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บทน�า (Introduction)

	 อ�าเภอจอมทอง	 จังหวัดเชียงใหม่	 เป็นเมืองศูนย์ 

ความเจริญทางตอนใต้ของจังหวัดเชียงใหม่	 ทางด้านการ 

ท่องเที่ยว	การศึกษา	การปกครอง	สถาบันการเงิน	การลงทุน	

ฯลฯ	ซึ่งเป็นศูนย์กลางของกลุ่มอ�าเภอทางทิศใต้ของเชียงใหม่

และอ�าเภอใกล้เคียงของจังหวัดล�าพูน	 	 และ	อ�าเภอจอมทอง

นบัว่า	เป็นเมอืงทีม่ทีรพัยากรธรรมชาตอิดุมสมบรณ์ู		มปีระเพณี	

วัฒนธรรมที่ดีงามมีเอกลักษณ์เฉพาะที่โดดเด่น	 	 จึงท�าให้มี

ศกัยภาพเป็นเมอืงท่องเทีย่วทีส่�าคญัของจงัหวดัเชยีงใหม่	และ

ของประเทศไทย	เพราะในแต่ละปีจะมนีกัท่องเทีย่วเดนิทางมา

เที่ยวในอ�าเภอจอมทอง	ไม่น้อยกว่า	1,750,000	คน

	 จากการเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ส�าคัญของประเทศไทย	

และเป็นเมืองที่มีศักยภาพในการพัฒนาสูง	 เป็นศูนย์กลาง

ทุกๆด้านของตอนใต้เชียงใหม่	 ท�าให้อ�าเภอจอมทองมีความ

เจริญ	เติบโตอย่างรวดเร็ว	และปัจจุบันเทศบาลจอมทอง	มีการ

ขยายตวัอย่างไร้ทศิทางโดย	ไม่มกีารวางแผนล่วงหน้า	ไม่มกีาร

จัดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสม	เมื่อชุมชนมีการขยาย

ตัว	 ย่อมมีความต้องการ	 การใช้บริการในด้านต่างๆ	มากขึ้น	 

ส่งผลกระทบถงึทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม	วฒันธรรม	

ประเพณี	 สังคม	 รวมทั้งให้การบริการสาธารณูปโภคต่างๆ	

เช่น	ไฟฟ้า	ประปา	ถนน	ระบบระบายน�้า	และการดับเพลิง	ซึ่ง

อาจไม่สามารถให้บริการชุมชนได้ทั่วถึงและ	มีประสิทธิภาพ

เพียงพอต่อความต้องการของชุมชนทั้งปัจจุบันและในอนาคต		 

นางสาวณัฐธยาน์  จองค�า

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางผังเมือง

เพื่อจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนจอมทอง 

อ�าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
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ส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวาง

ผงัเมอืงเพือ่จดัการสิง่แวดล้อม	โดยเกบ็รวบรวมข้อมลูจากกลุม่

ตวัอย่างทีเ่ป็นหวัหน้าครอบครวัจ�านวน	361	ครวัเรอืน	ด้วยการ

ใช้แบบสอบถามเป็นเครือ่งมอืในการเกบ็ข้อมลู	น�ามาวเิคราะห์

โดยใช้สถิติในการวิจัย	คือ	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน	และการบรรยายเชิงพรรณนา

ซึง่เหตนุีจ้ะน�าไปสูค่วามเสือ่มโทรมของทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดล้อมส่งผลถึงคุณภาพของคนในชุมชน	

	 ปัจจุบันกรมโยธาธิการและผังเมืองร่วมกับเทศบาล

ต�าบลจอมทอง	 	 ได้ด�าเนินการวางผังเมืองรวมชุมชนจอมทอง	

ขณะนี้	 ผังเมืองรวมชุมชนจอมทอง	 ก�าลังด�าเนินการอยู่ใน 

ขั้นตอนการส�ารวจ	 จัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล	 	 ซึ่งสามารถ

เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางผังเมืองได้		 

ดงันัน้ผูศ้กึษา	จงึด�าเนนิการศกึษาการมส่ีวนร่วมของประชาชน

ในการวางผังเมืองเพื่อจัดการสิ่งแวดล้อม	 ชุมชนจอมทอง		

อ�าเภอจอมทอง	 	 	 จังหวัดเชียงใหม่	 	 โดยศึกษาการศึกษา

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางผังเมืองเพื่อจัดการ 

สิ่งแวดล้อมชุมชนจอมทอง	อ�าเภอจอมทอง	จังหวัดเชียงใหม่	

มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะทางสภาพการผังเมืองของ

ชุมชนเทศบาลต�าบลจอมทอง	 ศึกษาถึงระดับการมีส่วนร่วม

ของประชาชน	 และปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการ

วางผังเมืองเพื่อจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชนเทศบาลต�าบล

จอมทอง	 ตลอดจนศึกษาปัญหา	 อุปสรรค	 และแนวทางที่
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สรุปผลการศึกษา (Conclusion)

1. สภาพการผังเมืองของชุมชนเทศบาลต�าบล

จอมทอง

	 การวางผังเมืองเทศบาลต�าบลจอมทอง	ณ	ปัจจุบัน	 

ผู ้บริหารได้ก�าหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาเมือง	 โดยการ

พจิารณาถงึเป้าประสงค์ของรฐั	(Top	Down)	ประกอบกบัความ

ต้องการชองประชาชนในท้องถิน่	(Bottom	Up)	ใน	2	ด้าน	ได้แก่	

ด้านการสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐ	และการสนองตอบต่อ

ความต้องการของท้องถิ่น		

 ด้านการสนบัสนนุแนวนโยบายของรฐั		แนวนโยบาย

ของรฐัจะก�าหนดในแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต	ิซึง่

จะระบุถึงประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ	

แผนดังกล่าวจะแสดงถึงโครงสร้างการตั้งถิ่นฐานที่จะมีผลต่อ

การสนองตอบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ	

แนวนโยบายของรฐัตามทีก่�าหนดในแผนพฒันาเศรษฐกจิ	และ

สังคมแห่งชาติอาจถ่ายทอดเป็นผังภาคอนุภาค	หรือจังหวัด	 

ซึง่จะก�าหนดรายละเอยีดเกีย่วกบัการตัง้ถิน่ฐานทีเ่ป็นเมอืงและ

ชนบท	การสงวนรกัษาพืน้ทีท่รพัยากรทางธรรมชาต	ิและโครงข่าย 

การคมนาคมและขนส่ง	ซึ่งการวางและจัดท�าผังเมืองรวมและ

ผังเมืองเฉพาะโดยเทศบาลต�าบลจอมทอง	หรือกรมโยธาธิการ

และผังเมืองจะต้องสอดรับกับผังภาค	อนุภาคหรือจังหวัด

 ด้านการสนองตอบต่อความต้องการของท้องถิน่  

 ทั้งในการวางและจัดท�าผังเมืองรวม	และผังเมืองเฉพาะ

ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง	พ.ศ.	2518	 ได้เปิดโอกาสให้

ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมโดยการจัดให้มีการประชุมเพื่อ 

รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในเขตท้องที่นั้นๆ	การด�าเนิน

การดงักล่าวย่อมจะท�าให้ทราบถงึความต้องการของประชาชน	

อีกทั้งยังเป็นโอกาสให้เกิดเวทีสาธารณะส�าหรับทุกภาคส่วน

ในการแสดงออกและต่อรองเพื่อให้เกิดความสมดุลของความ

ต้องการ	ในการจดัประชมุเพือ่รบัฟังความคดิเหน็ของประชาชน	

ที่จะก่อให้เกิดเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม	ซึ่งได้แก่	ปัญหา	

