แนวทางการวางผังเมืองสําหรับเทศบาลขนาดเล็ก
โดย

ผูชวยศาสตราจารย อัษฎางค โปราณานนท

เอกสารประกอบโครงการการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การวางแผนกายภาพและสิ่งแวดลอมระดับเทศบาล
วันที่ 19 มีนาคม 2544 - 8 มิถุนายน 2544
ณ หองประชุมอาคารเรียนรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา

จัดโดย
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม รวมกับ สํานักงานผังเมืองจังหวัดพะเยา

1

คํานํา

เอกสารฉบับนี้ไดแบงออกเปน 3 สวน ไดแก
สวนที่ 1 จะเปนการใหความรูในเรื่องที่เกี่ยวกับเมือง เชน กําเนิดของเมือง การขยายตัวและบทบาท
หนาที่ของเมือง ลักษณะทางกายภาพ สังคม เศรษฐกิจของเมือง ปญหาและผลเสียที่เกิดขึ้นกับเมือง และ
สาเหตุที่ทําใหเกิดปญหา
สวนที่ 2 จะเปนการใหความรูเกี่ยวกับการวางแผนและการวางผังเมือง โดยเนนที่ทฤษฎีและแนวความ
คิดที่เกี่ยวของ
สวนที่ 3 จะเปนการใหความรูเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการจัดทําผังเมือง รวมทั้งการนําไปปฏิบัติ และ
การติดตามประเมินผล
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สวนที่ 1
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับเมือง
1.1 คํานํา
สาเหตุสําคัญประการหนึ่งที่ทําใหการแกปญหาที่เกิดขึ้นในเมืองและการวางแผนพัฒนาเมืองไมบรรลุ
ถึงเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพนั้น เนื่องมาจากผูรับผิดชอบไมมีความเขาใจในเรื่องของเมืองอยางเพียงพอ ดัง
นั้น ในสวนนี้จึงมีวัตถุประสงคที่จะใหความรูความเขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับเมืองแกผูเขารับการฝกอบรม
1.2 วิวัฒนาการของเมือง : ศูนยรวมความเจริญ ศูนยรวมของปญหา
" เมือง " ซึ่งในเอกสารฉบับนี้จะหมายถึงเทศบาล เนื่องจากเปนพื้นที่ที่มีอาณาเขตชัดเจน และมี
อํานาจหนาที่ที่มีกฎหมายรองรับ
แรกเริ่มนั้นเมืองจํานวนมากจะเริ่มจากการเปนกลุมบานเรือนที่เขามาตั้งอยูในบริเวณใกลเคียงกัน โดย
กลุมคนที่มีลักษณะบางอยางคลายๆ กัน ตอมาก็มีการกอสรางวัด ตลาด และสิ่งสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
ตางๆ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ควบคูไปกับการเพิ่มของจํานวนบานเรือนและประชากร รวมทั้งมีการบริหารที่เปลี่ยนไป
จากหมูบานเปนตําบล และเปนเทศบาลตามลําดับ ในแงของระบบเศรษฐกิจก็มีการเปลี่ยนจากที่มีแตผลผลิต
และรายไดจากการเกษตร ก็มีรายไดจากการคา อุตสาหกรรมและบริการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จากที่คนสวนมาก
ทํางานในสาขาการเกษตร ก็มีคนทํางานในสาขาอาชีพอื่นๆ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ไปตามขนาดของเมือง
เมื่อเมืองขยายตัวออกไปมีประชากรเพิ่มขึ้น สิ่งบริการอํานวยความสะดวกดานตางๆ ก็เพิ่มมากขึ้นไป
ดวย ทั้งชนิด จํานวน และคุณภาพ ไมวาจะเปนดานการคา การศึกษา การแพทย และการพักผอนหยอนใจ
จนเปนที่ยอมรับกันวาเมืองเปนศูนยกลางของสิ่งบริการอํานวยความสะดวกตางๆ เปนศูนยกลางของความเจริญ
แตควบคูไปกับการขยายตัวของเมือง การเพิ่มขึ้นของสิ่งบริการอํานวยความสะดวกตางๆ ก็ปรากฏวา
ในเมืองที่มีการขยายตัวออกไปโดยไมมีการวางแผน (หรือมีแผนแตไมเหมาะสม หรือไมสามารถปฏิบัติตามได)
ไดมีปญหาตางๆ เกิดขึ้น เชน ปญหาการจัดการขยะและน้ําเสีย ปญหาการจราจรติดขัด ปญหามลภาวะดาน
ตางๆ ปญหาการขาดแคลนสิ่งสาธารณูปโภคในบางพื้นที่ ปญหาการขาดแคลนที่พักอาศัยที่ถูกสุขลักษณะ
และปญหาการสูญเสียเอกลักษณของเมือง เปนตน ยิ่งเปนเมืองที่มีการขยายตัวมากขึ้น ปญหาก็มักจะเพิ่มขึ้น
ตามไปดวย ทั้งในแงของชนิด จํานวน และความรุนแรงของปญหา ยิ่งเปนเมืองขนาดใหญ เชน กรุงเทพฯ จะมี
ปญหามากกวาเชียงใหม เชียงใหมมีปญหามากกวาพะเยา เปนตน จนบางครั้งเคยมีคนกลาววา เมืองนั้นนอก
จากจะเปนศูนยกลางของสิ่งบริการอํานวยความสะดวก เปนศูนยกลางความเจริญแลว ยังเปนศูนยรวมของ
ปญหาตางๆ อีกดวย
1.3 บทบาทหนาที่และขอบเขตการใหบริการของเมือง
เมืองมีบทบาทหนาที่หลายประการ เชน เปนศูนยกลางการใหบริการดานการคา เปนตลาด เปนที่รอง
รับผลผลิตจากชนบท เปนแหลงจางงาน เปนศูนยกลางการบริหาร เปนศูนยกลางการศึกษาและวิทยาการ และ
เปนศูนยกลางการใหบริการดานอื่นๆ เปนตน (ซึ่งหนาที่หลักของเมืองอาจพิจารณาจากรายไดของเมือง ผล
ผลิต และจํานวนประชากรที่ประกอบอาชีพนั้น) เพราะสิ่งบริการตางๆ จะมาตั้งอยูในเมือง เมืองขนาดเล็กก็จะ
เปนศูนยกลางขนาดเล็ก มีสิ่งบริการไมมาก แตเมื่อขยายตัวเปนเมืองใหญ ก็จะเปนศูนยกลางขนาดใหญขึ้น มี
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สิ่งบริการมากขึ้น ทั้งชนิด จํานวน และมีคุณภาพที่ดีขึ้น ตลอดจนมีขอบเขตการใหบริการที่กวางขวางขึ้น
เมืองเล็กอาจใหบริการไดเพียงแคพื้นที่ชนบทขางเคียงโดยรอบ แตถาเมืองใหญๆ ก็อาจใหบริการครอบคลุมไป
ถึงเมืองเล็กๆ โดยรอบดวย เพราะสิ่งบริการหลายๆ อยางจะตั้งอยูในเมืองใหญ โดยเฉพาะการลงทุนของภาคเอก
ชน ดังนั้น อาจกลาวไดวาคนในเมือง โดยเฉพาะเมืองใหญจะมีโอกาสไดใชสิ่งบริการที่ดีกวา ทันสมัยกวา คน
ในเมืองเล็กและในชนบท
แตดังที่ไดกลาวมาแลววามีปญหาหลายๆ ประการเกิดขึ้นในเมือง ยิ่งเปนเมืองใหญก็มีปญหาเพิ่มขึ้น
ทั้งในแงชนิด จํานวน และความรุนแรงของปญหา ซึ่งเปนขอเสียของเมือง ปญหาเหลานี้กอใหเกิดผลเสียมาก
มายในแงของเศรษฐกิจ ทําใหทั้งภาครัฐและเอกชนตองเสียคาใชจายจํานวนมากเพื่อแกปญหา ในแงของสังคม
ทําใหคนในเมืองมักจะไมมีการชวยเหลือเกื้อกูลกันเหมือนในชนบท เพราะเมืองเปนพื้นที่ที่มีการแขงขันกันมาก
ทําใหคนในเมืองขาดความรักความภาคภูมิใจที่มีตอเมือง ในแงของสภาพแวดลอมเมืองเปนพื้นที่ที่สภาพแวด
ลอมธรรมชาติถูกดัดแปลงมากที่สุด สุขภาพของคนในเมืองทรุดโทรมลงตามสภาพแวดลอมทั้งทางรางกายและ
จิตใจ เอกลักษณของเมืองซึ่งเปนทรัพยากรการทองเที่ยวสูญเสียไป ทําใหขาดรายไดจากการทองเที่ยว การลง
ทุนลดลงเพราะนักลงทุนหลีกเลี่ยงที่จะเขาไปลงทุนในเมืองที่มีปญหา
1.4 รูปแบบการขยายตัวของเมือง
เปนที่นาสังเกตสําหรับการขยายตัวของเมืองในประเทศไทยก็คือจะเลียนแบบกัน
โดยมีกรุงเทพฯ
เปนตนแบบ การขยายตัวของเมือง อาคาร สิ่งกอสรางที่มีรูปแบบใหมๆ จะเกิดขึ้นที่กรุงเทพฯ กอน เพราะมีคน
มาก (รวมทั้งสิ่งบริการอํานวยความสะดวกประเภทตางๆ ดวย) ตอมาก็จะไปเกิดขึ้นในเมืองที่มีอันดับ (มีขนาด)
รองลงมา เชน เชียงใหม หาดใหญ โคราช เปนตน แตตอไปก็จะไปเกิดขึ้นในเมืองเชียงราย ลําปาง และตอ
มาจะมาถึงพะเยา ดอกคําใต ฯลฯ ตามลําดับ และหากยังคงเปนไปในลักษณะนี้ การเปลี่ยนแปลงจะเร็วขึ้น
เพราะการพัฒนาดานขาวสารนั้นเปนไปอยางรวดเร็วมาก แตในระยะนี้การเปลี่ยนแปลงจะชา เพราะเศรษฐกิจ
ไมดี รวมทั้งปญหาและผลเสียตางๆ ก็เชนกัน จะปรากฏกอนในเมืองใหญ และคอยๆ เกิดขึ้นตามมาในเมือง
เล็กๆ ที่มีขนาดรองลงไป
สําหรับอัตราการขยายตัวของเมืองนั้น เมืองใหญจะมีอัตราการขยายตัวสูงกวาเมืองเล็ก เพราะเมือง
ใหญมีคนมากกวาจึงมีจํานวนการเกิดสูงกวาเมืองเล็ก ยิ่งไปกวานั้นเนื่องจากเมืองใหญเปนศูนยกลางของการ
จางงาน เปนศูนยกลางของโอกาสที่ไดใชบริการที่ดีกวา ทําใหมีแรงดึงดูดใหเกิดการอพยพเขาสูเมืองใหญใน
อัตราที่สูงกวาเมืองเล็ก ซึ่งเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหเมืองขยายตัว
สวนจํานวนประชากรในเมืองนั้นจะมีอยูหลายกลุมดวยกัน กลุมแรกคือ ผูที่มีชื่ออยูในทะเบียนราษฎร
(แตจะมีจํานวนหนึ่งที่ไปทํางานหรือไปศึกษาที่อื่นโดยไมไดยายชื่อออกไป) กลุมที่สอง จะเปนผูที่ยายเขามาอยู
อาศัยในเมืองเพื่อทํางาน เพื่อศึกษาตอ หรือดวยเหตุอื่นๆ แตไมไดโอนยายชื่อเขามาอยูในทะเบียนบานในเมือง
นั้น ทั้งนี้เพราะเขามาเชาหองอยูชั่วคราวหรือบุกรุกเขาไปสรางบานเรือนบนพื้นที่ที่ไมไดรับอนุญาต จึงไมรูวา
จะโอนชื่อไปเขาที่ไหนรวมไปถึงยังไมรูวาจะยายตอไปที่ไหนเมื่อไร คนทั้ง 2 กลุมจะพักอาศัยอยูในเมือง นอก
