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กิตติกรรมประกำศ  

โครงการนี้ ริเริม่โดยธนาคารโลก (World Bank) และกระทรวงการต่างประเทศและการค้าออสเตรเลีย 

(Australian Government’s Department of Foreign Affairs and Trade: DFAT) ด าเนินการโดย
ศูนย์วิจยัแบบมีส่วนร่วมเพือ่เมืองทีม่ีความอ่อนไหวด้านน ้ า (Cooperative Research Centre for Water 
Sensitive Cities: CRCWSC) และศูนย์การจัดการสิง่แวดล้อมระหว่างประเทศ (International Centre for 
Environmental Management: ICEM) ได้รับการสนับสนุนจาก Australian Water Partnership (AWP) ซึง่
เป็นสว่นหนึง่ของโครงการจดัการน ้ าออสเตรเลยี-แม่โขง (Australia-Mekong Water Facility) 

ในสว่นของประเทศไทย ส านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (สผ.) ท าหน้าที่
เป็นหน่วยประสานงานกลาง โดยประสานงานความร่วมมอืกบัเทศบาลนครระยอง นอกจากนี้ยงัได้รบั
การสนับสนุนจากกรุงเทพมหานคร (กทม.) ส านักงานสภาพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ (สศช.) 
และส านกังานทรพัยากรน ้าแห่งชาต ิ(สทนช.) คณะท างานขอขอบคุณอย่างยิง่มา ณ โอกาสน้ี 
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บทสรปุส ำหรบัผู้บริหำร 

วสิยัทศัน์ของกรณีศึกษานี้คอืการปรบัปรุงภูมทิศัน์แนวถนนย่านศูนย์การค้าและธุรกิจเมอืงระยอง  
โดยการสรา้งพืน้ทีส่เีขยีวเพื่อใหพ้ืน้ทีม่อีากาศเยน็สบาย บรรเทาปัญหาน ้าท่วม และเพิม่พืน้ทีส่ าหรบั
ดดูซมึน ้าดว้ยวธิธีรรมชาต ิ 

จงัหวดัระยองเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมชัน้น าของประเทศไทย มรีายได้ต่อหวัของประชากร 
สูงที่สุดในประเทศ ระยองจะเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ส าหรับการพฒันาเศรษฐกิจภายใต้แผนพฒันา
ระเบยีงเศรษฐกจิภาคตะวนัออก (EECDP) โดยจะเป็นศูนยก์ลางระดบัภูมภิาคดา้นการคา้ การลงทุน 
การวจิยัและนวตักรรม และการคมนาคมขนสง่ เนื่องจากการด าเนินมาตรการต่างๆ อย่างทีเ่คยปฏบิตัิ
มาไม่เพยีงพอส าหรบัการสนบัสนุนใหเ้กดิการเตบิโตทางเศรษฐกจิไปพรอ้มกบัการปกป้องสิง่แวดลอ้ม 
สุขภาพ รวมถงึความเป็นอยู่ทีด่ขีองชุมชน กรณีศกึษานี้จงึไดเ้สนอใหน้ าแนวทางธรรมชาต ิ(Nature-
based solutions: NbS) มาใชใ้นย่านศูนยก์ารคา้และธุรกจินครระยอง ผ่านกลยุทธต์่างๆ ดงันี้:  

1. กำรออกแบบถนนสำยหลกัส ำหรบัเมืองท่ีมีควำมอ่อนไหวต่อน ้ำท่วม (Water sensitive 
urban design on primary roads) โดยสรา้งโครงข่ายการขนส่งทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มและ
เพือ่ปรบัปรุงการจดัการน ้าท่วมในเสน้ทางคมนาคมทีส่ าคญั  

2. กำรออกแบบพื้นท่ีสีเขียวส ำหรบัถนนสำยธรุกิจท่ีส ำคญั (Urban canyons) โดยเพิม่พืน้ที่
บงัแดด ลดความรอ้นอบอา้ว และปรบัปรุงพืน้ทีใ่หม้อีากาศเยน็สบาย 

3. ย่ำนกำรค้ำสีเขียว (Green, cool shopping hubs) โดยจดัใหม้ถีงัเกบ็น ้าฝนรองน ้าจาก
หลงัคาขนาดใหญ่ เพือ่บรรเทาน ้าท่วมในพืน้ที ่และลดปรมิาณน ้าทีจ่ะไหลลงท่อระบายน ้าทิง้ 
ลดการเอ่อทน้ของท่อระบายน ้า 

4. พื้นท่ีสีเขียวส ำหรบัท่ีสำธำรณะกลำงแจ้งท่ีเป็นท่ีรำบลุ่ม (Green of low-lying public 
space) เช่น ลานจอดรถ เพื่อเพิม่ความเยน็สบาย เพิม่พืน้ทีด่ดูซบัน ้าดว้ยวธิธีรรมชาต ิและลด
ปัญหาน ้าท่วมในพืน้ที ่

5. ถนนสีเขียว-สมำรท์แพลตฟอรม์ระยอง ‘คลูไลน์’ สรา้งเสน้ทางสเีขยีวเพือ่ใหผู้ท้ีอ่ยู่อาศยัใน
ชุมชนมปีระสบการณ์ทีด่ขีึน้ และสง่เสรมิการท่องเทีย่ว ช่วยผูม้าเยอืนและผูท้ีอ่ยู่อาศยัให้
สามารถคน้หาเสน้ทางทีร่่มรื่นเยน็สบาย เป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม 

ผลการวเิคราะหอ์ตัราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (Benefit Cost Ration :BCR) โดยรวมของโครงการ 
โดยพจิารณากรอบระยะเวลา 20 ปี พบว่ามอีตัราสว่นผลตอบแทนต่อตน้ทุนเท่ากบั 9.7 กล่าวคอื หาก
มกีารลงทุน 1 ล้านดอลลาร์สหรฐั จะได้รบัผลตอบแทนมากกว่า 9 ล้านดอลลาร์สหร้ฐ โดยมีมูลค่า
ปัจจุบันของผลประโยชน์หรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV) ประมาณ  31 ล้าน
ดอลลารส์หรฐั ผลการวเิคราะหท์ีไ่ด้แสดงใหเ้หน็ว่า NbS สามารถสรา้งมลูค่ามหาศาลใหก้บัผูม้สี่วนได้
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ส่วนเสยี ทัง้ชุมชนในพื้นที่ ผู้สญัจรไปมา นักท่องเที่ยวผู้มาเยอืน รวมถงึภาคเอกชน และหน่วยงาน
ภาครฐับาล (เทศบาลนครระยอง กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท)  

กรณีศกึษานี้ใหค้วามส าคญักบัขอ้ดขีองกลยุทธ์การด าเนินโครงการโดยแบ่งเป็นระยะ แบ่งระยะเวลา
การปรบัปรุงถนนสายหลกัทุกหา้ปี โดยวางแผนปรบัปรุงถนนสุขุมวทิในปี พ.ศ. 2579 การด าเนินงาน
ดงักล่าวเปิดช่องใหม้กีารทดสอบการใช ้ตลอดจนประยุกต์ใชแ้นวทางธรรมชาต ิ(NbS) ในการจดัการ
กบัสภาพแวดลอ้มของพืน้ทีก่รณีศกึษาย่านศูนยก์ารคา้และธุรกจิเมอืงระยอง อนัจะช่วยลดความเสีย่ง   
การกระจายการรับภาระการลงทุน และบูรณาการกลยุทธ์การใช้ NbS เข้ากับแผนพัฒนาและ
บ ารุงรกัษาพืน้ทีท่ีต่้องท าเป็นประจ าอยู่แลว้ นอกจากนี้การด าเนินโครงการโดยแบ่งเป็นระยะยงัช่วย
ใหผู้ท้ีเ่กี่ยวขอ้งไดเ้รยีนรู้จากการด าเนินงานในระยะแรกๆ จนเกดิความเชื่อมัน่และสามารถประยุกต์
แนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมยิ่งขึ้นในอนาคต ซึ่งรวมถึงการปรับแก้กฎระเบียบต่างๆ ที่ไม่มี
ประสทิธภิาพ  

การมสี่วนร่วมของภาคเอกชนมคีวามส าคญัมาก – ทัง้การประสานความร่วมมอืกบัธุรกจิขนาดเล็ก
และชุมชนในย่านศูนยก์ารคา้และธุรกจิเมอืงระยอง จนจงึความร่วมมอืระดบัภูมภิาค ซึง่อาจด าเนินการ
ผ่านกจิกรรมเพือ่สงัคมของบรษิทัหา้งรา้น (Corporate Social Responsibility: CSR) กไ็ด ้กรณีศกึษา
นี้ช่วยอ านวยใหเ้กดิการมสีว่นร่วมโดยการใชข้อ้มลูเกีย่วกบั NbS ทีม่ศีกัยภาพส าหรบัพืน้ทีก่รณีศกึษา 
รวมถงึมลูค่าและการกระจายผลประโยชน์ กลยุทธก์ารใช ้NbS หลายกลยุทธไ์ดม้าจากการระดมความ
คิดเห็นจากการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้เชี่ยวชาญ  ตัวอย่างเช่น การรณรงค์ร่วมกับ
กระทรวงวฒันธรรมในการสนับสนุนให้ประชาชนปลูกต้นไม้ประจ าครอบครวั ทัง้นี้ เพื่อจูงใจให้ผู้คน
สร้างพื้นที่สเีขยีวในเขตเมอืง แนวทางการระดมทุนโดยใช้แนวคดิ 'ผู้ก่อมลพษิเป็นผู้จ่าย' และ 'ผู้รบั
ผลประโยชน์เป็นผูจ่้าย' นอกจากนี้การประชุมแลกเปลีย่นความรูร้ะหว่างผูเ้ชีย่วชาญยงัเหน็พอ้งกนัว่า
การสรา้งพืน้ที่สเีขยีวและความร่มรื่นเยน็สบายไม่เพยีงแต่ท าใหเ้มอืงน่าอยู่ขึ้น แต่ยงัดงึดูดธุรกจิและ 
ผู้ที่มีความสามารถให้เข้ามาท างานในจงัหวดั และสนับสนุนการท้องเที่ยว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
ยุทธศาสตรก์ารฟ้ืนฟูการท่องเทีย่วในภูมภิาคจากสถานการณ์โรคระบาดโควดิ-19 

กรณีศกึษานี้เป็นหนึ่งในพืน้ทีก่รณีศกึษาในอนุภูมภิาคลุ่มน ้าโขง ทีป่ระยุกต์ใชก้รอบการด าเนินงาน 5 
ขัน้ตอนของการจดัการน ้าท่วมในเขตเมอืงแบบบูรณาการ (Integrated Urban Flood Management: 
IUFM) ผูส้นใจสามารถหารายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบั IUFM ไดจ้าก IUFM Manual 

  

https://drive.google.com/file/d/1iFQICT-JyfyxDKxaT4I4DeBftc9dq_9a/view?usp=sharing
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อกัษรย่อ  

ARI รอบอุบตัซิ ้าเฉลีย่ (Average recurrence interval)  

AQI ดชันีคุณภาพอากาศ 

AWP ส านกังานความร่วมมอืดา้นน ้าของออสเตรเลยี (Australian Water 
Partnership) 

BCA การวเิคราะหผ์ลประโยชน์-ต้นทุน (Benefit-Cost Analysis) 

BCR อตัราสว่นผลประโยชน์ต่อตน้ทุน (Benefit-Cost Ratio) 

BMA กรุงเทพมหานคร (Bangkok Metropolitan Authority) 

CBD  ย่านศูนยก์ลางธุรกจิ  

CCMC กองประสานการจดัการการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ (กปอ.) (Climate 
Change Management and Coordination Division)  

CRCWSC ศูนยว์จิยัแบบมสีว่นร่วมเพือ่เมอืงทีม่คีวามอ่อนไหวดา้นน ้า (Cooperative 
Research Centre for Water Sensitive Cities: CRCWSC) 

CSR นโยบายความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทั (Corporate Social 
Responsibility)  

DFAT กระทรวงการต่างประเทศและการคา้ออสเตรเลยี 

EECDP แผนพฒันาระเบยีงเศรษฐกจิภาคตะวนัออก  

FAR อตัราสว่นพืน้ทีอ่าคารรวมต่อพืน้ทีด่นิ (Floor Area Ratio) 

GHG ก๊าซเรอืนกระจก  

ICEM ศูนยก์ารจดัการสิง่แวดลอ้มระหว่างประเทศ (International Centre for 
Environmental Management) 

INFFEWS กรอบการลงทุนทางเศรษฐกจิของเมอืงทีม่คีวามอ่อนไหวดา้นน ้า (Investment 
Framework for Economics of Water Sensitive cities) 

IOT เทคโนโลยหีรอือนิเทอรเ์น็ตแห่งสรรพสิง่ (Internet-of-things) 

IUFM การจดัการน ้าท่วมในเขตเมอืงแบบบูรณาการ  

NAP แผนการปรบัตวัต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศแห่งชาต ิ(National 
Climate Adaptation Plan)  

NbS แนวทางธรรมชาตใินการบรหิารจดัการน ้า (Nature-based solutions) 
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NESDC สานกังานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ(Office of the National 
Economic and Social Development Board) 

NESDP แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ(National Economic and Social 
Development) 

NGOs องคก์รพฒันาเอกชน (Non-governmental organizations)  

NPV มลูค่าปัจจุบนัสุทธ ิ

OECD องคก์ารเพือ่ความร่วมมอืและการพฒันาทางเศรษฐกจิ (The Organisation for 
Economic Cooperation and Development) 

ONEP ส านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (สผ.) (Office 
of Natural Resources and Environmental Policy) 

ONWR ส านกังานทรพัยากรน ้าแห่งชาต ิ(สทน.) (Office of National Water 
Resources) 

PPP การร่วมลงทุนระหว่างรฐัและเอกชน (Public-Private-Partnership)  

UNFCC กรอบอนุสญัญาสหประชาชาตวิ่าดว้ยการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ 
(United Nations Framework Convention on Climate Change)  
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ควำมเป็นมำของโครงกำร  

เมอืงในปัจจุบนัและในอนาคตจ าเป็นต้องมวีธิกีารบรหิารจดัการแบบบูรณาการเพื่อรบัมอืกบัความท้าทายที่
ซบัซ้อน น ้าท่วมเป็นภยัธรรมชาตทิี่เกดิขึ้นบ่อยที่สุดทัว่โลก และสร้างความเสยีหายมากกว่าภยัธรรมชาต ิ
อื่น ๆ ทัง้ภยัทีม่สีาเหตุมาจากสภาพอากาศและไม่เกี่ยวขอ้งกบัสภาพอากาศ อย่างไรกต็าม มกีารคาดการณ์
ว่าความเสยีหายจากน ้าท่วมจะเพิม่ขึน้เรื่อย ๆ อนัเนื่องมาจากการขยายตวัของเมอืง การเปลีย่นแปลงการใช้
ทีด่นิและความไม่แน่นอนของสภาพภูมอิากาศ เมื่อเปรยีบเทยีบกบัการจดัการน ้าโดยใชว้ธิกีารทางวศิวกรรม
แล้วจะเห็นว่า การใช้แนวทางธรรมชาติในการบรหิารจดัการน ้า (Nature-based Solutions: NbS) อาทิเช่น 
สวนชุ่มน ้ า หรือบึงประดิษฐ์ (wetland parks) สวนรับน ้ าฝน (raingardens) ร่องน ้ าปลูกพืช (bioswales) 
หลงัคาและก าแพงสเีขยีว (green roofs and walls) ใชเ้งนิลงทุนน้อยกว่า ปรบัขนาดของโครงการไดง้่ายกว่า 
และมีความยืดหยุ่นมากกว่า นอกเหนือจากประโยชน์ด้านการบริหารจัดการน ้ าแล้ว NbS ยงัก่อให้เกิด
ประโยชน์ทัง้ทางดา้นสิง่ แวดลอ้ม เศรษฐกจิ และสงัคมดว้ย 

ปัจจุบนัมกีารน านวตักรรมแนวทางธรรมชาตแิบบบูรณาการมาใช้ในการบรหิารจดัการน ้าในเขตเมอืงอย่าง
แพร่หลายในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก แนวคิดการใช้ NbS แบบบูรณาการในการบริหารจัดการน ้ าได้รับ 
การยอมรบัมากขึ้น สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของสงัคมทัว่เอเชียที่มีความมุ่งมัน่มากขึ้นในการ
ปรบัปรุงคุณภาพสิง่แวดล้อม สุขภาพของคนในชุมชน และส่งเสรมิการเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจ อย่างไร 
กต็าม บางครัง้ผูม้อีานาจตดัสนิใจก็ยงัมคีวามยากล าบากในการเลอืกว่าจะใช้แนวทาง NbS หรอืใชแ้นวทาง
แบบผสมผสาน เงนิทุนของเทศบาลมจี ากดั และขาดฐานหลกัฐานการศกึษาในพื้นที่เมื่อเทยีบกบัมาตรการ
ทัว่ไปทีไ่ดร้บัการ "ทดลองและทดสอบแลว้"  

เพือ่รบัมอืกบัความทา้ทายดงักล่าว ศูนยว์จิยัแบบมสีว่นร่วมเพือ่เมอืงทีม่คีวามอ่อนไหวดา้นน ้า (Cooperative 
Research Centre for Water Sensitive Cities: CRCWSC) และ ศูนยก์ารจดัการสิง่แวดลอ้มระหว่างประเทศ 
(International Centre for Environmental Management: ICEM) ไดท้ างานร่วมกบัหน่วยงานของรฐับาลไทย
และเวียดนามอย่างใกล้ชิด เพื่อระบุและประเมินผลประโยชน์ของ NbS อย่างครอบคลุมทุกด้าน ทัง้
ผลประโยชน์ที่มีมูลค่าตลาดและไม่มีมูลค่าตลาด (market and non-market values) ตลอดจนพิจารณา
รปูแบบการจดัหาเงนิทุนและการลงทุนทีเ่หมาะสม  

CRCWSC ได้พฒันาและทดลองใช้นวตักรรมที่เรยีกว่า “Investment Framework For Economics of Water 
Sensitive Cities (INFFEWS)” ซึ่งมแีบบจ าลองที่ใช้ส าหรบัการวเิคราะห์ผลประโยชน์-ต้นทุน (Benefit-Cost 
Analysis: BCA) และมเีครื่องมอืประเมนิมูลค่า (Value Tool) ที่สามารถใช้ประเมนิผลประโยชน์ที่ไม่มมีูลค่า
ตลาดได้ เครื่องมอืนี้ได้ถูกน ามาทดลองใช้อย่างกว้างขวางในออสเตรเลยีและในหลายเมอืงของประเทศจีน  
ปัจจุบนันวตักรรมนี้ไดถู้กน ามาประยุกตใ์ชใ้นภูมภิาคลุ่มน ้าโขงโดยมุ่งเน้นทีป่ระเทศไทยและเวยีดนาม มกีาร
สาธติการน ากระบวนการจดัการน ้าท่วมในเขตเมอืงแบบบูรณาการ (Integrated Urban Flood Management 
process: IUFM) และประเมนิผลประโยชน์ทัง้ที่มมีูลค่าตลาด (market value) และที่ไม่มมีูลค่าตลาด (non-
market value) โดยมกีรณีศกึษาจ านวน 4 กรณีศกึษาในประเทศไทยและเวยีดนาม   



12 

 

วิธีกำรศึกษำ  

การศึกษาด าเนินการตาม 5 ขัน้ตอนของกระบวนการจัดการน ้ าท่วมในเขตเมืองแบบบูรณาการ 
(Integrated Urban Flood Management: IUFM) เพื่อระบุ  ประเมินมูลค่า  และเลือกแนวทางแบบ
ผสมผสานทีเ่หมาะกบับรบิทในการบรหิารจดัการน ้าท่วม  

การวเิคราะหผ์ลประโยชน์-ต้นทุน (BCA) ถูกน ามาใชเ้นื่องจากเป็นวธิทีีร่ดักุมและไดร้บัการยอมรบัอย่าง
กว้างขวาง ในการเปรยีบเทียบผลประโยชน์ที่ชุมชนได้ เราสามารถน าการวเิคราะห์ผลประโยชน์และ
ต้นทุนมาใช้เพื่อวตัถุประสงค์ที่หลากหลาย อาทเิช่น การกาหนดขอบเขตของแนวคดิเชิงกลยุทธ์ การ
เปรยีบเทยีบทางเลอืก หรอืการทบทวนว่าโครงการ แผนงาน หรอืกฎระเบยีบใหป้ระโยชน์ตามที่ระบุไว้
หรอืไม่  การวเิคราะหน์ี้ช่วยใหส้ามารถประเมนิแนวทางเชงิกลยุทธท์ีเ่สนอไว ้ 

   

ภาพที ่1 : กระบวนการ IUFM 
ทีม่า: คณะท างาน  

• วตัถุประสงคข์องการใชพ้ืน้ทีค่อือะไร ฟังก์ชัน่ทีเ่กี่ยวขอ้งมี
อะไรบา้ง? เน้นพจิารณาดา้นอุทกวทิยา สงัคม สิง่แวดลอ้ม 
และเศรษฐกจิ 

• วตัถุประสงคข์องการใชพ้ืน้ทีแ่ละฟังก์ชัน่ต่างๆ เกี่ยวขอ้งหรอื
มผีลต่อพืน้ทีก่กัเกบ็น ้า/พืน้ทีร่บัน ้า ตลอดจนปัจจยัอื่นๆ 
อย่างไร? 

• น ้าท่วมทีเ่กดิขึน้ในพืน้ทีเ่ป็นน ้าท่วมประเภทใด? 
• มกีารจดัการพืน้ที ่และพืน้ทีก่กัเกบ็น ้า/พืน้ทีร่บัน ้าในช่วงฤดู
แลง้ ฤดูฝน หรอืช่วงทีม่สีถานการณ์น ้าท่วมรุนแรงอย่างไร? 

• มคีวามเสีย่งดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม หรอืไม่ 
อย่างไร? 

