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บทคัดย่อ 

 เมืองเป็นพื้นที่ส าคัญกับการคงอยู่ของรัฐนับตั้งแต่มนุษย์เข้ามาอยู่ภายในสังคมและภายใต้การปกครอง       
ของรัฐ ปัจจุบัน รัฐมีส่วนส าคัญต่อเมืองในแง่ของการวางแผน การก าหนด การบริหาร และการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นใน
พื้นที่เมือง บทความวิชาการช้ินนี้ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเรื่องเมืองและทบทวนแนวทางการบริหารเมืองที่อยู่บน
พื้นฐานแนวทางส าคัญสองแนวทางได้แก่แนวนโยบายการพัฒนาและแนวนโยบายการอนุรักษ์เมือง การบริหารเมืองทั้ง
สองแนวทางนี้น าไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่จริงซึ่งส่งกระทบต่อพลเมืองที่อาศัยในเมืองที่แตกต่างกัน และที่ส าคัญที่สุดการ
บริหารเมืองและแนวนโยบายเมืองของรัฐดังกล่าวมีย้อนกลับไปส่งผลต่อภาครัฐในรูปแบบของปัญหาและความต้องการ
แก้ไขอย่างเร่งด่วน 
ค าส าคัญ: การบริหารเมือง, นโยบายการพัฒนาเมือง, นโยบายการอนุรักษ์เมือง 

 
Abstract 

 Urban is the significance area for the state since the origins of social contracts into the 
government. Presently, the government is the mainly actor in the process of urban administration; 
the agenda setting, planning, and solving the problems in urban area. This academic article discusses 
about urban meaning and urban administration. There are two mainstreams of the urban 
administration policies: urban development policy and urban conservation policy. These two 
concepts of urban administration lead to the different implementation and the impact to urban 
citizen.  
Keywords: Urban administration, Urban development policy, Urban conservation policy 
 
1. บทน า 
     เมืองถือว่ามีความส าคัญต่อวิถีชีวิตผู้คนนับตั้งแต่การ
ถือก าเนิดของสังคมในลักษณะของการอยู่ร่วมกันภายใต้
การปกครองของรัฐ รัฐจึงมีบทบาทและหน้าที่หลักในการ
จัดระเบียบสังคม การปกครอง รวมถึงการจัดบริการ
สาธารณะให้แก่พลเมือง นอกจากนี้การถือก าเนิดของ
แหล่งอารยธรรมในพื้นที่ต่างๆทั่วโลกถือเป็นจุดเริ่มต้น
ของความเป็นเมือง ดังนั้นแล้วการก าหนดนโยบายเมือง
รวมถึงการบริหารเมืองให้เป็นไปตามความต้องการของ

พลเมืองจึงเป็นเรื่องที่มีความส าคัญและท้าทายรัฐทุกยุค
ทุกสมัยอย่างหลีกหนีไม่พ้น เนื่องด้วยเมืองคือพ้ืนท่ีรองรับ
การด า เนิ น ชีวิ ตของพล เมื อ งที่ มี พ ลวัตรและการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา อย่างไรก็ดีแนวคิดส าคัญเรื่อง
การบริหารเมืองและกรณีตัวอย่างของการใช้แนวนโยบาย
ดังกล่าวในปัจจุบันมีสองแนวทางหลัก ได้แก่ การบริหาร
เมืองภายใต้แนวนโยบายการพัฒนาเมืองและการบริหาร
เมืองภายใต้แนวนโยบายการอนุรักษ์เมือง 
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2.เมืองและความส าคัญ 
     ค าว่า “เมือง” ในอังกฤษได้แก่ค าว่า “Urban” 
“City” หรือ  “Metropolitan” โดยรวมแล้ วมี ความ
หมายถึงพื้นที่ที่เป็นแหล่งความเจริญในฐานะศูนย์รวมใน
ทุกด้านทั้งในด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ ธุรกิจ 
เทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรม แม้กระทั่งเป็นที่รวมของ
กิจกรรมด้านต่างๆ ของมนุษย์ เป็นต้น อย่างไรก็ดีการ
อธิบายความหมายและความส าคัญของเมืองต่างมีมุมมอง
ที่ต่างกันไปในแต่ละศาสตร์  
       เมืองในแง่มุมของศาสตร์ทางด้านนักวางแผนและ
ออกแบบเมืองหรือสถาปัตยกรรมศาสตร์ให้ความหมาย
และความส าคัญของเมืองว่าเป็นสุดยอดสิ่งประดิษฐ์หรือ
สิ่งแวดล้อมท่ีมนุษย์สร้างขึ้น (manmade environment) 
ด้วยเหตุผลของความซับซ้อนและเป็นถิ่นท่ีอยู่ของมนุษยท์ี่
มีความแตกต่างหลากหลายกันทั้งทางด้านเศรษฐกิจและ
สั งคมอยู่ ร่ วมกัน เพื่ อก่ อ ให้ เกิ ด เมื องในลักษณ ะที่
นักปราชญ์คนดังอย่างอริสโตเติล (Aristotle) ได้กล่าวไว้
ว่าเมืองประกอบไปด้วยผู้คนที่มีความแตกต่างกัน ผู้คนที่
เหมือนกันไม่สามารถน ามาซึ่งการด ารงอยู่ของเมืองได้ [1]  
     นอกจากนี้  เมื องยั งเป็ นสิ่ งที่ ส ะท้ อนลักษณ ะ       
ของผู้คนที่อยู่ในพื้นที่ในแง่มุมของความต้องการและ
กิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้น ซึ่งท าให้เห็นถึงสิ่งที่ผู้คนให้คุณค่า 
ความใฝ่ฝัน ตลอดจนความสับสนและความขัดแย้งที่อยู่
ในเมือง [2] เมืองเป็นพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่มีความ
แน่นอนและประกอบไปด้วยองค์กรที่ท าหน้าที่ทาง
เศรษฐกิจและการบริหารที่จ าเป็น หรือกล่าวในอีกแง่มุม
ได้ว่าเมืองเป็นพื้นที่ที่มีความเข้มข้นของอ านาจและ
วัฒนธรรมของชุมชน [3]  
     นับตั้งแต่การถือก าเนิดของเมืองในลักษณะของพื้นที่
ศูนย์รวมความเจริญของพลเมืองที่เข้ามารวมกลุ่มกัน     
เริ่มตั้งแต่ยุคเริ่มต้นสมัยอารยธรรมโลก จนกระทั่งเป็น
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วท่ัวโลกในลักษณะของ
กระบวนการกลายเป็นเมือง (Urbanization) โดยเฉพาะ
ภายหลังการปฏิวัติด้านอุตสาหกรรม การเช่ือมต่อด้าน
การคมนาคม และด้านการติดต่อสื่อสาร ส่งผลให้เกิดการ
เติบโตทางการค้า การลงทุน และการแลกเปลี่ยนทาง
เทคโนโลยีระหว่างประเทศมหาอ านาจกับเมืองภายใต้
อาณานิคมในยุคจักรวรรดินิยม จนถึงยุคโลกาภิวัตน์
ในช่วงศตวรรษท่ี 19 ที่เมืองมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด
กระทั่งกลายเป็นศูนย์กลางความเจริญที่มีอยู่ทุกรัฐ [4] 

