การวางผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ
ผศ. อัษฎางค โปรานานนท **
กฎขอแรกของการวางผังเมืองก็คือ ผูวางผังเมืองตองเขาใจเมือง ปญหาสวนใหญที่เกิดขึ้นใน
ปจจุบันคือ ผูวางผังเมืองไมมีความเขาใจในเมือง ทําใหผังขัดแยงกับความเปนจริง จึงตองรูวาเมืองมี
ความเปนมาอยางไร ทําไมเมืองเปนอยางนี้ แนวความคิดตางๆ เกี่ยวกับผังเมืองมีหลายแนวคิดแตเมือง
ของตางประเทศกับของประเทศไทยตางกัน
คนไทยนําผังเมืองตางประเทศมาใชกับเมืองไทยไมได
เพราะแตละเมืองมีลักษณะไมเหมือนกัน การวางผังเมืองจึงไมเหมือนกันหรือเรียกวา “เมืองใครก็เมือง
มัน”
การทําความเขาใจเกี่ยวกับเมือง การวางผังเมืองตองเริ่มจากการทําความเขาใจเมือง โดยการ
1) หาลักษณะกายภาพ การวางผังเมืองตองทราบวา เมืองตั้งอยูตรงไหน มีลักษณะทางกาย
ภาพเปนอยางไร มีอะไรลอมรอบ โดยการเริ่มทําแผนที่แสดงที่ตั้งของอาคารสิ่งกอสราง และลักษณะ
กายภาพตางๆ ในพื้นที่กอน แตปญหาที่มักเกิดขึ้นคือ มีการเปลี่ยนแปลงโยกยายเพิ่มเติมสิ่งกอสรางตางๆ
ที่ตั้งบอย เชน การสรางทอน้ําในแตละปไมพรอมกัน เมื่อมีการกอสรางก็ใหระบายสีหรือขีดแนวทอลง
ในแผนที่ ในปตอไปแผนที่ก็จะแสดงพื้นที่กอสรางของปนั้นเพิ่มเติม ฉะนั้นเพื่อปองกันการลืมแนวหรือ
เสนทางทอเดิม จึงควรใชแผนที่ฉบับเดิมมาทําการระบายสี โดยแนวทอที่สรางในปที่แลวอาจจะใหเปนสี
แดง แนวทอที่สรางในปนี้เปนเหลือง เปนตน ซึ่งจะทําใหในปตอๆ สามารถมองเห็นภาพวามีการกอสราง
ทอไปที่ใดบาง และแตละแนวสรางเมื่อปไหน
2) หาประวัติศาสตรการพัฒนาหรือการขยายตัวของเมือง ซึ่งไมตองเอาประวัติที่ถูกตองเสมอ
ไป อาจหาจากหนังสือประวัติศาสตรก็ได หรือหาจากแผนที่ 1 : 50,000 โดยลงรายละเอียดไปในแผนที่
หรือถามีนายชางก็ใหวัดลงรายละเอียดตําแหนงใหชัดๆ ไปเลย อาจทําแผนที่เมืองที่ชัดๆ ไวสักแผนแลว
เก็บไวที่เทศบาล เพื่อจะไดเปนหลักอางอิง ที่จะใชประกอบการทํางานผังเมืองตอไปในอนาคต เพราะ
ปญหาของการวางผังเมืองที่สําคัญคือ เมืองมีการเปลี่ยนแปลง มีการขยายตัวไปเรื่อยๆ หรือแมแตเขตก็
อาจเปลี่ยนแปลงไป เชน เดิมเปนเขตบานพักอาศัย แตตอมาเปนเขตการคาพาณิชย ฉะนั้นจึงตองเริ่มจาก
ขอมูลเดิมกอน ซึ่งอาจตองตรวจสอบกับทางกรมการผังเมืองที่อาจมีหลักฐานเก็บไว หากทองถิ่นหรือ
เทศบาลใดไมมีขอมูลหรือมีแตไมครบหรือมีนอย ก็อาจตองวางผังโดยที่มีขอมูลไมครบ
การสรางหุนจําลองเมืองสักชิ้นจะทําใหเราสามารถใชงาน ใชอธิบายงานตางๆ ไดงายและ
สะดวกขึ้น ปจจุบันมีการใชภาพถายดาวเทียมมากขึ้น ซึ่งชวยใหทํางานไดเร็วขึ้นมาก เทศบาลควรตั้งงบ
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ประมาณเพื่อจัดหาแผนที่ภาพถายดาวเทียม เพื่อจะไดดูการเปลี่ยนแปลงของเมืองวาใน 1 ปหรือ 2 ป
เมืองมีการเปลี่ยนแปลงเปนอยางไร เพื่อประกอบการทํางานวางผังเมือง ที่งายและสะดวกขึ้น
แตละเมืองจะมีประวัติ เชน แพรก็มีประวัติอยูกลุมเดียวกับลําพูน ซึ่งเมืองกลุมนี้มีประวัติมาจาก
ฤษีที่ไปเอาหอยสังข แลวเอาหอยสังขมาวางลง จะเห็นวา เมืองแพรมีรูปรางลักษณะเหมือนหอยสังขที่
คว่ํา การรูประวัติเมืองจะเปนผลพลอยไดทําใหเกิดการทองเที่ยว เมืองมีนักทองเที่ยวเขามา ทําใหเมืองมี
รายได เชน สุโขทัย กับเชียงใหม ซึ่งจะคลายๆ กัน โดยที่สุโขทัยเกิดกอน พอขุนเม็งรายจะสรางเชียงใหม
เชิญพอขุนงําเมืองมาจากพะเยา เชิญพอขุนรามคําแหงมาจากสุโขทัยเพื่อมาปรึกษาการสรางเมืองกัน ทํา
ใหสุดทายแลวเมืองเชียงใหมมีลักษณะเหมือนเมืองสุโขทัย ถาสังเกตใหดีจะเห็นวา เมืองทั้งสองมีความ
สัมพันธกันอยู พอขุนเม็งรายตองการจะสรางเมืองเชียงใหมใหใหญกวานี้ดวยซ้ํา แตพอขุนรามหามไว
เพราะกลัววาถาสรางใหญไปจะปกครองไมอยู จึงมีการปรับจนไดอยางที่เห็นในปจจุบัน
สมัยกอนการตั้งเมืองจะอยูใกลแหลงน้ํา จนกระทั่งมีระบบคมนาคมทางบกเขามา หลายๆ เมือง
จึงมีการยายเมืองออกหางจากแหลงน้ํา แมแตพะเยาเอง กอนที่จะมีถนนซุปเปอรนั้นจะเห็นวา ไมวาจะ
เปนอาคารที่พักอาศัย สถานที่ราชการหรือรานคาตางๆ อยูในเมืองพะเยาหมด แตหลังจากที่มีถนนซุป
เปอรทุกอยางมีการขยายหรือยายออกมาอยูดานนอกถนนซุปเปอรกันหมด ทําใหตอนนี้เกิดปญหาวา
ถนนซุปเปอรอยูกลางเมืองไปแลว ทําใหถนนแบงเมืองไปดวย และเมื่อรถวิ่งเร็วก็ทําใหเกิดอันตราย เกิด
ปญหาอุบัติเหตุ จากแตกอนเคยขามถนนไปตลาดอีกฝงของถนน เมื่อเกิดอุบัติเหตุบอยจึงเลิกขามถนนไป
เลย และมีตลาดสดในอีกฝงขึ้น ดังนั้น จึงกลาวไดวา ถาตองการใหเมืองไปทางไหนก็ใหตัดถนนไปทาง
นั้นไดเลย แตการตัดถนนใหมๆ นี้ก็ตองทําการศึกษาวางผังเชนกัน
การหาขอมูลเพื่อทําความเขาใจเมืองมีหลากหลายวิธี อาจหาไดงายหรือยากตางกัน เชน บางพื้น
ที่ซึ่งไมมีขอมูลเลย ก็ทําการสํารวจไป โดยหาขอมูลแตพื้นที่ แลวจึงเอาขอมูลมาตอกัน หรืออาจจะไปที่
หนวยงานตางๆ เชน กรมศิลปากร หรือวัดตางๆ ซึ่งอาจจะมีการเก็บขอมูลในสวนที่เปนของวัดไว อาจ
สอบถามจากชาวบาน หรือทําการสํารวจขอมูลเอง หรืออาจสอบถามจากศึกษาธิการจังหวัด แลวเอาแผน
ที่ที่แสดงสวนประกอบของเมืองแตละๆ สวนนํามาประกอบกัน ก็จะทําใหรูวา ในพื้นที่มีอะไรที่ไหน วัด
โรงเรียน สถานที่ทางโบราณสถาน ตลาด ศูนยการคา ฯลฯ ตั้งอยูตรงไหน
ถาเอาภาพถายทางอากาศหลายๆ ปมาซอนกันหรือทําเปนวงรอบๆ ไว โดยอาจทําเครื่องหมาย
เปนวงรอบพื้นที่ที่เปนเมืองไวโดยอาจวงสีหนึ่งก็ปหนึ่ง จะทําใหรูเลยวา เมืองมีการขยายตัวไปทางไหน
และจะรูดวยวา 10 ปผานไปเมืองโตหรือขยายตัวเทาไร ถาทําผังเมืองแลวจะสามารถตอบคําถามชาวบาน
ได ถาหากตองการดูใหชัดเจนขึ้น เชน ตองการดูการคาอยางเดียว จะเห็นวาลักษณะการเกิดหรือการเจริญ
เติบโตของการพาณิชยหรือการคาจะมีการเจริญไปตามถนน นั่นคือ พอมีถนนจะมีหองแถวหรืออาคาร
พาณิชยเกิดขึ้น ซึ่งดานหลังของการคาก็จะเปนที่อยูอาศัย สิ่งที่หายไปจากแผนที่ในอดีตกับปจจุบันคือ ที่
วาง
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ปญหาที่เกิดจากการวางผังเมืองโดยขาดความเขาใจเมือง
