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ประวัติอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

โครงการก่อสร้างอนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดี

การจัดท�าโครงการพัฒนาตามผังเมืองรวม : โครงการก่อสร้างศูนย์

พัฒนาชุมชนเมืองบ้านหมี่ และปรับปรุงภูมิทัศน์วัดทุ่งทะเลหญ้า

สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมในปี 

2551 ตามแผนงานประจ�าปีงบประมาณ 2555

ความรู้ด้านการผังเมืองกับการพัฒนาท้องถิ่น

ความส�าคัญของผังประเทศ : กรณีศึกษาการวางผังประเทศเกาหลีใต้ 

(Korea’s National Territorial Planning)

สาระน่ารู้เกี่ยวกับอาเซียน

ออกแบบและจัดพิมพ์ 

บริษัท มติชน จ�ากัด (มหาชน)

โทร 0 2589 0020, 0 2580 0021 ต่อ 2402, 2412

โทรสาร 0 2591 9002, 0 2954 3164

จัดท�าโดย 

ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

กรมโยธาธิการและผังเมือง

218 / 1 ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทร. 0 2299 4469-72  โทรสาร 0 2299 4486

8

วัตถุประสงค์

1.เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นโยบาย ภารกิจ ข่าวสารความรู้ด้านโยธาธิการและ

ผังเมือง และสาระประโยชน์ท่ีน่าสนใจ ต่อบุคลากรภายในองค์กร และสาธารณชน

2.เพื่อเป็นสื่อกลางแลกเปล่ียนความคิดเห็นและประสบการณ์ ระหว่างกรมโยธาธิการ

และผังเมืองกับประชาชนท่ัวไป

‘กรมโยธาธิการและผังเมือง  ขอเชิญผู้สนใจส่งความคิดเห็น และบทความ

เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร เรื่องที่ได้รับการพิจารณาลงพิมพ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการ

ปรับปรุงข้อความ เพื่อความเหมาะสมในการจัดพิมพ์ ทั้งนี้บทความหรือ

ความเห็นที่ปรากฏในวารสาร เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน’

ที่ปรึกษา

1. นายมณฑล  สุดประเสริฐ  อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

2. นายเชตวัน  อนันตสมบูรณ์  รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

3. นายวรวิทย์ สายสุพัฒน์ผล  รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

4. นายเกียรติศักดิ์  จันทรา  รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

5. นายชนินทร์ ทิพย์รัตน์  รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

กองบรรณาธิการ

1. ดร.กานต์เปรมปรีด์  ชิตานนท์  ผู้อ�านวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

2. นางปรียา  แสงนาค  หัวหน้าฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

3. นายวรวิทย์  สังเกตุดี  นักประชาสัมพันธ์ช�านาญการ

4. นางสาวนงรัก  ไวยวุฒิโท  นักประชาสัมพันธ์ช�านาญการ

5. นางสาวพวงพลอย  ศาสตราภัย พนักงานโสตทัศนศึกษา



04วารสารกรมโยธาธิการและผังเมือง

JOURNAL OF DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS AND TOWN & COUNTRY PLANNING

วิสัยทัศน์
“เป็นองค์กรแกนน�าของประเทศ ในด้านการผงัเมอืง การพฒันาเมอืง

และการอาคาร ให้มีความน่าอยู่ ปลอดภัย รักษาสภาพแวดล้อม 

ประหยัดพลังงาน และมีอัตลักษณ์”

 ต้อนรับศักราชใหม่ 2556 กับอธิบดีคนใหม่ท่านอธิบดีมณฑล สุดประเสริฐ  

กับปรัชญาการท�างาน “กรมโยธาธิการและผังเมือง ถือเป็นหน่วยงานหลักด้านช่างเป็น

ความภาคภูมิใจว่า เราเป็นช่างหลวงของแผ่นดิน เป็นสถาปนิกและนักผังเมืองของประเทศ  

เราพร้อมสนบัสนนุและยนิดทีีจ่ะด�าเนนิการตามบทบาทหน้าทีข่องกรมฯ เพือ่ให้พีน้่องประชาชน

เกิดความผาสุก”

 จากการด�าเนินงานที่ผ่านมานับเป็นบทเรียนที่มีค่ายิ่ง ส�าหรับน�ามาปรับใช้และพัฒนา 

ให้ก้าวหน้ายิง่ขึน้ ในวาระแห่งการเริม่ต้นสิง่ทีด่งีาม พทุธศกัราชใหม่ 2556 กองบรรณาธกิาร

วารสารกรมโยธาธกิารและผงัเมอืง ขออาราธนาคณุพระศรรีตันตรยัและสิง่ศกัดิส์ทิธิท์ัง้หลาย

ในสากลโลกโปรดจงอภิบาล บันดาลดล ปกปักรักษาท่านให้ประสบแต่ความสุข ความเจริญ 

สัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปราถนา มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์เพื่อเป็นพลังส�าคัญ 

ในการสร้างสรรค์พัฒนาบ้านเมืองสู่สังคมที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน

พันธกิจ

บทบรรณาธิการ

1.  สนับสนุน ก�าหนด ก�ากับ และพัฒนาปรับปรุงให้งานผังเมืองและโยธาธิการ   

 มีมาตรฐาน วิชาการ ที่สามารถสนองต่อความต้องการทางสังคม   

 เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

2.  สร้างการมีส่วนร่วมกับภาครัฐและประชาชน ในการวางแผนการด�าเนินการ 

 พัฒนาเมือง  ท้องถิ่นและชุมชน 

3. พัฒนา ปรับปรุง ส่งเสริมธรรมาภิบาลและประสิทธิภาพการบังคับใช้  

 กฎหมาย การใช้ประโยชน์ทีด่นิ การผงัเมอืงและโยธาธกิาร เพือ่ประโยชน์สขุ 

 ของประชาชน
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ประวัติอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

ชื่อ – สกุล	 นายมณฑล		สุดประเสริฐ

วัน เดือน ปีเกิด	 วันที่	11	กรกฎาคม	พ.ศ.	2503

เครื่องราชอิสริยาภรณ์	 ประถมาภรณ์ช้างเผือก	

ต�าแหน่ง	 	 อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

คู่สมรส		 	 นางพักตร์พิมล		สุดประเสริฐ

บุตร – ธิดา	 2		คน		(หญิง	1	คน		ชาย	1	คน)

ประวัติการศึกษา	 •	 ปริญญาตรี	วศบ.	(โยธา)		ม.พระจอมเกล้าธนบุรี

	 	 	 	 •	 ปริญญาโท	วศม.	(สุขาภิบาล)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

	 	 	 	 •	 รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

	 	 	 	 •	 วปอ.	2552	วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

	 	 	 	 •	 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ	วุฒิวิศวกร	สาขาวิศวกรรมโยธา	เลขทะเบียน	วย.1509

ประวัติการรับราชการ

21 มกราคม พ.ศ. 2528 	บรรจุราชการ	วิศวกรโยธา	3	ส�านักผังเมือง

พ.ศ. 2530	 วิศวกรโยธา	4	ที่ท�าการโยธาเทศบาลจังหวัดเพชรบุรี	กรมโยธาธิการ

พ.ศ. 2535	 วิศวกรโยธา	5	กองวิศวกรรมสุขาภิบาล	กรมโยธาธิการ

พ.ศ. 2538	 วิศวกรโยธา	6	กองวิศวกรรมสุขาภิบาล	(กวส.)	กรมโยธาธิการ

พ.ศ. 2543	 วิศวกรวิชาชีพ	7	วช.	(วิศวกรรมโยธา)	กวส.	กรมโยธาธิการ

พ.ศ. 2544	 วิศวกรวิชาชีพ	8	วช.	(วิศวกรรมโยธา)	กวส.	กรมโยธาธิการ

พ.ศ. 2546	 เลขานุการกรม	กรมโยธาธิการและผังเมือง

พ.ศ. 2548	 วิศวกรวิชาชีพ	9	วช.	(วิศวกรรมโยธา)	ส�านักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ

พ.ศ. 2551	 ผู้ตรวจราชการกรม	กรมโยธาธิการและผังเมือง

พ.ศ. 2552	 ผู้อ�านวยการส�านักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง

พ.ศ. 2553	 รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

พ.ศ. 2555	 อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

ประวัติการฝึกอบรม 

พ.ศ. 2543	 นักบริหารระดับกลาง	รุ่นที่	9	กรมโยธาธิการ

พ.ศ. 2548	 นักปกครองระดับสูง	รุ่นที่	48	กระทรวงมหาดไทย

พ.ศ. 2549	 บริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน	รุ่นที่	6	สถาบันพระปกเกล้า

พ.ศ. 2552	 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร	(วปอ.)	รุ่นที่	52
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พ.ศ. 2554	 ทุนส�านักงาน	ก.พ.	หลักสูตร	Thai	Senior	Executive	Development

	 	 	 	 Program		ณ	Nation	Gradiate	Institute	for	Policy	Studies	(GRIPS)	ประเทศญีปุ่น่

พ.ศ. 2554	 โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง	ผู้บริหารส่วนราชการ	(นบส.2)	รุ่นที่	3

ประวัติการดูงาน (ที่ส�าคัญ ฯ)

พ.ศ. 2543  	 ดงูานด้าน	Environment	Seminar		โดยทนุรฐับาลญีปุ่น่	(Asian	Countrie)	ประเทศญีปุ่น่

พ.ศ. 2544	 ดงูานการบรหิารจดัการท่าเทยีบเรอืท่องเทีย่ว	โดยทนุเมอืงพทัยา	ประเทศสเปนและฝรัง่เศส

พ.ศ. 2553	 ดูงานการพังทลายของตลิ่งริมทะเล	ณ	เมืองเฟิร์ธ		ประเทศออสเตรเลีย

พ.ศ. 2553	 ดูงาน	ณ	ประเทศรัฐอิสราเอล		และราชอาณาจักรฮัซไมต์จอร์แดน	หลักสูตร	วปอ.	

	 	 	 	 รุ่นที่	52

พ.ศ. 2554	 ดูงาน	ณ	ประเทศญี่ปุ่น	หลักสูตร	Thai	Senior	Executive	Development	

	 	 	 	 Program	ณ	Nation	Gradiate	Institute	for	Policy	Studies	(GRIPS)

พ.ศ. 2554  	 ดูงาน	ณ	ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี		ตามโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง	(นบส.	2)

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน (ที่ส�าคัญ ฯ) 

	 1.	 ปฏิบัติหน้าที่วิศวกรหัวหน้าโครงการฟื้นฟูและบูรณะเมืองพัทยา	ปี	2540	–	2544

	 2.	 ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารโครงการก่อสร้างวังทวีวัฒนา	(CEO)	ปี	2547	-	2550

	 3.	 ปฏบิตัหิน้าทีผู่บ้รหิารโครงการก่อสร้างบ้านพกัส่วนหน้าวงัทววีฒันา	(บ้านอคัรพงศ์ปรชีา)	ปี	2549	-	2550

	 4.	 คณะท�างานการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล	ปี	2551

	 5.	 คณะท�างานของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย	(นายสุพล		ฟองงาม)	ปี	2551

		 6.		 คณะอนุกรรมการเทคนิคร่วมภายใต้	–	คณะกรรมการร่วมไทย-ลาว	เพื่อดูแลการด�าเนินกิจกรรมต่างๆ	

						 ตามแม่น�้าโขงและแม่น�้าเหืองฝ่ายไทย

	 7.	 คณะอนุกรรมการใน	อ.ก.พ.	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ปี	2552	–	ปัจจุบัน

		 8.	 คณะท�างานอ�านวยการติตตามสถานการณ์เหตุการณ์ส�าคัญเร่งด่วน		และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

						 ของประชาชน	ปี	2552

	 9.		คณะท�างานพิจารณากลั่นกรองร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรมโยธาธิการและผังเมือง	ปี	2552

	 10.	คณะกรรมการประเมนิผลงานของบคุลากรให้ด�ารงต�าแหน่งระดบัช�านาญการ	และระดบัช�านาญการพเิศษ	ปี	2554

	 11.	คณะกรรมการกลัน่กรองผลการปฏบิตัริาชการของข้าราชการ	กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง	ปี2552	ถงึ	ปัจจบุนั

	 12.	คณะท�างานพิจารณากลั่นกรองก�าหนดต�าแหน่งของกรมโยธาธิการและผังเมือง	ปี	2553	ถึง	ปัจจุบัน

	 13.	คณะกรรมการบริหารงานบุคคลกรมโยธาธิการและผังเมือง

	 	 -	 คณะกรรมการประเมนิความเหมาะสมกบัต�าแหน่งโดยวธิสีมัภาษณ์ผูส้มคัรทีม่คีณุสมบตัเิข้ารบัการคดัเลอืก			

	 	 	 เพื่อแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง	โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด		ประเภทอ�านวยการระดับต้น
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	 14.	คณะกรรมการอ�านวยการก�ากับติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง	ปี	2553

	 15.	ประธานคณะท�างานด้านการจัดการพลังงาน	(อาคารกรมโยธาธิการและผังเมืองถนนพระรามที่	6)	ปี	2553

	 16.	คณะท�างานกรองงานด้านรัฐสภากรมโยธาธิการและผังเมือง	ปี	2553	–	ปัจจุบัน

	 17.	คณะท�างานพัฒนาเมือง	(ตามนโยบาย	การเปลี่ยนแปลง	การผังเมืองไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม	

	 	 ด้วยการจัดท�าแผนแม่บท	การพัฒนาเมือง	และรายละเอียดต่างๆ)	ปี	2553

	 18.	คณะท�างานจัดท�ารายงานการด�าเนินงานของรัฐต่อสาธารณะ	ประจ�าปี	2553

	 19.	ประธานคณะท�างานก�าหนดภารกิจของกรมเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน	ปี	2553

	 20.	ทีป่รกึษาและคณะท�างานโครงการจดัท�ามาตรการด้านผงัเมอืงเพือ่ป้องกนัและบรรเทาปัญหาอทุกภยั	ปี	2553

	 21.	คณะกรรมการและคณะท�างานจัดท�าแผนปฏิบัติราชการ	4	ปี	พ.ศ.	2555	–	2558	(ปี	2553)

	 22.	ก�ากับติดตามงานตามยุทธศาสตร์	และภารกิจที่มุ่งเน้น	ปี	2554

	 	 -		ด้านการพัฒนาเมือง		 -		ด้านบริการด้านช่าง

	 23.	ประธานคณะท�างานการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกรมโยธาธิการและผังเมือง

	 24.	ประธาน	CKO	(Chief	Knowledge	Officer)	ที่ปรึกษาทีมงาน	KM	และทีมงาน	KM



08วารสารกรมโยธาธิการและผังเมือง

JOURNAL OF DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS AND TOWN & COUNTRY PLANNING

 เริม่ดำ�เนนิก�รเมือ่ตลุ�คม 2554  โดย สำ�นกัง�นโยธ�ธกิ�รและผงัเมอืงจงัหวดัพระนครศรอียธุย�เปน็ผูอ้อกแบบ 