การกลายเป็นเมืองจึงถือเป็นกระบวนการที่กินระยะเวลา
ยาวนานตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบัน รวมไปถึงใน
อนาคตอย่างหลีกเลี่ยงมิได้ 
     ดังนั้นเรื่องส าคัญส าหรับความเป็นเมืองในปัจจุบัน
รวมถึงอนาคตคงหลีกหนีไม่พ้นเรื่องของการด าเนินงาน
ของรัฐบาลในการออกนโยบายเพื่อใช้ในการบริหารเมือง
ที่มีความส าคัญต่อวิถีชีวิตของประชากรในพ้ืนท่ี 
 
3. การบริหารเมือง 
     ค าว่า Urban Administration หรือ การบริหาร
เมือง หรือ การบริหารชุมชนเมือง หมายถึงการบริหาร
โดยอาศัยแนวคิดและวิธีปฏิบัติ โดยมี เป้าหมายเพื่อ
ตอบสนองผู้ที่ อยู่อาศัยในชุมชนเป็นหลัก โดยเน้น
ความส าคัญตั้งแต่กระบวนการก าหนดเป้าหมายการ
วางแผนบริหารงานเมืองจนกระทั่งถึงการลงมือปฏิบัติ [5]  
     การวางผังเมืองเป็นการวางแผน (planning) ใน
ลักษณะของความพยายามก าหนดสิ่งที่เป็นระบบในการ
แก้ปัญหาหรือปรับปรุงคุณภาพการตัดสินใจต่อปัญหา 
โดยอยู่บนพื้นที่ที่มีความสัมพันธ์เช่ือมต่อระหว่างกันและ
ความซับซ้อนของสังคม เพราะหากไม่มีสังคมหรือการ
ติดต่อระหว่างคนในสังคม ความจ าเป็นในด้านการ
วางแผนอาจจะไม่เกิดขึ้น [6] 
     หากมองในมุมมองทางด้ านบริห ารรัฐกิจหรือ         
รัฐประศาสนศาสตร์ (public administration) อาจจะ
กล่าวได้ว่าการศึกษาการบริหารเมืองเป็นการศึกษาเชิง
ระบบ (system) ที่เริ่มต้นตั้งแต่ปัจจัยน าเข้า (input) คือ
ปัญหาของเมือง ข้อเรียกร้องของพลเมืองในพื้นที่ รวมถึง
ความจ า เป็นต่ างๆ  ของเมื อง โดยมีปั จจัยน าออก 
(output) คื อ แ น วท างต่ า งๆ ใน ก า รบ ริ ห าร เมื อ ง 
นอกจากนี้ผลกระทบ (impact) ด้านการบริหารเมืองอัน
ได้แก่ ตัวองค์กรหรือสถาบันหลักที่ เกี่ยวข้องกับการ
บริหารเมือง รวมถึงบางครั้งอาจจะมีการศึกษาในแง่ของ
ประเด็นรายละเอียดปลีกย่อยหรือเนื้อหาสาระที่มีอยู่ใน
พื้นที่เมือง [7] เช่น การศึกษาในแง่ของโครงสร้างและ
พฤติกรรมของการเมืองและการบริหารในชุมชนเมือง 
ประเด็นปัญหาและบริบทของปัญหาของเมืองในระดับ
ต่างๆทั้งระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับสากล รวมไป
ถึงแนวทางในการพัฒนาชุมชนเมือง เป็นต้น 
     ในส่วนของกระบวนการตามวงจรนโยบาย เรื่อง
ขั้นตอนการก าหนดเป้าหมายการวางแผนการบริหารเมือง 
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สิ่งหนึ่งที่มีความส าคัญในขั้นตอนนี้คือการมีส่วนร่วมหรือ
บทบาทของพลเมืองภายในพื้นที่ เนื่องด้วยการบริหาร
เมืองภายใต้ความต้องการและการขับเคลื่อนของพลเมือง
ในพื้นที่เท่านั้นที่จะช่วยผลักดันให้เกิดความส าเร็จในการ
บริหารเมืองได้อย่างเป็นรูปธรรมมากท่ีสุด เกิดความสนใจ 
ใส่ใจ และให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆของเมือง 
รวมถึงการตรวจสอบและติดตามการท างานขององค์กร 
หน่วยงาน หรือบุคคลผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหาร
ให้มีลักษณะเป็นการบริหารจัดการที่ดี (good governance) 
ที่สามารถตอบสนองและยกระดับชีวิตของตนเองได้  
     โดยทั่วไปแล้ว ในมุมของการศึกษาผู้กระท าการหรือผู้
ที่เกี่ยวข้อง (actors) ผู้ที่มีบทบาทในการบริหารเมือง
ได้แก่ พลเมืองที่มีส่วนกับเมืองประกอบไปด้วยกลุ่มคน
สามกลุ่ม ได้แก่ ชนช้ันน า ชนช้ันกลาง และชนช้ันล่างที่มี
ส่วนในการบริหารเมือง [8] ดังรูปท่ี 1  

 
รูปที่ 1 แผนภาพแสดงผู้ทีม่ีบทบาทในชุมชนเมือง [9] 

 
     ผู้ที่มีบทบาทหรือเกี่ยวข้องกับเมืองมีทั้งในแง่มุมของ
ชนช้ันทางสังคมที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเมืองในบทบาท
หน้าที่ต่างกัน กลุ่มแรกคือรัฐบาลหรือชนช้ันน าในเมืองซึ่ง
มีบทบาทในการตัดสินใจเรื่องการบริหารเมือง การแต่งตั้ง
ผู้บริหารเมือง รวมถึงการก าหนดและด าเนินนโยบาย  
     กลุ่มที่สองได้แก่ ชนช้ันกลาง มีส่วนเกี่ยวข้องกับเมือง
ในแง่ของศักยภาพที่ท าให้เมืองเกิดการเปลี่ยนแปลง เช่น 
การสนับสนุนหรือต่อต้านนโยบายรัฐ การใช้ทรัพยากรอัน
เกิดจากการพัฒนาเมือง กลุ่มนี้มีก าลังความสามารถใน
การรวมตัวกันแบบหลวม ๆ ท าให้อาจจะมีผลต่อการ
ตัดสินใจนโยบายด้านการบริหารเมืองของกลุ่มชนช้ันน า  
     กลุ่มที่สามคือชนช้ันล่าง เป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบ
มากที่สุด เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีผลต่อการตัดสินใจเชิง