สาเหตุ	 ตลอดจนแนวทางและวิธีการในการแก้ไขปัญหานั้นๆ	

โดยอาศัยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของภาครัฐและ

ประชาชน	การก�าหนดทิศทางการพัฒนาทั้งทางด้านกายภาพ	

เศรษฐกิจ	 และสังคมภายใต้กรอบแนวนโยบายของรัฐและ

ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น	 อย่างไรก็ตามเพื่อ

ให้การจดัประชมุเพือ่รบัฟังความคดิเหน็ของประชาชน	เป็นเวที 

สาธารณะที่มีความถูกต้องสมบูรณ์ได้นั้น	 จะต้องป้องกัน 

การเรียกร้องรวมทั้งการกระท�าอื่นใดในลักษณะที่เป็นการ

แสวงหาผลประโยชน์ส่วนบุคคล

	 เทศบาลต�าบลจอมทอง	ผู้วางและจัดท�าผังเมืองรวม

และผงัเมอืงเฉพาะจงึใช้โอกาสในการมส่ีวนร่วมของประชาชน

นีใ้ห้เกดิประโยชน์สงูสดุในการให้ได้รบัทราบ	และสนองตอบต่อ

ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างกว้างขวางและ

แท้จริง	นอกจากนี้ถึงแม้ว่าพระราชบัญญัติดังกล่าวจะระบุถึง

การที่สามารถก�าหนดผู้แทนของประชาชนให้เข้าร่วมในการ

ประชุมได้ก็ตาม	การก�าหนดผู้แทนของประชาชนดังกล่าวจะ

พจิารณาให้ครอบคลมุทกุภาคส่วนก่อนการจดัประชมุเพือ่รบัฟัง

ความคิดเห็นของประชาชนโดยจะประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ	

ซึง่มรีะยะเวลาตามทีก่ฎหมายก�าหนด	และตามความเหมาะสม

เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบอย่างกว้างขวาง



36วารสารกรมโยธาธิการและผังเมือง

JOURNAL OF DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS AND TOWN & COUNTRY PLANNING

	 เทศบาลต�าบลจอมทองได้พยายามหาแนวทางในการ

วางผังเมืองรวมเทศบาลให้สอดคล้องกับวิถีชุมชน	และสภาพ

แวดล้อมอย่างต่อเนือ่ง	โดยมแีนวคดิให้ประชาชนพึง่พาตนเอง

และสามารถแก้ไขปัญหาส่วนตวัและส่วนรวม	รวมทัง้การยงัชพี

ตนเองและประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นด้วย	 เคยได้ท�าโครงการการ 

จดัท�าผงัชมุชนทีมุ่ง่เน้นการบรหิารจดัการการใช้ประโยชน์ทีด่นิ

ในชมุชน	การอนรุกัษ์	พฒันาและฟ้ืนฟทูรพัยากรธรรมชาตแิละ 

สิง่แวดล้อม	และการปรบัโครงสร้างพืน้ฐานของชมุชนเพือ่แก้ไข

ปัญหาหรือเพิ่มศักยภาพทางกายภาพของชุมชน	บนหลักการ 

พื้นฐานการมีส่วนร่วมของประชาชน	 การวางแผนร่วมกัน 

ในชุมชน	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา

ชุมชนในด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน	 การคมนาคม	 ขนส่ง	 

การสาธารณปูโภค	การบรกิารสาธารณะ	และการรกัษาคณุภาพ

สิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสภาพของชุมชน

เป้าหมายของผังเมืองรวมเทศบาลต�าบลจอมทอง	จึงพยายาม

เปิดโอกาสให้ประชาชนในชมุชนเข้ามามส่ีวนร่วมในทกุขัน้ตอน

ของการวางผังเมืองเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยสอดคล้อง

กับความต้องการ	สภาพชุมชนทุกด้านอย่างแท้จริง

และแนวโน้มในการเจริญเติบโตของชุมชนในอนาคต	 ซึ่งที่

ผ่านมาชุมชนเทศบาลจอมทองมีการขยายเติบโตอย่างรวดเร็ว	 

การวางผังเมืองเพื่อจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีจึงเป็นสิ่งที่เทศบาล

