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บทสรุปผูบริหาร

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 บัญญัติให!รัฐต!องดําเนินการตามแนวนโยบาย
ด!านที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล!อมต!องกําหนดหลักเกณฑ-การใช!ที่ดินให!ครอบคลุมทั่วประเทศ
โดยให!คํานึงถึงความสอดคล!องกับสภาพแวดล!อมทางธรรมชาติ ทั้งผืนดิน ผืนน้ํา วิถีชีวิตของชุมชนท!องถิ่น
และการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพและกําหนดมาตรฐานการใช!ที่ดินอยางยั่งยืน
โดยต!องให!ประชาชนในพื้นที่ที่ได!รับผลกระทบจากหลักเกณฑ-การใช!ที่ดินนั้นมีสวนรวมในการตัดสินใจด!วย
และจัดให!มีการวางผังเมือง พัฒนาและดําเนินการตามผังเมืองอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพื่อ
ประโยชน-ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล!อมอยางยั่งยืน
งานด!านผังเมืองมิได!เป9นเพียงแผนผังหรือแผนที่ที่มีการกําหนดประเภทการใช!ประโยชน-ที่ดินและ
การพัฒนาโครงขายคมนาคมในตัวชุมชนหรือพื้นที่วางผังเทานั้น แตผังเมืองเป9นเรื่องที่เกี่ยวข!องกับสิทธิของ
ประชาชนและสิทธิชุมชนในการดํารงชีวิต การประกอบอาชีพ การจัดการสิ่งแวดล!อม การวางแผนพื้นที่
สําหรับการพัฒนาในอนาคตที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงสภาพทางกายภาพของพื้นที่และชุมชน มีการกําหนด
พื้นที่เพื่อรองรับการอยูอาศัยและการตั้งถิ่นฐานรองรับการเพิ่มของประชากรในอนาคตและการวางแผนการ
ใช!ที่ดินเพื่อรองรับกิจกรรมการพัฒนาตางๆ ทั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคม การบริการ และการพัฒนา
อุ ต สาหกรรมซึ่ งมี ทั้งข! อดี และข! อเสี ย ตอสิ่ งแวดล! อม ทั้ งสิ่ ง แวดล! อมทางธรรมชาติ และสิ่ งแวดล! อมทาง
วัฒนธรรม ตลอดจนสุขภาวะของชุมชน
ความเกี่ยวข!องของผังเมืองกับการใช!ประโยชน-ที่ดิน การกําหนดแผนและจัดทําโครงการที่มีผลตอ
สิ่งแวดล!อมสุขภาพของประชาชนและชุมชน เป9นประเด็นที่ได!รับการร!องเรียนจากประชาชนและชุมชนมาก
ขึ้ น ป= ญ หาความเดื อ ดร! อ นของประชาชนและชุ ม ชนที่ เ กี่ ย วข! อ งกั บ ผั งเมื อ ง มี ทั้ ง ในสวนจากสาระการ
กําหนดการใช!ประโยชน-ที่ดินในผังเมืองที่กําหนดให!ใช!ประโยชน-ในกิจกรรมที่อาจจะกอให!เกิดผลกระทบตอ
การดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชน สิ่งแวดล!อม ทรัพยากรธรรมชาติ สุขภาพและการดํารง
อยูของชุมชน ป=ญหาสิทธิในการเข!าถึงข!อมูลขาวสารและการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการผังเมือง
ทั้งในชวงกอนประกาศบังคับใช!ผังเมืองและหลังการประกาศใช!บังคับผังเมือง ป=ญหาการปฏิบัติงานของรัฐ
ในชวงกอนประกาศใช!บังคับผังเมืองและหลังประกาศใช!บังคับผังเมืองที่กอให!เกิดการพัฒนากิจกรรมและ
โครงการที่สงผลกระทบตอสิทธิของประชาชนและชุมชนโดยไมมีมาตรการคุ!มครองป?องกัน ป=ญหาการ
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ตีความกฎหมายที่เป9นชองวางให!เกิดการพัฒนาและการไมปฏิบัติหน!าที่ของรัฐอันกอให!เกิดผลกระทบตอ
ประชาชนและชุมชนและป=ญหาการนําผังเมืองไปใช!ประโยชน-ในการปกป?องคุ!มครองสิทธิของประชาชนและ
สิทธิชุมชนในการดํารงชีวิตอยางปกติสุขในสิ่งแวดล!อมและทรัพยากรธรรมชาติที่ดีเป9นต!น
การพิจารณาแก!ไขป=ญหาความเดือดร!อนดังกลาวที่ผานมา สวนมากเป9นการพิจารณาตามแนวคิด
การปฏิบัติงานตามภารกิจของหนวยงาน อํานาจการตัดสินใจ การอ!างเอกสารและข!อมูลทางเทคนิคที่ขาด
การอธิบายให!เ ป9นที่เข!าใจของประชาชนและชุมชนเพื่อการมีสวนรวม การอ!างนโยบายของรัฐและการ
อ!างอิงกฎหมายในสวนเฉพาะอํานาจบังคับใช!มากกวาการพิจารณาผลกระทบและเจตนารมณ-ของกฎหมาย
และผังเมือง รวมทั้งการขาดการสื่อสาร การจัดทําคูมือ แนวทาง สําหรับประชาชนและชุมชนในการมีสวนรวม
และเข! าใจในกระบวนการทางผั งเมื องที่ เ กี่ ย วข! องและมี ผ ลตอการดํ า รงชี วิ ต และชุ มชน จึ งทํ าให! ความ
เดือดร!อนของประชาชนและชุมชนในหลายพื้นที่ไมได!รับการแก!ไข ไมคุ!มครองสิทธิชุมชนและยังไมมีการ
ศึกษาวิจัยเชิงลึกในด!านผังเมืองที่เกี่ยวข!องกับการคุ!มครองสิทธิชุมชน ทั้งในด!านกระบวนการ มาตรการ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข!อง เพื่อนําไปสูข!อเสนอแนะที่เป9นรูปธรรม
คณะกรรมการสิ ทธิมนุ ษยชนแหงชาติในฐานะองค- กรตามรั ฐ ธรรมนู ญ ที่มีอํา นาจหน! า ที่ ต าม
รัฐธรรมนูญ แหงราชอาณาจักรไทย พุ ทธศั กราช 2550 มาตรา 257 วรรคหนึ่ง อนุมาตรา (5) และ (6)
และพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา15(5) กําหนดอํานาจหน!าที่
ในการสงเสริมการศึกษา วิจัยและการเผยแพรความรู!ด!านสิทธิมนุษยชน ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติจึงเห็นความจําเป9นในการศึกษาวิจัย เรื่อง "ผังเมืองกับการคุมครองสิทธิชุมชนและ
สิทธิการมีสวนรวมของประชาชน" เพื่อให!เกิดการมีสวนรวมในการรวบรวมข!อมูล ศึกษากรณีร!องเรียน
ของประชาชนและชุมชนในประเด็นผลกระทบจากการจัดการด!านผังเมืองที่สงผลกระทบตอสิทธิชุมชน เพื่อ
วิเคราะห- สังเคราะห- ทางวิชาการด!านผังเมืองและกฎหมายที่เกี่ยวข!องและเสนอแนวทางแก!ป=ญหาเพื่อ
สงเสริมและคุ!มครองสิทธิชุมชนและสิทธิการมีสวนรวมในกระบวนการนโยบายสาธารณะด!านผังเมือง ทั้ง
ในชวงกอนการวางผัง ในระหวางการวางผัง หลังการประกาศบังคับใช!ผังเมือง และการนําผังเมืองไปใช!
ประโยชน-ในการปกป?องคุ!มครองสิทธิชุมชนตอไป
การศึกษาวิจัย เรื่อง "ผังเมืองกับการคุมครองสิทธิชุมชนและสิทธิการมีสวนรวมของประชาชน"
ได!ทําการรวบรวมข!อมูล ศึกษากรณีร!องเรียนของประชาชนและชุมชนในประเด็นผลกระทบจากการพัฒนาใน
พื้นที่ที่เกี่ยวข!องกับการกําหนดการใช!ประโยชน-ที่ดินในผังเมืองที่สงผลกระทบตอสิทธิชุมชน การดําเนินงาน
ศึ กษานี้ นอกจากการศึ กษาเอกสารผั งเมื องและข! อร! องเรี ย น ตลอดจนคํ า พิ พากษาที่ เ กี่ ย วข! องแล! ว ยั ง
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ปฏิบัติงานในพื้นที่รวมกับชุมชนที่ประสบป=ญหาจากกระบวนการผังเมือง รวมทั้งชุมชนที่เห็นความสําคัญของ
ผังเมืองในการคุ!มครองสิทธิชุมชนและสิทธิการมีสวนรวมของประชาชนที่ได!มีการรวมตัวทํางานข!อมูลชุมชน
เพื่ อ มี ส วนรวมในกระบวนการผั ง เมื อ งและรวมกํ า หนดทิ ศ ทางการพั ฒ นาในผั ง เมื อ ง นอกจากนี้ ใ น
กระบวนการทํางานได!มีการประชุมรับฟ=งข!อเสนอแนะในการดําเนินการรวมทั้งการประชุมยอยแลกเปลี่ยน
ข!อคิดเห็นตอประเด็นป=ญหาและแนวทางในการแก!ไขป=ญหา
เนื่ อ งด! ว ยในการศึ ก ษาและรวบรวมประเด็ น ผั ง เมื อ งจากกรณี ข! อ ร! อ งเรี ย นมายั ง สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติรวมทั้งประเด็นการมีสวนรวมและสิทธิชุมชนในผังเมืองที่ได!จากการ
ประชุมและประเด็นสาธารณะ ซึ่งสวนมากเป9นเรื่องโครงการที่มีผลกระทบตอชุมชนและขาดการมีสวนรวม
มีประเด็นด!านการใช!ที่ดินและการใช!ผังเมืองประกอบการพิจารณาและกรณีที่เกี่ยวข!องกับผังเมืองโดยตรง
ในด!านขั้นตอนและกระบวนการที่มีป=ญหาการมีสวนรวม การเข!าถึงข!อมูลและการกําหนดสาระในผังเมืองที่
ชุมชนไมได!รับข!อมูล ขาดการมีสวนรวมและกระทบสิทธิชุมชน
การวิเคราะห-และสังเคราะห-สิทธิชุมชนและสิทธิการมีสวนรวมของประชาชน ด!านผังเมืองและด!าน
กฎหมาย มีข!อสรุปและข!อเสนอแนะซึ่งได!จากการวิเคราะห- จากข!อเสนอของผู!ทรงคุณวุฒิและจากการ
ประชุมรับฟ=งความคิดเห็นทั้งในสวนการมีสวนรวมและสิทธิชุมชนในระดับการจัดทําแผนและผังนโยบาย ซึ่ง
เกี่ยวข!องกับการจัดทําผังเมืองในระดับตางๆการมีสวนรวมในกลไกการจัดทําผังเมือง การพิจารณา ตัดสินใจ
และการนําผังเมืองไปสูการปฏิบัติ ซึ่งจะมีผลตอสิทธิชุมชนในการกําหนดแนวทางการใช!ประโยชน-ที่ดินใน
การอนุรักษ-จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล!อมของชุมชน รวมทั้งการมีสวนรวมในการปรับปรุงและ
นํามาตรฐานผังเมืองไปใช!ในการกําหนดการใช!ประโยชน-ที่ดิน การคุ!มครองสิทธิชุมชนในการใช!ผังเมือง
พิจารณาอนุมัติอนุญาตด!วยการมีสวนรวมของชุมชน ท!องถิ่นและหนวยงานที่เกี่ยวข!อง รวมทั้งการปรับปรุง
แก!ไขกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข!อง
ผลจากการศึ ก ษา รวบรวมป% ญหา วิ เ คราะห' แ ละสั ง เคราะห' ด วยการมี ส วนรวม มี ข อสรุ ป
ประเด็นป%ญหาและขอเสนอแนะกระบวนการผังเมืองเพื่อการคุมครองสิทธิชุมชนและสิทธิการมีสวนรวม
ของประชาชน ดังนี้
1. กระบวนการผังเมืองเพื่อการคุมครองสิทธิชุมชนและสิทธิการมีสวนรวมของประชาชน
1.1 ดานผังเมือง
1) โครงสราง การดําเนินการและการปฏิบัติตามผังเมือง
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ผังเมื องเป9 น กระบวนการนโยบายสาธารณะ เป9 นผั ง/แผนพั ฒ นาเชิ งพื้ นที่ ซึ่งเกี่ย วข! องกั บ การ
วางแผนในระดับตางๆ ทั้งระดับนโยบาย แผนระดับชาติ ระดับภูมิภาค ระดับพื้นที่และในระดับองค-กรที่จะ
นําผังไปสูการปฏิบัติและการใช!ประโยชน-ในการกําหนดกรอบทิศทางการพัฒนาพื้นที่และการใช!ประโยชนที่ดิน กลาวได!วา ผังเมืองเป9นต!นทางของการกําหนดการใช!ประโยชน-พื้นที่วาจะพัฒนาในด!านใดได!จึงจําเป9น
อยางยิ่งที่จะต!องให!มีกลไกการมีสวนรวมทุกระดับ ตั้งแตระดับนโยบายและในกระบวนการวางผัง ทั้งการมี
สวนรวมของประชาชน ชุมชน
การผังเมืองเป9นมาตรการพัฒนาพื้นที่ โดยการดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวมหรือผังเมือง
เฉพาะเพื่ อ การพั ฒ นาเชิ ง พื้ น ที่ ซึ่ งผั งเมื อ งรวมจะเป9 น การจั ด ทํ า แผนผั ง นโยบายและโครงการรวมทั้ ง
มาตรการควบคุมโดยทั่วไปเพื่อใช!เป9นกรอบในการพัฒนาและการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข!อง
หรือชนบทสวนผังเมืองเฉพาะนั้นเป9นแผนผังและโครงการที่ใช!เพื่อการดําเนินการพัฒนาหรือดํารงรักษา
บริเวณเฉพาะแหงหรือกิจการที่เกี่ยวข!องทั้งในเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข!องหรือชนบท มีขอบเขตพื้นที่วางผัง
ไมจํ ากัด การจัด ทํา ผังเมืองรวมสวนใหญจะกําหนดขอบเขตพื้นที่ ชุมชนเมื องระดั บเทศบาลและบริ เวณ
โดยรอบในพื้นที่องค-การบริหารสวนตําบลและป=จจุบันมีการวางผังเมืองรวมครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัด
การบริหารจัดการผังเมือง ประกอบด!วยองค-กรการจัดทําและบริหารผังเมืองรวม กรมโยธาธิการ
และผังเมืองเป9นองค-กรหลักในการวางและจัดทําผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะโดยมีคณะกรรมการผังเมืองทํา
หน!าที่กํากับ ดูแล ให!มีการปฏิบัติตามกฎหมายวาด!วยการผังเมือง ให!ความเห็นชอบในการจัดทําผังเมืองรวม
และทําหน!าที่แนะนําเรื่องตางๆ เกี่ยวกับการผังเมืองแกหนวยงานอื่นที่เกี่ยวข!อง สวนท!องถิ่นนั้นสามารถ
ดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวมได!โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการผังเมือง
ในการปฏิ บั ติ ให! เ ป9 น ไปตามกฎกระทรวงผั งเมื อ งรวมนั้ น กรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ งมี ห น! า ที่
ประสานการปฏิบัติให!เป9นตามการใช!บังคับกฎกระทรวงผังเมืองรวมและท!องถิ่นยังมีฐานะเจ!าพนักงาน
ท!องถิ่นเป9นผู!ปฏิบัติให!เป9นไปตามกฎกระทรวงผังเมืองรวมและพระราชบัญญัติผังเมืองเฉพาะนอกจากนี้การ
พัฒนาให!เป9นไปตามแผนผังที่กําหนดตามกฎกระทรวงผังเมืองรวมขึ้นอยูกับหนวยงานที่เกี่ยวข!องดังกลาว จะ
ให!การประสานและถือปฏิบัติให!เป9นไปตามกฎกระทรวงผังเมืองรวมมากน!อยเพียงใด ซึ่งกฎหมายวาด!วยการ
ผังเมืองได!ฝากอํานาจหน!าที่ในการดําเนินการไว!กับหนวยงานอื่น
ทั้งนี้ ในการนําผังเมืองรวมไปสูการปฏิบัตินั้น ยังมีป=ญหาและข!อจํากัดเนื่องด!วยคณะกรรมการ
ผัง เมืองเป9นเพียงองค-กรบริหารการกํากับดูแลให!มีการปฏิบัติตามกฎหมายและให!ความเห็นชอบในการ
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จัดทําผังเมืองรวมกอนนําเสนอให!รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยสวนกรมโยธาธิการและผังเมืองไมมี
อํานาจสั่งการประสานให!หนวยงานที่เกี่ยวข!องนําแนวทางของผัง/แผนพัฒนาท!ายกฎกระทรวงผังเมืองรวม
ไปกํ า หนดแผนงานโครงการพั ฒ นาในพื้ น ที่ ไ ด! การกํ า หนดแผนงานโครงการพั ฒ นาพื้ น ที่ อ ยู ในความ
รับผิดชอบของหนวยงานที่เกี่ยวข!องจึงมีผลทําให!ไมมีการดําเนินการให!เป9นไปตามผัง/แผนโครงการพัฒนา
แนบท!ายกฎกระทรวงผังเมืองรวมในหลายกรณี
2) สิทธิชุมชนและสิทธิการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการผังเมือง
ป=ญหาผังเมืองในสวนที่เกี่ยวข!องกับสิทธิชุมชนและสิทธิการมีสวนรวมของประชาชน มีทั้งในสวน
ผังเมืองในเชิงโครงสร!างเนื้อหามาตรฐานที่มีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนและชุมชนและการเข!าถึง
ข! อมู ล ขาวสารที่ ป ระชาชนสามารถเข! าใจเพื่ อการมี ส วนรวม การนํ า มาตรฐานผั งเมื อ งไปสู การจั ด ทํ า
ข! อ กํ า หนดการใช! ที่ ดิ น ที่ คุ! ม ครองสิ ท ธิ ใ นการดํ า รงชี วิ ต การประกอบอาชี พ และไมกอผลกระทบตอ
สิ่งแวดล!อมและสุขภาพ
ในสวนของกระบวนการผังเมืองที่มีผลตอสิทธิชุมชนและการมีสวนรวมของประชาชนมีประเด็น
สําคัญคือ สิทธิในข!อมูลขาวสารและการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการผังเมืองได!แก
2.1) ชวงระหวางผังรอประกาศ ความลาชาในการประกาศและกรณีผังเมืองหมดอายุ
การบังคับใช ซึ่งขาดการกําหนดมาตรการควบคุมการใช!ประโยชน-ที่ดินและอาคารทําให!เกิดการ
พัฒนากิจกรรมที่สงผลกระทบตอชุมชนและขัดแย!งกับสาระสําคัญของผังเมืองและมีการปรับปรุง
ผังเมืองรวมจังหวัดที่รอประกาศ โดยเป9นผังเมืองรวมจังหวัดที่ได!ผานกระบวนการมีสวนรวมของ
ประชาชนตามกฎหมายแล!วและผานความเห็นชอบของกรรมการผังเมืองและขั้นตอนเพื่อเตรียม
ประกาศกฎกระทรวง แตได!มีการสั่งการให!มีการปรับปรุงใหม โดยอ!างเหตุผลการสนองนโยบายรัฐ
การลงทุน โดยขาดการมีสวนรวมของประชาชน
2.2) ชวงระหวางการดําเนินการวางผัง ได!แก การที่ประชาชนไมได!รับข!อมูลขาวสารที่
เข!าใจได!กอนการมีสวนรวมแสดงข!อคิดเห็น และการยื่นคําร!องและการมีสวนรวมสวนใหญเป9นการ
ได!รับแจ!งในการเข!ารวมประชุมรับฟ=งความคิดเห็นตามกฎหมาย ซึ่งมีการจัดอยางน!อยหนึ่งครั้งและ
แม! ว าอาจจะมี การจั ด หลายครั้ ง แตเป9 น การจั ด ประชุ ม ชี้ แจง โดยมี ก ารให! ข! อมู ล เพี ย งผั ง และ
ข!อกําหนดในการประชุม ข!อมูลลวงหน!าเป9นเพียงการติดประกาศ และการที่ประชาชนต!องไปติด
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ตามที่ สํ า นั ก งานโยธาธิ ก ารและผั งเมื อ ง รวมทั้ ง จากอิ น เตอร- เ น็ ต มิ ไ ด! เ ป9 น การนํ า ข! อ มู ล มาใน
กระบวนการทําความเข!าใจรวมกัน
2.3) ชวงหลังประกาศใชบังคับ เกี่ยวกับการใช!สิทธิในการขอแก!ไข ปรับปรุงและการ
เข!าถึงข!อมูลขาวสารในการขอแก!ไขผังเมืองตลอดจนการมีสวนรวมของประชาชน สิทธิชุมชนที่จะมี
สิทธิในการตัดสินใจให!มีการปรับปรุงแก!ไข

1.2 ดานกฎหมาย
จากการทํางาน การรวบรวมเอกสารของคณะผู! วิจัยและกรณีข!อร!องเรียนที่ได!มีการยื่นเข!ามายั ง
สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติและคําพิพากษาในประเด็นที่เกี่ยวข!อง พบวามีประเด็นป=ญหา
ด!านกฎหมายผังเมืองที่เกี่ยวข!องกับการคุ!มครองสิทธิชุมชนและสิทธิการมีสวนรวมของประชาชน ปรากฏใน
แตละชวงระยะเวลาของการวางและจัดทําผังเมือง ตั้งแตขั้นตอนการจัดทํา ระหวางการประกาศบังคับใช!
จนกระทั่งสิ้นสุดระยะเวลาบังคับใช!
ชวงระหวางการจัดทําผังเมือง
เป9นกระบวนการขั้นตอนทางกฎหมาย ที่ต!องอาศัยการมีสวนรวมของประชาชนในการกําหนดทิศ
ทางการใช! ประโยชน- ที่ดิ น ของชุ มชน ตามวั ตถุ ประสงค- ในการวางและจั ดทํ าผั งเมื องรวม แตปรากฏวา
กระบวนการจั ดทําผังเมืองตามที่กําหนดไว! ในพระราชบั ญญัติการผังเมื อง พ.ศ. 2518 และกฎระเบียบที่
เกี่ยวข!อง ยังมิได! รับรองคุ! มครองสิ ทธิการรั บรู!ข!อมูลขาวสารและสิทธิ ในการมี สวนรวมของประชาชน ใน
กระบวนการจั ดทํ า ผั งเมื องตามที่ รั ฐ ธรรมนู ญแหงราชอาณาจั กรไทย พุ ทธศั กราช 2550 ได! กํ า หนดไว!
นอกจากนี้ พระราชบั ญ ญั ติ การผั งเมื อง พ.ศ. 2518 ในขั้ น ตอนการรั บ ฟ= งความคิ ด เห็ น ประชาชนจาก
การศึกษาพบวายังมิได!กําหนดหลักเกณฑ-ผู!มีสิทธิแสดงความคิดเห็นให!ครอบคลุมกลุมบุคคลผู!มีสวนได!เสีย
อยางทั่วถึง ทั้งๆที่เป9นขั้นตอนที่สําคัญเพื่อชี้แจงทําความเข!าใจกับประชาชนในชวงกอนการจัดทําผังเมืองรวม
รวมถึงกรณีที่ประชาชนผู!มีสวนได!เสียยื่นคําร!องขอเพื่อแก!ไขเปลี่ยนแปลงผังเมืองในขั้นตอนการปMดประกาศ
เกินระยะเวลา 90 วัน ตามมาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ซึ่งหากปรากฏข!อเท็จจริง
มีพฤติการณ-ที่จําเป9นจนเป9นเหตุที่ไมอาจยื่นภายในระยะเวลา 90 วัน เจ!าหน!าที่ที่เกี่ยวข!องยังมีอํานาจที่จะ
รับคําร!องที่เกินระยะเวลาดังกลาวไว!พิจารณาได! แตเนื่องจากยังมิได!มีการกําหนดหลักเกณฑ-และวางกรอบ
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การใช!ดุลยพินิจของเจ!าหน!าที่ไว!ให!ชัดเจน ทําให!มีการรับพิจารณาคําร!องที่เกินระยะเวลาเป9นจํานวนมากและ
อาจทําให!การจัดทําผังเมืองเกิดความลาช!าได!
ชวงระหวางรอประกาศบังคับใชผังเมือง
เป9นกระบวนการที่ผานการมีสวนรวมของประชาชนมาแล!วและเป9นสวนของการดําเนินการภายใน
หนวยงานรัฐ ซึ่งสวนใหญใช!ร ะยะเวลายาวนาน สงผลให!ผั งเมื องไมสามารถประกาศบังคับใช!ได!ทันตอ
สถานการณ- ความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ อีกทั้ง มาตรการที่ใช!ในการคุ!มครองพื้นที่ในระหวางชวงระยะเวลา
ดังกลาว ในการกําหนดหลักเกณฑ-การใช!ประโยชน-ในทรัพย-สินเพื่อประโยชน-ในการจัดทําผังเมืองรวม ตาม
มาตรา 15(3) แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ยังไมมีการนํามาบังคับใช!อยางจริงจัง
ชวงหลังประกาศบังคับใชผังเมือง
จากข!อมูลคําร!องที่ยื่นตอคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พบวา หนวยงานรัฐที่เกี่ยวข!องได!
พิจารณาอนุมัติ อนุญาต ให!มีการประกอบกิจการโดยขัดตอข!อห!ามการใช!ประโยชน-ที่ดิน ตามกฎกระทรวง
ให!ใช!บังคับผังเมืองรวม สงผลให!มีการประกอบกิจการที่อาจมีผลกระทบตอชีวิต ทรัพย-สิน สุขภาพ และ
สิ่งแวดล!อมของประชาชนและชุมชนที่อยูอาศัยในบริเวณใกล!เคียง ใบอนุญาตดังกลาวถือได!วาเป9นคําสั่งทาง
ปกครองที่ไมชอบด!วยกฎหมาย ซึ่งอาจถูกยกเลิกเพิกถอนได!ตามแนวคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด
กรณีกฎกระทรวงเกี่ยวกับผังเมืองรวมหมดอายุบังคับใช
เนื่องด!วยผังเมืองรวมกําหนดให!ใช!บังคับได!ไมเกิน 5 ปQ และขยายระยะเวลาได!อีก 2 ครั้ง ครั้งละไม
เกิน 1 ปQ ซึ่งตามคําร!องที่ยื่นตอคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนและจากการศึกษาพบวา ในชวงระยะเวลาที่ผัง
เมืองหมดอายุและมีชองวางการบังคับใช! เนื่องจากความลาช!าในการจัดทําผังเมืองรวมฉบับใหม สงผลให!
เกิดการใช!ประโยชน-ที่ดินประกอบกิจการที่อาจมีผลกระทบตอชีวิต สุขภาพและคุณภาพสิ่งแวดล!อมของ
ประชาชนและชุมชนโดยอาศัยชองวางของของกฎหมายดังกลาว นอกจากนี้ การที่ผังเมืองหมดอายุสงผลให!
คําสั่งของเจ!าหน!าที่ที่สั่งระงับการดําเนินการที่ฝRาฝSนตอข!อกําหนดการใช!ประโยชน-ที่ดินของผังเมืองรวม เชน
คําสั่งรื้อถอนอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 สิ้นผลใช!บังคับลงด!วยเหตุผังเมืองรวม
ดังกลาวหมดอายุเชนเดียวกัน ซึ่งสะท!อนให!เห็นชองวางในการบังคับใช!กฎหมายให!เป9นไปตามวัตถุประสงคของการวางผังเมืองรวม เพราะผังเมืองรวมมีระยะเวลาบังคับใช!สั้นเกินไป ไมสอดคล!องกับความจริงและ
ความลาช!าในกระบวนการประกาศใช!กฎกระทรวงผังเมืองรวมในป=จจุบัน

ก-8

2. ขอเสนอแนะกระบวนการผังเมืองเพื่อการคุมครองสิทธิชุมชนและสิทธิการมีสวนรวมของ
ประชาชน
2.1 ขอเสนอแนวทางสงเสริมสิทธิชุมชนและสิทธิการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการ
ผังเมือง
ประชาชนมีสิทธิในการกําหนดการใช!ประโยชน-ที่ดินของตนเอง และรวบรวมข!อมูลเพื่อนําเสนอใน
กระบวนการจัดทําผังเมืองตามกฎหมายรวมทั้งมีสิทธิในการเข!าถึงข!อมูลขาวสารในทุกกระบวนการขั้นตอน
ของการจัดทําผังเมือง ซึ่งแม!จะมีการประกาศบังคับใช!ผังเมืองแล!วและพบวามีข!อเท็จจริงเกี่ยวกับการใช!
ประโยชน-ที่ดินเปลี่ย นแปลงไป ก็ส ามารถยื่นคํ าร!องขอให! แก!ไขเปลี่ย นแปลงผังเมืองได! นอกจากนี้ หาก
ประชาชนเห็นวาการดําเนินการของรัฐกระทบตอสิทธิของตนเอง ก็สามารถควบคุมการใช!อํานาจรัฐโดย
อาศัยกระบวนการทางปกครอง ด!วยการใช!สิทธิฟ?องคดีตอศาลปกครองได!
ข!อเสนอระยะสั้น
1) การปรับปรุงพัฒนากระบวนการมีสวนรวมจัดทําคูมือแนวทางการมีสวนรวมของประชาชน ใน
กระบวนการผังเมืองทั้งในชวงระหวางการวางและจัดทําผังเมือง ชวงระหวางผังรอประกาศชวงหลังการ
ประกาศใช!บังคับ
เนื่ องด!วยผั งเมื องเป9 นกระบวนการนโยบายสาธารณะที่ มีการทํ างานทั้ งกระบวนการทํ างานทาง
วิชาการในการวางผังและกระบวนการตามกฎหมาย ดังนั้นการมีสวนรวมจึงมิได!เป9นเพียงการประชุมเทานั้น
แตเป9 น การคุ! มครองการใช! สิ ทธิ ของประชาชน สิ ทธิ ชุ มชน ในการเข! าถึ งข! อมู ลขาวสาร การจั ดการการ
บํารุงรักษาและการใช!ประโยชน-จากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล!อม กําหนดหลักเกณฑ-การใช!ที่ดิน กําหนด
มาตรฐานการใช!ที่ดินเพื่อให!การวางผังเมืองพัฒนาและดําเนินการตามผังเมืองเป9นไปอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลเพื่อประโยชน-ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน ด!วยการมีสวนรวม
ตามข!อเสนอนี้ หนวยงานที่เกี่ยวข!องได!แก
กรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง ควรมี ก ารจั ด ทํ า คู มื อ ในเชิ ง เนื้ อ หาที่ เ กี่ ย วข! อ งกั บ ผั ง เมื อ งสํ า หรั บ
ประชาชนที่จะทําความเข!าใจในผังและการมีสวนรวม เชน นอกจากการมีคูมืออธิบายขั้นตอนผังเมือง สี
และความหมายของสีในผังเมือง รวมทั้งการนําไปใช!ประโยชน-แล!ว ควรมีการจัดทําคูมือที่ให!ประชาชนได!
เข!าใจมาตรฐานการใช!ที่ดินประเภทตางๆ กิจการที่เป9นข!อห!ามรวมทั้งการอธิบายประเภทอุตสาหกรรมและ
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กิจกรรมในบัญชีท!ายกฎกระทรวง เพื่อให!ประชาชนมีความรู!ในกิจกรรมที่จะมีผลตอการใช!ที่ดิน นอกจากนี้
การจั ดทํ า คู มือให! ป ระชาชนได! ทราบสาระของการวางผั งในแตละขั้ น ตอนจะทําให! เกิ ด ความเข! าใจและ
สงเสริมการมีสวนรวมอยางเข!าใจและเข!าถึงทั้งการมีสวนรวมของประชาชน ชุมชนและท!องถิ่นที่จะเป9น
ผู!วางผังเมื่อมีการกระจายอํานาจและผู!ปฏิบัติ
หนวยงานด!า นสิท ธิม นุษ ยชนและกฎหมาย ได!แ ก สํา นัก งานคณะกรรมการสิท ธิม นุษ ยชน
แหงชาติอ งค-ก รด!า นสิท ธิม นุษ ยชนและองค-ก รด!า นกฎหมาย ควรจัด ทํา คู มือ การทํา ความเข!า ใจด!า น
สิท ธิม นุษ ยชน สิทธิชุมชน และการใช!สิทธิการมีสวนรวมของประชาชนในกฎหมายผังเมือง รวมทั้งการ
สงเสริมความเข!าใจตอสิทธิชุมชนและสิทธิการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานตามกฎหมายที่
เกี่ยวข!องในการนําผังไปใช!ประโยชน-และการใช!สิทธิการมีสวนรวมเพื่อให!ประชาชนและชุมชน ท!องถิ่น
สามารถเข!าใจสิทธิการมีสวนรวมในกระบวนการผังเมือง โดยมีการเตรียมตัวในด!านเนื้อหา ข!อมูลชุมชน
และเข!าใจการนําผังเมืองไปใช!ประโยชน-เชน ในการนําไปจัดทําแนวทางพัฒนาชุมชน การจัดทําข!อบัญญัติ
ท!องถิ่น ธรรมนูญชุมชน ผังชุมชน เป9นต!น
2) การพัฒนากลไกและกระบวนการวางผังแบบมีสวนรวม โดยสามารถประสานความรวมมือกับ
ชุมชน เครือขายและหนวยงานที่เกี่ยวข!อง เพื่อพัฒนากลไกและกระบวนการวางผังแบบมีสวนรวมในแบบมี
สวนรวมคิ ด รวมทํา รวมรั บ ผิด ชอบในการปฏิ บัติให! เ ป9น ไปตามผั งเมื องและเป9 น การมี ส วนรวมกํ า หนด
นโยบายสาธารณะในการจัดการใช!ประโยชน-ที่ดินที่เป9นการสงเสริมและคุ!มครองสิทธิชุมชนและสิทธิการมี
สวนรวมของประชาชน
ตามข! อเสนอนี้ สํ านั กงานคณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแหงชาติ สามารถพิ จ ารณาคํ า ร!องเรี ย น
เกี่ยวกับผังเมืองเป9นพื้นที่นํารองและประสานกับกรมโยธาธิการและผังเมืองและองค-กรด!านวิชาการ วิชาชีพ
องค-กรประชาสังคม เพื่อพัฒนาความรวมมือสงเสริมสิทธิชุมชนและสิทธิการมีสวนรวมของประชาชนใน
กระบวนการวางผังในทุกขั้นตอน โดยมีการจัดทําแนวทางความรวมมือ แนวทางปฏิบัติและการประเมินผล
การดําเนินงานเป9นระยะ เพื่อสงเสริมและพัฒนาการมีสวนรวมในระยะยาวตอไปในพื้นที่อื่น
ข!อเสนอระยะยาว
1) การประสานงานเพื่อให!ความรู! ความเข!าใจ ในด!านการวางผัง การมีสวนรวมในการวางผังและ
การปฏิบัติตามผังรวมทั้งการนําผังเมืองไปใช!ประโยชน-โดยเมื่อมีการจัดทําคูมือด!านตางๆและมีการประสาน
ความรวมมือการวางผังด! วยการมีสวนรวมแล!ว หนวยงานที่รวมมือกันข!างต!น ได!แกองค-กรด!านวิชาการ
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วิ ช าชี พและองค- กรชุ มชน ควรประสานขอรั บ การสนั บ สนุ น จากหนวยงานวางผั ง รวมทั้ งหนวยงานที่
สนับสนุนกระบวนการนโยบายสาธารณะด!วยการมีสวนรวมทั้งภาครัฐและเอกชน ได!แก กรมโยธาธิการและ
ผังเมือง สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร!างเสริมสุขภาพ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เป9นต!น ใน
การให!มีการประเมินผล ถอดบทเรียนและสรุปเป9นความรู! ความเข!าใจ ในด!านการวางผัง การมีสวนรวมใน
การวางผัง และการปฏิบัติตามผังรวมทั้งการนําผังเมืองไปใช!ประโยชน-แกท!องถิ่น ภาคเอกชน ชุมชน ภาค
ประชาสั งคมและประชาชนทั่ ว ไป เพื่ อให! กระบวนการผั งเมื องซึ่ งเป9 น นโยบายสาธารณะและมี ผ ลทาง
กฎหมายในทางปฏิบัตินี้ มีการพัฒนาองค-ความรู! การกําหนดแนวทางพัฒนาพื้นที่ การแก!ไขป=ญหาด!วยการ
มีสวนรวม สงเสริมสิทธิชุมชนและสิทธิการมีสวนรวมของประชาชน
2) การสงเสริมการวางผังชุมชนด!วยการมีสวนรวม โดยเป9นกรมโยธาธิการและผังเมืองซึ่งมีแนว
ทางการพัฒนาเครือขายผังเมืองและสงเสริมการวางผังชุมชนอยูแล!ว ควรพัฒนา ขยายผลนําคูมือผังเมืองมามี
สวนรวมกั บ องค- ก รที่ จั ด ทํ า ผั ง ตํ า บล ผั ง ชี วิ ต เพื่ อ ให! มี ก ารเชื่ อ มโยงผั ง ตํ า บลมาสู ผั ง ชุ ม ชนที่ เ ป9 น การ
กําหนดการใช!ประโยชน-ที่ดินและการจัดทําข!อบัญญัติท!องถิ่นและการนําผังเมืองไปใช!ประโยชน-ในการจัดทํา
ธรรมนูญชุมชน
2.2 ขอเสนอแนะในดานผังเมือง
ข!อเสนอระยะสั้น
1) การประเมินผลกระทบระดับยุทธศาสตร-เชิงพื้นที่ในการจัดทําผังเมือง
การจัดทําผังเมืองในระดับนโยบายและผังที่ครอบคลุมพื้นที่ที่มีการจัดทําแผน นโยบายของรัฐใน
หลายด! า น เชน พื้ น ที่ เ ขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษพื้ น ที่ จั ง หวั ด หรื อ พื้ น ที่ เ ฉพาะที่ จ ะมี ก ารพั ฒ นาที่ จ ะมี ก ารใช!
ประโยชน-ที่ดินที่ขัดแย!ง ต!องมีการประเมินผลกระทบระดับยุทธศาสตร-ด!วยกระบวนการมีสวนรวม (SEA –
Strategic Environmental Assessment) เชน พื้นที่แผนพัฒนาภาคใต! ซึ่งมีนโยบายการพัฒนาด!านพลังงาน
ด!านการคมนาคมขนสง ด!านการพัฒนาอุตสาหกรรม ที่มีความขัดแย!งกับการใช!พื้นที่เพื่อความมั่นคงทาง
อาหาร การทองเที่ยว เป9นต!น เพื่อให!เกิดทางเลือกการใช!ประโยชน-พื้นที่เพื่อการพัฒนาที่เหมาะสม ที่เป9น
การรวมกําหนดและลดความขัดแย!งในระดับโครงการ อีกทั้งเป9นแนวทางการวางผังในระดับชุมชนอีกด!วย
การประเมินสิ่งแวดล!อมระดับยุทธศาสตร- เป9นเครื่องมือและกลไกที่ใช!เชื่อมประสานการทํางาน
ของหลายฝRายเข!าด!วยกัน เริ่มจากการกําหนดทิศทางการพัฒนาให!เกิดดุลยภาพทั้งเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล!อมไปพร!อมกันบนฐานกระบวนการที่ผู!มีสวนได!เสียได!เข!ามารวมตัดสินใจเลือกการพัฒนานั้นๆ โดย
มีพื้นฐานของการบริหารจัดการที่ดี มีความรับผิดชอบรวมกัน การพิจารณาฐานศักยภาพ เงื่อนไข บริบท
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ตางๆทั้งทางบวกและลบจึงเป9นทั้งเครื่องมือและกลไกหนึ่งที่จะนํามาสูการบูรณาการทั้งความคิดและการ
ปฏิบัติการ ให!เกิดการทํางานอยางมีระบบและมีกระบวนการตัดสินใจอยางมีสวนรวม โดยมุงเป?าของการ
พัฒ นาที่ ยั่ งยื น บนศั กยภาพและเงื่ อนไขของการพั ฒ นาในระยะยาว ซึ่ งการพั ฒ นานโยบายและแผนที่
เกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่นี้ กระบวนการ SEA จะมีสวนสําคัญในการกําหนดเป?าประสงค-การพัฒนาและ
ทางเลือกเชิงยุทธศาสตรดังนั้น การแก!ไขป=ญหาผังเมืองและการสงเสริมสิทธิชุมชนและสิทธิการมีสวนรวมของประชาชน จึง
มิใชเพียงการแก!ไขกระบวนการวางผังหรือกฎหมายผังเมืองเพียงเทานั้น ควรมีการสงเสริมสิทธิชุมชนและ
สิ ทธิ การมี ส วนรวมของประชาชนในการกํ า หนดทางเลื อก ทิ ศทางของชุ ม ชนในกระบวนการประเมิ น
สิ่งแวดล!อมระดับยุทธศาสตร- อันเป9นเครื่องมือสําคัญที่จะกําหนดทิศทาง ทางเลือกการพัฒนาพื้นที่และลด
การขัดกันของการใช!ประโยชน-ที่ดินจากการพัฒนาที่ไมสอดคล!องกัน
หนวยงานที่ กํ า หนดนโยบายเชิ ง พื้ น ที่ ใ นด! า นตางๆ เชน สํ า นั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล!อมกรมโยธาธิการ
และผังเมืองจึงควรจัดทําการประเมินผลกระทบระดับยุทธศาสตร-และประสานกับหนวยงานที่จัดทําแผน
แมบทพัฒนาพื้นที่ด! านตางๆที่จ ะใช! เครื่องมือการประเมิน ผลกระทบสิ่งแวดล!อมระดับ ยุทธศาสตร- ไปใช!
ประโยชน-ในกระบวนการกําหนดนโยบาย การตัดสินใจและกระบวนการวางผังเมือง ให!เกิดทางเลือกในการ
พัฒนาพื้นที่อยางมีสวนรวม
2) ให!กรมโยธาธิการและผังเมืองจัดทําคูมือ แนวทางการใช!หลักการคุ!มครองลวงหน!า หลักการมี
สวนรวม และหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อเป9นแนวทางสําหรับหนวยงานที่เกี่ยวข!องในการปฏิบัติและใช!
ประโยชน-จากผังเมือง
ในการใช!อํานาจและการทําหน!าที่ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 และกฎหมายที่
เกี่ ย วข! อง เชน พระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม อาคาร พ.ศ.2522 พระราชบั ญ ญั ติ ส งเสริ มและรั ก ษาคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล!อม พ.ศ.2535 ในการนําสาระของผังเมืองรวมที่ผานการรับฟ=งความคิดเห็นของประชาชน และผาน
ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ไปประกอบการใช!ดุลพินิจในการพิจารณารายงานวิเคราะห-ผลกระทบ
สิ่งแวดล!อม การกําหนดพื้นที่คุ!มครองสิ่งแวดล!อม การควบคุมอาคาร การจัดทําเทศบัญญัติ ข!อบัญญั ติ
ท!องถิ่น เพื่อให!เกิดการนําสาระในผังเมืองไปใช!ประโยชน-ในคุ!มครองสิทธิชุมชนและสิทธิการมีสวนรวมของ
ประชาชน ในชวงที่ผังเมืองรอประกาศใช!บังคับ
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การจัดทําคูมือนี้ ควรมีการศึกษาวิจัยประกอบ โดยควรเป9นการทํางานมีสวนรวมขององค-กรวิชาชีพ
ด!านผังเมือง องค-กรด!านสิ่งแวดล!อมองค-กรด!านกฎหมายและสิทธิมนุษยชน ทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม
โดยหนวยงานที่เกี่ยวข!องสามารถเป9นองค-กรสนับสนุน เชน กรมโยธาธิการและผังเมือง เป9นต!น
3) ให!กรมโยธาธิการและผังเมืองปรับปรุงมาตรฐานการกําหนดการใช!ประโยชน-ที่ดินและการจัดทํา
ข!อกําหนดให!เป9นไปตามหลักวิชาการโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองควรเป9นหนวยงานหลักประสานกับ
หนวยงานด!านอุตสาหกรรม พลังงาน เหมืองแร องค-กรวิชาการวิชาชีพเพื่อให!การวางผังเมืองสามารถ
กําหนดการใช!ประโยชน-ที่ดินที่มีการจัดทําข!อกําหนดและมาตรการควบคุมให!ทันตอสถานการณ-การพัฒนา
ป?องกันผลกระทบตอชุมชน จึงควรมีการศึกษารวมมือระหวางหนวยงานและองค- การที่ เกี่ยวข!อง ในการ
พิจารณาจัดกลุมประเภทกิจกรรมที่มีกระบวนการผลิต การใช!วัตถุดิบที่อาจเป9นอันตราย การจัดการของเสีย
ที่มีลักษณะตางกัน รวมทั้งความต!องการใช!ทรัพยากรเชน ที่ดิน น้ํา รวมทั้งที่ตั้งเฉพาะ เพื่อจัดทําบัญชีอ!างอิง
ในการกําหนดข!อห!ามและข!อให! ดําเนินกิจกรรมตางๆในพื้นที่ที่เหมาะสม มีระยะกันชนและระยะป?องกันที่
ปลอดภัย ทั้งนี้ ประเภทกิจกรรมที่ควรนํามาพิจารณาได!แกการผลิตไฟฟ?าที่มีผลกระทบตางกัน การบําบัด
น้ําเสียและจัดการกากของเสีย ซึ่งมีความแตกตางกันในขนาดและประเภทของกากของเสีย ที่เป9นขยะชุมชน
ขยะติดเชื้อ และขยะอันตราย เป9นต!น กิจการดังกลาวนี้ ควรมีการศึกษากําหนดประเภทยอย เพื่อให!การ
กําหนดข!อห!ามและข!อให! มีการพิจารณาพื้นที่ตั้ง พื้นที่ป?องกัน มิให!สงผลกระทบตอชุมชน
ข!อเสนอระยะยาว
1) ให!กรมโยธาธิการและผังเมืองและรัฐ มนตรีว าการกระทรวงมหาดไทย ออกระเบีย บเพื่อให!
เปMด เผยข!อมูล การตัด สิน ใจของคณะกรรมการผังเมือ งและข!อ มูล ประกอบการพิจ ารณาให!เ ป9น ไปตาม
หลักธรรมาภิบาลโปรงใส ตรวจสอบได!เนื่องด!วยการตัดสินใจของคณะกรรมการผังเมือง มีผลตอสิทธิในการ
ใช! ป ระโยชน- ที่ ดิ น และทรั พ ย- สิ น ทั้ ง สวนบุ ค คลและสาธารณะ ดั ง นั้ น นอกจากการปรั บ ปรุ ง โครงสร! า ง
คณะกรรมการผังเมืองแล!ว ควรมีการแสดงความรับผิดชอบในการตัดสินใจนโยบายสาธารณะ โดยแสดงการ
ลงมติและมีการบันทึกเป9นลายลักษณ-อักษรในการให!ความเห็นชอบ หรือไมเห็นชอบในการลงมติ เพื่อเป9นการ
สงเสริ มกระบวนการตัดสินใจสาธารณะที่ เป9นธรรมาภิบาล มีเหตุผล หลักการ มี ความเป9นธรรมโปรงใส
ตรวจสอบได!และความพร!อมรับผิดชอบ
2) กรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ งควรประสานงานกั บ สํ า นั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก า ใน
การศึ ก ษาเพื่ อ รวมกํ า หนดแนวทางแกไขป% ญ หาในขั้ น ตอนการตรวจสอบรางผั ง เมื อ ง และราง
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กฎกระทรวง เนื่องจากผังเมืองสวนใหญ ใช!เวลานานมากในขั้นตอนการตรวจของสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎี ก าเพื่ อ ให! มี ค วามถู ก ต! อ งของพื้ น ที่ นามศั พ ท- แ ละข! อ ความทางกฎหมายในขณะที่ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกฤษฎีกามีภารกิจอื่นนอกเหนือจากด!านผังเมืองดังนั้นกรมโยธาธิการและผังเมืองจึงควรมีการ
ประสานงานกับสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อรวมศึกษากําหนดแนวทางการแก!ไขป=ญหาความลาช!า
ทั้งในด!านขอบเขตปริมาณงานกรอบเวลาและข!อจํากัดด!านบุคลากร รวมทั้งกลไกการและการประสานงาน
เพื่อตรวจสอบความถูกต!องในระดับพื้นที่
2.3 ขอเสนอแนะดานกฎหมาย
1) การปรับปรุงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 ในสวนของโครงสร!างและองค-ประกอบของ
กรรมการผังเมืองและการกระจายอํานาจการตัดสินใจด!วยการมีสวนรวมในระดับพื้นที่ ท!องถิ่น และชุมชน
กรมโยธาธิการและผังเมือง ควรดําเนินการด!วยการมีสวนรวม โดยเพิ่มกลไกคณะกรรมการผังเมือง
ในระดับจังหวัดและระดับท!องถิ่นที่มีอํานาจการตัดสินใจผังเมือง การจําแนกบทบาท อํานาจ หน!าที่ระหวาง
คณะกรรมการผังเมืองระดับชาติ ระดับจังหวัดและระดับท!องถิ่นให!ชัดเจนโดยมีการกําหนดหลักเกณฑ- ที่มา
และองค-ประกอบของคณะกรรมการที่มีสัดสวนขององค-กรชุมชน องค-กรเอกชนในด!านทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่ง แวดล!อ มและสุข ภาพรวมเป9น กรรมการโดยมีส ัด สวนที่เ หมาะสม โดยกรรมการแตละระดับ ควรมี
องค-ประกอบจากกลุมภาครัฐ ภาคประชาสังคม ผู!ทรงคุณวุฒิและองค-กรชุมชน ในจํานวนที่เทากันและในแต
ละกลุมควรมีจํานวนกรรมการที่มาจากทั้งด!านการพัฒนาทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล!อมและ
สุขภาพรวมทั้งพัฒนากลไกการประสานงาน การสนับสนุนทางวิชาการจากสวนกลางไปยังหนวยงานและ
กลไกการวางผังและพิจารณาผังในระดับจังหวัดและระดับท!องถิ่นด!วย
2) การปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข!องกับการใช!ประโยชน-พื้นที่เนื่องด!วยกิจกรรมบาง
ประเภทที่ มีผ ลตอการเปลี่ย นแปลงการใช!ป ระโยชน-ที่ดิ น ในรู ปแบบการให!สั มปทาน อาชญาบั ต รและ
ประทานบัตร ยังไมอยูในการพิจารณาบรรจุไว!ในการจัดทําข!อกําหนดควบคุมการใช!ประโยชน-ที่ดิน จึงเป9น
ชองวางในการพิจารณาอนุมัติอนุญาต เชน เหมืองแร การสํารวจปMโตรเลียม ซึ่งไมมีมาตรการในข!อกําหนด
ผังเมือง เนื่องจากไมได!เป9นกิจการที่อยูในประเภทโรงงานซึ่งใช!อ!างอิงและกิจการดังกลาวทําให!เกิดการ
เปลี่ยนแปลงสภาพการใช!พื้นที่ ทั้งที่เป9นพื้นที่อนุรักษ- พื้นที่เกษตรและชุมชน จึงทําให!การควบคุมการใช!
ที่ ดิ น ไมครอบคลุ ม และไมมี ส าระที่ นํ า ไปพิ จ ารณาในการกํ า หนดมาตรการป? อ งกั น ผลกระทบและการ
พิจารณาอนุมัติอนุญาต
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ดั งนั้ น กรมโยธาธิ การและผั งเมื องจึ ง ควรปรั บ ปรุ งข! อ กํ า หนดควบคุ มการใช! ป ระโยชน- ที่ ดิ น ให!
ครอบคลุม โดยให!หนวยงานและองค-กรที่เกี่ยวข!องเข!ามามีสวนรวมในการจัดกลุมประเภทกิจกรรมที่มีการ
ขอสัมปทานดังกลาวและควรมีการประเมินผลกระทบระดับยุทธศาสตร-ในเชิงพื้นที่ เพื่อกําหนดทางเลือกใน
การกํ า หนดเขตพื้ น ที่ ก ารให! สั ม ปทาน ซึ่ ง อาจต! อ งมี ก ารปรั บ ปรุ ง พระราชบั ญ ญั ติ แ ร พ.ศ.2510 และ
พระราชบัญญัติปMโตรเลียม พ.ศ.2514 และกฎระเบียบที่เกี่ยวข!อง โดยเฉพาะในประเด็นของการกําหนด
พื้นที่เขตแหลงแรและการกําหนดพื้นที่ที่จะให!มีการสํารวจ ผลิต หรือเก็บรักษาปMโตรเลียม ซึ่งจะมีผลตอการ
ใช!ประโยชน-ที่ดิ นในด!านอื่น จึงควรมีการกําหนดด!วยการมีสวนรวมและมีการประเมิน ผลกระทบระดั บ
ยุทธศาสตร-กอนประกาศเขต โดยให!กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
ดําเนินการปรับปรุงกฎหมายดังกลาว ด!วยกระบวนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน
3) ชวงระหวางการจัดทําผังเมือง
(1) ให! ก รมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ งและรั ฐ มนตรี ว าการกระทรวงมหาดไทย แก! ไ ข
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 มาตรา 19 กําหนดการมีสวนรวมของประชาชนในการวางและ
จัดทําผังเมือง โดยรัฐต!องจัดให!มีกระบวนการรับฟ=งความคิดเห็นของประชาชนอยางทั่วถึงกอนดําเนินการ
และคํ า นึ ง ถึ ง กระบวนการมี ส วนรวมของประชาชนตั้ ง แตต! น ในการรวบรวมความต! อ งการ แนวคิ ด
ยุทธศาสตร- การใช! ประโยชน- ที่ดิ น ในแตละพื้ น ที่ รวมทั้ งให! มีการประชุ มรั บ ฟ=งความคิ ดเห็ น ในทุ กระดั บ
หมูบ!าน องค-กรปกครองสวนท!องถิ่นและนําความเห็นเข!าสูกระบวนการตัดสินใจ รวมทั้งเผยแพรเหตุผลใน
การตัดสินใจนั้นตอสาธารณะ
(2) ให!กรมโยธาธิการและผังเมืองออกหลักเกณฑ-เรื่องการพิจารณาแก!ไขเปลี่ยนแปลงการ
ใช!ประโยชน-ที่ดินตามมาตรา 26 แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 โดยกําหนดให!การแก!ไข
เปลี่ยนแปลงการใช!ประโยชน-ที่ดินต!องคํานึงถึงประโยชน-สาธารณะและสิทธิชุมชนด!วย
(3) ให! ก รมโยธาธิ การและผั ง เมื อ งและคณะกรรมการผั งเมื องกํ า หนดหลั กเกณฑ- การ
พิจารณาการเป9นผู!มีสิทธิแสดงข!อคิดเห็นเกี่ยวกับการวางและจัดทําผังเมืองรวม ให!ครอบคลุมถึงบุคคลผู!
สามารถแสดงตนได!วามีสวนได!เสียจากการวางหรือจัดทําผังเมืองรวมด!วย
(4) ให! กรมโยธาธิ การและผังเมื องและคณะกรรมการผั งเมืองกํ า หนดหลั กเกณฑ- การ
พิจารณาความเป9นผู!มีสวนได!เสีย โดยให!พิจารณาในความหมายอยางกว!างรวมถึงผู!ที่สามารถแสดงตนได!วา
มีสวนเกี่ยวข!องหรืออาจได!รับผลกระทบจากการวางหรือจัดทําผังเมืองรวมในพื้นที่และคํานึงถึงการรวมตัว
รวมกลุมของประชาชน หรือองค- กร ซึ่งมีความประสงค- ที่จ ะใช! สิทธิในการมีส วนรวมกับ รัฐ เพื่ อจัด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล!อมหรือกําหนดการใช!ประโยชน-ที่ดิน
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(5) ให!กรมโยธาธิการและผังเมืองและคณะกรรมการผังเมือง กําหนดหลักเกณฑ-ในการ
พิจารณาคําร!องของผู!มีสวนได!เสียที่ยื่นเมื่อพ!นกําหนดระยะเวลา 90 วัน นับแตวันปMดประกาศ ตามที่มาตรา
24 แหงพระราชบัญ ญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 ได!กําหนดไว! โดยต!องกํ าหนดให!ผู! มีสวนได!เ สียมี โอกาส
โต!แย!งแสดงหลักฐาน ตลอดจนมีสิทธิในการอุทธรณ4) ชวงระหวางรอประกาศบังคับใช!ผังเมือง
ข!อเสนอระยะสั้น
(1) เมื่อผังเมืองผานกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนมาแล!วและคณะรัฐมนตรีมีมติให!ความ
เห็นชอบ (แม!ยังไมประกาศบังคับใช!) ให!กรมโยธาธิการและผังเมืองเสนอให!คณะรัฐมนตรีมีมติเพื่อสั่งการ
ให!หนวยงานที่เกี่ยวข!องในการอนุมัติอนุญาตการดําเนินโครงการหรือกิจการตางๆ นําสาระ ผังเมืองรวมไป
ดําเนินการและพิจารณาประกอบกอนการอนุมัติอนุญาต โดยให!กรมโยธาธิการและผังเมืองมีหน!าที่แจ!งไป
ยังหนวยงานที่เกี่ยวข!องดังกลาว
(2) ให! เ จ! า พนั ก งานการผั ง โดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการผั ง เมื อ งใช! อํ า นาจตาม
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 มาตรา 15(3) เพื่อกําหนดห!ามการใช!ประโยชน-ที่ดินหรือดําเนิน
กิจการใดๆ ที่ขัดตอข!อกําหนดรางกฎกระทรวงผังเมืองซึ่งกําลังจัดทํา โดยหากเจ!าพนักงานการผังเห็นวาจะ
มีกิจ การหรื อการใช!ป ระโยชน- ที่ดิน ที่ ขัดกั บ รางผั งเมืองในสาระสํา คั ญ เกิ ด ขึ้ น ในระหวางที่ ผังเมื องยั งไม
ประกาศบังคับใช! เจ!าพนักงานการผังก็ควรพิจารณาใช!อํานาจตาม มาตรา 15(3) ในการกําหนดหลักเกณฑการใช!ประโยชน-ในทรัพย-สิน เพื่อประโยชน-ในการวางและจัดทําผังเมืองรวม
ข!อเสนอระยะยาว
(1) ให!กรมโยธาธิการและผังเมืองแก!ไขกฎหมายผังเมือง โดยกําหนดหน!าที่ให!กรมโยธาธิการและผัง
เมืองแจ!งหนวยงานตางๆที่เกี่ยวข!อง กรณีที่การจัดทําผังเมืองผานมติความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี และ
ให!หนวยงานอื่นๆที่เกี่ยวข!อง นําสาระของผังเมืองไปประกอบการพิจารณากอนออกคําสั่งทางปกครองใดๆ
(2) ให!กรมโยธาธิการและผังเมืองออกหลักเกณฑ-ในการใช!อํานาจตามมาตรา 15(3) โดยให!คํานึงถึง
นโยบายของผังเมืองรวมในสาระสําคัญที่เกี่ยวกับสุขลักษณะความปลอดภัยของประชาชนและสวัสดิภาพ
ของสังคมให!มีความชัดเจนและเป9นธรรม
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5) หลังประกาศบังคับใช!ผังเมือง
ให!คณะกรรมการผังเมืองใช!อํานาจตามมาตรา 27 วรรคสอง ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.
2518 โดยออกระเบียบเพื่อกําหนดหลักเกณฑ- วิธีการและเงื่อนไขที่เจ!าของหรือผู!ครอบครองที่ดินจะต!อง
แก!ไขเปลี่ยนแปลง หรือระงับการใช!ประโยชน-ที่ดิน หากเห็นวาการใช!ประโยชน-ที่ดินเป9นการขัดตอนโยบาย
ของผัง เมือ งรวมในสาระสํ า คัญ ตลอดจนมาตรการในการเยีย วยาความเสีย หายที่เ กิด ขึ้น แกเจ!า ของผู!
ครอบครองที่ดินที่สุจริตดังกลาว ให!มีความชัดเจนและเป9นธรรม
6) ผังเมืองสิ้นสุดระยะเวลาบังคับใช! หรือผังเมืองหมดอายุ
ข!อเสนอระยะสั้น
(1) ให!กรมโยธาธิการและผังเมืองและรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ดําเนินการเพื่อให!มีการ
ออกพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน ที่จ ะทํา การสํา รวจเพื่อการวางและจัด ทํา ผังเมืองรวม กอนการ
จัดทําผังเมืองรวมในทุกพื้นที่ และเพื่อเป9นการอุดชองวางในการบังคับใช!กฎกระทรวงผังเมืองดังกลาวให!
เจ!าพนักงานการผังโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการผังเมืองใช!อํานาจตามพระราชบัญญัติการผังเมือง
มาตรา 15(3) เชนเดียวกับข!อเสนอระยะสั้น (2) ในชวงระหวางรอประกาศบังคับใช!ผังเมือง จนกวาจะมีการ
ประกาศใช!กฎกระทรวงผังเมืองรวมฉบับใหม
(2) ให!กรมโยธาธิ การและผั งเมื องประสานงานองค- กรปกครองสวนท! องถิ่ นเพื่ อออกข! อบัญ ญั ติ
ท!องถิ่นโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 เพื่อควบคุมการใช!ประโยชน-ที่ดินไป
กอนในระหวางที่กฎกระทรวงให!ใช!บังคับผังเมืองรวมสิ้นสุดระยะเวลาการใช!บังคับ
ข!อเสนอระยะยาว
ให!กรมโยธาธิการและผังเมืองแก!ไขพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 มาตรา 26 โดยขยาย
ระยะเวลาการบังคับใช!ผังเมืองรวมให!มากขึ้น เชน10ปQ เป9นต!นและให!มีการประเมินเพื่อแก!ไขปรับปรุงผังเมือง
โดยมีระยะเวลาที่เหมาะสมในการรับฟ=งความเห็นและให!ประชาชนมีสวนรวมในการแก!ไขอยางทั่วถึงและให!
กฎกระทรวงผังเมืองรวมเดิมสามารถใช!บังคับได!ตอเนื่อง จนกวาจะมีการประกาศใช!บังคับกฎกระทรวง
ผังเมืองรวมฉบับใหม
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สรุปขอเสนอแนะตอหนวยงานที่เกี่ยวของ
• กรมโยธาธิการและผังเมือง
1) จัดทําคูมือในเชิงเนื้อหาที่เกี่ยวข!องกับผังเมืองสําหรับประชาชนที่จะทําความเข!าใจในผังและการ
มีสวนรวม
2) ขยายผลนําคูมือผังเมืองมามีสวนรวมกับองค-กรที่จัดทําผังตําบล ผังชีวิต เพื่อให!มีการเชื่อมโยง
ผังตําบล มาสูผังชุมชนที่เป9นการกําหนดการใช!ประโยชน-ที่ดินและการจัดทําข!อบัญญัติท!องถิ่นและการนําผัง
เมืองไปใช!ประโยชน-ในการจัดทําธรรมนูญชุมชน
3) จัดทําคู มือ แนวทางการใช!หลั กการคุ!มครองลวงหน!า หลักการมีส วนรวม หลั กการพัฒนาที่
ยั่งยืน เพื่อเป9นแนวทางสําหรับหนวยงานที่เกี่ยวข!องในการปฏิบัติและใช!ประโยชน-จากผังเมือง
4) ปรับปรุงมาตรฐานการกําหนดการใช!ประโยชน-ที่ดินและการจัดทําข!อกําหนดให!เป9นไปตามหลัก
วิชาการ
5) ปรับปรุงข!อกําหนดควบคุมการใช!ประโยชน-ที่ดินให!ครอบคลุมการให!สัมปทาน อาชญาบัตรและ
ประทานบัตร
6) ออกหลักเกณฑ-เรื่องการพิจารณาแก!ไขเปลี่ยนแปลงการใช!ประโยชน-ที่ดินตามมาตรา 26 แหง
พระราชบัญ ญั ติ การผังเมือง พ.ศ.2518โดยกํ า หนดให!การแก! ไขเปลี่ย นแปลงการใช! ป ระโยชน- ที่ดิน ต! อง
คํานึงถึงประโยชน-สาธารณะและสิทธิชุมชนด!วย
7) เมื่อผังเมืองผานกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนมาแล!วและคณะรัฐมนตรีมีมติให!ความ
เห็นชอบ(แม!ยังไมประกาศบังคับใช!) ให!กรมโยธาธิการและผังเมืองเสนอให!คณะรัฐมนตรีมีมติเพื่อสั่งการให!
หนวยงานที่เกี่ยวข!องในการอนุมัติอนุญาตการดําเนินโครงการหรือกิจการตางๆ นําสาระผังเมืองรวมไป
ดําเนินการและพิจารณาประกอบกอนการอนุมัติอนุญาต โดยให!กรมโยธาธิการและผังเมืองมีหน!าที่แจ!งไป
ยังหนวยงานที่เกี่ยวข!องดังกลาว
8) แก!ไขกฎหมายผังเมือง โดยกําหนดหน!าที่ให!กรมโยธาธิการและผังเมืองแจ!งหนวยงานตางๆที่
เกี่ยวข!อง กรณีที่การจัดทําผังเมืองผานมติความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและให!หนวยงานอื่นๆที่เกี่ยวข!อง
นําสาระของผังเมืองไปประกอบการพิจารณากอนออกคําสั่งทางปกครองใดๆ
9) ออกหลักเกณฑ-ในการใช!อํานาจตามมาตรา 15(3) แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518
10) ประสานงานองค-กรปกครองสวนท!องถิ่ นเพื่อออกข! อบั ญญั ติท!องถิ่น โดยอาศั ยอํ านาจตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
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11) แก!ไขพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 มาตรา 26 โดยขยายระยะเวลาการบังคับใช!ผัง
เมืองรวมให!มากขึ้น
12) กรมโยธาธิการและผังเมืองและรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออกระเบียบเพื่อให!เปMดเผย
ข!อมูลการตัดสินใจของคณะกรรมการผังเมืองและข!อมูลประกอบการพิจารณา ให!เป9นไปตามหลักธรรมาภิ
บาล โปรงใส ตรวจสอบได!
13) ปรับปรุงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 ในสวนของโครงสร!างและองค-ประกอบของ
กรรมการผังเมืองและการกระจายอํานาจการตัดสินใจด!วยการมีสวนรวมในระดับพื้นที่ ท!องถิ่น และชุมชน
14) แก!ไขพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 มาตรา 19 กําหนดการมีสวนรวมของประชาชน
ในการวางและจัดทําผังเมือง โดยรัฐต!องจัดให!มีกระบวนการรับฟ=งความคิดเห็นของประชาชนอยางทั่วถึง
กอนดําเนินการและคํานึงถึงกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนตั้งแตต!น
15) ดําเนินการเพื่อให!มีการออกพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินที่จะทําการสํารวจเพื่อการวาง
และจัดทําผังเมืองรวม กอนการจัดทําผังเมืองรวมในทุกพื้นที่
16) กรมโยธาธิการและผังเมืองและคณะกรรมการผังเมืองกําหนดหลักเกณฑ-การพิจารณาความ
เป9นผู!มีสวนได!เสีย โดยให!พิจารณาในความหมายอยางกว!าง
17) กําหนดหลักเกณฑ-ในการพิจารณาคําร!องของผู!มีสวนได!เสียที่ยื่นเมื่อพ!นกําหนดระยะเวลา 90
วัน นับแตวันปMดประกาศ ตามที่มาตรา 24 แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 ได!กําหนดไว!
18) คณะกรรมการผังเมืองใช!อํานาจตามมาตรา 27 วรรคสอง ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง
พ.ศ.2518 โดยออกระเบียบเพื่อกําหนดหลักเกณฑ- วิธีการและเงื่อนไขที่เจ!าของหรือผู!ครอบครองที่ดิน
จะต!องแก!ไขเปลี่ยนแปลงหรือระงับการใช!ประโยชน-ที่ดิน
19) ให! เ จ! า พนั ก งานการผั ง โดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการผั ง เมื อ งใช! อํ า นาจตาม
พระราชบัญญัติการผังเมือง มาตรา 15(3)

• สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาศั กยภาพและขยายอั ต รากํ า ลั ง ในการพิ จ ารณาให! ความเห็ น หรื อจั ด ทํ า ราง
กฎหมาย
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• หนวยงานที่กําหนดนโยบายเชิงพื้นที่เชน สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สั ง คมแหงชาติ สํ า นั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดลอม
กรมโยธาธิการและผังเมือง
จัดทําการประเมินผลกระทบระดับยุทธศาสตร-และประสานกับหนวยงานที่จัดทําแผนแมบทพัฒนา
พื้นที่ด!านตางๆที่จะใช!เครื่องมือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล!อมระดับยุทธศาสตร-ไปใช!ประโยชน-ให!เกิด
ทางเลือกในการพัฒนาพื้นที่อยางมีสวนรวม

• สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
1) ให!การสนับสนุนตอหนวยงานที่เกี่ยวข!องในการจัดทําคูมือการทําความเข!าใจด!านสิทธิมนุษยชน
สิทธิชุมชนและการใช!สิทธิการมีสวนรวมของประชาชนในกฎหมายผังเมือง รวมทั้งการสงเสริมความเข!าใจ
ตอสิทธิชุมชนและสิทธิการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานตามกฎหมายที่เกี่ยวข!องในการนําผัง
ไปใช!ประโยชน2) ประสานงานกับกรมโยธาธิการและผังเมืองและองค-กรด!านวิชาการ วิชาชีพ องค-กรประชาสังคม เพื่อ
พัฒนาความรวมมือสงเสริมสิทธิชุมชนและสิทธิการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการวางผังในทุก
ขั้นตอน โดยมีการจัดทําแนวทางความรวมมือ แนวทางปฏิบัติและการประเมินผลการดําเนินงานเป9นระยะ
3) สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ควรมีบทบาทในการผลักดันให!หนวยงานที่
เกี่ยวข!องนําองค-ความรู!และข!อเสนอแนะที่ได!จากการศึกษาชิ้นนี้ไปใช!ให!เกิดผลในทางปฏิบัติจริง
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คํานํา

สิทธิชุมชนและสิทธิการมีสวนรวมของประชาชน เปนสิทธิที่ไดรับการรับรองในรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย ในขณะที่ผังเมืองมิไดเปนเพียงแผนผังหรือแผนที่ที่มีการกําหนดประเภทการใชประโยชน/
ที่ดินและการพัฒนาโครงขายคมนาคมในตัวชุมชนหรือพื้นที่วางผังเทานั้น แตผังเมืองยังเปนแนวนโยบาย
พื้นฐานของรัฐดานที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมซึ่งเกี่ยวของกับสิทธิของประชาชนและสิทธิชุมชน
ในการดํารงชีวิต การประกอบอาชีพ การจัดการสิ่งแวดลอม การวางแผนพื้นที่สําหรับการพัฒนาในอนาคต
ที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงสภาพทางกายภาพของพื้นที่และชุมชน มีการกําหนดพื้นที่เพื่อรองรับการอยูอาศัย
และการตั้งถิ่นฐานรองรับการเพิ่มของประชากรในอนาคตและการวางแผนการใชที่ดินเพื่อรองรับกิจกรรม
การพัฒนาตางๆ ทั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคม การบริการและการพัฒนาอุตสาหกรรมซึ่งมีทั้งขอดีและ
ขอเสียตอสิ่งแวดลอม โดยรวมถึงสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรม ตลอดจนสุขภาวะ
ของชุมชน
ความเกี่ยวของของผังเมืองกับการใชประโยชน/ที่ดิน การกําหนดแผนและจัดทําโครงการที่มีผลตอ
สิ่งแวดลอมสุขภาพของประชาชนและชุมชน เปนประเด็นที่ไดรับการรองเรียนจากประชาชนและชุมชนมาก
ขึ้นทั้งในสวนของสาระการกําหนดการใชประโยชน/ที่ดินในผังเมืองที่กําหนดใหใชประโยชน/ในกิจกรรมที่
อาจจะกอใหเกิ ด ผลกระทบตอการดํ า รงชี วิ ต และการประกอบอาชี พ ของประชาชน สิ่ ง แวดลอม
ทรัพยากรธรรมชาติ สุขภาพและการดํารงอยูของชุมชน ป;ญหาสิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสารและการมี
สวนรวมของประชาชนในกระบวนการผังเมืองป;ญหาการปฏิบัติงานของรัฐในชวงกอนประกาศใชบังคับผังเมือง
และหลังประกาศใชบังคับผังเมือง ที่กอใหเกิดการพัฒนากิจกรรมและโครงการที่สงผลกระทบตอสิทธิของ
ประชาชนและชุมชนโดยไมมีมาตรการคุมครองป=องกันและป;ญหาการไมนําผังเมืองไปใชประโยชน/ในการ
ปกป= อ งคุ มครองสิ ท ธิ ข องประชาชนและสิ ท ธิ ชุ ม ชนในการดํ า รงชี วิ ต อยางปกติ สุ ข ในสิ่ ง แวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติที่ดีเปนตน
ศูนย/กฎหมายเพื่อการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร/ ไดรับมอบหมายจากสํานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ใหดําเนินการศึกษาวิจัย เรื่อง "ผังเมืองกับการคุมครองสิทธิชุมชน
และสิ ทธิ ก ารมี สวนรวมของประชาชน" เพื่ อใหเกิ ด การมี ส วนรวมในการรวบรวมขอมู ล ศึ ก ษากรณี
รองเรียนของประชาชนและชุมชนในประเด็นผลกระทบจากการพัฒนาที่เกี่ยวของกับการใชประโยชน/พื้นที่
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ในผั งเมื อง ดํ า เนิ น การวิ เ คราะห/ สั งเคราะห/ ทางวิช าการดานผั งเมื องและกฎหมายที่ เ กี่ ย วของ รวมทั้ ง
กระบวนการทํางานเนื้อหาทางวิชาการในการวางผัง กระบวนการจัดทําแผนและโครงการในพื้นที่และ
กระบวนการมีสวนรวมรวมทั้งเสนอแนวทางแกป;ญหาเพื่อสงเสริมและคุมครองสิทธิชุมชนและสิทธิการมี
สวนรวมในกระบวนการนโยบายสาธารณะดานผังเมือง
คณะผูวิจัยขอขอบคุณสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ กรมโยธาธิการและผังเมือง
องค/ กรวิ ชาชี พและวิ ชาการดานผั งเมื องและการวางแผน องค/ กรเอกชนดานสิ่ งแวดลอม ดานสิ ทธิ ชุ มชน
ดานกฎหมายและพี่นองประชาชนในชุมชนที่กรุณาใหความรวมมือในการใหขอคิดเห็นที่เปนประโยชน/ตอการ
ศึกษาวิจัยและขอขอบคุณพี่นองประชาชนในชุมชนที่ไดรับผลกระทบจากการพัฒนาและการกําหนดผังเมือง
ที่ไดมีสวนรวมในงานวิจัยนี้ ดวยการทําใหสิทธิชุมชนและสิทธิการมีสวนรวมของประชาชนเปนรูปธรรม ในการ
รวมคิด รวมทําขอมูล รวมแกป;ญหา รวมใหขอเสนอแนะที่สังเคราะห/จากประสบการณ/จริงของชุมชนที่ไดนํา
ขอเสนอแนะไปสูการปฏิบัติการทํางานมีสวนรวมในผังเมืองที่มีการดําเนินการในพื้นที่ชุมชน เพื่อรักษาสิทธิชุมชน
ใชสิทธิการมีสวนรวมของประชาชนและชุมชน
คณะผูวิจัยหวังวาการศึกษานี้จะเปนประโยชน/ตอการแกไขป;ญหาสิทธิชุมชนในดานผังเมือง ที่ดิน
ทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดลอม เปนแนวทางการสงเสริ มสิ ทธิ ชุ ม ชนและสิ ทธิ การมี ส วนรวมของ
ประชาชนในกระบวนการผังเมื องและการใชประโยชน/ผั งเมืองเพื่ อใหกระบวนการผั งเมื องเปนกลไกที่
ปกป=องคุมครองสิทธิชุมชนและสิทธิการมีสวนรวมของประชาชนตอไป
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1

บทที่ 1
บทนํา

1.1 หลักการและเหตุผล
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 บัญญัติให"รัฐต"องดําเนินการตามแนวนโยบาย
ด"านที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล"อม ต"องกําหนดหลักเกณฑ.การใช"ที่ดินให"ครอบคลุมทั่วประเทศ
โดยให"คํานึงถึงความสอดคล"องกับสภาพแวดล"อมทางธรรมชาติ ทั้งผืนดิน ผืนน้ํา วิถีชีวิตของชุมชนท"องถิ่น
และการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพและกําหนดมาตรฐานการใช"ที่ดินอยางยั่งยืน
โดยต"องให"ประชาชนในพื้นที่ที่ได"รับผลกระทบจากหลักเกณฑ.การใช"ที่ดินนั้นมีสวนรวมในการตัดสินใจด"วย
และจัดให"มีการวางผังเมือง พัฒนาและดําเนินการตามผังเมืองอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อ
ประโยชน.ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล"อมอยางยั่งยืน
งานด"านผังเมืองมิได"เป:นเพียงแผนผังหรือแผนที่ที่มีการกําหนดประเภทการใช"ประโยชน.ที่ดินและ
การพัฒนาโครงขายคมนาคมในตัวชุมชนหรือพื้นที่วางผังเทานั้น แตผังเมืองเป:นเรื่องที่เกี่ยวข"องกับสิทธิของ
ประชาชนและสิทธิชุมชนในการดํารงชีวิต การประกอบอาชีพ การจัดการสิ่งแวดล"อม การวางแผนพื้นที่
สําหรับการพัฒนาในอนาคตที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงสภาพทางกายภาพของพื้นที่และชุมชน มีการกําหนด
พื้นที่เพื่อรองรับการอยูอาศัยและการตั้งถิ่นฐานรองรับการเพิ่มของประชากรในอนาคตและการวางแผนการ
ใช"ที่ดินเพื่อรองรับกิจกรรมการพัฒนาตางๆ ทั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคม การบริการและการพัฒนา
อุ ต สาหกรรมซึ่ ง มี ทั้ง ข" อ ดี และข" อเสี ย ตอสิ่ ง แวดล" อ มทั้ งสิ่ งแวดล" อมทางธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล" อ มทาง
วัฒนธรรม ตลอดจนสุขภาวะของชุมชน
ความเกี่ยวข"องของผังเมืองกับการใช"ประโยชน.ที่ดิน การกําหนดแผนและจัดทําโครงการที่มีผลตอ
สิ่งแวดล"อมสุขภาพของประชาชนและชุมชนเป:นประเด็นที่ได"รับการร"องเรียนจากประชาชนและชุมชนมาก
ขึ้ น ป> ญ หาความเดื อ ดร" อ นของประชาชนและชุ ม ชนที่ เ กี่ ย วข" อ งกั บ ผั งเมื อ ง มี ทั้ ง ในสวนจากสาระการ
กําหนดการใช"ประโยชน.ที่ดินในผังเมืองที่กําหนดให"ใช"ประโยชน.ในกิจกรรมที่อาจจะกอให"เกิดผลกระทบตอ
การดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชน สิ่งแวดล"อม ทรัพยากรธรรมชาติ สุขภาพและการดํารง
อยูของชุมชน ป>ญหาสิทธิในการเข"าถึงข"อมูลขาวสารและการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการผังเมือง
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ทั้งในชวงกอนประกาศบังคับใช"ผังเมืองและหลังการประกาศใช"บังคับผังเมือง ป>ญหาการปฏิบัติงานของรัฐ
ในชวงกอนประกาศใช"บังคับผังเมืองและหลังประกาศใช"บังคับ ผังเมือง ที่กอให"เกิดการพัฒนากิจกรรมและ
โครงการที่สงผลกระทบตอสิทธิของประชาชนและชุมชนโดยไมมีมาตรการคุ"มครองป@องกัน ป>ญหาการ
ตีความกฎหมายที่เป:นชองวางให"เกิดการพัฒนาและการไมปฏิบัติหน"าที่ของรัฐอันกอให"เกิดผลกระทบตอ
ประชาชนและชุมชนและป>ญหาการนําผังเมืองไปใช"ประโยชน.ในการปกป@องคุ"มครองสิทธิของประชาชนและ
สิทธิชุมชนในการดํารงชีวิตอยางปกติสุขในสิ่งแวดล"อมและทรัพยากรธรรมชาติที่ดีเป:นต"น
การพิจารณาการแก"ไขป>ญ หาความเดือดร"อนดังกลาวที่ผานมา สวนมากเป:น การพิจารณาตาม
แนวคิ ด การปฏิ บั ติ ง านตามภารกิ จ ของหนวยงาน อํ า นาจการตั ด สิ น ใจ การอ" า งเอกสารและข" อ มู ล
ทางเทคนิคที่ขาดการอธิบายให"เป:นที่เข"าใจของประชาชนและชุมชนเพื่อการมีสวนรวม การอ"างนโยบายของ
รัฐและการอ"างอิงกฎหมายในสวนเฉพาะอํานาจบังคับใช"มากกวาการพิจารณาผลกระทบและเจตนารมณ.
ของกฎหมายและผังเมืองรวมทั้งการขาดการสื่อสาร การจัดทําคูมือ แนวทาง สําหรับประชาชนและชุมชน
ในการมีสวนรวมและเข"าใจในกระบวนการทางผังเมืองที่เกี่ยวข"องและมีผลตอการดํารงชีวิตและชุมชน
จึงทําให"ความเดือดร"อนของประชาชนและชุมชนในหลายพื้นที่ไมได"รับการแก"ไข ไมคุ"มครองสิทธิชุมชน
และยั ง ไมมี ก ารศึ ก ษาวิ จั ย เชิ ง ลึ ก ในด" า นผั ง เมื อ งที่ เ กี่ ย วข" อ งกั บ การคุ" ม ครองสิ ท ธิ ชุ ม ชน ทั้ ง ในด" า น
กระบวนการ มาตรการ กฎระเบียบที่เกี่ยวข"อง เพื่อนําไปสูข"อเสนอแนะที่เป:นรูปธรรม
คณะกรรมการสิ ทธิ ม นุ ษ ยชนแหงชาติ ในฐานะองค. กรตามรั ฐ ธรรมนู ญ ที่ มีอํ า นาจหน" า ที่ ต าม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 257 วรรคหนึ่ง อนุมาตรา (5) และ (6) และ
พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา15 (5) กําหนดอํานาจหน"าที่ใน
การสงเสริมการศึกษา วิจัยและการเผยแพรความรู"ด"านสิทธิมนุษยชน ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติจึงเห็นความจําเป:นในการศึกษาวิจัย เรื่อง "ผังเมืองกับการคุมครองสิทธิชุมชนและ
สิทธิการมีส!วนร!วมของประชาชน" เพื่อให"เกิดการมีสวนรวมในการรวบรวมข"อมูล ศึกษากรณีร"องเรียน
ของประชาชนและชุมชนในประเด็นผลกระทบจากการจัดการด"านผังเมืองที่สงผลกระทบตอสิทธิชุมชน เพื่อ
วิเคราะห. สังเคราะห. ทางวิชาการด"านผังเมืองและกฎหมายที่เกี่ยวข"องและเสนอแนวทางแก"ป>ญหาเพื่อ
สงเสริมและคุ"มครองสิทธิชุมชนและสิทธิการมีสวนรวมในกระบวนการนโยบายสาธารณะด"านผังเมือง ทั้ง
ในชวงกอนการวางผัง ในระหวางการวางผัง หลังการประกาศบังคับใช"ผังเมืองและการนําผังเมืองไปใช"
ประโยชน.ในการปกป@องคุ"มครองสิทธิชุมชนตอไป
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1.2 วัตถุประสงค'
1) เพื่ อรวบรวมข"อมู ล กรณี ศึกษาพื้ นที่ ที่มีการร" องเรี ยนในด" า นผังเมืองและป>ญ หาที่ มีสาเหตุ
เกี่ยวข"องกับกระบวนการผังเมือง
2) เพื่อวิเคราะห.จําแนกป>ญหาการใช"สิทธิในกระบวนการผังเมืองในชวงตางๆ ได"แก ชวงผังเมือง
หมดอายุบังคับใช" ชวงระหวางการวางผังเมืองและชวงหลังจากประกาศใช"บังคับผังเมือง
3) เพื่อวิเคราะห. สังเคราะห.ป>ญหา กระบวนการนโยบายผังเมืองที่เกี่ยวข"องกับสิทธิชุมชน และ
สิทธิในการมีสวนรวมของประชาชน
4) เพื่อจัดทําความเห็นและข"อเสนอแนะกระบวนการผังเมือง ให"เป:นไปเพื่อการปกป@องคุ"มครอง
สิทธิชุมชน

1.3 ขอบเขตการศึกษา
การศึกษาวิจัยเรื่อง ผังเมืองกับการคุมครองสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส!วนร!วมของประชาชน มี
ขอบเขตการศึกษา ดังนี้
1) ดําเนินการศึกษา รวบรวมข"อมูลพื้นที่กรณีศึกษาที่มีการร"องเรียนและชุมชนที่ได"รับผลกระทบ
จากการพัฒนาและกิจกรรมที่เกี่ยวข"องกับผังเมือง
2) ดําเนินการวิเคราะห.จําแนกป>ญหาการใช"สิทธิในกระบวนการผังเมืองในชวงตางๆ ได"แก ชวง
ผังเมืองหมดอายุบังคับใช" ชวงระหวางการวางผังเมืองและชวงหลังจากประกาศใช"บังคับผังเมือง
3) ดําเนินการศึกษา ประมวลสถานะของผังเมืองจากกรณีศึกษาที่มีเรื่องร"องเรียน วิเคราะห.และ
สังเคราะห. โครงสร"าง กระบวนการ ที่เป:นป>ญหาตอสิทธิชุมชนและสิทธิการมีสวนรวมของประชาชน
4) การจัดการประชุม เพื่อการมีสวนรวมวิเคราะห.และสังเคราะห.ข"อมูล โดยคณะอนุกรรมการด"าน
สิทธิชุมชนและสิทธิพลเมืองและผู"ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข"องเพื่อการจัดทําข"อเสนอแนะการปรับปรุงคุ"มครอง
และการสงเสริมสิทธิการมีสวนรวมของประชาชนและชุมชนในกระบวนการผังเมือง
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5) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนําเสนอรางรายงานผลการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ.และเปJดให"มีการ
รับฟ>งความคิดเห็นและข"อเสนอแนะจากผู"ที่เกี่ยวข"อง เพื่อการพัฒนาปรับปรุงผลงานการศึกษาวิจัยให"มี
ความถูกต"องสมบูรณ.
6) พิจารณาทบทวนและปรับปรุงรายงานการศึกษาวิจัยตามความเห็นและข"อเสนอแนะจากการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ และจัดทํารายงานการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ.

1.4 ระยะเวลาดําเนินการ
การศึกษาวิจัย เรื่อง "ผังเมืองกับการคุ"มครองสิทธิชุมชนและสิทธิการมีสวนรวมของประชาชน"
มีระยะเวลาดําเนินการ 360 วัน

1.5 ประโยชน'ที่ไดรับจากโครงการนี้
1) มีเอกสาร งานวิจัย ที่สนับสนุนการพิจารณาให"ความเห็นตอการแก"ไขป>ญหาสิทธิชุมชนในด"าน
ผังเมือง ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล"อมและการพัฒนาที่เป:นผลจากกระบวนการกําหนดการใช"
ประโยชน.ที่ดินในผังเมือง
2) ข"อร"องเรียนของชุมชนที่ได"รับผลกระทบอันเนื่องมาจากกระบวนการผังเมือง ได"รับการประมวล
วิ เคราะห. และสั งเคราะห. เพื่ อเสนอแนะการแก" ป> ญหาในเชิ งนโยบายกระบวนการและแนวทางปฏิ บั ติ สู
หนวยงานที่เกี่ยวข"องและสาธารณะ เพื่อให"กระบวนการผังเมืองเป:นกลไกที่ปกป@องคุ"มครองสิทธิชุมชนและ
สิทธิการมีสวนรวมของประชาชน
3) มีแนวทางการสงเสริมสิทธิชุมชนและสิทธิการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการผังเมือง
การใช"ประโยชน.ผังเมือง อันเป:นการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของการมีสวนรวม
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บทที่ 2
สาระสําคัญของผังเมืองที่ประชาชนควรทราบ
เพื่อคุมครองสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส"วนร"วมของประชาชน

เนื่องจากผังเมืองเปนกระบวนการทํางานทางเทคนิค และกระบวนการทํางานที่ตองการการมี
สวนรวมของประชาชนซึ่งมีการกําหนดขั้นตอนการทํางานตามกฎหมาย เพราะเปนนโยบายสาธารณะที่มี
ผลบังคับใชเปนกฎหมาย ประชาชนจึงจําเปนตองทราบและไดรับความเขาใจในสาระสําคัญ เพื่อการใชสิทธิ
ในการมีสวนรวมใหกฎหมายผังเมืองเปนไปเพื่อคุมครองสิทธิชุมชนและสิทธิการมีสวนรวมของประชาชน
คณะผูวิจัยไดรวบรวมสาระสําคัญของผังเมืองที่ประชาชนควรทราบเพื่อคุมครองสิทธิชุมชนและ
สิทธิ การมี ส วนรวมของประชาชนจากขอมูล ของกรมโยธาธิ การและผั งเมื อง อยางไรก็ ต าม ประชาชน
สามารถที่ จ ะสอบถามขอมู ล และรายละเอี ย ดของผั ง เมื อ งเพิ่ ม เติ ม ไดจากกรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง
และสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดทุกแหงและสามารถใชสิทธิในการแสดงความคิดเห็นและการ
ขอแกไขผังเมืองไดตามกฎหมาย

2.1 ความหมายของผังเมือง
ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518
การผั ง เมื อ ง หมายความวา การวาง จั ด ทํ า และดํ า เนิ น การใหเปนไปตามผั ง เมื อ งรวมและ
ผังเมืองเฉพาะในบริ เวณเมืองและบริเวณที่เกี่ย วของหรือชนบทเพื่อสรางหรือพัฒ นาเมืองหรือสวนของ
เมืองขึ้นใหมหรือแทนเมืองหรือสวนของเมืองที่ไดรับความเสียหายเพื่อใหมีหรือทําใหดียิ่งขึ้นซึ่งสุขลักษณะ
ความสะดวกสบาย ความเปนระเบียบ ความสวยงาม การใชประโยชน<ในทรัพย<สิน ความปลอดภัยของ
ประชาชนและสวัสดิภาพของสังคม เพื่อสงเสริมการเศรษฐกิจสังคมและสภาพแวดลอมเพื่อดํารงรักษาหรือ
บู ร ณะสถานที่ และวั ต ถุ ที่ มีป ระโยชน< ห รื อคุ ณคาในทางศิ ล ปกรรมสถาป? ต ยกรรม ประวั ติ ศาสตร< หรื อ
โบราณคดี หรือเพื่อบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิประเทศที่งดงาม หรือมีคุณคาในทางธรรมชาติ
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ผังเมืองรวม หมายความวา แผนผัง นโยบายและโครงการ รวมทั้งมาตรการควบคุมโดยทั่วไปเพื่อ
ใชเปนแนวทางในการพั ฒ นาและการดํ า รงรั กษาเมืองและบริ เ วณที่เ กี่ ย วของหรื อชนบทในดานการใช
ประโยชน<ในทรัพย<สิน การคมนาคมและการขนสง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะและสภาพแวดลอม
เพื่อบรรลุวัตถุประสงค<ของการผังเมือง ผังเมืองรวมมีทั้งผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองรวมเมืองซึ่งเปนพื้นที่
ชุมชนระดับเทศบาลเมืองขึ้นไปและผังเมืองรวมชุมชนซึ่งเปนชุมชนที่เปนเทศบาลระดับตําบล
ผังเมืองเฉพาะ หมายความวา แผนผังและโครงการดําเนินการเพื่อพัฒนาหรือดํารงรักษาบริเวณ
เฉพาะแหงหรือกิจการที่เกี่ยวของในเมืองและบริเวณที่เกี่ยวของหรือชนบทเพื่อประโยชน<แกการผังเมือง

2.2 ขั้นตอนและวิธีการดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวม

1.
2.
3.

4.

1

ขั้นตอนและวิธีการดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวมเมือง,
ผังเมืองรวมชุมชน เพื่อประกาศกฎกระทรวง1
เดิม 18 ขั้นตอน
ผังเมืองรวมที่ถ"ายโอนให
องค3กรปกครองส"วนทองถิ่น
มี 12 ขั้นตอน
สํารวจ กําหนดเขตผัง
1. กําหนดเขตผังเมืองรวมและ
วิ เ คราะห< วางผั ง ราง ปรึ ก ษาสวน
แ ต ง ตั้ ง ค ณ ะ ที่ ป รึ ก ษ า
ผังเมืองและสวนวิเคราะห<
ผังเมืองรวม
2. ดํ า เนิ น การวางและจั ด ทํ า
ประชุมพิจารณาผังราง
ผังเมือง (ฉบับราง)
3.1. ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
3. ก ร ม โ ย ธ า ธิ ก า ร แ ล ะ
ดานผังเมือง (กรมฯ)
ผังเมืองพิจารณาเห็นชอบ
3.2. ประชุมคณะอนุกรรมการผังเมือง
พิ จารณาประสานงานวางและ 4. ดํ า เนิ น การโฆษณาและ
ประชุมรับฟ?งความคิดเห็น
จัดทําผังเมืองรวม (อนุฯประสาน)
ของประชาชน
ประชุ ม รั บ ฟ? ง ความคิ ด เห็ น ของ
5. คณะกรรมการผั ง เมื อ ง
ประชาชน
พิจารณาเห็นชอบ
4.1. ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ที่ ป รึ ก ษ า

ขั้นตอนและวิธีการดําเนินการวาง
และจัดทําผังเมืองรวมจังหวัด
1. เก็ บ รวบรวมขอมู ล สํ า รวจพื้ น ที่
ภาคสนาม และจัดทําแผนที่พื้นฐาน
2. การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1
3. วิเคราะห<เบื้องตนและจัดทําแนวคิด
การวางผัง
4. การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2
(ผังแนวความคิด)
5. จัดทํา ผังแนวความคิดผั งเมืองรวม
จังหวัด
6. การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 3
(กลุมพื้นที่อําเภอ)
7. การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 4

กรมโยธาธิการและผังเมือง. คู"มือ ขั้นตอนและวิธีการดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวม.2554. หนา 6.
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ขั้นตอนและวิธีการดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวมเมือง,
ผังเมืองรวมชุมชน เพื่อประกาศกฎกระทรวง1
6. ปJ ด ประกาศ 90 วั น และ
ผังเมืองรวม (ทปษ.)
พิ จ ารณาคํ า รองของผู มี
4.2. ประชุมประชาชน
สวนไดเสีย
5. ประชุ ม คณะกรรมการผั ง เมื อ ง
7. จั ด ทํ า รางกฎกระทรวง
(พิจารณารางผังเมืองรวม)
เสนอกระทรวงมหาดไทย
5.1. ประชุมคณะอนุกรรมการผังเมือง
พิ จ ารณางานวางและจั ด ทํ า 8. กระทรวงมหาดไทยพิจารณา
ใ ห ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ ร า ง
ผังเมืองรวม (อนุฯวางผัง)
กฎกระทรวง
5.2. ประชุมคณะกรรมการผังเมือง
9. คณะรั ฐ มนตรี พิ จ ารณา
6. ปJดประกาศพรอมกําหนด 90 วัน
เห็นชอบรางกฎกระทรวง
7. รวบรวม ตรวจสอบ พิจ ารณาคํ า
10. คณะกรรมการกฤษฎี ก า
รองและแจงผลการพิจารณาคํารอง
ตรวจพิ จ ารณาใหความ
ตอผูรอง
เห็นชอบรางกฎกระทรวง
7.1. ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ที่ ป รึ ก ษ า
11. รั ฐ ม น ต รี ล ง น า ม
ผังเมืองรวม (ทปษ.)
กฎกระทรวง
7.2. ประชุ มคณะกรรมการพิ จารณา
12. จั ด พิ ม พ< แ ผนที่ แผนผั ง
ดานผังเมือง (กรมฯ)
และประกาศกฎกระทรวง
7.3. ประชุมคณะอนุกรรมการผังเมือง
ในราชกิจจานุเบกษา
พิจารณาคํารองของผูมีสวนไดเสีย
ที่ร องขอแกไขหรื อเปลี่ยนแปลง
หรื อยกเลิ กขอกํ าหนดเกี่ ยวกั บ
การใชประโยชน<ที่ดินของผังเมือง
(อนุฯ คํารอง)

ขั้นตอนและวิธีการดําเนินการวาง
และจัดทําผังเมืองรวมจังหวัด
8. ประชุ ม คณะกรรมการกํ า กั บ การ
วางและจัดทําผังเมืองรวมจังหวัด
9. ประชุมคณะที่ ป รึ กษาผังเมื องรวม
จังหวัด และประชุมประชาชน
10. ประชุ ม คณะกรรมการผั ง เมื อ ง
(โดยคณะอนุ ก รรมการผั ง เมื อ ง
ระดับจังหวัด)
11. ปJดประกาศพรอมขอกําหนด 90 วัน
12. รวบรวมและพิจารณาคํารอง
13. ประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม
จังหวัด (พิจารณาคํารอง)
14. ประชุ ม คณะกรรมการผั ง เมื อ ง
(โดยคณะอนุกรรมการผังเมืองรวม
ระดับจังหวัด)
15. นํ า รา งก ฎ ก ระ ทร ว ง ฯ เส น อ
กระทรวงมหาดไทย
16. รั ฐ มนตรี ก ระทรวงมหาดไทย
ลงนามเพื่ อ เสนอคณะรั ฐ มนตรี
พิจารณา
17. คณะรั ฐมนตรี เ ห็ น ช อ บส งใ ห
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

7.4. ประชุมคณะกรรมการผังเมือง

18. คณะกรรมการกฤษฎี ก าตรวจ
พิจารณาเห็นชอบ

7.5. แจงผลการพิจารณาคํารองตอ
ผูรอง

19. ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก ฤ ษ ฎี ก า
นัดประชุมหนวยงานที่เกี่ยวของ

8. จัดทําเอกสารเสนอกระทรวงมหาดไทย

20. กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดทํา
รางกฎกระทรวง 12 ชุด
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ขั้นตอนและวิธีการดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวมเมือง,
ผังเมืองรวมชุมชน เพื่อประกาศกฎกระทรวง1
9. เสนอคณะกรรมการรางกฎหมาย
ของกระทรวงมหาดไทย
9.1 ปร ะชุ ม คณะ กรร มกา รรา ง
กฎหมายมหาดไทย
9.2 ประชุมกระทรวงมหาดไทย
10. เสนอคณะรั ฐ มนตรี พิ จ ารณารั บ
หลักการ

ขั้นตอนและวิธีการดําเนินการวาง
และจัดทําผังเมืองรวมจังหวัด
21. คณะกรรมการกฤษฎี ก าสงให
กระทรวงมหาดไทย
22. กรมฯ จัดพิมพ<แผนที่และแผนผัง
23. เสนอกฎกระทรวงใหรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยลงนาม
24. สงกฎกระทรวงไปประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา

11. คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบและ
สงใหสํ า นั ก งานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา
12. สํา นั กงานคณะกรรมการกฤษฎี กา
ตรวจพิจารณา
13. สํา นั กงานคณะกรรมการกฤษฎี กา
นัดประชุมหนวยงานที่เกี่ยวของ
14. กรมฯจั ด ทํ า รางกฎกระทรวงที่
สํา นักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา
ตรวจแลว
15. สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสง
ใหกระทรวงมหาดไทย
16. เสนอกระทรวงฯใหรั ฐมนตรี ว าการ
กระทรวงมหาดไทยลงนาม
17. กรมฯ จัดพิมพ<แผนที่และแผนผัง
18. ส ง ก ฎ ก ร ะ ท ร ว ง ไ ป ป ร ะ ก า ศ
ราชกิจจานุเบกษา
ที่มา : กรมโยธาธิการและผังเมือง ตุลาคม 2555, www.dpt.go.th
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2.3 สีและสัญลักษณ3ในผังเมืองรวม
แผนผังในผังเมืองการกําหนดสีแทนการใชประโยชน<ที่ดินหลัก และสัญลักษณ<ของเมืองในดาน
คมนาคมและแนวเขตที่สําคัญ ดังแสดงในรูปที่ 2.1
รูปที่ 2.1 สัญลักษณ3ในผังเมืองรวม