ควบคุมง�น และตรวจก�รจ้�ง ร่วมกับองค์ก�รบริห�รส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธย� และอำ�เภอต่�งๆ ทั้ง 16 อำ�เภอ

โครงการก่อสร้างอนุสรณ์สถาน

แห่งความจงรักภักดี

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ  

5 ธันวาคม 2554

2. เปน็การแสดงถงึพระราชกรณยีกจิทีพ่ระองคท์รงบำาเพญ็เพือ่ประโยชนส์ขุของพสกนกิร  เปน็ทีย่กยอ่งเทดิทนูไมเ่ฉพาะแตป่ระชาชน

ชาวไทย แม้แต่ชาวต่างประเทศก็ได้

ประจักษ์และถวายสดุดี

3.  เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวที    

น้อมรำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณ  และ

แสดงความจงรักภักดีถวายเป็นราช 

สักการะ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

4. เป็นต้นแบบของศูนย์การเรียนรู้ทาง

ประวัติศาสตร์ของจังหวัด ให้นักเรียน  

นิสิต  นักศึกษา  ตลอดจนผู้สนใจ  และ

นักท่องเที่ยวทั่วไปได้เข้ามาศึกษาใน

สถานที่เดียวกัน รวมทั้งสามารถขยาย

ผลการศึกษาสู่อำาเภอซึ่งเป็นสถานที่

จริงอีกด้วย

5. เป็นการสร้างรายได้ให้กับประชาชน 

ในพื้นที่และในจังหวัดพระนครศรี- 

อยุธยาให้กับผู้สนใจทั่วไป ส่งเสริม

การท่องเที่ยวและเผยแพร่พระราช

กรณียกิจ โครงการตามพระราชดำาริ

เอกลักษณ์ ขนบธรรมเนียม ประเพณี

ที่สำาคัญๆ ของอำาเภอต่างๆ ในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา

ส�านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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งบประมาณด�าเนินการก่อสร้าง

1. งานกอ่สรา้งองคพ์ระ ลานเอนกประสงคเ์สน้ผา่ศนูยก์ลาง 84 เมตร ศาลารอบองคพ์ระ  พรอ้มกจิกรรมปดิทองหลงัพระ งบประมาณ

ค่าก่อสร้าง  25,000,000  บาท   ผลการดำาเนินการ  ก่อสร้�งเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2. งานก่อสร้างกิจกรรมรวมใจภักดิ์รักพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  โดยก่อสร้างเอกลักษณ์ของแต่ละอำาเภอ ทั้ง 16 อำาเภอ  

งบประมาณค่าก่อสร้าง  41,000,000  บาท   ผลการดำาเนินการ  ก่อสร้�งเสร็จเรียบร้อยแล้ว

3. งานก่อสร้างซุ้มทางเข้าโครงการอนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดีงบประมาณค่าก่อสร้าง  2,000,000  บาท  ผลการดำาเนินการ  

ก่อสร้�งเสร็จเรียบร้อยแล้ว

4. งานก่อสร้างปรับปรุงและฟื้นฟู สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหา

มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 งบประมาณค่าก่อสร้าง  60,000,000  บาท   ผลการดำาเนินการ  อยู่ขั้นตอน

ระหว่�งก่อสร้�ง

5. งานก่อสร้างอาคารหอนาฬิกา สูง 14 เมตร พร้อมอาคารทรงไทยแสดงพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม

ราชินีนาถ งบประมาณค่าก่อสร้าง  3,500,000  บาท  ผลการดำาเนินการ  อยู่ขั้นตอนระหว่�งก่อสร้�ง 

6. งานก่อสร้างอาคารศูนย์แสดงและจำาหน่ายสินค้า OTOP และบริการข้อมูลข่าวสาร แก่นักท่องเที่ยวงบประมาณค่าก่อสร้าง  

3,500,000  บาท   ผลการดำาเนินการ  อยู่ขั้นตอนระหว่�งก่อสร้�ง 

จำ�นวน 6 โครงก�ร รวมงบประม�ณค่�ก่อสร้�ง  135,000,000 บ�ท  จะแล้วเสร็จประม�ณเดือนธันว�คม 2555   

กิจกรรมที่ส�าคัญในพื้นที่โครงการ

1.  กิจกรรมจัดสร้างพระพุทธรูป

ประจ�าพระชนมวารพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 สร้างองค์พระด้วยการหล่อปูนเสริมเหล็กขนาดความสูง  

9.84 เมตร โดยประทบัยนืบนฐานดอกบวัสงู 3 เมตร  ประดษิฐาน

บนเนินวงกลมสูง  4  เมตร  เส้นผ่าศูนย์กลาง  84  เมตร
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2.  กิจกรรมปิดทองหลังพระ

     กำาแพงด้านหลังองค์พระพุทธรูปจะตกแต่งด้วยงานประติมากรรม

หินทราย แสดงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจำานวน   

9  เรื่อง  ที่ได้ทรงพระราชทานแก่พสกนิกรชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

3.  กิจกรรมรวมใจภักดิ์รักพระเจ้าอยู่หัว

ภูมิพลอดุลยเดช

 โ ด ย แ บ่ ง พื้ น ที่ อ อ ก เ ป็ น  1 6  แ ป ล ง  

แ ล ะ ม อ บ ห ม า ย ใ ห้ ทั้ ง  1 6  อำ า เ ภ อ ข อ ง

จั งหวัดพระนครศรีอยุ ธยา เป็น เจ้ าภาพ   

ปรับปรุงภูมิทัศน์ และนำาเสนอภาพลักษณ์ 

ของแต่ละอำาเภอ ประกอบด้วย สัญลักษณ์   

ของดีแต่ละอำา เภอ เรื่ องราวที่ แสดงถึ ง 

ความรู้สึกที่ประทับใจของพี่น้องชาวอำาเภอ

นั้นๆ ที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โครงการที่จังหวัดจะด�าเนินการต่อ

1.  หอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

 โดยสร้างหอนาฬิกาสูง 14 เมตร  และมีอาคาร

ทรงไทยแสดงพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนาง

เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จำานวน 10 เรื่อง ที่ได้ทรง

พระราชทานแกพ่สกนกิรชาวจงัหวดัพระนครศรอียธุยา
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 การจัดทำาแผนงาน/โครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมเป็นมาตรการหนึ่งในการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเมืองอย่างเป็น 

รปูธรรมและมปีระสทิธภิาพสอดคล้องกบันโยบายและวตัถปุระสงค์ทีก่ำาหนดไว้ใน ผงัเมอืงรวมทีช่ีน้ำาแนวทางการพฒันาพืน้ที ่สงวน

รกัษาทรพัยากรธรรมชาต ิและดำารงรกัษาสิง่ทีม่คีณุค่าทางศลิปวฒันธรรมต่างๆ ของเมอืง การกำาหนดแผนงาน/โครงการทีท่ำาให้เกดิ

การพฒันาตามผงัเมอืงรวมเกีย่วข้องกบัหน่วยงานทีร่บัผดิชอบหลายหน่วย ทัง้ทีเ่ป็นหน่วยงานภายในกรมโยธาธกิารและผงัเมอืงเอง  

และหน่วยงานราชการภายนอก ซึ่งจำาเป็นต้องบูรณาการในการดำาเนินการร่วมกันอย่างเป็นขั้นตอนเพื่อให้เกิดผลสำาเร็จในการนำา

ผังไปสู่การปฏิบัติอย่างสัมฤทธิ์ผลและสอดคล้องต่อยุทธศาสตร์ในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกระดับ โดยในปีงบประมาณ 2555 

กลุม่งานจดัและวเิคราะห์โครงการ สำานกัผงัเมอืงรวมและผงัเมอืงเฉพาะได้จดัทำาแผนงาน/โครงการพฒันาตามผงัเมอืงรวม จำานวน 

15 ผังเมืองรวม ในพื้นที่ 12 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 99 โครงการ ดังนี้ 

ชื่อผังเมืองรวม
จำ�นวน

โครงก�ร
ชื่อผังเมืองรวม

จำ�นวน

โครงก�ร

1. ผังเมืองรวมชุมชนปากนำ้าหลังสวน

   จังหวัดชุมพร
3

  9. ผังเมืองรวมชุมชนเชียงของ           

     จังหวัดเชียงราย
17

2. ผังเมืองรวมชุมชนกำาแพงเพชร – 

   นาสีทอง จังหวัดสงขลา
4

10. ผังเมืองรวมเมืองอ่างทอง             

     จังหวัดอ่างทอง
5

3. ผังเมืองรวมเมืองบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 5 11. ผังเมืองรวมเมืองป่าโมก  จังหวัดอ่างทอง 4

4. ผังเมืองรวมชุมชนแม่สะเรียง

   จังหวัดแม่ฮ่องสอน
9

12. ผังเมืองรวมเมืองอรัญประเทศ  

     จังหวัดสระแก้ว
5

5. ผังเมืองรวมชุมชนเด่นชัย-แม่จั๊วะ   

   จังหวัดแพร่
8

13. ผังเมืองรวมเมืองกระทุ่มแบน         

     จังหวัดสมุทรสาคร
2

6. ผังเมืองรวมเมืองตะกั่วป่า  จังหวัดพังงา 9
14. ผังเมืองรวมชุมชนบ้านแพ้ว          

     จังหวัดสมุทรสาคร
3

7. ผังเมืองรวมเมืองบางมูลนาก         

    จังหวัดพิจิตร
10

15. ผังเมืองรวมชุมชนแม่จัน–สันทราย  

     จังหวัดเชียงราย
6

8. ผังเมืองรวมชุมชนท่าขอนยาง – 

   ขามเรียง  จังหวัดมหาสารคาม
9 รวม 99

การจัดท�าโครงการพัฒนาตามผังเมืองรวม 

: โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาชุมชนเมือง

บ้านหมี ่และปรบัปรงุภมูทิศัน์วดัทุง่ทะเลหญ้า

 โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาชุมชนเมืองบ้านหมี่ และปรับปรุงภูมิทัศน์วัดทุ่งทะเลหญ้า เป็น 1 ในจำานวน 6 พื้นที่ที่กลุ่มงานจัด

และวเิคราะห์โครงการได้เน้นจดัทำาโครงการพฒันาทีม่ศีกัยภาพทีน่่าสนใจในปี2555 เพือ่ผลกัดนัให้เกดิการดำาเนนิการได้จรงิเป็นรปูธรรม

กลุ่มงานจัดและวิเคราะห์โครงการ ส�านักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ
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1.  พื้นที่โครงการ   

 วดัและโรงเรยีนทุง่ทะเลหญ้า การใช้ทีด่นิประเภทสถาบนัศาสนา หมายเลข 7.2 และการใช้ทีด่นิประเภทสถาบนัการศกึษา 

หมายเลข 6.2

 รูปแสดงที่ตั้งโครงก�ร

2.  หลักการและเหตุผล

 ชุมชนเมืองบ้านหมี่เป็นชุมชนใหญ่ขนาดกลางใน

ลำาดับที่ 2 ของจังหวัดลพบุรี มีจำานวนประชากรอยู่อาศัยใน

เขตผังเมืองรวมกว่า 20,000 คน แนวความคิดของโครงการ

ศูนย์พัฒนาชุมชนเมืองบ้านหมี่เกิดขึ้นภายใต้หลักการว่า วัด

เป็นศูนย์กลางของชุมชนที่มีศักยภาพในการพัฒนาความเข้ม

แข็งของคนในสังคม วัดทุ่งทะเลหญ้าเป็นวัดที่มีศักยภาพและ

มีบทบาทความสำาคัญในชุมชนบ้านหมี่มาแต่อดีตมีที่ตั้งอยู่ใน

ศูนย์กลางชุมชนเขตตำาบลโพนทอง  เป็นศูนย์วัฒนธรรมตำาบล  

มีอุโบสถไม้สักเก่าที่ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน  มีสระนำ้า

เพื่อใช้กิจกรรมของประชาชนชาวตำาบลโพนทอง  และโรงเรียน

วัดทุ่งทะเลหญ้า นอกจากนี้ในช่วงเกิดเหตุการณ์นำ้าท่วมเมื่อ

ปี 2554 ยังใช้เป็นสถานที่อพยพของผู้ประสบภัย  ดังนั้น เพื่อ

เสริมสร้างศักยภาพของวัดให้มีบทบาทสนับสนุนชุมชนให้มี

ความเข้มแข็ง  มีภูมิคุ้มกันต่อสภาวะแวดล้อมของสังคมไทย

ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป  โดยสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน

พฒันาด้านการศกึษา  การฝึกอาชพี การพฒันาจติใจให้ยดึมัน่

อยูใ่นความถกูต้อง ความดงีาม และการอนรุกัษ์ศลิปวฒันธรรม 

เพื่อเป็นรากฐานทางวัฒนธรรมที่แข็งแกร่งแก่คนในสังคม

โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ด้วยการปรับปรุงภูมิทัศน์และ

ก่อสร้างศูนย์กลางการพัฒนาทางกายและใจ แหล่งการเรียน

รู้ของชุมชน  เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  มีสถานที่ประกอบ

กิจกรรมสำาหรับชุมชน เช่น ลานวัฒนธรรม  สำาหรับการแสดง/

การละเล่น พบปะสังสรรค์  งานประเพณีต่างๆ  การก่อสร้าง

อาคารเอนกประสงค์สำาหรับกิจกรรมของวัดและชุมชน  

วารสารกรมโยธาธิการและผังเมือง
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 โบร�ณสถ�น  ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของชุมชนเมือง

บ้�นหมี่ที่ควรอนุรักษ์ไว้ อุโบสถหลังเก่� ศูนย์วัฒนธรรมไทยพวน

ของ ต.โพนทอง
 คนพวนอพยพเข้�ม�ตั้งถิ่นฐ�น

อยู่ในอำ�เภอบ้�นหมี่เมื่อประม�ณ 200 ปี 

ที่ผ่�นม� ชื่อบ้�นหมี่เป็นชื่อดั้งเดิมที่

คนพวนนำ�ม�จ�กชื่อหมู่บ้�นเดิมที่

เมืองพวนเชียงขว�ง

• รูปร่�งหน้�ต�

• ภ�ษ�พูด

• ที่อยู่อ�ศัย

• อ�ห�รก�รกิน

• ก�รแต่งก�ย

• อ�ชีพ ลงช่วง

• ก�รละเล่นผีน�งกวัก ลำ�พวน

• ประเพณีคว�มเชื่อ

 แสดงสภ�พปัจจุบันของที่ตั้งโครงก�ร

 ก�รวิเคร�ะห์พื้นที่และแนวคว�มคิดก�รออกแบบโครงก�รก่อสร้�งศูนย์พัฒน�ชุมชนฯ และปรับปรุงภูมิทัศน์วัดทุ่งทะเลหญ้�

วารสารกรมโยธาธิการและผังเมือง
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4. เป้าหมายการด�าเนินงาน    

4.1) งาน Hardscape

 (1) ก่อสร้างอาคารสำาหรับบริการชุมชนหลายวัยบริเวณโรงเรียนวัดทุ่งทะเลหญ้า สามารถใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย 

