
บทวิเคราะห์ การผังเมืองกับการแก้ไข
ปัญหำน�้ำท่วมในพื้นที่ต้นน�้ำยม

ภาพจ�าลองลักษณะภูมิประเทศ และล�าน�้าสาขาในพื้นที่ชุมชนปง

วำรสำรกรมโยธำธิกำรและผังเมือง
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นายอดิศร  เรือลม

นกัผงัเมอืงช�ำนำญกำร ส�ำนกังำนโยธำธกิำรและผงัเมอืงจงัหวดัพะเยำ

(ต่อจำกฉบับที่ ๔๐ / ๒๕๕๖)



ล�ำน�้ำ ต�ำแหน่ง ค่ำ n
ควำมลำดชัน(๑: ) ควำมลึก

(m.)

ควำมกว้ำง (m.) A

(sq.m.)

P

(m.)

R

(m.)

V

(m./s.)

Q

(cm.s.)ท้องน�้ำ ลำดตลิ่ง ท้องน�้ำ ปำกคลอง

น�้ำงมิ SP-๒๓ ๐.๐๒๕ ๑,๐๐๐ ๒.๐๐ ๓.๐๐ ๕๓.๐๐ ๖๕.๐๐ ๑๗๗.๐๐ ๖๖.๔๒ ๒.๖๗ ๒.๔๓ ๔๓๐.๓๖

น�้ำงมิ SP-๒๑ ๐.๐๒๕ ๑,๐๐๐ ๒.๐๐ ๓.๐๐ ๔๘.๐๐ ๖๐.๐๐ ๑๖๒.๐๐ ๖๑.๔๒ ๒.๖๔ ๒.๑๖ ๓๔๙.๒๘

แม่น�้ำยม SP-๑๙ ๐.๐๓๐ ๑,๐๐๐ ๒.๐๐ ๓.๐๐ ๔๘.๐๐ ๖๐.๐๐ ๑๖๒.๐๐ ๖๑.๔๒ ๒.๖๔ ๒.๐๑ ๓๒๖.๐๐

แม่น�้ำยม SP-๑๖ ๐.๐๓๐ ๑,๐๐๐ ๒.๐๐ ๓.๐๐ ๔๓.๐๐ ๕๕.๐๐ ๑๔๗.๐๐ ๕๖.๔๒ ๒.๖๑ ๒.๐๐ ๒๙๓.๔๑

ห้วยแพะ SP-๔ ๐.๐๓๕ ๑,๐๐๐ ๒.๐๐ ๓.๐๐ ๔.๐๐ ๑๖.๐๐ ๓๐.๐๐ ๑๗.๔๒ ๑.๗๒ ๑.๓๐ ๓๘.๙๕

ห้วยแพะ SP-๒๕ ๐.๐๓๕ ๑,๐๐๐ ๑.๕๐ ๓.๕๐ ๔.๐๐ ๑๖.๕๐ ๓๙.๓๘ ๑๘.๖๒ ๒.๑๑ ๑.๔๙ ๕๘.๖๑

ล�ำน�้ำ
พื้นที่รบัน�้ำ 

(ตร.กม.)