นายกเทศมนตรีคนแรกๆ ของเชียงใหม มีปญหาสรางถนน จึงทําการรื้อกําแพงเมืองไปเกือบ
หมดเพื่อทําถนน แตตอมาคอยมานึกไดวาตองอนุรักษแตก็เกือบไมเหลืออะไรจะอนุรักษแลว ทําให
กําแพงเมืองเชียงใหมเหลือนอยเทาที่เห็นในปจจุบัน เมืองเชียงใหมจะเห็นวาตึกสูงตางๆ กระจายกันอยู
ทําใหเกิดปญหา เชน บานที่อยูขางตึกสูงๆ มีปญหาการปมน้ําเพราะตอนเชาๆ มีการใชน้ําพรอมกัน เมื่อ
ปมน้ํามาทําใหทอน้ําเล็กๆ ลน ทอน้ําใหญไมพอ ทําใหชาวบานที่อาศัยบนตึกสูงๆ เดือดรอนไมมีน้ําใช
กัน หรือทอน้ําแตก เปนตน แตถาสามารถแยกตึกสูงๆ ไปอยูรวมกันได และตึกชั้นเดียวหรือสองชั้นหรือ
บานพักอาศัยอยูดวยกัน แลวจัดใหมีสิ่งบริการใหพอดี ราคาประเมินภาษีก็นาจะปรับลงมาได สิ่งบริการก็
จะไมเกิดปญหาตองแยงกัน แตนี่ก็เปนเพียงแนวคิด อาจจะทําไดบางหรือไมไดบาง แตควรตองเริ่มทํา
แทนที่จะใหเกิดปญหากอน เชน เชียงใหมซึ่งทราบกันแลววาปญหาตางๆ ที่เกิดในกรุงเทพฯ อีกไมนานก็
จะมาเกิดขึ้นที่เชียงใหมเชนกัน ก็นาจะเตรียมการแกปญหาไวกอนได หรือพะเยาเองถาปญหาเกิดที่
เชียงใหม เชียงรายแลว ทางพะเยาก็ตองมีการเตรียม แกปญหาไวกอน ตองปองกันดีกวาตามแกไข ทีหลัง
การแกปญหาแตละจุดจะกระทบตอไปเรื่อยๆ เกิดปญหาใหมขึ้นเรื่อยๆ เชน เชียงใหม มีการไล
ชาวเขาบนดอย ไมใหทําไรเลื่อนลอยหรือปลูกฝน ชาวเขาก็อพยพเขาเมือง มาอยูในชุมชนแออัด กลาย
เปนปญหาสลัม ซึ่งก็กําลังแกไขปญหาที่เกิดขึ้นนี้อยู หรือคนในชนบทขายที่ใหนายทุนเสร็จก็ยายเขา
เมือง หรือแมแตในเขตชนบทคนในชนบทก็ไมรูจะไปไหนหรือทําอะไร จึงอพยพเขามาเปนลูกจาง
ทํางานในเมือง ตัวอยางที่เห็นชัดๆ คือ ที่กรุงเทพฯ พอตอนฤดูแลงจะมีคนนอนที่หัวลําโพงเต็มไปหมด
รัฐตองเอาเต็นทไปกลางใหนอนกัน ฉะนั้นปญหาที่เกิดขึ้นจะสัมพันธโยงกันไป การแกปญหาจึงตองมี
การประสานงานกัน แตก็ไมมีหนวยงานในการประสานงานทําใหการแกปญหาไมเสร็จสิ้นหรือแกไมตก
เสียที
ตัวอยางที่สามารถเอามาใชในการเลือกที่ตั้งเมือง คือ ตัวอยางกรุงเทพฯ พื้นที่ที่สูงที่สุดอยูแถบ
วังหลวง ถาน้ําทวมกรุงเทพฯ พื้นที่ที่น้ําจะทวมเปนจุดสุดทายจะเปนที่วังหลวง ฉะนั้นที่กรุงเทพฯ คนที่
มีกําลังซื้อมีอํานาจสูงก็จะเลือกที่ที่ดีที่สุด ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติที่สุด ในชนบทจะมีการตั้งหมูบาน
อยูบนเนิน ขอดีคือ สภาพแวดลอมสภาพสังคมในชนบทดี ทั้งชุมชนสามารถรูจักหมด ขณะที่ในเมือง
หรือหมูบานจัดสรร คนที่อาศัยในหมูบานจัดสรรจะไมรูจักเลย ฉะนั้น ประเด็นที่ควรพิจารณา คือ ทํา
อยางไรใหเมืองโตขึ้นโดยยังมีสภาพหรือสิ่งแวดลอมเหมือนชนบท เพราะพอเมืองเปลี่ยนสังคมมักจะ
เปลี่ยนตาม คนที่เคยใหความชวยเหลือกันก็ไมชวยเหลือกันอีก
วัด พอมีคนอยูดวยกันมากขึ้นจะมีการสรางวัดขึ้นมา เปนศาสนสถาน เปนพักอาศัยทางจิตใจ มี
การทําบุญ เอาไวเลนฟุตบอล จัดงานวัด หรือเรียกไดวาวัดเปน Open Space หรือที่โลงของชุมชน แลว
ชาวบานก็จะมีศรัทธาวัด ทําใหเกิดมีการอยูกันเปนกลุม ถาชุมชนโตขึ้นก็จะมีวัดอีกวัดจะเพิ่มขึ้น เพราะ
คนไทยถือวาถาทําบุญดวยการสรางวัดจะทําใหไดบุญเยอะ และพอชุมชนโตขึ้นมากๆ จะเริ่มมีตลาด มี
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รานคา มีหางสรรพสินคา ดังนั้น จะเห็นวาชุมชนทุกแหงจะมีรูปแบบเดียวกันหมด คือ มีบาน มีวัด มีโรง
เรียน ตลาดหรือรานคา หรือหางสรรพสินคา
ลักษณะของเมืองจะเริ่มจากปา ชนบท ชานเมือง และเมืองเขามาเรื่อย ดังนั้น ชานเมืองซึ่งเปนจุด
ที่เมืองกับชนบทมาบรรจบกัน บริเวณนี้จะมีพื้นที่เกษตรผสมผสานกับบานพักอาศัยบาง โรงงานบาง แต
การใชที่ดินในปจจุบันมักจะรุกเขามาในพื้นที่เกษตร ทําใหพื้นที่เกษตรคอยหดหายไปเรื่อยๆ และจะเห็น
วา ลักษณะผังเมืองของบานเราไมมีความเปนระเบียบ เพราะมีบานพักอาศัยกระจายกันอยู เชน บานจัด
สรร จะมีการจายกันอยูตามชานเมืองบาง ในเมืองบาง หรือถามีถนนตัดผานไปทางใดก็จะมีบานพักอาศัย
เกิดขึ้นตามเปนแนวยาวไปดวย พื้นที่ที่เคยเปนที่วาง หรือพื้นที่โลงก็หายไปเรื่อยๆ ทําใหการจัดระบบ
ประปาหรือการจัดเก็บขยะตองลําบากดวย เพราะลักษณะการกอสรางที่กระจายกัน อยางไรระเบียบ
กรณีของกรุงเทพฯ เดิมเมืองกรุงเทพฯ มีขอบเขตอยูแควังหลวง เพราะมีการสรางคูน้ํากั้นขาศึก
หรือพมาเอาไว พอไมมีการรบกันแลว เมืองมีการเติบโตขึ้นก็ไมมีการสรางคูน้ําแลว ก็ทําใหเมืองโตขึ้น
ไปเรื่อยๆ แตละดานก็แผออกไปเรื่อยๆ เมื่อดูเทียบกับเมืองของตางประเทศแลว เขาจะใชพื้นที่เกษตร
กรรมเปนพื้นที่กั้นไมใหเมืองขยายหรือโตออกไปเรื่อยๆ เพราะถาเราปลอยใหเมืองโตหรือขยายออกไป
เรื่อยๆ จะทําใหการจัดสิ่งบริการตางๆ สิ้นเปลืองมาก การจัดการไฟฟา ประปาก็เปนไปดวยความลําบาก
แตกรุงเทพฯ เองก็เคยทําในสมัยที่ทานสมัคร สุนทรเวช เปนรัฐมนตรี โดยการหามสรางสิ่งตางๆ แตก็ถูก
การตอตานเดินขบวน สุดทายก็ตองเลิกทํา สวนของเชียงใหมก็มีการปลอยใหเมืองขยายโตออกไปเรื่อยๆ
ไปถึงแมริม แมโจ มีบานจัดสรรออกไปไกลๆ แตทายที่สุดบานจัดสรรที่ออกไปไกลๆ นั้นก็จะขายไมได
เพราะอยูไกลเมืองเกินไป
ในตางประเทศจะมีการกําหนดใหเมืองโตเปนจุด เปนหยอมๆ โดยจะกําหนดเลยวา แตละจุดจะ
มีประชากร หรือบานพักอาศัยไดเทาไร และจะใชเกณฑประชากรเปนตัวกําหนดวา แตละจุดจะมีโรง
พยาบาล โรงเรียน ไดเมื่อไร โดยจะมีการจัดสิ่งบริการใหแตละจุดพอดีกับความตองการของแตละจุด
เมืองซิดนีย มีการกําหนดวาจะใหเมืองขยายตัวไปทิศใด โดยจะมีเสนแกนดานลาง และแกน
ดานบน โดยแกนก็จากถนนซุปเปอร 3 แกน แลวแบงชุมชนออกตามแกน ซึ่งเขาเรียกวา มีการขยายตัว
แบบมีการควบคุม ตางจากบานเรา ถามีบานจัดสรรไปกอสรางที่ไหน เมืองก็จะขยายตาม เพราะนายทุนที่
มาลงทุนสรางบานจัดสรรเองก็จะตองจัดหาสิ่งบริการตางๆ มาใหแกคนที่ซื้อบานไป ทําใหชุมชนเกิดการ
เติบโตขึ้นได
ที่ซานฟรานซิสโก มีการแบงที่ดินเปนบล็อกๆ เปนตารางซึ่งจะทําใหที่ดินแตละบล็อกไมเกิด
การเสียเปรียบกัน และสามารถเลี่ยงการจราจรไดงาย