ดดัแปลงการใช้ประโยชน์ตามสถานการณ์ในพืน้ที ่ลกัษณะอาคารทีค่่อนข้างเกบ็เสยีงเพือ่ป้องกนัการรบกวนต่อพระสงฆ์ โดยมพีืน้ที่

ใช้สอยไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร ลกัษณะเป็นอาคารซึง่มรีปูแบบทางสถาปัตยกรรมสอดคล้องกบัรปูแบบสถาปัตยกรรมเดมิของ

ท้องถิ่น ซึ่งเป็นชุมชนไทยพวนมาแต่อดีต การออกแบบควรใช้วัสดุที่สอดคล้อง และมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับอาคารเดิมในชุมชน 

และกลมกลืนกับลักษณะสถาปัตยกรรมภายในวัด และเอกลักษณ์ชุมชน    

3. วัตถุประสงค์

 3.1)  เพือ่ให้วดัทุง่ทะเลหญ้าเป็นศนูย์กลางการพฒันาของชมุชนเมอืงบ้านหมีใ่นการพฒันาทางด้านสขุภาพกายและจติใจ

ของคนในชุมชน

 3.2)  เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์วัดทุ่งทะเลหญ้า  ก่อสร้างและปรับปรุงองค์ประกอบของพื้นที่ต่าง ๆ ภายในบริเวณวัดให้อยู่ใน

สภาพสวยงาม เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุด ดึงดูดให้คนในชุมชนเข้ามาใช้บริการมีส่วนร่วมอนุรักษ์และหวงแหน

 3.3)  เพือ่จดัให้มสีถานทีศ่นูย์รวมสำาหรบัชมุชนทีใ่ช้ประโยชน์ได้หลากหลาย เป็นศนูย์พกัพงิผูป้ระสบภยัสำาหรบัคนในชมุชน

เมืองบ้านหมี่  และบริเวณโดยรอบ เพื่อเตรียมความพร้อมต่อภัยธรรมชาติเป็นศูนย์อบรมและพัฒนาจิตใจ ศูนย์ประชุม เป็นต้น

 3.4)  อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม ประเพณี  ศิลปะและสถาปัตยกรรมของพื้นที่ด้วยความร่วมมือของภาครัฐ องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชน

6. ปรับปรุงอุโบสถหลังเก่�ให้อยู่ใน

สภ�พดีและปรับปรุง 

ภูมิทัศน์บริเวณด้�นหน้�เป็นท�งเดิน

เชื่อม ศ�ล� ม้�นั่ง

7. ประดิษฐ�นพระพุทธรูป 

1. ก่อสร้�งล�นวัฒนธรรม

2. ก่อสร้�งศ�ล�ริมนำ้�

3. ก่อสร้�งสวนส�ธ�รณะขน�ดเล็ก

พร้อมทั้งปรับภูมิทัศน์ ปลูกไม้ยืนต้น

ไม้ดอก ไม้ประดับ ติดตั้งไฟส่องสว่�ง

ถังขยะ บริเวณท�งเดินรอบสระนำ้�

ไปจนถึงอ�ค�รศูนย์วัฒนธรรม

4.ปรับปรุงพื้นที่จอดรถ 

5. ก่อสร้�งอ�ค�รเอนกประสงค์สำ�หรับ

ปฏิบัติธรรม/ศูนย์ประชุม/ศูนย์พักพิง

ผู้ประสบภัย คว�มสูง 2-3 ชั้น พร้อมทั้ง

ปรับภูมิทัศน์โดยรอบพื้นที่ ปลูกไม้ยืนต้น 

ไม้ดอก ไม้ประดับ  ติดตั้งไฟส่องสว่�ง 

ถังขยะ 

8. ปรับปรุงสน�มกีฬ�โรงเรียน

 ตัวอย่�งรูปแบบอ�ค�รคอนกรีตหรือรูปแบบอ�ค�รไม้

 รูปแสดงร�ยละเอียดโครงก�ร

 พื้นที่ก่อสร้�งอ�ค�รบริก�รชุมชนหล�ยวัย
ตั้งอยู่ระหว่�งอุโบสถและโรงเรียน

วารสารกรมโยธาธิการและผังเมือง
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 (2) ก่อสร้างศาลารมินำา้บรเิวณรมิสระสาธารณะในวดั

ทุง่ทะเลหญ้า  เพือ่ใช้เป็นสถานทีพ่กัผ่อนหย่อนใจของประชาชน

ในพื้นที่ โดยมีขนาดพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 30 ตารางเมตร

 - ออกแบบศาลาให้มีความสอดคล้องกับลักษณะ

สถาปัตยกรรมภายในวัดเพื่อให้เกิดความกลมกลืน โดยจะมี

ลักษณะเป็นศาลาทรงไทยภาคกลาง ตัวศาลาใช้วัสดุเป็นไม้

 -  ออกแบบลกัษณะศาลาให้มคีวามแขง็แรงเพยีงพอ 

สำาหรับรองรับกิจกรรมได้หลากหลาย เช่น 

เป็นท่านำ้าสำาหรับประเพณีลอยกระทง และประเพณีสงกรานต์  

เป็นต้น

 สภ�พพื้นที่ปัจจุบันของบริเวณที่จะก่อสร้�งล�นวัฒนธรรม 

ซึ่งควรมีก�รอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ที่มีอยู่ในพื้นที่ไว้เป็นองค์ประกอบ

สำ�คัญของก�รออกแบบ

 แสดงโครงสร้�งปัจจุบันและตัวอย่�งศ�ล�ทรงไทยกล�งนำ้�สำ�หรับพักผ่อนหย่อนใจ

           ห้องสมุดธรรมะ             ห้องปฏิบัติธรรม      ศูนย์พักพิงผู้ประสบภัย      ห้องประชุม/ศูนย์ฝึกอ�ชีพ

แสดงก�รใช้สอยพื้นที่ภ�ยในอ�ค�รเน้นก�รออกแบบเพื่อก�รประยุกต์ใช้ง�นหล�กหล�ย

 (3)  ปรบัปรงุอโุบสถหลงัเก่าให้อยูใ่นสภาพทีด่ ีมัน่คง 

แข็งแรง  การบูรณะ (Restoration) การปรับปรุงฟื้นฟูโดยเน้น

ให้คงวสัดแุละรปูร่างเดมิเพือ่เน้นเอกลกัษณ์ทางสถาปัตยกรรม

พืน้ถิน่สอีาคาร ควรใช้สใีห้กลมกลนื เช่น สนีำ้าตาล เทา ดำา หรอื

สจีากวสัดธุรรมชาตใิช้วสัดทุ้องถิน่กลมกลนืกบัสภาพแวดล้อม 

จำาเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องเร่งดำาเนนิการอนรุกัษ์ ฟ้ืนฟอูโุบสถหลงั

เก่านี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในท้องถิ่นสืบไป โดย

ประสานงานกับกรมศิลปากรได้เข้ามาบูรณะต่อไป 

 (4)  ก่อสร้างลานวฒันธรรม เพือ่ใช้ในการจดักจิกรรม

ของประชาชนในพืน้ทีแ่ละเพือ่ให้เป็นตวัเชือ่มกจิกรรมระหว่าง

พื้นที่ภายในบริเวณวัดทุ่งทะเลหญ้า   เป็นลานอเนกประสงค์

สำาหรับการแสดงและกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น  โดย

ส่งเสริมการจัดงานและกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เพื่อ

เสริมสร้างความมีชีวิตชีวาให้กับพื้นที่  โดยใช้พื้นที่เฉพาะ

บรเิวณลานวฒันธรรมเป็นหลกั    จดักจิกรรมในช่วงวนัประเพณี

สำาคัญ  วันหยุด  เพื่อบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมา วิถีชีวิต  

และวัฒนธรรมพื้นบ้านของชุมชน  เช่น  การบรรเลงดนตรีไทย  

การแสดงศลิปวฒันธรรม  การเสวนาพดูคยุ  กจิกรรม งานออก

ร้านแสดงสนิค้า  งานถนนคนเดนิ  งานแสดงดนตร ี และการละ

เล่นพื้นบ้าน เพื่อเป็นสถานที่พบปะสำาหรับชุมชนเมืองบ้านหมี่  

ในทุกเพศทุกวัย  เป็นสถานที่แสดงกิจกรรมสำาหรับเยาวชน 

เชือ่มความสมัพนัธ์ของคนในชมุชน และก่อให้เกดิความสำานกึ 

รักและหวงแหนในศิลปวัฒนธรรมไทย

วารสารกรมโยธาธิการและผังเมือง
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4.2)  งาน Softscape

 - บรเิวณรอบสระนำ้าสาธารณะควรปอูฐิบลอ็กเพือ่ใช้เป็นทางเดนิ-วิง่ ปลกูไม้ยนืต้นเป็นระยะเพือ่เพิม่ความร่มรืน่ และปลกู

หญ้าที่ช่วยในการดูดซับนำ้าได้ดี และช่วยในการยึดเกาะหน้าดิน เช่น หญ้านวลน้อย หรือหญ้ากระดุมทอง เป็นต้น 

 - ก่อสร้างสวนหย่อมขนาดเล็ก บริเวณหน้าลานวัฒนธรรม เพื่อเป็นจุดพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในพื้นที่ สร้างพื้นที่ 

สีเขียวลดความแข็งกระด้างให้แก่พื้นที่ และสามารถเป็นตัวเชื่อมกิจกรรมภายในพื้นที่โครงการ

 - ปลูกไม้พุ่มบริเวณขอบทางเพื่อกั้นอาณาเขตพื้นที่ใช้แทน Bollard เช่น ชาฮกเกี้ยน โมกพุ่ม เป็นต้น

4.3) ส่วนประกอบกิจกรรมต่างๆ เพื่ออำานวยความสะดวกแก่ประชาชน เช่น ที่จอดรถจักรยาน ม้านั่ง ป้ายบอกสถานที่ท่องเที่ยว

บริเวณใกล้เคียง เป็นต้น

วารสารกรมโยธาธิการและผังเมือง
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5)  ขั้นตอนและวิธีการดำาเนินการ 

 5.1)  สำารวจพื้นที่เพื่อกำาหนดขอบเขตของโครงการ

 5.2)  ออกแบบรายละเอียดเพื่อการก่อสร้าง

 5.3)  ประมาณราคาและจัดหาผู้รับเหมาก่อสร้าง

 5.4)  ดำาเนินการก่อสร้าง

 5.5)  ตรวจสอบความเรียบร้อยของโครงการ และประชาสัมพันธ์

6)  ระยะเวลาดำาเนินการ   ในปีงบประมาณ  2556-2558

7)  หน่วยงานที่ดำาเนินการ   

 - องค์การบริหารส่วนตำาบลโพนทอง

 - กรมโยธาธิการและผังเมือง

 - วัดทุ่งทะเลหญ้า

8)  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง      

 - สำานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี

 -  โรงเรียนวัดทุ่งทะเลหญ้า

 -  กรมศิลปากร

 -  สำานักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี

9)  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ

 9.1)  มีสถานที่สวยงาม ใกล้แหล่งชุมชน สามารถเห็นและรับรู้ได้ชัดเจน ทำาให้สามารถใช้ประโยชน์พื้นที่ได้อย่าง 

คุ้มค่า ไม่เกิดความเสื่อมโทรมหรือถูกทิ้งร้าง

 9.2)  เป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจของคนในชุมชนรวมถึงคนนอกพื้นที่ที่สามารถให้บริการได้ทั้งการพัฒนาสุขภาพกาย

และสุขภาพจิตใจ

 9.3)  เป็นศนูย์รวมทำากจิกรรมต่างๆ ของคนในชมุชน  เป็นแหล่งสร้างปฏสิมัพนัธ์ในสงัคมของคนในชมุชนเมอืงบ้านหมี่

 9.4)  สามารถอนุรักษ์โบราณสถานที่สำาคัญของพื้นที่ที่สอดคล้องกับศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่น ให้มีความสวยงาม เป็น

ระเบียบและมีสภาพแวดล้อมที่ดี

 9.5)  สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวมรดกทางวัฒนธรรมที่สำาคัญของจังหวัดลพบุรีได้ในอนาคต และดึงดูดให้

คนนอกพื้นที่ให้ความสนใจมาร่วมกิจกรรมในโครงการ  ซึ่งจะเกิดการสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนมากขึ้น
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สรปุผลการตดิตามและประเมนิผล

โครงการพฒันาตามผงัเมอืงรวมในปี 2551 

ตามแผนงานประจ�าปีงบประมาณ 2555

กลุ่มงานจัดและวิเคราะห์โครงการ ส�านักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ

หมวด 1

หมวด 4

หมวด 3

หมวด 2

 สำานักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ โดยกลุ่มงานจัดและวิเคราะห์โครงการเริ่มดำาเนินงานติดตามและประเมินผล

โครงการพฒันาตามผงัเมอืงรวมเป็นครัง้แรกในปี 2554   โดยตดิตามตรวจสอบผลการใช้มาตรการผงัเมอืงรวมในการบรหิารจดัการ

การใช้ประโยชน์ที่ดิน  และผลที่เกิดจากโครงการพัฒนาตามผัง เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าของการดำาเนินงานก่อสร้าง และ 

ผลกระทบจากการก่อสร้างต่อชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ผังเมืองรวม ตลอดจนทราบถึงปัญหา ข้อจำากัด  

และอุปสรรคต่างๆ เพื่อหาแนวทางความร่วมมือให้เกิดการก่อสร้างพัฒนาเมืองอย่างเป็นผลสำาเร็จตามหลักการผังเมืองและ 

บังเกิดผลเป็นเมืองน่าอยู่ได้จริง 

 ปีงบประมาณ 2555 กลุ่มงานจัดและวิเคราะห์โครงการมีแผนงานติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตามผังเมือง

รวมในปี 2551ในพื้นที่ผังเมืองรวมจำานวน 20 ผัง  (18 จังหวัด) รวมทั้งหมด  247  โครงการ ซึ่งสามารถสรุปผลการดำาเนินการ  

ดังต่อไปนี้
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      จำ�นวนโครงก�ร ร้อยละ ( % )

ที่

 

ร�ยชื่อผังเมืองรวม จังหวัด รวม 4 หมวด รวม 4 หมวด

    แผนง�น ผลง�น แผนง�น ผลง�น

รวม 20 ผัง 18 จังหวัด 247 69 100 27.94

1. ผร.เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 19 7 100 36.84

2. ผร.เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 13 4 100 30.77

3. ผร.เมืองยโสธร ยโสธร 17 3 100 17.65

4. ผร.เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 15 5 100 33.33

5. ผร.เมืองโนนสูง นครราชสีมา 15 4 100 26.67

6. ผร.เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 14 6 100 42.86

7.
ผร.โคกกลอย-

ท้ายเหมือง
พังงา 29 8 100 27.59

8. ผร.เมืองพังงา พังงา 23 7 100 30.43

9. ผร.ชุมชนเกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 27 5 100 18.52