อัตรำกำรไหล (ลบ.ม./วินำที) ที่รอบปีกำรเกิดต่ำงๆ

๒ ปี ๕ ปี ๑๐ ปี ๒๕ ปี ๕๐ ปี ๑๐๐ ปี

น�้ำงมิ ๕๐๑ ๒๔๗.๙๑ ๓๙๖.๕๖ ๔๙๕.๒๖ ๖๒๐.๐๙ ๗๑๒.๔๕ ๘๐๔.๔๐

น�้ำควร ๘๗๐.๙๔ ๒๐๙.๖๖ ๒๘๑.๔๘ ๓๒๙.๐๗ ๓๘๙.๒๒ ๔๓๓.๘๐ ๔๗๘.๑๐

ห้วยแพะ ๖๐.๖๔ ๔๒.๐๒ ๖๒.๕๘ ๗๖.๒๘ ๙๓.๖๔ ๑๐๖.๔๓ ๑๑๙.๒๒

แม่น�้ำยม ๑,๔๓๓.๑๗ ๔๙๙.๕๙ ๗๔๐.๖๒ ๙๐๐.๖๑ ๑,๑๐๒.๙๕ ๑,๒๕๒.๖๘ ๑,๔๐๑.๗๒

ล�ำน�้ำ ต�ำแหน่ง
ระดบัน�้ำสูงสุด (ม.รทก.) ที่รอบปีกำรเกดิต่ำงๆ

๒ ปี ๕ ปี ๑๐ ปี ๒๕ ปี ๕๐ ปี ๑๐๐ ปี

น�้ำงมิ/น�้ำยม สะพำนบ้ำนดอนแก้ว +๒๙๔.๔ +๒๙๔.๙ +๒๙๕.๒ +๒๙๕.๖ +๒๙๕.๘ +๒๙๖.๑

สะพำนบ้ำนเหล่ำ +๒๙๑.๗ +๒๙๒.๒ +๒๙๒.๖ +๒๙๒.๙ +๒๙๓.๒ +๒๙๓.๔

สะพำนบ้ำนดอนชัย +๒๘๙.๘ +๒๙๐.๔ +๒๙๐.๘ +๒๙๑.๒ +๒๙๑.๕ +๒๙๑.๗

ข้อมูลอุทกวิทยา ปัจจัยใหม่ที่
นักผังเมืองต้องวิเคราะห์ร่วม
กับลักษณะกายภาพของเมือง
 ภายในพื้นที่ชุมชนปง เป็นต้นกำาเนิดแม่นำ้ายมซึ่งเป็น

แม่นำ้าสายหลักของชุมชน รองรับนำ้าจากลำานำ้าต่างๆ ที่ไหลมา

จากพื้นที่ต้นนำ้า มารวมกันเป็นแม่นำ้ายม จำานวน ๔ สาย คือ  

ลำานำา้งมิซึง่ไหลจากพืน้ทีด้่านเหนอืของชมุชนปง ลำาห้วยแพะซึง่

ไหลจากพืน้ทีต้่นนำา้ด้านตะวนัตกเฉยีงเหนอื ผ่านพืน้ทีช่มุชนปง 

ลำานำ้าควร ไหลจากพื้นที่ต้นนำ้าด้านตะวันออก ไหลมารวมกับ 

ลำานำา้งมิ บรเิวณตอนกลางของพืน้ทีช่มุชนปง กลายเป็นต้นกำาเนดิ

แม่นำ้ายมและลำานำ้าม่าว ที่ไหลจากพื้นที่ต้นนำ้าด้านตะวันตก  

ผ่านพืน้ทีด้่านใต้ ลงสูแ่ม่นำา้ยม บรเิวณด้านใต้ของพืน้ทีช่มุชนปง 

ตารางแสดงผลการประเมินความจุล�าน�้าต่างๆ ในพื้นที่โดยรอบชุมชนปง

ที่มา : ส�านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา, ๒๕๕๓. งานศึกษาวางแผนหลัก ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบก่อสร้างระบบป้องกัน

น�้าท่วม พื้นที่ชุมชนจังหวัดพะเยา

ตารางแสดง ผลการวิเคราะห์ปริมาณน�้าหลากในล�าน�้า

ตารางแสดง ผลการวิเคราะห์ระดับน�้าสูงสุดในน�้างิม/น�้ายม

ที่มา : ส�านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา, ๒๕๕๓. งานศึกษาวางแผนหลัก ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบก่อสร้างระบบป้องกัน

น�้าท่วม พื้นที่ชุมชนจังหวัดพะเยา

ที่มา : ส�านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา, ๒๕๕๓. งานศึกษาวางแผนหลัก ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบก่อสร้างระบบป้องกัน

น�้าท่วม พื้นที่ชุมชนจังหวัดพะเยา

วำรสำรกรมโยธำธิกำรและผังเมือง
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 จากสภาพภูมิประเทศ นักผังเมืองจำาเป็นต้อง