พมา ลาว ที่อยูตรงขามกับประเทศไทยก็มีผังเมือง แตสวนใหญผังเมืองของลาวลอกแบบมาจาก
รัสเซีย
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สิ่งที่ตองศึกษาวิเคราะหกอนทําการวางผังเมือง
1) ประชากร ขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของกับประชากร เปนขอมูลที่ตองทําการศึกษาวิเคราะหให
ละเอียด เพราะองคประกอบตางๆ ของประชากรมีผลตอการวางแผนและโครงการ
กรณีตัวอยาง จังหวัดเชียงใหม เทศบาลนครเชียงใหมมีพื้นที่ 40 ตารางกิโลเมตร ประชากร
170,000 คน ขณะที่เทศบาลที่เล็กที่สุดคือ อมกอย มีพื้นที่ 1.25 ตารางกิโลเมตร เชียงใหมดึงประชากรจาก
อมกอยเขามาที่เชียงใหมหมด แมแตเด็กจบการศึกษาที่อมกอยก็ยังตองเขามาทํางานที่เชียงใหม ชาวนา
เลิกทํานาเพราะลูกที่สงไปเรียนในเมืองไมกลับมา เมื่อเชียงใหมดึงดูดคนจากที่อื่นเขามา คนพวกนี้ก็จะ
อาศัยกันอยูกระจัดกระจายในที่ตางๆ ทําใหเกิดปญหาในการจัดสิ่งบริการ
สิ่งสําคัญเกี่ยวกับประชากร คือ จํานวนประชากร เพราะจะเปนขอมูลที่ใชในการวางแผน โครง
การ ซึ่งขอมูลในเรื่องจํานวนนี้จะตองหาจํานวนที่แทจริงใหได
จากขอมูลสํามะโนครัวจะสามารถ
คํานวณไดวา 20 ปขางหนา ประชากรจะมีจํานวนเทาไร ทําใหคํานวณการใชน้ําประปา การเก็บขยะและ
การจัดสิ่งบริการได เพราะจะมีวิธีการคํานวณวาคนหนึ่งคนใชน้ําประปาเทาไร หรือทําใหเกิดขยะไดเทา
ไร หากสามารถหาจํานวนประชากรไดก็จะสามารถเตรียมสิ่งบริการตางๆ ไวได แตในความเปนจริงแลว
ตัวเลขจากสํามะโนครัวมักจะคลาดเคลื่อน เนื่องจากมีคนกลุมหนึ่งที่ไมมีสํามะโนครัว หรือมีแตอยูที่อื่น
ไมไดยายเขามาในเมืองดวย เนื่องจาก
1) เขามาทํางาน เขามาเรียนหนังสือ และอื่นๆ โดยเขามาอาศัยแตไมไดยายสํามะโนครัวเขามา
ดวย แตคนกลุมนี้ก็ตองการสิ่งบริการตางๆ ทั้งประปา ไฟฟา ฯลฯ เชนกัน ซึ่งคนกลุมนี้เรียก
วา “ประชากรแฝง” ยิ่งเมืองเจริญมากๆ เชน กรุงเทพฯ เชียงใหม คนกลุมนี้จะมีจํานวนมาก
2) มีคนอีกกลุมหนึ่งที่เขาในเมืองแบบเชาเย็นกลับ พวกนี้จะมีบานพักอาศัยอยูดานนอกเมือง
อาจเขามาทํางาน มาเที่ยว เรียนหนังสือ ฯลฯ โดยที่ก็เขามาใชสิ่งบริการ ตางดวยเชนกัน
และ
3) กลุมทัศนาจร ซึ่งอาจนั่งรถทัวรมา ซึ่งก็ตองมีการใชสิ่งบริการเขาหองน้ํา มีการทิ้งขยะ
เปนตน
4) กลุมนักทองเที่ยว ที่มีการนอนคางคืน เปนเวลาระยะสั้น ซึ่งก็จะมีการใชสิ่งบริการไมวาจะ
เปนการใชน้ําประปา ไฟฟา ทิ้งขยะ เปนตน
ดังนั้นจะเห็นวา ประชากรในกลุมที่ไมมีสํามะโนครัวมีถึง 4 กลุม ซึ่งตองทําการสํารวจใหไดวา
ประชากรกลุมนี้มีปริมาณเทาไร เพื่อเตรียมสิ่งบริการทั้งน้ําดื่ม น้ําใช ไฟฟา และอื่นๆ ไวใหใช ขอมูล
เหลานี้ตองเก็บไว โดยเฉพาะเมืองทองเที่ยวที่มีการขยายตัวเร็ว จะมีประชากรแฝงจํานวนมาก ตอนแรก
เราอาจใชประชากรเทาที่มีอยูกอน แตบางพื้นที่เมื่อหักลบกันกับจํานวนประชากรที่ยายออกไปกับจํานวน
ประชากรแฝงแลวอาจหักลบกันพอดี นั่นคือในบางพื้นที่ที่มีขนาดเล็กจะมีจํานวนคนจากการสํามะโน
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มากกวาประชากรที่มีอยูจริง เชน อาจไปเรียนหนังสือที่อื่น ทํางานที่อื่น แตถาเปนเทศบาลขนาดใหญ
ประชากรกลุมนี้จะมีมากกวาประชากรที่อยูในการสํามะโน
ขอมูลเกี่ยวกับประชากรอีกสวนหนึ่ง คือ การกระจายตัวของประชากร ตามประวัติศาสตรของ
เชียงใหม การกระจายที่อยูอาศัยของคนกลุมตางๆ จะมีการแบงเปนกลุมๆ มีกลุมพอคาชาวอินเดีย คน
พมา ไทยใหญ กะเหรี่ยง คริสเตียน มุสลิม คนจีน เปนกลุมๆ ไป โดยเฉพาะการอยูอาศัยของชาวมุสลิมจะ
ชัดเจนมาก และตามภาพถายอากาศจะดูไดดวยวากลุมคนจน คนรวยจะอยูตรงไหน โดยคนรวยจะอยู
บานหลังใหญ คนจนจะอยูบานหลังเล็กๆ ซึ่งภาพถายจะบอกรายละเอียดหรือขนาดบานไดดวย นักการ
เมืองบางคนมีแผนที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง โดยเขาจะระบายลงในแผนที่เลยวาประชากรโซนหรือเขตใดที่
ลงคะแนนหรือไมลงคะแนนใหในชวงเลือกตั้ง โดยเขาจะใสสีระบุเปนกลุมไปเลย เชน กลุมสีแดงเปน
กลุมที่ลงคะแนนเลือกตั้ง ใหสีเหลืองคือกลุมที่ไมลงคะแนนให และเวลาที่นักการเมืองตัดสินใจสราง
ถนนเขาก็จะรูวาเขาควรจะสรางถนนไปในเขตใด หรือจะเอากองขยะไวเขตไหน เปนตน
ขอมูลที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่ง คือ ขอมูลเกี่ยวกับอายุประชากร ถาเราจะจัดสิ่งบริการใหประชาชน
อายุประชากรจะสิ่งที่จะบอกวาควรจะจัดสิ่งบริการชนิดใดใหประชากรกลุมใดบาง เชน เขตใดมีเด็กมาก
ก็ควรจะจัดสิ่งบริการสําหรับเด็กใหมาก แตเขตใดที่มีคนชรามากก็ควรจัดสิ่งบริการสําหรับคนชราให
มาก เปนตน ไมใชตองจัดสิ่งบริการในแตละเขตทองที่เหมือนกันหมด แลวไมมีคนใช แตระดับอายุ
ประชากรนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ เชน ในเขตที่เคยมีเด็กมากแตอีก 2-3 ปเด็กก็ไมมีหรืออาจมีแตมี
นอย เพราะอาจจะโตหรือมีการยายออกไปก็ได
2) ราคาที่ดิน ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงเสมอ เดิมที่ดินเขตนี้แพงที่สุด แตตอมาที่ดินอีกเขตหนึ่งแพง
สุด ซึ่งคนที่รูวาราคาที่ดินเทาไรนั้นคือธนาคาร และตามปกติที่ดินจะมี 2 ราคา คือ ราคาประเมิน กับราคา
ขายจริง โดยสวนใหญแลวราคาประเมินจะต่ํากวาราคาขายจริง แตก็ไมเสมอไป เชน ที่เชียงมวน ราคาที่
ดินราคาขายจริงต่ํากวาราคาประเมิน
3) หนาที่ของเมือง เราตองพยายามหาขอสรุปคําตอบใหไดวา เมืองที่จะวางผังนั้นจะทําหนาที่
หรือมีหนาที่อะไร
ทฤษฎีการวางผังเมืองมักบอกวาเมืองที่มีศักยภาพสูงจะสามารถดึงสิ่งบริการตางๆ ไดหมด แต
ทฤษฎีของไทยแตดั้งเดิม เมืองหรือจังหวัดเล็กๆ จะสามารถดึงสิ่งบริการไดมากกวาเมืองใหญ เพราะเรา
คิดวา ใหลูกคนเล็กไดกอน แตปจจุบันเราไมใชทฤษฎีเดิมของเราแตเอาทฤษฎีของตางประเทศมาใช ทํา
ใหเกิดการแยงโครงการตางๆ กันระหวางเมืองใหญๆ เมืองเล็กจึงถูกละเลย โดยเฉพาะจังหวัดที่เปน
จังหวัดเกษตรกรรม จะถูกละเลยมาก เพราะอางวาการคมนาคมขนสงไมสะดวก ตองเสียคาขนสงแพง
