
 เชียงคาน	 ชุมชนที่ครอบ
ครองมรดกทางสถาปัตยกรรมและ
วัฒนธรรมที่มีคุณค่า	 จากเอกลักษณ์
เฉพาะของความเป็นย่านการค้าเก่า	
(ตลาดบก)ทีย่งัคงหลงเหลอืกลุม่อาคาร 
บ้านไม้เก่าจ�านวนมากและเป็นกลุม่ก้อน 
ที่ สุ ด แ ห ่ ง ห นึ่ ง ใ น ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย	 
องค์ประกอบเมอืงน่าสนใจ	ด้วยวถีิชวีติ 
เรียบง ่าย	 ประกอบกับมีภูมิทัศน ์
ของสภาพแวดล้อมที่สวยงามด้วย
ต�าแหน่งทีต่ัง้ของเมอืงทีอ่ยูร่มิแม่น�า้โขง	
อีกทั้งยังมีวัดวาอารามท่ีเก่าแก่	 ท�าให้
เมืองเชียงคานได้รับความนิยมในหมู่ 

นักท่องเทีย่วอย่างรวดเร็ว	การถูกคุกคาม 
ภูมิทัศน์วัฒนธรรมของพื้นที่จากการ
ขยายตัวของการท่องเที่ยวที่เน้นตอบ
สนองพฤติกรรมและรสนิยมของ 
นกัท่องเทีย่ว	ส่งผลต่อการใช้ประโยชน์ 
ทีด่นิ	การตัง้ถิน่ฐานและวฒันธรรมท้องถิน่	 
เป ็นประเด็นส�าคัญที่ท� า ให ้กรมฯ	 
เลือกพื้นที่ เชียงคานในการจัดท�า	 
“ผงัพฒันาเมอืง	(Development	Plan)”	 
เพื่อเป็นการป้องกัน	 แก้ไข	 และลดผล 
กระทบด้านลบจากการท่องเทีย่วทีม่ต่ีอ
การพัฒนาเมือง	
	 การจดัท�าผงัพฒันาเมอืงเป็น
งานบรูณาการภารกจิของกรมโยธาธกิาร 
และผังเมือง	 โดยการส่งไม้ต ่อจาก
ภารกจิการผังเมือง	นัน่คอืรา่งผงัชุมชน

โครงการพัฒนาเมืองเชียงคาน

“เมืองงาม ในความทรงจ�า”

เทศบาลต�าบลเชียงคานที่ จัดท�าใน
ปีงบประมาณ	 ๒๕๕๒	 เพื่อให้การ
ผังเมืองได้รับการน�าไปปฎิบัติให้เมือง
เกิดการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม	

	 กรมโยธาธิการและผังเมือง
เสนอแนะให้มีการก�าหนดย่านการ
ใช ้ที่ดินที่ชัดเจน(Zoning)	 และใช้
มาตรการในการก�ากับการใช้ประโยชน์
ที่ดินและอาคารด้วยข้อบัญญัติท้องถ่ิน	
(Local	 Ordinance)ควบคู่กับสร้าง
มาตรการส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจเชงิ
เศรษฐกจิด้วยโครงการต่างๆ	(Projects)	 
รวมถึงการวางแผนพัฒนาเมืองและ
การจัดให ้ เกิดการมีส ่วนร ่วมของ
ประชาชน(Public	 Participation)
ในหลายๆ	 ระดับ	 ตั้งแต่การให้ข้อมูล 

ข่าวสาร(Inform)	การรบัฟังความคดิเหน็ 
(Consult)	 การให้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการปฏิบัติการ(Involve)	 ซึ่งเป็น 
ส่วนหนึง่ทีแ่สดงให้เห็นถงึความพยายาม 
ในการปรับปรุงกระบวนการจัดท�า
โครงการพัฒนาเมือง	ที่เน้นการด�าเนิน
โครงการด้วยการสร้างการมีส่วนร่วม
ของชุมชนเพื่อหาข้อตกลงร่วมกันใน
การจัดท�าโครงการเพ่ือการพัฒนา
และด�ารงรักษาเมือง	 รวมทั้งการสร้าง
ความตระหนักถึงความจ�าเป็นในการ
ด�ารงรกัษามรดกทางวฒันธรรมท้องถิน่	 
บนเงือ่นไขของระยะเวลาทีต้่องรวดเรว็
เพ่ือให้ชุมชนสามารถด�ารงอยู ่อย่าง
ยั่งยืนท่ามกลางกระแสการพัฒนา 
ที่ก�าลังถาโถมเข้าสู่พื้นที่เชียงคาน	

