ความรู้ด้านการผังเมือง
กับการพัฒนาท้องถิ่น

รศ.ดร.นิพันธ์ วิเชียรน้อย

พัฒนาการของการผังเมือง

การผังเมือง (Urban Planning) เริ่มมาตั้งแต่ยุคโบราณ (ประมาณ 3,500 ปีก่อนคริสตกาล - ค.ศ. 476) โดยพิจาณาได้
จากผังเมืองอียิปต์หรือไอยคุปต์ ผังเมืองยุคกรีกและผังเมืองยุคโรมัน ดังภาพที่ 1

ผังเมืองอียิปต์หรือไอยคุปต์ (About 3,000 B.C.)

ผังเมืองเฮลเลนิค กรุงเอเธน (About 470 B.C.)

ผังเมืองบาบิโลน (About 600 B.C.)

ผังเมืองกรุงโรม (About 735 B.C.)
ที่มา: Michael Hugo Brunt, 1972. pp 42-67.

ภาพที่ 1 ผังเมืองยุคโบราณ

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
ซึ่งพิจารณารูปแบบของการวางผังเมืองของเมืองส�ำคัญต่างๆ ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 8-19 ได้จากภาพที่ 2
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ผังเมืองแบกแดด (About 750-1000 A.D.)

ผังเมืองสิงคโปร์ (1819 A.D.)

ผังเมืองกรุงโรมยุคเรอแนสซองส์ (1485-1585 A.D.)

ผังเมืองแอดิเลด (1836 A.D.) ในรัฐเซาท์ออสเตรเลีย
ที่มา: Michael Hugo Brunt, 1972. pp 82-167.

ภาพที่ 2 ผังเมืองช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 8-19

* นิพันธ์ วิเชียรน้อย Ph.D., รองศาสตราจารย์ อดีตอาจารย์ประจำ�/ หัวหน้าภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ปัจจุบัน ข้าราชการบำ�นาญ/ ประธานสาขาวิชาการผังเมือง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
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ส�ำหรับผังเมืองในระดับสากลที่นานาประเทศได้ใช้
วางแผนและผังเมืองต่างๆ อยู่ทุกวันนี้ ยังคงเป็นรูปแบบของ
การวางผังเมืองที่มีมาตั้งแต่ยุคโบราณในสมัยอียิปต์ (Egypt)
และสมัยโรมัน (Roman) ซึ่งเป็นการวางผังแบบกริด (Grid)
และแบบเมืองศูนย์กลาง (Concentric City)

การผังเมืองกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส�ำหรับประเทศไทย ความรู้ด้านการผังเมืองเป็นสิ่ง
ส�ำคัญอย่างยิง่ ต่อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาใน
ระดับท้องถิน่ ซึง่ หลักการและความเกีย่ วข้องของการผังเมืองกับ
การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น สามารถพิจารณา
ได้จากเหตุผลส�ำคัญ 2 ประการ คือ จากการกระจายอ�ำนาจ
(Decentralization) และจากกฎหมาย พระราชบัญญัติการ
ผังเมือง พ.ศ.2518 ซึ่งอธิบายได้ดังนี้
1. การกระจายอ�ำนาจ (Decentralization)
กฎหมายรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 ได้บัญญัติให้ความ
ส�ำคัญเรื่องการกระจายอ�ำนาจสู่ท้องถิ่น อันน�ำไปสู่การออก
พระราชบัญญัตกิ ำ� หนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอ�ำนาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ซึ่งถือเป็นจุดส�ำคัญ
ที่ท�ำให้เกิดการกระจายอ�ำนาจสู่ท้องถิ่นครั้งใหญ่ ส่งผลให้เกิด
การเปลีย่ นแปลงในเชิงอ�ำนาจหน้าทีข่ องการปกครองส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น เนื่องจากการบริหารส่วนกลาง
ต้องถ่ายโอนภารกิจบางประการที่เห็นว่าท้องถิ่นควรด�ำเนิน
การไปให้ท้องถิ่น จนกระทั่ง พ.ศ.2545 ได้ประกาศใช้ “แผน
ปฏิบตั กิ ารเพือ่ ก�ำหนดขัน้ ตอนการกระจายอ�ำนาจตามแผนการ
กระจายอ�ำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ขึ้น
โดย พบสุข ช�่ำชอง (2553) ได้กล่าวถึงเป้าหมาย
ส�ำคัญสุดท้ายของการกระจายอ�ำนาจเอาไว้ว่าแท้ที่จริงแล้ว
คือ “การท�ำให้ประชาชนในพืน้ ที่ ได้มบี ริการสาธารณะทีด่ ี และ
มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น (Well-being) ด้วยแนวทางการบริหาร
การปกครอง ซึง่ รัฐส่วนกลางกระจายอ�ำนาจให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ได้ท�ำหน้าทีใ่ นการจัดบริการสาธารณะโดยมีความ
สัมพันธ์กนั อย่างใกล้ชดิ กับประชาชน และชุมชน เพือ่ ตอบสนอง
ต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ผ่าน
กลไกการท�ำงานต่างๆ ร่วมกันระหว่างท้องถิ่น และประชาชน”
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ดังนั้น อ�ำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่เกี่ยวข้องกับ “การผังเมือง” คือ เนื้อหาส�ำคัญที่ระบุเอาไว้ใน
มาตรา 16 ของ พระราชบัญญัติกำ� หนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ� ำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่น พ.ศ.2542
ซึ่งสรุปอ�ำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ ดังนี้
1) อ�ำนาจหน้าที่ทางตรง ได้แก่ การผังเมืองและ
การควบคุมอาคาร
2) อ�ำนาจหน้าที่ทางอ้อม ได้แก่
- การจัดท�ำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
- การสาธารณู ป โภคและการก่ อ สร้ า งอื่ น ๆ และ
การสาธารณูปการ
- การบ�ำรุ ง รั ก ษาศิ ล ปะ ภู มิ ป ั ญ ญาท้ อ งถิ่ น และ
วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
- การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการ
เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
- การจัดให้มแี ละบ�ำรุงรักษาสถานทีพ่ กั ผ่อน หย่อนใจ
- การขนส่ง และการวิศวกรรมจราจร
- การจัดการ การบ�ำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จาก
ป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. กฎหมาย: พระราชบัญญัติการผังเมืองพ.ศ.2518
จากข้อบัญญัตใิ น หมวด 3 การวางและจัดท�ำผังเมืองรวม
ในพระราชบัญญัติการผังเมืองการผังเมือง พ.ศ.2518 ซึ่งได้
ระบุเนือ้ หาส�ำคัญทีแ่ สดงถึงความเกีย่ วข้องของการผังเมืองกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอาไว้ใน 2 มาตรา ดังนี้
“มาตรา 18 เมือ่ เห็นสมควรวางและจัดท�ำผังเมืองรวม
ณ ท้องที่ใด ส�ำนักผังเมืองจะวางและจัดท�ำผังเมืองรวมของ
ท้องที่นั้นขึ้น หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นของท้องที่นั้นจะวางและ
จัดท�ำผังเมืองรวมในท้องทีข่ องตนขึน้ ก็ได้ ในกรณีทเี่ จ้าพนักงาน
ท้องถิน่ จะวางและจัดท�ำเองต้องได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการ
ผังเมืองก่อน . . .”
“มาตรา 19 เมื่ อ ส�ำนั ก ผั ง เมื อ งจะวางหรื อ จั ด ท�ำ
ผังเมืองรวมของท้องที่ใด ให้ส�ำนักผังเมืองแจ้งให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นของท้องที่นั้นทราบ และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นนั้นมา
แสดงความคิดเห็นต่อส�ำนักผังเมือง. . .”
ดั ง นั้ น จากข้ อ บั ญ ญั ติ ที่ เ ป็ น เหตุ ผ ลส�ำคั ญ ทั้ ง 2
ประการข้างต้น จึงท�ำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ แต่ละแห่ง
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จ�ำเป็นที่จะต้องรู้และเข้าใจเรื่อง “การผังเมือง” เพื่อสามารถน�ำ
ความรู้ด้านการผังเมืองไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นของตนได้
อย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ความรูพ้ นื้ ฐานของการวางแผนและการผังเมือง

