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บทที่ 1: บทนำา

 ก รตง้ถิน่ฐ นชมุชนเมอืงในปร เทศไทยในหล ยพืน้ท่ี

น้นตกอยู่ภ ยใต้ภ ว กดดนจ กสภ พภูมิอ ก ศอนเน่ืองม จ ก

คว มแปรปรวนของสภ พอ ก ศ โดยเฉพ อย่ งย่ิง ปรมิ ณ

ฝนร ดบสูงในบ งปีก่อให้เกิดภ ว น้ำ ท่วมส่งผลให้เกิด 
คว มเสียห ยต่อชีวิตแล ทรพย์สิน แล ในปีที่มีปริม ณฝน

น้อย แล /หรือ ฝนทิ้งช่วงในร ย เวล ที่ย วน น ก็อ จส่งผล

ต่อแหล่งน้ำ ของเมือง ทำ ให้ข ดทรพย กรน้ำ ที่จ หล่อเลี้ยง

ร บบสงคมแล เศรษฐกิจของเมือง เป็นต้น ภ ว กดดนเหล่ น้ี

นอกจ กจ ส่งผลโดยตรงต่อคว มเป็นอยู่ของปร ช ชนใน

ชุมชนเมืองแล้ว ยงก่อให้เกิดคว มสูญเสียท งเศรษฐกิจ 
อนเนื่องม จ กร บบเศรษฐกิจที่ต้องหยุดช งกไปจ ก 
คว มเสียห ยต่ ง ๆ เกิดขึ้น ภ ว โลกร้อนที่ค ดว่ จ  
ทวคีว มรุนแรงม กขึน้ในอน คตจ ส่งผลตอ่คว มรนุแรงแล

คว มถีข่องภ ว อ ก ศแปรปรวนในอน คต แล /หรอื ทำ ให้

รูปแบบของภูมิอ ก ศเปลี่ยนแปลงไปจ กปัจจุบน ซึ่งอ จ 
ส่งผลให้เมืองตกอยู่ภ ยใต้ภ ว กดดนที่สูงขึ้น

 นอกจ กน้น ชุมชนเมืองในปร เทศไทยหล ยแห่งก็มี

แนวโน้มขย ยตวสูงแล มีก รเติบโตท งเศรษฐกิจอนเนื่อง 
ม จ กแผนพฒน ต่ ง ๆ ในพ้ืนที่ ก รขย ยตวของเมืองนี้ 
ท้งในแง่ของพื้นที่แล จำ นวนปร ช กรอ จทำ ให้เมืองเปิดรบ

กบภ ว กดดนต่ ง ๆ  ม กขึน้ กล่ วคอื อ จเกดิก รต้งถิน่ฐ น

ในพื้ นที่ ที่ มี โอก สปร สบภยม กขึ้ น  หรื ออ จ เกิ ด 
คว มต้องก รทรพย กรที่เมืองจ ต้องจดห เพื่อสนบสนุน

ร บบเศรษฐกิจแล สงคมของเมืองเพิ่มขึ้นอนอ จเกิด 
คว มขดขอ้งภ ยใตภ้ ว สภ พอ ก ศแปรปรวน นอกจ กนน้ 

ก รเติบโตของร บบเศรษฐกิจของเมืองอ จทำ ให้เมืองมี 
คว มไวตอ่ภ ว กดดนเหล่ นี้ม กขึน้เชน่กน ซึง่อ จพจิ รณ

ได้ในแง่ของคว มสูญเสียแล คว มเสียห ยท่ีอ จเพิ่มสูงขึ้น

จ กกิจกรรมท งเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น แล /หรือ มีมูลค่  
ท งเศรษฐกิจสูงขึ้นต มก รเติบโตภ ยใต้แผนพฒน ต่ ง ๆ  

 เมื่อพิจ รณ ในแง่นี้แล้ว ก รว งแผนก รปรบตว 
ต่อก รเปล่ียนแปลงสภ พภูมิอ ก ศ โดยเป็นก รว งแผนให้เมือง 
มีขีดคว มส ม รถในก รรบมือกบภ ว กดดนต่ งๆ แล  
มีคว มส ม รถในก รฟื้นตวที่เหม สม (resilience) 1 จ ก 
ผลสบืเนือ่งของเหตกุ รณภ์ ว สภ พอ ก ศรนุแรง ตลอดจน

รูปแบบของสภ พภูมิอ ก ศที่เปลี่ยนไปในอน คตภ ยใต้

สถ นก รณ์ท่ีเมืองมีก รเปลี่ยนแปลงไปต มแรงขบของ 
ก รขบเคลื่อนท งเศรษฐกิจของปร เทศจึงเป็นเรื่องจำ เป็น 
เพ่ือให้เมืองส ม รถเติบโตได้อย่ งม่นคงภ ยใต้ก รเปล่ียนแปลง

สภ พภูมิอ ก ศในอน คต

 เมืองอุดรธ นี จงหวดอุดรธ นี เป็นชุมชนเมืองหนึ่ง 
ที่ตกอยู่ภ ยใต้ภ ว กดดนจ กสภ พภูมิอ ก ศอนเน่ือง 
ม จ กคว มแปรปรวนของสภ พอ ก ศอยู่เสมอ ๆ  แล เป็น

ชุมชนเมืองที่มีก รขย ยตวแล มีก รเติบโตท งเศรษฐกิจ 
ม อย่ งต่อเนื่อง แล มีแนวโน้มที่จ เติบโตต่อไปในอน คต

อนเนื่องม จ กแผนพฒน ต่ ง ๆ จึงได้ถูกคดเลือกม เป็น

กรณีศึ กษ ในเรื่ อ งก รปรบต่อต่อก ร เปลี่ ยนแปลง 
สภ พภูมิอ ก ศในบริบทของก รว งแผนก รต้งถิ่นฐ น 
ภ ยใต้อิทธิพลของก รเปล่ียนแปลงสภ พภูมิอ ก ศ 
ในอน คต

 1.1	สถ นก รณ์ปัจจุบนของเมืองอุดรธ นี

 จงหวดอุดรธ นีเป็นจงหวดที่มีคว มสำ คญของปร เทศไทย โดยมีพื้นที่ปร ม ณ 7.3 ล้ นไร่ จดเป็นจงหวดที่ใหญ่เป็น

อนดบ 4 ของอสี น แล เปน็อนดบ 11 ของปร เทศ มเีขตตดิตอ่กบจงหวดหนองค ย สกลนคร ก ฬสนิธุ ์ขอนแกน่ หนองบวลำ ภู 

แล เลย สภ พพื้นที่เป็นพื้นที่ร บสูง บ งส่วนเป็นพื้นที่สูง ภูเข  พื้นที่ลูกคลื่นลอนตื้น แล ที่ร บลุ่ม แบ่งเขตก รปกครองออก

เป็น 20 อำ เภอ (ปร กอบด้วยเทศบ ลตำ บล 67 แห่ง เทศบ ลนคร 1 แห่ง เทศบ ลเมือง 3 แห่ง แล องค์ก รบริห รส่วนตำ บล 

109 แห่ง) ในปี 2557 จงหวดอุดรธ นีมีปร ช กรท้ง สิ้น 1,570,300 คน อยู่ในเขตเทศบ ลแล ชุมชนเมือง 500,774 คน

1 คำ�ว่� resilience นี้มีคว�มหม�ยในภ�ษ�ไทยที่กว�้ง โดยเมื่อพิจ�รณ�จ�กคำ�จำ�กดคว�มของ UNDP ในเอกส�ร หนงสือคำ�ศพท์ด้�นก�รบริห�รจดก�ร

คว�มเสี่ยงจ�กภยพิบติ (ป้องกนแล บรรเท�ส�ธ�รณภย, กรม. 2557. หนงสือคำ�ศพท์ด้�นก�รบริห�รจดก�รคว�มเสี่ยงจ�กภยพิบติ. กรุงเทพ :  

กร ทรวงมห�ดไทย.)  คือ คว�มส�ม�รถของร บบ ชุมชน หรือ สงคมที่มีคว�มเสี่ยงต่อภย ในก�รเรียนรู้เกี่ยวกบสภ�พคว�มเสี่ยงภยของตน รวมท้งรู้จก

ว�งม�ตรก�รแล ปฏิบติตวเพื่อช่วยลดหรือถ่�ยโอนคว�มเสี่ยงดงกล่�วเพื่อลดโอก�สในก�รได้รบผลกร ทบจ�กภย แล ห�กปร สบกบภยก็ส�ม�รถ 

ฟื้นตวจ�กผลของภยได้ด้วยแนวท�งแล ในร ย เวล�ท่ีเหม� สม หม�ยรวมถึงคว�มส�ม�รถของชุมชนในก�รดูแลรกษ�โครงสร้�งแล กลไกพื้นฐ�น 

ที่จำ�เป็นให้ปลอดภยจ�กภยพิบติด้วย ดงน้น ในร�ยง�นฉบบนี้จ ใช้คำ�ว่�คว�มส�ม�รถในก�รรบมือกบภ�ว กดดนต่�ง ๆ แล /หรือ คว�มส�ม�รถ 

ในก�รฟื้นตว แล /หรือ ภูมิคุ้มกนต่อภ�ว กดดนจ�กสภ�พอ�ก�ศ แล ในบ�งบริบทอ�จหม�ยถึงคว�มม่นคงหรือเสถียรภ�พของเมือง โดยขึ้นกบบริบท

ของเนื้อคว�มในส่วนน้น ๆ

รูปที่ 1.1 ที่ต้งของจงหวดอุดรธ นี

รูปที่ 1.2 ผลิตภณฑ์มวลรวม

ของจงหวดอุดรธ นีในช่วงปี 

พ.ศ. 2550 – 2559 

(ที่ม : สำ นกง นคณ กรรมก ร

เศรษฐกิจแล สงคมแห่งช ติ)

 ในร ย ท่ีผ่ นม จงหวดอุดรธ นีมีก รเติบโตท งเศรษฐกิจแล สงคมสูง โดยจ เห็นได้จ กก รเติบโตของผลิตภณฑ์มวลรวม

ของจงหวดซึ่งเติบโตขึ้นเกือบเท่ ตวในช่วงเวล สิบปี ดงที่แสดงในรูปที่ 1.2 โดยร บบเศรษฐกิจหลกของจงหวดอุดรธ นี 
ขึ้นอยู่กบภ คบริก ร ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในส ข ก รค้  ก รขนส่ง ค้ -ปลีก ภ คอุตส หกรรม แล ภ คเกษตร ซึ่งภ คบริก รแล

ภ คอุตส หกรรมนี้มีแนวโน้มเติบโตม กขึ้น โดยอ จเป็นผลสืบเนื่องม จ กก รนโยบ ยก รพฒน ที่มุ่งเป้ ให้จงหวดอุดรธ นี

เป็นศูนย์กล งขนส่งของปร ช คมเศรษฐกิจอ เซียน

 ก รเติบโตท งเศรษฐกิจนี้เป็นแรงขบให้เมืองอุดรธ นีมีก รขย ยตว ดงจ เห็นได้จ กภ พถ่ ยด วเทียมพื้นที่เมือง

อุดรธ นีในปี พ.ศ. 2538 เปรียบเทียบกบปี พ.ศ. 2554 ดงที่แสดงในรูปที่ 1.3 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงก รเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ที่มี

สิ่งปลูกสร้ งเพิ่มม กขึ้น
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2 เอกสิทธ์ิ โฆสิตสกุลชย, ยุทธน� ต�ล ลกษณื, ไชย�พงษ์ เทพปร สิทธ์ิ, สถ�พร เตมีพฒน�พงษ� แล ธญดร ออกล ว� . (2560). ก�รปร เมินภ�ว  

น้ำ�ท่วมในเขตฃุมชนอำ�เภอเมืองอุดรธ�นีภ�ยใต้สภ�พแวดล้อมท่ีกำ�ลงเปล่ียนแปลง. กรุงเทพ : สำ�นกง�นกองทุนสนบสนุนก�รวิจย.
2  นิจ ตนติศิรินทร์, วิจิตรบุษบ� ม�รมย์ แล  สุธี อนนต์สุขสมศรี. (2560). ก�รศึกษ�คว�มเส่ียงของร บบเศรษฐกิจแล สงคมในชุมชนเมืองเขต อ.เมืองอุดรธ�นี 

แล พ้ืนท่ีข้�งเคียงจ�กภ�ว น้ำ�ท่วมเพ่ือก�รจดก�รคว�มเส่ียงเชิงพ้ืนท่ีต่อก�รเปล่ียนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ. กรุงเทพ : สำ�นกง�นกองทุนสนบสนุนก�รวิจย.

รูปที่ 1.3 ภ พถ่ ยด วเทียม

พื้นที่เมืองอุดรธ นี

ปี พ.ศ. 2538 (ซ้ ย)

เปรียบเทียบกบ

ปี พ.ศ. 2554 (ขว )

(ที่ม : เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชย 

แล คณ , 2560 2 )

รูปที่ 1.4 ขอบเขตก รปกครอง

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ของพื้นที่ศึกษ  

(ที่ม : นิจ ตนติศิรินทร์ แล คณ , 

2560 3 )

 ก รเตบิโตท งเศรษฐกจิแล สงคมในร ย ท่ีผ่ นม นี ้โดยเฉพ อย่ งยิง่ ก รเตบิโตในภ คบรกิ รแล อตุส หกรรมนน้

เป็นกิจกรรมท งเศรษฐกิจที่กร จุกตวอยู่ในเขตพื้นที่เมืองอุดรธ นี ซึ่งปร กอบด้วยเทศบ ลนครอุดรธ นี แล เขตก รปกครอง

ท้องถ่ินโดยรอบ 5 เขต ได้แก่ เทศบ ลตำ บลบ้ นจ่น เทศบ ลเมืองหนองสำ โรง เทศบ ลตำ บลหนองบว องค์ก รบริห รส่วนตำ บล 

(อบต.) น ดี แล  อบต.บ้ นจ่น (รูปที่ 1.4) ก รศึกษ น้ีจึงพิจ รณ ถึงก รต้งถิ่นฐ นของเมืองอุดรธ นีโดยครอบคลุมพื้นที่ 
เขตก รปกครองท้ง 6 ดงกล่ ว

 พืน้ทีเ่มอืงอดุรธ นเีปน็พ้ืนทีท่ีเ่ผชญิกบภ ว กดดนจ ก

สภ พภมูอิ ก ศอยูเ่สมอ โดยเปน็พืน้ทีท่ีโ่อก สเกดิน้ำ เปน็ผล

ม จ กภ ว ฝนตกหนกในช่วงฤดูมรสุม โดยเฉพ อย่ งยิ่ง

เมื่อมีพ ยุพดผ่ นเข้ สู่ปร เทศไทยซึ่งเกิดขึ้นบ่อยในพื้นที่ 
ด้ นบนของปร เทศไทยทำ ให้พื้นที่ร บต่ำ ในบ งพื้นที่เมือง

รวมถงึพืน้ทีเ่มอืงทีใ่กลแ้มน่้ำ ปร สบกบน้ำ ท่วมบอ่ยครง้ในชว่ง

ฤดฝูนในแตล่ ป ี(เดือนมถินุ ยนถงึตลุ คม) เหตกุ รณ์น้ำ ทว่ม

ที่มีคว มรุนแรงสูงเกิดข้ึนเป็นบ งคร้ง เช่น ในปี พ.ศ. 2544 

2545 2552 แล  2554 ก่อให้เกิดคว มเสียห ยท งเศรษฐกิจ

ต่อจงหวดอุดรธ นีเนื่องจ กพ้ืนที่ที่ ได้รบผลกร ทบน้น 
เป็นพื้นที่ที่มีคว มสำ คญท งเศรษฐกิจอีกท้งยงเป็นพื้นท่ี 
อยู่อ ศยอีกด้วย 

 นอกจ กน้น ทรพย กรน้ำ ที่ใช้สนบสนุนร บบสงคม

แล เศรษฐกิจของเมืองอุดรธ นีน้นเป็นน้ำ ที่ได้รบก รจดสรร

ม จ กอ่ งเก็บน้ำ ห้วยหลวง ซึ่งเป็นแหล่งกกเก็บน้ำ หลกของ

จงหวดอุดรธ นี ท้งนี้ก รเติบโตของเมือง ก รเพิ่มขึ้นของ

จำ นวนปร ช กร แล กิจกรรมท งเศรษฐกิจส่งผลให้เกิด 
คว มต้องก รใช้น้ำ เพิ่มสูงขึ้น แล ในปีที่มีฝนน้อยแล  
อ่ งเก็บน้ำ ส ม รถกกเก็บน้ำ ได้น้อยก็จ ส่งผลถึงคว มม่นคง

ของเมือง เนื่องจ กน้ำ ในอ่ งเก็บน้ำ น้นจ ต้องจดสรรให้กบ

ภ คก รเกษตรด้วย แม้ว่ เมืองจ เป็นพื้นที่ที่จ ได้รบ 
คว มสำ คญในก รจดสรรน้ำ ก็ต ม แต่ก็ยงมีเหตุก รณ์ที่ 
ก รจดสรรน้ำ ก่อให้เกิดภ ว กดดนกบก รผลิตน้ำ ปร ป อยู่

เสมอๆ

 ก รที่ เ มืองอุดรธ นีเป็นพื้นที่ที่มีก รเติบโตท ง

เศรษฐกิจสงคมสูง แล ค ดว่ ก รเติบโตน้ีจ ยงคงเติบโตต่อ

เนื่องไปในอน คต ปร กอบกบเป็นพื้นที่ที่ตกอยู่ภ ยใต้ภ ว

กดดนของสภ พภมูอิ ก ศหล ยปร ก ร ซึง่ก รเปลีย่นแปลง

สภ พภูมิอ ก ศในอน คตจ ส่งผลต่อภ ว กดดนนี้ จึงทำ ให ้
เมืองอุดรธ นีจำ เป็นที่จ ต้องมีแผนก รปรบตวเพ่ือรองรบ 
ก รเปลี่ยนแปลงที่อ จจ เกิดขึ้นในอน คต

	 1.2	วตถุปร สงค์แล แนวคิดของก รศึกษ ก รปรบตว

ต่อก รเปลี่ยนแปลงสภ พภูมิอ ก ศของเมืองอุดรธ นี

 ก รศึกษ นี้มีวตถุปร สงค์เพื่อจดทำ ข้อเสนอแน  
เชิงนโยบ ยในแง่ของก รว งแผนพฒน เชิงพื้นที่ของ 
เมืองอุดรธ นี เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกนต่อภ ว กดดนจ ก 
สภ พภมูอิ ก ศทง้ในปจัจบุนแล อน คต โดยเสนอม ตรก ร

แล ก รดำ เนินก รที่จ นำ ไปสู่ก รเพิ่มปร สิทธิภ พ 
ก รให้บริก รส ธ รณ หลกที่สำ คญของเมือง ได้แก่ ก รใช้

ปร โยชน์ที่ดิน ก รปร ป  แล ก รบำ บดน้ำ เสีย ให้มี

เสถียรภ พภ ยใต้ภ ว กดดนจ กสภ พภูมิอ ก ศแล  
ก รเปลี่ยนแปลงเชิงเศรษฐกิจสงคมของเมืองอุดรในอน คต 

โดยในแง่ของม ตรก รด้ นก รใช้ปร โยชน์ท่ีดินน้น มี 
เป้ หม ยเพื่อที่จ หลีกเล่ียงก รต้งถ่ินฐ นในพื้นที่ที่มีโอก ส

ปร สบภยสูงแล ในแง่ของม ตรก รด้ นก รปร ป แล  
ก รบำ บดน้ำ เสียน้น มีเป้ หม ยเพื่อเพิ่มเสถียรภ พใน 
ก รให้บริก รภ ยใต้ภ ว กดดนจ กสภ พภูมิอ ก ศแล  
เพียงพอต่อก รสนบสนุนร บบเศรษฐกิจแล สงคมของ 
เมืองอุดรธ นีในอน คต

 นอกจ กนน้ ก รศกึษ นีย้งมีวตถุปร สงค์ทีจ่ ช้ีใหเ้หน็

ถึงโครงสร้ งสถ บนที่อ จไม่ เอื้อต่อก รว งแผนแล  
ก รดำ เนินก รเพื่อให้เมืองอุดรธ นีมีคว มม่นคงแล มี 
คว มส ม รถในก รรบมอืกบภ ว กดดนจ กสภ พภมูอิ ก ศ 

ตลอดจนมีคว มส ม รถในก รรองรบก รเติบโตของ 
ชุมชนเมืองในร ย ย ว แล เสนอแนวท งก รปรบร เบียบ

ตลอดจนขอ้กฎหม ยเพือ่ให้ส ม รถขบเคลือ่นม ตรก รต่ งๆ 

ที่จ สร้ งภูมิคุ้มกนต่อก รเปลี่ยนแปลงสภ พภูมิอ ก ศ 
ในอน คตต่อเมืองอุดรธ นี

 วตถปุร สงคข์องก รศึกษ นีส้ ม รถสรปุไดด้งทีแ่สดง

ในต ร งที่ 1.1 ดงต่อไปนี้
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	 1.3	วิธีก รศึกษ

 วิธีก รศึกษ ในก รศึกษ คร้งนี้ส ม รถสรุปได้โดยสงเขปต มที่แสดงในต ร งที่ 1.2 ดงต่อไปนี้

1. เพื่อวิเคร ห์คว มส ม รถในก รรบมือกบ 
ภ ว กดดนต่ งๆ หรือ ภูมิคุ้มกนต่อภ ว กดดนจ ก

สภ พอ ก ศของเมืองอุดรธ นีในปัจจุบน

2. เพื่อวิเคร ห์คว มส ม รถในก รรบมือกบ 
ภ ว กดดนต่ งๆ หรือ ภูมิคุ้มกนต่อภ ว กดดนจ ก

สภ พอ ก ศของเมืองอุดรธ นีจ กก รเปลี่ยนแปลง

สภ พภูมิอ ก ศแล ก รเปลี่ยนแปลงด้ นเศรษฐกิจ

สงคมของเมืองอุดรธ นีในอน คต

3. เพื่อกำ หนดม ตรก รในก รปรบตวเพื่อรบมือกบ

ภ ว กดดนจ กสภ พภูมิอ ก ศภ ยใต้แนวโน้ม 
ก รเปลี่ยนแปลงสภ พภูมิอ ก ศในอน คต

4. เพื่อพฒน ข้อเสนอแนวท งก รปรบร เบียบ 
ข้อกฎหม ยแล โครงสร้ งสถ บนเพื่อสนบสนุน 
ก รขบเคลื่อนก รปรบตวต่อก รเปลี่ยนแปลง 
สภ พภมูอิ ก ศในบรบิทของก รว งแผนพฒน เมอืง

ก รทบทวนเอกส ร / ก รใช้คว มเห็นผู้เชี่ยวช ญ / 

ก รวิเคร ห์เชิงพื้นที่

ก รทบทวนเอกส ร / ก รใช้คว มเห็นผู้เชี่ยวช ญ / 

ก รใช้คว มเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย / ก รวิเคร ห์ 
เชิงพื้นที่

ก รใช้คว มเห็นผู้เช่ียวช ญ / ก รใช้คว มเห็นผู้มี 
ส่วนได้ส่วนเสีย / ก รวิเคร ห์เชิงพื้นที่

ก รทบทวนเอกส ร / ก รใช้คว มเห็นผู้เชี่ยวช ญ / 

ก รใช้คว มเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

วตถุปร สงค์ วิธีก รศึกษ

ต ร งที่	1.2	วิธีก รศึกษ

	 1.4	ผลที่ค ดว่ จ ได้รบจ กก รศึกษ

 ก รศึกษ นี้มีเป้ หม ยเพื่อที่จ ให้ได้ม ซึ่งข้อเสนอ

แน แนวท งก รรบมือกบภ ว กดดนจ กสภ พภูมิอ ก ศ 
ในแง่ของก รกำ หนดม ตรก รเพื่อนำ ไปสู่ก รออกแบบ

ว งแผนเชิงพื้นที่แล ก รปรบตวของบริก รส ธ รณ  
ให้สอดคล้องกบเงื่อนไขของอน คต อนจดได้ว่ เป็น 
รูปแบบหนึ่งของก รว งแผนก รปรบตวต่อก รเปลี่ยนแปลง

สภ พภูมิอ ก ศในบริบทของก รต้งถ่ินฐ นชุมชนเมือง กล่ วคือ 

เปน็ม ตรก รทีจ่ นำ ไปสูก่ รเพิม่เสถยีรภ พของก รใหบ้รกิ ร

ส ธ รณ ต่ งๆ ภ ยใต้ภ ว กดดนจ กสภ พภูมิอ ก ศ  
โดยคำ นึงถึงก รขย ยตวของเมืองภ ยใต้แรงขบของ

ยุทธศ สตร์ก รพฒน ในพื้นที่ นอกจ กน้น ก รศึกษ นี้ 
ยงจ ชีใ้หเ้หน็ถงึบรบิทของโครงสร้ งสถ บนซึง่รวมถงึขอบเขต

อำ น จหน้ ที่ของหน่วยง นต่ ง ๆ ตลอดจนร เบียบแล  
ข้อกฎหม ยท่ีเกี่ยวข้องซึ่งอ จเป็นข้อจำ กดในก รขบเคลื่อน

ม ตรก รเหล่ นี้ แล /หรือ เป็นข้อจำ กดในก รว งแผน 
แล ก รเตรียมก รดำ เนินก รเพื่อเพิ่มปร สิทธิภ พ 
แล เสถียรภ พของก รให้บริก รส ธ รณ ในร ย ย ว  
เพือ่นำ ไปสูก่ รปรบโครงสร้ ง แล /หรอื ก รปรบร เบยีบแล  
ข้อกฎหม ยที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดก รขบเคลื่อนก รปรบตว

ต่อก รเปลี่ยนแปลงสภ พภูมิอ ก ศขึ้นได้อย่ งเป็นรูปธรรม

1. เพื่อวิเคร ห์คว มส ม รถในก รรบมือกบ 
ภ ว กดดนต่ งๆ หรือ ภูมิคุ้มกนต่อภ ว กดดน 
จ กสภ พอ ก ศของเมืองอุดรธ นีในปัจจุบน

2. เพื่อวิเคร ห์คว มส ม รถในก รรบมือกบภ ว

กดดนต่ งๆ หรือ ภูมิคุ้มกนต่อภ ว กดดนจ ก 
สภ พอ ก ศของเมืองอุดรธ นีจ กก รเปลี่ยนแปลง

สภ พภูมิอ ก ศแล ก รเปลี่ยนแปลงด้ นเศรษฐกิจ

สงคมของเมืองอุดรธ นีในอน คต

3. เพื่อกำ หนดม ตรก รในก รปรบตวเพื่อรบมือกบ

ภ ว กดดนจ กสภ พภูมิอ ก ศภ ยใต้แนวโน้ม 
ก รเปลี่ยนแปลงสภ พภูมิอ ก ศในอน คต

4. เพื่อพฒน ข้อเสนอแนวท งก รปรบร เบียบ 
ข้อกฎหม ยแล โครงสร้ งสถ บนเพื่อสนบสนุน 
ก รขบเคลื่อนก รปรบตวต่อก รเปลี่ยนแปลง 
สภ พภมูอิ ก ศในบรบิทของก รว งแผนพฒน เมอืง

ทำ ให้ทร บถึงปัจจย แล /หรือ เ ง่ือนไขท่ีทำ ให้ 
เมืองอุดรธ นีตกอยู่ในภ ว ที่ข ดคว มส ม รถใน 
ก รรบมือกบภ ว กดดนต่ งๆ หรือ ภูมิคุ้มกนต่อ 
ภ ว กดดนจ กสภ พอ ก ศของเมืองอุดรธ นี 
ในปัจจุบน โดยพิจ รณ ในเงื่อนไขของก รให้บริก ร

ส ธ รณ หลกของเมือง

ทำ ให้ทร บถึงแนวโน้มก รเปลี่ยนแปลงของปัจจย 

แล /หรือ เงื่อนไขที่ทำ ให้เมืองอุดรธ นีตกอยู่ในภ ว

ทีข่ ดคว มส ม รถในก รรบมอืกบภ ว กดดนต่ งๆ 

หรือ ภูมิคุ้มกนต่อภ ว กดดนจ กสภ พอ ก ศของ

เมืองอุดรธ นีในอน คต โดยพิจ รณ ในเงื่อนไขของ

ก รใหบ้รกิ รส ธ รณ หลกของเมอืง เพือ่เปน็ฐ นใน

ก รออกแบบแนวท งก รปรบตวตอ่ก รเปลีย่นแปลง

สภ พภูมิอ ก ศ

ทำ ให้ทร บถึงแนวท งในก รดำ เนินก รเพื่อเพิ่ม

ภูมิคุ้มกนต่อภ ว กดดนจ กสภ พอ ก ศของ 
เมืองอุดรธ นี โดยมีเป้ หม ยเพื่อเพิ่มเสถียรภ พ 
ของก รให้บริก รส ธ รณ หลกของเมืองภ ยใต้ 
แนวโน้มก รเปลี่ยนแปลงในอน คต โดยพิจ รณ ถึง

ก รเปล่ียนแปลงสภ พภมิูอ ก ศแล ก รเปลีย่นแปลง 
คว มต้องก รบริก รส ธ รณ อนเนื่องม จ ก 
ก รเปลี่ยนแปลงเชิงเศรษฐกิจแล สงคมภ ยใต้ 
แรงขบของยุทธศ สตร์ก รพฒน

ทำ ใหท้ร บถงึขอ้จำ กดในแงข่องร เบยีบแล กฎหม ย

ต่ งๆ ที่ไม่เอื้อต่อก รขบเคลื่อนม ตรก รต่ งๆ  
ในก รปรบตว เพื่ อ รบมือกบภ ว กดดนจ ก 
สภ พภูมิอ ก ศภ ยใต้แนวโน้มก รเปลี่ยนแปลง 
สภ พภูมิอ ก ศในอน คต แล ทร บถึงแนวท งใน 
ก รปรบร เบียบแล กฎหม ยต่ งๆ เพื่อสนบสนุน 
ก รขบเคลื่อนม ตรก รเหล่ น้น

วตถุปร สงค์ เหตุผล

ต ร งที่	1.1	วตถุปร สงค์ของก รศึกษ
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บทที่ 2
การกำาหนดบริบทของ
เมืองอุดรธานีเพื่อวางแผน
การปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

	 ก รศึกษ ก รปรบตวต่อก รเปลี่ยนแปลงสภ พ 
ภูมิอ ก ศในบริบทของก รต้งถิ่นฐ น	โดยพิจ รณ ถึง 
ก รข ดคว มม่นคงแล เสถยีรภ พของเมอืง	เพ่ือว งแผน

ก รปรบตวน้นจ ต้องมีก รกำ หนดบริบทที่ชดเจนว่

เป็นก รพิจ รณ ถึง	“ใคร”	ท่ีข ดคว มม่นคงแล เสถียรภ พ

ต่อ	“อ ไร”	แล 	“อย่ งไร”	ซึ่งเมื่อพิจ รณ ในบริบท 
ของเมืองน้น	ก รศึกษ นี้ให้คว มสำ คญต่อคว มม่นคง

แล เสถียรภ พของเมืองในแง่ของก รให้บริก ร 
ส ธ รณ ที่จ เกิดคว มขดข้องหรือไม่ส ม รถดำ เนิน 
ไปได้อย่ งเหม สมภ ยใต้ภ ว กดดนจ กสภ พภูมิอ ก ศ	 
อย่ งไรก็ดี	แม้ว่ เงื่อนไขของสภ พอ ก ศแล ภูมิอ ก ศ

เป็นภ ว กดดนให้บริก รส ธ รณ เกิดคว มขดข้องแล

สง่ผลให้เมืองข ดคว มมน่คงแล เสถยีรภ พ	ซึง่นอกจ ก 
ภ ว กดดนของสภ พภูมิอ ก ศที่ เป็นส เหตุของ 
ก รขดข้องของบริก รส ธ รณ แล้วน้น	ส เหตุที่สำ คญ

อกีปร ก รหนึง่อยูท่ี่โครงสร้ งอำ น จหน้ ทีข่องหนว่ยง น

ที่เกี่ยวข้อง	ปร กอบกบกฎหม ยท่ีให้อำ น จหน่วยง น

เหล่ น้น	ซึ่งอ จเกิดคว มขดแย้งกนหรือไม่เหม สม 
แกส่ถ นก รณจ์รงิของเมือง	ดงนน้	ก รกำ หนดบรบิทของ

เมืองอุดรธ นีนี้จึงเป็นก รทำ คว มเข้ ใจถึงปัจจยด้ น 
ภูมิอ ก ศที่เป็นภ ว กดดนให้เมืองข ดคว มม่นคงแล

เสถียรภ พ	แล สถ บนในก รให้บริก รส ธ รณ ซึ่งมี

คว มซบซ้อนแล อ จเป็นส เหตุของก รขดข้องของ 
ก รให้บริก รส ธ รณ ในภ ว วิกฤติ 	 ตลอดจน 
ไม่ส ม รถก่อให้เกิดก รพฒน ก รให้บริก รส ธ รณ  
ที่เหม แก่อน คตภ ยใต้เงื่อนไขของก รเปลี่ยนแปลง

ต่ ง	ๆ	ที่กำ ลงจ เกิดขึ้นอนรวมถึงก รเปลี่ยนแปลง 
สภ พภมูอิ ก ศแล ก รเปลีย่นแปลงด้ นเศรษฐกจิสงคม

ของเมืองได้

 2.1	 ก รทำ คว มเข้ ใจถึงก รเปลี่ยนแปลง 
เชิงก ยภ พของเมืองอุดรธ นี

 จ กข้อมูลจ กกรมก รปกครอง กร ทรวงมห ดไทย 

แสดงให้เห็นว่ จำ นวนปร ช กรท้งหวดอุดรธ นีเพิ่มสูงขึ้น  
ซ่ึงแสดงให้เห็นได้จ กข้อมูลปร ช กรปี 2540 – 2557 ปร ช กร

จงหวดอุดรธ นี เพิ่มขึ้นจ ก 1.49 ล้ นคน (2540) เป็น  
1.57 ล้ นคน (2557) แล เมื่อพิจ รณ ถึงพื้นที่เมืองอุดรธ นี

แลว้ เขตเทศบ ลนครอดุรธ น ี(2540-2557) มปีร ช กรลดลง

จ ก 156,833 เป็น 133,429 คน แต่เมื่อพิจ รณ ในภ พรวม 

โดยคำ นึงถึงก รขย ยตวท งก ยภ พของเมืองซ่ึงมีก รขย ยตว

ของพื้นที่อยู่อ ศยหรือพื้นท่ีเมืองออกไปยงพื้นที่โดยรอบ  

 ก รกำ หนดบริบทของเมืองอุดรธ นีเพื่อว งแผน 
ก รปรบตวต่อก รเปลี่ยนแปลงสภ พภูมิอ ก ศนี้ เป็น 
ก รศึกษ เพื่อให้เข้ ใจถึงลกษณ ก รข ดคว มม่นคงแล

เสถียรภ พที่เมืองอุดรธ นีเผชิญอยู่ โดยทำ คว มเข้ ใจถึง

ปัจจย เงื่อนไข หรือภ ว กดดนที่ทำ ให้เมืองอุดรธ นีตกอยู่ใน

ภ ว ข ดคว มม่นคงแล เสถียรภ พ ท้งนี้พิจ รณ ถึง 
ก รเปลี่ยนแปลงเชิงก ยภ พของเมืองอุดรธ นีแล ร บบ 
ก รต้งถิ่นฐ นย่อยในเมืองอุดรธ นีจ กก รท่ีเมืองอุดรธ นี

เติบโตข้ึนในร ย ท่ีผ่ นม ภ ยใต้ก รเปลี่ยนแปลงของ

เศรษฐกิจแล สงคม เพื่อเป็นพื้นฐ นในก รกำ หนดพื้นที่ 
ที่อ จกล่ วได้ว่ เป็นข้อจำ กดของเมือง แล ทำ คว มเข้ ใจ 
ถึงคว มเชื่อมโยงสภ พภูมิอ ก ศที่มีต่อบริก รส ธ รณ  
ที่สำ คญ ซึ่งเมื่อบริก รส ธ รณ เหล่ น้นเกิดคว มขดข้อง 
จ ส่งผลให้เมืองข ดข ดคว มม่นคงแล เสถียรภ พภ ยใต้

ภ ว กดดนจ กสภ พอ ก ศ ตลอดจนทำ คว มเข้ ใจถึง

โครงสร้ งสถ บนแล ร เบียบข้อกฎหม ยต่ งๆ ที่เกี่ยวข้อง

กบก รให้บริก รส ธ รณ ที่สำ คญซึ่งอ จเป็นข้อจำ กดใน 
ก รว งแผนก รให้บริก รส ธ รณ ที่มีปร สิทธิภ พเพื่อให้

ส ม รถรองรบก รเติบโตของเมืองต่อไปในอน คตภ ยใต้

เงือ่นไขของก รเปลีย่นแปลงท้งก รเปลีย่นแปลงเชงิเศรษฐกจิ

สงคมของเมอืงอดุรธ นแีล ก รเปลีย่นแปลงสภ พภมูอิ ก ศ

 เมื่อพิจ รณ ถึงคว มม่นคงแล เสถียรภ พของ 
เมืองอุดรธ นีน้น ก รศึกษ นี้ให้คว มสำ คญกบก รให้บริก ร

ส ธ รณ ทีม่ปีร สทิธภิ พอนจ เอือ้ใหก้จิกรรมท งเศรษฐกจิ

แล สงคมดำ เนินต่อไปได้อย่ งต่อเนื่อง ดงน้น ในบริบทนี้ 
ก รพิจ รณ ก รข ดคว มม่นคงแล เสถียรภ พของ 
เมืองอุดรธ นีจึงพิจ รณ ถึงก รขดข้องของก รให้บริก ร

ส ธ รณ ของเมือง 3 ด้ นคือ ด้ นก รใช้ปร โยชน์ที่ดิน  
ก รปร ป  แล ก รจดก รน้ำ เสีย ซึ่งอ จเกิดคว มขดข้อง 
ภ ยใต้ภ ว กดดนจ กสภ พอ ก ศแล ส่งผลให้ร บบ

เศรษฐกิจสงคมของเมืองอุดรธ นีต้องหยุดช งกลงหรือ 
เกิดคว มเสียห ย ซึ่งปร เด็นสำ คญที่ควรพิจ รณ คือ 

โครงสร้ งอำ น จหน้ ที่ในก รให้บริก รส ธ รณ ท้งส ม 
ของเมอืงในปจัจบุนนน้ไมส่ ม รถสนบสนนุก รว งแผนพืน้ที่

เพื่อจดก รกบปัญห ที่เผชิญอยู่ในร ย ย วได้ นอกจ กน้น

ยงไมส่ ม รถสนบสนนุก รว งแผนพืน้ทีเ่พือ่รองรบก รเตบิโต

ของเมืองในอน คตได้

โดยเฉพ ก รขย ยตวไปต มแนวเส้นท งถนนท งหลวง  
ซ่ึงในปัจจุบนครอบคลุมเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินโดยรอบ

ด้วยแล้ว ได้แก่ เทศบ ลเมืองหนองบว เทศบ ลเมืองหนองสำ โรง 

แล เทศบ ลตำ บลบ้ นจ่น พบว่ จำ นวนปร ช กรมีแนวโน้ม

เพิ่มขึ้น 

 เมื่อพิจ รณ ถึงก รเติบโตของเมืองอุดรธ นีในร ย  
ท่ีผ่ นม โดยก รเปรียบเทียบภ พถ่ ยด วเทียมในปี พ.ศ.2538 

แล  2554 พบว่ เป็นก รเติบโตของเมืองออกไปในแบบ 
ขย ยออกนอกเมือง โดยมีแนวโน้มของทิศ-ท งก รขย ยตว 
ที่เห็นได้ชดไปท งด้ นเหนือแล ด้ นต วนออกเฉียงใต้ของ

เทศบ ลนครอุดรธ นี 

รูปที่ 2.1 ภ พถ่ ยด วเทียพื้นที่

เมืองอุดรธ นี ปี พ.ศ. 2538 

(ซ้ ย) แล  2554 (ขว ) 

(ที่ม : เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชย 

แล คณ , 2560)

 ซึง่เมือ่พจิ รณ จ ก

คว มหน แน่นปร ช กรท่ี

เปลีย่นแปลงไปจ เหน็ไดว้่  
ก รเติบโตของเมืองน้นมี 
รูปแบบท่ีแตกต่ งกนไป

ต มแต่ล พื้นที่ย่อยของ

เมืองอุดรธ นี

รูปที่ 2.2 ทิศท งก รขย ยตวของเมืองอุดรธ นีใน

ร ย ที่ผ่ นม  (ที่ม : นิจ ตนติศิรินทร์ แล คณ , 

2560)

รูปที่ 2.3 คว มหน แน่นของ

ปร ช กรที่เปลี่ยนแปลงในพื้นที่

เมืองอุดรธ นี 

(ท่ีม : นิจ ตนติศิรินทร์ แล คณ , 

2560)
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 ร บบก รต้งถิ่นฐ นย่อยของเมืองอุดรธ นีอ จ

พิจ รณ ได้โดยแบ่งออกเป็น 1) ร บบก รต้งถิ่นฐ นในเขต

ผงเมืองรวมที่หน แน่นม ก 2) ร บบก รต้งถิ่นฐ นในเขต

ผงเมืองรวมที่หน แน่นน้อย 3) ร บบก รต้งถิ่นฐ นนอกเขต

ผงเมืองรวมที่ขย ยต่อเนื่อง 4) ร บบก รต้งถิ่นฐ นนอกเขต

ผงเมอืงรวมท่ีขย ยแบบก้ วกร โดด ทง้นีร้ บบก รต้งถิน่ฐ น

ย่อยเหล่ นี้ตกอยู่ใต้อิทธิพลของภ ว กดดนจ กปัจจยที่ 
ก่อให้เกิดก รข ดคว มม่นคงแล เสถียรภ พที่หล กหล ย 

ได้แก่ ภ ว น้ำ ท่วม ภ ว ข ดแคลนน้ำ เพื่อก รอุปโภค 
บริโภค (โดยเฉพ พื้นที่เมืองใหม่นอกเขตผงเมืองรวม)  
ก รเปลี่ยนแปลงก รใช้ปร โยชน์ที่ดินที่รวดเร็วแล เข้มข้น 

แล สภ พเศรษฐกิจแล สงคมของเมืองที่เติบโตขึ้น เป็นต้น 

นอกจ กน้น ก รที่ร บบก รต้งถิ่นฐ นย่อยเหล่ นี้อยู่ใต้เขต

ก รปกครองที่แตกต่ งกนยงส่งผลต่อแนวท งแล วิธีก ร 
ตอบสนองต่อปัจจยที่ก่อให้เกิดก รข ดคว มม่นคงแล

เสถียรภ พแตกต่ งกนไป ซึ่งในหล ยกรณีมกข ดเอกภ พ 
ในก รว งแผนส่งผลให้ก รจดก รกบภ ว กดดนจ ก 
สภ พภูมิอ ก ศเป็นก รส่งผ่ นก รข ดคว มม่นคงแล

เสถียรภ พจ กพื้นที่หนึ่งไปยงอีกพื้นที่หนึ่ง ก รศึกษ นี้จ ให้

คว มสำ คญกบพื้นที่หรือร บบก รต้งถิ่นฐ นย่อยท่ีมี 
ก รเตบิโตอย่ งตอ่เนือ่งแล มแีนวโนม้เตบิโตแบบก้ วกร โดด

ในอน คต ซึ่งถ้ ห กปร ศจ กก รว งแผนที่เหม สมแก่

บรบิทก รพฒน ของพ้ืนทีแ่ล ก รเปลีย่นแปลงในอน คตแลว้ 

อ จกล่ วไดว้่ พืน้ทีเ่หล่ นีจ้ เปน็พืน้ทีท่ีข่ ดคว มมน่คงแล

เสถียรภ พอนอ จกล่ วได้ว่ มีคว มเปร บ งสูง เนื่องจ ก

จ เปิดรบแล มีคว มไวที่จ ได้รบผลกร ทบจ กภ ว กดดน

ของสภ พภูมิอ ก ศสูง โดยมีขีดคว มส ม รถในก รจดก ร

กบปัญห ต่ำ

	 2.2	คว มเช่ือมโยงของบริก รส ธ รณ ที่สำ คญ 
กบภูมิอ ก ศ

 เมื่อพิจ รณ ถึงบริก รส ธ รณ ท้งส มด้ น คือ  
ก รใช้ปร โยชน์ที่ดิน ก รปร ป  แล ก รกำ จดน้ำ เสีย พบว่

มีคว มสมพนธ์เช่ือมโยงโดยตรงกบปริม ณฝนในพ้ืนท่ี กล่ วคือ 

 • สภ พฝนตกหนกในบ งปีจ นำ ม ซึ่งภ ว น้ำ ท่วม 

แล สง่ผลตอ่ก รใชป้ร โยชนท์ีดิ่นในพืน้ทีท่ีม่โีอก สน้ำ ทว่มสงู 

ก รข ดก รว งแผนก รใช้ที่ดินท่ีเหม สม แล /หรือ  
ก รว งแผนก รใช้ที่ดินท่ีไม่สอดคล้องกบสภ พภูมิอ ก ศจ

ส่งผลให้ร บบเศรษฐกิจแล สงคมได้รบคว มเสียห ยได้

 นอกจ กน้น ก รให้บริก รบำ บดน้ำ เสียของเมืองอ จ

เกิดก รขดข้อง โดยได้รบผลกร ทบจ กภ ว น้ำ ท่วมในปีที่มี

เหตุก รณ์ฝนตกหนกเช่นกน 

 • สภ พฝนตกน้อยในบ งปีจ นำ ม ซ่ึงภ ว ก ร

ข ดแคลนน้ำ  แล ส่งผลถึงก รผลิตน้ำ ปร ป เพื่อสนบสนุน

ร บบสงคมแล ร บบเศรษฐกิจของเมืองอุดรธ นี

	 2.3	ก รทำ คว มเข้ ใจถึงโครงสร้ งอำ น จหน้ ที่

ของหน่วยง นที่เกี่ยวข้องกบก รว งแผนแล ก รจดก ร

บริก รส ธ รณ

 เมื่อพิจ รณ ถึงสถ บนซึ่งหม ยคว มถึงโครงสร้ ง

อำ น จหน้ ที่ของหน่วยง นที่เก่ียวข้องกบก รว งแผนแล  
ก รจดก รบรกิ รส ธ รณ พบว่ โครงสร้ งน้นมคีว มซบซอ้น

แล มหีนว่ยง นทีเ่กีย่วขอ้งซึง่ตดข้ มไปในหล ยกร ทรวงแล

หล ยร ดบก รปกครอง ดงที่แสดงในแผนภูมิต่อไปนี้ 

รูปที่ 2.4 แผนภูมิโครงสร้ งองค์กรด้ นก รใช้ปร โยชน์ที่ดิน จงหวดอุดรธ นี (ที่ม : ผู้วิจย)

รูปที่ 2.5 แผนภูมิโครงสร้ งองค์กรด้ นก รปร ป  จงหวดอุดรธ นี (ที่ม : ผู้วิจย)

รูปที่ 2.6 แผนภูมิโครงสร้ งองค์กรด้ นก รจดก รน้ำ เสีย จงหวดอุดรธ นี (ที่ม : ผู้วิจย)
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 ในคว มคว มซบซ้อนของโครงสร้ งองคก์รทีเ่กีย่วขอ้งกบก รว งแผนแล ก รจดก รบรกิ รส ธ รณ นีม้คีว มทบซอ้น

แล คว มขดแย้งในเชิงอำ น จแล หน้ ที่ภ ยใต้กฏหม ยที่ให้อำ น จแก่หน่วยง นเหล่ นี้ซึ่งเป็นข้อจำ กดในก รว งแผนแล

จดก รก รให้บริก รส ธ รณ ที่มีปร สิทธิภ พโดยเฉพ ภ ยใต้ภ ว กดดนจ กสภ พภูมิอ ก ศ ท้งนี้ห กไม่มีก รว งแผน

จดก รใหด้อี จสง่ผลใหเ้กดิคว มลม้เหลวของเมอืงได ้ก รใหบ้รกิ รส ธ รณ ดงกล่ วนน้คอื ก รใช้ปร โยชนท์ีด่นิ ปร ป  แล

ก รจดก รน้ำ เสีย  ท้ง 3 ด้ น เมื่อต้องเผชิญกบสภ พภูมิอ ก ศที่เป็นภ ว กดดน ได้แก่ น้ำ ท่วม น้ำ แล้ง เหล่ นี้ส่งผลให้ 
ก รจดห บริก รส ธ รณ ดงกล่ วไม่มีปร สิทธิภ พเพียงพอแล ไม่เกิดคว มย่งยืน 

 คว มซบซ้อนของโครงสร้ งอำ น จหน้ ที่ ของ 
หน่วยง นท่ีเกี่ยวข้องกบก รว งแผนแล ก รจดก รบริก ร

ส ธ รณ นี้ทำ ให้เกิดข้อจำ กดของก รให้บริก รส ธ รณ ที่มี

ปร สิทธิภ พแล เกื้อหนุนให้เมืองอุดรธ นีข ดคว มม่นคง

แล เสถียรภ พภ ยใต้ภ ว กดดนจ กสภ พภูมิอ ก ศน้น  
ซึ่งข้อจำ กดดงกล่ วอ จปร กอบด้วย

 • ก รข ดภ พรวมของก รจดก รเชิงพื้นที่แล

โครงสร้ งพื้นฐ น 

 • ก รข ดเอกภ พในก รพฒน แล ก รว งแผนของ

บริก รส ธ รณ ที่สำ คญของเมือง 

 • ก รข ดก รควบรวมปร เด็นภ ว กดดนจ ก 
สภ พภมูอิ ก ศ ไดแ้ก ่น้ำ ทว่ม น้ำ แลง้ เข้ สูแ่ผนก รใหบ้รกิ ร

ส ธ รณ ของเมือง 

 • ข้อจำ กดในก รกร จ ยอำ น จม สู่ท้องถิ่น

 • ก รจดสรรงบปร ม ณ

 • ก รกร จ ยข้อมูลข่ วส รแล ข้อจำ กดด้ นข้อมูล 
พื้นฐ นของเมือง

รูปที่ 2.7 แผนเชิงพื้นที่ร ดบส่วนกล ง ภูมิภ ค แล ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกบเหตุก รณ์น้ำ ท่วมแล ภ ว ข ดแคลนน้ำ  (ที่ม : ผู้วิจย)

 ขอ้จำ กดดงกล่ วข้ งตน้เปน็สิง่สำ คญทีท่ำ ใหเ้กดิปญัห

ในก รบริห รจดก รเชิงพื้นที่แล นำ ม สู่คว มจำ เป็นใน

ออกแบบสถ บนเพื่อขบเคลื่อนก รให้บริก รส ธ รณ  ท้ง 3 

ด้ นที่มีคว มสำ คญกบเมืองเพ่ือให้เมืองส ม รถรองรบกบ

คว มแปรปรวนแล คว มไม่แน่นอนที่จ เกิดขึ้นในอน คตได้

 ดงนน้ ภ ยใตบ้รบิทน้ี ก รว งแผนก รปรบตวของเมือง

อุดรธ นีเพื่อรบมือต่อคว มผนผวนของภูมิอ ก ศท้งใน

ปัจจุบนแล ก รเปลี่ยนแปลงในอน คตน้น ควรจ ต้อง

ปร กอบด้วยก รว งแผนเชิงพื้นที่  (spatial plan) ที่มี 
คว มเหม สมทง้ในด้ นของก รว งแผนก รใชท้ีด่นิเพือ่มใิห้

ส่งเสริมให้มีก รต้งถิ่นฐ นในพื้นที่ล่อแหลม แล ก รว งแผน

โครงสร้ ง พื้ นฐ นเพื่ อสนบสนุนก รให้บริ ก รด้ น

ส ธ รณูปโภคแล ส ธ รณูปก รของเมืองให้สอดคล้องกบ

ก รเปลี่ยนแปลงในอน คตอนเป็นคว มจำ เป็นอย่ งม กใน

ก รเพิม่ขดีคว มส ม รถของเมอืงในก รรบมอืตอ่ภ ว กดดน

จ กสภ พภูมิอ ก ศ นอกจ กน้น ยงต้องพิจ รณ ถึงก ร

ออกแบบสถ บน (institutional design) ให้มีคว มเหม สมที่

จ สนบสนนุก รว งแผนก รให้บรกิ รส ธ รณ ซึง่มคีว มเปน็

หนึ่ งเดียวกนของกร บวนก รก รว งแผนข้ มหน่วย 
ก รปกครองเพ่ือให้สอดคล้องกบก รเติบโตของเมืองในอน คต

 ก รศกึษ นีมุ้ง่เนน้ปร เดน็ก รรกษ หรอืเพิม่ภมูคิุม้กน

ต่อภูมิอ ก ศให้แก่เมือง ซึ่งแนวคิดเมืองที่มีคว มม่นคงแล

เสถยีรภ พ (urban resilience) นน้ ในก รศกึษ นีใ้หค้ว มหม ย

ว่ เป็นเมืองที่มีคว มส ม รถปรบตวให้มีคว มส ม รถใน 
ก รรองรบกบสถ นก รณต์่ งๆ ในอน คตได ้โดยสถ นก รณ์

ต่ งๆ ในอน คตน้นมีคว มไม่แน่นอนว่ จ เกิดหรือไม่แล

เมือ่ไหร ่นอกจ กนน้ยงอ จจ มแีปรปรวนคอ่นข้ งสงูแล เปน็

ไปในลกษณ ทีแ่ตกต่ งไปจ กในอดตีกเ็ปน็ได ้โดยคว มหม ย

นีส้อดคล้องกบแนวคดิทีท่ งคณ ทำ ง นกลุม่ที ่2 (WGII) ด้ น 

Impacts, Adaptation and Vulnerability ในร ยง น IPCC’s 

Fifth Assessment Report (AR5) บทที่ 8 เรื่องเมือง ได้ร บุว่  

ก รทำ คว มเข้ ใจเรือง urban resilience มีคว มจำ เป็นที่จ

ต้องทำ คว มเข้ ใจม กกว่ ก รจดก รผลกร ทบของ 
ก รเปล่ียนแปลงสภ พภูมิอ ก ศท่ีมีลกษณ เฉพ  แต่จำ เป็น 
ต้องมองไปถึงปร สิทธิภ พของร บบต่ งๆ ของเมืองท่ีมี 
คว มซบซ้อนแต่เชื่อมโยงกน ไม่ว่ จ เป็นโครงสร้ งพื้นฐ น

หรือสถ บน แล ยงสมพนธ์กบคว มเสี่ยงที่จ มีลกษณ

เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวล  (dynamic) ไม่ ว่ จ เป็น 
ด้ นก ยภ พ เศรษฐกิจ สถ บน หรือสภ พท งสงคมแล

ก รเมือง ดงน้นแนวคว มคิดนี้จ มิใช่แค่ก รที่เมืองฟื้นตว 
จ กผลกร ทบ แต่จ เป็นเมืองที่มีคว มส ม รถในหลบเลี่ยง

หรือลดถอนคว มจำ เป็นที่ต้องฟื้นตวแล ดำ เนินต่อไปได้ 
เมื่อเกิดก รเปลี่ยนแปลงหรือเหตุก รณ์ที่ไม่ได้ค ดคิดไว้ก่อน

ก็ต ม (หน้  547-548)

 ก รทำ ให้เมืองมีคว มม่นคงแล เสถียรภ พ หรือ

ส ม รถรองรบก รเปลี่ยนแปลงได้น้น มีหล ยมิติ แต่ใน 
ก รศึกษ นี้จ ให้คว มสำ คญกบก รส่งเสริมให้เมือง (ผ่ น

บรกิ รส ธ รณ ทง้ส ม) มขีดีคว มส ม รถในก รปรบเปลีย่น 

(transformative capacity) เชงิโครงสร้ งอำ น จหน้ ที ่ใหเ้มือง

ส ม รถดำ เนนิก รไปไดอ้ย่ งเปน็ปกตทิง้ในภ ว ฉกุเฉนิแล

ภ ว ปกติท่ีเปลี่ยนแปลงไปในอน คต ไม่ว่ จ ปร สบกบ 
แรงกดดน (pressure) ใดๆ จ กท้งภูมิอ ก ศ ก รเติบโตของ

เมือง หรือแม้แต่จ กโครงสร้ งอำ น จหน้ ที่ของเมืองใน

ปัจจุบนที่ไม่ส่งเสริมให้เมืองส ม รถปรบตวไปได้ในอน คต 

โดยส ม รถแสดงกรอบแนวคิดได้ต มรูปด้ นล่ ง

รูปที่ 2.8 กรอบแนวคิดในก รศึกษ  (ที่ม : ผู้วิจย)

 ขีดคว มส ม รถในก รปรบเปลี่ยนของเมือง (transformative capacity) จำ เป็นที่จ ต้องสร้ งขึ้น เนื่องจ กก รตร หนก

ในคว มเป็นจริงที่ว่  ถึงแม้ร บบก รต้งถิ่นฐ นในปัจจุบนอ จจ ยงพอรบมือกบผนผวนของภูมิอ ก ศในอน คตได้ในร ดบ

หนึ่ง หรือร ย เวล หนึ่ง แต่เนื่องจ กก รเปลี่ยนแปลงในอน คตโดยเฉพ อย่ งยิ่งก รเปลี่ยนแปลงสภ พภูมิอ ก ศน้น 
จ เกดิขึน้ในลกษณ คอ่ยเปน็คอ่ยไป (gradual) แล มีคว มไมแ่นน่อน (uncertainty) นอกจ กนน้ ก รพฒน เศรษฐกจิแล สงคม  
ก รอพยพย้ ยถิน่ ก รขย ยตวของเมอืง จ ทำ ใหเ้มอืงไม่ส ม รถรบมอืดว้ยโครงสร้ งอำ น จหน้ ทีท่ีแ่ตล่ หนว่ยง นมไีด ้หรอื

อ จจ ไม่ส ม รถจดก รก รข ดคว มม่นคงแล เสถียรภ พที่มีรูปแบบหรือลกษณ แตกต่ งไปจ กเดิมได้ ส่งผลให้เกิด 
คว มจำ เป็นในก รปรบเปลี่ยนเชิงโครงสร้ งอำ น จหน้ ที่ของบริก รส ธ รณ ท้งส ม
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	 2.4	สรุปปร เด็นที่เป็นพื้นฐ นของก รว งแผน 
ก รปรบตวต่อก รเปลี่ยนแปลงสภ พภูมิอ ก ศ