10

ที่มา : กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
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2.4 การมีส"วนร"วมของประชาชนในกระบวนการวางและจัดทําผังเมือง
ผังเมืองเปนเครื่องมือชวยสนับสนุนใหรัฐและเอกชนบรรลุวัตถุประสงค<ตางๆ ในการพัฒนาเมือง
รวมกั น ป? จ จัย สํ าคั ญ ที่มีส วนรวมในการทํ าใหเปXา หมายตางๆ กลายเปนจริ งขึ้ น มา ไดแกการสนั บสนุ น
ทางดานงบประมาณและการที่ประชาชนเขาไปมีสวนรวมในการวางผังเมืองนั้นๆ แตเนื่องจากขั้นตอนใน
การวางผังเมืองมีความสลับซับซอน จึงตองใชเวลานานในการดําเนินการตั้งแตตนจนจบ กฎหมายจึงได
กําหนดใหประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานดังนี้
1. เมื่อมีการวางผังเมืองรวม ณ ทองที่ใด ตามกฎหมายระบุใหตองมีการปJดประกาศเพื่อแจงให
ประชาชนทราบวาจะมีการวางและจัดทําผังเมือง ณ ทองที่นั้นประชาชนในทองที่ดังกลาวสามารถมีสวนใน
การดําเนินการไดโดยการใหขอมูลและแสดงความคิดเห็นที่เปนประโยชน<ตอการวางและจัดทําผัง ขั้นตอนนี้
พอจะเปรียบเทียบกับงานออกแบบบานไดวาประชาชนในทองที่ที่จะวางผังก็คือเจาของบาน หรือผูที่จะใช
อาคาร ซึ่งควรจะชี้แจงขอมูลความตองการตางๆ ของสมาชิกในครอบครัวใหสถาปนิกทราบ เพื่อจะไดเปน
แนวนโยบายในการออกแบบใหถูกวัตถุประสงค<ในการใชสอยของเจาของนั้นเอง
2. ในระหวางการวางผังเมือง ซึ่งจะตองมีการสํารวจเก็บขอมูล วิเคราะห< วิจัย เจาหนาที่ผูที่วาง
ผังจะเขาพบคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม ซึ่งมีผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน ประกอบดวยผูแทนองค<การ
บริหารสวนทองถิ่น ผูแทนสวนราชการตางๆ และบุคคลอื่นๆ ซึ่งถือวาคือสวนหนึ่งของตัวแทนประชาชน
เพื่อขอทราบแนวนโยบายและความตองการของทองถิ่น เมื่อวางผังเบื้องตนเสร็จแลวก็จะตองนําผังนั้นไป
ปJดประกาศและประชุมรับฟ?งความคิดเห็นของประชาชนไมนอยกวา 1 ครั้ง ประชาชนสามารถมีสวนรวมใน
การดําเนินการชวงนี้ โดยเขารวมประชุมเพื่อรับฟ?งและแสดงความคิดเห็น หรือใหขอมูลเพิ่มเติม ผูวางผังก็
จะนําความคิดเห็นและความตองการตางๆ นั้นไปประมวลกับหลักวิชาการเพื่อพิจารณาจัดวางผังเมืองให
เหมาะสมกับสภาพของทองถิ่นและความตองการของชุมชนนั้นๆ
3. เมื่ อวางผั งเสร็จ สมบู รณ< แลวจะนํ า ผั งเสนอใหคณะกรรมการผั งเมื อง ซึ่งมี ป ลั ด กระทรวง
มหาดไทยเปนประธานพิ จ ารณาใหความเห็ น ชอบ เมื่ อ ผั งไดรั บ ความเห็ น ชอบแลวจะตองนํ า ผั ง ไปปJ ด
ประกาศในทองที่ที่ทําการวางผังเปนเวลาไมนอยกวา 90 วัน เพื่อใหประชาชนผูมีสวนไดเสียไปตรวจดู
แผนผั ง และขอกํ า หนดของผั ง ผู มี ส วนไดเสี ย สามารถรองขอใหแกไข หรื อ เปลี่ ย นแปลง หรื อ ยกเลิ ก
ขอกําหนดเกี่ยวกับการใชประโยชน<ที่ดินของผังเมืองนั้นๆ โดยทําเปนหนังสือถึงกรมโยธาธิการและผังเมือง
หรือเจาพนักงานทองถิ่นผูวางและจัดทําผังนั้น
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2.5 ผังเมืองที่ยังไม"มีผลบังคับใชตามกฎหมาย
2.5.1 ผังนโยบายระดับประเทศและระดับภาค
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2545 กําหนดใหกรมโยธาธิการและผังเมือง
จัดทําผังเมืองครอบคลุมพื้นที่ทั้งประเทศใหสอดคลองกับบทบาทและศักยภาพของพื้นที่ โดยมีวัตถุประสงค<
เพื่อกําหนดนโยบายดานผังเมืองใหเปนกรอบและแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ ระบบชุมชน การใชประโยชน<
ที่ดิน และโครงสรางพื้นฐานที่สอดคลองกับศักยภาพของพื้นที่ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของ
ประชาชนในประเทศ
กรมโยธาธิการและผังเมืองไดดําเนินการจัดทําผังประเทศและผังภาค 6 ภาค ในปY พ.ศ.2549
แลวเสร็จในปY 2550 เพื่อใหเปนกรอบชี้นําการพัฒนาประเทศอยางบูรณาการและยั่งยืน สรางความสมดุล
ระหวางเมืองกับชนบท สนับสนุนใหประเทศไทยพรอมแขงขันในเวทีโลก และยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน
เอกสารเผยแพรการจัดทําผังประเทศและผังภาคของกรมโยธาธิการและผังเมือง ระบุวาผัง
ประเทศเปนผั ง กรอบนโยบายดานการผั ง เมื อ งในการพั ฒ นาพื้ น ที่ ยุ ท ธศาสตร< ข องประเทศที่ เ ปน
ฐานเศรษฐกิจหลัก ความปลอดภัยในการตั้งถิ่นฐาน สงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน
ผังประเทศและผั งภาคมี การกํา หนดผั งนโยบาย ผั งกลยุ ทธ< การพั ฒ นาในดานตางๆ และ
มาตรการในการดําเนินการ เพื่อใหเปนกรอบและแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ชุมชน การใชประโยชน<ที่ดิน
และโครงสรางพื้ น ฐานใหสอดคลองกั บ ศั กยภาพของพื้ น ที่ เ ศรษฐกิ จ สั งคม วั ฒ นธรรมและวิ ถีชี วิ ต ของ
ประชาชนและมีการจัดทําแผนงานโครงการเพื่อเปนเครื่องมือในการบูรณาการโครงการและแผนการลงทุน
ของทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อสรางความรวมมือและเสริมสรางสมรรถนะในการแขงขันทั้งในระดับภูมิภาค
และระดับโลก

ผังประเทศ (National Plan) เปนแผนผังนโยบายการพัฒนาพื้นที่ระดับชาติ เพื่อกําหนด
วิ สั ย ทั ศ น< เปX า หมายและยุ ทธศาสตร< การพั ฒ นาพื้ น ที่ ข องประเทศ ที่ จ ะเปนกรอบการพั ฒ นาพื้ น ที่ เ ชิ ง
กายภาพอยางบูรณาการและเปนเอกภาพ ชี้นําแนวทางการพัฒนาพื้นที่ใหสอดคลองเชื่อมโยงกันอยางเปน
ระบบและเหมาะสม เพื่อใหประเทศกาวสูการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน
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ประเทศไทยไดมีการจัดทําผังประเทศไทยครั้งแรกใน พ.ศ. 2546 แลวเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2550
โดยผังประเทศกําหนดเปXาหมายการพัฒนาระยะยาว 50 ปY มีองค<ประกอบของผังที่ประกอบดวย บทบาท
และวิ สั ย ทั ศน< ของผั ง วั ต ถุ ป ระสงค< ยุ ทธศาสตร< ในการพั ฒ นา เปX า หมาย แนวคิ ดโครงสรางการพั ฒ นา
ผังนโยบาย ผังกลยุทธ<เพื่อการพัฒนาและการนําผังไปสูการปฏิบัติ (รูปที่ 2.2)
รูปที่ 2.2 ผังนโยบายการพัฒนาพื้นที่ประเทศไทย พ.ศ. 26002

ที่มา : กรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทย
2

กรมโยธาธิการและผังเมือง.ผังประเทศไทย พ.ศ.2600. กรุงเทพฯ:2550. หนา3
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ผังภาค หมายความวา แผนผัง นโยบาย และแผนงานโครงการ รวมทั้งมาตรการโดยทั่วไป
เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาและการดํารงรักษาพื้นที่ระดับภาคที่มีขอบเขตเกินกวาหนึ่งจังหวัดในดาน
การใชประโยชน<ที่ดิน การพัฒนาเมือง การคมนาคมและการขนสง การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอม เพื่อบรรลุวัตถุประสงค<ของการผังเมือง
ในชวงเวลาเดียวกับการดําเนินการจัดทําผังประเทศ กรมโยธาธิการและผังเมืองไดจัดใหมีการ
ดําเนินการจัดทําผังภาคควบคูกันไป โดยเปนการวางผังแมบทการพัฒนาพื้นที่เชิงกายภาพทั้ง 6 ภาค คือ ผัง
ภาคกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล ผั ง ภาคกลาง ผั ง ภาคเหนื อ ผั ง ภาคตะวั น ออก ผั ง ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และผังภาคใต โดยวางระบบเมืองและชุมชน การใชประโยชน<ที่ดิน การพัฒนาพื้นที่
เศรษฐกิจ การคมนาคมขนสงและโครงสรางพื้นฐาน ใหเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่และเชื่อมโยงการ
พัฒนาระดับภาคใหสอดคลองกันอยางเปนระบบ (รูปที่ 2.3)

รูปที่ 2.3 ผังนโยบายการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พ.ศ. 2600
ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคกลางและตะวันตก

ภาคกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
ภาคใต้

ผังนโยบายระดับภาค
ที่มา : กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

ภาคตะวันออก
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2.5.2 ผังชุมชน
ผังชุมชนเปนการบูรณาการขอมูลดานกายภาพ เศรษฐกิจ สังคมและประชากรของชุมชน เพื่อ
กําหนดแนวทางการจัดการเชิงพื้นที่ในดานที่ตั้งโครงการพัฒนาชุมชน โดยอาศัยขอมูลดานตางๆ ที่เกี่ยวของ
จากชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อเปนขอมูลในการดําเนินการ และชุมชนสามารถใชเปนฐานขอมูล
ในการบริหารจัดการชุมชนและทองถิ่นตอไป นอกจากนี้แลวยังเปนการบูรณาการภารกิจของหนวยงานใน
พื้นที่ของชุมชนและทองถิ่น เพื่อใหชุมชนสามารถพัฒนาอนาคตของชุมชน
ป?จจุบัน กรมโยธาธิการและผังเมืองไดดําเนินการจัดทําโครงการสนับสนุนองค<กรปกครองสวน
ทองถิ่นโดยเฉพาะองค<การบริหารสวนตําบล (อบต.) จัดทําผังชุมชน เพื่อเปนกรอบแนวทางการพัฒนาพื้นที่
การจัด ทําโครงการพั ฒนาที่ เหมาะสมและเปนระบบ ทั้ งดานการใชประโยชน< ที่ดิ น การคมนาคมขนสง
สาธารณูปโภค สาธารณูปการและสภาพแวดลอม เพื่อเปนเครื่องมือบริหารจัดการพื้นที่ตามบทบาท และ
ภารกิจของตนเอง (รูปที่ 2.4)

รูปที่ 2.4 ตัวอย"างผังชุมชน

ที่มา : กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
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2.6 ผูมีอํานาจวางผังและการใชบังคับผังเมือง
2.6.1 ผูมีอํานาจวางและจัดทําผังเมือง
1) ผังเมืองรวม
ผูมีอํานาจวางและจัดทําผังเมืองรวม มีดังตอไปนี้
(1) กรมโยธาธิการและผังเมือง
(2) เจาพนักงานทองถิ่น เมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผังเมือง
2) ผังเมืองเฉพาะ
ผูมีอํานาจวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะ มีดังตอไปนี้
(1) เจาพนักงานทองถิ่น
- ในทองที่ที่มีกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมประกาศใชบังคับ
- ในทองที่ที่ไมมีกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมประกาศใชบังคับเมื่อรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย สั่งใหวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะในพื้นที่นั้น
(2) กรมโยธาธิการและผังเมือง
- ในทองที่ที่มีกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมประกาศใชบังคับเมื่อเจาพนักงานทองถิ่น
รองขอใหดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะให
- ในทองที่ ที่ ไ มมี ก ฎทรวงใหใชบั ง คั บ ผั ง เมื อ งรวมประกาศใชบั ง คั บ เมื่ อ รั ฐ มนตรี ว าการ
กระทรวงมหาดไทยสั่งใหกรมโยธาธิการและผังเมืองดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะใน
ทองที่นั้น
2.6.2 การใชบังคับผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ
1) ผังเมืองรวม
(1) การวางและจัดทําผังเมืองรวม
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การดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวมจะตองดําเนินการตามที่กฎหมายกําหนดไว ดังตอไปนี้
- โฆษณา หนังสือพิมพ<และวิทยุกระจายเสียง เพื่อแจงใหประชาชนทราบถึงการที่จะมีการ
วางและจัดทําผังเมืองรวมในทองที่นั้นๆและใหประชาชนไดแสดงความเห็นและใหขอเสนอแนะ
- ปJดประกาศเพื่อแจงใหประชาชนทราบถึง วัน เวลาและสถานที่ที่จะประชุมเพื่อรับฟ?ง
ขอคิดเห็นของประชาชน
- ประชุมเพื่อรับฟ?งขอคิดเห็นของประชาชน ไมนอยกวาหนึ่งครั้ง
- ตั้งคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม เพื่อใหการวางผังเมืองรวมนั้นไดขอมูลและขอคิดเห็นจากทุก
ฝcายในที่ประชุมของคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม
- เสนอผังเมืองรวมใหคณะกรรมการผังเมือง ใหความเห็นชอบ
- นําผังเมืองรวมที่คณะกรรมการผังเมืองเห็นชอบไปปJดประกาศ 90 วัน เพื่อใหผูมีสวนได
เสีย รองขอใหแกไขหรือเปลี่ ยนแปลงหรือยกเลิกขอกํ าหนดของผังเมืองรวม ภายใน 90 วัน ซึ่ ง
คณะกรรมการผังเมืองจะเปนผูพิจารณาคํารองดังกลาว หากเห็นดวยกับคํารองก็จะสั่งใหผูวางและ
จัดทําผังเมืองแกไขตามที่ผูรองไดรองมาและหากไมเห็นดวยกับคํารอง คณะกรรมการผังเมืองจะยก
คํ า รอง กรมโยธาธิ ก ารและผั งเมื องจะเสนอรั ฐ มนตรี ว าการกระทรวงมหาดไทยออกประกาศ
กฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมตอไป
(2) การใชบังคับผังเมืองรวม
ตามพระราชบั ญ ญั ติ การผั ง เมื อง พ.ศ.2518

ผั ง เมื องรวมจะประกาศใชบั ง คั บ โดย

กฎกระทรวงเปนเวลาครั้งละไมเกิน 5 ปYและเมื่อใกลเวลาที่กฎกระทรวงใชบังคับผังเมืองรวมจะหมดอายุ
กรมโยธาธิการและผังเมืองจะพิจารณาวาผังเมืองรวมนั้นสมควรแกไขปรับปรุงหรือไม ในกรณีที่ไมมีการ
ขยายเขตผังหรือไมมีการเปลี่ยนแปลงประโยชน<การใชที่ดิน(ไมเปลี่ยนสี) กรมโยธาธิการและผังเมืองจะจัด
ประชุมเพื่อรับฟ?งความคิดเห็นของประชาชนไมนอยกวา 1 ครั้ง ถาไมมีผูคัดคานโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการผังเมืองก็สามารถขยายเวลาการใชบังคับผังเมืองรวมนั้นตอเนื่องไปไดอีกเปนเวลา 5 ปY
สํา หรั บผั งเมืองรวมที่จ ะตองมีการแกไขเขตผั งหรือเปลี่ย นแปลงการใชประโยชน<ที่ดิ น
(เปลี่ ย นสี ) แตกรมโยธาธิ ก ารและผั งเมื อ งไมอาจดํ า เนิ น การแกไขไดทั น ภายในเวลาที่ กฎกระทรวงจะ
หมดอายุใชบังคับโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการผังเมืองก็สามารถขยายเวลาใชบังคับผังเมืองรวม
ฉบับเดิมไดอีกสองครั้งๆ ละไมเกิน 1 ปY
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(3) มาตรการทางผังเมืองตามกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวม
กฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวม มีผลใชบังคับเปนกฎหมายระดับรองที่ฝcายบริหารเปน
ผู ออกประกาศใชบั งคั บโดยอาศั ย อํ า นาจตามพระราชบั ญ ญั ติ การผั งเมื อง พ.ศ. 2518 หากบุ คคลใดใช
ประโยชน<ที่ดินผิดไปจากที่กําหนดไวในผังเมืองรวม หรือปฏิบัติการใดๆ ซึ่งขัดกับผังเมืองรวม บุคคลนั้นยอม
มีความผิดตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 6 เดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

2) ผังเมืองเฉพาะ
(1) การวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะ
การวางและจั ดทํ าผั งเมื องเฉพาะจะตองดํ าเนิ นการตามขั้ นตอนตามที่ กฎหมายกํ าหนดไว
ดังตอไปนี้
- เสนอหลักการการที่จะวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะใหคณะกรรมการผังเมืองพิจารณาให
ความเห็นชอบผังเมืองเฉพาะตองสอดคลองกับผังเมืองรวม
- ตราพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินที่จะทําการสํารวจ เพื่อวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะ
- ปJ ด ประกาศแสดงเขตที่ จ ะวางและจั ด ทํ า ผั งเมื องเฉพาะและมี คํา ประกาศเชิ ญ ชวนให
เจาของหรือผูครอบครองที่ดินหรือผูมีสิทธิกอสรางอาคารเหนือที่ดินของผูอื่นใหเสนอความคิดเห็น
ตลอดจนความประสงค<ในการปรับปรุงที่ดินในเขตที่ไดแสดงไวโดยทําเปนหนังสือภายในสี่สิบหาวัน
นับแตวันรับความประสงค<และพิจารณาความประสงค<ภายในสามสิบวันนับแตวันรับความประสงค<
ถาเปนความประสงค< ที่ จ ะจั ด สรรที่ ดิ น หรื อ กอสรางอาคารเพื่ อ ประโยชน< แ กการศึ ก ษา การ
สาธารณสุขหรือสาธารณูปการในเขตที่ปJดประกาศ ใหผูแสดงความประสงค<ทําสัญญาวาจะจัดสรร
ที่ดินหรือกอสรางอาคารตามที่สัญญาไว
- โฆษณาหนังสือพิมพ<และวิทยุกระจายเสียง เพื่อใหประชาชนในเขตที่จะมีการวางและ
จัดทําผังเมืองเฉพาะไดทราบและใหความคิดเห็นเสนอแนะ
- ปJดประกาศเพื่อแจงใหประชาชนทราบถึง วัน เวลาและสถานที่ที่จะจัดใหมีการประชุมรับ
ฟ?งขอคิดเห็นของประชาชนทุกครั้งกอนที่จะมีการประชุมเพื่อรับฟ?งขอคิดเห็นของประชาชน
- ประชุมเพื่อรับฟ?งขอคิดเห็นของประชาชนไมนอยกวาสองครั้ง
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- เสนอผังเมืองเฉพาะใหกรมโยธาธิการและผังเมืองพิจารณา
- เสนอผังเมืองเฉพาะใหคณะกรรมการผังเมืองพิจารณาใหความเห็นชอบ
- เสนอรางพระราชบัญญัติใหใชผังเมืองเฉพาะใหกระทรวงมหาดไทยพิจารณาใหความเห็นชอบ
- เสนอรางพระราชบั ญ ญั ติใหใชบั งคั บผั งเมื องเฉพาะใหคณะรัฐ มนตรี พิจ ารณาใหความ
เห็นชอบเพื่อนําเสนอรางพระราชบัญญัติผังเมืองเฉพาะใหรัฐสภาพิจารณาตราเปนพระราชบัญญัติ
ใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะ
(2) การใชบังคับผังเมืองเฉพาะ
ผังเมืองเฉพาะจะใชบังคับในทองที่ใด ใหตราเปนพระราชบัญญัติหากไมไดกําหนดไวเปน
อยางอื่ น ใหมี อายุ การบั งคั บใชหาปY เมื่ อพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกาศใชบั งคั บ แลวมี ผ ลบั งคั บ เปนกฎหมาย
กอใหเกิดผลตามมา ดังตอไปนี้
- มี ผ ลเปนการเวนคื น อสั ง หาริ มทรั พย< ที่นํ า มาเพื่ อ ใชเปนทางหลวงและการอั น เปน
ประโยชน<แกการผังเมืองอยางอื่น
- รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมีอํานาจออกกฎกระทรวง กําหนดรายละเอียด
แหง ขอกํา หนดตางๆ และหลักเกณฑ<และวิ ธีป ฏิบั ติเ พื่ อใหเปนไปตามพระราชบั ญ ญัติใหใช
บังคับผังเมืองเฉพาะ
- บรรดาขอบัญญัติหรือเทศบัญญัติซึ่งออกโดยอํานาจตามกฎหมายวาดวยการกอสราง
อาคาร กฎหมายวาดวยการสาธารณสุข กฎหมายวาดวยการรักษาความสะอาดและความเปน
ระเบีย บเรี ย บรอยของบานเมือง กฎหมายวาดวยการควบคุ มสุ สานและฌาปนสถาน หรื อ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการใชประโยชน<ที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย<อื่นที่ใชบังคับอยูใน เขตทองที่
ที่ใชบังคับพระราชบัญญัติผังเมืองเฉพาะที่มีบัญญัติไวในผังเมืองเฉพาะหรือ กฎกระทรวงที่ออก
โดยอาศัยพระราชบัญญัติผังเมืองเฉพาะนั้นแลวหรือซึ่งขัดหรือแยงกับผังเมืองเฉพาะ ใหใช
พระราชบัญญัติผังเมืองเฉพาะและกฎกระทรวงนั้นแทน
- ใหมีคณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่น
(3) มาตรการทางผังเมือง
หามบุคคลใดใชประโยชน<ที่ดินหรือแกไขหรือเปลี่ยนแปลงอสังหาริมทรัพย<ใหผิดไปจากที่
กําหนดไวในพระราชบัญ ญัติใหใชบังคับ ผังเมืองเฉพาะหรือที่มีการแกไขหรื อในกฎกระทรวงที่ ออกตาม
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พระราชบัญญัติใหใชผังเมืองเฉพาะ หากผูใดฝcาฝeนจะมีความผิดตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือนหรือ
ปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
2.6.3 คณะกรรมการในการบริหารจัดการผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ
1) คณะกรรมการผังเมือง
เปนองค<กรที่มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการผังเมือง ในเรื่องตาง ๆ ดังตอไปนี้
• พิจารณาใหความเห็นชอบหลักเกณฑ<การใชประโยชน<ทรัพย<สินเพื่อประโยชน<ในการวาง
และจั ด ทํ า ผั ง เมื อ งรวมหรื อผั ง เมื อ งเฉพาะ ในกรณี ไดมี การประกาศใชบั งคั บ พระราช
กฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินที่จะทําการสํารวจเพื่อการวางผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ
• พิจารณาอนุมัติใหเจาพนักงานทองถิ่นวางและจัดทําผังเมืองรวม
• พิจารณาสั่งใหกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือเจาพนักงานทองถิ่นของทองที่เดียวหรือของ
ทองที่ที่เกี่ยวของรวมกันวางและจัดทําผังเมืองรวมและกําหนดคาใชจายซึ่งองค<การบริหาร
สวนทองถิ่ น ของแตละทองที่ ที่จ ะตองจายตามสวนของตน กรณี ผั งเมื องรวมคาบเกี่ ย ว
บริเวณของเขตปกครองทองที่หลายทองที่
• พิจารณาชี้ขาดกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นเปนผูวางและจัดทําผังเมืองรวมเสร็จแลวไดสง
ผังเมืองรวมใหกรมโยธาธิการและผังเมืองพิจารณาและกรมฯ พิจารณาแลวเห็นวาควร
แกไขเปลี่ยนแปลงผังเมืองรวมนั้น แตเจาพนักงานทองถิ่นในฐานะเจาพนักงานการผังไม
เห็นดวยกับการแกไขนั้น
• พิ จ ารณาใหความเห็ น ชอบผั งเมื องรวมที่ กรมโยธาธิ การและผั งเมื องหรื อเจาพนั กงาน
ทองถิ่นวางและจัดทํา
• พิจารณาคํารองขอของผูมีสวนไดเสียเพื่อขอแกไข เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกขอกําหนดของ
ผังเมืองรวมในระหวางปJดประกาศ 90 วัน
• พิจารณาใหความเห็นชอบในการแกไขผังเมืองรวม
• พิจารณาใหความเห็นชอบการขยายอายุกฎกระทรวงผังเมืองรวมออกไปอีกหาปY
• พิจารณาใหความเห็นชอบการขยายอายุกฎกระทรวงผังเมืองรวมออกไปอีกสองครั้งๆ ละ 1 ปY
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• พิจารณากําหนดหลักเกณฑ< วิธีการ และเงื่อนไขที่เจาของหรือผูครอบครองที่ดินที่ไดใช
ประโยชน<ที่ดินมากอนกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมประกาศใชบังคับ จะตองแกไข
เปลี่ยนแปลง หรือระงับการใชประโยชน<ที่ดินเชนนั้นตอไป ภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร
• พิจารณาใหความเห็นชอบหลักการที่เจาพนักงานทองถิ่นจะวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะ
• พิจารณาชี้ขาดกรณีเจาพนักงานทองถิ่นกับกรมโยธาธิการและผังเมืองเกิดความเห็นไม
สอดคลองกันในเรื่องการสงผังเมืองเฉพาะใหอีกฝcายใหความเห็น ในกรณีที่ฝcายที่สงเปนผู
วางและจั ดทํ าผั งเมืองเฉพาะและผู ใหความเห็ น เห็ นควรแกไขผังแตผูวางไมอาจแกไข
ปรับปรุงใหได
• พิจารณาใหความเห็นชอบผังเมืองเฉพาะที่เจาพนักงานทองถิ่นหรือกรมโยธาธิการและ
ผังเมืองวางและจัดทํา
• พิจารณาใหความเห็นชอบในการแกไขปรับปรุงผังเมืองเฉพาะ
• รายงานรัฐมนตรีเพื่อออกกฎกระทรวงแกไขปรับปรุงผังเมืองเฉพาะ
• วินิจฉัยขอโตแยงระหวางสวนราชการกับคณะกรรมการบริหารผังเมืองสวนทองถิ่น ใน
กรณี อ าคารที่ จ ะตองรื้ อ ยายหรื อ ดั ด แปลงเปนสาธารณสมบั ติ ข องแผนดิ น หรื อ เปน
ทรัพย<สินของแผนดินที่อยูในครอบครองหรือดูแลรักษาของสวนราชการนั้น
• พิจารณาใหคําแนะนํารัฐมนตรีในการแตงตั้งใหองค<การหรือบรรษัทของรัฐเปนเจาหนาที่
ดําเนินการตามผังเมืองเฉพาะ
• แนะนําเรื่องตางๆ เกี่ยวกับการผังเมืองแกหนวยงานที่มีหนาที่เกี่ยวของกับการผังเมือง

2) กรมโยธาธิการและผังเมือง
เปนองค< ก รที่ มี อํ า นาจหนาที่ เ กี่ ย วกั บ การผั ง เมื อ งตามที่ บั ญ ญั ติ ไ วในพระราชบั ญ ญั ติ ก าร
ผังเมือง พ.ศ. 2518 ดังตอไปนี้
• ดําเนินการใหเปนไปตามมติคณะกรรมการผังเมือง
• แจงมติคณะกรรมการผังเมืองใหหนวยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวของทราบโดยเร็ว เพื่อปฏิบัติ
ใหเปนไปตามมตินั้น
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• ติดตามผลการปฏิบัติกิจการตามมติของคณะกรรมการผังเมืองของหนวยงานหรือบุคคล
นั้นเพื่อรายงานใหคณะกรรมการผังเมืองทราบโดยมิชักชา
• ปฏิบัติหนาที่ในฐานะเจาพนักงานการผังในกรณีเ ปนผู วางและจัด ทํา ผังเมืองรวม และ
ผังเมืองเฉพาะ
• ใหความชวยเหลือและแนะนําในเรื่องการวางและจัดทําผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ
• ใหความชวยเหลื อ และแนะนํ า เจาพนั ก งานทองถิ่ น ในการบั ง คั บ ใชใหเปนไปตาม
ผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ
• ใหความชวยเหลือและแนะนําเจาพนักงานทองถิ่นในการพัฒนาใหเปนไปตามผังเมืองรวม
• ใหความชวยเหลื อและแนะนํ าเจาพนั กงานทองถิ่ น ในการประเมิ นผลผั งเมื องรวมและ
ผังเมืองเฉพาะ
• กํ า กั บ ดู แ ลการดํ า เนิ น การทางดานการผั ง เมื อ งของเจาพนั ก งานทองถิ่ น เพื่ อ รายงาน
คณะกรรมการผังเมืองและกระทรวงมหาดไทยในฐานะผูรักษาการตามพระราชบัญญัติการ
ผังเมือง พ.ศ. 2518 เพื่อพิจารณาสั่งการในสวนที่เกี่ยวของตอไป
3) เจาพนักงานทองถิ่น
เปนองค<กรที่มีอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ดังตอไปนี้
• เปนผูดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะในฐานะเจาพนักงานการผัง
• เปนผู บั ง คั บ ใชและควบคุ ม การใชประโยชน< ที่ ดิ น ใหเปนไปตามผั ง เมื อ งรวมและ
ผังเมืองเฉพาะ
• เปนผูดําเนินการพัฒนาใหเปนไปตามผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ
• เปนผูประเมินผลการใชบังคับ การควบคุมและการพัฒนาตามผังเมืองเฉพาะ
4) คณะกรรมการบริหารผังเมืองส"วนทองถิ่น
เปนองค< ก รที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารผั ง เมื อ ง พ.ศ. 2518 โดยมี อํ า นาจหนาที่
ดังตอไปนี้
• พิจารณาและสั่งการเกี่ยวกับการจัดที่ดินของเอกชนเพื่อใชเปนที่อุปกรณ<ตามผังเมืองเฉพาะ
• อนุมัติการยกที่อุปกรณ<ใหเปนที่สาธารณสมบัติของแผนดิน
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• พิ จ ารณาและสั่ ง การเกี่ ย วกั บ การรื้ อ ยาย หรื อ ดั ด แปลงอาคารที่ จ ะตองรื้ อ ยายหรื อ
ดัดแปลงตามผังเมืองเฉพาะ
• พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ<ที่ยื่นตอคณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่น ในกรณีการ
คิดคาใชจายในการรื้อหรือยายอาคารตามมาตรา 57 วรรคสองหรือมาตรา 58 และการกัน
เงินคาตอบแทนไวตามมาตรา 61 แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518
• ดําเนินการอื่นใดตามอํานาจหนาที่ซึ่งมีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518
5) คณะกรรมการอุทธรณ3
เปนองค<กรที่มีอํานาจหนาที่พิจารณาเรื่องที่มีการอุทธรณ<ตามที่พระราชบัญญัติการผังเมือง
พ.ศ. 2518 บัญญัติไว ดังตอไปนี้
• การกําหนดหลักเกณฑ< วิธีการและเงื่อนไขที่เจาของหรือผูครอบครองที่ดินจะตองแกไข
เปลี่ยนแปลงหรือระงับการใชประโยชน<ที่ดินที่มีมากอนกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมือง
รวมประกาศใชบังคับและจะใชเชนนั้นตอไป ในกรณีที่คณะกรรมการผังเมืองเห็นวาการใช
ประโยชน< ที่ ดิ น เชนนั้ น ตอไปเปนการขั ด ตอนโยบายของผั ง เมื องรวมในสาระสํ า คั ญ ที่
เกี่ยวกับสุขลักษณะ ความปลอดภัยของประชาชนและสวัสดิภาพของสังคมตามมาตรา 27
วรรคสองแหงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518
• การปฏิเสธหรือสั่งการเกี่ยวกับโครงการที่จะจัดสรรที่ดินหรือที่จะกอสรางอาคารตามมาตรา
35 แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518
• การสั่งใหรื้อ ยาย หรือดัดแปลงอาคารตามมาตรา 55 แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง
พ.ศ. 2518
• การกํ าหนดจํา นวนเงิน คาตอบแทนตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญั ติการผังเมือง
พ.ศ. 2518
• การกําหนดเงินคาตอบแทนตามมาตรา 62 แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518
• การจัดใหทําหรือวางทอน้ํา ทางระบายน้ํา สายไฟฟXาหรือสิ่งอื่นซึ่งคลายคลึงกันตามมาตรา
68 วรรคหนึ่งและการกําหนดจํานวนเงินคาตอบแทนในการใชที่ดินตามมาตรา 68 วรรคสอง
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6) เจาพนักงานตามกฎหมายเฉพาะ
ที่มีอํานาจหนาที่อนุมัติ อนุญาต หรือออกใบรับแจงตามที่กฎหมายเฉพาะตางๆ กําหนด เชน
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเปนเจาพนักงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน
มี อํา นาจหนาที่ อ นุ มัติ หรื ออนุ ญ าตใหประกอบกิ จ การโรงงาน กอนอนุ มัติ ห รื ออนุ ญ าต จะตองทํ า การ
ตรวจสอบวาบริเวณที่ขออนุมัติหรือขออนุญาตประกอบกิจการอยูในบริเวณพื้นที่ที่ผังเมืองกําหนดหามไว
หรือไม หากมีขอหามจะไมสามารถออกใบอนุญาตหรือมีการอนุมัติได เปนตน

2.7 กฎหมายหลักที่เกี่ยวของกับการผังเมือง
การศึกษานี้ไดเริ่มขึ้นในชวงเวลาที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ยังไมได
ถูกยกเลิกและรั ฐธรรมนูญ ฉบับ ดังกลาวนี้ ไดใหความสําคั ญของการมีสวนรวมและการใชประโยชน<จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอมที่เ กี่ยวของกับ การผังเมื องไวจึ งนํ าสาระที่ไดกํา หนดไวมาประกอบ
การศึกษาในเรื่องการดําเนินการในกระบวนการผังเมือง การใชสิทธิการมีสวนรวม และสิทธิชุมชน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มีแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐในดานการ
พัฒนาที่เกี่ยวของกับแนวนโยบายดานที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กลาวถึงวา รัฐตองปฏิรูป
ระบบนโยบายการใชที่ดินทั้งระบบโดยการกําหนดเกณฑ<และมาตรฐานการใชที่ดินอยางยั่งยืน คํานึงถึง
สภาพแวดลอมทางธรรมชาติและวิถีชีวิตของชุมชนทองถิ่นใหครอบคลุมทั้งประเทศ ทั้งนี้ใหสอดคลองกับ
สภาพแวดลอมและประชาชนในพื้นที่ไดรับผลกระทบมีสวนรวมในการตัดสินใจดวย
การดํ า เนิ น กิ จ กรรมดานการใชประโยชน< ที่ดิ น และการผั งเมื องของประเทศไทย จะตองมี การ
กําหนดนโยบายเพื่อเปนกรอบในการดําเนินงานของหนวยงานและเจาหนาที่เกี่ยวของ ซึ่งโดยปกติแลว
นโยบายเหลานั้ น จะปรากฏอยู ในรั ฐ ธรรมนู ญ ที่ กํ า หนดนโยบายเปนแนวทางใหหนวยงานที่ มี ห นาที่
รั บ ผิ ด ชอบดํ า เนิ น งาน เพื่ อใหบรรลุ ต ามเปX า หมายที่ ตั้ งไว ตามนโยบายดานการใชประโยชน< ที่ดิ น และ
ผังเมืองในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
การผั ง เมื อ งมี ก ารใชบั ง คั บ โดยกฎหมายจึ ง มี ค วามเกี่ ย วพั น กั บ กฎหมายอื่ น ๆ ตั้ ง แตกฎหมาย
รัฐธรรมนูญลงมาถึงกฎหมายฉบับตางๆ อันมีสาระเกี่ยวกับพื้นที่ตามนิยามการผังเมืองในพระราชบัญญัติ
การผังเมื อง พ.ศ.2518 หมายความวา การวาง จัด ทํา และดํ าเนิน การใหเปนไปตามผั งเมืองรวมและ
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ผังเมืองเฉพาะในบริเวณเมืองและบริเวณที่เกี่ยวของหรือชนบท เพื่อสรางหรือพัฒนาเมืองหรือสวนของ
เมืองขึ้นใหมหรือแทนเมืองหรือสวนของเมืองที่ไดรับความเสียหาย เพื่อใหมีหรือทําใหดียิ่งขึ้นซึ่งสุขลักษณะ
ความสะดวกสบาย ความเปนระเบียบ ความสวยงาม การใชประโยชน<ในทรัพย<สิน ความปลอดภัยของ
ประชาชนและสวัสดิภาพของสังคม เพื่อสงเสริมการเศรษฐกิจสังคมและสภาพแวดลอม เพื่อดํารงรักษาหรือ
บูรณะสถานที่และวัตถุที่มีประโยชน<หรือคุณคาในทางศิลปกรรมสถาป?ตยกรรมประวัติศาสตร<หรือโบราณคดี
หรือ เพื่อบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติภูมิประเทศที่งดงามหรือมีคุณคาในทางธรรมชาติ
กฎหมายผั งเมื อ งเปนกฎหมายมหาชนที่ กํา หนดกระบวนการกระทํ า ทางปกครองของรั ฐ เพื่ อ
สุขภาพ ความปลอดภัยและสวัสดิภาพสังคมของประชาชน ทั้งนี้ ใหอํานาจองค<กรฝcายปกครองดําเนินการ
โดยไมผานศาล และกระจายอํานาจตามพื้นที่ใหองค<กรปกครองสวนทองถิ่นในการวางและจัดทําผังเมือง
กฎหมายกําหนดใหตองมีกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน ผูมีสวนไดเสีย มีกระบวนการยุติธรรมทาง
ปกครอง ซึ่งประชาชนสามารถอุทธรณ<ตอคณะกรรมการอุทธรณ< และมีบทกําหนดโทษผูซึ่งกระทําการฝcาฝeน
กฎหมายที่บัญญัติไวดวย
1) รัฐธรรมนูญแห"งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช2550
รัฐธรรมนูญถือเปนกฎหมายสูงสุด ดังนั้น ในการตรากฎหมายใดๆขึ้นเพื่อใชบังคับจะตองไมขัดแยง
กับรัฐธรรมนูญ ประเด็นที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญที่มีผลตอการวางและจัดทําผังเมือง ไดแก หมวดที่วา
ดวยสิทธิ แนวนโยบายของรัฐและการปกครองสวนทองถิ่น
สาระในมาตราที่ เกี่ ยวของกับการวางผังเมืองในรั ฐธรรมนูญแหงราชอาณาจั กรไทย พุ ทธศักราช 2550
มีดังนี้
- สิทธิในทรัพย<สิน
มาตรา 41 สิทธิของบุคคลในทรัพย<สินยอมไดรับความคุมครอง
มาตรา 42 การเวนคืนอสังหาริมทรัพย<จะกระทํามิไดเวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง
กฎหมายเฉพาะกิจการของรัฐเพื่อการอันเปนสาธารณูปโภคการอันจําเปนในการปXองกันประเทศ การไดมา
ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ การผังเมือง การสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การพัฒนาการเกษตรหรือ
การอุตสาหกรรม การปฏิรูปที่ดิน การอนุรักษ<โบราณสถานและแหลงทางประวัติศาสตร<หรือเพื่อประโยชน<
สาธารณะอยางอื่นและตองชดใชคาทดแทนที่เปนธรรมภายในเวลาอันควร
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- สิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ
มาตรา 43 บุคคลยอมมีเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและการแขงขันโดยเสรี
อยางเปนธรรม
การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิไดเวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
เฉพาะเพื่อประโยชน<ในการรักษาความมั่นคงของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศ การคุมครองประชาชนใน
ดานสาธารณูปโภค การรักษาความสงบเรียบรอยหรือศี ลธรรมอัน ดีของประชาชน การจัดระเบียบการ
ประกอบอาชีพ การคุมครองผูบริโภค การผังเมือง การรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอมสวัสดิภาพ
ของประชาชนหรือเพื่อปXองกันการผูกขาดหรือขจัดความไมเปนธรรมในการแขงขัน
- สิทธิในขอมูลขาวสารและการรองเรียน
มาตรา 57 บุคคลยอมมีสิทธิไดรับขอมูลคําชี้แจงและเหตุผลจากหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ
รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อราชการสวนทองถิ่ น กอนการอนุ ญ าตหรื อการดํ า เนิ น โครงการหรื อกิ จ กรรมใดที่ อาจมี
ผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตหรือสวนไดเสียสําคัญอื่นใดที่เกี่ยวกับตนหรือ
ชุมชนทองถิ่นและมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนตอหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อนําไปประกอบการพิจารณา
ในเรื่องดังกลาว
การวางแผนพัฒนาสังคมเศรษฐกิจการเมืองและวัฒนธรรม การเวนคืนอสังหาริมทรัพย< การวาง
ผังเมือง การกําหนดเขตการใชประโยชน<ในที่ดินและการออกกฎที่อาจมีผลกระทบตอสวนไดเสียสําคัญของ
ประชาชนใหรัฐจัดใหมีกระบวนการรับฟ?งความคิดเห็นของประชาชนอยางทั่วถึงกอนดําเนินการ
- สิทธิชุมชน
มาตรา 66 บุคคลซึ่งรวมกันเปนชุมชน ชุมชนทองถิ่น หรือชุมชนทองถิ่นดั้งเดิมยอมมีสิทธิอนุรักษ<
หรือฟefนฟูจารีตประเพณีภูมิป?ญญาทองถิ่นศิลปวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่นและของชาติและมีสวนรวมในการ
จัดการการบํารุงรักษาและการใชประโยชน<จากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมรวมทั้งความหลากหลายทาง
ชีวภาพอยางสมดุลและยั่งยืน
- แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
1) ดานการบริหารราชการแผนดิน
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มาตรา 78 (3) กระจายอํานาจใหองค<กรปกครองสวนทองถิ่นพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการของ
ทองถิ่นไดเองสงเสริมใหองค<กรปกครองสวนทองถิ่นมีสวนรวมในการดําเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐาน
แหงรัฐพัฒนาเศรษฐกิจของทองถิ่นและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
2) ดานที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
มาตรา 85 รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดังตอไปนี้
(1) กํ าหนดหลั กเกณฑ< การใชที่ ดิ น ใหครอบคลุ มทั่ ว ประเทศโดยใหคํ า นึ งถึ งความสอดคลองกั บ
สภาพแวดลอมทางธรรมชาติทั้งผืนดิน ผืนน้ํา วิถีชีวิตของชุมชนทองถิ่นและการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
อยางมี ประสิ ทธิ ภาพและกํ าหนดมาตรฐานการใชที่ ดิ นอยางยั่ งยื นโดยตองใหประชาชนในพื้ นที่ ที่ ไดรั บ
ผลกระทบจากหลักเกณฑ<การใชที่ดินนั้นมีสวนรวมในการตัดสินใจดวย
และ (3) จัดใหมีการวางผังเมืองพัฒนาและดําเนินการตามผังเมืองอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเพื่อประโยชน<ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน
- การมีสวนรวมของประชาชน
มาตรา 87 รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานการมีสวนรวมของประชาชนดังตอไปนี้
(1) สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ทั้งในระดับชาติและระดับทองถิ่น
(2) สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการตัดสินใจทางการเมืองการวางแผน
พัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งการจัดทําบริการสาธารณะ
(3) สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐทุกระดับ
ในรูปแบบองค<กรทางวิชาชีพหรือตามสาขาอาชีพที่หลากหลายหรือรูปแบบอื่น
- การปกครองสวนทองถิ่น
มาตรา 281 ภายใตบังคับมาตรา 1 รัฐจะตองใหความเปนอิสระแกองค<กรปกครองสวนทองถิ่นตาม
หลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณ<ของประชาชนในทองถิ่นและสงเสริมใหองค<กรปกครองสวน
ทองถิ่นเปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขป?ญหาในพื้นที่
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ทองถิ่นใดมีลักษณะที่จะปกครองตนเองไดยอมมีสิทธิจัดตั้งเปนองค<กรปกครองสวนทองถิ่น ทั้งนี้
ตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา 283 องค<กรปกครองสวนทองถิ่นยอมมีอํานาจหนาที่โดยทั่วไปในการดูแลและจัดทําบริการ
สาธารณะเพื่ อประโยชน<ของประชาชนในทองถิ่นและยอมมีความเปนอิ สระในการกําหนดนโยบายการ
บริหารการจัดบริการสาธารณะการบริหารงานบุคคลการเงินและการคลังและมีอํานาจหนาที่ของตนเอง
โดยเฉพาะโดยตองคํานึงถึงความสอดคลองกับการพัฒนาของจังหวัดและประเทศเปนสวนรวมดวย
มาตรา 287 ประชาชนในทองถิ่นมีสิทธิมีสวนรวมในการบริหารกิจการขององค<กรปกครองสวน
ทองถิ่นโดยองค<กรปกครองสวนทองถิ่นตองจัดใหมีวิธีการที่ใหประชาชนมีสวนรวมดังกลาวไดดวย
ในกรณี ที่การกระทํ า ขององค< กรปกครองสวนทองถิ่ น จะมี ผ ลกระทบตอชี วิ ต ความเปนอยู ของ
ประชาชนในทองถิ่นในสาระสําคัญองค<กรปกครองสวนทองถิ่นตองแจงขอมูลรายละเอียดใหประชาชนทราบ
กอนกระทําการเปนเวลาพอสมควรและในกรณีที่เห็นสมควรหรือไดรับการรองขอจากประชาชน ผูมีสิทธิ
เลือกตั้งในองค<กรปกครองสวนทองถิ่นตองจัดใหมีการรับฟ?งความคิดเห็นกอนการกระทํานั้นหรืออาจจัดให
ประชาชนออกเสียงประชามติเพื่อตัดสินใจก็ไดทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ
2) พระราชบัญญัติการผังเมือง
2.1) พระราชบัญญัติการผังเมืองและผังชนบท พ.ศ.2495
พระราชบัญญัติการผังเมืองและผังชนบท พ.ศ.2495 เปนกฎหมายผังเมืองฉบับแรกของไทยเพื่อ
พั ฒ นาพื้ น ที่ เ มื อ งที่ กํ า ลั ง จะขยายตั ว ออกไป ทั้ ง โครงขายคมนาคมขนสง การสาธารณู ป โภคและ
สาธารณูปการ
ตามมาตรา 4 “โครงการ” หมายความวา โครงการทําขึ้นเพื่อการวางผังหรือการบูรณะแหงที่ดิน
เมือง หรือที่ดินชนบท แสดงผังและขอความดังที่ระบุไวในพระราชบัญญัตินี้
2.2) พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518
การดําเนินการตามพระราชบัญญัติการผังเมืองและผังชนบท พ.ศ.2495 ไมประสบความสําเร็จ จึง
ไดมีการตราพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 ขึ้น ในกฎหมายฉบับนี้ไดกําหนดใหมีการวางและจัดทํา
ผังเมือง 2 ระดับ คือ ผังเมืองรวม (General Plan) และผังเมืองเฉพาะ (Specific Plan)
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มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
"การผังเมือง" หมายความวา การวาง จัดทําและดําเนินการใหเปนไปตามผังเมืองรวมและผังเมือง
เฉพาะในบริเวณเมืองและบริเวณที่เกี่ยวของหรือชนบท เพื่อสรางหรือพัฒนาเมืองหรือสวนของเมืองขึ้นใหม
หรื อ แทนเมื อ งหรื อสวนของเมื อ งที่ ไ ดรั บ ความเสี ย หายเพื่ อ ใหมี ห รื อ ทํ าใหดี ยิ่ ง ขึ้ น ซึ่ ง สุ ข ลั กษณะความ
สะดวกสบาย ความเปนระเบียบ ความสวยงามการใชประโยชน<ในทรัพย<สิน ความปลอดภัยของประชาชน
และสวัสดิภาพของสังคม เพื่อสงเสริมการเศรษฐกิจสังคมและสภาพแวดลอม เพื่อดํารงรักษาหรือบูรณะ
สถานที่และวัตถุที่มีประโยชน<หรือคุณคาในทางศิลปกรรม สถาป?ตยกรรม ประวัติศาสตร< หรือโบราณคดี
หรือเพื่อบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิประเทศที่งดงาม หรือมีคุณคาในทางธรรมชาติ
"ผังเมืองรวม" หมายความวา แผนผัง นโยบายและโครงการรวมทั้งมาตรการควบคุมโดยทั่วไปเพื่อ
ใชเปนแนวทางในการพัฒ นา และการดํา รงรั กษาเมืองและบริเ วณที่เ กี่ยวของหรือชนบทในดานการใช
ประโยชน<ในทรัพย<สิน การคมนาคมและการขนสง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะและสภาพแวดลอม
เพื่อบรรลุวัตถุประสงค<ของการผังเมือง
"ผังเมืองเฉพาะ" หมายความวา แผนผังและโครงการดําเนินการเพื่อพัฒนาหรือดํารงรักษาบริเวณ
เฉพาะแหง หรือกิจการที่เกี่ยวของ ในเมืองและบริเวณที่เกี่ยวของหรือชนบทเพื่อประโยชน<แกการผังเมือง
3) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
กลไกในการควบคุมการพัฒนาเมืองนอกจากพระราชบัญญัติการผังเมืองแลว ยังมีพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร ซึ่งเปนการควบคุมในระดับอาคารและแปลงที่ดินเฉพาะราย
มาตรา 8 เพื่ อ ประโยชน< แ หงความมั่ น คงแข็ ง แรง ความปลอดภั ย การปX อ งกั น อั ค คี ภั ย
การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การผังเมือง การสถาป?ตยกรรมและการอํานวยความสะดวก
แกการจราจร ตลอดจนการอื่นที่จําเปนเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการควบคุมอาคารมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนด
(1) ประเภท ลักษณะ แบบ รูปทรง สัดสวน ขนาด เนื้อที่ และที่ตั้งของอาคาร
…
(7) ลักษณะ ระดับ ความสูง เนื้อที่ของที่วางภายนอกอาคาร หรือแนวอาคาร
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(8) ระยะหรือระดับระหวางอาคารกับอาคารหรือเขตที่ดินของผูอื่นหรือระหวางอาคารกับถนน
ตรอก ซอย ทางเทา ทางหรือที่สาธารณะ
4) พระราชบัญญัติส"งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแห"งชาติ พ.ศ.2535
มาตรา 43 ในกรณีที่ปรากฏวาพื้นที่ใดมีลักษณะเปนพื้นที่ตนน้ําลําธารหรือมีระบบนิเวศน<ตาม
ธรรมชาติที่แตกตางจากพื้นที่อื่นโดยทั่วไปหรือมีระบบนิเวศน<ตามธรรมชาติที่อาจถูกทําลายหรืออาจไดรับ
ผลกระทบกระเทือนจากกิจกรรมตางๆ ของมนุษย<ไดโดยงายหรือเปนพื้นที่ที่มีคุณคาทางธรรมชาติหรือ
ศิลปกรรมอันควรแกการอนุรักษ<และพื้นที่นั้นยังมิไดถูกประกาศ กําหนดใหเปนเขตอนุรักษ<ใหรัฐมนตรีโดย
คําแนะนําของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนด ใหพื้นที่นั้นเปนเขต
พื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอม
มาตรา 44 ในการออกกฎกระทรวงตามมาตรา 43 ใหกําหนดมาตรการคุมครองอยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยางดังตอไปนี้ไวในกฎกระทรวงดวย และมาตรานี้ (1) กําหนดการใชประโยชน<ในที่ดินเพื่อรักษา
สภาพธรรมชาติหรือมิใหกระทบกระเทือนตอระบบนิเวศน<ตามธรรมชาติหรือคุณคาของสิ่งแวดลอมศิลปกรรม
และใน (4) กําหนดวิธีจัดการโดยเฉพาะสําหรับพื้นที่นั้นรวมทั้งการกําหนดขอบเขต หนาที่และ
ความรั บ ผิ ด ชอบของสวนราชการที่ เ กี่ ย วของ เพื่ อ ประโยชน< ใ นการรวมมื อ และประสานงานใหเกิ ด
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เพื่อรักษาสภาพธรรมชาติหรือระบบนิเวศน<ตามธรรมชาติหรือคุณคาของ
สิ่งแวดลอมศิลปกรรมในพื้นที่นั้น
และในมาตรา 45 ในพื้นที่ใดที่ไดมีการกําหนดใหเปนเขตอนุรักษ< เขตผังเมืองรวม เขตผังเมืองเฉพาะ
เขตควบคุ ม อาคาร เขตนิ ค มอุ ต สาหกรรม ตามกฎหมายวาดวยการนั้ น หรื อ เขตควบคุ ม มลพิ ษ ตาม
พระราชบัญ ญัติ นี้ไวแลว แตปรากฏวามีส ภาพป? ญหาคุ ณภาพสิ่งแวดลอมรุน แรงเขาขั้น วิกฤตซึ่งจํา เปน
จะตองไดรับการแกไขโดยทันทีและสวนราชการที่เกี่ยวของไมมีอํานาจตามกฎหมายหรือไมสามารถที่จะทํา
การแกไขป? ญ หาได ใหรั ฐ มนตรี โ ดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการสิ่ ง แวดลอมแหงชาติ เสนอตอ
คณะรัฐมนตรีขออนุมัติเขาดําเนินการเพื่อใชมาตรการคุมครองอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางตามมาตรา
44 ตามความจําเปนและเหมาะสม เพื่อควบคุมและแกไขป?ญหาในพื้นที่นั้นได
5) ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497
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มาตรา 1 ที่ดิน หมายความวา พื้นที่ดินทั่วไปและใหหมายความรวมถึง ภูเขา หวย หนอง คลอง บึง
บาง ลําน้ํา ทะเลสาบ เกาะและที่ชายทะเลดวย
มาตรา 2 ที่ดินซึ่งมิไดตกเปนกรรมสิทธิ์ของบุคคลหนึ่งบุคคลใด ใหถือวาเปนของรัฐและตามมาตรา
8 กฎหมายยังไดจําแนกที่ดินของรัฐออกเปน
- สาธารณสมบัติของแผนดิน/ทรัพย<สินแผนดิน
- สาธารณสมบัติของแผนดินเพื่อประโยชน<ของแผนดิน
- ที่หวงหาม สงวน ตามความตองการของทบวงการเมือง
- สาธารณสมบัติของแผนดิน ประชาชนใชสอยรวมกัน
มาตรา 3 บุคคลยอมมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
มาตรา 4 ใหมีกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา คณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติ มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(1) วางนโยบายการจัดที่ดิน เพื่อใหประชาชนมีที่ดินสําหรับอยูอาศัยและหาเลี้ยงชีพตาม
ควรแกอัตภาพ
(2) วางแผนการถือครองที่ดิน
(3) สงวนและพัฒนาที่ดินเพื่อจัดใหแกประชาชน
(4) สงวนหรือหวงหามที่ดินของรัฐซึ่งมิไดมีบุคคลใดมีสิทธิครอบครองเพื่อใหประชาชนใช
ประโยชน<รวมกัน
และ (10) วางระเบียบหรือขอบังคับกําหนดหลักเกณฑ<หรือเงื่อนไขเกี่ยวกับการจัดที่ดิน
หรื อเพื่ อกิจ การอื่ นตามประมวลกฎหมายนี้ร ะเบี ย บหรื อขอบังคั บ ที่เ กี่ ยวของกั บประชาชน ให
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาตามพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ.2526
6) พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ.2526
มาตรา 4 ใหมีคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน และ
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มาตรา 5 ใหคณะกรรมการพัฒนาที่ดินมีอํานาจและหนาที่พิจารณากําหนดการจําแนกประเภท
ที่ดิน การวางแผนการใชที่ดิน การพัฒนาที่ดินและการกําหนดบริเวณการใชที่ดิน เสนอขอรับความเห็นชอบ
ตอคณะรัฐมนตรีเพื่อใหหนวยงานของรัฐที่มีหนาที่เกี่ยวของรับไปปฏิบัติ
7) พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543
การขยายตัว ของการพัฒนาที่ดิ น การจัดสรรที่ ดินและพั ฒนาอสั งหาริมทรัพย< ของเอกชนทํ าให
รัฐบาลตองออกกฎหมายเพื่อจัดระเบียบการจัดสรรที่ดินโดยประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 286 ซึ่งตอมาได
แกไขเปนพระราชบัญญัติจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้“การจัดสรรที่ดิน” หมายความวาการจําหนายที่ดินที่ไดแบงเปน
แปลงยอยรวมกันตั้งแตสิบแปลงขึ้นไปไมวาจะเปนการแบงจากที่ดินแปลงเดียวหรือแบงจากที่ดินหลาย
แปลงที่มีพื้นที่ติดตอกันโดยไดรับทรัพย<สินหรือประโยชน<เปนคาตอบแทน
และในมาตรา 16 มี ส าระสวนที่ ร ะบุ เ กี่ ย วกั บ ผั ง เมื อ ง คื อ ใหคณะกรรมการ (หมายถึ ง
คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัด)กําหนดหลักเกณฑ<การจัดทําแผนผัง โครงการและวิธีการในการจัดสรร
ที่ดินเพื่อประโยชน<เกี่ยวกับการสาธารณสุขการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การคมนาคม การจราจร ความ
ปลอดภัยการสาธารณูปโภคและการผังเมืองตลอดจนการอื่นที่จําเปนในการจัดสรรที่ดินใหเหมาะสมกับ
สภาพทองที่ของจังหวัดนั้น
8) พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนาพื้นที่ พ.ศ.2547
การจั ดรู ปที่ ดิน เปนอี กมาตรการหนึ่ งในการพัฒ นาพื้น ที่เ มืองที่ รวบรวมที่ดิ นหลายแปลงเขามา
รวมกันแลวจัดรูปที่ดินเสียใหม เพื่อใหสามารถกระจายโครงสรางพื้นฐานไดอยางทั่วถึง ตางจากการจัดสรร
ที่ดินซึ่งทําที่ดินแปลงใหญมาแบงเปนแปลงยอย
ตามมาตรา 3 ในพระราชบั ญญัตินี้ “การจัด รูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่” หมายความวา การ
ดําเนินการพัฒนาที่ดินหลายแปลงโดยการวางผังจัดรูปที่ดินใหม ปรับปรุงหรือจัดสรางโครงสรางพื้นฐาน
และการรวมรับภาระและกระจายผลตอบแทนอยางเปนธรรม ทั้งนี้ โดยความรวมมือระหวางเอกชนกับ
เอกชนหรือเอกชนกับรัฐ เพื่อใหเกิดการใชประโยชน<ในที่ดินที่เหมาะสมยิ่งขึ้นในดานการคมนาคม เศรษฐกิจ
สังคม สิ่งแวดลอมและชุมชน และเปนการสอดคลองกับการผังเมือง
มาตรา 6 คณะกรรมการ (คณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่)มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
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(1) กําหนดนโยบาย เปXาหมาย และมาตรการสําคัญเกี่ยวกับการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
(2) ใหความเห็ น ชอบแผนแมบทและพื้ น ที่ เ ปX า หมายการจั ด รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ พั ฒ นาพื้ น ที่ ต ามที่
คณะกรรมการสวนจังหวัดเสนอ
(3) กําหนดมาตรฐานการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
(4) ออกระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ<และวิธีการในการขอจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่และการอนุมัติ
โครงการของคณะกรรมการสวนจังหวัด
โดยสรุปจากการทบทวนเบื้องตนกฎหมายสําคัญที่เกี่ยวเนื่องกับการผังเมืองจะเห็นวามีกฎหมายอีก
หลายฉบับที่มีสาระเชื่อมตอและสามารถสนับสนุนกระบวนการในการพัฒนาเมือง (ตารางที่ 2.1)
อยางไรก็ตาม ยังมีกฎหมายอื่นอีกหลายฉบับที่เกี่ยวของกับผังเมือง ซึ่งการดําเนินการตามกฎหมาย
ใหเกิดการคุมครองสิทธิชุมชนและสิทธิการมีสวนรวมของประชาชน จึงควรนําสาระสําคัญในผังเมืองมา
บู ร ณาการในการใชอํ า นาจหนาที่ และดุ ล พิ นิ จ ในการดํ า เนิ น งาน การพิ จ ารณา การอนุ มัติ และการให
ความเห็นตอการพิจารณาในสาระที่เกี่ยวของกับการวางแผนและควบคุมการใชประโยชน<ที่ดินดวย
ตารางที่ 2.1 สรุปขอบเขตพื้นที่กับกฎหมายสําคัญที่เกี่ยวเนื่องกับการผังเมือง