ค�านึงถึงและต้องมีการปรับเปลี่ยน	 	 และพัฒนามาตลอดบน

พื้นฐานการมีส่วนร่วมของประชาชน	

	 เท่าที่ผ ่านมาประชาชนยังมีส่วนร่วมในการวาง

ผงัเมอืงในระดบัทีค่่อนข้างน้อย	ส่วนใหญ่เป็นบทบาทของหน่วย

งานภาครัฐและหน่วยงานในท้องถิ่นเป็นหลักโดย	ประชาชน

มีส่วนร่วมเพียงเป็นผู้ให้ข้อมูล	 ความต้องการ	 สภาพปัญหา

ต่างๆ	ซึ่งไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ	หรือตัดสินใจ 

มากนัก	 รวมถึงการติดตามประเมินผลโครงการ	มีประชาชน

เพียงบางส่วนที่เป็นผู้น�าชุมชน	เช่น	ก�านัน	ผู้ใหญ่บ้านที่เข้ามา

มีส่วนร่วม	ด้วยแนวทางการก�าหนดนโยบายวัตถุประสงค์และ

2. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางผังเมือง

เพื่อจัดการสิ่งแวดล้อม 

	 จากการศกึษาการมส่ีวนร่วมของประชาชนทีอ่าศยัอยู่

ในเขตเทศบาลต�าบลจอมทอง	อ�าเภอจอมทอง	จงัหวดัเชยีงใหม่	

จ�านวน	 361	คน	ด้วยการสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อ

ระดบัในการเข้ามามส่ีวนร่วมในการวางผงัเมอืงเพือ่การจดัการ

สิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ	สามารถสรุปผลการศึกษา	ได้ดังนี้

 1)  ความรูแ้ละความเข้าใจเกีย่วกบัการวางผงัเมอืง

ชุมชน	 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องการวางผังเมือง

ชุมชนของประชาชนส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลข่าวสารจากเอกสาร

ประชาสัมพันธ์	 ส่งผลให้ประชาชนยังขาดความรู้และความ

เข้าใจเกี่ยวกับการวางผังเมืองชุมชน	ยังเห็นว่าการวางผังเมือง
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ของชุมชนเป็นหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ด�าเนินการ	 เพราะเป็นหน้าที่	 ที่รัฐจะต้อง 

ปฏิบัติและควบคุมดูแลประชาชนซึ่งเป ็นเพียงผู ้ที่ได ้รับ 

การอ�านวยความสะดวกและให้ความร่วมมือเป็นบางครั้ง

 2). ระดับการมีส่วนร่วม	 ในการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนต�าบลจอมทองส่วนใหญ่มส่ีวนร่วมค่อนข้างน้อยหรอื

นานๆ	ครัง้ในแทบทกุด้าน	ทัง้การร่วมคดิและแสดงความคดิเหน็

ของประชาชนต่อการวางผังเมืองเพื่อจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน	

การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ	 การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ

การวางผังเมืองชุมชนของประชาชนเพื่อจัดการสิ่งแวดล้อม

ชุมชนการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ของประชาชนต่อการวาง

ผังเมืองเพื่อจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน	ตลอดจนการมีส่วนร่วม

ในการตดิตามผลการวางผงัเมอืงเพือ่จดัการสิง่แวดล้อมชมุชน

จอมทอง	

3.ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

การวางผังเมืองเพื่อจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชน  

	 จากผลการศกึษาการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการ

วางผังเมืองชุมชนเทศบาลจอมทอง	พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อ

การมีส่วนร่วมของประชาชนเกิดจากปัจจัยภายใน	และปัจจัย

ภายนอก	คือ	

 3.1) ปัจจัยภายใน	 ที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการวางผงัเมอืงเพือ่จดัการสิง่แวดล้อมชมุชน	ได้แก่	

ปัจจัยส่วนบุคคล	ได้แก่	ความรู้และความเข้าใจของประชาชน

เกี่ยวกับการวางผังเมืองเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม	 ปัจจัย 

ทางสังคมและเศรษฐกิจ	คือ	 อาชีพ	และการเป็นสมาชิกกลุ่ม	

ปัจจัยด้านการสื่อสาร	คือ	การรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อมวลชน 

