง (ผังประเทศ ผังภาค และผังอนุภาค)
ผังประเทศ
ผังประเทศซึ่ งจัดทาโดยกรมโยธาธิ การและผังเมืองมี บทบาทเป็ นแผนแม่บทในการ
พัฒนาประเทศ (กรมโยธาธิ การและผังเมือง,2545) ถ่ายทอดสู่ ผงั ระบบชุ มชน การใช้ประโยชน์ที่ดิน
และการกระจายตัวของพื้นที่ยุทธศาสตร์ ของประเทศ โดยให้ความสาคัญในการกระจายความเจริ ญ
ที่เน้นการเพิ่มสมดุ ลของระบบเมืองและเน้นการพัฒนาเป็ นกลุ่ มเมื องที่ มีกิจกรรมและความเจริ ญ
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ทางเศรษฐกิจใกล้เคียงกัน รวมทั้งส่ งเสริ มให้ศูนย์กลางชุ มชนลาดับรองเข้มแข็งขึ้น สามารถพึ่งพา
ตนเองและได้รับประโยชน์จากความเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาค ประกอบด้วยประเด็นหลักดังต่อไปนี้
ด้ านการพัฒนาเมือง
1. สร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเมืองในภูมิภาคให้มีความพร้อมทางเศรษฐกิจและ
สั งคมเท่ าเที ยมกับ กรุ งเทพมหานคร โดยก าหนดเมื องที่ มี ศ กั ยภาพเป็ นศู นย์ก ลางหลัก ในแต่ ล ะ
ภูมิภาค เชื่ อมโยงกับเมืองที่มีศกั ยภาพเป็ นอันดับรองลงมา และแบ่งบทบาทหน้าที่ในการให้บริ การ
แก่ประชาชนตามความเหมาะสมและทรัพยากรที่มีอยู่
2. จากัดการขยายตัวของกรุ งเทพมหานครและเมืองโดยรอบ พร้ อมทั้งปรับปรุ ง
ฟื้ นฟูให้เป็ นเมืองน่าอยู่ มีระบบขนส่ งมวลชนที่มีประสิ ทธิ ภาพรองรับเพื่อลดปั ญหาสภาพแวดล้อม
3. ทาเมืองให้กระชับ โดยเฉพาะย่านใจกลางเมืองให้มีความหนาแน่นสู ง ลดการ
กระจัดกระจายของการพัฒนาในพื้นที่ โดยรอบเมื อง เป็ นการใช้ประโยชน์ที่ดินในเมื องอันจากัด
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
4. ลดการขยายตัวต่อเนื่ องของพื้นที่เมืองขนาดใหญ่และการกระจุกตัวอย่างเข้มข้น
ของอุ ตสาหกรรมขนาดใหญ่ โดยใช้นโยบาย Greenbelt และเพิ่ มพื้ นที่ เปิ ดโล่ งสี เขี ยวเพื่ อเสริ มสร้ าง
คุ ณภาพชี วิตและสิ่ งแวดล้อม โดยเฉพาะบริ เวณรอบกรุ งเทพมหานคร เพื่อไม่ให้เกิ ดการขยายตัวของ
พื้นที่เมืองเข้าไปในพื้นที่เกษตรกรรม
ด้ านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม
1. คุ ้ม ครองรั ก ษาพื้ นที่ ป่ าไม้และทรั พ ยากรธรรมชาติ พ ร้ อมกับ ฟื้ นฟู ส ภาพที่
เสื่ อมโท รมให้ ได้ ต ามเป้ าห มายที่ ก าห น ด ได้ แ ก่ พื้ น ที่ ป่ าไม้ ข องภาคเห นื อ และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ พื้นที่ชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทยและอันดามัน ซึ่ งเป็ นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก
2. อนุ รักษ์และปรับปรุ งฟื้ นฟูพ้ืนที่ ที่มีคุณค่าทางเกษตรให้มีความอุดมสมบู รณ์
รวมทั้ง คุ ้ม ครองไม่ ใ ห้ ข นาดพื้ น ที่ ล ดลง ในขณะที่ ส่ ง เสริ ม ให้ ข ยายพื้ น ที่ ช ลประทานในภาค
ตะวันออก เฉี ยงเหนือเพื่อเพิม่ ผลผลิต
3. กาหนดแนวทางการขยายตัวของพื้นที่เมืองและแหล่งอุตสาหกรรมให้ชดั เจน
สามารถพัฒ นาได้อ ย่า งมี แ ผนในพื้ น ที่ ศ ัก ยภาพ เช่ น เมื อ งใหม่ น ครนายก เมื อ งอุ ต สาหกรรม
ฉะเชิ ง เทรา ตลอดจนแนวแกนพัฒ นาอุ ตสาหกรรมจากบริ เวณชายฝั่ งทะเลตะวัน ออกไปจนถึ ง
นครราชสี มา
4. ดารงรั ก ษาพื้ น ที่ ท างด้านศิ ล ปวัฒ นธรรมและเอกลัก ษณ์ ข องประเทศและ
ท้องถิ่น
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5. เสริ ม สร้ างสภาพแวดล้อมเพื่ อคุ ณ ภาพชี วิตในเมื องขนาดใหญ่ ด้วยการเพิ่ ม
พื้นที่โล่งว่างและพื้นที่สีเขียว
ด้ านเศรษฐกิจ
1. พัฒนากรุ งเทพมหานครและเมืองโดยรอบให้เป็ นมหานครมาตรฐานระดับโลก
(Global City)
2. กระจายความเจริ ญ ทางเศรษฐกิ จออกไปจากศู น ย์ก ลางเดิ ม ที่ เป็ นเอกนคร
(Primate City) ของประเทศ เพื่อลดการขยายตัวของกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
3. ส่ งเสริ มประตูการค้าชายแดนเชื่ อมโยงกับต่างประเทศโดยเน้นแนวแกนเหนื อ ใต้ และแนวแกนตะวันออก - ตะวันตก ควบคู่ไปกับการพัฒนาศูนย์กลางโลจิสติกส์
4. ส่ งเสริ มศักยภาพของสนามบินสุ วรรณภูมิและท่าเรื อระหว่างประเทศให้เป็ น
ศูนย์กลางคมนาคมขนส่ งของภูมิภาค
5. ส่ งเสริ มอุ ตสาหกรรมเพื่อการค้าระหว่างประเทศในพื้ นที่ ศกั ยภาพด้านโลจิ
สติกส์
6. ส่ งเสริ มนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมู ลค่าสิ นค้าการเกษตรในพื้ นที่ เพิ่มศักยภาพด้าน
การเกษตร และการศึกษาวิจยั
ด้ านสั งคม
1. กระจายความเจริ ญ โอกาสทางสังคม และการพัฒนาคุณภาพชีวติ ในชนบทให้
เท่ าเที ย มกับ ประชากรในมหานครด้วยการปรั บ ปรุ ง การเข้าถึ ง เชื่ อมโยงกัน ระหว่างชุ ม ชนและ
ระหว่างภูมิภาค
2. ส่ งเสริ มแหล่ งงานและสร้ างความเข้มแข็งของครอบครั วที่ สมบู รณ์ ในเมื อง
ขนาดเล็กและในชนบท เพื่อลดการย้ายถิ่นของวัยทางานเข้าสู่ เมืองใหญ่
3. สร้างความสัมพันธ์ในเชิ งเกื้อกูลกันของเมืองขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก
และชนบท คู่ขนานไปพร้อมกับการสร้างโอกาสให้คนจนได้มีส่วนร่ วมในการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ
4. ปรับปรุ งคุณภาพชีวติ ของคนจนและผูด้ อ้ ยโอกาสในเมืองและชนบท
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ภาพที่ 12 ผังนโยบายการพัฒนาพื้นที่ในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2560
ที่มา: กรมโยธาธิการและผังเมือง
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ผังภาคกลาง
การวางผังภาคกลางเป็ นการพัฒนาเมืองและชนบทให้น่าอยูแ่ ละยัง่ ยืนบนพื้นฐานเศรษฐกิ จ
พอเพียง (กรมโยธาธิ การและผังเมือง,2545) การที่ เมืองและชนบทจะน่ าอยู่จะต้องพัฒนาเพื่อให้คุณภาพ
ชี วิตของประชาชน ทั้งในสังคมเมืองและชนบทได้รับสิ่ งตอบสนองความต้องการที่ดี มี ความอยู่ดีมีสุข
หมายถึ ง การอยู่ในสิ่ งแวดล้อมที่ดี สวยงาม สะดวกสบาย สุ ขลักษณะอนามัยดี และมีความปลอดภัยใน
ชี วิตและทรัพย์สิน เป็ นเมืองที่ อุดมสมบูรณ์ ด้วย ทรัพยากรธรรมชาติ มีการอนุ รักษ์ประวัติศาสตร์ และ
วัฒนธรรม นอกจากนี้ จะต้องเป็ นเมืองที่มีเศรษฐกิจดี มีการกระจายรายได้ในกลุ่มต่างๆ ในสังคมอย่างเท่า
เทียมกันและอยูภ่ ายใต้ระบบบริ หารจัดการที่ดีของภาครัฐ อันจะนาไปสู่ การพัฒนาที่นาอยูแ่ ละยัง่ ยืนอย่าง
แท้จริ ง ดังนั้น วิสัยทัศน์ดา้ นการผังเมืองของผังภาคกลาง จึงเป็ นวิสัยทัศน้เพื่อการพัฒนาเป็ นเมืองน่ าอยู่
อย่างยัง่ ยืนซึ่ งหมายถึง เมืองที่ให้บริ การครบถ้วน เมืองที่ให้ความเท่าเทียมกัน
กรอบยุทธศาสตร์ การพัฒนา
กรอบยุทธศาสตร์ การพัฒนาภาคกลางของการวางผังภาคกลาง ปี พ.ศ. 2600 ของกรม
โยธาธิการและผังเมืองได้กาหนดบทบาท และยุทธศาสตร์ การพัฒนาเชิงพื้นที่ของภาคกลางไว้ดงั นี้
1. รองรับการกระจายความเจริญจากภาคกรุ งเทพมหานครและปริมณฑล
(1) จัดระเบี ยบและกาหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสมกับศักยภาพของ
พื้ นที่ และเพี ยงพอในการรองรั บการกระจายความเจริ ญด้านเศรษฐกิ จ สั งคมและประชากรจากภาค
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
(2) พัฒ นาการเกษตรให้ เป็ นแหล่ ง ผลิ ต อาหารและฐานอุ ต สาหกรรมเกษตร
รวมทั้งเป็ นแหล่งรวบรวมและขนส่ งผลผลิตทางการเกษตร
(3) สร้ างโอกาสให้ภาคกลางสามารถเชื่ อมโยงกับภาคอื่นโดยเฉพาะภาคกรุ งเทพฯ
ซึ่ งสามารถเชื่ อมต่ อไปยังต่ างประเทศตลอดจนประเทศเพื่ อนบ้านได้โดยตรงด้วยการเปิ ดการค้า
ชายแดนและพัฒนาศูนย์กลางขนส่ งขนาดใหญ่และขนาดกลาง
(4) จัดเตรี ย มความพร้ อมของพื้ น ที่ เพื่ อขยายโอกาสการลงทุ นใหม่ ๆ ในด้าน
อุตสาหกรรม เช่ น การแปรรู ปผลิตผลทางการเกษตร และผลิ ตวัสดุก่อสร้างตลอดจนอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวและการให้บริ การ
(5) จัดเตรี ย มความพร้ อมของพื้ น ที่ เพื่ อขยายโอกาสการลงทุ นใหม่ ๆ ในด้าน
อุตสาหกรรม เช่ น การแปรรู ปผลิตผลทางการเกษตร และผลิ ตวัสดุก่อสร้างตลอดจนอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวและการให้บริ การ
(6) วางแนวทางการพัฒนาบุคลากรรองรับฐานเศรษฐกิจใหม่ ๆ เช่น ด้านอุตสาหกรรม
โลจิสติกส์ การบริ หารการจัดการและการท่องเที่ยว
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2. การพัฒนาตามบทบาทและศักยภาพของพืน้ ทีเ่ พื่อความสมดุลและยัง่ ยืน
(1) การพัฒนาพื้นที่เมือง และชนบทมีความสมดุลบนกระบวนการมีส่วนร่ วม
ของประชา
(2) วางผังควบคุมการใชื ประโยชน์ที่ดิน หลีกเลี่ ยงพื้นที่เสี่ ยงภัยและคุม้ ครอง
พื้นที่อนุรักษ์ ทาให้เกิดสังคมคุณภาพ ประชาชนมีคุณภาพชีวติ ที่ดี
(3) กาหนดแนวทางการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม ศิลปกรรม โบราณสถาน
และแหล่ง ประวัติศาสตร์ ให้เป็ นแหล่งศึกษา เรี ยนรู ้ของคนในท้องถิ่นและผูม้ าเยีย่ มเยือน
(4) กาหนดพื้นที่ อนุ รักษ์ป่าต้นน้ าลาธาร แม่น้ า ลาคลอง ตลอดจนอ่างเก็บน้ า
ให้ มี น้ าต้น ทุ น ส าหรั บ ภาคเกษตรกรรม อุ ตสาหกรรม และการอุ ป โภคบริ โภคอย่างยัง่ ยืน และ
ส่ งเสริ มให้เป็ นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
(5) ก าหนดพื้ น ที่ อนุ รัก ษื พ้ื น ที่ ช ายฝั่ งงทะเล ป่ าชายเลน สร้ างฐานการผลิ ต
อาหารทางทะเล และส่ งเสริ มการท่องเที่ยว
3. การพัฒนาระบบเมือง กลุ่มพืน้ ทีแ่ ละเครื อข่ ายเมือง - ชนบท
(1) การพัฒนาเมืองตามบทบาทเมือง
(2) การสร้างระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่ งคนและสิ นค้าให้ เชื่อมโยงและ
เข้าถึงพื้นที่ เน้นการคมนาคมทางบกและทางน้ า และระบบโลจิสติกส์ให้ครบวงจร
4. การส่ งเสริมและพัฒนาองค์ ความรู้ ภูมิปัญญาท้ องถิ่นเพื่อรองรับการพัฒนา
อย่างยัง่ ยืน
(1) การพัฒนาระบบการพัฒนาเชิ งพื้ นที่ สร้ างความเชื่ อมโยงของพื้ นที่ ตาม
บทบาทและศักยภาพ
(2) ก าหนดพื้ น ที่ ศู นย์วิจยั ด้านองค์ค วามรู ้ ในสาขาต่ างๆ ระดับ ภาคเพื่ อการ
กระจายเทคโนโลยีและการใช้เทคโนโลยีให้เป็ นประโยชน์และเกิดผลพวงทางเศรษฐกิจและสังคม
2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเชิ งพืน้ ทีภ่ าคกลาง
กรอบการวางผังนโยบายการพัฒ นาภาคกลาง ประกอบด้วยกรอบการพัฒนาด้าน
ประชากรและการจ้างงาน ด้านเศรฐกิ จการใช้ประโยชน์ ที่ ดินและการพัฒนาเมื องและชุ มชน จากการ
พัฒนาตามแนวคิดการพัฒนาภาคกลางที่มุ่งเน้นการพัฒนาแบบผสมผสานการพัฒนาหลายศูนย์กลาง และ
การสร้ างความสมดุ ลระหว่างเมื องและชนบท ความสมดุ ลระหว่างประชากรและการใช้ประโยชน์ จาก
ทรัพยากรธรรมชาติความสมดุ ลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิ จกับความยัง่ ยืนของทรัพยากร ธรรมชาติ
และความสมดุลระหว่างการประกอบอาชีพกับการตั้งถิ่นฐาน
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1. วิสัยทัศน์ และบทบาทของผังภาคกลางในระยะ 15 ปี
วิสัยทัศน์และบทบาทของผังภาคกลางในระยะ 15 ปี “ภาคกลางเป็ นแหล่งผลิ ต
และส่ งออกผลผลิตทางการเกษตรปลอดสารพิษ เป็ นพื้นที่ อนุรักษ์ที่เข้มข้น มีการจัดการใช้ประโยชน์
ที่ดินอาคารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มีความน่าอยูต่ ามวิถีชีวิต วัฒนธรรมและเศรษฐกิ จชุ มชนศูนย์กลาง
ของภาคได้รับการพัฒนาเป็ นเมืองศูนย์กลาง รวมทั้งที่อยูใ่ นแนวแกนและพื้นที่ชายแดนชุ มชนเมือง
และชนบทมี ความเชื่ อมโยงเป็ นเครื อข่ ายมากขึ้ น เป็ นชุ ม ชนแห่ งการเรี ยนรู ้ มี ความเข้าใจในสิ ท ธิ
ชุ มชนและฐานทรัพยากรเพื่อดูแลจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน เป็ นศูนย์
พัฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ศู น ย์ศึ ก ษานานาชาติ ศู น ย์วิจ ัย และพัฒ นาด้านการเกษตร อุ ตสาหกรรม
การเกษตร และเป็ นแหล่งอุตสาหกรรมเหล็ก วัสดุก่อสร้างและอุตสาหกรรมอิเลคโทรนิกส์”
2. วิสัยทัศน์ และบทบาทของผังภาคกลางในระยะ 30 ปี (ปี พ.ศ. 2580)
“ภาคกลางเป็ นศูนย์กลางเกษตรอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีสูง ศูนย์อุตสาหกรรม
สะอาดที่ใช้เทคโนโลยีสูง ศูนย์กลางการขนส่ งทางบกศูนย์วิจยั และพัฒนา (R&D) ทรัพยากรมนุ ษย์
ทางการเกษตร อุตสาหกรรม และพลังงานทดแทนที่ใช้เทคโนโลยีสูงและสอดคล้องกับบทบาท และ
ทรัพยากรธรรมชาติของภาคกลาง มีความสมดุลระหว่างเมืองและชนบท เป็ นพื้นที่ที่มีศกั ยภาพในการ
เป็ นฐานทางเศรษฐกิจและคมนาคม ขนส่ งที่เชื่ อมโยงกับระบบโลจิสติกส์ ชุ มชนขนาดเล็กจะเติบโต
อย่างมัน่ คงจนเป็ นศูนย์กลางความเจริ ญระดับรอง ด้วยการวางแผนของท้องถิ่ นเป็ นภาคที่ สามารถ
ผลิตพลังงานทดแทนใช้ได้เอง มีการสะสมทุนทางปั ญญาของท้องถิ่นมากขึ้นมีขบวนการฟื้ นฟูชุมชน
ท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง และรู ้จกั การจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ”
3. วิสัยทัศน์ และบทบาทของผังภาคกลางในระยะ 50 ปี
“ภาคกลางเป็ นภาคที่ใช้พลังงานทดแทนเพื่อการขนส่ งและการใช้ชีวิตประจาวันเป็ น
นิ เวศนคร (Eco - Energy City) เป็ น Holistic Approach ที่ คนรุ่ นใหม่ อยู่ก ับความทันสมัยแต่ ไม่ ท าลายอดี ต
ทรั พยากรธรรมชาติ และศิ ลปกรรม และประชาชนมี ส่ วนร่ วมในการวางแผน กาหนดแนวคิ ดและมี องค์
ความรู ้ในการบูรณาการอย่างหลากหลายในระดับชุ มชนและระดับพื้นที่มีฐานเศรษฐกิจที่ครบวงจรและใช้
เทคโนโลยีสูงในการควบคุมมลพิษด้านการเกษตรปลอดสารพิษอุตสาหกรรมเหล็ก วัสดุ ก่อสร้างอิเลคโทร
นิกส์ และการท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์ ที่เป็ นมรดกโลกการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและชายฝั่งงทะเลแห่ ง
หนึ่งของประเทศ”
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ภาพที่ 13 ผังนโยบายการใช้ที่ดินพื้นที่ภาคกลาง ปี พ.ศ. 2600
ที่มา: กรมโยธาธิการและผังเมือง
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ภาพที่ 14 ผังนโยบายการพัฒนาพื้นที่ภาคกลาง ปี พ.ศ. 2600
ที่มา: กรมโยธาธิการและผังเมือง
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ผังอนุภาคกลุ่มจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร
ผังอนุ ภาคกลุ่มจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขนั ธ์ สมุทรสงคราม และสมุทรสาครเป็ น
การวางผังในอนาคตระยะเวลา 30 ปี เพื่อทาหน้าที่เป็ นกลไกประสาน และบูรณาการนานโยบาย
และแผนยุท ธศาสตร์ ระดับประเทศและภาคมาถ่ ายทอดลงสู่ พ้ื นที่ ระดับ กลุ่ มจังหวัด และจังหวัด
เมืองและชุ มชน (กรมโยธาธิ การและผังเมือง ,2552) เพื่อใช้เป็ นกรอบแนวทางการพัฒนาในระดับ
ต่าง ๆ ในการเชื่ อมโยงอย่างสอดคล้อง สนับสนุ น เกื้ อกูลและเสริ มสร้ างความเข้มแข็ง การพัฒนา
พื้นที่ร่วมกันระหว่างจังหวัดในกลุ่มอนุภาคให้สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้
อย่างเป็ นรู ปธรรมและเป็ นไปในทิศทางเดียวกันหากเมื่อพิจารณาจากการวิเคราะห์สภาพการณ์ และ
ปั จจัยสภาพแวดล้อม รวมทั้งบทบาท และหน้าที่ทิศทางการพัฒนาในอนาคตของพื้นที่อนุ ภาค จะมี
แนวทางในการพัฒนาหรื อภาพอนาคตการพัฒนาพื้นที่ดงั นี้
1. วิสั ยทัศน์ การพัฒ นาพื้นที่ คือ ภาพอนาคตที่ เป็ นเป้ าหมายทางรู ปธรรมของการ
พัฒ นาพื้ น ที่ อ นุ ภ าคเพื่ อ ชี้ น าการพัฒ นาให้ เป็ นไปอย่า งมี ทิ ศ ทางและมี ค วามยัง่ ยื น ในอนาคต
การกาหนดวิสัยทัศน์น้ ี ตอ้ งมี ความสอดคล้องกับการวางผังประเทศ ผังภาค สภาพพื้นที่ ศักยภาพ
โอกาส และความต้องการของจังหวัดและประชาคมทุกภาคส่ วนในท้องถิ่น วิสัยทัศน์จึงจะให้ภาพ
อนาคตซึ่ งเป็ นทิศทางการพัฒนาที่พึงประสงค์เพื่อให้การจัดทาแผนและผังก้าวไปให้ถึงภาพอนาคต
ที่ ต้องการนั้น การก าหนดวิสั ยทัศ น์ ในการพัฒ นาได้มุ่ งให้ เกิ ดการพัฒ นาอย่างยัง่ ยืน จึ งก าหนด
วิสัยทัศน์ในการพัฒนาอนุภาคกลุ่มจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขนั ธ์ สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร
ดังนี้
“การพัฒนาเมืองและชนบทอย่างสมดุลยัง่ ยืน อนุรักษ์และพลิกฟื้ นสิ่ งแวดล้อม พร้อม
ธารงวัฒนธรรม เป็ นผูน้ าการผลิ ตอาหารคุ ณภาพ สร้ างเสริ มระดับ การท่องเที่ ยวสู่ ส ากล บนการ
กระจายทรัพยากรอย่างเป็ นธรรม เชื่อมโยงคมนาคมสะดวกทัว่ พื้นที่ ทุกภาคีมีส่วนร่ วมพัฒนา”
1. วัตถุประสงค์ ในการจัดทาผังอนุภาค
ผังอนุ ภาคเป็ นแผนและผังบูรณาการการพัฒนาพื้นที่ในด้านการใช้ประโยชน์
ที่ดิน ระบบชุ มชนเมืองระบบคมนาคมและขนส่ ง โครงสร้างพื้นฐาน ทางด้านเศรษฐกิ จและสังคม
เพื่อให้เกิ ดความสมดุ ลของการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ และกาหนดพื้นที่ในการพัฒนาและอนุ รักษ์ให้
เหมาะสมสอดคล้องกับแนวนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศในการจัดทาผังอนุ ภาค
กลุ่ มจังหวัดเพชรบุ รี ประจวบคี รีขนั ธ์ สมุ ทรสงครามและสมุ ทรสาคร มี วตั ถุ ประสงค์ครอบคลุ ม
ดังนี้
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1) เพื่อวางแผนจัดระเบี ยบการใช้ประโยชน์ ที่ดินอย่างเหมาะสมกับศักยภาพ
ของพื้นที่ให้เอื้อต่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
2) เพื่ อ พัฒ นาระบบเมื อ งและชนบทในพื้ น ที่ อ นุ ภ าคให้ มี ค วามสอดคล้อ ง
เกื้อกูลกัน ส่ งผลถึงประชาชนให้ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเที่ยงธรรม ลดความเหลื่อมล้ า
ระหว่างเมืองและชนบทโดยกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจ
3) เพื่อเป็ นฐานการผลิ ตสิ นค้าเกษตร เกษตรอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรม
ปลอดมลพิษ เพื่อการบริ โภคและการส่ งออกที่ได้คุณภาพมาตรฐานสากล
4) เพื่ อให้ เกิ ดการพัฒนาด้านการท่ องเที่ ยวเชิ งนิ เวศ ประวัติ ศาสตร์ และศิ ลป
วัฒนธรรมอย่างบูรณาการ พร้อมกับมีการอนุรักษ์ฟ้ื นฟูและบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ มรดก
ทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาพื้นถิ่น และการรักษาสมดุลระบบนิเวศ
5) เพื่อวางแผนและพัฒนาการผลิตและใช้พลังงานอย่างคุม้ ค่า
6) เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริ การทางสังคมให้ทวั่ ถึงเพื่อคุณภาพชีวิต
ที่ดีของประชาชน
3. เป้ าหมายและยุทธศาสตร์ ของผังอนุภาค
1) จุดมุ่งหมายในการพัฒนาอนุภาค
การจัดทาแผนและผังอนุ ภาคเพื่อชี้ นาและกากับการพัฒนาพื้นที่ในด้านการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินและระบบสนับสนุ นต่าง ๆ ได้แก่ ระบบชุ มชนเมือง ระบบคมนาคม และขนส่ ง
โครงสร้ างพื้นฐาน เพื่อให้เกิ ดการพัฒนาด้านเศรษฐกิ จสังคมและสิ่ งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน มี ความ
สมดุ ล ของการใช้ ท รั พ ยากรในการจัด ท าผัง อนุ ภ าคกลุ่ ม จัง หวัด เพชรบุ รี ประจวบคี รี ขัน ธ์
สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร มีจุดมุ่งหมาย (Aims) ดังนี้
(1) การกระจายโอกาสทางเศรษฐกิ จ เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการ
แข่งขันของท้องถิ่นและให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลระหว่างเมืองกับชนบท
(2) การพัฒนาโดยการอนุ รักษ์ท รัพ ยากรการท่องเที่ ยวทั้งธรรมชาติ และ
วัฒนธรรม
(3) การกระจายบริ การสังคม อันได้แก่ การคมนาคม - สื่ อสาร สาธารณู ปโภค
สาธารณูปการ
(4) การเสริ มสร้างสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวติ
(5) การสร้างเสริ มชุมชนเข้มแข็ง
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ภาพที่ 15 ผังอนุ ภาคการพัฒนาพื้ นที่ กลุ่ ม จังหวัดเพชรบุ รี ประจวบคี รีขนั ธ์ สมุทรสงคราม และ
สมุทรสาคร
ที่มา: กรมโยธาธิการและผังเมือง
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ผังเมืองรวมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ข้อมูลการวางผังเมืองรวมจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์รวบรวมจากเอกสารประกอบการ
ประชุมคณะกรรมการ พิจารณาด้านผังเมืองของกรมโยธาธิ การและผังเมือง สรุ ปสาระสาคัญได้ดงั นี้
1. สถานะปัจจุบันของผัง
ผังเมืองรวมจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ (กรมโยธาธิการและผังเมือง,2558) เป็ นผังเมือง
รวมจังหวัดที่กรมโยธาธิ การและผังเมืองได้ดาเนินการจัดทาขั้นตอนของพระราชบัญญัติการผังเมือง
ปี พ.ศ. 2553อยู่ในช่ วงของการวางผังยังไม่ได้ออกเป็ นกฎกระทรวงเพื่อประกาศบังคับใช้โดยการ
ด าเนิ น การวางผัง อยู่ ใ นขั้น ตอนของคณะกรรมการกฤษฎี ก ารตรวจพิ จ ารณาร่ า งกฎหมาย
กระทรวงมหาดไทย และเตรี ยมนัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาร่ างกฎกระทรวง
2. วิสัยทัศน์ ด้านการวางและจัดทาผังเมืองรวมจังหวัด
สื บเนื่ องจากกระทรวงมหาดไทย ได้มีประกาศพระราชกฤษฎีกา กาหนดเขตที่ดิน
ที่ จ ะท าการส ารวจเพื่ อ การวางและจัด ท าผัง เมื อ งของจัง หวัด ในท้ อ งที่ จัง หวัด จัง หวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ เป็ นจังหวัดหนึ่ งที่จะต้องดาเนิ นการตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว ภารกิจของการ
วางผังเมืองรวมจังหวัดเป็ นภารกิจที่จะต้องถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น คือ องค์การ
บริ หารส่ วนจังหวัด ระยะเวลาถ่ายโอนตั้งแต่ปี 2547 รวมทั้งปั จจุบนั นโยบายรัฐบาลให้จงั หวัดมีการ
จัดทาระบบบริ หารราชการแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาท้องที่ (Holistic Administration) ที่จะสามารถ
ประสานและกากับดูแลการทางานของทุกส่ วนราชการ ตลอดจนส่ งเสริ มสนับสนุ นองค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น และชุ มชนในพื้นที่ให้สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้ในภาพรวม เป้ าหมายเพื่อประโยชน์
สุ ขของประชาชน โดยจังหวัดได้กาหนดยุท ธศาสตร์ ในการพัฒนากลุ่ มจังหวัด และร่ วมกับ กลุ่ ม
จัง หวัด ก าหนดยุ ท ธศาสตร์ ใ นการพัฒ นากลุ่ ม จัง หวัด ซึ่ งประกอบด้ ว ยจัง หวัด สมุ ท รสาคร
สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขนั ธ์ ที่จะร่ วมกันพัฒนาเป็ นกลุ่มจังหวัดที่เป็ นศูนย์กลาง
การผลิ ต และแปรรู ป สิ น ค้าประมงและเกษตร เป็ นแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เวศ และเป็ นเส้ น ทาง
คมนาคมที่สาคัญสู่ ภาคใต้ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ยงั่ ยืน
การพัฒ นาพื้ น ที่ จ ัง หวัด โดยการวางผัง เมื อ งรวมจัง หวัด นั้ น ได้ ค านึ ง ถึ ง การ
เจริ ญเติ บโตของจังหวัด ในอนาคต ทั้งด้านเศรษฐกิ จ สังคม ประชากร ทรัพ ยากรธรรมชาติ และ
สิ่ งแวดล้อม จึ ง เป็ นสิ่ งจาเป็ นอย่างยิ่งที่ ก ารวางผังเมื อ งจะเป็ นเครื่ องมื อหนึ่ งให้ จงั หวัด ท้องถิ่ น
และประชาชนได้มองเห็ นภาพรวมของการพัฒนาพื้นที่ในอนาคต รวมทั้งมาตรการต่าง ๆ ทางด้าน
ผังเมืองที่จะทาให้จงั หวัดประจวบคีรีขนั ธ์เป็ นเมืองหลวงการผลิตและการแปรรู ปสับปะรดส่ งออก
เป็ นศู น ย์ก ลางอุ ตสาหกรรมที่ ได้มาตรฐาน เพื่ อตอบสนองตลาดภายในประเทศ และเป็ นเมื อ ง
ท่องเที่ยวสาหรับครอบครัวและสุ ขภาพ โดยให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่จงั หวัด
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3. วัตถุประสงค์ ในการวางและจัดทาผังเมืองรวม
1) เพื่อเป็ นแผนแม่บ ททางด้านการใช้ประโยชน์ที่ ดิน สาหรั บการพัฒนาพื้ นที่
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
2) เพื่อเป็ นแหล่งรองรับการขยายตัวของเมือง ด้านที่อยูอ่ าศัย
3) เพื่ออนุ รักษ์ฟ้ื นฟูและรักษาสภาพแวดล้อมชุ มชน ศิลปวัฒนธรรมและแหล่ ง
ท่องเที่ยว
4) เพื่อเป็ นแผนแม่บทในการกาหนดการวางพัฒนาเมือง ให้ทอ้ งถิ่นนาไปจัดทา
รายละเอียดสอดคล้องกับการพัฒนาจังหวัด
5) เพื่ อให้ มี โครงสร้ างพื้ น ฐานและบริ ก ารที่ ส ะดวก ปลอดภัย และคุ ้ม ค่ าการ
ลงทุน
6) เพื่อดารงรักษาพื้นที่ที่มีคุณค่าทางการเกษตรกรรม ให้เป็ นแหล่งผลิ ตอาหาร
อย่างพอเพียง ปลอดภัยได้มาตรฐาน และสามารถรักษาวิถีชีวติ ที่เป็ นเอกลักษณ์ทอ้ งถิ่น
7) เพื่อรองรับการขยายตัวทางด้านอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องจากการแปรรู ปผลผลิต
เกษตรอาหาร หัตถกรรมพื้นฐาน และท่องเที่ยว
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ภาพที่ 16 แสดงแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
ที่มา: กรมโยธาธิการและผังเมือง
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ผังเมืองรวมเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ผังเมืองเมืองรวมเมืองหัวหิน
ในเขตเทศบาลเมืองหัวหิ น จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ มีกฎกระทรวงผังเมืองรวมเมือง
หัวหินบังคับใช้มาแล้ว 2 ฉบับ และอยูร่ ะหว่างการประกาศบังคับใช้ จานวน 1 ฉบับ (ปรับปรุ งครั้งที่
2 รอบที่ 2)
1. กฎกระทรวง ฉบับที่ 59 (พ.ศ. 2531) ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง
พ.ศ. 2518 ให้ใช้บ งั คับ ผังเมื องรวมเมื องหัวหิ น จังหวัดประจวบคี รีขนั ธ์ ตั้งแต่วนั ที่ 26 ธันวาคม
พ.ศ. 2531 เป็ นต้นไป ประกาศในราชกิ จจานุ เบกษา ฉบับ พิ เศษ เล่ ม 115 ตอนที่ 66 ลงวัน ที่ 25
ธันวาคม 2531
2. กฎกระทรวง ฉบับที่ 352 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญ ญัติก ารผัง
เมื อง พ.ศ. 2518 ให้ใช้บงั คับผังเมืองรวมเมืองหัวหิ น จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ (ปรับปรุ งครั้งที่ 1)
ตั้งแต่ วนั ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2540 เป็ นต้นไป ประกาศในราชกิ จจานุ เบกษา ฉบับ พิเศษ เล่ ม 114
ตอนที่ 44 ลงวันที่ 2 กันยายน 2540
3. ร่ างกฎกระทรวงให้ ใช้บ ังคับ ผังเมื องรวมเมื องหัวหิ น จังหวัดประจวบคี รีขนั ธ์
(ปรับปรุ งครั้งที่ 2) กาลังดาเนิ นการวางและจัดทาผังเมืองรวมเมืองหัวหิ น ขณะนี้ อยู่ในขั้นตอนที่ :
การตรวจพิจารณาของสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (ไม่ได้ประกาศบังคับใช้)
4. การดาเนิ นการวางและจัดทาผังเมืองรวมเมื องหัวหิ น (ปรับปรุ งครั้งที่ 2 รอบที่ 2)
(3 เมษายน 2558)
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ภาพที่ 17 กฎกระทรวง ฉบับที่ 59 พ.ศ. 2531 (ซ้าย) กฎกระทรวง ฉบับที่ 352 พ.ศ. 2540 ปรับปรุ ง
ครั้งที่ 1 (ขวา)
ที่มา: กรมโยธาธิการและผังเมือง
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ภาพที่ 18 ร่ างกฎกระทรวงให้ใช้บงั คับผังเมืองรวมเมืองหัวหิ น จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ (ปรับปรุ ง
ครั้งที่ 2)
ที่มา: กรมโยธาธิการและผังเมือง
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ภาพที่ 19 ผังเมืองรวมเมืองหัวหิ น ปรับปรุ งครั้งที่ 2 รอบที่ 2 (3 เมษายน 2558)
ที่มา: กรมโยธาธิการและผังเมือง
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1. การดาเนินการวางและจัดทาผังเมืองรวมเมืองหัวหิน (ปรั บปรุ งครั้ งที่ 2 รอบที่ 2)
(ร่ าง) กฎกระทรวงให้ใช้บงั คับผังเมื องรวมเมืองหัวหิ น จังหวัดประจวบคี รีขนั ธ์
(ปรั บ ปรุ งครั้ ง 2) เทศบาลเมื อ งหั ว หิ น ตั้ ง อยู่ ท างทิ ศ ตะวัน ออกของอ าเภอหั ว หิ น จัง หวัด
ประจวบคี รีขนั ธ์ ติดกับทะเลอ่าวไทย พื้นที่ มีลกั ษณะเป็ นรู ปสี่ เหลี่ ยมผืนผ้าทิ ศตะวันตกเป็ นภูเขา
พื้นที่ ลาดเอี ยงลงสู่ ทะเลอ่าวไทย มี พ้ืนที่ รวม86.36 ตารางกิ โลเมตร หรื อ 53,975 ไร่ มี ถนนเพชร
เกษม (ทางหลวงหมายเลข 4) ตัดผ่านจากทิ ศเหนื อจรดทิ ศใต้ยาวประมาณ 22 กิ โลเมตร ห่ างจาก
กรุ ง เทพมหานคร ประมาณ 230 กิ โ ลเมตร ลัก ษณะพื้ น ที่ เป็ นชุ ม ชนเมื อ งหนาแน่ น และการ
พาณิ ชยกรรม ประมาณร้อยละ 3 และมีชุมชนที่กระจัดกระจายไม่หนาแน่ นห่ างไกลออกไป พื้นที่
ส่ วนใหญ่เป็ นพื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ว่างและพื้นที่ เขตทหาร การขยายตัวของเมืองมีลกั ษณะเป็ น
แนวยาวไปตามถนนเพชรเกษม มีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่ ง มีโรงแรม บ้านพัก ร้ านอาหารและ
สถานประกอบการที่ เกี่ ยวกับการท่องเที่ ยวจานวนมาก ในปี หนึ่ ง ๆ จึ งมี นักท่องเที่ ยวเข้ามาเที่ ยว
จานวนประมาณเกือบ 2 ล้านคน ก่อให้เกิดเม็ดเงินสะพัดในท้องถิ่น ปี ละกว่า 6 พันล้านบาทเทศบาล
เมืองหัวหิ น เป็ นที่ต้ งั ของเขตพระราชฐาน คือ วังไกลกังวล ซึ่ งปั จจุบนั พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชิ นีนาถ ประทับอยู่ เทศบาลเมืองหัวหิ นเป็ นเขตควบคุมมลพิษ
ตามประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่ งชาติ ฉบับ ที่ 13 (พ.ศ. 2539) และเป็ นเขตพื้ นที่ ที่ ใช้
มาตรการคุ ้ม ครองสิ่ ง แวดล้อ ม ตามประกาศกระทรวงทรั พ ยากร ธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้อ ม
พ.ศ. 2547
ผังเมืองรวมเมืองหัวหิ น ปรั บปรุ งครั้งงที่ 2 มี พ้ืนที่ เพื่ อการปรับ ปรุ งผังเมื องรวม
เป็ นจ านวนทั้ง สิ้ น 86.36 ตารางกิ โ ลเมตร (ขอบเขตพื้ น ที่ เดี ย วกับ เขตเทศบาลต าบลหั ว หิ น )
ครอบคลุ มพื้นที่ตาบลหัวหิ น และตาบลหนองแก อาเภอหัวหิ นและครอบคลุ มทะเลอ่าวไทยระยะ
ขนาน 500 เมตร กั บ ชายฝั่ ง ทะเลทางทิ ศ ตะวัน ออก และเทศบาลเมื อ งหั ว หิ น อยู่ ห่ า งจาก
กรุ งเทพมหานครไปทางทิศใต้ประมาณ 195 กิโลเมตร ผ่านจังหวัด สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และ
เพชรบุ รี มี พ้ื น ที่ ใ นเขตการปกครอง จานวน 86.36 ตารางกิ โ ลเมตร พื้ น ที่ ค รอบคลุ ม 2 ต าบล
คือ ตาบลหัวหิ น และตาบลหนองแก จัดตั้งเทศบาลเมืองหัวหิ น เมื่อ พ.ศ.2480 เปลี่ยนแปลงเขตครั้ง
ล่ าสุ ดเมื่ อ 13 กุ มภาพันธ์ 2547 พื้ นที่ เดิ มก่ อนเปลี่ ยนแปลงเขต 72 ตารางกิ โลเมตร ระยะห่ างจาก
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ 90 กิโลเมตร
กฎกระทรวงให้ ใ ช้ บ ัง คับ ผัง เมื อ งรวมเมื อ งหั ว หิ น จัง หวัด ประจวบคี รี ข ัน ธ์
พ.ศ.2540 ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 ซึ่ งมีการขยายอายุการใช้บงั คับ
ครั้งละ 1 ปี จานวน 2 ครั้ง ได้สิ้นสุ ดระยะเวลาการใช้บงั คับไปแล้ว เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2547 ดังนั้น
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การใช้ประโยชน์ที่ดินในขณะนี้ จึงไม่จาเป็ นต้องพิจารณาตามกฎกระทรวงที่ได้สิ้นผลการใช้บงั คับ
ไปแล้ว แต่จะต้องพิจารณาให้เป็ นไปตามกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย ปั จจุบนั ผังเมืองรวม
เมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ปรับปรุ งครั้งที่ 2 อยูใ่ นระหว่างการดาเนินการตามขั้นตอนของ
กฎหมายเพื่อให้มีผล ใช้บงั คับต่อไป ซึ่ งยังคงได้กาหนดแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดิน รวมทั้งแนว
ถนนไว้เช่นเดิม และในระหว่างที่กฎกระทรวงดังกล่าวยังไม่มีผลใช้บงั คับ เจ้าพนักงานท้องถิ่นควร
ให้คาแนะนากับผูข้ ออนุญาตให้ทราบด้วยว่า เมื่อหน่วยงานของรัฐมีความจาเป็ นและมีความพร้อมที่
จะดาเนินการก่อสร้างถนนในบริ เวณแนวสายทางของถนนที่กาหนดไว้ (โดยการเวนคืน) ก็จะส่ งผล
กระทบต่อผูข้ ออนุ ญาตหรื อบุคคลที่เกี่ ยวข้องในอนาคตได้ ซึ่ งหากพื้นที่ของผูข้ ออนุ ญาตก่อสร้ าง
อาคารมี เพียงพอที่จะสามารถถอยร่ นอาคารให้พน้ แนวถนนได้ ก็ควรที่จะถอยร่ นเพื่อเป็ นการลด
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
อาณาเขตรับผิดชอบ เขตปกครองของเทศบาลเมืองหัวหิ นครอบคลุมพื้นที่ 2 ตาบล
คือ ตาบลหัวหิน ตาบลหนองแก
ทิศเหนือ
จรดเขตเทศบาลเมืองชะอา อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี
ทิศใต้
จรดอาเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
ทิศตะวันตก จรดทะเลอ่าวไทย
ทิศตะวันตก จรดตาบลทับใต้และตาบลหินเหล็กไฟ อาเภอหัวหิน
2. สภาพพืน้ ทีแ่ ละการตั้งถิ่นฐานของชุ มชน
พื้นที่ ในเขตผังเมื องรวมเมื องหัวหิ น เป็ นที่ ลุ่มต่ าสลับที่ ดอน ซึ่ งอยู่ระหว่างภู เขา
ทางด้านทิศตะวันตก และติดกับทะเลทางด้านทิศตะวันออก ดังนั้นพื้นที่จึงมีความลาดเอียงจากด้าน
ตะวันตกสู่ ด้านตะวันออก ชุ มชนเทศบาลตาบลหัวหิ น ตั้งอยู่ตาบลหัวหิ น บริ เวณ ตอนกลางของ
พื้นที่ เป็ นศู นย์กลางทางเศรษฐกิ จ สั งคม การบริ หารการปกครอง และการท่ องเที่ ยวของจังหวัด
เนื่องจากเป็ นที่ต้ งั ของกิจกรรมสาคัญต่าง ๆ ดังกล่าว
3. ลักษณะทางด้ านประชากร
จานวนประชากรในปั จจุบนั ในเขตผังเมืองรวมเมืองหัวหิ น มีจานวนประชากร
41,599 คน (ปี 2543) การศึ ก ษาอัตราการขยายตัวของประชากรในเขตผังเมื องรวมเมื องหัวหิ น
ภายในเขตเทศบาลพบว่าแนวโน้มการขยายตัวของประชากรในเขตเทศบาลสู ง เพราะพื้นที่ในเขต
เทศบาลและบริ เวณใกล้เคียงมีศกั ยภาพของการพัฒนาให้เป็ นแหล่งท่องเที่ยว จากการศึกษาอัตรา
การขยายตัวของประชากรในเขตผังเมองรวมเมื องหัวหิ นภายในเขตเทศบาลพบว่าแนวโนมการ
ขยายตัวของประชากรในเขตเทศบาลสู ง เพราะพื้นที่ในเขตเทศบาลและบริ เวณใกล้เคียงมีศกั ยภาพ
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ของการพัฒนาให้เป็ นแหล่งท่องเที่ยว เพื่อส่ งเสริ มการกระจายรายได้ไปสู่ ประชาชนซึ่ งเป็ นกิจการ
หรื ออุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่ลงทุนน้อยแต่ได่ผลตอบแทนมาก
4. บทบาทของชุ มชนเมืองหัวหิน
ชุ มชนเมื องหัวหิ น มี บทบาทด้านการท่องเที่ ยวที่ มีความสาคัญในระดับประเทศ
และมีบทบาทเป็ นศูนย์กลางการบริ หารราชการการปกครอง และการสาธารณสุ ขในระดับอาเภอ ใน
ด้านเศรษฐกิจเป็ นศูนย์กลางธุ รกิจการค้า การบริ การ ศูนย์บริ การทางการเกษตรและการประมง และ
มีศกั ยภาพในการส่ งเสริ มอุตสาหกรรมแปรรู ปวัตถุดิบทางการเกษตร และการประมงน้ าเค็ม
5. ผังการใชุ้ประโยชน์ ทดี่ ินในอนาคต
ผังการใช้ ป ระโยชน์ในเขตผังเมืองรวมเมืองหัวหิ น แสดงการใช้ประโยชน์ที่ ดิน
หลัก ๆ เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนา ได้กาหนดแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดิน ดังนี้
1. เขตที่ อ ยู่ อ าศั ย การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทที่ อ ยู่ อ าศัย ได้ก าหนดไว้ 3
ประเภท คือ เขตที่ อยู่อาศัย หนาแน่ นมาก, เขตที่ อยู่อาศัยหนาแน่ นปานกลางและเขตที่ อยู่อาศัยที่
หนาแน่นน้อย ตามลักษณะแนวโน้มการขยายตัวของชุมชน
1.1 เขตที่ อยู่อาศัยหนาแน่ นมาก กาหนดให้เป็ นสี แดงในผังฯโดยกาหนดให้
ขยายต่อเนื่องจากเขตพาณิ ชยกรรมและสถานบริ การ
1.2 เขตที่อยู่อาศัยหนาแน่ นปานกลาง กาหนดให้เป็ นสี ส้มในผังฯ โดยชุ มชน
เมื อ งหั ว หิ น มี บ ทบาทด้า นการท่ อ งเที่ ย วที่ มี ค วามส าคัญ ในระดับ ประเทศและมี บ ทบาทเป็ น
ศูนย์กลางการบริ หารราชการการปกครอง และการสาธารณสุ ขในระดับอาเภอ ในด้านเศรษฐกิจเป็ น
ศูนย์กลางธุ รกิจการค้า การบริ การ ศูนย์บริ การทางการเกษตรและการประมง และมีศกั ยภาพในการ
ส่ งเสริ มอุตสาหกรรมแปรรู ปวัตถุดิบทางการเกษตร และการประมงน้ าเค็มกาหนดให้ขยายต่อเนื่ อง
จากเขตที่อยูอ่ าศัยหนาแน่นมากภายในเขตเทศบาล
1.3 เขตพื้ นที่ อยู่อาศัย หนาแน่ นน้อยก าหนดให้เป็ นสี เหลื องของผังฯได้แก่
พื้นที่โดยรอบเขตที่อยูอ่ าศัยหนาแน่นปานกลาง
2. เขตอุ ต สาหกรรมเฉพาะกิ จ ก าหนดไว้เป็ นสี ม่ ว งอ่ อ น ได้ แ ก่ พื้ น ที่ ด้ า น
ตะวัน ตกของถนนเพชรเกษมตรงทางแยกถนนเพชรเกษม-หนองเสื อ ก าหนดไว้เพื่ อ กิ จ การ
อุตสาหกรรมบริ เวณขั้นพื้นฐานประเภทอู่ซ่อมรถยนต์ ธุ รกิจบริ การเกี่ยวเนื่ องกับการท่องเที่ยว หรื อ
บริ การสาหรับผูใ้ ช้ทางหลวงเป็ นทางผ่าน หรื อชัว่ คราวที่ไม่ประสงค์จะเข้าเมือง
3. เขตที่โล๋ งเพื่อนันทนาการและการรั กษาคุณภาพสิ่ งแวดล้ อม กาหนดไว้เป็ น 2
ประเภท ตามลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดิน คือ
3.1 เขตที่โล่งเพื่อนันทนาการ กาหนดไว้เป็ นสี เขียวอ่อน
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3.2 การรักษาคุณภาพส่ งแวดล้อม กาหนดไว้เป็ นสี ฟ้า
3.3 เขตที่ โล่ งเพื่ อการรั กษาคุ ณภาพสิ่ งแวดล้อมและการประมง ก าหนดใน
ทะเลอ่าวไทยที่ ระยะประมาณ 500 เมตร กับริ มชายฝั่ งทะเลอ่าวไทย เพื่อการรักษาสภาพแวดล้อม
และการประมงชายฝั่งเป็ นสาคัญ
4. เขตสถาบันราชการการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ กาหนดไวเป็ นสี น้ า
เงินในผังฯ ได้แก่พ้ืนที่สถาบันราชการปัจจุบนั และที่ดินของราชพัสดุ
5. เขตสถาบันการศึกษาการศาสนา
5.1 การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทสถาบันการศึ กษา กาหนดให้เป็ นสี เขียว
มะกอกในผัง ฯ ได้แก่พ้นื ที่ที่เป็ นสถาบันการศึกษาของรัฐทั้งสิ้ น
5.2 การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา กาหนดให้เป็ นสี เทาอ่อน
ในผัง ฯ ได้แก่พ้นื ที่อนั เป็ นสถาบันศาสนาในปั จจุบนั
6. เขตชนบทและเกษตรกรรม กาหนดไว้เป็ สี เขียวในผังฯ ได้แก่ พื้นที่ทางตอน
ใต้ของผังฯ ซึ่ งพื้นที่ มีส มรรถดิ น ที่ มีความเหมาะสมในการดารงสภาพการเกษตรได้ดี ทั้งนี้ เพื่ อ
ควบคุ มการพัฒนาที่ ดินริ มทางหลวงบางส่ วนมิให้ก่อสร้ างอาคารในลักษณะที่เกาะตัวตามยาวกับ
ถนนจนเป็ นเหตุให้เสี ยความคลาองตัวในดารจราจรบนทางหลวงแผ่นดิ น และเพื่อควบคุ มสภาวะ
แวดล้อมของพื้นที่
7. เขตอนุ รั ก ษ์ ป่ าไม้ ก าหนดให้ เป็ นสี เขี ย วอ่ อ น มี เส้ น ทะแยงสี ขาวให้ ใ ช้
ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสงวน และคมครองดู แลรักษาหรื อบารุ งป่ าไม้สัตว์ป่ า ต้นน้ า ลาธาร และ
ทรัพ ยากร ธรรมชาติอื่น ๆ ตามมติ คณะรัฐมนตรี และกฎหมายเกี่ ยวกับการป่ าไม้ การสงวนและ
คุม้ ครองสัตว์ปป่ า และการส่ งเสริ มและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ
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ตารางที่ 6 การใช้ที่ดินอนาคตในเขตผังเมืองรวมเมืองหัวหิ น จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ปรับปรุ งครั้งที่ 1