/
/

/
/

/
/
/
/

/
/

/
/

/
/

จัดรูปที่ดินเพื่อ
การพัฒนา

/
/

จัดสรรที่ดิน

/
/

ควบคุมอาคาร

สงเสริมรักษา
คุณภาพ
สิ่งแวดลอม

แผนประเทศ
แผนพัฒนาภาคและกลุม
จังหวัด
ผังเมืองรวมจังหวัด
ผังเมืองรวม ผังเมืองเฉพาะ
ผังเมืองเฉพาะ
ผังบริเวณ

การพัฒนาที่ดิน

ประเทศ
ภาคและกลุม
จังหวัด
จังหวัด ภาค เมือง
เมืองชุมชน
ยาน
อาคาร

ระดับของแผนผัง

ประมวล
กฎหมายที่ดิน

ขอบเขตพื้นที่

การวางผังเมือง

กฎหมายสําคัญที่เกี่ยวเนื่องกับการผังเมือง

/
/

/
/
/

/
/
/
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บทที่ 3
การศึกษารวบรวมและจัดกลุมประเด็นผังเมือง
ที่เกี่ยวข!องกับสิทธิชุมชนและสิทธิการมีสวนรวมของประชาชน

3.1 ผังเมืองกับสิทธิชุมชนและสิทธิการมีสวนรวมของประชาชน
การศึกษาวิจัยเรื่องผังเมืองกับการคุมครองสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส#วนร#วมของประชาชนเป&น
การใหความสําคัญกับการคุมครองสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส#วนร#วมในกระบวนการนโยบายสาธารณะ
ดานผังเมือง ทั้งในช#วงก#อนการวางผัง ในระหว#างการวางผังและหลังการประกาศบังคับใชผังเมือง รวมถึง
การนําผังเมืองไปใชประโยชน1ในการปกป2องคุมครองสิทธิชุมชน
เจตนารมณ1ของการผังเมืองในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ผังเมืองเป&นเรื่องที่เกี่ยวของ
กับคุณภาพชีวิตของบุคคล และชุมชน ในการนํามาซึ่งสุขลักษณะ ความสะดวกสบาย ความเป&นระเบียบ
ความสวยงาม การใชประโยชน1ในทรัพย1สิน ความปลอดภัยของประชาชน สวัสดิภาพสังคม เพื่อส#งเสริม
เศรษฐกิจ สังคม สภาพแวดลอม เพื่อดํารงรักษาหรือบูรณะสถานที่และวัตถุที่มีประโยชน1หรือคุณค#าในทาง
ศิลปกรรม สถาป>ตยกรรม ประวัติศาสตร1 หรือโบราณคดี และการบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
กระบวนการที่จะนําไปสู#ผลลัพธ1บั้นปลายที่พึงประสงค1และเป&นธรรมในการผังเมือง จึงมิใช#เป&น
เพียงกระบวนการตามกฎหมายในการวางและจัดทําผังเท#านั้น แต#เป&นกระบวนการนโยบายสาธารณะที่เป&น
เรื่องของส#วนรวม ที่ตองเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ และคํานึงถึงสิทธิส#วนบุคคล สิทธิชุมชน
กระบวนการผังเมืองอย#างมีส#วนร#วม ครอบคลุมตั้งแต#การใหขอมูล การรับฟ>งความคิดเห็น การ
ปรึกษาหารือ การวางแผนร#วมกัน การร#วมปฏิบัติ การร#วมตัดสินใจ การควบคุม และการติดตามตรวจสอบ
การศึ ก ษานี้ ไ ดเริ่ ม ขึ้ น ในช# ว งเวลาที่ รั ฐ ธรรมนู ญ แห# ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2550
ยังไม#ไดถูกยกเลิก และรัฐธรรมนูญฉบับดังกล#าวไดใหความสําคัญของการมีส#วนร#วมและการใชประโยชน1
จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับการผังเมืองไวจึงนําสาระที่ไดกําหนดไวมาประกอบ
การศึกษาในเรื่องการดําเนินการในกระบวนการผังเมือง การใชสิทธิการมีส#วนร#วม และสิทธิชุมชน ดังนี้
มาตรา 57 บุ ค คลย# อ มมี สิ ท ธิ ไ ดรั บ ขอมู ล คํ า ชี้ แ จงและเหตุ ผ ลจากหน# ว ยราชการ
หน#วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจหรือราชการส#วนทองถิ่นก#อนการอนุญาตหรือการดําเนินโครงการหรือ
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กิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบต#อคุณภาพสิ่งแวดลอมสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตหรือส#วนไดเสีย
สําคัญอื่นใดที่เกี่ยวกับตนหรือชุมชนทองถิ่นและมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนต#อหน#วยงานที่
เกี่ยวของเพื่อนําไปประกอบการพิจารณาในเรื่องดังกล#าว
การวางแผนพัฒนาสังคมเศรษฐกิจการเมืองและวัฒนธรรม การเวนคืนอสังหาริมทรัพย1
การวางผังเมือง การกําหนดเขตการใชประโยชน1ในที่ดิน และการออกกฎที่อาจมีผลกระทบต#อ
ส#วนไดเสียสําคัญของประชาชนใหรัฐจัดใหมีกระบวนการรับฟ>งความคิดเห็นของประชาชนอย#าง
ทั่วถึงก#อนดําเนินการ
มาตรา 66 บุคคลซึ่งรวมกันเป&นชุมชน ชุมชนทองถิ่น หรือชุมชนทองถิ่นดั้งเดิมย#อมมี
สิทธิอนุรักษ1หรือฟFGนฟูจารีตประเพณีภูมิป>ญญาทองถิ่นศิลปวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่นและของชาติ
และมี ส# ว นร# ว มในการจั ด การการบํ า รุ ง รั ก ษาและการใชประโยชน1 จ ากทรั พ ยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอมรวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอย#างสมดุลและยั่งยืน
มาตรา 67 สิทธิของบุคคลที่จะมีส#วนร#วมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ1 บํารุงรักษา
และการไดประโยชน1 จ ากทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละความหลากหลายทางชี ว ภาพ และในการ
คุมครอง ส#งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม เพื่อใหดํารงชีพอยู#ไดอย#างปกติและต#อเนื่องใน
สิ่งแวดลอมที่จะไม#ก#อใหเกิดอันตรายต#อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน ย#อม
ไดรับความคุมครอง
...
มาตรา 85 รั ฐ ตองดํ า เนิ น การตามแนวนโยบายดานที่ ดิ น ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอมดังต#อไปนี้
(1) กําหนดหลักเกณฑ1การใชที่ดินใหครอบคลุมทั่วประเทศโดยใหคํานึงถึงความสอดคลอง
กั บ สภาพแวดลอมทางธรรมชาติ ทั้ งผื น ดิ น ผื น น้ํ า วิ ถี ชี วิ ต ของชุ มชนทองถิ่ น และการดู แลรั กษา
ทรัพยากรธรรมชาติ อย# างมีประสิทธิ ภาพและกําหนดมาตรฐานการใชที่ ดินอย# างยั่งยื นโดยตองให
ประชาชนในพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากหลักเกณฑ1การใชที่ดินนั้นมีส#วนร#วมในการตัดสินใจดวย
...
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(3) จัดใหมีการวางผังเมืองพัฒนาและดําเนินการตามผังเมืองอย#างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเพื่อประโยชน1ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย#างยั่งยืน
...
มาตรา 87 รั ฐ ตองดํ า เนิ น การตามแนวนโยบายดานการมี ส# ว นร# ว มของประชาชน
ดังต#อไปนี้
(1) ส#งเสริมใหประชาชนมีส#วนร#วมในการกําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมทั้งในระดับชาติและระดับทองถิ่น
(2) ส#งเสริมและสนับสนุนการมีส#วนร#วมของประชาชนในการตัดสินใจทางการเมืองการ
วางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งการจัดทําบริการสาธารณะ
(3) ส#งเสริมและสนับสนุนการมีส#วนร#วมของประชาชนในการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ
ทุกระดับในรูปแบบองค1กรทางวิชาชีพหรือตามสาขาอาชีพที่หลากหลายหรือรูปแบบอื่น
...
จะเห็ น ไดว# า การผั ง เมื อ ง เป& น เรื่ อ งของกระบวนการมี ส# ว นร# ว มนั บ ตั้ ง แต# ร ะดั บ นโยบาย และ
เกี่ยวของกับนโยบายดานต#างๆ รวมไปถึงสิทธิของชุมชน ที่มีส#วนร#วมในทุกขั้นตอนและทุกภาคส#วน

3.2 การจัดกลุมประเด็นผังเมืองที่เกี่ยวข!องกับสิทธิชุมชนและสิทธิการมีสวนรวมของประชาชน
การศึกษาประเด็นผังเมืองวิเคราะห1และจัดกลุ#มประเด็นผังเมืองที่เกี่ยวของกับสิทธิชุมชนและ
สิทธิการมีส#วนร#วมของประชาชนซึ่งคณะผูวิจัยไดจัดกลุ#มประเด็นผังเมืองที่เกี่ยวของกับสิทธิชุมชนและ
สิทธิการมีส#วนร#วมของประชาชน ดังนี้
1. สิ ท ธิ ใ นการรั บ รู ขอมู ล ข# า วสาร สิ ทธิ ในการมี ส# ว นร# ว มและสิ ทธิ ชุ ม ชน ในช# ว งระหว# า งการ
ดําเนินการวางผัง
2. ความล#าชาในการประกาศบังคับใชผังเมือง
3. การใชประโยชน1ที่ดินขัดกับผังเมือง
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4. ช#วงผังหมดอายุ และผังเมืองใหม#ยังไม#ประกาศบังคับใช ในระหว#างนั้นมีการใชประโยชน1ที่ดิน
ขัดกับผังเมืองเก#า หรือขัดกับผังเมืองใหม#ที่ยังไม#ประกาศ
โดยรวบรวมขอมูลกรณีศึกษาจากแหล#งที่มา ดังนี้
1) กรณีชุมชนที่ไดรับผลกระทบจากการพัฒนาและกิจกรรมที่เกี่ยวของกับผังเมือง ซึ่งคณะผูวิจัยได
เคยมีส#วนร#วมทํางานดวย โดยที่บางชุมชนมีการรองเรียนมายังสํานักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห#งชาติ โดยศึกษาจากเอกสารที่คณะผูวิจัยไดรวบรวมจากอนุกรรมการดานสิทธิชุมชน
ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห#งชาติ และเอกสารผังเมืองที่เกี่ยวของ
2) ประเด็นป>ญหาผังเมืองที่ปรากฏตามสื่อสาธารณะ ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงสถานการณ1และประเด็น
ป>ญหาใหม#ที่เกิดขึ้น และมีแนวโนมที่จะขยายวงกวางออกไปในอนาคต
3) การวิเคราะห1จากเอกสารผังเมืองที่เป&นกฎกระทรวงผังเมืองรวมซึ่งประกาศใชบังคับเฉพาะพื้นที่
ที่มีการรองเรียนในกิจกรรมการพัฒนา ประกอบดวยแผนผังการใชประโยชน1ที่ดิน ขอกําหนด
และบัญชีทายกฎกระทรวง
4) การศึกษากรณีขอรองเรียนมายังสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห#งชาติทั้งในกรณีที่เป&น
เรื่องผังเมืองโดยตรงและกรณีที่เกี่ยวของ

ตาราง 3.1 แสดงกลุมประเด็นป.ญหาตามข!อร!องเรียนที่ประชาชนยื่นมายังสํานักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติในประเด็นด!านผังเมือง ในชวงระหวางป5 พ.ศ.2545-2556
กลุมประเด็นป.ญหา

สภาพป.ญหา

จํานวน
กรณี
ป.ญหา
สิ ท ธิ ใ นการรั บ รู ขอมู ล ข# า วสาร สิ ท ธิ ใ นการมี 1. ประชาชนไม# ส ามารถเขาถึ ง ขอมู ล ข# า วสาร 5
ส#ว นร# วม และสิ ทธิ ชุมชน ในช# ว งระหว#า งการ
เกี่ยวกับการวางและจัดทําผังเมืองในพื้นที่
ดําเนินการวางผัง
2. ป>ญหาในการศึกษาเพื่อทําความเขาใจผังเมือง
3. ป>ญหาการเขาไปมีส#วนร#วมในการวางและจัดทํา
ผังเมือง เช#น การจัดรับฟ>งความคิดเห็oไม#ทั่วถึง
ครอบคลุมพื้นที่

38

ความล#าชาในการประกาศบังคับใชผังเมือง

กระบวนการจั ด ทํ า ผั ง เมื อ งภายหลั ง ผ# า นการมี ม ติ
เห็ น ชอบจากคณะรั ฐ มนตรี แ ลว ส# ว นใหญ# เ ป& น
ประเด็นป>ญหาความล#าชาในการดําเนินการ เพื่อใหมี
การประกาศบังคับใชเป&นกฎหมาย ส#งผลใหมีการใช
ประโยชน1ที่ดินขัดกับร#างผังเมืองรวม

9

เมื่ อ มี ก ารประกาศบั ง คั บ ใชผั ง เมื อ งแลว มี ก ารใช
ประโยชน1ที่ดิน ขัดกับกฎกระทรวงบังคับใชผังเมือง
รวม ส#งผลใหเกิดผลกระทบกับสภาพพื้นที่ และสิทธิ
ของประชาชน ชุมชน
ช#วงผังหมดอายุ และผังเมืองใหม#ยังไม#ประกาศ หลังจากผังเมืองเดิมหมดอายุการบังคับใช และยังไม#
บังคับใช ในระหว#างนั้นมีการใชประโยชน1ที่ดิน มีการประกาศบังคับใชผังเมืองใหม#ในพื้นที่ กรณีที่ไม#
ขัดกับผังเมืองเก#า หรือขัดกับผังเมืองใหม#ที่ยัง มีการจัดทําขอบัญญัติทองถิ่น หรือกําหนดมาตรการ
ไม#ประกาศ
อื่น ๆเพื่ อควบคุ มการใชประโยชน1ที่ดิ น จะส# งผลให
เกิด ช#องว# างในกํา หนดการในการใชประโยชน1 ที่ดิ น
ซึ่งอาจเกิดการประกอบกิจการ หรือดําเนินกิจกรรมที่
ส#งผลกระทบต#อสภาพแวดลอมได

1

การใชประโยชน1ที่ดินขัดกับผังเมือง

3.2.1 ประเด็ น ป. ญ หาผั ง เมื อ งจากข! อ ร! อ งเรี ย นของประชาชนตอกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
แหงชาติ
ประเด็นป>ญหาผังเมืองซึ่งคณะผูวิจัยไดมีโอกาสทํางานร#วมดวย และเป&นกรณีที่เป&นขอรองเรียนมายัง
สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห#งชาติดวย โดยศึกษาจากเอกสารที่คณะผูวิจัยไดรวบรวมในช#วง
การทํางานมาวิเคราะห1ในเบื้องตน ดังนี้
(1) สิ ทธิ ในการรั บรู! ข!อมู ลขาวสาร สิ ทธิ ในการมี สวนรวมและสิ ทธิ ชุมชน ในชวงระหวางการ
ดําเนินการวางผังเมือง

2
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คําร!องเลขที่

366/25503

เรื่อง

โครงการก#อสรางคลังบรรจุกPาซ ในพื้นที่ตําบลบางจะเกร็ง อําเภอเมือง
สมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

ข!อเท็จจริงโดยสรุป
ประชาชนไดรองเรียนต#อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห#งชาติ ตามคํารองที่ 366/2550 ว#าบริษัท
ปRกนิก คอร1ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ไดขออนุ ญ าตก# อ สรางคลั ง บรรจุ กP า ซขึ้ น ในพื้ น ที่ ห มู# ที่ 1 ตํา บล
บางจะเกร็ ง อําเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม แต#เนื่องจากในบริเวณเดียวกันนั้น มีโรงงาน
ตมหอย และคลังน้ํามันของเอกชนอีก 2 แห#ง ทําใหชาวบานเกรงว#าหากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแก# คลังกPาซ
ดังกล#าวแลวจะส#งผลต#อคลังน้ํามันและส#งผลกระทบต#อชีวิต ร#างกายและทรัพย1สินของชาวบานในชุมชน
โดยคนในพื้นที่ส#วนใหญ#ไม#ตองการใหคลังบรรจุกPาซเปRดดําเนินการและใหยกเลิกโครงการ
ประเด็นป.ญหาผังเมือง
บริเวณก#อสรางคลังสินคาประเภทกPาซหุงตมโครงการบรรจุกPาซ (LPG) ตั้งอยู#ในบริเวณหมายเลข 4.4
ของกฎกระทรวงฉบับที่ 336 (พ.ศ. 2540) ผังเมืองรวมสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งกําหนดไว
เป&นสีม#วงอ#อนใหเป&นที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ โดยใหใชประโยชน1เพื่ออุตสาหกรรมที่ประกอบ
กิจการโดยไม#เ ป&น มลพิษต#อชุมชนหรื อสิ่ งแวดลอม คลังสิน คา สถาบัน ราชการ การสาธารณู ปโภคและ
สาธารณูปการเป&นส#วนใหญ# สําหรับการใชพื้นที่เพื่อกิจการอื่น ใหใชเพิ่มไดอีกไม#เกินรอยละสิบของที่ดิน
ประเภทนี้ในแต#ละบริเวณ และหามใชประโยชน1ในที่ดินเพื่อกิจการอื่นตามที่กฎหมายกําหนด ดังต#อไปนี้
(1) โรงงานทุกประเภท เวนแต#โรงงานที่ประกอบกิจการโดยไม#เป&นมลพิษต#อชุมชนหรือสิ่งแวดลอม
ตามกฎหมายว#าดวยการส#งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแห#งชาติ
(2) คลังสินคาที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับสารเคมีเพื่อการขายส#งหรือการผลิต ฯลฯ ดังนั้นหากการ
ดําเนินการดังกล#าวไม#เป&นการดําเนินการที่ขัดต#อขอกําหนดก็สามารถดําเนินกิจการได
ความเห็นของหนวยงานที่เกี่ยวข!อง ในประเด็นป.ญหาผังเมือง

3

รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ที่ 166/2555 ฉบับลงวันที่ 1 มีนาคม 2555

40

สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง เนื่องจากภารกิจหนาที่เกี่ยวกับการอนุญาตกํากับดูแลคลังกPาซ
ป>WมกPาซ และน้ํามัน กรมโยธาฯ ไดถ#ายโอนภารกิจดังกล#าวใหแก#กรมธุรกิจพลังงาน ตั้งแต#การปฏิรูประบบ
ราชการ ขั้นตอนการขออนุญาตจึงไม#ไดขึ้นอยู#กับทางสํานักงานโยธาฯจังหวัดสมุทรสงครามจะตรวจสอบ
การใชประโยชน1ที่ดินในบริเวณที่จะก#อสรางตามกฎกระทรวงบังคับใชผังเมืองรวม
คณะอนุกรรมการด!านสิทธิชุมชนและฐานทรัพยากร เห็นว#าพื้นที่ก#อสรางดังกล#าวเป&นที่ที่มีการ
กําหนดใหใชประโยชน1ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ ซึ่งมีขอหามใชประโยชน1ในเขตที่ดินดังนี้ คือ
(1) โรงงานทุกประเภทเวนแต#โรงงานที่ประกอบกิจการ โดยไม#เป&นมลพิษต#อชุมชนหรือสิ่งแวดลอม
ตามกฎหมายว#าดวยการส#งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแห#งชาติ
(2) คลังสินคาที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับสารเคมี เพื่อการขายส#งหรือการผลิต
(3) สถานสงเคราะห1หรือรับเลี้ยงเด็กหรือคนชรา
(4) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว#าดวยสุสานและฌาปนสถาน
ดังนั้น กิจการคลังเก็บกPาซและโรงงานบรรจุกPาซดังกล#าว จึงเป&นกิจการที่จัดไดว#าเป&นไปตามเงื่อนไข
ขอหามการใชประโยชน1 ที่ ดิ น ที่ ร ะบุ ไ วในผั ง เมื อ งรวมสมุ ท รสงคราม จั ง หวั ด สมุ ท รสงคราม ประเภท
อุตสาหกรรมเฉพาะกิจใน (1) และ (2) ขางตนแมจะยังไม#มีประกาศกําหนดประเภทโรงงานที่ไม#ก#อมลพิษ
ต#อชุมชน ตามพระราชบัญญัติส#งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแห#งชาติ พ.ศ. 2535 ในขณะออก
ใบอนุญาตก็ตาม แต#เนื่องจากความปลอดภัยของชุมชนที่อาจไดรับผลกระทบจํานวนมาก เป&นเรื่องสําคัญที่
หน#วยงานราชการจะตองนํามาพิจารณา ทั้งยังมีบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 2550 มาตรา 67 ใหความ
รับรองและคุมครองสิทธิของชุมชนไว
สรุปผลการตรวจสอบของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
ทางคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห#งชาติมีความเห็นสอดคลองกับทางคณะอนุกรรมการดานสิทธิชุมชน
และฐานทรัพยากรในประเด็นเรื่องผังเมือง ดังนั้นทางคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห#งชาติจึงเห็นว#าการมี
คําสั่งออกใบอนุญาตของกรมธุรกิจพลังงานเป&นการใชดุลพินิจโดยไม#ชอบดวยกฎหมาย ขัดต#อหลักการ
คุมครองสิทธิชุมชนและหลักการมีส#วนร#วมของประชาชน ทั้งเป&นการอนุญาตโดยขาดการใชดุลพินิจในการ
กําหนดมาตรการคุมครองความปลอดภัยใหแก#ชุมชนผูอาจไดรับผลกระทบอย#างเพียงพอ
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คําร!องเลขที่

792/25504

เรื่อง

โครงการก#อสรางโรงไฟฟ2าถ#านหิน อําเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ1

ข!อเท็จจริงโดยสรุป
ในพื้นที่อําเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ1มีการจัดทําผังเมืองรวมชุมชนทับสะแก โดยเป&นการ
ดําเนินการร#วมกันระหว#างสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ1 กับองค1กรปกครองส#วน
ทองถิ่นที่อยู#ในเขตผังเมืองรวมชุมชนทับสะแก ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของเทศบาลตําบลทับสะแก และ
พื้นที่บางส#วนขององค1การบริหารส#วนตําบลทับสะแก องค1การบริหารส#วนตําบลแสงอรุณ องค1การบริหาร
ส#วนตําบลเขาลาน และองค1การบริหารส#วนตําบลนาหูกวาง อําเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ1 และ
ครอบคลุมบริเวณพื้นที่ที่การไฟฟ2าฝZายผลิตแห#งประเทศไทยไดจัดซื้อไวเพื่อเตรียมก#อสรางโรงไฟฟ2า
ผูรองชี้แจงว#าเจาหนาที่กรมโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ1ไดดําเนินการจัดเวทีรับฟ>ง
ความคิดเห็นของประชาชนเรื่องผังเมืองรวมชุมชนทับสะแกและไดมีการสรุปผลการรับฟ>งความคิดเห็นของ
ประชาชนว#าประชาชนส#วนใหญ#เห็นดวยกับโครงการก#อสรางโรงไฟฟ2าถ#านหินทับสะแกของการไฟฟ2าฝZาย
ผลิตแห#งประเทศไทย ผูรองเห็นว#าการสรุปผลการประชุมซึ่งไม#ตรงกับขอเท็จจริงนั้น อาจส#งผลนําไปสู#การ
ผลั กดั น ใหมีการเปลี่ ย นสี ผั งเมื องบริ เ วณที่ ดิ นที่ การไฟฟ2 าฝZ า ยผลิ ต แห#งประเทศไทยกํ า หนดใหเป& น ที่ ตั้ ง
โรงไฟฟ2าถ#านหินทับสะแกผูรองกับพวกจึงขอคัดคานการที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของผังเมืองไม#ว#าจะ
โดยวิธีใด เช#น การเปลี่ยนสีผังเมืองในเขตที่ดินของการไฟฟ2าฝZายผลิตแห#งประเทศไทยในอําเภอทับสะแกให
เป&นสีม#วง หรือจะใชวิธีเพิ่มเติมในรายละเอียดแนบทายของพื้นที่ สีเขียวใหสามารถก#อสรางสาธารณูปโภค
เช#น โรงไฟฟ2าถ#านหินหรือกPาซได
นอกจากนี้ตองมีการรับฟ>งความคิดเห็นของประชาชนที่อยู#นอกเขตผังเมืองแต#อยู#ในพื้นที่ที่ตองไดรับ
ผลกระทบจากมลพิษหากมีการก#อสรางโรงไฟฟ2าถ#านหิน นิวเคลียร1 หรือกPาซธรรมชาติ ประชาชนที่อยู#นอก
เขตผังเมืองตองมีสิทธิเท#าเทียมกับประชาชนที่อยู#ในเขตผังเมืองทุกประการ โดยเฉพาะสิทธิการคัดคาน
กิจการที่จะสรางในเขตผังเมืองแต#ส#งผลกระทบต#อคนที่อยู#นอกผังเมือง
ประเด็นป.ญหาผังเมือง
การกําหนดพื้นที่การใชประโยชน1ที่ดินโดยขาดกระบวนการรับฟ>งความคิดเห็นของประชาชน
4
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42

ความเห็นของหนวยงานที่เกี่ยวข!อง ในประเด็นป.ญหาผังเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมือง ชี้แจงว#าในการจัดทําผังเมืองรวมชุมชนทับสะแกที่ผ#านมา เป&นผังร#างซึ่ง
ไดดํ า เนิ น การตามกฎหมายรั ฐ ธรรมนู ญ และกฎหมายผั ง เมื องทุ ก ประการ โดยเนนการมี ส# ว นร# ว มของ
ประชาชนผูมีส#วนไดเสียและการคํานึงถึงการใชประโยชน1ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอย#างยั่งยืน
ส#วนการใชประโยชน1ที่ดินบริเวณตําบลนาหูกวางที่การไฟฟ2าฝZายผลิตแห#งประเทศไทยจัดซื้อไวนั้น ในผังร#าง
ป>จจุบัน ก็ยังคงกําหนดใหเป&นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม(สีเขียว) ไม#อนุญาตใหโรงงานที่เป&น
มลพิ ษ เกิ ด ขึ้ น ในพื้ น ที่ หากการไฟฟ2 า ฝZ า ยผลิ ต แห# ง ประเทศไทยจะขอแกไขใหเป& น สี อื่น นั้ น ตองดํ า เนิ น
กระบวนการตามผังเมืองและอยู#ที่ประชาชนในพื้นที่กับการไฟฟ2าฝZายผลิตแห#งประเทศไทย หากตกลงกันได
การไฟฟ2าฝZายผลิตแห#งประเทศไทยในฐานะเจาของที่ดินสามารถยื่นขอใหแกไขผังเมืองรวมชุมชนทับสะแก
ในภายหลังได
คณะอนุกรรมการสิทธิในทรัพยากรน้ํา ชายฝ.Dง แรและสิ่งแวดล!อม มีความเห็นว#ากระบวนการ รับ
ฟ>ง ความคิด เห็น ของประชาชนมีค วามสํา คัญ อย#า งยิ่ง ตามบทบัญ ญัติของรัฐ ธรรมนูญ 2550 และตาม
หลักการแห#งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 แต#กระบวนการจัดทําผังเมืองจากขั้นตอนที่ 6 จน
ประกาศใชบังคับผังเมืองเปRดโอกาสใหมีการรองคัดคานร#างผังเมืองที่ผ#านกระบวนการรับฟ>งความคิดเห็น
ของประชาชนแลวจึงอาจทําใหผังเมืองที่ประกาศใชไม#ตรงกับการรับฟ>งความคิดเห็นได ดังนั้นหากมีการ
เปลี่ย นแปลงร#างผังเมืองควรกลับมารับฟ>งความคิด เห็น ของประชาชนอีกครั้งหนึ่ง แมมิไดกํา หนดไวใน
ขั้นตอนการจัดทําผังเมืองรวมก็ตาม

คําร!องเลขที่

800/25505

เรื่อง

โรงงานเหล็ก จังหวัดเพชรบุรี

ข!อเท็จจริงโดยสรุป
บริษัท ไทยอินเตอร1 สตีลกรุPป จํากัด ไดเขามาก#อตั้งโรงงานประกอบกิจการหลอมเหล็ก ในพื้นที่
หมู# ที่ 1 ตํ าบลหนองชุมพล อํา เภอเขายอย จังหวัด เพชรบุ รี โดยไม# มีการสอบถามชาวบานก# อนทํ าการ
ก#อสราง และพื้นที่โครงการอยู#ในเขตจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
5

รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห#งชาติ ที่ 332/2553 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2553

43

ในวันที่ 4 เมษายน 2550 ชาวบานไดเดินทางไปยื่นหนังสือถึงผูว#าราชการจังหวัดเพชรบุรีใหระงับ
การก#อสรางโครงการ แต#ก็ไม#มีหน#วยงานใดใหการตอบรับ จนกระทั่งเมื่อก#อสรางโรงงานเสร็จ มีการทดลอง
เดินเครื่องในวันที่ 11 ธันวาคม 2550 เป&นเวลา 4 วัน ก#อใหเกิดผลกระทบทั้งดานมลภาวะทางเสียง ฝุZน
ละอองและกลิ่น
วันที่ 19 ธันวาคม 2550 อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรีไดมีหนังสือขอความร#วมมือใหโรงงานระงับ
โครงการไปก#อนจนกว#ารายงานการวิเคราะห1ผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการจะผ#านการพิจารณาจาก
สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ประเด็นป.ญหาผังเมือง
1. ความล#าชาในการจัดทําผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งอยู#ในขั้นตอนดําเนินการออกกฎกระทรวง
โดยตามร#างกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบุรี ที่ตั้งของโรงงานหลอมเหล็กดังกล#าวจะอยู#ในที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรมและมีขอกําหนดหามกิจกรรมหลอมเหล็ก
2. การพิ จ ารณาเปลี่ ย นการใชที่ ดิ น เพื่ อ ประโยชน1 อ ย# า งอื่ น ที่ มิ ใ ช# เ กษตรกรรม ตามมาตรา 45
พระราชบั ญ ญั ติ จั ด รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรม พ.ศ.2517การเปลี่ ย นการใชประโยชน1 ดั ง กล# า ว มิ ไ ดมี
กระบวนการรับฟ>งความคิดเห็นของประชาชนหรือไดรับความยินยอมจากชุมชนในพื้นที่
ความเห็นของหนวยงานที่เกี่ยวข!อง ในประเด็นป.ญหาผังเมือง
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี ไดตอบประเด็นการประกอบกิจการหลอม
เหล็ ก ในพื้ น ที่ ดั ง กล# า วขั ด ต# อ กฎหมายผั ง เมื อ งหรื อ ไม# นั้ น ว# า เนื่ อ งจากพื้ น ที่ บ ริ เ วณดั ง กล# า วยั ง ไม# มี
กฎกระทรวงประกาศบังคับใช จึงไม#สามารถนํากฎหมายผังเมืองมาพิจารณาไดในขณะนี้
สํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี ไดชี้แจงกรณีการเปลี่ยนการใชที่ดินเพื่อประโยชน1อย#างอื่นที่
มิ ใ ช# เ กษตรกรรมว# า การบั ง คั บ ใชที่ ดิ น ตามมาตรา 45 พระราชบั ญ ญั ติ จั ด รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรม
พ.ศ.2517 มิไดบังคับเด็ดขาด มีขอยกเวนใหคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดมีอํานาจในการอนุญาต
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ มีความเห็นต#อประเด็นการจัดรูปที่ดินว#า การเปลี่ยนการใช
ประโยชน1ที่ดินจากเพื่อการทําเกษตรกรรมเป&นพื้นที่อุตสาหกรรมดังกล#าว มิไดมีกระบวนการรับฟ>งความ
คิดเห็นของประชาชน หรือไดรับความยินยอมจากชุมชนในพื้นที่ กระบวนการพิจารณาใหเปลี่ยนแปลงการ
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ใชประโยชน1 ในที่ ดิ น ดั งกล# า ว จึ งไม# ส อดคลองกั บ เจตนารมณ1 ของมาตรา 57 วรรค 2 รั ฐ ธรรมนู ญ แห# ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
สรุปผลการตรวจสอบของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
คณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห#งชาติมีขอเสนอต#อสํานักงานจัด รูปที่ดินกลาง ใหพิจารณาจัดทํ า
กระบวนการรับฟ>งความคิดเห็นของประชาชน ก#อนมีมติใหเปลี่ยนการใชที่ดินเพื่อประโยชน1อย#างอื่นที่มิใช#
เกษตรกรรม

คําร!องเลขที่

644/25526

เรื่อง

การกอสร!างตอเติมไซโลปูนบริเวณหน!าสถานีรถไฟนาสาร
จังหวัดสุราษฎรJธานี

ข!อเท็จจริงโดยสรุป
กรณีคัดคานการก#อสรางต#อเติมไซโลปูนของบริษัท ทีพีไอ จํากัด (มหาชน) บริเวณหนาสถานีรถไฟ
นาสาร ตําบลนาสาร อําเภอนาสาร จังหวัดสุราษฎร1ธานี ของราษฎรตําบลนาสาร
บริษัทไดรับใบอนุญาตใหประกอบกิจการโรงงานเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2538 ซึ่งการประกอบกิจการ
ของบริ ษัท ไดก# อใหเกิ ด ผลกระทบต# อสุ ขภาพและอนามั ย ของประชาชนที่ อาศั ย อยู# บ ริ เ วณใกลเคี ย งจน
ก# อ ใหเกิ ด โรคเกี่ ย วกั บ ระบบทางเดิ น หายใจ เช# น โรคมะเร็ ง เยื่ อ หุ มปอด โรคภู มิ แ พ โรคหอบหื ด
วัณโรค โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง เป&นตน เนื่องจากสถานที่ตั้งของไซโลปูนอยู#กลางชุมชนแออัดและเป&นเขต
ติดต#อกับโรงเรียน วัด สถานีรถไฟ สนามเด็กเล#น ศาลาเอนกประสงค1ของชุมชน ตลาดและไนท1พลาซ#า
ซึ่งคนในพื้นที่ไดมีการรองเรียนเกี่ยวกับป>ญหาเหตุเดือดรอนรําคาญจากฝุZนผงปูนเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม
2543 แต#ป>ญหาก็ยังไม#ไดรับการเยียวยา บริษัทก็ยังคงประกอบกิจการและยังไดมีการยื่นขอต#อเติมและ
ขยายไซโลปูนในช#วยปลายป[ 2551 ต#อมาเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2552 มีประชาชนจํานวน 7,380 คนยื่น
หนังสือถึงผูมีหนาที่ดูแลพื้นที่ทั้งในระดับประเทศและในระดับทองถิ่น

6

รายงานผลการตรวจสอบ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห#งชาติ ที่ 289/2555 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2555
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ประเด็นป.ญหาผังเมือง
การใชสิ ท ธิ ข องผู มี ส# ว นไดเสี ย กล# า วคื อ เทศบาลเมื อ งนาสาร ในการยื่ น คํ า รองขอแกไขหรื อ
เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกขอกําหนดเกี่ยวกับการใชประโยชน1ที่ดินผังเมืองรวมเมืองนาสาร โดยไดยื่นคํารอง
ภายใน 90 วันตามที่กฎหมายกําหนด (ตั้งแต#วันที่ 30 ตุลาคม 2552 ถึงวันที่ 27 มกราคม 2553) ขอใหกรม
โยธาธิการและผังเมืองแกไขส#วนของการกําหนดสีที่ดินของการรถไฟแห#งประเทศไทยที่มีการกําหนดเป&น
สีข าว (พื้นที่นอกเหนือการควบคุมของผังเมืองรวม กฎหมายผังเมืองบังคับใชไม#ได อันเป&นช#องว#างของ
กฎหมาย) เนื่องจากการกําหนดดังกล#าวทําใหบริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน) สามารถมาเช#าที่ดินของ
การรถไฟแห#งประเทศไทยประกอบกิจการโรงงาน เนื่องจากตามขอกําหนดผังเมืองไม#ไดหามไว จึงขอให
แกไขสีผังเมืองดังกล#าวเป&นสีน้ําเงิน (ที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ) แต#
ปรากฏว#าที่ประชุมคณะอนุกรรมการผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย มีมติไม#ให
เปลี่ยนแปลงสีโดยใหเหตุผลว#าเพื่อความสะดวกในการจัดการพื้นที่ของการรถไฟแห#งประเทศไทย โดยมิได
คํานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนแต#อย#างใด (กรกฎาคม 2553)
ความเห็นของหนวยงานที่เกี่ยวข!อง ในประเด็นป.ญหาผังเมือง
เทศบาลเมืองนาสาร
เทศบาลฯ ไดรับเรื่องรองเรียนจากราษฎรมาโดยตลอด ตั้งแต#ป[ 2542 ซึ่งทางเทศบาลฯไดพยายาม
หาแนวทางแกไข แต#ก็ไม#สามารถแกไขป>ญหาได
เทศบาลฯ มีความเห็นว#า ป>ญหาจะเกิดขึ้นมาอีกมากในอนาคตจึงเห็น ควรใหบริษัท ทีพีไอ โพลี น
จํ า กั ด (มหาชน) ยายสถานประกอบการไปที่ อื่ น และในกรณี เ ดี ย วกั น นี้ เ ทศบาลฯไดยื่ น คํ า รองต# อ
สํ า นั กโยธาธิ การและผั งเมื องจั ง หวั ด สุ ร าษฎร1 ธ านี เ พื่ อขอแกไขเปลี่ ย นแปลงสี ผั งเมื องรวมเมื องนาสาร
จากสีขาว เป&นสีน้ําเงิน เพื่อแกไขป>ญหาในระยะยาวแบบบูรณาการ
สํานักโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดสุราษฎรJธานี
บริเ วณสถานีร ถไฟนาสาร อยู#ในผังเมืองรวมเมืองนาสารหากแต#ขาดอายุบังคับใชอยู# เทศบาล
เมืองนาสารจึงไดนําผังเมืองรวมเมืองนาสารไปจัดทําเป&นเทศบัญญัติเทศบาลเมืองนาสาร เรื่อง กําหนด
บริเ วณหามก#อสราง ดัดแปลง ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภทในทองที่เ ทศบาล
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เมืองนาสาร อําเภอนาสาร จังหวัดสุราษฎร1ธานี พ.ศ.2551 เพื่อบังคับใชชั่วคราวและกรมโยธาธิการและ
ผังเมืองกําลังดําเนินการปรับปรุงผังเมืองรวม
ผังเมืองรวมเมืองนาสารไม#ไดกําหนดพื้นที่สองขางทางรถไฟบริเวณใกลสถานีรถไฟ เพราะบริเวณ
ดังกล#าวเป&นพื้นที่สีขาว จึงไม#มีกฎหมายบังคับใชแต#อย#างใด
สรุปผลการตรวจสอบของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
คณะอนุกรรมการดานสิทธิชุมชนและฐานทรัพยากรมีความเห็นว#า การที่บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด
(มหาชน) มาเช#าพื้นที่การถไฟแห#งประเทศไทยในการประกอบกิจการ ซึ่งเป&นพื้นที่สีขาวตามประกาศของ
กรมโยธาธิการและผังเมืองไดกําหนดไวนั้น ทําใหผูประกอบการในพื้นที่ดังกล#าวสามารถประกอบกิจการได
ทุกประเภทโดยไม#มีขอจํากัดอันเป&นช#องว#างของกฎหมาย นอกจากนี้ยังมีความเห็นว#าการรถไฟแห#งประเทศ
สมควรพิจารณาออกระเบียบในการใหเช#าที่ดินสําหรับกิจการที่อาจส#งผลกระทบต#อประชาชน สุขภาพและ
สภาพแวดลอม มิฉะนั้นอาจถือไดว#าการรถไฟแห#งประเทศไทยสนับสนุนใหเกิดการละเมิดต#อประชาชนและ
ชุมชน
ทั้ งนี้ คณะกรรมการสิ ท ธิ มนุ ษยชนแห# ง ชาติ ไ ดมี มติ ใ หกรมโรงงานอุ ต สาหกรรม และสํ า นั ก งาน
อุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร1ธานีพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตและไม#อนุญาตใหบริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด
(มหาชน) ประกอบกิ จ การที่ เ ป& น อั น ตรายต# อ สุ ข ภาพบริ เ วณสถานี ร ถไฟนาสาร โดยไดใหน้ํ า หนั ก กั บ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นต#อชุมชนเป&นหลัก