 ก รเปลี่ยนแปลงสภ พภูมิอ ก ศมีคว มเกี่ยวโยง 
กบบริก รส ธ รณ ที่อ จได้รบผลกร ทบในด้ นต่ ง ๆ  
จ กแผนภ พด้ นล่ งที่แสดงกรอบแนวคิดในง นวิจยที่ทำ ให้

เห็นคว มสมพนธ์ร หว่ งก รเปลี่ยนแปลงสภ พภูมิอ ก ศ

แล ก รให้บริก รส ธ รณ ท้ง 3 จ เห็นว่  ภ ว น้ำ ท่วมแล  
น้ำ แล้ง จ ส่งผลกร ทบโดยตรงกบบริก รส ธ รณ ปร เภท

ท้ง 3 คือ ก รใช้ปร โยชน์ที่ดิน (Land Use) ในแง่ของก รที่

เมืองขย ยตวไปสู่พื้นที่ที่มีโอก สสูงที่จ ปร สบภ ว น้ำ ท่วม 

(2) ด้ นก รปร ป  (Water Supply) ในแง่ของน้ำ ปร ป ที่ 
อ จไม่เพียงพอ แล  (3) ในด้ นก รบำ บดน้ำ เสีย (Waste 

Water Treatment) ในแง่ท่ีน้ำ อ จท่วมบ่อบำ บดน้ำ เสีย  
เกิดก รแพร่กร จ ยของน้ำ เสียแล ไม่ส ม รถบำ บดน้ำ  
ในขณ น้นได้ สิ่งเหล่ นี้ล้วนส่งผลกร ทบให้เกิดคว มขดข้อง

ในก รให้บริก รส ธ รณ แก่เมืองไม่ส ม รถให้บริก ร 
ไดอ้ย่ งมปีร สทิธภิ พ ก รดำ เนนิชวีติของปร ช ชนในพืน้ที่

เมืองอุดรธ นีที่ได้รบคว มไม่ส ดวกหรือเสียห ยได้ แล  
สง่ผลตอ่กจิกรรมท งเศรษฐกจิในพืน้ทีเ่มอืงมขีดีคว มส ม รถ

ในก รปรบตวต่อก รเปลี่ยนแปลงในอน คตลดลง 

 กรอบแนวคิดในก รศึกษ ก รปรบตวต่อก รเปล่ียนแปลง

สภ พภูมอิ ก ศของเมอืงอุดรธ นผี่ นก รปรบตวของบรกิ ร

ส ธ รณ ส ม รถสรุปได้ดงแผนภ พดงต่อไปนี้

รูปที่ 2.9 กรอบแนวคิดในก รศึกษ ก รปรบตวต่อก รเปลี่ยนแปลงสภ พภูมิอ ก ศของเมืองอุดรธ นีผ่ นก รปรบตวของบริก รส ธ รณ

 นอกจ กน้นปัจจยเชิงสถ บน อนได้แก่ อำ น จหน้ ที่ 

กฏหม ย แล นโยบ ยของหนว่ยง นทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่ขอ้ขดแยง้

ในเชิงอำ น จหน้ ที่แล ข้อกฎหม ยต่ ง ๆ ที่มีอยู่อ จทำ ให้

ก รว งแผนในร ย ย วแล ก รขบเคลื่อนแผนร ย ย วไม่

ส ม รถดำ เนินก รได้อย่ งเหม สม จ ขย ยผลกร ทบของ

คว มเสยีห ยทีอ่ จจ เกดิขึน้กบเมอืงอุดรธ นใีนอน คต ก ร

ออกแบบสถ บน ภ ยใต้แนวคิดพลวตภิบ ล (Adaptive  
Governance) อนไดแ้ก ่กฎหม ยที่สอดคลอ้งกบสภ ว ก รณ์  

(Adaptive Law) แล ก รมอีงคก์รทีส่อดคลอ้งกบสภ ว ก รณ ์

(Adaptive Institution) จ ส่งผลดีให้เกิดคว มส ม รถใน 
ก รปรบตว ท้งในด้ นก รพฒน แล ก รปรบปรุงร บบ

ผงเมือง (improved/ adaptive urban district and planning) 

ก รมีท งเลือกแหล่งน้ำ  (alternative source of water supply) 

ก รมีท งเลือกของนโยบ ยจดสรรน้ำ  (alternative water  
allocation policy) แล ก รมีส ธ รณูปก รที่เป็นท งเลือก 
ในก รบำ บดน้ำ เสีย (alternative water treatment facility)  

สิ่งเหล่ นี้จ ทำ ให้บริก รส ธ รณ  (urban services) ภ ยใน

เมืองมีคว มส ม รถในก รปรบตวต่อก รเปลี่ยนแปลงท่ีจ

เกิดขึ้นในอน คต แล ส ม รถให้บริก รเพื่อตอบสนองต่อ

คว มต้องก รของปร ช ชนได้อย่ งเต็มที่แม้จ มีภยใน

อน คตซึง่กค็อืก รเปลีย่นแปลงสภ พภมูอิ ก ศทีจ่ ทำ ใหเ้กดิ 
คว มแปรปรวนของปัญห ในด้ นต่ ง ๆ ก รศึกษ นี้จึงได้

ดำ เนินก รว งกรอบของก รศึกษ ในคร้งนี้โดยมีเป้ หม ย 
เพ่ือให้ได้ผลของก รศึกษ อนจ ส่งผลอนดีต่อก รว งแผน 
ร ย ย วของเมืองอุดรธ นีให้ส ม รถต้งรบกบก รเปล่ียนแปลง

สภ พภูมิอ ก ศที่อ จจ เกิดขึ้น รวมถึงยงส ม รถทำ ให้เกิด

ก รขบเคลื่อนได้จริงผ่ นก รออกแบบสถ บนภ ยใต้แนวคิด

พลวตภิบ ล
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บทที่ 3
การวิเคราะห์การขาด
ความมั่นคงและเสถียรภาพ
ของเมืองอุดรธานีภายใต้
ภาวะกดดันจากสภาพภูมิอากาศ 
ในปัจจุบัน

	 เมอืงอดุรธ นเีปน็พืน้ทีท่ีต่กอยูภ่ ยภ ว กดดนจ ก

สภ พอ ก ศท่ีเป็นปร เด็นใหญ่	2	ปร ก ร	คือ	ภ ว น้ำ ท่วม

อนเกิดจ กฝนตกหนกในพื้นที่อนส่งผลให้เกิดน้ำ ท่วมขง

ในพืน้ทีเ่มืองตอนใน	แล ปรมิ ณฝนสงูในลุม่น้ำ หว้ยหลวง

โดยรวมอนส่งผลให้เกิดภ ว น้ำ เอ่อล้นจ กลำ น้ำ ห้วยหลวง

ขึน้ทว่มพืน้ทีต่อนเหนือของเมอืงซึง่เปน็ทีต่ง้ของโรงบำ บด

น้ำ เสีย	แล มีก รขย ยตวของย่ นที่อยู่อ ศยเข้ ไปใน

พื้นที่	ซึ่งปัญห น้ำ ท่วมนี้ส่งผลให้ผู้ที่อยู่ในพื้นที่น้ำ ท่วม 
อ จไดร้บคว มเสียห ยแล สง่ผลตอ่รปูแบบก รดำ รงชวีติ

เป็นอย่ งม ก	โดยเฉพ อย่ งยิ่งห กพื้นที่ที่อยู่ในเขตที่

เผชิญภ ว น้ำ ท่วมอยู่เสมอน้นไม่ได้มีก รว งแผนเพื่อ

รองรบที่เหม สมแล้วปัญห น้ำ ท่วมดงกล่ วแล้วก็ยิ่ง

สร้ งผลกร ทบที่เกิดขึ้นในร ดบที่รุนแรงม กขึ้น	ส่งผล 
ต่อเน่ืองให้เกิดคว มสูญเสียในเชิงสงคมแล เศรษฐกิจ 
เป็นอย่ งม ก	นอกจ กน้น	ภ ว ข ดแคลนน้ำ อนเน่ืองม จ ก

ก รที่มีฝนตกน้อยในบ งปีส่งผลต่อปริม ณน้ำ ต้นทุน 
ในอ่ งเกบ็น้ำ หว้ยหลวงซึง่เปน็แหลง่น้ำ ดบิหลกในก รผลติ

น้ำ ปร ป มีจำ กด	ก รพิจ รณ ถึงก รข ดคว มม่นคง 
แล เสถียรภ พของเมืองอุดรธ นีนี้พิจ รณ ในมิติของ 
คว มขดข้องของก รให้บริก รส ธ รณ ท่ีสำ คญ	3	ปร ก ร

	 3.1	ก รข ดคว มม่นคงแล เสถียรภ พของเมือง

อุดรธ นีจ กภ ว กดดนด้ นสภ พภูมิอ ก ศ

 คว มแปรปรวนของสภ พอ ก ศในร ย ที่ผ่ นม  
ส่งผลให้เกิดภ ว น้ำ ท่วมในชุมชนเมืองหล ยคร้งในอดีต  
ส่งผลให้หล ยพื้นที่ในเขตเมืองอุดรธ นีได้รบผลกร ทบจ ก

ภ ว ภย (Hazard) ในลกษณ คว มรุนแรงที่แตกต่ งกนต ม

สภ พก ยภ พตลอดจนโครงสร้ งเศรษฐกิจสงคมของพื้นที่ 

แล  โดยพืน้ทีน่้ำ ทว่มซ้ำ ซ กนน้กร จ ยครอบคลมุพืน้ทีเ่มือง

แล พื้นท่ีรอบเมืองอุดรธ นี โดยพ้ืนที่เมืองในปัจจุบนนี้ได้รบ

ก รป้องกนโดยถนนวงแหวนรอบเมืองซึ่งทำ หน้ ที่คนก้นน้ำ

ใหก้บตวเมอืงซึง่มสีว่นชว่ยปอ้งกนภยไดใ้นร ดบหนึง่ อย่ งไร

กดี็ ก รขย ยตวของเมอืงอุดรธ นใีนร ย ท่ีผ่ นม ทำ ใหเ้มอืง

เปดิรบกบภ ว น้ำ ทว่มม กขึน้ โดยเมือ่ป ีพ.ศ.2549 มนี้ำ ทว่ม

พื้นท่ีเมือง 19% ของพื้นที่เมือง แต่ในปีพ.ศ.2554 มีน้ำ ท่วม

พื้นที่เมือง 48.6% ของพื้นที่เมือง

คือ	ก รใช้ปร โยชน์ท่ีดิน	ก รปร ป 	แล ก รบำ บดน้ำ เสีย	

มแีนวโนม้ทีจ่ เกดิคว มขดขอ้ง	เนือ่งจ กก รว งผงเมอืง

ท่ีไม่สอดคล้องกบสภ พคว มเป็นจริงของพ้ืนท่ี	ก รปร ป

มขีอ้จำ กดในก รจดห น้ำ ดบิเพือ่ปอ้นร บบผลติน้ำ ปร ป 	

แล ร บบบำ บดน้ำ เสียยงไม่มีปร สิทธิภ พเท่ ที่ควร	

ปร กอบกบโรงบำ บดน้ำ เสียต้งอยู่ในพื้นที่ที่อ จได้รบ 
ผลกร ทบจ กน้ำ ท่วมโดยง่ ย	ข้อจำ กดในก รให้บริก ร

ส ธ รณ เหล่ นี้เป็นผลม จ กโครงสร้ งแล อำ น จ

หน้ ทีข่องหนว่ยง นต่ ง	ๆ 	ทีเ่กีย่วขอ้ง	ซึง่มคีว มทบซอ้น

แล เกดิคว มขดแยง้ในบ งกรณ	ีทำ ใหไ้มส่ ม รถจดก ร

กบก รข ดคว มม่นคงแล เสถียรภ พของเมืองได้อย่ ง

เหม สม

รูปที่ 3.1 พื้นที่เมืองอุดรธ นีในปัจจุบน (พ.ศ. 2561) 

แล พื้นที่น้ำ ท่วมในปี พ.ศ.2554 แล  พ.ศ.2549 

(ที่ม : ผู้วิจย)

รูปที่ 3.2 คว มหน แน่น

ของปร ช กรที่

เปลี่ยนแปลงไปในเขต

พื้นที่น้ำ ท่วมในอดีต 

(ที่ม : นิจ ตนติศิรินทร์ 

แล คณ , 2560)

 นอกจ กน้น ก รท่ีเมืองอุดรธ นีมีปร ช กรแล กิจกรรมท งเศรษฐกิจเพ่ิมม กข้ึนยงส่งผลให้เมืองมีคว มไวท่ีจ ได้รบ 
ผลกร ทบจ กภ ว ภยน้ำ ท่วมม กข้ึนด้วย กล่ วคือ ภ ว น้ำ ท่วมจ ส่งผลให้เกิดคว มเสียห ยแล คว มเป็นอยู่ของปร ช ชนม กข้ึน 

ซ่ึงเม่ือพิจ รณ จ กคว มหน แน่นของปร ช กรท่ีเปล่ียนแปลงไปน้นพบว่ มีก รต้งถ่ินฐ นในเขตพ้ืนท่ีท่ีมีโอก สน้ำ ท่วมสูงม กข้ึน
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 นอกจ กภ ว ฝนตกหนกจ ก่อให้เกิดแรงกดดนต่อตวเมืองอุดรธ นีในแง่ของน้ำ ท่วมแล้ว ในปีที่มีฝนน้อย เกิด 
ภ ว ฝนท้ิงช่วงย วน น ยงก่อให้เกิดภ ว ก รข ดแคลนน้ำ ด้วย เนื่องจ กมีปริม ณน้ำ ไหลเข้ อ่ งเก็บน้ำ น้อยกว่ ปกติ  
นอกจ กน้นฤดูร้อนที่มีอ ก ศร้อนจดแล ย วน นกว่ ปกติน้นยงส่งผลให้เกิดก รสูญเสียน้ำ ในอ่ งเก็บน้ำ จ กก รร เหยน้ำ  
สูงกว่ ปกติ แล ภ คส่วนต่ งๆ โดยเฉพ ภ คก รเกษตร ที่จำ เป็นต้องพึ่งพ น้ำ จ กอ่ งเก็บน้ำ จ มีคว มต้องก รน้ำ ม กกว่

ปกติอีกด้วย เมื่อพิจ รณ ข้อมูลปริม ณน้ำ ที่ไหลเข้ อ่ งเก็บน้ำ ห้วยหลวงซึ่งเป็นแหล่งสำ รองน้ำ หลกของจงหวดอุดรธ นี 
ในช่วงอดีตที่ผ่ นม  พบว่ มีหล ยปีที่ปริม ณน้ำ ไหลเข้ อ่ งเก็บน้ำ น้อยกว่ ขีดคว มส ม รถกกเก็บน้ำ ของอ่ งเก็บน้ำ  แล

ปริม ณน้ำ ที่ไหลเข้ อ่ งเก็บน้ำ มีแนวโน้มลดลง 

 ร บบปร ป ของก รปร ป อุดรธ นีพ่ึงพ น้ำ จ ก 
แหล่งน้ำ หลกคือ อ่ งเก็บน้ำ ห้วยหลวง ซ่ึงท งก รปร ป ได้ 
ทำ ข้อตกลงก รใช้น้ำ กบกรมชลปร ท นในก รจดสรรน้ำ ให้แก่

ก รปร ป ปร ม ณปีล  30 ล้ น ลบ.ม. ซ่ึงในก รขย ยตวของ

เมืองแล กิจกรรมท งเศรษฐกิจในปัจจุบนน้ีส่งผลให้ 
คว มต้องก รน้ำ เพ่ิมสูงกว่  30 ล้ น ลบ.ม. ไปแล้ว แต่ 
ก รจดสรรน้ำ ในอ่ งเก็บน้ำ ห้วยหลวงน้น จำ เป็นต้องจดสรร 
ให้แก่พ้ืนท่ีเกษตรในเขตชลปร ท นห้วยหลวงด้วย ซ่ึงในปีท่ีน้ำ

ในอ่ งเก็บน้ำ มีน้อย ก รจดสรรน้ำ ก็จ ต้องเข้มงวดม กข้ึน ท้งน้ี

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินยงไม่มีม ตรก รก รรบมือกบ 
ก รข ดแคลนน้ำ แล ก รจดก รก รข ดคว มม่นคงแล

เสถียรภ พจ กน้ำ ท่วม (ในอน คตร ย ย ว) ท่ีมีคว มเป็น

เอกภ พ

 
 3.2	รูปแบบก รข ดคว มม่นคงแล เสถียรภ พของ

ร บบก รต้งถ่ินฐ นเมืองอุดรธ นีในปัจจุบน	

ก รพิจ รณ ถึงคว มม่นคงแล เสถียรภ พของเมืองอุดรธ นี

ในก รศึกษ น้ีเป็นก รจบปร เด็นก รข ดคว มม่นคงแล

เสถียรภ พโดยพิจ รณ ถึง ก รจดห  (supply) ของบริก ร

รูปที่ 3.3 แนวโน้มของปริม ณน้ำ ที่ไหลเข้ อ่ งเก็บน้ำ ห้วยหลวงจ กข้อมูลในอดีต 10 ปี (ที่ม : พีรวฒน์ แล คณ , 2559 4 )

4 พีรวฒน์ ปล�เงิน, สมพินิจ เหมืองทอง แล ปิย วฒน์ วุฒิชยกิจเจริญ.  (2559).  ก�รเปล่ียนแปลงปริม�ณน้ำ�ท่�ในลุ่มน้ำ�ห้วยหลวงแล ผลกร ทบต่อปริม�ณ

น้ำ�ในอ่�งเก็บน้ำ�ห้วยหลวงจ�กก�รเปล่ียนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ.  กรุงเทพ : สำ�นกง�นกองทุนสนบสนุนก�รวิจย (สกว.)

1)  พื้นที่เมืองขย ยออกตวไปท งร บ เนื่องจ ก

ม จ กนโยบ ยของหน่วยง นต่ งๆ แล ขย ยเข้ ไป

สู่พื้นที่น้ำ ท่วมซ้ำ ซ กอย่ งต่อเนื่อง เช่น พื้นที่

ส่วนต่อขย ยเมืองท งเหนือ ท งต วนตก (บ้ นจ่น)

แล ท งต วนออกเฉียงใต้ของเมืองอุดรธ นี

2) พื้นที่เมืองขย ยไปเกินขอบเขตก รให้บริก ร

ส ธ รณ ด้ นปร ป  แล ก รจดก รน้ำ เสีย อ จจ

ทำ ให้เมืองข ดคว มม่นคงแล เสถียรภ พจ กภ ว

ข ดแคลนน้ำ  หรอืสร้ งอปุสรรคในก รร บ ยน้ำ ทว่ม

ในภ พรวมได้ เช่น พื้นที่ส่วนขย ยเมืองแบบ

ก้ วกร โดดบรเิวณทีต่ง้สว่นตอ่ขย ยของมห วทิย ลย

ร ชภฎอดุรธ น ีพืน้ทีน่คิมอตุส หกรรมแล เหมอืงแร่

โปแตส

1) มีคว มต้องก รที่อยู่อ ศยบริเวณรอบนอกเมือง

เพิ่มม กขึ้น ส่งผลให้เกิดก รขย ยตวของ

อสงห ริมทรพย์รอบนอกเมือง แล อยู่ในพื้นที่

นอกขอบเขตควบคุมผงเมืองรวมหรือพื้นที่ที่ใช้

ในก รร บ ยน้ำ ในภ พรวม

2) คว มหน แน่นของปร ช กรเพิ่มม กขึ้นในพื้นที่

กล งเมือง ส่งผลให้มีคว มต้องก รใช้น้ำ ปร ป แล

ปริม ณน้ำ เสียที่จ ต้องร บ ยออกไปจ กเมือง

เพิ่มม กขึ้น 

1) ก รว งแผน

ก รใช้ปร โยชน์

ท่ีดินไม่ครอบคลุม

พื้นที่เมือง

ในปัจจุบน 

2) ก รจดห

ที่อยู่อ ศยที่

ไม่พอเพียงกบ

คว มต้องก ร

ของปร ช กร

• กรมโยธ แล สำ นกโยธ ธิก ร

แล ผงเมืองจงหวด

• องค์ก รบริห รส่วนจงหวด

• องค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น

• สม คมอสงห ริมทรพย์

• สภ หอก รค้

• นิคมอุตส หกรรม

• มห วิทย ลยร ชภฎอุดรธ นี

ก รใช้ปร โยชน์

ที่ดิน

รูปแบบแล ลกษณ ก รข ดคว มม่นคง

แล เสถียรภ พ
หน่วยง นที่เกี่ยวข้อง

ต ร งที	่3.1		ก รปร เมนิก รข ดคว มมน่คงแล เสถียรภ พโดยพจิ รณ ถงึคว มขดขอ้ง	(interrupt)	ทีอ่ จจ เกดิจ ก

ก รว งแผนก รใช้ปร โยชน์ที่ดิน

ส ธ รณ ท้งส มคือ ก รใช้ปร โยชน์ท่ีดิน ก รปร ป แล  
ก รจดก รน้ำ เสีย แล  คว มสอดคล้องของกฎหม ยแล

อำ น จหน้ ท่ีของหน่วยง นท่ีเก่ียวข้อง ภ ยใต้แรงกดดนจ ก

ปัจจยท่ีก่อให้เกิดก รข ดคว มม่นคงแล เสถียรภ พท่ี 
หล กหล ย ได้แก่ ภ ว น้ำ ท่วม ภ ว ข ดแคลนน้ำ เพ่ือก รอุปโภค

บริโภค (โดยเฉพ พ้ืนท่ีเมืองใหม่นอกเขตผงเมืองรวม)  
ก รเปล่ียนแปลงก รใช้ปร โยชน์ท่ีดินท่ีรวดเร็วแล เข้มข้น แล

สภ พเศรษฐกิจแล สงคมของเมืองท่ีเติบโตข้ึน เป็นต้น  
ก รปร เมินก รข ดคว มม่นคงแล เสถียรภ พน้ี ได้รวบรวม

ม จ กก รวิเคร ห์สถ บนท งก ร (institutional analysis)  
จ กข้อมูลทุติยภูมิ เพ่ือทำ คว มเข้ ใจคว มไม่สอดคล้องของ

โครงสร้ งอำ น จหน้ ท่ี แล กฏหม ยของหน่วยง นท่ีเก่ียวข้อง 

แล ข้อมูลปฐมภูมิท่ีได้จ กก รสมภ ษณ์เชิงลึก แล จ กก รทำ

สมมน เชิงปฏิบติก รคร้งแรกท่ีจงหวดอุดรธ นี โดยก รปร เมิน

ก รข ดคว มม่นคงแล เสถียรภ พมุ่งเน้นถึงคว มขดข้อง 

(interrupt) ท่ีอ จจ เกิดจ กก รจดห  (supply) บริก รส ธ รณ

ของเมืองในพ้ืนท่ีเมืองท้ง 3 ได้แก่ ก รใช้ปร โยชน์ท่ีดิน  
ก รปร ป  แล ก รจดก รน้ำ เสีย ภ ยใต้คว มแปรปรวนของ

ภูมิอ ก ศแล ก รเติบโตของเมืองดงท่ีสรุปในต ร งต่อไปน้ี
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รูปที่ 3.5 แผนที่แสดงตำ แหน่งแหล่งน้ำ ดิบ สถ นีสูบแล ผลิตน้ำ ปร ป แล โรงปรบปรุงคุณภ พน้ำ  (ที่ม : ผู้วิจย)

1) ข ดแคลนแหล่งน้ำ ดิบในก รผลิตน้ำ ปร ป

เกือบทุกปี หรือบ งคร้งคุณภ พน้ำ ปร ป ไม่ส อ ด

2) แหล่งน้ำ ดิบจ กน้ำ บ ด ล ยงข ดก รปร ส นง น

ร หว่ งน้ำ บ ด ลกบทอ้งถิน่มปัีญห เนือ่งจ กทอ้งถ่ิน

ไม่เข้ ใจว่ น้ำ ที่จ ให้ม น้นม จ กไหนแล ไม่ได้อยู่

ในคว มดูแลของท้องถิ่นต้งแต่แรก

1) ตำ แหน่งแหล่งน้ำ ดิบหนองสำ โรง แล โครงสร้ ง

พื้นฐ นที่เกี่ยวกบน้ำ ปร ป  ต้งอยู่บนพื้นที่ที่ถูก

น้ำ ท่วมซ้ำ ซ ก ได้แก่สถ นีผลิตน้ำ สำ นกง น กปภ.

ส ข อุดรธ นีแล สถ นีสูบน้ำ ดิบหนองสำ โรง

2) ก รว งท่อน้ำ ปร ป มีปัญห ในก รก่อสร้ ง

โครงก รผลิตน้ำ จ กหนองค ยแล ส่งม ที่ตวเมือง

อุดร มีข้อจำ กดในก รก่อสร้ ง พื้นที่ไม่เพียงพอ จ

ทำ ใหไ้มส่ ม รถสง่น้ำ ปร ป ม เลีย้งเมอืงอดุรธ นไีด้

อีกท้งมีบริเวณพื้นที่ว งท่อที่เป็นพื้นที่น้ำ ท่วมซ้ำ ซ ก

ปร กอบกบพื้นบริเวณดงกล่ วมีคว มขดแย้งก รใช้

ปร โยชน์ที่ดินแล ข้อกำ หนดผงเมืองรวมจงหวด 

ห กมีก รว งท่อในบริเวณดงกล่ วจริง จ ส่งผลให้

เกิดปัญห ในเรื่องก รส่งน้ำ ห กเกิดน้ำ ท่วมแล

เกิดปัญห ในเชิงก ยภ พของท่อร บ ยน้ำ ต มม ได้

1) ปริม ณ

น้ำ ปร ป ผลิตได้

ไม่เพียงพอ

กบคว มต้องก ร

2) โครงสร้ ง

พื้นฐ นด้ น

น้ำ ปร ป ต้งอยู่

ในพื้นที่อ่อนไหว

• ก รปร ป ช้นพิเศษ จ.อุดร

• ก รปร ป ภูมิภ คเขต 7

• สำ นกทรพย กรน้ำ บ ด ล

• องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

• สำ นกโยธ ธิก รแล ผงเมือง

จงหวด

• สำ นกชลปร ท นที่ 5

ก รปร ป

ก รปร ป

รูปแบบแล ลกษณ ก รข ดคว มม่นคง

แล เสถียรภ พ

รูปแบบแล ลกษณ ก รข ดคว มม่นคง

แล เสถียรภ พ

หน่วยง นที่เกี่ยวข้อง

หน่วยง นที่เกี่ยวข้อง

ต ร งที	่3.2		ก รปร เมนิก รข ดคว มมน่คงแล เสถียรภ พโดยพจิ รณ ถงึคว มขดขอ้ง	(interrupt)	ทีอ่ จจ เกดิจ ก

ก รว งแผนก รปร ป

รูปที่ 3.4 ผงเมืองรวมเมืองอุดรธ นี พ.ศ.2553 (ที่ม : สำ นกง นโยธ ธิก รแล ผงเมือง จงหวดอุดรธ นี)

แนวผงเมืองรวม

เขตเทศบ ล

เขตทห ร

แนวส ยส่งไฟฟ้ ศกย์สูง

ถนนเดิม

ถนนเดิมขย ย

ถนนโครงก ร

ท งรถไฟ

ส พ น

แม่น้ำ  คลอง ห้วย

อ่ งเก็บน้ำ  หนอง บึง

คลองส่งน้ำ  คลองร บ ยน้ำ

เมตร

สีเหลืองขีด - ที่ดินปร เภทอนุรกษ์เพื่อก รอยู่อ ศย

สีเหลือง - ที่ดินปร เภทที่อยู่อ ศยหน แน่นน้อย

สีส้ม – ที่ดินปร เภทที่อยู่อ ศยหน แน่นป นกล ง

สีแดง – ที่ดินปร เภทพ ณิชยกรรมแล ที่อยู่อ ศยหน แน่นม ก

สีม่วง - ที่ดินปร เภทอุตส หกรรมแล คลงสินค้

สีม่วงอ่อน – ที่ดินปร เภทอุตส หกรรมเฉพ กิจ

สีเขียว – ที่ดินปร เภทชนบทแล เกษตรกรรม

สีเขียวอ่อน – ที่ดินปร เภทที่โล่งเพื่อนนทน ก รแล ก รรกษ คุณภ พสิ่งแวดล้อม

สีน้ำ ต ล - ที่ดินปร เภทสถ บนก รศึกษ

สีน้ำ ต ลอ่อน - ที่ดินปร เภทอนุรกษ์เพื่อส่งเสริมเอกลกษณ์ศิลปวฒนธรรมไทย

สีเท  – ที่ดินปร เภทสถ บนศ สน

สีน้ำ เงิน – ที่ดินปร เภทสถ บนร ชก ร ส ธ รณูปโภค แล ส ธ รณูปก ร
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1) โรงปรบปรุงคุณภ พน้ำ ต้งอยู่บน ต.ส มพร้ ว

อ.เมือง จ.อุดรธ นี ซึ่งเป็นของเทศบ ลนครอุดรธ นี

ต้งอยู่บนบริเวณที่ถูกน้ำ ท่วมซ้ำ ซ กแล นอกพื้นที่

ศึกษ

2) โครงสร้ ง

พื้นฐ นด้ น

ก รจดก รน้ำ เสยี

ต้งอยู่ในพื้นที่

อ่อนไหว

รูปที่ 3.6 แผนที่แสดง

ตำ แหน่งที่ต้งของ

โรงปรบปรุงคุณภ พน้ำ  

(สำ นกง นจดก รน้ำ เสีย) 

พื้นที่เมืองแล พื้นที่

น้ำ ท่วม (ที่ม : ผู้วิจย)

	 3.3	ส เหตุของก รข ดคว มม่นคงแล เสถียรภ พของร บบก รต้งถ่ินฐ นเมืองอุดรธ นีในปัจจุบนในมิติของสถ บน	

 เม่ือวิเคร ห์ถึงสถ บนซ่ึงหม ยคว มรวมถึงกฎหม ยท่ีรองรบ แล /หรือ ให้อำ น จก รทำ ง นของหน่วยง นต่ งๆ  
ท่ีเก่ียวข้องกบก รให้บริก รส ธ รณ เหล่ น้นเพ่ือให้เข้ ใจถึงส เหตุของข้อจำ กดในบริก รส ธ รณ ของเมือง (Urban Service)  
3 ปร ก รท่ีสำ คญแล้ว พบว่ มีช่องว่ งแล ข้อขดแย้งในเชิงสถ บนซ่ึงอ จสรุปได้ต มบริก รส ธ รณ แต่ล อย่ งได้ดงต่อไปน้ี

	 3.3.1	ก รใช้ปร โยชน์ที่ดิน

 ในร หว่ งช่วงทำ ก รศึกษ  (มกร คม พ.ศ.2561 ถึง 

มิถุน ยน พ.ศ.2562 ยงไม่มีก รบงคบใช้ พ.ร.บ.ก รผงเมือง 

พ.ศ.2562 คณ ทำ ง นจงึอ้ งองิ พ.ร.บ.ผงเมอืง (แกไ้ขเพิม่เตมิ

ฉบบที่ 4) พ.ศ.2558 ที่บงคบใช้ในปัจจุบน ซึ่งในพื้นที่ศึกษ มี

ก รปร ก ศใช้บงคบผงเมืองอยู่ 2 ฉบบด้วยกน อนได้แก่ 

ผงเมืองรวมจงหวดอุดรธ นี พ.ศ.2560 จดทำ โดยกรมโยธ ธิก ร

แล ผงเมือง โดยท่ีกฎกร ทรวงผงเมืองรวมจงหวดอุดรธ นี  
ไดป้ร ก ศบงคบใช ้เมือ่ 12 เมษ ยน 2560 ขณ นีอ้ยูร่ หว่ ง

ก รร่ งผงเมืองรวมฉบบปรบปรุง แล ผงเมืองรวมเมือง

อุดรธ นี พ.ศ.2553 ซึ่งในขณ น้ีอยู่ร หว่ งก รร่ งผงเมือง

รวมฉบบปรบปรุง (ข้นตอนจดทำ ผงร่ ง) โดยครอบคลุมพื้นที่

ตำ บลหมูม่น ตำ บลบ้ นเล่ือม ตำ บลส มพร้ ว ตำ บลหม กแข้ง 

ตำ บลหนองน คำ  ตำ บลหนองบว ตำ บลเชียงพิณ ตำ บลน ดี 

ตำ บลหนองขอนกว้ ง ตำ บลบ้ นจ่น อำ เภอเมืองอุดรธ นี 

จงหวดอุดรธ นี ซึ่งมีข้อจำ กดอนส่งผลให้เมืองอุดรธ นีตกอยู่

ในคว มท้ ท ย คือ

 • ผงเมืองรวมจงหวดที่ ได้ปร ก ศใช้ในปัจจุบน  
ใช้ข้อมูลเก่ ปร กอบก รว งผง ซึ่งไม่สอดรบกบสภ พ 
คว มเป็นจริงของเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจ กพื้นที่ 
ที่กำ หนดสีก รใช้ปร โยชน์ไม่ตรงต มสถ นก รณ์ปัจจุบน 

ปร ธ นหอก รค้ จงหวดอุดรธ นี ปร ธ นสภ อุตส หกรรม

จงหวดอุดรธ นี แล คณ กรรมก ร เป็นผู้ที่มีบทบ ทสำ คญ

ในก รขบเคลื่อนก รปรบปรุงร่ งผงเมืองรวมจงหวด ยื่น 
ข้อร้องเรียนเพื่อแก้ไข โดยมีก รรวบรวมข้อมูลให้ม กที่สุด 

พิจ รณ คว มเหม สม แล คว มเป็นไปได้ในแต่ล พื้นที่ 

กอ่นจ เสนอเข้ สูก่ รปร ชมุรว่มภ คเอกชน (กกร.) แล เสนอ

ต่อไปยงคณ กรรมก รร่วมภ ครฐเอกชน เพื่อแก้ไขปัญห

เศรษฐกิจ (กรอ.) อุดรธ นี ที่ผู้ว่ เป็นปร ธ น เพื่อขอมติส่ง

ใหผู้ร้บผดิชอบโดยตรง (ผูจ้ดก รออนไลน,์ 10 มิถนุ ยน 2558)

 • ปร เดน็ด้ นคว มเสีย่งจ กน้ำ ทว่มยงไมถ่กูควบรวม

เข้ สู่ก รว งผงเมืองรวมจงหวดอุดรธ นี (ฉบบใหม่) เพื่อใช้

บงคบก รใชป้ร โยชนท์ีด่นิบนพืน้ทีท่ีล่อ่แหลมตอ่ผลจ กภ ว

สภ พอ ก ศรุนแรงแล เกิดน้ำ ท่วมซ้ำ ซ ก ผงเมืองรวม 
เมืองอุดรธ นี พ.ศ. 2553 (สำ นกโยธ ธิก รแล ผงเมือง) (ขณ น้ี

อยู่ร หว่ งปรบปรุงผง รบผิดชอบโดยเทศบ ลนครอุดรธ นี) 

พื้นที่ผงเมืองรวมเมืองอุดรธ นี ไม่ครอบคลุมพื้นที่ศึกษ

เฉพ  ต.บ้ นต ก อบต.น ดี

 • นอกจ กน้นยงมีก รถ่ ยโอนภ รกิจจ กส่วนกล ง 

(กรมโยธ ธิก รแล ผงเมือง) ให้ส่วนท้องถิ่น (เทศบ ล 
นครอดุรธ น)ี เพือ่จดทำ ผงเมืองรวมเมอืงอดุรธ น ีต ม พ.ร.บ. 

ก รผงเมือง 2518 แต่มีปัญห ด้ นทรพย กรบุคคลแล  
งบปร ม ณสนบสนุน ในส่วนร ชก รร ดบท้องถิ่น เทศบ ล

นครอุดรธ นี มีบทบ ทหน้ ที่ในก รรบโอนภ รกิจในด้ น 
ก รว งผงเมืองรวมเมือง จ กส่วนภูมิภ ค เพื่อก รดำ เนิน

กิจก รภ ยในเขตเทศบ ล รวมถึงก รว งผงเมืองแล  
ก รควบคุมก รก่อสร้ ง ภ ยใต้กรอบของพร ร ชบญญติ

เทศบ ล แต่เนื่องจ กข ดก รสนบสนุนด้ นบุคล กรแล  
งบปร ม ณ ทำ ให้ข ดปร สิทธิภ พแล เกิดคว มล่ ช้  (จ ก

ก รสมภ ษณ์)

 ทง้นีอ้ จสรปุส เหตขุองขอ้จำ กดก รใชป้ร โยชนท์ีด่นิ

ออกได้เป็น 4 ด้ น คือ 

 1. ก รจดว งสถ บน (Institutional Arrangement) ซึ่ง

ส ม รถแบ่งพิจ รณ ออกได้ 2 ปร ก ร คือ

 • ก รจดว งสถ บนท งต้ง (Vertical Arrangement)

เนื่องจ กก รมีหล ยหน่วยง นที่ส ม รถว งแล จดทำ

ผงเมืองของท้องถิ่นได้ อนได้แก่ สำ นกง นโยธ ธิก รแล

ผงเมืองจงหวดอุดรธ นี องค์ก รบริห รส่วนจงหวด เทศบ ล 

แล องค์ก รบริห รส่วนตำ บล จึงขึ้นอยู่กบคว มพร้อมแล

สถ นก รณ์ ทำ ให้สุดท้ ยแล้วก รว งผงที่เกิดขึ้นอ จจ  
ไม่สอดรบกบปัญห ของท้องถิ่นที่แท้จริง

 • ก รจดว งสถ บนท งร บ (Horizontal Arrangement)

ก รข ดกลไกเชิงร บบในก รทำ ง นร่วมกนข้ มขอบเขต 
ก รปกครอง 5 ถึงแม้ว่ ก รว งผงเมืองรวมเมืองอุดรธ นี  
ท้องถิ่นแต่ล ท้องถิ่นได้ทำ ก รปร ส นง นข้ มขอบเขต 
ก รปกครองกนเอง แต่อย่ งไรก็ต ม ยงข ดกลไกเชิงร บบที่

จ ทำ ให้ก รว งแผนบ งปร เด็นที่สำ คญ เช่น ก รว งแผน

ก รใชป้ร โยชนท์ีด่นิ ก รกำ หนดร ย ถอยรน่ในบรเิวณทีเ่ปน็

คลองร บ ยน้ำ ส ยหลกซึง่มกจ ครอบคลุมม กกว่ หนึง่พืน้ที่

ก รปกครอง ซึ่งห กเกิดก รจดก รด้ นก รใช้ปร โยชน์ที่ดิน

ที่ไม่สอดคล้องกนน้นจ ทำ ให้ก รร บ ยน้ำ เป็นไปได้ย ก 
ม กขึ้น ก รว งแผนก รใช้ปร โยชน์ที่ดินจึงเป็นเรื่องที่ควร

คำ นึงถึงท้งในพื้นที่ต้นน้ำ  กล งน้ำ  แล ปล ยน้ำ  เป็นต้น 

เพร แมว้่ จ เกดิปญัห น้ำ ทว่มเกดิขึน้นอกพืน้ทีข่องทอ้งถิน่

ตนเองแต่ก็ได้รบผลกร ทบเกี่ยวโยงเช่นกน

5 หม�ยเหตุ: ในปัจจุบน พ้ืนท่ีเมืองอุดรธ�นีครอบคลุมพ้ืนท่ีของหน่วยก�รปกครองท้องถ่ินหล�ยหน่วยก�รปกครอง (เทศบ�ล 3 แห่ง แล  องค์ก�รบริห�รส่วน

ตำ�บล 3 แห่ง)

1) พื้นที่เมืองที่ได้รบก รบำ บดน้ำ เสียมีขน ดเล็ก 

ก รให้บริก รบำ บดน้ำ เสียน้นครอบคลุมพื้นที่ 

8.3 ต ร งกโิลเมตร แล ถกูออกแบบใหส้ ม รถบำ บด

น้ำ เสยีไดท้ี ่40,000 ลกูบ ศกเ์มตรตอ่วน หรอืปร ม ณ

222,000 คน แต่ปัจจุบนมีน้ำ เสียเข้ ร บบที่ 12,000

ลูกบ ศก์เมตรต่อวน (เพียง 26% ของร บบ) หรือ

ปร ม ณ 6,000 คน (คำ นวณท่ี 200 ลติรตอ่คนตอ่วน)

1) ขอบเขต

ก รให้บริก ร

ไม่ครอบคลุม

พื้นเมือง

• สำ นกง นทรพย กรธรรมช ตแิล

สิ่งแวดล้อมภ ค 9 จงหวดอุดรธ นี

• สำ นกง นจดก รน้ำ เสีย

ส ข อุดรธ นี

• องค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น

• สำ นกโยธ ธิก รแล ผงเมือง

จงหวด

ก รจดก รน้ำ เสีย
รูปแบบแล ลกษณ ก รข ดคว มม่นคง

แล เสถียรภ พ
หน่วยง นที่เกี่ยวข้อง

ต ร งที่	3.3	ก รปร เมินก รข ดคว มม่นคงแล เสถียรภ พโดยพิจ รณ ถึงคว มขดข้อง	(interrupt)	ที่อ จจ เกิดจ ก

ก รว งแผนก รจดก รน้ำ เสีย
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2. กฎหม ย 6

 • อำ น จในก รตดสนิใจข้นตอนสดุท้ ยในกร บวนก ร

ว งผงนน้ไมไ่ด้ม จ กสว่นท้องถิน่ แตอ่ยูท่ีส่ว่นกล ง ดงม ตร

ที่ 24 วรรคสุดท้ ยในพร ร ชบญญติก รผงเมือง พ.ศ. 2518 

แล ฉบบแก้ไขเพิ่มเติม  พิจ รณ ได้ว่ ข้นตอนสุดท้ ยของ 
ก รเสนอคำ ร้อง หรือขอแก้ไขต มผงเมืองรวม แม้ว่ ท้องถิ่น

จ เห็นด้วยหรือไม่ก็ต ม คณ กรรมก รผงเมืองจ เป็น 
ผู้พิจ รณ คำ ร้องแล ส ม รถส่งยกคำ ร้องน้นได้ ท้งนี้ 
คณ กรรมก รผงเมืองปร กอบไปด้วยหน่วยง นจ ก 
ส่วนกล ง หรือผู้แทนองค์กรต่ ง ๆ  แต่ไม่มีผู้แทนจ กท้องถิ่น

ซึ่งเป็นเจ้ ของพื้นที่ร่วมพิจ รณ  ทำ ให้ข ดก รบูรณ ก ร

ร หว่ งส่วนร ชก รแล ผู้ที่ควรจ มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง

 กฎหม ยไม่ได้ให้อำ น จในก รร่วมตดสินใจแก่คณ  
ที่ปรึกษ ผงเมืองรวมจงหวดในก รร่วมจดทำ แล ปรบปรุง

แก้ไขผงเมืองรวมจงหวด ต มร เบียบกร ทรวงมห ดไทย 
ว่ ด้วยก รแต่งต้งแล ก รปฏิบติหน้ ที่ของคณ ท่ีปรึกษ

ผงเมืองรวมจงหวด พ.ศ. 2540 ที่กำ หนดให้คณ ที่ปรึกษ

แสดงขอ้คดิเหน็ แล ใหค้ำ ปรกึษ  โดยขอ้คดิเหน็ หรอืขอ้เสนอ

แน นี้จ ถูกนำ ไปเข้ สู่กร บวนก รจดหรือทำ ทบทวนใน

ผงเมืองรวมก่อนที่จ นำ เสนอต่อคณ กรรมผงเมืองพิจ รณ

เป็นข้นตอนถดไปต มหวข้อด้ นบน ดงน้นแล้วจึงส ม รถ

อธิบ ยได้ว่ คณ ที่ปรึกษ  ส ม รถให้ข้อเสนอแน  หรือ 
คำ ปรึกษ ในก รจดทำ ผงเมืองรวมได้ แต่อำ น จเด็ดข ดใน

ก รตดสินใจจ อยู่ที่คณ กรรมก รผงเมืองน่นเอง

 3. ก รขบเคลื่อน

 ยุทธศ สตร์ในร ดบจงหวดเองมองว่ ก รว งแผน 
ก รใช้ปร โยชน์ที่ดินคือหนึ่งในยุทธศ สตร์ที่สำ คญของ 
ก รพฒน  แตไ่มม่เีครือ่งมอืทีจ่ นำ ไปสูก่ รปฏบิตไิดอ้ย่ งเปน็

รปูธรรม เชน่ แผนแล ผงยทุธศ สตร์ก รพฒน เมอืงเชงิพืน้ที่

ของจงหวดอุดรธ นี (ในที่นี้มีแต่ก รว งผงเมืองรวมดงกล่ ว) 

ทำ ใหแ้ผนในด้ นก รพฒน เมอืงออกม เปน็นโยบ ยกว้ งๆ 

อย่ งเช่น เมืองน่ อยู่ เป็นต้น

 4. ส เหตุอื่นๆ กล่ วคือ หน่วยง นส่วนท้องถิ่น ได้แก่ 

เทศบ ลนครอุดรธ นี ข ดงบปร ม ณ ข้อมูล บุคล กร แล

องคค์ว มรูท้ีม่คีว มจำ เปน็ตอ่ก รใชว้เิคร หเ์พือ่ก รว งแล

จดทำ ผงเมืองรวม

	 3.3.2	ด้ นก รปร ป 	

 • ข้อจำ กดด้ นก รจดห น้ำ ดิบเนื่องจ กมีก รขอ 
สูบน้ำ ดิบเพ่ิมข้ึนทุกปี: ข้อมูลก รใช้น้ำ สูบโดยตรงจ กอ่ งเก็บน้ำ

หว้ยหลวง ร หว่ งป ี2546-2550 มคี่ เฉลีย่ก รใชน้้ำ ของสถ นี

ปร ป ส ข อุดรธ นีช้นพิเศษ รวมอนุญ ตให้ใช้ 21 ล้ น

ลบ.ม.ต่อปี แล ปัจจุบน (2558) อนุญ ตให้ใช้น้ำ ปีล  33 ล้ น

ลูกบ ศก์เมตร (ข้อมูลจ กก รสมภ ษณ์เจ้ หน้ ท่ีก รปร ป

ส่วนภูมิภ คส ข อุดรธ นี) โดยมีก รทำ ข้อตกลง (MoU)  
ร่วมกนร หว่ ง กรมชลปร ท น ก รปร ป ส ข  แล

เทศบ ลนครอุดรธ นี ณ ปัจจุบน ข้อจำ กดที่สำ คญของกปภ.

ส ข อุดรธ นีคอืแหลง่น้ำ ดบิทีไ่มเ่พยีงพอ ทำ ใหม้คีว มจำ เปน็

ที่จ จดห แหล่งน้ำ ดิบแห่งใหม่ที่ควรจ โดยเฉพ อย่ งยิ่ง 

พิจ รณ โอก สของก รเกิดภยแล้งแล น้ำ ท่วม ต มแผนแม่บท

พฒน แหล่งน้ำ ในพื้นที่ลุ่มน้ำ โขง เล่มท่ี 16/20 ก รปร ป  
ส่วนภูมิภ คส ข อุดรธ นีมีนโยบ ยที่จ สร้ งสถ นีสูบน้ำ ที่

ใช้แม่น้ำ โขงเป็นแหล่งน้ำ ดิบ

 • ด้ นข้อมูลที่เกิดจ กก รค ดก รณ์คว มต้องก รน้ำ  

(กรมชล ) น้อยกว่ คว มเป็นจริง: จ กร ยง นร ยง นก รศึกษ

ปรบปรุงโครงก ร  ห้วยหลวง กรมชลปร ท น ค ดก รณ์ไว้

ในปี 2542 พบว่  ในปี 2560 มีคว มต้องก รใช้น้ำ เพื่อ 
ก รปร ป  24.022 ล้ น ลบ.ม./ปี แต่ปัจจุบนน้น ข้อมูลที่ได้

จ กก รสมภ ษณ์ พบว่ โครงก รชลปร ท น  อนุญ ตให้ใช้น้ำ

ในปี 2558 ไว้ท่ี 33 ล้ นลูกบ ศก์เมตร ซ่ึงม กกว่ ท่ีค ดก รณ์ไว้

 • แหล่งน้ำ ดิบสำ หรบน้ำ ปร ป ใช้ในพื้นที่เขตเมือง

อุดรธ นี ม จ กแหล่งน้ำ ที่ส่งม จ กอ่ งเก็บน้ำ ห้วยหลวง  
ซึ่งอนุญ ตให้ใช้ปร ม ณ 33 ล้ น ลบ.ม.ต่อปี อย่ งไรก็ต ม

ต มแผนแมบ่ทพฒน แหลง่น้ำ ในพืน้ทีลุ่ม่น้ำ โขง เลม่ท่ี 16/20 

ของก รปร ป สว่นภมิูภ คส ข อดุรธ นไีดค้ ค ดก รณไ์วว่้

คว มต้องก รน้ำ ดิบสำ หรบก รปร ป ในปี 2557 คือ 47.9 

ล้ น ลบ.ม. แสดงให้เห็นคว มไม่สอดคล้องร หว่ งตวเลข 
ที่ค ดก รณ์ของหน่วยง นกบข้อมูลของก รใช้น้ำ จริง แล

แสดงคว มเป็นไปได้ว่ ในบ งเดือนปร ช กรในพื้นที่บริก ร

ไม่มีน้ำ ปร ป ใช้อย่ งเพียงพอ 

 • นอกจ กก รค ดก รณ์ปริม ณน้ำ ใช้ท่ีไม่สอดคล้อง

กนแล้ว ข้อมูลด้ นผู้ใช้น้ำ เพ่ือก รอุปโภคน้นยงน้อยกว่  
คว มเป็นจริง เน่ืองม จ กว่  ยงมีจำ นวนผู้ใช้น้ำ ท่ีไม่ได้ใช้น้ำ

จ กก รปร ก ศ กล่ วคือ ผู้ใช้บริก รของก รปร ป ท้องถ่ิน

หรือก รปร ป หมู่บ้ น โดยเฉพ อย่ งย่ิง ในพ้ืนท่ี อบต. น ดี 

แล  อบต. บ้ นจ่น โดยปร ช กรท่ีไม่ได้ใช้บริก รของ กปภ.