ส�านักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
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ภาพแสดงตัวอย่างการสร้าง
การมีส่วนร่วมในการด�าเนิน
การจดัท�าผงัพฒันาเมอืงของ
ทุกภาคส่วน

แผนภาพแสดงการวางแผนกลยุทธ์การด�าเนินงาน
ในพื้นที่เมืองเชียงคานเป็น ๒ ระยะ

ภาพแสดงกิจกรรมการสร้างการมีส่วนร่วมกับประชาชน
ในการจัดท�าผังพัฒนาเมืองเชียงคาน

	 ทัง้นีใ้นระหว่างการจดัท�าโครงการฯ	 

ยังเกิดการสร ้างเครือข ่ายการอนุรักษ  ์

และพัฒนาเมือง	 พร้อมกับการจัดตั้งสภา

เมืองเชียงคาน	 จากความร่วมมือร่วมใจของ

ภาคประชาชน	และสภาเทศบาลทีเ่ปิดโอกาส

ให้คนในชมุชนมสีทิธิท์ีจ่ะก�าหนดทศิทางการ

พัฒนาของชุมชนร่วมกับทางผู้บริหารและ

สภาท้องถิ่น	 ผ่านโครงสร้างภาคประชาชน

ในการเข้ามามส่ีวนร่วมกบัการบรหิารจดัการ

การพัฒนาในพื้นที่	อันน�าไปสู่การส่งไม้ต่อที่	

๔	เพื่อก�ากับให้เกิดกระบวนการพัฒนาเมือง

อย่างต่อเนื่องโดยท้องถิ่นเอง

	 กรมโยธาธิการและผังเมืองได้น�า

เสนอทศิทางการพฒันาเมอืงเชยีงคานและสิง่

ที่เชียงคานต้องด�าเนินการเพื่อไปสู่วิสัยทัศน์	

“เมืองงาม	 ในความทรงจ�า”	 โดยมีขั้นตอน

การด�าเนินการ	 (Planning	 Process)	 แบ่ง

เป็น	๒	ระยะ	ดังนี้

	 ระยะที่	 ๑	 :	 มีเป้าหมายเพื่อให้

ได้มาซึ่งนโยบายการอนุรักษ์และพัฒนา

พื้นที่(Policy)พร้อมท้ังโครงการเพื่อการ

พัฒนาพื้นที่(Projects)	 ตามนโยบายที่ได้

จัดล�าดับความส�าคัญเร่งด่วนและก�าหนด

ผู ้ รับผิดชอบ	 สรุปเป ็นผังพัฒนาเมือง

เชียงคาน(ChiangKhan	 Development	

Plan)	 ก่อนน�าไปสู่การด�าเนินการต่อในราย

ละเอียดเพื่อน�าผังไปสู่การปฏิบัติการพัฒนา

แต่ละพื้นที่อย่างประสานสอดคล้องกันทุก

ภาคส่วนในระยะที่	๒	ต่อไป

	 ดังนั้นในแต่ละขั้นตอนของระยะที่ 	 ๑	 จะมีกิจกรรมและ

กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและทุกภาคส่วน	 ในแต่ละขั้นตอนย่อย	

ซึ่งท้องถิ่นต้องให้ความส�าคัญในการด�าเนินการ	 โดยจัดหาเจ้าภาพร่วมใน

การด�าเนนิโครงการ	คอืส�านกังานจงัหวดัเลย	อ�าเภอเชยีงคาน	พฒันาชมุชน

จงัหวดัเลย	การเคหะแห่งชาต	ิและส�านกังานโยธาธกิารและผงัเมอืงจงัหวดั

เลย	 เพื่อให้ได้มาซึ่งแผนพัฒนาเมืองในภาพรวมอันเป็นฉันทามติที่คนส่วน

ใหญ่เห็นพ้องต้องกัน
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	 ระยะท่ี	 ๒	 :	 เมื่อได้ผังพัฒนาเมืองและทราบถึง