จากนั้นแลวยังมีคนอีกกลุมหนึ่งที่พักอาศัยอยูนอกเมือง แตตอนเชาจะเดินทางเขามาในเมืองเพื่อทํางาน เพื่อ
ศึกษา เพื่อเขามาใชบริการบางประเภท มาเยี่ยมญาติ มาซื้อหรือขายของ และจะเดินทางกลับออกไปในเวลา
เย็น คนอีกกลุมหนึ่งที่เขามาในเมืองคือ นักทัศนาจรและนักทองเที่ยว (นักทัศนาจรจะเขามาเที่ยวแตไมคางแรม
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สวนนักทองเที่ยวนั้นหมายถึง ผูที่เขามาเที่ยวและคางแรม) ซึ่งบางเมืองโดยเฉพาะเมืองที่มีแหลงทองเที่ยวหรือ
ใกลแหลงทองเที่ยวจะมีนักทัศนาจรและนักทองเที่ยวจํานวนมากในบางชวงเวลา
จํานวนประชากรในเมืองทั้งหมดที่กลาวถึงมีอิทธิพลตอความตองการสิ่งบริการตางๆที่เทศบาลและ
องคกรอื่นๆ ที่เกี่ยวของจะตองจัดเตรียมไวให ดังนั้นจึงจําเปนจะตองมีตัวเลขที่คอนขางถูกตอง โดยเฉพาะตัว
เลขจํานวนประชากรในอนาคต เพื่อจะไดจัดเตรียมสิ่งบริการไวใหไดอยางสอดคลองกับความตองการ
การขยายตัวของเมืองในประเทศไทยนั้น
มักจะเกิดกอนในบริเวณริมสองฟากถนนในรูปแบบของ
อาคารพาณิชยหรือตึกแถว สวนพื้นที่ดานหลังตึกแถวในชวงแรกจะถูกปลอยวางไวกอนและในอนาคตมักจะถูก
ใชเปนพื้นที่กอสรางที่พักอาศัยรูปแบบตางๆ นอกจากนั้นแลว การขยายตัวของเมืองมักจะเกิดขึ้นเปนกลุมๆ
โดยมีพื้นที่วางหรือพื้นที่เกษตรกรรมอยูระหวางพื้นที่ขยายตัว การขยายตัวทั้ง 2 รูปแบบนี้มีสวนเพิ่มปญหาให
แกเมือง กลาวคือ อาคารพาณิชยมักจะใชพื้นที่บนถนนดานหนาซึ่งเปนพื้นที่สาธารณะสําหรับจอดรถ (แต
สําหรับนักลงทุนแลวจะคิดวาเปนการลงทุนที่ใชเงินนอยในการจัดการใหมีสิ่งสาธารณูปโภค เชน ไฟฟา
ประปา โทรศัพท ระบบระบายน้ํา และที่จอดรถ) ทําใหเสียพื้นที่สําหรับการจราจร สวนการขยายตัวในรูป
แบบที่ยาวไปตามริมสองฟากถนนและกระโดดเปนกลุมๆ นั้น ทําใหสิ้นเปลืองคาใชจายในการจัดระบบ
สาธารณูปโภค เชน ไฟฟา ประปา โทรศัพท การเก็บกําจัดขยะ และระบบระบายน้ํา ฯ มากกวารูปแบบการ
ขยายตัวออกไปเต็มพื้นที่และตอเนื่อง
1.5 รูปแบบการใชที่ดิน
การใชที่ดินในเมืองตางๆ ของประเทศไทยนั้นมักจะปนกัน กลาวคือ จะมีการใชที่ดินเพื่อเปนที่ตั้ง
ของกิจกรรมประเภทตางๆ เชน รานคา โรงงานขนาดเล็ก ที่อยูอาศัย ศูนยการคา สถานบันเทิง สถานศึกษา
สถาบันศาสนา และสถานที่ทํางาน เปนตน ตั้งอยูในบริเวณขางเคียงกัน การใชที่ดินรูปแบบดังกลาวกอใหเกิด
ปญหาหลายประการ เชน ทําใหสิ่งสาธารณูปโภคที่จัดไวใหไมเพียงพอ เพราะการใชที่ดินแตละประเภท
ตองการสิ่งสาธารณูปโภคไมเหมือนกัน ไมวาจะเปนถนน ทางเทา ทางระบายน้ํา การเก็บและกําจัดขยะ
เปนตน การใชที่ดินบางประเภท เชน สถานบันเทิง สถานศึกษา สถาบันศาสนา เขามาตั้งอยูในบริเวณขาง
เคียงกัน ก็มีสวนทําใหเกิดภาพพจนที่ไมดี เปนตน แมแตการใชที่ดินประเภทเดียวกันแตแตกตางกันในราย
ละเอียด เชน ที่พักอาศัยความหนาแนนสูง (อาคารคอนโดมีเนียม) เขามาตั้งปะปนกับที่พักอาศัยความหนาแนน
ต่ํา (บานสูง 1-2 ชั้น) ก็มีสวนทําใหเกิดปญหาแกผูที่อยูอาศัยในบานได เพราะอาคารสูงจะบังแดด บังลม บัง
ทิวทัศน ทําใหเกิดปญหาการจราจร การจัดการขยะ และการระบายน้ํา เพราะสิ่งบริการที่จัดไวใหมักจะไม
เพียงพอ เนื่องจากไมไดคาดหมายวาจะมีอาคารสูงที่มีคนจํานวนมากพักอาศัย มีความตองการสิ่งบริการตางๆ
จํานวนมาก เขามาตั้งอยูในบริเวณดังกลาวจึงไมไดจัดเตรียมสิ่งบริการไวให แตหากจะคาดวาทุกบริเวณในเมือง
จะมีอาคารสูง มีโรงงาน แลวจัดเตรียมสิ่งบริการเผื่อไวให ไมวาจะเปนถนน ทางระบายน้ํา ฯลฯ ก็จะเปนการ
สิ้นเปลืองคาใชจายมาก
1.6 การเปลี่ยนแปลงของเมือง
เมืองเปนพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา เชน ประชากรเพิ่มขึ้นหรือลดลง มีการกอสรางรื้อ
ถนน ดัดแปลงอาคารสิ่งกอสรางอยูตลอดเวลา ทั้งที่เปนงานของเอกชนและหนวยงานของรัฐ การเปลี่ยนแปลง
นี้จะเกิดเร็วขึ้นเรื่อยๆ ตามการพัฒนาดานเทคโนโลยีขาวสารและสภาพเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงนี้มีความ
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สัมพันธตอความตองการสิ่งสาธารณูปโภคสาธารณูปการตางๆ ยิ่งเปนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว
ขาดแผนการชี้นําหรือควบคุมอยางเหมาะสมก็ทําใหยากตอการจัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภคสาธารณูปการที่สอด
คลองกับความตองการ และมีสวนทําใหเกิดการขาดแคลนสิ่งสาธารณูปโภคสาธารณูปการ และทําใหเกิด
ปญหาหลายๆ อยางขึ้นในเมืองได
1.7 สาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาตางๆ ขึ้นในเมือง
ดังที่ไดกลาวมาแลววาควบคูไปกับการขยายตัวของเมืองก็มีปญหาเกิดขึ้นตามมาดวย ปญหาเหลานี้ได
กอใหเกิดผลเสียมากมาย ซึ่งทําใหเกิดความพยายามที่จะแกปญหาและปองกันไมใหเกิดปญหาขึ้นมาโดยตลอด
ความพยายามที่จะแกไขและปองกันไมใหเกิดปญหาจะตองเริ่มจากการศึกษาถึงสาเหตุที่ทําใหเกิด
ปญหาแลวหาทางจัดการที่สาเหตุเหลานั้น
สาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาขึ้นในเมืองแตละเมืองนั้นจะแตกตางกันในรายละเอียด แตโดยทั่วๆ ไปแลว
สาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาขึ้นในเมืองนั้นก็มีหลายสาเหตุดังตอไปนี้
1.7.1 ขาดแผนพัฒนาเมือง (ผังเมือง) ที่เหมาะสม
ปจจุบันเทศบาลจํานวนมากยังไมมีผังเมือง และถึงแมวาบางเทศบาลจะมีผังเมืองแตก็ไมเหมาะสม
จึงทําใหยังมีปญหาเกิดขึ้น ซึ่งขั้นตอน แนวความคิดและวิธีการวางผังเมืองจะไดกลาวถึงในตอนตอไป
1.7.2 ขาดการมีสวนรวมของประชาชนอยางเหมาะสม
เมืองเปนแหลงรวมของคนจํานวนมากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในเมืองก็เพื่อตอบสนองความ
ตองการของคนหลายๆกลุมที่มีความแตกตางกัน การที่คนทุกกลุมไมมีโอกาสเขารวมในกระบวนการวางแผน
อยางเหมาะสม ไมมีสวนรวมในการกําหนดอนาคตของเมือง ประชากรก็จะคิดวาเปนแผนของนักวางแผน
เปนแผนของเทศบาล (ไมไดเปนแผนของประชาชน) ก็ไมใหความรวมมือ ไมปฏิบัติตาม ไมคอยชวยกันดูแล
ใหมีการปฏิบัติตามแผน
1.7.3 ขาดบุคลากรที่จะทํางานในดานการวางผังเมือง
หลายเทศบาลยังไมมีบุคลากรที่ไดรับการศึกษาหรือไดรับการฝกฝนอบรมเกี่ยวกับการวางผังเมือง
1.7.4 ขาดการประสานงานระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ
มีหนวยงานจํานวนมากที่เกี่ยวของในการพัฒนาเมือง
เชน
กรณีของการจัดใหมีระบบ
สาธารณูปโภค เทศบาล กรมทางหลวง กรมโยธาธิการ หรือการทางพิเศษ ดูแลระบบถนน การไฟฟาดูแล
ระบบไฟฟาที่มีเสาตั้งอยูบนทางเทา องคการโทรศัพทดูแลระบบโทรศัพทที่มีเสาตั้งอยูบนทางเทา เทศบาลดูแล
ระบบระบายน้ําที่มีทออยูใตถนนหรือทางเทา เปนตน ซึ่งบอยครั้งที่หนวยงานเหลานี้ขาดการวางแผนรวมกัน
หรือไมไดรับงบประมาณที่สอดคลองกัน อันมีสวนทําใหเกิดปญหาหารขาดแคลนสิ่งสาธารณูปโภคในบางพื้น
ที่ได
1.7.5 ขาดกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ และมาตรการที่สนับสนุนใหมีการพัฒนาเมืองตามแผนที่วางไว
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่มีอยูในปจจุบันมักจะมีแตขอหามและบทลงโทษ แตไมมีมาตรการ
ที่สนับสนุนการพัฒนาที่กอใหเกิดประโยชนตอสวนรวม เปนตนวา ผูดําเนินการจะไดรับประโยชนอะไรบาง
เชน การวางแผนใหมีพื้นที่โลงวางในการพัฒนาโครงการ การอนุรักษอาคารที่มีคุณคาทางประวัติศาสตร ศิลป
สถาปตยกรรม
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สวนที่ 2
แนวคิดที่เกี่ยวของกับการวางผังเมือง
2.1 การวางแผน
การวางแผน หมายถึง การคิด การเตรียมการไวลวงหนาวาจะทําอะไร ทําไม ที่ไหน ใครทํา เมื่อไร
ใชงบประมาณเทาไร เอามาจากไหน ตลอดจนการติดตามผลการปฏิบัติงานตามที่ไดกําหนดไว
การวางแผนเปนสิ่งสําคัญที่ยอมรับกันทั่วไปวามีความจําเปนสําหรับการดําเนินการทุกๆ ดาน รวมทั้ง
การพัฒนาเมืองทั้งนี้เพื่อใหการดําเนินการบรรลุเปาหมายที่ตองการอยางมีประสิทธิภาพไมเกิดผลกระทบที่ไม
ตองการ
การวางแผนในปจจุบันจะจําแนกออกไดเปน 3 สวนที่มีความสัมพันธกันอยางลึกซึ้งคือ การวางแผน
ดานกายภาพ ( การวางผังเมือง ซึ่งเกี่ยวกับการวางแผนการใชที่ดิน ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ และ