ส ข อุดรธ นีส่วนม กจ มีข้อจำ กดเร่ืองก รจดห แหล่งน้ำ ดิบ

ท่ีย่งยืนแล เร่ืองศกยภ พแล กำ ลงก รผลิตน้ำ  ท้งน้ี กปภ.ส ข

อุดรธ นีมีนโยบ ยท่ีจ เพ่ิมสดส่วนก รบริก รเพ่ือให้ปร ช กร

ส่วนม กส ม รถเข้ ถึงก รปร ป ท่ีมีคุณภ พแล คว มพลวต

ท่ีสูงข้ึน ดงน้น กปภ.ส ข อุดรธ นีจึงมีคว มจำ เป็นอย่ งย่ิง 

ท่ีจ ต้องเพ่ิมคว มส ม รถของก รผลิตแล จดจ่ ยน้ำ ปร ป  

เพ่ือสนองนโยบ ยน้ีแล เพ่ือรองรบคว มต้องก รใช้น้ำ ของ

ปร ช กรแล สถ นปร กอบก รท่ีมีแนวโน้มท่ีจ เติบโต 

 ทง้น้ีอ จสรปุส เหตุของขอ้จำ กดก รปร ป ออกได้เปน็ 

3 ด้ น คือ  

 1. ก รจดว งสถ บน (Institutional Arrangement) ซึ่ง

ส ม รถแบ่งพิจ รณ ออกได้ 2 ปร ก ร คือ

 • ก รจดว งสถ บนท งต้ง (Vertical Arrangement)  
ถึงแม้ว่ ก รปร ก รป ส่วนภูมิภ คมีคว มต้องก รใน 
ก รจดห แหล่งน้ำ ดิบใหม่เพื่อรองรบก รขย ยตวแล  
คว มต้องก รของเมืองในอน คต แต่อย่ งไรก็ต มต้อง 
ได้รบคว มเห็นชอบจ กส่วนกล ง โดยเฉพ อย่ งย่ิง  
คณ อนกุรรมก รบรหิ รจดก รน้ำ เปน็ผูก้ำ หนดกฎเกณฑ ์โดย

ผลสรุปมุ่งเน้นไปที่ก รแก้ปัญห เฉพ หน้  เช่น ก รลดน้ำ

สูญเสียในพื้นที่ แล  ก รทำ ง นของ DMA (หน่วยง นติดต ม

ก รลดน้ำ สูญเสียจ กส่วนกล ง) ไม่ได้เป็นก รดำ เนินง น 
ร่วมกบส่วนภูมิภ ค/ท้องถิ่น

 • ก รจดว งสถ บนท งร บ (Horizontal Arrangement)

ก รว งแผนเพื่อก รปร ป ของก รปร ป ส ข อุดรธ นี  
(ชน้พเิศษ) จ ตอ้งไดร้บก รจดสรรน้ำ จ กโครงก รชลปร ท น 

ซ่ึงจ ต้องแบ่งก รใช้น้ำ ร่วมกบภ คส่วนอ่ืนๆ อย่ ง เกษตรกรรม 

อุตส หกรรม ล  

 นอกจ กน้นก รปร ป ส ข อุดรธ นี (ช้นพิเศษ) ข ด

คว มรว่มมอืในก รจดห แหลง่น้ำ  เพือ่ก รปร ป แหลง่ใหม่ๆ  

ดงน้นแล้วก รปร ป จงหวดอุดรธ นี (ช้นพิเศษ) มีคว มจำ เป็น

ที่จ ต้องห แหล่งน้ำ อ่ืนม เพื่อรองรบก รใช้น้ำ ปร ป  
ในอน คต ซึ่งแหล่งที่มีศกยภ พ คือ แม่น้ำ โขง (บริเวณวดโพธิ์

หม กจนทร์ ตำ บลป โค อำ เภอเมืองหนองค ย จงหวด

หนองค ย) มีศกยภ พแหล่งน้ำ  38,816.676 ล้ น ลบ.ม./ปี 

ส ม รถใช้ได้ย วน นเกินกว่  20 ปี

 ส เหตอุกีปร ก ร คอื ข ดก รว งแผนรว่มกนร หว่ ง

ก รปร ป แล  Urban Service อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ไฟฟ้  

ก รผงเมือง

 2. กฎหม ย

 ก รปร ป ส ข อุดรธ นี (ช้นพิเศษ) ไม่มีอำ น จใน 
ก รปฏิบติง นเชิงพื้นที่ เช่น ก รต้องขออนุญ ตจ กท้องถิ่น 

หรือก รท ง เพื่อขอดำ เนินก ร 

 นอกจ กน้นยงข ดก รสนบสนุนงบปร ม ณจ ก 
ท้องถิ่น ท้งที่ท้องถิ่นมีอำ น จในก รจดให้มีน้ำ ปร ป  ต ม 
พร ร ชบญญติเทศบ ล พ.ศ.2496 แต่เพร ถูกควบรวมกบ

งบปร ม ณด้ นส ธ รณูปโภค ส ธ รณูปก รอื่นๆ

 3. ก รขบเคลื่อน

 ข ดก รขบเคลื่อนร่วมกนร หว่ งหน่วยง นที่มี 

ส่วนเกี่ยวข้อง ท้งในร ดบภูมิภ คแล ร ดบท้องถิ่น เช่น เรื่อง

แผนง นแล ก รปฏิบติก ร

 3.3.3	ข้อจำ กดด้ นก รจดก รน้ำ เสีย

 • คว มส ม รถในก รรองรบของสำ นกง นจดก ร 
น้ำ เสีย องค์ก รจดก รน้ำ เสีย จงหวดอุดรธ นี ไม่สอดคล้อง

กบสภ พคว มเป็นจริง ท้งนี้ก รให้บริก รบำ บดน้ำ เสีย 
ในปัจจุบนน้นครอบคลุมพื้นที่ 8.3 ต ร งกิโลเมตร แล  
ถูกออกแบบให้ส ม รถบำ บดน้ำ เสียได้ท่ี 45,000 ลูกบ ศก์เมตร

ต่อวน หรือปร ม ณ 225,000 คน แต่ปัจจุบนมีน้ำ เสีย 
เข้ ร บบท่ี 12,000 ลูกบ ศก์เมตรต่อวน (เพียง 26% ของร บบ) 

หรือปร ม ณ 6,000 คน (คำ นวณที่ 200 ลิตรต่อคนต่อวน 

(จ กก รสมภ ษณ์)

 • ก รข ดข้อมูลที่จำ เป็นต่อก รคิดค่ บริก รบำ บด 
น้ำ เสีย ทำ ให้ก รคำ นวณที่ได้น้นออกม คร่ วๆ ซึ่งเทศบ ล

นครอุดรธ นีน้นคำ นวณจ กข้อมูลผู้ใช้น้ำ ของก รปร ป  

(เพียงปีเดียว) แล มีค่ ใช้จ่ ยสำ หรบข้อมูลนี้

 • โครงสร้ งพ้ืนฐ นท่ีเก่ียวกบก รจดก รน้ำ เสียของเมือง

ต้งอยู่ในพ้ืนท่ีน้ำ ท่วมซ้ำ ซ ก ได้แก่ โรงปรบปรุงคุณภ พน้ำ ต้งอยู่

บน ต.ส มพร้ ว อ.เมือง จ.อุดรธ นี ซ่ึงเป็นของเทศบ ล 
นครอุดรธ นี ต้งอยู่บนบริเวณท่ีถูกน้ำ ท่วมซ้ำ ซ กแล นอกพ้ืนท่ี

ศึกษ  ซ่ึงเหตุท่ีมีก รต้งโรงปรบปรุงคุณภ พในพ้ืนท่ีน้ี เพร เป็น

พ้ืนท่ีท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของเทศบ ลนครอุดรธ นีแต่เดิม แล มี

ขน ดพ้ืนท่ีท่ีเพียงพอต่อก รออกแบบร บบบำ บดน้ำ เสีย (อ้ งอิง

จ กร ยง นสถ นก รณ์คุณภ พส่ิงแวดล้อมลุ่มแม่น้ำ โขง, 2551)

 • ก รจดเกบ็ค่ บริก รน้ำ เสยีไมส่อดคลอ้งกบสภ พจรงิ 

ก รจดเก็บค่ บริก รน้ำ เสียของเทศบ ลนครอุดรธ นีจ แบ่ง

ก รจดเก็บออกเป็นส มขน ด คือ S M แล  L คิดค่ จดเก็บ

เป็น Range ทำ ให้มีปัญห ร้องเรียน ถึงคว มไม่เท่ เทียมของ

ผู้ที่อยู่ในร ดบต่ำ สุดของ Range น้นๆ 

 จ กเทศบญญติเทศบ ลนครอุดรธ นีเรื่อง ก รจดเก็บ

ค่ ธรรมเนียมบำ บดน้ำ เสีย พ.ศ.2557 “ข้อ 18 ให้เจ้ ของหรือ

ผู้ครอบครองท่ีเป็นบุคคลธรรมด หรือนิติบุคคลของแหล่งกำ เนิด

น้ำ เสยี มหีน้ ทีต่อ้งจ่ ยค่ ธรรมเนยีมบำ บดน้ำ เสยี ต มอตร

ท้ ยเทศบญญตินี้ในกรณีที่เจ้ ของหรือผู้ครอบครองที่เป็น

บุคคลธรรมด หรือนิติบุคคลของแหล่งกำ เนิดน้ำ เสียมีร บบ

บำ บดน้ำ เสียของตนเอง แล ทำ ก รบำ บดน้ำ เสียได้ต ม

ม ตรฐ นควบคุมก รร บ ยน้ำ ท้ิง ให้เจ้ ของหรือผู้ครอบครอง

ที่เป็นบุคคลธรรมด หรือนิติบุคคลของแหล่งกำ เนิดน้ำ เสีย 

มหีน้ ทีต่อ้งจ่ ยค่ ธรรมเนยีมก รร บ ยน้ำ ทิง้ ต มอตร ท้ ย

เทศบญญตินี้ในกรณีที่ไม่ส ม รถจดเก็บจ กผู้เช่ ได้ ให้

เจ้ ของผูใ้หเ้ช่ ทีเ่ปน็บคุคลธรรมด หรอืนิตบิคุคลมหีน้ ทีต่อ้ง

จ่ ยค่ ธรรมเนียมบำ บดน้ำ เสีย แล ค่ ธรรมเนียมก รร บ ย

น้ำ ทิ้ง แทนผู้เช่ ” 

6 หม�ยเหตุ: ในร หว่�งช่วงทำ�ก�รวิจย (มกร�คม พ.ศ. 2561 ถึง มิถุน�ยน พ.ศ. 2562 ยงไม่มีก�รบงคบใช้ พ.ร.บ.ก�รผงเมือง พ.ศ. 2562 ผู้วิจยจึงอ้�งอิง 

พ.ร.บ.ผงเมือง (แก้ไขเพ่ิมเติมฉบบท่ี 4) พ.ศ.2558
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รูปที่ 3.7 บญชีแนบท้ ยเทศบญญติเทศบ ลนครอุดรธ นีเรื่อง ก รจดเก็บค่ ธรรมเนียมบำ บดน้ำ เสีย พ.ศ. 2557 แสดงอตร ก รจดเก็บค่ บริก ร

บำ บดน้ำ เสียในพื้นที่เทศบ ลนครอุดรธ นี

 จ กรูปจ เห็นได้ว่ ก รกำ หนดของค่ บริก รค่อนข้ ง

ทีจ่ มอีตร ทีก่ว้ ง ทำ ใหเ้กดิคว มไมเ่ท่ เทยีมกน ยกตวอย่ ง

เชน่ ก รเกบ็ค่ บรกิ รบำ บดน้ำ เสยีในสถ นศกึษ ท่ีต่ำ ท่ีสุดคือ 

สถ นศึกษ ที่รบผู้เข้ ศึกษ ไม่เกิน 1,000 คน ในอตร  180 

บ ทต่อเดือน แต่ทำ ให้สถ นศึกษ ที่ที่มีจำ นวนผู้เข้ รบก ร

ศึกษ น้อยแล น้อยกว่  1,000 คนม กน้น เช่น โรงเรียนกวด

วิช ขน ดเล็ก มีคว มรู้สึกที่ไม่ได้รบคว มเป็นธรรม เป็นต้น

 • ก รใชง้ นของร บบบำ บดน้ำ เสยีในปจัจบุนยงไม่เตม็

ปร สิทธิภ พท่ีส ม รถรองรบได้: ปัจจุบนมีน้ำ เสียเข้ ร บบ

เพยีงแคร่อ้ยล  26 ของคว มส ม รถของร บบบำ บด เพร

ยงไมม่กี รออกแบบร บบทอ่ทีค่รอบคลมุ หรอืพืน้ทีใ่หบ้รกิ ร

ยงไมค่รอบคลมุทง้เทศบ ลนครอดุรธ น ีจงึทำ ใหร้ บบบำ บด

น้ำ เสียที่มีอยู่ในขณ นี้ยงใช้ง นได้ไม่เต็มปร สิทธิภ พ 
ก รทำ ง น

 ทง้นีอ้ จสรปุส เหตขุองข้อจำ กดก รจดก รน้ำ เสยีออก

ได้เป็น 3 ด้ น คือ

 1. ก รจดว งสถ บน (Institutional Arrangement) 

กล่ วคือ ข ดเอกภ พในก รบริห รจดก รกบปัญห น้ำ เสีย 

ร หว่ ง สำ นกง นสิง่แวดลอ้มภ ค 9 ผูม้หีน้ ทีต่ดิต มคณุภ พ

น้ำ  แล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพร ปัญห น้ำ เสีย 
เป็นปัญห ที่ส่งผลกร ทบม กกว่ ที่ท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่ง 
จ ส ม รถรบมือได้

 2. กฎหม ย

คว มไมส่อดคลอ้งของบรบิทปจัจบุนของกฎหม ย โดยจ เหน็

ไดว้่  พ.ร.บ.สง่เสรมิแล รกษ คณุภ พสิง่แวดลอ้ม พ.ศ. 2535 

ทำ ให้ไม่สอดคล้องกบสภ พปัจจุบน เนื่องม จ กว่ เป็น

กฎหม ยที่มีก รบงคบใช้ขึ้นก่อน พ.ร.บ.ก รกร จ ยอำ น จ 

พ.ศ. 2542 ทีไ่ดก้ำ หนดแผนแล ขน้ตอนกร จ ยอำ น จใหแ้ก่

องค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีหน้ ที่ในก รกำ จดมูลฝอย 

สิง่ปฏกิลู แล น้ำ เสยี สง่ผลให้เกิดปญัห ทีเ่หน็ไดช้ด คอืปัญห

ด้ นงบปร ม ณในเรือ่งก รจดก รน้ำ เสยีทีต่อ้งใชง้บปร ม ณ

ม ก ทำ ให้งบปร ม ณที่ได้มกต้องขอเป็นเงินสนบสนุน หรือ

เงินอุดหนุนเฉพ กิจ

รูปที่ 3.8 ลำ ดบก รเกิดของกฎหม ยแล องค์กรด้ นสิ่งแวดล้อมในปร เทศไทย, 2558 (ที่ม : ผู้วิจย)

 นอกจ กน้น กฎหม ยข ดก รร บุก รให้อำ น จในก รตรวจสอบ ท้งในพ.ร.บ.ส่งเสริมแล รกษ คุณภ พสิ่งแวดล้อม 

พ.ศ. 2535 แล พ.ร.บ.ควบคุมก รจดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 ไม่ให้อำ น จแก่ท้องถิ่นในก รตรวจสอบ หรือเข้ ไปบริห รจดก ร

น้ำ เสียในพื้นที่บ้ นจดสรร

 ส เหตุอีกปร ก รหนึ่งคือ ภ ร ก รจดเก็บค่ บริก รน้ำ เสียตกอยู่กบเทศบ ลนครอุดร : เมื่อก รจดก รน้ำ เสียในพื้นที่

เทศบ ลนครอดุรธ นแีล พืน้ทีโ่ดยรอบม จ กเงนิสนบสนนุ แล บทลงโทษของก รไมจ่ดเกบ็ค่ บรกิ รน้ำ เสยีจ ครอบคลมุตอ่

เมื่อมีก รปร ก ศค่ บริก ร (พ.ร.บ.ส่งสริมแล รกษ คุณภ พสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535) ทำ ให้ยงไม่มีม ตรก รในก รจดเก็บ 
ค่ บริก รน้ำ เสียของเทศบ ลอื่นๆ แล พื้นที่เมืองโดยรอบ

 3. ก รขบเคลื่อน

ก รกำ หนดค่ บริก รเป็นช่วงกว้ งทำ ให้เกิดก รจดเก็บที่ไม่เป็นธรรมแก่ผู้ที่อยู่ในร ดบที่ต่ำ กว่ ในช่วงของค่ บริก ร

พร ร ชบญญติส่งเสริม
แล รกษ คุณภ พสิ่งแวดล้อม

แห่งช ติ พศ 2518

2520

2518

2530 2540 25502525 2535

2535
2542

2545
2535

2545 2555

พร ร ชบญญติส่งเสริม
แล รกษ คุณภ พสิ่งแวดล้อม

แห่งช ติ พศ 2535

พร ร ชบญญติปรบปรุง
กร ทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 

จดต้งกร ทรวงทรพย กรธรรมช ติแล
สิ่งแวดล้อม

ก่อต้งกรมควบคุมมลพิษ สำ นกง น
นโยบ ยแล แผนทรพย กรธรรมช ติ

แล สิ่งแวดล้อม แล กรมส่งเสริม
คุณภ พสิ่งแวดล้อม

พร ร ชบญญติกำ หนดแผน
แล ข้นตอนก รกร จ ยอำ น จ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.2542
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	 3.4	สรุป

 ข้อสรุปของก รวิเคร ห์ถึงสถ บนซึ่งหม ยคว ม 
รวมถึงกฎหม ยที่รองรบ แล /หรือ ให้อำ น จก รทำ ง นของ

หน่วยง นต่ งๆ ท่ีเกี่ยวข้องกบก รให้บริก รส ธ รณ  โดย 
ชี้ให้เห็นถึงข้อจำ กดในก รปฏิบติง นแล กลไกก รทำ ง น 
ร่วมกน ซ่ึงแบ่งส เหตุในก รเกิดข้อจำ กดออกเป็น 4 ด้ นหลกๆ

ด้วยกน คือ (1) ข้อจำ กดด้ นโครงสร้ งองค์กร (2) ข้อจำ กด

ด้ นก รใหอ้ำ น จต มกฎหม ย (3) ขอ้จำ กดในก รขบเคลือ่น 

(4) ขอ้จำ กดด้ นอืน่ๆ อย่ งงบปร ม ณ แล บคุล กร เปน็ตน้ 

ส ม รถสรุปต มบริก รส ธ รณ ท้ง 3 ด้ น ได้ดงนี้

 3.4.1	ก รใช้ปร โยชน์ที่ดิน

 ปัญห ด้ นก รใช้ปร โยชน์ที่ดินที่เกิดขึ้นในพื้นท่ี

จงหวดอุดรธ นี คือ แม้ว่ จ มีกร บวนก รที่เปิดโอก สให้

ปร ช ชน หรือภ คส่วนต่ งๆ เข้ ม มีส่วนร่วม แต่ท้ ยที่สุด

แล้วก รตดสินใจก็อยู่ที่ส่วนกล งม กกว่ คนในพื้นท่ี ทำ ให้

ผงเมืองท่ีเกิดขึ้นไม่ตอบสนองกบสภ พคว มเป็นจริงในพื้นที่ 

รวมไปถงึขอ้มูลทีน่ำ ม ปร กอบก รวเิคร ห์ก รว งผงมกจ

เป็นข้อมูลที่ล้ หลงน่นเอง

 เมื่อพิจ รณ ส เหตุของข้อจำ กดในด้ นก รใช้

ปร โยชน์ที่ดิน พบว่  ในพื้นที่ศึกษ  รวมไปถึงพื้นที่จงหวด

อุดรธ นี ที่มีก รปร ก ศใช้ผงเมืองรวม ไม่ว่ จ เป็นผงเมือง

รวมจงหวดอดุรธ น ีแล ผงเมอืงรวมเมืองอดุรธ นี สรปุไดด้งนี้

ก รจดว งสถ บน (Institutional Arrangement) พบว่ ในด้ น

ก รใช้ปร โยชน์ที่ดินน้น ถึงแม้กฎหม ยจ กำ หนด แล โอน

ภ รกิจให้เป็นหน้ ที่ของท้องถิ่นท้งหมด แต่ในท งปฏิบติน้น

ขึ้นอยู่กบว่ ท้องถิ่นแห่งใดมีคว มพร้อมในก รว งแล จดทำ

ผงเมอืง หนว่ยง นทีม่คีว มพรอ้มม กกว่ ส ม รถทำ ไดแ้ทน 

ซึง่มกจ เปน็หนว่ยง นท่ีเปน็ตวแทนจ กสว่นกล งทีม่ขีอ้จำ กด

ในก รทำ คว มเข้ ใจบริบทที่แท้จริงของพื้นที่ นอกไปจ กน้น 

ในปร เดน็ขอบเขตของก รว งแล จดทำ ผงเมอืงยงข ดกลไก

เชิงร บบท่ีจ ก่อให้เกิดก รปร ส นง นกนข้ มเขตก รปกครอง

ท้องถ่ิน ยงเป็นไปในลกษณ คว มสมครใจ ทำ ให้ก รว งผงเมือง

ที่เกิดขึ้นมกจ ม จ กสถ นก รณ์ปัจจุบนม กกว่ ก รจ  
ตอบรบ หรือรองรบก รพฒน ในอน คต แล มีข้อจำ กดใน

ก รปร ส นคว มร่วมมือปร เด็นร่วมเชิงพื้นที่ข้ มเขต 
ก รปกครองท้องถิ่น เช่น น้ำ ท่วม ก รข ดแคลนน้ำ

 ข้อจำ กดด้ นกฎหม ย 7 คือ แม้ว่ พร ร ชบญญติก ร

ผงเมอืง พ.ศ.2518 จ ใหผู้ท้ีม่สีว่นไดส้ว่นเสยีส ม รถรอ้งเรยีน

ในก รแก้ไขผงเมืองที่เกิดขึ้นในพื้นที่ได้น้น แต่สุดท้ ยแล้ว 

ผู้ที่ทำ ก รพิจ รณ ก็อยู่ที่คณ กรรมก รผงเมืองในส่วนกล ง

ข้อจำ กดด้ นอื่นๆ คือ ข้อจำ กดด้ นข้อมูล ด้วยคว มที่ข้อมูล

ทีจ่ นำ ม ใชเ้พือ่ก รปร กอบก รวเิคร หใ์นก รว งผงเมอืง

รวมมกจ ต้องรวบรวมจ กหล ยหน่วยง น รวมไปถึง

กร บวนก รหล ยข้นตอน ทำ ให้กว่ ผงเมืองรวมจ ส ม รถ

บงคบใช้ในพื้นที่ได้ต มกฎหม ยก็ทำ ให้ข้อมูลน้นล้ หลงไป

แลว้ สภ พก รใชป้ร โยชนท์ีด่นิไมส่อดคลอ้งกบคว มเปน็จรงิ 

เนื่องม จ กก รเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของเมืองน่นเอง แล

ข้อจำ กดด้ นงบปร ม ณ แล บุคล กร ถึงแม้ว่ ก รบงคบใช้

ผงเมืองรวมจ เป็นหน้ ที่ของท้องถิ่นโดยตรง แต่ยงพบว่  
ในพื้นที่อุดรธ นียงคงมีปัญห ด้ นบุคล กร แล งบปร ม ณ 

รวมไปถึงองค์คว มรู้ด้ นผงเมืองที่ยงไม่เพียงพอ ส่งผลให้ 
ไม่พร้อมต่อก รว งแล จดทำ ผงเมืองรวมด้วยตวเองน่นเอง

 3.4.2	ก รปร ป

 นอกจ กคว มท้ ท ยในก รจดห แหล่งน้ำ ดิบเพื่อ

รองรบก รเตบิโตของเมอืงแล ก รคว มแปรปรวนของอ ก ศ

ในอน คตแลว้นน้ ปญัห เชงิโครงสร้ งของก รปร ป ในพืน้ที่

จงหวดอดุรธ นทีีส่ำ คญทีส่ดุ คอื ปญัห ด้ นก รจดว งสถ บน 

(Institutional Arrangement) จ กก รวเิคร หเ์ชงิสถ บน ทีม่

จ กก รสมภ ษณ์ แล สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม แสดงให้เห็นถึง

ข้อจำ กดในก รทำ ง นร่วมกน ก รกำ หนดนโยบ ย หรือ

กำ หนดแผนทีข่ ดก รบรูณ ก รกนร หว่ งหนว่ยง นในแตล่

กร ทรวงแล แต่ล ร ดบร ชก ร จ กก รสมภ ษณ์ผู้จดก ร

ก รปร ป ส ข อุดรธ นี (ช้นพิเศษ) ท่ีพบว่  ยงข ดกลไก 
ก รทำ ง นร่วมกนอย่ งเป็นร บบร หว่ งหน่วยง น ซึ่งเป็น

ผลม จ กก รจดว งสถ บนด้ นก รบรหิ รง นโดยเฉพ ใน

ท งร บ (Horizontal Arrangement) ส ม รถอธิบ ยได้ดงนี้

 ก รจดสรรน้ำ ใหแ้ตภ่ คสว่นต่ งๆ ของกรมชลปร ท น

ในพื้นที่ศึกษ แล พื้นที่โดยรอบ ข้อจำ กดของก รจดสรรน้ำ  
ในแต่ล ปีมีข้อจำ กด ถึงแม้ว่ พื้นที่เมืองจ ได้รบคว มสำ คญ 

แต่ก รจดสรรน้ำ ยงใช้ข้อตกลงร่วมกนต มสถ นก รณ์อ จ 
ส่งผลให้ข ดก รว งแผนก รใช้น้ำ ในแต่ล ภ คส่วนในร ย

ย ว ส่งผลให้เกิดคว มท้ ท ยม กขึ้นต่อท้งพื้นที่เมืองแล

พื้นที่โดยรอบในภ ว วิกฤติ เช่น น้ำ แล้ง เป็นต้น 

 ก รทีก่ รปร ป คว มจำ เปน็ทีจ่ ตอ้งว งร บบทอ่สง่

จ่ ยน้ำ  ในพื้นที่ต่ งๆ ในคว มดูแลของหน่วยง นอื่นไม่ว่ จ

เป็นหน่วยง นท้องถิ่น หรือหน่วยง นด้ นก รคมน คมอย่ ง

เชน่กรมท งหลวง เพือ่ก รว งร บบทอ่ทีไ่ปต มแนวเสน้ถนน

น้น ทำ ให้ในก รปฏิบติง นของก รปร ป มีข้อจำ กด ไม่ว่  

7 หม�ยเหตุ: ในร หว่�งช่วงทำ�ก�รวิจย (มกร�คม พ.ศ. 2561 ถึง มิถุน�ยน พ.ศ. 2562 ยงไม่มีก�รบงคบใช้ พ.ร.บ.ก�รผงเมือง พ.ศ. 2562 ผู้วิจยจึงอ้�งอิง 

พ.ร.บ.ผงเมือง (แก้ไขเพ่ิมเติมฉบบท่ี 4) พ.ศ.2558

จ เป็นแผนก รปฏิบติ หรือโครงก รที่จ ต้องไปในทิศท ง

เดียวกน เพื่อก รปร หยดต้นทุน แต่ยงข ดกลไกก รทำ ง น

ร่วมกนเชิงร บบ ซึ่งรวมไปถึงท้องถิ่นเจ้ ของพื้นที่ด้วย 

 นอกไปจ กน้นแล้ว ก รจ่ ยน้ำ ที่จ ต้องอ ศยไฟฟ้

เป็นหลกก็ทำ ให้ต้องร่วมกบหน่วยง นด้ นก รไฟฟ้  เพร

ห กไม่มีไฟฟ้  หรือไฟฟ้ ดบ น้ำ ปร ป เองก็ไม่ส ม รถที่จ

จดจ่ ยน้ำ ได้เช่นเดียวกน

 3.4.3	ก รจดก รน้ำ เสีย

 ข้อจำ กดของก รจดก รน้ำ เสีย มกมีส เหตุสำ คญ 
ม จ กคว มล้ หลงของกฎหม ยหลกอย่ งเช่น พร ร ชบญญติ

ส่งเสริมแล รกษ คุณภ พสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535 ที่มีคว มไม่

สอดคลอ้งกบกฏหม ยทีเ่กีย่วข้องกบก รกำ หนดให้น้ำ เสยีเปน็

หน้ ที่ของท้องถิ่นโดยตรง ทำ ให้ในกร บวนก รก รขอรบเงิน

สนบสนุนในก รจดให้มีโรงปรบปรุงคุณภ พน้ำ ในพื้นที่มี 
คว มยุ่งย ก แตอ่ย่ งไรก็ต มในเขตเทศบ ลนครอดุรธ น ีแล

อปท.รอบข้ งที่มีข้อตกลงร่วมกนเพื่อเป็นก รเพิ่มข้อต่อรอง

ในก รจดสรรงบปร ม ณไปยงส่วนกล ง  จึงได้รบก รจดสรร

งบปร ม ณแล คว มชว่ยเหลอืในก รว งร บบบำ บดน้ำ เสีย

จ กส่วนกล งคือองค์ก รจดก รน้ำ เสียน่นเอง 

 อีกหนึ่งในส เหตุหลกที่สำ คญในก รเกิดปัญห ด้ น 
ก รขบเคลื่อนนโยบ ยไปสู่ก รปฏิบติ น่นคือ ก รว งแผนใน

เชิงพื้นที่ของก รบริก รส ธ รณ ที่ควรจ เป็นไปในทิศท ง

เดียวกน แต่จ กก รศึกษ กลบพบว่ ในก รว งแผนเพื่อ 
ก รปฏบิตงิ นนน้ในแตล่ หนว่ยง นมคีว มแยกข ดกน ไมว่่

จ เป็นในเชิงพื้นที่ คือ ขอบเขตก รให้บริก รที่ต่ งกน ทำ ให้

เกดิคว มไมส่มพนธก์นในก รจดก ร ยกตวอย่ งเชน่ ขอบเขต

ก รบรหิ รง นด้ นก รปร ป  แล ก รจดก รน้ำ เสยี ทีอ่ยูใ่น

ขอบเขตก รบรกิ รทีต่่ งกน ทง้ทีใ่นคว มเปน็จรงิแลว้ น้ำ เสยี

ต มหลกม ตรฐ นจ เกดิจ กก รใชน้้ำ ปร ป นน่เอง ขอบเขต

ของก รให้บริก รควรจ มีก รว งแผนให้สอดคล้องกน

 ข้อจำ กดในเชิงข้อมูล จ กก รศึกษ พบว่ ในก รว งแผน 

แล ก รวิเคร ห์แนวโน้ม แล คว มต้องก รในอน คตจ ก

จำ นวนปร ช กรของแต่ล ภ คส่วนก รบริก รส ธ รณ น้น

อยูบ่นขอ้มลูทีแ่ตกต่ งกน เชน่ ก รค ดก รณจ์ำ นวนปร ช กร

ในอน คต  ทำ ใหก้ รว งแผนทีเ่กดิขึน้ในแตล่ หนว่ยง นด้ น

ก รบริก รส ธ รณ มีแผนแล แนวโน้มที่ต่ งกนโดยสิ้นเชิง 
ไม่ว่ จ เป็นเชิงพ้ืนท่ี แล ขอบเขตด้ นร ย เวล ในก รค ดก รณ์ 

เหล่ นี้เองท่ีนำ ไปสู่ก รว งแผนที่ข ดเอกภ พ ก รพฒน ที่ 
ไม่ได้สอดรบกบสภ พคว มเป็นจริง แล เป็นก รว งแผน 
ที่เป็นก รตอบรบกบสภ พก รปัจจุบน ม กกว่ ก รว งแผน

เพื่อรองรบก รขย ยตวของเมืองแล คว มท้ ท ยจ ก 
ก รเปลี่ยนแปลงสภ พภูมิอ ก ศในอน คต

 ข้อจำ กดด้ นช่วงเวล ของแต่ล แผนที่เกี่ยวข้องกบ 
ก รพฒน เมอืงดงทีก่ล่ วไวด้้ นบน กล่ วคอื ขอ้จำ กดในด้ น

ช่วงร ย เวล ที่ไม่สอดคล้องกนร หว่ งแผนก รทำ ง น แล

นโยบ ยโครงก รของก รให้บริก รส ธ รณ แต่ล ภ คส่วน 

สง่ผลใหเ้ปน็อกีเหตผุลหนึง่ทีท่ำ ให้เกดิขอ้จำ กดของก รทำ ง น

ร่วมกน ในขณ ที่โครงก รบ งโครงก รควรจ ดำ เนินไป

พร้อมๆ กน อย่ งเช่น ก รว งท่อปร ป เพื่อก รจดส่งน้ำ

ปร ป  ที่ควรดำ เนินไปพร้อมกนว งโครงข่ ยถนนถนน แล

นโยบ ยในก รใช้ปร โยชน์ที่ดิน เป็นต้น นอกไปจ กน้น  
คว มชดเจนของโครงก รต่ งๆ ท่ีเกี่ยวข้องกบก รพฒน  
เมืองยงข ดคว มชดเจนของร ย เวล ดำ เนินก รแล  
กำ หนดแล้วเสร็จของโครงก ร ดงน้น ก รปร ส นง นให้เกิด 
คว มสอดคลอ้งกนกม็กจ ทำ ได้อย่ งมขีอ้จำ กด แล เนือ่งจ ก

ว่ ก รว งแผนพฒน แล โครงก รของแต่ล หน่วยง น 
มีผลต่อก รจดงบปร ม ณของหน่วยง นโดยตรง ทำ ให้ 
ไม่ส ม รถมีคว มยืดหยุ่นได้เท่ ที่ควร
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บทที่ 4
การวิเคราะห์การขาดความม่ันคง
และเสถียรภาพของเมืองอุดรธานี
ภายใต้ภาวะกดดันจาก
สภาพภูมิอากาศในอนาคต

	 ก รทำ คว มเข้ ใจถึงก รข ดคว มม่นคงแล

เสถียรภ พของเมืองอุดรธ นีในอน คตจ กภ ว กดดน

ของก รเปลีย่นแปลงสภ พภมูอิ ก ศเปน็ก รมองออกไป

ในอน คตร ย ย ว	 โดยพิจ รณ ถึงก รเปล่ียนแปลง 
สภ พภูมิอ ก ศอนจ ส่งผลให้ภ ว กดดนที่มีต่อพื้นที่ 
เมืองอุดรธ นีเปล่ียนแปลงไป	ซ่ึงพบว่ ปริม ณฝนในรอบปี

ในอน คตมีแนวโน้มลดลง	แต่ภ ว เหตุก รณ์ฝนตกหนก

ในอน คตอ จมีแนวโน้มท่ีจ มีปริม ณฝนสูงขึ้น	โดยมี 
รอบก รเกดิซ้ำ เกดิถีข่ึน้	นอกจ กนน้	พืน้ทีจ่งหวดอดุรธ นี

แล ลุ่มน้ำ ห้วยหลวงยงมีแนวโน้มที่จ มีอุณหภูมิสูงขึ้น	 
โดยมีช่วงเวล ที่มีอ ก ศร้อนในรอบปีย วน นม กขึ้น	 
ก รเปลี่ยนแปลงเหล่ นี้อ จมีผลต่อภ ว กดดนที่มี 
ต่อเมืองอุดรธ นีคือ	ภ ว น้ำ ท่วมแล ภ ว ข ดแคลนน้ำ

อ จมีคว มรุนแรงแล มีคว มถี่สูงข้ึน	แล จ ทำ ให้ 
ก รให้บริก รส ธ รณ มีข้อจำ กดม กข้ึน	เม่ือพิจ รณ

ปร กอบกบก รเปล่ียนแปลงของเมอืงอดุรธ นใีนร ย ย ว

ภ ยใตเ้ง่ือนไขท งเศรษฐกจิสงคมอนเปน็ผลจ กนโยบ ย

แล แผนก รพฒน ต่ ง	ๆ	 ในปัจจุบนซึ่งจ ส่งผลให้ 
เมืองอุดรธ นีมีคว มต้องก รบริก รส ธ รณ ที่แตกต่ ง

ไปในอน คต	โดยก รเปลีย่นแปลงเชงิเศรษฐกจิสงคมอ จ

พิจ รณ ในแง่ของก รเปลี่ยนแปลงโครงสร้ งปร ช กร

แล กิจกรรมท งเศรษฐกิจต่ ง	ๆ	ที่นำ ไปสู่คว มต้องก ร

บริก รส ธ รณ ที่เพิ่มขึ้นในทุกด้ น	ซึ่งสวนท งกบ 
ขอ้จำ กดของก รใหบ้ริก รส ธ รณ 	ดงนน้	จงึอ จอนมุ น

ได้ว่ เมืองอุดรธ นีมีแนวโน้มที่จ ข ดคว มม่นคงแล

เสถียรภ พในอน คตเน่ืองจ กคว มขดข้องของบริก ร

ส ธ รณ ในอน คต	นอกจ กน้น	ข้อจำ กดของสถ บนที่

ไม่เอื้อต่อก รบริห รจดก รบริก รส ธ รณ ให้ส ม รถ

รองรบก รเปล่ียนแปลงในอน คตได้อย่ งเหม สมจ  
นำ ม ซ่ึงก รข ดคว มม่นคงแล เสถยีรภ พทีเ่มอืงอุดรธ นี

ต้องเผชิญในอน คต	แล /หรือ	ทำ ให้เมืองอุดรธ นี 

ไม่ส ม รถเติบโตได้ต มแผนก รพฒน ท้งหล ยที่มี 
ก รขบเคลื่อนอยู่ในปัจจุบน	ซึ่งอ จกล่ วในอีกนยหน่ึง 
ก็คือ	แผนพฒน ต่ ง	ๆ	อ จไม่ส ม รถบรรลุคว มสำ เร็จ

ได้ภ ยใต้เงื่อนไขของสถ นก รณ์อน คตแล โครงสร้ ง

สถ บนที่เป็นอยู่ในปัจจุบน

 ก รข ดคว มม่นคงแล เสถียรภ พของเมืองอุดรธ นี

ซึง่ในก รศกึษ นีพ้จิ รณ ในมติขิองก รขดขอ้ง หรอื โอก สที่

จ เกิดก รขดข้องของก รให้บริก รส ธ รณ ซึ่งจ ส่งผลต่อ

คว มม่นคงแล เสถียรภ พของเมือง โดยคว มเสี่ยงนี้อ จมี

ก รเปลี่ยนแปลงไปในอน คต ก รปร เมินในก รศึกษ นี้ 
จึงพิจ รณ ถึงก รเปลี่ยนแปลงสภ พภูมิอ ก ศที่มีผลต่อ 
ก รเปลี่ยนแปลงภ ว กดดนที่ส่งผลต่อก รข ดคว มม่นคง

แล เสถียรภ พของเมืองอุดรธ นี ปร กอบกบก รเปล่ียนแปลง

เชิงเศรษฐกิจสงคมซึ่งจ ส่งผลต่อรูปแบบลกษณ ก รข ด 
คว มม่นคงแล เสถียรภ พในอน คตของเมืองอุดรธ นี แล

พจิ รณ ถงึขอ้จำ กดในก รใหบ้รกิ รส ธ รณ ภ ยใตเ้งือ่นไข

ที่เปลี่ยนแปลงไปในอน คตอนจ มีผลให้ก รเติบโตของเมือง

ต้องปร สบปัญห  แล /หรือ ผลของก รพฒน ต่ งๆ ไม่ส ม รถ

เป็นไปต มเป้ หม ยที่ว งไว้ได้

 
	 4.1	ก รเปลี่ยนแปลงสภ พภูมิอ ก ศที่มีผลต่อ 
ก รเปล่ียนแปลงภ ว กดดนท่ีส่งผลต่อก รข ดคว มม่นคง

แล เสถียรภ พของเมืองอุดรธ นี

 ภ ว โลกร้อนท่ีมีแนวโน้มทวีคว มรุนแรงม กขึ้นจ  
สง่ผลใหภ้มูอิ ก ศในอน คตเปลีย่นแปลงไปจ กปจัจบุน แล

ก รเปลี่ยนแปลงสภ พภูมิอ ก ศท่ีอ จเป็นก รเปลี่ยนแปลง

ภ ว กดดนให้เมืองอุดรธ นีต้องข ดคว มม่นคงแล

เสถียรภ พในรูปแบบลกษณ ที่แตกต่ งไปน้น อ จพิจ รณ

ได้โดยอิงกบคว มเชื่อมโยงของบริก รส ธ รณ ที่มีกบสภ พ

ภูมิอ ก ศ ซึ่งปัจจยด้ นสภ พภูมิอ ก ศที่สำ คญอนจ ส่งผล

ต่อก รข ดคว มม่นคงแล เสถียรภ พของเมืองอุดรธ นีคือ

 • ปริม ณฝนแล ก รกร จ ยตวของฝน

 • อุณหภูมิสูงสุด

 ก รทำ คว มเข้ ใจกบแนวโน้มก รเปลี่ยนแปลง 
สภ พภูมิอ ก ศน้นส ม รถอิงผลก รวิเคร ห์ก รค ดก รณ์ 
ภูมิอ ก ศอน คต โดยเปน็ก รมองออกไปในอน คตร ย ย ว 

ในก รศกึษ นีไ้ดพ้จิ รณ ถงึก รค ดก รณภ์มูอิ ก ศอน คต

8 ข้อมูลก�รค�ดก�รณ์ภูมิอ�ก�ศอน�คตน้ีเป็นข้อมูลท่ีได้มีก�รคำ�นวณเพ่ิมร�ยล เอียดในร ดบภูมิภ�คซ่ึงได้เคยมีก�รจดทำ�ข้ึนในปร เทศไทยแล คณ ผู้วิจย

ส�ม�รถเข้�ถึงข้อมูลได้ โดยชุดข้อมูลก�รค�ดก�รณ์ภูมิอ�ก�ศอน�คต ECHAM5-A1B จดทำ�โดย ศูนย์เครือข่�ยง�นวิเคร� ห์วิจย  จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลย 

แล ชุดข้อมูลก�รค�ดก�รณ์ภูมิอ�ก�ศอน�คต MPI-ESM-MR RCP4.5 แล  MPI-ESM-MR RCP8.5 จดทำ�โดย ศูนย์วิจยก�รเปล่ียนแปลงภูมิอ�ก�ศร ดบ

ภูมิภ�ค แล พลงง�นทดแทน มห�วิทย�ลยร�มคำ�แหง

รูปที่ 4.1 ก รเปลี่ยนแปลงปริม ณฝนร ยปีในลุ่มน้ำ ห้วยหลวง จงหวดอุดรธ นี โดยเปรียบเทียบปีที่มีฝน

ม กที่สุดจนถึงปีที่มีฝนน้อยที่สุดในรอบ 20 ปี (ที่ม : ศูนย์เครือข่ ย )

โดยใช้ผลจ กแบบจำ ลองภูมิอ ก ศท่ีแตกต่ งกน 3 แบบจำ ลอง 8 
คือ (1) ECHAM5-A1B (IPCC AR4) (2) MPI-ESM-MR (IPCC 

AR5): RCP4.5 (3) MPI-ESM-MR (IPCC AR5): RCP8.5  โดย

พิจ รณ ถึงแนวโน้มก รเปล่ียนแปลงในบริบทท่ีมีคว มเช่ือมโยง

กบก รให้บริก รส ธ รณ ในแง่ที่สภ พภูมิอ ก ศอน คต 
อ จเปน็ขอ้จำ กดในก รให้บรกิ รส ธ รณ ไดอ้ย่ งเหม สม

หรือต่อเนื่อง อย่ งไรก็ดี โดยทำ ก รวิเคร ห์เปรียบเทียบกน 

2 ห้วงเวล  คือ ช่วงคริสต์ทศวรรษที่ 1990s-2000s แล  

2050s-2060s อย่ งไรกดี็ ก รค ดก รณภ์มูอิ ก ศอน คตนน้

เป็นก รจำ ลองสถ นก รณ์ภ ยใต้เง่ือนไขอนเป็นสมมติฐ น 

ดงน้น ก รใช้ผลก รค ดก รณ์อน คตเพ่ือปร กอบก รปร เมิน 
ก รข ดคว มม่นคงแล เสถียรภ พของเมืองอุดรธ นี 

ในอน คตจึงเป็นเพียงก รทำ คว มเข้ ใจถึงแนวโน้มแล

ทศิท งก รเปลีย่นแปลงของภ ว กดดนจ กสภ พภมูอิ ก ศ

ในอน คตที่มีต่อร บบก รต้งถิ่นฐ นของเมืองอุดรธ นีโดย 
กว้ งๆ เท่ น้น ซึง่แนวโนม้ก รเปลีย่นแปลงภมูอิ ก ศทีส่ำ คญ

อนจ ส่งผลต่อก รข ดคว มม่นคงแล เสถียรภ พของเมือง

อุดรธ นีส ม รถสรุปได้ดงต่อไปนี้

 • ก รเปลี่ยนแปลงปริม ณฝน

เมื่อพิจ รณ ถึงปริม ณฝนในพื้นที่จงหวดอุดรธ นีแล ลุ่มน้ำ

ห้วยหลวงในอน คตแล้วจ เห็นว่  แนวโน้มก รเปลี่ยนแปลง

ปริม ณฝนจ เปลี่ยนแปลงไปในทิศท งที่มีฝนในพื้นที่เพิ่มสูง

ขึน้ ปร กอบกบแนวโนม้พ ยทุีพ่ดผ่ นปร เทศไทยในอน คต

มีแนวโน้มที่จ มีกำ ลงแรงขึ้น ดงที่แสดงในภ พต่อไปนี้
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รูปที่ 4.2 ก รเปรียบเทียบ

ค่ เฉลี่ยของปริม ณฝนร ยปี

ในพื้นที่ลุ่มน้ำ ห้วยหลวง 

จงหวดอุดรธ นี แล ปีที่มี

ฝนม กที่สุดกบน้อยที่สุด

ในรอบ 20 ปี ที่ (ที่ม : 

ศูนย์เครือข่ ย )

รูปที่ 4.3 ก รเปลี่ยนแปลง

ปริม ณฝนในกรณีภ ว

ฝนตกหนกในพื้นที่ลุ่มน้ำ ห้วย

หลวง จงหวดอุดรธ นี 

โดยพิจ รณ จ กปริม ณฝน

ส สม 3 วนที่รอบก รเกิด 20 

ปี  (ที่ม : ศูนย์เครือข่ ย )

รูปที่ 4.5 แนวโน้มก ร

ก รเปลี่ยนแปลงคว มถี่ของ

พ ยุที่พดผ่ นปร เทศไทย 

(ที่ม : ศูนย์เครือข่ ย )

รูปที่ 4.4 ก รเปลี่ยนแปลง

คว มถี่ของภ ว ฝนตกหนก

ในพื้นที่ลุ่มน้ำ ห้วยหลวง 

จงหวดอุดรธ นี 

โดยพิจ รณ จ กปริม ณฝน

ส สม 3 วน  (ที่ม : 

ศูนย์เครือข่ ย )

รอบปี

รอบปี

รอบปี

2

2

2

95.2

153.0

165.2

111.4

144.5

195.2

5

5

5

135.0

217.1

244.4

160.2

211.2

293.2

10

10

10

161.3

259.6

296.8

192.4

255.4

358.0

20

20

20

186.5

300.4

347.1

223.4

297.8

420.3

100

100

100

243.7

392.6

461.0

293.5

393.8

561.2

1000
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ปริม ณน้ำ ฝนส สม 3 วนสูงสุด (มม.) : 1990-2009

ปริม ณน้ำ ฝนส สม 3 วนสูงสุด (มม.) : 1990-2009

ปริม ณน้ำ ฝนส สม 3 วนสูงสุด (มม.) : 1990-2009

ปริม ณน้ำ ฝนส สม 3 วนสูงสุด (มม.) : 2050-2069

ปริม ณน้ำ ฝนส สม 3 วนสูงสุด (มม.) : 2050-2069

ปริม ณน้ำ ฝนส สม 3 วนสูงสุด (มม.) : 2050-2069

ECHAM5	A1B

MPI-ESM-MR	:	RCP45

MPI-ESM-MR : RCP85

ต ร งที	่4.1	ก รเปลีย่นแปลงปรมิ ณฝนในกรณภี ว ฝนตกหนกในพืน้ทีลุ่ม่น้ำ หว้ยหลวง	จงหวดอดุรธ น	ีโดยพจิ รณ

จ กปริม ณฝนส สม	3	วนที่มีรอบก รเกิดต่ ง	ๆ	กน	(ที่ม :	ศูนย์เครือข่ ย )
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 • ก รเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิสูงสุด

 เมือ่พจิ รณ ถงึอณุหภูมสูิงสดุเฉลีย่ร ยเดอืนในพืน้ทีจ่งหวดอุดรธ นใีนอน คตแลว้จ เหน็ว่  แนวโนม้ก รเปลีย่นแปลง

อุณหภูมิจ เปลี่ยนแปลงไปในทิศท งที่อุณหภูมิในพื้นที่เพิ่มสูงขึ้นตลอดปี นอกจ กน้น จำ นวนวนที่มีอ ก ศร้อนในรอบปีก็มี

แนวโน้มเพิ่มขึ้นด้วยเช่นเดียวกน

รูปท่ี 4.6 ก รเปล่ียนแปลงอุณหภูมิสูงสุดร ยเดือนในพ้ืนท่ีลุ่มน้ำ ห้วยหลวง จงหวดอุดรธ นี (ท่ีม : ศูนย์เครือข่ ย )

รูปที่ 4.7 ก รเปลี่ยนแปลงร ย เวล ที่มีอ ก ศร้อนในพื้นที่ลุ่มน้ำ ห้วยหลวง จงหวดอุดรธ นี โดยพิจ รณ จ ก 
จำ นวณวนโดยจำ แนกต มอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยร ยวนในรอบ 20 ปี (ที่ม : ศูนย์เครือข่ ย )
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อดีต-ปัจจุบัน
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ECHAM5 A1B

( T> 35 oC = 63 143  วนั )

 ก รเปล่ียนแปลงสภ พภูมิอ ก ศในอน คตดงท่ีกล่ วไป 
ข้ งต้นน้ี มีผลต่อก รเปลี่ยนแปลงภ ว กดดนที่ส่งผลต่อ 
ก รข ดคว มมน่คงแล เสถยีรภ พของเมอืงอุดรธ นกีล่ วคอื 

 • ก รเปลี่ยนแปลงปริม ณฝนซึ่งอ จเพิ่มสูงขึ้นกว่

ปัจจุบนนี้ มีผลโดยตรงกบภ ว น้ำ ท่วมซึ่งเป็นภ ว กดดนให้

เมืองอุดรธ นีตกอยู่ในคว มไม่พลวต แล อ จส่งผลให้เมือง

อุดรธ นีข ดคว มม่นคงแล เสถียรภ พเพิ่มขึ้นเนื่องจ ก 
ก รใชป้ร โยชนท์ีด่นิไดก้ำ หนดให้มีก รตง้ถิน่ฐ นบ้ นเรอืนใน

พืน้ทีท่ีเ่คยปร สบภ ว น้ำ ทว่มม กขึน้ แล ภ ว น้ำ ทว่มอ จ

มีคว มรุนแรงม กขึ้นจ กก รเปลี่ยนแปลงปริม ณฝนที่ 
เพิ่มขึ้นนี้อ จพิจ รณ ได้ใน 2 ลกษณ  คือ

 - ปริม ณน้ำ ในลำ น้ำ ห้วยหลวงที่พ ดผ่ นด้ นเหนือ

ของเมืองอดุรธ นีอ จมปีรมิ ณสงูแล เออ่ลน้ฝ่ังเกดิเปน็ภ ว

น้ำ ท่วมในพื้นท่ีที่อยู่ใกล้ลำ น้ำ  ดงตวอย่ งก รวิเคร ห์ภ ว

น้ำ ท่วมในอน คตดงต่อไปนี้
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รูปที่ 4.8 ก รค ดก รณ์

พื้นที่น้ำ ท่วมขงจ ก

ปริม ณน้ำ ฝนส่วนเกิน

(ท่ีม ข้อมูล: รศ.ดร.เอกสิทธ์ิ 

โฆสิตสกุลชย แล คณ , 

2560 จดทำ แผนที่โดย: 

ศูนย์เครือข่ ย ) 

 พื้นที่น้ำ ท่วมอนเป็นผลจ กน้ำ ในลำ น้ำ ห้วยหลวงนี้มี

แนวโนม้ขย ยตว้ม กขึน้ ซึง่พืน้ทีท่ีม่โีอก สน้ำ ทว่มนีเ้ปน็พืน้ที่

ที่มีก รต้งถิ่นฐ นหน แน่นม กขึ้นจ กก รขย ยตวของเมือง

ในร ย ทีผ่่ นม  โดยพืน้ทีที่ต่กอยูภ่ ยใตภ้ ว กดดนท่ีเพิม่สงู

ขึ้นจ กน้ำ ท่วมนี้เป็นพื้นท่ีนอกขอบเขตเทศบ ลนครอุดรธ นี 

ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ในทิศท งก รเติบโตของเมือง ซึ่งบริเวณ 
ดงกล่ วยงไมม่กี รปอ้งกนภ ว น้ำ ทว่มทีเ่พยีงพอ โดยเฉพ

พื้นที่ท งทิศเหนือ ได้แก่ พื้นที่ตำ บลหนองบว (เทศบ ลตำ บล

หนองบว) พื้นท่ีตำ บลหมูม่น แล พื้นที่ตำ บลบ้ นเลื่อม 

(เทศบ ลเมืองหนองสำ โรง) ก รกำ หนดรูปแบบก รใช้ที่ดินที่

ไมส่อดคลอ้งกบสภ พน้ำ ทว่มนีอ้ จสง่ผลใหเ้กดิคว มสญูเสยี

แล คว มเสียห ยแก่ร บบเศรษฐกิจแล สงคมของเมือง

อุดรธ นี 

 นอกจ กน้นพ้ืนที่น้ำ ท่วมที่ขย ยตวยงทำ ให้ร บบ

ส ธ รณปูโภค โครงสร้ งพืน้ฐ นไมส่ ม รถจดก ร แล รองรบ

ได้ ตำ แหน่งแหล่งน้ำ ดิบหนองสำ โรง แล โครงสร้ งพื้นฐ นที่

เกี่ยวกบน้ำ ปร ป  ต้งอยู่บนพื้นที่ที่ถูกน้ำ ท่วม ได้แก่ สถ นี

ผลิตน้ำ สำ นกง น กปภ.ส ข อุดรธ นีแล สถ นีสูบน้ำ ดิบ

หนองสำ โรง แล โครงสร้ งพืน้ฐ นทีเ่กีย่วกบก รจดก รน้ำ เสยี

ของเมืองต้งอยู่ในพื้นที่น้ำ ท่วมซ้ำ ซ ก ได้แก่ โรงปรบปรุง

คุณภ พน้ำ ต้งอยู่บน ต.ส มพร้ ว ซึ่งเป็นของเทศบ ลนคร

อุดรธ นีดงน้นโอก สท่ีก รให้บริก รส ธ รณ จ มีโอก สที่

จ เกดิคว มขดขอ้งจ กภ ว น้ำ ทว่มทีอ่ จรนุแรงม กขึน้นีจ้

เป็นก รข ดคว มม่นคงแล เสถียรภ พของเมืองอุดรธ นีที่

เปลีย่นแปลงไปในอน คตภ ยใต้อทิธพิลของก รเปลีย่นแปลง

สภ พภูมิอ ก ศ

พื้นที่น้ำ ท่วมขงจ กปริม ณน้ำ ฝนส่วนเกิน	ร ดบคว มรุนแรง	3

 - นอกจ กภ ว น้ำ ท่วมในพื้นที่ใกล้ลำ น้ำ ห้วยหลวงที่

เกดิจ กก รทีน่้ำ ในลำ น้ำ เพิม่ม กขึน้แลว้ หล ยพ้ืนทีข่องเมอืง

อุดรธ นียงปร สบภ ว น้ำ ท่วมอนเป็นผลจ กฝนตกหนกใน

พื้นที่เมือง เกิดเป็นภ ว น้ำ ท่วมขง ซึ่งปริม ณฝนที่เพิ่มสูงขึ้น

ในอน คตจ ทำ ให้ภ ว น้ำ ท่วมขงนี้มีคว มรุนแรงม กขึ้น

 • ก รเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้น ปร กอบกบ

ร ย เวล ที่มีอ ก ศร้อนในรอบปีย วน นขึ้นด้วยนี้ ส่งผล

โดยตรงกบทรพย กรน้ำ ท่ีจำ เป็นในก รสนบสนุนร บบ

เศรษฐกิจแล สงคมของเมืองอุดรธ นี ซึ่งแม้ว่ ปริม ณฝนมี

แนวโน้มเพิ่มม กขึ้นอ จส่งผลให้มีปริม ณน้ำ ในอ่ งเก็บน้ำ

ห้วยหลวงเพิ่มขึ้นก็ต ม แต่ฤดูแล้งที่ร้อนจดแล ย วน นม ก

ขึ้นนี้จ ส่งผลให้เกิดก รสูญเสียน้ำ จ กก รร เหยน้ำ ม กขึ้น 

โดยเฉพ อย่ งยิ่ง เมื่อพิจ รณ ถึงลกษณ ท งก ยภ พของ

อ่ งเก็บน้ำ ห้วยหลวงซึ่งเป็นอ่ งเก็บน้ำ ที่มีพื้นที่ผิวน้ำ สูงด้วย

แล้ว ก รสูญเสียน้ำ อ จสูงเกินกว่ ปริม ณน้ำ ที่เพิ่มขึ้นในฤดู

ฝน สภ พก รณ์เช่นนี้ส่งผลให้ภ ว กดดนที่ก รปร ป เผชิญ

อยู่ในปัจจุบนมีคว มรุนแรงม กขึ้นในอน คต

	 4.2	ก รเปลีย่นแปลงเชงิเศรษฐกจิแล สงคมทีม่ผีล

ให้รูปแบบของก รข ดคว มม่นคงแล เสถียรภ พของ

เมืองอุดรธ นีเปลี่ยนแปลงไปในอน คต

 ร บบเศรษฐกิจแล สงคมน้นมีก รเปลี่ยนแปลงที่ไม่

หยุดนิ่ง ท้งนี้ก รเปลี่ยนแปลงท้งหล ยน้นเป็นผลม จ ก 
แรงขบต่ งๆ ซ่ึงเป็นก รดำ เนินก รต มนโยบ ยหรือแผนพฒน

ของภ ครฐ ปร กอบกบก รดำ เนินก รของภ คเอกชนหรือ

ปร ช ชนในพื้นที่อนมีเป้ หม ยเพื่อยกร ดบเศรษฐกิจแล

คว มเป็นอยู่ ก รดำ เนินก รเหล่ น้ีส่งผลให้เกิดก รเปล่ียนแปลง

ในพื้นที่เมืองอุดรธ นีท้งในเชิงก ยภ พแล คว มต้องก ร

บริก รส ธ รณ ต่ งๆ แล ก รเปลี่ยนแปลงเหล่ นี้จ มีผล 
สืบเนื่องต่อก รข ดคว มม่นคงแล เสถียรภ พของเมือง 
ภ ยใต้ภ ว กดดนจ กสภ พภูมิอ ก ศ ก รศึกษ นี้ได้ให้ 
คว มสำ คญตอ่แรงขบต่ งๆ ทีอ่ จกอ่ใหเ้กดิก รเปลีย่นแปลง

ในอน คตดงต่อไปนี้

	 4.2.1	ก รดำ เนินง นในด้ นนโยบ ยภ ครฐ

 ภ ครฐถือเป็นภ คส่วนที่สำ คญในในก รสร้ ง 
คว มเปลี่ยนแปลงของพื้นที่เมืองอุดร โดยนโยบ ยที่เกิดขึ้น

นน้มคีว มหล กหล ยซึง่ใหค้ว มสำ คญกบโครงสร้ งพืน้ฐ น

ต่ งๆ ได้แก่

 • นโยบ ยก รสร้ งรถไฟร งคู่ 

 นโยบ ยนี้จ ส่งผลให้เกิดคว มเปลี่ยนแปลงต่อพื้นที่

เมอืงอุดรธ นเีปน็อย่ งม ก โดยเฉพ พืน้ทีโ่ดยรอบรถไฟร ง

คู ่แล นอกจ กนีส้ภ พสงคมเศรษฐกจิกจ็ มกี รเปลีย่นแปลง 

โดยปร ช กรกล งวนเพิ่มจำ นวนสูงม กขึ้น

 • นโยบ ยก รสร้ งเขตเศรษฐกจิพเิศษ (เมอืงช ยแดน

จงหวดหนองค ย) 

 เมอืงอดุรธ นมีทีำ เลทีต่ง้ตดิกบพืน้ทีจ่งหวดหนองค ย

โดยก รคมน คมขนส่งร หว่ งเมืองอุดรธ นีแล ตวเมือง

หนองค ยจ มีก รดำ เนินให้มีก รเชื่อมต่อแล คว มส ดวก

สบ ยม กยิ่งขึ้น เมืองหนองค ยได้รบก รพฒน เพื่อรองรบ

เศรษฐกิจ จงหวดอุดรธ นีก็จ มีศกยภ พในก รรบโครงสร้ ง

พื้นฐ นม จ กโครงก รดงกล่ วนี้ด้วย 

 • นโยบ ยก รย้ ยเมืองมห วิทย ลยร ชภฎอุดรธ นี 

 ก รที่นโยบ ยภ ครฐมีแผนก รที่จ ย้ ยมห วิทย ลย

ที่เคยอยู่ภ ยในตวเมืองจงหวดอุดรธ นีไปยงบริเวณพ้ืนที่

ภ ยนอก ทำ ใหก้ รบริก รในด้ นโครงสร้ งพืน้ฐ นจำ เป็นตอ้ง

มีก รขย ยก รให้บริก รออกไปแล อ จไม่ส ม รถรองรบ

คว มต้องก รของเมืองได้อย่ งมีปร สิทธิภ พ 

 • นโยบ ยก รสร้ งท่ เรือบก 

 ก รเกิดท่ เรือบกส่งผลใหเกิดก รเปลี่ยนแปลงใน 
ก รใช้ปร โยชน์ที่ดินในลกษณ  TOD (Transit oriented  
Development) ทำ ให้คว มหน แน่นของก รใช้ปร โยชน์ที่ดิน

มีคว มเพิ่มสูงม กยิ่งขึ้น อีกท้งส่งผลให้ปร ช กรกล งวน 
เพิ่มม กยิ่งขึ้นน่นเอง 

 • ก รแก้ไขผงเมืองรวม  

 โดยนโยบ ยดงกล่ วนี้อยู่ร หว่ งก รดำ เนินก ร แล

ห กแล้วเสร็จพื้นท่ีเมืองจ มีก รเปลี่ยนแปลงไปต มผงเมือง

รวมฉบบใหม่ ซึ่งมีแนวโน้มจ เพิ่มพื้นที่อยู่อ ศยให้ม กยิ่งขึ้น

เพื่อให้สอดคล้องกบก รเติบโตของเมืองอย่ งรวดเร็ว

 4.2.2	ก รดำ เนินง นในด้ นก รเมืองก รปกครอง	

 ก รศึกษ น้ีจดเป็นง นวิจยต่อเน่ืองจ กง นวิจยท่ีได้รบ

ก รสนบสนุนจ กสำ นกง นกองทุนสนบสนุนก รวิจย ซ่ึงร บบ

ก รเมืองก รปกครองในขณ น้นมีคว มแตกต่ งกบในปัจจุบน 

ทำ ให้เห็นถึงคว มแตกต่ งของก รดำ เนินง นจ กส่วนกล งท่ีมี

คว มแตกต่ งกนเป็นอย่ งม ก กล่ วคือร ย เวล ร หว่ ง 
ก รทำ วิจยช้ินน้ีเป็นรูปแบบก รปกครองของรฐบ ล คสช. ซ่ึง

ร บบก รปกครองดงกล่ วมีคว มแตกต่ งจ รฐบ ลปกติคือ 

รฐบ ล คสช. มีอำ น จในก รจดทำ โครงก รหรือนโยบ ยท่ี

ส ม รถลดทอนกร บวนก รลงเพ่ือคว มรวดเร็ว ซ่ึงในร บบ

ก รว งผงเมืองน่น ทำ ให้เกิดปัญห ในเร่ืองก รลดทอน 
คว มมีส่วนร่วมของภ คปร ช ชนลงเป็นอย่ งม ก ปัญห  
ดงกล่ วน้ีส่งผลอย่ งชดเจนในพ้ืนท่ีศึกษ เมืองอุดรธ นี ก รท่ี

ผงเมืองรวมจงหวดถูกลดทอนกร บวนก รมีส่วนร่วมของ 
ภ คปร ช ชนส่งผลให้ไม่เกิดก รยอมรบผงเมืองจงหวดอุดรธ นี

แล ส่งผลต่อก รบงคบใช้ผงเมืองรวมจงหวดท่ีไม่มีปร สิทธิภ พ 

 4.2.3	ก รดำ เนินง นในด้ นเอกชน 
 • นโยบ ยก รสร้ งนิคมอุตส หกรรม

 ก รสร้ งนิคมอุตส หกรรมขน ดใหญ่ส่งผลให้เกิด 
ก รเปลีย่นแปลงของก รใชป้ร โยชนท่ี์ดิน แล ยงสง่ผลใหเ้กดิ

ก รเพ่ิมข้ึนของจำ นวนปร ช กรเป็นจำ นวนม กท้ง แรงง นฝีมือ 

แล แรงง นไร้ฝีมือต่ ง ๆ  รวมท้งครอบครวแรงง นผู้ต้องอพยพ

ม สร้ งถ่ินฐ นใหม่ ดงน่นจึงกล่ วได้ว่ ก รเกิดนิคมอุตส หกรรม

จดเป็นก รเกิดเมืองใหม่ข้ึน ทำ ให้คว มต้องก รในโครงสร้ ง 
พื้นฐ นเกิดขึ้นต มม อีกม กม ยนอกจ กนี้ ปริม ณของเสีย

ท่ีจ เพ่ิมข้ึนท้ง Solid waste แล  Waste water ซึ่งก รเพ่ิมขึ้น

เหล่ นีอ้ จจดเปน็คว มไม่พลวตของเมอืงทีห่ กไมม่แีผนง น

ที่ส ม รถรองรบได้อย่ งมีศกยภ พเพียงพอ 

 • นโยบ ยพฒน ก รคมน คม City Bus  

 โครงก ร City Bus เป็นโครงก รที่มีก รจดทำ เพื่อเพิ่ม

รูปแบบก รเดินท งส ธ รณ ในพื้นที่เมืองอุดรธ นี เพิ่ม 
คว มส ม รถในก รเดนิท งไดส้ ดวกย่ิงขึน้ใหแ้กพ่ืน้ทีใ่จกล ง

เมืองอุดรเช่ือมต่อกบสน มบินอุดรธ นี แล กร ตุ้นให้เกิด 
ก รเดินท งโดยขนส่งส ธ รณ ท่ีส ม รถลดต้นทุนก รเดินท ง

โดยรถยนต์ส่วนตวได้ 

 4.2.4	คว มตอ้งก รของปร ช ชนในก รดำ เนนิชวีติ 
 คว มต้องก รของปร ช ชนมีคว มสำ คญเป็นอย่ งม ก 

ท้งนี้ไม่ใช่เพียงปร ช กรท่ีเป็นปร ช กรในท เบียนร ษฎร์ 
ของอุดรธ นีเท่ น้น แต่ยงเป็นจำ นวนปร ช กรแฝงที่เกิดขึ้น

จ กนโยบ ยต่ ง ๆ ที่มีคว มต้องก รในเรื่องท่ีอยู่อ ศยที่จ

เพิ่มสูงขึ้นโดยรอบพื้นที่เมืองอุดรธ นี ซึ่งส่งผลสำ คญให้เกิด

ก รเตบิโตนอกเขตผงเมอืงรวมแล ยิง่กอ่ให้เกดิคว มไมพ่ลวต

ในก รบริห รจดก รเชิงพื้นที่ในเมืองอุดรธ นี 

สญลกษณ์

 แม่น้ำ

 ถนน

 ขอบเขตอำ เภอ

 ขอบเขตตำ บล
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	 4.3	ภ พฉ ยอน คตของเมืองอุดรธ นีภ ยใต้ 
ก รเปล่ียนแปลงด้ นเศรษฐกิจสงคมแล คว มต้องก ร

บริก รส ธ รณ ต่ งๆ	ในอน คต

 ก รเปลี่ยนแปลงเชิงเศรษฐกิจแล สงคมเหล่ นี้จ  
สง่ผลใหเ้กดิก รเปลีย่นแปลงในเชงิก ยภ พแล คว มตอ้งก ร

บรกิ รส ธ รณ ของเมอืงอดุรธ น ีก รศกึษ นีจ้งึไดน้ำ แรงขบ

ต่ งๆ ม พิจ รณ ร่วมกนแล ทำ ก รก รจำ ลองสถ นก รณ์

เพื่อให้เข้ ใจกบเหตุก รณ์ที่จ เกิดขึ้นในอน คต แล เพื่อให้

เข้ ใจถึงรูปแบบก รข ดคว มม่นคงแล เสถียรภ พของเมือง

อุดรธ นีที่อ จจ เปลี่ยนแปลงไปในอน คต โดยได้มี 
ก รจำ ลองสถ นก รณ์ (Scenario) เพ่ือค ดก รณ์คว มต้องก ร

โครงสร้ งพื้นฐ นในอน คตภ ยใน 30 ปีข้ งหน้  ภ ยใต้

สถ นก รณ ์2 สถ นก รณด์ว้ยกน นน่คอื สถ นก รณอ์น คต

แบบที่ 1: เมืองเติบโตไปต มแนวโน้มที่ดำ เนินม ในอดีตถึง

ปัจจุบน (Business as Usual - BAU) แล  สถ นก รณ์อน คต

แบบที่ 2: เมืองมีก รพฒน ทุกแผน โดยมีร ยล เอียดดงต่อ

ไปนี้

	 4.3.1	สถ นก รณ์อน คตแบบที่	1:	เมืองเติบโตไป

ต มแนวโน้มที่ดำ เนินม ในอดีตถึงปัจจุบน	(Business	as	

Usual	-	BAU)	+	น้ำ ท่วม

 สมมติฐ น	:  ในกรณีที่สถ นก รณ์ในอน คตดำ เนิน

ไปต มแนวโน้มต มที่เป็นม ในอดีตถึงปัจจุบน จำ นวน

ปร ช กรของเมืองอุดรธ นีในอน คตจ เป็นไปต มแนวโน้ม

จ กในอดีต (พ.ศ. 2550 -2560) โดยมีอตร ก รเปลี่ยนแปลง

ของปร ช กรคิดจ กอตร ก รเปลี่ยนแปลงของก รใช้ 
น้ำ ปร ป จ กขอ้มลูก รปร ป ส ข อดุรธ น ี(ชน้พเิศษ) ในป ี

2540-2560 เฉลี่ยร้อยล  4.00 ต่อปี  แล เป็นปร ช กรจ ก

ท เบียนร ษฎร์เท่ น้น ท้งนี้กิจกรรมท งด้ นเศรษฐกิจ  
ในภ คอุตส หกรรมจ ไม่มีก รเปลี่ยนแปลง 

 ก รจำ ลองสถ นก รณ์อน คตของเมืองอุดรธ นีนี้ใช้

ก รเปลี่ยนแปลงปร ช กรเป็นฐ นในก รค ดก รณ์

สถ นก รณ์อน คตในแง่ของคว มต้องก รบริก รส ธ รณ

ของเมือง โดยก รคำ นวณห อตร ก รเพ่ิมขึ้นของจำ นวน

ปร ช กรได้ใช้อตร ก รเปลี่ยนแปลงของจำ นวนผู้ใช้น้ำ ใน 
เขตก รให้บริก รของก รปร ป ส่วนภูมิภ ค ส ข อุดรธ นี 

(ช้นพิเศษ) เป็นตวแทนของก รค ดก รณ์สถ นก รณ์จำ ลอง

ที่จ เกิดขึ้นในอน คต เนื่องจ กก รใช้น้ำ ปร ป เป็นตวเลขที่

แสดงใหเ้หน็ถงึก รเพิม่ขึน้ของปร ช กรไดใ้กลเ้คยีงคว มเปน็

จริงม กที่สุด ซึ่งห กดูข้อมูลปร ช กรจ กกรมก รปกครอง

ตวเลขปร ช กรจ ลดลง ดงน้นจึงเลือกใช้ตวเลขก รเพิ่มขึ้น

ของปร ช กรผู้ใช้น้ำ ปร ป ในก รคำ นวณโดยใช้ข้อมูลย้อน

หลง 20 ปี ต้งแต่ปี 2540 – 2560 

2540

2549

2541

2550

2542

2551

2543

2552

2544

2553

2553

2545

2554

2554

2546

2555

2555

2547

2556

2556

2548

2557

32,551

52,659

34,312

55,409

35,524

51,353

37,612

52,468

39,551

53,423

68,921

42,058

55,740

71,521

44,081

59,258

74,142

47,245

63,884

76,322

50,040

65,792

0

2,619

1,761

2,750

1,212

-4,056

2,088

1,115

1,939

955

3,129

2,507

2,317

2,600

2,023

3,518

2,621

3,164

4,626

2,180

2,795

1,908

เฉลี่ย
0

5.23

5.41

5.22

3.53

-7.32

5.88

2.17

5.16

1.82

4.76

6.34

4.34

3.77

4.81

6.31

3.66

7.18

7.81

2.94

5.92

2.99

4.00
ปี	พ.ศ.

