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บทคัดยอ

บทความน้ีเปนการนําเสนอผลการศึกษาเร่ือง“ผังเมืองรวมเมืองอัมพวาจังหวัดสมุทรสงคราม (ปรับปรุงครั้งที่ 2)”  ซึ่ง

เปนงานวจิยัเชงิปฏิบตัเิพือ่วางและจดัทาํผงัเมอืงรวมเมืองอัมพวาฉบบัใหมแทนฉบบัเดมิท่ีหมดอายลุงโดยใชกระบวนการ

วางแผนแบบมีสวนรวมที่เปดโอกาสใหชุมชนรวมดําเนินการตั้งแตตน สรุปผลไดวา ผังเมืองรวมเมืองอัมพวา (ปรับปรุง

ครั้งที่ 2) เนนการอนรุักษมรดกทางวัฒนธรรมและส่ิงแวดลอม โดยการปรับลดความหนาแนนของการใชที่ดินบริเวณ

ศูนยกลางเมือง และเพิ่มประเภทการใชที่ดินดานการอนุรักษ รวมถึงการควบคุมการใชประโยชนที่ดินท่ีเขมขนกวาเดิม 

นอกจากนี้ยังมีการปรับเปล่ียนโครงขายการคมนาคมขนสงใหเปนถนนขนาดเล็กรวมกับการจัดระเบียบการจราจร 

ผงัเมืองรวมเมืองอมัพวา (ปรบัปรุงครั้งท่ี 2) มีจุดเด่นในดา้นกระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่วมและแนวคิดในดา้นการ
อนุรกัษ์มรดกทางวฒันธรรม  จงึเป็นผลงานท่ีน่าสนใจท่ีชว่ยเปิดทิศทางใหมใ่นการวางและจดัทาํผงัเมืองรวมในอนาคต
ของประเทศไทย

คาํสาํคญั: อมัพวา  ผงัเมืองรวม  การวางแผนแบบมีส่วนร่วม 
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บทนํา

การวางและจัดทําผังเมืองรวมในประเทศไทยที่ผานมา 
นอกจากจะมีขั้นตอนซับซอนหลายขั้นตอน ทั้งขั้นตอน

ตามกฎหมาย และขั้นตอนตามระเบียบปฏิบัติของกรม
โยธาธิการและผังเมืองแลว ยังเปนกระบวนการวางแผน
ทีข่าดการมสีวนรวมของชมุชนและองคกรปกครองทองถิน่ 

แมจะมีการแตงตั้งคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมเพ่ือชวยให

คําแนะนําในการจัดทําผังเมืองรวม และการประชุมเพื่อ
รับฟงความคิดเห็นประชาชนตอรางผังเมืองรวมที่จัดทํา

ขึ้น แตคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมก็มีจํานวนจํากัด ไม
ครอบคลุมตัวแทนของทุกชุมชน และผูบริหารของทุก
องคกรปกครองทองถิน่ท่ีอยูในเขตผังเมอืงรวม โดยเฉพาะ

ในกรณีที่เขตผังเมืองรวมมีขนาดใหญ หรือครอบคลุม
พื้นที่องคกรปกครองทองถ่ินจํานวนมาก ขณะเดียวกัน 

Amphawa Comprehensive Plan, 
Samut Songkhram Province 
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ABSTRACT

This article presents the result of the study entitled “Amphawa Comprehensive Plan, Samut Songkhram Province 

(Second Revision),” which is an action research aiming at developing a new Amphawa Comprehensive Plan to 

replace the expired one. The planning methodology employs participatory planning approach which allowing local 

communities to participate in plan-making at the beginning of the process. The result of the study reveals that 

Amphawa Comprehensive Plan (Second Revision) focuses on cultural heritage and environment conservation. 

Land use density in town center is lessened while several new conservation-oriented zones are designated. 

Control measures are more intensive and a small-road transportation network in combination with trafc 

management is proposed. 

Amphawa Comprehensive Plan (Second Revision) is unique in terms of participatory planning process and 

cultural heritage conservation concept.  It is an interesting work which helps pave a new direction for future 

comprehensive planning in Thailand.
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การประชุมเพ่ือรับฟงความคิดเห็นประชาชน ก็เปนการ
ขั้นตอนตามกฎหมายท่ีดําเนินการเม่ือจัดทํารางผังเมือง
รวมเสร็จเรียบรอยแลว โดยท่ีทองถ่ินและชุมชนไมไดมี
สวนรวมในการจัดทํารางผังเมืองรวมดังกลาวแตอยางใด 

ปญหาขางตนเปนอุปสรรคสําคัญตอการวางและจัดทํา
ผังเมืองรวมในประเทศไทย ทําใหการวางและจัดทํา
ผงัเมอืงรวมเปนไปดวยความยากลาํบาก เกิดปญหาขอขดั
แยงระหวางชุมชน คณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวม และกรม

โยธาธิการและผังเมืองขึ้นบอยครั้ง สงผลใหประชาชนใน

หลายทองถ่ินมีภาพลักษณที่ไมดีตอผังเมืองรวม หรือไม

ใหการยอมรับในผังเมืองรวม ทั้งนี้ ความยุงยากในการ

วางและจัดทําผังเมืองในลักษณะเชนนี้ มักจะทวีมากขึ้น

ในกรณทีีเ่ปนการวางและจดัทาํผงัเมอืงรวมเชงิอนรุกัษ ที่

ตองมีการปรับเปลี่ยนประเภทการใชที่ดิน และการ

ควบคุมการใชประโยชนที่ดินท่ีเขมขน ดวยเหตุนี้ เราจึง

ไมพบวามีผงัเมอืงรวมเชงิอนรุกัษทีเ่ปนรปูธรรมชัดเจนใน

ประเทศไทย ผงัเมืองรวมของเมืองและชมุชนหลายแหงที่

เปนแหลงมรดกวัฒนธรรมที่มีคุณคาจึงเปนผังเมืองรวม

ในลกัษณะทัว่ไปทีข่าดมติขิองการอนรุกัษ มโีครงสรางการ

ใชทีด่นิและโครงขายการคมนาคมขนสงทีข่ดัแยงกบับรบิท

ของพ้ืนที่ ซึ่งสงผลกระทบอยางรุนแรงตอเอกลักษณของ

เมืองและชุมชน

การวางและจัดทําผังเมืองรวมเมืองอัมพวา จังหวัด

สมทุรสงคราม (ปรับปรุงคร้ังท่ี 2) เปนตวัอยางของความ

พยายามที่จะกาวขามอุปสรรคดังกลาว โดยการนําเอา

หลักการวิจัยเชิงปฏิบัติ (action research) ที่เนนการ
สรางการเรียนรูรวมกนั มาใชในกระบวนการวางแผนแบบ
มีสวนรวม (participatory planning) ที่เปดโอกาสให

ชุมชนและองคกรปกครองทองถิ่นมีสวนรวมในการวาง
และจัดทําผังเมืองรวม ทําใหผังเมืองรวมเมืองอัมพวา 