คําร!องเลขที่

986/25557

เรื่อง

โครงการก#อสรางถนนตามผังเมืองรวม จังหวัดกาญจนบุรี

ข!อเท็จจริงโดยสรุป

7

บันทึกการชี้แจงขอเท็จจริง กรณีการสรางถนนสาย ก ข ค ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 16 ตุลาคม 2555
หนังสือคณะอนุกรรมการดานสิทธิชุมชนที่ สม 0003/489 ฉบับวันที่ 21 กุมภาพันธ1 2556
หนังสือกรมทางหลวงชนบท ที่ คค 0703/2815 ฉบับลงวันที่ 25 มีนาคม 2556
หนังสือสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรีที่ กจ 0022/283 ฉบับวันที่ 13 มีนาคม 2556
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กรณีรองเรียนคัดคาน “โครงการก#อสรางถนนตามผังเมืองรวม” 3 สาย คือ สาย ก สาย ข และสาย ค
ในพื้ น ที่ จั งหวั ด กาญจนบุ รี ของกรมทางหลวงชนบท ตามผั งเมื องรวมจั งหวั ด ซึ่ งไดหมดอายุ ไปแลว แต#
ชาวบานในพื้ น ที่ เ ห็ น ว# า โครงการดั ง กล# า วจะส# ง ผลกระทบต# อ การใชประโยชน1 ที่ ดิ น เดิ ม ของชาวบาน
นอกจากนี้ยังมีประเด็นเรื่องความโปร#งใสในการจัดทําโครงการดังกล#าว กล#าวคือ
1) ชาวบานไม# ส ามารถเขาถึ ง และไม# ไ ดรั บ แจงขอมู ล ข# า วสารเกี่ ย วกั บ โครงการ ตลอดจนเรื่ อ ง
ขอกําหนดในประกาศพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดิน
2) กระบวนการมี ส# ว นร# ว มที่ จั ด ขึ้ น ไม# ค รอบคลุ มผู ที่ ไดรั บ ผลกระทบจากโครงการจึ ง ถื อไม# ไ ดว# า
ประชาชนไดมีส#วนร#วมแลว
3) แผนที่แนบทายพระราชกฤษฎีกาเป&นแผนที่ทายผังเมืองเดิมตั้งแต#ป[พ.ศ. 2543 ซึ่งไม#ตรงกับสภาพ
ความเป&นจริงในป>จจุบัน และชาวบานไม#เห็นว#าโครงการดังกล#าวจําเป&นต#อการพัฒนาพื้นที่ ดวยเหตุผลนี้จึง
เห็นควรยกเลิกโครงการทั้งหมด
ชาวบานซึ่งรวมไปถึงผู รองและเครือ ข#า ยผู ที่ไดรับ ผลกระทบไดดํา เนิน การรองเรีย นคัด คานมา
ตลอด และกรมทางหลวงชนบทก็เคยมีหนังสือแจงชะลอโครงการแลวในวันที่ 10 สิงหาคม 2553 แต#ก็
ยังดําเนินการต#อ ในวันที่ 24 กันยายน 2555 เครือข#ายผูไดรับผลกระทบจากโครงการก#อสรางถนนตาม
ผังเมืองรวมไดทําหนังสือถึงผูว#าราชการจังหวัดกาญจนบุรีว#า หากจะมีความเห็นอนุมัติโครงการฯใหแจง
ประชาชนเขามามีส#วนร#วมดวย นอกจากนี้เครือข#ายก็ไดมีการรวบรวมรายชื่อเพื่อคัดคานโครงการฯ โดย
มีคนร#วมมากกว#า 3,000 รายชื่อ แต#ก็ไม#ไดรับการติดต#อกลับใหประชาชนเขาไปมีส#วนร#วมแต#อย#างใด
อย#างไรก็ดี กรมทางหลวงชนบทไดมีหนังสือชี้แจงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห#งชาติแลวว#า อธิบดี
กรมทางหลวงไดพิจารณาเห็นชอบอนุมัติใหยกเลิกโครงการดังกล#าวแลว
ประเด็นป.ญหาผังเมือง
การเขาถึงขอมูลข#าวสารเกี่ยวกับโครงการที่จัดทําภายใตผังเมืองรวมจังหวัดกาญจนบุรีที่หมดอายุไป
แลว แต# อ ยู# ใ นระหว# า งการปรั บ ปรุ ง ครั้ ง ที่ 2 รวมถึ ง การเขาไปมี ส# ว นร# ว มในกระบวนการดั ง กล# า วที่
ไม#ชอบธรรม ป>ญหาการบังคับใชผังเมืองในช#วงรอยต#อที่ผังเมืองหมดอายุแลว
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ความเห็นของหนวยงานที่เกี่ยวข!อง ในประเด็นป.ญหาผังเมือง
ผู!วาราชการจังหวัดกาญจนบุรี
โครงการก#อ สรางถนนทั ้ง 3 สาย เกิด จากการที ่ผู ว#า ราชการจัง หวัด กาญจนบุร ีล งนามขอ
สนับ สนุน งบประมาณและค#า ก#อ สรางจากกรมทางหลวงชนบทเมื่อ ป[พ .ศ. 2551 ซึ่ง เป&น การดํา เนิน
โครงการตามผังเมืองรวมที่มีอยู#แลว
เมื่อไดรับเรื่องรองเรียนจากชาวบาน ทางจังหวัดก็ไดทําหนังสือถึงกรมทางหลวงชนบท และไดทราบทาง
วาจาว#ากรมทางหลวงชนบทจะดําเนินการชะลอโครงการทั้งหมดจนกว#าจะทําความเขาใจกับประชาชนในพื้นที่
กรมทางหลวงชนบท
ป[พ.ศ. 2555 กรมทางหลวงชนบทไดรับงบประมาณสํารวจเวนคืนอสังหาริมทรัพย1 สาย ก และสาย ค
แต#ในการออกพระราชกฤษฎีกาไดออกครอบคลุมถนนทั้ง 3 สาย
โครงการสรางถนนทั้ง 3 ไม#เขาข#ายตองจัดทํารายงานการวิเคราะห1ผลกระทบสิ่งแวดลอม
การรับฟ>งความคิดเห็น ไดจัดขึ้นก#อนที่จะออกพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะ
เวนคืน โดยสํารวจรายชื่อตามแนวสายทาง และหนังสือเชิญเขาร#วมและแจงว#าจะมีการรับฟ>งความคิดเห็น
โดยมีแผ#นพับนําเสนอแจกชาวบานใหทราบถึงสิทธิในการเขาร#วมแสดงความคิดเห็น โดยไดจางที่ปรึกษาทํา
การจัดประชุมและเก็บรายละเอียดขอมูล ดังนี้
สาย ก (ซึ่งเป&นสายบังคับของผังเมือง) มีผูเขาร#วมครั้งที่ 1 จํานวน 50 คน ครั้งที่ 2เฉพาะผูที่ไดรับ
ผลกระทบจากโครงการจํานวน 78 คน และครั้งที่ 3 มาจากผูที่เขาร#วมครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 มีผูเห็นดวย
รอยละ 69.56 ไม#เห็นดวย 14.88 ไม#แสดงความคิดเห็น 15.56
สาย ข มีผูเห็นดวย 75 ไม#เห็นดวย 27 ไม#แสดงความคิดเห็น 2
สาย ค มีผูเห็นดวย 71 ไม#เห็นดวย 13.2 ไม#แสดงความคิดเห็น 15
สรุปไดว#ามีผูเห็นดวยกับโครงการจํานวนมากกว#า ก็ดําเนินการตามโครงการต#อไป ซึ่งในขั้นตอนการ
สํารวจอสังหาริมทรัพย1 ก็ตองดําเนินการรับฟ>งความคิดเห็นของประชาชนก#อนการสํารวจเช#นกัน
ใหโอกาสชุมชนเสนอแนวทางเลือกเพื่อปรับเปลี่ยนแนวเสนทางไม#ใหกระทบต#อชุมชน
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ยอมรับว#าพระราชกฤษฎีกา มีผลกระทบกับชาวบาน ถนนสาย ข ก็ไดชะลอโครงการเพราะชาวบาน
คานแลว แต#การชะลอคือมีโอกาสสรางได หากชาวบานจะขอยกเลิกโครงการถนนก็ตองดําเนินการคัดคานผัง
เมือง เนื่องจากกรมทางหลวงชนบทดําเนินการตามคําขอของทางจังหวัดซึ่งเป&นการก#อสรางตามผังเมืองรวม
แผนที่แนบทายพระราชกฤษฎีกาเป&นแผนที่เดิมตามผังเมืองเก#าตั้งแต#ป[ พ.ศ. 2543 ซึ่งไม#ถูกตอง
ตามความเป&นจริง
การเขาสํารวจอสังหาริมทรัพย1จะกําหนด 100 เมตร บริเวณทางแยก 500 เมตร แต#การเวนคืน
จริงๆ จะทําแค# 20 เมตรและ 30 เมตร ตามโครงการสรางถนน
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี
จังหวัดกาญจนบุรีมีผังเมืองรวมจังหวัดที่บังคับใชมาแลว 2 ครั้ง ป>จจุบันหมดอายุแลว
สาเหตุ ที่ ห น# ว ยงานอื่ น นํ า แนวผั งเมื อ งของกรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื องไปสราง เนื่ อ งจากตาม
กฎหมายผังเมืองใหอํานาจหน#วยงานในการรอนสิทธิ ออกคําสั่งใหผูที่จะปลูกสรางล้ําแนวถนนระงับการ
ก#อสรางได
การก#อสรางถนนใชชื่อโครงการว#า “โครงการก#อสรางถนนตามผังเมืองรวม” และไดรับงบประมาณ
มาตามชื่อโครงการนี้ จึงตองนําเอาถนนที่ปรากฏตามผังเมืองไปก#อสรางตามโครงการที่ไดรับงบประมาณ
ป>จ จุบั น ผั งเมื องรวมเมืองกาญจนบุรี ซึ่งรวมโครงการก#อสรางถนน เตรี ย มปR ด ประกาศ 15 วั น
เพื่อใหประชาชนทราบและมาแสดงความคิดเห็น สามารถคัดคานได และคําคัดคานก็จะถูกนําไปพิจารณา
รับฟ>งในที่ประชุมคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดและผังเมืองชาติ ซึ่งอาจจะยืนยันตามแบบผังเมืองเดิม
ป> จ จุ บั น การปรั บ ปรุ ง ผั ง เมื อ งรวมจั ง หวั ด กาญจนบุ รี (ปรั บ ปรุ ง ครั้ ง ที่ 2) เป& น ภารกิ จ ที่
กรมโยธาธิการและผังเมืองถ#ายโอนใหเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ร#วมกับองค1กรปกครองส#วนทองถิ่นในเขตผัง
เป&นผูดําเนินการโดยจัดจางที่ปรึกษา คือ บริษัทไฟนอล ดีไซน1 คอนซัลแตนท1 จํากัด ดําเนินการ และกรม
โยธาธิการและผังเมืองเป&นผูสนับสนุนดานวิชาการ ป>จจุบันอยู#ในขั้นตอนที่ 4 (การประชุมรับฟ>งความคิดเห็น
ของประชาชน) ซึ่งไดจัดประชุมเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ1 2556 มีผูเขาร#วมประชุมประมาณ 1,000 คน ปรากฏ
ว#าความเห็นคนส#วนใหญ#คือไม#ตองการถนนโครงการหลายสายที่ผ#านพื้นที่ชุมชนหนาแน#น ทั้งนี้จะไดจัด
ประชุมรับฟ>งความคิดเห็นของผูแทนชุมชนของแต#ละกลุ#มย#อยอีกครั้งภายในเดือนมีนาคม 2556 เพื่อจะได
นําไปพิจารณาปรับปรุงแกไขการกําหนดโครงการก#อสรางถนนต#อไป
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ขอคิดเห็ นของประชาชนในพื้นที่ไม# ว#าจะเป& นการคั ดคานหรื อเห็นดวยจะถูกนํ าไปประกอบการ
พิจารณาวางและจัดทําผังเมืองรวม หรือทบทวนผังเมืองรวมที่ไดวางไวและจัดทําขึ้นไวก#อนแลว ก#อนที่จะ
นําเสนอคณะกรรมการผังเมืองพิจารณา
ปลัดอําเภอทามวง
ถนนสาย ข ผ#านอําเภอท#าม#วงประมาณ 1 กิโลเมตร ผ#านพื้นที่ไร#นา สวนผัก ไม#มีบานเรือน ไดมี
การประชุมประมาณ 2 ครั้ง มีเฉพาะผูนําชุมชนไป ชาวบานไม#ไดเขาไปมีส#วนร#วมและจากการสอบถาม
กํานัน ผูใหญ#บาน เห็นว#าไม#มีผลกระทบต#อชาวบาน
เทศบาลเมืองกาญจนบุรี
เทศบาลเมืองกาญจนบุรีไดรับการถ#ายโอนอํานาจการทําผังเมืองมาเมื่อป[พ.ศ. 2548 แต#เมื่อผังเมืองเดิม
หมดอายุ อํานาจหนาที่ก็เป&นขององค1กรปกครองทองถิ่นในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีในการจัดทําผังเมืองรวม โดย
เทศบาลเมื อ งกาญจนบุ รี มี ห นาที่ ห ลั ก ในการจั ด ทํ า โดยเทศบาลเมื อ งกาญจนบุ รี ไ ดจั ด จางบริ ษั ท
ไฟนอล ดีไซน1 คอนซัลแตนท1 จํากัด ซึ่งอยู#ในขั้นตอนการรับฟ>งความคิดเห็นและผลจากการรับฟ>งนี้ก็จะถูกเสนอ
ไปยังคณะกรรมการผังเมืองส#วนกลางอี กครั้งหนึ่ง ป> จจุบันผังเมืองหมดอายุแลว แต#ก#อนหนานี้เทศบาลก็ได
ดําเนินการก#อสรางถนนตามผังเมืองรวม ซึ่งถนนสาย ก เป&นสายหลัก ส#วนสาย ข และ ค เป&นเพียงสายแนะนํา
เทศบาลเมืองกาญจนบุรีไม#ทราบเรื่องการยกเลิกโครงการก#อสรางถนน
ถนนสาย ข จะมีการปรับเปลี่ยนตามผังเมืองใหม# แต#สาย ก และ ค จะคงเสนทางไวเหมือนเดิม
เทศบาลตําบลปากแพรก
ชาวบานตํ า บลปากแพรกเคยคั ด คานการก# อสรางถนนแต# ไ ม# สํ า เร็ จ จึ งไดรองต# อ ศาลปกครอง
ศาลปกครองมีคําสั่งใหชะลอโครงการเฉพาะส#วนที่รองต#อศาลเท#านั้น ไม#ใช#ชะลอถนนสาย ข ทั้งสาย
มีป>ญหาเรื่องการบังคับใชผังเมืองในช#วงรอยต#อที่ผังเมืองหมดอายุไปแลว ทองถิ่นก็จําเป&นตอง
อนุญาตเนื่องจากไม#มีกฎหมายบังคับ
ควรหาขอยุติว#า การดําเนินการอย#างไรใหประชาชนไดรับขอมูลข#าวสารทั่วถึง ความจําเป&นเรื่อง
การสรางถนน การรับ ฟ> งความเห็ นของประชาชน การเยี ยวยาผลกระทบ กรมทางหลวงชนบทควรให
คําตอบกับประชาชนที่ไดรับผลกระทบอย#างชัดเจน
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ความเห็นคณะอนุกรรมการด!านสิทธิชุมชน
การดําเนินการโครงการแบบนี้ตองดําเนินการโดยยึดหลักตามรัฐธรรมนูญ จะใชกฎหมายผังเมือง
และกฎหมายเฉพาะอย#างเดียวไม#ได
สิทธิชุมชน ชุมชนมีสิทธิใชประโยชน1และบริหารจัดการปZา ลุ#มน้ํา ที่ดิน ชายฝ>`ง ดังนั้นการดําเนิน
นโยบายต#างๆตองคํานึงถึงประโยชน1ของประชาชนและควรใหประชาชนมีส#วนในการบริหารจัดการ
สิทธิในการมีส#วนร#วม ตองใหประชาชนมีส#วนร#วมตั้งแต#การอนุมัติโครงการนี้ ตองถามความเห็น
จากชาวบานก#อนที่จะมีโครงการ ในเวทีที่กรมทางหลวงชนบทจางบริษัทที่ปรึกษามาทํา กรมทางหลวง
ชนบทตองใหประชาชนทั้งจังหวัดรับรูขอมูลก#อน โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีส#วนไดเสีย การมีส#วนร#วมในการแสดง
ความคิดเห็น ว#าโครงการมีจุดอ#อนอย#างไร มีส#วนร#วมในการตัดสินใจ ส#วนร#วมในการดําเนินการและส#วน
ร#วมในการตรวจสอบ
มีมติเห็นควรยกเลิกโครงการ

(2) ความลาช!าในการประกาศบังคับใช!ผังเมือง

คําร!องเลขที่

800/25508

เรื่อง

โรงงานเหล็ก จังหวัดเพชรบุรี

ข!อเท็จจริงโดยสรุป
บริษัท ไทยอินเตอร1 สตีลกรุPป จํากัด ไดเขามาก#อตั้งโรงงานประกอบกิจการหลอมเหล็ก ในพื้นที่
หมู# ที่ 1 ตํ าบลหนองชุมพล อํา เภอเขายอย จังหวัด เพชรบุ รี โดยไม# มีการสอบถามชาวบานก# อนทํ าการ
ก#อสราง และพื้นที่โครงการอยู#ในเขตจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ในวันที่ 4 เมษายน 2550 ชาวบานไดเดินทางไปยื่นหนังสือถึงผูว#าราชการจังหวัดเพชรบุรีใหระงับ
การก#อสรางโครงการ แต#ก็ไม#มีหน#วยงานใดใหการตอบรับ จนกระทั่งเมื่อก#อสรางโรงงานเสร็จ มีการทดลอง
8

รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห#งชาติ ที่ 332/2553 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2553
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เดินเครื่องในวันที่ 11 ธันวาคม 2550 เป&นเวลา 4 วัน ก#อใหเกิดผลกระทบทั้งดานมลภาวะทางเสียง ฝุZน
ละอองและกลิ่น
วันที่ 19 ธันวาคม 2550 อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรีไดมีหนังสือขอความร#วมมือใหโรงงานระงับ
โครงการไปก#อนจนกว#ารายงานการวิเคราะห1ผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการจะผ#านการพิจารณาจาก
สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ประเด็นป.ญหาผังเมือง
1. ความล#าชาในการจัดทําผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งอยู#ในขั้นตอนดําเนินการออกกฎกระทรวง
โดยตามร#างกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบุรี ที่ตั้งของโรงงานหลอมเหล็กดังกล#าวจะอยู#ในที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม และมีขอกําหนดหามกิจกรรมหลอมเหล็ก
2. การพิ จ ารณาเปลี่ ย นการใชที่ ดิ น เพื่ อ ประโยชน1 อ ย# า งอื่ น ที่ มิ ใ ช# เ กษตรกรรม ตามมาตรา 45
พระราชบั ญ ญั ติ จั ด รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรม พ.ศ.2517การเปลี่ ย นการใชประโยชน1 ดั ง กล# า ว มิ ไ ดมี
กระบวนการรับฟ>งความคิดเห็นของประชาชน หรือไดรับความยินยอมจากชุมชนในพื้นที่
ความเห็นของหนวยงานที่เกี่ยวข!อง ในประเด็นป.ญหาผังเมือง
สํ า นั ก งานโยธาธิ ก ารและผั งเมื องจั งหวั ด เพชรบุ รี ไดตอบประเด็ น การประกอบกิ จ การหลอม
เหล็กในพื้นที่ดังกล#าวขัดต#อกฎหมายผังเมืองหรือไม#นั้นว#า เนื่องจากพื้นที่บริเวณดังกล#าวยังไม#มีกฎกระทรวง
ประกาศบังคับใช จึงไม#สามารถนํากฎหมายผังเมืองมาพิจารณาไดในขณะนี้
สํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรีไดชี้แจงกรณีการเปลี่ยนการใชที่ดินเพื่อประโยชน1อย#างอื่นที่
มิ ใ ช# เ กษตรกรรมว# า การบั ง คั บ ใชที่ ดิ น ตามมาตรา 45 พระราชบั ญ ญั ติ จั ด รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรม
พ.ศ.2517 มิไดบังคับเด็ดขาด มีขอยกเวนใหคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดมีอํานาจในการอนุญาต
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ มีความเห็นต#อประเด็นการจัดรูปที่ดินว#า การเปลี่ยนการใช
ประโยชน1ที่ดินจากเพื่อการทําเกษตรกรรมเป&นพื้นที่อุตสาหกรรมดังกล#าว มิไดมีกระบวนการรับฟ>งความ
คิดเห็นของประชาชน หรือไดรับความยินยอมจากชุมชนในพื้นที่ กระบวนการพิจารณาใหเปลี่ยนแปลงการ
ใชประโยชน1 ในที่ ดิ น ดั งกล# า ว จึ งไม# ส อดคลองกั บ เจตนารมณ1 ของมาตรา 57 วรรค 2 รั ฐ ธรรมนู ญ แห# ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
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สรุปผลการตรวจสอบของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
คณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห#งชาติมีขอเสนอต#อสํานักงานจัด รูปที่ดินกลาง ใหพิจารณาจัดทํ า
กระบวนการรับฟ>งความคิดเห็นของประชาชน ก#อนมีมติใหเปลี่ยนการใชที่ดินเพื่อประโยชน1อย#างอื่นที่มิใช#
เกษตรกรรม

คําร!องเลขที่

434/25539

เรื่อง

โรงงานหลอมเศษโลหะ ตําบลมาบโปZง อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

ข!อเท็จจริงโดยสรุป
ผูรอง (ปกปRดชื่อ) ไดรองเรียนต#อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห#งชาติ ตามคํารองที่ 434/2553
ว#าบริษัท ยูเนี่ยนโปร กรุPป จํากัด ไดขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการประเภทหล#อหลอมเศษโลหะ บริเวณ
หมู#ที่ 2 ตําบลมาบโปZง อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี และสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ไดออก
ใบอนุญาตใหโดยไม#มีการศึกษาประเมินผลกระทบต#อสุขภาพของประชาชน และไม#จัดใหมีกระบวนการ
รับฟ>งความคิดเห็นตามรัฐธรรมนูญแห#งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
ประเด็นป.ญหาผังเมือง
ความล#าชาในการออกประกาศ (ร#าง) กฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวม (เดือนสิงหาคม 2553) ทํา
ใหมีการประกอบกิจการโรงงานหลอมทองแดงในพื้นที่ ขัดกับร#างกฎกระทรวงฉบับดังกล#าว
ความเห็นของหนวยงานที่เกี่ยวข!อง ในประเด็นป.ญหาผังเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรีไดชี้แจงว#า พื้นที่ดังกล#าวยังไม#มีกฎกระทรวงผังเมืองรวม
ประกาศบังคับใชขณะนี้(เดือนสิงหาคม 2553) กรมโยธาธิการและผังเมืองกําลังดําเนินการวางแผนและ
จั ด ทํ า ผั งเมื อ งรวมชุ มชนพานทอง – หนองตํ า ลึ ง จั ง หวั ด ชลบุ รี ซึ่ งอยู# ใ นระหว# า งเสนอคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยกําหนดการใชประโยชน1ที่ดินไวเป&นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม

9

รายงานผลการตรวจสอบ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห#งชาติ ที่ 397/2555 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2555
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สรุปผลการตรวจสอบของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห#งชาติไดพิจารณาเห็นว#า การประกอบกิจการโรงงานอาจก#อใหเกิด
ผลกระทบดานสิ่งแวดลอมต#อชุมชน และกระบวนการพิจารณาอนุญาตของหน#วยงานที่เกี่ยวของมีป>ญหาใน
ประเด็นการรับฟ>งความคิดเห็นของประชาชน เป&นการละเมิดสิทธิมนุษยชน จึงเห็นควรใหพิจารณายกเลิก
ใบอนุญาตดังกล#าว และเห็นควรมีขอเสนอแนะเชิงนโยบายต#อกรมโรงงานอุตสาหกรรมเรื่องแนวปฏิบัติใน
กระบวนการรับฟ>งความคิดเห็นของประชาชนสําหรับการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน

คําร!องเลขที่

725/255310

เรื่อง

โครงการก#อสรางนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร แห#งที่ 2 จังหวัดชลบุรี
และจังหวัดฉะเชิงเทรา

ข!อเท็จจริงโดยสรุป
ราษฎรในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราและชลบุรีมารองเรียนต#อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห#งชาติว#า
บริษัท อมตะ คอร1ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ไดมีโครงการก#อสรางนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร แห#งที่ 2
ซึ่งมีบริเวณครอบคลุมพื้นที่ตําบลเกาะลอย ตําบลบานเก#า ตําบลบางนาง อําเภอพานทองจังหวัดชลบุรี
และตําบลบางผึ้ง อําเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทรา มีพื้นที่ประมาณ 8,226 ไร# 3 งาน 84 ตารางวา โดย
การนิคมอุตสาหกรรมแห#งประเทศไทยไดมีการประกาศจัดตั้งพื้นที่ดังกล#าวเป&นเขตอุต สาหกรรมทั่วไป
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร (โครงการ 2) เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2553
ประชาชนมีความกังวลว#าหากมีการจัดการไม#ดีเพียงพอ อาจก#อใหเกิดผลกระทบกับเกษตรกร เนื่องจาก
พื้นที่โดยรอบโครงการเป&นพื้นที่เกษตรกรรม มีการเพาะปลูกและมีการเลี้ยงปลาและกุงเป&นจํานวนมาก อีกทั้ง
10

หนังสือคณะอนุกรรมการดานสิทธิชุมชนและฐานทรัพยากรที่ สม 003/719 ฉบับลงวันที่ 18 เมษายน 2554
หนังสือกรมโยธาธิการและผังเมืองที่ มท 0712/3892 ฉบับลงวันที่ 2 มิถุนายน 2554
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาประสานงานและจัดทําผังเมือง ครั้งที่ 4/2546 วันที่ 14 สิงหาคม 2546
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาประสานงานและจัดทําผังเมือง ครั้งที่ 9/2546 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2548
หนังสือกรมโยธาธิการและผังเมืองที่ มท 0712.2/5724 ฉบับลงวันที่ 4 มิถุนายน 2556
รายงานผลการตรวจสอบ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห#งชาติ ที่ 1076-1077/2555 ลงวันที่ 18 เดือนธันวาคม 2555
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ร# า งกฎกระทรวงใหใชบั งคั บ ผั งเมื อ งรวมยั งไดกํ า หนดการใชประโยชน1 ที่ดิ น ดั งกล# า วเป& น ประเภทนิ ค ม
อุตสาหกรรมในบางส#วน และเป&นพื้นที่เกษตรกรรมเป&นบางส#วนทับซอนกันอยู#
ประเด็นป.ญหาผังเมือง
ความล#าชาในการประกาศบังคับใช
1) ผังเมืองรวมชุมชนบางปะกง
2) ผังเมืองรวมชุมชนพานทอง - หนองตําลึง จังหวัดชลบุรี
ซึ่งใชเวลา 7 ป[ 8 เดือนฉบับ หนึ่ ง และ 6 ป[

1 เดือนอี กฉบับ หนึ่ งตามลํ าดั บ นับ แต# วัน ที่

คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาประสานงานวางและจัดทําผังเมืองไดมีการประชุมในประเด็นผังเมือง
นั้นๆ จนถึงวันที่ถูกประกาศบังคับใช
ส#วนรายละเอียดการจัดทําผังอื่นยังไม#มีขอมูล
ความเห็นของหนวยงานที่เกี่ยวข!อง ในประเด็นป.ญหาผังเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมือง
จากการตรวจสอบพบว#าพื้นที่ส#วนใหญ#เป&นพื้นที่ว#างและพื้นที่เกษตรกรรม ส#วนการใชประโยชน1ที่ดิน
ในอนาคตพบว#า พื้นที่โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครที่ 2 ตั้งอยู#ในเขตผังเมืองรวมจังหวัด 2 จังหวัด
และผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน 3 ผัง ดังนี้
1. ผั งเมืองรวมจังหวั ดฉะเชิงเทรา อยู#ในพื้ นที่ตํ าบลบางผึ้ง อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
กําหนดการใชประโยชน1ที่ดินเป&นประเภทชุมชน(สีชมพู) อยู#ในขั้นตอนคณะกรรมการกฤษฎีกานัดประชุม
หน#วยงานที่เกี่ยวของ (ป>จจุบันประกาศใชบังคับแลว เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2554 ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2559)
2. ผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี กําหนดการใชประโยชน1ที่ดินในพื้นที่ตําบลบางนาง ตําบลเกาะลอย
ตําบลบานเก#า อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี เป&นประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) อยู#ในขั้นตอน
คณะกรรมการกฤษฎีกานัดประชุมหน#วยงานที่เกี่ยวของ (ป>จจุบันประกาศใชบังคับแลว เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม
2553 ถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2558)
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3. ผังเมืองรวมชุมชนบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา กําหนดการใชประโยชน1ที่ดินในพื้นที่ตําบลบางผึ้ง
อําเภอบางปะกง เป&นประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) (ป>จจุบันประกาศใชบังคับแลว เมื่อวันที่ 27
เมษายน 2554 ถึงวันที่ 26 เมษายน 2559)
4. ผังเมืองรวมชุมชนพานทอง - หนองตําลึง จังหวัดชลบุรี กําหนดการใชประโยชน1ที่ดินใหพื้นที่
ตําบลบานเก#า ตําบลบางนาง อําเภอพานทอง เป&นประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) อยู#ในขั้นตอน
เตรียมประกาศราชกิจจานุเบกษา
5. ผังเมืองรวมเมืองชลบุรี กําหนดการใชประโยชน1ที่ดินใหพื้นที่ตําบลเกาะลอย อําเภอพานทอง เป&น
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) (ป>จจุบันประกาศใชบังคับแลว เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2553 ถึง
วันที่ 6 พฤษภาคม 2558)
พื้ น ที่ บ างส# ว นซอนทั บ กั บ พื้ น ที่ ชุ# ม น้ํ า ภาคตะวั น ออกตอนปลายลุ# ม น้ํ า บางปะกง – คลองหลวง
ประเภทที่ราบน้ําท#วมถึง (Flood Plain) บริเวณ ตําบลบางผึ้ง จังหวัดฉะเชิงเทรา และตําบลเกาะลอย และ
ตําบลบางนาง จังหวัดชลบุรี
เนื่ องจากกรมโยธาธิ การและผั งเมื อ งไม# มี ขอมู ล รายละเอี ย ดโครงการในเชิ งลึ กจึ งไม# ส ามารถให
ความเห็นไดอย#างเด#นชัด ซึ่งหลักวิชาการดานผังเมืองจําเป&นอย#างยิ่งที่จะตองมีขอมูลดังกล#าว
อย# า งไรก็ ดี เนื่องจากผั งเมื องรวมจังหวัด และผั งเมื องรวมเมื อง/ชุ มชน กํ าหนดใหพื้ นที่ โ ครงการ
ก# อสรางนิ คมอุ ต สาหกรรมอมตะนคร แห# งที่ 2และบริ เ วณขางเคี ย งเป& น พื้ น ที่ ช นบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว) จึงเห็นว#าการพัฒนาอุตสาหกรรมควรสอดคลองกับการใชประโยชน1ที่ดินตามที่ผังกําหนดและควร
คํานึงถึงผลกระทบที่จะมีต#อชุมชนและสิ่งแวดลอม เช#น ระบบการบําบัดและระบายน้ําเสียจากโรงงาน
แหล#งน้ําที่จะนํามาใชในกิจกรรมโรงงานผลกระทบที่จะมีต#อแกมลิงรับน้ําตามธรรมชาติในพื้นที่ที่เป&นที่ราบ
ลุ# ม เพื่ อ มิ ใ หเกิ ด น้ํ า ท# ว ม การสู ญ เสี ย พื้ น ที่ ก ารเกษตร ผลกระทบที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ต# อ ชุ ม ชนดานการใช
สาธารณูปโภค - สาธารณูปการ รวมถึงเรื่องมลพิษทางอากาศ ฝุZน ควัน คุณภาพของน้ําและดิน ผลกระทบ
ดานประชากร เศรษฐกิจ สังคม กล#าวคือ เมื่อพื้นที่ดังกล#าวไดมีการกําหนดการใชประโยชน1ที่ดินในอนาคต
ไวแลว การพัฒนาใดๆก็ควรเป&นไปในทิศทางที่เหมาะสมสอดคลองกับขอกําหนดนั้นๆ
กรมโยธาธิการและผังเมืองไดดําเนินการแจงการนิคมอุตสาหกรรมแห#งประเทศไทยและสํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อเป&นขอมูลและแนวทางในการพิจารณาต#อการ
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ประกาศ การอนุ มัติโ ครงการนิ คมอุ ต สาหกรรม ซึ่ งเป& น ขอหามการใชประโยชน1 ในพื้ น ที่ ดั งกล# า ว ตาม
คําแนะนําของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห#งชาติเรียบรอยแลว
สรุปผลการตรวจสอบของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห#งชาติไดมีขอเสนอต#อกรมโยธาธิการและผังเมือง ควรดําเนินการ
ดังต#อไปนี้
1) แจงสาระสําคัญของผังเมืองที่ครอบคลุมพื้นที่โครงการทั้งหมด ที่ประกาศใชบังคับแลว และผังเมือง
ที่อยู#ระหว#างรอประกาศใชบังคับ ซึ่งมีการกําหนดการใชที่ดินและขอหามกิจกรรมในการใชที่ดินนั้นๆ ที่
จะเกิดขึ้นในป>จจุบันและอนาคต อันเป&นการคุมครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของชุมชน โดย
แจงต#อการนิคมอุตสาหกรรมแห#งประเทศไทย และสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ ่ง แวดลอมเพื ่อ เป&น ขอมูล และแนวทางในการพิจ ารณาต#อ การประกาศ การอนุมัต ิโ ครงการนิค ม
อุตสาหกรรม ซึ่งเป&นขอหามการใชประโยชน1ในพื้นที่นั้น
2) ใชอํานาจตามมาตรา 15(3) แห#งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 กําหนดหลักเกณฑ1การ
ใชประโยชน1ในทรัพย1สินในพื้นที่ ในช#วงที่ผังเมืองรวมอยู#ระหว#างการรอการประกาศใชบังคับ เพื่อใหเกิดการ
คุมครองพื้นที่มิใหมีกิจกรรมที่เป&นขอหามและก#อใหเกิดผลกระทบต#อชุมชน

คําร!องเลขที่

189/255411

เรื่อง

โครงการนิคมอุตสาหกรรมระยอง อําเภอบ!านคาย จังหวัดระยอง

ข!อเท็จจริงโดยสรุป
ผังเมืองรวมจังหวัดระยองไดเริ่มดําเนินการมาตั้งแต#ป[ พ.ศ. 2547 โดยที่ระหว#างดําเนินการยังไม#เสร็จ
กฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมจังหวัดระยองยังไม#มีผลบังคับใช แต#จากการตรวจสอบพื้นที่โครงการขอ
จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมระยอง(บานค#าย) ของบริษัท ไออาร1พีซี จํากัด (มหาชน) พบว#าตั้งอยู#ในเขตผังเมือง
11

หนังสือกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ มท 0711.3/5586 ฉบับลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2556
หนังสือคณะอนุกรรมการดานสิทธิชุมชนและฐานทรัพยากรที่ สม 0003/980 ฉบับลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2555
รายงานผลการตรวจสอบ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห#งชาติ ที่ 1073/2555 ลงวันที่ 17 เดือนธันวาคม 2555
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รวมจังหวัดระยองในบริเวณที่ดินหมายเลข 4.1 กําหนดใหใชเป&นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
ใหใชประโยชน1 ที่ดิ นเพื่อเกษตรกรรมหรื อเกี่ย วของกับ เกษตรกรรม สถาบัน ราชการ สถาบัน การศึ กษา
สถาบันศาสนา การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ สําหรับการใชประโยชน1ที่ดินเพื่อกิจการอื่น หามใช
ประโยชน1ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด (1) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว#าดวยโรงงาน เวนแต#โรงงาน
ตามประเภท ชนิดและจําพวกที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีแนบทายกฎกระทรวง และโรงงานบําบัด
น้ําเสียรวมของชุมชน และบริเวณที่ดินหมายเลข 6.4 กําหนดใหใชเป&นที่ดินประเภทอนุรักษ1ชนบทและ
เกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) ใหใชประโยชน1ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือเกี่ยวของกับ
เกษตรกรรม สถาบันราชการ สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ และ
การอนุรักษ1และรักษาสิ่งแวดลอม สําหรับการใชประโยชน1ที่ดินเพื่อกิจการอื่นนั้น หามใหใชประโยชน1ที่ดิน
เพื่อกิจการตามที่กําหนด (1) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว#าดวยโรงงาน เวนแต#โรงงานตามประเภท
ชนิดและจําพวกที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีแนบทายกฎกระทรวง และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของ
ชุมชน
ประเด็นป.ญหาผังเมือง
กรณี ที่ผั งเมืองอยู# ระหว# างรอประกาศใชบั งคั บ และมี ขอหามการจั ดสรรเพื่ ออุ ตสาหกรรมแต# มีการ
เตรียมการพัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรม โดยที่ไม#ไปพัฒนาในพื้นที่สีม#วง แต#กลับพัฒนาในพื้นที่ที่กําหนด
เป&นพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่อนุรักษ1ชนบทเกษตรกรรม เช#น พื้นที่โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมระยอง
(บานค#าย) อําเภอบานค#าย จังหวัดระยอง
ความเห็นของหนวยงานที่เกี่ยวข!อง ในประเด็นป.ญหาผังเมือง
กรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง ไดมี ก ารจั ด ประชุ ม คณะที่ ป รึ ก ษาผั ง เมื อ งรวมจั ง หวั ด และ
คณะอนุกรรมการผังเมืองระดับจังหวัด โดยที่ประชุมมีมติใหนําผังเมืองรวมจังหวัดระยองมาปรับปรุงแกไข
เนื่องจากสถานการณ1ป>จจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปจากช#วงที่เริ่มดําเนินการวางผังไปมาก ทําใหร#าง
ผังเมืองรวมจังหวัดอาจไม#สอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในป>จจุบัน รวมถึงโครงการพัฒนาต#างๆ
ของรัฐบาลและตองมีความสมดุลระหว#างการอนุรักษ1และการพัฒนา และใหกรมโยธาฯออกประกาศกรม
เพื่อกําหนดหลักเกณฑ1 ที่ตั้งของกิจ การบางประเภทที่เห็ นว#า จะส# งผลกระทบต#อภาพรวมของจั งหวั ดมา
ควบคุ มพื้ นที่ จังหวั ดระยอง ในขณะที่ยั งไม#มีกฎกระทรวงบั งคั บใชไปพลางก# อน และเสนอใหจัด ทํา ร#า ง
กฎกระทรวงใหแลวเสร็จภายในระยะเวลา 1 ป[
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สรุปผลการตรวจสอบของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
คณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห# ง ชาติ เ ห็ น ควรมี ม าตรการการแกไขป> ญ หาการละเมิ ด
สิทธิมนุษยชน และมีขอเสนอแนะเชิงนโยบาย ต#อกรมโยธาธิการและผังเมือง ดังนี้
1) กรมโยธาธิการและผังเมืองควรส#งรายละเอียดร#างผังเมืองรวมจังหวัดระยอง และร#างขอกําหนด
ผังเมืองและคําอธิบายที่เขาใจต#อการนําไปเป&นแนวทางปฏิบัติต#อหน#วยงานในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อใหทุก
หน#วยงานที่ เกี่ย วของไดทราบขอมูล การใชประโยชน1ที่ดิน และขอหาม เพื่อประโยชน1ในการดําเนิ นการ
พิจารณาอนุมัติอนุญาต และการใหความเห็นเพื่อป2องกันมิใหมีการพัฒนาที่ขัดแยงกับผังเมืองในอนาคต
และควรประสานงานกับทองถิ่นในจังหวัดระยอง เพื่อใหมีการนําร#างขอกําหนดการใชประโยชน1ที่ดินมาเป&น
แนวทางจัดทําขอบัญญัติทองถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร เพื่อใหมีมาตรการป2องกันการพัฒนาที่
ขัดต#อผังเมืองและส#งผลกระทบต#อสิ่งแวดลอมและสุขภาพ ในระหว#างที่ร#างผังเมืองรวมจังหวัดระยองรอ
ประกาศใชบังคับ
2) กรมโยธาธิการและผังเมืองควรกําหนดหลักเกณฑ1การใชประโยชน1และขอหามการจัดสรรเพื่อ
อุตสาหกรรม โดยอาศัยแนวทางตามร#างผังเมืองที่รอประกาศ เพื่อใหเกิดการควบคุมพื้นที่ใหเป&นไปตาม
ผังเมือง ตามนัยมาตรา 15(3) แห#งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518

คําร!องเลขที่

554/255412

เรื่อง

โครงการเขตอุตสาหกรรม อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

ข!อเท็จจริงโดยสรุป
กรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง ไดเริ่ ม ดํ า เนิ น การวางและจั ด ทํ า ผั ง เมื อ งรวมจั ง หวั ด ปราจี น บุ รี ซึ่ ง
ครอบคลุ ม พื้ น ที่ ทั้ ง จั ง หวั ด ปราจี น บุ รี รวมพื้ น ที่ เ ป& น จํ า นวน 4,762.362 ตารางกิ โ ลเมตร โดยจั ด
12

หนังสือสํานักโยธาธิการและผังเมือง ที่ปจ 0022.2/64 ฉบับลงวันที่ 10 มกราคม 2556
หนังสือสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0405 (ลน 1) / 13058 ฉบับลงวันที่ 26 ธันวาคม 2554
หนังสือสํานักงานโยธาธิการและผังเมือง ที่ ปจ 0020.2/1918 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2554
หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 07711.7 / 3476 ฉบับลงวันที่ 19 มีนาคม 2555
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ประชุ ม สั ม มนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร ครั้ ง ที่ 1 เมื่ อ วั น ที่ 29 มกราคม 2547 และตามกรอบแผนปฏิ บั ติ ง าน
ป[งบประมาณ พ.ศ. 2549 กรมโยธาธิการจะตองเสนอร#างประกาศผังเมืองรวมจังหวัดดังกล#าวใหแก#รัฐมนตรี
เพื่อลงนาม และลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาต#อไปภายในเดือนกันยายน พ.ศ. 2549 แต#กลับมีการ
ประกาศใชกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2555 ในราชกิจจานุเบกษาในวันที่ 2
พฤศจิกายน 2555 ซึ่งเป&นระยะเวลา ประมาณ 7 ป[กับ 9 เดือนในการดําเนินการ
ผูรองในนาม “กลุ#มรักษ1เขาใหญ#” อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี ไดมีหนังสือลงวันที่ 15 พฤศจิกายน
2554 ถึงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห#งชาติ เรียกรองขอใหคณะกรรมการฯตรวจสอบกรณีที่บริษัท
เมโทรอินดัสเตรียล ปาร1ค จํากัด ไดว#าจางบริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอมไทย จํากัดทําการวิเคราะห1ผลกระทบ
สิ่งแวดลอม (EIA) เพื่อดําเนินการก#อตั้งเขตอุตสาหกรรม ในพื้นที่จํานวน 5,000 ไร# ซึ่งครอบคลุมหลาย
ตําบลในเขตอําเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรี และเมื่อขอเท็จจริงปรากฏว#า พื้นที่ดังกล#าวเป&นพื้นที่ดินประเภท
อนุรักษ1ชนบทและเกษตรกรรม ตามร#างผังเมืองรวมจังหวัดปราจีนบุรีป>จจุบันไดอยู#ในขั้นตอนที่ 14 โดยร#าง
ผังเมืองดังกล#าว หามการก#อสรางโรงงานใดๆในเขตพื้นที่ดินประเภทอนุรักษ1ชนบทและเกษตรกรรม การที่
บริษัทฯ ดําเนินการว#าจางบริษัทหนึ่งเพื่อดําเนินการจัดทํา EIA จึงขัดกับเจตนารมณ1ของกฎหมายผังเมือง
ทั้งนี้ รัฐบาลก็ไดทุ#มเททั้งบุคคลากรและงบประมาณจํานวนมากเพื่อจัดทําผังเมืองรวมนี้มาตั้งแต#ป[ พ.ศ.
2548 เพื่อใหเกิดการใชประโยชน1ที่ดินใหตรงเต็มตามศักยภาพของพื้นที่อย#างแทจริง นอกจากนี้ บริเวณที่
ก#อตั้งเขตอุตสาหกรรมของบริษัทเมโทรอินดัสเตรียล ปาร1ค จํากัด ยังเป&นบริเวณที่เป&นทางน้ําไหล ซึ่งการ
สรางเขตอุตสาหกรรมจะส#งผลใหทางน้ําแคบลงเมื่อมีการถมแกมลิงเพื่อก#อตั้งเขตประกอบการอุตสาหกรรม
ซึ่งจะทําใหความเสี่ยงที่อําเภอเมือง อําเภอประจันตคาม อําเภอศรีมหาโพธิ์ และอําเภอกบินทร1บุรี มีความ
เสี่ยงต#อน้ําท#วมมากขึ้น ทําใหประชานเดือดรอนเสียหาย
ประเด็นป.ญหาผังเมือง
ความล#าชาในการประกาศร#างผังเมืองรวมจังหวัดปราจีนบุรี อันทําใหเกิดช#องว#างของกฎหมายในการใช
ประโยชน1ที่ดินที่ไม#สอดคลองกับความตองการของประชาชนในพื้นที่และเจตนารมณ1ของกฎหมายผังเมือง
ความเห็นของหนวยงานที่เกี่ยวข!อง ในประเด็นป.ญหาผังเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดปราจีนบุรี ชี้แจงขอเท็จจริงว#าร#างผังเมืองรวมจังหวัดปราจีนบุรี
อยู#ระหว#างการดําเนินการในขั้นตอนที่ 14 (กรมโยธาธิการและผังเมืองไดจัดทําร#างกฎกระทรวงที่สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจแลว) และกรณีโครงการของบริษัท เมโทรอินดัสเตรียล ปาร1ค จํากัด นั้นตั้งอยู#

61

ในที่ดินประเภทอนุรักษ1ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) บริเวณหมายเลข 5.10
ใหใชประโยชน1 ที่ดิ น เพื่ อ การเกษตรหรื อเกี่ ย วของกั บ เกษตรกรรม สถาบั น ราชการ สถาบั น การศึ กษา
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ และการอนุรักษ1และส#งเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ไดมีหนังสือถึงผูว#าราชการจังหวัดปราจีนบุรีขอใหชะลอการอนุมัติ
การสรางโรงงานอุตสาหกรรมหรือเขตประกอบการอุตสาหกรรมจนกว#ากฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวม
จังหวัดปราจีนบุรีจะมีผลบังคับใช เพื่อใหการใชประโยชน1ที่ดินมีความเหมาะสมและสอดคลองกับความ
ตองการของประชาชนในพื้นที่ อันเป&นผลสืบเนื่องมาจากการที่กลุ#มเครือข#ายพลเมืองปกป2องแผ#นดินถิ่นเกิด
และเครื อ ข# า ยประชาชนภาคตะวั น ออกจั ง หวั ด ระยอง จั ง หวั ด ปราจี น บุ รี แ ละเครื อ ข# า ยอนุ รั ก ษ1 วิ ถี
เกษตรกรรม จังหวัดสระบุรี จํานวนประมาณ 150 คน ไดเขามายื่นหนังสือต#อนายกรัฐมนตรีใหเร#งประกาศ
บังคับใชผังเมืองรวมจังหวัดระยอง จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระบุรี (สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่
นร 0405 (ลน 1) / 13058 ถึง ผูว#าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ฉบับลงวันที่ 26 ธันวาคม 2554) และสืบ
เนื่องจากหนังสือดังกล#าว ผูว#าราชการจังหวัดปราจีนบุรีก็ไดมีหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีชี้แจงว#าไดแจงให
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี และสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรีดําเนินการ
แลว (หนังสือศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรีที่ ปจ 0016.3/504 ถึงเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เลขที่รับ 1388
ลงวันที่ 16 มกราคม 2555)
หลังจากที่มีการเร#งรัดจากสํานักนายกรัฐมนตรีใหประกาศผังเมืองรวมจังหวัดนี้ กระทรวงมหาดไทยก็
ไดมี หนังสือชี้ แจงต#อนายกรัฐมนตรี ว#ากรมโยธาธิการและผังเมืองไดดําเนินการตรวจสอบ แกไขร# างกฎ
กระทรวงฯตามความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาเสร็จแลวและไดจัดทําร#างกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมือง
รวมส#งใหคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจสอบความถูกตองอีกครั้งหนึ่ง
สรุปผลการตรวจสอบของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
ป>จ จุ บัน คํ า รองอยู# ร ะหว# า งการตรวจสอบของอนุกรรมการดานสิ ทธิ ชุมชนในคณะกรรมการสิ ทธิ
มนุษยชนแห#งชาติ

คําร!องเลขที่
13

575/255513

บันทึกขอความถึงนายอําเภอบานโพธิ์ ที่ ฉช 0517.1/- ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2555
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เรื่อง

โครงการทาเทียบเรือ อําเภอบ!านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ข!อเท็จจริงโดยสรุป
มีการรองเรียนต#อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห#งชาติว#า คณะกรรมการเพื่อพิจารณากลั่นกรองการ
ปลู ก สรางสิ่ ง ล# ว งลํ า น้ํ า ประจํ า สํ า นั ก งานเจาท# า ภู มิ ภ าคที่ 6 ไดพิ จ ารณาอนุ ญ าตให บริ ษั ท อี ส เทริ์ น
ที พี เค แค็ ป ปR ต อล จํ า กั ด ปลู ก สรางท# า เที ย บเรื อ ขนส# ง สิ น คา ริ ม ฝ>` ง แม# น้ํ า บางปะกง ในพื้ น ที่ ตํ า บล
สนามจันทร1 อําเภอบานโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป&นการอนุญาตที่ไม#ไดพิจารณาถึงขอเท็จจริงอันเป&น
สาระสํ าคั ญ เกี่ ย วกั บ สภาพพื้ นที่ และผูรองเห็น ว# าการก# อสรางท# าเที ยบเรือดั งกล# าวจะส# งผลกระทบต# อ
สิ่งแวดลอมของชุมชน
ประเด็นป.ญหาผังเมือง
ความล#าชาในการจัดทําผังเมือง ซึ่งอยู#ในในขั้นตอนเสนอกฎกระทรวงใหรัฐมนตรีลงนามซึ่งอยู#ใน
ขั้นตอนเสนอกฎกระทรวงใหรัฐมนตรีลงนาม (เดือนธันวาคม 2555) *ป>จจุบันมีการประกาศบังคับใชแลว
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2556
สรุปผลการตรวจสอบของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
เห็นควรใหกรมโยธาธิการและผังเมืองดําเนินการดังนี้
1. มีห นังสือถึงหน#ว ยงานรัฐที่มีอํานาจพิจารณาออกใบอนุ ญาตก# อสรางโครงการต#า งๆ ตลอดจน
องค1กรปกครองส#วนทองถิ่นทั่วประเทศ เพื่อแจงสาระสําคัญและขอกําหนดการใชพื้นที่ผังเมืองที่ประกาศ
บั ง คั บ ใชแลว และผั ง เมื อ งที่ อ ยู# ร ะหว# า งรอประกาศใชบั ง คั บ ซึ่ ง มี กํ า หนดการใชประโยชน1 ที่ ดิ น และ
ขอหามกิ จ กรรมการใชที่ ดิ น นั้น ๆ เพื่อหน# ว ยงานรั ฐหรื อองค1 กรปกครองส#ว นทองถิ่ น ใชประกอบในการ
พิจารณา อันเป&นการคุมครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมชุมชน และสอดคลองกับเจตนารมณ1ของ
ประชาชนที่ไดแสดงความคิดเห็นในร#างผังเมือง และเป&นการอุดช#องว#างในพื้นที่ที่ไม#มีผังเมืองบังคับใชหรือ
อยู#ระหว#างรอการประกาศใช

หนังสือแจงผลการพิจารณาเรือ่ งรองเรียน ของสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห#งชาติ ที่ สม 0003/2814 ลง
วันที่ 11 ธันวาคม 2556
รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห#งชาติ ที่ 723/2556
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2. ใชอํานาจตามมาตรา 15 (3) แห#งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 กําหนดหลักเกณฑ1การ
ใชประโยชน1ในทรัพย1สินในพื้นที่ซึ่งผังเมืองอยู#ระหว#างการรอประกาศใชบังคับ เพื่อใหเกิดการคุมครองพื้นที่
มิใหมีกิจกรรมที่ส#งผลกระทบต#อทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนและใหการใชประโยชน1ในพื้นที่สอดคลองกับ
ขอกําหนดผังเมืองที่จะประกาศใช