1. ความหมายของการวางแผนและการผังเมือง
“การวางแผน” (Planning) หมายถึง การก�ำหนด
แนวทางในอนาคตที่ได้รับการตัดสินใจในปัจจุบัน โดยคนหรือ
กลุ่ม (องค์กร) ที่มีความเชี่ยวชาญจากหลายสาขาวิชา โดยมี
การก�ำหนดแนวทางการท�ำงานในอนาคตและศึกษาหาความรู้
ใหม่ๆ ทีเ่ กิดขึน้ เพือ่ น�ำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สงู สุด และในขณะ
เดียวกัน ก็ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างเหมาะสม เพื่อจัดระบบ
สังคมให้ดีขึ้น (ส�ำนักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ, 2549)
“การผังเมือง” หมายความว่า การวาง จัดท�ำและ
ด�ำเนิ น การ ให้ เ ป็นไปตามผังเมืองรวมและผังเมือ งเฉพาะ

ในบริเวณเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท เพื่อสร้าง
หรื อ พั ฒ นาเมื อ งหรื อ ส่ ว นของเมื อ งขึ้ น ใหม่ หรื อ แทนเมือง
หรือส่วนของเมืองที่ได้รับความเสียหายเพื่อให้มีหรือท�ำให้ดี
ยิ่งขึ้นซึ่งสุขลักษณะความสะดวกสบาย ความเป็นระเบียบ
ความสวยงาม การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน ความปลอดภัย
ของประชาชน และสวัสดิภาพของสังคม เพื่อส่งเสริมการ
เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อม เพือ่ ด�ำรง รักษาหรือบูรณะ
สถานที่และวัตถุที่มีประโยชน์หรือคุณค่าในทางศิลปกรรม
สถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดี หรือเพื่อบ�ำรุง
รักษาทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิประเทศที่งดงาม หรือมีคุณค่า
ในทางธรรมชาติ
ดังนัน้ เมือ่ พิจารณานิยามความหมายของการผังเมือง
ตาม มาตรา 4 ใน พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518
ข้างต้นแล้ว จะเห็นได้วา่ มีประเด็นส�ำคัญทีก่ ารผังเมืองเกีย่ วข้อง
กับการพัฒนาท้องถิ่นในเรื่องต่างๆ ดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 การผังเมืองกับการพัฒนาท้องถิ่นในเรื่องต่างๆ
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2. กระบวนการผังเมืองของประเทศไทยในปัจจุบัน
2.1 แนวนโยบายแห่งรัฐที่เกี่ยวข้องกับการผังเมือง
จากการที่ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุ ท ธศั ก ราช 2550 ได้ ร ะบุ ถึ ง “แนวนโยบายด้ า นที่ ดิ น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” เอาไว้ใน มาตรา 85
(1) ความว่า “ก�ำหนดหลักเกณฑ์การใช้ที่ดินให้ครอบคลุม
ทั่วประเทศ โดยให้ค�ำนึงถึงความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
ทางธรรมชาติ ทั้งผืนดิน ผืนน�้ำ วิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่น และ
การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและ
ก�ำหนดมาตรฐานการใช้ทดี่ นิ อย่างยัง่ ยืน โดยต้องให้ประชาชน
ในพื้ น ที่ ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากหลั ก เกณฑ์ ก ารใช้ ที่ ดิ น นั้ น มี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจด้วย” รวมถึงความใน มาตรา 85 (3) ที่
ว่า “จัดให้มีการวางผังเมืองพัฒนาและด�ำเนินการตามผังเมือง
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพือ่ ประโยชน์ในการดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน”
2.2 ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งการวางแผนและการ
วางผังเมือง
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งการวางแผนกั บ การ
วางผั ง เมื อ งในระดั บ ต่ า งๆ นั้ น เป็ น ความสั ม พั น ธ์ กั น
ของนโยบายและแผนพัฒนากับระดับของการวางผังเมือง
ซึ่งพิจารณาได้จากภาพที่ 4
ปัจจุบัน กรมโยธาธิการและผังเมือง สังกัดกระทรวง
มหาดไทย ซึ่ ง เป็ น หน่ ว ยงานส�ำคั ญ ที่ มี บ ทบาทและหน้ า ที่
เกี่ ย วข้ อ งโดยตรงกั บ การผั ง เมื อ งของประเทศไทย ได้ แ บ่ ง
รูปแบบของการวางผังแต่ละระดับเอาไว้ 3 รูปแบบ ดังนี้
1) ผังนโยบาย ประกอบด้วย ผังประเทศ ผังภาค และ
ผังอนุภาค