ซึ่งจะเห็นวา บานเราไมไดมีการกําหนดแบงบทบาทหนาที่ของเมือง วาจะใหเมืองนั้นเมืองนี้มีหนาที่
อะไร เปนเมืองเพื่อการศึกษา หรือเมืองเพื่อการทองเที่ยว เมืองอุตสาหกรรม เมืองเกษตรกรรม เปนตน
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แตเมืองบานเรามีหนาที่ปนกันไป โดยเฉพาะเมืองใหญๆ อยางกรุงเทพฯ ที่มีทุกอยาง ทุกกิจกรรม ทําให
เมืองกรุงเทพฯ เปนเหมือนแมเหล็กที่ดึงเอาทุกสิ่งทุกอยางเขาไปหมด สวนเมืองดานนอกไมมีแมเหล็ก
ไมมีจุดเดนหรือหนาที่หลักก็ถูกดึงคนไปหมด เมืองเล็กๆ จึงกลายเปนที่ผลิตแรงงานคน แลวแรงงานคน
ก็จะถูกดึงเขาไปในเมืองใหญๆ
ปญหาที่เกิดขึ้นกับเมืองที่ขาดการวางผังกายภาพและสิ่งแวดลอม
ปญหาที่เกิดขึ้นกับหลายๆ เมือง เพราะไมไดมีการวางผังกายภาพ หรือการวางแผนสิ่งแวดลอม
ในชุมชนเมือง มีมากมาย อาทิเชน
ทุกเมืองมักมองขามโบราณสถานกันหมด เชน กรุงเทพฯ ซึ่งตามหลักการแลวกําแพงเมือง
เกาควรจะเปนแหลงพักผอน หยอนใจ เปนแหลงสําหรับการศึกษาคนควาประวัติศาสตร แตความจริง
แลวมีคนอาศัยอยูเต็มไปหมด กําแพงเมืองเกาของเชียงใหมมีคนเอาศาลเจาไปตั้งเต็มไปหมด กําแพง
เมืองโบราณคนก็เขาไปรื้อไปเจาะ พังประตู ทําใหกําแพงเมืองเสียหาย บานเกาๆ ก็ถูกรื้อออกไปหมด
เอกลักษณของเมืองก็เริ่มหายไปหมด อีกไมนานสิ่งเหลานี้ก็จะหายไปหมด เพราะความตองการทําธุรกิจ
ตางๆ ที่มีผลประโยชนมากกวา แมแตโบราณสถานในวัดก็ยังมีการรื้อถอน บางวัดมีการแบงที่ใหคนเชา
ทําธุรกิจ หรือกอสรางอาคารตางๆ ที่มีรูปรางลักษณะไมเขากับวัดเลย บางแหงมีการสรางรานเหลา เบียร
ขางๆ วัดหรือสถานที่อื่นๆ ที่ไมเหมาะสม อยางของเชียงใหม มีกฎวาใหสรางตึกแบบลานนา ซึ่งแบบ
ลานนาก็กําหนดเพียงวาตองมีจั่วแบบกาแลเทานั้น จึงทําใหมีการออกแบบบานหรือตึกในรูปแบบที่คอน
ขางแปลกๆ แตมีจั่วกาแลแปะไว ปญหาที่เกิดนี้เปนเพราะไมมีการกําหนดรายละเอียด หรือขอบังคับที่ชัด
เจน จึงตองมีการกําหนดใหชัดเจนและครอบคลุม วาจะเอาอยางไร แบบหรือรายละเอียดอยางไรที่ให
สรางหรือไมใหสราง ฉะนั้นจึงตองมีการวางผังเมืองกอนที่เมืองจะไมเปนเมือง อาจจะมีสถาปตยกรรมที่
เปนเอกลักษณของเมือง สําหรับพะเยาอาจจะเปนแบบไทลื้อไปเลยก็ได
ปญหาที่เกิดขึ้นที่เมืองพัทยา ก็ทําใหตองแกไขโดยการปรับผังเมืองใหม โดยตองแบงโซน
จัดโซนตางๆ ใหเขาดวยกัน เชน โซนพวกคลับ บาร อาบอบนวด ใหอยูดวยกัน และใหที่พักอาศัยอยูอีก
โซน แตการจะยายหรือจัดโซนตางๆ นั้นทําไดยาก เนื่องจากเมืองเจริญเติบโตแลว มีการกอสรางไปแลว
ฉะนั้นเมืองที่ยังไมเจริญเติบโตจึงตองจัดเตรียมการแบงโซนการกอสราง การจัดอาคารตางๆ ใหดี โดย
เฉพาะแหลงทองเที่ยวตางๆ ตองจัดใหดี เพราะจะเปนภาพพจนของเมืองไปตลอด เชน รมตามชายหาด
หรือตามสถานที่พักผอนหยอนใจก็ตองจัดใหเปนรูปแบบที่สอดคลองกัน ดูดี สวยงามดวย
กฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองหรือระเบียบการกอสราง มักจะออกหลังจากเกิดเหตุการณ
หรือเกิดปญหา เชน แตกอนไมมีกฎหมายหามความสูงของตึก จึงมีคนสรางตึกสูงๆ กันมากเพราะความ
จํากัดดานพื้นที่ จึงตองมีการใชสอยพื้นที่ใหไดมากที่สุดโดยการสรางหลายๆ ชั้น ซึ่งกอใหเกิดปญหาคือ
ตึกสูงๆ ไมมีที่จอดรถเพียงพอ ทําใหมีรถลนออกมากีดขวางการจราจรของคนอื่น การจัดเก็บขยะมีไม
เพียงพอ ทอระบายน้ําระบายไมทันเพราะทอระบายน้ํามีขนาดเล็กแตมีคนใชน้ําเปนปริมาณมาก ฯ
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เปนตน ซึ่งปญหาตางๆ เหลานี้เกิดขึ้นมาแลวจึงมีกฎหมายหามกอสรางอาคารที่มีความสูงเกินเทานั้นเทา
นี้ออก แตปจจุบันก็ยังไมมีกฎหมายหามเกี่ยวกับรูปลักษณะอาคาร ซึ่งตอไปคงเกิดมีอาคารรูปรางตางๆ
ออกมามาก และคงทําใหเมืองมีอาคารที่ดูแปลกๆ ไมสอดคลองกัน
ปญหาสายไฟฟา ปายโฆษณา ทําใหทิวทัศนตางๆ เสียไป
ปญหาการจราจร ซึ่งเกิดจากทั้งจํานวนรถที่เพิ่มขึ้น ถนนที่คับแคบเนื่องจากไมมีการวางแผน
หรือกันที่ไวสรางหรือขยายถนน เปนตน
ปญหาความไมเปนระเบียบของรถสามลอ ซึ่งปจจุบันเองก็ยังไมสามารถจัดการได เพราะ
คนเหลานี้ไมมีอาชีพใดๆ ที่จะสามารถไปทําไดอีก
ปญหาทางรถจักรยาน ไมมี
ปญหาการเผา ขยะ ทําใหเกิดควันตางๆ เสียทัศนียภาพและอากาศเสีย
ปญหาทอระบายน้ําเสียไมมี ทําใหน้ําเสียไหลลงแหลงน้ํา
ปญหาคลองน้ําเสีย เชน คลองแมขา
ปญหาน้ําทวม เกิดการจากการตั้งเมืองในที่ลุม
ปญหาการกอสรางสถานที่ราชการ หรืออาคารตางๆ ขาดการวางแผน ออกแบบที่ดี
ปญหาขยะ ซึ่งทุกแหงตองประสบไมวาจะเปนจํานวนขยะที่มีจํานวนมาก การไมมีวิธีการ
กําจัดขยะที่ดี ไมมีสถานที่สําหรับจัดเก็บหรือทําลายขยะ
ปญหาอาชญากรรม ที่เกิดจากปญหาดานสังคม เศรษฐกิจ ความเสื่อมโทรมของสังคม
เปนตน ซึ่งตางก็มีผลจากการขาดการวางแผนในการสรางเมืองดวย
ปญหาไฟไหมอาคารบานเรือน ประกอบกับถนนในซอยคับแคบ น้ําที่ใชในการดับเพลิงมี
ไมเพียงพอ เปนตน
ปญหาบานจัดสรรขายไมออก เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา และการสรางบานจัดสรรที่
ขาดการออกแบบ การวางแผนตางๆ
ที่รกรางวางเปลา มีคนกรุงเทพฯ จํานวนมากที่มาซื้อที่ที่เชียงใหม และจังหวัดอื่นๆ และไม
ไดมาอยู ทําใหเกิดเปนที่รกรางวางเปลามากมาย
ปญหาชาวไร ชาวนา ขายที่ดินทํากิน ทําใหเกิดการอพยพเขาสูเมือง ทําใหเกิดปญหาชุมชน
แออัด สงผลใหเกิดปญหาสังคมตางๆ ตามมา รวมทั้งปญหาชาวเขาอพยพลงสูเมือง เนื่องจากถูกไลที่ดิน
ทํากิน หามบุกรุกปา หามปลูกฝน เปนตน ทําใหเกิดปญหาสลัม ชุมชนแออัด และปญหาทางสังคมตางๆ
ปญหาตางๆ เหลานี้มักเกิดขึ้นในเมืองใหญๆ ที่มีการเจริญเติบโตแลว เนื่องจากขาดการวางแผน
การวางผังเมืองที่ดี ฉะนั้นสําหรับเมืองหรือจังหวัด หรือเทศบาลที่ยังไมเจริญเติบโตจึงจําเปนอยางยิ่งที่
ตองมีการวางผังเมือง การกําหนดขอบังคับตางๆ เพื่อใหเมืองมีการเจริญเติบโตที่ดี เพื่อการปองกันปญหา
ตางๆ ที่จะเกิดขึ้น เพราะหากปญหาเกิดขึ้นแลวจะมาทําการแกไขปญหาไดยากมาก
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การวางแผนคืออะไร ทําไมตองวางแผน ?