อาคารสิ่งกอสราง เปนสวนหนึ่งของการวางแผนดานกายภาพ) การวางแผนดานสังคม (การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย การใหขอมูลขาวสารความรู การออกกฎระเบียบขอบังคับ การปรับปรุงดานการบริหาร เปนสวนหนึ่ง
ของการวางแผนพัฒนาดานสังคม) และการวางแผนดานเศรษฐกิจ (การสนับสนุนใหเมืองและประชากรมีราย
ได การจัดเก็บภาษีคาธรรมเนียม การจัดสรรงบประมาณ เปนสวนหนึ่งของการวางแผนดานเศรษฐกิจ)
การวางแผนทั้ง 3 ดานที่กลาวถึงแลว จะตองไดรับการพิจารณารวมกัน และดําเนินการอยางสอด
คลองควบคูกันไป จึงจะทําใหการพัฒนาเมืองบรรลุถึงเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ
2.2 ระดับของการวางแผน
การวางแผนในประเทศไทย จําแนกออกไดหลายระดับตามขนาดขอบเขตพื้นที่ที่ทําการวางแผน ดังนี้
2.2.1 แผนระดับชาติ
ไดแก แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ซึ่งถือวาเปนแผนระดับสูงที่สุด ที่การวางแผน
ระดับรองลงไปและการวางแผนดานอื่นๆ จะตองใหความสําคัญ กลาวคือ ถาการวางแผนระดับรองลงไปหรือ
การวางแผนเรื่องใดๆ ก็ตามขัดแยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ก็จะไมไดรับการอนุมัติ ไมได
รับการสนับสนุนดานงบประมาณและการสนับสนุนดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ แตแผนระดับชาติจะไมสามารถลง
ไปไดถึงในรายละเอียดในทุกๆ เรื่อง ดังนั้น ในการวางผังเมือง ผูดําเนินการวางผังเมืองจะตองเขาใจในหลัก
การและสาระสําคัญของแผนระดับชาติ และเอามาประยุกตใชในการวางผังเมืองของเมืองที่รับผิดชอบ เพื่อให
สอดคลองและไดรับการสนับสนุนดานตางๆ การจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ อยูในความรับ
ผิดชอบของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนดังกลาวจะถูกจัดทําขึ้นทุกๆ 5 ป
เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน ขณะนี้ประเทศไทยกําลังใชแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540-2544)
และกําลังดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545-2549)
2.2.2 ระดับภาค
รองจากแผนพัฒนาระดับประเทศ เปนการวางแผนพัฒนาระดับภาค มีสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติรับผิดชอบดานเศรษฐกิจและสังคม กรมการผังเมือง กระทรวงมหาดไทยดู
แลดานระบบเมืองและดานการคมนาคมขนสง
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2.2.3 แผนระดับจังหวัด
แตละจังหวัดจะมีการวางแผนพัฒนาจังหวัด ครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัด และครอบคลุมประเด็น
ตางๆ ทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม และกายภาพของจังหวัด เริ่มมีโครงการสําหรับปฏิบัติงานที่ชัดเจน
2.2.4 แผนระดับอําเภอ
แตละอําเภอจะมีการวางแผนพัฒนาอําเภอ ครอบคลุมพื้นที่อําเภอ สวนใหญจะเปนแผนปฏิบัติ
งานที่สอดคลองกับแผนระดับจังหวัด
2.2.5 แผนพัฒนาเทศบาล
แตละเทศบาลจะมีการวางแผนพัฒนาเทศบาล ครอบคลุมพื้นที่ทั้งเทศบาล ทั้งดานเศรษฐกิจ
สังคม และกายภาพ
2.2.6 แผนพัฒนา อบต. และหมูบาน
ปจจุบัน อบต. และหมูบานทุกแหงไดรับการสนับสนุนใหทําการวางแผน สวนใหญเปนแผน
ปฏิบัติงานดานตางๆ ที่กรรมการของแตละหมูบานรวบรวมขึ้นจากความตองการของประชาชน แลวเอามารวม
กันเปนแผนพัฒนา อบต.
นอกจากที่กลาวมาแลวยังมีการวางแผนโดยกระทรวงตางๆ ซึ่งจะครอบคลุมเฉพาะดานที่กระทรวง
นั้นๆ รับผิดชอบ มีทั้งระดับนโยบายคือไมระบุเฉพาะพื้นที่ และที่ครอบคลุมเฉพาะพื้นที่ ซึ่งหนวยงานที่รับผิด
ชอบการวางแผนพัฒนาพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งอาจพิจารณานําไปบรรจุลงในแผนหรือประยุกตใชในการพัฒนาพื้นที่
ใหสอดคลองกับแผนดังกลาวได
ในการวางผังเมืองในระดับตําบล ควรศึกษาแผนทั้งหมดที่เกี่ยวของ (เทาที่จะรวบรวมได) เพื่อนํามา
เปนขอมูลสวนสําคัญสวนหนึ่งสําหรับการวางผังเมืองในระดับเทศบาล
เพราะจะมีสวนทําใหไดรับการ
สนับสนุนการปฏิบัติตามผังเมืองดังกลาว
2.3 แนวความคิดที่เกี่ยวของกับการวางผังเมือง
แนวความคิดที่เกี่ยวของกับการวางผังเมือง โดยเฉพาะในตางประเทศไดมีการพัฒนากันมาอยางตอ
เนื่องเปนเวลานานมากแลว แตที่จะกลาวถึงในที่นี้จะเปนการเลือกเอาแนวความคิดบางเรื่องที่เกี่ยวของทั้งของ
ตางประเทศและของไทยที่คาดวาการวางผังเมืองในระดับเทศบาลนาจะนําไปพิจารณาประยุกตใชได
มานํา
เสนอไวในที่นี้เทานั้น
2.3.1 เมืองนาอยู
มีองคกรและนักวิชาการหลายคนที่ไดเสนอแนวความคิดการพัฒนา "เมืองนาอยู" ซึ่งผลการนําเอา
ความคิดตางๆ เขามารวมกันและวิเคราะห ผูเขียนสรุปไดวา "เมืองนาอยู" หมายถึง
1) เมืองที่มีสภาพแวดลอมดี สะอาด สวยงาม ปราศจากมลภาวะดานตางๆ มีระบบโครงสรางพื้น
ฐานและสิ่งบริการอํานวยความสะดวกอยางเหมาะสม มีเอกลักษณของเมืองที่ไดรับการอนุรักษและเปนเมืองที่
ทั้งผูอยูอาศัย ผูเขามาใชบริการ และนักทองเที่ยวสามารถประกอบกิจกรรมตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ รวม
ทั้งเปนเมืองที่ไมกอใหเกิดผลกระทบตอระบบนิเวศของพื้นที่โดยรอบ
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2) เมืองที่มีสภาพสังคมดี ประชาชนมีการชวยเหลือซึ่งกันและกัน รวมกันพัฒนาทองถิ่น ประชา
ชนทุกคนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาเมือง มีสิทธิมีเสียงเทาเทียมกัน และสามารถเขาถึงใน
การใชสิ่งบริการอํานวยความสะดวกตางๆ อยางเทาเทียมกัน และเปนเมืองที่ปลอดภัยจากอาชญากรรม
3) เมืองที่มีสภาพเศรษฐกิจดี เมืองมีรายไดเพียงพอสําหรับการพัฒนาและจัดใหมีสิ่งบริการอํานวย
ความสะดวกตางๆ ประชาชนมีงานทําและมีรายไดเพียงพอเลี้ยงตัวเองและครอบครัว รวมทั้งเสียภาษีและคา
บริการตางๆ
2.3.2 การพัฒนาเมืองอยางยั่งยืน
เปนแนวคิดที่เสนอขึ้นมาเพื่อใหการพัฒนาเมืองในอนาคต เปนเมืองที่ปลอดภัยจากปญหาตางๆ
โดยเฉพาะปญหาดานสภาพแวดลอมและระบบนิเวศ ไมใชทรัพยากรในลักษณะที่ไมคํานึงถึงโอกาสที่คนรุน
ตอๆ ไปจะไดใช รวมทั้งไมกอใหเกิดภาระแกคนรุนตอๆ ไปในการจะมีทรัพยากรไวใชและตองแกปญหาที่
คนรุนปจจุบันกอไวให บางสิ่งบางอยางที่ยังไมจําเปนตองตัดสินใจทําในวันนี้ก็ควรจะจัดการในลักษณะที่ยัง
เปดใหคนรุนตอๆ ไปในอนาคตไดมีโอกาสตัดสินใจในรูปแบบที่เขาตองการบาง
2.3.3 เมืองในสวน Garden City
แนวความคิดนี้เกิดขึ้นโดยนักคิดชาวอังกฤษ แนวความคิดนี้ไมเพียงแตตองการจะใหในตัวเมืองมี
สวนสาธารณะจํานวนมาก มีตนไมจํานวนมากเทานั้น แตแนวความคิดนี้ไดเริ่มขึ้นโดยตองการจะเอาขอดีของ
ชนบท (มีสภาพแวดลอมธรรมชาติที่ดี สภาพสังคมที่ชวยเหลือเกื้อกูลกันและกัน) และเอาขอดีของเมือง (เปน
แหลงงาน เปนแหลงรวมบริการอํานวยความสะดวก) เขามารวมกันไวในเมืองที่จะสรางขึ้นใหม
ตามแนวความคิดนี้เมืองจะถูกแบงออกเปนสวยยอยๆ แตละสวนจะมีความสมบูรณในตัวเอง เชน มี
แหลงงาน มีที่พักอาศัย มีสิ่งบริการตางๆ เปนตน ทั้งนี้เพื่อลดความจําเปนของประชาชนที่จะตองเดินทางไป
ทํางานหรือใชบริการ แตก็ไดจัดระบบการคมนาคมขนสงเพื่อเชื่อมตอระหวางพื้นที่ในสวนตางๆ ของเมือง
แนวความคิดนี้ไดถูกนําไปใชกันอยางแพรหลาย
แตสวนใหญแลวจะเขาใจวาเปนเมืองที่มีสวน
สาธารณะมีตนไมมากๆ ไมคอยไดนําเอาความคิดดานอื่นๆ ไปใชดวย
2.3.4 แนวความคิดการวางผังละแวกบาน (Neighborhood Planning Concept)
แนวความคิดนี้ก็คลายๆ กับของ Garden City คือ เสนอใหแบงยานพักอาศัยออกเปนกลุมยอยๆ
โดยใชถนนสายหลักเปนเครื่องแสดงขอบเขต แตละพื้นที่กลุมยอยๆ นี้เรียกวา Neighborhood Unit ซึ่งการใชที่
ดินภายในสวนใหญจะเปนที่อยูอาศัยลักษณะตางๆ มีรานคาตั้งอยูริมถนนสายหลักเพื่อใหบริการแกคนที่ผาน
ไปมาและคนที่อยูอาศัยในพื้นที่ มีสถานที่สําหรับรับเลี้ยงเด็กเล็ก หรือโรงเรียนอนุบาล หรือโรงเรียนประถม
(แลวแตขนาดของจํานวนประชากร ถาเปน Neighborhood เล็กๆ ก็จะใชสถานศึกษารวมกัน) อีกทั้งยังมีสนาม
เด็กเลนและสนามกีฬา ซึ่งเปนที่โลงสําหรับใชประกอบกิจกรรมตั้งอยูตรงกลางของกลุมบาน และอาจจะมี
