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บทสรุปผู	บริหาร 

 

รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 บัญญัติให!รัฐต!องดําเนินการตามแนวนโยบาย

ด!านท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล!อมต!องกําหนดหลักเกณฑ-การใช!ท่ีดินให!ครอบคลุมท่ัวประเทศ 

โดยให!คํานึงถึงความสอดคล!องกับสภาพแวดล!อมทางธรรมชาติ ท้ังผืนดิน ผืนน้ํา วิถีชีวิตของชุมชนท!องถ่ิน

และการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย�างมีประสิทธิภาพและกําหนดมาตรฐานการใช!ท่ีดินอย�างยั่งยืน 

โดยต!องให!ประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีได!รับผลกระทบจากหลักเกณฑ-การใช!ท่ีดินนั้นมีส�วนร�วมในการตัดสินใจด!วย

และจัดให!มีการวางผังเมือง พัฒนาและดําเนินการตามผังเมืองอย�างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพ่ือ

ประโยชน-ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล!อมอย�างยั่งยืน   

งานด!านผังเมืองมิได!เป9นเพียงแผนผังหรือแผนท่ีท่ีมีการกําหนดประเภทการใช!ประโยชน-ท่ีดินและ

การพัฒนาโครงข�ายคมนาคมในตัวชุมชนหรือพ้ืนท่ีวางผังเท�านั้น แต�ผังเมืองเป9นเรื่องท่ีเก่ียวข!องกับสิทธิของ

ประชาชนและสิทธิชุมชนในการดํารงชีวิต การประกอบอาชีพ การจัดการสิ่งแวดล!อม การวางแผนพ้ืนท่ี

สําหรับการพัฒนาในอนาคตท่ีมีผลต�อการเปลี่ยนแปลงสภาพทางกายภาพของพ้ืนท่ีและชุมชน มีการกําหนด

พ้ืนท่ีเพ่ือรองรับการอยู�อาศัยและการต้ังถ่ินฐานรองรับการเพ่ิมของประชากรในอนาคตและการวางแผนการ

ใช!ท่ีดินเพ่ือรองรับกิจกรรมการพัฒนาต�างๆ ท้ังกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคม การบริการ และการพัฒนา

อุตสาหกรรมซ่ึงมีท้ังข!อดีและข!อเสียต�อสิ่งแวดล!อม ท้ังสิ่งแวดล!อมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล!อมทาง

วัฒนธรรม ตลอดจนสุขภาวะของชุมชน 

ความเก่ียวข!องของผังเมืองกับการใช!ประโยชน-ท่ีดิน การกําหนดแผนและจัดทําโครงการท่ีมีผลต�อ

สิ่งแวดล!อมสุขภาพของประชาชนและชุมชน เป9นประเด็นท่ีได!รับการร!องเรียนจากประชาชนและชุมชนมาก

ข้ึนป=ญหาความเดือดร!อนของประชาชนและชุมชนท่ีเก่ียวข!องกับผังเมือง มีท้ังในส�วนจากสาระการ

กําหนดการใช!ประโยชน-ท่ีดินในผังเมืองท่ีกําหนดให!ใช!ประโยชน-ในกิจกรรมท่ีอาจจะก�อให!เกิดผลกระทบต�อ

การดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชน สิ่งแวดล!อม ทรัพยากรธรรมชาติ สุขภาพและการดํารง

อยู�ของชุมชน ป=ญหาสิทธิในการเข!าถึงข!อมูลข�าวสารและการมีส�วนร�วมของประชาชนในกระบวนการผังเมือง

ท้ังในช�วงก�อนประกาศบังคับใช!ผังเมืองและหลังการประกาศใช!บังคับผังเมือง ป=ญหาการปฏิบัติงานของรัฐ

ในช�วงก�อนประกาศใช!บังคับผังเมืองและหลังประกาศใช!บังคับผังเมืองท่ีก�อให!เกิดการพัฒนากิจกรรมและ

โครงการท่ีส�งผลกระทบต�อสิทธิของประชาชนและชุมชนโดยไม�มีมาตรการคุ!มครองป?องกัน ป=ญหาการ
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ตีความกฎหมายท่ีเป9นช�องว�างให!เกิดการพัฒนาและการไม�ปฏิบัติหน!าท่ีของรัฐอันก�อให!เกิดผลกระทบต�อ

ประชาชนและชุมชนและป=ญหาการนําผังเมืองไปใช!ประโยชน-ในการปกป?องคุ!มครองสิทธิของประชาชนและ

สิทธิชุมชนในการดํารงชีวิตอย�างปกติสุขในสิ่งแวดล!อมและทรัพยากรธรรมชาติท่ีดีเป9นต!น   

การพิจารณาแก!ไขป=ญหาความเดือดร!อนดังกล�าวท่ีผ�านมา ส�วนมากเป9นการพิจารณาตามแนวคิด

การปฏิบัติงานตามภารกิจของหน�วยงาน อํานาจการตัดสินใจ การอ!างเอกสารและข!อมูลทางเทคนิคท่ีขาด

การอธิบายให!เป9นท่ีเข!าใจของประชาชนและชุมชนเพ่ือการมีส�วนร�วม การอ!างนโยบายของรัฐและการ

อ!างอิงกฎหมายในส�วนเฉพาะอํานาจบังคับใช!มากกว�าการพิจารณาผลกระทบและเจตนารมณ-ของกฎหมาย

และผังเมือง รวมท้ังการขาดการสื่อสาร การจัดทําคู�มือ แนวทาง สําหรับประชาชนและชุมชนในการมีส�วนร�วม

และเข!าใจในกระบวนการทางผังเมืองท่ีเก่ียวข!องและมีผลต�อการดํารงชีวิตและชุมชน จึงทําให!ความ

เดือดร!อนของประชาชนและชุมชนในหลายพ้ืนท่ีไม�ได!รับการแก!ไข ไม�คุ!มครองสิทธิชุมชนและยังไม�มีการ

ศึกษาวิจัยเชิงลึกในด!านผังเมืองท่ีเก่ียวข!องกับการคุ!มครองสิทธิชุมชน ท้ังในด!านกระบวนการ มาตรการ 

กฎระเบียบท่ีเก่ียวข!อง เพ่ือนําไปสู�ข!อเสนอแนะท่ีเป9นรูปธรรม 

 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห�งชาติในฐานะองค-กรตามรัฐธรรมนูญ ท่ีมีอํานาจหน!าท่ีตาม

รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 257 วรรคหนึ่ง อนุมาตรา (5) และ (6)             

และพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห�งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา15(5) กําหนดอํานาจหน!าท่ี 

ในการส�งเสริมการศึกษา วิจัยและการเผยแพร�ความรู!ด!านสิทธิมนุษยชน ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห�งชาติจึงเห็นความจําเป9นในการศึกษาวิจัย เรื่อง "ผังเมืองกับการคุ	มครองสิทธิชุมชนและ

สิทธิการมีส�วนร�วมของประชาชน" เพ่ือให!เกิดการมีส�วนร�วมในการรวบรวมข!อมูล ศึกษากรณีร!องเรียน

ของประชาชนและชุมชนในประเด็นผลกระทบจากการจัดการด!านผังเมืองท่ีส�งผลกระทบต�อสิทธิชุมชน เพ่ือ

วิเคราะห- สังเคราะห- ทางวิชาการด!านผังเมืองและกฎหมายท่ีเก่ียวข!องและเสนอแนวทางแก!ป=ญหาเพ่ือ

ส�งเสริมและคุ!มครองสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส�วนร�วมในกระบวนการนโยบายสาธารณะด!านผังเมือง ท้ัง

ในช�วงก�อนการวางผัง ในระหว�างการวางผัง หลังการประกาศบังคับใช!ผังเมือง และการนําผังเมืองไปใช!

ประโยชน-ในการปกป?องคุ!มครองสิทธิชุมชนต�อไป 

การศึกษาวิจัย เรื่อง "ผังเมืองกับการคุ	มครองสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส�วนร�วมของประชาชน" 

ได!ทําการรวบรวมข!อมูล ศึกษากรณีร!องเรียนของประชาชนและชุมชนในประเด็นผลกระทบจากการพัฒนาใน

พ้ืนท่ีท่ีเก่ียวข!องกับการกําหนดการใช!ประโยชน-ท่ีดินในผังเมืองท่ีส�งผลกระทบต�อสิทธิชุมชน การดําเนินงาน

ศึกษานี้ นอกจากการศึกษาเอกสารผังเมืองและข!อร!องเรียน ตลอดจนคําพิพากษาท่ีเก่ียวข!องแล!วยัง
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ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีร�วมกับชุมชนท่ีประสบป=ญหาจากกระบวนการผังเมือง รวมท้ังชุมชนท่ีเห็นความสําคัญของ

ผังเมืองในการคุ!มครองสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส�วนร�วมของประชาชนท่ีได!มีการรวมตัวทํางานข!อมูลชุมชน 

เพ่ือมีส�วนร�วมในกระบวนการผังเมืองและร�วมกําหนดทิศทางการพัฒนาในผังเมือง นอกจากนี้ ใน

กระบวนการทํางานได!มีการประชุมรับฟ=งข!อเสนอแนะในการดําเนินการรวมท้ังการประชุมย�อยแลกเปลี่ยน

ข!อคิดเห็นต�อประเด็นป=ญหาและแนวทางในการแก!ไขป=ญหา  

เนื่องด!วยในการศึกษาและรวบรวมประเด็นผังเมืองจากกรณีข!อร!องเรียนมายังสํานักงาน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห�งชาติรวมท้ังประเด็นการมีส�วนร�วมและสิทธิชุมชนในผังเมืองท่ีได!จากการ

ประชุมและประเด็นสาธารณะ ซ่ึงส�วนมากเป9นเรื่องโครงการท่ีมีผลกระทบต�อชุมชนและขาดการมีส�วนร�วม   

มีประเด็นด!านการใช!ท่ีดินและการใช!ผังเมืองประกอบการพิจารณาและกรณีท่ีเก่ียวข!องกับผังเมืองโดยตรง

ในด!านข้ันตอนและกระบวนการท่ีมีป=ญหาการมีส�วนร�วม การเข!าถึงข!อมูลและการกําหนดสาระในผังเมืองท่ี

ชุมชนไม�ได!รับข!อมูล ขาดการมีส�วนร�วมและกระทบสิทธิชุมชน  

การวิเคราะห-และสังเคราะห-สิทธิชุมชนและสิทธิการมีส�วนร�วมของประชาชน ด!านผังเมืองและด!าน

กฎหมาย มีข!อสรุปและข!อเสนอแนะซ่ึงได!จากการวิเคราะห-  จากข!อเสนอของผู!ทรงคุณวุฒิและจากการ

ประชุมรับฟ=งความคิดเห็นท้ังในส�วนการมีส�วนร�วมและสิทธิชุมชนในระดับการจัดทําแผนและผังนโยบาย ซ่ึง

เก่ียวข!องกับการจัดทําผังเมืองในระดับต�างๆการมีส�วนร�วมในกลไกการจัดทําผังเมือง การพิจารณา ตัดสินใจ

และการนําผังเมืองไปสู�การปฏิบัติ ซ่ึงจะมีผลต�อสิทธิชุมชนในการกําหนดแนวทางการใช!ประโยชน-ท่ีดินใน

การอนุรักษ-จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล!อมของชุมชน รวมท้ังการมีส�วนร�วมในการปรับปรุงและ

นํามาตรฐานผังเมืองไปใช!ในการกําหนดการใช!ประโยชน-ท่ีดิน การคุ!มครองสิทธิชุมชนในการใช!ผังเมือง

พิจารณาอนุมัติอนุญาตด!วยการมีส�วนร�วมของชุมชน ท!องถ่ินและหน�วยงานท่ีเก่ียวข!อง รวมท้ังการปรับปรุง

แก!ไขกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข!อง     

 ผลจากการศึกษา รวบรวมป%ญหา วิเคราะห'และสังเคราะห'ด	วยการมีส�วนร�วม มีข	อสรุป

ประเด็นป%ญหาและข	อเสนอแนะกระบวนการผังเมืองเพ่ือการคุ	มครองสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส�วนร�วม

ของประชาชน ดังนี้ 

1. กระบวนการผังเมืองเพ่ือการคุ	มครองสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส�วนร�วมของประชาชน 

 1.1 ด	านผังเมือง  

 1) โครงสร	าง การดําเนินการและการปฏิบัติตามผังเมือง  
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 ผังเมืองเป9นกระบวนการนโยบายสาธารณะ เป9นผัง/แผนพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีซ่ึงเก่ียวข!องกับการ

วางแผนในระดับต�างๆ ท้ังระดับนโยบาย แผนระดับชาติ ระดับภูมิภาค ระดับพ้ืนท่ีและในระดับองค-กรท่ีจะ

นําผังไปสู�การปฏิบัติและการใช!ประโยชน-ในการกําหนดกรอบทิศทางการพัฒนาพ้ืนท่ีและการใช!ประโยชน-

ท่ีดิน กล�าวได!ว�า ผังเมืองเป9นต!นทางของการกําหนดการใช!ประโยชน-พ้ืนท่ีว�าจะพัฒนาในด!านใดได!จึงจําเป9น

อย�างยิ่งท่ีจะต!องให!มีกลไกการมีส�วนร�วมทุกระดับ ต้ังแต�ระดับนโยบายและในกระบวนการวางผัง ท้ังการมี

ส�วนร�วมของประชาชน ชุมชน  

 การผังเมืองเป9นมาตรการพัฒนาพ้ืนท่ี โดยการดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวมหรือผังเมือง

เฉพาะเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี ซ่ึงผังเมืองรวมจะเป9นการจัดทําแผนผัง นโยบายและโครงการรวมท้ัง

มาตรการควบคุมโดยท่ัวไปเพ่ือใช!เป9นกรอบในการพัฒนาและการดํารงรักษาเมืองและบริเวณท่ีเก่ียวข!อง

หรือชนบทส�วนผังเมืองเฉพาะนั้นเป9นแผนผังและโครงการท่ีใช!เพ่ือการดําเนินการพัฒนาหรือดํารงรักษา

บริเวณเฉพาะแห�งหรือกิจการท่ีเก่ียวข!องท้ังในเมืองและบริเวณท่ีเก่ียวข!องหรือชนบท มีขอบเขตพ้ืนท่ีวางผัง

ไม�จํากัด การจัดทําผังเมืองรวมส�วนใหญ�จะกําหนดขอบเขตพ้ืนท่ีชุมชนเมืองระดับเทศบาลและบริเวณ

โดยรอบในพ้ืนท่ีองค-การบริหารส�วนตําบลและป=จจุบันมีการวางผังเมืองรวมครอบคลุมพ้ืนท่ีท้ังจังหวัด 

 การบริหารจัดการผังเมือง ประกอบด!วยองค-กรการจัดทําและบริหารผังเมืองรวม กรมโยธาธิการ

และผังเมืองเป9นองค-กรหลักในการวางและจัดทําผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะโดยมีคณะกรรมการผังเมืองทํา

หน!าท่ีกํากับ ดูแล ให!มีการปฏิบัติตามกฎหมายว�าด!วยการผังเมือง ให!ความเห็นชอบในการจัดทําผังเมืองรวม

และทําหน!าท่ีแนะนําเรื่องต�างๆ เก่ียวกับการผังเมืองแก�หน�วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข!อง ส�วนท!องถ่ินนั้นสามารถ

ดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวมได!โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการผังเมือง  

 ในการปฏิบัติให!เป9นไปตามกฎกระทรวงผังเมืองรวมนั้นกรมโยธาธิการและผังเมืองมีหน!าท่ี

ประสานการปฏิบัติให!เป9นตามการใช!บังคับกฎกระทรวงผังเมืองรวมและท!องถิ่นยังมีฐานะเจ!าพนักงาน

ท!องถ่ินเป9นผู!ปฏิบัติให!เป9นไปตามกฎกระทรวงผังเมืองรวมและพระราชบัญญัติผังเมืองเฉพาะนอกจากนี้การ

พัฒนาให!เป9นไปตามแผนผังท่ีกําหนดตามกฎกระทรวงผังเมืองรวมข้ึนอยู�กับหน�วยงานท่ีเก่ียวข!องดังกล�าว จะ

ให!การประสานและถือปฏิบัติให!เป9นไปตามกฎกระทรวงผังเมืองรวมมากน!อยเพียงใด ซ่ึงกฎหมายว�าด!วยการ

ผังเมืองได!ฝากอํานาจหน!าท่ีในการดําเนินการไว!กับหน�วยงานอ่ืน 

 ท้ังนี้ ในการนําผังเมืองรวมไปสู�การปฏิบัตินั้น ยังมีป=ญหาและข!อจํากัดเนื่องด!วยคณะกรรมการ

ผังเมืองเป9นเพียงองค-กรบริหารการกํากับดูแลให!มีการปฏิบัติตามกฎหมายและให!ความเห็นชอบในการ
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จัดทําผังเมืองรวมก�อนนําเสนอให!รัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทยส�วนกรมโยธาธิการและผังเมืองไม�มี

อํานาจสั่งการประสานให!หน�วยงานท่ีเก่ียวข!องนําแนวทางของผัง/แผนพัฒนาท!ายกฎกระทรวงผังเมืองรวม

ไปกําหนดแผนงานโครงการพัฒนาในพ้ืนท่ีได! การกําหนดแผนงานโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีอยู�ในความ

รับผิดชอบของหน�วยงานท่ีเก่ียวข!องจึงมีผลทําให!ไม�มีการดําเนินการให!เป9นไปตามผัง/แผนโครงการพัฒนา

แนบท!ายกฎกระทรวงผังเมืองรวมในหลายกรณี    

 2) สิทธิชุมชนและสิทธิการมีส�วนร�วมของประชาชนในกระบวนการผังเมือง 

 ป=ญหาผังเมืองในส�วนท่ีเก่ียวข!องกับสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส�วนร�วมของประชาชน มีท้ังในส�วน

ผังเมืองในเชิงโครงสร!างเนื้อหามาตรฐานท่ีมีผลต�อการมีส�วนร�วมของประชาชนและชุมชนและการเข!าถึง

ข!อมูลข�าวสารท่ีประชาชนสามารถเข!าใจเพ่ือการมีส�วนร�วม  การนํามาตรฐานผังเมืองไปสู�การจัดทํา

ข!อกําหนดการใช!ท่ีดินท่ีคุ!มครองสิทธิในการดํารงชีวิต การประกอบอาชีพและไม�ก�อผลกระทบต�อ

สิ่งแวดล!อมและสุขภาพ 

 ในส�วนของกระบวนการผังเมืองท่ีมีผลต�อสิทธิชุมชนและการมีส�วนร�วมของประชาชนมีประเด็น

สําคัญคือ สิทธิในข!อมูลข�าวสารและการมีส�วนร�วมของประชาชนในกระบวนการผังเมืองได!แก� 

    2.1) ช�วงระหว�างผังรอประกาศ ความล�าช	าในการประกาศและกรณีผังเมืองหมดอายุ

การบังคับใช	 ซ่ึงขาดการกําหนดมาตรการควบคุมการใช!ประโยชน-ท่ีดินและอาคารทําให!เกิดการ

พัฒนากิจกรรมท่ีส�งผลกระทบต�อชุมชนและขัดแย!งกับสาระสําคัญของผังเมืองและมีการปรับปรุง

ผังเมืองรวมจังหวัดท่ีรอประกาศ โดยเป9นผังเมืองรวมจังหวัดท่ีได!ผ�านกระบวนการมีส�วนร�วมของ

ประชาชนตามกฎหมายแล!วและผ�านความเห็นชอบของกรรมการผังเมืองและข้ันตอนเพ่ือเตรียม

ประกาศกฎกระทรวง แต�ได!มีการสั่งการให!มีการปรับปรุงใหม� โดยอ!างเหตุผลการสนองนโยบายรัฐ 

การลงทุน โดยขาดการมีส�วนร�วมของประชาชน 

    2.2) ช�วงระหว�างการดําเนินการวางผัง ได!แก� การท่ีประชาชนไม�ได!รับข!อมูลข�าวสารท่ี

เข!าใจได!ก�อนการมีส�วนร�วมแสดงข!อคิดเห็น และการยื่นคําร!องและการมีส�วนร�วมส�วนใหญ�เป9นการ

ได!รับแจ!งในการเข!าร�วมประชุมรับฟ=งความคิดเห็นตามกฎหมาย ซ่ึงมีการจัดอย�างน!อยหนึ่งครั้งและ

แม!ว�าอาจจะมีการจัดหลายครั้ง แต�เป9นการจัดประชุมชี้แจง โดยมีการให!ข!อมูลเพียงผังและ

ข!อกําหนดในการประชุม ข!อมูลล�วงหน!าเป9นเพียงการติดประกาศ และการท่ีประชาชนต!องไปติด
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ตามท่ีสํานักงานโยธาธิการและผังเมือง รวมท้ังจากอินเตอร-เน็ต มิได!เป9นการนําข!อมูลมาใน

กระบวนการทําความเข!าใจร�วมกัน 

  2.3) ช�วงหลังประกาศใช	บังคับ เก่ียวกับการใช!สิทธิในการขอแก!ไข ปรับปรุงและการ

เข!าถึงข!อมูลข�าวสารในการขอแก!ไขผังเมืองตลอดจนการมีส�วนร�วมของประชาชน สิทธิชุมชนท่ีจะมี

สิทธิในการตัดสินใจให!มีการปรับปรุงแก!ไข 

 

 1.2 ด	านกฎหมาย  

 จากการทํางาน การรวบรวมเอกสารของคณะผู!วิจัยและกรณีข!อร!องเรียนท่ีได!มีการยื่นเข!ามายัง

สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห�งชาติและคําพิพากษาในประเด็นท่ีเก่ียวข!อง พบว�ามีประเด็นป=ญหา

ด!านกฎหมายผังเมืองท่ีเก่ียวข!องกับการคุ!มครองสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส�วนร�วมของประชาชน ปรากฏใน

แต�ละช�วงระยะเวลาของการวางและจัดทําผังเมือง ต้ังแต�ข้ันตอนการจัดทํา ระหว�างการประกาศบังคับใช! 

จนกระท่ังสิ้นสุดระยะเวลาบังคับใช!  

 ช�วงระหว�างการจัดทําผังเมือง 

 เป9นกระบวนการข้ันตอนทางกฎหมาย ท่ีต!องอาศัยการมีส�วนร�วมของประชาชนในการกําหนดทิศ

ทางการใช!ประโยชน-ท่ีดินของชุมชน ตามวัตถุประสงค-ในการวางและจัดทําผังเมืองรวม แต�ปรากฏว�า

กระบวนการจัดทําผังเมืองตามท่ีกําหนดไว!ในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 และกฎระเบียบท่ี

เก่ียวข!อง ยังมิได!รับรองคุ!มครองสิทธิการรับรู!ข!อมูลข�าวสารและสิทธิในการมีส�วนร�วมของประชาชน ใน

กระบวนการจัดทําผังเมืองตามท่ีรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได!กําหนดไว! 

นอกจากนี้ พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ในข้ันตอนการรับฟ=งความคิดเห็นประชาชนจาก

การศึกษาพบว�ายังมิได!กําหนดหลักเกณฑ-ผู!มีสิทธิแสดงความคิดเห็นให!ครอบคลุมกลุ�มบุคคลผู!มีส�วนได!เสีย

อย�างท่ัวถึง ท้ังๆท่ีเป9นข้ันตอนท่ีสําคัญเพ่ือชี้แจงทําความเข!าใจกับประชาชนในช�วงก�อนการจัดทําผังเมืองรวม 

รวมถึงกรณีท่ีประชาชนผู!มีส�วนได!เสียยื่นคําร!องขอเพ่ือแก!ไขเปลี่ยนแปลงผังเมืองในข้ันตอนการปMดประกาศ

เกินระยะเวลา 90 วัน ตามมาตรา 23 แห�งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ซ่ึงหากปรากฏข!อเท็จจริง

มีพฤติการณ-ท่ีจําเป9นจนเป9นเหตุท่ีไม�อาจยื่นภายในระยะเวลา 90 วัน เจ!าหน!าท่ีท่ีเก่ียวข!องยังมีอํานาจท่ีจะ

รับคําร!องท่ีเกินระยะเวลาดังกล�าวไว!พิจารณาได! แต�เนื่องจากยังมิได!มีการกําหนดหลักเกณฑ-และวางกรอบ
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การใช!ดุลยพินิจของเจ!าหน!าท่ีไว!ให!ชัดเจน ทําให!มีการรับพิจารณาคําร!องท่ีเกินระยะเวลาเป9นจํานวนมากและ

อาจทําให!การจัดทําผังเมืองเกิดความล�าช!าได!  

 ช�วงระหว�างรอประกาศบังคับใช	ผังเมือง  

 เป9นกระบวนการท่ีผ�านการมีส�วนร�วมของประชาชนมาแล!วและเป9นส�วนของการดําเนินการภายใน

หน�วยงานรัฐ ซ่ึงส�วนใหญ�ใช!ระยะเวลายาวนาน ส�งผลให!ผังเมืองไม�สามารถประกาศบังคับใช!ได!ทันต�อ

สถานการณ- ความเปลี่ยนแปลงของพ้ืนท่ี อีกท้ัง มาตรการท่ีใช!ในการคุ!มครองพ้ืนท่ีในระหว�างช�วงระยะเวลา

ดังกล�าว ในการกําหนดหลักเกณฑ-การใช!ประโยชน-ในทรัพย-สินเพ่ือประโยชน-ในการจัดทําผังเมืองรวม ตาม

มาตรา 15(3) แห�งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ยังไม�มีการนํามาบังคับใช!อย�างจริงจัง  

 ช�วงหลังประกาศบังคับใช	ผังเมือง  

 จากข!อมูลคําร!องท่ียื่นต�อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห�งชาติ พบว�า หน�วยงานรัฐท่ีเก่ียวข!องได!

พิจารณาอนุมัติ อนุญาต ให!มีการประกอบกิจการโดยขัดต�อข!อห!ามการใช!ประโยชน-ท่ีดิน ตามกฎกระทรวง

ให!ใช!บังคับผังเมืองรวม ส�งผลให!มีการประกอบกิจการท่ีอาจมีผลกระทบต�อชีวิต ทรัพย-สิน สุขภาพ และ

สิ่งแวดล!อมของประชาชนและชุมชนท่ีอยู�อาศัยในบริเวณใกล!เคียง ใบอนุญาตดังกล�าวถือได!ว�าเป9นคําสั่งทาง

ปกครองท่ีไม�ชอบด!วยกฎหมาย ซ่ึงอาจถูกยกเลิกเพิกถอนได!ตามแนวคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด 

 กรณีกฎกระทรวงเก่ียวกับผังเมืองรวมหมดอายุบังคับใช	 

 เนื่องด!วยผังเมืองรวมกําหนดให!ใช!บังคับได!ไม�เกิน 5 ปQ และขยายระยะเวลาได!อีก 2 ครั้ง ครั้งละไม�

เกิน 1 ปQ ซ่ึงตามคําร!องท่ียื่นต�อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนและจากการศึกษาพบว�า ในช�วงระยะเวลาท่ีผัง

เมืองหมดอายุและมีช�องว�างการบังคับใช! เนื่องจากความล�าช!าในการจัดทําผังเมืองรวมฉบับใหม� ส�งผลให!

เกิดการใช!ประโยชน-ท่ีดินประกอบกิจการท่ีอาจมีผลกระทบต�อชีวิต สุขภาพและคุณภาพสิ่งแวดล!อมของ

ประชาชนและชุมชนโดยอาศัยช�องว�างของของกฎหมายดังกล�าว นอกจากนี้ การท่ีผังเมืองหมดอายุส�งผลให!

คําสั่งของเจ!าหน!าท่ีท่ีสั่งระงับการดําเนินการท่ีฝRาฝSนต�อข!อกําหนดการใช!ประโยชน-ท่ีดินของผังเมืองรวม เช�น 

คําสั่งรื้อถอนอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 สิ้นผลใช!บังคับลงด!วยเหตุผังเมืองรวม

ดังกล�าวหมดอายุเช�นเดียวกัน ซ่ึงสะท!อนให!เห็นช�องว�างในการบังคับใช!กฎหมายให!เป9นไปตามวัตถุประสงค-

ของการวางผังเมืองรวม เพราะผังเมืองรวมมีระยะเวลาบังคับใช!สั้นเกินไป ไม�สอดคล!องกับความจริงและ

ความล�าช!าในกระบวนการประกาศใช!กฎกระทรวงผังเมืองรวมในป=จจุบัน 
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2. ข	อเสนอแนะกระบวนการผังเมืองเพ่ือการคุ	มครองสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส�วนร�วมของ

ประชาชน 

  2.1 ข	อเสนอแนวทางส�งเสริมสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส�วนร�วมของประชาชนในกระบวนการ

ผังเมือง 

ประชาชนมีสิทธิในการกําหนดการใช!ประโยชน-ท่ีดินของตนเอง และรวบรวมข!อมูลเพ่ือนําเสนอใน

กระบวนการจัดทําผังเมืองตามกฎหมายรวมท้ังมีสิทธิในการเข!าถึงข!อมูลข�าวสารในทุกกระบวนการข้ันตอน

ของการจัดทําผังเมือง ซ่ึงแม!จะมีการประกาศบังคับใช!ผังเมืองแล!วและพบว�ามีข!อเท็จจริงเก่ียวกับการใช!

ประโยชน-ท่ีดินเปลี่ยนแปลงไป ก็สามารถยื่นคําร!องขอให!แก!ไขเปลี่ยนแปลงผังเมืองได!นอกจากนี้ หาก

ประชาชนเห็นว�าการดําเนินการของรัฐกระทบต�อสิทธิของตนเอง ก็สามารถควบคุมการใช!อํานาจรัฐโดย

อาศัยกระบวนการทางปกครอง ด!วยการใช!สิทธิฟ?องคดีต�อศาลปกครองได! 

 ข!อเสนอระยะสั้น 

 1) การปรับปรุงพัฒนากระบวนการมีส�วนร�วมจัดทําคู�มือแนวทางการมีส�วนร�วมของประชาชน ใน

กระบวนการผังเมืองท้ังในช�วงระหว�างการวางและจัดทําผังเมือง ช�วงระหว�างผังรอประกาศช�วงหลังการ

ประกาศใช!บังคับ 

 เนื่องด!วยผังเมืองเป9นกระบวนการนโยบายสาธารณะท่ีมีการทํางานท้ังกระบวนการทํางานทาง

วิชาการในการวางผังและกระบวนการตามกฎหมาย ดังนั้นการมีส�วนร�วมจึงมิได!เป9นเพียงการประชุมเท�านั้น 

แต�เป9นการคุ!มครองการใช!สิทธิของประชาชน สิทธิชุมชน ในการเข!าถึงข!อมูลข�าวสาร การจัดการการ

บํารุงรักษาและการใช!ประโยชน-จากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล!อม กําหนดหลักเกณฑ-การใช!ท่ีดิน กําหนด

มาตรฐานการใช!ท่ีดินเพ่ือให!การวางผังเมืองพัฒนาและดําเนินการตามผังเมืองเป9นไปอย�างมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลเพ่ือประโยชน-ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย�างยั่งยืน ด!วยการมีส�วนร�วม 

 ตามข!อเสนอนี้ หน�วยงานท่ีเก่ียวข!องได!แก�  

 กรมโยธาธิการและผังเมือง ควรมีการจัดทําคู�มือในเชิงเนื้อหาท่ีเก่ียวข!องกับผังเมืองสําหรับ

ประชาชนท่ีจะทําความเข!าใจในผังและการมีส�วนร�วม  เช�น นอกจากการมีคู�มืออธิบายข้ันตอนผังเมือง สี 

และความหมายของสีในผังเมือง รวมท้ังการนําไปใช!ประโยชน-แล!ว  ควรมีการจัดทําคู�มือท่ีให!ประชาชนได!

เข!าใจมาตรฐานการใช!ท่ีดินประเภทต�างๆ กิจการท่ีเป9นข!อห!ามรวมท้ังการอธิบายประเภทอุตสาหกรรมและ
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กิจกรรมในบัญชีท!ายกฎกระทรวง เพ่ือให!ประชาชนมีความรู!ในกิจกรรมท่ีจะมีผลต�อการใช!ท่ีดิน นอกจากนี้ 

การจัดทําคู�มือให!ประชาชนได!ทราบสาระของการวางผังในแต�ละข้ันตอนจะทําให!เกิดความเข!าใจและ

ส�งเสริมการมีส�วนร�วมอย�างเข!าใจและเข!าถึงท้ังการมีส�วนร�วมของประชาชน ชุมชนและท!องถิ่นที่จะเป9น

ผู!วางผังเม่ือมีการกระจายอํานาจและผู!ปฏิบัติ 

 หน�วยงานด!านสิทธิมนุษยชนและกฎหมาย ได!แก� สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห�งชาติองค-กรด!านสิทธิมนุษยชนและองค-กรด!านกฎหมาย ควรจัดทําคู�มือการทําความเข!าใจด!าน

สิทธิมนุษยชน สิทธิชุมชน และการใช!สิทธิการมีส�วนร�วมของประชาชนในกฎหมายผังเมือง รวมท้ังการ

ส�งเสริมความเข!าใจต�อสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส�วนร�วมของประชาชนในการดําเนินงานตามกฎหมายท่ี

เก่ียวข!องในการนําผังไปใช!ประโยชน-และการใช!สิทธิการมีส�วนร�วมเพ่ือให!ประชาชนและชุมชน ท!องถ่ิน 

สามารถเข!าใจสิทธิการมีส�วนร�วมในกระบวนการผังเมือง โดยมีการเตรียมตัวในด!านเนื้อหา ข!อมูลชุมชน

และเข!าใจการนําผังเมืองไปใช!ประโยชน-เช�น ในการนําไปจัดทําแนวทางพัฒนาชุมชน การจัดทําข!อบัญญัติ

ท!องถ่ิน ธรรมนูญชุมชน  ผังชุมชน เป9นต!น 

 2) การพัฒนากลไกและกระบวนการวางผังแบบมีส�วนร�วม โดยสามารถประสานความร�วมมือกับ

ชุมชน เครือข�ายและหน�วยงานท่ีเก่ียวข!อง เพ่ือพัฒนากลไกและกระบวนการวางผังแบบมีส�วนร�วมในแบบมี

ส�วนร�วมคิด ร�วมทํา ร�วมรับผิดชอบในการปฏิบัติให!เป9นไปตามผังเมืองและเป9นการมีส�วนร�วมกําหนด

นโยบายสาธารณะในการจัดการใช!ประโยชน-ท่ีดินท่ีเป9นการส�งเสริมและคุ!มครองสิทธิชุมชนและสิทธิการมี

ส�วนร�วมของประชาชน 

ตามข!อเสนอนี้สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห�งชาติ สามารถพิจารณาคําร!องเรียน
เก่ียวกับผังเมืองเป9นพ้ืนท่ีนําร�องและประสานกับกรมโยธาธิการและผังเมืองและองค-กรด!านวิชาการ วิชาชีพ  
องค-กรประชาสังคม เพ่ือพัฒนาความร�วมมือส�งเสริมสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส�วนร�วมของประชาชนใน
กระบวนการวางผังในทุกข้ันตอน  โดยมีการจัดทําแนวทางความร�วมมือ แนวทางปฏิบัติและการประเมินผล
การดําเนินงานเป9นระยะ  เพ่ือส�งเสริมและพัฒนาการมีส�วนร�วมในระยะยาวต�อไปในพ้ืนท่ีอ่ืน 

 
ข!อเสนอระยะยาว 
 
1) การประสานงานเพ่ือให!ความรู! ความเข!าใจ ในด!านการวางผัง การมีส�วนร�วมในการวางผังและ

การปฏิบัติตามผังรวมท้ังการนําผังเมืองไปใช!ประโยชน-โดยเม่ือมีการจัดทําคู�มือด!านต�างๆและมีการประสาน
ความร�วมมือการวางผังด!วยการมีส�วนร�วมแล!ว หน�วยงานท่ีร�วมมือกันข!างต!นได!แก�องค-กรด!านวิชาการ 
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วิชาชีพและองค-กรชุมชน ควรประสานขอรับการสนับสนุนจากหน�วยงานวางผัง  รวมท้ังหน�วยงานท่ี
สนับสนุนกระบวนการนโยบายสาธารณะด!วยการมีส�วนร�วมท้ังภาครัฐและเอกชน ได!แก� กรมโยธาธิการและ
ผังเมือง  สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร!างเสริมสุขภาพ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เป9นต!น ใน
การให!มีการประเมินผล ถอดบทเรียนและสรุปเป9นความรู! ความเข!าใจ ในด!านการวางผัง การมีส�วนร�วมใน
การวางผัง และการปฏิบัติตามผังรวมท้ังการนําผังเมืองไปใช!ประโยชน-แก�ท!องถ่ิน ภาคเอกชน ชุมชน ภาค
ประชาสังคมและประชาชนท่ัวไป เพ่ือให!กระบวนการผังเมืองซ่ึงเป9นนโยบายสาธารณะและมีผลทาง
กฎหมายในทางปฏิบัตินี้ มีการพัฒนาองค-ความรู! การกําหนดแนวทางพัฒนาพ้ืนท่ี การแก!ไขป=ญหาด!วยการ
มีส�วนร�วม ส�งเสริมสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส�วนร�วมของประชาชน 
 2) การส�งเสริมการวางผังชุมชนด!วยการมีส�วนร�วม โดยเป9นกรมโยธาธิการและผังเมืองซ่ึงมีแนว

ทางการพัฒนาเครือข�ายผังเมืองและส�งเสริมการวางผังชุมชนอยู�แล!ว ควรพัฒนา ขยายผลนําคู�มือผังเมืองมามี

ส�วนร�วมกับองค-กรท่ีจัดทําผังตําบล ผังชีวิต เพ่ือให!มีการเชื่อมโยงผังตําบลมาสู�ผังชุมชนท่ีเป9นการ

กําหนดการใช!ประโยชน-ท่ีดินและการจัดทําข!อบัญญัติท!องถ่ินและการนําผังเมืองไปใช!ประโยชน-ในการจัดทํา

ธรรมนูญชุมชน 

 2.2 ข	อเสนอแนะในด	านผังเมือง 

 ข!อเสนอระยะสั้น 

 1) การประเมินผลกระทบระดับยุทธศาสตร-เชิงพ้ืนท่ีในการจัดทําผังเมือง 

 การจัดทําผังเมืองในระดับนโยบายและผังท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ีมีการจัดทําแผน นโยบายของรัฐใน

หลายด!าน เช�น พ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษพ้ืนท่ีจังหวัดหรือพ้ืนท่ีเฉพาะท่ีจะมีการพัฒนาท่ีจะมีการใช!

ประโยชน-ท่ีดินท่ีขัดแย!ง ต!องมีการประเมินผลกระทบระดับยุทธศาสตร-ด!วยกระบวนการมีส�วนร�วม (SEA – 

Strategic Environmental Assessment) เช�น พ้ืนท่ีแผนพัฒนาภาคใต! ซ่ึงมีนโยบายการพัฒนาด!านพลังงาน 

ด!านการคมนาคมขนส�ง ด!านการพัฒนาอุตสาหกรรม ท่ีมีความขัดแย!งกับการใช!พ้ืนท่ีเพ่ือความม่ันคงทาง

อาหาร การท�องเท่ียว เป9นต!น เพ่ือให!เกิดทางเลือกการใช!ประโยชน-พ้ืนท่ีเพ่ือการพัฒนาท่ีเหมาะสม ท่ีเป9น

การร�วมกําหนดและลดความขัดแย!งในระดับโครงการ อีกท้ังเป9นแนวทางการวางผังในระดับชุมชนอีกด!วย 

การประเมินสิ่งแวดล!อมระดับยุทธศาสตร- เป9นเครื่องมือและกลไกท่ีใช!เชื่อมประสานการทํางาน

ของหลายฝRายเข!าด!วยกัน เริ่มจากการกําหนดทิศทางการพัฒนาให!เกิดดุลยภาพท้ังเศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดล!อมไปพร!อมกันบนฐานกระบวนการท่ีผู!มีส�วนได!เสียได!เข!ามาร�วมตัดสินใจเลือกการพัฒนานั้นๆ โดย

มีพ้ืนฐานของการบริหารจัดการท่ีดี มีความรับผิดชอบร�วมกัน  การพิจารณาฐานศักยภาพ เง่ือนไข บริบท
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ต�างๆท้ังทางบวกและลบจึงเป9นท้ังเครื่องมือและกลไกหนึ่งท่ีจะนํามาสู�การบูรณาการท้ังความคิดและการ

ปฏิบัติการ ให!เกิดการทํางานอย�างมีระบบและมีกระบวนการตัดสินใจอย�างมีส�วนร�วม โดยมุ�งเป?าของการ

พัฒนาท่ียั่งยืนบนศักยภาพและเง่ือนไขของการพัฒนาในระยะยาว  ซ่ึงการพัฒนานโยบายและแผนท่ี

เก่ียวกับการพัฒนาพ้ืนท่ีนี้ กระบวนการ SEA จะมีส�วนสําคัญในการกําหนดเป?าประสงค-การพัฒนาและ

ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร- 

 ดังนั้น การแก!ไขป=ญหาผังเมืองและการส�งเสริมสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส�วนร�วมของประชาชน จึง

มิใช�เพียงการแก!ไขกระบวนการวางผังหรือกฎหมายผังเมืองเพียงเท�านั้น  ควรมีการส�งเสริมสิทธิชุมชนและ

สิทธิการมีส�วนร�วมของประชาชนในการกําหนดทางเลือก ทิศทางของชุมชนในกระบวนการประเมิน

สิ่งแวดล!อมระดับยุทธศาสตร- อันเป9นเครื่องมือสําคัญท่ีจะกําหนดทิศทาง ทางเลือกการพัฒนาพ้ืนท่ีและลด

การขัดกันของการใช!ประโยชน-ท่ีดินจากการพัฒนาท่ีไม�สอดคล!องกัน 

 หน�วยงานท่ีกําหนดนโยบายเชิงพ้ืนท่ีในด!านต�างๆ เช�น สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล!อมกรมโยธาธิการ

และผังเมืองจึงควรจัดทําการประเมินผลกระทบระดับยุทธศาสตร-และประสานกับหน�วยงานท่ีจัดทําแผน

แม�บทพัฒนาพ้ืนท่ีด!านต�างๆท่ีจะใช!เครื่องมือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล!อมระดับยุทธศาสตร-ไปใช!

ประโยชน-ในกระบวนการกําหนดนโยบาย การตัดสินใจและกระบวนการวางผังเมือง ให!เกิดทางเลือกในการ

พัฒนาพ้ืนท่ีอย�างมีส�วนร�วม 

 2) ให!กรมโยธาธิการและผังเมืองจัดทําคู�มือ แนวทางการใช!หลักการคุ!มครองล�วงหน!า หลักการมี

ส�วนร�วม และหลักการพัฒนาท่ียั่งยืน เพ่ือเป9นแนวทางสําหรับหน�วยงานท่ีเก่ียวข!องในการปฏิบัติและใช!

ประโยชน-จากผังเมือง       

 ในการใช!อํานาจและการทําหน!าท่ีตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 และกฎหมายท่ี

เก่ียวข!อง เช�น พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 พระราชบัญญัติส�งเสริมและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดล!อม พ.ศ.2535 ในการนําสาระของผังเมืองรวมท่ีผ�านการรับฟ=งความคิดเห็นของประชาชน และผ�าน

ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ไปประกอบการใช!ดุลพินิจในการพิจารณารายงานวิเคราะห-ผลกระทบ

สิ่งแวดล!อม การกําหนดพ้ืนท่ีคุ!มครองสิ่งแวดล!อม การควบคุมอาคาร การจัดทําเทศบัญญัติ ข!อบัญญัติ

ท!องถ่ิน เพ่ือให!เกิดการนําสาระในผังเมืองไปใช!ประโยชน-ในคุ!มครองสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส�วนร�วมของ

ประชาชน ในช�วงท่ีผังเมืองรอประกาศใช!บังคับ 



ก - 12 

 

 การจัดทําคู�มือนี้ ควรมีการศึกษาวิจัยประกอบ โดยควรเป9นการทํางานมีส�วนร�วมขององค-กรวิชาชีพ

ด!านผังเมือง  องค-กรด!านสิ่งแวดล!อมองค-กรด!านกฎหมายและสิทธิมนุษยชน ท้ังภาครัฐ ภาคประชาสังคม 

โดยหน�วยงานท่ีเก่ียวข!องสามารถเป9นองค-กรสนับสนุน เช�น กรมโยธาธิการและผังเมือง เป9นต!น 

 3) ให!กรมโยธาธิการและผังเมืองปรับปรุงมาตรฐานการกําหนดการใช!ประโยชน-ท่ีดินและการจัดทํา

ข!อกําหนดให!เป9นไปตามหลักวิชาการโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองควรเป9นหน�วยงานหลักประสานกับ

หน�วยงานด!านอุตสาหกรรม  พลังงาน  เหมืองแร�  องค-กรวิชาการวิชาชีพเพ่ือให!การวางผังเมืองสามารถ

กําหนดการใช!ประโยชน-ท่ีดินท่ีมีการจัดทําข!อกําหนดและมาตรการควบคุมให!ทันต�อสถานการณ-การพัฒนา 

ป?องกันผลกระทบต�อชุมชน จึงควรมีการศึกษาร�วมมือระหว�างหน�วยงานและองค-การท่ีเก่ียวข!อง ในการ

พิจารณาจัดกลุ�มประเภทกิจกรรมท่ีมีกระบวนการผลิต การใช!วัตถุดิบท่ีอาจเป9นอันตราย การจัดการของเสีย

ท่ีมีลักษณะต�างกัน รวมท้ังความต!องการใช!ทรัพยากรเช�น ท่ีดิน น้ํา รวมท้ังท่ีต้ังเฉพาะ เพ่ือจัดทําบัญชีอ!างอิง

ในการกําหนดข!อห!ามและข!อให! ดําเนินกิจกรรมต�างๆในพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม มีระยะกันชนและระยะป?องกันท่ี

ปลอดภัย ท้ังนี้ ประเภทกิจกรรมท่ีควรนํามาพิจารณาได!แก�การผลิตไฟฟ?าที่มีผลกระทบต�างกัน การบําบัด

น้ําเสียและจัดการกากของเสีย ซ่ึงมีความแตกต�างกันในขนาดและประเภทของกากของเสีย ท่ีเป9นขยะชุมชน 

ขยะติดเชื้อ และขยะอันตราย เป9นต!น กิจการดังกล�าวนี้ ควรมีการศึกษากําหนดประเภทย�อย เพ่ือให!การ

กําหนดข!อห!ามและข!อให! มีการพิจารณาพ้ืนท่ีตั้ง พ้ืนท่ีป?องกัน มิให!ส�งผลกระทบต�อชุมชน 

 ข!อเสนอระยะยาว 

 1) ให!กรมโยธาธิการและผังเมืองและรัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย ออกระเบียบเพื่อให!

เปMดเผยข!อมูลการตัดสินใจของคณะกรรมการผังเมืองและข!อมูลประกอบการพิจารณาให!เป9นไปตาม

หลักธรรมาภิบาลโปร�งใส ตรวจสอบได!เนื่องด!วยการตัดสินใจของคณะกรรมการผังเมือง มีผลต�อสิทธิในการ

ใช!ประโยชน-ท่ีดินและทรัพย-สินท้ังส�วนบุคคลและสาธารณะ ดังนั้นนอกจากการปรับปรุงโครงสร!าง

คณะกรรมการผังเมืองแล!ว ควรมีการแสดงความรับผิดชอบในการตัดสินใจนโยบายสาธารณะ โดยแสดงการ

ลงมติและมีการบันทึกเป9นลายลักษณ-อักษรในการให!ความเห็นชอบ หรือไม�เห็นชอบในการลงมติ เพ่ือเป9นการ

ส�งเสริมกระบวนการตัดสินใจสาธารณะท่ีเป9นธรรมาภิบาล มีเหตุผล หลักการ มีความเป9นธรรมโปร�งใส

ตรวจสอบได!และความพร!อมรับผิดชอบ 

 2) กรมโยธาธิการและผังเมืองควรประสานงานกับสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ใน

การศึกษาเพ่ือร�วมกําหนดแนวทางแก	ไขป%ญหาในข้ันตอนการตรวจสอบร�างผังเมือง และร�าง
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กฎกระทรวง เนื่องจากผังเมืองส�วนใหญ� ใช!เวลานานมากในข้ันตอนการตรวจของสํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกาเพ่ือให!มีความถูกต!องของพ้ืนท่ี นามศัพท-และข!อความทางกฎหมายในขณะท่ีสํานักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกามีภารกิจอ่ืนนอกเหนือจากด!านผังเมืองดังนั้นกรมโยธาธิการและผังเมืองจึงควรมีการ

ประสานงานกับสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพ่ือร�วมศึกษากําหนดแนวทางการแก!ไขป=ญหาความล�าช!า

ท้ังในด!านขอบเขตปริมาณงานกรอบเวลาและข!อจํากัดด!านบุคลากร รวมท้ังกลไกการและการประสานงาน

เพ่ือตรวจสอบความถูกต!องในระดับพ้ืนท่ี     

 2.3 ข	อเสนอแนะด	านกฎหมาย  

1) การปรับปรุงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 ในส�วนของโครงสร!างและองค-ประกอบของ

กรรมการผังเมืองและการกระจายอํานาจการตัดสินใจด!วยการมีส�วนร�วมในระดับพ้ืนท่ี ท!องถ่ิน และชุมชน 

 กรมโยธาธิการและผังเมือง ควรดําเนินการด!วยการมีส�วนร�วม โดยเพ่ิมกลไกคณะกรรมการผังเมือง

ในระดับจังหวัดและระดับท!องถ่ินท่ีมีอํานาจการตัดสินใจผังเมือง การจําแนกบทบาท อํานาจ หน!าท่ีระหว�าง

คณะกรรมการผังเมืองระดับชาติ ระดับจังหวัดและระดับท!องถ่ินให!ชัดเจนโดยมีการกําหนดหลักเกณฑ- ท่ีมา

และองค-ประกอบของคณะกรรมการท่ีมีสัดส�วนขององค-กรชุมชน องค-กรเอกชนในด!านทรัพยากรธรรมชาติ 

สิ่งแวดล!อมและสุขภาพร�วมเป9นกรรมการโดยมีสัดส�วนที่เหมาะสม โดยกรรมการแต�ละระดับควรมี

องค-ประกอบจากกลุ�มภาครัฐ ภาคประชาสังคม ผู!ทรงคุณวุฒิและองค-กรชุมชน ในจํานวนท่ีเท�ากันและในแต�

ละกลุ�มควรมีจํานวนกรรมการท่ีมาจากท้ังด!านการพัฒนาทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล!อมและ

สุขภาพรวมท้ังพัฒนากลไกการประสานงาน การสนับสนุนทางวิชาการจากส�วนกลางไปยังหน�วยงานและ

กลไกการวางผังและพิจารณาผังในระดับจังหวัดและระดับท!องถ่ินด!วย 

 

2) การปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบท่ีเก่ียวข!องกับการใช!ประโยชน-พ้ืนท่ีเนื่องด!วยกิจกรรมบาง

ประเภทท่ีมีผลต�อการเปลี่ยนแปลงการใช!ประโยชน-ท่ีดิน ในรูปแบบการให!สัมปทาน อาชญาบัตรและ

ประทานบัตร ยังไม�อยู�ในการพิจารณาบรรจุไว!ในการจัดทําข!อกําหนดควบคุมการใช!ประโยชน-ท่ีดิน จึงเป9น

ช�องว�างในการพิจารณาอนุมัติอนุญาต เช�น เหมืองแร� การสํารวจปMโตรเลียม ซ่ึงไม�มีมาตรการในข!อกําหนด

ผังเมือง เนื่องจากไม�ได!เป9นกิจการท่ีอยู�ในประเภทโรงงานซ่ึงใช!อ!างอิงและกิจการดังกล�าวทําให!เกิดการ

เปลี่ยนแปลงสภาพการใช!พ้ืนท่ี ท้ังท่ีเป9นพ้ืนท่ีอนุรักษ- พ้ืนท่ีเกษตรและชุมชน จึงทําให!การควบคุมการใช!

ท่ีดินไม�ครอบคลุมและไม�มีสาระท่ีนําไปพิจารณาในการกําหนดมาตรการป?องกันผลกระทบและการ

พิจารณาอนุมัติอนุญาต 



ก - 14 

 

 ดังนั้น กรมโยธาธิการและผังเมืองจึงควรปรับปรุงข!อกําหนดควบคุมการใช!ประโยชน-ท่ีดินให!

ครอบคลุม โดยให!หน�วยงานและองค-กรท่ีเก่ียวข!องเข!ามามีส�วนร�วมในการจัดกลุ�มประเภทกิจกรรมท่ีมีการ

ขอสัมปทานดังกล�าวและควรมีการประเมินผลกระทบระดับยุทธศาสตร-ในเชิงพ้ืนท่ี เพ่ือกําหนดทางเลือกใน

การกําหนดเขตพ้ืนท่ีการให!สัมปทาน ซ่ึงอาจต!องมีการปรับปรุงพระราชบัญญัติแร� พ.ศ.2510 และ

พระราชบัญญัติปMโตรเลียม พ.ศ.2514 และกฎระเบียบท่ีเก่ียวข!อง โดยเฉพาะในประเด็นของการกําหนด

พ้ืนท่ีเขตแหล�งแร�และการกําหนดพ้ืนท่ีท่ีจะให!มีการสํารวจ ผลิต หรือเก็บรักษาปMโตรเลียม ซ่ึงจะมีผลต�อการ

ใช!ประโยชน-ท่ีดินในด!านอ่ืน จึงควรมีการกําหนดด!วยการมีส�วนร�วมและมีการประเมินผลกระทบระดับ

ยุทธศาสตร-ก�อนประกาศเขต โดยให!กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร� กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 

ดําเนินการปรับปรุงกฎหมายดังกล�าว ด!วยกระบวนการมีส�วนร�วมจากทุกภาคส�วน 

3) ช�วงระหว�างการจัดทําผังเมือง 

(1) ให!กรมโยธาธิการและผังเมืองและรัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย แก!ไข

พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 มาตรา 19 กําหนดการมีส�วนร�วมของประชาชนในการวางและ

จัดทําผังเมือง โดยรัฐต!องจัดให!มีกระบวนการรับฟ=งความคิดเห็นของประชาชนอย�างท่ัวถึงก�อนดําเนินการ 

และคํานึงถึงกระบวนการมีส�วนร�วมของประชาชนต้ังแต�ต!น ในการรวบรวมความต!องการ แนวคิด 

ยุทธศาสตร-การใช!ประโยชน-ท่ีดินในแต�ละพ้ืนท่ี รวมท้ังให!มีการประชุมรับฟ=งความคิดเห็นในทุกระดับ 

หมู�บ!าน องค-กรปกครองส�วนท!องถ่ินและนําความเห็นเข!าสู�กระบวนการตัดสินใจ รวมท้ังเผยแพร�เหตุผลใน

การตัดสินใจนั้นต�อสาธารณะ 

(2) ให!กรมโยธาธิการและผังเมืองออกหลักเกณฑ-เรื่องการพิจารณาแก!ไขเปลี่ยนแปลงการ

ใช!ประโยชน-ท่ีดินตามมาตรา 26 แห�งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 โดยกําหนดให!การแก!ไข

เปลี่ยนแปลงการใช!ประโยชน-ท่ีดินต!องคํานึงถึงประโยชน-สาธารณะและสิทธิชุมชนด!วย 

(3) ให!กรมโยธาธิการและผังเมืองและคณะกรรมการผังเมืองกําหนดหลักเกณฑ-การ

พิจารณาการเป9นผู!มีสิทธิแสดงข!อคิดเห็นเก่ียวกับการวางและจัดทําผังเมืองรวม ให!ครอบคลุมถึงบุคคลผู!

สามารถแสดงตนได!ว�ามีส�วนได!เสียจากการวางหรือจัดทําผังเมืองรวมด!วย 

(4)  ให!กรมโยธาธิการและผังเมืองและคณะกรรมการผังเมืองกําหนดหลักเกณฑ-การ

พิจารณาความเป9นผู!มีส�วนได!เสีย โดยให!พิจารณาในความหมายอย�างกว!างรวมถึงผู!ท่ีสามารถแสดงตนได!ว�า

มีส�วนเก่ียวข!องหรืออาจได!รับผลกระทบจากการวางหรือจัดทําผังเมืองรวมในพ้ืนท่ีและคํานึงถึงการรวมตัว

รวมกลุ�มของประชาชน หรือองค-กร ซ่ึงมีความประสงค-ท่ีจะใช!สิทธิในการมีส�วนร�วมกับรัฐ เพ่ือจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล!อมหรือกําหนดการใช!ประโยชน-ท่ีดิน  
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(5) ให!กรมโยธาธิการและผังเมืองและคณะกรรมการผังเมือง กําหนดหลักเกณฑ-ในการ

พิจารณาคําร!องของผู!มีส�วนได!เสียท่ียื่นเม่ือพ!นกําหนดระยะเวลา 90 วัน นับแต�วันปMดประกาศ ตามท่ีมาตรา 

24 แห�งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 ได!กําหนดไว! โดยต!องกําหนดให!ผู!มีส�วนได!เสียมีโอกาส

โต!แย!งแสดงหลักฐาน ตลอดจนมีสิทธิในการอุทธรณ- 

 

4)  ช�วงระหว�างรอประกาศบังคับใช!ผังเมือง 

ข!อเสนอระยะสั้น 

(1) เม่ือผังเมืองผ�านกระบวนการมีส�วนร�วมของประชาชนมาแล!วและคณะรัฐมนตรีมีมติให!ความ

เห็นชอบ (แม!ยังไม�ประกาศบังคับใช!) ให!กรมโยธาธิการและผังเมืองเสนอให!คณะรัฐมนตรีมีมติเพื่อสั่งการ

ให!หน�วยงานท่ีเก่ียวข!องในการอนุมัติอนุญาตการดําเนินโครงการหรือกิจการต�างๆ นําสาระ ผังเมืองรวมไป

ดําเนินการและพิจารณาประกอบก�อนการอนุมัติอนุญาต โดยให!กรมโยธาธิการและผังเมืองมีหน!าท่ีแจ!งไป

ยังหน�วยงานท่ีเก่ียวข!องดังกล�าว 

 (2) ให! เจ!าพนักงานการผังโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการผังเ มืองใช! อํานาจตาม

พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 มาตรา 15(3) เพ่ือกําหนดห!ามการใช!ประโยชน-ท่ีดินหรือดําเนิน

กิจการใดๆ ท่ีขัดต�อข!อกําหนดร�างกฎกระทรวงผังเมืองซ่ึงกําลังจัดทํา โดยหากเจ!าพนักงานการผังเห็นว�าจะ

มีกิจการหรือการใช!ประโยชน-ท่ีดินท่ีขัดกับร�างผังเมืองในสาระสําคัญเกิดข้ึนในระหว�างท่ีผังเมืองยังไม�

ประกาศบังคับใช! เจ!าพนักงานการผังก็ควรพิจารณาใช!อํานาจตาม มาตรา 15(3) ในการกําหนดหลักเกณฑ-

การใช!ประโยชน-ในทรัพย-สิน เพ่ือประโยชน-ในการวางและจัดทําผังเมืองรวม 

 ข!อเสนอระยะยาว 

 (1) ให!กรมโยธาธิการและผังเมืองแก!ไขกฎหมายผังเมือง โดยกําหนดหน!าท่ีให!กรมโยธาธิการและผัง

เมืองแจ!งหน�วยงานต�างๆท่ีเก่ียวข!อง กรณีท่ีการจัดทําผังเมืองผ�านมติความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี และ

ให!หน�วยงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวข!อง นําสาระของผังเมืองไปประกอบการพิจารณาก�อนออกคําสั่งทางปกครองใดๆ 

 (2) ให!กรมโยธาธิการและผังเมืองออกหลักเกณฑ-ในการใช!อํานาจตามมาตรา 15(3) โดยให!คํานึงถึง

นโยบายของผังเมืองรวมในสาระสําคัญท่ีเก่ียวกับสุขลักษณะความปลอดภัยของประชาชนและสวัสดิภาพ

ของสังคมให!มีความชัดเจนและเป9นธรรม 
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5)  หลังประกาศบังคับใช!ผังเมือง 

 ให!คณะกรรมการผังเมืองใช!อํานาจตามมาตรา 27 วรรคสอง ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.

2518 โดยออกระเบียบเพ่ือกําหนดหลักเกณฑ- วิธีการและเง่ือนไขท่ีเจ!าของหรือผู!ครอบครองท่ีดินจะต!อง

แก!ไขเปลี่ยนแปลง หรือระงับการใช!ประโยชน-ท่ีดิน หากเห็นว�าการใช!ประโยชน-ท่ีดินเป9นการขัดต�อนโยบาย

ของผังเมืองรวมในสาระสําคัญตลอดจนมาตรการในการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นแก�เจ!าของผู!

ครอบครองท่ีดินท่ีสุจริตดังกล�าว ให!มีความชัดเจนและเป9นธรรม 

6)  ผังเมืองสิ้นสุดระยะเวลาบังคับใช! หรือผังเมืองหมดอายุ 

ข!อเสนอระยะสั้น 

 (1) ให!กรมโยธาธิการและผังเมืองและรัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย ดําเนินการเพื่อให!มีการ

ออกพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินที่จะทําการสํารวจเพื่อการวางและจัดทําผังเมืองรวม ก�อนการ

จัดทําผังเมืองรวมในทุกพื้นที่ และเพื่อเป9นการอุดช�องว�างในการบังคับใช!กฎกระทรวงผังเมืองดังกล�าวให!

เจ!าพนักงานการผังโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการผังเมืองใช!อํานาจตามพระราชบัญญัติการผังเมือง 

มาตรา 15(3) เช�นเดียวกับข!อเสนอระยะสั้น (2) ในช�วงระหว�างรอประกาศบังคับใช!ผังเมือง จนกว�าจะมีการ

ประกาศใช!กฎกระทรวงผังเมืองรวมฉบับใหม� 

 (2) ให!กรมโยธาธิการและผังเมืองประสานงานองค-กรปกครองส�วนท!องถ่ินเพ่ือออกข!อบัญญัติ

ท!องถ่ินโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 เพ่ือควบคุมการใช!ประโยชน-ท่ีดินไป

ก�อนในระหว�างท่ีกฎกระทรวงให!ใช!บังคับผังเมืองรวมสิ้นสุดระยะเวลาการใช!บังคับ 

 ข!อเสนอระยะยาว 

 ให!กรมโยธาธิการและผังเมืองแก!ไขพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 มาตรา 26 โดยขยาย

ระยะเวลาการบังคับใช!ผังเมืองรวมให!มากข้ึน เช�น10ปQ เป9นต!นและให!มีการประเมินเพ่ือแก!ไขปรับปรุงผังเมือง

โดยมีระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการรับฟ=งความเห็นและให!ประชาชนมีส�วนร�วมในการแก!ไขอย�างท่ัวถึงและให!

กฎกระทรวงผังเมืองรวมเดิมสามารถใช!บังคับได!ต�อเนื่อง จนกว�าจะมีการประกาศใช!บังคับกฎกระทรวง

ผังเมืองรวมฉบับใหม� 
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สรุปข	อเสนอแนะต�อหน�วยงานที่เกี่ยวข	อง 

• กรมโยธาธิการและผังเมือง 

1)  จัดทําคู�มือในเชิงเนื้อหาท่ีเก่ียวข!องกับผังเมืองสําหรับประชาชนท่ีจะทําความเข!าใจในผังและการ

มีส�วนร�วม 

2)  ขยายผลนําคู�มือผังเมืองมามีส�วนร�วมกับองค-กรท่ีจัดทําผังตําบล ผังชีวิต เพ่ือให!มีการเชื่อมโยง

ผังตําบล มาสู�ผังชุมชนท่ีเป9นการกําหนดการใช!ประโยชน-ท่ีดินและการจัดทําข!อบัญญัติท!องถ่ินและการนําผัง

เมืองไปใช!ประโยชน-ในการจัดทําธรรมนูญชุมชน 

3)  จัดทําคู�มือ แนวทางการใช!หลักการคุ!มครองล�วงหน!า หลักการมีส�วนร�วม หลักการพัฒนาท่ี

ยั่งยืน เพ่ือเป9นแนวทางสําหรับหน�วยงานท่ีเก่ียวข!องในการปฏิบัติและใช!ประโยชน-จากผังเมือง 

4)  ปรับปรุงมาตรฐานการกําหนดการใช!ประโยชน-ท่ีดินและการจัดทําข!อกําหนดให!เป9นไปตามหลัก

วิชาการ 

5)  ปรับปรุงข!อกําหนดควบคุมการใช!ประโยชน-ท่ีดินให!ครอบคลุมการให!สัมปทาน อาชญาบัตรและ

ประทานบัตร 

6)  ออกหลักเกณฑ-เรื่องการพิจารณาแก!ไขเปลี่ยนแปลงการใช!ประโยชน-ท่ีดินตามมาตรา 26 แห�ง

พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518โดยกําหนดให!การแก!ไขเปลี่ยนแปลงการใช!ประโยชน-ท่ีดินต!อง

คํานึงถึงประโยชน-สาธารณะและสิทธิชุมชนด!วย 

7)  เม่ือผังเมืองผ�านกระบวนการมีส�วนร�วมของประชาชนมาแล!วและคณะรัฐมนตรีมีมติให!ความ

เห็นชอบ(แม!ยังไม�ประกาศบังคับใช!) ให!กรมโยธาธิการและผังเมืองเสนอให!คณะรัฐมนตรีมีมติเพ่ือสั่งการให!

หน�วยงานท่ีเก่ียวข!องในการอนุมัติอนุญาตการดําเนินโครงการหรือกิจการต�างๆ นําสาระผังเมืองรวมไป

ดําเนินการและพิจารณาประกอบก�อนการอนุมัติอนุญาต โดยให!กรมโยธาธิการและผังเมืองมีหน!าท่ีแจ!งไป

ยังหน�วยงานท่ีเก่ียวข!องดังกล�าว 

8)  แก!ไขกฎหมายผังเมือง โดยกําหนดหน!าท่ีให!กรมโยธาธิการและผังเมืองแจ!งหน�วยงานต�างๆท่ี

เก่ียวข!อง กรณีท่ีการจัดทําผังเมืองผ�านมติความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและให!หน�วยงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวข!อง 

นําสาระของผังเมืองไปประกอบการพิจารณาก�อนออกคําสั่งทางปกครองใดๆ 

9)  ออกหลักเกณฑ-ในการใช!อํานาจตามมาตรา 15(3) แห�งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 

10) ประสานงานองค-กรปกครองส�วนท!องถ่ินเพ่ือออกข!อบัญญัติท!องถ่ินโดยอาศัยอํานาจตาม

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 
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11) แก!ไขพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 มาตรา 26 โดยขยายระยะเวลาการบังคับใช!ผัง

เมืองรวมให!มากข้ึน 

12) กรมโยธาธิการและผังเมืองและรัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทยออกระเบียบเพ่ือให!เปMดเผย

ข!อมูลการตัดสินใจของคณะกรรมการผังเมืองและข!อมูลประกอบการพิจารณา ให!เป9นไปตามหลักธรรมาภิ

บาล โปร�งใส ตรวจสอบได! 

13) ปรับปรุงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 ในส�วนของโครงสร!างและองค-ประกอบของ

กรรมการผังเมืองและการกระจายอํานาจการตัดสินใจด!วยการมีส�วนร�วมในระดับพ้ืนท่ี ท!องถ่ิน และชุมชน 

14) แก!ไขพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 มาตรา 19 กําหนดการมีส�วนร�วมของประชาชน

ในการวางและจัดทําผังเมือง โดยรัฐต!องจัดให!มีกระบวนการรับฟ=งความคิดเห็นของประชาชนอย�างท่ัวถึง

ก�อนดําเนินการและคํานึงถึงกระบวนการมีส�วนร�วมของประชาชนต้ังแต�ต!น 

15) ดําเนินการเพ่ือให!มีการออกพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินท่ีจะทําการสํารวจเพ่ือการวาง

และจัดทําผังเมืองรวม ก�อนการจัดทําผังเมืองรวมในทุกพ้ืนท่ี 

16) กรมโยธาธิการและผังเมืองและคณะกรรมการผังเมืองกําหนดหลักเกณฑ-การพิจารณาความ

เป9นผู!มีส�วนได!เสีย โดยให!พิจารณาในความหมายอย�างกว!าง 

17) กําหนดหลักเกณฑ-ในการพิจารณาคําร!องของผู!มีส�วนได!เสียท่ียื่นเม่ือพ!นกําหนดระยะเวลา 90 

วัน นับแต�วันปMดประกาศ ตามท่ีมาตรา 24 แห�งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 ได!กําหนดไว! 

18) คณะกรรมการผังเมืองใช!อํานาจตามมาตรา 27 วรรคสอง ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง 

พ.ศ.2518 โดยออกระเบียบเพ่ือกําหนดหลักเกณฑ- วิธีการและเง่ือนไขท่ีเจ!าของหรือผู!ครอบครองท่ีดิน

จะต!องแก!ไขเปลี่ยนแปลงหรือระงับการใช!ประโยชน-ท่ีดิน  

19) ให! เจ!าพนักงานการผังโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการผังเมืองใช! อํานาจตาม

พระราชบัญญัติการผังเมือง มาตรา 15(3) 

 

• สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 ปรับปรุง พัฒนาศักยภาพและขยายอัตรากําลัง ในการพิจารณาให!ความเห็นหรือจัดทําร�าง

กฎหมาย 
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• หน�วยงานท่ีกําหนดนโยบายเชิงพ้ืนท่ีเช�น สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแห� งชาติ  สํ านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ ส่ิงแวดล	อม                   

กรมโยธาธิการและผังเมือง 

 จัดทําการประเมินผลกระทบระดับยุทธศาสตร-และประสานกับหน�วยงานท่ีจัดทําแผนแม�บทพัฒนา

พ้ืนท่ีด!านต�างๆท่ีจะใช!เครื่องมือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล!อมระดับยุทธศาสตร-ไปใช!ประโยชน-ให!เกิด

ทางเลือกในการพัฒนาพ้ืนท่ีอย�างมีส�วนร�วม 

 

• สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห�งชาติ 

1)  ให!การสนับสนุนต�อหน�วยงานท่ีเก่ียวข!องในการจัดทําคู�มือการทําความเข!าใจด!านสิทธิมนุษยชน

สิทธิชุมชนและการใช!สิทธิการมีส�วนร�วมของประชาชนในกฎหมายผังเมือง รวมท้ังการส�งเสริมความเข!าใจ

ต�อสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส�วนร�วมของประชาชนในการดําเนินงานตามกฎหมายท่ีเก่ียวข!องในการนําผัง

ไปใช!ประโยชน-   

2)  ประสานงานกับกรมโยธาธิการและผังเมืองและองค-กรด!านวิชาการ วิชาชีพ องค-กรประชาสังคม เพ่ือ

พัฒนาความร�วมมือส�งเสริมสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส�วนร�วมของประชาชนในกระบวนการวางผังในทุก

ข้ันตอน โดยมีการจัดทําแนวทางความร�วมมือ แนวทางปฏิบัติและการประเมินผลการดําเนินงานเป9นระยะ 

3)  สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห�งชาติ ควรมีบทบาทในการผลักดันให!หน�วยงานท่ี

เก่ียวข!องนําองค-ความรู!และข!อเสนอแนะท่ีได!จากการศึกษาชิ้นนี้ไปใช!ให!เกิดผลในทางปฏิบัติจริง  
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คํานํา 

 

สิทธิชุมชนและสิทธิการมีส�วนร�วมของประชาชน เป�นสิทธิท่ีได�รับการรับรองในรัฐธรรมนูญแห�ง

ราชอาณาจักรไทย ในขณะท่ีผังเมืองมิได�เป�นเพียงแผนผังหรือแผนท่ีท่ีมีการกําหนดประเภทการใช�ประโยชน/

ท่ีดินและการพัฒนาโครงข�ายคมนาคมในตัวชุมชนหรือพ้ืนท่ีวางผังเท�านั้น แต�ผังเมืองยังเป�นแนวนโยบาย

พ้ืนฐานของรัฐด�านท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมซ่ึงเก่ียวข�องกับสิทธิของประชาชนและสิทธิชุมชน

ในการดํารงชีวิต การประกอบอาชีพ การจัดการสิ่งแวดล�อม การวางแผนพ้ืนท่ีสําหรับการพัฒนาในอนาคต

ท่ีมีผลต�อการเปลี่ยนแปลงสภาพทางกายภาพของพ้ืนท่ีและชุมชน มีการกําหนดพ้ืนท่ีเพ่ือรองรับการอยู�อาศัย

และการต้ังถ่ินฐานรองรับการเพ่ิมของประชากรในอนาคตและการวางแผนการใช�ท่ีดินเพ่ือรองรับกิจกรรม

การพัฒนาต�างๆ ท้ังกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคม การบริการและการพัฒนาอุตสาหกรรมซ่ึงมีท้ังข�อดีและ

ข�อเสียต�อสิ่งแวดล�อม โดยรวมถึงสิ่งแวดล�อมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมทางวัฒนธรรม ตลอดจนสุขภาวะ

ของชุมชน 

ความเก่ียวข�องของผังเมืองกับการใช�ประโยชน/ท่ีดิน การกําหนดแผนและจัดทําโครงการท่ีมีผลต�อ

สิ่งแวดล�อมสุขภาพของประชาชนและชุมชน เป�นประเด็นท่ีได�รับการร�องเรียนจากประชาชนและชุมชนมาก

ข้ึนท้ังในส�วนของสาระการกําหนดการใช�ประโยชน/ท่ีดินในผังเมืองท่ีกําหนดให�ใช�ประโยชน/ในกิจกรรมท่ี

อาจจะก�อให�เกิดผลกระทบต�อการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชน สิ่งแวดล�อม 

ทรัพยากรธรรมชาติ สุขภาพและการดํารงอยู�ของชุมชน ป;ญหาสิทธิในการเข�าถึงข�อมูลข�าวสารและการมี

ส�วนร�วมของประชาชนในกระบวนการผังเมืองป;ญหาการปฏิบัติงานของรัฐในช�วงก�อนประกาศใช�บังคับผังเมือง

และหลังประกาศใช�บังคับผังเมือง ท่ีก�อให�เกิดการพัฒนากิจกรรมและโครงการท่ีส�งผลกระทบต�อสิทธิของ

ประชาชนและชุมชนโดยไม�มีมาตรการคุ�มครองป=องกันและป;ญหาการไม�นําผังเมืองไปใช�ประโยชน/ในการ

ปกป=องคุ�มครองสิทธิของประชาชนและสิทธิชุมชนในการดํารงชีวิตอย�างปกติสุขในสิ่งแวดล�อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติท่ีดีเป�นต�น   

 ศูนย/กฎหมายเพ่ือการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร/ ได�รับมอบหมายจากสํานักงาน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห�งชาติ ให�ดําเนินการศึกษาวิจัย เรื่อง "ผังเมืองกับการคุ�มครองสิทธิชุมชน

และสิทธิการมีส�วนร�วมของประชาชน" เพ่ือให�เกิดการมีส�วนร�วมในการรวบรวมข�อมูล ศึกษากรณี

ร�องเรียนของประชาชนและชุมชนในประเด็นผลกระทบจากการพัฒนาท่ีเก่ียวข�องกับการใช�ประโยชน/พ้ืนท่ี
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ในผังเมือง ดําเนินการวิเคราะห/ สังเคราะห/ทางวิชาการด�านผังเมืองและกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง รวมท้ัง

กระบวนการทํางานเนื้อหาทางวิชาการในการวางผัง กระบวนการจัดทําแผนและโครงการในพ้ืนท่ีและ

กระบวนการมีส�วนร�วมรวมท้ังเสนอแนวทางแก�ป;ญหาเพ่ือส�งเสริมและคุ�มครองสิทธิชุมชนและสิทธิการมี

ส�วนร�วมในกระบวนการนโยบายสาธารณะด�านผังเมือง  

คณะผู�วิจัยขอขอบคุณสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห�งชาติ กรมโยธาธิการและผังเมือง  

องค/กรวิชาชีพและวิชาการด�านผังเมืองและการวางแผน องค/กรเอกชนด�านสิ่งแวดล�อม ด�านสิทธิชุมชน          

ด�านกฎหมายและพ่ีน�องประชาชนในชุมชนท่ีกรุณาให�ความร�วมมือในการให�ข�อคิดเห็นท่ีเป�นประโยชน/ต�อการ

ศึกษาวิจัยและขอขอบคุณพ่ีน�องประชาชนในชุมชนท่ีได�รับผลกระทบจากการพัฒนาและการกําหนดผังเมือง       

ท่ีได�มีส�วนร�วมในงานวิจัยนี้ ด�วยการทําให�สิทธิชุมชนและสิทธิการมีส�วนร�วมของประชาชนเป�นรูปธรรม ในการ

ร�วมคิด ร�วมทําข�อมูล ร�วมแก�ป;ญหา ร�วมให�ข�อเสนอแนะท่ีสังเคราะห/จากประสบการณ/จริงของชุมชนท่ีได�นํา

ข�อเสนอแนะไปสู�การปฏิบัติการทํางานมีส�วนร�วมในผังเมืองท่ีมีการดําเนินการในพ้ืนท่ีชุมชน เพ่ือรักษาสิทธิชุมชน 

ใช�สิทธิการมีส�วนร�วมของประชาชนและชุมชน   

คณะผู�วิจัยหวังว�าการศึกษานี้จะเป�นประโยชน/ต�อการแก�ไขป;ญหาสิทธิชุมชนในด�านผังเมือง ท่ีดิน 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม เป�นแนวทางการส�งเสริมสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส�วนร�วมของ
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

1.1    หลักการและเหตุผล  

รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 บัญญัติให"รัฐต"องดําเนินการตามแนวนโยบาย

ด"านท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล"อม ต"องกําหนดหลักเกณฑ.การใช"ท่ีดินให"ครอบคลุมท่ัวประเทศ 

โดยให"คํานึงถึงความสอดคล"องกับสภาพแวดล"อมทางธรรมชาติ ท้ังผืนดิน ผืนน้ํา วิถีชีวิตของชุมชนท"องถ่ิน

และการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย�างมีประสิทธิภาพและกําหนดมาตรฐานการใช"ท่ีดินอย�างยั่งยืน 

โดยต"องให"ประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีได"รับผลกระทบจากหลักเกณฑ.การใช"ท่ีดินนั้นมีส�วนร�วมในการตัดสินใจด"วย

และจัดให"มีการวางผังเมือง พัฒนาและดําเนินการตามผังเมืองอย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือ

ประโยชน.ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล"อมอย�างยั่งยืน   

งานด"านผังเมืองมิได"เป:นเพียงแผนผังหรือแผนท่ีท่ีมีการกําหนดประเภทการใช"ประโยชน.ท่ีดินและ

การพัฒนาโครงข�ายคมนาคมในตัวชุมชนหรือพ้ืนท่ีวางผังเท�านั้น แต�ผังเมืองเป:นเรื่องท่ีเก่ียวข"องกับสิทธิของ

ประชาชนและสิทธิชุมชนในการดํารงชีวิต การประกอบอาชีพ การจัดการสิ่งแวดล"อม การวางแผนพ้ืนท่ี

สําหรับการพัฒนาในอนาคตท่ีมีผลต�อการเปลี่ยนแปลงสภาพทางกายภาพของพ้ืนท่ีและชุมชน มีการกําหนด

พ้ืนท่ีเพ่ือรองรับการอยู�อาศัยและการต้ังถ่ินฐานรองรับการเพ่ิมของประชากรในอนาคตและการวางแผนการ

ใช"ท่ีดินเพ่ือรองรับกิจกรรมการพัฒนาต�างๆ ท้ังกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคม การบริการและการพัฒนา

อุตสาหกรรมซ่ึงมีท้ังข"อดีและข"อเสียต�อสิ่งแวดล"อมท้ังสิ่งแวดล"อมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล"อมทาง

วัฒนธรรม ตลอดจนสุขภาวะของชุมชน 

ความเก่ียวข"องของผังเมืองกับการใช"ประโยชน.ท่ีดิน การกําหนดแผนและจัดทําโครงการท่ีมีผลต�อ

สิ่งแวดล"อมสุขภาพของประชาชนและชุมชนเป:นประเด็นท่ีได"รับการร"องเรียนจากประชาชนและชุมชนมาก

ข้ึนป>ญหาความเดือดร"อนของประชาชนและชุมชนท่ีเก่ียวข"องกับผังเมือง มีท้ังในส�วนจากสาระการ

กําหนดการใช"ประโยชน.ท่ีดินในผังเมืองท่ีกําหนดให"ใช"ประโยชน.ในกิจกรรมท่ีอาจจะก�อให"เกิดผลกระทบต�อ

การดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชน สิ่งแวดล"อม ทรัพยากรธรรมชาติ สุขภาพและการดํารง

อยู�ของชุมชน ป>ญหาสิทธิในการเข"าถึงข"อมูลข�าวสารและการมีส�วนร�วมของประชาชนในกระบวนการผังเมือง



2 

 

ท้ังในช�วงก�อนประกาศบังคับใช"ผังเมืองและหลังการประกาศใช"บังคับผังเมือง ป>ญหาการปฏิบัติงานของรัฐ

ในช�วงก�อนประกาศใช"บังคับผังเมืองและหลังประกาศใช"บังคับ ผังเมือง ท่ีก�อให"เกิดการพัฒนากิจกรรมและ

โครงการท่ีส�งผลกระทบต�อสิทธิของประชาชนและชุมชนโดยไม�มีมาตรการคุ"มครองป@องกัน ป>ญหาการ

ตีความกฎหมายท่ีเป:นช�องว�างให"เกิดการพัฒนาและการไม�ปฏิบัติหน"าท่ีของรัฐอันก�อให"เกิดผลกระทบต�อ

ประชาชนและชุมชนและป>ญหาการนําผังเมืองไปใช"ประโยชน.ในการปกป@องคุ"มครองสิทธิของประชาชนและ

สิทธิชุมชนในการดํารงชีวิตอย�างปกติสุขในสิ่งแวดล"อมและทรัพยากรธรรมชาติท่ีดีเป:นต"น   

การพิจารณาการแก"ไขป>ญหาความเดือดร"อนดังกล�าวท่ีผ�านมา ส�วนมากเป:นการพิจารณาตาม

แนวคิดการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน�วยงาน อํานาจการตัดสินใจ การอ"างเอกสารและข"อมูล                  

ทางเทคนิคท่ีขาดการอธิบายให"เป:นท่ีเข"าใจของประชาชนและชุมชนเพ่ือการมีส�วนร�วม การอ"างนโยบายของ

รัฐและการอ"างอิงกฎหมายในส�วนเฉพาะอํานาจบังคับใช"มากกว�าการพิจารณาผลกระทบและเจตนารมณ.

ของกฎหมายและผังเมืองรวมท้ังการขาดการสื่อสาร การจัดทําคู�มือ แนวทาง สําหรับประชาชนและชุมชน

ในการมีส�วนร�วมและเข"าใจในกระบวนการทางผังเมืองท่ีเก่ียวข"องและมีผลต�อการดํารงชีวิตและชุมชน      

จึงทําให"ความเดือดร"อนของประชาชนและชุมชนในหลายพ้ืนท่ีไม�ได"รับการแก"ไข ไม�คุ"มครองสิทธิชุมชน   

และยังไม�มีการศึกษาวิจัยเชิงลึกในด"านผังเมืองท่ีเ ก่ียวข"องกับการคุ"มครองสิทธิชุมชน ท้ังในด"าน

กระบวนการ มาตรการ กฎระเบียบท่ีเก่ียวข"อง เพ่ือนําไปสู�ข"อเสนอแนะท่ีเป:นรูปธรรม 

 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห�งชาติในฐานะองค.กรตามรัฐธรรมนูญท่ีมีอํานาจหน"าท่ีตาม

รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 257 วรรคหนึ่ง อนุมาตรา (5) และ (6) และ

พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห�งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา15 (5) กําหนดอํานาจหน"าท่ีใน

การส�งเสริมการศึกษา วิจัยและการเผยแพร�ความรู"ด"านสิทธิมนุษยชน ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห�งชาติจึงเห็นความจําเป:นในการศึกษาวิจัย เรื่อง "ผังเมืองกับการคุ�มครองสิทธิชุมชนและ

สิทธิการมีส!วนร!วมของประชาชน" เพ่ือให"เกิดการมีส�วนร�วมในการรวบรวมข"อมูล ศึกษากรณีร"องเรียน

ของประชาชนและชุมชนในประเด็นผลกระทบจากการจัดการด"านผังเมืองท่ีส�งผลกระทบต�อสิทธิชุมชน เพ่ือ

วิเคราะห. สังเคราะห. ทางวิชาการด"านผังเมืองและกฎหมายท่ีเก่ียวข"องและเสนอแนวทางแก"ป>ญหาเพ่ือ

ส�งเสริมและคุ"มครองสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส�วนร�วมในกระบวนการนโยบายสาธารณะด"านผังเมือง ท้ัง

ในช�วงก�อนการวางผัง ในระหว�างการวางผัง หลังการประกาศบังคับใช"ผังเมืองและการนําผังเมืองไปใช"

ประโยชน.ในการปกป@องคุ"มครองสิทธิชุมชนต�อไป 
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1.2 วัตถุประสงค' 

1) เพ่ือรวบรวมข"อมูล กรณีศึกษาพ้ืนท่ีท่ีมีการร"องเรียนในด"านผังเมืองและป>ญหาท่ีมีสาเหตุ

เก่ียวข"องกับกระบวนการผังเมือง 

2) เพ่ือวิเคราะห.จําแนกป>ญหาการใช"สิทธิในกระบวนการผังเมืองในช�วงต�างๆ ได"แก� ช�วงผังเมือง

หมดอายุบังคับใช" ช�วงระหว�างการวางผังเมืองและช�วงหลังจากประกาศใช"บังคับผังเมือง 

3) เพ่ือวิเคราะห. สังเคราะห.ป>ญหา กระบวนการนโยบายผังเมืองท่ีเก่ียวข"องกับสิทธิชุมชน และ

สิทธิในการมีส�วนร�วมของประชาชน 

4) เพ่ือจัดทําความเห็นและข"อเสนอแนะกระบวนการผังเมือง ให"เป:นไปเพ่ือการปกป@องคุ"มครอง

สิทธิชุมชน  

 

1.3 ขอบเขตการศึกษา 

  การศึกษาวิจัยเรื่อง ผังเมืองกับการคุ�มครองสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส!วนร!วมของประชาชน มี

ขอบเขตการศึกษา ดังนี้ 

1) ดําเนินการศึกษา รวบรวมข"อมูลพ้ืนท่ีกรณีศึกษาท่ีมีการร"องเรียนและชุมชนท่ีได"รับผลกระทบ

จากการพัฒนาและกิจกรรมท่ีเก่ียวข"องกับผังเมือง 

2) ดําเนินการวิเคราะห.จําแนกป>ญหาการใช"สิทธิในกระบวนการผังเมืองในช�วงต�างๆ ได"แก� ช�วง 

ผังเมืองหมดอายุบังคับใช" ช�วงระหว�างการวางผังเมืองและช�วงหลังจากประกาศใช"บังคับผังเมือง 

3) ดําเนินการศึกษา ประมวลสถานะของผังเมืองจากกรณีศึกษาท่ีมีเรื่องร"องเรียน วิเคราะห.และ

สังเคราะห. โครงสร"าง กระบวนการ ท่ีเป:นป>ญหาต�อสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส�วนร�วมของประชาชน 

4) การจัดการประชุม เพ่ือการมีส�วนร�วมวิเคราะห.และสังเคราะห.ข"อมูล โดยคณะอนุกรรมการด"าน

สิทธิชุมชนและสิทธิพลเมืองและผู"ทรงคุณวุฒิท่ีเก่ียวข"องเพ่ือการจัดทําข"อเสนอแนะการปรับปรุงคุ"มครอง

และการส�งเสริมสิทธิการมีส�วนร�วมของประชาชนและชุมชนในกระบวนการผังเมือง 



4 

 

5) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือนําเสนอร�างรายงานผลการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ.และเปJดให"มีการ

รับฟ>งความคิดเห็นและข"อเสนอแนะจากผู"ท่ีเก่ียวข"อง เพ่ือการพัฒนาปรับปรุงผลงานการศึกษาวิจัยให"มี

ความถูกต"องสมบูรณ. 

6) พิจารณาทบทวนและปรับปรุงรายงานการศึกษาวิจัยตามความเห็นและข"อเสนอแนะจากการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ และจัดทํารายงานการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ. 

 

1.4 ระยะเวลาดําเนินการ 

 การศึกษาวิจัย เรื่อง "ผังเมืองกับการคุ"มครองสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส�วนร�วมของประชาชน"  

มีระยะเวลาดําเนินการ 360 วัน  

 

1.5 ประโยชน'ท่ีได�รับจากโครงการนี้ 

1) มีเอกสาร งานวิจัย ท่ีสนับสนุนการพิจารณาให"ความเห็นต�อการแก"ไขป>ญหาสิทธิชุมชนในด"าน

ผังเมือง ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล"อมและการพัฒนาท่ีเป:นผลจากกระบวนการกําหนดการใช"

ประโยชน.ท่ีดินในผังเมือง 

2) ข"อร"องเรียนของชุมชนท่ีได"รับผลกระทบอันเนื่องมาจากกระบวนการผังเมือง ได"รับการประมวล 

วิเคราะห.และสังเคราะห. เพ่ือเสนอแนะการแก"ป>ญหาในเชิงนโยบายกระบวนการและแนวทางปฏิบัติสู�

หน�วยงานท่ีเก่ียวข"องและสาธารณะ เพ่ือให"กระบวนการผังเมืองเป:นกลไกท่ีปกป@องคุ"มครองสิทธิชุมชนและ

สิทธิการมีส�วนร�วมของประชาชน 

3) มีแนวทางการส�งเสริมสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส�วนร�วมของประชาชนในกระบวนการผังเมือง 

การใช"ประโยชน.ผังเมือง อันเป:นการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของการมีส�วนร�วม 
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บทท่ี 2 

สาระสําคัญของผังเมืองท่ีประชาชนควรทราบ 

เพ่ือคุ�มครองสิทธิชุมชนและสิทธิการมสี"วนร"วมของประชาชน 

 

เนื่องจากผังเมืองเป�นกระบวนการทํางานทางเทคนิค และกระบวนการทํางานที่ต�องการการมี

ส�วนร�วมของประชาชนซ่ึงมีการกําหนดข้ันตอนการทํางานตามกฎหมาย เพราะเป�นนโยบายสาธารณะที่มี

ผลบังคับใช�เป�นกฎหมาย ประชาชนจึงจําเป�นต�องทราบและได�รับความเข�าใจในสาระสําคัญ เพ่ือการใช�สิทธิ

ในการมีส�วนร�วมให�กฎหมายผังเมืองเป�นไปเพ่ือคุ�มครองสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส�วนร�วมของประชาชน 

คณะผู�วิจัยได�รวบรวมสาระสําคัญของผังเมืองท่ีประชาชนควรทราบเพ่ือคุ�มครองสิทธิชุมชนและ

สิทธิการมีส�วนร�วมของประชาชนจากข�อมูลของกรมโยธาธิการและผังเมือง อย�างไรก็ตาม ประชาชน

สามารถท่ีจะสอบถามข�อมูลและรายละเอียดของผังเมืองเพ่ิมเติมได�จากกรมโยธาธิการและผังเมือง        

และสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดทุกแห�งและสามารถใช�สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและการ

ขอแก�ไขผังเมืองได�ตามกฎหมาย 

 

2.1 ความหมายของผังเมือง 

ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 

การผังเมือง หมายความว�า การวาง จัดทําและดําเนินการให�เป�นไปตามผังเมืองรวมและ            

ผังเมืองเฉพาะในบริเวณเมืองและบริเวณท่ีเก่ียวข�องหรือชนบทเพ่ือสร�างหรือพัฒนาเมืองหรือส�วนของ

เมืองข้ึนใหม�หรือแทนเมืองหรือส�วนของเมืองท่ีได�รับความเสียหายเพ่ือให�มีหรือทําให�ดียิ่งข้ึนซ่ึงสุขลักษณะ 

ความสะดวกสบาย ความเป�นระเบียบ ความสวยงาม การใช�ประโยชน<ในทรัพย<สิน ความปลอดภัยของ

ประชาชนและสวัสดิภาพของสังคม เพ่ือส�งเสริมการเศรษฐกิจสังคมและสภาพแวดล�อมเพ่ือดํารงรักษาหรือ

บูรณะสถานท่ีและวัตถุท่ีมีประโยชน<หรือคุณค�าในทางศิลปกรรมสถาป?ตยกรรม ประวัติศาสตร< หรือ

โบราณคดี หรือเพ่ือบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิประเทศท่ีงดงาม หรือมีคุณค�าในทางธรรมชาติ 



6 

 

 
 

ผังเมืองรวม หมายความว�า แผนผัง นโยบายและโครงการ รวมท้ังมาตรการควบคุมโดยท่ัวไปเพ่ือ

ใช�เป�นแนวทางในการพัฒนาและการดํารงรักษาเมืองและบริเวณท่ีเก่ียวข�องหรือชนบทในด�านการใช�

ประโยชน<ในทรัพย<สิน การคมนาคมและการขนส�ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะและสภาพแวดล�อม

เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค<ของการผังเมือง ผังเมืองรวมมีท้ังผังเมืองรวมจังหวัด  ผังเมืองรวมเมืองซ่ึงเป�นพ้ืนท่ี

ชุมชนระดับเทศบาลเมืองข้ึนไปและผังเมืองรวมชุมชนซ่ึงเป�นชุมชนท่ีเป�นเทศบาลระดับตําบล 

ผังเมืองเฉพาะ หมายความว�า แผนผังและโครงการดําเนินการเพ่ือพัฒนาหรือดํารงรักษาบริเวณ

เฉพาะแห�งหรือกิจการท่ีเก่ียวข�องในเมืองและบริเวณท่ีเก่ียวข�องหรือชนบทเพ่ือประโยชน<แก�การผังเมือง 

 

2.2 ข้ันตอนและวิธีการดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวม 

 
ข้ันตอนและวิธีการดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวมเมือง,             

ผังเมืองรวมชุมชน เพ่ือประกาศกฎกระทรวง1 
ข้ันตอนและวิธีการดําเนินการวาง

และจัดทําผังเมืองรวมจังหวัด 
เดิม 18 ข้ันตอน ผังเมืองรวมท่ีถ"ายโอนให�

องค3กรปกครองส"วนท�องถ่ิน 
มี 12 ข้ันตอน 

1. สํารวจ กําหนดเขตผัง 
2. วิเคราะห< วางผังร�าง ปรึกษาส�วน  

ผังเมืองและส�วนวิเคราะห< 

3. ประชุมพิจารณาผังร�าง 

3.1. ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
ด�านผังเมือง (กรมฯ) 

3.2. ประชุมคณะอนุกรรมการผังเมือง
พิจารณาประสานงานวางและ
จัดทําผังเมืองรวม (อนุฯประสาน)  

4. ประชุมรั บฟ? งความ คิด เห็นของ
ประชาชน 

4.1. ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ท่ี ป รึ ก ษ า            

1. กําหนดเขตผังเมืองรวมและ
แ ต� ง ต้ั ง ค ณ ะ ท่ี ป รึ ก ษ า         
ผังเมืองรวม 

2. ดําเนินการวางและจัดทํา 
ผังเมือง (ฉบับร�าง)  

3. ก ร ม โ ย ธ า ธิ ก า ร แ ล ะ           
ผังเมืองพิจารณาเห็นชอบ 

4. ดํา เนินการโฆษณาและ
ประชุมรับฟ?งความคิดเห็น
ของประชาชน 

5. คณะกรรมการผั ง เ มือง
พิจารณาเห็นชอบ  

1. เก็บรวบรวมข�อมูล สํารวจพ้ืนท่ี
ภาคสนาม และจัดทําแผนท่ีพ้ืนฐาน  

2. การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งท่ี 1  
3. วิเคราะห<เบ้ืองต�นและจัดทําแนวคิด

การวางผัง  

4. การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งท่ี 2 
(ผังแนวความคิด)   

5. จัดทําผังแนวความคิดผังเมืองรวม
จังหวัด  

6. การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งท่ี 3 
(กลุ�มพ้ืนท่ีอําเภอ)   

7. การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งท่ี 4   

                                                 
1
 กรมโยธาธิการและผังเมือง. คู"มือ ขั้นตอนและวิธีการดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวม.2554. หน�า 6. 
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ข้ันตอนและวิธีการดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวมเมือง,             
ผังเมืองรวมชุมชน เพ่ือประกาศกฎกระทรวง1 

ข้ันตอนและวิธีการดําเนินการวาง
และจัดทําผังเมืองรวมจังหวัด 

ผังเมืองรวม (ทปษ.) 

4.2. ประชุมประชาชน      

5. ประชุ มคณะกรรมการผั ง เ มื อ ง 
(พิจารณาร�างผังเมืองรวม) 

5.1. ประชุมคณะอนุกรรมการผังเมือง
พิจารณางานวางและจัดทํา 
ผังเมืองรวม (อนุฯวางผัง) 

5.2. ประชุมคณะกรรมการผังเมือง 

6. ปJดประกาศพร�อมกําหนด 90 วัน 

7. รวบรวม ตรวจสอบ พิจารณาคํา
ร�องและแจ�งผลการพิจารณาคําร�อง
ต�อผู�ร�อง 

7.1. ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ท่ี ป รึ ก ษ า            
ผังเมืองรวม (ทปษ.) 

