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เวทีวิชาการ 
 
 ภาวะโลกรอน ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง เรื่องใกลตัวทองถิ่น  โดย ดร.ธงชัย โรจนกนันท นัก
ผังเมืองอาวุโส  กรมโยธาธิการและผังเมือง 

ปญหาโลกรอนเปนเรื่องที่ไมมีพรมแดน  มีการพยากรณวา
อุบัติ ภัยจะรุนแรงมากขึ้น   และยังมีการตรวจพบศูนยกลาง
แผนดินไหวในอาวไทย สําหรับจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ไดถูกจัดให
เปนพ้ืนที่เฝาระวัง เน่ืองจากมีความเสี่ยงในพื้นที่หลายอําเภอ 

เ มืองเปนตนเหตุและศูนยรวมความซับซอนของปญหา
สิ่งแวดลอม ความพยายามสวนหนึ่งในการแกปญหาสิ่งแวดลอมจึงมุง
ตรงมายังเมือง และคาดหวัง “มาตรการดานผังเมือง” จะเปนแนวทาง
หนึ่งที่หวังผลในระยะยาว แตผลการละเลยผังเมือง ทําใหเกิดการ
พัฒนาที่สรางปญหาสิ่งแวดลอมและมลภาวะตามมา 

นํ้าทวมทุงสงไมไดเปนปญหาจากภัยพิบัติ
ธรรมชาติอยางเดียว แตเกิดจากการกระทําของมนุษย
ดวย  การลดปญหานํ้าทวมจึงเริ่มไดจากการฟนฟู
แหลงนํ้าธรรมชาติ โดยทองถิ่นและชุมชนตองรวมกัน 

สวนการใชผังเมืองเพ่ือลดผลกระทบจากปญหา
ภัยพิบัติ ยังไมคอยมีการพูดถึงกัน โดยเฉพาะ อปท. 
เพราะมีความเขาใจนอยมาก ด้ังน้ัน จึงจําเปนยิ่งที่
จะตองตระหนักและใหความสําคัญกับมาตรการดาน 
ผังเมือง เพ่ือรวมกันสรางเมืองนาอยูใหเกิดขึ้น 

 

 ผังเมือง เรื่องของสวนรวมและสวนรวม  โดย คุณภารณี  สวัสดิรักษ  นักวิชาการอิสระ 
เครือขายวางแผนและผังเมืองเพื่อสังคม 

การวางผังเมืองรวม เปนแนวทางการพัฒนารักษาเมือง
และบริเวณที่เกี่ยวของจึงมีผลตอประชาชนในทุกแง ทั้งการสราง
สุขลักษณะ ความสะดวกสบาย ความปลอดภัย สวัสดิภาพทาง
สังคม การใชประโยชนในทรัพยสิน การสงวนรักษามรดกทาง
ธรรมชาติและวัฒนธรรม  การพัฒนาเศรษฐกิจ ด้ังน้ัน 
กระบวนการผังเมืองเปนเรื่องนโยบายสาธารณะ เกี่ยวของกับ
ประชาชนทุกคน โดยเฉพาะผู มีสวนไดสวนเสีย โดยแสดง
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องคประกอบของทุกเรื่อง  และมีผลตอทุกเรื่อง ไมวาภัยพิบัติ การใหบริการสาธารณะ และการจัดการ
สิ่งแวดลอม ดังน้ัน ผูเกี่ยวของตองเปดตัวเขาสูการรับรูนโยบายสาธารณะและนโยบายที่เกี่ยวของกับ
พ้ืนที่   

แตการมีสวนรวมในการวางผังเมืองรวม สวนใหญเปนการใหความเห็นตอรางผังฯ โดยมักดู
เฉพาะความเหมาะสมของสีในผังเมือง วาจะทําอะไรไดหรือไมไดในพื้นที่น้ัน โดยไมเขาใจวาผังเมืองมี
ความสําคัญมากกวานั้น  และในปจจุบันประเทศไทย กําลังมีการรางพระราชบัญญัติการผังเมืองฉบับ
ใหม จึงมีขอคิดเห็นวาจะตองบัญญัติใหมีขึ้นโดยตองใช “การมองนอกกรอบ” มากขึ้น เพ่ือใหไดกฎหมาย
ที่ตอบสนองตอความตองการที่แทจริงของประชาชน 

โดยทั่วไปแลว กอนจะมีการวางผังจะตองมีการศึกษาวิเคราะหขอมูล ซ่ึงจําเปนที่ผูมีสวน
เกี่ยวของตองมีสวนรวมตั้งแตกระบวนการนี้  มากกวาคอยเขาไปมีสวนรวมเม่ือรางผังฯ ออกมาแลว ซ่ึง
จะเปลี่ยนแปลงไดยาก จึงอยากเสนอใหผูที่อยากมีสวนรวมในการพัฒนาเมืองเปดตัวเอง ตั้งแต
กระบวนการแรกๆ อยาไปรอใชสิทธิตอนคัดคานรางผังฯ  เชน ตองคํานึงวานโยบายของผังภาคใตมีผล
อยางไรตอเมืองทุงสง และนํามาเปนในการพิจารณาในกระบวนการวางผังเมืองรวมเมืองทุงสง 

