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 บทคว�มนีเ้ขยีนจ�กประสบก�รณ์ทีผู่เ้ขยีนได้รบั

ทุนเข้�ร่วมก�รฝึกอบรมในหลักสูตร Urban Planning & 

Policy course จ�กสถ�บันวิจัยก�รตั้งถิ่นฐ�นมนุษย์แห่ง

เก�หลี หรือ Korea Research Institute for Human Settle-

ments (KRIHS) ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน – 29 กรกฎาคม 

2554 ทั้งนี้การฝึกอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมทั้งหมด 

10 คนจาก 7 ประเทศ ได้แก่ คาซัคสถาน อุซเบกิสถาน 

มองโกเลีย ซิมบับเว ลาว  เวียดนาม และไทย

 ประเทศเก�หลีใต้ให้คว�มสำ�คัญกับก�รกำ�หนด

นโยบ�ยและก�รว�งแผน/ผังพัฒน�เชิงพื้นที่เป็นอันม�ก 

ควบคู่ไปกับก�รกำ�หนดนโยบ�ยก�รพัฒน�เศรษฐกิจของ

ประเทศ โดยสถาบันวิจัยการตั้งถิ่นฐานมนุษย์แห่งเกาหลี 

หรือ KRIHS ซึ่งเป็นองค์กรประเภทไม่แสวงผลกำาไร (Non-

profit Organization) อยูภ่ายใต้สภาสถาบนัวจิยัเศรษฐกจิและ

สังคมแห่งเกาหลี Korea Council of Economic and Social 

Research Institute (KCERSRI)  จะเป็นองค์กรหลกัในการทำา

หน้าที่จัดทำานโยบายการพัฒนาเชิงพื้นที่และการผังเมืองของ

ประเทศเกาหลใีต้  สถาบนั KRIHS ก่อตัง้มาตัง้แต่ ปีค.ศ. 1978 

นอกจากจะเป็นผูจ้ดัทำานโยบายด้านทีด่นิและการวางแผนผงั/

ผังระดับประเทศ ระดับภาค และเมืองแล้ว ยังเป็นองค์กรที่

ผลติงานวจิยัมากมายให้กบัประเทศทัง้ในด้านการพฒันาภาค 

การพัฒนาเมือง   โครงสร้างพื้นฐาน การใช้ประโยชน์ที่ดิน สิ่ง

แวดล้อม การคมนาคมขนส่ง และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

ชวลิตา จันทร์พวง

นักผังเมืองช�านาญการ ส�านักผังประเทศและผังภาค กรมโยธาธิการและผังเมือง

 รูปที่ 1  ก�รฝึกอบรมหลักสูตร Urban Planning & 

Policy course ณ สถ�บัน KRIHS ประเทศเก�หลีใต้

ความส�าคัญของผังประเทศ :  

กรณีศึกษาการวางผังประเทศเกาหลีใต้

(Korea’s National Territorial Planning)  
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อีกด้วย เนื่องจากสถาบันมีนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญชั้นนำาของ

ประเทศในสาขาที่เกี่ยวข้องมากมาย  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้จบ

การศึกษาระดับปริญญาเอก (ร้อยละ 85) จึงถือได้ว่าเป็นหนึ่ง

ในองค์กรระดับมันสมอง (Think tank) ของประเทศเกาหลีใต้ 

 ประเทศเกาหลใีต้เป็นประเทศในภมูภิาคเอเชยีตะวนั

ออก ตั้งอยู่บนคาบสมุทรเกาหลี พรมแดนทางเหนือติดกับ

ประเทศเกาหลีเหนืออยู่ใกล้กับประเทศจีน ญี่ปุ่น และรัสเซีย 

 รูปที่ 2  แสดงที่ตั้งประเทศเก�หลีใต้

ประเทศมีขนาดเล็ก ถึงแม้ว่าจะมีพื้นที่เพียง 100,210 ตาราง

กิโลเมตร โดยร้อยละ 65 เป็นพื้นที่ภูเขา แต่มีประชากรจำานวน

มาก ประมาณ 49 ล้านคน (ความหนาแน่นประชากร 488 คน/

ตารางกิโลเมตร) ซึ่งประมาณร้อยละ 49 กระจุกตัวอยู่ในภาค

เมืองหลวง ร้อยละ 46 อาศัยอยู่ในเมืองขนาดใหญ่ เช่น ปูซาน 

แทกู แทจอน กวางจู อินชอน และอูลซาน มีเพียงไม่ถึงร้อยละ 

10 ของประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตชนบท
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 ดังที่กล่าวมาข้างต้นแล้วว่าเกาหลีใต้เป็นประเทศ