นโยบายในการบริหารเมืองของภาครัฐหรือชนช้ันน าใน
เมืองน้อยที่สุด  
     ในกรณี ของไทย หน่ วยงานภาครัฐที่ ท าหน้ าที่
รับผิดชอบหลักในด้านการบริหารเมืองคือ กรมโยธาธิการ
แ ล ะ ผั ง เมื อ ง  (Department of Public Work and 
Town & Country) กระทรวงมห าด ไทยท าหน้ าที่
รับผิดชอบโดยการแบ่งส่วนราชการภายในกรมออกเป็น 
2 ส่วน [10] ได้แก่  
     ส่วนราชการบริหารส่วนกลาง ประกอบไปด้วย 
ส านักงานเลขานุการกรม กองการเจ้าหน้าที่ กองคลัง 
กองแผนงาน กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองนิติ
การ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันพัฒนาบุคลกร
ด้านการพัฒนาเมือง ส านักควบคุมการก่อสร้าง ส านัก
ควบคุมและตรวจสอบอาคาร ส านักผังประเทศและ      
ผังภาค ส านักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ ส านัก
พัฒนามาตรฐาน ส านักวิศวกรรมการผังเมือง ส านัก
วิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ ส านักสถาปัตยกรรม 
ส านักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง กองออกแบบ
ก่อสร้างพลับพลาพิธีและโครงการพิ เศษ และกอง
วิเคราะห์วิจัยและทดสอบวัสดุ 
     ส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค มีหน่วยงานอันได้แก่ 
ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด 
     กรมโยธาธิการและผังเมืองรับผิดชอบการวางผัง
ประเภทต่างๆ 7 ประเภทโดยเรียงจากขนาดของพื้นที่
และหน่วยงานที่รับผิดชอบ (ดังรูปที่ 2) จรัสศรี ทีปิรัช 
อ้างในด ารงศักดิ์ จันโททัย [11] 
  

 
 
รูปที่  2 แสดงผังประเภทต่าง ๆ ที่ อยู่ภายใต้ความ
รับผิดชอบของกรมโยธาธิการและผังเมืองของไทย  
 



74                                                                                           วารสารวิจัยราชภฏักรุงเก่า ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 กันยายน 2559 
 

     ตัวอย่างการท าหน้าที่บริหารเมืองในแง่ของผู้มีส่วน
กับกระบวนการสร้างแผนพัฒนาเมืองในไทย ข้อมูลจาก
ส านักผังประเทศและผังภาค (National and Regional 
Planning Bureau) ได้มีการก าหนดแผนและขั้นตอนการ
จัดท าผังเมืองเพื่อก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และ
นโยบายด้านการวางผังเมือง ดังนี้ [12] 
     1. ขั้นตอนการศึกษาวิเคราะห์และบูรณาการข้อมูล 
โดยเป็นการศึกษาปัจจัยภายในและภายนอกพื้นที่ใน     
แต่ละภาค เพื่อท าให้ทราบถึงสภาพการณ์  แนวโน้ม 
ศักยภาพ และโอกาสที่เป็นไปได้ในการพัฒนาพื้นที่ด้าน
ต่าง ๆ 
     2. ขั้ นตอนการก าหนดวิสัยทัศน์  เป็ นขั้นตอน       
การก าหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และยุทธศาสตร์    
การพัฒนาของพื้นที่ในแต่ละภาค โดยเป็นการก าหนด
วิสัยทัศน์การพัฒนาพื้นที่ด้านผังเมืองในอนาคต 50 ปี 
(พ.ศ. 2600) 
     3 . ขั้ น ตอน การจั ดท าผั งแนวความคิ ด  โดยมี
จุดประสงค์เพื่อให้เห็นภาพรวมทั้งระบบของผังที่ถ่ายทอด
วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของการพัฒนาพ้ืนท่ี 
     4. ขั้นตอนการจัดท าผังนโยบายและผังกลยุทธ์     
โดยเป็นการถ่ายทอดผังแนวความคิดน าไปสู่ผังนโยบาย
การพัฒนาพื้นที่ ในภาพรวมและในรายสาขาต่างๆ       
เช่น ผังนโยบายการคมนาคมขนส่ง ผังนโยบายการใช้
ประโยชน์ ผังนโยบายระบบเมืองและชุมชน เป็นต้น 
     5. ขั้นตอนการจัดท าแผนงานโครงการต่างๆ รวมไป
ถึงการจัดท าแผนการลงทุน โดยมีการแบ่งระยะเวลาของ
แผนออกเป็น ระยะเร่งด่วน 5 ปี และระยะกลาง 15 ปี 
และ 20 ป ี
     6. ขั้นตอนการมีส่วนร่วมของประชาชน มีการ
ด าเนินการวางผังภาคโดยการประชุมสัมมนาระดมความ
คิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาครัฐ ภาคเอกชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่       
ทั่วทุกภาค ภาคละ 5 ครั้ง โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการ
ระดมความคิดเห็นเพื่อให้ทราบถึงปัญหาและความ
ต้องการ รวมถึงความคาดหวังในอนาคต ท่ีจะน าไปสู่การ
จัดท าวิสัยทัศน์  ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย การพัฒนา        
ผังแนวความคิด ผังนโยบาย ผังกลยุทธ์ และแผนงาน
โครงการในการพัฒนาพ้ืนท่ีแต่ละภาค 
     จากแผนและขั้นตอนดังกล่าวข้างต้นเป็นตัวอย่าง
ลั กษ ณ ะของการบ ริ ห าร เมื อ งใน แ ง่ก ารก าห น ด
กระบวนการขั้นตอนการได้มาซึ่งแผนในระดับภาพรวม

และการมี ส่ วนร่ วมของผู้ มี ส่ วนกับ เมื องเข้ าไป ใน
กระบวนการต่าง ๆ 
     อย่างไรก็ดี แม้ว่าบทบาทของผู้มีส่วนกับเมือง และ
กระบวนการก าหนดแผนและขั้นตอนจะมีความส าคัญ    
แต่หากมองในด้านเชิงโครงสร้างอันได้แก่แนวความคิดใน
การบริหารเมืองก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ละทิ้งไม่ได้ เนื่องจาก    
มีความส าคัญในแง่ของแนวทางที่ใช้ในการก ากับและ
น าไปสู่การก่อให้เกิดนโยบายเพื่อน ามาใช้ในการบริหาร
เมืองให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และตอบสนองต่อ
พลเมืองในพื้นที่สูงสุด ซึ่งแนวคิดหลักที่อยู่เบื้องหลังการ
บริหารเมืองที่ส าคัญมีสองแนวทาง ได้แก่ การพัฒนาเมือง
และการอนุรักษ์เมือง 
 