ศาลาประชาคมของทุกกลุมหมูบานสําหรับคณะกรรมการเพื่อพัฒนากลุมบานใชเปนที่ประชุม ใชเปนที่จัดงาน
ในเทศกาลตางๆ
แนวความคิดนี้เกิดขึ้นเพราะตองการใหประชาชนสนิทสนมใกลชิดกัน จึงแบงพื้นที่พักอาศัยใน
เมือง ออกเปนสวนยอยๆ โดยในแตละสวนมีสิ่งบริการพื้นฐาน เชน รานคา สถานศึกษา และสนามเด็กเลน
เปนตน เพื่อคนในพื้นที่จะไดไมตองเดินทางไปนอกพื้นที่เพื่อใชบริการเหลานี้ โดยเฉพาะเด็กๆ จะไดอยูใกล
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โรงเรียน และสนามเด็กเลน นอกจากนั้นแลวในแงของการปองกันอุบัติเหตุจากการจราจรและอาชญากรรม
การเขาออกของพื้นที่เหลานี้จะถูกควบคุมใหมีเทาที่จําเปน และมีมาตรการไมใหถนนภายในพื้นที่ถูกใชเปนทาง
ผาน
แนวความคิดนี้เอามาประยุกตเขากับการวางผังเมืองในประเทศไทยได โดยแบงพื้นที่พักอาศัยใน
เขตเทศบาลออกเปนสวนยอยๆ หลายสวน แตละสวนมีวัด หรือโรงเรียน เปนศูนยกลาง (ภายในวัดและโรง
เรียนมักมีพื้นที่วางใชสําหรับบการพักผอนหยอนใจของประชาชนในพื้นที่ไดดวย ) คณะกรรมการหมูบานก็
คลายๆ กับคณะกรรมการพัฒนาวัดหรือศรัทธาวัด ซึ่งในอนาคตก็จะมาจากการเลือกตั้ง ดังนั้นคณะกรรมการ
จะเลือกตั้ง คณะกรรมการจะเลือกตั้งประธานเพื่อใหเปนตัวแทนชุมชนกับผูบริหารหารของเทศบาล เพื่อวาง
แผนพัฒนาพื้นที่ และจัดทําโครงการพัฒนาดานตางๆ
2.3.5 การวางแผนรวมกับประชาชน
สาเหตุสําคัญประการหนึ่งที่ทําใหการวางแผนไมบรรลุถึงเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพก็คือ
ประชาชนไมใหความรวมมือทั้งในการปฏิบัติตามแผน ทั้งในการติดตามผลการปฏิบัติของหนวยงานตางๆ และ
การติดตามดูแลใหมีการปฏิบัติตามแผน ทั้งนี้เนื่องจากประชาชนเกิดความรูสึกวาแผนที่จัดทําขึ้นนั้นเปนของ
เทศบาล ประชาชนไมมีสวนในการเขารวมแสดงความคิดเห็น แสดงความตองการมาตั้งแตแรกเริ่ม เมื่อประชา
ชนไมใหความสนใจ ไมไดติดตามสอบถาม นักการเมืองก็ไมใหความสนใจ ไมไดติดตามการของบประมาณ
ไมไดสนใจที่จะติดตามใหแผนที่จัดทําขึ้นไดรับการนําไปประกาศใหผลบังคับใชตามกฎหมาย ทําใหเสียทั้ง
เวลาและคาใชจาย
การวางแผนรวมกับประชาชนจึงเปนทางที่จะทําใหแผนที่จัดทําขึ้นไดรับการนําไปปฏิบัติ และไดรับ
ความรวมมือจากประชาชน การวางแผนแบบนี้จะเริ่มขึ้น โดยมีขั้นตอนดังตอไปนี้
1. เผยแพรขาวสารขอมูลใหประชาชนทราบวาจะมีการวางแผนและความจําเปนที่จะตองมีการวางแผน
2. เปดโอกาสใหประชาชนทุกกลุม ทุกคน ไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็น โดยเฉพาะเกี่ยวกับวิสัย
ทัศนหรือเปาหมายในการพัฒนาเมือง(เขาตองการจะเห็นเมืองที่เขาอยูในอนาคตเปนอยางไร) การเปดโอกาสให
ประชาชนไดแสดงความคิดเห็นนั้น นอกจากการจัดประชุมแลว เทศบาลควรสงเจาหนาที่ออกไปพบกับกลุม
คนในพื้นที่ตางๆ กลุมคนที่ประกอบอาชีพตางๆ จัดใหมีการใชแบบสอบถามรวมทั้งใหประชาชนเขียนจด
หมายเขามายังเทศบาล หรือสงผานสื่อมวลชนก็ได
3. เมื่อไดรับความคิดเห็นจากประชาชนทุกกลุม รวมทั้งจากเจาหนาที่ที่จะทําการวางผังแลว ก็จัดทํา
รางวิสัยทัศนหรือเปาหมายในการพัฒนาเมืองเผยแพรออกไป และจัดใหมีการประชุมเพื่อจัดลําดับวิสัยทัศนที่
ตองการ การจัดการประชุมควรมีการเชิญชวนอยางกวางขวาง รวมทั้งเจาหนาที่จะตองเตรียมตัวอยางดี มีขอ
มูลที่จําเปนจะตองแสดงเพื่อสนับสนุนการพิจารณาตัดสินใจ
4. เมื่อกําหนดวิสัยทัศนที่ประชาชนสวนใหญเห็นดวยแลวก็กําหนดมาตรการตางๆ ที่จะตองดําเนินการ
และเผยแพรใหประชาชนไดรับทราบ พรอมทั้งขอความรวมมือจากประชาชนในการปฏิบัติตามแผน
5. จัดประชุมหรือเผยแพรความกาวหนาของการจัดทําแผนหรือการปฏิบัติตามแผนใหประชาชนทั่วไป
ทราบเปนระยะ พรอมทั้งเปดโอกาสใหประชาชนหรือกลุมประชาชนเขาถึงขอมูลหรือไดรับทราบขาวสารที่
ตองการ
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สวนที่ 3
ขั้นตอนและวิธีการวางผังเมือง
ในสวนนี้จะจําแนกออกเปน 2 สวนใหญๆ คือ
ขั้นตอนและวิธีการวางผังเมืองรวม
ขั้นตอนและวิธีการวางผังเมืองเฉพาะ
3.1 ขั้นตอนและวิธีการวางผังเมืองรวม
3.1.1 ความหมาย
ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 มาตรา 4 ไดกําหนดความหมายไวดังตอไปนี้
“ การวางผังเมือง ” หมายความวา การวาง จัดทําและดําเนินการใหเปนไปตามผังเมืองรวมและผัง
เมืองเฉพาะในบริเวณเมืองและบริเวณที่เกี่ยวของหรือชนบท เพื่อสรางหรือพัฒนาเมืองหรือสวนของเมืองขึ้น
ใหมหรือแทนเมืองหรือสวนของเมืองที่ไดรับความเสียหาย เพื่อใหมีหรือทําใหดียิ่งขึ้นซึ่งสุขลักษณะ ความ
สะดวกสบาย ความเปนระเบียบ ความสบาย การใชประโยชนทรัพยสิน ความปลอดภัยของประชาชน และสวัส
ดิภาพของสังคม เพื่อสงเสริมการเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดลอม เพื่อดํารงรักษาหรือบูรณะสถานที่และ
วัตถุที่มีประโยชนหรือคุณคาในทางศิลปกรรม สถาปตยกรรม ประวัติศาสตร หรือโบราณคดี หรือเพื่อบํารุง
รักษาทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิประเทศที่งดงาม หรือมีคุณคาในทางธรรมชาติ
“ ผังเมืองรวม ” หมายความวา แผนผัง นโยบายและโครงการ รวมทั้งมาตรการควบคุมโดยทั่วไป
เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนา
และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวของหรือชนบทในดานการใช
ประโยชนในทรัพยสิน การคมนาคมและการขนสง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะและสภาพแวดลอม
เพื่อบรรลุวัตถุประสงคของการผังเมือง
แตในการทํางาน “ผังเมืองรวม” จะหมายถึง แผนที่แสดงการใชที่ดินประเภทตางๆ ที่ตองการให
เกิดขึ้นในอนาคต ในสวนตางๆ ของพื้นที่ทําการวางผังเมืองรวม รวมทั้งแผนที่แสดงที่ตั้งระบบสาธารณูปโภค
และขอกําหนดแสดงรายละเอียดของการใชที่ดินประเภทตางๆ ที่ปรากฏในผังเมืองรวม และมาตรการตางๆ ที่
สนับสนุนใหมีการปฏิบัติตามาผังเมืองรวม สวน “ พื้นที่ที่ทําการวางผังเมืองรวม ” ในที่นี้หมายถึง พื้นที่ภายใน
ขอบเขตของเทศบาล หรืออาจจะรวมทั้งพื้นที่ขางเคียงดวย หากองคกรที่รับผิดชอบจะเขารวมกันทําการวางผัง
เมือง
ในการวางผังเมืองนั้นกฎหมาย พ.ร.บ. การผังเมือง พ.ศ. 2518 กําหนดไววา ใหหนวยงานทองถิ่น
ที่รับผิดชอบ (เทศบาล) หรือกรมการผังเมืองเปนผูดําเนินการ แตหนวยงานทองถิ่นมักไมดําเนินการเนื่องจาก
ขาดบุคลากร ขาดงบประมาณ จึงปลอยใหกรมการผังเมืองเปนผูดําเนินการ แตปจจุบันกรมการผังเมืองจัดทําไม
ทันเพราะมีเทศบาลเกิดขึ้นใหมจํานวนมาก จึงอนุมัติจัดใหเทศบาลจางองคกรอื่นๆ เขามาวางผังเมืองให
3.1.2 ขั้นตอนและวิธีการวางผังเมืองรวม
ในเอกสารนี้จะอธิบายขั้นตอนซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
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3.1.2.1 ขั้นเตรียมการ
1) ดําเนินการตามพ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ.2518 โดยการขออนุมัติดําเนินการหรือ
แจงใหองคกรที่เกี่ยวขอทราบพรอมทั้งประกาศขอบเขตพื้นที่วางผัง
2) ทําการประชาสัมพันธอยางทั่วถึง ขอความรวมมือจากประชาชนในการใหขอ
มูลแกเจาหนาที่และเขารวมประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็น
3) แบงพื้นที่ในเขตวางผังเมืองโดยเฉพาะในยานที่พักอาศัยออกเปนพื้นที่ยอยๆแต
ละพื้นที่เรียกวา ชุมชน โดยมีวัด หรือโรงเรียน หรือตลาดเปนศูนยกลาง แลว
สนับสนุนใหมีการเลือกตั้งกรรมการพัฒนาชุมชนและเชิญประธานกรรมการ
พัฒนาชุมชนเขารวมประชุมการวางผังเมืองทุกครั้ง
3.1.2.2 การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูลเพื่อสรางความรูความเขาใจเกี่ยว
กับลักษณะทางกายภาพ
(สภาพแวดลอมธรรมชาติและที่มนุษยสรางขึ้น)
ลักษณะทางสังคมและเศรษฐกิจของพื้นที่ ซึ่งเปนพื้นฐานที่สําคัญของการวางผัง
เมือง โดยจําแนกออกเปนหัวขอยอย ดังนี้
1) ขอมูลเกี่ยวกับลักษณะสภาพแวดลอม ไดแสดงขอมูล แหลงขอมูล และการนํา
เสนอขอมูลไวในตารางตอไปนี้
รายการขอมูล
- สภาพภูมิประเทศ
- สภาพภูมิอากาศ
- ฝน / ลม / ฯลฯ
- แหลงน้ําผิวดิน