7.2. ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
ด�านผังเมือง (กรมฯ) 

7.3. ประชุมคณะอนุกรรมการผังเมือง
พิจารณาคําร�องของผู�มีส�วนได�เสีย
ท่ีร�องขอแก�ไขหรือเปลี่ยนแปลง
หรือยกเลิกข�อกําหนดเก่ียวกับ
การใช�ประโยชน<ท่ีดินของผังเมือง 
(อนุฯ คําร�อง) 

7.4. ประชุมคณะกรรมการผังเมือง 

7.5. แจ�งผลการพิจารณาคําร�องต�อ
ผู�ร�อง 

8. จัดทําเอกสารเสนอกระทรวงมหาดไทย 
 

6. ปJดประกาศ 90 วันและ
พิจารณาคําร�องของผู� มี
ส�วนได�เสีย 

7. จัด ทําร� างกฎกระทรวง
เสนอกระทรวงมหาดไทย 

8. กระทรวงมหาดไทยพิจารณา
ให� ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ ร� า ง
กฎกระทรวง 

9. คณะรั ฐมนตรี พิจารณา
เห็นชอบร�างกฎกระทรวง  

10. คณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาให�ความ
เห็นชอบร�างกฎกระทรวง  

11. รั ฐ ม น ต รี ล ง น า ม
กฎกระทรวง 

12. จัดพิมพ<แผนท่ี แผนผัง
และประกาศกฎกระทรวง
ในราชกิจจานุเบกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ประชุมคณะกรรมการกํากับการ
วางและจัดทําผังเมืองรวมจังหวัด 

9. ประชุมคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวม
จังหวัด และประชุมประชาชน 

10. ประชุ มคณะกรรมการผั ง เ มือง            
(โดยคณะอนุกรรมการผัง เ มือง
ระดับจังหวัด)   

11. ปJดประกาศพร�อมข�อกําหนด 90 วัน 

12. รวบรวมและพิจารณาคําร�อง  

13. ประชุมคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวม
จังหวัด (พิจารณาคําร�อง)   

14. ประชุมคณะกรรมการผังเ มือง 
(โดยคณะอนุกรรมการผังเมืองรวม
ระดับจังหวัด)   

15. นํ า ร� า งกฎกระทร ว งฯ  เ ส นอ
กระทรวงมหาดไทย   

16. รั ฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย          
ลงนามเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณา 

17. คณะรั ฐมนตรี เ ห็ น ชอบส� ง ใ ห�
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา   

18. คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณาเห็นชอบ  

19. ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก ฤ ษ ฎี ก า            
นัดประชุมหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง  

20. กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดทํา
ร�างกฎกระทรวง 12 ชุด   
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ข้ันตอนและวิธีการดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวมเมือง,             
ผังเมืองรวมชุมชน เพ่ือประกาศกฎกระทรวง1 

ข้ันตอนและวิธีการดําเนินการวาง
และจัดทําผังเมืองรวมจังหวัด 

9. เสนอคณะกรรมการร�างกฎหมาย
ของกระทรวงมหาดไทย 

9.1 ปร ะชุ ม คณะกรรมกา ร ร� า ง
กฎหมายมหาดไทย 

9.2 ประชุมกระทรวงมหาดไทย 

10. เสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณารับ
หลักการ 

11. คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบและ
ส� ง ให�สํ านั กงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา 

12. สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา 

13. สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นัดประชุมหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง 

14. กรมฯจัดทําร� า งกฎกระทรวง ท่ี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจแล�ว 

15.  สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาส�ง
ให�กระทรวงมหาดไทย 

16.  เสนอกระทรวงฯให�รัฐมนตรีว� าการ
กระทรวงมหาดไทยลงนาม 

17. กรมฯ จัดพิมพ<แผนท่ีและแผนผัง 

18. ส� ง ก ฎ ก ร ะ ท ร ว ง ไ ป ป ร ะ ก า ศ          
ราชกิจจานุเบกษา 

 

 

21. คณะกรรมการกฤษฎีกาส� ง ให�
กระทรวงมหาดไทย  

22. กรมฯ จัดพิมพ<แผนท่ีและแผนผัง 

23. เสนอกฎกระทรวงให�รัฐมนตรีว�าการ
กระทรวงมหาดไทยลงนาม 

24. ส�งกฎกระทรวงไปประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา 

ท่ีมา : กรมโยธาธิการและผังเมือง ตุลาคม 2555, www.dpt.go.th 
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2.3  สีและสัญลักษณ3ในผังเมืองรวม 

 แผนผังในผังเมืองการกําหนดสีแทนการใช�ประโยชน<ท่ีดินหลัก และสัญลักษณ<ของเมืองในด�าน

คมนาคมและแนวเขตท่ีสําคัญ ดังแสดงในรูปท่ี 2.1 

รูปท่ี 2.1 สัญลักษณ3ในผังเมืองรวม 
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ท่ีมา : กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย 
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2.4 การมีส"วนร"วมของประชาชนในกระบวนการวางและจัดทําผังเมือง 

 ผังเมืองเป�นเครื่องมือช�วยสนับสนุนให�รัฐและเอกชนบรรลุวัตถุประสงค<ต�างๆ ในการพัฒนาเมือง

ร�วมกัน ป?จจัยสําคัญท่ีมีส�วนร�วมในการทําให�เปXาหมายต�างๆ กลายเป�นจริงข้ึนมา ได�แก�การสนับสนุน

ทางด�านงบประมาณและการท่ีประชาชนเข�าไปมีส�วนร�วมในการวางผังเมืองนั้นๆ แต�เนื่องจากข้ันตอนใน

การวางผังเมืองมีความสลับซับซ�อน จึงต�องใช�เวลานานในการดําเนินการต้ังแต�ต�นจนจบ กฎหมายจึงได�

กําหนดให�ประชาชนมีส�วนร�วมในการดําเนินงานดังนี้ 

              1. เม่ือมีการวางผังเมืองรวม ณ ท�องท่ีใด ตามกฎหมายระบุให�ต�องมีการปJดประกาศเพ่ือแจ�งให�

ประชาชนทราบว�าจะมีการวางและจัดทําผังเมือง ณ ท�องท่ีนั้นประชาชนในท�องท่ีดังกล�าวสามารถมีส�วนใน

การดําเนินการได�โดยการให�ข�อมูลและแสดงความคิดเห็นท่ีเป�นประโยชน<ต�อการวางและจัดทําผัง ข้ันตอนนี้

พอจะเปรียบเทียบกับงานออกแบบบ�านได�ว�าประชาชนในท�องท่ีท่ีจะวางผังก็คือเจ�าของบ�าน หรือผู�ท่ีจะใช�

อาคาร ซ่ึงควรจะชี้แจงข�อมูลความต�องการต�างๆ ของสมาชิกในครอบครัวให�สถาปนิกทราบ เพ่ือจะได�เป�น

แนวนโยบายในการออกแบบให�ถูกวัตถุประสงค<ในการใช�สอยของเจ�าของนั้นเอง 

              2. ในระหว�างการวางผังเมือง ซ่ึงจะต�องมีการสํารวจเก็บข�อมูล วิเคราะห< วิจัย เจ�าหน�าท่ีผู�ท่ีวาง

ผังจะเข�าพบคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวม ซ่ึงมีผู�ว�าราชการจังหวัดเป�นประธาน ประกอบด�วยผู�แทนองค<การ

บริหารส�วนท�องถ่ิน ผู�แทนส�วนราชการต�างๆ และบุคคลอ่ืนๆ ซ่ึงถือว�าคือส�วนหนึ่งของตัวแทนประชาชน 

เพ่ือขอทราบแนวนโยบายและความต�องการของท�องถ่ิน เม่ือวางผังเบ้ืองต�นเสร็จแล�วก็จะต�องนําผังนั้นไป

ปJดประกาศและประชุมรับฟ?งความคิดเห็นของประชาชนไม�น�อยกว�า 1 ครั้ง ประชาชนสามารถมีส�วนร�วมใน

การดําเนินการช�วงนี้ โดยเข�าร�วมประชุมเพ่ือรับฟ?งและแสดงความคิดเห็น หรือให�ข�อมูลเพ่ิมเติม ผู�วางผังก็

จะนําความคิดเห็นและความต�องการต�างๆ นั้นไปประมวลกับหลักวิชาการเพ่ือพิจารณาจัดวางผังเมืองให�

เหมาะสมกับสภาพของท�องถ่ินและความต�องการของชุมชนนั้นๆ 

              3. เม่ือวางผังเสร็จสมบูรณ<แล�วจะนําผังเสนอให�คณะกรรมการผังเมือง ซ่ึงมีปลัดกระทรวง

มหาดไทยเป�นประธานพิจารณาให�ความเห็นชอบ เม่ือผังได�รับความเห็นชอบแล�วจะต�องนําผังไปปJด

ประกาศในท�องท่ีท่ีทําการวางผังเป�นเวลาไม�น�อยกว�า 90 วัน เพ่ือให�ประชาชนผู�มีส�วนได�เสียไปตรวจดู

แผนผังและข�อกําหนดของผัง ผู�มีส�วนได�เสียสามารถร�องขอให�แก�ไข หรือเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก

ข�อกําหนดเก่ียวกับการใช�ประโยชน<ท่ีดินของผังเมืองนั้นๆ โดยทําเป�นหนังสือถึงกรมโยธาธิการและผังเมือง 

หรือเจ�าพนักงานท�องถ่ินผู�วางและจัดทําผังนั้น 
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2.5 ผังเมืองท่ียังไม"มีผลบังคับใช�ตามกฎหมาย 

 2.5.1 ผังนโยบายระดับประเทศและระดับภาค   

 ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 9 กรกฎาคม 2545 กําหนดให�กรมโยธาธิการและผังเมือง

จัดทําผังเมืองครอบคลุมพ้ืนท่ีท้ังประเทศให�สอดคล�องกับบทบาทและศักยภาพของพ้ืนท่ี โดยมีวัตถุประสงค<

เพ่ือกําหนดนโยบายด�านผังเมืองให�เป�นกรอบและแนวทางในการพัฒนาพ้ืนท่ี ระบบชุมชน การใช�ประโยชน<

ท่ีดิน และโครงสร�างพ้ืนฐานท่ีสอดคล�องกับศักยภาพของพ้ืนท่ี เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของ

ประชาชนในประเทศ 

 กรมโยธาธิการและผังเมืองได�ดําเนินการจัดทําผังประเทศและผังภาค 6 ภาค ในปY พ.ศ.2549 

แล�วเสร็จในปY 2550 เพ่ือให�เป�นกรอบชี้นําการพัฒนาประเทศอย�างบูรณาการและยั่งยืน สร�างความสมดุล

ระหว�างเมืองกับชนบท สนับสนุนให�ประเทศไทยพร�อมแข�งขันในเวทีโลก และยกระดับคุณภาพชีวิตของ

ประชาชน 

 เอกสารเผยแพร�การจัดทําผังประเทศและผังภาคของกรมโยธาธิการและผังเมือง ระบุว�าผัง

ประเทศเป�นผังกรอบนโยบายด�านการผังเมืองในการพัฒนาพ้ืนท่ียุทธศาสตร<ของประเทศท่ีเป�น

ฐานเศรษฐกิจหลัก ความปลอดภัยในการต้ังถ่ินฐาน ส�งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน   

 ผังประเทศและผังภาคมีการกําหนดผังนโยบาย ผังกลยุทธ< การพัฒนาในด�านต�างๆ และ

มาตรการในการดําเนินการ เพ่ือให�เป�นกรอบและแนวทางในการพัฒนาพ้ืนท่ีชุมชน การใช�ประโยชน<ท่ีดิน 

และโครงสร�างพ้ืนฐานให�สอดคล�องกับศักยภาพของพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของ

ประชาชนและมีการจัดทําแผนงานโครงการเพ่ือเป�นเครื่องมือในการบูรณาการโครงการและแผนการลงทุน

ของท้ังภาครัฐและเอกชน เพ่ือสร�างความร�วมมือและเสริมสร�างสมรรถนะในการแข�งขันท้ังในระดับภูมิภาค

และระดับโลก 

 

 ผังประเทศ  (National Plan) เป�นแผนผังนโยบายการพัฒนาพ้ืนท่ีระดับชาติ เพ่ือกําหนด

วิสัยทัศน< เปXาหมายและยุทธศาสตร<การพัฒนาพ้ืนท่ีของประเทศ ท่ีจะเป�นกรอบการพัฒนาพ้ืนท่ีเชิง

กายภาพอย�างบูรณาการและเป�นเอกภาพ ชี้นําแนวทางการพัฒนาพ้ืนท่ีให�สอดคล�องเชื่อมโยงกันอย�างเป�น

ระบบและเหมาะสม เพ่ือให�ประเทศก�าวสู�การพัฒนาท่ีสมดุลและยั่งยืน 
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 ประเทศไทยได�มีการจัดทําผังประเทศไทยครั้งแรกใน พ.ศ. 2546 แล�วเสร็จเม่ือ พ.ศ. 2550

โดยผังประเทศกําหนดเปXาหมายการพัฒนาระยะยาว 50 ปY มีองค<ประกอบของผังท่ีประกอบด�วย บทบาท

และวิสัยทัศน<ของผัง วัตถุประสงค< ยุทธศาสตร<ในการพัฒนา เปXาหมาย แนวคิดโครงสร�างการพัฒนา            

ผังนโยบาย ผังกลยุทธ<เพ่ือการพัฒนาและการนําผังไปสู�การปฏิบัติ (รูปท่ี 2.2) 

รูปท่ี 2.2 ผังนโยบายการพัฒนาพ้ืนท่ีประเทศไทย พ.ศ. 26002 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา : กรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทย 

                                                 
2 กรมโยธาธิการและผังเมือง.ผังประเทศไทย พ.ศ.2600. กรุงเทพฯ:2550. หน�า3 
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 ผังภาค หมายความว�า แผนผัง นโยบาย และแผนงานโครงการ รวมท้ังมาตรการโดยท่ัวไป 

เพ่ือใช�เป�นแนวทางในการพัฒนาและการดํารงรักษาพ้ืนท่ีระดับภาคท่ีมีขอบเขตเกินกว�าหนึ่งจังหวัดในด�าน

การใช�ประโยชน<ท่ีดิน การพัฒนาเมือง การคมนาคมและการขนส�ง การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  

ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล�อม เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค<ของการผังเมือง 

 ในช�วงเวลาเดียวกับการดําเนินการจัดทําผังประเทศ กรมโยธาธิการและผังเมืองได�จัดให�มีการ

ดําเนินการจัดทําผังภาคควบคู�กันไป โดยเป�นการวางผังแม�บทการพัฒนาพ้ืนท่ีเชิงกายภาพท้ัง 6 ภาค คือ ผัง

ภาคกรุ ง เทพมหานครและปริมณฑล ผั งภาคกลาง  ผั งภาคเหนือ ผั งภาคตะวันออก ผั งภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ และผังภาคใต� โดยวางระบบเมืองและชุมชน การใช�ประโยชน<ท่ีดิน การพัฒนาพ้ืนท่ี

เศรษฐกิจ การคมนาคมขนส�งและโครงสร�างพ้ืนฐาน ให�เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนท่ีและเชื่อมโยงการ

พัฒนาระดับภาคให�สอดคล�องกันอย�างเป�นระบบ (รูปท่ี 2.3) 

 

รูปท่ี 2.3 ผังนโยบายการพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค พ.ศ. 2600 

ผงันโยบายระดับภาค

ภาคกลางและตะวนัตก

ภาคเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

ภาคตะวนัออกภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ท่ีมา : กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย 
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 2.5.2 ผังชุมชน 

 ผังชุมชนเป�นการบูรณาการข�อมูลด�านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคมและประชากรของชุมชน เพ่ือ

กําหนดแนวทางการจัดการเชิงพ้ืนท่ีในด�านท่ีตั้งโครงการพัฒนาชุมชน โดยอาศัยข�อมูลด�านต�างๆ ท่ีเก่ียวข�อง

จากชุมชนและหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือเป�นข�อมูลในการดําเนินการ และชุมชนสามารถใช�เป�นฐานข�อมูล

ในการบริหารจัดการชุมชนและท�องถ่ินต�อไป นอกจากนี้แล�วยังเป�นการบูรณาการภารกิจของหน�วยงานใน

พ้ืนท่ีของชุมชนและท�องถ่ิน เพ่ือให�ชุมชนสามารถพัฒนาอนาคตของชุมชน 

 ป?จจุบัน กรมโยธาธิการและผังเมืองได�ดําเนินการจัดทําโครงการสนับสนุนองค<กรปกครองส�วน

ท�องถ่ินโดยเฉพาะองค<การบริหารส�วนตําบล (อบต.) จัดทําผังชุมชน เพ่ือเป�นกรอบแนวทางการพัฒนาพ้ืนท่ี 

การจัดทําโครงการพัฒนาท่ีเหมาะสมและเป�นระบบ ท้ังด�านการใช�ประโยชน<ท่ีดิน การคมนาคมขนส�ง 

สาธารณูปโภค สาธารณูปการและสภาพแวดล�อม เพ่ือเป�นเครื่องมือบริหารจัดการพ้ืนท่ีตามบทบาท และ

ภารกิจของตนเอง (รูปท่ี 2.4) 

 

รูปท่ี 2.4 ตัวอย"างผังชุมชน 

 

ท่ีมา : กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย 
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2.6 ผู�มีอํานาจวางผังและการใช�บังคับผังเมือง 

  2.6.1  ผู�มีอํานาจวางและจัดทําผังเมือง 

  1)  ผังเมืองรวม 

      ผู�มีอํานาจวางและจัดทําผังเมืองรวม มีดังต�อไปนี้ 

       (1) กรมโยธาธิการและผังเมือง   

       (2) เจ�าพนักงานท�องถ่ิน เม่ือได�รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผังเมือง 

     2)  ผังเมืองเฉพาะ 

           ผู�มีอํานาจวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะ มีดังต�อไปนี้ 

   (1) เจ�าพนักงานท�องถ่ิน 

  -  ในท�องท่ีท่ีมีกฎกระทรวงให�ใช�บังคับผังเมืองรวมประกาศใช�บังคับ 

  -  ในท�องท่ีท่ีไม�มีกฎกระทรวงให�ใช�บังคับผังเมืองรวมประกาศใช�บังคับเม่ือรัฐมนตรีว�าการ

กระทรวงมหาดไทย สั่งให�วางและจัดทําผังเมืองเฉพาะในพ้ืนท่ีนั้น 

   (2) กรมโยธาธิการและผังเมือง  

  -  ในท�องท่ีท่ีมีกฎกระทรวงให�ใช�บังคับผังเมืองรวมประกาศใช�บังคับเม่ือเจ�าพนักงานท�องถ่ิน

ร�องขอให�ดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะให�  

  -  ในท�องท่ีท่ีไม�มีกฎทรวงให�ใช�บังคับผังเมืองรวมประกาศใช�บังคับเม่ือรัฐมนตรีว�าการ

กระทรวงมหาดไทยสั่งให�กรมโยธาธิการและผังเมืองดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะใน

ท�องท่ีนั้น 

  2.6.2  การใช�บังคับผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ 

   1) ผังเมืองรวม 

   (1) การวางและจัดทําผังเมืองรวม 
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   การดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวมจะต�องดําเนินการตามท่ีกฎหมายกําหนดไว� ดังต�อไปนี้ 

- โฆษณา หนังสือพิมพ<และวิทยุกระจายเสียง เพ่ือแจ�งให�ประชาชนทราบถึงการท่ีจะมีการ

วางและจัดทําผังเมืองรวมในท�องท่ีนั้นๆและให�ประชาชนได�แสดงความเห็นและให�ข�อเสนอแนะ 

- ปJดประกาศเพ่ือแจ�งให�ประชาชนทราบถึง วัน เวลาและสถานท่ีท่ีจะประชุมเพ่ือรับฟ?ง

ข�อคิดเห็นของประชาชน 

- ประชุมเพ่ือรับฟ?งข�อคิดเห็นของประชาชน ไม�น�อยกว�าหนึ่งครั้ง 

- ต้ังคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวม เพ่ือให�การวางผังเมืองรวมนั้นได�ข�อมูลและข�อคิดเห็นจากทุก

ฝcายในท่ีประชุมของคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวม 

- เสนอผังเมืองรวมให�คณะกรรมการผังเมือง ให�ความเห็นชอบ 

- นําผังเมืองรวมท่ีคณะกรรมการผังเมืองเห็นชอบไปปJดประกาศ 90 วัน เพ่ือให�ผู�มีส�วนได�

เสียร�องขอให�แก�ไขหรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข�อกําหนดของผังเมืองรวม ภายใน 90 วัน ซ่ึง

คณะกรรมการผังเมืองจะเป�นผู�พิจารณาคําร�องดังกล�าว หากเห็นด�วยกับคําร�องก็จะสั่งให�ผู�วางและ

จัดทําผังเมืองแก�ไขตามท่ีผู�ร�องได�ร�องมาและหากไม�เห็นด�วยกับคําร�อง คณะกรรมการผังเมืองจะยก

คําร�อง กรมโยธาธิการและผังเมืองจะเสนอรัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทยออกประกาศ

กฎกระทรวงให�ใช�บังคับผังเมืองรวมต�อไป 

   (2) การใช�บังคับผังเมืองรวม 

  ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 ผังเมืองรวมจะประกาศใช�บังคับโดย

กฎกระทรวงเป�นเวลาครั้งละไม�เกิน 5 ปYและเม่ือใกล�เวลาท่ีกฎกระทรวงใช�บังคับผังเมืองรวมจะหมดอายุ

กรมโยธาธิการและผังเมืองจะพิจารณาว�าผังเมืองรวมนั้นสมควรแก�ไขปรับปรุงหรือไม� ในกรณีท่ีไม�มีการ

ขยายเขตผังหรือไม�มีการเปลี่ยนแปลงประโยชน<การใช�ท่ีดิน(ไม�เปลี่ยนสี) กรมโยธาธิการและผังเมืองจะจัด

ประชุมเพ่ือรับฟ?งความคิดเห็นของประชาชนไม�น�อยกว�า 1 ครั้ง ถ�าไม�มีผู�คัดค�านโดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการผังเมืองก็สามารถขยายเวลาการใช�บังคับผังเมืองรวมนั้นต�อเนื่องไปได�อีกเป�นเวลา 5 ปY 

  สําหรับผังเมืองรวมท่ีจะต�องมีการแก�ไขเขตผังหรือเปลี่ยนแปลงการใช�ประโยชน<ท่ีดิน

(เปลี่ยนสี) แต�กรมโยธาธิการและผังเมืองไม�อาจดําเนินการแก�ไขได�ทันภายในเวลาท่ีกฎกระทรวงจะ

หมดอายุใช�บังคับโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการผังเมืองก็สามารถขยายเวลาใช�บังคับผังเมืองรวม

ฉบับเดิมได�อีกสองครั้งๆ ละไม�เกิน 1 ปY 
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   (3) มาตรการทางผังเมืองตามกฎกระทรวงให�ใช�บังคับผังเมืองรวม  

   กฎกระทรวงให�ใช�บังคับผังเมืองรวม มีผลใช�บังคับเป�นกฎหมายระดับรองท่ีฝcายบริหารเป�น

ผู�ออกประกาศใช�บังคับโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 หากบุคคลใดใช�

ประโยชน<ท่ีดินผิดไปจากท่ีกําหนดไว�ในผังเมืองรวม หรือปฏิบัติการใดๆ ซ่ึงขัดกับผังเมืองรวม บุคคลนั้นย�อม

มีความผิดต�องระวางโทษจําคุกไม�เกิน 6 เดือน หรือปรับไม�เกินหนึ่งหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 

   2) ผังเมืองเฉพาะ                                             

   (1) การวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะ 

   การวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะจะต�องดําเนินการตามข้ันตอนตามท่ีกฎหมายกําหนดไว�  

ดังต�อไปนี้ 

- เสนอหลักการการท่ีจะวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะให�คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาให�

ความเห็นชอบผังเมืองเฉพาะต�องสอดคล�องกับผังเมืองรวม 

- ตราพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินท่ีจะทําการสํารวจ เพ่ือวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะ 

- ปJดประกาศแสดงเขตท่ีจะวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะและมีคําประกาศเชิญชวนให�

เจ�าของหรือผู�ครอบครองท่ีดินหรือผู�มีสิทธิก�อสร�างอาคารเหนือท่ีดินของผู�อ่ืนให�เสนอความคิดเห็น

ตลอดจนความประสงค<ในการปรับปรุงท่ีดินในเขตท่ีได�แสดงไว�โดยทําเป�นหนังสือภายในสี่สิบห�าวัน

นับแต�วันรับความประสงค<และพิจารณาความประสงค<ภายในสามสิบวันนับแต�วันรับความประสงค<  

ถ�าเป�นความประสงค<ท่ีจะจัดสรรท่ีดินหรือก�อสร�างอาคารเพ่ือประโยชน<แก�การศึกษา การ

สาธารณสุขหรือสาธารณูปการในเขตท่ีปJดประกาศ ให�ผู�แสดงความประสงค<ทําสัญญาว�าจะจัดสรร

ท่ีดินหรือก�อสร�างอาคารตามท่ีสัญญาไว� 

- โฆษณาหนังสือพิมพ<และวิทยุกระจายเสียง เพ่ือให�ประชาชนในเขตท่ีจะมีการวางและ 

  จัดทําผังเมืองเฉพาะได�ทราบและให�ความคิดเห็นเสนอแนะ 

- ปJดประกาศเพ่ือแจ�งให�ประชาชนทราบถึง วัน เวลาและสถานท่ีท่ีจะจัดให�มีการประชุมรับ

ฟ?งข�อคิดเห็นของประชาชนทุกครั้งก�อนท่ีจะมีการประชุมเพ่ือรับฟ?งข�อคิดเห็นของประชาชน 

- ประชุมเพ่ือรับฟ?งข�อคิดเห็นของประชาชนไม�น�อยกว�าสองครั้ง 
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- เสนอผังเมืองเฉพาะให�กรมโยธาธิการและผังเมืองพิจารณา 

- เสนอผังเมืองเฉพาะให�คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาให�ความเห็นชอบ 

- เสนอร�างพระราชบัญญัติให�ใช�ผังเมืองเฉพาะให�กระทรวงมหาดไทยพิจารณาให�ความเห็นชอบ 

- เสนอร�างพระราชบัญญัติให�ใช�บังคับผังเมืองเฉพาะให�คณะรัฐมนตรีพิจารณาให�ความ

เห็นชอบเพ่ือนําเสนอร�างพระราชบัญญัติผังเมืองเฉพาะให�รัฐสภาพิจารณาตราเป�นพระราชบัญญัติ

ให�ใช�บังคับผังเมืองเฉพาะ 

   (2) การใช�บังคับผังเมืองเฉพาะ 

   ผังเมืองเฉพาะจะใช�บังคับในท�องท่ีใด ให�ตราเป�นพระราชบัญญัติหากไม�ได�กําหนดไว�เป�น

อย�างอ่ืนให�มีอายุการบังคับใช�ห�าปY เม่ือพระราชบัญญัติประกาศใช�บังคับแล�วมีผลบังคับเป�นกฎหมาย

ก�อให�เกิดผลตามมา ดังต�อไปนี้ 

- มีผลเป�นการเวนคืนอสังหาริมทรัพย<ท่ีนํามาเพ่ือใช�เป�นทางหลวงและการอันเป�น

ประโยชน<แก�การผังเมืองอย�างอ่ืน 

- รัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทยมีอํานาจออกกฎกระทรวง กําหนดรายละเอียด

แห�ง ข�อกําหนดต�างๆ และหลักเกณฑ<และวิธีปฏิบัติเพ่ือให�เป�นไปตามพระราชบัญญัติให�ใช�

บังคับผังเมืองเฉพาะ 

- บรรดาข�อบัญญัติหรือเทศบัญญัติซ่ึงออกโดยอํานาจตามกฎหมายว�าด�วยการก�อสร�าง

อาคาร กฎหมายว�าด�วยการสาธารณสุข กฎหมายว�าด�วยการรักษาความสะอาดและความเป�น

ระเบียบเรียบร�อยของบ�านเมือง กฎหมายว�าด�วยการควบคุมสุสานและฌาปนสถาน หรือ

กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวกับการใช�ประโยชน<ท่ีดินหรืออสังหาริมทรัพย<อ่ืนท่ีใช�บังคับอยู�ใน เขตท�องท่ี

ท่ีใช�บังคับพระราชบัญญัติผังเมืองเฉพาะท่ีมีบัญญัติไว�ในผังเมืองเฉพาะหรือ กฎกระทรวงท่ีออก

โดยอาศัยพระราชบัญญัติผังเมืองเฉพาะนั้นแล�วหรือซ่ึงขัดหรือแย�งกับผังเมืองเฉพาะ ให�ใช�

พระราชบัญญัติผังเมืองเฉพาะและกฎกระทรวงนั้นแทน 

- ให�มีคณะกรรมการบริหารการผังเมืองส�วนท�องถ่ิน 

   (3) มาตรการทางผังเมือง 

   ห�ามบุคคลใดใช�ประโยชน<ท่ีดินหรือแก�ไขหรือเปลี่ยนแปลงอสังหาริมทรัพย<ให�ผิดไปจากท่ี

กําหนดไว�ในพระราชบัญญัติให�ใช�บังคับผังเมืองเฉพาะหรือท่ีมีการแก�ไขหรือในกฎกระทรวงท่ีออกตาม
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พระราชบัญญัติให�ใช�ผังเมืองเฉพาะ หากผู�ใดฝcาฝeนจะมีความผิดต�องระวางโทษจําคุกไม�เกินหกเดือนหรือ

ปรับไม�เกินหนึ่งหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 2.6.3 คณะกรรมการในการบริหารจัดการผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ 

  1) คณะกรรมการผังเมือง 

  เป�นองค<กรท่ีมีอํานาจหน�าท่ีเก่ียวกับการผังเมือง ในเรื่องต�าง ๆ ดังต�อไปนี้ 

• พิจารณาให�ความเห็นชอบหลักเกณฑ<การใช�ประโยชน<ทรัพย<สินเพ่ือประโยชน<ในการวาง

และจัดทําผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ ในกรณีได�มีการประกาศใช�บังคับพระราช

กฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินท่ีจะทําการสํารวจเพ่ือการวางผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ 

• พิจารณาอนุมัติให�เจ�าพนักงานท�องถ่ินวางและจัดทําผังเมืองรวม 

• พิจารณาสั่งให�กรมโยธาธิการและผังเมืองหรือเจ�าพนักงานท�องถ่ินของท�องท่ีเดียวหรือของ

ท�องท่ีท่ีเก่ียวข�องร�วมกันวางและจัดทําผังเมืองรวมและกําหนดค�าใช�จ�ายซ่ึงองค<การบริหาร

ส�วนท�องถ่ินของแต�ละท�องท่ีท่ีจะต�องจ�ายตามส�วนของตน กรณีผังเมืองรวมคาบเก่ียว

บริเวณของเขตปกครองท�องท่ีหลายท�องท่ี 

• พิจารณาชี้ขาดกรณีท่ีเจ�าพนักงานท�องถ่ินเป�นผู�วางและจัดทําผังเมืองรวมเสร็จแล�วได�ส�ง         

ผังเมืองรวมให�กรมโยธาธิการและผังเมืองพิจารณาและกรมฯ พิจารณาแล�วเห็นว�าควร

แก�ไขเปลี่ยนแปลงผังเมืองรวมนั้น แต�เจ�าพนักงานท�องถ่ินในฐานะเจ�าพนักงานการผังไม�

เห็นด�วยกับการแก�ไขนั้น 

• พิจารณาให�ความเห็นชอบผังเมืองรวมท่ีกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือเจ�าพนักงาน

ท�องถ่ินวางและจัดทํา 

• พิจารณาคําร�องขอของผู�มีส�วนได�เสียเพ่ือขอแก�ไข เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข�อกําหนดของ

ผังเมืองรวมในระหว�างปJดประกาศ 90 วัน 

• พิจารณาให�ความเห็นชอบในการแก�ไขผังเมืองรวม 

• พิจารณาให�ความเห็นชอบการขยายอายุกฎกระทรวงผังเมืองรวมออกไปอีกห�าปY 

• พิจารณาให�ความเห็นชอบการขยายอายุกฎกระทรวงผังเมืองรวมออกไปอีกสองครั้งๆ ละ 1 ปY 
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• พิจารณากําหนดหลักเกณฑ< วิธีการ และเง่ือนไขท่ีเจ�าของหรือผู�ครอบครองท่ีดินท่ีได�ใช�

ประโยชน<ท่ีดินมาก�อนกฎกระทรวงให�ใช�บังคับผังเมืองรวมประกาศใช�บังคับ จะต�องแก�ไข 

เปลี่ยนแปลง หรือระงับการใช�ประโยชน<ท่ีดินเช�นนั้นต�อไป ภายในระยะเวลาท่ีเห็นสมควร 

• พิจารณาให�ความเห็นชอบหลักการท่ีเจ�าพนักงานท�องถ่ินจะวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะ 

• พิจารณาชี้ขาดกรณีเจ�าพนักงานท�องถ่ินกับกรมโยธาธิการและผังเมืองเกิดความเห็นไม�

สอดคล�องกันในเรื่องการส�งผังเมืองเฉพาะให�อีกฝcายให�ความเห็น ในกรณีท่ีฝcายท่ีส�งเป�นผู�

วางและจัดทําผังเมืองเฉพาะและผู�ให�ความเห็น เห็นควรแก�ไขผังแต�ผู�วางไม�อาจแก�ไข

ปรับปรุงให�ได� 

• พิจารณาให�ความเห็นชอบผังเมืองเฉพาะท่ีเจ�าพนักงานท�องถ่ินหรือกรมโยธาธิการและ            

ผังเมืองวางและจัดทํา 

• พิจารณาให�ความเห็นชอบในการแก�ไขปรับปรุงผังเมืองเฉพาะ 

• รายงานรัฐมนตรีเพ่ือออกกฎกระทรวงแก�ไขปรับปรุงผังเมืองเฉพาะ 

• วินิจฉัยข�อโต�แย�งระหว�างส�วนราชการกับคณะกรรมการบริหารผังเมืองส�วนท�องถ่ิน ใน

กรณีอาคารท่ีจะต�องรื้อ ย�ายหรือดัดแปลงเป�นสาธารณสมบัติของแผ�นดินหรือเป�น

ทรัพย<สินของแผ�นดินท่ีอยู�ในครอบครองหรือดูแลรักษาของส�วนราชการนั้น 

• พิจารณาให�คําแนะนํารัฐมนตรีในการแต�งต้ังให�องค<การหรือบรรษัทของรัฐเป�นเจ�าหน�าท่ี

ดําเนินการตามผังเมืองเฉพาะ 

• แนะนําเรื่องต�างๆ เก่ียวกับการผังเมืองแก�หน�วยงานท่ีมีหน�าท่ีเก่ียวข�องกับการผังเมือง 

 

  2) กรมโยธาธิการและผังเมือง 

  เป�นองค<กรท่ีมีอํานาจหน�าท่ีเก่ียวกับการผังเมืองตามท่ีบัญญัติไว�ในพระราชบัญญัติการ           

ผังเมือง พ.ศ. 2518 ดังต�อไปนี้ 

• ดําเนินการให�เป�นไปตามมติคณะกรรมการผังเมือง 

• แจ�งมติคณะกรรมการผังเมืองให�หน�วยงานหรือบุคคลท่ีเก่ียวข�องทราบโดยเร็ว เพ่ือปฏิบัติ

ให�เป�นไปตามมตินั้น 
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• ติดตามผลการปฏิบัติกิจการตามมติของคณะกรรมการผังเมืองของหน�วยงานหรือบุคคล

นั้นเพ่ือรายงานให�คณะกรรมการผังเมืองทราบโดยมิชักช�า 

• ปฏิบัติหน�าท่ีในฐานะเจ�าพนักงานการผังในกรณีเป�นผู�วางและจัดทําผังเมืองรวม และ

ผังเมืองเฉพาะ 

• ให�ความช�วยเหลือและแนะนําในเรื่องการวางและจัดทําผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ 

• ให�ความช�วยเหลือและแนะนําเจ�าพนักงานท�องถ่ินในการบังคับใช�ให� เป�นไปตาม                   

ผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ 

• ให�ความช�วยเหลือและแนะนําเจ�าพนักงานท�องถ่ินในการพัฒนาให�เป�นไปตามผังเมืองรวม 

• ให�ความช�วยเหลือและแนะนําเจ�าพนักงานท�องถ่ินในการประเมินผลผังเมืองรวมและ               

ผังเมืองเฉพาะ 

• กํากับดูแลการดําเนินการทางด�านการผังเมืองของเจ�าพนักงานท�องถ่ินเพ่ือรายงาน

คณะกรรมการผังเมืองและกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู�รักษาการตามพระราชบัญญัติการ

ผังเมือง พ.ศ. 2518 เพ่ือพิจารณาสั่งการในส�วนท่ีเก่ียวข�องต�อไป 

  3) เจ�าพนักงานท�องถ่ิน 

  เป�นองค<กรท่ีมีอํานาจหน�าท่ีตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ดังต�อไปนี้ 

• เป�นผู�ดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะในฐานะเจ�าพนักงานการผัง 

• เป�นผู� บั งคับใช�และควบคุมการใช�ประโยชน< ท่ี ดินให� เป�นไปตามผัง เมืองรวมและ                          

  ผังเมืองเฉพาะ 

• เป�นผู�ดําเนินการพัฒนาให�เป�นไปตามผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ 

• เป�นผู�ประเมินผลการใช�บังคับ การควบคุมและการพัฒนาตามผังเมืองเฉพาะ 

  4) คณะกรรมการบริหารผังเมืองส"วนท�องถ่ิน 

  เป�นองค<กรท่ีจัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 โดยมีอํานาจหน�าท่ี 

ดังต�อไปนี้ 

• พิจารณาและสั่งการเก่ียวกับการจัดท่ีดินของเอกชนเพ่ือใช�เป�นท่ีอุปกรณ<ตามผังเมืองเฉพาะ 

• อนุมัติการยกท่ีอุปกรณ<ให�เป�นท่ีสาธารณสมบัติของแผ�นดิน  
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• พิจารณาและสั่งการเก่ียวกับการรื้อ ย�าย หรือดัดแปลงอาคารท่ีจะต�องรื้อ ย�ายหรือ

ดัดแปลงตามผังเมืองเฉพาะ 

• พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ<ท่ียื่นต�อคณะกรรมการบริหารการผังเมืองส�วนท�องถ่ิน ในกรณีการ

คิดค�าใช�จ�ายในการรื้อหรือย�ายอาคารตามมาตรา 57 วรรคสองหรือมาตรา 58 และการกัน

เงินค�าตอบแทนไว�ตามมาตรา 61 แห�งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 

• ดําเนินการอ่ืนใดตามอํานาจหน�าท่ีซ่ึงมีบัญญัติไว�ในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 

  5) คณะกรรมการอุทธรณ3 

  เป�นองค<กรท่ีมีอํานาจหน�าท่ีพิจารณาเรื่องท่ีมีการอุทธรณ<ตามท่ีพระราชบัญญัติการผังเมือง 

พ.ศ. 2518 บัญญัติไว� ดังต�อไปนี้ 

• การกําหนดหลักเกณฑ< วิธีการและเง่ือนไขท่ีเจ�าของหรือผู�ครอบครองท่ีดินจะต�องแก�ไข

เปลี่ยนแปลงหรือระงับการใช�ประโยชน<ท่ีดินท่ีมีมาก�อนกฎกระทรวงให�ใช�บังคับผังเมือง

รวมประกาศใช�บังคับและจะใช�เช�นนั้นต�อไป ในกรณีท่ีคณะกรรมการผังเมืองเห็นว�าการใช�

ประโยชน<ท่ีดินเช�นนั้นต�อไปเป�นการขัดต�อนโยบายของผังเมืองรวมในสาระสําคัญท่ี

เก่ียวกับสุขลักษณะ ความปลอดภัยของประชาชนและสวัสดิภาพของสังคมตามมาตรา 27 

วรรคสองแห�งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 

• การปฏิเสธหรือสั่งการเก่ียวกับโครงการท่ีจะจัดสรรท่ีดินหรือท่ีจะก�อสร�างอาคารตามมาตรา 

35 แห�งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 

• การสั่งให�รื้อ ย�าย หรือดัดแปลงอาคารตามมาตรา 55 แห�งพระราชบัญญัติการผังเมือง 

พ.ศ. 2518 

• การกําหนดจํานวนเงินค�าตอบแทนตามมาตรา 59 แห�งพระราชบัญญัติการผังเมือง               

พ.ศ. 2518  

• การกําหนดเงินค�าตอบแทนตามมาตรา 62 แห�งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 

• การจัดให�ทําหรือวางท�อน้ํา ทางระบายน้ํา สายไฟฟXาหรือสิ่งอ่ืนซ่ึงคล�ายคลึงกันตามมาตรา 

68 วรรคหนึ่งและการกําหนดจํานวนเงินค�าตอบแทนในการใช�ท่ีดินตามมาตรา 68 วรรคสอง 
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  6) เจ�าพนักงานตามกฎหมายเฉพาะ 

  ท่ีมีอํานาจหน�าท่ีอนุมัติ อนุญาต หรือออกใบรับแจ�งตามท่ีกฎหมายเฉพาะต�างๆ กําหนด เช�น 

พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป�นเจ�าพนักงานตามกฎหมายว�าด�วยโรงงาน

มีอํานาจหน�าท่ีอนุมัติ หรืออนุญาตให�ประกอบกิจการโรงงาน ก�อนอนุมัติหรืออนุญาต จะต�องทําการ

ตรวจสอบว�าบริเวณท่ีขออนุมัติหรือขออนุญาตประกอบกิจการอยู�ในบริเวณพ้ืนท่ีท่ีผังเมืองกําหนดห�ามไว�

หรือไม� หากมีข�อห�ามจะไม�สามารถออกใบอนุญาตหรือมีการอนุมัติได� เป�นต�น 

 

2.7 กฎหมายหลักท่ีเก่ียวข�องกับการผังเมือง 

การศึกษานี้ได�เริ่มข้ึนในช�วงเวลาท่ีรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ยังไม�ได�

ถูกยกเลิกและรัฐธรรมนูญฉบับดังกล�าวนี้ได�ให�ความสําคัญของการมีส�วนร�วมและการใช�ประโยชน<จาก

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมท่ีเก่ียวข�องกับการผังเมืองไว�จึงนําสาระท่ีได�กําหนดไว�มาประกอบ

การศึกษาในเรื่องการดําเนินการในกระบวนการผังเมือง การใช�สิทธิการมีส�วนร�วม และสิทธิชุมชน 

รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มีแนวนโยบายพ้ืนฐานแห�งรัฐในด�านการ

พัฒนาท่ีเก่ียวข�องกับแนวนโยบายด�านท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม กล�าวถึงว�า รัฐต�องปฏิรูป

ระบบนโยบายการใช�ท่ีดินท้ังระบบโดยการกําหนดเกณฑ<และมาตรฐานการใช�ท่ีดินอย�างยั่งยืน คํานึงถึง

สภาพแวดล�อมทางธรรมชาติและวิถีชีวิตของชุมชนท�องถ่ินให�ครอบคลุมท้ังประเทศ ท้ังนี้ให�สอดคล�องกับ

สภาพแวดล�อมและประชาชนในพ้ืนท่ีได�รับผลกระทบมีส�วนร�วมในการตัดสินใจด�วย  

การดําเนินกิจกรรมด�านการใช�ประโยชน<ท่ีดินและการผังเมืองของประเทศไทย จะต�องมีการ

กําหนดนโยบายเพ่ือเป�นกรอบในการดําเนินงานของหน�วยงานและเจ�าหน�าท่ีเก่ียวข�อง ซ่ึงโดยปกติแล�ว

นโยบายเหล�านั้นจะปรากฏอยู�ในรัฐธรรมนูญท่ีกําหนดนโยบายเป�นแนวทางให�หน�วยงานท่ีมีหน�าท่ี

รับผิดชอบดําเนินงาน เพ่ือให�บรรลุตามเปXาหมายท่ีต้ังไว� ตามนโยบายด�านการใช�ประโยชน<ท่ีดินและ             

ผังเมืองในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ  

การผังเมืองมีการใช�บังคับโดยกฎหมายจึงมีความเก่ียวพันกับกฎหมายอ่ืนๆ ต้ังแต�กฎหมาย

รัฐธรรมนูญลงมาถึงกฎหมายฉบับต�างๆ อันมีสาระเก่ียวกับพ้ืนท่ีตามนิยามการผังเมืองในพระราชบัญญัติ

การผังเมือง พ.ศ.2518  หมายความว�า  การวาง จัดทําและดําเนินการให�เป�นไปตามผังเมืองรวมและ            
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ผังเมืองเฉพาะในบริเวณเมืองและบริเวณท่ีเก่ียวข�องหรือชนบท เพ่ือสร�างหรือพัฒนาเมืองหรือส�วนของ

เมืองข้ึนใหม�หรือแทนเมืองหรือส�วนของเมืองท่ีได�รับความเสียหาย เพ่ือให�มีหรือทําให�ดียิ่งข้ึนซ่ึงสุขลักษณะ 

ความสะดวกสบาย ความเป�นระเบียบ ความสวยงาม การใช�ประโยชน<ในทรัพย<สิน ความปลอดภัยของ

ประชาชนและสวัสดิภาพของสังคม เพ่ือส�งเสริมการเศรษฐกิจสังคมและสภาพแวดล�อม เพ่ือดํารงรักษาหรือ

บูรณะสถานท่ีและวัตถุท่ีมีประโยชน<หรือคุณค�าในทางศิลปกรรมสถาป?ตยกรรมประวัติศาสตร<หรือโบราณคดี

หรือ เพ่ือบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติภูมิประเทศท่ีงดงามหรือมีคุณค�าในทางธรรมชาติ 

กฎหมายผังเมืองเป�นกฎหมายมหาชนท่ีกําหนดกระบวนการกระทําทางปกครองของรัฐ เพ่ือ

สุขภาพ ความปลอดภัยและสวัสดิภาพสังคมของประชาชน ท้ังนี้ ให�อํานาจองค<กรฝcายปกครองดําเนินการ

โดยไม�ผ�านศาล และกระจายอํานาจตามพ้ืนท่ีให�องค<กรปกครองส�วนท�องถ่ินในการวางและจัดทําผังเมือง  

กฎหมายกําหนดให�ต�องมีกระบวนการมีส�วนร�วมของประชาชน ผู�มีส�วนได�เสีย มีกระบวนการยุติธรรมทาง

ปกครอง ซ่ึงประชาชนสามารถอุทธรณ<ต�อคณะกรรมการอุทธรณ< และมีบทกําหนดโทษผู�ซ่ึงกระทําการฝcาฝeน

กฎหมายท่ีบัญญัติไว�ด�วย 

 

1) รัฐธรรมนูญแห"งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช2550 

รัฐธรรมนูญถือเป�นกฎหมายสูงสุด ดังนั้น ในการตรากฎหมายใดๆข้ึนเพ่ือใช�บังคับจะต�องไม�ขัดแย�ง

กับรัฐธรรมนูญ  ประเด็นท่ีกําหนดไว�ในรัฐธรรมนูญท่ีมีผลต�อการวางและจัดทําผังเมือง ได�แก� หมวดท่ีว�า

ด�วยสิทธิ แนวนโยบายของรัฐและการปกครองส�วนท�องถ่ิน 

สาระในมาตราท่ีเก่ียวข�องกับการวางผังเมืองในรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550                  

มีดังนี้ 

- สิทธิในทรัพย<สิน 

มาตรา 41 สิทธิของบุคคลในทรัพย<สินย�อมได�รับความคุ�มครอง 

มาตรา 42 การเวนคืนอสังหาริมทรัพย<จะกระทํามิได�เว�นแต�โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห�ง

กฎหมายเฉพาะกิจการของรัฐเพ่ือการอันเป�นสาธารณูปโภคการอันจําเป�นในการปXองกันประเทศ การได�มา

ซ่ึงทรัพยากรธรรมชาติ การผังเมือง การส�งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล�อม การพัฒนาการเกษตรหรือ

การอุตสาหกรรม การปฏิรูปท่ีดิน การอนุรักษ<โบราณสถานและแหล�งทางประวัติศาสตร<หรือเพ่ือประโยชน<

สาธารณะอย�างอ่ืนและต�องชดใช�ค�าทดแทนท่ีเป�นธรรมภายในเวลาอันควร 
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- สิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ 

มาตรา 43 บุคคลย�อมมีเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและการแข�งขันโดยเสรี

อย�างเป�นธรรม 

การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได�เว�นแต�โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห�งกฎหมาย

เฉพาะเพ่ือประโยชน<ในการรักษาความม่ันคงของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศ การคุ�มครองประชาชนใน

ด�านสาธารณูปโภค การรักษาความสงบเรียบร�อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การจัดระเบียบการ

ประกอบอาชีพ การคุ�มครองผู�บริโภค การผังเมือง การรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล�อมสวัสดิภาพ

ของประชาชนหรือเพ่ือปXองกันการผูกขาดหรือขจัดความไม�เป�นธรรมในการแข�งขัน 

- สิทธิในข�อมูลข�าวสารและการร�องเรียน 

มาตรา 57 บุคคลย�อมมีสิทธิได�รับข�อมูลคําชี้แจงและเหตุผลจากหน�วยราชการ หน�วยงานของรัฐ

รัฐวิสาหกิจหรือราชการส�วนท�องถ่ินก�อนการอนุญาตหรือการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมใดท่ีอาจมี

ผลกระทบต�อคุณภาพสิ่งแวดล�อมสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตหรือส�วนได�เสียสําคัญอ่ืนใดท่ีเก่ียวกับตนหรือ

ชุมชนท�องถ่ินและมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนต�อหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องเพ่ือนําไปประกอบการพิจารณา

ในเรื่องดังกล�าว 

การวางแผนพัฒนาสังคมเศรษฐกิจการเมืองและวัฒนธรรม การเวนคืนอสังหาริมทรัพย< การวาง

ผังเมือง การกําหนดเขตการใช�ประโยชน<ในท่ีดินและการออกกฎท่ีอาจมีผลกระทบต�อส�วนได�เสียสําคัญของ

ประชาชนให�รัฐจัดให�มีกระบวนการรับฟ?งความคิดเห็นของประชาชนอย�างท่ัวถึงก�อนดําเนินการ 

- สิทธิชุมชน 

มาตรา 66 บุคคลซ่ึงรวมกันเป�นชุมชน ชุมชนท�องถ่ิน หรือชุมชนท�องถ่ินด้ังเดิมย�อมมีสิทธิอนุรักษ<

หรือฟefนฟูจารีตประเพณีภูมิป?ญญาท�องถ่ินศิลปวัฒนธรรมอันดีของท�องถ่ินและของชาติและมีส�วนร�วมในการ

จัดการการบํารุงรักษาและการใช�ประโยชน<จากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล�อมรวมท้ังความหลากหลายทาง

ชีวภาพอย�างสมดุลและยั่งยืน 

- แนวนโยบายพ้ืนฐานแห�งรัฐ 

1) ด�านการบริหารราชการแผ�นดิน 
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มาตรา 78 (3) กระจายอํานาจให�องค<กรปกครองส�วนท�องถ่ินพ่ึงตนเองและตัดสินใจในกิจการของ

ท�องถ่ินได�เองส�งเสริมให�องค<กรปกครองส�วนท�องถ่ินมีส�วนร�วมในการดําเนินการตามแนวนโยบายพ้ืนฐาน

แห�งรัฐพัฒนาเศรษฐกิจของท�องถ่ินและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

2) ด�านท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 

มาตรา 85 รัฐต�องดําเนินการตามแนวนโยบายด�านท่ีดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมดังต�อไปนี้ 

(1) กําหนดหลักเกณฑ<การใช�ท่ีดินให�ครอบคลุมท่ัวประเทศโดยให�คํานึงถึงความสอดคล�องกับ

สภาพแวดล�อมทางธรรมชาติท้ังผืนดิน ผืนน้ํา วิถีชีวิตของชุมชนท�องถ่ินและการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ

อย�างมีประสิทธิภาพและกําหนดมาตรฐานการใช�ท่ีดินอย�างยั่งยืนโดยต�องให�ประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีได�รับ

ผลกระทบจากหลักเกณฑ<การใช�ท่ีดินนั้นมีส�วนร�วมในการตัดสินใจด�วย 

และ (3) จัดให�มีการวางผังเมืองพัฒนาและดําเนินการตามผังเมืองอย�างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลเพ่ือประโยชน<ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย�างยั่งยืน 

- การมีส�วนร�วมของประชาชน 

มาตรา 87 รัฐต�องดําเนินการตามแนวนโยบายด�านการมีส�วนร�วมของประชาชนดังต�อไปนี้ 

(1) ส�งเสริมให�ประชาชนมีส�วนร�วมในการกําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ท้ังในระดับชาติและระดับท�องถ่ิน 

(2) ส�งเสริมและสนับสนุนการมีส�วนร�วมของประชาชนในการตัดสินใจทางการเมืองการวางแผน

พัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมรวมท้ังการจัดทําบริการสาธารณะ 

(3) ส�งเสริมและสนับสนุนการมีส�วนร�วมของประชาชนในการตรวจสอบการใช�อํานาจรัฐทุกระดับ

ในรูปแบบองค<กรทางวิชาชีพหรือตามสาขาอาชีพท่ีหลากหลายหรือรูปแบบอ่ืน 

- การปกครองส�วนท�องถ่ิน 

มาตรา 281 ภายใต�บังคับมาตรา 1 รัฐจะต�องให�ความเป�นอิสระแก�องค<กรปกครองส�วนท�องถ่ินตาม

หลักแห�งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ<ของประชาชนในท�องถ่ินและส�งเสริมให�องค<กรปกครองส�วน

ท�องถ่ินเป�นหน�วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและมีส�วนร�วมในการตัดสินใจแก�ไขป?ญหาในพ้ืนท่ี 
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ท�องถ่ินใดมีลักษณะท่ีจะปกครองตนเองได�ย�อมมีสิทธิจัดต้ังเป�นองค<กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ท้ังนี้

ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

มาตรา 283 องค<กรปกครองส�วนท�องถ่ินย�อมมีอํานาจหน�าท่ีโดยท่ัวไปในการดูแลและจัดทําบริการ

สาธารณะเพ่ือประโยชน<ของประชาชนในท�องถ่ินและย�อมมีความเป�นอิสระในการกําหนดนโยบายการ

บริหารการจัดบริการสาธารณะการบริหารงานบุคคลการเงินและการคลังและมีอํานาจหน�าท่ีของตนเอง

โดยเฉพาะโดยต�องคํานึงถึงความสอดคล�องกับการพัฒนาของจังหวัดและประเทศเป�นส�วนรวมด�วย 

มาตรา 287 ประชาชนในท�องถ่ินมีสิทธิมีส�วนร�วมในการบริหารกิจการขององค<กรปกครองส�วน

ท�องถ่ินโดยองค<กรปกครองส�วนท�องถ่ินต�องจัดให�มีวิธีการท่ีให�ประชาชนมีส�วนร�วมดังกล�าวได�ด�วย 

ในกรณีท่ีการกระทําขององค<กรปกครองส�วนท�องถ่ินจะมีผลกระทบต�อชีวิตความเป�นอยู�ของ

ประชาชนในท�องถ่ินในสาระสําคัญองค<กรปกครองส�วนท�องถ่ินต�องแจ�งข�อมูลรายละเอียดให�ประชาชนทราบ

ก�อนกระทําการเป�นเวลาพอสมควรและในกรณีท่ีเห็นสมควรหรือได�รับการร�องขอจากประชาชน ผู�มีสิทธิ

เลือกต้ังในองค<กรปกครองส�วนท�องถ่ินต�องจัดให�มีการรับฟ?งความคิดเห็นก�อนการกระทํานั้นหรืออาจจัดให�

ประชาชนออกเสียงประชามติเพ่ือตัดสินใจก็ได�ท้ังนี้ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

2) พระราชบัญญัติการผังเมือง 

2.1) พระราชบัญญัติการผังเมืองและผังชนบท พ.ศ.2495  

พระราชบัญญัติการผังเมืองและผังชนบท พ.ศ.2495 เป�นกฎหมายผังเมืองฉบับแรกของไทยเพ่ือ

พัฒนาพ้ืนท่ีเมืองท่ีกําลังจะขยายตัวออกไป ท้ังโครงข�ายคมนาคมขนส�ง การสาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการ 

ตามมาตรา 4 “โครงการ” หมายความว�า โครงการทําข้ึนเพ่ือการวางผังหรือการบูรณะแห�งท่ีดิน

เมือง หรือท่ีดินชนบท แสดงผังและข�อความดังท่ีระบุไว�ในพระราชบัญญัตินี้ 

2.2) พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 

การดําเนินการตามพระราชบัญญัติการผังเมืองและผังชนบท พ.ศ.2495 ไม�ประสบความสําเร็จ จึง

ได�มีการตราพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 ข้ึน ในกฎหมายฉบับนี้ได�กําหนดให�มีการวางและจัดทํา

ผังเมือง 2 ระดับ คือ ผังเมืองรวม (General Plan) และผังเมืองเฉพาะ (Specific Plan) 
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มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้ 

"การผังเมือง" หมายความว�า การวาง จัดทําและดําเนินการให�เป�นไปตามผังเมืองรวมและผังเมือง

เฉพาะในบริเวณเมืองและบริเวณท่ีเก่ียวข�องหรือชนบท เพ่ือสร�างหรือพัฒนาเมืองหรือส�วนของเมืองข้ึนใหม�

หรือแทนเมืองหรือส�วนของเมืองท่ีได�รับความเสียหายเพ่ือให�มีหรือทําให�ดียิ่งข้ึนซ่ึงสุขลักษณะความ

สะดวกสบาย ความเป�นระเบียบ ความสวยงามการใช�ประโยชน<ในทรัพย<สิน ความปลอดภัยของประชาชน 

และสวัสดิภาพของสังคม เพ่ือส�งเสริมการเศรษฐกิจสังคมและสภาพแวดล�อม เพ่ือดํารงรักษาหรือบูรณะ

สถานท่ีและวัตถุท่ีมีประโยชน<หรือคุณค�าในทางศิลปกรรม สถาป?ตยกรรม ประวัติศาสตร< หรือโบราณคดี 

หรือเพ่ือบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิประเทศท่ีงดงาม หรือมีคุณค�าในทางธรรมชาติ 

"ผังเมืองรวม" หมายความว�า แผนผัง นโยบายและโครงการรวมท้ังมาตรการควบคุมโดยท่ัวไปเพ่ือ

ใช�เป�นแนวทางในการพัฒนา และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณท่ีเก่ียวข�องหรือชนบทในด�านการใช�

ประโยชน<ในทรัพย<สิน การคมนาคมและการขนส�ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะและสภาพแวดล�อม

เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค<ของการผังเมือง 

"ผังเมืองเฉพาะ" หมายความว�า แผนผังและโครงการดําเนินการเพ่ือพัฒนาหรือดํารงรักษาบริเวณ

เฉพาะแห�ง หรือกิจการท่ีเก่ียวข�อง ในเมืองและบริเวณท่ีเก่ียวข�องหรือชนบทเพ่ือประโยชน<แก�การผังเมือง 

3) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 

กลไกในการควบคุมการพัฒนาเมืองนอกจากพระราชบัญญัติการผังเมืองแล�ว ยังมีพระราชบัญญัติ

ควบคุมอาคาร ซ่ึงเป�นการควบคุมในระดับอาคารและแปลงท่ีดินเฉพาะราย 

มาตรา 8 เ พ่ือประโยชน<แห�งความม่ันคงแข็งแรง ความปลอดภัย การปXองกันอัคคีภัย                        

การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล�อม การผังเมือง การสถาป?ตยกรรมและการอํานวยความสะดวก

แก�การจราจร ตลอดจนการอ่ืนท่ีจําเป�นเพ่ือปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ให�รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของ

คณะกรรมการควบคุมอาคารมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนด 

(1) ประเภท ลักษณะ แบบ รูปทรง สัดส�วน ขนาด เนื้อท่ี และท่ีตั้งของอาคาร 

… 

(7) ลักษณะ ระดับ ความสูง เนื้อท่ีของท่ีว�างภายนอกอาคาร หรือแนวอาคาร 
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(8) ระยะหรือระดับระหว�างอาคารกับอาคารหรือเขตท่ีดินของผู�อ่ืนหรือระหว�างอาคารกับถนน 

ตรอก ซอย ทางเท�า ทางหรือท่ีสาธารณะ 

4) พระราชบัญญัติส"งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล�อมแห"งชาติ พ.ศ.2535 

มาตรา 43  ในกรณีท่ีปรากฏว�าพ้ืนท่ีใดมีลักษณะเป�นพ้ืนท่ีต�นน้ําลําธารหรือมีระบบนิเวศน<ตาม

ธรรมชาติท่ีแตกต�างจากพ้ืนท่ีอ่ืนโดยท่ัวไปหรือมีระบบนิเวศน<ตามธรรมชาติท่ีอาจถูกทําลายหรืออาจได�รับ

ผลกระทบกระเทือนจากกิจกรรมต�างๆ ของมนุษย<ได�โดยง�ายหรือเป�นพ้ืนท่ีท่ีมีคุณค�าทางธรรมชาติหรือ

ศิลปกรรมอันควรแก�การอนุรักษ<และพ้ืนท่ีนั้นยังมิได�ถูกประกาศ กําหนดให�เป�นเขตอนุรักษ<ให�รัฐมนตรีโดย

คําแนะนําของคณะกรรมการสิ่งแวดล�อมแห�งชาติมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนด ให�พ้ืนท่ีนั้นเป�นเขต

พ้ืนท่ีคุ�มครองสิ่งแวดล�อม   

มาตรา 44 ในการออกกฎกระทรวงตามมาตรา 43 ให�กําหนดมาตรการคุ�มครองอย�างใดอย�างหนึ่ง

หรือหลายอย�างดังต�อไปนี้ไว�ในกฎกระทรวงด�วย และมาตรานี้ (1) กําหนดการใช�ประโยชน<ในท่ีดินเพ่ือรักษา

สภาพธรรมชาติหรือมิให�กระทบกระเทือนต�อระบบนิเวศน<ตามธรรมชาติหรือคุณค�าของสิ่งแวดล�อมศิลปกรรม    

และใน (4) กําหนดวิธีจัดการโดยเฉพาะสําหรับพ้ืนท่ีนั้นรวมท้ังการกําหนดขอบเขต หน�าท่ีและ 

ความรับผิดชอบของส�วนราชการท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือประโยชน<ในการร�วมมือและประสานงานให�เกิด

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เพ่ือรักษาสภาพธรรมชาติหรือระบบนิเวศน<ตามธรรมชาติหรือคุณค�าของ

สิ่งแวดล�อมศิลปกรรมในพ้ืนท่ีนั้น  

และในมาตรา 45 ในพ้ืนท่ีใดท่ีได�มีการกําหนดให�เป�นเขตอนุรักษ< เขตผังเมืองรวม เขตผังเมืองเฉพาะ 

เขตควบคุมอาคาร เขตนิคมอุตสาหกรรม ตามกฎหมายว�าด�วยการนั้นหรือเขตควบคุมมลพิษตาม

พระราชบัญญัตินี้ไว�แล�ว แต�ปรากฏว�ามีสภาพป?ญหาคุณภาพสิ่งแวดล�อมรุนแรงเข�าข้ันวิกฤตซ่ึงจําเป�น

จะต�องได�รับการแก�ไขโดยทันทีและส�วนราชการท่ีเก่ียวข�องไม�มีอํานาจตามกฎหมายหรือไม�สามารถท่ีจะทํา

การแก�ไขป?ญหาได� ให�รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล�อมแห�งชาติ เสนอต�อ

คณะรัฐมนตรีขออนุมัติเข�าดําเนินการเพ่ือใช�มาตรการคุ�มครองอย�างใดอย�างหนึ่งหรือหลายอย�างตามมาตรา 

44 ตามความจําเป�นและเหมาะสม เพ่ือควบคุมและแก�ไขป?ญหาในพ้ืนท่ีนั้นได� 

5) ประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ.2497 
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มาตรา 1 ท่ีดิน หมายความว�า พ้ืนท่ีดินท่ัวไปและให�หมายความรวมถึง ภูเขา ห�วย หนอง คลอง บึง 

บาง ลําน้ํา ทะเลสาบ เกาะและท่ีชายทะเลด�วย 

มาตรา 2 ท่ีดินซ่ึงมิได�ตกเป�นกรรมสิทธิ์ของบุคคลหนึ่งบุคคลใด ให�ถือว�าเป�นของรัฐและตามมาตรา 

8 กฎหมายยังได�จําแนกท่ีดินของรัฐออกเป�น 

- สาธารณสมบัติของแผ�นดิน/ทรัพย<สินแผ�นดิน 

- สาธารณสมบัติของแผ�นดินเพ่ือประโยชน<ของแผ�นดิน 

- ท่ีหวงห�าม สงวน ตามความต�องการของทบวงการเมือง 

- สาธารณสมบัติของแผ�นดิน ประชาชนใช�สอยร�วมกัน 

มาตรา 3 บุคคลย�อมมีกรรมสิทธิ์ในท่ีดิน 

 มาตรา 4 ให�มีกรรมการคณะหนึ่งเรียกว�า คณะกรรมการจัดท่ีดินแห�งชาติ มีอํานาจหน�าท่ีดังต�อไปนี้ 

(1) วางนโยบายการจัดท่ีดิน เพ่ือให�ประชาชนมีท่ีดินสําหรับอยู�อาศัยและหาเลี้ยงชีพตาม

ควรแก�อัตภาพ 

(2) วางแผนการถือครองท่ีดิน 

(3) สงวนและพัฒนาท่ีดินเพ่ือจัดให�แก�ประชาชน 

(4) สงวนหรือหวงห�ามท่ีดินของรัฐซ่ึงมิได�มีบุคคลใดมีสิทธิครอบครองเพ่ือให�ประชาชนใช�

ประโยชน<ร�วมกัน 

และ (10) วางระเบียบหรือข�อบังคับกําหนดหลักเกณฑ<หรือเง่ือนไขเก่ียวกับการจัดท่ีดิน

หรือเพ่ือกิจการอ่ืนตามประมวลกฎหมายนี้ระเบียบหรือข�อบังคับท่ีเก่ียวข�องกับประชาชน ให�

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาตามพระราชบัญญัติพัฒนาท่ีดิน พ.ศ.2526  

6) พระราชบัญญัติพัฒนาท่ีดิน พ.ศ.2526 

มาตรา 4 ให�มีคณะกรรมการพัฒนาท่ีดิน และ 
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มาตรา 5 ให�คณะกรรมการพัฒนาท่ีดินมีอํานาจและหน�าท่ีพิจารณากําหนดการจําแนกประเภท

ท่ีดิน การวางแผนการใช�ท่ีดิน การพัฒนาท่ีดินและการกําหนดบริเวณการใช�ท่ีดิน เสนอขอรับความเห็นชอบ

ต�อคณะรัฐมนตรีเพ่ือให�หน�วยงานของรัฐท่ีมีหน�าท่ีเก่ียวข�องรับไปปฏิบัติ 

7) พระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน พ.ศ.2543 

การขยายตัวของการพัฒนาท่ีดิน การจัดสรรท่ีดินและพัฒนาอสังหาริมทรัพย<ของเอกชนทําให�

รัฐบาลต�องออกกฎหมายเพ่ือจัดระเบียบการจัดสรรท่ีดินโดยประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 286 ซ่ึงต�อมาได�

แก�ไขเป�นพระราชบัญญัติจัดสรรท่ีดิน พ.ศ.2543 

มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้“การจัดสรรท่ีดิน” หมายความว�าการจําหน�ายท่ีดินท่ีได�แบ�งเป�น

แปลงย�อยรวมกันต้ังแต�สิบแปลงข้ึนไปไม�ว�าจะเป�นการแบ�งจากท่ีดินแปลงเดียวหรือแบ�งจากท่ีดินหลาย

แปลงท่ีมีพ้ืนท่ีติดต�อกันโดยได�รับทรัพย<สินหรือประโยชน<เป�นค�าตอบแทน 

และในมาตรา 16 มีสาระส�วนท่ีระบุเ ก่ียวกับผัง เมือง คือ ให�คณะกรรมการ (หมายถึง

คณะกรรมการจัดสรรท่ีดินจังหวัด)กําหนดหลักเกณฑ<การจัดทําแผนผัง โครงการและวิธีการในการจัดสรร

ท่ีดินเพ่ือประโยชน<เก่ียวกับการสาธารณสุขการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล�อม การคมนาคม การจราจร ความ

ปลอดภัยการสาธารณูปโภคและการผังเมืองตลอดจนการอ่ืนท่ีจําเป�นในการจัดสรรท่ีดินให�เหมาะสมกับ

สภาพท�องท่ีของจังหวัดนั้น 

8) พระราชบัญญัติจัดรูปท่ีดินเพ่ือการพัฒนาพ้ืนท่ี พ.ศ.2547 

การจัดรูปท่ีดินเป�นอีกมาตรการหนึ่งในการพัฒนาพ้ืนท่ีเมืองท่ีรวบรวมท่ีดินหลายแปลงเข�ามา

รวมกันแล�วจัดรูปท่ีดินเสียใหม� เพ่ือให�สามารถกระจายโครงสร�างพ้ืนฐานได�อย�างท่ัวถึง ต�างจากการจัดสรร

ท่ีดินซ่ึงทําท่ีดินแปลงใหญ�มาแบ�งเป�นแปลงย�อย  

ตามมาตรา 3 ในพระราชบัญญัตินี้ “การจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี” หมายความว�า การ

ดําเนินการพัฒนาท่ีดินหลายแปลงโดยการวางผังจัดรูปท่ีดินใหม� ปรับปรุงหรือจัดสร�างโครงสร�างพ้ืนฐาน 

และการร�วมรับภาระและกระจายผลตอบแทนอย�างเป�นธรรม ท้ังนี้ โดยความร�วมมือระหว�างเอกชนกับ

เอกชนหรือเอกชนกับรัฐ เพ่ือให�เกิดการใช�ประโยชน<ในท่ีดินท่ีเหมาะสมยิ่งข้ึนในด�านการคมนาคม เศรษฐกิจ 

สังคม สิ่งแวดล�อมและชุมชน และเป�นการสอดคล�องกับการผังเมือง 

มาตรา 6 คณะกรรมการ (คณะกรรมการจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี)มีอํานาจหน�าท่ีดังต�อไปนี้ 
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(1) กําหนดนโยบาย เปXาหมาย และมาตรการสําคัญเก่ียวกับการจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี 

(2) ให�ความเห็นชอบแผนแม�บทและพ้ืนท่ีเปXาหมายการจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีตามท่ี

คณะกรรมการส�วนจังหวัดเสนอ 

(3) กําหนดมาตรฐานการจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี 

(4) ออกระเบียบเก่ียวกับหลักเกณฑ<และวิธีการในการขอจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีและการอนุมัติ

โครงการของคณะกรรมการส�วนจังหวัด 

โดยสรุปจากการทบทวนเบ้ืองต�นกฎหมายสําคัญท่ีเก่ียวเนื่องกับการผังเมืองจะเห็นว�ามีกฎหมายอีก

หลายฉบับท่ีมีสาระเชื่อมต�อและสามารถสนับสนุนกระบวนการในการพัฒนาเมือง (ตารางท่ี 2.1)    

อย�างไรก็ตาม ยังมีกฎหมายอ่ืนอีกหลายฉบับท่ีเก่ียวข�องกับผังเมือง ซ่ึงการดําเนินการตามกฎหมาย

ให�เกิดการคุ�มครองสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส�วนร�วมของประชาชน จึงควรนําสาระสําคัญในผังเมืองมา

บูรณาการในการใช�อํานาจหน�าท่ี และดุลพินิจในการดําเนินงาน การพิจารณา การอนุมัติและการให�

ความเห็นต�อการพิจารณาในสาระท่ีเก่ียวข�องกับการวางแผนและควบคุมการใช�ประโยชน<ท่ีดินด�วย 

ตารางท่ี 2.1  สรุปขอบเขตพ้ืนท่ีกับกฎหมายสําคัญท่ีเก่ียวเนื่องกับการผังเมือง 
 

ขอบเขตพ้ืนท่ี ระดับของแผนผัง 

กฎหมายสําคัญท่ีเก่ียวเนื่องกับการผังเมือง 

กา
รว

าง
ผัง

เม
ือง

 

ปร
ะม

วล
กฎ

หม
าย

ที่ด
ิน 

กา
รพั

ฒน
าที่

ดิน
 

ส�ง
เส

ริม
รัก

ษา
คุณ

ภา
พ

สิ่ง
แว

ดล
�อม

 

คว
บคุ

มอ
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าร
 

จัด
สร

รที่
ดิน

 

จัด
รูป

ที่ด
ินเ

พื่อ
กา

รพั
ฒน

า 

ประเทศ แผนประเทศ / / / /    

ภาคและกลุ�ม
จังหวัด 

แผนพัฒนาภาคและกลุ�ม
จังหวัด 

/ / / /    

จังหวัด ภาค เมือง ผังเมืองรวมจังหวัด / / / /    

เมืองชุมชน ผังเมืองรวม ผังเมืองเฉพาะ / / / /  / / 

ย�าน ผังเมืองเฉพาะ /    / / / 

อาคาร ผังบริเวณ /    / / / 
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บทท่ี 3 

การศึกษารวบรวมและจัดกลุ�มประเด็นผังเมือง 

ท่ีเก่ียวข!องกับสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส�วนร�วมของประชาชน 

 

3.1 ผังเมืองกับสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส�วนร�วมของประชาชน 

การศึกษาวิจัยเรื่องผังเมืองกับการคุ�มครองสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส#วนร#วมของประชาชนเป&น

การให�ความสําคัญกับการคุ�มครองสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส#วนร#วมในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

ด�านผังเมือง ท้ังในช#วงก#อนการวางผัง ในระหว#างการวางผังและหลังการประกาศบังคับใช�ผังเมือง รวมถึง

การนําผังเมืองไปใช�ประโยชน1ในการปกป2องคุ�มครองสิทธิชุมชน 

เจตนารมณ1ของการผังเมืองในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ผังเมืองเป&นเรื่องท่ีเก่ียวข�อง

กับคุณภาพชีวิตของบุคคล และชุมชน ในการนํามาซ่ึงสุขลักษณะ ความสะดวกสบาย ความเป&นระเบียบ 

ความสวยงาม การใช�ประโยชน1ในทรัพย1สิน ความปลอดภัยของประชาชน สวัสดิภาพสังคม เพ่ือส#งเสริม

เศรษฐกิจ สังคม สภาพแวดล�อม  เพ่ือดํารงรักษาหรือบูรณะสถานท่ีและวัตถุท่ีมีประโยชน1หรือคุณค#าในทาง

ศิลปกรรม สถาป>ตยกรรม ประวัติศาสตร1 หรือโบราณคดี และการบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  

กระบวนการท่ีจะนําไปสู#ผลลัพธ1บ้ันปลายท่ีพึงประสงค1และเป&นธรรมในการผังเมือง จึงมิใช#เป&น

เพียงกระบวนการตามกฎหมายในการวางและจัดทําผังเท#านั้น แต#เป&นกระบวนการนโยบายสาธารณะท่ีเป&น

เรื่องของส#วนรวม ท่ีต�องเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ และคํานึงถึงสิทธิส#วนบุคคล สิทธิชุมชน   

กระบวนการผังเมืองอย#างมีส#วนร#วม ครอบคลุมต้ังแต#การให�ข�อมูล การรับฟ>งความคิดเห็น การ

ปรึกษาหารือ การวางแผนร#วมกัน การร#วมปฏิบัติ การร#วมตัดสินใจ การควบคุม และการติดตามตรวจสอบ  

การศึกษานี้ได�เริ่มข้ึนในช#วงเวลาท่ีรัฐธรรมนูญแห#งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550          

ยังไม#ได�ถูกยกเลิก และรัฐธรรมนูญฉบับดังกล#าวได�ให�ความสําคัญของการมีส#วนร#วมและการใช�ประโยชน1

จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมท่ีเก่ียวข�องกับการผังเมืองไว�จึงนําสาระท่ีได�กําหนดไว�มาประกอบ

การศึกษาในเรื่องการดําเนินการในกระบวนการผังเมือง การใช�สิทธิการมีส#วนร#วม และสิทธิชุมชน ดังนี้ 

มาตรา 57 บุคคลย#อมมีสิทธิได�รับข�อมูลคําชี้แจงและเหตุผลจากหน#วยราชการ 

หน#วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจหรือราชการส#วนท�องถ่ินก#อนการอนุญาตหรือการดําเนินโครงการหรือ
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กิจกรรมใดท่ีอาจมีผลกระทบต#อคุณภาพสิ่งแวดล�อมสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตหรือส#วนได�เสีย

สําคัญอ่ืนใดท่ีเก่ียวกับตนหรือชุมชนท�องถ่ินและมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนต#อหน#วยงานท่ี

เก่ียวข�องเพ่ือนําไปประกอบการพิจารณาในเรื่องดังกล#าว 

การวางแผนพัฒนาสังคมเศรษฐกิจการเมืองและวัฒนธรรม การเวนคืนอสังหาริมทรัพย1 

การวางผังเมือง การกําหนดเขตการใช�ประโยชน1ในที่ดิน และการออกกฎที่อาจมีผลกระทบต#อ

ส#วนได�เสียสําคัญของประชาชนให�รัฐจัดให�มีกระบวนการรับฟ>งความคิดเห็นของประชาชนอย#าง

ท่ัวถึงก#อนดําเนินการ 

มาตรา 66 บุคคลซ่ึงรวมกันเป&นชุมชน ชุมชนท�องถ่ิน หรือชุมชนท�องถ่ินด้ังเดิมย#อมมี

สิทธิอนุรักษ1หรือฟFGนฟูจารีตประเพณีภูมิป>ญญาท�องถ่ินศิลปวัฒนธรรมอันดีของท�องถ่ินและของชาติ

และมีส#วนร#วมในการจัดการการบํารุงรักษาและการใช�ประโยชน1จากทรัพยากรธรรมชาติ

สิ่งแวดล�อมรวมท้ังความหลากหลายทางชีวภาพอย#างสมดุลและยั่งยืน 

มาตรา 67 สิทธิของบุคคลท่ีจะมีส#วนร#วมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ1 บํารุงรักษา 

และการได�ประโยชน1จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และในการ

คุ�มครอง ส#งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล�อม เพ่ือให�ดํารงชีพอยู#ได�อย#างปกติและต#อเนื่องใน

สิ่งแวดล�อมท่ีจะไม#ก#อให�เกิดอันตรายต#อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน ย#อม

ได�รับความคุ�มครอง 

... 

มาตรา 85 รัฐต�องดําเนินการตามแนวนโยบายด�านท่ีดินทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล�อมดังต#อไปนี้ 

(1) กําหนดหลักเกณฑ1การใช�ท่ีดินให�ครอบคลุมท่ัวประเทศโดยให�คํานึงถึงความสอดคล�อง

กับสภาพแวดล�อมทางธรรมชาติท้ังผืนดินผืนน้ําวิถีชีวิตของชุมชนท�องถ่ินและการดูแลรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติอย#างมีประสิทธิภาพและกําหนดมาตรฐานการใช�ท่ีดินอย#างยั่งยืนโดยต�องให�

ประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีได�รับผลกระทบจากหลักเกณฑ1การใช�ท่ีดินนั้นมีส#วนร#วมในการตัดสินใจด�วย 

             ... 
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 (3)  จัดให�มีการวางผังเมืองพัฒนาและดําเนินการตามผังเมืองอย#างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลเพ่ือประโยชน1ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย#างยั่งยืน 

... 

มาตรา 87 รัฐต�องดําเนินการตามแนวนโยบายด�านการมีส#วนร#วมของประชาชน

ดังต#อไปนี้ 

(1) ส#งเสริมให�ประชาชนมีส#วนร#วมในการกําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมท้ังในระดับชาติและระดับท�องถ่ิน 

(2) ส#งเสริมและสนับสนุนการมีส#วนร#วมของประชาชนในการตัดสินใจทางการเมืองการ

วางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมรวมท้ังการจัดทําบริการสาธารณะ 

(3) ส#งเสริมและสนับสนุนการมีส#วนร#วมของประชาชนในการตรวจสอบการใช�อํานาจรัฐ

ทุกระดับในรูปแบบองค1กรทางวิชาชีพหรือตามสาขาอาชีพท่ีหลากหลายหรือรูปแบบอ่ืน 

                ... 

จะเห็นได�ว#า การผังเมือง เป&นเรื่องของกระบวนการมีส#วนร#วมนับต้ังแต#ระดับนโยบาย และ

เก่ียวข�องกับนโยบายด�านต#างๆ รวมไปถึงสิทธิของชุมชน ท่ีมีส#วนร#วมในทุกข้ันตอนและทุกภาคส#วน 

 

3.2 การจัดกลุ�มประเด็นผังเมืองท่ีเก่ียวข!องกับสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส�วนร�วมของประชาชน 

  การศึกษาประเด็นผังเมืองวิเคราะห1และจัดกลุ#มประเด็นผังเมืองที่เกี่ยวข�องกับสิทธิชุมชนและ

สิทธิการมีส#วนร#วมของประชาชนซึ่งคณะผู�วิจัยได�จัดกลุ#มประเด็นผังเมืองที่เกี่ยวข�องกับสิทธิชุมชนและ

สิทธิการมีส#วนร#วมของประชาชน ดังนี้  

  1. สิทธิในการรับรู�ข�อมูลข#าวสาร สิทธิในการมีส#วนร#วมและสิทธิชุมชน ในช#วงระหว#างการ

ดําเนินการวางผัง 

  2. ความล#าช�าในการประกาศบังคับใช�ผังเมือง 

  3. การใช�ประโยชน1ท่ีดินขัดกับผังเมือง 
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  4. ช#วงผังหมดอายุ และผังเมืองใหม#ยังไม#ประกาศบังคับใช� ในระหว#างนั้นมีการใช�ประโยชน1ท่ีดิน

ขัดกับผังเมืองเก#า หรือขัดกับผังเมืองใหม#ท่ียังไม#ประกาศ 

โดยรวบรวมข�อมูลกรณีศึกษาจากแหล#งท่ีมา ดังนี้ 

1) กรณีชุมชนท่ีได�รับผลกระทบจากการพัฒนาและกิจกรรมท่ีเก่ียวข�องกับผังเมือง ซ่ึงคณะผู�วิจัยได�

เคยมีส#วนร#วมทํางานด�วย โดยท่ีบางชุมชนมีการร�องเรียนมายังสํานักงานคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห#งชาติ โดยศึกษาจากเอกสารท่ีคณะผู�วิจัยได�รวบรวมจากอนุกรรมการด�านสิทธิชุมชน 

ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห#งชาติ และเอกสารผังเมืองท่ีเก่ียวข�อง 

2) ประเด็นป>ญหาผังเมืองท่ีปรากฏตามสื่อสาธารณะ ซ่ึงสะท�อนให�เห็นถึงสถานการณ1และประเด็น

ป>ญหาใหม#ท่ีเกิดข้ึน และมีแนวโน�มท่ีจะขยายวงกว�างออกไปในอนาคต 

3) การวิเคราะห1จากเอกสารผังเมืองท่ีเป&นกฎกระทรวงผังเมืองรวมซ่ึงประกาศใช�บังคับเฉพาะพ้ืนท่ี 

ท่ีมีการร�องเรียนในกิจกรรมการพัฒนา ประกอบด�วยแผนผังการใช�ประโยชน1ท่ีดิน ข�อกําหนด 

และบัญชีท�ายกฎกระทรวง 

4) การศึกษากรณีข�อร�องเรียนมายังสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห#งชาติท้ังในกรณีท่ีเป&น

เรื่องผังเมืองโดยตรงและกรณีท่ีเก่ียวข�อง 

 

ตาราง 3.1 แสดงกลุ�มประเด็นป.ญหาตามข!อร!องเรียนท่ีประชาชนย่ืนมายังสํานักงานคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห�งชาติในประเด็นด!านผังเมือง ในช�วงระหว�างป5 พ.ศ.2545-2556 

 

กลุ�มประเด็นป.ญหา สภาพป.ญหา จํานวน 
กรณี

ป.ญหา 

สิทธิในการรับรู�ข�อมูลข#าวสาร สิทธิในการมี
ส#วนร#วม และสิทธิชุมชน ในช#วงระหว#างการ
ดําเนินการวางผัง 

1. ประชาชนไม#สามารถเข�า ถึงข�อมูลข#าวสาร
เก่ียวกับการวางและจัดทําผังเมืองในพ้ืนท่ี 

2. ป>ญหาในการศึกษาเพ่ือทําความเข�าใจผังเมือง 
3. ป>ญหาการเข�าไปมีส#วนร#วมในการวางและจัดทํา

ผังเมือง เช#น การจัดรับฟ>งความคิดเห็oไม#ท่ัวถึง
ครอบคลุมพ้ืนท่ี 

5 
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ความล#าช�าในการประกาศบังคับใช�ผังเมือง กระบวนการจัดทําผังเมืองภายหลังผ#านการมีมติ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล� ว  ส#วนใหญ# เป&น
ประเด็นป>ญหาความล#าช�าในการดําเนินการ เพ่ือให�มี
การประกาศบังคับใช�เป&นกฎหมาย ส#งผลให�มีการใช�
ประโยชน1ท่ีดินขัดกับร#างผังเมืองรวม 
 

9 

การใช�ประโยชน1ท่ีดินขัดกับผังเมือง เม่ือมีการประกาศบังคับใช�ผังเมืองแล�ว มีการใช�
ประโยชน1ท่ีดิน ขัดกับกฎกระทรวงบังคับใช�ผังเมือง
รวม ส#งผลให�เกิดผลกระทบกับสภาพพ้ืนท่ี และสิทธิ
ของประชาชน ชุมชน 

1 

ช#วงผังหมดอายุ และผังเมืองใหม#ยังไม#ประกาศ
บังคับใช� ในระหว#างนั้นมีการใช�ประโยชน1ท่ีดิน
ขัดกับผังเมืองเก#า หรือขัดกับผังเมืองใหม#ท่ียัง
ไม#ประกาศ 

หลังจากผังเมืองเดิมหมดอายุการบังคับใช� และยังไม#
มีการประกาศบังคับใช�ผังเมืองใหม#ในพ้ืนท่ี กรณีท่ีไม#
มีการจัดทําข�อบัญญัติท�องถ่ิน หรือกําหนดมาตรการ
อ่ืนๆเพ่ือควบคุมการใช�ประโยชน1ท่ีดิน จะส#งผลให�
เกิดช#องว#างในกําหนดการในการใช�ประโยชน1ท่ีดิน 
ซ่ึงอาจเกิดการประกอบกิจการ หรือดําเนินกิจกรรมท่ี
ส#งผลกระทบต#อสภาพแวดล�อมได� 

2 

  

3.2.1 ประเด็นป.ญหาผังเมืองจากข!อร!องเรียนของประชาชนต�อกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห�งชาติ 

 ประเด็นป>ญหาผังเมืองซ่ึงคณะผู�วิจัยได�มีโอกาสทํางานร#วมด�วย และเป&นกรณีท่ีเป&นข�อร�องเรียนมายัง

สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห#งชาติด�วย โดยศึกษาจากเอกสารท่ีคณะผู�วิจัยได�รวบรวมในช#วง

การทํางานมาวิเคราะห1ในเบ้ืองต�น ดังนี้ 

 (1) สิทธิในการรับรู!ข!อมูลข�าวสาร สิทธิในการมีส�วนร�วมและสิทธิชุมชน ในช�วงระหว�างการ

ดําเนินการวางผังเมือง 

 



39 

 

 
 

 คําร!องเลขท่ี 366/25503 

เรื่อง  โครงการก#อสร�างคลังบรรจุกPาซ ในพ้ืนท่ีตําบลบางจะเกร็ง อําเภอเมือง

 สมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 

 ข!อเท็จจริงโดยสรุป 

 ประชาชนได�ร�องเรียนต#อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห#งชาติ ตามคําร�องที่ 366/2550 ว#าบริษัท

ปRกนิก คอร1ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ได�ขออนุญาตก#อสร�างคลังบรรจุกPาซขึ้นในพื้นที่หมู#ที่ 1 ตําบล

บางจะเกร็ง อําเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม แต#เนื่องจากในบริเวณเดียวกันนั้น มีโรงงาน

ต�มหอย และคลังน้ํามันของเอกชนอีก 2 แห#ง ทําให�ชาวบ�านเกรงว#าหากมีอุบัติเหตุเกิดข้ึนแก# คลังกPาซ

ดังกล#าวแล�วจะส#งผลต#อคลังน้ํามันและส#งผลกระทบต#อชีวิต ร#างกายและทรัพย1สินของชาวบ�านในชุมชน 

โดยคนในพ้ืนท่ีส#วนใหญ#ไม#ต�องการให�คลังบรรจุกPาซเปRดดําเนินการและให�ยกเลิกโครงการ 

 ประเด็นป.ญหาผังเมือง 

 บริเวณก#อสร�างคลังสินค�าประเภทกPาซหุงต�มโครงการบรรจุกPาซ (LPG) ต้ังอยู#ในบริเวณหมายเลข 4.4 

ของกฎกระทรวงฉบับท่ี 336 (พ.ศ. 2540) ผังเมืองรวมสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ซ่ึงกําหนดไว�

เป&นสีม#วงอ#อนให�เป&นท่ีดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ โดยให�ใช�ประโยชน1เพ่ืออุตสาหกรรมท่ีประกอบ

กิจการโดยไม#เป&นมลพิษต#อชุมชนหรือสิ่งแวดล�อม คลังสินค�า สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการเป&นส#วนใหญ# สําหรับการใช�พ้ืนท่ีเพ่ือกิจการอ่ืน ให�ใช�เพ่ิมได�อีกไม#เกินร�อยละสิบของท่ีดิน

ประเภทนี้ในแต#ละบริเวณ และห�ามใช�ประโยชน1ในท่ีดินเพ่ือกิจการอ่ืนตามท่ีกฎหมายกําหนด ดังต#อไปนี้  

(1) โรงงานทุกประเภท เว�นแต#โรงงานท่ีประกอบกิจการโดยไม#เป&นมลพิษต#อชุมชนหรือสิ่งแวดล�อม

ตามกฎหมายว#าด�วยการส#งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล�อมแห#งชาติ 

(2) คลังสินค�าท่ีประกอบกิจการเก่ียวกับสารเคมีเพ่ือการขายส#งหรือการผลิต ฯลฯ ดังนั้นหากการ

ดําเนินการดังกล#าวไม#เป&นการดําเนินการท่ีขัดต#อข�อกําหนดก็สามารถดําเนินกิจการได� 

 ความเห็นของหน�วยงานท่ีเก่ียวข!อง ในประเด็นป.ญหาผังเมือง 

                                                 
3 รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ท่ี 166/2555 ฉบับลงวันท่ี 1 มีนาคม 2555 
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 สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง เนื่องจากภารกิจหน�าท่ีเก่ียวกับการอนุญาตกํากับดูแลคลังกPาซ 

ป>WมกPาซ และน้ํามัน กรมโยธาฯ ได�ถ#ายโอนภารกิจดังกล#าวให�แก#กรมธุรกิจพลังงาน ต้ังแต#การปฏิรูประบบ

ราชการ ข้ันตอนการขออนุญาตจึงไม#ได�ข้ึนอยู#กับทางสํานักงานโยธาฯจังหวัดสมุทรสงครามจะตรวจสอบ

การใช�ประโยชน1ท่ีดินในบริเวณท่ีจะก#อสร�างตามกฎกระทรวงบังคับใช�ผังเมืองรวม 

คณะอนุกรรมการด!านสิทธิชุมชนและฐานทรัพยากร เห็นว#าพ้ืนท่ีก#อสร�างดังกล#าวเป&นท่ีท่ีมีการ

กําหนดให�ใช�ประโยชน1ท่ีดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ ซ่ึงมีข�อห�ามใช�ประโยชน1ในเขตท่ีดินดังนี้ คือ 

  (1) โรงงานทุกประเภทเว�นแต#โรงงานท่ีประกอบกิจการ โดยไม#เป&นมลพิษต#อชุมชนหรือสิ่งแวดล�อม 

ตามกฎหมายว#าด�วยการส#งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล�อมแห#งชาติ 

(2) คลังสินค�าท่ีประกอบกิจการเก่ียวกับสารเคมี เพ่ือการขายส#งหรือการผลิต 

(3) สถานสงเคราะห1หรือรับเลี้ยงเด็กหรือคนชรา 

(4) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว#าด�วยสุสานและฌาปนสถาน 

ดังนั้น กิจการคลังเก็บกPาซและโรงงานบรรจุกPาซดังกล#าว จึงเป&นกิจการท่ีจัดได�ว#าเป&นไปตามเง่ือนไข

ข�อห�ามการใช�ประโยชน1ท่ีดินท่ีระบุไว�ในผังเมืองรวมสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ประเภท

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจใน  (1) และ (2) ข�างต�นแม�จะยังไม#มีประกาศกําหนดประเภทโรงงานท่ีไม#ก#อมลพิษ

ต#อชุมชน ตามพระราชบัญญัติส#งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล�อมแห#งชาติ พ.ศ. 2535 ในขณะออก

ใบอนุญาตก็ตาม แต#เนื่องจากความปลอดภัยของชุมชนท่ีอาจได�รับผลกระทบจํานวนมาก เป&นเรื่องสําคัญท่ี

หน#วยงานราชการจะต�องนํามาพิจารณา ท้ังยังมีบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 2550 มาตรา 67 ให�ความ

รับรองและคุ�มครองสิทธิของชุมชนไว�  

 สรุปผลการตรวจสอบของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห�งชาติ 

 ทางคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห#งชาติมีความเห็นสอดคล�องกับทางคณะอนุกรรมการด�านสิทธิชุมชน

และฐานทรัพยากรในประเด็นเรื่องผังเมือง ดังนั้นทางคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห#งชาติจึงเห็นว#าการมี

คําสั่งออกใบอนุญาตของกรมธุรกิจพลังงานเป&นการใช�ดุลพินิจโดยไม#ชอบด�วยกฎหมาย ขัดต#อหลักการ

คุ�มครองสิทธิชุมชนและหลักการมีส#วนร#วมของประชาชน ท้ังเป&นการอนุญาตโดยขาดการใช�ดุลพินิจในการ

กําหนดมาตรการคุ�มครองความปลอดภัยให�แก#ชุมชนผู�อาจได�รับผลกระทบอย#างเพียงพอ 
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 คําร!องเลขท่ี 792/25504 

 เรื่อง โครงการก#อสร�างโรงไฟฟ2าถ#านหิน อําเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ1 

 ข!อเท็จจริงโดยสรุป 

  ในพ้ืนท่ีอําเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ1มีการจัดทําผังเมืองรวมชุมชนทับสะแก โดยเป&นการ

ดําเนินการร#วมกันระหว#างสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ1 กับองค1กรปกครองส#วน

ท�องถ่ินท่ีอยู#ในเขตผังเมืองรวมชุมชนทับสะแก ครอบคลุมพ้ืนท่ีท้ังหมดของเทศบาลตําบลทับสะแก และ

พ้ืนท่ีบางส#วนขององค1การบริหารส#วนตําบลทับสะแก องค1การบริหารส#วนตําบลแสงอรุณ องค1การบริหาร

ส#วนตําบลเขาล�าน และองค1การบริหารส#วนตําบลนาหูกวาง อําเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ1 และ

ครอบคลุมบริเวณพ้ืนท่ีท่ีการไฟฟ2าฝZายผลิตแห#งประเทศไทยได�จัดซ้ือไว�เพ่ือเตรียมก#อสร�างโรงไฟฟ2า 

  ผู�ร�องชี้แจงว#าเจ�าหน�าท่ีกรมโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ1ได�ดําเนินการจัดเวทีรับฟ>ง

ความคิดเห็นของประชาชนเรื่องผังเมืองรวมชุมชนทับสะแกและได�มีการสรุปผลการรับฟ>งความคิดเห็นของ

ประชาชนว#าประชาชนส#วนใหญ#เห็นด�วยกับโครงการก#อสร�างโรงไฟฟ2าถ#านหินทับสะแกของการไฟฟ2าฝZาย

ผลิตแห#งประเทศไทย ผู�ร�องเห็นว#าการสรุปผลการประชุมซ่ึงไม#ตรงกับข�อเท็จจริงนั้น อาจส#งผลนําไปสู#การ

ผลักดันให�มีการเปลี่ยนสีผังเมืองบริเวณท่ีดินท่ีการไฟฟ2าฝZายผลิตแห#งประเทศไทยกําหนดให�เป&นท่ีต้ัง

โรงไฟฟ2าถ#านหินทับสะแกผู�ร�องกับพวกจึงขอคัดค�านการท่ีจะมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของผังเมืองไม#ว#าจะ

โดยวิธีใด เช#น การเปลี่ยนสีผังเมืองในเขตท่ีดินของการไฟฟ2าฝZายผลิตแห#งประเทศไทยในอําเภอทับสะแกให�

เป&นสีม#วง หรือจะใช�วิธีเพ่ิมเติมในรายละเอียดแนบท�ายของพ้ืนท่ี สีเขียวให�สามารถก#อสร�างสาธารณูปโภค 

เช#น โรงไฟฟ2าถ#านหินหรือกPาซได� 

  นอกจากนี้ต�องมีการรับฟ>งความคิดเห็นของประชาชนท่ีอยู#นอกเขตผังเมืองแต#อยู#ในพ้ืนท่ีท่ีต�องได�รับ

ผลกระทบจากมลพิษหากมีการก#อสร�างโรงไฟฟ2าถ#านหิน นิวเคลียร1 หรือกPาซธรรมชาติ ประชาชนท่ีอยู#นอก

เขตผังเมืองต�องมีสิทธิเท#าเทียมกับประชาชนท่ีอยู#ในเขตผังเมืองทุกประการ โดยเฉพาะสิทธิการคัดค�าน

กิจการท่ีจะสร�างในเขตผังเมืองแต#ส#งผลกระทบต#อคนท่ีอยู#นอกผังเมือง 

 ประเด็นป.ญหาผังเมือง 

 การกําหนดพ้ืนท่ีการใช�ประโยชน1ท่ีดินโดยขาดกระบวนการรับฟ>งความคิดเห็นของประชาชน  

                                                 
4 คําร�องท่ี 792/2550 ลงวันท่ี 6 ธันวาคม 2550 
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 ความเห็นของหน�วยงานท่ีเก่ียวข!อง ในประเด็นป.ญหาผังเมือง 

  กรมโยธาธิการและผังเมือง ชี้แจงว#าในการจัดทําผังเมืองรวมชุมชนทับสะแกท่ีผ#านมา เป&นผังร#างซ่ึง

ได�ดําเนินการตามกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายผังเมืองทุกประการ โดยเน�นการมีส#วนร#วมของ

ประชาชนผู�มีส#วนได�เสียและการคํานึงถึงการใช�ประโยชน1ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมอย#างยั่งยืน 

ส#วนการใช�ประโยชน1ท่ีดินบริเวณตําบลนาหูกวางท่ีการไฟฟ2าฝZายผลิตแห#งประเทศไทยจัดซ้ือไว�นั้น ในผังร#าง

ป>จจุบัน ก็ยังคงกําหนดให�เป&นท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม(สีเขียว) ไม#อนุญาตให�โรงงานท่ีเป&น

มลพิษเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี หากการไฟฟ2าฝZายผลิตแห#งประเทศไทยจะขอแก�ไขให�เป&นสีอ่ืนนั้นต�องดําเนิน

กระบวนการตามผังเมืองและอยู#ท่ีประชาชนในพ้ืนท่ีกับการไฟฟ2าฝZายผลิตแห#งประเทศไทย หากตกลงกันได� 

การไฟฟ2าฝZายผลิตแห#งประเทศไทยในฐานะเจ�าของท่ีดินสามารถยื่นขอให�แก�ไขผังเมืองรวมชุมชนทับสะแก

ในภายหลังได� 

 คณะอนุกรรมการสิทธิในทรัพยากรน้ํา ชายฝ.Dง แร�และส่ิงแวดล!อม มีความเห็นว#ากระบวนการ รับ

ฟ>งความคิดเห็นของประชาชนมีความสําคัญอย#างยิ่งตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 2550 และตาม

หลักการแห#งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 แต#กระบวนการจัดทําผังเมืองจากขั้นตอนที่ 6 จน

ประกาศใช�บังคับผังเมืองเปRดโอกาสให�มีการร�องคัดค�านร#างผังเมืองที่ผ#านกระบวนการรับฟ>งความคิดเห็น

ของประชาชนแล�วจึงอาจทําให�ผังเมืองที่ประกาศใช�ไม#ตรงกับการรับฟ>งความคิดเห็นได�  ดังนั้นหากมีการ

เปลี่ยนแปลงร#างผังเมืองควรกลับมารับฟ>งความคิดเห็นของประชาชนอีกครั้งหนึ่ง แม�มิได�กําหนดไว�ใน

ข้ันตอนการจัดทําผังเมืองรวมก็ตาม 

 

 คําร!องเลขท่ี 800/25505 

 เรื่อง  โรงงานเหล็ก จังหวัดเพชรบุรี 

 ข!อเท็จจริงโดยสรุป 

 บริษัท ไทยอินเตอร1 สตีลกรุPป จํากัด ได�เข�ามาก#อต้ังโรงงานประกอบกิจการหลอมเหล็ก ในพ้ืนท่ี 

หมู#ท่ี 1 ตําบลหนองชุมพล อําเภอเขาย�อย จังหวัดเพชรบุรี โดยไม#มีการสอบถามชาวบ�านก#อนทําการ

ก#อสร�าง และพ้ืนท่ีโครงการอยู#ในเขตจัดรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 

                                                 
5 รายงานผลการตรวจสอบการละเมดิสิทธิมนุษยชน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห#งชาติ ท่ี 332/2553 ลงวันท่ี 6 ตลุาคม 2553 
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ในวันท่ี 4 เมษายน 2550 ชาวบ�านได�เดินทางไปยื่นหนังสือถึงผู�ว#าราชการจังหวัดเพชรบุรีให�ระงับ

การก#อสร�างโครงการ แต#ก็ไม#มีหน#วยงานใดให�การตอบรับ จนกระท่ังเม่ือก#อสร�างโรงงานเสร็จ มีการทดลอง

เดินเครื่องในวันท่ี 11 ธันวาคม 2550 เป&นเวลา 4 วัน ก#อให�เกิดผลกระทบท้ังด�านมลภาวะทางเสียง ฝุZน

ละอองและกลิ่น  

วันท่ี 19 ธันวาคม 2550 อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรีได�มีหนังสือขอความร#วมมือให�โรงงานระงับ

โครงการไปก#อนจนกว#ารายงานการวิเคราะห1ผลกระทบสิ่งแวดล�อมของโครงการจะผ#านการพิจารณาจาก

สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 

 ประเด็นป.ญหาผังเมือง 

1. ความล#าช�าในการจัดทําผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบุรี ซ่ึงอยู#ในข้ันตอนดําเนินการออกกฎกระทรวง 

โดยตามร#างกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบุรี ท่ีต้ังของโรงงานหลอมเหล็กดังกล#าวจะอยู#ในท่ีดิน

ประเภทชนบทและเกษตรกรรมและมีข�อกําหนดห�ามกิจกรรมหลอมเหล็ก 

2. การพิจารณาเปลี่ยนการใช�ท่ีดินเพ่ือประโยชน1อย#างอ่ืนท่ีมิใช#เกษตรกรรม ตามมาตรา 45 

พระราชบัญญัติจัดรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ.2517การเปลี่ยนการใช�ประโยชน1ดังกล#าว มิได�มี

กระบวนการรับฟ>งความคิดเห็นของประชาชนหรือได�รับความยินยอมจากชุมชนในพ้ืนท่ี  

 ความเห็นของหน�วยงานท่ีเก่ียวข!อง ในประเด็นป.ญหาผังเมือง 

สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี ได�ตอบประเด็นการประกอบกิจการหลอม

เหล็กในพ้ืนท่ีดังกล#าวขัดต#อกฎหมายผังเมืองหรือไม#นั้น ว#า เนื่องจากพ้ืนท่ีบริเวณดังกล#าวยังไม#มี

กฎกระทรวงประกาศบังคับใช� จึงไม#สามารถนํากฎหมายผังเมืองมาพิจารณาได�ในขณะนี้ 

สํานักงานจัดรูปท่ีดินจังหวัดเพชรบุรี ได�ชี้แจงกรณีการเปลี่ยนการใช�ท่ีดินเพ่ือประโยชน1อย#างอ่ืนท่ี

มิใช#เกษตรกรรมว#า การบังคับใช�ท่ีดินตามมาตรา 45 พระราชบัญญัติจัดรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม                

พ.ศ.2517 มิได�บังคับเด็ดขาด มีข�อยกเว�นให�คณะกรรมการจัดรูปท่ีดินจังหวัดมีอํานาจในการอนุญาต 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห�งชาติ มีความเห็นต#อประเด็นการจัดรูปท่ีดินว#า การเปลี่ยนการใช�

ประโยชน1ท่ีดินจากเพ่ือการทําเกษตรกรรมเป&นพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมดังกล#าว มิได�มีกระบวนการรับฟ>งความ

คิดเห็นของประชาชน หรือได�รับความยินยอมจากชุมชนในพ้ืนท่ี กระบวนการพิจารณาให�เปลี่ยนแปลงการ
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ใช�ประโยชน1ในท่ีดินดังกล#าว จึงไม#สอดคล�องกับเจตนารมณ1ของมาตรา 57 วรรค 2 รัฐธรรมนูญแห#ง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 

 สรุปผลการตรวจสอบของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห�งชาติ 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห#งชาติมีข�อเสนอต#อสํานักงานจัดรูปท่ีดินกลาง ให�พิจารณาจัดทํา

กระบวนการรับฟ>งความคิดเห็นของประชาชน ก#อนมีมติให�เปลี่ยนการใช�ท่ีดินเพ่ือประโยชน1อย#างอ่ืนท่ีมิใช#