• ระบุการเลอืกมาตรการแก้ไขในการบรหิารจดัการน ้าท่วมที่
เหมาะสมตามบรบิท โดยใชส้ามกลยุทธ ์ไดแ้ก่ การถอย  
การปรบัตวั และการป้องกนั 

• จ าเป็นต้องท าความเขา้ใจเกี่ยวกบัผลประโยชน์ทัง้ทางตรงและ
ทางออ้ม ต้นทุน และความเสีย่งของแต่ละทางเลอืก  
ทัง้ในปัจจุบนัและในอนาคตเมื่อเวลาผ่านไป 

• พจิารณาผลการทดสอบความอ่อนไหว และการกระจายตวั
ของผลกระทบทีเ่กดิขึน้ ทัง้ผลกระทบดา้นผลประโยชน์และ
ต้นทุน 

• เมื่อพจิารณาคดัเลอืกมาตรการแลว้ จะต้องระบุแนวทาง/
ทางเลอืกทียุ่ตธิรรมและมปีระสทิธภิาพในการใชเ้งนิและ 
จดัหาเงนิทนุ พรอ้มทัง้มกีารประเมนิแต่ละทางเลอืกดงักล่าว 

สิง่ทีพ่จิารณา: 

สิง่ทีพ่จิารณา: 

สิง่ทีพ่จิารณา: 

สิง่ทีพ่จิารณา: 

สิง่ทีพ่จิารณา: 
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การศกึษานี้เริม่ต้นดว้ยการส ารวจพืน้ทีแ่ละหารอืกบัหน่วยงานของเทศบาลนครระยอง เพือ่ก าหนดพื้นที่
กรณีศกึษา และท าความเขา้ใจถงึความเป็นไปได้ในการใช้แนวทางธรรมชาติ (NbS) ผลการศกึษาจาก
โครงการของ ICEM การประเมนิสิง่แวดลอ้มเชงิกลยุทธ์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) 
ของแผนพฒันาจงัหวดัระยอง และการแก้ไขร่างแนวทาง SEA ของไทย เสรมิด้วยขอ้มูลอ้างองิพื้นฐาน 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การประเมนิความเสีย่งของภยัน ้าท่วมและผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของสภาพ
ภูมอิากาศ ตามขัน้ตอนที ่2 มกีารพฒันามาตรการแทรกแซงทีเ่หมาะสมกบับรบิทตามแนวทางปฏบิตัทิีด่ี
ทีสุ่ดระดบัประเทศและระดบัสากลและความคดิเหน็ของคณะท างานทีเ่ป็นผูเ้ชีย่วชาญของโครงการ  

การประมาณการสว่นประกอบตน้ทุนของแนวทางแกไ้ขปัญหาแบบผสมผสานไดร้บัการพฒันาโดยอา้งองิ
จากขอ้มูลระดบัประเทศและค่าเฉลี่ยของต้นทุน เสรมิดว้ยขอ้มูลจากประเทศอื่น ๆ ในเอเชยี การศกึษา
ก่อนหน้านี้ทีด่ าเนินการโดย CRCWSC เกีย่วกบัการประเมนิผลประโยชน์ทีเ่กดิจากการใชแ้นวทาง NbS 
เพื่อการบริหารจดัการน ้ าท่วมในเขตเมืองของเมืองคุนซาน  ประเทศจีนซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก
ธนาคารโลก เป็นแหล่งขอ้มลูทีส่ าคญั1 ถดัไป กจ็ะเป็นการประมาณการผลประโยชน์ โดยดงึขอ้มลูมาจาก
ส่วนผสมของมูลค่าตลาด (เช่น ต้นทุนที่สามารถเลี่ยงได้ของการลงทุนในระบบโครงสร้างพื้นฐาน และ
ความล่าช้าในการเดินทางที่ลดลงอนัเนื่องมาจากน ้าท่วม) นอกจากนัน้มกีารใช้เครื่องมอื INFFEWS 
Value Tool2 เพื่อประเมนิผลประโยชน์อื่น ๆ เช่น ผลประโยชน์จากการพกัผ่อนหย่อนใจที่ผู้ใช้บรกิาร
ไดร้บั การปรบัปรุงทางสภาพแวดลอ้มทีด่ขีึน้ (โดยองิจากความเตม็ใจทีจ่ะจ่ายเงนิเพือ่ท าการศกึษา และ
ราคาของอสงัหารมิทรพัยท์ีเ่พิม่ขึน้ (อา้งองิจากการศกึษาแบบจ าลองราคาแฮดอนิค)    

ข้อพิจารณาที่ส าคัญอีกประการหนึ่งคือการเปลี่ยนแปลงของผลประโยชน์และต้นทุนเมื่อเวลา
เปลี่ยนแปลงไป ผลประโยชน์บางอย่างเกิดขึ้นครัง้เดียว (one-off) เช่น มูลค่าที่เพิม่ขึ้นของทรพัย์สิน 
(อสงัหารมิทรพัย์) ผลประโยชน์บางอย่างเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น มูลค่าความเสยีหายจากน ้าท่วมที่
สามารถเลีย่งไดห้รอืสามารถประหยดัได้ เป็นต้น อกีประเดน็หนึ่งที่ส าคญัคอื การสรา้งขดีความสามารถ
ทางเทคนิคและการเงนิ และการก าหนดผูผู้ร้บัผดิชอบ เพือ่ด าเนินการบ ารุงรกัษาสิง่ก่อสรา้งตามแนวทาง 
NbS ให้สามารถใช้งานได้ นอกจากนี้แบบจ าลองที่ใช้ในการวเิคราะห์กรณีศึกษานี้  ยงัประเมนิมูลค่า
ผลประโยชน์โดยค านึงถึงมูลค่าของเงินตามเวลา กล่าวคอื ผลประโยชน์ที่ได้รบัในวนันี้ย่อมมีมูลค่า
มากกว่าผลประโยชน์มูลค่าเท่ากนัที่จะได้รบัในอนาคตข้างหน้า มกีารก าหนด “อตัราคดิลด (discount 
rate)” ตามอตัรามาตรฐานของประเทศ ซึง่อยู่ระหว่าง 2 – 6% กรณีศกึษานี้มขีอ้สมมตวิ่า อตัราดอกเบี้ย
ที่ใช้ในการก าหนดอตัราคดิลดเท่ากบั 4% ทัง้นี้การวเิคราะห์ความอ่อนไหว (sensitivity testing) โดย

 
1 Wishart, M. , Wong, T. , Furmage, B. , Liao, X. , Pannell, D. , & Wang, J. (2021) การประเมนิผลประโยชน์ทีไ่ดจ้ากการด าเนินการ
ดว้ยแนวทางธรรมชาต ิ
2 เครื่องมอื INFFEWS (กรอบการลงทนุเพื่อเศรษฐศาสตรข์องเมอืงทีม่คีวามอ่อนไหวดา้นน ้า) ไดร้บัการพฒันาโดย ศูนยว์จิยัแบบมสี่วน
ร่วมเพื่อเมอืงทีม่คีวามอ่อนไหวดา้นน้า ซึง่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวจิยัแบบบูรณาการ 2 (กรอบการประเมนิทางเศรษฐกจิทีค่รอบคลุม) ดู
ขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ีน่ี่: https://drive.google.com/file/d/1f_cbHpOWToeAA63qbnsEml89v0phVu4a/view?usp=sharing 

https://icem.com.au/portfolio-items/strategic-environmental-assessment-sea-of-rayong-province-development-master-plan-report-series/
https://icem.com.au/portfolio-items/strategic-environmental-assessment-sea-of-rayong-province-development-master-plan-report-series/
https://drive.google.com/file/d/1f_cbHpOWToeAA63qbnsEml89v0phVu4a/view?usp=sharing
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อตัราดอกเบี้ยทีใ่ชใ้นการวเิคราะหค์วามอ่อนไหวครอบคลุมอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลของไทย
อาย ุ20 ปี ซึง่เท่ากบั 2.4% ดว้ย  

หลงัจากใชแ้บบจ าลองวเิคราะหข์อ้มลูตน้ทุนและผลประโยชน์แลว้ ขัน้ตอนสุดทา้ยทีม่คีวามส าคญัมากคอื
การวเิคราะห์ความอ่อนไหว (sensitivity testing) ผลที่ได้จากการวเิคราะห์ความอ่อนไหวจะชี้ให้เหน็ว่า 
หากเงื่อนไขต่าง ๆ มกีารเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคญัแล้ว บทสรุปหรอืผลการวเิคราะห์สัดส่วน
ผลตอบแทนต่อต้นทุน (BCR) มกีารเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยเพยีงใด ยงัคุ้มค่าหรอืไม่ ในกรณีที่ขาด
ขอ้มูลต้นทุนและผลประโยชน์ที่ชดั เจนแน่นอน การวเิคราะห์ความอ่อนไหวจงึมคีวามส าคญัมากเพื่อ
ยนืยนัความถูกต้องของผลการวเิคราะห์ กรณีศึกษานี้วเิคราะห์ความอ่อนไหวโดยการปรบัต้นทุนให้
เพิม่ขึน้และปรบัผลประโยชน์ใหล้ดลงในช่วง 30% โดยใชแ้บบจ าลองวเิคราะหข์อ้มูลซ้า 1,000 ครัง้ และ 
แจกแจงค่าความน่าจะเป็น  นอกจากนี้ยงัมกีารวเิคราะหค์วามอ่อนไหวโดยก าหนดใหอ้ตัราคดิลดและขอ้
สมมตหิลกัต่าง ๆ เปลีย่นแปลง เช่น สมมตใิหม้กีารเปลีย่นแปลงจ านวนหรอือตัราการใช้ NbS ขนาดเลก็
ของภาคเอกชน และระยะเวลาของโครงการ เป็นต้น สามารถศกึษารายละเอยีดผลการวเิคราะห์ความ
อ่อนไหวไดใ้นบทที ่5  

ขอ้เสนอแนะแนวทางการใชจ่้ายเงนิทุนและแหล่งทุน ไดม้าจากประสบการณ์ของโครงการทีใ่ช้ NbS ทัง้
ในประเทศและต่างประเทศ เช่น มาตรการเกีย่วกบัอตัราสว่นพืน้ทีอ่าคารรวมต่อพืน้ทีด่นิ (FAR) ทีม่กีาร
ใช้อยู่ในประเทศไทย นอกจากนี้ยงัอาศยัขอ้มูลที่ได้จากแบบจ าลองการวเิคราะห์ผลประโยชน์-ต้นทุน 
(BCA) เช่น ขอ้มูลการกระจายตวัของต้นทุนและผลประโยชน์ เป็นต้น เพื่อหาแนวทางทีม่ปีระสทิธิภาพ
และเป็นธรรม  

กำรมีส่วนร่วมของผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย  

การมสี่วนร่วมของผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีและการพจิารณาแนวทางแก้ปัญหาร่วมกนัเป็นองค์ประกอบที่มี
ความส าคญัอย่างยิ่ง นอกจากการส่งเสริมแนวทาง IUFM แล้ว โครงการยงัมีเป้าหมายที่จะสร้างขีด
ความสามารถและสร้างคณะท างานภายในประเทศที่มีความรู้และเครื่องมือที่จ าเป็นในการระบุแ ละ
ประเมนิผลประโยชน์และต้นทุนการใช้แนวทางธรรมชาติภายในกรอบการวเิคราะห์ความคุ้มค่าทาง
เศรษฐศาสตร ์
 

ส าหรบัการด าเนินการเบื้องต้นที่ส าคญันัน้มกีารจดัตัง้คณะกรรมการก ากบัโครงการ ซึ่งประกอบด้วย
ผู้แทนระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง  โดยมีผู้แทนจากส านักงานนโยบายและแผน
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (สผ.) เป็นประธานในฐานะหน่วยงานที่มภีารกจิหลกัด้านนโยบาย
การปรบัตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  นอกจากนี้ยงัมีหน่วยงานที่มีบทบาทส าคญั ได้แก่ 
กรุงเทพมหานคร ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และส า นักงาน
ทรพัยากรน ้าแห่งชาต ิ(สทน.)  
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โครงการนี้มกีารประชุมเชงิปฏบิตักิาร 3 ครัง้ โดยไดม้กีารเชญิผูแ้ทนจากหน่วยงานของคณะกรรมการ
ขบัเคลื่อนแต่ละหน่วยงานในประเทศไทยเข้าร่วมการศกึษา รวมทัง้หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น 
กรมทรพัยากรน ้าบาดาล กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง กองงานสุขาภบิาลระยอง กรมชลประทาน และ
สถาบันวิชาการและวิจัย (สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยมหิดล) 
นอกจากนี้ ผูแ้ทนคนเดยีวกนัยงัไดร้บัเชญิใหเ้ขา้ร่วมประชุมเพื่อความต่อเนื่องของผลลพัธ์ที่ได้จากการ
เรยีนรูแ้ละเพือ่สนบัสนุนการพฒันาแนวทางปฏบิตัขิองชุมชน  

• 1. กำรฝึกอบรมพื้นฐำนส ำหรบัผู้มีส่วนเก่ียวข้อง (8-9 กมุภำพนัธ์ พ.ศ. 2564): การฝึกอบรม
ครัง้ที่ 1 เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ที่ใช้ระยะเวลาสองวนัออกแบบมาเพื่อให้ผู้บรหิารระดบัสูง
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเห็นภาพรวม และเพื่อน าเสนอตัวอย่างของ NbS ซึ่งเป็นเครื่องมือ
เอนกประสงค์ส าหรบัการบรหิารจดัการน ้าในประเทศ  ออสเตรเลีย จีน และไทย เนื้อหาการ
ฝึกอบรมประกอบดว้ยการแนะน ากรณีศกึษา การพจิารณา ขัน้ตอนที ่1 และ 2 ของกระบวนการ 
IUFM และการขอความคดิเหน็จากผู้เข้าร่วมอบรมเพื่อให้ คณะท างานมคีวามรู้ความเข้าใจใน
บรบิทและประเดน็ปัญหาของพืน้ทีก่รณีศกึษาอย่างเพยีงพอ การฝึกอบรมในครัง้นี้ครอบคลุมทัง้
กรณีศกึษาในพืน้ทีจ่งัหวดัระยองและสุขมุวทิ 

• 2. กำรระบุกระบวนกำร IUFM และแนวทำงธรรมชำติ NbS แบบบูรณำกำร (Identifying 
Integrated IUFM and NbS Interventions) (22-23 มีนำคม พ.ศ. 2564): การฝึกอบรมครัง้ที่ 
สองมุ่งเน้นไปที่ข ัน้ตอนที่ 3 ของกระบวนการ IUFM โดยน าเสนอแนวทางแบบผสมผสานและ 
ผลประโยชน์ทีค่าดว่าจะไดร้บั มกีารตัง้ค าถามทีส่ าคญัเกีย่วกบัศกัยภาพของ NbS ความเป็นไป
ไดใ้นการน า NbS มาใชใ้นพืน้ที ่ตลอดจนความสามารถและประโยชน์ของ NbS ในการแกปั้ญหา
น ้ าท่วมในพื้นที่กรณีศึกษา เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมพิจารณา  การฝึกอบรมในครัง้นี้
ครอบคลุมทัง้กรณีศกึษาในพืน้ทีจ่งัหวดัระยองและสุขมุวทิ 

• 3. กำรประเมินมูลค่ำและเปรียบเทียบมำตรกำรท่ีได้จำกกระบวนกำร IUFM (Valuing 
and comparing IUFM solutions) (11 มิถนุำยน พ.ศ. 2564): การฝึกอบรมครัง้สุดทา้ยมุ่งเน้น
ไปที่ข ัน้ตอนที่ 4 และ 5 ของกระบวนการ IUFM โดยมกีารน าเสนอผลที่ได้จากการวเิคราะห์ 
ผลประโยชน์-ต้นทุน และน าเสนอรูปแบบการใช้จ่ายเงนิทุนและแหล่งทุนทีเ่ป็นไปได้ เป้าหมาย
หลกัของการอบรมนี้คอืการตรวจสอบขอ้สมมตฐิานทีใ่ชใ้นแบบจ าลองว่ามคีวามเหมาะสมหรือไม่ 
มกีารจดัการอบรมเชิงปฏิบตักิารแยกส าหรบัพื้นที่กรณีศกึษาแต่ละแห่ง  ทัง้นี้ ผู้เขา้ร่วมอบรม
จากพืน้ทีก่รณีศกึษาระยองและสุขมุวทิต่างเขา้ร่วมการอบรมของกนัและกนัดว้ย    
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1. กำรก ำหนดบริบทเมืองท่ีท ำกำรศึกษำ 

1.1 จงัหวดัระยอง -จำกจงัหวดัในพื้นท่ีชนบทสู่ศนูยก์ลำงอุตสำหกรรมท่ีมีควำมเจริญรุ่งเรือง  

ก่อนปี พ.ศ. 2523 จงัหวดัระยองมีประชากรที่ค่อนข้างเบาบาง  ซึ่งมีการเกษตรและการประมงเป็น
เศรษฐกจิหลกัทีส่ าคญัของจงัหวดั การคน้พบก๊าซธรรมชาตปิรมิาณมากในอ่าวไทยในช่วงกลางทศวรรษ 
1980 น าไปสู่การเปลีย่นแปลงขัน้พืน้ฐานในด้านเศรษฐกจิและประชากรของภูมภิาค พืน้ทีอุ่ตสาหกรรม
ของจงัหวดัระยองมกี าลงัการผลติน ้ามนัมากกว่าครึง่หนึ่งของก าลงัการผลติน ้ามนัในประเทศไทย  โดยมี
ก าลงัการผลิตปิโตรเคมีมากกว่า 90%  และมกี าลงัการผลิตไฟฟ้าประมาณ 25% ของก าลงัการผลิต 
ทัง้ประเทศ รวมทัง้มอีุตสาหกรรมยานยนต์ อเิลก็ทรอนิกส์ และเทคโนโลยชีวีภาพ การเปลีย่นแปลงจาก
การผลติในภาคอุตสาหกรรมหลกัเป็นภาคบรกิารและภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ส่งผลใหจ้งัหวดัระยองมี 
GDP ต่อหวัสงูสุดในประเทศไทย คดิเป็นเกอืบสองเท่าของกรุงเทพฯ 

ภายใต้แผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวนัออก (EEC) ซึ่งไดร้บัความเหน็ชอบจากสภานิติ
บัญญัติของไทยในปี  2561 สามจังหวัดของภาค
ตะวนัออก ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง จะ
เป็นจุดส าคญัของการเติบโตทางเศรษฐกิจที่รวดเร็ว 
รวมถงึเขตอุตสาหกรรมใหม่ ศูนยก์ลางความเป็นเมอืง 
การขยายท่าเรอื และสนามบนิและเสน้ทางรถไฟสาย
ใหม่ ล้วนมุ่งสู่เป้าหมายในการพัฒนาภูมิภาคนี้ ให้
กลายเป็นศูนย์กลางทางการค้า การลงทุน การวิจยั
และนวัตกรรม และการคมนาคมขนส่งในภูมิภาค 
ภายใต้แผนพัฒนา  EEC มอเตอร์เวย์ใหม่  รถไฟ
ความเร็วสูง  และสนามบินนานาชาติอู่ตะเภาที่
ปรับปรุงใหม่ จะท าให้การเชื่อมต่อในพื้นที่จังหวัด
ระยองนัน้ง่ายยิง่ขึ้น สิง่ที่สรุปได้จากแผนนี้คอืโอกาส
ในการจ้างงานที่ เพิ่มขึ้น  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ใน
อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยขีัน้สูง เช่น หุ่นยนต์และ
การบิน ตลอดจนการขยายตวัของเมอืงระยองอย่าง
ต่อเนื่อง ด้วยจงัหวดัที่มศีกัยภาพทางเศรษฐกจิ ในปี 
2560 ระยองได้รับการขนานนามจาก  Financial 
Times ใหเ้ป็น“เมอืงแห่งอนาคตของเอเชยีแปซฟิิก”   

แต่ระยองไม่ใช่เมอืงทีม่แีค่โรงงานและมอเตอรเ์วยเ์ท่านัน้ การเตบิโตทางเศรษฐกจิทีส่ าคญัยงัได้รบัแรง
หนุนจากอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วทีเ่ฟ่ืองฟู เมอืงระยองเป็นจุดหมายปลายทางทีส่ะดวกในการเดนิทาง

ภาพที ่2 : ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออกของประเทศไทย  
ทีม่า: Straits Times   
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จากกรุงเทพฯ โดยมหีาดทรายยาวและสถานที่ท่องเที่ยวรมิชายฝัง่อยู่ใกล้เคยีง  รวมทัง้เกาะยอดนิยม
อย่างเกาะเสมด็ อย่างไรกต็าม การเตบิโตของประชากรอย่างรวดเรว็ การพฒันาอุตสาหกรรม และการ
ควบคุมมลพษิทีม่ขีดีจ ากดั ก่อใหเ้กดิความทา้ทายดา้นสิง่แวดลอ้มอย่างรุนแรง ซึง่คุกคามระบบนิเวศที่มี
ความเปราะบาง ก่อให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพของประชาชน  และขดัขวางการเติบโตของภาคการ
ท่องเทีย่ว   

แผนพฒันา EEC เป็นทัง้โอกาสและความทา้ทายส าหรบัจงัหวดัระยอง เพื่อเป็นการสนับสนุนการเตบิโต
ทางเศรษฐกจิอย่างรวดเรว็พรอ้มกบัปกป้องสิง่แวดลอ้ม สุขภาพ และความเป็นอยู่ทีด่ขีองชุมชน ระยอง
จ าเป็นต้องมมีาตรการทีแ่น่วแน่และมองการณ์ไกลเพื่อใหเ้กดิการพฒันาทีย่ ัง่ยนื ในขณะเดยีวกนั ระยอง
มีสิ่งจูงใจมากมาย และมีศักยภาพทางเศรษฐกิจและการเมืองที่แสดงให้เห็นถึงแนวทางแก้ไขเชิง
นวตักรรม ระยองเป็นจงัหวดัทีส่ าคญัต่อแผนการขยายตวัทางเศรษฐกจิของประเทศไทย และเป็น "เมอืง
แห่งอนาคต" ทีไ่ดร้บัการยอมรบัทัว่โลก   

1.2 เทศบำลนครระยอง– ควำมท้ำทำยในเขตเมือง   

ปัจจุบนัเทศบาลนครระยองมปีระชากรประมาณ 63,406 คน เมอืงชายฝัง่ทะเลขนาดเลก็ ซึ่งปัจจุบนัเป็น
ที่รู้จกัเพราะเป็นเมืองที่มีบรรยากาศสบาย มีร้านอาหารทะเล และตลาดงานฝีมือ รวมถึงโครงสร้าง
พื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งที่ส าคญั อย่างไรก็ตาม การขาดการวางแผนการเตบิโตของเมอืงท าให้
เกิดความท้าทายมากมาย บริการสาธารณะเช่นการระบายน ้ าทิ้งและการบ าบัดน ้ าเสียไม่สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการที่เกิดขึ้นได้ เทศบาลนครเมอืงระยองมแีผนการบ าบดัน ้าเสยีหนึ่งแผนซึ่ง
บ าบดัได้ต ่ากว่าก าลงัการบ าบดัที่มี ด้วยเทศบาลมงีบประมาณที่จ ากดัและมปีระเดน็ด้านการออกแบบ
และการจดัวางพื้นที่ซึ่งท าให้น ้าที่เขา้มาในพื้นทีไ่ม่สามารถไหลตามแรงโน้มถ่วงได้ จงึเป็นผลท าให้ น ้า
เสยีทีไ่ม่ได้รบัการบ าบดัไหลลงสู่ทะเลโดยตรง นอกจากนี้ ระยองยงัมปัีญหาด้านความรอ้น เนื่องจากมี
ต้นไม้ขนาดเล็กที่ให้ร่มเงาและมสีิง่ก่อสร้างที่เป็นคอนกรตีจ านวนมากซึ่งเป็นผลท าให้พื้นที่ในบริเวณ
เมืองนัน้มีความร้อนที่สูงขึ้น  เกิดน ้ าท่วมเป็นประจ าในช่วงที่มีฝนตกหนัก  ก่อให้เกิดปัญหาด้าน
สิง่แวดลอ้มและสาธารณสุข อนัเน่ืองมาจากการไหลบ่าของน ้าทีเ่ป็นมลพษิ  

1.3 กรณีศึกษำ – ย่ำนศนูยก์ลำงธุรกิจเทศบำลนครระยอง 

กรณีศกึษานี้มุ่งเน้นไปที่ย่านศูนย์กลางธุรกจิ (CBD) ของเทศบาลนครระยองในจงัหวดัระยอง ประเทศ
ไทย (รูปที ่3 บน) คณะท างานเลอืกพื้นที่นี้เนื่องจากมโีครงสร้างพื้นฐานและบรกิารต่าง ๆ ทีส่ าคญัของ
ชุมชน เช่น สถานีขนส่งจงัหวดัระยอง โรงพยาบาลประจ าจงัหวดั ตลาดขนาดใหญ่หลายแห่ง โรงแรม 
และห้างสรรพสินค้า เนื่องจากพื้นที่ตรงนี้เป็นย่านศูนย์กลางธุรกิจ จึงมีศักยภาพสูงที่จะพฒันาเป็น
สถานทีท่่องเทีย่วของจงัหวดัระยอง การค านึงถงึความอ่อนไหวดา้นน ้าและแนวทาง NbS ท าใหเ้มอืงน่า
อยู่มากขึ้น ดึงดูดผู้ที่มคีวามสามารถให้เข้ามาท างานซึ่งสอดคล้องกบัความต้องการที่จะเป็นภูมิภาค
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ไฮเทค ประกอบกบัการส่งเสรมิฟ้ืนฟูภาคการท่องเทีย่วในภูมภิาค ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การ
ฟ้ืนฟูจาก COVID-19  

 

 

ภาพที ่3 : ย่านศนูยก์ลางธรุกิจเทศบาลนครระยอง (บน) กรณีศึกษาพื้นทีภ่ายในยา่นศนูยก์ลางธรุกิจ (ล่าง)  
ทีม่า: Google Maps/คณะท างาน  