3.1 แนวคิดเร่ืองการบริหารเมืองโดยใช้นโยบายการ
พัฒนาเมือง 
     เมืองภายใต้การบริหารจัดการที่ประสิทธิภาพ      
ล้วนแล้วแต่มีจุดเริ่มต้นจากการวางแผนและก าหนด
เป้ าหมายในการสร้างสิ่ งที่ ต อบสนองการใช้ ชีวิต         
ของประชาชนที่อยู่ในสังคมเมือง โดย Levy [13] มองว่า
การพัฒนาเมืองส่ วนใหญ่ มีการวางแผนโดยกว้าง           
4  ป ระ เด็ น  ป ระ เด็ น แ รก ได้ แ ก่ ก า รวา งพื้ น ฐ าน           
ระบบแนวคิด  และทิ ศทางของการวางแผนเมื อง     
ประเด็นที่สองคือการจัดระบบความสัมพันธ์ของการเมือง
การปกครองในระดับต่างๆ ประเด็นท่ีสามคือการวางแผน
ทางด้านเศรษฐกิจสังคม และประเด็นที่สี่ได้แก่เรื่องการ
วางแผนการใช้พื้นที่และก าหนดผังการใช้พื้นที่ของเมือง 
(zoning map)  
     ตัวอย่างแนวคิดเรื่องการบริหารโดยใช้นโยบายการ
พัฒนามักเป็นที่รู้จักในช่ือของแผนพัฒนาเมือง โดยมี
ความหมายที่ เน้นการพัฒนาเพื่อความเจริญทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคม ภายใต้ ช่ือเรียกที่หลากหลาย 
ตั ว อ ย่ า ง เ ช่ น  แ ผ น พั ฒ น า  (development plan)      
แผนเมือง (urban plan) แผนแม่บท (master plan) 
แผนนโยบาย (policy plan) นอกจากนี้ หากเป็นแผน    
ที่เน้นในเรื่องการพัฒนาด้านกายภาพของเมือง มักจะเป็น
ที่รู้จักกันในช่ือ ผังเมือง (city plan) หรือ แผนจัดการ
เจริญ เติบ โต (growth management plan) เป็นต้น 
[14] 
     การบริหารโดยการวางแผนต่างๆข้างต้นมักจะมีการ
ก าหนดแนวทางที่เป็นรูปธรรมที่มีเป้าหมายรองรับการ
บริหารเมืองให้ เกิดผลในลักษณะของแผนภารกิจ    
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(action plan) เช่น  การก าหนดการออกแบบเมือง 
(urban design) ที่เน้นในด้านการพัฒนาภูมิทัศน์เมืองใน
ลักษณะของนโยบายสิ่งปลูกสร้างตามวิสัยทัศน์ของ     
การพัฒนาเมือง เช่น การก าหนดโครงการพัฒนาพื้นที่
สาธารณะเลียบแม่น้ า เป็นต้น  
     นอกจากน้ี กรณีตัวอย่างของการบริหารเมืองด้วยการ
ใช้แผนเมือง (city plan) ที่ก าหนดการพัฒนาที่ชัดเจน 
เช่น  
 

     กรณีแผนในภาพรวม (wide-area planning) เป็น
ก า รบ ริ ห า ร เมื อ งภ า ย ใต้ ก า รก า ห น ด ภ าพ ร วม
ระดั บ ป ระ เท ศ (country plan) ห รื อแผ น ภู มิ ภ าค 
(regional plan) ตัวอย่างการบริหารเมืองในภาพรวม
ของไทย กรณีตัวอย่างเช่น การจัดท าผังภาคของไทย     
ซึ่งเกิดขึ้นจากกระบวนการและขั้นตอนการก าหนดแผนที่
น ามาซึ่งนโยบายการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคในประเทศ
ไทยท่ีมีความแตกต่างกัน (ดังตารางที่ 1) 
 

ตารางที ่1 ตัวอย่างการบริหารเมืองโดยการก าหนดผังภาคของประเทศไทยในปัจจุบัน 

 
 

ภูมิภาค วิสัยทัศน์และเปา้หมายหลัก เป้าหมายรองในการพัฒนาเฉพาะพื้นที่ 
กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล 

 พัฒนาเป็นภาคมหานครชั้นน าระดับโลก  
 ศูนย์กลางเศรษฐกิจและการบินของภูมภิาคเอเชีย  
 มีความเป็นเมืองน่าอยู ่สวยงาม และมีเสน่ห์  
 นโยบายลดการขยายตัวของกรุงเทพฯแบบกระจัดกระจาย

ให้มีการใช้พื้นที่เมืองเต็มศักยภาพ  

 เสริมสร้างศักยภาพและบทบาทเมืองใน
ปริมณฑลให้เข้มแข็ง  
โดยการเชื่อมโยงระบบขนส่งมวลชนที่ทนัสมัย
ให้ทั่วถึงและครบวงจร 

ภาคกลาง  พัฒนาให้เป็นพื้นที่เกษตรกรรมมุ่งสู่ความเป็นครัวโลก 
 การส่งเสริมให้เป็นศูนย์วิทยาการด้านการเกษตรปลอด

สารพิษ  
 ด ารงรักษาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาตแิละทาง

ประวัติศาสตร์ให้มีมาตรฐานระดับโลก  
 สนับสนุนให้เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมสะอาด  

 พัฒนาเมืองหลัก ได้แกพ่ระนครศรีอยุธยา 
สระบุรี ราชบุร ีหัวหิน ให้เป็นเมืองศูนย์กลางใน
ระดับภาค รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ของภาคมหานคร 

ภาคตะวันออก 
 

 เป้าหมายต้องการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นศูนย์กลางทางด้าน
อุตสาหกรรมและการเป็นเมืองท่าทันสมัยระดับโลก  

 นโยบายการวางระบบโครงข่ายคมนาคมหลากหลาย
รูปแบบให้เชื่อมโยงกันเพื่อส่งเสริมศักยภาพและสร้างขีด
ความสามารถในการเป็นประตูเศรษฐกิจการค้า  

 ศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาค
เอเชีย  

 พัฒนาพื้นที่เมืองหลัก ได้แก ่ฉะเชิงเทรา ชลบุร ี
พัทยา ระนอง  
ให้เป็นเป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจรองรับการ
ขายตัวจากภาคมหานคร ควบคู่การเป็นพื้นที่
เกษตรกรรมและแหล่งท่องเที่ยวตาม
มาตรฐานสากล 

ภาคเหนือ 
 

 พัฒนาพื้นที่ให้เป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจ การท่องเท่ียว
และการคมนาคมขนส่งในกลุ่มประเทศอนุภาคลุ่มน้ าโขง  

 พัฒนาระบบโครงข่ายทางถนนและรถไฟเพื่อส่งเสริมให้
ภาคเหนือเป็นประตูเศรษฐกิจการค้าที่เชื่อมโยง
กรุงเทพมหานครกับเมืองคุนหมิงของประเทศจีน  

 นโยบายเน้นการสงวนปกป้องพื้นที่ปา่ไม้และพื้นที่ต้นน้ าให้
ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ60 และพัฒนาชุมชนให้น่าอยูแ่ละคง
เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมแบบล้านนาใหม้ีความยั่งยืน 

 สนับสนุนเมืองหลัก ได้แก ่เชียงใหม่ เชียงราย 
พิษณุโลก นครสวรรค์ ให้เป็นศูนย์กลางการ
พัฒนาระดับประเทศและระดับภาค  

ภาคตะวันออก    
      เฉียงเหนือ 
 

 พัฒนาให้เป็นประตูเศรษฐกิจการค้าสู่อินโดจีน  
 เป็นศูนย์กลางการขนส่งและระบบโลจิสติกส์  
 นโยบายการอนุรักษ์แหล่งอารยธรรมโบราณและมรดกโลก 

รักษาพื้นที่เกษตรกรรม  
 

 สนับสนุนเมืองหลักอย่างนครราชสีมา 
ขอนแก่น อุดรธานี อุบลราชธาน ีและ
มุกดาหารเป็นเมืองศูนย์กลางในการเชื่อมโยง
ชุมชนระดับรองอย่างเป็นระบบภายใต้แนวคิด
การพัฒนาเมืองให้น่าอยู่และมีชุมชนเขม้แข็ง 
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ตารางที่ 1 ตัวอย่างการบรหิารเมอืงโดยการก าหนดผังภาคของประเทศไทยในปัจจุบัน (ต่อ)

*ปรับปรุงจากข้อมูลจากส านกัผังประเทศและผังภาค (National and Regional Planning Bureau), “ความส าคัญของการวางและจัดท าผัง
ภาค", สืบค้นเมื่อ 2 พฤษภาคม 2559, สืบค้นจาก http://www.dpt.go.th/nrp/index.php?option=com_content&view= 
article&id=54&Itemid=40 
 
 โดยจะเห็นได้ว่ามีการบริหารโดยก าหนดเป้าหมาย         
ในแต่ละภูมิภาคของประเทศที่แตกต่างกันโดยส่วนใหญ่
แล้ วต้ อ งการรองรับการพัฒ นาในด้ าน เศรษฐกิ จ         
และการท่องเที่ยวตามลักษณะของเมืองในภูมิภาค 
     กรณี การผั งเมื อง (city planning) และการวาง
แผนการใช้พื้นที่ (land use planning) เป็นการบริหาร
เมืองภายใต้การก าหนดพื้นที่ โดยส่วนใหญ่มักอาศัย
กฎหมายเป็นเครื่องมือในการก ากับดูแล และการ
บริหารงานเชิงนโยบาย กรณีตัวอย่างการใช้การบริหาร  
ในรูปแบบนี้ได้แก่ ผังเมืองรวม (comprehensive plan)
ห รื อ ผั ง เมื อ ง เฉ พ าะ  (specific plan) ซึ่ ง เป็ น ก า ร
ก าหนดการใช้ประโยชน์ของที่ดินในลักษณะย่อยกว่า   
แผนแบบภาพรวมประเทศหรือภูมิภาค ตัวอย่างใน
ประเทศไทย เช่นการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรายปีและ
ราย 5 ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้ในการ
ก าหนดวิสัยทัศน์ และเป็นเครื่องมือในการบริหารและ
พัฒนาท้องถิ่นของรัฐในส่วนท้องถิ่น โดยแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่ดีนั้นควรจะเป็นแผนเชิงบูรณาการ ด้านกายภาพ 
สังคม และเศรษฐกิจเข้าด้วยกัน  
     ความส าคัญของผังเมืองคือการเสริมสร้างการพัฒนา
เมืองในทิศทางที่ถูกต้องและเป็นระเบียบโดยการกระตุ้น
ให้มีการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม รวมไปถึงการปรับปรุง
ระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภคที่สอดคล้อง
กับแผนในระดับประเทศและภาค 

     กรณีของการบริหารเมืองโดยเน้นเรื่องผังเมืองส่วน
ใหญ่แล้วมักจะเป็นการสร้างกลไกในการควบคุมการใช้
ป ระ โยชน์ ที่ ดิ น  ( land use control) ก ารก าห น ด      
ย่านกิจกรรม (zoning) การปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวก
ของเมือง (urban facility improvement) รวมถึงการ
วางโครงการ ใน เชิ งปฏิ บั ติ  (urban development 
project) เพื่ อ เป็ นกลไกหลัก ในการพัฒ นาเมื องให้
บรรลุผล เรามักจะเห็นเครื่องมือเพื่อใช้ในการขับเคลื่อน
การพัฒนาเมืองให้เกิดผลสูงสุดในรูปแบบของข้อก าหนด
(ordinance) หรือกฎระเบียบที่น ามารองรับการบริหาร
แผนพัฒนาเมือง เช่น กฎหมายผังเมือง (city planning 
law) กฎหมายการควบคุมอาคารและสิ่ งปลูกสร้าง 
(urban building law) กฎหมายการปรับปรุ งพื้ นที่      
ที่ อ ยู่ อ า ศั ย  ( housing area improvement law)      
เป็นต้น โดยมักจะมีการระบุรายละเอียดในแง่ของการ
พัฒนาพื้นที่ เพื่อกิจกรรม การบริการสาธารณะ และ
ส่งเสริมเพื่อด้านเศรษฐกิจ เป็นต้น เช่น นโยบายส่งเสริม
ก าร ใช้ พื้ น ที่ ร ก ร้ า ง ว่ า ง เป ล่ า  (unused land use 
promotion) การสร้างสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ (public 
recreation) การขนส่งระบบราง (rail transportation) 
เป็นต้น [15]   
     โดยสรุปแล้วจะเห็นได้ว่าการบริหารเมืองโดยใช้
นโยบายการพัฒ นาเมื องจะเน้นการเจริญ เติบ โต     
ทางด้านเศรษฐกิจของรัฐและเอกชนรวมไปถึงการพัฒนา