ประเภทการใช้ ประโยชน์ ทดี่ นิ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ที่อยูอ่ าศัยหนาแน่นน้อย (สี เหลือง)
ที่อยูอ่ าศัยหนาแน่นปานกลาง (สี สม้ )
พาณิ ชยกรรมและที่อยูอ่ าศัยหนาแน่นมาก (สี แดง)
ชนบทและเกษตรกรรม (สี เขียว)
อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สี ขาวมีกรอบและเสนทะแยงสี เขียว )
ที่โล่งเพื่อนันทนาการและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อม (สี เขียวอ่อน)
ที่โล่งเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมและการท่องเที่ยว (สี ฟ้า)
สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ (สี น้ าเงิน)
สถาบันศาสนา (สี เทาอ่อน)
สถาบันการศึกษา (สี เขียวมะกอก)
เขตทหาร (เว้นขาว)
อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ (สี ม่วงอ่อน)
อนุรักษ์ปป่ าไม้ (สี เขียวอ่อนมีเส้นทแยงสี ขาว)
ถนน ซอย แม่น้ าลาคลอง อื่น ๆ
รวม

เนื้อที่
ประมาณ
(ไร่ )
14,830.00
3,385.00
1,215.00
465.50
220.00
15,558.50
469.00
472.50
882.50
138.00
15,378.50
300.00
1,612.50
2340.00

เนื้อที่
ประมาณ
(ตร.กม)
23.723
5.416
1.944
0.740
0.352
24.89
0.750
0.756
1.412
0.221
24.606
0.48
2.580
3.744

54,372.95

87.00

ร้ อยละ
25.90
5.91
2.12
0.52
0.81
0.38
27.17
0.24
0.82
2.82
1.54
0.83
26.86
4.09
100
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ตารางที่ 7 การใช้ที่ดินอนาคตในเขตผังเมืองรวมเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
ปรับปรุ งครั้งที่ 2 รอบ 2

1. ที่อยูอ่ าศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง)
2. ที่อยูอ่ าศัยหนาแน่นปานกลาง (สี สม้ )
3. พาณิ ชยกรรมและที่อยูอ่ าศัยหนาแน่นมาก (สี แดง)
4. ชนบทและเกษตรกรรม (สี เขียว)
5. อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สี ขาวมีกรอบและเสนทะแยงสี เขียว )
6. ที่โล่งเพื่อนันทนาการและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อม (สี เขียวอ่อน)
7. ที่โล่งเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมและการท่องเที่ยว (สี ฟ้า)
8. สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ (สี น้ าเงิน)
9. สถาบันศาสนา (สี เทาอ่อน)
10. สถาบันการศึกษา (สี เขียวมะกอก)
11. เขตทหาร (เว้นขาว)
12. เขตพระราชฐาน วังไกลกังวล (เว้นขาว)
13. อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ (สี ม่วงอ่อน)
14. เขตรถไฟ (เว้นขาว)
15. ป่ าไม้ตามมติ ครม. (เว้นขาว)
16. อนุรักษ์ป่าไม้ (สี เขียวอ่อนมีเส้นทแยงสี ขาว)
17. ถนน ซอย แม่น้ าลาคลอง อื่นๆ

เนื้อที่
ประมาณ
(ไร่ )
11,239.90
2,094.24
1,105.52
451.37
196.69
13,882.35
506.62
153.38
804.84
349.85
5,292.59
218.74
307.51
1,232.90
8,864.83
574.95
7,096.67

เนื้อที่
ประมาณ
(ตร.กม)
17.98
3.35
1.77
0.72
0.32
22.21
0.81
0.25
1.29
0.56
8.47
0.35
0.49
1.97
14.19
0.92
11.35

รวม

54,372.95

87.00

ประเภทการใช้ ประโยชน์ ทดี่ นิ

ร้ อยละ
20.66
3.86
2.03
0.83
0.37
25.53
0.93
0.29
1.48
0.64
9.74
0.40
0.56
2.26
16.31
1.06
13.05
100

6. ความคืบหน้ าของผังเมืองรวมเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
6.1 กฎกระทรวง ฉบับที่ 59 ออกตามความใน พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ 2518
ให้ใช้บงั คับผังเมืองรวมเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
6.2 ตั้ง แต่ ว นั ที่ 26 ธั น วาคม 2531 เป็ นต้น ไป ประกาศในราชกิ จ จานุ เบกษา
ฉบับพิเศษ เล่ม 115 ตอนที่ 66 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2531
6.3 กฎกระทรวง ฉบับ ที่ 352 ออกตามความในพระราชบัญ ญัติ ก ารผัง เมื อ ง
พ.ศ.2518 ให้ใช้บงั คับผังเมืองรวมเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
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6.4 ปรับปรุ งครั้งที่ 1 ตั้งแต่วนั ที่ 3 พ.ย.2540 เป็ นต้นไป ประกาศในราชกิ จจานุ เบกษา
ฉบับพิเศษ เล่ม 244
6.5 ร่ างกฎกระทรวงให้ใช้บงั คับผังเมืองรวมเมืองหัวหิ น จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
(ปรับปรุ งครั้งที่ 2 รอบที่ 2)
6.6 กาลังดาเนินการวางและจัดทาผังเมืองรวมเมืองหัวหิ น ขณะนี้อยูใ่ นขั้นตอนที่ :
การตรวจพิจารณาของสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
6.7 ยืนยัน/ตรวจสอบ เอกสารหลักฐานจากหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องตามข้อสังเกต
ของที่ประชุมสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
6.8 การดาเนินการวางและจัดทาผังเมืองรวมเมืองหัวหิ น (ปรับปรุ งครั้งที่ 2 รอบที่ 2)
(3 เมษายน 2558)
7. สถานภาพปัจจุบัน
7.1 โฆษณาทางหนังสื อพิมพ์ วิทยุ ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม - 2 เมษายน 2558
7.2 ปิ ดประกาศ 15 วัน ตั้งแต่วนั ที่ 3 – 17 เมษายน 2558
7.3 ประชุมคณะที่ปรึ กษาผังเมืองรวมเมืองหัวหิ น วันที่ 21 เมษายน 2558
7.4 ประชุมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชน วันที่ 22 เมษายน 2558
ตารางที่ 8 สรุ ปผังนโยบายที่เกี่ยวข้อง ผังประเทศ ผังภาค และผังอนุภาค
ผลกระทบต่ อ
ผลกระทบต่ อ
จังหวัด
พื้นที่
นโยบายและยุทธศาสตร์
ประเด็นที่สาคัญ
ประจวบคีรีขันธ์
เมืองหัวหิน
ทางตรง ทางอ้อม ทางตรง ทางอ้อม
ผังประเทศ
✓
✓ แผนแม่บทในการพัฒนาประเทศ ถ่ายทอดสู่ ผงั
ระบบชุ ม ชน การใช้ป ระโยชน์ ที่ ดิ น และการ
กระจายตัวของพื้นที่ยทุ ธศาสตร์ของประเทศ
ผังภาคกลาง
✓
✓ การวางผังภาคกลางเป็ นการพัฒนาเมืองและชนบท
ให้น่ าอยู่และยัง่ ยืนบนพื้ นฐานเศรษฐกิ จพอเพียง
การที่เมืองและชนบทจะน่ าอยู่จะต้องพัฒนาเพื่อให้
คุณภาพชี วิตของประชาชน ทั้งในสั งคมเมืองและ
ชนบทได้รับสิ่ งตอบสนองความต้องการที่ดี
มีความอยูด่ ีมีสุข
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ตารางที่ 9 สรุ ปผังนโยบายที่เกี่ยวข้อง ผังประเทศ ผังภาค และผังอนุภาค (ต่อ)
ผลกระทบต่ อ
ผลกระทบต่ อ
จังหวัด
พื้นที่
นโยบายและยุทธศาสตร์
ประจวบคีรีขันธ์
เมืองหัวหิน
ทางตรง ทางอ้อม ทางตรง ทางอ้อม
ผัง อนุ ภ าคกลุ่ ม จัง หวัด ✓
✓
เพชรบุรี
ประจวบคีรีขนั ธ์
สมุทรสงคราม และ
สมุทรสาคร

ผั ง เมื อ ง ร ว ม จั ง ห วั ด
ประจวบคีรีขนั ธ์

✓

✓

ผังเมือ งรวมเมือ งหัวหิ น
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์

✓

✓

ประเด็นที่สาคัญ
ทาหน้าที่เป็ นกลไกประสาน และบูรณาการนา
นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ระดับประเทศและ
ภาคมาถ่ายทอดลงสู่ พ้นื ที่ระดับกลุ่มจังหวัด และ
จังหวัด เมือง และชุ มชน เพื่อใช้เป็ นกรอบแนว
ทางการพัฒ นาในระดับ ต่ างๆ ในการเชื่ อมโยง
อ ย่ า งส อ ด ค ล้ อ ง ส นั บ ส นุ น เกื้ อ กู ล แ ล ะ
เสริ มสร้างความเข้มแข็ง การพัฒนาพื้นที่ร่วมกัน
ระหว่ า งจั ง หวัด ในกลุ่ ม อนุ ภาคให้ ส ามารถ
ขับ เคลื่ อ นการพัฒ นาตามยุท ธศาสตร์ ที่ วางไว้
อย่างเป็ นรู ปธรรมและเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
การพัฒนาพื้นที่จงั หวัดโดยการวางผังเมืองรวม
จัง หวัด นั้ น ได้ค านึ ง ถึ ง การเจริ ญเติ บ โตของ
จัง หวัด ในอนาคต ทั้ งด้า นเศรษฐกิ จ สั ง คม
ประชากร ทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
จึงเป็ นสิ่ งจาเป็ นอย่างยิง่ ที่การวางผังเมืองจะเป็ น
เครื่ องมือหนึ่งให้จงั หวัด ท้องถิ่น และประชาชน
ได้ม องเห็ น ภาพรวมของการพัฒ นาพื้ น ที่ ใ น
อนาคต รวมทั้งมาตรการต่างๆ
กฎกระทรวงให้ใช้บงั คับผังเมืองรวมเมืองหัวหิ น
จัง หวัด ประจวบคี รี ขัน ธ์ ใช้เป็ นกรอบในการ
ก าหนดการใช้ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ให้ เป็ นไปตาม
กฎกระทรวงนับตั้งแต่ที่ประกาศบังคับใช้

โครงการพัฒนาทีเ่ กี่ยวข้ อง
โครงการแก้ ไขปั ญหาน้าท่ วมในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน และวังไกลกังวล อันเนื่ องมาจาก
พระราชดาริ พ.ศ. 2549
โครงการแก้ไขปั ญหาน้ าท่วมในเขตเทศบาลตาบลหัวหิ น อันเนื่ องมาจากพระราชดาริ อาเภอหัวหิ น
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ (กรมชลประทาน ,2542) จะดาเนิ นการแก้ไขปั ญ หาในรู ป แบบบู รณาการ
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ซึ่ งทุ ก หน่ วยงานของส่ วนราชการจะต้องร่ วมกันดาเนิ นการ เช่ น เทศบาลตาบลหัวหิ น กรมทาง
หลวง การรถไฟแห่ งประเทศไทย และกรมชลประทาน ดังนั้นเพื่อให้การพิจารณาโครงการแก้ไข
ปั ญหาน้ าท่วมในเขตเทศบาลตาบลหัวหิ น อันเนื่ องมาจากพระราชดาริ กรมชลประทาน โดยสานัก
ชลประทานที่ 14 จึงได้มีการศึกษาพิจารณาความเหมาะสมเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปั ญหาน้ าท่วม
ได้อย่างมีหลักเกณฑ์ตามมาตรฐานของการออกแบบระบบระบายน้ าเมืองต่อ

ภาพที่ 20 ต าแหน่ ง โครงการแก้ไ ขปั ญ หาน้ าท่ วมในเขตเทศบาลเมื องหัวหิ น และวัง ไกลกังวล
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ พ.ศ. 2549
ที่มา: กรมชลประทาน
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ภาพที่ 21 โครงการแก้ไขปั ญหาน้ าท่วมในเขตเทศบาลเมืองหัวหิ น และวังไกลกังวล อันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ พ.ศ. 2549
ที่มา: กรมชลประทาน
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โครงการก่อสร้ างมอเตอร์ เวย์ สายนครปฐม-ชะอา
โครงการมอเตอร์ เวย์ สายนครปฐม-ชะอา (หนัง สื อพิ ม พ์ป ระชาชาติ ธุ รกิ จ ,2561)
โครงการมอเตอร์ เวย์ สายนครปฐม-ชะอา (หนังสื อพิ ม พ์ป ระชาชาติ ธุรกิ จ,2561) ระยะทาง 109
กิ โลเมตร และมี เงิ น ลงุ ท น 63,998 ล้านบาท โดยได้รับ การบรรจุ อ ยู่ในแผนปฏิ บ ัติ ก ารเร่ ง ด่ ว น
Action Plan ปี 2560 โดยเอกชนลงทุนทั้งโครงการ รู ปแบบ PPP Net Cost คือรัฐเวนคืนที่ดิน ส่ วน
เอกชนลงทุ นงานก่อสร้ าง ดาเนิ นการ บารุ งรักษาและที่ พกั ริ มทางหลวง มู ลค่าลงทุ น 54,510 ล้าน
บาท โดยเอกชนได้สัมปาน 30 ปี รายได้จากค่าผ่านทางและรายได้จากที่พกั ริ มทางตลอดอายุสัญญา
ขณะนี้ อยูร่ ะหว่างให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตีความว่าจะสามารถนาโครงการที่กรมเวนคืนที่ดินให้
สัมปทานเอกชนได้หรื อไม่เนื่ องจากที่ผา่ นมากรมยังไม่เคยมีการลงทุนลักษณะนี้มาก่อนทั้งนี้ คาดว่า
จะได้ขอ้ สรุ ปก่อนเสนอให้คณะกรรมการ PPP อนุ มตั ิตน้ ปี 2560 เพื่อเปิ ดประมูลหาเอกชนลงทุน
ก่ อสร้ างโครงการ คาดว่าจะได้บ ริ ษ ทั เอกชนปลายปี 2560 เซ็ นสั ญญาก่ อสร้ างปี 2561 แล้วเสร็ จ
พร้อมเปิ ดให้บริ การปี 2565ที่ดิน ส่ วนเอกชนลงทุนงานก่อสร้าง ดาเนิ นการ บารุ งรักษาและที่พกั ริ ม
ทางหลวง มู ลค่าลงทุ น 54,510 ล้านบาท โดยเอกชนได้สัมปาน 30 ปี รายได้จากค่าผ่านทางและ
รายได้จากที่พกั ริ มทางตลอดอายุสัญญาขณะนี้ อยู่ระหว่างให้คณะกรรมการกฤษฎี กาตีความว่าจะ
สามารถนาโครงการที่กรมเวนคืนที่ดินให้สัมปทานเอกชนได้หรื อไม่เนื่ องจากที่ ผา่ นมากรมยังไม่
เคยมีการลงทุนลักษณะนี้ มาก่อนทั้งนี้ คาดว่าจะได้ขอ้ สรุ ปก่อนเสนอให้คณะกรรมการ PPP อนุ มตั ิ
ต้นปี 2560 เพื่ อเปิ ดประมู ลหาเอกชนลงทุ นก่ อสร้ างโครงการ คาดว่าจะได้บริ ษ ทั เอกชนปลายปี
2560 เซ็นสัญญาก่อสร้างปี 2561 แล้วเสร็ จพร้อมเปิ ดให้บริ การปี 2565
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ภาพที่ 22 ตาแหน่งเส้นทางโครงการถนนมอเตอร์เวย์ นครปฐม-ชะอา พ.ศ.2561
ที่มา: http://www.realist.co.th/blocg/มอเตอร์เวย์นครปฐม-ชะอา
https://baania.com/th/article/มอเตอร์เวย์สายนครปฐม-ชะอา
โครงการถไฟความเร็วสู ง เส้ นทางกรุ งเทพฯ-หัวหิน
รถไฟความเร็ วสู ง (หนังสื อพิมพ์ฐานเศรษฐกิ จ,2561) โครงการนี้ อยู่ระหว่างการเร่ ง
ผลักดันจากการประชุ มคณะรัฐมนตรี (ครม.) สัญจรที่จงั หวัเพชรบุรีให้เป็ นอีกหนึ่ งโครงการเมกะ
โปรเจ็กต์ที่จะช่วยอานวยความสะดวกด้านการเดินทางและการท่องเที่ยวจากกรุ งเทพมหานครเชื่ อม
ไปสู่ พ้ืนที่ภาคใต้ รถไฟความเร็ วสู ง เส้นทางกรุ งเทพฯ-หัวหิน ระยะทาง 211 กิโลเมตร กรอบวงเงิน
ลงทุนโครงการ แบ่งเป็ นค่าจัดกรรมสิ ทธิ์ ที่ดิน 4,848 ล้านบาท ค่างานโยธา 69,571 ล้านบาท ค่างาน
ระบบรถไฟฟ้ า 14,254 ล้านบาท และค่าขบวนรถ 11,450 ล้านบาท รวมเป็ นงบทั้งสิ้ นกว่า 1 แสน
ล้านบาทโดยรถไฟฟ้ าเส้นทางนี้จดั เป็ นการดาเนินงานระยะที่ 1 ของโครงการรถไฟความเร็ วสู งสาย
ใต้ (กรุ งเทพฯ-ปาดังเบซาร์ ) เริ่ ม ต้นโครงการจากสถานี บางซื่ อไปตามแนวเส้ นทางรถไฟสายใต้
มีท้ งั เส้นทางยกระดับและระดับดิน ผ่านจังหวัดนครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี และไปสิ้ นสุ ดที่สถานี หวั
หิ น จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ มี 4 สถานี คือสถานีนครปฐม สถานี ราชบุรี สถานี เพชรบุรี และสถานี
หัวหิน
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ในส่ วนการใช้พ้นื ที่ตามแนวเขตทางนั้นได้กาหนดว่าจะมีสถานี ศูนย์ซ่อมบารุ ง อาคาร
จอดแล้วจร และจะมีการเวนคืนจานวน 897 แปลง คิดเป็ นเนื้อที่สาหรับการเวนคืนประมาณ 900 ไร่
และมี อาคารสิ่ งปลู กสร้ างจานวน 272 หลัง คาดว่าเมื่ อเปิ ดให้บ ริ ก ารตามผลการศึ กษาในปี 2566
จะมีปริ มาณผูโ้ ดยสารประมาณ 1 หมื่นคนต่อวันทั้งนี้ รถไฟความเร็ วสู งเส้นทางนี้ ตามผลการศึกษา
ได้มีการวิเคราะห์รูปแบบการลงทุนโครงการตามประกาศของคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชน
ร่ วมลงทุ นในกิ จการของรัฐ ที่ปรึ กษาได้ดาเนิ นการเลื อกการร่ วมลงทุ นใน (คณะกรรมการพีพีพี )
รู ปแบบ PPP กับเอกชนใน 3 ทางเลือกนาเสนอรัฐบาล ได้แก่ รู ปแบบที่ 1 Net Cost คือ รัฐลงทุนค่า
จัดกรรมสิ ทธิ์ ที่ดิน 4,848 ล้านบาท ส่ วนเอกชนลงทุนงานโยธา และงานระบบรถไฟฟ้ าและขบวน
รถ โดยมีเงินสนับสนุ นภาครัฐ (Subsidy) 80,283 ล้านบาท รู ปแบบที่ 2 Net Cost รัฐลงทุนค่าจัด
กรรมสิ ท ธิ์ ที่ ดิ น 4,848 ล้า นบาท และงานโยธา 69,571 ล้า นบาท ส่ ว นเอกชนลงทุ น งานระบบ
รถไฟฟ้าและขบวนรถ โดยมีเงินสนับสนุนภาครัฐ 19,579 ล้านบาท และรู ปแบบที่ 3 Gross Cost คือ
รัฐลงทุ นค่าจัดกรรมสิ ทธิ์ ที่ ดินและงานโยธา ส่ วนเอกชนลงทุนงานระบบรถไฟฟ้ าและขบวนรถ
โดยรัฐเป็ นผูจ้ ดั เก็บรายได้และจ่ายเงินให้เอกชนในรู ปแบบที่ตกลงกันไว้