การวางแผนหรือแผนคือ การที่เราเตรียมการไวลวงหนาวาจะทําอะไร เพื่ออะไรหรือเพื่อใคร ทํา
ที่ไหน เมื่อไหร ใครทํา ทําอยางไร แผนยิ่งละเอียด คนนําแผนไปปฏิบัติยิ่งชัดเจนและยิ่งงาย ปญหาที่
ผานมาในอดีต คือ คนทําแผนไมไดนําแผนไปปฏิบัติเอง คนปฏิบัติตามแผนไมไดมีสวนในการวางแผน
จึงไมเขาใจ ไมทราบแมแตวาจะเอางบประมาณมาจากไหน จะทําเมื่อไหร ที่ไหน ทําใหปฏิบัติตามแผน
ไมได
ที่จริงคนเราทุกคนเปนนักวางแผน หลายๆ คนคิดแลววาเย็นนี้จะไปไหน จะทําอะไร หรือแม
บานจะไปจายกับขาว แมบานก็เริ่มคิดจากบานวาจะซื้ออะไร หรือถาเปนแมครัวจากโรงแรงใหญก็ตองมี
การคิดวาจะซื้ออะไรมาทําอะไร ตองมีการวางแผนไวกอนไปตลาด การวางแผนก็เพื่อจะใหการดําเนิน
การบรรลุถึงเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ ถาไมวางแผนก็ได เราไปเดินที่ตลาด อยากกินอะไรก็ซื้อๆ
ซึ่งอาจทําใหเราซื้อมาเกิน ซื้อมาทิ้ง หากเรามีการเตรียมแผนไวก็จะทําใหการซื้ออาหารมามีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น
เพื่อใหการวางแผนการใชที่ดินหรือแผนกายภาพบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ
สวน
ประกอบที่สําคัญจะมี 3 สวนคือ
1. ดานกายภาพ เริ่มจากการใชที่ดิน ซึ่งจะครอบคลุมดานการใชที่ดิน อาคารสิ่งกอสราง
ระบบโครงสรางพื้นฐาน และผังเมือง
2. ดานสังคม การจะทําตามแผนเราตองใหการศึกษาแกประชาชน มีการบริการจัดการที่ดี มี
กฎหมาย ระเบียบขอบังคับที่ดี เหมาะสม
3. ดานเศรษฐกิจ เกี่ยวกับงบประมาณ ภาษี คาธรรมเนียมตางๆ
แผนทั้ง 3 สวนผสมผสานกัน เรียกวาแผนแบบบูรณาการ (integrated planing) หรือแผนแบบ
ผสมผสาน
ระดับของการวางแผน แผนมีหลายระดับที่สัมพันธกัน
1. แผนระดับประเทศ หรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนนี้จะคลุมทั้งประเทศ
จัดทําโดยสภาพัฒนฯ แผนพัฒนาฯ นี้เปนแผนหลัก การวางแผนทางผังเมืองตองดูแผนนี้ดวย ถาเสนอ
แผนอะไรที่ตางออกไปมากๆ ก็จะไมไดงบประมาณ เพราะทุกหนวยงานตองรับแผนพัฒนาฯ นี้หมด จะ
อางวาไมรับไมได เพราะฉะนั้นเราตองดูวาประเทศไทยจะไปทางไหน มีบทบาทอะไร รัฐบาลจะสง
เสริมอะไร ถาเปนเมืองใหญแผนพัฒนาจะบอกชัดเจนขึ้น การทําแผนพัฒนานี้ตองทําทุกๆ 5 ป เดิมที
เดียวพยามทําแผนกัน 20 ป แตในละปมีการเปลี่ยนแปลงเร็วมาก 4-5 ก็เปลี่ยนแลว ฉะนั้นจึงเปลี่ยนมา
ทําแผนใหมเปนทําแผนกันทุกๆ 5 ป สังเกตไดวา การทําแผนของผังเมืองก็ 5 ปเหมือนกัน คือ เขา
ตองการใหสอดคลองกัน
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2. แผนพัฒนาระดับภาค ภาคเหนือแบงเปนภาคเหนือตอนบน และภาคเหนือตอนลาง ดาน
สังคม– เศรษฐกิจซึ่งดูแลโดยสภาพัฒนฯ ดานเมืองดานกายภาพผังเมืองดูแล สภาพัฒนฯ จะดูเศรษฐกิจ
– สังคม ผังเมืองจะดูดานกายภาพ เชนจะบอกวาถาเปนเชียงใหมจะทําอยางนั้น เชียงรายจะทําอยางนี้
แตละเทศบาลควรมีหองสมุดเล็กๆ แลวพยายามหาแผนพัฒนาเหลานี้มาเก็บไวใช แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
ภาคเหนือเพิ่งทําครั้งลาสุดเมื่อปที่แลว แผนนี้สวนใหญจะเนนเมืองใหญๆ (เชียงราย เชียงใหม) เมืองเล็ก
ไมไดพูดถึง แผนระดับภาคมีหนวยงานที่รับผิดชอบ 2 หนวยงานคือ ผังเมือง กับสภาพัฒนฯ แต 2
หนวยงานนี้มีหนาที่แควางแผนไมคอยมีบทบาทในการปฏิบัติ
3. แผนพัฒนาระดับจังหวัด แผนพัฒนาทั้ง 3 ระดับ (ประเทศ ภาค จังหวัด) ตองสอดคลองกัน
แผนพัฒนาภาคจะไมเชื่อแผนพัฒนาระดับประเทศไมได ตองเชื่อตามนั้น ตอนนี้แผนพัฒนาจังหวัดคอน
ขางดี หลังจากที่มีการทําแผนการลงทุน แผนปฏิบัติการสิ่งแวดลอม บางจังหวัดมีผังโครงสรางจังหวัด ทํา
โดยผังเมืองจังหวัด แตบางจังหวัดก็ไมมี ผังโครงสรางจะพูดถึงชุมชนทั้งหมดในจังหวัด และเสนทาง
คมนาคม จํานวนประชากร ฯลฯ ขอมูลจากผังโครงสรางคอนขางดี ใชเปนฐานอยางดีตอการวางแผน ขอ
มูลเอามาใชได
4) แผนพัฒนาระดับอําเภอ แผนสวนใหญมักเปนโครงการ โครงการของอําเภอก็ตองสอด
คลองกับจังหวัด เพราะถาไมสอดคลองแลวก็ขอเงินงบประมาณไมได
5) แผนระดับเทศบาล สวนใหญเปนการเสนอโครงการ เชียงใหมมักจะเปนการเวียนตามหนวย
งานตางๆ เชน สาธารณสุข กองชาง แลวก็เวียนมาใครอยากไดโครงการอะไรก็ใสมาๆ แลวก็มาเย็บเลม
มีงบประมาณเทานี้แลวก็จัดแบงเอา แตหลายแหงก็มีการพยายามทําวิเคราะหออกมาวาเทศบาลมีศักยภาพ
อยางไร มีขอจํากัดอยางไร
6) แผนระดับ อบต. หมูบาน โดย อบต. ก็เวียนไปตามหมูบาน หมูบานไหนตองการอะไร ก็ให
ใสมาๆ เชน มีเงินหมูบานละ 5 แสน แลวใหแตละหมูบานจัดการเองเลยวาจะเอางบประมาณไปทําอะไร
เพราะกลัวแตละหมูบานจะทะเลาะกัน การแบงใหแตละหมูบานก็ใหแตละหมูเอาไปทําอะไรก็ได โดย
ใครจะเอาไปทําโครงการขยะก็ไป ใครจะทําหองสมุดก็ไป ทุกคนก็พอใจ
ผังเมืองเปนแผนดานกายภาพ เปนการใชที่ดิน จึงตองแฝงอยูทุกแผน อยางหมูบานก็ตองมีแผน
การใชที่ดิน เชน ในอนาคตตองการสรางสนามเด็กเลน จะสรางตรงไหน ไมใชขอเงินงบประมาณแลวแต
ไมมีที่จะสรางก็ไมได เพราะบางแหงไมมีการเตรียมที่ไว พอไดงบประมาณมาก็สรางถนน เปนตน เพราะ
ฉะนั้นถาไมเตรียมการใชที่ดิน ไมมีการศึกษาเพื่อวางแผนไวจะเกิดปญหา ปจจุบันมีการพูดกันมากคือ
เรื่องขยะ ทุกเมืองไมมีการศึกษาไว จึงเกิดปญหาวาจะเอาอยางไร จะเอาขยะไปทิ้งตรงไหน มีบางเมืองที่
ศึกษาไวแตก็ทําไมได เพราะฉะนั้นการวางแผน 50 % อีก 50% เปนการปฏิบัติ ที่พบมาสวนใหญคือ
วางแผนได แตปฏิบัติไมได เพราะสวนหนึ่งคือ แผนไมดี อีกสวนหนึ่งคือ ประชาชนไมมีสวนรวม
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ผังเมือง คืออะไร ?