ภูมิภาค วิสัยทัศน์และเปา้หมายหลัก เป้าหมายรองในการพัฒนาเฉพาะพื้นที่ 
ภาคใต ้
 

 มีความยั่งยืนบนพื้นฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรม
และความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ  

 พัฒนาเพื่อเป็นสะพานเศรษฐกิจเช่ือมโยงกับต่างประเทศ
ทั้งทางด้านการค้า การท่องเท่ียว และด้านอุตสาหกรรม  

 พัฒนาเมืองเมืองหลักอย่างเมืองหาดใหญ่ 
สงขลา สุราษฎร์ธาน ีนครศรีธรรมราช และ
ปัตตานีเป็นเมืองหลักของภาค  

 ส่งเสริมกลุ่มเมืองรอง ได้แก่  
- กลุ่มจังหวัดภูเก็ต กระบี่และพังงา เป็น

แหล่งท่องเที่ยวระดับโลก  
- กลุ่มจังหวัดปัตตาน ียะลาและนราธิวาส 

เป็นเขตส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ การศึกษา 
และอุตสาหกรรมฮาลาล  

- กลุ่มจังหวัดชุมพรและระนองเป็น
ศูนย์กลางการท่องเท่ียวเชิงนิเวศและ
สุขภาพ 

http://www.dpt.go.th/nrp/index.php?option=com_content&view=%20article&id=54&Itemid=40
http://www.dpt.go.th/nrp/index.php?option=com_content&view=%20article&id=54&Itemid=40


ARU Research Journal, Vol.3, No.3, September 2016                                                                                         77 
 

เพื่ อความสะดวกสบายของพลเมื องในพื้ นที่  เช่น        
การเช่ือมต่อของเมืองในด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อการ
เพิ่มการเข้าถึงการใช้พื้นที่เมืองในส่วนต่าง ๆ หรือการ
พัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานให้เพียงพอและเกิดความ
คุ้มค่าเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ เป็นต้น 
 
3.2 แนวคิดเร่ืองการบริหารเมืองโดยใช้นโยบายการ
อนุรักษ์เมือง 
     การบริหารเมืองโดยยึดหลักการอนุรักษ์เมืองมักจะ
ถูกน ามาใช้ในพื้นที่ๆเป็นศูนย์กลางเมือง (town center)
ดั้งเดิม โดยเฉพาะนครประวัติศาสตร์หรือเมืองมรดกโลก
ที่เป็นแหล่งอารยธรรมเก่าแก่ มีการกระจุกตัวของมรดก
ทางวัฒนธรรมแทรกอยู่ในการตั้งถิ่นฐานและด ารงชีวิต
ประจ าวันของพลเมือง ได้แก่ การเป็นแหล่งการค้าธุรกิจ 
ที่อยู่อาศัย สถานที่ส าคัญทางศาสนา ตลาด รวมไปถึง
ศูนย์รวมการบริการประชาชน เช่น ศูนย์ติดต่อราชการ 
สถานศึกษา สถานพยาบาล เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่แล้วมี
ความหนาแน่นค่อนข้างสูงทั้งในด้านประชากรและการใช้
สอยพ้ืนท่ีอย่างเต็มศักยภาพของเมือง 
     อย่างไรก็ดี เนื่องด้วยความส าคัญของเมืองประเภท
ดังกล่าว มักจะเน้นไปที่การด ารงอยู่ของวัฒนธรรม
หรืออัตลักษณ์ของชาติ เช่น เมืองหลวง เมืองมรดกโลก 
นครประวัติศาสตร์ เมืองเก่า เป็นต้น แต่ค าถามที่มักจะ
เกิดขึ้นกับพ้ืนท่ีเมืองดังกล่าวคือ เมืองจะอยู่ภายใต้พลวตัร
ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลานี้ได้อย่างไร? การพัฒนาให้
เป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงของโลกจะท าให้เกิดความ
เสียหายต่ออัตลักษณ์ของเมืองหรือไม่? ดังนั้นแล้วแนวคิด
เรื่องของการบริหารเมืองภายใต้การอนุรักษ์จึงถูกน ามาใช้
เพื่อปกป้องอัตลักษณ์ของเมืองที่มีวัฒนธรรมของชาติ
ด ารงอยู่  
     ปรานอม ตันสุขานันท์ [16] ได้กล่าวถึงค าว่าการ
อนุรักษ์ เมือง หรือ urban conservation ว่านิยมใช้     
ในยุโรป ในสหรัฐอเมริกาส่วนใหญ่ใช้ค าว่า Historical 
preservation อันหมายถึงการสงวนรักษา อย่างไรก็ดี
โดยสรุปแล้ว การอนุ รักษ์ ในระดับ เมื อง หมายถึ ง        
การรักษา ป้ องกั น  และปรับปรุ งให้ มี คุณ ค่ าท าง
สถาปัตยกรรม ศิลปกรรม ภูมิทัศน์เมือง ประวัติศาสตร์ 
สังคม และเทคโนโลยีที่น าไปสู่การเกิดสภาพแวดล้อมที่ดี
และมีลักษณะเฉพาะของตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ลักษณะพิเศษของเมืองที่มีในอดีต นอกจากนี้อาจจะรวม
ไปถึงกิจกรรมหรือวิถีชีวิตของประชากรในเมืองด้วย 