81

ภาพที่ 23 ตาแหน่งเส้นทางโครงการรถไฟความเร็ วสู งกรุ งเทพฯ-หัวหิน ปี 2556
ที่มา: http://media.thansettakij.com/2018/03/TP12-3346-1A.jpg
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ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม (อาเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์
ประกาศกระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม เรี่ อง กาหนดเขตพื้ นที่ และ
มาตรการคุ ม้ ครองสิ่ งแวดล้อมในบริ เวณพื้นที่อาเภอบ้านแหลม อาเภอเมืองเพชรบุรี อาเภอท่ายาง
และอ าเภอชะอ า จัง หวัด เพชรบุ รี อ าเภอหัว หิ น และอ าเภอปราณบุ รี จังหวัด ประจวบคี รีข ัน ธ์
พ.ศ. 2561 บัง คับ ใช้ ใ นราชกิ จ จานุ เบกษา เล่ ม 135 ตอนพิ เศษ 152 ง วัน ที่ 29 มิ ถุ น ายน 2561
(ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม,2561)
การประกาศเขตพืน้ ทีค่ ้ ุมครองสิ่ งแวดล้อม
1. พื้ น ที่ ค้ ุ ม ครองสิ่ ง แวดล้ อ ม พื้ น ที่ ก ารประกาศเขตพื้ น ที่ คุ ้ม ครองสิ่ ง แวดล้อ ม
สิ่ งแวดล้อม หมายถึ ง พื้นที่อนุ รักษ์ส่ิ งแวดล้อมที่กาหนดขึ้นโดยอาศัยอานาจตามในมาตรา 43-45
แห่ ง พระราชบัญ ญัติส่ งเสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้อ มแห่ งชาติ พ.ศ.2535 เป็ นกลไกทาง
กฎหมายที่สามารถนามาใช้เป็ นเครื่ องมือในการป้ อ งกันหรื อยับยั้งการดาเนิ นการตามโครงการหรื อ
กิจกรรมที่อาจมีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม รวมทั้งส่ งเสริ มการดาเนิ นใด ๆ ซึ่ งเป็ นการอนุ รักษ์ฟ้ื นฟู
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้อ มในพื้ น ที่ ที่ มี คุ ณ ค่ า ควรแก่ ก ารรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้อ ม
ทั้งทางด้านธรรมชาติ และศิลปกรรมให้ดารงอยูแ่ ละใช้ประโยชน์ได้อย่างยัง่ ยืน
2. เจตนารมณ์ ของการประกาศเขตพื้นที่ค้ ุ มครองสิ่ งแวดล้อม เพื่อป้ องกัน อนุ รักษ์
บ ารุ ง รั ก ษา คุ ้ม ครองทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อมให้ อยู่ไ ด้อย่างสมดุ ล ตามระบบนิ เวศ
ธรรมชาติ และคงความสมบู รณ์ เพื่ อ อนุ ช นรุ่ น หลังได้ใช้ต่อ ไปในอนาคต รวมทั้ง แก้ไ ขปั ญ หา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ และเป็ นมาตรการเสริ มให้กฎหมายอื่นในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
3. หลั ก เกณฑ์ ในการก าหนดเขตพื้ น ที่ ค้ ุ ม ครองสิ่ งแวดล้ อ ม ตามพระราชบัญ ญัติ
ส่ งเสริ มและรั กษาคุ ณ ภาพสิ่ งแวดล้อมแห่ งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 43 และมาตรา 45 ได้กาหนด
ลักษณะพื้นที่ที่เข้าข่ายเป็ นเขตพื้นที่คุม้ ครองสิ่ งแวดล้อม ไว้ 2 ลักษณะ ดังนี้
1) มาตรา 43 พื้นที่ที่มีลกั ษณะตาม มาตรา 43
- พื้นที่ที่มีลกั ษณะเป็ นพื้นที่ตน้ น้ าลาธาร
- พื้นที่ที่มีระบบนิเวศน์ตามธรรมชาติที่แตกต่างจากพื้นที่อื่นโดยทัว่ ไป
- พื้นที่ ที่มีระบบนิ เวศน์ตามธรรมชาติที่อาจถู กทาลายหรื ออาจได้รับ ผลกระทบ
จากกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ได้โดยง่าย
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- พื้นที่ที่มีคุณค่าทางธรรมชาติหรื อศิลปกรรมอันควรแก่การอนุ รักษ์และพื้นที่น้ นั
ยัง มิ ไ ด้ ถู ก ประกาศก าหนดให้ เป็ นเขตอนุ รั ก ษ์ โ ดยก าหนดให้ รั ฐ มนตรี โดยค าแนะน าของ
คณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่ งชาติ มีอานาจออกกฎกระทรวงกาหนดให้พ้ืนที่ เป็ นพื้นที่คุม้ ครอง
สิ่ งแวดล้อม
2) มาตรา 45 พื้นที่ที่มีลกั ษณะ ตามมาตรา 45
- พื้ น ที่ ที่ ก าหนดให้ เป็ นเขตอนุ รั ก ษ์ เขตผัง เมื อ งรวม เขตผัง เมื อ งเฉพาะ เขต
ควบคุมอาคาร เขตนิคมอุตสาหกรรม เขตควบคุมมลพิษ
โดยที่ เขตพื้ น ที่ เหล่ านั้น ต้อ งมี ส ภาพปั ญ หาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้อ มรุ น แรงเข้าขั้น วิก ฤต
ซึ่ งจาเป็ นจะต้องได้รับ การแก้ไขโดยทันที และส่ วนราชการที่ เกี่ ยวข้องไม่ มีอานาจตามกฎหมาย
หรื อไม่สามารถที่จะทาการแก้ไขปั ญหาได้
โดยกาหนดให้รัฐมนตรี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ เสนอ
ต่อคณะรัฐมนตรี ขออนุ มตั ิเข้าดาเนินการเพื่อใช้มาตรการคุม้ ครองอย่างใดอย่างหนึ่ ง หรื อหลายอย่าง
ตามมาตรา 44 ตามความจาเป็ นและเหมาะสม เพื่อควบคุมและแก้ไขปั ญหาในพื้นที่ลกั ษณะพื้นที่ที่
เข้าข่ายตาม มาตรา 44
4. หลั ก เกณฑ์ ก ารก าหนดมาตรการคุ้ ม ครองสิ่ งแวดล้ อ ม มาตรา 44 แห่ งพระราช
บัญญัติส่งเสริ มและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมแห่ งชาติ พ.ศ. 2535 กาหนดให้ใช้มาตรการคุม้ ครอง
อย่างใดอย่างหนึ่ งหรื อหลายอย่างในเขตพื้ นที่ ที่ ก าหนดเป็ นเขตพื้ นที่ คุม้ ครองสิ่ งแวดล้อม ตาม
มาตรา 43 และมาตรา 45 ดังต่อไปนี้
1. ก าหนดการใช้ ป ระโยชน์ ใ นที่ ดิ น เพื่ อ รั ก ษาสภาพธรรมชาติ ห รื อมิ ใ ห้
กระทบกระเทือนต่อระบบนิเวศน์ตามธรรมชาติ หรื อคุณค่าของสิ่ งแวดล้อมศิลปกรรม
2. ห้ามการกระทาหรื อกิ จกรรมใด ๆ ที่อาจเป็ นอันตรายหรื อก่อให้เกิดผลกระทบ
ในทางเปลี่ ยนแปลงระบบนิ เวศน์ ของพื้นที่ น้ นั จากลักษณะตามธรรมชาติ หรื อเกิ ดผลกระทบต่ อ
คุณค่าของสิ่ งแวดล้อมศิลปกรรม
3. กาหนดประเภทและขนาดของโครงการหรื อกิจการที่จะดาเนิ นการในพื้นที่น้ นั
ต้องเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
4. กาหนดวิธีจดั การโดยเฉพาะสาหรับพื้นที่น้ นั รวมทั้งการกาหนดขอบเขต หน้าที่
และความรับผิดชอบของส่ วนราชการที่เกี่ยวข้อง
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5. กาหนดมาตรการคุ ม้ ครองอื่นๆ ตามที่เห็ นสมควรและเหมาะสมแก่สภาพของพื้นที่
นั้น
6. การกากับดูแลพื้นที่ค้ ุมครองสิ่ งแวดล้ อม การกากับดูแลพื้นที่คุม้ ครองสิ่ งแวดล้อม
มีหลายระดับ ดังนี้
1. ระดับนโยบาย
1.1 คณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่ งชาติ มี หน้าที่ ก ากับ ดู แล และเร่ งรั ดให้ มี
การตรากฎหมายประกาศหรื อคาสั่งที่จาเป็ น เพื่อให้กฎหมายเกี่ยวกับการส่ งเสริ มและรักษาคุณภาพ
สิ่ ง แวดล้อ มมี ค วามสมบู ร ณ์ และติ ด ตามก ากับ การด าเนิ น งานของคณะอนุ ก รรมการภายใต้
คณะกรรมการตามที่ ไ ด้ม อบหมายในส่ วนของพื้ น ที่ คุ ้ม ครองสิ่ ง แวดล้อ ม โดยเฉพาะให้ ค วาม
เห็นชอบการประกาศเขตพื้นที่คุม้ ครองสิ่ งแวดล้อมตามมาตรา 43 และ 45 และให้ความเห็นชอบต่อ
การประกาศเขตพื้ น ที่ แ ละมาตรการคุ ้ม ครองสิ่ ง แวดล้อ มตามมาตรา 44 แห่ งพราะราชบัญ ญัติ
ส่ งเสริ มและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมให้มีผลบังคับใช้ต่อไป
1.2 คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดการด้านสิ่ งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุม้ ครอง
สิ่ งแวดล้อม เป็ นคณะอนุ กรรมการฯ ภายใต้คณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่ งชาติ มีหน้าที่พิจารณา
กลัน่ กรองความเหมาะสมของพื้นที่ ที่สมควรกาหนดเป็ นเขตพื้นที่ คุม้ ครองสิ่ งแวดล้อม พิจารณา
กลั่น กรองความเหมาะสมของมาตรการคุ ้ม ครองสิ่ งแวดล้อม ที่ จะก าหนดในกฎกระทรวงและ
ประกาศกระทรวงที่ ออกตามมาตรา 44 แห่ งพระราชบัญ ญัติส่ งเสริ ม รั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ งแวดล้อม
แห่ งชาติในแต่ละพื้นที่ กากับติดตามการดาเนิ นการเพื่อการจัดการและแก้ไขปั ญหาสิ่ งแวดล้อมใน
เขตพื้ นที่ คุม้ ครองสิ่ งแวดล้อมที่ บงั คับใช้แล้วในทุ กพื้ นที่ และเสนอแนะแนวทางการดาเนิ นการ
แก้ไขปั ญหาสิ่ งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุม้ ครองสิ่ งแวดล้อม รวมทั้งการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมาย
ที่ใช้บงั คับในพื้นที่คุม้ ครองสิ่ งแวดล้อม
2. ระดับพืน้ ที่
2.1 คณะกรรมการผูช้ านาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่ งแวดล้อมเบื้องต้น
และรายงานการวิเคราะห์ ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล้อ มในเขตพื้ น ที่ คุ ้ม ครองสิ่ ง แวดล้อม แต่ ง ตั้ง โดย
กฎหมายตามพระราชบัญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้อ ม โดยออกเป็ นประกาศ
คณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่ งชาติ ตามมาตรา 48 มีหน้าที่พิจารณารายงานผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
เบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ตามประเภทและขนาดโครงการ ที่กาหนด
ไว้ในมาตรการคุ ม้ ครองสิ่ งแวดล้อมในแต่ ละพื้ นที่ องค์ป ระกอบคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย

85
ผูว้ า่ ราชการจังหวัด เป็ นประธาน ผูอ้ านวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมจังหวัด
เป็ นเลขานุการ
2.2 คณะกรรมการกากับดู แลและติ ดตามผลการคุ ม้ ครองสิ่ งแวดล้อม แต่งตั้ง
โดยกฎหมายตามพระราชบัญ ญัติส่ งเสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ งแวดล้อม โดยออกเป็ นประกาศ
กระทรวงมีทาหน้าที่กากับดูแล ติดตาม ตรวจสอบ และให้ความเห็นชอบการนามาตรการต่างๆ ที่ใช้
ในการคุ ม้ ครองสิ่ งแวดล้อมไปสู่ ก ารปฏิ บตั ิ โดยมี ผูว้ ่าราชการจังหวัดเป็ นประธาน ผูอ้ านวยการ
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมจังหวัดเป็ นเลขานุการ
7. บทกาหนดโทษในเขตพืน้ ทีค่ ้ ุมครองสิ่ งแวดล้ อม
มาตรา 99 ผูใ้ ดบุกรุ กหรื อครอบครองที่ ดินของรัฐโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรื อเข้าไป
กระทาด้วยประการใดๆ อันเป็ นการทาลาย ทาให้สูญหายหรื อเสี ยหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติหรื อ
ศิลปกรรมอันควรแก่การอนุรักษ์ หรื อก่อให้เกิดมลพิษอันมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่ งแวดล้อมในเขต
พื้นที่คุม้ ครองสิ่ งแวดล้อมที่กาหนดตามมาตรา 43 ต้องระวางโทษจาคุ กไม่เกิ นห้าปี หรื อปรับไม่
เกินห้าแสนบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา 100 ผูใ้ ดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 44
หรื อตามประกาศของรัฐมนตรี ตามมาตรา 45 ต้องระวางโทษจาคุ กไม่เกิ นหนึ่ งปี หรื อปรับไม่เกิ น
หนึ่งแสนบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
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ภาพที่ 24 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
ที่มา: http://www.onep.go.th/
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ตารางที่ 10 สรุ ปโครงการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง
ผลกระทบต่ อ
ผลกระทบต่ อ
จังหวัด
พื้นที่
นโยบายและยุทธศาสตร์
ประจวบคีรีขันธ์
เมืองหัวหิน
ทางตรง ทางอ้อม ทางตรง ทางอ้อม
โครงการแก้ไขปัญหาน้ า
✓
✓
ท่วมในเขตเทศบาลเมือง
หัวหิน และวังไกลกังวล
อันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ พศ.2549.
โครงการก่อสร้าง
✓
✓
มอเตอร์เวย์ สาย
นครปฐม-ชะอา

โครงการถไฟความเร็ ว
สู ง เส้ น ทางกรุ งเทพฯหัวหิน

ป ระก าศก ระท รวง
ทรั พยากรธรรมชาติและ
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม เรี่ อ ง
กาหนดเขตพื้นที่และ
ม า ต ร ก า ร คุ ้ ม ค ร อ ง
สิ่ งแวดล้อม ฯ

✓

✓

✓

✓

ประเด็นที่สาคัญ
โครงการพัฒ นาพื้ น ที่ เพื่ อ ป้ อ งกัน และบรรเทา
อุทกภัยในเขตเมืองหัวหิ น โดยเป็ นโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ พ.ศ. 2549

การพัฒ นาระบบโลจิ ส ติ ก ส์ เพื่ อ ให้โครงสร้ าง
พื้นฐานมีความเชื่อมโยงและมีขีดความสามารถ
ในการรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาค โดยโครงการ
สิ้ น สุ ดที่ อ าเภอชะอ า จัง หวัด เชรบุ รี โดยเป็ น
โครงการที่อานวยความสะดวกให้กบั ผูส้ ัญจรไป
มาและนักท่องเที่ยวที่จะมาเยือนเมืองหัวหิ นได้
เป็ นอย่างดี
การพัฒ นาระบบโลจิ ส ติ ก ส์ เพื่ อ ให้โครงสร้ าง
พื้นฐานมีความเชื่อมโยงและมีขีดความสามารถ
ในการรองรั บ การเชื่ อ มโยงภู มิ ภ าค โดยเป็ น
โครงการที่ มี จุ ด สิ้ น สุ ด ที่ เมื อ งหั วหิ น และเป็ น
โครงการที่อานวยความสะดวกให้กบั ผูส้ ัญจรไป
มาและนักท่องเที่ยวที่จะมาเยือนเมืองหัวหินได้
การบุ กรุ กหรื อ ครอบครองที่ ดิน ของรั ฐโดยไม่
ชอบด้วยกฎหมายหรื อเข้าไปกระทาด้วยประการ
ใดๆ อั น เป็ นการท าลาย ท าให้ สู ญหายหรื อ
เสี ยหายแก่ ท รั พยากรธรรมชาติห รื อ ศิล ปกรรม
อันควรแก่การอนุรักษ์ หรื อก่อให้เกิดมลพิษอันมี
ผลกระทบต่ อ คุ ณ ภาพสิ่ งแวดล้อ มในเขตพื้น ที่
คุม้ ครองสิ่ งแวดล้อมที่กาหนด ซึ่งเป็ นผลกระทบ
ต่อการพัฒนาในพื้นที่โครงการ

บทที่ 5
สภาพทัว่ ไปเทศบาลเมืองหัวหิน
ข้ อมูลทัว่ ไปของเมืองหัวหิน
เทศบาลเมืองหัวหิ น ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอาเภอหัวหิ น จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
ติดกับทะเลอ่าวไทย พื้นที่ มีลกั ษณะเป็ นรู ปสี่ เหลี่ ยมผืนผ้า ทิ ศตะวันตกเป็ นภูเขา พื้นที่ ลาดเอียงลงสู่
ทะเลอ่าวไทย มีพ้ืนที่รวม 86.36 ตารางกิโลเมตร หรื อ 53,975 ไร่ มีถนนเพชรเกษม ทางหลวงหมายเลข
4) ตัดผ่านจากทิ ศเหนื อจรดทิศใต้ยาวประมาณ 22 กิ โลเมตร ห่ างจากกรุ งเทพมหานครประมาณ 230
กิโลเมตร ลักษณะพื้นที่เป็ นชุ มชนเมืองหนาแน่นและการพาณิ ชยกรรมประมาณร้อยละ 3 และมีชุมชน
ที่ กระจัดกระจายไม่ หนาแน่ นห่ างไกลออกไป พื้นที่ ส่ วนใหญ่ เป็ นพื้ นที่ เกษตรกรรม พื้ นที่ ว่างและ
พื้นที่เขตทหาร การขยายตัวของเมืองมีลกั ษณะเป็ นแนวยาวไปตามถนนเพชรเกษม มีสถานที่ท่องเที่ยว
หลายแห่ ง มี โรงแรม บ้านพัก ร้ านอาหารและสถานประกอบการที่เกี่ ยวกับการท่องเที่ ยวจานวนมาก
ในปี หนึ่ ง ๆ จึงมีนกั ท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวจานวนประมาณเกื อบ 2 ล้านคน ก่อให้เกิ ดเม็ดเงินสะพัดใน
ท้องถิ่น ปี ละกว่า 6 พันล้านบาทเทศบาลเมืองหัวหิ น เป็ นที่ต้ งั ของเขตพระราชฐาน คือ วังไกลกังวลซึ่ ง
ปั จจุ บ ันพระบาทสมเด็ จพระเจ้าอยู่หั วฯ และสมเด็ จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชิ นี นาถ ประทับอยู่
เทศบาลเมืองหัวหิ นเป็ นเขตควบคุมมลพิษตามประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่ งชาติ ฉบับที่ 13
(พ.ศ. 2539) และเป็ นเขตพื้ นที่ ที่ ใ ช้ ม าตรการคุ ้ ม ครองสิ่ งแวดล้ อ ม ตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม พ.ศ. 2547
ขอบเขตพืน้ ที่เทศบาล
อ าเภอ หั ว หิ นตั้ ง อยู่ ท างตอนเหนื อสุ ดของจัง หวัด ประจวบคี รี ขั น ธ์ ห่ างจาก
กรุ ง เทพมหานคร ประมาณ 185 กิ โ ลเมตร และห่ า งจากตัว จัง หวัด ประจวบคี รี ข ัน ธ์ ป ระมาณ
92 กิ โลเมตร มีพ้ืนที่ 824.60 ตารางกิ โลเมตรแบ่งเขตการปกครองออกเป็ น 2 เทศบาลตาบล และ
5 องค์การบริ หารส่ วนตาบล (อบต.) อาณาเขตปกครองของเทศบาลเมื อง หัวหิ นครอบคลุ มพื้นที่
2 ตาบล คือตาบลหัวหิน และตาบลหนองแก
ทิศเหนือ
จรดเทศบาลเมืองชะอา จังหวัดเพชรบุรี
ทิศใต้
จรดอาเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
ทิศตะวันตก
จรดตาบลทับใต้และตาบลหิ นเหล็กไฟ
ทิศตะวันออก จรดทะเลอ่าวไทย
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ภาพที่ 25 ที่ต้ งั เทศบาลเมืองหัวหิ น
ที่มา: การวิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์
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สภาพภูมิประเทศในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน
อาเภอหัวหิ นตั้งอยูร่ ะหว่างเทือกเขาตะนาวศรี และอ่าวไทย มีส่วนกว้างประมาณ
60 กิโลเมตร ลักษณะพื้นที่ทวั่ ไป ทางตะวันตกซึ่ งติดต่อกับสหภาพพม่าเป็ นทิวเขาสู งประกอบด้วย
ป่ าไม้ พื้นที่ค่อย ๆ ลาดต่ า ลงมาทางตะวันออกเป็ นป่ าละเมาะเล็ก ๆ จนจรดชายฝั่ งทะเล เหมาะแก่
การกสิ ก รรมและเลี้ ย งสั ต ว์ มี เกาะเล็ ก อยู่ท างทิ ศ ใต้ข องเขาตะเกี ย บ 1 เกาะ คื อ เกาะสิ งห์ โ ต มี
ทรัพยากร ธรรมชาติ ได้แก่ ป่ าไม้ และแร่ หินควอทซ์
ลักษณะภูมิประเทศโดยทัว่ ไปของเทศบาลเมืองหัวหิ น จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ โดย
สภาพพื้นที่มีลกั ษณะด้านแคบ และยาวในแนวทิศตะวันตก-ทิศตะวันออก ดัานตะวันตกจะเป็ นภูเขา
สลับซับซ้อนมากมายเป็ นพื้นที่ป่าเขาและลาดเนิ นต่าง ๆ ลาดเอียงลงมาทางทิศตะวันออกจรดทะเล
อ่าวไทย บริ เวณด้านตะวันออกจะเป็ นที่ราบสลับกับเนิ นสู งต่ า เล็กน้อย ซึ่ งเป็ นแหล่งการผลิ ตภาค
การเกษตรที่ ส าคัญ คื อ สั บ ปะรด และอ้อย บริ เวณที่ ติ ด ต่ อ กับ อ่ าวไทย มี ฝั่ ง ทะเลยาวตลอด 22
กิโลเมตรเป็ นแหล่ง ท่องเที่ยวชายทะเลที่มีชื่อเสี ยงของประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งยังเป็ นแหล่ง
อาชีพประมงซึ่ งเป็ นแหล่งรายได้ที่สาคัญของอาเภอหัวหิ น
สภาพภูมิอากาศ
อาเภอหัวหิ น อยูภ่ ายใต้อิทธิ พลของลมมรสุ มที่พดั เวียนประจาฤดูกาล 2 ชนิด คือ
พัดจากทิศตะวันออกเฉี ยงเหนื อในฤดูหนาว เรี ยกว่าฤดูลมมรสุ มตะวันออกเฉี ยงเหนื อ อิทธิ พลของ
ลมนี้ ทาให้บริ เวณประเทศไทยตอนบนมี อากาศหนาวเย็น แต่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกโดยเฉพาะทาง
ตอนล่างของภาคจะมีฝนตกชุกมาก เนื่ องจากไม่มีภูเขากั้น ทาให้ได้รับอิทธิ พลจากลมที่พดั ผ่านทะเลจีน
ใต้และอ่ าวไทยอย่ างเต็ ม ที่ ส่ วนอ าเภอหั วหิ นอยู่ท างตอนบนของภาคใต้ฝั่ งตะวันออก ลมมรสุ ม
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อจึงพัดเข้าสู่ อาเภอนี้ เป็ นบริ เวณแคบ ทาให้มีฝนตกน้อยในช่วงฤดูหนาว อากาศส่ วน
ใหญ่จึงคล้ายคลึงกับภาคกลางคือมีอากาศเย็นเป็ นครั้งคราว และมีฝนตกชุ กในช่วงต้นฤดู ส่ วนมรสุ มอีก
ชนิ ดหนึ่ งคือมรสุ มตะวันตกเฉี ยงใต้ ลมนี้ จะพัดประจาในช่ วงฤดู ฝน และเป็ นลมที่ พดั ผ่านมหาสมุ ทร
อินเดี ยจึงทาให้ระเทศไทยมีฝนตกมาก แต่เนื่ องจากอาเภอหัวหิ นอยู่หลังทิวเขาตะนาวศรี ซ่ ึ งปิ ดกั้นทาง
ลมนี้ ไว้จึงเป็ นที่ อบั ฝน มีฝนตกน้อยในช่ วงฤดู ฝน ฝนส่ วนใหญ่จะตกมากในช่ วงฤดู หนาว คื อระหว่าง
เดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน
เนื่ องจากอาเภอหัวหิ น อยู่ท างตอนบนของภาคใต้ฝั่ งตะวัน ออก ลัก ษณะอากาศจึ ง
คล้ายคลึงกับภาคกลาง แต่เนื่องจากอยูใ่ กล้ทะเลจึงได้รับไอน้ าและความชุ่มชื้นจากทะเลในฤดูมรสุ ม
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อที่พดั ผ่านอ่าวไทยทาให้ไม่หนาวมากในฤดู หนาว และไม่ร้อนมากในฤดู ร้อน
อุ ณ หภู มิ เฉลี่ ย ตลอดปี ประมาณ 27.5 องศาเซลเซี ย ส อุ ณ หภู มิ สู งสุ ด เฉลี่ ย 31.3 องศาเซลเซี ย ส
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อุณหภูมิต่าสุ ดเฉลี่ย 23.5 องศาเซลเซี ยส เคยตรวจอุณหภูมิสูงสุ ดในฤดูร้อนได้ 37.2 องศาเซลเซี ยส
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2509 แต่ในเดื อนมิถุนายนซึ่ งอยู่ในช่ วงฤดู ฝนเคยวัดอุณหภูมิได้สูงสุ ดใน
รอบปี คื อ วัด ได้ 37.5 องศาเซลเซี ย ส เมื่ อ วัน ที่ 12 พ.ศ. 2506 อุ ณ หภู มิ ต่ าสุ ด ที่ วดั ได้ 13.9 องศา
เซลเซียส เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2498 และ 30 ธันวาคม 2518
อาเภอหัวหิ นมี ฝ นตกทุ ก เดื อนตลอดปี แต่ ป ริ ม าณฝนรวมทั้งปี อยู่ในเกณฑ์ แล้งจัด
เพราะภู มิประเทศของอาเภอหัวหิ นอยู่ในสภาพอับ ฝน ในฤดู มาสุ มตะวันออกเฉี ยงเหนื อจังหวัด
ต่าง ๆ ทางภาคใต้ฝั่งตะวันออกซึ่ งอยู่ทางตอนล่ างจะมีฝนตกชุ ก แต่อาเภอหัวหิ นจะมี ฝนตกน้อย
เพราะมรสุ มตะวันออกเฉี ยงเหนื อผ่านบริ เวณอ่าวไทยเป็ นบริ เวณแคบและทิวเขาด้านตะวันออกปิ ด
กั้นทาให้มรสุ มนี้ มีกาลังอ่อน ปริ มาณฝนที่ตกในช่ วงมรสุ มนี้ จึงมีปริ มาณน้ าน้อย ส่ วนในฤดู มรสุ ม
ตะวันตกเฉียงใต้ ฝนก็ยงั มีปริ มาณน้อยเพราะบริ เวณด้านตะวันตกของอาเภอมีแนวเขาตะนาวศรี เป็ น
พืดยาวปิ ดกั้นกระแสลมและความชุ่มชื้นจากมรสุ มนี้ไม่เต็มที่
ปริ มาณฝนในช่วงนี้ จึงมีน้อย จานวนฝนรวมเฉลี่ ยตลอดปี ของของอาเภอหัวหิ นจึงอยูใ่ น
เกณฑ์ฝนน้อย ตลอดปี เฉลี่ยประมาณ 131.1 มิลลิ เมตร ฝนตกเฉลี่ ย 120 วัน เดือนที่มีฝนตกชุ กที่สุดคือ
เดื อนตุ ลาคมปริ มาณในเฉลี่ ยประมาณ 231.1 มิ ลลิ เมตร และมี ฝนตก 17 วัน ฝนตกสู งสุ ด 24 ชั่วโมง
เคยตรวจได้ 429.2 มิลลิเมตร เมื่อวันที่ 22 พศฤจิกายน 2512
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ภาพที่ 26 ลักษณะภูมิประเทศของเทศบาลเมืองหัวหิ น
ที่มา: การวิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์
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ภาพที่ 27 แหล่งน้ าธรรมชาติในเมืองหัวหิ น
ที่มา: การวิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์
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ประวัติและความเป็ นมา เทศบาลเมืองหัวหิน
ในอดีตที่ผา่ นมาหัวหิ นเป็ นหมู่บา้ นเล็ก ๆ จานวนราษฎรมีไม่มาก ประกอบอาชีพ
ทางด้านการประมง ต่อมาราษฎรในเขตท้องถิ่ นอื่ น เช่ น จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดใกล้เคียงได้
อพยพเข้ามาเพื่อทามาหากิ น และประกอบอาชี พในหมู่บา้ นดังกล่าวมากขึ้น ทาให้ชมชุ นเล็ก ๆ แห่ งนี้
ขยายตั ว ให ญ่ ขึ้ น มี ความ เจริ ญ ม าก ขึ้ น จึ งได้ มี ก ารส ร้ างท างรถ ไฟ ส ายใต้ ม าถึ งหั ว
หิ น เมื่ อ พ.ศ. 2454 ตลอดจนได้มี การสร้ างต าหนักบ้านพักตากอากาศของพระบรมวงศานุ วงศ์และ
เจ้านายชั้นผูใ้ หญ่ข้ ึนในหมู่บา้ นแห่ งนี้ เป็ นจานวนมาก และการรถไฟแห่ งประเทศได้ก่อสร้ าง โรงแรม
รถไฟ ซึ่ งเป็ นโรงแรมชั้นหนึ่ งมีมาตรฐานเป็ นที่เชิ ดหน้าชูตาของชาวหัวหิ น เพื่อบริ การนักท่องเที่ยวที่มา
พักผ่อนตากอากาศในพื้นที่เมื่อ พ.ศ. 2468
ชายทะเลหัวหิ นมีกลุ่มหิ นกระจัดกระจายอยูอ่ ย่างสวยงาม ทั้งที่ดินก็มีความอุดม
สมบูรณ์เหมาะสาหรับทาไร่ ทานาการประมง บรรพชนเหล่านี้ จึงเป็ นเสมือนผูท้ ี่ลงหลักปั กเสาสร้าง
บ้านหัวหิ นขึ้ น จนกลายเป็ นหมู่บา้ นที่เรี ยกกันแต่แรกว่า “บ้านสมอเรี ยง” ในสมัยพระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว รั ช กาลที่ 7 ได้ ท รงโปรดเกล้ า ฯ ให้ ส ร้ า งพระราชวัง ไกลกั ง วลขึ้ น
เมื่อ พ .ศ. 2469 เพื่อใช้เป็ นสถานที่ แปรพระราชทานเสด็จมาประทับแรมในห้วงฤดูร้อนและสร้ าง
เสร็ จเมื่อ พ.ศ. 2473 สถานที่แห่งนี้นบั เป็ นสัญลักษณ์อนั สง่างามทรงคุณค่าและเป็ นที่ภาคภูมิใจเชิดหน้าชู
ตาของชาวหัวหิ นมาจนกระทัง่ ทุกวันนี้ ในปั จจุบนั พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวสมเด็จพระนางเจ้าสิ ริ
กิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จฯ มาประทับ ณ วังไกลกังวล เป็ นการถาวร
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนเรศวรฤทธิ์ (พระองค์เจ้าชายกฤษดาภิ นิหาร ต้นราช
สกุ ล กฤดากร) เป็ นเจ้า นายพระองค์แ รกที่ ส ร้ า งต าหนัก หลัง ใหญ่ ช ายทะเลด้า นใต้ข องหมู่ หิ น
(ปั จจุบนั อยู่ติดกับโรงแรมโซฟิ เทล ฯ) และประทานชื่ อตาหนักว่า “แสนสาราญสุ ขเวศน์” ปั จจุบนั
คือ Baan Laksasubha ต่อมาทรงปลูกอีกหลังหนึ่ งแยกเป็ น แสนสาราญ และ สุ ขเวศน์ เพื่อไว้ใช้รับ
เสด็จเจ้านาย พร้อมกับทรงสร้างเรื อนขนาดเล็กใต้ถุนสู งอีกหลายหลัง ซึ่ งต่อ ๆ มาคือ “บังกะโลสุ ข
เวศน์” ทรงขนานนามหาดทรายบริ เวณตาหนักและหาดถัด ๆ ไปทางใต้เสี ยใหม่วา่ “หัวหิน” เป็ นคน
ละส่ วนกับบ้านแหลมหิ นเดิม โดยมีกองหิ นชายทะเลเป็ นที่หมายแบ่งเขต ซึ่ งบ้านแหลมหิ นเดิมมีเขต
ด้านใต้ถึงเพียงแค่ตน้ เกดใหญ่ชายทะเล (ปั จจุบนั อยู่หน้าโรงแรมโซฟิ เทล ฯ มีศาลเทพารักษ์ใหญ่)
เท่ านั้น ไม่ ถึงที่ ดินของเสด็ จในกรมฯ ครั้ นเมื่ อวันเวลาผ่านไป ชื่ อ “หัวหิ น ” ก็แผ่ค ลุ มทั้งหาดทั้ง
ตาบลจนขยายเป็ นอาเภอหัวหิน
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ส่ วนที่ดินแปลงที่อยูต่ รงหมู่หินชายทะเล เป็ นของสมเด็จเจ้าฟ้ าจักรพงษ์ภูวนาถ กรม
หลวงพิษณุ โลกประชานาถ ซึ่ งทรงสร้ างตาหนักใหญ่ข้ ึ นถึ งสองครั้ง ครั้งแรกคื อตาหนักขาว ครั้ ง
หลัง คื อ ต าหนัก เทาและเรื อ นเล็ ก อี ก หลายหลัง ซึ่ งก็ คื อ บ้านจัก รพงษ์ ในเวลาต่ อ มา ปั จ จุ บ ัน คื อ
โรงแรมเมเลีย ซึ่งได้เปลี่ยนผูด้ าเนินการเป็ นโรงแรมฮิลตัน