10. ผร.เมืองพัทลุง พัทลุง 13 3 100 23.08

11. ผร.เมืองเชียงราย เชียงราย 7 2 100 28.57

12. ผร.เมืองสวรรคโลก สุโขทัย 9 2 100 22.22

13. ผร.เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 4 0 100 0.00

14. ผร.เมืองอ้อมใหญ่ นครปฐม 6 1 100 16.67

15. ผร.เมืองเสนา พระนครศรอียธุยา 6 1 100 16.67

16. ผร.ชุมชนท่าเรือ พระนครศรอียธุยา 6 2 100 33.33

17. ผร.เมืองโคกสำาโรง ลพบุรี 4 2 100 50.00

18. ผร.เมืองพนัสนิคม ชลบุรี 3 1 100 33.33

19. ผร.ชุมชนบ้านเพ ระยอง 11 3 100 27.27

20. ผร.เมืองขลุง จันทบุรี 6 3 100 50.00

  ต�ร�งที่ 1  แสดงผลก�รดำ�เนินง�นก่อสร้�งต�มโครงก�รพัฒน�ต�มผังเมืองรวมในปี 2551

หมวดที่ 1  แผนงาน/โครงการที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน

หมวดที่ 2 แผนงาน/โครงการที่ส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นระเบียบ ความสวยงาม บำารุงรักษา

               ทรัพยากรธรรมชาติที่งดงาม และส่งเสริมเศรษฐกิจ

หมวดที่ 3   แผนงาน/โครงการทีส่่งเสรมิและสนบัสนนุให้มกีารพฒันาปรบัปรงุให้เป็นไปตามแผนผงัแสดงโครงการคมนาคม 

  และการขนส่ง

หมวดที่ 4  แผนงาน/โครงการที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาปรับปรุงให้เป็นไปตามการพัฒนา

              ด้านการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน
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                                  จำ�นวนโครงก�รต�มหมวดก�รพัฒน�ต�มผัง    

ที่

ร�ยชื่อผังเมือง

รวม
         หมวดที่ 1          หมวดที่ 2         หมวดที่ 3          หมวดที่ 4

   

แผน

ง�น

ผล

ง�น
%

แผน

ง�น

ผล

ง�น
%

แผน

ง�น

ผล

ง�น
%

แผน

ง�น

ผล

ง�น
%

 รวม 20 ผัง 31 9 29.03 85 28 32.94 56 7 12.50 75 25 33.33

1.
ผร.เมือง

มุกดาหาร
2 1 50.00 4 2 50.00 6 1 16.67 7 3 42.86

2. ผร.เมืองร้อยเอ็ด 2 1 50.00 2 2 100.00 5 1 20.00 4 0 0.00

3. ผร.เมืองยโสธร 3 1 33.33 5 2 40.00 6 0 0.00 3 0 0.00

4. ผร.เมืองสุรินทร์ 4 1 25.00 5 3 60.00 4 0 0.00 2 1 50.00

5. ผร.เมืองโนนสูง 2 0 0.00 3 2 66.67 4 0 0.00 6 2 33.33

6. ผร.เมืองเพชรบุรี 1 1 100.00 6 4 66.67 3 0 0.00 4 1 25.00

7.
ผร.โคกกลอย -   

ท้ายเหมือง
2 0 0.00 10 2 20.00 4 0 0.00 13 6 46.15

8. ผร.เมืองพังงา 1 1 100.00 10 4 40.00 6 1 16.67 6 1 16.67

9. ผร.ชมุชนเกาะสมยุ 4 0 0.00 7 1 14.29 4 1 25.00 12 3 25.00

10. ผร.เมืองพัทลุง 2 2 100.00 5 0 0.00 4 1 25.00 2 0 0.00

11. ผร.เมืองเชียงราย 1 0 0.00 3 1 33.33 2 1 50.00 1 0 0.00

12. ผร.เมอืงสวรรคโลก 2 0 0.00 4 1 25.00 0 0 0.00 3 1 33.33

13. ผร.เมืองอุตรดิตถ์ 1 0 0.00 2 0 0.00 1 0 0.00 0 0 0.00

14. ผร.เมืองอ้อมใหญ่ 0 0 0.00 3 0 0.00 2 0 0.00 1 1 100.00

15. ผร.เมืองเสนา 1 0 0.00 4 1 25.00 0 0 0.00 1 0 0.00

16. ผร.ชุมชนท่าเรือ 1 1 100.00 3 0 0.00 0 0 0.00 2 1 50.00

17. ผร.เมืองโคกสำาโรง 0 0 0.00 2 1 50.00 1 0 0.00 1 1 100.00

18. ผร.เมืองพนัสนิคม 0 0 0.00 1 0 0.00 1 0 0.00 1 1 100.00

19. ผร.ชุมชนบ้านเพ 1 0 0.00 4 0 0.00 1 0 0.00 5 3 60.00

20. ผร.เมืองขลุง 1 0 0.00 2 2 100.00 2 1 50.00 1 0 0.00

 ต�ร�งที่ 2 แสดงผลก�รประเมินโครงก�ร จำ�แนกต�มหมวดก�รพัฒน�ต�มผังเมืองรวม

 ผลการดำาเนินงานก่อสร้าง 27.94 % นั้น หากพิจารณาแยกตามหมวดการพัฒนาตาม  ผังเมืองรวม ตามรายละเอียดใน

ตารางที่ 2 จะพบว่า

หมวดที่ 1  จัดทำาแผนงาน  31 โครงการ  ก่อสร้างแล้วจำานวน  9 โครงการ คิดเป็น  29.03 % ของหมวด

หมวดที่ 2  จัดทำาแผนงาน  85 โครงการ  ก่อสร้างแล้วจำานวน 28 โครงการ คิดเป็น  32.94 % ของหมวด

หมวดที่ 3  จัดทำาแผนงาน  56 โครงการ  ก่อสร้างแล้วจำานวน  7  โครงการ คิดเป็น  12.50 % ของหมวด

หมวดที่ 4  จัดทำาแผนงาน  75 โครงการ  ก่อสร้างแล้วจำานวน 25  โครงการ คิดเป็น  33.33 %ของหมวด 
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ปัญห�อุปสรรคในก�รพัฒน�และข้อเสนอแนะในก�ร 

จัดทำ�โครงก�รพัฒน�ต�มผังเมืองรวม

 จากการตดิตามและประเมนิผลโครงการพฒันาเมอืง

ต่างๆ พบว่าโครงการบางแห่งมิได้มีการก่อสร้าง เนื่องจากมี

อุปสรรคต่างๆ ได้แก่

 - ปัญหาพื้นที่คาบเกี่ยวกับ อปท. อื่น ทำาให้ขาดการ 

บูรณาการร่วมกับระหว่างท้องถิ่น

 - ท้องถิ่นมีโครงการอื่นที่จำาเป็นมากกว่า จึงถูกจำากัด

ด้วยงบประมาณและศักยภาพของบุคลากรในท้องถิ่นในการ

ดำาเนินการจัดทำาโครงการพัฒนา

 - ปัญหาการเมืองท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นไม่ให้

ความสำาคญักบัโครงการพฒันา ตลอดจนนโยบายของผูบ้รหิาร

เมืองนั้นๆ ไม่เอื้อต่อการพัฒนาโครงการ  

 - ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือ และขาดความเข้าใจ

ในโครงการฯ

 -  การได้มาซึง่ทีด่นิในการดำาเนนิการจดัทำาโครงการฯ 

อันเนื่องมาจากไม่มีที่ดิน เวนคืนที่ดินไม่ได้ การบุกรุกที่ดิน

สาธารณะ หรือเป็นที่ดินที่มีความสำาคัญทางประวัติศาสตร์ 

โบราณสถาน เป็นต้น

 ทัง้นี ้จากการประสานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  มีข้อเสนอแนวทางที่เป็นประโยชน์

ในการจัดทำาแผนงาน/โครงการ ให้ประสบความสำาเร็จเกิดเป็น 

รูปธรรมตามเป้าหมาย ดังนี้

 1. การคัดเลือกโครงการพัฒนาตามผังเมืองรวม ควร

คัดเลือกโครงการที่ส่งเสริมและสนับสนุนตามแผนผังการใช้

ประโยชน์ที่ดิน และแผนผังโครงการคมนาคมและขนส่งตาม

กฎกระทรวงผังเมืองรวมเป็นหลักก่อน

 2. การจัดลำาดับความสำาคัญของโครงการเป็นสิ่งที่

สำาคัญ โดยเฉพาะโครงการเร่งด่วนตามนโยบายของผู้บริหาร

เมือง และนโยบายของรัฐบาลโดยจะต้องเน้นการวิเคราะห์

ความเป็นไปได้ของโครงการในการดำาเนินการก่อสร้างให้เกิด

ขึ้นได้จริง

 3. ส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจตลอดจนเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น ประชาชน

ในพื้นที่ เพื่อให้เกิดการสนับสนุนและร่วมมือในการพัฒนา

โครงการ

 4. ควรทำาข้อตกลง (MOU) หรือหาความร่วมมือ

ระหว่างหน่วยงานราชการที่ต้องดำาเนินการก่อสร้างโครงการ

พัฒนานั้นๆ เพื่อให้เกิดการบูรณาการในการทำางานและการ

ใช้งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ตัวอย่างการด�าเนินการ

โครงการพัฒนาตาม

ผังเมืองรวมในปี 2551
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หมวดที่ 2

หมวดที่ 1

ตัวอย่างการด�าเนินการโครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมในปี 2551

โครงก�รอนุรักษ์ย่�นบ้�นเก่�เมืองเพชรบุรี ผังเมืองรวมเมืองเพชรบุรี

โครงก�รจัดรูปที่ดินบริเวณโครงก�รน�งล�ด ผังเมืองรวมเมืองพัทลุง

โครงก�รปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒน�เส้นท�งเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวของเมืองยโสธร
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โครงก�รปรับปรุงภูมิทัศน์ท�งเข้�เมือง ผังเมืองรวมเมืองโคกสำ�โรง จังหวัดลพบุรี

โครงก�รพัฒน�พื้นที่นันทน�ก�ร บริเวณสวนส�ธ�รณะหนองปึ๋ง ผังเมืองรวมเมืองเชียงร�ย

หมวดที่ 3

โครงก�รก่อสร้�ง ถนนส�ย ก5  ต�มผังเมืองรวมชุมชนเก�ะสมุย

จ
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หมวดที่ 4

โครงก�รก่อสร้�งถนนส�ย ก1 และถนนส�ย ก2 ผังเมืองรวมเมืองขลุง จังหวัดจันทบุรี

โครงก�รก่อสร้�งเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่นำ้�โขง ผังเมืองรวมเมืองมุกด�ห�ร

โครงก�รก่อสร้�งปรับปรุงระบบรวบรวมนำ้�เสีย ผังเมืองรวมเมืองเพชรบุรี
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โครงก�รป้องกันนำ้�ท่วมริมแม่นำ้�ยมทั้งระบบ ผังเมืองรวมเมืองสวรรคโลก

โครงก�รปรับปรุงขย�ยเส้นท�งและท่อระบ�ยนำ้� ถนนสุขประยูร ถนนจ�รุวร

และท�งหลวงแผ่นดินหม�ยเลข 349 ผังเมืองรวมเมืองพนัสนิคม

โครงก�รขย�ยถนนพุทธมณฑล ส�ย 5 ผังเมืองรวมชุมชนอ้อมใหญ่ จังหวัดนครปฐม
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พัฒนาการของการผังเมือง

 การผังเมือง (Urban Planning) เริ่มมาตั้งแต่ยุคโบราณ (ประมาณ 3,500 ปีก่อนคริสตกาล - ค.ศ. 476) โดยพิจาณาได้

จากผังเมืองอียิปต์หรือไอยคุปต์ ผังเมืองยุคกรีกและผังเมืองยุคโรมัน ดังภาพที่ 1

ความรู้ด้านการผังเมือง

กับการพัฒนาท้องถิ่น

 ภ�พที่ 1 ผังเมืองยุคโบร�ณ

 จากนั้นการผังเมืองหรือการวางแผนในช่วงต่อมาตั้งแต่ช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 5-15 คือ การวางแผนยุคกลาง (Medieval 

Planning) ช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 14-17 คือ การวางแผนยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา (Renaissance Period) และต่อมาช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 

17-18 ในสมัยบาโรก (Baroque Period)  จนมาถึงการปฏิวัติอุตสาหกรรม (Industrial Revolution) ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 18-19 

ซึ่งพิจารณารูปแบบของการวางผังเมืองของเมืองสำาคัญต่างๆ ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 8-19 ได้จากภาพที่ 2

ผังเมืองอียิปต์หรือไอยคุปต์ (About 3,000 B.C.)                        ผังเมืองบ�บิโลน (About 600 B.C.)                                                                  

ผังเมืองเฮลเลนิค กรุงเอเธน (About 470 B.C.)                                ผังเมืองกรุงโรม (About 735 B.C.)

ที่ม�: Michael Hugo Brunt, 1972. pp 42-67.

รศ.ดร.นิพันธ์ วิเชียรน้อย
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* นิพันธ์ วิเชียรน้อย Ph.D., รองศาสตราจารย์ อดีตอาจารย์ประจำา/ หัวหน้าภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ปัจจุบัน ข้าราชการบำานาญ/ ประธานสาขาวิชาการผังเมือง 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

ผังเมืองแบกแดด (About 750-1000 A.D.)                             

 ภ�พที่ 2 ผังเมืองช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 8-19

ผังเมืองกรุงโรมยุคเรอแนสซองส์ (1485-1585 A.D.)