     อย่ างไรก็ ดี  ก ารบริห าร เมื อ งภ าย ใต้ น โยบาย         
การอนุรักษ์โดยเฉพาะการบังคับใช้กฎหมายเพื่อควบคุม  
การพัฒนาหรือสร้างความเจริญให้เมือง แต่ประเด็นที่
น่าสนใจคือกฎหมายการอนุรักษ์นั้นมีส่วนท าให้ลงทุน
พัฒนาธุรกิจหรือย่านการค้ าในเมืองเก่าหรือ เมือง
ประวัติศาสตร์นั้นมีการน้อยลงหรือไม่? [17] 
     งานของ Ashworth [18] เสนอประเด็นปัญหาของ
การบริหารจัดการเมืองอนุรักษ์ผ่านองค์ประกอบหลักใน
การบริห าร เมื อง 3  ด้ าน  ได้ แก่  เป้ าหมาย (goals) 
เครื่องมือ (instruments) และองค์กร (organization)  
     องค์ประกอบด้านเป้าหมาย ส่วนใหญ่แล้วการระบุ
วัตถุประสงค์ของนโยบายการอนุรักษ์เมืองน้อยมากและ
บางครั้งมีความขัดกันของวัตถุประสงค์ในนโยบายเดียว
กันเอง นอกจากนี้ยังมีปัญหาความขัดแย้งระหว่าง
วัตถุประสงค์ของพื้นที่ที่ต่างกัน เช่น พ้ืนที่ระดับภาคและ
ท้องถิ่น ดังนั้นแล้วควรจะมีการก าหนดเป้าหมายและ
ข้อตกลงให้ชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้น ส่วนองค์ประกอบด้าน
เครื่องมือและองค์กร มีความเกี่ยวพันกันอย่างมาก โดย
การมีเครื่องมือและองค์กรที่ท าหน้าที่ในการบริหารเมือง
ได้อย่างประประสิทธิภาพ 
     ในด้านการบริหารเมืองที่เน้นนโยบายการอนุรักษ์นั้น 
จะต้องประสานหลักการส าคัญในสามประเด็นต่อไปนี้     
ให้ไปในทิศทางเดียวกัน ได้แก่  
     ประเด็นแรกการประสานเรื่องความขัดแย้งของ
วัตถุประสงค์ของระดับพื้นที่ที่แตกต่างกัน เช่น นโยบาย
การบริหารระดับชุมชน ระดับท้องถิ่น ระดับภาค ระดับ
นานาชาติ ให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
     ประเด็นที่สอง การประสานเรื่องมิติหน้าที่ในการ    
ใช้สอยพื้นที่ตั้งแต่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเมืองอนุรักษ์เมือง
ให้สู่การน าเสนอและการใช้เมืองประวัติศาสตร์ให้มีความ
สอดคล้องในด้านการท าหน้าที่และความเป็นไปได้        
บนพ้ืนท่ีเมือง 
     ประเด็นท่ีสาม การประสานเรื่องมิติความเป็นส่วนตัว
และสาธารณ ะ เนื่ อ งจากเมื องเป็ นพื้ นที่ รวบรวม       
ความหลากหลายของผู้คน ดังนั้นแล้วการบริหารจัดการ
เพื่อประสานผลประโยชน์ของรัฐ เอกชน และประชาชน
ถือเป็นเรื่องส าคัญในการท าให้การบริหารเมืองแบบ
อนุรักษ์ยั่งยืน 
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4.บทสรุปจากแนวคิดเรื่องการบริหารเมือง 
     จากข้อถกเถียงของสองแนวคิดในการบริหารเมือง
ข้างต้น อาจจะท าให้เห็นถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของทั้งสอง
แนวคิดได้ดังนี้ 
     จุดแข็งของแนวคิดเรื่องการพัฒนาเมือง ได้แก่การ
ก่อให้เกิดการก าหนดนโยบายและการบริหารที่เป็นไป
เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของพื้นที่ เมือง ทั้งด้านความ
สะดวกสบาย เช่น การพัฒนาสาธารณูปโภค โครงสร้าง
พื้นฐาน การคมนาคมขนส่ง เป็นต้น ซึ่งส่งผลต่อด้านการ
เสริมสร้างภาพลักษณ์ของเมืองและประเทศที่ท าให้เกิด
การดึงดูดการลงทุนและการพัฒนาเศรษฐกิจ ในส่วนของ
จุดอ่อนของแนวคิดการพัฒนาเพื่อน ามาบริหารเมือง    
หากมองในระยะยาว เมืองที่เน้นการพัฒนาอาจจะมี
บริบทที่ หลากหลายและปัญ หาที่ ซั บซ้ อนตามมา          
เช่น ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาความเสื่อมโทรมของเมือง 
รวมถึงปัญหาที่อยู่อาศัยของประชากรในเมือง ซึ่งเป็น
ประเด็นที่ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องจะต้องพัฒนาการแก้ไข
ปัญหาเหล่านี้อยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ทันกับการเปลีย่นแปลง
ของเมือง 
     ส าหรับแนวคิดเรื่องการอนุรักษ์เมือง หากน ามาใช้ใน
การบริหารเมืองจะท าให้เมืองมีจุดแข็งในการรักษาสภาพ
ของความเป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่ได้มากกว่า เช่น หาก
เป็นพื้นที่เขตเมืองประวัติศาสตร์ หรือเมืองศูนย์กลาง   
ด้านอารยธรรมดั้งเดิม จะท าให้เกิดนโยบายการบริหาร
เมืองที่ชูจุดเด่นของพื้นที่ดังกล่าวได้ดี ในขณะที่จุดอ่อน
ของการใช้แนวนโยบายการอนุรักษ์เมืองสามารถมอง    
ในเรื่องความยืดหยุ่นในการพัฒนาเมืองอาจจะมีน้อยกว่า
แนวคิดแบบแรก เนื่องจากนโยบายที่ต้องการคงสภาพ
ความเป็นอัตลักษณ์เดิมไว้ ท าให้เกิดการจ ากัดขอบเขต
การพัฒนาพื้นที่ ส่งผลให้บางครั้งอาจจะเกิดการดึงดูด
เฉพาะกลุ่มคนบางกลุ่มหรือกลุ่มธุรกิจบางส่วนเท่านั้น 
     อย่างไรก็ดี มีแนวคิดที่น่าสนใจในการหาทางออก    
อันเนื่องมาจากการปะทะกันของแนวคิดเรื่องการพัฒนา
กับแนวคิดการอนุรักษ์ในด้านการบริหารเมืองโดยเฉพาะ
พื้ นที่ เมืองที่ มี ความส าคัญทางด้ านประวัติศาสตร์ 
ตัวอย่างเช่น งานของ ดุษฎี ท้ายตะคุได้เสนอทางออกใน
ด้านการบริหารเมืองในลักษณะ เมืองที่ ต้องด าเนิน
นโยบายแบบอนุรักษ์ ไว้ ในแนวคิดเรื่อง ‘balanced 
conservation’[19] หรือ ‘การอนุรักษ์-พัฒนา’ หมายถึง 
การอนุรักษ์ที่ประชาคมยินยอมให้มีการพัฒนาได้ตาม

