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พัฒนาการของการผังเมือง

 การผังเมือง (Urban Planning) เริ่มมาตั้งแต่ยุคโบราณ (ประมาณ 3,500 ปีก่อนคริสตกาล - ค.ศ. 476) โดยพิจาณาได้

จากผังเมืองอียิปต์หรือไอยคุปต์ ผังเมืองยุคกรีกและผังเมืองยุคโรมัน ดังภาพที่ 1

ความรู้ด้านการผังเมือง

กับการพัฒนาท้องถิ่น

 ภ�พที่ 1 ผังเมืองยุคโบร�ณ

 จากนั้นการผังเมืองหรือการวางแผนในช่วงต่อมาตั้งแต่ช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 5-15 คือ การวางแผนยุคกลาง (Medieval 

Planning) ช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 14-17 คือ การวางแผนยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา (Renaissance Period) และต่อมาช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 

17-18 ในสมัยบาโรก (Baroque Period)  จนมาถึงการปฏิวัติอุตสาหกรรม (Industrial Revolution) ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 18-19 

ซึ่งพิจารณารูปแบบของการวางผังเมืองของเมืองสำาคัญต่างๆ ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 8-19 ได้จากภาพที่ 2

ผังเมืองอียิปต์หรือไอยคุปต์ (About 3,000 B.C.)                        ผังเมืองบ�บิโลน (About 600 B.C.)                                                                  

ผังเมืองเฮลเลนิค กรุงเอเธน (About 470 B.C.)                                ผังเมืองกรุงโรม (About 735 B.C.)

ที่ม�: Michael Hugo Brunt, 1972. pp 42-67.

รศ.ดร.นิพันธ์ วิเชียรน้อย
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* นิพันธ์ วิเชียรน้อย Ph.D., รองศาสตราจารย์ อดีตอาจารย์ประจำา/ หัวหน้าภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ปัจจุบัน ข้าราชการบำานาญ/ ประธานสาขาวิชาการผังเมือง 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

ผังเมืองแบกแดด (About 750-1000 A.D.)                             

 ภ�พที่ 2 ผังเมืองช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 8-19

ผังเมืองกรุงโรมยุคเรอแนสซองส์ (1485-1585 A.D.)

ผังเมืองสิงคโปร์  (1819 A.D.)                             ผังเมืองแอดิเลด (1836 A.D.) ในรัฐเซ�ท์ออสเตรเลีย 

ที่ม�: Michael Hugo Brunt, 1972. pp 82-167.
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 สำาหรับผังเมืองในระดับสากลที่นานาประเทศได้ใช้

วางแผนและผังเมืองต่างๆ อยู่ทุกวันนี้ ยังคงเป็นรูปแบบของ

การวางผังเมืองที่มีมาตั้งแต่ยุคโบราณในสมัยอียิปต์ (Egypt) 

และสมัยโรมัน (Roman) ซึ่งเป็นการวางผังแบบกริด (Grid) 

และแบบเมืองศูนย์กลาง (Concentric City)

การผังเมืองกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 สำาหรับประเทศไทย ความรู้ด้านการผังเมืองเป็นสิ่ง

สำาคญัอย่างยิง่ต่อการพฒันาประเทศ โดยเฉพาะการพฒันาใน

ระดบัท้องถิน่ ซึง่หลกัการและความเกีย่วข้องของการผงัเมอืงกบั

การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น สามารถพิจารณา

ได้จากเหตุผลสำาคัญ 2 ประการ คือ จากการกระจายอำานาจ 

(Decentralization) และจากกฎหมาย พระราชบัญญัติการ

ผังเมือง พ.ศ.2518 ซึ่งอธิบายได้ดังนี้

1. ก�รกระจ�ยอำ�น�จ (Decentralization)

 กฎหมายรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 ได้บัญญัติให้ความ

สำาคัญเรื่องการกระจายอำานาจสู่ท้องถิ่น อันนำาไปสู่การออก

พระราชบญัญตักิ�าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ�านาจให้

แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ซึ่งถือเป็นจุดสำาคัญ

ที่ทำาให้เกิดการกระจายอำานาจสู่ท้องถิ่นครั้งใหญ่ ส่งผลให้เกิด

การเปลีย่นแปลงในเชงิอำานาจหน้าทีข่องการปกครองส่วนกลาง 

ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น เนื่องจากการบริหารส่วนกลาง