ปี	พ.ศ.

จำ นวนผู้ใช้น้ำ 	

จำ นวนผู้ใช้น้ำ 	

ก รเปลี่ยนแปลง

ก รเปลี่ยนแปลง

ร้อยล

ร้อยล

ต ร งที่	4.2	อตร ก รเปลี่ยนแปลงจำ นวนผู้ใช้น้ำ ปร ป จ กข้อมูล	ก รปร ป ส ข อุดรธ นี	(ช้นพิเศษ)	ในปี	2540-

2560	คิดเป็นค่ เฉลี่ยร้อยล 	4.00	ต่อปี	แล มีช่วงที่มีอตร เพิ่มขึ้นม กที่สุดคือ	7.81	แล อตร ก รเปลี่ยนแปลงลดลง

ม กที่สุดคือ	-7.32

ต ร งท่ี	4.3	แนวโน้มก รเปล่ียนแปลงคว มต้องก รน้ำ ปร ป ของเมืองอุดรธ นีในอน คตภ ยใต้สถ นก รณ์จำ ลอง	1

 ผลของก รค ดก รณ์ปร ช กรอน คต แล คว มต้องก รในก รใช้บริก รส ธ รณ เป็นไปต มที่สรุปดงต่อไปนี้

 คว มต้องก รใช้น้ำ ปร ป ในอน คตภ ยใต้สถ นก รณ์จำ ลอง	1	

 คว มต้องก รใช้น้ำ เฉลี่ย คำ นวณโดยก รใช้ อตร ก รใช้น้ำ ต่อคนต่อวนต มข้อมูลของ กปภ.ส ข อุดรธ นี (ช้นพิเศษ) 

คอื 315 ลติร/คน/วน แตอ่ย่ งไรกต็ มในก รปฏบิตงิ นจรงิของก รปร ป ส ข อดุรธ น ีจ คดิจ กคว มส ม รถในก รรองรบ

ของสถ นีผลิตน้ำ  (Plant) แล้วพิจ รณ เป็นปริม ณน้ำ ใช้ที่ใช้ไปในแต่ล วน ดงนี้

พ.ศ.2550

พ.ศ.2555

พ.ศ.2560

214,328

214,059

213,074

67,513.32

67,428.59

67,118.31

ปี จำ นวนปร ช กร ปริม ณน้ำ ปร ป 	(ลบ.ม.)

ต ร งที่	4.2	อตร ก รเปลี่ยนแปลงจำ นวนผู้ใช้น้ำ ปร ป จ กข้อมูล	ก รปร ป ส ข อุดรธ นี	(ช้นพิเศษ)	ในปี	2540-

2560	คิดเป็นค่ เฉลี่ยร้อยล 	4.00	ต่อป	ีแล มีช่วงที่มีอตร เพิ่มขึ้นม กที่สุดคือ	7.81	แล อตร ก รเปลี่ยนแปลงลดลง

ม กที่สุดคือ	-7.32	(ต่อ)
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อน คต 10 ปี (พ.ศ.2570)

พ.ศ.2550

พ.ศ.2576

พ.ศ.2555

อน คต 10 ปี (พ.ศ.2570)

อน คต 20 ปี (พ.ศ.2580)

พ.ศ. 2560

อน คต 20 ปี (พ.ศ.2580)

อน คต 30 ปี (พ.ศ.2590)

พ.ศ. 2565

อน คต 30 ปี (พ.ศ.2590)

304,873

214,328

385,762

214,059

304,873

451,287

213,074

451,287

668,015

250,584

668,015

96,035.12

60,761.99

121,515.06

60,685.73

86,431.61

142,155.43

60,406.48

127,939.89

210,424.77

71,040.48

189,382.29

ปี

ปี

จำ นวนปร ช กร

จำ นวนปร ช กร

ปริม ณน้ำ ปร ป 	(ลบ.ม.)

ปริม ณน้ำ เสีย	(ลบ.ม.)

หม ยเหตุ สูตรก รคำ นวณ (ค่ ม ตรฐ น*จำ นวนปร ช กร/1,000)

หม ยเหตุ สูตรก รคำ นวณ (ค่ ม ตรฐ น*จำ นวนปร ช กร/1,000)

 จ กก รค ดก รณ์อน คตต มสถ นก รณ์จำ ลองนี้ 

เมื่อเปรียบเทียบกบขีดคว มส ม รถก รผลิตของน้ำ ปร ป

ในปัจจุบน (ปี 2561) คือ ส ม รถผลิตน้ำ ได้ 121,200 ลบ.ม/

วน จึงจ เห็นว่ กำ ลงก รผลิตน้ำ ปร ป ส ม รถรองรบได้ 
แค่เพียงคว มต้องก รก รใช้น้ำ ในปัจจุบนเท่ น้น ห กดู 
คว มต้องก รก รใช้น้ำ ในช่วงปี 2576 ต้องก รใช้น้ำ  

121,515.06 ลบ.ม/วน จ เห็นว่ น้ำ ปร ป จ ไม่ส ม รถ

รองรบต่อปร ช กรที่เพิ่มข้ึนได้อย่ งเพียงพอ ต้งแต่ปี 2576 

น่นเอง ปร กอบกบก รทำ ง นของ ก รปร ป ส ข อุดรธ นี 

(ชน้พเิศษ) ไมม่แีผนง นแล ไมม่งีบปร ม ณในก รจดทำ แล

ก รขย ยพืน้ทีใ่หบ้รกิ รเองตอ้งรอก รพึง่พงิจ กแผนง นของ

พื้นที่อื่น ๆ เช่น เขตพื้นที่เศรษฐกิจหนองค ยที่มีโครงก ร 
ก รเพ่ิมศกยภ พก รผลิตน้ำ จ กแหล่งน้ำ โขง แล มีก รเดินท่อ

ม ยงบริเวณพ้ืนที่อุดรธ นีอีกต่อหนึ่ง (ซึ่งยงไม่มีคว มเป็น 
รปูธรรมว่ จ แลว้เสรจ็เมือ่ไร) จงึเหน็ว่ ห กเมอืงอดุรธ น ีไมม่ี

แผนง นในด้ นก รจดก รน้ำ ด้วยตนเองแล้วจ ยิ่งเป็น 
คว มไม่พลวตอีกอย่ งหน่ึงที่เกิดขึ้นต่อพื้นที่เมืองอุดรธ นี 
เป็นอย่ งม ก

	 คว มต้องก รบริก รส ธ รณ ด้ นน้ำ เสียใน

อน คตภ ยใต้สถ นก รณ์จำ ลอง	1	

 ก รคำ นวณปริม ณน้ำ เสียที่จ เกิดขึ้นจ กตวเลข 
ก รค ดก รณ์ปร ช กรของ กปภ. ส ข อุดรธ นี (ช้นพิเศษ) 

โดยใช้ม ตรฐ นท่ีอตร ก รเกิดน้ำ เสีย 90% ของปริม ณน้ำ ใช้ 

(ปริม ณน้ำ จำ หน่ ย) ซ่ึงปริม ณน้ำ ใช้ที่ใช้คำ นวณคือ 315 

ลิตร/คน/วน เกิดเป็นปริม ณน้ำ เสียที่ 283.5 ลิตร/คน/วน

ต ร งท่ี	4.4	แนวโน้มก รเปล่ียนแปลงปริม ณน้ำ เสียของเมืองอุดรธ นีในอน คตภ ยใต้สถ นก รณ์จำ ลอง	1

 จ กก รค ดก รณ์สถ นก รณ์จำ ลองดงกล่ ว  
เมื่อเปรียบเทียบกบขีดคว มส ม รถในก รบำ บดน้ำ เสียของ

สำ นกง นจดก รน้ำ เสียส ข อุดรธ นี ในปัจจุบน คือ 45,000 

ลบ.ม/วน แต่มีน้ำ ที่เข้ สู่ร บบในก รบำ บดเพียงแค่ 14,000 

ลบ.ม/วน ในขณ ที่ ในปี 2560 มีปริม ณน้ำ เสียม กถึง 

60,406.48 ลบ.ม./วน น่นคือมีน้ำ เสียอีกจำ นวนม กที่ไม่ผ่ น

ก รเข้ สูร่ บบบำ บดแล อ จถกูปลอ่ยลงสูแ่หลง่น้ำ ธรรมช ติ

ส่งผลให้เกิดคว มไม่พลวตในด้ นธรรมช ติแล สิ่งแวดล้อม

ของพื้นที่จงหวดอุดรแล บริเวณใกล้เคียง

	 คว มต้องก รก รใช้ ท่ีดินในอน คตภ ยใต้

สถ นก รณ์จำ ลอง	1	

 ก รคำ นวณคว มหน แนน่ของสถ นก รณจ์ำ ลองจ ก

ก รใช้ปร โยชน์ที่ดินต มเกณฑ์แล ม ตรฐ นผงเมืองรวม 

พ.ศ.2549 โดยสำ นกพฒน ม ตรฐ น โดยเลือกใช้เกณฑ์

กำ หนดเมอืงขน ดกล ง ปร ข กรนอ้ยกว่  60,001 – 200,000 

คน ดงนี้

 • ก รใช้ปร โยชน์ที่ ดินที่มีคว มหน แน่นน้อย  
(สเีหลอืง) คว มหน แนน่ในท่ีดนิปร เภททีอ่ยูอ่ ศยหน แนน่

น้อย มีคว มหน แน่น 1-16 คนต่อไร่ แล มีสดส่วนที่ดิน

ปร เภทที่อยู่อ ศยหน แน่นน้อย ร้อยล  18

 • ก รใช้ปร โยชน์ที่ดินที่มีคว มหน แน่นป นกล ง  
(สีส้ม) คว มหน แน่นในที่ดินปร เภทที่อยู่อ ศยหน แน่น 
ป นกล ง มีคว มหน แน่น 17-40 คนต่อไร่ แล มีสดส่วน

ที่ดินปร เภทที่อยู่อ ศยหน แน่นป นกล ง ร้อยล  7

 • ก รใช้ปร โยชน์ที่ดินที่มีคว มหน แน่นม ก (สีแดง) 

คว มหน แน่นในที่ดินปร เภทที่อยู่อ ศยหน แน่นม ก  
มีคว มหน แน่น 41-60 คนต่อไร่ แล มีสดส่วนที่ดินปร เภท

ที่อยู่อ ศยหน แน่นม ก ร้อยล  5

 • ก รใชป้ร โยชนท์ีด่นิปร เภทชนบทแล เกษตรกรรม 

(สเีขยีว) คว มหน แนน่ในทีดิ่นปร เภทชนบทแล เกษตรกรรม 

มคีว มหน แนน่ไมเ่กนิ 3 คนตอ่ไร ่แล มสีดสว่นทีดิ่นปร เภท

ชนบทแล เกษตรกรรม ร้อยล  70

พ.ศ.2550

พ.ศ.2555

พ.ศ.2560

พ.ศ.2565

อน คต 10 ปี

 (พ.ศ.2570)

อน คต 20 ปี

 (พ.ศ.2580)

อน คต 30 ปี

 (พ.ศ.2590)

214,328

214,059

213,074

250,584

304,873

89,668.58 16,140.34 6,276.8 4,483.43 62,768.01

451,287

668,015

2.66
2.65

2.64

3.11

3.78

5.59

8.28

8.54

8.53

8.49

9.98

12.14

17.97

26.61

16.73

16.71

16.63

19.56

23.80

35.23

52.15

0.68

0.68

0.68

0.80

0.97

1.44

2.13

ปี จำ นวน

ปร ช กร

(คน)

ขน ดพื้นที่

ท้งหมด

(ไร่)

ขน ดพื้นที่

ที่อยู่อ ศย

หน แน่น

น้อย

ในสดส่วน

ร้อยล 	18

	(ไร่)

คว ม

หน แน่น

ไม่เกิน

16	คน	

ต่อ	ไร่

ขน ดพ้ืนท่ี

ท่ีอยู่อ ศย

หน แน่น

ป นกล ง

ในสดส่วน

ร้อยล 	7

	(ไร่)

คว ม

หน แน่น

ไม่เกิน

40	คน	

ต่อ	ไร่

ขน ดพ้ืนท่ี

ท่ีอยู่อ ศย

หน แน่น

ม ก

ในสดส่วน

ร้อยล 	5

	(ไร่)

คว ม

หน แน่น

ไม่เกิน

	60	คน	

ต่อ	ไร่

ขน ดพ้ืนท่ี

ชนบทแล

เกษตรกรรม

ในสดส่วน

ร้อยล 	70

	(ไร่)

คว ม

หน แน่น

ไม่เกิน

	3	คน	

ต่อ	ไร่

ต ร งที่	4.5	แนวโน้มก รเปลี่ยนแปลงก รใช้ปร โยชน์ที่ดินของเมืองอุดรธ นีในอน คตภ ยใต้สถ นก รณ์จำ ลอง	1

 จ กก รค ดก รณ์สถ นก รณ์ดงกล่ วจ เห็นว่ คว มหน แน่นของจำ นวนปร ช กรในพื้นที่อยู่อ ศยจ เพิ่มขึ้น 
อย่ งต่อเนื่อง ห กพิจ รณ ต มปร เภทของที่ดินปร เภทที่อยู่อ ศยจ มีร ยล เอียดดงนี้ 

ต ร งท่ี	4.3	แนวโน้มก รเปล่ียนแปลงคว มต้องก รน้ำ ปร ป ของเมืองอุดรธ นีในอน คตภ ยใต้สถ นก รณ์จำ ลอง	1	(ต่อ)

พ.ศ.2565 250,584 78,933.87
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 1) ที่ดินที่มีคว มหน แน่นน้อย (สีเหลือง) เกณฑ์

ม ตรฐ นผงเมือง ปี พ.ศ. 2549 กำ หนดให้มีคว มหน แน่น

อยู่ที่ 1-16 คนต่อไร่ โดยต้งแต่ปี พ.ศ. 2550 – 2590 น้นมี

คว มหน แน่นเพิ่มขึ้นอย่ งต่อเนื่อง ซึ่งคว มหน แน่นที่ม ก

ที่สุดอยู่ในปี พ.ศ. 2590 คือ 8.28 คนต่อไร่ ซึ่งยงอยู่ในเกณฑ์

ม ตรฐ นผงเมือง 

 2) ที่ดินที่มีคว มหน แน่นป นกล ง (สีส้ม) เกณฑ์

ม ตรฐ นผงเมือง ปี พ.ศ. 2549 กำ หนดให้มีคว มหน แน่น

อยู่ที่ 17-40 คนต่อไร่ โดยต้งแต่ปี พ.ศ. 2550 – 2590 น้นมี

คว มหน แน่นเพิ่มขึ้นอย่ งต่อเนื่อง ซึ่งคว มหน แน่นที่ม ก

ทีส่ดุอยูใ่นป ีพ.ศ. 2590 คือ 26.61 คนตอ่ไร ่ซึง่ยงอยูใ่นเกณฑ์

ม ตรฐ นผงเมือง

 3) ทีด่นิทีม่คีว มหน แนน่ม ก (สแีดง) เกณฑม์ ตรฐ น

ผงเมือง ปี พ.ศ. 2549 กำ หนดให้มีคว มหน แน่นอยู่ที่ 41-60 

คนต่อไร่ โดยต้งแต่ปี พ.ศ. 2550 – 2590 น้นมีคว มหน แน่น

เพิ่มขึ้นอย่ งต่อเนื่อง ซึ่งคว มหน แน่นที่ม กที่สุดอยู่ในปี 

พ.ศ. 2590 คือ 52.15 คนต่อไร่ ซึ่งยงอยู่ในเกณฑ์ม ตรฐ น

ผงเมือง

 4) ทีดิ่นปร เภทชนบทแล เกษตรกรรม (สเีขยีว) เกณฑ์

ม ตรฐ นผงเมือง ปี พ.ศ. 2549 กำ หนดให้มีคว มหน แน่น

อยู่ที่ไม่เกิน 3 คนต่อไร่ โดยต้งแต่ปี พ.ศ. 2550 – 2590 น้นมี

คว มหน แน่นเพิ่มขึ้นอย่ งต่อเนื่อง ซึ่งคว มหน แน่นที่ม ก

ที่สุดอยู่ในปี พ.ศ. 2590 คือ 2.13 คนต่อไร่ ซึ่งยงอยู่ในเกณฑ์

ม ตรฐ นผงเมือง

 ภ ยใตก้ รจำ ลองสถ นก รณอ์น คตนี ้ก รเตบิโตของ

เมืองอุดรธ นีในอน คต 30 ปีจ เป็นไปต มแผนที่ในภ พ

ปร กอบดงต่อไปนี้

	 4.3.2	สถ นก รณ์อน คตแบบท่ี	2:	เมืองมีก รพฒน

ทุกแผน	+	น้ำ ท่วม	

	 สมมติฐ น	:  ในกรณีที่สถ นก รณ์ในอน คตเมืองมี

ก รพฒน ต มแผนยุทธศ สตร์ที่ว งไว้ โดยเมืองอุดรธ นีใน

อน คตจ มกี รเตบิโตแบบก้ วกร โดดจ กแผนนโยบ ยแล

ยุทธศ สตร์ คือ 1) นิคมอุตส หกรรมอุดรธ นี โครงก รท่ เรือบก

แล อุตส หกรรมโพแทซ (แล้วเสร็จ พ.ศ.2563) อุตส หกรรม

เป้ หม ย คือ อุตส หกรรมผลิตชิ้นส่วนย นยนต์ เหล็ก 

อิเล็กทรอนิกส์ ย งพ ร  2) มห วิทย ลยร ชภฏอุดรธ นี  
(แล้วเสร็จ พ.ศ.2565) แล  3) โครงก รรถไฟร งคู่ เพื่อรองรบ

รถไฟคว มเร็วสูงในอน คต ช่วงนครร ชสีม -หนองค ย  
(แล้วเสร็จพ.ศ.2564) 

 ก รจำ ลองสถ นก รณ์อน คตของเมืองอุดรธ นีนี้ใช้

ก รเปลี่ยนแปลงปร ช กรเป็นฐ นในก รค ดก รณ์

สถ นก รณ์อน คตในแง่ของคว มต้องก รบริก รส ธ รณ

ของเมือง โดยก รคำ นวณห อตร ก รเพิ่มขึ้นของจำ นวน

ปร ช กรได้ใชอ้ตร ก รเปลีย่นแปลงของจำ นวนผูใ้ช้น้ำ ในเขต

ก รให้บริก รของก รปร ป ส่วนภูมิภ ค ส ข อุดรธ นี (ช้น

พิเศษ) เป็นตวแทนของก รค ดก รณ์สถ นก รณ์จำ ลองที่จ

เกดิขึน้ในอน คต เนือ่งจ กก รใชน้้ำ ปร ป เปน็ตวเลขทีแ่สดง

ให้เห็นถึงก รเพิ่มขึ้นของปร ช กรได้ใกล้เคียงคว มเป็นจริง

ม กทีส่ดุ ซึง่ห กดขูอ้มลูปร ช กรจ กกรมก รปกครองตวเลข

ปร ช กรจ ลดลง ดงน้นจึงเลือกใช้ตวเลขก รเพิ่มขึ้นของ

ปร ช กรผู้ใช้น้ำ ปร ป ในก รคำ นวณโดยใช้ข้อมูลย้อนหลง 

20 ปี ต้งแต่ปี 2540 – 2560 ท้งน้ีได้เลือกใช้อตร ก รเปล่ียนแปลง

ของปร ช กรคิดจ กอตร ก รเปลี่ยนแปลงของก รใช้ 
น้ำ ปร ป จ กข้อมูลก รปร ป ส ข อุดรธ นี (ช้นพิเศษ) ใน 
ปี 2540-2560 สูงสุดร้อยล  7.81 ต่อปี ปร กอบกบปร ช กร

ที่จ เพิ่มขึ้นจ กแผนแล ยุทธศ สตร์ที่ค ดว่ จ เกิดขึ้น 
ดงต่อไปนี้

 • ก รเพิ่มขึ้นของปร ช กรจ กภ คอุตส หกรรม  
(แล้วเสร็จ พ.ศ. 2563)

 โดยในสถ นก รณ์นี้ จ มีก รค ดก รณ์ก รเกิด 
เมืองใหม่ใกล้นิคมอุตส หกรรม เทียบเท่ กบเมืองขน ดเล็ก 

ปร ช กรน้อยกว่  60,000 คน ต มเกณฑ์แล ม ตรฐ น

ผงเมืองรวม พ.ศ.2549 จ เพิ่มขึ้นจ กแรงง นก รจ้ งง น 
รวมท้งครอบครวของผู้จ้ งง นใหม่เป็นร ดบเมืองใหม่ขน ดเล็ก 

โดยค ดก รณ์จำ นวนปร ช กรท่ีคิดจ กขน ดของนิคม

อุตส หกรรมอุดรธ นีที่มีขน ด 2,171.84 ไร่ ซึ่งเกณฑ์

ม ตรฐ นผงเมืองร บุให้พื้นที่อุตส หกรรมมีคว มหน แน่น

อยู่ที่ 12 คนต่อไร่ จ ได้จำ นวนปร ช กรที่ค ดก รณ์ว่ จ มี

ในพื้นที่นี้จำ นวนปร ม ณ 25,000 คน ซึ่งแม้ว่ นิคม

อุตส หกรรมดงกล่ วจ แล้วเสร็จในปี 2563 ทว่ จำ นวน

ปร ช กรที่จ เพิ่มขึ้นอย่ งเต็มที่อ จเริ่มต้งแต่ปี 2565  
เป็นต้นไป เนื่องจ กเหตุผลของก รลงทุนแล ก รบริห ร

จดก รทรพย กรบคุคลใหเ้กดิคว มเสถยีรตอ้งใชเ้วล สกร ย

 • ก รเพิ่มขึ้นของปร ช กรจ กโครงก รรถไฟร งคู่  
เพื่อรองรบรถไฟคว มเร็วสูงในอน คต ช่วงนครร ชสีม -

หนองค ย (แล้วเสร็จปี 2564) โดยอิงกบจ กก รศึกษ  
กรณีศึกษ โครงก รก รสร้ งรถไฟฟ้ ชิงคงเซน ที่มีลกษณ  
ก รเพ่ิมขึ้นของปร ช กร ในพื้นที่ที่มีคว มใกล้เคียงกบ 
จงหวดอุดรธ นีโดยเป็นรถไฟคว มเร็วสูงท่ีไม่ใช่รถไฟคว มเร็วสูง

ด่วนพิเศษ (Non-Expressway) โดยจ กก รศึกษ พบว่

ปร ช กรของทง้ภมูภิ คในเขตท่ีรถไฟไปถงึมปีร ช กรเพิม่ขึน้ 

2 % ของปร ช กรทง้หมด จงึนำ กรณศีกึษ ดงกล่ วม คำ นวณ

ในก รจำ ลองสถ นก รณ์ดงกล่ ว

 ซึง่แมโ้ครงก รรถไฟจ แลว้เสรจ็ในป ี2564 ทว่ ก รเปดิ

ให้บริก รอย่ งเต็มศกยภ พอ จต้องใช้ร ย เวล สกร ย   
ผู้วิจยจึงกำ หนดให้ 2 ปีให้หลงคือปี พ.ศ. 2566 เป็นปีท่ีมี

ปร ช กรเพิม่ขึน้ โดยคดิจ กจำ นวนปร ช กรป ีพ.ศ. 2565 มี

จำ นวน 314,371 คนจ มีก รเพิ่มขึ้นในปีนี้ 2 % (ที่นำ ม จ ก 
ก รเพิม่ขึน้ของโครงก รรถไฟ) = 6,287.42 คน รวมมปีร ช กร

ในป ีพ.ศ. 2566 ทีร่ถไฟใหบ้รกิ รไดอ้ย่ งเตม็ศกยภ พเท่ กบ 

345,211 คน

 • ก รเพิ่มข้ึนของจำ นวนปร ช กรจ กโครงก รย้ ย

มห วิทย ลยร ชภฎ (แล้วเสร็จปี 2565)

 ต มแผนก รจดต้งมห วิทย ลยใหม่บริเวณตำ บล 
ส มพร้ ว มีก รเตรียมพื้นที่เพื่อจดต้งมห วิทย ลย 2,090 ไร่ 

โดยแผนง นของมห วิทย ลย นกศึกษ ช้นปีที่ 1 ทุกคน 
จ ต้องเข้ เรียน ณ วิทย เขตส มพร้ ว ซึ่งจ กข้อมูลล่ สุดปี 

พ.ศ. 2561 มีนกศึกษ จ ก 6 คณ แล บุคล กรท้งหมด 
รวมท้งสิ้นปร ม ณ 21,727 คน ปร กอบกบจ มีก รเพิ่มขึ้น

ของก รจ้ งง นในลกษณ บริก รต่ ง ๆ  หอพก ร้ นค้  ร้ นอ ห ร 

เปน็ตน้ จงึค ดก รณว์่ จ เกดิเปน็ลกษณ เมอืงมห วทิย ลย 

แล มีจำ นวนปร ช กรเทียบเท่ กบเมืองขน ดเล็ก คือ 

ปร ช กรน้อยกว่  60,000 คนต มเกณฑ์แล ม ตรฐ น

ผงเมอืงรวมเกณฑ ์พ.ศ.2549 กำ หนดว่  โดยใชเ้ปน็รอ้ยล  40 

ของเกณฑ์ดงกล่ วข้ งต้น

 ดงน้น ในปี พ.ศ. 2567 ที่มห วิทย ลยเปิดทำ ก ร 
อย่ งเตม็รปูแบบแลว้ จ มจีำ นวนปร ช กรเพิม่ขึน้อกีรอ้ยล  

50 ของเมืองขน ดเล็กต มเกณฑ์ผงเมืองคือ 25,000 คน เป็น 

397,172 คน

สญลกษณ์

 ขอบเขตพื้นที่ก รศึกษ

 ถนน

 ท งรถไฟ

 สีเหลือง - ที่ดินปร เภทที่อยู่อ ศย

 หน แน่นน้อย

 สีส้ม – ที่ดินปร เภทที่อยู่อ ศย

 หน แน่นป นกล ง

 สีแดง – ที่ดินปร เภทพ ณิชยกรรม

 สีม่วงอ่อน – ที่ดินปร เภท 

 อุตส หกรรมเฉพ กิจ

 สีเขียว – ที่ดินปร เภทชนบทแล

 เกษตรกรรม

 สีเขียวม กอก – ที่ดินปร เภท

 สถ บนก รศึกษ

 สีเท  – ที่ดินปร เภทสถ บนศ สน

 สีน้ำ เงิน – ที่ดินปร เภท

 สถ บนร ชก ร

คำ อธิบ ยน้ำ ท่วมซ้ำ ซ กในอดีต

 สีฟ้ อ่อน - ปี พ.ศ.2549

 สีฟ้  - ปี พ.ศ.2554

คำ อธิบ ยปริม ณน้ำ ฝนส่วนเกิน

 ชมพูอ่อน - คว มรุนแรงร ดบ 1

 ชมพู - คว มรุนแรงร ดบ 3

รูปที่ 4.9 แผนที่แสดงก รเติบโตของพื้นที่เมืองในสถ นก รณ์ปกติ

ในอีก 30 ปีข้ งหน้  (ที่ม : ผู้วิจย)
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	 คว มต้องก รใช้น้ำ ปร ป ในอน คตภ ยใต้

สถ นก รณ์จำ ลอง	2	

 คว มต้องก รใช้น้ำ คำ นวณโดยก รใช้ อตร ก รใช้น้ำ

ตอ่คนต่อวนต มขอ้มลูของ กปภ.ส ข อดุรธ น ี(ช้นพเิศษ) คือ 

315 ลิตร/คน/วน แต่อย่ งไรก็ต มในก รปฏิบติง นจริงของ

ก รปร ป ส ข อุดรธ นี จ คิดจ กคว มส ม รถในก รรองรบ

ของสถ นีผลิตน้ำ  (Plant) แล้วพิจ รณ เป็นปริม ณน้ำ ใช้ที่ใช้

ไปในแต่ล วน 

	 คว มต้องก รบริก รส ธ รณ ด้ นน้ำ เสียในอน คตภ ยใต้สถ นก รณ์จำ ลอง

 ก รคำ นวณปริม ณน้ำ เสียที่จ เกิดขึ้นจ กตวเลขก รค ดก รณ์ปร ช กรของ กปภ. ส ข อุดรธ นี (ช้นพิเศษ) โดยใช้

ม ตรฐ นทีอ่ตร ก รเกดิน้ำ เสยี 90% ของปรมิ ณน้ำ ใช ้(ปริม ณน้ำ จำ หน่ ย) ซึง่ปรมิ ณน้ำ ใชท้ีส่ำ นกง นจดก รน้ำ เสยี อดุรธ นี

ใช้คำ นวณคือ ต มม ตรฐ นที่ 315 ลิตร/คน/วน เกิดเป็นปริม ณน้ำ เสียที่ 283.5 ลิตร/คน/วน ปริม ณน้ำ เสียในอน คตที่

ต้องก รก รบำ บดส ม รถสรุปได้ดงต ร งต่อไปนี้

 นอกจ กน้น ยงมีก รใช้น้ำ ที่เพิ่มขึ้นจ กก รใช้น้ำ ใน

ภ คอุตส หกรรมเป้ หม ย ซึ่งได้เลือกใช้เกณฑ์ก รใช้น้ำ

ปร เภท Accessory รหส 01 โดยข้อมูลจ กท เบียนโรงง น

อุตส หกรรมของกรมโรงง นอุตส หกรรม ท้งนี้พื้นที่

อตุส หกรรมทีจ่ เกดิขึน้นีค้ ดว่ จ มพีืน้ทีป่ร ม ณ 2,000 ไร ่

คือ ใช้น้ำ  6.00 ลบ. ม /ไร่/วน ดงน้น ก รใช้น้ำ จ กนิคม

อุตส หกรรมจ เพิ่มคว มต้องก รน้ำ ปร ป อีก 6.00*2000= 

12,000 ลบ.ม/ไร่/วน

 คว มตอ้งก รใชน้้ำ ปร ป ในอน คตภ ยใตส้ถ นก รณจ์ำ ลอง 2 ส ม รถสรปุไดต้ มต ร งดงตอ่ไปนี้

พ.ศ.2550

พ.ศ.2550

214,328

214,328

67,513.32

38,579.04

พ.ศ.2555

พ.ศ.2555

214,059

214,059

67,428.59

60,685.73

พ.ศ.2560

พ.ศ.2560

213,074

213,074

67,118.31

60,406.48

พ.ศ.2565

พ.ศ.2565

314,371

314,371

99,027.00

89,124.30

พ.ศ.2566

พ.ศ.2566

345,211

345,211

108,741.55

97,867.39

พ.ศ.2567

พ.ศ.2567

397,172

397,172

125,109.26

112,598.34

อน คต 10 ปี (พ.ศ.2570)

พ.ศ.2570

497,687

497,687

156,771.31

141,094.18

อน คต 20 ปี(พ.ศ.2580)

พ.ศ.2575

พ.ศ.2585

1,055,715

724,855

1,537,594

332,550.08

205,496.46

435,907.96

อน คต 30 ปี (พ.ศ.2590)

พ.ศ.2580

พ.ศ.2590

2,239,427

1,055,715

2,239,427

705,419.59

299,295.07

634,877.63

ปี

ปี

จำ นวนปร ช กร

จำ นวนปร ช กร

ปริม ณน้ำ ปร ป 	(ลบ.ม.)

ปริม ณน้ำ เสีย	(ลบ.ม.)

ต ร งท่ี	4.6	แนวโน้มก รเปล่ียนแปลงคว มต้องก รน้ำ ปร ป ของเมืองอุดรธ นีในอน คตภ ยใต้สถ นก รณ์จำ ลอง	2

ต ร งท่ี	4.7	แนวโน้มก รเปล่ียนแปลงปริม ณน้ำ เสียของเมืองอุดรธ นีในอน คตภ ยใต้สถ นก รณ์จำ ลอง	2

หม ยเหตุ สูตรก รคำ นวณ (ค่ ม ตรฐ น*จำ นวนปร ช กร/1,000)

	 คว มต้องก รก รใช้ ท่ีดินในอน คตภ ยใต้

สถ นก รณ์จำ ลอง	2

 ก รคำ นวณคว มหน แนน่ของสถ นก รณจ์ำ ลองจ ก

ก รใช้ปร โยชน์ที่ดินในปัจจุบนต มเกณฑ์แล ม ตรฐ น

ผงเมืองรวม พ.ศ.2549 โดยสำ นกพฒน ม ตรฐ น โดยเลือก

ใช้เกณฑ์กำ หนดเมืองขน ดกล ง ปร ข กรน้อยกว่  60,001 

– 200,000 คน ดงนี้

 • ก รใช้ปร โยชน์ที่ ดินที่มีคว มหน แน่นน้อย  
(สเีหลอืง) คว มหน แนน่ในท่ีดนิปร เภททีอ่ยูอ่ ศยหน แนน่

น้อย มีคว มหน แน่น 1-16 คนต่อไร่ แล มีสดส่วนที่ดิน

ปร เภทที่อยู่อ ศยหน แน่นน้อย ร้อยล  18

 • ก รใช้ปร โยชน์ที่ดินที่มีคว มหน แน่นป นกล ง  
(สีส้ม) คว มหน แน่นในที่ดินปร เภทที่อยู่อ ศยหน แน่น 
ป นกล ง มีคว มหน แน่น 17-40 คนต่อไร่ แล มีสดส่วน

ที่ดินปร เภทที่อยู่อ ศยหน แน่นป นกล ง ร้อยล  7

 • ก รใช้ปร โยชน์ที่ดินที่มีคว มหน แน่นม ก (สีแดง) 

คว มหน แน่นในที่ดินปร เภทที่อยู่อ ศยหน แน่นม ก  
มีคว มหน แน่น 41-60 คนต่อไร่ แล มีสดส่วนที่ดินปร เภท

ที่อยู่อ ศยหน แน่นม ก ร้อยล  5

 • ก รใชป้ร โยชนท์ีด่นิปร เภทชนบทแล เกษตรกรรม 

(สเีขยีว) คว มหน แนน่ในทีดิ่นปร เภทชนบทแล เกษตรกรรม 

มคีว มหน แนน่ไมเ่กนิ 3 คนตอ่ไร ่แล มสีดสว่นทีดิ่นปร เภท

ชนบทแล เกษตรกรรม ร้อยล  70

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

6.00

8.00

12.00

5.00

7.00

4.00

4.00

5.00

8.00

3.00

Accessory

Chemical

Food

Metal

Other

Outside

Paper

Textile

Unmetal

Wood

อุตส หกรรมผลิตชิ้นส่วน อุปกรณ์ต่ งๆ

อุตส หกรรมเคมีภณฑ์

อุตส หกรรมอ ห ร เครื่องดื่ม

อุตส หกรรมถลุง หล่อ โลห

อุตส หกรรมท่วไป

อุตส หกรรมกล งแจ้ง เช่น โม-บดหิน ดูดทร ย เผ ถ่ น หีบฝ้ ย

อบเมล็ดพืช ล

อุตส หกรรมกร ด ษ เช่น ผลิตเย่ือกร ด ษ ภ ชน จ กกร ด ษ ล

อุตส หกรรมสิ่งทอ ฟอกหนง ย้อมสี

ผลิตภณฑ์อโลห  เช่น แก้ว กร เบื้องเคลือบ ปูน ล

ผลิตภณฑ์ไม้ เครื่องเรือน

รหส ปร เภท ร ยล เอียดปร เภทอุตส หกรรมหลก
ปริม ณคว มต้องก รน้ำ

(ลบ.ม./ไร่/วน)
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สญลกษณ์

 ขอบเขตพื้นที่ก รศึกษ

 ถนน

 ท งรถไฟ

 วงแหวนรอบที่2

 สีเหลือง - ที่ดินปร เภทที่อยู่อ ศยหน แน่นน้อย

 สีส้ม – ที่ดินปร เภทที่อยู่อ ศยหน แน่นป นกล ง

 สีแดง – ที่ดินปร เภทพ ณิชยกรรม

 สีม่วงอ่อน – ที่ดินปร เภทอุตส หกรรมเฉพ กิจ

 สีเขียว – ที่ดินปร เภทชนบทแล เกษตรกรรม

 สีเขียวม กอก – ที่ดินปร เภทสถ บนก รศึกษ

 สีเท  – ที่ดินปร เภทสถ บนศ สน

 สีน้ำ เงิน – ที่ดินปร เภทสถ บนร ชก ร

คำ อธิบ ยน้ำ ท่วมซ้ำ ซ กในอดีต

 สีฟ้ อ่อน - ปี พ.ศ.2549

 สีฟ้  - ปี พ.ศ.2554

ปริม ณน้ำ ฝนส่วนเกิน

 ชมพูอ่อน - คว มรุนแรงร ดบ 1

 ชมพู - คว มรุนแรงร ดบ 3

โครงก รในอน คต

 สีเขียว – เมืองมห วิทย ลยแห่งใหม่

 สีม่วง – ท่ เรือบก

 สีม่วงอ่อน – นิคมอุตส หกรรมแห่งใหม่

 เส้นท งรถไฟคว มเร็วสูง

พ.ศ.2550

พ.ศ.2555

พ.ศ.2560

พ.ศ.2565

พ.ศ.2566

พ.ศ.2567

อน คต 10 ปี

 (พ.ศ.2570)

อน คต 20 ปี

 (พ.ศ.2580)

อน คต 30 ปี

 (พ.ศ.2590)

214,328

214,059

213,074

314,371

345,211

89,668.58 16,140.34 6,276.8 4,483.43 62,768.01397,172

497,687

1,055,715

2,239,427

2.66
2.65

2.64

3.90

4.28

4.92

6.17

13.08

27.75

8.54

8.53

8.49

12.52

13.75

15.82

19.82

42.05

89.19

16.73

16.71

16.63

24.54

26.95

31.01

38.85

82.41

174.82

0.68

0.68

0.68

1.00

1.10

1.27

1.59

3.36

7.14

ปี จำ นวน

ปร ช กร

(คน)

ขน ดพื้นที่

ท้งหมด

(ไร่)

ขน ดพื้นที่

ที่อยู่อ ศย

หน แน่น

น้อย

ในสดส่วน

ร้อยล 	18

	(ไร่)

คว ม

หน แน่น

ไม่เกิน

16	คน	

ต่อ	ไร่

ขน ดพ้ืนท่ี

ท่ีอยู่อ ศย

หน แน่น

ป นกล ง

ในสดส่วน

ร้อยล 	7

	(ไร่)

คว ม

หน แน่น

ไม่เกิน

40	คน	

ต่อ	ไร่

ขน ดพ้ืนท่ี

ท่ีอยู่อ ศย

หน แน่น

ม ก

ในสดส่วน

ร้อยล 	5

	(ไร่)

คว ม

หน แน่น

ไม่เกิน

	60	คน	

ต่อ	ไร่

ขน ดพ้ืนท่ี

ชนบทแล

เกษตรกรรม

ในสดส่วน

ร้อยล 	70

	(ไร่)

คว ม

หน แน่น

ไม่เกิน

	3	คน	

ต่อ	ไร่

ต ร งที่	4.8	แนวโน้มก รเปลี่ยนแปลงก รใช้ปร โยชน์ที่ดินของเมืองอุดรธ นีในอน คตภ ยใต้สถ นก รณ์จำ ลอง	2

 จ กก รค ดก รณ์สถ นก รณ์น้ีจ เห็นว่ คว มหน แน่น

ของจำ นวนปร ช กรในพืน้ทีอ่ยูอ่ ศยจ เพ่ิมขึน้อย่ งตอ่เนือ่ง 

ห กพิจ รณ ต มปร เภทของที่ดินปร เภทที่อยู่อ ศยจ มี

ร ยล เอียดดงนี้ 

 1) ที่ดินที่มีคว มหน แน่นน้อย (สีเหลือง) เกณฑ์

ม ตรฐ นผงเมือง ปี พ.ศ. 2549 กำ หนดให้มีคว มหน แน่น

อยู่ที่ 1-16 คนต่อไร่ โดยต้งแต่ปี พ.ศ. 2550 – 2590 น้นมี

คว มหน แน่นเพิ่มขึ้นอย่ งต่อเนื่อง ซึ่งคว มหน แน่นในปี 

พ.ศ. 2590 น้นมีค่ เท่ กบ 27.75 คนต่อไร่ เกินกว่ เกณฑ์

ม ตรฐ นผงเมือง

 2) ที่ดินที่มีคว มหน แน่นป นกล ง (สีส้ม) เกณฑ์

ม ตรฐ นผงเมือง ปี พ.ศ. 2549 กำ หนดให้มีคว มหน แน่น

อยู่ที่ 17-40 คนต่อไร่ โดยต้งแต่ปี พ.ศ. 2550 – 2590 น้นมี

คว มหน แน่นเพิ่มขึ้นอย่ งต่อเนื่อง ซึ่งคว มหน แน่นในปี 

พ.ศ. 2580 น้นมีค่ เท่ กบ 42.05 คนต่อไร่ เกินกว่ เกณฑ์

ม ตรฐ นผงเมือง

 3) ทีด่นิทีม่คีว มหน แนน่ม ก (สแีดง) เกณฑม์ ตรฐ น

ผงเมือง ปี พ.ศ. 2549 กำ หนดให้มีคว มหน แน่นอยู่ที่ 41-60 

คนต่อไร่ โดยต้งแต่ปี พ.ศ. 2550 – 2590 น้นมีคว มหน แน่น

เพิ่มขึ้นอย่ งต่อเนื่อง ซึ่งคว มหน แน่นในปี พ.ศ. 2580 น้น

มีค่ เท่ กบ 82.41 คนต่อไร่ เกินกว่ เกณฑ์ม ตรฐ นผงเมือง

 4) ทีดิ่นปร เภทชนบทแล เกษตรกรรม (สเีขยีว) เกณฑ์

ม ตรฐ นผงเมือง ปี พ.ศ. 2549 กำ หนดให้มีคว มหน แน่น

ไม่เกิน 3 คนต่อไร่ โดยต้งแต่ปี พ.ศ. 2550 – 2590 น้นมี

คว มหน แน่นเพิ่มขึ้นอย่ งต่อเน่ือง ซ่ึงคว มหน แน่นในปี 

พ.ศ. 2580 น้นมีค่ เท่ กบ 3.36 คนต่อไร่ เกินกว่ เกณฑ์ม ตรฐ น

ผงเมือง

 ทิศท งก รเติบโตของเมืองค ดก รณ์จ กจำ นวน

อ ค ร โดยทศิท งก รเตบิโตของเมืองจ ดูจ กรอ้ยล ก รเพิม่

ขึ้นของก รใช้ปร โยชน์อ ค รในแต่ล เขตก รปกครอง 
ดงต ร งด้ นล่ ง

 ภ ยใตก้ รจำ ลองสถ นก รณอ์น คตนี ้ก รเตบิโตของเมอืงอดุรธ นใีนอน คต 30 ปจี เปน็ไปต มแผนทีใ่นภ พปร กอบ

ดงต่อไปนี้

เทศบ ลเมืองหนองสำ โรง

เทศบ ลนครอุดรธ นี

เทศบ ลตำ บลหนองบว

อบต.บ้ นจ่น

อบต.น ดี

เทศบ ลตำ บลบ้ นจ่น

809.2

4,009.96

987.7

164.2

212.3

258.3

888.4

4,036.91

1,034.5

167.6

223.4

284

9.8

0.7

4.7

2.1

5.2

9.9

ขอบเขตพื้นที่
ร้อยล

ก รเปลี่ยนแปลง
25652551 2561

พื้นที่อ ค ร

ต ร งที่	4.9	ก รคำ นวณร้อยล ก รเพิ่มขึ้นของก รใช้ปร โยชน์อ ค รในแต่ล ขอบเขตก รปกครอง

รูปที่ 4.10 แผนที่แสดงก รเติบโตของพื้นที่เมือง

ในสถ นก รณ์ที่มีก รพฒน เมืองต มทุกแผนในอีก

30 ปีข้ งหน้  (ที่ม : ผู้วิจย)
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	 4.4	สรุป:	พื้นท่ีล่อแหลมอนจ ส่งผลต่อก รข ด

คว มมน่คงแล เสถยีรภ พของเมอืงอุดรธ นภี ยใตภ้ ว

กดดนจ กสภ พภูมิอ ก ศในอน คต

 เมือ่พิจ รณ ถงึพืน้ทีเ่มอืงอุดรธ นจี กบรบิทของร บบ

ก รต้งถ่ินฐ นย่อยแล ก รปร เมินถึงคว มม่นคงแล

เสถียรภ พของพื้นท่ีแล้ว ก รศึกษ นี้จ ให้คว มสำ คญ 
ในก รว งผงก รใช้พื้นที่กบร บบก รต้งถิ่นฐ นย่อยที่มี 
ก รเตบิโตอย่ งตอ่เนือ่งในร ย ทีผ่่ นม  ซึง่พืน้ทีด่งกล่ วเปน็

พืน้ทีท่ีข่ ดคว มมน่คงแล เสถยีรภ พสูง โดยมโีอก สสงูทีจ่

เกิดก รขดข้องของก รให้บริก รส ธ รณ ภ ยใต้แนวโน้ม 
ก รเปลี่ยนแปลงในอน คต โดยพื้นที่ดงกล่ วปร กอบด้วย  
2 พื้นที่หลก ดงนี้

 พืน้ทีท่ี	่1: บรเิวณทศิเหนอืของเมอืงอดุรธ น ีซึง่ปญัห

ที่พบในพื้นที่นี้ คือ ในบริเวณดงกล่ ว จ มีปัญห ในเรื่อง 
ก รว งแผนโครงสร้ งพ้ืนฐ นด้ นก รจดก รน้ำ ท้งก รร บ ยน้ำ

แล ก รว งท่อร บบปร ป  โดยแผนง นในปัจจุบนท่ีมี

โครงก รผลิตน้ำ จ กหนองค ยแล ส่งม ที่ตวเมืองอุดรธ นี 

พ้ืนท่ีบริเวณดงกล่ วน้ีเป็นพ้ืนท่ีท่ีจ มีก รว งท่อท งน้ำ ปร ป

จ กหนองค ยม สู่ตวเมืองอุดรธ นี นอกจ กน้นพื้นที่นี้ยงจ

มีปัญห ในด้ นก รร บ ยน้ำ จ กห้วยหม กแข้งแล ห้วยม่ง 

ซึ่งเป็นห้วยส ยหลกที่ใช้ในก รร บ ยน้ำ จ กในเมืองออกสู่

นอกเมือง โดยท งภมูปิร เทศแลว้ พืน้ทีท่ งทศิเหนอืของพืน้ท่ี

เทศบ ลนครอุดรธ นีเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ  แล บริเวณดงกล่ ว 
เป็นพื้นท่ีบรรจบกนของลำ ห้วย ห กแต่ในบริเวณนี้ยงข ด 
ก รว งร บบท่อร บ ยน้ำ อย่ งเป็นร บบ แล มีก รบริห ร

จดก รน้ำ ทีไ่หลผ่ นองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ทีแ่ตกต่ งกน 

นอกจ กนน้พืน้ทีน่ีอ้ยูใ่นบรเิวณทีม่นี้ำ ทว่มซ้ำ ซ ก จ สง่ผลตอ่

ปร สทิธภิ พในก รสง่ตอ่ทอ่น้ำ ปร ป  แล ก รร บ ยน้ำ เสยี 

รวมถึงก รแก้ไขจดก รปัญห เรื่องน้ำ ก็จ มีคว มยุ่งย กแล

ซบซ้อนซึ่งต้องก รแผนง นก รรบมือที่มีส ม รถปรบตว 
ตอ่สถ นก รณท์ีจ่ เกิดขึน้ต่ งๆ ได้อย่ งมศีกยภ พ อีกทง้ยง

เปน็พืน้ทีท่ีม่กี รเตบิโตของเมอืงอย่ งตอ่เนือ่งในบรเิวณนีจ้ ก

ก รเกิดโครงก รบ้ นจดสรรจำ นวนม ก ซ่ึงห กพ้ืนท่ีน้ีไม่ได้รบ

ก รว งแผนให้ดี ผลกร ทบที่จ เกิดจ กน้ำ ท่วมในอน คตจ

ไม่เพียงส่งผลแต่พื้นที่นี้เท่ น้น แต่จ ส่งผลต่อก รร บ ยน้ำ

ของตวเมืองช้นใน กร ทบร บบเศรษฐกิจเป็นวงกว้ ง

 พืน้ทีท่ี	่2:	พืน้ทีบ่รเิวณใจกล งเมอืงอุดรธ นี ซึง่ปญัห

ที่พบในพื้นที่บริเวณใจกล งเมืองอุดรธ นีนี้คือ เป็นพื้นที่ที่จ

มคีว มหน แนน่สงู มอีตร ก รเตบิโตท งก ยภ พ เศรษฐกจิ 

แล ปร ช กรเพิ่มขึ้นอย่ งต่อเนื่อง อีกท้งยงมีคว มต้องก ร

ใช้บริก รส ธ รณ ท้ง 3 ปร เภทอย่ งต่อเนื่องเช่นกน 

ปร กอบกบยงมปีญัห ในด้ นก รกอ่สร้ งอ ค รท่ีรกุล้ำ พืน้ที่

คลองส ธ รณ  อนอ จจ ส่งผลกร ทบต่อปร สิทธิภ พ 
ก รร บ ยน้ำ ในอน คต ปญัห น้ำ ทว่มขงบรเิวณใจกล งเมอืง 

รวมถึงยงมีแนวท งในก รพฒน ให้เกิดก รเชื่อมต่อพื้นที่ 
สีเขียวในเมือง ซึ่งล้วนเป็นพื้นท่ีที่มีก รดำ เนินกิจกรรมท ง

เศรษฐกจิแล สงคมทีส่ำ คญของจงหวด มคีว มสำ คญไปจนถงึ

ร ดบภ คต วนออกเฉียงเหนือตอนบน ห กพื้นที่ดงกล่ ว

ปร สบกบคว มไม่พลวตที่อ จจ เกิดขึ้น อ จทำ ให้เกิด 
ผลกร ทบแล โยงไปสูป่ญัห ในปร เดน็ทีก่ว้ งกว่ เดมิไดเ้ปน็

บริเวณกว้ ง

 ในส่วนนี้  จ กล่ วถึงปร เด็นที่ เป็นพื้นฐ นของ 
ก รว งแผนก รปรบตวต่อก รเปล่ียนแปลงสภ พภูมิอ ก ศ 
โดยคำ นึงถึง ก รขย ยตวท งก ยภ พแล ก รเติบโตท ง 
ด้ นเศรษฐกิจสงคมในเขตเมืองอุดรธ นี โดยมีร ยล เอียด 
ดงต่อไปนี้

