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บทวิเคราะห์ การผังเมืองกับ

การแก้ไขปัญหาน�้าท่วมในพื้นที่ต้นน�้ายม

บทความโดย นายอดิศร เรือลม 

นักผังเมืองช�านาญการ  ส�านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา 

  ลักษณะกำยภำพของชุมชนปง พื้นที่ต้นน�้ำยม

ชมุชนปง
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	 เมอืง	พืน้ทีท่ีม่กีารรวมตวัของอาคารสิง่ปลกูสร้าง	โดย

มรีะบบโครงข่ายคมนาคม	และสิง่บรกิารพืน้ฐาน	ซึง่การขยายตวั 

ของเมือง	 หรือกระบวนการกลายเป็นเมือง(Urbanization)	 

เกิดจากการที่ประชากรในชุมชนมีมากขึ้น	 มีความต้องการ

ใช้พื้นที่เพื่อสร้างอาคารสิ่งปลูกสร้าง	 เพื่อสร้างที่อยู ่อาศัย	 

พืน้ทีง่าน	และพืน้ทีพ่กัผ่อนหย่อนใจ		ปัจจยัหนึง่ของกระบวนการ

กลายเป็นเมือง	 คือความต้องการใช้พื้นที่ที่มีความเหมาะสม

ส�าหรับการตั้งถิ่นฐาน	 โดยเฉพาะพื้นที่ราบน�้าท่วมไม่ถึง	พื้นที่

ราบสูง	 และพื้นที่คันดินธรรมชาติ	 บริเวณเหล่านี้จะเป็นพื้นที่ 

ที่ไม่มีปัญหาน�้าท่วมในฤดูน�้าหลาก	

	 ในพัฒนาการของการตั้งถิ่นฐาน	และการตั้งเมืองใน

อดีตนั้น	 การคัดเลือกพื้นที่ส�าหรับการตั้งถิ่นฐานความส�าคัญ

มาก	ดังจะเห็นได้จากการตั้งเมืองเก่าเชียงใหม่	ที่แต่เดิมตั้งใน

บรเิวณเวยีงกมุกามรมิฝ่ังแม่น�้าปิงทางตะวนัออก	แต่เนือ่งด้วย

พืน้ทีด่งักล่าวเป็นพืน้ทีร่าบลุม่แม่น�า้	ท�าให้เกดิน�า้ท่วมเมอืงช่วง

ฤดนู�า้หลาก	จนท�าให้พญาเมง็ราย	ได้ย้ายเมอืงมาตัง้ในบรเิวณ

ทีร่าบเชงิเขาฝ่ังตะวนัตกของล�าน�า้ปิง	บรเิวณเชงิดอยสเุทพ	ซึง่

เป็นที่ราบสูง	น�้าท่วมไม่ถึง	 	 ปัจจัยของการเลือกท�าเลที่ตั้งใน

การตั้งถิ่นฐานนั้น	 เป็นส่วนถึงของการวางผังเมืองตั้งแต่อดีต	 

จากการศึกษาการใช้ประโยชน์ที่ดินในระยะ	 30	ปีที่ผ่านมา

 ภำพแสดงลักษณะของชุมชนปง และแม่น�้ำยมที่ไหลผ่ำนชุมชนปง 
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จะพบว่า	มีการขยายตัวของเมืองในประเทศไทยอย่างรวดเร็ว	 

เนื่องด้วยการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ	 ชุมชนเมือง 

ได้ขยายตัวอย่างลงไปในพื้นที่ เกษตร	 และพื้นที่อนุรักษ์	 

อันได้แก่พื้นที่ป่าไม้ที่ส�าคัญของประเทศ	 ซึ่งแต่เดิมคือพื้นที่ 

ท�ากินของประชาชน	 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจ	 

จากภาคเกษตร	มาเป็นภาคอตุสาหกรรม	และภาคพาณชิยกรรม 

มากขึ้น	ท�าให้ความต้องการใช้พื้นที่เกษตรน้อยลง	พื้นที่เกษตร

เหล่านั้นซึ่งส่วนในจะเป็นพื้นที่ราบ	 และพื้นที่ราบลุ่มแม่น�้า	 

ซึ่งกลายสภาพมาเป็นเมืองในปัจจุบัน

	 ในปีพ.ศ.	 2554	 ประเทศไทยประสบกับปัญหา

น�้าท่วมใหญ่	 ซึ่งถือว่าเป็นมหาอุทกภัยครั้งใหญ่ครั้งหนึ่ง 

ในประวัติศาสตร์ประเทศไทย	ปัจจัยหนึ่งคือการเปลี่ยนแปลง

สภาพธรรมชาติที่เกิดขึ้นในการพัฒนาเศรษฐกิจของโลกใน

ระยะ	50	ปีที่ผ่านมา	สภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม

ของโลกซึ่งเกิดปัญหาในเรื่อง	ภาวะโลกร้อน	ภาวะเรือนกระจก	

ซึ่งแต่เดิมอาจจะมีผลท�าให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น	 ท�าให้ 