ต้องถ่ายโอนภารกิจบางประการที่เห็นว่าท้องถิ่นควรดำาเนิน

การไปให้ท้องถิ่น จนกระทั่ง พ.ศ.2545 ได้ประกาศใช ้ “แผน

ปฏบิตักิารเพือ่ก�าหนดขัน้ตอนการกระจายอ�านาจตามแผนการ

กระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ขึ้น

 โดย พบสุข ชำ่าชอง (2553) ได้กล่าวถึงเป้าหมาย

สำาคัญสุดท้ายของการกระจายอำานาจเอาไว้ว่าแท้ที่จริงแล้ว 

คอื “การท�าให้ประชาชนในพืน้ที ่ได้มบีรกิารสาธารณะทีด่ ีและ

มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น (Well-being) ด้วยแนวทางการบริหาร

การปกครอง ซึง่รฐัส่วนกลางกระจายอ�านาจให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน่ได้ท�าหน้าทีใ่นการจดับรกิารสาธารณะโดยมคีวาม

สมัพนัธ์กนัอย่างใกล้ชดิกบัประชาชน และชมุชน เพือ่ตอบสนอง

ต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ผ่าน

กลไกการท�างานต่างๆ ร่วมกันระหว่างท้องถิ่น และประชาชน” 

 ดังนั้น อำานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่เกี่ยวข้องกับ “การผังเมือง” คือ เนื้อหาสำาคัญที่ระบุเอาไว้ใน 

มาตรา 16 ของ พระราชบัญญัติก�าหนดแผนและขั้นตอนการ 

กระจายอ�านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  

ซึ่งสรุปอำานาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ ดังนี้

 1) อำานาจหน้าที่ทางตรง ได้แก่ การผังเมืองและ 

การควบคุมอาคาร 

 2) อำานาจหน้าที่ทางอ้อม ได้แก่

 - การจัดทำาแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

 - การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ และ 

การสาธารณูปการ 

 - การบำารุงรักษาศิลปะ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ

วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 

 - การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการ  

เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

 - การจดัให้มแีละบำารงุรกัษาสถานทีพ่กัผ่อน หย่อนใจ

 - การขนส่ง และการวิศวกรรมจราจร 

 - การจดัการ การบำารงุรกัษา และการใช้ประโยชน์จาก

ป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2. กฎหม�ย: พระร�ชบัญญัติก�รผังเมืองพ.ศ.2518

 จากข้อบญัญตัใิน หมวด 3 การวางและจดัทำาผงัเมอืงรวม 

ในพระราชบัญญัติการผังเมืองการผังเมือง พ.ศ.2518 ซึ่งได้

ระบเุนือ้หาสำาคญัทีแ่สดงถงึความเกีย่วข้องของการผงัเมอืงกบั

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอาไว้ใน 2 มาตรา ดังนี้

 “มาตรา 18 เมือ่เหน็สมควรวางและจดัทำาผงัเมอืงรวม 

ณ ท้องที่ใด สำานักผังเมืองจะวางและจัดทำาผังเมืองรวมของ 

ท้องที่นั้นขึ้น หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นของท้องที่นั้นจะวางและ

จดัทำาผงัเมอืงรวมในท้องทีข่องตนขึน้กไ็ด้ ในกรณทีีเ่จ้าพนกังาน

ท้องถิน่จะวางและจดัทำาเองต้องได้รบัอนมุตัจิากคณะกรรมการ

ผังเมืองก่อน . . .”

 “มาตรา 19 เมื่อสำานักผังเมืองจะวางหรือจัดทำา

ผังเมืองรวมของท้องที่ใด ให้สำานักผังเมืองแจ้งให้เจ้าพนักงาน

ท้องถิ่นของท้องที่นั้นทราบ และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นนั้นมา

แสดงความคิดเห็นต่อสำานักผังเมือง. . .”