วิเคราะห์พื้นที่เพื่อให้เห็นภาพความสูงตำ่าของพื้นที่วางผัง 

ทศิทางการไหลของนำา้สายหลกั และลำานำา้สาขา เมือ่เกดิฝนตก  

และเมื่อวิเคราะห์ในเรื่องทิศทางการไหลของระบบลำานำ้า

ในชุมชนปงแล้วพบว่า การไหลของลำานำ้าควรเป็นลำานำ้าที่มี

ปริมาณนำ้าไหลตลอดทั้งปี ไหลจากทิศเหนือ ไปทางทิศใต้  

ผ่านพื้นที่เกษตรกรรมด้านตะวันออก และไหลลงสู่แม่นำ้ายม 

ส่วนการไหลของลำานำา้ม่าว เป็นลำานำา้ทีม่ปีรมิาณนำา้ไหลตลอด

ทั้งปี ไหลจากทิศตะวันตก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  

จากพื้นที่ลาดเชิงเขาด้านตะวันตกของชุมชนปง ซึ่งจะไหล

ลงสู่แม่นำ้ายม และทิศทางการไหลของแม่นำ้ายมซึ่งเป็นลำานำ้า

สายหลักของชุมชน พบว่าเป็นแม่นำ้าที่มีปริมาณนำ้าไหลเชี่ยว

ตลอดทั้งปี ไหลจากทิศเหนือ ไปทางทิศใต้ ผ่านตัวชุมชนปง 

และพื้นที่เกษตรกรรม และรองรับนำ้าจากลำานำ้าควรที่บริเวณ

ด้านตะวันออก และรองรับนำ้าจากลำานำ้าม่าว ที่บริเวณด้านใต้

ของชุมชนปง จากนำ้าจะไหลไปทางทิศใต้ลงสู่ชุมชนเชียงม่วน

ที่ตั้งอยู่ด้านทิศใต้

 เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลทางอุทกวิทยาของลำานำ้าทั้ง ๔ 

สายในพื้นที่โดยรอบชุมชนปงสามารถแสดงผลการประเมิน

ความจุลำานำ้าต่างๆ ชุมชนปง เป็นตารางได้ดังนี้

 จากการศกึษาข้อมลูอทุกวทิยาพบว่า ความสามารถ

ในการรับปริมาณนำ้าหลากที่มีปริมาณมากในช่วง ๑๐๐ ปี 

จนถงึปัจจบุนั ซึง่ปรมิาณนำา้หลากลดลดจนเหน็ได้ชดั แต่ความ

สามารถในการรับนำ้าหลากในพื้นที่กลับลดน้อยลง เมื่อเทียบ

กับการวิเคราะห์ระดับนำ้าสูงสุดพบว่าระดับนำ้าสูงสุดมีอัตรา

คงที หรือมีการเปลี่ยนแปลงน้อยมากในระยะ๑๐๐ ปี ซึ่งการ

วิเคราะห์ข้อมูลอุทกศาสตร์ทำาให้ทราบได้ว่าแม้ว่าปริมาณนำา้

หลากลดลงเหลอืเพยีงแค่ ๑ใน ๓ ของปรมิาณนำา้หลากในอดตี 

แต่ระดบันำา้กย็งัคงสงูคงที ่ซึง่สามารถแสดงให้เหน็ว่า พืน้ทีร่บั

นำ้าบางส่วนถูกเปลี่ยนแปลงเป็นพื้นที่อื่นๆ มีผลทำาให้ความจุ

ของท้องนำ้ามีความตื้นเขินมากขึ้น 

 จากข้อมูลปริมาณนำ้าซึ่งมีสำารวจทางอุทกวิทยา 

โดยศูนย ์อุทกวิทยาและบริหารนำ้ าภาคเหนือตอนบน   

กรมชลประทาน จำานวน ๒ จุด คือ สถานีบ้านบุญเรือง (Y.๔๗) 