(ปรับปรุงครั้งที่ 2) มีบริบทที่แตกตางจากผังเมืองรวม
เมอืงอมัพวา พ.ศ. 2545 ทีห่มดอายุลงอยางชัดเจน โดย
เฉพาะการเปนผังเมืองรวมที่เนนการอนุรักษมรดกทาง
วฒันธรรมและส่ิงแวดลอม แทนท่ีจะเนนการขยายตัวของ

การพัฒนาพื้นที่เหมือนผังเมืองรวมทั่วไป นอกจากนี้ ยัง
เลือกใชโครงขายถนนขนาดเล็กและการจัดระเบียบการ

จราจรท่ีสอดคลองกบับรบิทสวน แทนทีจ่ะเปนถนนขนาด
ใหญตามมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมือง 

บทความน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอผลการวิจัยเชิง
ปฏิบัติในการวางและจัดทําผังเมืองรวมเมือง อัมพวา 
จงัหวดัสมทุรสงคราม (ปรบัปรงุครัง้ที ่2) ซึง่เปนตวัอยาง
ของผงัเมอืงรวมเชงิอนุรกัษทีม่จีดุเดนในดานกระบวนการ
วางแผน แนวความคิดในการวางผัง รวมถึงผังการใช
ประโยชนที่ดินและผังโครงการคมนาคมขนสง นอกจาก

นี้ยังเปนตัวอยางของนําเอาหลักการและแนวคิดในการ

วางแผนแบบมีสวนรวม และการวิจัยเชิงปฏิบัติมาใชใน

การวางและจัดทําผังเมืองรวม ซึ่งพบวาประสบความ

สาํเร็จเปนท่ีนาพอใจ  จงึเปนผลงานท่ีนาสนใจและสมควร

เผยแพรใหกวางขวางย่ิงขึ้น เพื่อชวยเปดโลกทัศนใหม

สําหรับการวางและจัดทําผังเมืองรวมในประเทศไทย    

ตอไป

ที่มาของผังเมืองรวมเมืองอัมพวา 
(ปรับปรุงครั้งที่ 2)
 

ผังเมืองรวมเมืองอัมพวา ไดประกาศเปนกฎกระทรวงใช

บังคับผังเมืองรวมเมื่อวันท่ี 12 กุมภาพันธ พ.ศ. 2554 

มีอายุการบังคับใช 5 ป มีพื้นท่ีวางผัง 14.94 ตาราง

กิโลเมตร และไดมีการตออายุผังเมืองรวมออกไปอีก 2 

ครั้งๆ ละ 1 ป จนกระท่ังหมดอายุบังคับใชเมื่อวันท่ี 11 

กุมภาพันธ พ.ศ. 2552 (คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และสํานักงานโยธาธิการและ

ผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม, 2555: 1-1) ในการ
ดําเนินการปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองอัมพวา ไดมีการ
พิจารณาขยายเขตผังเมืองรวมใหครอบคลุมพื้นที่ทั้ง

อําเภออัมพวามีพื้นท่ีรวม 170.16 ตารางกิโลเมตร เพื่อ

พัฒนาพื้นที่อําเภออัมพวาใหสอดคลองกับแนวโนมการ

ขยายตัวของเมืองและการพัฒนาดานการทองเที่ยวใน
อนาคต และเพ่ือตอบสนองความตองการขององคกร

ปกครองทองถิ่น ที่ตองการใหมีมาตรการควบคุมการใช
ประโยชนที่ดินและส่ิงปลูกสรางเพ่ือความเปนระเบียบ
เรียบรอยและอนุรักษและสิ่งแวดลอมในพื้นที่ อยางไร
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กต็าม เนือ่งจาก สาํนกังานโยธาธกิารและผงัเมอืงจงัหวดั

สมุทรสงคราม มีภารกิจมากมาย และมีทรัพยากรบุคคล

จาํกดั จงึไดมอบหมายใหหนวยวิจยัการอนุรกัษและฟนฟู

ชุมชน คณะสถาป ตยกรรมศาสตร  จุฬาลงกรณ

มหาวทิยาลยัเปนผูรบัผดิชอบในการวางและจดัทําผงัเมอืง

รวมเมืองอัมพวา (ปรับปรงุครัง้ที ่2) ซึง่ไดดาํเนนิการจน

กระท่ังรางผังเมืองรวมเมืองอัมพวาฉบับดังกลาวผาน

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการผังเมืองในการประชุม

ครั้งที่ 2/2556 เม่ือวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2556 

(คณะกรรมการผังเมือง, 2556: 12)

ความเปนมาและความสําคัญของเมือง
อัมพวาและอําเภออัมพวา

เมอืงอมัพวา หรือเทศบาลตาํบลอมัพวา เปนสถานทีเ่สดจ็

พระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา

นภาลัย สมเด็จพระอมรินทรามาตยในพระบาทสมเด็จ

พระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช และสมเด็จพระศรี      

สุริเยนทรามาตยในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา

นภาลัย เปนเมืองที่มีความสําคัญทางดานประวัติศาสตร

และศิลปวัฒนธรรม มีระบบนิเวศที่อุดมสมบูรณ มีรูป

แบบการต้ังถิ่นฐานและสถาปตยกรรมที่มีเอกลักษณ  มี

แหลงทองเท่ียวหลากหลาย มีภูมิทัศนที่สวยงาม ทั้งยัง

เปนแหลงเกษตรกรรมท่ีสําคัญมาตั้งแตคร้ังอดีต พื้นท่ี

ตอนบนของอําเภออัมพวาและบางสวนของอําเภอ

บางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม เดิมเรียกวา “แขวงบาง

ชาง” รวมอยูกับเมืองราชบุรี กอนจะกลายเปนสวนหนึ่ง

ของเมืองสมุทรสงครามในสมัยอยุธยาตอนปลาย ตอมา

ในป พ.ศ. 2437 พื้นที่ตอนลางของแขวงบางชางไดยก

ฐานะข้ึนเปนอาํเภออัมพวา ขึน้อยูกบัเมอืงสมุทรสงคราม 

และไดรบัการจัดตัง้เปนอาํเภออัมพวา จงัหวัดสมุทรสงคราม 

ในเวลาตอมา

การต้ังถ่ินฐานของชุมชนเร่ิมแรกกระจายตัวอยูสองฝง

แมนํ้าแมกลองและคลองสายหลัก เชน คลองอัมพวา 

คลองบางชาง คลองแควออม คลองประดู คลองบางแค 

คลองปลายโพงพาง คลองประชาชมชื่น และคลองขุด      

ยีส่าร มยีานการคารมินํา้และตลาดน้ําเปนศนูยกลางของ
ชมุชน ตอมามีการพฒันาเสนทางคมนาคมทางบก ทาํให
ความเจริญยายไปยังพ้ืนท่ีที่มีโครงขายถนนสมบูรณกวา 
สงผลใหยานการคาริมน้ําลดบทบาทลง ประกอบกับการ
เปลีย่นแปลงระบบนเิวศของลุมน้ําแมกลองจากการสราง
เขือ่นบรเิวณตนนํา้ ทาํใหความอดุมสมบรูณของทรพัยากร 
ธรรมชาติลดลง ขณะท่ีราคาผลผลิตก็ตกต่ํา ทําใหผูคน
ยายออกจากพื้นท่ีมากยิ่งขึ้น 