 ดังนั้นจากข้อบัญญัติที่ เป ็นเหตุผลสำาคัญทั้ง 2 

ประการข้างต้น จงึทำาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่แตล่ะแห่ง 
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จำาเป็นที่จะต้องรู้และเข้าใจเรื่อง “การผังเมือง” เพื่อสามารถนำา 

ความรู้ด้านการผังเมืองไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นของตนได้

อย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ความรูพ้ืน้ฐานของการวางแผนและการผงัเมอืง

1. คว�มหม�ยของก�รว�งแผนและก�รผังเมือง

 “ก�รว�งแผน” (Planning) หมายถึง การกำาหนด

แนวทางในอนาคตที่ได้รับการตัดสินใจในปัจจุบัน โดยคนหรือ

กลุ่ม (องค์กร) ที่มีความเชี่ยวชาญจากหลายสาขาวิชา โดยมี

การกำาหนดแนวทางการทำางานในอนาคตและศกึษาหาความรู้

ใหม่ๆ ทีเ่กดิขึน้ เพือ่นำามาใช้ให้เกดิประโยชน์สงูสดุ และในขณะ

เดียวกัน ก็ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างเหมาะสม เพื่อจัดระบบ

สังคมให้ดีขึ้น (สำานักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ, 2549)

 “ก�รผังเมือง” หมายความว่า การวาง จัดทำาและ

ดำาเนินการ ให้เป็นไปตามผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ

ในบริเวณเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท เพื่อสร้าง

หรือพัฒนาเมืองหรือส่วนของเมืองขึ้นใหม่ หรือแทนเมือง

หรือส่วนของเมืองที่ได้รับความเสียหายเพื่อให้มีหรือทำาให้ดี

ยิ่งขึ้นซึ่งสุขลักษณะความสะดวกสบาย ความเป็นระเบียบ 

ความสวยงาม การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน ความปลอดภัย

ของประชาชน และสวัสดิภาพของสังคม เพื่อส่งเสริมการ

เศรษฐกจิ สงัคม และสภาพแวดล้อม เพือ่ดำารง รกัษาหรอืบรูณะ

สถานที่และวัตถุที่มีประโยชน์หรือคุณค่าในทางศิลปกรรม 

สถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดี หรือเพื่อบำารุง

รักษาทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิประเทศที่งดงาม หรือมีคุณค่า 

ในทางธรรมชาติ

 ดงันัน้ เมือ่พจิารณานยิามความหมายของการผงัเมอืง 

ตาม มาตรา 4 ใน พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518  

ข้างต้นแล้ว จะเหน็ได้ว่ามปีระเดน็สำาคญัทีก่ารผงัเมอืงเกีย่วข้อง

กับการพัฒนาท้องถิ่นในเรื่องต่างๆ ดังภาพที่ 3 

 ภ�พที่ 3 ก�รผังเมืองกับก�รพัฒน�ท้องถิ่นในเรื่องต่�งๆ
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2. กระบวนก�รผังเมืองของประเทศไทยในปัจจุบัน

2.1 แนวนโยบายแห่งรัฐที่เกี่ยวข้องกับการผังเมือง 

 จากการที่  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2550  ได ้ระบุถึง “แนวนโยบายด้านที่ดิน 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” เอาไว้ใน มาตรา 85 

(1) ความว่า “กำาหนดหลักเกณฑ์การใช้ที่ดินให้ครอบคลุม 

ทั่วประเทศ โดยให้คำานึงถึงความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม

ทางธรรมชาติ ทั้งผืนดิน ผืนนำ้า วิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่น และ

การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและ

กำาหนดมาตรฐานการใช้ทีด่นิอย่างยัง่ยนื โดยต้องให้ประชาชน

ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากหลักเกณฑ์การใช้ที่ดินนั้นมี 

ส่วนร่วมในการตัดสินใจด้วย” รวมถึงความใน มาตรา 85 (3) ที่

ว่า “จัดให้มีการวางผังเมืองพัฒนาและดำาเนินการตามผังเมือง

อย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล เพือ่ประโยชน์ในการดแูล

ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน”