คําร!องเลขที่

7/255614

เรื่อง

โครงการสวนอุตสาหกรรมชัยโย จังหวัดชลบุรี

ข!อเท็จจริงโดยสรุป
วันที่ 25 ธันวาคม 2555 ชมรมสรางสันติสุข เครือข#ายสมัชชาประชาชนคนรักษ1โลก ไดรองเรียนไป
ยังคณะอนุกรรมการดานสิทธิชุมชนว#า บริษัท ชัยโย อินดัสเตรียล ปาร1ค จํากัด มีโครงการพัฒนาจัดสรร
พื้นที่เพื่อพัฒนาโครงการสวนอุตสาหกรรมชัยโย ในพื้นที่หนองอิรุณ อําเภอบานบึง และตําบลหางใหญ#
อําเภอหนองใหญ# จังหวัดชลบุรี เนื้อที่ 1,340.40 ไร# โดยประชาชนมีความกังวลว#า พื้นที่ที่ตั้งโครงการอยู#ใน
พื้นที่ที่ไม#เหมาะสม เกิดผลกระทบทางลบแก#วิถีชีวิตและการประกอบอาชีพของชุมชน และผังเมืองชลบุรีได
กําหนดใหอําเภอบานบึงและอําเภอหนองใหญ#เป&นพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรม โครงการสวนอุตสาหกรรม
ชัยโยจึงขัดแยงกับขอกําหนดการใชที่ดินโดยตรง
วั น ที่ 18 กุ ม ภาพั น ธ1 2556 บริ ษั ท ชั ย โย อิ น ดั ส เตรี ย ล ปาร1 ค จํ า กั ด ไดส# ง หนั ง สื อ ชี้ แ จงต# อ
คณะอนุกรรมการดานสิทธิชุมชน ว#าพื้นที่ดังกล#าวมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาพื้นที่ชายฝ>`งตะวันออก
ตามนโยบายของภาครัฐและร#างกฎกระทรวงซึ่งกําหนดว#าพื้นที่ที่จัดตั้งโครงการสวนอุตสาหกรรมชัยโยอยู#ใน
เขตที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรมนั้ น ยั งไม# มีผ ลบั งคั บใชตามกฎหมาย รวมถึ งโครงการยั งมิ ได
ดําเนินการใดๆ ยังอยู#ระหว#างการศึกษาวิเคราะห1ผลกระทบทางสิ่งแวดลอมเท#านั้น

14

หนังสือรองเรียน เครือข#ายสมัชชาประชาชนคนรักษ1โลก ที่ สรางสันติสุข 006/2555 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2555
หนังสือชี้แจง บริษัท ชัยโย อินดัสเตรียล ปาร1ค จํากัด ที่ SIP_/01 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ1 2556
หนังสือแจงขอมูล สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี ที่ ชบ 0022/390 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ1 2556
หนังสือชี้แจง การนิคมอุตสาหกรรมแห#งประเทศไทย ที่ อก 5103.1.1/806 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ1 2556
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วันที่ 28 กุมภาพันธ1 2556 การนิคมอุตสาหกรรมไดส#งหนังสือชี้แจงถึงคณะอนุกรรมการดานสิทธิ
ชุมชนว#า การจัดตั้งโครงการนิคมอุตสาหกรรมชัยโย จังหวัดชลบุรี ขณะนี้อยู#ระหว#างการพิจารณา ทั้งนี้
หลักเกณฑ1การพิจารณาจัดตั้งโครงการดังกล#าว การนิคมอุตสาหกรรมแห#งประเทศไทยจะพิจารณาความ
เหมาะสมของพื้นที่อย#างรอบดานและตองอยู#ในบริเวณที่ไม#ขัดต#อนโยบายการใชที่ดินตามกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวของ ไดแก# กฎหมายเกี่ยวกับการวางและจัดทําผังเมืองรวม เป&นตน รวมถึงจะตองมีการปฏิบัติให
เป&นไปตามขอกฎหมายที่เกี่ยวของก#อนการดําเนินโครงการ อันไดแก# พระราชบัญญัติส#งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอมแห#งชาติ พ.ศ. 2535 และประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร1และเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม
กําหนดประเภทโครงการที่เขาข#ายตองการจัดทํารายงานการวิเคราะห1ผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) ดวย
ประเด็นป.ญหาผังเมือง
ความล#าชาในขั้นตอนการวางและจัดทําผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน จํานวน 2 ผัง คือผังเมืองรวมเมือง
บานบึง อยู#ในขั้นตอนการเตรียมประชุมรับฟ>งความคิดเห็นของประชาชน และผังเมืองรวมชุมชน หัวกุญแจ
– หนองไผ#แกว อยู#ในขั้นตอนเตรียมประกาศใชบังคับกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี
ความเห็นของหนวยงานที่เกี่ยวข!อง ในประเด็นป.ญหาผังเมือง
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี
ไดทําการแจงขอมูลว#า ร#างผังเมืองจังหวัดชลบุรีไดกําหนดการใชประโยชน1ที่ดิน ซึ่งเกี่ยวของกับพื้นที่ตั้ง
โครงการสวนอุตสาหกรรมชัยโย เป&นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม และที่ดินประเภทอนุรักษ1ปZาไม จําเป&นตองมีเอกสาร/ขอมูลประกอบการตรวจสอบ โดยเฉพาะ
สําเนาโฉนดที่ดิน หรือน.ส. 3 และแผนที่แผนผังบริเวณที่จะดําเนินการพรอมทั้งจุดยึดโยงที่ชัดเจนแต#ทั้งนี้ยัง
ไม# มี ก ารประกาศกฎกระทรวงใหใชบั ง คั บ ผั ง เมื อ งรวมจั ง หวั ด ชลบุ รี อยู# ใ นขั้ น ตอนเตรี ย มนํ า เสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อเห็นชอบ
สรุปผลการตรวจสอบของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
ป>จ จุ บัน คํ า รองอยู# ร ะหว# า งการตรวจสอบของอนุกรรมการดานสิ ทธิ ชุมชนในคณะกรรมการสิ ทธิ
มนุษยชนแห#งชาติ
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คําร!องเลขที่

125/255615

เรื่อง

การประกอบกิจการโรงงานในพื้นที่สีเขียว จังหวัดสมุทรสาคร

ข!อเท็จจริงโดยสรุป
มีการออกใบอนุญาตก#อสรางโรงงานใหแก#
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
ในพื้ น ที่ ตํ า บลยกกระบั ตร อํ าเภอบานแพว จั งหวั ด สมุ ทรสาคร โดยกระบวนการพิ จ ารณาออก
ใบอนุ ญ าตก# อสรางโรงงานใหแก# บ ริ ษัททั้ งสี่ ดั งกล# า วไดกระทํ าไปโดยมิ ไดมี การรั บ ฟ> ง ความคิ ด เห็ น ของ
ประชาชน หรื อความเห็ นของประชาชนไม# ไดถู กนําไปประกอบการพิ จ ารณาออกใบอนุ ญ าต หรื อการ
ประกอบกิจการโรงงานไดส#งผลกระทบต#อประชาชน ทั้ งนี้พื้นที่ตั้ งโรงงานตั้งอยู#ในพื้น ที่สีเ ขียวตามร#า ง
กฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. …
ประเด็นป.ญหาผังเมือง
ความล#าชาในการออกประกาศ (ร#าง) กฎกระทรวงใหใชบั งคับผังเมื องรวมชุมชนบานแพว จั งหวั ด
สมุทรสาคร อยู# ในระหว#างขั้นตอนที่ 16 คือ เสนอกฎกระทรวงใหรัฐมนตรีลงนามทั้งนี้ โรงงานของบริษัท
ทั้ง 4 ตั้งอยู#ในพื้นที่ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ซึ่งหามการประกอบกิจการโรงงานทุกชนิด และแม
ร#างกฎกระทรวงฯ จะถูกประกาศมาในภายหลัง โรงงานเหล#านี้ก็จะไม#ตองดวยบังคับตามกฎกระทรวงเนื่องจาก
กฎหมายผังเมืองไม#มีผลยอนหลัง และการตั้งโรงงานดังกล#าวก็ถือว#าเป&นการใชประโยชน1ที่ดินมาก#อน

15

หนังสือคณะอนุกรรมการดานสิทธิชุมชนที่ สม 0003/755 ฉบับลงวันที่ 20 มีนาคม 2556
หนังสือคณะอนุกรรมการดานสิทธิชุมชนที่ สม 0003/756 ฉบับลงวันที่ 20 มีนาคม 2556
หนังสือสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดที่ สค 0022/799 ฉบับลงวันที่ 29 มีนาคม 2556
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ความเห็นของหนวยงานที่เกี่ยวข!อง ในประเด็นป.ญหาผังเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร
ชี้แจงว# า ร# างผังเมืองรวมชุมชนบานแพว จั งหวัดสมุทรสาครกําหนดพื้นที่ที่เป& นที่ตั้ งโรงงานนั้น อยู#
บริเวณหมายเลข 4.47 กําหนดไวเป&นการใชประโยชน1ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) แต#ขณะนี้
อยู#ในระหว#างดําเนินการเพื่อประกาศใชบังคับร#างกฎกระทรวงดังกล#าว จึงยังไม#มีกฎกระทรวงผังเมืองรวมใช
บังคับตามกฎหมาย การพิจารณาออกใบอนุญาตก#อสรางโรงงานจึงไม#อยู#ในบังคับของกฎหมายผังเมือง และ
หากต#อมามีการประกาศใชกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนบานแพวแลว การประกอบกิจการ
โรงงานที่ไดรับอนุญาตใหดําเนินกิจการก#อนการประกาศก็จะถือว#ามีการใชที่ดินมาก#อนที่จะมีกฎกระทรวง
ใหใชบังคับผังเมืองรวมจึงไดรับยกเวนตามมาตรา 27 วรรคสอง แห#งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518
สรุปผลการตรวจสอบของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
ป>จ จุ บัน คํ า รองอยู# ร ะหว# า งการตรวจสอบของอนุกรรมการดานสิ ทธิ ชุมชนในคณะกรรมการสิ ทธิ
มนุษยชนแห#งชาติ

คําร!องเลขที่

151/255616

เรื่อง

โรงไฟฟMาพลังงานชีวมวล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ข!อเท็จจริงโดยสรุป
สภาองค1การบริหารส#วนตําบลทุ#งสัง มีมติเห็นชอบใหมีการดําเนินการก#อสรางโครงการโรงไฟฟ2าพลังงาน
ชีวมวลของบริษัททุ#งสัง กรีน จํากัด ในพื้นที่หมู#ที่ 6 ตําบลทุ#งสัง อําเภอทุ#งใหญ# จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป&น
พื้ นที่ ชุ มชน มี ประชาชนอยู# หนาแน# น ทั้ งอยู# ใกลแหล# งน้ํ าและระบบชลประทานของชุ มชน การดํ าเนิ นการ
ดังกล#าวไม#มีการชี้แจงผลกระทบ หรือรับฟ>งความคิดเห็นของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ ทั้งการดํ าเนินการ

16

หนังสือคณะอนุกรรมการดานสิทธิชุมชนที่ สม 0003/1535ฉบับลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2556
หนังสือสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดที่ นศ 0022/1587 ฉบับลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2556
รายงานผลการตรวจสอบ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห#งชาติ ที่ 238-239/2555 ลงวันที่ 30 เดือนกรกฎาคม 2557
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ก#อสรางไดส#งผลกระทบต#อบ#อน้ํ าตื้นของคนในพื้นที่ และการปรับสภาพพื้นที่ โดยใชรถบรรทุกก็ไดก#อใหเกิ ด
มลพิษทางอากาศและเสียงต#อชุมชน ทั้งที่ยังไม#ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
ประเด็นป.ญหาผังเมือง
ความล#าชาในการออกประกาศ(ร#าง)กฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมจังหวัดนครศรีธรรมราช
พ.ศ. ... (อยู#ในขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา) ซึ่งกําหนดการใชประโยชน1ดินบริเวณ
พื้นที่พิพาทเป&นประเภทอนุรักษ1ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวทแยงเขียว) หามการใชประโยชน1ที่ดินเพื่อ
ดําเนินกิจการโรงงานทุกประเภท
ความเห็นของหนวยงานที่เกี่ยวข!อง ในประเด็นป.ญหาผังเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช
ชี้แจงว#า เนื่องจากพื้นที่ก#อสรางโรงไฟฟ2าพิพาทไม#อยู#ในเขตประกาศบังคับใชผังเมืองรวม จึงไม#อยู#ใน
บังคับของพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 แมจะเป&นพื้นที่ประเภทอนุรักษ1ชนบทและเกษตรกรรม
ตามร#างกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมจังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. ... แต#ร#างกฎกระทรวงดังกล#าวก็
ยังไม#ไดมีการประกาศบังคับใช
อนุกรรมการด!านสิทธิชุมชน
เห็นว#า การเลือกสถานที่ตั้งโครงการเป&นประเด็นสําคัญที่ตองคํานึงถึง และขอเท็จจริงปรากฏว#า ตาม
ร#า งกฎกระทรวงใหใชบั งคั บผั งเมืองรวมจั งหวั ด นครศรีธ รรมราช พ.ศ. ... กํ าหนดใหที่ ดิ นบริ เ วณพื้ น ที่
โครงการเป&นที่ดินประเภทอนุรักษ1ชนบทและเกษตรกรรม ซึ่งใหใชประโยชน1ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่
เกี่ ย วของกั บ เกษตรกรรม การอยู# อ าศั ย สถาบั น ราชการ สถาบั น การศึ ก ษา สถาบั น ศาสนา การ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ และการอนุรักษ1และรักษาสภาพแวดลอม และหามใชประโยชน1ที่ดินเพื่อ
กิจการโรงงานทุกจําพวก ยกเวนโรงงานที่กําหนดไวในบัญชีทายกฎกระทรวง ซึ่งโรงงานผลิตไฟฟ2ามิไดเป&น
โรงงานที่กําหนดตามบัญชีทายกฎกระทรวงดังกล#าว ดังนั้น พื้นที่โครงการจึงตองหามการประกอบกิจการ
โรงงานผลิตไฟฟ2า ซึ่งการจัดทําผังเมืองรวมจังหวัดนครศรีธรรมราชไดผ#านกระบวนการรับฟ>งความคิดเห็น
จากประชาชนตามกฎหมายแลว และสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชไดมีบันทึก
แจงทองถิ่น เพื่อประชาสัมพันธ1และแจงว#ากําลังจะประกาศใชบังคับผังเมืองรวมดังกล#าวในราชกิจจานุเบกษา
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แลว การที่หน#วยงานที่เกี่ยวของไม#ดําเนินการใหสอดคลองกับสิทธิของประชาชนซึ่งมีความผูกพันโดยตรง
ต#อการใชอํานาจของหน#วยงานรัฐ จึงเป&นการละเมิดสิทธิของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ

(3) การใช!ประโยชนJที่ดินขัดกับผังเมือง

คําร!องเลขที่

385/255617

เรื่อง

โรงไฟฟMาชีวมวล ตําบลเขาไม!แก!ว อําเภอกบินทรJบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ข!อเท็จจริงโดยสรุป
ประชาชนคัด คานและขอใหคณะกรรมการสิท ธิม นุษ ยชนแห#ง ชาติต รวจสอบความโปร#ง ใสใน
กระบวนการขั้นตอนออกใบอนุญาตใหประกอบกิจการโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ2า จากเชื้อเพลิงชีวมวล
กําลังการผลิต 9.9 เมกะวัตต1 ของบริษัท เค เอส มาร1เก็ตติ้ง อินเตอร1เนชั่นแนล จํากัด ในพื้นที่บานหลัง
เขา หมู #ที่ 3 ตํ า บลเขาไมแกว อํ า เภอกบิน ทร1บุร ี จัง หวัด ปราจีน บุร ี ซึ ่ง เป&น ที ่ด ิน ประเภทชนบทและ
เกษตรกรรมตามกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2555 โดยชาวบานในนาม
ชมรมคนรักษ1เขาไมแกวไดมีการรองเรียนคัดคานการขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ2า
ดังกล#าวต#อสํานักส#งเสริมการมีส#วนร#วมของประชาชนกรมโรงงานอุตสาหกรรม ในช#วงเดือนกันยายน พ.ศ.
2555 และหลังจากที่โรงงานดังกล#าวไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานแลวนั้น ก็ไดมีการเขารองเรียน
คัดคานการก#อสรางโรงไฟฟ2าดังกล#าวอีกครั้งหนึ่งในนามกลุ#มรักษ1เขาไมแกว ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2556 ณ
ที่ว#าการอําเภอกบินทร1บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยขอใหมีการทําประชาคมใหม#
ประเด็นป.ญหาผังเมือง

17

หนังสือกรมโยธาธิการและผังเมืองที่ มท 0706/444 ฉบับลงวันที่ 20 มกราคม 2557
หนังสือศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ที่ ปจ 0022.2/13357 ฉบับลงวันที่ 6 ธันวาคม 2556
หนังสือกรมโรงงานอุตสาหกรรมที่ อก 0315(2)/14524 ฉบับลงวันที่ 1 ตุลาคม 2556
หนังสือองค1การบริหารส#วนตําบลเขาไมแกว ที่ ปจ 71001/761 ฉบับลงวันที่ 31 ตุลาคม 2556
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เป&นกรณีที่มีการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ2าในพื้นที่ที่กฎกระทรวงให
ใชบังคับผังเมืองรวมจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2555 ประกาศบังคับใช 2 พฤศจิกายน 2555 กําหนดใหเป&น
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม หามมิใหประกอบกิจการโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ2า
ความเห็นของหนวยงานที่เกี่ยวข!อง ในประเด็นป.ญหาผังเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรณีคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานไดออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตไฟฟ2าใหแก#
ผูประกอบการดังกล#าวเป&นไปตามกฎหมายผังเมืองหรือไม#นั้น ตองพิจารณาตาม พระราชบัญญัติการผังเมือง
พ.ศ. 2518 มาตรา 27 ซึ่งวางหลักไวว#า “ในเขตที่ไดมีกฎกระทรวงใหใชบังคับ ผังเมืองรวมแลว หาม
บุคคลใดใชประโยชน1ที่ดินผิดไปจากที่ไดกําหนดไวในผังเมืองรวมหรือปฏิบัติการใดๆ ซึ่งขัดกับขอกําหนด
ของผัง เมือ งรวมนั ้น ยกเวนกรณี เ จาของหรื อ ผู ครอบครองที่ ดิ น ไดใชประโยชน1 ที่ ดิ น มาก# อ นที่ จ ะมี
กฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมและจะใชประโยชน1ที่ดินเช#นนั้นต#อไปเมื่อมีกฎกระทรวงใหใชบังคับผัง
เมื องรวมแลว”

และการพิ จ ารณาว# ากรณี อย# า งใดจะถือไดว#า “ไดใชประโยชน1 ที่ดิ นมาก# อน”

นั้ น

คณะกรรมการกฤษฎีกาไดใหความเห็นเป&นหลักเกณฑ1แนวทางปฏิบัติสรุปไดดังนี้
(1) ถาเป&นการดําเนินการที่ไม#มีกฎหมายหามหรือกําหนดหลักเกณฑ1ไวโดยเฉพาะว#าจะตองไดรับ
อนุญาตหรือไดรับอนุมัติจากหน#วยงานหรือองค1กรใดก#อน จําตองพิจารณาจากขอเท็จจริงเป&นกรณีๆ ไปว#า
ไดใชประโยชน1ที่ดินตามความเป&นจริงแลวหรือไม# หรือ
(2) ถาเป&นการดําเนินการที่มีกฎหมายหามหรื อกํา หนดหลั กเกณฑ1 ไวโดยเฉพาะว#าจะตองไดรั บ
อนุญาตหรือไดรับอนุมัติจากหน#วยงานหรือองค1กรใดหรือตองดําเนินการตามขั้นตอนเช#นใดก#อนย#อมไม#อาจ
ถือเอาการใชประโยชน1ที่ดินตามความเป&นจริงได แต#ตองพิจารณาจากการไดรับอนุญาตหรือไดรับอนุมัติ
หรื อการไดปฏิ บั ติ ต ามขั้ น ตอนของกฎหมายเป& น สํ า คั ญ สํ า หรั บการดํ า เนิ น การบางเรื่ องที่ คาบเกี่ ย วกั บ
กฎหมายอื่นและตองไดรับอนุญาตตามกฎหมายหลายฉบับ โดยมีการอนุญาตใหก#อสรางอาคารเป&นขั้นตอน
สุ ด ทายรวมอยู# ด วย กรณี ที่ผู ยื่ น คํ า ขอไดรั บใบอนุ ญ าตหรื อ ไดรั บ อนุ มัติ ห รื อ ไดปฏิ บั ติ ต ามขึ้ น ตอนของ
กฎหมายอื่นก#อนไดรับอนุญาตใหก#อสรางอาคารนั้น ย#อมถือไดว#ามีการใชประโยชน1ที่ดินมาก#อนแลวเช#นกัน
และสํ า หรั บ กรณี โ ครงการโรงไฟฟ2 า ชี ว มวลฯ ที่ ตั้ งอยู# ในที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม บริ เ วณ
หมายเลข 4.40 ซึ่งมีขอกําหนดหามประกอบกิจการโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ2า ตามกฎกระทรวงใหใชบังคับ
ผังเมื องรวมจังหวัดปราจีน บุรี พ.ศ. 2555 ใชบังคั บเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2555 และเมื่อขอเท็ จจริ ง
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ปรากฏว#ายังไม#มีการอนุญาตในระดับจังหวัดและองค1กรปกครองส#วนทองถิ่นใหดําเนินการตามกฎหมายที่
เกี่ยวของประการใดก#อนวันที่กฎกระทรวงฯใชบังคับ จึงถือไม#ไดว#ามีการใชประโยชน1ที่ดินมาก#อนที่จะเขา
ขอยกเวนตามมาตรา 27 วรรคสองแห#งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 การอนุมัติอนุญาตจึงตองอยู#
ภายใตบั ง คั บ กฎกระทรวงฯ ขอ 11(1) ที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม หามประกอบกิ จ การ
โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ2า หากขอเท็จจริงปรากฏว#าคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานไดออกใบอนุญาต
ประกอบกิจการโรงงานผลิตไฟฟ2าใหแก#ผูประกอบการเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 ซึ่งเป&นการอนุญาต
ภายหลังจากกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2555 มีผลใชบังคับแลว จึงเป&น
การอนุญาตที่ขัดกับกฎกระทรวงฯ และตามมาตรา 27 วรรคหนึ่งแห#งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.
2518 จึงไม#สามารถกระทําได หากปรากฏว#าการพิจารณาอนุญาตไม#ชอบดวยกฎหมายผังเมือง มาตรา 83
แห#งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ไดกําหนดใหตองระวางโทษจําคุกไม#เกินหกเดือนหรือปรับไม#
เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ และตรวจสอบแลวพบว#ามีการใชประโยชน1ที่ดินฝZาฝFนกฎกระทรวงให
ใชบังคับผังเมืองรวมจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2555 แลว หน#วยงานที่เกี่ยวของ เช#น เจาพนักงานทองถิ่นหรือ
ผูว#า ราชการจังหวั ดสามารถดํ าเนิน การตามอํา นาจหนาที่โ ดยนํา เรื่ องดังกล# าวไปกล# าวโทษต# อพนักงาน
สอบสวนเพื่อดําเนินการตามกฎหมายต#อไปได
จังหวัดปราจีนบุรี
โครงการโรงไฟฟ2าชีวมวลของบริษัท เค เอส มาร1เก็ตติ้ง อินเตอร1แนชั่นแนล จํากัด ตั้งอยู#ในบริเวณ
หมู#ที่ 3 บานหลังเขา ตําบลเขาไมแกว ซึ่งอยู#ในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม บริเวณหมายเลข 4.40
ตามกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2555 โดยกิจการโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ2า
เป&นขอหามของที่ดินประเภทนี้
หน# ว ยงานระดั บ จั ง หวั ด และองค1 ก รปกครองส# ว นทองถิ่ น ที่ กํ า กั บ ดู แ ลพื้ น ที่ (องค1 ก ารบริ ห าร
ส#วนตําบลเขาไมแกว) ยังไม#มีการอนุญาตใหดําเนินการใดๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
ขณะนี้ โครงการโรงไฟฟ2ากําลังดําเนินการปรับสภาพพื้นที่
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
1 กรกฎาคม 2553 บริษัท เค เอส มาร1เก็ตติ้ง อินเตอร1แนชั่นแนล จํากัด ยื่นขออนุญาตประกอบ
กิจการโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ2 า จากเชื้ อเพลิงชีว มวล กําลังการผลิต 9.9 เมกะวัตต1 ต#ออุ ตสาหกรรม
จังหวัดปราจีนบุรี
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24 มิถุนายน 2553 องค1การบริหารส#วนทองถิ่นเขาไมแกว มีหนังสือแจงมติสภาองค1การบริหารส#วน
ตําบล อนุญาตใหบริษัทฯ เขาดําเนินการก#อสรางโรงงาน
28 ธันวาคม 2554 จังหวัดปราจีนบุรี ส#งเรื่องการขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานของบริษัทฯ
พรอมความเห็นควรอนุญาต ใหกรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณา
14 กันยายน 2555 กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีหนังสือถึงจังหวัดใหดําเนินการเกี่ยวกับขอคัดคานและ
แนวทางแกไข กรณีกลุ#มรักษ1เขาไมแกวรองเรียนคัดคานการขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานของบริษัทฯ
17 กั น ยายน 2555 จั งหวั ด ปราจี น บุ รี มี ห นั ง สื อแจงกรมโรงงานอุ ต สาหกรรมว# า ไดดํ า เนิ น การ
ตรวจสอบโครงการเกี่ยวกับขอคัดคาน เรื่องการทําประชาคม มีความถูกตองตามกฎหมาย สําหรับแนวทาง
แกไขจังหวัดไดจัดประชุมเพื่อชี้แจงทําความเขาใจกับกลุ#มรักษ1เขาไมแกวและประชาชนในพื้นที่บางส#วนที่
คัดคาน จนเป&นที่เขาใจดีแลว
สํานักโรงงานอุตสาหกรรมรายสาขา 5 กรมโรงงานอุตสาหกรรม ไดสรุปเรื่องราวพรอมเอกสารที่
เกี่ยวของ เสนอคณะกรรมการกลั่นกรองการพิจารณาอนุญาตโรงงานบางประเภทที่มีผลกระทบต#อคุณภาพ
ชีวิตและสิ่งแวดลอมพิจ ารณา ซึ่งคณะกรรมการกลั่ นกรองฯ ไดมีมติ อนุญาต และเสนอรัฐมนตรีว# าการ
กระทรวงอุตสาหกรรมทราบแลว
28 กุมภาพันธ1 2556 กรมโรงงานอุตสาหกรรมส#งเอกสารและขอเท็จจริง ถึงสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) เพื่อพิจารณาอนุญาต
7 พฤษภาคม 2556 สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) มีหนังสือแจงมติกกพ.เห็นชอบ
การออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานใหแก#บริษัทฯ พรอมลงนามใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรมออกเลขทะเบียนใบอนุญาตและเรียกเก็บค#าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ พรอม
ทั้งจ#ายใบอนุญาตใหผูประกอบกิจการโรงงาน
18 กรกฎาคม 2556 สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรีมีบันทึกแจงกระทรวงอุตสาหกรรม
กรณีกลุ#มรักษ1เขาไมแกว เขารองเรียนคัดคานการก#อสรางโรงไฟฟ2าในวันที่ 15 กรกฎาคม 2556 ที่ว#าการ
อําเภอกบินทร1บุรี เรียกรองใหมีการทําประชาคมใหม# ซึ่งที่ประชุมขอใหทางอําเภอดําเนินการประสานขอ
ความร#วมมือส#วนที่เกี่ยวของดําเนินการ แต#ขณะนั้นกรมโรงงานอุตสาหกรรมยังไม#ไดรับการประสานจาก
หน#วยงานที่เกี่ยวของแต#อย#างใด
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องคJการบริหารสวนตําบลเขาไม!แก!ว
ในการประชุมสภาองค1การบริหารส#วนตําบลเขาไมแกว สมัยวิสามัญ ที่ 2 ครั้งที่ 2/2556 วันที่ 26
มิถุนายน 2556 ไดมีการเสนอใหทบทวนมติการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 24
มิถุนายน 2553 กรณีที่สภาฯมีมติเห็นชอบใหมีการก#อสรางโรงไฟฟ2าชีวมวลของบริษัทฯ แต#ไม#มีการลงมติใน
เรื่องดังกล#าว
ตามมติที่ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 2/2553 วันที่ 24 มิถุนายน 2553 มีมติใหบริษัทฯ
ดํ า เนิ น การตามระเบี ย บกฎหมายที่ เ กี่ ย วของรวมถึ ง ตองรั บ ฟ> ง ความคิ ด เห็ น ของประชาชนโดยผ# า น
กระบวนการประชาคมหมู#บานของทุกหมู#บานที่ไดรับผลกระทบ ซึ่งทางบริษัทฯไดส#งเอกสารที่อางว#าเป&น
การทําประชาคมหมู#บานโดยทางบริษัทฯเป&นผูดําเนินการเอง ซึ่งทางองค1การบริหารส#วนตําบลไดแจงผล
การประชุมประชาคมดังกล#าวไปยังอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรีแลวเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2554
สรุปผลการตรวจสอบของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
ป>จ จุ บัน คํ า รองอยู# ร ะหว# า งการตรวจสอบของอนุกรรมการดานสิ ทธิ ชุมชนในคณะกรรมการสิ ทธิ
มนุษยชนแห#งชาติ

(4) ชวงผังหมดอายุ และผังเมืองใหมยังไมประกาศบังคับใช! ในระหวางนั้นมีการใช!ประโยชนJ
ที่ดินขัดกับผังเมืองเกา หรือขัดกับผังเมืองใหมที่ยังไมประกาศ

คําร!องเลขที่

235/255318

เรื่อง

สถานีบริการป.NมกOาซเชื้อเพลิง LPG ชุมชนหนองหลวงพัฒนา อําเภอเมืองชัยนาท
จังหวัดชัยนาท

ข!อเท็จจริงโดยสรุป

18

รายงานผลการตรวจสอบ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห#งชาติ ที่ 350/2555 ลงวันที่ 9 เดือนกรกฎาคม 2555
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บริษัท บีพีเจ กรุPป 1996 จํากัด ไดก#อสรางสถานีบริการป>WมกPาซเชื้อเพลิง LPG โดยติดตั้งถังเก็บและ
จ#ายกPาซรถยนต1แบบฝ>งอยู#ใตดินตําบลเขาท#าพระ (บานกลวย) อําเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท
ชุมชนเห็นว#าการก#อสรางสถานีบริการป>WมกPาซในเขตชุมชนจะก#อใหเกิดมลภาวะดานกลิ่นและเสียง
ตลอดจนการระเบิดลุกไหมมีผลกระทบต#อสิ่งแวดลอมและเกิดอันตรายต#อประชาชน
ประเด็นป.ญหาผังเมือง
การประกอบกิจการที่ตองหามตามขอกําหนดการใชประโยชน1ในที่ดินตามกฎกระทรวงฉบับที่ 424
(พ.ศ.2542) ซึ่งสิ้นสุดการใชบังคับแลว ป>จจุบันผังเมืองรวมอยู#ในขั้นตอนการตรวจสอบรายละเอียดทางขอ
กฎหมายของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ความเห็นของหนวยงานที่เกี่ยวข!อง ในประเด็นป.ญหาผังเมือง
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท ไดชี้แจงว#า ที่ดินที่มีการประกอบกิจการสถานี
บริการป>WมกPาซเชื้อเพลิง LPG ของบริษัท บีพีเจ กรุPป 1996 จํากัดนั้น อยู#ในเขตผังเมืองรวมชัยนาท ตาม
กฎกระทรวงฉบับที่ 424 (พ.ศ.2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 กําหนดให
เป&นที่ดินประเภทที่อยู#อาศัยหนาแน#นปานกลาง (สีสม) ซึ่งตามขอกําหนดในกฎกระทรวง ขอ 8(2) ได
กําหนดขอหามการใชประโยชน1ในที่ดินเพื่อเป&นสถานที่บรรจุกPาซและสถานที่เก็บกPาซตามกฎหมายว#าดวย
การบรรจุกPาซปRโตรเลียมเหลว ทั้งนี้ กฎกระทรวงฉบับดังกล#าวไดสิ้นสุดการบังคับใชตั้งแต#วันที่ 28 กันยายน
2549 ป>จจุบันอยู#ระหว#างการปรับปรุงผัง ซึ่งอยู#ในขั้นตอนการตรวจสอบรายละเอียดทางขอกฎหมายของ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สรุปผลการตรวจสอบของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
สถานีบริการกPาซที่บรรจุกPาซตามกรณีรองเรียนมีลักษณะการดําเนินการที่อาจก#อใหเกิดผลกระทบ
ต#อชุมชนใกลเคียง ซึ่งตองจัดใหมีกระบวนการมีส#วนร#วมของประชาชนตามที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญแห#ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 แต#กลับไม#มีการดําเนินกระบวนการมีส#วนร#วมของประชาชนอย#าง
เพียงพอ จึงเป&นการละเมิดสิทธิมนุษยชน สมควรที่จะกําหนดมาตรการการแกไขป>ญหาต#อหน#วยงานที่
เกี่ยวของเพื่อพิจารณาดําเนินการต#อไป
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คําร!องเลขที่

632/255519

เรื่อง

การถมดินและกอสร!างอาคารขนาดใหญ จังหวัดอุบลราชธานี

ข!อเท็จจริงโดยสรุป
มีการประกาศขยายระยะเวลาการใชบังคับกฎกระทรวงใหบังคับใชผังเมืองรวมเมืองอุบลราชธานี –
วารินชําราบ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 หมดอายุการขยายระยะเวลาใชบังคับในวันที่ 15 เมษายน 2553 และการ
ดําเนินการปรับปรุงแกไขผังเมืองยังไม#แลวเสร็จ จึงขยายระยะเวลาการใชบังคับต#อไปอีกหนึ่งป[ เป&นครั้งที่ 2
และสิ้นสุดการใชบังคับในวันที่ 15 เมษายน 2554
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2555 สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี แจงใหเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานผังเมือง เขาร#วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือเรื่อง ผังเมืองรวมอุบลราชธานี – วารินชําราบ
และการออกขอบัญญัติทองถิ่นเพื่อทดแทนผังเมืองรวมอุบลราชธานี – วารินชําราบ ที่หมดอายุการใชบังคับ
ไปพลางก#อน
วันที่ 5 มีนาคม 2556 มีการประชุม ณ สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห#งชาติ กรณีราษฎร
รองเรียนว#า มีการถมดินและก#อสรางอาคารขนาดใหญ# ไดแก# หางสรรพสินคาของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา
จํา กัด หางโฮมโปรดักส1 เซ็น เตอร1 และหางไทวั สดุ บริ เวณถนนเลี่ ยงเมื อง ตํ า บลแจระแม อํ าเภอเมื อง
จังหวัดอุบลราชธานี โดยไม#มีการรับฟ>งความคิดเห็นและการชี้แจงมาตรการป2องกันป>ญหาสิ่งแวดลอม
มีการประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองอุบลราชธานี – วารินชําราบ เพื่อร#วมกันพิจารณาผังร#าง
และขอกําหนดการใชประโยชน1ที่ดิน ในวันที่ 14 มีนาคม 2556
ประเด็นป.ญหาผังเมือง
มีการถมดินและก#อสรางอาคารขนาดใหญ# ในระหว#างการจัดทําผังร#างและขอกําหนดการใชประโยชน1ที่ดิน

19

หนังสือกรมโยธาธิการและผังเมือง ถึงผูว#าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ที่ มท 0706/1789
หนังสือเชิญประชุมคณะทํางานดําเนินการวางแผนและจัดทําผังเมืองรวมอุบลราชธานี – วารินชําราบ สํานักงานโยธาธิการและ

ผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 0020.4/ว 1984 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2555
หนังสือขอใหชี้แจงขอเท็จจริงเพิ่มเติม ของคณะอนุกรรมการดานสิทธิชุมชน ถึงสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
อุบลราชธานี ที่ สม 0003/667 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2556
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สรุปผลการตรวจสอบของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
ป>จ จุ บัน คํ า รองอยู# ร ะหว# า งการตรวจสอบของอนุกรรมการดานสิ ทธิ ชุมชนในคณะกรรมการสิ ทธิ
มนุษยชนแห#งชาติ

3.2.2 ประเด็นป.ญหาผังเมืองที่ได!รวบรวมจากสื่อสาธารณะ20
นอกจากประเด็นป>ญหาผังเมืองที่ประชาชนไดยื่นคํารองมายังคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห#งชาติ
แลวนั้น ยังมีประเด็นป>ญหาผังเมืองที่ปรากฏตามสื่อสาธารณะ ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงสถานการณ1และประเด็น
ป>ญหาใหม#ที่เกิดขึ้น และมีแนวโนมที่จะขยายวงกวางออกไปในอนาคต ในที่นี้ขอยกตัวอย#างป>ญหากรณีการ
นําผังเมืองกลับมาทบทวน หรือการแกไขร#างผังเมืองใหม# โดยอางเหตุเพื่อการรองรับโครงการขนาดใหญ#
ตามนโยบายรัฐบาล และการเปRดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป[ พ.ศ.2558

กรณีผังเมืองประกาศไปแล!วและอยูระหวางทบทวนใหม
สิงห1บุรี

จะขอเพิ่มพื้นที่อุตสาหกรรม

ปราจีนบุรี

จะขอขยายพื้นที่เขตอุตสาหกรรมใน อําเภอ กบินทร1บุรี จากพื้นที่สีเขียวเป&นสีม#วง

ตัวอยางการยื่นคําขอแก!ไขรางผังเมืองใหม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
บุรีรัมย1

20

ตองการจะใหสรางโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ2าจากพลังงานแสงอาทิตย1ในพื้นที่ได

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

ตองการใหลดความเขมขนการใชประโยชน1ที่ดิน ใหพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด
ไปสู#อุตสาหกรรมสีเขียว ใหตั้งโรงงานไฟฟ2าพลังงานทดแทนได

อํานาจเจริญ

ขอปรับใหนโยบายรัฐในการเขาสู#เออีซี จะยกระดับจุดผ#อนปรนใหเป&นจุดผ#านแดน
ถาวรบริเวณบานยักษ1คุ และสรางโรงงานไฟฟ2าพลังงานทดแทนในบางพื้นที่ได

มุกดาหาร

ปรับใหสอดรับนโยบายโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัดมุกดาหาร

กาฬสินธุ1

ขอเพิ่มพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรมการเกษตรและโรงงานอุตสาหกรรมดานโรงงาน
ไฟฟ2าพลังชีวมวล และใหมีการจัดสรรที่ดินในพื้นที่สีเขียว ใหสรางอาคารสูงเกิน
12 เมตรได

ศรีสะเกษ

เตรียมพื้นที่ไวรองรับโครงการเมืองใหม#ช#องสะงํา รองรับการคากับเออีซี

ภาคกลาง
สมุทรสาคร

รองรับการขยายการลงทุนเขามายังพื้นที่มากขึ้น หลังเกิดน้ําท#วมใหญ#ป[ 2554

นครพนม

ตองการเปRดการพัฒนาใหรับกับการก#อสรางสะพานแม#น้ําโขงแห#งที่ 3

กําแพงเพชร

ใหปรับเปลี่ยนพื้นที่สีผังเมืองใหม#ใหเป&นป>จจุบัน เช#น สีเขียว สีน้ําตาลอ#อน สีม#วง
และใหยกเลิกความสูงสรางอาคารไดไม#เกิน 16 เมตร ในพื้นที่สีเขียว และยกเลิก
ความสูงอาคารไม#เกิน 12 เมตร และขอใหสรางโรงไฟฟ2าพลังงานทดแทนในพื้นที่
เกษตรกรรม

สุโขทัย

ขอปรั บ ปรุ งใหม# ใ หรั บ การพั ฒ นาจั ง หวั ด ตามนโยบายระเบี ย บเศรษฐกิ จ แนว
ตะวันตก-ตะวันออก การเปRดเออีซี และโครงการรถไฟความเร็วสูง

ภาคตะวันออก
ชลบุรี

ใหเพิ่ มมาตรการดานผั ง เมื องในการรั ก ษาสภาพแวดลอมและป2 องกั น ป> ญ หา
อุทกภัย เช#น กําหนดใหมีพื้นที่โล#ง พื้นที่แหล#งน้ํา แนวน้ําท#วมหลาก รองรับการ
จางงานและที่อยู#อาศัยที่มากขึ้น
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ภาคตะวันตก
ตาก

ขอยกร# า งขอกํ า หนดใหม# รั บ เมื องที่ เ ปลี่ ย นไปมาจากการพั ฒ นาเขตเศรษฐกิ จ
การคาชายแดนในพื้นที่ 3 อําเภอคือ แม#สอด พบพระ และแม#ระมาด อีกทั้ง
โครงการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษแม#สอด พื้นที่ 5,600ไร# ในตําบลแม#ปะ
และท#าสายลวด และเปRดเออีซี

ภาคใต!
ป>ตตานี

ขอเปลี่ ย นแปลงการใชประโยชน1 ที่ดิ น พื้ น ที่ สี เ ขี ย ว เช# น อํ า เภอเมื อ งป> ต ตานี
อําเภอหนองจิก และ อําเภอโคกโพธิ์ ใหมีการพัฒนาไดมากขึ้น

สงขลา

เพิ่มมาตรการวางผังเมืองใหครอบคลุมมากขึ้น เช#น เขตสรางที่อยู#อาศัยไม#กีด
ขวางทางน้ําไหล แนวป2องกันน้ําท#วม เพื่อแกป>ญหาน้ําท#วมซ้ําซาก การขยายตัว
ของเมืองและเปRดเออีซี

สตูล

จะขอใหพิ จ ารณาการใชประโยชน1 ที่ ดิ น ใหม# รองรั บ กั บ การเปR ด เออี ซี และ
โครงการขนาดใหญ# เช#น ท#าเรือปากบารา สนามบินเชิงพาณิชย1จังหวัดสตูล

สุราษฎร1ธานี

ขอปรั บ ปรุ ง ผั ง ใหม# ทั้ ง หมด รั บ บานจั ด สรรที่ เ กิ ด ขึ้ น มาก และการก# อ สราง
สนามบินแห#งใหม#ที่ อําเภอดอนสัก และเกาะพะงัน

3.2.3 การจัดกลุมประเด็นผังเมืองจากเอกสารผังเมืองที่เกี่ยวข!อง
การศึกษารวบรวมเอกสารผังเมือง ทั้งเอกสารการวิเคราะห1จัดทําผังเมือง กฎกระทรวงผังเมืองรวม
แผนที่และแผนผังต#างๆ จากกรณีพื้นที่ซึ่งมีการรองเรียนป>ญหาเรื่องผังเมือง และชุมชนที่ไดรับผลกระทบ
จากการพัฒนาและกิจกรรมที่เกี่ยวของกับผังเมืองที่คณะทํางานเคยไดเขาร#วมทํางานดวย สรุปประเด็น
ป>ญหาผังเมืองที่จะนํามาศึกษาวิเคราะห1 ไดดังนี้
1) ด!านกระบวนการ
ผั ง เมื อ งเป& น เรื่ อ งของกระบวนการทํ า งาน 3 ส# ว น คื อ กระบวนการทํ า งานทางเทคนิ ค
กระบวนการมีส#วนร#วม และกระบวนการทางกฎหมายในทางปฏิบัติ การทํางานทั้งสามกระบวนการจะ
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ดําเนินการควบคู#กันไป กล#าวคือ การเริ่มตนทํางานกระบวนทางเทคนิคในการสํารวจกําหนดเขตผัง ซึ่งเป&น
การมี ส# ว นร# ว มทางเทคนิ ค นั้ น จะตองดํ า เนิ น การตามขั้ น ตอนตามกฎหมายที่ ต องมี ก ารประชุ ม
คณะอนุกรรมการผังเมืองและคณะกรรมการ ที่กําหนดไวในกฎหมาย เมื่อมีการดําเนินการศึกษา วิเคราะห1
จัดทําผังร#างใหคณะอนุกรรมการฯ และคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมใหความเห็น ก็จะตองจัดการประชุมรับฟ>ง
ความคิดเห็นประชาชน และเมื่อจัดทําผังร#างแลว ก็จะตองดําเนินการตามขั้นตอนตามกฎหมายคือ ผ#าน
ความเห็ น ชอบของคณะกรรมการผังเมื อง และติ ด ประกาศพรอมขอกํ า หนด การพิจ ารณาคํ ารอง และ
ขั้นตอนต#อจากนี้เป&นขั้นตอนการตรวจและพิจารณาตามขั้นตอนการออกกฎกระทรวงต#อไป
ประเด็นป>ญหาผังเมืองในดานกระบวนการ ไดแก#
1.1 ชวงระหวางผังรอประกาศและกรณีผังเมืองหมดอายุการบังคับใช! เป&นกระบวนการ
ตามกฎหมาย ในช#วงที่ไดมีการวางและจัดทําผังเมืองเสร็จ ผ#านการเห็นชอบของคณะกรรมการผังเมืองและ
ผ# า นขั้ น ตอนตามกฎหมาย ไปจนถึ ง ขั้ น ตอนการรอประกาศ มี ป> ญ หาหลายประการที่ ก ระทบต# อ
สิทธิชุมชนและสิทธิการมีส#วนร#วมของประชาชน
ความลาช!าในการประกาศ เช#น กรณีผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรี ที่การประกอบ
กิจการโรงไฟฟ2าถูกกําหนดหามก#อสรางในพื้นที่อนุรักษ1ชนบทและเกษตรกรรม ตามร#างผังเมืองรวมจังหวัด
และผังเมืองรวมจังหวัดระยอง ที่มีการขออนุญาตดําเนินโครงการนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่สีเขียว ซึ่งเป&น
ขอหามในผังเมืองที่รอประกาศใชบังคับ
การปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัดที่รอประกาศ โดยเป& น ผั ง เมื อ งรวมจั ง หวั ด ที่
ไดผ#านกระบวนการมีส#ว นร#ว มของประชาชนตามกฎหมายแลว และผ#า นความเห็น ชอบของกรรมการ
ผัง เมืองและขั้น ตอนเพื่อเตรีย มประกาศกฎกระทรวง แต#ไดมีการสั่งการใหมีการปรับปรุงใหม# โดยอาง
เหตุผลการสนองนโยบายรัฐ การลงทุน โดยขาดการมีส#วนร#วมของประชาชนเช#น กรณีการปรับปรุงผังเมืองรวม
ผังเมืองรวมจังหวัดระยอง จังหวัดสงขลาและผังเมืองรวมจังหวัดสตูล
ชวงผังเมืองหมดอายุการบังคับใช!และผังเมืองฉบับใหมยังไมประกาศบังคับใช!
ในระหว#างนั้นมีการใชประโยชน1ที่ดินขัดกับผังเมืองเก#า หรือขัดกับผังเมืองใหม#ที่ยังไม#ประกาศ ตัวอย#างเช#น
ผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต
1.2 ชวงระหวางการดําเนินการวางผัง ไดแก# กรณีผังเมืองรวมจังหวัดชุมพร ซึ่งชุมชนมีการ
คั ด คานต# อ การสรางโรงไฟฟ2 า นิ ว เคลี ย ร1 และท# า เรื อ น้ํ า ลึ ก แต# ไม# ไดมี ส# ว นร# ว มแสดงขอคิ ด เห็ น คั ด คาน
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ขอกําหนดในช#วงเวลาดําเนินการวางผังเมืองรวมจังหวัด จึงเป&นการกําหนดพื้นที่ใหมีการพัฒนาที่นํามาสู#
ความขัดแยงในเวลาต# อมาไดแก# การคัดคานโครงการโรงไฟฟ2าที่ อําเภอละแม การคัด คานการก#อสราง
โรงไฟฟ2าและท#าเรือน้ําลึกที่อําเภอปะทิว และกรณีคํารองโครงการก#อสรางโรงงานอุตสาหกรรมสกัดน้ํามัน
ปาล1มที่อําเภอท#าแซะ ซึ่งเป&นการดําเนินการในพื้นที่ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (พื้นที่สีเขียว) ที่อยู#ใน
พื้นที่ตนน้ําที่ชุมชนใชประโยชน1ในการเกษตรกรรม ทั้งนี้ การวางผังเมืองรวมจังหวัดชุมพรไดดําเนินการมา
ตั้งแต# พ.ศ.2546 ตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินที่จะสํารวจเพื่อการวางและจัดทําผังเมืองรวม
จังหวัด ในทองที่ 72 จังหวัด วันที่ 19 พฤษภาคม 2546 พระราชกฤษฎีกานี้มีอายุ 3 ป[ ซึ่งเมื่อหมดอายุแลว
ผังเมืองรวมจังหวัดชุมพร และอีกหลายจังหวัดยังไม#มีการประกาศใชบังคับเป&นกฎกระทรวง เพื่อใหผังเมือง
ที่ดําเนินการมาแลวเป&นไปอย#างต#อเนื่องในกระบวนการ จึงมีการออกพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินที่จะ
สํารวจเพื่อการวางและจัดทําผังเมืองรวมจังหวัด ในทองที่ 72 จังหวัดอีกครั้งใน พ.ศ. 2552 และการออก
พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินที่จะสํารวจเพื่อการวางและจัดทําผังเมืองรวมจังหวัด ในทองที่ 70 จังหวัด
อี กครั้ ง ใน พ.ศ. 2555 นั บ จาก พ.ศ.2547 จนถึ งป> จ จุ บั น ผั งเมื องรวมจั ง หวั ด ชุ ม พรยั งไม# ป ระกาศเป& น
กฎกระทรวงใชบังคับตามกฎหมาย
1.3 ชวงหลังประกาศใช!บังคับ ซึ่งจะเกี่ยวของกับการใชสิทธิในการขอแกไข ปรับปรุง และ
การเขาถึงขอมูลข#าวสารในการขอแกไขผังเมือง ตลอดจนการมีส#วนร#วมของประชาชน สิทธิชุมชนที่จะมี
สิทธิในการตัดสินใจใหมีการปรับปรุงแกไขเช#น กรณีผังเมืองรวมจังหวัดปราจีนบุรีที่ภายหลังการประกาศใช
บังคับแลว และจะมีการดําเนินการขอแกไขเพื่อขยายพื้นที่อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นในขณะที่ยังปรากฏป>ญหา
พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย และการจัดการมลพิษอุตสาหกรรม
2) การนําสาระในผังเมืองไปใช!ในการคุ!มครองสิทธิชุมชน และพิจารณาอนุมัติอนุญาต
เช#น การนําสาระของผังเมืองรวมที่ผ#านการรับฟ>งความคิดเห็นของประชาชน และผ#านความ
เห็นชอบของคณะกรรมการผังเมือง ไปประกอบการใชดุลพินิจในการพิจารณารายงานวิเคราะห1ผลกระทบ
สิ่ งแวดลอม การกํ า หนดพื้ น ที่ คุ มครองสิ่ งแวดลอมและการควบคุ ม อาคาร เช# น กรณี ของการก# อ สราง
โครงการขนาดใหญ#ที่ขัดกับผังเมืองรวมที่รอประกาศใชบังคับ
3) การนําสาระของผังเมืองรวมไปจัดทําข!อบัญญัติท!องถิ่น
ในช#วงที่ผังเมืองหมดอายุและผังเมืองฉบับใหม#ยังไม#แลวเสร็จ เช#น กรณีการนํา สาระของ
ผังเมืองรวมชุมชนอุตสาหกรรมและท#าเรือน้ําลึกมาบตาพุด มาใชในการจัดทําเทศบัญญัติ
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4) การปรับปรุงมาตรฐานการกําหนดการใช!ประโยชนJที่ดิน และการจัดทําข!อกําหนด
ใหทันต#อสถานการณ1การพัฒนาที่จะก#อใหเกิดผลกระทบต#อชุมชน เช#น กรณีโรงไฟฟ2า ซึ่ง
ป>จจุบันมีกิจการพลังงานหลายประเภทและหลายขนาด แต#ในการจัดทําขอกําหนดยังไม#จําแนกรายละเอียด
ใหสอดคลองกับการพัฒนาที่เปลี่ยนไปรวมทั้งผลกระทบของกิจการ และกรณีขอกําหนดการอยู#อาศัยในเขต
อนุรักษ1กรณีเหมืองแร# และการควบคุมการติดตั้งโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคม

3.2.4 การศึกษากรณีข!อร!องเรียนมายังสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติทั้งในกรณี
ที่เปTนเรื่องผังเมือง และกรณีที่เกี่ยวข!องได!แก
1) กรณีแผนพัฒนาภาคใต! โดยพิจารณาจากกรณีที่เกี่ยวของและมีคํารองมายังสํานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห#งชาติ ดังนี้
- คํ า รองในเรื่ อ งการพั ฒ นาพื้ น ที่ อุต สาหกรรม การพั ฒ นาท# า เรื อน้ํ า ลึ ก และการพั ฒ นา
พลังงานในพื้นที่ภาคใต
- โครงการท#าเรือที่ดําเนินการสํารวจและขุดเจาะน้ํามัน ตําบลกลาย อําเภอท#าศาลา จังหวัด
นครศรีธรรมราช
- กรณีท#าเรือน้ําลึกปากบารา ซึ่งโยงกับการจัดทําผังเมืองรวมจังหวัดสตูล
- กรณีท#าเรือน้ําลึกสงขลาแห#งที่สอง
2) กรณีคําร!องการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคตะวันออก ไดแก#
-

กรณีนิคมอมตะนครแห#งที่ 2 และนิคมอุตสาหกรรมระยอง อําเภอบานค#าย

-

กรณีท#าเทียบเรือจํานวน 6 ท#าในพื้นที่ริมฝ>`งแม#น้ําบางปะกง
3) กรณีการขุดเจาะสํารวจปUโตรเลียมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดกาฬสินธุ1

และจังหวัดบุรีรัมย1 ซึ่งเกี่ยวของกับกระบวนการ และสาระในผังเมืองรวมจังหวัดกาฬสินธุ1และผังเมืองรวม
จังหวัดบุรีรัมย1
ทั้ งนี้ กรณี ศึก ษาจากคํ า รองที่ มีมายั ง สํ า นั กงานคณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห# งชาติ นั้ น
ในหนึ่งกรณีอาจจะมีประเด็นทางผังเมืองในหลายดาน อาทิ กรณีแผนพัฒนาภาคใต ซึ่งมีประเด็นที่เกี่ยวของ
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กับผังเมืองทั้งที่รอประกาศใชบังคับ ผังเมืองที่อยู#ระหว#างดําเนินการ และการนําสาระสําคัญของผังเมืองไป
ใชประกอบในการพิจารณาเรื่องการป2องกันผลกระทบสิ่งแวดลอม เป&นตน

3.3 การสรุปข!อเสนอจากการประชุมรับฟ.งความคิดเห็นตอประเด็นผังเมือง
คณะผู วิ จั ย ไดรวบรวมและสรุ ป ประเด็ น ผั งเมื องจากกรณี ศึ กษาเบื้ องตนมาทํ า การวิ เ คราะห1
จัดกลุ#มประเด็นป>ญหา โดยแบ#งออกเป&น 4 ประเด็น ไดแก# ป>ญหาดานกระบวนการ การนําสาระผังเมืองไป
ใชในการคุมครองสิทธิชุมชนและพิจารณาอนุมัติอนุญาต การนําสาระของผังเมืองรวมไปจัดทําขอบัญญัติ
ทองถิ่น และการปรับปรุงมาตรฐานการกําหนดการใชประโยชน1ที่ดินและการจัดทําขอกําหนดใหทันต#อ
สถานการณ1การพัฒนาที่จะก#อใหเกิดผลกระทบต#อชุมชน จากนั้นจึงนําเสนอประเด็นป>ญหาเหล#านั้นในการ
ประชุมระดมความคิดเห็น ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2557 โดยเชิญผูทรงคุณวุฒิดาน ผังเมืองที่มี
ประสบการณ1ในงานวางผังเมือง ผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมายจากหน#วยงานวางผัง หน#วยงานที่นําผังเมืองไปสู#
การปฏิบัติ และนักกฎหมาย หน#วยงาน องค1กร นักวิชาการ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการส#งเสริมการมีส#วนร#วม
ของประชาชน มาร#วมใหความคิดเห็นและขอแนะนําทางวิชาการทั้งในดานผังเมือง กฎหมาย การมีส#วนร#วม
ของประชาชน และการปฏิบัติตามผังเมือง
จากการประชุ ม ระดมความคิ ด เห็ น ดั ง กล# า ว ผู เขาร# ว มการประชุ ม ไดมี ค วามคิ ด เห็ น และ
ขอเสนอแนะที่หลากหลาย (รายละเอียดในภาคผนวกที่ 1) คณะผูวิจัยจึงสรุป ขอเสนอแนะและนํามาจัด
กลุ#มประเด็น เฉพาะที่เกี่ยวของกับผังเมืองกับการคุมครองสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส#วนร#วมของประชาชน
ดังนี้
1) ประเด็นผังเมือง
- ควรสรุปป>ญหาและกรณีตัวอย#างที่เกิดขึ้นจากกรณีป>ญหาที่มีการรองเรียนใหชัดเจน ว#ามีกี่
กรณี ป> ญ หา จํ า นวนกี่ เ รื่ อ ง เพื่ อ ยื น ยั น ว# า ระบบกฎหมายหรื อ ผั ง เมื อ งมี ป> ญ หา และ
จําเป&นตองไดรับการแกไข
- หลังการสรุปประเด็นป>ญหาแลว ควรทําขอเสนอเชิงนโยบายต#อหน#วยงานที่เกี่ยวของดวย
ว# า กฎหมายการผั งเมื องหรื อการใชประโยชน1 ในที่ ดิ น ตองวางกรอบการใชทรั พยากร
อย#างไรและผูมีส#วน ไดเสียอย#างชุมชนควรจะมีกระบวนการเขาไปรับรูการตัดสินใจตั้งแต#
แรกไดอย#างไร
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- คําจํากัดความของผังเมืองในป>จจุบันไม#ไดจํากัดอยู#แค#เมือง แต#ตองเป&นไปตามรัฐธรรมนูญ
แห# งราชอาณาจั กรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 85 ที่ ไปกํ ากั บ ดู แลทรั พยากร ผั งเมื อง คื อ
เครื่องมือในการจัดระเบียบการใชทรัพยากรที่จะเอื้อประโยชน1เพื่อใหมีการใชทรัพยากร
ร#วมกัน โดยการมีส#วนร#วมของประชาชนในทองถิ่น ผังเมืองจึงเป&นเครื่องมือใหเราจัดการ
แบ#งป>นทรัพยากรใหเกิดประโยชน1ร#วมกันได ตามวิถีของประชาธิปไตย
- ควรปรับระดับการมีส#วนร#วมในการจัดทําผังเมือง ใหประชาชนในพื้นที่เขามามีส#วนร#วม
มากขึ้น
- ตองแยกขอกําหนดออกจากผังเนื่องจากตอนนี้มีป>ญหา คือคิดผัง 30 ป[ขางหนา แต#อายุ
บังคับใช 5 ป[ และขอกําหนดไปติดกับผังดวย เมื่อผัง 5 ป[หมดอายุไปแลว การกําหนดการ
ใชประโยชน1ที่ดินที่ดีอยู#แลวก็หมดอายุไปดวย ซึ่งหากมีผังนโยบายอยู#แลว การจะปรับ
ทุกๆหาป[ก็สามารถทําไดเมื่อแยก ขอกําหนดออกจากผัง ขอกําหนดที่ดีอยู#แลวก็จะไม#ตอง
เปลี่ยน
- การพิจารณาผูมีส#วนไดส#วนเสีย หรือผูมีส#วนเกี่ยวของกับการพัฒนาพื้นที่นั้น ควรยึดโยงผู
มีส#วนไดเสียในเชิงประเด็นหรือนอกพื้นที่ที่เกี่ยวของและควรทําใหเกิดความสมดุลระหว#าง
ประโยชน1ของ ภาครัฐ ภาคเอกชน NGOs และภาคประชาชน
- การวางผังตองยึดโยงถึงการใชประโยชน1ในภาพรวมทั้งประเทศ หรืออาจจะยึดโยงเป&น
ภูมิภาคดวย ไม#ควรพิจารณาเพียงการใชประโยชน1ที่ดินในระดับจังหวัดหรือระดับพื้นที่
เนื่องจากผังเมืองเป&น เครื่องมือของการพิทักษ1สิทธิของส#วนรวมทั้งหมด คนในทองถิ่นมี
สิทธิที่จะเลือกหรือช#วยกันออกแบบไดว#าควรจะจัดการพื้นที่ตัวเองอย#างไร แต#ไม#สามารถ
ที่จะทําลายสิทธิส#วนรวมได ซึ่งระบบการวางผังของไทยยังไม#ค#อยยึดโยงกัน
- การพิจารณาเรื่องสิทธิชุมชนในการจัดทําผัง ตองคํานึงถึง Input หรือขอมูลเชิงนโยบาย 5
กลุ#ม คือ
1) Mandate คือ สิ่งที่รัฐกําหนดมา เปลี่ยนแปลงอะไรไม#ได ซึ่งนักผังเมืองจะตอง
สรางสมดุ ล Input

เหล# า นี้ ทั้งหมด โดยจะไปสั มพั น ธ1 กับ สิ ทธิ ชุ มชน เมื่ อเกิ ด กรณี ที่

Mandate ไปขัดกับสิทธิชุมชนแลวจะทําอย#างไร
2) Legacy Goal คือ แต#ละเมืองมีจริตเฉพาะ ซึ่งจะไปเปลี่ยนไม#ได
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3) Generic Goal คือ เพื่อสุขอนามัย เพื่อความปลอดภัย และสวัสดิภาพของ
สังคม ซึ่งตรงนี้จะไปขัดไม#ไดเลย หากไปขัดต#อสิทธิชุมชนแลวประชาชนมาเรียกรองรัฐก็
จะใชอํานาจใช Due Process of Law ในการจัดการ
4) Needs คือ ประเด็นไหนที่มีป>ญหา เราก็ตองไปแกไขโดยทําการวิจัยเล็กๆ
5) Aspiration คือ ความตองการของชุมชน
2) ประเด็นกฎหมาย
ก) การมีส#วนร#วมของประชาชน
- รัฐธรรมนูญแห#งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 85 (1) ตอนทาย
กําหนดว#า ตองใหประชาชนในพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากหลักเกณฑ1การใชที่ดินนั้นมี
ส#วนร#วมในการตัดสินใจ ซึ่งการมีส#วนร#วมในที่นี้ จะตองอยู#ในระดับของการมีส#วนร#วม
เพื่อตัดสินใจดวย แมว#ารัฐธรรมนูญในส#วนนี้เป&นเรื่องของแนวนโยบาย ซึ่งเป&นแนวทาง
ไม#ใช#การบังคับ แต#เป&นแนวทางที่ไปเกี่ยวกับการบังคับในบทกฎหมายอื่นดวย
- ควรกํ า หนดหลัก เกณฑ1ห รือ รูป แบบการมีส #ว นร#ว มของประชาชนในแต#ล ะ
กระบวนการผังเมืองที่ชัดเจน
- ควรแกกฎหมายใหการวางผังตองมีคณะกรรมการในระดับชุมชนทองถิ่นมีส#วนร#วมและ
ออกแบบองค1ประกอบว#าตองมีที่มาจากไหนบาง
- ทําความเขาใจกั บหน# วยงานต#างๆของรัฐ ว#า กระบวนการรับ ฟ>งความคิดเห็นตามที่
กฎหมายกําหนด ตองทําอย#างไรจึงจะเรียกว#าชอบดวยกฎหมาย ไม#ใช#เพียงแต#ทําตาม
รูปแบบเท#านั้น
- กรณี ก ารรื้ อ ผั ง เมื อ ง ถาหากคํ า สั่ ง ใหรื้ อ ทํ า ใหม# หมายความว# า ตองกลั บ ไปเริ่ ม ตน
กระบวนการใหม# ตองรับฟ>งความเห็นใหม#กับผังใหม#ดวย แต#ถาหากใหรื้อผังในบางส#วน
อาจจะเอาขอมู ล เก# า มาประกอบ แต# ต องนํ า ความคิ ด เห็ น ของประชาชนในทุ ก
กระบวนการตั้งแต#แรกมาพิจารณา
ข) สิทธิชุมชน
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- การใชสิ ท ธิ ชุ ม ชนมี ป> ญ หาในแง# ก ระบวนการเสนอใหมี ก ารเพิ่ ม เติ ม แกไข
พระราชบัญญัติสภาองค1กรชุมชน หรือใหมีกฎหมายกลางที่จะสามารถผลักดันการใช
สิทธิชุมชนใหใชไดจริงและชัดเจนขึ้นอย#างเป&นรูปธรรม
ค) การบังคับใชกฎหมายผังเมือง
- เสนอใหแกไขพระราชบัญ ญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 ในส#ว นที่เ ป&น ป>ญ หาเรื่องผัง
หมดอายุโดยเสนอใหนําผังเมืองเก#ากับร#างผังเมืองใหม#มาพิจารณาเพื่อหาจุดร#วมกัน
ในช# ว งที่ ร# า งผั ง เมื อ งไดดํ า เนิ น การมาถึ ง ขั้ น ตอนการเสนอขอความเห็ น ชอบจาก
คณะรัฐมนตรีแลว อาจแกไขพระราชบัญญัติการผังเมือง ใหกําหนดว#าในพื้นที่ส#ว น
ที่ผังเมืองเก#ากับร#างผังเมืองใหม# กําหนดการใชประโยชน1ที่ดินไวเหมือนกัน การดําเนิน
กิจกรรมใดๆ ในพื้นที่ซึ่งเป&นไปตามขอกําหนดการใชประโยชน1นั้นใหสามารถทําได แต#
ในพื้นที่ที่ผังเมืองเก#ากับร#างผังเมืองใหม# กําหนดการใชประโยชน1ที่ดินแตกต#างกัน การ
ขออนุ ญ าตเพื่ อ ดํ า เนิ น กิ จ การใดๆ ในพื้ น ที่ ต องรอไวก# อน โดยอาจจะพิ จ ารณานํ า
ขอบัญญัติทองถิ่นมาใชกับพื้นที่ส#วนที่ตองรอการอนุญาต
ง) การใชอํานาจของคณะกรรมการผังเมือง ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518
- การใชอํานาจของคณะกรรมการผังเมือง ตามมาตรา 15 วรรคหนึ่ง (3) พระราชบัญญัติ
การผังเมือง พ.ศ. 251821 ตองตีความใหสอดคลองกับอํานาจของคณะกรรมการผัง
เมื อ ง ตามมาตรา 27 วรรคสอง แห# ง พระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ เดี ย วกั น คื อ หาก
คณะกรรมการผังเมืองจะใชอํานาจในการพิจารณาใหความเห็นชอบต#อการกําหนด
หลักเกณฑ1การใชประโยชน1ในทรั พย1สินสํ าหรับขั้น ตอนของการสํา รวจเพื่อวางและ
จัดทําผังเมือง (ตามมาตรา 15 วรรคหนึ่ง (3)) สมควรที่จะพิจารณาว#าการใชประโยชน1
ในทรัพย1สินหรือในที่ดินเช#นนั้น เป&นการขัดต#อนโยบายของผังเมือง “ในสาระสําคัญ”
ที่เกี่ยวกับสุขลักษณะ ความปลอดภัย ของประชาชนและสวัสดิภาพของสังคม (ตามนัย
มาตรา 27 วรรคสอง) หรือไม# หรือกล#าวอีกนัยหนึ่งคือ ในระหว#างที่ผังเมืองยังไม#ได
ประกาศใชบังคับ ถาคณะกรรมการผังเมืองเห็นว#าจะมีกิจการที่ขัดกับร#างผังเมืองใน
สาระสําคัญเกิดขึ้น คณะกรรมการผังเมืองก็สามารถใชอํานาจตามมาตรา 15 วรรค
21

ความเห็นสําหรับร#างรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ1 โดย ดร.กรรณิกา สินธิพงษ1 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2557
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หนึ่ง (3) ในการพิจารณาใหความเห็นชอบต#อการกําหนดหลักเกณฑ1การใชประโยชน1ใน
ทรัพย1สิน เพื่อประโยชน1ในการวางและจัดทําผังเมืองรวมได
- ควรมี เ กณฑ1 ในการใชอํ า นาจของคณะกรรมการผั งเมื อง ตามมาตรา 15(3) เพื่ อให
ขอเสนอของชุ มชน ภาคประชาชน นํ าไปสู# คุ มครองสิ ทธิ ชุ มชนและคุ มครองการใช
ประโยชน1ที่ดินในพื้นที่ไดจริง
- ช#วงที่เกิดช#องว#างในการบังคับใชกฎหมายผังเมือง ควรมีเกณฑ1การใชอํานาจของเจา
พนักงานการผัง ตามมาตรา 27 เพื่อไม#ใหเป&นการเปRดกวางในการใชดุลพินิจโดยไม#มี
ขอบเขต
- กรณีการรื้อผัง ควรกําหนดหลักเกณฑ1ในการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือการนําร#างผังเมือง
กลับมาทบทวนว#าควรตองมีเหตุผลประกอบเพียงใด
การศึกษาประเด็นผังเมืองวิเคราะห1และจัดกลุ#มประเด็นผังเมืองที่เกี่ยวของกับสิทธิชุมชนและสิทธิ
การมี ส# ว นร# ว มของประชาชนไดทํ าการรวบรวมขอมูล ศึ กษากรณี ร องเรี ยนของประชาชนและชุ มชนใน
ประเด็นผลกระทบจากการพัฒนาในพื้นที่ ที่เกี่ยวของกับการกําหนดการใชประโยชน1ที่ดินในผังเมืองที่ส#งผล
กระทบต#อสิทธิชุมชน การศึกษาเอกสารผังเมืองและขอรองเรียน ส#วนมากเป&นเรื่องโครงการที่มีผลกระทบ
ต#อชุมชนและขาดการมีส#วนร#วม มีประเด็นดานการใชที่ดินและการใชผังเมืองประกอบการพิจารณาและ
กรณีที่เกี่ยวของกับผังเมืองโดยตรงในดานขั้นตอนและกระบวนการที่มีป>ญหาการมีส#วนร#วม การเขาถึง
ขอมูลและการกําหนดสาระในผังเมืองที่ชุมชนไม#ไดรับขอมูล ขาดการมีส#วนร#วมและกระทบสิทธิชุมชน ซึ่งมี
ประเด็นที่เกี่ยวของกับดานผังเมืองและดานกฎหมาย
ทั้ ง นี้ คณะผู วิ จั ย จะไดทํ า การวิ เ คราะห1 แ ละสั ง เคราะห1 สิ ท ธิ ชุ ม ชนและสิ ท ธิ ก ารมี ส# ว นร# ว มของ
ประชาชน ดานผังเมืองและดานกฎหมาย โดยจําแนกเป&นโครงสรางและกระบวนการผังเมืองที่เกี่ยวของ
สิทธิชุมชนและสิทธิการมีส#วนร#วมของประชาชน ทั้งในส#วนการมีส#วนร#วมและสิทธิชุมชนในระดับการจัดทํา
แผนและผังนโยบาย ซึ่งเกี่ยวของกับการจัดทําผังเมืองในระดับต#างๆ การมีส#วนร#วมในกลไกการจัดทําผังเมือง
การพิจารณา ตัดสินใจ และการนําผังเมืองไปสู#การปฏิบัติ การคุมครองสิทธิชุมชนในการใชผังเมืองพิจารณา
อนุมัติอนุญาตดวยการมีส#วนร#วมของชุมชน ทองถิ่น และหน#วยงานที่เกี่ยวของและดานป>ญหากฎหมายผังเมือง
ที่เกี่ยวของกับสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส#วนร#วมของประชาชนในกระบวนการผังเมือง ในช#วงระหว#างการ
จัดทําผังเมือง ช#วงระหว#างรอประกาศบังคับใช ช#วงหลังประกาศใชบังคับผังเมืองและกรณีกฎกระทรวง
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เกี่ยวกับผังเมืองรวมหมดอายุบังคับใช โดยรายละเอียดการวิเคราะห1และสังเคราะห1สิทธิชุมชนและสิทธิการ
มีส#วนร#วมของประชาชน ดานผังเมืองและดานกฎหมายจะนําเสนอในบทที่ 4 และบทที่ 5
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บทที่ 4
โครงสรางและกระบวนการผังเมืองกับการคุมครองสิทธิชุมชน
และสิทธิการมีสวนรวมของประชาชน
จากการรวบรวมและจัดกลุมประเด็นผังเมืองที่เกี่ยวของกับสิทธิชุมชนและสิทธิการมีสวนรวมของ
ประชาชน ซึ่งมีทั้งกรณีขอรองเรียนมายังสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ป-ญหาผลกระทบ
จากโครงการที ่ม ีต อชุม ชนพบวา มีค วามเกี ่ย วของในการนํ า ผัง เมือ งไปประกอบการจัด ทํ า โครงการ
การวิเ คราะห3ผ ลกระทบ ตลอดจนการพิจ ารณาเห็น ชอบโครงการตางๆ ที ่ก ระทบตอชุม ชน ดัง นั ้น
การคุมครองสิทธิชุมชนและสิทธิการมีสวนรวมของประชาชน ในกระบวนการผังเมือง จึงไมไดเป5นเพียงการ
เขารวมในการมีสวนรวมตามขั้นตอนตางๆเทานั้น การที่ประชาชนในชุมชนจะสามารถใชสิทธิชุมชนและ
การมีส วนรวมในผัง เมือ ง กิจ กรรม และโครงการที่นํ า สาระของผัง เมือ งไปประกอบการกํา หนดการใช
ประโยชน3พื้นที่ ยังเกี่ยวของกับกระบวนการจัดทําแผน กลไกและองค3กรที่เกี่ยวของในการการจัดทําผัง การ
ตัดสินใจ การปฏิบัติตามผังเมือง ตลอดจนสาระของผังเมืองในการกําหนดบทบาทพื้นที่
ดังนั้น การวิเคราะห3และสังเคราะห3ป-ญหาและกระบวนการผังเมืองที่เกี่ยวของกับสิทธิชุมชนและ
สิท ธิก ารมีส วนรวมของประชาชน จึง ตองวิเ คราะห3ก ารมีส วนรวมในกระบวนการผัง เมือ ง และความ
เชื่อมโยงการจัดทําแผนและนโยบายกับผังเมืองระดับตางๆ ที่มีผลตอชุมชน และการมีสวนรวมของชุมชน
ประชาชน ในกระบวนการแผนและนโยบาย รวมทั้งในสวนการนําสาระของผังเมืองไปใชประโยชน3ใหเกิด
การคุมครองสิทธิชุมชน

4.1 การวิเคราะห$ สังเคราะห$ จากเอกสารเกี่ยวกับโครงสรางการผังเมือง ดานการจัดทําแผน องค$กร กลไก
ในกระบวนการผังเมือง
จากการรวบรวมประเด็น ผัง เมือ ง ทั ้ง จากเอกสารผัง เมือ งที ่เ กี ่ย วของ กรณีข อรองเรีย นมายัง
สํ า นัก งานคณะกรรมการสิท ธิม นุษ ยชนแหงชาติ ซึ ่ง สวนใหญเป5น การรองเรีย นเกี ่ย วกับ โครงการและ
กิจกรรมที่มีผลกระทบตอชุมชน การทําหนาที่ของหนวยงาน การเขาถึงขอมูลขาวสาร และการมีสวนรวม
ของประชาชนมีประเด็นดานผังเมืองในการคุมครองสิทธิของประชาชนและสิทธิการมีสวนรวมของประชาชน
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ที่เกี่ ยวของกั บดานผังเมื องในเชิ งกระบวนการดานเนื้ อหา และเกี่ย วของกั บโครงสรางการบริ หารราชการ
การจัดทําแผนที่จะนําผังเมืองไปใชประโยชน3ในการจัดทํายุทธศาสตร3 แผนงานโครงการตางๆ รวมทั้งการ
พิจารณาผังและการนําผังไปสูการปฏิบัติและใชประโยชน3 เพื่อใหเกิดการประสานแผนการตัดสินใจ การปฏิบัติ
ที่ นํ า ไปสู การใชประโยชน3 ที่ ดิ น และกิ จ กรรมการพั ฒ นาที่ คุ มครองสิ ทธิ ชุ ม ชนและสิ ทธิ การมี ส วนรวมของ
ประชาชน จึงไดทําการรวบรวม วิเคราะห3 สังเคราะห3ในสวนของโครงสรางและกลไกการกําหนดขอบเขตผังเมือง
ที่เกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่
การวิเคราะห3ในสวนนี้ไดนําสาระบางสวนของการศึกษาดานกฎหมาย องค3กร ในรายงานผังประเทศไทย
ของกรมโยธาธิการและผังเมืองและรายงานการศึกษาการออกแบบองค3กรและกระบวนการปฏิบัติดานการ
ผังเมืองแหงชาติ ของคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญศึกษาการออกแบบองค3กรและกระบวนการปฏิบัติดานการ
ผังเมืองแหงชาติในคณะกรรมาธิการวิสามัญการผังเมือง วุฒิสภา มาประมวล วิเคราะห3 สรุปในการวิเคราะห3
และสังเคราะห3นี้ดวย
4.1.1 โครงสรางการจัดทําแผนและการนําแผนไปปฏิบัติ
การจัดทําผังเมืองและสาระสําคัญในผังเมืองทั้งผังในระดับนโยบายที่กําหนดกรอบและทิศทางการพัฒนา
พื้นที่และผังเมืองรวมตามกฎหมายที่มีการกําหนดพื้นที่และขอกําหนดการใชประโยชน3ที่ดินจะเกี่ยวของกับสาระ
ในแผนนโยบายดานตางๆ การวางแผนและการนําแผนไปปฏิบัติทุกระดับในโครงสรางของการบริหารราชการ
ที่กําหนดใหหนวยงานทุกสวนราชการตองจัดทําแผนพัฒนาเพื่อจัดตั้งเงินงบประมาณตามอํานาจหนาที่ ดังนี้
1) แผนนโยบายแหงรัฐ คําแถลงนโยบายของรัฐบาลตอสภาผูแทนราษฎร ถือเป5นแผนนโยบายแหงรัฐ
ที่ผูกพันระหวางรัฐบาลกับประชาชนที่จะตองดําเนินการเรงดวนในระยะเวลา 4 ป? ที่กระทรวง ทบวง กรม ตอง
นําไปถือปฏิบัติ และจัดทําเป5นแผนพัฒนารวมหรือแผนงานโครงการพัฒนาที่จะมีผลตอการจัดทํายุทธศาสตร3
แผน โครงการในพื้นที่ เชน นโยบายดานที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม อนุรักษ3และฟABนฟูทรัพยากร
ปCาไมและสัตว3ปCา การสรางความเป5นธรรมและลดความเหลื่อมล้ํา การบริหารและจัดการน้ําอยางบูรณาการ
เป5นตน
2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ จะเป5นแผนแมบทเชิงนโยบายการพัฒนาภาพรวมของ
โครงสรางดานตางๆ ของประเทศในระยะเวลา 5 ป? ซึ่งจะเป5นกรอบของการจัดทําแผนพัฒนารวมและแผนงาน
โครงการของสวนราชการตางๆ จัดทําโดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ยุทธศาสตร3ในแผนนี้จะมีผลตอ
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ผังเมืองทั้งในระดับนโยบายและผังระดับพื้นที่ เชน แผนพัฒนาชายฝ-Gงทะเลภาคใต แผนพัฒนาพื้นที่ชายฝ-Gง
ทะเลตะวันออก เป5นตน
3) แผนพั ฒ นารวมในแตละโครงสรางสาขา ของแตละหนวยงานราชการสวนกลาง เชน
แผนพั ฒ นาพลั ง งานแผนจั ด การคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดลอมแผนพั ฒ นาอุ ต สาหกรรม แผนการคมนาคมและ
โลจิสติกส3แผนพัฒนาการทองเที่ยวแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ3เป5นตนซึ่งจะเกี่ยวของกับการพิจารณา
กําหนดทิศทางการพัฒนาพื้นที่ การใชประโยชน3ที่ดิน ทั้งในผังระดับนโยบาย ผังจังหวัดและผังเมืองรวม
4) แผนพัฒนาสวนภูมิภาค ในสวนของแผนกลุมจังหวัดแผนพัฒนาจังหวัด ที่รวมแผนงานโครงการ
การพัฒนาของสวนราชการตางๆที่อยูในสวนภูมิภาคและสวนราชการทองถิ่นเป5นแผนภาพรวมในระยะ 5 ป?
ของแตละจังหวัดและการจัดทําแผนงานโครงการปฏิบัติการตามป?งบประมาณ
5) แผนพัฒนาองค$กรปกครองทองถิ่น จะเป5นการจัดทําแผนพัฒนารวมในระยะ 5 ป?และการจัดทํา
แผนงานโครงการปฏิ บั ติ การตามป?งบประมาณ เชน แผนพั ฒ นากรุ งเทพมหานครระยะ 5 ป? แผนพั ฒ นา
เทศบาลระยะปานกลาง 5 ป? แผนพัฒนาองค3การบริหารสวนตําบลระยะปานกลาง 5 ป? แผนพัฒนาองค3การ
บริหารสวนตําบลระยะปานกลาง 5 ป? แผนพัฒนาเมืองพัทยาระยะเวลาปานกลาง 5 ป?
6) ผังเมืองรวมในเขตเมืองและชุมชน ในทองที่จังหวัดตางๆ ระยะเวลา 5 ป?

4.1.2 การวิเคราะห$องค$กรการจัดทําและบริหารผังเมือง22
1) องค$กรการจัดทําและบริหารผังเมืองรวม
(1) คณะกรรมการผังเมือง เป5นองค3กรทําหนาที่กํากับ ดูแล ใหมีการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวย
การผัง เมือ ง และทํ า หนาที ่แ นะนํ า เรื ่องตางๆ เกี ่ย วกับ การผัง เมืองแกหนวยงานอื่น ที ่เ กี ่ย วของ ใหความ
เห็นชอบในการจัดทําผังเมืองรวม กอนที่จะนําเสนอใหรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงใหใชบังคับ ซึ่งไมมีอํานาจใน
การประสานและสั่งการใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการพัฒนาใหเป5นผัง/แผนพัฒนาโครงสรางดานตางๆ
ตามผังเมืองรวมกําหนดแตอยางใด
(2) กรมโยธาธิการและผังเมืองเป5นองค3กรหลักในการวางและจัดทําผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ
22

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา.รายงานการพิจารณาการศึกษาการผังเมือง. คณะกรรมาธิการวิสามัญการศึกษาผังเมือง
วุฒิสภา. 2557.หนา17-21.
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(3) ทองถิ่นสามารถดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวมไดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ผังเมือง
(4) ทองถิ่นจะดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะไดเมื่อมีกฎกระทรวงใชบังคับผังเมืองรวม
ในพื้นที่ทองถิ่นนั้นแลว หรือ
(5) รั ฐ มนตรี ฯ สั่ ง การใหกรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ งหรื อ ทองถิ่ น ดํ า เนิ น การวางและจั ด ทํ า
ผังเมืองเฉพาะกรณีที่ทองถิ่นใดยังไมมีกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวม
(6) รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวม
ทั้งนี้ โครงสรางการจัดทําแผนและผังเมืองและองค3กรที่เกี่ยวของ แสดงในแผนภูมิที่ 4.1 และ 4.2
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2) การปฏิบัติใหเป:นไปตามกฎกระทรวงผังเมืองรวม
(1) กรมโยธาธิการและผังเมืองประสานการปฏิบัติใหเป5นตามการใชบังคับกฎกระทรวงผังเมืองรวม
และพระราชบัญญัติผังเมืองเฉพาะ
(2) การปกครองสวนทองถิ่น ในฐานะเจาพนักงานทองถิ่นเป5นผูปฏิบัติใหเป5นไปตามกฎกระทรวง
ผังเมืองรวมและพระราชบัญญัติผังเมืองเฉพาะ
(3) คณะกรรมการบริ ห ารการผั ง เมื อ งสวนทองถิ่ น ในการกํ า กั บ ดู แ ลใหมี ก ารปฏิ บั ติ ต าม
พระราชบัญญัติผังเมืองเฉพาะ
(4) คณะกรรมการอุทธรณ3 ทําหนาที่พิจารณาคําอุทธรณ3ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติใหเป5นไปตาม
พระราชบัญญัติผังเมืองเฉพาะ
(5) ทุกสวนราชการที่เกี่ยวของ ทําหนาที่ในการพัฒนาตามแผนผังที่กําหนดไวในกฎกระทรวง
รวมทั้ ง การบริ ห ารจั ด การใหเป5 น ไปตามผั ง เมื อ งดวย เชน การพั ฒ นาเสนทางคมนาคม สาธารณู ป โภค
สาธารณูป การที่ กํา หนดไวในผั ง รวมทั้ งในกระบวนการพิจ ารณาอนุ มัติ อนุญ าตโครงการและการพัฒ นา
กิจกรรมตางๆที่ตองสอดคลองกับผังเมือง
การบริหารจัดการพัฒนาใหเป5นไปตามแผนผังที่กําหนดตามกฎกระทรวงผังเมืองรวม ขึ้นอยูกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของดังกลาวจะใหการประสานและถือปฏิบัติใหเป5นไปตามกฎกระทรวงผังเมืองรวมมากนอย
เพียงใด ซึ่งกฎหมายวาดวยการผังเมืองไดกําหนดใหหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของในการดําเนินการพัฒนาในพื้นที่
ผังเมืองตองเป5นไปตามกฎกระทรวงผังเมือง
2.1) ผูมีอํานาจหนาที่ควบคุมการใชประโยชน$ที่ดินตามผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ จะมี
หนวยงานที่มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบอยูตามที่กฎหมายเฉพาะแตละฉบับระบุไว ซึ่งในขอกําหนดขอสุดทายของ
กฎกระทรวงผังเมืองรวมทุกฉบับ จะกําหนดผูมีอํานาจหนาที่ไววา“ใหผูมีอํานาจหนาที่ในการควบคุมการ
กอสรางอาคารหรื อการประกอบกิจการในเขตผังเมืองรวมจะตองปฏิบัติใ หเป:นไปตามกฎกระทรวงนี้ ”
จากขอกําหนดดังกลาว สามารถแยกพิจารณาได 2 กรณี คือ
(1) ผูมีอํานาจหนาที่ในการควบคุมการกอสรางอาคาร ซึ่งเป5นไปตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 หมายความถึ ง เจาพนั ก งานทองถิ่ น ซึ่ ง ประกอบไปดวยองค3 การบริ ห ารสวนจั งหวั ด
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เทศบาล องค3การบริหารสวนตําบล เมืองพัทยา กรุงเทพมหานครและองค3การปกครองทองถิ่นอื่นที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนดใหเป5นราชการสวนทองถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
(2) ผูมีอํานาจหนาที่ในการควบคุมการประกอบกิจการซึ่งประกอบไปดวยผูมีอํานาจหนาที่
ตามกฎหมายที่ควบคุมการประกอบกิจการตางๆ เชน พระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและคาของเกา
พ.ศ. 2474 พระราชบัญญัติการคาน้ํามันเชื้อเพลิ ง พ.ศ. 2543 พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509
พระราชบัญ ญัติหอพัก พ.ศ.2507 พระราชบั ญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติ จัดสรรที่ดิ น
พ.ศ. 2543 ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 (พ.ศ. 2515) ขอ 5 (2) การคลังสินคา พระราชบัญญัติโรงแรม
พ.ศ. 2547 พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติอาวุธ
ปAน เครื่องกระสุนปA น วัต ถุระเบิด ดอกไมไฟ และสิ่งเทียมอาวุธ ปAน พ.ศ. 2490 พระราชบัญ ญัติควบคุ ม
การฆาสัตว3และจําหนายเนื้อสัตว3 พ.ศ. 2535 ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 28 (พ.ศ. 2514) เรื่องการบรรจุกUาซ
เป5นตน
2.2) ผูมีอํานาจหนาที่พัฒนาโครงสรางพื้นฐานตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง
และแผนผั ง แสดงกิ จ การสาธารณู ป โภคและสาธารณู ป การ ผู รั บ ผิ ด ชอบ เชน การไฟฟV า สวนภู มิ ภ าค
การไฟฟV า นครหลวง การประปาสวนภู มิ ภ าค การประปานครหลวง บริ ษั ท ที โ อที จํ า กั ด (มหาชน)
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร กระทรวงสาธารณสุ ข เจาพนั ก งานทองถิ่ น กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท
การไฟฟVาฝCายผลิตแหงประเทศไทย เป5นตน
(1) ผู มี อํ า นาจหนาที่ ใ นการพั ฒ นาใหเป5 น ไปตามแผนผั ง ที่ โ ลงเพื่ อ นั น ทนาการและ
การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม ผูรับผิดชอบ คือ องค3การปกครองสวนทองถิ่นและหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
(2) ผูมีอํานาจหนาที่ในการดูแลและควบคุมแผนผังแสดงบริเวณที่มีทรัพยากรธรรมชาติหรือ
ภูมิประเทศที่งดงามหรือมีคุณคาในทางธรรมชาติ ผูรับผิดชอบ คือ เจาพนักงานสวนทองถิ่นและกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(3) ผูมีอํานาจหนาที่ในการดูแลและควบคุมแผนผังแสดงบริเวณที่ตั้งของสถานที่ หรือวัตถุที่มี
ประโยชน3 หรือคุณคาในทางศิลปกรรม สถาป-ตยกรรม ประวัติศาสตร3 หรือโบราณคดีที่พึงจะสงเสริมและรักษา
ผูรับผิดชอบ คือ กรมศิลปากร
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4.1.3 ปAญหาขององค$กรการจัดทําและการนําผังเมืองไปปฏิบัติ
(1) คณะกรรมการผังเมืองมิใชองค3กรที่จะทําหนาที่ในการวางผังและประสานการพัฒนาใหเป5นไปตาม
ผัง แตจะเป5นเพียงองค3กรบริหารการกํากับดูแลใหมีการปฏิบัติตามกฎหมายและใหความเห็นชอบในการจัดทํา
ผังเมืองรวมกอนนําเสนอใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาออกกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวม
(2) กรมโยธาธิ การและผั งเมื องมิ ใชองค3 กรวางผั ง เมื อ งแหงชาติ ที่ จ ะมี อํ า นาจสั่ งการประสานให
หนวยงานที่เกี่ยวของนําแนวทางของผัง/แผนพัฒนาทายกฎกระทรวงผังเมืองรวมไปกําหนดแผนงานโครงการ
พัฒนาในพื้นที่ได
(3) กรมโยธาธิการและผังเมืองไมมีอํานาจหนาที่ประสานการพัฒนาพื้นที่ ซึ่งหมายความรวมถึงการ
กําหนดแผนงานโครงการพัฒนาพื้นที่ใหเป5นไปตามระยะเวลาการใชบังคับกฎกระทรวงผังเมืองรวมได ตาม
กฎหมายวาดวยการผังเมืองจะกําหนดหนาที่ดังกลาวอยูในความรับผิดชอบของหนวยงานที่เกี่ยวของ
(4) หนวยงานที่เกี่ยวของมีความอิสระในการกําหนดแผนงาน โครงการตามอํานาจหนาที่ จึงมีผลทํา
ใหไมมีการดําเนินการใหเป5นไปตามผัง/แผนโครงการพัฒนาแนบทายกฎกระทรวงผังเมืองรวม
(5) บทบาทองค3 กรปกครองสวนทองถิ่ น ในการพั ฒ นายั งมี จํ า กั ด เนื่ องจากหนวยงานสวนกลางที่
รับผิดชอบไมมอบภารกิจหนาที่ใหดําเนินการ
ดังนั้น การวางผังเมืองรวมซึ่งถือวาเป5นผัง/แผนพัฒนาเชิงพื้นที่ จําเป5นอยางยิ่งที่จะตองใหมีกลไก
การมีสวนรวมทุกระดับตั้งแตระดับนโยบายและในกระบวนการวางผัง ทั้งการมีสวนรวมของประชาชน ชุมชน
และในระดับองค3กรวางผังรวมทั้งการมีสวนรวมเมื่อมีการนําผังไปปฏิบัติ

4.2 การวิเคราะห$ขอบเขตและบริบทการพัฒนาเชิงพื้นที่ที่เกี่ยวของกับการวางผังระดับตางๆ
1) การวางและจัดทําผังระดับนโยบาย
เนื่องจากในอดีตกรมโยธาธิการและผังเมือง (สํานักผังเมือง) ไดมีการจัดทําผังระดับนโยบาย คือการ
วางและจัดทําผังภาคมาแลวและไดนําผังภาคนั้นมาเป5นกรอบและแนวทางในการวางและจัดทําโครงสราง
จังหวัด แตจากผลของการวิเคราะห3พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ทําใหเห็นวาการวางและจัดทํา
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ผังภาค โดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 ไมสามารถกระทําไดเนื่องจากผังภาค ไมได
บัญญัติไวในกฎหมายวาดวยการผังเมือง
นิยามคําวา “การผังเมือง”ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 เป5นเรื่องการดําเนินการวางและ
จัดทําผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะตามนิยามและองค3ประกอบที่กฎหมายผังเมืองกําหนดไวเทานั้น ไมอาจ
หมายความรวมไปถึงผังประเทศหรือผังประเภทอื่นไดและที่สําคัญการละเมิดกฎหมายผังเมืองมีโทษจําคุก หรือ
โทษปรั บ หรื อทั้งจําและทั้ งปรับ ซึ่งถือเป5นโทษอาญาแผนดิน ผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะจึ งตองมีความ
ชัดเจนทั้งขอกําหนด พื้นที่ แผนผังและรายการประกอบแผนผัง ดังนั้น ผังประเทศและผังภาคซึ่งเป5นผังในเชิง
นโยบายที่เกี่ยวของกับนโยบายของรัฐบาลนั้นเป5นการยากที่จะนํานโยบายมาประกาศใชบังคับเป5นกฎหมาย
แมวาผั งประเทศและผั งภาคเป5 นเพี ยงผั งที่ กํ าหนดกรอบนโยบายของรั ฐทางกายภาพในดานตางๆ
ในระดับประเทศ ภาคหรืออนุภาคเป5นหลัก พื้นที่ที่จะวางผังเป5นพื้นที่กวางหรืออนุภาค มีวัตถุประสงค3เพื่อมุงเนน
เป5นการกําหนดกรอบนโยบายการพัฒนาทางกายภาพในระดับภาคหรืออนุภาคของหนวยงานของรัฐ เพื่อเป5น
ตัวชี้นําที่จะดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะและผังที่ใชพัฒนาพื้นที่เฉพาะตามลําดับ
ตอไป แตก็มีการนําเอาแผนงานของหนวยงานอื่นมาประกอบการจัดทําผังเป5นการกําหนดทิศทางการพัฒนา
และทิ ศทางการพั ฒ นาพื้ น ที่ ดั งกลาวก็ จ ะมี ก ารถู กนํ าไปใชประโยชน3 เ มื่ อหนวยงานจะจั ด ทํ าโครงการและ
งบประมาณ
ป-จจุบันกรมโยธาธิการและผังเมืองกําลังดําเนินการปรับปรุงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518
เพื่อเพิ่มในเรื่องการวางและจัดทําผังในระดับนโยบาย ซึ่งประชาชนควรไดรับขอมูลและมีสวนรวมในการให
ความเห็นตอการปรับปรุงดังกลาว
ความเชื่อมโยงของผังระดับตางๆแสดงในแผนภูมิที่ 4.3
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2) ผังเมืองกับการกําหนดบทบาทการพัฒนาเชิงพื้นที่
2.1) ขอบเขตพื้นที่วางผังตามกฎหมาย
การผังเมืองเป5นมาตรการพัฒนาพื้นที่ โดยการดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ
เพื่อ การพัฒ นาเชิง พื้น ที่ ซึ่งผัง เมือ งรวมจะเป5น การจัด ทํา แผนผัง นโยบายและโครงการรวมทั้ง มาตรการ
ควบคุมโดยทั่วไปเพื่อใชเป5นกรอบในการพัฒนาและการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวของหรือชนบท
สวนผังเมืองเฉพาะนั้นเป5นแผนผังและโครงการที่ใชเพื่อการดําเนินการพัฒนาหรือดํารงรักษาบริเวณเฉพาะแหง
หรือกิจการที่เกี่ยวของทั้งในเมืองและบริเวณที่เกี่ยวของหรือชนบท มีขอบเขตพื้นที่วางผังไมจํากัด
การวางและจั ด ทํา ผังเมื องรวม ผั งเมืองเฉพาะไมมี การจํ ากั ด ขอบเขตพื้น ที่ที่แนนอนขึ้น อยู กั บ
วัตถุประสงค3ของการวางผัง คือ สามารถจะกําหนดขอบเขตพื้นที่ดําเนินการพัฒนาไดทั้งพื้นที่เมืองหรือชุมชนที่
มีอยูแลว พื้นที่เสียหายดวยประสบภัยตางๆหรือพื้นที่ชนบทหรือพื้นที่ใหมที่ยังไมมีชุมชนเพื่อจะใหเป5นเมือง
หรือศูนย3ชุมชนใหมรวมถึงการกําหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุรักษ3ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหรือพื้นที่
อนุรักษ3ศิลปวัฒนธรรมและวัตถุประสงค3อื่นๆ เพื่อการผังเมืองได แตทั้งนี้หากเป5นการดําเนินการวางและจัดทํา
ผังเมืองเฉพาะตองคํานึงถึงงบประมาณที่จะตองนํามาใชในการพัฒนาเมืองหรือดํารงรักษาบริเวณที่ตองการ
ดําเนินการตามวัตถุประสงค3ของการวางผังเมืองเฉพาะนั้นๆ ดวย
ขอบเขตพื้นที่ผังเมืองรวมสามารถครอบคลุมไดมากกวาเขตเมืองหรือชุมชน ซึ่งสามารถดําเนินการ
วางและจัดทําผังเมืองรวมไดในพื้นที่ที่เป5นอําเภอ จังหวัดได ซึ่งป-จจุบันการจัดทําผังเมืองรวมสวนใหญจะกําหนด
ขอบเขตพื้นที่ชุมชนเมืองระดับเทศบาลและบริเวณโดยรอบในพื้นที่องค3การบริหารสวนตําบล
ขอบเขตพื้นที่ในการวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะจะถูกกําหนดใหมีพื้นที่เล็กกวาหรือเทากับเขต
ผังเมืองรวมก็ได แตการวางผังเมืองเฉพาะจะตองสอดคลองกับผังเมืองรวม เพราะผังเมืองรวมเป5นการวาง
ภาพรวมทั้งระบบของเมืองหรือชุมชนหรือบริเวณที่เกี่ยวของหรือบริเวณชนบทแลวจึงนําพื้นที่ในผังเมืองรวมมา
จัดลําดับความสําคัญกอนหลังในการพัฒนา บริเวณใดมีความสําคัญเรงดวนในการพัฒนากอนจึงจะดําเนินการ
วางผังเมืองเฉพาะเพื่อพัฒนาพื้นที่เป5นบริเวณๆ เรียงตามลําดับกอนหลังที่จัดไว โดยคํานึงถึงงบประมาณและ
ความจําเป5นเรงดวน
อนึ่ง การวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะสามารถวางและจัดทําในพื้นที่ที่ยังไมมีการวางและจัดทํา
ผังเมืองรวมได โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจะเป5นผูสั่งการใหกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือเจา

99

พนักงานทองถิ่นเป5นผูวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะนั้นก็ได ตามมาตรา 29 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติการ
ผังเมือง พ.ศ.2518

2.2) ผังเมืองรวม และผังเมืองเฉพาะกับการกําหนดบทบาทพื้นที่เพื่อการพัฒนา
(1) ผั ง เมื อ งรวมเป5 น การกํ า หนดบทบาทหนาที่ ข องเมื องและชุ มชน เชน เมื อ งอุ ต สาหกรรม
เมืองการทองเที่ยว เมืองการศึกษา เมืองการทหาร เมืองประวัติศาสตร3วัฒนธรรม เมืองใหมศูนย3กลางเศรษฐกิจ
เป5นตน แตผังเมืองเฉพาะคือผังที่ตองนําไปลงมือทําการกอสรางและพัฒนาใหเป5นเมืองหรือชุมชนที่ถูกกําหนด
บทบาทไวจากผังเมืองรวม
(2) ผังเมืองรวมกําหนดบทบาทพื้นที่เพื่อการพัฒนา เชน พื้นที่อุตสาหกรรม พื้นที่เกษตรกรรม
พื้นที่แหลงทองเที่ยว พื้นที่เศรษฐกิจการคาชายแดน พื้นที่เศรษฐกิจเป5นตน แตผังเมืองเฉพาะเป5นผังที่วางเพื่อ
พัฒนาหรือสรางใหพื้นที่บริเวณนั้นเป5นไปตามที่ผังเมืองรวมกําหนดไว
(3) ผั งเมื องรวมกํ า หนดพื้ น ที่ อนุ รั กษ3 ทรั พยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดลอมหรื อพื้ น ที่ ที่จ ะตอง
บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิประเทศที่งดงามหรือมีคุณคาในทางธรรมชาติดวยการกําหนดพื้นที่อนุรักษ3
หรือสงวนรักษาหรือพื้นที่ที่จะตองบํารุงรักษา เชน พลังงาน ปCาไม แรธาตุ ดิน สัตว3ปCา สัตว3น้ํา แหลงน้ําบนดิน
ใตดิน ทะเล ชายทะเล ภูเขา ฯลฯ ผังเมืองเฉพาะจะตองวางผังใหมีมาตรการการอนุรักษ3และการบํารุงรักษา
หรือดํารงรักษาสิ่งเหลานั้นไวใหยืนยาวตอไป
(4) ผังเมืองรวมกําหนดพื้นที่อนุรักษ3หรือดํารงรักษาหรือบูรณะสถานที่และวัตถุที่มีประโยชน3หรือ
คุณคาในทางศิลปกรรม ประวัติศาสตร3 โบราณคดี หรือแหลงศิลปวัฒนธรรม เชน ชุมชนเมืองเกา เมืองโบราณ
เป5นตน ผังเมืองเฉพาะจะตองวางใหมีมาตรการในการอนุรักษ3หรือการดํารงรักษาหรือการบูรณะสถานที่หรือ
วัตถุดังกลาวใหเกิดขึ้นเป5นจริงตามกรอบที่ผังเมืองรวมกําหนดไว