ฤดูร้อน	อากาศร้อนขึ้น	 และยาวนานมากขึ้น	 ฤดูหนาวสั้นลง	 

ซึง่ปัจจบุนักลบัพบว่า	สภาพอากาศของโลกมคีวามรนุแรงมากขึน้	 

การแปรปรวนของภมูกิาศโลก	และปรากฏการอืน่ทีต่ามมา	เช่น	

ปรากฏการณ์เอลนิโญ่	ที่ท�าให้กระแสน�้าร้อนผิดปรกติ	 เกิดขึ้น 

ในเขตศูนย์สูตร	 ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงระบบอากาศ 

ในเขตร้อน	ท�าให้อากาศร้อนมากขึ้น	มีความแห้งแล้งมากขึ้น	 

ซึ่งจะเกิด	และปรากฏการณ์ลาณิญญ่า	 ซึ่งเป็นปรากฏการณ์

ตรงข้ามกับปรากฏการณ์เอลนิโญ่	 ซึ่งจะมีผลท�าให้เกิดมรสุม

ในอัตราส่วนที่ผิดปกต	ิฝนตกยาวนานขึ้น	และปัญหาอุทกภัย

เกิดขึ้นจากปริมาณน�้าฝนที่มีมากขึ้นในพื้นที่	

	 จากสภาวการณ์เหล ่านี้ท�าให ้การวางผังเมือง	 

การวางแผนพัฒนาเมือง	 และการวางแผนการตั้งถิ่นฐาน 

จึงมีความจ�าเป็นต้องศึกษาความเหมาะสมของพื้นที่มากขึ้น	

เพื่อให้การวางแผนการใช้พื้นที่มีความเหมาะสมกับการรับมือ

สภาพภูมิอากาศของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงสูง	 ซึ่งในหลายๆ

ประเทศที่ประสบปัญหาทางด้านภัยธรรมชาติ	 และสภาวะ

อากาศที่รุนแรงได้มีการศึกษา	และวางแผนรับมือกับปัญหา

เหล่านี้	 เช่นการวางผังเมืองและการก่อสร้างอาคารเพื่อรับมือ

กับแผ่นดินไหวและสึนามิ	หรือการวางผังเมืองและการพัฒนา

เมืองเพื่อป้องกันน�้าท่วมเมืองในประเทศ	เนเธอร์แลนด์

	 จากปัญหาสิง่แวดล้อมและสภาพภมูอิากาศทีร่นุแรง	

รวมถึงปัญหาน�้าท่วมที่เกิดขึ้นกับประเทศไม่ว่าจะเป็นพื้นที่

ต้นน�้า	 กลางน�้า	 และปลายน�้า	 ท�าให้รัฐบาลมีความตระหนัก

ถึงการป้องกันปัญหาอุทกภัย	 และการวางผังเมืองก็เป็นอีก 

 พื้นที่ล�ำน�้ำแม่ยม และพื้นที่ริมฝั่งน�้ำยม



44

ส่วนหนึ่งที่จะต้องปรับปรุงให้สร้างป้องกันและแก้ไขปัญหา

น�้าท ่วมในพื้นที่ชุมชนเมืองของประเทศได ้ด ้วย	 แม ้ว ่า	 

ตาม	พรบ.การผังเมือง	พ.ศ.	 2518	 (พรบ.การผังเมือง,	 2518)	

ได้ก�าหนดให้การวางผังเมืองรวมจะต้องด�าเนินการ	 ก�าหนด	

แผนที่แนวเขตผังเมืองรวม	 แผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

ในอนาคต	แผนผังโครงข่ายคมนาคมในอนาคต	และแผนผัง

สาธารณูปโภคและสาธารณูปการในอนาคต	ก็ยังไม่เพียงพอ 

ต่อการรับมือกับการป้องกันน�้าท่วมในพื้นที่ชุมชน	 	 ดังนั้น 

จึงจ�าเป็นต้องมีการ	 “ก�ำหนดแผนผังพื้นที่โล่งเพื่อป้องกัน 

น�้ำท่วม” ขึ้นมาเพื่อใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน�้าท่วม