 2.2 ความสัมพันธ์ระหว่างการวางแผนและการ 

วางผังเมือง

 ค ว า ม สั ม พั น ธ ์ ร ะ ห ว ่ า ง ก า ร ว า ง แ ผ น กั บ ก า ร

วางผังเมืองในระดับต ่างๆ นั้น เป ็นความสัมพันธ ์กัน 

ของนโยบายและแผนพัฒนากับระดับของการวางผังเมือง  

ซึ่งพิจารณาได้จากภาพที่ 4

 ปัจจุบัน กรมโยธาธิการและผังเมือง สังกัดกระทรวง

มหาดไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานสำาคัญที่มีบทบาทและหน้าที่

เกี่ยวข้องโดยตรงกับการผังเมืองของประเทศไทย ได้แบ่ง 

รูปแบบของการวางผังแต่ละระดับเอาไว้ 3 รูปแบบ ดังนี้

 1) ผังนโยบาย ประกอบด้วย ผังประเทศ ผังภาค และ

ผังอนุภาค

 ภ�พที่ 4 ก�รว�งแผนกับก�รว�งผังเมืองระดับต่�งๆ

 2) ผังบังคับใช้ ประกอบด้วย ผังเมืองรวมจังหวัด 

ผงัเมอืงรวมเมอืง/ ชมุชน ผงัเมอืงเฉพาะ และผงัการจดัรปูทีด่นิ

 3) ผังเสนอแนะ ประกอบด้วย ผังการพัฒนาพื้นที่ 

และผังชุมชน

2.3 ระดับของการวางผังที่ เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น มี 4 ระดับ ดังนี้

 1) ผังเมืองรวมเมือง/ ชุมชน คือ ผังกำาหนดการใช้

ประโยชน์ทีด่นิ ระบบคมนาคมขนส่งและโครงสร้างพืน้ฐานอืน่ๆ 

ในระดบัเมอืงและชมุชน โดยออกเป็นกฎกระทรวงใช้บงัคบัตาม 

พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ.2518

 2) ผังเมืองชุมชน (เทศบาล) คือ ผังกำาหนดแนวทาง

การใช้ประโยชน์ที่ดิน ระบบโครงสร้างพื้นฐานเบื้องต้น เพื่อ

เป็นแนวทางการพัฒนาชุมชนที่ยังไม่มีผังเมืองรวม อาจจะ

ออกเป็นข้อบญัญตัท้ิองถิน่ใช้บงัคบัตาม พ.ร.บ.ควบคมุอาคาร  

พ.ศ.2522

 3)  ผังชุมชน (อบต.) คือ ผังเสนอแนะแนวทาง

โครงการพัฒนาชุมชน (อบต.) เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนา

ชุมชนที่ยังไม่มีผังเมืองรวม อาจจะออกเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่น

ใช้บังคับตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522

 4) ผังเมืองเฉพาะ คือ ผังและโครงการเพื่อพัฒนา

หรือดำารงรักษาพื้นที่เฉพาะแห่งหรือเฉพาะกิจการ ทั้งด้านการ

ใช้ประโยชน์ที่ดิน โครงสร้างพื้นฐานและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 นอกจากนี้ กระบวนการผังเมืองของประเทศไทยใน

ปัจจบุนั (พ.ศ.2555) ยงัเกีย่วข้องกบักระบวนการตามกฎหมาย 

ซึ่งเป็นการดำาเนินการตาม พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.