ผังเมืองสิงคโปร์  (1819 A.D.)                             ผังเมืองแอดิเลด (1836 A.D.) ในรัฐเซ�ท์ออสเตรเลีย 

ที่ม�: Michael Hugo Brunt, 1972. pp 82-167.
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 สำาหรับผังเมืองในระดับสากลที่นานาประเทศได้ใช้

วางแผนและผังเมืองต่างๆ อยู่ทุกวันนี้ ยังคงเป็นรูปแบบของ

การวางผังเมืองที่มีมาตั้งแต่ยุคโบราณในสมัยอียิปต์ (Egypt) 

และสมัยโรมัน (Roman) ซึ่งเป็นการวางผังแบบกริด (Grid) 

และแบบเมืองศูนย์กลาง (Concentric City)

การผังเมืองกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 สำาหรับประเทศไทย ความรู้ด้านการผังเมืองเป็นสิ่ง

สำาคญัอย่างยิง่ต่อการพฒันาประเทศ โดยเฉพาะการพฒันาใน

ระดบัท้องถิน่ ซึง่หลกัการและความเกีย่วข้องของการผงัเมอืงกบั

การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น สามารถพิจารณา

ได้จากเหตุผลสำาคัญ 2 ประการ คือ จากการกระจายอำานาจ 

(Decentralization) และจากกฎหมาย พระราชบัญญัติการ

ผังเมือง พ.ศ.2518 ซึ่งอธิบายได้ดังนี้

1. ก�รกระจ�ยอำ�น�จ (Decentralization)

 กฎหมายรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 ได้บัญญัติให้ความ

สำาคัญเรื่องการกระจายอำานาจสู่ท้องถิ่น อันนำาไปสู่การออก

พระราชบญัญตักิ�าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ�านาจให้

แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ซึ่งถือเป็นจุดสำาคัญ

ที่ทำาให้เกิดการกระจายอำานาจสู่ท้องถิ่นครั้งใหญ่ ส่งผลให้เกิด

การเปลีย่นแปลงในเชงิอำานาจหน้าทีข่องการปกครองส่วนกลาง 

ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น เนื่องจากการบริหารส่วนกลาง

ต้องถ่ายโอนภารกิจบางประการที่เห็นว่าท้องถิ่นควรดำาเนิน

การไปให้ท้องถิ่น จนกระทั่ง พ.ศ.2545 ได้ประกาศใช ้ “แผน

ปฏบิตักิารเพือ่ก�าหนดขัน้ตอนการกระจายอ�านาจตามแผนการ

กระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ขึ้น

 โดย พบสุข ชำ่าชอง (2553) ได้กล่าวถึงเป้าหมาย

สำาคัญสุดท้ายของการกระจายอำานาจเอาไว้ว่าแท้ที่จริงแล้ว 

คอื “การท�าให้ประชาชนในพืน้ที ่ได้มบีรกิารสาธารณะทีด่ ีและ

มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น (Well-being) ด้วยแนวทางการบริหาร

การปกครอง ซึง่รฐัส่วนกลางกระจายอ�านาจให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน่ได้ท�าหน้าทีใ่นการจดับรกิารสาธารณะโดยมคีวาม

สมัพนัธ์กนัอย่างใกล้ชดิกบัประชาชน และชมุชน เพือ่ตอบสนอง

ต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ผ่าน

กลไกการท�างานต่างๆ ร่วมกันระหว่างท้องถิ่น และประชาชน” 

 ดังนั้น อำานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่เกี่ยวข้องกับ “การผังเมือง” คือ เนื้อหาสำาคัญที่ระบุเอาไว้ใน 

มาตรา 16 ของ พระราชบัญญัติก�าหนดแผนและขั้นตอนการ 

กระจายอ�านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  

ซึ่งสรุปอำานาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ ดังนี้

 1) อำานาจหน้าที่ทางตรง ได้แก่ การผังเมืองและ 

การควบคุมอาคาร 

 2) อำานาจหน้าที่ทางอ้อม ได้แก่

 - การจัดทำาแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

 - การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ และ 

การสาธารณูปการ 

 - การบำารุงรักษาศิลปะ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ

วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 

 - การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการ  

เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

 - การจดัให้มแีละบำารงุรกัษาสถานทีพ่กัผ่อน หย่อนใจ

 - การขนส่ง และการวิศวกรรมจราจร 

 - การจดัการ การบำารงุรกัษา และการใช้ประโยชน์จาก

ป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2. กฎหม�ย: พระร�ชบัญญัติก�รผังเมืองพ.ศ.2518

 จากข้อบญัญตัใิน หมวด 3 การวางและจดัทำาผงัเมอืงรวม 

ในพระราชบัญญัติการผังเมืองการผังเมือง พ.ศ.2518 ซึ่งได้

ระบเุนือ้หาสำาคญัทีแ่สดงถงึความเกีย่วข้องของการผงัเมอืงกบั

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอาไว้ใน 2 มาตรา ดังนี้

 “มาตรา 18 เมือ่เหน็สมควรวางและจดัทำาผงัเมอืงรวม 

ณ ท้องที่ใด สำานักผังเมืองจะวางและจัดทำาผังเมืองรวมของ 

ท้องที่นั้นขึ้น หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นของท้องที่นั้นจะวางและ

จดัทำาผงัเมอืงรวมในท้องทีข่องตนขึน้กไ็ด้ ในกรณทีีเ่จ้าพนกังาน

ท้องถิน่จะวางและจดัทำาเองต้องได้รบัอนมุตัจิากคณะกรรมการ

ผังเมืองก่อน . . .”

 “มาตรา 19 เมื่อสำานักผังเมืองจะวางหรือจัดทำา

ผังเมืองรวมของท้องที่ใด ให้สำานักผังเมืองแจ้งให้เจ้าพนักงาน

ท้องถิ่นของท้องที่นั้นทราบ และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นนั้นมา

แสดงความคิดเห็นต่อสำานักผังเมือง. . .”

 ดังนั้นจากข้อบัญญัติที่ เป ็นเหตุผลสำาคัญทั้ง 2 

ประการข้างต้น จงึทำาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่แตล่ะแห่ง 
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จำาเป็นที่จะต้องรู้และเข้าใจเรื่อง “การผังเมือง” เพื่อสามารถนำา 

ความรู้ด้านการผังเมืองไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นของตนได้

อย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ความรูพ้ืน้ฐานของการวางแผนและการผงัเมอืง

1. คว�มหม�ยของก�รว�งแผนและก�รผังเมือง

 “ก�รว�งแผน” (Planning) หมายถึง การกำาหนด

แนวทางในอนาคตที่ได้รับการตัดสินใจในปัจจุบัน โดยคนหรือ

กลุ่ม (องค์กร) ที่มีความเชี่ยวชาญจากหลายสาขาวิชา โดยมี

การกำาหนดแนวทางการทำางานในอนาคตและศกึษาหาความรู้

ใหม่ๆ ทีเ่กดิขึน้ เพือ่นำามาใช้ให้เกดิประโยชน์สงูสดุ และในขณะ

เดียวกัน ก็ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างเหมาะสม เพื่อจัดระบบ

สังคมให้ดีขึ้น (สำานักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ, 2549)

 “ก�รผังเมือง” หมายความว่า การวาง จัดทำาและ

ดำาเนินการ ให้เป็นไปตามผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ

ในบริเวณเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท เพื่อสร้าง

หรือพัฒนาเมืองหรือส่วนของเมืองขึ้นใหม่ หรือแทนเมือง

หรือส่วนของเมืองที่ได้รับความเสียหายเพื่อให้มีหรือทำาให้ดี

ยิ่งขึ้นซึ่งสุขลักษณะความสะดวกสบาย ความเป็นระเบียบ 

ความสวยงาม การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน ความปลอดภัย

ของประชาชน และสวัสดิภาพของสังคม เพื่อส่งเสริมการ

เศรษฐกจิ สงัคม และสภาพแวดล้อม เพือ่ดำารง รกัษาหรอืบรูณะ

สถานที่และวัตถุที่มีประโยชน์หรือคุณค่าในทางศิลปกรรม 

สถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดี หรือเพื่อบำารุง

รักษาทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิประเทศที่งดงาม หรือมีคุณค่า 

ในทางธรรมชาติ

 ดงันัน้ เมือ่พจิารณานยิามความหมายของการผงัเมอืง 

ตาม มาตรา 4 ใน พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518  

ข้างต้นแล้ว จะเหน็ได้ว่ามปีระเดน็สำาคญัทีก่ารผงัเมอืงเกีย่วข้อง

กับการพัฒนาท้องถิ่นในเรื่องต่างๆ ดังภาพที่ 3 

 ภ�พที่ 3 ก�รผังเมืองกับก�รพัฒน�ท้องถิ่นในเรื่องต่�งๆ
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2. กระบวนก�รผังเมืองของประเทศไทยในปัจจุบัน

2.1 แนวนโยบายแห่งรัฐที่เกี่ยวข้องกับการผังเมือง 

 จากการที่  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2550  ได ้ระบุถึง “แนวนโยบายด้านที่ดิน 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” เอาไว้ใน มาตรา 85 

(1) ความว่า “กำาหนดหลักเกณฑ์การใช้ที่ดินให้ครอบคลุม 

ทั่วประเทศ โดยให้คำานึงถึงความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม

ทางธรรมชาติ ทั้งผืนดิน ผืนนำ้า วิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่น และ

การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและ

กำาหนดมาตรฐานการใช้ทีด่นิอย่างยัง่ยนื โดยต้องให้ประชาชน

ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากหลักเกณฑ์การใช้ที่ดินนั้นมี 

ส่วนร่วมในการตัดสินใจด้วย” รวมถึงความใน มาตรา 85 (3) ที่

ว่า “จัดให้มีการวางผังเมืองพัฒนาและดำาเนินการตามผังเมือง

อย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล เพือ่ประโยชน์ในการดแูล

ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน”

 2.2 ความสัมพันธ์ระหว่างการวางแผนและการ 

วางผังเมือง

 ค ว า ม สั ม พั น ธ ์ ร ะ ห ว ่ า ง ก า ร ว า ง แ ผ น กั บ ก า ร

วางผังเมืองในระดับต ่างๆ นั้น เป ็นความสัมพันธ ์กัน 

ของนโยบายและแผนพัฒนากับระดับของการวางผังเมือง  

ซึ่งพิจารณาได้จากภาพที่ 4

 ปัจจุบัน กรมโยธาธิการและผังเมือง สังกัดกระทรวง

มหาดไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานสำาคัญที่มีบทบาทและหน้าที่

เกี่ยวข้องโดยตรงกับการผังเมืองของประเทศไทย ได้แบ่ง 

รูปแบบของการวางผังแต่ละระดับเอาไว้ 3 รูปแบบ ดังนี้

 1) ผังนโยบาย ประกอบด้วย ผังประเทศ ผังภาค และ

ผังอนุภาค

 ภ�พที่ 4 ก�รว�งแผนกับก�รว�งผังเมืองระดับต่�งๆ

 2) ผังบังคับใช้ ประกอบด้วย ผังเมืองรวมจังหวัด 

ผงัเมอืงรวมเมอืง/ ชมุชน ผงัเมอืงเฉพาะ และผงัการจดัรปูทีด่นิ

 3) ผังเสนอแนะ ประกอบด้วย ผังการพัฒนาพื้นที่ 

และผังชุมชน

2.3 ระดับของการวางผังที่ เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น มี 4 ระดับ ดังนี้

 1) ผังเมืองรวมเมือง/ ชุมชน คือ ผังกำาหนดการใช้

ประโยชน์ทีด่นิ ระบบคมนาคมขนส่งและโครงสร้างพืน้ฐานอืน่ๆ 

ในระดบัเมอืงและชมุชน โดยออกเป็นกฎกระทรวงใช้บงัคบัตาม 

พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ.2518

 2) ผังเมืองชุมชน (เทศบาล) คือ ผังกำาหนดแนวทาง

การใช้ประโยชน์ที่ดิน ระบบโครงสร้างพื้นฐานเบื้องต้น เพื่อ

เป็นแนวทางการพัฒนาชุมชนที่ยังไม่มีผังเมืองรวม อาจจะ

ออกเป็นข้อบญัญตัท้ิองถิน่ใช้บงัคบัตาม พ.ร.บ.ควบคมุอาคาร  

พ.ศ.2522

 3)  ผังชุมชน (อบต.) คือ ผังเสนอแนะแนวทาง

โครงการพัฒนาชุมชน (อบต.) เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนา

ชุมชนที่ยังไม่มีผังเมืองรวม อาจจะออกเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่น

ใช้บังคับตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522

 4) ผังเมืองเฉพาะ คือ ผังและโครงการเพื่อพัฒนา

หรือดำารงรักษาพื้นที่เฉพาะแห่งหรือเฉพาะกิจการ ทั้งด้านการ

ใช้ประโยชน์ที่ดิน โครงสร้างพื้นฐานและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 นอกจากนี้ กระบวนการผังเมืองของประเทศไทยใน

ปัจจบุนั (พ.ศ.2555) ยงัเกีย่วข้องกบักระบวนการตามกฎหมาย 

ซึ่งเป็นการดำาเนินการตาม พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.

2518 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2525 (ฉบับที่ 2) และ พ.ศ.2535 

(ฉบับที่ 3) ซึ่งในพระราชบัญญัติดังกล่าวประกอบด้วยสาระ

ก�รว�งแผนกับก�รว�งผังเมืองระดับต่�งๆ

นโยบ�ยและแผนพัฒน�                       ระดับของก�รว�งผังเมือง

แผนพัฒน�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ            ผังประเทศ/ ผังภ�ค

แผนพัฒน�จังหวัด                  ผังเมืองรวมจังหวัด/ อำ�เภอ

แผนพัฒน�ท้องถิ่น (อปท.)               ผังเมืองรวมเมือง/ ชุมชน

แผนพัฒน�พื้นที่      ผังเมืองเฉพ�ะ

แผนจัดก�รพื้นที่      ผงัเฉพ�ะกจิ/ ผงั อบต./ ผงัหมูบ่�้น
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สำาคัญ 4 ประการ ได้แก่ อำานาจในการวางจัดทำาผังเมืองรวม 

วธิกีารวางและจดัทำาผงัเมอืงรวม การบงัคบัใช้ผงัเมอืงรวมและ

การปรับปรุงผังเมืองรวม โดยเฉพาะด้านอำานาจในการวางจัด

ทำาผังเมืองรวมนั้น ความจาก มาตรา 18 ใน พระราชบัญญัติ

การผังเมือง พ.ศ.2518 ได้กำาหนดผู้มีอำานาจหน้าที่ในการวาง

และจัดทำาผังเมืองรวมเอาไว้ ดังนี้

 1) กรมโยธาธิการและการผังเมืองวางและจัดทำาใน

ท้องที่ที่เห็นสมควร

 2) เจ้าพนักงานท้องถิ่น วางและจัดทำาผังเมืองรวม

ในท้องที่ของตนเมื่อเห็นสมควร โดยได้รับการอนุมัติจาก 

คณะกรรมการผังเมือง

การน�าความรู ้ด ้านการผังเมืองมาใช ้ในการ 

พัฒนาท้องถิ่น

 “วชิาการผงัเมอืง” แยกสาขาจากสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

เพือ่แก้ปัญหาในระดบัชมุชนหรอืเมอืง ดงันัน้ วชิาการผงัเมอืงจงึ

เป็นสหสาขาวชิา เพือ่ให้เหมาะสมกบัปัญหาของเมอืงทีม่คีวาม

หลากหลาย วิชาการผังเมืองที่ดีจึงมี 3 ลักษณะ คือ

 1. รู้จัก คือ รู้จักความหมาย หลักการและทฤษฎีด้าน

การผังเมือง

 2. คาดการณ์ คือ การคาดการณ์ด้านประชากรและ

ทิศทางการเจริญเติบโตของเมือง

 3. รู้วิธีการ คือ รู้วิธีการหรือกระบวนการในการวาง

และจัดทำาผัง

 อย่างไรก็ตาม “ท้องถิ่น” จะต้องเติบโตเป็น “เมือง”  

ดงันัน้ท้องถิน่ทีม่เีจ้าหน้าทีท่ีม่คีวามรูค้วามสามารถทางวชิาการ

ด้านการผงัเมอืง กจ็ะเป็นท้องถิน่ทีม่ศีกัยภาพทีไ่ด้เปรยีบในเชงิ

วิชาการ เปรียบประดุจ “พยัคฆ์ติดปีก”