ภาพที่ 28 สภาพเมืองหัวหินในอดีต
ที่มา: http://www.huahin.go.th/huahin/about_history.php
ในช่วงเวลาเดียวกันกับการสร้างพระราชวังไกลกังวล พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมพระกาแพงเพ็ชรอัครโยธิ น ต้นราชสกุลบุรฉัตร ก็ได้จดั สร้างตลาดฉัตร์ ไชยขึ้นในที่ดินพระคลัง
ข้างที่โดยออกแบบให้มีหลังคารู ปโค้งครึ่ งวงกลมต่อเนื่ องกัน 7 โค้ง เพื่อสื่ อความหมายว่าเป็ นการ
สร้างขึ้นในรัชกาลที่ 7 ทั้งตัวอาคารและแผงขายสิ นค้าเป็ นคอนกรี ตเสริ มเหล็ก ตัวตลาดโล่งอากาศ
ถ่ายเทได้สะดวก และจัดว่าเป็ นตลาดที่ถูกสุ ขลักษณะที่สุดของประเทศไทยในขณะนั้น ชื่ อตลาด
ฉัตร์ ไชยนี้ มาจากพระนามเดิมของพระองค์ คือพระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากรนัน่ เอง ต่อมาตลาดฉัตร์
ไชยและโรงแรมรถไฟ หรื อโฮเต็ลหัวหิ นก็กลายเป็ นสัญลักษณ์ของชายทะเลหัวหิ น ส่ วนพระราชวัง
ไกลกังวลนั้นถือว่าเป็ นสถานที่อนั ควรสักการะบูชา มากกว่าจะเป็ นสถานที่ท่องเที่ยว
นับ ตั้งแต่ มี ก ารสร้ างทางรถไฟสายใต้แล้วเสร็ จ เชื่ อ มต่ อกับ ชายแดนของประเทศ
มาเลเซี ย หัวหิ นก็มีชื่อเสี ยงว่าเป็ นสถานที่พกั ตากอากาศอันลือชื่ อของไทย ซึ่ งนักท่องเที่ยวนิ ยมมา
พัก ผ่ อ น ว่า ยน้ า ตกปลา และตี ก อล์ ฟ เนื่ อ งจากมี ส นามกอล์ ฟ หั ว หิ น รอยัล กอล์ ฟ ซึ่ งจัด เป็ น
สนามกอล์ฟระดับมาตรฐานสากลแห่ งแรกของประเทศไทยอีกด้วย ชื่ อเสี ยงของหัวหิ นนั้น เติบโต
เคียงข้างมากับโรงแรมรถไฟก็วา่ ได้ ต่อมามีการสร้างบังกะโลขึ้นคือ เซ็นทรัลหัวหิ นวิลเลจ ซึ่ งได้ถูก
คัดเลือกให้เป็ นฉากถ่ายทาภาพยนตร์ ต่างประเทศเรื่ อง “Devil's Paradise” เช่นเดียวกับโรงแรมรถไฟ
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หัวหิ น ซึ่ งใช้เป็ นฉากถ่ ายทาภาพยนตร์ ต่างประเทศเรื่ อง “The Killing Fields” โดยเป็ นการจาลอง
สถานที่ คื อ โรงแรมชั้น น าในกรุ ง พนมเปญในยุค สงคราม หั วหิ น ได้ย กฐานะเป็ นกิ่ ง อาเภอหั ว
หิ น ขึ้นกับอาเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์เมื่อ พ.ศ.2475และต่อมาทางราชการได้ยกฐานะ
กิ่งอาเภอหัวหิ นขึ้นเป็ นอาเภอหัวหินจังหวัด ประจวบคีรีขนั ธ์ เมื่อ พ.ศ. 2492
พื้ น ที่ ใ นเขตผัง เมื อ งรวมเมื อ งหัว หิ น เป็ นที่ ลุ่ ม ต่ าสลับ ที่ ด อน ซึ่ งอยู่ร ะหว่า งภู เขา
ทางด้านทิศตะวันตก และติดกับทะเลทางด้านทิศตะวันออก ดังนั้นพื้นที่จึงมีความลาดเอียงจากด้าน
ตะวันตก สู่ ด้านตะวันออก ชุ มชนเทศบาลตาบลหัวหิ น ตั้งอยู่ตาบลหัวหิ น บริ เวณ ตอนกลางของ
พื้นที่ เป็ นศู นย์ กลางทางเศรษฐกิ จ สังคม การบริ หารการปกครอง และการท่ องเที่ ยวของจังหวัด
เนื่ องจากเป็ นที่ต้ งั ของกิจกรรมสาคัญต่าง ๆ เทศบาลเมืองหัวหิ น ตั้งอยูท่ างทิศตะวันออกของอาเภอ
หั ว หิ น จัง หวัด ประจวบคี รี ข ัน ธ์ ติ ด กับ ทะเลอ่ า วไทย พื้ น ที่ มี ล ัก ษณะเป็ นรู ป สี่ เหลี่ ย มผื น ผ้า
ทิ ศตะวันตกเป็ นภู เขา พื้ น ที่ ล าดเอี ยงลงสู่ ท ะเลอ่ าวไทย มี พ้ื น ที่ รวม 86.36 ตารางกิ โลเมตร หรื อ
53,975 ไร่ มีถนน เพชรเกษม (ทางหลวงหมายเลข 4) ตัดผ่านจากทิ ศเหนื อจรดทิ ศใต้ยาวประมาณ
22 กิ โลเมตร ห่ า งจากกรุ ง เทพมหานคร ประมาณ 230 กิ โลเมตร ลัก ษณะพื้ น ที่ เป็ นชุ ม ชนเมื อ ง
หนาแน่ น และการพาณิ ช ยกรรมประมาณร้ อ ยละ 3 และมี ชุ ม ชนที่ ก ระจัดกระจายไม่ ห นาแน่ น
ห่างไกลออกไป
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็ นพื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่วา่ งและพื้นที่เขตทหาร การขยายตัวของ
เมืองมีลกั ษณะเป็ นแนวยาวไปตามถนนเพชรเกษม มีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่ง มีโรงแรม บ้านพัก
ร้านอาหารและสถานประกอบการที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวจานวนมาก ในปี หนึ่ง ๆ จึงมีนกั ท่องเที่ยว
เข้ามาเที่ยวจานวนประมาณเกื อบ 2 ล้านคน ก่อให้เกิ ดเม็ดเงินสะพัดในท้องถิ่น ปี ละกว่า 6 พันล้าน
บาทเทศบาลเมืองหัวหิ น เป็ นที่ต้ งั ของเขตพระราชฐาน คือ วังไกลกังวลซึ่ งปั จจุบนั พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั ฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ประทับอยู่ เทศบาลเมืองหัวหิ นเป็ นเขต
ควบคุมมลพิษตามประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่ งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2539) และเป็ นเขต
พื้ น ที่ ที่ ใ ช้ ม าตรการคุ ้ม ครองสิ่ งแวดล้ อ ม ตามประกาศกระทรวงทรั พ ยากร ธรรมชาติ แ ละ
สิ่ งแวดล้อม พ.ศ. 2547
ลักษณะการตั้งถิ่นฐานและการขยายตัวของชุมชน พื้นที่ในเขตผังเมืองรวมเมืองหัวหิ น
เป็ นที่ ลุ่ ม ต่ า สลับ ที่ ด อน ซึ่ งอยู่ ร ะหว่ า งภู เขาทางด้ า นทิ ศ ตะวัน ตก และติ ด กับ ทะเลทางด้ า น
ทิ ศตะวันออก ดังนั้นพื้ นที่ จึงมี ความลาดเอี ยงจากด้านตะวันตก สู่ ด้านตะวันออก ชุ มชนเทศบาล
ตาบลหัวหิ น ตั้งอยูต่ าบลหัวหิ น บริ เวณตอนกลางของพื้นที่เป็ นศูนย์ กลางทางเศรษฐกิจ สังคม การ
บริ หารการปกครอง และการทองเที่ยวของจังหวัด เนื่องจากเป็ นที่ต้ งั ของกิจกรรมสาคัญต่าง ๆ
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เศรษฐกิจ
สภาพทางเศรษฐกิจ เทศบาลเมืองหัวหิ น โครงสร้างทางเศรษฐกิจสภาพเศรษฐกิจส่ วน
ใหญ่ ข้ ึ น อยู่ก ับ การท่ องเที่ ยวและการพาณิ ช ยกรรม มี ร้า นค้าโรงแรม บ้านพัก ตากอากาศต่ าง ๆ
จานวนมาก เป็ นแหล่งงานให้แก่คนในท้องถิ่ น รายได้ของท้องถิ่ นมาจากการท่องเที่ยวเป็ นสาคัญ
การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิ จ เทศบาลเมืองหัวหิ น เป็ นชุ มชนขนาดใหญ่ เป็ นที่ต้ งั ของสถานี รถไฟ
หัวหิ นและสนามบิ นหัวหิ น และเป็ นเมื องท่ องเที่ ยวอันดับต้นๆของประเทศ มี ศูนย์การคมนาคม
ขนส่ งและศูนย์กลางพาณิ ชยกรรมและเมืองท่องเที่ยวในระดับประเทศ มาตั้งแต่อดีตโดยเฉพาะใน
ช่ วงเวลาที่การเดิ นทางขนส่ งโดยรถไฟมี สาคัญเป็ นอันดับต้น ลักษณะดังกล่าวทาให้ชุมชนมีการ
ขยายตัวทั้งทางประชากรและทางกายภาพ
สถานการณ์ดงั กล่าวแสดงให้เห็นการเติบโตทางเศรษฐกิจของเทศบาลหัวหิ น
ที่ มี แนวโน้ม การขยายตัวไปในพื้ นที่ นอกเขตเทศบาลมากกว่าในเขตเทศบาล การเปลี่ ยนแปลง
ดังกล่ าวเป็ นผลกระทบทั้งจากการเปลี่ ยนแปลงทางเศรษฐกิ จและการท่ องเที่ ยว พัฒนาพื้ นที่ เพื่ อ
รองรั บ กิ จกรรมการท่ องเที่ ยว มี ก ารปรั บ ปรุ งสนามบิ นหัวหิ น การมี เส้ นทางเดิ นรถโดยสารจาก
กรุ งเทพไปยังหัวหิ นได้โดยตรงการปรับปรุ งขยายถนนที่เชื่อมต่อกับอาเภอหัวหิ น ทาให้การเดินทาง
สะดวกรวดเร็ ว การขยายตัวของภาคอุ ต สาหกรรมท่ อ งเที่ ย วและการบริ ก าร ยัง ท าให้ เกิ ด การ
เปลี่ ยนแปลงการใช้ที่ดินนอกเขตเทศบาลที่ส่วนใหญ่เดิมเป็ นพื้นที่สีเขียวและพื้นที่เกษตรกรรมไป
เป็ นพื้นที่ปลูกสร้างเพื่อรองรับกิจกรรมการท่องเที่ยว
เกษตรกรรมประชาชนที่ อยู่ด้านทิ ศ ตะวันตกของเขตเทศบาล ประกอบอาชี พ ด้าน
การเกษตร เนื่ องจากสภาพแวดล้อมมีความเหมาะสม ชนิ ดพื้นที่ปลูก ได้แก่ สับปะรด มะม่วง ขนุ น
มะพร้ าว พื ชผักและไม้ดอกไม้ประดับ จานวนครัวเรื อนในภาคเกษตรกรรมที่ อยู่ในเขตเทศบาล
จานวน 85 ครัวเรื อน พื้นที่ทาสวน 305 ไร่ พืชที่สาคัญ ได้แก่
มะพร้าว
จานวน
75 ไร่ ผลผลิต
112.50 ตัน/ปี
มะม่วง
จานวน
230 ไร่ ผลผลิต
23 ตัน/ปี
พื้ น ที่ ท าไร่ ป ระมาณ 2,810 ไร่ พื ช ไร่ ที่ ส าคัญ ได้แ ก่ สั บ ปะรด 2,810ไร่ ผลผลิ ต
14,050 ตัน/ปี ซึ่ งสับปะรดเป็ นผลผลิตทางการเกษตรที่สาคัญพาณิ ชยกรรมและการบริ การ สถาน
ประกอบการด้านพาณิ ชยกรรม (ข้อมูลจากสานักงานพาณิ ชย์จงั หวัดประจวบคีรีขนั ธ์)
มะม่วง
จานวน แห่ง ไร่
1,343 แห่ง
ธนาคาร
19 แห่ง บริ ษทั
1 แห่ง
สถานบริ การน้ ามัน
26 แห่ง ตลาดสด
1 แห่ง
ห้างหุ น้ ส่ วนจากัด
104 แห่ง โรงฆ่าสัตว์
1,880 แห่ง
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ศูนย์การค้าห้างสรรพสิ นค้า
2 แห่ง ร้านค้าต่าง ๆ ผลผลิต แห่ง
สถานบริ การ (ข้อมูลจากที่วา่ การอาเภอหัวหิ น)
โรงแรม
118 แห่ง สถานีขนส่ ง
4 แห่ง
ร้านอาหาร
81 แห่ง อื่น ๆ
85 แห่ง
โรงภาพยนตร์
1 แห่ง
ปศุสัตว์ พื้นที่ปศุสัตว์ส่วนใหญ่จะอยูบ่ ริ เวณที่ราบ (ข้อมูลจากปศุสัตว์อาเภอหัวหิ น)
เชิ งเขาทางด้านทิ ศตะวันตกของเขตเทศบาล โดยส่ วนใหญ่ จะเป็ นการเลี้ ยงโคเนื้ อ สุ ก ร ไก่ เป็ น
แพะ และปลาต่าง ๆ จานวนสัตว์ในพื้นที่โดยประมาณดังนี้
โค
4,000 ตัว กระบือ
10 ตัว
สุ กร 2,800 ตัว
เป็ ด
1,200 ตัว ไก่
1,500 ตัว
ประมง หัวหิ นในอดี ตเป็ นหมู่บา้ นชาวประมง (ข้อมูลจากประมงอาเภอหัวหิ น )การ
ทาประมงจึงเป็ นอาชี พดั้งเดิ มของชาวหัวหิ น แต่เมื่อบ้านเมืองเปลี่ ยนแปลงไปหัวหิ นได้กลายเป็ น
แหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ ประกอบกับความอุดมสมบูรณ์ ของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลลดลง ทา
ให้การประกอบอาชี พประมงลดน้อยลง โดยยังมีการทาประมงของประชาชนบริ เวณชุ มชนสมอ
เรี ยง ชุมชนตะเกียบ และชุมชนเขาเต่า
แหล่งน้ าสาธารณะเพาะพันธุ์สัตว์น้ า
1 แห่ง
พื้นที่ 300 ไร่
ท่าเทียบเรื อ/สะพานปลา
2 แห่ง
ผลผลิตสัตว์น้ าจับจากแหล่งน้ าสาธารณะ
3,742 ตัน/ปี
จานวนเรื อประมงที่จดทะเบียน
377 ลา
สมาคมประมง
1 แห่ง
กลุ่มประมงพื้นบ้าน
1 แห่ง
อุตสาหกรรมส่ วนใหญ่ประกอบกิ จการอุตสาหกรรมประเภททาผลิ ตภัณฑ์คอนกรี ต
บล็อก เสา รั้ว ปลอก บ่อ รองลงมาเป็ นอุตสาหกรรมประเภทอุตสาหกรรมไม้ ผลิตภัณฑ์จากไม้ เช่น
ทาวงกลบ ประตู หน้าต่าง และสุ ดท้ายเป็ นอุตสาหกรรมอบปลาหมึกแห้ง ซึ่ งลักษณะโรงงานจะเป็ น
โรงงานขนาดเล็กหรื ออุตสาหกรรมในครัวเรื อน
1. จานวนโรงงานอุ ตสาหกรรมขนาดใหญ่ 18 แห่ ง (มี คนงานตั้งแต่ 200 คนขึ้ นไป
หรื อมีทรัพย์สินเกินกว่า 50 ล้านบาทขึ้นไป)
2. จานวนโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง 45 แห่ ง (มีคนงานตั้งแต่ 10 – 49 คนขึ้น
ไป หรื อมีทรัพย์สินถาวรตั้งแต่ 10 – 50 ล้านบาท)

98
3. จานวนโรงงานอุ ตสาหกรรมขนาดเล็ก 544 แห่ ง (มี คนงานต่ ากว่า 10 คน หรื อมี
ทรัพย์สินถาวรไม่เกิน 1 ล้านบาท)สภาพทางสังคม เทศบาลเมืองหัวหิน มีชุมชนในเขตเทศบาลเมือง
หัวหิน มีท้ งั หมด จานวน 35 ชุมชน โดยแยกเป็ น 2 ตาบล ดังนี้
ตาบลหัวหิน 28 ชุ มชน
ชุมชนบ่อฝ้าย
ชุมชนตะวันสี ทอง
ชุมชนวังไกลกังวล
ชุมชนสมองโพรง
ชุมชนประชาร่ วมจิตต์
ชุมชนเขาน้อย
ชุมชนฟ้าสี คราม
ชุมชนนาปู่ กล่า
ชุมชนรวมสุ ข
ชุมชนประชาสามัคคี
ชุมชนพร้อมมิตรพัฒนา
ชุมชนทางรถไฟ
ชุมชนทุ่งยายอึ่ง
ชุมชนศาลาร่ วมใจ
ชุมชนตาลเดี่ยว
ชุมชนสวนลิง
ชุมชนเทพนิมิตร
ชุมชนบ้านอ่างน้ า
ชุมชนแนบเคหาสน์
ชชุมชนศาลเจ้าพ่อเสื อ
ชุมชนสมอเรี ยง
ชุมชนชายทะเล
ชุมชนพูลสุ ข
ชุมชนเพชรสระสรง
ชุมชนไร่ นุ่น
ชุมชนเขาพิทกั ษ์
ชุมชนกอล์ฟวิว
ชุมชนสนามกอล์ฟ
ตาบลหนองแก 7 ชุ มชน
ชุมชนหนองแก
ชุมชนเขาตะเกียบ
ชุมชนหัวดอน
ชุมชนบ้านใหม่-หัวนา
ชุมชนเขาเต่า
ชุมชนหัวถนน
ชุมชนสุ ริโยทัย
สภาพทางวัฒ นธรรม ของเทศบาลเมื องหัวหิ น ประเพณี ท ้องถิ่ น ที่ มี ม าแต่ เดิ ม เช่ น
ประเพณี เกี่ยวกับตรุ ษ สาร์ ท ประเพณี ก่อเจดียท์ ราย ประเพณี ทาบุญทุ่ง ประเพณี ส่งเคราะห์ทางน้ า
การละเล่นท้องถิ่นที่มีมาแต่เดิม เช่น การเล่นลูกช่วง ขี่หลังโยนลูกช่วง ชักเย่อ สะบ้า มอญรา มวยทะเล
เข้าแม่ศรี หรื อเข้าผีต่าง ๆ และที่สาคัญการเล่นผีพุ่งใต้ ซึ่ งยังไม่เคยปรากฏว่ามีการละเล่นชนิ ดนี้ ใน
ท้องถิ่นอื่น นอกจากที่หวั หิ นเท่านั้น
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ประชากร
ประชากรโดยรวมทั้งสิ้ น 61,191 คน แยกเป็ น ชาย 29,018 คน หญิง 32,173 คน
(ธันวาคม 2558) บ้านเรื อน จานวน 33,792 หลังคาเรื อน แยกเป็ น
ตาบลหัวหิน
23,973 หลังคาเรื อน
ตาบลหนองแก 9,819 หลังคาเรื อนความหนาแน่นของจานวนประชากร
612.77 คน/ตารางกิโลเมตร มีอตั ราการเพิ่มของประชากรในช่วง 4 ปี ที่ผา่ นมา เฉลี่ยร้อยละ 2 ต่อปี
มีการประมาณการว่าประชากรแฝงในเขตเทศบาลมีสัดส่ วนที่ใกล้เคียงกับประชากรตามทะเบียน
ราษฎร การเพิ่มของประชากรมาจากการย้ายถิ่นเป็ นหลักเนื่องจากการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจและ
มีแหล่งสถานศึกษาทุกระดับการเปลี่ ยนแปลงด้านทางประชากร จานวนประชากรในปั จจุบนั ใน
เขตผังเมื องรวมเมื องหัวหิ น มี จานวนประชากร รวมทั้งสิ้ น 61,191 คน แยกเป็ น ชาย 29,018 คน
หญิง 32,173 คน (ธันวาคม 2558) ในปี 2543 การขยายตัวของประชากรในอดีตเขตเทศบาลตาบล
หัวหิ น ศึกษาจากสถิติจานวนประชากรตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 - 2558 จานวนประชากรเพิ่มขึ้นทุกปี แต่
เป็ นไปอย่างช้า ๆ
โครงสร้ างพืน้ ฐาน
การคมนาคม การจราจร เทศบาลเมื องหัวหิ น มี ถ นนในความรับ ผิดชอบประมาณ
430 สาย ความยาวรวมประมาณ 154.89 กิโลเมตร แบ่งเป็ นถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก 219 สาย ความ
ยาว 58.19 กิ โลเมตร ถนนแอสฟั ล ท์ติก คอนกรี ต 83 สาย ความยาว 56.90 กิ โลเมตร ถนนลู ก รั ง
134 สาย ความยาว 39.80 กิโลเมตร
การเดินทาง
รถยนต์

รถไฟ

มีรถโดยสารจากกรุ งเทพฯ มายังอาเภอหัวหิ น ดังนี้
รถโดยสารปรับอากาศ ชั้น 1 ของบริ ษทั หัวหินปราณฯ ทัวร์
รถออกทุก 1 ชัว่ โมง
รถโดยสารปรับอากาศ ชั้น 2 ของบริ ษทั ขนส่ ง จากัด (บ.ข.ส.)
และรถร่ วม บ.ข.ส.
มีขบวนรถไฟที่แล่นมายังสถานี รถไฟหัวหิ น ซึ่ งอยู่ในเขตเทศบาล