การเปล่ียนแปลงคร้ังสาํคัญของเมืองอัมพวาและพ้ืนท่ีโดย

รอบเกิดขึ้นเม่ือมีการดําเนินโครงการอนุรักษและฟนฟู

ชุมชนริมคลองอัมพวาตั้งแตปลายป พ.ศ. 2543 จนถึง

ปจจบุนั ผลการดําเนินโครงการดังกลาวนําไปสูการร้ือฟน

ตลาดนํ้าอัมพวา การปรับปรุงซอมแซมอาคารริมนํ้าที่

เสื่อมโทรม และการจัดกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ

อยางตอเนื่องและเปนระบบ ทําใหเมืองอัมพวาและพื้นท่ี
โดยรอบกลายแหลงทองเท่ียวทีส่าํคญัของประเทศในเวลา

อันรวดเร็ว และสงผลใหชุมชนริมคลองอัมพวาไดรับ

รางวัล “UNESCO Asia-Pacic Heritage Awards for 

Culture Heritage Conservation 2008” ในป พ.ศ. 2551 

(วรรณศิลป พีรพันธุ และ ศิริวรรณ ศิลาพัชรนันท, 

2554: 168)  

ภาพที่ 1:  รูปถายทางอากาศบริเวณเทศบาลตําบลอัมพวา
และพื้นที่ใกลเคียง พ.ศ. 2548
ที่มา: กรมแผนที่ทหารบก
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นอกจากชุมชนริมคลองอัมพวาแลว ยงัมีชมุชนริมนํา้ทีย่งั
คงเอกลักษณความเปนชุมชนริมนํ้าดั้งเดิมอีกหลายแหง
ในเขตผังเมืองรวมเมืองอัมพวา เชน ชุมชนบานเขายี่สาร 
ชุมชนตลาดน้ําทาคา ชุมชนริมคลองโพงพาง ชุมชนริม
คลองแควออม ชุมชนริมคลองวัดประดู ชุมชนริมคลอง
บางแค และชุมชนริมคลองประชาชมช่ืน เปนตน 

กรอบความคิดในการวางและจัดทํา
ผังเมืองรวมเมืองอัมพวา (ปรับปรุง
ครั้งที่ 2)

การวางและจดัทาํผงัเมอืงรวมเมอืงอัมพวา (ปรบัปรงุครัง้

ที ่2) เนนความสาํคญัของการมีสวนรวมของชุมชนและผู

บริหารทองถ่ิน และแนวความคิดหลักในดานการอนุรกัษ

เมือง ในดานกระบวนการมีสวนรวมนั้น สมาคมการมี

สวนรวมสาธารณะระหวางประเทศ (International 

Association of Public Participation, 2007) ไดแบง

ระดบัการมสีวนรวมของประชาชน จากนอยทีส่ดุไปจนถงึ

มากท่ีสุด ไวเปน 5 ระดับ ดังนี้

1) การใหขอมูล (inform) เปนระดบัการมสีวนรวมนอย

ทีส่ดุ โดยเปนเพยีงแจงใหประชาชนทราบถึงนโยบาย

หรือแผนงานของรัฐ

2) การหารือ หรือการรับฟงความคิดเห็น (consult) 

เปนระดับการมีสวนรวมท่ีมากข้ึน โดยเปดโอกาสให

ประชาชนแสดงความคิดเห็นตอนโยบายและแผน
งานของรัฐ

3) การเกีย่วของ (involve) หรอืการใหประชาชนมสีวน

รวมในการตัดสินใจ เปนระดับการมีสวนรวมใน
ระดับปานกลาง 

4) การรวมมือ (collaborate) คือการใหประชาชน

ทํางานรวมกับภาครัฐ เปนระดับการมีสวนรวมที่สูง

5) การเสรมิอาํนาจ (empower) คอืการมอบอาํนาจใน
การตัดสินใจแกประชาชน ซึ่งเปนระดับการมีสวน
รวมที่สูงที่สุด

ทั้งนี้ โดยหลักการแลว ในการวางแผนตางๆ รวมถึงการ
วางและจดัทําผังเมอืงรวมจะประสบความสาํเรจ็ไดดกีต็อ
เมือ่ไดรบัการยอมรบัจากประชาชน ในการดาํเนนิการจงึ
จําเปนตองใชกระบวนการมีสวนรวมอยางนอยในระดับ
ปานกลาง และจะดียิ่งขึ้นถาอยูในระดับสูงหรือสูงมาก 

กระบวนการวางและจัดทําผงัเมืองรวมในประเทศไทยน้ัน 
มีขั้นตอนท่ีซับซอน ทั้งขั้นตอนตามกฎหมายและข้ันตอน
ตามระเบียบปฏิบัติของกรมโยธาธิการและผังเมือง 

อยางไรก็ตาม เม่ือรวบรวมขัน้ตอนยอยตางๆ เขาดวยกนั

แลว สามารถสรุปเปนขัน้ตอนหลัก 10 ขัน้ตอน คือ (คณะ

สถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และ

สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม, 

2555: 3-1)

1) การขออนมุตัวิางและจดัทาํผงัเมอืงตอคณะกรรมการ

ผังเมือง

2) การกําหนดเขตผังเมืองรวม 

3) การสาํรวจและวเิคราะหขอมลู ทางกายภาพ เศรษฐกจิ 

สังคม และประชากร

4) การคาดการณและฉายภาพอนาคต  

5) การกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนา

ของผังเมืองรวม 

6) การวางและจัดทําผังเมืองรวม ซึ่งเม่ือจัดทําราง

ผงัเมืองรวมเสร็จแลว ตองจัดประชุมเพ่ือรับฟงความ

คิดเห็นประชาชน

7) การขอรับความเห็นชอบจากคณะที่ปรึกษาผังเมือง

รวมและกรมโยธาธิการและผังเมือง  
8) การขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผังเมือง

กอนนําไปปดประกาศ เพื่อใหผูมีสวนไดสวนเสียย่ืน

คาํรองขอแกไขผังเมอืงรวม และการพจิารณาคํารอง 
9) การใชบังคับผังเมืองรวม 

10) การประเมินผังเมืองรวมและการปรับปรุงผัง 
 
จะเห็นไดวา การดําเนินการตามข้ันตอนขางตน ไมเปด

โอกาสใหทองถิ่นและประชาชนมีสวนรวมในการวางและ
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จัดทําผังเมืองอยางแทจริง มีเพียงขั้นตอนที่ 6 ที่เปด
โอกาสใหทองถิน่และประชาชนแสดงความคิดเห็นตอราง
ผังเมืองรวมที่จัดทําเสร็จแลว ซึ่งเปนเพียงระดับที่ 2 ของ
การมีสวนรวมเทานั้น การมีสวนรวมในระดับตํ่าเชนนี้จึง
มักสงผลใหการยอมรับผังเมืองรวมโดยทั่วไปของชุมชน
และทองถิ่นอยูในระดับตํ่าตามไปดวย  ดวยเหตุนี้ ผู
ศึกษาจึงไดกําหนดกรอบความคิดในการวางและจัดทํา
ผังเมืองรวมเมืองอัมพวา (ปรับปรุงครั้งที่ 2) เพ่ือยก
ระดับการมีสวนรวมใหสูงขึ้นจากเดิม ซึ่งเม่ือพิจารณา