ปจจุบันมี พรบ. ผังเมืองแลว ทุกเทศบาลควรจะหากฎหมายผังเมือง หรือ พรบ. นี้ไว เพราะถาเรา
จะวางผังเมืองแลวจะมีผลบังคับใชตามขั้นตอนที่กําหนดในพระราชบัญญัติ
ผังเมืองตองมีลักษณะ ดังนี้
1. มีขอบเขตชัดเจน กอนจะวางผังเมืองตองหาขอบเขตวา ผังเมืองที่วางจะมีขอบเขตพื้นที่วาง
ผังแคไหน ถาเปนของเทศบาลก็ดูแคเขตเทศบาลก็ได แตถาจะทําใหคุมคือ ทํารวมกับ อบต. ขางเคียงดวย
โดยถาม อบต. ขางๆ วาเขาจะทําไหมแลวทําครั้งเดียวไปเลย โดยเฉพาะอยางยิ่งถาเมืองขยายตัวออกไป
เลยเขตเทศบาลแลว
2. ผังเมืองจะประกอบดวย แผนที่แสดงการใชที่ดินที่ตองการใหเกิดขึ้นในอนาคตในเขตที่เรา
จะวางผัง ในแตละสวนของเขตการวางผัง จะมีสีแดง สีเขียว ซึ่งแสดงถึงการใชที่ดินประเภทตางๆ ที่
กําหนด เชน สีแดง หมายถึง การใชที่ดินเพื่อการคา ฯลฯ ในแตละจังหวัดการใชสีจะเหมือนกัน และใน
แผนที่จะอธิบายวาสีอะไรใชทําอะไรได และใชทําอะไรไมได เชน กําหนดใหสีเขียวสามารถสรางบาน
จัดสรรได นอกจากแผนที่แสดงการใชที่ดินที่กําหนด จะมีแผนที่อีกแผนแสดงระบบถนน ระบบเสนทาง
คมนาคมในอนาคต
ขั้นตอนในการวางผังเมืองรวม
1. การเก็บขอมูล ขอมูลที่เก็บไดแก
1.1) สภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิประเทศเอามาจากแผนที่ 1 : 50,000 ของกรมแผนที่ทหาร ซึ่ง
สภาพภูมิประเทศจะบอกรายละเอียด เชน วาตรงไหนเปนที่เนิน ตรงไหนเปนที่ลุม
1.2) สภาพภูมิอากาศ ก็มีพวกแดด ฝน ลม ขอมูลนี้ขอที่กรมอุตุนิยม
1.3) แหลงน้ําผิวดิน ก็พวกลําน้ํา แมน้ํา หวย เอามาจากแผนที่ 1 : 50,000 โดยในแผนที่จะบอก
ลําน้ํา เปนจุดๆ วาลําน้ําอะไร กรมอุทกศาสตร กรมชลประทาน สถานีประมง เปนตน
1.4) แหลงน้ําใตดินก็ไปเอาที่กรมทรัพยากรธรณีมา ซึ่งเปนที่เดียวกับอุตสาหกรรมจังหวัดจะรู
วาพื้นที่ของคุณแหลงน้ําใตดินเปนอยางไร ลึกไหม มีน้ําหรือเปลา
1.5) ลักษณะดิน มีที่สถานีพัฒนาที่ดิน จะมีแผนที่เปนแผนที่ 1 : 50,000 โดยจะวงเปนหมาย
เลขไว และจะบอกเปนคูมือไว
1.6) ลักษณะธรณีวิทยา เก็บจากกรมทรัพยากร แผนที่สวนใหญไมละเอียด
1.7) พืชพรรณไม หาที่กรมปาไม ปาไมจังหวัด ปาไมอําเภอ ซึ่งจะมีเปนแผนที่ก็ไปขอถายได
1.8) พื้นที่ที่มีคุณคาทางประวัติศาสตร วัดเกาๆ รองรอยกําแพงเมืองเกา เก็บขอมูลไดที่กรมศิล
ปากร หรืออานจากเอกสารประวัติศาสตร อาจจะจากการสอบถามประชาชนในพื้นที่ก็ได
1.9) แหลงทองเที่ยวในพื้นที่ เก็บจากการทองเที่ยว หรืออาจจะถามจากประชาชนแถวนั้นก็ได
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1.10) พื้นที่ที่มีภัยธรรมชาติ อาจสอบถามจากประชาชนก็ได
1.11) การใชที่ดินหลายๆ ปยอนหลัง ซึ่งเทศบาลใหมๆ จะไมมี วิธีการทําคือ ซื้อภาพถายทาง
อากาศมา ถาเทศบาลไมโตมากอาจถามขอมูลเชน โรงสี / ตลาดสรางเมื่อไหร ถามยอนไป
เรื่อยๆ ก็จะไดแผนที่ยอนหลัง วาเมืองครั้งแรกมีอะไร เริ่มจากตรงไหนมีการขยายตัวอยาง
ไร โดยไมจําเปนตองเอาถูกหรือตรงเสียทีเดียวก็ได เอาหยาบๆ บางแลวคอยปรับเอา ซึ่งก็
ยังดีกวาไมมีเลย
1.12) ระบบสาธารณูปโภคในปจจุบัน ถนน ทางระบายน้ํา ไฟฟา ประปา โทรศัพท
1.13) โครงการพัฒนาในอนาคตที่จะเกี่ยวของกับพื้นที่ เชน โครงการเปดดาน การสรางถนนสี่
เลน ขอมูลเหลานี้อาจถามจังหวัด อําเภอ
1.14) ปญหาดานกายภาพในพื้นที่ ปญหาการจราจร มลภาวะ ขยะ ฯลฯ หรืออาจเก็บจากพื้นที่
โดยเก็บแบบสอบถามจากประชาชนในพื้นที่เองก็ได
1.15) พื้นที่ที่มีสภาพแวดลอมสวยงาม มองเห็นวิวดี
1.16) ขอมูลเกี่ยวกับลักษณะประชาชนในพื้นที่ ขอมูลยอนหลังหลายๆ ป เทศบาลก็จะมี
1.17) การกระจายตัวของประชากร
1.18) ลักษณะประชากรจําแนกตามเพศ อายุ การศึกษา เชื้อชาติ ศาสนา
1.19) ปญหาสังคมในพื้นที่ ปญหาอาชญากรรม การใชยาเสพติด อาจจะถามสาธารณะสุข หรือ
ตํารวจ
1.20) ขอมูลเกี่ยวกับนักทองเที่ยว
1.21) กฎหมาย ระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของกับการพัฒนาพื้นที่ในปจจุบันแตละเทศบาล มีอะไร
บาง ก็รวบรวมไว
1.22) โครงการพัฒนาดานสังคมตางๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ขอมูลนี้ถาเทศบาลไมทราบก็ถาม
ที่อําเภอ หรือจังหวัด
1.23) ขอมูลเกี่ยวกับกรรมสิทธิในที่ดิน ที่ดินตรงไหนเปนที่ของเอกชน ที่ตรงไหนเปนที่ของ
ราชการ เชน ที่พักของขาราชการ ที่ของกรมการศาสนา ที่ราชพัสดุก็พยายามเอามาใช
1.24) ขอมูลเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจ เริ่มจากรายรับ – รายจายของเทศบาล ซึ่งเทศบาลเองก็มีอยู
แลว เพื่อจะตองรูตนทุน ลักษณะเศรษฐกิจของประชากร วาคนที่นั่นทําอาชีพอะไร มีราย
ไดประมาณเทาใด (บางทีอาจเก็บจากสํานักงานสถิติแหงชาติ หรือสถิติจังหวัด) ผลผลิต
ของพื้นที่ ปญหาดานเศรษฐกิจ ปญหาความยากจน และโครงการพัฒนาดานเศรษฐกิจที่
เกี่ยวของ และนโยบายและแผนของรัฐที่เกี่ยวของกับการพัฒนาพื้นที่
2. การวิเคราะหขอมูล การวิเคราะหขอมูลจะใหคําตอบเกี่ยวกับศักยภาพของพื้นที่ สาเหตุ
ปญหา (ถามี) ปญหาก็ตองหาใหไดวามีสาเหตุมาจากอะไร เพราะหลักการเบื้องตนของการแกปญหาคือ
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ตองรูสาเหตุ เชนน้ําทวม แลวน้ํามาจากไหน เพราะฉะนั้นอยางแรกเลย คือ ตองระบุปญหากอน หา
สาเหตุการเกิดปญหาใหได เชน ปญหาน้ําทวมคนในพื้นที่จะรูวาน้ําทวมมาจากทางใด หรือบางทีอาจ
ตองไปถามผูรูหรือผูเชี่ยวชาญดวย เชน โยธา หาใหไดวาปญหาเกิดจากอะไร เพราะถาไมทราบสาเหตุ
แลวก็จะแกปญหาไมได หรืออาจจะมีการประชุมชาวบานหรือผูนําชุมชน ใหชวยวิเคราะหปญหาหา