เช่น
ขบวนรถไฟกรุ งเทพฯ สุ ไหงโกลก (รถเร็ ว)
ขบวนรถดีเซลรางธนบุรี หลังสวน (รถธรรมดา)
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ขบวนรถด่วนพิเศษกรุ งเทพฯ – ยะลา (รถด่วนสปริ๊ นเตอร์ )
เครื่ องบิน มีเที่ยวบินจากกรุ งเทพฯ – หัวหิน จานวน 21 เที่ยวบินต่อสัปดาห์
ใช้เวลาโดยประมาณ 40 นาที
ถนน
เทศบาลเมืองหัวหินมีถนนในความรับผิดชอบประมาณ 436 สาย
ถนนคอนกรี ต
219 สาย ความยาว 58.190 กิโลเมตร
ถนนลาดยาง 83
สาย ความยาว
56.902 กิโลเมตร
ถนนลูกรัง 134
สาย ความยาว
39.800 กิโลเมตร
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ภาพที่ 29 เส้นทางคมนาคมขนส่ งเทศบาลเมืองหัวหิ น
ที่มา: การวิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์
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ประปา (ข้อมูลจากงานผลิต กองการประปา เทศบาลเมืองหัวหิน) เทศบาลเป็ นเจ้าของ
กิจการประปา โดยมีกองการประปาเป็ นหน่ วยดาเนิ นการ ตั้งอยู่ ถนนดาเนิ นเกษม อยูต่ ิดกับสถานี
กาชาดหัวหิ นเฉลิมพระเกียรติ หลังบ้านพักผูว้ า่ ราชการจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ปั จจุบนั มีครัวเรื อน
ที่ใช้น้ าประปา จานวน 23,533 ครัวเรื อน มีระบบผลิตน้ าประปาจานวน 5 แห่ง
ไฟฟ้ า (ข้อมูลจากการไฟฟ้ าส่ วนภู มิภาคอาเภอหัวหิ น) เทศบาลดู แลรับผิดชอบให้มี
ไฟฟ้ าสาธารณะตามถนน ชุ มชน และขยายเขตไฟฟ้ าสาธารณะไปตามชุ มชนต่าง ๆ โดยอุดหนุ น
งบประมาณให้กบั การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคอาเภอหัวหิ นดาเนิ นการขยายเขต ไฟฟ้ าเป็ นประจาทุกปี
การไฟฟ้ าส่ วนภู มิภาคอาเภอหัวหิ นเป็ นหน่ วยงานจาหน่ ายไฟฟ้ าให้บริ การประชาชน ซึ่ งในเขต
เทศบาลมีไฟฟ้ าใช้ครอบคลุ มเกื อบทุกพื้นที่ จานวนครัวเรื อนที่ใช้ไฟฟ้ าในเขตเทศบาลมี 32,574
หลังคาเรื อน จานวนครัวเรื อนมีไฟฟ้ าใช้ 100% ยกเว้นกรณี ที่มีผูใ้ ช้ไฟย้ายภูมิ ลาเนามาอยู่เพิ่ มอี ก
ภายหลัง
ถนนในเขต อปท. ที่มีไฟฟ้าสาธารณะ จานวน
720 สาย
ถนนในเขต อปท. ที่ไม่มีไฟฟ้าสาธารณะ จานวน
10 สาย
พื้นที่ได้รับบริ การไฟฟ้าในเขตเทศบาลคิดเป็ นร้อยละ 0.01 ข อ งพื้ น ที่ ทั้ งห ม ด
การสื่ อสาร ข้อมูลจากศูนย์บริ การลูกค้าสาขาหัวหิ น บริ ษทั ทศท .คอร์ ปอเรชัน่ จากัด มหาชน)
จานวนโทรศัพท์ส่วนบุคคลในเขตเทศบาล
7,369
หมายเลข
จานวนโทรศัพท์สาธารณะในเขตเทศบาล
399
หมายเลข
จานวนชุมสายโทรศัพท์ในเขตเทศบาล
13
ชุมสาย
และสามารถให้บริ การได้สูงสุ ด
10,870
หมายเลข
ที่ทาการไปรษณี ยโ์ ทรเลขหัวหิ น ตั้งอยู่ถนนดาเนิ นเกษม ตาบลหัวหิ น ตรงข้ามกับ
ศูนย์รับเสด็จจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ (ที่วา่ การอาเภอหัวหิ นหลังเก่า)
สถานีวทิ ยุกระจายเสี ยง 3 แห่ง คือ
1. สถานีวทิ ยุกระจายเสี ยงทหารอากาศ
2. สถานีวทิ ยุชุมชนแหลมหิน
3. สถานีวทิ ยุชุมชนราชมงคล
สถานีโทรทัศน์ 4 แห่ง
1. สถานี ถ่ายทอดโทรทัศน์ ช่ อง 7, 11 และ THAI PBS สถานี ท้ งั 3 แห่ ง ตั้งอยูบ่ นเขา
หินเหล็กไฟ
2. สถานี โทรทัศน์จ้ ีอนั ตึ้ง เคเบิ้ลทีวี (สถานี โทรทัศน์ทอ้ งถิ่น) ที่ต้ งั 160/60 – 62 ถนน
ชมสิ นธุ์ ตาบลหัวหิน อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
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สื่ อมวลชนในพื้นที่ หนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่น 3 ฉบับ
1. หนังสื อพิมพ์หวั หิ นสาร ที่ต้ งั บริ ษทั หัวหิ นสาร จากัด 74/4 – 5 ถนนแนบเคหาสน์
ตาบลหัวหิน อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
2. หนังสื อพิ ม พ์เสี ย งประจวบ ที่ ต้ งั 58/1 ถนนแนบเคหาสน์ ต าบลหัว หิ น อาเภอ
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
3. หนังสื อพิมพ์ข่าวหน้าในของเทศบาลเมืองหัวหิ น
ระบบเสี ย งตามสาย เทศบาลมี ร ะบบเสี ย งตามสายครอบคลุ ม ในเขตเมื อ ง และมี
หอกระจายข่าวครอบคลุมทุกชุมชนในเขตเทศบาล
การท่องเที่ยว
การท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ในเขตเทศบาล เช่น
1. ชายหาดหัวหิ น ชายหาดหัวหิ นเป็ นชายหาดที่สวยงาม มีหาดทรายที่ ขาวละเอียด
น้ าทะเลใสสะอาด โดยมีจุดลงทะเลจุดใหญ่ที่ถนนดาเนินเกษม
2. สวนหลวงราชินี เทศบาลได้พฒั นาปรับปรุ งที่ดิน 19 ไร่ บริ เวณถนนเลียบวังเหนื อ
ให้เป็ นสถานที่ท่องเที่ยว และพักผ่อนหย่อนใจแห่ งใหม่ของเมือง และสามารถลงชายหาดได้ โดยมี
สิ่ งอานวยความสะดวกนักท่องเที่ยวอย่างครบครัน เช่น ลานจอดรถ ศูนย์จาหน่ายสิ นค้า ห้องอาบน้ า
3. เขาหิ นเหล็ ก ไฟ เป็ นภู เขาที่ ต้ งั อยู่ท างทิ ศ ตะวัน ตกของเขตเทศบาลติ ดกับ สนาม
กอล์ฟหลวงหัวหิ น ซึ่ งเทศบาลได้พฒั นาปรับปรุ งจนเป็ นจุดชมทัศนี ยภาพเมืองหัวหิ นที่สวยงาม มี
พระบรม ราชานุสาวรี ยร์ ัชกาลที่ 7 กรงนกขนาดใหญ่ พร้อมศูนย์จาหน่ายสิ นค้าและลานจอดรถที่
สะดวกสบาย
4. หาดเขาเต่า ชายหาดเล็ก ๆ เชิ งเขาเต่า เงียบสงบ มีพระพุทธรู ปขนาดใหญ่หันพระ
พักตร์ ออกสู่ ทะเล ห่างจากตัวเมืองหัวหิ นไปทางทิศใต้ ประมาณ 13 กิโลเมตร
5. อ่ า งเก็ บ น้ าเขาเต่ า ตั้ง อยู่ ที่ ชุ ม ชนเขาเต่ า อ่ า งเก็ บ น้ าเขาเต่ า ถื อ เป็ นโครงการ
พระราชดาริ ดา้ นชลประทานแห่งแรกในประเทศไทย ห่ างจากตัวเมืองหัวหิ นไปทางทิศใต้ ประมาณ
13 กิโลเมตร
6. ศูนย์ท่อผ้าเขาเต่า สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชิ นีนาถได้มีพระราชเสาวนี ยใ์ ห้
จัดตั้งศูนย์ทอผ้าเขาเต่า เพื่อส่ งเสริ มอาชี พการทอผ้าของประชาชนในชุ มชนเขาเต่า ซึ่ งถื อเป็ นปฐม
บทของการส่ งเสริ มหัตถกรรมและการตั้งศูนย์ศิลปาชี พของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชิ นีนาถ
ในเวลาต่อมา ศูนย์ทอผ้าตั้งอยูท่ ี่ชุมชนเขาเต่าใกล้กบั อ่างเก็บน้ า
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7. หาดทรายน้ อ ย เป็ นชายหาดที่ อ ยู่ ท างใต้ สุ ดของเขตเทศบาล ติ ด กั บ โครงการ
พระราชดาริ สวนป่ าหาดทรายใหญ่เป็ นชายหาดที่ เงียบสงบ น้ าทะเลใสสะอาดอยู่ในเขตชุ มชนบ้านเขา
เต่าห่างจากตัวเมืองหัวหิ นไปทางทิศใต้ประมาณ 16 กิโลเมตร
8. สวนสนประดิพทั ธ์ มีชายหาดที่สวยงามเงียบสงบ มีแนวต้นสนเป็ นเอกลักษณ์ของ
หาด บรรยากาศร่ มรื่ นเย็นสบายซึ่ งอยูใ่ นความดู แลของกองสวัสดิ การทหารบกห่ างจากตัวเมืองหัว
หินไปทางทิศใต้ประมาณ 9 กิโลเมตร
9. พลับพลาที่ประทับ สถานีรถไฟหัวหิ น สถานีรถไฟหัวหิ นเป็ นหนึ่งในสถานีรถไฟ
ที่เก่าแก่ที่สุด สิ่ งที่เป็ นเอกลักษณ์ คือพลับพลาที่ประทับ และตัวสถานีที่มีสถาปั ตยกรรมไทยที่สะดุด
ตาแตกต่างจากสถานี รถไฟทัว่ ไปในประเทศ พลับพลาที่ ป ระทับได้ยา้ ยมาจากพระราชวังสนาม
จันทน์ในสมัยรัชกาลที่ 6
10. ตลาดโต้รุ่งหัวหิ น นับเป็ นสี สันยามราตรี ของหัวหิ น เพราะมีแผงจาหน่ ายอาหาร
นานาชนิด ทั้งอาหารไทย อาหารทะเล ขนม และสิ นค้าพื้นเมือง เช่น ของที่ระลึกที่ผลิตจากเปลือก
11. เกาะสิ งโต ตั้งตั้งอยู่ห่างจากฝั่ งสวนสนประมาณ 800 เมตร เป็ นเกาะเล็ก ๆ ที่มีผู ้
นิยมไปตกปลาและดาน้ า ติดต่อเช่าเรื อได้ที่หมู่บา้ นเขาตะเกียบ
12. จุดชมวิวเขาตะเกี ยบ วัดที่ต้ งั อยูบ่ นภูเขาชื่ อวัดเขาตะเกี ยบ ซึ่ งยื่นออกไปในทะเล
ตั้งอยูห่ ่ างตัวเมืองหัวหิ นไปทางทิศใต้ 6 กิโลเมตร ภายในบริ เวณวัดร่ มรื่ น เย็นสบายมีรูปปั้ นเจ้าแม่
กวนอิมประดิษฐานอยู่ เป็ นจุดที่สามารถมองเห็นทัศนี ยภาพอ่าวหัวหิ นที่งดงามมากจุดหนึ่ งรอบเขา
ตะเกียบ มีที่พกั และร้านอาหารให้บริ การหลายแห่ง
การศึกษาสถานการณ์นา้ ท่วมของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สภาพปัญหา
ลุ่มน้ าหลักชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขนั ธ์ ซึ่ งครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ประสบภัยน้ าท่วมอยูเ่ ป็ นประจา โดยครั้งล่าสุ ดที่ก่อให้เกิดความเสี ยหายรุ นแรงคือ
ปี พ.ศ. 2546 และ 2548 เหตุการณ์น้ าท่วมครั้งนี้ ทาให้มีพ้ืนที่เสี ยหายมากกว่า 114,000 และ 50,000
ไร่ ตามลาดับเหตุ การณ์ น้าท่วมในพื้นที่ ลุ่มน้ าหลักชายฝั่ งทะเลประจวบคี รีขนั ธ์ ช่ วงวันที่ 14-27
ตุลาคม พ.ศ. 2546 เกิดจากฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันเหนือเขื่อนปราณบุรี ปริ มาณน้ าฝนวัดได้ถึง
427.6 มิลลิ เมตร ซึ่ งสู งกว่าเกณฑ์ฝนตกเฉลี่ ยของจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ (เฉลี่ ย 217.3 มิ ลลิ เมตร
ในเดื อนตุลาคมซึ่ งเป็ นเดื อนที่มีฝนตกมากที่สุด) ก่อให้เกิ ดน้ าป่ าไหลหลากลงมายังเขื่อนปราณบุรี
ทาให้น้ าในอ่างเก็บน้าปราณบุรีสูงถึ ง 550 ล้านลู กบาศก์เมตร ซึ่ งมากกว่าเกณฑ์ปกติถึง 105 ล้าน
ลู กบาศก์เมตร (ระดับ เก็ บกักสู งสุ ด 445 ล้านลู กบาศก์เมตร) ต้องระบายน้าผ่านอาคารระบายน้ า
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ฉุ กเฉิ น 302-540 ลู กบาศก์เมตรต่อวินาที ส่ งผลให้น้ าในแม่น้ าปราณบุรีไหลล้นตลิ่งทั้งสองฝั่ ง และ
น้ าในลาห้วย ต่าง ๆ มีปริ มาณเพิ่มขึ้น ทาให้เกิดน้ าท่วมเป็ นบริ เวณกว้าง ครอบคลุ มพื้นที่ทุกอาเภอ
ของ จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ โดยเฉพาะบริ เวณที่ราบลุ่มน้ าซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นแอ่งกะทะตามริ มแม่น้ า
ปราณบุรีและพื้นที่ริมถนนเพชรเกษม ในเขตอ้าเภอกุยบุรี อาเภอปราณบุรี และอาเภอหัวหิ น ท่วมขัง
อยูเ่ ป็ น
เวลานานส่ วนเหตุการณ์ น้ าท่วมเมื่อวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2548 เกิ ดจากมีฝนตกหนักมากในเขต
อาเภอทับสะแก อาเภอบางสะพาน และอาเภอบางสะพานน้อย โดยวัดปริ มาณน้ าฝนได้ถึง 457.9
มิลลิเมตร (ที่สถานี วดั น้ าฝนบ้านดงไม้งาม ตาบลชัยเกษม อาเภอบางสะพาน) เป็ นเหตุให้น้ าป่ าจาก
เทือกเขาตะนาวศรี ไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ เสี่ ยงภัย ทาให้ท้ งั 3 อาเภอของจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
ต้องประสบปั ญหาน้ าท่วมอย่างหนัก โดยอาเภอบางสะพานเป็ นพื้นที่ที่ได้รับความเสี ยหายรุ นแรง
มากที่สุด ถนนสายฝ่ ายท่า-ถ้ าม้าร้อง ซึ่ งเป็ นเส้นทางเชื่ อมระหว่างอาเภอบางสะพาน และอาเภอบาง
สะพานน้อย ช่ วงเขตตาบลพงศ์ประศาสน์ เกิ ดน้ าท่วมขัง ส่ วนเขตเทศบาลตาบลกาเนิ ดนพคุ ณ ซึ่ ง
เป็ นพื้ น ที่ ชุ ม ชนเมื อง ถู ก น้ าจากคลองบางสะพานไหลเข้าท่ วมบริ เวณวัดเขาโบสถ์และวัดห้ วย
ทรายขาว โดยมีจุดวิกฤติที่ตอ้ งเฝ้าระวังมากที่สุดคือพื้นที่โรงพยาบาลบางสะพาน จากเหตุการณ์ใน
ครั้งนี ทาให้พ้ืนที่ทางการเกษตรได้รับความเสี ยหาย 32,452 ไร่ พื้นที่ทางการประมง (บ่อปลา/บ่อ
กุง้ ) ได้รับความเสี ยหาย 887 ไร่ สะพานเสี ยหาย 15 แห่ ง ถนน 50 สาย บ้านเรื อนราษฎรถู กน้ าพัด
สู ญหาย
70 หลังคาเรื อน อ่างเก็บน้ าได้รับความเสี ยหาย 1 แห่ ง (อ่างเก็บน้ าคลองลอย) คิดเป็ น
มู ล ค่าความเสี ยหายรวมในเบื้ องต้น 300,000,000 บาท (ไม่รวมพื้ นที่ ท างการเกษตรและทางการ
ประมง)
สาเหตุการเกิดนา้ ท่วม
การเกิ ด น้ า ท่ ว มในลุ่ ม น้ าชายฝั่ ง ทะเลประจวบคี รี ข ัน ธ์ เกิ ด จากอิ ท ธิ พ ลของพายุ
ดีเปรสชัน่ พายุโซนร้อน หรื อหย่อมความกดอากาศต่าพัดผ่าน ทาให้เกิดปริ มาณฝนสะสมของพื้นที่
ต้น น้ าในรอบ 3-5 วัน มากกว่า 200 มิ ล ลิ เมตร ทั้ง นี้ สาเหตุ ก ารเกิ ด น้ าท่ วมในลุ่ ม น้ าชายฝั่ ง ทะเล
ประจวบคีรีขนั ธ์ แบ่งตามลักษณะการเกิดได้ 2 รู ปแบบ คือ
1. การเกิดน้ าท่วมในลักษณะน้ าป่ าไหลหลาก หรื อน้ าท่วมฉับพลัน มักเกิดในบริ เวณ
พื้นที่ลุ่มน้ าตอนบนและลาน้ าสาขาต่าง ๆ ได้แก่ บริ เวณอาเภอบางสะพาน สาเหตุเกิดจากฝนตกหนัก
และน้ าป่ าไหลหลากจากต้นน้ าลงมามากจนลาน้ าสายหลักไม่สามารถระบายน้ าได้ทนั ประกอบกับ
การกีดขวางทางน้ าของถนนเพชรเกษม และทางรถไฟสายใต้ และมีอาคารระบายน้ าไม่เพียงพอ
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2. การเกิดน้ าท่วมในลักษณะน้ าท่วมขังหรื อน้ าล้นตลิ่ง มักเกิดบริ เวณที่เป็ นพื้นที่ราบ
ลุ่ม มี แม่น้ าสายหลักขนาดเล็ก คดเคี้ ยว และตื้ นเขิ น ท าให้ความสามารถระบายน้ าไม่เพี ยงพอ ไม่
สามารถระบายน้ าได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ ประกอบกับลาน้ าถู กบุ กรุ กหรื อมี สิ่งกี ดขวางทางน้ า เช่ น
ถนนเพชรเกษม และทางรถไฟสายใต้นอกจากนี้ปากน้ ายังได้รับอิทธิพลจากระดับน้ าทะเล
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ภาพที่ 30 ประเภทของแหล่งนาผิวดินในแม่น้ าเพชรบุรี แม่น้ าปราณบุรี และแม่น้ ากุยรุ ี
ที่มา: สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 2548-2552
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ภาพที่ 31 ขอบเขตพื้นที่น้ าท่วมประจาในลุ่มน้ าชายฝั่งทะเลจังหวัดเพชรบุรี-ประจวบคีรีขนั ธ์
ที่มา: สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 2548-2552
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ภาพที่ 32 พื้นที่ลุ่มน้ าชายฝั่งทะเลจังหวัดเพชรบุรี-ประจวบคีรีขนั ธ์
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การศึกษาสถานการณ์นา้ ท่วมพืน้ ทีเ่ ขตเทศบาลเมืองหัวหิน
สรุ ปสถานการณ์ นา้ ท่ วมในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน พ.ศ. 2556
หย่อมความกดอากาศต่ าก าลัง แรงที่ ป กคลุ ม บริ เวณทะเลอ่ าวไทยได้เคลื่ อนขึ้ น ฝั่ ง
ประจวบคีรีขนั ธ์แล้ว ประกอบกับมรสุ มตะวันตกเฉี ยงใต้ที่พดั ปกคลุ มทะเลอันดามัน ภาคใต้ และ
อ่าวไทยมี กาลังแรง ลักษณะเช่ นนี้ ทาให้บริ เวณดังกล่าวมีฝนตกชุ กหนาแน่ นและมี ฝนตกหนักถึ ง
หนักมากบางพื้นที่ ขอให้ประชาชนบริ เวณจังหวัดระยอง จันทบุรี ตราด เพชรบุรี ประจวบคีรีขนั ธ์
ชุมพร ระนอง พังงา และภูเก็ต ระวังอันตรายจากฝนตกหนักในช่วงวันที่ 7 - 8 ตุลาคม 2556 ไว้ดว้ ย
สาหรับคลื่นลมบริ เวณอ่าวไทยมีกาลังแรง โดยมีคลื่นสู ง 2 - 3 เมตร ขอให้ชาวเรื อเดินเรื อด้วยความ
ระมัดระวัง และเรื อเล็กที่ มีขนาดความยาวน้อยกว่า 10 เมตร หรื อ 5 วา ควรงดออกจากฝั่ งในช่ วง
วันที่ 7 - 9 ตุ ลาคม 2556 อนึ่ ง บริ เวณความกดอากาศสู งอี กละลอกหนึ่ งจะแผ่เสริ มลงมาปกคลุ ม
ประเทศไทยตอนบน ในช่ วงวันที่ 7 - 11 ตุลาคม 2556 ทาให้บริ เวณดังกล่าวอุณหภู มิลดลงและมี
อากาศเย็นในตอนเช้า โดยเริ่ มจากภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือก่อนฃ
1. สถานการณ์นา้ ท่วมเทศบาลเมืองหัวหิน
วันที่ 6 ต.ค. 2556 6 มีหย่อมความกดอากาศต่ากาลังแรงที่ปกคลุมบริ เวณทะเลอ่าว
ไทยใกล้กบั จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ประกอบกับมรสุ มตะวันตกเฉี ยงใต้ที่พดั ปกคลุมทะเลอันดามัน
ภาคใต้ และอ่าวไทยมีกาลังแรง ทาให้เริ่ มมี ฝนตกหนักบริ เวณภาคใต้ตอนล่าง และพื้นที่ ใกล้เคี ยง
ต่อมาในวันที่ 7 ต.ค. 2556 หย่อมความกดอากาศต่ าก าลังแรงดังกล่ าวได้เคลื่ อนตัวขึ้ นฝั่ งบริ เวณ
ประจวบคีรีขนั ธ์ ประกอบกับมรสุ มตะวันตกเฉี ยงใต้ยงั คงมี กาลังแรง ส่ งผลให้ภาคกลางตอนล่าง
รวมทั้งกรุ งเทพมหานคร ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบนยังมีฝนตกชุ กหนาแน่ น และมีฝนตก
หนักถึงหนักมากบางแห่ง และในวันที่ 8 ต.ค. 2556 หย่อมความกดอากาศต่ากาลังแรงบริ เวณจังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ได้เคลื่ อนตัวลงสู่ ทะเลอันดามันตอนบน ส่ วนมรสุ มตะวันตกเฉี ยงใต้ยงั คงมีกาลัง
ค่อนข้างแรง ทาให้ภาคกลางตอนล่าง และภาคใต้ตอนบนยังคงมีฝนตกหนักบางแห่ง
อิ ท ธิ พ ลของหย่อมความกดอากาศต่ ากาลังแรง ทาให้เกิ ดฝนตกหนักทัว่ จังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ หนักสุ ดที่อาเภอหัวหิ น น้ าฝนล้นท่วมในเขตเทศบาลเมืองหัวหิ น
ฝนตกหนักต่อเนื่ องตั้งแต่เมื่อกลางดึกวานนี้ จนกระทัง่ ช่วงบ่ายวันนี้ (6 ตุลาคม) ส่ งผลให้เกิดน้ าฝน
สะสมในเขตเทศบาลเมื องหัวหิ น ไม่ สามารถระบายน้ าได้ท นั ได้แก่ ถนนสายเดชานุ ชิต บริ เวณ
ตลาดโต้รุ่งหัวหิ น หน้าตลาดฉัตร์ ไชย ถนนสายดาเนิ นเกษม บริ เวณทางลงทะเลหัวหิ น ถนนแนบ
เคหาสน์บริ เวณสี่ แยกสมาคมประมง มีน้ าท่วมขังผิวการจราจร และ ตามถนนสายรองต่าง ๆ เช่ น
หมู่บา้ นพงศ์นเรศ ซอยหัวหิ น 102 ซึ่ งระดับน้ าทัว่ ไปราว 10-50 เซนติเมตร
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โดยจุดที่หนักสุ ดที่บริ เวณถนนเพชรเกษม ซอยหัวหิ น 112 ช่วงบ้านหัวนา มุ่งหน้า
เข้าสู่ ตวั เมืองหัวหิ น และเส้นรองที่มุ่งหน้าเข้าสู่ ตลาดน้ า เกิดน้ าท่วมสู ง โดยน้ าดังกล่าวไหลมาจาก
เขาใหญ่ ด้านทิศตะวันตก หลังวัดพุทธไชโย ก่อนเอ่อท่วมผิวการจราจร ฝั่งขาขึ้นไป 2 เลน ระดับน้ า
สู งประมาณ 20-50 เซนติ เมตร เบื้ องต้ น ผู ้ว่ า ราชการจัง หวัด ประจวบคี รี ขั น ธ์ พ ร้ อ มด้ ว ย
นายกเทศมนตรี เมืองหัวหิ นต้องออกตรวจสอบและสารวจพื้นที่น้ าท่วม จากนั้นได้เร่ งแก้ไขปั ญหา
ด้วยการนารถแบ็คโฮมาขยับแบริ เออร์ ที่ขวางทางน้ าบริ เวณเกาะกลางออก เพื่อเร่ งระบายน้ าลงคลอง
ระบายน้ าโดยเร็ ว
น้ าท่วมหัวหิ น จ.ประจวบคีรีขนั ธ์ เนื่องจากฝนตกติดต่อกันต่อเนื่ องข้ามวัน ทา
ถนนหลายสายท่วม 50 เซนติเมตร ผูว้ า่ ฯ สั่งเอาแบริ เออร์ ออก เร่ งระบายน้ าให้ได้เร็ วที่สุด เมื่อวันที่
6 ตุลาคม 2556 ผูส้ ื่ อข่าวรายงานสถานการณ์ น้ าท่วม ที่ จ.ประจวบคีรีขนั ธ์ ว่า หลังจากฝนตกหนัก
อย่างต่อเนื่ องเมื่อกลางดึกของวันที่ 5 ตุลาคม จนกระทัง่ ถึงบ่ายวันที่ 6 ตุลาคม ส่ งผลให้เกิดปริ มาณ
น้ าฝนสะสม ที่เขตเทศบาลเมืองหัวหิ น ถนนไม่สามารถระบายน้ าได้ทนั หลายสาย ได้แก่
1. ถนนสายเดชานุชิต บริ เวณตลาดโต้รุ่งหัวหิ น หน้าตลาดฉัตร์ ไชย
2. ถนนสายดาเนินเกษม บริ เวณทางลงทะเลหัวหิน
3. ถนนแนบเคหาสน์บริ เวณสี่ แยกสมาคมประมง
โดยบริ เวณดังกล่าว มีน้ าท่วมขังผิวการจราจรและตามถนนสายรองต่าง ๆ เช่น
หมู่บา้ นพงศ์นเรศ ซอยหัวหิ น 102 ซึ่ งระดับน้ าทัว่ ไปราว 10-50 เซนติเมตร ส่ วนจุดที่น้ าท่วมขังหนัก
ที่สุดคือ บริ เวณถนนเพชรเกษม ซอยหัวหิ น 112 ช่วงบ้านหัวนา มุ่งหน้าเข้าตัวเมืองหัวหิ น และเส้น
รองที่มุ่งหน้าเข้าสู่ ตลาดน้ า เกิดน้ าท่วมสู ง ประมาณ 20-50 เซนติเมตร เบื้องต้นผูว้ ่าราชการจังหวัด
ได้ออกสารวจพื้นที่ น้ าท่วมและเร่ งแก้ปัญหาด้วยการนารถแบ็คโฮมาขยับแบริ เออร์ ที่ขวางทางน้ า
ออก เพื่อเร่ งระบายน้ าให้ได้เร็ วที่สุด

112

ภาพที่ 33 แสดงความกดอากาศสู ง วันที่ 7 - 11 ตุลาคม 2556
ที่มา : http://www.thaiwater.net
ปริมาณฝน
ปริ มาณฝนสะสมรายวันตรวจวัดจากสถานีโทรมาตร โดย สถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน้ าและการเกษตร (องค์การมหารชน) รายงานข้อมูลปริ มาณฝนสะสมรายวันตรวจวัดจาก
สถานี โทรมาตร ช่ วงวันที่ 4-8 ต.ค. 2556 บริ เวณภาคใต้ตอนบนและด้านตะวันตกของประเทศ
พบว่าสถานี ที่มีฝนตกเกิน 30 มิลลิเมตรต่อวัน แสดงดังตารางด้านล่าง ส่ วนสถานีที่มีฝนตกเกิน 100
มิลลิเมตรต่อวัน ได้แก่ ที่สถานีแยกประจวบ ต.เกาะหลัก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขนั ธ์ และที่สถานี ไร่
ใหม่พฒั นา ต.ไร่ ใหม่พฒั นา อ.ชะอา จ.เพชรบุรี
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ตารางที่ 11 สถิติการเกิดน้ าท่วมในเขตจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
วันที่
04/10/2556

สถานี

ตาบล

อาเภอ

จังหวัด

ปริมาณฝน
สะสมรายวัน
(มม.)

เขาสก

คลองศก

พนม

สุ ราษฎร์ธานี

57.2

เขานาใน

บ้านเสด็จ

เคียนซา

สุ ราษฎร์ธานี

40.0

บ้านพระรัก

พะโต๊ะ

พะโต๊ะ

ชุมพร

31.4

คลองหินขาว

พรุ ไทย

บ้านตาขุน

สุ ราษฎร์ธานี

30.0

05/10/2556

หัวหินเมาทท์เทนวิวล์ หัวหิน

หัวหิน

ประจวบคีรีขนั ธ์

30.8

06/10/2556

แยกประจวบ

เกาะหลัก

เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์

111.2

ไร่ ใหม่ พฒ
ั นา

ไร่ ใหม่ พฒ
ั นา

ชะอา

เพชรบุรี

103.4

หัวหินเมาทท์ เทนวิวล์ หัวหิน

หัวหิน

ประจวบคีรีขันธ์

93.6

ป่ าละอู

ห้วยสัตว์ใหญ่

หัวหิน

ประจวบคีรีขนั ธ์

79.2

บ้านมะเดื่อทอง

เขาล้าน

ทับสะแก

ประจวบคีรีขนั ธ์

62.8

เขาสก

คลองศก

พนม

สุ ราษฎร์ธานี

56.8

ป่ าละอู

ห้วยสัตว์ใหญ่

หัวหิน

ประจวบคีรีขนั ธ์

31.8

บ้านจะโปร่ ง

หนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง

เพชรบุรี

31.0

ท่าตะคร้อ

ท่าตะคร้อ

หนองหญ้าปล้อง

เพชรบุรี

30.0

ป่ าละอู

ห้วยสัตว์ใหญ่

หัวหิน

ประจวบคีรีขนั ธ์

49.4

เขื่อนเพชร

ท่ายาง

ท่ายาง

เพชรบุรี

34.2

07/10/2556

08/10/2556

ที่มา: http://www.thaiwater.net/current/huahin_oct56.html
หมายเหต : รายงานเฉพาะปริ มาณฝนสะสมรายวันที่ตรวจวัดได้เกิน 30 มิลลิเมตร
สี แดง หมายถึง ข้อมูลปริ มาณฝนสะสมรายวันที่เกิน 100 มิลลิเมตร
สี ส้ม หมายถึง ข้อมูลปริ มาณฝนสะสมรายวัน ระหว่าง 80-99 มิลลิเมตร
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ภาพที่ 34 แสดงภาพถ่ายดาวเทียม MTSAT-2 บริ เวณจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ (4-8 ต.ค. 2556)
หมายเหตุ: เวลาประเทศไทย = เวลา GMT + 7 ชัว่ โมง
ที่มา: http://www.thaiwater.net/TyphoonTracking/Goes.9php
จากภาพถ่ ายดาวเที ย ม MTSAT พบว่ากลุ่ ม เมฆค่ อ นข้า งหนาปกคลุ ม พื้ น ที่ ภ าคใต้
ตอนบนบริ เวณจังหวัดเพชรบุ รีและประจวบคีรีขนั ธ์ โดยเฉพาะช่ วงวันที่ 6-8 ต.ค. 56 ที่ กลุ่ มเมฆ
ค่อนข้างหนามาก ส่ งผลให้เกิดฝนตกหนักและน้ าท่วมบริ เวณอาเภอหัวหิ น จ.ประจวบคีรีขนั ธ์
วันที่ 6 ต.ค. 56 มีหย่อมความกดอากาศต่ากาลังแรงที่ปกคลุมบริ เวณทะเลอ่าวไทยใกล้
กับจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ประกอบกับมรสุ มตะวันตกเฉี ยงใต้ที่พดั ปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้
และอ่าวไทยมีกาลังแรง ทาให้เริ่ มมีฝนตกหนักบริ เวณภาคใต้ตอนล่าง และพื้นที่ใกล้เคียง ต่อมาใน
วันที่ 7 ต.ค. 56 หย่อมความกดอากาศต่ากาลังแรงดังกล่าวได้เคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริ เวณประจวบคีรีขนั ธ์
ประกอบกั บ มรสุ มตะวัน ตกเฉี ย งใต้ ย ัง คงมี ก าลั ง แรง ส่ งผลให้ ภ าคกลางตอนล่ า ง รวมทั้ ง
กรุ งเทพมหานคร ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบนยังมีฝนตกชุ กหนาแน่ น และมีฝนตกหนักถึ ง
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หนั ก มากบางแห่ ง และในวัน ที่ 8 ต.ค. 56 หย่ อ มความกดอากาศต่ า ก าลัง แรงบริ เวณจัง หวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ได้เคลื่ อนตัวลงสู่ ทะเลอันดามันตอนบน ส่ วนมรสุ มตะวันตกเฉี ยงใต้ยงั คงมีกาลัง
ค่อนข้างแรง ทาให้ภาคกลางตอนล่าง และภาคใต้ตอนบนยังคงมีฝนตกหนักบางแห่ง

ภาพที่ 35 แสดงแผนภาพแสดงปริ มาณฝนสะสมรายวัน สังเคราะห์จากข้อมูลปริ มาณฝนรายชัว่ โมง
ของ GSMaP วันที่ 4-8 ต.ค. 56
ที่มา: http://disc2.nascom.nasa.gov/Giovanni/tovas/realtime.3B42RT.2.shtml
จากแผนภาพแสดงปริ มาณฝนสะสมรายวัน ของ GSMaP พบว่ามีกลุ่มฝนกระจุกตัว
บริ เวณภาคใต้ตอนบนตั้งแต่วนั ที่ 4-8 ต.ค. 56 โดยเฉพาะบริ เวณจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ที่มีปริ มาณ
ฝนเกิน 100 มิลลิเมตร ส่ งผลให้เกิดน้ าท่วมบริ เวณอาเภอหัวหิ น
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ภาพที่ 36 แสดงปริ มาณฝนสะสมรายวัน โดยดาวเทียมของ NASA วันที่ 4-8 ต.ค. 56
ที่มา: http ://disc2.nascom.nasa.gov/Giovanni/tovas/realtime.3B42RT.2.shtml
จากแผนภาพแสดงปริ มาณฝนสะสมรายวันของ NASA พบว่ามี กลุ่ มฝนกระจุกตัวกัน
มากบริ เวณภาคใต้ตอนบนตั้งแต่วนั ที่ 4-8 ต.ค. 56 หลังจากนั้นปริ มาณฝนลดลง แต่ในวันที่ 8 ต.ค. 56
ยังคงมีกลุ่มฝนกระจุกตัวบริ เวณจังหวัดเพชรบุรี และราชบุรี
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ภาพที่ 37 แสดงภาพถ่ายน้ าท่วมในเขตเทศบาลเมืองหัวหิ น วันที่ 4-6 ต.ค. 56
ที่มา: https://www.google.co.th
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สรุ ปสถานการณ์ นา้ ท่ วมในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน พ.ศ. 2558
พายุดีเปรสชัน่ “หว่ามก๋ อ” (VAMCO) ได้ก่อตัวขึ้นบริ เวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง เมื่อ
วันที่ 14 ก.ย. 58 หลังจากนั้นได้ทวีกาลังแรงขึ้นเป็ นพายุโซนร้ อนในวันเดี ยวกัน โดยมี ศูนย์กลาง
อยู่ทางตะวันออกของเมื องดานัง ประเทศเวียดนาม ประมาณ 250 กิ โลเมตร หรื อที่ ละติ จูด 15.5
องศาเหนื อ ลองจิ จู ด 110.0 องศาตะวั น ออก มี ค วามเร็ ว ลมสู งสุ ดใกล้ ศู น ย์ก ลางประมาณ
65 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง และเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกด้วยความเร็ วประมาณ 10 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง
โดยพายุได้เคลื่อนขึ้นฝั่งบริ เวณตอนใต้ของเมืองดานัง ประเทศเวียดนาม ในวันที่ 14 กันยายน 2558
และได้เคลื่ อ นตัว ไปยัง เมื องสาระวัน ประเทศสาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว โดยมี
ศูนย์กลางอยูท่ างด้านตะวันออกของจังหวัดอุบลราชธานี ห่างออกไปประมาณ 220 กิโลเมตร หรื อที่
ละติ จู ด 15.5 องศาเหนื อ ลองจิ จู ด 107.0 องศาตะวัน ออก มี ค วามเร็ ว ลมสู งสุ ด ใกล้ศู น ย์ก ลาง
ประมาณ 65 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง โดยเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกด้วยความเร็ วประมาณ 20 กิโลเมตร
ต่อชั่วโมง หลังจากนั้นได้อ่อนก าลังลงเป็ นพายุดีเปรสชั่น ก่ อนเคลื่ อนเข้าสู่ ป ระเทศไทยบริ เวณ
อาเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ในตอนแเช้าวันที่ 15 กันยายน 2558 จากนั้นได้เคลื่ อนตัวผ่าน
จังหวัดศรี สะเกษ สุ รินทร์ และบุรีรัมย์ พร้อมทั้งอ่อนกาลังลงเป็ นหย่อมความกดอากาศต่ าปกคลุ ม
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนล่ างในช่ วงบ่ายของวันที่ 15 กันยายน 2558 ต่อเนื่ องจนถึ งวันที่ 16
กันยายน 2558 โดยหย่อมความกดอากาศต่ าดังกล่าวได้ปกคลุ มภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนล่าง
ภาคกลางตอนล่าง และภาคตะวันออก ส่ งผลให้พ้นื ที่ดงั กล่าวเกิดฝนตกหนักช่วงวันที่ 15-18 ก.ย.58
และเกิดน้ าท่วมในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะบริ เวณภาคตะวันออก
ข้ อมูลภาพถ่ ายดาวเทียม Himawari-8
จากข้อ มู ล ภาพถ่ า ยดาวเที ย ม Himawari-8 ในช่ วง 10-19 ก.ย. 58 พบกลุ่ ม เมฆจาก
อิท ธิ พ ลของพายุ “หว่ามก๋ อ” ( Vamco) ปกคลุ ม อยู่บ ริ เวณทะเลจี นใต้ต้ งั แต่ ช่ วงวันที่ 12 ก.ย. 58
และกลุ่ มเมฆดังกล่าวได้เคลื่ อนตัวไปทางทิศตะวันตกพร้ อมกับแผ่ปกคลุ มในหลายพื้นที่ มากขึ้ น
ทั้งนี้ได้เริ่ มปกคลุมประเทศไทยอย่างเห็นได้ชดั ตั้งแต่ช่วงวันที่ 14 -18 ก.ย. 58 โดยเฉพาะบริ เวณภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก ภาคกลางตอนล่างและภาคใต้
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ภาพที่ 38 แสดงภาพถ่ายดาวเทียม Himawari-8 ในช่วง 10-19 ก.ย. 2558
ที่มา: http://www.thaiwater.net/TyphoonTracking/Goes9.php

120

จากข้อมูลเครื อข่ายภาพเรดาร์ ตรวจวัดปริ มาณฝนของกรมอุตุนิยมวิทยา กรมฝนหลวง
และการบิ นเกษตร และสานักการระบายน้ ากรุ งเทพมหานคร ประกอบด้วย เรดาร์ สุรินทร์ เรดาร์
สัตหี บ รัศมี 240 กิโลเมตร และเรดาร์ หนองจอก รัศมี 90 กิโลเมตร และเรดาร์ สุราษฎร์ ธานี รัศมี 240
กิโลเมตร ช่วงวันที่ 10-19 ก.ย. 58 พบว่าจากอิทธิ พลของพายุ “หว่ามก๋ อ” (VAMCO) ทาให้เกิดกลุ่ม
ฝนกระจายตัวปกคลุมในหลายพื้นที่ โดยช่วงวันที่ 14-17 ก.ย. 58 มีฝนปกคลุมค่อนข้างมากบริ เวณ
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนล่าง ภาคตะวันออก ภาคกลางตอนล่าง และบริ เวณกรุ งเทพมหานคร
และปริ มณฑล หลังจากนั้นในช่ วงวันที่ 18-19 ก.ย. 58 กลุ่ มฝนได้เคลื่ อนตัวไปยังบริ เวณจังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ เพชรบุรี และราชบุรี อิทธิ พลของพายุยงั ส่ งผลให้มรสุ มตะวันตกเฉี ยงใต้มีกาลังแรง
ขึ้น ทาให้บริ เวณภาคใต้มีฝนตกค่อนข้างมาก โดยเฉพาะด้านตะวันตกของภาคซึ่ งมีฝนตกหนักตั้งแต่
ช่วงวันที่ 13-18 ก.ย. 58
ตารางที่ 12 แสดงปริ มาณน้ าฝน ช่วงวันที่ 14-17 กันยายน 2558
ปริมาณฝน
วันที่

สถานี

ตาบล

อาเภอ

จังหวัด

สะสมรายวัน
(มม.)

2558/09/18

หัวหิน

หัวหิน

หัวหิน

ประจวบคีรีขนั ธ์

112.3

ราชบุรี

อ่างทอง

เมืองราชบุรี

ราชบุรี

113.0

ระนอง

บางริ้ น

เมืองระนอง

ระนอง

125.6

ตะกัว่ ป่ า

คึกคัก

ตะกัว่ ป่ า

พังงา

110.9

ที่มา: http://www.thaiwater.net/DATA/REPORT/php/tmd_daily.php
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ภาพที่ 39 แสดงข้อมูลเรดาร์ สัตหีบ ในช่วง 10-19 ก .ย.58
ที่มา: http://www.thaiwater.net/DATA/REPORT/php/radar/show_rm_satradar.php

122

ภาพที่ 40 แสดงภาพน้ าท่วมในเขตเทศบาลเมืองหัวหิ น วันที่ 25 กันยายน 2558
ที่มา: http://www.siamfishing.com/board/view.php?tid=674422
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สรุ ปสถานการณ์ นา้ ท่ วมในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน พ.ศ. 2560
สถานการณ์น้ าท่วมใน อ.หัวหิ น จ.ประจวบคีรีขนั ธ์ เริ่ มคลี่คลาย ขณะที่ฝนตกหนักใน
พื้นที่ จ.เพชรบุ รี ท าให้ช าวบ้านต้องเตรี ยมรั บมื อโดยเฉพาะมวลน้ าจากเขื่ อนที่ จะไหลมาสมทบ
ที่ อ.หัวหิ น จ.ประจวบคีรีขนั ธ์ ยังคงมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่ อง แต่ยงั คงมีน้ าท่วมขังเฉพาะพื้นที่ลุ่ม
ต่ า โดยเฉพาะซอยหัวหิ น 102 หมู่บ ้านจัดสรร 2-3 แห่ ง รวมทั้งหมู่บ ้านเขาตะเกี ยบ ซึ่ งเป็ นพื้ นที่
สุ ดท้ายที่รับน้ าก่อนระบายลงทะเล ขณะที่ผบู ้ ญั ชาการศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ สั่งกาลังพล
เร่ งช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย ก่อนจะลงพื้นที่ตรวจสอบวัดเขาตะเกียบ หลังเกิดดินสไลด์จากฝนตกหนัก
ติ ดต่ อกัน หลายวัน ที่ ต.ยางหัก อ.ปากท่ อ จ.ราชบุ รี ฝนที่ ตกหนัก ท าให้อ่างเก็ บ น้ าไทยประจัน
ในอุ ท ยานแห่ ง ชาติ เฉลิ ม พระเกี ย รติ ไ ทยประจัน ต้อ งเร่ ง ระบายน้ า ท าให้ ส ะพาน 2 แห่ ง ขาติ
กระทบชาวบ้านกว่า 30 หลัง ทั้งการเดิ นทางและขนส่ งผลผลิ ต เบื้องต้นทหารเตรี ยมสร้างสะพาน
เปลี่ยนในจุดแรก ส่ วนอีกสะพานอาจต้องทาสะพานเชือกชัว่ คราวเนื่องจากน้ าป่ ายังไหลเชี่ยว
ขณะที่ฝนตกหนักในพื้นที่ ทาให้ปริ มาณน้ าในเขื่อนปราณบุรี เพิ่มมากขึ้นหลังจากช่วง
หลายปี นี้ ไม่ส ามารถส่ งน้ าเพื่ อการเกษตรและอุ ตสาหกรรมได้ จนมี ปั ญหาแย่งน้ าบ่ อยครั้งกรม
อุตุนิยมวิทยา ประกาศเตือนล่าสุ ด หย่อมความกดอากาศต่า ปกคลุมบริ เวณทะเลอันดามัน แต่ยงั คง
ส่ งผลให้ภาคกลางตอนล่าง ภาคใต้ตอนบน มีฝนฟ้ าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่ ง อาจทาให้เกิด
น้ าท่วมฉับพลันและน้ าป่ าไหลหลาก

ภาพที่ 41 แสดงน้ าท่วมขังในเขตเทศบาลเมืองหัวหิ น วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
ที่มา: http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/782108

124

ภาพที่ 42 แสดงน้ าท่วมขังในเขตเทศบาลเมืองหัวหิ น วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
ที่มา: https://www.posttoday.com/local/central/526394

125

ภาพที่ 43 แสดงน้ าท่วมขังในเขตเทศบาลเมืองหัวหิ น วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
ที่มา: https://thaiflood.kapook.com/view183527.html