เกษตรกรรม 

 

 คําร!องเลขท่ี 644/25526 

 เรื่อง  การก�อสร!างต�อเติมไซโลปูนบริเวณหน!าสถานีรถไฟนาสาร  

     จังหวัดสุราษฎรJธานี 

 ข!อเท็จจริงโดยสรุป 

 กรณีคัดค�านการก#อสร�างต#อเติมไซโลปูนของบริษัท ทีพีไอ จํากัด (มหาชน) บริเวณหน�าสถานีรถไฟ   

นาสาร ตําบลนาสาร อําเภอนาสาร จังหวัดสุราษฎร1ธานี ของราษฎรตําบลนาสาร  

 บริษัทได�รับใบอนุญาตให�ประกอบกิจการโรงงานเม่ือวันท่ี 28 มีนาคม 2538 ซ่ึงการประกอบกิจการ

ของบริษัทได�ก#อให�เกิดผลกระทบต#อสุขภาพและอนามัยของประชาชนท่ีอาศัยอยู#บริเวณใกล�เคียงจน

ก#อให�เกิดโรคเก่ียวกับระบบทางเดินหายใจ เช#น โรคมะเร็งเยื่อหุ�มปอด โรคภูมิแพ� โรคหอบหืด               

วัณโรค โรคปอดอุดก้ันเรื้อรัง เป&นต�น เนื่องจากสถานท่ีต้ังของไซโลปูนอยู#กลางชุมชนแออัดและเป&นเขต

ติดต#อกับโรงเรียน วัด สถานีรถไฟ สนามเด็กเล#น ศาลาเอนกประสงค1ของชุมชน ตลาดและไนท1พลาซ#า     

ซ่ึงคนในพ้ืนท่ีได�มีการร�องเรียนเก่ียวกับป>ญหาเหตุเดือดร�อนรําคาญจากฝุZนผงปูนเม่ือวันท่ี 25 กรกฎาคม 

2543 แต#ป>ญหาก็ยังไม#ได�รับการเยียวยา บริษัทก็ยังคงประกอบกิจการและยังได�มีการยื่นขอต#อเติมและ

ขยายไซโลปูนในช#วยปลายป[ 2551 ต#อมาเม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2552 มีประชาชนจํานวน 7,380 คนยื่น

หนังสือถึงผู�มีหน�าท่ีดูแลพ้ืนท่ีท้ังในระดับประเทศและในระดับท�องถ่ิน 

 
                                                 
6 รายงานผลการตรวจสอบ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห#งชาติ ท่ี 289/2555 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2555 
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 ประเด็นป.ญหาผังเมือง 

 การใช�สิทธิของผู� มีส#วนได�เสีย กล#าวคือ เทศบาลเมืองนาสาร ในการยื่นคําร�องขอแก�ไขหรือ

เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข�อกําหนดเก่ียวกับการใช�ประโยชน1ท่ีดินผังเมืองรวมเมืองนาสาร โดยได�ยื่นคําร�อง

ภายใน 90 วันตามท่ีกฎหมายกําหนด (ต้ังแต#วันท่ี 30 ตุลาคม 2552 ถึงวันท่ี 27 มกราคม 2553) ขอให�กรม

โยธาธิการและผังเมืองแก�ไขส#วนของการกําหนดสีท่ีดินของการรถไฟแห#งประเทศไทยท่ีมีการกําหนดเป&น

สีขาว (พ้ืนท่ีนอกเหนือการควบคุมของผังเมืองรวม กฎหมายผังเมืองบังคับใช�ไม#ได� อันเป&นช#องว#างของ

กฎหมาย) เนื่องจากการกําหนดดังกล#าวทําให�บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน) สามารถมาเช#าท่ีดินของ

การรถไฟแห#งประเทศไทยประกอบกิจการโรงงาน เนื่องจากตามข�อกําหนดผังเมืองไม#ได�ห�ามไว� จึงขอให�

แก�ไขสีผังเมืองดังกล#าวเป&นสีน้ําเงิน (ท่ีดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ) แต#

ปรากฏว#าท่ีประชุมคณะอนุกรรมการผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย มีมติไม#ให�

เปลี่ยนแปลงสีโดยให�เหตุผลว#าเพ่ือความสะดวกในการจัดการพ้ืนท่ีของการรถไฟแห#งประเทศไทย โดยมิได�

คํานึงถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับประชาชนแต#อย#างใด (กรกฎาคม 2553) 

 ความเห็นของหน�วยงานท่ีเก่ียวข!อง ในประเด็นป.ญหาผังเมือง 

 เทศบาลเมืองนาสาร  

 เทศบาลฯ ได�รับเรื่องร�องเรียนจากราษฎรมาโดยตลอด ต้ังแต#ป[ 2542 ซ่ึงทางเทศบาลฯได�พยายาม

หาแนวทางแก�ไข แต#ก็ไม#สามารถแก�ไขป>ญหาได�  

 เทศบาลฯ มีความเห็นว#าป>ญหาจะเกิดข้ึนมาอีกมากในอนาคตจึงเห็นควรให�บริษัท ทีพีไอ โพลีน 

จํากัด (มหาชน) ย�ายสถานประกอบการไปท่ีอ่ืนและในกรณีเดียวกันนี้ เทศบาลฯได�ยื่นคําร�องต#อ               

สํานักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร1ธานีเพ่ือขอแก�ไขเปลี่ยนแปลงสีผังเมืองรวมเมืองนาสาร          

จากสีขาว เป&นสีน้ําเงิน เพ่ือแก�ไขป>ญหาในระยะยาวแบบบูรณาการ  

  สํานักโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดสุราษฎรJธานี 

  บริเวณสถานีรถไฟนาสาร อยู#ในผังเมืองรวมเมืองนาสารหากแต#ขาดอายุบังคับใช�อยู# เทศบาล

เมืองนาสารจึงได�นําผังเมืองรวมเมืองนาสารไปจัดทําเป&นเทศบัญญัติเทศบาลเมืองนาสาร เรื่อง กําหนด

บริเวณห�ามก#อสร�าง ดัดแปลง ใช�หรือเปลี่ยนการใช�อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในท�องที่เทศบาล
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เมืองนาสาร อําเภอนาสาร จังหวัดสุราษฎร1ธานี พ.ศ.2551 เพื่อบังคับใช�ชั่วคราวและกรมโยธาธิการและ

ผังเมืองกําลังดําเนินการปรับปรุงผังเมืองรวม 

  ผังเมืองรวมเมืองนาสารไม#ได�กําหนดพ้ืนท่ีสองข�างทางรถไฟบริเวณใกล�สถานีรถไฟ เพราะบริเวณ

ดังกล#าวเป&นพ้ืนท่ีสีขาว จึงไม#มีกฎหมายบังคับใช�แต#อย#างใด 

 สรุปผลการตรวจสอบของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห�งชาติ 

 คณะอนุกรรมการด�านสิทธิชุมชนและฐานทรัพยากรมีความเห็นว#า การท่ีบริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด 

(มหาชน) มาเช#าพ้ืนท่ีการถไฟแห#งประเทศไทยในการประกอบกิจการ ซ่ึงเป&นพ้ืนท่ีสีขาวตามประกาศของ

กรมโยธาธิการและผังเมืองได�กําหนดไว�นั้น ทําให�ผู�ประกอบการในพ้ืนท่ีดังกล#าวสามารถประกอบกิจการได�

ทุกประเภทโดยไม#มีข�อจํากัดอันเป&นช#องว#างของกฎหมาย นอกจากนี้ยังมีความเห็นว#าการรถไฟแห#งประเทศ

สมควรพิจารณาออกระเบียบในการให�เช#าท่ีดินสําหรับกิจการท่ีอาจส#งผลกระทบต#อประชาชน สุขภาพและ

สภาพแวดล�อม มิฉะนั้นอาจถือได�ว#าการรถไฟแห#งประเทศไทยสนับสนุนให�เกิดการละเมิดต#อประชาชนและ

ชุมชน  

 ท้ังนี้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห#งชาติได�มีมติให�กรมโรงงานอุตสาหกรรม และสํานักงาน

อุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร1ธานีพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตและไม#อนุญาตให�บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด 

(มหาชน) ประกอบกิจการท่ีเป&นอันตรายต#อสุขภาพบริเวณสถานีรถไฟนาสาร โดยได�ให�น้ําหนักกับ

ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต#อชุมชนเป&นหลัก 

 

 คําร!องเลขท่ี 986/25557 

 เรื่อง  โครงการก#อสร�างถนนตามผังเมืองรวม จังหวัดกาญจนบุรี 

 ข!อเท็จจริงโดยสรุป 

                                                 
7 บันทึกการช้ีแจงข�อเท็จจริง กรณีการสร�างถนนสาย ก ข ค ในพ้ืนท่ีจังหวัดกาญจนบุรี วันท่ี 16 ตุลาคม 2555  

  หนังสือคณะอนุกรรมการด�านสทิธิชุมชนท่ี สม 0003/489 ฉบับวันท่ี 21 กุมภาพันธ1 2556 

  หนังสือกรมทางหลวงชนบท ท่ี คค 0703/2815 ฉบับลงวันท่ี 25 มีนาคม 2556 

  หนังสือสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรีท่ี กจ 0022/283 ฉบับวันท่ี 13 มีนาคม 2556  
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 กรณีร�องเรียนคัดค�าน “โครงการก#อสร�างถนนตามผังเมืองรวม” 3 สาย คือ สาย ก สาย ข และสาย ค 

ในพ้ืนท่ีจังหวัดกาญจนบุรีของกรมทางหลวงชนบท ตามผังเมืองรวมจังหวัดซ่ึงได�หมดอายุไปแล�ว แต#

ชาวบ�านในพ้ืนท่ีเห็นว#าโครงการดังกล#าวจะส#งผลกระทบต#อการใช�ประโยชน1ท่ีดินเดิมของชาวบ�าน 

นอกจากนี้ยังมีประเด็นเรื่องความโปร#งใสในการจัดทําโครงการดังกล#าว กล#าวคือ  

  1) ชาวบ�านไม#สามารถเข�าถึงและไม#ได�รับแจ�งข�อมูลข#าวสารเก่ียวกับโครงการ ตลอดจนเรื่อง

ข�อกําหนดในประกาศพระราชกฤษฎีกาเวนคืนท่ีดิน  

 2) กระบวนการมีส#วนร#วมท่ีจัดข้ึนไม#ครอบคลุมผู� ท่ีได�รับผลกระทบจากโครงการจึงถือไม#ได�ว#า

ประชาชนได�มีส#วนร#วมแล�ว   

 3) แผนท่ีแนบท�ายพระราชกฤษฎีกาเป&นแผนท่ีท�ายผังเมืองเดิมต้ังแต#ป[พ.ศ. 2543 ซ่ึงไม#ตรงกับสภาพ

ความเป&นจริงในป>จจุบัน และชาวบ�านไม#เห็นว#าโครงการดังกล#าวจําเป&นต#อการพัฒนาพ้ืนท่ี ด�วยเหตุผลนี้จึง

เห็นควรยกเลิกโครงการท้ังหมด  

ชาวบ�านซึ่งรวมไปถึงผู�ร�องและเครือข#ายผู�ที่ได�รับผลกระทบได�ดําเนินการร�องเรียนคัดค�านมา

ตลอด และกรมทางหลวงชนบทก็เคยมีหนังสือแจ�งชะลอโครงการแล�วในวันที่ 10 สิงหาคม 2553 แต#ก็

ยังดําเนินการต#อ ในวันท่ี 24 กันยายน 2555 เครือข#ายผู�ได�รับผลกระทบจากโครงการก#อสร�างถนนตาม

ผังเมืองรวมได�ทําหนังสือถึงผู�ว#าราชการจังหวัดกาญจนบุรีว#า หากจะมีความเห็นอนุมัติโครงการฯให�แจ�ง

ประชาชนเข�ามามีส#วนร#วมด�วย นอกจากนี้เครือข#ายก็ได�มีการรวบรวมรายชื่อเพ่ือคัดค�านโครงการฯ โดย

มีคนร#วมมากกว#า 3,000 รายชื่อ แต#ก็ไม#ได�รับการติดต#อกลับให�ประชาชนเข�าไปมีส#วนร#วมแต#อย#างใด  

 อย#างไรก็ดี กรมทางหลวงชนบทได�มีหนังสือชี้แจงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห#งชาติแล�วว#า อธิบดี

กรมทางหลวงได�พิจารณาเห็นชอบอนุมัติให�ยกเลิกโครงการดังกล#าวแล�ว 

 ประเด็นป.ญหาผังเมือง 

 การเข�าถึงข�อมูลข#าวสารเก่ียวกับโครงการท่ีจัดทําภายใต�ผังเมืองรวมจังหวัดกาญจนบุรีท่ีหมดอายุไป

แล�ว แต#อยู# ในระหว#างการปรับปรุงครั้ งท่ี  2 รวมถึงการเข�าไปมีส#วนร#วมในกระบวนการดังกล#าวท่ี                   

ไม#ชอบธรรม  ป>ญหาการบังคับใช�ผังเมืองในช#วงรอยต#อท่ีผังเมืองหมดอายุแล�ว 
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 ความเห็นของหน�วยงานท่ีเก่ียวข!อง ในประเด็นป.ญหาผังเมือง 

 ผู!ว�าราชการจังหวัดกาญจนบุรี 

 โครงการก#อสร�างถนนทั้ง 3 สาย เกิดจากการที่ผู �ว #าราชการจังหวัดกาญจนบุรีลงนามขอ

สนับสนุนงบประมาณและค#าก#อสร�างจากกรมทางหลวงชนบทเมื่อป[พ.ศ. 2551 ซึ่งเป&นการดําเนิน

โครงการตามผังเมืองรวมท่ีมีอยู#แล�ว  

 เม่ือได�รับเรื่องร�องเรียนจากชาวบ�าน ทางจังหวัดก็ได�ทําหนังสือถึงกรมทางหลวงชนบท และได�ทราบทาง

วาจาว#ากรมทางหลวงชนบทจะดําเนินการชะลอโครงการท้ังหมดจนกว#าจะทําความเข�าใจกับประชาชนในพ้ืนท่ี  

 กรมทางหลวงชนบท 

 ป[พ.ศ. 2555 กรมทางหลวงชนบทได�รับงบประมาณสํารวจเวนคืนอสังหาริมทรัพย1 สาย ก และสาย ค 

แต#ในการออกพระราชกฤษฎีกาได�ออกครอบคลุมถนนท้ัง 3 สาย  

 โครงการสร�างถนนท้ัง  3 ไม#เข�าข#ายต�องจัดทํารายงานการวิเคราะห1ผลกระทบสิ่งแวดล�อม 

 การรับฟ>งความคิดเห็น ได�จัดข้ึนก#อนท่ีจะออกพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะ

เวนคืน โดยสํารวจรายชื่อตามแนวสายทาง และหนังสือเชิญเข�าร#วมและแจ�งว#าจะมีการรับฟ>งความคิดเห็น 

โดยมีแผ#นพับนําเสนอแจกชาวบ�านให�ทราบถึงสิทธิในการเข�าร#วมแสดงความคิดเห็น โดยได�จ�างท่ีปรึกษาทํา

การจัดประชุมและเก็บรายละเอียดข�อมูล ดังนี้  

 สาย ก (ซ่ึงเป&นสายบังคับของผังเมือง) มีผู�เข�าร#วมครั้งท่ี 1 จํานวน 50 คน ครั้งท่ี 2เฉพาะผู�ท่ีได�รับ

ผลกระทบจากโครงการจํานวน 78 คน และครั้งท่ี 3 มาจากผู�ท่ีเข�าร#วมครั้งท่ี 1 และครั้งท่ี 2  มีผู�เห็นด�วย

ร�อยละ 69.56 ไม#เห็นด�วย 14.88  ไม#แสดงความคิดเห็น 15.56 

 สาย ข มีผู�เห็นด�วย 75 ไม#เห็นด�วย 27 ไม#แสดงความคิดเห็น 2  

 สาย ค มีผู�เห็นด�วย 71 ไม#เห็นด�วย 13.2 ไม#แสดงความคิดเห็น 15  

 สรุปได�ว#ามีผู�เห็นด�วยกับโครงการจํานวนมากกว#า ก็ดําเนินการตามโครงการต#อไป ซ่ึงในข้ันตอนการ

สํารวจอสังหาริมทรัพย1 ก็ต�องดําเนินการรับฟ>งความคิดเห็นของประชาชนก#อนการสํารวจเช#นกัน  

 ให�โอกาสชุมชนเสนอแนวทางเลือกเพ่ือปรับเปลี่ยนแนวเส�นทางไม#ให�กระทบต#อชุมชน  
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  ยอมรับว#าพระราชกฤษฎีกา มีผลกระทบกับชาวบ�าน ถนนสาย ข ก็ได�ชะลอโครงการเพราะชาวบ�าน

ค�านแล�ว แต#การชะลอคือมีโอกาสสร�างได� หากชาวบ�านจะขอยกเลิกโครงการถนนก็ต�องดําเนินการคัดค�านผัง

เมือง เนื่องจากกรมทางหลวงชนบทดําเนินการตามคําขอของทางจังหวัดซ่ึงเป&นการก#อสร�างตามผังเมืองรวม 

  แผนท่ีแนบท�ายพระราชกฤษฎีกาเป&นแผนท่ีเดิมตามผังเมืองเก#าต้ังแต#ป[ พ.ศ. 2543 ซ่ึงไม#ถูกต�อง

ตามความเป&นจริง  

  การเข�าสํารวจอสังหาริมทรัพย1จะกําหนด 100 เมตร บริเวณทางแยก 500 เมตร แต#การเวนคืน

จริงๆ จะทําแค# 20 เมตรและ 30 เมตร ตามโครงการสร�างถนน   

  สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี  

  จังหวัดกาญจนบุรีมีผังเมืองรวมจังหวัดท่ีบังคับใช�มาแล�ว 2 ครั้ง ป>จจุบันหมดอายุแล�ว 

  สาเหตุท่ีหน#วยงานอ่ืนนําแนวผังเมืองของกรมโยธาธิการและผังเมืองไปสร�าง เนื่องจากตาม

กฎหมายผังเมืองให�อํานาจหน#วยงานในการรอนสิทธิ ออกคําสั่งให�ผู�ท่ีจะปลูกสร�างล้ําแนวถนนระงับการ

ก#อสร�างได�  

  การก#อสร�างถนนใช�ชื่อโครงการว#า “โครงการก#อสร�างถนนตามผังเมืองรวม” และได�รับงบประมาณ

มาตามชื่อโครงการนี้ จึงต�องนําเอาถนนท่ีปรากฏตามผังเมืองไปก#อสร�างตามโครงการท่ีได�รับงบประมาณ  

  ป>จจุบัน ผังเมืองรวมเมืองกาญจนบุรีซ่ึงรวมโครงการก#อสร�างถนน เตรียมปRดประกาศ 15 วัน 

เพ่ือให�ประชาชนทราบและมาแสดงความคิดเห็น สามารถคัดค�านได� และคําคัดค�านก็จะถูกนําไปพิจารณา

รับฟ>งในท่ีประชุมคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดและผังเมืองชาติ ซ่ึงอาจจะยืนยันตามแบบผังเมืองเดิม  

  ป>จจุ บันการปรับปรุ งผั ง เ มืองรวมจั งหวัดกาญจนบุรี  (ปรับปรุ งครั้ ง ท่ี  2) เป&นภารกิจ ท่ี                         

กรมโยธาธิการและผังเมืองถ#ายโอนให�เทศบาลเมืองกาญจนบุรี ร#วมกับองค1กรปกครองส#วนท�องถ่ินในเขตผัง

เป&นผู�ดําเนินการโดยจัดจ�างท่ีปรึกษา คือ บริษัทไฟนอล ดีไซน1 คอนซัลแตนท1 จํากัด ดําเนินการ และกรม

โยธาธิการและผังเมืองเป&นผู�สนับสนุนด�านวิชาการ ป>จจุบันอยู#ในข้ันตอนท่ี 4 (การประชุมรับฟ>งความคิดเห็น

ของประชาชน)  ซ่ึงได�จัดประชุมเม่ือวันท่ี 5 กุมภาพันธ1 2556 มีผู�เข�าร#วมประชุมประมาณ 1,000 คน ปรากฏ

ว#าความเห็นคนส#วนใหญ#คือไม#ต�องการถนนโครงการหลายสายท่ีผ#านพ้ืนท่ีชุมชนหนาแน#น ท้ังนี้จะได�จัด

ประชุมรับฟ>งความคิดเห็นของผู�แทนชุมชนของแต#ละกลุ#มย#อยอีกครั้งภายในเดือนมีนาคม 2556 เพ่ือจะได�

นําไปพิจารณาปรับปรุงแก�ไขการกําหนดโครงการก#อสร�างถนนต#อไป 
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  ข�อคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนท่ีไม#ว#าจะเป&นการคัดค�านหรือเห็นด�วยจะถูกนําไปประกอบการ

พิจารณาวางและจัดทําผังเมืองรวม หรือทบทวนผังเมืองรวมท่ีได�วางไว�และจัดทําข้ึนไว�ก#อนแล�ว ก#อนท่ีจะ

นําเสนอคณะกรรมการผังเมืองพิจารณา  

  ปลัดอําเภอท�าม�วง 

  ถนนสาย ข ผ#านอําเภอท#าม#วงประมาณ 1 กิโลเมตร ผ#านพ้ืนท่ีไร#นา สวนผัก ไม#มีบ�านเรือน ได�มี

การประชุมประมาณ 2 ครั้ง มีเฉพาะผู�นําชุมชนไป ชาวบ�านไม#ได�เข�าไปมีส#วนร#วมและจากการสอบถาม

กํานัน ผู�ใหญ#บ�าน เห็นว#าไม#มีผลกระทบต#อชาวบ�าน  

  เทศบาลเมืองกาญจนบุรี   

  เทศบาลเมืองกาญจนบุรีได�รับการถ#ายโอนอํานาจการทําผังเมืองมาเม่ือป[พ.ศ. 2548 แต#เม่ือผังเมืองเดิม

หมดอายุ อํานาจหน�าท่ีก็เป&นขององค1กรปกครองท�องถ่ินในพ้ืนท่ีจังหวัดกาญจนบุรีในการจัดทําผังเมืองรวม โดย

เทศบาลเมืองกาญจนบุรี มีหน� าท่ีหลักในการจัดทํา โดยเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ได�จัดจ�างบริ ษัท 

ไฟนอล ดีไซน1 คอนซัลแตนท1 จํากัด ซ่ึงอยู#ในข้ันตอนการรับฟ>งความคิดเห็นและผลจากการรับฟ>งนี้ก็จะถูกเสนอ

ไปยังคณะกรรมการผังเมืองส#วนกลางอีกครั้งหนึ่ง ป>จจุบันผังเมืองหมดอายุแล�ว แต#ก#อนหน�านี้เทศบาลก็ได�

ดําเนินการก#อสร�างถนนตามผังเมืองรวม ซ่ึงถนนสาย ก เป&นสายหลัก ส#วนสาย ข และ ค เป&นเพียงสายแนะนํา  

 เทศบาลเมืองกาญจนบุรีไม#ทราบเรื่องการยกเลิกโครงการก#อสร�างถนน 

 ถนนสาย ข จะมีการปรับเปลี่ยนตามผังเมืองใหม# แต#สาย ก และ ค จะคงเส�นทางไว�เหมือนเดิม  

  เทศบาลตําบลปากแพรก 

  ชาวบ�านตําบลปากแพรกเคยคัดค�านการก#อสร�างถนนแต#ไม#สําเร็จ จึงได�ร�องต#อศาลปกครอง           

ศาลปกครองมีคําสั่งให�ชะลอโครงการเฉพาะส#วนท่ีร�องต#อศาลเท#านั้น ไม#ใช#ชะลอถนนสาย ข ท้ังสาย  

  มีป>ญหาเรื่องการบังคับใช�ผังเมืองในช#วงรอยต#อท่ีผังเมืองหมดอายุไปแล�ว ท�องถ่ินก็จําเป&นต�อง

อนุญาตเนื่องจากไม#มีกฎหมายบังคับ  

  ควรหาข�อยุติว#า การดําเนินการอย#างไรให�ประชาชนได�รับข�อมูลข#าวสารท่ัวถึง ความจําเป&นเรื่อง

การสร�างถนน การรับฟ>งความเห็นของประชาชน การเยียวยาผลกระทบ กรมทางหลวงชนบทควรให�

คําตอบกับประชาชนท่ีได�รับผลกระทบอย#างชัดเจน 



51 

 

 
 

          ความเห็นคณะอนุกรรมการด!านสิทธิชุมชน 

  การดําเนินการโครงการแบบนี้ต�องดําเนินการโดยยึดหลักตามรัฐธรรมนูญ จะใช�กฎหมายผังเมือง

และกฎหมายเฉพาะอย#างเดียวไม#ได�  

  สิทธิชุมชน ชุมชนมีสิทธิใช�ประโยชน1และบริหารจัดการปZา ลุ#มน้ํา ท่ีดิน ชายฝ>`ง ดังนั้นการดําเนิน

นโยบายต#างๆต�องคํานึงถึงประโยชน1ของประชาชนและควรให�ประชาชนมีส#วนในการบริหารจัดการ 

  สิทธิในการมีส#วนร#วม ต�องให�ประชาชนมีส#วนร#วมต้ังแต#การอนุมัติโครงการนี้ ต�องถามความเห็น

จากชาวบ�านก#อนท่ีจะมีโครงการ ในเวทีท่ีกรมทางหลวงชนบทจ�างบริษัทท่ีปรึกษามาทํา กรมทางหลวง

ชนบทต�องให�ประชาชนท้ังจังหวัดรับรู�ข�อมูลก#อน โดยเฉพาะพ้ืนท่ีท่ีมีส#วนได�เสีย การมีส#วนร#วมในการแสดง

ความคิดเห็น ว#าโครงการมีจุดอ#อนอย#างไร มีส#วนร#วมในการตัดสินใจ ส#วนร#วมในการดําเนินการและส#วน

ร#วมในการตรวจสอบ  

  มีมติเห็นควรยกเลิกโครงการ 

 

 (2) ความล�าช!าในการประกาศบังคับใช!ผังเมือง 

 

 คําร!องเลขท่ี 800/25508 

 เรื่อง  โรงงานเหล็ก จังหวัดเพชรบุรี 

 ข!อเท็จจริงโดยสรุป 

 บริษัท ไทยอินเตอร1 สตีลกรุPป จํากัด ได�เข�ามาก#อต้ังโรงงานประกอบกิจการหลอมเหล็ก ในพ้ืนท่ี 

หมู#ท่ี 1 ตําบลหนองชุมพล อําเภอเขาย�อย จังหวัดเพชรบุรี โดยไม#มีการสอบถามชาวบ�านก#อนทําการ

ก#อสร�าง และพ้ืนท่ีโครงการอยู#ในเขตจัดรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 

ในวันท่ี 4 เมษายน 2550 ชาวบ�านได�เดินทางไปยื่นหนังสือถึงผู�ว#าราชการจังหวัดเพชรบุรีให�ระงับ

การก#อสร�างโครงการ แต#ก็ไม#มีหน#วยงานใดให�การตอบรับ จนกระท่ังเม่ือก#อสร�างโรงงานเสร็จ มีการทดลอง

                                                 
8รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห#งชาติ ท่ี 332/2553 ลงวันท่ี 6 ตุลาคม 2553 
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เดินเครื่องในวันท่ี 11 ธันวาคม 2550 เป&นเวลา 4 วัน ก#อให�เกิดผลกระทบท้ังด�านมลภาวะทางเสียง ฝุZน

ละอองและกลิ่น  

วันท่ี 19 ธันวาคม 2550 อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรีได�มีหนังสือขอความร#วมมือให�โรงงานระงับ

โครงการไปก#อนจนกว#ารายงานการวิเคราะห1ผลกระทบสิ่งแวดล�อมของโครงการจะผ#านการพิจารณาจาก

สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 

 ประเด็นป.ญหาผังเมือง 

1. ความล#าช�าในการจัดทําผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบุรี ซ่ึงอยู#ในข้ันตอนดําเนินการออกกฎกระทรวง 

โดยตามร#างกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบุรี ท่ีต้ังของโรงงานหลอมเหล็กดังกล#าวจะอยู#ในท่ีดิน

ประเภทชนบทและเกษตรกรรม และมีข�อกําหนดห�ามกิจกรรมหลอมเหล็ก 

2. การพิจารณาเปลี่ยนการใช�ท่ีดินเพ่ือประโยชน1อย#างอ่ืนท่ีมิใช#เกษตรกรรม ตามมาตรา 45 

พระราชบัญญัติจัดรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ.2517การเปลี่ยนการใช�ประโยชน1ดังกล#าว มิได�มี

กระบวนการรับฟ>งความคิดเห็นของประชาชน หรือได�รับความยินยอมจากชุมชนในพ้ืนท่ี  

 ความเห็นของหน�วยงานท่ีเก่ียวข!อง ในประเด็นป.ญหาผังเมือง 

สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี ได�ตอบประเด็นการประกอบกิจการหลอม

เหล็กในพ้ืนท่ีดังกล#าวขัดต#อกฎหมายผังเมืองหรือไม#นั้นว#า เนื่องจากพ้ืนท่ีบริเวณดังกล#าวยังไม#มีกฎกระทรวง

ประกาศบังคับใช� จึงไม#สามารถนํากฎหมายผังเมืองมาพิจารณาได�ในขณะนี้ 

สํานักงานจัดรูปท่ีดินจังหวัดเพชรบุรีได�ชี้แจงกรณีการเปลี่ยนการใช�ท่ีดินเพ่ือประโยชน1อย#างอ่ืนท่ี

มิใช#เกษตรกรรมว#า การบังคับใช�ท่ีดินตามมาตรา 45 พระราชบัญญัติจัดรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม                

พ.ศ.2517 มิได�บังคับเด็ดขาด มีข�อยกเว�นให�คณะกรรมการจัดรูปท่ีดินจังหวัดมีอํานาจในการอนุญาต 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห�งชาติ มีความเห็นต#อประเด็นการจัดรูปท่ีดินว#า การเปลี่ยนการใช�

ประโยชน1ท่ีดินจากเพ่ือการทําเกษตรกรรมเป&นพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมดังกล#าว มิได�มีกระบวนการรับฟ>งความ

คิดเห็นของประชาชน หรือได�รับความยินยอมจากชุมชนในพ้ืนท่ี กระบวนการพิจารณาให�เปลี่ยนแปลงการ

ใช�ประโยชน1ในท่ีดินดังกล#าว จึงไม#สอดคล�องกับเจตนารมณ1ของมาตรา 57 วรรค 2 รัฐธรรมนูญแห#ง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
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 สรุปผลการตรวจสอบของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห�งชาติ 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห#งชาติมีข�อเสนอต#อสํานักงานจัดรูปท่ีดินกลาง ให�พิจารณาจัดทํา

กระบวนการรับฟ>งความคิดเห็นของประชาชน ก#อนมีมติให�เปลี่ยนการใช�ท่ีดินเพ่ือประโยชน1อย#างอ่ืนท่ีมิใช#

เกษตรกรรม 

 

 คําร!องเลขท่ี 434/25539 

 เรื่อง  โรงงานหลอมเศษโลหะ ตําบลมาบโปZง อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 

 ข!อเท็จจริงโดยสรุป 

 ผู�ร�อง (ปกปRดชื่อ) ได�ร�องเรียนต#อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห#งชาติ ตามคําร�องที่ 434/2553 

ว#าบริษัท ยูเนี่ยนโปร กรุPป จํากัด ได�ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการประเภทหล#อหลอมเศษโลหะ บริเวณ

หมู#ที่ 2 ตําบลมาบโปZง อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี และสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ได�ออก

ใบอนุญาตให�โดยไม#มีการศึกษาประเมินผลกระทบต#อสุขภาพของประชาชน และไม#จัดให�มีกระบวนการ

รับฟ>งความคิดเห็นตามรัฐธรรมนูญแห#งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 

 ประเด็นป.ญหาผังเมือง 

ความล#าช�าในการออกประกาศ (ร#าง) กฎกระทรวงให�ใช�บังคับผังเมืองรวม (เดือนสิงหาคม 2553) ทํา

ให�มีการประกอบกิจการโรงงานหลอมทองแดงในพ้ืนท่ี ขัดกับร#างกฎกระทรวงฉบับดังกล#าว 

 ความเห็นของหน�วยงานท่ีเก่ียวข!อง ในประเด็นป.ญหาผังเมือง 

 กรมโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรีได�ชี้แจงว#า พ้ืนท่ีดังกล#าวยังไม#มีกฎกระทรวงผังเมืองรวม

ประกาศบังคับใช�ขณะนี้(เดือนสิงหาคม 2553) กรมโยธาธิการและผังเมืองกําลังดําเนินการวางแผนและ

จัดทําผังเมืองรวมชุมชนพานทอง – หนองตําลึง จังหวัดชลบุรี ซ่ึงอยู#ในระหว#างเสนอคณะกรรมการ

กฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยกําหนดการใช�ประโยชน1ท่ีดินไว�เป&นท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 

 

                                                 
9 รายงานผลการตรวจสอบ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห#งชาติ ท่ี 397/2555 ลงวันท่ี 6 สิงหาคม 2555 
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 สรุปผลการตรวจสอบของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห�งชาติ 

 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห#งชาติได�พิจารณาเห็นว#า การประกอบกิจการโรงงานอาจก#อให�เกิด

ผลกระทบด�านสิ่งแวดล�อมต#อชุมชน และกระบวนการพิจารณาอนุญาตของหน#วยงานท่ีเก่ียวข�องมีป>ญหาใน

ประเด็นการรับฟ>งความคิดเห็นของประชาชน เป&นการละเมิดสิทธิมนุษยชน จึงเห็นควรให�พิจารณายกเลิก

ใบอนุญาตดังกล#าว และเห็นควรมีข�อเสนอแนะเชิงนโยบายต#อกรมโรงงานอุตสาหกรรมเรื่องแนวปฏิบัติใน

กระบวนการรับฟ>งความคิดเห็นของประชาชนสําหรับการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน 

 

 คําร!องเลขท่ี 725/255310 

 เรื่อง  โครงการก#อสร�างนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร แห#งท่ี 2 จังหวัดชลบุรี  

     และจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 ข!อเท็จจริงโดยสรุป 

ราษฎรในพ้ืนท่ีจังหวัดฉะเชิงเทราและชลบุรีมาร�องเรียนต#อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห#งชาติว#า 

บริษัท อมตะ คอร1ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ได�มีโครงการก#อสร�างนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร แห#งที่ 2 

ซึ่งมีบริเวณครอบคลุมพื้นที่ตําบลเกาะลอย ตําบลบ�านเก#า ตําบลบางนาง อําเภอพานทองจังหวัดชลบุรี 

และตําบลบางผึ้ง อําเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทรา มีพ้ืนท่ีประมาณ 8,226 ไร# 3 งาน 84 ตารางวา โดย

การนิคมอุตสาหกรรมแห#งประเทศไทยได�มีการประกาศจัดตั้งพื้นที่ดังกล#าวเป&นเขตอุตสาหกรรมทั่วไป 

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร (โครงการ 2) เม่ือวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2553 

 ประชาชนมีความกังวลว#าหากมีการจัดการไม#ดีเพียงพอ อาจก#อให�เกิดผลกระทบกับเกษตรกร เนื่องจาก

พ้ืนท่ีโดยรอบโครงการเป&นพ้ืนท่ีเกษตรกรรม มีการเพาะปลูกและมีการเลี้ยงปลาและกุ�งเป&นจํานวนมาก อีกท้ัง

                                                 
10 หนังสือคณะอนุกรรมการด�านสิทธิชุมชนและฐานทรัพยากรท่ี สม 003/719 ฉบับลงวันท่ี 18 เมษายน 2554 

   หนังสือกรมโยธาธิการและผังเมอืงท่ี มท 0712/3892 ฉบับลงวันท่ี 2 มิถุนายน 2554 

   รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาประสานงานและจัดทําผังเมือง ครั้งท่ี 4/2546 วันท่ี 14 สิงหาคม 2546 

   รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาประสานงานและจัดทําผังเมอืง ครั้งท่ี 9/2546 วันท่ี 3 พฤศจิกายน 2548   

   หนังสือกรมโยธาธิการและผังเมอืงท่ี มท 0712.2/5724 ฉบับลงวันท่ี 4 มิถุนายน 2556 

   รายงานผลการตรวจสอบ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห#งชาติ ท่ี 1076-1077/2555 ลงวันท่ี 18 เดือนธันวาคม 2555 
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ร#างกฎกระทรวงให�ใช�บังคับผังเมืองรวมยังได�กําหนดการใช�ประโยชน1ท่ีดินดังกล#าวเป&นประเภทนิคม

อุตสาหกรรมในบางส#วน และเป&นพ้ืนท่ีเกษตรกรรมเป&นบางส#วนทับซ�อนกันอยู# 

 ประเด็นป.ญหาผังเมือง 

 ความล#าช�าในการประกาศบังคับใช�  

 1) ผังเมืองรวมชุมชนบางปะกง  

 2) ผังเมืองรวมชุมชนพานทอง - หนองตําลึง จังหวัดชลบุรี  

 ซ่ึงใช�เวลา 7 ป[ 8 เดือนฉบับหนึ่ง และ 6 ป[ 1 เดือนอีกฉบับหนึ่งตามลําดับ นับแต#วันท่ี

คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาประสานงานวางและจัดทําผังเมืองได�มีการประชุมในประเด็นผังเมือง

นั้นๆ จนถึงวันท่ีถูกประกาศบังคับใช�  

 ส#วนรายละเอียดการจัดทําผังอ่ืนยังไม#มีข�อมูล 

 ความเห็นของหน�วยงานท่ีเก่ียวข!อง ในประเด็นป.ญหาผังเมือง 

 กรมโยธาธิการและผังเมือง 

 จากการตรวจสอบพบว#าพ้ืนท่ีส#วนใหญ#เป&นพ้ืนท่ีว#างและพ้ืนท่ีเกษตรกรรม ส#วนการใช�ประโยชน1ท่ีดิน

ในอนาคตพบว#า พ้ืนท่ีโครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครท่ี 2 ต้ังอยู#ในเขตผังเมืองรวมจังหวัด 2 จังหวัด

และผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน 3 ผัง ดังนี้  

 1. ผังเมืองรวมจังหวัดฉะเชิงเทรา อยู#ในพ้ืนท่ีตําบลบางผึ้ง อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

กําหนดการใช�ประโยชน1ท่ีดินเป&นประเภทชุมชน(สีชมพู) อยู#ในข้ันตอนคณะกรรมการกฤษฎีกานัดประชุม

หน#วยงานท่ีเก่ียวข�อง (ป>จจุบันประกาศใช�บังคับแล�ว เม่ือวันท่ี 2 ธันวาคม 2554 ถึงวันท่ี 1 ธันวาคม 2559) 

 2. ผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี กําหนดการใช�ประโยชน1ท่ีดินในพ้ืนท่ีตําบลบางนาง ตําบลเกาะลอย 

ตําบลบ�านเก#า อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี เป&นประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) อยู#ในข้ันตอน

คณะกรรมการกฤษฎีกานัดประชุมหน#วยงานท่ีเก่ียวข�อง (ป>จจุบันประกาศใช�บังคับแล�ว เม่ือวันท่ี 7 พฤษภาคม 

2553 ถึงวันท่ี 6 พฤษภาคม 2558) 
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 3. ผังเมืองรวมชุมชนบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา กําหนดการใช�ประโยชน1ท่ีดินในพ้ืนท่ีตําบลบางผึ้ง 

อําเภอบางปะกง เป&นประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) (ป>จจุบันประกาศใช�บังคับแล�ว เม่ือวันท่ี 27 

เมษายน 2554 ถึงวันท่ี 26 เมษายน 2559) 

 4. ผังเมืองรวมชุมชนพานทอง - หนองตําลึง จังหวัดชลบุรี กําหนดการใช�ประโยชน1ท่ีดินให�พ้ืนท่ี

ตําบลบ�านเก#า ตําบลบางนาง อําเภอพานทอง เป&นประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) อยู#ในข้ันตอน

เตรียมประกาศราชกิจจานุเบกษา  

 5. ผังเมืองรวมเมืองชลบุรี กําหนดการใช�ประโยชน1ท่ีดินให�พ้ืนท่ีตําบลเกาะลอย อําเภอพานทอง เป&น

ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) (ป>จจุบันประกาศใช�บังคับแล�ว เม่ือวันท่ี 7 พฤษภาคม 2553 ถึง

วันท่ี 6 พฤษภาคม 2558) 

 พ้ืนท่ีบางส#วนซ�อนทับกับพ้ืนท่ีชุ#มน้ําภาคตะวันออกตอนปลายลุ#มน้ําบางปะกง – คลองหลวง 

ประเภทท่ีราบน้ําท#วมถึง (Flood Plain) บริเวณ ตําบลบางผึ้ง จังหวัดฉะเชิงเทรา และตําบลเกาะลอย และ

ตําบลบางนาง จังหวัดชลบุรี  

 เนื่องจากกรมโยธาธิการและผังเมืองไม#มีข�อมูลรายละเอียดโครงการในเชิงลึกจึงไม#สามารถให�

ความเห็นได�อย#างเด#นชัด ซ่ึงหลักวิชาการด�านผังเมืองจําเป&นอย#างยิ่งท่ีจะต�องมีข�อมูลดังกล#าว  

 อย#างไรก็ดี เนื่องจากผังเมืองรวมจังหวัดและผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน กําหนดให�พ้ืนท่ีโครงการ

ก#อสร�างนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร แห#งท่ี 2และบริเวณข�างเคียงเป&นพ้ืนท่ีชนบทและเกษตรกรรม                  

(สีเขียว) จึงเห็นว#าการพัฒนาอุตสาหกรรมควรสอดคล�องกับการใช�ประโยชน1ท่ีดินตามท่ีผังกําหนดและควร

คํานึงถึงผลกระทบท่ีจะมีต#อชุมชนและสิ่งแวดล�อม เช#น ระบบการบําบัดและระบายน้ําเสียจากโรงงาน 

แหล#งน้ําท่ีจะนํามาใช�ในกิจกรรมโรงงานผลกระทบท่ีจะมีต#อแก�มลิงรับน้ําตามธรรมชาติในพ้ืนท่ีท่ีเป&นท่ีราบ

ลุ#มเพ่ือมิให�เกิดน้ําท#วม การสูญเสียพ้ืนท่ีการเกษตร ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนต#อชุมชนด�านการใช�

สาธารณูปโภค - สาธารณูปการ รวมถึงเรื่องมลพิษทางอากาศ ฝุZน ควัน คุณภาพของน้ําและดิน ผลกระทบ

ด�านประชากร เศรษฐกิจ สังคม กล#าวคือ เม่ือพ้ืนท่ีดังกล#าวได�มีการกําหนดการใช�ประโยชน1ท่ีดินในอนาคต

ไว�แล�ว การพัฒนาใดๆก็ควรเป&นไปในทิศทางท่ีเหมาะสมสอดคล�องกับข�อกําหนดนั้นๆ  

 กรมโยธาธิการและผังเมืองได�ดําเนินการแจ�งการนิคมอุตสาหกรรมแห#งประเทศไทยและสํานักงาน

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม เพ่ือเป&นข�อมูลและแนวทางในการพิจารณาต#อการ
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ประกาศ การอนุมัติโครงการนิคมอุตสาหกรรม ซ่ึงเป&นข�อห�ามการใช�ประโยชน1ในพ้ืนท่ีดังกล#าว ตาม

คําแนะนําของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห#งชาติเรียบร�อยแล�ว 

 สรุปผลการตรวจสอบของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห�งชาติ 

 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห#งชาติได�มีข�อเสนอต#อกรมโยธาธิการและผังเมือง ควรดําเนินการ

ดังต#อไปนี้ 

 1) แจ�งสาระสําคัญของผังเมืองท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ีโครงการท้ังหมด ท่ีประกาศใช�บังคับแล�ว และผังเมือง

ท่ีอยู#ระหว#างรอประกาศใช�บังคับ ซ่ึงมีการกําหนดการใช�ที่ดินและข�อห�ามกิจกรรมในการใช�ที่ดินนั้นๆ ท่ี

จะเกิดข้ึนในป>จจุบันและอนาคต อันเป&นการคุ�มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมของชุมชน โดย

แจ�งต#อการนิคมอุตสาหกรรมแห#งประเทศไทย และสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ ่งแวดล�อมเพื่อเป&นข�อมูลและแนวทางในการพิจารณาต#อการประกาศ การอนุมัติโครงการนิคม

อุตสาหกรรม ซ่ึงเป&นข�อห�ามการใช�ประโยชน1ในพ้ืนท่ีนั้น 

 2) ใช�อํานาจตามมาตรา 15(3) แห#งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 กําหนดหลักเกณฑ1การ

ใช�ประโยชน1ในทรัพย1สินในพ้ืนท่ี ในช#วงท่ีผังเมืองรวมอยู#ระหว#างการรอการประกาศใช�บังคับ เพ่ือให�เกิดการ

คุ�มครองพ้ืนท่ีมิให�มีกิจกรรมท่ีเป&นข�อห�ามและก#อให�เกิดผลกระทบต#อชุมชน 

 

 คําร!องเลขท่ี 189/255411 

 เรื่อง  โครงการนิคมอุตสาหกรรมระยอง อําเภอบ!านค�าย จังหวัดระยอง 

 ข!อเท็จจริงโดยสรุป 

ผังเมืองรวมจังหวัดระยองได�เริ่มดําเนินการมาต้ังแต#ป[ พ.ศ. 2547 โดยท่ีระหว#างดําเนินการยังไม#เสร็จ 

กฎกระทรวงให�ใช�บังคับผังเมืองรวมจังหวัดระยองยังไม#มีผลบังคับใช� แต#จากการตรวจสอบพ้ืนท่ีโครงการขอ

จัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมระยอง(บ�านค#าย) ของบริษัท ไออาร1พีซี จํากัด (มหาชน) พบว#าต้ังอยู#ในเขตผังเมือง

                                                 
11 หนังสือกรมโยธาธิการและผังเมือง ท่ี มท 0711.3/5586 ฉบับลงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2556 

   หนังสือคณะอนุกรรมการด�านสิทธิชุมชนและฐานทรัพยากรท่ี สม 0003/980 ฉบับลงวันท่ี 25 พฤษภาคม 2555 

   รายงานผลการตรวจสอบ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห#งชาติ ท่ี 1073/2555 ลงวันท่ี 17 เดือนธันวาคม 2555 
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รวมจังหวัดระยองในบริเวณท่ีดินหมายเลข 4.1 กําหนดให�ใช�เป&นท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 

ให�ใช�ประโยชน1ท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมหรือเก่ียวข�องกับเกษตรกรรม สถาบันราชการ สถาบันการศึกษา 

สถาบันศาสนา การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ สําหรับการใช�ประโยชน1ท่ีดินเพ่ือกิจการอ่ืน ห�ามใช�

ประโยชน1ท่ีดินเพ่ือกิจการตามท่ีกําหนด (1) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว#าด�วยโรงงาน เว�นแต#โรงงาน

ตามประเภท ชนิดและจําพวกท่ีกําหนดให�ดําเนินการได�ตามบัญชีแนบท�ายกฎกระทรวง และโรงงานบําบัด

น้ําเสียรวมของชุมชน และบริเวณท่ีดินหมายเลข 6.4 กําหนดให�ใช�เป&นท่ีดินประเภทอนุรักษ1ชนบทและ

เกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส�นทแยงสีเขียว) ให�ใช�ประโยชน1ท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมหรือเก่ียวข�องกับ

เกษตรกรรม สถาบันราชการ สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ และ

การอนุรักษ1และรักษาสิ่งแวดล�อม สําหรับการใช�ประโยชน1ท่ีดินเพ่ือกิจการอ่ืนนั้น ห�ามให�ใช�ประโยชน1ท่ีดิน

เพ่ือกิจการตามท่ีกําหนด (1) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว#าด�วยโรงงาน เว�นแต#โรงงานตามประเภท 

ชนิดและจําพวกท่ีกําหนดให�ดําเนินการได�ตามบัญชีแนบท�ายกฎกระทรวง และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของ

ชุมชน 

 ประเด็นป.ญหาผังเมือง 

 กรณีท่ีผังเมืองอยู#ระหว#างรอประกาศใช�บังคับ และมีข�อห�ามการจัดสรรเพ่ืออุตสาหกรรมแต#มีการ

เตรียมการพัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรม โดยท่ีไม#ไปพัฒนาในพ้ืนท่ีสีม#วง แต#กลับพัฒนาในพ้ืนท่ีท่ีกําหนด

เป&นพ้ืนท่ีเกษตรกรรมและพ้ืนท่ีอนุรักษ1ชนบทเกษตรกรรม เช#น พ้ืนท่ีโครงการจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมระยอง

(บ�านค#าย) อําเภอบ�านค#าย จังหวัดระยอง 

 ความเห็นของหน�วยงานท่ีเก่ียวข!อง ในประเด็นป.ญหาผังเมือง 

 กรมโยธาธิการและผังเ มือง ได� มีการจัดประชุมคณะท่ีปรึกษาผัง เ มืองรวมจั งหวัดและ

คณะอนุกรรมการผังเมืองระดับจังหวัด โดยท่ีประชุมมีมติให�นําผังเมืองรวมจังหวัดระยองมาปรับปรุงแก�ไข 

 เนื่องจากสถานการณ1ป>จจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปจากช#วงท่ีเริ่มดําเนินการวางผังไปมาก ทําให�ร#าง

ผังเมืองรวมจังหวัดอาจไม#สอดคล�องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในป>จจุบัน รวมถึงโครงการพัฒนาต#างๆ

ของรัฐบาลและต�องมีความสมดุลระหว#างการอนุรักษ1และการพัฒนา และให�กรมโยธาฯออกประกาศกรม 

เพ่ือกําหนดหลักเกณฑ1ท่ีต้ังของกิจการบางประเภทท่ีเห็นว#าจะส#งผลกระทบต#อภาพรวมของจังหวัดมา

ควบคุมพ้ืนท่ีจังหวัดระยอง ในขณะท่ียังไม#มีกฎกระทรวงบังคับใช�ไปพลางก#อน และเสนอให�จัดทําร#าง

กฎกระทรวงให�แล�วเสร็จภายในระยะเวลา 1 ป[ 
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 สรุปผลการตรวจสอบของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห�งชาติ 

 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห# งชา ติ เห็นควรมีมาตรการการแก� ไขป>ญหาการละเ มิด                   

สิทธิมนุษยชน และมีข�อเสนอแนะเชิงนโยบาย ต#อกรมโยธาธิการและผังเมือง ดังนี้ 

 1) กรมโยธาธิการและผังเมืองควรส#งรายละเอียดร#างผังเมืองรวมจังหวัดระยอง และร#างข�อกําหนด

ผังเมืองและคําอธิบายท่ีเข�าใจต#อการนําไปเป&นแนวทางปฏิบัติต#อหน#วยงานในพ้ืนท่ีจังหวัดระยอง เพ่ือให�ทุก

หน#วยงานท่ีเก่ียวข�องได�ทราบข�อมูลการใช�ประโยชน1ท่ีดินและข�อห�าม เพ่ือประโยชน1ในการดําเนินการ

พิจารณาอนุมัติอนุญาต และการให�ความเห็นเพ่ือป2องกันมิให�มีการพัฒนาท่ีขัดแย�งกับผังเมืองในอนาคต 

และควรประสานงานกับท�องถ่ินในจังหวัดระยอง เพ่ือให�มีการนําร#างข�อกําหนดการใช�ประโยชน1ท่ีดินมาเป&น

แนวทางจัดทําข�อบัญญัติท�องถ่ินตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร เพ่ือให�มีมาตรการป2องกันการพัฒนาท่ี

ขัดต#อผังเมืองและส#งผลกระทบต#อสิ่งแวดล�อมและสุขภาพ ในระหว#างท่ีร#างผังเมืองรวมจังหวัดระยองรอ

ประกาศใช�บังคับ 

 2) กรมโยธาธิการและผังเมืองควรกําหนดหลักเกณฑ1การใช�ประโยชน1และข�อห�ามการจัดสรรเพื่อ

อุตสาหกรรม โดยอาศัยแนวทางตามร#างผังเมืองท่ีรอประกาศ เพื่อให�เกิดการควบคุมพื้นที่ให�เป&นไปตาม

ผังเมือง ตามนัยมาตรา 15(3) แห#งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 

 

 คําร!องเลขท่ี 554/255412 

 เรื่อง  โครงการเขตอุตสาหกรรม อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี  

 ข!อเท็จจริงโดยสรุป 

 กรมโยธาธิการและผังเมือง ได�เริ่มดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวมจังหวัดปราจีนบุรี ซ่ึง

ครอบคลุมพ้ืนท่ีท้ังจังหวัดปราจีนบุรี รวมพ้ืนท่ีเป&นจํานวน 4,762.362 ตารางกิโลเมตร โดยจัด

                                                 
12  หนังสือสํานักโยธาธิการและผังเมือง ท่ีปจ 0022.2/64 ฉบับลงวันท่ี 10 มกราคม 2556 

    หนังสือสํานักเลขาธิการนายกรฐัมนตรี ท่ี นร 0405 (ลน 1) / 13058 ฉบับลงวันท่ี 26 ธันวาคม 2554 

    หนังสือสํานักงานโยธาธิการและผังเมือง ท่ี ปจ 0020.2/1918 ลงวันท่ี 26 ธันวาคม 2554 

    หนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 07711.7 / 3476 ฉบับลงวันท่ี 19 มีนาคม 2555 
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ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี 29 มกราคม 2547 และตามกรอบแผนปฏิบัติงาน

ป[งบประมาณ พ.ศ. 2549 กรมโยธาธิการจะต�องเสนอร#างประกาศผังเมืองรวมจังหวัดดังกล#าวให�แก#รัฐมนตรี

เพ่ือลงนาม และลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาต#อไปภายในเดือนกันยายน พ.ศ. 2549 แต#กลับมีการ

ประกาศใช�กฎกระทรวงให�ใช�บังคับผังเมืองรวมจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2555 ในราชกิจจานุเบกษาในวันท่ี 2 

พฤศจิกายน 2555 ซ่ึงเป&นระยะเวลา ประมาณ 7 ป[กับ 9 เดือนในการดําเนินการ  

   ผู�ร�องในนาม “กลุ#มรักษ1เขาใหญ#” อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี ได�มีหนังสือลงวันท่ี 15 พฤศจิกายน 

2554 ถึงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห#งชาติ เรียกร�องขอให�คณะกรรมการฯตรวจสอบกรณีที่บริษัท 

เมโทรอินดัสเตรียล ปาร1ค จํากัด ได�ว#าจ�างบริษัท เทคนิคสิ่งแวดล�อมไทย จํากัดทําการวิเคราะห1ผลกระทบ

สิ่งแวดล�อม (EIA) เพ่ือดําเนินการก#อต้ังเขตอุตสาหกรรม ในพ้ืนท่ีจํานวน 5,000 ไร# ซ่ึงครอบคลุมหลาย

ตําบลในเขตอําเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรี และเม่ือข�อเท็จจริงปรากฏว#า พ้ืนท่ีดังกล#าวเป&นพ้ืนท่ีดินประเภท

อนุรักษ1ชนบทและเกษตรกรรม ตามร#างผังเมืองรวมจังหวัดปราจีนบุรีป>จจุบันได�อยู#ในข้ันตอนท่ี 14 โดยร#าง

ผังเมืองดังกล#าว ห�ามการก#อสร�างโรงงานใดๆในเขตพ้ืนท่ีดินประเภทอนุรักษ1ชนบทและเกษตรกรรม การท่ี

บริษัทฯ ดําเนินการว#าจ�างบริษัทหนึ่งเพื่อดําเนินการจัดทํา EIA จึงขัดกับเจตนารมณ1ของกฎหมายผังเมือง 

ท้ังนี้ รัฐบาลก็ได�ทุ#มเทท้ังบุคคลากรและงบประมาณจํานวนมากเพ่ือจัดทําผังเมืองรวมนี้มาต้ังแต#ป[ พ.ศ.

2548 เพ่ือให�เกิดการใช�ประโยชน1ท่ีดินให�ตรงเต็มตามศักยภาพของพ้ืนท่ีอย#างแท�จริง นอกจากนี้ บริเวณท่ี

ก#อต้ังเขตอุตสาหกรรมของบริษัทเมโทรอินดัสเตรียล ปาร1ค จํากัด ยังเป&นบริเวณท่ีเป&นทางน้ําไหล ซ่ึงการ

สร�างเขตอุตสาหกรรมจะส#งผลให�ทางน้ําแคบลงเม่ือมีการถมแก�มลิงเพ่ือก#อต้ังเขตประกอบการอุตสาหกรรม 

ซ่ึงจะทําให�ความเสี่ยงท่ีอําเภอเมือง อําเภอประจันตคาม อําเภอศรีมหาโพธิ์ และอําเภอกบินทร1บุรี มีความ

เสี่ยงต#อน้ําท#วมมากข้ึน ทําให�ประชานเดือดร�อนเสียหาย 

 ประเด็นป.ญหาผังเมือง 

 ความล#าช�าในการประกาศร#างผังเมืองรวมจังหวัดปราจีนบุรี อันทําให�เกิดช#องว#างของกฎหมายในการใช�

ประโยชน1ท่ีดินท่ีไม#สอดคล�องกับความต�องการของประชาชนในพ้ืนท่ีและเจตนารมณ1ของกฎหมายผังเมือง 

 ความเห็นของหน�วยงานท่ีเก่ียวข!อง ในประเด็นป.ญหาผังเมือง 

 กรมโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดปราจีนบุรี ชี้แจงข�อเท็จจริงว#าร#างผังเมืองรวมจังหวัดปราจีนบุรี 

อยู#ระหว#างการดําเนินการในข้ันตอนท่ี 14  (กรมโยธาธิการและผังเมืองได�จัดทําร#างกฎกระทรวงท่ีสํานักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจแล�ว) และกรณีโครงการของบริษัท เมโทรอินดัสเตรียล ปาร1ค จํากัด นั้นต้ังอยู#
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ในท่ีดินประเภทอนุรักษ1ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส�นทแยงสีเขียว) บริเวณหมายเลข 5.10 

ให�ใช�ประโยชน1ท่ีดินเพ่ือการเกษตรหรือเก่ียวข�องกับเกษตรกรรม สถาบันราชการ สถาบันการศึกษา 

สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ และการอนุรักษ1และส#งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล�อม 

 สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได�มีหนังสือถึงผู�ว#าราชการจังหวัดปราจีนบุรีขอให�ชะลอการอนุมัติ

การสร�างโรงงานอุตสาหกรรมหรือเขตประกอบการอุตสาหกรรมจนกว#ากฎกระทรวงให�ใช�บังคับผังเมืองรวม

จังหวัดปราจีนบุรีจะมีผลบังคับใช� เพ่ือให�การใช�ประโยชน1ท่ีดินมีความเหมาะสมและสอดคล�องกับความ

ต�องการของประชาชนในพ้ืนท่ี อันเป&นผลสืบเนื่องมาจากการท่ีกลุ#มเครือข#ายพลเมืองปกป2องแผ#นดินถ่ินเกิด

และเครือข#ายประชาชนภาคตะวันออกจังหวัดระยอง จังหวัดปราจีนบุรีและเครือข#ายอนุรักษ1วิ ถี

เกษตรกรรม จังหวัดสระบุรี จํานวนประมาณ 150 คน ได�เข�ามายื่นหนังสือต#อนายกรัฐมนตรีให�เร#งประกาศ

บังคับใช�ผังเมืองรวมจังหวัดระยอง จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระบุรี (สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ท่ี 

นร 0405 (ลน 1) / 13058 ถึง ผู�ว#าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ฉบับลงวันท่ี 26 ธันวาคม 2554) และสืบ

เนื่องจากหนังสือดังกล#าว ผู�ว#าราชการจังหวัดปราจีนบุรีก็ได�มีหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีชี้แจงว#าได�แจ�งให� 

สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี และสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรีดําเนินการ

แล�ว (หนังสือศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรีท่ี ปจ 0016.3/504 ถึงเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เลขท่ีรับ 1388 

ลงวันท่ี 16 มกราคม 2555)  

 หลังจากท่ีมีการเร#งรัดจากสํานักนายกรัฐมนตรีให�ประกาศผังเมืองรวมจังหวัดนี้ กระทรวงมหาดไทยก็

ได�มีหนังสือชี้แจงต#อนายกรัฐมนตรีว#ากรมโยธาธิการและผังเมืองได�ดําเนินการตรวจสอบ แก�ไขร#างกฎ

กระทรวงฯตามความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาเสร็จแล�วและได�จัดทําร#างกฎกระทรวงให�ใช�บังคับผังเมือง

รวมส#งให�คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจสอบความถูกต�องอีกครั้งหนึ่ง 

 สรุปผลการตรวจสอบของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห�งชาติ 

 ป>จจุบันคําร�องอยู#ระหว#างการตรวจสอบของอนุกรรมการด�านสิทธิชุมชนในคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห#งชาติ 

 

 คําร!องเลขท่ี 575/255513 

                                                 
13  บันทึกข�อความถึงนายอําเภอบ�านโพธ์ิ ท่ี ฉช 0517.1/- ลงวันท่ี 12 ธันวาคม 2555 
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 เรื่อง  โครงการท�าเทียบเรือ อําเภอบ!านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 ข!อเท็จจริงโดยสรุป 

 มีการร�องเรียนต#อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห#งชาติว#า คณะกรรมการเพ่ือพิจารณากลั่นกรองการ

ปลูกสร�างสิ่งล#วงลําน้ําประจําสํานักงานเจ�าท#าภูมิภาคท่ี 6 ได�พิจารณาอนุญาตให� บริษัท อีสเทริ์น               

ที พี เค แค็ปปRตอล จํากัด ปลูกสร�างท#าเทียบเรือขนส#งสินค�า ริมฝ>`งแม#น้ําบางปะกง ในพ้ืนท่ีตําบล                

สนามจันทร1 อําเภอบ�านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ซ่ึงเป&นการอนุญาตท่ีไม#ได�พิจารณาถึงข�อเท็จจริงอันเป&น

สาระสําคัญเก่ียวกับสภาพพ้ืนท่ี และผู�ร�องเห็นว#าการก#อสร�างท#าเทียบเรือดังกล#าวจะส#งผลกระทบต#อ

สิ่งแวดล�อมของชุมชน 

 ประเด็นป.ญหาผังเมือง 

 ความล#าช�าในการจัดทําผังเมือง ซ่ึงอยู#ในในข้ันตอนเสนอกฎกระทรวงให�รัฐมนตรีลงนามซ่ึงอยู#ใน

ข้ันตอนเสนอกฎกระทรวงให�รัฐมนตรีลงนาม (เดือนธันวาคม 2555) *ป>จจุบันมีการประกาศบังคับใช�แล�ว

เม่ือวันท่ี 3 พฤษภาคม 2556  

 สรุปผลการตรวจสอบของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห�งชาติ 

 เห็นควรให�กรมโยธาธิการและผังเมืองดําเนินการดังนี้ 

 1. มีหนังสือถึงหน#วยงานรัฐท่ีมีอํานาจพิจารณาออกใบอนุญาตก#อสร�างโครงการต#างๆ ตลอดจน

องค1กรปกครองส#วนท�องถ่ินท่ัวประเทศ เพ่ือแจ�งสาระสําคัญและข�อกําหนดการใช�พ้ืนท่ีผังเมืองท่ีประกาศ

บังคับใช�แล�ว และผังเมืองท่ีอยู#ระหว#างรอประกาศใช�บังคับ ซ่ึงมีกําหนดการใช�ประโยชน1ท่ีดินและ              

ข�อห�ามกิจกรรมการใช�ท่ีดินนั้นๆ เพ่ือหน#วยงานรัฐหรือองค1กรปกครองส#วนท�องถ่ินใช�ประกอบในการ

พิจารณา อันเป&นการคุ�มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมชุมชน และสอดคล�องกับเจตนารมณ1ของ

ประชาชนท่ีได�แสดงความคิดเห็นในร#างผังเมือง และเป&นการอุดช#องว#างในพ้ืนท่ีท่ีไม#มีผังเมืองบังคับใช�หรือ

อยู#ระหว#างรอการประกาศใช� 

                                                                                                                                                    
    หนังสือแจ�งผลการพิจารณาเรือ่งร�องเรียน ของสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห#งชาติ ท่ี สม 0003/2814 ลง

วันท่ี 11 ธันวาคม 2556 

    รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห#งชาติ ท่ี 723/2556 
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 2. ใช�อํานาจตามมาตรา 15 (3) แห#งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 กําหนดหลักเกณฑ1การ

ใช�ประโยชน1ในทรัพย1สินในพ้ืนท่ีซ่ึงผังเมืองอยู#ระหว#างการรอประกาศใช�บังคับ เพ่ือให�เกิดการคุ�มครองพ้ืนท่ี

มิให�มีกิจกรรมท่ีส#งผลกระทบต#อทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนและให�การใช�ประโยชน1ในพ้ืนท่ีสอดคล�องกับ

ข�อกําหนดผังเมืองท่ีจะประกาศใช� 

 

 คําร!องเลขท่ี 7/255614 

 เรื่อง  โครงการสวนอุตสาหกรรมชัยโย จังหวัดชลบุรี 

 ข!อเท็จจริงโดยสรุป 

 วันท่ี 25 ธันวาคม 2555 ชมรมสร�างสันติสุข เครือข#ายสมัชชาประชาชนคนรักษ1โลก ได�ร�องเรียนไป

ยังคณะอนุกรรมการด�านสิทธิชุมชนว#า บริษัท ชัยโย อินดัสเตรียล ปาร1ค จํากัด มีโครงการพัฒนาจัดสรร

พ้ืนท่ีเพ่ือพัฒนาโครงการสวนอุตสาหกรรมชัยโย ในพ้ืนท่ีหนองอิรุณ อําเภอบ�านบึง และตําบลห�างใหญ# 

อําเภอหนองใหญ# จังหวัดชลบุรี เนื้อท่ี 1,340.40 ไร# โดยประชาชนมีความกังวลว#า พ้ืนท่ีท่ีต้ังโครงการอยู#ใน

พ้ืนท่ีท่ีไม#เหมาะสม เกิดผลกระทบทางลบแก#วิถีชีวิตและการประกอบอาชีพของชุมชน และผังเมืองชลบุรีได�

กําหนดให�อําเภอบ�านบึงและอําเภอหนองใหญ#เป&นพ้ืนท่ีชนบทและเกษตรกรรม โครงการสวนอุตสาหกรรม

ชัยโยจึงขัดแย�งกับข�อกําหนดการใช�ท่ีดินโดยตรง  

 วันท่ี 18 กุมภาพันธ1 2556 บริษัท ชัยโย อินดัสเตรียล ปาร1ค จํากัด ได�ส#งหนังสือชี้แจงต#อ

คณะอนุกรรมการด�านสิทธิชุมชน ว#าพ้ืนท่ีดังกล#าวมีความสอดคล�องกับแผนพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ>`งตะวันออก

ตามนโยบายของภาครัฐและร#างกฎกระทรวงซ่ึงกําหนดว#าพ้ืนท่ีท่ีจัดต้ังโครงการสวนอุตสาหกรรมชัยโยอยู#ใน

เขตท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรมนั้น ยังไม#มีผลบังคับใช�ตามกฎหมาย รวมถึงโครงการยังมิได�

ดําเนินการใดๆ ยังอยู#ระหว#างการศึกษาวิเคราะห1ผลกระทบทางสิ่งแวดล�อมเท#านั้น 

                                                 
14 หนังสือร�องเรียน เครือข#ายสมัชชาประชาชนคนรักษ1โลก ท่ี สร�างสนัติสุข 006/2555 ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2555 

   หนังสือช้ีแจง บริษัท ชัยโย อินดัสเตรียล ปาร1ค จํากัด ท่ี SIP_/01 ลงวันท่ี 18 กุมภาพันธ1 2556 

   หนังสือแจ�งข�อมูล สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี ท่ี ชบ 0022/390 ลงวันท่ี 19 กุมภาพันธ1 2556  

   หนังสือช้ีแจง การนิคมอุตสาหกรรมแห#งประเทศไทย ท่ี อก 5103.1.1/806 ลงวันท่ี 28 กุมภาพันธ1 2556 
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 วันท่ี 28 กุมภาพันธ1 2556 การนิคมอุตสาหกรรมได�ส#งหนังสือชี้แจงถึงคณะอนุกรรมการด�านสิทธิ

ชุมชนว#า การจัดต้ังโครงการนิคมอุตสาหกรรมชัยโย จังหวัดชลบุรี ขณะนี้อยู#ระหว#างการพิจารณา ท้ังนี้ 

หลักเกณฑ1การพิจารณาจัดต้ังโครงการดังกล#าว การนิคมอุตสาหกรรมแห#งประเทศไทยจะพิจารณาความ

เหมาะสมของพ้ืนท่ีอย#างรอบด�านและต�องอยู#ในบริเวณท่ีไม#ขัดต#อนโยบายการใช�ท่ีดินตามกฎหมายอ่ืนท่ี

เก่ียวข�อง ได�แก# กฎหมายเก่ียวกับการวางและจัดทําผังเมืองรวม เป&นต�น รวมถึงจะต�องมีการปฏิบัติให�

เป&นไปตามข�อกฎหมายท่ีเก่ียวข�องก#อนการดําเนินโครงการ อันได�แก# พระราชบัญญัติส#งเสริมและรักษา

คุณภาพสิ่งแวดล�อมแห#งชาติ พ.ศ. 2535 และประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร1และเทคโนโลยีและสิ่งแวดล�อม

กําหนดประเภทโครงการท่ีเข�าข#ายต�องการจัดทํารายงานการวิเคราะห1ผลกระทบสิ่งแวดล�อม (EIA) ด�วย 

 ประเด็นป.ญหาผังเมือง 

 ความล#าช�าในข้ันตอนการวางและจัดทําผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน จํานวน 2 ผัง คือผังเมืองรวมเมือง

บ�านบึง อยู#ในข้ันตอนการเตรียมประชุมรับฟ>งความคิดเห็นของประชาชน และผังเมืองรวมชุมชน หัวกุญแจ 

– หนองไผ#แก�ว อยู#ในข้ันตอนเตรียมประกาศใช�บังคับกฎกระทรวงให�ใช�บังคับผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี 

 ความเห็นของหน�วยงานท่ีเก่ียวข!อง ในประเด็นป.ญหาผังเมือง  

 สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี  

 ได�ทําการแจ�งข�อมูลว#า ร#างผังเมืองจังหวัดชลบุรีได�กําหนดการใช�ประโยชน1ท่ีดิน ซ่ึงเก่ียวข�องกับพ้ืนท่ีต้ัง

โครงการสวนอุตสาหกรรมชัยโย เป&นท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ท่ีดินประเภทปฏิรูปท่ีดินเพ่ือ

เกษตรกรรม และท่ีดินประเภทอนุรักษ1ปZาไม� จําเป&นต�องมีเอกสาร/ข�อมูลประกอบการตรวจสอบ โดยเฉพาะ

สําเนาโฉนดท่ีดิน หรือน.ส. 3 และแผนท่ีแผนผังบริเวณท่ีจะดําเนินการพร�อมท้ังจุดยึดโยงท่ีชัดเจนแต#ท้ังนี้ยัง

ไม# มีการประกาศกฎกระทรวงให�ใช�บังคับผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี อยู# ในข้ันตอนเตรียมนําเสนอ

คณะรัฐมนตรีเพ่ือเห็นชอบ 

 สรุปผลการตรวจสอบของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห�งชาติ 

 ป>จจุบันคําร�องอยู#ระหว#างการตรวจสอบของอนุกรรมการด�านสิทธิชุมชนในคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห#งชาติ 

 



65 

 

 
 

 คําร!องเลขท่ี 125/255615 

 เรื่อง  การประกอบกิจการโรงงานในพ้ืนท่ีสีเขียว จังหวัดสมุทรสาคร 

 ข!อเท็จจริงโดยสรุป 

 มีการออกใบอนุญาตก#อสร�างโรงงานให�แก#  

 1) บริษัท บี เค รีไซเคิล จํากัด  

2) บริษัท เอ็ม ซี ที รอยัล วูด จํากัด  

3) บริษัท ฟRวเจอร1 อลูมิเนียม แอนด1 ซัพพลาย จํากัด และ  

4) บริษัท มหาเจริญการทอ จํากัด  

ในพ้ืนท่ี ตําบลยกกระบัตร อําเภอบ�านแพ�ว จังหวัดสมุทรสาคร โดยกระบวนการพิจารณาออก

ใบอนุญาตก#อสร�างโรงงานให�แก#บริษัทท้ังสี่ดังกล#าวได�กระทําไปโดยมิได�มีการรับฟ>งความคิดเห็นของ

ประชาชน หรือความเห็นของประชาชนไม#ได�ถูกนําไปประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาต หรือการ

ประกอบกิจการโรงงานได�ส#งผลกระทบต#อประชาชน ท้ังนี้พ้ืนท่ีต้ังโรงงานต้ังอยู#ในพ้ืนท่ีสีเขียวตามร#าง

กฎกระทรวงให�ใช�บังคับผังเมืองรวมชุมชนบ�านแพ�ว จังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. …  

 ประเด็นป.ญหาผังเมือง 

 ความล#าช�าในการออกประกาศ (ร#าง) กฎกระทรวงให�ใช�บังคับผังเมืองรวมชุมชนบ�านแพ�ว จังหวัด

สมุทรสาคร อยู#ในระหว#างข้ันตอนท่ี 16 คือ เสนอกฎกระทรวงให�รัฐมนตรีลงนามท้ังนี้ โรงงานของบริษัท              

ท้ัง 4 ต้ังอยู#ในพ้ืนท่ีประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ซ่ึงห�ามการประกอบกิจการโรงงานทุกชนิด และแม�

ร#างกฎกระทรวงฯ จะถูกประกาศมาในภายหลัง โรงงานเหล#านี้ก็จะไม#ต�องด�วยบังคับตามกฎกระทรวงเนื่องจาก

กฎหมายผังเมืองไม#มีผลย�อนหลัง และการต้ังโรงงานดังกล#าวก็ถือว#าเป&นการใช�ประโยชน1ท่ีดินมาก#อน  

 

                                                 
15  หนังสือคณะอนุกรรมการด�านสิทธิชุมชนท่ี สม 0003/755 ฉบับลงวันท่ี 20 มีนาคม 2556  

    หนังสือคณะอนุกรรมการด�านสิทธิชุมชนท่ี สม 0003/756 ฉบับลงวันท่ี 20 มีนาคม 2556  

    หนังสือสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดท่ี สค 0022/799 ฉบับลงวันท่ี 29 มีนาคม 2556 
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 ความเห็นของหน�วยงานท่ีเก่ียวข!อง ในประเด็นป.ญหาผังเมือง 

 กรมโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร 

ชี้แจงว#า ร#างผังเมืองรวมชุมชนบ�านแพ�ว จังหวัดสมุทรสาครกําหนดพ้ืนท่ีท่ีเป&นท่ีต้ังโรงงานนั้น อยู#

บริเวณหมายเลข 4.47 กําหนดไว�เป&นการใช�ประโยชน1ท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) แต#ขณะนี้

อยู#ในระหว#างดําเนินการเพ่ือประกาศใช�บังคับร#างกฎกระทรวงดังกล#าว จึงยังไม#มีกฎกระทรวงผังเมืองรวมใช�

บังคับตามกฎหมาย การพิจารณาออกใบอนุญาตก#อสร�างโรงงานจึงไม#อยู#ในบังคับของกฎหมายผังเมือง และ

หากต#อมามีการประกาศใช�กฎกระทรวงให�ใช�บังคับผังเมืองรวมชุมชนบ�านแพ�วแล�ว การประกอบกิจการ

โรงงานท่ีได�รับอนุญาตให�ดําเนินกิจการก#อนการประกาศก็จะถือว#ามีการใช�ท่ีดินมาก#อนท่ีจะมีกฎกระทรวง

ให�ใช�บังคับผังเมืองรวมจึงได�รับยกเว�นตามมาตรา 27 วรรคสอง แห#งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518  

 สรุปผลการตรวจสอบของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห�งชาติ  

 ป>จจุบันคําร�องอยู#ระหว#างการตรวจสอบของอนุกรรมการด�านสิทธิชุมชนในคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห#งชาติ 

 

 คําร!องเลขท่ี 151/255616 

 เรื่อง  โรงไฟฟMาพลังงานชีวมวล จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 ข!อเท็จจริงโดยสรุป 

 สภาองค1การบริหารส#วนตําบลทุ#งสัง มีมติเห็นชอบให�มีการดําเนินการก#อสร�างโครงการโรงไฟฟ2าพลังงาน

ชีวมวลของบริษัททุ#งสัง กรีน จํากัด ในพ้ืนท่ีหมู#ท่ี 6 ตําบลทุ#งสัง อําเภอทุ#งใหญ# จังหวัดนครศรีธรรมราช ซ่ึงเป&น

พ้ืนท่ีชุมชน มีประชาชนอยู#หนาแน#น ท้ังอยู#ใกล�แหล#งน้ําและระบบชลประทานของชุมชน การดําเนินการ

ดังกล#าวไม#มีการชี้แจงผลกระทบ หรือรับฟ>งความคิดเห็นของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ ท้ังการดําเนินการ

                                                 
16 หนังสือคณะอนุกรรมการด�านสิทธิชุมชนท่ี สม 0003/1535ฉบับลงวันท่ี 4 กรกฎาคม 2556  

   หนังสือสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดท่ี นศ 0022/1587 ฉบับลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2556  

   รายงานผลการตรวจสอบ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห#งชาติ ท่ี 238-239/2555 ลงวันท่ี 30 เดือนกรกฎาคม 2557 
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ก#อสร�างได�ส#งผลกระทบต#อบ#อน้ําต้ืนของคนในพ้ืนท่ีและการปรับสภาพพ้ืนท่ีโดยใช�รถบรรทุกก็ได�ก#อให�เกิด

มลพิษทางอากาศและเสียงต#อชุมชน ท้ังท่ียังไม#ได�รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน 

 ประเด็นป.ญหาผังเมือง 

 ความล#าช�าในการออกประกาศ(ร#าง)กฎกระทรวงให�ใช�บังคับผังเมืองรวมจังหวัดนครศรีธรรมราช 

พ.ศ. ... (อยู#ในข้ันตอนการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา)  ซ่ึงกําหนดการใช�ประโยชน1ดินบริเวณ

พ้ืนท่ีพิพาทเป&นประเภทอนุรักษ1ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวทแยงเขียว) ห�ามการใช�ประโยชน1ท่ีดินเพ่ือ

ดําเนินกิจการโรงงานทุกประเภท 

 ความเห็นของหน�วยงานท่ีเก่ียวข!อง ในประเด็นป.ญหาผังเมือง 

 กรมโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 ชี้แจงว#า เนื่องจากพ้ืนท่ีก#อสร�างโรงไฟฟ2าพิพาทไม#อยู#ในเขตประกาศบังคับใช�ผังเมืองรวม จึงไม#อยู#ใน

บังคับของพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 แม�จะเป&นพ้ืนท่ีประเภทอนุรักษ1ชนบทและเกษตรกรรม

ตามร#างกฎกระทรวงให�ใช�บังคับผังเมืองรวมจังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. ... แต#ร#างกฎกระทรวงดังกล#าวก็

ยังไม#ได�มีการประกาศบังคับใช� 

 อนุกรรมการด!านสิทธิชุมชน  

 เห็นว#า การเลือกสถานท่ีตั้งโครงการเป&นประเด็นสําคัญท่ีต�องคํานึงถึง และข�อเท็จจริงปรากฏว#า ตาม

ร#างกฎกระทรวงให�ใช�บังคับผังเมืองรวมจังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. ... กําหนดให�ท่ีดินบริเวณพ้ืนท่ี

โครงการเป&นท่ีดินประเภทอนุรักษ1ชนบทและเกษตรกรรม ซ่ึงให�ใช�ประโยชน1ท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมหรือท่ี

เ ก่ียวข�องกับเกษตรกรรม การอยู#อาศัย สถาบันราชการ สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา การ

สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ และการอนุรักษ1และรักษาสภาพแวดล�อม และห�ามใช�ประโยชน1ท่ีดินเพ่ือ

กิจการโรงงานทุกจําพวก ยกเว�นโรงงานท่ีกําหนดไว�ในบัญชีท�ายกฎกระทรวง ซ่ึงโรงงานผลิตไฟฟ2ามิได�เป&น

โรงงานท่ีกําหนดตามบัญชีท�ายกฎกระทรวงดังกล#าว ดังนั้น พ้ืนท่ีโครงการจึงต�องห�ามการประกอบกิจการ

โรงงานผลิตไฟฟ2า ซ่ึงการจัดทําผังเมืองรวมจังหวัดนครศรีธรรมราชได�ผ#านกระบวนการรับฟ>งความคิดเห็น

จากประชาชนตามกฎหมายแล�ว และสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชได�มีบันทึก

แจ�งท�องถ่ิน เพ่ือประชาสัมพันธ1และแจ�งว#ากําลังจะประกาศใช�บังคับผังเมืองรวมดังกล#าวในราชกิจจานุเบกษา
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แล�ว การท่ีหน#วยงานท่ีเก่ียวข�องไม#ดําเนินการให�สอดคล�องกับสิทธิของประชาชนซ่ึงมีความผูกพันโดยตรง

ต#อการใช�อํานาจของหน#วยงานรัฐ จึงเป&นการละเมิดสิทธิของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ 

 

 (3) การใช!ประโยชนJท่ีดินขัดกับผังเมือง 

 

 คําร!องเลขท่ี 385/255617 

 เรื่อง  โรงไฟฟMาชีวมวล ตําบลเขาไม!แก!ว อําเภอกบินทรJบุรี จังหวัดปราจีนบุรี   

 ข!อเท็จจริงโดยสรุป 

 ประชาชนคัดค�านและขอให�คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห#งชาติตรวจสอบความโปร#งใสใน

กระบวนการขั้นตอนออกใบอนุญาตให�ประกอบกิจการโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ2า จากเชื้อเพลิงชีวมวล 

กําลังการผลิต 9.9 เมกะวัตต1 ของบริษัท เค เอส มาร1เก็ตติ้ง อินเตอร1เนชั่นแนล จํากัด ในพื้นที่บ�านหลัง

เขา หมู#ที ่ 3 ตําบลเขาไม�แก�ว อําเภอกบินทร1บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ซึ ่งเป&นที่ดินประเภทชนบทและ

เกษตรกรรมตามกฎกระทรวงให�ใช�บังคับผังเมืองรวมจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2555 โดยชาวบ�านในนาม

ชมรมคนรักษ1เขาไม�แก�วได�มีการร�องเรียนคัดค�านการขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ2า

ดังกล#าวต#อสํานักส#งเสริมการมีส#วนร#วมของประชาชนกรมโรงงานอุตสาหกรรม ในช#วงเดือนกันยายน พ.ศ. 

2555 และหลังจากท่ีโรงงานดังกล#าวได�รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานแล�วนั้น ก็ได�มีการเข�าร�องเรียน

คัดค�านการก#อสร�างโรงไฟฟ2าดังกล#าวอีกครั้งหนึ่งในนามกลุ#มรักษ1เขาไม�แก�ว ในวันท่ี 15 กรกฎาคม 2556 ณ 

ท่ีว#าการอําเภอกบินทร1บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยขอให�มีการทําประชาคมใหม#  

 ประเด็นป.ญหาผังเมือง 

                                                 
17 หนังสือกรมโยธาธิการและผังเมืองท่ี มท 0706/444 ฉบับลงวันท่ี 20 มกราคม 2557 

   หนังสือศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ท่ี ปจ 0022.2/13357 ฉบับลงวันท่ี 6 ธันวาคม 2556 

   หนังสือกรมโรงงานอุตสาหกรรมท่ี อก 0315(2)/14524 ฉบับลงวันท่ี 1 ตุลาคม 2556 

    หนังสือองค1การบริหารส#วนตําบลเขาไม�แก�ว ท่ี ปจ 71001/761 ฉบับลงวันท่ี 31 ตลุาคม 2556 
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 เป&นกรณีท่ีมีการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ2าในพ้ืนท่ีท่ีกฎกระทรวงให�

ใช�บังคับผังเมืองรวมจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2555 ประกาศบังคับใช� 2 พฤศจิกายน 2555 กําหนดให�เป&น

ท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ห�ามมิให�ประกอบกิจการโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ2า 

 ความเห็นของหน�วยงานท่ีเก่ียวข!อง ในประเด็นป.ญหาผังเมือง 

 กรมโยธาธิการและผังเมือง  

 กรณีคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานได�ออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตไฟฟ2าให�แก#

ผู�ประกอบการดังกล#าวเป&นไปตามกฎหมายผังเมืองหรือไม#นั้น ต�องพิจารณาตาม พระราชบัญญัติการผังเมือง 

พ.ศ. 2518 มาตรา 27 ซึ่งวางหลักไว�ว#า “ในเขตที่ได�มีกฎกระทรวงให�ใช�บังคับผังเมืองรวมแล�ว ห�าม

บุคคลใดใช�ประโยชน1ท่ีดินผิดไปจากท่ีได�กําหนดไว�ในผังเมืองรวมหรือปฏิบัติการใดๆ ซ่ึงขัดกับข�อกําหนด

ของผังเมืองรวมนั ้น ยกเว�นกรณีเจ�าของหรือผู�ครอบครองท่ีดินได�ใช�ประโยชน1ท่ีดินมาก#อนท่ีจะมี

กฎกระทรวงให�ใช�บังคับผังเมืองรวมและจะใช�ประโยชน1ท่ีดินเช#นนั้นต#อไปเม่ือมีกฎกระทรวงให�ใช�บังคับผัง

เมืองรวมแล�ว” และการพิจารณาว#ากรณีอย#างใดจะถือได�ว#า “ได�ใช�ประโยชน1ท่ีดินมาก#อน” นั้น 

คณะกรรมการกฤษฎีกาได�ให�ความเห็นเป&นหลักเกณฑ1แนวทางปฏิบัติสรุปได�ดังนี้  

 (1)  ถ�าเป&นการดําเนินการท่ีไม#มีกฎหมายห�ามหรือกําหนดหลักเกณฑ1ไว�โดยเฉพาะว#าจะต�องได�รับ

อนุญาตหรือได�รับอนุมัติจากหน#วยงานหรือองค1กรใดก#อน จําต�องพิจารณาจากข�อเท็จจริงเป&นกรณีๆ ไปว#า

ได�ใช�ประโยชน1ท่ีดินตามความเป&นจริงแล�วหรือไม# หรือ 

 (2)  ถ�าเป&นการดําเนินการท่ีมีกฎหมายห�ามหรือกําหนดหลักเกณฑ1ไว�โดยเฉพาะว#าจะต�องได�รับ

อนุญาตหรือได�รับอนุมัติจากหน#วยงานหรือองค1กรใดหรือต�องดําเนินการตามข้ันตอนเช#นใดก#อนย#อมไม#อาจ

ถือเอาการใช�ประโยชน1ท่ีดินตามความเป&นจริงได� แต#ต�องพิจารณาจากการได�รับอนุญาตหรือได�รับอนุมัติ

หรือการได�ปฏิบัติตามข้ันตอนของกฎหมายเป&นสําคัญ สําหรับการดําเนินการบางเรื่องท่ีคาบเก่ียวกับ

กฎหมายอ่ืนและต�องได�รับอนุญาตตามกฎหมายหลายฉบับ โดยมีการอนุญาตให�ก#อสร�างอาคารเป&นข้ันตอน

สุดท�ายรวมอยู#ด�วย กรณีท่ีผู�ยื่นคําขอได�รับใบอนุญาตหรือได�รับอนุมัติหรือได�ปฏิบัติตามข้ึนตอนของ

กฎหมายอ่ืนก#อนได�รับอนุญาตให�ก#อสร�างอาคารนั้น ย#อมถือได�ว#ามีการใช�ประโยชน1ท่ีดินมาก#อนแล�วเช#นกัน 

และสําหรับกรณีโครงการโรงไฟฟ2าชีวมวลฯ ท่ีต้ังอยู#ในท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม บริเวณ

หมายเลข 4.40 ซ่ึงมีข�อกําหนดห�ามประกอบกิจการโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ2า ตามกฎกระทรวงให�ใช�บังคับ

ผังเมืองรวมจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2555 ใช�บังคับเม่ือวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2555 และเม่ือข�อเท็จจริง
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ปรากฏว#ายังไม#มีการอนุญาตในระดับจังหวัดและองค1กรปกครองส#วนท�องถ่ินให�ดําเนินการตามกฎหมายท่ี

เก่ียวข�องประการใดก#อนวันท่ีกฎกระทรวงฯใช�บังคับ จึงถือไม#ได�ว#ามีการใช�ประโยชน1ท่ีดินมาก#อนท่ีจะเข�า

ข�อยกเว�นตามมาตรา 27 วรรคสองแห#งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 การอนุมัติอนุญาตจึงต�องอยู#

ภายใต�บังคับกฎกระทรวงฯ ข�อ 11(1) ท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ห�ามประกอบกิจการ

โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ2า หากข�อเท็จจริงปรากฏว#าคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานได�ออกใบอนุญาต

ประกอบกิจการโรงงานผลิตไฟฟ2าให�แก#ผู�ประกอบการเม่ือวันท่ี 10 พฤษภาคม 2556 ซ่ึงเป&นการอนุญาต

ภายหลังจากกฎกระทรวงให�ใช�บังคับผังเมืองรวมจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2555 มีผลใช�บังคับแล�ว จึงเป&น

การอนุญาตท่ีขัดกับกฎกระทรวงฯ และตามมาตรา 27 วรรคหนึ่งแห#งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 

2518 จึงไม#สามารถกระทําได�  หากปรากฏว#าการพิจารณาอนุญาตไม#ชอบด�วยกฎหมายผังเมือง มาตรา 83 

แห#งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ได�กําหนดให�ต�องระวางโทษจําคุกไม#เกินหกเดือนหรือปรับไม#

เกินหนึ่งหม่ืนบาทหรือท้ังจําท้ังปรับ และตรวจสอบแล�วพบว#ามีการใช�ประโยชน1ท่ีดินฝZาฝFนกฎกระทรวงให�

ใช�บังคับผังเมืองรวมจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2555 แล�ว หน#วยงานท่ีเก่ียวข�อง เช#น เจ�าพนักงานท�องถ่ินหรือ

ผู�ว#าราชการจังหวัดสามารถดําเนินการตามอํานาจหน�าท่ีโดยนําเรื่องดังกล#าวไปกล#าวโทษต#อพนักงาน

สอบสวนเพ่ือดําเนินการตามกฎหมายต#อไปได�  

 จังหวัดปราจีนบุรี  

 โครงการโรงไฟฟ2าชีวมวลของบริษัท เค เอส มาร1เก็ตต้ิง อินเตอร1แนชั่นแนล จํากัด ต้ังอยู#ในบริเวณ 

หมู#ท่ี 3 บ�านหลังเขา ตําบลเขาไม�แก�ว ซ่ึงอยู#ในท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม บริเวณหมายเลข 4.40 

ตามกฎกระทรวงให�ใช�บังคับผังเมืองรวมจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2555 โดยกิจการโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ2า

เป&นข�อห�ามของท่ีดินประเภทนี้  

 หน#วยงานระดับจังหวัดและองค1กรปกครองส#วนท�องถ่ินท่ีกํากับดูแลพ้ืนท่ี (องค1การบริหาร           

ส#วนตําบลเขาไม�แก�ว)  ยังไม#มีการอนุญาตให�ดําเนินการใดๆ ตามกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง 

 ขณะนี้ โครงการโรงไฟฟ2ากําลังดําเนินการปรับสภาพพ้ืนท่ี  

 กรมโรงงานอุตสาหกรรม  

 1 กรกฎาคม 2553 บริษัท เค เอส มาร1เก็ตต้ิง อินเตอร1แนชั่นแนล จํากัด ยื่นขออนุญาตประกอบ

กิจการโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ2า จากเชื้อเพลิงชีวมวล กําลังการผลิต 9.9 เมกะวัตต1 ต#ออุตสาหกรรม

จังหวัดปราจีนบุรี 
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 24 มิถุนายน 2553 องค1การบริหารส#วนท�องถ่ินเขาไม�แก�ว มีหนังสือแจ�งมติสภาองค1การบริหารส#วน

ตําบล อนุญาตให�บริษัทฯ เข�าดําเนินการก#อสร�างโรงงาน  

 28 ธันวาคม 2554 จังหวัดปราจีนบุรี ส#งเรื่องการขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานของบริษัทฯ 

พร�อมความเห็นควรอนุญาต ให�กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณา 

 14 กันยายน 2555 กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีหนังสือถึงจังหวัดให�ดําเนินการเก่ียวกับข�อคัดค�านและ

แนวทางแก�ไข กรณีกลุ#มรักษ1เขาไม�แก�วร�องเรียนคัดค�านการขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานของบริษัทฯ  

 17 กันยายน 2555 จังหวัดปราจีนบุรีมีหนังสือแจ�งกรมโรงงานอุตสาหกรรมว#าได�ดําเนินการ

ตรวจสอบโครงการเก่ียวกับข�อคัดค�าน เรื่องการทําประชาคม มีความถูกต�องตามกฎหมาย สําหรับแนวทาง

แก�ไขจังหวัดได�จัดประชุมเพ่ือชี้แจงทําความเข�าใจกับกลุ#มรักษ1เขาไม�แก�วและประชาชนในพ้ืนท่ีบางส#วนท่ี

คัดค�าน จนเป&นท่ีเข�าใจดีแล�ว  

 สํานักโรงงานอุตสาหกรรมรายสาขา 5 กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได�สรุปเรื่องราวพร�อมเอกสารท่ี

เก่ียวข�อง เสนอคณะกรรมการกลั่นกรองการพิจารณาอนุญาตโรงงานบางประเภทท่ีมีผลกระทบต#อคุณภาพ

ชีวิตและสิ่งแวดล�อมพิจารณา ซ่ึงคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ได�มีมติอนุญาต และเสนอรัฐมนตรีว#าการ

กระทรวงอุตสาหกรรมทราบแล�ว  

 28 กุมภาพันธ1 2556 กรมโรงงานอุตสาหกรรมส#งเอกสารและข�อเท็จจริง ถึงสํานักงานคณะกรรมการ

กํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) เพ่ือพิจารณาอนุญาต  

 7 พฤษภาคม 2556 สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) มีหนังสือแจ�งมติกกพ.เห็นชอบ

การออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานให�แก#บริษัทฯ พร�อมลงนามใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน  

 กรมโรงงานอุตสาหกรรมออกเลขทะเบียนใบอนุญาตและเรียกเก็บค#าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ พร�อม

ท้ังจ#ายใบอนุญาตให�ผู�ประกอบกิจการโรงงาน  

 18 กรกฎาคม 2556 สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรีมีบันทึกแจ�งกระทรวงอุตสาหกรรม 

กรณีกลุ#มรักษ1เขาไม�แก�ว เข�าร�องเรียนคัดค�านการก#อสร�างโรงไฟฟ2าในวันท่ี 15 กรกฎาคม 2556 ท่ีว#าการ

อําเภอกบินทร1บุรี เรียกร�องให�มีการทําประชาคมใหม# ซ่ึงท่ีประชุมขอให�ทางอําเภอดําเนินการประสานขอ

ความร#วมมือส#วนท่ีเก่ียวข�องดําเนินการ แต#ขณะนั้นกรมโรงงานอุตสาหกรรมยังไม#ได�รับการประสานจาก

หน#วยงานท่ีเก่ียวข�องแต#อย#างใด 
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         องคJการบริหารส�วนตําบลเขาไม!แก!ว  

 ในการประชุมสภาองค1การบริหารส#วนตําบลเขาไม�แก�ว สมัยวิสามัญ ท่ี 2 ครั้งท่ี 2/2556 วันท่ี 26 

มิถุนายน  2556 ได�มีการเสนอให�ทบทวนมติการประชุมสภาสมัยวิสามัญท่ี 1 ครั้งท่ี 2/2553 เม่ือวันท่ี 24 

มิถุนายน 2553 กรณีท่ีสภาฯมีมติเห็นชอบให�มีการก#อสร�างโรงไฟฟ2าชีวมวลของบริษัทฯ แต#ไม#มีการลงมติใน

เรื่องดังกล#าว  

 ตามมติท่ีประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญท่ี 1 ครั้งท่ี 2/2553 วันท่ี 24 มิถุนายน 2553 มีมติให�บริษัทฯ 

ดําเนินการตามระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวข�องรวมถึงต�องรับฟ>งความคิดเห็นของประชาชนโดยผ#าน

กระบวนการประชาคมหมู#บ�านของทุกหมู#บ�านท่ีได�รับผลกระทบ ซ่ึงทางบริษัทฯได�ส#งเอกสารท่ีอ�างว#าเป&น

การทําประชาคมหมู#บ�านโดยทางบริษัทฯเป&นผู�ดําเนินการเอง ซ่ึงทางองค1การบริหารส#วนตําบลได�แจ�งผล

การประชุมประชาคมดังกล#าวไปยังอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรีแล�วเม่ือวันท่ี 30 สิงหาคม 2554 

 สรุปผลการตรวจสอบของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห�งชาติ 

 ป>จจุบันคําร�องอยู#ระหว#างการตรวจสอบของอนุกรรมการด�านสิทธิชุมชนในคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห#งชาติ 

 

 (4) ช�วงผังหมดอายุ และผังเมืองใหม�ยังไม�ประกาศบังคับใช! ในระหว�างนั้นมีการใช!ประโยชนJ

ท่ีดินขัดกับผังเมืองเก�า หรือขัดกับผังเมืองใหม�ท่ียังไม�ประกาศ 

 

 คําร!องเลขท่ี 235/255318 

 เรื่อง  สถานีบริการป.NมกOาซเช้ือเพลิง LPG ชุมชนหนองหลวงพัฒนา อําเภอเมืองชัยนาท 

     จังหวัดชัยนาท 

 ข!อเท็จจริงโดยสรุป 

                                                 
18 รายงานผลการตรวจสอบ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห#งชาติ ท่ี 350/2555 ลงวันท่ี 9  เดือนกรกฎาคม  2555 
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 บริษัท บีพีเจ กรุPป 1996 จํากัด ได�ก#อสร�างสถานีบริการป>WมกPาซเชื้อเพลิง LPG โดยติดต้ังถังเก็บและ

จ#ายกPาซรถยนต1แบบฝ>งอยู#ใต�ดินตําบลเขาท#าพระ (บ�านกล�วย) อําเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 

 ชุมชนเห็นว#าการก#อสร�างสถานีบริการป>WมกPาซในเขตชุมชนจะก#อให�เกิดมลภาวะด�านกลิ่นและเสียง 

ตลอดจนการระเบิดลุกไหม�มีผลกระทบต#อสิ่งแวดล�อมและเกิดอันตรายต#อประชาชน 

 ประเด็นป.ญหาผังเมือง 

 การประกอบกิจการท่ีต�องห�ามตามข�อกําหนดการใช�ประโยชน1ในท่ีดินตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 424 

(พ.ศ.2542) ซ่ึงสิ้นสุดการใช�บังคับแล�ว ป>จจุบันผังเมืองรวมอยู#ในข้ันตอนการตรวจสอบรายละเอียดทางข�อ

กฎหมายของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 ความเห็นของหน�วยงานท่ีเก่ียวข!อง ในประเด็นป.ญหาผังเมือง 

 สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท ได�ชี้แจงว#า ท่ีดินท่ีมีการประกอบกิจการสถานี

บริการป>WมกPาซเชื้อเพลิง LPG ของบริษัท บีพีเจ กรุPป 1996 จํากัดนั้น อยู#ในเขตผังเมืองรวมชัยนาท ตาม

กฎกระทรวงฉบับท่ี 424 (พ.ศ.2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 กําหนดให�

เป&นท่ีดินประเภทท่ีอยู#อาศัยหนาแน#นปานกลาง (สีส�ม) ซ่ึงตามข�อกําหนดในกฎกระทรวง ข�อ 8(2) ได�

กําหนดข�อห�ามการใช�ประโยชน1ในท่ีดินเพ่ือเป&นสถานท่ีบรรจุกPาซและสถานท่ีเก็บกPาซตามกฎหมายว#าด�วย

การบรรจุกPาซปRโตรเลียมเหลว ท้ังนี้ กฎกระทรวงฉบับดังกล#าวได�สิ้นสุดการบังคับใช�ต้ังแต#วันท่ี 28 กันยายน 

2549 ป>จจุบันอยู#ระหว#างการปรับปรุงผัง ซ่ึงอยู#ในข้ันตอนการตรวจสอบรายละเอียดทางข�อกฎหมายของ

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

 สรุปผลการตรวจสอบของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห�งชาติ 

 สถานีบริการกPาซท่ีบรรจุกPาซตามกรณีร�องเรียนมีลักษณะการดําเนินการท่ีอาจก#อให�เกิดผลกระทบ

ต#อชุมชนใกล�เคียง ซ่ึงต�องจัดให�มีกระบวนการมีส#วนร#วมของประชาชนตามท่ีกําหนดไว�ในรัฐธรรมนูญแห#ง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 แต#กลับไม#มีการดําเนินกระบวนการมีส#วนร#วมของประชาชนอย#าง

เพียงพอ จึงเป&นการละเมิดสิทธิมนุษยชน สมควรท่ีจะกําหนดมาตรการการแก�ไขป>ญหาต#อหน#วยงานท่ี

เก่ียวข�องเพ่ือพิจารณาดําเนินการต#อไป 
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 คําร!องเลขท่ี 632/255519 

 เรื่อง  การถมดินและก�อสร!างอาคารขนาดใหญ� จังหวัดอุบลราชธานี 

 ข!อเท็จจริงโดยสรุป 

 มีการประกาศขยายระยะเวลาการใช�บังคับกฎกระทรวงให�บังคับใช�ผังเมืองรวมเมืองอุบลราชธานี – 

วารินชําราบ 2 ครั้ง ครั้งท่ี 1 หมดอายุการขยายระยะเวลาใช�บังคับในวันท่ี 15 เมษายน 2553 และการ

ดําเนินการปรับปรุงแก�ไขผังเมืองยังไม#แล�วเสร็จ จึงขยายระยะเวลาการใช�บังคับต#อไปอีกหนึ่งป[ เป&นครั้งท่ี 2 

และสิ้นสุดการใช�บังคับในวันท่ี 15 เมษายน 2554 

 วันท่ี 22 พฤศจิกายน 2555 สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี แจ�งให�เจ�าหน�าท่ี

ผู�ปฏิบัติงานเก่ียวกับงานผังเมือง เข�าร#วมประชุมเพ่ือปรึกษาหารือเรื่อง ผังเมืองรวมอุบลราชธานี – วารินชําราบ 

และการออกข�อบัญญัติท�องถ่ินเพ่ือทดแทนผังเมืองรวมอุบลราชธานี – วารินชําราบ ท่ีหมดอายุการใช�บังคับ

ไปพลางก#อน 

 วันท่ี 5 มีนาคม 2556 มีการประชุม ณ สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห#งชาติ กรณีราษฎร

ร�องเรียนว#า มีการถมดินและก#อสร�างอาคารขนาดใหญ# ได�แก# ห�างสรรพสินค�าของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา 

จํากัด ห�างโฮมโปรดักส1 เซ็นเตอร1 และห�างไทวัสดุ บริเวณถนนเลี่ยงเมือง ตําบลแจระแม อําเภอเมือง 

จังหวัดอุบลราชธานี โดยไม#มีการรับฟ>งความคิดเห็นและการชี้แจงมาตรการป2องกันป>ญหาสิ่งแวดล�อม  

 มีการประชุมคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมเมืองอุบลราชธานี – วารินชําราบ เพ่ือร#วมกันพิจารณาผังร#าง

และข�อกําหนดการใช�ประโยชน1ท่ีดิน ในวันท่ี 14 มีนาคม 2556 

 ประเด็นป.ญหาผังเมือง 

 มีการถมดินและก#อสร�างอาคารขนาดใหญ# ในระหว#างการจัดทําผังร#างและข�อกําหนดการใช�ประโยชน1ท่ีดิน 

 

                                                 
19 หนังสือกรมโยธาธิการและผังเมือง ถึงผู�ว#าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี มท 0706/1789 

    หนังสือเชิญประชุมคณะทํางานดาํเนินการวางแผนและจัดทําผังเมืองรวมอุบลราชธานี – วารนิชําราบ สาํนักงานโยธาธิการและ

ผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 0020.4/ว 1984 ลงวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2555 

    หนังสือขอให�ช้ีแจงข�อเท็จจริงเพ่ิมเติม ของคณะอนุกรรมการด�านสิทธิชุมชน ถึงสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
อุบลราชธานี ท่ี สม 0003/667 ลงวันท่ี 8 มีนาคม 2556 
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 สรุปผลการตรวจสอบของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห�งชาติ 

 ป>จจุบันคําร�องอยู#ระหว#างการตรวจสอบของอนุกรรมการด�านสิทธิชุมชนในคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห#งชาติ 

 

3.2.2 ประเด็นป.ญหาผังเมืองท่ีได!รวบรวมจากส่ือสาธารณะ20 

   นอกจากประเด็นป>ญหาผังเมืองท่ีประชาชนได�ยื่นคําร�องมายังคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห#งชาติ

แล�วนั้น ยังมีประเด็นป>ญหาผังเมืองท่ีปรากฏตามสื่อสาธารณะ ซ่ึงสะท�อนให�เห็นถึงสถานการณ1และประเด็น

ป>ญหาใหม#ท่ีเกิดข้ึน และมีแนวโน�มท่ีจะขยายวงกว�างออกไปในอนาคต ในท่ีนี้ขอยกตัวอย#างป>ญหากรณีการ

นําผังเมืองกลับมาทบทวน หรือการแก�ไขร#างผังเมืองใหม# โดยอ�างเหตุเพ่ือการรองรับโครงการขนาดใหญ#

ตามนโยบายรัฐบาล และการเปRดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป[ พ.ศ.2558  

 

กรณีผังเมืองประกาศไปแล!วและอยู�ระหว�างทบทวนใหม�  

 สิงห1บุรี  จะขอเพ่ิมพ้ืนท่ีอุตสาหกรรม       

 ปราจีนบุรี  จะขอขยายพ้ืนท่ีเขตอุตสาหกรรมใน อําเภอ กบินทร1บุรี จากพ้ืนท่ีสีเขียวเป&นสีม#วง  

 

ตัวอย�างการย่ืนคําขอแก!ไขร�างผังเมืองใหม�  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 บุรีรัมย1   ต�องการจะให�สร�างโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ2าจากพลังงานแสงอาทิตย1ในพ้ืนท่ีได�  

                                                 
20

 http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1370844172 

    http://www.manager.co.th/Travel/ViewNews.aspx?NewsID=9560000004814 

   http://www.thannews.th.com/index.php?option=com_content&view=article&id=191167:76-
&catid=128:-real-estate-&Itemid=478#.UwMdAPmSypo 
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 มหาสารคาม  ต�องการให�ลดความเข�มข�นการใช�ประโยชน1ท่ีดิน ให�พัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด

 ไปสู#อุตสาหกรรมสีเขียว ให�ตั้งโรงงานไฟฟ2าพลังงานทดแทนได� 

 อํานาจเจริญ ขอปรับให�นโยบายรัฐในการเข�าสู#เออีซี จะยกระดับจุดผ#อนปรนให�เป&นจุดผ#านแดน

ถาวรบริเวณบ�านยักษ1คุ และสร�างโรงงานไฟฟ2าพลังงานทดแทนในบางพ้ืนท่ีได�  

 มุกดาหาร  ปรับให�สอดรับนโยบายโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัดมุกดาหาร  

 กาฬสินธุ1    ขอเพ่ิมพ้ืนท่ีโรงงานอุตสาหกรรมการเกษตรและโรงงานอุตสาหกรรมด�านโรงงาน

  ไฟฟ2าพลังชีวมวล และให�มีการจัดสรรท่ีดินในพ้ืนท่ีสีเขียว ให�สร�างอาคารสูงเกิน 

  12 เมตรได� 

ศรีสะเกษ   เตรียมพ้ืนท่ีไว�รองรับโครงการเมืองใหม#ช#องสะงํา รองรับการค�ากับเออีซี  

ภาคกลาง 

สมุทรสาคร รองรับการขยายการลงทุนเข�ามายังพ้ืนท่ีมากข้ึน หลังเกิดน้ําท#วมใหญ#ป[ 2554 

นครพนม  ต�องการเปRดการพัฒนาให�รับกับการก#อสร�างสะพานแม#น้ําโขงแห#งท่ี 3  

กําแพงเพชร ให�ปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีสีผังเมืองใหม#ให�เป&นป>จจุบัน เช#น สีเขียว สีน้ําตาลอ#อน สีม#วง 

และให�ยกเลิกความสูงสร�างอาคารได�ไม#เกิน 16 เมตร ในพ้ืนท่ีสีเขียว และยกเลิก

ความสูงอาคารไม#เกิน 12 เมตร และขอให�สร�างโรงไฟฟ2าพลังงานทดแทนในพ้ืนท่ี

เกษตรกรรม  

สุโขทัย  ขอปรับปรุงใหม#ให�รับการพัฒนาจังหวัดตามนโยบายระเบียบเศรษฐกิจแนว

ตะวันตก-ตะวันออก การเปRดเออีซี และโครงการรถไฟความเร็วสูง  

ภาคตะวันออก 

ชลบุรี  ให�เพ่ิมมาตรการด�านผังเมืองในการรักษาสภาพแวดล�อมและป2องกันป>ญหา

อุทกภัย เช#น กําหนดให�มีพ้ืนท่ีโล#ง พ้ืนท่ีแหล#งน้ํา แนวน้ําท#วมหลาก รองรับการ

จ�างงานและท่ีอยู#อาศัยท่ีมากข้ึน  

 



77 

 

 
 

ภาคตะวันตก 

ตาก  ขอยกร#างข�อกําหนดใหม#รับเมืองท่ีเปลี่ยนไปมาจากการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ

 การค�าชายแดนในพ้ืนท่ี 3 อําเภอคือ แม#สอด พบพระ และแม#ระมาด อีกท้ัง

 โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษแม#สอด พ้ืนท่ี 5,600ไร# ในตําบลแม#ปะ 

 และท#าสายลวด และเปRดเออีซี  

ภาคใต! 