 ทั้งนี้ เหตุผลสำาคัญที่ต้องนำาความรู้ด้านการผังเมือง

มาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

 1. การเพิ่มขึ้นของจำานวนประชากรและแรงงาน

ภายในเมือง

 2. การตอบสนองความต้องการของประชาชน 

ภายในเมือง

 3. เมืองมีการเจริญเติบโตและการขยายตัวอย่าง 

ต่อเนื่อง

 4. เมืองมีสารพันปัญหาที่จะต้องดูแลและแก้ไข เช่น 

ปัญหาด้านที่อยู่อาศัย ภัยพิบัติ (นำ้าท่วม) ปัญหาขยะ มลพิษ 

สิ่งแวดล้อม การจราจรติดขัด ฯลฯ

 จากเหตุผลสำาคัญดังกล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นถึง

การเปลี่ยนแปลงของท้องถิ่นที่จะพัฒนาเป็นเมือง ซึ่งพิจารณา

ได้จากข้อมูลการเพิ่มขึ้นของจำานวนเทศบาล จำานวนประชากร

ในเทศบาลและร้อยละของประชากรในเขตเทศบาล ที่จำาแนก

ตามรูปแบบของเทศบาลในประเทศไทย ซึ่งเปรียบเทียบจาก

ข้อมูลในระยะเวลา 12 ปี ระหว่าง พ.ศ. 2537 กับ พ.ศ.2549 

โดยมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 

 จากตารางข้างต้น แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นของ

จำานวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจำานวนประชากรใน

เขตเทศบาลภายในระยะเวลา 12 ปี โดยเฉพาะองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นที่เป็น “เทศบาลตำาบล” พบว่า มีสัดส่วนร้อยละที่

เพิม่ขึน้จากเดมิสงูมาก จากร้อยละ 1.6 เพิม่ขึน้เป็นร้อยละ 11.2 

 ทั้งนี้ เพราะท้องถิ่นที่มีรูปแบบเมืองเป็นเทศบาล

ตำาบลนั้นมีจำานวนประชากรในเขตเทศบาลเพิ่มขึ้น จากการ

เกิดและอพยพเข้าไปอยู่ในเขตเมืองที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งอาจเป็น

ผลมาจากการที่เมือง (เทศบาล) มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่

ดขีึน้ จงึส่งผลทำาให้การใช้ประโยชน์ทีด่นิในเขตเมอืงนัน้เกดิการ

เปลีย่นแปลง ดงันัน้ “ท้องถิน่” แห่งใดทีม่กีารเจรญิเตบิโตอย่าง

รวดเรว็โดยไร้แผนชีน้ำา จะเสีย่งทีจ่ะทำาให้เกดิสิง่ปลกูสร้างและ

อาคารทีไ่ม่เป็นระเบยีบ ขาดความเหมาะสมและความสวยงาม 

ด้วยเหตุนี้ความรู้เรื่อง “ผังเมือง” จึงเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์

ที่จะช่วยวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของ

เมืองให้เกิดความสวยงามและเป็นระเบียบ เพราะฉะนั้นการ

พัฒนาเมืองที่ยั่งยืน จึงจำาเป็นต้องมีการวางแผนพัฒนาเมือง

ก่อน โดยอาศยั “นกัผงัเมอืง” ทีม่คีวามรูด้้าน “การผงัเมอืง” เป็น 

ผู้ดำาเนินการ

บทสรุป

 ความรู้ด้านการผังเมืองที่จำาเป็นสำาหรับการวางและ

จดัทำาผงัเมอืงเพือ่พฒันาท้องถิน่นัน้ สามารถสรปุประเดน็ความ

รู้เรื่องสำาคัญได้ 5 ข้อ ดังนี้

 1. ระบบการวางผังเมืองของประเทศไทย ได้แก่ 

นโยบายและแผนพัฒนา กฎหมาย เกณฑ์และมาตรฐานด้าน

การผังเมืองที่เกี่ยวข้อง

 2. กระบวนการและขัน้ตอนดำาเนนิการวางและจดัทำา
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ผังเมืองรวม ได้แก่ กระบวนการตามหลักการทั่วไป 6 ขั้นตอน 

และกระบวนการตามกฎหมาย 12 ขั้นตอน (ระยะเวลา 2 ปี) 

ตามเนื้อหาใน พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ.2518 ฉบับที่ 3

 3. ข้อมูลพื้นฐานและการวิเคราะห์ปัญหาของเมือง 

เช่น ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน ประชากร 

เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

 4. การเปลีย่นแปลงของเมอืงและผลกระทบด้านต่างๆ 

ในปัจจุบัน เช่น การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภัยพิบัติ ปัญหา

ชุมชนแออัด ปัญหาการจราจร เป็นต้น

 5. การพัฒนาเมืองไปสู่ความยั่งยืน เช่น การมีส่วน

ร่วมของประชาชน การอนรุกัษ์ การท่องเทีย่ว การรบัมอืภยัพบิตัิ 

ปัญหาภาวะผู้สูงอายุในอนาคต พลังงานและประชาเศรษฐกิจ

อาเซียน (AEC) เป็นต้น

 โดยประเด็นความรู ้เรื่องสำาคัญทั้ง 5 ข้อข้างต้น 

เป็นความรู้พื้นฐานที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรศึกษา

 ตาราง: จ�านวนเทศบาล จ�านวนประชากรในเทศบาล และร้อยละของประชากรในเขตเทศบาล จ�าแนกตามเทศบาล พ.ศ. 2537 และ พ.ศ.2549

ที่ม�: คำ�นวณจ�กข้อมูลทะเบียนร�ษฎร (กรมก�รปกครอง 2550), อ้�งใน ปร�โมทย์ ประส�ทกุล และคณะ, 2550.

และทำาความเข้าใจ เพื่อสามารถนำาความรู ้เหล่านี้ไปใช้ 

ประกอบการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืนในอนาคต

 สำาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ โดยเฉพาะ

องค์การบริหารส่วนตำาบล (อบต.) ที่ยังไม่มีการวางและจัด

ผังเมืองขึ้นในท้องถิ่นนั้น “ผังชุมชน” ซึ่งเป็นผังเสนอแนะ 

แนวทางโครงการพฒันาชมุชน ถอืเป็นผงัสำาคญัทีเ่หมาะสมจะ

นำามาใช้ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยก่อนที่จะเกิดเป็น  

“ผังชุมชน” ได้นั้น จำาเป็นจะต้องศึกษาและทำาความเข้าใจ  

3 หัวข้อสำาคัญ สำาหรับการจัดทำาแผนผังชุมชน ได้แก่

 1. ภาพรวมขององค์กรปกครองท้องถิ่น ซึ่งประกอบ

ด้วย สภาพทั่วไปของพื้นที่ สภาพภูมิประเทศ (ของประเทศ/ 

จังหวัด/ ตำาบล) การตั้งถิ่นฐานของพื้นที่ (ตำาบล/ อบต.) ข้อมูล

ประชากร (จำานวน/ สถิติ) ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ และข้อมูลด้าน

สังคม (บริบททางสังคม เช่น ศาสนา การศึกษา สาธารณะสุข 

เป็นต้น)
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 2. แนวทางการพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต จะต้องมี

การศึกษาข้อมูลเบื้องต้น ได้แก่ ประชากรและการประกอบ

อาชีพ การใช้ประโยชนท์ีด่ิน โครงข่ายการคมนาคม การบริการ

สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ (โดยเฉพาะแหล่งนำ้าเพื่อ

การเกษตรและการอุปโภค)

 3. ข้อเสนอแนะโครงการพัฒนา ประกอบด้วย 

ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต ด้านการคมนาคม

และการขนส่ง และด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการและ 

ด้านสิ่งแวดล้อม

 การพัฒนาชุมชนเมืองต่างๆ  ก่อนที่จะทำาผังชุมชน

ของตำาบลแต่ละแห่งนั้นๆ จะต้องศึกษาและทำาความเข้าใจ

หวัข้อต่างๆ ข้างต้น และสดุท้ายต้องมข้ีอเสนอแนะโครงการการ

พัฒนาในแต่ละด้านดังกล่าว เพื่อจะได้ทำาแผนผังชุมชนต่อไป

เอกส�รอ้�งอิง

1. กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมโยธาธิการและผังเมือง, พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518, กรุงเทพฯ:  

บริษัท รำาไทยเพรส จำากัด, 2551.

2. ชูวงศ์ ฉายะบุตร, การพัฒนาท้องถิ่นไทย, กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น กรมการปกครอง, 2539.

3. ปราโมทย์ ประสาทกุล สุรีย์พร พันพึ่ง และปัทมา ว่าพัฒนวงศ์.”ระเบิดคนเมือง ในประเทศไทย”. ใน ประชากรและสังคม 2550. 

วรชัย ทองไทย และสุรีย์พร พันพึ่ง. บรรณาธิการ (นครปฐม: สำานักพิมพ์ประชากรและสังคม), 2550.

4. ปรีชา รณรงค์, เอกสารการบรรยายเรื่อง เทคนิคแนวทางปฏิบัติในการวางผังเมืองและประสบการณ์เชิงประจักษ์,  

กรมโยธาธิการและผังเมือง, 11 พฤษภาคม 2554.

5. พบสุข ชำ่าชอง, “การกระจายอ�านาจให้แก่ท้องถิ่น”, คณะทำางานเครือข่ายวิชาการเพื่อการปฏิรูป, 2553.

6. สำานักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ, คู่มือ วิธีการจัดท�าแผนงาน/ โครงการให้เป็นไปตามผังเมืองรวม, กรุงเทพฯ:  

กรมโยธาธิการและผังเมือง, 2549.

7. Michael Hugo Brunt, The History of City Planning: A Survey, Harvest House Ltd., 1972.

 ดังนั้น ความรู้ด้านการผังเมืองจึงมีความสำาคัญและ

จำาเป็นต่อการพัฒนาท้องถิ่นในยุคโลกาภิวัตน์ ซึ่งเมืองมีการ

เปลีย่นแปลงทัง้ทางด้านเศรษฐกจิ สงัคมและสิง่แวดล้อม รวมถงึ

มปัีญหาต่างๆ เกดิขึน้มากมาย ด้วยเหตนุี ้ท้องถิน่จงึจำาเป็นต้อง

มนีกัผงัเมอืงทีม่คีวามรูแ้ละความเข้าใจในวชิาการผงัเมอืงเป็น 

ผูป้ฎบิตังิานร่วมกบัผูบ้รหิารราชการส่วนท้องถิน่ เพือ่ให้เกดิการ

พัฒนาเมืองได้อย่างยั่งยืนในอนาคต.



35 วารสารกรมโยธาธิการและผังเมือง

JOURNAL OF DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS AND TOWN & COUNTRY PLANNING

 บทคว�มนีเ้ขยีนจ�กประสบก�รณ์ทีผู่เ้ขยีนได้รบั

ทุนเข้�ร่วมก�รฝึกอบรมในหลักสูตร Urban Planning & 

Policy course จ�กสถ�บันวิจัยก�รตั้งถิ่นฐ�นมนุษย์แห่ง

เก�หลี หรือ Korea Research Institute for Human Settle-

ments (KRIHS) ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน – 29 กรกฎาคม 

2554 ทั้งนี้การฝึกอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมทั้งหมด 

10 คนจาก 7 ประเทศ ได้แก่ คาซัคสถาน อุซเบกิสถาน 

มองโกเลีย ซิมบับเว ลาว  เวียดนาม และไทย

 ประเทศเก�หลีใต้ให้คว�มสำ�คัญกับก�รกำ�หนด

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

ควบคู่ไปกับก�รกำ�หนดนโยบ�ยก�รพัฒน�เศรษฐกิจของ

ประเทศ โดยสถาบันวิจัยการตั้งถิ่นฐานมนุษย์แห่งเกาหลี 

หรือ KRIHS ซึ่งเป็นองค์กรประเภทไม่แสวงผลกำาไร (Non-

profit Organization) อยูภ่ายใต้สภาสถาบนัวจิยัเศรษฐกจิและ

สังคมแห่งเกาหลี Korea Council of Economic and Social 

Research Institute (KCERSRI)  จะเป็นองค์กรหลกัในการทำา

หน้าที่จัดทำานโยบายการพัฒนาเชิงพื้นที่และการผังเมืองของ

ประเทศเกาหลใีต้  สถาบนั KRIHS ก่อตัง้มาตัง้แต่ ปีค.ศ. 1978 

นอกจากจะเป็นผูจ้ดัทำานโยบายด้านทีด่นิและการวางแผนผงั/

ผังระดับประเทศ ระดับภาค และเมืองแล้ว ยังเป็นองค์กรที่

ผลติงานวจิยัมากมายให้กบัประเทศทัง้ในด้านการพฒันาภาค 

การพัฒนาเมือง   โครงสร้างพื้นฐาน การใช้ประโยชน์ที่ดิน สิ่ง

แวดล้อม การคมนาคมขนส่ง และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

ชวลิตา จันทร์พวง

นักผังเมืองช�านาญการ ส�านักผังประเทศและผังภาค กรมโยธาธิการและผังเมือง

 รูปที่ 1  ก�รฝึกอบรมหลักสูตร Urban Planning & 

Policy course ณ สถ�บัน KRIHS ประเทศเก�หลีใต้

ความส�าคัญของผังประเทศ :  

กรณีศึกษาการวางผังประเทศเกาหลีใต้

(Korea’s National Territorial Planning)  
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อีกด้วย เนื่องจากสถาบันมีนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญชั้นนำาของ

ประเทศในสาขาที่เกี่ยวข้องมากมาย  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้จบ

การศึกษาระดับปริญญาเอก (ร้อยละ 85) จึงถือได้ว่าเป็นหนึ่ง

ในองค์กรระดับมันสมอง (Think tank) ของประเทศเกาหลีใต้ 

 ประเทศเกาหลใีต้เป็นประเทศในภมูภิาคเอเชยีตะวนั

ออก ตั้งอยู่บนคาบสมุทรเกาหลี พรมแดนทางเหนือติดกับ

ประเทศเกาหลีเหนืออยู่ใกล้กับประเทศจีน ญี่ปุ่น และรัสเซีย 

 รูปที่ 2  แสดงที่ตั้งประเทศเก�หลีใต้

ประเทศมีขนาดเล็ก ถึงแม้ว่าจะมีพื้นที่เพียง 100,210 ตาราง

กิโลเมตร โดยร้อยละ 65 เป็นพื้นที่ภูเขา แต่มีประชากรจำานวน

มาก ประมาณ 49 ล้านคน (ความหนาแน่นประชากร 488 คน/

ตารางกิโลเมตร) ซึ่งประมาณร้อยละ 49 กระจุกตัวอยู่ในภาค

เมืองหลวง ร้อยละ 46 อาศัยอยู่ในเมืองขนาดใหญ่ เช่น ปูซาน 

แทกู แทจอน กวางจู อินชอน และอูลซาน มีเพียงไม่ถึงร้อยละ 

10 ของประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตชนบท
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 ดังที่กล่าวมาข้างต้นแล้วว่าเกาหลีใต้เป็นประเทศ