	 ก รขย ยตวท งก ยภ พแล ก รเติบโตท งด้ น

เศรษฐกิจสงคมในเขตเมืองอุดรธ นี

 ก รขย ยตวท งก ยภ พแล ก รเติบโตท งด้ น

เศรษฐกจิสงคมในเขตเมอืงอดุรธ นนีน้ มรีปูแบบทีแ่ตกต่ งกน

ไปในพื้นที่ย่อยของเมืองภ ยใต้ทิศท งก รพฒน ของเมือง

อดุรธ น ีแล อ จสง่ผลให้พืน้ทีท่ีม่กี รเตบิโตอย่ งก้ วกร โดด

ข ดคว มคว มม่นคงแล เสถียรภ พภ ยใต้ภยคุกค ม 
จ กสภ พอ ก ศที่ไม่เหม สมในอน คต ส ม รถสรุป 
คว มสอดคล้องร หว่ งร บบก รต้งถ่ินฐ นย่อยท้ง 4 กล่ วคือ 

1) ร บบก รต้งถิ่นฐ นในเขตผงเมืองรวมที่หน แน่นม ก  
2) ร บบก รต้งถิ่นฐ นในเขตผงเมืองรวมที่หน แน่นน้อย   
3) ร บบก รต้งถิ่นฐ นนอกเขตผงเมืองรวมที่ขย ยต่อเนื่อง 

แล  4) ร บบก รต้งถิ่นฐ นนอกเขตผงเมืองรวมที่ขย ยแบบ

ก้ วกร โดด รว่มกบปร เดน็ก รเปลีย่นแปลงสภ พภมิูอ ก ศ

ได้ดงนี้ 

สญลกษณ์

 ขอบเขตพื้นที่ก รศึกษ

 ถนนส ยปร ธ น (ถนนมิตรภ พ)

 เชื่อมต่อร หว่ งจงหวด

 ถนนส ยรอง รอบตวเมืองหลก

 ถนนส ยรอง เชื่อมต่อร หว่ งชุมชน

 ท งรถไฟ

คำ อธิบ ยพื้นที่นำ ร่อง

 วงรีแดง -  พื้นที่นำ ร่องก รพฒน บริเวณที่ 1.1

 วงกลมแดง - ก รต้งถิ่นฐ นของชุมชน

 บริเวณห้วยอิฐ

 วงรีน้ำ เงิน - พ้ืนท่ีนำ ร่องก รพฒน บริเวณท่ี 1.2

 วงกลมน้ำ เงิน - ก รต้งถิ่นฐ นของชุมชน

 บริเวณโนนสูง

 วงรีเขียว - พื้นที่นำ ร่องก รพฒน บริเวณที่ 1.3

 วงกลมเขียว - ก รต้งถิ่นฐ นของชุมชน

 วงรีม่วง - พื้นที่นำ ร่องพฒน บริเวณที่ 2

 วงกลมม่วง – ก รต้งถิ่นฐ นของชุมชน

 จุดสีแดง – กลุ่มอ ค รที่ค ดก รณ์ว่

 อุปโภคบริโภคน้ำ ปร ป ในปริม ณม ก

รูปที่ 4.11 แผนที่แสดงก รต้งถิ่นฐ นที่ควรได้รบพิจ รณ

เป็นพิเศษในก รว งแผนก รใช้พื้นที่ (ที่ม : ผู้วิจย)



56 57

รูปที่ 4.12 แผนที่แสดงร บบก รต้งถิ่นฐ นย่อย

แล พื้นที่อ่อนไหวจ กน้ำ ท่วมในอน คต 

(ที่ม : ผู้วิจย)

อ้ งอิงแผนที่น้ำ ท่วมในอน คตจ ก: 

รศ.ดร.เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชย แล คณ  (2560) 

ก รค ดก รณ์พื้นที่น้ำ ท่วมขงจ กปริม ณน้ำ ฝน

ส่วนเกิน

รูปท่ี 4.13 แผนท่ีแสดงคว มสมพนธ์ร หว่ งร บบก รต้งถ่ินฐ นย่อย คว มกดดนต่อบริก รส ธ รณ แล ก รเปล่ียนแปลงสภ พภูมิอ ก ศ (ท่ีม : ผู้วิจย)

อ้ งอิงแผนที่น้ำ ท่วมในอน คตจ ก: ดร.เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชย แล คณ  (2560) ก รค ดก รณ์พื้นที่น้ำ ท่วมขงจ กปริม ณน้ำ ฝนส่วนเกิน

	 พื้นที่ที	่1:	บริเวณทิศเหนือของเมืองอุดรธ นี

 จ กข้อมูลก รค ดก รณ์พ้ืนท่ีน้ำ ท่วมขงจ กปริม ณน้ำ ฝน

ส่วนเกิน โดย รศ. ดร.เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชย แล คณ , 2560 

แสดงใหเ้หน็พืน้ท่ีน้ำ ทว่มขงจ กน้ำ ฝนสว่นเกนิทีก่ร จกุตวอยู่

บริเวณท งตอนเหนือของเมืองอุดรธ นี ซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ  

โดยพื้นที่ดงกล่ วมสอดคล้องกบร บบก รต้งถิ่นฐ นย่อย  
3 รูปแบบ กล่ วคือ ร บบก รต้งถิ่นฐ นนอกเขตผงเมือง 
รวมเมอืงทีข่ย ยตอ่เน่ือง ร บบก รตง้ถิน่ฐ นนอกเขตผงเมอืง

รวมเมอืงทีข่ย ยแบบก้ วกร โดด แล ร บบก รต้งถิน่ฐ นใน

เขตผงเมอืงรวมเมอืงทีห่น แนน่นอ้ย (พืน้ทีห่ม ยเลข 3, 4 แล  

2 ต มลำ ดบดงที่แสดงในรูปที่ 4.12) แล เป็นพื้นที่ที่อ จจ มี

ก รให้บริก รส ธ รณ ท้ง 3 ติดขดได้ในอน คตแล ส่งผลให้

เมืองข ดคว มม่นคงแล เสถียรภ พ กล่ วคือ 

 1) ด้ นก รใช้ปร โยชน์ที่ดิน ร บบก รต้งถิ่นฐ นย่อย

หม ยเลข 3 แล  4 ท่ีอยู่นอกเขตผงเมืองรวมเมือง ยงไม่มี

คว มชดเจนว่ จ มีก รใช้ปร โยชน์ท่ีดินในอน คตอย่ งไร  
ส่งผลให้เกิดช่องว่ งของผงเมือง ซ่ึงจ กก รวิเคร ห์สถ นก รณ์

เมอืงในอน คตท่ีไดก้ล่ วม แลว้ จ มคีว มตอ้งก รทีอ่ยู่อ ศย

ในบรเิวณน้ีม ก แล ห กไมไ่ดร้บก รว งแผนก รใชป้ร โยชน์

ที่ดินที่เหม สม อ จจ ทำ ให้เกิดก รต้งถ่ินฐ นในรูปแบบที่

ไม่เหม สมกบสภ พก รณ์ที่จ เปลี่ยนไปในอน คต รวมถึง

ไมส่อดคลอ้งกบภ ว น้ำ ทว่มแล น้ำ แลง้ในอน คตดว้ยเชน่กน 

นอกจ กนน้ สำ หรบพืน้ทีใ่นร บบก รตง้ถิน่ฐ นยอ่ยหม ยเลข 

2 หรอืร บบก รตง้ถิน่ฐ นในเขตผงเมอืงรวมเมอืงท่ีหน แนน่

น้อย จ มีคว มต้องก รก รอยู่อ ศยเพิ่มม กขึ้นเช่นกน มี

คว มหน แน่นของก รใช้ปร โยชน์ที่ดินสูงขึ้น แล อ จจ ได้

รบผลกร ทบจ กปริม ณน้ำ ฝนที่จ ต้องร บ ยออกจ ก 
ตวเมืองช้นในม กขึ้นในอน คต ส่งผลให้พื้นที่ดงกล่ วได้รบ

ผลกร ทบจ กน้ำ ท่วมในอน คตเพิ่มม กขึ้นห กไม่มี 
ก รว งแผนก รใช้ปร โยชน์ที่ดินที่เหม สมในอน คต 

 2) ด้ นน้ำ ปร ป  สืบเนื่องจ กภ ว น้ำ แล้งในอน คต

จ สง่ผลใหม้กี รผลติน้ำ ปร ป ไมเ่พียงพอกบคว มตอ้งก รท่ี

เพิ่มม กขึ้นจ กแผนก รพฒน พื้นที่ แล ก รพฒน  
เชิงเศรษฐกิจของเมืองอุดรธ นี แล จ ส่งผลให้พื้นที่ในร บบ

ก รต้งถ่ินฐ นย่อยท้ง 3 อ จจ ได้รบผลกร ทบของก รข ดแคลน

น้ำ ปร ป  เนื่องจ กว่ คว มส ม รถในก รผลิตน้ำ ปร ป  
ในปจัจุบนไมเ่พยีงพอกบคว มตอ้งก รในอน คต (อ้ งองิจ ก

สถ นก รณ์เมืองในอน คตที่ได้กล่ วม แล้ว)

 3) ด้ นก รจดก รน้ำ เสีย สืบเนื่องจ กภ ว น้ำ ท่วมใน

อน คตที่จ มีคว มรุนแรงม กขึ้นในท งตอนเหนือของเมือง

อุดรธ นี ซึ่งเป็นที่ต้งของโรงบำ บดน้ำ เสียแห่งเดียวของเมือง

อดุรธ นคีอืบรเิวณส มพร้ ว ซึง่ห กในอน คตเกดิน้ำ ทว่มอ จ

ทำ ใหน้้ำ เสยีเจอืปนกบน้ำ ทว่มแล ไหลไปห ปร ช ชนในพืน้ที่

ต่ ง ๆ ได้โดยง่ ย

	 พื้นที่ที่	2:	พื้นที่บริเวณใจกล งเมืองอุดรธ นี

 พื้นที่นี้สอดคล้องกบร บบก รต้งถิ่นฐ นย่อยแบบที่ 1 

คือ ร บบก รต้งถิ่นฐ นในเขตผงเมืองรวมที่หน แน่นม ก 
ต้งอยู่บริเวณใจกล งเทศบ ลนครอุดรธ นีน้น เป็นพื้นที่ท่ีมี

คว มหน แน่นสูง เนื่องจ กเมืองมีก รเติบโตอย่ งต่อเนื่อง 
ท้งในเชิงก ยภ พ สงคม แล เศรษฐกิจในพ้ืนท่ีท่ีมีขน ดเท่ เดิม 

ก รเตบิโตแนวตง้ของอ ค รขน ดใหญท้่งจ กภ คเอกชนแล

ภ ครฐจึงเกิดขึ้นจำ นวนม ก แล มกกร จุกตวอยู่ในพื้นท่ี

ใจกล งเมือง สิ่งเหล่ นี้ทำ ให้เกิดคว มกดดนต่อ 

 1) ก รใช้ปร โยชน์ที่ดิน ก รร บ ยน้ำ แล จดก ร 
น้ำ ท่วมจ ทำ ได้ลำ บ กม กขึ้น เพร ก รใช้ปร โยชน์ท่ีดิน 
ที่หน แน่นแล จำ นวนสิ่งปลูกสร้ งม กขึ้น อ จจ ส่งผลให้มี

พื้นที่น้ำ ขงเป็นบริเวณกว้ งขึ้นแล ย วน นขึ้นในปีที่มี 
ฝนตกหนก มีผลสืบเนื่องไปสู่คว มสูญเสียท งเศรษฐกิจของ

เมือง 

 2) ด้ นน้ำ ปร ป  โดยเฉพ ในชว่งหน้ แลง้ เนือ่งจ ก

ว่ คว มส ม รถในก รผลิตน้ำ ปร ป ในปัจจุบนไม่เพียงพอ

กบคว มต้องก รในอน คต ส่งผลกร ทบต่อก รเติบโตท ง

เศรษฐกิจของเมืองแล จงหวดอุดรธ นี
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บทที่ 5
แนวทางการปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศของ
เมืองอุดรธานีโดย
การกำาหนดผังการใช้พื้นที่

	 ก รกำ หนดม ตรก รเพื่อนำ ไปสู่ก รออกแบบ 
ก รว งแผนเชงิพืน้ทีแ่ล ก รปรบตวของบรกิ รส ธ รณ

ใหส้อดคลอ้งกบเงือ่นไขของอน คตนน้	มคีว มจำ เปน็ทีจ่

ตอ้งจดทำ ผงก รใชพ้ื้นที	่(Spatial	Plan)	โดยเฉพ ในพืน้ที่

ที่ได้รบก รพิจ รณ พิเศษ	ได้แก่	ร บบก รต้งถิ่นฐ น 
ในเขตผงเมืองรวมที่หน แน่นน้อย	ร บบก รต้งถิ่นฐ น

นอกเขตผงเมืองรวมท่ีขย ยต่อเน่ือง	แล 	ร บบก รต้งถ่ินฐ น

นอกเขตผงเมืองรวมที่ขย ยแบบก้ วกร โดด	ซึ่งถือเป็น

แนวท งก รกำ หนดม ตรก รในก รพฒน พื้นที่ให้มี 
คว มสมดุลแล ย่งยืน	รองรบก รเปลี่ยนแปลงในอน คต

ของเมือง	โดยพิจ รณ ผ่ นก รทำ นโยบ ยท งเลือกแบบใหม่

ให้แก่เมือง	(Alternative	Policies)	ใน	3	ด้ น	คือ	ด้ นก รใช้

ปร โยชนท์ีด่นิ	ด้ นก รจดก รน้ำ เสยี	แล ด้ นก รปร ป 	

โดยผงก รใชพ้ื้นทีจ่ กำ หนดแนวท งใหม้คีว มสอดคลอ้ง

กบศกยภ พของพ้ืนท่ีท้งด้ นทรพย กรธรรมช ติ	เศรษฐกิจ	

แล สงคมในอน คตที่เมืองพึงมี	อนจ ถือเป็นเครื่องมือ 
ในก รขบเคลื่อนเมืองเชิงยุทธศ สตร์	ที่จ ทำ ให้เกิด 
ก รตดสินใจอย่ งมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน 
หล กหล ยภ คส่วน	มุ่งทำ ให้เกิดก รพฒน ในร ย ย ว

ทง้ในร ดบย่ น	ร ดบเมอืง	ไปจนถงึร ดบภมูภิ ค	เนน้ให้

เกิดก รบูรณ ก รทำ ง นแล ก รปร ส นง นในหล กหล ย

ภ คส่วน	ส่งผลให้ผงก รใช้พื้นที่เป็นตวชี้นำ ก รพฒน 	

ก รลงทุน	ร เบียบแล กฎหม ยที่ควรปรบให้สอดคล้อง

กบศกยภ พของพื้นที่แล รองรบก รเปลี่ยนแปลงของ

สถ นก รณ์ต่ งๆ	ในอน คต	ให้เกิดก รพฒน เมือง 
อย่ งรอบด้ นแล มีคว มสมดุลของทรพย กรของเมือง	

ส่งเสริมคว มย่งยืนของเมืองภ ยใต้ภ ว กดดนของ 
สภ พอ ก ศ/ภูมิอ ก ศท่ีอ จจ เปล่ียนแปลงไปในอน คต	

โดยม ตรก รเหล่ นี้ได้แก่	1)	นโยบ ยก รใช้ปร โยชน์

ที่ดิน	(Land	Use	Policy)	รองรบได้เพียงพอกบก รเพิ่มขึ้น

ของจำ นวนปร ช กรจนถึง	20	ปีข้ งหน้ 	2)	ก รจดก ร

น้ำ ฝนครบวงจร	(Resilient	Rainwater	Management)	ไดแ้ก	่

ล นหนว่งน้ำ 	(Water	plaza)	ภ ยในเมอืงอดุรธ น	ี/	อ ค ร

ทีส่ง่เสรมิก รใชน้้ำ ฝน	(Water	Resilient	Building)	ในพืน้ท่ี

พ ณิชยกรรมแล ที่อยู่อ ศยหน แน่น	/	เส้นท งสีเขียว	

(Green	Corridor)	เพ่ือใชเ้ปน็พืน้ทีใ่หน้้ำ ซมึผ่ นไดโ้ดยง่ ย

เพื่อลดก รเกิดน้ำ ท่วมขงในพื้นที่	 /	 โครงข่ ยพ้ืนที่น้ำ 	 
(Blue	Network)	 เป็นก รเชื่อมโยงโครงข่ ยของน้ำ ให้ 
ครบวงจรในก รบรหิ รจดก ร	3)	ผงพลวต	(Resilient	Plan)	

ในพื้นที่อ่อนไหวต่อภ ว น้ำ ท่วมท งตอนเหนือของเมือง	

4)	ทีก่กเกบ็น้ำ สำ หรบเมอืง	(Urban	Catchment)	ปร ช กร

ภ ยในเมืองส ม รถใช้น้ำ ที่กกเก็บไว้นี้ได้น นถึง	1	เดือน

ห กเกิดภ ว ฉุกเฉิน	5)	บ่อบำ บดน้ำ เสียแห่งใหม่	 (New	

Wastewater	Treatment	Plant)	ทีต่ง้อยูใ่นพืน้ทีท่ี่ไมเ่ปดิรบ

กบภ ว น้ำ ท่วม

 ก รว งแผนก รปรบตวของเมอืงอดุรธ นเีพือ่รบมอืตอ่

คว มผนผวนของภูมอิ ก ศทง้ในปจัจุบนแล ก รเปลีย่นแปลง

ในอน คตน้น ควรจ ต้องปร กอบด้วยก รว งแผนเชิงพื้นที่ 

(spatial plan) ที่มีคว มเหม สมท้งในด้ นของก รว งแผน

ก รใช้ที่ดินแล โครงสร้ งพื้นฐ นเพื่อสนบสนุนก รให้บริก ร

ด้ นส ธ รณูปโภคแล ส ธ รณูปก รของเมืองอนเป็น 
คว มจำ เป็นอย่ งม กในก รเป็นพ้ืนฐ นเพ่ือเพ่ิมขีดคว มส ม รถ

ของเมืองในก รรบมือต่อภ ว กดดนจ กสภ พภูมิอ ก ศ 

ปร กอบกบก รออกแบบสถ บน (institutional design) ให้มี

คว มเหม สมที่จ สนบสนุนก รว งแผนก รให้บริก ร

ส ธ รณ ซึ่งมีคว มเป็นหนึ่งเดียวกนของกร บวนก ร 
ก รว งแผนข้ มหน่วยก รปกครองเพื่อให้สอดคล้องกบ 
ก รเติบโตของเมืองในอน คต ท้งนี้ก รกำ หนดม ตรก รเพื่อ

นำ ไปสู่ก รออกแบบก รว งแผนเชิงพื้นที่แล ก รปรบตว 
ของบริก รส ธ รณ ให้สอดคล้องกบเงื่อนไขของอน คต 
อ จกล่ วโดยสงเขปได้ดงต่อไปนี้

 ในก รกำ หนดม ตรก รเพื่อนำ ไปสู่ก รออกแบบ 
ก รว งแผนเชิงพื้นท่ีแล ก รปรบตวของบริก รส ธ รณ ให้

สอดคล้องกบเง่ือนไขของอน คตน้น มีคว มจำ เป็นที่จ ต้อง

จดทำ ผงก รใช้พื้นที่  (Spatial Plan) โดยเฉพ ในพื้นที่ที่ได้รบ

ก รพิจ รณ พิเศษในง นวิจยช้ินน้ี ซ่ึงถือเป็นแนวท งก รกำ หนด

ม ตรก รในก รพฒน พืน้ทีใ่หม้คีว มสมดลุแล ยง่ยนื รองรบ

ก รเปลีย่นแปลงต มหลกพลวตของเมอืงดงทีไ่ดก้ล่ วม แลว้ 

ผ่ นก รทำ นโยบ ยท งเลอืกแบบใหมใ่หแ้กเ่มอืง (Alternative 

Policies) ใน 3 ด้ น คือ ด้ นก รใช้ปร โยชน์ท่ีดิน ด้ นก รจดก ร

น้ำ เสีย แล ด้ นก รปร ป  โดยผงก รใช้พื้นที่จ กำ หนด

แนวท งให้มีคว มสอดคล้องกบศกยภ พของพื้นที่ ท้ง 
ด้ นทรพย กรธรรมช ติ เศรษฐกิจ แล สงคมในอน คต 
ที่เมืองพึงมี อนจ ถือเป็นเครื่องมือในก รขบเคลื่อนเมือง 
เชงิยทุธศ สตร ์ท่ีจ ทำ ใหเ้กิดก รตดสนิใจอย่ งมสีว่นรว่มของ 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในหล กหล ยภ คส่วน มุ่งทำ ให้เกิด 
ก รพฒน ในร ย ย วท้งในร ดบย่ น ร ดบเมือง ไปจนถึงร ดบ

ภมูภิ ค เนน้ใหเ้กดิก รบรูณ ก รทำ ง นแล ก รปร ส นง น

ในหล กหล ยภ คส่วน ส่งผลให้ผงก รใช้พื้นที่เป็นตวช้ีนำ  
ก รพฒน  ก รลงทุน ร เบียบแล กฎหม ยท่ีควรปรบให้

สอดคล้องกบศกยภ พของพื้นที่แล รองรบก รเปลี่ยนแปลง

ของสถ นก รณ์ต่ งๆ ในอน คต ให้เกิดก รพฒน เมือง 
อย่ งรอบด้ นแล มีคว มสมดุลของทรพย กรของเมือง ส่งเสริม

คว มย่งยืนของเมือง

 จ กแผนภ พแสดงกรอบแนวคิดในก รสร้ ง 
คว มม่นคงแล เสถียรภ พให้แก่เมืองผ่ นก รปรบตวของ

บริก รส ธ รณ แล ก รออกแบบสถ บนดงที่แสดงในรูปที่ 

5.1 น้น ก รศึกษ น้ีได้เสนอม ตรก รในก รปรบตวไว้ 4 แนวท ง

ด้วยกน อนได้แก่ ก รปรบปรุงร บบผงเมืองให้ส ม รถปรบตวได้ 

(improved/adaptive urban district and planning) ท งเลือก

ในก รจดห แหล่งน้ำ จืด (alternative source of water supply) 

ท งเลือกนโยบ ยในก รจดสรรน้ำ  (alternative water allocation 

policy) แล  ท งเลอืกในก รจดห โรงบำ บดน้ำ เสีย (alternative 

water treatment facility) โดยม ตรก รท้ง 4 นี้จ ถูกเข้ ไป 
ปรบใชก้บก รกำ หนดผงพืน้ที ่โดยมรี ยล เอียดแบง่แยกต ม

ร บบก รต้งถิ่นฐ นย่อยท้ง 4 ร บบ ซึ่งแต่ล ร บบย่อยนี้ 
มีคว มแตกต่ งในเชิงพ้ืนท่ี ท้งบริบทในปัจจุบนแล ปัญห  
ในปัจจุบนแล ที่อ จจ เกิดขึ้นในอน คต ดงนี้ 

รูปที่ 5.1 แผนภ พแสดงกรอบแนวคิดในก รสร้ งคว มม่นคงแล เสถียรภ พให้แก่เมืองผ่ นก รปรบตวของบริก รส ธ รณ
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	 5.1	ก รว งผงก รใช้พื้นที	่(Spatial	Plan)

 เนือ่งจ กพืน้ทีศ่กึษ ต่ งเปน็พืน้ทีท่ีม่คีว มหล กหล ยแล ก รเปลีย่นแปลงสงู (Dynamic) ทง้ในเรือ่งของก รเปลีย่นแปลง

สภ พภูมิอ ก ศ (Climate Change) แล ก รพฒน เมือง (Urban Development) โดยจ ทำ ก รอธิบ ยถึงร ยล เอียดของ 
ผงก รใช้พื้นท่ีซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ร บบก รต้งถิ่นฐ นย่อย ว่ แต่ล ร บบย่อยน้นมีบริบทที่แตกต่ งกนอย่ งไร ปัญห ของ 
แต่ล ร บบคืออ ไร แล มีแนวท งก รแก้ไขปัญห แล ส่งเสริมให้มีคว มพลวตได้ด้วยวิธีใดบ้ ง  โดยม ตรก รที่นำ ม ปรบใช้

ในพื้นที่น้น มีร ยล เอียดดงต่อไปนี้ 

รูปที่ 5.2 ภ พแสดงแผนแล ม ตรก รในก รใช้พื้นที่เพื่อสร้ งคว มม่นคงแล เสถียรภ พให้แก่เมือง (ที่ม : ผู้วิจย)

	 5.1.1	ก รว งผงก รใชพ้ืน้ทีส่ำ หรบพ้ืนทีท่ี	่1:	บรเิวณ

ทิศเหนือของเมืองอุดรธ น	ี

 ซึ่งเป็นบริเวณที่มีร บบก รต้งถิ่นฐ นย่อย 3 ร บบ 
ดว้ยกน คอื ร บบก รตง้ถิน่ฐ นในเขตผงเมอืงรวมท่ีหน แนน่

นอ้ย ร บบก รตง้ถิน่ฐ นนอกเขตผงเมอืงรวมทีข่ย ยตอ่เนือ่ง 

ร บบก รต้งถิ่นฐ นนอกเขตผงเมืองรวมที่ขย ยแบบก้ ว

กร โดด ผงก รใช้พื้นที่ได้กำ หนดก รพฒน ออกเป็น 3 ผง

ด้วยกน กล่ วคือ

 • ผงหม ยเลข 5: ที่กกเก็บน้ำ สำ หรบเมือง (Urban 

catchment)

 ที่กกเก็บน้ำ ปร ป สำ หรบเมือง ถือเป็นส่วนหนึ่งของ

ม ตรก รท งเลือกในก รจดห แหล่งน้ำ จืด (alternative 

source of water supply) แล ท งเลือกนโยบ ยในก รจดสรร

น้ำ  (alternative water allocation policy)  ตง้อยูใ่นบรเิวณพืน้ที่

ที่มีร บบก รต้งถิ่นฐ นนอกเขตผงเมืองรวมเมืองที่ขย ยต่อ

เนื่อง ในส่วนปกครองขององค์ก รบริห รส่วนตำ บลหมูม่น 

อำ เภอเมืองอุดรธ นี จงหวดอุดรธ นี ชุมชนส่วนใหญ่ 
ปร กอบอ ชีพเกษตรกรรม โดยยึดอ ชีพทำ ไร่น เป็นหลก มี

อ ณ เขตท่ีกว้ งขว งสลบกบพ้ืนท่ีชุมชนด้งเดิมท่ีกร จ ยตว 

อย่ งปร ปร ยต มเส้นท งคมน คมซึ่งเป็นถนนส ยย่อยใน

พื้นที่ โดยต้งอยู่ไม่ห่ งจ กอ่ งเก็บน้ำ หนองสำ โรงม กนก อีก

ทง้พืน้ทีบ่รเิวณนีย้งถกูกำ หนดใหเ้ปน็ท งน้ำ หล ก (Flood way) 

ในร่ งผงเมืองรวมจงหวดอุดรธ นี ปี พ.ศ. 2561 อีกด้วย  
จงึเหม ทีจ่ ใชเ้ปน็ทีก่บเกบ็น้ำ ในหน้ ฝน แล เปน็ท งเลอืก

แหลง่น้ำ จดืให้แกเ่มอืงอุดรธ นไีดท้ง้เมอืง โดยเฉพ อย่ งยิง่

ในหน้ แล้งหรือปีที่มีฝนตกน้อย ก รมีแหล่งน้ำ สำ หรบเมือง 

จ เป็นแหล่งน้ำ สำ รองให้แก่เมืองช่วงที่ฝนทิ้งช่วงได้ ลดทอน

คว มขดแย้งร หว่ งก รจดสรรน้ำ ร หว่ งภ คเกษตรกรรม

แล ภ คเมือง ถือเป็นท งเลือกในก รจดสรรน้ำ ร หว่ งเมือง

แล ภ คเกษตรกรรม โดยก รกกเก็บน้ำ สำ หรบเมือง ส ม รถ

ดำ เนินก รขุดสร เก็บน้ำ ขน ด 3,500 ไร่ จ ส ม รถกกเก็บ

น้ำ ไว้ใช้ปร โยชน์ได้กว่  21,000,000 ลบ.ม. ส ม รถใช้น้ำ ได้

ดงกล่ วในสถ นก รณท์ีเ่มอืงเตบิโตเตม็ท่ีต มนโยบ ยทง้หมด 

ในปีที่ 30 ได้น นถึง 1 เดือน ซึ่งนอกจ กเป็นแหล่งน้ำ สำ รอง

ของเมอืงแลว้ ยงส ม รถปรบปรงุพ้ืนทีโ่ดยรอบใหใ้ชป้ร โยชน์

เพื่อนนทน ก รหรือก รเป็นสถ นท่ีท่องเท่ียวแห่งใหม่ของ

จงหวดอุดรธ นีได้เช่นกน

รูปที่ 5.3 ภ พแสดงที่กกเก็บน้ำ สำ หรบเมือง 

(Urban Catchment) (ที่ม : ผู้วิจย)

รูปที่ 5.4 ภ ยฉ ยอน คตของที่กกเก็บน้ำ

สำ หรบเมือง (Urban Catchment) (ที่ม : 

ผู้วิจย)

 • ผงหม ยเลข 2: ผงพลวต (Resilient plan)

 ผงพลวต หรือ Resilient Plan ถือเป็นส่วนหนึ่งของ 
ก รเสนอม ตรก รก รปรบปรุงร บบผงเมืองให้ส ม รถปรบตว

ได้ (improved/adaptive urban district and planning)  
อนไม่เคยปร กฏอยู่ในร บบก รผงเมืองของไทยม ก่อน  
สืบเนื่องจ กก รวิเคร ห์ของบริบทพื้นที่ที่จ เป็นพื้นที่ 
อ่อนไหวจ กน้ำ ท่วมในอน คต ปร กอบกบก รวิเคร ห์

สถ บนด้ นกฏหม ยผงเมืองว่ ยงข ดมิติก รควบรวม 
คว มพลวตเข้ ไปสู่ร บบก รว งแล จดทำ ผงเมือง โดยพื้นที่

นีจ้ เก่ียวขอ้งกบร บบก รตง้ถิน่ฐ นยอ่ยนอกเขตผงเมอืงรวม

ท่ีขย ยแบบก้ วกร โดด ต้งอยู่ในพ้ืนท่ีบริเวณโดยรอบหนองแด 

ตำ บลกุดสร  อำ เภอเมืองอุดรธ นี จงหวดอุดรธ นี มีพื้นที่

ปร ม ณ 3,395.90 ไร่ ลกษณ พืน้ทีเ่ดิมมกี รตง้ถิน่ฐ นชมุชน

อยู่ใกล้กบพื้นที่หนองแดเนื่องจ กก รปร กอบกิจกรรม

ท งก รเกษตร โดยเป็นแหล่งน้ำ ดิบธรรมช ติสำ หรบ 
ก รอุปโภคแล บริโภคของชุมชนโดยรอบ ก รทำ ก รเกษตร

แล ทำ บอ่เลีย้งปล  ปร สบปญัห น้ำ ในหนองแดมคีณุภ พที่

แยล่งเนือ่งจ กก รเป็นบอ่น้ำ ร บบปดิ ข ดซึง่ก รบำ บดน้ำ ให้

พร้อมใช้ง นอยู่เสมอ อีกท้งพื้นที่บริเวณนี้ยงเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ  

อ จเกิดน้ำ ท่วมในอน คตได้ง่ ย ผู้วิจยจึงได้เสนอแนวท ง 
ก รจดผงของก รใชป้ร โยชนท์ีด่นิ เพือ่ผลกดนใหเ้กดิผงพลวต 

(Resilient Plan) ซึง่มรี ยล เอยีดปร กอบกบก รถอดบทเรยีน

จ กกรณีศึกษ ต่ งปร เทศ ดงต่อไปนี้
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รูปที่ 5.5 ผงพลวต (Resilient Plan) (ที่ม : ผู้วิจย)

 • พื้นที่ป้องกนน้ำ ท่วมแบบเปียก (Wet Floodproofing 

Area) เป็นพื้นที่ที่ทำ ก รก่อสร้ งอ ค รใหม่หรือทำ ก ร

ปรบปรงุอ ค รเดมิใหส้ ม รถอยูร่่วมกบกบน้ำ ทว่มขงได ้โดย

ใช้วสดุก่อสร้ งของอ ค รช้นล่ งที่มีคุณภ พทนท นต่อ 
แรงดนน้ำ  วสดุท่ีทนน้ำ ไม่บุบสล ยหรือพงทล ยง่ ย ดำ เนินก ร

ติดต้งอุปกรณ์อิเล็กโทรนิกส์หรือส ยไฟฟ้ ท่ีมีคว มสำ คญไว้

ในที่สูงแทนก รติดต้งในช้นล่ ง เน่ืองจ กเมื่อเกิดน้ำ ท่วมขง

แล้วจ ไม่ส่งผลกร ทบต่ออุปกรณ์เหล่ น้นแล เป็นก รลด 
ผลกร ทบตอ่ผูอ้ยูอ่ ศย เชน่ ก รเกิดไฟฟ้ รว่หรอืลดวงจรเมือ่

โดนคว มชืน้จ กน้ำ ทว่ม ผูอ้ยูอ่ ศยในอ ค รทีท่ำ ก รปรบปรงุ

ใหส้ ม รถรบมือกบน้ำ ทว่มแบบเปยีกได ้จ ยงส ม รถใชช้วีติ

ต มปกติในบรเิวณชน้บนของอ ค ร หรอืห กเปน็กรณีอ ค ร

ช้นเดียวก็จ เกิดคว มปลอดภยของทรพย์สิน เหม กบ 
ก รปรบใชใ้นชมุชนท่ีตง้ถิน่ฐ นอยูใ่นพ้ืนทีลุ่ม่ต่ำ แตไ่มม่ กนก 

โดยวธินีีไ้ดร้บคว มนยิมอย่ งม กในต่ งปร เทศ เชน่ ในมลรฐ

นวิยอรค์ ปร เทศสหรฐอเมรกิ  มกี รเสนอใหผู้อ้ยูอ่ ศยหรอื

ใช้ปร โยชน์อ ค รดงกล่ วดำ เนินก รปรบปรุงให้บริเวณ 
ชน้ล่ งใชว้สดกุอ่สร้ งทีท่นน้ำ แล ย้ ยอปุกรณห์รอืเครือ่งใชท้ี่

สำ คญไว้ยงด้ นบนของอ ค รที่น้ำ อ จท่วมไม่ถึง

 • พื้นที่อ ค รยกสูง (Elevation Area) ก รเสนอให้ยก

อ ค รขึ้นสูงกว่ ร ดบน้ำ ท่วม โดยในกรณีศึกษ ของมลรฐ

นิวยอร์ค สหรฐอเมริก น้นเสนอให้ผู้อยู่อ ศยดำ เนินก รยก

บ้ นหรืออ ค รให้สูงขึ้นกว่ ม ตรฐ นของร ดบน้ำ ท่วมที่ถูก

ค ดก รณ์ไว้ว่ จ เกิดขึ้นในอน คต หรือในกรณีอ ค ร

กอ่สร้ งใหมจ่ ตอ้งยกอ ค รใหส้งูกว่ ร ดบน้ำ ทว่มม ตรฐ น

ที่ถูกค ดก รณ์ไว้ โดยนบว่ เป็นม ตรก รที่มีคว มคล้ ยคลึง

กบปร เทศไทย เนือ่งจ กแต่เดมิก รต้งถิ่นฐ นของคนไทยใน

อดีตมกอยู่ใกล้กบแหล่งน้ำ  เพื่อคว มส ดวกท งคมน คม 
รวมถงึก รอปุโภค บรโิภค จงึมกทำ ก รยกใตถ้นุบ้ นขึน้สงูกว่

ร ดบน้ำ ท่วม ซึ่งชุมชนโดยรอบพื้นที่หนองแดห กดำ เนินก ร

ก่อสร้ งบ้ นหรืออ ค รใหม่แล อยู่ใกล้ชิดกบพื้นที่ลุ่มต่ำ  
รอบหนองแดจึงควรปรบใช้วิธีนี้อย่ งยิ่ง

 • พื้นที่พ ณิชยกรรม (Commercial Area) เป็นหนึ่ง 
ในพื้นที่ที่มีคว มสำ คญต่อชุมชน ท้งในด้ นก รเป็นที่ต้ง 
ของตล ดชุมชนแล ก รบริก รต่ งๆ ที่ช วชุมชนใช้อยู่ 
เปน็ปร จำ  โดยเปน็บรเิวณทีต่ง้ของตล ดชมุชนเดมิแล พืน้ที ่
ติดริมท งหลวงแผ่นดินหม ยเลข 2 (ถนนมิตรภ พ) ซึ่งมี

ศกยภ พในก รพฒน สูง โดยแม้จ เป็นพ้ืนท่ีพ ณิชยกรรม 
ก็ควรดำ เนินก รปรบปรุงบ้ นหรือก รป้องกนน้ำ ท่วม 
แบบเปียก (Wet Floodproofing) เพื่อเพิ่มขีดคว มส ม รถ 
ในก รรบมอืกบภ ว น้ำ ท่วมทีอ่ จเกดิขึน้ไดใ้นอน คตเชน่กน

 • วทิย ลยเกษตรแล เทคโนโลยอีดุรธ น ี(UD College 

of Agriculture and Technology) นบเป็นสถ บนก รศึกษ ที่

ต้งอยู่คู่กบช วชุมชนรอบหนองแดม อย่ งย วน น โดย 
เสนอแน ให้ทำ ก รปรบปรุงอ ค รให้ป้องกนน้ำ ท่วมแบบเปียก 

(Wet Floodproofing) เพื่อเพิ่มขีดคว มส ม รถในก รรบมือ

กบภ ว น้ำ ท่วมท่ีอ จเกิดขึ้นในอน คต โดยอ จใช้พื้นที่ของ 
วิทย ลย  เป็นที่พกหรือศูนย์กล งในก รให้คว มช่วยเหลือ

แกช่มุชนโดยรอบไดเ้มือ่เกดิภยทีค่ ดไมถ่งึ อกีทง้พืน้ทีบ่ งสว่น

อ จดำ เนนิก รปรบปรงุร บบนเิวศนแ์ล ภมูทิศนใ์หเ้ปน็พืน้ท่ี

อนุรกษ์ได้ เพ่ือปร โยชน์แก่ก รเรียนรู้ของนกศึกษ รวมถึงก รเป็นพ้ืนท่ีกนชนเพ่ือลดก รเปิดรบต่อภ ว กดดนจ กภ ว น้ำ ท่วม 
ที่อ จเกิดจ กน้ำ เอ่อล้นจ กหนองแดม ท่วมในสถ นศึกษ ได้

 • พื้นที่โครงก รในอน คต (Future Project Area) เป็นท่ีต้งของโครงก รในอน คตที่อ จเกิดขึ้น เช่น ก รก่อสร้ ง 
โรงพย บ ลแห่งใหม่ในพื้นที่บริเวณดงกล่ ว เสนอให้ก่อสร้ งอ ค รใหม่แบบป้องกนน้ำ ท่วมแบบเปียก (Wet Floodproofing) 

เพื่อเพิ่มขีดคว มส ม รถในก รรบมือกบภ ว น้ำ ท่วมที่อ จเกิดขึ้นในสถ นที่ที่มีคว มสำ คญ

 • พื้นที่อนุรกษ์ (Preservation Area) เป็นพื้นที่กนชนขน ดใหญ่โดยรอบหนองแด ด้วยปร โยชน์ของก รป้องกนน้ำ ท่วม

ด้วยก รซึมซบน้ำ จ กหนองให้ไหลเข้ ม ยงชุมชนได้น้อยลง รวมถึงยงเป็นก รสร้ งร บบนิเวศน์อนดีให้เกิดหนองแด 
ในก รบำ บดน้ำ โดยวิธีก รท งธรรมช ติ อีกท้งช วชุมชนโดยรอบยงส ม รถเข้ ม ใช้ปร โยชน์จ กพื้นที่ดงกล่ วได้ เช่น เป็น

แหล่งอ ห รหรือกิจกรรมนนทน ก ร เป็นต้น

 • อ่ งเก็บน้ำ หนองแด (Nong Dae Reservoir) นบเป็นอ่ งเก็บน้ำ ที่มีคว มสำ คญอย่ งย่ิงสำ หรบช วชุมชนโดยรอบ  
ต้งอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำ  ใช้ปร โยชน์เพื่อก รอุปโภคแล บริโภคของคนในชุมชน โดยหนองแดจ ต้องมีก รปรบปรุงคุณภ พน้ำ  
ให้ดีขึ้น ปรบปรุงร บบท่อร บ ยน้ำ  เพื่อพร้อมแก่ก รใช้ปร โยชน์ รวมถึงดำ เนินก รขุดลอกหนองแดอย่ งสม่ำ เสมอ เพื่อให้

หนองแดไดใ้ชศ้กยภ พในก รกกเกบ็น้ำ ได้เต็มที่ในร ย ย ว ซึง่ห กขุดลอกเปน็ปร จำ แล ดำ เนนิก รปรบปรุงคุณภ พน้ำ ให้ด ี

หนองแดยงจ ส ม รถช่วยเหลือช วชุมชนโดยรอบเมื่อย มเกิดภ ว แล้งได้เป็นอย่ งม ก

รูปที่ 5.6 ภ พฉ ยอน คตของม ตรก ร

ที่จดทำ ในพื้นที่หนองแด (ที่ม : ผู้วิจย)

 • ผงหม ยเลข 3: ก รจดรูปที่ดิน (Land readjustment)

ก รจดรปูทีด่นิ เปน็ม ตรก รทีท่ งร บบผงเมอืงไทยมอียูแ่ลว้ 

แล มกมีก รปรบใช้ในหล กหล ยพื้นที่ ลดก รเวนคืนที่ดิน 

เพิม่ศกยภ พของพืน้ทีด่้ นต่ งๆ  โดยสว่นม กเปน็ก รจดรปู

ที่ดินเพื่อก รพฒน พื้นที่เชิงเศรษฐกิจในอน คต โดยพื้นที่ 
ดงกล่ วสอดคล้องกบร บบก รต้งถิ่นฐ นในเขตผงเมืองรวม

เมอืงทีห่น แนน่นอ้ย เปน็โครงก รจดรปูทีด่นิเพือ่พฒน พืน้ที่

ในเขตผงเมืองรวมเมืองอุดรธ นี บริเวณถนนส ย ก3 อำ เภอ

เมอืง จงหวดอดุรธ น ีภ ยใตข้อบเขตก รปกครองของเทศบ ล

เมืองหนองสำ โรงแล เทศบ ลตำ บลหนองบว อำ เภอเมือง

อุดรธ นี จงหวดอุดรธ นี มีขน ดพื้นที่ปร ม ณ 1,231.70 ไร่ 

ลกษณ พ้ืนที่เดิมส่วนใหญ่เป็นบ้ นจดสรรแล พื้นที่ต่อขย ย

ของเมืองที่ได้รบอิทธิพลก รเติบโตจ กเทศบ ลนครอุดรธ นี 

เป็นชุมชนหน แน่นป นกล ง โดยมีคลองอิฐ ซึ่งเป็นคลอง 
ส ยสำ คญไหลพ ดผ่ นพื้นที่ ลอดผ่ นใต้ท งหลวงแผ่นดิน

หม ยเลข 2 (ถนนมิตรภ พ) ไหลไปบรรจบกบห้วยหม กแข้ง

แล ห้วยม่งบริเวณท งตอนใต้ของย่ นพลวตหนองแด  

(ผงพืน้ทีห่ม ยเลข 2) ซึง่ในพืน้ท่ีโครงก รจดรปูท่ีดนินน้ห กไม่

บริห รจดก รก รไหลของน้ำ ในคลองอิฐให้ดี อ จทำ ให้พื้นที่

โครงก รจดรูปที่ดินแล พื้นที่โดยรอบได้รบผลกร ทบจ ก 
น้ำ ท่วมในช่วงฤดูน้ำ หล กได้ รวมถึงถนนส ยมิตรภ พท่ีจ  
ได้รบผลกร ทบด้วยเช่นกน อนจ เป็นผลกร ทบในวงกว้ ง 

เนื่องจ กเป็นถนนส ยหลกที่มุ่งสู่จงหวดหนองค ย ซึ่งมี

อ ณ เขตติดต่อกบปร เทศล ว จึงเสนอให้ดำ เนินก รจดทำ

พื้นที่หน่วงน้ำ  (Retention Pond) ในพื้นที่โครงก รจดรูปที่ดิน

บรเิวณรมิคลองอฐิทีไ่หลพ ดผ่ นพืน้ทีโ่ครงก ร แล สอดคลอ้ง

กบม ตรก รก รปรบปรุงร บบผงเมืองให้ส ม รถปรบตวได้ 

(improved/adaptive urban district and planning) เพื่อ 
ทำ ก รหน่วงน้ำ จ กคลองบ งส่วนไว้ เพื่อปร โยชน์แก่ก รใช้

เป็นพื้นที่โล่ง สวนส ธ รณ แล พื้นท่ีนนทน ก รสำ หรบ

โครงก รจดรปูทีด่นิเพือ่พฒน พืน้ที ่ลดคว มไมพ่ลวตก รเกดิ

น้ำ ทว่มบรเิวณถนนมติรภ พ ซึง่เปน็ถนนส ยสำ คญท งมลูค่

เศรษฐกิจแล ก รคมน คมขนส่งจ กพื้นท่ีจงหวดอุดรธ นี 
ไปยงพื้นที่จงหวดหนองค ย  

คำ อธิบ ยสญลกษณ์

      อ ค รต้องก รพื้นที่แบบเปียก
      (Wet Floodproofing Area)

      อ ค รยกสูง (Elevation Area)

      อ ค รต้องก รพื้นที่แบบเปียก (Commercial Area)

      อ ค รต้องก รพื้นที่แบบเปียก
      (UD College of Agriculture and Technology)

      อ ค รต้องก รพื้นที่แบบเปียก
      (Future Project Area)

      อ ค รต้องก รพื้นที่แบบเปียก (Preservation Area)

      อ ค รต้องก รพื้นที่แบบเปียก (Nong Dae Resevoir)
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รูปที่ 5.7 ผงพื้นที่หม ยเลข 3: ก รจดรูปที่ดิน 

(Land Readjustment) (ที่ม : ผู้วิจย)

รูปที่ 5.8 ภ พแสดงภ พฉ ยอน คตของพื้นที่โครงก รจดรูปที่ดิน (ที่ม : ผู้วิจย)

รูปที่ 5.9 ผงก รใช้พื้นที่ในบริเวณใจกล งเมืองอุดรธ นี (ที่ม : ผู้วิจย)

	 5.1.2	ก รว งผงก รใชพ้ืน้ทีส่ำ หรบพืน้ทีท่ี	่2:		พืน้ที่

บริเวณใจกล งเมืองอุดรธ นี		

 ซึง่เปน็บรเิวณทีม่รี บบก รตง้ถิน่ฐ นยอ่ย 1 ร บบ คอื 

ร บบก รต้งถิ่นฐ นในเขตผงเมืองรวมที่หน แน่นม ก  โดย

พืน้ทีน้ี่ มลีกษณ พืน้ทีเ่ดมิเปน็พืน้ทีม่คีว มเปน็เมอืงหน แนน่

สงูในด้ นก รใชป้ร โยชน์ทีด่นิ เปน็พืน้ท่ีเศรษฐกจิทีส่ำ คญของ

จงหวดอุดรธ นีแล ภ คต วนออกเฉียงเหนือตอนบน โดย 
ก รเติบโตท งก ยภ พน้นมีเพ่ิมข้ึนอย่ งต่อเน่ืองในพ้ืนท่ีท่ีมีอยู่

อย่ งจำ กด ส่งผลให้เกิดคว มต้องก รใช้บริก รส ธ รณ ที่

เพิ่มม กขึ้นด้วยเช่นกน ซึ่งพื้นที่ดงกล่ วปร สบปัญห ใน 
หล กหล ยด้ น อ ทเิชน่ ก รเกดิน้ำ ทว่มขงบรเิวณถนนโพศร ี

ซ่ึงต้งอยู่ใจกล งเมือง ก รก่อสร้ งอ ค รท่ีรุกล้ำ ลำ น้ำ ส ธ รณ  

อ ค รขน ดใหญท่ี่มกี รใชน้้ำ จำ นวนม ก แล ในขณ เดยีวกน

กป็ลอ่ยน้ำ เสียลงสูล่ำ น้ำ ส ธ รณ จำ นวนม กเชน่กน เปน็ตน้ 

จึงมีคว มจำ เป็นที่จ ต้องแก้ไขปัญห ในภ พรวมของพ้ืนที่

บริเวณนี้ เพื่อให้ก รดำ เนินก รต่ ง ๆ  เป็นไปโดยส ดวกแล

ไม่ส่งผลกร ทบต่อปร ช ชนในพื้นที่แล เศรษฐกิจของเมือง 

โดยดำ เนินก รผ่ นผงก รใชพ้ืน้ทีไ่ด้ซ่ึงกำ หนดก รพฒน ออก

เป็น 7 ผงด้วยกน กล่ วคือ

 1. เส้นท งสีเขียว (Green Corridor) คือก รเพิ่มพื้นที ่
สเีขยีวใหแ้ก่ใจกล งเมอืง เนือ่งจ กจำ นวนปร ช กรทีเ่พิม่ม ก

ขึน้อย่ งตอ่เนือ่งจำ เปน็ทีจ่ ตอ้งมพีืน้ทีโ่ลง่แล พืน้ทีส่เีขยีวไว้

รองรบก รใชง้ น อกีทง้ยงเปน็ก รเพิม่พืน้ทีน่้ำ ซมึผ่ นไดข้อง

ใจกล งเมือง เพื่อลดคว มไม่พลวตจ กก รเกิดน้ำ ท่วมขง

ภ ยในเมืองอีกด้วย แล สอดคล้องกบม ตรก รก รปรบปรุง

ร บบผงเมอืงใหส้ ม รถปรบตวได ้(improved/adaptive urban 

district and planning)

 2. ล นหน่วงน้ำ  (Water Plaza) เป็นอีกหน่ึงก รกำ หนด 
ก รใช้พ้ืนที่ที่มีคว มน่ สนใจ โดยจ กกรณีศึกษ ปร เทศ

เนเธอร์แลนด์ พบว่ มีก รปรบพ้ืนที่สน มกีฬ ใจกล ง

มห วทิย ลย หรอืแมก้ร ทง่พืน้ทีโ่ลง่ใจกล งเมอืงใหส้ ม รถ

หน่วงน้ำ ไว้ได้ช่วคร ว โดยพื้นท่ีต้องมีคว มล ดเอียงหรือ 
ไล่ร ดบลึกลงไปให้ส ม รถหน่วงน้ำ ได้ช่วขณ  โดยเสนอให้

พืน้ทีบ่รเิวณทุง่ศรเีมอืงแล สน มกฬี ในมห วทิย ลยร ชภฎ

อดุรธ นเีปน็ล นหนว่งน้ำ ชว่คร ว เพือ่ใหส้ ม รถหนว่งน้ำ ฝน

หรือน้ำ ที่ไหลม จ กห้วยหม กแข้งได้ แล สอดคล้องกบ

ม ตรก รก รปรบปรุงร บบผงเมืองให้ส ม รถปรบตวได้ 

(improved/adaptive urban district and planning)

 3. อ ค รที่ส่งเสริมก รใช้น้ำ ฝน  (Water Resilient 

Building) เป็นอกีหน่ึงในม ตรก รท่ีนยิมใชก้นทว่โลก โดยจ ก

กรณีศึกษ ปร เทศเนเธอร์แลนด์น้นมีก รใช้พื้นที่ว่ งบน

อ ค รอย่ งคุ้มค่  ผ่ นก รจดทำ หลงค สีเขียว (Green Roof) 

เพื่อซึมซบน้ำ ฝนที่ตกลงม แล ยงเป็นก รเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้

กบเมอืงไดอ้กีดว้ย รวมถงึก รทีอ่ ค รส ม รถกกเกบ็น้ำ ไวใ้ช้

เพื่อก รสุข ภิบ ลหรือดูแลภูมิทศน์ในพื้นที่อ ค รแล พื้นที่

โดยรอบอ ค รได้ ซึ่งนอกจ กจ เป็นก รลดปริม ณน้ำ ฝนที่

ตกลงม ให้ไหลลงห้วยหม กแข้งแล ห้วยม่งได้น้อยลง 
เพื่อลดคว มไม่พลวตก รเกิดน้ำ ท่วมขงแล้วน้น ยงส ม รถ

เป็นตวช่วยในก รลดก รใช้น้ำ ปร ป ของอ ค รขน ดใหญ่ 
ใจกล งเมืองได้เมื่อเกิดภยแล้ง แล สอดคล้องกบม ตรก ร 
ก รปรบปรุงร บบผงเมืองให้ส ม รถปรบตวได้ (improved/

adaptive urban district and planning)

 4. โครงข่ ยพื้นที่น้ำ  (Blue Network) ถือเป็นโครงข่ ย

ที่มีคว มสำ คญอย่ งยิ่งต่อพ้ืนที่ใจกล งเมืองอุดรธ นี เป็น 
ก รบริห รจดก รห้วยม่งแล ห้วยหม กแข้ง อนเป็นคลองส ยหลก

ของเมืองท่ีทำ หน้ ที่ในก รร บ ยน้ำ เสียแล น้ำ ฝนออกนอก

เมือง เสนอให้ดำ เนินก รเชื่อมห้วยท้งสองเข้ ไว้ด้วยกน 

ปรบปรุงภูมิทศน์โดยรอบเพื่อเป็นพื้นที่สีเขียวแล พื้นที่กนน้ำ

ลน้เข้ สูเ่มือง บงคบใชก้ฎหม ยควบคมุอ ค รในพืน้ทีใ่จกล ง

เมืองให้เข้มงวดโดยมิให้เกิดก รก่อสร้ งหรือต่อเติมอ ค รที่

รุกล้ำ พื้นที่ห้วยดงกล่ วซ่ึงจ ส่งผลกร ทบต่อก รร บ ยน้ำ  
ในอน คต แล ม ตรก รน้ียงควบรวมถึงอ ค รท่ีส่งเสริมก รใช้

น้ำ ฝน  (Water Resilient Building) แล ล นหน่วงน้ำ  (Water 

Plaza) ซึ่งมีคว มเชื่อมโยงของโครงข่ ยพื้นที่น้ำ ท้งเมืองเข้ ไว้

ดว้ยกนอกีด้วย แล สอดคลอ้งกบม ตรก รก รปรบปรงุร บบ

ผงเมืองให้ส ม รถปรบตวได้ (improved/adaptive urban 

district and planning)

 5. ปร ป ชุมชนหนองเหล็ก (Community Water Supply) 

พื้นที่บริเวณชุมชนหนองเหล็กมีก รเติบโตของจำ นวน

ปร ช กรแล ก รเติบโตของพื้นที่เพิ่มขึ้นอย่ งต่อเนื่อง มี

คว มจำ เป็นอย่ งยิ่งที่จ ทำ ก รพฒน หนองเหล็กอนเป็น

หนองน้ำ ส ธ รณ ที่ไม่ได้รบก รดูแลในปัจจุบน ให้เป็น 
สวนส ธ รณ ทีส่ ม รถใชป้ร โยชนไ์ด ้สอดคลอ้งกบนโยบ ย

ของเทศบ ลนครอุดรธ นีในก รพฒน พ้ืนท่ีบริเวณหนองเหล็ก 

อีกท้งยงส ม รถปรบปรุงคุณภ พน้ำ แล ใช้เป็นแหล่งน้ำ

สำ หรบผลติน้ำ ปร ป ชมุชนได้อกีดว้ย แล แนวคดินีส้อดคลอ้ง

กบม ตรก รท งเลือกในก รจดห แหล่งน้ำ จืด (alternative 

source of water supply)

 6. วศิวกรรมก รผงเมอืง (Urban Planning Engineering) 

เป็นก รปรบปรุงร บบท่อร บ ยน้ำ เสียภ ยในใจกล งเมือง 

โดยเฉพ บริเวณถนนโพศรีซ่ึงเกิดปัญห น้ำ ท่วมขงซ้ำ ซ ก 
เป็นปร จำ  เพื่อลดคว มเสียห ยที่อ จเกิดขึ้นต่อมูลค่  
ท งเศรษฐกิจ แล เป็นก รแก้ปัญห ซ้ำ ซ กอย่ งเร่งด่วนใน

พื้นที่ใจกล งเมือง แล สอดคล้องกบม ตรก รก รปรบปรุง

ร บบผงเมอืงใหส้ ม รถปรบตวได ้(improved/adaptive urban 

district and planning)

 7. พ้ืนท่ีชุ่มน้ำ  (Wetland) เป็นพ้ืนท่ีท่ีมีคว มอุดมสมบูรณ์

ของพืชพรรณริมห้วยหม กแข้งท่ีพ ดผ่ นใจกล งเมือง โดย

พื้นท่ีโดยรอบมีสถ นที่สำ หรบก รจดทำ กิจกรรมนนทน ก ร 

ก รเป็นพื้นที่พกผ่อนหย่อนใจ แล ส่งเสริมให้จดทำ พื้นท่ี 
น้ำ ซึมผ่ นเพื่อส่งเสริมร บบนิเวศน์ริมห้วยหม กแข้งแล  
ยงเป็นก รปรบภูมิทศน์อนดีให้แก่พื้นที่ใจกล งเมืองอีกด้วย 

แล สอดคล้องกบม ตรก รก รปรบปรุงร บบผงเมืองให้

ส ม รถปรบตวได้ (improved/adaptive urban district and 

planning)

1 5

2 6

3 7

4

เส้นท งสีเขียว
(Green Corridor)

ปร ป ชุมชนหนองเหล็ก
(GCommunity Water Supply)

ล นหน่วงน้ำ
(Water Plaza)

วิศวกรรมก รผงเมือง
(Urban Planning Engineering)

อ ค รที่ส่งเสริมก รใช้น้ำ ฝน
(Water Resilient Building)

พื้นที่ชุ่มน้ำ
(Wetland)

โครงข่ ยพื้นที่น้ำ
(Blue Network)

คำ อธิบ ยสญลกษณ์
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รูปที่ 5.10 ภ พฉ ยอน คตของพื้นที่

ใจกล งเมือง (ที่ม : ผู้วิจย)

	 5.1.3	ก รว งผงก รใช้พ้ืนท่ีสำ หรบพ้ืนท่ีท งตอนใต้

ของเมืองอุดรธ นี

 นอกจ กพ้ืนท่ีท้ง 2 (ตอนเหนือแล ใจกล งเมืองอุดรธ นี) 

คณ ทำ ง นยงได้วิเคร ห์ม ตรก รท งเลือกในก รจดห  
โรงบำ บดน้ำ เสียแห่งใหม่ (new wastewater treatment plant) 