ป>ตตานี  ขอเปลี่ยนแปลงการใช�ประโยชน1ท่ีดินพ้ืนท่ีสีเขียว เช#น อําเภอเมืองป>ตตานี 

 อําเภอหนองจิก และ อําเภอโคกโพธิ์ ให�มีการพัฒนาได�มากข้ึน  

สงขลา  เพ่ิมมาตรการวางผังเมืองให�ครอบคลุมมากข้ึน เช#น เขตสร�างท่ีอยู#อาศัยไม#กีด

ขวางทางน้ําไหล แนวป2องกันน้ําท#วม เพ่ือแก�ป>ญหาน้ําท#วมซํ้าซาก การขยายตัว

 ของเมืองและเปRดเออีซี 

สตูล  จะขอให�พิจารณาการใช�ประโยชน1ท่ีดินใหม# รองรับกับการเปRดเออีซี และ

 โครงการขนาดใหญ# เช#น ท#าเรือปากบารา สนามบินเชิงพาณิชย1จังหวัดสตูล  

สุราษฎร1ธานี ขอปรับปรุงผังใหม#ท้ังหมด รับบ�านจัดสรรท่ีเกิดข้ึนมาก และการก#อสร�าง

 สนามบินแห#งใหม#ท่ี อําเภอดอนสัก และเกาะพะงัน 

 

3.2.3 การจัดกลุ�มประเด็นผังเมืองจากเอกสารผังเมืองท่ีเก่ียวข!อง 

 การศึกษารวบรวมเอกสารผังเมือง ท้ังเอกสารการวิเคราะห1จัดทําผังเมือง กฎกระทรวงผังเมืองรวม 

แผนท่ีและแผนผังต#างๆ จากกรณีพ้ืนท่ีซ่ึงมีการร�องเรียนป>ญหาเรื่องผังเมือง และชุมชนท่ีได�รับผลกระทบ

จากการพัฒนาและกิจกรรมท่ีเก่ียวข�องกับผังเมืองท่ีคณะทํางานเคยได�เข�าร#วมทํางานด�วย สรุปประเด็น

ป>ญหาผังเมืองท่ีจะนํามาศึกษาวิเคราะห1 ได�ดังนี้ 

               1)  ด!านกระบวนการ 

 ผังเมืองเป&นเรื่องของกระบวนการทํางาน 3 ส#วน คือ กระบวนการทํางานทางเทคนิค   

กระบวนการมีส#วนร#วม และกระบวนการทางกฎหมายในทางปฏิบัติ การทํางานท้ังสามกระบวนการจะ
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ดําเนินการควบคู#กันไป กล#าวคือ การเริ่มต�นทํางานกระบวนทางเทคนิคในการสํารวจกําหนดเขตผัง ซ่ึงเป&น

การมีส#วนร#วมทางเทคนิคนั้น จะต�องดําเนินการตามข้ันตอนตามกฎหมายท่ีต�องมีการประชุม

คณะอนุกรรมการผังเมืองและคณะกรรมการ ท่ีกําหนดไว�ในกฎหมาย เม่ือมีการดําเนินการศึกษา วิเคราะห1 

จัดทําผังร#างให�คณะอนุกรรมการฯ และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมให�ความเห็น ก็จะต�องจัดการประชุมรับฟ>ง

ความคิดเห็นประชาชน และเม่ือจัดทําผังร#างแล�ว ก็จะต�องดําเนินการตามข้ันตอนตามกฎหมายคือ ผ#าน

ความเห็นชอบของคณะกรรมการผังเมือง และติดประกาศพร�อมข�อกําหนด การพิจารณาคําร�อง และ

ข้ันตอนต#อจากนี้เป&นข้ันตอนการตรวจและพิจารณาตามข้ันตอนการออกกฎกระทรวงต#อไป 

   ประเด็นป>ญหาผังเมืองในด�านกระบวนการ ได�แก#  

  1.1 ช�วงระหว�างผังรอประกาศและกรณีผังเมืองหมดอายุการบังคับใช! เป&นกระบวนการ

ตามกฎหมาย ในช#วงท่ีได�มีการวางและจัดทําผังเมืองเสร็จ ผ#านการเห็นชอบของคณะกรรมการผังเมืองและ

ผ#านข้ันตอนตามกฎหมาย ไปจนถึงข้ันตอนการรอประกาศ มีป>ญหาหลายประการท่ีกระทบต#อ           

สิทธิชุมชนและสิทธิการมีส#วนร#วมของประชาชน  

    ความล�าช!าในการประกาศ เช#น กรณีผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรี ท่ีการประกอบ

กิจการโรงไฟฟ2าถูกกําหนดห�ามก#อสร�างในพ้ืนท่ีอนุรักษ1ชนบทและเกษตรกรรม ตามร#างผังเมืองรวมจังหวัด

และผังเมืองรวมจังหวัดระยอง ท่ีมีการขออนุญาตดําเนินโครงการนิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีสีเขียว ซ่ึงเป&น

ข�อห�ามในผังเมืองท่ีรอประกาศใช�บังคับ 

   การปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัดท่ีรอประกาศ โดยเป&นผังเมืองรวมจังหวัดท่ี

ได�ผ#านกระบวนการมีส#วนร#วมของประชาชนตามกฎหมายแล�ว และผ#านความเห็นชอบของกรรมการ

ผังเมืองและขั้นตอนเพื่อเตรียมประกาศกฎกระทรวง  แต#ได�มีการสั่งการให�มีการปรับปรุงใหม# โดยอ�าง

เหตุผลการสนองนโยบายรัฐ การลงทุน โดยขาดการมีส#วนร#วมของประชาชนเช#น กรณีการปรับปรุงผังเมืองรวม 

ผังเมืองรวมจังหวัดระยอง จังหวัดสงขลาและผังเมืองรวมจังหวัดสตูล 

    ช�วงผังเมืองหมดอายุการบังคับใช!และผังเมืองฉบับใหม�ยังไม�ประกาศบังคับใช! 

ในระหว#างนั้นมีการใช�ประโยชน1ท่ีดินขัดกับผังเมืองเก#า หรือขัดกับผังเมืองใหม#ท่ียังไม#ประกาศ ตัวอย#างเช#น 

ผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต 

  1.2 ช�วงระหว�างการดําเนินการวางผัง ได�แก# กรณีผังเมืองรวมจังหวัดชุมพร ซ่ึงชุมชนมีการ

คัดค�านต#อการสร�างโรงไฟฟ2านิวเคลียร1 และท#าเรือน้ําลึก แต#ไม#ได�มีส#วนร#วมแสดงข�อคิดเห็นคัดค�าน
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ข�อกําหนดในช#วงเวลาดําเนินการวางผังเมืองรวมจังหวัด จึงเป&นการกําหนดพ้ืนท่ีให�มีการพัฒนาท่ีนํามาสู#

ความขัดแย�งในเวลาต#อมาได�แก# การคัดค�านโครงการโรงไฟฟ2าท่ีอําเภอละแม การคัดค�านการก#อสร�าง

โรงไฟฟ2าและท#าเรือน้ําลึกท่ีอําเภอปะทิว  และกรณีคําร�องโครงการก#อสร�างโรงงานอุตสาหกรรมสกัดน้ํามัน

ปาล1มท่ีอําเภอท#าแซะ ซ่ึงเป&นการดําเนินการในพ้ืนท่ีประเภทชนบทและเกษตรกรรม (พ้ืนท่ีสีเขียว) ท่ีอยู#ใน

พ้ืนท่ีต�นน้ําท่ีชุมชนใช�ประโยชน1ในการเกษตรกรรม ท้ังนี้ การวางผังเมืองรวมจังหวัดชุมพรได�ดําเนินการมา

ต้ังแต# พ.ศ.2546 ตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินท่ีจะสํารวจเพ่ือการวางและจัดทําผังเมืองรวม

จังหวัด ในท�องท่ี 72 จังหวัด วันท่ี 19 พฤษภาคม 2546 พระราชกฤษฎีกานี้มีอายุ 3 ป[ ซ่ึงเม่ือหมดอายุแล�ว 

ผังเมืองรวมจังหวัดชุมพร และอีกหลายจังหวัดยังไม#มีการประกาศใช�บังคับเป&นกฎกระทรวง เพ่ือให�ผังเมือง

ท่ีดําเนินการมาแล�วเป&นไปอย#างต#อเนื่องในกระบวนการ จึงมีการออกพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินท่ีจะ

สํารวจเพ่ือการวางและจัดทําผังเมืองรวมจังหวัด ในท�องท่ี 72 จังหวัดอีกครั้งใน พ.ศ. 2552 และการออก

พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินท่ีจะสํารวจเพ่ือการวางและจัดทําผังเมืองรวมจังหวัด ในท�องท่ี 70 จังหวัด

อีกครั้งใน พ.ศ. 2555 นับจาก พ.ศ.2547 จนถึงป>จจุบันผังเมืองรวมจังหวัดชุมพรยังไม#ประกาศเป&น

กฎกระทรวงใช�บังคับตามกฎหมาย 

  1.3 ช�วงหลังประกาศใช!บังคับ ซ่ึงจะเก่ียวข�องกับการใช�สิทธิในการขอแก�ไข ปรับปรุง และ

การเข�าถึงข�อมูลข#าวสารในการขอแก�ไขผังเมือง ตลอดจนการมีส#วนร#วมของประชาชน สิทธิชุมชนท่ีจะมี

สิทธิในการตัดสินใจให�มีการปรับปรุงแก�ไขเช#น กรณีผังเมืองรวมจังหวัดปราจีนบุรีท่ีภายหลังการประกาศใช�

บังคับแล�ว  และจะมีการดําเนินการขอแก�ไขเพ่ือขยายพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึนในขณะท่ียังปรากฏป>ญหา

พ้ืนท่ีเสี่ยงอุทกภัย และการจัดการมลพิษอุตสาหกรรม 

  2) การนําสาระในผังเมืองไปใช!ในการคุ!มครองสิทธิชุมชน และพิจารณาอนุมัติอนุญาต  

  เช#น การนําสาระของผังเมืองรวมท่ีผ#านการรับฟ>งความคิดเห็นของประชาชน และผ#านความ

เห็นชอบของคณะกรรมการผังเมือง ไปประกอบการใช�ดุลพินิจในการพิจารณารายงานวิเคราะห1ผลกระทบ

สิ่งแวดล�อม การกําหนดพ้ืนท่ีคุ�มครองสิ่งแวดล�อมและการควบคุมอาคาร เช#น กรณีของการก#อสร�าง

โครงการขนาดใหญ#ท่ีขัดกับผังเมืองรวมท่ีรอประกาศใช�บังคับ  

3) การนําสาระของผังเมืองรวมไปจัดทําข!อบัญญัติท!องถ่ิน 

ในช#วงท่ีผังเมืองหมดอายุและผังเมืองฉบับใหม#ยังไม#แล�วเสร็จ เช#น กรณีการนําสาระของ

ผังเมืองรวมชุมชนอุตสาหกรรมและท#าเรือน้ําลึกมาบตาพุด มาใช�ในการจัดทําเทศบัญญัติ 
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  4) การปรับปรุงมาตรฐานการกําหนดการใช!ประโยชนJท่ีดิน และการจัดทําข!อกําหนด 

  ให�ทันต#อสถานการณ1การพัฒนาท่ีจะก#อให�เกิดผลกระทบต#อชุมชน เช#น กรณีโรงไฟฟ2า ซ่ึง

ป>จจุบันมีกิจการพลังงานหลายประเภทและหลายขนาด แต#ในการจัดทําข�อกําหนดยังไม#จําแนกรายละเอียด

ให�สอดคล�องกับการพัฒนาท่ีเปลี่ยนไปรวมท้ังผลกระทบของกิจการ และกรณีข�อกําหนดการอยู#อาศัยในเขต

อนุรักษ1กรณีเหมืองแร# และการควบคุมการติดต้ังโครงสร�างพ้ืนฐานโทรคมนาคม  

 

3.2.4 การศึกษากรณีข!อร!องเรียนมายังสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห�งชาติท้ังในกรณี

ท่ีเปTนเรื่องผังเมือง และกรณีท่ีเก่ียวข!องได!แก� 

 1) กรณีแผนพัฒนาภาคใต! โดยพิจารณาจากกรณีท่ีเก่ียวข�องและมีคําร�องมายังสํานักงาน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห#งชาติ ดังนี้ 

-  คําร�องในเรื่องการพัฒนาพ้ืนท่ีอุตสาหกรรม การพัฒนาท#าเรือน้ําลึก และการพัฒนา

พลังงานในพ้ืนท่ีภาคใต� 

-  โครงการท#าเรือท่ีดําเนินการสํารวจและขุดเจาะน้ํามัน ตําบลกลาย อําเภอท#าศาลา จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

-  กรณีท#าเรือน้ําลึกปากบารา ซ่ึงโยงกับการจัดทําผังเมืองรวมจังหวัดสตูล 

-  กรณีท#าเรือน้ําลึกสงขลาแห#งท่ีสอง 

 2) กรณีคําร!องการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีภาคตะวันออก ได�แก#  

-  กรณีนิคมอมตะนครแห#งท่ี 2 และนิคมอุตสาหกรรมระยอง อําเภอบ�านค#าย 

-  กรณีท#าเทียบเรือจํานวน 6 ท#าในพ้ืนท่ีริมฝ>`งแม#น้ําบางปะกง 

 3) กรณีการขุดเจาะสํารวจปUโตรเลียมในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดกาฬสินธุ1

และจังหวัดบุรีรัมย1 ซ่ึงเก่ียวข�องกับกระบวนการ และสาระในผังเมืองรวมจังหวัดกาฬสินธุ1และผังเมืองรวม

จังหวัดบุรีรัมย1 

 ท้ังนี้ กรณีศึกษาจากคําร�องท่ีมีมายังสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห#งชาตินั้น       

ในหนึ่งกรณีอาจจะมีประเด็นทางผังเมืองในหลายด�าน อาทิ กรณีแผนพัฒนาภาคใต� ซ่ึงมีประเด็นท่ีเก่ียวข�อง
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กับผังเมืองท้ังท่ีรอประกาศใช�บังคับ ผังเมืองท่ีอยู#ระหว#างดําเนินการ และการนําสาระสําคัญของผังเมืองไป

ใช�ประกอบในการพิจารณาเรื่องการป2องกันผลกระทบสิ่งแวดล�อม เป&นต�น 

 

3.3 การสรุปข!อเสนอจากการประชุมรับฟ.งความคิดเห็นต�อประเด็นผังเมือง 

คณะผู�วิจัยได�รวบรวมและสรุปประเด็นผังเมืองจากกรณีศึกษาเบ้ืองต�นมาทําการวิเคราะห1           

จัดกลุ#มประเด็นป>ญหา โดยแบ#งออกเป&น 4 ประเด็น ได�แก# ป>ญหาด�านกระบวนการ การนําสาระผังเมืองไป

ใช�ในการคุ�มครองสิทธิชุมชนและพิจารณาอนุมัติอนุญาต การนําสาระของผังเมืองรวมไปจัดทําข�อบัญญัติ

ท�องถ่ิน และการปรับปรุงมาตรฐานการกําหนดการใช�ประโยชน1ท่ีดินและการจัดทําข�อกําหนดให�ทันต#อ

สถานการณ1การพัฒนาท่ีจะก#อให�เกิดผลกระทบต#อชุมชน จากนั้นจึงนําเสนอประเด็นป>ญหาเหล#านั้นในการ

ประชุมระดมความคิดเห็น ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี 9 มกราคม 2557 โดยเชิญผู�ทรงคุณวุฒิด�าน ผังเมืองท่ีมี

ประสบการณ1ในงานวางผังเมือง ผู�ทรงคุณวุฒิด�านกฎหมายจากหน#วยงานวางผัง หน#วยงานท่ีนําผังเมืองไปสู#

การปฏิบัติ และนักกฎหมาย หน#วยงาน องค1กร นักวิชาการ ท่ีปฏิบัติงานเก่ียวกับการส#งเสริมการมีส#วนร#วม

ของประชาชน มาร#วมให�ความคิดเห็นและข�อแนะนําทางวิชาการท้ังในด�านผังเมือง กฎหมาย การมีส#วนร#วม

ของประชาชน และการปฏิบัติตามผังเมือง  

จากการประชุมระดมความคิดเห็นดังกล#าว ผู� เข�าร#วมการประชุมได�มีความคิดเห็นและ

ข�อเสนอแนะท่ีหลากหลาย (รายละเอียดในภาคผนวกท่ี 1) คณะผู�วิจัยจึงสรุป ข�อเสนอแนะและนํามาจัด

กลุ#มประเด็น เฉพาะท่ีเก่ียวข�องกับผังเมืองกับการคุ�มครองสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส#วนร#วมของประชาชน 

ดังนี้ 

1) ประเด็นผังเมือง 

- ควรสรุปป>ญหาและกรณีตัวอย#างท่ีเกิดข้ึนจากกรณีป>ญหาท่ีมีการร�องเรียนให�ชัดเจน ว#ามีก่ี

กรณีป>ญหา จํานวนก่ีเรื่อง เพ่ือยืนยันว#าระบบกฎหมายหรือผังเมืองมีป>ญหา และ

จําเป&นต�องได�รับการแก�ไข 

- หลังการสรุปประเด็นป>ญหาแล�ว ควรทําข�อเสนอเชิงนโยบายต#อหน#วยงานท่ีเก่ียวข�องด�วย

ว#ากฎหมายการผังเมืองหรือการใช�ประโยชน1ในท่ีดิน ต�องวางกรอบการใช�ทรัพยากร

อย#างไรและผู�มีส#วน ได�เสียอย#างชุมชนควรจะมีกระบวนการเข�าไปรับรู�การตัดสินใจต้ังแต#

แรกได�อย#างไร 
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- คําจํากัดความของผังเมืองในป>จจุบันไม#ได�จํากัดอยู#แค#เมือง แต#ต�องเป&นไปตามรัฐธรรมนูญ

แห#งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 85 ท่ีไปกํากับดูแลทรัพยากร ผังเมือง คือ 

เครื่องมือในการจัดระเบียบการใช�ทรัพยากรท่ีจะเอ้ือประโยชน1เพ่ือให�มีการใช�ทรัพยากร

ร#วมกัน โดยการมีส#วนร#วมของประชาชนในท�องถ่ิน ผังเมืองจึงเป&นเครื่องมือให�เราจัดการ

แบ#งป>นทรัพยากรให�เกิดประโยชน1ร#วมกันได� ตามวิถีของประชาธิปไตย 

- ควรปรับระดับการมีส#วนร#วมในการจัดทําผังเมือง ให�ประชาชนในพ้ืนท่ีเข�ามามีส#วนร#วม

มากข้ึน 

- ต�องแยกข�อกําหนดออกจากผังเนื่องจากตอนนี้มีป>ญหา คือคิดผัง 30 ป[ข�างหน�า แต#อายุ

บังคับใช� 5 ป[ และข�อกําหนดไปติดกับผังด�วย เม่ือผัง 5 ป[หมดอายุไปแล�ว การกําหนดการ

ใช�ประโยชน1ท่ีดินท่ีดีอยู#แล�วก็หมดอายุไปด�วย ซ่ึงหากมีผังนโยบายอยู#แล�ว การจะปรับ

ทุกๆห�าป[ก็สามารถทําได�เม่ือแยก ข�อกําหนดออกจากผัง ข�อกําหนดท่ีดีอยู#แล�วก็จะไม#ต�อง

เปลี่ยน 

- การพิจารณาผู�มีส#วนได�ส#วนเสีย หรือผู�มีส#วนเก่ียวข�องกับการพัฒนาพ้ืนท่ีนั้น ควรยึดโยงผู�

มีส#วนได�เสียในเชิงประเด็นหรือนอกพ้ืนท่ีท่ีเก่ียวข�องและควรทําให�เกิดความสมดุลระหว#าง

ประโยชน1ของ ภาครัฐ ภาคเอกชน NGOs และภาคประชาชน  

- การวางผังต�องยึดโยงถึงการใช�ประโยชน1ในภาพรวมท้ังประเทศ หรืออาจจะยึดโยงเป&น

ภูมิภาคด�วย ไม#ควรพิจารณาเพียงการใช�ประโยชน1ท่ีดินในระดับจังหวัดหรือระดับพ้ืนท่ี 

เนื่องจากผังเมืองเป&น เครื่องมือของการพิทักษ1สิทธิของส#วนรวมท้ังหมด คนในท�องถ่ินมี

สิทธิท่ีจะเลือกหรือช#วยกันออกแบบได�ว#าควรจะจัดการพ้ืนท่ีตัวเองอย#างไร แต#ไม#สามารถ

ท่ีจะทําลายสิทธิส#วนรวมได� ซ่ึงระบบการวางผังของไทยยังไม#ค#อยยึดโยงกัน 

- การพิจารณาเรื่องสิทธิชุมชนในการจัดทําผัง ต�องคํานึงถึง Input หรือข�อมูลเชิงนโยบาย 5 

กลุ#ม คือ  

1) Mandate คือ สิ่งท่ีรัฐกําหนดมา เปลี่ยนแปลงอะไรไม#ได� ซ่ึงนักผังเมืองจะต�อง

สร�างสมดุล Input เหล#านี้ท้ังหมด โดยจะไปสัมพันธ1กับสิทธิชุมชน เม่ือเกิดกรณีท่ี 

Mandate ไปขัดกับสิทธิชุมชนแล�วจะทําอย#างไร  

2) Legacy Goal คือ แต#ละเมืองมีจริตเฉพาะ ซ่ึงจะไปเปลี่ยนไม#ได�  
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3) Generic Goal คือ เพ่ือสุขอนามัย เพ่ือความปลอดภัย และสวัสดิภาพของ

สังคม ซ่ึงตรงนี้จะไปขัดไม#ได�เลย หากไปขัดต#อสิทธิชุมชนแล�วประชาชนมาเรียกร�องรัฐก็

จะใช�อํานาจใช� Due Process of Law ในการจัดการ  

4) Needs คือ ประเด็นไหนท่ีมีป>ญหา เราก็ต�องไปแก�ไขโดยทําการวิจัยเล็กๆ  

5) Aspiration คือ ความต�องการของชุมชน 

 2) ประเด็นกฎหมาย 

 ก) การมีส#วนร#วมของประชาชน 

- รัฐธรรมนูญแห#งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 85 (1) ตอนท�าย 

กําหนดว#า ต�องให�ประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีได�รับผลกระทบจากหลักเกณฑ1การใช�ท่ีดินนั้นมี

ส#วนร#วมในการตัดสินใจ ซ่ึงการมีส#วนร#วมในท่ีนี้ จะต�องอยู#ในระดับของการมีส#วนร#วม

เพ่ือตัดสินใจด�วย แม�ว#ารัฐธรรมนูญในส#วนนี้เป&นเรื่องของแนวนโยบาย ซ่ึงเป&นแนวทาง

ไม#ใช#การบังคับ แต#เป&นแนวทางท่ีไปเก่ียวกับการบังคับในบทกฎหมายอ่ืนด�วย 

- ควร กําหนดหล ัก เกณฑ1หร ือร ูปแบบการม ีส #วนร #วมของประชาชนในแต #ละ

กระบวนการผังเมืองท่ีชัดเจน 

- ควรแก�กฎหมายให�การวางผังต�องมีคณะกรรมการในระดับชุมชนท�องถ่ินมีส#วนร#วมและ

ออกแบบองค1ประกอบว#าต�องมีท่ีมาจากไหนบ�าง 

- ทําความเข�าใจกับหน#วยงานต#างๆของรัฐ ว#ากระบวนการรับฟ>งความคิดเห็นตามท่ี

กฎหมายกําหนด ต�องทําอย#างไรจึงจะเรียกว#าชอบด�วยกฎหมาย ไม#ใช#เพียงแต#ทําตาม

รูปแบบเท#านั้น 

- กรณีการรื้อผังเมือง ถ�าหากคําสั่งให�รื้อทําใหม# หมายความว#าต�องกลับไปเริ่มต�น

กระบวนการใหม# ต�องรับฟ>งความเห็นใหม#กับผังใหม#ด�วย แต#ถ�าหากให�รื้อผังในบางส#วน 

อาจจะเอาข�อมูลเก#ามาประกอบ แต#ต�องนําความคิดเห็นของประชาชนในทุก

กระบวนการต้ังแต#แรกมาพิจารณา 

 ข) สิทธิชุมชน 
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- การใช� สิทธิ ชุ มชนมีป>ญหาในแง# กระบวนการ เสนอให� มีการ เ พ่ิม เ ติมแก� ไข 

พระราชบัญญัติสภาองค1กรชุมชน หรือให�มีกฎหมายกลางท่ีจะสามารถผลักดันการใช�

สิทธิชุมชนให�ใช�ได�จริงและชัดเจนข้ึนอย#างเป&นรูปธรรม 

 ค) การบังคับใช�กฎหมายผังเมือง 

- เสนอให�แก�ไขพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 ในส#วนที่เป&นป>ญหาเรื่องผัง

หมดอายุโดยเสนอให�นําผังเมืองเก#ากับร#างผังเมืองใหม#มาพิจารณาเพ่ือหาจุดร#วมกัน 

ในช#วงท่ีร#างผังเมืองได�ดําเนินการมาถึงข้ันตอนการเสนอขอความเห็นชอบจาก

คณะรัฐมนตรีแล�ว อาจแก�ไขพระราชบัญญัติการผังเมือง ให�กําหนดว#าในพ้ืนที่ส#วน

ท่ีผังเมืองเก#ากับร#างผังเมืองใหม# กําหนดการใช�ประโยชน1ท่ีดินไว�เหมือนกัน การดําเนิน

กิจกรรมใดๆ ในพ้ืนท่ีซ่ึงเป&นไปตามข�อกําหนดการใช�ประโยชน1นั้นให�สามารถทําได� แต#

ในพ้ืนท่ีท่ีผังเมืองเก#ากับร#างผังเมืองใหม# กําหนดการใช�ประโยชน1ท่ีดินแตกต#างกัน การ

ขออนุญาตเพ่ือดําเนินกิจการใดๆ ในพ้ืนท่ีต�องรอไว�ก#อน โดยอาจจะพิจารณานํา

ข�อบัญญัติท�องถ่ินมาใช�กับพ้ืนท่ีส#วนท่ีต�องรอการอนุญาต  

 ง) การใช�อํานาจของคณะกรรมการผังเมือง ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 

- การใช�อํานาจของคณะกรรมการผังเมือง ตามมาตรา 15 วรรคหนึ่ง (3) พระราชบัญญัติ

การผังเมือง พ.ศ. 251821 ต�องตีความให�สอดคล�องกับอํานาจของคณะกรรมการผัง

เ มือง ตามมาตรา 27 วรรคสอง แห# งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกันคือ หาก

คณะกรรมการผังเมืองจะใช�อํานาจในการพิจารณาให�ความเห็นชอบต#อการกําหนด

หลักเกณฑ1การใช�ประโยชน1ในทรัพย1สินสําหรับข้ันตอนของการสํารวจเพ่ือวางและ

จัดทําผังเมือง (ตามมาตรา 15 วรรคหนึ่ง (3)) สมควรท่ีจะพิจารณาว#าการใช�ประโยชน1

ในทรัพย1สินหรือในท่ีดินเช#นนั้น เป&นการขัดต#อนโยบายของผังเมือง “ในสาระสําคัญ” 

ท่ีเก่ียวกับสุขลักษณะ ความปลอดภัย ของประชาชนและสวัสดิภาพของสังคม (ตามนัย

มาตรา 27 วรรคสอง) หรือไม# หรือกล#าวอีกนัยหนึ่งคือ ในระหว#างที่ผังเมืองยังไม#ได�

ประกาศใช�บังคับ ถ�าคณะกรรมการผังเมืองเห็นว#าจะมีกิจการท่ีขัดกับร#างผังเมืองใน

สาระสําคัญเกิดข้ึน คณะกรรมการผังเมืองก็สามารถใช�อํานาจตามมาตรา 15 วรรค

                                                 
21 ความเห็นสําหรับร#างรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ1 โดย ดร.กรรณิกา สินธิพงษ1  ลงวันท่ี 15 ธันวาคม 2557 
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หนึ่ง (3) ในการพิจารณาให�ความเห็นชอบต#อการกําหนดหลักเกณฑ1การใช�ประโยชน1ใน

ทรัพย1สิน เพ่ือประโยชน1ในการวางและจัดทําผังเมืองรวมได� 

- ควรมีเกณฑ1ในการใช�อํานาจของคณะกรรมการผังเมือง ตามมาตรา 15(3) เพ่ือให�

ข�อเสนอของชุมชน ภาคประชาชน นําไปสู#คุ�มครองสิทธิชุมชนและคุ�มครองการใช�

ประโยชน1ท่ีดินในพ้ืนท่ีได�จริง 

- ช#วงท่ีเกิดช#องว#างในการบังคับใช�กฎหมายผังเมือง ควรมีเกณฑ1การใช�อํานาจของเจ�า

พนักงานการผัง ตามมาตรา 27 เพ่ือไม#ให�เป&นการเปRดกว�างในการใช�ดุลพินิจโดยไม#มี

ขอบเขต 

- กรณีการรื้อผัง ควรกําหนดหลักเกณฑ1ในการแก�ไขเปลี่ยนแปลงหรือการนําร#างผังเมือง

กลับมาทบทวนว#าควรต�องมีเหตุผลประกอบเพียงใด 

การศึกษาประเด็นผังเมืองวิเคราะห1และจัดกลุ#มประเด็นผังเมืองท่ีเก่ียวข�องกับสิทธิชุมชนและสิทธิ

การมีส#วนร#วมของประชาชนได�ทําการรวบรวมข�อมูล ศึกษากรณีร�องเรียนของประชาชนและชุมชนใน

ประเด็นผลกระทบจากการพัฒนาในพ้ืนท่ี ท่ีเก่ียวข�องกับการกําหนดการใช�ประโยชน1ท่ีดินในผังเมืองท่ีส#งผล

กระทบต#อสิทธิชุมชน การศึกษาเอกสารผังเมืองและข�อร�องเรียน ส#วนมากเป&นเรื่องโครงการท่ีมีผลกระทบ

ต#อชุมชนและขาดการมีส#วนร#วม มีประเด็นด�านการใช�ท่ีดินและการใช�ผังเมืองประกอบการพิจารณาและ

กรณีท่ีเก่ียวข�องกับผังเมืองโดยตรงในด�านข้ันตอนและกระบวนการท่ีมีป>ญหาการมีส#วนร#วม การเข�าถึง

ข�อมูลและการกําหนดสาระในผังเมืองท่ีชุมชนไม#ได�รับข�อมูล ขาดการมีส#วนร#วมและกระทบสิทธิชุมชน ซ่ึงมี

ประเด็นท่ีเก่ียวข�องกับด�านผังเมืองและด�านกฎหมาย  

  ท้ังนี้ คณะผู�วิจัยจะได�ทําการวิเคราะห1และสังเคราะห1สิทธิชุมชนและสิทธิการมีส#วนร#วมของ

ประชาชน ด�านผังเมืองและด�านกฎหมาย โดยจําแนกเป&นโครงสร�างและกระบวนการผังเมืองท่ีเก่ียวข�อง

สิทธิชุมชนและสิทธิการมีส#วนร#วมของประชาชน ท้ังในส#วนการมีส#วนร#วมและสิทธิชุมชนในระดับการจัดทํา

แผนและผังนโยบาย ซ่ึงเก่ียวข�องกับการจัดทําผังเมืองในระดับต#างๆ การมีส#วนร#วมในกลไกการจัดทําผังเมือง 

การพิจารณา ตัดสินใจ และการนําผังเมืองไปสู#การปฏิบัติ การคุ�มครองสิทธิชุมชนในการใช�ผังเมืองพิจารณา

อนุมัติอนุญาตด�วยการมีส#วนร#วมของชุมชน ท�องถ่ิน และหน#วยงานท่ีเก่ียวข�องและด�านป>ญหากฎหมายผังเมือง

ท่ีเก่ียวข�องกับสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส#วนร#วมของประชาชนในกระบวนการผังเมือง ในช#วงระหว#างการ

จัดทําผังเมือง  ช#วงระหว#างรอประกาศบังคับใช�  ช#วงหลังประกาศใช�บังคับผังเมืองและกรณีกฎกระทรวง
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เก่ียวกับผังเมืองรวมหมดอายุบังคับใช�  โดยรายละเอียดการวิเคราะห1และสังเคราะห1สิทธิชุมชนและสิทธิการ

มีส#วนร#วมของประชาชน ด�านผังเมืองและด�านกฎหมายจะนําเสนอในบทท่ี 4 และบทท่ี 5 
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บทท่ี 4 

โครงสร�างและกระบวนการผังเมืองกับการคุ�มครองสิทธิชุมชน 
และสิทธิการมสี�วนร�วมของประชาชน 

 

 จากการรวบรวมและจัดกลุ�มประเด็นผังเมืองที่เกี่ยวข�องกับสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส�วนร�วมของ

ประชาชน ซ่ึงมีท้ังกรณีข�อร�องเรียนมายังสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห�งชาติ ป-ญหาผลกระทบ

จากโครงการที่มีต�อชุมชนพบว�า มีความเกี ่ยวข�องในการนําผังเมืองไปประกอบการจัดทําโครงการ           

การวิเคราะห3ผลกระทบ ตลอดจนการพิจารณาเห็นชอบโครงการต�างๆ ที่กระทบต�อชุมชน ดังนั ้น         

การคุ�มครองสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส�วนร�วมของประชาชน ในกระบวนการผังเมือง จึงไม�ได�เป5นเพียงการ

เข�าร�วมในการมีส�วนร�วมตามขั้นตอนต�างๆเท�านั้น  การที่ประชาชนในชุมชนจะสามารถใช�สิทธิชุมชนและ

การมีส�วนร�วมในผังเมือง กิจกรรม และโครงการที่นําสาระของผังเมืองไปประกอบการกําหนดการใช�

ประโยชน3พ้ืนท่ี ยังเก่ียวข�องกับกระบวนการจัดทําแผน กลไกและองค3กรท่ีเก่ียวข�องในการการจัดทําผัง การ

ตัดสินใจ การปฏิบัติตามผังเมือง ตลอดจนสาระของผังเมืองในการกําหนดบทบาทพ้ืนท่ี 

 ดังนั้น การวิเคราะห3และสังเคราะห3ป-ญหาและกระบวนการผังเมืองที่เกี่ยวข�องกับสิทธิชุมชนและ

สิทธิการมีส�วนร�วมของประชาชน จึงต�องวิเคราะห3การมีส�วนร�วมในกระบวนการผังเมือง และความ

เชื่อมโยงการจัดทําแผนและนโยบายกับผังเมืองระดับต�างๆ ที่มีผลต�อชุมชน และการมีส�วนร�วมของชุมชน 

ประชาชน ในกระบวนการแผนและนโยบาย รวมทั้งในส�วนการนําสาระของผังเมืองไปใช�ประโยชน3ให�เกิด

การคุ�มครองสิทธิชุมชน 

 

4.1 การวิเคราะห$ สังเคราะห$ จากเอกสารเก่ียวกับโครงสร�างการผังเมือง ด�านการจัดทําแผน องค$กร กลไก 

ในกระบวนการผังเมือง   

 จากการรวบรวมประเด็นผังเมือง ทั้งจากเอกสารผังเมืองที่เกี ่ยวข�อง กรณีข�อร�องเรียนมายัง

สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห�งชาติ ซึ่งส�วนใหญ�เป5นการร�องเรียนเกี่ยวกับโครงการและ

กิจกรรมที่มีผลกระทบต�อชุมชน การทําหน�าที่ของหน�วยงาน การเข�าถึงข�อมูลข�าวสาร และการมีส�วนร�วม

ของประชาชนมีประเด็นด�านผังเมืองในการคุ�มครองสิทธิของประชาชนและสิทธิการมีส�วนร�วมของประชาชน   



88 
 

 
 

ท่ีเก่ียวข�องกับด�านผังเมืองในเชิงกระบวนการด�านเนื้อหา และเก่ียวข�องกับโครงสร�างการบริหารราชการ     

การจัดทําแผนท่ีจะนําผังเมืองไปใช�ประโยชน3ในการจัดทํายุทธศาสตร3 แผนงานโครงการต�างๆ รวมท้ังการ

พิจารณาผังและการนําผังไปสู�การปฏิบัติและใช�ประโยชน3 เพ่ือให�เกิดการประสานแผนการตัดสินใจ การปฏิบัติ

ท่ีนําไปสู�การใช�ประโยชน3ท่ีดินและกิจกรรมการพัฒนาท่ีคุ�มครองสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส�วนร�วมของ

ประชาชน จึงได�ทําการรวบรวม วิเคราะห3 สังเคราะห3ในส�วนของโครงสร�างและกลไกการกําหนดขอบเขตผังเมือง

ท่ีเก่ียวกับการพัฒนาพ้ืนท่ี 

การวิเคราะห3ในส�วนนี้ได�นําสาระบางส�วนของการศึกษาด�านกฎหมาย องค3กร ในรายงานผังประเทศไทย

ของกรมโยธาธิการและผังเมืองและรายงานการศึกษาการออกแบบองค3กรและกระบวนการปฏิบัติด�านการ

ผังเมืองแห�งชาติ ของคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญศึกษาการออกแบบองค3กรและกระบวนการปฏิบัติด�านการ

ผังเมืองแห�งชาติในคณะกรรมาธิการวิสามัญการผังเมือง วุฒิสภา มาประมวล วิเคราะห3 สรุปในการวิเคราะห3

และสังเคราะห3นี้ด�วย 

4.1.1 โครงสร�างการจัดทําแผนและการนําแผนไปปฏิบัติ 

 การจัดทําผังเมืองและสาระสําคัญในผังเมืองท้ังผังในระดับนโยบายท่ีกําหนดกรอบและทิศทางการพัฒนา

พ้ืนท่ีและผังเมืองรวมตามกฎหมายท่ีมีการกําหนดพ้ืนท่ีและข�อกําหนดการใช�ประโยชน3ท่ีดินจะเก่ียวข�องกับสาระ

ในแผนนโยบายด�านต�างๆ การวางแผนและการนําแผนไปปฏิบัติทุกระดับในโครงสร�างของการบริหารราชการ     

ท่ีกําหนดให�หน�วยงานทุกส�วนราชการต�องจัดทําแผนพัฒนาเพ่ือจัดต้ังเงินงบประมาณตามอํานาจหน�าท่ี ดังนี้ 

 1)  แผนนโยบายแห�งรัฐ คําแถลงนโยบายของรัฐบาลต�อสภาผู�แทนราษฎร ถือเป5นแผนนโยบายแห�งรัฐ

ท่ีผูกพันระหว�างรัฐบาลกับประชาชนท่ีจะต�องดําเนินการเร�งด�วนในระยะเวลา 4 ป? ท่ีกระทรวง ทบวง กรม ต�อง

นําไปถือปฏิบัติ และจัดทําเป5นแผนพัฒนารวมหรือแผนงานโครงการพัฒนาท่ีจะมีผลต�อการจัดทํายุทธศาสตร3 

แผน โครงการในพ้ืนท่ี เช�น นโยบายด�านท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม อนุรักษ3และฟABนฟูทรัพยากร

ปCาไม�และสัตว3ปCา การสร�างความเป5นธรรมและลดความเหลื่อมล้ํา การบริหารและจัดการน้ําอย�างบูรณาการ 

เป5นต�น 

 2)  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ จะเป5นแผนแม�บทเชิงนโยบายการพัฒนาภาพรวมของ

โครงสร�างด�านต�างๆ ของประเทศในระยะเวลา 5 ป? ซ่ึงจะเป5นกรอบของการจัดทําแผนพัฒนารวมและแผนงาน

โครงการของส�วนราชการต�างๆ จัดทําโดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ   

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ยุทธศาสตร3ในแผนนี้จะมีผลต�อ 
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ผังเมืองท้ังในระดับนโยบายและผังระดับพ้ืนท่ี เช�น แผนพัฒนาชายฝ-Gงทะเลภาคใต� แผนพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ-Gง

ทะเลตะวันออก เป5นต�น 

 3)  แผนพัฒนารวมในแต�ละโครงสร�างสาขา ของแต�ละหน�วยงานราชการส�วนกลาง เช�น 

แผนพัฒนาพลังงานแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล�อมแผนพัฒนาอุตสาหกรรม   แผนการคมนาคมและ                

โลจิสติกส3แผนพัฒนาการท�องเท่ียวแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ3เป5นต�นซ่ึงจะเก่ียวข�องกับการพิจารณา

กําหนดทิศทางการพัฒนาพ้ืนท่ี การใช�ประโยชน3ท่ีดิน ท้ังในผังระดับนโยบาย ผังจังหวัดและผังเมืองรวม 

 4)  แผนพัฒนาส�วนภูมิภาค ในส�วนของแผนกลุ�มจังหวัดแผนพัฒนาจังหวัด ท่ีรวมแผนงานโครงการ

การพัฒนาของส�วนราชการต�างๆท่ีอยู�ในส�วนภูมิภาคและส�วนราชการท�องถ่ินเป5นแผนภาพรวมในระยะ 5 ป?

ของแต�ละจังหวัดและการจัดทําแผนงานโครงการปฏิบัติการตามป?งบประมาณ 

 5)  แผนพัฒนาองค$กรปกครองท�องถ่ิน จะเป5นการจัดทําแผนพัฒนารวมในระยะ 5 ป?และการจัดทํา

แผนงานโครงการปฏิบัติการตามป?งบประมาณ เช�น แผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 5 ป? แผนพัฒนา

เทศบาลระยะปานกลาง 5 ป? แผนพัฒนาองค3การบริหารส�วนตําบลระยะปานกลาง 5 ป? แผนพัฒนาองค3การ

บริหารส�วนตําบลระยะปานกลาง 5 ป? แผนพัฒนาเมืองพัทยาระยะเวลาปานกลาง 5 ป? 

 6)  ผังเมืองรวมในเขตเมืองและชุมชน ในท�องท่ีจังหวัดต�างๆ ระยะเวลา 5 ป?  

 

4.1.2 การวิเคราะห$องค$กรการจัดทําและบริหารผังเมือง22 

1) องค$กรการจัดทําและบริหารผังเมืองรวม 

  (1) คณะกรรมการผังเมือง เป5นองค3กรทําหน�าท่ีกํากับ ดูแล ให�มีการปฏิบัติตามกฎหมายว�าด�วย

การผังเมือง และทําหน�าที่แนะนําเรื ่องต�างๆ เกี่ยวกับการผังเมืองแก�หน�วยงานอื่นที่เกี ่ยวข�อง ให�ความ

เห็นชอบในการจัดทําผังเมืองรวม ก�อนท่ีจะนําเสนอให�รัฐมนตรีออกกฎกระทรวงให�ใช�บังคับ ซึ่งไม�มีอํานาจใน

การประสานและสั่งการให�หน�วยงานที่เกี่ยวข�องดําเนินการพัฒนาให�เป5นผัง/แผนพัฒนาโครงสร�างด�านต�างๆ 

ตามผังเมืองรวมกําหนดแต�อย�างใด 

  (2) กรมโยธาธิการและผังเมืองเป5นองค3กรหลักในการวางและจัดทําผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ  

                                                 
22 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา.รายงานการพิจารณาการศึกษาการผังเมือง. คณะกรรมาธิการวิสามัญการศึกษาผังเมือง 
วุฒิสภา. 2557.หน�า17-21. 
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  (3) ท�องถ่ินสามารถดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวมได�โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

ผังเมือง   

  (4) ท�องถ่ินจะดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะได�เมื่อมีกฎกระทรวงใช�บังคับผังเมืองรวม

ในพ้ืนท่ีท�องถ่ินนั้นแล�ว หรือ 

  (5) รัฐมนตรีฯ สั่งการให�กรมโยธาธิการและผังเมืองหรือท�องถ่ินดําเนินการวางและจัดทํา             

ผังเมืองเฉพาะกรณีท่ีท�องถ่ินใดยังไม�มีกฎกระทรวงให�ใช�บังคับผังเมืองรวม 

  (6) รัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงให�ใช�บังคับผังเมืองรวม 

     ท้ังนี้  โครงสร�างการจัดทําแผนและผังเมืองและองค3กรท่ีเก่ียวข�อง แสดงในแผนภูมิท่ี 4.1 และ 4.2 
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  2) การปฏิบัติให�เป:นไปตามกฎกระทรวงผังเมืองรวม 

  (1) กรมโยธาธิการและผังเมืองประสานการปฏิบัติให�เป5นตามการใช�บังคับกฎกระทรวงผังเมืองรวม

และพระราชบัญญัติผังเมืองเฉพาะ 

  (2) การปกครองส�วนท�องถ่ิน ในฐานะเจ�าพนักงานท�องถ่ินเป5นผู�ปฏิบัติให�เป5นไปตามกฎกระทรวง

ผังเมืองรวมและพระราชบัญญัติผังเมืองเฉพาะ 

  (3) คณะกรรมการบริหารการผังเมืองส�วนท�องถ่ิน ในการกํากับ ดูแลให�มีการปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัติผังเมืองเฉพาะ 

  (4) คณะกรรมการอุทธรณ3 ทําหน�าท่ีพิจารณาคําอุทธรณ3ท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติให�เป5นไปตาม

พระราชบัญญัติผังเมืองเฉพาะ 

  (5) ทุกส�วนราชการท่ีเก่ียวข�อง ทําหน�าท่ีในการพัฒนาตามแผนผังท่ีกําหนดไว�ในกฎกระทรวง 

รวมท้ังการบริหารจัดการให�เป5นไปตามผังเมืองด�วย เช�น การพัฒนาเส�นทางคมนาคม สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการท่ีกําหนดไว�ในผัง   รวมท้ังในกระบวนการพิจารณาอนุมัติอนุญาตโครงการและการพัฒนา

กิจกรรมต�างๆท่ีต�องสอดคล�องกับผังเมือง 

  การบริหารจัดการพัฒนาให�เป5นไปตามแผนผังที่กําหนดตามกฎกระทรวงผังเมืองรวม ขึ้นอยู�กับ

หน�วยงานท่ีเก่ียวข�องดังกล�าวจะให�การประสานและถือปฏิบัติให�เป5นไปตามกฎกระทรวงผังเมืองรวมมากน�อย

เพียงใด ซ่ึงกฎหมายว�าด�วยการผังเมืองได�กําหนดให�หน�วยงานอื่นที่เกี่ยวข�องในการดําเนินการพัฒนาในพื้นท่ี

ผังเมืองต�องเป5นไปตามกฎกระทรวงผังเมือง 

  2.1)  ผู�มีอํานาจหน�าท่ีควบคุมการใช�ประโยชน$ท่ีดินตามผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ จะมี

หน�วยงานท่ีมีอํานาจหน�าท่ีรับผิดชอบอยู�ตามท่ีกฎหมายเฉพาะแต�ละฉบับระบุไว� ซ่ึงในข�อกําหนดข�อสุดท�ายของ

กฎกระทรวงผังเมืองรวมทุกฉบับ จะกําหนดผู�มีอํานาจหน�าท่ีไว�ว�า“ให�ผู�มีอํานาจหน�าท่ีในการควบคุมการ

ก�อสร�างอาคารหรือการประกอบกิจการในเขตผังเมืองรวมจะต�องปฏิบัติให�เป:นไปตามกฎกระทรวงนี้”   

จากข�อกําหนดดังกล�าว สามารถแยกพิจารณาได� 2 กรณี คือ  

   (1) ผู�มีอํานาจหน�าท่ีในการควบคุมการก�อสร�างอาคาร ซ่ึงเป5นไปตามพระราชบัญญัติควบคุม

อาคาร  พ.ศ. 2522 หมายความถึง เจ�าพนักงานท�องถ่ิน ซ่ึงประกอบไปด�วยองค3การบริหารส�วนจังหวัด 
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เทศบาล องค3การบริหารส�วนตําบล เมืองพัทยา กรุงเทพมหานครและองค3การปกครองท�องถ่ินอ่ืนท่ีรัฐมนตรี

ประกาศกําหนดให�เป5นราชการส�วนท�องถ่ินตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  

   (2) ผู�มีอํานาจหน�าท่ีในการควบคุมการประกอบกิจการซ่ึงประกอบไปด�วยผู�มีอํานาจหน�าท่ี

ตามกฎหมายท่ีควบคุมการประกอบกิจการต�างๆ เช�น พระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค�าของเก�า 

พ.ศ. 2474 พระราชบัญญัติการค�าน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509  

พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2507 พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติจัดสรรท่ีดิน                 

พ.ศ. 2543 ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 58 (พ.ศ. 2515) ข�อ 5 (2) การคลังสินค�า พระราชบัญญัติโรงแรม            

พ.ศ. 2547 พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติอาวุธ

ปAน เครื่องกระสุนปAน วัตถุระเบิด ดอกไม�ไฟ และสิ่งเทียมอาวุธปAน พ.ศ. 2490 พระราชบัญญัติควบคุม           

การฆ�าสัตว3และจําหน�ายเนื้อสัตว3 พ.ศ. 2535 ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 28 (พ.ศ. 2514) เรื่องการบรรจุกUาซ 

เป5นต�น  

  2.2)  ผู�มีอํานาจหน�าท่ีพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส�ง 

และแผนผังแสดงกิจการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ผู�รับผิดชอบ เช�น การไฟฟVาส�วนภูมิภาค             

การไฟฟVานครหลวง การประปาส�วนภูมิภาค การประปานครหลวง บริ ษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 

กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข เจ�าพนักงานท�องถ่ิน กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท         

การไฟฟVาฝCายผลิตแห�งประเทศไทย เป5นต�น 

   (1) ผู� มี อํานาจหน�า ท่ีในการพัฒนาให� เป5นไปตามแผนผัง ท่ีโล�งเ พ่ือนันทนาการและ              

การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล�อม ผู�รับผิดชอบ คือ องค3การปกครองส�วนท�องถ่ินและหน�วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง 

   (2)  ผู�มีอํานาจหน�าท่ีในการดูแลและควบคุมแผนผังแสดงบริเวณท่ีมีทรัพยากรธรรมชาติหรือ

ภูมิประเทศท่ีงดงามหรือมีคุณค�าในทางธรรมชาติ  ผู�รับผิดชอบ คือ เจ�าพนักงานส�วนท�องถ่ินและกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 

   (3)  ผู�มีอํานาจหน�าท่ีในการดูแลและควบคุมแผนผังแสดงบริเวณท่ีต้ังของสถานท่ี หรือวัตถุท่ีมี

ประโยชน3 หรือคุณค�าในทางศิลปกรรม สถาป-ตยกรรม ประวัติศาสตร3 หรือโบราณคดีท่ีพึงจะส�งเสริมและรักษา 

ผู�รับผิดชอบ คือ กรมศิลปากร 
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 4.1.3 ปAญหาขององค$กรการจัดทําและการนําผังเมืองไปปฏิบัติ 

 (1) คณะกรรมการผังเมืองมิใช�องค3กรท่ีจะทําหน�าท่ีในการวางผังและประสานการพัฒนาให�เป5นไปตาม

ผัง  แต�จะเป5นเพียงองค3กรบริหารการกํากับดูแลให�มีการปฏิบัติตามกฎหมายและให�ความเห็นชอบในการจัดทํา

ผังเมืองรวมก�อนนําเสนอให�รัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาออกกฎกระทรวงให�ใช�บังคับผังเมืองรวม 

 (2) กรมโยธาธิการและผังเมืองมิใช�องค3กรวางผังเมืองแห�งชาติ ท่ีจะมีอํานาจสั่งการประสานให�

หน�วยงานท่ีเก่ียวข�องนําแนวทางของผัง/แผนพัฒนาท�ายกฎกระทรวงผังเมืองรวมไปกําหนดแผนงานโครงการ

พัฒนาในพ้ืนท่ีได�  

 (3) กรมโยธาธิการและผังเมืองไม�มีอํานาจหน�าท่ีประสานการพัฒนาพ้ืนท่ี ซ่ึงหมายความรวมถึงการ

กําหนดแผนงานโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีให�เป5นไปตามระยะเวลาการใช�บังคับกฎกระทรวงผังเมืองรวมได� ตาม

กฎหมายว�าด�วยการผังเมืองจะกําหนดหน�าท่ีดังกล�าวอยู�ในความรับผิดชอบของหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง 

 (4) หน�วยงานท่ีเก่ียวข�องมีความอิสระในการกําหนดแผนงาน โครงการตามอํานาจหน�าท่ี จึงมีผลทํา

ให�ไม�มีการดําเนินการให�เป5นไปตามผัง/แผนโครงการพัฒนาแนบท�ายกฎกระทรวงผังเมืองรวม 

 (5) บทบาทองค3กรปกครองส�วนท�องถ่ินในการพัฒนายังมีจํากัด เนื่องจากหน�วยงานส�วนกลางท่ี

รับผิดชอบไม�มอบภารกิจหน�าท่ีให�ดําเนินการ 

  ดังนั้น การวางผังเมืองรวมซ่ึงถือว�าเป5นผัง/แผนพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี จําเป5นอย�างยิ่งท่ีจะต�องให�มีกลไก

การมีส�วนร�วมทุกระดับต้ังแต�ระดับนโยบายและในกระบวนการวางผัง ท้ังการมีส�วนร�วมของประชาชน ชุมชน 

และในระดับองค3กรวางผังรวมท้ังการมีส�วนร�วมเม่ือมีการนําผังไปปฏิบัติ    

 

4.2 การวิเคราะห$ขอบเขตและบริบทการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีท่ีเก่ียวข�องกับการวางผังระดับต�างๆ 

 1) การวางและจัดทําผังระดับนโยบาย 

 เนื่องจากในอดีตกรมโยธาธิการและผังเมือง (สํานักผังเมือง) ได�มีการจัดทําผังระดับนโยบาย คือการ

วางและจัดทําผังภาคมาแล�วและได�นําผังภาคนั้นมาเป5นกรอบและแนวทางในการวางและจัดทําโครงสร�าง

จังหวัด แต�จากผลของการวิเคราะห3พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ทําให�เห็นว�าการวางและจัดทํา         
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ผังภาค โดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 ไม�สามารถกระทําได�เนื่องจากผังภาค ไม�ได�

บัญญัติไว�ในกฎหมายว�าด�วยการผังเมือง    

 นิยามคําว�า “การผังเมือง”ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 เป5นเรื่องการดําเนินการวางและ

จัดทําผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะตามนิยามและองค3ประกอบท่ีกฎหมายผังเมืองกําหนดไว�เท�านั้น ไม�อาจ

หมายความรวมไปถึงผังประเทศหรือผังประเภทอ่ืนได�และท่ีสําคัญการละเมิดกฎหมายผังเมืองมีโทษจําคุก  หรือ

โทษปรับ หรือท้ังจําและท้ังปรับ ซ่ึงถือเป5นโทษอาญาแผ�นดิน ผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะจึงต�องมีความ

ชัดเจนท้ังข�อกําหนด พ้ืนท่ี แผนผังและรายการประกอบแผนผัง ดังนั้น ผังประเทศและผังภาคซ่ึงเป5นผังในเชิง

นโยบายท่ีเก่ียวข�องกับนโยบายของรัฐบาลนั้นเป5นการยากท่ีจะนํานโยบายมาประกาศใช�บังคับเป5นกฎหมาย 

 แม�ว�าผังประเทศและผังภาคเป5นเพียงผังท่ีกําหนดกรอบนโยบายของรัฐทางกายภาพในด�านต�างๆ              

ในระดับประเทศ ภาคหรืออนุภาคเป5นหลัก พ้ืนท่ีท่ีจะวางผังเป5นพ้ืนท่ีกว�างหรืออนุภาค มีวัตถุประสงค3เพ่ือมุ�งเน�น

เป5นการกําหนดกรอบนโยบายการพัฒนาทางกายภาพในระดับภาคหรืออนุภาคของหน�วยงานของรัฐ เพ่ือเป5น

ตัวชี้นําท่ีจะดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะและผังท่ีใช�พัฒนาพ้ืนท่ีเฉพาะตามลําดับ

ต�อไป แต�ก็มีการนําเอาแผนงานของหน�วยงานอ่ืนมาประกอบการจัดทําผังเป5นการกําหนดทิศทางการพัฒนา 

และทิศทางการพัฒนาพ้ืนท่ีดังกล�าวก็จะมีการถูกนําไปใช�ประโยชน3เม่ือหน�วยงานจะจัดทําโครงการและ

งบประมาณ   

 ป-จจุบันกรมโยธาธิการและผังเมืองกําลังดําเนินการปรับปรุงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518

เพ่ือเพ่ิมในเรื่องการวางและจัดทําผังในระดับนโยบาย ซ่ึงประชาชนควรได�รับข�อมูลและมีส�วนร�วมในการให�

ความเห็นต�อการปรับปรุงดังกล�าว 

 ความเชื่อมโยงของผังระดับต�างๆแสดงในแผนภูมิท่ี 4.3 
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 2) ผังเมืองกับการกําหนดบทบาทการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี 

  2.1) ขอบเขตพ้ืนท่ีวางผังตามกฎหมาย  

  การผังเมืองเป5นมาตรการพัฒนาพ้ืนท่ี โดยการดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ

เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ซึ่งผังเมืองรวมจะเป5นการจัดทําแผนผังนโยบายและโครงการรวมทั้งมาตรการ

ควบคุมโดยทั่วไปเพื่อใช�เป5นกรอบในการพัฒนาและการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข�องหรือชนบท  

ส�วนผังเมืองเฉพาะนั้นเป5นแผนผังและโครงการท่ีใช�เพ่ือการดําเนินการพัฒนาหรือดํารงรักษาบริเวณเฉพาะแห�ง

หรือกิจการท่ีเก่ียวข�องท้ังในเมืองและบริเวณท่ีเก่ียวข�องหรือชนบท มีขอบเขตพ้ืนท่ีวางผังไม�จํากัด   

  การวางและจัดทําผังเมืองรวม ผังเมืองเฉพาะไม�มีการจํากัดขอบเขตพ้ืนท่ีท่ีแน�นอนข้ึนอยู�กับ

วัตถุประสงค3ของการวางผัง คือ สามารถจะกําหนดขอบเขตพ้ืนท่ีดําเนินการพัฒนาได�ท้ังพ้ืนท่ีเมืองหรือชุมชนท่ี

มีอยู�แล�ว พ้ืนท่ีเสียหายด�วยประสบภัยต�างๆหรือพ้ืนท่ีชนบทหรือพ้ืนท่ีใหม�ท่ียังไม�มีชุมชนเพ่ือจะให�เป5นเมือง

หรือศูนย3ชุมชนใหม�รวมถึงการกําหนดเขตพ้ืนท่ีเพ่ือการอนุรักษ3ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมหรือพ้ืนท่ี

อนุรักษ3ศิลปวัฒนธรรมและวัตถุประสงค3อ่ืนๆ เพ่ือการผังเมืองได� แต�ท้ังนี้หากเป5นการดําเนินการวางและจัดทํา

ผังเมืองเฉพาะต�องคํานึงถึงงบประมาณท่ีจะต�องนํามาใช�ในการพัฒนาเมืองหรือดํารงรักษาบริเวณท่ีต�องการ

ดําเนินการตามวัตถุประสงค3ของการวางผังเมืองเฉพาะนั้นๆ ด�วย 

  ขอบเขตพ้ืนท่ีผังเมืองรวมสามารถครอบคลุมได�มากกว�าเขตเมืองหรือชุมชน ซ่ึงสามารถดําเนินการ

วางและจัดทําผังเมืองรวมได�ในพ้ืนท่ีท่ีเป5นอําเภอ จังหวัดได� ซ่ึงป-จจุบันการจัดทําผังเมืองรวมส�วนใหญ�จะกําหนด

ขอบเขตพ้ืนท่ีชุมชนเมืองระดับเทศบาลและบริเวณโดยรอบในพ้ืนท่ีองค3การบริหารส�วนตําบล 

  ขอบเขตพื้นที่ในการวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะจะถูกกําหนดให�มีพื้นที่เล็กกว�าหรือเท�ากับเขต

ผังเมืองรวมก็ได� แต�การวางผังเมืองเฉพาะจะต�องสอดคล�องกับผังเมืองรวม เพราะผังเมืองรวมเป5นการวาง

ภาพรวมท้ังระบบของเมืองหรือชุมชนหรือบริเวณท่ีเก่ียวข�องหรือบริเวณชนบทแล�วจึงนําพ้ืนท่ีในผังเมืองรวมมา

จัดลําดับความสําคัญก�อนหลังในการพัฒนา บริเวณใดมีความสําคัญเร�งด�วนในการพัฒนาก�อนจึงจะดําเนินการ

วางผังเมืองเฉพาะเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีเป5นบริเวณๆ เรียงตามลําดับก�อนหลังท่ีจัดไว� โดยคํานึงถึงงบประมาณและ

ความจําเป5นเร�งด�วน 

  อนึ่ง การวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะสามารถวางและจัดทําในพื้นที่ที่ยังไม�มีการวางและจัดทํา

ผังเมืองรวมได� โดยรัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทยจะเป5นผู�สั่งการให�กรมโยธาธิการและผังเมืองหรือเจ�า
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พนักงานท�องถ่ินเป5นผู�วางและจัดทําผังเมืองเฉพาะนั้นก็ได� ตามมาตรา 29 วรรคสอง แห�งพระราชบัญญัติการ

ผังเมือง พ.ศ.2518 

 

  2.2) ผังเมืองรวม และผังเมืองเฉพาะกับการกําหนดบทบาทพ้ืนท่ีเพ่ือการพัฒนา 

  (1) ผังเมืองรวมเป5นการกําหนดบทบาทหน�าท่ีของเมืองและชุมชน เช�น เมืองอุตสาหกรรม     

เมืองการท�องเท่ียว เมืองการศึกษา เมืองการทหาร เมืองประวัติศาสตร3วัฒนธรรม เมืองใหม�ศูนย3กลางเศรษฐกิจ 

เป5นต�น แต�ผังเมืองเฉพาะคือผังท่ีต�องนําไปลงมือทําการก�อสร�างและพัฒนาให�เป5นเมืองหรือชุมชนท่ีถูกกําหนด

บทบาทไว�จากผังเมืองรวม  

  (2) ผังเมืองรวมกําหนดบทบาทพ้ืนท่ีเพ่ือการพัฒนา เช�น พ้ืนท่ีอุตสาหกรรม พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 

พ้ืนท่ีแหล�งท�องเท่ียว พ้ืนท่ีเศรษฐกิจการค�าชายแดน พ้ืนท่ีเศรษฐกิจเป5นต�น แต�ผังเมืองเฉพาะเป5นผังท่ีวางเพ่ือ

พัฒนาหรือสร�างให�พ้ืนท่ีบริเวณนั้นเป5นไปตามท่ีผังเมืองรวมกําหนดไว� 

  (3) ผังเมืองรวมกําหนดพ้ืนท่ีอนุรักษ3ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมหรือพ้ืนท่ีท่ีจะต�อง

บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิประเทศท่ีงดงามหรือมีคุณค�าในทางธรรมชาติด�วยการกําหนดพ้ืนท่ีอนุรักษ3

หรือสงวนรักษาหรือพ้ืนท่ีท่ีจะต�องบํารุงรักษา เช�น พลังงาน ปCาไม� แร�ธาตุ ดิน สัตว3ปCา สัตว3น้ํา แหล�งน้ําบนดิน 

ใต�ดิน ทะเล ชายทะเล ภูเขา ฯลฯ ผังเมืองเฉพาะจะต�องวางผังให�มีมาตรการการอนุรักษ3และการบํารุงรักษา

หรือดํารงรักษาสิ่งเหล�านั้นไว�ให�ยืนยาวต�อไป 

  (4) ผังเมืองรวมกําหนดพ้ืนท่ีอนุรักษ3หรือดํารงรักษาหรือบูรณะสถานท่ีและวัตถุท่ีมีประโยชน3หรือ

คุณค�าในทางศิลปกรรม ประวัติศาสตร3 โบราณคดี หรือแหล�งศิลปวัฒนธรรม เช�น ชุมชนเมืองเก�า เมืองโบราณ 

เป5นต�น ผังเมืองเฉพาะจะต�องวางให�มีมาตรการในการอนุรักษ3หรือการดํารงรักษาหรือการบูรณะสถานท่ีหรือ

วัตถุดังกล�าวให�เกิดข้ึนเป5นจริงตามกรอบท่ีผังเมืองรวมกําหนดไว� 

 

4.3 มาตรการควบคุมการใช�ประโยชน$ท่ีดินตามกฎกระทรวงผังเมืองรวมและพระราชบัญญัติให�ใช�บังคับผัง

เมืองเฉพาะ 
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  (1) กฎกระทรวงผังเมืองรวมหรือพระราชบัญญัติให�ใช�บังคับผังเมืองเฉพาะเป5นกฎหมายท่ี

กําหนดการใช�ประโยชน3ท่ีดินและกําหนดการใช�ประโยชน3ในทรัพย3สินตามท่ีได�จําแนกประเภทไว� เม่ือจะมีการ

พัฒนาหรือใช�ประโยชน3ในท่ีดินหรือทรัพย3สินจะต�องตรวจสอบให�ถูกต�องตรงกับท่ีผังเมืองรวมและผังเมือง

เฉพาะกําหนดไว�หากใช�ประโยชน3ท่ีดินหรือทรัพย3สินผิดไปจากท่ีผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะกําหนดไว�จะมี

โทษทางอาญาตามกฎหมายผังเมือง แต�ถ�าใช�ถูกต�องตามประเภทการใช�ประโยชน3ท่ีดินและข�อกําหนดการใช�

ประโยชน3ท่ีดินกําหนดไว�แล�วจะเป5นเรื่องของกฎหมายเฉพาะในการประกอบกิจการเรื่องนั้นๆ ท่ีจะเข�ามา

ควบคุมและกํากับในการดําเนินการต�อไป 

  (2) กฎหมายว�าด�วยการผังเมืองไม�มีบทบัญญัติให�บุคคลจะต�องขออนุญาตการใช�ประโยชน3ท่ีดิน

จากเจ�าพนักงานท�องถ่ินก�อนใช�เพ่ือประกอบกิจการหรือก�อสร�างอาคาร ภาระในการตรวจสอบจะตกอยู�กับบุคคล

สองฝCาย คือ ผู�ใช�ประโยชน3ท่ีดินจะต�องตรวจสอบก�อนใช�ประโยชน3ท่ีดินและเจ�าหน�าท่ีท่ีเก่ียวข�องตามกฎหมาย

ควบคุมการประกอบกิจการต�าง ๆ เหล�านั้นจะต�องตรวจสอบก�อนการอนุมัติหรืออนุญาตหรือจะต�องควบคุมหรือ

กํากับการก�อสร�างหรือการประกอบกิจการให�เป5นไปตามท่ีกําหนดไว�ในผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ แต�ถ�าหาก

เป5นการใช�ประโยชน3ท่ีดินหรือทรัพย3สินท่ีไม�มีกฎหมายใดกํากับหรือควบคุมให�ต�องขออนุญาต หรือแจ�งก�อนท่ี

จะก�อสร�างหรือประกอบกิจการหรือกระทําการใดๆ แล�ว ผู�ใช�ประโยชน3ท่ีดินจะต�องรับภาระในการตรวจการใช�

ประโยชน3ท่ีดินแต�ฝCายเดียว ส�วนเจ�าหน�าท่ีของรัฐท่ีเก่ียวข�องในกิจการหรือการกระทํานั้น จะต�องตรวจสอบและ

ควบคุมไม�ให�เกิดการใช�ประโยชน3ท่ีดินผิดจากท่ีกําหนดไว�ในผังเมือง 

  (3) ในกรณีท่ีมีกฎหมายเฉพาะควบคุมและกํากับให�ต�องได�รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ�ง           

ความสมบูรณ3ของสิทธิการใช�ประโยชน3ท่ีดินหรือทรัพย3สิน จึงข้ึนอยู�กับการได�รับอนุญาตหรือการออกใบรับแจ�ง

ตามกฎหมายต�างๆ ท่ีเก่ียวข�อง แต�ถ�าเป5นกรณีการใช�ประโยชน3ท่ีดินหรือใช�ประโยชน3ทรัพย3สินท่ีไม�มีกฎหมาย

ควบคุมหรือกํากับให�ต�องขออนุญาตหรือแจ�ง ความสมบูรณ3ของการใช�ประโยชน3ท่ีดินหรือทรัพย3สินอยู�ท่ีการ

กระทําการใช�ประโยชน3ท่ีดินหรือทรัพย3สินนั้น 

 

4.4 การวิเคราะห$และสังเคราะห$ด�านผังเมืองจากการรวบรวมประเด็นข�อร�องเรียน 

4.4.1 การกําหนดผังนโยบายท่ีกระทบต�อสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส�วนร�วมของประชาชน 

การวิเคราะห3การจัดทําผังเมืองในระดับนโยบายท่ีมีผลต�อสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส�วนร�วมของประชาชน

นี้ ได�วิเคราะห3จากกรณีตัวอย�าง ผังประเทศไทย พ.ศ. 2600 และผังภาคใต� ซ่ึงมีประเด็นท่ีเก่ียวข�องกับคําร�องใน
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กรณีแผนพัฒนาภาคใต�และโครงการพัฒนาในพ้ืนท่ีภาคใต� ท่ีมีการกําหนดนโยบายและยุทธศาสตร3การพัฒนาและ

เก่ียวข�องกับการให�มีการปรับปรุงผังเมืองรวมในหลายจังหวัด รวมท้ังการพัฒนาโครงการท่ีเป5นข�อร�องเรียนจาก

ชุมชนในด�านการมีส�วนร�วมและส�งผลกระทบต�อทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล�อม และสุขภาพ   ในกรณีแผนพัฒนา

ภาคใต�และการพัฒนาโครงการท�าเรือน้ําลึก อุตสาหกรรมและโรงไฟฟVาในพ้ืนท่ีภาคใต� 

1) ผังประเทศไทย พ.ศ. 2600 ได�กําหนดวิสัยทัศน3ของผังประเทศ คือ 

“ประเทศไทยเป5นประเทศชั้นนําของโลกในด�านการเกษตร อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยี

ด�านอาหาร  การบริการสุขภาพและการท�องเท่ียว ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีท�ามกลางสิ่งแวดล�อมท่ีน�าอยู�  

ประเทศชาติม่ันคงและมีการพัฒนาท่ียั่งยืน” 

ผังประเทศไทย ได�กําหนดยุทธศาสตร3การพัฒนาพ้ืนท่ีในด�านยุทธศาสตร3การกระจายความเจริญ

ยุทธศาสตร3กลุ�มเมือง ยุทธศาสตร3เมืองเพ่ือการสร�างสรรค3 ยุทธศาสตร3การพัฒนาท่ีสมดุลและยั่งยืนและในด�าน

เศรษฐกิจ ได�มีการกําหนดแนวแกนเศรษฐกิจเหนือ-ใต� แนวแกนเศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก แนวแกน

เศรษฐกิจตอนใต� การพัฒนาสะพานเศรษฐกิจ การพัฒนาเส�นทางเดินเรือใหม�ของโลกโดยการขุดคลองเชื่อม

เส�นทางเดินเรือระหว�างอ�าวไทยกับอันดามัน การพัฒนาเขตอุตสาหกรรมหลัก การพัฒนาการท�องเท่ียว      

ก า ร พัฒนา ร ะบบ เ มื อ ง แล ะร ะบบชุ ม ช น  ก า ร พัฒนากา รท� อ ง เ ท่ี ย ว เ ชื่ อ ม โ ย ง กั บอนุ ภู มิ ภ า ค                        

การส�งเสริมด�านการศึกษาและการสาธารณสุข23 ดังแสดงในรูปท่ี 4.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
23 กรมโยธาธิการและผังเมือง.ผังประเทศไทย พ.ศ.2600.หน�า 1-3. 
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รูปท่ี 4.1   ผังประเทศไทย พ.ศ. 2600 

อตุสาหกรรม

ผงัประเทศไทย 2600 

ประเทศชั �นนําทางการเกษตร
อตุสาหกรรมการเกษตร
เทคโนโลยีด้านอาหาร

บริการสขุภาพและท่องเที*ยว
ประชาชนมีคณุภาพชีวิตที*ดี

สิ*งแวดล้อมดี
ชาติมั *นคง

พฒันายั *งยืน

ท่ีมา : กรมโยธาธิการและผังเมือง.ผังประเทศไทย พ.ศ.2600. 

 
 ในผังประเทศไทยได�กําหนดทิศทางและโครงการในพ้ืนท่ีภาคใต�ไว�หลายเรื่อง ซ่ึงแม�ว�าการจัดทํา

ผังประเทศไทยนี้ จะยังไม�มีผลบังคับตามกฎหมายในขณะนี้ก็ตาม แต�กรมโยธาธิการและผังเมืองกําลังดําเนิน

การศึกษา แก�ไขพระราชบัญญัติการผังเมืองเพ่ือท่ีจะให�มีการนําผังประเทศไทยและผังระดับภาคซ่ึงมีการ

กําหนดนโยบายต�างๆไว�มาบังคับใช�ตามกฎหมาย เพ่ือให�การดําเนินนโยบายและโครงการพัฒนาของภาครัฐ

ทางด�านกายภาพสอดคล�องกับผังประเทศ การต้ังงบประมาณรายจ�ายของหน�วยงานของรัฐเพ่ือดําเนินการใดๆ

จะต�องพิจารณาให�สอดคล�องกับนโยบายและโครงการพัฒนาในด�านต�างๆของผังประเทศ ท้ังนี้ การดําเนินการ

ปรับปรุงแก�ไขพระราชบัญญัติการผังเมืองนั้น ประชาชนส�วนใหญ�ไม�ได�รับรู�ข�อมูลและไม�ทราบว�าสาระสําคัญ

ของการเปลี่ยนแปลงท่ีจะมีต�อการมีส�วนร�วมและการกําหนดการใช�ประโยชน3ท่ีดินนั้นเป5นอย�างไร 
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 กระบวนการผังเมืองระดับนโยบายท่ีขาดการมีส�วนร�วมในระดับชุมชน ทําให�ข�อเสนอในผัง

นโยบายของผังประเทศไทย มีความขัดแย�งโดยไม�มีการประเมินผลกระทบเชิงนโยบายและมีการกําหนด

โครงการขนาดใหญ�ท่ีจะก�อให�เกิดผลกระทบต�อชุมชนในพ้ืนท่ีชนบท พ้ืนท่ีอาหาร พ้ืนท่ีอนุรักษ3 ตัวอย�างเช�น ใน

รายงานผังประเทศไทย ระบุคุณค�าพ้ืนท่ีเพ่ือการอนุรักษ3และแหล�งอนุรักษ3ชายฝ-Gง แหล�งหญ�าทะเล พื้นท่ี

ท�องเที่ยวสําคัญ ซึ่งอยู�ในพื้นที่ภาคใต�แต�ขณะเดียวกัน ผังประเทศไทยก็กําหนดให�มีการพัฒนาที่สนับสนุน

อุตสาหกรรมพลังงานและอุตสาหกรรมป[โตรเคมี โดยมีการกําหนดพื้นที่ไว�ที่ภาคใต�ด�วย24 ดังแสดงในรูปท่ี 

4.2 – 4.3 

รูปท่ี 4.2 พ้ืนท่ีเพ่ือการอนุรักษ$ในผังประเทศไทย พ.ศ. 2600 
 

 
ท่ีมา : กรมโยธาธิการและผังเมือง.ผังประเทศไทย พ.ศ.2600. 

 

                                                 
24 กรมโยธาธิการและผังเมือง.ผังประเทศไทย พ.ศ.2600.หน�า 26-35. 



 

 

รูปท่ี 4.3 ผังนโยบายอุตสาหกรรม ในผังประเทศไทย พ

ท่ีมา : 
 
ดังนั้น ข�อเสนอการพัฒนาอุตสาหกรรม 

สอดคล�องกับวิสัยทัศน$ท่ีเน�นการเกษตร การท�องเท่ียว และส่ิงแวดล�อมท่ีดี

ในขณะเ ดียว กัน  หน�วยงานส�วนกลางก็ มีการจัด ทําแผนและโครงการตามท่ี กําหนดใน

ผังประเทศไทยโดยเฉพาะในพ้ืนท่ีชายฝ-Gงทะเลภาคใต� ตัว

เดินหน�าโครงการท่ีมีความขัดแย�งและอาจส�งผลกระทบอยู�อย�างต�อเนื่อง ได�แก� การศึกษาความเหม

จัดต้ังนิคมอุตสาหกรรม การพัฒนาโครงการท�าเรือน้ําลึ

ไปในพ้ืนท่ีเกษตรกรรม พ้ืนท่ีความม่ันคงทางอาหาร 

อนุญาตยังคงเดินหน�าโครงการ ดังการ

ผังเมืองรวมจังหวัดเพ่ือรองรับการพัฒนาตามนโยบายดังกล�าว

 

ผังนโยบายอุตสาหกรรม ในผังประเทศไทย พ.ศ. 2600
 

: กรมโยธาธิการและผังเมือง.ผังประเทศไทย พ.ศ.2600

ดังนั้น ข�อเสนอการพัฒนาอุตสาหกรรม พลังงาน และการคมนาคมในผังประเทศไทย จึงไม�

เน�นการเกษตร การท�องเท่ียว และส่ิงแวดล�อมท่ีดี 

ในขณะเ ดียว กัน  หน�วยงานส�วนกลางก็ มีการจัด ทําแผนและโครงการตามท่ี กําหนดใน

ผังประเทศไทยโดยเฉพาะในพ้ืนท่ีชายฝ-Gงทะเลภาคใต� ตัวอย�างการดําเนินการของรัฐในป-จจุบันท่ียังคง

เดินหน�าโครงการท่ีมีความขัดแย�งและอาจส�งผลกระทบอยู�อย�างต�อเนื่อง ได�แก� การศึกษาความเหม

การพัฒนาโครงการท�าเรือน้ําลึกปากบารา ท�าเรือน้ําลึกท่ีจะนะ

นท่ีความม่ันคงทางอาหาร เป5นเรื่องท่ีภาครัฐ หน�วยงานรับผิดชอบในการอนุมัติและ

ดังการนําเสนอของหน�วยงานของรัฐในรูปท่ี 4.4 และนําไปสู�การปรับปรุงรื้อ

ผังเมืองรวมจังหวัดเพ่ือรองรับการพัฒนาตามนโยบายดังกล�าว 

104 

 

2600 

 
2600 

พลังงาน และการคมนาคมในผังประเทศไทย จึงไม�

ในขณะเ ดียว กัน  หน�วยงานส�วนกลางก็ มีการจัด ทําแผนและโครงการตามท่ี กําหนดใน                         

อย�างการดําเนินการของรัฐในป-จจุบันท่ียังคง

เดินหน�าโครงการท่ีมีความขัดแย�งและอาจส�งผลกระทบอยู�อย�างต�อเนื่อง ได�แก� การศึกษาความเหมาะสมเพ่ือ

กปากบารา ท�าเรือน้ําลึกท่ีจะนะ การขยายโรงไฟฟVา

เป5นเรื่องท่ีภาครัฐ หน�วยงานรับผิดชอบในการอนุมัติและ

และนําไปสู�การปรับปรุงรื้อ
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รูปท่ี 4.4 
 การนําเสนอการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานภาคใต�ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาต ิ

 

 
 

รูปท่ี 4.4 แสดงถึงความเชื่อมโยงของการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานของรัฐในพ้ืนท่ีภาคใต� ซ่ึงเป5นความ

เชื่อมโยงของแผนพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานและพลังงานในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติกับ

แผนพัฒนาภาคใต� ซ่ึงอยู� ในผังนโยบายระดับประเทศและระดับภาคด�วย ดังนั้น การมีส�วนร�วมใน

กระบวนการผังเมืองและสิทธิชุมชนในการมีส�วนร�วมกําหนดอนาคตในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล�อม 

จึงต�องให�ชุมชนสามารถเข�าถึงข�อมูลข�าวสาร เพ่ือมีส�วนร�วมในกระบวนการจัดทํานโยบาย แผนและผังระดับ

นโยบายท่ีจะมีผลต�อการพัฒนาโครงการต�างๆในชุมชนด�วย 
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รูปท่ี 4.5  
การนําเสนอแนวโน�มการพัฒนาภาคใต�ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ 

 

 
ท่ีมา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ 

 
รูปท่ี 4.5 แสดงถึงแนวโน�มการพัฒนาพ้ืนท่ีภาคใต� ในด�านอุตสาหกรรมและการท�องเท่ียวซ่ึงมีฐานจาก

ทรัพยากรธรรมชาติท่ีดี  ซ่ึงจะเห็นว�าในทิศทางการพัฒนาท่ีกําหนดในแผนพัฒนาภาคใต�และได�นํามากําหนด

ในผังนโยบายระดับประเทศและภาคใต�นั้น มีการกระจุกตัวของพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมและการท�องเท่ียวในกลุ�ม

พ้ืนท่ีเดียวกัน ดังนั้น การมีส�วนร�วมของชุมชนในการได�รับข�อมูลทุกด�านจึงมีความจําเป5นต�อการคุ�มครองสิทธิ

ชุมชน เพ่ือมีส�วนร�วมในการอนุรักษ3 จัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล�อม และกําหนดทิศทางในอนาคต รวมท้ัง

การมีพ้ืนท่ีใช�ประโยชน3ท่ีไม�สอดคล�องกันของการท�องเท่ียวและอุตสาหกรรมป[โตรเคมีท่ีขยายตัวและ

อุตสาหกรรมอาหารท่ีโยงกับฐานความอุดมสมบูรณ3ของทรัพยากร จึงจําเป5นท่ีควรต�องมีการประเมิน

สิ่งแวดล�อมระดับยุทธศาสตร3ด�วยการมีส�วนร�วม 
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รูปท่ี 4.6  
แสดงการกําหนดแผนการดําเนินงานพัฒนาพ้ืนท่ีภาคใต� 

ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ 
 

 
ท่ีมา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ 

 
รูปท่ี 4.6 แสดงถึงการกําหนดแผนการดําเนินงานพัฒนาพ้ืนท่ีภาคใต� ในด�านอุตสาหกรรมและ

โครงสร�างพ้ืนฐาน ซ่ึงจะเห็นว�าในการกําหนดการพัฒนาในแผนงานและนํามาสู�การศึกษาความเป5นไปได�ของ

โครงการนั้น มีเพียงการศึกษาสํารวจความคิดเห็นของประชาชน แต�ประชาชนและชุมชนในพ้ืนท่ีโครงการ

ไม�ได�มีส�วนร�วมในกระบวนการวางแผนและการศึกษาประเมินผลกระทบระดับยุทธศาสตร3 จึงทําให�เกิดความ

ขัดแย�งในระดับโครงการ 

ในอนาคต หากมีการแก�ไขกฎหมายผังเมืองและการปรับปรุง รื้อ แก�ไขผังเมืองท่ีผ�านการรับฟ-งความ

คิดเห็นของประชาชนและได�รับความเห็นชอบจากกรรมการผังเมือง เพ่ือมุ�งให�การพัฒนาการจัดทําผังเมืองใน
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ระดับจังหวัด ระดับชุมชนสอดคล�องกับนโยบายท่ีกําหนดในผังประเทศไทย ก็จะทําให�เกิดการเปลี่ยนแปลงการ

ใช�ประโยชน3ท่ีดินในจังหวัดและในชุมชน   

และหากโครงการนั้นไม�สอดคล�องกับทิศทางการพัฒนาและความต�องการของประชาชน ชุมชนก็จะเกิด

ความขัดแย�งในสังคมตามมา เนื่องจากขาดการมีส�วนร�วมต้ังแต�ข้ันการกําหนดนโยบายการใช�ประโยชน3ท่ีดิน จึง

เป5นเรื่องท่ีชุมชนควรจะได�รับทราบทําความเข�าใจกับการกําหนดการใช�ประโยชน3พ้ืนท่ีจังหวัดและชุมชน อันเป5น

ผลจากผังเมืองในระดับต�างๆ เพ่ือเตรียมความพร�อม พัฒนาศักยภาพ ความเข�มแข็งในการมีส�วนร�วม และการ

ตัดสินใจกําหนดอนาคตของชุมชน 

 2) ผังภาคใต� พ.ศ.2600   

 ในช�วงท่ีมีการดําเนินการจัดทําผังประเทศไทยนั้น กรมโยธาธิการและผังเมืองก็ได�มีการจัดทําผังใน

ระดับภาคควบคู�กันไปทุกภาครวมท้ังผังภาคใต� ผังภาคใต�นี้ยังไม�มีผลบังคับใช�ตามกฎหมาย โดยมุ�งให�เป5นกรอบ

แนวทางสําหรับการจัดทําผังเมืองและแผนในระดับพ้ืนท่ี 

 ซ่ึงแม�ว�าผังภาคใต�จะเป5นการจัดทําโดยผู�เชี่ยวชาญจากส�วนกลาง มีการมาจัดประชุมท่ีภาคใต�หลาย

ครั้ง แต�การมีส�วนร�วมส�วนมากมาจากหน�วยงานภาครัฐ ส�วนภาคเอกชน ประชาชนในชุมชน โดยเฉพาะชุมชน

ท่ีได�รับผลกระทบโครงการมีโอกาสเข�าร�วมและรับทราบเรื่องนี้น�อยมาก 

 การรวบรวมค�นข�อมูลจากรายงานการจัดทําผังภาคใต�ท่ีผ�านมา เพ่ือประมวลและวิเคราะห3ได�มีข�อ

ค�นพบท่ีสําคัญประการหนึ่ง คือ ข�อเสนอในผังประเทศไทยหลายเรื่อง ขัดแย�งกับข�อมูลและการวิเคราะห$ใน

รายงานผังภาคใต� ซ่ึงจัดทําโดยหน�วยงานเดียวกัน 

 โดยเฉพาะอย�างยิ่ง การท่ีผังประเทศไทยกําหนดพ้ืนท่ีภาคใต�ให�รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม การ

พัฒนาพลังงานป[โตรเคมี ท�าเรือน้ําลึก แต�ข�อมูลการวิเคราะห3ในผังภาคใต� ระบุชัดเจนว�าภาคใต�มีความสําคัญ

ในด�านการเกษตร ในรายงานผังภาคใต� ระบุว�า 

 “ภาคใต�เป5นภาคท่ีมีบทบาทและความสําคัญในการพัฒนาด�านการเกษตรของประเทศไทย ในฐานะท่ี

เป5นแหล�งผลิตพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญหลายชนิด ท้ังยางพารา ปาล3มน้ํามัน ข�าว และไม�ผลอุตสาหกรรมส�วนมาก

เป5นอุตสาหกรรมขนาดเล็ก และใช�ฐานวัตถุดิบการเกษตรเป5นส�วนใหญ�และกระจุกตัวอยู�ในบางจังหวัด 

ประชากรส�วนใหญ�อยู�ในภาคการเกษตรในพ้ืนท่ีชนบท แต�ก็ยังคงมีป-ญหาการบุกรุกและการขยายตัวของการ
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พัฒนาเมืองรุกพ้ืนท่ีเกษตร การมีแหล�งท�องเท่ียวท่ีมีความสวยงามและมีชื่อเสียงระดับโลก รวมถึงความอุดม

สมบูรณ3และความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม”25 ดังรูปท่ี 4.7– 4.8  

 

รูปท่ี 4.7 การผลิตพืชและสินค�าการเกษตรท่ีสําคัญของภาคใต� 

การผลิตพชืและสินค้าเกษตรที�สาํคัญของภาคใต้

 สถานการณป์าลม์นํ�ามนัในตลาดโลก

•  มีการผลิตปาลม์นํ�ามนัเพียง 41 ประเทศทั  วโลก

•  มาเลเซีย  อินโดนีเซีย  ไนจเีรีย เป็นผูผ้ลิตรายใหญ่ของโลก

•  ประเทศไทยยงัมีปริมาณการผลิตที นอ้ยมาก เมื อเทียบกบัคู่แข่ง
อื นๆ แต่ยงัเป็นผูผ้ลิตอนัดบั 5 ของโลก

•  แต่ในช่วง 15 ปีที ผ่านมา ไทยมีการอตัราการเพิ มผลผลิตตอ่ไร่ที 
สูงกว่าประเทศอื นๆ มาก

ปาล์มนํ!ามัน

 การผลิตปาลม์นํ�ามนัของภาคใต้

•  ภาคใตเ้ป็นพื� นที ปลูกปาลม์นํ�ามันมากที สุดของประเทศ

•  สุราษฎรธ์านี  กระบี  และชุมพร เป็นแหล่งผลิตที สาํคญัที สุด

พื� นที เพาะปลกูปาลม์นํ�ามนัปัจจุบนั

พื� นที เหมาะสมสาํหรบัการปลกู
ปาลม์นํ�ามนั

โอกาสในการพฒันาเป็นแหล่งผลิตพลงังานทดแทน

•  ตอ้งขยายพื� นที ปลูกใหไ้ด ้7 ลา้นไร่ เพื อใหไ้ดผ้ลผลิตเพียงพอกับ
ความตอ้งการของระบบ

•  ปรบัปรุงประสิทธิภาพและเทคโนโลยีการผลิต

•  จดัตั�งเครือข่ายอุตสาหกรรมปาลม์นํ�ามนั
 

ท่ีมา : กรมโยธาธิการและผังเมือง.ผังภาคใต� พ.ศ.2600. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
25 กรมโยธาธิการและผังเมือง.ผังภาคใต�พ.ศ.2600.หน�า 4-1 ถึง 4-6. 
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รูปท่ี 4.8 การพัฒนาการท�องเท่ียวของภาคใต� 

การพฒันาท่องเที�ยวของภาคใต้

พื!นที�ท่องเที�ยวหลักของภาคใต้

ศูนยก์ลางพื� นที ท่องเที ยว
ทางทะเลอ่าวไทย

จุดศูนยก์ลางการเดินทาง

ศูนยก์ลางกิจกรรมการ
ท่องเที ยวตอนล่าง

ศูนยก์ลางพื� นที ทอ่งเที ยว
ทางทะเลอนัดามนั

ภเูกต็ พงังา กระบี�

เกาะสมุย-สรุาษฎรธ์านี

สงขลา-หาดใหญ่

 
ท่ีมา : กรมโยธาธิการและผังเมือง.ผังภาคใต� พ.ศ.2600. 