พื้นที่ชุมชนเมือง

ก้าวแรกของการวางผังเมืองเพื่อป้องกันปัญหา 

น�้าท่วม ในพื้นที่ต้นน�้ายม                                 

กรณีตัวอย่าง: ชุมชนปง จังหวัดพะเยา

	 จากสภาพพื้นที่ทั่วไปของจังหวัดพะเยาส่วนใหญ่

เป็นที่ราบสูงและภูเขา				ชุมชนปงตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออกของ

จงัหวดัพะเยา	มสีภาพพืน้ทีเ่ป็นทีร่าบลุม่แม่น�า้ยม	ทางทศิเหนอื

มีเทือกเขาผีปันน�้า	เป็นแนวเขตธรรมชาติโดยมีดอยภูลังกาเป็น

ยอดสูงสุด	ทางตะวันออกมีดอยสวนยาหลวงและดอยกาดเป็น

เส้นแบ่งอาณาเขตกับจังหวัดน่าน	มีสภาพเป็นเทือกเขาสลับ

ซับซ้อน	ยอดสูงสุด		ได้แก่	 	 	ดอยผาจิ	แบ่งเขตกับจังหวัดน่าน				

ส่วนทิศตะวันตก	 มีดอยภูนางและดอยแปเมืองแบ่งเขตกับ

อ�าเภอดอกค�าใต้	 	พื้นที่เป็นเทือกเขาล้อมรอบทั้ง	4	ด้าน	พื้นที่

ราบลุ่มบริเวณตอนกลางริมแม่น�้างิม	แม่น�้าควร	และแม่น�้ายม	

มลีกัษณะคล้ายท้องกระทะใช้ท�านา	ท�าสวน	นอกจากนีย้งัมกีาร

ท�าสวนผลไม้และท�าไร่เชงิเขา	ล�าน�า้ในพืน้ทีอ่�าเภอปงจะไหลไป

ทางทิศใต้	รวมกันเป็นแม่น�้ายม	ซึ่งเป็นจุดก�าเนิดของแม่น�้ายม	

1	ในแม่น�้าสายส�าคัญของประเทศ	

ลกัษณะภมูศิาสตร์ของชมุชนปง ต่อการวางแผนการ

ป้องกันน�้าท่วม

	 ชุมชนปง	 ตั้งอยู่บนพื้นที่ราบเชิงเขาและพื้นที่ราบ

ลุ่มริมฝั่งแม่น�้ายมซึ่งเป็นแม่น�้าสายหลักของชุมชนและล�าน�้า

สาขา	คือ	ล�าห้วยแพะ		ล�าน�้าควร	และล�าน�้าม่าว	ลักษณะการ

ตั้งอาคารบ้านเรือนของชุมชน			เกาะตัวตามแนวถนนขุนยมซึ่ง

เป็นถนนสายหลกัของชมุชนตามแนวเหนอื-ใต้	และขนานไปกบั

แม่น�้ายมตลอดแนว	

	 ลักษณะของล�าน�้ายมที่ไหลผ่านชุมชน	แสดงให้เห็น

ลักษณะทางกายภาพของล�าน�้ายมตอนต้น	ที่ความกว้างของ

ล�าน�้าอยู่ระหว่าง	4-10	เมตร		มีลักษณะของโค้งตวัดของล�าน�้า	

(Meandering	 channel)	 เป็นลักษณะทางธรณีสัณฐานชนิด

หนึ่งของทางน�้า	 ซึ่งลักษณะจะเป็นทางน�้าที่คดเคี้ยวคล้ายงู

เลื้อย	ซึ่งทางน�้าแบบนี้เกิดจากกระบวนการ		ฟลูเวียล	(Fluvial)	

ซึ่งจะพบบริเวณที่ราบลุ่มที่ความชันน้อยมาก	ทางน�้าจะมีการ

กดัเซาะทางลกึน้อยกว่าทางด้านข้าง	เพราะจากต้นน�า้ทีม่คีวาม

ชันมากทางน�้าก็จะมีพลังงานมาก	แต่เมื่อมาถึงบริเวณที่ราบ

ลุ่มความชันลดลงทางน�้าจึงต้องมีการกวัดแกว่งออกทางด้าน

ข้างเพื่อรักษาความเสถียร	กระแสน�้าที่ปะทะกับตลิ่งด้านหนึ่ง

 พื้นที่ล�ำน�้ำสำธำรณะในชุมชนปง
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จะท�าให้เกิดการกัดเซาะแต่จะไปเกิดการตกสะสมตัวในตลิ่ง 