ขนาดเล็ก และไม่มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นต้นทุน

ภาคการผลิตในภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศ แต่ประเทศ

เกาหลีใต้นับได้ว่าเป็นประเทศหนึ่งที่สามารถพัฒนาเศรษฐกิจ

ได้รวดเร็วและประสบความสำาเร็จจนติดอันดับประเทศผู้นำา

เศรษฐกิจของโลก ด้วยการเติบโตอย่างต่อเนื่องของภาค

อตุสาหกรรมมาตัง้แต่ทศวรรษที ่1960  อนัเป็นผลจากนโยบาย

การพฒันาเศรษฐกจิให้ก้าวสูก่ารเป็นประเทศอตุสาหกรรม และ

นโยบายการพัฒนาพื้นที่ของประเทศ ซึ่งมียุทธศาสตร์หลักคือ

การปรบัโครงสร้างการใช้พืน้ทีแ่ละจดัเตรยีมโครงสร้างพืน้ฐาน

ให้สนบัสนนุการพฒันาเศรษฐกจิขัน้สงูและความเป็นอยูท่ีด่ขีอง

ประชาชน 

 การวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ประเทศเกาหลีมีการจัด

ทำาแผน/ผังในหลายระดับ ซึ่งมีลักษณะโครงสร้างคล้ายคลึง

กบัประเทศไทย คอื ผงัประเทศ ผงัภาค ผงัจงัหวดั และผงัเมอืง/

ชุมชน โดยผังประเทศ (Comprehensive National Territorial 

Plan : CNTP) อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติการใช้ที่ดินแห่งชาติ 

2002 (Framework Act on National Territory 2002) ซึ่งผัง

ประเทศ (CNTP) จะเป็นการกำาหนดทิศทางการพัฒนาและ

อนรุกัษ์พืน้ทีข่องประเทศในระยะยาว และเป็นกฎหมายสำาคญั

สงูสดุ  การจัดทำาแผน/ผงัการพฒันาอื่นๆ จะต้องดำาเนนิการให้

สอดคล้อง โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ส่งเสรมิการพฒันาเศรษฐกจิ

ของประเทศ  สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน แก้ไข

ปัญหาที่อยู่อาศัยและสร้างสมดุลของการพัฒนาเพื่อลดช่อง

ว่างความแตกต่างทางเศรษฐกจิระหว่างภาคต่างๆ ของประเทศ 

 รูปที่ 3  แสดงระบบก�รว�งแผน/ผังพัฒน�เชิงพื้นที่ประเทศเก�หลีใต้
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 ประเทศเก�หลีใต ้ ได ้มีดำ�เนินก�รว�งผัง

ประเทศ(CNTP) ม�เป็นระยะเวล�ประม�ณ 40 ปี ซึ่ง ผัง

ที่ 1 ถูกประกาศใช้ในปี ค.ศ. 1972-1981 จนปัจจุบันใช้ผังที่ 4 

ฉบบัปรบัปรงุครัง้ที ่2 (2011-2020) (รปูที ่5) ภายใต้การบรหิาร

ประเทศของประธานาธิบดี ลี เมียง บัก (Lee Myung-bak) 

โดยได้ปรับปรุงเนื้อหาสาระจากผังที่ 4 (2000-2020) อันเนื่อง

มาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก (Climate 

Change),  กระแสพัฒนาของโลกให้ความสำาคัญกับการเป็น

มติรกบัสิง่แวดล้อมและการเตบิโตแบบสเีขยีว Green Growth, 

การแข่งขันทางเศรษฐกิจในเวทีโลก และการเปลี่ยนแปลง

โครงสร้างและขั้วอำานาจของระบบเศรษฐกิจโลก โดยผัง

ประเทศฉบบัปัจจบุนั ได้กำาหนดทศิทางการพฒันาประเทศ ใน

ระยะ 20 ปี สาระสำาคัญของนโยบายมุ่งเน้น

•  การพัฒนาแกนเศรษฐกิจพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวัน

ออก ชายฝั่งทะเลตะวันตก และชายฝั่งทะเลทางตอนใต้ 

ตามยุทธศาสตร์การเป็นประตู (Gate way) สู่ภูมิภาค

ต่างๆ ของโลก ผ่านการเสรมิสร้างความเข้มแขง็ของระบบ

การคมนาคมขนส่งทางสนามบิน ท่าเรือ ถนน และรถไฟ

เชื่อมต่อคาบสมุทรเกาหลีกับประเทศจีนและภูมิภาค

เอเชีย (รูปที่ 5)