-

แหลงน้ําใตดิน
ลักษณะดิน
ลักษณะธรณีวิทยา
พืชพรรณไม
พื้นที่มีคุณคาทางประวัติ
ศาสตร ศิลปสถาปตยกรรม
และวัฒนธรรม
- แหลงทองเที่ยวในพื้นที่

-

แหลงขอมูล
แผนที่ 1: 50,000 ของกรมแผนที่
ทหาร
กรมอุตุนิยมวิทยา (หรือหนวยงาน
ในพื้นที่หรือใกลเคียง)
แผนที่ 1 : 50,000 ของกรมแผนที่
ทหาร
กรมอุทกศาสตร
กรมชลประทาน
กรมทรัพยากรธรณี
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมทรัพยากรธรณี
กรมปาไม
กรมศิลปากร
เอกสารประวัติศาสตร
การสอบถามสํารวจในพื้นที่
การทองเทียวแหงประเทศไทย
สํารวจในสนาม

การนําเสนอ
- แผนที่ประกอบคําอธิบายราย
ละเอียดตางๆ
- ตาราง แผนที่ ประกอบคําอธิบาย
- แผนที่ ตารางประกอบคําอธิบาย

-

แผนที่ ตารางประกอบคําอธิบาย
แผนที่ ตารางประกอบคําอธิบาย
แผนที่ ตารางประกอบคําอธิบาย
แผนที่ ตารางประกอบคําอธิบาย
แผนที่ รูปภาพประกอบคํา
อธิบาย

- แผนที่ รูปภาพประกอบคํา
อธิบาย
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รายการขอมูล
- พื้นที่ที่มีภัยธรรมชาติ
- น้ําทวม / พายุ ฯลฯ
- การใชที่ดิน (หลายๆ ปยอน
หลัง)

- ระบบสาธารณูปโภคปจจุบัน
- ถนน
- ทางเทา
- ทางระบายน้ํา
- ไฟฟา / ประปา / โทรศัพท
- โครงการพัฒนาในอนาคตที่จะ
เกี่ยวของกับพื้นที่
- ถนน
- เขื่อน
- ไฟฟา /ประปา /โทรศัพทฯลฯ
- ปญหาดานกายภาพในพื้นที่
- การจราจร
- ไมมีน้ําใช
- มลภาวะทางอากาศ ฯลฯ
- พื้นที่ที่มีสภาพแวดลอมสวยงาม
มองเห็นวิวดี

แหลงขอมูล
- อพปร.
- สอบถามจากประชาชน
- กรมแผนที่ทหาร
- กรมการผังเมือง
- สํารวจในสนามประกอบกับการ
แปลภาพถาย
- เทศบาล
- การไฟฟา
- การประปาสวนภูมิภาค
- องคการโทรศัพท

การนําเสนอ
- แผนที่ ประกอบคําอธิบาย

- องคกรที่เกี่ยวของ

- แผนที่ ตารางประกอบคําอธิบาย

- เทศบาล
- สํารวจในสนาม

- แผนที่ ตารางประกอบคําอธิบาย

- สํารวจในสนาม

- แผนที่ ตารางประกอบคําอธิบาย

- แผนที่ ตารางประกอบคําอธิบาย

- แผนที่ ตารางประกอบคําอธิบาย
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2) ขอมูลเกี่ยวกับลักษณะประชากร – สังคม

-

-

รายการขอมูล
จํานวนประชากรในพื้นที่วางผัง (ยอน
หลังหลายๆ ป – ปจจุบัน)
การกระจายตัวอขงประชากรในพื้นที่
(อดีต – ปจจุบัน)
ลักษณะประชากร จําแนกตาม
- เพศ / กลุมอายุ/ การศึกษา / ศาสนา /
เชื้อชาติ /ฯลฯ
ปญหาดานสังคมในพื้นที่
- อาชญากรรม
- การใชยาเสพติด ฯลฯ

- ขอมูลเกี่ยวกับลักษณะนักทองเที่ยว
- กฎหมาย ระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ
กับการพัฒนาพื้นที่
- โครงการพัฒนาดานสังคมตางๆ ที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต
- ขอมูลที่เกี่ยวกับกิจกรรมสิทธิในพื้นที่
ดินที่จะวางผัง ของรัฐของเอกชน

แหลงขอมูล
- เทศบาล
- เทศบาล
ผลการสํารวจการใชที่ดิน
- เทศบาล
- การสํารวจเพิ่มเติมในสนาม
- เทศบาล
- อําเภอ
- หนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เชน
ตํารวจ
- การทองเที่ยวแหงประเทศไทย
- เทศบาล
- อําเภอ
- จังหวัด
- เทศบาล
- อําเภอ
- จังหวัด
- สํานักงานธนารักษจังหวัด
- สํานักงานที่ดินจังหวัด / อําเภอ

การนําเสนอ
- แผนที่ ตารางประกอบคํา
อธิบาย
- แผนที่ ตารางประกอบคํา
อธิบาย
- แผนที่ประกอบคําอธิบาย

- แผนที่ ตารางประกอบคํา
อธิบาย

- อธิบาย
- อธิบาย

- อธิบาย

- แผนที่ประกอบการอธิบาย

14

3) ขอมูลเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจ

-

-

รายการขอมูล
รายรับ รายจายของเทศบาล
ลักษณะทางเศรษฐกิจของประชากรในพื้น
ที่
- อาชีพและรายได
ผลผลิตของพื้นที่
ปญหาดานเศรษฐกิจของพื้นที่
โครงการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจที่เกี่ยว
ของกับพื้นที่

- นโยบายและแผนของรัฐบาลที่อาจเกี่ยว
ของกับการพัฒนาพื้นที่

แหลงขอมูล
- เทศบาล
- เทศบาล

-

เทศบาล / อําเภอ
เทศบาล/สํารวจในสนาม
เทศบาล
อําเภอ
จังหวัด
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ
- แผนพัฒนาของหนวยงาน
ตางๆ

การนําเสนอ
- ตารางประกอบการอธิบาย
- ตารางประกอบการอธิบาย

- ตารางประกอบการอธิบาย
- ตารางประกอบการอธิบาย
- อธิบาย

หมายเหตุ : นอกจากแหลงขอมูลตางๆ ขางตน ยังมีรายงานการศึกษาและแผนตางๆ ที่ไดจัดทําไวแลว