ดังแสดงในภาพที่ 3 (ล่าง) ภายใน CBD กรณีศึกษานี้ เน้นที่ถนนสายหลักและสายรอง  พื้นที่ของ
ภาคเอกชน พื้นที่เชิงพาณิชย์ (ศูนย์การค้า) และพื้นที่ราบต ่าสาธารณะ (ลานจอดรถ) จะเห็นได้ว่า
โครงข่ายของแนวทางแบบธรรมชาตแิละแบบผสมผสานสามารถต้านทานภยัน ้าท่วมได้ และมสี่วนช่วย
ในการสร้างเมอืงให้เป็นพื้นที่สเีขยีวที่เย็นสบายที่ผู้คนต้องการอยู่อาศยัและท างาน  และนักท่องเที่ยว
ตอ้งการเขา้มาเยีย่มเยอืน   

สิ่งส ำคัญ:  

1. ถนนสายหลกั 

2. ถนนสายรอง  

3. แหล่งชอ้ปป้ิง  

4. พืน้ท่ีราบต ่า

สาธารณะ  

5. แพลตฟอรม์อจัฉริยะ  
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ภาพที ่4 : พื้นทีต่ลาดกลางแจง้ (ต าแหน่ง #4 บนแผนที)่ (ซ้าย) และถนนช้อปป้ิง (ต าแหน่ง #5 บนแผนที)่ (ขวา) 
ทีม่า: คณะท างาน ธนัวาคม 2563 

ภายในพื้นที่กรณีศึกษา ความรบัผิดชอบต่อโครงสร้างพื้นฐานและการถือครองที่ดินนัน้เป็นเรื่องที่
ซบัซอ้น เมื่อ 30 กว่าปีทีแ่ลว้ การพฒันาย่านศูนยก์ลางธุรกจิของระยองสว่นใหญ่ขบัเคลื่อนโดยธุรกจิของ
ภาคเอกชน โดยมกีารสรา้งโครงขา่ยถนน การระบายน ้าทิง้เพือ่รองรบัการขายสนิคา้และบรกิาร 

ตัง้แต่นัน้มา ถนนสายรองและโครงสรา้งพื้นฐานในเขต CBD จงึไดร้บัการปรบัปรุงและบ ารุงรกัษาอย่าง
สม ่าเสมอโดยเทศบาลนครระยอง แม้ว่าลกัษณะเฉพาะของการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานก่อนหน้านี้ได้
ก่อใหเ้กดิความทา้ทายต่าง ๆ  ตามมา 

ถนนสายหลกัทีล่อ้มรอบ CBD เป็นความรบัผดิชอบร่วมกนัของกรมทางหลวงชนบท (ถนนสายหลกัใน
ภาคเหนือ) เทศบาลนครระยอง (ถนนสายหลกัในภาคตะวนัออก) และกรมทางหลวง (ถนนสายหลกัใน
ภาคใต)้ 

การถอืครองทีด่นิในย่าน CBD กซ็บัซ้อนเช่นกนั ทีด่นิบางแห่งเป็นของเอกชนและอยู่ภายใต้สญัญาเช่า
ระยะยาว (20-30 ปี) แมว้่าขอ้บงัคบัของเทศบาลนครระยองจะครอบคลุมผูอ้ยู่อาศยัทัง้หมดในย่าน CBD 
แต่มเีพยีงไม่กี่แห่งทีอ่ยู่ภายใต้กรรมสทิธิโ์ดยตรงของเทศบาลนครระยอง สถานประกอบการส าคญัแห่ง
เดยีวของเทศบาลนครระยองคอื ศูนยค์มนาคมขนส่งจงัหวดัระยองซึ่งเป็นที่ตัง้ของการขนส่งสาธารณะ
ของจงัหวดัระยอง นี่คอืศูนยก์ลางทีส่ าคญัทีผู่ส้ญัจรใชเ้พือ่เดนิทางไปยงัพืน้ทีอ่ื่นๆ ของจงัหวดั  
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ส าหรบัภาคเอกชน มตีลาดหลกัสามแห่งซึ่งเต็มไปด้วยวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมจ านวนมาก
และผู้จดัจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ในตลาดท้องถิ่น ผู้ประกอบธุรกิจรายใหญ่ ได้แก่ 'mega superstores' ทัง้
สองแห่ง นอกจากนี้ยงัมโีรงแรมหลายแห่งใน CBD  

การทีจ่ะใหภ้าคเอกชนทัง้หมดเหน็ดว้ยและยอมทีจ่ะลงทุนเพื่อสนับสนุนแนวทาง  NbS จงึเป็นเรื่องที่ท้า
ทาย กระบวนการพฒันากลยุทธ์ 'ระยองสเีขยีว' แบบมสี่วนร่วมได้รบัการสนับสนุนด้วยหลกัฐานเชิง
ประจักษ์ที่มีความน่าเชื่อถือ ซึ่งขี้ให้เห็นถึงผลประโยชน์ต่าง ๆ ตลอดจนการเติบโตของธุรกิจของ
ภาคเอกชนควบคู่ไปกบัการสรา้งขดีความสามารถและการสนับสนุนเพือ่ด าเนินการซึง่อาจเป็นแนวทางที่
มีประสิทธิภาพในอนาคต กลยุทธ์นี้จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเมื่อมีการพัฒนาให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ระดบัภูมภิาคและระดบัชาติที่มอียู่ในปัจจุบนั ขอ้มูลเพิม่เตมิเกี่ยวกบักลยุทธ์และรูปแบบที่
เกีย่วขอ้งกบัการระดมทุนมอียู่ในสว่นที ่5.1  

ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีอื่น ๆ ทีค่วรมสีว่นร่วมในการพฒันากลยุทธ์ NbS ไดแ้ก ่หอการคา้จงัหวดัระยองและ
ผูพ้ฒันาระเบยีงเศรษฐกจิภาคตะวนัออกซึง่จะเป็นผูส้นับสนุนหลกัต่อการเตบิโตในอนาคต  
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2. ประเมินควำมเส่ียงจำกน ้ำท่วม  

จงัหวดัระยองลอ้มรอบดว้ยลุ่มน ้าสองแห่งทีไ่หลลงมาจากเหนือจรดใต้สูอ่่าวไทย – คลองยาง (หรอืแม่น ้า
ระยอง) และแม่น ้าประแส (ภาพที่ 5) ลุ่มน ้าดงักล่าวล้อมรอบด้วยพื้นที่เนินเขาทางทศิตะวนัตก กลาง 
และตะวนัออกของจงัหวดั อ่างเก็บน ้าหลกัของจงัหวดัระยองตัง้อยู่ตอนบนของแม่น ้าทัง้สองสายซึ่งมี
แหล่งก าเนิดอยู่ในจงัหวดัชลบุรซีึง่เป็นจงัหวดัใกลเ้คยีง  

 

 

ภาพที ่5 : ลุ่มน ้ าและแหล่งน ้ าในจงัหวดัระยอง  
ทีม่า: คณะท างาน  

ระยองประสบภยัแลง้และน ้าท่วมบ่อยครัง้ รวมทัง้การกดัเซาะชายฝัง่และระดบัน ้าทะเลทีสู่งขึน้ ตามการ
คาดการณ์จาก SEA ของแผนพฒันาจงัหวดัระยอง (สศช. ADB และ ICEM พ.ศ. 2562) นอกจากนี้ยงัมี
การคาดการณ์การเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศจนถงึปี พ.ศ. 2593 ว่าจะมชี่วงฤดูแล้งที่รุนแรงมากขึ้น 
และอาจเกดิน ้าท่วมรุนแรงอย่างกวา้งขวางและบ่อยครัง้มากขึน้ในช่วงฤดูฝนซึ่งเกดิจากฝนตกในบรเิวณ
พืน้ทีร่บัน ้าเป็นวงกวา้ง พายุทีโ่หมกระหน ่า และระดบัน ้าทะเลทีเ่พิม่สงูขึน้ 
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ภาพที ่6 : เหตุการณ์น ้ าท่วมในจงัหวดัระยอง พ.ศ. 2558: ฝนตกหนักอย่างต่อเนือ่งหลงัเกิดพายโุซนร้อน 
Vamco ท าให้เกิดเหตุกาณ์ดินถล่ม สร้างความเสียหายให้กบับา้นเรือน และสร้างความโกลาหลบนท้องถนน 
ทีม่า: The Nation/Asia News Network    

เทศบาลนครระยองได้รบัผลกระทบจากน ้าท่วมขงัและน ้าท่วมล้นตลิ่งอนัเกิดจากอิทธิพลของชายฝั ่ง 
ถนนสายหลกั – ถนนสุขุมวทิ – วิง่จากตะวนัตกไปตะวนัออกซึ่งแยกย่าน CBD ออกจากกนั การพฒันา
เมอืงอย่างรวดเรว็ท าใหพ้ืน้ผวิดนินัน้ถูกปกคลุมไปดว้ยพืน้คอนกรตีในหลาย ๆ พืน้ทีแ่ละมกีารระบายน ้า
ตามธรรมชาติเพยีงเล็กน้อย ยิง่ไปกว่านัน้ ข้อกงัวลที่ได้มกีารหยบิยกขึ้นมาหารือในที่ประชุมส าหรบั
กรณีศกึษานี้คอื ระบบระบายน ้าที่มคีวามซบัซ้อนและการบ ารุงรกัษาที่ไม่เพยีงพอ  ผนวกกบัความท้า
ทายอย่างต่อเนื่องอนัเนื่องมาจากการอุดตนัของท่อระบายน ้า และระบบโครงสร้างพื้นฐานที่เก่าในเขต 
CBD ของระยอง (ภาพที ่7 ซา้ย) น ้าไหลโดยตรงจากท่อน ้าทิง้ของอาคารซึง่ไม่ไดม้กีารเชื่อมต่อกบัระบบ
ระบายน ้า น ้าจงึไหลลงสูพ่ืน้คอนกรตีและถนนแทน (ภาพที ่7, ขวา)  

น ้าท่วมทีอ่ยู่บนตอนเหนือของถนนสุขุมวทินัน้เลวร้ายยิง่กว่า ในขณะทีน่ ้าทีไ่หลมาจากตอนใต้สามารถ
ระบายลงทะเลได้ง่ายกว่า อย่างไรก็ตาม การประมงชายฝัง่และสตัว์น ้าย่อมได้รบัอนัตรายเมื่อมฝีนตก
หนักในตวัเมอืงระยอง อนัเนื่องมาจากท่อระบายน ้าทีเ่อ่อลน้และมลพษิจากน ้าฝน ซึ่งเป็นภยัคุกคามต่อ
สาธารณสุข 
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ภาพที ่7 : ใบไม้และถงัขยะขวางท่อระบายน ้ าบางส่วน (ซ้าย) และท่อน ้ าท้ิงจากหลงัคาทีไ่ม่ได้เชือ่มต่อกบั
ระบบระบายน ้ า (ขวา) 
ทีม่า: คณะท างาน ธนัวาคม 2563 
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3. กำรระบุแนวทำงกำรบริหำรจดักำรน ้ำท่วมท่ีเหมำะสมกบับริบท 

3.1 แนวทำงแบบผสมผสำน  

กรณีฐานในกรณีศกึษานี้คอื "การไม่ท าอะไรเลย" แนวทางแบบผสมผสานเสนอโครงข่ายพืน้ทีส่เีขยีวเพื่อ
บรรเทาภยัน ้าท่วม ลดมลพษิทางน ้าที่อยู่ในตวัเมอืงแม่น ้าล าคลองและสิง่แวดลอ้มตามชายฝัง่ เพิม่การ
ดดูซมึของน ้าตามธรรมชาต ิเพิม่ความเยน็สบาย และสรา้งพืน้ทีท่ีส่วยงามและเยน็สบายทีผู่อ้ยู่อาศยัและ
นักท่องเทีย่วสามารถใชป้ระโยชน์ได้ ความทา้ทายของแนวทางนี้คอืการสรา้งและการบ ารุงรกัษาพื้นที่สี
เขยีวในเขตพืน้ทีแ่ออดัและยงัไม่ไดม้กีารสรา้งพืน้ทีส่เีขยีว เช่น สวนสาธารณะอยู่แลว้ 

กลยุทธด์งักล่าวประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบหลกั: 

1. กำรออกแบบเมืองท่ีมีควำมอ่อนไหวด้ำนน ้ำบนถนนสำยหลกั เพือ่สรา้งเครอืขา่ยการขนส่ง
ทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม ปรบัปรุงการจดัการน ้าท่วม และลดการหยุดชะงกัในเสน้ทางคมนาคม
ทีส่ าคญั  

2. 'หบุเขำในเมือง' บนถนนในย่านการคา้ เพิม่พืน้ทีบ่งัแดดและปรบัปรุงพืน้ทีใ่หม้อีากาศเยน็สบาย 

3. แหล่งช้อปป้ิงสีเขียวท่ีเยน็สบำย ถงัเก็บน ้าฝนและสวนรบัน ้าฝนที่จะติดตัง้บนหรอืใต้พื้นดิน
ของอาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ประกอบด้วยศูนย์การค้าและตลาด เพื่อบรรเทาน ้าท่วมในพืน้ที่
และลดการเอ่อลน้ของท่อระบายน ้าทิง้รวม  

4. เปล่ียนพื้นท่ีรำบต ำ่สำธำรณะให้เป็นพื้นท่ีสีเขียว รวมถงึลานจอดรถเพือ่การใชง้านที่
อเนกประสงคม์ากขึน้ รองรบัการระบายความรอ้นในเมอืง ปรบัปรุงสิง่อ านวยความสะดวกและ
อากาศทีเ่ยน็สบาย เพิม่การดดูซมึของน ้าดว้ยวธิธีรรมชาต ิและลดน ้าท่วมในพืน้ที่ 

5. แพลตฟอรม์อจัฉริยะ ระยอง 'คลูไลน์ (Cool Lines)' เพือ่ยกระดบัประสบการณ์ของผูค้นทีอ่ยู่
ในชุมชนและการท่องเทีย่ว ช่วยใหผู้ม้าเยอืนและผูท้ีอ่ยู่อาศยัสามารถคน้หาเสน้ทางทีเ่ยน็สบาย 
และเป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มไดใ้น CBD  

นอกจากประโยชน์ทีไ่ดอ้ธบิายไวข้า้งตน้แลว้ กลยุทธท์ีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มแต่ละกลยุทธจ์ะน าไปสู่การ
เพิม่มูลค่าที่คาดว่าจะได้รบัอย่างมนีัยส าคญัในพื้นที่โดยรอบ อนัเนื่องมาจากการปรบัปรุงภูมทิศัน์และ
คุณภาพของพืน้ทีเ่ปิดโล่ง นอกจากนี้ ผลกระทบอนัเกดิจากการไหลบ่าของน ้าฝนทีล่ดลงและการเอ่อลน้
ของท่อระบายน ้าทิ้งรวมที่ลดลงในย่านศูนย์กลางธุรกิจ (CBD) จะช่วยปกป้องพื้นที่ชายฝัง่ทะเลจาก
มลพษิทางน ้าและลดตน้ทุนในการระบายน ้าและเครื่องสบูน ้าเสยี  

3.1.1. กำรออกแบบถนนในเมืองท่ีมีควำมอ่อนไหวด้ำนน ้ำ 

จากกลยุทธ ์ คณะท างานไดพ้จิารณาถนนสายหลกั 3 สายในจงัหวดัระยอง – ซึง่เป็นเหมอืนกบัหลอด
เลอืดแดงใหญ่ของถนนสุขมุวทิทีว่ ิง่ผ่าน EEC (แสดงเป็นสนี ้าเงนิทางใตสุ้ดของแผนทีใ่นภาพที่ 8), ถนน
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ราชชุมพล (เหนือ) ถนนจนัทอุดม (ตะวนัออก) และถนนสายรองเสน้เลก็หลายเสน้ทัว่ย่านศูนยก์ลางธุรกจิ
ทีแ่สดงเป็นสเีขยีว  

 

 

ภาพที ่8 : ถนนในพื้นทีก่รณีศึกษา (ซ้าย) แบบปัจจุบนัของถนน จนัทอุดม (ขวา) 
ทีม่า: Google Maps/คณะท างาน ธนัวาคม 2563 
 
ปัจจุบนัในระยองบรเิวณถนนสุขุมวทิ และถนนจนัทอุดม มกีารปลูกตน้ไมบ้นเกาะกลางเพือ่แยกเลนถนน
และเพื่อความสวยงาม ถ.ราชชุมพลไม่ได้มกีารปลูกต้นไม้แต่อย่างใด การปรบัปรุงถนนทัง้สามเสน้นี้มี
การกดให้พื้นที่บรเิวณเกาะกลางเป็นร่องที่มรีะบบกกัเก็บชวีภาพ(ตวักรองชวีภาพ) และขอบถนนทีห่กั
เป็นระยะ ๆ (และรกัษาต้นไมร้มิถนนทีม่อียู่ไว้) น ้าฝนทีไ่หลบ่าจากถนนจะระบายออกไปจากอาคารและ
ทางเทา้ไดอ้ย่างง่ายดาย ไปจนถงึเกาะกลางที่ซึ่งน ้าจะดูดซึมลงสู่ดนิตามธรรมชาติ ซึ่งในระยองจะมชีัน้
ดนิทรายทีอ่ยู่ดา้นล่างคอยอุม้น ้าไว้ ดว้ยวธินีี้จะเป็นการลดปรมิาณการไหลบ่าของน ้าบนถนนสู่ระบบท่อ
น ้าทิง้รวมของระยอง ซึง่ในตอนนัน้ระบบท่อน ้าทิง้อาจใกลท้ีจ่ะเตม็แลว้  

ในช่วงทีเ่กดิน ้าท่วม ความสามารถในการดดูซมึน ้าจะเกนิขดีจ ากดั น ้าจะถูกสง่ผ่านท่อระบายน ้าไปยงัท่อ
ระบายน ้าฝนขนาดใหญ่ที่อยู่ใต้เกาะกลาง ซึ่งจะช่วยเพิม่ความสามารถในการระบายน ้าและระดบัการ
ป้องกนัน ้าท่วม ควรมกีารติดตัง้แผ่นกรองชีวภาพระหว่างต้นปาล์มเพื่อบ าบดัมลพษิจากพื้นผิวถนน 
นอกจากนี้ ควรอนุรกัษ์ต้นปาล์มที่มอียู่ไวต้รงกลาง เพื่อใหร้่มเงาและคุณค่าทางสุนทรยีภาพ โดยถอืว่า
เป็นการรดน ้าไปในตวัจากน ้าทิง้  

ภาพตดัขวางและภาพประกอบต่อไปนี้แสดงถงึการประยุกตใ์ชก้ลยุทธด์งักล่าว 
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ภาพที ่9 : ภาพตดัขวางของเกาะกลางทีก่ดเป็นร่องและระบบกรองชีวภาพบนถนนสายหลกัในจงัหวดัระยอง  
ทีม่า: คณะท างาน  
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ภาพที ่10 : ภาพประกอบของเกาะกลางทีก่ดเป็นร่องและระบบกรองชีวภาพบนถนนสายหลกัในจงัหวดัระยอง  
ทีม่า: Tiange Wu, Water Sensitive Cities Australia 

ความคดิเหน็จากการประชุมแลกเปลีย่นความรู้ระหว่างผูเ้ชี่ยวชาญเกี่ยวกบักลยุทธ์นี้ท าใหเ้หน็ถงึความ
ทา้ทายทีส่ าคญับางประการ ในกลยุทธน์ี้ ถนนสายหลกั เช่น ถนนสุขมุวทิ เลนด่วนจะอยู่ตรงกลางซึ่งอาจ
ถูกน ้าท่วมขงัในช่วงทีม่ฝีนตกรุนแรง ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีเน้นว่าการออกแบบนัน้จะต้องไม่ลดความจุของ
ถนน นอกจากนี้ การเปลีย่นแปลงใด ๆ บนถนนสายหลกัในเทศบาลนครระยองอาจจะด าเนินการได้ยาก 
เนื่องจากตอ้งมกีารปรบัปรุงกฎหมายควบคุมอาคารในระดบัประเทศ 

เพือ่เป็นการตอบกลบัความคดิเหน็น้ี คณะท างานไดต้ัง้ขอ้สงัเกตว่าในสภาพอากาศทีเ่ปียกชืน้ การจราจร
มกัจะชะลอตวัลงไม่ว่าการออกแบบถนนจะมลีกัษณะอย่างไร ด้วยกลยุทธ์แบบผสมผสาน น ้าที่ขงัอยู่
บรเิวณถนนจะไหลลงสู่ท่อระบายน ้าทีอ่ยู่ตรงเกาะกลาง แทนทีจ่ะไหลเขา้รา้นคา้และบา้นเรอืน ในสภาวะ
ทีน่ ้าท่วมรุนแรง มเีพยีงเลนดา้นในเท่านัน้ทีน่ ้าจะท่วม โดยทีเ่ลนทีอ่ยู่ดา้นนอกทัง้สองเลนนัน้จะแหง้ ใน
สภาวะที่แห้ง จะมกีารป้องกนัน ้าท่วมถนนทัง้สามเลน การให้ความรู้และป้ายขอ้มูลจะสนับสนุนการใช้
ถนนทัง้แบบเปียกและแบบแหง้  

ส าหรบัการปรบัปรุงกฎหมายควบคุมอาคาร กลยุทธน์ี้ยงัประกอบไปดว้ยการปรบัปรุงถนนแบบเป็นระยะ 
โดยเริม่จากถนนสายรอง และถนนจนัทอุดมเป็นถนนสายหลกัเสน้แรก (ขอ้มูลเพิม่เตมิเกี่ยวกบัแผนการ
ด าเนินงานเป็นระยะดไูดใ้นตารางที ่1 สว่นที ่4.2) การด าเนินการแบบเป็นระยะนี้จะช่วยในการตรวจสอบ
และพจิารณาถงึผลประโยชน์และความเป็นไปไดใ้นเชงิเทคนิคของแนวทางดงักล่าว  



29 

 

การเรยีนรูจ้ากขัน้ตอนนี้จะเป็นขอ้มูลทีส่ าคญัใหก้บัการด าเนินงานในขัน้ตอนถดัไป และการขยายผลใน
พื้นที่อื่น ๆ โดยระยองจะเป็นผู้น าในการปรับปรุงกฎหมายควบคุมอาคารในระดับท้องถิ่นและ
ระดบัประเทศหากแนวทางดงักล่าวประสบความส าเรจ็ในระยะน าร่อง  

ในกลยุทธ์นี้ จะไม่มกีารวางแผนงานก่อสรา้งบนถนนสายทีใ่หญ่ทีสุ่ด ซึ่งกค็อืถนนสุขุมวทิ จนถงึปี 2579 
และเพื่อเป็นการทดลองบนถนนที่มคีวามส าคญัน้อยกว่า อาจจะต้องมกีารวเิคราะห์ BCA เพิม่เตมิเพื่อ
เปรียบเทียบถนนที่มีและไม่มีการแก้ไขปัญหา นอกจากนี้ ควรมีการแบ่งการปรับปรุงพื้นที่ต่างๆ 
ออกเป็นระยะ ๆ เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัแผนการปรบัปรุงถนนทีว่างไว้ เพือ่ไม่ใหก้ารใชถ้นนหยุดชะงกัและ
มคี่าใช้จ่ายเพิม่เตมิ ส าหรบัวตัถุประสงค์ของการศกึษานี้ คณะท างานได้สนันิษฐานว่าจะต้องปรบัปรุง
ถนนสายหลกั 3 สายทัง้หมด (จนัทอุดม ราชชุมพล และสุขุมวทิ) โดยจะมกีารปรบัปรุงถนน 1 สายใน
ทุกๆ 5 ปีของรอบงบประมาณ  

3.1.2. หบุเขำในเมือง  

'หุบเขาในเมอืง' หมายถงึแนวทางการท าภูมทิศัน์ใหเ้ป็นพืน้ทีส่เีขยีว การศกึษานี้เสนอแนวคดิหลกัสอง
ประการในการประยุกต์ใชหุ้บเขาในเมอืงกบัย่านศูนยก์ลางธุรกจิของระยอง ไดแ้ก่ กระถางปลูกต้นไม้รบั
น ้าฝน และสวนทีผุ่ดขึน้ตามถนนสายรอง  

 

 