และสถานีบ้านป่าสัก (Y.๓๖) พบว่า 

 สถานบ้ีานบญุเรอืง  (Y.๔๗)  ตรวจระดบันำา้ในแม่นำา้ยม  

ช่วงเดอืนสงิหาคม มปีรมิาณนำา้ไหลผ่านเฉพาะในลำานำา้สงูสดุ 

๓๖๙.๒๒ ลกูบาศก์เมตรต่อวนิาท ีช่วงเดอืนมนีาคม มปีรมิาณ

นำ้าไหลผ่านตำ่าสุด ๖.๓๘ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที  

 สถานีบ้านป่าสัก (Y.๓๖) ตรวจวัดระดับนำ้าใน 

ลำานำา้ ควรช่วงเดอืนสงิหาคม มปีรมิาณนำา้ไหลผ่านเฉพาะใน

ลำานำา้สงูสดุ ๒๒๕.๖๓ ลกูบาศก์เมตรต่อวนิาท ีช่วงเดอืนเมษายน  

มปีรมิาณนำา้ไหลผ่านตำา่สดุ ๑.๙๓ ลกูบาศก์เมตรต่อวนิาที

 จากตารางยังแสดงให้เห็นถึงปริมาณนำ้าในแต่ละ

เดือนซึ่งจะมีปริมาณนำ้ามากในช่วงฤดูฝน ระหว่างเดือน 

มถินุายน-ตลุาคม ระยะเวลา ๕ เดอืน ซึง่ประสบปัญหา จะต้อง 

สถำนี แหล่งน�้ำ

ปี ๒๕๕๔
ปรมิำณน�้ำ

รำยปี

(ล้ำน 

ลบ.ม.)

ปรมิำณ

น�้ำ

เฉลี่ย

(ลบ.ม./

วิ)

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

บ้ำนบุญ

เรือง 

(Y.๔๗)

แม่น�้ำ

ยม
- ๗๐.๑๕ ๑๔๑.๓๒ ๒๑๓.๓๑ ๓๖๙.๒๒ ๒๒๔.๕๑ ๑๒๙.๓๑ ๔๕.๐๔ ๒๔.๕๘ ๑๕.๔๑ ๑๐.๓๑ ๖.๓๘ ๑,๒๔๙.๕๖ ๓๙.๖๒

บ้ำนป่ำสัก

(Y.๓๖)

ล�ำน�้ำ

ควร
๑.๙๓ ๑๘.๙๗ ๑๑๑.๑๘ ๑๒๒.๑๔ ๒๒๕.๖๓ ๑๖๕.๖๓ ๘๘.๗๖ ๒๙.๗๕ ๑๓.๓๕ ๑๐.๐๓ ๕.๐๖ ๖.๐๔ ๗๙๘.๔๖ ๒๕.๓๒

ตารางแสดงปริมาณน�้ารายเดือนของล�าน�้าในพื้นที่ผังเมืองรวมชุมชนปง

ที่มา : ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน�้าภาคเหนือตอนบน กรมชลประทาน, ๒๕๕๔

หมายเหตุ  : สถานีบ้านบุญเรือง (Y.๔๗) เริ่มส�ารวจระดับน�้าปริมาณน�้า เดือน ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔

วำรสำรกรมโยธำธิกำรและผังเมือง
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มีแผนการแก้ปัญหาที่ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น วิธีการบังคับ

นำ้าทิศทาง และชะลอนำ้า ผันนำ้าเข้าพื้นที่ที่เตรียมไว้ และการ

ป้องกันนำ้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจด้วยหลักการทางวิศวกรรม  

จะถูกนำามาใช้ร่วมกับการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินใน

อนาคต 

 ผลการวิเคราะห์พื้นที่จากข้อมูลอุทกวิทยา พบว่า

สาเหตุหลักของนำ้าท่วมในพื้นทีชุมชนปง คือ นำ้าไหลหลาก

ในแม่นำ้ายมและลำานำ้าสาขาที่มีปริมาณมาก ประกอบกับ

มีการกีดขวางทางนำ้า โดยเมื่อเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ต้นนำ้า  

นำา้จะไหลมาตามแม่นำา้ยมและลำานำา้สาขาในปรมิาณมากและ

รวดเร็ว ทำาให้นำ้าหลากและล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่เกษตรกรรม