โครงการเร่งด่วนทีต้่องด�าเนนิการแล้ว	กรอบแนวคดิส�าหรบั

การด�าเนินการในระยะท่ี	 ๒	 คือเพื่อให้เกิดการปฏิบัติการ

เพื่อการพัฒนาเมืองที่เห็นผลเป็นรูปธรรมและน�าไปสู่วิสัย

ทัศน์ของผังพัฒนาเมืองเชียงคานอย่างรวดเร็วและตอบ

สนองกับการแก้ปัญหาของเมืองในปัจจุบันโดยใช้การจัด

ท�าผังปฏิบัติการรายพื้นที่	 (Action	Area	Plan)เพื่อลงมือ

ปฏิบัติการพัฒนาเมืองเชียงคานในแต่ละโครงการย่อย

	 การขับเคลื่อนผังพัฒนาเมืองเชียงคานไปสู่การ

ปฎิบัตินั้น	 เป้าหมายในการด�าเนินการ	อันจะส่งผลให้งาน

อนุรักษ์และพัฒนาเมืองไม่ถูกจ�ากัดอยู่แต่ในกรอบพื้นที่

ของโครงการใดโครงการหนึ่ง	 หรือหน่วยงานใดหน่วยงาน

หนึ่งเป็นการเฉพาะ	 หากแต่ได้ขยายขอบเขตไปสู่พื้นที่

สภาพแวดล้อมโดยรอบ	 และความรับผิดชอบร่วมกันของ

คนในสังคม	 กรมโยธาธิการและผังเมืองจึงจัดท�าโครงการ

น�าร่องท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การอนุรักษ	์ 

๓	โครงการ	ได้แก่	โครงการจดัท�าเทศบญัญติัเทศบาลต�าบล 

เชียงคาน	 (Local	 Ordinance)	 เรื่อง	 ก�าหนดประเภท	

ลักษณะ	 รูปแบบ	 ระยะหรือระดับของอาคารและบริเวณ

ห้ามก่อสร้าง	 ดัดแปลง	 รื้อถอน	 เคลื่อนย้าย	 หรือเปลี่ยน

การใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในท้องที่เทศบาล

ต�าบลเชียงคาน	 อ�าเภอเชียงคาน	 จังหวัดเลย	 พ.ศ.๒๕๕๓	

(ประกาศ	ณ	 วันท่ี	 ๒๘	 ตุลาคม	 ๒๕๕๓)	 ซ่ึงประกาศใน 

ราชกจิจานุเบกษา	เล่ม	๑๒๘	ตอนพิเศษ	๕๑	ง	และเร่ิมใช้บงัคบั 

ตั้งแต่วันที่	๔	พฤษภาคม	๒๕๕๔	โครงการจัดท�าธรรมนูญ

เชยีงคาน	(ChiangKhan	Charter)	และโครงการจดัท�าฐาน

ข้อมลูอาคารทีค่วรค่าแก่การอนรุกัษ์ในเขตพืน้ทีบ้่านไม้เก่า 

เนื่องจากเป็นโครงการที่สามารถด�าเนินการได้ทันทีโดย 

ไม่ต้องใช้เงินงบประมาณในการด�าเนินการมากนัก

 

ฉบับที่ ๔๔ / ๒๕๕๗ 33



ภาพแสดงเทศบัญญัติและแผนที่แนบท้ายเทศบัญญัติเทศบาลต�าบลเชียงคานฯ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ภาพแสดงการเผยแพร่ธรรมนูญเชียงคานให้เป็นที่รับทราบโดยทั่วกัน
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ภาพแสดงแนวคิดโครงการจัดท�าฐานข้อมูลอาคารที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ในเขตพื้นที่บ้านไม้เก่า

ภาพแสดงตัวอย่างโครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ที่ด�าเนินการ