ภาพที ่11 : ภาพตดัขวางแสดงการออกแบบหบุเขาในเมือง  
ทีม่า: คณะท างาน  
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ภาพที ่12 : ถนนในย่านศนูยก์ลางธรุกิจของเมืองระยองแสดงท่อน ้ าท้ิงส้ินสุดในระดบัหลงัคาของอาคาร
พาณิชย ์(ซ้าย) และกระถางปลูกต้นไม้รบัน ้ าฝน (ขวา)  
ทีม่า: คณะท างาน ธนัวาคม 2563 (ซา้ย), Water Sensitive Cities Australia (ขวา) 

ภาพที่ 12 (ซ้าย ) แสดงถนนในย่านการค้าของตัว เมือง
ระยองตธฟ้รทีม่ที่อระบายน ้าทิ้งอยู่บนระดบัหลงัคาของอาคาร
พาณิชย์ เมื่อฝนตก น ้าจะไหลลงสู่ถนนโดยตรงเหมอืนน ้าตก 
กระถางปลูกต้นไม้รบัน ้าฝนดงัแสดงในภาพที่ 12 (ขวา) เป็น
ถงัเก็บน ้าที่ปลูกพชืซึ่งสกดักัน้การไหลของน ้าจากหลงัคาและ
สามารถเชื่อมต่อโดยตรงกบัท่อระบายน ้าทิ้งได้ เมื่อมกีระถาง
ตน้ไมท้ีเ่ชื่อมต่อกบัท่อน ้าทิ้งจากหลงัคาตามถนนสายหลกัทีอ่ยู่
ในย่านการค้า น ้าที่ไหลบ่าจากหลงัคาส่วนใหญ่จะถูกกกัและ
เกบ็ไวใ้ชไ้ดซ้ึ่งจะช่วยลดปัญหาน ้าท่วมและการระบายน ้าที่ท่อ
ระบายน ้าทิง้รวม  

การศกึษานี้เสนอใหเ้จา้ของธุรกจิตดิตัง้กระถางปลูกตน้ไม้ โดย
หน่วยงานของเทศบาลจะเป็นผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน
และทางเทคนิคเบื้องต้น ตลอดจนอาจให้สิง่จูงใจทางการเงิน 
(เช่น ภาษ)ี สิง่จงูใจอกีประการหน่ึงกค็อื เราสามารถใชก้ระถาง
ปลูกต้นไมร้่วมกบัที่นัง่ ซึ่งอาจจะเหมาะส าหรบัรา้นกาแฟและ

ภาพที ่13 : ตวัอย่างสวนทีผ่ดุขึ้นมา  
ทีม่า: Mint Plaza architonic.com   

 

https://www.architonic.com/
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ตลาด หรอืป้ายโฆษณาและป้ายรา้นคา้ต่าง ๆ กระถางปลูกตน้ไมส้ามารถดดัแปลงใหเ้หมาะสมกบัความ
ตอ้งการในเชงิพาณิชยไ์ด ้

สุดทา้ย จะมกีารปลูกตน้ไมร้มิถนนเป็นช่วง ๆ ในลกัษณะของ'สวนผุด' ในดา้นทีน่ ้าฝนจะไหลเขา้ไดใ้นแต่
ละช่อง น ้าสว่นเกนิจากกระถางปลูกตน้ไมแ้ละน ้าทีไ่หลบ่าบนถนนจะไหลลงสูส่วนผุดและจะแทรกซึมลงสู่
พื้นดนิตามธรรมชาติ สวนต่าง ๆ ยงัสามารใช้เพื่อประดบัถนน เช่น ใช้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของหน้าร้าน 
หรอืทีจ่อดรถมอเตอรไ์ซต์ 

จะไม่มกีารใช้ทางเท้าแบบมรีูพรุนเพื่อดูดซึมน ้าฝนในตวัเมอืงระยอง  เนื่องจากอาจมปีรมิาณของสาร
แขวนลอยสูงในน ้าฝนและน ้าที่เอ่อล้นจากท่อระบายน ้าทิ้งรวมซึ่งท าให้อตัราการแทรกซึมลดลงอย่าง
รวดเร็วเมื่อเวลาผ่านไปอันเนื่องมาจากการอุดตันภายในช่องว่างของวสัดุที่มีรูพรุน  มาตรการนี้จึง
จ าเป็นตอ้งมกีารบ ารุงรกัษาอยู่บ่อยครัง้เพือ่รกัษาความพรุนของวสัดุ 

3.1.3. แหล่งช้อปป้ิงสีเขียวท่ีเยน็สบำย  

กลยุทธ์ส่วนนี้เสนอใหม้กีารจดัท าสวนรบัน ้าฝนและการกกัเกบ็น ้าฝนโดยใชถ้งัเกบ็น ้าทีส่ามารถตดิตัง้ได้
ทัง้บนดนิหรอืใต้ดนิในตลาดและศูนย์การค้าในย่าน CBD ซึ่งจะช่วยบรรเทาภยัน ้าท่วมในพื้นที่และลด
การเอ่อลน้ของท่อระบายน ้าทิ้งรวม น ้าทีก่กัเกบ็ไวส้ามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ได้ดว้ยวตัถุประสงคอ์ื่น ๆ ที่
ไม่ใช่การดื่ม เช่น เพื่อลา้งหอ้งน ้าและท าความสะอาดพืน้ผวิ เพื่อความสวยงาม เช่น น ้าพุ หรอืผ่านการ
บ าบดัเพิม่เตมิเพือ่ผลติหมอกเพือ่เพิม่ความเยน็สบายในรา้นอาหารและแผงขายอาหารทีจ่ะดงึดูดผูค้นให้
เขา้มามาในพื้นที่ อกีทางหนึ่งคอื ปล่อยน ้าที่กกัเก็บไว้ให้ไหลไปยงัสวนรบัน ้าฝนเพื่อให้ถงัเก็บน ้าว่าง
ส าหรบัการกกัเก็บน ้าฝนในครัง้ต่อไป การปลูกต้นไม้และใบไม้ในแหล่งชอปป้ิงซึ่งขณะนี้ถูกปกคลุมไป
ดว้ยคอนกรตีทีม่รี่มเงาไม่มาก สามารถช่วยลดอุณหภูมลิงไดอ้ย่างมาก ดงัแสดงในภาพที ่15  
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ภาพที ่14 : ภาพตดัขวางของการกกัเกบ็น ้ าฝนบนหลงัคาของตลาด 
ทีม่า: คณะท างาน 

 

ภาพที ่ 15 : ภาพถ่ายคลืน่ความร้อนในเดือนมกราคม 2560 แสดงผลกระทบบนเกาะทีม่ีความร้อนในเมือง
เมลเบิรน์ ประเทศออสเตรเลีย 
ทีม่า: กรมสิง่แวดลอ้ม ทีด่นิ น ้า และการวางแผนของรฐัวกิตอเรยี (2019)3  

 
3 ดู CRCWSC (2014) https://watersensitivecities.org.au/wp-content/uploads/2016/07/TMR_B3-1_WSUD_thermal_comfort_no2.pdf 
และ https://www.planning.vic.gov.au/__data/assets /pdf_file/0034/439297/Trees-for-Cooler-and-Greener-Streetscapes-
21112019.pdf 

 

https://watersensitivecities.org.au/wp-content/uploads/2016/07/TMR_B3-1_WSUD_thermal_comfort_no2.pdf
https://www.planning.vic.gov.au/__data/assets/pdf_file/0034/439297/Trees-for-Cooler-and-Greener-Streetscapes-21112019.pdf
https://www.planning.vic.gov.au/__data/assets/pdf_file/0034/439297/Trees-for-Cooler-and-Greener-Streetscapes-21112019.pdf
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ความคิดเห็นจากการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับกลยุทธ์นี้ท าให้แนวคิด
หลงัคาสเีขยีวมคีวามเป็นไปได้มากขึ้น เมื่อพจิารณาจากอายุและสภาพของอาคารหลายแห่งในพื้นที่
ศึกษา ตลอดจนน ้าหนักที่รองรบัได้ของโครงสร้างเพิม่เติมและต้นทุนในการสร้างและการบ ารุ งรกัษา
หลังคาสีเขียว ซึ่งไม่ได้รวมอยู่ในการศึกษาเชิงกลยุทธ์นี้  แต่สามารถน ามาพิจารณาในการประเมิน
รายละเอยีดเพิม่เตมิไดใ้นอนาคต 

3.1.4. กำรเปล่ียนพื้นท่ีรำบต ำ่สำธำรณะให้เป็นพื้นท่ีสีเขียว 

องคป์ระกอบทีส่ีข่องกลยุทธน์ี้มุ่งเน้นไปทีพ่ืน้ทีส่าธารณะทีม่พีืน้ราบต ่า เช่น ลานจอดรถและศูนยก์ลาง
การคมนาคมขนสง่ ลกัษณะของพืน้ดนิทีเ่ป็นพืน้ทีร่าบต ่ามแีนวโน้มทีจ่ะเกดิน ้าท่วมขงัอยู่บ่อยครัง้ ลาน
จอดรถถอืว่าเป็นหนึ่งในพืน้ทีข่นาดใหญ่ในย่านศูนยก์ลางธุรกจิ ซึง่ปัจจุบนัถูกปกคลุมดว้ยคอนกรตีหรอื
ยางมะตอย แต่สามารถปรบัปรุงใหม่ไดอ้ย่างง่ายดายเพือ่ใหส้ามารถใชง้านไดอ้ย่างอเนกประสงคม์ากขึน้ 
มคีวามเขยีวขจแีละสวยงามมากขึน้ 

ตวัอย่างเช่น สถานีขนส่งจงัหวดัระยอง ซึ่งคณะท างานพจิารณาแล้วว่าเป็นพื้นที่ที่มศีกัยภาพสูงที่จะ
เปลีย่นใหเ้ป็นพืน้ทีส่เีขยีว เนื่องจากมนี ้าท่วมอยู่บ่อยครัง้และมอีุณหภูมทิีร่อ้นจดั เมื่อเทยีบกบัการแกไ้ข
ปัญหาบนถนนช้อปป้ิง การเปลี่ยนสถานีขนส่งให้เป็นพื้นที่สเีขยีวสามารถท าได้ง่ายกว่าเนื่องจากเป็น
ทรพัยส์นิสาธารณะ และสามารถใชเ้ป็นสถานทีเ่พื่อการสาธติเบื้องต้นเพื่อใหภ้าคเอกชนไดเ้ขา้มามสี่วน
ร่วมในภายหลงัและสามารถคดัลอกแนวทางดงักล่าวไปปรบัใชก้บัพืน้ทีข่องตนได ้ 

การก่อสรา้งสวนรบัน ้าฝนในลานจอดรถจะช่วยใหม้ทีีบ่งัแดด เพิม่การแทรกซมึของน ้าตามธรรมชาต ิและ
ลดปัญหาน ้าท่วมได้ กลยุทธ์นี้จะช่วยลดปรมิาณฝุ่ นในอากาศซึ่งเป็นอนัตรายต่อสุขภาพของประชาชน
อกีดว้ย นอกจากนี้ ควรมกีารตดิตัง้แผ่นกรองชวีภาพเพื่อบ าบดัสิง่ปนเป้ือนจากน ้าทีไ่หล่บ่าอยู่บนถนน  
โดยทีจ่ะน าน ้านัน้ไปใชเ้พือ่รดน ้าตน้ไมใ้นสวนต่อไป  
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ภาพที ่16 : ภาพตดัขวางแสดงการออกแบบสวนรบัน ้ าฝนในสถานีขนส่ง (ซ้าย) ลานจอดรถทัว่ไปในย่าน CBD 
ของระยอง (ขวา) 
ทีม่า: คณะท างาน  

3.1.5. แพลตฟอรม์อจัฉริยะ ระยอง 'Cool Lines'  

องค์ประกอบสุดท้ายของกลยุทธ์นี้เสนอให้มกีารใช้แพลตฟอร์ม 
'Cool Lines' ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ ซึ่งจะแสดงเป็นแผนที่ใน
รปูแบบดจิทิลั (เช่น ในแอปมอืถอื เป็นตน้) มกีารใชร้ะบบอจัฉรยิะ 
อินเตอร์ เน็ตแห่ งสรรพสิ่ง  (Internet- of-things) ที่มาพร้อม
เซน็เซอรใ์นการตรวจจบั และคาดการณ์ความรอ้นในตวัเมอืงและ
แนะน าผู้อยู่อาศยัและผู้มาเยอืนให้ทราบถงึเส้นทางที่เย็นสบาย
ทีสุ่ดและร่มรื่นทีสุ่ดแบบเรยีลไทม ์ 

นอกจากนี้ ยงัสามารถน าพื้นทีส่เีขยีวไปปรบัใช้ในวงกว้างเพื่อปรบัปรุงคุณภาพอากาศให้ดขีึ้นดว้ยการ
กรองมลพษิที่เป็นอนัตรายออกจากอากาศ แพลตฟอร์ม Cool Lines ยงัสามารถตดิตัง้ตวัวดั AQI ซึ่งมี
ความส าคญัอย่างยิง่ในช่วงเดอืนธนัวาคมถงึมนีาคม เนื่องจากเป็นช่วงที่คุณภาพอากาศในภูมภิาคนี้มี
แนวโน้มทีจ่ะแย่ลงเนื่องจากมกีารเผาไร่นาจ านวนมาก 

นอกจากนี้ จะมกีารท าเครื่องหมายสถานที่ท่องเที่ยวรวมทัง้สถานที่ส าหรบันัง่เล่นไว้ด้วย  เช่น ที่นัง่ที่
เชื่อมกับกระถางปลูกต้นไม้รบัน ้าฝน กลยุทธ์นี้จะดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาส ารวจจงัหวดัระยอง 
ตลอดจนสร้างแรงจูงใจ โดยการรวมเอาธุรกิจท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการไว้ในแผนที่ Cool Lines ด้วย 
นอกจากนี้ แพลตฟอร์มดงักล่าวยงัเป็นฐานข้อมูลที่ส าคญัส าหรบันักวางผงัเมอืงเมื่อพจิารณาถึงการ
เชื่อมต่อและขยายโครงขา่ยสเีขยีวในเมอืงระยองและทีอ่ื่นๆ  

“อินเทอรเ์น็ตแห่งสรรพส่ิง” 

 (Internet-of things) คืออะไร? 

อิน เทอ ร์ เ น็ ต แ ห่ ง ส ร รพสิ่ ง ห รือ  IOT 
หมายถึงอุปกรณ์หลายพันล้านเครื่ อ งที่
เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตซึ่งรวบรวมและ
แบ่ง ปันข้อมูลทัง้หมด  การเชื่ อมต่อกับ 
"สรรพสิง่" เหล่านี้และการตดิตัง้เซ็นเซอร์จะ
ท าใหเ้กดิการสื่อสารขอ้มูลแบบเรยีลไทม์อัน
เป็นส่วนหนึ่งของแพลตฟอรม์ "อจัฉรยิะ"   
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ภาพที ่17 : แพลตฟอรม์ Cool Lines ในออสเตรเลีย  
ทีม่า: CRC for Water Sensitive Cities (บน) spatialvision.com.au (ล่าง) 

 

  

http://spatialvision.com.au/
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4. กำรประเมินมูลค่ำและกำรเลือกแนวทำงแก้ไขปัญหำ   

เนื้อหาส่วนนี้น าเสนอภาพรวมผลการวเิคราะห์ผลประโยชน์-ต้นทุน (Benefit-Cost Analysis: BCA) มี
การเปรยีบเทียบแนวทางแบบผสมผสานกบักรณีฐานหรอืสถานการณ์ที่ "ไม่ด าเนินการใดๆ เลย" ใน
แบบจ าลองทางเศรษฐกิจ มกีารประมาณการต้นทุนเป็นสกุลเงนิบาทและแปลงเป็น USD  สามารถดู
สว่นประกอบของตน้ทุนและผลประโยชน์และสมมตฐิานไดใ้นภาคผนวก  

นอกจากนี้ เนื่องจากการศกึษาครัง้นี้เป็นการประเมนิเชงิยุทธศาสตร์ระดบัสูงโดยมขีอ้จ ากดัด้านขอ้มูล  
วตัถุประสงค์หลกัจงึเป็นการตัง้ค าถามว่าจากขอ้มูลที่มใีนปัจจุบนัว่าควรด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่
ก าหนดไว้ต่อไปหรอืไม่ ผลลพัธ์ที่ได้จะช่วยในการจดัล าดบัความส าคญัของวิธีการแก้ไขปัญหาตาม
แนวทางธรรมชาต ิ(NbS) โดยพจิารณาว่ามาตรการใดมอีตัราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (Benefit-Cost 
Ratio: BCR) ทีด่ทีีสุ่ด และจดัท าแผนจดัหาเงนิทุนและแหล่งทุนทีเ่หมาะสมเพือ่ใหเ้กดิการกระจายต้นทุน 
และผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม ทัง้นี้ การประเมนิทีเ่ป็นการประเมินโดยละเอยีด เช่น ปรมิาณและการ
ไหลของน ้าที่แน่นอน เป็นต้น ไม่อยู่ในขอบเขตของโครงการนี้ และควรด าเนินการต่อให้เป็นส่วนหนึ่ง
ของขัน้ตอนการศกึษาความเป็นไปไดก้่อนเริม่โครงการและการจดัท า โครงการน าร่อง 

4.1 อตัรำส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุนโดยรวม (Overall BCR) 

ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึง อตัรำส่วน BCR โดยรวมท่ี 9.7 
ในช่วงระยะเวลา 20 ปี กล่าวคอื ส าหรบัการลงทุน 1 ดอลลาร ์ชุมชน
จะได้รบัผลประโยชน์มากกว่า 9 ดอลลาร์ ซึ่งเทียบเท่ากับ มูลค่ำ
ปัจจุบนัสุทธิ (NPV) ประมำณ 31 ล้ำนดอลลำร์สหรฐัฯ ผลการ
วเิคราะหน์ี้แสดงใหเ้หน็ว่า NbS สามารถสรา้งมูลค่ามหาศาลใหก้บัผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียในวงกว้าง อันประกอบไปด้วยชุมชนท้องถิ่น ผู้
สญัจร ผู้มาเยอืน ภาคเอกชน ซึ่งประกอบไปด้วย ห้างสรรพสนิค้า 
ตลาด โรงแรม และภาครฐับาล ซึ่งประกอบไปด้วย เทศบาลนคร
ระยอง กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท  

หากพิจารณาอัตราส่ วน  BCR แยกตามรายการ  จะ เห็นว่ า
ผลประโยชน์สุทธทิีชุ่มชนจะไดร้บัจากเงนิที ่เทศบาลนครระยอง กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท
ลงทุนเท่ากับ 1.6 โดยมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิเท่ากับ  600,000 ดอลลาร์ ถึงแม้ว่าเลขจะชี้ว่าอัตรา
ผลตอบแทนต่อการลงทุนน้อย แต่ผลประโยชน์ที่ได้ก็ยังสูงกว่าต้นทุน และการพิจารณาโครงการ
สาธารณูปโภคพื้นฐานจะต้องมุ่งเน้นการสร้างผลประโยชน์แก่ผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีโดยรวม  (มากกว่า
ผลประโยชน์ของหน่วยงานผู้ด าเนินโครงการ) นอกจากนี้ ยงัมโีอกาสที่จะพจิารณาหาวธิีการกระจาย
ต้นทุนใหม้คีวามเป็นธรรมยิง่ขึ้นดว้ย ส าหรบัรายละเอยีดเพิม่เตมิเกี่ยวกบักลยุทธ์การจดัหาเงนิทุนและ
แหล่งทุนดไูดใ้นบทที ่5  

ค ำศพัท์เศรษฐศ ำสตรท่ี์ส ำคญั  

มูลค่ำปัจจุบนัสุทธิ (Net Present Value):เป็น
วิธีค านวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดทัง้ 
ต้นทุนและผลประโยชน์ที่จะได้ร ับในอนาคต 
ตลอดอายุโครงการ  

อัตรำส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน  (Benefit 
Cost Ratio): เป็นการเปรยีบเทยีบมูลค่าปัจจุบนั
ของผลประโยชน์กับต้นทุน   อัตราส่วน BCR 
ชี้ให้เห็นว่าจะได้ผลประโยชน์กลับมาจากเงิน
ลงทุนเท่าไร  
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4.2 สรปุต้นทุนในกำรลงทุน   

สรุปต้นทุนที่เกี่ยวขอ้งในแต่ละกลยุทธ์แสดงในภาพที่ 18 สิง่ที่ส าคญัคอื ต้นทุนในการลงทุนตามมูลค่า
ปัจจุบนัสุทธปิระกอบไปด้วยต้นทุนการตดิตัง้ /ต้นทุนการก่อสร้างที่จ่ายตัง้แต่เริ่มโครงการ และต้นทุน
การบ ารุงรกัษาตลอดระยะเวลา 20 ปี ต้นทุนที่สูงสุดได้แก่การเปลี่ยนถนนสายหลกัให้เป็นพื้นที่สเีขยีว 
การก่อสรา้งพืน้ทีเ่กาะกลางแบบกดเป็นร่องจะมคี่าใชจ่้ายทีสู่งซึ่งเป็นงานด้านวศิวกรรมทีส่ าคญั  ในทาง
กลบักนั การด าเนินการแก้ไขปัญหาส าหรบัถนนสายรอง (การท าหุบเขาในเมอืงให้เป็นพื้นที่สเีขียว ) 
รวมถงึการปลูกและบ ารุงรกัษาหลุมปลูกต้นไมร้มิทาง การก่อสรา้งและบ ารุงรกัษากระถางปลูกต้นไมร้บั
น ้าฝนซึง่มตี้นทุนทีถู่กกว่ามาก ตน้ทุนทีเ่กีย่วขอ้งกบัองคป์ระกอบอื่น ๆ ของกลยุทธน์ี้ เช่น ถงัเกบ็น ้าฝน
ส าหรบัศูนย์การค้า สวนรบัน ้าฝนในพืน้ที่สาธารณะที่เป็นที่ราบต ่าและการจดัท าแพลตฟอร์มอจัฉรยิะก็
เป็นแนวทางแกไ้ขปัญหาทีม่ตีน้ทุนทีไ่ม่แพงตลอดช่วงระยะเวลา 20 ปี  

 

ภาพที ่18 : สรปุต้นทุนในการลงทุน  
ทีม่า: คณะท างาน  

ส าหรบัถนนสายหลกัและสายรอง การศกึษาครัง้นี้เสนอแนะให้แบ่งการด าเนินการเป็นระยะๆ โดยใช้
โครงการน าร่อง (รวมถงึการวเิคราะห์ BCA เพิม่เตมิเพื่อเปรยีบเทยีบถนนที่มแีละไม่มกีารด าเนินการ
แก้ไข) ซึ่งจะต้องมีการแจกแจงต้นทุน  และท าการปรับปรุงซ่อมแซมถนนตามแผนและตามรอบ
งบประมาณทุกๆ 5 ปี การด าเนินการปรับปรุงแบบเป็นระยะนี้แสดงในตารางที่ 1 ควบคู่ไปกับการ
ด าเนินการสว่นอื่นๆ 
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 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 

ถนนสำยหลัก                

1.1 ถ.สขุมุวิท                

1.2 ถ.ราชชมุพล                

1.3 ถ.จนัทอดุม                

ถนนสำยรองเปรียบเสมือนหุบเขำในเมือง                 

2.1 ระยะ #1                

2.2 ระยะ #2                

2.3 ระยะ #3                

2.4 ระยะ #4                

แหล่งช้อปป้ิงสีเขียวท่ีเย็นสบำย                 

4.สวนรับน ้ำฝนในท่ีรำบต ่ำสำธำรณะ                 

แพลตฟอรม์อัจฉริยะ ระยอง 'Cool Lines'                 

 
ตารางที ่1 : ระยะของการด าเนินการแก้ไขปัญหา   
ทีม่า: คณะท างาน 
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4.3 สรปุผลประโยชน์  