ในบริเวณผงหม ยเลข 7: ตำ แหน่งโรงบำ บดน้ำ เสียแห่งใหม่ 

ซึ่งจ ส่งผลดีต่อก รต้งถิ่นฐ นร บบย่อยทุกร บบแล กบ 
ภ พรวมของเมืองอุดรธ นี โดยเสนอให้ต้งอยู่ในบริเวณ 
ทศิต วนออกเฉยีงใตข้องพืน้ท่ีศกึษ  เนือ่งจ กในพืน้ทีด่งกล่ ว

เมืองกำ ลงขย ยตวอย่ งต่อเนื่อง ก รเกิดโครงก รนิคม

อุตส หกรรมอุดรธ นี แล โครงก รพฒน เส้นท งคมน คม

ต่ ง ๆ ในบริเวณดงกล่ ว อีกท้งในบริเวณน้นอยู่ในบริเวณ 
ทีไ่มส่งูม กนกแล ยงมแีนวโนม้ก รเกดิน้ำ ทว่มซ้ำ ซ กทีต่่ำ กว่

ที่ต้งปัจจุบนของโรงบำ บดน้ำ เสียเดิมบริเวณตำ บลส มพร้ ว 

จงึมีคว มจำ เป็นทีจ่ จดห โรงบำ บดน้ำ เสยีแหง่ใหมใ่หร้องรบ

ก รเติบโตของเมืองอุดรธ นี แล ยงส ม รถใช้เป็นโรงบำ บด

น้ำ เสียสำ รองได้ห กโรงบำ บดน้ำ เสียเดิมไม่ส ม รถให้บริก ร

ได้อย่ งเต็มศกยภ พ

 
	 5 .2 	 ก รมีส่ วนร่ วมในก รกำ หนดผงพลวต	 
(Community	Participation	in	Resilient	Plan)

 ผงพลวต ิ(Resilient plan) เปน็ก รว งแผนเชิงพืน้ที ่โดย

มี เป้ หม ยเพื่อให้ร บบเศรษฐกิจสงคมในพื้นที่น้นมี 
คว มม่นคงแล เสถียรภ พภ ยใต้เงื่อนไงภ ว กดดนต่ งๆ 

โดยอกีหนึง่ปร เดน็ทีม่คีว มสำ คญเปน็อย่ งยิง่ คอืจดสมมน

เชิงปฏิบติก รร่วมกบชุมชนโดยรอบพ้ืนท่ีหนองแด ตำ บลกุดสร  

อำ เภอเมืองอุดรธ นี จงหวดอุดรธ นี โดยใช้เครื่องมือ กินดี-

อยู่ดี หรือ Eco-Resilient Toolkit 9 ที่ผู้วิจยได้พฒน ม กจ ก

ง นวิจยด้ นก รปรบตวของชุมชนต่อก รเปลี่ยนแปลงเมือง 

ซึ่งนำ ม สู่แนวคิดในก รใช้ผงพลวต (Resilient Plan) ต่อม  

เป็นก รรบฟังถึงปัญห ท่ีเกิดข้ึน โดยมีผู้เข้ ร่วมจ กหล กหล ย

ภ คสว่น ทง้ภ คปร ช สงคม ตวแทนจ กภ คอสงห รมิทรพย ์

แล ตวแทนจ กชุมชนที่อ ศยอยู่โดยรอบพื้นที่หนองแด เพื่อ

นำ ม เป็นปร เด็นสำ คญในก รแก้ปัญห ในพื้นที่ต่อไป โดย

ส ม รถสรุปปร เด็นที่พบจ กก รจดสมมน เชิงปฏิบติก ร 
ในพื้นที่หนองแด จงหวดอุดรธ นี ได้ดงนี้

 • ปร เด็นเชิงพื้นที่

 ในอดีตนน้หนองแดเปน็หนองน้ำ ขน ดใหญท่ีเ่ช่ือมตอ่

ร หว่ งพืน้ทีฝ่ัง่ต วนตกแล ฝัง่ต วนออกเฉยีงเหนือ มนี้ำ ไหล

เข้ แล ออกพื้นที่อยู่เสมอ จึงถูกใช้เป็นท้งท งร บ ยน้ำ ท่วม 

แล น้ำ เสียที่สำ คญของชุมชนในบริเวณน้น โดยหนองแด 
ถอืเปน็แหลง่น้ำ ส ธ รณ ทีเ่ปน็ทง้แหลง่ผลติน้ำ อปุโภคบรโิภค 

แล แหลง่อ ห รจ กก รปร มงน้ำ จดืให้กบปร ช ชนในพืน้ที ่

แต่ในปัจจุบนหนองแดปร สบกบปัญห คุณภ พน้ำ ที่แย่ลง

ภ ยหลงท่ีมกี รกน้หนองแดโดยถนนมติรภ พ ทำ ใหก้ล ยเปน็

แหลง่น้ำ แบบปดิ โดยมคีณุภ พน้ำ ลดต่ำ ลงในบรเิวณฝัง่ต วน

ตกของหนองแด (ต้นน้ำ ) ไปยงฝั่งต วนออกของหนองแด 

(ปล ยน้ำ ) ต มลำ ดบ ซึ่งผู้เข้ ร่วมสมมน เชิงปฏิบติก ร 
ต่ งเห็นพ้องกนว่ หนองแดน้นทุกคนเป็นเจ้ ของร่วมกน รวมถึง

พืน้ทีส่ ธ รณ อืน่ๆ ทีจ่ำ เปน็สำ หรบใชป้ร โยชน์ภ ยในชุมชน 

เพือ่รกษ ไวใ้หล้กูหล น ซึง่จ ตอ้งจดทำ ร บบบำ บดน้ำ เสยีใน

หนองแดให้หล ยเป็นน้ำ ดีเพื่อเอื้อแก่ก รใช้ง นของชุมชน 
โดยรอบท่ีต้งถ่ินฐ นอยู่ โดยในร ย ย วชุมชนควรจ ต้องจดห

แหลง่น้ำ สำ หรบใชท้ดแทนในกรณทีีห่นองแดเกดิก รข ดแคลน

น้ำ  หรอืมคีณุภ พน้ำ ทีต่กต่ำ จนไมส่ ม รถใชป้ร โยชนไ์ด ้อ จ

ต้องทำ ก รขุดบ่อน้ำ ใหม่ หรือจดทำ จุดพกน้ำ โดยรอบ 

หนองแด ซึ่งชุมชนได้แสดงคว มเห็นว่ ในพื้นที่โดยรอบมี 
แหล่งน้ำ ขน ดเล็ก เช่น หนอง หรือบึงด้งเดิมโดยรอบหนองแด

ซ่ึงส ม รถพฒน ให้เป็นแหล่งสำ รองน้ำ ได้ อีกท้งยงมีก รเสนอ

ให้ขุดเจ น้ำ บ ด ล แม้ว่ ในท งปฏิบติอ จไม่ส ม รถทำ ได้

เนื่องจ กพื้นที่รอบหนองแดเมื่อขุดเจ จนเจอน้ำ บ ด ล 
ในร ย คว มลึกที่ปร ม ณ 20 เมตร จ พบว่ เป็นดินเค็ม จึง

ไมส่ ม รถนำ น้ำ บ ด ลม ใชป้ร โยชนด์้ นก รอปุโภคบรโิภค

ได้ แต่อย่ งไรก็ต มห กมีเทคโนโลยีก รบำ บดคว มเค็มของ

น้ำ ที่เหม สม อ จจ ส ม รถช่วยให้ชุมชนนำ น้ำ บ ด ล 
ม ใช้ปร โยชน์ได้ในอน คต แล ยงเห็นพ้องต้องกนว่ จ ต้องใช้

พื้นที่ว่ งที่มีให้เป็นพื้นท่ีส่วนกล งชุมชน เช่น ก รเพิ่มพ้ืนที่ 
สีเขียว เพ่ือปร โยชน์ในก รบำ บดน้ำ ในหนองแด แล ปร โยชน์

อื่นๆ อ ทิ กิจกรรมนนทน ก รแล สวนส ธ รณ ในพื้นที่

 • ปร เด็นเชิงสงคม

 ในปัจจุบนหนองแดเป็นแหล่งน้ำ สำ คญที่ทำ หน้ ที่ 
หล่อเล้ียงชุมชนโดยรอบ รวมถึงยงหล่อเล้ียงวิทย ลยเกษตรแล

เทคโนโลยอีดุรธ น ีซ่ึงเปน็สถ บนก รศกึษ ภ ยในพืน้ท่ี แล

ในพืน้ทีฝ่ัง่ต วนตกของหนองแดซึง่คอืบริเวณทีต่ง้ของหมูบ่้ น

จดสรรในปัจจุบน แล อ จจ มีก รขย ยตวไปม กกว่ นี้ใน

อน คต อ จเกิดโครงก รก่อสร้ งโรงพย บ ลศูนย์อุดรธ นี 

ท งด้ นฝ่ังต วนตกของหนองแด ซึ่งช วบ้ นค ดว่ จ ส่ง 
ผลกร ทบอย่ งมนียสำ คญท้งในด้ น (1) ปรมิ ณก รใชน้้ำ เพือ่

หล่อเล้ียงโรงพย บ ล (2) น้ำ เสีย – น้ำ ท้ิงติดเช้ือจ กโรงพย บ ล

ทีอ่ จถกูปลอ่ยลงสูห่นองแดโดยตรง ซึง่ช วบ้ นทีม่ภีมูลิำ เน

อยู่ท งปล ยน้ำ  (ฝั่งต วนออกของหนองแด) ให้คว มสนใจ

กบปัญห ข้ งต้นเป็นอย่ งม ก โดยปร ช ชนที่อ ศยอยู่โดย

รอบหนองแดต่ งมคีว มเข้ ใจกบสภ พคว มเปร บ งท่ีอ จ

เกิดจ กปัญห น้ำ แล้งในร ดบสูง แล มีคว มต้งใจในก รห

หนท งแก้ไขปัญห น้ำ แล้งร่วมกน ผ่ นก รมีส่วนร่วมของ

คนในชุมชนเอง หรือก รให้ช่ งท้องถิ่นหรือคนในชุมชนมี 
ส่วนร่วมในก รก่อสร้ งหรือจดทำ โครงก รพฒน หนองแด

แล แกไ้ขปญัห ต่ งๆ รวมถงึยงคำ นงึถึงผูน้ำ ชมุชนรุน่ใหม ่ซึง่

ส ม รถเป็นคนภ ยนอกชุมชนได้ หรืออ จเป็นคนในชุมชนที่

ออกไปศึกษ นอกพื้นที่แล้วกลบม พฒน บ้ นเกิด เพร  
ช วชุมชนมีคว มต้องก รให้เกิดก รนำ องค์คว มรู้ที่มี 
คว มทนสมยจ กภ ยนอกเข้ ม พฒน ชุมชน ซึ่งผู้เข้ ร่วม

สมมน เห็นว่  ทรพย กรจ มีมิติที่กว้ งแล ไม่มี ใคร 
เป็นเจ้ ของ ซึ่งทุกคนมีส่วนร่วมในก รรกษ ไว้ได้ ห กแต่ใน

ด้ นของสินทรพย์ คือก รท่ีบุคคลมีคว มรู้สึกถึงก รเป็นเจ้ ของ

ม กกว่ ทรพย กร ซึ่งสินทรพย์จ ส ม รถนำ ไปต่อยอด 
เป็นทรพย์สิน หรือห ปร โยชน์ได้ในอน คต โดยในด้ น 
ก รแก้ไขปัญห ในข้นต้นห กเกิดภยข้ึนม น้น ส่วนใหญ่มกให้ 
คว มคิดเห็นว่ ภ ครฐ คอื องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ จ ตอ้ง

9 เคร่ืองมือ กินดี-อยู่ดี เป็นส่วนหน่ึงของง�นวิจย “ก�รว�งแผนเพ่ือเมืองนิเวศแล สภ�พแวดล้อมท่ีส่งเสริมคว�มพลวตของภูมิอ�ก�ศ: ก�รเสริมสร้�งขีด 

คว�มส�ม�รถเพ่ือก�รว�งแผนอย่�งมีส่วนร่วมในกรุงเทพ  แล ปริมณฑล (PEACE-BMR)” ทุน Newton Fund Institutional Link Grant สหร�ชอ�ณ�จกร  
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เปน็หนว่ยง นแรกที่เข้ ม ช่วยแกป้ญัห ทีเ่กดิขึน้ ซึง่บ งกลุม่

ร บุว่ จ ดำ เนินก รขอคว มช่วยเหลือองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นเอง ไม่นำ เรื่องเข้ ปรึกษ กบผู้นำ ชุมชนก่อน 

เนื่องจ กผู้นำ ชุมชนบ งคนอ จมีข้อจำ กดในก รทำ ง น โดย

เมื่อมีก รพูดคุยในปร เด็นของก รปรบตวแล ต้งรบกบภยที่

อ จเกิดข้ึน พบว่ ช วชุมชนต่ งทร บดีว่ บุคคลใดในชุมชน

มีหน้ ที่อ ไร จ ต้องแจ้งเหตุให้ใครทร บก่อนเป็นลำ ดบแรก 

ห กแต่แนวท งในก รปรบตวที่เกิดจ กชุมชนเองยงไม่ค่อย

ชดเจนเท่ ที่ควร เนื่องจ กยงยึดติดกบก รขอคว มช่วยเหลือ

จ กผูน้ำ ชมุชนแล ภ ครฐเปน็หลก แตก่ย็งมใีนบ งปร เดน็ที่

มกี รพจิ รณ ขดีคว มส ม รถในก รรบมอืของตวเองได ้เช่น 

กรณนี้ำ ปร ป ข ดแคลน ช วชมุชนจ ทำ ก รปร เมนิกอ่นว่

ตนเองส ม รถสำ รองน้ำ ไว้ใช้ได้น นเพียงใด ผ่ นก รกกเก็บน้ำ

ไว้ในโอ่งหรือถงน้ำ ในบ้ นของแต่ล คน จ กน้นเมื่อใกล้เกิด

ภ ว น้ำ ไม่เหลือใช้จึงค่อยทำ ก รปร ส นง นกบหน่วยง น

ภ ยนอกให้เข้ ม ช่วยเหลือ อีกปร เด็นที่น่ สนใจคือ ปัญห

เร่ืองอ ห รสดท่ีข ดแคลน ชุมชนจ ติดต่อไปยงผู้นำ ชุมชนก่อน

แลว้จงึนำ เรือ่งไปปร ชมุกนภ ยในชมุชนเพือ่ห แนวท งแกไ้ข

ต่อไป เช่น ก รปรึกษ กบกลุ่มแม่บ้ นเพื่อแปรรูปอ ห รให้

เก็บรกษ ได้น นย่ิงขึ้น หลงจ กน้นจึงแจ้งไปยงหน่วยง นรฐ

เพื่อก รแก้ไขปัญห ร ย ย วต่อไป ซึ่งหนึ่งในปร เด็นที่ต่ ง

เห็นพ้องต้องกนคือก รเพ่ิมศกยภ พให้ผู้นำ ชุมชนในก รรบมือ

กบเร่ืองต่ งๆ ที่อ จเกิดขึ้นในอน คต แล อย กให้ทำ  
ก รปร ช คมหรือก รมีส่วนร่วมกบชุมชนให้ม กขึ้น เพ่ือที่ 
จ ได้ห รือว่ ชุมชนต้องก รอ ไร แล้วจึงทำ ก รว งแผนหรือ

ลงมือก่อสร้ งต่อไป

	 5.3	สรุป:	แนวท งก รปรบตวต่อก รเปลี่ยนแปลง

สภ พภมิูอ ก ศของเมอืงอดุรธ นโีดยก รกำ หนดผงแล

ม ตรก รก รใช้พื้นที่

 ก รเพิม่ขีดคว มส ม รถในก รเปลีย่นแปลงรปูแบบ มี

คว มจำ เป็นที่จ ต้องจดทำ  “ห้วงเวล ของก รปรบตวของ

นโยบ ยในก รใช้พื้นที่” หรือ Adaptive Policy Pathway โดย

คำ นึงถึงช่วงเวล ที่เหม สมในก รบงคบใช้ม ตรก รต่ งๆ 

แล ผงพ้ืนที่ที่ ไ ด้กล่ วม แล้วข้ งต้น ให้สอดคล้องกบ

สถ นก รณ์ต่ งๆ ที่จ เปลี่ยนแปลงไปท้งเชิงพื้นที่ (space) 

แล เชิงเวล  (time) แล ม ตรก รแล ผงก รใชพ้ืน้ท่ีด้ นต่ งๆ 

จ ทำ ง นสมพนธ์กน โดยมีเป้ หม ยสำ คญคือ ก รให้บริก ร

ส ธ รณ ท้ง 3 ของเมือง อนได้แก่ ก รใช้ปร โยชน์ที่ดิน  
ก รปร ป  แล ก รจดก รน้ำ เสยี ดำ เนนิไปในอน คตไดอ้ย่ ง

ไมต่ดิขด แล สง่เสรมิคว มพลวตของเมอืง โดยมรี ยล เอยีด

สำ หรบสถ นก รณ์เมืองแบบที่ 2 คือ สถ นก รณ์ที่เมือง

อุดรธ นีเติบโตต มแผนก รพฒน  ดงต่อไปนี้
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รูปที่ 5.11 แผนภ พแสดงห้วงเวล ของก รปรบตวของนโยบ ยในก รใช้พื้นที่ (Adaptive Policy Pathway) 

ภ ยใต้สถ นก รณ์เมืองอุดรธ นีเติบโตต มแผนก รพฒน  (ที่ม : ผู้วิจย)

	 5.3.1	ด้ นก รใช้ปร โยชน์ที่ดิน	(Land	Use)

 • นโยบ ยก รใช้ปร โยชน์ที่ดิน (Land Use Policy) ใน

สถ นก รณ์เมืองอุดรธ นีแล พื้นที่โดยรอบเติบโตต ม 
แผนพฒน น้น ก รใช้ปร โยชน์ที่ดินแบ่งออกเป็นท้งสิ้น 4 สี

ต มสีก รใช้ปร โยชน์ที่ดินท งผงเมือง โดยก รใช้ปร โยชน์

ที่ดินปร เภทสีเหลือง ที่อยู่อ ศยหน แน่นน้อย จ ส ม รถ

รองรบได้เพียงพอกบก รเพิ่มขึ้นของจำ นวนปร ช กรจนถึง 

25 ปีข้ งหน้  แล ก รใช้ปร โยชน์ท่ีดินปร เภทสีส้ม ท่ีอยู่อ ศย

หน แน่นม ก สีแดง พื้นที่พ ณิชยกรรมแล ที่อยู่อ ศย 
หน แน่นม ก แล พื้นที่สีเขียว พื้นท่ีชนบทแล เกษตรกรรม 

จ ส ม รถรองรบได้เพียงพอกบก รเพิ่มข้ึนของจำ นวน

ปร ช กรจนถึง 20 ปีข้ งหน้  

 • ก รจดก รน้ำ ฝนครบวงจร (Resilient Rainwater 

Management) ในก รจดก รน้ำ ฝนครบวงจรนน้ ในสถ นก รณ์

เมืองอุดรธ นีแล พื้นที่โดยรอบเติบโตต มแผนพฒน  ผู้วิจย

ได้นำ เสนอแนวท งก รปรบตวด้ นก รจดก รน้ำ ออกเป็น 2 

รูปแบบ ซึ่งท้ง 2 แนวท งมีคว มเกี่ยวโยงต่อกน ดงนี้

 1) ล นหน่วงน้ำ  (Water plaza) สืบเนื่องจ กผู้วิจยได้

นำ เสนอโครงก รปรบปรงุร บบร บ ยน้ำ ท้งหมดภ ยในเมอืง

อุดรธ นี โดยล นหน่วงน้ำ เป็นหนึ่งในร บบก รจดก รน้ำ ฝน

ครบวงจรท่ีมีคว มเกี่ยวโยงกบวิศวกรรมก รผงเมือง (Urban 

Planning Engineering) ซึ่งควรแล้วเสร็จทนที เนื่องจ ก 
ก รเติบโตอย่ งเต็มที่ของพ้ืนที่เมืองน้นมีก รพฒน ท้ง 
ในด้ นเศรษฐกิจแล ก ยภ พอย่ งรวดเร็ว ปัญห น้ำ ท่วมขง

จ ต้องถูกแก้โดยทนที แล ล นหน่วงน้ำ จ แล้วเสร็จภ ยในปี 

5 ปีข้ งหน้  เพื่อให้ส ม รถร บ ยน้ำ ลงท่อร บ ยน้ำ ที่มี

คว มพรอ้มในก รรบน้ำ ฝนอย่ งเตม็ท่ี โดยห กเกดิฝนตกหนก 

ล นหน่วงน้ำ จ ช่วยทำ ก รหน่วงน้ำ ก่อนปล่อยลงสู่ท่อร บ ยน้ำ

แล ลำ คลองส ธ รณ ภ ยในเมือง คือ ห้วยหม กแข้งแล

ห้วยม่ง ห กเกิดปัญห น้ำ ท่วมขงภ ยในพ้ืนท่ีดงกล่ วจ กก รท่ี

ร บบร บ ยน้ำ แล หน่วงน้ำ ไม่มีปร สิทธิภ พม กพอ จ ทำ ให้

เกิดคว มเดือดร้อนท้งท งตรงแล ท งอ้อมต่อปร ช ชน 
ท่ีเพ่ิมสูงข้ึนอย่ งต่อเน่ืองในพ้ืนท่ี ซ่ึงล นหน่วงน้ำ  (Water Plaza) 

ดงกล่ วจ จดทำ ใน 2 พื้นที่ด้วยกน คือ (1) บริเวณทุ่งศรีเมือง 

(2) บริเวณสน มกีฬ ของมห วิทย ลยร ชภฎอุดรธ นีซึ่ง 
อยู่ติดกบห้วยหม กแข้ง

 2) อ ค รที่ส่งเสริมก รใช้น้ำ ฝน (Water Resilient 

Building) ในพื้นที่พ ณิชยกรรมแล ที่อยู่อ ศยหน แน่นม ก

จ มคีว มหน แนน่ของปร ช กรเพิม่ขึน้อย่ งตอ่เนือ่ง จงึควร

ทำ อ ค รที่ส่งเสริมก รใช้น้ำ ฝน ให้สำ เร็จภ ยในปีที่ 7 ให้ลด

ก รใช้น้ำ ของอ ค รขน ดใหญ่ท้งของภ ครฐแล ภ คเอกชน

ในพื้นที่ใจกล งเมืองเพื่อหลีกเลี่ยงภ ว ข ดน้ำ  โดยส ม รถ

นำ ม ใช้เพื่อก รสุข ภิบ ล หรือเพื่อก รรดน้ำ ต้นไม้เพื่อ 
สง่เสรมิภมูทิศนอ์นดใีนพืน้ทีโ่ดยรอบ แล นอกจ กก รชว่ยลด

ก รใช้น้ำ ได้แล้ว ยงเป็นก รลดก รปล่อยน้ำ ฝนลงสู่คลอง

ส ธ รณ  คือ ห้วยม่งแล ห้วยหม กแข้ง เพร ห กเกิด 
ฝนตกหนกแล น้ำ ไหลลงสู่คลองจนเกินกำ ลง อ จจ ส่งผล 
ให้เกิดน้ำ ท่วมขงในพื้นที่ใจกล งเมืองก็เป็นได้

 โดยจ กก รคำ นวณคว มต้องก รใช้น้ำ ปร ป  
ในสถ นก รณ์เมืองเติบโตต มแผนพฒน  พบว่ จ ส ม รถ

ใช้ศกยภ พก รผลิตน้ำ ปร ป ในปัจจุบนได้อย่ งเต็มท่ีอีก 6 ปี

ข้ งหน้  ในก รจดทำ ล นหน่วงน้ำ  (Water Plaza) น้นเมื่อ

ดำ เนินก รม ถึงร ย หนึ่ง คือ ปีที่ 7 จ ส ม รถเปลี่ยนถ่ ย 

(transfer) ม ดำ เนินม ตรก รอ ค รที่ส่งเสริมก รใช้น้ำ ฝน 

(Water Resilient Building) ได ้เนือ่งจ กล นหนว่งน้ำ ส ธ รณ

ส ม รถใช้เพื่อส ธ รณปร โยชน์ในพื้นที่โดยรอบได้ เช่น 

ก รนำ น้ำ ไปใช้เพื่อดูแลภูมิทศน์ของพื้นที่โดยรอบล นหน่วง

น้ำ  ซึง่จ เปน็ก รปร หยดก รใชน้้ำ ปร ป ไดจ้ำ นวนหนึง่ ห ก

แตเ่มือ่ปรมิ ณคว มตอ้งก รใชน้้ำ เกนิศกยภ พแลว้นน้ อ ค ร

ขน ดใหญ่ในพื้นที่ ใจกล งเมืองจึงควรดำ เนินกิจกรรม 
ในก รร่วมมือกนนำ น้ำ ที่ส ม รถกกเก็บได้ในอ ค รของตน

กลบม ใช้ใหม่เพื่อช่วยลดคว มต้องก รใช้น้ำ ปร ป ที่เกิน

ศกยภ พก รผลิตในปีที่ 6 ด้วยเช่นกน หรืออ จดำ เนินก ร

นโยบ ยท้ง 2 ด้ นควบคู่กนไปเลยก็เป็นได้ จ ช่วยลด 
คว มต้องก รใช้น้ำ ปร ป ในภ พรวมของเมืองได้ดียิ่งขึ้น

 • เสน้ท งสเีขยีว (Green Corridor) เปน็หน่ึงในม ตรก ร

ที่ช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กบเมือง อีกท้งยงใช้เป็นพื้นที่ให้น้ำ  
ซึมผ่ นได้โดยง่ ยเพ่ือลดก รเกิดน้ำ ท่วมขงในพ้ืนท่ี โดยเห็นควร

ให้โครงก รแล้วเสร็จภ ยในอีก 5 ปีข้ งหน้  เนื่องจ กเป็น

ม ตรก รที่มีคว มสำ คญแล เร่งด่วน อีกท้งยงเป็นหนึ่งใน

โครงก รทีเ่ทศบ ลนครอดุรธ นเีหน็ชอบให้จดทำ เพือ่เชือ่มโยง

เส้นท งสีเขียวภ ยในเมืองเข้ ไว้ด้วยกน จึงมีคว มจำ เป็น

อย่ งยิ่งที่จ ต้องเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อรองรบก รใช้ง นของ

ปร ช กรเพิ่มจำ นวนขึ้นอย่ งต่อเนื่อง

 • โครงข่ ยพื้นที่น้ำ  (Blue Network) เป็นก รเชื่อมโยง

โครงข่ ยของน้ำ ใหค้รบวงจรในก รบรหิ รจดก ร โดยเหน็ควร

ให้มีก รจดทำ ให้แล้วเสร็จภ ยในปีที่ 5 ให้สอดคล้องกบ 
ก รปรบปรุงวิศวกรรมผงเมืองร บ ยน้ำ ที่จ มีผลในปีที่ 5 

เนื่องจ กน้ำ เสีย น้ำ ฝนจ มีก รเชื่อมโยงกนผ่ นร บบ 
ทอ่ร บ ยน้ำ แล คลองส ธ รณ ท่ีสำ คญในพืน้ที ่จ ตอ้งทำ ให้

เกดิก รปรบปรงุ  ศกยภ พก รรองรบน้ำ เสยีลงห้วยหม กแขง้

แล ห้วยม่ง ทำ ก รขุดลอก ทำ ด ดลำ เหมือง เชื่อมต่อห้วย 

ท้ง 2 เข้ ไว้ด้วยกนแล บริห รจดก รร บบเปิดแล ปิดปร ตู

น้ำ ให้เอือ้กบก รร บ ยน้ำ เสยีภ ยในเมอืง อีกทง้จ ตอ้งพรอ้ม

รองรบน้ำ สว่นเกนิทีไ่หลร บ ยลงม จ กอ ค รสงูภ ยในเมอืง 

แล น้ำ ที่ถูกหน่วงไว้ในล นหน่วงน้ำ  ซึ่งจ ถูกร บ ยลงม ยง

ลำ คลองส ธ รณ เมื่อเกินคว มจุที่พอจ รบไหว เหล่ นี้ล้วน

เป็นโครงข่ ยพื้นที่น้ำ ที่มีคว มเชื่อมโยงกนท้งสิ้น

 • ผงพลวต (Resilient Plan) ถูกกำ หนดให้มีก รจดทำ

ในพื้นที่บริเวณหนองแดแล ชุมชนโดยรอบ ภ ยใต้ขอบเขต

ก รปกครองขององคก์ รบรหิ รสว่นตำ บลกดุสร  อำ เภอเมอืง

อุดรธ นี จงหวดอุดรธ นี เนื่องจ กเป็นพื้นที่ท่ีมีลกษณ  
เฉพ ตวแล มีคว มอ่อนไหวกว่ พื้นที่อื่นๆ โดยจ ก 
ก รค ดก รณ์ก รใช้ปร โยชน์ท่ีดินในบริเวณน้ีพบว่ มีก รเติบโต

ของเมืองต มเส้นถนนส ยหลกต้งแต่ปีที่ 10 ที่มีคว มเข้มข้น

ม กขึ้น มีก รเติบโตของเมืองอย่ งรวดเร็วในพื้นที่ลุ่มต่ำ ซึ่ง 
มีคว มไม่พลวตในก รเกิดน้ำ ท่วมซ้ำ ซ ก อยู่ติดกบท งหลวง

แผ่นดินหม ยเลข 2 ซึ่งมุ่งหน้ สู่ จงหวดหนองค ย โดย 
ร่ งผงเมืองรวมจงหวดอุดรธ นี ปี พ.ศ. 2561 ได้กำ หนดให้

พ้ืนท่ีบริเวณน้ีเป็นสีเหลืองฟ งข้ ว แล ค บเก่ียวกบพ้ืนท่ีน้ำ ท่วม 

(flood way) จึงมีคว มจำ เป็นที่จ ต้องจดก รกำ หนดย่ นใน

พื้นที่ดงกล่ ว ให้มีคว มพลวตได้ ให้แล้วเสร็จภ ยในปีที่ 10  

ให้เกิดย่ นปรบตวเพื่อรองรบก รเปลี่ยนแปลงท้งจ กน้ำ ท่วม

แล น้ำ แล้ง ได้ทนคว มเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจริงในพ้ืนที่ 
โดยรอบหนองแด

 • จดรปูทีด่นิ (Land Readjustment) เปน็ก รพฒน ท่ีดิน

หล ยแปลงผ่ นก รว งผงจดรูปที่ดินใหม่ ปรบปรุงหรือจด

สร้ งโครงสร้ งพ้ืนฐ น เพื่อให้เกิดก รใช้ปร โยชน์ที่ดินท่ี

เหม สมยิ่งขึ้น แล ไม่มีก รเวนคืนที่ดิน โดยปัจจุบนพื้นที่

บริเวณท งตอนเหนือของพื้นท่ีศึกษ มีก รขย ยตวของเมือง

ออกไปบริเวณน้นอย่ งม ก ปร กอบกบเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ ซึ่ง

อ จได้รบผลกร ทบจ กภยน้ำ ท่วมในอน คต โดยแต่เดิมน้น

มกทำ ก รจดรูปที่ดินเพื่อก่อสร้ งส ธ รณูปโภคในพื้นที่

ปร เภท ไฟฟ้  น้ำ ปร ป  แล ถนน แต่ควรคำ นึงถึงปร เด็น

อื่นด้วย เช่น ก รจดรูปที่ดินแปลงใหม่เพื่อก่อสร้ งถนนแล

ท่อร บ ยน้ำ  เพื่อเชื่อมต่อท่อร บ ยน้ำ ที่ส่งม จ กในเมือง 

ให้เชื่อมต่อกบพื้นที่ดงกล่ วได้ อีกท้งยงเสนอให้จดทำ พื้นท่ี

หน่วงน้ำ  (Retention Pond) ไว้ในพื้นที่ขน ด 15 ไร่ ขุดลึก 4 

เมตร กกเกบ็น้ำ ได ้96,000 ลบ.ม. เนือ่งจ กในบรเิวณดงกล่ ว

มคีลองอฐิ ซึง่เปน็คลองส ยหลกทีไ่หลพ ดผ่ นพืน้ที ่ซึง่พืน้ที่

หน่วงน้ำ ดงกล่ วนอกจ กจ ใช้ปร โยชน์ในก รหน่วงน้ำ จ ก

คลองอฐิไมใ่หเ้ออ่ทว่มถนนมติรภ พ ซึง่เปน็เสน้ท งเศรษฐกจิ

ไปสู่จงหวดหนองค ยแล้วน้น ยงส ม รถใช้เป็นพื้นที่เพื่อ

นนทน ก รภ ยในโครงก รจดรูปที่ดินเพื่อพฒน พื้นท่ีได้ 
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อีกด้วย โดยให้โครงก รสำ เร็จภ ยในปีที่ 5 ให้สอดคล้องกบ

ก รปรบปรุงวิศวกรรมก รผงเมือง (Urban Planning Engineering) 

ปร เภททอ่ร บ ยน้ำ ใหเ้ชือ่มโยงกบพืน้ทีโ่ครงก รจดรปูทีดิ่น

อย่ งครบวงจร

	 5.3.2	ด้ นก รปร ป 	(Water	Supply	Service)

 • ปร ป ชุมชนหนองเหลก็ (Community Water Supply) 

สืบเนื่องม จ กก รค ดก รณ์ปร ช กรแล ก รเติบโตของ

เมืองในอน คต พบว่ พื้นที่เมืองขย ยตวอย่ งต่อเนื่อง 
ในบริเวณหนองเหล็ก แล มีแนวโน้มเปล่ียนก รใช้ปร โยชน์ท่ีดิน

จ กสเีหลอืง ทีอ่ยูอ่ ศยหน แนน่น้อย ไปเปน็สสีม้ ทีอ่ยูอ่ ศย

หน แน่นป นกล งในอน คตอนใกล้ ซึ่งในอน คตปร ช กร

ที่เพิ่มขึ้นอ จมีคว มต้องก รใช้น้ำ ที่ม กเกินกำ ลงก รผลิต  
จงึควรจดทำ แหลง่น้ำ เพือ่ใหบ้รกิ รชมุชนโดยรอบหนองเหลก็ 

ใหส้ำ เรจ็ในปทีี ่7 ใหต้อบรบกบก รค ดก รณใ์นอน คตว่ น้ำ

จ ไม่เพียงพอในอน คต ปร กอบกบเทศบ ลนครอุดรธ นี

กำ ลงจดทำ โครงก รพฒน พื้นที่โดยรอบหนองเหล็กให้เป็น

สวนส ธ รณ  จึงควรทำ ก รพฒน ควบคู่ไปด้วยกนให้เกิด

ปร โยชน์แก่ชุมชนโดยรอบ

 • ท่ีกกเก็บน้ำ สำ หรบเมือง (Urban Catchment) สืบเน่ือง

ม จ กก รค ดก รณจ์ำ นวนปร ช กรในอน คต แล คำ นวณ

เทียบเคียงกบคว มต้องก รใช้น้ำ ของปร ช ชน โดยพบว่   
ในปีที่ 6 มีแนวโน้มคว มต้องก รใช้น้ำ ไม่เพียงพอ ซึ่งมี 
คว มจำ เป็นท่ีจ ต้องเพ่ิมท่ีกกเก็บน้ำ สำ หรบเมืองแห่งใหม่ข้ึนม  

เพื่อหล่อเลี้ยงคนท้งเมืองอุดรธ นี ซึ่งก รเพิ่มแหล่งน้ำ ใหม่นี้ 

เสนอให้ทำ ก รขุดบ่อน้ำ  ใช้พื้นที่ท้งสิ้นปร ม ณ 3,500 ไร่  
จ ได้ที่กกเก็บน้ำ สำ รองที่มีคว มจุปร ม ณ 21 ล้ น ลบ.ม. 

แล ปร ช กรภ ยในเมืองส ม รถใช้น้ำ ในบ่อนี้ได้น นถึง  
1 เดือนห กเกิดภ ว ฉุกเฉินในอน คตอีก 30 ปีข้ งหน้  โดย

พื้นที่ดงกล่ วเมื่อเกิดก รพฒน แล้วน้น ยงส ม รถใช้เป็น

แหล่งนนทน ก รใหม่ของเมืองได้อีกด้วย เนื่องจ กต้งอยู่ 
ไม่ไกลจ กพืน้ทีเ่มอืง แล ยงอยูใ่กล้กบอ่ งเกบ็น้ำ หนองสำ โรง

โดยในข้ งต้นที่ได้ร บุถึงก รเปลี่ยนถ่ ยม ตรก ร (transfer) 

ของล นหน่วงน้ำ  (Water Plaza) แล อ ค รท่ีส่งเสริมก รใช้

น้ำ ฝน (Water Resilient Building) แล้วน้น ม ตรก รท้ง 2  
ต่ งมีคว มเชื่อมโยงกบก รจดทำ ปร ป ชุมชนหนองเหล็ก 

(Community Water Supply) แล ที่กกเก็บน้ำ สำ หรบเมือง 

(Urban Catchment) กล่ วคอื เมือ่ทร บแลว้ว่ ก รค ดก รณ์

คว มต้องก รใช้น้ำ ปร ป จ เกินศกยภ พก รผลิตในปีที่ 6 

จึงมีคว มจำ เป็นที่จ ต้องจดทำ ม ตรก รก รห แหล่งน้ำ

สำ รองแล ก รจดทำ ปร ป ชุมชนแห่งใหม่ เพ่ือเป็นก รห

แหล่งน้ำ ใหม่ ให้เป็นบริก รสำ รองในก รนำ น้ำ ม ผลิตเพื่อ

ตอบสนองคว มต้องก รของคนในพื้นที่ได้

	 5.3.3	ด้ นก รจดก รน้ำ เสยี	(Wastewater	Service)

 • วศิวกรรมก รผงเมอืง (Urban Planning Engineering) 

คือก รปรบปรุงร บบท่อร บ ยน้ำ ในพื้นท่ีเมืองให้ส ม รถ

รองรบน้ำ ฝนแล น้ำ เสียที่จ เกิดขึ้นได้ในบริเวณที่ครอบคลุม

พืน้ทีเ่มอืงม กยิง่ขึน้ โดยในปจัจบุนนน้บรเิวณถนนโพศร ีห ก

เกิดฝนตกหนกมกเกิดน้ำ ท่วมขงซ้ำ ซ กตลอดทุกปี จึงมี 
คว มจำ เป็นที่จ ต้องปรบปรุงร บบท่อร บ ยน้ำ ให้ดีขึ้น 

เป็นก รเอื้อให้น้ำ ไหลออกนอกเมืองได้ม กยิ่งขึ้น โดย 
ก รปรบปรุงดงกล่ วควรรีบดำ เนินก รในทนที เน่ืองจ กปัญห

น้ำ ท่วมขงเป็นว ร เร่งด่วนท่ีควรจ รีบทำ ก รแก้ไขอย่ ง 
เร่งด่วน แล จ เป็นก รเพิ่มก รรบน้ำ เสียเข้ ร บบบำ บด 
ให้ม กขึ้นกว่ เดิม

 • บ่อบำ บดน้ำ เสียแห่งใหม่ (New Wastewater Treatment 

Plant) ผู้วิจยเสนอให้ต้งอยู่ในบริเวณทิศต วนออกเฉียงใต้ 
ของพื้นที่ศึกษ  เนื่องจ กในปัจจุบนเมืองกำ ลงขย ยตว 
อย่ งตอ่เนือ่งในบรเิวณดงกล่ ว ปร กอบกบพืน้ทีด่งกล่ วเปน็

พืน้ทีท่ีม่อีตร ก รเกดิน้ำ ทว่มซ้ำ ซ กต่ำ  โดยจ กก รค ดก รณ์

ก รใช้ปร โยชน์ที่ดินในปีที่ 7 พบว่ พื้นที่ในบริเวณดงกล่ ว 
มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงก รใช้ปร โยชน์ที่ดินจ กพื้นที่สีเขียว 

พื้นที่ชนบทแล เกษตรกรรม ไปเป็นพื้นที่สีเหลือง ที่อยู่อ ศย

หน แน่นน้อย ซ่ึงจ มีคว มต้องก รใช้น้ำ ท่ีเพ่ิมม กข้ึน รวมถึง

จ เกิดน้ำ เสียเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกน จึงควรเตรียมก รจดทำ  
บ่อบำ บดน้ำ เสียแห่งใหม่ให้สำ เร็จภ ยในปีที่ 7 ให้ส ม รถ

รองรบก รเปลี่ยนแปลงที่จ เกิดขึ้นได้

 โดยจ กข้ งต้นเมื่อทร บแล้วว่ ก รจดทำ วิศวกรรม 
ก รผงเมอืง (Urban Planning Engineering) จ ส ม รถรองรบ

ศกยภ พในก รร บ ยน้ำ เสียได้ถึงอีก 7 ปีข้ งหน้  จึงอ จ

ทำ ก รเปลี่ยนถ่ ยม ตรก ร (transfer) โดยทำ ก รก่อสร้ ง 
บ่อบำ บดน้ำ เสียแห่งใหม่ ให้ส ม รถรองรบปริม ณน้ำ เสีย 
ที่เกินศกยภ พในเมืองได้ม กยิ่งขึ้น

บทที่ 6
แนวทางการปรับระเบียบ
ข้อกฎหมายและโครงสร้าง
สถาบันเพื่อสนับสนุน
การขับเคลื่อนการปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศในบริบท
ของการวางแผนพัฒนาเมือง

													ก รขบเคล่ือนม ตรก รก รปรบตวต่อก รเปล่ียนแปลง

สภ พภูมิอ ก ศน้ีมีคว มจำ เป็นที่จ ต้องพิจ รณ ถึง

โครงสร้ งสถ บนซ่ึงหม ยคว มรวมถึงร เบียบแล ข้อ

กฎหม ยต่ งๆ	ที่จ เอื้อให้หน่วยง นที่เก่ียวข้องส ม รถ

ดำ เนินก รได้แล ก รดำ เนินก รต่ งๆ	เป็นไปอย่ งร บร่ืน	

ท้งนี้อ จกล่ วได้ว่ 	 โครงสร้ งสถ บนดงที่เป็นอยู่ใน

ปัจจุบนนี้ยงเป็นข้อจำ กดในก รดำ เนินก รดงกล่ วอยู่	 
ก รพิจ รณ ถึงแนวท งก รปรบร เบียบข้อกฎหม ย 
แล โครงสร้ งสถ บนเพ่ือขบเคล่ือนก รปรบตวของ 
เมอืงอดุรธ นอี จพจิ รณ ไดถึ้งก รปรบกฎหม ยผงเมือง 
ซึง่เปน็กลไกหลกหนึง่ในก รว งแผนเชงิพืน้ที	่แล มอีงคก์ร

ผูเ้ชีย่วช ญทำ หน้ ทีส่นบสนุนองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

ในก รว งแผนพฒน พื้นที่ให้สอดคล้องกบสถ นก รณ์

อน คตร ย ย ว

 ก รศึกษ นี้จ ให้คว มสำ คญต่อก รว งแผนก รปรบ

โครงสร้ งสถ บนซึ่งรวมถึงกฎหม ยที่ให้อำ น จหน่วยง น

ต่ งๆ ในก รดำ เนินก รบริห รจดก รบริก รส ธ รณ แล

ก รว งแผนเชงิพืน้ทีใ่หเ้หม สมแกแ่นวโนม้ก รเปลีย่นแปลง

เชิงเศรษฐกิจสงคมท่ีกำ ลงเกิดขึ้น เพ่ือให้ก รให้บริก ร

ส ธ รณ ดำ เนินไปได้โดยไม่ติดขด โดยเฉพ ภ ยใต้ภ ว  
แรงกดดนของสภ พภมูอิ ก ศทีก่ำ ลงจ เปลีย่นแปลงไป ท้งนี้

เป้ หม ยของก รออกแบบสถ บนคือเพื่อให้ได้ม ซึ่งสถ บน

ที่มีเงื่อนไขให้ส ม รถทำ ง นร่วมกนได้ร หว่ งหน่วยง น 
ที่เก่ียวข้องซึ่งอ จเป็นก รทำ ง นข้ มกร ทรวงแล ข้ ม 
หน่วยก รปกครอง (Adaptive Co-operation) แล ให้เกิด 
ขอ้กฎหม ยทีม่คีว มยืดหยุน่ส ม รถปรบใชไ้ด้ในสถ นก รณ์

ที่หล กหล ยเพื่อให้สอดคล้องกบคว มไม่แน่นนอนของ

สถ นก รณ์อน คต (Adaptive law) 

 6.1	ก รออกแบบสถ บน	(Institutional	Design)

 ก รออกแบบสถ บนน้ีจ ข้ึนกบก รทบทวนข้อกฎหม ย

แล ก รจดร บบสถ บนในต่ งปร เทศเปรียบเทียบกบ

ปร เทศไทย โดยมีร ยล เอียดดงต่อไปนี้

	 6.1.1	ก รทบทวนข้อกฎหม ย	แล ก รจดร บบ

สถ บนในต่ งปร เทศ

 ก รทบทวนข้อกฎหม ย แล ก รจดร บบสถ บน 
ในต่ งปร เทศจ กกรณศีกึษ ทีป่ร สบคว มสำ เรจ็ นน้กร ทำ

เพื่อทร บถึงรูปแบบแนวคิด Adaptive law แล  Adaptive 

Operation ของปร เทศที่ปร สบคว มสำ เร็จด้ นก รบริห ร

จดก รน้ำ  แล ได้รบก รยอมรบว่ เป็นกรณีท่ีจดผงเมืองได้ดี 

ท้งในเชิงแนวคิด แล ในเชิงก รปรบใช้จริง เพ่ือถอดองค์คว มรู้

ด้ นแนวคิดเบื้องต้นท งกฎหม ย  รูปแบบก รจดสรรอำ น จ

หน้ ที่ของสถ บน  กร บวนก รนำ ไปปรบใช้ แล ปัจจย 
คว มสำ เร็จที่สำ คญ (Key Success Factors) เพื่อสงเคร ห์

ชุดคำ อธิบ ยว่ แนวคิด Adaptive law แล  Adaptive Operation 

ต มคว มหม ยส กลที่ส ม รถปร ยุกต์ใช้ได้จริงน้นมีแก่น

แกนอย่ งไร

 กรณีศึกษ ในต่ งปร เทศที่เลือกใช้ปร กอบด้วย 2 

กรณีศึกษ ที่สำ คญคือ
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 o ปร เทศ Netherlands 

 มุง่ศกึษ แล ถอดบทเรยีนจ กสถ บนแล ขอ้กฎหม ย

ในร ดบปร เทศเพื่อถอดบทเรียนในเชิงก รจดโครงสร้ งของ

กฎหม ยในภ พรวม, ก รถ่ ยโอนอำ น จ, ก รกำ กบดูแล 
ก รใช้อำ น จ แล ก รปร ส นก รดำ เนินง นของหน่วยง น

ที่เกี่ยวข้องแบบบูรณ ก ร

 o มลรฐ New York ปร เทศสหรฐอเมริก

มุ่งศึกษ แล ถอดบทเรียนจ กสถ บนแล ข้อกฎหม ยใน

ร ดบมลรฐ ปร กอบกบร ดบสหพนธรฐ เพือ่ถอดบทเรยีนใน

เชิงร ยล เอียดถึงข้อกำ หนดแล กร บวนก รผงเมืองร ดบ

มลรฐ แล โครงสร้ งคว มสมพนธร์ หว่ งสถ บนร ดบมลรฐ

แล สหพนธรฐ ซึ่งมีคว มโดดเด่นท้งในแง่ของก รสร้ ง

ม ตรฐ นท งผงเมือง ในขณ เดียวกนก็ยงคงไว้ซึ่งหลกก ร

คว มเป็นอิสร ในก รปกครองตนเองของมลรฐ (Autonomy) 

ซึ่งก รนตีบทบ ทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่

	 6.1.2	ก รทบทวนข้อกฎหม ยแล ก รจดร บบ

สถ บนในปร เทศไทย

 เมือ่ส ม รถถอดบทเรยีนจ กกรณศีกึษ ในต่ งปร เทศ

จนส ม รถสงเคร หร์ปูแบบของก รพฒน แนวคดิ Adaptive 

law แล  Adaptive Operation ในคว มหม ยส กลได้แล้ว  
ข้นต่อม คือก รทบทวนข้อกฎหม ยแล ร บบสถ บนใน

ปร เทศไทยเพื่อแสวงห ลกษณ ที่พึงปร สงค์ต มแนวคิด 

Adaptive law แล  Adaptive Operation ที่ยงข ดห ยไปจ ก

ร บบกฎหม ยแล ร บบสถ บนของปร เทศไทย เพื่อจดทำ

ข้อเสนอแน ว่ ร บบกฎหม ยแล สถ บนในกรณีของ

ปร เทศไทยควรจ ต้องมกี รแก้ไขปรบปรุงในส่วนใดเพือ่ใหม้ี

คุณลกษณ ที่พึงปร สงค์สอดคล้องกบแนวคิด Adaptive law 

แล  Adaptive Operation  โดยมีข้อกฎหม ยที่ทำ ก รทบทวน

ดงต่อไปนี้

 o ข้อกฎหม ยต่ งปร เทศ - Netherlands 

 -  Environment & Planning Act (2016) : กฎหม ย

ร ดบปร เทศทีจ่ดสรรอำ น จหน้ ทีแ่ล คว มสมพนธร์ หว่ ง

องคก์รซึง่เกิดจ กก รควบรวมกฎหม ย 2 ฉบบเข้ ดว้ยกนคือ 

National Planning Act แล  National Environmental Act โดย

ข้อกฎหม ยฉบบนี้มีขอบข่ ยก รบงคบใช้ที่ครอบคลุมถึง

ภ รกิจหน้ ที่ของหน่วยง นในกลุ่มของ ผงเมือง (หน้ ที่ของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ก รจดทำ โครงสร้ งพื้นฐ น 

(Ministry of infrastructure and water management แล

จงหวด) , ก รรกษ ส่ิงแวดล้อม (หน้ ท่ีของ Ministry of Economic 

Affairs and Climate Policy) แล ก รบริห รจดก รน้ำ  (หน้ ที่

ของ Ministry of infrastructure and water management แล  

Dutch water Authority) ส ทอ้นใหเ้หน็ถงึหลกก รจดโครงสร้ ง

สถ บนก รเมืองแล กฎหม ยที่สำ คญของ Netherlands คือ 

ก รปร ส นก รดำ เนินง นอย่ งใกล้ชิด ห กแต่ยงให้หน่วยง น

ที่มีคว มชำ น ญ (Specialist) ดูแลภ รกิจที่ตนเชี่ยวช ญ 
อย่ งมีอำ น จเต็ม

 -  กฎหม ยจดต้งกร ทรวงโครงสร้ งพ้ืนฐ น แล บริห ร

จดก รน้ำ  (2010) (Ministry of infrastructure and water  
management Act (2010) ) : กฎหม ยจดต้ง , ให้อำ น จ แล

แบ่งส่วนร ชก รของกร ทรวง (ชื่อเดิม Ministry of Transport 

and Water Management : Ministerie van Verkeer en  
Waterstaat) ทบทวนขอ้กฎหม ยฉบบนีเ้พือ่ทร บถงึโครงสร้ ง

สถ บนด้ นก รว งผงเมือง ก รก่อสร้ งโครงสร้ งพ้ืนฐ น 

ก รบริห รจดก รน้ำ  ในร ดบปร เทศของ Netherland  
ตลอดจนกลไกเชิงสถ บนในก รกำ กบดูแลก รใช้อำ น จ 
ในด้ นก รจดทำ ผงเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(เมอืง) ใหเ้ปน็ไปต ม Guideline แล ขอ้กำ หนดเบือ้งตน้ทีร่ บุ

ไว้ใน Environment & Planning Act

 - กฎหม ยจดต้ง Regional Water Authority (RWA Act 

1992) : กฎหม ยจดต้งแล ให้อำ น จแก่ Dutch Water Authority 

ทบทวนข้อกฎหม ยฉบบนี้เพื่อทร บถึงโครงสร้ งสถ บน 
ด้ นก รบรหิ รจดก รน้ำ  แล แนวท งก รปร ส นก รทำ ง น

ร่วมกบ อปท. (เมือง)

 - กฎหม ยผงเมืองแล บงคบผงเมือง ของเมือง  
Amsterdam (Amsterdam Municipality’s Structure Plan) : 

แม้ว่ จ ใช้ชื่อว่  Plan แต่ก็ถือได้ว่ เป็นกฎหม ยเนื่องจ กมี

บทกำ หนดโทษซ่ึงส ท้อนถึงสภ พบงคบของข้อกฎหม ยฉบบน้ี 

โดยกฎหม ยฉบบนี้มีสถ น ท งกฎหม ยใกล้เคียงกบ

กฎหม ยอนุวตรผงเมืองรวมในกรณีของปร เทศไทย แล  

Resolution ในกรณีของ New York 

 ทบทวนขอ้กฎหม ยฉบบนีเ้พือ่ทร บถงึแนวท งก รนำ  

Guideline จ ก Environment & Planning Act ม ปรบใช้กบ

เมือง แล สำ รวจเบื้องต้นถึงกร บวนก รจดทำ ผงเมือง 
ด้ นก รมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 o ข้อกฎหม ยต่ งปร เทศ - New York State

 - รฐธรรมนญูแหง่สหรฐอเมรกิ  : ทบทวนเพือ่ทร บถงึ

ก รใหอ้ำ น จกบมลรฐ (เมอืง) ในด้ นก รผงเมอืง แล อำ น จ

ของสถ บนร ดบสหพนธรฐในด้ นก รบรหิ รจดก รน้ำ  แล

ก รรบมือภยพิบติตลอดจนก รเปลี่ยนแปลงสภ พอ ก ศ

 - City Law : ทบทวนเพื่อพิสูจน์สมมติฐ นท่ีว่ ข้อ

กฎหม ยที่ให้อำ น จด้ นก รผงเมืองกบเมืองในร ดบต่ งๆ 

(City – Village – Town) มีก ร บุถึงก รให้คว มสำ คญกบ

ตวแปรด้ นปัญห น้ำ  ภยพิบติแล ก รเปลี่ยนแปลง 
สภ พอ ก ศในกร บวนก รผงเมืองอย่ งชดเจนหรือไม่ 

 - New York City Charter : ทบทวนเพื่อทร บถึง 
ก รออกแบบสถ บนด้ นก รผงเมือง (Department of City  
Planning , City Planning Commission , Affected boards and 

borough president) แล ขอบข่ ยอำ น จหน้ ที่ขององค์กร

เหล่ น้น ตลอดจนตรวจสอบสมมติฐ นที่ว่ ร บบกฎหม ย

ร บุถึงก รให้คว มสำ คญกบตวแปรด้ นปัญห น้ำ  ภยพิบติ

แล ก รเปลีย่นแปลงสภ พภมูอิ ก ศในกร บวนก รผงเมอืง

อย่ งชดเจนในขอบข่ ยอำ น จหน้ ที่ของสถ บนหรือไม่

 - The New York City Administrative Code Title 25 

Land use : ทบทวนเพื่อทร บถึงก รกำ หนดเกณฑ์เพื่อจด

ปร เภทพื้นที่ในก รทำ ผงเมือง โดยดูว่ ได้มีร บุชดเจนใน 
ตวบทกฎหม ยให้นำ ตวแปรด้ นคว มเปร บ งต่อปัญห  
น้ำ ท่วมน้ำ แล้ง แล ก รเปลี่ยนแปลงสภ พอ ก ศม เป็น 
ตวกำ หนดเกณฑ์ปร เภทพื้นที่หรือไม่

 - The New York City Administrative Code Title 28 

Building code : ทบทวนเพื่อทร บถึงแนวท งเบื้องต้นใน 
ก รกำ หนดรูปแบบของอ ค รในพื้นที่ผงเมืองรูปแบบต่ งๆ 

โดยดูว่ มีก รนำ เอ ตวแปรด้ นปัญห น้ำ ท่วมน้ำ แล้ง แล  
ก รเปล่ียนแปลงสภ พภูมิอ ก ศม เป็นตวกำ หนดรูปแบบ

ของอ ค รม กน้อยเพียงใด

 o ข้อกฎหม ยไทย

 - พร ร ชบญญติผงเมือง (2518) แก้ไขเพิ่มเติมฉบบที่ 

4 10 : เพื่อทร บถึงกร บวนก รผงเมืองของปร เทศไทยโดย

ภ พรวม แล โครงสร้ งสถ บนด้ นก รผงเมืองท้งในร ดบ

ช ติ แล ร ดบพื้นที่ (คณ กรรมก รผงเมือง , กรมโยธ ธิก ร

แล ผงเมือง , เจ้ พนกง นท้องถ่ิน) ปร เมินร ดบคว มบูรณ ก ร

กบข้อกฎหม ยด้ นอ่ืนท่ีท งผู้วิจยเห็นว่ ควรจ ต้องบูรณ ก ร

เข้ ม เพื่อสร้ งร บบกฎหม ย แล ร บบสถ บนที่มีลกษณ

ปรบตวได้ (Adaptive law แล  Adaptive Operation) 

 - (ร่ ง) พร ร ชบญญติทรพย กรน้ำ  (..2561) 11 แล  

(ร่ ง) พร ร ชบญญติก รเปลี่ยนแปลงสภ พภูมิอ ก ศ 

(..2561) : ทบทวนเพื่อศึกษ แนวโน้มกฎหม ยเฉพ  
ด้ นก รจดก รน้ำ  แล ก รรบมือก รเปล่ียนแปลงสภ พภูมิอ ก ศ

ที่จ บงคบใช้ในอน คตอนใกล้เพ่ือปร เมินคว มเป็นไปได้ 
ในก รบูรณ ก รเข้ กบร บบกฎหม ยผงเมือง แล จดทำ  
ข้อเสนอแน ด้ นก รบูรณ ก รร บบกฎหม ยแล สถ บน

 - คำ สง่หวหน้ คณ รกษ คว มสงบแหง่ช ตทิี ่46/2560 

(อ ศยอำ น จต มม ตร  44) จดต้งสำ นกทรพย กรน้ำ แห่งช ติ 

แล คำ ส่งหวหน้ คณ รกษ คว มสงบแห่งช ติที่ 2/2561 

(อ ศยอำ น จต มม ตร  44) จดสรรภ รกิจแล บุคล กรของ

สำ นกง นทรพย กรน้ำ แหง่ช ต ิ: ทบทวนเพือ่ศกึษ โครงสร้ ง

องค์กรขอบข่ ยอำ น จหน้ ที่สำ นกทรพย กรน้ำ แห่งช ติ 

(สทนช.) เพื่อปร กอบก รจดทำ ข้อเสนอเชิงสถ บน  

 - พร ร ชบญญตกิำ หนดแผนแล ขน้ตอนก รกร จ ย 
อำ น จใหแ้กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ (2542): ทบทวนเพือ่

ศึกษ ขอบข่ ยอำ น จหน้ ที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในร ดบต่ งๆ โดยภ พรวม

 - พร ร ชบญญติเทศบ ล (2496) แก้ไขเพิ่มเติม  
ฉบบที่ 13 : ทบทวนเพื่อศึกษ อำ น จหน้ ที่ขององค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถ่ินร ดบเทศบ ลซึง่ถอืเป็นตวแสดงหลกของ

ก รขบเคลือ่นกร บวนก รผงเมอืงในพืน้ทีเ่มอืง (Urban Area) 

เพื่อทร บถึงข้อจำ กดด้ นขอบข่ ยอำ น จหน้ ที่เพื่อจดทำ  
ข้อเสนอเชิงสถ บน

 - พร ร ชบญญติสภ ตำ บล แล องค์ก รบริห ร 
สว่นตำ บล (2537) : ทบทวนเพือ่ศกึษ อำ น จหน้ ท่ีขององคก์ร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ร ดบองคก์ รบรหิ รสว่นตำ บลซึง่ถอืเปน็

ตวแสดงหลกของก รขบเคลื่อนกร บวนก รผงเมืองในพื้นที่

นอกเขตเมอืง (Suburban – Rural Area) เพือ่ทร บถงึขอ้จำ กด

ด้ นขอบข่ ยอำ น จหน้ ที่เพื่อจดทำ ข้อเสนอเชิงสถ บน

 นอกจ กก รทบทวนข้อกฎหม ยแล้ว ก รศึกษ นี้ 
ยงได้ทำ ก รสมภ ษณ์หน่วยง นต่ งๆ เพื่อทำ คว มเข้ ใจ

บริบท องค์คว มรู้ โอก สแล ปัญห ท งโครงสร้ งกฎหม ย 

แล ก รบงคบใช้ ในปร เด็นก รบริห รจดก รคว มไม่พลวต

ต่อก รเปลี่ยนแปลงสภ พภูมิอ ก ศ โดยเฉพ ปร เด็น 
ก รจดก รน้ำ ท่วมน้ำ แล้ง จ กบุคคลแล องค์กรท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง 

เพื่อนำ ไปปร กอบก รศึกษ แล ข้อเสนอแน ต่อปร เด็น 
ก รบรหิ รจดก รทีด่นิแล ทรพย กรน้ำ ในพืน้ทีเ่มอืงอดุรธ นี

ที่พบแนวโน้มคว มไม่พลวต แล คว มเปร บ งสูงในกรณี 
ที่เกิดก รขย ยตวของเมืองในอน คตอนใกล้ โดยได้แบ่ง

ปร เภทผู้สมภ ษณ์ออกเป็นส มปร เภทหลก ได้แก่   
1) หน่วยง นบริห รจดก รทรพย กรน้ำ  2) หน่วยง นด้ นผงเมือง

แล ก รจดก รพื้นที่ แล  3) คณ กรรมก รผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ในก รร่ งยุทธศ สตร์ช ติด้ นก รสร้ งก รเติบโตบนฐ น

คุณภ พชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

10 ขณ ทำ�วิจยร่�งพร ร�ชบญญติผงเมืองฉบบใหม่กำ�ลงอยู่ในช้นพิจ�รณ� แต่ ณ ปัจจุบนได้ผ่�นก�รพิจ�รณ�จ�กสภ�นิติบญญติแห่งช�ติแล มีก�รปร ก�ศ

ในร�ชกิจจ�นุเบกษ�เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว
11 ขณ ทำ�วิจยร่�งพร ร�ชบญญติทรพย�กรน้ำ�กำ�ลงอยู่ในช้นพิจ�รณ� แต่ ณ ปัจจุบนได้ผ่�นก�รพิจ�รณ�จ�กสภ�นิติบญญติแห่งช�ติแล มีก�รปร ก�ศใน

ร�ชกิจจ�นุเบกษ�เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว
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 o ก รสมภ ษณ์หน่วยง นกลุ่มที่  1: หน่วยง น 
ด้ นผงเมือง

 - ก รนิคมอุตส หกรรมแห่งปร เทศไทย

 - สำ นกง นคณ กรรมก รผงเมือง กรมโยธ ธิก รแล

ผงเมือง

 - สำ นกง นคณ กรรมก รก รกร จ ยอำ น จให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 - กรมโยธ ธิก รแล ผงเมือง

 o ก รสมภ ษณ์หน่วยง นกลุ่มที่ 2: หน่วยง นด้ นน้ำ

 - หน่วยง นภ ยในสำ นกง นทรพย กรน้ำ

 - สำ นกง นทรพย กรน้ำ แห่งช ติ

 - กรมชลปร ท น

 - กรมทรพย กรน้ำ

 o คณ ทำ ง นยุทธศ สตร์เรื่องพฒน คว มม่นคงน้ำ

แล เพิ่มผลิตภ พของน้ำ ท้งร บบ

 - รศ.ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์ คณ ทำ ง นยุทธศ สตร์

ช ติ คณ ทำ ง นยุทธศ สตร์เรื่องพฒน คว มม่นคงน้ำ แล

เพิ่มผลิตภ พของน้ำ ท้งร บบ (คณ ที่ 12)

 - รศ. ดร.บรรณโศภิษฐ์  เมฆวิชย คณ ทำ ง น

ยทุธศ สตรเ์รือ่งก รพฒน พืน้ทีเ่มอืง ชนบท เกษตรกรรมแล

อุตส หกรรมเชิงนิเวศ (คณ ที่ 9)

 - ดร. จำ เนียร วรรตน์ชยพนธ์ คณ ทำ ง นยุทธศ สตร์

เรื่องร บบแล กลไกในก รพฒน เมืองน่ อยู่ (คณ ที่ 10 )

 o หนว่ยง นทีเ่กีย่วขอ้งกบคณ กรรมก รทรพย กรน้ำ

แห่งช ติ (กนช.)

