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ขาวประชาสัมพันธ  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท 0-2649-5005 ภายใน 5666  
โทรศัพท/โทรสาร 0-2258-0311  
 

 

นักวิชาการระบุภาวะโลกรอนทําน้ําทะเลทะลักทวม 14-15 เมืองทั่วโลก กทม.โดนดวย  
โดย ผูจัดการออนไลน 26 มิถุนายน 2551 08:08 น.
 

 
       นักวิชาการ MIT หวงน้ําทะเลหนุนสูง จนทะลักเขาสูบานเรือนประชาชน เหตุจากภาวะ
โลกรอน ชี ้14-15 เมืองใหญทั่วโลกไดรับผลกระทบ กทม.รวมดวย ขณะที่รองผูวาฯ กทม.
เผย 5 ถนนสายหลักเมอืงกรุง มีคาฝุนละอองเกินมาตรฐานสวนใหญเกิดจากการกอสรางและ
เผาหญา พรอมเตรียมจัดประชุมลดมลพิษทางอากาศปลายปนี้ที่กรุงเทพฯ 
        

       วันน้ี (25 มิ.ย.) ที่สถาบันพัฒนาเมือง 
สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร (กทม.) 
นางบรรณโศภิษฐ เมฆวิชัย รองผูวาฯ
กทม. เปนประธานในการเปดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง “อนาคตเมืองและ
คุณภาพชีวิตคนเมอืง” โดยมีผูเช่ียวชาญ
จากภาควิชา Urban Studies and 
Planning Massachusetts Institute of 
Technology (MIT) รวมใหความรูเพื่อเปน
การสรางเครือขายการบรหิารจัดการเมือง 
เพื่อเมืองนาอยู โดยมีผูบริหาร กทม.นายก
องคการบริหารสวนจังหวัด นายกเทศมนตรี 
ขาราชการระดับ 8-10 ของ กทม.และ
หนวยงานที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเมือง 
จํานวน 60 คน รวมประชมุดวยวิธี Practica 
(Practical Curriculum) ของสถาบัน MIT ที่เนนภาคปฏิบัติโดยใชขอมูลจากงานวิจัยดานสิ่งแวดลอม
และประสบการณจากการปฏิบัติงานซึ่งเปนที่ยอมรับในวงการพัฒนาเมือง รวมทั้งแลกเปลี่ยน
ประสบการณ การเรียนรู และสรางเครือขายความรวมมือ 
        
       รศ.ดร.วรากรณ สามโกเศศ ประธานกรรมการสถาบันพัฒนาเมือง กลาววา กทม.มีความ
พยายามในการจัดการกับปญหาเมืองมาอยางตอเน่ือง โดยเฉพาะปญหาดานสิ่งแวดลอมที่ลงมือปฏิบัติ
อยางเปนรูปธรรม และงานดานการสรางองคความรูเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองก็เปนกลไกสําคัญที่จะทํา
ใหเมืองมีความนาอยู มีการบริหารจัดการที่ดี จึงไดมีสถาบันพฒันาเมืองขึ้น เพื่อใหการสรางองคความรู
เกิดขึ้นอยางตอเน่ืองทั้งในระดับเมืองใหญ และเมืองในภูมิภาค ดวยการสัมมนา อบรม วจัิย และการฝก
ปฏิบัติจริงจากตัวอยางความสําเร็จดานการพัฒนาเมืองดานตางๆ 

 
 

ขาวจากหนังสือพิมพผูจัดการออนไลน ฉบับประจําวันท่ี   26   เดือนมิถุนายน  พ.ศ.2551     หนา    

ศูนยสารสนเทศและการประชาสัมพันธ ไดจัดระบบขาวสื่อสิ่งพิมพ สนใจดูท่ีได   http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
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       ดาน ศาสตรจารย ราลฟ กาเคนไฮเมอร (Ralph Gakenheimer) จากสถาบัน MIT กลาววา 
ปจจุบันปญหาสําคัญของมนุษยชาติคือปญหาเกี่ยวกับนํ้า ซึ่งสภาวะโลกรอนในปจจุบันเปนสาเหตุ
สําคัญที่ทําใหน้ําในทะเลหรือมหาสมุทรเพิ่มขึ้นเกิดน้ําทะลกัเขามาในพื้นที่ตางๆ โดยเฉพาะ
สงผลกระทบตอเมืองใหญ 14-15 เมืองทั่วโลก และที่สําคัญ ประชาชนเกินครึง่ของเมืองใหญ
เหลานั้นเปนประชาชนที่ยากจน ซึ่งหากปลอยใหปญหาลุกลามจะสงผลกระทบอยาง
กวางขวาง จึงตองมีการบริหารจัดการและพัฒนาที่ดี เพื่อใหสงผลกระทบตอประชาชนกลุมนี้
ใหนอยที่สดุ ดังนั้น จึงเปนสิ่งสําคญัที่ กทม.จะตองมีการแกไขปญหาภาวะโลกรอนอยาง
จริงจัง 
        
       ในบายวันเดียวกันน้ี ที่โรงแรมแอมบาสเดอร เขตวัฒนา นางบรรณโศภิษฐ ไดเปนประธานเปด
การประชุมเพื่อหาแนวทางการควบคุมฝุนละอองจากการกอสราง โดยมีผูรับเหมากอสราง และ
หนวยงานสาธารณูปโภคของรัฐ และสาํนักงานเขต ประมาณ 500 คนเขารวมประชุม 
        