การประมาณการผลประโยชน์ของโครงการมหีลายวธิ ีเช่น  

• การหามลูค่าตลาดเพือ่ประมาณการการลดตน้ทุนการเดนิทางส าหรบัผูส้ญัจร 

• การหามลูค่าตลาดส าหรบัการหลกีเลีย่งค่าใชจ่้ายในการเดนิทางส าหรบัผูส้ญัจรและ
หลกีเลีย่งการปรบัปรุงโครงสรา้งพืน้ฐาน (เช่น ทีส่บูน ้า/ท่อระบายน ้ารวมทีถ่อืว่าจ าเป็นตอ้ง
ใชอ้นัเน่ืองมาจากการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ) 

• การถ่ายโอนมูลค่าโดยใช้การศึกษาจากสถานที่อื่น  ผ่านเครื่องมือประเมินมูลค่าทาง
เศรษฐศาสตร์ INFFEWS เพื่อประเมนิผลประโยชน์ของพื้นที่สเีขยีวที่มใีห้กบัเจ้าของที่ดิน
ตามมลูค่าทีเ่พิม่ขึน้ของอสงัหารมิทรพัยแ์ละทีด่นิ  

• การถ่ายโอนมลูค่า (Value transfer) เพือ่ประเมนิผลประโยชน์จากแนวทางธรรมชาตซิึง่เป็น
ผลมาจากความเตม็ใจของผูม้าเยอืนทีจ่ะยอมจ่ายเงนิเพื่อเขา้ถงึพืน้ทีส่เีขยีว  

• การถ่ายโอนมลูค่า เพือ่ประเมนิผลประโยชน์ทีไ่ดจ้ากการทีม่ลพษิตามชายฝัง่ลดลง 

สรุปผลประโยชน์และมูลค่าที่จะได้รบัตลอดช่วงเวลา 20 ปีดงัแสดงไว้ในภาพที่ 19 ผลการวจิยัพบว่า 
57% ของมลูค่าทีไ่ดร้บัทัง้หมดมาจากการเปลีย่นถนนสายรองใหเ้ป็นพืน้ทีส่เีขยีวในบรเิวณพืน้ทีท่ี่ท าเป็น 
“urban canyon” 'ผลประโยชน์ทีไ่ดจ้ากพืน้ทีส่เีขยีว' สะทอ้นใหเ้หน็ถงึมูลค่าทีสู่งขึน้ของอสงัหารมิทรพัย์
เพื่อการอยู่อาศยัและการพาณิชย ์เนื่องจาก ความเสยีหายจากน ้าท่วมจะลดลง มสีิง่อ านวยความสะดวก
ต่างๆ และกจิกรรมเชงิพาณิชยท์ีม่ากขึน้ 
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ภาพที ่19 : สรปุผลประโยชน์  
ทีม่า: คณะท างาน  

ภาพที่ 20 แสดงผลประโยชน์ที่เพิม่ขึ้นตลอดระยะเวลา 20 ปี โดยรวมแล้วผลประโยชน์จะเพิม่ขึ้นเมื่อ
เวลาผ่านไป ผลประโยชน์ที่สะสมมาตลอด 20 ปี ส่วนใหญ่เป็นผลดีต่อเทศบาลนครระยอง และจะ
สามารถเหน็ผลกระทบที่เกดิขึ้นในระยะสัน้ได้อย่างชดัเจนจากการปรบัปรุงถนนสายหลกัครัง้แรกในปี  
2569 (ถนนจนัทอุดม)  

  

 

ภาพที ่20 : ผลประโยชน์สุทธิสะสมเมือ่เวลาผ่านไป  
ทีม่า: คณะท างาน  
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4.4 กำรกระจำยต้นทุนและผลประโยชน์  

หลงัจากวเิคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์แยกตามรายการแล้ว ค าถามที่ส าคญัต่อไปคอื การกระจาย 
ต้นทุนและผลประโยชน์ในหมู่ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี เป็นอย่างไร กล่าวคอืใครจะเป็นผูจ่้ายและใครจะได้รบั
ผลประโยชน์ ซึ่งข้อมูลนี้มคีวามส าคญัอย่างมากต่อการรบัผิดชอบต้นทุนค่าใช้จ่ายร่วมกันโดยอาศัย
มาตรการทางภาษหีรอืมาตรการอื่น ๆ เพือ่ลดภาระของหน่วยงานผูด้ าเนินโครงการ  

ภาพที ่21 แสดงใหเ้หน็ว่าผูไ้ดร้บัผลประโยชน์ทีม่ากทีสุ่ดคอืชุมชนในทอ้งถิน่และชุมชนอื่น ๆ ในวงกวา้ง 
เช่นเดยีวกบัภาคเอกชน จรงิอยู่ว่าสาธารณชนควรเป็นผูร้บัผลประโยชน์หลกัจากโครงการของเทศบาล 
สิง่นี้อาจเป็นหลกัฐานที่ให้เหตุผลเพยีงพอที่จะเริ่มพิจารณาแผนการหกัคนืค่าใช้จ่าย (cost-recovery 
scheme) เช่น การเก็บภาษีน ้ าท่วมแบบอัตราคงที่ นอกจากนี้  ข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษานี้ เป็น
หลักฐานที่จูงใจให้เทศบาลนครระยองร่วมงานกับภาคเอกชนในการด าเนินการตามกลยุทธ์นี้  อัน
เนื่องมาจากผลประโยชน์ทีค่าดว่าภาคเอกชนจะไดร้บันัน้มหาศาลมาก  

 

ภาพที ่21 : การกระจายต้นทนุและผลประโยชน์  
ทีม่า: คณะท างาน 

4.5 ผลกำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหว  

ส าหรบัการวเิคราะห์ความอ่อนไหว (sensitivity testing) โดยใช้ แบบจ าลองวเิคราะห์ขอ้มูลซ ้ามากกว่า 
1,000 ครัง้ โดยปรบัต้นทุนและผลประโยชน์ลดลงและเพิ่มขึ้นในช่วง  30% มีผลการวิเคราะห์ที่ชี้ว่า 
โอกาสทีอ่ตัราสว่น BCR โดยรวมจะสงูกว่า 1 กล่าวคอืผลประโยชน์โดยรวมทีไ่ดร้บัมากกว่าต้นทุนโดยมี
อตัราสว่น BCR ทีต่ ่าสุด คอื 4.6 และทีส่งูสุดคอื 18  
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ส าหรบัผูด้ าเนินโครงการ ผลลพัธ์ทีน่่าจะเป็นไปไดม้ากทีสุ่ดคอื BCR ระหว่าง 1.16 ถงึ 1.57 แต่มคีวาม
เป็นไปได้ต ่า (0.06) ที่ BCR สูงสุดจะเท่ากับ 2.81 และมีความน่าจะเป็นต ่า (0.16) ที่จะมี BCR อยู่
ระหว่าง 0.75-1.16  

 

ภาพที ่22 : ผลการวิเคราะห์ความอ่อนไหวต่อ BCR โดยรวมและ BCR ของหน่วยงานผูด้ าเนินโครงการ  
ทีม่า: คณะท างาน 

ในกรณีศึกษา ได้มกีารสนันิษฐานว่าการมสี่วนร่วมของภาคเอกชนที่มปีระสทิธิภาพและการสร้างขีด
ความสามารถจะท าให้ภาคเอกชนที่เป็นเจ้าของพื้นที่บรเิวณถนนสายหลกัและสายรองได้รบัประโยชน์
จากแนวทาง NbS อย่างน้อย 80% ของผลประโยชน์ที่เป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าอตัราการน าไป
ปฏบิตัใิชจ้ะต ่ากว่า 20% แต่อตัราสว่น BCR โดยรวมยงัคงสงูกว่า 5  

เพื่อสะทอ้นใหเ้หน็ถงึขอ้เทจ็จรงิทีว่่าเงนิในปัจจุบนัมคี่ามากกว่าเงนิในอนาคต  การวเิคราะหต์้นทุนและ
ผลประโยชน์จะต้องมกีารคดิลดผลประโยชน์และต้นทุนในอนาคตตามวธิกีารค านวณที่เป็นมาตรฐาน  
ส าหรบัการวเิคราะห์นี้ คณะท างานใช้อตัราคดิลดที่ 0.04 หรอื 4% การวเิคราะห์ความอ่อนไหวโดยใช้
อตัราคดิลดที่ 0.02 และ 0.06 ไม่ไดเ้ปลีย่นแปลงขอ้สรุปของการวเิคราะห์ อตัราคดิลดทีล่ดลงส่งผลให้มี
อัตราส่วน BCR สูงขึ้น ซึ่งสะท้อนถึงข้อเท็จจริงที่ว่าต้นทุนของกลยุทธ์ที่เสนอมานัน้ใกล้จะช าระคืน
หมดแลว้ ในขณะทีผ่ลประโยชน์จะเพิม่ขึน้เมื่อเวลาผ่านไป  

นอกจากนี้ยงัมกีารทดสอบผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาของการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่
ส าคญั ในกรณีนี้คอืการปรบัปรุงถนนสายหลกั กรณีศกึษานี้สนันิษฐานว่าการปรบัปรุงถนนสายหลกัแต่
ละครัง้จะเกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดรอบปีงบประมาณแต่ละรอบซึ่งมีระยะเวลาห้าปี หากการปรบัปรุงเหล่านี้
เกดิขึ้นในช่วงเริม่ต้นของรอบปีงบประมาณ ก็จะท าให้ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรกัษาเกดิเรว็ขึ้น และการ
ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานก่อนหน้านี้จะเกิดขึ้นในปีที่ 1 ของปีงบประมาณ แทนที่จะได้ดอกเบี้ยจาก
ธนาคารเพิ่มขึ้นจนถึงปีที่ 5 ภาพที่ 22 แสดงประโยชน์ของการชะลอการลงทุนในถนนสายหลัก 
นอกจากนี้ การลงทุนปรบัปรุงถนนสายรองซึ่งมีความเสี่ยงที่ต ่ากว่า ท าให้สามารถเรียนรู้และน ามา
พจิารณาในการปรบัปรุงถนนสายหลกัซึง่อาจช่วยลดตน้ทุนและความเสีย่งไดอ้กีดว้ย  
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ภาพที ่23 : การทดสอบวา่การลงทุนแบบเร่งรดัจะให้ผลประโยชน์สุทธิมากกว่าหรือไม่  
ทีม่า: คณะท างาน

กรณีฐาน: ผลประโยชน์สะสมเมื่อมกีารลงทุน
ในช่วงปีสุดทา้ยของรอบปีงบประมาณซึ่งมรีะยะ 
5 ปี 

การวเิคราะหค์วามออ่นไหว: การเร่งการลงทุนในถนนสายหลกั
ตัง้แต่ปีแรกของปีงบประมาณในแต่ละรอบส่งผลใหม้ตีน้ทุนที่
มากกว่า ซึง่ตน้ทุนดงักล่าวจะมากกว่าการไดร้บัผลประโยชน์
ก่อนหน้านี้ และระยะเวลานานในการคุม้ทุนจะนานกว่า 
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5. กำรระบุกลไกกำรจดัหำเงินทุนและกำรใช้จ่ำยเงินท่ีเหมำะสม  

ตัง้แต่ทศวรรษ 1960 เป็นต้นมา เศรษฐกจิไทยเตบิโตอย่างรวดเรว็เนื่องจากการลงทุนโครงสรา้งพืน้ฐาน 
ซึง่โครงการสว่นใหญ่เป็นโครงการทีร่ฐับาลลงทุนโดยอาศยังบประมาณจากเงนิภาษอีากร  รฐับาลยงัเป็น
ผู้ลงทุนรายใหญ่ที่สุดในช่วงหลายปีมานี้นับตัง้แต่การลงทุนภาคเอกชนชะลอตัว  อย่างไรก็ตาม 
งบประมาณลงทุนของภาครฐัเริ่มไม่เพียงพอต่อความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่เพิ่มมากขึ้น  
เนื่องจากการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ การเตบิโตของประชากรและการขยายตวัของเมอืง ส่งผลให ้
การจดัหาเงนิทุนด้วยวธิีเดิมหรอืแหล่งทุนเดิมไม่เพียงพอที่จะตอบสนองต่อความต้องการในอนาคต  
นอกจากนี้ รัฐบาลยังจาเป็นต้องเพิ่มการลงทุนเพื่อความยัง่ยืนและความเท่าเทียมกัน  เพื่อบรรลุ
เป้าหมายตามนโยบายและยุทธศาสตรช์าตอิกีดว้ย 

กรณีศกึษานี้สนันิษฐานว่าความต้องการด้านน ้าในอนาคต การป้องกนัน ้าท่วม และความต้องการด้าน
สุขอนามัยในจังหวัดระยอง ก็ประสบปัญหาด้านการลงทุนเช่นกัน การลงทุนของภาคเอกชนเพื่อ
ผลประโยชน์ส่วนตวัและสาธารณะเป็นองคป์ระกอบส าคญัของกลยุทธ์ที่ร่างไวใ้นกรณีศกึษานี้  ขอ้เสนอ
ในกรณีศกึษาจงึชี้ให้เหน็ถงึโอกาสที่จะเพิม่การลงทุนและขยายช่องทางการจดัหาทุนจากแหล่งต่าง ๆ 
เนื่องจากระยองมปัีจจยัหลายอย่าง ทีเ่อื้อต่อการระดมทุนและส่งเสรมิการลงทุนเพื่อสนับสนุนการเตบิโต
สเีขยีวอย่างยัง่ยืน (sustainable green growth) อยู่แล้ว จึงต้องน าองค์ประกอบเหล่านัน้มาพฒันาให้
กา้วหน้าต่อไป เช่น 

5.1 นโยบำยและยุทธศำสตรท่ี์เอ้ือ 

วิสยัทศัน์กำรพฒันำประเทศท่ีระบุไว้ในแผนพฒันำเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชำติฉบบัท่ี 12 (แผน
พฒันำฯ ฉบบัท่ี 12) โดยแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่12 ไดถู้กผนวกเขา้กบัยุทธศาสตรช์าต ิ20 ปีซึ่งเป็นแผน
แม่บทหลกัในการพฒันาประเทศและก าหนดวสิยัทศัน์ระยะยาวของการพฒันาอย่างยัง่ยนื  โดยมกีาร
แปลง ยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติผ่านแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะเวลา  5 ปี 
แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตฉิบบัที ่12 มุ่งเน้นประเดน็ต่างๆ ต่อไปนี้ 

• การแกไ้ขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล ้า  

• ปรบัปรุงความสามารถในการแขง่ขนั ปรบัโครงสรา้งเศรษฐกจิภายในประเทศให ้กา้วสูเ่ศรษฐกจิ
ดจิทิลัและ 

• ส่งเสรมิการเตบิโตสเีขยีวซึ่งตัง้เป้าหมายเพื่อเพิม่พื้นที่ป่าของประเทศ  40% และลดการปล่อย
ก๊าซเรอืนกระจกสุทธลิง 7% เป็นตน้   
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นอกจากนี้แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตฉิบบัที่ 12 ไดร้บัการสนบัสนุนจาก4 

• นโยบายไทยแลนด์ 4.0 น าเสนอรูปแบบการพฒันาเศรษฐกจิใหม่เพื่อปรบัทศิทางประเทศไทย 
ให้สอดคล้องกบัแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตฉิบบัที่ 12 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
สาระส าคญัของนโยบายไทยแลนด์ 4.0 คอืการพฒันาเศรษฐกจิด้วยนวตักรรมและเทคโนโลยี 
สร้างสังคมที่มีคุณภาพและรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการสร้างสังคมคาร์บอนต ่าและมีระบบ
เศรษฐกจิทีส่ามารถปรบัตวัต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ 

• แผนกำรปรบัตวัต่อกำรเปล่ียนแปลงสภำพภมิูอำกำศแห่งชำติ พ.ศ 2562 เป็นแผนการ
ปรบัตัวของ 6 สาขาหลักที่ระบุไว้แผนแม่บทรองรบัการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (พ.ศ 
2558-2593) ได้แก่ การจดัการน ้า สาธารณสุข การตัง้ถิ่นฐานและความมัน่คงของมนุษย์ การ
ท่องเทีย่ว การจดัการทรพัยากรธรรมชาต ิการเกษตรและความมัน่คงทางอาหาร   

แนวทางแก้ไขปัญหาทีร่ะบุไวใ้นกรณีศกึษานี้สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตรข์องประเทศไทย โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง เป็นแนวทางที่ส่งเสริมความยืดหยุ่นในการรบัมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  ส่งเสริม
นวตักรรมและ สร้างเมอืงที่น่าอยู่ด้วยการออกแบบย่านกลางเมอืงที่น่าเดิน มพีื้นที่สเีขยีว และมคีวาม
ยดืหยุ่นในการรบัมอืกบัปัญหาน ้าท่วม กลยุทธ์ต่าง ๆ ในกรณีศกึษาจงัหวดัระยองใหแ้นวคดิรเิริม่ในการ
น าร่องที่มคีุณค่าซึ่งเชื่อมโยงกบัเป้าหมายระดบัชาติและศกัยภาพในการทดสอบและขยายผลการใช้
แนวทาง NbS ในพื้นที่อื่น ๆ ของภูมภิาคที่ก าลงัเตบิโตได้อย่างชดัเจน การบูรณาการหลกัการ IUFM 
และ NbS เข้ากับกระบวนการจัดท างบประมาณและทรัพยากร เช่น แนวทางส าหรับการวิเคราะห์
งบประมาณการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ (CCBA)5 สามารถส่งเสรมิกลยุทธ์เหล่านี้ได้6 การแปลง
วสิยัทศัน์ดงักล่าวใหเ้ป็นจรงิต้องอาศยัการระดมทุนในขนาดทีพ่อเหมาะโดยอาศยัเครื่องมอืทางการเงนิ
หลายรปูแบบเพือ่เขา้ถงึแหล่งเงนิทุนทัง้ของภาครฐัและเอกชนทัง้จากทัง้ในและนอกประเทศ  

รายงาน OECD ระบุว่า 

“การเตบิโตสเีขยีว (Green growth) และการลงทุนที่เป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มเป็นกุญแจส าคญัที่จะบรรลุ
วสิยัทศัน์ไทยแลนด์ 4.0 โดยเฉพาะอย่างยิง่ในบรบิทของการฟ้ืนตวัจากการระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสั
โคโรนาสายพนัธุ์ใหม่ (โควดิ-19) แนวทางการเตบิโตสเีขยีวจะท าใหป้ระเทศไทยเตบิโตและพฒันาต่อไป 

 
4 UNDP. Development Finance Assessment Snapshot – Thailand. 2021. Retrieved from 
https://www.th.undp.org/content/thailand/en/home/library/development-finance-assessment-snapshot---thailand-.html 

5 UNDP (2016). Climate Change Benefit Analysis CCBA Guidelines. Retrieved from 
https://www.th.undp.org/content/thailand/en/home/library/environment_energy/climate_change_benefit_analysis_ccba_guidelines.
html 

6 https://www.th.undp.org/content/thailand/en/home/library/environment_energy/climate_change_benefit_analysis_ccba_guidelines.html 

https://www.th.undp.org/content/thailand/en/home/library/development-finance-assessment-snapshot---thailand-.html
https://www.th.undp.org/content/thailand/en/home/library/environment_energy/climate_change_benefit_analysis_ccba_guidelines.html
https://www.th.undp.org/content/thailand/en/home/library/environment_energy/climate_change_benefit_analysis_ccba_guidelines.html
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ในขณะทีส่นิทรพัยต์ามธรรมชาตยิงัคงเป็นแหล่งทรพัยากรและใหบ้รกิารดา้นสิง่แวดลอ้มแก่คนรุ่นต่อไป
ในอนาคต เสน้ทางการเตบิโตเช่นนี้จะท าให้ประเทศไทยมคีวามยดืหยุ่นเมื่อต้องรบัมอืวกิฤตริะดบัโลก 
เช่น การเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศหรอืโรคระบาดในอนาคต ก้าวย่างส าคญัเพื่อส่งเสรมิการเตบิโตสี
เขยีวคอืการเร่งรดัการลงทุนและการพฒันานวตักรรม เทคโนโลยแีละโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นมติรกบั
สิง่แวดล้อม ซึ่งจะช่วยให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดโอกาสใหม่ ๆ ทางเศรษฐกิจ และ 
สง่เสรมิการสรา้งงานทีด่ตี่อสิง่แวดลอ้ม (OECD, 2011)”7  

ตามที่กล่าวไว้ในบทที่ 1 นโยบายหลกัที่ชี้แนะการพฒันาเศรษฐกจิของระยองคอืแผนพฒันา EEC ซึ่ง
ได้รับการอนุมัติจากสภานิติบัญญัติของไทยในปี  2561 โดยที่ 3 จังหวัดทางภาคตะวันออก ได้แก่
ฉะเชงิเทรา ชลบุร ีและระยอง จะเป็นจงัหวดัที่ส าคญัต่อการเตบิโตทางเศรษฐกจิอย่างรวดเรว็ใน  ภาค
การขนสง่และอุตสาหกรรม     

นโยบายที่ส าคญัอกีประการหนึ่งคอืแผนพฒันาจงัหวดัระยองที่ก าลงัด าเนินการอยู่ (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 
2565) ซึง่จะมกีารพฒันาตามหลกัการทัง้หมดสีป่ระการ  

1. กำรพฒันำท่ีสมดลุ ระหว่างภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การท่องเทีย่ว และการคา้  

2. “ปรชัญำเศรษฐกิจพอเพียง ” ซึง่ยดึแนวทางการพฒันาทีส่มดุลและทางสายกลาง เพือ่ใหแ้น่ใจ
ว่าประเทศไทยไม่ไดร้บัผลกระทบจากความผนัผวนของตลาดและระบบการเงนิโลก  

3. โครงสรา้งพืน้ฐานจะสนบัสนุนการเตบิโตทางเศรษฐกจิโดยมุ่งเน้นที่ นวตักรรม ใน
ภาคอุตสาหกรรม  

4. เน้นเรื่อง สุขภำพ สวสัดิกำร และควำมยัง่ยืนด้ำนส่ิงแวดล้อม  

แผนดงักล่าวมเีป้าหมายการพฒันาทีป่ระกอบดว้ย 5 หมวดหลกั ไดแ้ก่ 1) เกษตรกรรม 2) การท่องเทีย่ว
และบรกิาร 3) อุตสาหกรรม 4) ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม และ 5) การพฒันาภาคสงัคมและ
ภาครฐั 

กลยุทธท์ีส่รุปไวใ้นกรณีศกึษานี้มสีว่นสนบัสนุนทัง้หา้หมวดทีก่ล่าวมา โดยเฉพาะอย่างยิง่ภายใตห้มวดที่ 
4 – ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอนัมเีป้าหมายทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่  

• การเพิม่พืน้ทีส่เีขยีวในจงัหวดัตลอดจนการอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่  

 
7 OECD (2021). OECD investment policy reviews: Thailand. Paris: OECD. Retrieved from https://www.oecd-
ilibrary.org/sites/6091762f-en/index.html?itemId=/content/component/6091762f-en 

https://www.oecd-ilibrary.org/sites/6091762f-en/index.html?itemId=/content/component/6091762f-en
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/6091762f-en/index.html?itemId=/content/component/6091762f-en
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• บรหิารจดัการแหล่งน ้าเพือ่ใหแ้น่ใจว่ามปีรมิาณน ้าประปาทีเ่พยีงพอและเป็นน ้าประปาทีม่ี
มาตรฐานทีด่ ี 

• จดัการขยะมลูฝอยและของเสยีทีเ่ป็นอนัตราย รวมถงึการดแูล/ก าจดัของเสยีอย่างเหมาะสม เช่น 
การรไีซเคลิและการรวบรวมและก าจดัขยะในชุมชน  

• ลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกและปรบัตวัใหเ้ขา้กบัผลกระทบทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภูมอิากาศ  

• ตดิตามและประเมนิการใชท้รพัยากรธรรมชาตใินทุกภาคสว่น  

มลูค่ารวมการลงทุนตามแผนฯ คดิเป็นประมาณ 18.2 รอ้ยลา้นบาท ในจ านวนนี้มกีารจดัสรรงบประมาณ
จ านวน 2,033 ลา้นบาท เพือ่การปรบัปรุงถนน 1,838 ลา้นบาท เพือ่การยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานของ
ถนนและอกี 2,189 ลา้นบาท เพือ่การจดัการดา้นน ้าซึง่รวมถงึโครงการระบายน ้า การจ่ายน ้าและการกกั
เกบ็น ้า และสถานีสบูน ้าทัว่จงัหวดั8 