จากขอจํากัดดานกฎหมายและระเบียบปฏิบัติแลว พบ

วาสามารถยกระดับการมีสวนรวมจากระดับท่ี 2 เปน

ระดับที่ 4 ได โดยใชเทคนิคการวางแผนแบบมีสวนรวม 

(participatory planning) ซึ่งเปดโอกาสใหตัวแทนชุมชน

และผูบริหารทองถ่ินเขามามีสวนรวมในการวางและจัด
ทําผังเมืองรวมตั้งแตตน 

แนวทางหลักในการสรางกระบวนการมีสวนรวมคือ การ
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการที่เนนการสื่อสารแบบ 2 ทาง 
(two-ways communication) ตามหลักการทําวิจัยเชิง
ปฏิบัติ รวมท้ังใชการประชุมหารือแบบไมเปนทางการ
กับผูบริหารทองถิ่นในบางโอกาส โดยเนนการมีสวนรวม
ในข้ันตอนหลักท่ี 4 ซึ่งเพ่ิมขั้นตอนยอยในการจัดทําวิสัย

ทัศน การวิเคราะหสถานการณ และการระบุประเด็น

หลักของการพัฒนารวมกัน และข้ันตอนหลักท่ี 5 ซึ่งเพ่ิม

ขั้นตอนยอยในการกําหนดแนวความคิดในการวางและ

จัดทําผังเมืองรวม

ภาพที่ 2: กรอบการจัดทําผังเมืองรวมเมืองอัมพวา (ปรับปรุงครั้งที่ 2) แสดงขั้นตอนการดําเนินการขั้นตอนท่ี 3 ถึงขั้นตอนท่ี 9 
ที่มา:  ปรับปรุงจาก หนวยวิจัยการอนุรักษและฟนฟูชุมชน คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2553: 6
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ในดานการอนุรักษเมืองนั้น มีหลักการสําคัญซึ่งระบุไว  
ใน “กฎบัตรวาดวยการอนุรักษเมืองและชุมชนเมือง
ประวัติศาสตร (Washington Charter 1987)” ของสภา
การโบราณสถานระหวางประเทศ ตอนหนึ่งวา 

“คุณลักษณะท่ีจะตองสงวนรักษาไวประกอบ
ดวย ลักษณะทางประวัติศาสตรของเมืองและ
ชุมชนเมือง และองคประกอบทางวัตถุและทาง
จิตใจซึ่งแสดงถึงลักษณะทางประวัติศาสตรนี้
โดยเฉพาะอยางย่ิง (ก) รปูแบบแผนผังของเมือง
ทีเ่ห็นไดจากการแบงพืน้ทีด่นิและโครงขายถนน 
.... (ง)  ความสัมพันธระหวางเมืองหรือชุมชน
เมืองและแหลงที่ตั้งที่แวดลอมอยู ทั้งที่เปน
ธรรมชาต ิและท่ีมนษุยสรางขึน้” (อโิคโมสไทย, 
2556: 2)

และมีคําแนะนําเกี่ยวกับการวางผังเมืองไวตอนหนึ่งวา 

“เมื่อมีการวางผังเมืองหรือผังภูมิภาคซึ่งมีการ
กําหนดแนวการกอสรางทางหลวงสายหลัก จะ
ตองไมใหทางเหลานั้นผานเขาไปในพื้นที่เมือง
หรือชุมชนเมืองประวัติศาสตร แตควรปรับปรุง
เสนทางเขาถึงจากพ้ืนที่เมืองออกไปสูทางหลัก
เหลานั้น” (อิโคโมสไทย, 2556: 3)

ในการวางและจัดทําผังเมืองรวมเมืองอัมพวา (ปรับปรุง

ครั้งท่ี 2) จึงยึดหลักการดังกลาวขางตนในการจัด

ระเบียบการใชที่ดินและอาคาร โดยเฉพาะอยางย่ิงการ
รักษารูปแบบการตั้งถิ่นฐานของชุมชนริมนํ้า สภาพ

แวดลอมท่ีเปนสวนผลไมและระบบสวน พื้นท่ีชุ มนํ้า 

ตลอดจนระบบถนนขนาดเล็กที่สอดคลองกับบริบทของ
พื้นที่

ขอจํากัดของการวางและจัดทําผังเมือง
รวมเมืองอัมพวา

ขอจํากัดหลักของการวางและจัดทําผังเมืองรวมเมือง

อมัพวา คอืมีงบประมาณในการดาํเนนิการทีจ่าํกดั ทาํให
ไมสามารถจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการรวมกับชุมชนได
มากคร้ังเทาท่ีควร นอกจากน้ีระยะเวลาในการดําเนิน
การก็คอนขางจํากดั โดยเวลาสวนใหญถกูใชในการเสนอ
เรือ่งเพือ่ใหคณะกรรมการและอนุกรรมท่ีมอียูหลายคณะ
พิจารณาใหความเห็นชอบ และการแกไขงานตามความ
เห็นของคณะกรรมการดังกลาว ซึ่งนอกจากจะทําใหการ
ดําเนินงานตางๆ ลาชาแลว ยังสงผลใหตองปรับเปลี่ยน
รายละเอียดบางประการของผังเมืองรวม ทําใหผังเมือง

รวมเมืองอัมพวา (ปรับปรุงครั้งท่ี 2) ตองผสมผสาน

ความตองการของชมุชนและทองถิน่เขากบัความเห็นของ

คณะกรรมการที่พิจารณา เพ่ือใหผานข้ันตอนตางๆ ตาม

ระเบียบปฏิบัติ

ผลการศึกษา

การวางและจดัทาํผังเมอืงรวมเมอืงอมัพวา (ปรบัปรงุครัง้

ที่ 2) ไดดําเนินการตั้งแตขั้นตอนท่ี 1 จนถึงขั้นตอนท่ี 8 

จนไดผลงาน คอื “รางผงัเมอืงรวมเมืองอมัพวา (ปรบัปรงุ

ครั้งที่ 2)” ซึ่งมีสาระสําคัญดังนี้

ก) การวิเคราะหสภาพท่ัวไปของพื้นที่ในเขต

ผังเมืองรวมเมืองอัมพวา

อาํเภออมัพวา มพีืน้ที ่170.16 ตารางกโิลเมตร หรอืรอย

ละ 40.8 ของพ้ืนที่จังหวัดจังหวัดสมุทรสงคราม ตั้งอยู

ทางตอนกลางของจังหวัดสมุทรสงคราม หางจาก

กรุงเทพมหานครไปทางตะวันตกเฉียงใต ตามทางหลวง
แผนดินหมายเลข 35 และทางหลวงแผนดินหมายเลข 
325 ประมาณ 72 กิโลเมตร ประกอบดวย 12 ตําบล 

91 หมูบาน มีการปกครองทองถิ่นเปนเทศบาลตําบล 3 

แหง คือ เทศบาลตําบล   อัมพวา เทศบาลตําบลเหมือง

ใหม เทศบาลตําบลสวนหลวง และองคการบริหารสวน
ตาํบล  10 แหง มอีาณาเขตดานเหนือและดานตะวันออก
ติดตอกับอําเภอบางคนที และอําเภอเมือง จังหวัด