ขนาดเล็ก และไม่มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นต้นทุน

ภาคการผลิตในภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศ แต่ประเทศ

เกาหลีใต้นับได้ว่าเป็นประเทศหนึ่งที่สามารถพัฒนาเศรษฐกิจ

ได้รวดเร็วและประสบความสำาเร็จจนติดอันดับประเทศผู้นำา

เศรษฐกิจของโลก ด้วยการเติบโตอย่างต่อเนื่องของภาค

อตุสาหกรรมมาตัง้แต่ทศวรรษที ่1960  อนัเป็นผลจากนโยบาย

การพฒันาเศรษฐกจิให้ก้าวสูก่ารเป็นประเทศอตุสาหกรรม และ

นโยบายการพัฒนาพื้นที่ของประเทศ ซึ่งมียุทธศาสตร์หลักคือ

การปรบัโครงสร้างการใช้พืน้ทีแ่ละจดัเตรยีมโครงสร้างพืน้ฐาน

ให้สนบัสนนุการพฒันาเศรษฐกจิขัน้สงูและความเป็นอยูท่ีด่ขีอง

ประชาชน 

 การวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ประเทศเกาหลีมีการจัด

ทำาแผน/ผังในหลายระดับ ซึ่งมีลักษณะโครงสร้างคล้ายคลึง

กบัประเทศไทย คอื ผงัประเทศ ผงัภาค ผงัจงัหวดั และผงัเมอืง/

ชุมชน โดยผังประเทศ (Comprehensive National Territorial 

Plan : CNTP) อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติการใช้ที่ดินแห่งชาติ 

2002 (Framework Act on National Territory 2002) ซึ่งผัง

ประเทศ (CNTP) จะเป็นการกำาหนดทิศทางการพัฒนาและ

อนรุกัษ์พืน้ทีข่องประเทศในระยะยาว และเป็นกฎหมายสำาคญั

สงูสดุ  การจัดทำาแผน/ผงัการพฒันาอื่นๆ จะต้องดำาเนนิการให้

สอดคล้อง โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ส่งเสรมิการพฒันาเศรษฐกจิ

ของประเทศ  สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน แก้ไข

ปัญหาที่อยู่อาศัยและสร้างสมดุลของการพัฒนาเพื่อลดช่อง

ว่างความแตกต่างทางเศรษฐกจิระหว่างภาคต่างๆ ของประเทศ 

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

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

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

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

ประเทศของประธานาธิบดี ลี เมียง บัก (Lee Myung-bak) 

โดยได้ปรับปรุงเนื้อหาสาระจากผังที่ 4 (2000-2020) อันเนื่อง

มาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก (Climate 

Change),  กระแสพัฒนาของโลกให้ความสำาคัญกับการเป็น

มติรกบัสิง่แวดล้อมและการเตบิโตแบบสเีขยีว Green Growth, 

การแข่งขันทางเศรษฐกิจในเวทีโลก และการเปลี่ยนแปลง

โครงสร้างและขั้วอำานาจของระบบเศรษฐกิจโลก โดยผัง

ประเทศฉบบัปัจจบุนั ได้กำาหนดทศิทางการพฒันาประเทศ ใน

ระยะ 20 ปี สาระสำาคัญของนโยบายมุ่งเน้น

•  การพัฒนาแกนเศรษฐกิจพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวัน

ออก ชายฝั่งทะเลตะวันตก และชายฝั่งทะเลทางตอนใต้ 

ตามยุทธศาสตร์การเป็นประตู (Gate way) สู่ภูมิภาค

ต่างๆ ของโลก ผ่านการเสรมิสร้างความเข้มแขง็ของระบบ

การคมนาคมขนส่งทางสนามบิน ท่าเรือ ถนน และรถไฟ

เชื่อมต่อคาบสมุทรเกาหลีกับประเทศจีนและภูมิภาค

เอเชีย (รูปที่ 5)

•  พัฒนาให ้ เป ็นประเทศชั้นนำาของโลกภายใต ้

ยุทธศาสตร์การเติบโตแบบสีเขียว (Green Growth) 

ด้วยการเพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างสภาพแวดล้อมเมือง 

โครงสร้างพืน้ฐานและระบบคมนาคมขนส่งทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดล้อม 

•  เสรมิสร้างการพฒันาขดีความสามารถในการแข่งขนั

ของภาคต่างๆ สู่ระดับโลก เช่น การพัฒนาเขตเศรษฐกิจ

ขนาดใหญ่ระดับภูมิภาค (Mega/Supra –regional 

Economic Zone)  การปรับปรุงและยกระดับโครงสร้าง

พื้นฐาน  การจัดหาพื้นที่เพื่อการลงทุนอุตสาหกรรม (In-

dustrial Complex)  และการส่งเสริมการค้นคว้าและวิจัย 

(R&D) ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมหลัก

•  พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งที่ทันสมัย

และใช้ความเร็วสูง (High-tech & High-speed) ซึ่ง

ประหยัดพลังงาน (Energy Saving) และคาร์บอนตำ่า 

(Low-carbon)

•  พฒันาโครงข่ายสารสนเทศความเรว็สงู (High Speed 

Information Network) เชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์ (Spatial Information System) เพื่อยกระดับ

ไปสู่การเป็นประเทศชั้นนำาในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 

(Ubiquitous Territorial Information) (รูปที่ 7)

•  พัฒนาที่อยู่อาศัยที่น่าอยู่ และสะดวกสบายสำาหรับ 

ผู้มีรายได้น้อยในภาคต่างๆ ทั่วประเทศ ภายใต้แนวคิด

การเติบโตแบบสีเขียว (Green Growth) คาร์บอนตำ่า 

(Low-carbon) และใกล้แหล่งงาน (รูปที่ 8 การพัฒนา

เมืองใหม่และที่อยู่อาศัยรองรับประชากรที่ขยายตัวออก

จากกรุงโซล)

•  บริหารจัดการนำ้า เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ (Climate Change) โดยดำาเนินการจัดตั้ง

โครงการแม่นำา้ 4 สาย (Four –River Project) ซึง่เป็นแม่นำา้

ใหญ่ที่สำาคัญ 4 สาย ได้แก่ Han, Geum, Nakdong และ 

Yeongsan โครงการมเีป้าหมาย เพือ่กกัเกบ็นำา้ไว้ใช้ในยาม

ขาดแคลน, ควบคมุและป้องกนัอทุกภยั, ปรบัปรงุคณุภาพ

นำ้าและระบบนิเวศน์, สร้างสรรค์พื้นที่ริมแม่นำ้าให้มีการใช้

ประโยชน์ได้หลายรูปแบบ และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา

ภาคและเมืองในพื้นที่โดยรอบ กุญแจความสำาเร็จของ

โครงการ คือ การประสานความร่วมมือกันระหว่างรัฐบาล

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

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

นั้นดำ�เนินก�รโดย KRIHS  ซึ่งเป็นสถ�บันวิจัยที่อยู่ใน

สังกัดกระทรวงที่ดิน คมน�คมขนส่งและก�รเดินทะเล 

(Ministry of Land, Transport and Maritime Affairs) จัด

ตั้งคณะทำางานร่วมกับสถาบันวิจัยในสังกัดกระทรวงต่างๆ ที่

เกีย่วข้อง เช่น กระทรวงเกษตร กระทรวงอตุสาหกรรม กระทรวง

สิ่งแวดล้อม ฯลฯ รัฐบาลกลาง และรัฐบาลท้องถิ่นดำาเนินการ

วางและจดัทำานโยบายและโครงการต่างๆ ให้รฐับาลกลาง และ

รฐับาลท้องถิน่พจิารณา เพือ่จดัทำาร่างผงัประเทศ (CNTP) จาก

นั้นจะนำาไปสู่กระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน

ที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ และผ่านการรับฟังคำาปรึกษาจากคณะ

รัฐมนตรี ก่อนจะนำาไปสู่กระบวนการเสนอต่อประธานาธิบดี

ลงนามต่อไป ทั้งนี้การวางและจัดทำาผังประเทศ (CNTP) ฉบับ

ปัจจุบัน มีผู้เชี่ยวชาญจากรัฐบาลกลาง รัฐบาลท้องถิ่น และ

สถาบันวิจัยในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในกระบวนการ

ทั้งหมด 210 ท่าน จาก 98 องค์กร

 ภายหลังจากประธานาธิบดีลงนามรับรอง นโยบาย

ในผังประเทศ (CNTP) นำาไปสู่การปฏิบัติใน 3 ระดับคือ

 1. รัฐบ�ล ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับ โครงการพัฒนาภาค 

การพัฒนาเมือง พื้นที่อุตสาหกรรม ระบบการคมนาคมขนส่ง 

ระบบข้อมูลสารสนเทศ ที่อยู่อาศัย การจัดการที่ดิน การพัฒนา

อย่างยั่งยืน และ ความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง

เหนือ

 2. รัฐบ�ลท้องถิ่น ซึ่งจะมีบทบาทสำาคัญเพิ่มมาก

ขึ้น จากในอดีตการกำาหนดแผนเป็นลักษณะ Top-down 

แต่เนื่องจากประเทศมีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นและ

นโยบายการกระจายอำานาจไปสู่ท้องถิ่น รัฐบาลกลางและ

รัฐบาลท้องถิ่นจึงมีบทบาทเท่าเทียมและรับผิดชอบร่วมกันใน

การกำาหนดนโยบายต่างๆ ซึ่งในอนาคตการกำาหนดนโยบาย

การพัฒนาพื้นที่ จะกระจายอำานาจสู่ท้องถิ่นและประชาชนให้

มีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น 

 3. ประธ�น�ธิบดี จะเป็นผู้ตัดสินใจและอนุมัติ 

CNTP ก่อนจะถกูบงัคบัใช้เป็นกฎหมาย ตัง้แต่ทศวรรษที ่1960 

เป็นต้นมา CNTP และแผนการพฒันาเศรษฐกจิจะถกูบงัคบัใช้

ภายใต้อำานาจของผู้นำาประเทศ

 รูปที่ 7  การพัฒนาเมืองภายใต้แนวคิด Ubiquitous City
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ผังประเทศไทยเป็นกรอบนโยบายการพัฒนา

พื้นที่อย่างบูรณาการ

 ปัจจุบันกระแสโลก�ภิวัตน์ส่งผลต่อก�รพัฒน�

ประเทศไทยด้�นต่�งๆ  ทำ�ให้ประเทศไทยจำ�เป็นต้อง 

เตรียมคว�มพร้อมรองรับสถ�นก�รณ์ดังกล่�ว โดยการ

ปรบัยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศ  ใช้โอกาสจากการรวมกลุม่

ทางเศรษฐกิจและกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ และใช้ 

จุดแข็งของประเทศที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งความได้

เปรียบด้านที่ตั้งภูมิศาสตร์ การมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดม

สมบูรณ์  การเป็นผู้ผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร

รายใหญ่ของโลก  รวมถึงความพร้อมทางด้านทรัพยากรการ

ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในระดับโลก เพื่อสนับสนุนการ

พัฒนาสู่ความเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ใน

อนาคต  

 แต่อย่�งไรก็ต�ม  ประเทศไทยยังจะต้องเผชิญ

กับสภ�วก�รณ์เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหล�ยประก�ร 

ทั้งการก้าวเข้าสู ่สังคมของผู้สูงอายุ  ความเสื่อมโทรมของ

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

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความขัดแย้งของการใช้

ประโยชน์ที่ดิน  รวมทั้งสถานการณ์โลกร้อน  ที่ส่งผลกระทบให้

เกิดภัยธรรมชาติต่างๆ  ที่ปัจจุบันประเทศเรากำาลังเผชิญภาวะ

วิกฤตของประเทศในเรื่องปัญหานำ้าท่วม ที่เกิดความเสียหาย

ต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นบริเวณกว้างในหลาย

จังหวัด   ซึ่งปัญหาเหล่านี้ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน 

และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

 ในอดีตที่ผ่านมา ประเทศไทยมีแผนพัฒนาระดับ

ชาติในด้านเศรษฐกิจและสังคม แต่ขาดแผนระดับชาติด้าน

กายภาพ  ทำาให้การพฒันาประเทศไม่ครอบคลมุทกุมติ ิ ดงัเช่น 

ประเทศที่พัฒนาแล้วหลายๆ ประเทศ ซึ่งจะให้ความสำาคัญกับ

การวางแผน/ผังพัฒนาเชิงพื้นที่ทั้งในระดับประเทศ ระดับภาค 

และระดบัท้องถิน่  ควบคูไ่ปกบัแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม  

เพื่อจะใช้เป็นกรอบการพัฒนาพื้นที่แบบบูรณาการ  และมี

ทิศทางสู่เป้าหมายเดียวกัน   ยกตัวอย่างเช่น  National Land 

Use Plan ของญี่ปุ่น  Comprehensive National Territorial 

Plan ของเกาหลใีต้ National Physical Plan ของมาเลเซยี  หรอื

การจัดทำา Ruamordnungplan ของเยอรมนี เป็นต้น

 สำาหรับประเทศไทย กรมโยธาธิการและผังเมืองซึ่ง

เป็นหน่วยงานหลักด้านการวางผังเมือง ได้เห็นความสำาคัญ

ของการวางและจดัทำาผงัประเทศ เพือ่เป็นกรอบนโยบายในการ

พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ ระบบชุมชน การใช้ประโยชน์ที่ดินและ

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  ระบบโครงสร้างพื้นฐาน ให้

สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ และใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

และคุ้มค่า อันจะส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพ

ชีวิตของประชาชนโดยรวมของประเทศ ซึ่งการดำาเนินโครงการ

วางผังและจัดทำาผังประเทศ ได้ดำาเนินการในช่วงปี พ.ศ.2547 

– 2549 นับได้ว่าเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่ได้ดำาเนินการ

จัดให้มีการวางและจัดทำาผังประเทศขึ้น 

 การดำาเนินโครงการวางและจัดทำาผังประเทศ มี

กระบวนการและขั้นตอนการศึกษาวิเคราะห์ทางด้านวิชาการ 

โดยผู้เชี่ยวชาญในรายสาขา และผ่านความเห็นชอบคณะ

กรรมการกำากับการศึกษาจากหน่วยงานในกระทรวงต่างๆ 

และองค์กรภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งในแต่ละขั้นตอน

ของกระบวนการได้จัดให้มีการระดมความคิดเห็นจากทุกภาค

ส่วนทั่วประเทศ ทั้งรูปแบบของการประชุมเชิงปฏิบัติการ และ

การระดมความคิดเห็นกลุ่มเฉพาะด้าน  โดยกลุ่มเป้าหมาย

ครอบคลุมหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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ภาคเอกชน ผู ้แทนภาคประชาสังคม ผู ้แทนเครือข่ายภาค

ประชาชน  สถาบนัการศกึษา และผูแ้ทนอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้องให้เข้า

มามส่ีวนร่วมในกระบวนการและขัน้ตอนในการวางผงัประเทศ

 ภายหลงัการดำาเนนิโครงการแล้วเสรจ็ กรมโยธาธกิาร 

และผังเมืองได้ทำาการเผยแพร่เอกสารรายงานการศึกษาไป

ยังหน่วยงานต่างๆ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค องค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น  หน่วยงานภาคเอกชน  สถาบันการศกึษา