โดยจะมกีารทบทวนและแก้ไขแผนพฒันาในอกีหา้ปีถดัไป (พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569) ซึง่ถอืเป็นโอกาสอนั
ดทีีจ่ะน าเสนอแนวทางเพือ่ความยัง่ยนืในรูปแบบใหม่ กรณีธุรกจิทีแ่ขง็แกร่งซึง่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์
ของนโยบายของรฐับาลอย่างชดัเจนยงัช่วยเพิม่โอกาสทีจ่ะไดร้บัการสนับสนุนเงนิทุนจากทางภาครฐัอกี
ดว้ย นอกจากนี้ แนวทาง NbS มศีกัยภาพทีจ่ะก่อใหเ้กดิผลประโยชน์ร่วม ดงันัน้การรวมเอาแผนการ
ปรบัปรุงตามแนวทาง NbS เขา้ไปในช่วงการวางแผนครัง้ถดัไป จะท าใหก้ารจดัท างบประมาณมกีารบูร
ณาการมากขึน้  

5.2 สร้ำงสมดลุระหว่ำงแนวทำงแก้ไขปัญหำแบบรวมศนูยแ์ละกระจำยอ ำนำจ  

การสนบัสนุนดา้นเงนิทุนและการเขา้ถงึแหล่งเงนิทุนจ าเป็นต้องมแีนวทางทีช่ดัเจนในการพฒันาขอ้เสนอ
โครงการและการประเมนิทางเลอืกในการด าเนินนโยบายและเป้าหมายในเชงิกลยุทธ ์รวมถงึการยอมรบั
ต้นทุนทีเ่กี่ยวขอ้งทัง้หมดตลอดวงจรชวีติของโครงการ และการพจิารณาโอกาสในการเพิม่มูลค่าทีก่วา้ง
ขึ้น การประเมนิค่าทัง้การประหยดัต่อ ขนาด และการประหยดัต่อขอบเขต ดงัที่แสดงโดยกรณีศึกษา 
แนวทางของ IUFM สามารถสรา้งสมดุลใหก้บัระบบโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่และแนวทางการแก้ไข
ปัญหาแบบกระจายอ านาจทีม่ขีนาดย่อมกว่า ตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหาแบบโครงสรา้งสเีขยีว สเีทา 
และแบบไม่มโีครงสร้างซึ่งช่วยจะลดต้นทุนโดยรวมได้ กรณีศกึษาระยองเน้นที่มูลค่าเพิม่ของการแก้ไข
ปัญหาโดยใชแ้นวทางธรรมชาตแิละโครงการรเิริม่แบบกระจายอ านาจ (เช่น หุบเขาในเมอืงบนถนนสาย
รอง) เพือ่สนบัสนุนการลงทุนขนาดใหญ่ (การแกไ้ขปัญหาบนถนนสายหลกั)  

 
8 แผนพฒันาจงัหวดัระยอง พ.ศ. 2561 
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5.3 ภำษีอำกรและงบประมำณ  

กระบวนการวเิคราะห์ BCA ในกรณีศกึษานี้เน้นถึงผลประโยชน์ที่กระจายไปยงัธุรกิจของภาคเอกชนและ
ชุมชนต่าง ๆ ทัว่เมืองระยอง ซึ่งเป็นหลักฐานที่อาจแสดงให้เห็นถึงการยอมรบัวิธีการจ่ายเงินของผู้ร ับ
ผลประโยชน์ผ่านการช าระอตัราค่าภาษแีละบรกิารทัว่ไปเพิม่ขึน้เพยีงเลก็น้อย หรอืการน าเสนอมาตรการการ
เกบ็ภาษทีีม่เีป้าหมายชดัเจนเช่น การเรยีกเกบ็ภาษนี ้าท่วมแบบอตัราคงที ่หรอืภาษทีางหลวง เป็นตน้  

5.4 กำรใช้ประโยชน์จำกกำรลงทุนของภำคเอกชนและทุนทำงสงัคม 

การเงนิและการระดมทุนจะยงัคงมบีทบาทส าคญัในการส่งเสรมิการเตบิโตทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มและ
แนวทาง IUFM กระบวนการ IUFM ยงัเป็นตวัเชื่อมช่องว่างของระบบโครงสร้างพื้นฐานสาธารณะโดย
การระบุและสรา้งรายไดเ้พิม่เตมิ ลดความจ าเป็นในการระดมทุนและเพิม่ความสามารถทางการเงนิและ
การขยายผล  

ในการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้เชี่ยวชาญ เทศบาลนครระยองได้เน้นย ้าถงึความส าคญัของ
การมสี่วนร่วมกบัภาคเอกชน แบบจ าลองจากภาคส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งซึ่งมกีารน าไปใชแ้ลว้ในจงัหวดัระยอง
คอื โครงการความร่วมมอืภาครฐั ภาคธุรกจิ ภาคประชาสงัคม เพือ่จดัการพลาสตกิ และขยะอย่างยัง่ยนื 
(PPP Plastic) ซึ่งมุ่งเป้าไปทีก่ารด าเนินการของภาคเอกชนและชุมชนเพื่อการจดัการขยะพลาสตกิให้ดี
ยิง่ขึน้9  

ผูว้่าราชการจงัหวดัระยอง นาย สุรศกัดิก์ล่าวในงานฉลองครบรอบ 1 ปี ของการด าเนินโครงการทีจ่งัหวดั
ระยอง ว่า:  

' ระยองมบีทบาทส าคญัในการพฒันาเศรษฐกจิ อุตสาหกรรม การท่องเทีย่ว และการเกษตรของ
ประเทศ ดงันัน้ จงัหวดัจงึตระหนักถงึความส าคญัของการจดัการการเติบโตอย่างยัง่ยนืและมี
ประสทิธิภาพโดยเน้นและจดัการกบัขยะมูลฝอยและปัญหาสิง่แวดล้อมผ่านความร่วมมอืและ
ความมุ่งมัน่อย่างแรงกลา้ของทุกภาคส่วน ด้วยเหตุนี้ โครงการ “PPP Plastic” ซึง่เป็นโครงการ
ความร่วมมอืระหว่างภาครฐั ภาคเอกชน และภาคประชาสงัคมในการจดัการปัญหาขยะพลาสตกิ
อย่างยัง่ยนืในพื้นทีน่ าร่องของจงัหวดัระยอง ซึง่มกีารลงนามบนัทกึความเขา้ใจอย่างเป็นทางการ 
เมือ่วันที  ่18 ธันวาคม 2561 โครงการนี้สอดคล้องกับแนวคิดของเศรษฐกิจหมุนเวียน  ซึง่
ด าเนินการมาเป็นเวลากว่าหนึง่ปีเพือ่ลดปริมาณขยะ ในขณะเดียวก็เป็นการส่งเสริมการใช้
ทรพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพ นอกจากนี้ยงัมุ่งเน้นทีก่ารพฒันาการจดัการแบบบูรณาการของ
ทุกภาคส่วน เพิม่พูนความรู้และความเขา้ใจ เช่น การเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมในการก าจดัขยะ 

 
9 GC (2020). Thailand public–private partnership for plastic waste management. Retrieved from 
https://gccircularliving.pttgcgroup.com/en/collaborative-projects/321/thailand-public-private-partnership-for-plastic-and-waste-
management 

https://gccircularliving.pttgcgroup.com/en/collaborative-projects/321/thailand-public-private-partnership-for-plastic-and-waste-management
https://gccircularliving.pttgcgroup.com/en/collaborative-projects/321/thailand-public-private-partnership-for-plastic-and-waste-management
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การลดและคดัแยกขยะ การพฒันาระบบคดัแยกขยะและรไีซเคลิ และการลดการใชพ้ลาสตกิแบบ
ใชค้รัง้เดยีวแลว้ทิ้ง ”10 

ในทางกลบักนั มกีารบนัทกึระยะเวลาและต้นทุนทางธุรกรรมทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการเตรยีมการในการประชุม
แลกเปลีย่นความรูร้ะหว่างผูเ้ชีย่วชาญ เช่น โครงการความร่วมมอืระหว่างภาครฐัและภาคเอกชนในการ
ลงทุนระบบโครงสรา้งพืน้ฐานขนาดใหญ่  นอกจากนี้ ยงัมกีารหารอืถงึการมสี่วนร่วมของภาคเอกชนใน
รปูแบบทีเ่ป็นทางการมากขึน้ เช่น การจดัท าบนัทกึความเขา้ใจ (MoUs) การร่วมทุน แผนจงูใจ โครงการ
รบัรองคุณภาพ หรอืการสรา้งโครงการรเิริม่ร่วมกนั ซึ่งถอืเป็นส่วนหนึ่งของโครงการความรบัผดิชอบต่อ
สงัคมขององคก์ร (CSR) โดยเฉพาะอย่างยิง่ส าหรบัองคก์รธุรกจิขนาดใหญ่ 

แนวคดิรเิริม่ "ศูนยก์ารคา้ทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม" สามารถกระตุ้นการมสี่วนร่วมของชุมชนในท้องถิน่
และการด าเนินการของภาคเอกชนซึง่สอดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์ของระยองได้  

“ในจงัหวดัระยอง ผูค้นมคีวามเชือ่ในการปลูกต้นไมข้องครอบครวั ซึง่อาจเป็นแรงจูงใจทีด่ใีห้
ชุมชนและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม  ในระยอง มีต้นไม้ขึ้นชือ่ทีส่ามารถน าไปใช้เป็น
สญัลกัษณ์ได้ และกระทรวงวฒันธรรมอาจเขา้มามสี่วนร่วมในการส่งเสรมิการปลูกต้นไม้ของ
จงัหวดัได”้ 

-- นายพพิฒัน์ เรอืงงาม กรมทรพัยากรน ้ า กรุงเทพมหานคร11  

กล่องที ่1 แสดงตวัอย่างการมสีว่นร่วมของภาคเอกชนและชุมชนทีม่ปีระสทิธภิาพและการลงทุนเพือ่ปรุบ
ปรุงการจดัการน ้าฝนจากประเทศออสเตรเลยี  

 
10 GC (2019). Rayong announces its one-year waste management performance in developing a circular economic model. Retrieved 
from https://gccircularliving.pttgcgroup.com/en/news/better-chemistry/421 

11 2nd Knowledge Exchange for Executives and Experts – Thailand, Identifying IUFM solutions and benefits, 22–23 March 2021. 

ภาพที ่24: เวบ็ไซต์ 10,000 raingardens   
ทีม่า: Melbourne Water  
 

https://gccircularliving.pttgcgroup.com/en/news/better-chemistry/421
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กล่องท่ี 1: กำรควบคุมกำรด ำเนินกำรของภำคเอกชนเพื่อ
สำธำรณประโยชน์ 

โครงการสรา้งสวนรบัน ้าฝน 10,000 แห่ง (10,000 Raingardens) 
ของ Melbourne Water แสดงใหเ้หน็ถงึความเป็นไปไดท้ีจ่ะให้
ชุมชนเขา้มามส่ีวนรว่มและกระตุน้ใหช้มุชนด าเนินการต่าง ๆ ที่
เป็นสาธารณประโยชน์ 

โครงการนี้สนับสนุนให้เจ้าของที่ดินเอกชนสร้างสวนรบั
น ้าฝนบนทีด่นิของตนเอง สวนทีจ่ดัท าขึน้เหล่านี้ออกแบบ
มาเพื่อรบัน ้า ชะลอ และกรองน ้าฝนทีไ่หลบ่าจากหลงัคาหรอืพืน้ทีท่ีน่ ้าไม่สามารถซมึผ่านได้ เช่น ทางวิง่
หรอืทางเท้า การไหลบ่าของน ้าฝนนี้สามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพของแม่น ้าและล าห้วยของเรามาก 
เนื่องจากอาจมสีารมลพษิทีเ่ป็นอนัตราย เช่น ขยะ สารเคม ีมลูสตัว ์และน ้ามนั ปนเป้ือนอยู่ สวนรบัน ้าฝน
จะช่วยลดปรมิาณและปรบัปรุงคุณภาพของน ้าฝนทีไ่หลบ่าเขา้สูแ่หล่งน ้าในพืน้ที่ 

โครงการนี้สง่เสรมิรปูแบบการบ าบดัน ้าฝนทีง่า่ยและมปีระสทิธภิาพโดยใหผู้ค้นตระหนกัว่า:  

• น ้าฝนนัน้มคีวามเกีย่วขอ้งกบัวฏัจกัรของน ้าอย่างไร 

• การจดัการน ้าฝนทีด่มีสีว่นช่วยใหส้ายน ้ามคีุณภาพดไีดอ้ย่างไร และ 

• สิง่ทีส่ามารถท าไดง้่าย ๆ ทีบ่า้นเพือ่จดัการกบัน ้าฝนมอีะไรบา้ง 

• Melbourne Water ไม่ได้ยื่นข้อเสนอที่จูงใจทางการเงินให้แก่เจ้าของที่ดินในการสร้างสวนรบั
น ้ าฝน แต่เน้นที่การให้การสนับสนุนผ่านการให้ความรู้ สิ่งส าคัญที่มีผลต่อความส าเร็จของ
โครงการคอืการจดัการกบัอุปสรรคทัว่ไปในการตดิตัง้สวนรบัน ้าฝน 

• การขาดความตระหนักรูว้่าน ้าฝนคอืปัญหา – Melbourne Water ไดส้รา้งเวบ็ไซต์และจดัท าแผ่น
พบัทีอ่ธบิายว่าน ้าฝนทีไ่หลบ่าสง่ผลต่อสายน ้าอย่างไรและสวนรบัน ้าฝนสามารถช่วยไดอ้ย่างไร   

• การขาดความเข้าใจในชุมชนเกี่ยวกบัสวนรบัน ้าฝน – Melbourne Water ให้การสนับสนุนด้าน
เทคนิคแก่เจา้ของทีด่นิเกี่ยวกบัวธิกีารสรา้งสวนรบัน ้าฝน ผ่านโบรชวัรแ์ละเวบ็ไซต์ นอกจากนี้ ยงั
ท างานร่วมกับสภาต่าง ๆ ในโครงการสาธิตเพื่อสร้างสวนรบัน ้าฝนในที่สาธารณะ  เช่น ถนน 
สวนสาธารณะ และโรงเรยีน 

• การขาดความรูใ้นเชงิอุตสาหกรรมของระดบัครวัเรอืน– Melbourne Water ยงัจดัใหม้กีาร
ฝึกอบรมดา้นเทคนิคส าหรบัช่างประปาและนกัตกแต่งภูมทิศัน์ 
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สวนรบัน ้าฝนจ านวน – 10,000 – แห่งมวีตัถุประสงคเ์พือ่เพิม่ความสนใจ ท าใหเ้กดิการหารอื และกระตุ้น
ความสนใจของชุมชนรากหญ้า การแข่งขนัเพื่อชิงบตัรก านัลจากร้านขายอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์กระตุ้นให้
เจ้าของที่ดนิร่วมกนัลงทะเบียนสวนรบัน ้าฝนได้อย่างส าเร็จ โครงการนี้เริม่ด าเนินการในปี 2551 บรรลุ
เป้าหมายการจดัสร้างสวนรบัน ้าฝน 10,000 แห่งทัว่เมลเบิร์นในปี 2559 โครงการนี้ได้ถูกรวมเข้ากบั
โครงการเกีย่วกบัน ้าฝนของ Melbourne Water แลว้ 

ทีม่า: K Milenkovic, M Potter และ P Morison (2012) การมสี่วนรว่มของชุมชน: เรือ่งราวของโครงการวนรบัน ้าฝน 10,000 แห่ง (10,000 
Raingardens Program) งานวจิยัทีน่ าเสนอในงานสมัมนาทางวชิาการ Stormwater '12 วนัที ่15-19 ตุลาคม เมอืง เมลเบริน์; เมลเบริน์วอเตอร ์
(2016). Melbourne’s Water Future Green Paper, Melbourne Water’s Submission. เมลเบริน์.  

 

5.5 แผนจงูใจ  

มาตรการจูงใจทางภาษียงัคงเป็นมาตรการที่มศีกัยภาพสูงในการเพิม่การใช้แนวทาง  NbS และ/หรอื
แนวทางที่ลดปัจจยัที่ก่อให้เกิดน ้าท่วมและความเสื่อมโทรมของสิง่แวดล้อม  ตัวอย่างเช่น หากกลุ่ม
บรษิัทเอกชนต้องการสร้างที่จอดรถ อาจมกีารให้สิง่จูงใจเมื่อมกีารใช้วสัดุหรอืเทคนิคในการก่อสร้าง
บางอย่าง (เช่น ทางเทา้ทีน่ ้าสามารถซมึผ่านได ้หรอืการสรา้งสวนรบัน ้าฝน ควรมมีาตรการทีจ่งูใจควบคู่
ไปกับการสร้างขีดความสามารถและการให้ความรู้เพื่อให้แน่ใจว่า  การก่อสร้างและการบ ารุงรกัษา
สิง่ก่อสรา้งนัน้เป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม บรรลุผลตามทีค่าดไว ้

นอกจากนี้ ยงัสามารถส่งเสรมินวตักรรมและการลงทุนของภาคเอกชนไดด้ว้ยมาตรการที่จูงใจ เช่น การ
ให้สิง่จูงใจผ่านส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ตวัอย่างเช่น ปัจจุบนั BOI ได้มกีาร
จดัท ารายการการผลติพลงังานหมุนเวยีนและการบ าบดัของเสยีในกจิกรรมของภาคธุรกจิที่มคีุณสมบตัิ
สอดคลอ้งกบัแนวคดิ BCG เศรษฐกจิชวีภาพ (Bioeconomy) เศรษฐกจิหมุนเวยีน (Circular) เศรษฐกจิสี
เขยีว (Green Economy)12 องค์กรสามารถขยายการด าเนินกิจกรรมดงักล่าวให้สอดคล้องกบัแนวทาง 
NbS เพื่อจัดการปัญหาต่าง ๆ เช่น น ้ าท่วมในเมือง การมีผลลัพธ์ด้านสุขภาพที่ดีขึ้น การปรับปรุง
สภาพแวดลอ้มใหด้ขีึน้ การท่องเทีย่ว และการบรรเทาความรอ้น 

แผนจูงใจอกีรูปแบบหนึ่งทีเ่ริม่ด าเนินการแลว้ในประเทศไทยคอืการใหโ้บนัสอตัราส่วนพื้นทีอ่าคารรวม
ต่อพืน้ทีด่นิ(FAR) โบนัส FAR ประกอบดว้ยขอ้จ ากดัเกี่ยวกบัอตัราส่วนพืน้ทีอ่าคารรวมต่อพืน้ทีด่นิเพื่อ
การพัฒนา ปัจจุบัน FAR ที่สูงสุดคือ 10:1 แต่สามารถรับโบนัสได้สูงสุดถึง  20% หากมีคุณสมบัติ
บางอย่างรวมอยู่ในการออกแบบอาคาร รวมถงึทีอ่ยู่อาศยัส าหรบัผูท้ีม่รีายไดน้้อย พืน้ทีส่เีขยีว ทีก่กัเกบ็
น ้าฝน และการเข้าร่วมในโครงการรบัรองของสถาบันอาคารเขียวไทย  (Thai Green Build Institute)  
การน าแนวทาง NbS ไปประยุกต์ใช้ เช่น การกกัเก็บน ้าฝน กระถางปลูกต้นไม้รบัน ้าฝน และสวนรบั

 
12 Thailand Board of Investment (2021). BOI Go Green. Retrieved from  
https://www.boi.go.th/upload/content/BOIBCGEN2021_60827220decab.pdf 

https://www.stormwater.asn.au/images/Conference_Papers/Stormwater12/Milenkovic_Keysha_Potter_Matthew_and_Morison_Peter_-_Non_Refereed_Paper.pdf
https://www.stormwater.asn.au/images/Conference_Papers/Stormwater12/Milenkovic_Keysha_Potter_Matthew_and_Morison_Peter_-_Non_Refereed_Paper.pdf
https://www.stormwater.asn.au/images/Conference_Papers/Stormwater12/Milenkovic_Keysha_Potter_Matthew_and_Morison_Peter_-_Non_Refereed_Paper.pdf
https://silo.tips/download/melbourne-water-s-submission-melbourne-s-water-future-green-paper
https://silo.tips/download/melbourne-water-s-submission-melbourne-s-water-future-green-paper
https://www.boi.go.th/upload/content/BOIBCGEN2021_60827220decab.pdf
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น ้าฝน ร่วมกบัการจดัให้มโีครงการฝึกอบรมและสร้างขดีความสามารถจะช่วยให้นักพฒันาสามารถน า
แนวทาง NbS ไปใชป้ระโยชน์ไดม้ากขึน้ 

แมว้่าโบนสั FAR จะใหส้ิง่จงูใจในเชงิบวก แต่วธิทีี ่'ผูก้่อมลพษิจ่าย (polluter pays)' ส าหรบัการปล่อยให้
น ้าฝนไหลทิง้ไปกส็ามารถน าไปใชไ้ดเ้ช่นกนั ในกรณีของจงัหวดัระยอง จะเหน็ว่าเจา้ของอสงัหารมิทรพัย์
ทีม่พีืน้ทีข่นาดใหญ่ (เช่น ศูนยก์ารคา้ทีม่ทีีจ่อดรถขนาดใหญ่) มสี่วนใหก้ารสนับสนุนมาตรการจดัการน ้า
ท่วมโดยอาจไดร้บัการยกเวน้ใด ๆ หรอืสว่นลดใด ๆ เมื่อมกีารลงทุนพฒันาสิง่ก่อสรา้งตามแนวทาง NbS   
โดยอาจจะมกีารคดิค่าธรรมเนียม/สร้างแรงจูงใจส าหรบัพืน้ทีท่ีน่ ้าไม่สามารถซึมผ่านได้ เช่น DC Water 
มีการคิดค่าธรรมเนียมพื้นที่ที่น ้ าไม่สามารถซึมผ่านได้ (Clean Rivers Impervious Area Charge: 
CRIAC) 13  

การคิดค่าธรรมเนียมของพื้นที่ที่น ้ าไม่สามารถซึมผ่านได้อาจคิดเป็นค่าธรรมเนียมคงที่ส าหรับ
อสังหาริมทรัพย์ในแต่ละประเภทได้ (เช่น ที่อยู่อาศัย  อาคารเพาณิชย์ และอุตสาหกรรม ) ซึ่ง
อสงัหารมิทรพัยน์ัน้อาจมลีกัษณะของพืน้ทีท่ีค่ลา้ยกนัและน ้าไม่สามารถซมึผ่านได้ หรอื คดิค่าธรรมเนียม
จากแบบจ าลองทีม่คีวามซบัซ้อนมากขึน้โดยพจิารณาจากขอ้มูลการปล่อยน ้าฝนไหลทิ้งของภาคเอกชน  
ส าหรบักรณีทัง้สองนี้ สามารถเสนอสว่นลดใหแ้ก่ภาคเอกชนในการลงทุนสรา้งพืน้ทีท่ีน่ ้าสามารถซึมผ่าน
ได ้ นอกจากนี้ การคดิค่าธรรมเนียมดว้ยทัง้สองวธินีี้จะตอ้งอาศยัขอ้มูลทีด่เีกี่ยวกบัพืน้ทีท่ีน่ ้าไม่สามารถ
ซมึผ่านได ้การจดัท าโครงการน าร่อง และการเตรยีมการเพื่อการเปลีย่นผ่านทีเ่หมาะสม เพื่อหลกีเลีย่ง
ผลกระทบในแงล่บ และผลกระทบทีไ่ม่เป็นธรรม  