•  พัฒนาให ้ เป ็นประเทศชั้นนำาของโลกภายใต ้

ยุทธศาสตร์การเติบโตแบบสีเขียว (Green Growth) 

ด้วยการเพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างสภาพแวดล้อมเมือง 

โครงสร้างพืน้ฐานและระบบคมนาคมขนส่งทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดล้อม 

•  เสรมิสร้างการพฒันาขดีความสามารถในการแข่งขนั

ของภาคต่างๆ สู่ระดับโลก เช่น การพัฒนาเขตเศรษฐกิจ

ขนาดใหญ่ระดับภูมิภาค (Mega/Supra –regional 

Economic Zone)  การปรับปรุงและยกระดับโครงสร้าง

พื้นฐาน  การจัดหาพื้นที่เพื่อการลงทุนอุตสาหกรรม (In-

dustrial Complex)  และการส่งเสริมการค้นคว้าและวิจัย 

(R&D) ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมหลัก

•  พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งที่ทันสมัย

และใช้ความเร็วสูง (High-tech & High-speed) ซึ่ง

ประหยัดพลังงาน (Energy Saving) และคาร์บอนตำ่า 

(Low-carbon)

•  พฒันาโครงข่ายสารสนเทศความเรว็สงู (High Speed 

Information Network) เชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์ (Spatial Information System) เพื่อยกระดับ

ไปสู่การเป็นประเทศชั้นนำาในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 

(Ubiquitous Territorial Information) (รูปที่ 7)

•  พัฒนาที่อยู่อาศัยที่น่าอยู่ และสะดวกสบายสำาหรับ 

ผู้มีรายได้น้อยในภาคต่างๆ ทั่วประเทศ ภายใต้แนวคิด

การเติบโตแบบสีเขียว (Green Growth) คาร์บอนตำ่า 

(Low-carbon) และใกล้แหล่งงาน (รูปที่ 8 การพัฒนา

เมืองใหม่และที่อยู่อาศัยรองรับประชากรที่ขยายตัวออก

จากกรุงโซล)

•  บริหารจัดการนำ้า เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ (Climate Change) โดยดำาเนินการจัดตั้ง

โครงการแม่นำา้ 4 สาย (Four –River Project) ซึง่เป็นแม่นำา้

ใหญ่ที่สำาคัญ 4 สาย ได้แก่ Han, Geum, Nakdong และ 

Yeongsan โครงการมเีป้าหมาย เพือ่กกัเกบ็นำา้ไว้ใช้ในยาม

ขาดแคลน, ควบคมุและป้องกนัอทุกภยั, ปรบัปรงุคณุภาพ

นำ้าและระบบนิเวศน์, สร้างสรรค์พื้นที่ริมแม่นำ้าให้มีการใช้

ประโยชน์ได้หลายรูปแบบ และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา

ภาคและเมืองในพื้นที่โดยรอบ กุญแจความสำาเร็จของ

โครงการ คือ การประสานความร่วมมือกันระหว่างรัฐบาล

กลางและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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  รูปที่ 6  กรอบก�รพัฒน�ภ�ค (Major Development Regions)

 รปูที ่4 ประวตัศิ�สตรก์�รว�งผงัประเทศเก�หลใีต ้CNTP                      รูปที่ 5  ผังประเทศเก�หลีใต้ที่ 4 ปรับปรุงครั้งที่ 2 (2011-2020)
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 กระบวนก�รว�งและจัดทำ�ผังประเทศ (CNTP) 