ตลอดลำานำ้า เมื่อนำ้าในลำานำ้าโดยเฉพาะแม่นำ้ายมถูกกีดขวาง

จากสิ่งก่อสร้างต่างๆ เช่น ถนน  สะพาน  นำ้าจะเอ่อเข้าท่วม

พื้นที่ชุมชนบริเวณริมถนนขุนยมและพื้นที่ใกล้เคียง

 สภาพนำ้าท่วม เมื่อมีฝนตกหนักในพื้นที่ต้นนำ้ามัก

ทำาให้เกิดนำ้าป่าไหลหลากอย่างรวดเร็ว ตั้งแต่ตอนบนของ

พืน้ทีข่องบรเิวณชมุชนบ้านดอนแก้ว จากนัน้เอ่อเข้าท่วมพืน้ที่

สองฝั่งแม่นำ้ายม เนื่องจากมีถนนวังยมที่ทอดขวางทางนำ้าใน

ช่วงนำ้าหลากทำาให้นำ้าเอ่อล้น จนข้ามถนนขุนยมเข้าท่วมพื้นที่

เกษตรกรรมทางตอนล่าง ทำาความเสียหายแก่สาธารณูปโภค

โดยเฉพาะถนนที่ใช้สัญจรระหว่างสองฝั ่งลำานำ้ายม เช่น  

คอสะพานขาดและถนนชำารดุทีบ้่านบญุเรอืง นอกจากนีอ้ตัรา

การไหลของนำ้าหลากที่มีความเร็วสูงก่อให้เกิดปัญหาการ 

กดัเซาะตลิง่อย่างรนุแรง ระยะเวลาทีน่ำา้ท่วมประมาณ ๑-๒ วนั

ทิศทางและแนวโน้มการเจริญ
เติบโตของชุมชนปง
 พื้นที่ชุมชนปงที่กำาหนดให้วางผังเมืองรวมปงนั้น  

มีประชากร ๖,๗๙๑ คน  มีบ้านจำานวน ๒,๔๐๐ หลังคาเรือน   

คิดเป็นประชากรเฉลี่ย ๒.๘๓ ต่อครัวเรือน มีความหนาแน่น  

๔๘๖ คนต่อตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็น ๐.๗๘ คนต่อไร่  

ประชากรในเขตเทศบาลตำาบลปง มีประชากร ๖,๕๒๔ คน 

เป็นชาย  ๓,๑๕๖  คน  เป็นหญิง ๓,๓๖๘ คน มีบ้านจำานวน 

๒,๓๓๔ หลงัคาเรอืน คดิเป็นประชากรเฉลีย่  ๒.๗๖ ต่อครวัเรอืน  

มีความหนาแน่น  ๗๑๗ คนต่อตารางกิโลเมตร  หรือคิดเป็น  

๑.๑๕  คนต่อไร่ ประชากรนอกเขตเทศบาลตำาบลปงในพื้นที่

วางผัง มีประชากรประมาณ ๒๖๗ คน ๖๖ ครัวเรือนคิดเป็น

ประชากรเฉลี่ยต่อครัวเรือน ๔.๐๕ คนต่อครัวเรือน และจะมี

ความหนาแน่น ๕๔ คนต่อตารางกิโลเมตรหรือคิดเป็น ๐.๐๙ 

คนต่อไร่ การคาดประมาณประชากรในเขตผังรวมชุมชนปง  

ซึ่งใช้อัตราการขยายตัวร้อยละ ๑.๓๖ ต่อปี คาดหมายว่า

ประชากรในปี พ.ศ.๒๕๗๐ จะมปีระชากรประมาณ  ๘,๘๐๗ คน   

(สำานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา, ๒๕๕๕)

 ลักษณะการตั้งถิ่นฐานของชุมชนปง  มีการตั้งชุมชน

เดิมอยู่บริเวณถนนสายหลักของชุมชน บริเวณหน้าที่ว่าการ

อำาเภอปง และแนวถนนทางด้านทิศใต้ จากการศึกษาพบว่า 

การใช้ที่ดินของชุมชนปงนั้นมีการกระจายตัวของสิ่งปลูกสร้าง

อยูบ่รเิวณสีแ่ยกทางตอนเหนอืของชมุชน โดยจะเหน็ว่าบรเิวณ

ดังกล่าวเป็นพื้นที่พาณิชยกรรมใหม่ของชุมชน  แต่พื้นที่ชุมชน

แสดงสภาพอาคารของชุมชนปง บนถนนสายขุนยม (ถนนสายหลักของเมือง)
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เดิมนั้นตั้งอยู่บริเวณถนนสายหลักของชุมชน บริเวณหน้าที่