3.1.2.3 การวิเคราะหขอมูล
ผลของการจัดเก็บขอมูลและการนําเสนอขอมูลที่ชัดเจนจะชวยสรางความาเขาใจในพื้นที่
ที่จะวางผัง แตการวิเคราะหกราฟขอมูลจะชวยเพิ่มความรูความเขาใจใหมากขึ้น รูถึงสาเหตุของปญหา รูถึงจุด
ออน จุดแข็ง โอกาส และขอจํากัดในดานการพัฒนาเมือง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1) การระบุปญหาและการวิเคราะหหาสาเหตุที่ทําใหเกิดปญหา
นอกจากเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับปญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ซึ่งไดมาโดยการสอบ
ถามเจาหนาที่ฝายตางๆ ในเขตเทศบาล จากการสอบถามสัมภาษณประชาชนในสวนตางๆ ของพื้นที่แลว ควรจัด
ประชุมผูนําชุมชนเพื่อขอใหตรวจสอบวาปญหาที่ไดรวบรวมมาครบถวนแลว และนําตําแหนงที่มีปญหาลงแสดง
บนแผนที่ พรอมอธิบายรายละเอียดของปญหา อาจมีรูปถายประกอบ
ขั้นตอไปขอใหที่ประชุมชวยกันจัดลําดับความสําคัญหรือความจําเปนเรงดวนของ
ปญหาที่จะตองไดรับการแกไขเพราะในกรณีที่มีงบประมาณจํากัดอาจจะตองเลือกวาจะทําอะไรกอน
ขั้นตอนตอไปคือ การวิเคราะหหาสาเหตุที่ทําใหเกิดปญหา เพราะการแกไขปญหา
ถาไมจัดการที่สาเหตุแลวมักจะไมบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ ในขั้นตอนนี้อาจจะตองมีผูเชี่ยวชาญเขา
ชวย ยกตัวอยางเชน ปญหาน้ําทวมก็ตอหาใหพบวาน้ํามาจากไหน ทําไมไหลมาตรงนี้ ทําไมถึงทวมตรงนี้ เสีย
หายแคไหน หรือปญหาขยะ ก็ตองหาใหพบวาปญหาคืออะไรแน สาเหตุอะไรทําใหเกิดปญหา เปนตน
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เมื่อไดทราบถึงสาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาแลว
ก็หาทางดําเนินการที่จะจัดการกับ
สาเหตุของแตละปญหา ซึ่งวิธีการจัดการก็อาจจะมีไดหลายทาง เชน ปญหาน้ําทวม ถาเกิดจากการไมมีทอระบาย
น้ําก็ตองจัดการใหมี ถามีทอแลวแตทอชํารุดมีขยะอุดตันก็ตองขุดลอกซอมแซม ถาเปนพื้นที่ลุมน้ําขังอาจตอง
เปลี่ยนการใชที่ดิน เปนตน ซึ่งจะตองมีการเปรียบเทียบถึงทางเลือกตางๆ วาวิธีใดบางที่เหมาะสมที่สุดทั้งในแง
ของราคาคาใชจายและความเปนไปไดในการดําเนินการ การยอมรับของประชาชนในพื้นที่ และผลกระทบทั้ง
ดานดีดานเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินการในแตละทางเลือก แลวเลือกเอาวิธีที่เหมาะสมที่สุดที่ตองการ
นอกจากดานปญหาแลว ควรสอบถามประชาชนดวยวา มีความตองการสิ่งบริการ
อํานวยความสะดวกอะไรเพิ่มเติม ทําไม ที่ไหน เพื่อนํามาประกอบการพิจารณาวางแผน
2) การวิเคราะหลักษณะสภาพแวดลอมของพื้นที่
นําเอาขอมูลลักษณะสภาพแวดลอมแตละขอมูลขึ้นมาพิจารณาหาความเหมาะสม
สําหรับการใชพื้นที่ โดยเขียนลงไปบนแผนที่ที่แสดงขอมูลซึ่งไดจัดทําไวแล การพิจารณาจะใชคุณสมบัติของ
ลักษณะสภาพแวดลอมแตละประเภทเพื่อการตัดสินใจ ในบางเรื่องอาจจะขอความรวมมือจากหนวยงานที่เกี่ยว
ของในระดับจังหวัด ดังตัวอยางตอไปนี้
จากแผนที่แสดงสภาพภูมิประเทศ พอจะทราบวาพื้นที่ใดมีโอกาสที่จะเกิดปญหาน้ํา
ทวม (พื้นที่ลุม) และพื้นที่ใดมีโอกาสจะเกิดการชะลางพังทลายของผิวดิน (พื้นที่สูงชัน) ใหทําเครื่องหมายไว
เชน ใชสีเขียวเปนวงรอบไวเปนขอเตือนวาหากจะใชพื้นที่ดังกลาวเปนที่ตั้งกิจกรรมใดๆ ก็จะตองหาทางปองกัน
ปญหาน้ําทวมและการชะลางพับทลายของผิวดินดวย อีกทั้งแผนที่แสดงสภาพภูมิประเทศยังสําคัญตอการวาง
แผนระบบระบายน้ําและการกําจัดน้ําเสีย จากขอมูลและแผนที่แสดงลักษณะสภาพภูมิอากาศ ขอมูลที่สําคัญถึง
ปริมาณน้ําผนที่จะเกี่ยวของกับการออกแบบระบบระบายน้ํา นอกจากนั้นแลวก็คือ ขอมูลเกี่ยวกับทิศทางลมที่จะ
บอกถึงตําแหนงเหนือลมที่จะใชเปนที่ดินกิจกรรมใดๆ ก็ไมควรจะกอใหเกิดมลภาวะทางอากาศ การใชเปนที่กอ
สรางอาคารจะตองพิจารณาไมใหกีดขวางการระบายอากาศของเมือง แลวทําวงรอบพื้นที่ที่จะตองระวังไว
จากขอมูลแหลงน้ําผิวดิน จะเปนสิ่งที่บอกถึงพื้นที่ที่มีคุณคาสําหรับระบบนิเวศน
และการพักผอนหยอนใจ คือ บริเวณลําน้ํา แหลงน้ํา และพื้นที่ขางเคียงลําน้ําแหลงน้ํา รวมทั้งเปนพื้นที่ที่ตอง
ระวังไมใหทีการทิ้งของเสียน้ําเสียลงสูลําน้ํา
จากขอมูลแหลงน้ําใตดิน
จะเปนสิ่งที่กําหนดวาไมควรใชเปนที่ตั้งกิจกรรมบาง
ประเภทที่อาจจะกอใหคุณภาพของแหลงน้ําเสียไป โดยเฉพาะพื้นที่ที่เปนแหลงเติมน้ําใตดินจะตองระวังเปน
พิเศษ
จากขอมูลลักษณะดิน จะทราบวาสวนใดของเมืองที่มีดินอุดมสมบูรณไมเหมาะสม
จะใชเปนสวนของตัวเมือง แตเหมาะสมสําหรับการทําการเกษตร
จากขอมูลลักษณะธรณีวิทยาและแหลงแร จะทราบวาพื้นที่ใดมีโอกาสจะเกิดแผน
ดินไหว พื้นที่ใดมีวัสดุกอสรางมีแรธาตุ พื้นที่ใดที่มีความแข็งแรงสามารถรองรับสิ่งกอสรางขนาดใหญไดดี
จากขอมูลเกี่ยวกับพืชพรรณไม จะทราบวาพื้นที่ใดมีคุณคาทางระบบนิเวศนพื้นที่ใด
ที่มีคุณคาดานการใชเปนแหลงนันทนาการและการอนุรักษสิ่งแวดลอม
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จากขอมูลแสดงพื้นที่ที่มีสิ่งมีคุณคาทางประวัติศาสตร ศิลปสถาปตยกรรมและวัฒน
ธรรม
จะทราบวาพื้นที่ใดควรไดรับการอนุรักษและอาจใชพื้นที่ขางเคียงโดยรอบเพื่อการพักผอนหยอนใจ
(สวนสาธารณะ สวนหยอม) และเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว
จากขอมูลแสดงพื้นที่ที่เคยเกิดภัยธรรมชาติ จะทราบถึงพื้นที่ที่มีปญหา หากจะใช
เปนที่ตั้งของกิจกรรมใดๆ ตองหาทางปองกันไวดวย
จากแผนที่แสดงการใชที่ดินหลายๆ ปยอนหลัง จะทราบถึงทิศทางและอัตราการ
ขยายตัวของเมืองในชวงเวลาตางๆ มีสวนชวยในการทํานายอัตราการขยายตัวและทิศทางการขยายตัวในอนาคต
ทําใหทราบวาพื้นที่ใดในปจจุบันที่มีการใชที่ดินที่เหมาะสมหรือไมเหมาะสมดานใด โดยพิจารณาควบคูไปกับ
ผลการวิเคราะหในหัวขอที่ผานมา
จากขอมูล (แผนที่) แสดงระบบสาธารณูปโภคที่มีอยูในปจจุบันจะทําใหทราบวาพื้น
ที่ใดขาดแคลนสิ่งสาธารณูปโภคชนิดใด
จากขอมูลเกี่ยวกับโครงการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จะทําใหสามารถเตรียมการ
รองรับเชน เตรียมระบบสาธารณูปโภคไวให เตรียมกําหนดการใชที่ดินในพื้นที่ขางเคียงไวให เพื่อปองกันไมให
เกิดปญหา
จากขอมูลแสดงปญหาในพื้นที่สวนตาง ๆ ที่จะวางผังจะเตือนถึงปญหาที่จะตองแก
ไขกอนที่จะใชพื้นที่นั้นๆ เพื่อกิจกรรมใดๆ ในอนาคต
จากขอมูลแสดงพื้นที่ที่มีลักษณะแวดลอมดี มีวิวสวยงาม ทําใหทราบถึงศักยภาพ
ของพื้นที่ในดานการพักผอนหยอนใจ และการทองเทียวซึ่งจะกําหนดใหพื้นที่ดังกลาวเปนที่ตั้งของกิจกรรมที่
เหมาะสม
ที่กลาวแลวเปนการวิเคราะหพื้นที่โดยพิจารณาจากปจจัยดานกายภาพแตละดาน ผล
ที่ไดคือ แผนที่จํานวนมากเทากับจํานวนขอมูล แตละแผนที่จะมีวงรอบที่เขียนโดยสีตางๆ กัน แสดงถึงพื้นที่ที่มี
ปญหา (สาเหตุที่เกิดปญหาอยูในหัวขอที่ผานมาแลว) พื้นที่ที่มีศักยภาพ
ถาเอาแผนที่ทั้งหมดไปถายบนแผนใส หรือลอกแผนที่ลงบนแผนพลาสติก แลวเอา
แผนที่ทุกแผนมาซอนกันจะเปนแผนที่แสดงศักยภาพและปญหา รวมทั้งขอจํากัดของพื้นที่ โดยพิจารณาปจจัย
ดานสภาพแวดลอมทุกปจจัย ซึ่งเปนผลการวิเคราะหอยางงายๆ แตมีประโยชนมากในการวางแผนการใชที่ดิน
ตอไป
3) การวิเคราะหลักษณะทางสังคมของพื้นที่
นําเอาขอมูลลักษณะประชากร – สังคม ขึ้นมาพิจารณาหาศักยภาพ ปญหาและขอ
จํากัดสําหรับการพัฒนาพื้นที่ โดยพิจารณาจากลักษณะเดนของแตละปจจัย เชน
อัตราการขยายตัวหรือหดตัวของประชากร เกิดขึ้นมากหรือนอยเพราะอะไร เปนไป
ตามธรรมชาติหรือเกิดจากการอพยพ ทําไมถึงมีการอพยพ เกิดการอพยพที่มากไปหรือไม กอใหเกิดปญหาหรือ
ผลดีอยางไร ถามีอัตราการขยายตัวแบบนี้อีก 5 ป 10 ป 15 ป และ 20 ป ขางหนาจะมีคนเทาไร
การกระจายตัวของประชากรเปนอยางไร สม่ําเสมอทั่วทั้งเทศบาลหรือไม ถาไป
กระจุกตัวกันอยูในบางพื้นที่ เปนเพราะอะไร กอใหเกิดผลดีหรือผลเสียอยางไร
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จากลักษณะอื่นๆ ของประชากรมีลักษณะเดนอยางไร เชนมีเด็กอยูในวัยเรียนสูงมาก
มีคนสูงอายุจํานวนมาก มีคนหนุมสาวอยูนอย ทําไมถึงเปนอยางนั้น กอใหเกิดผลดีผลเสียตอเทศบาลอยางไร
บาง มีปญหาระหวางคนแตละกลุมในพื้นที่หรือไม ถามีเกิดจากอะไร
จากขอมูลดานลักษณะปญหาสังคมในพื้นที่ทําใหทราบถึงตําแหนงที่มีปญหา สวน
สาเหตุอยูในหัวขอที่ผานมา
ขอมูลเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของกับการพัฒนาพื้นที่ จะไดรับ
การพิจารณาวา มีผลอยางไรบางตอการพัฒนาพื้นที่ ถาเปนอุปสรรค เปนอยางไร ทําไม เพื่อจะไดหาทางแกไข
โครงการตางๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จะชวยทําใหเทศบาลมีแผนที่จะรองรับให
สอดคลองประสานกัน ไมทําอะไรซ้ําซอนกัน
ขอมูลเกี่ยวกับกรรมสิทธิที่ดิน จะทําใหผูวางผังเมืองรูวาที่ดินมีโอกาสจะเอามาใช
งานสาธารณะ (ที่ดินของรัฐ) อยูที่ไหนบาง ปจจุบันใชทําอะไร (พิจารณารวมกับขอมูลการใชที่ดิน)
ผลการวิเคราะหจะทําใหทราบถึงลักษณะเดน ศักยภาพและปญหาดานสังคมในพื้น
ที่ ซึ่งจะเอาไปใชในการวางผังตอไป
4) การวิเคราะหลักษณะทางเศรษฐกิจของพื้นที่
จากการวิเคราะหรายรับรายจายของเทศบาล จะทําใหทราบวาเทศบาลมีเงินพอจะ
ดําเนินการพัฒนาสิ่งบริการอํานวยความสะดวกใหมๆ เพิ่มขึ้นหรือไม ถาไมได จะหาแหลงเงินมาจากไหน
จากขอมูลดานลักษณะทางเศรษฐกิจของประชากรในพื้นที่จะทราบศักยภาพและ
ปญหา เพื่อจะไดหาสาเหตุและหาทางแกไข เชน แกไขปญหาการวางงาน ปญหารายไดนอย เปนตน
จากขอมูลผลผลิตและปญหาดานเศรษฐกิจของพื้นที่ จะทําใหทราบถึงศักยภาพและ
ปญหาในพื้นที่ เพื่อจะไดนําศักยภาพไปใชประกอบการวางแผนและพิจารณาหาสาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาและ
ทางแกไข
จากโครงการพัฒนาดานเศรษฐกิจที่เกี่ยวของ เปนขอมูลที่จะนํามาพิจารณาวางแผน
เตรียมการรองรับ เชนเดียวกับนโยบายและแผนของรัฐบาลที่อาจเกี่ยวของกับการพัฒนาพื้นที่
ผลการวิเคราะหทั้งหมดจะทําใหทราบถึงศักยภาพและปญหาดานเศรษฐกิจที่จะนํา
ไปประยุกตใชในการวางผังเมือง
หมายเหตุ : ผูวางผังเมืองจะตองสรุปสภาพปจจุบันทั้งทางดานกายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ รวมทั้งแสดง
ปญหา ศักยภาพ โอกาส และขอจํากัดในการพัฒนาเมือง โดยพิจารณาจากผลการวิเคราะหดานตางๆ ที่กลาวมาแลวได