 - ดร. อ นนท ์สนทิวงศ ์ณ อยธุย  ในฐ น ผูท้รงคณุวฒุ ิ

คณ กรรมก รสำ นกง นทรพย กรน้ำ แห่งช ติ

 - กรมป้องกนแล บรรเท ส ธ รณภย

วตถุปร สงค์ในก รสมภ ษณ์

 1. วิเคร ห์องค์กรที่เกี่ยวข้องแล มีบทบ ทหน้ ที่

อย่ งไรในปร เด็นน้ำ ท่วม น้ำ แล้งแล ผงเมือง กล่ วคือ 

ต้องก รทร บถึงแนวท ง/นโยบ ยก รบริห รจดก รน้ำ แล

ผงเมืองของสถ บน/องค์กรว่ มีหน่วยง นใดบ้ ง แล หน่วยง น

เหล่ น้นมีคว มเกี่ยวข้องในท งตรงหรือท งอ้อม โดยวิธีไหน 

แล มีแนวท งในก รปฏิบติง นอย่ งไร 

 2. แนวคิดที่เกี่ยวข้องกบน้ำ แล ก รผงเมืองมีหลกก ร

แล เน้ือห ท่ีครอบคลุมอย่ งไร กล่ วคือ ต้องก รนำ องค์คว มรู้

ที่ได้รบจ กก รวิเคร ห์สถ บนท้งของปร เทศไทยแล  
ต่ งปร เทศม สอบถ มองค์กรเหล่ น้นว่ มีคว มคิดเห็น

อย่ งไร แล องค์กรเหล่ น้นได้เร่ิมมีก รนำ แนวคิดใดม ปรบใช้

บ้ ง แล มีแนวคิดอื่นใดอีกหรือไม่ที่ถูกบรรจุอยู่ในแผน 

นโยบ ยหรือแนวท งก รปฏิบติ ท่ีนอกเหนือจ กที่ผู้วิจยได้

วิเคร ห์ม

	 6.2	คว มค บเก่ียวแล ซ้อนทบกนในเชิงสถ บน

ของก รว งแผนเชิงพ้ืนที่แล ก รว งแผนของบริก ร

ส ธ รณ

 ซึง่ขอ้ขดแยง้ในเชงิอำ น จหน้ ทีแ่ล ขอ้กฎหม ยต่ งๆ 

อ จทำ ให้ก รว งแผนร ย ย วแล ก รขบเคลื่อนแผน 
ร ย ย วไมส่ ม รถดำ เนนิก รไดอ้ย่ งเหม สมแล มผีลตอ่

คว มพลวตของเมอืงอดุรธ นใีนอน คต ก รวเิคร หส์ถ บน

เพื่อนำ ไปสู่ ก รออกแบบสถ บนที่ เหม สมภ ยใต้  
หลกพลวตภบิ ล ไดม้กี รศกึษ เปรยีบเทยีบร บบก รผงเมอืง

ไทย กบ อีก 2 ปร เทศ คือ มลรฐนิวยอร์ค ปร เทศสหรฐอเมริก  

แล  ปร เทศเนเธอร์แลนด์ ต มด้วยก รสรุปช่องว่ งของ

สถ บนด้ นร บบกฏหม ยแล คว มไม่พลวตของร บบ

กฎหม ยด้ นผงเมืองแล ก รจดก รน้ำ ของปร เทศไทย โดย

มีร ยล เอียดดงนี้

	 6.2.1	กรอบกฎหม ยด้ นก รผงเมือง	แล ก รจดก ร

สิ่งแวดล้อมฉบบล่ สุด	Environmental	&	Planning	(Bills)	

Acts	2018	ของปร เทศเนเธอร์แลนด์

 พลวตที่น่ สนใจของร บบข้อกฎหม ย Planning Act 

ในกรณขีองเนเธอรแ์ลนด ์คอืในอดตีนน้ร บบกฎหม ยผงเมอืง 

กบ กฎหม ยด้ นก รคุ้มครองป้องกนสภ พแวดล้อม แล  
ก รจดก รกบสภ ว ท งธรรมช ติ เช่นก รจดก รเรื่องน้ำ   
รวมถึงทรพย กรธรรมช ติอื่นๆ (เช่น หน้ ดิน ป่ ไม้ ล )  
แยกออกจ กกนผ่ นก รปรบใช้โดยกฎหม ยคนล ฉบบกน 

นอกจ กนี้ยงมีหน่วยง นที่ ดูแลภ รกิจในแต่ล ด้ นที่ มี

ขอบข่ ยอำ น จหน้ ที่แยกออกจ กกน

 ในภ ยหลง เน เ ธอร์ แลนด์ ให้ ค ว มสำ คญกบ 
ก รหลอมรวมก รปฏิบติง นด้ นก รว งแผนเชิงพื้นที่ แล

ก รดแูลสภ พแวดลอ้มรวมถงึทรพย กรธรรมช ตเิข้ ดว้ยกน

ให้ม กไปกว่ ก รปร ส นก รทำ ง นเฉพ คร ว หรือปร ส น

ก รทำ ง นต มวงรอบก รหลอมแผน นำ ม สู่ก รสร้ ง 
กรอบกฎหม ยชุดใหม่ที่ผนวกเอ ภ รกิจด้ นก รผงเมือง  
ก รจดก รทรพย กรธรรมช ต ิก รจดก รส ธ รณปูโภค แล

ก รรกษ สภ พแวดล้อมไว้ในกรอบกฎหม ย (Legal Framework)  
ชดุเดยีวกน โดยถอืว่ เปน็กรอบก รบรหิ รจดก รชดุเดยีวกน

คือกรอบก รบริห รจดก รเชิงพื้นที่ ภ ยใต้คว มดูแลของ

กร ทรวงโครงสร้ งพื้นฐ น แล ทรพย กรน้ำ  (Ministry of 

Infrastructure & Water Management) ผ่ นก รร่ งกฎหม ย 

Environmental & Planning Act ซึ่งมีเจตน รมณ์ที่สงเกตได้

อย่ งชดเจนจ กอ รมภบทแห่งกฎหม ยท่ีมุ่งเน้น “ก รปร ส น

ก รดำ เนินง นต้งแต่ข้นตอนก รว งแผน ก รร่วมปฏิบติง น

ด้ นผงเมือง , ก รดูแลสิ่งแวดล้อม , ก รจดก รน้ำ  ก รใช้

ทรพย กรธรรมช ติ แล ก รพฒน พื้นที่ให้มีคว มเป็น 
เนื้อเดียวกน มีคว มทนสมย มีคว มเรียบง่ ยม กยิ่งขึ้น ผ่ น

ก รบูรณ ก รชุดข้อกฎหม ยของกิจก รเหล่ นี้ เข้ สู่ 
กรอบกฎหม ย (Legal Framework) เดียวกน

 ลกษณ สำ คญที่น่ สนใจของก รหลอมรวมภ รกิจ 
สู่กรอบท งกฎหม ยเดียวกนนี้ ปร กอบด้วย

 1) ก รยงคงไว้ซ่ึงก รมอบอำ น จหน้ ท่ีเต็มให้กบหน่วยง น

ต้นสงกดเดิมของแต่ล ภ รกิจ เช่น ภ รกิจด้ นก รผงเมือง 
ก็ยงเป็นหน้ ที่ของเมือง (Municipality) แล จงหวด (Province) 

ภ รกิจด้ นบริห รจดก รน้ำ ก็ยงคงเป็นหน้ ที่ของ Water 

Board (ลกษณ เช่นนี้ปร กฏชดเจนใน Section 2.1 Article 

2.1)  ลกษณ เช่นนี้เป็นไปต มหลกก รออกแบบสถ บน

ก รเมืองท่ีเน้นก รทำ ง นอย่ งเกิดผล (Functionality) โดยก รให้

หน่วยง นที่มีคว มเช่ียวช ญรบผิดชอบหน้ ที่ของตน แล

เป็นก รลดแรงเสียดท นก รเปลี่ยนแปลงจ กหน่วยง นที่มี

อำ น จเดิม

 2) สร้ งกรอบกฎหม ยทีป่ร ส นเข้ ดว้ยกนอย่ งเปน็

ร บบผ่ นก รมอบหม ยหน้ ที่ท่ีเกี่ยวพนกบภ รกิจของ 
หนว่ยง นทีร่ว่มอยูใ่นกรอบกฎหม ยนน้ใหก้บหนว่ยง นอืน่ๆ 

ท่ีอยู่ในกรอบกฎหม ยเดียวกน สงเกตได้อย่ งชดเจนใน Section 

ที ่2.4 – 2.6 โดยเฉพ อย่ งยิง่ใน Section ที ่2.4 นน้กฎหม ย

ได้ร บุถึงกรอบภ ร หน้ ที่ Duties ที่หน่วยง นหลกต ม 
กรอบกฎหม ยใหม่ฉบบน้ีจ ต้องปฏิบติเพ่ือดำ รงไว้ซ่ึงเจตน รมณ์

ของกรอบกฎหม ยฉบบนี้ (ก รบูรณ ก รภ รกิจด้ นผงเมือง 

ก รพฒน  ก รจดก รน้ำ  สิง่แวดลอ้ม แล ทรพย กรธรรมช ติ) 

ลกษณ เชน่นีก้อ่ใหเ้กดิผลพวงด้ นภ ร หน้ ทีท่ีจ่ ตอ้งปฏบิต ิ

แล เกิดก รรบผิดท งกฎหม ยห กล เว้นก รปฏิบติ หรือ

ปฏิบติไม่สอดคล้องกบข้อกำ หนดของกฎหม ย

 3) กำ หนดกร บวนก รบริห รจดก รร่วมกนใน 
กรอบกฎหม ยเดียวกน โดยดูได้จ กเน้ือห ใน Chapter 5 ซ่ึงร บุ

ชดเจนถึงข้นตอนปฏิบติ ท้งในปร เด็นก รบริห รจดก รท่วๆ ไป

ต มกรอบภ รกิจหน้ ที่ด้งเดิม แล ก รบริห รจดก รใน 
ภ ว พเิศษ ซึง่ขอ้กำ หนดในสว่นนีจ้ ชว่ยให้ก รบรหิ รจดก ร

แบบร่วมกนซึ่งเป็นส่ิงใหม่มีแนวท งก รปฏิบติที่ชดเจน  
เจ้ พนกง นท้งในร ดบอำ นวยก ร แล ในร ดบปฏิบติมี

แนวท งในก รดำ เนินง นไม่เกิดคว มสบสน

 4) เปิดช่องให้กบก รว งแผนเชิงพื้นที่ภ ยใต้อำ น จ

ขององค์กรปกครองเชิงพื้นที่ (Local & Municipality) โดยดูได้

จ กทง้ขอ้กำ หนดในเชงิหลกก รพืน้ฐ นของกรอบกฎหม ยใน 

Chapter ที่ 2 ที่ให้คว มสำ คญกบก รกร จ ยอำ น จ  
(De Centralization) แล ก รกร จ ยคว มกร จุกตวของ 
ก รบริห รจดก ร (De concentration) ท้งในภ รกิจด้ น 
ก รผงเมือง ก รพฒน  แล ก รบริห รจดก รทรพย กรธรรมช ติ 

(Note : บนฐ นคตวิ่ ทง้หมดนีเ้ปน็เรือ่งเดยีวกน) อย่ งไรกต็ ม

กรอบกฎหม ยก็ยงคงควบคุมแนวท งก รปฏิบติง นของ

อำ น จท้องถิ่นว่ จ ต้องมีแนวท งท่ีสอดคล้องกบแนวท ง

หลกทีร่ บไุวใ้นกฎหม ยฉบบนี ้แล หนว่ยง นทอ้งถิน่เองกจ็

ตอ้งมผีลคว มรบผดิท งกฎหม ยดว้ยเช่นกนห กล เมดิ หรอื

ล เว้นก รปฏิบติต มกฎหม ย ลกษณ เช่นนี้เป็นตวอย่ งที่ดี

ของก รสร้ งร บบก รบริห รจดก รโดยภ พรวมที่ยืดหยุ่น 

เนื่องจ กเ อ้ืออำ นวยต่อก รพฒน เชิง พ้ืนท่ี ท่ีจ ต้อง 
ปรบเปลี่ยนต มเงื่อนไขคว มจำ เป็นเฉพ  ในขณ เดียวกน

ส่วนกล งก็ยงส ม รถควบคุมดูแลแนวก รปฏิบติให้มี 
คว มสอดคล้องกน ส่งผลให้ก รบริห รจดก รท้งร บบ

ส ม รถตอบโจทย์ได้ท้งศกยภ พของก รแก้ปัญห เฉพ

พื้นที่ แล ก รปร ส นก รสร้ งม ตรฐ นของก รทำ ง น 
ท้งร บบโดยภ พรวม

 5) กฎหม ยแบง่ร ดบก รดำ เนนิง นออกเปน็ 3 ร ดบ

อย่ งชดเจนคือ ร ดบส่วนกล งที่มีขอบข่ ยก รดูแล 
ท้งปร เทศ เช่น ก รกำ หนดผง – แนวพฒน พ้ืนท่ีร ดบนโยบ ย 

ร ดบจงหวดที่ดูแลโครงสร้ งพื้นฐ นโครงสร้ งก รบริห ร

จดก รน้ำ  ม ตรก รควบคุมดูแลทรพย กรธรรมช ติ ซึ่งมี

ขอบข่ ยภ รกิจที่ครอบคลุมหล ยพื้นที่ (Across Local –  
Municipality Area) แล ร ดบพื้นที่ซึ่งมีอำ น จเต็มใน 
ด้ นก รจดก รกิจก รในพื้นที่

 ลกษณ เด่นท้ง 5 ปร ก รนี้ในเบื้องต้นจึงอ จสรุปได้

ว่ กรณีของ Netherland เป็นกรณีศึกษ ท่ีเหม กบก รถอด

บทเรียบเพื่อเป็นคู่ เทียบต้นแบบ (Benchmarking) กบ 
ก รบริห รจดก รร ดบช ติในกรณีของปร เทศไทย โดยเฉพ

อย่ งย่ิงในปร เด็นด้ นก รบูรณ ก รร บบกฎหม ย แล  
ก รสร้ งกรอบกหม ย (Integral Framework of Legal System) 

ให้มีคุณสมบติที่ม กไปกว่ ก รร บุเอ ไว้อย่ งเลื่อนลอยว่

จ ตอ้งนำ เอ แนวคดิด้ นสิง่แวดลอ้ม หรอืทรพย กรธรรมช ต ิ

แล ภยพิบติม ใช้ในก รออกแบบผงเมือง (Note : แบบที่ร่ ง

กฎหม ยผงเมืองฉบบใหม่มีแนวโน้มว่ จ ทำ ) ห กแต่มี

ม ตรก รเฉพ เจ จงในเชิงร ยล เอียดที่ร บุชี้ชดว่

 1) หลกก รเบื้องต้นท่ีทุกฝ่ ยจ ต้องยึดถือร่วมกน 

(General Provision) คืออ ไร

 2) แนวท งก รทำ ง นรว่มกนในสถ นก รณท่์วไป แล

สถ นก รณ์เฉพ เป็นเช่นใด แล ขอบข่ ยคว มรบผิดชอบ

ของแต่ล หน่วยง นอยู่ที่ใด

 3) ห กไม่ปฏิบติต มจ ต้องได้รบผลพวงท งกฎหม ย

อย่ งไร

 4) ที่ท งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local  
Government) ในกร บวนก รบริห รจดก รที่ชดเจน แล  
แนวก รควบคุมก รใช้อำ น จเพื่อให้เกิดสภ พ “ก รพฒน

ต มศกยภ พอย่ งหล กหล ยที่ไม่หลุดไปจ กแนวปฏิบติ 
พื้นฐ นที่จำ เป็น”  
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	 6.2.2	สรุปกฎหม ยด้ นผงเมืองแล ก รจดก รน้ำ

ในปร เทศสหรฐอเมริก :	มลรฐนิวยอร์ค

 1) กฎหม ย New York

 - City Law ม ตร  20 กำ หนดอำ น จเป็นก รเฉพ

ให้ local government ในฐ น ผู้มีอำ น จในก รจดทำ ผงเมือง

มีอำ น จในก รออก zoning regulation ดูเพื่อเข้ ไปรบมือกบ

คว มปลอดภยจ กภยพบิตติ่ งๆ ทีร่วมถงึน้ำ ท่วมน้ำ แลง้ดว้ย 

ซึ่งตรงเป็นก รเขียนกฎหม ยเพื่อเปิดช่องอนเป็นก รส่งเสริม

เรื่อง resilience ผ่ น zoning ได้

 - City Law ม ตร  33 กำ หนดให้พื้นที่ที่ยงไม่ได้มีก ร

พฒน ไม่ว่ ท้งหมด หรือบ งส่วน ผู้ที่จ ใช้ปร โยชน์จ ต้องมี

ก รแสดงใหเ้ห็นถงึก รใชป้ร โยชนท์ีป่ลอดภย หรอืปร ศจ ก

อนตร ยจ กก รเกิดน้ำ ท่วม หรือก รจำ ต้องร บ ยน้ำ  หรือ

อนตร ยต่ งๆ

 - ร ดบ Town ม ตร  263, 277 ภ ยใต้ Town Law มี

ก รกำ หนดเนื้อห เหมือนกบ City Law ข้ งต้น

 - ร ดบ Village ม ตร  7-704, 7-730 ภ ยใต้ Village 

Law มีก รกำ หนดเนื้อห เหมือนกบ City Law ข้ งต้น

 - ร ดบ Municipality ม ตร  239-e, ม ตร  10  
ภ ยใต้ Municipal Law มีก รกำ หนดเนื้อห เหมือนกบ City 

Law ข้ งต้น

 ข้อสงเกต: กฎหม ยในมลรฐทุกร ดบพูดถึงเรื่อง 
ก รป้องกนเรื่องน้ำ ท่วมน้ำ แล้งท้งหมด

 2) องค์กรในมลรฐที่มีบทบ ทต่อก รทำ ผงเมือง

 -The Department of City Planning (DCP) มีหน้ ที่

ดแูลเรือ่งของก รผงเมอืง ตรวจสอบก รใชป้ร โยชนท์ีด่นิ เรือ่ง

สิ่งแวดล้อม เตรียมเอกส รแล ข้อมูลต่ งๆ เพ่ือเสนอ หรือ

แน นำ ฝ่ ยบรหิ รร ดบต่ งๆ ในมลรฐทีม่หีน้ ทีใ่นก รพฒน

เมือง

 - The New York Emergency Management (NYCEM) 

มีสถ น เป็นหน่วนง นอิสร ทำ หน้ ที่

ก) ตรวจสอบแล พฒน แผนในก รรบมือกบสถ นก รณ์

ฉุกเฉินแล ภยพิบติต่ งๆ ซึ่งรวมถึงน้ำ ท่วมน้ำ แล้งด้วย

ข) ตรวจสอบว่ หน่วยง นของรฐต่ งๆ ที่เกี่ยวข้องน้นได้ทำ

ต มแผนข้ งต้น

ค) เป็นหน่วยสนบสนุนในก รติดต่อร หว่ งองค์กรต่ งๆ  
ที่เกี่ยวข้องด้วย  

 เพ่ือให้บรรลุพนธกิจข้ งต้น NYCEM มีกลไกท่ีน่ สนใจ

อย่ ง Emergency Operations Center ท่ีปร กอบไปด้วยตวแทน

ของหน่วยง นภ ครฐในร ดบสหพนธรฐ มลรฐ แล เมือง แล

ภ คเอกชน ซ่ึงรวมไปถึง NGO ต่ งๆ ท่ีเข้ ม่ร่วมมือ 
ในก รทำ ง นรบมือกบสถ นก รณ์ฉุกเฉินแล ภยพิบติต่ ง ๆ

 3) องค์กรในร ดบสหพนธรฐ

 - The Federal Emergency Management Agency 

(FEMA) เป็นหน่วยง นคว มม่นคงทำ หน้ ที่ เกี่ยวกบ

สถ นก รณฉ์กุเฉนิ หรอืภยพิบตต่ิ งๆ ในส่วนของเร่ืองน้ำ ทว่ม

น้น จ มีหน้ ที่ในก รทำ ร ยง นบอกว่ พื้นที่ไหนพลวตกบ 
น้ำ ท่วม (ทำ  map) โดย New York มีก รปรบเปลี่ยน zoning 

regulations ใหส้อดคลอ้งกบม ตรฐ น หรอืขอ้มลูที ่FEMA จด

ทำ ไว้ ท้งนี้เพื่อรบมือกบปัญห น้ำ ท่วม

	 6.3	สรุปช่องว่ งสถ บนแล คว มไม่พลวตของ

ร บบกฎหม ยด้ นผงเมืองแล ก รจดก รน้ำ ของ

ปร เทศไทย

 ในก รศึกษ นี้  นอกจ กข้อกฎหม ยที่ เกี่ยวกบ 
ก รว งแผนเชิงพ้ืนที่แล เชิงอ ค รของต่ งปร เทศที่มี 
คว มน่ สนใจแล เป็นตวอย่ งท่ีดีดงท่ีได้กล่ วไปข้ งต้นแล้วน้น 

ยงมคีว มจำ เปน็ทีจ่ ตอ้งพจิ รณ แล ทบทวนถงึขอ้กฎหม ย

ที่มีคว มเกี่ยวข้องกบบริก รส ธ รณ ท้ง 3 ปร เภท โดย

เฉพ ภ ยในบรบิทของปร เทศไทย คอื ด้ นก รใชป้ร โยชน์

ที่ดิน ด้ นก รปร ป  แล ด้ นก รจดก รน้ำ เสีย ซึ่งมีคว ม

จำ เป็นอย่ งยิง่ท่ีผูว้จิยจ ตอ้งศกึษ เพือ่ให้ทร บถึงสถ น แล

แนวท งก รบงคบใช้กฎหม ยในปัจจุบนว่ มีกฎหม ยใดบ้ ง

ที่เกี่ยวข้อง แล มีช่องว่ ง หรือปร เด็นใดที่เห็นควรให้เกิด

ก รนำ เสนอเพื่อให้เกิดก รเปลี่ยนแปลงกฎหม ยดงกล่ ว ให้

เอื้อต่อก รดำ เนินง นได้อย่ งคล่องตว รวมถึงตอบสนองต่อ

ก รว งแผนร ย ย วได้ม กยิ่งขึ้น ซึ่งจ ส ม รถแจกแจง

กฎหม ยต่ ง ๆ ได้ดงต่อไปนี้

 1) กฎหม ยที่เกี่ยวข้องกบก รบริห รจดก ร แล  
ก รใช้ทรพย กรน้ำ

         จ กก รสำ รวจข้อกฎหม ยในร บบกฎหม ยของ

ปร เทศไทยพบว่ มีกฎหม ยในร ดบพร ร ชบญญติท่ี

เก่ียวข้องกบก รบริห รจดก รทรพย กรน้ำ  แล ก รกำ หนด

ข้อกำ หนดด้ นก รใช้ทรพย กรน้ำ เพื่อปร โยชน์ด้ นต่ ง ๆ 

อ ทิ ก รใช้ทรพย กรน้ำ เพื่อปร โยชน์ด้ นก รเกษตร ก รใช้

ทรพย กรน้ำ เพื่อก รอุปโภคบริโภค ก รใช้น้ำ เพื่อหล่อเลี้ยง

นิคมอุตส หกรรม เป็นต้น ปร กอบด้วยข้อกฎหม ยที่สำ คญ

ดงต่อไปนี้

 - พร ร ชบญญติก รปร ป นครหลวง พุทธศกร ช 2510

 - พร ร ชบญญติก รปร ป ส่วนภูมิภ ค พุทธศกร ช 2522

 - พร ร ชบญญติน้ำ บ ด ล พุทธศกร ช 2520

 - พร ร ชบญญติก รชลปร ท นร ษฎร์ พุทธศกร ช 2482

 - พร ร ชบญญติก รชลปร ท นหลวง พุทธศกร ช 2485

 - พร ร ชบญญติก รจดรูปที่ดินเพื่อก รเกษตรกรรม 

พุทธศกร ช 2517

 - พร ร ชบญญติก รนิคมอุตส หกรรมแห่งปร เทศไทย 

พุทธศกร ช 2522

 - พร ร ชบญญตริกษ คลองปร ป  พทุธศกร ช 2526

 - พร ร ชบญญตริกษ คลอง รตนโกสนิทรศ์กร ช 121

 - พร ร ชบญญติเทศบ ล พุทธศกร ช 2496

 - พร ร ชบญญติลกษณ ก รปกครองท้อง ท่ี  

พุทธศกร ช 2457

         โดยอ จแบ่งกลุ่มของข้อกฎหม ยเหล่ น้ีได้โดยใช้เกณฑ์

ด้ นลกษณ เน้ือห ของกฎหม ยออก เป็น 3 กลุ่มดงต่อไปน้ี

 1) กลุ่มข้อกฎหม ยที่มี เนื้อห  ครอบคลุมไปถึง 
ก รแสวงห  แล จดก รบริห รจดก รแหล่งน้ำ

         กฎหม ยในกลุ่มนี้ปร กอบด้วย

 - พร ร ชบญญติก รปร ป นครหลวง พุทธศกร ช 2510

 - พร ร ชบญญติก รปร ป ส่วนภูมิภ ค พุทธศกร ช 2522

 - พร ร ชบญญติน้ำ บ ด ล พุทธศกร ช 2520

 - พร ร ชบญญติก รชลปร ท นร ษฎร์ พุทธศกร ช 2482

 - พร ร ชบญญติก รชลปร ท นหลวง พุทธศกร ช 2485

 - พร ร ชบญญติลกษณ ก รปกครองท้อง ท่ี  

พุทธศกร ช 2457

 2) กลุ่มข้อกฎหม ยที่มีเนื้อห ครอบคลุมด้ นก รใช้

ปร โยชนจ์ กทรพย กรน้ำ ต มเขตก รใช้ปร โยชนท์ีก่ฎหม ย

กำ หนด

 กฎหม ยในกลุ่มนี้ปร กอบด้วย

 - พร ร ชบญญติก รจดรูปที่ดินเพื่อก รเกษตรกรรม 

พุทธศกร ช 2517

 - พร ร ชบญญติ ก รนิ คมอุ ตส หกรรมแห่ ง

ปร เทศไทย พุทธศกร ช 2522

 - พร ร ชบญญติเทศบ ล พุทธศกร ช 2496

 3) กลุม่ขอ้กฎหม ยทีม่เีน้ือห ครอบคลมุด้ นก รบำ รงุ

รกษ ท งส่งน้ำ  แล ท งร บ ยน้ำ

         กฎหม ยในกลุ่มนี้ปร กอบด้วย

 - พร ร ชบญญตริกษ คลองปร ป  พทุธศกร ช 2526

 - พร ร ชบญญตริกษ คลอง รตนโกสนิทรศ์กร ช 121

         โดยอ จอธิบ ยเพิ่มเติมได้ว่ กฎหม ยในกลุ่มที่ 1 มี

ขอบเขตเนื้อห ที่ครอบคลุมม กที่สุด โดยครบคลุมท้งในมิติ

ของก รแสวงห แล จดก รแหลง่น้ำ  มิตด้ิ นก รบรหิ รจดก ร

ก รส่งน้ำ  แล ก รมิติด้ นก รใช้ปร โยชน์จ กทรพย กรน้ำ

ต มเขตก รใช้ปร โยชน์ที่ข้อกฎหม ยน้นร บุ

         กฎหม ยในกลุ่มท่ี 2 น้นมีเน้ือห ท่ีครอบคลุมรองลงม  

โดยมีเน้ือห ท่ีครอบคลุมด้ นก รบริห รจดก รก รส่งน้ำ  แล

ก รใช้ทรพย กรน้ำ ในพ้ืนท่ีเขตก รใช้ปร โยชน์ท่ีข้อกฎหม ยน้น

ร บุ อย่ งไรก็ต มข้อกฎหม ยในกลุ่มท่ี 2 จ ไม่มีเน้ือห ท่ี

ครอบคลุมเก่ียวกบมิติด้ นก รแสวงห แล ก รจดก รแหล่งน้ำ

 5) แนวท งก รดำ เนินง นของหน่วยง นที่มีขอบข่ ยอำ น จหน้ ที่ครอบคลุมหล ยๆ พื้นที่ เช่นก รดูแลแนวโครงสร้ ง

พื้นฐ น หรือพื้นที่ท งธรรมช ติ ล  ที่ไม่ซ้ำ ซ้อนกบอำ น จหน้ ที่ของท้องถิ่น แต่ปร ส นก รทำ ง นกนอย่ งเป็นร บบ  
(ยึดหลก General Provision บ งอย่ งร่วมกน)

 หม�ยเหตุ : สำ�คญที่สุดของกรณี Netherlands คือก�รมองว่�ท้งหมดนี้ (ผงเมือง พฒน�พื้นที่ สิ่งแวดล้อม 

ทรพย�กรธรรมช�ติ ก�รจดก�รน้ำ�-ภยพิบติอื่นๆ) เป็นเรื่องเดียวกน ที่มีหล�ยมิติในเรื่องเดียว
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         ส่วนกฎหม ยในกลุ่มที่ 3 น้นมีขอบเขตเนื้อห ที่แคบ

ที่สุด โดยมีเน้ือห ในมิติด้ นก รบำ รุงรกษ ท งส่งน้ำ  แล  
ท งร บ ยน้ำ เพียงอย่ งเดียว

 อย่ งไรก็ต มจุดร่วมที่สำ คญจนทำ ให้ข้อกฎหม ย

ท้งหมดข้ งต้นเชื่อมโยงกนจนเกิดเป็น “ร บบข้อกฎหม ย 
ด้ นก รบริห รจดก รแล ก รใช้ปร โยชน์ทรพย กรน้ำ ” คือ

ก รที่ข้อกฎหม ยแต่ล ข้อได้กำ หนดขอบเขตก รบริห ร

จดก ร/ก รใช้ปร โยชน์จ กทรพย กรน้ำ ที่ตวบทกฎหม ยใน

แต่ล ข้อมีผลบงคบใช้เอ ไว้ได้อย่ งชดเจนไม่ซ้อนทบกน 

นอกจ กนี้กฎหม ยในแต่ล ข้อต่ งให้อำ น จกบหน่วยง น

หลกที่มีบทบ ทสำ คญด้ นก รบริห รจดก รแหล่งน้ำ  แล  
ก รบริห รจดก รทรพย กรน้ำ เป็นก รเฉพ ด้วยเหตุน้ี 
หน่วยง นด้ นก รบริห รจดก รทรพย กรน้ำ แตล่ หนว่ยง น

จึงมีขอบเขตอำ น จจำ กดอยู่ในเขตพื้นที่ก รบริห รจดก ร/ 
เขตพื้นที่ก รใช้ปร โยชน์ของตนเป็นก รเฉพ  

	 6.3.1	สรุปสภ พปัญห แล คว มพลวตของร บบ

ขอ้กฎหม ยทีเ่กีย่วขอ้งกบก รบรหิ รจดก รน้ำ แล ก รใช้

ปร โยชน์จ กทรพย กรน้ำ

         จ กร ยล เอียดข้ งต้นอ จสรุปปร เด็นคว มพลวต

ออกม ได้อย่ งน้อย 3 ปร เด็นดงต่อไปนี้

 • คว มพลวตอนเกิดจ กก รแบ่งส่วนก รบริห ร

จดก รบนพื้นฐ นของเขตพื้นที่

         แม้ร บบข้อกฎหม ยด้ นก รบริห รจดก รน้ำ ข้ งต้น

จ ดู เสมือนหนึ่ งว่ ได้ รบก รแบ่งขอบเขตก รปรบใช้ 
อย่ งชดเจน แล มหีนว่ยง นหลกทีด่แูลก รบรหิ รจดก ร แล

ก รใช้ปร โยชน์จ กทรพย กรน้ำ ท่ีดูแลแต่ล เขตก รบริห ร

จดก รหรอืเขตก รใชง้ นเปน็ก รเฉพ  อย่ งไรกต็ มก รแบง่

ขอบเขตก รบริห รจดก รข้ งต้นสงเกตได้อย่ งชดเจนว่  
ถูกแบ่งบนฐ นของพื้นที่ กล่ วคือในพื้นที่นิคมอุตส หกรรมก็

จ อยู่ภ ยใต้ขอบเขตก รบริห รจดก รของ กนอ. ในขณ ที่

ห กอยูใ่นพืน้ทีข่องเทศบ ลกจ็ อยูภ่ ยใตข้อบเขตก รบรหิ ร

จดก รของเทศบ ล เป็นต้น เมื่อปร กอบกบก รท่ีกฎหม ย

กำ หนดให้หน่วยง นหลกในเขตก รบริห รจดก รน้นๆ มี

อำ น จเตม็ในด้ นก รจดก รลงทนุกอ่สร้ งโครงสร้ งพืน้ฐ น

ด้ นก รบริห รจดก รน้ำ  (เช่นแนวคูคลอง แล ร บบร บ ย

น้ำ ) ในเขตก รบริห รจดก รที่ดูแลจึงมีแนวโน้มสูงที่จ เกิด

คว มพลวตด้ นก รไม่สอดคล้องกนของร บบโครงสร้ งพ้ืนฐ น

ด้ นก รบริห รจดก รน้ำ เม่ือหลอมรวมร บบโครงสร้ งพ้ืนฐ น

ในแต่ล เขตก รบริห รจดก รเข้ สู่ร บบภ พรวม ส่งผลให้ 
ก รใช้ง นร บบโครงสร้ งพื้นฐ นท้งในส่วนของก รจดสรร

ทรพย กรน้ำ  (เช่นร บบคูคลองส่งน้ำ ) แล ร บบก รร บ ยน้ำ  

เกิดปัญห ข ดปร สิทธิภ พกล่ วคือไม่ส ม รถใช้ง นต ม

วตถุปร สงค์ได้อย่ งเต็มเม็ดเต็มหน่วย อนเนื่องม จ ก

โครงสร้ งพื้นฐ นร บบคูคลองที่แต่ล หน่วยง นดูแล 
มีคว มเป็นไปได้ที่จ มีคุณลกษณ ของง นก่อสร้ ง (Spec)  
ที่แตกต่ งกนออกไปต มแนวท งก รจดซื้อจดจ้ ง แล  
ก รทำ ง นของผูร้บสมปท นกอ่สร้ ง สง่ผลใหอ้ จเกดิปญัห

ท งเทคนิคขึ้นเมื่อร บบจดส่งน้ำ  แล ร บบร บ ยน้ำ ของ

แต่ล เขตเชื่อมโยงเข้ ด้วยกนในภ พรวม

         คว มพลวตเช่นนี้สอดคล้องกบข้อมูลเชิงปร จกษ์ที่ได้

จ กก รสมภ ษณ์ในร หว่ งก รลงพื้นที่จงหวดอุดรธ นี ซึ่ง 
ผูใ้หส้มภ ษณใ์หข้อ้มูลว่ เกดิสภ ว ปญัห ด้ นก รร บ ยน้ำ

ในเขตจงหวดอุดรธ นี เนื่องจ กลกษณ ท งก ยภ พของ

ร บบท่อร บ ยน้ำ ที่ไม่สอดคล้องกน จนทำ ให้ไม่ส ม รถ

ร บ ยน้ำ ไดอ้ย่ งเตม็ปร สทิธภิ พ จ กหลกฐ นเชงิปร จกษ์

ข้ งตน้จงึเปน็สิง่ยนืยนถึงคว มน่ เปน็หว่งของคว มพลวตใน

ข้อนี้

 • คว มพลวตอนเกิดจ กก รข ดคว มชำ น ญของ

หน่วยง นหลกที่ทำ หน้ ที่บริห รจดก รน้ำ

         สืบเนื่องจ กคว มพลวตในข้อแรก ก รแบ่งเขต 
ก รบริห รจดก รน้ำ บนพ้ืนฐ นของพ้ืนท่ีน้นแตกต่ งจ กก รแบ่ง

ขอบเขตอำ น จของหน่วยง นต มภ ร หน้ ที่ (Function 

Base) ส่งผลให้เกิดช่องว่ งด้ นคว มชำ น ญก รปฏิบติง น

ต มภ รกจิหน้ ที ่กล่ วคอือ จเกดิคว มพลวตทีบ่คุล กรของ

หน่วยง นหลกที่มีหน้ ที่ดูแลเขตบริห รจดก รมีคว มรู้ 
คว มชำ น ญท่ีไมเ่พยีงพอตอ่ก รปฏบิตติ มพนธ กจิใหล้ลุว่ง

เนื่องจ กต้องยอมรบว่ ก รบริห รจดก รน้ำ อย่ งมี

ปร สิทธิภ พจำ เป็นต้องอ ศยคว มรู้คว มชำ น ญหล ยมิติ

ท้งท งด้ นวิทย ศ สตร์ เทคโนโลยี แล ก รโยธ ธิก ร  
ด้วยเหตุนี้หน่วยง นหลกที่รบผิดชอบดูแลเขตก รบริห ร

จดก รบ งหน่วยง นที่ข ดคว มชำ น ญจึงต้องแบกรบภ ร

ด้ นก รดำ เนินกิจกรรมต มพนธ กิจที่ได้รบมอบหม ยท้งที่

ข ดคว มชำ น ญ ก่อเกิดเป็นภ ร ค่ ใช้จ่ ยในโครงก ร 
ด้ นก รว่ จ้ งผู้ปร กอบก รเอกชน แล คณ ที่ปรึกษ ที่มี

คว มเชี่ยวช ญเป็นก รเฉพ เข้ ม ดำ เนินกิจกรรม 
ต มพนธ กิจแทน เช่นก รก่อสร้ ง แล ก รทำ นุบำ รุงท งน้ำ  

หรือท งร บ ยน้ำ  เป็นต้น

         ลกษณ เชน่นีน้อกจ กจ ก่อใหเ้กดิสภ ว คว มพลวต

อนเกิดจ กก รดำ เนินกิจกรรมต มพนธ กิจโดยหน่วยง นที่

ข ดคว มรู้คว มชำ น ญแล้ว ห กปร ศจ กก รกำ กบดูแล

อย่ งใกล้ชิดแล เป็นร บบยงมีโอก สที่ก รดำ เนินกิจกรรม

ต มพนธ กิจผ่ นผู้รบเหม เอกชนซึ่งจดซื้อจดจ้ งโดย 
หนว่ยง นต่ งๆ มลีกษณ ทีไ่มส่อดปร ส นไปดว้ยกนจนเกดิ

สภ ว ข ดปร สทิธภิ พเมือ่นำ ร บบบริห รจดก รของแตล่

เขตก รบริห รจดก รม เชื่อมต่อเข้ ด้วยกนเป็นภ พใหญ่

 • คว มพลวตอนเกิดจ กก รข ดข้อกำ หนดอย่ งชดเจน

เกี่ยวกบก รรบมือสภ พปัญห น้ำ ท่วม น้ำ แล้ง

         จ กร ยล เอียดของข้อกฎหม ยข้ งต้นจ สงเกตได้ว่

ไม่ปร กฏเน้ือห ท่ีเก่ียวข้องกบก รบริห รจดก รโดยก รคำ นึง

ถึงคว มพลวตหรือเพ่ือมุ่งเอ้ืออำ นวยต่อก รรบมือกบ 
สภ พปัญห น้ำ ท่วม น้ำ แล้งอย่ งเฉพ เจ จงอยู่เลย โดย

เน้ือห โดยส่วนใหญ่เป็นก รให้อำ น จเจ้ พนกง นใน 
ก รปฏิบติหน้ ท่ีโดยท่วไป แล กำ หนดข้อกำ หนดด้ นพนธ กิจ

ของแต่ล หน่วยง นเป็นสำ คญ อย่ งไรก็ต มห กวิเคร ห์ต ม

ลกษณ ของพนธ กิจแต่ล ร ยก รท่ีปร กฏในข้อกฎหม ย 
ท้ง 11 ฉบบข้ งต้นอ จกล่ วได้ว่ เป็นพนธ กิจท่ีนำ ไปสู่ 
ก รบริห รจดก รน้ำ อย่ งมีปร สิทธิภ พ แล สอดคล้องกบ

วตถุปร สงค์ก รดำ เนินง นของแต่ล หน่วยง นซ่ึงมีแนวโน้ม 
ท่ีคว มมุ่งหม ยจ สอดคล้องกบแนวท งก รรบมือกบปัญห  
น้ำ ท่วมน้ำ แล้งอยู่แล้ว จึงอ จสรุปได้ว่ ข้อกำ หนดด้ นพนธ กิจ

เหล่ น้ีเป็นข้อกำ หนดท่ีมุ่งบรรลุผลก รแก้ไขน้ำ ท่วมน้ำ แล้ง 
ไปโดยปริย ย ซ่ึงก รปฏิบติหน้ ท่ีบนพ้ืนฐ นของข้อกำ หนด

เหล่ น้ีของหน่วยง นท่ีเก่ียวข้องจึงเป็นก รป้องกนปัญห  
น้ำ ท่วมน้ำ แล้งไปโดยปริย ย ผ่ นก รปฏิบติหน้ ท่ีต มท่ีกำ หนด

โดยกรอบของกฎหม ย 

         อย่ งไรก็ต มลกษณ เช่นนี้กลบก่อให้เกิดคว มพลวต

ในด้ นคว มคล่องตวของก รบริห รจดก รเมื่อเกิดสภ ว  
น้ำ ทว่มน้ำ แลง้ขึน้ม  โดยเมือ่จำ เปน็ตอ้งดำ เนนิก รเผชญิเหตุ

หน่วยง นท่ีเก่ียวข้องจ ต้องดำ เนินก ร “ปร ส นก รปฏิบติง น” 

ผ่ นกร บวนก รปร ชุมร่วม แล ก รหลอมแผนปฏิบติก ร

ของแต่ล หน่วยง นเข้ ด้วยกน ซึ่งอ จไม่เป็นปัญห ในกรณี 
ที่เผชิญเหตุที่ไม่รีบด่วน แต่ห กเป็นกรณีที่ต้องเผชิญเหตุ 
อย่ งรีบด่วนแล ปร ศจ กเครื่องมือด้ นก รบริห รจดก ร

เพื่อรบมือสถ นก รณ์ฉุกเฉินอย่ งมีปร สิทธิภ พแล้ว 
คว มพลวตด้ นคว มคล่องตวของก รบริห รจดก รข้ งต้น

อ จก่อให้เกิดสภ พปัญห ที่ร้ ยแรงต มม ได้

	 6.3.2	สรุปสภ พปัญห แล คว มไม่พลวตของ

ร บบข้อกฎหม ยที่เกี่ยวข้องกบก รผงเมือง

 คว มไมส่มดลุกนร หว่ งขดีคว มส ม รถขององคก์ร

แล ร ยล เอียดง นภ ยใต้กรอบภ รกิจหน้ ที่ที่กฎหม ย

กำ หนด

         จ กที่กล่ วข้ งต้นจ พบว่ ผงเมืองซึ่งในปัจจุบนเป็น

ภ รกิจหน้ ที่ปร ก รหนึ่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ต้งแต่ร ดบเทศบ ลเมืองขึ้นไป ต มที่ได้รบถ่ ยโอนอำ น จ

ต มหลกก รกร จ ยอำ น จ ถูกกำ หนดให้มีร ยล เอียด 
ด้ นเนือ้ห ส ร  ทีม่คีว มล เอยีดสงู แล ตอ้งอ ศยบคุล กร

ที่มีคว มเชี่ยวช ญเฉพ ด้ นในกร บวนก รจดทำ ผงเมือง

ตง้แตข่น้ตอนของก รออกแบบพืน้ฐ น , ก รกำ หนดวธิวีทิย  

– ก รสำ รวจ ไปจนถึงข้นก รจดทำ ผงเมืองฉบบสมบูรณ์ ซึ่ง

ร ยล เอียดเหล่ นี้เห็นได้ชดว่ อยู่บนพ้ืนฐ นข้อเท็จจริงท ง

วิช ก รซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งโดยสภ พแล้วมี

คว มเชี่ยวช ญด้ นก รบริห รจดก ร แล กร บวนก ร

ท งก รเมอืงแล ขอ้กฎหม ยอ จไมม่ทีกษ คว มถนด แมแ้ต่

สำ นกก รช่ งเองในหล ยๆ กรณีก็ยงพบว่ ข ดบุคล กรที่มี

คว มเช่ียวช ญม กเพียงพอหรือมีจำ นวนบุคล กรที่มี 
ขีดคว มส ม รถน้อยเกินกว่ ที่ จ จดก รได้อย่ งมี

ปร สิทธิภ พ 

 อย่ งไรก็ต มห กพิจ รณ เนื้อห ด้ นก รยกร ดบ

เครื่องมือก รบริห รจดก รแล องค์คณ ของตวแสดง 

กฎหม ยกลบเน้นหนกไปท่ีหน่วยง นของส่วนกล งคือ 
คณ กรรมก รผงเมืองซึ่งมีขอบข่ ยอำ น จหน้ ที่หลก 
ด้ นนโยบ ยภ พรวม แล กำ กบดูแล แต่องค์คณ ตวแสดง 
ในร ดบพื้นที่กลบไม่ได้รบก รยกร ดบอย่ งเป็นรูปธรรม 
ผ่ นข้อกำ หนดท งกฎหม ยท้งท่ีเป็นตวแสดงสำ คญใน 
ด้ นก รเก็บข้อมูลในพื้นที่แล ก รกำ หนดร ยล เอียดของ

ผงเมืองต มเง่ือนไขท่ีร บุใน ม ตร  17

         ลกษณ เช่นน้ีสงเกตได้อย่ งชดเจนถึงคว มไม่สมดุล 
ซ่ึงกนแล กนอย่ งมีนยสำ คญของขอบข่ ยภ รกิจหน้ ท่ี กบ 
ขีดคว มส ม รถขององค์กร แล บุคล กรผลกร ทบท่ีต มม

อย่ งชดเจนในเชิงปร จกษ์คือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

จำ เป็นต้องห หนท งแก้ไขปัญห เฉพ หน้ โดยก รจ้ ง 
คณ ท่ีปรึกษ เอกชนหรือหยิบยืมบุคล กรท่ีมีคว มชำ น ญจ ก

หน่วยง นอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบก รผงเมือง เช่น โยธ ธิก รจงหวด 

เข้ ม ช่วยดำ เนินก รจดทำ ผงเมืองแทน ตวอย่ งเช่น ก รจ้ ง

คณ ท่ีปรึกษ ด้ นก รผงเมืองจ กมห วิทย ลยขอนแก่นโดย

สำ นกก รช่ ง เทศบ ลนครอุดรธ นี ให้ม ช่วยดำ เนินก ร

โครงก รศึกษ เพ่ือจดทำ ผงเมืองในปีงบปร ม ณ 2559  
อย่ งไรก็ต มปร กฏว่ คณ ท่ีปรึกษ ดำ เนินก รอย่ งล่ ช้  แล

มีแนวโน้มท่ีจ ไม่ส ม รถส่งมอบง นท่ีสมบูรณ์แบบได้ทน 
ต มท่ีกำ หนดเอ ไว้ใน Term of Reference (ToR) ซ่ึงส่งผลกร ทบ

อย่ งมีนยสำ คญท้งต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน แล ต่อ

ปร ช ชน

         แนวท งในก รแก้ไขปัญห ในเบื้องต้น เสนอว่  
ร บบกฎหม ยด้ นก รผงเมืองจำ เป็นต้องให้คว มสำ คญกบ

ก รเพิ่มขีดคว มส ม รถให้กบองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ให้ส ม รถรองรบภ รกิจหน้ ที่ด้ นก รผงเมืองได้โดยลด 
ก รพึ่งพ คว มช่วยเหลือจ กภ ยนอกองค์กรให้น้อยที่สุด
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	 6.4	ก รออกแบบสถ บนที่เอื้อต่อก รว งแผนแล

ก รขบเคลือ่นแผนร ย ย วเพือ่เพิม่คว มพลวตของเมอืง

ต่อภยคุกค มจ กสภ พอ ก ศที่ไม่เหม สมในอน คต

 ในบทนี้คณ ผู้วิจยได้นำ เสนอข้อเสนอในเชิงกฎหม ย 

องค์กรสถ บน แล แนวม ตรก รที่มุ่งเน้นก รขบเคลื่อน 
ข้อเสนอในเชิงก รใช้ปร โยชน์ท่ีดินให้ถูกนำ ไปปฏิบติอย่ งเป็น

รปูธรรมผ่ นกร บวนก รกำ หนดบทบญญตทิ งกฎหม ย แล

แนวท งก รปฏิบติโดยมีองค์กรสถ บนที่มีลกษณ ก รจด

โครงสร้ ง แล วิธีก รดำ เนินง นที่สอดรบกบก รรบมือกบ 
ก รเปลี่ยนแปลงสภ พภูมิอ ก ศ ลกษณ เช่นนี้จ ช่วยให้ 
ก รบรรจุแนวท งก รลดสภ ว คว มเสี่ยงอนเกิดจ ก 
ก รเปลี่ยนแปลงสภ พภูมิอ ก ศลงในร บบกฎหม ยแล  
ก รดำ เนนิก รท งผงเมอืงส ม รถกร ทำ ไดอ้ย่ งเปน็รปูธรรม 

แล ถูกนำ ไปปรบใช้จริง โดยคณ ผู้วิจยได้จดทำ ข้อเสนอใน 
เชิงกฎหม ย องค์กรสถ บน แล ม ตรก รที่ครอบคลุม

กร บวนก รท งผงเมืองท้งส่วนของก รพฒน องค์คว มรู้ที่

จำ เป็น ก รปรบปรุงเปลี่ยนแปลงในส่วนของร บบกฎหม ย

ข้อบงคบ ก รปรบเปลี่ยนในเชิงโครงสร้ งคว มสมพนธ์ แล

บทบ ทขององค์กร ตลอดจนแนวท งปรบเปลี่ยนแก้ไขในเชิง

นโยบ ยแล ม ตรก รต่ งๆ โดยหลกคิดสำ คญ แล ร ยล เอียด

ของข้อเสนอในเชิงกฎหม ย องค์กรสถ บน แล ม ตรก ร 
มีดงต่อไปนี้ 

	 6.4.1	คว มสำ คญของข้อเสนอเชิงกฎหม ย	แล

องค์กรสถ บน	(ดูร ยล เอียดในเชิงอรรถที่	2)

 อ จกล่ วได้ว่ ง นวิจยช้ินนี้เกี่ยวข้องสมพนธ์โดยตรง

กบก รว งแผนก รพฒน พื้นท่ีเมืองโดยเฉพ อย่ งยิ่ง 
ในด้ นก รออกแบบข้อกำ หนดด้ นก รใช้ท่ีดิน แล รูปแบบ

ก รใช้ง นพ้ืนท่ีท่ีเหม สมกบสภ พแวดล้อมโดยเฉพ อย่ งย่ิง

ก รคำ นึงถึงแนวโน้มปัญห น้ำ ท่วมน้ำ แล้งในอน คต โดย

อ ศยข้อมูลเชิงปร จกษ์ท งวิทย ศ สตร์ แล ภูมิศ สตร์เป็น

ร กฐ นสำ คญของก รกำ หนดขอ้กำ หนดด้ นก รใชป้ร โยชน์

ที่ดินให้มีคว มน่ เชื่อถือแล ถูกต้องต มหลกวิช ก ร 

 อย่ งไรก็ต มก รขบเคลื่อนข้อกำ หนดด้ นก รใช้

ปร โยชน์ที่ดินข้ งต้นให้เกิดผลในท งปฏิบติน้นจำ เป็นที่จ

ต้องมีม ตรก รในก รขบเคลื่อน กล่ วคือง นวิจยชิ้นนี้มุ่งใช้

ร เบียบวิธีวิเคร ห์ด้ นก รผงเมือง แล ก รวิเคร ห์ข้อมูล

ในเชิงวิทย ศ สตร์ – ภูมิศ สตร์ในก รกำ หนดแนวท งก รใช้

ปร โยชน์ที่ดินที่เหม สม แล รองรบคว มเสี่ยงด้ นน้ำ ท่วม

น้ำ แล้ง ในขณ เดียวกนก็มุ่งใช้ร เบียบวิธีก รวิเคร ห์ใน 
เชงิรฐศ สตร ์แล กฎหม ยมห ชนในก รกำ หนดกร บวนก ร