สาเหตุปญหา แลวสรุปออกมาและจัดลําดับความสําคัญของปญหา เพราะงบประมาณที่ไดมามีจํากัดจะ
ตองตัดสินใจวาทําอะไรกอน เพราะถาเทศบาลตัดสินใจทําเองมักจะโดนดาจึงควรใหชาวบานมาชวยตัด
สินใจ โดยเอาผูนํามาประชุมกันหารือกันวาควรแกปญหาใดกอน ตอรองกันใหเสร็จแลวก็ทําตามนั้น
บางปญหาสาเหตุอาจมาจากหลายทาง ก็ตองเลือกแกปญหาที่ใชงบประมาณนอยไดประโยชน
มาก
3. การกําหนดวิสัยทัศน (vision) วิสัยทัศนจะตองเปนสิ่งที่เปนไปได จะมาเอาลอยๆ ไมได
เพราะฉะนั้นวิสัยทัศนจึงตองมาจาการวิเคราะหขอมูลกอน พอทราบวาเมืองมีปญหาคืออะไร วิสัยทัศน
ขอแรกคือจะแกปญหา เมืองนั้นจะตองไมมีปญหา โดยวิสัยทัศนก็คือ เราจะใหเมืองนั้นทําหนาที่เปน
อะไร เปนเมืองบริหารหรือเปนเมืองบริการชนบท หรือเปนเมืองงานการคา แตสวนใหญเทศบาลในเมือง
พะเยาสวนใหญจะเปนเมืองบริการพื้นที่รอบๆ มากกวาที่จะไปทําอะไรได แตสวนใหญตองมีเหตุผล
บางคนบอกวาเราตองเปนศูนยกลางสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ ซึ่งก็ตองดูใหดีๆ วาเปนไปไดหรือเปลา นั่นคือ
วิสัยทัศนตองเปนไปได
วิสัยทัศนมักจะทําโดยนักวางผังซึ่งจะรางวิสัยทัศนกอน โดยตองใหชัดเจน แลวประชุม
กรรมการจากชุมชน แลวก็ประชุมชาวบาน ประชาชน สุดทายใหไดวิสัยทัศนขึ้นมา ซึ่งบางทีวิสัยทัศนจะ
ขัดแยงกันก็พยายามสรุปออกมาดวยเหตุดวยผลกําหนดวิสัยทัศนออกมาใหได
4. หาพื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับการขยายตัว กอนที่จะมีผังตองรูกอนวาพื้นที่ที่จะวางผังนั้น
ตรงไหนใชไดตรงไหนใชไมได ถาเราไปสรางอะไรในที่ลุมน้ําทวม และจะเกิดปญหาตามมา ตัวอยาง
เทศบาลนครเชียงใหม พื้นที่ 40 ตร.กม. ผังเมือง 430 ตร.กม. ประมาณ 10 เทา เผื่อไวในระยะยาว แต
จริงๆ ที่เราบอกวาเมือง คือ เขตเทศบาลนั้นจริงๆ แลวไมใช พื้นที่ใกลเคียงก็อาจเปนเมืองดวย เชน
คอนโดเต็มไปหมดรอบเขตเทศบาลหรือ ศูนยการคาก็อยูนอกเขตเทศบาลกันหมด หรือบางทีดานหนึ่งมี
ลักษณะเปนเมืองอีกดานเปน อบต. ฉะนั้นจึงวางผังใหกวางๆ เขาไว เขตใครก็รับผิดชอบกันเอง เทศ
บาลก็ดูแลของเทศบาล อบต. ก็ดูแลของ อบต. ไป
ปกติการหาที่ขยายตัวของเมืองจะเอาที่ที่ไมอุดมสมบูรณ ที่อุดมสมบูรณจะเอาไวเปนพื้นที่ทํา
การเกษตร การหาที่ขยายเมืองจึงพยายามเลี่ยงพื้นที่อุดมสมบูรณ แตจะเอาพื้นที่ที่ไมอุดมสมบูรณกอน ใน
การวางผังเมืองจึงพยายามกันพื้นที่อุดมสมบูรณไวทําการเกษตร เวลาจะเลือกที่ตั้งเมืองใหม ควรเลือกใน
พื้นที่ที่มีความสมบูรณระดับต่ําถึงกลางเทานั้น โดยวิธีการดูพื้นที่อุดมสมบูรณก็วิเคราะหตามขอมูลตางๆ
ที่เก็บรวบรวมมา
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ขอพิจารณาบางประการในการหาพื้นที่ที่เหมาะสม
พิจารณาจากระดับความลาดชัน ตามปกติเมืองจะเหมาะสมระหวาง 2-10 % ของความลาด
ชัน ถา 0 % น้ําจะไมไหล ถาจะสรางในที่ไมลาดเอียงก็ตองมีการจัดวางระบบทางน้ําใหดี แตถาชัดสูง
เกินไปก็ไมควรทํา เพราะเดี๋ยวจะเกิดการไหลลงมา
ความอุดมสมบูรณของดิน พื้นที่ที่มีความเหมาะสมคือ พื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณต่ําถึงปาน
กลาง ซึ่งขอมูลการแสดงความอุดมสมบูรณก็แสดงในแผนที่แลว แตถาจําเปนตองใชพื้นที่ที่มีความอุดม
สมบูรณสูงแทนก็ยอมได
พื้นที่ชลประทาน พื้นที่ใดที่มีระบบชลประทานดีๆ ไมควรใหเมืองขยายเขาไป เพราะเขามี
ระบบชลประทานไวทําการเกษตร ไมใหเขาใจสรางอาคารหรือสิ่งกอสรางใดๆ แตเราก็ไมสามารถบังคับ
ไมใหชาวไรชาวนาขายที่ดินในบริเวณนั้นได ซึ่งจริงๆ แลวเราเองก็มีแนวทางปฏิบัติได ซึ่งจะกลาวใน
ลําดับตอไป
แหลงน้ําธรรมชาติหรือแหลงน้ําสาธารณะ พื้นที่ใกลๆ แหลงน้ํา เปนพื้นที่ที่คนมักชอบอยู
อาศัย มีการทํากิจกรรมหลายๆ อยางใกลแหลงน้ํา แตบางที่ถาเขาไปอยูใกลเกินไปจะทําใหเกิดมลภาวะ
มีการทิ้งน้ําเสีย ทิ้งขยะลงแหลงน้ําและพื้นที่ริมน้ําก็มีศักยภาพในการพักผอนหยอนใจ ฉะนั้นถาเรารูวาลํา
น้ําอยูตรงไหน เราก็พยายามจะกันใหหางจากริมน้ําที่เหมาะสม ริมน้ําที่ไมเหมาะสมนอกจากจะไดรับการ
อนุรักษและใชเปนที่พักผอนหยอนใจ สาธารณะ การที่เราจะกันไมใหคนไปอยูอาศัยริมแหลงน้ําทําไมได
ที่ทําไดคือ พยายามกันใหบริเวณริมแหลงน้ําเปนที่สาธารณะ ที่วาง ใชสําหรับเปนที่พักผอนหยอนใจ
ลักษณะทางธรณีวิทยาที่จะมาใชเปนเกณฑในการวางผังเมือง สามารถถามจากเจาหนาที่ของ
ทางธรณีวิทยาไดเลยวา ที่ดินบริเวณใดสามารถสรางอะไรได และตองสรางอยางไร เขาจะอธิบายใหฟง
ได เชน มีแหลงแรอยูที่ใดหากไมใชพื้ที่นั้นสรางอาคารก็จะทําใหไมสามารถนําแรขึ้นมาใชประโยชนได
หรือลักษณะดินเปนดินไมเกาะ เวลากอสรางจะตองใชเสาเข็ม สวนใหญเราเลือกพื้นที่แข็งๆ ชั้นหินสูงๆ
เพราะถาชั้นหินลึกๆ มันจะเสี่ยงได เปนตน ซึ่งขอมูลเหลานี้นักธรณีวิทยาสามารถอธิบายได
5. การรับฟงความคิดเห็นจากประชาชน การวางผังเมืองจะสําเร็จหรือไมสําเร็จขึ้นอยูกับการมี
สวนรวมของประชาชน อยางนักการเมืองเขาจะทําอะไรเขาจะดูจากความสนใจของประชาชน เชน เรื่อง
ไหนที่ประชาชนสนใจเขาก็จะรีบทําทันที เพราะที่ประชาชนสนใจเขาตองรีบทําผลงาน และโอกาสที่จะ
ไดรับความนิยม โอกาสที่จะไดรับงบประมาณก็มีมากขึ้น การวางผังเมืองควรประชาสัมพันธใหดี เพื่อ
จะใหประชาชนไดรูไดเห็น ประชาชนสวนใหญที่ใหความสนใจเกี่ยวกับการวางผังเมืองมักจะเปนนัก
ธุรกิจใหญๆ เพราะเขาจะดูวาถนนขยายไปทางใด หรือจะทําอะไรตรงไหน เพื่อเขาจะไดเกรงกําไรในการ