ต่างๆ เพื่อให้ใช้เป็นแนวทางในการจัดทำาแผนงาน/โครงการ

พัฒนาพื้นที่ของหน่วยงาน สำาหรับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ 

กรมโยธาธิการและผังเมือง ผังประเทศจะเป็นกรอบนโยบาย

การพัฒนาพื้นที่ให้กับการวางผังในระดับภาค อนุภาค จังหวัด 

อำาเภอ เมือง/ชุมชน และพื้นที่เฉพาะต่อไป 

 ประสบก�รณ์ที่ได้รับจ�กประเทศเก�หลีใต้ที่

ส�ม�รถนำ�ม�ประยุกต์ใช้กับประเทศไทย

 ผังประเทศเกาหลีใต้ (CNTP) มีความสำาคัญในการ

กำาหนดกรอบนโยบายและทิศทางการพัฒนาในพื้นที่ของ

ประเทศ รวมทัง้ระบบโครงสร้างพืน้ฐานทีจ่ะส่งเสรมิการพฒันา

และเชื่อมโยงพื้นที่เป้าหมายเหล่านั้นเข้าด้วยกัน เพื่อส่งเสริม

การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และให้มีการใช้พื้นที่อย่าง

เกดิประโยชน์สงูสดุและยัง่ยนื โดยนโยบายมุง่เน้นการวางแผน

พืน้ทีเ่พือ่เตรยีมการรบัมอืกบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 

และกระแสโลกาภิวัตน์, การสร้างความสมดุลย์ระหว่างการ

เติบโตทางเศรษฐกิจกับการปกป้องสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพื้นที่

เพือ่การพกัอาศยักบัพืน้ทีเ่พือ่การผลติ ภายใต้ยทุธศาสตร์การ

เตบิโตแบบสเีขยีว (Green Growth) ซึง่สามารถนำามาประยกุต์

ใช้กับการวางผังประเทศของไทย ดังนี้

  โครงการวางและจัดทำาผังประเทศได้ดำาเนินการ 

ตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 –2549 ข้อมูลและสถานการณ์ด้านต่าง ๆ 

 ได้มกีารเปลีย่นแปลง ปัจจบุนักรมโยธาธกิารและผงัเมอืงกำาลงั

ดำาเนินการทบทวนนโยบายและปรับปรุงผังประเทศ ซึ่งการ

ปรับปรุงผัง พิจารณาถึงประเด็นที่ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกกำาลัง

ให้ความสำาคัญ คือ  Climate change   Green Growth   Low 

carbon  Energy saving    กรอบความร่วมมอืระหว่างประเทศ 

และการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)

  ยกฐานะผังประเทศ ให้เป ็นกรอบนโยบาย  

 (ตามกฎหมาย) สงูสดุ ซึง่การกำาหนดนโยบายแผนพฒันาของ

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

  กระบวนการวางและจัดทำาผังประเทศควรมีการ

จัดตั้งคณะทำางานจากทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เช่น คมนาคม 

เกษตร อุตสาหกรรม พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม ฯลฯ เข้าร่วม การกำาหนดนโยบายและจัดทำาผัง

  จัดให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมให้มากขึ้นและ

ครอบคลุมทุกภาคส่วน ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และ 

ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งกลุ่มวิชาการเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

  ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ 

ผังประเทศในวงกว้างผ่านทางสื่อ และวิธีการต่าง ๆ  ให้กับ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาคธุรกิจ/เอกชน และประชาชนทั่วไป

   ยกระดับและปรับโครงสร้างองค์กรด้านการ

ผังเมืองให้เป็นองค์กรอิสระ หรือเป็นองค์กรเทียบเท่าระดับ

กระทรวง เพือ่ให้การดำาเนนิงานมปีระสทิธภิาพและเป็นองค์กร

หลักในการจัดระบบการใช้ประโยชน์ที่ดินของประเทศ และ

บรูณาการการพฒันาด้านเศรษฐกจิ และโครงสร้างพืน้ฐานของ

ประเทศอย่างแท้จริง

 รปูที ่11 ระดบัก�รว�งผงัเมอืงของประเทศไทย

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

ASEAN Free Trade Area (AFTA).

 ความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ชัดเจนของอาเซียน เริ่ม

ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2535  เมื่อผู้นำาอาเซียนได้ลงนามกรอบความ

ตกลงแม่บทว่าด้วยการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจของ

อาเซียน (Framework Agreement on Enhancing ASZN 

Economic Cooperation) และรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนลง

นามความตกลงวา่ดว้ยการใชอ้ตัราภาษพีเิศษทีเ่ทา่กนัสำาหรบั

เขตการค้าเสรีอาเซียน (Agreement on the Common Effec-

tive Preferential Tariff Scheme for the ASAN Free Trade 

Area) เป็นการประกาศเริ่มต้น  เขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) 

ครอบคลมุสนิคา้อตุสาหกรรม เกษตรแปรรปู และสนิคา้เกษตร

ไม่แปรรูป โดยให้มีความยึดหยุ่นแก่สินค้าอ่อนไหวได้

 1. วัตถุประสงค์ของ AFTA  3 ประการ  ได้แก่ (1)  

สร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้าอาเซียน (2) ดึงดูด

การลงทุนจากต่างประเทศ และ (3) สร้างอำานาจต่อรอง

 2. เป้าหมายหลักของ AFTA  2 ประการ  ได้แก่ (1)  

การลดภาษีสินค้าที่อยู่ในบัญชีลดภาษี (Inclusive List) เหลือ

ร้อยละ 0 ภายในปี พ.ศ. 2553 สำาหรับกรณีประเทศสมาชิก

เดิม 6 ประเทศ และภายในปี พ.ศ. 2558  สำาหรับกรณีประเทศ

สมาชิกใหม่ (กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม) และ (2) 

สาระน่ารู้เกี่ยวกับอาเซียน
ส�านักงานวิเทศสัมพันธ์  กรมโยธาธิการและผังเมือง

ยกเลิกอุปสรรคหรือมาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษี 

(Non – Tariff Barriers) ระหว่างกัน โดยยึดหลักเกณฑ์และ

แนวทางขององคก์ารการคา้โลก (WTO) เปน็สำาคญั  ซึง่ประเทศ

สมาชกิเดมิ 5 ประเทศ กำาหนดใหแ้ลว้เสรจ็ภายในป ีพ.ศ. 2553  

ประเทศฟิลิปปินส์ ภายในปี พ.ศ. 2555  และประเทศสมาชิก

ใหม่ ภายในปี พ.ศ. 2558

 3. ความตกลงด้านการค้าสินค้าของอาเซียน 

(ASEAN Trade In Goods Agreement : ATIGA)สินค้าที่

จะได้รับสิทธิประโยชน์จากเขตการค้าเสรีอาเซียนจะต้องอยู่

ในบัญชีลดภาษีของทั้งประเทศผู้ส่งออกและประเทศผู้นำาเข้า 

และมีการลดภาษีเหลือไม่เกินร้อยละ 20 แล้ว และสินค้านั้น

จะต้องมีสัดส่วนการผลิตในอาเซียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 40

 ประเทศไทยได้ผูกพันสินค้า จำานวน 8,300 รายการ 

ไวภ้ายใตเ้ขตการคา้เสรอีาเซยีน จำาแนกเปน็ (1) สนิคา้ในบญัชี

ลดภาษี จำานวน 8,287 รายการ ซึ่งจะต้องลดภาษีลงเหลือ

ร้อยละ 0 ภายในปี พ.ศ. 2553  และ (2) สินค้าในบัญชีอ่อน

ไหว จำานวน 13 รายการ ได้แก่ กาแฟ มันฝรั่ง มะพร้าวแห้ง  
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และไม้ตัดดอก ซึ่งจะต้องลดภาษีลงเหลือร้อยละ 5 ภายในปี  

พ.ศ. 2553

 4. ความตกลงด้านการค้าบริการของอาเซียน 

(ASEAN Framework Agrement on Services : AFAS)  ใน

ปี พ.ศ. 2538  ประเทศสมาชิกอาเซียนได้จัดทำาและลงนาม

ในกรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อ (1) ขยายความร่วมมือในการค้าบริการบาง

สาขาทีจ่ะชว่ยเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ

สมาชิกอาเซียนให้มากขึ้น (2) ลดอุปสรรคทางการค้าบริการ

ระหว่างประเทศสมาชิก และ (3) เปิดตลาดการค้าบริการ

ระหว่างประเทศสมาชิกให้มากขึ้น โดยมีเป้าหมายที่จะเปิด

เสรีอย่างเต็มที่ในปี พ.ศ. 2558  สาขาบริการจำาแนกเป็น 12 

สาขา (sector) ได้แก่ บริการด้านธุรกิจบริการสื่อสาร บริการ

ก่อสร้าง บริการจัดจำาหน่าย บริการทางการศึกษา บริการสิ่ง

แวดล้อม บริการทางการเงิน บริการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย

และสิ่งแวดล้อม บริการด้านการท่องเที่ยวและการเดินทาง 

บริการด้านนันทนาการ วัฒนธรรม และการกีฬา บริการด้าน

การขนส่ง และบริการอื่นๆ การเปิดเสรีการค้าบริการของ

อาเซียน มีหลักการสำาคัญ คือ ประเทศสมาชิกจะต้อง

ทยอยผูกพันการเปิดตลาดให้มากขึ้นทั้งด้านสาขา และ

รูปแบบการให้บริการ (mode) รวมถึงลดเลิกข้อจำากัดที่

เป็นอุปสรรคต่อผู้ให้บริการของประเทศสมาชิก

 5.ความตกลงด้านเขตการลงทุนอาเซียน 

(ASEAN Investment Area : AIA) ในปี พ.ศ. 2541 

ประเทศสมาชิกอาเซียนจัดทำาและลงนามในกรอบความ

ตกลงว่าด้วยเขตการลงทุนอาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อให้อาเซียนเป็นแหล่งดึงดูดการลงทุนทั้งจากภายใน

และภายนอกอาเซียน และให้มีบรรยากาศการลงทุนที่

เสรีและโปร่งใส ครอบคลุมสาขาการผลิต เกษตร ประมง  

ป่าไม้ เหมืองแร่ และบริการที่เกี่ยวเนื่องกับ 5 สาขาข้าง

ตน้  เขตการลงทนุอาเซยีนมหีลกัการสำาคญั 2 ประการ คอื 

(1) หลักการปฎิบัติเยี่ยงคนชาติ (National Treatment : 

NT)2 หมายถงึประเทศสมาชกิจะตอ้งปฏบิตัติอ่นกัลงทนุ

อาเซยีนเทา่เทยีมกบัทีป่ฏบิตัติอ่นกัลงทนุทีเ่ปน็คนชาตติน 

และ (2) หลกัการวา่ดว้ยการเปดิตลาด (Opening – Up of 

Industries)3 หมายถึงประเทศสมาชิกจะต้องเปิดเสรีทุก
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ที่ม� :  กรมเจรจ�ก�รค้�ระหว่�งประเทศ กระทรวงพ�ณิชย์

๑ รูปแบบก�รให้บริก�ร (Mode of Supply) ประกอบด้วย ๔ รูปแบบ ได้แก่ (๑) ก�รให้บริก�รข้�มพรมแดน (Cross Border) (๒) ก�รใช้บริก�รในต่�ง

ประเทศ (Consumption) (๓) ก�รจัดตั้งกิจก�รในต่�งประเทศ (Commercial Presence) และ (๔) ก�รเดินท�งข้�มประเทศของผู้ให้บริก�ร (Movement 

of Natural Persons)

๒ กฎระเบียบหรือม�ตรก�รต่�งๆ ที่มีลักษณะเป็นก�รปฏิบัติต่อผู้ให้บริก�รต่�งช�ติแตกต่�งจ�กผู้ให้บริก�รของช�ติตน เช่น ม�ตรก�รด้�นภ�ษีอ�กร

และค่�ธรรมเนียมต่�งๆ เงื่อนไขด้�นสัญช�ติ เงื่อนไขด้�นถิ่นที่อยู่ เงื่อนไขด้�นก�รถ่�ยโอนเทคโนโลยี เป็นต้น

๓ ก�รลดเลกิม�ตรก�รต�่งๆ ทีเ่ปน็อปุสรรคตอ่ก�รลงทนุและก�รใหบ้รกิ�ร ห�กประเทศสม�ชกิมมี�ตรก�รหรอืขอ้จำ�กดั ทีต่อ้งก�รสงวนไว ้จะตอ้งระบุ

ไว้ในต�ร�งข้อผูกผัน แต่ต้องยกเลิกข้อจำ�กัดและม�ตรก�รนั้นๆ ต่อไป

อุตสาหกรรมแก่นักลงทุนสัญชาติอาเซียนแต่อาจมีข้อ

ยกเวน้ได ้โดยประเทศสมาชกิจะตอ้งยืน่รายการประเภท

กจิการทีข่อยกเวน้ชัว่คราว (Temporary Exclusive List 

: TEL) และรายการประเภทกิจการที่มีความอ่อนไหว 

(Sensitive List : SL) ได้ แต่ทั้งนี้ต้องมีการทบทวนเพื่อ

ยกเลิกรายการดังกล่าวในภายหลัง

 6.  ความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมของ

อาเซียน (ASEAN Industrial Cooperation : AICO) 

เป็นความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน โดย

มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตสินค้า

อุตสาหกรรมของอาเซียน และสนับสนุนการแบ่งการ

ผลิตภายในอาเซียน รวมถึงการใช้วัตถุดิบภายใน

ภูมิภาคโครงการมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไข 3 ประการ 

คือ (1) ผู้ประกอบการอย่างน้อย 1 ราย ในประเทศสมาชิกอาเซียน

หนึ่งร่วมมือกับผู้ประกอบการอีกอย่างน้อย 1 รายในอีกประเทศสมาชิก

อาเซียนหนึ่ง ยื่นคำาร้องขอรับสิทธิประโยชน์ภายใต้โครงการต่อหน่วย

งานรับผิดชอบของประเทศนั้นๆ (กรณีของไทย คือ สำานักงานเศรษฐกิจ

อตุสาหกรรม) (2) ตอ้งมหีุน้คนชาตทิีบ่รษิทันัน้ตัง้อยูอ่ยา่งนอ้ยรอ้ยละ 30 

และ (3) ต้องชี้แจงเหตุผลว่าจะร่วมมือกันอย่างไร ผู้เข้าร่วมโครงการจะ

ได้รับสิทธิประโยชน์ ดังนี้  สินค้าและวัตถุดิบจะเสียภาษีนำาเข้าในอัตรา

ร้อยละ 0  สินค้านั้นจะได้รับการยอมรับเสมือนเป็นสินค้าที่ผลิตภายใน

ประเทศ ผูเ้ขา้รว่มโครงการสามารถขอรบัสทิธปิระโยชนท์ีม่ใิชภ่าษไีดแ้ละ

ไม่ถูกจำากัดด้วยระบบโควตาหรือมาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษี



 

 

 

 

 

 