ความจ าเป็นทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ภายใต้ก าลัง
ความสามารถของสิ่งแวดล้อมที่จะรองรับได้ เพื่อคุณภาพ
ชีวิตประชากรและสิ่ งแวดล้อมเมืองที่มีคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์ โดยได้น าแนวคิดดังกล่าวการศึกษาวิจัยใน
เมืองทางประวัติศาสตร์ในไทย เช่น พระนครศรีอยุธยา 
[20] และภูเก็ต [21] เป็นต้น 
     นอกจากนี้ตามแนวคิดของ Haruna ได้ให้แนวคิด
เรื่องการวางแผนเพื่อพัฒนาเมืองในระดับภูมิภาคว่า
จะต้องมีการค านึงถึงสิ่งอ านวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน  
(basic facility) เดิมที่อยู่ในเมือง ได้แก่ ระบบผังเมือง
และระบบสาธารณูปโภค ที่สามารถเอื้อต่อการเกิดการ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมและดีต่อเมือง รวมถึง
จะต้ องค านึ งถึ งวิถี ชี วิตของคนในพื้ นที่ เมื อง เช่น 
ขนบประเพณีหรือกระทบต่อการใช้ชีวิตรวมถึงความเคย
ชินของคนในพื้นที่ดั งกล่าวมากจนเกินไป หากวาง
น โยบ ายบ น สิ่ งพื้ น ฐ าน เห ล่ านี้ ได้ จ ะน า ไป สู่ ก า ร
วางเป้ าหมายและพัฒ นาได้ ง่ายขึ้ น  ตั วอย่ างเช่น         
หากต้องการสร้างหรือพัฒนาเมืองให้เป็นศูนย์กลางธุรกิจ
หรืออุตสาหกรรมควรจะต้องวางแผนในพื้นที่เมืองที่มี
ระบบโครงข่ายสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ที่ดีอยู่แล้ว     
เป็นต้น รวมถึงควรจะต้องค านึงถึงความสอดคล้องกับ
แผนระดับภูมิภาคเพื่อที่จะได้มีความใกล้เคียงในแง่ของ
การพัฒนากลุ่มพื้นที่เมืองในระดับภาคเดียวกัน (ดังรูปที่ 3) 
Haruna อ้างในด ารงศักดิ์ จันโททัย [22]  
  
 
 
  
 
 
 
 
 
รูปที ่3 แผนภาพแสดงทฤษฎีการวางผังเมืองตามฟังก์ช่ัน 
(Function planning theory)  
 
5.บทส่งท้าย: ความท้าทายในการบริหารเมือง
ในปัจจุบันและอนาคต 
     ก ร ณี ปั ญ ห า ก า ร ไล่ รื้ อ ชุ ม ช น เก่ า แ ก่ แ ล ะ มี
ประวัติศาสตร์ทางด้านวัฒนธรรมอย่างพ้ืนท่ีป้อมมหากาฬ
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ของกรุงเทพมหานคร หรือกรณีการจัดโซนนิ่งพื้นที่การใช้
ประโยชน์ของเมืองในการก าหนดนโยบาย เช่น การ
ก าหนดพื้ นที่ สี เขียว พื้ นที่ อุตสาหกรรม หรือพื้นที่
เกษตรกรรม เป็นต้น ล้วนแล้วแต่ เป็นตัวอย่างความ      
ท้าทายที่เกิดขึ้นกับการบริหารเมืองของรัฐในด้านการ
ด าเนินนโยบายในเชิงพื้นที่ในปัจจุบัน เนื่องจากเกิดการ
ปะทะกันระหว่างแนวคิดเรื่องความต้องการและยินยอม
พร้ อม ใจของพล เมื อ งใน พื้ น ที่ ที่ มี ค วามแตกต่ า ง
หลากหลายกับแนวคิดเรื่องการพัฒนาเพื่อสร้างความ
เจริญตามนโยบายการพัฒนาของภาครัฐ ซึ่งออกมาใน
รูปแบบของการบริหารเมืองภายใต้เรื่องของสิทธิชุมชนที่
มักจะเกิดปัญหาในแง่ของการหาข้อตกลงประนีประนอม
ระหว่างการใช้นโยบายการบริหารจัดการเมืองของภาครัฐ
กับสิทธิในการก าหนดการบริหารจัดการชุมชนของตนเอง 
เป็นต้น 
     นอกจากเรื่องการบริหารจัดการนโยบายในเชิงพื้นที่
เมืองแล้ว ปัจจุบันรัฐยังต้องเผชิญกับความท้าทายในด้าน
การบริหารเมืองหลากหลาย เช่น กรณีการบริหารเมือง
เพื่อรองรับการเกิดภัยพิบัติต่างๆ โดยเฉพาะภัยธรรมชาติ
ที่เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วนและต้องอาศัยการบริหารสั่งการ
แก้ปัญหาอย่างรวดเร็ว เช่น อุทกภัย วาตภัย วาคีภัย เป็นต้น 
หรือแม้กระทั่งปัญหาที่เกิดขึ้นจากมนุษย์เอง เช่น ปัญหา
การเผาป่า ปัญหาหมอกควัน เป็นต้น ความซับซ้อนของ
ปัญหาที่ท้าทายในเรื่องนี้คือบางกรณีกลายเป็นปัญหา
เรื่องความรับผิดชอบของหน่วยงานภาครัฐที่บางครั้งต้อง
อาศัยความร่วมมือและรับผิดชอบร่วมกัน เนื่องจากพื้นที่
ต้นก าเนิดภัยพิบัติอาจจะไม่ใช่พื้นท่ีที่ได้รับผลกระทบจาก
ภัยพิบัติ เช่น เมืองในประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย และ
ภาคใต้บางส่วนของไทยได้รับผลกระทบจากควันไฟที่มี  
ต้นก าเนิดจากประเทศอินโดนีเซีย เป็นต้น 
     เรื่องความท้าทายเชิงการบริหารเมืองเพื่อรองรับการ
เกิดภัยพิบัติเป็นแง่มุมที่มีการศึกษาวิจัยเพิ่มขึ้นตามล าดับ
ใน เรื่ อ งของการบริห ารจั ดการภั ยพิ บั ติ  (disaster 
management) เนื่องจากเป็นความท้าทายของการ
บริหารงานภาครัฐทั้งในระดับส่วนกลาง ภูมิภาค และ
โดยเฉพาะส่วนท้องถิ่น ที่ปัจจุบันเป็นผู้รับผิดชอบหลักใน
พื้นที่ในฐานะรัฐบาลที่ใกล้ชิดประชาชน  
     โดยสรุปแล้ว รัฐในปัจจุบันต้องเผชิญกับปัญหาและ
ความท้าทายในการบริหารเมืองมากมาย สิ่งส าคัญที่สุด
คือข้อจ ากัดคือในการบริหารเมืองที่ต้องอยู่บนพื้นที่เดิมที่
มีพลวัตรความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน 

รวมถึงอนาคต ซึ่งรัฐคือผู้ที่จะต้องมีบทบาทและหน้าที่
รับผิดชอบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  ดังนั้น สิ่ งที่ รัฐควร
ค านึงถึงมากที่สุดคือการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้าน
การบริหารเมือง เพราะท้ายที่สุดแล้วประชาชนที่ด ารงอยู่
ในพื้นที่คือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกนโยบายและ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากการบริหารเมือง 
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