	 นอกจากประเด็นยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ที ่

ด�าเนนิการแล้ว	ประเดน็ยุทธศาสตร์การพฒันา	กรมโยธาธกิาร 

และผังเมืองก็ได้สนับสนุนการด�าเนินการแก่เทศบาล

ต�าบลเชียงคานโดยคัดเลือกโครงการจากผังพัฒนาเมือง

เชียงคาน	 (ChiangKhan	 Development	 Plan)	 มา

ด�าเนนิการออกแบบในรายละเอยีดและจดัท�าแบบก่อสร้าง 

ในปีงบประมาณ	 ๒๕๕๕	 จ�านวน	 ๒	 โครงการ	 ซึ่งเป็น

โครงการพัฒนาเมือง	 อันเกิดจาก	 ๒	 ประเด็นยุทธศาสตร์

ของการพัฒนา	 นั่นคือยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่และ

สภาพแวดล้อมเมือง	 กับยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตและเศรษฐกิจชุมชน	ประกอบด้วย 
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	 ๑.	โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร ์ที่ 	 ๓	 
(การพัฒนาพื้นที่และสภาพแวดล้อมเมือง)	 โดยออกแบบ
ก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์	 เข่ือนป้องกันตลิ่งตามแนว 
ริมแม่น�้าโขงเพื่อรองรับกิจกรรมนันทนาการ	 การท่องเที่ยว	 
การเดินเท้าและทางจักรยาน	ความยาว	๑,๗๘๐	เมตร	ตลอดแนว 
เขตเทศบาล	 พร้อมปรับปรุงพื้นที่ว่างสาธารณะบนเส้น
ทางริมแม่น�้าโขงให้มีความเป็นระเบียบและสวยงาม 
เชิงสถาปัตยกรรมท่ีเป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของ 
ท้องถิน่	รวมทัง้เป็นการปรบัสภาพแวดล้อมของเมอืงให้เป็น
เมืองน่าอยู่	ด้วยงบประมาณ	๕๕,๐๐๐,๐๐๐	บาท	

	 โครงการทั้งสองเป็นโครงการที่มีการบูรณาการ 
ภารกิจและส่งไม้ต่อให้กับหน่วยงานซ่ึงมีหน้าที่สนับสนุน
การพัฒนาเมืองภายในกรมโยธาธิการและผังเมือง	
เพื่อด�าเนินการให้โครงการเป็นรูปธรรม	 ประกอบด้วย	
ส�านักสถาปัตยกรรม	 ด�าเนินการประมาณราคางาน 
ภมูสิถาปัตยกรรม	ส�านกัวศิวกรรมโครงสร้างและงานระบบ	
ด�าเนินการออกแบบพร้อมประมาณราคาโครงสร้างและ 
งานระบบ	 และส�านักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
ด�าเนินการจัดท�าเอกสารประกวดราคาและจัดหาผู้รับจ้าง
เพื่อด�าเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าว	
	 นอกจากนี้โครงการที่กรมฯ	 ได้คัดเลือกมา
ด�าเนินการยังมีความส�าคัญเนื่องจากเป็นการพัฒนาพื้นที่

	 ๒.	โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร ์ที่ 	 ๔	 

(การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชน)	โดยจัดท�าโครงการ 
ก่อสร้างสวนเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	 ๗	 รอบ	
บริเวณหน้าวัดท่าคกเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ
บริเวณหน้าวัดท่าคก	 ริมแม่น�้าโขง	 ให้สามารถรองรับ
กิจกรรมเมืองได ้อย ่างมีประสิทธิภาพพร้อมส่งเสริม 
การท่องเที่ยว	ขนาดพื้นที่ประมาณ	๓	ไร่	ด้วยงบประมาณ	
๑๐,๐๐๐,๐๐๐	บาท

สาธารณะที่เป็นจุดเริ่มต้นเข้าสู่ถนน
ชายโขง	 อันเป็นที่ตั้งของชุมชนบ้าน
ไม้เก่า	และยังเป็นพื้นที่ส�าคัญส�าหรับ
รองรับกิจกรรมของชุมชนทุกรูปแบบ	
ได้แก่	 กิจกรรมงานประเพณี	 การจัด
นิทรรศการ	 แหล่งนันทนาการ	 เป็น
จุดสร้างเสริมปฏิสัมพันธ์แก่ชุมชน	
รวมถึงรองรับนักท่องเที่ยว	พื้นที่นี้จึง
เปรียบเสมือนแหล่งเชื่อมต่อภูมิทัศน์
วัฒนธรรมเข้ากับกิจกรรมของเมือง	
ท่ีสร้างความภาคภูมิใจให้แก่คนใน
ชมุชน	และสร้างความประทบัใจให้แก่