126
สรุ ปสถานการณ์ นา้ ท่ วมในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน พ.ศ. 25 61
วันที่ 18 ก.ค. 2561 นายกิ ตติ ชัย ศรี ทองช่ วย ปลัดอาเภอหัวหิ น พร้ อมเจ้าหน้าที่ ฝ่าย
ปกครองอ าเภอหั ว หิ น , จ.ส.อ.สมพร หงษ์ท อง หั ว หน้ าชุ ด รั ก ษาความสงบที่ 2 พื้ น ที่ หั ว หิ น ,
นายมนู ญ ทองแย้ม กานันตาบลห้วยสัตว์ใหญ่ ลงพื้นที่ตรวจสอบสะพานและฝายน้ าล้น จานวน 2
แห่ งที่ ถูก น้ าป่ าหลากท่ วมจนถนนขาดเสี ยหาย บริ เวณหมู่ 3 บ้านป่ าละอู และหมู่ 11 บ้านปากคลอง
ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิ น จ.ประจวบคีรีขนั ธ์โดยน้ าป่ าได้กดั เซาะจนถนน และสะพานเข้าหมู่บา้ นได้รับ
ความเสี ยหาย มีระดับน้ าท่วมสู งจนไม่สามารถใช้สัญจรผ่านไปมาได้ เนื่ องจากเป็ นน้ าป่ าจากเทือกเขา
ตะนาวศรี ที่มีปริ มาณมากและไหลเชี่ยวลงมาอย่างรวดเร็ ว
ในช่วง 3 วันที่ผา่ นมาเกิดฝนตกหนักใน ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ติดต่อกันหลายวัน โดยพบว่า
ตกมากที่บริ เวณเทือกเขาตะนาวศรี คาดว่าเกิดจากอิทธิ พลของพายุ ‘เซิ นติญ’ ส่ งผลให้เกิดน้ าป่ าไหล
หลากลงแม่น้ าปราณบุรีและคลองสาขาต่างๆ โดยน้ าป่ าได้ซดั เอาสะพานเชื่อมระหว่างหมู่บา้ นได้รับ
ความเสี ยหาย รถยนต์ไม่สามารถสัญจรไปมาชาวบ้านหลายรายพยายามเดินข้ามถนนที่ยงั ไม่ขาด แต่
มีน้ าป่ าไหลหลาก ซึ่ งไม่มีความปลอดภัย เบื้องต้นได้ขอความร่ วมมือให้เลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นเป็ น
การชัว่ คราว แม้วา่ จะไกลกว่า แต่เพื่อความปลอดภัย คาดว่าหากฝนลดลงสถานการณ์จะค่อย ๆ กลับ
เข้าสู่ ส ภาวะปกติ เทศบาลเมื องหัวหิ นได้ติดตามการพยากรณ์ อากาศจากกรมอุ ตุนิยมวิท ยาอย่าง
ใกล้ชิด รวมทั้งเตรี ยมกาลังพล อุปกรณ์ เครื่ องสู บน้ า เฝ้าระวังสถานการณ์น้ าตลอด 24 ชัว่ โมง โดย
ได้เตรี ยมเครื่ องสู บน้ าขนาดใหญ่แบบเทอร์ โบซิ่ ง จานวน 4 ตัว ไดโว่ จานวน 6 ตัว, เครื่ องสู บน้ า
นาค 4 ตัว เครื่ องสู บน้ าที่ติดตั้งบนรถดับเพลิงอีก 6 คัน รวมทั้งรถจักรกลหนัก ทั้งหมดมีความพร้อม
ในการใช้ง าน นอกจากนี้ ยัง มี ห น่ วยงานหลัก ที่ พ ร้ อ มรั บ การประสานงานหากเกิ ด ภาวะวิ ก ฤติ
ทั้ง ปภ.จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ และชลประทานจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 ผูส้ ื่ อข่าวรายงานว่า จากที่เกิ ดฝนตกหนักในเขตเทศบาลเมืองหัว
หิ น จังหวัดประจวบคี รีข นั ธ์ ช่ วงกลางดึ ก คื นที่ ผ่านมา ท าให้เกิ ดน้ าท่ วมฉับ พลันในถนนหลาย
สายในเขตเทศบาล โดยเฉพาะถนนเพชรเกษมหน้าตลาดฉัตร์ ไชย น้ าได้ท่วมมิดผิวการจราจร และ
พัดเอาแท่ งแบริ เออร์ พ ลาสติ ก ขนาดใหญ่ ก ลางถนน หลุ ดทั้งแถบและไหลไปกับ สายน้ า ขณะที่
เจ้าหน้าที่ตารวจ และมูลนิธิสว่างหัวหิ นธรรมสถานได้ออกให้การช่วยเหลือประชาชนที่น้ าท่วมบ้าน
และรถดับ จนถึ งขณะนี้ ฝนหยุดตกและกลับเข้าสู่ สภาวะปกติแล้วส่ วนสาเหตุมาจากแท่งแบริ เออร์
บนถนนเพชรเกษมหน้าตลาดฉัตรไชย ซึ่ งปั จจุ บนั วางกี ดขวางทางน้ าหลาก แต่หลังจากมี ฝนตก
หนักทาให้มีปริ มาณน้ าค่อนข้างมากและแรง พัดแบริ เออร์ หลุ ดจากผิวถนน ลงร่ องน้ าคลองสมอ
เรี ยงกระแทกกับเรื อเล็กที่ จอดในคลองดังกล่าวและบางส่ วนเจ้าหน้าที่ ตอ้ งขอความช่ วยเหลื อจาก
ชาวประมงเรื อเล็กกูแ้ ท่งแบริ เออร์ ที่ลอยออกไปในทะเลหน้าชายหาดหัวหิ นเพื่อนากลับไปซ่อมแซม
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ภาพที่ 44 แสดงน้ าท่วมขังในเขตเทศบาลเมืองหัวหิ น วันที่ 18 กรกฎาคม 2561
ที่มา: www.ch7.co.th

128

ภาพที่ 45 แสดงน้ าท่วมขังในเขตเทศบาลเมืองหัวหิ น วันที่ 18 กรกฎาคม 2561
ที่มา: www.ch7.co.th
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ภาพที่ 46 แสดงน้ าท่วมขังในเขตเทศบาลเมืองหัวหิ น วันที่ 2 ตุลาคม 2561
สรุ ปปัจจัยทางกายภาพทีม่ ีผลต่ อการเกิดอุทกภัย
การรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูลลักษณะกายภาพพื้นที่และการตั้งถิ่ นฐานของชุ มชน
ในเขตผัง เมื อ งรวมหั ว หิ น พบว่า ลัก ษณะทางกายภาพเป็ นปั จ จัย ส าคัญ ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ ความ
อ่อนไหวของพื้นที่ต่อภาวะน้ าท่วม โดยมีประเด็นที่เป็ นข้อพิจารณาสาคัญดังนี้

130
ทาเลทีต่ ้ งั ชุ มชน
จากผลการศึกษาพบว่าทาเลที่ต้ งั ของชุมชนตั้งอยูบ่ นพื้นที่ที่มีความเสี่ ยงต่อน้ าท่วม
เนื่ องจากเป็ นพื้ นที่ ราบลุ่ ม ริ มฝั่ งทะเล บริ เวณที่ แม่น้ ามาบรรจบกันจะเป็ นที่ ต้ งั ของเทศบาลเมื อง
หัวหิ น เป็ นศูนย์กลางชุ มชน นอกจากนี้ ลาน้ ายังไหลผ่านพื้นที่ชุมชนตลอดแนวพื้นที่ทางด้านทิศใต้
และทิศตะวันออก จากการประเมินความยาวของชายฝั่งทะเล บริ เวณตอนบนของพื้นที่ยงั มีเทือกเขา
ที่มีความลาดชั้นขนาดใหญ่ ทาให้มีพ้ืนที่ที่มีความเสี่ ยงน้ าท่วมจากพื้นที่ลาดชั้น หรื อน้ าทะเลหนุ น
และ น้ าล้นตลิ่งเป็ นบริ เวณกว้าง
สภาพภูมิประเทศในเขตผังเมืองรวมเมืองหัวหิน
เนื่องจากตั้งอยูบ่ นที่ราบริ มฝั่งแม่น้ า ทาให้สภาพกายภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็ นที่ราบลุ่ม
แสดงผลการจาลองความสู งพื้นที่ในเขตผังเมืองรวมเมืองหัวหิ น พื้นที่ส่วนใหญ่มีความสู งชัน ทาง
ฝั่ งตะวัน ตกจะมี ค วามสู งชันตั้งแต่ 2-300 เมตรจากระดับ น้ าทะเล ที่ ท างฝั่ งออกจะเป็ นที่ ราบลุ่ ม
ชายฝั่ งทะเล ที่ เป็ นตั้งของชุ มชนเมื องหัวหิ น ในอดี ตเป็ น พื้ นที่ ที่ สูงน้ าไม่ท่วม แต่การตั้งถิ่ นฐาน
ชุ มชนหัวหิ น ในยุคใหม่จะอยู่บริ เวณที่ราบต่ าริ มชายฝั่ งทะเล โดยเฉพาะบริ เวณฝั่ งตะวันออกของ
พื้นที่ ทิศทางการไหลของน้ าในลักษณะผ่านพื้นที่ต้ งั ชุ มชนตลอดแนวความยาวชายฝั่งทะเล ทาให้
ชุมชนได้รับผลกระทบรุ นแรงเมื่อเกิดน้ าล้นตลิ่ง น้ าทะเลหนุ นสู ง ปริ มาณมาก นอกจากจากนี้ เนิ นเขา
ที่ต้ งั อยูบ่ นฝั่งตะวันตกของพื้นที่ยงั กลายเป็ นแนวกันน้ าทาให้ทิศทางการไหลของน้ าเข้าสู่ พ้ืนที่ชุมชน
ก่อนไหลลงสู่ ทะเลมากขึ้น
ลักษณะการตั้งถิ่นฐานและการขยายตัวของชุ มชน
ลักษณะการตั้งถิ่ นฐานของชุ ม ชนเมื องหัวหิ น เป็ นปั จจัยส าคัญอี กประการหนึ่ งที่ มี
ผลกระทบต่ อ ความเสี่ ยงน้ าท่ ว มโดยเฉพาะในแง่ ข องความเสี ยหายที่ จ ะเกิ ด ขึ้ นจากน้ าท่ ว ม
ทั้งนี้ เนื่ องจากการตั้งถิ่ นฐานและการขยายตัวของชุ ม ชนเกิ ดขึ้ นอย่างต่อเนื่ องในบริ เวณที่ มีค วาม
อ่อนไหวต่อน้ าท่วมโดยเฉพาะบริ เวณริ มชายฝั่ งทะเลหัวหิ น ทางตอนกลางต่อเนื่ องกับศู นย์กลาง
ชุ มชนปั จจุบนั ที่ต้ งั อยูใ่ นเขตเทศบาลเมืองหัวหิ น ที่มีพ้ืนที่ครอบคลุมพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองหัว
หิน มีบทบาทเป็ นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยว และสังคมของชุมชน มีกิจกรรมการใช้ที่ดิน
เข้มข้นทั้งการตั้งบ้านเรื อน การประกอบธุ รกิ จการค้าและบริ การต่าง ๆ ทาให้มีโอกาสได้รับความ
เสี ยหายมากเมื่อเกิดน้ าท่วม
ความเสี่ ยงนา้ ทะเลหนุน
การเปลี่ ยนแปลงภูมิอากาศที่ มีต่อการเพิ่มสู งขึ้นของระดับน้ าทะเล สถานการณ์ คลื่ น
ลมแรงในอ่าวไทยและภาคใต้ฝั่งตะวันออก จะเกิดขึ้นเป็ นประจาเกือบทุกปี ในช่วงเดือนพฤศจิกายน
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ถึงธันวาคม ซึ่ งอาจเกิ ดจากพายุหมุนเขตร้อนที่อยู่ในอ่าวไทยหรื อจากมรสุ มตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
สาหรับเหตุ การณ์ ครั้งนี้ มีผลสื บเนื่ องมาจากมรสุ มตะวันออกเฉี ยงเหนื อมี กาลังแรง ส่ งผลให้คลื่ น
ทะเลที่เกิดจากลมในอ่าวไทยมีความสู งมาก ซึ่ งความสู งของคลื่นทาให้น้ าทะเลหนุ นทะลักเข้าท่วม
บ้านเรื อนราษฎรที่อยูช่ ายฝั่งทะเลได้
การเกิ ด คลื่ น ทะเลสู ง 2-4 เมตร ถาโถมพัด ถล่ ม ชายฝั่ ง ในอ าเภอต่ าง ๆ ในจังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ ตลอดแนวกว่า 220 กม. ตั้งแต่ อ.หัวหิ น ถึง อ.บางสะพานน้อย และมีน้ าทะเลหนุ น
สู งขึ้ นอย่างผิดปกติ ในตอนเช้าของวันที่ 21 ธันวาคม 2558 ท าให้พ้ื นที่ ชายฝั่ งทะเลหลายอาเภอ
ได้รับความเสี ยหายจากน้ าทะเลที่กดั เซาะชายฝั่งและน้ าท่วมผิวถนน ถนนเลียบชายฝั่งทะเลบางช่วง
ได้รับความเสี ยหายและมีตน้ ไม้หักโค่นลง เนื่ องจากถูกน้ ากัดเซาะ ส่ วนเรื อประมงต่างหยุดหาปลา
ชัว่ คราว เนื่องจากคลื่นสู งไม่สามารถออกทะเลได้
โดยระดับน้ าทะเลยกตัวสู งในช่วงน้ าขึ้นแล้วเข้าท่วมพื้นที่ริมฝั่งหรื อปากอ่าวโดยตรง
หรื อเกิ ดน้ าทะเลไหลย้อนเข้าสู่ ลาน้ าทาให้ระดับน้ าในลาน้ าเพิ่มสู งขึ้นจนเอ่อออกท่วมพื้นที่สองฝั่ ง
ถ้าน้ าในลาน้ าที่ไหลลงมาปะทะมีปริ มาณมากและรุ นแรง จะเป็ นการเพิ่มระดับน้ าด้านเหนือน้ าอย่าง
มากและเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ ว ยิง่ ถ้าเป็ นตรงจุดคอขวดของลาน้ าแล้วน้ าท่วมจากสาเหตุน้ ี ก็จะมีความ
รุ นแรง และเป็ นไปอย่างรวดเร็ ว สภาพของความเสี ยหายจะเป็ นไปอย่างกว้างขวาง และมากมาย
นอกจากนี้ ยงั เป็ นอุ ปสรรคต่อการระบายน้ าของพื้นที่ ลุ่มน้ าตอนบนขึ้ นไป ซึ่ งหากเกิ ดน้ าท่วมใน
พื้นที่ดงั กล่าวอยูแ่ ล้วก็จะยิง่ ท่วมนานยิง่ ขึ้น
จะเห็ นได้วา่ พื้นที่ส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลเมืองหัวหิ น ที่ประสบปั ญหาน้ าท่วมในปี
2556-2558 ความสู งของระดับน้ าจอยูร่ ะหว่าง 0-3 เมตร บริ เวณที่ระดับน้ าท่วมสู งมากได้แก่ บริ เวณ
ที่ลุ่มต่ าฝั่ งทิศเหนื อของชุ มชน พื้นที่ บริ เวณริ มฝั่ งทะเลและพื้นที่บริ เวณถนนเพชรเกษม ที่ ตดั ผ่าน
กลางเมืองหัวหิ น ซึ่ งนอกจะเป็ นบริ เวณที่น้ าท่วมสู งแล้วยังเป็ นบริ เวณที่น้ าท่วมนานโดยเฉพาะพื้น
ถนนเพชรเกษม จะมี จะได้รับผลกระทบจากน้ าท่วมสู งเนื่ องจากการลาดเอียงของถนน จะมีความ
ลาดต่ ากว่าอาคารและสิ่ งปลู กสร้ าง ลักษณะดังกล่ าวจึ งท าให้ชุมชนในพื้ นที่ ได้รับ ผลกระทบอยู่
บ่อยครั้ง
ผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงการใช้ ทดี่ ิน
ผลการศึ กษา สารวจพื้นที่ และการวิเคราะห์ ขอ้ มู ลด้วย GIS พบว่า การเปลี่ยนแปลง
การใช้ที่ดินเป็ นปั จจัยที่ทาให้ความเสี่ ยงน้ าท่วมหรื อความอ่อนไหวต่อภาวะน้ าท่วมในเขตผังเมือง
รวมเมืองหัวหิ น ขึ้นโดยการพัฒนาที่ ดินที่ทาให้เปลี่ ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินจากสภาพธรรมชาติ
และการเกษตรไปเป็ นพื้ นที่ ก่อสร้ างที่ อยูอ้ าศัย ต่อความสามารถในการเก็บกักน้ าและการดู ดซึ ม
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น้ าของดิ น ตลอดจนขัดขวางหรื อเปลี่ ยนแปลงทิ ศ ทางการไหลของน้ าโดยจาแนกผลกระทบที่
เกิดขึ้นได้ดงั ต่อไปนี้
1. การก่อสร้ างถนนขวางการไหลของนา้ ธรรมชาติ
การวิเคราะห์ระดับความสู งพื้นที่และการไหลของน้ าพบว่าการก่อสร้างถนนส่ งผล
กระทบต่อการไหลและการระบายน้ าตามธรรมชาติ ท าให้น้ าท่วมขังในพื้นที่ ชุมชนนานมากขึ้ น
แสดงให้เห็ นว่าถนนเพชรเกษม (ทางหลวงแผ่นดิ นหมายเลข 7) ที่ตดั ผ่านพื้นที่ในเขตผังเมืองรวม
เป็ นแนวยาวตามแนวเหนื อใต้ และทางรถไฟสายกรุ งเทพฯ-หัวหิ น และเป็ นเส้นทางคมนาคมหลัก
ระหว่างชุ มชนเมื องหัวหิ น และสนามบิ นหัวหิ นและเชื่ อมต่อไปยังอาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุ รี
แสดงให้เห็นว่าเส้นทางคมนาคมหลักทั้ง 2 โดยเฉพาะถนนเพชรเกษม (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข
7) ที่มีขนาดความกว้าง 4 ช่ องทางจราจรและตัดขวางเส้นทางการระบายน้ าธรรมชาติ เมื่อเกิดภาวะ
น้ าล้นตลิ่งปริ มาณมากเข้าท่วมพื้นที่ การระบายออกจากพื้นที่จะใช้เวลานานขึ้น
2. การก่ อสร้ างอาคารรุ กลา้ แม่ นา้ ลาคลองทะเล,
ผลการสารวจพื้นที่พบว่ามีการก่อสร้างอาคารรุ กล้ าแหล่งน้ าสาธารณะ ทั้งในแม่น้ า
สายหลักและทะเล รวมทั้งคูคลองต่าง ๆ ซึ่ งการใช้ที่ดินในลักษณะดังกล่าวนอกจากจะส่ งผลกระทบ
ต่อการไหลของน้ าแล้ว อาคารที่ต้ งั อยูใ่ นทางน้ ายังมีความเสี่ ยงต่อความเสี ยหายและได้รับอันตราย
จากน้ าท่วม น้ าทะเลหนุนสู งเพิ่มขึ้น
3. การถมคู คลองทางระบายนา้ ธรรมชาติเพื่อก่ อสร้ างอาคารและทาการเกษตร
การส ารวจพื้ นที่ ในเขตผังเมื องรวมเมื องหัวหิ น พบว่ามี ก ารถมคู ค ลองและทาง
ระบายน้ าธรรมชาติเพื่อก่อสร้างอาคารและทาการเกษตรอยูท่ วั่ ไป ทั้งนี้เนื่องจากพื้นที่ในเขตผังเมือง
เมืองหัวหิ น เป็ นที่ลุ่มต่า มีการกระจายตัวของแหล่งน้ าธรรมชาติอยูท่ วั่ ไปทั้งที่เป็ นลาคลอง หนอง
บึง และทางน้ าขนาดเล็กซึ่ งแหล่งน้ าเหล่านี้ บางแห่งจะน้ าแห้งในฤดูแล้ง ทาให้มีประชาชนเข้าไปใช้
พื้นที่ดงั กล่าวเพื่อประโยชน์อื่น ๆ ทั้งการทาการเกษตรปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ รวมทั้งการถมที่เพื่อใช้
ประโยชน์ที่ดิน สถานการณ์ ดงั กล่ าวก่อให้เกิ ดผลกระทบต่อการหมุ นเวียนของระบบน้ าและการ
ไหลของน้ าในธรรมชาติ ก่อให้เกิ ดการไหลบ่าที่รุนแรงและรวดเร็ วมากขึ้นส่ งผลกระทบทาให้น้ า
ไหลท่วมพื้นที่ชุมชนมากขึ้น
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4. การก่อสร้ างอาคารในพืน้ ทีเ่ กษตรกรรมและชนบท
จากผลการศึ ก ษาการขยายตัว ของอาคารสิ่ ง ก่ อ สร้ า งดัง กล่ า วมาแล้ว จะพบว่า
การก่ อสร้ างอาคารใหม่ส่วนใหญ่ จะเกิ ดขึ้ นนอกเขตเทศบาลเมืองหัวหิ น ซึ่ งเป็ นพื้ นที่ สีเขี ยวและ
บางส่ วนเป็ นพื้นที่ระบายน้ าธรรมชาติ ส่ งผลกระทบต่อพื้นที่รับและระบายน้ าธรรมชาติ การเพิ่มขึ้น
ของอาคารในลักษณะดังกล่ าวส่ งไม่เพียงแต่ทาให้พ้ืนที่ สีเขี ยวที่ ช่วยซับน้ าลดลง แต่การก่ อสร้ าง
อาคารยังมีการถมปรับระดับที่ดิน ทาให้ทิศทางการไหลของน้ าเปลี่ยนและยังขวางการไหลของน้ า
อีกด้วย พื้นที่ก่อสร้างอาคารโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีผลต่อระดับความสู งพื้นที่
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ภาพที่ 47 เส้นทางการไหลของน้ าในเทศบาลเมืองหัวหิ น
ที่มา: การวิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์
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ภาพที่ 48 เส้นระดับความสู งในพื้นที่เมืองหัวหิ น
ที่มา: การวิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์
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ภาพที่ 49 เส้นทางการไหลของน้ าในพื้นที่เมืองหัวหิ น
ที่มา: การวิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์
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ภาพที่ 50 รู ปตัดและระดับความลาดชันของเมืองหัวหิน
ที่มา: การวิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์
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ภาพที่ 51 ตาแหน่งน้ าท่วมในเขตเมืองหัวหิ น
ที่มา: การวิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์

บทที่ 6
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผลจากทาแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ มาวิเคราะห์โดยผลจากแบบสอบถามได้
แยกรายละเอียดตามคาถามในแบบสอบถาม เป็ นข้อมูล จานวน 50 ชุด แบ่งเป็ น
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่ วนบุคคล
ตอนที่ 2 ความรู ้ความเข้าใจเข้าใจ ในผังเมืองรวมเมืองหัวหิน
ตอนที่ 3 สาเหตุและปั จจัยทางกายภาพที่ทาให้เกิดน้ าท่วม
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาน้ าท่วม
ตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะและความต้องการอื่น ๆ
การวิเคราะห์ผลการศึกษาการที่ได้จากการศึกษาเรื่ อง “การวิเคราะห์ปัจจัยทาง
กายภาพที่มีอิทธิ พลต่อการเกิดอุทกภัย เพื่อรองรับการตั้งถิ่นฐาน และการพัฒนาเมืองในเขตเทศบาล
เมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์” นี้ ได้นาเสนอข้อมูลที่ได้จากการใช้แบบสัมภาษณ์ ดังนี้
จากการกาหนดปั ญหาการวิจยั ว่า การศึกษาข้อมูลทางกายภาพที่มีอิทธิ พลต่อการ
เกิ ดอุทกภัย และเพื่อรองรับการขยายตัว รวมทั้งการตั้งถิ่ นฐานของเมื อง มี ความเหมาะสมหรื อไม่
อย่างไร และสมมติฐานของการศึกษาลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ มีอิทธิ พลต่อการเกิ ดอุทกภัย
และส่ งผลต่อการการตั้งถิ่นฐาน และการพัฒนาเมืองอย่างไม่เหมาะสม
จากการศึกษาข้อมูลด้านกายภาพต่าง ๆ แสดงให้เห็นว่า กระบวนการทางด้านการวาง
ผังเมือง การพัฒนาเมืองนั้นมีความสัมพันธ์กบั ประชาชนโดยสรุ ปผลจากการศึกษาสามารถแบ่งกลุ่ม
ตัวอย่างได้เป็ น 5 ส่ วน ดังนี้
ข้ อมูลการประกอบด้ านส่ วนบุคคล
ผลที่ ได้จากแบบสัม ภาษณ์ กลุ่ มเป้ าหมายส่ วนใหญ่ เป็ นเพศชายจานวน 31คน เพศ
หญิง 19 คน ส่ วนใหญ่เป็ นเพศชายโดยมีอตั ราส่ วนคิดเป็ นร้ อยละ 62 ส่ วนใหญ่ผใู ้ ห้สัมภาษณ์ จะมี
ช่วงอายุระหว่าง 36-50 ปี น้อยสุ ดเป็ นช่ วงอายุระหว่าง ต่ ากว่า 20 ปี และมีกลุ่มเป้ าหมาย จานวน 4
กลุ่มเป้ าหมาย โดยผูใ้ ห้สัมภาษณ์ ส่วนใหญ่เป็ น ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้าน (ระบุสาขา) จานวน 25 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 50.0 ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ส่วนน้อยเป็ นผูบ้ ริ หารท้องถิ่น จานวน 2 คน
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้าน (ระบุสาขา) จานวน 25 ท่าน โดยสามารถจาแนกสาขาความเชี่ ยวชาญ
ได้ดังนี้ นักผังเมื อง สถาปนิ ก , สถาปนิ ก ผังเมื อง, ภูมิ ส ถาปนิ ก , วิศ วกรคมนาคมและการขนส่ ง,
วิศวกรโยธา, วิศวกรแหล่งน้ าและชลศาสตร์ , วิศวกรสิ่ งแวดล้อม ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านสังคม ผูเ้ ชี่ ยวชาญ
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ด้าน ภูมิสารสนเทศภูมิศาตร์ GIS และอื่น ๆ (อาจารย์) โดยมีผเู ้ ชี่ยวชาญด้านผังเมืองให้สัมภาษณ์
จานวนมากสุ ด 7 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.0 และน้อยสุ ดเป็ น ภูมิสถาปนิก, ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านสังคม และ
อาจารย์ ประเภทละ 1 คน คิดรวมกันร้อยละ 11.0
กลุ่มเป้ าหมายส่ วนใหญ่อาศัยอยูใ่ นเขตเทศบาลเมืองหัวหิ น จานวน 27 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 54.0 และไม่ได้อาศัยอยูใ่ นเขตเทศบาลเมืองหัวหิ น จานวน 23 คน คิดเป็ นร้อยละ 46.0 และหาก
ไม่ ได้อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมื องหัวหิ น โดยส่ วนใหญ่ กลุ่ มเป้ าหมายเดิ นทางมาเพื่ อเคยท างาน
พื้นที่ , เดิ นทางผ่าน, ท่องเที่ยว, ติดต่อราชการ และติดต่อธุ รกิ จ โดยกลุ่มเป้ าหมายที่เคยเดิ นทางมา
ทางานในพื้นที่หรื อเคยทางานที่เกี่ยวกับงานศึกษาโครงการต่าง ๆ ในพื้นที่ มีจานวน 18 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 37.0 และน้อยสุ ดเป็ นการเข้ามาติดต่อธุ ระกิจ จานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.0
ข้ อมูลการประกอบด้ านความรู้ ความเข้ าใจเข้ าใจ ในผังเมืองรวมเมืองหัวหิน
1. ความรู้ ค วามเข้ าใจในเรื่ อ งการวางผั งเมื อ งหรื อ ไม่ ผลที่ ไ ด้จากแบบสั ม ภาษณ์
มีกลุ่มเป้ าหมาย ตอบมากที่สุดคือ จานวน 17 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.0 และน้อยสุ ด มีจานวน 4 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 8.0 ผลจากการสัมภาษณ์ แสดงให้เห็ นว่ากลุ่มเป้ าหมายในเขตเทศบาลเมืองหัวหิ น
มี ค วามรู ้ ค วามเข้าใจในเรื่ องการวางผังเมื อง โดย 3 อันดับ แรก รวมกัน มี อตั ราส่ วนร้ อ ยละ 75.0
และบางส่ วนยังมีความไม่เข้าใจว่าผังเมืองคืออะไร
2. การประกาศบั งคั บ ใช้ กฎกระทรวงผัง เมื อ งรวมเมื อ งหั ว หิ น ผลที่ ไ ด้จากการ
สัมภาษณ์ กลุ่ มเป้ าหมาย มี คนตอบมากที่ สุดคื อ จานวน 17 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 34.0 และน้อยสุ ด
มีจานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.0 ผลจากการสัมภาษณ์แสดงให้เห็นว่ากลุ่มเป้ าหมายในเขตเทศบาล
เมืองหัวหิ น ผลจากการสัมภาษณ์ แสดงให้เห็ นว่ากลุ่มเป้ าหมายในเขตเทศบาลเมืองหัวหิ น มีความ
เข้าใจในเรื่ องการบังคับใช้กฎหมาย โดย 3 อันดับแรก รวมกันมี อตั ราส่ วนร้ อยละ 80.0 และส่ วน
น้อยยังคิดว่าเทศบาลเมืองหัวหิ น ไม่มีการประกาศบังคับใช้ กฎกระทรวงผังเมืองรวมเมืองหัวหิน
3. ผังเมื องนั้นสามารถป้ องกัน บรรเทาหรื อแก้ ไขปั ญหาน้าท่ วมได้ ผลที่ได้จากการ
สัมภาษณ์ กลุ่ มเป้ าหมาย มี คนตอบมากที่ สุดคื อ จานวน 19 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 37.0 และน้อยสุ ด
มีจานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.0 ผลจากการสัมภาษณ์แสดงให้เห็นว่ากลุ่มเป้ าหมายในเขตเทศบาล
เมืองหัวหิ น มีความรู ้ความเข้าใจว่าการผังเมืองนั้นสามารถป้ องกัน บรรเทาหรื อแก้ไขปั ญหาน้ าท่วม
ได้ โดย 3 อันดับแรก รวมกันมีอตั ราส่ วนร้อยละ 75.0 และส่ วนน้อยยังคิดว่า กฎกระทรวงผังเมือง
รวมเมืองหัวหิ นไม่สามารถแก้ไขปั ญหาสาหรับการเกิดน้ าท่วมได้โดยตรงและถูกจุด เสนอให้ใช้วิธี
อื่น ๆ เพื่อใช้ในการแก้ไขปั ญหา
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ข้ อมูลการประกอบด้ านสาเหตุและปัจจัยทางกายภาพทีท่ าให้ เกิดนา้ ท่ วม
1. สภาพภูมิประเทศทีเ่ ป็ นภูเขาสู ง
ผลที่ได้จากแบบสัมภาษณ์ มีกลุ่มเป้ าหมาย เรื่ องสภาพภูมิประเทศที่เป็ นพื้นที่ลาดชัน
มีภูเขาสู ง มีคนตอบมากที่สุ ดคือ จานวน คน 2 และน้อยสุ ด มีจานวน 55.0 คน คิดเป็ นร้อยละ 26
คิดเป็ นร้อยละ 4.0
ข้ อเสนอแนะ
ในเขตเทศบาลเมื องหัวหิ น จะมี พ้ืนที่ ที่มีการท่วมขังของน้ าบนพื้นผิวดิ นสู งกว่า
ระดับ ปกติ และมี ระยะเวลาที่ น้ าท่ วมขัง ระยะสั้ น อยู่เป็ นประจา จนสร้ างความเสี ย หายต่ อพื้ น ที่
เกษตรกรรม ทรัพย์สิน และหรื อชี วติ เป็ นพื้นที่ราบลุ่มและที่ราบน้ าท่วมถึง/ ซึ่งในหน้าฝนหรื อหน้า
มรสุ ม มักมี น้ าท่วมขังพื้นที่เสมอ เนื่ องจากปริ มาณน้ าที่เกิดจากฝนตกในพื้นที่ และน้ าจากพื้นที่
ภายนอก
เมื่อสะสมรวมตัวกันแล้วมีปริ มาณมากเกินความสามารถในการรองรับน้ า จนทาให้
เกิดน้ าท่วมขังขึ้น มาได้

ภาพที่ 52 สภาพภูมิประเทศจังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขนั ธ์
ที่มา: https://www.isranews.org/isranews-news/53212-news-63210.html
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ภาพที่ 53 สภาพภูมิประเทศบริ เวณสถานีรถไฟหัวหิน เทศบาลเมืองหัวหิ น
ที่มา: การวิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์
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ภาพที่ 54 สภาพภูมิประเทศบริ เวณสถานีรถไฟหัวหิน เทศบาลเมืองหัวหิ น
ที่มา: จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรม Sketch Up
2. การกีดขวางทางนา้ ของ ถนน ทางรถไฟ
ผลที่ ได้ จากแบบสั ม ภาษณ์ มี ก ลุ่ ม เป้ าหมาย เรื่ อ งการกี ด ขวางทางน้ าของถนน
ทางรถไฟมีคนตอบมากที่สุดคือ จานวน 30 คน คิดเป็ นร้อยละ 64.0 และน้อยสุ ด มีจานวน 1 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 2.0
ข้ อเสนอแนะ ในเขตเทศบาลเมืองหัวหิ น จะมี สิ่ งปลู กสร้ างของส่ วนราชการและ
เอกชน การถมดิ น ลงล าน้ า สิ่ ง ปฏิ กู ล ทับ ถม และระบบสาธารณู ป โภค อาทิ ถนนขวางทางน้ า
ท่อลอดขนาดเล็กเกินไป ถนนสร้างกินพื้นที่ ลาน้ า วางท่อตามแนวถนนทดแทนลาน้ า และสะพาน
หน้าตัดหน้าตัดเล็กเกินไป

ภาพที่ 55 สภาพเส้นทางคมนาคมสายหลักในเขตเทศบาลเมืองหัวหิ นเมื่อเกิดอุทกภัย
ที่มา: https://mgronline.com/local/detail/9600000123391
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3. นา้ ทะเลหนุนสู ง
ผลที่ได้จากแบบสัมภาษณ์ มีกลุ่ มเป้ าหมาย เรื่ องน้ าทะเลหนุ นสู ง มี คนตอบมาก
ที่สุดคือ จานวน 23 คน คิดเป็ นร้อยละ 51.0 และน้อยสุ ด มีจานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.0
ข้ อเสนอแนะ ในเขตเทศบาลเมื องหัวหิ นจะมี น้ าทะเลหนุ นอยู่บ่ อยครั้ ง เกิ ดจาก
พื้นที่ ที่เป็ นที่ราบลุ่มตามบริ เวณสองฝั่งแม่น้ าที่อยูห่ ่างจากปากอ่าวหรื อทะเลไม่ไกลนัก ระดับน้ าใน
แม่น้ าบริ เวณนั้นมักจะอยูใ่ นอิทธิ พลน้ าขึ้น-น้ าลงอันเนื่องมาจากระดับน้ าทะเลหนุนตลอดเวลา หรื อ
มีคลื่นสู ง 2-3 เมตร เมื่อน้ าที่ไหลหลากดันเข้ามาตามแม่น้ าลาคลอง ในเขตเทศบาลเมืองหัวหิ น ใน
ปริ มาณมากและตรงกับฤดู กาลหรื อช่ วงเวลาที่ ระดับน้ าทะเลหนุ นสู งเกิ นกว่าปกติ ก็จะทาให้เกิ ด
สภาวะน้ าท่วมและอุทกภัยแก่พ้นื ที่ทาการเกษตร และในเขตที่อยูอ่ าศัยอย่างรุ นแรงเสมอมา

ภาพที่ 56 สภาพน้ าทะเลหนุ นสู งบริ เวณชายหาดในพื้นที่เทศบาลเมืองหัวหิ น
ที่มา: https://mgronline.com/local/detail/9600000123391
4. พายุ ฝนตก
ผลที่ได้จากแบบสัมภาษณ์ มีกลุ่มเป้ าหมาย เรื่ องพายุ ฝนตก มีคนตอบมากที่สุดคือ
จานวน 23 คน คิดเป็ นร้อยละ 52.0 และน้อยสุ ด มีจานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.0
ข้ อเสนอแนะ การเกิดพายุหมุนเขตร้อนในทะเลจีนใต้หรื ออ่าวไทยนั้น เกิดในช่วง
ฤดูฝน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม หรื อพฤศจิกายน ระหว่างเดื อนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม มัก
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ไม่เกิ ดมากนักแต่ในช่ วงเดื อนสิ งหาคม และกันยายน อาจมีความถี่ ในการเกิ ดพายุที่มีความถี่ ที่เกิ ด
ในช่วงนี้ มกั จะขึ้นฝั่งบริ เวณประเทศเวียดนาม แล้วค่อยๆ อ่อนกาลังลงตามลาดับ ไม่มีอนั ตรายจาก
ลมแรง แต่ พ ายุที่ เกิ ดในช่ วงเดื อนตุ ล าคมและพฤศจิ ก ายน ส่ วนใหญ่ จะผ่านมาทางตอนใต้ข อง
ประเทศเวียดนาม หากเป็ นพายุใหญ่เคลื่ อนตัวเข้าสู่ อ่าวไทย อาจทาให้เกิ ดความเสี ยหายได้ ซึ่ งใน
เขตเทศบาลเมืองหัวหิ น จะประสบเหตุการณ์น้ าท่วมขังบ่อยครัง อันเนื่ องมาจากอิทธิ พลของพายุที่
พัดมาช่วงเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน

ภาพที่ 57 สภาพน้ าท่วมขังในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองหัวหิ น
ที่มา: https://mgronline.com/local/detail/9600000123391
5. พืน้ ทีล่ ่ มุ ต่า, แอ่งนา้
ผลที่ได้จากแบบสัมภาษณ์ มีกลุ่มเป้ าหมาย เรื่ องพื้นที่ลุ่มต่า, แอ่งน้ า มีคนตอบมาก
ที่สุดคือ จานวน 19 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.0 และน้อยสุ ด มีจานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.0
ข้ อเสนอแนะ เขตเทศบาลเมืองหัวหิ น เป็ นพื้นที่ราบลุ่มและที่ราบน้ าท่วมถึง ซึ่ งใน
หน้าฝนหรื อหน้ามรสุ ม มักมีน้ าท่วมขังพื้นที่เสมอ เนื่ องจากปริ มาณน้ าที่เกิดจากฝนตกในพื้นที่ และ
น้ าจากพื้ นที่ ภายนอก เมื่ อสะสมรวมตัวกันแล้วมี ป ริ มาณมากเกิ นความสามารถในการรองรั บน้ า
จนทาให้เกิดน้ าท่วมขังขึ้นมาได้