ว่าการอำาเภอปง และแนวถนนทางด้านทศิใต้  แต่อย่างไรกต็าม

พบว่าพืน้ทีช่มุชนนัน้มแีนวโน้มการขยายตวัของชมุชนน้อยกว่า

พื้นที่พาณิชยกรรมทางตอนเหนือของชุมชน  ซึ่งปัจจุบันจะเห็น

ได้อย่างชดัเจนว่า  พืน้ทีพ่าณชิยกรรมบรเิวณตอนเหนอืนัน้เป็น 

NODE ที่สำาคัญของการสัญจรภายในเมืองและระหว่างเมือง 

ซึ่งมีแนวโน้มของการกระจุกตัวของชุมชนเพิ่มขึ้นหากไม่มีการ

ควบคุม

 บริเวณทางทิศเหนือของผังเมืองรวมชุมชนปงพบว่า  

เป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลประจำาอำาเภอปง และมีแนวโน้ม

ของการตั้งถิ่นฐานในบริเวณโดยรอบเพิ่มมากขึ้น คาดการณ์

ว่าจะมีการกระจุกตัวของชุมชนมากขึ้นในอนาคต บริเวณ 

ตอนกลางของชุมชนปง เป็นที่ราบลุ่มแม่นำ้ายมไหลผ่านพื้นที่

ในแนวเหนือ-ใต้ ซึ่งจะมีปัญหานำ้าท่วมในฤดูฝน แต่อย่างไร

ก็ตามบริเวณตอนกลางของผัง พบว่ายังมีการกระจายตัวของ 

สิง่ปลกูสร้างในบรเิวณรมิถนนสายหลกัของเมอืง และคาดว่าจะ

ขยายตวัเกาะแนวถนนเพิม่มากขึน้ในอนาคต ด้านทศิเหนอืทาง

ด้านตะวนัออก ตัง้อยูอ่กีฝ่ังลำานำา้ของแม่นำ้ายมเป็นชมุชนขนาด

ใหญ่กระจายตัวอยู่เป็นกลุ่ม ซึ่งเป็นที่ตั้งของชุมชนเดิม และมี 

แนวโน้มการขยายชุมชนในอนาคตเพิ่มขึ้น

แนวคดิในการแก้ไขปัญหาน�า้ท่วม 
ด้วยวิธีการทางผังเมือง
 แนวคิดการการวางผังเมืองรวมชุมชนปงต้องการ

พัฒนาชุมชนปงสามารถรองรับการขยายตัวของประชากรใน

อนาคต โดยกำาหนดให้ชมุชนปง ซึง่เป็นศนูย์กลางชมุชนในระดบั

อำาเภอ เนื่องด้วยชุมชนปงเป็นที่ตั้งของอำาเภอปงซึ่งให้บริการ

ชุมชนรอบข้างในด้านพาณิชยกรรม การบริการ  การซื้อขาย 

ผลผลติทางด้านการเกษตร และการบรหิารการปกครองระดบั

อำาเภอ

 โดยลกัษณะรปูแบบการพฒันาการใช้ประโยชน์ทีด่นิ

ในเขตผงัเมอืงรวมชมุชนปงในอนาคต ๒๐ ปีข้างหน้า ยงัคงเน้น

ความสำาคญัของชมุชนเดมิอยู ่ และยดึถอืการใช้ประโยชน์ทีด่นิ

ในปัจจุบันเป็นพื้นฐานในการกำาหนดรูปแบบ ทั้งนี้เนื่องจากมี

ความสัมพันธ์ทางสังคมกับระบบเกษตรกรรม รวมถึงกิจกรรม

ต่างๆ ในพื้นที่ โดยที่มีชุมชนปงเป็นชุมชนศูนย์กลางของเมือง 

เป็นแหล่งรวมกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนรอบข้าง โดยมีถนน