ทําธุรกิจตอไป การวางผังเมืองตองวางผังใหดูเปนเดนชัดของแตละเมืองเลย เชน พอดูผังเมืองก็ใหรูได
เลยวาเมืองนี้เปนเมืองอะไร เมืองทองเที่ยว หรือเมืองอุตสาหกรรม หรือเมืองที่เปนศิลปวัฒนธรรม
เปนตน
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การทําผังตองทําออกมาหลายๆ ผังแลวมีการประชุมกัน ประชุมใหหนวยงานดู ประชาชน นัก
ธุรกิจดูบาง เพื่อจะไดมีการตอรองกัน หนาที่ของผูวางผัง คือ คอยประเมิน และตองดูวาผลประโยชนของ
ประชาชนสวนใหญตองไมเสียหาย ถาเสียหายเมื่อไรตองคอยดูแล ควบคุม เปนตัวแทนของประชาชน (
เคยมีความพยายามทําเปนมาตรฐานออกมา วาเมืองแบบนี้ตองมีอะไร ซึ่งก็ทําไมได สวนใหญมักเปน
มาตรฐานเมืองใครเมืองมัน และเปนมาตรฐานต่ําสุดคือถานอยกวานี้จะไมดี บานเราพยายามจะทํามาตร
ฐาน การเคหะทํา สาธารณสุขทํา ซึ่งสาธารณะสุขบอกวาคนมีแคนี้ตองมีสถานีอนามัยแคนี้ คนนี้แคนี้ตอง
โรงพยาบาลตําบล คนมีแคนี้ตองโรงพยาบาลอําเภอ เปนตน แตก็ไมคอยตรงเทาไร )
การทําผังเมืองนักผังเมืองทุกทานไมตองสนใจวาผังเมืองจะออกมาเปนอยางไร สนใจเพียงแต
การยอมรับของประชาชนเทานั้น โดยใหมีการจัดประชุมหลายๆ ครั้ง จนกระทั่งประชาชนเขาคิดวาเปน
ผังของประชาชนไมใชผังของนักวางแผน เพียงแตตองตอบเหตุผลใหไดวา ทําไมตองทําอยางนี้ และเหตุ
ผลนั้นเราตองยึดผลประโยชนของสวนรวมเปนหลักถาเห็นวาผลประโยชนของสวนรวมดีก็เอาตามนั้น
ไดเลย

วิธีการกําหนดการใชที่ดินในผังเมืองรวม การที่เราจะกําหนดวาที่ตรงไหนควรใชทํากิจกรรมอะไรเปนสี
อะไรจะดูจาก
1) สภาพปจจุบัน ผังเมืองไมมีผลบังคับยอนหลัง สมมติเรามีสีแดงอยูตรงพื้นที่หนึ่งเราก็ตองมา
ประเมินวาสีที่ที่เรากําหนดใหเปนสีแดงนั้นเหมาะสมหรือไม มันขยายตัวไดอีกไหม ถามันไมเหมาะสม
ขยายตัวไมได ก็ควรจะหยุดการขยายตัวอยูแคนั้น อยาไปเติมอะไรลงอีก อยาไปเพิ่มสีแดงอีก เพราะมัน
จะเกิดปญหาตามมาได เราตองมีการประเมินกอน เราอาจถามจากชาวบานแถบนั้นเองก็ได วามีปญหา
อะไรบาง ถาอันไหนที่ไมเหมาะสมเราก็เปลี่ยนสีไปเลย สมมติวามีสีแดงอยูใกลโรงงานอยูแตเราไมอยาก
ใหมีโรงงานตอไป เพราะจะเดือดรอน เราก็เปลี่ยนสีมวงใหเปนสีอื่นเสีย เพราะเจาของโรงงานอยากตอ
ใบอนุญาตโรงงาน อุตสาหกรรมจังหวัดก็จะเริ่มไมตอให แตสวนใหญก็มักจะยอมใหตอใบอนุญาต
เพราะยังไงก็ตั้งโรงงานมาแลว แตจะขยายโรงงานไมได เพราะเปนเขตหวงหามสรางโรงงานแลว
2) แหลงโบราณคดี แหลงประวัติศาสตรอยูบริเวณใดบาง เอาขอมูลที่เปนแผนที่แสดงแหลง
โบราณคดี แหลงประวัติศาสตรขึ้นมาระบายสีครอบไวๆ มีเจดียโบราณตรงไหนก็ใสสีน้ําตาลออน มี
แหลงโบราณอะไรก็ใสสีน้ําตาลไว
3) แหลงน้ํา ลําน้ํา จะใสสีเขียวออน
4) ที่พักอาศัย ซึ่งจะตองอยูตรงที่สภาพแวดลอมดี ถาตรงไหนสภาพแวดลอมดีแลวควรทําเปนที่
พักอาศัย เชียงใหมมีปญหาเยอะ เพราะตอนที่ทําครั้งแรกเขาแทบไมไดดูเลย เชน น้ําทวมหนองหอย
หนองงูเหา ซึ่งตามชื่อวาเปนหนองก็รูไดแลววาเปนที่ออนๆ เกิดจากการถม ซึ่งถาตอนนี้หากมีการ
วิเคราะหก็ไมควรจะสรางสนามบินหรือเปนที่พักอาศัย ซึ่งนาจะเปนสีเขียวหมดตามทฤษฎีแตในทาง
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ปฏิบัติก็ไมใช และอีกอยางคือหนาที่ของเราก็คือรักษาผลประโยชนของสวนรวม ยานการคาก็วิเคราะห
ออกมาวาควรจะออกไปทางไหน ซึ่งตองแข็งพอที่ใหบริการได
การวางผังเมืองเฉพาะ
ตามกฎหมายบอกวา ถามีผังเมืองรวมแลว ใหเลือกเอาพื้นที่ในผังเมืองรวมนั้นมาทําผังเมือง
เฉพาะ จะเอียดกวานั้น ผังเมืองรวมมีเฉพาะสี เชน สีแดง สีเขียว สีเหลือง ผังเมืองเฉพาะตองละเอียดกวา
นั้น จะลงไปถึงอาคารหรือรูปรางลักษณะอาคาร
ขั้นตอนในการทํางานผังเมืองเฉพาะมีมากมาย ดูตามขั้นตอนแลวอาจจะทําไมได โดยเฉพาะขั้น
ตอนสุดทาย เพราะผังเมืองรวมใหรัฐมนตรีอนุมัติคนเดียว ประกาศเปนกฎกระทรวงบังคับใชไดเลย แต
ผังเมืองเฉพาะจะตองเปนพระราชบัญญัตินําเขาไปพิจารณาในรัฐสภา ถือวาเปนเรื่องใหญ ขั้นตอนยุงยาก
มาก
การกําหนดการใชพื้นที่ตองลงรายละเอียดวา ตรงไหน จะทําอะไร และจะละเอียดลงไปเรื่อยๆ
ทําใหเห็นภาพชัดขึ้น มีการแบงเปนโซนๆ การวิเคราะหก็แบงเปนโซนวาตรงไหนจะทําอะไร
การวางผังเมืองเฉพาะในสมัยกอนมีการแบงเปนโซน มีการแบงหนาที่โซนอยางชัดเจน มีการใช
ที่ดินในแตละโซน เชน โซนที่ 1 มีหนาที่เปนลานประเพณี โซนที่ 2 รับรองนักทองเที่ยว โซนที่ 3 เปน
โซนสําหรับพักผอนหยอนใจสําหรับคนในชุมชน หลังจากแบงโซนแลวก็มีการออกแบบกอสราง และ
ในการกอสรางแตละโซนจะตองออกแบบอยางไรนั้นก็แลวแตพื้นที่ ในการออกแบบสรางนั้นผังเมือง
เฉพาะตองออกแบบใหละเอียด ระบุรายละเอียดตางๆ ใหชัดเจน จนสามารถมองภาพออกได เชน จะมี
การระบุลักษณะที่จอดรถ สิ่งบริการนักทองเที่ยว สนามกีฬา มีสถานที่ใหชาวบานวางของขายเพื่อใหชาว
บานมีรายได ผังเมืองเฉพาะจะลงรายละเอียด เชน ระบบสาธารณูปโภค จะตองระบุเลยวา ถนนหรือที่
จอดรถจะทําอยางไร ระบบระบายน้ําจะเปนอยางไร รูปราง ลักษณะอาคารเปนอยางไร จะตองเขียนให
ชัด การออกแบบรูปรางลักษณะอาคารแตตองศึกษาลักษณะเฉพาะของทองถิ่น เชน พะเยา ดูวารูปราง
ลักษณะสถาปตยกรรมประจําทองถิ่น หรือที่แสดงเอกลักษณของทองถิ่นเปนอยางไร ก็ใหคลอยไปตาม
นั้น มีหองน้ํา ถังขยะ ปาย โคมไฟ เกาอี้ ฯลฯ จะมีลักษณะเปนอยางไร ตองออกแบบลักษณะรูปรางของ
อุปกรณและสวนประกอบตางๆ และแบบตองเปนแบบที่ใหเขากันไดหมดดวย
การออกแบบผังเมืองเฉพาะตองอาศัยนักสถาปนิก เพราะตองออกแบบอยางละเอียด
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