 
เนื่องด�วยการจัดทําผังประเทศและผังภาค ได�นําแผนและนโยบายของหน�วยงานต�างๆ มากําหนด

แนวทาง พ้ืนท่ีรองรับการพัฒนา  ซ่ึงนําไปสู�การจัดทําโครงการในหลายพ้ืนท่ี โดยขาดการมีส�วนร�วมและเป5น

โครงการท่ีขัดแย�งกับการวิเคราะห3ในรายงานต�างๆของรัฐท่ีทําไว�   จึงทําให�เกิดความขัดแย�งในหลายพ้ืนท่ี เช�น  

กรณีท�าเรือน้ําลึกปากรา  กรณีนิคมอุตสาหกรรมและท�าเรือน้ําลึก  กรณีโรงไฟฟVา  กรณีการสร�างอ�างเก็บน้ํา

ขนาดใหญ�  เป5นต�น 

การทบทวนแผนพัฒนาภาคใต� จะนําไปสู�การพัฒนาท่ีย่ังยืนไม�ได� หากกระบวนการยังคงเดินหน�า

โดยวิธีการเดิมท่ีขาดการร�วมกําหนด ร�วมคิด ร�วมตัดสินใจของประชาชนในพ้ืนท่ีและขาดการประเมินผล

กระทบระดับนโยบายและยุทธศาสตร$ก�อนการจัดทําโครงการแม�แต�การศึกษาในรายงานเรื่องเดียวกัน หาก

ขาดการมีส�วนร�วมตรวจสอบ ก็พบว�า มีความขัดแย�งกัน  การนําแผนและผังไปสู�การปฏิบัติต�อไปจึงเป:น

อันตรายต�อกระบวนการนโยบายสาธารณะ ท่ีควรต�องคุ�มครองสิทธิชุมชน  สิทธิในการดํารงชีวิตและการ

ประกอบอาชีพในส่ิงแวดล�อมท่ีดีและเอ้ือต�อการดํารงชีวิต 

ดังนั้น การดําเนินการประเมินผลกระทบระดับนโยบาย และยุทธศาสตร$ในระดับพ้ืนท่ีภาคใต�    

ด�วยการมีส�วนร�วม จึงเป:นการบูรณาการแผน นโยบายในพ้ืนท่ีทุกด�าน ให�เกิดการวิเคราะห$ศักยภาพ 

ข�อจํากัด ปAญหา อุปสรรคและประเมินผลกระทบระดับยุทธศาสตร$ต�อพ้ืนท่ี เพ่ือให�เกิดการมีส�วนร�วมใน
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การกําหนดทิศทางการพัฒนาร�วมกันและเป:นการมีส�วนร�วมของประชาชนท่ีจะร�วมประเมิน กําหนด

ทางเลือกการพัฒนาท่ีย่ังยืนตอบสนองการพัฒนาโอกาสทางเศรษฐกิจ สังคม โดยไม�ส�งผลกระทบต�อชุมชน   

 

4.5 การวิเคราะห$มาตรฐานการจัดทําข�อกําหนดกิจกรรมบางประเภทในพ้ืนท่ีสีเขียว (พ้ืนท่ีชนบทและ

เกษตรกรรม) ในผังเมืองรวมจังหวัด 

จากการศึกษาคําร�องกรณีแผนพัฒนาภาคใต�และโครงการพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน ท�าเรือน้ําลึก 

และโครงการด�านพลังงานท่ีจะมีการสร�างในพ้ืนท่ีภาคใต� นอกจากควรมีการประเมินผลกระทบในระดับ

ยุทธศาสตร3ของการพัฒนาดังกล�าวในพ้ืนท่ีภาคใต�แล�ว ยังเก่ียวข�องกับการกําหนดมาตรฐานการจัดทํา

ข�อกําหนดการใช�ประโยชน3พ้ืนท่ี ท่ีควรมีการนําไปใช�โดยมีการชี้แจง ทําความเข�าใจ ให�ข�อมูลเพ่ือการมีส�วนร�วม

ในกระบวนการผังเมือง เพ่ือร�วมกําหนดให�เกิดการคุ�มครองสิทธิชุมชนในการมีส�วนร�วมจัดการทรัพยากรและ

สิ่งแวดล�อมอีกด�วย 

โครงการขนาดใหญ�ท่ีชุมชนร�องเรียนในประเด็นการกระทบต�อสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส�วนร�วมของ

ประชาชนในแผนพัฒนาภาคใต�และในหลายจังหวัดภาคใต� ส�วนใหญ�เป5นการดําเนินการในพ้ืนท่ีชนบทและ

เกษตรกรรมในผังเมืองรวมจังหวัด ในขณะท่ีพ้ืนท่ีภาคใต�มีฐานการผลิตสําคัญในภาคการเกษตร การประมง 

และมีความสําคัญในด�านการท�องเท่ียว เป5นพ้ืนท่ีมีอัตลักษณ3ทางวัฒนธรรม มีมรดกวัฒนธรรมท่ีมีคุณค�าและมี

ความหลากหลาย  

การวิเคราะห3ผังเมืองในส�วนท่ีมีผลกระทบต�อสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส�วนร�วมของประชาชน จึงใช�

ตัวอย�างในกรณีภาคใต� ท่ีจะเชื่อมโยงจากผังระดับนโยบายมาสู�การจัดทําผังเมืองในระดับจังหวัด เนื่องด�วย

โครงการขนาดใหญ�ท่ีเป5นข�อร�องเรียนส�วนใหญ�อยู�ในพ้ืนท่ีชนบทและเกษตรกรรม (พ้ืนท่ีสีเขียว) ในผังเมืองรวม

จังหวัด 

จากการวิเคราะห3และสังเคราะห3ข�อมูลในการจัดทําผังเมืองรวมจังหวัดในภาคใต� พบว�าการกําหนด

แนวคิดในการวางผั ง เ มืองรวมจั งหวัดส� วนใหญ� ในภาคใต� มุ� ง เน�นวัต ถุประสงค3 เ พ่ืออนุรักษ3ฟAB น ฟู

ทรัพยากรธรรมชาติ แหล�งท�องเท่ียว  ดํารงรักษาพ้ืนท่ีเกษตรกรรม การประมง ให�เป5นแหล�งผลิตอาหาร นํามา

สู�การกําหนดให�หรือห�ามการใช�ท่ีดินใน “พ้ืนท่ีสีเขียว” ท่ีกําหนดไว�ในผังเมืองรวมจังหวัดโดยเฉพาะการพัฒนา

กิจการไฟฟVาและกิจการอุตสาหกรรมท่ีไม�เก่ียวกับการเกษตรกรรม 
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ส�วนการกําหนดพ้ืนท่ีพัฒนาโดยเฉพาะอุตสาหกรรม การคมนาคม โครงสร�างพ้ืนฐานในผังเมืองรวม

จังหวัด จะเป5นการพิจารณานโยบายของรัฐบาล ศักยภาพของพ้ืนท่ี ส�งเสริมการขยายตัวอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวกับ

เกษตรและหัตถกรรมพ้ืนบ�านและพัฒนาการคมนาคมโครงสร�างพ้ืนฐานท่ีสนับสนุนการเกษตรและ               

การท�องเท่ียว 

การวิเคราะห3ความเหมาะสมและด�านผลกระทบต�อทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล�อมและสุขภาพใน

ระดับโครงการเพียงอย�างเดียว จึงไม�อาจแก�ไขป-ญหาผลกระทบที่จะเกิดต�อชุมชน สังคม สิ่งแวดล�อมได�    

ดังนั้น  สิทธิชุมชนในการมีส�วนร�วมที่จะกําหนดทิศทางการพัฒนาในอนาคตว�าพื้นที่ใดควรได�รับการกําหนด

ว�าเหมาะสมกับการพัฒนาใด จึงควรได�รับทราบข�อมูลและทําความเข�าใจกับการกําหนดการใช�ประโยชน3 ใน

พื้นที ่ว �าเป5นอย�างไร เพื ่อที ่ช ุมชนจะได�เตรียมความพร�อมใช�ส ิทธ ิช ุมชนในกระบวนการมีส �วนร�วมใน

กระบวนการผังเมืองจัดการการใช�ประโยชน3ท่ีดินท่ีจะทําให�ผังเมืองเป5นเครื่องมือท่ีชุมชนใช�ในการกําหนด

อนาคตได�   

การรวบรวมผังเมืองรวมจังหวัดในภาคใต� ส�วนมากเป5นผังร�างท่ีได�ผ�านการรับฟ-งความคิดเห็นของ

ประชาชนและเป5นผังท่ีได�รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการผังเมืองแล�วและอยู�ระหว�างการดําเนินการตาม

ข้ันตอนตามกฎหมายเพ่ือประกาศกฎกระทรวง โดยทําการวิเคราะห3การกําหนดพ้ืนท่ีสีเขียวและสังเคราะห3

ข�อกําหนดพ้ืนท่ีสีเขียวในผังเมืองรวมจังหวัดท่ีให�หรือห�ามการดําเนินกิจกรรมท่ีอาจจะก�อผลกระทบ โดยเลือก

มาบางกิจกรรมท่ีเป5นข�อขัดแย� งและก�อให� เ กิดผลกระทบในหลายพ้ืน ท่ี เช�น  นิคมอุตสาหกรรม              

โรงงานถลุงเหล็ก โรงไฟฟVา กิจการโรงกลั่นป[โตรเลียม กิจการฝ-งกลบขยะ  เป5นต�น   

ทั้งนี้ ในระหว�างการดําเนินงานนี้ ผู�ศึกษาไม�อาจได�รับข�อมูลว�าการปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัดมี

การเปลี่ยนแปลงไปหรือไม� ยกเว�นผังเมืองรวมจังหวัดท่ีมีการปรับปรุงและมีการรับฟ-งความเห็น ซึ่งยังคงเป5น

ผังเมืองฉบับร�างเช�นเดียวกัน  ดังนั้น สาระของการกําหนดการใช�ประโยชน3ท่ีดินจึงอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไป  

แต�การนําร�างผังเมืองรวมจังหวัดซ่ึงได�มีการดําเนินการในช�วงเวลาเดียวกันมารวบรวม วิเคราะห3 และ

สังเคราะห3นี้ เพ่ือทําการเปรียบเทียบแนวทางการกําหนดการใช�ประโยชน3ท่ีดินในพ้ืนท่ีประเภทเดียวกัน แต�อยู�

ในพ้ืนท่ีคนละจังหวัด มิได�มุ�งเพ่ือการอ�างอิงในการพิจารณาอนุมัติอนุญาตแต�อย�างใด 

การกําหนดประเภทอุตสาหกรรมในผังเมืองรวมจังหวัดใช�ตามบัญชีประเภทโรงงาน กฎกระทรวง

ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 ท้ังนี้ชุมชนสามารถใช�เอกสารนี้เป5น

แนวทางเข�าถึงข�อมูลเพ่ือการมีส�วนร�วม ท่ีจะขอทราบรายละเอียดและการเปลี่ยนแปลงการกําหนดประเภท
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อุตสาหกรรมท่ีทําได�ในพ้ืนท่ีชนบทและเกษตรกรรมและพัฒนาการมีส�วนร�วมในการปรับปรุงผังเมืองให�

สอดคล�องกับทิศทางการพัฒนาพ้ืนท่ีต�อไป 

การวิเคราะห3การกําหนดการใช�ประโยชน3ท่ีดินในผังเมืองรวมจังหวัดภาคใต� ท้ังท่ีเป5นผังร�างและผังท่ี

ประกาศเป5นกฎกระทรวง  สรุปข�อห�ามและข�อให�กิจกรรมอุตสาหกรรมบางประเภทในพ้ืนท่ีสีเขียวในผังเมือง

จังหวัดภาคใต�กับการพัฒนากิจการพลังงานและนิคมอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมบางประเภท ดังนี้ 

1) จังหวัดชุมพร 

ตามข�อกําหนดในร�างผังเมืองรวมจังหวัดชุมพร ท่ีคณะกรรมการพิจารณาร�างกฎหมายของ

กระทรวงมหาดไทยเห็นชอบแล�วเม่ือ พ.ศ. 2550 นั้น พ้ืนท่ีสีเขียวท่ีเป5นพ้ืนท่ีชนบทเกษตรกรรม ได�มีข�อกําหนด

ห�ามจัดสรรเพ่ืออุตสาหกรรม แต�ยังสามารถทํากิจกรรมตามบัญชีท�ายกฎกระทรวงได� 

 อุตสาหกรรมบางประเภทท่ีให�ทําได�ในพ้ืนท่ีชนบทเกษตรกรรม จังหวัดชุมพร ได�แก� 

- โรงงานประเภทท่ี 42: โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับเคมีภัณฑ3 สารเคมีหรือวัสดุเคมี ซ่ึงมิใช�

ปุ]ยอย�างใดอย�างหนึ่งหรือหลายอย�าง 

- โรงงานประเภทท่ี 49: โรงงานกลั่นน้ํามันป[โตรเลียม 

- โรงงานประเภทท่ี 50: โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับผลิตภัณฑ3จากป[โตรเลียม ถ�านหินหรือ

ลิกไนต3 อย�างใดอย�างหนึ่งหรือหลายอย�าง 

- โรงงานประเภทท่ี 59: โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการถลุง หลอม หล�อ รีด ดึง หรือผลิต

เหล็กหรือเหล็กกล�าในข้ันต�น 

- โรงงานประเภทท่ี 60: โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับถลุงผสม ทําให�บริสุทธิ์  หลอม หล�อ 

รีด ดึง หรือผลิตโลหะในข้ันต�น ซ่ึงมิใช�เหล็กหรือเหล็กกล�า 

- โรงงานประเภทท่ี 88: โรงงานผลิต ส�ง หรือจําหน�ายพลังงานไฟฟVา 

- โรงงานประเภทท่ี 89: โรงงานผลิตกUาซ ซ่ึงมิใช�กUาซธรรมชาติ ส�งหรือจําหน�ายกUาซ 

- โรงงานประเภทท่ี 101: โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม 

- โรงงานประเภทท่ี 105: โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการคัดแยกหรือฝ-งกลบสิ่งปฏิกูลหรือ

วัสดุท่ีไม�ใช�แล�วท่ีมีลักษณะและคุณสมบัติตามท่ีกําหนดไว�ในกฎกระทรวงฉบับท่ี 2 (พ.ศ.

2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน 
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- โรงงานประเภทท่ี 106: โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการนําผลิตภัณฑ3อุตสาหกรรมท่ีไม�ใช�

แล�วหรือของเสียจากโรงงานมาผลิตเป5นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ3ใหม� โดยผ�านกรรมวิธีการผลิต

ทางอุตสาหกรรม 

 
รูปท่ี 4.9 ร�างผังเมืองรวมจังหวัดชุมพร 

 

ท่ีมา : กรมโยธาธิการและผังเมือง.  ร�างผังเมืองรวมจังหวัดชุมพร. (ข�อมูลร�างผังเมืองรวมจังหวัด 2550 
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2) จังหวัดระนอง 

ตามข�อกําหนดในร�างผังเมืองรวมจังหวัดระนองท่ีคณะกรรมการผังเมืองพิจารณา พ.ศ. 2549 นั้น   

พ้ืนท่ีสีเขียวท่ีเป5นพ้ืนท่ีชนบทเกษตรกรรมกําหนดข�อห�ามโรงงานอุตสาหกรรม แต�ยังกําหนดให�สามารถทํา

กิจกรรมตามบัญชีท�ายกฎกระทรวงได� 

อุตสาหกรรมบางประเภทท่ีให�ทําได�ในพ้ืนท่ีชนบทเกษตรกรรม จังหวัดระนอง 

- โรงงานประเภทท่ี 50: โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับผลิตภัณฑ3จากป[โตรเลียม ถ�านหิน 

หรือลิกไนต3 อย�างใดอย�างหนึ่งหรือหลายอย�าง 

- โรงงานประเภทท่ี 60: โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับถลุงผสม ทําให�บริสุทธิ์ หลอม หล�อ 

รีด ดึง หรือผลิตโลหะในข้ันต�น ซ่ึงมิใช�เหล็กหรือเหล็กกล�า 

- โรงงานประเภทท่ี 88: โรงงานผลิต ส�ง หรือจําหน�ายพลังงานไฟฟVา 

- โรงงานประเภทท่ี 89: โรงงานผลิตกUาซ ซ่ึงมิใช�กUาซธรรมชาติ ส�งหรือจําหน�ายกUาซ 

- โรงงานประเภทท่ี 101: โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม 

- โรงงานประเภทท่ี 105: โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการคัดแยกหรือฝ-งกลบสิ่งปฏิกูลหรือ

วัสดุท่ีไม�ใช�แล�วท่ีมีลักษณะและคุณสมบัติตามท่ีกําหนดไว�ในกฎกระทรวงฉบับท่ี 2 (พ.ศ.

2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน 

- โรงงานประเภทท่ี 106: โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการนําผลิตภัณฑ3อุตสาหกรรมท่ีไม�ใช�

แล�ว หรือของเสียจากโรงงานมาผลิตเป5นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ3ใหม� โดยผ�านกรรมวิธีการผลิต

ทางอุตสาหกรรม 
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รูปท่ี 4.10 ร�างผังเมืองรวมจังหวัดระนอง 

 

ท่ีมา : กรมโยธาธิการและผังเมือง. ร�างเมืองรวมจังหวัดระนอง.(ข�อมูลร�างผังเมืองรวมจังหวัด 2549). 

 

 

 

 

 

 

 



117 
 

 
 

3) จังหวัดสุราษฎร$ธานี 

ตามข�อกําหนดในร�างผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎร3ธานี ท่ีคณะกรรมการพิจารณาร�างกฎหมายของ

กระทรวงมหาดไทยเห็นชอบแล�ว เม่ือ พ.ศ. 2550 นั้น   พ้ืนท่ีสีเขียวท่ีเป5นพ้ืนท่ีชนบทเกษตรกรรม กําหนดข�อ

ห�ามจัดสรรเพ่ืออุตสาหกรรม แต�ยังให�ทํากิจกรรมตามบัญชีท�ายกฎกระทรวงได� 

อุตสาหกรรมบางประเภทท่ีให�ทําได�ในพ้ืนท่ีชนบทเกษตรกรรม จังหวัดสุราษฎร$ธานี ได�แก� 

- โรงงานประเภทท่ี 50: โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับผลิตภัณฑ3จากป[โตรเลียม ถ�านหิน 

หรือลิกไนต3 อย�างใดอย�างหนึ่งหรือหลายอย�าง 

- โรงงานประเภทท่ี 88: โรงงานผลิต ส�ง หรือจําหน�ายพลังงานไฟฟVา 

- โรงงานประเภทท่ี 101: โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม 

- โรงงานประเภทท่ี 105: โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการคัดแยกหรือฝ-งกลบสิ่งปฏิกูลหรือ

วัสดุท่ีไม�ใช�แล�วท่ีมีลักษณะและคุณสมบัติตามท่ีกําหนดไว�ในกฎกระทรวงฉบับท่ี 2 (พ.ศ.

2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน 

- โรงงานประเภทท่ี 106: โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการนําผลิตภัณฑ3อุตสาหกรรมท่ีไม�ใช�

แล�วหรือของเสียจากโรงงานมาผลิตเป5นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ3ใหม� โดยผ�านกรรมวิธีการผลิต

ทางอุตสาหกรรม 
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รูปท่ี 4.11 ร�างผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฏร$ธานี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา : กรมโยธาธิการและผังเมือง.  ร�างผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎร3ธานี.(ข�อมูลร�างผังเมืองรวมจังหวัด 2550). 
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4) จังหวัดพังงา 

ตามข�อกําหนดในร�างผังเมืองรวมจังหวัดพังงา ท่ีคณะกรรมการพิจารณาร�างกฎหมายของ

กระทรวงมหาดไทยเห็นชอบแล�ว เม่ือ พ.ศ. 2549 นั้น พ้ืนท่ีสีเขียวท่ีเป5นพ้ืนท่ีชนบทเกษตรกรรม กําหนดข�อ

ห�ามจัดสรรเพ่ืออุตสาหกรรม     

แต�ให�ทําโรงงานประเภทท่ี 88 : โรงงานผลิต ส�ง หรือจําหน�ายพลังงานไฟฟVาในการใช�ท่ีดินประเภท

อนุรักษ3สภาพแวดล�อมเพ่ือการท�องเท่ียว 

รูปท่ี 4.12 ร�างผังเมืองรวมจังหวัดพังงา 

 

ท่ีมา : กรมโยธาธิการและผังเมือง.  ร�างผังเมืองรวมจังหวัดพังงา.(ข�อมูลร�างผังเมืองรวมจังหวัด 2549). 
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5) จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ตามข�อกําหนดในผังเมืองรวมจังหวัดนครศรีธรรมราช ท่ีประกาศใช�บังคับแล�ว เม่ือ พ.ศ. 2556 นั้น   

พ้ืนท่ีสีเขียวท่ีเป5นพ้ืนท่ีชนบทเกษตรกรรม กําหนดข�อห�ามจัดสรรเพ่ืออุตสาหกรรมและยังมีข�อห�ามโรงงานผลิต 

ส�ง หรือจําหน�ายพลังงานไฟฟVา 

 อุตสาหกรรมบางประเภทท่ีห�ามทําในพ้ืนท่ีชนบทเกษตรกรรม จังหวัดนครศรีธรรมราช ได�แก� 

- โรงงานประเภทท่ี 42: โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับเคมีภัณฑ3 สารเคมีหรือวัสดุเคมี ซ่ึงมิใช�

ปุ]ยอย�างใดอย�างหนึ่งหรือหลายอย�าง 

- โรงงานประเภทท่ี 49: โรงงานกลั่นน้ํามันป[โตรเลียม 

- โรงงานประเภทท่ี 50: โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับผลิตภัณฑ3จากป[โตรเลียม ถ�านหิน 

หรือลิกไนต3 อย�างใดอย�างหนึ่งหรือหลายอย�าง 

- โรงงานประเภทท่ี 59: โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการถลุง หลอม หล�อ รีด ดึง หรือผลิต

เหล็กหรือเหล็กกล�าในข้ันต�น 

- โรงงานประเภทท่ี 60: โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับถลุงผสม ทําให�บริสุทธิ์ หลอม หล�อ 

รีด ดึง หรือผลิตโลหะในข้ันต�น ซ่ึงมิใช�เหล็กหรือเหล็กกล�า 

- โรงงานประเภทท่ี 88: โรงงานผลิต ส�ง หรือจําหน�ายพลังงานไฟฟVา 

- โรงงานประเภทท่ี 89: โรงงานผลิตกUาซ ซ่ึงมิใช�กUาซธรรมชาติ ส�ง หรือจําหน�ายกUาซ 

- โรงงานประเภทท่ี 101: โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม 

- โรงงานประเภทท่ี 105: โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการคัดแยกหรือฝ-งกลบสิ่งปฏิกูลหรือ

วัสดุท่ีไม�ใช�แล�วท่ีมีลักษณะและคุณสมบัติตามท่ีกําหนดไว�ในกฎกระทรวงฉบับท่ี 2 (พ.ศ.

2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 

- โรงงานประเภทท่ี 106: โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการนําผลิตภัณฑ3อุตสาหกรรมท่ีไม�ใช�

แล�วหรือของเสียจากโรงงานมาผลิตเป5นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ3ใหม� โดยผ�านกรรมวิธีการผลิต

ทางอุตสาหกรรม 
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รูปท่ี 4.13 ผังเมืองรวมจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

ท่ีมา : กฎกระทรวงให�ใช�บังคับผังเมืองรวมจังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ.2556 ลงวันท่ี 8 มกราคม 2557 
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6) จังหวัดตรัง 

ตามข�อกําหนดในร�างผังเ มืองรวมจังหวัดตรัง ท่ีคณะกรรมการพิจารณาร�างกฎหมายของ

กระทรวงมหาดไทยเห็นชอบแล�ว เม่ือ พ.ศ. 2550 นั้น พ้ืนท่ีสีเขียวท่ีเป5นพ้ืนท่ีชนบทเกษตรกรรม กําหนด         

ข�อห�ามจัดสรรเพ่ืออุตสาหกรรม     

 อุตสาหกรรมบางประเภทท่ีห�ามทําในพ้ืนท่ีชนบทเกษตรกรรม จังหวัดตรัง คือ 

- โรงงานประเภทท่ี 42: โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับเคมีภัณฑ3 สารเคมีหรือวัสดุเคมี ซ่ึงมิใช�

ปุ]ยอย�างใดอย�างหนึ่งหรือหลายอย�าง 

- โรงงานประเภทท่ี 49: โรงงานกลั่นน้ํามันป[โตรเลียม 

- โรงงานประเภทท่ี 50: โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับผลิตภัณฑ3จากป[โตรเลียม ถ�านหินหรือ

ลิกไนต3 อย�างใดอย�างหนึ่งหรือหลายอย�าง 

- โรงงานประเภทท่ี 59: โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการถลุง หลอม หล�อ รีด ดึง หรือผลิต

เหล็กหรือเหล็กกล�าในข้ันต�น 

- โรงงานประเภทท่ี 60: โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับถลุงผสม ทําให�บริสุทธิ์ หลอม หล�อ 

รีด ดึง หรือผลิตโลหะในข้ันต�น ซ่ึงมิใช�เหล็กหรือเหล็กกล�า 

- โรงงานประเภทท่ี 88: โรงงานผลิต ส�ง หรือจําหน�ายพลังงานไฟฟVา 

- โรงงานประเภทท่ี 89: โรงงานผลิตกUาซ ซ่ึงมิใช�กUาซธรรมชาติ ส�งหรือจําหน�ายกUาซ 

- โรงงานประเภทท่ี 101: โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม 

- โรงงานประเภทท่ี 106: โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการนําผลิตภัณฑ3อุตสาหกรรมท่ีไม�ใช�

แล�วหรือของเสียจากโรงงานมาผลิตเป5นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ3ใหม� โดยผ�านกรรมวิธีการผลิต

ทางอุตสาหกรรม 

อย�างไรก็ตาม พ้ืนท่ีสีเขียวชนบทและเกษตรกรรมในร�างผังเมืองรวมจังหวัดตรัง อนุญาตกิจการโรงงาน

ประเภทท่ี 105 - โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการคัดแยกหรือฝ-งกลบสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุท่ีไม�ใช�แล�วท่ีมี

ลักษณะและคุณสมบัติตามท่ีกําหนดไว�ในกฎกระทรวงฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติ

โรงงาน พ.ศ.2535 

 



123 
 

 
 

รูปท่ี 4.14 ร�างผังเมืองรวมจังหวัดตรัง 

 

ท่ีมา : กรมโยธาธิการและผังเมือง.  ร�างผังเมืองรวมจังหวัดตรัง.(ข�อมูลร�างผังเมืองรวมจังหวัด 2550). 
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7) จังหวัดกระบ่ี 

ตามข�อกําหนดในร�างผังเมืองรวมจังหวัดกระบ่ี ท่ีนําเสนอคณะกรรมการผังเมืองพิจารณา             

เม่ือ พ.ศ. 2549 นั้น พ้ืนท่ีสีเขียวท่ีเป5นพ้ืนท่ีชนบทเกษตรกรรม กําหนดข�อห�ามจัดสรรเพ่ืออุตสาหกรรมและ

ห�ามใช�ในกิจกรรมท่ีเก็บสารเคมีอันตราย   

แต�ให�ทําโรงงานผลิต ส�ง หรือจําหน�ายพลังงานไฟฟMาและโรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับ

ปNโตรเลียม ถ�านหิน หรือลิกไนต$ อย�างใดอย�างหนึ่งหรือหลายอย�างได�ในพ้ืนท่ีชนบทเกษตรกรรม  

รูปท่ี 4.15 ร�างผังเมืองรวมจังหวัดกระบ่ี 

 

ท่ีมา : กรมโยธาธิการและผังเมือง.  ร�างเมืองรวมจังหวัดกระบ่ี.(ข�อมูลร�างผังเมืองรวมจังหวัด 2549). 
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8) จังหวัดภูเก็ต 

ผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต ประกาศใช�บังคับเม่ือพ.ศ.2554 และมีการปรับปรุงแก�ไขข�อกําหนดมาแล�ว

สองครั้ง ผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต กําหนดข�อห�ามจัดสรรเพ่ืออุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีสีเขียวและไม�มีการกําหนด

ประเภทอุตสาหกรรมท่ีทําได�ตามบัญชีท�ายกฎกระทรวง แต�ให�ทําได�เฉพาะอุตสาหกรรมท่ีไม�มีผลกระทบตาม

พระราชบัญญัติส�งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล�อมและไม�เป5นโรงงานท่ีก�อเหตุรําคาญตามพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข 

 
รูปท่ี 4.16 ร�างผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต 

 

ท่ีมา : กฎกระทรวงให�ใช�บังคับผังเมืองรวมจังหวัด ภูเก็ต พ.ศ.2554 ลงวันท่ี 7 กรกฎาคม 2554 
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9) จังหวัดพัทลุง 

ตามข�อกําหนดในร�างผังเมืองรวมจังหวัดพัทลุง ท่ีคณะกรรมการพิจารณาร�างกฎหมายของ

กระทรวงมหาดไทยเห็นชอบแล�ว เม่ือ พ.ศ. 2549 นั้น พ้ืนท่ีสีเขียวท่ีเป5นพ้ืนท่ีชนบทเกษตรกรรม กําหนด           

ข�อห�ามจัดสรรเพ่ืออุตสาหกรรมแต�ยังสามารถทํากิจกรรมตามบัญชีท�ายกฎกระทรวงได� 

 อุตสาหกรรมบางประเภทท่ีให�ทําได�ในพ้ืนท่ีชนบทเกษตรกรรม จังหวัดพัทลุง 

- โรงงานประเภทท่ี 42: โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับเคมีภัณฑ3 สารเคมีหรือวัสดุเคมี ซ่ึงมิใช�

ปุ]ยอย�างใดอย�างหนึ่งหรือหลายอย�าง 

- โรงงานประเภทท่ี 88: โรงงานผลิต ส�ง หรือจําหน�ายพลังงานไฟฟVา 

- โรงงานประเภทท่ี 105: โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการคัดแยกหรือฝ-งกลบสิ่งปฏิกูลหรือ

วัสดุท่ีไม�ใช�แล�วท่ีมีลักษณะและคุณสมบัติตามท่ีกําหนดไว�ในกฎกระทรวงฉบับท่ี 2 (พ.ศ.

2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 

- โรงงานประเภทท่ี 106: โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการนําผลิตภัณฑ3อุตสาหกรรมท่ีไม�ใช�

แล�ว หรือของเสียจากโรงงานมาผลิตเป5นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ3ใหม� โดยผ�านกรรมวิธีการผลิต

ทางอุตสาหกรรม 
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รูปท่ี 4.17 ร�างผังเมืองรวมจังหวัดพัทลุง 

 

ท่ีมา : กรมโยธาธิการและผังเมือง.  ร�างผังเมืองรวมจังหวัดพัทลุง.(ข�อมูลร�างผังเมืองรวมจังหวัด 2549). 

 

10) จังหวัดสตูล 

ตามข�อกําหนดในร�างผังเมืองรวมจังหวัดสตูล ท่ีคณะกรรมการพิจารณาเม่ือ พ.ศ. 2549 นั้น พ้ืนท่ี           

สีเขียวท่ีเป5นพ้ืนท่ีชนบทเกษตรกรรม กําหนดข�อห�ามจัดสรรเพ่ืออุตสาหกรรม     

และห�ามโรงงานทุกประเภท ยกเว�นโรงงานจําพวกท่ี 1 ตามพระราชบัญญัติโรงงาน คือ โรงงานจําพวก

ท่ีสามารถประกอบกิจการได�ทันทีตามความประสงค3ของผู�ประกอบกิจการโรงงานและโรงงานแปรรูปผลผลิต

การเกษตร   

อย�างไรก็ตาม แม�จะมีข�อห�ามการจัดสรรเพ่ืออุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีสีเขียวชนบทและเกษตรกรรม     

แต�ในร�างผังเมืองรวมจังหวัดนี้ได�กําหนดพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมไว�ท่ีบริเวณอําเภอมะนังและมีการกําหนดบาง

บริเวณในพ้ืนท่ีสงวนเพ่ือรักษาสภาพปOาชายเลนให�ทํากิจกรรมคลังน้ํามันได�     
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ท้ังนี้ ร�างผังเมืองรวมจังหวัดสตูลได�ถูกกําหนดให�ปรับปรุงใหม�เพ่ือรองรับการพัฒนาแลนด$บริดจ$  

ประชาชนในพ้ืนท่ีจึงควรมีส�วนร�วมในการกําหนดและตัดสินใจ  เพ่ือให�การใช�ประโยชน$ท่ีดินเป:นไปเพ่ือ

การรักษาสภาพแวดล�อม ฐานทรัพยากรธรรมชาติ อันเป5นป-จจัยสําคัญต�อเศรษฐกิจการเกษตร การประมง 

และการท�องเท่ียวและเป5นพ้ืนท่ีความม่ันคงทางอาหาร 

รูปท่ี 4.18 ร�างผังเมืองรวมจังหวัดสตูล 

 

ท่ีมา : กรมโยธาธิการและผังเมือง.  ร�างผังเมืองรวมจังหวัดสตูล.(ข�อมูลร�างผังเมืองรวมจังหวัด 2549). 

 

11) จังหวัดสงขลา 

ตามข�อกําหนดในร�างผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา ท่ีคณะกรรมการพิจารณาร�างกฎหมายของ

กระทรวงมหาดไทยเห็นชอบแล�วเม่ือ พ.ศ. 2549 นั้น พ้ืนท่ีสีเขียวท่ีเป5นพ้ืนท่ีชนบทเกษตรกรรม กําหนด         

ข�อห�ามจัดสรรเพ่ืออุตสาหกรรม     
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 อุตสาหกรรมบางประเภทท่ีห�ามทําในพ้ืนท่ีชนบทเกษตรกรรม จังหวัดสงขลา ได�แก� 

- โรงงานประเภทท่ี 42: โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับเคมีภัณฑ3 สารเคมีหรือวัสดุเคมี ซ่ึงมิใช�

ปุ]ยอย�างใดอย�างหนึ่งหรือหลายอย�าง 

- โรงงานประเภทท่ี 49: โรงงานกลั่นน้ํามันป[โตรเลียม 

- โรงงานประเภทท่ี 50: โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับผลิตภัณฑ3จากป[โตรเลียม ถ�านหิน 

หรือลิกไนต3 อย�างใดอย�างหนึ่งหรือหลายอย�าง 

- โรงงานประเภทท่ี 59: โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการถลุง หลอม หล�อ รีด ดึง หรือผลิต

เหล็กหรือเหล็กกล�าในข้ันต�น 

- โรงงานประเภทท่ี 60: โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับถลุงผสม ทําให�บริสุทธิ์ หลอม หล�อ 

รีด ดึง หรือผลิตโลหะในข้ันต�น ซ่ึงมิใช�เหล็กหรือเหล็กกล�า 

- โรงงานประเภทท่ี 88: โรงงานผลิต ส�ง หรือจําหน�ายพลังงานไฟฟVา 

- โรงงานประเภทท่ี 89: โรงงานผลิตกUาซ ซ่ึงมิใช�กUาซธรรมชาติ ส�งหรือจําหน�ายกUาซ 

- โรงงานประเภทท่ี 101: โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม 

- โรงงานประเภทท่ี 106: โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการนําผลิตภัณฑ3อุตสาหกรรมท่ีไม�ใช�

แล�ว หรือของเสียจากโรงงานมาผลิตเป5นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ3ใหม� โดยผ�านกรรมวิธีการผลิต

ทางอุตสาหกรรม 

อย�างไรก็ตาม ร�างผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา พ้ืนท่ีชนบทและเกษตรกรรมสามารถทําโรงงานประเภทท่ี 

105 คือ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการคัดแยกหรือฝ-งกลบสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุท่ีไม�ใช�แล�วท่ีมีลักษณะและ

คุณสมบัติตามท่ีกําหนดไว�ในกฎกระทรวงฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน                

พ.ศ.2535 

ท้ังนี้ ร�างผังเมืองรวมจังหวัดสงขลาได�ถูกกําหนดให�รื้อปรับปรุงใหม�เพ่ือรองรับการพัฒนาแลนด3บริดจ3  

ประชาชนในพ้ืนท่ีจึงควรมีส�วนร�วมในการกําหนดและตัดสินใจ  เพ่ือให�การใช�ประโยชน3ท่ีดินเป5นไปเพ่ือการ

รักษาสภาพแวดล�อม ฐานทรัพยากรธรรมชาติ อันเป5นป-จจัยสําคัญต�อเศรษฐกิจการเกษตร การประมง และ

การท�องเท่ียวและเป5นพ้ืนท่ีความม่ันคงทางอาหาร 
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รูปท่ี 4.19 ร�างผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา 

 

ท่ีมา : กรมโยธาธิการและผังเมือง. ร�างผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา.(ข�อมูลร�างผังเมืองรวมจังหวัด 2549). 
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12) จังหวัดปAตตานี 

ตามข�อกําหนดในร�างผังเมืองรวมจังหวัดป-ตตานี ท่ีคณะกรรมการพิจารณาร�างกฎหมายของ

กระทรวงมหาดไทยเห็นชอบแล�วเม่ือ พ.ศ. 2549 นั้น พ้ืนท่ีสีเขียวท่ีเป5นพ้ืนท่ีชนบทเกษตรกรรม กําหนด         

ข�อห�ามจัดสรรเพ่ืออุตสาหกรรม     

 อุตสาหกรรมบางประเภทท่ีห�ามทําในพ้ืนท่ีชนบทเกษตรกรรม จังหวัดปAตตานี ได�แก� 

- โรงงานประเภทท่ี 42: โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับเคมีภัณฑ3 สารเคมีหรือวัสดุเคมี ซ่ึงมิใช�

ปุ]ยอย�างใดอย�างหนึ่งหรือหลายอย�าง 

- โรงงานประเภทท่ี 49: โรงงานกลั่นน้ํามันป[โตรเลียม 

- โรงงานประเภทท่ี 50: โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับผลิตภัณฑ3จากป[โตรเลียม ถ�านหิน 

หรือลิกไนต3 อย�างใดอย�างหนึ่งหรือหลายอย�าง 

- โรงงานประเภทท่ี 59: โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการถลุง หลอม หล�อ รีด ดึง หรือผลิต

เหล็กหรือเหล็กกล�าในข้ันต�น 

- โรงงานประเภทท่ี 60: โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับถลุงผสม ทําให�บริสุทธิ์ หลอม หล�อ 

รีด ดึง หรือผลิตโลหะในข้ันต�น ซ่ึงมิใช�เหล็กหรือเหล็กกล�า 

- โรงงานประเภทท่ี 88: โรงงานผลิต ส�ง หรือจําหน�ายพลังงานไฟฟVา 

- โรงงานประเภทท่ี 89: โรงงานผลิตกUาซ ซ่ึงมิใช�กUาซธรรมชาติ ส�งหรือจําหน�ายกUาซ 

- โรงงานประเภทท่ี 101: โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม 

ส�วนกิจกรรมเก่ียวกับการฝ-งกลบสิ่งปฏิกูลนั้นโรงงานประเภทท่ี 105 คือ โรงงานประกอบกิจการ

เก่ียวกับการคัดแยกหรือฝ-งกลบสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุท่ีไม�ใช�แล�วท่ีมีลักษณะและคุณสมบัติตามท่ีกําหนดไว�ใน

กฎกระทรวงฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 สามารถทําได�เฉพาะท่ี

ตําบลตรัง อําเภอมายอ      

พ้ืนท่ีชนบทและเกษตรกรรมให�ทําโรงงานประเภทท่ี 106 ได� คือโรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการ

นําผลิตภัณฑ3อุตสาหกรรมท่ีไม�ใช�แล�วหรือของเสียจากโรงงานมาผลิตเป5นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ3ใหม� โดยผ�าน

กรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม 
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รูปท่ี 4.20 ร�างผังเมืองรวมจังหวัดปAตตานี 

 

ท่ีมา : กรมโยธาธิการและผังเมือง. ร�างผังเมืองรวมจังหวัดป-ตตานี.(ข�อมูลร�างผังเมืองรวมจังหวัด 2549). 

 
13) จังหวัดยะลา 

ผังเมืองรวมจังหวัดยะลา ประกาศใช�บังคับเม่ือ พ.ศ.2555 พ้ืนท่ีสีเขียวท่ีเป5นพ้ืนท่ีชนบทเกษตรกรรม 

กําหนดข�อห�ามจัดสรรเพ่ืออุตสาหกรรม   

 อุตสาหกรรมบางประเภทท่ีห�ามทําในพ้ืนท่ีชนบทเกษตรกรรม จังหวัดยะลา คือ 

- โรงงานประเภทท่ี 42: โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับเคมีภัณฑ3 สารเคมีหรือวัสดุเคมี ซ่ึงมิใช�

ปุ]ยอย�างใดอย�างหนึ่งหรือหลายอย�าง 

- โรงงานประเภทท่ี 49: โรงงานกลั่นน้ํามันป[โตรเลียม 

- โรงงานประเภทท่ี 50: โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับผลิตภัณฑ3จากป[โตรเลียม ถ�านหิน 

หรือลิกไนต3 อย�างใดอย�างหนึ่งหรือหลายอย�าง 
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- โรงงานประเภทท่ี 59: โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการถลุง หลอม หล�อ รีด ดึง หรือผลิต

เหล็กหรือเหล็กกล�าในข้ันต�น 

- โรงงานประเภทท่ี 60: โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับถลุงผสม ทําให�บริสุทธิ์ หลอม หล�อ 

รีด ดึง หรือผลิตโลหะในข้ันต�น ซ่ึงมิใช�เหล็กหรือเหล็กกล�า 

- โรงงานประเภทท่ี 89: โรงงานผลิตกUาซ ซ่ึงมิใช�กUาซธรรมชาติ ส�งหรือจําหน�ายกUาซ 

- โรงงานประเภทท่ี 101: โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม 

รูปท่ี 4.21 ร�างผังเมืองรวมจังหวัดยะลา 

 

ท่ีมา : กฎกระทรวงให�ใช�บังคับผังเมืองรวมจังหวัด ยะลา พ.ศ.2555 ลงวันท่ี 29 พฤษภาคม 2556 
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14) จังหวัดนราธิวาส 

ตามข�อกําหนดในร�างผังเมืองรวมจังหวัดนราธิวาส ท่ีคณะกรรมการพิจารณาร�างกฎหมายของ

กระทรวงมหาดไทยเห็นชอบแล�วเม่ือ พ.ศ. 2549 นั้น พ้ืนท่ีสีเขียวท่ีเป5นพ้ืนท่ีชนบทเกษตรกรรม กําหนด          

ข�อห�ามจัดสรรเพ่ืออุตสาหกรรมและห�ามโรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายโรงงาน ยกเว�นโรงงานท่ีให�บริการ

ชุมชน โรงงานแปรรูปผลผลิตการเกษตรโรงงานท่ีใช�เทคโนโลยีสะอาดและไม�เป5นมลพิษต�อชุมชนและ

สิ่งแวดล�อมและโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 

รูปท่ี 4.22 ร�างผังเมืองรวมจังหวัดนราธิวาส 

 

ท่ีมา : กรมโยธาธิการและผังเมือง. ร�างผังเมืองรวมจังหวัดนราธิวาส.(ข�อมูลร�างผังเมืองรวมจังหวัด2549). 
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สรุปข�อวิเคราะห3และสังเคราะห3กรณี ความเชื่อมโยงของผังนโยบายระดับประเทศและระดับภาค      

ท่ีมุ�งให�เป5นกรอบการกําหนดทิศทางการพัฒนาในระดับจังหวัดและชุมชน ในกรณีภาคใต�พบว�า นโยบายหลาย

ด�านในผังประเทศและผังภาคใต�โดยเฉพาะในการอนุรักษ3ทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ3พ้ืนท่ีชายฝ-Gง และการ

พัฒนาอุตสาหกรรม ยังมีความขัดแย�งในการใช�ประโยชน3พ้ืนท่ี การกําหนดทิศทางการพัฒนามุ�งตอบสนอง

นโยบายการพัฒนาและการลงทุนภาครัฐท่ีเป5นการกําหนดจากส�วนกลางและนํามากําหนดแนวทางในผังโดยไม�

มีการประเมินผลกระทบระดับยุทธศาสตร3และการมีส�วนร�วมจากประชาชนในชุมชนมีน�อยมาก การมีส�วนร�วม

เป5นการจัดประชุมรับฟ-งความคิดเห็นในระดับภาค มิได�กระจายการมีส�วนร�วมในระดับจังหวัดและโดยเฉพาะ

ในชุมชนอันเป5นท่ีตั้งของโครงการท่ีจะดําเนินการและมีข�อร�องเรียน 

ส�วนการกําหนดการใช�ประโยชน3ในพ้ืนท่ีสีเขียว ประเภทชนบทและเกษตรกรรม อันเป5นบริเวณท่ีต้ัง

ชุมชนส�วนใหญ�ท่ีจะได�รับผลกระทบจากการพัฒนานั้น การวิเคราะห3พบว�า ฐานเศรษฐกิจของจังหวัดภาคใต�

ส�วนใหญ�พ่ึงพาการเกษตร การประมง การท�องเท่ียวและเป5นแหล�งอาหารท่ีสําคัญ สภาพและกายภาพของ

พ้ืนท่ีท่ีเป5นพ้ืนท่ีสีเขียวมีความเหมาะสมทางการเกษตรเป5นส�วนใหญ� แต�การกําหนดการใช�ประโยชน3ในอนาคต

มีความแตกต�างกันในหลายพ้ืนท่ี โดยมิได�คํานึงถึงคุณค�าของพ้ืนท่ีชนบทและเกษตรกรรมอันเป5นฐานทรัพยากร

ในการดํารงชีวิตส�วนใหญ�ของประชาชน ชุมชนภาคใต� จึงมีการกําหนดโดยนโยบายและแผนแม�บทการพัฒนา

จากป-จจัยภายนอกเป5นหลัก เช�น ในพ้ืนท่ีชนบทและเกษตรกรรมจังหวัดท่ีมีฐานการผลิตทางการเกษตร

คล�ายกัน แต�บางจังหวัด เช�น จังหวัดชุมพร ให�ดําเนินการโครงการท่ีมีผลกระทบได�หลายประเภท แต�บาง

จังหวัด เช�น จังหวัดนครศรีธรรมราช กําหนดไว�เป5นข�อห�ามในกิจการดังกล�าวเป5นต�น 

นอกจากนี้ การจัดทําข�อกําหนดการใช�ประโยชน3ท่ีดินในพ้ืนท่ีสีเขียวในพ้ืนท่ีจังหวัดซ่ึงมีฐานเศรษฐกิจ 

สังคมและมีสภาพทางกายภาพไม�แตกต�างกันมากนัก มีการจัดทําข�อกําหนดการใช�ประโยชน3ท่ีดินในพ้ืนท่ีชนบท

ต�างกัน เช�น กรณีจังหวัดชุมพรไม�มีข�อห�ามกิจกรรมในด�านโรงกลั่นป[โตรเลียมโรงงานถลุงเหล็ก โรงไฟฟVาทุก

ประเภท แต�จังหวัดอ่ืน เช�น สุราษฎร3ธานี นครศรีธรรมราช  มีการกําหนดเป5นกิจกรรมท่ีห�ามดําเนินการและ

กรณีจังหวัดท่ีมีคําร�องเรื่องโครงการโรงไฟฟVาถ�านหิน เช�น จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดกระบ่ี จังหวัดตรัง 

จังหวัดสงขลา มีการกําหนดข�อห�ามโรงงานผลิต ส�ง หรือจําหน�ายพลังงานไฟฟVาในพ้ืนท่ีชนบทและเกษตรกรรม

ต�างกัน คือ จังหวัดกระบ่ี ให�มีโรงงานผลิต ส�ง หรือจําหน�ายพลังงานไฟฟVาได�ในพ้ืนท่ีชนบทและเกษตรกรรม 

แต�เป5นข�อห�ามในจังหวัดตรัง จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดพัทลุง เป5นต�น 

ตามเกณฑ3และมาตรฐานผังเมืองรวม พ.ศ.2549 ของกรมโยธาธิการและผังเมืองการกําหนด          

แนวทางการใช�ประโยชน3ท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม เพ่ือควบคุมการขยายตัวของชุมชนและรักษา
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คุณค�าของพ้ืนท่ีเกษตรกรรมตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมท่ีมีอยู�ในพ้ืนท่ีบริเวณรอบชุมชน      

เช�น ปCาไม� ปCาชายเลน พ้ืนท่ีชุ�มน้ํา พ้ืนท่ีเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว3 ชายฝ-Gงทะเล แม�น้ํา เป5นต�น ในขณะท่ีการ

กําหนดพ้ืนท่ีอุตสาหกรรม จะต�องเป5นพ้ืนท่ีไม�ก�อให�เกิดผลกระทบกับชุมชน โบราณสถาน พ้ืนท่ีมีคุณค�าต�อ

ระบบนิเวศ จุดเด�นของพ้ืนท่ี 

โครงการขนาดใหญ�ท่ีชุมชนร�องเรียนในด�านการกระทบสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส�วนร�วมของ

ประชาชนในแผนพัฒนาภาคใต�และในหลายจังหวัดภาคใต� ส�วนใหญ�เป5นการดําเนินการในพ้ืนท่ีชนบทและ

เกษตรกรรมในผังเมืองรวมจังหวัด จะเห็นว�าการใช�มาตรฐานผังเมืองในกําหนดให�มีกิจกรรมอุตสาหกรรมบาง

ประเภทในพ้ืนท่ีชนบทและเกษตรกรรมนี้ มีความแตกต�างกันในทางปฏิบัติ ดังสรุปในตารางท่ี 4.1 และไม�

เป5นไปตามมาตรฐานผังเมือง เช�น โครงการโรงไฟฟVาถ�านหิน ในพ้ืนท่ีจังหวัดกระบ่ี จังหวัดนครศรีธรรมราช 

จังหวัดสงขลาและโครงการท�าเรือน้ําลึกปากบาราและท�าเรือสงขลาแห�งท่ี 2 ท่ีอําเภอจะนะ ซ่ึงจะสร�างในพ้ืนท่ี

มีคุณค�าต�อระบบนิเวศเป5นพ้ืนท่ีท�องเท่ียวสําคัญและจะก�อให�เกิดผลกระทบต�อการเกษตร การประมง และ

ชุมชนอีกด�วย 

เนื่องจากโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาภาคใต� ท่ีมีข�อร�องเรียนนั้น ส�วนใหญ�เป5นการพัฒนาตาม

แผนและนโยบายของรัฐ เช�น แผนพัฒนาพลังงาน แผนพัฒนาระบบการคมนาคมขนส�ง แผนพัฒนา

อุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรมและการท่ีร�างผังเมืองรวมจังหวัดมีการจัดทําข�อกําหนดในการใช�ประโยชน3

ท่ีต�างกันโดยไม�มีการอธิบายเหตุผลของข�อกําหนดท่ีต�างกันนี้ในรายงานการวิเคราะห3ประกอบการวางผังเมือง

รวมจังหวัดและข�อมูลในการกําหนดทิศทางการพัฒนาพ้ืนท่ีท่ีเปลี่ยนแปลงไป ทําให�เกิดความขัดแย�งของการใช�

ประโยชน3ท่ีดินในระดับพ้ืนท่ีจึงควรให�มีการดําเนินการประเมินผลกระทบระดับยุทธศาสตร$เชิงพ้ืนท่ี       

โดยบูรณาการแผน ยุทธศาสตร$ นโยบาย ท่ีจะมีการใช�ประโยชน$พ้ืนท่ี เพ่ือรวบรวม นํามาประเมินผล

กระทบและกําหนดทางเลือกด�วยกระบวนการมีส�วนร�วมทุกข้ันตอนและในการดําเนินการทบทวนผังระดับ

นโยบาย ผังเมืองรวมจังหวัดและผังเมืองรวมชุมชนนั้น จะต�องมีการให�ข�อมูล เพ่ือให�เกิดการมีส�วนร�วม

ของประชาชนทุกข้ันตอน ท่ีสามารถเข�าใจถึงเหตุและผล ท่ีมาของข�อมูลในการกําหนดการใช�ประโยชน$

ท่ีดินและทิศทางการพัฒนา การจัดทําข�อกําหนดการใช�ประโยชน$พ้ืนท่ี ท่ีจะมีผลกระทบต�อวิถีชีวิต 

เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมของชุมชน 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ประเภท 

โรงงานหลกั

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน ชมุพร ระนอง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พงังา ภูเกต็ กระบี0 ตรงั สตลู พทัลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

42 โรงงานประกอบกจิการเกี0ยวกบั เคมีภณัฑ์ สารเคมี หรือวสัดุเคมี ซึ0งมิใช่

ปุ๋ ยอย่างใดอย่างหนึ0 งหรือหลายอย่างดงัตอ่ไปนี<

X X X X X X X X X

48 โรงงานประกอบกจิการเกี0ยวกบัผลิตภณัฑ์เคมี อย่างใดอย่างหนึ0 งหรือ

หลายอย่าง ดงัตอ่ไปนี<

X X X X X X X X X

4900 โรงงานกลั0นนํ< ามนัปิโตรเลียม X X X X X X X X X X

50 โรงงานประกอบกจิการเกี0ยวกบัผลิตภณัฑ์จากปิโตรเลียม ถ่านหิน หรือ

ลิกไนต ์อย่างใดอย่างหนึ0 งหรือหลายอย่าง ดงัตอ่ไปนี<

X X X X X X X X

5900 โรงงานประกอบกจิการเกี0ยวกบัการถลุง หลอม หล่อ รีด ดึง หรือผลิต

เหล็ก หรือเหล็กกลา้ในข ั<นตน้ (Iron and Steel Basic Industries)

X X X X X X X X X X

6000 โรงงานประกอบกจิการเกี0ยวกบัถลุง ผสม ทาํให้บริสุทธิS  หลอม หล่อ รีด 

ดึง หรือผลิตโลหะในข ั<นตน้ ซึ0งมิใชเ่หล็กหรือเหล็กกลา้ (Non-ferrous 

Metal Basic Industries)

X X X X X X X X X

7503 (3) การเปลี0ยนแปลง หรือรื<อทาํลายเรือ  X X X

8800 โรงงานผลิตพลงังานไฟฟ้า X X X X X

8900 โรงงานผลิตกา๊ซ ซึ0งมิใชก่า๊ซธรรมชาต ิส่งหรือจําหน่ายกา๊ซ X X X X X X X X

10100 โรงงานปรบัคณุภาพของเสียรวม (Central Waste Treatment Plant) X X X X X X X X

10500 โรงงานประกอบกจิการเกี0ยวกบัการคดัแยกหรือฝังกลบสิ0งปฎกิลู หรือ

วสัดุที0ไม่ใชแ้ลว้ที0มีลกัษณะและคณุสมบตัติามที0กาํหนดไวใ้น 

กฎกระทรวง ฉบบัที0 2 (พ.ศ.2535) ออกตามความในพระราชบญัญตัิ

โรงงาน พ.ศ.2535

X X X

10600 โรงงานประกอบกจิการเกี0ยวกบัการนําผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมที0ไม่ใช ้

แลว้หรือของเสียจากโรงงานมาผลิตเป็นวตัถุดิบหรือผลิตภณัฑ์ใหม่โดย

ผา่นกรรมวธิีการผลิตทางอุตสาหกรรม

X X X X X

ที0มา :  เป็นขอ้มูลที0วเิคราะห์จากร่างผงัเมืองรวมจังหวดัที0ผา่นการประชมุรบัฟังความคดิเห็นประชาชน 

ตารางที0  4.1  การเปรียบเทยีบโรงงานบางประเภท ที0ห้ามดําเนินการในพื<นที0ชนบทและเกษตรกรรม (พื<นที0สีเขียว) ในร่างผงัเมืองรวมจังหวดัภาคใต ้

หมายเหต:ุ  1. เครื0องหมาย X หมายถึง กจิกรรมที0เป็นขอ้ห้ามในพื<นที0ชนบทและเกษตรกรรม

                    2. กจิกรรมนี< อาจเปลี0ยนแปลง หากมีการให้ปรบัปรุงหรือให้แกไ้ขจากการพิจารณาของคณะกรรมการผงัเมือง

ไ
ม
ม่
ขี
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มู
ล

ไม
่มขี
อ้ม
ูล

ไ
ม
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ล

                   

ไม่มีขอ้มูล 

ไม่มีขอ้มูล 

ไม่มีขอ้มูล 
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4.6 การวิเคราะห$ด�านสถานะผังเมืองท่ีมีผลต�อการคุ�มครองสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส�วนร�วมของ

ประชาชน 

ป-จจุบัน การวิเคราะห3สถานะผังเมืองท่ีมีผลต�อการคุ�มครองสิทธิการมีส�วนร�วมของประชาชน      

ส�วนใหญ�เป5นการวิเคราะห3ในระดับผังเมืองรวมจังหวัด ซ่ึงเป5นผังเมืองตามกฎหมายและกรณีคําร�องท่ีเก่ียวข�อง

กับผลกระทบต�อสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส�วนร�วมของประชาชนส�วนใหญ� เป5นโครงการท่ีเก่ียวข�องกับ

ข�อกําหนดในผังเมืองรวมจังหวัด      

จากข�อมูลสถานภาพผังเมืองรวมจังหวัดเม่ือวันท่ี 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 จากการนําเสนอของ

กรมโยธาธิการและผังเมือง พบว�า จังหวัดท่ีมีการจัดทําผังเมืองรวมจังหวัดและประกาศใช�บังคับเป5น

กฎกระทรวงแล�ว มี 19 จังหวัด จังหวัดท่ีอยู�ระหว�างทําร�างกฎกระทรวงมี 19 จังหวัด จังหวัดใหม�ท่ีมีการวาง

และจัดทําผังเมืองรวมจังหวัด 2 จังหวัดและจังหวัดท่ีมีการขอถอนร�างกฎกระทรวงฯ เพ่ือนํามาปรับปรุงใหม�   

มีจํานวน 33 จังหวัด ดังแสดงในรูปท่ี 4.23 

 

รูปท่ี 4.23 สถานภาพผังเมืองรวมจังหวัดเม่ือวันท่ี 22 กรกฎาคม 2557 

 
ท่ีมา : กรมโยธาธิการและผังเมือง 
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จากข�อมูลของกรมโยธาธิการและผังเมือง เม่ือเดือนกรกฎาคม 2557 ได�สรุปการแก�ไขผังเมืองรวม

จังหวัดในระยะเร�งด�วน จําแนกเป5น 

- ผังเมืองรวมจังหวัดท่ีประกาศเป5นกฎกระทรวงใช�บังคับ จํานวน 19 ผัง เป5นการปรับปรุงแก�ไข

กฎกระทรวง โดยใช�มาตรา 26 วรรคสามของพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 

- ผังเมืองรวมจังหวัดท่ีคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให�ถอนร�างกฎกระทรวง เพ่ือนํามาปรับปรุงแก�ไข 

จํานวน 33 ผัง 

 

 1) ช�วงระหว�างผังรอประกาศ การแก�ไขผังเมืองท่ีรอประกาศและกรณีผังเมืองหมดอายุการบังคับใช�    

  เป5นการวิเคราะห3และสังเคราะห3จากเอกสารและกรณีป-ญหา ท้ังในช�วงผังเมืองท่ีผ�านข้ันตอนการรับฟ-ง

ความเห็นและมีความล�าช�าในการประกาศและการปรับปรุงผังเมืองท่ีรอประกาศ รวมถึงกรณีท่ีผังเมืองเดิม

หมดอายุและยังไม�มีผังเมืองรวมฉบับใหม�   

  กรณีข�อร�องเรียนมีพ้ืนท่ีท่ีเก่ียวข�องกับผังเมืองในประเด็นนี้ได�แก� กรณีผังเมืองรวมจังหวัดระยอง           

ผังเมืองรวมจังหวัดสงขลาและผังเมืองรวมจังหวัดสตูลซ่ึงเป5นกรณีท่ีมีการร�องเรียนโครงการท่ีจะส�งผลกระทบ

ต�อชุมชนท่ีขาดการมีส�วนร�วมของประชาชน ในช�วงท่ีผังเมืองรวมจังหวัดได�ผ�านกระบวนการมีส�วนร�วมของ

ประชาชนตามกฎหมายแล�วและผ�านความเห็นชอบของกรรมการผังเมือง เพ่ือเตรียมประกาศกฎกระทรวง  แต�

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให�ถอนร�างกฎกระทรวงมาทําการปรับปรุงแก�ไขใหม� 

 

   กรณีผังเมืองรวมจังหวัดระยอง 

   เป5นผังเมืองรวมจังหวัดท่ีดําเนินการต้ังแต� พ.ศ.2547 และผ�านกระบวนการรับฟ-งความ

คิดเห็นของประชาชน ได�รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผังเมืองและคณะรัฐมนตรีแล�วอยู�ระหว�าง       

การตรวจของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพ่ือประกาศใช�บังคับแต�ถูกถอนร�างกฎกระทรวงมาเพ่ือ

ปรับปรุงใหม� โดยขาดการมีส�วนร�วมของประชาชน ท้ังนี้เหตุผลของการปรับปรุงแก�ไขเพ่ือให�สอดคล�องกับ

นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ   

 ในช�วงระหว�างการรอประกาศใช�บังคับผังเมืองรวมจังหวัดระยอง ประชาชนและชุมชนใน

พ้ืนท่ีอําเภอบ�านค�าย อําเภอเมืองระยองและอําเภอวังจันทร3 ได�ยื่นคําร�องโครงการนิคมอุตสาหกรรม            
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ท่ีจะขยายไปในพ้ืนท่ีเกษตรกรรมและอยู�ใกล�ชุมชน ซ่ึงจากการตรวจสอบกับร�างผังเมืองรวมจังหวัดระยอง พบว�า

พ้ืนท่ีต้ังโครงการนิคมอุตสาหกรรมท่ีถูกร�องเรียน จะมีกิจกรรมการใช�ประโยชน3เพ่ืออุตสาหกรรม ซ่ึงขัดแย�งกับ

ร�างผังเมืองรวมจังหวัดระยองท่ีกําหนดให�เป5นพ้ืนท่ีประเภทอนุรักษ3ชนบทและเกษตรกรรม และพ้ืนท่ีชนบทและ

เกษตรกรรม คือ พ้ืนท่ีสีเขียวและสีขาวมีเส�นทแยงสีเขียว ซ่ึงตามร�างกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดระยอง ห�าม

การจัดสรรท่ีดินเพ่ืออุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีบริเวณอําเภอบ�านค�ายและอําเภอวังจันทร3 อยู�ในพ้ืนท่ีจัดทําผังเมืองรวม

จังหวัดระยอง (ร�าง) ซ่ึงมีการตราพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินท่ีจะสํารวจเพ่ือการวางผังเมืองรวมซ่ึง

ดําเนินการมาต้ังแต� พ.ศ.2547 โดยได�ผ�านการรับฟ-งความคิดเห็นของประชาชนเม่ือ พ.ศ.2548 และนําเข�าสู�

การพิจารณาของคณะกรรมการผังเมืองเม่ือเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2548 และยังอยู�ในระหว�างการดําเนินการ

เพ่ือประกาศเป5นกฎกระทรวงใช�บังคับ   

   ท้ังนี้ ในข�อร�องเรียนดังกล�าว ทางสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห�งชาติมีข�อเสนอ

ต�อกรมโยธาธิการและผังเมืองควรดําเนินการ ดังนี้ 

- กําหนดหลักเกณฑ3การใช�ประโยชน3และข�อห�ามการจัดสรรเพ่ืออุตสาหกรรม โดยอาศัย

แนวทางตามร�างผังเมืองท่ีรอประกาศ เพ่ือให�เกิดควบคุมพ้ืนท่ีให�เป5นไปตามร�างผังเมือง ตาม

มาตรา 15(3) แห�งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 

- ส�งรายละเอียดร�างผังเมืองรวมจังหวัดระยองและร�างข�อกําหนดผังเมืองและคําอธิบายท่ีเข�าใจ

ต�อการนําไปเป5นแนวทางปฏิบัติ เพ่ือให�ทุกหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องได�ทราบข�อมูลการใช�

ประโยชน3ท่ีดินและข�อห�าม เพ่ือประโยชน3ในการดําเนินการพิจารณาอนุมัติอนุญาต การให�

ความเห็นเพ่ือปVองกันมิให�มีการพัฒนาท่ีขัดแย�งกับผังเมืองในอนาคต 

- ประสานงานกับท�องถ่ินเพ่ือให�มีการนําร�างข�อกําหนดการใช�ประโยชน3ท่ีดินมาเป5นแนวทาง

จัดทําข�อบัญญัติท�องถ่ินตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารเพ่ือให�มีมาตรการปVองกันการ

พัฒนาท่ีขัดต�อผังเมืองและส�งผลกระทบต�อสิ่งแวดล�อมและสุขภาพในระหว�างท่ีร�างผังเมืองรวม

จังหวัดระยองรอประกาศใช�บังคับ 

 

 ดังนั้น ในช�วงท่ีจะมีโครงการท่ีขัดแย�งกับสาระสําคัญในผังเมืองท่ีรอประกาศใช�บังคับ       

โดยหลักการคุ�มครองล�วงหน�าและหลักการพัฒนาท่ียั่งยืน หากหน�วยงานท่ีเป5นเจ�าพนักงานผังเมืองและ

หน�วยงานท่ีเก่ียวข�องสามารถดําเนินการให�มีการคุ�มครองผลกระทบต�อชุมชนและคุ�มครองสิทธิชุมชนในการ
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ดํารงชีวิตท่ีดีได�อย�างต�อเนื่อง โดยใช�กฎหมายท่ีให�อํานาจหน�าท่ีท่ีกระทําได� ก็จะทําให�ไม�เกิดช�องว�างในการ

ควบคุมการใช�ประโยชน3ท่ีดินและอาคารในช�วงผังเมืองรอประกาศ 

 อย�างไรก็ตาม การถอนร�างผังเมืองมาปรับปรุง เป5นเรื่องที่สามารถกระทําได�หากมีเหตุผล

ในด�านสถานการณ3การเปลี่ยนแปลงในพ้ืนท่ีและมีการมีส�วนร�วมของประชาชนแต�การถอนร�างกฎกระทรวง

ผังเมืองรวมจังหวัดระยอง เป5นไปตามมติคณะรัฐมนตรีและไม�มีการมีส�วนร�วมรวมถึงไม�ให�ข�อมูลท่ีเป5น           

การเปลี่ยนแปลงใหม�และทําความเข�าใจกับประชาชนมาก�อน โดยประชาชนในจังหวัดระยองท่ีเข�าประชุมรับ

ฟ-งความคิดเห็นเม่ือวันท่ี 3 กันยายน พ.ศ. 2557 นั้น แจ�งว�าไม�ทราบเรื่องการปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัดมา

ก�อน และไม�สามารถเข�าใจการอธิบายผังท่ีปรับปรุงใหม�ได�ในเวลาครึ่งวัน จึงไม�อาจมีส�วนร�วมให�ความเห็นได�      

  เม่ือวิเคราะห3ในด�านเนื้อหาของการปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัดระยอง พบว�ามีสาระท่ียากต�อ

การท่ีประชาชนส�วนใหญ�จะสามารถเข�าใจให�ความเห็นได� หากไม�มีกระบวนการให�ข�อมูล ชี้แจงให�เข�าใจก�อน

การประชุม และสาระของผังเมืองรวมจังหวัดระยองฉบับปรับปรุง มีประเด็นท่ีจะมีผลต�อสิทธิชุมชนและสิทธิ

การมีส�วนร�วมของประชาชน ดังนี้  

   (1) การจัดการมีส�วนร�วมท่ีประชาชนและชุมชนไม�ได�รับข�อมูลและการชี้แจงท่ีเพียงพอเพ่ือ

การทําความเข�าใจและมีส�วนร�วมให�ความเห็น   

  กรมโยธาธิการและผังเมืองได�จัดการประชุมประชาชนเพ่ือแสดงข�อคิดเห็นในการวางและ

จัดทําผังเมืองรวมจังหวัดระยอง เม่ือวันท่ี 4 กันยายน พ.ศ. 2557 แม�กรมโยธาธิการและผังเมืองจะแจ�งว�าก�อน

การประชุมได�มีการโฆษณา 7 วันและป[ดประกาศ 15 วัน ก็ตาม แต�ประชาชนในพ้ืนท่ีไม�เคยได�รับข�อมูลของ

การวางผังเมืองรวมจังหวัดระยองและไม�เคยมีส�วนร�วมในการให�ความเห็นต�อข�อมูล การวิเคราะห3 และการ

กําหนดทิศทาง ทางเลือกและวัตถุประสงค3ของการวางผังฉบับใหม�นี้    

  (2) เอกสารท่ีประชาชนได�รับแจกในการประชุมนั้น มีเฉพาะแผนท่ีซ่ึงมีขนาดเล็กไม�เห็น

รายละเอียดขอบเขตพ้ืนท่ีและข�อกําหนดการใช�ประโยชน3ท่ีดินท่ีเขียนนั้น ไม�มีรายละเอียดให�ประชาชนได�

ทราบว�า อุตสาหกรรมท่ีกําหนดให�มีได� หรือห�ามมิให�มีนั้น จัดอยู�กลุ�มอุตสาหกรรมท่ีมีความเสี่ยงสูงและเป5น

อุตสาหกรรมท่ีมีมลพิษระดับใดและในพ้ืนท่ีชุมชน พ้ืนท่ีชนบทเกษตรกรรม พ้ืนท่ีอนุรักษ3ชนบทและ

เกษตรกรรม รวมถึงการใช�ท่ีดินประเภทอ่ืนนั้นมีโรงงานบริการชุมชนหรือโรงงานท่ีใช�วัตถุดิบการเกษตร

ประเภทและจําพวกขนาดใดท่ีอนุญาตหรือห�ามมิให�มี การเขียนเพียงลําดับท่ีโรงงานนั้น ประชาชนท่ัวไปไม�

สามารถเข�าใจได�ว�าเป5นโรงงานชนิดใดมีผลกระทบอย�างไรและป-จจุบันจังหวัดระยองมีอุตสาหกรรมขนาดใหญ�

ท่ีมีความเสี่ยงต�อมลพิษอยู�มากและมีอุบัติภัยจากอุตสาหกรรมท่ีก�อให�เกิดอันตรายต�อชีวิตและสุขภาพบ�อยครั้ง  
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การอธิบายถึงการกําหนดพ้ืนท่ีชุมชน พ้ืนท่ีเกษตรกรรม พ้ืนท่ีอนุรักษ3 พ้ืนท่ีอุตสาหกรรม ท้ังประเภท ลักษณะ

ผลกระทบ การกําหนดพ้ืนท่ีกันชนเพ่ือความปลอดภัยของชุมชน จึงเป5นสิ่งจําเป5นท่ีประชาชนในชุมชนต�องได�รับ

ทราบให�เข�าใจก�อนเข�าร�วมประชุมแสดงความคิดเห็นนอกจากนี้ เอกสารแผนท่ีท่ีแจกให�ประชาชน ซ่ึงมีหมายเลข

ในแต�ละสีนั้น ดูได�ยาก และไม�มีรายการประกอบแผนผังท่ีมีคําอธิบายขอบเขตพ้ืนท่ีให�ประชาชนได�เข�าใจ 

  (3) การจัดประชุมรับฟ-งความคิดเห็น โดยประชาชนในชุมชนไม�ได�รับทราบการแก�ไข

ผังเมืองรวมจังหวัดซ่ึงเคยมีการดําเนินการมาแล�วและอยู�ระหว�างการรอประกาศว�ามีเหตุผลใดในการนํามา

แก�ไข     และการรับฟ-งความเห็นโดยไม�มีการให�ข�อมูลประชาชนก�อนการรับฟ-ง โดยเฉพาะเป5นเรื่องการ

กําหนดพ้ืนท่ีซ่ึงมีการใช�ข�อความท่ียากและประเภทอุตสาหกรรมท่ีชื่อเข�าใจยาก อีกท้ังบางประเภทเป5นเพียง

หมายเลข ไม�มีการอธิบาย ท้ังท่ีเป5นกิจกรรมท่ีอาจก�อให�เกิดผลกระทบต�อชุมชนด�านสิ่งแวดล�อมและสุขภาพ  

จึงเป5นการดําเนินการมีส�วนร�วมแบบท่ีไม�ครบถ�วนและกระทบต�อสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส�วนร�วมของ

ประชาชนในการได�รับข�อมูลก�อนการดําเนินการรับฟ-งและปรับปรุงผังเมือง 

  (4) จังหวัดระยอง เป5นพ้ืนท่ีซ่ึงมีการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมขนาดใหญ�ท่ี

อาจจะส�งผลกระทบต�อทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล�อมและสุขภาพอยู�มากและมีป-ญหาในเรื่องอุบัติภัย     

ความปลอดภัย การจัดการมลพิษ ของเสียอันตราย แต�ในร�างผังเมืองรวมจังหวัดระยองได�มีการกําหนดการใช�

ประโยชน3ท่ีเน�นการขยายการพัฒนาอุตสาหกรรมไปในหลายพ้ืนท่ี ซ่ึงขัดต�อมาตรฐานการวางผังเมือง ได�แก� 

- การวางผังเดิมมุ�งให�สอดคล�องกับยุทธศาสตร3การพัฒนาจังหวัดระยองและยุทธศาสตร3

กลุ�มจังหวัด แต�ผังเมืองฉบับท่ีรับฟ-งความคิดเห็นใหม�นี้มุ�งให�สอดคล�องกับการพัฒนา

ระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติซ่ึง

เป5นการกําหนดการพัฒนาท่ีขาดการมีส�วนร�วม 

- วัตถุประสงค3ของผังเมืองรวมจังหวัด ฉบับเดิมท่ีรอประกาศ กําหนดข�อแรกว�าเน�นการ

บริหารจัดการการใช�ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล�อมอย�างเป5นระบบ แต�

ผังเมืองฉบับใหม�วัตถุประสงค3ข�อแรกเน�นการส�งเสริมและพัฒนาจังหวัดระยองให�เป5น

ศูนย3กลางด�านเกษตรกรรม ด�านการค�า การบริการและการท�องเท่ียว ซ่ึงในสภาพ

ข�อเท็จจริงจังหวัดระยองมีป-ญหาในด�านสิ่งแวดล�อม มลพิษอุตสาหกรรม จึงควรกําหนด

วัตถุประสงค3ของผังเมืองรวมจังหวัดท่ีให�มีการเน�นการบริหารจัดการการใช�ท่ีดิน 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมอย�างเป5นระบบ  
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- การเปลี่ยนแปลงผังฉบับใหม�จากผังเดิมนี้ มีการเปลี่ยนแปลงข�อกําหนดและการใช�พ้ืนท่ี

โดยไม�มีการรับฟ-งในระหว�างการจัดทําข�อมูลเพ่ือการวางผัง ไม�มีรายงานการวิเคราะห3ว�า

เหตุใดจึงมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค3และการกําหนดการใช�ประโยชน3ให�ประชาชนใน

พ้ืนท่ีได�ให�ความเห็นและได�รับทราบข�อมูลให�เป5นท่ีเข�าใจ ครบถ�วน ท่ัวถึง ก�อนการจัด

ประชุมรับฟ-งความคิดเห็น 

- มีการกําหนดการขยายพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมในหมายเลขท่ี 3.13 และ 3.15 การขยายพ้ืนท่ี

อุตสาหกรรมเพ่ิมเติมในเขตอําเภอบ�านค�าย ในบริเวณซ่ึงป-จจุบันเป5นชุมชนพักอาศัยและ

พ้ืนท่ีเกษตรและข�อกําหนดในพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมท่ีขยายมานั้น เป5นอุตสาหกรรมท่ีมีความ

เสี่ยงสูงและมีมลพิษสูง ซ่ึงในการใช�ท่ีดินอุตสาหกรรมนั้น ไม�ควรอยู�ในเขตท่ีเป5นชุมชน 

- มีการกําหนดการให�จัดสรรท่ีดินเพ่ืออุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีชุมชน ช.1 โดยผังเมืองจังหวัด

ระยองฉบับใหม�นี้ ได�มีการกําหนดพ้ืนท่ีชุมชนเป5นสองกลุ�ม คือ การใช�ท่ีดิน ประเภท ช.1 

และ ช.2 โดยมีการขยายพ้ืนท่ีชุมชนในเขตอําเภอบ�านค�ายและอําเภอแกลง ซ่ึงเป5นการ

ขยายไปในพ้ืนท่ีเกษตรกรรม  พ้ืนท่ีชุมชน ซ่ึงขัดกับมาตรฐานการ วางผั ง เ มืองและจะ

ก�อให�เกิดผลกระทบในพ้ืนท่ีอยู�อาศัย 

- การยกเลิกบัญชีท�ายกฎกระทรวงผังเมืองท่ีเคยมีในผังเมืองรวมจังหวัดฉบับเดิมและเปลี่ยน

มาใช�การเขียนเป5นข�อกําหนดห�ามโรงงานอุตสาหกรรมบางประเภทในพ้ืนท่ีชุมชน โดยไม�มี

การจําแนกว�าโรงงานจําพวก 1-3 เป5นการดูเฉพาะประเภทโรงงาน ซ่ึงจะทําให�โรงงานเกิด

อย�างกระจัดกระจาย ไม�เป5นระเบียบในการจัดการการใช�ท่ีดินและสิ่งแวดล�อม รวมท้ังการ

ควบคุมมลพิษและความเสี่ยงภัยจากโรงงานต�างๆท่ีอยู�นอกพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรม ควรมี

การกําหนดขนาดของอุตสาหกรรมท่ีจะให�มีได�ในเขตชุมชนและพ้ืนท่ีชนบทเกษตรกรรม 

พ้ืนท่ีอนุรักษ3ชนบทเกษตรกรรม โดยกําหนดประเภทท่ีเก่ียวกับการบริการชุมชน การใช�

ผลผลิตการเกษตรท่ีไม�ก�อมลพิษและผลกระทบต�อสุขภาพโดยมีการจัดทําตารางกิจกรรม

อุตสาหกรรมท่ีให�มีได� ประเภทและขนาด ในแต�ละการใช�ท่ีดินให�ประชาชนเข�าใจได�ง�าย 

- ไม�มีการอธิบายการกําหนดพ้ืนท่ีแนวปVองกัน และพ้ืนท่ีกันชน โดยไม�กระทบต�อพ้ืนท่ี

เกษตรกรรมและพ้ืนท่ีชุมชนอยู�อาศัย ให�เป5นไปตามมาตรฐาน เพ่ือให�มีมาตรการความ

ปลอดภัย 

- ไม�มีการกําหนดจํากัดขอบเขตของบริเวณท่ีจะมีโรงงานบําบัดน้ําเสียรวม และโรงงาน

กําจัดมูลฝอยรวมของชุมชน เพ่ือมิให�กระทบต�อชุมชนและสิ่งแวดล�อม 
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รูปท่ี 4.24  การเปรียบเทียบผังเมืองรวมจังหวัดระยองฉบับเดิมและฉบับท่ีปรับปรุง 
 

 
 
ท่ีมา : 

  1. กรมโยธาธิการและผังเมือง.  ร�างเมืองรวมจังหวัดระยอง (ข�อมูลร�างผังเมืองรวมจังหวัด 2549). 
  2. กรมโยธาธิการและผังเมือง.  ร�างผังเมืองรวมจังหวัดระยอง. (ข�อมูลร�างผังเมืองรวมจังหวัดฉบับ
ปรับปรุงใหม� 2557). 
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  ผังเมืองรวมท่ีรอประกาศและมีการถอนร�างกฎกระทรวงผังเมืองรวม ศึกษาจากกรณี            

จังหวัดสงขลาและผังเมืองรวมจังหวัดสตูล 

  จังหวัดสงขลาและจังหวัดสตูลได�มีการจัดทําผังเมืองรวมจังหวัดต้ังแต� พ.ศ.2547 ได�ผ�านข้ันตอน

การรับฟ-งความคิดเห็นของประชาชน ผ�านความเห็นชอบของคณะกรรมการผังเมืองและคณะรัฐมนตรี ให�ความ

เห็นชอบ ส�งให�สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจเพ่ือประกาศเป5นกฎกระทรวง ต�อมากรมโยธาธิการและ

ผังเมืองได�เสนอคณะกรรมการผังเมืองเพ่ือถอนร�างกฎกระทรวงมาปรับปรุง ตามมติคณะกรรมการผังเมืองใน

การประชุมครั้งท่ี 15/2555 วันท่ี 13 ธันวาคม 2555  

  การปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัดสงขลาและจังหวัดสตูลให�สอดคล�องรองรับสถานการณ3ท่ี

เปลี่ยนไป ดังนี้ 

   ผังเมืองรวม จังหวัดสงขลา หลังป-ญหาเกิดอุทกภัยซํ้าซากและรุนแรงขึ้นเป5นประจําทุกป? 

ประกอบกับจังหวัดมีการพัฒนาเมืองท่ีรวดเร็วมากเพราะเป5นเมืองเศรษฐกิจชายแดน รองรับเออีซี แต�ในร�าง

ผังเมืองรวมไม�ได�มีการรองรับป-ญหาดังกล�าว จึงขอให�เพ่ิมมาตรการวางผังเมือง เช�น กําหนดเขตการสร�างท่ีอยู�

อาศัยไม�กีดขวางทางน้ําไหล แนวปVองกันน้ําท�วม กําหนดเขตท่ีดินประเภทอนุรักษ3ปCาไม� เขตอุทยานแห�งชาติ 

เขตห�ามล�าสัตว3ปCา เป5นต�น 

  ผังเมืองรวมจังหวัดสตูล จะขอให�พิจารณาการใช�ประโยชน3ท่ีดินใหม�เพ่ือรองรับเออีซี รวมถึง

การพัฒนาขนาดใหญ� เช�น โครงการพัฒนาท�าเรือฝ-Gงทะเลอันดามันเชื่อมโยงท�าเรือฝ-Gงอ�าวไทย หรือสะพาน

เศรษฐกิจ (แลนด3บริดจ3) สนามบินเชิงพาณิชย3จังหวัดสตูล อีกท้ังให�กําหนดเขตพ้ืนท่ีปCาหนองปลักพระยาและ

เขาพระยาบังสา เป5นพ้ืนท่ีห�ามล�าสัตว3หรือพ้ืนท่ีสีขาวลายเขียว (ท่ีดินประเภทอนุรักษ3ปCาไม�) 

 

  ป-จจุบัน ท้ังจังหวัดสงขลาและจังหวัดสตูล อยู�ในการพัฒนาโครงการแลนด3บริดจ3และมีข�อ

ร�องเรียนการพัฒนาในเรื่องท�าเรือ โรงงานผลิตไฟฟVา การระเบิดหินโครงการนิคมอุตสาหกรรม และในพ้ืนท่ี

ชนบทและเกษตรกรรม ได�กําหนดข�อห�ามการจัดสรรเพ่ืออุตสาหกรรม รวมถึงกิจการโรงไฟฟVา เพ่ือมิให�ส�งผล

กระทบต�อพ้ืนท่ีเกษตรกรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม การท�องเท่ียวเชิงนิเวศ อันเป5นนโยบายการ

วางผังฉบับเดิม 
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  การถอนร�างกฎกระทรวงมาปรับปรุงและจัดทําข�อกําหนดใหม�ตามแนวทางการปรับปรุงผังเมืองรวม

จังหวัดนี้  เม่ือได�วิเคราะห3จากผังเมืองรวมจังหวัดสงขลาและจังหวัดสตูล ท่ีมีการปรับปรุงใหม�  พบว�า เป5นการ

ปรับปรุงตามแนวทางเร�งด�วนของกรมโยธาธิการและผังเมือง เพ่ือมิให�ผังเมืองมีความล�าช�า โดยมีแนวทางคือ 

- การแก�ไขข�อกําหนดให�มีความยืดหยุ�นมากข้ึน เพ่ือให�มีพ้ืนท่ีสําหรับการขยายตัวในการพัฒนา

อุตสาหกรรม  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 

- การยกเลิกบัญชีโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีการกําหนดเป5นข�อห�ามอุตสาหกรรมเฉพาะ

อุตสาหกรรมหลักท่ีมีผลกระทบรุนแรงเท�านั้น เช�น อุตสาหกรรมท่ีมีความเสี่ยงสูง 12 

ประเภท     

- การกําหนดระยะถอยร�นริมแม�น้ําลําคลอง ให�ควบคุมตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 

ยกเว�นการควบคุมทางน้ําท่ีต�องมีการควบคุมพิเศษเป5นกรณีแก�ไขป-ญหาอุทกภัย 

- การควบคุมท่ีว�างตามแนวขนานริมเขตทางให�ควบคุมตามพระราชบัญญัติทางหลวง ยกเว�น

ถนนสายสําคัญ และควรมากกว�า 6 เมตร 

- ท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรมท่ีมีพ้ืนท่ีขนาดใหญ� จะมีการแบ�งโซนในการควบคุม 

พัฒนา โดยแต�ละโซนจะมีข�อกําหนดท่ีแตกต�างกัน เช�น โซนชนบทและเกษตรกรรมท่ีรองรับ

การขยายตัวของอุตสาหกรรม โซนชนบทและเกษตรกรรมท่ีรองรับการขยายตัวของการ

พัฒนาท่ีอยู�อาศัย เป5นต�น 

 

จากการวิเคราะห3ข�อกําหนดในผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา ฉบับปรับปรุง พบว�า มีการ

เปลี่ยนแปลงสาระสําคัญในการจัดทําข�อกําหนด ข�อห�าม และข�อยกเว�นโดยท่ีผังเมืองรวมจังหวัดเป5นผังท่ีมีผล

ใช�บังคับตามกฎหมายนั้น จะทําให�เกิดช�องว�างเชิงเนื้อหา ท่ีอาจจะมีผลต�อการพิจารณาอนุมัติอนุญาตกิจกรรม

ท่ีจะมีในพ้ืนท่ี ท่ีจะกระทบต�อการคุ�มครองสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส�วนร�วมของประชาชน ดังนี้ 

- เนื่องจากกรมโยธาธิการและผังเมือง ได�ดําเนินการถอนร�างกฎกระทรวงให�ใช�บังคับผังเมืองรวม

จังหวัดสตูลและจังหวัดสงขลามาพิจารณาปรับปรุงใหม� ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี19 มีนาคม 

2556 ท้ังนี้ ในกระบวนการปรับปรุงผังเมืองรวม ต�องมีการจัดทําข�อมูลเพ่ือใช�ในการ วิเคราะห3วาง

ผังใหม�ให�ทันสมัย เพราะผังเมืองรวมจังหวัดสตูลและจังหวัดสงขลาฉบับเดิมท่ีนําไปปรับปรุงนั้น มี

การจัดทําข�อมูลเพ่ือการวางผังเมืองต้ังแต� พ.ศ. 2547 แต�ในช�วง การศึกษาวิเคราะห3ข�อมูลใหม�

นั้น มิได�มีการมีส�วนร�วมของประชาชน ในการท่ีจะได�รับทราบ ให�ความเห็นต�อข�อมูลท่ีใช�ในการ

ปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัด ซ่ึงมีผลต�อการพัฒนาในอนาคตของชุมชน   
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- ในกระบวนการดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวมในข้ันตอนการรับฟ-งความคิดเห็นประชาชน 

ประชาชนในพ้ืนท่ีไม�ได�รับการประสานและรับทราบข�อมูลก�อนเพ่ือทําการศึกษาและทําความ

เข�าใจก�อนเข�าร�วมในเวทีรับฟ-งความเห็นจึงเป5นการมีส�วนร�วมท่ีไม�ครบถ�วน 

- ชุมชนในจังหวัดสตูลและจังหวัดสงขลา ส�วนใหญ� เป5นชุมชนเกษตรและชุมชนประมง แต�ใน กา ร

กําหนดนโยบายเพ่ือการวางผังไม�ได�ระบุถึงการพัฒนาด�านการเกษตรและประมง จึงควรมีการ

ทบทวนและเพ่ิมเติมนโยบายด�านนี้ในผังเมืองให�ชัดเจนเพ่ือให�เกิดการกําหนดการใช�ประโยชน3

และมาตรการท่ีคุ�มครองพ้ืนท่ีผลิตอาหาร พ้ืนท่ีเกษตรกรรม พ้ืนท่ีประมงชายฝ-Gง 

- การเขียนข�อกําหนดยากแก�การควบคุมและปVองกันผลกระทบต�อชุมชน อันได�แก� ข�อกําหนดท่ีดิน

ประเภทชนบทและเกษตรกรรม ซ่ึงเขียนว�า “ห�ามโรงงานประเภทอ่ืนนอกจาก(1) ท่ีไม�มีระบบ

วิธีการควบคุมการปล�อยของเสีย มลพิษหรือสิ่งใดๆท่ีมีผลกระทบต�อสิ่งแวดล�อม ตามกฎหมายว�า

ด�วยโรงงาน” ซ่ึงการเขียนลักษณะนี้จะทําให�ชุมชนไม�สามารถทราบถึงกิจกรรมท่ี จะเกิดข้ึนใน

อนาคตว�าเป5นกิจกรรมใด ทําให�ไม�มีข�อมูลสําหรับการวางแผนกําหนดมาตรการปVองกัน

สิ่งแวดล�อมชุมชนและในทางปฏิบัตินั้น โรงงานจะต�องมีระบบในการควบคุมการปล�อยของเสีย

และมลพิษ  ดังนั้น จึงควรปรับปรุงโดยระบุประเภทและขนาดของโรงงานหรือกิจกรรมท่ีเป5นข�อ

ห�ามให�ชัดเจน โดยอ�างอิงจากบัญชีประเภทโรงงาน ตามกฎหมายว�าด�วย โรงงาน เป5นต�น 

- ข�อกําหนดกิจการอุตสาหกรรมท่ีมีผลกระทบในการใช�ท่ีดินประเภทชุมชน ประเภทชนบท และ

เกษตรกรรมเนื่องจากกําหนดไว�เพียงข�อห�ามตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องมาตรการ

คุ�มครองความปลอดภัยในการดําเนินงาน (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2552 แต�มีการให�ข�อยกเว�นในบาง

พ้ืนท่ีและบางกิจกรรม เช�น การยกเว�นโรงงานลําดับท่ี 91(2) การบรรจุกUาซป[โตรเลียมเหลว 

เนื่องด�วยเป5นอุตสาหกรรมท่ีมีความเสี่ยงสูง ในพ้ืนท่ีบริเวณท่ีเป5นชายฝ-GงและปCาชายเลนซ่ึงจะมี

ผลกระทบต�อชุมชนท่ีดํารงชีวิตอยู�กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมท่ีเป5นฐานของการ

ท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ3ท่ีเป5นฐานเศรษฐกิจท่ียั่งยืนของชุมชน 

- การกําหนดวัตถุประสงค3ผังเมืองรวมจังหวัดสตูลและจังหวัดสงขลา เน�นในการใช�ประโยชน3

ทรัพย3สินเพ่ือการคมนาคม การขนส�งและการเน�นส�งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  เป5น

การขัดแย�งกับนโยบายหลักเพ่ือส�งเสริมและพัฒนาจังหวัดสงขลาและจังหวัดสตูล ให�เป5น

ศูนย3กลางการท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ3 และเป5นพ้ืนท่ีแหล�งอาหาร จึงควรมีการจัดลําดับความสําคัญ

ของนโยบายการพัฒนาท่ีจะจัดระบบการใช�ท่ีดินในผังเมือง ให�สอดคล�องกับการท�องเท่ียวเชิง
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อนุรักษ3และการเป5นพ้ืนท่ีแหล�งอาหาร โดยให�ความสําคัญกับการอนุรักษ3 ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล�อม 

- ไม�มีการกําหนดข�อห�ามอุตสาหกรรมบางประเภทให�ชัดเจนในการใช�ท่ีดินประเภทอนุรักษ3ปCาไม�

และท่ีดินประเภทสงวนไว�เพ่ือรักษาสภาพปCาชายเลน เพ่ือให�เป5นการรักษาระบบนิเวศเพ่ือการ

รักษาสภาพแวดล�อม การท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ3และการประมง  

- ไม�มีการกําหนดบริเวณท่ีชัดเจนเป5นการเฉพาะท่ีจะให�มีกิจกรรมบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน ใน

การใช�ท่ีดินประเภทชุมชน ประเภทชนบทและเกษตรกรรมและประเภทอนุรักษ3สภาพแวดล�อม

เพ่ือการท�องเท่ียว   

- ควรมีการศึกษาจัดการการมีส�วนร�วม กําหนดขอบเขตหมายเลขเฉพาะในผังเพ่ือให�มีการมีส�วน

ร�วมพิจารณาอย�างรอบคอบ ไม�เกิดการพัฒนาท่ีไร�ทิศทางและยากแก�การควบคุมผลกระทบ

โดยเฉพาะจังหวัดสตูลเป5นพ้ืนท่ีมีระบบนิเวศท่ีหลากหลาย มีคุณค�าต�อการดํารงชีวิตของ

เกษตรกร ชาวประมงและต�อการท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ3 

ท้ังนี้ เม่ือวิเคราะห3ช�วงเวลาระหว�างท่ีผังเมืองรวมจังหวัดสงขลาและจังหวัดสตูล  (รวมท้ังจังหวัดอ่ืน

ท่ีมีการถอนกฎกระทรวงผังเมืองรวมมาปรับปรุง) พบว�า ระยะเวลาจากการท่ีกรมโยธาธิการและผังเมือง ส�งผังท่ี

ได�รับความเห็นชอบไปยังสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพ่ือตรวจ แก�ไข และเตรียมประกาศนั้น มีระยะเวลา

ประมาณเกือบ 7 ป? จนถึงป?ท่ีมีการถอนร�างมาปรับปรุง ในช�วงระยะเวลาดังกล�าว ซ่ึงมีการเปลี่ยนแปลง

สถานการณ3 สภาพพ้ืนท่ีและการพัฒนา กรมโยธาธิการและผังเมืองควรจัดการมีส�วนร�วมต้ังแต�ในระดับการ

วิเคราะห3 ประเมินการเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีท่ีกําหนดในผังท่ีต�องปรับปรุง มีการชี้แจง ให�ข�อมูลการวางผัง เพ่ือให�

เกิดการมีส�วนร�วมให�ความเห็นต�อข�อมูล ทิศทางและทางเลือกการวางผัง อย�างท่ัวถึงก�อนการจัดทําผังและ

จัดการประชุมประชาชนโดยมีการให�ข�อมูลผังฉบับร�าง ข�อกําหนด คําอธิบายขอบเขตผัง  คําอธิบายการกําหนด

ประเภทอุตสาหกรรมท่ีใช�ในการจัดทําข�อกําหนดก�อนการจัดประชุมรับฟ-งความคิดเห็น 
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รูปท่ี 4.25 การเปรียบเทียบผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา ฉบับเดิมและฉบับท่ีปรับปรุง 
 

 
 

ท่ีมา : 
1. กรมโยธาธิการและผังเมือง.  ร�างผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา.(ข�อมูลร�างผังเมืองรวมจังหวัด 2549). 
2. กรมโยธาธิการและผังเมือง.  ร�างผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา.(ข�อมูลร�างผังเมืองรวมจังหวัดฉบับ

ปรับปรุงใหม� 2557). 
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รูปท่ี 4.26 การเปรียบเทียบผังเมืองรวมจังหวัดสตูล ฉบับเดิมและฉบับท่ีปรับปรุง 

 

ท่ีมา : 
1. กรมโยธาธิการและผังเมือง.  ร�างผังเมืองรวมจังหวัดสตูล. (ข�อมูลร�างผังเมืองรวมจังหวัด 2549). 
2. กรมโยธาธิการและผังเมือง.  ร�างผังเมืองรวมจังหวัดสตูล. (ข�อมูลร�างผังเมืองรวมจังหวัดฉบับ

ปรับปรุงใหม� 2557). 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



151 
 

 
 

  ความล�าช�าในการประกาศ ศึกษาจากกรณี โรงไฟฟMาหนองแซง จังหวัดสระบุรี 

  ผังเมืองรวมจํานวนมากใช�เวลาในช�วงการรอประกาศนานหลายป? จนทําให�บางพ้ืนท่ีมีสภาพ

เปลี่ยนแปลงไปและขาดการกําหนดมาตรการปVองกัน ควบคุมการใช�ประโยชน3ท่ีจะกระทบกับเจตนารมณ3ของ

การกําหนดพ้ืนท่ี ส�งผลให�มีการใช�ประโยชน3ท่ีดินขัดกับร�างผังเมืองดังกล�าวอย�างต�อเนื่อง ตัวอย�างเช�น ผังเมืองรวม

จังหวัดสระบุรี ท่ีการประกอบกิจการโรงไฟฟVาถูกกําหนดห�ามก�อสร�างในพ้ืนท่ีอนุรักษ3ชนบทและเกษตรกรรม 

ประชาชนมีการร�องเรียนกิจกรรมท่ีเป5นข�อห�าม แต�การประกาศใช�บังคับล�าช�าและไม�มีมาตรการคุ�มครองพ้ืนท่ี 

  กรณีโรงไฟฟVาหนองแซง ต้ังอยู�ในพ้ืนท่ีซ่ึงผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรีกําหนดไว�เป5นพ้ืนท่ีอนุรักษ3

ชนบทและเกษตรกรรม แต�กิจการนี้ได�รับความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห3ผลกระทบสิ่งแวดล�อมและใบอนุญาต 

ในช�วงท่ีผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรี อยู�ระหว�างรอประกาศ โดยท่ีช�วงเวลารอประกาศ ชาวบ�านได�คัดค�านการออก

ใบอนุญาตและอีไอเอโครงการนี้และขอให�กรมโยธาธิการและผังเมืองใช�อํานาจตามมาตรา 15 (3) ในการออกกฎ

ควบคุมการใช�ประโยชน3ท่ีดิน ก�อนท่ีจะประกาศใช�บังคับผังเมืองรวม เพ่ือปVองกันมิให�มีการพัฒนาท่ีขัดกับ

สาระสําคัญของผัง โดยใช�หลักการปVองกันล�วงหน�า คือ สาระสําคัญของข�อกําหนดการใช�ประโยชน3ท่ีดินเป5น

แนวทาง แต�กรมโยธาธิการและผังเมืองมิได�ดําเนินการ จนต�อมามีการประกาศใช�บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรี 

แต�โรงไฟฟVานั้นได�รับใบอนุญาตแล�วโดยท่ีข�อกําหนดในพ้ืนท่ีอนุรักษ3ชนบทและเกษตรกรรมยังคงห�ามกิจการ

โรงงานผลิต ส�ง หรือจําหน�ายพลังงานไฟฟVา 

ดังนั้น การไม�ใช�อํานาจในการคุ�มครองให�การพัฒนาเป5นไปตามร�างข�อกําหนด จึงมีผลทําให�เกิด      

การละเมิดและชุมชนต�องใช�สิทธิ์ในการขอยกเลิกโครงการโดยพิจารณาว�ากิจการนี้ขัดต�อสาระสําคัญในผังเมือง  

การห�ามกิจการโรงงานผลิต ส�ง หรือจําหน�ายพลังงานไฟฟVา เป5นข�อห�ามในการใช�ประโยชน3ท่ีดิน  

เพ่ือให�ผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรี มีการจัดระเบียบการใช�ประโยชน3ท่ีดินท่ีไม�ส�งผลกระทบถึงกัน จะเห็นว�า    

ในผังเมืองรวมจังหวัดมีการจัดโซนพ้ืนท่ีเกษตรกรรม พ้ืนท่ีชุมชน พ้ืนท่ีอุตสาหกรรมแยกส�วนกันและ           

การใช�ประโยชน3ท่ีดินส�วนใหญ�ของจังหวัดส�วนมากเป5นพ้ืนท่ีชนบทและเกษตรกรรมและมีการให�ความสําคัญ

กับพ้ืนท่ีอนุรักษ3ชนบทและเกษตรกรรมเป5นโซนเฉพาะ ซ่ึงแสดงว�าบริเวณท่ีกําหนดเป5นพ้ืนท่ีอนุรักษ3ชนบทและ

เกษตรกรรมนี้  จะต�องมีข�อกําหนดการใช�ประโยชน3 ท่ี ดินท่ีมิให� มี กิจกรรมท่ีจะก�อให� เกิดผลกระทบ  

 นอกจากนี้ ในการจัดทําข�อกําหนดการใช�ประโยชน3ท่ีดินนั้น ในท่ีดินประเภทชุมชน ประเภทชนบท

และเกษตรกรรและประเภทอนุรักษ3ชนบทและเกษตรกรรมเอง ก็มีการกําหนดการใช�ประโยชน3ท่ีดินรอง    

และให�มีกิจการอุตสาหกรรมได� ตามบัญชีท�ายข�อกําหนดแต�โรงไฟฟVาเป5นกิจการท่ีไม�ได�ระบุไว� แสดงว�า  
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เจตนารมณ3ของการจัดทําข�อกําหนดการใช�ประโยชน3ท่ีดินประเภทนี้ “ห�ามโรงไฟฟVา” โดยไม�ให�เป5นการใช�

ประโยชน3ท่ีดินรองและไม�มีท้ังในบัญชีท�ายข�อกําหนด การท่ีกําหนดเป5น “ข�อห�าม”ท่ีไม�ให�มีเลยไม�ว�าจะเป5น

พ้ืนท่ีอนุรักษ3ชนบทและเกษตรกรรมในบริเวณใดของจังหวัด เป5นไปตามเกณฑ3มาตรฐานของกรมโยธาธิการ

และผังเมือง พ.ศ.2549 อันเป5นแนวทางปฏิบัติในการวางผังเมือง 

การวางผังเมืองรวมใช�แนวตามเกณฑ3มาตรฐานดังกล�าว โดยพ้ืนท่ีอนุรักษ3ชนบทและเกษตรกรรม    

จัดอยู�ในแนวทางกลุ�มเดียวพ้ืนท่ีชนบทและเกษตรกรรม ในการทํางานวางผังมีการวิเคราะห3 คาดประมาณการ

ใช�พ้ืนท่ีเกษตรกรรมในอนาคตและเป5นการดําเนินการท่ีมีกระบวนการรับฟ-งความคิดเห็นประชาชน มีการให�

สิทธิประชาชนในการยื่นคําร�อง ดังนั้น จึงเป5นการรับทราบโดยกระบวนการสาธารณะแล�วว�า พ้ืนท่ีอนุรักษ3

ชนบทและเกษตรกรรม เป5นพ้ืนท่ีซ่ึงไม�สามารถสร�างโรงไฟฟVาได� กิจกรรมท่ีห�ามถือเป5นสาระสําคัญท่ีจะกระทบ

ต�อการใช�ประโยชน3ท่ีดินหลัก ซ่ึงตามเกณฑ3มาตรฐานการคาดประมาณการใช�พ้ืนท่ีและการกําหนดท่ีต้ังพ้ืนท่ี

อนุรักษ3ชนบทและเกษตรกรรมเขียนไว�ชัดเจนว�า ป-จจัยท่ีสําคัญในการกําหนดพ้ืนท่ีชนบทเกษตรกรรมและ

พ้ืนท่ีอนุรักษ3ชนบทและเกษตรกรรม คือ นโยบายของผังเมืองท่ีปVองกันการขยายตัวแบบกระจัดกระจาย      

การรักษาระบบนิเวศของแหล�งผลิตอาหารให�มีความสมบูรณ3 ปVองกันการปนเปABอน ซ่ึงกรมโยธาธิการและผังเมือง

กําหนดแนวทางการใช�ประโยชน3ท่ีดินประเภทอนุรักษ3ชนบทและเกษตรกรรมและแนวทางสําหรับพ้ืนท่ีชนบท

และเกษตรกรรมว�าเป5นบริเวณท่ีไม�สนับสนุนให�มีการต้ังถ่ินฐานบ�านเรือน ต�องการให�เป5นพ้ืนท่ีเป[ดโล�งอย�าง

ยั่งยืน ควบคุมการขยายตัวของชุมชน รักษาคุณค�าของพ้ืนท่ีเกษตรกรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล�อม

ท่ีอยู�บริเวณรอบชุมชน 

การท่ีโรงไฟฟVาไปสร�างในพ้ืนท่ีอนุรักษ3ชนบทและเกษตรกรรม จึงขัดกับข�อกําหนดผังเมืองรวม      

เป5นการพัฒนาท่ีทําให�การนําผังเมืองไปสู�การปฏิบัติ ไม�บรรลุผลในการจัดระเบียบการใช�ท่ีดินมิให�ส�งผลกระทบ

ต�อกันและป-ญหาของผังเมืองท่ีส�งผลกระทบในวงกว�าง คือ การพัฒนาท่ีขัดแย�งกับพ้ืนท่ีและข�อกําหนด        

แต�ใช�โอกาสการขออนุญาตในช�วงท่ีผังเมืองรอประกาศใช�บังคับ เพราะใช�เวลานาน โดยท่ีผู�พัฒนานั้นทราบ

ข�อกําหนดท่ีห�าม แต�ใช�ช�วงเวลารอประกาศในการได�มาซ่ึงใบอนุญาต เหตุการณ3เหล�านี้ มีข้ึนในหลายพ้ืนท่ี 