ตลอดจนสามารถจะระบุตอไปไดวาถาปลอยใหเปนไปอยางปจจุบันนี้ (ไมมีการวางแผนหรือวางผัง) จะเกิดอะไรขึ้นกับ
เมือง จะมีผลดีและผลเสียอะไรบาง
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3.1.2.4
การกําหนดวิสัยทัศนสําหรับการพัฒนาเมือง
วิสัยทัศน คือ สิ่งที่เราตองการใหเกิดขึ้นกับเมืองที่เราจะทําการวางผัง (ขั้นนี้ขอใหรับรูวา
คลายๆ กับเปาหมายนั่นเอง)
การกําหนดวิสัยทัศนสําหรับการพัฒนาเมืองเปนสิ่งสําคัญมาก จําเปนตองเปนวิสัยทัศนที่
คนสวนใหญในเมืองเห็นดวย แลวยอมรับวาเปนวิสัยทัศนของคนสวนใหญ ไมใชของนักวางผังเมือง เมื่อคน
สวนใหญยอมรับก็จะสนับสนุนใหความรวมมือ
ขอคิดสําหรับการกําหนดวิสัยทัศน ก็คือ
1) ตองมีพื้นฐานอยูบนขอเท็จจริงและมีความเปนไปได (ไมใชฝนแลวทําไมได)
2) ตองไดรับความเห็นชอบโดยคนสวนใหญในเมือง
3) วิสัยทัศนจะตองชัดเจนไมระบุกวางๆ ที่อาจจะตองตีความหมายแตกตางกันไป
ดังนั้นการกําหนดวิสัยทัศนจะมีขั้นตอนดังนี้
1) ผูวางผังจัดทํารางวิสัยทัศน โดยใชผลการวิเคราะหเปนเครื่องกําหนดวาในอนาคต
ตองการใหเมืองทําบทบาทหนาที่อไร มีสภาพแวดลอมดานกายภาพเปนอยางไร มีสภาพสังคมเปนอยางไร มี
สภาพเศรษฐกิจเปนอยางไร วิสัยทัศนจะมีกี่ขอก็ได แตทุกขอตองชัดเจน และตองตอบคําถามใหไดวาทําไมถึง
กําหนดอยางนั้น
2) ผูวางผังเชิญผูแทนชุมชน เชิญตัวแทนกลุมตางๆ เชน กลุมพอคา นักอุตสาหกรรม
เกษตรกร และตัวแทนหนวยงานราชการตางๆ เขารวมประชุมเพื่อระดมสมองกําหนดวิสัยทัศน รวมทั้งอาจเชิญ
นักวิชาการจากสถาบันการศึกษาเขารวม
การประชุมจะเริ่มจากการแสดงขอมูล แสดงผลการวิเคราะหขอมูล และแสดงรางวิสัย
ทัศน ตอจากนั้นใหผูเขารวมประชุมเสนอวิสัยทัศนอีกครั้ง เพื่อจะใหเปนวิสัยทัศนที่มาจากตัวแทนของคนทุก
กลุม ขั้นตอไปใหผูเขารวมประชุมชวยกันเเรียงวิสัยทัศนตามลําดับความสําคัญ หรือขั้นตอนการดําเนินกอนหลัง
แลวชวยกันคิดและเสนอวิธีการดําเนินการเพื่อใหเขาถึงวิสัยทัศนแตละขอ ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความเชื่อวาเปนวิสัย
ทัศนที่เปนไปได
3) ผูวางผังจัดทําเอกสารนําเสนอรางวิสัยทัศน อันเปนผลจากการประชุมแลวเผยแพรสู
สาธารณะชนในเขตวางผังเมือง แลวเชิญประชุมประชาชนเขารวมประชุมแสดงความคิดเห็นเพื่อนําไปปรับปรุง
ใหเปนวิสัยทัศนสําหรับการพัฒนาเมืองตอไป
การวางผังเมืองจะเปนมาตรการหนึ่งจะทําใหบรรลุถึงวิสัยทัศนที่กําหนดไว
3.1.2.5 การกําหนดผังยุทธศาสตรแนวความคิดสําหรับการพัฒนา (Conceptual Strategic
Plan)
ผังเมืองจะเปนมาตรการหนึ่งจะดําเนินการเพื่อใหการพัฒนาเมืองบรรลุถึงวิสัยทัศนที่
กําหนด (อาจกลาวไดวาผังเมืองเปนมาตรการทางดานกายภาพ นอกจากนั้นและก็ตองมีมาตรการดานสังคม เชน
การใชขาวสารขอมูล การประชุมสัมมนาและการออกกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ เปนตน และมาตรการดาน
เศรษฐกิจ เชน การปรับปรุงระบบงบประมาณ การจัดเก็บภาษี คาธรรมเนียม เพื่อนําเงินไปใชในการพัฒนาเมือง
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เปนตน ซึ่งการจะใหบรรลุถึงวิสัยทัศนอยางมีประสิทธิภาพจะตองมีมาตรการทั้งทางดานกายภาพ สังคมและ
เศรษฐกิจ
ผังเมือง คือ ผังหรือแผนที่แสดงการใชที่ดินในอนาคต ที่ตองการใหเกิดขึ้นในสวนตางๆ
ของเมือง ซึ่งจะชวยใหการพัฒนาเมืองบรรลุถึงวิสัยทัศนอยางมีประสิทธิภาพ เพราะเมื่อหนวยงานตางๆ รูวาใน
อนาคตพื้นที่สวนใดของเมืองใชทําอะไร
ก็สามารถจัดเตรียมระบบโครงสรางพื้นฐานและสิ่งบริการอํานวย
ความสะดวกไวให เชน ถนน ทางระบายน้ํา ไฟฟา ประปา โทรศัพท ระบบเก็บกําจัดขยะ ระบบรวบรวมและ
บําบัดน้ําเสีย สถานศึกษา สถานรักษาความปลอดภัย ระบบรถโดยสารสาธารณะ ระบบรักษาความปลอดภัย
สนามกีฬา สวนสาธารณะ และสนามเด็กเลน เปนตน โดยพิจารณาใหสอดคลองกับความตองการซึ่งพิจารณา
จากการใชที่ดินในอนาคต ซึ่งจะถูกควบคุมตามกฎหมาย ใหเปนไปตามผังเมืองที่วางไว
การกําหนดยุทธศาสตรจะเอาขอมูล ผลการวิเคราะหขอมูลและแนวความคิดที่กลาวไว
แลวมาประกอบการพิจารณา
ผังยุทธศาสตรแนวความคิด เปนผังที่แสดงวาในอนาคตเมืองควรจะขยายตัวไปทิศทางใด
เชน ควรขยายตัวไปทางเหนือ เพราะเปนที่ราบ สวนทางใตเปนที่ลุมน้ําทวม ดานตะวันออกติดที่ดินของทหาร
และทิศตะวันตกติดภูเขา ฯ เปนตน หรือควรจะขยายตัวออกไปครอบคลุมแคไหนจึงจะพอรองรับประชากร
และกิจกรรมที่จะมีในอนาคต (พิจารณาอัตราการขยายตัวในอดีต และจากการคาดการณในอนาคต) สวนใดของ
เมืองและสวนที่จะขยายออกไปบริเวณใดจะใชเปนที่ตั้งของกิจกรรมประเภทใด หรือการใชที่ดินประเภทใด (จะ
ตองพิจารณาจากการใชที่ดินปจจุบันกอน เพราะวิเคราะหมาแลววาสวนใดเหมาะสมก็ใหอยูที่เกา สวนใดไม
เหมาะสมก็ยายไป สวนที่จะขยายออกไปจะมีทั้งการขยายตัวอยางตอเนื่องและมีทั้งที่เกิดขึ้นบนพื้นที่ใหม ในผัง
ยุทธศาสตรแนวความคิดจะไมชัดเจนนัก จะแสดงเปนวงรอบบริเวณ ซึ่งสามารถขยับไปมาไดบาง) ระบบ
สาธารณูปโภคจะตั้งอยูที่ไหน ผังนี้จะแสดงระบบถนนใหม (แนวหยาบๆ พอใหรูวาจะมีถนนบริเวณนี้แตยัง
เลื่อนตําแหนงไดตามความเหมาะสม เมื่อมีการสํารวจในรายละเอียด) และระบบสาธารณูปโภคอื่นๆ
ในการกําหนดวา ในอนาคตพื้นที่สวนใดจะใชเปนที่ตั้งการใชที่ดินประเภทใดหรือกิจ
กรรมประเภทใดนั้น นอกจากจะพิจารณาผลการวิเคราะหลักษณะสภาพแวดลอมของพื้นที่ สภาพการใชที่ดิน
ปจจุบัน ความตองการของการใชที่ดินแตละประเภทในอนาคต ทั้งในแงของความตองการดานที่ตั้ง เชน การใช
ที่ดินเพื่อการคา ตองการจะตั้งอยูในตําแหนงที่เขาถึงสะดวก การใชที่ดินเพื่อเปนที่ตั้งของที่พักอาศัยตองการอยู
ในพื้นที่ที่มีสภาพแวดลอมดี เปนตน ความตองการระบบโครงสรางพื้นฐานและสิ่งบริการอํานวยความสะดวก
จะพิจารณาจากการใชที่ดินที่จะเกิดขึ้นในอนาคต นอกจากนั้นแลวก็จะตองพิจารณาไมใหเกิดปญหาหรือผล
กระทบตอระบบนิเวศ รวมทั้งตองใหแนใจวาการใชที่ดินจะเกิดขึ้นในรูปแบบที่สงเสริมบทบาทของเมือง สง
เสริมการพัฒนาระบบสังคมและเศรษฐกิจ เชน ถาเปนเมืองอุตสาหกรรมเกษตรก็มีเขตอุตสาหกรรมเกษตรชัด
เจน มีการใชที่ดินที่สงเสริมการพัฒนาของสังคม โดยแบงการใชที่ดินเพื่อพักอาศัยเปนกลุมยอยๆ โดยมีวัด
สถานศึกษา หรือสวนสาธารณะเปนศูนยกลาง และในแงเศรษฐกิจก็ควรจะมีพื้นที่สําหรับการคารูปแบบตางๆ
เพียงพอ เปนตน
ผังยุทธศาสตรแนวความคิด อาจมีไดหลายผัง แตจะประเมินผลดีผลเสียของแตละผังแลว
เลือกเอาผังที่เหมาะสมที่สุด
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ขั้นตอนตอไปเปนการจัดการประชุมตัวแทนของชุมชน ตัวแทนของประชาชนกลุมตางๆ
ตัวแทนของหนวยงานตางๆ เพื่อเสนอผังยุทธศาสตรแนวความคิดแลวขอความคิดเห็นเพื่อนํามาปรับปรุง
หลังจากนั้นจึงจัดการประชุมเชิญประชาชนทั่วไปเขารับฟงและแสดงความคิดเห็น เพื่อนํา
ไปพิจารณาปรับปรุงผัง
3.1.2.6 การจัดทําผังเมืองรวม
เปนการนําเอาผังยุทธศาสตรแนวความคิดมาเปลี่ยนใหเปนผังเมืองรวม โดยการกําหนด
ขอบเขตพื้นที่ของการใชที่ดิน แตละประเภทใหชัดเจน โดยพิจารณาจากลักษณะของพื้นที่อยางละเอียด ซึ่งอาจ
จะทําใหมีรูปรางที่แตกตางไปจากผังยุทธศาสตรแนวความบาง แตหลักการยังเหมือนกัน และอาจแยกแผนที่
ระบบสาธารณูปโภคออกมาใหเห็นอยางชัดเจน
ขั้นตอนตอไปจะเปนการจัดทําขอกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมที่อนุญาตและไม
อนุญาตใหเกิดขึ้นในพื้นที่กําหนดใหเปนที่ตั้งของการใชที่ดินแตละประเภท ซึ่งจะพิจารณาจากปจจัยที่กอใหเกิด
ปญหาแกพื้นที่และประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นที่ เชน หามไมใหมีกิจกรรมบางประเภทตั้งอยูในเขตที่พักอาศัย
เพราะจะทําใหประชาชนเดือดรอน เนื่องจากเสียงของกิจกรรมนั้นๆ เปนตน
ขั้นตอนตอไปเปนการจัดทําขอเสนอแนะและโครงการตางๆ ที่จะสนับสนุนใหการเปลี่ยน
แปลงตางๆ เกิดขึ้นตามผังเมืองรวม อาจจะมีทั้งขอเสนอแนะที่จะลดภาษีใหถาประชาชนทําตาม หรือใหรางวัล
ประชาชน ประกาศความดี เปนตน
หลังจากนั้นควรเสนอผังเมืองรวมตอตัวแทนของชุมชน ตัวแทนประชาชนกลุมตางๆ และ
ตัวแทนของหนวยงาน เพื่ออธิบายและขอความคิดเห็นเพื่อนําไปปรับปรุง
ตอไปควรเชิญชวนประชาชนทั่วไปใหเขาประชุมเพื่อชี้แจงผังเมืองรวม และรับฟงความ
คิดเห็นเพื่อนําไปปรับปรุง
หลังจากปรับปรุงแกไขผังเมืองแลว
เพื่อความสะดวกในการบังคับใชควรจัดทําเปน
กฎหมายของเทศบาล เชน เทศบัญญัติ เปนตน ประกาศใชผังเมืองรวมมีผลบังคับใชตามกฎหมาย หรืออาจ
ดําเนินการตาม พ.ร.บ. การผังเมือง พ.ศ. 2518 เพื่อใหมีผลบังคับใชตามกฎหมาย แตวิธีแรกจะสะดวกกวาและ
ทําไดรวดเร็วกวา
อยางไรก็ตามถึงแมวาผังเมืองจะมีผลบังคับใชตามกฎหมายของเทศบาล แตก็ควรไดรับ
การพิจารณาทบทวนทุกๆ 5 ป เพื่อใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นอกจากนั้นแลว
ควงรีการติดตามประเมินผลทุกปวามีการดําเนินการเปนไปตามผังเมืองรวมหรอืไม มีอุปสรรคอะไรบาง จะได
หาทางแกไข
3.2 ขั้นตอนและวิธีการวางผังเมืองเฉพาะ
พ.ร.บ. การผังเมืองระบุวาเมื่อพื้นที่ใดมีผังเมืองรวมแลวก็ใหจัดทําผังเมืองเฉพาะ หรือถึงแมวาจะ
เปนพื้นที่ที่ยังไมมีผังเมืองรวม แตหากมีความจําเปนก็สามารถดําเนินการวางผังเมืองเฉพาะได
ผูที่วางผังเมืองเฉพาะอาจจะเปนทองถิ่น คือ เทศบาลหรือกรมผังเมืองก็ได หรือจัดจางองคกรอื่น
เขามาดําเนินการก็ได
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3.2.1. ความหมาย
ผังเมืองเฉพาะก็คือ แผนที่แสดงการใชที่ดิน (ที่ละเอียดกวาผังเมืองรวม) ระบบโครงการสรางพื้น
ฐานและสิ่งบริการอํานวยความสะดวก และรวมไปถึงรูปรางลักษณะอาคารสิ่งกอสราง ตลอดจนพืชพรรณไมที่
ตองการใหเกิดขึ้นในอนาคตในขอบเขตพื้นที่วางผังเมืองเฉพาะ รวมทั้งขอกําหนดแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการ
ใชที่ดิน รูปรางลักษณะอาคารสิ่งกอสราง และอาจจะรวมไปถึงวัสดุกอสรางภายนอก และสีภายนอกอาคารสิ่ง
กอสราง รวมไปถึงมาตรการตางๆ ที่จะสนับสนุนใหมีการปฏิบัติตามผังเมืองเฉพาะ
3.2.2 ขั้นตอนและวิธีการวางผังเมืองเฉพาะ
3.2.2.1 ขั้นเตรียมการ
ดําเนินการตามขอ 3.1.2.1
3.2.2.2 การเก็บรวบรวมขอมูล
ดําเนินการตามขอ 3.1.2.2 แตเพิ่มขอมูลตอไปนี้
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รายการขอมูล
- ที่ตั้งอาคารสิ่งกอสราง
-