ผูม้าเยอืน	และเป็นโครงการทีส่ามารถแก้ปัญหาเร่งด่วนและ 

สะท้อนให้เหน็ความเชือ่มโยงของการพัฒนาเมอืงแบบองค์รวม 
หรอืสนบัสนนุนโยบายการพฒันาเมอืงเชยีงคานอย่างชัดเจน
	 ส�าหรบัการบรูณาการในระดบัจงัหวดั	มสี�านกังาน
จังหวัดเลยเป็นเจ้าภาพในการบูรณาการโครงการเพื่อ
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ด้วยเช่นกัน	 
โดยอ�าเภอเชยีงคาน	ส�านกังานโยธาธกิารและผงัเมอืงจงัหวดั
เลย	 พัฒนาชุมชนจังหวัดเลย	 ร่วมกับการเคหะแห่งชาติ	
สถาบนัพฒันาองค์กรชมุชน	และองค์การบรหิารการพฒันา
พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	(องค์การมหาชน)	 
จัดกิจกรรมเผยแพร่วัฒนธรรมเชียงคานสู่สายตาของ 
นักท่องเที่ยวรวมถึงแขกบ้านแขกเมืองจากฝั่งลาว..
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ภาพการน� า เ สนอ โครงการพัฒนา 
เมืองเชียงคานต่อประชาชนชาวเชียงคาน 
และผู้สนใจ

ภาพแสดงหลังการก่อสร้างเสร็จแล้ว

ภาพจ�าลองโครงการสวนสาธารณะ

ภาพแสดงความก้าวหน้างานก่อสร้างโครงการพัฒนา
เมืองเชียงคาน งบประมาณปี ๒๕๕๕
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	 นอกจากทางกรมโยธาธิการและ
ผังเมอืงจะสนบัสนนุงบประมาณเพ่ือพฒันาเมือง
เชียงคานในปีงบประมาณ	๒๕๕๕	 เป็นจ�านวน	
๖๕	 ล้านบาทแล้ว	 ยังตั้งแผนการสนับสนุน 
งบประมาณเพ่ือด�าเนนิการพัฒนาเมอืงเชยีงคาน
ระยะที่	 ๒	 อีกในปีงบประมาณ	 ๒๕๕๗	 เป็น
จ�านวน	๘๐	ล้านบาท	และจะพยายามสนบัสนนุ
การด�าเนินการเพื่อ	 การพัฒนาตามผังเมือง 
ให้กับเทศบาลต�าบลเชียงคานอย่างต่อเนื่อง

	 แนวทางการจัดท�าโครงการพัฒนา
เมอืงเชยีงคานนีน้อกจากสามารถเป็นตวัอย่างให้ 
กับชุมชนอื่นๆ	 ได้เห็นถึงการอนุรักษ์	 การฟื้นฟ	ู
และการพัฒนา	 รวมถึงการด�ารงรักษาและ 

การใช้ประโยชน์จากมรดกทีล่�า้ค่าแห่งชมุชนพ้ืนถิน่	 
ทั้งวิถีชีวิต	 ขนบธรรมเนียม	 ศิลปวัฒนธรรม	
และสถาปัตยกรรมด้ังเดิมของชุมชนเชียงคาน	
สามารถน�ามาวางแผนเพื่อพัฒนาและบริหาร
จัดการให้รับใช้ปัจจุบันและสร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกจิให้กบัชมุชนอย่างยัง่ยนื	(Sustainable	
Management)	และยังใช้เพื่อเป็นตัวอย่างของ
งานผงัเมอืงทีส่ามารถ	ช่วยแก้ปัญหาของเมอืงใน
ภาพรวม	 และสะท้อนให้เห็นถึงการตอบสนอง
ต่อวิสัยทัศน์ของการผังเมืองได้อย่างแท้จริง
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