สมุทรสงคราม สวนดานตะวันตกและดานใตติดตอกับ
จังหวัดเพชรบุรี 
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ภมูปิระเทศของอาํเภออมัพวาเปนทีร่าบลุมแมนํา้แมกลอง 
มีเนินเขาอยูแหงเดียวทางทิศตะวันตกเฉียงใตของพ้ืนท่ี 
คือเขาย่ีสาร สภาพของดินเปนดินเหนียวปนทราย มี
แมนํา้แมกลองเปนแมนํา้สายหลกัไหลลงสูอาวไทยบรเิวณ
ปากอาวแมกลอง  นอกจากน้ี ยังมีคลองธรรมชาติและ
คลองขุด  เชน คลองอัมพวา คลองแควออม คลองบาง
ชาง คลองขุดยี่สาร ฯลฯ เช่ือมโยงเปนโครงขายทั่วพื้นที่ 
โดยในแตละวันจะไดรับผลจากนํ้าทะเลขึ้น-ลง ทําให
อําเภออัมพวามีสภาพที่เปนเมืองสามนํ้า คือ เขตน้ําจืด

บริเวณพื้นที่ตอนบน เขตน้ํากรอยบริเวณพ้ืนที่ตอนกลาง 

และเขตนํา้เคม็บรเิวณพ้ืนทีต่อนลาง 

จากการคํานวณโดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (คณะ

สถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และ

สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม, 

2555: 4-24) พบวา ในป พ.ศ. 2550 การใชประโยชน

ภาพที่ 3:   ขอบเขตผังเมืองรวมและการใชประโยชนที่ดินในเขตผังเมืองรวมเมืองอัมพวา (ปรับปรุงครั้งที่ 2)
ที่มา:  คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม, 2555: 
3-7.

ที่ดินสวนใหญในเขตอําเภออัมพวาเปนพ้ืนท่ีเกษตรกรรม 
(รอยละ 68.81) รองลงมาไดแก บอเลี้ยงปลาและนากุง
เกา ซึง่บางสวนยงัใชประโยชนไมเตม็ท่ี (รอยละ 13.31) 
ปาชายเลน ซึ่งเปนปาปลูกของเอกชน (รอยละ 8.05) 
แมนํ้าลําคลอง (รอยละ 4.13) ที่อยูอาศัย ซึ่งสวนใหญ
อยูในเขตเมืองและริมแมนํ้าลําคลองสายหลัก (รอยละ 
2.92) และถนน (รอยละ 1.74)  การใชประโยชนที่ดิน
ประเภทอืน่ๆ มสีดัสวนคอนขางนอย  การคมนาคมขนสง
ในพ้ืนท่ีสวนใหญเปนการคมนาคมทางบก โครงขายถนน

โดยทั่วไปเปนถนนขนาดเล็กลัดเลาะไปตามขนัดสวน 

นอกจากน้ียงัมกีารใชเรอืโดยสารขามฟากและเรือหางยาว

ในการทองเที่ยวทางน้ํา 

 

สวนการวเิคราะหดานประชากรและการทองเทีย่ว (คณะ

สถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และ

สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม, 
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รองศาสตราจารย ดร. วรรณศิลป  พีรพันธุ 

2555: 4-27 และ 4-40) พบวา ใน พ.ศ. 2553 
อําเภออัมพวามีประชากรรวม 56,755คน เปนชาย 
27,476 คน หญิง 29,279 คน  และมีจํานวนบาน 
14,920 หลัง มอีตัราการเปล่ียนแปลงประชากรเฉล่ียรอย
ละ -0.77 ตอป โครงสรางประชากรของอําเภออัมพวา
มีลักษณะเปนพีระมิดฐานแคบ ประชากรสวนใหญอยูใน
ชวงอายุ 15-44 ป และมีจํานวนประชากรหญิงมากกวา
ประชากรชายเล็กนอย ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม รองลงมาคือ ขาราชการ การคาและการ
บริการ ในดานการทองเที่ยวนั้น ประมาณการณวา ในป 
พ.ศ. 2552 มีนักทองเที่ยวเขามายังอําเภออัมพวา 
527,548 คน โดยมีอัตราเพ่ิมเฉลี่ยประมาณรอยละ 
2.49 ตอป มีสัดสวนนักทองเที่ยวที่พักแรมในพื้นที่คอน
ขางสูง โดยมีการพักแรมในที่พัก 3 ประเภท คือ โรงแรม 
โฮมสเตย และรีสอรท ปจจุบันการขยายตัวของที่พักเพิ่ม
มากข้ึนโดยเฉพาะท่ีพักริมคลองอัมพวา แมนํ้าแมกลอง 
และคลองตางๆ 

อําเภออัมพวามีศาสนสถานกระจายตัวอยูทั่วไป และมี
สถานท่ีสําคัญที่เกี่ยวของกับพระบรมราชวงศจักรีหลาย
แหง เชน วัดอัมพวันเจติยาราม วัดจุฬามณี และอุทยาน 
ร. 2 มีตลาดนํ้าหลายแหง เชน ตลาดนํ้าอัมพวา และ
ตลาดนํ้าทาคา นอกจากนี้ยังมีงานประเพณีที่สําคัญ เชน 
งานสุนทราภรณคืนถิ่น งานลอยกระทงสายกาบกลวย 
งานประจําปวดัเขาย่ีสาร งานกลวยไมบาน ประเพณีกฐนิ
ทางนํ้า และประเพณีตักบาตรทางนํ้า เปนตน

ข) วิสัยทัศนและเปาหมายของผังเมืองรวมเมือง

อัมพวา

การจัดทําวิสัยทัศนของผังเมืองรวม เปนขั้นตอนยอยที่

เพ่ิมขึ้นจากกระบวนการวางและจัดทําผังเมืองรวมโดย
ทั่วไป เพื่อใหตัวแทนชุมชนและผูบริหารทองถิ่นเขามามี

สวนรวมในการวางและจัดทําผังเมืองรวมตั้งแตตน ผล
จากการประชุมเชิงปฏิบัติการรวมกันระหวางผู จัดทํา
ผังเมืองรวม สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
สมทุรสงคราม ตวัแทนจากทกุชมุชน และผูบรหิารจากทกุ

องคกรปกครองทองถิ่น นําไปสูการกําหนดวิสัยทัศนของ
ผังเมืองรวมเมืองอัมพวา (ปรับปรุงครั้งที่ 2) ดังนี้ 

“อัมพวา : แหลงเกษตรกรรมแบบผสมผสาน 
แหลงมรดกทางวฒันธรรม และแหลงทองเท่ียว
เชิงอนุรักษ ในบริบทของสังคมและสิ่งแวดลอม
ทีย่ัง่ยืน” (คณะสถาปตยกรรมศาสตร จฬุาลงกรณ 
มหาวิทยาลัยและสํานักงานโยธาธิการและ

ผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม, 2555: 6-6)

นอกจากน้ี จากการวิเคราะหสถานการณ (SWOT Analysis) 