หากเพิกเฉยต�อการเคารพต�อข�อกําหนดผังเมืองท่ีแม�จะเป5นร�างก็จะทําให�เกิดการพัฒนาท่ีเดินตามเส�นทางท่ี

ก�อให�เกิดผลกระทบต�อชุมชนและสิ่งแวดล�อมเป5นวงจรไม�รู�จบ 

การอ�างว�าได�ใบอนุญาตก�อนผังเมืองประกาศ แล�วดําเนินการก�อสร�างก�อนผังเมืองประกาศ            

โดยยึดการตีความเพียงว�าไม�บังคับต�อการใช�ท่ีดินท่ีมีมาก�อน เพ่ือคุ�มครองผู�ใช�ประโยชน3มาก�อนนั้น จึงไม�ควร

ได�รับความคุ�มครองเพราะในผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรีก็มีการกําหนดการใช�ประโยชน3ท่ีดินประเภท



153 
 

 
 

อุตสาหกรรม ซ่ึงผู�ประกอบการสามารถพัฒนากิจการได�โดยไม�ขัดกับผังเมือง แต�กลับมาดําเนินการในบริเวณ    

ท่ีกําหนดเป5นข�อห�าม 

นอกจากนี้ กรณีการอ�างการใช�ประโยชน3ท่ีดินมาก�อนผังเมืองประกาศนั้น  สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกาเคยมีความเห็นต�อการใช�ประโยชน3ท่ีดินตามมาตรา 27 ความตอนหนึ่งว�า “การยกเว�นนั้นมิใช�ถือเป5น

เด็ดขาด เพราะถ�าคณะกรรมการผังเมืองเห็นว�า การใช�ประโยชน3ท่ีดินเช�นนั้นต�อไปเป5นการขัดต�อนโยบายของ

ผังเมืองรวมในสาระสําคัญท่ีเก่ียวกับสุขลักษณะ ความปลอดภัยของประชาชนและสวัสดิภาพของสังคม 

คณะกรรมการผังเมืองก็มีอํานาจกําหนดหลักเกณฑ3 วิธีการ และเง่ือนไขท่ีเจ�าของหรือผู�ครอบครองท่ีดินจะต�อง

แก�ไขเปลี่ยนแปลงหรือระงับการใช�ประโยชน3 ท่ีดินเช�นนั้นต�อไปภายในระยะเวลาท่ีเห็นสมควรได�”            

จากบทบัญญัติในมาตรา 27 แห�งพระราชบัญญัติการผังเมืองฯท่ีกล�าวมาแล�วนี้ จึงเห็นได�ว�า คําว�า “ใช�

ประโยชน3ท่ีดิน” ตามมาตรา 27 นั้นมีความหมายว�า ใช�ประโยชน3ท่ีดินตามกฎกระทรวงให�ใช�บังคับผังเมืองรวม

กําหนดไว� เช�น ที่ดินที่กําหนดให�เป5นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม จะนําไปใช�เป5นที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมไม�ได�ตามมาตรา 27 วรรคหนึ่ง แต�ในกรณีท่ีเจ�าของหรือผู�ครอบครองท่ีดินได�ใช�ประโยชน3ท่ีดิน

ของตนเป5นท่ีดินเพ่ือการพาณิชย3มาก�อนท่ีกฎกระทรวงให�ใช�บังคับผังเมืองรวมกําหนดให�ท่ีดินนั้นเป5นท่ีดิน

ประเภทชนบทและเกษตรกรรม เจ�าของหรือผู�ครอบครองท่ีดินนั้นก็จะใช�ประโยชน3ท่ีดินของตน เพ่ือการ

พาณิชย3ต�อไปได�ตามมาตรา 27 วรรคสอง 

(ตามความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขเสร็จ 439/2532 เรื่องบันทึกความหมาย

ของคําว�า "ใช�ประโยชน3ท่ีดิน" ตามมาตรา 27 แห�งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.251826) 

ท้ังนี้ การใช�อํานาจของคณะกรรมการผังเมือง ตามมาตรา 15 วรรคหนึ่ง (3) พระราชบัญญัติ              

การผังเมือง พ.ศ. 2518 ต�องตีความให�สอดคล�องกับอํานาจของคณะกรรมการผังเมือง ตามมาตรา 27     

วรรคสอง แห�งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน คือ หากคณะกรรมการผังเมืองจะใช�อํานาจในการพิจารณาให�

ความเห็นชอบต�อการกําหนดหลักเกณฑ3การใช�ประโยชน3ในทรัพย3สินสําหรับข้ันตอนของการสํารวจเพ่ือวาง   

และจัดทําผังเมือง (ตามมาตรา 15 วรรคหนึ่ง (3)) สมควรท่ีจะพิจารณาว�าการใช�ประโยชน3ในทรัพย3สินหรือ ใน

ท่ีดินเช�นนั้น เป5นการขัดต�อนโยบายของผังเมือง “ในสาระสําคัญ” ท่ีเก่ียวกับสุขลักษณะ ความปลอดภัย ของ

ประชาชนและสวัสดิภาพของสังคม (ตามนัยมาตรา 27 วรรคสอง) หรือไม� หรือกล�าวอีกนัยหนึ่งคือ ในระหว�าง

ท่ีผังเมืองยังไม�ได�ประกาศใช�บังคับ ถ�าคณะกรรมการผังเมืองเห็นว�าจะมีกิจการท่ีขัดกับร�างผังเมือง ใน

                                                 
26 ท่ีมา: http://www.lawreform.go.th/lawreform/images/th/jud/th/deca/2532/c2_0439_2532.htm 
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สาระสําคัญเกิดข้ึน คณะกรรมการผังเมืองก็สามารถใช�อํานาจตามมาตรา 15 วรรคหนึ่ง (3) ในการพิจารณา

ให�ความเห็นชอบต�อการกําหนดหลักเกณฑ3การใช�ประโยชน3ในทรัพย3สิน เพื่อประโยชน3ในการวางและจัดทํา

ผังเมืองรวมได� 

 

ท้ังนี้ ผู�ทรงคุณวุฒิให�ข�อสังเกตว�า การใช�อํานาจของคณะกรรมการผังเมืองตามมาตรา 27 วรรคสองนั้น 

เป5นกรณีท่ีมีกฎกระทรวงใช�บังคับผังเมืองรวมแล�ว   แต�กฎหมายก็ได�ให�อํานาจคณะกรรมการผังเมือง           

ท่ีจะกําหนดหลักเกณฑ3  วิธีการ และเง่ือนไขท่ีเจ�าของหรือผู�ครอบครองท่ีดินจะต�องแก�ไขเปลี่ยนแปลงหรือ

ระงับการใช�ประโยชน3ท่ีดินได�  หากการใช�ประโยชน3ท่ีดินซ่ึงเกิดข้ึนก�อนมีกฎกระทรวงให�ใช�บังคับผังเมืองรวม

นั้น เป5นการใช�ประโยชน3ท่ีขัดต�อนโยบายผังเมืองรวมในสาระสําคัญดังกล�าว  ถือเป5นกรณีท่ีกระทบต�อสิทธิ

เสรีภาพของเจ�าของหรือผู�ครอบครองท่ีดินยิ่งกว�าการกําหนดหลักเกณฑ3การใช�ประโยชน3ในทรัพย3สินก�อนท่ีจะมี

กฎกระทรวงให�ใช�บังคับผังเมืองรวม   หากรัฐไม�ดําเนินการปVองกันโดยออกกฎเกณฑ3ท่ีเป5นการระงับการใช�

ประโยชน3ในทรัพย3สินหรือท่ีดินไว�ก�อนท่ีจะมีการออกกฎกระทรวงให�ใช�บังคับผังเมืองรวม แล�วปล�อยให�เจ�าของ

หรือผู�ครอบครองท่ีดินได�ใช�ประโยชน3ในทรัพย3สินหรือท่ีดินนั้นไป  แต�มาระงับภายหลังเม่ือมีกฎกระทรวง

ดังกล�าว ย�อมกระทบท้ังต�อเจ�าของหรือผู�ครอบครองท่ีดินมากกว�าท่ีจะทําการระงับปVองกันไว�ก�อน              

อีกท้ังยังกระทบต�อประโยชน3สาธารณะเม่ือต�องดําเนินการแก�ไขเปลี่ยนแปลง หรือระงับการใช�ประโยชน3ท่ีดิน

ให�เป5นไปตามสาระสําคัญของนโยบายผังเมืองรวมด�วย 

สรุปได�ว�า  การพิจารณาของคณะกรรมการผังเมืองตามมาตรา 15 วรรคหนึ่ง (3) ในการให�ความ

เห็นชอบต�อการกําหนดหลักเกณฑ3การใช�ประโยชน3ทรัพย3สินตามท่ีเจ�าพนักงานการผังเสนอ ควรพิจารณาปรับ

ใช�หลักเกณฑ3การพิจารณาตามมาตรา 27 วรรคสอง เพราะมีลักษณะเดียวกัน627 

 ป-จจุบันกรมโยธาธิการและผังเมืองกําลังดําเนินการปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรีท่ีเพ่ิงประกาศใช�

บังคับเม่ือ พ.ศ.2555 โดยท่ีประชาชนท่ีเป5นผู�ร�องคัดค�านโครงการไม�ได�รับทราบข�อมูลการปรับปรุงผังเมือง

ดังกล�าว 

 

 

 

                                                 
27 ความเห็นสําหรับร�างรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ3 โดย ดร.กรรณิกา สินธิพงษ3  ลงวันท่ี 15 ธันวาคม 2557 
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รูปท่ี 4.27  ผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ท่ีมา: กฎกระทรวงให�ใช�บังคับผังเมืองรวมจังหวัด สระบุรี พ.ศ.2554 ลงวันท่ี 13 มกราคม 2555 
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 2) ช�วงระหว�างการดําเนินการวางผัง 

 เนื่องด�วยช�วงการวางผังมีข้ันตอนการทํางานท่ีมีข้ันตอนย�อยและเป5นการทํางานด�านพ้ืนท่ี ด�านข�อมูล    

ท่ีประชาชน ชุมชน ในหลายพ้ืนท่ีไม�ทราบ รวมท้ังไม�สามารถเข�าถึงข�อมูลท่ีจะทําให�เกิดการมีส�วนร�วม          

ได�อย�างเข�าใจ จึงทําให�การกําหนดวิสัยทัศน3 การใช�ประโยชน3ท่ีดินในอนาคต ขาดการมีส�วนร�วมของประชาชน

อย�างแท�จริงและจากตัวอย�างข�อร�องเรียนในหลายพ้ืนท่ีซ่ึงแม�ผู�ร�องจะไม�ได�ร�องเรียนในเรื่องผังเมือง             

แต�ได�เห็นว�า มีการใช�ประโยชน3พ้ืนท่ีซ่ึงขัดแย�งกับการใช�ประโยชน3เดิมของชุมชนและส�งผลกระทบต�อชุมชน  

และชุมชนไม�ทราบว�ามีการจัดทําผังเมืองท่ีเป5นการกําหนดการใช�ประโยชน3ท่ีดินในอนาคต จึงขาดการเข�าถึง

ข�อมูลข�าวสารและการมีส�วนร�วมในการกําหนดการใช�ประโยชน3ท่ีดิน ท่ีจะเป5นมาตรการปVองกันกิจกรรมท่ีจะมี

ผลกระทบ เช�น กรณีการกําหนดท่ีต้ังโรงไฟฟVาและโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีใกล�ชุมชน ซ่ึงประชาชนไม�

ทราบข�อมูลการกําหนดการใช�ท่ีดินในอนาคต 

ตัวอย�างเช�น จังหวัดชุมพร ซ่ึงชุมชนมีการคัดค�านต�อการสร�างโรงไฟฟVานิวเคลียร3 ท�าเรือน้ําลึก       

และโรงงานอุตสาหกรรมท่ีจะเข�ามาใช�ประโยชน3ในพ้ืนท่ีชนบทเกษตรกรรม แต�ประชาชนส�วนใหญ�ไม�ได�        

มีส�วนร�วมแสดงข�อคิดเห็นต�อข�อกําหนดในช�วงเวลาดําเนินการวางผังเมืองรวมจังหวัด เนื่องจากชุมชนไม�ทราบ

ข�าวและไม�ได�รับข�อมูล ท่ีทําให�เกิดความเข�าใจต�อการมีส�วนร�วมแสดงความเห็น แม�ว�าในช�วงดําเนินการวางผัง

จะต�องมีการป[ดประกาศและจัดรับฟ-งความเห็นก็ตาม แต�ก็ไม�ท่ัวถึงและไม�ครอบคลุมผู�มีส�วนได�เสียท่ีสําคัญ 

โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีซ่ึงได�รับการกําหนดให�สามารถมีการเปลี่ยนแปลงการใช�ประโยชน3ท่ีดินจากเกษตรไปสู�การ

พัฒนาอุตสาหกรรมและพลังงาน 

 กรณีการวางผังเมืองรวมจังหวัดชุมพร เป5นผังเมืองรวมท่ีนําเสนอต�อกรรมการผังเมืองแล�ว แต�ชุมชน    

ในพ้ืนท่ีไม�ทราบและไม�ได�รับความเข�าใจในสาระของผังในช�วงระหว�างการดําเนินการวางผังและการจัดทํา

ข�อกําหนดร�างผังเมืองรวมจังหวัดชุมพรท่ีเป5นความขัดแย�ง ให�มีกิจการโรงงานผลิต ส�ง หรือจําหน�ายพลังงาน

ไฟฟVา โรงงานป[โตรเคมี  โรงงานถลุงเหล็กในพ้ืนท่ีชนบทและเกษตรกรรมและพ้ืนท่ีอนุรักษ3ชนบทและ

เกษตรกรรม พ้ืนท่ีสีเขียวท่ีถูกกําหนดไว�สามารถดําเนินกิจการท่ีเป5นป-ญหาได�และกระทบต�อสิ่งแวดล�อมของ

การเป5นจังหวัดการเกษตร การท�องเท่ียว แต�กลับไม�มีการแก�ไข และได�เดินหน�าต�อโดยไม�มีการมีส�วนร�วม      

จึงเป5นการกําหนดพ้ืนท่ีให�มีการพัฒนาท่ีนํามาสู�ความขัดแย�งในเวลาต�อมา      

นอกจากนี้ เม่ือพระราชกฤษฎีกาการจัดทําผังเมืองรวมจังหวัดหมดอายุลง โดยท่ีการวางและจัดทํา    

ผังเมืองรวมจังหวัดชุมพรยังไม�ประกาศใช�บังคับ แม�ว�าจะได�ผ�านข้ันตอนการรับฟ-งความคิดเห็นประชาชน    
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ตามกฎหมาย การผ�านความเห็นชอบของคณะกรรมการผังเมืองแล�วก็ตาม แต�ในการท่ีจะใช�ร�างผังเมืองรวม

จังหวัดชุมพรฉบับเดิม ในการดําเนินการต�อ หรือจะให�มีการปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัดใหม�นั้น เป5นการ

ประชุมตัดสินใจในระดับคณะกรรมการท่ีปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัด โดยมิได�มีการให�ข�อมูลต�อประชาชนและ

มิได�มีการจัดรับฟ-งความคิดเห็นของประชาชน   

รูปท่ี 4.28 พ้ืนท่ีชนบทและเกษตรกรรมในผังเมืองรวมจังหวัดชุมพร  
ซ่ึงประชาชนไม�ได�มีส�วนร�วมในการให�ความเห็นในการจัดทําข�อกําหนดอย�างเข�าใจและท่ัวถึง 

 

 

ท่ีมา : กรมโยธาธิการและผังเมือง.  ร�างผังเมืองรวมจังหวัดชุมพร. (ข�อมูลร�างผังเมืองรวมจังหวัด 2550). 
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ร�างผังเมืองรวมจังหวัดชุมพร กําหนดให�มีกิจการโรงงานผลิต ส�ง หรือจําหน�ายพลังงานไฟฟMา 

โรงงานปNโตรเคมี  โรงงานถลุงเหล็ก  ในพ้ืนท่ีชนบทและเกษตรกรรมและพ้ืนท่ีอนุรักษ$ชนบทและ

เกษตรกรรม 

รูปท่ี 4.29 บัญชีท�ายข�อกําหนดผังเมืองรวมจังหวัดชุมพร ท่ีให�ทําโรงงานผลิตไฟฟMาได� 
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รูปท่ี 4.30 บัญชีท�ายข�อกําหนดผังเมืองรวมจังหวัดชุมพร ท่ีให�ทําโรงกล่ันปNโตรเลียมได� 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



160 
 

 
 

การมีส�วนร�วมในกระบวนการวางผังเป5นเรื่องสําคัญ และมิใช�เพียงการมีส�วนร�วมในการประชุมรับฟ-ง

ความคิดเห็น ท้ังนี้ ในการมีส�วนร�วมนั้นจะต�องได�รับข�อมูลท่ีเป5นท่ีเข�าใจได�ด�วยและต�องเป5นการมีส�วนร�วมทุก

ข้ันตอนของกระบวนการผังเมือง ท้ังการมีส�วนร�วมในทางวิชาการการมีส�วนร�วมของหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง และ

การมีส�วนร�วมของประชาชนและชุมชน 

  ผังเมือง เป5นเรื่องของกระบวนการทํางานสําคัญ 3 ส�วน คือ   

• กระบวนการทํางานทางเทคนิค   เนื่องจากงานผังเมืองเป5นการบูรณาการการพัฒนาหลาย

ด�านมาสู�การการพัฒนาในเชิงพ้ืนท่ี ท่ีต�องมีการสํารวจ ศึกษา วิเคราะห3 การประมาณในอนาคต 

• กระบวนการมีส�วนร�วม  ท้ังการมีส�วนร�วมในทางวิชาการ  การมีส�วนร�วมของหน�วยงานท่ี

เก่ียวข�อง  และการมีส�วนร�วมของประชาชนและชุมชน 

• กระบวนการทางกฎหมายในกรณีการวางผังเมืองรวม เป5นผังท่ีมีการบังคับใช�ตามกฎหมาย

จะต�องมีการดําเนินการตามข้ันตอนท่ีกําหนดไว�ในกฎหมาย นับต้ังแต�การสํารวจเขตผังไปจนถึงการประกาศ

บังคับใช�ตามกฎหมาย 

 

  ในทางปฏิบัติการทํางานท้ังสามกระบวนการจะดําเนินการไปด�วยกัน กล�าวคือ การเริ่มต�นทํางานใน

กระบวนทางเทคนิคในการสํารวจกําหนดเขตผัง ซ่ึงเป5นการมีส�วนร�วมทางเทคนิคนั้น จะต�องดําเนินการตาม

ข้ันตอนตามกฎหมายท่ีต�องมีการประชุมคณะอนุกรรมการและคณะกรรมการ ท่ีกําหนดไว�ในกฎหมาย        

เม่ือมีการดําเนินการศึกษา วิเคราะห3 จัดทําผังร�างให�คณะอนุกรรมการฯและคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมให�

ความเห็น ก็จะต�องจัดการประชุมรับฟ-งความคิดเห็นประชาชนและเม่ือจัดทําผังร�างแล�วก็จะต�องดําเนินการ

ตามข้ันตอนตามกฎหมายคือ ผ�านความเห็นชอบของคณะกรรมการผังเมือง และติดประกาศพร�อมข�อกําหนด 

การพิจารณาคําร�อง และข้ันตอนจากนี้เป5นข้ันตอนการตรวจและพิจารณาตามข้ันตอนการออกกฎกระทรวง

ต�อไป 
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 ขอบเขตของการมีส�วนร�วมในกระบวนการทํางานทางวิชาการ ในการศึกษาวิเคราะห$ในการวาง

และจัดทําผังเมืองในปAจจุบัน 

 จากการศึกษาตัวอย�างข�อกําหนดการวางและจัดทําผังเมืองรวมในป-จจุบัน มีสาระขอบเขตและข้ันตอน

การทํางาน ซ่ึงส�วนใหญ�เป5นการทํางานมีส�วนร�วมในวงราชการ หน�วยงานของรัฐ เอกชน โดยสรุป ได�ดังนี้ 

(1) การกําหนดพ้ืนท่ีศึกษาและวางผัง 

ดู เชื่ อมโยงทางด� านกายภาพ โดย เฉพาะป-ญหามลพิษอุตสาหกรรม  เศรษฐ กิจ  สั งคม 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมและสุขภาพของประชากร รวมท้ังนโยบาย โครงการพัฒนาท่ีมีผลกระทบ

ต�อการพัฒนาในพ้ืนท่ี 

(2) การศึกษาข�อมูล และการศึกษาวิเคราะห$   

ด�านนโยบาย 

ศึกษาวิเคราะห3นโยบาย โครงการ มาตรการ ด�านการพัฒนาและแผนพัฒนา ด�านการจัดการพ้ืนท่ีท่ีมี

หรืออาจมีในอนาคต    

ด�านกายภาพ 

ศึกษาวิเคราะห3สภาพท่ีต้ัง ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ทางอุตุนิยมวิทยา ธรณีวิทยา ธรณีสัณฐาน 

สมรรถนะดิน การกัดเซาะชายฝ-Gง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ความลาดชัน ทิศทางการไหลของน้ํา 

การระบายน้ํา พ้ืนท่ีรองรับน้ําหลาก พ้ืนท่ีเสี่ยงภัยน้ําท�วม พ้ืนท่ีชุ�มน้ําพ้ืนท่ีรับน้ํา พ้ืนท่ีท่ีมีแนวโน�มขาดแคลน

น้ํา ป-ญหา ข�อจํากัดและศักยภาพของพ้ืนท่ี วิเคราะห3ความเหมาะสมของสภาพพ้ืนท่ี ประเมินผลกระทบ

ขีดจํากัดท่ัวไปของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม โดยคํานึงถึงขีดความสามารถในการรองรับได�ของ

ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล�อม การสงวน ดํารงรักษา การอนุรักษ3 และการพัฒนาอย�างยั่งยืนและ

สร�างสังคมเมืองน�าอยู� 

ด�านการใช�ประโยชน3ท่ีดินและอาคาร 

- ลักษณะการต้ังถ่ินฐานของชุมชนเมืองในอดีตและป-จจุบัน รูปแบบของเมือง (Urban Pattern)     

และแนวโน�มในอนาคต 
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- แนวโน�มการขยายตัวของเมือง/ชุมชน การเปลี่ยนแปลงการใช�ประโยชน3ท่ีดินในอดีตถึงป-จจุบัน     

ในภาพรวมแยกตามประเภทการใช�ประโยชน3ท่ีดิน ศึกษาและวิเคราะห3ความหนาแน�นของการใช�ท่ีดิน ศึกษา

วิเคราะห3พ้ืนท่ีท่ีมีข�อจํากัดและศักยภาพในการพัฒนา เช�น พ้ืนท่ีปCา พ้ืนท่ีอนุรักษ3 พ้ืนท่ีหวงห�าม พ้ืนท่ีปCาชาย

เลนและพ้ืนท่ีชายฝ-Gง รวมท้ังผลกระทบต�อพ้ืนท่ีอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงการใช�ประโยชน3ท่ีดิน          

ทิศทางการขยายตัวของเมือง/ชุมชน 

- ท่ีอยู�อาศัยในด�านลักษณะอาคาร ขนาดแปลงท่ีดิน ความหนาแน�นสุทธิ รวมท้ังการประมาณการ

ความต�องการการใช�พ้ืนท่ีอาคารและท่ีดินเพ่ือการอยู�อาศัยในอนาคตจําแนกตามประเภทการอยู�อาศัย 

- พาณิชยกรรม แนวโน�มความต�องการการใช�พ้ืนท่ีอาคารและท่ีดินในด�านพาณิชยกรรมของเมืองในอนาคต 

- อุตสาหกรรม ประเภทขนาดท่ีดิน ความหนาแน�นสุทธิ แหล�งวัตถุดิบและตลาด ในด�านเส�นทางการ

บรรทุกและขนถ�ายสินค�า ศึกษาด�านพลังงานและแหล�งน้ําท่ีต�องการ  รวมท้ังการคาดประมาณความต�องการใช�

ท่ีดิน พลังงานและน้ําในอนาคต    

- ขนาด ท่ีต้ังของอุตสาหกรรมท่ีก�อให�เกิดมลพิษหรือแหล�งวัตถุอันตรายในเขตพ้ืนท่ี การวิเคราะห3       

ให�เชื่อมโยงกับป-ญหา/ระดับความรุนแรงของป-ญหามลพิษ การแพร�กระจายและความเสี่ยงภัยจากสารเคมีและ

มลพิษ 

- การจัดการพ้ืนท่ีกันชน (Buffer Zone)   

- ป-ญหา/ระดับความรุนแรงของป-ญหามลพิษ การแพร�กระจาย ข�อมูลทางอุตุนิยมวิทยา              

และความเสี่ยงภัยจากสารเคมีและมลพิษ รวมท้ังความเชื่อมโยงกับพ้ืนท่ีกันชนและท่ีต้ังของชุมชน/บ�านเรือน

ประชาชน 

- การเปลี่ยนสภาพความเป5นเมือง/ชุมชน รูปแบบการกระจายตัวของชุมชนเมือง  ความเชื่อมโยงของ

ระบบชุมชน  และแนวโน�มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

- ประเภท กิจกรรม ชนิด ขนาด สภาพและรูปแบบทางสถาป-ตยกรรมของอาคาร พ้ืนท่ีอาคารคลุมดิน

และพ้ืนท่ีใช�สอยอาคารรวมของการใช�ประโยชน3ท่ีดินแต�ละประเภท อัตราส�วนพ้ืนท่ีอาคารรวมทุกชั้นต�อพ้ืน

ท่ีดินท่ีใช�เป5นท่ีต้ังอาคาร  อัตราส�วนของพ้ืนท่ีอาคารชั้นท่ีมีพ้ืนท่ีมากท่ีสุดต�อพ้ืนท่ีดินท่ีใช�เป5นท่ีต้ังอาคาร  

อัตราส�วนของท่ีว�างอันปราศจากสิ่งปกคลุมต�อพ้ืนท่ีอาคารรวมทุกชั้น 
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ด�านประชากร 

ศึกษาประชากร ประชากรแฝง ประชากรท่ีมีอยู�จริง กลุ�มอายุตามโครงสร�างอายุประชากร การเกิด 

การตาย การย�ายถ่ิน ขนาดครัวเรือน การขยายตัว ความหนาแน�น การเปลี่ยนแปลงของประชากร อัตราการ

เพ่ิม และแนวโน�มของประชากรในอนาคต  

ด�านเศรษฐกิจ 

ผลผลิตมวลรวมในพ้ืนท่ี (GDP) ท้ังในสภาพป-จจุบัน การเปลี่ยนแปลงความสําคัญของพ้ืนท่ีต�อระบบ

เศรษฐกิจในระดับต�างๆ แนวโน�มและเปVาหมายในอนาคต                   

ด�านสังคม 

สถานภาพการบริการทางสังคมและสาธารณูปการของชุมชน ป-ญหาและข�อจํากัดความต�องการและ

การกระจายตัวของการให�บริการในอนาคต เช�น ศูนย3ราชการ สวนสาธารณะสนามกีฬา  สถานศึกษา สถาน

บริการสาธารณสุข สถานีดับเพลิง สถานีตํารวจ โรงฆ�าสัตว3และป-ญหาด�านสุขภาพของประชาชนในพ้ืนท่ี   

ด�านระบบคมนาคมและขนส�ง                    

ด�านสาธารณูปโภค 

การให�บริการสาธารณูปโภค ป-ญหาและปริมาณความต�องการในอนาคต การประปา การระบาย

น้ําฝน ระบบระบายน้ําโสโครก การปVองกันน้ําท�วม การปVองกันการขาดแคลนน้ํา การกําจัดขยะมูลฝอย การ

บําบัดน้ําเสีย   

ด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 

สภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม การเปลี่ยนแปลง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงและ

แนวโน�มในอนาคต ศึกษาและวิเคราะห3ผลกระทบด�านการจัดการขยะมูลฝอย การจัดการน้ําเสีย อากาศและ

เสียง กากของเสีย รวมท้ังการวิเคราะห3พ้ืนท่ีเสี่ยงภัยจากธรรมชาติ มลพิษและสารเคมี และการทําลาย

สิ่งแวดล�อม 

ด�านอ่ืนๆ เช�น วัฒนธรรม การท�องเท่ียว กฎหมาย   

 



164 
 

 
 

(3) ข้ันตอนการวางและจัดทําผังเมือง 

 กําหนดวิสัยทัศน3 วัตถุประสงค3 เปVาหมาย ยุทธศาสตร3 ผังแนวคิดและผังการใช�ประโยชน3ท่ีดิน 

นโยบายการใช�ประโยชน3ท่ีดิน (Land Use Plan) ระบบคมนาคมและขนส�ง สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ข�อกําหนด 

(4)  ข้ันตอนการประเมินผลเพ่ือปรับปรุงผัง 

ท้ัง 4 ข้ันตอนหลักนี้ จะเห็นได�ว�า มีการจัดทําข�อมูล การวิเคราะห3ด�านสุขภาพโดยตรงในประเด็นของ

การบริการสาธารณสุข จํานวนสถานบริการและบุคลากร และการวิเคราะห3ท่ีเก่ียวข�องนับต้ังแต�การศึกษา

นโยบาย การศึกษาด�านกายภาพและสิ่งแวดล�อม การศึกษาด�านประชากรและชุมชน การศึกษาด�าน

สาธารณูปโภค เป5นต�น และการกําหนดประเภท ข�อกําหนดการใช�ท่ีดิน  

รูปท่ี 4.31 การมีส�วนร�วมในข้ันตอนการวางและจัดทําผังเมืองรวม 
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ตารางท่ี 4.2  ข้ันตอนการวางและจัดทําผังเมืองรวม/ชุมชนตามพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ. 2518   
ท่ีดําเนินการกับกระบวนการทางเทคนิคและการมีส�วนร�วม 

 

ข้ันตอนตามกฎหมาย ข้ันตอนการทํางานทางเทคนิค การมีส�วนร�วมของประชาชน 
1. สํารวจ กําหนดเขตผัง การสํารวจ งานแผนท่ี การกําหนด

เขตผัง 
 

2. วิเคราะห3 วางผังร�าง ปรึกษาส�วนผัง
เมืองและส�วนวิเคราะห3 

การสํารวจ รวบรวมข�อมูล 
การวิเคราะห3 ศึกษาข�อมูล* 

จัดทําวิสัยทัศน3 ร�างผังแนวคิด* 
การประเมินและคัดเลือกผัง* 

การจัดทําผังร�างและข�อกําหนด* 

อาจมีการรับฟ-งความเห็นก�อนทํา
ผังและในการศึกษาวิเคราะห3อาจ
มีการรับฟ-งความเห็น 

3. ประชุมพิจารณาผังร�าง 
   3.1 ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
ด�านผังเมือง (กรมฯ) 
   3.2 ประชุมคณะอนุกรรมการผังเมือง
พิจารณาประสานงานวางและจัดทําผัง
เมืองรวม (อนุฯประสาน) 

 

4. ประชุมรับฟ-งความคิดเห็นของ
ประชาชน 
   4.1 ประชุมคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวม  
   4.2 ประชุมประชาชน 

การรับฟ-งความคิดเห็นต�อผังร�าง 

5. ประชุมคณะกรรมการผังเมือง  ปรับปรุงเสนอผังร�างต�อกรรมการผัง
เมือง 

 

6. ป[ดประกาศพร�อมกําหนด 90 วัน   

7. รวบรวม ตรวจสอบ พิจารณาคําร�อง  การปรับปรุงผัง กรณีมีการแก�ไขตาม
คําร�อง 

 

8. จัดทําเอกสารเสนอ
กระทรวงมหาดไทย 

  

9. เสนอคณะกรรมการร�างกฎหมายของ
กระทรวงมหาดไทย 

  

10. เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณารับ
หลักการ 

  

11. คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบ และ
ส�งให�สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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12. สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา 

  

13. สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นัดประชุมหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง 

  

14. กรมฯ จัดทําร�างกฎกระทรวงท่ี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
แล�ว 

  

15. สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ส�งให�กระทรวงมหาดไทย 

  

16. เสนอกระทรวงฯ ให�รัฐมนตรีว�าการ
กระทรวงมหาดไทยลงนาม 

  

17. กรมฯ จัดพิมพ3แผนท่ีและแผนผัง   

18. ส�งกฎกระทรวงไปประกาศราช
กิจจานุเบกษา 

  

 
หมายเหตุ * ข้ันตอนการทํางานท่ีมีการศึกษาวิเคราะห3และการประเมิน    
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ตารางท่ี 4.3  สาระท่ีประชาชนควรทราบเพ่ือการมีส�วนร�วมในกระบวนการวางผังเมืองรวมในข้ันตอน
ต�างๆ ในกรณีท่ีหน�วยงานรัฐเป:นผู�วางผัง หรือให�บริษัทท่ีปรึกษาดําเนินการจัดทําผัง 
      
 

การมีส�วนร�วม ส่ิงท่ีผู�วางผังต�องช้ีแจงตามท่ีกําหนด
ในขอบเขตการจ�างท่ีปรึกษา 

ส่ิงท่ีประชาชนต�องเตรียมความพร�อม             
รู�เรา      รู�เขา 

เพ่ือการมีส�วนร�วม  การร�วมคิด  สอบถาม     
ร�วมกําหนด 

การกําหนดพ้ืนท่ีวาง
ผัง 

การกําหนดขอบเขต วัตถุประสงค3 ความเข�าใจเรื่องแผนท่ีเหตุผล การกําหนด
ขอบเขตครอบคลุมพ้ืนท่ีใด กระบวนการต�อไป 
ระยะเวลา ผู�ท่ีเก่ียวข�อง การติดตามข�อมูล และจะ
เข�าไปมีส�วนร�วมอย�างไร 

การประชุมช้ีแจง
แผนการทํางานและ
วิสัยทัศน$ 

วิธีการศึกษา แผนการทํางาน   
ข�อมูล 
แผนท่ีแนวคิด 
สรุปภาพรวมข�อมูลในพ้ืนท่ีศึกษา 
ข�อเสนอด�านวิสัยทัศน3 

1. ข�อมูลด�านแผนและนโยบายท่ีนํามาใช�ในการ
พิจารณา มีอะไรบ�าง และมีการวิเคราะห3
ประเมินความเหมาะสมหรือไม� ใช�เกณฑ3อะไร 

2. การนําเสนอวิสัยทัศน3 อนาคตท่ีอยากเห็น 
3. ข�อมูล แหล�งท่ีมา 
4. แผนและข้ันตอนในการศึกษาและวางผังท่ี

ประชาชนมีส�วนร�วม มีข้ันตอนใด และจะมี
ส�วนร�วมในลักษณะใด 

5.การเสนอข�อคิดเห็นป-ญหาและโอกาสการ
พัฒนา 

 

การช้ีแจงการ
วิเคราะห$ แนวคิด 

1.ผลการสํารวจ วิเคราะห3ศักยภาพ 
แนวโน�ม ป-ญหา ข�อจํากัด ด�านต�างๆ 
2. การกําหนดเปVาหมาย วัตถุประสงค3
ของผังเมืองรวม 
3. การกําหนดแนวคิดและร�างแผนผัง 
และแสดงแผนท่ี แผนผัง 
 
 

1. ศักยภาพและข�อจํากัดของพ้ืนท่ีชุมชนชน 
2. พ้ืนท่ีมีป-ญหาและข�อจํากัดในการพัฒนา 
3. ทิศทางการขยายตัวของชุมชนในอนาคตจะเป5น

อย�างไร 
4. กําหนดให�รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจในด�าน

ใดบ�าง 
5. การคิดแนวโน�มการขยายตัวของประชากร จะ

มีการต้ังถ่ินฐานหนาแน�นท่ีใด  ประชากรแฝง
มาจากกลุ�มใด 
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การมีส�วนร�วม ส่ิงท่ีผู�วางผังต�องช้ีแจงตามท่ีกําหนด
ในขอบเขตการจ�างท่ีปรึกษา 

ส่ิงท่ีประชาชนต�องเตรียมความพร�อม             
รู�เรา      รู�เขา 

เพ่ือการมีส�วนร�วม  การร�วมคิด  สอบถาม     
ร�วมกําหนด 

6. การคิดแนวโน�มการเติบโตทางเศรษฐกิจ มี
กิจกรรมใดท่ีจะเกิดข้ึนใหม�และมีการขยาย
พ้ืนท่ีพัฒนารองรับ 

7. การจัดการด�านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
เช�น การจัดระบบระบายน้ํา การบําบัดน้ําเสีย 
การจัดการขยะมูลฝอย มีแนวทางอย�างไร 

8. พ้ืนท่ีมีศักยภาพการท�องเท่ียว มีการกําหนด
แนวคิดและการใช�ท่ีดินอย�างไร 

9. การกําหนดเปVาหมาย วัตถุประสงค3  และ
แนวคิด กําหนดมาอย�างไร เป5นการมีส�วนร�วม
หรือไม� 

10. การวิเคราะห3ด�านสังคม วัฒนธรรม 
11. การวิเคราะห3ด�านสุขภาวะ 
12. การขอให�แสดงรายงานการวิเคราะห3 และจัด

ให�ประชาชนสามารถเข� า ถึงข�อ มูล การ
วิเคราะห3ต�างๆได� 

การช้ีแจงผังร�าง  การชี้แจงผังร�าง เปVาหมาย 
วัตถุประสงค3 แนวคิด โดยมีแผนท่ีและ
แผนผังประกอบ 

1. ข�อคิดเห็นจากการมีส�วนร�วมในครั้งก�อน ได�
นําไปสู�การจัดทําผังอย�างไร 

2. การจัดเตรียมพ้ืนท่ีขยายตัวในอนาคต รองรับการ
พัฒนาใด 

3. กรณีท่ีพ้ืนท่ีเดิมมีศักยภาพการพัฒนาด�านหนึ่ง
มาอย�างต�อเนื่อง เช�น การเกษตร ประมง แล�ว
จะมีการพัฒนาอ่ืนมาใช�พ้ืนท่ี  มีเกณฑ3อะไรใน
การเลือกศักยภาพใหม�  และผลต�อประชากรท่ี
ดํารงชีวิตในฐานเศรษฐกิจเดิม 

4 .  การ กําหนด พ้ืน ท่ี เ พ่ือรองรับการ พัฒนา
อุตสาหกรรม มีการประเมินสิ่งแวดล�อมระดับ
ยุทธศาสตร3หรือไม� 
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การมีส�วนร�วม ส่ิงท่ีผู�วางผังต�องช้ีแจงตามท่ีกําหนด
ในขอบเขตการจ�างท่ีปรึกษา 

ส่ิงท่ีประชาชนต�องเตรียมความพร�อม             
รู�เรา      รู�เขา 

เพ่ือการมีส�วนร�วม  การร�วมคิด  สอบถาม     
ร�วมกําหนด 

4. การกําหนดการใช�ท่ีดินท่ีปVองกันมลภาวะ 
5. เกณฑ3ในการกําหนดการใช�ท่ีดินในอนาคต 
6. สัดส�วนการใช�ท่ีดินแต�ละประเภท และการ

เปรียบเทียบกับมาตรฐานผังเมือง 
7 .  การใช� ท่ี ดินแต�ละประเภท มีข�อ กําหนด

อะไรบ�างท่ีทําได�และไม�ได� 
8. พ้ืนท่ีอนุรักษ3 ฟABนฟูสภาพแวดล�อม 
9. จะมีการพัฒนาโครงข�ายคมนาคม ระบบ

สาธารณูปโภค สาธารณูปการอย�างไร 
10. โครงการพัฒนาในผังเมืองรวมและผังพัฒนา

พ้ืนท่ีเฉพาะมีอะไรบ�าง 
11. การจัดลําดับความเร�งด�วนของการพัฒนาตาม

ผัง 
12.  กระบวนการข้ันต�อไปหลังจากการรับฟ-ง

ความเห็นและให�ชัดเจนว�า เป5นการประชุม
ประชาชนก�อนติดประกาศ 90 วัน หรือว�าเป5น
ก า ร ป ร ะ ชุ ม ส รุ ป ผั ง ร� า ง ก� อ น นํ า เ ส น อ
คณะกรรมการผังเมือง 

 
 
 3) ช�วงหลังประกาศใช�บังคับ 

 เก่ียวข�องกับการใช�สิทธิในการขอแก�ไข ปรับปรุงและการเข�าถึงข�อมูลข�าวสารในการขอแก�ไขผังเมือง 

ตลอดจนการมีส�วนร�วมของประชาชน สิทธิชุมชนท่ีจะมีสิทธิในการตัดสินใจให�มีการปรับปรุงแก�ไขเช�น กรณีผังเมือง

รวมจังหวัดปราจีนบุรี ท่ีภายหลังการประกาศใช�บังคับแล�วและจะมีการดําเนินการขอแก�ไขเพ่ือขยายพ้ืนท่ี

อุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึน ในขณะท่ียังปรากฏป-ญหาพ้ืนท่ีเสี่ยงอุทกภัย และการจัดการมลพิษอุตสาหกรรม 
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 เนื่องจากกรณีการปรับปรุงผังเมืองจะต�องมีการดําเนินการตามข้ันตอนตามกฎหมาย จึงควรมีการมีส�วน

ร�วมในทุกกระบวนการและนับต้ังแต� การประเมินสถานการณ3ท่ีจําเป5นต�องปรับปรุงขอบเขตการปรับปรุงและ

ในข้ันตอนการทํางานทางวิชาการในการปรับปรุง 

 การขอแก�ไขผังเมืองรวมท่ีรอประกาศส�วนใหญ� รวมท้ังกรณีผังเมืองรวมจังหวัดปราจีนบุรี ซ่ึงมีการขอ

แก�ไขกฎกระทรวงตามมาตรา 26 วรรค 3 นั้น มีประเด็นการแก�ไข ท่ีจะทํา ได�แก�  

- การขอแก�ไขให�ขยายโรงงาน 

- การขอแก�ไขเพ่ิมประเภทบัญชีอุตสาหกรรมแนบท�ายกฎกระทวง 

- การขอยกเว�นในบางบริเวณให�ประกอบอุตสาหกรรมได� 

- การขอแก�ไขข�อกําหนดการประกอบกิจการโรงบําบัดน้ําเสีย 

- อ่ืนๆ 

 

รูปท่ี 4.32 ผังเมืองรวมจังหวัดปราจีนบุรีท่ีประกาศใช�บังคับและมีการขอแก�ไขข�อกําหนด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ท่ีมา : กฎกระทรวงให�ใช�บังคับผังเมืองรวมจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ.2555 ลงวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2555 
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ช�วงผังหมดอายุและผังเมืองใหม�ยังไม�ประกาศบังคับใช�  

ในระหว�างนั้นมีการใช�ประโยชน$ท่ีดินขัดกับผังเมืองเก�า หรือขัดกับผังเมืองใหม�ท่ียังไม�ประกาศ  

ตัวอย�าง เช�น ผังเมืองรวมเกาะภูเก็ต 

รูปท่ี 4.33 ผังเมืองรวมเกาะภูเก็ต ท่ีประชาชนในชุมชนมีส�วนจัดทําข�อกําหนด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ผังเมืองรวมเกาะภูเก็ต พ้ืนท่ีหลายบริเวณท่ีเป5นชายหาดและพ้ืนท่ีเพาะเลี้ยงชายฝ-Gงได�มีการใช�

ประโยชน3ท่ีดินในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย3และการก�อสร�างขนาดใหญ�ในช�วงท่ีผังเมืองยังไม�ประกาศ         

ใช�บังคับ และเกิดผลกระทบต�อชุมชน เช�น ชุมชนชาวเล 

กรณีจังหวัดภูเก็ต ใช�การมีส�วนร�วมของประชาชนท่ีต�องการจัดทําข�อเสนอแก�ไขปรับปรุงผังเมืองรวม

จังหวัดภูเก็ตและผังเมืองรวมเกาะภูเก็ต ท่ีหมดอายุบังคับใช�โดยการมีส�วนร�วมของชุมชน องค3กรวิชาชีพ 
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องค3กรเอกชน ช�วยกันทําข�อเสนอ โดยวิธีการง�ายๆและเข�าใจได�โดยใช�ข�อมูลจากภาพถ�าย แผนท่ี ผังชุมชน ใน

การใช�สิทธิชุมชนด้ังเดิมของชาวเลและชาวประมง มีส�วนร�วมอนุรักษ3พ้ืนท่ีชุมชน 

รูปท่ี 4.34 ตัวอย�างการนําเสนอข�อมูลของชุมชนเพ่ือแสดงปAญหาและขอแก�ไขข�อกําหนด 
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ตารางท่ี  4.4   ตัวอย�างเปรียบเทียบข�อกําหนดของชุมชน 
ร�างผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ.... ผังเมืองรวมเกาะภูเก็ต พ.ศ.2548  

และร�างผังเมืองรวมเกาะภูเก็ต พ.ศ.... 
 

ประเภทการใช�ท่ีดิน 
ร�าง ผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ

.... 

ผังเมืองรวมเกาะภูเก็ต พ.ศ. 
2548 

(หมดอายุ 2553) 
ร�างผังเมืองรวมเกาะภูเก็ตพ.ศ...... 

แผนท่ีผัง 

  

ไม�มีแผนท่ีแสดง 

พ้ืนท่ีใช�บังคับ จังหวัดภูเก็ตและเกาะบริวาร
ท้ังหมด 

ตําบลท่ีอยู�พ้ืนท่ีบนเกาะ
ภูเก็ตไม�รวมเกาะบริวาร 

จังหวัดภูเก็ตและเกาะบริวาร
ท้ังหมด 

การแบ�งประเภทการ
ใช�ท่ีดิน 

16 ประเภท 13 ประเภท 16 ประเภท 

การใช�ประโยชน$ท่ีดิน
ประเภทอ่ืนท่ีให�ใช�ได�ใน

สีต�างๆ 

   

สีเหลือง 
อยู�อาศัยหนาแน�นน�อย 

ให�ใช�เพ่ิมอีกไม�เกินร�อยละ 5 ของ
ท่ีดินประเภทนี้ในแต�ละบริเวณ 

ไม�เกินร�อยละ 30 ของแปลง
ท่ีดินท่ียื่นขออนุญาต 

ให�ใช�เพ่ิมอีกไม�เกินร�อยละ 5 ของ
ท่ีดินประเภทนี้ในแต�ละบริเวณ 

สีส�ม 
อยู�อาศัยหนาแน�นปาน

กลาง 

ให�ใช�เพ่ิมอีกไม�เกินร�อยละ 15 
ของท่ีดินประเภทนี้ในแต�ละ

บริเวณ 

ไม�เกินร�อยละ 50 ของแปลง
ท่ีดินท่ียื่นขออนุญาต 

ให�ใช�เพ่ิมอีกไม�เกินร�อยละ 50 
ของท่ีดินประเภทนี้ในแต�ละ

บริเวณ 

สีแดง 
พาณิชกรรม และอยู�
อาศัยหนาแน�นมาก 

ให�ใช�เพ่ิมอีกไม�เกินร�อยละ 10 
ของท่ีดินประเภทนี้ในแต�ละ

บริเวณ 

ไม�เกินร�อยละ 70 ของแปลง
ท่ีดินท่ียื่นขออนุญาต 

ให�ใช�เพ่ิมอีกไม�เกินร�อยละ 10 
ของท่ีดินประเภทนี้ในแต�ละ

บริเวณ 

สีม�วง 
อุตสาหกรรมและ

คลังสินค�า 

ให�ใช�เพ่ิมอีกไม�เกินร�อยละ 10 
ของท่ีดินประเภทนี้ในแต�ละ

บริเวณ 

ไม�เกินร�อยละ 50 ของแปลง
ท่ีดินท่ียื่นขออนุญาต 

ให�ใช�เพ่ิมอีกไม�เกินร�อยละ 10 
ของท่ีดินประเภทนี้ในแต�ละ

บริเวณ 
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สีเขียว 
ชนบทและเกษตรกรรม 

ให�ใช�เพ่ิมอีกไม�เกินร�อยละ 5 ของ
ท่ีดินประเภทนี้ในแต�ละบริเวณ 

ไม�เกินร�อยละ 30 ของแปลง
ท่ีดินท่ียื่นขออนุญาต 

ให�ใช�เพ่ิมอีกไม�เกินร�อยละ 5 ของ
ท่ีดินประเภทนี้ในแต�ละบริเวณ 

สีเขียวอ�อน 
ท่ีโล�งเพ่ือนันทนาการ
และรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดล�อม 

เฉพาะท่ีซ่ึงเอกชนเป5นเจ�าของ ให�
ใช�เพ่ิมอีกไม�เกินร�อยละ 5 ของ
ท่ีดินประเภทนี้ในแต�ละบริเวณ 

เฉพาะท่ีซ่ึงเอกชนเป5น
เจ�าของไม�เกินร�อยละ 50 
ของแปลงท่ีดินท่ียื่นขอ

อนุญาต 

เฉพาะท่ีซ่ึงเอกชนเป5นเจ�าของ ให�
ใช�เพ่ิมอีกไม�เกินร�อยละ 5 ของ
ท่ีดินประเภทนี้ในแต�ละบริเวณ 

สีเขียวอ�อน 
และเส�นทแยงสีขาว 
พ้ืนท่ีอนุรักษ3ปCาไม� 

ท่ี ซ่ึ ง เอกชนเป5นเจ� าของให� ใช�
ประโยชน3เพ่ือการอยู�อาศัย การ
ท�องเท่ียวได�ให�จัดสรรบ�านเด่ียว
ได�  และให�ทําอาคารอยู�อาศัย
รวมในระยะ 1,000เมตรจาก
ชายฝ-Gงทะเลได�ซ่ึงจะมีผลกระทบ
ต�อระบบนิเวศ 

ท่ีซ่ึงเอกชนเป5นเจ�าของให�ใช�
ประโยชน3เพ่ือการอยู�อาศัย 
การท�องเท่ียวได�ให�จัดสรร
บ� า น เ ด่ี ย ว ไ ด� แ ล ะ ให� ทํ า
อาคารอยู�อาศัยรวมในระยะ 
1,000เมตรจากชายฝ-Gงทะเล
ได� ซ่ึ ง จะ มีผลกระทบต� อ
ระบบนิเวศ 

ท่ี ซ่ึ ง เอกชนเป5นเจ� าของให� ใช�
ประโยชน3เพ่ือการอยู�อาศัย การ
ท�องเท่ียวได�ให�จัดสรรบ�านเด่ียว
ได�และให�ทําอาคารอยู�อาศัยรวม
ในระยะ 1,000เมตรจากชายฝ-Gง
ทะเลได� ซ่ึ งจะมีผลกระทบต�อ
ระบบนิเวศ 

สีฟVา 
ท่ีโล�งเพ่ือการรักษา

คุณภาพสิ่งแวดล�อมการ
ท�องเท่ียวและการ

ประมง 

มีข�อให�ทําประโยชน3ท่ีเก่ียวข�อง
กับการท�องเท่ียวและท�าเรือ 
การให�ทําได�โดยไม�ระบุเฉพาะ
พ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมจะทําให�มีโอกาส
เกิดการพัฒนากิจกรรมเหล�านี้ใน
พ้ืนท่ีชายฝ-Gงตลอดท้ังเกาะและ
กระทบต�อระบบนิเวศการประมง 
การเพาะเลี้ยงชายฝ-Gงและปะการัง 

 มีข�อให�ทําประโยชน3ท่ีเก่ียวข�อง
กับการท�องเท่ียว และท�าเรือ การ
ให�ทําได�โดยไม�ระบุเฉพาะพ้ืนท่ีท่ี
เหมาะสม จะทําให�มีโอกาสเกิด
การพัฒนากิจกรรมเหล�านี้ ใน
พ้ืนท่ีชายฝ-Gงตลอดท้ังเกาะและ
กระทบต�อระบบนิเวศการประมง 
การเพาะเลี้ยงชายฝ-Gงและปะการัง 

สีฟVามีเส�นทแยงสีขาว 
ท่ีโล�งเพ่ือนันทนาการ
และรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดล�อมชายฝ-Gงทะเล 

การเขียนว�า เว�นแต�โครงการพัฒนา
อ�าวภูเก็ตจะทําให�เกิดการตีความท่ี
คลุมเครือว�า เป5นการยกเว�นไม�ให�
โครงการพัฒนาอ�าวภูเก็ตหรืออาจ
ตีความว�าหากมีโครงการพัฒนา
อ�าวภูเก็ต จะสามารถใช�ประโยชน3
ได�มากกว�านันทนาการ การรักษา
สิ่งแวดล�อมสาธารณประโยชน3 

 การเขียนว�า เว�นแต�โครงการพัฒนา
อ�าวภูเก็ตจะทําให�เกิดการตีความท่ี
คลุมเครือว�า เป5นการยกเว�นไม�ให�
โครงการพัฒนาอ�าวภูเก็ตหรืออาจ
ตีความว�าหากมีโครงการพัฒนา
อ�าวภูเก็ตจะสามารถใช�ประโยชน3
ได�มากกว�านันทนาการ การรักษา
สิ่งแวดล�อม 
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นอกจากนี้ ชุมชนยังใช�สิทธิชุมชนในการให�ความเห็นต�อการจัดทําข�อกําหนด และแนวทางแก�ไขท่ี

กระทบต�อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมดังนี้ 

- การท่ีมีการใช�ข�อกําหนดการใช�ท่ีดินแต�ละสีเหมือนกันท้ังจังหวัด เช�น สีเหลือง ก็มีข�อกําหนด

เหมือนกันในทุกพ้ืนท่ีสีเหลืองท่ีเป5นชุมชนพักอาศัยหนาแน�นน�อยท้ังจังหวัด โดยท่ีลักษณะชุมชน ในแต�

ละพ้ืนท่ีต�างกัน โดยเฉพาะระหว�างชุมชนในเมืองกับชุมชนนอกเขตเมือง ทําให�เกิดป-ญหาความไม�

เหมาะสมกับสภาพข�อเท็จจริง 

- การกําหนดให�มีการพัฒนาการจัดสรรท่ีดินเป5นบ�านเด่ียวในพ้ืนท่ีอนุรักษ3ปCาไม� รวมท้ังการให�ข�อยกเว�น

ให�มีการอยู�อาศัยประเภทอาคารอยู�อาศัยรวมในระยะ1,000 เมตรจากชายฝ-Gงทะเลโดยไม�มีการจําแนก

เฉพาะพ้ืนท่ีซ่ึงมีความเหมาะสมเป5นบริเวณไป จะมีผลทําให�ท่ีดินเอกชนในลักษณะนี้สามารถ

พัฒนาการใช�ท่ีดินเพ่ือกิจกรรมดังกล�าวได�ในพ้ืนท่ีอนุรักษ3ปCาไม�ในผัง ท่ีกําหนดไว�ท่ัวเกาะซ่ึงจะทําให�ไม�

เกิดผลตามเจตนาของการใช�ประโยชน3หลักเพ่ือการคุ�มครองดูแลรักษาปCา ต�นน้ํา ลําธารและธรรมชาติ

เพ่ือรักษาความสมดุลของระบบนิเวศและสิ่งแวดล�อม 

- การกําหนดการใช�ประโยชน3เพ่ือการท�องเท่ียว นันทนาการ ท�าเรือ ควรมีการจําแนกพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม

ท่ีกําหนดเป5นข�อให�และพ้ืนท่ีซ่ึงเป5นข�อห�ามและระบุประเภทกิจกรรมการใช�ประโยชน3ท่ีชัดเจน เพราะ

หากมีกิจกรรมท�องเท่ียวบางอย�าง โดยไม�มีการจํากัดประเภทและพ้ืนท่ี ก็จะมีผลกระทบต�อการรักษา

คุณภาพสิ่งแวดล�อมและการประมง 

 

4.7 การนําสาระในผังเมืองไปใช�ในการคุ�มครองสิทธิชุมชน และพิจารณาอนุมัติอนุญาต 

  สาระของผังเมืองรวมท่ีผ�านการรับฟ-งความคิดเห็นของประชาชนและผ�านความเห็นชอบของ

คณะกรรมการผังเมือง สามารถนําไปใช�ประกอบดุลพินิจ ในการพิจารณารายงานวิเคราะห3ผลกระทบ

สิ่งแวดล�อม การกําหนดพ้ืนท่ีคุ�มครองสิ่งแวดล�อมและการควบคุมอาคาร เช�น กรณีของการก�อสร�างโครงการ

ขนาดใหญ�ท่ีขัดกับผังเมืองรวมท่ีรอประกาศใช�บังคับ ท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราชเป5นต�นแต�ในการประชุม

พิจารณาผลกระทบของการพัฒนาต�อทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล�อมและสุขภาพ มักไม�นําสาระสําคัญไปใช�

ประกอบการพิจารณาว�า การพัฒนานั้นในประเด็นการใช�ประโยชน3ท่ีดินมีข�อพึงระวังประการใด จากรายงาน

การพิจารณาให�ความเห็นรวมท้ังการชี้แจงของหน�วยงานต�อประเด็นการใช�ท่ีดินในผังเมืองรวมท่ีผ�านการ

พิจารณาเห็นชอบ แต�ยังมิได�มีการบังคับใช� มักจะเป5นการชี้แจงว�าไม�มีผังเมือง ท้ังท่ีโดยข�อเท็จจริงแล�ว ในพ้ืนท่ี
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ทุกจังหวัดมีการวางผังเมืองรวมระดับจังหวัดและมีรายงานการวิเคราะห3 มีสาระสําคัญของการใช�ประโยชน3ท่ี

สอดคล�องหรือขัดกับสาระสําคัญในการใช�ท่ีดินแต�ละประเภท ซ่ึงหากนํามาพิจารณาประกอบการใช�ดุลพินิจ ก็

จะเป5นการนําสาระของผังเมืองมาใช�ให�เกิดการคุ�มครองล�วงหน�าและปVองกันผลกระทบต�อชุมชนได�อย�าง

รอบคอบครบถ�วนมากข้ึน 

  ตัวอย�างเช�น กรณีข�อร�องเรียนการก�อสร�างท�าเรือท่ีตําบลกลาย อําเภอท�าศาลา จังหวัด

นครศรีธรรมราช ซ่ึงมีการจัดทําร�างผังเมืองรวมจังหวัดท่ีอยู�ระหว�างรอประกาศใช�บังคับ การจัดทํารายงานการ

วิเคราะห3ผลกระทบสิ่งแวดล�อมและสุขภาพ (อีเอชไอเอ) ได�ระบุองค3ประกอบการใช�ประโยชน3พื้นที่โครงการ

บนฝ-Gง  ซ่ึงจะมีพ้ืนท่ีส�วนท่ีเป5นถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิง (ดีเซล) คลังเก็บน้ํามันหล�อลื่น คลังเก็บถังบรรจุสารเคมี 

โรงเก็บของเสียอันตราย และโครงการนี้มีการขนส�งลําเลียงสารกัมมันตรังสี (อิริเดียม-92) และสารท่ีเป5นวัตถุ

ระเบิดแม�ว�ารายงานจะอ�างว�าเป5นไปตามมาตรฐานการจัดการและการขนส�ง แต�กิจกรรมดังกล�าวเป5นกิจกรรม

ท่ีเป5นข�อห�ามในการใช�ประโยชน3ในผังเมืองรวมจังหวัดนครศรีธรรมราช นอกจากนี้ ท�าเรือของบริษัทฯจัดเป5น

ท�าเรือท่ีใช�งานเพ่ืออุตสาหกรรม มิใช�สาธารณูปโภคท่ีเป5นบริการเพ่ือสาธารณะ 

  พ้ืนท่ีบริเวณโครงการอยู�ในร�างผังเมืองรวมจังหวัดนครศรีธรรมราช ซ่ึงกําหนดไว�เป5นการใช�ท่ีดิน

ประเภทชนบทและเกษตรกรรม ท่ีกําหนดให�ใช�ประโยชน3เพ่ือเกษตรกรรม การอยู�อาศัย สถาบันราชการ 

สถาบันศาสนา สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ จะเห็นว�า การพัฒนาโครงการเป5นการใช�ประโยชน3ท่ีดินและ

กิจกรรมท่ีขัดแย�งกับผังเมือง โดยในพ้ืนท่ีชนบทเกษตรกรรมห�ามมิให�มีกิจกรรมประเภทการเก็บรักษา ขนส�ง 

ลําเลียงสารเคมีอันตราย 

  แม�ว�าผังเมืองรวมจังหวัดนครศรีธรรมราชในขณะนั้นยังถือเป5นฉบับร�าง แต�เป5นร�างท่ีผ�านความ

เห็นชอบของคณะกรรมการกฤษฎีกาแล�ว เตรียมรอประกาศใช�บังคับ และมีบันทึกของสํานักงานโยธาธิการจังหวัด

นครศรีธรรมราช ท่ี นศ 0020/292 ลงวันท่ี 21 กุมภาพันธ3 2555 ถึงท�องถ่ินจังหวัดนครศรีธรรมราช แจ�งการ

เตรียมพร�อมใช�บังคับผังเมืองรวมจังหวัดนครศรีธรรมราช ท่ีจะประกาศในราชกิจจานุเบกษา ภายใน พ.ศ. 2555 

การวิเคราะห3ผลกระทบสิ่งแวดล�อมและสุขภาพและการพิจารณาให�ความเห็นชอบ เป5นการ

ดําเนินการและให�ความเห็นต�อกิจกรรมท่ียื่นเรื่องเพ่ือจะพัฒนาในอนาคตและร�างผังเมืองรวมจังหวัด

นครศรีธรรมราช ก็เป5นร�างท่ีผ�านการพิจารณาเห็นชอบ เพ่ือบังคับใช�ให�เกิดการใช�ประโยชน3ท่ีดินมิให�มีกิจกรรม

ท่ีก�อผลกระทบ 
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ดังนั้น  ด�วยหลักของการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี การคุ�มครองสิทธิในการดํารงชีวิตท่ีปกติ

ต�อเนื่องในสิ่งแวดล�อมท่ีดีเป5นวัตถุประสงค3ของกฎหมายในการให�สิทธิของบุคคลท่ีจะมีส�วนร�วมกับรัฐและ

ชุมชน  ดังเช�นในมาตรา 67วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 เป5นต�น ผู�รับผิดชอบ

ในการพิจารณา การอนุมัติ อนุญาต จึงควรพิจารณามิให�กิจกรรมท่ีอาจเป5นอันตราย ก�อให�เกิดผลกระทบ 

ดําเนินการในพ้ืนท่ีซ่ึงเป5นข�อห�ามในผังเมือง  
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รูปท่ี 4.35 ตัวอย�างสาระสําคัญในข�อกําหนดผังเมืองรวม  
ท่ีสามารถใช�ประกอบดุลพินิจ กรณีการใช�พ้ืนท่ีเป:นท่ีเก็บวัตถุอันตราย จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

 

ผงัเมืองจังหวดันครศรีธรรมราช 

ห้ามมิให้มีกจิกรรมอุตสาหกรรม  

กจิกรรมการเกบ็ ลาํเลยีงวตัถุอนัตราย ใน

พื#นที%ชนบทและเกษตรกรรม ( สีเขียว) 
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4.8 การนําสาระของผังเมืองรวมไปจัดทําข�อบัญญัติท�องถ่ิน ในช�วงท่ีผังเมืองหมดอายุและผังเมืองฉบับ

ใหม�ยังไม�แล�วเสร็จ  

  ตัวอย�าง กรณีผังเมืองรวมมาบตาพุดซ่ึงอยู�ในระหว�างการดําเนินการปรับปรุง ข้ันตอนในการ

นําไปสู�การประกาศใช�บังคับต�องใช�เวลานานพอสมควรในระหว�างนี้ ท�องถ่ินได�มีการออกเทศบัญญัติกําหนด

บริเวณห�ามก�อสร�าง ดัดแปลง ใช�หรือเปลี่ยนการใช�อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในเขตท�องท่ีเทศบาลเมือง

มาบตาพุด อําเภอเมือง จังหวัดระยอง พ.ศ. 2553 แต�ขอบเขตของพ้ืนท่ีซ่ึงสามารถขออนุญาตก�อสร�างอาคารท่ี

เป5นการใช�เพ่ือกิจการอุตสาหกรรม ยังคงเป5นไปตามผังเมืองรวมมาบตาพุด ฉบับท่ีหมดอายุไปแล�ว ซ่ึงมีการ

กําหนดพ้ืนท่ีทับซ�อนกับพ้ืนท่ีชุมชน จะทําให�มีการเพ่ิมข้ึนของกิจการท่ีอาจส�งผลกระทบรุนแรงต�อสิ่งแวดล�อม

และสุขภาพ ส�วนท�องถ่ินอ่ืนซ่ึงเดิมอยู�ในเขตผังเมืองรวมมาบตาพุดฉบับท่ีหมดอายุบังคับใช� ก็ได�มีการออกเทศ

บัญญัติกําหนดบริเวณห�ามก�อสร�าง ดัดแปลงใช�หรือเปลี่ยนการใช�อาคารบางชนิดหรือบางประเภท โดยยึดตาม

แนวทางในกฎกระทรวงผังเมืองรวมมาบตาพุดฉบับเดิม 

  ดังนั้น การควบคุมการใช�ประโยชน3ท่ีดินในช�วงเวลาท่ีกฎกระทรวงในผังเมืองรวมฉบับใหม�ยังไม�

ประกาศใช�บังคับซ่ึงมีแนวโน�มการกําหนดพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมลดลงและการเพ่ิมพ้ืนท่ีกันชน แต�กระบวนการทาง

กฎหมายจะใช�เวลาอีกนานพอสมควร จึงอาจจะทําให�เกิดการขยายตัวของกิจกรรมท่ีอาจส�งผลกระทบต�อ

สิ่งแวดล�อมและสุขภาพในพ้ืนท่ีตามผังเมืองรวมฉบับเดิมซ่ึงท�องถ่ินนํามาเป5นกรอบในการออกเทศบัญญัติ และ

อาจจะทําให�เกิดการพัฒนาในพ้ืนท่ีซ่ึงเป5นพ้ืนท่ีกันชน จึงจําเป5นต�องมีมาตรการคุ�มครองสิ่งแวดล�อม ท่ีจะ

ปVองกันมิให�เกิดการขยายตัวของกิจการท่ีส�งผลกระทบไปยังบริเวณท่ีเป5นข�อห�ามในผังเมืองฉบับใหม�ท่ียังไม�แล�ว

เสร็จและรอการประกาศใช�บังคับ 

  



180 
 

 
 

รูปท่ี 4.36 ตัวอย�างการนําผังเมืองท่ีหมดอายุการใช�บังคับมาเป:นแนวทางในการออกเทศบัญญัติ  
เพ่ือให�เกิดการควบคุมการใช�อาคาร กรณีพ้ืนท่ีมาบตาพุด 

 

 
ท่ีมา: สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห�งชาติ.ข�อเสนอกรอบแนวคิดการจัดทํามาตรการคุ�มครอง

สิ่งแวดล�อมและสุขภาวะในพ้ืนท่ีมาบตาพุดและพ้ืนท่ีเก่ียวข�อง.2554. หน�า 5 – 8. 
 
 
4.9 การปรับปรุงมาตรฐานการกําหนดการใช�ประโยชน$ท่ีดิน และการจัดทําข�อกําหนด 

  ป-จจุบันการจัดทําผังเมืองรวมอ�างอิงประเภทอุตสาหกรรมท่ีใช�ในการจัดทําข�อกําหนดจากบัญชี

ประเภทโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม แต�การพัฒนาอุตสาหกรรมมีการพัฒนาการใช�เทคโนโลยีและการผลิต

อยู�ตลอดเวลา ดังนั้น เพ่ือให�การวางผังเมืองสามารถกําหนดการใช�ประโยชน3ท่ีดินท่ีมีการจัดทําข�อกําหนดและ

มาตรการควบคุมให�ทันต�อสถานการณ3การพัฒนา ปVองกันผลกระทบต�อชุมชน จึงควรมีการศึกษาร�วมมือ

ระหว�างหน�วยงานและองค3การท่ีเก่ียวข�อง ในการพิจารณา จัดกลุ�ม ประเภทกิจกรรมท่ีมีกระบวนการผลิต การ

ใช�วัตถุดิบท่ีอาจเป5นอันตราย การจัดการของเสียท่ีมีลักษณะต�างกันรวมท้ังความต�องการใช�ทรัพยากรเช�น ท่ีดิน 
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น้ํา รวมท้ังท่ีต้ังเฉพาะ เพ่ือจัดทําบัญชีอ�างอิงในการกําหนดข�อห�ามและข�อให� ดําเนินกิจกรรมต�างๆในพ้ืนท่ีท่ี

เหมาะสม มีระยะกันชนและระยะปVองกันท่ีปลอดภัย    

 

ท้ังนี้ ประเภทกิจกรรมท่ีควรนํามาพิจารณา ได�แก� 

  การผลิตไฟฟMาบัญชีประเภท 88 ซ่ึงมีการพัฒนาการผลิตไฟฟVาท่ีมีขนาดวัตถุดิบท่ีใช� รวมท้ัง

ผลกระทบท่ีแตกต�างกัน เช�น กรณีโรงไฟฟVาชีวมวลตํ่าว�า 10 เมกะวัตต3 กับโรงไฟฟVาพลังน้ํา โรงไฟฟVา            

ถ�านหิน จะมีผลกระทบต�างกัน และในการกําหนดนั้นควรพิจารณากําลังการผลิตด�วย 

  การบําบัดน้ําเสียและจัดการกากของเสีย ซ่ึงมีความแตกต�างกันในขนาดและประเภทของกาก      

ของเสีย ท่ีเป5นขยะชุมชน ขยะติดเชื้อและขยะอันตราย เป5นต�นกิจการดังกล�าวนี้  ควรมีการศึกษากําหนด           

ประเภทย�อย เพ่ือให�การกําหนดข�อห�ามและข�อให� มีการพิจารณาพ้ืนท่ีต้ัง พ้ืนท่ีปVองกัน มิให�ส�งผลกระทบ          

ต�อชุมชน 

  นอกจากนี้ การจัดทําข�อกําหนดนี้ยังไม�จําแนกรายละเอียดให�สอดคล�องกับการพัฒนาท่ีเปลี่ยนไป

รวมท้ังผลกระทบของกิจการ และกรณีข�อกําหนดการอยู�อาศัยในเขตอนุรักษ3กรณีเหมืองและการควบคุมการติดต้ัง

โครงสร�างพ้ืนฐานโทรคมนาคม เพ่ือให�มีมาตรฐานปVองกันและควบคุมกิจกรรมท่ีอาจก�อให�เกิดผลกระทบ 

 

4.10 การปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข�อง 

  ป-จจุบัน การประกาศใช�บังคับผังเมืองมีความล�าช�า อันเนื่องมาจากสาเหตุหลายประการ ท้ังท่ี

เป5นความล�าช�าในการดําเนินการ การกําหนดการใช�ประโยชน3ท่ีทําให�เกิดความขัดแย�ง การขาดการศึกษาอย�าง

รอบด�าน การขาดกระบวนการมีส�วนร�วมท่ีครบถ�วนท่ัวถึงและความล�าช�าในการพิจารณาและการใช�ประโยชน3

ในบางประเด็นยังมิได�นํามาพิจารณาในการจัดทําข�อกําหนดการใช�พ้ืนท่ี   

  การปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือให�มีผังเมืองท่ีไม�เกิด “ช�องว�าง” ในการ

ควบคุมการใช�ประโยชน3ท่ีดินและการพัฒนาไม�ให�กระทบกับชุมชนและส�งเสริมต�อการมีส�วนร�วมของประชาชน

และชุมชน ได�แก� 
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(1)  การปรับปรุงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 ในประเด็นท่ีสําคัญ  ดังนี้ 

- การปรับปรุงโครงสร�างคณะกรรมการผังเมือง คณะท่ีปรึกษาผังเมืองระดับจังหวัด ให�มี

สัดส�วนของภาคประชาสังคมและชุมชน เพ่ิมข้ึน แทนการเน�นการเพ่ิมสัดส�วนเฉพาะ

ภาคเอกชน นักพัฒนา และองค3กรวิชาชีพ โดยต�องให�มีสัดส�วนของคณะกรรมการท่ีเหมาะสม

กับการพิจารณาในด�านต�างๆ ตามวัตถุประสงค3ของการผังเมือง 

- การกระจายอํานาจการวางผังและโครงสร�างกรรมการผังเมืองระดับท�องถ่ินให�มีอํานาจ

ตัดสินใจ โดยมีการสนับสนุนและประสานความร�วมมือทางเทคนิควิชาการจากส�วนกลาง 

- การปรับปรุงระยะเวลาการใช�บังคับ เพ่ือมิให�เกิดช�องว�างโดยให�มีการกําหนดช�วงเวลาท่ีต�องมี

การประเมินผล ทบทวนอย�างมีส�วนร�วม  

- การตัดสินใจของคณะกรรมการผังเมือง มีผลต�อสิทธิในการใช�ประโยชน3ท่ีดินและทรัพย3สินท้ัง

ส�วนบุคคลและสาธารณะดังนั้น นอกจากการปรับปรุงโครงสร�างคณะกรรมการผังเมืองท่ีมา

จากกระบวนการสรรหาทุกภาคส�วนแล�ว ควรมีการแสดงความรับผิดชอบในการตัดสินใจ

นโยบายสาธารณะ โดยแสดงการลงมติและมีการบันทึกเป5นลายลักษณ3อักษรในการให�ความ

เห็นชอบ หรือไม�เห็นชอบ ในการลงมติ เพ่ือเป5นการส�งเสริมกระบวนการตัดสินใจสาธารณะท่ี

เป5นธรรมาภิบาล มีเหตุผล หลักการ มีความเป5นธรรม โปร�งใส ตรวจสอบได�และความพร�อม

รับผิดชอบ 

- การมีผังระดับประเทศและผังภาค เป5นการทํางานท่ีสําคัญท่ีจะบูรณาการการพัฒนาด�าน

ต�างๆมาสู�การดําเนินการ การมีส�วนร�วม ประสานให�เกิดการปฏิบัติร�วมมือสู�ผลการพัฒนาเพ่ือ

ส�วนรวมท่ีดีและยั่งยืน แต�ผังนโยบายควรจะมีความยืดหยุ�น พร�อมต�อการมีส�วนร�วมปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงให�เหมาะสมร�วมกัน และไม�มีความจําเป5นต�องบังคับใช�เป5นกฎหมาย 

- ให�มีการริเริ่มการพัฒนาการศึกษา สร�างกลไกการประเมินสิ่งแวดล�อมระดับยุทธศาสตร3 ด�วย

กระบวนการมีส�วนร�วมมาใช�เพ่ือให�การวางผังทุกระดับนําไปสู�ผลท่ีดีและยั่งยืน 

 

(2)  การปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบท่ีเก่ียวข�องกับการใช�ประโยชน$พ้ืนท่ี 

 การวิเคราะห3ข�อกําหนดผังเมืองรวมในหลายพ้ืนท่ีซ่ึงมีการให�สัมปทานในกิจการท่ีมีผลกระทบต�อ

พ้ืนท่ีเช�น สัมปทานพลังงาน การให�อาชญาบัตรเหมืองแร�และประทานบัตรเหมืองแร�และสัมปทานกิจการ

โทรคมนาคม ศึกษาจากกรณีผังระดับนโยบายภาคตะวันออกเฉียงเหนือและผังเมืองรวมจังหวัดในภาค
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ตะวันออกเฉียงเหนือ ท่ีมีข�อร�องเรียนเก่ียวกับการทําเหมืองแร� ในจังหวัดเลย จังหวัดอุดรธานีและจังหวัด

หนองบัวลําภู และข�อร�องเรียนเก่ียวกับการขุดเจาสํารวจป[โตรเลียม ในจังหวัดบุรีรัมย3และจังหวัดกาฬสินธุ3 

การวิเคราะห3พบว�า สาระสําคัญของผังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซ่ึงเป5นผังระดับนโยบาย ได�

กําหนดให�ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป5นแหล�งผลผลิตการเกษตรท่ีใช�เลี้ยงประชากรในประเทศ  มีการกําหนด

พ้ืนท่ีสงวนและอนุรักษ3 พ้ืนท่ีคุ�มครองสภาพแวดล�อม พ้ืนท่ีเกษตรกรรม พ้ืนท่ีเมืองและอุตสาหกรรม โดยการ

พัฒนาอุตสาหกรรมจะเน�นอุตสาหกรรมการเกษตรท่ีสอดคล�องกับฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล�อมและในส�วน

การเกษตรนั้นพบว�าในจังหวัดบุรีรัมย3และจังหวัดกาฬสินธุ3ท่ีมีข�อร�องเรียนเรื่องการขุดเจาะสํารวจป[โตรเลียมนั้น 

เป5นพ้ืนท่ีท่ีได�รับการกําหนดเป5นพ้ืนท่ีเกษตรกรรมปลูกข�าว มันสําปะหลังและยางพาราและพัฒนาอุตสาหกรรม

การเกษตรต�อเนื่องกับผลผลิตการเกษตรดังกล�าว ส�วนจังหวัดกาฬสินธุ3เป5นพ้ืนท่ีเกษตรกรรมท่ีเน�นในเรื่องพืชไร� 

มันสําปะหลัง อ�อย และเป5นพ้ืนท่ีเกษตรอุตสาหกรรม สําหรับจังหวัดอุดรธานี จังหวัดเลยนั้นในผังนโยบายการ

ใช�ท่ีดินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กําหนดไว�เป5นพ้ืนท่ีชนบทและเกษตรกรรม พ้ืนท่ีสงวนและอนุรักษ3ปCาไม� เป5น

พ้ืนท่ีมีศักยภาพทางการเกษตร การท�องเท่ียว และเป5นแหล�งโบราณคดีท่ีสําคัญ 

 อย�างไรก็ตาม ในผังภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี้ ได�มีการกําหนดผังนโยบายในด�านอุตสาหกรรม          

โปแทชท่ีจังหวัดอุดรธานี แต�มิได�มีการกําหนดขอบเขตพ้ืนท่ีและในด�านผังนโยบายพลังงานได�มีการเสนอให�มี

การส�งเสริมการลงทุนพัฒนาธุรกิจพลังงานในภูมิภาค แต�ท้ังกรณีการพัฒนาเหมืองแร�และพ้ืนท่ีลงทุนธุรกิจ

พลังงานนั้น มิได�ถูกกําหนดพ้ืนท่ีไว�ในผังนโยบาย ในขณะท่ีผังนโยบายการใช�ท่ีดินและผังนโยบายด�านการ

เกษตรกรรม พ้ืนท่ีส�วนใหญ�ของจังหวัดเลย อุดรธานี บุรีรัมย3 และกาฬสินธุ3 ได�รับการกําหนดเป5นพ้ืนท่ีชนบท

เกษตรกรรมและพ้ืนท่ีอนุรักษ3ปCาไม� ซ่ึงจะเห็นว�าในผังนโยบายการใช�ท่ีดินและการพัฒนาการเกษตรมีความ

ขัดแย�งในการใช�ท่ีดินกับผังนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมเหมืองแร�และผังนโยบายการพัฒนาพลังงาน จึง

ควรท่ีจะมีการประเมินผลกระทบระดับยุทธศาสตร3ด�วยกระบวนการมีส�วนร�วม (SEA – Strategic 

Environmental Assessment) เพ่ือให�เกิดทางเลือกการใช�ประโยชน3พ้ืนท่ีเพ่ือการพัฒนาท่ีเหมาะสม ท่ีเป5น

การร�วมกําหนดและลดความขัดแย�งในระดับโครงการ  

 การประเมินสิ่งแวดล�อมระดับยุทธศาสตร3 เป5นเครื่องมือและกลไกท่ีใช�เชื่อมประสานการทํางาน

ของหลายฝCายเข�าด�วยกัน  เริ่มจากการกําหนดทิศทางการพัฒนาให�เกิดดุลยภาพท้ังเศรษฐกิจ สังคมและ

สิ่งแวดล�อมไปพร�อมกัน   บนฐานกระบวนการท่ีผู�มีส�วนได�เสียได�เข�ามาร�วมตัดสินใจเลือกการพัฒนานั้นๆ โดย

มีพ้ืนฐานของการบริหารจัดการท่ีดี มีความรับผิดชอบร�วมกัน  การพิจารณาฐานศักยภาพ เง่ือนไข บริบทต�างๆ

ท้ังทางบวกและลบ  จึงเป5นท้ังเครื่องมือและกลไกหนึ่งท่ีจะนํามาสู�การบูรณาการท้ังความคิดและการปฏิบัติการ 
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ให�เกิดการทํางานอย�างมีระบบและมีกระบวนการตัดสินใจอย�างมีส�วนร�วม โดยมุ�งเปVาของการพัฒนาท่ียั่งยืนบน

ศักยภาพและเง่ือนไขของการพัฒนาในระยะยาว  ซ่ึงการพัฒนานโยบายและแผนท่ีเก่ียวกับการพัฒนาพ้ืนท่ีนี้ 

กระบวนการ SEA จะมีส�วนสําคัญในการกําหนดเปVาประสงค3การพัฒนาและทางเลือกเชิงยุทธศาสตร328 

 และในระดับผังเมืองรวมจังหวัด พบว�าจังหวัดเลยและจังหวัดอุดรธานี ซ่ึงมีข�อร�องเรียนในด�าน

การพัฒนาเหมืองแร� และการขุดเจาะสํารวจพลังงานนั้น ยังไม�มีมาตรการในข�อกําหนดผังเมืองในกิจกรรม

เหมืองแร� และกิจกรรมการขุดเจาะสํารวจพลังงาน เนื่องจากไม�ได�เป5นกิจการท่ีอยู�ในประเภทโรงงานซ่ึงใช�

อ�างอิงและกิจการดังกล�าวทําให�เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพการใช�พ้ืนท่ี ท้ังท่ีเป5นพ้ืนท่ีอนุรักษ3 พ้ืนท่ีเกษตรและ

ชุมชน จึงทําให�การควบคุมการใช�ท่ีดินไม�ครอบคลุมและไม�มีสาระท่ีนําไปพิจารณาในการกําหนดมาตรการ

ปVองกันผลกระทบและการพิจารณาอนุมัติอนุญาต     

นอกจากนี้ ในเง่ือนไขของการให�สัมปทานและอาชญาบัตรในกิจการดังกล�าว ไม�มีเง่ือนไขผังเมือง

ในระดับการให�สัมปทาน แต�จะมีการพิจารณาผลกระทบด�านการใช�ท่ีดินในระดับโครงการเม่ือมีการจัดทํา

รายงานการวิเคราะห3ผลกระทบต�อสิ่งแวดล�อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ   

 ดังนั้น จึงควรมีการมีส�วนร�วมของหน�วยงานและองค3กรท่ีเก่ียวข�องได�แก� ในการจัดกลุ�มประเภท

กิจกรรมท่ีมีการขอสัมปทานดังกล�าวและนํามาประเมินผลกระทบระดับยุทธศาสตร3ในเชิงพ้ืนท่ีและกําหนด

ทางเลือกให�มีเขตการให�สัมปทานท่ีเป5นการกําหนดร�วมกันซ่ึงจะต�องมีการปรับปรุงพระราชบัญญัติแร� พ.ศ.

2510 และพระราชบัญญัติป[โตรเลียม พ.ศ. 2514 และกฎระเบียบท่ีเก่ียวข�อง 

                                                 
28 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม. การจัดทําแนวทางการประเมินสิ่งแวดล�อมระดับ
ยุทธศาสตร3.เอกสารอัดสําเนา.2550. หน�า2-4. 
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รูปท่ี 4.37 แสดงผังนโยบายการใช�ประโยชน$ท่ีดินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

ท่ีกําหนดการใช�ประโยชน$ท่ีดินส�วนใหญ�เป:นพ้ืนท่ีเกษตรกรรม พ้ืนท่ีสงวนและอนุรักษ$ปOาไม�
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(3)  การปรับปรุง พัฒนาศักยภาพและขยายอัตรากําลัง หน�วยงานกฤษฎีกา 

 

เนื่องด�วยผังเมืองส�วนใหญ� ใช�เวลานานมากในช�วงจากการตรวจของสํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา เนื่องด�วยต�องมีความถูกต�องของพ้ืนท่ี นามศัพท3และข�อความทางกฎหมาย ในขณะท่ีสํานักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกามีภารกิจอ่ืนนอกเหนือจากด�านผังเมือง จึงควรมีการพิจารณาปรับปรุง พัฒนาศักยภาพ

และขยายอัตรากําลัง รวมท้ังพิจารณาการขยายหน�วยงานในภูมิภาค เนื่องด�วยผังเมืองเป5นกฎกระทรวงท่ีใช�

บังคับเฉพาะพ้ืนท่ี 

 

4.11 การส�งเสริมการมีส�วนร�วมอย�างมีประสิทธิภาพในทุกข้ันตอน 

- การสร�างความรู�ความเข�าใจในทุกภาคส�วน   

- กระบวนการสื่อสารสาธารณะท่ีเข�าใจและเข�าถึงได�ง�าย    

- การเป[ดเผยข�อมูลข�าวสารท่ีมากกว�าแผนผังและข�อกําหนด โดยควรมีข�อมูลท่ีเป5น Input การวางผัง   

- การวิเคราะห3และกําหนดทิศทาง และการให�ประชาชนมีโอกาสมีส�วนร�วมในทุกระดับและข้ันตอน 

- การแสดงกลไกการนําผังไปสู�การปฏิบัติ ท่ีจะประสานและเชื่อมโยงกับแผน นโยบาย งบประมาณของ

หน�วยงานและภาคส�วนต�างๆ รวมท้ังกลไก กระบวนการตรวจสอบ คัดค�าน อุทธรณ3 ท่ีชัดเจน  

- การแสดงความเชื่อมโยงของผังเมืองรวมชุมชน กับผังชนบท เพ่ือการมีส�วนร�วมของกลุ�มท่ีใช�ฐาน

ทรัพยากรร�วมกัน 

- การเป[ดเผยข�อมูลการพิจารณา เหตุผลการตัดสินใจของคณะกรรมการ เพ่ือการติดตาม ตรวจสอบ 

และแสดงความพร�อมรับผิดชอบ 

- ควรมีการปรับปรุงกระบวนการ กลไกและข้ันตอนการมีส�วนร�วมให�มีระยะเวลาท่ีเหมาะสมและชัดเจน 

รวมท้ังการเป[ดเผยและกลไกการรับรองผลจากการมีส�วนร�วมแต�ละระดับและข้ันตอนร�วมกัน 

- เนื่องด�วยผังประเทศและผังภาค ท่ีมีการจัดทําไว� เป5นเรื่องใหม�ท่ีมีการดําเนินการและมีผลต�อการวาง

ผังระดับชุมชน ขอเสนอให�กรมโยธาธิการและผังเมืองมีการเป[ดเผยข�อมูลท่ีครบถ�วนของผังและ

การศึกษาแต�ละสาขาในการวางผัง รวมท้ังตัวอย�างการศึกษาวิเคราะห3เพ่ือการวางและจัดทํา          

ผังเมืองรวม เพ่ือให�ประชาชนได�มีโอกาสศึกษา ทําความเข�าใจ เพ่ือการให�ความคิดเห็นต�อร�าง 
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พระราชบัญญัติ การผังเมือง พ.ศ... อย�างมีประสิทธิภาพและส�งเสริมสิทธิในการเข�าถึงข�อมูลข�าวสาร

ของประชาชน 

- การเป[ดรับฟ-งความคิดเห็นต�อร�างพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ... ท่ีกําลังมีการปรับปรุง 

 

4.12 สรุป 

 การวิเคราะห3และสังเคราะห3ป-ญหาและกระบวนการผังเม ืองเกี ่ยวข�องกับส ิทธ ิช ุมชนและ        

สิทธิการมีส�วนร�วมของประชาชนจากกรณีข�อร�องเรียนมายังสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห�งชาติ 

ป-ญหาผลกระทบจากโครงการที่มีต�อชุมชน ป-ญหาและกระบวนการผังเมืองที่เกี่ยวข�องกับสิทธิชุมชนและ

สิทธิการมีส�วนร�วมของประชาชนและวิเคราะห3โครงสร�าง กระบวนการผังเมืองแต�ละระดับ พบว�า ผังเมืองมี

หลายระดับท้ังผังเมืองในระดับนโยบาย ผังเมืองท่ีมีผลบังคับตามกฎหมายและผังเมืองท่ีเป5นผังแนะแนวทาง

พัฒนา โครงสร�างและกระบวนการผังเมือง มีความเก่ียวข�องกับการจัดทํานโยบายและแผนระดับต�างๆท้ังใน

ระดับประเทศ ระดับภาค ระดับจังหวัดและระดับกลุ�มพ้ืนท่ี ซ่ึงจะมีผลต�อการนํามากําหนดการใช�ประโยชน3

ท่ีดิน ท่ีมีผลกระทบต�อชุมชน   

ดังนั้น การท่ีจะให�ผังเมืองมีผลต�อการคุ�มครองสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส�วนร�วมของประชาชน จึงต�อง

เริ่มต�นจากการเข�าถึงข�อมูลข�าวสาร และการมีส�วนร�วมในแผนและผังระดับนโยบาย เพ่ือท่ีชุมชนจะมีส�วนร�วม

ในระดับ”ต�นน้ํา” คือ มีส�วนร�วมกําหนดทิศทางการพัฒนาพ้ืนท่ีต้ังแต�ระดับนโยบายและเนื่องด�วยการกําหนด

นโยบายมีหลายสาขาท่ีไม�มีความสอดคล�องกัน จึงควรให�มีการดําเนินการประเมินผลกระทบระดับยุทธศาสตร3

เชิงพ้ืนท่ี โดยบูรณาการแผน ยุทธศาสตร3 นโยบาย ท่ีจะมีการใช�ประโยชน3พ้ืนท่ี เพ่ือรวบรวม นํามาประเมินผล

กระทบ และกําหนดทางเลือกด�วยกระบวนการมีส�วนร�วมทุกข้ันตอนและในการดําเนินการทบทวนผังระดับ

นโยบาย ผังเมืองรวมจังหวัดและผังเมืองรวมชุมชนนั้น จะต�องมีการให�ข�อมูล เพ่ือให�เกิดการมีส�วนร�วมของ

ประชาชนทุกข้ันตอน ท่ีสามารถเข�าใจถึงเหตุและผล ที่มาของข�อมูลในการกําหนดการใช�ประโยชน3ที่ดินและ

ทิศทางการพัฒนา การจัดทําข�อกําหนดการใช�ประโยชน3พ้ืนท่ี ท่ีจะมีผลกระทบต�อวิถีชีวิต เศรษฐกิจ สังคม 

วัฒนธรรมของชุมชน 

การวิเคราะห3ผลกระทบต�อชุมชนส�วนใหญ�เป5นการจัดทําข�อกําหนดการใช�ประโยชน3ที่ดินในพื้นท่ี

สีเขียวซ่ึงมีการนําไปสู�การปฏิบัติท่ีมีมาตรฐานต�างกันในบางพ้ืนท่ี ประกอบกับผังเมืองเป5นเรื่องท่ีเก่ียวข�องกับ

การวิเคราะห3หลายสาขาท่ีต�องบูรณาการเพ่ือกําหนดการใช�ประโยชน3ท่ีเหมาะสมและประชาชนไม�ได�รับการ
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ชี้แจงให�เข�าใจ จึงมีการกําหนดการใช�ประโยชน3ท่ีไม�สอดคล�องกับพ้ืนท่ี ดังนั้น การปรับปรุงมาตรฐานผังเมืองใน

บางกิจกรรมท่ีมีผลกระทบต�างกันโดยการมีส�วนร�วมของหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องและการมีส�วนร�วมของประชาชน 

จะทําให�มาตรฐานผังเมืองและการกําหนดกิจกรรมบางประเภทท่ีมีผลกระทบต�างกัน อาทิ เช�น กิจการพลังงาน 

กิจการกําจัดขยะและของเสีย มีความชัดเจนและมีการกําหนดการใช�ท่ีดินในบริเวณท่ีเหมาะสมร�วมกัน 

ป-ญหาของช�วงเวลาท่ีผังเมืองหมดอายุการบังคับใช�และผังเมืองท่ีผ�านการรับฟ-งและได�รับความ

เห็นชอบแล�ว แต�อยู�ระหว�างการรอประกาศใช�บังคับตามกฎหมาย ทําให�เกิดช�องว�างท่ีมีการขออนุญาตทํา

กิจกรรมท่ีเป5นข�อห�ามและขัดกับสาระสําคัญของผัง จึงควรนําสาระของผังเมืองรวมท่ีผ�านการรับฟ-งความ

คิดเห็นของประชาชน และผ�านความเห็นชอบของคณะกรรมการผังเมือง มาประกอบดุลพินิจ ในการพิจารณา

รายงานวิเคราะห3ผลกระทบสิ่งแวดล�อมและการพิจารณาอนุมัติอนุญาต ให�เกิดการคุ�มครองล�วงหน�าและ

ปVองกันผลกระทบต�อชุมชนได�อย�างรอบคอบครบถ�วนมากข้ึน รวมท้ังการใช�พระราชบัญญัติการผังเมือง   

มาตรา 15 (3) และการนําสาระของข�อกําหนดผังเมืองไปใช�ในการออกข�อบัญญัติท�องถ่ินด�วยกระบวนการมี

ส�วนร�วม  

กรณีความล�าช�าของผังเมืองท่ีกระทบต�อชุมชนและสิทธิชุมชน เนื่องจากใช�เวลานานมากในช�วงจาก

การตรวจของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จึงควรมีการพิจารณาปรับปรุง พัฒนาศักยภาพและขยาย

อัตรากําลัง ในหน�วยงานดังกล�าว รวมท้ังพิจารณาการขยายหน�วยงานในภูมิภาค เนื่องด�วยผังเมืองเป5น

กฎกระทรวงท่ีใช�บังคับเฉพาะพ้ืนท่ี 

ป-จจุบัน โครงสร�างการพิจารณาและตัดสินใจผังเมือง คือกรรมการผังเมือง ซ่ึงเป5นการตัดสินใจจาก

ส�วนกลาง ตาการบังคับใช�และการพิจารณาอนุญาต การปฏิบัติต�างๆอยู�ในพ้ืนท่ี จึงควรมีการกระจายอํานาจ

การตัดสินใจผังเมืองในระดับจังหวัดและระดับชุมชน โดยมีโครงสร�างกรรมการแต�ละดับท่ีมาจากทุกภาคส�วน 

และชุมชนในพ้ืนท่ีวางผังควรมีอํานาจในการตัดสินใจด�วย ซ่ึงในการนี้ จําเป5นต�องปรับปรุงพระราชบัญญัติการ

ผังเมือง รวมถึงการปรับปรุง เพ่ือให�มีผังเมืองท่ีไม�เกิด “ช�องว�าง” ในการควบคุมการใช�ประโยชน3ท่ีดินและการ

พัฒนาไม�ให�กระทบกับชุมชนและส�งเสริมต�อการมีส�วนร�วมของประชาชนและชุมชนด�วย 

นอกจากนี้ ผังเมืองในระดับต�างๆมีสาระสําคัญท่ีครอบคลุมการพัฒนาหลายด�านและกําหนดการใช�

ประโยชน3ท่ีดิน แต�ในหลายพ้ืนท่ีมีการพัฒนาท่ีมีผลกระทบและขัดกับสาระสําคัญของผัง จึงควรนําสาระ ข�อมูล

การใช�ประโยชน3ท่ีดินไปประกอบการประเมินผลกระทบระดับยุทธศาสตร3ด�วยการมีส�วนร�วมก�อนการให�

สัมปทานในกิจการบางประเภท เช�น เหมืองแร�และกิจการสํารวจ ขุดเจาะพลังงาน ท้ังนี้ ควรมีการปรับปรุง
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กฎหมายต�างๆท่ีเก่ียวข�องด�วยเช�นพระราชบัญญัติแร� พ.ศ.2510 และพระราชบัญญัติป[โตรเลียม พ.ศ. 2514 

และกฎระเบียบท่ีเก่ียวข�อง 

การส�งเสริมการมีส�วนร�วมอย�างมีประสิทธิภาพในทุกข้ันตอนกระบวนการสื่อสารสาธารณะท่ีเข�าใจ

และเข�าถึงได�ง�าย  การเป[ดเผยข�อมูลข�าวสารรวมท้ังมีปรับปรุงกระบวนการ กลไกและข้ันตอนการมีส�วนร�วมให�มี

ระยะเวลาท่ีเหมาะสมและชัดเจน รวมท้ัง การกระจายอํานาจการตัดสินใจด�วยการมีส�วนร�วมในระดับชุมชน และ

การปรับปรุงกฎหมายบางฉบับดังกล�าวข�างต�น จะช�วยให�ผังเมืองเป5นไปเพ่ือการคุ�มครองสิทธิชุมชนและสิทธิการ

มีส�วนร�วมของประชาชน ท้ังในกระบวนการผังเมืองและการนําผังเมืองไปใช�ประโยชน3ในการพัฒนา            

การพิจารณาอนุมัติอนุญาตและจัดทํามาตรการคุ�มครอง มิให�มีการพัฒนาท่ีส�งผลกระทบต�อชุมชน นําไปสู�การ

พัฒนาท่ีสอดคล�องกับวิถีชีวิต เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล�อมของชุมชน ด�วยการมีส�วนร�วมของชุมชน 
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บทท่ี 5 

การวิเคราะห�และสังเคราะห�ป�ญหากฎหมายผังเมือง 

ท่ีเก่ียวข องกับสิทธิชุมชน และสิทธิการมสี%วนร%วมของประชาชน 

 

การศึกษาวิจัยเรื่อง ผังเมืองกับการคุ�มครองสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส$วนร$วมของประชาชน      

ให�ความสําคัญกับการคุ�มครองสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส$วนร$วมของประชาชน ในกระบวนการนโยบาย

สาธารณะด�านผังเมือง ท้ังในช$วงก$อนการวางผัง ในระหว$างการวางผังและหลังการประกาศบังคับใช�ผังเมือง 

เพ่ือประโยชน0ในการปกป1องคุ�มครองสิทธิในการมีส$วนร$วมกับรัฐ ส$งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล�อม 

และสิทธิในการดํารงชีพอย$างปกติและต$อเนื่องในสิ่งแวดล�อมท่ีจะไม$ก$อให�เกิดอันตราย ต$อสุขภาพอนามัย 

สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของประชาชน 

  โดยจากการศึกษารวบรวมกฎหมายท่ีเก่ียวข�องกับการผังเมืองในบทท่ี 2 และการจัดกลุ$มประเด็น   

ผังเมืองท่ีเก่ียวข�องกับสิทธิชุมชน และสิทธิการมีส$วนร$วมของประชาชนในบทท่ี 3 ซ่ึงมีท่ีมาจากประเด็น

ป;ญหากรณีชุมชนท่ีได�รับผลกระทบจากการพัฒนาและกิจกรรมท่ีเก่ียวข�องกับผังเมือง, ประเด็นป;ญหาผังเมือง

ท่ีปรากฏตามสื่อสาธารณะ, ข�อร�องเรียน, การตีความทางกฎหมาย, ความคิดเห็นจากการจัดประชุมรับฟ;ง

ความคิดเห็นและนํามาสู$การวิเคราะห0และสังเคราะห0ป;ญหากฎหมายผังเมือง พบว$าในแต$ละช$วงของการ

ดําเนินการเพ่ือจัดทําผังเมือง จนถึงการประกาศบังคับใช�เปBนกฎหมายและผังเมืองหมดอายุการบังคับใช� มี

ลักษณะและสภาพป;ญหาทางกฎหมายท่ีแตกต$างกัน โดยสามารถแบ$งการวิเคราะห0ออกเปBน 4 ช$วง กล$าวคือ 

1)  สิทธิชุมชนและสิทธิการมีส$วนร$วมของประชาชนในช$วงระหว$างการจัดทําผังเมือง  

2)  สิทธิชุมชนและสิทธิการมีส$วนร$วมของประชาชนในช$วงระหว$างประกาศบังคับใช�   

3)  สิทธิชุมชนและสิทธิการมีส$วนร$วมของประชาชนในช$วงหลังประกาศบังคับใช�  

4)  สิทธิชุมชนและสิทธิการมีส$วนร$วมของประชาชนกรณีกฎกระทรวงเก่ียวกับผังเมืองรวมหมดอายุการ

บังคับใช� 
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5.1 สิทธิชุมชนและสิทธิการมีส%วนร%วมของประชาชนในช%วงระหว%างการจัดทําผังเมือง 

 

5.1.1 สิทธิในข อมูลข%าวสาร 

ในการจัดทําผังเมือง กฎหมายกําหนดให�ต�องรับฟ;งความคิดเห็นของประชาชนและปEดประกาศตัว

ผังและข�อกําหนด เปBนเวลา 90 วัน ในข้ันตอนนี้ประชาชนสามารถใช�สิทธิในการเข�ามามีส$วนร$วมแสดง

ความคิดเห็น เพ่ือปรับปรุงแก�ไขร$างผังเมืองในพ้ืนท่ีของตนเองได�  

ท้ังนี้ การท่ีประชาชนจะสามารถเข�ามามีส$วนร$วมในกระบวนการดังกล$าวได�อย$างมีประสิทธิภาพ

นั้น ประชาชนจําเปBนต�องมีความเข�าใจในร$างผังเมืองดังกล$าว รวมท้ังทราบถึงสิทธิและผลกระทบของการ

วางผังเมืองท่ีมีต$อตนเองและชุมชน เช$น เข�าใจข�อกําหนดในการใช�ประโยชน0ท่ีดินในแต$ละบริเวณของผัง ซ่ึง

หมายความรวมถึงกิจการท่ีสามารถดําเนินการได�และกิจการท่ีห�ามดําเนินการในพ้ืนท่ี เปBนต�น  

ประเด็นป;ญหาในการใช�สิทธิของประชาชนเพ่ือรับรู�ข�อมูลข$าวสารเก่ียวกับการวางผังเมือง ปรากฏ

ในสองลักษณะ คือ  

1) ประชาชนไม$ทราบข�อมูลว$ามีการจัดทําผังเมืองในพ้ืนท่ี จึงไม$ได�ใช�สิทธิเพ่ือมีส$วนร$วมใน

กระบวนการดังกล$าว โดยอาจมีสาเหตุมาจากการประชาสัมพันธ0ท่ีไม$ท่ัวถึงหรือช$องทางในการ

สื่อสารประชาสัมพันธ0ไม$เหมาะสมกับลักษณะวิถีการดําเนินชีวิตของประชาชนในแต$ละพ้ืนท่ีซ่ึง

แตกต$างกัน  

2)  ประชาชนไม$สามารถทําความเข�าใจร$างผังเมืองท่ีมีการปEดประกาศได� เนื่องจากร$างผังเมืองท่ี

นํามาปEดประกาศ มีข�อมูลทางเทคนิคเฉพาะ และจําต�องพิจารณาท้ังตัวผังและข�อกําหนด ซ่ึงใน

บางพ้ืนท่ีมีการปEดประกาศเฉพาะตัวผัง โดยไม$ได�ปEดประกาศข�อกําหนด จึงส$งผลให�ประชาชน

เกิดความเข�าใจผังเมืองท่ีคลาดเคลื่อนจากความเปBนจริง  

ตามรัฐธรรมนูญแห$งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 57 ได�บัญญัติรับรองให� บุคคลมีสิทธิ

ได�รับข�อมูล คําชี้แจงและเหตุผลจากหน$วยงานของรัฐ ก$อนการอนุญาตหรือการดําเนินโครงการหรือกิจกรรม

ใดท่ีอาจมีผลกระทบต$อคุณภาพสิ่งแวดล�อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตหรือส$วนได�เสียสําคัญอ่ืนใด          

ท่ีเก่ียวกับตนหรือชุมชนท�องถ่ินและมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนต$อหน$วยงานท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือนําไป

ประกอบการพิจารณาในเรื่องดังกล$าว 
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ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว$าด�วยการรับฟ;งความคิดเห็นประชาชน พ.ศ.2548 ข�อ 8 กําหนดว$า 

ในการรับฟ;งความคิดเห็นของประชาชน หน$วยงานของรัฐต�องมุ$งให�ประชาชนมีความเข�าใจท่ีถูกต�อง

เก่ียวกับโครงการของรัฐและรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต$อโครงการนั้น รวมตลอดท้ังความ

เดือดร�อนหรือความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนแก$ประชาชนด�วย 

สิทธิในข�อมูลข$าวสารตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 ประกอบกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว$าด�วย

การรับฟ;งความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548ดังกล$าว เปBนหลักประกันสิทธิในการรับรู�ข�อมูลข$าวสารของ

ประชาชน เก่ียวกับการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจมีผลกระทบต$อคุณภาพสิ่งแวดล�อม คุณภาพชีวิต

หรือส$วนได�เสียของตนหรือชุมชน ซ่ึงการจัดทําผังเมืองถือเปBนลักษณะของการดําเนินกิจกรรมดังกล$าว 

ดังนั้น การดําเนินการเพ่ือให�มีการวางหรือจัดทําผังเมือง จึงต�องมีกระบวนการท่ีสามารถทําให�ประชาชน

รับทราบข�อมูลในการจัดทําในแต$ละข้ันตอนได�โดยง$าย สามารถอ$านทําความเข�าใจผังเมืองและมีส$วนร$วมใน

การแสดงความคิดเห็นได�อย$างกว�างขวาง 

 

5.1.2 สิทธิในการมีส%วนร%วมของประชาชน 

การจัดรับฟ�งความคิดเห็นของประชาชนต%อร%างผังเมือง 

ประเด็นป;ญหาเก่ียวกับกระบวนการจัดรับฟ;งความคิดเห็นของประชาชนนี้ คณะผู�วิจัยพบว$ามี

ป;ญหาการจัดประชุมชี้แจงไม$ท่ัวถึงครอบคลุมพ้ืนท่ีและการจัดประชุมชี้แจงเพ่ือรับฟ;งความคิดเห็น

ประชาชนไม$เพียงพอ  

1) ป;ญหาการจัดประชุมชี้แจงไม$ท่ัวถึง ไม$ครอบคลุมพ้ืนท่ี 

การดําเนินการโฆษณาและประชุมรับฟ;งความคิดเห็นของประชาชน เปBนไปตามข้ันตอนท่ี 4 ของ

การวางและจัดทําผังเมืองรวมเมือง,ผังเมืองรวมชุมชนและข้ันตอนท่ี 9  ของการวางและจัดทํา              

ผังเมืองรวมจังหวัด ซ่ึงกฎหมายมิได�กําหนดรูปแบบท่ีชัดเจนในการจัดประชุมรับฟ;งความคิดเห็นของ

ประชาชนไว�  

ป;ญหาท่ีพบ คือ การท่ีประชาชนในพ้ืนท่ีซ่ึงจะมีการวางผังเมือง ไม$ทราบข�อมูลกระบวนการวาง

และจัดทําผังเมือง รวมท้ัง ไม$ทราบถึงสิทธิของตนเองในการเข�าไปมีส$วนร$วมในแต$ละกระบวนการดังกล$าว 

เนื่องจากการจัดประชุมชี้แจงและรับฟ;งความคิดเห็นของประชาชน มักจัดโดยไม$ได�กระจายครอบคลุมไปยัง
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พ้ืนท่ีตามการวางผังเมืองท้ังหมดอย$างท่ัวถึง ส$งผลให�ประชาชนบางส$วนไม$ทราบข�อมูลและไม$อาจเข�ามามี

ส$วนร$วมในการแสดงความคิดเห็นต$อการวางผังเมืองในพ้ืนท่ีของตนเองได� 

ตามมาตรา 57 วรรคสอง รัฐธรรมนูญแห$งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550  ประกอบคําพิพากษา

ศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขแดงท่ี 1025/2556  ซ่ึงศาลได�วินิจฉัยเก่ียวกับบทบัญญัติในมาตรา 57  

วรรคสองว$า “บทบัญญัติในส$วนนี้ เปBนการกําหนดหน�าท่ีของรัฐหรือข้ันตอนท่ีสําคัญของ...การวาง                 

ผังเมือง การกําหนดเขตการใช�ประโยชน0ท่ีดินและการออกกฎท่ีอาจมีผลกระทบต$อส$วนได�เสียสําคัญของ

ประชาชน ด�วยการบังคับให�รัฐต�องจัดให�มีกระบวนการรับฟ;งความคิดเห็นของประชาชนอย$างท่ัวถึงก$อน

ดําเนินการดังกล$าว ซ่ึงหลักการดังกล$าวได�เริ่มมีมาต้ังแต$รัฐธรรมนูญแห$งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 โดย

มีเจตนารมณ0ท่ีจะรับรองสิทธิของประชาชนให�มีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นอย$างท่ัวถึงและใช�สิทธิได�

โดยถูกต�องกับความเปBนจริง เก่ียวกับการท่ีรัฐจะจัดให�มีการดําเนินการต$างๆ  ซ่ึงอาจมีผลกระทบต$อส$วนได�

เสียสําคัญของประชาชน...”  