ฝั่งตรงข้ามแทน	ซึ่งจะมีผลต่อการกัดเซาะตลิ่งล�าน�้า	 ซึ่งเป็น

ธรรมชาติของแม่น�า้ในวัยต้นก�าเนิด	หรือแม่น�า้ในพื้นที่ต้นน�า้		

ลักษณะที่ส�าคัญอีกประการคือ	Oxbow	 lake	 	หรือหนองน�า้

รูปตัวยู	 ซึ่งเกิดจากการกัดเซาะของกระแสน�้าในบริเวณที่เป็น

โค้งตวัดและท�าให้บริเวณที่กัดเซาะ	ทะลุข้ามพืน้ดินไปบรรจบ

กับล�าน�้าอีกฝั่งหนึ่ง	 ท�าให้เกิดทางน�้าใหม่	 (นวลศิริ,	 2530)	 

ซึ่งกระบวนการทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นซ�้าๆ	 กันในบริเวณที่ 

ราบลุ่มแม่น�้ายม	

	 จากการศกึษาลกัษณะความลาดเอยีงของพืน้ที	่พบว่า 

พื้นที่ทางด้านเหนือและด้านตะวันตกของชุมชนปงเป็นภูเขา	

ซึ่งมีความลาดชันสูง	ประกอบกับเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 

ป่าแม่ยม	 บริ เวณตอนกลางของพื้นที่ ซึ่ ง เป ็นที่ตั้ งของ 

ชุมชนและพื้นที่ เกษตรกรรม	 เป็นพื้นที่ราบริมแม่น�้ายม	 

มีความลาดชันน้อย	 พื้นที่ด ้านใต้และด้านตะวันตกเป็น 

พืน้ทีล่าดเชงิเขามคีวามลาดชนัสงู	อกีทัง้บรเิวณด้านตะวนัตก 

เป็นทีร่าบลุม่รมิแม่น�า้ยม	โดยลกัษณะทางน�า้ไหล	พืน้ทีด้่านเหนอื 

ของชุมชนปง	 จากความลาดชันท�าให้ทิศทางไหลของน�้า	 

จะไหลจากพื้นที่สูงที่อยู่ด้านทิศตะวันตก	ซึ่งเป็นภูเขา	 ไปทาง

ทิศตะวันออกเฉียงใต้	 ลงสู่แหล่งน�้าธรรมชาติ	 คือล�าน�้ายม	 

ซึ่งไหลผ่านชุมชนบริเวณตอนกลางจากด้านเหนือ	ลงสู่ด้านใต้	

	 เนือ่งจากลกัษณะพืน้ทีช่มุชนปง	ทีม่แีม่น�า้ยมไหลผ่าน

ตลอดทั้งปี	ในฤดูน�้าหลากมักประสบ	ปัญหาการพังทลายของ

ตลิง่แม่น�า้	เนือ่งจากแม่น�า้ยมมลีกัษณะทีค่ดเคีย้ว	และมนี�า้ไหล 

ตลอดทั้งปี	 จึงมีป ัญหาน�้าท ่วมบริเวณสองฝั ่งแม่น�้ายม 

บริเวณทางด้านบนของผัง	 และพื้นที่ตอนกลาง	 ซึ่งเป็นพื้นที่

เกษตรกรรมของชุมชน	 ในช่วงฤดูน�้าหลากภายในพื้นที่ชุมชน

ดงักล่าวเมือ่เกดิฝนตกหนกัในพืน้ทีต้่นน�้า	จงึมกัประสบปัญหา

จากน�้าป่าไหลหลากและน�้าล้นตลิ่งแม่น�้ายมเข้าท่วมพื้นที่ 

บ่อยครัง้	โดยน�า้จะไหลจากพืน้ทีต้่นน�า้มาตามล�าน�า้สาขาต่างๆ	

ผ่านตัวชุมชนและลงสู่แม่น�้ายมในปริมาณที่มากและรวดเร็ว	

ท�าให้เกดิน�า้หลากเข้าท่วมพืน้ทีช่มุชนและเอ่อล้นเข้าท่วมพืน้ที่

เกษตรกรรม	ท�าให้ปัญหาทีพ่บคอื	ปัญหาน�า้ท่วมในฤดนู�า้หลาก	

และปัญหาการกัดเซาะพื้นที่ริมฝั่งน�้า		ซึ่งจะเกิดขึ้นซ�้าๆ	กันใน

บริเวณเดิมเป็นประจ�าทุกปี

ต่อฉบับหน้า	(41/2556)

 

 

 

 



 

 

 

 