 
13 DC Water (2017). Impervious water charge. Retrieved from https://www.dcwater.com/impervious-area-charge. See also City of 
Raleigh (2021). Stormwater fee frequently asked questions. Retrieved from https://raleighnc.gov/SupportPages/stormwater-fee-
frequently-asked-questions 

https://www.dcwater.com/impervious-area-charge
https://raleighnc.gov/SupportPages/stormwater-fee-frequently-asked-questions
https://raleighnc.gov/SupportPages/stormwater-fee-frequently-asked-questions
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“แนวทางการวางแผนระบบการใช้น ้าฝนในเมอืงเซนิ
เจิ้น ” ของประเทศจีนแสดงให้เห็นถึงมาตรการ
ทางเลอืกหรอืมาตรการเพิม่เตมิทีก่ าหนดให้มกีารกกั
เกบ็และการใชน้ ้าฝนในเขตทีอ่ยู่อาศยั เขตทีอ่ยู่อาศยั
ใดทีไ่ม่ไดล้งทุนในอุปกรณ์และเครื่องมอืเพื่อใช้น ้าฝน 
หรือใช้น ้ าฝนไม่ได้ตามเป้าหมาย  จะถูกเรียกเก็บ 
"ค่าธรรมเนียมการทิง้น ้าฝน" เขตใดทีจ่ดัการน ้าฝนได้
ดีเกินคาดอาจได้รับเครดิตน ้ าฝนซึ่งสามารถขาย
ใหก้บัเขตทีไ่ม่ท าตามขอ้ก าหนดอย่างเตม็ที ่

ข้อบังคับดังกล่าวเปิดโอกาสให้มีการส่งเสริมการใช้
แนวทาง NbS โดยเอื้อให้ เจ้าของหรือนักพัฒนา
อสงัหารมิทรพัย์มสี่วนรบัผิดชอบโดยการซื้อ "เครดิต
น ้าฝน" ตามปริมาณการลงทุนสีน ้ าเงินและสีเขียวใน
พืน้ทีท่ีไ่ม่ไดม้กีารด าเนินการตามแนวทาง NbS เพื่อให้
ประสบความส าเรจ็ โครงการรเิริม่ดงักล่าวจ าเป็นต้องมี
รากฐานด้านกฎระเบียบที่เข้มแข็งและการพัฒนาใน
ท้องถิ่นที่เพียงพอเพื่อขับเคลื่อนความต้องการเครดิต
น ้าฝนตามแนวทางที่มกีารพฒันาขึ้นตามสภาพของพื้นที่ 
ขอบเขตของโครงการทีก่ าหนดไวอ้ย่างชดัเจน และหน่วยงานก ากบัดูแลที่เป็นอสิระ ขอ้ก าหนดดา้นขอ้มูลก็
ต้องครอบคลุมเช่นกนั แนวทางที่เหมาะสมส าหรบัระยองอาจเป็นการเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมในอตัราคงที่
เพยีงเลก็น้อย โดยมคีวามเป็นไปได้ที่จะขยายไปสู่รูปแบบของการซื้อขายเครดติน ้าฝนเพื่อเป็นทางเลอืกใน
อนาคต การด าเนินการควรพจิารณาระดบัรายได/้ราคาของสงัหารมิทรพัยเ์พื่อใหแ้น่ใจว่าจะไม่มกีารเรยีกเก็บ
ค่าธรรมเนียมดงักล่าวจากชุมชนต่าง ๆ ทีม่รีายไดต้ ่าซึง่อาจมปัีญหาในการช าระเงนิ  

5.5 กำรใช้ประโยชน์จำกระบบกำรเงินสีเขียวท่ีก ำลงัเติบโต 

การเปลีย่นพื้นที่ CBD ของระยองใหเ้ป็นพื้นที่สเีขยีว เป็นโครงการสาธติทีส่ าคญั การจดัหาเงนิทุนเป็น
การตอกย ้าถงึการเตบิโตทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม ตวัอย่างเช่น กลยุทธ์ต่าง ๆ ทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม
ที่รวมอยู่ในกรณีศกึษานี้สามารถน าไปผนวกกบัโครงการรเิริม่อื่น ๆ ที่มุ่งเน้นด้านความยัง่ยนืในพื้นที่
อื่นๆ ได ้(เช่น การบ าบดัของเสยีตามแนวทาง NbS และการผลติพลงังานหมุนเวยีน) อาจมกีารออกตรา
สารหนี้ เพื่อสิ่งแวดล้อม (Green Bond) ซึ่งเปิดโอกาสให้นักการเงินและนักลงทุนได้ลงทุนอย่างมี
จริยธรรมในโครงการต่าง ๆ เพื่อลดต้นทุนทางธุรกรรมและลดความเสี่ยงผ่านการลงทุนที่มีความ
หลากหลาย   

ภาพที ่25 : สญัญาซ้ือขายน ้ าฝนฉบบัแรกในจีน  
ทีม่า: ส านักขา่ว Chansha Evening News 2020 
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6. ข้อเสนอแนะ และกำรด ำเนินกำรขัน้ต่อไป  

ขอ้เสนอแนะส าหรบัผูบ้รหิารต่อไปนี้ ไดจ้ากกรณีศกึษาย่านศูนยก์ารคา้และธุรกจิเมอืงระยอง จากหลาย
ภาคส่วน โดยความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานของภาครฐัซึ่งเป็นผูด้ าเนินการในระดบัจงัหวดั  (เทศบาล
นครระยอง กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และผูก้ าหนดนโยบายระดบัชาติ (สผ.) นักวางแผนและ
นักยุทธศาสตร์ ผูผ้ลติ (สศช. สทนช.) ร่วมกบัภาคเอกชนและชุมชน ซึ่งจ าเป็นจะต้องร่วมมอืกนัเพื่อท า
ใหว้สิยัทศัน์ดงักล่าวเป็นจรงิ  

• กำรวิเครำะห์เชิงลึกเพื่อกลัน่กรองผลประโยชน์และต้นทุนเพ่ิมเติม การประเมนิเชงิกลยุทธ์
ส าหรบักรณีศกึษานี้แสดงใหเ้หน็ถงึขอ้ดขีองแนวทางแบบบูรณาการ โดยมขีอ้เสนอแนะใหม้กีาร
กลัน่กรองข้อมูลโดยละเอียด เช่น อาจมีการพิจารณาให้มีการศึกษาผลประโยชน์หลักโดย
หน่วยงานในทอ้งถิน่หรอืหน่วยงานของภาครฐั การวเิคราะหต์้นทุนและผลประโยชน์เพิม่เตมิไม่
เพยีงแต่จะเพิม่ความเชื่อมัน่ทีม่ตี่อแนวทางทีน่ าเสนอ แต่ยงัเป็นการใหข้อ้มลูเพิม่เตมิแก่การวจิยั
ในระดบัทอ้งถิน่ซึ่งอาจเกี่ยวขอ้งกบัการขยายผลแนวทางแบบผสมผสานนี้ไปยงัพืน้ทีอ่ื่น ๆ ของ
ประเทศไทย 

• ข้อดีของกำรจดัตัง้โครงกำรสำธิตและกำรด ำเนินงำนแบบเป็นระยะ การน าร่องเป็นส่วน
ส าคญัในการพสิูจน์แนวคดิใหม่ และเป็นการสร้างขดีความสามารถในทอ้งถิน่และเป็นการสร้าง
โอกาสเพื่อดงึดูดการลงทุนจากภาคเอกชน อย่างไรก็ตาม  ส าหรบัโครงการที่ด าเนินงานตาม
แนวทาง NbS และแบบผสมผสาน อาจเป็นเรื่องยากทีจ่ะคาดการณ์ผลประโยชน์ทีไ่ดร้บัหากเป็น
โครงการที่มขีนาดเล็ก และไม่มสี่วนเกี่ยวข้องกับโครงการอื่น ๆ เลย (standalone) บ่อยครัง้ 
ดงัทีแ่สดงใหเ้หน็ในกรณีศกึษานี้ ผลประโยชน์มกัเกดิขึน้จากการน าไปปฏบิตัใินวงกวา้ง  

กรณีศกึษานี้แสดงใหเ้หน็ว่าการด าเนินงานแบบเป็นระยะมสี่วนสนับสนุนการเริม่ต้นใชแ้นวทาง 
NbS ในพืน้ที ่CBD ของระยอง โดยเฉพาะอย่างยิง่การปรบัปรุงถนนสายหลกั โดยเริม่ตน้การน า
ร่องจากถนนสายหลกัหนึ่งเสน้ จากนัน้จงึค่อย ๆ ปรบัปรุงถนนอื่น ๆ เพิม่เตมิทุก ๆ ห้าปี การ
ด าเนินงานแบบเป็นระยะ เป็นวธิทีีช่่วยในการบรหิารความเสีย่ง เป็นการกระจายต้นทุนและและ
ยังใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากการบ ารุงรักษาถนนตามรอบปกติ เพื่อหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่าย
ส่วนเกนิและลดปัญหาที่ท าใหก้ารด าเนินงานนัน้หยุดชะงกัให้น้อยที่สุด นอกจากนี้ ยงัเป็นการ
สร้างความเชื่อมัน่ในมาตรการ และเรยีนรู้จากการน าร่องเพื่อเป็นข้อมูลส าหรบัการพฒันาใน
อนาคต ส าหรบัถนนสายส าคญั เช่น ถนนสุขุมวทิ ที่จ าเป็นจะต้องใช้งานได้ตลอดเวลา การน า
ร่องบนถนนสายหลกัที่มคีวามส าคญัน้อยกว่าอาจเป็นสิง่ส าคญัที่จะน าไปสู่การปฏริูปกฎหมาย
ควบคุมอาคารในระดบัประเทศ  
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การพัฒนาและการบ ารุงรักษาแนวทางแก้ไขปัญหาต่าง  ๆ ควรรวมถึงการเฝ้าติดตามและ
วเิคราะหป์ระสทิธภิาพขององคป์ระกอบตามแนวทาง NbS เพือ่สนบัสนุนการปรบัเปลีย่นในพืน้ที่
และการขยายผลการใชแ้นวทาง NbS ซึง่อาจรวมถงึการมสีว่นร่วมของชุมชนและโอกาสทีชุ่มชน
จะเขา้มามสีว่นเกีย่วขอ้งในโครงการวจิยัเชงิวทิยาศาสตร์ (Citizen Science)  

• ควำมล่ำช้ำในกำรปรบัปรงุโครงสร้ำงพื้นฐำนจะน ำไปสู่ต้นทุนท่ีสูงขึ้นในระยะยำว  แม้ว่า
การปรบัปรุงโครงสร้างพื้นฐานจะมคี่าใช้จ่ายทีค่่อนขา้งสูง แต่การล่าช้าจะก่อใหเ้กดิค่าใช้จ่ายที่
สูงขึ้นมากเมื่อเวลาผ่านไป ปัจจุบนั สาเหตุหลกัที่ท าให้เกิดปัญหาน ้าท่วมในจงัหวดัระยองคอื 
ระบบระบายน ้าที่ล้าสมยัและซบัซ้อนซึ่งท าให้เกดิการอุดตนัอยู่บ่อยครัง้   ระยองถูกมองว่าเป็น
ศูนย์กลางของ EEC หากเมอืงขยายตวัภายใต้การด าเนินธุรกจิตามปกตโิดยไม่มกีารปรบัปรุง
ครัง้ใหญ่ ความเสยีหายในอนาคตจากน ้าท่วมและอนัตรายอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสภาพอากาศจะ
เกดิขึน้อย่างมนียัส าคญั  

เช่นเดยีวกบัการบรรเทาปัญหาน ้าท่วมโดยตรง กรณีศกึษานี้ยงัแสดงให้เห็นว่าแนวทางแก้ไข
ปัญหาแบบผสมผสานสามารถลดค่าใชจ่้ายตัง้ต้นและค่าใชจ่้ายต่อเนื่องได้ ตวัอย่างเช่น ปัจจุบนั
น ้าฝนที่ไหลบ่าต้องไหลผ่านตวัเมอืงก่อนที่จะถูกสูบลงสู่ทะเล เมื่อเมอืงขยายตวั จะต้องมกีาร
สร้างเครื่องสูบน ้าเพิม่เติมหรอืจะต้องจดัหาเครื่องสูบน ้าที่มีขนาดใหญ่ขึ้น อย่างไรก็ตาม ด้วย
แนวทางทีว่างไวใ้นกรณีศกึษานี้ – ระยองสามารถหลกีเลีย่งค่าใชจ่้ายในสว่นนี้ไดเ้นื่องจากน ้าจะ
ถูกดูดซึมตามธรรมชาติ มกีารกกัเก็บน ้าและน าน ้ากลบัมาใช้ใหม่ นอกจากนี้ อาจมกีารศึกษา
เพิม่เตมิเพื่อประเมนิค่าใช้จ่ายทีล่ดลงอนัเนื่องมาจากการวางผงัเมอืงและการจดัการทรพัยากร
น ้าในรปูแบบต่างๆ 

ในระหว่างการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้เชี่ยวชาญ  ผู้เข้าร่วมประชุมยกประเด็น
เกีย่วกบัความส าคญัของการใชว้สัดุในทอ้งถิน่ การออกแบบทีเ่รยีบงา่ย ร่วมกบัการใหแ้รงงจูงใจ
ที่เหมาะสม การสร้างศกัยภาพ และการสนับสนุนทางเทคนิค ประเดน็นี้มคีวามส าคญัต่อพื้นที่
กรณีศกึษาย่านศูนยก์ารคา้และธุรกจินครระยอง เพราะผูป้ระกอบการรายเลก็และรายย่อยที่อยู่
ในพื้นที่อาจไม่มกี าลงั/เงนิทุนเพยีงพอส าหรบัจดัหา NbS ดงันัน้การใช้ NbS ขนาดเล็กติดตัง้
กระจายตวัตามแนวถนน หน้ารา้น และพืน้ทีโ่ล่งแจง้จงึมคีวามเหมาะสมกบัพืน้ที ่ 

จงัหวดัระยองประสบปัญหาการขาดแคลนน ้าและการแก่งแย่งด้านทรพัยากรน ้าเนื่องจากการ
พฒันาทางอุตสาหกรรม สถานการณ์นี้จะเลวร้ายมากขึ้นในอนาคตตามการคาดการณ์การ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ส่งสัญญาณว่าฤดูแล้งจะมีความรุนแรงมากขึ้น  การ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาผ่านแผนการด าเนินงานแบบเป็นระยะ  ท าให้จงัหวดัระยองมีความ
อ่อนไหวดา้นน ้ามากขึน้ และจะท าใหร้ะยองจะเป็นจงัหวดัทีม่กีารเตบิโตอย่างยัง่ยนื  
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• กำรเปล่ียนผ่ำนสู่ระบบกำรระบำยชนิดท่อแยก เพื่อให้สอดคล้องกบัค าแนะน าก่อนหน้านี้ 
ขัน้ตอนต่อไปที่ส าคญัอกีประการหนึ่งคอืการสร้างระบบระบายน ้าที่แยกน ้าฝนและน ้าเสียออก
จากกนั ระบบระบายน ้าทีเ่ป็นแบบท่อรวมเป็นระบบทีล่า้สมยัซึง่ยงัคงมกีารใชก้นัอย่างแพร่หลาย
ในประเทศไทย ถอืเป็นขอ้จ ากดัทีส่ าคญัต่อการพฒันาเมอืงอย่างยัง่ยนื ระยองควรพจิารณาเรื่อง
นี้เป็นเรื่องเร่งด่วนและเริม่ ด าเนินการเปลีย่นระบบระบายน ้าเป็นระบบชนิดท่อแยก เพือ่แยกท่อ
ระบายน ้าเสียออกจากท่อระบายน ้าฝน รวมทัง้ปรบัปรุงระบบเดิมให้เป็นระบบท่อแยก  และ
ก่อสร้างระบบรวบรวมน ้าเสียชนิดท่อแยกในแหล่งที่อยู่อาศยัใหม่ แม้ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการ
ลงทุนช่วงแรกจะสูงและการด าเนินการอาจตอ้งใชเ้วลาในการปรบัเปลีย่นระบบทัง้หมด แต่มลูค่า
ความเสยีหายที่เกดิจากการด าเนินการล่าชา้นัน้จะยิง่สูงกว่ามาก การแยกน ้าฝนออกจากน ้าเสยี
จะช่วยลดแรงดันในการท างานของเครื่องสูบน ้ าและลดปัญหาน ้ าล้นในท่อระบายน ้ ารวม  
โดยเฉพาะอย่างยิง่ แนะน าใหใ้ชร้ะบบทีม่ที่อแรงดนัเน่ืองจากพืน้ทีใ่นจงัหวดัระยองเป็นพืน้ทีร่าบ  

• กำรระบุบทบำทและควำมรบัผิดชอบในกำรบ ำรงุรกัษำท่ีชดัเจน  

ประเดน็ส าคญัอกีประการหนึ่งในประเทศไทยทีเ่กดิขึน้ระหว่างในการประชุมแลกเปลีย่นความรู้
ระหว่างผู้เชี่ยวชาญก็คือความรับผิดชอบในการบ ารุงรักษา  ในจังหวัดระยอง กลยุทธ์แบบ
ผสมผสานอาจตอ้งอาศยัความร่วมมอืและความยนิยอมจากผูค้นจ านวนมาก  

ขอ้ก าหนดในการก่อสร้างและการบ ารุงรกัษามคีวามซบัซ้อนมากขึ้น เนื่องจากหน่วยงานของ
ภาครฐัคาดว่าจะด าเนินการสรา้งและปรบัปรุงสิง่ต่าง ๆ บนทีด่นิสาธารณะ (เช่น การแกไ้ขปัญหา
บนถนนสายหลกั) และบนทีด่นิของภาคเอกชน (เช่น หุบเขาในเมอืงและถงัเกบ็น ้าฝนบนถนนช้
อปป้ิงและศูนยก์ารคา้) 

การมสี่วนร่วมของผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีในวงกวา้งและการก าหนดบทบาทและความรบัผดิชอบที่
ชดัเจนควรเป็นส่วนส าคญัของขัน้ตอนก่อนการศกึษาความเป็นไปไดแ้ละการด าเนินโครงการน า
ร่องใด ๆ ควรเปิดโอกาสให้เทศบาลอื่น ๆ ในระดบัจงัหวดัเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อแบ่งปันการ
เรยีนรู้และสร้างความร่วมมอื โดยเฉพาะอย่างยิง่ในกรณีศกึษานี้เน้นการปรบัปรุงบนถนนสาย
หลกัซึง่ถอืเป็นโครงขา่ยของถนนในระดบัภูมภิาคและระดบัประเทศ  

• กำรบูรณำกำรแนวทำง NbS กบัแนวทำงกำรจดัท ำงบประมำณและแผนจงูใจ 

ประเทศไทยอาจมีตวัอย่างระเบียบนโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมอิากาศ การเตบิโตทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม และการพฒันาทีย่ ัง่ยนื กรณีศกึษานี้ระบุ
โอกาสหลายประการที่ส าคญัส าหรบัการรวมหลกัการ IUFM และแนวทาง NbS เขา้ไว้ด้วยกนั
เพือ่สง่เสรมิโครงการรเิริม่เหล่านี้:  
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o ระดบังบประมาณของประเทศ (เช่น การบูรณาการหลักการ IUFM เพื่อเป็นแนวทางในการ
วเิคราะห์งบประมาณส าหรบัการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกบัการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ 
CCBA)  

o ระดบัการวางแผนในระดบัภูมภิาค (เช่น การเพิม่โครงการโบนัส FAR)  

o ระดบัการพฒันาอุตสาหกรรม (เช่น สทิธิป์ระโยชน์ที่จะได้รบัจากคณะกรรมการส่งเสริม 
การลงทุน)  

o ระดบัการระดมเงนิทุนของเทศบาล (เช่น การพจิารณาว่าผู้รบัผลประโยชน์ต้องจ่ายภาษีให้กบั
เทศบาลมากขึน้ หรอืผูก้่อมลพษิจ่ายค่าธรรมเนียมส าหรบัพืน้ทีท่ีน่ ้าไม่สามารถแทรกซมึผ่านได้ 
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ภำคผนวก 1: องคป์ระกอบต้นทุนและข้อสมมติ  

1. ถนนสำยหลกั ข้อสมมติ 

1.1.ต้นทุนกำรปรบัปรงุถนนสขุมุวิท ระบบระบายน ้าของเกาะกลางแบบกดเป็นร่องทีม่ขีอบถนนหกั (ความยาว = 1,175 ม.) ค่าบ ารุงรกัษาโดยประมาณ = 35,795.454 บาทต่อ
เมตร  

 ความยาวของ ถนน = 1,175 ม. ระยะห่างระหว่างร่องน ้าปลูกพชืหรอืหลุมปลูกตน้ไมร้มิทางในแต่ละช่วง = 6 ม. 1,175 ม. ÷ 6 ม. ≈ 196 
หน่วย ทัง้สองขา้งทาง 196 x 2 = 392 หน่วย ปัจจุบนัม ี30 ตน้ จะตอ้งเพิม่หลุมปลูกตน้ไมร้มิทางอกี 362 หน่วย ขนาดของร่องน ้าปลูกพชื
หรอืหลุมปลูกตน้ไมร้มิทางแต่ละหน่วย = 1 ม. x 1 ม. = 1 ตร.ม. รวม = 362 หน่วย x 1 ตร.ม. = 362 ตร.ม. ราคาต่อหน่วยอยู่ที ่450 หยวน
จนีต่อตร.ม. 

 ตน้ไมส้ าหรบัปลูกในร่องน ้าปลูกพชื/หลุมปลูกตน้ไมร้มิทางและอปุกรณ์ป้องกนัรากไมข้ึน้สงู  362 ชุด ราคาต่อหน่วย 750 บาท 

 ค่าเสยีโอกาสในการขายสนิคา้ระหว่างการก่อสรา้ง = หน่วยละ 3,000 บาท 

1.1.2 กำรซ่อมบ ำรงุถนนสุขมุวิท ค่าบ ารุงรกัษาระบบระบายน ้าขอบเกาะกลางแบบกดเป็นร่องบรเิวณสุขมุวทิตอนกลางคดิเป็น 10% ของตน้ทุน 

 ค่าบ ารุงรกัษาหลุมปลูกตน้ไม ้6 หยวนจนีต่อตร.ม. ต่อปี 

 การรดน ้าตน้ไม ้(ส าหรบัปีแรก) ใชน้ ้า 16 ลติรต่อวนัต่อตน้ หรอื 32 ลติร ต่อตน้ ต่อ 2 วนั ค่าน ้า = 9 บาทต่อลูกบาศกเ์มตร = 0.288 บาทต่อ
ลติร) ค่าท าสวน ชม.ละ 50 บาท ครัง้ละ 0.5 ชม. เดอืนละ 15 ครัง้ ปีละ 10 เดอืน ค่าน ้า = 0.288 บาท x 48 ลติรต่อตน้ต่อครัง้ x 340 ตน้ x 
10 ครัง้ต่อเดอืน x 10 เดอืนต่อปี = 470,016 บาทต่อปี ค่าท าสวน = 50 บาทต่อชัว่โมง x 0.5 ชม. ต่อครัง้ x 10 ครัง้ต่อเดอืน x 10 เดอืนต่อ
ปี = 2,500 บาทต่อปี รวม ค่ารดน ้า = 472,516 บาท 

1.2.1 ต้นทุนในกำรปรบัปรงุถนนรำชชุมพล  ระบบระบายน ้าของเกาะกลางแบบกดเป็นร่องทีม่ขีอบถนนหกั (ความยาว = 1,080 ม.) ค่าบ ารุงรกัษาโดยประมาณ = 23,559.725 บาท ต่อ 
เมตร 
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1. ถนนสำยหลกั ข้อสมมติ 

 ความยาวของถนน = 1,080 ม. ระยะห่างระหว่างร่องน ้าปลูกพชืหรอืหลุมปลูกตน้ไมร้มิทางในแตล่ะช่วง = 6 ม. 1,080 ม. ÷ 6 ม. ≈ 180 
หน่วย ทัง้สองขา้งทาง 180 x 2 = 360 หน่วย ปัจจุบนัมทีัง้หมด 20 ตน้ จะตอ้งเพิม่หลุมปลูกตน้ไมอ้กี 340 หน่วย ขนาดของร่องน ้าปลูกพชื
หรอืหลุมปลูกตน้ไมร้มิทางแต่ละหน่วย = 1 ม. x 1 ม. = 1 ตร.ม. รวม = 340 หน่วย x 1 ตร.ม. = 340 ตร.ม. ราคาต่อหน่วยอยู่ที ่450  
หยวนจนีต่อตร.ม. 