       นางบรรณโศภิษฐ กลาววา การประชุมครั้งน้ีจะเปนการเนนย้ํามาตรการและหาแนวทางลด
ผลกระทบจากฝุนละอองจากการกอสรางซึ่งเปนสาเหตุหลักที่สงผลกระทบตอคุณภาพอากาศของ
กทม.โดยปจจุบันมลพิษทางอากาศในเขต กทม.พบวา อยูในเกณฑมาตรฐาน ยกเวนถนน 5 สายที่มี
ปญหาจากฝุนละอองเกินมาตรฐานมากที่สุด ไดแก ถ.ประชาชืน่ เขตบางซื่อ ถ.บางนา-ตราด เขตบาง
นา ถ.เกษตรนวมินทร เขตบึงกุม ถ.พระรามที่ 4 เขตคลองเตย และ ถ.สุขุมวิท เขตวัฒนา โดยถนนใน
เมืองปญหาฝุนละอองมาจากการกอสรางสวนถนนยานชานเมือง มาจากการเผาหญา ดังน้ัน จําเปนยิ่ง
ที่จะตองเรงกําหนดแนวทางและวิธีการที่จะใชเพื่อลดปญหาฝุนละออง โดยเฉพาะปญหาฝุนละออง
ขนาดเล็กกวา 100 ไมครอน หรือ PM10 ที่เกิดจากการกอสรางและฝุนควัน เน่ืองจากการพัฒนา
เศรษฐกิจและการเติบโตของเมืองในปจจุบันสงผลใหกิจกรรมการกอสรางในกทม.มีการขยายตัวอยาง
ตอเน่ือง โดยในป 2550 มีสถานที่กอสรางในเขตกทม.ถึง 11,000 แหง ซึ่งหากไมมีการควบคุมและ
จัดการที่ดีจะสงผลกระทบตอคุณภาพอากาศในกรุงเทพฯ และสุขภาพของประชาชนโดยตรง 
        
       โดยกลุมเสี่ยงที่ไดรับผลกระทบไดงาย ไดแก เด็ก ผูสูงอายุ และผูที่มีโรคประจําตัวเกี่ยวกับระบบ
ทางเดินหายใจ เชน โรคปอด ไขหวัดใหญ และโรคหืด เปนตน อยางไรก็ตาม ในหลายปที่ผานมา
คุณภาพอากาศของกทม.ดีขึ้น อยูในเกณฑดี แตไมใชดีที่สุด จึงจําเปนที่จะตองหามาตรการเพื่อปรับ
คุณภาพอากาศของกทม.อยูในเกณฑดีที่สุดใหได เพื่อยกระดับกทม.ใหเปนเมืองสิ่งแวดลอมที่ดีขึ้น 
โดยในปลายป 2551 กทม.จะเปนเจาภาพจัดการประชุมนานาชาติวาดวยการจัดการปญหามลพิษทาง
อากาศ หรือ Better Air Quality Workshop 2008 (BAQ) เพื่อใหเกิดความรวมมือในการแกไขปญหา
มลพิษและสิง่แวดลอมอยางยั่งยืน 
        
       นางบรรณโศภิษฐ กลาวอีกวา สําหรับขอปฏิบัติเบื้องตนสําหรับผูประกอบการกอสรางในการลด
มลพิษทางอากาศจากการกอสราง ประกอบดวย 1.กําหนดขอบเขตกอสรางอยางชัดเจน 2.จัดทํารั้ว
ทึบรอบบริเวณการกอสรางมีความสูงจากพื้นดินไมนอยกวา 2 เมตร 3.หากมีการเปดหนาผิวดิน ใหทํา
เปนชวงๆ เทาที่จําเปน และมีมาตรการควบคุมฝุนจากการดําเนินงาน เชน การฉีดนํ้าปองกันฝุนฟุง
กระจาย และตองไมใหนํ้าที่ฉีดไหลออกนอกบริเวณที่กอสรางลงสูผิวถนน 4.จัดทําผาใบทบึแสงหรือ
โปรงแสงปกคลุมตัวอาคารจนกวาการดําเนินงานจะแลวเสร็จ 5.บริเวณปากทางเขาออกจะตองทึบ
ตลอดเวลา ทําดวยวัสดุถาวร เชน แอสฟลส หรือคอนกรีตเสริมเหล็ก และเปดเฉพาะมีรถเขาออก 
       6.ฉีดนํ้า หรือปดคลุมกองวัสดุใหมิดชิดปองกันฝุนฟุงกระจาย 7.ทําความสะอาดเศษหิน โคลน 
ทรายที่ตกหลนนอกรั้วโครงการทุกวัน 8.หากพื้นที่โครงการไมไดใชงานกอสรางเปนเวลา 6 เดือนหรือ
มากกวาควรดําเนินการปลูกหญา หรือฉีดทับดวยสารเคมีที่ชวยลดการกระจายของฝุน 9.จัดใหมีที่
ลําเลียงสําหรับการทิ้งขยะและเศษวัสดุที่เกิดจากการทํางาน 10.ลางทําความสะอาดตัวรถและลอรถ
ทุกชนิดกอนออกนอกโครงการ 11.ลางทําความสะอาดชั้นตางๆ ในอาคารที่อยูระหวางการกอสราง 
12.หากมีโรงคอนกรีตผสมเสร็จตั้งอยูในพื้นที่กอสราง ใหเพิ่มเติมมาตรการควบคุมฝุนละอองตาม
เง่ือนไขและขอกําหนดตามประกาศของกระทรวงอุตสาหกรรมดวย 
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       ทั้งนี้ กทม.จะจัดเจาหนาที่เขาตรวจสอบการกอสรางในพื้นที่อยางเขมงวดตอไป และ
หากพบวาปฏิบัติไมถูกตองจะสั่งการใหหยุดกอสรางจนกวาจะไดแกไขแลวเสร็จ  

 