นั้นดำ�เนินก�รโดย KRIHS  ซึ่งเป็นสถ�บันวิจัยที่อยู่ใน

สังกัดกระทรวงที่ดิน คมน�คมขนส่งและก�รเดินทะเล 

(Ministry of Land, Transport and Maritime Affairs) จัด

ตั้งคณะทำางานร่วมกับสถาบันวิจัยในสังกัดกระทรวงต่างๆ ที่

เกีย่วข้อง เช่น กระทรวงเกษตร กระทรวงอตุสาหกรรม กระทรวง

สิ่งแวดล้อม ฯลฯ รัฐบาลกลาง และรัฐบาลท้องถิ่นดำาเนินการ

วางและจดัทำานโยบายและโครงการต่างๆ ให้รฐับาลกลาง และ

รฐับาลท้องถิน่พจิารณา เพือ่จดัทำาร่างผงัประเทศ (CNTP) จาก

นั้นจะนำาไปสู่กระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน

ที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ และผ่านการรับฟังคำาปรึกษาจากคณะ

รัฐมนตรี ก่อนจะนำาไปสู่กระบวนการเสนอต่อประธานาธิบดี

ลงนามต่อไป ทั้งนี้การวางและจัดทำาผังประเทศ (CNTP) ฉบับ

ปัจจุบัน มีผู้เชี่ยวชาญจากรัฐบาลกลาง รัฐบาลท้องถิ่น และ

สถาบันวิจัยในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในกระบวนการ

ทั้งหมด 210 ท่าน จาก 98 องค์กร

 ภายหลังจากประธานาธิบดีลงนามรับรอง นโยบาย

ในผังประเทศ (CNTP) นำาไปสู่การปฏิบัติใน 3 ระดับคือ

 1. รัฐบ�ล ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับ โครงการพัฒนาภาค 

การพัฒนาเมือง พื้นที่อุตสาหกรรม ระบบการคมนาคมขนส่ง 

ระบบข้อมูลสารสนเทศ ที่อยู่อาศัย การจัดการที่ดิน การพัฒนา

อย่างยั่งยืน และ ความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง

เหนือ

 2. รัฐบ�ลท้องถิ่น ซึ่งจะมีบทบาทสำาคัญเพิ่มมาก

ขึ้น จากในอดีตการกำาหนดแผนเป็นลักษณะ Top-down 

แต่เนื่องจากประเทศมีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นและ

นโยบายการกระจายอำานาจไปสู่ท้องถิ่น รัฐบาลกลางและ

รัฐบาลท้องถิ่นจึงมีบทบาทเท่าเทียมและรับผิดชอบร่วมกันใน

การกำาหนดนโยบายต่างๆ ซึ่งในอนาคตการกำาหนดนโยบาย

การพัฒนาพื้นที่ จะกระจายอำานาจสู่ท้องถิ่นและประชาชนให้

มีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น 

 3. ประธ�น�ธิบดี จะเป็นผู้ตัดสินใจและอนุมัติ 

CNTP ก่อนจะถกูบงัคบัใช้เป็นกฎหมาย ตัง้แต่ทศวรรษที ่1960 

เป็นต้นมา CNTP และแผนการพฒันาเศรษฐกจิจะถกูบงัคบัใช้

ภายใต้อำานาจของผู้นำาประเทศ

 รูปที่ 7  การพัฒนาเมืองภายใต้แนวคิด Ubiquitous City
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ผังประเทศไทยเป็นกรอบนโยบายการพัฒนา

พื้นที่อย่างบูรณาการ

 ปัจจุบันกระแสโลก�ภิวัตน์ส่งผลต่อก�รพัฒน�

ประเทศไทยด้�นต่�งๆ  ทำ�ให้ประเทศไทยจำ�เป็นต้อง 

เตรียมคว�มพร้อมรองรับสถ�นก�รณ์ดังกล่�ว โดยการ

ปรบัยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศ  ใช้โอกาสจากการรวมกลุม่

ทางเศรษฐกิจและกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ และใช้ 

จุดแข็งของประเทศที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งความได้

เปรียบด้านที่ตั้งภูมิศาสตร์ การมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดม

สมบูรณ์  การเป็นผู้ผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร

รายใหญ่ของโลก  รวมถึงความพร้อมทางด้านทรัพยากรการ

ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในระดับโลก เพื่อสนับสนุนการ

พัฒนาสู่ความเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ใน

อนาคต  

 แต่อย่�งไรก็ต�ม  ประเทศไทยยังจะต้องเผชิญ

กับสภ�วก�รณ์เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหล�ยประก�ร 

ทั้งการก้าวเข้าสู ่สังคมของผู้สูงอายุ  ความเสื่อมโทรมของ

 รปูที ่8 ก�รพฒัน�เมอืงใหม ่เมอืง Songdo (ล�่ง), เมอืง Bundang (บน)