แขนงต ่างๆ	 และสื่อบุคคล	 โดยเฉพาะเจ ้าหน ้าที่ของ 

กรมโยธาธิการ	 ผู้น�าองค์กร	 ผู้น�าชุมชน	 	ปัจจัยด้านการเมือง

และแนวนโยบายและแผน	 คือ	 การเปลี่ยนแปลงผู ้น�า 

องค์กรท้องถิ่น	หรือผู้น�าชุมชน	
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 3.2) ปัจจัยภายนอก	 ที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการวางผงัเมอืงเพือ่จดัการสิง่แวดล้อมชมุชน	ได้แก่	

ปัจจัยด้านสังคมและการเมือง	 คือ	 ความเคลื่อนไหวทางการ

เมืองของประเทศเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการปรับแนวนโยบาย

ขององค์กรท้องถิ่น	 และปัจจัยด้านการวางผังเมืองจากส่วน

กลางและกฎหมายผังเมือง	 คือ	 การด�าเนินการวางผังเมือง

ชุมชนที่ต้องเป็นไปตามผังที่ส่วนกลางได้ก�าหนดมา	ตลอดจน

กฎหมายผงัเมอืงทีก่�าหนดไว้	บางข้ออาจด�าเนนิการไม่ได้ตามที่

ก�าหนด	เนือ่งจากไม่สอดคล้องกบัความต้องการของประชาชน	

และไม่สอดคล้องกบัสภาพแวดล้อมของชมุชน	ประชาชนจงึไม่

เห็นด้วยและไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างจริงจังในขั้นตอนของ

การวางผังเมือง	ปล่อยให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของ

หน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4) ปัญหาและอปุสรรคในการมส่ีวนร่วมของประชาชน

ในการวางผังเมืองเพื่อจัดการสิ่งแวดล้อม

	 ปัญหาและอุปสรรคในการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ในการวางผังเมืองเพื่อจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนจอมทอง	 

ส่วนใหญ่เป็นปัญหาและอุปสรรคในระดับปานกลาง	 อันเกิด 

จากการเปลี่ยนแปลงผู ้น�าองค์กรท้องถิ่น	 หรือผู ้น�าชุมชน	 

จึงมีการเปลี่ยนแปลงแนวนโยบาย	 วิสัยทัศน์และบทบาท

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 การวางผังเมืองมุ ่งเน้น 

ด้านเศรษฐกิจ	 หรือโครงสร้างทางสังคมมากกว่าการรักษา 

สิ่งแวดล้อมของชุมชน	ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่าง

แท้จริง	 แนวนโยบายของรัฐที่ไม่สอดคล้องกับสภาพชุมชน	 

ส่งผลให้การวางผงัเมอืงไม่สอดคล้องกบัความต้องการของชมุชน	
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5) แนวทางการส่งเสรมิและพฒันาการมส่ีวนร่วมของ

ประชาชนในการวางผังเมืองเพื่อจัดการสิ่งแวดล้อม

	 การมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตชุมชนจอมทอง

ในการวางผังเมืองเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน	สามารถ

สรุปผลการศึกษาได้ว่าควรมีการส่งเสริมและพฒันาการมีส่วน

ร่วมของประชาชนและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่

อย่างจรงิจงัและต่อเนือ่ง	โดยควรมกีารให้ความรูแ้ละเสรมิสร้าง

ความเข้าใจให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการวางผังเมืองชุมชนเพื่อ

การจัดการสิ่งแวดล้อม	หน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบ

และมคีวามเกีย่วข้องกบัการด�าเนนิการวางผงัเมอืงชมุชนควรมี

การรณรงค์	เผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ให้แก่ชมุชนได้รบัรูถ้งึข้อมลู

ข่าวสารเกี่ยวกับการวางผังเมืองในช่องทางต่างๆ	 ให้มากขึ้น	

ควรมกีารประสานงานร่วมกนัระหว่างหน่วยงานภาครฐั	เอกชน	

และประชาชนในการหาแนวทางและด�าเนินการวางผังเมือง

เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชน	และในการวางผังเมือง

ควรค�านึงถึงสภาพสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนเป็นหลัก	

เพื่อให้การวางผังเมืองมีความสอดคล้องกับสภาพชุมชน
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