2518 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2525 (ฉบับที่ 2) และ พ.ศ.2535 

(ฉบับที่ 3) ซึ่งในพระราชบัญญัติดังกล่าวประกอบด้วยสาระ

ก�รว�งแผนกับก�รว�งผังเมืองระดับต่�งๆ

นโยบ�ยและแผนพัฒน�                       ระดับของก�รว�งผังเมือง

แผนพัฒน�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ            ผังประเทศ/ ผังภ�ค

แผนพัฒน�จังหวัด                  ผังเมืองรวมจังหวัด/ อำ�เภอ

แผนพัฒน�ท้องถิ่น (อปท.)               ผังเมืองรวมเมือง/ ชุมชน

แผนพัฒน�พื้นที่      ผังเมืองเฉพ�ะ

แผนจัดก�รพื้นที่      ผงัเฉพ�ะกจิ/ ผงั อบต./ ผงัหมูบ่�้น
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สำาคัญ 4 ประการ ได้แก่ อำานาจในการวางจัดทำาผังเมืองรวม 

วธิกีารวางและจดัทำาผงัเมอืงรวม การบงัคบัใช้ผงัเมอืงรวมและ

การปรับปรุงผังเมืองรวม โดยเฉพาะด้านอำานาจในการวางจัด

ทำาผังเมืองรวมนั้น ความจาก มาตรา 18 ใน พระราชบัญญัติ

การผังเมือง พ.ศ.2518 ได้กำาหนดผู้มีอำานาจหน้าที่ในการวาง

และจัดทำาผังเมืองรวมเอาไว้ ดังนี้

 1) กรมโยธาธิการและการผังเมืองวางและจัดทำาใน

ท้องที่ที่เห็นสมควร

 2) เจ้าพนักงานท้องถิ่น วางและจัดทำาผังเมืองรวม

ในท้องที่ของตนเมื่อเห็นสมควร โดยได้รับการอนุมัติจาก 

คณะกรรมการผังเมือง

การน�าความรู ้ด ้านการผังเมืองมาใช ้ในการ 

พัฒนาท้องถิ่น

 “วชิาการผงัเมอืง” แยกสาขาจากสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

เพือ่แก้ปัญหาในระดบัชมุชนหรอืเมอืง ดงันัน้ วชิาการผงัเมอืงจงึ

เป็นสหสาขาวชิา เพือ่ให้เหมาะสมกบัปัญหาของเมอืงทีม่คีวาม

หลากหลาย วิชาการผังเมืองที่ดีจึงมี 3 ลักษณะ คือ

 1. รู้จัก คือ รู้จักความหมาย หลักการและทฤษฎีด้าน

การผังเมือง

 2. คาดการณ์ คือ การคาดการณ์ด้านประชากรและ

ทิศทางการเจริญเติบโตของเมือง

 3. รู้วิธีการ คือ รู้วิธีการหรือกระบวนการในการวาง

และจัดทำาผัง

 อย่างไรก็ตาม “ท้องถิ่น” จะต้องเติบโตเป็น “เมือง”  

ดงันัน้ท้องถิน่ทีม่เีจ้าหน้าทีท่ีม่คีวามรูค้วามสามารถทางวชิาการ

ด้านการผงัเมอืง กจ็ะเป็นท้องถิน่ทีม่ศีกัยภาพทีไ่ด้เปรยีบในเชงิ

วิชาการ เปรียบประดุจ “พยัคฆ์ติดปีก”

 ทั้งนี้ เหตุผลสำาคัญที่ต้องนำาความรู้ด้านการผังเมือง

มาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

 1. การเพิ่มขึ้นของจำานวนประชากรและแรงงาน

ภายในเมือง

 2. การตอบสนองความต้องการของประชาชน 

ภายในเมือง

 3. เมืองมีการเจริญเติบโตและการขยายตัวอย่าง 

ต่อเนื่อง

 4. เมืองมีสารพันปัญหาที่จะต้องดูแลและแก้ไข เช่น 

ปัญหาด้านที่อยู่อาศัย ภัยพิบัติ (นำ้าท่วม) ปัญหาขยะ มลพิษ 

สิ่งแวดล้อม การจราจรติดขัด ฯลฯ

 จากเหตุผลสำาคัญดังกล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นถึง

การเปลี่ยนแปลงของท้องถิ่นที่จะพัฒนาเป็นเมือง ซึ่งพิจารณา

ได้จากข้อมูลการเพิ่มขึ้นของจำานวนเทศบาล จำานวนประชากร

ในเทศบาลและร้อยละของประชากรในเขตเทศบาล ที่จำาแนก

ตามรูปแบบของเทศบาลในประเทศไทย ซึ่งเปรียบเทียบจาก

ข้อมูลในระยะเวลา 12 ปี ระหว่าง พ.ศ. 2537 กับ พ.ศ.2549 

โดยมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 

 จากตารางข้างต้น แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นของ

จำานวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจำานวนประชากรใน

เขตเทศบาลภายในระยะเวลา 12 ปี โดยเฉพาะองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นที่เป็น “เทศบาลตำาบล” พบว่า มีสัดส่วนร้อยละที่