-

-

การใชอาคาร
ความสูงอาคาร
วัสดุกอสรางภายนอก
ลักษณะสถาปตยกรรม
อาคารที่ขึ้นทะเบียน / อาคารที่มีคุณคาทาง
ประวัติศาสตร ศิลปสถาปตยกรรมและ
วัฒนาธรรม
อายุอาคาร
สภาพอาคาร
ลักษณะภายนอกอาคาร
ลักษณะตางๆ ขององคประกอบเมือง เชน
- ปายชื่อถนน
- ถังขยะ
- ตูไปรษณีย
- ตูโทรศัพท
- เสาไฟฟา – สายไฟฟา
- มานั่งริมถนน
- ฯลฯ
มุมมองที่ดี – เลว ในพื้นที่
- มองเห็นจุดอางอิง
- มองเห็นสิ่งที่สวย
- มองเห็นสิ่งที่ไมสวย

-

แหลงขอมูล
ภาพถายทางอากาศ
สํารวจในสนาม
สํารวจในสนาม
สํารวจในสนาม
สํารวจในสนาม
สํารวจในสนาม
กรมศิลปากร
สํารวจในสนาม

-

สํารวจในสนาม
สํารวจในสนาม
สํารวจในสนาม
สํารวจในสนาม

- สํารวจในสนาม

การนําเสนอ
- แผนที่
-

แผนที่
แผนที่ - รูปถาย
แผนที่ - รูปถาย
แผนที่ – รูปถาย - อธิบาย
แผนที่ – รูปถาย - อธิบาย

-

แผนที่ – รูปถาย - อธิบาย
แผนที่ – รูปถาย - อธิบาย
แผนที่ – รูปถาย - อธิบาย
แผนที่ – รูปถาย - อธิบาย

- แผนที่ – รูปถาย - อธิบาย

3.2.2.3 การวิเคราะหขอมูล
เปนการหาลักษณะเดน ศักยภาพ ปญหา โอกาสและขอจํากัดของพื้นที่ การดําเนินการจะ
ทําตามขอ3.1.2.3 แตเพิ่มการวิเคราะหเกี่ยวกับรูปรางลักษณะภายนอกอาคารและสิ่งกอสราง วามีลักษณะเดน
อยางไร สอดคลองหรือขัดแยงกับลักษณะสถาปตยกรรมของทองถิ่น วิเคราะหมุมมองที่เดน ที่เห็นตําแหนงที่
เปนจุดอางอิง และตําแหนงมุมมองที่เลวที่ตองแกไข

23

3.2.2.4 การกําหนดวิสัยทัศนสําหรับการพัฒนาพื้นที่
พิจารณาจากวิสัยทัศนสําหรับการพัฒนาเมืองที่ทําไวแลว ถาจะกําหนดเพิ่มเติมจะตองไม
ขัดแยงกัน เชน เพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปรางลักษณะอาคารสิ่งกอสรางที่ตองการใหเกิดในพื้นที่ การใชวัสดุกอสราง
ภายนอก การใชสี ปายโฆษณา ฯลฯ ควรจะสอดคลองกับลักษณะสถาปตยกรรมทองถิ่น เปนตน
3.2.2.5 การจัดทําผังยุทธศาสตรแนวความคิดสําหรับการพัฒนาพื้นที่
การดําเนินการจะคลายกับขอ 3.1.2.5 แตจะลงรายละเอียดถึงรูปรางลักษณะอาคารวาควร
จะเปนอยางไร การใชวัสดุภายนอก การใหสีควรจะเปนอยางไร ในบริเวณตางๆ รวมไปถึงสิ่งกอสรางอื่นๆ ที่มี
อยูในพื้นที่ดวย
3.2.2.6 การจัดทําผังเมืองเฉพาะ
เปนการนําเอาผังยุทธศาสตรและความคิดมาปรับใชลงในพื้นที่ ใหเห็นอยางชัดเจน
ขั้นตอไปเปนการจัดทําขอกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการใชที่ดิน อาคารสิ่งกอสรางที่จะ
ใหสรางและไมใหสราง
ขั้นตอไปเปนการจัดทําขอเสนอแนะและโครงการตางๆ ที่สนับสนุนใหการเปลี่ยนแปลง
ตางๆ เกิดขึ้นตามผังเมืองเฉพาะ มีทั้งลดภาษี หาเงินกูดอกเบี้ยต่ํามาใหทําการบูรณะอาคาร จัดการประกวดการ
อนุรักษอาคารสิ่งกอสราง
การจัดประชุมใหทําตามการวางผังเมืองรวม สวนการทําใหมีผลบังคับใชตามกฎหมาย
นั้น ควรใชกฎหมายของเทศบาล จะทําใหสะดวกและรวดเร็วกวาตาม พ.ร.บ. การผังเมือง พ.ศ. 2518
สําหรับการปรับปรุงผังเมืองเฉพาะนั้น
ควรมีการพิจารณาปรับปรุงเปนระยะใหสอด
คลองกับการปรับปรุงผังเมืองรวม นอกจากนั้นแลวควรมีการติดตามผลทุกๆ ป วามีการดําเนินการสอดคลองกับ
แผนหรือไม ถาไมสอดคลองเปนอะไร

…………………………………………………..
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