สายเดิมเป็นเส้นทางสัญจรหลักระหว่างชุมชน ร่วมกับถนน

สายเลีย่งเมอืงสายใหม่ โดยกำาหนดให้ชมุชนปงมทีัง้ทีอ่ยูอ่าศยั

หนาแน่นมากและพื้นที่พาณิชยกรรม อยู่บริเวณสี่แยกด้าน 
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ทิศเหนือของผังเมืองรวมชุมชนปง บนถนนสายหลักของเมือง

และมีพื้นที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง และที่อยู่อาศัยหนา

แน่นน้อย

 ประเด็นสำาคัญ การป้องกันปัญหานำ้าท่วมชุมชนซึ่ง 

ตัง้อยูบ่รเิวณพืน้ทีลุ่ม่แม่นำา้ยม ซึง่จากการประเมนิความสามารถ 

ในการระบายนำ้าของลำานำา้สายต่างๆ พบว่าลำานำา้หลกัในพืน้ที่ 

ได้แก่ ลำานำา้งมิ  ลำาห้วยแพะ และแม่นำา้ยม มคีวามจไุม่เพยีงพอ 

ต่อการรับปริมาณนำ้าหลากสูงสุด ดังนั้นการแก้ไขปัญหา 

ดังกล่าวจึงจำาเป็นต้องมีการขุดลอกท้องนำ้าแม่นำ้ายม และ

ลำานำ้าต่างๆในพื้นที่ เพื่อเพิ่มความสามารถในการรับนำ้าและ

การระบายนำา้ของลำานำา้  การสร้างพนงัป้องกนัตลิง่ในลกัษณะ

ของแผงกัน้นำา้ และการบงัคบัทศิทางนำา้ให้ไหลลงสูพ่ืน้ทีร่บันำ้า 

ตามแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน

 ตามผงัเมอืงรวมทีก่ำาหนดไว้ รวมทัง้กำาหนดมาตรการ

ด้านผังเมืองเพื่อควบคุมการใช้ที่ดินให้เหมาะสมต่อสภาพนำ้า

ท่วมและกำาหนดพืน้ทีร่องรบัการระบายนำา้ เพือ่ไม่ให้เกดิความ

เสียหายต่อชุมชนอย่างยั่งยืน

 จากร่างผังเมืองรวมชุมชนปง ตามแผนผังการใช้

ประโยชน์ที่ดินในอนาคต ได้กำาหนดบริเวณไว้ ๑๓ บริเวณ  

ซึ่งเป็นการกำาหนดพื้นที่ตามหลักการทางผังเมืองที่เป็นสากล 

พื้นที่พาณิชยกรรม พื้นที่อยู ่อาศัย พื้นที่เกษตรกรรม และ

พื้นที่สาธารณูปโภคสาธารณูปการ รวมถึงพื้นที่ทางศาสนา  

แผนผังแสดงแนวคิดการวางและจัดท�าผังเมืองรวมชุมชนปง
ผังเมืองรวมชุมชนปงเพื่อพัฒนาเมืองและการป้องกันปัญหาน�้าท่วม
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ให้สามารถรองรับการขยายตัวของเมืองและประชากรที่ 

คาดการณ์ในอนาคต และการบงัคบัให้มกีารตัง้ถิน่ฐานในพืน้ที่

ทีเ่หมาะสมและไม่ขยายตวัลงไปในพืน้ทีน่ำ้าท่วมโดยการกำาหนด

เป็นสปีระเภททีอ่ยูอ่าศยัหนาแน่นน้อย และทีอ่ยูอ่าศยัหนาแน่น

ปานกลาง ส่วนบริเวณพื้นที่พาณิชยกรรมของเมืองได้กำาหนด

พื้นที่ไว้เป็นพื้นที่พาณิชยกรรม ซึ่งจะกำาหนดไว้ในบริเวณที่ 

นำ้าท่วมไม่ถึงรวมถึงการกำาหนดมาตรการด้านวิศวกรรมเพื่อ

ป้องกันนำ้าท่วมในพื้นที่เศรษฐกิจของเมือง

 สิ่งที่สำาคัญในแนวคิด คือการกำาหนดบริเวณพิเศษ 

๑-๔ บริเวณเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาพื้นที่นำ้าท่วมเมือง  