เพิม่ขึน้จากเดมิสงูมาก จากร้อยละ 1.6 เพิม่ขึน้เป็นร้อยละ 11.2 

 ทั้งนี้ เพราะท้องถิ่นที่มีรูปแบบเมืองเป็นเทศบาล

ตำาบลนั้นมีจำานวนประชากรในเขตเทศบาลเพิ่มขึ้น จากการ

เกิดและอพยพเข้าไปอยู่ในเขตเมืองที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งอาจเป็น

ผลมาจากการที่เมือง (เทศบาล) มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่

ดขีึน้ จงึส่งผลทำาให้การใช้ประโยชน์ทีด่นิในเขตเมอืงนัน้เกดิการ

เปลีย่นแปลง ดงันัน้ “ท้องถิน่” แห่งใดทีม่กีารเจรญิเตบิโตอย่าง

รวดเรว็โดยไร้แผนชีน้ำา จะเสีย่งทีจ่ะทำาให้เกดิสิง่ปลกูสร้างและ

อาคารทีไ่ม่เป็นระเบยีบ ขาดความเหมาะสมและความสวยงาม 

ด้วยเหตุนี้ความรู้เรื่อง “ผังเมือง” จึงเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์

ที่จะช่วยวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของ

เมืองให้เกิดความสวยงามและเป็นระเบียบ เพราะฉะนั้นการ

พัฒนาเมืองที่ยั่งยืน จึงจำาเป็นต้องมีการวางแผนพัฒนาเมือง

ก่อน โดยอาศยั “นกัผงัเมอืง” ทีม่คีวามรูด้้าน “การผงัเมอืง” เป็น 

ผู้ดำาเนินการ

บทสรุป

 ความรู้ด้านการผังเมืองที่จำาเป็นสำาหรับการวางและ

จดัทำาผงัเมอืงเพือ่พฒันาท้องถิน่นัน้ สามารถสรปุประเดน็ความ

รู้เรื่องสำาคัญได้ 5 ข้อ ดังนี้

 1. ระบบการวางผังเมืองของประเทศไทย ได้แก่ 

นโยบายและแผนพัฒนา กฎหมาย เกณฑ์และมาตรฐานด้าน

การผังเมืองที่เกี่ยวข้อง

 2. กระบวนการและขัน้ตอนดำาเนนิการวางและจดัทำา
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ผังเมืองรวม ได้แก่ กระบวนการตามหลักการทั่วไป 6 ขั้นตอน 

และกระบวนการตามกฎหมาย 12 ขั้นตอน (ระยะเวลา 2 ปี) 

ตามเนื้อหาใน พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ.2518 ฉบับที่ 3

 3. ข้อมูลพื้นฐานและการวิเคราะห์ปัญหาของเมือง 

เช่น ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน ประชากร 

เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

 4. การเปลีย่นแปลงของเมอืงและผลกระทบด้านต่างๆ 

ในปัจจุบัน เช่น การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภัยพิบัติ ปัญหา

ชุมชนแออัด ปัญหาการจราจร เป็นต้น

 5. การพัฒนาเมืองไปสู่ความยั่งยืน เช่น การมีส่วน

ร่วมของประชาชน การอนรุกัษ์ การท่องเทีย่ว การรบัมอืภยัพบิตัิ 

ปัญหาภาวะผู้สูงอายุในอนาคต พลังงานและประชาเศรษฐกิจ

อาเซียน (AEC) เป็นต้น

 โดยประเด็นความรู ้เรื่องสำาคัญทั้ง 5 ข้อข้างต้น 

เป็นความรู้พื้นฐานที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรศึกษา

 ตาราง: จ�านวนเทศบาล จ�านวนประชากรในเทศบาล และร้อยละของประชากรในเขตเทศบาล จ�าแนกตามเทศบาล พ.ศ. 2537 และ พ.ศ.2549