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความขัดแย้งของการใช้

ประโยชน์ที่ดิน  รวมทั้งสถานการณ์โลกร้อน  ที่ส่งผลกระทบให้

เกิดภัยธรรมชาติต่างๆ  ที่ปัจจุบันประเทศเรากำาลังเผชิญภาวะ

วิกฤตของประเทศในเรื่องปัญหานำ้าท่วม ที่เกิดความเสียหาย

ต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นบริเวณกว้างในหลาย

จังหวัด   ซึ่งปัญหาเหล่านี้ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน 

และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

 ในอดีตที่ผ่านมา ประเทศไทยมีแผนพัฒนาระดับ

ชาติในด้านเศรษฐกิจและสังคม แต่ขาดแผนระดับชาติด้าน

กายภาพ  ทำาให้การพฒันาประเทศไม่ครอบคลมุทกุมติ ิ ดงัเช่น 

ประเทศที่พัฒนาแล้วหลายๆ ประเทศ ซึ่งจะให้ความสำาคัญกับ

การวางแผน/ผังพัฒนาเชิงพื้นที่ทั้งในระดับประเทศ ระดับภาค 

และระดบัท้องถิน่  ควบคูไ่ปกบัแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม  

เพื่อจะใช้เป็นกรอบการพัฒนาพื้นที่แบบบูรณาการ  และมี

ทิศทางสู่เป้าหมายเดียวกัน   ยกตัวอย่างเช่น  National Land 

Use Plan ของญี่ปุ่น  Comprehensive National Territorial 

Plan ของเกาหลใีต้ National Physical Plan ของมาเลเซยี  หรอื

การจัดทำา Ruamordnungplan ของเยอรมนี เป็นต้น

 สำาหรับประเทศไทย กรมโยธาธิการและผังเมืองซึ่ง

เป็นหน่วยงานหลักด้านการวางผังเมือง ได้เห็นความสำาคัญ

ของการวางและจดัทำาผงัประเทศ เพือ่เป็นกรอบนโยบายในการ

พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ ระบบชุมชน การใช้ประโยชน์ที่ดินและ

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  ระบบโครงสร้างพื้นฐาน ให้

สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ และใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

และคุ้มค่า อันจะส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพ

ชีวิตของประชาชนโดยรวมของประเทศ ซึ่งการดำาเนินโครงการ

วางผังและจัดทำาผังประเทศ ได้ดำาเนินการในช่วงปี พ.ศ.2547 

– 2549 นับได้ว่าเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่ได้ดำาเนินการ

จัดให้มีการวางและจัดทำาผังประเทศขึ้น 

 การดำาเนินโครงการวางและจัดทำาผังประเทศ มี

กระบวนการและขั้นตอนการศึกษาวิเคราะห์ทางด้านวิชาการ 

โดยผู้เชี่ยวชาญในรายสาขา และผ่านความเห็นชอบคณะ

กรรมการกำากับการศึกษาจากหน่วยงานในกระทรวงต่างๆ 

และองค์กรภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งในแต่ละขั้นตอน

ของกระบวนการได้จัดให้มีการระดมความคิดเห็นจากทุกภาค

ส่วนทั่วประเทศ ทั้งรูปแบบของการประชุมเชิงปฏิบัติการ และ

การระดมความคิดเห็นกลุ่มเฉพาะด้าน  โดยกลุ่มเป้าหมาย

ครอบคลุมหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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ภาคเอกชน ผู ้แทนภาคประชาสังคม ผู ้แทนเครือข่ายภาค

ประชาชน  สถาบนัการศกึษา และผูแ้ทนอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้องให้เข้า

มามส่ีวนร่วมในกระบวนการและขัน้ตอนในการวางผงัประเทศ

 ภายหลงัการดำาเนนิโครงการแล้วเสรจ็ กรมโยธาธกิาร 

และผังเมืองได้ทำาการเผยแพร่เอกสารรายงานการศึกษาไป

ยังหน่วยงานต่างๆ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค องค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น  หน่วยงานภาคเอกชน  สถาบันการศกึษา

ต่างๆ เพื่อให้ใช้เป็นแนวทางในการจัดทำาแผนงาน/โครงการ

พัฒนาพื้นที่ของหน่วยงาน สำาหรับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ 