 ตน้ไมส้ าหรบัปลูกในร่องน ้าปลูกพชื/หลุมปลูกตน้ไมร้มิทางและอปุกรณ์ป้องกนัรากไมข้ึน้สงู 340 ชุด ราคาต่อหน่วย 750 บาท 

 ค่าเสยีโอกาสในการขายสนิคา้ระหว่างการก่อสรา้ง = หน่วยละ 3,000 บาท 

1.2.2 กำรซ่อมบ ำรงุ ถ.รำชชุมพล ค่าบ ารุงรกัษาระบบระบายน ้าขอบเกาะกลางแบบกดเป็นร่องบรเิวณสุขมุวทิตอนกลางคดิเป็น 10% ของตน้ทุน 

 ค่าบ ารุงรกัษาหลุมปลูกตน้ไม ้6 หยวนจนีต่อตร.ม. ต่อปี 

 การรดน ้าตน้ไม ้(ส าหรบัปีแรก) ใชน้ ้า 16 ลติรต่อวนัต่อตน้ หรอื 32 ลติร ต่อตน้ ต่อ 2 วนั ค่าน ้า = 0.288 บาท x 48 ลติรต่อตน้ตอ่ครัง้ x 
340 ตน้ x 10 ครัง้ต่อเดอืน x 10 เดอืนต่อปี = 470,016 บาทตอ่ปี ค่าท าสวน = 50 บาทต่อชัว่โมง x 0.5 ชม. ต่อครัง้ x 10 ครัง้ต่อเดอืน x 
10 เดอืนต่อปี = 2,500 บาทต่อปี รวม ค่ารดน ้า = 472,516 บาท  

1.3.1 ต้นทุนในกำรปรบัปรงุถนนจนัทอดุม ระบบระบายน ้าของเกาะกลางแบบกดเป็นร่องทีม่ขีอบถนนหกั (ความยาว = 650 ม.) ค่าบ ารุงรกัษาโดยประมาณ = 23,559.725 บาทต่อ
เมตร. 

 ความยาวของถนน = 650 ม. ระยะห่างระหว่างร่องน ้าปลูกพชืหรอืหลุมปลูกตน้ไมร้มิทางในแต่ละช่วง = 6 ม., 650 ม. ÷ 6 ม. ≈ 108 ตน้  
ทัง้สองขา้งทาง 108 x 216 ตน้ ปัจจบุนัมทีัง้หมด 20 ตน้ จะตอ้งเพิม่หลุมปลูกตน้ไมร้มิทางอกี 200 หน่วย ขนาดของร่องน ้าปลูกพชืหรอื
หลุมปลูกตน้ไมร้มิทางแต่ละหน่วย = 1 ม. x 1 ม. = 1 ตร.ม.  
ขนาดรวม = 100 หน่วย x 1 ตร.ม. = 200 ตร.ม. 

 ตน้ไมส้ าหรบัปลูกในร่องน ้าปลูกพชื/หลุมปลูกตน้ไมร้มิทางและอปุกรณ์ป้องกนัรากไมข้ึน้สงู  200 ชุด ราคาต่อหน่วย 750 บาท 
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1. ถนนสำยหลกั ข้อสมมติ 

 ค่าเสยีโอกาสในการขายสนิคา้ระหว่างการก่อสรา้ง = หน่วยละ 3,000 บาท 

1.3.2 กำรซ่อมบ ำรงุ ถนนจนัทอดุม ค่าบ ารุงรกัษาระบบระบายน ้าขอบเกาะกลางแบบกดเป็นร่องบรเิวณสุขมุวทิตอนกลางคดิเป็น 10% ของตน้ทุน 

 ค่าบ ารุงรกัษาหลุมปลูกตน้ไม ้6 หยวนจนีต่อตร.ม. ต่อปี 

 การรดน ้าตน้ไม ้(ส าหรบัปีแรก) ใชน้ ้า 16 ลติรต่อวนัต่อตน้ หรอื 32 ลติร ต่อตน้ ต่อ 2 วนั ค่าน ้า = 0.288 บาท x 48 ลติรต่อตน้ตอ่ครัง้ x 
200 ตน้ x 10 ครัง้ต่อเดอืน x 10 เดอืนต่อปี = 276,480 บาทตอ่ปี ค่าท าสวน = 50 บาทต่อชัว่โมง x 0.5 ชม. ต่อครัง้ x 10 ครัง้ต่อเดอืน x 
10 เดอืนต่อปี = 2,500 บาทต่อปี รวม ค่ารดน ้า = 278,980 บาท  

 

2. ถนนสำยรองกลำยเป็นหบุเขำในเมอืง ข้อสมมติ 

2.1.1 ต้นทุนในกำรปรบัปรงุซอยสขุมุวิท
นครระยอง 35 (565 ม.), 
 ถ.สุขมุวิทนครระยอง 43 (615 ม.) และ 
 ซอย 2 (395 ม.) 

หลุมปลูกตน้ไมร้มิทาง 589 หน่วย ขนาดของร่องน ้าปลูกพชืหรอืหลุมปลูกตน้ไมร้มิทางแต่ละหน่วย = 1 ม. x 1 ม. = 1 ตร.ม. รวม = 340 
หน่วย x 1 ตร.ม. = 340 ตร.ม. ราคาต่อหน่วยอยู่ที ่900 หยวนจนีต่อตร.ม.  

 ตน้ไมส้ าหรบัปลูกในร่องน ้าปลูกพชื/หลุมปลูกตน้ไมร้มิทางและอปุกรณ์ป้องกนัรากไมข้ึน้สงู 589 ชุด ราคาต่อหน่วย 750 บาท 

 ค่าเสยีโอกาสในการขายสนิคา้ระหว่างการก่อสรา้ง = หน่วยละ 3,000 บาท 

 กระถางปลูกตน้ไมร้บัน ้าฝน 307 หน่วย ขนาดกระถางปลูกตน้ไมร้บัน ้าฝนแต่ละหน่วย = 1.5 ฟุต x 4 ฟุต = 6 ตร.ฟ. ค่าใชจ้่ายโดยประมาณ 
= 168 เหรยีญต่อหน่วย 

2.1.2 กำรบ ำรงุรกัษำถนนรอง ระยะท่ี 1 ค่าบ ารุงรกัษาหลุมปลูกตน้ไมร้มิทาง 6 หยวนจนีต่อตร.ม. ต่อปี 
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2. ถนนสำยรองกลำยเป็นหบุเขำในเมอืง ข้อสมมติ 

 การบ ารุงรกัษากระถางปลูกตน้ไมร้บัน ้าฝน รวมเปลีย่นดนิ (24 ถงุ x 20 บาท) 4 ครัง้ต่อปี ค่าท าความสะอาดและซ่อมแซม (200 บาทต่อครัง้) 
4 ครัง้ต่อปี = 2,720 บาทต่อหน่วยต่อปี 

2.2.1 ต้นทุนกำรปรบัปรงุซอยสุขมุวิท นคร
ระยอง 37 (575 ม.) 
 ซอยสุขมุวิทนครระยอง 39 (410 ม.) และ 
 ซอยสุขมุวิทนครระยอง 41 (110 ม.) 

หลุมปลูกตน้ไมร้มิทาง 92 หน่วย ขนาดของร่องน ้าปลูกพชืหรอืหลุมปลูกตน้ไมร้มิทางแต่ละหน่วย = 1 ม. x 1 ม. = 1 ตร.ม. รวม = 92 
หน่วย x 1 ตร.ม. = 92 ตร.ม. ราคาต่อหน่วยอยู่ที ่900 หยวนจนีต่อตร.ม.  

 ตน้ไมส้ าหรบัปลูกในร่องน ้าปลูกพชื/หลุมปลูกตน้ไมร้มิทางและอปุกรณ์ป้องกนัรากไมข้ึน้สงู  92 ชุด ราคาต่อหน่วย 750 บาท 

 ค่าเสยีโอกาสในการขายสนิคา้ระหว่างการก่อสรา้ง = หน่วยละ 3,000 บาท 

 กระถางปลูกตน้ไมร้บัน ้าฝน 269 หน่วย ขนาดกระถางปลูกตน้ไมร้บัน ้าฝนแต่ละหน่วย = 1.5 ฟุต x 4 ฟุต = 6 ตร.ฟ. ค่าใชจ้่ายโดยประมาณ 
= 168 เหรยีญต่อหน่วย 

2.2.2 กำรบ ำรงุรกัษำถนนสำยรองระยะท่ี 2 ค่าบ ารุงรกัษาหลุมปลูกตน้ไมร้มิทาง 6 หยวนจนีต่อตร.ม. ต่อปี 

 การบ ารุงรกัษากระถางปลูกตน้ไมร้บัน ้าฝน รวมเปลีย่นดนิ (24 ถุง x 20 บาท) 4 ครัง้ต่อปี ค่าท าความสะอาดและซ่อมแซม (200 บาทต่อ
ครัง้) 4 ครัง้ต่อปี = 2,720 บาทต่อหน่วยต่อปี 

2.3.1 ต้นทุนกำรปรบัปรงุซอย 1 (280 ม.), 
 ซอย 3 (220 ม.), 
 ซอย 4 และ ซอย 5 (510 ม.) และ 
 ซอย 6 (325 ม.) 

หลุมปลูกตน้ไมร้มิทาง 331 หน่วย ขนาดของร่องน ้าปลูกพชืหรอืหลุมปลูกตน้ไมร้มิทางแต่ละหน่วย = 1 ม. x 1 ม. = 1 ตร.ม. รวม = 331 
หน่วย x 1 ตร.ม. = 331ตร.ม. ราคาต่อหน่วยอยู่ที ่900 หยวนจนีต่อตร.ม.  

 ตน้ไมส้ าหรบัปลูกในร่องน ้าปลูกพชื/หลุมปลูกตน้ไมร้มิทางและอปุกรณ์ป้องกนัรากไมข้ึน้สงู  331 ชุด ราคาต่อหน่วย 750 บาท 
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2. ถนนสำยรองกลำยเป็นหบุเขำในเมอืง ข้อสมมติ 

 ค่าเสยีโอกาสในการขายสนิคา้ระหว่างการก่อสรา้ง = หน่วยละ 3,000 บาท 

 กระถางปลูกตน้ไมร้บัน ้าฝน 376 หน่วย ขนาดกระถางปลูกตน้ไมร้บัน ้าฝนแต่ละหน่วย = 1.5 ฟุต x 4 ฟุต = 6 ตร.ฟ. ค่าใชจ้่ายโดยประมาณ 
= 168 เหรยีญต่อหน่วย 

2.3.2 กำรบ ำรงุรกัษำถนนสำยรอง ระยะท่ี 3 ค่าบ ารุงรกัษาหลุมปลูกตน้ไมร้มิทาง 6 หยวนจนีต่อตร.ม. ต่อปี 

 การบ ารุงรกัษากระถางปลูกตน้ไมร้บัน ้าฝน รวมเปลีย่นดนิ (24 ถุง x 20 บาท) 4 ครัง้ต่อปี ค่าท าความสะอาดและซ่อมแซม (200 บาทต่อ
ครัง้) 4 ครัง้ต่อปี = 2,720 บาทต่อหน่วยต่อปี 

2.4.1 ต้นทุนกำรปรบัปรงุถนนซอยเลก็อ่ืน 
ๆ (1,400 ม.) 

หลุมปลูกตน้ไมร้มิทาง 350 หน่วย ขนาดของร่องน ้าปลูกพชืหรอืหลุมปลูกตน้ไมร้มิทางแต่ละหน่วย = 1 ม. x 1 ม. = 1 ตร.ม. รวม = 350 
หน่วย x 1 ตร.ม. = 350 ตร.ม. ราคาต่อหน่วยอยู่ที ่900 หยวนจนีต่อตร.ม.  

 ตน้ไมส้ าหรบัปลูกในร่องน ้าปลูกพชื/หลุมปลูกตน้ไมร้มิทางและอปุกรณ์ป้องกนัรากไมข้ึน้สงู 350 ชุด ราคาต่อหน่วย 750 บาท 

 ค่าเสยีโอกาสในการขายสนิคา้ระหว่างการก่อสรา้ง = หน่วยละ 3,000 บาท 

 กระถางปลูกตน้ไมร้บัน ้าฝน 466 หน่วย ขนาดกระถางปลูกตน้ไมร้บัน ้าฝนแต่ละหน่วย = 1.5 ฟุต x 4 ฟุต = 6 ตร.ฟ. ค่าใชจ้่ายโดยประมาณ 
= 168 เหรยีญต่อหน่วย 

2.4.2 กำรบ ำรงุรกัษำถนนสำยรองระยะท่ี 4 ค่าบ ารุงรกัษาหลุมปลูกตน้ไมร้มิทาง 6 หยวนจนีต่อตร.ม. ต่อปี 

 การบ ารุงรกัษากระถางปลูกตน้ไมร้บัน ้าฝน รวมเปลีย่นดนิ (24 ถุง x 20 บาท) 4 ครัง้ต่อปี ค่าท าความสะอาดและซ่อมแซม (200 บาทต่อ
ครัง้) 4 ครัง้ต่อปี = 2,720 บาทต่อหน่วยต่อปี 
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3.แหล่งช้อปป้ิงสีเขียวท่ีเยน็สบำย  ข้อสมมติ 

3.1.1 ต้นทุนในกำรปรบัปรงุท่ีจอดรถ 
สีเขียว 

ถงัเกบ็น ้าบนหลงัคาหา้งสรรพสนิคา้ = 2 หน่วย ขนาดถงั 30,000 ลติร นอก: เหลก็เคลอืบซงิคาลุม (Zincalume(R)) ยดึขายดึใหพ้อดกีบัคาน
คอนกรตีเสรมิเหลก็วงแหวน (Ring Beam) รบัประกนั 20 ปี ดา้นใน : วสัด ุLLDPE Composite Polyester 5 ชัน้ รบัประกนั 10 ปี ราคาต่อ
หน่วย – 218,000 บาท   

 หลุมปลูกตน้ไมร้มิทาง 117 หน่วย ขนาดของร่องน ้าปลูกพชืหรอืหลุมปลูกตน้ไมร้มิทางแต่ละหน่วย = 1 ม. x 1 ม. = 1 ตร.ม. รวม = 117 
หน่วย x 1 ตร.ม. = 117 ตร.ม. ราคาต่อหน่วยอยู่ที ่450 หยวนจนีต่อตร.ม.  

 ตน้ไมส้ าหรบัปลูกในร่องน ้าปลูกพชื/หลุมปลูกตน้ไมร้มิทางและอปุกรณ์ป้องกนัรากไมข้ึน้สงู  117 ชุด ราคาต่อหน่วย 750 บาท 

3.1.2 กำรบ ำรงุรกัษำท่ีจอดรถสีเขียว ค่าบ ารุงรกัษาถงัเกบ็น ้าบนหลงัคาหา้งสรรพสนิคา้ = 10% ของราคาต่อหน่วยต่อปี 

 ค่าบ ารุงรกัษาหลุมปลูกตน้ไมร้มิทาง 6 หยวนจนีต่อตร.ม. ต่อปี 

3.2.1 ต้นทุนในกำรปรบัปรงุตลำดสีเขียว ถงัเกบ็น ้าบนหลงัคาตลาดสตาร ์= 2 หน่วย, 
 ถงัเกบ็น ้าบนหลงัคาใหญข่องตลาดแม่แดง = 1 หน่วย  
ขนาดถงั 30,000 ลติร นอก: เหลก็เคลอืบซงิคาลุม (Zincalume(R)) ยดึขายดึใหพ้อดกีบัคานคอนกรตีเสรมิเหลก็วงแหวน (Ring Beam) 
รบัประกนั 20 ปี ดา้นใน : วสัด ุLLDPE Composite Polyester 5 ชัน้ รบัประกนั 10 ปี ราคาต่อหน่วย – 218,000 บาท  

 สวนรบัน ้าฝนขา้งตลาดสตาร ์พืน้ทีท่ ัง้หมด = 7,000 ตร.ม. สมมตวิ่ามสีวนรบัน ้าฝน = 30% ของพืน้ทีท่ ัง้หมด = 7,000 ตร.ม. x 30% = 
2,100 ตร.ม. ปลูกตน้ไม ้6 ม. x 6 ม. จ านวนตน้ไม ้= 2,100÷36 ≈158 หน่วย 

 อุปกรณ์ป้องกนัรากไมข้ึน้สงู = 158 หน่วย ราคาต่อหน่วย – 500 บาท 

3.2.2 กำรบ ำรงุรกัษำตลำดสีเขียว ค่าบ ารุงรกัษาถงัเกบ็น ้าบนหลงัคาหา้งสรรพสนิคา้ = 10% ของราคาต่อหน่วยต่อปี 

 ค่าบ ารุงสวนรบัน ้าฝน = 20% ของราคาตน้ไมแ้ละอุปกรณ์ (ค่าบ ารุงรกัษาตน้ไม ้อุปกรณ์ และพืน้ที)่  
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4. กำรเปล่ียนพื้นท่ีสำธำรณะท่ีรำบต ำ่ให้
เป็นพื้นท่ีสีเขียว  

ข้อสมมติ 

4.1.1 ต้นทุนกำรปรบัปรงุสถำนีขนส่งท่ี
รำบต ำ่ 

ถงัเกบ็น ้าทีส่ถานีขนส่งและบนหลงัคาใหญ่ = 1 หน่วย ขนาดถงั 30,000 ลติร นอก: เหลก็เคลอืบซงิคาลุม (Zincalume(R)) ยดึขายดึใหพ้อดี
กบัคานคอนกรตีเสรมิเหลก็วงแหวน (Ring Beam) รบัประกนั 20 ปี ดา้นใน : วสัด ุLLDPE Composite Polyester 5 ชัน้ รบัประกนั 10 ปี 
ราคาต่อหน่วย – 218,000 บาท   

 สวนรบัน ้าฝนในสถานีขนส่ง พืน้ทีท่ ัง้หมด = 8,000 ตร.ม. สมมตวิ่ามสีวนรบัน ้าฝน = 30% ของพืน้ทีท่ ัง้หมด = 8,000 ตร.ม. x 10% = 800 
ตร.ม. ปลูกตน้ไม ้6 ม. x 6 ม. จ านวนตน้ไม ้= 800÷36 ≈ 22 หน่วย ราคาต่อหน่วย = 250 บาท  

 อุปกรณ์ป้องกนัรากไมข้ึน้สงู = 22 หน่วย ราคาต่อหน่วย – 500 บาท 

4.1.1 กำรบ ำรงุรกัษำสถำนีขนส่งท่ีรำบต ำ่ ค่าบ ารุงรกัษาถงัเกบ็น ้าบนหลงัคาหา้งสรรพสนิคา้ = 10% ของราคาต่อหน่วยต่อปี 

 ค่าบ ารุงสวนรบัน ้าฝน = 20% ของราคาตน้ไมแ้ละอุปกรณ์ (ค่าบ ารุงรกัษาตน้ไม ้อุปกรณ์ และพืน้ที)่  

4.2.1 ต้นทุนกำรปรบัปรงุท่ีจอดรถท่ีรำบ
ต ำ่ 

สวนรบัน ้าฝนขา้งตลาดสตาร ์พืน้ทีท่ ัง้หมด = 20,000 ตร.ม. สมมตวิ่าสวนรบัน ้าฝน = 30% ของพืน้ทีท่ ัง้หมด = 20,000 ตร.ม. x 30% = 
6,000 ตร.ม. ปลูกตน้ไม ้6 ม. x 6 ม. จ านวนตน้ไม ้= 6,000÷36 ≈166 หน่วย ราคาต่อหน่วย – 250 บาท 

 อุปกรณ์ป้องกนัรากไมข้ึน้สงู = 166 หน่วย ราคาต่อหน่วย – 500 บาท 

4.2.2 กำรบ ำรงุรกัษำท่ีจอดรถท่ีรำบต ำ่ ค่าบ ารุงสวนรบัน ้าฝน = 20% ของราคาตน้ไมแ้ละอุปกรณ์ (ค่าบ ารุงรกัษาตน้ไม ้อุปกรณ์ และพืน้ที)่  

 

5. แพลตฟอรม์อจัฉริยะ ระยอง 'Cool Lines'  ข้อสมมติ 

5.1 ต้นทุนกำรพฒันำแพลตฟอรม์อจัฉริยะ (ระยะทำง 2.2 กม.) ชุด Wifi = 11 เครื่อง ราคาต่อหน่วย – 4,000 บาท 

5.2 กำรบ ำรงุรกัษำแพลตฟอรม์อจัฉริยะ การบ ารุงรกัษาหน้าเวบ็และ Wifi (การจดัการ ปรบัปรุง และบ ารงุรกัษา) = 120,000 บาทต่อปี 
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ภำคผนวก  2:  องค์ประกอบของผลประโยชน์และข้อสมมติ    

1. ถนนสำยหลกัและ 2. ถนนสำยรอง ข้อสมมติ 

กำรปรบัปรงุส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก                                            สมมตวิ่าผูอ้ยู่อาศยัและผูม้าเยอืนยนิดทีีจ่ะจ่าย 5.42 ดอลลารส์หรฐัฯ/คน/ปี โดยมอีตัราการเพิม่ของประชากรอยู่ที ่2% อา้งองิจาก
การศกึษาการประเมนิมลูค่าของเหตุการณ์ทีจ่ะเกดิขึน้ (Contingent valuation study) 

กำรเพ่ิมมลูค่ำของอสงัหำริมทรพัยส์ ำหรบั
เจ้ำของร้ำนคำ้                                                               

เมื่อมลูค่าทีด่นิและอาคารเฉลีย่เพิม่ขึน้ 7.1% ซึง่คดิเป็นมลูค่า 266 เหรยีญสหรฐั/ตร.ม. 2 จากการศกึษาการตัง้ราคาฮดีอนิค 

ลดควำมล่ำช้ำในกำรเดินทำงโดยประมำณ
เป็นค่ำเสียโอกำสของเวลำท่ีเสียไป 

325,500 บาทต่อปี (0.5 ชม. x 4340 คน x 50 บาท x น ้าท่วม 3 ครัง้) 

 

3. แหล่งช้อปป้ิงสีเขียวท่ีเยน็สบำย  ข้อสมมติ 

กำรปรบัปรงุส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก
ให้กบัผูซื้้อ                                                      

สมมตวิ่าผูอ้ยู่อาศยัและผูม้าเยอืนยนิดทีีจ่ะจ่าย 5.42 ดอลลารส์หรฐัฯ/คน/ปี โดยมอีตัราการเพิม่ของประชากรอยู่ที ่2% อา้งองิจากการศกึษา
การประเมนิมลูค่าของเหตุการณ์ทีจ่ะเกดิขึน้ (Contingent valuation study) 

 
ประโยชน์ของแนวทำง NbS:  ข้อสมมติ 

เล่ียงกำรลงทุนในโครงสรำ้งพืน้ฐำน ตามแผน SEA ของแผนพฒันาจงัหวดัระยอง - การประเมนิเสน้ฐาน  (สศช., ADB และ ICEM, 2019) การเปลีย่นแปลงสภาพ
ภูมอิากาศอาจท าใหเ้กดิน ้าท่วมมากขึน้ สมมตวิ่าความถีใ่นการเกดิน ้าท่วมเพิม่ขึน้จาก 3 ครัง้ต่อปีเป็น 5 ครัง้ต่อปี ปรมิาณน ้าฝนจะ
เพิม่ขึน้จากสถานการณ์ปัจจุบนั 50% ในกรณีนัน้จ าเป็นตอ้งใชเ้ครื่องสบูน ้า 12.5 ตวั สมมตวิ่าโครงการน้ีช่วยลดปรมิาณน ้าฝนและ
ตอ้งใชเ้ครื่องสบูน ้าเพยีง 5 เครื่อง นัน่คอืสามารถประหยดัเครื่องสบูน ้าได ้7.5 เครื่อง 

กำรปรบัปรงุส่ิงแวดลอ้มบริเวณปำกแม่น ้ำ ความเตม็ใจทีจ่ะจ่ายเพื่อการปรบัปรุงคุณภาพน ้า 10% = US$ 8.71/คน/ปี * 2,140 ผูท้ีม่ทีะเบยีนราษฎรอ์ยู่ในพืน้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง 

 