และความตองการของชุมชนรวมกัน ยังชวยใหสามารถ

กาํหนดประเดน็หลกัในการพฒันา ซึง่นําไปสูวตัถปุระสงค

เชิงยทุธศาสตรของผังเมอืงรวมเมืองอัมพวา 6 ขอ คือ

1) อนุรกัษพืน้ท่ีเกษตรกรรมทีม่คีวามอดุมสมบรูณ และ

สงเสริมการทําเกษตรกรรมปลอดสารพิษ

2) อนุรกัษและฟนฟมูรดกทางวัฒนธรรมท่ีมคีณุคา และ

เปนทรัพยากรการทองเที่ยวท่ีสําคัญ

3) พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนใหมี

ความมั่นคงและย่ังยืน

4) อนุรักษสิ่งแวดลอมและความนาอยูของชุมชน

5) สงเสริมและจัดการการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ให

สอดคลองกับวิถีชีวิต และสภาพแวดลอม

6) สงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ใหตอบสนอง

ความตองการของชุมชนอยางเหมาะสม

ผังเมืองรวมเมืองอัมพวา (ปรับปรุงคร้ังที่ 2) จัดทําขึ้น

เพือ่เปนกรอบการพฒันาทางกายภาพของพืน้ท่ีในอนาคต

จนถึง พ.ศ. 2573  โดยมีการปรับปรุงผังทุก 5 ป หลัง

จากกฎกระทรวงประกาศบังคับใชแลว จากการฉายภาพ

ประชากรในอนาคต  พบวา ใน พ.ศ. 2573 เขตผังเมือง

รวมเมืองอัมพวาจะมีประชากร 85,152 คน เปน

ประชากรตามทะเบียนราษฎร 60,823 คน และ

ประชากรแฝง 24,329 คน และจากการคาดการณ

จาํนวนนักทองเท่ียวในอนาคต พบวา ใน พ.ศ. 2573 จะ

มีนักทองเที่ยวในเขตอําเภออัมพวา 884,787 คน เปน

นกัทองเทีย่วท่ีพกัแรม 265,436 คน และนกัทัศนาจร 

619,351 คน (คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวทิยาลยั และสํานักงานโยธาธกิารและผงัเมอืงจงัหวดั

สมุทรสงคราม, 2555: 4-24)
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ค) ผังการใชประโยชนที่ดินในอนาคตและ
ผังโครงขายคมนาคมขนสง

การจัดทําผังการใชประโยชนที่ดินในอนาคตและผังโครง

ข ายคมนาคมขนสงของผังเมืองรวมเมือง อัมพวา 

(ปรับปรุงครั้งที่ 2) เปนการตอยอดวิสัยทัศนและ

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร มีแนวความคิดหลักในการ

ผสมผสานความตองการของชมุชนและทองถ่ิน ซึง่ไดจาก

การประชุมเชิงปฏิบัติการและการประชุมหารือกับผู 

บริหารทองถิน่ เขากบัหลกัวชิาการดานการอนรุกัษเมอืง 

เพือ่ใหผงัการใชประโยชนทีด่นิในอนาคตและผงัโครงขาย

คมนาคมขนสง แสดงออกถึงความเปนผังเมืองรวมเชิง

อนุรกัษอยางชัดเจน สอดคลองกับหลักการของ “กฎบัตร

วาดวยการอนุรักษเมืองและชุมชนเมืองประวัติศาสตร 

(Washington Charter 1987)” ของสภาการโบราณ

สถานระหวางประเทศ

แนวคดิหลกัของผงัการใชประโยชนทีด่นิในอนาคตและผงั

โครงขายคมนาคมขนสงของผังเมืองรวมเมืองอัมพวา 

(ปรับปรุงครั้งที่ 2) คือ การรักษาเอกลักษณของรูปแบบ

การใชประโยชนทีด่นิและโครงขายคมนาคมขนสงดัง้เดมิ 

และควบคุมการพัฒนาในอนาคตใหอยู ในขอบเขตที่

เหมาะสม สามารถตอบสนองความตองการในอนาคตโดย

ไมสงผลกระทบตอวิถชีวีติและสภาพแวดลอมของพ้ืนท่ี ซึง่

แตกตางจากแนวคดิของผงัการใชประโยชนทีด่นิและโครง

ขายคมนาคมขนสงในผังเมืองรวมเมืองอัมพวา พ.ศ. 

2545 อยางชัดเจน 

ผังเมืองรวมเมืองอัมพวา พ.ศ. 2545 จําแนกการใช

ประโยชนที่ดินออกเปน 9 ประเภท คือ ที่ดินประเภทท่ี

อยูอาศยัหนาแนนนอย ทีด่นิประเภททีอ่ยูอาศยัหนาแนน

ปานกลาง ทีด่นิประเภทพาณชิยกรรมและทีอ่ยูอาศยัหนา

แนนมาก ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ที่ดิน

ประเภทท่ีโลงเพ่ือการนันทนาการและรักษาคุณภาพส่ิง

แวดลอม ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา ที่ดินประเภท

สถาบันศาสนา ที่ดินประเภทสถาบันราชการ และที่ดิน

ประเภทอนุรักษเพื่อสงเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรม

ไทย (ครอบคลุมเฉพาะโบราณสถานท่ีขึ้นทะเบียนโดย

กรมศิลปากร) ขณะที่ร างผังเมืองรวมเมืองอัมพวา 
ปรับปรุงครั้งที่ 2) จําแนกการใชประโยชนที่ดินออกเปน 
2 กลุม คือ 

1) กลุมการใชประโยชนที่ดินท่ีเนนการอนุรักษรูปแบบ
การต้ังถิ่นฐานด้ังเดิม สภาพแวดลอม และการสง
เสริมศิลปวัฒนธรรม ประกอบดวยการใชประโยชน
ที่ดิน 4 ประเภท คือ ที่ดินประเภทอนุรักษเพื่อ    
การอยู อาศัย ที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและ
เกษตรกรรม ที่ดินประเภทอนุรักษสภาพแวดลอม
เพื่อการทองเท่ียว และที่ดินประเภทอนุรักษเพื่อสง
เสรมิเอกลกัษณศลิปวัฒนธรรมไทย ซึง่ขยายขอบเขต
ใหครอบคลุมชุมชนริมคลองอัมพวาทั้งชุมชนดวย

2) กลุมการใชประโยชนทีด่นิทีเ่นนความสมดลุระหวาง
การอนุรักษและการพัฒนา ประกอบดวยการใช
ประโยชนทีด่นิ 8 ประเภท คอื ทีด่นิประเภทอยูอาศัย
หนาแนนนอย ทีด่นิประเภททีอ่ยูอาศยัหนาแนนปาน
กลาง ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและการอยูอาศัย
หนาแนนมาก ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
ที่ดินประเภทที่โลงเพื่อการนันทนาการและรักษา
คณุภาพสิง่แวดลอม ทีด่นิประเภทสถาบนัการศกึษา 
ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา และที่ดินประเภท
สถาบันราชการ