ขบเคลือ่นใหแ้นวท งก รใชป้ร โยชน์ทีด่นิทีถ่กูตอ้งเหม สม

สอดคล้องกบข้อมูลเชิงปร จกษ์ท งวิทย ศ สตร์ข้ งต้น 
ถูกนำ ไปปรบใช้จริงโดยหน่วยง นที่มีส่วนรบผิดชอบด้ น 

ก รจดทำ ผงเมือง อ ทิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
กรมโยธ ธิก รแล ผงเมือง ล  ข้อเสนอเชิงกฎหม ยแล

สถ บนจงึมคีว มสำ คญในด้ นทีช่่วยให้ข้อเสนอในเชงิผงเมอืง

มีแนวท งก รปรบใช้ (Implementation) ที่ชดเจน แล เกิด 
ก รขย ยผลปรบใช้อย่ งต่อเนื่องในร ย ย ว 

 ท งคณ ผู้วิจยเล็งเห็นถึงคว มสำ คญข้ งต้นจึงได้ให้

คว มสำ คญกบส่วนง นด้ นก รออกแบบข้อ เสนอ 
เชิงกฎหม ย แล สถ บนโดยคำ นึงถึงเงื่อนไขสำ คญที่กำ หนด

รูปแบบก รทำ ง นของหน่วยง นท่ีเก่ียวข้องกบก รออกแบบแล

จดทำ ผงเมืองในบริบทปัจจุบน อ ทิ ข้อกฎหม ยที่เกี่ยวข้อง 

กรอบภ รกิจของหน่วยง นที่เกี่ยวข้อง เงื่อนไขที่มีอิทธิพลต่อ

ก รตดสินใจกร ทำ /ไม่กร ทำ ก รของแต่ล หน่วยง น ล  

ท้งน้ีเพื่อให้ข้อเสนอเชิงกฎหม ย แล สถ บนของคณ ผู้วิจย

มีคว มสอดคล้องกบกลไกก รทำ ง นเดิม แล ส ม รถ 
เติมเต็มจุดที่มีปัญห ของกร บวนก รทำ ง นเดิมให้ดียิ่งขึ้น

	 6.4.2	สภ พปัญห ในปัจจุบนของกฎหม ย	แล

องค์กรสถ บน

 จ กก รศึกษ ต มโครงก รศึกษ วิจยน้ีคณ ผู้วิจยพบว่

กร บวนก รจดทำ ผงเมือง แล ก รออกแบบพื้นที่เมืองของ

พื้นที่ศึกษ โดยเฉพ อย่ งยิ่งในมิติเชิงกฎหม ย แล องค์กร

สถ บนพบว่ มีลกษณ ที่ไม่สอดคล้องกบแนวคิดก รบริห ร

จดก รที่ส ม รถรองรบคว มเสี่ยงจ กก รเปลี่ยนแปลง หรือ

ทีเ่รยีกว่ แนวคดิ “พลวตภบิ ล” ทง้นีใ้นอนดบแรกอ จตอ้งเริม่

จ กก รอธิบ ยว่ โดยเนื้อแท้ของแนวคิดแล้ว แนวคิด  
“พลวตภิบ ล” คืออ ไรแล ช่วยสร้ งคว มได้เปรียบใน 
เชิงก รบริห รจดก รเชิงพื้นที่ได้อย่ งไร

 แนวคิดพลวตภิบ ลหรือ Adaptive Governance เป็น

แนวคิดด้ นก รออกแบบร บบองค์กรสถ บนโดยยึดเอ  
จุดเด่นด้ นก รสร้ งคว มพร้อมรบมือกบสถ นก รณ์ที่ 
หล กหล ยบนฐ นของ 2 แนวคิดสำ คญคือ 

 1. Dynamic หรือ พลวต

ร บบองค์กรสถ บนต มแนวคิดพลวตภิบ ลจ ต้องมี 
คว มพรอ้มตอ่ก รรบมอืเหตกุ รณห์รอืสถ นก รณท์ีม่พีลวต

สงู กล่ วคอืเปน็เหตกุ รณท์ีม่คีว มเปลีย่นแปลงเกดิขึน้ตลอด

เวล  ร บบองค์กรสถ บนจ ต้องมีศกยภ พ (Capability) ที่

ส ม รถรบมือกบสถ นก รณ์ที่ เปลี่ยนแปลงไปได้ผ่ น

กร บวนก รออกแบบก รคดิวเิคร ห ์(Design Thinking) แล

ซกซอ้มรบมอืกบชดุสถ นก รณ ์(Scenario) ต่ ง ๆ  เพือ่กำ หนด

วิธีปฏิบติ (Protocol) ที่มีคว มเหม สม

 2. Diversity หรือ คว มหล กหล ย 

ร บบองค์กรสถ บนต มแนวคิดพลวตภิบ ลจ ต้องมี 
คว มพร้อมต่อก รรบมือกบขอบข่ ยภ รกิจท่ีอ จมีคว มแตกต่ ง

หล กหล ยออกไปในเชิงร ยล เอียด ลกษณ คว มหล กหล ย

เชน่นีอ้ จเกดิขึน้ไดแ้ม้ในกรอบภ รกจิทีม่คีว มเฉพ เจ จง 

เชน่ ภ รกจิด้ นก รบริห รจดก รน้ำ  เงือ่นไขเชงิสภ พอ ก ศ 

แล ลกษณ ภูมิปร เทศที่แตกต่ งกนไปในแต่ล พื้นที่อ จ 
ก่อให้สภ พปัญห ก รจดก รน้ำ ในพื้นที่แต่ล รูปแบบมี 
คว มแตกต่ งกนซึ่งต้องใช้วิธีปฏิบติที่แตกต่ งกน

 ฐ นคดิหลกทง้ 2 ปร ก รสง่ผลใหร้ บบองคก์รสถ บน

ต มแนวคดิพลวตภบิ ลมจุีดเด่นในด้ นคว มพรอ้มรบมอืกบ

สภ พปัญห แล ลกษณ ของกรอบภ รกิจที่หล กหล ย 

ส ม รถมีกร บวนก รทำ ง นท่ีสอดคล้องกบโจทย์ท่ีเปล่ียนแปลง

อยูต่ลอดเวล  ซึง่ก รทีอ่งคก์รสถ บนจ มคีณุลกษณ ข้ งตน้

ไดน้น้จำ เปน็ตอ้งอ ศยก รปรบปรงุเปลีย่นแปลงทง้ในสว่นของ

ตวโครงสร้ งองค์กร แล ร บบร เบียบวิธีก รที่กำ กบควบคุม

ก รทำ ง นขององค์กรด้วยเหตุนี้จึงอ จแบ่งมิติก รวิเคร ห์

แล ปร เมินคุณลกษณ ก รเป็นพลวตภิบ ลในร บบ 
ก รทำ ง นของหน่วยง นภ ครฐได้ใน 3 มิติ คือ

 1. มิติในเชิงกฎร เบียบ แล กฎหม ย 

ซึง่ต มกรอบวธิคีดิแบบ Legal Institutional Approach อธบิ ย

ว่ เป็นเงื่อนไขข้อจำ กดที่สำ คญของก รร บบองค์กรสถ บน 

เน่ืองจ กโดยหลกแลว้องคก์รสถ บนทีใ่ชอ้ำ น จรฐนน้จ ตอ้ง

ดำ เนินง นบนพ้ืนฐ นของหลกอำ น จหน้ ที่ที่กฎหม ย

กำ หนด ด้วยเหตุนี้ก รปรบปรุงแก้ไขกฎหม ยให้มีลกษณ  
ที่สอดคล้องแล เอื้ออำ นวยต่อก รสร้ งสภ ว ของ 
พลวตภบิ ลจงึเปน็เงือ่นไขสำ คญปร ก รแรกทีช่ว่ยกำ หนดให ้
แนวก รทำ ง น แล ก รจดก รองค์กรสถ บนมีลกษณ ที่

สอดคล้องกบหลกพลวตภิบ ล 

 2. มิติในเชิงโครงสร้ งคว มสมพนธ์ขององค์กร

ในสว่นนีห้ม ยรวมถงึก รจดองคก์รท้งในสว่นของก รกำ หนด

อำ น จหน้ ที่ให้องค์กร ก รกำ หนดขอบเขตคว มสมพนธ์  
รวมถึงขอบเขตอำ น จหน้ ที่ต่ ง ๆ ควรจ ต้องมีลกษณ ที่

สอดคล้องเอ้ืออำ นวยต่อก รสร้ งสภ ว พลวตภิบ ล กล่ วคือ

เป็นโครงสร้ งองค์กรท่ีมีขน ดก ทดรด ปร กอบด้วยหน่วยง น

หรอืชดุบคุล กรทีมี่คว มเชีย่วช ญในภ รกจิทีเ่กีย่วขอ้งเท่ ที่

จำ เป็น ก รจดโครงสร้ งมีคว มยืดหยุ่นส ม รถขย ยหรือ 
ยุบรวมได้ต มคว มเหม สม 

 3. มิติในเชิงกร บวนก รทำ ง น

ในส่วนนี้จ มุ่งเน้นไปที่ก รสร้ งกร บวนก รที่มีลกษณ

กร ชบฉบไว ลดข้นตอนที่ไม่จำ เป็นรวมถึงย่นร ย เวล  
ก รดำ เนนิง นในแตล่ ขน้ตอนใหเ้หลอืเท่ ท่ีจำ เปน็เพือ่ใหเ้กดิ

สภ พก รทำ ง นแบบตอบสนองไดอ้ย่ งรวดเรว็ทนเหตกุ รณ์

ซึ่งเป็นกร บวนก รทำ ง นท่ีตอบโจทย์ปัญห ที่มีลกษณ  

Dynamic แล  Diversity 

 ท้งนี้ห กวิเคร ห์จ กกรอบก รวิเคร ห์ท้ง 3 ส่วนนี้

จ เห็นได้ว่ โครงสร้ งของร บบกฎหม ยด้ นก รผงเมือง

ตลอดจนกร บวนก รดำ เนินก รท งผงเมืองในปัจจุบนยงมี

ลกษณ ที่ไม่สอดคล้องกบแนวคิดพลวตภิบ ลเท่ ใดนก 
สงเกตได้จ ก

 1. โครงสร้ งร บบกฎหม ยที่ยงไม่ได้นำ เอ แนวคิด

เกี่ยวกบพลวตภิบ ลบรรจุลงไปในข้อกฎหม ยท้งในส่วนของ

ก รกำ หนดอำ น จหน้ ที่ แล วิธีก รทำ ง นขององค์กร

 2. ยงไม่มีแนวคิดในก รคดแยกพื้นที่ที่จำ เป็นต้องใช้ 
ก รบริห รจดก ร หรือก รทำ ผงเมืองโดยใช้หลกพลวตภิบ ล

อย่ งชดเจนในโครงสร้ งร บบกฎหม ย

 3. กร บวนก รทำ ง นด้ นก รผงเมืองในท งปฏิบติ 
ไม่สอดคล้องกบหลกพลวตภิบ ล โดยเฉพ อย่ งยิ่งไม่เอื้อ

อำ นวยตอ่ก รสร้ งกร บวนก รทำ ง นท่ีรวดเรว็ทนเหตกุ รณ์

จ กลกษณ ท้ง 3 ปร ก รข้ งต้นจึงเป็นสิ่งที่ส ท้อน 
คว มจำ เป็นของก รจดทำ ข้อเสนอเชิงกฎหม ยแล ร บบ

องค์กรสถ บนเพื่อให้เกิดสภ ว พลวตภิบ ลซึ่งเป็นพื้นฐ น 
ที่สำ คญของก รบริห รจดก รพื้นที่ ท่ีมีคว มเสี่ยงต่อ 
ก รเปลีย่นแปลงของสภ ว ภมูอิ ก ศ ทง้นีเ้พือ่ใหส้อดคลอ้ง

กบวตถุปร สงค์ของข้อเสนอท งกฎหม ยแล องค์กรสถ บน

ที่เป็นเครื่องมือขบเคลื่อนให้ข้อเสนอท งผงเมืองส ม รถ 
ถูกผลกดนได้จริงในท งปฏิบติ แล เกิดผลก รเปลี่ยนแปลง

อย่ งเป็นรูปธรรม

 6.4.3	แนวคิดหลกของข้อเสนอ

 ข้อเสนอเชิงกฎหม ย แล องค์กรสถ บนท่ีท งคณ ผู้วิจย

เสนอน้นต้งอยู่บนฐ นคติพื้นฐ น 3 ปร ก รที่สำ คญคือ

 1. จดทำ ข้อเสนอแน บนพื้นฐ นของคว มเข้ ใจ

เงื่อนไขก รทำ ง นของร บบร ชก ร แล ก รบริห รรฐกิจใน

บริบทไทย กล่ วคือผู้วิจยได้ดำ เนินก รศึกษ ทบทวนเงื่อนไข

ขอ้จำ กด (Condition) แล เงือ่นไขบงคบ (Constrain) ทีม่ผีลตอ่

ก รตดสินใจ หรือก รกร ทำ ของหน่วยง นที่เก่ียวข้องกบ 
ก รใชป้ร โยชนท์ีด่นิเพ่ือใหข้อ้เสนอมีลกษณ ทีส่อดคลอ้งกบ

รปูแบบก รทำ ง นในบรบิทก รบรหิ รรฐกจิของไทย ส ม รถ

นำ ไปปฏบิตไิด ้(Practical) แล ไมข่ดกบหลกอำ น จหน้ ทีข่อง

หน่วยง นภ ครฐ

 2. จดทำ ข้อเสนอแน บนพื้นฐ นของก รศึกษ  
เปรียบเทียบกบตวอย่ งเทียบเคียงท่ีดี กล่ วคือคณ ผู้วิจย

อ ศยกร บวนก รศึกษ เปรียบเทียบกบตวอย่ งเทียบเคียงท่ีดี 

(Benchmarking) โดยก รคดเลอืกตวอย่ งทีด่ใีนมติติ่ ง ๆ  เชน่ 

ตวแบบที่โดดเด่นด้ นกร บวนก รผงเมือง ตวแบบที่โดดเด่น

ด้ นก รบริห รจดก รน้ำ  ตวแบบที่มีม ตรก รโดดเด่น 
น่ สนใจ เป็นต้น คณ ผู้วิจยได้ดำ เนินก รถอดกร บวนก ร

ของตวแบบที่ ดี ม จดทำ เป็ นข้ อ เสนอโดยคำ นึ ง ถึ ง 
คว มเหม สมในก รปรบใช้กบบริบทก รบริห รรฐกิจไทย 
ดงที่กล่ วไปแล้วข้ งต้น
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 3. ข้อเสนอเชิงกฎหม ย แล องค์กรสถ บนเกิดจ กก รปร กอบกนของกลไกก รหนุนเสริม (Encouragement) กลไก

ก รบงคบด้วยกฎหม ย (Enforcement) แล กลไกก รกำ กบดูแล (Monitor) กล่ วคือข้อเสนอเชิงกฎหม ยแล องค์กรสถ บน 
ถกูออกแบบใหเ้กดิสมดลุร หว่ งก รกร ตุน้พฤตกิรรมพงึปร สงคผ์่ นกลไกก รใหร้ งวล (Reward) ก รควบคมุรปูแบบพฤตกิรรม

ด้วยก รบงคบผ่ นก รลงโทษต มกฎหม ยห กฝ่ ฝืน (Punishment) แล ก รควบคุมคว มสม่ำ เสมอของพฤติกรรมโดยกลไก

ก รกำ กบดูแล ก รออกแบบเช่นนี้จ ช่วยให้ข้อเสนอมีคว มครอบคลุม ครบวงรอบก รปรบพฤติกรรม ไม่เกิดสภ พที่ข้อเสนอ

เน้นหนกไปท งด้ นก รหนุนเสริม หรือก รบีบบงคบท งใดท งหนึ่งม กจนเกินไป

 จ กฐ นคตทิง้ 3 ปร ก รข้ งตน้ผูว้จิยไดน้ำ ม พจิ รณ ปร กอบกบโจทยข์องพืน้ที ่แล คว มจำ เปน็ด้ นก รใชป้ร โยชน์

ที่ดินที่จำ เป็นต้องขบเคลื่อน (ข้อเสนอท งผงเมือง) แล ได้กำ หนดข้อเสนอแน ออกเป็น 4 ส่วนดงต ร งต่อไปนี้

ภ ควิช ก รควรให้คว มสำ คญกบก รศึกษ แนวคิด 
ก รปรบตวเพือ่รบมอืคว มเปลีย่นแปลงใหเ้ข้ ใจถอ่งแท้

ในวงกว้ งม กยิ่งขึ้น

1. ก รเพิ่มแนวคิดก รปรบตวเพื่อรบมือกบคว มเสี่ยง

ลงใน พ.ร.บ.ผงเมือง

2. แก้ไขให้ผงมีลกษณ ดงเช่นข้อกำ หนดในข้อ 1 ได้ผ่ น

บทเฉพ ก ล ม ตร ที ่110 แล  111 ของ พ.ร.บ.ผงเมอืง 

2562 ซึง่มกีร บวนก รทีร่วดเรว็กว่ กร บวนก รแกไ้ขผง

ต มปกติ 

1. ควรมีองค์กรผู้เชี่ยวช ญ (Expert Organization) ที่เป็น

ผู้ให้ข้อมูลที่มีม ตรฐ นคว มน่ เชื่อถือ (Trust Worthy 

Information) จดทำ ข้อมูลกล งเพื่อก รอ้ งอิงใน

กร บวนก รจดทำ ผงเมือง

2.  สนบสนุนบทบ ทของคณ กรรมก รผงเมืองใน

กร บวนก รพิจ รณ เห็นชอบผงเมืองเนื่องจ กเหตุผล

ด้ นคว มคล่องตว ซึ่งสอดคล้องกบหลกกฎหม ยแล

สถ บนท่ีส ม รถปรบตวได ้(Adaptive Law & Institution)

1. ควรออกหนงสือเวียนเพื่อแจ้งแนวท งปฏิบติด้ น 
ก รพิจ รณ เห็นชอบผงเมืองของคณ กรรมก รผงเมือง 

แล คณ กรรมก รผงเมืองจงหวดให้ดำ เนินก รโดยไม่ชกช้  

2. ควรพฒน กลไกแรงจูงใจ (Incentive Mechanism) 

กร ตุ้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบเงินร งวล 

“งบปร ม ณส่งเสริมปร สิทธิภ พก รให้บริก ร

ส ธ รณ ”

ข้อเสนอที่ 1 

ข้อเสนอ

เชิงวิช ก ร

ข้อเสนอที่ 2

ข้อเสนอ

ด้ นกฎหม ย

ข้อเสนอที่ 3 

ข้อเสนอด้ น

องค์กรสถ บน

ข้อเสนอที่ 4 

ข้อเสนอด้ น

ม ตรก รแล

นโยบ ย

กลไกก รจูงใจ

(Encouragement Mechanism) 

กลไกก รบงคบ

(Enforcement Mechanism)

กลไกก รกำ กบดูแล

(Monitor Mechanism)

กลไกก รจูงใจ

(Encouragement Mechanism)

มิติของข้อเสนอ ข้อเสนอ กลไกที่ใช้

ต ร งท่ี	6.1	สรุปข้อเสนอท งกฎหม ยแล ร บบองค์กรสถ บน	แล กลไกท่ีใช้เป็นพ้ืนฐ นแนวคิดก รออกแบบข้อเสนอ

   ข้อเสนอท้ง 4 ปร ก รข้ งต้นถูกออกแบบบนฐ นคิด

ทีว่่ องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในฐ น หนว่ยง นภ ครฐทีม่ี

คว มคุ้นชินแล ใกล้ชิดพื้นที่ม กที่สุดนอกจ กนี้ยงได้รบ 
ถ่ ยโอนภ รกิจด้ นก รจดทำ ผงเมืองอย่ งเต็มท่ีจ ก 
พร ร ชบญญติก รกร จ ยอำ น จสู่ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 เป็น

หนว่ยง นหลกด้ นก รรเิริม่จดทำ ผงเมอืง สว่นกรมโยธ ธกิ ร

ในฐ น ผู้เชี่ยวช ญมีบทบ ทสำ คญด้ นก รกำ กบดูแล

กร บวนก รทำ ง นด้ นก รผงเมืองขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นให้มีลกษณ ที่สอดคล้องกบคว มจำ เป็นด้ น

ผงเมืองแล สิ่งแวดล้อมเพื่อก รป้องกบคว มเสี่ยงจ กภ ว

น้ำ ท่วมน้ำ แล้ง

	 ข้อเสนอที่	1:	ข้อเสนอเชิงวิช ก ร	

 จ กก รศึกษ ทบทวนท้งในส่วนของร บบกฎหม ย 
ข้อบงคบ กร บวนก รทำ ง น แล รูปแบบของก รทำ ผงเมือง

ในปจัจบุนท งคณ ผู้วจิยพบว่ ยงไมม่กี รนำ เอ แนวคดิเรือ่ง

พลวตภิบ ล รวมถึงแนวคิดด้ นก รบริห รจดก รพื้นที่ท่ีมี

คว มเสี่ยงจ กก รเปลี่ยนแปลงสภ พภูมิอ ก ศสูงม ปรบใช้

อย่ งจริงจง จ กก รศึกษ วิเคร ห์พบว่ ส เหตุส่วนหนึ่ง 
ม จ กก รข ดคว มรู้คว มเข้ ใจเกี่ยวกบตวแนวคิด 
อย่ งถ่องแท้ ท้งนี้จ กก รวิเคร ห์ของคณ ผู้วิจยพบว่  
มีส เหตุที่สำ คญอย่ งน้อย 2 ส เหตุคือ

 1. แนวคิดพลวตภิบ ล แล แนวคิดก รรบมือกบ 
คว มเส่ียงจ กก รเปลี่ยนแปลงสภ พภูมิอ ก ศนบว่ เป็น

แนวคดิใหมท่ีย่งไมไ่ดร้บก รศกึษ วเิคร หอ์ย่ งแพรห่ล ยใน

ปร เทศไทย

 2. แนวคว มคดิพลวตภบิ ล แล แนวคดิก รรบมอืกบ

คว มเสี่ยงจ กก รเปลี่ยนแปลงสภ พอ ก ศจึงยงไม่ถูก

ตร หนกแล ให้คว มสำ คญเพียงพอในกร บวนก รผงเมือง

 จ กที่กล่ วไปแล้วข้ งต้นว่ แนวคิดพลวตภิบ ล แล

แนวคิดก รรบมือคว มเสี่ยงจ กคว มเปลี่ยนแปลงของ 
สภ พอ ก ศเป็นพ้ืนฐ นท่ีสำ คญในก รขบเคล่ือนร บบผงเมือง

ที่มีคว มเป็นพลวต ก รผลกดนที่สำ คญปร ก รหนึ่งจึง

เปน็ก รผลกดนจ กแรงขบภ ยในของตวผูป้ฏบิตงิ นกล่ วคอื

ก รสร้ งคว มตร หนกรูจ้ กภ ยในใหเ้ลง็เหน็ถงึคว มสำ คญ

ของพลวตภิบ ล แล แนวคิดก รรบมือกบคว มเสี่ยงจ ก 
ก รเปลี่ยนแปลงสภ พภูมิอ ก ศให้กบผู้มีหน้ ที่รบผิดชอบ

ด้ นก รผงเมือง ซึ่งภ ร หน้ ท่ีในส่วนนี้ภ ควิช ก รท้งใน

สถ บนก รศึกษ ต่ งๆ รวมถึงหน่วยง นท่ีมีหน้ ท่ีจดก รอบรม

ปลูกฝังองค์คว มรู้ให้กบหน่วยง นท งผงเมืองควรเข้ ม  
มีบทบ ทสำ คญในกร บวนก รสร้ งคว มรู้คว มเข้ ใจท่ีชดเจน

เกีย่วกบแนวคดิพลวตภบิ ล แล ก รรบมอืกบคว มเสีย่งของ

ก รเปลี่ยนแปลงของสภ พภูมิอ ก ศ โดยจ ต้องพฒน  

องคค์ว มรูใ้หช้ดเจนทง้ในเชิงแนวคดิ แล ในเชงิองคป์ร กอบ

ของแนวคดิ รวมถงึรปูแบบก รบรหิ รจดก ร แล ก รจดร บบ

องค์กรสถ บนที่สอดคล้องกบแนวคิดดงกล่ วว่ ควรจ อยู่ใน

รูปแบบใด

 ขน้ตอ่ม จงึจ เข้ สูก่ร บวนก รปลกูฝงัองคค์ว มรูผ้่ น

กร บวนก รอบรม พฒน บุคล กรอย่ งท่วถึงท้งในร ดบ

บริห ร อำ นวยก ร แล ปฏิบติก รโดยมุ่งเน้นในส่วนแนวท ง

ก รปฏิบติที่สอดคล้องกบหลกพลวตภิบ ล แล ผลปร โยชน์

ที่ปร เทศแล องค์กรจ ได้รบจ กหลกพลวตภิบ ล

 ห กดำ เนินก รต มข้อเสนอแน ข้อนี้จ มีส่วนสำ คญ

ในก รผลกดนใหเ้กดิกร บวนก รเปลีย่นแปลงจ กภ ยในของ

หน่วยง นที่เกี่ยวข้องบนพื้นฐ นของคว มรู้คว มเข้ ใจ แล

ก รเล็งเห็นซึ่งปร โยชน์จ กก รเปลี่ยนแปลงรูปแบบ 
ก รทำ ง นอนจ เป็นก รลดแรงต้ นแล เพิ่มแรงขบจ ก

ภ ยใน ขณ เดียวกนก รทำ คว มเข้ ใจ แล สร้ งองค์คว มรู้

ทีช่ดเจนเกีย่วกบหลกพลวตภบิ ล แล ก รรบมอืกบคว มเสีย่ง

จ กสภ พภมูอิ ก ศยงมสีว่นชว่ยพฒน ส ยธ รท งวชิ ก ร

ในบริบทภ ควิช ก รของปร เทศท้งในส่วนขององค์คว มรู้

ด้ นก รบริห รจดก รภ ครฐ แล ในส่วนของก รผงเมือง 
ใหเ้กดิก รนำ เอ แนวคดิทง้ 2 แนวคดิข้ งตน้เข้ สูก่ร บวนก ร

ถกเถยีงตคีว มแล สร้ งคว มชดเจน ซึง่สิง่นีจ้ ชว่ยใหแ้นวคดิ

ท้ง 2 เป็นที่รบรู้แพร่หล ยในวงวิช ก รม กยิ่งขึ้น       

	 ข้อเสนอที่	2:	ข้อเสนอด้ นกฎหม ย

 จ กก รศกึษ ร บบกฎหม ยผงเมอืงไทยท้งในสว่นของ

พร ร ชบญญติผงเมืองพุทธศกร ช 2518 ฉบบปรบปรุงแก้ไข

ท้ง 4 ฉบบ แล  พร ร ชบญญติผงเมืองพุทธศกร ช 2562 ซึ่ง

ถูกปร ก ศใช้แทนที่พร ร ชบญญติ  ปี 2518 คณ ผู้วิจย 
พบว่ ยงไม่ปร กฏหลกฐ นที่ชดเจนว่ แนวคิดก รรบมือกบ

คว มเปลีย่นแปลงของสภ พภมิูอ ก ศถกูใหค้ว มสำ คญแล

เข้ ไปปร กฏชดเจนในส่วนเงื่อนไขข้อกำ หนดด้ นก รจดทำ

ผงเมือง สงเกตได้อย่ งชดเจนจ กก รที่โครงสร้ งกฎหม ย

ผงเมืองได้จดแบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 รูปแบบใหญ่คือ พื้นที่

ผงเมืองรวม แล พื้นที่ผงเมืองเฉพ  จ กก รศึกษ วิเคร ห์

พบว่ เกณฑ์สำ คญที่ใช้ในก รจดแบ่งพื้นที่ท้ง 2 รูปแบบ 
ออกจ กกนคือเป้ ปร สงค์ของก รพฒน พ้ืนท่ี โดยผงเมืองรวม

คือผงเมืองที่มีเป้ หม ยด้ นก รพฒน พื้นที่เมืองโดยท่วไป 

ส่วนผงเมืองเฉพ คือผงเมืองที่มีเป้ หม ยด้ นก รพฒน

พื้นที่เพื่อเป้ หม ยจำ เพ ต่ งๆ เช่นก รพฒน พื้นท่ีเป็น

ศูนย์กล งก รค้  ก รพฒน เศรษฐกิจ ล  

 จ เห็นได้ว่ ร บบกฎหม ยผงเมืองในปัจจุบนยงไม่ได้

นำ เอ เง่ือนไขข้อจำ กดด้ นสภ พภูมิอ ก ศที่มีคว มเป็น

พลวตเข้ ม เปน็หลกเกณฑใ์นก รจดแบง่ปร เภทของผงเมอืง
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ท้งที่ในสภ พคว มเป็นจริงน้นข้อมูลท งวิทย ศ สตร์แล

ผงเมืองต่ งร บุตรงกนว่  ปัจจยด้ นสภ พก รเปลี่ยนแปลง

ของภูมิอ ก ศเป็นตวแปรต้นสำ คญท่ีทำ ให้สภ พปัญห แล

โจทย์คว มท้ ท ยในพื้นที่มีลกษณ ที่แตกต่ งจ กพื้นที่อื่นที่

ไม่ได้รบคว มเสี่ยงจ กก รเปล่ียนแปลงสภ พภูมิอ ก ศม ก

เทียบเท่  ลกษณ เช่นนี้ส่งผลให้พื้นที่ที่รบคว มเสี่ยงจ ก 
ก รเปลี่ยนแปลงของสภ พภูมิอ ก ศจำ เป็นที่จ ต้องมี

ม ตรก รท งผงเมอืงทีแ่ตกต่ งจ กพืน้ทีท่ีไ่มไ่ดร้บคว มเสีย่ง 

จ กส เหตุข้ งต้นจึงเห็นได้ว่ ร บบผงเมืองในปัจจุบนจึงมี 
ช่องว่ งในส่วนน้ีอยู่ ลกษณ ข้ งต้นจึงนำ ม สู่ก รต้งข้อเสนอแน

ในท งกฎหม ยดงต่อไปนี้

 1. ก รบรรจแุนวคดิก รปรบตวเพือ่รบมอืกบคว มเสีย่ง

จ กสภ พภูมิอ ก ศลงใน พ.ร.บ.ผงเมือง

 ท้งนี้เนื่องจ กต มตวบทกฎหม ยในพร ร ชบญญติ

ผงเมอืง พทุธศกร ช 2562 มีชอ่งท งทีส่ ม รถใช้ผงเมอืงเปน็

เครื่องมือสำ คญในก รขบเคลื่อนม ตรก รเพื่อบรรลุภ รกิจ

เฉพ ต่ งๆ ในม ตร  36 ในกรณขีองผงเมอืงรวม แล ม ตร  

55 ในกรณีของผงเมืองเฉพ  โดยตวบทกฎหม ยกำ หนดให้

ร บภุ รกจิเฉพ เหล่ นน้อย่ งชดเจนลงในวตถปุร สงคข์อง

ผงเมือง ซึ่งห กกร ทำ เช่นน้นจ ส่งผลให้หน่วยง นที่มีหน้ ที่

กำ หนดม ตรก ร แล บงคบผงเมอืงมพีนธ ต มกฎหม ยทีจ่

ต้องขบเคลื่อนกรอบภ รกิจเฉพ เหล่ น้นต มท่ีกฎหม ย

กำ หนด ท งผู้วิจยจึงได้ต้งข้อเสนอแน ในส่วนนี้ว่ ในกรณีที่

จ ดำ เนินก รจดทำ ผงเมืองขึ้นใหม่ต มอำ น จของพร ร ช

บญญตผิงเมือง พทุธศกร ช 2562 ในกรณทีีถ่กูกำ หนดใหเ้ปน็

พืน้ทีท่ีม่คีว มเสีย่งจ กก รเปลีย่นแปลงของสภ พภมูอิ ก ศ 

หรือปร กฏลกษณชดเจนว่ เป็นพื้นที่ที่มีคว มเสี่ยงจ ก 
ก รเปลี่ยนแปลงของสภ พภูมิอ ก ศ ก รทำ ผงเมืองในพื้นที่

เหล่ น้นจ ต้องกำ หนดวตถุปร สงค์ของผงเมืองให้ชดเจน 
ว่ ผงเมืองจ ต้องสอดรบกบก รรบมือคว มเสี่ยงของ 
สภ พภูมิอ ก ศ โดยอ จกำ หนดอย่ งชดเจนในกฎหม ย

ผงเมือง หรือสร้ งแนวปฏิบติที่มีคว มชดเจนในเชิ ง

กร บวนก รทำ ง นก็ได้ ห กแต่จ ต้องมีสภ พบงคบเพื่อให้

เกิดเป็นแนวท งปฏิบติที่ใช้ท่วกนแล ต่อเนื่องสม่ำ เสมอ 

 2. แก้ไขให้ผงมีลกษณ ดงเช่นข้อกำ หนดในข้อ 1 ได้

ผ่ นบทเฉพ ก ล ม ตร ที ่110 แล  111 ของ พ.ร.บ.ผงเมอืง 

2562 ซึ่งมีกร บวนก รท่ีรวดเร็วกว่ กร บวนก รแก้ไขผง 
ต มปกติ

 ในกรณีที่ ผ ง เมื อ งของ พ้ืนที่ ที่ มี ค ว ม เสี่ ย ง ต่อ 
ก รเปลี่ยนแปลงของสภ พภูมิอ ก ศถูกปร ก ศใช้อยู่ก่อน

ก รปร ก ศใช้พร ร ชบญญติผงเมือง พุทธศกร ช 2562 มี

ลกษณ ของข้อบงคบ แล วตถุปร สงค์ที่ไม่สอดคล้องกบ 

ก รรบมอืกบคว มเสีย่งจ กก รเปลีย่นแปลงสภ พภมูอิ ก ศ 

ก รยกเลิกผงเมืองเดิมแล จดทำ ผงเมืองขึ้นใหม่ต ม

กร บวนก รปกตนิน้จำ เปน็ตอ้งใชเ้วล ทีด่ำ เนนิก รทีย่ วน น

ซึ่งไม่สอดคล้องกบสภ พคว มเสี่ยงที่มีคว มเป็นพลวต 

ต้องก รก รรบมือที่ทนท่วงที อย่ งไรก็ต ม ร บบกฎหม ย

ไดเ้ปดิช่องท งในก รแกไ้ขผงเมอืงบ งสว่นผ่ นบทเฉพ ก ล

ของพร ร ชบญญติผงเมือง พุทธศกร ช 2562 ในม ตร  
ที่ 110 ซึ่งร บุว่  

 “บรรด ผงเมืองรวมหรือผงเมืองเฉพ ท่ีอยู่ร หว่ ง

ดำ เนินก รว งแล จดทำ ต มพร ร ชบญญติก รผงเมือง  
พ.ศ. 2518 แล ท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมในวนก่อนวนท่ีพร ร ชบญญติน้ี

ใช้บงคบ ก รดำ เนินก รต่อไปสำ หรบก รน้นให้เป็นไปต ม 
ที่คณ กรรมก รผงเมืองกำ หนดโดยไม่ขดหรือแย้งกบ 
พร ร ชบญญติฉบบนี้”  

 แล  111 ซึง่ร บวุ่  “บรรด กฎกร ทรวงใหใ้ชบ้งคบอยู่

ในวนก่อนวนที่พร ร ชบญญตินี้ใช้บงคบ ให้มีผลใช้บงคบได้

ต่อไปจนกว่ จ มีปร ก ศกร ทรวงมห ดไทยหรือข้อบญญติ

ท้องถิ่นให้ใช้บงคบผงเมืองรวมใช้บงคบในพื้นที่เดียวกน ใน

ร หว่ งที่ยงไม่มีปร ก ศกร ทรวงมห ดไทยหรือข้อบญญติ

ท้องถิ่นต มวรรคหนึ่ง ก รแก้ไขหรือยกเลิกกฏกร ทรวงให้ใช้

บงคบผงเมืองรวมเฉพ บริเวณหรือเฉพ ส่วนใดส่วนหนึ่ง

หรอืก รยกเลกิกฎหร ทรวงใหใ้ชบ้งคบผงเมอืงรวมทง้ฉบบ ให้

กร ทำ โดยใช้ปร ก ศกร ทรวงมห ดไทย หรือข้อบญญติ 
ท้องถิ่น” 

 จ กตวบทกฎหม ยข้ งต้นจ เห็นได้ว่ ก รแก้ไข

วตถุปร สงค์รวมถึงข้อกำ หนดในผงเมืองที่ถูกปร ก ศใช้ 
ไปแล้วให้มีลกษณ ที่สอดคล้องรอวรบกบหลกก รรบมือกบ

คว มเสี่ยงของสภ พภูมิอ ก ศส ม รถกร ทำ ได้โยส ดวก

รวดเร็วกว่ วิธีก รต มปกติ

 ห กดำ เนินก รต มข้อเสนอข้ งต้นจ ช่วยให้ส ม รถ

นำ เอ แนวคิดก รบริห รจดก รพื้นที่ที่มีคว มเสี่ยงจ ก 
ก รเปลี่ยนแปลงสภ พอ ก ศ รวมถึงหลกพลวตภิบ ลม  
ขบเคลือ่นในกร บวนง นด้ นก รผงเมอืงผ่ นกลไกก รบงคบ

ด้วยกฎหม ย (Enforcement) ได้อย่ งเป็นรูปธรรม เนื่องจ ก

ต มหลกแล้วห กปัจจยด้ นก รรบมือก รเปลี่ยนแปลงจ ก

สภ พภูมิอ ก ศถูกบรรจุเป็นส่วนหนึ่งวตถุปร สงค์ ข้นต่อม

ก รกำ หนดม รก รรวมถึงข้อกำ หนดต่ ง ๆ ในผงเมือง 
ฉบบน้นก็จำ เป็นที่จ ต้องสอดคล้อง หรือส่งเสริมให้ส ม รถ

บรรลุวตถุปร สงค์ที่ต้งไว้ด้ นก รรบมือกบก รเปลี่ยนแปลง

สภ พภูมิอ ก ศ ซึ่งผู้ปฏิบติก รก็จำ เป็นที่จ ต้องปฏิบติต ม

ม ตรก รแล ข้อกำ หนดเหล่ น้นอย่ งหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งใน

ส่วนน้ีก็จ ไปเชื่อมต่อกบข้อเสนอท งผงเมืองของง นวิจย 

ชิ้นนี้ว่  ในท้ ยที่สุดแล้วม ตรก ร แล เงื่อนไขข้อกำ หนดท ง

ผงเมอืงทีจ่ ชว่ยบรรลวุตถปุร สงคก์ รเปน็เมอืงทีพ่รอ้มรบมอื

กบก รเปลี่ยนแปลงของสภ พภูมิอ ก ศจ ต้องมีม ตรก ร 

แล ข้อกำ หนดใดบ้ ง

	 ข้อเสนอที	่3:	ข้อเสนอเชิงองค์กรสถ บน	

 ทง้นีใ้นท งปฏบิตกิ รขบเคลือ่นนโยบ ยแล ม ตรก ร

ท งผงเมืององค์กรสถ บนที่ เกี่ยวข้องมีส่วนอย่ งม ก  
ด้วยเหตุนี้ก รออกแบบร บบกลไกองค์กรสถ บนที่มี 
คว มสอดคล้องรองรบกบร บบกลไกอำ น จหน้ ท่ี แล ร เบียบ

ขอ้บงคบต มกฎหม ยทีไ่ด้ออกแบบไวใ้นส่วนกอ่นหน้ นี้จงึมี

คว มสำ คญม ก เหตผุลในขอ้นีเ้ปน็สว่นสำ คญในกร บวนก ร

ออกแบบร บบองค์กรสถ บนของผู้วิจยในข้อเสนอข้อนี้ให้มี

ลกษณ ท่ีเหม สมกบก รขบเคลื่อนให้กลไกด้ นข้อบงคบ 

แล กลไกด้ นแรงจูงใจส ม รถเกิดขึ้นได้อย่ งเป็นรูปธรรม

 1. ควรมีองค์กรผู้เชี่ยวช ญ (Expert Organization) ที่

เป็นผู้ให้ข้อมูลที่มีม ตรฐ นคว มน่ เชื่อถือ (Trust Worthy 

Information) จดทำ ข้อมูลกล งเพื่อก รอ้ งอิงในกร บวนก ร

จดทำ ผงเมือง

 ก่ อนก รกำ หนดวตถุปร สงค์ ด้ นก รรบมือ 
ก รเปล่ียนแปลงของสภ พภูมิอ ก ศลงในผงเมืองเพ่ือเป็นหลก

ในก รกำ หนดม ตรก รแล ข้อกำ หนดท งผงเมืองได้น้น ใน

ข้นตอนแรกสุดจ ต้องมีหน่วยง นที่มีคว มเชี่ยวช ญ แล มี

ขอ้มลูทีม่ กเพยีงพอเป็นหนว่ยง นกล งทีค่อยกำ หนดว่ พืน้ท่ี

ใดบ้ งทีป่ร กฏชดเจนว่ เปน็พืน้ทีเ่สีย่งทีต่อ่ก รเปลีย่นแปลง

ของสภ พภูมิอ ก ศ ซึ่งก รจ กำ หนดว่ พื้นที่ใดเป็นพื้นที่

คว มเสี่ยงได้น้นเงื่อนไขที่สำ คญมีอย่ งน้อย 2 ปร ก รคือ

 1. ก รมี เกณฑ์วดที่แน่นอนว่  “พื้น ท่ี เสี่ยงต่อ 
ก รเปลีย่นแปลงสภ พภมูอิ ก ศ” คอืพืน้ทีล่กษณ ใด จ ตอ้ง

มีองค์ปร กอบใดบ้ งจึงจ จดว่ เข้ ข่ ยพื้นที่ปร เภทนี้

 2. ก รมีข้อมูลเชิงปร จกษ์ที่ชดเจนว่ พื้นที่เป้ หม ย

เข้ ข่ ยพื้นที่เสี่ยงหรือไม่

 ซึ่งก รจ บรรลุเง่ือนไขท้ง 2 ปร ก รข้ งต้นได้จำ เป็น

ต้องอ ศยท้งองค์คว มรู้ที่ชดเจนแน่นอน ปร สบก รณ์ 
คว มชำ น ญ แล ชดุขอ้มลูจำ นวนมห ศ ล ดว้ยเหตนุีก้ รจ

บรรลุภ ร ง นข้ งต้นได้น้นควรท่ีจ ต้องมีองค์กร หรือกลุ่มองค์กร

ทีม่ศีกยภ พเพยีงพอทง้ในด้ นก รกำ หนดเกณฑ ์ก รรวบรวม

ข้อมูล แล ก รวิเคร ห์วินิจฉยข้อมูล เป็นกลุ่มองค์กรที่มี

คว มเชี่ยวช ญซึ่งส ม รถให้ข้อมูลที่มีคว มน่ เชื่อถือ (Trust 

Worthy Information) เป็นข้อมูลกล งที่นอกจ กจ ใช้เพื่อ

กำ หนดพืน้ทีเ่สีย่งตอ่ก รเปลีย่นแปลงสภ พภมิูอ ก ศแลว้ ยง

ส ม รถใช้เป็นฐ นข้อมูลอ้ งอิงเพื่อก รจดทำ ผงเมืองท้งโดย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล โดยกรมโยธ ธิก รแล

ผงเมือง ซึ่งลกษณ เช่นนี้จ ช่วยให้โอก สเกิดกรณีพิพ ท

ร หว่ งด้ นก รจดทำ ผงเมืองร หว่ งองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน แล กรมโยธ ธิก รแล ผงเมืองจนต้องนำ เร่ืองเข้ สู่

ก รพจิ รณ วนิจิฉยของคณ กรรมก รผงเมืองร ดบปร เทศ

ลดน้อยลง ยกตวอย่ งเช่น ก รปรบใช้เครื่องมือ Actionable 

Intelligence Policy Platform หรือ AIP Platform 12 ที่จ ช่วย

กล่นกรองแล วิเคร ห์ข้อมูลจำ นวนมห ศ ลแทนสมองของ

มนษุย ์ชว่ยใหส้ ม รถมองเหน็ภ พคว มเชือ่มโยงของปญัห

แล นำ เสนอแนวท งแก้ปัญห ที่หล กหล ย ปรบเปลี่ยนได้

ต มสถ นก รณ์ มีคว มสมดุล แล คว มถูกต้อง ท้งในเชิง

พืน้ท่ีแล เวล  นำ ไปสู่ท งเลอืกก รตดสนิใจทีด่ทีีส่ดุทีส่ ม รถ

นำ ไปปฏิบติได้จริง

 ทง้นีอ้งคป์ร กอบขององคก์รผูเ้ชีย่วช ญนน้จำ เปน็ตอ้ง

เข้ สูก่ร บวนก รห รอืโดยหนว่ยง นทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งว่ ควร

จ เปน็องคก์รในลกษณ คณ กรรมก รรว่มร หว่ งหนว่ยง น 

จดต้งเป็นหน่วยง นใหม่ หรือมอบหม ยให้หน่วยง นใด 
หน่วยง นหนึ่งในปัจจุบนทำ หน้ ที่ดูแลภ รกิจในด้ นนี้ซึ่ง

จำ เป็นต้องดำ เนินก รห รือกนในร ยล เอียดต้งแต่กรอบอำ น จ

หน้ ที่ขององค์กร แล รูปแบบคว มชำ น ญที่ต้องก รเพ่ือ 
ก รดำ เนินง น 

 2. ควรมีองค์กรที่กำ กบกร บวนก รจดทำ ผงเมืองของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีลกษณ ที่สอดคล้องกบ

วตถปุร สงคด์้ นก รรบมอืกบคว มเสีย่งจ กก รเปลีย่นแปลง

สภ พภูมิอ ก ศ

 ต มหลกก รกำ กบดูแลก รดำ เนินก รขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยง นในร ดบภูมิภ คน้นส ม รถ

กำ กบก รดำ เนินก รใช้อำ น จของท้องถิ่นให้สอดคล้องกบ

กรอบข้อกำ หนดด้ นอำ น จหน้ ที่ แล กฎหม ย ต มหลก

คว มชอบด้วยกฎหม ย (Legality) ซึ่งหลกก รนี้เป็นร กฐ น

สำ คญทีค่ณ ผูวิ้จยใช้เปน็ร กฐ นขอ้เสนอขอ้น้ี โดยคณ ผูว้จิย

เสนอว่ ควรจ ต้องมีก รจดต้งองค์กรที่มีขอบข่ ยอำ น จ

หน้ ทีใ่นด้ นก รกำ กบดแูลก รทำ ผงเมอืงขององคก์รปกครอง

ส่วนท้องถิ่นท้งในเชิงกร บวนก รแล ในเชิงเนื้อห ส ร ใน

ด้ นก รรบมือกบก รเปลี่ยนแปลงสภ พภูมิอ ก ศเป็น 
ก รเฉพ  โดยอ จขบเคลื่อนในรูปแบบของก รมอบอำ น จ

ให้กบหน่วยง นที่มีหน้ ท่ีกำ กบดูแลก รจดทำ ผงเมืองของ 
ท้องถิ่นอยู่แต่เดิม เช่น กรมโยธิก รแล ผงเมือง เป็นต้น 

นอกจ กนี้ยงอ จขบเคลื่อนผ่ นก รจดต้งหน่วยง น 
ตรวจสอบกล ง (Central Audit Organization) เพื่อตรวจสอบ

ด้ นก รจดทำ ผงเมืองให้สอดคล้องกบก รรบมือกบ 
ก รเปลีย่นแปลงของสภ พภมูอิ ก ศเปน็ก รเฉพ  ทง้นีเ้พือ่

12 ท่ีม�: https://www.gistda.or.th/main/th/node/2377
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รองรบก รพิจ รณ ก รดำ เนินง นขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นที่เข้ ร่วมกลไกสร้ งแรงจูงใจด้ นก รจดผงเมือง

โดยใช้ฐ นข้อมูลวิทย ศ สตร์-ภูมิศ สตร์ที่มีคว มน่ เชื่อถือ

ซึ่งจ ได้กล่ วถึงโดยล เอียดในหวข้อถดไป

 ก รดำ เนนิก รต มขอ้เสนอแน ข้ งตน้จ ชว่ยใหก้ลไก

ต่ งๆ ท้งกลไกก รบงคบต มกฎหม ย (Enforcement  
Mechanism) แล กลไกแรงจูงใจ (Incentive Mechanism) 

ส ม รถขบเคลื่อนได้อย่ งมีปร สิทธิภ พ

	 ข้อเสนอที	่4:	ข้อเสนอเชิงม ตรก รแล นโยบ ย

 1. ก รสร้ งกลไกแรงจูงใจเพือ่กำ หนดพฤตกิรรมก รทำ

ผงเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 ก รขบเคลื่อนข้อเสนอก รจดทำ ผงเมืองบนพื้นฐ น

ก รรบมือกบก รเปลี่ยนแปลงของสภ พภูมิอ ก ศนอกจ ก

จ ต้องกร ทำ ผ่ นกลไกก รบงคบแล้ว อีกหนึ่งแนวท ง 
ที่สำ คญคือก รสร้ งโครงสร้ งแรงจูงใจเพ่ือให้หน่วยง น 
ทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึภ คสว่นต่ ง ๆ  ท่ีอยูน่อกขอบเขตก รบงคบ

บญช ของภ ครฐโดยตรงเล็งเห็นถึงผลตอบแทนแล จูงใจให้

เกดิก รเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมดว้ยตนเอง ทง้นีจ้ กก รศกึษ

พบว่ ตวแสดงสำ คญในบริบทก รกำ หนดผงเมืองใน

ปร เทศไทยคอืองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ซึง่ต มขอ้กำ หนด

ในพร ร ชบญญติผงเมืองพุทธศกร ช 2562 กำ หนดให้เป็น

หน่วยง นหลกในก รจดทำ ผงเมือง ซึ่งนอกจ กองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นจ เป็นเป้ หม ยที่สำ คญของกลไก 
ก รบงคบด้วยกฎหม ยที่กล่ วถึงไปแล้วข้ งต้น ยงเป็น 
กลุ่มเป้ หม ยที่สำ คญของกลไกโครงสร้ งแรงจูงใจอีกด้วย 

กล่ วคือข้อเสนอในส่วนน้ีมุ่งใช้กลไกท้งในส่วนของก รบงคบ 

แล แรงจงูใจเพือ่กำ หนด แล ปรบเปลีย่นพฤตกิรรมก รจดทำ

ผงเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีคว มสอดคล้อง

กบหลกก รรบมือกบก รเปลี่ยนแปลงสภ พภูมิอ ก ศ 

 โครงสร้ งแรงจงูใจท่ีคณ ผูว้จิยได้ออกแบบไวน้น้อยูใ่น

รูปแบบของกองทุนสนบสนุนยกร ดบม ตรฐ นของบริก ร

ส ธ รณ  ซึ่งกองทุนนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีได้รบ 
ก รสนบสนุนส ม รถนำ ไปใช้ในกร บวนก รจดทำ โครงก ร 
ที่เกี่ยวข้องกบก รพฒน ม ตรฐ นก รจดบริก รส ธ รณ

ปร เภทใดกไ็ดท้ีอ่ยูภ่ ยใตข้อบข่ ยหน้ ทีข่องเทศบ ล อย่ งไร

ก็ต มก รรบทุนสนบสนุนข้ งต้นมีเงื่อนไขที่สำ คญคือ 
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ทีจ่ ขอรบทนุจ ตอ้งจดทำ ผงเมอืง

ที่มีลกษณ สอดคล้องกบก รรบมือกบคว มเสี่ยงจ ก 
ก รเปลี่ยนแปลงของสภ พภูมิอ ก ศ โดยมีหน่วยง น 
ผู้เชี่ยวช ญที่ได้กล่ วถึงไปแล้วก่อนหน้ นี้เป็นผู้ตรวจสอบ 
แล ปร เมินก รทำ ผงเมืองขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น

ที่ขอรบทุนสนบสนุนว่ มีก รดำ เนินก ร แล มีรูปแบบของ

ผงเมืองท่ีจดทำ ที่สอดคล้องกบหลกก รหรือไม่ โดยองค์กร 
ผูเ้ชีย่วช ญมอีำ น จสทิธิข์ ดในก รพจิ รณ อนมุต/ิไมอ่นมุติ

ทุนสนบสนุน 

 ท้งนี้ ผู้วิจยได้กำ หนดโครงสร้ งแรงจูงใจในรูปแบบ 
ทุนสนบสนุนออกเป็น 2 รูปแบบ คือ

 1. ทนุสนบสนนุสำ หรบองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ทีม่ี

งบปร ม ณสำ หรบก รทำ ผงเมืองเพียงพอ

 ทนุสนบสนนุในรปูแบบนีจ้ เปน็รปูแบบของเงนิร งวล

ที่อนุมติจ กผลก รตรวจสอบรูปแบบของผงเมือง แล

กร บวนก รจดทำ ผงเมืองที่ท งองค์ปกครองส่วนท้องถ่ิน

ดำ เนินก รด้วยตนเองว่ มีลกษณ ท่ีเข้ เกณฑ์ก รได้รบทุน

สนบสนุนหรือไม่ โดยโครงสร้ งแรงจูงใจนี้จ ไม่รวมไปถึง 
เงินทุนสนบสนุนก รจดทำ ผงเมืองขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

 2. ทนุสนบสนนุสำ หรบองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ทีม่ี

งบปร ม ณสำ หรบก รทำ ผงเมืองไม่เพียงพอ 
 ทุนสนบสนุนรูปแบบนี้จ แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วน

ที่มอบให้เพื่อสนบสนุนก รทำ ผงเมืองของท้องถิ่น แล ส่วนที่

สองคือเงินร งวลในกรณีที่ตรวจสอบพบว่ ผงเมืองที่ท้องถิ่น

จดทำ เข้ เกณฑ์ก รรบเงินทุนสนบสนุน โดยองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินท่ีจ ได้รบก รพิจ รณ ทุนสนบสนุนปร เภทนี้จ

ต้องผ่ นคว มเห็นชอบจ กหน่วยง นหรือคณ กรรมก ร

เป็นก รเฉพ เสียก่อนว่ เป็นท้องถิ่นที่ข ดแคลนทุนทรพย์

ด้ นก รทำ ผงเมือง 

 ท้งนี้เกณฑ์ที่สำ คญในก รพิจ รณ ว่ องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นที่ ย่ืนขอรบทุนสนบสนุนน้นจ ได้รบกจดสรร 
เงินทุนสนบสนุนหรือไม่น้นจำ เป็นต้องดำ เนินก รพิจ รณ  
ในร ยล เอียดว่ จ ต้องพิจ รณ จ กองค์ปร กอบใดบ้ ง  
แต่อย่ งน้อยที่สุดกร บวนก ร แล เนื้อห ของผงเมืองที่ 
ท้องถิ่นจดทำ ควรจ ต้องปร กอบด้วย 3 องค์ปร กอบ คือ

 1. ในกร บวนก รจดทำ ผงเมอืงปร กฏชดเจนว่ นำ เอ

ข้อมูลจ กหน่วยง นผู้ เชี่ยวช ญกล งม ใช้ปร กอบใน

กร บวนก รจดทำ ผงเมือง 

 2. ปร กฎชดเจนในวตถุปร สงค์ว่ ได้นำ ปัจจย 
ด้ นสภ พแวดล้อมแล สภ พภูมิอ ก ศม เป็นปัจจยหลกใน

ก รกำ หนดวตถุปร สงค์

 3. ข้อกำ หนดในผงเมืองมีคว มสอดคล้องรองรบกบ

ข้อมูลจ กหน่วยง นผู้เชี่ยวช ญกล ง แล ปร กฏชดเจนใน

กร บวนก รจดทำ ข้อกำ หนดท งผงเมือง

 4. ควรออกหนงสือเวียนเพื่อแจ้งแนวท งปฏิบติ 
ด้ นก รพิจ รณ เห็นชอบผงเมืองของคณ กรรมก รผงเมือง 

แล คณ กรรมก รผงเมืองจงหวดให้ดำ เนินก รโดยไม่ชกช้

 หลกก รที่สำ คญปร ก รหนึ่งของก รบริห รจดก ร

ต มหลกพลวตภิบ ลคือก รตอบสนองที่รวดเร็วไม่ชกช้ ซึ่ง

ลกษณ เชน่นีม้ไิดป้ร กกฏอย่ งชดเจนในกร บวนก รผงเมอืง

ของปร เทศไทยเน่ืองจ กตวแปรสำ คญคือกร บวนก รจดทำ แผน 

แล ก รอนมุตผิงเมอืงทีมี่หล ยขน้ตอน สง่ผลใหก้ร บวนก ร

อนุมติผงเมืองใช้เวล ย วน น แล ในบ งคร้งผงเมืองที่

กำ หนดไม่มีคว มเป็นปัจจุบน ด้วยเหตุนี้ท งคณ ผู้วิจย 
จึงเสนอให้ใช้กลไกก รควบคุมส่งก รต มส ยบงคบบญช  
เปน็เครือ่งมอืหลกในก รทุเล ปญัห ในสว่นนีล้งไดบ้้ ง กลไก

ที่ว่ นี้คือก รออกหนงสือเวียนเพื่อแจ้งแนวปฏิบติด้ น 

ก รอนุมติผงเมืองให้เป็นที่ทร บโดยท่วกนจ กรฐมนตรี 
ว่ ก รกร ทรวงมห ดไทย ไปสู่คณ กรรมก รผงเมืองจงหวด

ทุกจงหวดให้เพิ่มคว มกร ชบในกร บวนก รพิจ รณ  
เห็นชอบผงเมืองให้รวดเร็วยิ่งขึ้น แล ในกรณีที่เป็นพื้นที่ 
ท่ีได้รบก รกำ หนดว่ เป็นพ้ืนท่ีท่ีมีคว มเส่ียงต่อก รเปล่ียนแปลง

สภ พภูมิอ ก ศ ควรจ ต้องพิจ รณ ให้มีคว มรวดเร็ว 
ม กยิ่งขึ้น กร บวนก รข้ งต้นนี้แม้จ ไม่ใช่แนวท งก รแก้ไข

ปัญห ในเชิงโครงสร้ งก รทำ ง นอย่ งตรงไปตรงม  
แต่คณ ผู้วิจยเห็นว่ เป็นแนวท งที่ช่วยบรรเท ทุเล ปัญห

ก รข ดคว มกร ชบของก รอนุมติผงเมืองได้