144

ภาพที่ 58 สภาพน้ าท่วมขังในพื้นที่ลุ่ม, แอ่ง ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองหัวหิ น
ที่มา: https://www.posttoday.com/social/local/389012
6. การบุกรุ กพืน้ ทีส่ าธารณะ
ผลที่ ได้จากแบบสั มภาษณ์ มี กลุ่ มเป้ าหมาย เรื่ องการบุ กรุ ก พื้นที่ ส าธารณะมี ค น
ตอบมากที่ สุดคือ จานวน 19 คน คิดเป็ นร้อยละ 38.0 และน้อยสุ ด มีจานวน 5 คน คิดเป็ นร้ อยละ
10.0
ข้ อเสนอแนะ โดยในเขตเทศบาลเมืองหัวหิ น จะมีที่สาธารณประโยชน์ ที่รกร้าง
ว่างเปล่า และที่ราชพัสดุ ในส่ วนของที่รกร้ างว่างเปล่า คือใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ หรื อสงวนไว้
เพื่ อ ประโยชน์ ร่ ว มกัน ไม่ ปิ ดกัน และไม่ มี ใ ครมี สิ ท ธิ ค รอบครองตามกฎหมาย ทั้ง หมดนี้ คื อ
องค์ประกอบของที่ดินรกร้างว่างเปล่า ที่วา่ ง หนองน้ า เมื่อเกิดเหตุน้ าท่วมขังขึ้นมาสามารถใช้พ้ืนที่
เหล่านั้นเพื่อการป้ องกันและบรรเทาในการเกิดอุทกภัยได้
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ภาพที่ 59 สภาพการบุกรุ กที่สาธารณะในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองหัวหิ น
ที่มา: https://mgronline.com/local/detail/9600000045165
7. การเปลีย่ นแปลงการใช้ ประโยชน์ ทดี่ ิน
ผลที่ ได้จากแบบสั มภาษณ์ มี กลุ่ มเป้ าหมาย เรื่ องการบุ กรุ ก พื้นที่ ส าธารณะมี ค น
ตอบมากที่สุดคือ จานวน 15 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.0 และน้อยสุ ด มีจานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.0
ข้ อเสนอแนะ โดยที่ ในปั จจุ บนั ผังเมื องรวมเมื องหัวหิ น มี พ้ืนที่ ประมาณ 87.20
ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ ต.หัวหิ น และ ต.หนองแก ในผังเมืองรวมหัวหิ นฉบับใหม่ จะลด
พื้นที่เขตปลอดภัยทางทหารออกประมาณ 13.15 ตารางกิ โลเมตร แต่จะขยายพื้นที่เขตผังเมืองเดิ ม
เพิ่มอีก 97.73 ตารางกิ โลเมตร หรื อประมาณกว่า 60,000 ไร่ ทาให้พ้ืนที่ ตามแนวเขตผังเมื องรวม
ใหม่อยูท่ ี่ประมาณ 171.78 ตารางกิโลเมตรหรื อกว่า 1 แสนไร่ เช่น พื้นที่ราบบางส่ วนสามารถพัฒนา
ได้อีกมาก โครงการจัดสรรก็ขยายมาทางนี้ มากขึ้น โดยจะส่ งเสริ มให้พฒั นาเป็ นแนวราบมากกว่า
คือ กาหนดให้เป็ นย่านที่อยูอ่ าศัยชั้นดี หรื อพื้นที่สีเหลือง บางส่ วนให้คงพื้นที่สีเขียวไว้ และไม่ให้มี
อุตสาหกรรมที่เป็ นมลพิษ หรื อกาหนดเป็ นพื้นที่สีเหลื อง หรื อที่ อยู่อาศัยหนาแน่ นน้อยบางส่ วนที่
ปั จจุ บนั มี การสร้ างที่ อยู่อาศัยแล้ว เช่ น บ้านจัดสรร ห้องแถว ตึ กแถว บ้านแถว จะเห็ นได้ว่ามีการ
เปลี่ยนทางด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็ นจานวนมากในอนาคตข้างนี้ ซึ่ งล้วนจะส่ งผลต่อการเกิดน้ า
ท่วมในเขตเทศบาลเมืองหัวหิ นและเขตผังเมืองรวมเมืองหัวหิ นในอนาคตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้หาก
ไม่มีมาตรการหรื อการจัดระเบียบเรื่ องผังเมืองที่ดี
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ภาพที่ 60 การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตผังเมืองรวมเมืองหัวหิน
ที่มา: กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
8. การทับถมของขยะมูลฝอย/ ปริมาณขยะสะสม
ผลที่ได้จากแบบสัมภาษณ์ มีกลุ่ มเป้ าหมาย เรื่ องทับถมของขยะมูลฝอย /ปริ มาณ
ขยะ มีคนตอบมากที่สุดคือ จานวน 15 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.0 และน้อยสุ ด มีจานวน 3 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 6.0
ข้ อเสนอแนะ ส่ วนใหญ่เป็ นเรื่ องขยะที่ตกค้างในในเขตเทศบาลเมืองหัวหิ น และ
ขยะที่ถูกทิ้งไม่ถูกวิธี เช่นทิ้งในแม่น้ าลาคลอง ท่อระบายน้ าทิ้ง หากเมื่อเกิดสภาวะน้ าท่วมขัง น้ ารอ
การระบาย หากเกิดฝนตกหนัก ซึ่ งในพื้นที่เทศบาลเมืองหัวหิ น ก็จะประสบเหตุการณ์ น้ าท่วมซ้ า ๆ
อยากให้เกิดแนวทางการแก้ไขที่ดีข้ ึนและเป็ นรู ปธรรมมากขึ้น
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ภาพที่ 61 ปริ มาณขยะในผังเมืองรวมเมืองหัวหิน
ที่มา: http://www.news-lifestyle.com/contents/165694
9. การก่ อสร้ างอาคารและสิ่ งปลูกสร้ างขวางทางนา้
ผลที่ ได้จากแบบสัมภาษณ์ มี กลุ่ มเป้ าหมาย เรื่ องการก่ อสร้ างอาคารและสิ่ งปลู ก
สร้างขวางทางน้ า มีคนตอบมากที่สุดคือ จานวน 19 คน คิดเป็ นร้อยละ 42.0 และน้อยสุ ด มีจานวน 5
คน คิดเป็ นร้อยละ 11.0
ข้ อ เสนอแนะ ในพื้ น ที่ เทศบาลเมื องหัวหิ น สิ่ งปลู ก สร้ างของส่ วนราชการและ
เอกชน การถมดินลงลาน้ าสิ่ งปฏิกูลทับถม และระบบสาธารณู ปโภค อาทิ ถนนขวางทางน้ า ท่อลอด
ขนาดเล็กเกินไป ถนนสร้างกินพื้นที่ลาน้ า วางท่อตามแนวถนนทดแทนลาน้ า สิ่ งเหล่านี้ ลว้ นส่ งผล
กระทบเมื่อมีการเกิดน้ าท่วม โดยจะต้องมีการจัดระบบระเบียบ มาตรการในดูแลอาคารและสิ่ งปลุก
สร้างทั้งหมดนี้
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ภาพที่ 62 การก่อสร้างอาคารและสิ่ งปลูกสร้างขวางทางน้ า ทางระบายที่จะไหลลงทะเลในเขต
ผังเมืองรวมหัวหิน
ที่มา: https://today.line.me/th/pc/article/
ข้ อมูลการประกอบด้ านข้ อเสนอแนะในการป้ องกันและแก้ ไขปัญหานา้ ท่ วม
1. การปรับปรุ งผังเมืองรวม
ผลที่ ได้จากแบบสั มภาษณ์ มี กลุ่ ม เป้ าหมาย เรื่ องการปรับ ปรุ งผังเมื องรวม มี ค น
ตอบมากที่ สุดคือ จานวน 17 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.0 และน้อยสุ ด มีจานวน 5 คน คิดเป็ นร้ อยละ
10.0
ข้ อเสนอแนะ การปรับปรุ งผังเมื องรวมเมื องหัวหิ แนวเขตพื้ นที่ เมื องและการใช้
ประโยชน์ที่ ดิน ระบบสาธารณู ป โภค เพิ่ ม โครงข่ ายการคมนาคม เช่ น ตัดถนนสายใหม่ เพื่ อให้
สอดคล้องกับสภาพเมืองหัวหิ นปั จจุบนั ที่โตเร็ วและหนาแน่ นมาก จนการพัฒนาเริ่ มขยายออกมา
นอกเขตเมื อ ง รวมถึ งให้ ส อดรั บ กับ การลงทุ น โครงการขนาดใหญ่ ข องรั ฐบาลด้วย เช่ น รถไฟ
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ความเร็ วสู ง รถไฟทางคู่ จึงต้องนาผังเมืองมาควบคุมการพัฒนาให้การใช้ประโยชน์ที่ดินไม่โตแบบ
ไร้ ทิศทาง เนื่ องพื้ นที่ บางส่ วนของเมื องหัวหิ น ยังไม่มี ผงั เมื องรวม จะต้องมี ก ารจัดวางผังการใช้
ประโยชน์ที่ดินให้ดีและรัดกุมมากขึ้น อย่างน้อยช่วยเป็ นเครื่ องมือในการบริ หารจัดน้ าท่วมได้อย่าง
มีประสิ ทธิภาพ
2. การบังคับใช้ ผงั เมืองตามกฎหมาย
ผลที่ได้จากแบบสัมภาษณ์ มีกลุ่มเป้ าหมาย เรื่ องการบังคับใช้ผงั เมืองตามกฎหมาย มี
คนตอบมากที่สุดคือ จานวน 18 คน คิดเป็ นร้อยละ 38.0 และน้อยสุ ด มีจานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.0
ข้ อเสนอแนะ ผังเมืองรวมเมืองหิน จะประกาศใช้บงั คับโดยกฎกระทรวง เป็ นเวลา
ครั้ งละไม่ เกิ น 5 ปี และเมื่ อ ใกล้ เวลาที่ ก ฎกระทรวงใช้ บ ั ง คั บ ผัง เมื อ งรวมจะหมดอายุ ล ง
กรมโยธาธิ การและผังเมืองจะพิจารณาว่าผังเมืองรวมนั้นสมควรแก้ไขปรับปรุ งหรื อไม่ โดยจะมีการ
ควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินเบื้องต้นไว้ ดังนี้
1. เขตพื้ น ที่ สี เหลื อ ง ก าหนดไว้เป็ นสี เหลื อ ง ให้ เป็ นที่ ดิ น ประเภทที่ อ ยู่อ าศัย
หนาแน่นน้อย ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเป็ นที่อยูอ่ าศัย หรื อสถาบันราชการ หรื อสาธารณประโยชน์
เท่านั้น พื้นที่น้ ีส่วนมากจะอยูน่ อกเมืองหรื อในชนบท
2. เขตพื้นที่สีส้ม กาหนดไว้เป็ นสี ส้มให้เป็ นที่ดินประเภทที่อยูอ่ าศัยหนาแน่นปาน
กลาง ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเป็ นที่อยูอ่ าศัย หรื อสถาบันราชการ หรื อสาธารณประโยชน์เท่านั้น
พื้นที่น้ ีจะมีผอู ้ ยูอ่ าศัยมากกว่าพื้นที่สีเหลือง
3. เขตพื้นที่สีน้ าตาล กาหนดไว้เป็ นสี ส้มให้เป็ นที่ดินประเภทที่อยูอ่ าศัยหนาแน่ น
มาก ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเป็ นที่อยูอ่ าศัย หรื อสถาบันราชการ หรื อสาธารณประโยชน์เป็ นส่ วน
ใหญ่ สาหรับการใช้ที่ดินเพื่อกิจการอื่นให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละ 10
4. เขตพื้นที่สีแดง ที่ดินประเภทนี้ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อพาณิ ชยกรรม การอยู่
อาศัย สถาบัน ราชการ การสาธารณู ป โภค และสาธารณู ป การเป็ นส่ ว นใหญ่ ส าหรั บ การใช้
ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่นให้ใช้ได้ไม่เกิ น ร้ อยละสิ บของ ที่ดินประเภทนี้ ในแต่ละบริ เวณ และ
ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิ จการตามที่ กาหนด ส่ วนมากจะอยู่ในเมื องใหญ่ ๆ การใช้ประโยชน์
ที่ดินเพื่อกิจการอื่นให้ใช้ได้ไม่เกิน ร้อยละสิ บ และห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด
5. เขตพื้ น ที่ สี ม่ วง ก าหนดเป็ นเขตอุ ต สาหกรรม เพื่ อ การบริ หารและจัด การ
สิ่ งแวดล้ อม ส าหรั บ การประกอบกิ จการประเภทอุ ตสาหกรรมการผลิ ตที่ มี ม ลพิ ษ น้ อยโดยการ
กาหนดการใช้ประโยชน์ ที่ ดินเพื่ อที่ จะควบคุ มการใช้ที่ ดินไม่ ให้มี มากเกิ นความจาเป็ น อี กทั้งยังจัด
ระเบี ย บความเรี ยบร้ อยของเมื อง จัดสรรอาคารสิ่ งปลู ก สร้ าง การควบคุ ม และส่ งเสริ มคุ ณ ภาพ
สิ่ งแวดล้อม
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ภาพที่ 63 การบังคับ ใช้ผงั เมื องรวมเมื องหัวหิ น ตามกฎหมายอย่างเคร่ งครั ด (ผังเมื องรวมเมื อ ง
หัวหิน ปรับปรุ งครั้งที่ 2 รอบที่ 2 ประกาศเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558)
ที่มา: http://www.dpt.go.th/prachuapkhirikhan/main/group_/2data/cityplan_huahin_.0htm
3. การควบคุมอาคารตามกฎหมาย
ผลที่ได้จากแบบสัมภาษณ์ มีกลุ่มเป้ าหมาย เรื่ องการควบคุมอาคารตามกฎหมาย มีคน
ตอบมากที่สุดคือ จานวน 16 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.0 และน้อยสุ ด มีจานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.0
ข้ อเสนอแนะ การควบคุมอาคาร ตามกฎหมาย ที่มุ่งรักษาประโยชน์ ความสงบสุ ข
และความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยของคนส่ วนใหญ่ และสังคม โดยเน้นเรื่ องที่เกี่ยวแก่การปลูกสร้าง
อาคาร ข้อปฏิ บตั ิของเจ้าของอาคาร การขออนุ ญาต การใช้งานอาคาร เจ้าพนักงาน อานาจหน้าที่
คาสั่ง โทษ บทลงโทษ ตลอดจนรายละเอี ยดอื่น ๆ กฎหมายอาคารปั จจุบนั ได้แก่ พระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ ศ. 2522 และฉบับอื่น ๆ ที่ออกภายหลัง เพื่อเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มเติม แก้ไข แล้วยังมี
กฎหมายอื่ น ๆ ซึ่ งออกโดยเจ้า พนัก งาน หน่ ว ยงานที่ มี อ านาจหน้ า ที่ ก ากับ ดู แ ล เรื่ อ งต่ า ง ๆ
โดยเฉพาะที่ เกี่ ยวแก่ ก ารก่ อสร้ าง หรื อออกโดยอาศัยอานาจตามความใน พ.ร.บ. ควบคุ มอาคาร
เพื่ อ ป้ อ งกัน ระบบป้ องกัน อัค คี ภ ัย ระบบการระบายอากาศ ฯลฯ มี ค วามเป็ นระเบี ย บเรี ย บร้ อ ย
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สวยงาม และมีการจัดการด้านการรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อม เช่น การจัดให้มีระบบบาบัดน้ าเสี ยก่อน
ปล่อยลงสู่ ทางระบายน้ าสาธารณะ ฯลฯ

ภาพที่ 64 การเน้นบังคับกฎหมายตาม พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ฉบับปรับปรุ ง
2558 ที่วา่ ด้วยอาคารสู ง, อาคารขนาดใหญ่ ในพื้นที่เทศบาลเมืองหัวหิ น
ที่มา: https://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=102305&page=54
4. การขุดคลองเพิม่ เติม, การขุดลอกคลอง
ผลที่ได้จากแบบสัมภาษณ์ มีกลุ่มเป้ าหมาย เรื่ องการขุดคลองเพิ่มเติม, การขุดลอก
คลอง มีคนตอบมากที่สุดคือ จานวน 16 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.0 และน้อยสุ ด มีจานวน 2 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 4.0
ข้ อ เสนอแนะ นโยบายพัฒ นาระบบการระบายน้ า ในเขตเทศบาลเมื อ งหั ว หิ น
เพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนอย่างต่อเนื่ อง ทั้งการก่อสร้างคันกั้นน้ า การขุดคลองขนาดเล็กใหม่และ
การขุดลอกคูคลองเพื่อรองรับการระบายน้ าในพื้นที่ได้อย่างประสิ ทธิ ภาพก็จะช่วยลดผลกระทบจาก
การเกิดภัยน้ าท่วม

152
5. การสร้ างพืน้ ทีร่ ับนา้
ผลที่ ได้จากแบบสัมภาษณ์ มี กลุ่ มเป้ าหมาย เรื่ องการสร้ างพื้นที่ รับน้ า มี คนตอบ
มากที่สุดคือ จานวน 17 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.0 และน้อยสุ ด มีจานวน 16 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.0
ข้ อ เสนอแนะ ในการใช้ ป ระโยชน์ พ้ื น ที่ สี เขี ย ว (ที่ ดิ น ประเภทชนบทและ
เกษตรกรรม) และสี เขียวลายขาว (ที่ ดินประเภทอนุ รักษ์ชนบทและเกษตรกรรม) ในพื้นที่ผงั เมือง
รวมเมืองหัวหิ น แต่ปัจจุบนั มีการพัฒนาพื้นที่ล้ าไปจานวนมาก เหลืออยู่ประมาณ 196.69 ไร่ พื้นที่
บางแห่ งที่กาหนดเป็ นพื้นที่รับน้ า แต่ปัจจุบนั ไม่สามารถทาได้แล้ว อาจจะใช้มาตรการอื่นแทน เช่น
พื้นบ้านก่อสร้างด้วยอิฐบล็อก เพื่อให้น้ าซึ มผ่านได้เลย หรื อสร้างถังเก็บน้ าใต้ดินแทน โดยออกเป็ น
นโยบายเพื่อแลกกับสิ ทธิ ประโยชน์ต่าง ๆ

ภาพที่ 65 คลองในพระราชดาริ ในรัชกาลที่ 9 ในเขตเทศบาลเมืองหัวหิ น
ที่มา: http://radio.prd.go.th/prachuapkhirikhan/ewt_news.php?nid=2315&filename=main
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ภาพที่ 66 คลองในพระราชดาริ ในรัชกาลที่ 9 ในเขตเทศบาลเมืองหัวหิ น
ที่มา: http://www.huahin.go.th/site/index.php?option=com

ภาพที่ 67 พื้นที่รับน้ าโดยธรรมชาติเมือเกิดน้ าท่วมในเขตเทศบาลเมืองหัวหิ น
ที่มา: https://mgronline.com/local/detail/9600000045165
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ภาพที่ 68 พื้นที่รับน้ าโดยธรรมชาติเมื่อเกิดน้ าท่วมในเขตเทศบาลเมืองหัวหิ น
ที่มา: https://mgronline.com/local/detail/9600000045165
6. การสร้ างระบบป้ องกันนา้ ท่ วม เช่ น เขื่อน ประตูนา้ คลองระบายนา้ เพิม่
ผลที่ ได้จากแบบสัมภาษณ์ มี กลุ่ มเป้ าหมาย เรื่ องการสร้ างพื้นที่ รับน้ า มี คนตอบ
มากที่สุดคือ จานวน 17 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.0 และน้อยสุ ด มีจานวน 16 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.0
ข้ อ เสนอแนะ โดยเทศบาลเมื อ งหัว หิ น จะต้อ งมี ม าตรการ แผน และแนวทาง
ดาเนินการในการป้ องกันน้ าท่วมมาตรการหลักในการป้ องกันน้ าท่วม