ผังเมืองรวมเมืองอัมพวา (ปรับปรุงครั้งที่ 2) มีขอ
กําหนดการใชประโยชนที่ดินท่ีเขมขน โดยเฉพาะในดาน
การควบคุมความสูงของอาคาร ซึ่งแบงเปน 2 ระดับ คือ 
ในกลุมการใชประโยชนที่ดินท่ีเนนการอนุรักษรูปแบบ
การต้ังถิ่นฐานด้ังเดิม สภาพแวดลอม และการสงเสริม
ศลิปวัฒนธรรม กาํหนดใหมคีวามสูงอาคารไมเกนิ 2 ชัน้ 
หรือ 7.50 เมตร และในกลุมการใชประโยชนที่ดินท่ีเนน
ความสมดุลระหวางการอนุรักษและการพัฒนา กําหนด
ใหมีความสูงอาคารไมเกิน 3 ชั้น หรือ 10.00 เมตร 
นอกจากน้ี ยังมีการควบคุมไมใหมีการกอสรางอาคาร
ขนาดใหญที่มีพื้นท่ีรวมกันมากกวา 2,000 ตารางเมตร 
การควบคุมขนาดพื้นที่ประกอบการพาณิชยกรรมและ
สาํนักงาน และพ้ืนท่ีประกอบการโรงแรมใหสอดคลองกบั
การใชประโยชนที่ดินแตละประเภทอีกดวย    
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ภาพท่ี 4:   ผังการใชประโยชนที่ดินในอนาคตของผังเมืองรวมเมืองอัมพวา (ปรับปรุงครั้งที่ 2)
ที่มา: คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม, 
2555: 7-2
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ภาพที่ 5:   เปรียบเทียบผังการใชประโยชนที่ดินในอนาคตบริเวณเทศบาลตําบลอัมพวาของผังเมืองรวมเมืองอัมพวา พ.ศ.2545 
              (ซาย) และผังเมืองรวมเมืองอัมพวา (ปรับปรุงครั้งที่ 2) (ขวา)
ที่มา: คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม,
2555: 1-4 และ 7-2

ภาพที่ 6:   เปรียบเทียบความสูงของอาคารในกลุมการใชประโยชนที่ดินที่เนนการอนุรักษ และกลุมการใชประโยชนที่ดินที่เนน
ความสมดุลระหวางการอนุรักษและการพัฒนา
ที่มา:  คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม, 2555: 
7-27.
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ในดานโครงขายคมนาคมขนสงก็มีการปรับเปลี่ยนท่ี

สําคัญเชนเดียวกัน โดยในผังเมืองรวมเมือง   อัมพวา 

พ.ศ. 2545 มกีารเสนอแนะใหขยายถนนเดิมและกอสราง

ถนนใหม รวมทั้งสะพานรถยนตขามคลองแหงใหมผาน

กลางชุมชนริมคลองอัมพวา ซึ่งหากดําเนินการตามขอ

เสนอแนะดังกลาวก็จะสงผลกระทบอยางรุนแรงตอ

เอกลกัษณของชมุชนรคิลองอมัพวา และสวนทางกบัหลกั

วชิาการดานการอนุรกัษเมอืง ดงันัน้ ในผังเมอืงรวมเมือง

อมัพวา (ปรับปรงุครัง้ที ่2) จงึไดเสนอใหยกเลกิแนวถนน

และสะพานดังกลาว และเปล่ียนไปใชการจัดระเบียบ

จราจรรวมกับการจัดระบบขนสงมวลชนเฉพาะกิจแทน 

สวนในพ้ืนท่ีทีอ่ยูถดัศูนยกลางเมืองออกไปน้ัน เดมิมีการ

เสนอแนะโครงขายถนนที่มีเขตทางขนาดใหญ 14.00-

20.00 เมตร ซึ่งแตกตางจากเขตทางของถนนโดยทั่วไป

ในพื้นที่ที่สวนใหญเปนถนนในพื้นที่สวน ขนาดเขตทาง

เฉลี่ยประมาณ 6.00-9.00 เมตร และมีลําประโดงและ

รองสวนอยูเปนจํานวนมาก เพื่อใหสอดคลองกับหลัก

วชิาการดานการอนรุกัษเมอืง ในผงัเมอืงรวมเมืองอมัพวา 

(ปรับปรุงคร้ังท่ี 2) จึงไดมีการปรับลดขนาดถนนลงให

สอดคลองกับโครงขายถนนเดิม คือ เขตทาง 9.00 เมตร 
เพื่ออนุรักษรูปแบบผังเมือง ลดการเวนคืนท่ีดิน และลด
ผลกระทบจากการถมลําประโดงและรองสวน ขณะ
เดียวกันก็เชื่อมโยงถนนท้ังท่ีมีอยู เดิมและท่ีเสนอให
กอสรางใหมเขาดวยกันอยางเปนระบบ 

นอกจากการกําหนดขนาดของถนนแลว ในผังเมืองรวม
เมืองอัมพวา (ปรับปรุงครั้งท่ี 2) ยังไดมีการปรับลด
จาํนวนสะพานขามแมนํา้แหงใหม จากเดิมทีเ่สนอแนะไว
ในผังเมืองรวมเมืองอัมพวา พ.ศ. 2545 จํานวน 3 แหง 
ใหเหลอืสะพานขนาดเล็ก 2 ชองจราจรเพียงแหงเดยีวทาง
ดานทิศเหนือของเมือง เพื่อสรางระบบถนนวงแหวนที่
สมบูรณ สามารถจัดการเดินรถแบบทางเดียวและจัด
ระบบขนสงมวลชนเฉพาะกิจในวันที่มีตลาดนํ้า โดย
กาํหนดใหนกัทองเทีย่วจอดรถในบรเิวณวดัหรอืพืน้ท่ีจอด
รถของเอกชนทีอ่ยูรอบนอก แลวใชระบบขนสงมวลชนใน
การเดินทางไปตามจุดทองเท่ียวตาง ๆ โดยใหมีการ
เดนิรถเปนวงรอบขนาดเล็ก เพือ่ชวยแกปญหาการจราจร
ในเขตเมือง และชวยกระจายการพัฒนาออกไปยังพื้นที่
โดยรอบ 

ภาพท่ี 7: แนวถนนโครงการในผังเมืองรวมเมืองอัมพวา (ปรับปรุงครั้งที่ 2) (ซาย) และ แนวทางการจัดการจราจรแบบเดินรถ
ทางเดียวและแนวเสนทางขนสงมวลชนเฉพาะกิจ (ขวา)
ทีม่า:   คณะสถาปตยกรรมศาสตร จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย และสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม, 2555:7-
41 และ 7-46
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ภาพที่  8: ตัวอยางแนวทางการออกแบบอาคารและส่ิงกอสราง ในเขตผังเมืองรวมเมืองอัมพวา
ที่มา:  คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม, 2555: 
7-69 และ 7-72
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ง) แนวทางการออกแบบอาคารและสิ่งกอสราง

แมวาผังเมืองรวมเมืองอัมพวา (ปรับปรุงครั้งที่ 2) จะมี
การควบคุมการใชประโยชนทีด่นิทีเ่ขมขนกวาผงัเมอืงรวม
โดยท่ัวไป แตก็ยังมีไมครอบคลุมรายละเอียดหลาย
ประการเก่ียวกับการออกแบบอาคารและส่ิงกอสราง
อาคารได ดงันัน้ ผูศกึษาจึงไดจดัทาํแนวทางการออกแบบ
อาคารและส่ิงกอสรางในเขตผังเมอืงรวมเมืองอัมพวาเพ่ิม
เติม เพื่อใหทองถ่ินที่มีหนาท่ีบังคับใชผังเมืองรวม และ