โดยมีสาระดังนี้ 

 ๑. บริเวณที่ดินประเภทที่โล่ง (ล.๑) สวนสาธารณะ 

สนามกีฬา สนามเด็กเล่น นันทนาการและการรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อสวนสาธารณะ สนามกีฬา 

สนามเดก็เล่น เพือ่นนัทนาการหรอืเกีย่วข้องกบันนัทนาการและ

การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

 ๒. บริเวณที่ดินประเภทที่โล่ง (ล.๒) หนองนำ้า บึง  

อ่างเก็บนำ้า เพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อหนองนำ้า บึง อ่างเก็บนำ้า ประมง  

เพาะเลี้ยงสัตว์นำ้านันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ  

การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือสาธารณะประโยชน์เท่านั้น

 ๓. ทีด่นิประเภททีโ่ล่ง (ล.๓) การระบายนำ้า สงวนรกัษา

สภาพการระบายนำ้าตามธรรมชาติ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อ

ระบายนำา้ กรณนีำา้ท่วม บรเิวณทีน่ำา้ท่วมซำา้ซาก เกษตรกรรมหรอื

เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม สถาบันราชการ การสาธารณูปโภค

และสาธารณูปการ สำาหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น 

ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละห้าของที่ดินประเภทนี้ ในแต่ละบริเวณ

 ๔. ที่ดินประเภทที่โล่ง (ล.๔) การรับนำา้ การกำาหนด

พื้นที่เป็นพื้นที่รับนำ้า และพื้นที่แก้มลิงตามธรรมชาติ ให้ใช้

ประโยชน์ทีด่นิเพือ่ระรบันำา้กรณนีำา้ท่วม บรเิวณทีน่ำา้ท่วมซำา้ซาก 

เกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม สถาบันราชการ  

การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ สำาหรับการใช้ประโยชน์

ทีด่นิเพือ่กจิการอืน่ ให้ใช้ได้ไม่เกนิร้อยละห้าของทีด่นิประเภทนี้  

ในแต่ละบริเวณ 

 จะเห็นได้ว่า พื้นที่พิเศษ ทั้ง ๔ พื้นที่ จะเป็นมาตรการ

ใหม่ ของการกำาหนดการใช้ประโยชน์ทีด่นิในอนาคตในการรบันำา้ 

บงัคบันำา้ การผนันำา้ การกกัเกบ็นำา้ และการระบายใน นำา้ช่วงฤดู

นำ้าหลากของพื้นที่ กระบวนการวิเคราะห์พื้นที่ เพื่อกำาหนดเป็น

พืน้ทีร่องรบัปัญหานำา้ท่วมพืน้ทีช่มุชน เป็นกระบวนการวเิคราะห์

ลกัษณะภมูศิาสตร์ของพืน้ทีเ่ป็นหลกั เพือ่ใช้พืน้ทีท่ีม่ศีกัยภาพ

เหล่านั้นสามารถแก้ไขปญัหา และเอื้อประโยชน์ต่อประชาชน

ในพื้นที่

 กระบวนการต่อไปคือกระบวนการสร้างความเข้าใจ 

กับประชาชนในการยอมรับแนวคิดการแก้ปัญหาในภาพรวม 

ซึ่งการให้โบนัสกับพื้นที่ที่ถูกกำาหนดให้เป ็นพื้นที่รับนำ้า 

มาตรการการชดเชยเมื่อประสบภัย รวมถึงการได้สิทธิพิเศษ

อื่นๆ จะเป็นกระบวนการสร้างการยอมรับในการกำาหนดพื้นที่

ทางผังเมืองซึ่งเป็นกระบวนการที่มีความสำาคัญที่สุดในการ

วางผงัเมอืง เพือ่สดุท้ายคอืผลประโยชน์ต่อประชาชนส่วนใหญ่

แม้ว่าจะต้องกระทบต่อประชาชนในส่วนน้อยบ้าง
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