กรมโยธาธิการและผังเมือง ผังประเทศจะเป็นกรอบนโยบาย

การพัฒนาพื้นที่ให้กับการวางผังในระดับภาค อนุภาค จังหวัด 

อำาเภอ เมือง/ชุมชน และพื้นที่เฉพาะต่อไป 

 ประสบก�รณ์ที่ได้รับจ�กประเทศเก�หลีใต้ที่

ส�ม�รถนำ�ม�ประยุกต์ใช้กับประเทศไทย

 ผังประเทศเกาหลีใต้ (CNTP) มีความสำาคัญในการ

กำาหนดกรอบนโยบายและทิศทางการพัฒนาในพื้นที่ของ

ประเทศ รวมทัง้ระบบโครงสร้างพืน้ฐานทีจ่ะส่งเสรมิการพฒันา

และเชื่อมโยงพื้นที่เป้าหมายเหล่านั้นเข้าด้วยกัน เพื่อส่งเสริม

การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และให้มีการใช้พื้นที่อย่าง

เกดิประโยชน์สงูสดุและยัง่ยนื โดยนโยบายมุง่เน้นการวางแผน

พืน้ทีเ่พือ่เตรยีมการรบัมอืกบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 

และกระแสโลกาภิวัตน์, การสร้างความสมดุลย์ระหว่างการ

เติบโตทางเศรษฐกิจกับการปกป้องสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพื้นที่

เพือ่การพกัอาศยักบัพืน้ทีเ่พือ่การผลติ ภายใต้ยทุธศาสตร์การ

เตบิโตแบบสเีขยีว (Green Growth) ซึง่สามารถนำามาประยกุต์

ใช้กับการวางผังประเทศของไทย ดังนี้

  โครงการวางและจัดทำาผังประเทศได้ดำาเนินการ 

ตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 –2549 ข้อมูลและสถานการณ์ด้านต่าง ๆ 

 ได้มกีารเปลีย่นแปลง ปัจจบุนักรมโยธาธกิารและผงัเมอืงกำาลงั

ดำาเนินการทบทวนนโยบายและปรับปรุงผังประเทศ ซึ่งการ

ปรับปรุงผัง พิจารณาถึงประเด็นที่ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกกำาลัง

ให้ความสำาคัญ คือ  Climate change   Green Growth   Low 

carbon  Energy saving    กรอบความร่วมมอืระหว่างประเทศ 

และการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)

  ยกฐานะผังประเทศ ให้เป ็นกรอบนโยบาย  

 (ตามกฎหมาย) สงูสดุ ซึง่การกำาหนดนโยบายแผนพฒันาของ

 รูปที่ 9 ขั้นตอนก�รดำ�เนินก�รว�งผังประเทศ
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หน่วยงานในระดับต่างๆ จะต้องดำาเนินการให้สอดคล้อง

  กระบวนการวางและจัดทำาผังประเทศควรมีการ

จัดตั้งคณะทำางานจากทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เช่น คมนาคม 

เกษตร อุตสาหกรรม พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม ฯลฯ เข้าร่วม การกำาหนดนโยบายและจัดทำาผัง

  จัดให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมให้มากขึ้นและ

ครอบคลุมทุกภาคส่วน ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และ 

ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งกลุ่มวิชาการเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

  ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ 

ผังประเทศในวงกว้างผ่านทางสื่อ และวิธีการต่าง ๆ  ให้กับ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาคธุรกิจ/เอกชน และประชาชนทั่วไป

   ยกระดับและปรับโครงสร้างองค์กรด้านการ

ผังเมืองให้เป็นองค์กรอิสระ หรือเป็นองค์กรเทียบเท่าระดับ

กระทรวง เพือ่ให้การดำาเนนิงานมปีระสทิธภิาพและเป็นองค์กร

หลักในการจัดระบบการใช้ประโยชน์ที่ดินของประเทศ และ

บรูณาการการพฒันาด้านเศรษฐกจิ และโครงสร้างพืน้ฐานของ

ประเทศอย่างแท้จริง

 รปูที ่11 ระดบัก�รว�งผงัเมอืงของประเทศไทย

 รปูที ่10 ผงันโยบ�ยก�รพฒัน�พืน้ทีป่ระเทศไทย พ.ศ.2600