ประชาชนในพื้นที่นําไปใชประโยชนตอไป เพื่อใหงายตอ

การทําความเขาใจจึงจัดทําแนวทางดังกลาวในลักษณะ

ของภาพสเก็ตซเปรียบเทียบสิ่งที่ควรดําเนินการและสิ่งที่

ควรหลีกเล่ียงไมดําเนินการ ซึ่งคาดวาจะมีประโยชนตอ

ทองถิ่นและประชาชน ชวยเสริมใหผังเมืองรวมเมือง

อัมพวา (ปรับปรุงครั้งที่ 2) มีความสมบูรณยิ่งขึ้น

สรุปผลการวิจัย

ผงัเมอืงรวมเมืองอมัพวา (ปรบัปรงุครัง้ที ่2) เปนผงัเมือง

รวมเชิงอนุรักษที่จัดทําขึ้นโดยกระบวนการวางแผนแบบ

มีสวนรวม (participatory planning) ซึ่งเปดโอกาสให

ตัวแทนชุมชนและผูบริหารทองถิ่นเขามามีสวนรวมใน

การวางและจัดทําผังเมืองรวมต้ังแตตน เปนกระบวนการ

วางแผนท่ียกระดับการมีสวนรวมของประชาชนใหสูงขึ้น

กวาการวางและจัดทําผังเมืองรวมโดยท่ัวไป ทําใหได

ผังเมืองรวมท่ีสอดคลองกับความตองการของประชาชน

ในระดบัทีน่าพอใจ ขณะเดยีวกนั แนวความคดิในการวาง
และจัดทําผังเมืองรวมตลอดจนเน้ือหาของผังเมืองรวม
เมืองอัมพวา (ปรับปรุงครั้งที่ 2) ก็แตกตางจากผังเมือง

รวมโดยท่ัวไปรวมท้ังผงัเมืองรวมเมืองอัมพวา พ.ศ. 2545 

ทีห่มดอายลุงอยางชดัเจน โดยมลีกัษณะเปนผงัเมอืงรวม
เชิงอนุรักษที่สอดคลองกับ“กฎบัตรวาดวยการอนุรักษ

เมอืงและชมุชนเมอืงประวตัศิาสตร (Washington Charter 
1987)” ของสภาการโบราณสถานระหวางประเทศ มุง
เนนความสาํคญัของการพฒันาทีส่อดคลองกบัมรดกทาง

วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมที่มีเอกลักษณของพื้นที่ 
มากกวาจะเนนการเตบิโตทางกายภาพของเมอืง และการ

ใชประโยชนทีด่นิทีมุ่งเนนผลตอบแทนทางเศรษฐกิจเปน
หลักเหมือนกับผังเมืองรวมท่ัวไป  

แนวคิดหลกัในการวางและจัดทําผังเมืองรวมเมืองอัมพวา 
(ปรับปรุงครั้งที่ 2) คือการรักษาเอกลักษณของรูปแบบ
การใชประโยชนทีด่นิและโครงขายคมนาคมขนสงดัง้เดมิ 
โดยการควบคุมรูปแบบและทิศทางการพัฒนาพื้นที่ใน
อนาคตใหเหมาะสม สามารถตอบสนองความตองการใน
อนาคตไดโดยไมสงผลกระทบตอวิถีชีวิตและสภาพ

แวดลอมในทีเ่ปนเอกลกัษณของพืน้ท่ี มกีารปรบัลดความ

หนาแนนของการใชประโยชนทีด่นิบรเิวณศนูยกลางเมอืง 

และเพ่ิมประเภทการใชที่ดินที่เนนการอนุรักษขึ้นใหม

หลายประเภท รวมทัง้มกีารควบคมุการใชประโยชนทีด่นิ

ทีเ่ขมขน โดยเฉพาะความสูงและขนาดอาคาร นอกจากน้ี

ยังมีการปรับเปลี่ยนโครงขายการคมนาคมขนสง จาก

ระบบถนนขนาดใหญมาเปนถนนขนาดเลก็รวมกบัการจดั

ระเบียบการจราจร เพื่อใหสอดคลองกับบริบทสวนและ

สภาพแวดลอมของพื้นท่ี 

การวางและจดัทาํผังเมอืงรวมเมอืงอมัพวา (ปรบัปรงุครัง้

ที่ 2) เปนการวางและจัดทําผังเมืองรวมในแนวทางใหม

ที่เปลี่ยนแปลงวิธีการวางและจัดทําผังเมืองรวมแบบ

ดั้งเดิม แมวาจะยังไมสามารถพัฒนากระบวนการดําเนิน

การ และเน้ือหาในผังเมืองรวมใหสมบูรณแบบจนถึงท่ีสดุ

เนื่องจากมีขอจํากัดในดานงบประมาณและเวลา รวมทั้ง

กฎเกณฑและระเบียบปฏิบัติตางๆ แตก็สามารถดําเนิน

การจนไดรางผังเมืองรวมเมืองอัมพวาที่มีความสมบูรณ

ในระดับที่นาพอใจ ดังความเห็นตอนหน่ึงของคณะ
กรรมการผังเมือง ที่กลาววา 
 

“การวางและจัดทําผังเมืองรวมเมืองอัมพวาใน
ครั้งนี้เปนการดําเนินการที่เกิดขึ้นจากการมี
สวนรวมของประชาชนในพ้ืนท่ี  ซึ่งจะสังเกตได
ว ามีการวางผังเพื่อลดความหนาแนนของ
ประชากรลง โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น
และประชาชนใหการสนับสนุน สะทอนใหเห็น
ถงึภาคประชาคมท่ีมคีวามตืน่ตวัในการอนุรกัษ
ชมุชนทองถ่ิน  อกีทัง้ยังมขีอเสนอแนะตางๆ ใน
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การปฏบิตัใิหเปนไปตามผงัเมอืงรวม ซึง่ควรจะ
นําไปจัดทําเปนแผนพัฒนาการจัดการพื้นท่ี
ตางๆ  ซึ่งส่ิงเหลานี้เปนสิ่งที่ดีสมควรจะไดนํา
ไปเปนตัวอยางใหแกการวางผังเมืองรวมอื่นๆ 
ตอไป” (คณะกรรมการผังเมือง, 2556: 11) 

ความเห็นดังกลาวสะทอนใหเห็นถึงจุดเดนของผังเมือง
รวมเมืองอมัพวา (ปรับปรงุครัง้ที ่2) ในดานกระบวนการ
วางแผนแบบมีสวนรวม แนวความคิดในการวางและ     

จัดทําผังเมืองรวม และขอเสนอแนะในการปฏิบัติใหเปน

ไปตามผังเมือง จึงเปนผลงานวิจัยเชิงปฏิบัติที่ช วย      

เปดแนวทางใหมในการวางและจัดทําผังเมืองรวมใน

ประเทศไทย สามารถใชเปนตนแบบสําหรับการวางและ

จัดทําผังเมืองรวมตอไปไดในอนาคต
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