2) ผังบังคับใช้ ประกอบด้วย ผังเมืองรวมจังหวัด
ผังเมืองรวมเมือง/ ชุมชน ผังเมืองเฉพาะ และผังการจัดรูปทีด่ นิ
3) ผังเสนอแนะ ประกอบด้วย ผังการพัฒนาพื้นที่
และผังชุมชน
2.3 ระดั บ ของการวางผั ง ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ องค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มี 4 ระดับ ดังนี้
1) ผังเมืองรวมเมือง/ ชุมชน คือ ผังก�ำหนดการใช้
ประโยชน์ทดี่ นิ ระบบคมนาคมขนส่งและโครงสร้างพืน้ ฐานอืน่ ๆ
ในระดับเมืองและชุมชน โดยออกเป็นกฎกระทรวงใช้บงั คับตาม
พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ.2518
2) ผังเมืองชุมชน (เทศบาล) คือ ผังก�ำหนดแนวทาง
การใช้ประโยชน์ที่ดิน ระบบโครงสร้างพื้นฐานเบื้องต้น เพื่อ
เป็นแนวทางการพัฒนาชุมชนที่ยังไม่มีผังเมืองรวม อาจจะ
ออกเป็นข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ ใช้บงั คับตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร
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
หรือด�ำรงรักษาพื้นที่เฉพาะแห่งหรือเฉพาะกิจการ ทั้งด้านการ
ใช้ประโยชน์ที่ดิน โครงสร้างพื้นฐานและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ กระบวนการผังเมืองของประเทศไทยใน
ปัจจุบนั (พ.ศ.2555) ยังเกีย่ วข้องกับกระบวนการตามกฎหมาย
ซึ่งเป็นการด�ำเนินการตาม พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.
2518 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2525 (ฉบับที่ 2) และ พ.ศ.2535
(ฉบับที่ 3) ซึ่งในพระราชบัญญัติดังกล่าวประกอบด้วยสาระ

การวางแผนกับการวางผังเมืองระดับต่างๆ
นโยบายและแผนพัฒนา

			

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แผนพัฒนาจังหวัด

		

			

แผนพัฒนาท้องถิ่น (อปท.)