ดังนั้น  อยากใหเปลี่ยนทัศนคติวา ประชาชน
เปนผูรวมกําหนดนโยบาย ตองเขาไปมีสวนรวม โดย
เขารวมตั้งแตตนกระบวนการไปจนจบกระบวนการ 
ตองรวมกําหนดอนาคตที่เราอยากเห็นและเปนไปได  
เพราะความคิดที่แตกตางกัน จําเปนตองมาหาขอสรุป
รวมกัน  

แ น ว คิ ด เ ค รื อ ข า ย ก า ร มี ส ว น ร ว ม ใ น
กระบวนการนโยบายสาธารณะดานผังเมืองน้ัน ตอง
ถูกพัฒนาขึ้น ไมวาจะเปนเครือขายเชิงพ้ืนที่ เครือขาย
เมือง-ชนบท และ เครือขายเชิงประเด็น เชน เกษตร 
ประมง  สุขภาพ  ภู มิปญญา  กลุมสตรี  เยาวชน 
ผูสูงอายุ เปนตน โดยสรางมิติการทํางานรวมกันอยาง
มีประสิทธิภาพและมีพลัง สรางการขับเคลื่อนบนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน ก็จะทําใหเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูและการเสริมสรางความเขมแข็งในการพัฒนารวมกัน 

ในการวางผังเมืองรวมเมืองทุงสง จะตองหยิบยกขอมูลที่มีอยูในปจจุบันมาพิจารณาดวย เชน 
การพัฒนารีสอรทอนุบาล  ตองพิจารณาจํานวนเด็ก ผูใชบริการ หรืออ่ืนๆ เน่ืองจากนักวิชาการผังเมือง 
จากภายนอกจะไมสามารถมองเรื่องรายละเอียดพวกนี้ไดเอง  ตองอาศัยขอมูลจากคนทองถิ่น  ตลอดจน
การใหขอมูลเรื่องความตองการตางๆ ดวย รวมถึงเรื่องศูนยผูสูงอายุ และปาของเมือง เปนตน 
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จากประสบการณ วิทยากรเคยทดลองทํา BIMBY (best in my backyard) คือ เร่ิมตนที่หลังบาน
ตัวเองกอน  ซ่ึงเม่ือทุกคนมีสวนรวมและลงมือทํา จึงเกิดผลเปนรูปธรรมได ดังน้ัน หลักคิดที่สําคัญของ
ประชาชนตอเรื่องนโยบายสาธารณะใดๆ ก็ตาม คือ เปลี่ยนบทบาทตนเองจาก “ผูรอรับ” มาเปน “ผูริเริ่ม” 

 
 อปท. กับการใหบริการสาธารณะอยางมีสวนรวม  โดย คุณธีรพรรณ ใจมั่น นักวิชาการ
วิทยาลัยการปกครองทองถ่ิน 

การบริการสาธารณะ คือ  กิจกรรมและการดําเนินงานของหนวยงานของรัฐ ไมวาจะอยูในรูปของ
รัฐบาลกลาง สวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่มุงเนนใหการบริการแกประชาชน เพ่ือให
ประชาชน ชุมชน สังคม เกิดความสะดวกสบาย และมีความปลอดภัย 

รั ฐ ธ ร รมนูญ  ฉบั บป  2550 กํ าหนด ให รั ฐ
จัดบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถิ่น ในการ
จัดบริการสาธารณะมีหลักสําคัญ 3 ประการคือ 1) 
หลักการวาดวยความเสมอภาค : เนนประโยชนสุขของ
ประชาชนโดยสวนรวม 2) หลักการวาดวยความตอเนื่อง
: เนนความตอเน่ือง และความสม่ําเสมอในการจัดทําและ
ใหบริการ และ 3) หลักการวาดวยการปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลง : เนนการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงใหสอดรับ

กับบริบทที่ เปลี่ยนแปลงเพ่ือตอบสนองความตองการของ
ประชาชนและประโยชนแหงมหาชน 

สําหรับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดบริการ
สาธารณะของทองถิ่น ควรเริ่มตั้งการเริ่มคิดวางแผน ดําเนินงาน 
ติดตามตรวจสอบ  และรับผลประโยชนรวมกัน   ซ่ึงจะชวยในการ
ตัดสินใจ ลดคาใชจาย ลดความขัดแยง ทําใหการทํางานงายขึ้น 
ใกลชิดและเขาใจประชาชนมากขึ้น  นําไปสูความรูสึกเปนเจาของ
และเปน “พลเมือง’ ที่กระตือรือรนทางการเมือง   

ความรวมมือ และ การมีสวนรวม มีความแตกตางกัน  คือ การมีสวนรวม เปนการพัฒนาและการ
เรียนรู ซ่ึงมี 5 ระดับ ไดแก รวมใหขอมูล (สื่อสารทางเดียว) รวมปรึกษาหารือ (สื่อสารสองทาง) รวม
ปฏิบัติการ เสริมสรางความรวมมือ (คณะทํางาน คณะกรรมการ) เสริมอํานาจการตัดสินใจ 
 
 
 
 
 