“การท่ีผู�ถูกฟ1องคดีท่ี 1และท่ี 2 ยังมิได�จัดให�มีกระบวนการรับฟ;งความคิดเห็นของประชาชนอย$าง

ท่ัวถึง เปBนการละเลยต$อหน�าท่ีตามท่ีรัฐธรรมนูญแห$งราชอาณาจักรไทยกําหนดให�ต�องปฏิบัติ”  

ตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห$งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 57 วรรคสอง ซ่ึงได�

กําหนดให�การกําหนดเขตการใช�ประโยชน0ในท่ีดิน ให�รัฐจัดให�มีกระบวนการรับฟ;งความคิดเห็นของ

ประชาชนอย$างท่ัวถึงก$อนดําเนินการ ประกอบประเด็นคําวินิจฉัยในคดีข�างต�นสามารถเทียบเคียงได�กับ

กระบวนการจัดรับฟ;งความคิดเห็นของประชาชนในกรณีการจัดทําผังเมือง  ซ่ึงต�องจัดให�มีการรับฟ;งความ

คิดเห็นของประชาชนอย$างท่ัวถึง ท้ังนี้ เพ่ือให�บรรลุวัตถุประสงค0ในการวางและจัดทําผังเมือง  

2) การจัดประชุมชี้แจงเพ่ือรับฟ;งความคิดเห็นประชาชนไม$เพียงพอ   

พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 มาตรา 19 กําหนดว$า ในการวางและจัดทําผังเมืองรวม    

ให�สํานักผังเมืองหรือเจ�าพนักงานท�องถ่ินแล�วแต$กรณี จัดให�มีการโฆษณาให�ประชาชนทราบ แล�วจัดการ

ประชุมไม$น�อยกว$าหนึ่งครั้ง เพ่ือรับฟ;งข�อคิดเห็นของประชาชนในท�องท่ีท่ีจะมีการวางและจัดทําผังเมืองรวม

นั้น 

ป;ญหาท่ีพบ คือ เม่ือกฎหมายกําหนดเกณฑ0ข้ันตํ่า โดยให�มีการจัดประชุมไม$น�อยกว$าหนึ่งครั้ง โดย

มิได�กําหนดให�จัดประชุมอย$างท่ัวถึง จึงส$งผลให�ประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีจะมีการวางและจัดทําผังเมืองนั้น ไม$ได�

รับข�อมูลข$าวสารเก่ียวกับการจัดทําผังเมืองท่ีเพียงพอ  
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อย$างไรก็ตาม การจัดประชุมชี้แจงเพียงหนึ่งครั้งหรือหลายครั้งหากไม$มีการกําหนดหลักเกณฑ0 

วิธีการ การให�ข�อมูลท่ีกว�างขวางและหลากหลาย ประชาชนผู�มีส$วนเก่ียวข�องสามารถเข�าถึงได�ง$ายก็ไม$อาจ

ถือได�ว$าเปBนการรับฟ;งความคิดเห็นของประชาชนอย$างท่ัวถึงได�  

การใช สิทธิแก ไขเปล่ียนแปลงการใช ประโยชน�ในท่ีดิน 

1) การเปลี่ยนแปลงการใช�ประโยชน0ท่ีดิน โดยไม$ได�รับฟ;งความคิดเห็นของประชาชน 

ตามกฎหมายผังเมือง ประชาชนผู�มีส$วนได�เสียในการวางหรือจัดทําผังเมือง มีสิทธิในการยื่นคําร�อง

ขอแก�ไขเปลี่ยนแปลงการใช�ประโยชน0ท่ีดินตามผังเมืองได� ในข้ันตอนระหว$างการปEดประกาศ  90 วัน ตาม

มาตรา 23 แห$งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 และแม�ผังเมืองจะประกาศใช�บังคับแล�ว ประชาชนก็

ยังมีสิทธิในการขอแก�ไขได�ทุกเม่ือ ซ่ึงคําร�องขอแก�ไขเปลี่ยนแปลงการใช�ประโยชน0ท่ีดินดังกล$าว จะถูกส$งเข�า

สู$กระบวนการพิจารณาขอคณะกรรมการผังเมือง เพ่ือพิจารณาว$าคําร�องของประชาชนดังกล$าวมีเหตุ

เหมาะสมเพียงพอ ท่ีจะต�องดําเนินการแก�ไขผังเมืองหรือไม$ 

กรณีท่ีไม$มีประชาชนผู�มีส$วนได�เสียยื่นคําร�องขอเพ่ือแก�ไขเปลี่ยนแปลงผังเมืองในข้ันตอนการปEด

ประกาศ 90 วัน การแก�ไขเปลี่ยนแปลงผังเมืองโดยคณะกรรมการผังเมืองไม$สามารถกระทําได� ซ่ึงศาล

ปกครองสูงสุดได�เคยมีคําวินิจฉัยเก่ียวกับการแก�ไขเปลี่ยนแปลงการใช�ประโยชน0ท่ีดินในผังเมืองว$า

คณะกรรมการผังเมืองไม$มีอํานาจในการเปลี่ยนแปลงแก�ไขผังเมืองโดยไม$รับฟ;งความคิดเห็นของประชาชน 

และการแก�ไขเปลี่ยนแปลงผังเมืองตามมาตรา 24 แห$งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518ต�องมีการยื่น

คําร�องมาจากประชาชนท้ังนี้ ตามกรณีศึกษาแนวทางการวินิจฉัยในคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี ฟ.

13/2547  

กรณีศึกษา เปBนคดีเก่ียวกับการฟ1องขอให�เพิกถอนกฎกระทรวงให�ใช�บังคับผังเมืองรวมจังหวัด

สมุทรปราการ พ.ศ.2544 ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 เฉพาะพ้ืนท่ีตําบล          

คลองด$าน อําเภอบางบ$อ จังหวัดสมุทรปราการ ด�วยเหตุการณ0ดําเนินการของผู�ถูกฟ1องคดี ท่ีประกาศบังคับ

ใช�ผังเมืองรวมจังหวัดสมุทรปราการ โดยไม$ชอบด�วยกฎหมายตามรัฐธรรมนูญ, พระราชบัญญัติการผังเมือง 

พ.ศ.2518 มาตรา 19 มาตรา 23 และมาตรา 24 และพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค0การบริหารส$วน

ตําบล พ.ศ.2537   

ในระหว$างท่ีกฎกระทรวงให�ใช�บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสมุทรปราการ ฉบับท่ี 173  (พ.ศ.2537) 

ให�ใช�ครอบคลุมพ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรปราการ กรมการผังเมืองเห็นว$าสภาพการณ0และสิ่งแวดล�อมในท�องท่ี
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จังหวัดสมุทรปราการได�เปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญ จึงเห็นควรปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัดสมุทรปราการ 

ดังกล$าวซ่ึงปรากฏข�อเท็จจริงว$า ภายหลังพ�นกําหนด 90 วัน ในการให�ผู�มีส$วนได�เสียยื่นคําร�องขอ

เปลี่ยนแปลงการใช�ประโยชน0ท่ีดินและข�อกําหนดการใช�ประโยชน0ท่ีดิน กรมการผังเมืองได�เสนอคําร�องขอ

ท้ังหมดให�คณะกรรมการผังเมืองพิจารณา ซ่ึงคณะกรรมการผังเมืองได�มีมติให�ความเห็นชอบในการแก�ไข

เปลี่ยนแปลงการใช�ประโยชน0ท่ีดินตามท่ีมีผู�ร�องขอส$วนหนึ่ง และนอกจากนี้ คณะกรรมการผังเมืองยังได�มี

มติให�เปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีการใช�สอยเพ่ิมเติมในตําบลคลองด$าน อําเภอบางบ$อ จังหวัดสมุทรปราการ จากเขต

ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) เปBนเขตอุตสาหกรรมและคลังสินค�า (สีม$วง) โดยไม$มีผู�ร�องขอ  

มติคณะกรรมการผังเมืองท่ีให�เปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีการใช�สอยเพ่ิมเติมในตําบลคลองด$าน อําเภอบาง

บ$อ จังหวัดสมุทรปราการ จากเขตชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) เปBนเขตอุตสาหกรรมและคลังสินค�า    

(สีม$วง) โดยไม$มีผู�ร�องขอ เปBนกรณีท่ีมาตรา 24 แห$งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 ไม$ได�ให�อํานาจ

ไว� และการเปลี่ยนแปลงการใช�ประโยชน0ท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) เปBนท่ีดิน

อุตสาหกรรมและคลังสินค�า (สีม$วง) ในท�องท่ีตําบลคลองด$าน อําเภอบางบ$อ จังหวัดสมุทรปราการ          

ในกฎกระทรวงให�ใช�บังคับผังเมืองรวมสมุทรปราการ พ.ศ.2544 โดยท่ีกรมการผังเมืองยังไม$ได�นํามติ

คณะกรรมการผังเมืองดังกล$าว ไปดําเนินการตามมาตรา 23 แห$งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 จึง

ไม$ชอบด�วยข้ันตอนอันเปBนสาระสําคัญ ตามท่ีได�บัญญัติไว�ในมาตรา 23 มาตรา 24 และมาตรา 25 แห$ง

พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 

ศาลปกครองสูงสุดพิพากษาให�เพิกถอนกฎกระทรวงให�ใช�บังคับผังเมืองรวมสมุทรปราการ       

พ.ศ.2544 เฉพาะในส$วนท่ีกําหนดให�พ้ืนท่ีตําบลคลองด$าน อําเภอบางบ$อ จังหวัดสมุทรปราการ เปBนท่ีดิน

ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค�า (สีม$วง) โดยให�การเพิกถอนมีผลย�อนหลังไปถึงวันท่ีกฎกระทรวงให�ใช�

บังคับผังเมืองรวมสมุทรปราการ พ.ศ.2544 มีผลใช�บังคับ 

2) การแก� ไขปรับปรุ งผั ง เ มือง  ท่ี ไม$ ได� เปBน ไป เ พ่ือประโยชน0แห$ งรั ฐ  ตามมาตรา  26                 

แห$งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518  

การแก�ไขปรับปรุงผังเมือง กฎหมายได�กําหนดให�เปBนสิทธิของประชาชนผู�มีส$วนได�เสียและสํานัก

ผังเมืองหรือเจ�าพนักงานท�องถ่ิน ท่ีสามารถเสนอหรือแก�ไขปรับปรุงผังเมืองได� ซ่ึงการแก�ไขปรับปรุงผังเมือง

ดังกล$าว ต�องคํานึงถึงความเหมาะสมของสภาพพ้ืนท่ี ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน รวมท้ังสิทธิชุมชนและสิทธิใน

การอยู$ในสิ่งแวดล�อมท่ีดีของประชาชนด�วย ท้ังนี้ ภายใต�หลักการคุ�มครองประโยชน0ของประชาชนโดยรวม 
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ซ่ึงหากหน$วยงานท่ีเก่ียวข�องในการจัดทําผังเมืองดําเนินการแก�ไขเปลี่ยนแปลงโดยขัดกับสิทธิชุมชนโดยชัด

แจ�ง ถือเปBนการกระทําท่ีไม$ชอบด�วยกฎหมายซ่ึงศาลปกครองสูงสุดได�วินิจฉัยวางบรรทัดฐานเก่ียวกับ

ประเด็นดังกล$าวไว�แล�ว ในคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ.79/2547 ดังนี้ 

มาตรา 26  วรรคสาม “ในระหว$างท่ีกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งใช�บังคับ ถ�าสํานักผังเมือง      

หรือเจ�าพนักงานท�องถ่ินเห็นสมควรจะกําหนดให�แก�ไขปรับปรุงผังเมืองรวมเสียใหม$ ให�เหมาะสมกับ

สภาพการณ0และสิ่งแวดล�อมท่ีเปลี่ยนแปลงไป หรือเพ่ือประโยชน0แห$งรัฐก็ได�...” 

กรณีศึกษา เปBนคดีเก่ียวกับการท่ีเอกชนซ่ึงประกอบกิจการกําจัดขยะมูลฝอย เกิดป;ญหาสถานท่ีนํา

ขยะมูลฝอยไปฝ;งกลบไม$เพียงพอ จึงต�องจัดหาท่ีดินแห$งใหม$ ซ่ึงปรากฏข�อเท็จจริงว$าท่ีดินบริเวณดังกล$าว 

อยู$ในพ้ืนท่ีผังเมืองรวมสมุทรปราการและมีข�อกําหนดการใช�ประโยชน0ท่ีดินห�ามใช�ประโยชน0เพ่ือกิจการ

กําจัดมูลฝอย ผู�ว$าราชการจังหวัด(ผู�ถูกฟ1องคดีท่ี 1) จึงมีหนังสือถึงอธิบดีกรมการผังเมืองให�ดําเนินการแก�ไข

ข�อกําหนดการใช�ประโยชน0ท่ีดินเฉพาะในบริเวณแปลงท่ีดินของเอกชนรายดังกล$าว จากพ้ืนท่ีสีส�ม ประเภท

ท่ีอยู$อาศัยหนาแน$นปานกลางเปBนพ้ืนท่ีสีม$วง ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค�า เพ่ือให�สามารถใช�เปBน

สถานท่ีกําจัดมูลฝอยได�และกรมการผังเมืองได�เสนอเรื่องให�คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแก�ไขข�อ

กําหนดการใช�ประโยชน0ท่ีดิน 

ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว$า การท่ีผู�ถูกฟ1องคดีท่ี 1 ดําเนินการให�มีการแก�ไขข�อกําหนดการใช�

ประโยชน0ท่ีดินของผังเมืองรวมสมุทรปราการ เพ่ือให�ผู�ถูกฟ1องคดีท่ี 6 สามารถประกอบกิจการกําจัดมูลฝอย

ได�ในบริเวณพ้ืนท่ีสีส�ม ซ่ึงเปBนประเภทท่ีอยู$อาศัยหนาแน$นปานกลางของผังเมือง การดําเนินการดังกล$าว 

ไม$ได�ทําให�มีหรือทําให�ดีข้ึนซ่ึงสุขลักษณะ ความสะดวกสบาย ความเปBนระเบียบ ความสวยงาม การใช�

ประโยชน0ในทรัพย0สิน ความปลอดภัยของประชาชนและสวัสดิภาพของสังคม สําหรับประชาชนท่ีอาศัยอยู$

ในท่ีดินประเภทท่ีอยู$อาศัยหนาแน$นปานกลาง ตามวัตถุประสงค0ของการผังเมือง เนื่องจากกิจการกําจัดมูล

ฝอยเปBนกิจการท่ีไม$เหมาะสมจะให�มีในพ้ืนท่ีซ่ึงผังเมืองรวมกําหนดไว�เปBนประเภทท่ีอยู$อาศัย อีกท้ัง

ข�อกําหนดผังเมืองรวมท่ีห�ามประกอบกิจการกําจัดมูลฝอยในท่ีดินประเภทท่ีอยู$อาศัยหนาแน$นปานกลาง 

เปBนข�อกําหนดเพ่ือประโยชน0แห$งรัฐ เพราะเปBนมาตรฐานกลางของผังเมืองรวมท่ีใช�บังคับท่ัวประเทศ มี

วัตถุประสงค0เพ่ือคุ�มครองประโยชน0ของประชาชนโดยรวม เพ่ือให�สามารถดํารงชีพอยู$ได�อย$างปกติและ

ต$อเนื่องในสิ่งแวดล�อมท่ีจะไม$ก$อให�เกิดอันตรายต$อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน การ

แก�ไขข�อกําหนดการใช�ประโยชน0ที่ดินของผังเมืองรวมสมุทรปราการดังกล$าว จึงไม$เปBนการแก�ไขปรับปรุง

ผังเมืองรวมเพ่ือประโยชน0แห$งรัฐ ตามมาตรา 26 วรรคสามแห$งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 
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การดําเนินการขอแก�ไขข�อกําหนดการใช�ประโยชน0ท่ีดินดังกล$าว มีวัตถุประสงค0เพ่ือประโยชน0ของผู�

ถูกฟ1องคดีท่ี 6 ท่ีรับจ�างกําจัดมูลฝอยจากผู�ถูกฟ1องคดีท่ี 5 และเพ่ือประโยชน0ของหน$วยงานราชการ คือ 

กรุงเทพมหานครและองค0การบริหารส$วนตําบลราชาเทวะ และเพ่ือความสะดวกในการบริหารจัดการกําจัด

มูลฝอยตามอํานาจหน�าท่ีของผู� ถูกฟ1องคดีท่ี 3 และผู�ถูกฟ1องคดีท่ี 4 เท$านั้น การท่ีผู�ถูกฟ1องคดีท่ี 1 

ดําเนินการขอให�มีการแก�ไขข�อกําหนดการใช�ประโยชน0ท่ีดินของผังเมืองรวมสมุทรปราการ เพ่ือให�           

ผู�ถูกฟ1องคดีท่ี 6 สามารถประกอบกิจการกําจัดมูลฝอยได� ในท่ีดินประเภทท่ีอยู$อาศัยหนาแน$นปานกลาง ใน

ลักษณะดังกล$าว ถือได�ว$าเปBนการละเลยในการบริหารราชการโดยไม$เปBนไปตามวัตถุประสงค0ของการ

ผังเมือง ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518  

 

5.1.3 การตีความผู มีส%วนได เสียตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 

มาตรา 19 วรรคสอง กําหนดว$า ในการวางและจัดทําผังเมืองใด ให�สํานักผังเมืองหรือ                       

เจ�าพนักงานท�องถ่ินแล�วแต$กรณี จัดให�มีการโฆษณาให�ประชาชนทราบ แล�วจัดการประชุมไม$น�อยกว$าหนึ่ง

ครั้ง เพ่ือรับฟ;งข�อคิดเห็นของประชาชนในท�องท่ีท่ีจะมีการวางและจัดทําผังเมืองรวมนั้น  

มาตรา 23 เม่ือคณะกรรมการผังเมืองให�ความเห็นชอบแล�ว ให�สํานักผังเมืองหรือเจ�าพนักงาน

ท�องถ่ินผู�วางและจัดทําผังเมืองรวมนั้น จัดให�มีการปEดประกาศแผนท่ี แสดงเขตของผังเมืองรวมไว�ในท่ี

เปEดเผย...เปBนเวลาไม$น�อยกว$าเก�าสิบวัน 

ในใบประกาศดังกล$าว ให�มีคําประกาศเชิญชวนให�ผู�มีส$วนได�เสีย ไปตรวจดูแผนผังและข�อกําหนด

ของผังเมืองรวมได�... 

บทบัญญัติท้ังสองมาตราข�างต�น เปBนการกําหนดข้ันตอนการมีส$วนร$วมของประชาชน ในการวาง

และจัดทําผังเมืองรวม ซ่ึงแบ$งออกเปBนสองช$วง กล$าวคือ การรับฟ;งความคิดเห็นของประชาชนก$อนการวาง

และจัดทําผังเมืองรวม (มาตรา 19)  และการรับฟ;งความคิดเห็นภายหลังจากคณะกรรมการผังเมืองให�ความ

เห็นชอบร$างผังเมืองรวมแล�ว (มาตรา 23) 

จากการศึกษาพบว$า การรับฟ;งความคิดเห็นของประชาชนตามมาตรา 19 นั้น เปBนไปตาม

กฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ0 วิธีการ และเง่ือนไขในการโฆษณา การประชุม และการแสดงข�อคิดเห็น

ของประชาชนในการวางและจัดทําผังเมืองรวม พ.ศ.2552 ข�อ 9 ซ่ึงระบุให�บุคคลดังต$อไปนี้ เปBนผู�มีสิทธิ

แสดงข�อคิดเห็นเก่ียวกับการวางและจัดทําผังเมืองรวม 

(1) เจ�าของหรือผู�ครอบครองท่ีดินหรืออาคาร ท่ีต้ังอยู$ในท�องท่ีท่ีจะวางและจัดทําผังเมืองรวม 

หรือผู�ซ่ึงได�รับมอบหมายจากบุคคลดังกล$าว 
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(2) ผู�แทนหน$วยงานของรัฐ ผู�แทนสถาบันอุดมศึกษาท่ีจัดการศึกษาด�านการผังเมืองหรือ

สิ่งแวดล�อม ผู�แทนสมาคม ผู�แทนภาคเอกชนและบุคคลหรือคณะบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวข�องตาม   

ข�อ 7 

(3) สมาชิกรัฐสภาและสมาชิกสภาท�องถ่ินแห$งท�องท่ีท่ีจะวางและจัดทําผังเมืองรวม 

(4) กํานันและผู�ใหญ$บ�าน แห$งท�องท่ีท่ีจะวางและจัดทําผังเมืองรวม 

 

สําหรับการรับฟ;งความคิดเห็นของประชาชนตามมาตรา 23 เปBนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว$าด�วยวิธีการประกาศเชิญชวนให�ผู�มีส$วนได�เสียไปตรวจดูแผนผัง พ.ศ.2550 และหลักเกณฑ0การพิจารณาคํา

ร�อง ของผู�มีส$วนได�เสียยื่นคําร�องขอให�แก�ไขหรือเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข�อกําหนดเก่ียวกับการใช�

ประโยชน0ท่ีดินของผังเมืองรวม ตามมติในการประชุมคณะกรรมการผังเมือง ครั้งท่ี 9/2550 เม่ือวันท่ี 14 

กันยายน พ.ศ. 2550 โดยหลักเกณฑ0การพิจารณาคําร�องของผู�มีส$วนได�เสียยื่น คําร�องขอให�แก�ไขหรือ

เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข�อกําหนดเก่ียวกับการใช�ประโยชน0ท่ีดินของผังเมืองรวม ข�อ 4 ระบุว$า คําร�องท่ีได�

ยื่นให�ประกอบด�วย 

“1.หลักฐานแสดงว$าตนเปBนผู�มีส$วนได�เสีย ซ่ึงประกอบด�วย สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตร

อ่ืนใดท่ีทางราชการออกให� และข�อความระบุแสดงว$าตนเปBนผู�มีส$วนได�เสีย และความต�องการท่ีจะ

ให�แก�ไขหรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข�อกําหนดจากเดิมเปBนของใหม$ พร�อมท้ังเหตุผลประกอบ...” 

จะเห็นได�ว$าบทบัญญัติตามกฎหมายผังเมืองท่ีเก่ียวข�องกับข้ันตอนการรับฟ;งความคิดเห็นของ

ประชาชน มิได�กําหนดนิยามของ “ผู�มีส$วนได�เสีย”ไว� เปBนการเฉพาะ ดังนี้ การตีความผู�มีส$วนได�เสีย         

จึงต�องตีความในความหมายอย$างกว�าง เพ่ือเปBนการคุ�มครองสิทธิของประชาชนและชุมชน ในการดํารงชีพ

อย$างปกติและต$อเนื่องในสิ่งแวดล�อมท่ีจะไม$ก$อให�เกิดอันตรายต$อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพหรือคุณภาพ

ชีวิตของตน ซ่ึงจากการศึกษาพบว$า ป;จจุบันมีการตีความผู�มีส$วนได�เสียท่ีกว�างอยู$แล�ว โดยเพียงแต$แสดงได�

ว$าตนเปBนผู�มีส$วนได�เสียอย$างไร คําร�องเพ่ือขอเปลี่ยนแปลงแก�ไขร$างผังเมืองนั้น ก็จะได�รับการนําไป

พิจารณา   

นอกจากนี้ สิทธิในการแสดงข�อคิดเห็นเก่ียวกับการวางและจัดทําผังเมืองรวม ตามมาตรา 19               

ควรเปEดโอกาสให�แก$ประชาชนในวงกว�างและยิ่งต�องหมายความรวมถึงผู�มีส$วนได�เสียในการดําเนินการวางและ

จัดทําผังเมืองรวมด�วย เนื่องจากข้ันตอนในการแสดงข�อคิดเห็นต$อผังเมืองรวมดังกล$าว เปBนข้ันตอนท่ีสําคัญ

เพ่ือชี้แจง ทําความเข�าใจกับประชาชนในช$วงก$อนการดําเนินการวางหรือจัดทําผังเมืองรวมแต$จากการศึกษา
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พบว$า กฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ0 วิธีการ และเง่ือนไขในการโฆษณา การประชุม และการแสดง

ข�อคิดเห็นของประชาชนในการวางและจัดทําผังเมืองรวม พ.ศ.2552 ท่ีกําหนดหลักเกณฑ0ในเรื่องผู�มีสิทธิแสดง

ข�อคิดเห็นเก่ียวกับการวางและจัดทําผังเมืองรวม ยังไม$ครอบคลุมถึงกลุ$มบุคคลผู�ท่ีมีส$วนได�เสียอย$างท่ัวถึง  

ท้ังนี้ การใช�สิทธิในการแสดงข�อคิดเห็น ตามมาตรา 19 และการรับคําร�องของผู�มีส$วนได�เสียตาม

มาตรา 23 ดังกล$าวข�างต�น ยังไม$มีหลักเกณฑ0ท่ีชัดเจนสําหรับประชาชนท่ัวไป ในการท่ีจะสามารถพิจารณา

ได�ว$าตนเองมีสิทธิในการแสดงข�อคิดเห็นเก่ียวกับการวางและจัดทําผังเมืองรวม หรือเปBนผู�มีส$วนได�เสียซ่ึงมี

สิทธิยื่นคําร�องให�แก�ไขเปลี่ยนแปลงร$างผังเมืองหรือไม$ ซ่ึงมีผลต$อการตัดสินใจเข�ามาใช�สิทธิในการมีส$วนร$วม

ของประชาชน 

 

5.1.4 คําร องของผู มีส%วนได เสีย ท่ีย่ืนเม่ือพ นกําหนดระยะเวลา 90 วันตามกฎหมาย 

ตามมาตรา 24 แห$งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 ท่ีกําหนดให� “ภายในกําหนดเก�าสิบวัน

ต้ังแต$วันปEดประกาศในมาตรา 23 ผู�มีส$วนได�เสียผู�ใดมีหนังสือถึงสํานักผังเมืองหรือเจ�าพนักงานท�องถ่ิน ผู�

วางและจัดทําผังเมืองรวมนั้น ร�องขอให�แก�ไขหรือเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข�อกําหนดเก่ียวกับการใช�

ประโยชน0ท่ีดินของผังเมืองรวมนั้น...ให�สํานักผังเมืองหรือเจ�าพนักงานท�องถ่ินแล�วแต$กรณี เสนอคําร�องนั้น

ต$อคณะกรรมการผังเมือง...” และตามหลักเกณฑ0การพิจารณาคําร�อง ของผู�มีส$วนได�เสียยื่นคําร�องขอให�

แก�ไขหรือเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข�อกําหนดเก่ียวกับการใช�ประโยชน0ท่ีดินของผังเมืองรวม ข�อ 3 

กําหนดให� ผู�มีส$วนได�เสียต�องยื่นคําร�องขอให�แก�ไขหรือ เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข�อกําหนดเก่ียวกับการใช�

ประโยชน0ท่ีดินของผังเมืองรวมนั้น ภายในระยะเวลาท่ีพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 กําหนดไว� 

ประเด็นป;ญหาในการยื่นคําร�องของผู� มีส$วนได�เสีย ท่ียื่นเม่ือพ�นกําหนดระยะเวลา 90 วัน          

มาพิจารณา คือทําให�กระบวนการจัดทําผังเมืองล$าช�าออกไป โดยอาจส$งผลกระทบต$อการกําหนดการใช�

ประโยชน0ท่ีดินได� ตัวอย$างเช$น กรณีศึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสมุทรสงคราม ซ่ึงมีการดําเนินการจัดทําต้ังแต$ 

ปTพ.ศ.2547 และจัดทํามาถึงข้ันตอนการปEดประกาศ 90 วัน และเปEดโอกาสให�ผู�มีส$วนได�เสียยื่นคําร�องเพ่ือ

ขอแก�ไขเปลี่ยนแปลงร$างผังเมือง แต$ปรากฏข�อเท็จจริงในภายหลังว$ามีการยื่นคําร�องเพ่ือขอแก�ไข

เปลี่ยนแปลงร$างผังเมือง หลังพ�นกําหนดระยะเวลา 90 วัน ตามมาตรา 24 แห$งพระราชบัญญัติการผังเมือง 

พ.ศ.2518 โดยประเด็นป;ญหากรณีนี้ คณะกรรมการท่ีปรึกษากฎหมายประธานวุฒิสภามีความเห็นว$า การ

ยื่นหนังสือร�องคัดค�านร$างผังเมืองรวมจังหวัดสมุทรสงคราม เม่ือพ�นกําหนด 90 วันนับต้ังแต$วันปEดประกาศ 

ย$อมส$งผลให�หนังสือร�องขอดังกล$าวเปBนหนังสือร�องขอท่ีไม$ชอบด�วยกฎหมาย คณะกรรมการผังเมืองจึงไม$

จําต�องพิจารณาหนังสือร�องขอดังกล$าวแต$ประการใด อย$างไรก็ตาม คณะกรรมการผังเมืองอาจใช�หนังสือ
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ร�องขอดังกล$าวเปBนข�อมูลประกอบในการพิจารณาหนังสือร�องขอฉบับอ่ืน ท่ียื่นเข�ามาภายในกําหนดเวลา

ได�29 

คณะผู�วิจัยเห็นว$า ระยะเวลาท่ีกําหนดให�ผู�มีส$วนได�เสีย ยื่นคําร�องภายใน 90 วัน เปBนระยะเวลา

เร$งรัด (délaiindicatif) ซ่ึงกฎหมายกําหนดให�กระทําการหรือไม$กระทําการอย$างใดอย$างหนึ่ง ภายใน

ระยะเวลาท่ีกําหนด โดยมิได�มีสภาพบังคับว$าหากไม$กระทําตามกรอบระยะเวลาดังกล$าว จะส$งผลต$อความ

ไม$ชอบด�วยกฎหมายอย$างไร อีกท้ังไม$ได�เปBนระยะเวลาท่ีมุ$งคุ�มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยตรง แต$

ระยะเวลาดังกล$าวเปBนการกําหนดระยะเวลาท่ีมีวัตถุประสงค0เพ่ือเร$งรัดให�สํานักผังเมืองหรือเจ�าพนักงาน

ท�องถ่ินดําเนินการรวบรวมคําร�อง และส$งให�คณะกรรมการผังเมืองพิจารณา ก$อนดําเนินการจัดทําผังเมือง

ในข้ันตอนต$อๆไป 

ท้ังนี้ การดําเนินการตามระยะเวลาเร$งรัด แม�ว$าจะล$วงเลยระยะเวลาท่ีกําหนดไว� ก็จะต�อง

ดําเนินการภายในระยะเวลาอันสมควรด�วย30 ซ่ึงกรณีการรับพิจารณาคําร�องท่ียื่นเกินกําหนดระยะเวลา      

90 วัน ก็เช$นเดียวกัน การท่ีสํานักผังเมืองหรือเจ�าพนักงานท�องถ่ินจะรับคําร�องไว�พิจารณา ต�องเปBนคําร�องท่ี

แม�จะยื่นเกิน 90 วัน แต$ก็ยังอยู$ในระยะเวลาอันสมควรท่ีไม$ยาวนานจนเกินไป มิใช$เปEดรับพิจารณาคําร�องท่ี

เกินระยะเวลาทุกคําร�องอย$างไม$สิ้นสุด อันอาจก$อให�เกิดป;ญหาการจัดทําผังเมืองล$าช�า เหมือนเช$นกรณี

ตัวอย$างผังเมืองรวมจังหวัดสมุทรสงครามได� 

นอกจากนี้ กรณีการยื่นคําร�องเม่ือพ�นกําหนดระยะเวลาดังกล$าว มีบทบัญญัติตามกฎหมายท่ี

สามารถนํามาเทียบเคียงได� กล$าวคือ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ซ่ึงมี

สาระสําคัญ คือ 

 

มาตรา 65 ระยะเวลาท่ีกําหนดไว�ในคําสั่งของเจ�าหน�าท่ีอาจมีการขยายอีกได� ถ�า

ระยะเวลานั้นได�สิ้นสุดลงแล�ว เจ�าหน�าท่ีอาจขยายโดยกําหนดให�มีผลย�อนหลังได�เช$นกัน ถ�าการ

สิ้นสุดตามระยะเวลาเดิมจะก$อให�เกิดความไม$เปBนธรรมท่ีจะให�สิ้นสุดตามนั้น 

 

                                                           

29หนังสือคณะกรรมการท่ีปรึกษากฎหมายประธานวุฒิสภา สาํนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ท่ี สว(คกม) 0012.12/114    ลง
วันท่ี 28 เมษายน 2553 
30ระยะเวลาบังคับ (délaiimperatif) และระยะเวลาเร$งรัด (délaiindicatif) กับเง่ือนไขความชอบด�วยกฎหมายของการ
กระทําทางปกครอง, ณรงค0ฤทธ์ิ เพชรฤทธ์ิ,http://www.pub-law.net/publaw/view.aspx?id=1917 
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มาตรา 66 ในกรณีท่ีผู�ใดไม$อาจกระทําการอย$างหนึ่งอย$างใด ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด

ไว�ในกฎหมายได� เพราะมีพฤติการณ0ท่ีจําเปBนอันมิได�เกิดข้ึนจากความผิดของผู�นั้น ถ�าผู�นั้นมีคําขอ 

เจ�าหน�าท่ีอาจขยายระยะเวลาและดําเนินการส$วนหนึ่งส$วนใดท่ีล$วงมาแล�วเสียใหม$ก็ได�... 

 

จากสาระสําคัญของบทบัญญัติข�างต�น จะเห็นได�ว$า ระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนดไว�อาจขยายได� 

ท้ังโดยเจ�าหน�าท่ีขยายเองหรือกรณีท่ีมีผู�ร�องขอซ่ึงในกรณีการยื่นคําร�องเพ่ือแก�ไขเปลี่ยนแปลงร$างผังเมืองท่ี

ถือเปBนระยะเวลาเร$งรัดนี้ แม�มิได�มีการยื่นคําร�องภายในกําหนดระยะเวลา 90 วัน ตามกฎหมาย แต$หาก

ปรากฏข�อเท็จจริงว$ามีพฤติการณ0ท่ีจําเปBน เช$น การท่ีผู�ยื่นคําร�องไม$ทราบเรื่องการจัดทําผังเมืองในพ้ืนท่ีและ

ไม$ทราบถึงระยะเวลาท่ีเปEดโอกาสให�ยื่นคําร�องมาก$อน เช$นนี้ เจ�าหน�าท่ีท่ีมีอํานาจในการรับคําร�องย$อมมี

อํานาจท่ีจะรับคําร�องท่ียื่นเกินระยะเวลาดังกล$าวไว�พิจารณาได� อย$างไรก็ตามเพ่ือมิให�เกิดความล$าช�าอันอาจ

เปBนอุปสรรคต$อการดําเนินการจัดทําผังเมืองในข้ันตอนต$อไป สํานักผังเมืองหรือเจ�าพนักงานท�องถ่ินควร

กําหนดหลักเกณฑ0เพ่ือใช�เปBนกรอบในการพิจารณารับคําร�องท่ียื่นเกิน 90 วัน ไว�ล$วงหน�า 

 

5.2 สิทธิชุมชนและสิทธิการมีส%วนร%วมของประชาชนในช%วงระหว%างรอประกาศบังคับใช  

 

นับต้ังแต$มีการตราพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินท่ีจะทําการสํารวจ เพ่ือการวางและจัดทํา         

ผังเมืองรวมในท�องท่ี 72 จังหวัด พ.ศ.2546กระท่ังถึงป;จจุบัน พบว$ายังมีผังเมืองรวมจํานวนมากท่ียังไม$มี

การประกาศบังคับใช� ซ่ึงประเด็นป;ญหาของกระบวนการผังเมืองช$วงระหว$างรอประกาศบังคับใช�กรณีนี้ 

หมายความถึงกระบวนการจัดทําผังเมืองได�ดําเนินการผ$านข้ันตอนการมีมติเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีซ่ึง

เปBนกระบวนการท่ีถือว$าผังเมืองมีความแน$นอนในระดับหนึ่งแล�ว หากแม�จะมีการแก�ไขเปลี่ยนแปลงก็เปBน

การแก�ไขเล็กน�อย ไม$กระทบต$อสาระสําคัญของผังเมือง 

ป;ญหาของกระบวนการผังเมืองภายหลังผ$านการมีมติเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล�วนั้น ส$วนใหญ$

เปBนประเด็นป;ญหาความล$าช�าในการดําเนินการ เพ่ือให�มีการประกาศบังคับใช�เปBนกฎหมาย ซ่ึงป;ญหาความ

ล$าช�าในการประกาศบังคับใช�เปBนกฎหมายดังกล$าว นํามาสู$ประเด็นป;ญหาอ่ืนๆตามมา ดังนี้ 

 



202 
 

 

 

5.2.1 กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยเจ าพนักงานการผังไม%ใช อํานาจในการกําหนดหลักเกณฑ�

การใช ประโยชน�ในทรัพย�สินเพ่ือประโยชน�ในการวางผังและจัดทําผังเมืองรวมตามมาตรา 15 (3) แห%ง

พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518  

ในระหว$างท่ีผังเมืองยังไม$มีการประกาศบังคับใช� มีกฎหมายท่ีสามารถกําหนดมาตรการเพ่ือ

คุ�มครองพ้ืนท่ีได� กล$าวคือตามมาตรา 15 (3) แห$งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 ซ่ึงให�อํานาจเจ�า

พนักงานการผังในการกําหนดหลักเกณฑ0การใช�ประโยชน0ในทรัพย0สิน เพื่อประโยชน0ในการวางและจัดทํา

ผังเมืองรวมได� 

พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 มาตรา 15 ได�บัญญัติให�อํานาจเจ�าพนักงานการผังในการ

ดําเนินการมาตรการต$างๆ เพ่ือให�สามารถบรรลุเจตนารมณ0ของกฎหมาย โดยบัญญัติว$า “ในระหว$าง

กําหนดเวลาท่ีพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินท่ีจะทําการสํารวจใช�บังคับให�เจ�าพนักงานการผังเมืองมี

อํานาจดังต$อไปนี้ 

(1)  เข�าทําการอันจําเปBนเพ่ือการสํารวจ 

(2)  กําหนดเขตท่ีดินท่ีประสงค0จะให�เปBนเขตผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ 

(3) กําหนดหลักเกณฑ0การใช�ประโยชน0ในทรัพย0สินเพื่อประโยชน0ในการวางผังและจัดทํา

ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ ท้ังนี้เม่ือได�รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผังเมือง

แล�ว 

(4) ทําเครื่องหมายระดับ ขอบเขตและแนวเขตตามความจําเปBน 

(5) แจ�งให�หน$วยราชการ องค0การของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจส$งแผนท่ีหรือแผนผังแสดงเขตท่ีดิน

เ พี ย ง เ ท$ า ท่ี จํ า เ ปB น  เ พ่ื อป ร ะ โ ยช น0 ใ น ก า ร ว า ง แล ะจั ด ทํ า ผั ง เ มื อ ง ร ว มหรื อ                            

ผังเมืองเฉพาะ...” 

โดยเฉพาะบทบัญญัติมาตรา 15 (3) ซ่ึงบัญญัติเก่ียวกับการกําหนดหลักเกณฑ0การใช�ประโยชน0

ทรัพย0สินแสดงให�เห็นถึงเจตนารมณ0ของพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 ท่ีต�องการให�เจ�าพนักงาน

การผังมีอํานาจใช�ดุลพินิจในการพิจารณาว$าควรจะต�องดําเนินมาตรการบางอย$างเพ่ือประโยชน0ในการวาง

ผังและจัดทําผังเมืองรวมให�บรรลุผลหรือไม$ ซ่ึงข้ันตอนในการจัดทําร$างกฎกระทรวงให�ใช�บังคับผังเมืองรวม  

ต้ังแต$เริ่มต�นจนถึงการประกาศเปBนกฎกระทรวงให�ใช�บังคับผังเมืองรวมให�มีผลใช�บังคับนั้นต�องใช�ระยะเวลา
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ดําเนินการระยะหนึ่ง ซ่ึงเม่ือถึงเวลาประกาศกฎกระทรวงให�ผังเมืองรวมมีผลบังคับใช�ในพ้ืนท่ี สภาพพ้ืนท่ี

ตามร$างผังเมืองอาจเปลี่ยนแปลงสภาพไปจากสภาพเดิมในขณะท่ีมีการสํารวจเพ่ือจัดทําร$างผังเมืองรวม อัน

จะทําให�กระบวนการจัดทําผังเมืองรวมซ่ึงใช�ทรัพยากรของรัฐไปจํานวนมากไม$สามารถบรรลุตาม

เจตนารมณ0ของกฎหมายได� บทบัญญัติมาตรา 15 (3) จึงได�บัญญัติให�อํานาจแก$เจ�าพนักงานการผังในการ

กําหนดหลักเกณฑ0การใช�ประโยชน0ทรัพย0สิน โดยเจตนารมณ0ก็เพ่ือไม$ให�มีการใช�ประโยชน0ทรัพย0สินขัดต$อ

ร$างผังเมืองรวมท่ีกําลังจะประกาศใช�บังคับ 

ข�อสังเกตสําหรับกรณีเจ�าพนักงานการผังไม$ใช�อํานาจตามมาตรา 15 วรรคหนึ่ง (3)31 ซึ่งเปBน

อํานาจดุลพินิจเพ่ือกําหนดหลักเกณฑ0การใช�ประโยชน0ในทรัพย0สิน เพ่ือประโยชน0ในการวางและจัดทํา

ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ ต�องพิจารณาด�วยว$าการไม$กําหนดหลักเกณฑ0ดังกล$าวนั้น เปBนการไม$ใช�

ดุลพินิจเลย ซ่ึงถือว$าเปBนการกระทําท่ีไม$ชอบด�วยกฎหมายเช$นกันเพราะกฎหมายกําหนดให�ใช�ดุลพินิจด�วย

หรือเปBนกรณีท่ีใช�ดุลพินิจเลือกท่ีจะไม$กําหนดหลักเกณฑ0ดังกล$าว หากเจ�าพนักงานการผังหรือหน$วยงาน

ของรัฐใช�ดุลพินิจเลือกมาตรการท่ีจะไม$กําหนดหลักเกณฑ0ดังกล$าวนั้น ต�องพิจารณาต$อไปด�วยว$าการไม$

กําหนดหลักเกณฑ0ฯ ก็ยังสามารถบรรลุวัตถุประสงค0ในการวางและจัดทําผังเมืองหรือไม$และแม�จะบรรลุ

วัตถุประสงค0ดังกล$าวได� ก็ต�องพิจารณาต$อไปด�วยว$า การไม$กําหนดหลักเกณฑ0ฯนี้ ส$งผลกระทบต$อสิทธิ

เสรีภาพของประชาชนท่ีกฎหมายคุ�มครองไว�น�อยท่ีสุดหรือไม$ (ในกรณีนี้ ต�องพิจารณาท้ังเจ�าของหรือผู�

ครอบครองท่ีดิน และประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีมีการวางและจัดทําผังเมือง) อีกท้ังการไม$กําหนดหลักเกณฑ0ฯนี้ มี

ประโยชน0หรือคุ�มค$ามากกว$าการกําหนดหลักเกณฑ0หรือไม$ นอกจากนี้ หากปรากฏว$าการเลือกท่ีจะไม$ออก

หลักเกณฑ0การใช�ประโยชน0ในทรัพย0สินนี้ เปBนเหตุให�การวางและจัดทําผังเมืองไม$อาจบรรลุผลได�อย$าง

แน$แท� โดยวิญpูชนท่ัวไปก็ทราบได�นั้น ย$อมจะเปBนการใช�ดุลพินิจท่ีผิดพลาดอย$างชัดแจ�งด�วย 

จากการศึกษาพบว$า กรมโยธาธิการและผังเมืองเคยใช�อํานาจตามมาตรา15 (3) ในการออกประกาศ

กรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ0การใช�ประโยชน0ในทรัพย0สินเพ่ือประโยชน0ในการวางและ

จัดทําผังเมืองรวม ซ่ึงส$วนใหญ$เปBนการบังคับใช�ในกรณีอาคารพาณิชยกรรม ประเภทค�าปลีกค�าส$งในหลาย

พ้ืนท่ี แต$ท้ังนี้ เคยปรากฏข�อเท็จจริงว$ากรมโยธาธิการและผังเมืองได�ใช�อํานาจตามมาตราดังกล$าวกับกรณี

อ่ืนๆ เช$น ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่องกําหนดการใช�ประโยชน0ทรัพย0สินเพ่ือประโยชน0ในการวาง

และจัดทําผังเมืองรวมในท�องท่ี จังหวัดกระบ่ี (ฉบับท่ี2) จังหวัดแม$ฮ$องสอนและจังหวัดพังงา เปBนต�น 

                                                           

31ความเห็นสําหรับร$างรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ0 โดยดร.กรรณิกา สินธิพงษ0  ลงวันท่ี 15 ธันวาคม 2557 
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แต$การท่ีกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยเจ�าพนักงานการผังไม$มีการใช�อํานาจตามมาตรา 15(3)

เพ่ือห�ามการใช�ประโยชน0ท่ีดินเพ่ือกิจการบางประเภท  อันเปBนการป1องกันไม$ให�มีการใช�ประโยชน0ท่ีดินใน

พ้ืนท่ีขัดกับร$างกฎกระทรวงให�ใช�ผังเมืองรวมท่ีกําลังจะประกาศใช�บังคับ ทําให�ในระหว$างการจัดทําผังเมืองรวม

ท่ีล$าช�า ไม$มีมาตรการในการคุ�มครองพ้ืนท่ี ซ่ึงส$งผลให�การดําเนินการเพ่ือให�มีกิจการหรือโครงการท่ีขัดหรือ

ถูกกําหนดห�ามไว�ในผังเมืองสามารถดําเนินการได�  

ตัวอย$างเช$น กรณีการดําเนินโครงการโรงไฟฟ1าหนองแซง อําเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี ซ่ึงอยู$ใน

เขตการจัดทําผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรี โดยข้ันตอนการจัดทําผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรีเริ่มดําเนินการเม่ือปT 

2546 และได�ดําเนินการข้ันตอนต$างๆ ถึงข้ันท่ีคณะรัฐมนตรีพิจารณารับหลักการต้ังแต$วันท่ี 15 มิถุนายน 

2550 ข้ันตอนท่ีเหลือในการประกาศบังคับใช�ผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรี ได�แก$ 

 1) คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 

 2) คณะกรรมการกฤษฎีกาส$งร$างผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรีให�คณะรัฐมนตรีรับทราบ 

 3) ส$งร$างผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรีให�รัฐมนตรีว$าการกระทรวงมหาดไทยลงนาม 

4) กรมโยธาธิการและผังเมืองส$งกฎกระทรวงไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ตามร$างกฎกระทรวงให�ใช�บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรีดังกล$าว พ้ืนท่ีต้ังโครงการโรงไฟฟ1า

หนองแซง ถูกกําหนดให�เปBนท่ีดินประเภทอนุรักษ0ชนบทและเกษตรกรรม ซ่ึงห�ามก$อสร�างโรงไฟฟ1าและใน

ระหว$างท่ีไม$มีการประกาศใช�กฎกระทรวงฯ ดังกล$าวเจ�าพนักงานการผังก็ไม$ได�ใช�อํานาจหน�าท่ีในการ

ประกาศกําหนดหลักเกณฑ0การใช�ประโยชน0ทรัพย0สินโดยห�ามใช�ท่ีดินเพ่ือประกอบกิจการโรงงานทุก

ประเภทเว�นแต$โรงงานขนาดเล็กตามท่ีกําหนดไว�ในบัญชีแนบท�ายกฎกระทรวงฯในพ้ืนท่ีท่ีตามร$างกฎ

กระทรวงฯกําหนดให� เปBนท่ีดินประเภทอนุรักษ0ชนบทและเกษตรกรรม ซ่ึงรวมถึงพ้ืนท่ี อําเภอ            

หนองแซง จังหวัดสระบุรีด�วย  ทําให�พ้ืนท่ียังถูกใช�และหรืออาจถูกใช�ไปในกิจการท่ีขัดหรือแย�งต$อ           

ร$างกฎกระทรวงฯ มาอย$างต$อเนื่องนับแต$ปT 2548 กล$าวคือได�มีการใช�พ้ืนท่ีอําเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี 

เพ่ือก$อสร�างโรงงานอันขัดต$อร$างกฎกระทรวงฯ อย$างน�อย 4โรงงาน ได�แก$ โรงงานผลิตสารป1องกันและ

กําจัดศัตรูพืช โรงงานผลิตผลิตภัณฑ0จากพลาสติกโรงงานผลิตเครื่องป;rนดินเผาและโรงงานตัดและเชื่อม

โลหะท่ัวไป 
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ความล$าช�าในการจัดทําผังเมืองและโดยท่ีไม$มีการกําหนดหลักเกณฑ0การใช�ประโยชน0ทรัพย0สินห�าม

กิจการท่ีขัดต$อผังเมืองดังกล$าว ทําให�เจตนารมณ0ของพระราชบัญญัติการผังเมืองไม$สามารถบรรลุผลได�และทํา

ให�ประชาชนท่ีอาศัยอยู$ในจังหวัดสระบุรี ไม$ได�รับการคุ�มครองตามเจตนารมณ0ของพระราชบัญญัติการผังเมือง 

เพราะหน$วยงานรัฐยังคงอนุญาตให�มีการใช�ประโยชน0ท่ีดินประกอบกิจการต$างๆ ในพ้ืนท่ีจังหวัดสระบุรี แม�

จะขัดต$อร$างกฎกระทรวงฯ ท่ีกําลังจะประกาศบังคับใช�ส$งผลให�สิทธิในการมีชีวิตอยู$ในสิ่งแวดล�อมท่ีดีของ

ประชาชนในอําเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี รวมถึงประชาชนท่ีอาศัยอยู$ในจังหวัดสระบุรี ท่ีจะได�รับการ

คุ�มครองเม่ือมีการประกาศบังคับใช�ผังเมืองรวมจังหวัด หรือประกาศกําหนดหลักเกณฑ0การใช�ประโยชน0

ทรัพย0สินไม$ได�รับการคุ�มครอง อีกท้ังยังเปBนการละเมิดสิทธิชุมชนท่ีรัฐธรรมนูญแห$งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.

2550 มาตรา 66 และมาตรา 67 ได�รับรองและคุ�มครองไว�ด�วยจึงนํามาสู$การฟ1องร�องดําเนินคดีต$อศาล

ปกครอง เพ่ือขอให�ศาลพิพากษาให�หน$วยงานดําเนินการประกาศใช�กฎกระทรวงให�ใช�บังคับผังเมืองรวม

จังหวัดสระบุรี โดยในระหว$างท่ียังไม$มีการประกาศใช�บังคับกฎกระทรวงให�ใช�บังคับผังเมืองรวมจังหวัด

สระบุรี ขอให�มีการประกาศกําหนดหลักเกณฑ0การใช�ประโยชน0ทรัพย0สินเพ่ือประโยชน0ในการวางและจัดทํา

ผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรี โดยกําหนดห�ามใช�ประโยชน0ท่ีดินเพ่ือกิจการประเภทโรงงานทุกจําพวกตาม

กฎหมายว$าด�วยโรงงาน เว�นแต$โรงงานขนาดเล็กตามบัญชีแนบท�ายกฎกระทรวงให�ใช�บังคับผังเมืองรวม

จังหวัดสระบุรี ในพ้ืนท่ีถูกกําหนดเปBนเขตอนุรักษ0ชนบทและเกษตรกรรมในพ้ืนท่ีจังหวัดสระบุรี ตามร$าง

กฎกระทรวงให�ใช�บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรี 

นอกจากนี้ ยังมีกรณีตัวอย$างการประกาศบังคับใช�ผังเมืองรวมท่ีล$าช�าอ่ืนๆ เช$น กรณีผังเมืองรวม

ชุมชนบ�านแพ�ว จังหวัดสมุทรสาคร32 กรณีผังเมืองรวมจังหวัดนครศรีธรรมราช33 และกรณีผังเมืองรวม

จังหวัดชลบุรี34 ท่ีมีการใช�ประโยชน0ท่ีดินขัดต$อร$างผังเมืองรวม ซ่ึงประกาศบังคับใช�ล$าช�าและส$งผลให�ไม$

สามารถคุ�มครองพ้ืนท่ีจากการดําเนินกิจการท่ีขัดต$อสาระของผังเมือง รวมท้ังไม$สามารถบรรลุวัตถุประสงค0

ในการวางผังเมืองได� 

 

5.2.2 หน%วยงานรัฐท่ีมีอํานาจไม%นําสาระของผังเมืองไปใช ในการคุ มครองสิทธิชุมชน หรือ

ประกอบการพิจารณาอนุมัติอนุญาต  

                                                           

32คําร�องเลขท่ี 125/2556 
33คําร�องเลขท่ี 151/2556 
34คําร�องเลขท่ี 7/2556 
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การที ่กระบวนการจ ัดทําผ ัง เม ืองได �ผ $านขั ้นตอนการร ับฟ ;งความคิดเห ็นของประชาชน             

และคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแล�ว ซึ ่งสาระของผังเมืองหลังจากผ$านขั้นตอนนี ้จะไม$มีการแก�ไข

เปลี ่ยนแปลงในสาระสําคัญแล�ว ดังนั ้น สาระของผังเมืองจึงสามารถนํามาอ�างอิง เพื่อประกอบการ

พิจารณาในการอนุญาตโครงการหรือกิจการใดๆที่มีการยื่นขออนุญาตเข�าดําเนินการในพื้นที่ได� ทั้งนี้ 

แม�ว$าร$างผังเมืองดังกล$าวยังไม$มีการประกาศบังคับใช�เปBนกฎหมาย แต$สาระของผังเมืองดังกล$าวถือเปBน

ข�อเท็จจริงท่ีหน$วยงานซ่ึงมีอํานาจอนุมัติอนุญาต ต�องรับฟ;งและนําไปใช�ประกอบการตัดสินใจก$อนออก

คําสั่งทางปกครอง เช$น กรณีการฟ1องเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตไฟฟ1าในพ้ืนท่ีอําเภอ

หนองแซง จังหวัดสระบุรี (คดีหมายเลขแดงท่ี 126/2556 ศาลปกครองกลาง)  

 ตัวอย$าง กรณีศึกษาจากความเห็นแย�งของตุลาการศาลปกครอง ซ่ึงตามพระราชบัญญัติจัดต้ัง          

ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 มาตรา 67 กําหนดให�ในกรณีท่ีการทําคําพิพากษาหรือ

คําสั่งของศาลปกครอง ถ�าจะต�องกระทําโดยตุลาการศาลปกครองหลายคน คําพิพากษาหรือคําสั่งนั้น

จะต�องบังคับตามความเห็นของฝsายข�างมากและในกรณีท่ีตุลาการในศาลปกครองผู�ใดมีความเห็นแย�งให�ทํา

ความเห็นแย�งไว�ในคําพิพากษาหรือคําสั่งนั้น 

กรณีศึกษา เปBนคดีเก่ียวกับป;ญหาความล$าช�าในการประกาศบังคับใช�ผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรี 

และในระหว$างช$วงเวลาดังกล$าวมีการออกใบอนุญาตให�ประกอบกิจการท่ีขัดต$อร$างผังเมือง โดยร$าง         

ผังเมืองดังกล$าวอยู$ในข้ันตอนการพิจารณาตรวจร$างของคณะกรรมการกฤษฎีกา ซ่ึงไม$สามารถแก�ไข

เปลี่ยนแปลงสาระสําคัญเรื่องการกําหนดประเภทท่ีดินและข�อกําหนดการใช�ประโยชน0ท่ีดินได�อีก  

ประชาชนในพ้ืนท่ีอําเภอหนองแซงและอําเภอภาชี จังหวัดสระบุรี ยื่นฟ1องคณะกรรมการกํากับ

กิจการพลังงานกับพวกรวม 3 คน โดยอ�างเหตุการณ0การออกใบอนุญาตโดยไม$ชอบด�วยกฎหมาย เนื่องจาก

อาศัยฐานจากมติเห็นชอบรายงานการวิเคราะห0ผลกระทบสิ่งแวดล�อมท่ีไม$ได�นําเสนอข�อเท็จจริงในส$วนท่ี

เปBนสาระสําคัญ เช$น ไม$ได�นําเสนอข�อเท็จจริงและข�อมูลเรื่องการใช�ประโยชน0ท่ีดินตามร$างผังเมืองรวม

จังหวัดสระบุรี และการพิจารณาออกใบอนุญาตขัดต$อกฎกระทรวง ฉบับท่ี 2 ออกตามความใน

พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 ข�อ 4 เนื่องจากบริเวณท่ีต้ังโรงไฟฟ1า อยู$ในพ้ืนท่ีอนุรักษ0ชนบทและ

เกษตรกรรม ตามร$างผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรี อันเปBนการขัดต$อเจตนารมณ0ของการวางผังเมือง โดย          

ผู�ฟ1องคดีมีคําขอให�เพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตไฟฟ1าและให�เพิกถอนมติของ

คณะกรรมการผู�ชํานาญการ ท่ีให�ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห0ผลกระทบสิ่งแวดล�อมของโครงการ

โรงไฟฟ1า 
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 ผู�ฟ1องคดีได�ยื่นคําร�องขอให�ศาลกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุ�มครองอย$างใดๆ เพ่ือบรรเทาทุกข0

ชั่วคราวก$อนการพิพากษา โดยขอให�ศาลมีคําสั่งทุเลาการบังคับตามใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิต

ไฟฟ1า หรือระงับการดําเนินการใดๆในพ้ืนท่ีโครงการโรงไฟฟ1าไว�เปBนการชั่วคราวก$อนศาลมีคําพิพากษา 

ความเห็นแย�งของตุลาการซ่ึงเปBนองค0คณะในการพิจารณาคดี ปรากฏในคําสั่งทุเลาการบังคับตาม

กฎหรือคําสั่งทางปกครอง หรือยกคําขอทุเลาการบังคับ ตามกฎหรือคําสั่งทางปกครองของตุลาการหัวหน�า

คณะศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขแดงท่ี 126/2556 ลงวันท่ี 3 มีนาคม 2554   

“ข�อเท็จจริงฟ;งได�ว$า ผู�ถูกฟ1องคดีท่ี 1 ออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานเลขท่ี (สขร.5)               

02-314/2553 ลงวันท่ี 17 มิถุนายน 2553 ซ่ึงเปBนการอนุญาตให�ประกอบกิจการผลิตพลังงานไฟฟ1า กําลัง

การผลิต 1,600 เมกกะวัตต0 และผู�ถูกฟ1องคดีท่ี 2 เห็นว$าร$างผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรียังไม$มีผลบังคับใช� 

แม�คณะรัฐมนตรีจะมีมติเห็นชอบแล�ว จึงไม$นํามาประกอบการพิจารณาเห็นชอบรายงานการวิเคราะห0

ผลกระทบสิ่งแวดล�อมของผู�ถูกฟ1องคดีท่ี 3 ท้ังท่ีผู�ถูกฟ1องคดีท่ี 1และท่ี 2 ทราบว$าการกระทําดังกล$าวขัดกับ

ข�อกําหนดการใช�ประโยชน0ท่ีดินตามร$างผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรี ซ่ึงคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแล�ว เห็น

ว$า ภายใต�เจตนารมณ0ของกฎหมายว$าด�วยการบริหารราชการแผ$นดินและกฎหมายว$าด�วยการผังเมืองท่ี

กล$าวมา และโดยสภาพมติของคณะรัฐมนตรีมีสภาพเปBนกฎ ซ่ึงมีลักษณะเปBนหลักเกณฑ0ท่ัวไป และผู�อยู$ใต�

บังคับบัญชาจะต�องปฏิบัติตาม การไม$ปฏิบัติตามมติของคณะรัฐมนตรีของข�าราชการพลเรือน หรือ

ข�าราชการฝsายบริหารอ่ืน เปBนความผิดทางวินัยโดยตรง ดังนั้น ตามหลักความรับผิดชอบในการปฏิบัติ

ราชการของหน$วยงานทางปกครองหรือเจ�าหน�าท่ีของรัฐในการบริหารราชการแผ$นดิน กรณีจึงมีป;ญหาการ

ปฏิบัติราชการของผู�ถูกฟ1องคดีท่ี 1 และท่ี 2 ท่ีไม$เปBนไปตามมติของคณะรัฐมนตรีน$าจะไม$ชอบด�วย

กฎหมาย”  

ท้ังนี้ แม�ความเห็นแย�งของตุลาการจะแตกต$างกับคําสั่งขององค0คณะ ซ่ึงมิได�มีผลในทางกฎหมาย

ต$อคู$กรณี แต$ก็ถือเปBนแนวทางการวินิจฉัยท่ีแสดงให�เห็นถึงความสําคัญของการนําสาระผังเมืองซ่ึงผ$าน

ข้ันตอนการมีมติเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมาแล�ว หน$วยงานท่ีเก่ียวข�องในการอนุมัติอนุญาตโครงการ ต�อง

นํามาประกอบการพิจารณาด�วย 

อย$างไรก็ตาม ศาลปกครองกลางได�วินิจฉัยคดีดังกล$าว ในประเด็นการไม$นําข�อเท็จจริงของ          

ร$างกฎกระทรวงให�ใช�บังคับผังเมืองรวมท่ีผ$านข้ันตอนท่ีเปBนสาระสําคัญไปใช�ประกอบการพิจารณาอนุมัติ
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อนุญาตโครงการหรือกิจกรรมท่ีขัดต$อร$างกฎกระทรวงให�ใช�บังคับผังเมืองรวมและมีคําพิพากษาเปBนคดี

หมายเลขแดงท่ี 126/2556 ซ่ึงมีสาระสําคัญ ดังนี้ 

ร$างกฎกระทรวงให�ใช�บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรี พ.ศ. ... แม�จะได�ดําเนินการตามข้ันตอนของ

พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 จนผ$านข้ันตอนท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการและอยู$

ระหว$ า งตรวจร$ า งกฎหมายของสํ านั กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  แต$หากรั ฐมนตรี ว$ าการ

กระทรวงมหาดไทยมิได�ลงนามและยังมิได�ประกาศในราชกิจจานุเบกษาก็ยังไม$มีผลบังคับใช�เปBนกฎหมาย  

การท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการเปBนเพียงการใช�อํานาจบริหารท่ัวไปตามมาตรา 11 แห$ง

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ$นดิน พ.ศ. 2534 ประกอบกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว$า

ด�วยการเสนอเรื่องต$อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2531 เม่ือพระราชบัญญัติผังเมือง ซ่ึงเปBนกฎหมายเฉพาะ

กําหนดให�รัฐมนตรีว$าการกระทรวงมหาดไทยเปBนผู�มีอํานาจออกกฎกระทรวงให�ใช�บังคับผังเมืองรวมและ

เม่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล�วจึงมีสภาพเปBนกฎท่ีมีผลบังคับเปBนการท่ัวไป มติของคณะรัฐมนตรี

ดังกล$าวจึงไม$มีผลกระทบกระเทือนต$อสิทธิหรือหน�าท่ีของผู�ถูกฟ1องคดีท้ังสามหรือบุคคลใด   

ศาลปกครองกลางเห็นว$า เม่ือร$างกฎกระทรวงให�ใช�บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรี พ.ศ. ...       

ได�กําหนดให�ท่ีดินในอําเภอหนองแซงบริเวณท่ีกําหนดให�เปBนสีขาวมีกรอบและเส�นทแยงสีเขียว เปBนท่ีดิน

ประเภทอนุรักษ0ชนบทและเกษตรกรรมห�ามใช�ประโยชน0ท่ีดินเพ่ือกิจการโรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว$า

ด�วยโรงงาน ยังไม$มีสภาพเปBนกฎท่ีจะมีสภาพบังคับเปBนกฎหมาย ประกอบกับข�อเท็จจริงรับฟ;งได�ว$าอําเภอ

หนองแซง จังหวัดสระบุรี ซ่ึงเปBนสถานท่ีท่ีผู�ถูกฟ1องคดีท่ี 3 ขออนุญาตใช�เปBนสถานท่ีประกอบกิจการ

โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ1า ยังไม$เคยมีกฎกระทรวงให�ใช�บังคับผังเมืองรวมมาก$อน  จึงยังไม$อาจนํามาใช�

บังคับให�เปBนผลเสียหายแก$ผู�ถูกฟ1องคดีท่ี 3 ในฐานะท่ีเปBนเจ�าของท่ีดินได� 

 คําพิพากษาข�างต�น เปBนตัวอย$างการตีความของศาล ซ่ึงเห็นว$าร$างผังเมืองท่ีผ$านมติความเห็นชอบ

ของคณะรัฐมนตรีมาแล�วนั้น ไม$มีผลกระทบกระเทือนต$อสิทธิหรือหน�าท่ีของบุคคลใด เนื่องจาก

พระราชบัญญัติผังเมืองกําหนดให�รัฐมนตรีว$าการกระทรวงมหาดไทยเปBนผู�มีอํานาจออกกฎกระทรวงให�ใช�

บัง คับผัง เ มืองรวมและเ ม่ือยัง มิได� มีการประกาศในราชกิจจานุ เบกษาเ พ่ือบังคับเปBนกฎหมาย                 

ร$างผังเมืองดังกล$าวจึงไม$อาจนํามาใช�บังคับให�เปBนผลเสียหายแก$ผู�ซ่ึงเปBนเจ�าของท่ีดินได� 
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5.3 สิทธิชุมชนและสิทธิการมีส%วนร%วมของประชาชนในช%วงหลังประกาศบังคับใช ผังเมือง 

 หลังการประกาศบังคับใช�ผังเมืองในแต$ละพ้ืนท่ีแล�ว ในหลายพ้ืนท่ีก็ยังคงประสบกับป;ญหาการ

ละเมิดสิทธิชุมชนโดยหน$วยงานรัฐหรือเอกชน โดยแยกเปBนหัวข�อได�ดังนี้ 

 

5.3.1 การอนุญาตให ประกอบกิจการท่ีขัดกับกฎกระทรวงผังเมือง 

ข�อมูลตามคําร�องท่ี 366/2550 และคําร�องท่ี 385/2556 ระบุถึงป;ญหาการละเมิดสิทธิของ

ประชาชนและชุมชนท่ีเกิดข้ึนหลังจากมีการประกาศใช�กฎกระทรวงให�ใช�บังคับผังเมืองรวม35แม�ประเภท

ของกิจการท่ีเปBนป;ญหาจะแตกต$างกันกล$าวคือ ตามคําร�องท่ี 366/2550 เปBนการขออนุญาตประกอบ

กิจการผลิตพลังงานไฟฟ1าด�วยเชื้อเพลิงชีวมวล ส$วนคําร�องท่ี 385/2556 เปBนการขออนุญาตก$อสร�าง

คลังสินค�าประเภทกtาซหุงต�มโครงการบรรจุแกtส (LPG) แต$สาระสําคัญของคําร�องท้ังสองฉบับสะท�อนให�

เห็นป;ญหาสําคัญเก่ียวกับผังเมืองเหมือนกัน คือ การท่ีเอกชนมีการยื่นคําร�องขอใช�ประโยชน0ท่ีดินท่ีขัดกับ

กฎกระทรวงให�ใช�บังคับผังเมืองรวม เพ่ือประกอบกิจการท่ีอาจจะมีผลกระทบต$อชีวิต ทรัพย0สิน สุขภาพ

และสิ่งแวดล�อมของประชาชนและชุมชนท่ีอาศัยอยู$บริเวณใกล�เคียงและหน$วยงานรัฐท่ีเก่ียวข�องก็ได�

พิจารณาและอนุมัติ อนุญาตให�มีการประกอบกิจการตามท่ีขอโดยไม$คํานึงถึงกฎกระทรวงให�ใช�บังคับผัง

เมืองรวมท่ีได�มีข�อกําหนดห�ามเอาไว� ส$งผลให�มีการใช�ประโยชน0 ท่ีดินประกอบกิจการท่ีละเมิดต$อ

กฎกระทรวงให�ใช�บังคับผังเมืองรวมและเปBนการละเมิดสิทธิในชีวิต ร$างกาย สุขภาพและทรัพย0สินของ

ประชาชนและชุมชน 

 เก่ียวกับป;ญหาการอนุญาตให�ใช�ประโยชน0ท่ีดินขัดกับกฎกระทรวงให�ใช�บังคับผังเมืองรวม         

ตามตัวอย$างคําร�องท่ียกมาท้ังสองนั้น พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 มาตรา 27 วรรคแรกและ

มาตรา 83ได�กําหนดสิทธิ หน�าท่ีและบทลงโทษไว�อย$างชัดเจนท้ังในส$วนของประชาชนและในส$วนของ

เจ�าหน�าท่ีรัฐท่ีมีอํานาจหน�าท่ีท่ีเก่ียวข�อง   

มาตรา 27 วรรคแรก “ในเขตท่ีมีกฎกระทรวงให�ใช�บังคับผังเมืองรวมแล�ว  ห�ามบุคคลใด

ใช�ประโยชน0ท่ีดินผิดไปจากท่ีได�กําหนดไว�ในผังเมืองรวมหรือปฏิบัติการใด ๆ ซ่ึงขัดกับข�อกําหนด

ของผังเมืองรวมนั้น”  

                                                           

35ผู�สนใจดรูายละเอียดป;ญหาได�ท่ีคําร�องท่ี 366/2550 และคําร�องท่ี 385/2556 
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มาตรา 83“ผู�ใดฝsาฝxนหรือไม$ปฏิบัติตามมาตรา 27 หรือมาตรา 48 มีความผิดต�องระวาง

โทษจําคุกไม$เกินหกเดือนหรือปรับไม$เกินหนึ่งหม่ืนบาทหรือท้ังจําท้ังปรับ 

เม่ือพนักงานเจ�าหน�าท่ีร�องขอ ศาลอาจสั่งให�ผู�กระทําผิดแก�ไขสภาพของอสังหาริมทรัพย0ท่ี

ถูกเปลี่ยนแปลงไปให�เปBนไปตามท่ีได�กําหนดไว�ในผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ ภายในระยะเวลา

ท่ีกําหนดให� หรือให�เจ�าพนักงานท�องถ่ินมีอํานาจจัดการอย$างใดอย$างหนึ่งเพ่ือเปลี่ยนแปลงแก�ไขให�

เปBนไปตามผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะนั้นและคิดเอาค$าใช�จ$ายจากเจ�าของหรือผู�ครอบครอง

อสังหาริมทรัพย0ตามท่ีจ$ายจริงโดยประหยัด”  

 จากบทบัญญัติท้ังสองมาตราท่ียกมาแสดงให�เห็นว$าพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518          

มีบทบัญญัติท่ีชัดเจนเก่ียวกับป;ญหาการใช�ประโยชน0ท่ีดินท่ีขัดกับกฎกระทรวงให�ใช�บังคับผังเมืองรวม     

โดยกําหนดห�ามไม$ให�มีการใช�ประโยชน0ท่ีดินแตกต$างไปจากท่ีกําหนดไว�ในกฎกระทรวงและได�กําหนด

บทลงโทษต$อการกระทําผิดดังกล$าวไว�ด�วย นอกจากนี้เม่ือพิจารณาในแง$มุมของกฎหมายปกครองแล�ว     

หากหน$วยงานทางปกครองหรือเจ�าหน�าท่ีของรัฐท่ีเก่ียวข�องได�ออกใบอนุญาตให�มีการใช�ประโยชน0ท่ีดินไป

ในทางท่ีขัดหรือแย�งกับกฎกระทรวงให�ใช�บังคับผังเมืองรวม ใบอนุญาตดังกล$าวย$อมถือเปBนคําสั่งทาง

ปกครองท่ีไม$ชอบด�วยกฎหมาย ซ่ึงศาลปกครองมีอํานาจในการพิจารณาพิพากษาให� เพิกถอนคําสั่งทาง

ปกครองดังกล$าวได� ตามท่ีพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 

กําหนดไว�ในมาตรา 9 (1) และมาตรา 72 (1) 

มาตรา 9  “ศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งในเรื่องดังต$อไปนี้ 

(1) คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหน$วยงานทางปกครองหรือเจ�าหน�าท่ีของรัฐกระทําการโดยไม$

ชอบด�วยกฎหมายไม$ว$าจะเปBนการออกกฎ คําสั่งหรือการกระทําอ่ืนใดเนื่องจากกระทําการโดยไม$มี

อํานาจหรือนอกเหนืออํานาจหน�าท่ีหรือไม$ถูกต�องตามกฎหมายหรือโดยไม$ถูกต�องตามรูปแบบ

ข้ันตอน หรือวิธีการอันเปBนสาระสําคัญท่ีกําหนดไว�สําหรับการนั้นหรือโดยไม$สุจริตหรือมีลักษณะ

เปBนการเลือกปฏิบัติท่ีไม$เปBนธรรม หรือมีลักษณะเปBนการสร�างข้ันตอนโดยไม$จําเปBนหรือสร�างภาระ

ให�เกิดกับประชาชนเกินสมควร หรือเปBนการใช�ดุลพินิจโดยมิชอบ” 

มาตรา 72 “ในการพิพากษาคดีศาลปกครองมีอํานาจกําหนดคําบังคับอย$างหนึ่งอย$างใด 

ดังต$อไปนี้ 
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(1) สั่งให�เพิกถอนกฎหรือคําสั่งหรือสั่งห�ามการกระทําท้ังหมดหรือบางส$วน ในกรณีท่ีมีการ

ฟ1องว$าหน$วยงานทางปกครองหรือเจ�าหน�าท่ีของรัฐกระทําการโดยไม$ชอบด�วยกฎหมายตามมาตรา 

9 (1)” 

จากการศึกษาแนวคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด พบว$าท่ีผ$านมาได�เคยมีการฟ1องคดีเก่ียวกับ

ป;ญหาการอนุญาตให�ใช�ประโยชน0ท่ีดินขัดหรือแย�งกับกฎกระทรวงให�ใช�บังคับผังเมืองรวมต$อศาลปกครอง

หลายคดี โดยศาลปกครองสูงสุดได�วางบรรทัดฐานในคําพิพากษาอย$างเปBนเอกภาพว$า การท่ีหน$วยงานทาง

ปกครองหรือเจ�าหน�าท่ีของรัฐอนุมัติอนุญาตให�มีการใช�ประโยชน0ท่ีดินขัดหรือแย�งกับกฎกระทรวงให�ใช�

บังคับผังเมืองรวม ถือว$าเปBนการกระทําท่ีไม$ชอบด�วยกฎหมาย ตรงกันข�ามการท่ีหน$วยงานทางปกครองหรือ

เจ�าหน�าท่ีของรัฐปฏิเสธไม$อนุมัติ อนุญาตให�มีการใช�ประโยชน0ท่ีดินเพ่ือประกอบกิจการบางประเภท  

เนื่องจากกฎกระทรวงให�ใช�บังคับผังเมืองรวมได�กําหนดห�ามไว�ถือว$าเปBนการกระทําท่ีชอบด�วยกฎหมายแล�ว 

โดยขอยกตัวอย$างคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ีเก่ียวข�องประกอบคําอธิบายดังนี้ 

 

 คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดคดีหมายเลขแดงท่ี อ.125/2551 

 ผู�ถูกฟ1องคดีท่ี 6 ได�ยื่นเรื่องขอแจ�งการประกอบกิจการโรงงานจําพวกท่ี 2 ต$อผู�ถูกฟ1องคดีท่ี 4  เม่ือ

วันท่ี 9 กรกฎาคม 2544 ซ่ึงผู�ถูกฟ1องคดีท่ี 4 ได�ออกใบรับแจ�งการประกอบกิจการโรงงานจําพวกท่ี 2 ลง

วันท่ี 9 กรกฎาคม 2544 โดยจะเริ่มประกอบกิจการโรงงานในวันท่ี 9 กรกฎาคม 2544 แต$ในชั้นทํา

คําให�การผู�ถูกฟ1องคดีท่ี 6 รับว$าได�ประกอบกิจการโรงงานในพ้ืนท่ีดังกล$าวมาเปBนเวลา 2 ปT ก$อนแจ�ง

ประกอบกิจการโรงงานจําพวกท่ี 2 ต$อผู�ถูกฟ1องคดีท่ี 4 โดยโรงงานของผู�ถูกฟ1องคดีท่ี 6 อยู$ติดกับบ�านพัก

อาศัยของผู�ฟ1องคดี ก$อให�เกิดความเดือดร�อนแก$ผู�ฟ1องคดีและสถานท่ีต้ังของโรงงานขัดกับกฎกระทรวงให�ใช�

บังคับผังเมืองรวมสมุทรปราการ พ.ศ.2544 จึงได�ฟ1องคดีเพ่ือขอให�ศาลมีคําพิพากษาเพิกถอนใบแจ�ง

ประกอบกิจการโรงงานจําพวกท่ี 2 ของผู�ถูกฟ1องคดีท่ี 6 

 มาตรา 27 แห$งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 บัญญัติให� ในเขตท่ีได�มีกฎกระทรวงให�ใช�

บังคับผังเมืองรวมแล�วห�ามบุคคลใดใช�ประโยชน0ท่ีดินผิดไปจากท่ีได�กําหนดไว�ในผังเมืองรวมหรือปฏิบัติการ

ใดๆ ซ่ึงขัดกับข�อกําหนดของผังเมืองรวมนั้น  
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ความในวรรคหนึ่งมิให�ใช�บังคับแก$กรณีท่ีเจ�าของหรือผู�ครอบครองท่ีดินได�ใช�ประโยชน0ท่ีดินมา

ก$อนท่ีจะมีกฎกระทรวงให�ใช�บังคับผังเมืองรวมและจะใช�ประโยชน0ท่ีดินเช$นนั้นต$อไปเม่ือมีกฎกระทรวงให�ใช�

บังคับผังเมืองรวมแล�ว  

ประกอบกับข�อ 6 ของกฎกระทรวงให�ใช�บังคับผังเมืองรวมสมุทรปราการ พ.ศ.2544 ออกตาม

ความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 ซ่ึงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันท่ี 22 มิถุนายน 

2544 กําหนดให�บริเวณท่ีพิพาท เปBนท่ีดินประเภทพาณิชยกรรมให�ใช�ประโยชน0ท่ีดินเพ่ือพาณิชยกรรม การ

อยู$อาศัย สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปBนส$วนใหญ$ สําหรับการใช�ประโยชน0ท่ีดิน

เพ่ือกิจการอ่ืนให�ใช�ได�ไม$เกินร�อยละสิบห�าของแปลงท่ีดินท่ียื่นขออนุญาต ท่ีดินประเภทนี้ยกเว�นในบริเวณ

ตามวรรคสามห�ามใช�ประโยชน0ท่ีดินเพ่ือกิจการตามท่ีกําหนด ดังต$อไปนี้ (1) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมาย

ว$าด�วยโรงงาน เว�นแต$โรงงานตามประเภท ชนิดและจําพวกท่ีกําหนดให�ดําเนินการได�ตามบัญชีท�าย

กฎกระทรวงนี้ และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน ซ่ึงตามบัญชีท�ายกฎกระทรวงให�ใช�บังคับผังเมือง

รวมสมุทรปราการ พ.ศ.2544 ลําดับท่ี 33 กําหนดให�ห�ามใช�ท่ีดินประเภทพาณิชยกรรมเพ่ือต้ังโรงงานผลิต

รองเท�าหรือชิ้นส$วนของรองเท�าซ่ึงมิได�ทําจากไม�ยางอบแข็ง ยางอัดเข�ารูปหรือพลาสติกอัดเข�ารูป  

 ดังนั้น เ ม่ือข�อเท็จจริ งปรากฏว$าโรงงานของผู� ถูกฟ1องคดีท่ี  6 ซ่ึง ต้ังอยู$ ในท่ี ดินประเภท                     

พาณิชยกรรม ซ่ึงต�องห�ามต้ังโรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว$าด�วยโรงงานและโรงงานดังกล$าวก็ไม$ได�รับ

การยกเว�นให�ประกอบกิจการโรงงานได�ตามบัญชีท�ายกฎกระทรวงให�ใช�บังคับผังเมืองรวมสมุทรปราการ 

พ.ศ.2544 ผู�ถูกฟ1องคดีท่ี 6 จึงไม$อาจต้ังโรงงานอยู$ในบริเวณดังกล$าวได� ส$วนประเด็นท่ีอ�างว$าเริ่มประกอบ

กิจการมาก$อนหน�าท่ีจะได�มีการยื่นเรื่องประกอบกิจการโรงงานจําพวกท่ี 2 เปBนเวลามากว$า 2 ปT อันเปBน

กรณีท่ีเจ�าของหรือผู�ครอบครองท่ีดินได�ใช�ประโยชน0ท่ีดินมาก$อนท่ีจะมีกฎกระทรวงให�ใช�บังคับผังเมืองรวม 

และสามารถใช�ประโยชน0ท่ีดินนั้นได�ต$อไปได�นั้น ข�อเท็จจริงปรากฏว$าโรงงานของผู�ถูกฟ1องคดีท่ี 6 ได�

ประกอบกิจการโรงงานจําพวกท่ี 2 มากว$า 2 ปT โดยไม$ได�แจ�งการประกอบกิจการโรงงานให�ผู�ถูกฟ1องคดีท่ี 3 

และผู�ถูกฟ1องคดีท่ี 4 ทราบก$อนเริ่มประกอบกิจการ การประกอบกิจการโรงงานของผู�ถูกฟ1องคดีท่ี 6 ก$อนท่ี

จะมีกฎกระทรวงฉบับดังกล$าวจึงถือว$าเปBนการประกอบกิจการโรงงานจําพวกท่ี 2 โดยไม$ชอบด�วยกฎหมาย 

จึงไม$อาจอ�างได�ว$าได�ใช�ประโยชน0ท่ีดินมาก$อนท่ีจะมีกฎกระทรวงให�ใช�บังคับผังเมืองรวม และจะใช�ประโยชน0

ท่ีดินเช$นนั้นต$อไปได�  เนื่องจากการใช�ประโยชน0ในท่ีดินบริเวณดังกล$าวถือเปBนการใช�สิทธิโดยไม$ชอบด�วย

กฎหมาย การท่ีผู�ถูกฟ1องคดีท่ี 4 ได�ออกใบรับแจ�งการประกอบกิจการโรงงานจําพวกท่ี 2 ลงวันท่ี 9 
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กรกฎาคม 2544 ให�แก$ผู�ฟ1องคดีท่ี 6 จึงเปBนการออกใบรับแจ�งการประกอบกิจการโรงงานท่ีไม$ชอบด�วย

กฎหมาย  

 

 คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดคดีหมายเลขแดงท่ี อ.163/254936 

ประเด็นท่ี 1 การท่ีผู� ถูกฟ1องคดี ท่ี  2 ไม$อนุญาตให�ผู�ฟ1องคดีปรับปรุงสถานีบริการกtาซ             

ชอบด�วยกฎหมายหรือไม$ 

 ตามกฎกระทรวงให�ใช�บังคับผังเมืองรวมเมืองจันทบุรี พ.ศ. 2545 ข�อ 9 วรรคหนึ่ง กําหนดว$าท่ีดิน

ประเภทพาณิชยกรรมและท่ีอยู$อาศัยหนาแน$นมากให�ใช�ประโยชน0ท่ีดินเพ่ือพาณิชยกรรม การอยู$อาศัย 

สถาบันราชการ การสาธารณูปโภค และสาธารณูปการเปBนส$วนใหญ$ สําหรับการใช�ประโยชน0ท่ีดินเพ่ือ

กิจการอ่ืนให�ใช�ได�ไม$เกินร�อยละสิบห�าของแปลงท่ีดินท่ียื่นขออนุญาต และวรรคสองกําหนดว$าท่ีดินประเภท

นี้ห�ามใช�เพ่ือกิจการตามท่ีกําหนดดังต$อไปนี้ (2) สถานท่ีบรรจุกtาซ สถานท่ีเก็บกtาซและห�องบรรจุกtาซตาม

กฎหมายว$าด�วยการบรรจุกtาซปEโตรเลียมเหลว แต$ไม$หมายความรวมถึงร�านจําหน$ายกtาซ สถานท่ีใช�กtาซและ

สถานท่ีจําหน$ายอาหารท่ีใช�กtาซ และข�อ 2 (9) (ค) ของกฎกระทรวง  ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2529) ออกตามความ

ในประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 28 ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2514 กําหนดว$า สถานท่ีบรรจุกtาซ หมายความถึง 

สถานีบริการ ซ่ึงได�แก$สถานท่ีท่ีจัดไว�สําหรับใช�บรรจุกtาซแก$ยานพาหนะโดยเฉพาะรวมท้ังบริเวณของ

สถานท่ีดังกล$าว  ไม$ว$าจะจําหน$ายขายด�วยหรือไม$และมาตรา 27 วรรคหนึ่งแห$งพระราชบัญญัติการผังเมือง 

พ.ศ. 2518 บัญญัติว$า ในเขตท่ีได�มีกฎกระทรวงให�ใช�บังคับผังเมืองรวมแล�ว  ห�ามบุคคลใดใช�ประโยชน0ท่ีดิน

ผิดไปจากท่ีได�กําหนดไว�ในผังเมืองรวม หรือปฏิบัติการใด ๆ ซ่ึงขัดกับข�อกําหนดของผังเมืองรวมนั้นและ

วรรคสองบัญญัติไว�ว$าความในวรรคหนึ่งมิให�ใช�บังคับแก$กรณีท่ีเจ�าของหรือผู�ครอบครองท่ีดินได�ใช�ประโยชน0

ท่ีดินมาก$อนท่ีจะมีกฎกระทรวงให�ใช�บังคับ ผังเมืองรวมและจะใช�ประโยชน0ท่ีดินเช$นนั้นต$อไปเม่ือมี

กฎกระทรวงให�ใช�บังคับผังเมืองรวมแล�ว   

 เห็นว$าแม�ผู�ฟ1องคดีจะได�รับการยกเว�นให�ใช�ประโยชน0ท่ีดินเพ่ือประกอบกิจการสถานีบริการกtาซ

ต$อไปได�ในบริเวณหมายเลข 3.9 ท่ีกําหนดไว�เปBนสีแดง อันเปBนท่ีดินประเภทพาณิชยกรรมและท่ีอยู$อาศัย

หนาแน$นมากและห�ามใช�ประโยชน0ท่ีดินดังกล$าวเพ่ือประกอบกิจการสถานีบริการกtาซตามข�อ 9 วรรคสอง 

(2) ของกฎกระทรวงให�ใช�บังคับผังเมืองรวมเมืองจันทบุรี พ.ศ. 2545 เพราะผู�ฟ1องคดีได�ใช�ประโยชน0ท่ีดินใน

                                                           

36ดูคําพิพากษาท่ีมีลักษณะเดียวกันเพ่ิมเติมท่ี คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดคดหีมายเลขแดงท่ี อ.133/2551 
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การประกอบกิจการสถานีบริการกtาซเช$นเดิม  ตามมาตรา 27 วรรคสองแห$งพระราชบัญญัติการผังเมือง 

พ.ศ. 2518 ก็ตาม  แต$เม่ือพิจารณาคําขอปรับปรุงสถานีบริการกtาซประกอบแบบแสดงผังบริเวณสถานี

บริการน้ํามันเชื้อเพลิงและการบรรจุกtาซแก$ยานพาหนะของผู�ฟ1องคดี  ซ่ึงเปBนการก$อสร�างอาคารข้ึนใหม$

และเปลี่ยนแปลงการใช�ประโยชน0แตกต$างไปจากเดิมท่ีเคยได�รับอนุญาตไว�ในลักษณะขยายสถานีบริการ

กtาซมิใช$การซ$อมแซมสถานีบริการกtาซท่ีมีอยู$เดิมให�มีประสิทธิภาพ อันจะมีลักษณะเปBนการใช�ประโยชน0

เช$นเดิม  ซ่ึงจะเข�าข�อยกเว�นให�กระทําได�ตาม  มาตรา 27 วรรคสองแห$งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 

2518  ดังนั้น การท่ีผู�ถูกฟ1องคดีท่ี 2 พิจารณาไม$อนุญาตตามท่ีผู�ฟ1องคดีร�องขอ จึงชอบด�วยกฎหมาย 

 

 ประเด็นท่ี 2 การท่ีผู�ถูกฟ1องคดีท่ี 2 ไม$อนุญาตให�ผู�ฟ1องคดีประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามัน

เชื้อเพลิงเพ่ิมเติม ชอบด�วยกฎหมายหรือไม$  

 ตามกฎกระทรวงให�ใช�บังคับผังเมืองรวมเมืองจันทบุรี พ.ศ. 2545 ข�อ 9 วรรคหนึ่ง กําหนดว$าท่ีดิน

ประเภทพาณิชยกรรมและ ท่ีอยู$ อา ศัยหนาแน$นมากให� ใ ช�ประ โยชน0 ท่ี ดิน เ พ่ือพาณิชยกรรม                   

การอยู$อาศัย สถาบันราชการ การสาธารณูปโภค และสาธารณูปการเปBนส$วนใหญ$  สําหรับการใช�ประโยชน0

ท่ีดินเพ่ือกิจการอ่ืนให�ใช�ได�ไม$เกินร�อยละสิบห�าของแปลงท่ีดินท่ียื่นขออนุญาต และวรรคสองกําหนดว$าท่ีดิน

ประเภทนี้ห�ามใช�เพ่ือกิจการตามท่ีกําหนดดังต$อไปนี้ (3) สถานท่ีท่ีใช�เก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพ่ือจําหน$ายท่ีต�อง

ขออนุญาตตามกฎหมายว$าด�วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิงและมาตรา 4 แห$งพระราชบัญญัติควบคุมน้ํามัน

เชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 บัญญัติว$า สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงหมายความว$าสถานท่ีท่ีใช�ในการเก็บน้ํามัน

เชื้อเพลิงเพ่ือให�บริการน้ํามันเชื้อเพลิงแก$ยานพาหนะและให�หมายความรวมถึงบริเวณท่ีกําหนดไว�ใน

ใบอนุญาตให�เปBนเขตบริการน้ํามันเชื้อเพลิง ตลอดจนสิ่งก$อสร�าง ถัง ท$อและอุปกรณ0หรือเครื่องมือต$างๆ ใน

บริเวณนั้น  เห็นว$าขณะท่ีผู�ถูกฟ1องคดีท่ี 2 ออกคําสั่งไม$ปรากฏว$า ผู�ฟ1องคดีได�เคยใช�ประโยชน0ท่ีดินดังกล$าว

ในการประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงก$อนมีการใช�บังคับกฎกระทรวงให�ใช�บังคับผังเมืองรวม

เมืองจันทบุรี พ.ศ. 2545 และสถานท่ีท่ีขออนุญาตต้ังอยู$ในบริเวณ 3.9 ซ่ึงห�ามมิให�ใช�ประโยชน0ท่ีดิน

ดังกล$าวเพ่ือประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง  ตามข�อ 9 วรรคสอง (3) ของกฎกระทรวงฉบับ

เดียวกัน ไม$ได�รับการยกเว�นไว�แต$ประการใด  ดังนั้น การท่ีผู�ถูกฟ1องคดีท่ี 2 ออกคําสั่งไม$อนุญาตให�ผู�ฟ1องคดี

ประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงเพ่ิมเติมจึงชอบด�วยกฎหมายแล�ว 
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จากแนวคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ียกมาแสดงให�เห็นว$าในทางกฎหมายนั้นองค0กร                 

ตุลาการโดยศาลปกครองสูงสุดได�มีคําพิพากษาเปBนบรรทัดฐานไว�อย$างเปBนเอกภาพเก่ียวกับการอนุมัติ

อนุญาตให�มีการใช�ประโยชน0ท่ีดินขัดหรือแย�งกับกฎกระทรวงให�ใช�บังคับผังเมืองรวมว$า หากหน$วยงานทาง

ปกครองหรือเจ�าหน�าท่ีของรัฐท่ีเก่ียวข�องออกคําสั่งอนุมัติอนุญาตไปโดยขัดหรือแย�งต$อกฎกระทรวงให�ใช�

บังคับผังเมืองรวม  การอนุมัติอนุญาตนั้นย$อมเปBนคําสั่งทางปกครองท่ีไม$ชอบด�วยกฎหมายท่ีศาลปกครองมี

อํานาจเพิกถอนได� ในทางกลับกันหากหน$วยงานทางปกครองหรือเจ�าหน�าท่ีของรัฐไม$อนุมัติอนุญาตให�มีการ

ประกอบกิจการบางประเภท เพราะขัดต$อกฎกระทรวงให�ใช�บังคับผังเมืองรวม การไม$อนุมัติอนุญาตโดยอ�าง

ฐานตามกฎกระทรวงดังกล$าวย$อมเปBนคําสั่งทางปกครองท่ีชอบด�วยกฎหมาย 

 

5.3.2 การขอให คณะกรรมการผังเมืองกําหนดหลักเกณฑ� วิธีการและเง่ือนไขท่ีเจ าของหรือ              

ผู ครอบครองท่ีดินจะต องแก ไขเปล่ียนแปลงหรือระงับการใช ประโยชน�ท่ีดิน 

ข�อมูลจากเครือข$ายอนุรักษ0สิ่งแวดล�อมหนองแซง จังหวัดสระบุรี ที่ประสบป;ญหาเนื่องจากมีการ

ขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ1าขนาดใหญ$อยู$ในพื้นที่ตําบลหนองน้ําใส  อําเภอ

หนองแซง จังหวัดสระบุรี ท่ีเปBนพ้ืนท่ีทําการเกษตรและใกล�กับชุมชน ซึ่งมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล�อมเข�าไป

ให�ความช$วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย พบว$านอกจากความล$าช�าในการประกาศใช�กฎกระทรวงให�ใช�

บังคับผังเมืองรวม จนส$งผลให�มีการใช�ประโยชน0ท่ีดินในกิจกรรมท่ีไม$สอดคล�องกับร$างผังเมืองดังท่ีได�กล$าว

มาแล�วนั้น เม่ือมีการประกาศกฎกระทรวงให�ใช�บังคับผังเมืองรวมไปแล�ว กลไกท่ีน$าจะสามารถปกป1อง

คุ�มครองสิทธิของประชาชนและชุมชนจากกิจกรรมท่ีไม$สอดคล�องกับกฎกระทรวงกระทรวงให�ใช�บังคับผัง

เมืองรวม ดังท่ีปรากฏในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 มาตรา 27 วรรคสอง บัญญัติว$า 

  “ความในวรรคหนึ่งมิให�ใช�บังคับแก$กรณีท่ีเจ�าของหรือผู�ครอบครองท่ีดินได�ใช�ประโยชน0ท่ีดินมา

ก$อนท่ีจะมีกฎกระทรวงให�ใช�บังคับผังเมืองรวมและจะใช�ประโยชน0ท่ีดินเช$นนั้นต$อไปเม่ือมีกฎกระทรวงให�ใช�

บังคับผังเมืองรวมแล�ว  แต$ถ�าคณะกรรมการผังเมืองเห็นว$าการใช�ประโยชน0ท่ีดินเช$นนั้นต$อไปเปBนการขัดต$อ

นโยบายของผังเมืองรวมในสาระสําคัญท่ีเก่ียวกับสุขลักษณะความปลอดภัยของประชาชนและสวัสดิภาพ

ของสังคม  คณะกรรมการผังเมืองมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑ0 วิธีการและเง่ือนไขท่ีเจ�าของหรือผู�ครอบครอง

ท่ีดินจะต�องแก�ไขเปลี่ยนแปลงหรือระงับการใช�ประโยชน0ท่ีดินเช$นนั้นต$อไปภายในระยะเวลาท่ีเห็นสมควรได�  

การกําหนดหลักเกณฑ0 วิธีการและเง่ือนไขดังกล$าวให�คํานึงถึงกิจการท่ีมีการใช�ประโยชน0ท่ีดิน สภาพของ
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ท่ีดินและทรัพย0สินอ่ืนท่ีเก่ียวกับท่ีดิน การลงทุนประโยชน0หรือความเดือดร�อนรําคาญท่ีประชาชนได�รับจาก

กิจการนั้น ท้ังนี้ให�คณะกรรมการผังเมืองเชิญเจ�าของหรือผู�ครอบครองท่ีดินมาแสดงข�อเท็จจริงและ

ความเห็นประกอบ”  

 ในทางปฏิบัติแล�วกลไกตามมาตรา 27 วรรคสอง ท่ีให�อํานาจคณะกรรมการผังเมืองในการกําหนด

หลักเกณฑ0 วิธีการและเง่ือนไขท่ีเจ�าของหรือผู�ครอบครองท่ีดินจะต�องแก�ไขเปลี่ยนแปลงหรือระงับการใช�

ประโยชน0ท่ีดินท่ีขัดกับนโยบายของผังเมืองรวมในสาระสําคัญได�นี้ ไม$เคยถูกบังคับใช�เพ่ือคุ�มครองสิทธิของ

ประชาชนหรือชุมชนแต$อย$างใด จากการตรวจสอบข�อมูลท้ังทางเอกสารและเว็บไซต0ของกรมโยธาธิการและ

ผังเมืองไม$พบว$าได�มีจัดทําวิธีการ ข้ันตอนหรือหลักเกณฑ0ในการใช�อํานาจตามบทบัญญัติมาตรานี้เพ่ือเปBน

กรอบในการใช�อํานาจของคณะกรรมการผังเมืองแต$อย$างใด อีกท้ังยังไม$ปรากฏข�อเท็จจริงว$าคณะกรรมการ

ผังเมืองเคยพิจารณาใช�อํานาจตามบทบัญญัติมาตรานี้เพ่ือให�เปBนไปตามวัตถุประสงค0ของผังเมืองแต$อย$างใด 

ข�อมูลจากนายต๋ี ตรัยรัตนแสงมณี แกนนําเครือข$ายอนุรักษ0สิ่งแวดล�อมหนองแซง จังหวัดสระบุรี  

ซ่ึงเคยทําหนังสือเรียกร�องให�คณะกรรมการผังเมืองใช�อํานาจตามมาตรา 27 วรรคสอง เพ่ือกําหนด

หลักเกณฑ0การใช�ประโยชน0ท่ีดินในพ้ืนท่ีท่ีถูกกําหนดให�เปBนพ้ืนท่ีอนุรักษ0ชนบทและเกษตรกรรมตาม

กฎกระทรวงบังคับใช�ผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรี โดยห�ามไม$ให�โรงงานไฟฟ1าหนองแซงประกอบกิจการผลิต

พลังงานไฟฟ1าเนื่องจากเปBนกิจกรรมท่ีขัดต$อสาระสําคัญของกฎกระทรวงให�ใช�บังคับผังเมืองรวมจังหวัด

สระบุรี โดยยื่นหนังสือต$อประธานคณะกรรมการผังเมือง อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ผู�อํานวยการ

สํานักงานคณะกรรมการผังเมือง เม่ือวันท่ี 28 มกราคม 2556 พบว$าหน$วยงานท่ีเก่ียวข�องไม$ได�มีการ

ดําเนินการใดๆ ตามข�อเรียกร�องของเครือข$ายอนุรักษ0สิ่งแวดล�อมหนองแซง จังหวัดสระบุรี แต$อย$างใด 

 จากข�อกฎหมายและข�อมูลท่ีกล$าวมา แสดงให�เห็นว$ากลไกตามท่ีปรากฏในพระราชบัญญัติ                     

การผังเมือง พ.ศ. 2518 มาตรา 27 วรรคสอง ท่ีกําหนดให�คณะกรรมการผังเมืองใช�อํานาจกําหนดหลักเกณฑ0 

วิธีการและเง่ือนไขท่ีเจ�าของหรือผู�ครอบครองท่ีดินจะต�องแก�ไขเปลี่ยนแปลงหรือระงับการใช�ประโยชน0ท่ีดิน ท่ี

คณะกรรมการผังเมืองเห็นว$าเปBนการใช�ประโยชน0ท่ีขัดต$อนโยบายของผังเมืองรวมในสาระสําคัญท่ีเก่ียวกับ

สุขลักษณะความปลอดภัยของประชาชนและสวัสดิภาพของสังคม ซ่ึงถูกกําหนดมาเพ่ือทําให�กฎหมายผังเมือง

บรรลุผลและคุ�มครองสิทธิของประชาชนและชุมชนได�นั้นเปBนกลไกท่ีไม$เคยถูกนําไปปฏิบัติซ่ึงย$อมส$งผลให�

กฎหมายผังเมืองไม$สามารถบรรลุผลท่ีควรจะเปBนและไม$สามารถคุ�มครองสิทธิของประชาชนและชุมชนได� 
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5.4 สิทธิชุมชนและสิทธิการมีส%วนร%วมของประชาชนในกรณีกฎกระทรวงเก่ียวกับผังเมืองรวมหมดอายุ

บังคับใช  

 เนื่องจากตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 มาตรา 26ได�กําหนดให�การใช�บังคับผังเมือง

รวมกระทําโดยกฎกระทรวง และให�ใช�บังคับได�ไม$เกิน 5 ปT  

 ภายใน 1 ปT ก$อนระยะเวลาการใช�บังคับกฎกระทรวงหมดอายุให�สํานักผังเมืองหรือเจ�าพนักงานท�องถ่ิน 

แล�วแต$กรณี สํารวจสภาพการณ0และสิ่งแวดล�อมในการใช�ผังเมืองรวมดังกล$าว ว$ามีการเปลี่ยนแปลงไป

หรือไม$ ในกรณีท่ีเห็นว$าสภาพการณ0และสิ่งแวดล�อมมีการเปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญ ให�สํานักผังเมืองหรือ

เจ�าพนักงานท�องถ่ินดําเนินการแก�ไขปรับปรุงผังเมืองรวมเสียใหม$ให�เหมาะสมได�  

 ในกรณีไม$อาจแก�ไขผังเมืองรวมได�ทันภายในระยะเวลาท่ีกฎกระทรวงใช�บังคับให�สํานักผังเมืองหรือ

เจ�าพนักงานท�องถ่ินโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการผังเมืองขยายระยะเวลาการใช�บังคับกฎกระทรวง

ได�อีกสองครั้ง ครั้งละไม$เกิน 1 ปT  

  จากข�อมูลการร�องเรียนกรณีการละเมิดสิทธิต$อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห$งชาติ พบว$า 

กระบวนการแก�ไขปรับปรุงผังเมืองรวมมีความล$าช�าทําให�มีการประกาศใช�กฎกระทรวงผังเมืองรวมฉบับใหม$

ไม$ทันก$อนเวลาท่ีผังเมืองรวมฉบับเก$าหมดอายุระยะเวลาบังคับใช� แม�จะมีการต$อเวลาการบังคับใช�แล�วอีก

สองครั้ง เปBนเวลา 2 ปTแล�วก็ตาม ดังเช$นคําร�องท่ี 235/2553 และคําร�องท่ี 632/2555 ทําให�เกิดช$องว$าง

ของการบังคับใช�กฎหมายผังเมืองรวมในแต$ละพ้ืนท่ีและมีผลกระทบต$อสิทธิชุมชนหลายประการดังนี้  

5.4.1 การอนุญาตให มีการใช ประโยชน�ท่ีดินหรือประกอบกิจการโดยอาศัยช%องว%างของ

ระยะเวลาการบังคับใช กฎกระทรวงผังเมืองรวม  

ตามข�อมูลคําร�องท่ี 235/2553 เก่ียวข�องกับการขออนุญาตประกอบกิจการสถานีปฏิบัติการ                

ป;rมกtาซเชื้อเพลิง LPG ในเขตท่ีดินประเภทท่ีอยู$อาศัยหนาแน$นปานกลาง (สีส�ม) จังหวัดชัยนาทและ            

คําร�องท่ี 632/2555 เก่ียวข�องกับการขออนุญาตประกอบกิจการอาคารห�างสรรพสินค�าขนาดใหญ$บริเวณ

ถนนเลี่ยงเมือง อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ท้ังสองเรื่องเปBนกรณีท่ีหน$วยงานรัฐท่ีเก่ียวข�องมีการ

อนุญาตให�มีการก$อสร�างและประกอบกิจการท่ีต�องห�ามตามข�อกําหนดการใช�ประโยชน0 ท่ีดินตาม

กฎกระทรวงผังเมือง ซ่ึงสิ้นสุดการบังคับใช�แล�วโดยเปBนการดําเนินการในช$วงช$องว$างของระยะเวลาบังคับใช�

กฎกระทรวงผังเมืองท่ีสิ้นสุดลงตามกฎหมาย และความล$าช�าในการจัดทํากฎกระทรวงผังเมืองรวมฉบับใหม$

ท่ีไม$สามารถประกาศบังคับใช�ได�ทันการสิ้นสุดระยะเวลาการบังคับใช�กฎกระทรวงฉบับเก$าได� ส$งผลให�มีการ
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ใช�ประโยชน0ท่ีดินประกอบกิจการท่ีอาจจะมีผลกระทบต$อชีวิต ทรัพย0สิน สุขภาพและสิ่งแวดล�อมของ

ประชาชนตลอดจนชุมชนใกล�เคียงอันเปBนการละเมิดสิทธิดังกล$าว  

จากการศึกษาแนวคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดพบว$า ศาลปกครองสูงสุดได�เคยวางบรรทัดฐาน

ในคําพิพากษากรณีการออกใบอนุญาตก$อสร�างอาคารในระหว$างท่ีกฎกระทรวงผังเมืองรวมหมดอายุบังคับ

ใช� ดังตัวอย$างตามคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ.131-133/2552ศาลปกครองสูงสุดได�วินิจฉัยใน

ประเด็นการใช�ดุลพินิจของนายกเทศมนตรีนครของแก$น (ผู�ถูกฟ1องคดีท่ี 3) ในการออกใบอนุญาตก$อสร�าง

อาคารให�กับห�างหุ�นส$วนจํากัดรัชต (ขอนแก$น) ผู�ถูกฟ1องคดีท่ี 4 โดยศาลเห็นว$าเม่ือศูนย0การค�าและอาคาร

พาณิชย0ท่ีผู�ถูกฟ1องคดีท่ี 4 ขอก$อสร�างนั้น ต้ังอยู$บนท่ีดินประเภทสถาบันการศึกษา หรือใช�ประโยชน0เก่ียวข�อง

กับการศึกษาหรือสาธารณประโยชน0ตามข�อกําหนดของผังเมืองรวมเมืองขอนแก$น กฎกระทรวงฉบับท่ี 81 

(พ.ศ. 2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ซ่ึงมีผลบังคับใช�ระหว$างปT พ.ศ. 