			
		

ระดับของการวางผังเมือง
ผังประเทศ/ ผังภาค
ผังเมืองรวมจังหวัด/ อำ�เภอ
ผังเมืองรวมเมือง/ ชุมชน

แผนพัฒนาพื้นที่ 				

ผังเมืองเฉพาะ

แผนจัดการพื้นที่ 				

ผังเฉพาะกิจ/ ผัง อบต./ ผังหมูบ่ า้ น

ภาพที่ 4 การวางแผนกับการวางผังเมืองระดับต่างๆ
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ส�ำคัญ 4 ประการ ได้แก่ อ�ำนาจในการวางจัดท�ำผังเมืองรวม
วิธกี ารวางและจัดท�ำผังเมืองรวม การบังคับใช้ผงั เมืองรวมและ
การปรับปรุงผังเมืองรวม โดยเฉพาะด้านอ�ำนาจในการวางจัด
ท�ำผังเมืองรวมนั้น ความจาก มาตรา 18 ใน พระราชบัญญัติ
การผังเมือง พ.ศ.2518 ได้ก�ำหนดผู้มีอ�ำนาจหน้าที่ในการวาง
และจัดท�ำผังเมืองรวมเอาไว้ ดังนี้
1) กรมโยธาธิการและการผังเมืองวางและจัดท�ำใน
ท้องที่ที่เห็นสมควร
2) เจ้าพนักงานท้องถิ่น วางและจัดท�ำผังเมืองรวม
ในท้ อ งที่ ข องตนเมื่ อ เห็ น สมควร โดยได้ รั บ การอนุ มั ติ จ าก
คณะกรรมการผังเมือง

การน� ำ ความรู ้ ด ้ า นการผั ง เมื อ งมาใช้ ใ นการ
พัฒนาท้องถิ่น

“วิชาการผังเมือง” แยกสาขาจากสถาปัตยกรรมศาสตร์
เพือ่ แก้ปญ
ั หาในระดับชุมชนหรือเมือง ดังนัน้ วิชาการผังเมืองจึง
เป็นสหสาขาวิชา เพือ่ ให้เหมาะสมกับปัญหาของเมืองทีม่ คี วาม
หลากหลาย วิชาการผังเมืองที่ดีจึงมี 3 ลักษณะ คือ
1. รู้จัก คือ รู้จักความหมาย หลักการและทฤษฎีด้าน
การผังเมือง
2. คาดการณ์ คือ การคาดการณ์ด้านประชากรและ
ทิศทางการเจริญเติบโตของเมือง
3. รู้วิธีการ คือ รู้วิธีการหรือกระบวนการในการวาง
และจัดท�ำผัง
อย่างไรก็ตาม “ท้องถิ่น” จะต้องเติบโตเป็น “เมือง”
ดังนัน้ ท้องถิน่ ทีม่ เี จ้าหน้าทีท่ มี่ คี วามรูค้ วามสามารถทางวิชาการ
ด้านการผังเมือง ก็จะเป็นท้องถิน่ ทีม่ ศี กั ยภาพทีไ่ ด้เปรียบในเชิง
วิชาการ เปรียบประดุจ “พยัคฆ์ติดปีก”
ทั้งนี้ เหตุผลส�ำคัญที่ต้องน�ำความรู้ด้านการผังเมือง
มาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย
1. การเพิ่ ม ขึ้ น ของจ�ำนวนประชากรและแรงงาน
ภายในเมือง
2. การตอบสนองความต้ อ งการของประชาชน
ภายในเมือง
3. เมืองมีการเจริญเติบโตและการขยายตัวอย่าง
ต่อเนื่อง
4. เมืองมีสารพันปัญหาที่จะต้องดูแลและแก้ไข เช่น