ที่ม�: คำ�นวณจ�กข้อมูลทะเบียนร�ษฎร (กรมก�รปกครอง 2550), อ้�งใน ปร�โมทย์ ประส�ทกุล และคณะ, 2550.

และทำาความเข้าใจ เพื่อสามารถนำาความรู ้เหล่านี้ไปใช้ 

ประกอบการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืนในอนาคต

 สำาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ โดยเฉพาะ

องค์การบริหารส่วนตำาบล (อบต.) ที่ยังไม่มีการวางและจัด

ผังเมืองขึ้นในท้องถิ่นนั้น “ผังชุมชน” ซึ่งเป็นผังเสนอแนะ 

แนวทางโครงการพฒันาชมุชน ถอืเป็นผงัสำาคญัทีเ่หมาะสมจะ

นำามาใช้ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยก่อนที่จะเกิดเป็น  

“ผังชุมชน” ได้นั้น จำาเป็นจะต้องศึกษาและทำาความเข้าใจ  

3 หัวข้อสำาคัญ สำาหรับการจัดทำาแผนผังชุมชน ได้แก่

 1. ภาพรวมขององค์กรปกครองท้องถิ่น ซึ่งประกอบ

ด้วย สภาพทั่วไปของพื้นที่ สภาพภูมิประเทศ (ของประเทศ/ 

จังหวัด/ ตำาบล) การตั้งถิ่นฐานของพื้นที่ (ตำาบล/ อบต.) ข้อมูล

ประชากร (จำานวน/ สถิติ) ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ และข้อมูลด้าน

สังคม (บริบททางสังคม เช่น ศาสนา การศึกษา สาธารณะสุข 

เป็นต้น)
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 2. แนวทางการพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต จะต้องมี

การศึกษาข้อมูลเบื้องต้น ได้แก่ ประชากรและการประกอบ

อาชีพ การใช้ประโยชนท์ีด่ิน โครงข่ายการคมนาคม การบริการ

สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ (โดยเฉพาะแหล่งนำ้าเพื่อ

การเกษตรและการอุปโภค)

 3. ข้อเสนอแนะโครงการพัฒนา ประกอบด้วย 

ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต ด้านการคมนาคม

และการขนส่ง และด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการและ 

ด้านสิ่งแวดล้อม

 การพัฒนาชุมชนเมืองต่างๆ  ก่อนที่จะทำาผังชุมชน

ของตำาบลแต่ละแห่งนั้นๆ จะต้องศึกษาและทำาความเข้าใจ

หวัข้อต่างๆ ข้างต้น และสดุท้ายต้องมข้ีอเสนอแนะโครงการการ

พัฒนาในแต่ละด้านดังกล่าว เพื่อจะได้ทำาแผนผังชุมชนต่อไป
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 ดังนั้น ความรู้ด้านการผังเมืองจึงมีความสำาคัญและ

จำาเป็นต่อการพัฒนาท้องถิ่นในยุคโลกาภิวัตน์ ซึ่งเมืองมีการ

เปลีย่นแปลงทัง้ทางด้านเศรษฐกจิ สงัคมและสิง่แวดล้อม รวมถงึ

มปัีญหาต่างๆ เกดิขึน้มากมาย ด้วยเหตนุี ้ท้องถิน่จงึจำาเป็นต้อง

มนีกัผงัเมอืงทีม่คีวามรูแ้ละความเข้าใจในวชิาการผงัเมอืงเป็น 

ผูป้ฎบิตังิานร่วมกบัผูบ้รหิารราชการส่วนท้องถิน่ เพือ่ให้เกดิการ

พัฒนาเมืองได้อย่างยั่งยืนในอนาคต.