2532 ถึงปT พ.ศ. 2537 และได�ขยายกําหนดระยะเวลาการบังคับใช� ถึงปT พ.ศ. 2539 จึงได�หมดอายุการใช�

บังคับ เม่ือวันท่ี 29 ธันวาคม 2539 แล�ว 

ดังนั้น การออกใบอนุญาตก$อสร�างดังกล$าวจึงอยู$ในระหว$างห�วงเวลาที่กฎกระทรวงที่กําหนด            

ผังเมืองรวมเมืองขอนแก$นหมดอายุลงและไม$มีผลบังคับใช� การอนุญาตจึงไม$ขัดต$อกฎกระทรวงที่กําหนด

ผังเมืองรวมแต$อย$างใด และแม�ร$างผังเมืองรวมเมืองขอนแก$นฉบับใหม$ท่ียังคงกําหนดพ้ืนท่ีพิพาท เปBนพ้ืนท่ี

เพ่ือการศึกษาและเก่ียวเนื่องกับการศึกษาเท$านั้นดังเดิม จะอยู$ระหว$างการตรวจพิจารณาจาก

คณะกรรมการกฤษฎีการอให�มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาก็ตาม การออกใบอนุญาตก$อสร�างก็ไม$

จํ า เปBนต� อง พิจารณาถึงกฎกระทรวงฉบับ ท่ี  81 (พ.ศ .2532)  ท่ีหมดอายุ บั ง คับใช� ไปแล� วหรื อ                             

ร$างกฎกระทรวงผังเมืองรวมท่ียังไม$ได�มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาให�บังคับแต$อย$างใด 

จากคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดดังกล$าว แสดงให�เห็นว$าการออกใบอนุญาตก$อสร�างอาคาร  

ในช$วงเวลาท่ีกฎกระทรวงผังเมืองรวมหมดอายุลงแล�ว หน$วยงานท่ีเก่ียวข�องไม$ต�องนํากฎหมายผังเมือง

มาร$วมพิจารณาประกอบการอนุญาตเพราะไม$มีสถานะเปBนกฎหมายท่ีมีผลบังคับใช�ในช$วงเวลาดังกล$าว ซ่ึง

สะท�อนให�เห็นป;ญหาช$องว$างในการบังคับใช�กฎหมายให�ต$อเนื่องและเปBนไปตามวัตถุประสงค0และ

เจตนารมณ0ของกฎกระทรวงผังเมืองรวม อันเปBนผลจากพระราชบัญญัติการผังเมือง ท่ีกําหนดเวลาการ

สิ้นสุดการบังคับใช�ท่ีสั้นเกินไปและไม$สอดคล�องตามความเปBนจริง ตลอดจนความล$าช�าในกระบวนการ

ประกาศใช�กฎกระทรวงผังเมืองรวมในป;จจุบัน  
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5.4.2 การส้ินผลของคําส่ังทางปกครองในการบังคับใช กฎหมายผังเมืองภายหลังกฎกระทรวง               

ผังเมืองรวมหมดอายุ 

โดยเหตุท่ีพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 มาตรา 25 ได�กําหนดในเขตท่ีได�มีกฎกระทรวงให�

ใช�บังคับผังเมืองรวมห�ามบุคคลใดใช�ประโยชน0ท่ีดินผิดไปจากท่ีได�กําหนดไว�ในผังเมืองรวมหรือปฏิบัติการ

ใดๆ ซ่ึงขัดกับข�อกําหนดของผังเมืองรวมนั้นๆ โดยเจ�าหน�าท่ีและหน$วยงานของรัฐซ่ึงมีอํานาจตามกฎหมาย

ท่ีเก่ียวข�องต�องควบคุมกํากับดูแลมิให�มีการใช�ประโยชน0ท่ีดินหรือดําเนินกิจการใดขัดต$อข�อกําหนดของ

กฎกระทรวงผังเมืองรวมซ่ึงเปBนการกระทําท่ีไม$ชอบด�วยกฎหมายเพ่ือให�เมืองและชุมชนมีการขยายตัวอย$าง

มีแบบแผนและเหมาะสม รักษาสภาพแวดล�อมตามเจตนารมณ0ของกฎหมายผังเมืองท่ีประกาศใช�ในขณะนั้น 

แต$จากการศึกษาแนวคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดพบว$า แม�เจ�าหน�าท่ีจะใช�อํานาจตามหน�าท่ี    

ท่ีกําหนดไว�ตามกฎหมายโดยกําหนดมาตรการทางปกครองเพ่ือระงับการดําเนินการท่ีฝsาฝxนต$อ             

ข�อกําหนดการใช�ประโยชน0 ท่ี ดินตามกฎกระทรวงผังเมืองรวม เช$น คําสั่งให�รื้อถอนอาคารตาม

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 แต$คําสั่งเพ่ือบังคับการให�เปBนไปตามกฎหมายผังเมืองรวมกลับสิ้น

ผลบังคับใช�ด�วยเหตุผังเมืองรวมดังกล$าวหมดอายุ ทําให�การกระทําใดๆ ท่ีเคยขัดต$อกฎกระทรวง            

ผังเมืองรวมไม$อยู$ในบังคับกฎหมายผังเมืองรวมอีกต$อไป และไม$มีเหตุท่ีเจ�าหน�าท่ีจะอ�างเพ่ือดําเนินการ

บังคับใช�มาตรการทางปกครองได�อีกต$อไปเช$นเดียวกัน ดังตัวอย$างตามคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดดังนี้  

คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ.222/255337ข�อเท็จจริงปรากฏว$าผู�ฟ1องคดีได�ก$อสร�างอาคาร   

ข้ึนใหม$โดยไม$ได�รับอนุญาตและขัดต$อผังเมืองรวมมุกดาหาร ตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี 327 (พ.ศ.2540) ฯ 

เนื่องจากพ้ืนท่ีดังกล$าวกําหนดไว�เปBนสีเขียวอ$อน ซ่ึงเปBนท่ีดินประเภทท่ีโล$งเพ่ือนันทนาการและการรักษา

คุณภาพสิ่งแวดล�อม ผู�ถูกฟ1องคดีท่ี 2 (นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร) จึงมีคําสั่งลงวันท่ี 8 สิงหาคม 2546 

ห�ามมิให�บุคคลใดใช�หรือเข�าไปในส$วนใดๆ ของอาคารตามมาตรา 40 (2) แห$งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 

พ.ศ.2522 มีคําสั่งให�รื้อถอนอาคารตามมาตรา 42 แห$งพระราชบัญญัติดังกล$าว โดยคําสั่งระบุว$าผู�ฟ1องคดี

ก$อสร�างอาคารโดยไม$ได�รับอนุญาตและขัดต$อผังเมืองรวมเมืองมุกดาหาร ตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 327 (พ.ศ.

2540) ซ่ึงมีกําหนดระยะเวลาการใช�บังคับ 5 ปT แต$ได�ขยายระยะเวลาบังคับใช�ออกไปอีก 2 ครั้ง ครั้งละ 1 ปT 

โดยมีผลใช�บังคับระหว$างปTพ.ศ.2540 ถึง พ.ศ.2547 การท่ีผู�ฟ1องคดีก$อสร�างอาคารโดยไม$ได�รับอนุญาตและ

ขัดต$อผังเมืองรวมเมืองมุกดาหาร จึงเปBนการกระทําท่ีไม$ได�รับอนุญาตโดยชอบด�วยกฎหมาย คําสั่งห�ามมิให�

บุคคลใดใช�หรือเข�าไปในส$วนใดๆ ของอาคาร และคําสั่งรื้อถอนอาคารพิพาทดังกล$าว ผู�ถูกฟ1องคดีท่ี 2 
                                                           

37ดูคําพิพากษาท่ีมีลักษณะเดียวกันเพ่ิมเติมท่ี คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด อ.449/2553 
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ดําเนินการไปตามข้ันตอนของกฎหมายแล�ว แต$เนื่องจากกฎกระทรวงฉบับดังกล$าวได�กําหนดระยะเวลาการ

ใช�บังคับไว�และระยะเวลาการบังคับใช�ได�สิ้นสุดลงแล�วจึงเห็นได�ว$าข�ออ�างของผู�ถูกฟ1องคดีท่ี 2 ท่ีว$าการ

ก$อสร�างอาคารพิพาทขัดต$อผังเมืองรวมเมืองมุกดาหารเปBนสาระสําคัญท่ีเปBนฐานในการออกคําสั่งและไม$

ปรากฏข�อเท็จจริงว$าผู�ถูกฟ1องคดีท่ี 2 ได�ดําเนินการใช�มาตรการทางปกครอง เพ่ือให�เปBนไปตามคําสั่งรื้อถอน

อาคารแต$อย$างใด  

ดังนั้น หากผู�ถูกฟ1องคดีท่ี 2 จะใช�มาตรการทางปกครองภายหลังจากท่ีกฎกระทรวงฉบับดังกล$าว

สิ้นสุดระยะเวลาบังคับใช� ผู�ถูกฟ1องคดีท่ี 2 ไม$สามารถอ�างคําสั่งรื้อถอนอาคารดังกล$าวเพ่ือดําเนินการใช�

มาตรการทางปกครองต$อไปอีกได� เนื่องจากอาคารของผู�ฟ1องคดีไม$อยู$ในบังคับของผังเมืองรวมเมือง

มุกดาหารตามกฎกระทรวงฉบับดังกล$าว พิพากษาให�เพิกถอนคําสั่งของผู�ถูกฟ1องคดีท่ี 2 ท่ีให�รื้อถอนอาคาร

ฉบับลงวันท่ี 8 สิงหาคม 2546 โดยให�มีผลถัดจากวันท่ีผังเมืองรวมเมืองมุกดาหารตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 

327 (พ.ศ.2540) ฯ สิ้นสุดการใช�บังคับ  

จากแนวคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดดังกล$าว แสดงให�เห็นว$า คําสั่งหรือการดําเนินมาตรการทาง

ปกครองใดๆ ของเจ�าหน�าท่ีรัฐเพ่ือควบคุมมิให�มีการใช�ประโยชน0ท่ีดินท่ีขัดต$อข�อกําหนดของผังเมืองรวมอัน

เปBนการกระทําท่ีไม$ชอบด�วยกฎหมาย เช$น คําสั่งให�รื้อถอนอาคารท่ีก$อสร�างขัดต$อผังเมืองรวม ท่ีใช�บังคับอยู$

ในขณะออกคําสั่งจะสิ้นผลการบังคับใช�เม่ือกฎกระทรวงผังเมืองรวมฉบับดังกล$าวหมดอายุลง ซ่ึงสะท�อนให�

เห็นป;ญหาและข�อจํากัดในการกํากับดูแลมิให�มีการใช�ประโยชน0ท่ีดินหรือดําเนินกิจการใดๆ ท่ีขัดต$อ

กฎหมายผังเมืองรวม เพราะแม�ว$าจะมีการดําเนินการใดๆ ท่ีต�องห�ามตามข�อกําหนดกฎกระทรวงผังเมืองรวม

ซ่ึงเจ�าพนักงานของรัฐท่ีมีอํานาจหน�าท่ีสามารถออกคําสั่งหรือดําเนินมาตรการทางปกครองในการป1องกัน

แก�ไขการกระทําท่ีมิชอบด�วยกฎหมายดังกล$าวได� แต$หากการบังคับตามคําสั่ง เช$น การรื้อถอนอาคารไม$

เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาบังคับใช�ของกฎกระทรวงผังเมืองรวมหรือก$อนท่ีกฎกระทรวงดังกล$าวหมดอายุลง 

เจ�าหน�าท่ีของรัฐก็ไม$อาจบังคับการตามคําสั่งต$อไปได� เพราะไม$มีฐานทางกฎหมายกําหนดให�การดําเนินการ

ดังกล$าวขัดต$อกฎกระทรวงผังเมืองรวมอีกต$อไป โดยเฉพาะอย$างยิ่งหากผังเมืองรวมฉบับใหม$มีข�อกําหนด

ห�ามการใช�ประโยชน0ท่ีดินหรือการดําเนินกิจการในลักษณะเดียวกับผังเมืองรวมฉบับเดิมท่ีหมดอายุลง แต$มี

การประกาศใช�บังคับล$าช�า เกิดช$องว$างในการบังคับใช�กฎหมายผังเมืองก็จะส$งผลให�มีการใช�ประโยชน0ท่ีดิน

ขัดต$อข�อกําหนดและเจตนารมณ0ของกฎกระทรวงผังเมืองรวม โดยอาศัยข�ออ�างและผลของกฎหมายกรณี

ผังเมืองรวมหมดอายุดังกล$าว  
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5.4.3 หน%วยงานของรัฐไม%กําหนดหลักเกณฑ�การใช ประโยชน�ในทรัพย�สินเพ่ือคุ มครองพ้ืนท่ีใน

ระหว%างการจัดทําผังเมืองรวม ตามมาตรา 15 (3) แห%งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 

จากกรณีป;ญหาช$องว$างในการบังคับใช�กฎหมายเนื่องจากผังเมืองรวมเดิมหมดอายุและยังไม$มีการ

ประกาศบังคับใช�ผังเมืองรวมใหม$ ทําให�มีการก$อสร�างหรือดําเนินกิจการขัดกับข�อกําหนดการใช�ประโยชน0

ท่ีดินของผังเมืองรวมเดิมและร$างผังเมืองรวมใหม$ท่ียังไม$ได�ประกาศใช� ดังกรณีตามคําร�องท่ี 235/2553 ซ่ึงมี

ข�อเท็จจริงว$า แม�ผังเมืองรวมชัยนาทตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 424 (พ.ศ.2542) ข�อ 8 (2) ซ่ึงมีข�อห�ามการใช�

ประโยชน0ท่ีดินเพ่ือเปBนสถานท่ีบรรจุกtาซและสถานท่ีเก็บกtาซฯ จะสิ้นสุดการบังคับใช�ต้ังแต$วันท่ี 28 

กันยายน 2549 โดยผังเมืองใหม$อยู$ระหว$างการปรับปรุงผังและอยู$ในข้ันตอนการตรวจสอบของสํานักงาน

กฤษฎีกา ซ่ึงเปBนข้ันตอนท่ีร$างผังเมืองดังกล$าวมีมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแล�ว แต$กลับมีการอนุญาตให�

ก$อสร�างสถานีบริการป;rมกtาซในเขตท่ีห�ามการใช�ประโยชน0ดังกล$าวท้ังตามผังเมืองรวมเดิมและผังเมืองรวม

ฉบับใหม$ท่ีอยู$ระหว$างดําเนินการประกาศใช� 

ประเด็นป;ญหาดังกล$าวพระราชบัญญัติการผังเมืองรวม พ.ศ.2518 มาตรา 15 (3) ได�กําหนด

มาตรการให�เจ�าพนักงานการผังโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการผังเมืองมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑ0

การใช�ประโยชน0ในทรัพย0สินเพ่ือประโยชน0ในการวางและจัดทําผังเมืองรวม โดยอาจกําหนดห�ามมิให�มี

ประกอบกิจการท่ีขัดต$อข�อกําหนดการใช�ประโยชน0ท่ีดินตามร$างกฎกระทรวงท่ีมีความแน$นอนชัดเจนผ$าน

ความเห็นชอบเปBนมติคณะรัฐมนตรีแล�วได� แต$จากการศึกษาและตามตัวอย$างคําร�องดังกล$าวไม$ปรากฏว$ามี

การใช�อํานาจตามมาตรการดังกล$าวเพ่ืออุดช$องว$างทางกฎหมายในการบังคับใช�ผังเมืองในกรณีนี้โดย

เจ�าหน�าท่ีท่ีเก่ียวข�องละเลยการใช�อํานาจและมาตรการทางกฎหมายเพ่ือป1องกันมิให�การใช�ประโยชน0ท่ีดิน

ขัดต$อข�อกําหนดกฎกระทรวงผังเมืองรวมท่ีอยู$ระหว$างดําเนินการและมีความล$าช�าในการประกาศบังคับใช� 

แต$ท้ังนี้ เคยปรากฏข�อเท็จจริงว$ากรมโยธาธิการและผังเมืองได�ใช�อํานาจตามมาตราดังกล$าวกับกรณีอ่ืนๆ 

เช$น ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง กําหนดการใช�ประโยชน0ทรัพย0สินเพ่ือประโยชน0ในการวาง

และจัดทําผังเมืองรวมในท�องท่ี จังหวัดกระบ่ี (ฉบับท่ี2), จังหวัดแม$ฮ$องสอน และจังหวัดพังงา เปBนต�น ซ่ึง

สะท�อนให�เห็นถึงป;ญหาและการขาดหลักเกณฑ0ข้ันตอนท่ีชัดเจนในการนํามาตรการตามมาตรา 15 (3) มา

บังคับใช�เพ่ืออุดช$องว$างทางกฎหมายในการบังคับใช�กฎหมายผังเมือง หรือเพ่ือป1องกันมิให�มีการดําเนินการ

ใช�ประโยชน0ท่ีดินขัดต$อร$างกฎกระทรวงผังเมืองท่ีมีความชัดเจนแล�ว 

  จากการวิเคราะห0และสังเคราะห0ป;ญหากฎหมายผังเมือง พบว$าในแต$ละช$วงของการดําเนินการเพ่ือ

จัดทําผังเมือง จนถึงการประกาศบังคับใช�เปBนกฎหมายและผังเมืองหมดอายุการบังคับใช� มีลักษณะท่ี
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สะท�อนให�เห็นถึงป;ญหาของบทบัญญัติของกฎหมาย ท่ียังไม$ได�ปรับปรุงแก�ไขให�สอดคล�องกับการรับรอง

สิทธิชุมชนและสิทธิการมีส$วนร$วมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ รวมถึงการตีความและการบังคับใช�ของ

หน$วยงานท่ีเก่ียวข�องท่ียังไม$ได�รับรองสิทธิตามรัฐธรรมนูญดังกล$าว 
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บทท่ี 6 

บทสรุปและเสนอแนะ 

 

การศึกษาวิจัย เรื่อง "ผังเมืองกับการคุ�มครองสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส�วนร�วมของประชาชน" 

ได�ทําการรวบรวมข�อมูล ศึกษากรณีร�องเรียนของประชาชนและชุมชนในประเด็นผลกระทบจากการพัฒนา

ในพ้ืนท่ี ท่ีเก่ียวข�องกับการกําหนดการใช�ประโยชน.ท่ีดินในผังเมืองท่ีส0งผลกระทบต0อสิทธิชุมชนการ

ดําเนินงานศึกษานี้ นอกจากการศึกษาเอกสารผังเมืองและข�อร�องเรียนตลอดจนคําพิพากษาท่ีเก่ียวข�องแล�ว

ยังปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีกับร0วมกับชุมชนท่ีประสบป5ญหาจากกระบวนการผังเมืองรวมท้ังชุมชนท่ีเห็นความสําคัญ

ของผังเมืองในการคุ�มครองสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส0วนร0วมของประชาชนท่ีได�มีการรวมตัวทํางานข�อมูล

ชุมชน เพ่ือมีส0วนร0วมในกระบวนการผังเมืองและร0วมกําหนดทิศทางการพัฒนาในผังเมือง นอกจากนี้ใน

กระบวนการทํางานได�มีการประชุมรับฟ5งข�อเสนอแนะในการดําเนินการรวมท้ังการประชุมย0อยแลกเปลี่ยน

ข�อคิดเห็นต0อประเด็นป5ญหาและแนวทางในการแก�ไขป5ญหา  

เนื่องด�วยในการศึกษาและรวบรวมประเด็นผังเมืองจากกรณีข�อร�องเรียนมายังสํานักงาน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห0งชาติรวมท้ังประเด็นการมีส0วนร0วมและสิทธิชุมชนในผังเมืองท่ีได�จากการ

ประชุมและประเด็นสาธารณะ ซ่ึงส0วนมากเป9นเรื่องโครงการท่ีมีผลกระทบต0อชุมชนและขาดการมีส0วนร0วม   

มีประเด็นด�านการใช�ท่ีดินและการใช�ผังเมืองประกอบการพิจารณาและกรณีท่ีเก่ียวข�องกับผังเมืองโดยตรง

ในด�านข้ันตอนและกระบวนการท่ีมีป5ญหาการมีส0วนร0วม การเข�าถึงข�อมูลและการกําหนดสาระในผังเมืองท่ี

ชุมชนไม0ได�รับข�อมูล ขาดการมีส0วนร0วมและกระทบสิทธิชุมชน คณะผู�วิจัยพบว0าสิทธิชุมชนและสิทธิการมี

ส0วนร0วมของประชาชนในเรื่องผังเมืองนั้น มีประเด็นท่ีเก่ียวข�องกับด�านผังเมืองและด�านกฎหมาย จึงได�ทํา

การวิเคราะห.และสังเคราะห.โดยจําแนกเป9นโครงสร�างและกระบวนการผังเมืองท่ีเก่ียวข�องสิทธิชุมชนและ

สิทธิการมีส0วนร0วมของประชาชนและด�านป5ญหากฎหมายผังเมืองท่ีเก่ียวข�องกับสิทธิชุมชนและสิทธิการมี

ส0วนร0วมของประชาชน ดังรายละเอียดในบทท่ี 4 และบทท่ี 5 ตามลําดับ    

การวิเคราะห.และสังเคราะห.สิทธิชุมชนและสิทธิการมีส0วนร0วมของประชาชน ด�านผังเมืองและด�าน

กฎหมาย มีข�อสรุปและข�อเสนอแนะซ่ึงได�จากการวิเคราะห.  จากข�อเสนอของผู�ทรงคุณวุฒิและจากการ

ประชุมรับฟ5งความคิดเห็นท้ังในส0วนการมีส0วนร0วมและสิทธิชุมชนในระดับการจัดทําแผนและผังนโยบาย ซ่ึง

เก่ียวข�องกับการจัดทําผังเมืองในระดับต0างๆ การมีส0วนร0วมในกลไกการจัดทําผังเมืองการพิจารณา ตัดสินใจ
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และการนําผังเมืองไปสู0การปฏิบัติ ซ่ึงจะมีผลต0อสิทธิชุมชนในกําหนดแนวทางการใช�ประโยชน.ท่ีดินในการ

อนุรักษ.จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมของชุมชนรวมท้ังการมีส0วนร0วมในการปรับปรุงและนํา

มาตรฐานผังเมืองไปใช�ในการกําหนดการใช�ประโยชน.ท่ีดิน การคุ�มครองสิทธิชุมชนในการใช�ผังเมือง

พิจารณาอนุมัติอนุญาตด�วยการมีส0วนร0วมของชุมชน ท�องถ่ินและหน0วยงานท่ีเก่ียวข�อง รวมท้ังการปรับปรุง

แก�ไขกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข�อง 

นอกจากนี้ข�อเสนอสิทธิการมีส0วนร0วมของประชาชนและสิทธิชุมชนในกระบวนการผังเมืองยังได�

พิจารณาการมีส0วนร0วมท้ังในช0วงระหว0างการจัดทําผังเมือง  ช0วงระหว0างรอประกาศบังคับใช�ช0วงหลัง

ประกาศใช�บังคับผังเมืองและกรณีกฎกระทรวงเก่ียวกับผังเมืองรวมหมดอายุบังคับใช� โดยนําสาระของ

กฎหมายท่ีเก่ียวข�องและคําพิพากษาศาลปกครองมาประกอบการวิเคราะห.และจัดทําข�อเสนอแนะด�วย 

 

6.1 สรุปกระบวนการผังเมืองเพ่ือการคุ�มครองสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส�วนร�วมของประชาชน 

 

 6.1.1 ด�านผังเมือง  

 1) โครงสร�าง การดําเนินการและการปฏิบัติตามผังเมือง  

 ผังเมือง เป9นกระบวนการนโยบายสาธารณะ เป9นผัง/แผนพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี ซ่ึงเก่ียวข�องกับการ

วางแผนในระดับต0างๆ ท้ังระดับนโยบาย แผนระดับชาติ ระดับภูมิภาค ระดับพ้ืนท่ีและในระดับองค.กรท่ีจะ

นําผังไปสู0การปฏิบัติและการใช�ประโยชน.ในการกําหนดกรอบทิศทางการพัฒนาพ้ืนท่ีและการใช�ประโยชน.

ท่ีดิน กล0าวได�ว0า ผังเมืองเป9นต�นทางของการกําหนดการใช�ประโยชน.พ้ืนท่ีว0าจะพัฒนาในด�านใดได�จึงจําเป9น

อย0างยิ่งท่ีจะต�องให�มีกลไกการมีส0วนร0วมทุกระดับ ต้ังแต0ระดับนโยบายและในกระบวนการวางผัง ท้ังการมี

ส0วนร0วมของประชาชน ชุมชน  

 การผังเมืองเป9นมาตรการพัฒนาพ้ืนท่ีโดยการดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ

เพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี ซ่ึงผังเมืองรวมจะเป9นการจัดทําแผนผัง นโยบายและโครงการรวมท้ังมาตรการ

ควบคุมโดยท่ัวไปเพ่ือใช�เป9นกรอบในการพัฒนา และการดํารงรักษาเมือง และบริเวณท่ีเก่ียวข�อง หรือชนบท

ส0วนผังเมืองเฉพาะนั้นเป9นแผนผังและโครงการท่ีใช�เพ่ือการดําเนินการพัฒนา หรือดํารงรักษาบริเวณเฉพาะ

แห0งหรือกิจการท่ีเก่ียวข�องท้ังในเมืองและบริเวณท่ีเก่ียวข�องหรือชนบท มีขอบเขตพ้ืนท่ีวางผังไม0จํากัด การ
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จัดทําผังเมืองรวมส0วนใหญ0จะกําหนดขอบเขตพ้ืนท่ีชุมชนเมืองระดับเทศบาลและบริเวณโดยรอบในพ้ืนท่ี

องค.การบริหารส0วนตําบลและป5จจุบันมีการวางผังเมืองรวมครอบคลุมพ้ืนท่ีท้ังจังหวัด 

 การบริหารจัดการผังเมือง ประกอบด�วยองค.กรการจัดทําและบริหารผังเมืองรวม กรมโยธาธิการและ

ผังเมืองเป9นองค.กรหลักในการวางและจัดทําผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะโดยมีคณะกรรมการผังเมืองทํา

หน�าท่ีกํากับ ดูแล ให�มีการปฏิบัติตามกฎหมายว0าด�วยการผังเมือง ให�ความเห็นชอบในการจัดทําผังเมืองรวม

และทําหน�าท่ีแนะนําเรื่องต0างๆ เก่ียวกับการผังเมืองแก0หน0วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง ส0วนท�องถ่ินนั้นสามารถ

ดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวมได�โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการผังเมือง  

 ในการปฏิบัติให�เป9นไปตามกฎกระทรวงผังเมืองรวมนั้นกรมโยธาธิการและผังเมืองมีหน�าท่ีประสาน

การปฏิบัติให�เป9นตามการใช�บังคับกฎกระทรวงผังเมืองรวมและท�องถ่ินยังมีฐานะเจ�าพนักงานท�องถ่ินเป9นผู�

ปฏิบัติให�เป9นไปตามกฎกระทรวงผังเมืองรวมและพระราชบัญญัติผังเมืองเฉพาะ นอกจากนี้การพัฒนาให�

เป9นไปตามแผนผังท่ีกําหนดตามกฎกระทรวงผังเมืองรวมข้ึนอยู0กับหน0วยงานท่ีเก่ียวข�องดังกล0าว จะให�การ

ประสานและถือปฏิบัติให�เป9นไปตามกฎกระทรวงผังเมืองรวมมากน�อยเพียงใดซึ่งกฎหมายว0าด�วยการ

ผังเมืองได�ฝากอํานาจหน�าท่ีในการดําเนินการไว�กับหน0วยงานอ่ืน 

 ท้ังนี้ ในการนําผังเมืองรวมไปสู0การปฏิบัตินั้น ยังมีป5ญหาและข�อจํากัดเนื่องด�วยคณะกรรมการ

ผังเมืองเป9นเพียงองค.กรบริหารการกํากับ ดูแลให�มีการปฏิบัติตามกฎหมายและให�ความเห็นชอบในการ

จัดทําผังเมืองรวมก0อนนําเสนอให�รัฐมนตรีว0าการกระทรวงมหาดไทยส0วนกรมโยธาธิการและผังเมืองไม0มี

อํานาจสั่งการประสานให�หน0วยงานท่ีเก่ียวข�องนําแนวทางของผัง/แผนพัฒนาท�ายกฎกระทรวงผังเมืองรวม

ไปกําหนดแผนงานโครงการพัฒนาในพ้ืนท่ีได� การกําหนดแผนงานโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีอยู0ในความ

รับผิดชอบของหน0วยงานท่ีเก่ียวข�องจึงมีผลทําให�ไม0มีการดําเนินการให�เป9นไปตามผัง/แผนโครงการพัฒนา

แนบท�ายกฎกระทรวงผังเมืองรวมในหลายกรณี    

 2) สิทธิชุมชนและสิทธิการมีส�วนร�วมของประชาชนในกระบวนการผังเมือง 

ผังเมืองเป9นเรื่องท่ีเก่ียวข�องกับสิทธิของประชาชนและสิทธิชุมชนในการดํารงชีวิต การประกอบ

อาชีพ การจัดการสิ่งแวดล�อม การวางแผนพ้ืนท่ีสําหรับการพัฒนาในอนาคตมีผลต0อการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ทางกายภาพของพ้ืนท่ีและชุมชนการกําหนดพ้ืนท่ีเพ่ือรองรับการดํารงชีวิตของประชากรและกิจกรรมการ

พัฒนาต0างๆ ท้ังกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคม การบริการ และการพัฒนาอุตสาหกรรมมีผลท้ังข�อดีและ

ข�อเสียต0อสิ่งแวดล�อมท้ังสิ่งแวดล�อมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมทางวัฒนธรรม ตลอดจนสุขภาวะของ
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ชุมชนงานด�านผังเมืองมิได�เป9นเพียงแผนผังหรือแผนท่ีท่ีมีการกําหนดประเภทการใช�ประโยชน.ท่ีดินและการ

พัฒนาโครงข0ายคมนาคมในตัวชุมชนหรือพ้ืนท่ีวางผังเท0านั้น แต0เป9นกระบวนการนโยบายสาธารณะท่ีส0งผล

ต0อการเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีและการดํารงชีวิตของประชาชนในอนาคต 

ประชาชนมีสิทธิกําหนดการใช�ประโยชน.ท่ีดินของตนเองและรวบรวมข�อมูลเพ่ือนําเสนอใน

กระบวนการจัดทําผังเมืองตามกฎหมายรวมท้ังมีสิทธิในการเข�าถึงข�อมูลข0าวสารในทุกกระบวนการข้ันตอน

ของการจัดทําผังเมืองและแม�จะมีการประกาศบังคับใช�ผังเมืองแล�ว เม่ือพบว0ามีข�อเท็จจริงเก่ียวกับการใช�

ประโยชน.ท่ีดินเปลี่ยนแปลงไป ก็สามารถยื่นคําร�องขอให�แก�ไขเปลี่ยนแปลงผังเมืองได�นอกจากนี้ หากการ

ดําเนินการของรัฐกระทบต0อสิทธิของประชาชนสามารถควบคุมการใช�อํานาจรัฐโดยอาศัยกระบวนการทาง

ปกครองด�วยการใช�สิทธิฟEองคดีต0อศาลปกครองได� 

ป5ญหาผังเมืองในส0วนท่ีเก่ียวข�องกับสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส0วนร0วมของประชาชน มีทั้งในส0วน

ผังเมืองในเชิงโครงสร�างเนื้อหามาตรฐานท่ีมีผลต0อการมีส0วนร0วมของประชาชนและชุมชนและการเข�าถึง

ข�อมูลข0าวสารท่ีประชาชนสามารถเข�าใจเพ่ือการมีส0วนร0วม การนํามาตรฐานผังเมืองไปสู0การจัดทํา

ข�อกําหนดการใช�ท่ีดินท่ีคุ�มครองสิทธิในการดํารงชีวิต การประกอบอาชีพและไม0ก0อผลกระทบต0อ

สิ่งแวดล�อม และสุขภาพ 

ในส0วนของกระบวนการผังเมืองท่ีมีผลต0อสิทธิชุมชนและการมีส0วนร0วมของประชาชนมีประเด็น

สําคัญคือ สิทธิในข�อมูลข0าวสารและการมีส0วนร0วมของประชาชนในกระบวนการผังเมืองได�แก0 

  2.1) ช�วงระหว�างผังรอประกาศ ความล�าช�าในการประกาศและกรณีผังเมืองหมดอายุการ

บังคับใช�   

  ซ่ึงขาดการกําหนดมาตรการควบคุมการใช�ประโยชน.ท่ีดินและอาคารทําให�เกิดการพัฒนา

กิจกรรมท่ีส0งผลกระทบต0อชุมชนและขัดแย�งกับสาระสําคัญของผังเมืองและมีการปรับปรุงผังเมืองรวม

จังหวัดท่ีรอประกาศ โดยเป9นผังเมืองรวมจังหวัดท่ีได�ผ0านกระบวนการมีส0วนร0วมของประชาชนตาม

กฎหมายแล�วและผ0านความเห็นชอบของกรรมการผังเมืองและข้ันตอนเพ่ือเตรียมประกาศกฎกระทรวง แต0

ได�มีการสั่งการให�มีการปรับปรุงใหม0 โดยอ�างเหตุผลการสนองนโยบายรัฐ การลงทุน โดยขาดการมีส0วนร0วม

ของประชาชน 

  2.2) ช�วงระหว�างการดําเนินการวางผัง 
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  ได�แก0 การท่ีประชาชนไม0ได�รับข�อมูลข0าวสารท่ีเข�าใจได�ก0อนการมีส0วนร0วมแสดงข�อคิดเห็น 

และการยื่นคําร�องและการมีส0วนร0วมส0วนใหญ0เป9นการได�รับแจ�งในการเข�าร0วมประชุมรับฟ5งความคิดเห็น

ตามกฎหมาย  ซ่ึงมีการจัดอย0างน�อยหนึ่งครั้งและแม�ว0าอาจจะมีการจัดหลายครั้งแต0เป9นการจัดประชุมชี้แจง 

โดยมีการให�ข�อมูลเพียงผังและข�อกําหนดในการประชุม  ข�อมูลล0วงหน�าเป9นเพียงการติดประกาศ  และการ

ท่ีประชาชนต�องไปติดตามท่ีสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองรวมท้ังจากอินเตอร.เน็ต มิได�เป9นการนําข�อมูล

มาในกระบวนการทําความเข�าใจร0วมกัน 

  2.3) ช�วงหลังประกาศใช�บังคับ 

  เก่ียวกับการใช�สิทธิในการขอแก�ไข ปรับปรุงและการเข�าถึงข�อมูลข0าวสารในการขอแก�ไข

ผังเมืองตลอดจนการมีส0วนร0วมของประชาชน สิทธิชุมชนที่จะมีสิทธิในการตัดสินใจให�มีการปรับปรุง

แก�ไข 

 

 6.1.2 ด�านกฎหมาย  

 จากการทํางาน การรวบรวมเอกสารของคณะผู�วิจัยและกรณีข�อร�องเรียนท่ีได�มีการยื่นเข�ามายัง

สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห0งชาติและคําพิพากษาในประเด็นท่ีเก่ียวข�อง พบว0ามีประเด็นป5ญหา

ด�านกฎหมายผังเมืองท่ีเก่ียวข�องกับการคุ�มครองสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส0วนร0วมของประชาชน ปรากฏใน

แต0ละช0วงระยะเวลาของการวางและจัดทําผังเมือง ต้ังแต0ข้ันตอนการจัดทํา ระหว0างการประกาศบังคับใช� 

จนกระท่ังสิ้นสุดระยะเวลาบังคับใช�  

 ช�วงระหว�างการจัดทําผังเมือง 

 เป9นกระบวนการข้ันตอนทางกฎหมาย ท่ีต�องอาศัยการมีส0วนร0วมของประชาชนในการกําหนดทิศ

ทางการใช�ประโยชน.ท่ีดินของชุมชน ตามวัตถุประสงค.ในการวางและจัดทําผังเมืองรวม แต0ปรากฏว0า

กระบวนการจัดทําผังเมืองตามท่ีกําหนดไว�ในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 และกฎระเบียบท่ี

เก่ียวข�อง ยังมิได�รับรองคุ�มครองสิทธิการรับรู�ข�อมูลข0าวสารและสิทธิในการมีส0วนร0วมของประชาชนใน

กระบวนการจัดทําผังเมืองตามท่ีรัฐธรรมนูญแห0งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได�กําหนดไว� 

นอกจากนี้ พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ในข้ันตอนการรับฟ5งความคิดเห็นประชาชน จาก

การศึกษาพบว0ายังมิได�กําหนดหลักเกณฑ.ผู�มีสิทธิแสดงความคิดเห็นให�ครอบคลุมกลุ0มบุคคลผู�มีส0วนได�เสีย
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อย0างท่ัวถึง ท้ังๆท่ีเป9นข้ันตอนท่ีสําคัญเพ่ือชี้แจงทําความเข�าใจกับประชาชนในช0วงก0อนการจัดทําผังเมืองรวม 

รวมถึงกรณีท่ีประชาชนผู�มีส0วนได�เสียยื่นคําร�องขอเพ่ือแก�ไขเปลี่ยนแปลงผังเมืองในข้ันตอนการปLดประกาศ

เกินระยะเวลา 90 วัน ตามมาตรา 23 แห0งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ซ่ึงหากปรากฏข�อเท็จจริง

มีพฤติการณ.ท่ีจําเป9นจนเป9นเหตุท่ีไม0อาจยื่นภายในระยะเวลา 90 วัน เจ�าหน�าท่ีท่ีเก่ียวข�องยังมีอํานาจท่ีจะ

รับคําร�องท่ีเกินระยะเวลาดังกล0าวไว�พิจารณาได� แต0เนื่องจากยังมิได�มีการกําหนดหลักเกณฑ.และวางกรอบ

การใช�ดุลยพินิจของเจ�าหน�าท่ีไว�ให�ชัดเจน ทําให�มีการรับพิจารณาคําร�องท่ีเกินระยะเวลาเป9นจํานวนมากและ

อาจทําให�การจัดทําผังเมืองเกิดความล0าช�าได�  

 ช�วงระหว�างรอประกาศบังคับใช�ผังเมือง  

 เป9นกระบวนการท่ีผ0านการมีส0วนร0วมของประชาชนมาแล�วและเป9นส0วนของการดําเนินการ

ภายในหน0วยงานรัฐ ซ่ึงส0วนใหญ0ใช�ระยะเวลายาวนาน ส0งผลให�ผังเมืองไม0สามารถประกาศบังคับใช�ได�ทันต0อ

สถานการณ. ความเปลี่ยนแปลงของพ้ืนท่ี อีกท้ังมาตรการท่ีใช�ในการคุ�มครองพ้ืนท่ีในระหว0างช0วงระยะเวลา

ดังกล0าวในการกําหนดหลักเกณฑ.การใช�ประโยชน.ในทรัพย.สินเพ่ือประโยชน.ในการจัดทําผังเมืองรวมตาม

มาตรา 15(3) แห0งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ยังไม0มีการนํามาบังคับใช�อย0างจริงจัง  

 ช�วงหลังประกาศบังคับใช�ผังเมือง  

 จากข�อมูลคําร�องท่ียื่นต0อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห0งชาติ พบว0า หน0วยงานรัฐท่ีเก่ียวข�องได�

พิจารณาอนุมัติ อนุญาต ให�มีการประกอบกิจการโดยขัดต0อข�อห�ามการใช�ประโยชน.ท่ีดิน ตามกฎกระทรวง

ให�ใช�บังคับผังเมืองรวม ส0งผลให�มีการประกอบกิจการท่ีอาจมีผลกระทบต0อชีวิต ทรัพย.สิน สุขภาพและ

สิ่งแวดล�อมของประชาชนและชุมชนท่ีอยู0อาศัยในบริเวณใกล�เคียง ใบอนุญาตดังกล0าวถือได�ว0าเป9นคําสั่งทาง

ปกครองท่ีไม0ชอบด�วยกฎหมาย ซ่ึงอาจถูกยกเลิกเพิกถอนได�ตามแนวคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด 

 กรณีกฎกระทรวงเก่ียวกับผังเมืองรวมหมดอายุบังคับใช� 

 เนื่องด�วยผังเมืองรวมกําหนดให�ใช�บังคับได�ไม0เกิน 5 ปQ และขยายระยะเวลาได�อีก 2 ครั้ง ครั้งละ

ไม0เกิน 1 ปQ ซ่ึงตามคําร�องท่ียื่นต0อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนและจากการศึกษาพบว0า ในช0วงระยะเวลาท่ี

ผังเมืองหมดอายุและมีช0องว0างการบังคับใช� เนื่องจากความล0าช�าในการจัดทําผังเมืองรวมฉบับใหม0 ส0งผลให�

เกิดการใช�ประโยชน.ท่ีดินประกอบกิจการท่ีอาจมีผลกระทบต0อชีวิต สุขภาพและคุณภาพสิ่งแวดล�อมของ

ประชาชนและชุมชนโดยอาศัยช0องว0างของของกฎหมายดังกล0าว นอกจากนี้ การท่ีผังเมืองหมดอายุส0งผลให�

คําสั่งของเจ�าหน�าท่ีท่ีสั่งระงับการดําเนินการท่ีฝRาฝSนต0อข�อกําหนดการใช�ประโยชน.ท่ีดินของผังเมืองรวม เช0น 
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คําสั่งรื้อถอนอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 สิ้นผลใช�บังคับลงด�วยเหตุผังเมืองรวม

ดังกล0าวหมดอายุเช0นเดียวกัน ซ่ึงสะท�อนให�เห็นช0องว0างในการบังคับใช�กฎหมายให�เป9นไปตามวัตถุประสงค.

ของการวางผังเมืองรวม เพราะผังเมืองรวมมีระยะเวลาบังคับใช�สั้นเกินไป ไม0สอดคล�องกับความจริงและ

ความล0าช�าในกระบวนการประกาศใช�กฎกระทรวงผังเมืองรวมในป5จจุบัน 

 

6.2 ข�อเสนอแนะกระบวนการผังเมืองเพ่ือการคุ�มครองสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส�วนร�วมของประชาชน 

 

  6.2.1ข�อเสนอแนวทางส�งเสริมสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส�วนร�วมของประชาชนในกระบวนการ

ผังเมือง 

ประชาชนมีสิทธิในการกําหนดการใช�ประโยชน.ท่ีดินของตนเอง และรวบรวมข�อมูลเพ่ือนําเสนอใน

กระบวนการจัดทําผังเมืองตามกฎหมายรวมท้ังมีสิทธิในการเข�าถึงข�อมูลข0าวสารในทุกกระบวนการข้ันตอน

ของการจัดทําผังเมือง ซ่ึงแม�จะมีการประกาศบังคับใช�ผังเมืองแล�วและพบว0ามีข�อเท็จจริงเก่ียวกับการใช�

ประโยชน.ท่ีดินเปลี่ยนแปลงไป ก็สามารถยื่นคําร�องขอให�แก�ไขเปลี่ยนแปลงผังเมืองได�นอกจากนี้ หาก

ประชาชนเห็นว0าการดําเนินการของรัฐกระทบต0อสิทธิของตนเอง ก็สามารถควบคุมการใช�อํานาจรัฐโดย

อาศัยกระบวนการทางปกครอง ด�วยการใช�สิทธิฟEองคดีต0อศาลปกครองได� 

 ข�อเสนอระยะสั้น 

 1) การปรับปรุงพัฒนากระบวนการมีส�วนร�วมจัดทําคู�มือแนวทางการมีส�วนร�วมของประชาชน 

ในกระบวนการผังเมืองท้ังในช�วงระหว�างการวางและจัดทําผังเมือง ช�วงระหว�างผังรอประกาศช�วงหลัง

การประกาศใช�บังคับ 

 เนื่องด�วยผังเมืองเป9นกระบวนการนโยบายสาธารณะท่ีมีการทํางานท้ังกระบวนการทํางานทาง

วิชาการในการวางผังและกระบวนการตามกฎหมาย ดังนั้นการมีส0วนร0วมจึงมิได�เป9นเพียงการประชุมเท0านั้น 

แต0เป9นการคุ�มครองการใช�สิทธิของประชาชน สิทธิชุมชน ในการเข�าถึงข�อมูลข0าวสาร การจัดการบํารุงรักษา

และการใช�ประโยชน.จากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล�อม กําหนดหลักเกณฑ.การใช�ท่ีดิน กําหนดมาตรฐาน

การใช�ท่ีดินเพ่ือให�การวางผังเมืองพัฒนาและดําเนินการตามผังเมืองเป9นไปอย0างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลเพ่ือประโยชน.ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย0างยั่งยืน ด�วยการมีส0วนร0วม 
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 ตามข�อเสนอนี้ หน0วยงานท่ีเก่ียวข�องได�แก0 กรมโยธาธิการและผังเมือง ควรมีการจัดทําคู0มือในเชิง

เนื้อหาท่ีเก่ียวข�องกับผังเมืองสําหรับประชาชนท่ีจะทําความเข�าใจในผังและการมีส0วนร0วม  เช0น นอกจาก

การมีคู0มืออธิบายข้ันตอนผังเมือง สีและความหมายของสีในผังเมืองรวมท้ังการนําไปใช�ประโยชน.แล�วควรมี

การจัดทําคู0มือท่ีให�ประชาชนได�เข�าใจมาตรฐานการใช�ท่ีดินประเภทต0างๆ กิจการท่ีเป9นข�อห�ามรวมท้ังการ

อธิบายประเภทอุตสาหกรรมและกิจกรรมในบัญชีท�ายกฎกระทรวง เพ่ือให�ประชาชนมีความรู�ในกิจกรรมท่ี

จะมีผลต0อการใช�ท่ีดิน นอกจากนี้ การจัดทําคู0มือให�ประชาชนได�ทราบสาระของการวางผังในแต0ละข้ันตอน

จะทําให�เกิดความเข�าใจและส0งเสริมการมีส0วนร0วมอย0างเข�าใจและเข�าถึง ท้ังการมีส0วนร0วมของประชาชน 

ชุมชน และท�องถ่ินท่ีจะเป9นผู�วางผังเม่ือมีการกระจายอํานาจและผู�ปฏิบัติ 

 หน0วยงานด�านสิทธิมนุษยชนและกฎหมาย ได�แก0 สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห0งชาติ  องค.กรด�านสิทธิมนุษยชนและองค.กรด�านกฎหมาย  ควรจัดทําคู0มือการทําความเข�าใจด�านสิทธิ

มนุษยชน  สิทธิชุมชนและการใช�สิทธิการมีส0วนร0วมของประชาชนในกฎหมายผังเมือง รวมท้ังการส0งเสริม

ความเข�าใจต0อสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส0วนร0วมของประชาชนในการดําเนินงานตามกฎหมายท่ีเก่ียวข�องใน

การนําผังไปใช�ประโยชน.และการใช�สิทธิการมีส0วนร0วม   เพ่ือให�ประชาชนและชุมชน ท�องถ่ินสามารถเข�าใจ

สิทธิการมีส0วนร0วมในกระบวนการผังเมือง โดยมีการเตรียมตัวในด�านเนื้อหา ข�อมูลชุมชนและเข�าใจการนํา

ผังเมืองไปใช�ประโยชน.เช0น ในการนําไปจัดทําแนวทางพัฒนาชุมชน การจัดทําข�อบัญญัติท�องถ่ิน ธรรมนูญ

ชุมชน  ผังชุมชน เป9นต�น 

 2) การพัฒนากลไกและกระบวนการวางผังแบบมีส�วนร�วม โดยสามารถประสานความร�วมมือ

กับชุมชน เครือข�ายและหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือพัฒนากลไกและกระบวนการวางผังแบบมีส0วนร0วมใน

แบบมีส0วนร0วมคิด ร0วมทํา ร0วมรับผิดชอบในการปฏิบัติให�เป9นไปตามผังเมืองและเป9นการมีส0วนร0วมกําหนด

นโยบายสาธารณะในการจัดการใช�ประโยชน.ท่ีดินท่ีเป9นการส0งเสริมและคุ�มครองสิทธิชุมชนและสิทธิการมี

ส0วนร0วมของประชาชน 

ตามข�อเสนอนี้สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห0งชาติ สามารถพิจารณาคําร�องเรียน

เก่ียวกับผังเมืองเป9นพ้ืนท่ีนําร0องและประสานกับกรมโยธาธิการและผังเมืองและองค.กรด�านวิชาการ วิชาชีพ  

องค.กรประชาสังคม เพ่ือพัฒนาความร0วมมือส0งเสริมสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส0วนร0วมของประชาชนใน

กระบวนการวางผังในทุกข้ันตอน  โดยมีการจัดทําแนวทางความร0วมมือแนวทางปฏิบัติและการประเมินผล

การดําเนินงานเป9นระยะ เพ่ือส0งเสริมและพัฒนาการมีส0วนร0วมในระยะยาวต0อไปในพ้ืนท่ีอ่ืน 
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ข�อเสนอระยะยาว 

 1) การประสานงานเพ่ือให�ความรู� ความเข�าใจ ในด�านการวางผัง การมีส�วนร�วมในการวางผัง 

และการปฏิบัติตามผังรวมท้ังการนําผังเมืองไปใช�ประโยชน8 โดยเม่ือมีการจัดทําคู0มือด�านต0างๆ และมีการ

ประสานความร0วมมือการวางผังด�วยการมีส0วนร0วมแล�ว หน0วยงานท่ีร0วมมือกันข�างต�น ได�แก0องค.กรด�าน

วิชาการ วิชาชีพและองค.กรชุมชน  ควรประสานขอรับการสนับสนุนจากหน0วยงานวางผัง รวมท้ังหน0วยงาน

ท่ีสนับสนุนกระบวนการนโยบายสาธารณะด�วยการมีส0วนร0วมท้ังภาครัฐและเอกชน ได�แก0 กรมโยธาธิการ

และผังเมือง  สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร�างเสริมสุขภาพ   สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  เป9น

ต�น  ในการให�มีการทํางานด�วยการมีส0วนร0วมในการประเมินผล ถอดบทเรียนและสรุปเป9นความรู� ความ

เข�าใจ ในด�านการวางผัง การมีส0วนร0วมในการวางผังและการปฏิบัติตามผังรวมท้ังการนําผังเมืองไปใช�

ประโยชน.แก0ท�องถ่ิน ภาคเอกชน ชุมชน ภาคประชาสังคมและประชาชนท่ัวไป เพ่ือให�กระบวนการผังเมือง

ซ่ึงเป9นนโยบายสาธารณะและมีผลทางกฎหมายในทางปฏิบัตินี้ มีการพัฒนาองค.ความรู� การกําหนดแนวทาง

พัฒนาพ้ืนท่ี การแก�ไขป5ญหาด�วยการมีส0วนร0วม ส0งเสริมสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส0วนร0วมของประชาชน 

 2)  การส�งเสริมการวางผังชุมชนด�วยการมีส�วนร�วม โดยเป9นกรมโยธาธิการและผังเมืองซ่ึงมีแนว

ทางการพัฒนาเครือข0ายผังเมืองและส0งเสริมการวางผังชุมชนอยู0แล�ว ควรพัฒนา ขยายผลนําคู0มือผังเมืองมา

มีส0วนร0วมกับองค.กรท่ีจัดทําผังตําบล ผังชีวิต เพ่ือให�มีการเชื่อมโยงผังตําบลมาสู0ผังชุมชนท่ีเป9นการ

กําหนดการใช�ประโยชน.ท่ีดินและการจัดทําข�อบัญญัติท�องถ่ินและการนําผังเมืองไปใช�ประโยชน.ในการจัดทํา

ธรรมนูญชุมชน 

 

 6.2.2 ข�อเสนอแนะด�านผังเมือง 

 ข�อเสนอระยะสั้น 

1) การประเมินผลกระทบระดับยุทธศาสตร8เชิงพ้ืนท่ีในการจัดทําผังเมือง 

 การจัดทําผังเมืองในระดับนโยบายและผังท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ีมีการจัดทําแผน นโยบายของรัฐใน

หลายด�าน เช0น พ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษพ้ืนท่ีจังหวัดหรือพ้ืนท่ีเฉพาะท่ีจะมีการพัฒนาท่ีจะมีการใช�

ประโยชน.ท่ีดินท่ีขัดแย�ง ต�องมีการประเมินผลกระทบระดับยุทธศาสตร.ด�วยกระบวนการมีส0วนร0วม (SEA – 

Strategic Environmental Assessment) เช0น พ้ืนท่ีแผนพัฒนาภาคใต� ซ่ึงมีนโยบายการพัฒนาด�าน

พลังงาน ด�านการคมนาคมขนส0ง ด�านการพัฒนาอุตสาหกรรม ท่ีมีความขัดแย�งกับการใช�พ้ืนท่ีเพ่ือความ

ม่ันคงทางอาหาร การท0องเท่ียว เป9นต�น เพ่ือให�เกิดทางเลือกการใช�ประโยชน.พ้ืนท่ีเพ่ือการพัฒนาท่ี
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เหมาะสมท่ีเป9นการร0วมกําหนดและลดความขัดแย�งในระดับโครงการ อีกท้ังเป9นแนวทางการวางผังในระดับ

ชุมชนอีกด�วย 

การประเมินสิ่งแวดล�อมระดับยุทธศาสตร. เป9นเครื่องมือและกลไกท่ีใช�เชื่อมประสานการทํางานของ

หลายฝRายเข�าด�วยกัน  เริ่มจากการกําหนดทิศทางการพัฒนาให�เกิดดุลยภาพท้ังเศรษฐกิจ สังคมและ

สิ่งแวดล�อมไปพร�อมกันบนฐานกระบวนการท่ีผู�มีส0วนได�เสียได�เข�ามาร0วมตัดสินใจเลือกการพัฒนานั้นๆ โดย

มีพ้ืนฐานของการบริหารจัดการท่ีดี มีความรับผิดชอบร0วมกัน การพิจารณาฐานศักยภาพ เง่ือนไข บริบท

ต0างๆท้ังทางบวกและลบ จึงเป9นท้ังเครื่องมือและกลไกหนึ่งท่ีจะนํามาสู0การบูรณาการท้ังความคิดและการ

ปฏิบัติการ ให�เกิดการทํางานอย0างมีระบบและมีกระบวนการตัดสินใจอย0างมีส0วนร0วม โดยมุ0งเปEาของการ

พัฒนาท่ียั่งยืนบนศักยภาพและเง่ือนไขของการพัฒนาในระยะยาว  ซ่ึงการพัฒนานโยบายและแผนท่ี

เก่ียวกับการพัฒนาพ้ืนท่ีนี้ กระบวนการ SEA จะมีส0วนสําคัญในการกําหนดเปEาประสงค.การพัฒนาและ

ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร. 

 ดังนั้น การแก�ไขป5ญหาผังเมืองและการส0งเสริมสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส0วนร0วมของประชาชน จึง

มิใช0เพียงการแก�ไขกระบวนการวางผังหรือกฎหมายผังเมืองเพียงเท0านั้น  ควรมีการส0งเสริมสิทธิชุมชนและ

สิทธิการมีส0วนร0วมของประชาชนในการกําหนดทางเลือก ทิศทางของชุมชนในกระบวนการประเมิน

สิ่งแวดล�อมระดับยุทธศาสตร. อันเป9นเครื่องมือสําคัญท่ีจะกําหนดทิศทาง ทางเลือกการพัฒนาพ้ืนท่ีและลด

การขัดกันของการใช�ประโยชน.ท่ีดินจากการพัฒนาท่ีไม0สอดคล�องกัน 

 หน0วยงานท่ีกําหนดนโยบายเชิงพ้ืนท่ีในด�านต0างๆ เช0น สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห0งชาติ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมกรมโยธาธิการ

และผังเมืองจึงควรจัดทําการประเมินผลกระทบระดับยุทธศาสตร.และประสานกับหน0วยงานท่ีจัดทําแผน

แม0บทพัฒนาพ้ืนท่ีด�านต0างๆ ท่ีจะใช�เครื่องมือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล�อมระดับยุทธศาสตร.ไปใช�

ประโยชน.ในกระบวนการกําหนดนโยบาย การตัดสินใจและกระบวนการวางผังเมืองให�เกิดทางเลือกในการ

พัฒนาพ้ืนท่ีอย0างมีส0วนร0วม 

 2) ให�กรมโยธาธิการและผังเมืองจัดทําคู�มือ แนวทางการใช�หลักการคุ�มครองล�วงหน�า หลักการ

มีส�วนร�วม และหลักการพัฒนาท่ีย่ังยืน เพ่ือเป9นแนวทางสําหรับหน0วยงานท่ีเก่ียวข�องในการปฏิบัติและใช�

ประโยชน.จากผังเมืองในการใช�อํานาจและการทําหน�าท่ีตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 และ

กฎหมายท่ีเก่ียวข�อง เช0น พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 พระราชบัญญัติส0งเสริมและรักษา
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คุณภาพสิ่งแวดล�อม พ.ศ.2535 ในการนําสาระของผังเมืองรวมท่ีผ0านการรับฟ5งความคิดเห็นของประชาชน

และผ0านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีไปประกอบการใช�ดุลพินิจในการพิจารณารายงานวิเคราะห.

ผลกระทบสิ่งแวดล�อม การกําหนดพ้ืนท่ีคุ�มครองสิ่งแวดล�อม การควบคุมอาคาร การจัดทําเทศบัญญัติ 

ข�อบัญญัติท�องถ่ิน เพ่ือให�เกิดการนําสาระในผังเมืองไปใช�ประโยชน.ในคุ�มครองสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส0วน

ร0วมของประชาชนในช0วงท่ีผังเมืองรอประกาศใช�บังคับ 

 การจัดทําคู0มือนี้ ควรมีการศึกษาวิจัยประกอบ โดยควรเป9นการทํางานมีส0วนร0วมขององค.กรวิชาชีพ

ด�านผังเมือง องค.กรด�านสิ่งแวดล�อมองค.กรด�านกฎหมายและสิทธิมนุษยชน ท้ังภาครัฐภาคประชาสังคม โดย

หน0วยงานท่ีเก่ียวข�องสามารถเป9นองค.กรสนับสนุน เช0น กรมโยธาธิการและผังเมือง เป9นต�น 

 3) ให�กรมโยธาธิการและผังเมืองปรับปรุงมาตรฐานการกําหนดการใช�ประโยชน8ท่ีดิน และการ

จัดทําข�อกําหนดให�เป:นไปตามหลักวิชาการโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองควรเป9นหน0วยงานหลักประสาน

กับหน0วยงานด�านอุตสาหกรรม  พลังงาน  เหมืองแร0  องค.กรวิชาการวิชาชีพเพ่ือให�การวางผังเมืองสามารถ

กําหนดการใช�ประโยชน.ท่ีดินท่ีมีการจัดทําข�อกําหนดและมาตรการควบคุมให�ทันต0อสถานการณ.การพัฒนา 

ปEองกันผลกระทบต0อชุมชน จึงควรมีการศึกษาร0วมมือระหว0างหน0วยงานและองค.การท่ีเก่ียวข�องในการ

พิจารณาจัดกลุ0มประเภทกิจกรรมท่ีมีกระบวนการผลิต การใช�วัตถุดิบท่ีอาจเป9นอันตราย การจัดการของเสีย

ท่ีมีลักษณะต0างกันรวมท้ังความต�องการใช�ทรัพยากรเช0น ท่ีดิน น้ํา รวมท้ังท่ีต้ังเฉพาะ เพ่ือจัดทําบัญชีอ�างอิง

ในการกําหนดข�อห�ามและข�อให�ดําเนินกิจกรรมต0างๆในพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม มีระยะกันชนและระยะปEองกันท่ี

ปลอดภัย ท้ังนี้ ประเภทกิจกรรมท่ีควรนํามาพิจารณาได�แก0การผลิตไฟฟEาท่ีมีผลกระทบต0างกัน การบําบัดน้ํา

เสียและจัดการกากของเสีย ซ่ึงมีความแตกต0างกันในขนาดและประเภทของกากของเสีย ท่ีเป9นขยะชุมชน 

ขยะติดเชื้อและขยะอันตราย เป9นต�น กิจการดังกล0าวนี้ ควรมีการศึกษากําหนดประเภทย0อย เพ่ือให�การ

กําหนดข�อห�ามและข�อให� มีการพิจารณาพ้ืนท่ีตั้ง พ้ืนท่ีปEองกัน มิให�ส0งผลกระทบต0อชุมชน 

 ข�อเสนอระยะยาว 

 1) ให�กรมโยธาธิการและผังเมืองและรัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย ออกระเบียบเพ่ือให�

เป;ดเผยข�อมูลการตัดสินใจของคณะกรรมการผังเมืองและข�อมูลประกอบการพิจารณาให�เป:นไปตาม

หลักธรรมาภิบาล โปร�งใส ตรวจสอบได�  

 เนื่องด�วยการตัดสินใจของคณะกรรมการผังเมือง มีผลต0อสิทธิในการใช�ประโยชน.ท่ีดินและทรัพย.สิน

ท้ังส0วนบุคคลและสาธารณะ ดังนั้นนอกจากการปรับปรุงโครงสร�างคณะกรรมการผังเมืองแล�ว ควรมีการ
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แสดงความรับผิดชอบในการตัดสินใจนโยบายสาธารณะ โดยแสดงการลงมติและมีการบันทึกเป9นลายลักษณ.

อักษรในการให�ความเห็นชอบ หรือไม0เห็นชอบในการลงมติ เพ่ือเป9นการส0งเสริมกระบวนการตัดสินใจ

สาธารณะท่ีเป9นธรรมาภิบาล มีเหตุผล หลักการ มีความเป9นธรรมโปร0งใสตรวจสอบได�และความพร�อม

รับผิดชอบ 

 2) กรมโยธาธิการและผังเมืองควรประสานงานกับสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาใน

การศึกษาเพ่ือร�วมกําหนดแนวทางแก�ไขป@ญหาในข้ันตอนการตรวจสอบร�างผังเมืองและร�าง

กฎกระทรวง เนื่องจากผังเมืองส0วนใหญ0 ใช�เวลานานมากในข้ันตอนการตรวจของสํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกาเพ่ือให�มีความถูกต�องของพ้ืนท่ีนามศัพท.และข�อความทางกฎหมายในขณะท่ีสํานักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกามีภารกิจอ่ืนนอกเหนือจากด�านผังเมือง ดังนั้น กรมโยธาธิการและผังเมืองจึงควรมี

การประสานงานกับสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพ่ือร0วมศึกษากําหนดแนวทางการแก�ไขป5ญหาความ

ล0าช�า ท้ังในด�านขอบเขตปริมาณงานกรอบเวลาและข�อจํากัดด�านบุคลากรรวมท้ังกลไกและการประสานงาน

เพ่ือตรวจสอบความถูกต�องในระดับพ้ืนท่ี     

 

 6.2.3 ข�อเสนอแนะด�านกฎหมาย  

1) การปรับปรุงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 ในส�วนของโครงสร�างและองค8ประกอบ

ของกรรมการผังเมืองและการกระจายอํานาจการตัดสินใจด�วยการมีส�วนร�วมในระดับพ้ืนท่ี ท�องถ่ินและ

ชุมชน กรมโยธาธิการและผังเมือง ควรดําเนินการด�วยการมีส0วนร0วม โดยเพ่ิมกลไกคณะกรรมการผังเมือง

ในระดับจังหวัดและระดับท�องถ่ินท่ีมีอํานาจการตัดสินใจผังเมือง การจําแนกบทบาท อํานาจหน�าท่ีระหว0าง

คณะกรรมการผังเมืองระดับชาติ ระดับจังหวัดและระดับท�องถ่ินให�ชัดเจนโดยมีการกําหนดหลักเกณฑ. ท่ีมา

และองค.ประกอบของคณะกรรมการ  ท่ี มีสั ดส0 วนขององค. กรชุมชน องค.กร เอกชน ในด� าน

ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล�อมและสุขภาพร0วมเป9นกรรมการโดยมีสัดส0วนท่ีเหมาะสม โดยกรรมการแต0ละ

ระดับควรมีองค.ประกอบจากกลุ0มภาครัฐภาคประชาสังคมผู�ทรงคุณวุฒิ  และองค.กรชุมชน ในจํานวนท่ี

เท0ากันและในแต0ละกลุ0มควรมีจํานวนกรรมการท่ีมาจากท้ังด�านการพัฒนาทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม 

สิ่งแวดล�อม และสุขภาพรวมท้ังพัฒนากลไกการประสานงาน การสนับสนุนทางวิชาการจากส0วนกลางไปยัง

หน0วยงานและกลไกการวางผังและพิจารณาผังในระดับจังหวัดและระดับท�องถ่ินด�วย 
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2) การปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบท่ีเก่ียวข�องกับการใช�ประโยชน8พ้ืนท่ี  เนื่องด�วยกิจกรรม

บางประเภทท่ีมีผลต0อการเปลี่ยนแปลงการใช�ประโยชน.ท่ีดิน ในรูปแบบการให�สัมปทาน อาชญาบัตรและ

ประทานบัตร ยังไม0อยู0ในการพิจารณาบรรจุไว�ในการจัดทําข�อกําหนดควบคุมการใช�ประโยชน.ท่ีดิน จึงเป9น

ช0องว0างในการพิจารณาอนุมัติอนุญาต เช0น เหมืองแร0 การสํารวจปLโตรเลียม ซ่ึงไม0มีมาตรการในข�อกําหนด

ผังเมือง เนื่องจากไม0ได�เป9นกิจการท่ีอยู0ในประเภทโรงงานซ่ึงใช�อ�างอิงและกิจการดังกล0าวทําให�เกิดการ

เปลี่ยนแปลงสภาพการใช�พ้ืนท่ี ท้ังท่ีเป9นพ้ืนท่ีอนุรักษ. พ้ืนท่ีเกษตรและชุมชน จึงทําให�การควบคุมการใช�

ท่ีดินไม0ครอบคลุมและไม0มีสาระท่ีนําไปพิจารณาในการกําหนดมาตรการปEองกันผลกระทบและการพิจารณา

อนุมัติอนุญาต 

 ดังนั้น กรมโยธาธิการและผังเมืองจึงควรปรับปรุงข�อกําหนดควบคุมการใช�ประโยชน.ท่ีดินให�

ครอบคลุม โดยให�หน0วยงานและองค.กรท่ีเก่ียวข�องเข�ามามีส0วนร0วมในการจัดกลุ0มประเภทกิจกรรมท่ีมีการ

ขอสัมปทานดังกล0าวและควรมีการประเมินผลกระทบระดับยุทธศาสตร.ในเชิงพ้ืนท่ี เพ่ือกําหนดทางเลือกใน

การกําหนดเขตพ้ืนท่ีการให�สัมปทาน ซ่ึงอาจต�องมีการปรับปรุงพระราชบัญญัติแร0 พ.ศ.2510 และ

พระราชบัญญัติปLโตรเลียม พ.ศ.2514 และกฎระเบียบท่ีเก่ียวข�อง โดยเฉพาะในประเด็นของการกําหนด

พ้ืนท่ีเขตแหล0งแร0 และการกําหนดพ้ืนท่ีท่ีจะให�มีการสํารวจ ผลิต หรือเก็บรักษาปLโตรเลียมซ่ึงจะมีผลต0อการ

ใช�ประโยชน.ท่ีดินในด�านอ่ืนจึงควรมีการกําหนดด�วยการมีส0วนร0วมและมีการประเมินผลกระทบระดับ

ยุทธศาสตร.ก0อนประกาศเขต โดยให�กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร0 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 

ดําเนินการปรับปรุงกฎหมายดังกล0าว ด�วยกระบวนการมีส0วนร0วมจากทุกภาคส0วน 

3) ช�วงระหว�างการจัดทําผังเมือง 

(1)  ให�กรมโยธาธิการและผังเมืองและรัฐมนตรีว0าการกระทรวงมหาดไทย แก�ไขพระราชบัญญัติ

การผังเมือง พ.ศ.2518 มาตรา 19 กําหนดการมีส0วนร0วมของประชาชนในการวางและจัดทําผังเมือง โดยรัฐ

ต�องจัดให�มีกระบวนการรับฟ5งความคิดเห็นของประชาชนอย0างท่ัวถึงก0อนดําเนินการ และคํานึงถึง

กระบวนการมีส0วนร0วมของประชาชนต้ังแต0ต�น ในการรวบรวมความต�องการ แนวคิด ยุทธศาสตร.การใช�

ประโยชน.ท่ีดินในแต0ละพ้ืนท่ีรวมท้ังให�มีการประชุมรับฟ5งความคิดเห็นในทุกระดับ หมู0บ�าน องค.กรปกครอง

ส0วนท�องถ่ินและนําความเห็นเข�าสู0กระบวนการตัดสินใจ รวมท้ังเผยแพร0เหตุผลในการตัดสินใจนั้นต0อ

สาธารณะ 
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(2)  ให�กรมโยธาธิการและผังเมืองออกหลักเกณฑ.เรื่องการพิจารณาแก�ไขเปลี่ยนแปลงการใช�

ประโยชน.ท่ีดินตามมาตรา 26 แห0งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518โดยกําหนดให�การแก�ไข

เปลี่ยนแปลงการใช�ประโยชน.ท่ีดินต�องคํานึงถึงประโยชน.สาธารณะและสิทธิชุมชนด�วย 

(3)  ให�กรมโยธาธิการและผังเมืองและคณะกรรมการผังเมืองกําหนดหลักเกณฑ.การพิจารณาการ

เป9นผู�มีสิทธิแสดงข�อคิดเห็นเก่ียวกับการวางและจัดทําผังเมืองรวม ให�ครอบคลุมถึงบุคคลผู�สามารถแสดงตน

ได�ว0ามีส0วนได�เสียจากการวางหรือจัดทําผังเมืองรวมด�วย 

(4)  ให�กรมโยธาธิการและผังเมืองและคณะกรรมการผังเมืองกําหนดหลักเกณฑ.การพิจารณา

ความเป9นผู�มีส0วนได�เสีย โดยให�พิจารณาในความหมายอย0างกว�าง รวมถึงผู�ท่ีสามารถแสดงตนได�ว0ามีส0วน

เก่ียวข�องหรืออาจได�รับผลกระทบจากการวางหรือจัดทําผังเมืองรวมในพ้ืนท่ีและคํานึงถึงการรวมตัว

รวมกลุ0มของประชาชน หรือองค.กร ซ่ึงมีความประสงค.ท่ีจะใช�สิทธิในการมีส0วนร0วมกับรัฐ เพ่ือจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมหรือกําหนดการใช�ประโยชน.ท่ีดิน  

(5)  ให�กรมโยธาธิการและผังเมืองและคณะกรรมการผังเมือง กําหนดหลักเกณฑ.ในการพิจารณา

คําร�องของผู�มีส0วนได�เสียท่ียื่นเม่ือพ�นกําหนดระยะเวลา 90 วัน นับแต0วันปLดประกาศ ตามท่ีมาตรา 24 แห0ง

พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 ได�กําหนดไว� โดยต�องกําหนดให�ผู�มีส0วนได�เสียมีโอกาสโต�แย�งแสดง

หลักฐาน ตลอดจนมีสิทธิในการอุทธรณ. 

 
4) ช�วงระหว�างรอประกาศบังคับใช�ผังเมือง 

 ข�อเสนอระยะสั้น 

 (1)  เม่ือผังเมืองผ0านกระบวนการมีส0วนร0วมของประชาชนมาแล�วและคณะรัฐมนตรีมีมติให�ความ

เห็นชอบ (แม�ยังไม0ประกาศบังคับใช�) ให�กรมโยธาธิการและผังเมืองเสนอให�คณะรัฐมนตรีมีมติเพ่ือสั่งการให�

หน0วยงานท่ีเก่ียวข�องในการอนุมัติอนุญาตการดําเนินโครงการหรือกิจการต0างๆ นําสาระผังเมืองรวมไป

ดําเนินการและพิจารณาประกอบก0อนการอนุมัติอนุญาต โดยให�กรมโยธาธิการและผังเมืองมีหน�าท่ีแจ�งไป

ยังหน0วยงานท่ีเก่ียวข�องดังกล0าว 

 (2) ให�เจ�าพนักงานการผังโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการผังเมืองใช� อํานาจตาม

พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 มาตรา 15(3) เพ่ือกําหนดห�ามการใช�ประโยชน.ท่ีดินหรือดําเนิน

กิจการใดๆ ท่ีขัดต0อข�อกําหนดร0างกฎกระทรวงผังเมืองซ่ึงกําลังจัดทํา โดยหากเจ�าพนักงานการผังเห็นว0าจะ

มีกิจการหรือการใช�ประโยชน.ท่ีดินท่ีขัดกับร0างผังเมืองในสาระสําคัญเกิดข้ึนในระหว0างท่ีผังเมืองยังไม0
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ประกาศบังคับใช� เจ�าพนักงานการผังก็ควรพิจารณาใช�อํานาจตาม มาตรา 15(3) ในการกําหนดหลักเกณฑ.

การใช�ประโยชน.ในทรัพย.สิน เพ่ือประโยชน.ในการวางและจัดทําผังเมืองรวม 

 ข�อเสนอระยะยาว 

 (1) ให�กรมโยธาธิการและผังเมืองแก�ไขกฎหมายผังเมือง โดยกําหนดหน�าท่ีให�กรมโยธาธิการและ

ผังเมืองแจ�งหน0วยงานต0างๆท่ีเก่ียวข�อง กรณีท่ีการจัดทําผังเมืองผ0านมติความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 

และให�หน0วยงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวข�องนําสาระของผังเมืองไปประกอบการพิจารณาก0อนออกคําสั่งทางปกครอง

ใดๆ 

 (2) ให�กรมโยธาธิการและผังเมืองออกหลักเกณฑ.ในการใช�อํานาจตามมาตรา 15(3) โดยให�

คํานึงถึงนโยบายของผังเมืองรวมในสาระสําคัญ ท่ีเก่ียวกับสุขลักษณะความปลอดภัยของประชาชนและ

สวัสดิภาพของสังคม ให�มีความชัดเจนและเป9นธรรม 

5) หลังประกาศบังคับใช�ผังเมือง 

 ให�คณะกรรมการผังเมืองใช�อํานาจตามมาตรา 27 วรรคสอง ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง 

พ.ศ.2518 โดยออกระเบียบเพื่อกําหนดหลักเกณฑ. วิธีการและเงื่อนไขที่เจ�าของหรือผู�ครอบครองที่ดิน

จะต�องแก�ไขเปลี่ยนแปลงหรือระงับการใช�ประโยชน.ที่ดิน หากเห็นว0าการใช�ประโยชน.ที่ดินเป9นการขัดต0อ

นโยบายของผังเมืองรวมในสาระสําคัญตลอดจนมาตรการในการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นแก0เจ�าของ

ผู�ครอบครองท่ีดินท่ีสุจริตดังกล0าว ให�มีความชัดเจนและเป9นธรรม 

6) ผังเมืองส้ินสุดระยะเวลาบังคับใช� หรือผังเมืองหมดอายุ 

ข�อเสนอระยะสั้น 

 (1) ให�กรมโยธาธิการและผังเมืองและรัฐมนตรีว0าการกระทรวงมหาดไทย ดําเนินการเพ่ือให�มีการ

ออกพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินท่ีจะทําการสํารวจเพ่ือการวางและจัดทําผังเมืองรวม ก0อนการจัดทํา

ผังเมืองรวมในทุกพ้ืนท่ีและเพ่ือเป9นการอุดช0องว0างในการบังคับใช�กฎกระทรวงผังเมืองดังกล0าวให�เจ�า

พนักงานการผังโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการผังเมืองใช�อํานาจตามพระราชบัญญัติการผังเมือง 

มาตรา 15(3) เช0นเดียวกับข�อเสนอระยะสั้น (2) ในช0วงระหว0างรอประกาศบังคับใช�ผังเมือง จนกว0าจะมีการ

ประกาศใช�กฎกระทรวงผังเมืองรวมฉบับใหม0 
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 (2) ให�กรมโยธาธิการและผังเมือง ประสานงานองค.กรปกครองส0วนท�องถ่ินเพ่ือออกข�อบัญญัติ

ท�องถ่ินโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 เพ่ือควบคุมการใช�ประโยชน.ท่ีดินไป

ก0อนในระหว0างท่ีกฎกระทรวงให�ใช�บังคับผังเมืองรวมสิ้นสุดระยะเวลาการใช�บังคับ 

 ข�อเสนอระยะยาว 

 ให�กรมโยธาธิการและผังเมืองแก�ไขพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 มาตรา 26 โดย

ขยายระยะเวลาการบังคับใช�ผังเมืองรวมให�มากขึ้น เช0น10ปQ เป9นต�นและให�มีการประเมินเพื่อแก�ไข

ปรับปรุงผังเมืองโดยมีระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการรับฟ5งความเห็นและให�ประชาชนมีส0วนร0วมในการแก�ไข

อย0างท่ัวถึงและให�กฎกระทรวงผังเมืองรวมเดิมสามารถใช�บังคับได�ต0อเนื่อง จนกว0าจะมีการประกาศใช�

บังคับกฎกระทรวงผังเมืองรวมฉบับใหม0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



239 
 

สรุปข�อเสนอแนะต�อหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง 

• กรมโยธาธิการและผังเมือง 

1)  จัดทําคู0มือในเชิงเนื้อหาท่ีเก่ียวข�องกับผังเมืองสําหรับประชาชนท่ีจะทําความเข�าใจในผัง

และการมีส0วนร0วม 

2)  ขยายผลนําคู0มือผังเมืองมามีส0วนร0วมกับองค.กรท่ีจัดทําผังตําบล ผังชีวิต เพ่ือให�มีการ

เชื่อมโยงผังตําบลมาสู0ผังชุมชนท่ีเป9นการกําหนดการใช�ประโยชน.ท่ีดินและการจัดทําข�อบัญญัติท�องถ่ิน และ

การนําผังเมืองไปใช�ประโยชน.ในการจัดทําธรรมนูญชุมชน 

3)  จัดทําคู0มือ แนวทางการใช�หลักการคุ�มครองล0วงหน�า หลักการมีส0วนร0วม หลักการพัฒนาท่ี

ยั่งยืน เพ่ือเป9นแนวทางสําหรับหน0วยงานท่ีเก่ียวข�องในการปฏิบัติและใช�ประโยชน.จากผังเมือง 

4)  ปรับปรุงมาตรฐานการกําหนดการใช�ประโยชน.ท่ีดินและการจัดทําข�อกําหนดให�เป9นไปตาม

หลักวิชาการ 

5)  ปรับปรุงข�อกําหนดควบคุมการใช�ประโยชน.ท่ีดินให�ครอบคลุมการให�สัมปทาน อาชญาบัตร

และประทานบัตร 

6)  ออกหลักเกณฑ.เรื่องการพิจารณาแก�ไขเปลี่ยนแปลงการใช�ประโยชน.ท่ีดินตามมาตรา 26 

แห0งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 โดยกําหนดให�การแก�ไขเปลี่ยนแปลงการใช�ประโยชน.ท่ีดินต�อง

คํานึงถึงประโยชน.สาธารณะและสิทธิชุมชนด�วย 

7)  เม่ือผังเมืองผ0านกระบวนการมีส0วนร0วมของประชาชนมาแล�วและคณะรัฐมนตรีมีมติให�

ความเห็นชอบ(แม�ยังไม0ประกาศบังคับใช�) ให�กรมโยธาธิการและผังเมืองเสนอให�คณะรัฐมนตรีมีมติเพ่ือสั่ง

การให�หน0วยงานท่ีเก่ียวข�องในการอนุมัติอนุญาตการดําเนินโครงการหรือกิจการต0างๆ นําสาระผังเมืองรวม

ไปดําเนินการและพิจารณาประกอบก0อนการอนุมัติอนุญาต โดยให�กรมโยธาธิการและผังเมืองมีหน�าท่ีแจ�ง

ไปยังหน0วยงานท่ีเก่ียวข�องดังกล0าว 

8)  แก�ไขกฎหมายผังเมือง โดยกําหนดหน�าท่ีให�กรมโยธาธิการและผังเมืองแจ�งหน0วยงานต0างๆ

ท่ีเก่ียวข�อง กรณีท่ีการจัดทําผังเมืองผ0านมติความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและให�หน0วยงานอ่ืนๆท่ี

เก่ียวข�อง นําสาระของผังเมืองไปประกอบการพิจารณาก0อนออกคําสั่งทางปกครองใดๆ 

9)  ออกหลักเกณฑ.ในการใช�อํานาจตามมาตรา 15(3) แห0งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.

2518 

10)  ประสานงานองค.กรปกครองส0วนท�องถ่ินเพ่ือออกข�อบัญญัติท�องถ่ินโดยอาศัยอํานาจตาม

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 
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11)  แก�ไขพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 มาตรา 26 โดยขยายระยะเวลาการบังคับใช�

ผังเมืองรวมให�มากข้ึน 

12) กรมโยธาธิการและผังเมืองและรัฐมนตรีว0าการกระทรวงมหาดไทยออกระเบียบเพ่ือให�

เปLดเผยข�อมูลการตัดสินใจของคณะกรรมการผังเมืองและข�อมูลประกอบการพิจารณา ให�เป9นไปตามหลัก

ธรรมาภิบาล โปร0งใส ตรวจสอบได� 

13) ปรับปรุงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 ในส0วนของโครงสร�างและองค.ประกอบ

ของกรรมการผังเมืองและการกระจายอํานาจการตัดสินใจด�วยการมีส0วนร0วมในระดับพ้ืนท่ี ท�องถ่ิน และ

ชุมชน 

14) แก�ไขพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 มาตรา 19 กําหนดการมีส0วนร0วมของ

ประชาชนในการวางและจัดทําผังเมือง โดยรัฐต�องจัดให�มีกระบวนการรับฟ5งความคิดเห็นของประชาชน

อย0างท่ัวถึงก0อนดําเนินการและคํานึงถึงกระบวนการมีส0วนร0วมของประชาชนต้ังแต0ต�น 

15)  ดําเนินการเพ่ือให�มีการออกพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินท่ีจะทําการสํารวจเพ่ือการ

วางและจัดทําผังเมืองรวม ก0อนการจัดทําผังเมืองรวมในทุกพ้ืนท่ี 

16) กรมโยธาธิการและผังเมืองและคณะกรรมการผังเมืองกําหนดหลักเกณฑ.การพิจารณา

ความเป9นผู�มีส0วนได�เสีย โดยให�พิจารณาในความหมายอย0างกว�าง 

17) กําหนดหลักเกณฑ.ในการพิจารณาคําร�องของผู�มีส0วนได�เสียท่ียื่นเม่ือพ�นกําหนดระยะเวลา 

90 วัน นับแต0วันปLดประกาศ ตามท่ีมาตรา 24 แห0งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518ได�กําหนดไว� 

18) คณะกรรมการผังเมืองใช�อํานาจตามมาตรา 27 วรรคสอง ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง 

พ.ศ.2518โดยออกระเบียบเพ่ือกําหนดหลักเกณฑ. วิธีการและเง่ือนไขท่ีเจ�าของหรือผู�ครอบครองท่ีดิน

จะต�องแก�ไขเปลี่ยนแปลงหรือระงับการใช�ประโยชน.ท่ีดิน  

19) เจ�าพนักงานการผังโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการผังเมืองใช� อํานาจตาม

พระราชบัญญัติการผังเมือง มาตรา 15(3) 

 

• สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

  ปรับปรุง พัฒนาศักยภาพและขยายอัตรากําลัง ในการพิจารณาให�ความเห็นหรือจัดทําร0าง

กฎหมาย 
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• หน�วยงานท่ีกําหนดนโยบายเชิงพ้ืนท่ี เช�น สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแห�งชาติ  สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม  กรมโยธาธิการและผัง

เมือง 

  จัดทําการประเมินผลกระทบระดับยุทธศาสตร.และประสานกับหน0วยงานท่ีจัดทําแผนแม0บท

พัฒนาพ้ืนท่ีด�านต0างๆ ท่ีจะใช�เครื่องมือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล�อมระดับยุทธศาสตร.ไปใช�ประโยชน.

ให�เกิดทางเลือกในการพัฒนาพ้ืนท่ีอย0างมีส0วนร0วม 

 

• สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห�งชาติ 

1)  ให�การสนับสนุนต0อหน0วยงานท่ีเก่ียวข�องในการจัดทําคู0มือการทําความเข�าใจด�านสิทธิมนุษยชน

สิทธิชุมชนและการใช�สิทธิการมีส0วนร0วมของประชาชนในกฎหมายผังเมืองรวมท้ังการส0งเสริมความเข�าใจต0อ

สิทธิชุมชนและสิทธิการมีส0วนร0วมของประชาชนในการดําเนินงานตามกฎหมายท่ีเก่ียวข�องในการนําผังไปใช�

ประโยชน.   

2)  ประสานงานกับกรมโยธาธิการและผังเมืองและองค.กรด�านวิชาการ วิชาชีพ องค.กรประชา

สังคม เพ่ือพัฒนาความร0วมมือส0งเสริมสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส0วนร0วมของประชาชนในกระบวนการวาง

ผังในทุกข้ันตอน โดยมีการจัดทําแนวทางความร0วมมือ แนวทางปฏิบัติและการประเมินผลการดําเนินงาน

เป9นระยะ 

3)  สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห0งชาติ ควรมีบทบาทในการผลักดันให�หน0วยงานท่ี

เก่ียวข�องนําองค.ความรู�และข�อเสนอแนะท่ีได�จากการศึกษาชิ้นนี้ไปใช�ให�เกิดผลในทางปฏิบัติจริง  
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 ลงวันท่ี 6 ตุลาคม พ.ศ. 2553 



รายงานผลการตรวจสอบ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห'งชาติ ท่ี 166/2555  

 ลงวันท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2555 

รายงานผลการตรวจสอบ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห'งชาติ ท่ี 289/2555  

 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน พ.ศ. 2555 

รายงานผลการตรวจสอบ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห'งชาติ ท่ี 350/2555  

 ลงวันท่ี 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 

รายงานผลการตรวจสอบ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห'งชาติ ท่ี 397/2555  

 ลงวันท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. 2555 

รายงานผลการตรวจสอบ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห'งชาติ ท่ี 1073/2555  

 ลงวันท่ี 17 ธันวาคม พ.ศ. 2555 

รายงานผลการตรวจสอบ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห'งชาติ ท่ี 1076-1077/2555  

 ลงวันท่ี 18 ธันวาคม พ.ศ. 2555 

รายงานผลการตรวจสอบ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห'งชาติ ท่ี 238-239/2555  

 ลงวันท่ี 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 

บันทึกการชี้แจงข-อเท็จจริง กรณีการสร-างถนนสาย ก ข ค ในพ้ืนท่ีจังหวัดกาญจนบุรี  

 วันท่ี 16 ตุลาคม พ.ศ. 2555  

หนังสือกรมทางหลวงชนบท ท่ี คค 0703/2815 ฉบับลงวันท่ี 25 มีนาคม พ.ศ. 2556 

หนังสือกรมโรงงานอุตสาหกรรมท่ี อก 0315(2)/14524 ฉบับลงวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 

หนังสือกรมโยธาธิการและผังเมืองท่ี มท 0712/3892 ฉบับลงวันท่ี 2 มิถุนายน พ.ศ. 2554 

หนังสือกรมโยธาธิการและผังเมือง ท่ี มท 0711.3/5586 ฉบับลงวันท่ี 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 

หนังสือกรมโยธาธิการและผังเมืองท่ี มท 0712.2/5724 ฉบับลงวันท่ี 4 มิถุนายน พ.ศ. 2556 

หนังสือกรมโยธาธิการและผังเมืองท่ี มท 0706/444 ฉบับลงวันท่ี 20 มกราคม พ.ศ. 2557 

หนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 07711.7 / 3476 ฉบับลงวันท่ี 19 มีนาคม พ.ศ. 2555 

หนังสือการนิคมอุตสาหกรรมแห'งประเทศไทย ท่ี อก 5103.1.1/806 ลงวันท่ี 28 กุมภาพันธ� พ.ศ. 2556 

หนังสือคณะอนุกรรมการด-านสิทธิชุมชนท่ี สม 0003/489 ฉบับวันท่ี 21 กุมภาพันธ� พ.ศ. 2556 



หนังสือคณะอนุกรรมการด-านสิทธิชุมชน ท่ี สม 0003/667 ลงวันท่ี 8 มีนาคม พ.ศ. 2556 

หนังสือคณะอนุกรรมการด-านสิทธิชุมชนท่ี สม 0003/755 ฉบับลงวันท่ี 20 มีนาคม พ.ศ. 2556  

หนังสือคณะอนุกรรมการด-านสิทธิชุมชนท่ี สม 0003/756 ฉบับลงวันท่ี 20 มีนาคม พ.ศ. 2556  

หนังสือคณะอนุกรรมการด-านสิทธิชุมชนท่ี สม 0003/1535 ฉบับลงวันท่ี 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2556  

หนังสือคณะอนุกรรมการด-านสิทธิชุมชนและฐานทรัพยากรท่ี สม 003/719 ฉบับลงวันท่ี 18 เมษายน  

 พ.ศ. 2554 

หนังสือคณะอนุกรรมการด-านสิทธิชุมชนและฐานทรัพยากร ท่ี สม 0003/980 ฉบับลงวันท่ี 25 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2555 

หนังสือชมรมสร- างสันติสุข เครือข'ายสมัชชาประชาชนคนรักษ� โลก ท่ี  สร- างสันติสุข 006/2555                     
ลงวันท่ี 25 ธันวาคม พ.ศ. 2555 

หนังสือบริษัท ชัยโย อินดัสเตรียล ปาร�ค จํากัด ท่ี SIP_/01 ลงวันท่ี 18 กุมภาพันธ� พ.ศ. 2556 

หนังสือสํานักงานโยธาธิการและผังเมือง ท่ี ปจ 0020.2/1918 ฉบับลงวันท่ี 26 ธันวาคม พ.ศ. 2554 

หนังสือสํานักงานโยธาธิการและผังเมือง ท่ี ปจ 0022.2/64 ฉบับลงวันท่ี 10 มกราคม พ.ศ. 2556 

หนังสือสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดท่ี สค 0022/799 ฉบับลงวันท่ี 29 มีนาคม พ.ศ. 2556 

หนังสือสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดท่ี นศ 0022/1587 ฉบับลงวันท่ี 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 

หนังสือสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรีท่ี กจ 0022/283 ฉบับวันท่ี 13 มีนาคม  

 พ.ศ. 2556 

หนังสือสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี ท่ี ชบ 0022/390 ลงวันท่ี 19 กุมภาพันธ� พ.ศ. 2556  

หนังสือสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 0020.4/ว 1984 ลงวันท่ี 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2555 

หนังสือสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ท่ี นร 0405 (ลน 1)/13058 ฉบับลงวันท่ี 26 ธันวาคม  

 พ.ศ. 2554 

หนังสือศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ท่ี ปจ 0022.2/13357 ฉบับลงวันท่ี 6 ธันวาคม พ.ศ. 2556 

หนังสือองค�การบริหารส'วนตําบลเขาไม-แก-ว ท่ี ปจ 71001/761 ฉบับลงวันท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ. 2556 

 