ปัญหาด้านที่อยู่อาศัย ภัยพิบัติ (น�้ำท่วม) ปัญหาขยะ มลพิษ
สิ่งแวดล้อม การจราจรติดขัด ฯลฯ
จากเหตุผลส�ำคัญดังกล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นถึง
การเปลี่ยนแปลงของท้องถิ่นที่จะพัฒนาเป็นเมือง ซึ่งพิจารณา
ได้จากข้อมูลการเพิ่มขึ้นของจ�ำนวนเทศบาล จ�ำนวนประชากร
ในเทศบาลและร้อยละของประชากรในเขตเทศบาล ที่จ�ำแนก
ตามรูปแบบของเทศบาลในประเทศไทย ซึ่งเปรียบเทียบจาก
ข้อมูลในระยะเวลา 12 ปี ระหว่าง พ.ศ. 2537 กับ พ.ศ.2549
โดยมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้
จากตารางข้างต้น แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นของ
จ�ำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจ�ำนวนประชากรใน
เขตเทศบาลภายในระยะเวลา 12 ปี โดยเฉพาะองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่เป็น “เทศบาลต�ำบล” พบว่า มีสัดส่วนร้อยละที่
เพิม่ ขึน้ จากเดิมสูงมาก จากร้อยละ 1.6 เพิม่ ขึน้ เป็นร้อยละ 11.2
ทั้ ง นี้ เพราะท้ อ งถิ่ น ที่ มี รู ป แบบเมื อ งเป็ น เทศบาล
ต�ำบลนั้นมีจ�ำนวนประชากรในเขตเทศบาลเพิ่มขึ้น จากการ
เกิดและอพยพเข้าไปอยู่ในเขตเมืองที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งอาจเป็น
ผลมาจากการที่เมือง (เทศบาล) มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่
ดีขนึ้ จึงส่งผลท�ำให้การใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ในเขตเมืองนัน้ เกิดการ
เปลีย่ นแปลง ดังนัน้ “ท้องถิน่ ” แห่งใดทีม่ กี ารเจริญเติบโตอย่าง
รวดเร็วโดยไร้แผนชีน้ �ำ จะเสีย่ งทีจ่ ะท�ำให้เกิดสิง่ ปลูกสร้างและ
อาคารทีไ่ ม่เป็นระเบียบ ขาดความเหมาะสมและความสวยงาม
ด้วยเหตุนี้ความรู้เรื่อง “ผังเมือง” จึงเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์
ที่จะช่วยวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของ
เมืองให้เกิดความสวยงามและเป็นระเบียบ เพราะฉะนั้นการ
พัฒนาเมืองที่ยั่งยืน จึงจ�ำเป็นต้องมีการวางแผนพัฒนาเมือง
ก่อน โดยอาศัย “นักผังเมือง” ทีม่ คี วามรูด้ า้ น “การผังเมือง” เป็น
ผู้ด�ำเนินการ

บทสรุป

ความรู้ด้านการผังเมืองที่จ�ำเป็นส�ำหรับการวางและ
จัดท�ำผังเมืองเพือ่ พัฒนาท้องถิน่ นัน้ สามารถสรุปประเด็นความ
รู้เรื่องส�ำคัญได้ 5 ข้อ ดังนี้
1. ระบบการวางผั ง เมื อ งของประเทศไทย ได้ แ ก่
นโยบายและแผนพัฒนา กฎหมาย เกณฑ์และมาตรฐานด้าน
การผังเมืองที่เกี่ยวข้อง
2. กระบวนการและขัน้ ตอนด�ำเนินการวางและจัดท�ำ
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ตาราง: จ�ำนวนเทศบาล จ�ำนวนประชากรในเทศบาล และร้อยละของประชากรในเขตเทศบาล จ�ำแนกตามเทศบาล พ.ศ. 2537 และ พ.ศ.2549
ที่มา: ค�ำนวณจากข้อมูลทะเบียนราษฎร (กรมการปกครอง 2550), อ้างใน ปราโมทย์ ประสาทกุล และคณะ, 2550.