บทที่ 7
สรุ ปผลการศึกษา
การศึกษาผลกระทบของการเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความเสี่ ยงการเกิ ดอุทกภัย
บ่งชี้ ถึงความจาเป็ นของการเตรี ยมการเพื่อรับมือกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ดังกล่าวทั้งในลักษณะของการลดการเปิ ดรับความเสี่ ยงและการปรับตัวเพื่อให้สามารถทนต่อการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิ ดขึ้นในอนาคต ของเทศบาลเมืองหัวหิ น ซึ่ งเมืองหัวหิ นพื้นที่การศึกษาในการ
วิจยั ครั้งนี้ รวมไปถึ งข้อเสนอแนะ ความคิ ดเห็ น จากกลุ่ มสัมภาษณ์ เป็ นผลทาให้ผูศ้ ึ กษาสามารถ
กล่าวถึงการสรุ ปผลการศึกษา และอภิปราย เพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้ในข้างต้น คือ
สรุ ปผลการวิจัย
วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาปัจจัยทางกายภาพในพืน้ ทีศ่ ึกษาทีท่ าให้ เกิดอุทกภัย
จาการศึ ก ษาพบว่ า ปั จ จัย ทางกายภาพที่ ส่ ง ผลต่ อ การเกิ ด อุ ท กภัย ในเขตพื้ น ที่
เทศบาลเมืองหัวหิ น จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ จากการศึกษาพบว่ามีปัจจัยดังนี้ สภาพภูมิประเทศที่
เป็ นภูเขาสู ง, การกีดขวางทางน้ าของ ถนน ทางรถไฟ, น้ าทะเลหนุ นสู ง, พายุ ฝนตก, พื้นที่ลุ่มต่า, แอ่งน้ า
, การบุกรุ กพื้ นที่ สาธารณะ, การเปลี่ ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ ดิน , การทับถมของขยะมูลฝอย/
ปริ มาณขยะ, การก่อสร้างอาคารและสิ่ งปลูกสร้างขวางทางน้ า
2. เพื่อวิเคราะห์ แนวโน้ ม และความเสี่ ยงในการเกิดอุทกภัย
จากการศึกษาพบว่าผลกระทบของของการเปลี่ ยนแปลงสภาพภู มิอากาศต่อชี วิต
ความเป็ นอยูข่ องชุ มชนการศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูลปริ มาณการตกของฝนและเหตุการณ์ น้ าท่วมใหญ่
ในเขตผังเมืองรวมเมืองหัวหิ น ตั้งแต่ ปี พบว่ามีแนวโน้มและความถี่ในการเกิด 2561 จนถึง ปี 2556
สู งขึ้นในทุก ๆ ปี
3. เพื่ อ เสนอแนะแนวทางการป้ อ งกัน และบรรเทาปั ญ หาอุ ท กภั ย เพื่ อ รองรั บ การ
พัฒนาเมืองในอนาคต
การลดความเสี่ ยงอุทกภัยรุ นแรงในเขตชุนเมืองหัวหิ น ยังสามารถนาวิธีการอื่น ๆ
มาใช้ร่วมกันเพื่อลดความเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้น แนวทางในการดาเนิ นการดังกล่าวสามารถแบ่งออก
ได้เป็ น การป้ องกันน้ าท่วมโดยไม่ใช้โครงสร้างและ การป้ องกันน้ าท่วมโดยใช้โครงสร้าง
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ปัญหาและสมมติฐานของการศึกษา
1. การศึกษาลักษณะทางกายภาพ ทีเ่ ป็ นสาเหตุในการเกิดอุทกภัยได้ อย่างไร
จากการศึกษาพบว่าลักษณะทางกายภาพของพื้นเมืองหัวหิ นมีการเปลี่ยนแปลงไป
จากเดิม โดยมีการเปลี่ยนแปลงด้วยธรรมชาติ เช่น สภาพภูมิประเทศที่เป็ นภูเขาสู ง, น้ าทะเลหนุ นสู ง
, พายุ ฝนตก, พื้ น ที่ ลุ่ ม ต่ า , แอ่ ง น้ า และสิ่ ง ที่ ม นุ ษ ย์ส ร้ า งขึ้ น เช่ น การบุ ก รุ ก พื้ น ที่ ส าธารณะ,
การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน, การทับถมของขยะมูลฝอย/ปริ มาณขยะ, การก่อสร้างอาคาร
และสิ่ ง ปลู ก สร้ า งขวางทางน้ า โดยส่ ง ผลกระทบโดยตรงต่ อ พื้ น ที่ ชุ ม ชนเมื อ งหั ว หิ น จัง หวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์
2. ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่มีอิทธิพลต่ อการเกิดอุทกภัย และส่ งผลต่ อการการ
ตั้งถิ่นฐาน และการพัฒนาเมืองอย่างไม่ เหมาะสม
จากการศึกษาพบว่าลักษณะทางกายภาพของพื้นเมืองหัวหิ นที่มีอิทธิ พลต่อการเกิด
อุ ท กภัย ในหลายๆ ด้า น เช่ น สภาพภู มิ ป ระเทศที่ เป็ นภู เขาสู ง , การกี ด ขวางทางน้ าของ ถนน
ทางรถไฟ, น้ าทะเลหนุ น สู ง, พายุ ฝนตก, พื้ น ที่ ลุ่ ม ต่ า, แอ่ ง น้ า, การบุ ก รุ ก พื้ น ที่ ส าธารณะ, การ
เปลี่ ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน , การทับถมของขยะมูลฝอย/ปริ มาณขยะ, การก่ อสร้ างอาคาร
และสิ่ งปลู กสร้ างขวางทางน้ า และส่ งผลต่อการการตั้งถิ่ นฐานเนื่ องจากการขยายพื้ นที่ เมื องและ
ชุ มชนเพื่อรองรับการพัฒนาอย่างไม่เหมาะสม เป็ นเหตุส่งผลให้เกิดปั ญหาด้านอุกทกภัยและอื่น ๆ
ในการพัฒนาเมืองตามมา
สิ่ งทีค่ ้ นพบจากการศึกษา
ผลกระทบต่ อสภาพภูมิอากาศต่ อการเกิดอุทกภัยในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน
พื้นที่อื่น ๆ ในจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ เป็ นผลกระทบมาจากฝนตกต่อเนื่ องเป็ นเวลา
หลายวัน เกิ ด การสะสมของปริ มาณน้ าฝนในแม่ น้ า ล าคลองและแหล่ ง น้ าต่ า ง ๆ จนเกิ น
ความสามารถในการรองรับน้ าของลาน้ า เกิดภาวะน้ าล้นตลิ่งเข้าท่วมชุมชนและพื้นที่ทางการเกษตร
สร้ างความเสี ยหายทั้งทางด้านกายภาพ เศรษฐกิ จและสังคมของชุ มชนเป็ นอย่างมาก สถานการณ์
ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบของของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อชี วิตความเป็ นอยู่
ของชุมชนการศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูลปริ มาณการตกของฝนและเหตุการณ์น้ าท่วมใหญ่ในเขตผังเมือง
รวมเมืองหัวหิ น ตั้งแต่ ปี 2556 จนถึง ปี 2561พบว่ามีแนวโน้มและความถี่ในการเกิดสู งขึ้นในทุก ๆ
ปี นอกจากนี้ ยงั เห็ นได้ว่าเดื อนกันยายน ตุลาคม พฤศจิกายนเป็ นเดื อนที่ มีปริ มาณฝนตกมากที่ สุด
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ซึ่ งสอดคล้องกับสถานการณ์น้ าท่วมในเขตพื้นที่จงั หวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ที่มกั ประสบปั ญหาน้ าท่วม
ในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนของทุกปี
การวิเคราะห์ เพื่ อเสนอทางเลื อกในการบริ หารจัดการพื้นที่ ของชุ มชนเพื่ อรั บมื อต่อ
ความเสี่ ย งน้ า ท่ ว มในอนาคตโดยมุ่ ง เน้ น ให้ ชุ ม ชนมี ส่ วนร่ วมในการพิ จารณาแนวทางการวาง
แผนการใช้ที่ดินที่เหมาะสมโดยนาปั จจัยด้านความเสี่ ยงน้ าท่วมมาเป็ นข้อพิจารณา ประเด็นสาคัญ
ประกอบด้วยแนวทางในการปรับปรุ งข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ เสี่ ยงน้ าท่วมและ
พื้นที่น้ าท่วมถึง การควบคุมอาคารในพื้นที่เสี่ ยงน้ าท่วม
แนวโน้ มความรุ นแรงของเหตุการณ์ อุทกภัยในเขตผังเมืองรวม
ข้อมูลปริ มาณฝนจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ นอกจากจะแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์
ของปริ มาณน้ าฝนรายเดือนและการเกิดอุทกภัยในเขตผังเมืองรวมเมืองหัวหิ น แล้วยังพบว่าปริ มาณ
ฝนรวมยังเป็ นปั จจัย ส าคัญ ที่ มี ผ ลกระทบต่ อการเกิ ดอุ ท กภัย เฉลี่ ย ทั้งพื้ น ที่ เท่ ากับ 150-300 มม.
ซึ่ งเป็ นปริ มาณฝนสะสมสู งสุ ดเมื่อเทียบกับปริ มาณฝนในปี อื่น ๆ ในการศึกษานี้ จึงใช้ปริ มาณฝน
รวมมาเป็ นข้อ พิ จารณาประเมิ น แนวโน้ ม ความเสี่ ย งการเกิ ด อุ ท กภัย ในเขตผัง เมื อ งรวมหัว หิ น
ประจวบคีรีขนั ธ์ โดยเป็ นพิจารณาเปรี ยบเทียบปริ มาณฝน รวม 5 และ 7 วัน ที่มีโอกาสเกิ ดขึ้นหนึ่ ง
ครั้งใน รอบ 20, 50 และ 100 ปี ภายใต้เงื่ อนไขว่าเป็ นเหตุการณ์ ฝนตกหนักที่อาจก่อให้เกิ ดอุทกภัย
รุ นแรง แบ่งการประเมินออกเป็ น 2 ช่ วงเวลาคือระหว่างช่ วงปี 1990-2009 (ปี ปั จจุบนั ) และ 20302049 (ปี อนาคต) เพื่อแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มความเสี่ ยงของความรุ นแรงอุทกภัย และโอกาสของ
การเกิดเหตุการณ์ในอนาคต
1. แนวโน้ มความเสี่ ยงของโอกาสในการเกิดอุทกภัย
เป็ นการประเมิ น ความเป็ นไปได้ที่ จ ะเกิ ด อุ ท กภัย รุ น แรงในอนาคต เป็ นการ
ประเมิ น ความเป็ นไปได้ ที่ จ ะเกิ ด อุ ท กภัย รุ นแรงในอนาคต โดยพิ จ ารณาเปรี ยบเที ย บการ
เปลี่ ยนแปลงของรอบปี การเกิ ดซ้ าของปริ ม าณฝนรวม 5 และ 7 วัน ในรอบ 20, 50 และ 100 ปี
ระหว่างปั จจุบนั และอนาคต ผลการศึกษาแสดงให้เห็นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของระยะเวลาการ
เกิดซ้ าของปี ที่มีปริ มาณฝนรวมสู งสุ ดในทั้ง 3 รอบปี โดยมีความถี่ และความรุ นแรงในการเกิดมาก
ขึ้นในทุกปี
2. ความเสี่ ยงนา้ ท่วมในเขตผังเมืองรวมจากการเปลีย่ นแปลงการใช้ ทดี่ ิน
ผลกระทบของสภาพภูมิอากาศต่อสถานการณ์ น้ าท่วมในเขตผังเมืองรวมเมืองหัว
หิ น มีแนวโน้มความรุ นแรงเพิ่มขึ้นในอนาคต บ่งชี้ ถึงความเสี่ ยงของชุ มชนที่จะได้รับความเสี ยหาย
จากน้ าท่วมสู งมากขึ้นตามไปด้วย ดังกล่าวมาแล้วข้างต้นว่าความเสี่ ยงจากอุทกภัยไม่ได้เกิดขึ้นจาก
การเปลี่ ยนแปลงสภาพภู มิอากาศแต่เพียงอย่างเดี ยวโดยระดับความเสี่ ยงหรื อความเสี ยหายที่ อาจ
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เกิดขึ้นยังมีความสัมพันธ์กบั ปั จจัยอื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบความความเปราะบางหรื อความอ่อนไหวต่อ
แนวโน้ม การเปลี่ ยนแปลงการใช้ที่ ดินในบริ บทของแผนการพัฒนาชุ มชนเมืองในอนาคตโดยมี
รายละเอียดผลการศึกษาดังนี้
1. การใช้ ทดี่ ินและความเสี่ ยงนา้ ท่วม
การวิเคราะห์ ก ารใช้ประโยชน์ ที่ ดิน ในเขตผังเมื องรวมเมื องหัวหิ น ปั จจุ บ ัน
พบว่าการก่อสร้างอาคารและการถมที่เพื่อใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทรวมทั้งโครงการสาธารณู ปการ
และระบบคมนาคมนอกจากจะส่ งผลกระทบต่อระบบน้ าในธรรมชาติแล้ว แนวโน้มการขยายของ
การใช้ที่ดินและการก่อสร้างอาคารที่ไม่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่แสดงให้เห็นถึงทิศทางการพัฒนา
เมืองที่นาไปสู่ ความอ่อนไหวและความเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศขึ้น
2. ความเสี่ ยงนา้ ท่วมพืน้ ทีก่ ่อสร้ างอาคาร
การประเมินพื้นที่ก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากน้ าท่วม ในปี 2554 พบว่าพื้นที่
ก่ อสร้ างส่ วนใหญ่ ในเขตผัง เมื องรวมหัวหิ น ประสบปั ญ หาน้ าท่ วมในระดับ ความสู ง 1-3 เมตร
อย่างไรก็ตามการสารวจพื้นที่ ช้ ี ให้เห็ นว่าอาคารบางส่ วนที่ ต้ งั อยู่ในพื้นที่น้ าท่วมไม่ได้ถูกน้ าท่วม
เนื่ องจากมีการถมพื้นที่บริ เวณที่ต้ งั อาคารสู งกว่าระดับพื้นที่ดินมากน้ าท่วมไม่ถึง แต่ในช่วงเวลาที่
น้ าท่วมการเข้าถึงอาคารไม่สามารถทาได้โดยสะดวกเนื่องจากพื้นที่บริ เวณโดยรอบมีท่วมสู ง
3. ความเสี่ ยงนา้ ท่ วมระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
ผลการวิ เคราะห์ ส ภาพพื้ นที่ และที่ ตั้ งส าธารณู ปโภคสาธารณู ปการ
เช่น โรงพยาบาล ห้องสมุดสถาบันราชการต่าง ๆ พบว่าส่ วนใหญ่ต้ งั อยูใ่ นพื้นที่ที่ไม่มีความเสี่ ยงสู งมาก
นัก และอยู่นอกเขตน้ าท่ วมสู งกว่า 3 เมตร โดยเฉพาะสถาบันราชการที่ พบว่าเป็ นประเภทการใช้
ประโยชน์ที่ดินที่ ได้รับผลกระทบจากน้ าท่วมต่ าสุ ดเมื่ อเที ยบกับการใช้ที่ดินประเภทอื่ นการพิจารณา
ความเสี่ ยงน้ าท่วมระบบคมนาคมพบว่า ถนนส่ วนใหญ่ รวมทั้งเส้ นทางรถไฟ ได้รับผลกระทบจากน้ า
ท่ วมโดยระดับความสู งของน้ าบนถนนสายหลักคื อถนนเพชรเกษม (ทางหลวงแผ่นดิ นหมายเลข 7)
จะมีระดับความสู งไม่ส่วนใหญ่ไม่เกิ น 1 เมตร เนื่ องจากถนนยกสู ง ในขณะที่ถนนสายอื่ น ๆ ในพื้นที่
ระดับน้ าสู งเกิ นกว่า 0.5 เมตรโดยเฉพาะถนนในชุ มชนส่ วนใหญ่มีน้ าท่วมสู งมากกว่า 1 เมตรทาให้ไม่
สามารถใช้ในการสัญจรได้
สรุ ปผลทีไ่ ด้ จากการศึกษา
จากการศึกษาและวิเคราะห์การรับมือต่อปั ญหาน้ าท่วมของชุ มชนและภาคส่ วนในเขต
เมืองหัวหิ นที่นบั ว่าเป็ นผลกระทบสาคัญจากสภาพภูมิอากาศ สะท้อนให้เห็ นว่าการดาเนิ นการเพื่อ
แก้ปัญหาสถานการณ์น้ าท่วมในปั จจุบนั ยังไม่เพียงพอต่อการจัดการความเสี่ ยงของการเกิดอุทกภัย
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ที่ มี แนวโน้ ม เพิ่ ม ขึ้ น นอกจากนี้ ความเสี่ ย งอุ ท กภัย ในเขตเมื อ งหั ว หิ น ยัง ได้รับ ผลกระทบจาก
นโยบายการใช้ที่ดินและแผนพัฒนาเมืองที่ไม่สอดคล้องต่อบริ บทของพื้นที่ การวางผังเมืองและการ
ก าหนดการประโยชน์ ที่ ดิ น ในปั จ จุ บ ัน มี แ นวโน้ ม ที่ จ ะท าให้ ชุ ม ชนเปิ ดรั บ ความเสี่ ย งมากขึ้ น
การศึ กษาในส่ วนต่อไปจึงให้ความสาคัญกับการแก้ปัญหาดังกล่ าวโดยมุ่งเน้นที่ จะนาวิธีการทาง
ผังเมืองมาประยุกต์ใช้ในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาน้ าท่วมในเขตผังเมืองรวมเพื่อลดความเสี่ ยง
จากสภาพภูมิอากาศ ผลการวิจยั ในครั้งนี้ได้ผลสรุ ปอภิปรายได้วา่
สภาพภู มิ ป ระเทศที่ เป็ นแอ่ ง พื้ น ที่ ล่ ุ ม ต่ า, แอ่ งน้า จากสภาพภู มิ ป ระเทศของเมื อ ง
หัวหิ นที่มีพ้ืนที่ราบลุ่มชายฝั่ งทะเล มีพ้ืนที่บางส่ วนลาดต่า มีลกั ษณะคล้ายแอ่งกระทะ และจะเกิ ด
น้ าท่ วมขังบ่ อยครั้ งบริ เวณถนนเพชรเกษม เทศบาลเมื องหัวหิ นหรื อหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องควรมี
แนวทางในการแก้ไขปั ญหาที่ชัดเจน เช่ นการเสริ มไหลทางทาง การขุดลอกท่อระบายน้ า เพื่อให้
น้ าฝนไหลลงทะเลให้เร็ วที่สุด โดยไม่ให้เกิดน้ าท่วมขัง
การกีด ขวางทางน้าของ ถนน ทางรถไฟ โดยที่ ต้ งั ของพื้ นที่ เมื องหัวหิ นมี เส้ น ทาง
คมนาคมตัด ผ่านเมื อ งและมี ค วามส าคัญ คื อ ถนนเพชรเกษม (ทางหลวงแผ่น ดิ น หมายเลข 4 )
และทางรถไฟสายใต้ (กรุ งเทพ ฯ – หาดใหญ่) โดยมีลกั ษณะการตัดถนนเป็ นแนวยาวเหนื อใต้ โดย
ขนานคู่กนั ซึ่ งจากการศึกษาจะมีท่อลอดถนน และทางระบายน้ าน้อยมาก จึงทาให้ปริ มาณน้ าฝน
ไหลไม่ ทนั จึ งเอ่อล้นท่ วมบริ เวณถนนเพรชเกษมบ่ อยครั้ ง เทศบาลเมื องหัวหิ นหรื อหน่ วยงานที่
เกี่ ยวข้องควรมีแนวทางในการแก้ไขปั ญหาที่ชดั เจน เช่ นการ การขุดลอกวางท่อระบายน้ า เพื่อให้
น้ าฝนไหลลงทะเลให้เร็ วที่สุด โดยไม่ให้เกิดน้ าท่วมขังตามแนวถนนเพชรเกษมและเส้นทางรถไฟ
นา้ ทะเลหนุนสู ง พายุ ฝนตก เมืองหัวหิ นตั้งอยูบ่ ริ เวณพื้นที่ที่ส่งผลต่อการเกิดพายุ ฝนตก
น้ าทะเลหนุ น อยูเ่ ป็ นประจา ซึ่ งไม่สามารถป้ องกันได้อย่างทันที แต่สามารถบรรเทาการเกิดได้ โดยการ
ประกาศเตือนในพื้นที่
การบุ ก รุ ก พื้ น ที่ ส าธารณะ การบุ ก ที่ ส าธารณะเพื่ อ ท าประโยชน์ ส่ ว นบุ ค คลการ
ดัดแปลงสภาพพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์ในทางธุ ระกิจ โดยพื้นที่สาธารณะบางแห่งก็มีหน้าที่เป็ นพื้นที่
รับน้ าของเมื อง หากไม่ไม่พ้ืนที่เหล่านี้ ก็มีปัญหาเรื่ องของน้ าท่วมขังตามมาได้ ดังนั้นควรมีวิธีการ
จัดการพื้นที่ให้มีความชัดเจน
การเปลี่ยนแปลงการใช้ ประโยชน์ ที่ดิน เทศบาลเมืองหัวหิ นมีการเปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ ที่ ดิ นที่ ค่ อนข้างชัดเจน เช่ น การใช้ประโยชน์ ที่ ดิ นประเภทที่ อยู่อาศัยหนาแน่ นน้อย (สี
เหลื อง) การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่ อยู่อาศัยหนาแน่ นปานกลาง (สี ส้ม) การใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทพาณิ ชยกรรมและที่อยูอ่ าศัยหนาแน่ นมาก (สี แดง) การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและ
เกษตรกรรม (สี เขี ยว) เนื่ องจากพื้ นที่ เมื องหั วหิ นมี การพัฒ นาพื้ นที่ เมื องเพื่ อรองรั บ กิ จกรรมการ
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ท่องเที่ยว โดยจะเน้นโครงการพัฒนาทางด้านอสังหาริ มทรัพย์เป็ นจานวนมาก จึงส่ งผลให้พ้ืนที่ต่าง ๆ
เพิ่ มขึ้ น แต่ พ้ื นที่ เกษตรกรรมและพื้ นที่ รับน้ าลดลง จึ งส่ งผลให้ เกิ ดปั ญหาและอุ ทกภัยในพื้ นที่ ได้
ดังนั้นควรจะเร่ งให้ การบังคับใช่ กฎหมายต่ าง ๆ อย่างเคร่ งครั ด เช่ น พระราชบัญญัติ การผังเมื อง
พ.ศ.2518, 2558 และ กฎกระทรวงผังเมืองรวมเมืองหัวหิ นและผังเมืองรวมจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
การทับถมของขยะมู ลฝอย เทศบาลเมื องหัวหิ นมี การพัฒนาโครงสร้ างพื้นฐานเพื่ อ
รองรับการท่ องเที่ ยวในด้านต่าง ๆ สุ ดท้ายปั ญหาที่ ตามคื อเรื่ องของขยะมูลฝอยที่ ตกค้างในพื้นที่
โดยขยะบางส่ วนได้ทีการตกค้างในแหล่งน้ าธรรมชาติ คลองชลประทานและท่อระบายน้ าของเมือง
ทาให้มีการอุดตัน น้ าไหลไม่สะดวก เกิ ดการท่วมขังของมวลน้ าเมื่ อเกิ ดฝนตกได้ ดังนั้นเทศบาล
เมืองหัวหิ น ควรมีการขุดลอกท่อระบายน้ า ทางระบายน้ าต่าง ๆ ให้น้ าไหลลงสู่ ทะเลได้สะดวกและ
รวดเร็ วขึ้น
การก่ อ สร้ างอาคารและสิ่ งปลู กสร้ างขวางทางน้า เทศบาลเมืองหัวหิ นมี ก ารพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการท่องเที่ยวในด้านต่าง ๆ โดยมีการขุดถมพื้นที่และก่อสร้างอาคาร
ขนาดเล็กและขนาดใหญ่จานวนมาก และพื้นที่บางที่เป็ นพื้นที่สาธารณะ ลาน้ าต่าง และพื้นที่ระบาย
น้ าต่ าง ๆ ของเมื อ ง ท าให้ มี ปั ญ หาเรื่ อ งไหลของน้ าลงสู่ ท ะเล ดังนั้น ควรจะเร่ ง ให้ ก ารบัง คับ ใช่
กฎหมายต่าง ๆ อย่างเคร่ งครัด เช่ น พระราชบัญญัติการผังเมื อง พ.ศ.2518, 2558 พระราชบัญญัติ
ควบคุ ม อาคาร พ.ศ.2522, 2558 พระราชบัญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม และรั ก ษาสิ่ งแวดล้ อ ม 2535 และ
กฎกระทรวงผังเมืองรวมเมืองหัวหินและผังเมืองรวมจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
ข้ อเสนอแนะจากการศึกษา
แนวทางการวางแผนด้ านผังเมืองเพื่อรับมือต่ อความเสี่ ยงนา้ ท่ วมจากสภาพภูมิอากาศ
การศึ กษาในส่ วนนี้ เป็ นการวิเคราะห์ เพื่อเสนอทางเลื อกในการบริ หารจัดการพื้ นที่ ของ
ชุ มชนเพื่อรับมื อต่อความเสี่ ยงน้ าท่ วมในอนาคตโดยมุ่งเน้นให้ชุมชนมี ส่วนร่ วมในการพิจารณาแนว
ทางการวางแผนการใช้ที่ดินที่เหมาะสมโดยนาปั จจัยด้านความเสี่ ยงน้ าท่วมมาเป็ นข้อพิจารณา ประเด็น
สาคัญประกอบด้วยแนวทางในการปรับปรุ งข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่เสี่ ยงน้ าท่วมและ
พื้นที่น้ าท่วมถึ ง การควบคุ มอาคารในพื้นที่เสี่ ยงน้ าท่วม แผนการพัฒนาเมื องตลอดจนแนวทางในการ
บริ หารจัดการให้ดี
แนวทางการวางแผนด้ านผังเมืองเพื่อรับมือต่ อความเสี่ ยงนา้ ท่วมจากสภาพภูมิอากาศ
การศึกษาในส่ วนนี้เป็ นการวิเคราะห์เพื่อเสนอทางเลือกในการบริ หารจัดการพื้นที่ของ
ชุมชนเพื่อรับมือต่อความเสี่ ยงน้ าท่วมในอนาคตโดยมุ่งเน้นให้ชุมชนมีส่วนร่ วมในการพิจารณาแนว
ทางการวางแผนการใช้ที่ ดินที่ เหมาะสมโดยนาปั จจัยด้านความเสี่ ยงน้ าท่ วมมาเป็ นข้อพิ จารณา
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ประเด็นสาคัญประกอบด้วยแนวทางในการปรับปรุ งข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่เสี่ ยง
น้ าท่วมและพื้นที่น้ าท่วมถึง การควบคุมอาคารในพื้นที่เสี่ ยงน้ าท่วม แผนการพัฒนาเมืองตลอดจน
แนวทางในการบริ หารจัดการที่ดี
แนวคิดในการวางแผนการใช้ ที่ดินเพื่ อรั บมื อความเสี่ ยงอุทกภัยในเขตเทศบาลเมือง
หัวหิน
ผลกระทบของการเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทาให้แนวโน้มการเกิ ดอุทกภัยหรื อ
ความเสี่ ยงอุทกภัยสู งขึ้น พื้นที่ชุมชนเมืองเป็ นองค์ประกอบที่มีความสาคัญของเมืองเนื่ องจากเป็ น
ศูนย์ทางเศรษฐกิ จ มีความหนาแน่ นทางประชากรสู ง มีความหลากหลายของกิจกรรมการใช้ที่ดิน
และมีการลงทุนในสาธารณู ปโภคสาธารณการและบริ การต่าง ๆ ทาให้มีความเสี่ ยงต่อที่จะเกิดความ
เสี ยหายจากอุ ท กภัย สู งกว่ า พื้ น ที่ ช านเมื อ งหรื อ ชนบท ในขณะที่ ค วามเสี่ ยงอุ ท กภัย จากการ
เปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีความชัดเจนมากขึ้นเรื่ อย ๆ การเตรี ยมการรับมือเพื่อลดความเสี่ ยง
ดังกล่าวจึงเป็ นสิ่ งที่มีความจาเป็ น กลยุทธ์ที่นามาใช้ในการรับมือหรื อปรับตัวต่อการผลกระทบจาก
สภาพภูมิอากาศอาจมี ความแตกต่างกันไปตามบริ บทของลักษณะทางเศรษฐกิ จ สังคมและสภาพ
กายภาพพื้นที่ ประสิ ทธิ ภาพหรื อความสาเร็ จของการปรับตัวอาจวัดได้จากประสิ ทธิ ผลในการลด
ผลกระทบการหลี ก เลี่ ย งอัน ตราย การสร้ า งความปลอดภัย หรื อ การลดความเสี่ ย งโดยอาศัย
กระบวนการที่ต่อเนื่ อง (Adger, 2005) การรู ้ จกั ความเสี่ ยงหรื อเข้าใจความเสี่ ยงจึงเป็ นพื้นฐานของ
การปรับตัวหรื อการรับมือต่อผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ดังนั้นในการวางแผนเพื่อรับมือหรื อลดความ
เสี่ ยง
จากอุทกภัยในเขตเทศบาลเมืองหัวหิ นจึงมีการศึกษาวิเคราะห์ให้เข้าใจถึงความเสี่ ยงที่
จะเกิ ดความเสี ยหายรุ นแรงจากอุ ทกภัย ในการศึ กษานี้ พิจารณาให้ความสาคัญกับความอ่อนไหว
ความเปราะบางเชิ งกายภาพของพื้นที่เป็ นปั จจัยของความเสี่ ยงที่สาคัญ ซึ่ งระดับของความอ่อนไหว
หรื อ เปราะบางเชิ ง พื้ น ที่ ใ นการศึ ก ษานี้ จะขึ้ น อยู่ก ับ ปั จจัย 2 ประการคื อ ลัก ษณะทางกายภาพ
สภาพธรรมชาติของพื้นที่ และการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินซึ่ งเป็ นการกระทาโดยมนุษย์
ในการวางแผนเพื่ อ รั บ มื อ ความเสี่ ย งน้ าท่ ว มในพื้ น ที่ เทศบาลเมื อ งหั ว หิ น จึ ง ให้
ความสาคัญในการลดความอ่อนไหวเชิ งกายภาพหรื อการลดความไวต่อความเสี ยหายของพื้นที่ซ่ ึ ง
เป็ นปั จจัยที่เกี่ ยวข้องสัมพันธ์กบั การวางแผนการใช้ที่ดินเป็ นอย่างมาก ดังนั้นการวางแผนเพื่อลด
ความเสี่ ยงน้ าท่วมในเขตเทศบาลเมืองหัวหิ นจึงให้ความสาคัญกับการประยุกต์กลยุทธ์และวิธีการ
ด้านผังเมืองในการวางแผนเพื่อลดความเสี่ ยงดังกล่าว
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แนวทางการปรับปรุ งข้ อกาหนดการใช้ ประโยชน์ ทดี่ ินในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน
ข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Zoning ordinances) เป็ นเครื่ องมือสาคัญในการวาง
ผังเมืองและควบคุ มการพัฒนาให้มีความเหมาะสมต่อศักยภาพและข้อจากัดของพื้นที่ ทาให้เมือง
มี ความเป็ นระเบี ยบสวยงาม ข้อกาหนดการใช้ที่ ดินจึ งเป็ นแนวทางที่ ใช้ก ารวางแผนจัดการและ
แก้ไขปั ญหาน้ าท่วมและลดความเสี่ ยงของความเสี ยหายที่จะเกิดขึ้น
การปรับปรุ งผังและข้อหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตเมืองหัวหิ น มีวตั ถุประสงค์
เพื่ อ เตรี ยมการรั บ มื อ อุ ท กภัย ในอนาคตโดยการลดความเสี่ ย ง/ความอ่ อนไหวโดยพิ จารณาจาก
ผลกระทบของสถานการณ์น้ าท่วมเมืองหัวหิ น ที่เกิดขึ้นกับชุมชน โดยมีประเด็นสาคัญดังนี้
1. ป้ องกันชีวติ สุ ขภาพและทรัพย์สินของประชาชน
2. ลดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างระบบป้ องกันน้ าท่วม
3. ลดผลกระทบน้ าท่วมต่อการหยุดชะงักเศรษฐกิจการค้าชุมชน
4. ป้ องกันการเพิ่มขึ้นพื้นที่น้ าท่วมในอนาคต
5. ป้ องกันการพัฒนาที่ส่งทาให้ระดับน้ าท่วมสู งขึ้น
6. ลดค่าใช้จ่ายในการฟื้ นฟู เยียวยาเหตุการณ์น้ าท่วม

ภาพที่ 69 ผังเมืองรวมเมืองหัวหิ น ปรับปรุ งครั้งที่ 2 รอบที่ 2 (3 เมษายน 2558)
ที่มา: http://www.dpt.go.th/prachuapkhirikhan/main/group_/2data/cityplan_huahin_.0htm
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แนวทางการปรับปรุ งข้ อกาหนดอาคาร (Building Code) ในพืน้ ทีเ่ สี่ ยงนา้ ท่วม
ลักษณะโครงสร้ างตลอดจนวัสดุก่อสร้างอาคารมีผลกระทบต่อระดับความเสี ยหายที่
จะเกิดขึ้นจากน้ าท่วม การปรับปรุ งข้อกาหนดอาคารในพื้นที่เสี่ ยงน้ าท่วมจึงเป็ นแนวทางสาคัญอย่าง
หนึ่ ง ที่ จ ะช่ วยลดความเสี่ ย งจากน้ าท่ ว มชุ ม ชนได้ก ารออกข้อก าหนดอาคารในเขตเมื อ งหั วหิ น
จ าเป็ นต้อ งมี ค วามสอดคล้ อ งกับ ข้อ ก าหนดการใช้ ที่ ดิ น หรื อ ผัง เมื อ ง โดยอาคารที่ อ ยู่ภ ายใต้
ข้อกาหนดอาคารในพื้นที่เสี่ ยงน้ าท่วมจะเป็ นอาคารที่ ก่อสร้ างในเขตการใช้ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
(สี เขียว) การใช้ทิ่ดินเพื่อการระบายน้ าหลาก (น้ าตาลขีดขาว) พื้นที่รับน้ า (สี เขียวขี้มา้ ) และการใช้
ที่ดินเพื่อการรักษาคุ ณภาพสิ่ งแวดล้อมและนันนทนาการ ที่เป็ นพื้นที่ที่มีระดับน้ าท่วมสู งมากกว่า
แนวทางการใช้มาตรการควบคุมอาคารในพื้นที่เสี่ ยงน้ าท่วมสู งมีดงั นี้
1. อาคารต้องไม่ปิดกั้นการไหลของน้ าธรรมชาติ กาหนดให้เป็ นอาคารใต้ถุนสู งที่
น้ าสามารถไหลผ่านได้สะดวก
2. อาคารมี ระดั บ พื้ น ชั้ นล่ างสู งไม่ ต่ ากว่ า 3 เมตร หากเป็ นไปได้ ค วรมี ระยะเว้น
(Free board) 20 เซนติเมตร
3. การวางตัวตามแนวยาวของอาคารควรขนานไปกับทิศทางการไหลของน้ า
4. การติ ด ตั้ง ระบบควบคุ ม ไฟฟ้ า หลัก ควรอยู่ใ นระดับ ที่ สู ง กว่า ระดับ น้ าท่ วมสู ง
3 เมตร
5. ควรใช้วสั ดุในการก่อสร้างอาคาร ที่มีความทนต่อน้ าให้มากที่สุด
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ยกพื้นสูง

ภาพที่ 70 แนวทางการกาหนดมาตรการด้านการออกแบบอาคารในพื้นที่เสี่ ยงน้ าท่วมสู ง
ที่มา: จากการเสนอแนะแนวทางและมาตรการ
ข้ อกาหนดเพื่อควบคุมการใช้ ประโยชน์ ทดี่ ินในเส้ นทางนา้ หลาก
เป็ นแนวทางที่ใช้ในการควบคุมการใช้ที่ดินในพื้นที่ที่เป็ นทางระบายน้ าธรรมชาติใน
พื้นที่ ราบน้ าท่วมถึ ง (Floodplain) โดยทัว่ ไปแล้วการกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในเส้ นทางน้ า
หลากจะแบ่งพื้นที่ ออกเป็ น 3 โซนคื อ บริ เวณเส้ นทางน้ าหรื อลาน้ า (Floodway) บริ เวณพื้นที่ ขอบ
ทางน้ า (Flood fringe) และที่ราบน้ าท่วมถึง (Floodplain)แนวทางการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ในเส้ นทางน้ าหลากในเขตเมื องหัวหิ น สามารถแบ่งได้เป็ น 3 กรณี คือ เส้ นทางน้ าหลากในพื้นที่
เมือง เส้นทางน้ าหลากในพื้นที่ก่ ึ งเมืองกึ่ งชนบทและพื้นที่ชนบท อย่างไรก็ตาม การกาหนดระยะ
ความกว้างทางน้ าและระดยะต้องมี การศึ ก ษาข้อมู ลของทางน้ าและระดับ ความสู งของน้ าหลาก
ในช่วงหน้าน้ าเพื่อมากาหนดระยะถอยร่ นให้มีความเหมาะสมมากขึ้น
การกาหนดระยะทางน้ าหลากจะช่ วยแก้ปัญหาการก่อสร้ างที่ รุกล้ าแม่น้ าลาคลองที่
เกิ ด ขึ้ น ในปั จจุ บ ัน โดยการด าเนิ น การดัง กล่ า วควรเป็ นการก าหนดระยะถอยร่ น จากแหล่ ง น้ า
โดยแบ่ ง ออกเป็ น 2 ระดั บ คื อ พื้ น ที่ เชื่ อ มต่ อ ล าน้ า (Flood fringe) และพื้ น ที่ ร าบลุ่ ม ทั่ ว ไป
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(General floodplain) ตัวอย่างพื้ นที่ ท างน้ าหลากในเมื องหัวหิ น ข้อกาหนดการประโยชน์ที่ ดินใน
พื้ นที่ ท างน้ าหลากโดยทัว่ ไปสามารถใช้ที่ ดิน บางประเภทได้โดยไม่ ตอ้ งขออนุ ญ าติ เช่ น การท า
การเกษตร ส่ วนการใช้ที่ดินในย่านที่อยูอ่ าศัยและอุตสาหกรรมจะสามารถใช้เป็ นสวน ลานจอดรถ
ที่ขนถ่ายสิ นค้าในส่ วนที่ไม่ใช่อาคาร เป็ นต้น
แนวทางการพัฒ นาเมื อง 2 ศู นย์ กลาง /ศู นย์ ราชการใหม่ -ศู นย์ กลางบริ การด้ านการ
ท่องเทีย่ ว
เป็ นแนวทางที่ ใช้ในการควบคุ มการใช้ที่ดินในพื้ นที่ ที่ เป็ นทางระบายผลการศึ กษา
ชี้ ให้เห็ นว่าทาเลที่ต้ งั และลักษณะภูมิประเทศของชุ มชนเมืองหัวหิ น มี ผลกระทบต่อความเสี่ ยงน้ า
ท่วมชุมชน เนื่องจากมีที่ต้ งั อยูบ่ นที่ราบลุ่มชายฝั่งทะเล โดยบริ เวณเทศบาลเมืองหัวหิ น เป็ นพื้นที่รับ
น้ าหลักที่ไหลจากภูเขาก่อนไหลลงสู่ ทะเล โดยไหลผ่านชุมชนเมืองหนาแน่น มีความยาวตลอดแนว
เขตชุ มชนมากกว่าทั้งด้านทิศเหนื อ-ใต้และด้านตะวันออกมากกว่า 20 กิ โลเมตร ทาให้พ้ืนที่ชุมชน
ได้รับผลกระทบจากปั ญหาหลายด้านทั้งปั ญหาน้ าล้นตลิ่ งเข้าท่วมชุ มชน ปั ญหาการกัดเซาะริ มฝั่ ง
ทะเล ปั ญหาน้ าท่วมขังในที่ลุ่ม ปั ญหาน้ าทะเลหนุ นสู ง นอกจากนี้ เทศบาลเมืองหัวหิ นยังมีการใช้
ที่ดินเพื่อการก่อสร้างอาคารหนาแน่น การขยายตัวของชุมชนและมีทิศทางเข้าสู่ พ้นื ที่เสี่ ยงน้ าท่วมสู ง
การป้ องกันน้ าท่วมด้วยใช้โครงสร้ าง (Engineering defend/Hard construction) เป็ นได้ยากและต้อง
ใช้เงินทุนสู งเนื่องจากชายฝั่งทะเลมีความยาวตลอดแนวชุมชน
การปรับตัวแบบ การพัฒนาเมืองแบบ 2 ศูนย์กลางจึงเป็ นแนวทางที่มีความเหมาะสม
สามารถช่ วยลดความเสี่ ยงจากอุ ท กภัยในอนาคต และยังช่ วยแก้ปั ญ หาสภาพแวดล้อมของเมื อง
รวมทั้งปั ญหาการจราจรในเขตเทศบาลเมืองหัวหิ น การพัฒนาเมืองดังกล่าวอาจเป็ นไปในลักษณะ
การพัฒนาแบบศูนย์ราชการใหม่-ศูนย์กลางบริ การด้านการท่องเที่ยว เป็ นศูนย์กลางเมืองที่มีบทบาท
ทางเศรษฐกิ จและสังคมที่ แตกต่างกัน ซึ่ งเป็ นแนวทางที่ เป็ นที่ยอมรับนิ ยมใช้ในการแก้ปัญหาการ
ขยายตัวชุ มชนเมืองเก่าที่ มกั มี ขอ้ จากัดของพื้นที่และทรัพยากร การลดความเสี่ ยงจากอุทกภัยของ
ชุมชนที่ต้ งั อยูบ่ นที่ราบริ มน้ า และการอนุ รักษ์เมืองเก่า/เมืองประวัติศาสตร์ การพัฒนาเมืองใหม่ควร
เลือกพื้นที่ทางฝั่งตะวันตกของพื้นที่ในเขตตาบลหิ นเหล็กไฟ และตาบลทับใต้ที่มีระดับพื้นที่สูงกว่า
บริ เวณอื่ น และยัง มี เส้ น คมนาคมสายหลัก เชื่ อ มต่ อ กับ จัง หวัด ใกล้ เคี ย งรวมทั้ง เส้ น ทางจาก
กรุ งเทพมหานคร และเป็ นพื้นที่มีการขยายตัวของพื้นที่อยู่อาศัยและพาณิ ชยกรรมใหม่ แนวคิดใน
การพัฒนาอาจมีลกษณะเป็ นเมืองใหม่ที่เป็ นศูนย์กลางของราชการ ธุ รกิจการค้า การเดินทาง
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ต่าง ๆ รวมทั้งที่อยูอ่ าศัยหนาแน่น มีการวางผังระบบสาธารณู ปโภคสาธารณู ปการ และมีขอ้ กาหนด
การใช้ที่ดินและอาคารที่สอดคล้องกับเป้ าหมายการพัฒนาเมืองใหม่

ภาพที่ 71 ผังแนวคิดในการพัฒนาเมือง 2 ศูนย์กลาง (ศูนย์ราชการใหม่-ศูนย์กลางบริ การด้านการ
ท่องเที่ยว)
ที่มา: จากการเสนอแนะแนวทางและมาตรการ

176
พรบ. ควบคุมอาคาร
ควรที่ จะมีการปรับระยะถอยร่ นรวมไปถึ งพื้นที่ ว่างโดยรอบอาคารให้สอดคล้องกับ
ระบบขนส่ งมวลชนระบบราง เช่ น กลุ่ ม อาคารประเภทพาณิ ช ยกรรม ควรมี พ้ื นที่ ด้านหน้าของ
อาคารพื้นที่ รองรับปริ มาณผูค้ นที่ เดิ นทางและสามารถเป็ นพื้นที่รองรับน้ าในฤดู ฝน และเพื่อเพิ่ม
ความสะดวกในการสัญจรและน่าใช้งาน

ภาพที่ 72 แนวทางการส่ งเสริ มตาม พรบ. ควบคุมอาคาร
http://www.thansettakij.com/content/130025
มาตรการกระตุ้นการใช้ ทดี่ ิน Incentive Zoning Bonus
การกระตุ น้ การใช้ที่ ดินในพื้ น ที่ พ ฒ
ั นาโดยมี ข ้อแลกเปลี่ ยนหรื อมาตรการของทาง
ภาครัฐ เพื่อให้เกิ ดการพัฒนาในย่านเศรษฐกิ จ ย่านเมืองเก่ า ซึ่ งในมาตรการหรื อข้อกาหนดนั้นจะ
ก่อให้เกิ ดประโยชน์ท้ งั ในภาคเอกชน (ผูป้ ระกอบการ) และสาธารณะประโยชน์ส่วนรวมในพื้นที่
ซึ่ งก่อให้เกิดผลประโยชน์ที่จะตามมา เช่น
1. การลดความหนาแน่นของอาคาร
2. การเติบโตทางเศรษฐกิจ การสร้างงาน และจ้างงาน
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3. การลดการรุ กล้ าพื้นที่ สงวนรั กษา แต่ที่ ส าคัญควรที่ จะค านึ งถึ งบริ บ ทของพื้ นที่
ประกอบควบคู่ไปด้วย
4. การเพิ่มพื้นที่สาธารณะ
5. การลดความเสี่ ยง, การป้ องกันบรรเทาสาธารณภัยในเขตเมืองและชุมชน

ภาพที่ 73 แนวทางการพัฒนาตามแนวคิด Incentive Zoning Bonus
ที่มา: https://www.researchgate.net/figure/Distribution-of-Land-Uses-on-the-Floodplain-toReduce-Risk-Source-Land-Use-Guidelines_fig2_308691577

178
แนวทางข้ อเสนอแนะในการป้ องกันและลดความเสี ยหายจากนา้ ท่วมในเขตพืน้ ที่
เมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เมืองหัวหินตอนบน
การรื้ อระบบคลองธรรมชาติ คลองชลประทาน ที่ต้ืนเขิน
หรื อ ถู ก บุ ก รุ ก เพื่ อ หรื อ ขยายทางไหลของให้ ใ ห้ เป็ น
ระบบ
เมืองหัวหินตอนกลาง
การเชื่อมต่อระบบคลองน้ าธรรมชาติ คลองระบายน้ า
ต่างๆ ให้เป็ นระบบเดียวกันเพื่อระบายน้ าลงสู่ ทะเล
เมืองหัวหิ นตอนล่าง
เสนอให้มีการเปิ ดทางระบายลงสู่ ทะเลโยตรงโดยใช่
ระบบท่อระบาย ท่อลอดต่างๆ หรื อการตั้งเครื่ องสู บน้ า
ระบาย น้ าออก
น้ าทะเลหนุน
เสนอแนะพื้นที่รับน้ า พื้นที่ชะลอ พื้นที่หน่องน้ า
(แก้มลิง)

ภาพที่ 74 แนวทางการพัฒนาและการป้ องกันน้ าท่วมในเขตเมืองหัวหิ น
ที่มา: กรมชลประทาน
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แนวทางการป้ องกันและลดความเสี ยหายจากนา้ ท่วมด้ วยวิธีการอื่น ๆ
นอกจากการกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เป็ นกลไกทางผังเมืองแล้วการลดความ
เสี่ ยงอุทกภัยรุ นแรงในเขตชุ นเมืองยังสามารถนาวิธีการอื่น ๆ มาใช้ร่วมกันเพื่อลดความเสี ยหายที่
อาจเกิดขึ้น แนวทางในการดาเนินการดังกล่าวสามารถแบ่งออกได้เป็ น
1. การป้ องกันนา้ ท่วมโดยไม่ ใช้ โครงสร้ าง เป็ นการป้ องกันน้ าท่วมโดยใช้ลกั ษณะ
ทางธรรมชาติของพื้นที่ช่วยในการรับและระบายน้ า ตัวอย่างการป้ องกันน้ าท่วมที่ไม่ใช่โครงสร้างที่
สาคัญได้แก่ กาหนดแนวพื้นที่สีเขียว (Greenway) เพื่อช่ วยซับน้ าก่ อนเข้าพื้นที่ชุมชน พื้นที่รับน้ า
เพื่อกักเก็บน้ าชัว่ คราวในช่วงเวลาน้ าท่วม โดยพื้นที่รับอาจเป็ นได้ท้ งั พื้นที่โล่งว่าง พื้นที่การเกษตร
นอกเหนื อ ฤดู เพาะปลู ก หรื อ พื้ น ที่ ก ารใช้ ป ระโยชน์ เพื่ อ นั น ทนาการอื่ น ๆ เช่ น สนามกี ฬ า
สวนสาธารณะเป็ นต้น ซึ่ งพื้นที่ รับน้ าเหล่ านี้ ควรออกแบบให้มีการกระจายตัวอยู่ในพื้นที่ รอบ ๆ
ชุมชน
2. การป้ องกันนา้ ท่วมโดยใช้ โครงสร้ าง การป้ องกันน้ าท่วมโดยโครงสร้างอาจทาได้
หลายวิธี เช่ น การสร้ างเขื่ อน ฝายชะลอน้ า อ่างเก็บ น้ าและกาแพงป้ องกันน้ า การศึก ษาวิเคราะห์
สภาพพื้ น ที่ แ ละการตั้ง ถิ่ น ฐานของชุ ม ชนเมื อ งหั ว หิ น พบว่า ในพื้ น ที่ เทศบาลเมื อ งหั ว หิ น ฝั่ ง
ตะวันออกที่ติดชายฝั่งทะเลอ่าวไทย มีความเสี่ ยงน้ าท่วมจากน้ าล้นตลิ่ งสู ง และบริ เวณดังกล่าวเป็ น
พื้นที่ เขตเศรษฐกิ จและที่ อยู่อาศัยหนาแน่ น การก่อสร้ างกาแพงป้ องกันน้ าล้นตลิ่ งร่ วมกับการวาง
แผนการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสามารถช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการป้ องกันน้ าท่วมชุมชน
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ภาพที่ 75 แนวทางการพัฒนาและการป้ องกันน้ าท่วมโดยใช้โครงสร้างจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
ที่มา: กรมชลประทาน
ข้ อเสนอแนะสาหรับการศึกษาต่ อไป
ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาต่อไปจากการศึกษา การวิเคราะห์ปัจจัยทางกายภาพที่
เป็ นสาเหตุให้เกิดอุทกภัย เพื่อรองรับการตั้งถิ่นฐานและการพัฒนาเมือง กรณี ศึกษาเทศบาลเมืองหัวหิ น
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ในครั้งนี้ ยงั มี ขอ้ มู ลเชิ งปริ มาณมาสนับสนุ นไม่มากเท่าที่ ควร ทาให้งานวิจยั
ครั้งนี้ ได้ผลการวิจยั จากข้อมูลทฤษฎี ข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องและข้อมูลจากการสัมภาษณ์ สาหรับผูท้ ี่
สนใจที่จะนาไปศึกษาต่อนั้นอาจจะหาข้อมูลเชิ งปริ มาณมาเสริ มเพื่อที่งานวิจยั อาจจะได้ผลที่แตกต่าง
หรื อได้ขอ้ สรุ ปที่เพิ่มขึ้นและมีความสมบูรณ์ของข้อมูลของการวิจยั ในครั้งนี้
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