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. การเปลีย่ นแปลงของเมืองและผลกระทบด้านต่างๆ
ในปัจจุบัน เช่น การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภัยพิบัติ ปัญหา
ชุมชนแออัด ปัญหาการจราจร เป็นต้น
5. การพัฒนาเมืองไปสู่ความยั่งยืน เช่น การมีส่วน
ร่วมของประชาชน การอนุรกั ษ์ การท่องเทีย่ ว การรับมือภัยพิบตั ิ
ปัญหาภาวะผู้สูงอายุในอนาคต พลังงานและประชาเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) เป็นต้น
โดยประเด็ น ความรู ้ เ รื่ อ งส�ำคั ญ ทั้ ง 5 ข้ อ ข้ า งต้ น
เป็นความรู้พื้นฐานที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรศึกษา
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และท�ำความเข้ า ใจ เพื่ อ สามารถน�ำความรู ้ เ หล่ า นี้ ไ ปใช้
ประกอบการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืนในอนาคต
ส�ำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ โดยเฉพาะ
องค์การบริหารส่วนต�ำบล (อบต.) ที่ยังไม่มีการวางและจัด
ผังเมื องขึ้นในท้องถิ่นนั้น “ผังชุมชน” ซึ่งเป็นผังเสนอแนะ
แนวทางโครงการพัฒนาชุมชน ถือเป็นผังส�ำคัญทีเ่ หมาะสมจะ
น�ำมาใช้ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยก่อนที่จะเกิดเป็น
“ผังชุมชน” ได้นั้น จ�ำเป็นจะต้องศึกษาและท�ำความเข้าใจ
3 หัวข้อส�ำคัญ ส�ำหรับการจัดท�ำแผนผังชุมชน ได้แก่
1. ภาพรวมขององค์กรปกครองท้องถิ่น ซึ่งประกอบ
ด้วย สภาพทั่วไปของพื้นที่ สภาพภูมิประเทศ (ของประเทศ/
จังหวัด/ ต�ำบล) การตั้งถิ่นฐานของพื้นที่ (ต�ำบล/ อบต.) ข้อมูล
ประชากร (จ�ำนวน/ สถิติ) ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ และข้อมูลด้าน
สังคม (บริบททางสังคม เช่น ศาสนา การศึกษา สาธารณะสุข
เป็นต้น)
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2. แนวทางการพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต จะต้องมี
การศึกษาข้อมูลเบื้องต้น ได้แก่ ประชากรและการประกอบ
อาชีพ การใช้ประโยชน์ทดี่ ิน โครงข่ายการคมนาคม การบริการ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ (โดยเฉพาะแหล่งน�้ำเพื่อ
การเกษตรและการอุปโภค)
3. ข้ อ เสนอแนะโครงการพั ฒ นา ประกอบด้ ว ย
ด้ า นการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ในอนาคต ด้ า นการคมนาคม
และการขนส่ง และด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการและ
ด้านสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาชุมชนเมืองต่างๆ ก่อนที่จะท�ำผังชุมชน
ของต�ำบลแต่ละแห่งนั้นๆ จะต้องศึกษาและท�ำความเข้าใจ
หัวข้อต่างๆ ข้างต้น และสุดท้ายต้องมีขอ้ เสนอแนะโครงการการ
พัฒนาในแต่ละด้านดังกล่าว เพื่อจะได้ท�ำแผนผังชุมชนต่อไป

ดังนั้น ความรู้ด้านการผังเมืองจึงมีความส�ำคัญและ
จ�ำเป็นต่อการพัฒนาท้องถิ่นในยุคโลกาภิวัตน์ ซึ่งเมืองมีการ
เปลีย่ นแปลงทัง้ ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิง่ แวดล้อม รวมถึง
มีปญ
ั หาต่างๆ เกิดขึน้ มากมาย ด้วยเหตุนี้ ท้องถิน่ จึงจ�ำเป็นต้อง
มีนกั ผังเมืองทีม่ คี วามรูแ้ ละความเข้าใจในวิชาการผังเมืองเป็น
ผูป้ ฎิบตั งิ านร่วมกับผูบ้ ริหารราชการส่วนท้องถิน่ เพือ่ ให้เกิดการ
พัฒนาเมืองได้อย่างยั่งยืนในอนาคต.
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