4.3 มาตรการควบคุมการใชประโยชน$ที่ดินตามกฎกระทรวงผังเมืองรวมและพระราชบัญญัติใหใชบังคับผัง
เมืองเฉพาะ
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(1) กฎกระทรวงผั งเมื อ งรวมหรื อ พระราชบั ญ ญั ติ ใ หใชบั ง คั บ ผั ง เมื อ งเฉพาะเป5 น กฎหมายที่
กําหนดการใชประโยชน3ที่ดินและกําหนดการใชประโยชน3ในทรัพย3สินตามที่ไดจําแนกประเภทไว เมื่อจะมีการ
พัฒนาหรือใชประโยชน3ในที่ดินหรือทรัพย3สิ นจะตองตรวจสอบใหถูกตองตรงกับที่ผังเมืองรวมและผังเมือง
เฉพาะกําหนดไวหากใชประโยชน3ที่ดินหรือทรัพย3สินผิดไปจากที่ผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะกําหนดไวจะมี
โทษทางอาญาตามกฎหมายผังเมือง แตถาใชถูกตองตามประเภทการใชประโยชน3ที่ดินและขอกําหนดการใช
ประโยชน3ที่ดิน กําหนดไวแลวจะเป5นเรื่องของกฎหมายเฉพาะในการประกอบกิจ การเรื่องนั้น ๆ ที่จะเขามา
ควบคุมและกํากับในการดําเนินการตอไป
(2) กฎหมายวาดวยการผังเมืองไมมีบทบัญญัติใหบุคคลจะตองขออนุญาตการใชประโยชน3ที่ดิน
จากเจาพนักงานทองถิ่นกอนใชเพื่อประกอบกิจการหรือกอสรางอาคาร ภาระในการตรวจสอบจะตกอยูกับบุคคล
สองฝCาย คือ ผูใชประโยชน3ที่ดินจะตองตรวจสอบกอนใชประโยชน3ที่ดินและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของตามกฎหมาย
ควบคุมการประกอบกิจการตาง ๆ เหลานั้นจะตองตรวจสอบกอนการอนุมัติหรืออนุญาตหรือจะตองควบคุมหรือ
กํากับการกอสรางหรือการประกอบกิจการใหเป5นไปตามที่กําหนดไวในผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ แตถาหาก
เป5นการใชประโยชน3ที่ดินหรือทรัพย3สินที่ไมมีกฎหมายใดกํากับหรือควบคุมใหตองขออนุญาต หรือแจงกอนที่
จะกอสรางหรือประกอบกิจการหรือกระทําการใดๆ แลว ผูใชประโยชน3ที่ดินจะตองรับภาระในการตรวจการใช
ประโยชน3ที่ดินแตฝCายเดียว สวนเจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของในกิจการหรือการกระทํานั้น จะตองตรวจสอบและ
ควบคุมไมใหเกิดการใชประโยชน3ที่ดินผิดจากที่กําหนดไวในผังเมือง
(3) ในกรณี ที่ มี ก ฎหมายเฉพาะควบคุ ม และกํ า กั บ ใหตองไดรั บ ใบอนุ ญ าตหรื อ ใบรั บ แจง
ความสมบูรณ3ของสิทธิการใชประโยชน3ที่ดินหรือทรัพย3สิน จึงขึ้นอยูกับการไดรับอนุญาตหรือการออกใบรับแจง
ตามกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของ แตถาเป5นกรณีการใชประโยชน3ที่ดินหรือใชประโยชน3ทรัพย3สินที่ไมมีกฎหมาย
ควบคุมหรือกํากับใหตองขออนุญาตหรือแจง ความสมบูรณ3ของการใชประโยชน3ที่ดินหรือทรัพย3สินอยูที่การ
กระทําการใชประโยชน3ที่ดินหรือทรัพย3สินนั้น

4.4 การวิเคราะห$และสังเคราะห$ดานผังเมืองจากการรวบรวมประเด็นขอรองเรียน
4.4.1 การกําหนดผังนโยบายที่กระทบตอสิทธิชุมชนและสิทธิการมีสวนรวมของประชาชน
การวิเคราะห3การจัดทําผังเมืองในระดับนโยบายที่มีผลตอสิทธิชุมชนและสิทธิการมีสวนรวมของประชาชน
นี้ ไดวิเคราะห3จากกรณีตัวอยาง ผังประเทศไทย พ.ศ. 2600 และผังภาคใต ซึ่งมีประเด็นที่เกี่ยวของกับคํารองใน
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กรณีแผนพัฒนาภาคใตและโครงการพัฒนาในพื้นที่ภาคใต ที่มีการกําหนดนโยบายและยุทธศาสตร3การพัฒนาและ
เกี่ยวของกับการใหมีการปรับปรุงผังเมืองรวมในหลายจังหวัด รวมทั้งการพัฒนาโครงการที่เป5นขอรองเรียนจาก
ชุมชนในดานการมีสวนรวมและสงผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และสุขภาพ ในกรณีแผนพัฒนา
ภาคใตและการพัฒนาโครงการทาเรือน้ําลึก อุตสาหกรรมและโรงไฟฟVาในพื้นที่ภาคใต
1) ผังประเทศไทย พ.ศ. 2600 ไดกําหนดวิสัยทัศน3ของผังประเทศ คือ
“ประเทศไทยเป5นประเทศชั้นนําของโลกในดานการเกษตร อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยี
ดานอาหาร การบริการสุขภาพและการทองเที่ยว ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีทามกลางสิ่งแวดลอมที่นาอยู
ประเทศชาติมั่นคงและมีการพัฒนาที่ยั่งยืน”
ผังประเทศไทย ไดกําหนดยุ ทธศาสตร3การพั ฒนาพื้น ที่ในดานยุทธศาสตร3 การกระจายความเจริ ญ
ยุทธศาสตร3กลุมเมือง ยุทธศาสตร3เมืองเพื่อการสรางสรรค3 ยุทธศาสตร3การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนและในดาน
เศรษฐกิจ ไดมีการกําหนดแนวแกนเศรษฐกิจเหนือ-ใต แนวแกนเศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก แนวแกน
เศรษฐกิจตอนใต การพัฒนาสะพานเศรษฐกิจ การพัฒนาเสนทางเดินเรือใหมของโลกโดยการขุดคลองเชื่อม
เสนทางเดิ น เรื อระหวางอาวไทยกั บ อั น ดามั น การพัฒ นาเขตอุ ต สาหกรรมหลั ก การพั ฒ นาการทองเที่ ย ว
ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ เ มื อ ง แ ล ะ ร ะ บ บ ชุ ม ช น ก า ร พั ฒ น า ก า ร ท อ ง เ ที่ ย ว เ ชื่ อ ม โ ย ง กั บ อ นุ ภู มิ ภ า ค
การสงเสริมดานการศึกษาและการสาธารณสุข23 ดังแสดงในรูปที่ 4.1

23

กรมโยธาธิการและผังเมือง.ผังประเทศไทย พ.ศ.2600.หนา 1-3.
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รูปที่ 4.1 ผังประเทศไทย พ.ศ. 2600

ผังประเทศไทย 2600

อุตสาหกรรม

ประเทศชันนําทางการเกษตร
อุตสาหกรรมการเกษตร
เทคโนโลยีด้านอาหาร
บริการสุขภาพและท่องเที*ยว
ประชาชนมีคณ
ุ ภาพชีวิตที*ดี
สิ*งแวดล้อมดี
ชาติมนคง
ั*
พัฒนายังยื
* น

ที่มา : กรมโยธาธิการและผังเมือง.ผังประเทศไทย พ.ศ.2600.
ในผังประเทศไทยไดกําหนดทิศทางและโครงการในพื้นที่ภาคใตไวหลายเรื่อง ซึ่งแมวาการจัดทํา
ผังประเทศไทยนี้ จะยังไมมีผลบังคับตามกฎหมายในขณะนี้ก็ตาม แตกรมโยธาธิการและผังเมืองกําลังดําเนิน
การศึกษา แกไขพระราชบัญญั ติการผังเมื องเพื่ อที่จะใหมีการนํา ผังประเทศไทยและผังระดับ ภาคซึ่ งมีการ
กําหนดนโยบายตางๆไวมาบังคับใชตามกฎหมาย เพื่อใหการดําเนินนโยบายและโครงการพัฒนาของภาครัฐ
ทางดานกายภาพสอดคลองกับผังประเทศ การตั้งงบประมาณรายจายของหนวยงานของรัฐเพื่อดําเนินการใดๆ
จะตองพิจารณาใหสอดคลองกับนโยบายและโครงการพัฒนาในดานตางๆของผังประเทศ ทั้งนี้ การดําเนินการ
ปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติการผังเมืองนั้น ประชาชนสวนใหญไมไดรับรูขอมูลและไมทราบวาสาระสําคัญ
ของการเปลี่ยนแปลงที่จะมีตอการมีสวนรวมและการกําหนดการใชประโยชน3ที่ดินนั้นเป5นอยางไร
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กระบวนการผั งเมื องระดั บ นโยบายที่ ขาดการมี ส วนรวมในระดั บ ชุ มชน ทํ าใหขอเสนอในผั ง
นโยบายของผังประเทศไทย มี ความขั ดแยงโดยไมมีการประเมิ นผลกระทบเชิงนโยบายและมี การกํ าหนด
โครงการขนาดใหญที่จะกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนในพื้นที่ชนบท พื้นที่อาหาร พื้นที่อนุรักษ3 ตัวอยางเชน ใน
รายงานผั งประเทศไทย ระบุ คุณคาพื้น ที่ เพื่ อการอนุ รักษ3 และแหลงอนุ รักษ3 ชายฝ-G ง แหลงหญาทะเล พื ้น ที่
ทองเที่ยวสําคัญ ซึ่งอยูในพื้นที่ภาคใตแตขณะเดียวกัน ผังประเทศไทยก็กําหนดใหมีการพัฒนาที่สนับสนุน
อุตสาหกรรมพลังงานและอุตสาหกรรมป[โตรเคมี โดยมีการกําหนดพื้นที่ไวที่ภาคใตดวย24 ดังแสดงในรูปที่
4.2 – 4.3
รูปที่ 4.2 พื้นที่เพื่อการอนุรักษ$ในผังประเทศไทย พ.ศ. 2600

ที่มา : กรมโยธาธิการและผังเมือง.ผังประเทศไทย พ.ศ.2600.

24

กรมโยธาธิการและผังเมือง.ผังประเทศไทย พ.ศ.2600.หนา 26-35.
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รูปที่ 4.3 ผังนโยบายอุตสาหกรรม ในผังประเทศไทย พ.ศ.
พ 2600

ที่มา : กรมโยธาธิการและผังเมือง.ผังประเทศไทย พ.ศ.2600
2600
ดั งนั้ น ขอเสนอการพั ฒนาอุ ต สาหกรรม พลั งงาน และการคมนาคมในผั งประเทศไทย จึ งไม
สอดคลองกับวิสัยทัศน$ที่เนนการเกษตร
เนนการเกษตร การทองเที่ยว และสิ่งแวดลอมที่ดี
ในขณะเดี ย วกั น หนวยงานสวนกลางก็ มี ก ารจั ด ทํ า แผนและโครงการตามที่ กํ า หนดใน
ผังประเทศไทยโดยเฉพาะในพื้ น ที่ ช ายฝ-G งทะเลภาคใต ตั ว อยางการดํ า เนิ น การของรั ฐ ในป- จ จุ บั น ที่ ยั งคง
เดินหนาโครงการที่มีความขัดแยงและอาจสงผลกระทบอยูอยางตอเนื่อง ไดแก การศึกษาความเหมาะสมเพื
ษาความเหม
่อ
จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม การพัฒนาโครงการทาเรือน้ําลึกปากบารา
กปากบารา ทาเรือน้ําลึกที่จะนะ การขยายโรงไฟฟVา
ไปในพื้นที่เกษตรกรรม พื้นที
นที่ความมั่นคงทางอาหาร เป5นเรื่องที่ภาครัฐ หนวยงานรับผิดชอบในการอนุมัติและ
อนุญาตยังคงเดินหนาโครงการ ดังการนํ
การ าเสนอของหนวยงานของรัฐในรูปที่ 4.4 และนําไปสูการปรับปรุงรื้อ
ผังเมืองรวมจังหวัดเพื่อรองรับการพัฒนาตามนโยบายดังกลาว
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รูปที่ 4.4
การนําเสนอการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานภาคใตของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

รูปที่ 4.4 แสดงถึงความเชื่อมโยงของการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของรัฐในพื้นที่ภาคใต ซึ่งเป5นความ
เชื่ อ มโยงของแผนพั ฒ นาโครงสรางพื้ น ฐานและพลั ง งานในแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแหงชาติ กั บ
แผนพั ฒ นาภาคใต ซึ่ ง อยู ในผั ง นโยบายระดั บ ประเทศและระดั บ ภาคดวย ดั ง นั้ น การมี ส วนรวมใน
กระบวนการผังเมืองและสิทธิชุมชนในการมีสวนรวมกําหนดอนาคตในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
จึงตองใหชุมชนสามารถเขาถึงขอมูลขาวสาร เพื่อมีสวนรวมในกระบวนการจัดทํานโยบาย แผนและผังระดับ
นโยบายที่จะมีผลตอการพัฒนาโครงการตางๆในชุมชนดวย
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รูปที่ 4.5
การนําเสนอแนวโนมการพัฒนาภาคใตของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
รูปที่ 4.5 แสดงถึงแนวโนมการพัฒนาพื้นที่ภาคใต ในดานอุตสาหกรรมและการทองเที่ยวซึ่งมีฐานจาก
ทรัพยากรธรรมชาติที่ดี ซึ่งจะเห็นวาในทิศทางการพัฒนาที่กําหนดในแผนพัฒนาภาคใตและไดนํามากําหนด
ในผังนโยบายระดับประเทศและภาคใตนั้น มีการกระจุกตัวของพื้นที่อุตสาหกรรมและการทองเที่ยวในกลุม
พื้นที่เดียวกัน ดังนั้น การมีสวนรวมของชุมชนในการไดรับขอมูลทุกดานจึงมีความจําเป5นตอการคุมครองสิทธิ
ชุมชน เพื่อมีสวนรวมในการอนุรักษ3 จัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม และกําหนดทิศทางในอนาคต รวมทั้ง
การมี พื้ น ที่ ใ ชประโยชน3 ที่ ไ มสอดคลองกั น ของการทองเที่ ย วและอุ ต สาหกรรมป[ โ ตรเคมี ที่ ข ยายตั ว และ
อุ ต สาหกรรมอาหารที่ โ ยงกั บ ฐานความอุ ด มสมบู ร ณ3 ข องทรั พ ยากร จึ งจํ า เป5 น ที่ ควรตองมี การประเมิ น
สิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร3ดวยการมีสวนรวม
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รูปที่ 4.6
แสดงการกําหนดแผนการดําเนินงานพัฒนาพื้นที่ภาคใต
ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
รู ป ที่ 4.6 แสดงถึ ง การกํ า หนดแผนการดํ า เนิ น งานพั ฒ นาพื้ น ที่ ภ าคใต ในดานอุ ต สาหกรรมและ
โครงสรางพื้นฐาน ซึ่งจะเห็นวาในการกําหนดการพัฒนาในแผนงานและนํามาสูการศึกษาความเป5นไปไดของ
โครงการนั้น มีเพียงการศึกษาสํารวจความคิดเห็นของประชาชน แตประชาชนและชุมชนในพื้นที่โครงการ
ไมไดมีสวนรวมในกระบวนการวางแผนและการศึกษาประเมินผลกระทบระดับยุทธศาสตร3 จึงทําใหเกิดความ
ขัดแยงในระดับโครงการ
ในอนาคต หากมีการแกไขกฎหมายผังเมืองและการปรับปรุง รื้อ แกไขผังเมืองที่ผานการรับฟ-งความ
คิดเห็นของประชาชนและไดรับความเห็นชอบจากกรรมการผังเมือง เพื่อมุงใหการพัฒนาการจัดทําผังเมืองใน
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ระดับจังหวัด ระดับชุมชนสอดคลองกับนโยบายที่กําหนดในผังประเทศไทย ก็จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการ
ใชประโยชน3ที่ดินในจังหวัดและในชุมชน
และหากโครงการนั้นไมสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาและความตองการของประชาชน ชุมชนก็จะเกิด
ความขัดแยงในสังคมตามมา เนื่องจากขาดการมีสวนรวมตั้งแตขั้นการกําหนดนโยบายการใชประโยชน3ที่ดิน จึง
เป5นเรื่องที่ชุมชนควรจะไดรับทราบทําความเขาใจกับการกําหนดการใชประโยชน3พื้นที่จังหวัดและชุมชน อันเป5น
ผลจากผังเมืองในระดับตางๆ เพื่อเตรียมความพรอม พัฒนาศักยภาพ ความเขมแข็งในการมีสวนรวม และการ
ตัดสินใจกําหนดอนาคตของชุมชน
2) ผังภาคใต พ.ศ.2600
ในชวงที่มีการดําเนินการจัดทําผังประเทศไทยนั้น กรมโยธาธิการและผังเมืองก็ไดมีการจัดทําผังใน
ระดับภาคควบคูกันไปทุกภาครวมทั้งผังภาคใต ผังภาคใตนี้ยังไมมีผลบังคับใชตามกฎหมาย โดยมุงใหเป5นกรอบ
แนวทางสําหรับการจัดทําผังเมืองและแผนในระดับพื้นที่
ซึ่งแมวาผังภาคใตจะเป5นการจัดทําโดยผูเชี่ยวชาญจากสวนกลาง มีการมาจัดประชุมที่ภาคใตหลาย
ครั้ง แตการมีสวนรวมสวนมากมาจากหนวยงานภาครัฐ สวนภาคเอกชน ประชาชนในชุมชน โดยเฉพาะชุมชน
ที่ไดรับผลกระทบโครงการมีโอกาสเขารวมและรับทราบเรื่องนี้นอยมาก
การรวบรวมคนขอมูลจากรายงานการจัดทําผังภาคใตที่ผานมา เพื่อประมวลและวิเคราะห3ไดมีขอ
คนพบที่สําคัญประการหนึ่ง คือ ขอเสนอในผังประเทศไทยหลายเรื่อง ขัดแยงกับขอมูลและการวิเคราะห$ใน
รายงานผังภาคใต ซึ่งจัดทําโดยหนวยงานเดียวกัน
โดยเฉพาะอยางยิ่ง การที่ผังประเทศไทยกําหนดพื้นที่ภาคใตใหรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม การ
พัฒนาพลังงานป[โตรเคมี ทาเรือน้ําลึก แตขอมูลการวิเคราะห3ในผังภาคใต ระบุชัดเจนวาภาคใตมีความสําคัญ
ในดานการเกษตร ในรายงานผังภาคใต ระบุวา
“ภาคใตเป5นภาคที่มีบทบาทและความสําคัญในการพัฒนาดานการเกษตรของประเทศไทย ในฐานะที่
เป5นแหลงผลิตพืชเศรษฐกิจที่สําคัญหลายชนิด ทั้งยางพารา ปาล3มน้ํามัน ขาว และไมผลอุตสาหกรรมสวนมาก
เป5 น อุ ต สาหกรรมขนาดเล็ ก และใชฐานวั ต ถุ ดิ บ การเกษตรเป5 น สวนใหญและกระจุ กตั ว อยู ในบางจั ง หวั ด
ประชากรสวนใหญอยูในภาคการเกษตรในพื้นที่ชนบท แตก็ยังคงมีป-ญหาการบุกรุกและการขยายตัวของการ
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พัฒนาเมืองรุกพื้นที่เกษตร การมีแหลงทองเที่ยวที่มีความสวยงามและมีชื่อเสียงระดับโลก รวมถึงความอุดม
สมบูรณ3และความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม”25 ดังรูปที่ 4.7– 4.8

รูปที่ 4.7 การผลิตพืชและสินคาการเกษตรที่สําคัญของภาคใต

การผลิตพืชและสินค้าเกษตรทีสําคัญของภาคใต้
ปาล์มนํ!ามัน
สถานการณ์ปาล์มนํามันในตลาดโลก
• มีการผลิตปาล์มนํามันเพียง 41 ประเทศทัวโลก
• มาเลเซีย อินโดนีเซีย ไนจีเรีย เป็ นผูผ้ ลิตรายใหญ่ของโลก
• ประเทศไทยยังมีปริมาณการผลิตทีน้อยมาก เมือเทียบกับคู่แข่ง
อืนๆ แต่ยงั เป็ นผูผ้ ลิตอันดับ 5 ของโลก
• แต่ในช่วง 15 ปี ทีผ่านมา ไทยมีการอัตราการเพิมผลผลิตต่อไร่ที
สูงกว่าประเทศอืนๆ มาก
พืนทีเหมาะสมสําหรับการปลูก
ปาล์มนํามัน

การผลิตปาล์มนํามันของภาคใต้
• ภาคใต้เป็ นพืนทีปลูกปาล์มนํามันมากทีสุดของประเทศ
• สุราษฎร์ธานี กระบี และชุมพร เป็ นแหล่งผลิตทีสําคัญทีสุด

โอกาสในการพัฒนาเป็ นแหล่งผลิตพลังงานทดแทน
• ต้องขยายพืนทีปลูกให้ได้ 7 ล้านไร่ เพือให้ได้ผลผลิตเพียงพอกับ
ความต้องการของระบบ
• ปรับปรุงประสิทธิภาพและเทคโนโลยีการผลิต
• จัดตังเครือข่ายอุตสาหกรรมปาล์มนํามัน

พืนทีเพาะปลูกปาล์มนํามันปั จจุบนั

ที่มา : กรมโยธาธิการและผังเมือง.ผังภาคใต พ.ศ.2600.
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กรมโยธาธิการและผังเมือง.ผังภาคใตพ.ศ.2600.หนา 4-1 ถึง 4-6.
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รูปที่ 4.8 การพัฒนาการทองเที่ยวของภาคใต
การพัฒนาท่องเทียวของภาคใต้
พื!นทีท่องเทียวหลักของภาคใต้
เกาะสมุย-สุราษฎร์ธานี
ศูนย์กลางพืนทีท่องเทียว
ทางทะเลอ่าวไทย

ภูเก็ต พังงา กระบี
ศูนย์กลางพืนทีท่องเทียว
ทางทะเลอันดามัน

สงขลา-หาดใหญ่
จุดศูนย์กลางการเดินทาง
ศูนย์กลางกิจกรรมการ
ท่องเทียวตอนล่าง

ที่มา : กรมโยธาธิการและผังเมือง.ผังภาคใต พ.ศ.2600.
เนื่องดวยการจัดทําผังประเทศและผังภาค ไดนําแผนและนโยบายของหนวยงานตางๆ มากําหนด
แนวทาง พื้นที่รองรับการพัฒนา ซึ่งนําไปสูการจัดทําโครงการในหลายพื้นที่ โดยขาดการมีสวนรวมและเป5น
โครงการที่ขัดแยงกับการวิเคราะห3ในรายงานตางๆของรัฐที่ทําไว จึงทําใหเกิดความขัดแยงในหลายพื้นที่ เชน
กรณีทาเรือน้ําลึกปากรา กรณีนิคมอุตสาหกรรมและทาเรือน้ําลึก กรณีโรงไฟฟVา กรณีการสรางอางเก็บน้ํา
ขนาดใหญ เป5นตน
การทบทวนแผนพัฒนาภาคใต จะนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนไมได หากกระบวนการยังคงเดินหนา
โดยวิธีการเดิมที่ขาดการรวมกําหนด รวมคิด รวมตัดสินใจของประชาชนในพื้นที่และขาดการประเมินผล
กระทบระดับนโยบายและยุทธศาสตร$กอนการจัดทําโครงการแมแตการศึกษาในรายงานเรื่องเดียวกัน หาก
ขาดการมีสวนรวมตรวจสอบ ก็พบวา มีความขัดแยงกัน การนําแผนและผังไปสูการปฏิบัติตอไปจึงเป:น
อันตรายตอกระบวนการนโยบายสาธารณะ ที่ควรตองคุมครองสิทธิชุมชน สิทธิในการดํารงชีวิตและการ
ประกอบอาชีพในสิ่งแวดลอมที่ดีและเอื้อตอการดํารงชีวิต
ดังนั้น การดํ าเนิน การประเมิ นผลกระทบระดั บนโยบาย และยุ ทธศาสตร$ ใ นระดั บพื้ น ที่ภ าคใต
ดวยการมี สวนรวม จึ งเป:นการบูร ณาการแผน นโยบายในพื้น ที่ทุกดาน ใหเกิ ดการวิเ คราะห$ศั กยภาพ
ขอจํากัด ปAญหา อุปสรรคและประเมินผลกระทบระดับยุทธศาสตร$ตอพื้นที่ เพื่อใหเกิดการมีสวนรวมใน
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การกํา หนดทิ ศ ทางการพั ฒนารวมกั น และเป: นการมีสวนรวมของประชาชนที่ จะรวมประเมิ น กํา หนด
ทางเลือกการพัฒนาที่ยั่งยืนตอบสนองการพัฒนาโอกาสทางเศรษฐกิจ สังคม โดยไมสงผลกระทบตอชุมชน

4.5 การวิเคราะห$มาตรฐานการจัดทําขอกําหนดกิจกรรมบางประเภทในพื้นที่สีเขียว (พื้นที่ชนบทและ
เกษตรกรรม) ในผังเมืองรวมจังหวัด
จากการศึกษาคํารองกรณีแผนพัฒนาภาคใตและโครงการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน ทาเรือน้ําลึก
และโครงการดานพลังงานที่ จ ะมี การสรางในพื้ น ที่ ภ าคใต นอกจากควรมีการประเมิ น ผลกระทบในระดั บ
ยุ ท ธศาสตร3 ข องการพั ฒ นาดั ง กลาวในพื้ น ที่ ภ าคใตแลว ยั ง เกี่ ย วของกั บ การกํ า หนดมาตรฐานการจั ด ทํ า
ขอกําหนดการใชประโยชน3พื้นที่ ที่ควรมีการนําไปใชโดยมีการชี้แจง ทําความเขาใจ ใหขอมูลเพื่อการมีสวนรวม
ในกระบวนการผังเมือง เพื่อรวมกําหนดใหเกิดการคุมครองสิทธิชุมชนในการมีสวนรวมจัดการทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอมอีกดวย
โครงการขนาดใหญที่ชุมชนรองเรียนในประเด็นการกระทบตอสิทธิชุมชนและสิทธิการมีสวนรวมของ
ประชาชนในแผนพัฒนาภาคใตและในหลายจังหวัดภาคใต สวนใหญเป5นการดําเนินการในพื้นที่ชนบทและ
เกษตรกรรมในผังเมืองรวมจังหวัด ในขณะที่พื้นที่ภาคใตมีฐานการผลิตสําคัญในภาคการเกษตร การประมง
และมีความสําคัญในดานการทองเที่ยว เป5นพื้นที่มีอัตลักษณ3ทางวัฒนธรรม มีมรดกวัฒนธรรมที่มีคุณคาและมี
ความหลากหลาย
การวิเคราะห3ผังเมืองในสวนที่มีผลกระทบตอสิทธิชุมชนและสิทธิการมีสวนรวมของประชาชน จึงใช
ตัวอยางในกรณีภาคใต ที่จะเชื่อมโยงจากผังระดับนโยบายมาสูการจัดทําผังเมืองในระดับจังหวัด เนื่องดวย
โครงการขนาดใหญที่เป5นขอรองเรียนสวนใหญอยูในพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรม (พื้นที่สีเขียว) ในผังเมืองรวม
จังหวัด
จากการวิเคราะห3และสังเคราะห3ขอมูลในการจัดทําผังเมืองรวมจังหวัดในภาคใต พบวาการกําหนด
แนวคิ ด ในการวางผั ง เมื อ งรวมจั ง หวั ด สวนใหญในภาคใตมุ งเนนวั ต ถุ ป ระสงค3 เ พื่ อ อนุ รั ก ษ3 ฟAB น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ แหลงทองเที่ยว ดํารงรักษาพื้นที่เกษตรกรรม การประมง ใหเป5นแหลงผลิตอาหาร นํามา
สูการกําหนดใหหรือหามการใชที่ดินใน “พื้นที่สีเขียว” ที่กําหนดไวในผังเมืองรวมจังหวัดโดยเฉพาะการพัฒนา
กิจการไฟฟVาและกิจการอุตสาหกรรมที่ไมเกี่ยวกับการเกษตรกรรม
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สวนการกําหนดพื้นที่พัฒนาโดยเฉพาะอุตสาหกรรม การคมนาคม โครงสรางพื้นฐานในผังเมืองรวม
จังหวัด จะเป5นการพิจารณานโยบายของรัฐบาล ศักยภาพของพื้นที่ สงเสริมการขยายตัวอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับ
เกษตรและหั ต ถกรรมพื้ น บานและพั ฒ นาการคมนาคมโครงสรางพื้ น ฐานที่ ส นั บ สนุ น การเกษตรและ
การทองเที่ยว
การวิเคราะห3ความเหมาะสมและดานผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและสุขภาพใน
ระดับโครงการเพีย งอยางเดีย ว จึงไมอาจแกไขป-ญ หาผลกระทบที่จ ะเกิด ตอชุมชน สังคม สิ่งแวดลอมได
ดังนั้น สิทธิชุมชนในการมีสวนรวมที่จะกําหนดทิศทางการพัฒนาในอนาคตวาพื้นที่ใดควรไดรับการกําหนด
วาเหมาะสมกับการพัฒนาใด จึงควรไดรับทราบขอมูลและทําความเขาใจกับการกําหนดการใชประโยชน3 ใน
พื ้น ที ่ว าเป5น อยางไร เพื ่อ ที ่ช ุม ชนจะไดเตรีย มความพรอมใชสิท ธิช ุม ชนในกระบวนการมีส วนรวมใน
กระบวนการผังเมืองจัดการการใชประโยชน3ที่ดินที่จะทําใหผังเมืองเป5นเครื่องมือที่ชุมชนใชในการกําหนด
อนาคตได
การรวบรวมผังเมืองรวมจังหวัดในภาคใต สวนมากเป5นผังรางที่ไดผานการรับฟ-งความคิดเห็นของ
ประชาชนและเป5นผังที่ไดรับการเห็นชอบจากคณะกรรมการผังเมืองแลวและอยูระหวางการดําเนินการตาม
ขั้นตอนตามกฎหมายเพื่อประกาศกฎกระทรวง โดยทําการวิเคราะห3การกําหนดพื้นที่สีเขียวและสังเคราะห3
ขอกําหนดพื้นที่สีเขียวในผังเมืองรวมจังหวัดที่ใหหรือหามการดําเนินกิจกรรมที่อาจจะกอผลกระทบ โดยเลือก
มาบางกิ จ กรรมที่ เ ป5 น ขอขั ด แยงและกอใหเกิ ด ผลกระทบในหลายพื้ น ที่ เชน นิ ค มอุ ต สาหกรรม
โรงงานถลุงเหล็ก โรงไฟฟVา กิจการโรงกลั่นป[โตรเลียม กิจการฝ-งกลบขยะ เป5นตน
ทั้งนี้ ในระหวางการดําเนินงานนี้ ผูศึกษาไมอาจไดรับขอมูลวาการปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัดมี
การเปลี่ยนแปลงไปหรือไม ยกเวนผังเมืองรวมจังหวัดที่มีการปรับปรุงและมีการรับฟ-งความเห็น ซึ่งยังคงเป5น
ผังเมืองฉบับรางเชนเดียวกัน ดังนั้น สาระของการกําหนดการใชประโยชน3ที่ดินจึงอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไป
แตการนํ า รางผั งเมื อ งรวมจั ง หวั ด ซึ่ ง ไดมี ก ารดํ า เนิ น การในชวงเวลาเดี ย วกั น มารวบรวม วิ เ คราะห3 และ
สังเคราะห3นี้ เพื่อทําการเปรียบเทียบแนวทางการกําหนดการใชประโยชน3ที่ดินในพื้นที่ประเภทเดียวกัน แตอยู
ในพื้นที่คนละจังหวัด มิไดมุงเพื่อการอางอิงในการพิจารณาอนุมัติอนุญาตแตอยางใด
การกําหนดประเภทอุตสาหกรรมในผังเมืองรวมจังหวัดใชตามบัญชีประเภทโรงงาน กฎกระทรวง
ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 ทั้งนี้ชุมชนสามารถใชเอกสารนี้เป5น
แนวทางเขาถึงขอมูลเพื่อการมีสวนรวม ที่จะขอทราบรายละเอียดและการเปลี่ยนแปลงการกําหนดประเภท
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อุ ต สาหกรรมที่ ทําไดในพื้ น ที่ ช นบทและเกษตรกรรมและพั ฒ นาการมี ส วนรวมในการปรั บ ปรุ งผั งเมื องให
สอดคลองกับทิศทางการพัฒนาพื้นที่ตอไป
การวิเคราะห3การกําหนดการใชประโยชน3ที่ดินในผังเมืองรวมจังหวัดภาคใต ทั้งที่เป5นผังรางและผังที่
ประกาศเป5นกฎกระทรวง สรุปขอหามและขอใหกิจกรรมอุตสาหกรรมบางประเภทในพื้นที่สีเขียวในผังเมือง
จังหวัดภาคใตกับการพัฒนากิจการพลังงานและนิคมอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมบางประเภท ดังนี้
1) จังหวัดชุมพร
ตามขอกํ า หนดในรางผั ง เมื อ งรวมจั ง หวั ด ชุ ม พร ที่ ค ณะกรรมการพิ จ ารณารางกฎหมายของ
กระทรวงมหาดไทยเห็นชอบแลวเมื่อ พ.ศ. 2550 นั้น พื้นที่สีเขียวที่เป5นพื้นที่ชนบทเกษตรกรรม ไดมีขอกําหนด
หามจัดสรรเพื่ออุตสาหกรรม แตยังสามารถทํากิจกรรมตามบัญชีทายกฎกระทรวงได
อุตสาหกรรมบางประเภทที่ใหทําไดในพื้นที่ชนบทเกษตรกรรม จังหวัดชุมพร ไดแก
- โรงงานประเภทที่ 42: โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเคมีภัณฑ3 สารเคมีหรือวัสดุเคมี ซึ่งมิใช
ปุ]ยอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
- โรงงานประเภทที่ 49: โรงงานกลั่นน้ํามันป[โตรเลียม
- โรงงานประเภทที่ 50: โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ3จากป[โตรเลียม ถานหินหรือ
ลิกไนต3 อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
- โรงงานประเภทที่ 59: โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการถลุง หลอม หลอ รีด ดึง หรือผลิต
เหล็กหรือเหล็กกลาในขั้นตน
- โรงงานประเภทที่ 60: โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับถลุงผสม ทําใหบริสุทธิ์ หลอม หลอ
รีด ดึง หรือผลิตโลหะในขั้นตน ซึ่งมิใชเหล็กหรือเหล็กกลา
- โรงงานประเภทที่ 88: โรงงานผลิต สง หรือจําหนายพลังงานไฟฟVา
- โรงงานประเภทที่ 89: โรงงานผลิตกUาซ ซึ่งมิใชกUาซธรรมชาติ สงหรือจําหนายกUาซ
- โรงงานประเภทที่ 101: โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม
- โรงงานประเภทที่ 105: โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัดแยกหรือฝ-งกลบสิ่งปฏิกูลหรือ
วัสดุที่ไมใชแลวที่มีลักษณะและคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ.
2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน
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- โรงงานประเภทที่ 106: โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการนําผลิตภัณฑ3อุตสาหกรรมที่ไมใช
แลวหรือของเสียจากโรงงานมาผลิตเป5นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ3ใหม โดยผานกรรมวิธีการผลิต
ทางอุตสาหกรรม
รูปที่ 4.9 รางผังเมืองรวมจังหวัดชุมพร

ที่มา : กรมโยธาธิการและผังเมือง. รางผังเมืองรวมจังหวัดชุมพร. (ขอมูลรางผังเมืองรวมจังหวัด 2550
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2) จังหวัดระนอง
ตามขอกําหนดในรางผังเมืองรวมจังหวัดระนองที่คณะกรรมการผังเมืองพิจารณา พ.ศ. 2549 นั้น
พื้นที่สีเขียวที่เป5นพื้นที่ชนบทเกษตรกรรมกําหนดขอหามโรงงานอุตสาหกรรม แตยังกําหนดใหสามารถทํา
กิจกรรมตามบัญชีทายกฎกระทรวงได
อุตสาหกรรมบางประเภทที่ใหทําไดในพื้นที่ชนบทเกษตรกรรม จังหวัดระนอง
- โรงงานประเภทที่ 50: โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ3จากป[โตรเลียม ถานหิน
หรือลิกไนต3 อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
- โรงงานประเภทที่ 60: โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับถลุงผสม ทําใหบริสุทธิ์ หลอม หลอ
รีด ดึง หรือผลิตโลหะในขั้นตน ซึ่งมิใชเหล็กหรือเหล็กกลา
- โรงงานประเภทที่ 88: โรงงานผลิต สง หรือจําหนายพลังงานไฟฟVา
- โรงงานประเภทที่ 89: โรงงานผลิตกUาซ ซึ่งมิใชกUาซธรรมชาติ สงหรือจําหนายกUาซ
- โรงงานประเภทที่ 101: โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม
- โรงงานประเภทที่ 105: โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัดแยกหรือฝ-งกลบสิ่งปฏิกูลหรือ
วัสดุที่ไมใชแลวที่มีลักษณะและคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ.
2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน
- โรงงานประเภทที่ 106: โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการนําผลิตภัณฑ3อุตสาหกรรมที่ไมใช
แลว หรือของเสียจากโรงงานมาผลิตเป5นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ3ใหม โดยผานกรรมวิธีการผลิต
ทางอุตสาหกรรม
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รูปที่ 4.10 รางผังเมืองรวมจังหวัดระนอง

ที่มา : กรมโยธาธิการและผังเมือง. รางเมืองรวมจังหวัดระนอง.(ขอมูลรางผังเมืองรวมจังหวัด 2549).
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3) จังหวัดสุราษฎร$ธานี
ตามขอกําหนดในรางผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎร3ธานี ที่คณะกรรมการพิจารณารางกฎหมายของ
กระทรวงมหาดไทยเห็นชอบแลว เมื่อ พ.ศ. 2550 นั้น พื้นที่สีเขียวที่เป5นพื้นที่ชนบทเกษตรกรรม กําหนดขอ
หามจัดสรรเพื่ออุตสาหกรรม แตยังใหทํากิจกรรมตามบัญชีทายกฎกระทรวงได
อุตสาหกรรมบางประเภทที่ใหทําไดในพื้นที่ชนบทเกษตรกรรม จังหวัดสุราษฎร$ธานี ไดแก
- โรงงานประเภทที่ 50: โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ3จากป[โตรเลียม ถานหิน
หรือลิกไนต3 อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
- โรงงานประเภทที่ 88: โรงงานผลิต สง หรือจําหนายพลังงานไฟฟVา
- โรงงานประเภทที่ 101: โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม
- โรงงานประเภทที่ 105: โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัดแยกหรือฝ-งกลบสิ่งปฏิกูลหรือ
วัสดุที่ไมใชแลวที่มีลักษณะและคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ.
2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน
- โรงงานประเภทที่ 106: โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการนําผลิตภัณฑ3อุตสาหกรรมที่ไมใช
แลวหรือของเสียจากโรงงานมาผลิตเป5นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ3ใหม โดยผานกรรมวิธีการผลิต
ทางอุตสาหกรรม
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รูปที่ 4.11 รางผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฏร$ธานี

ที่มา : กรมโยธาธิการและผังเมือง. รางผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎร3ธานี.(ขอมูลรางผังเมืองรวมจังหวัด 2550).

119

4) จังหวัดพังงา
ตามขอกํ า หนดในรางผั ง เมื อ งรวมจั ง หวั ด พั ง งา ที่ ค ณะกรรมการพิ จ ารณารางกฎหมายของ
กระทรวงมหาดไทยเห็นชอบแลว เมื่อ พ.ศ. 2549 นั้น พื้นที่สีเขียวที่เป5นพื้นที่ชนบทเกษตรกรรม กําหนดขอ
หามจัดสรรเพื่ออุตสาหกรรม
แตใหทําโรงงานประเภทที่ 88 : โรงงานผลิต สง หรือจําหนายพลังงานไฟฟVาในการใชที่ดินประเภท
อนุรักษ3สภาพแวดลอมเพื่อการทองเที่ยว
รูปที่ 4.12 รางผังเมืองรวมจังหวัดพังงา

ที่มา : กรมโยธาธิการและผังเมือง. รางผังเมืองรวมจังหวัดพังงา.(ขอมูลรางผังเมืองรวมจังหวัด 2549).
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5) จังหวัดนครศรีธรรมราช
ตามขอกําหนดในผังเมืองรวมจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ประกาศใชบังคับแลว เมื่อ พ.ศ. 2556 นั้น
พื้นที่สีเขียวที่เป5นพื้นที่ชนบทเกษตรกรรม กําหนดขอหามจัดสรรเพื่ออุตสาหกรรมและยังมีขอหามโรงงานผลิต
สง หรือจําหนายพลังงานไฟฟVา
อุตสาหกรรมบางประเภทที่หามทําในพื้นที่ชนบทเกษตรกรรม จังหวัดนครศรีธรรมราช ไดแก
- โรงงานประเภทที่ 42: โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเคมีภัณฑ3 สารเคมีหรือวัสดุเคมี ซึ่งมิใช
ปุ]ยอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
- โรงงานประเภทที่ 49: โรงงานกลั่นน้ํามันป[โตรเลียม
- โรงงานประเภทที่ 50: โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ3จากป[โตรเลียม ถานหิน
หรือลิกไนต3 อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
- โรงงานประเภทที่ 59: โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการถลุง หลอม หลอ รีด ดึง หรือผลิต
เหล็กหรือเหล็กกลาในขั้นตน
- โรงงานประเภทที่ 60: โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับถลุงผสม ทําใหบริสุทธิ์ หลอม หลอ
รีด ดึง หรือผลิตโลหะในขั้นตน ซึ่งมิใชเหล็กหรือเหล็กกลา
- โรงงานประเภทที่ 88: โรงงานผลิต สง หรือจําหนายพลังงานไฟฟVา
- โรงงานประเภทที่ 89: โรงงานผลิตกUาซ ซึ่งมิใชกUาซธรรมชาติ สง หรือจําหนายกUาซ
- โรงงานประเภทที่ 101: โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม
- โรงงานประเภทที่ 105: โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัดแยกหรือฝ-งกลบสิ่งปฏิกูลหรือ
วัสดุที่ไมใชแลวที่มีลักษณะและคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ.
2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535
- โรงงานประเภทที่ 106: โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการนําผลิตภัณฑ3อุตสาหกรรมที่ไมใช
แลวหรือของเสียจากโรงงานมาผลิตเป5นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ3ใหม โดยผานกรรมวิธีการผลิต
ทางอุตสาหกรรม
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รูปที่ 4.13 ผังเมืองรวมจังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่มา : กฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมจังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ.2556 ลงวันที่ 8 มกราคม 2557
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6) จังหวัดตรัง
ตามขอกํ า หนดในรางผั ง เมื อ งรวมจั ง หวั ด ตรั ง ที่ ค ณะกรรมการพิ จ ารณารางกฎหมายของ
กระทรวงมหาดไทยเห็นชอบแลว เมื่อ พ.ศ. 2550 นั้ น พื้นที่สีเ ขียวที่เป5น พื้นที่ชนบทเกษตรกรรม กําหนด
ขอหามจัดสรรเพื่ออุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมบางประเภทที่หามทําในพื้นที่ชนบทเกษตรกรรม จังหวัดตรัง คือ
- โรงงานประเภทที่ 42: โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเคมีภัณฑ3 สารเคมีหรือวัสดุเคมี ซึ่งมิใช
ปุ]ยอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
- โรงงานประเภทที่ 49: โรงงานกลั่นน้ํามันป[โตรเลียม
- โรงงานประเภทที่ 50: โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ3จากป[โตรเลียม ถานหินหรือ
ลิกไนต3 อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
- โรงงานประเภทที่ 59: โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการถลุง หลอม หลอ รีด ดึง หรือผลิต
เหล็กหรือเหล็กกลาในขั้นตน
- โรงงานประเภทที่ 60: โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับถลุงผสม ทําใหบริสุทธิ์ หลอม หลอ
รีด ดึง หรือผลิตโลหะในขั้นตน ซึ่งมิใชเหล็กหรือเหล็กกลา
- โรงงานประเภทที่ 88: โรงงานผลิต สง หรือจําหนายพลังงานไฟฟVา
- โรงงานประเภทที่ 89: โรงงานผลิตกUาซ ซึ่งมิใชกUาซธรรมชาติ สงหรือจําหนายกUาซ
- โรงงานประเภทที่ 101: โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม
- โรงงานประเภทที่ 106: โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการนําผลิตภัณฑ3อุตสาหกรรมที่ไมใช
แลวหรือของเสียจากโรงงานมาผลิตเป5นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ3ใหม โดยผานกรรมวิธีการผลิต
ทางอุตสาหกรรม
อยางไรก็ตาม พื้นที่สีเขียวชนบทและเกษตรกรรมในรางผังเมืองรวมจังหวัดตรัง อนุญาตกิจการโรงงาน
ประเภทที่ 105 - โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัดแยกหรือฝ-งกลบสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไมใชแลวที่มี
ลักษณะและคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ.2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ.2535

123

รูปที่ 4.14 รางผังเมืองรวมจังหวัดตรัง

ที่มา : กรมโยธาธิการและผังเมือง. รางผังเมืองรวมจังหวัดตรัง.(ขอมูลรางผังเมืองรวมจังหวัด 2550).
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7) จังหวัดกระบี่
ตามขอกํ า หนดในรางผั ง เมื อ งรวมจั ง หวั ด กระบี่ ที่ นํ า เสนอคณะกรรมการผั ง เมื อ งพิ จ ารณา
เมื่อ พ.ศ. 2549 นั้น พื้นที่สีเขียวที่เป5นพื้นที่ชนบทเกษตรกรรม กําหนดขอหามจัดสรรเพื่ออุตสาหกรรมและ
หามใชในกิจกรรมที่เก็บสารเคมีอันตราย
แตใหทํ า โรงงานผลิ ต สง หรื อ จํ า หนายพลั ง งานไฟฟM า และโรงงานประกอบกิ จ การเกี่ ย วกั บ
ปNโตรเลียม ถานหิน หรือลิกไนต$ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางไดในพื้นที่ชนบทเกษตรกรรม
รูปที่ 4.15 รางผังเมืองรวมจังหวัดกระบี่

ที่มา : กรมโยธาธิการและผังเมือง. รางเมืองรวมจังหวัดกระบี่.(ขอมูลรางผังเมืองรวมจังหวัด 2549).
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8) จังหวัดภูเก็ต
ผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต ประกาศใชบังคับเมื่อพ.ศ.2554 และมีการปรับปรุงแกไขขอกําหนดมาแลว
สองครั้ง ผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต กําหนดขอหามจัดสรรเพื่ออุตสาหกรรมในพื้นที่สีเขียวและไมมีการกําหนด
ประเภทอุตสาหกรรมที่ทําไดตามบัญชีทายกฎกระทรวง แตใหทําไดเฉพาะอุตสาหกรรมที่ไมมีผลกระทบตาม
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมและไมเป5นโรงงานที่กอเหตุรําคาญตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข
รูปที่ 4.16 รางผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต

ที่มา : กฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมจังหวัด ภูเก็ต พ.ศ.2554 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2554
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9) จังหวัดพัทลุง
ตามขอกํ า หนดในรางผั ง เมื อ งรวมจั ง หวั ด พั ท ลุ ง ที่ ค ณะกรรมการพิ จ ารณารางกฎหมายของ
กระทรวงมหาดไทยเห็นชอบแลว เมื่อ พ.ศ. 2549 นั้ น พื้นที่สีเ ขียวที่เป5น พื้นที่ชนบทเกษตรกรรม กําหนด
ขอหามจัดสรรเพื่ออุตสาหกรรมแตยังสามารถทํากิจกรรมตามบัญชีทายกฎกระทรวงได
อุตสาหกรรมบางประเภทที่ใหทําไดในพื้นที่ชนบทเกษตรกรรม จังหวัดพัทลุง
- โรงงานประเภทที่ 42: โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเคมีภัณฑ3 สารเคมีหรือวัสดุเคมี ซึ่งมิใช
ปุ]ยอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
- โรงงานประเภทที่ 88: โรงงานผลิต สง หรือจําหนายพลังงานไฟฟVา
- โรงงานประเภทที่ 105: โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัดแยกหรือฝ-งกลบสิ่งปฏิกูลหรือ
วัสดุที่ไมใชแลวที่มีลักษณะและคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ.
2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535
- โรงงานประเภทที่ 106: โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการนําผลิตภัณฑ3อุตสาหกรรมที่ไมใช
แลว หรือของเสียจากโรงงานมาผลิตเป5นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ3ใหม โดยผานกรรมวิธีการผลิต
ทางอุตสาหกรรม
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รูปที่ 4.17 รางผังเมืองรวมจังหวัดพัทลุง

ที่มา : กรมโยธาธิการและผังเมือง. รางผังเมืองรวมจังหวัดพัทลุง.(ขอมูลรางผังเมืองรวมจังหวัด 2549).

10) จังหวัดสตูล
ตามขอกําหนดในรางผังเมืองรวมจังหวัดสตูล ที่คณะกรรมการพิจารณาเมื่อ พ.ศ. 2549 นั้น พื้นที่
สีเขียวที่เป5นพื้นที่ชนบทเกษตรกรรม กําหนดขอหามจัดสรรเพื่ออุตสาหกรรม
และหามโรงงานทุกประเภท ยกเวนโรงงานจําพวกที่ 1 ตามพระราชบัญญัติโรงงาน คือ โรงงานจําพวก
ที่สามารถประกอบกิจการไดทันทีตามความประสงค3ของผูประกอบกิจการโรงงานและโรงงานแปรรูปผลผลิต
การเกษตร
อยางไรก็ต าม แมจะมี ขอหามการจัด สรรเพื่ ออุ ต สาหกรรมในพื้ น ที่สี เ ขีย วชนบทและเกษตรกรรม
แตในรางผังเมืองรวมจังหวัดนี้ไดกําหนดพื้นที่อุตสาหกรรมไวที่บริเวณอําเภอมะนังและมีการกําหนดบาง
บริเวณในพื้นที่สงวนเพื่อรักษาสภาพปOาชายเลนใหทํากิจกรรมคลังน้ํามันได
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ทั้งนี้ รางผังเมืองรวมจังหวัดสตูลไดถูกกําหนดใหปรับปรุงใหมเพื่อรองรับการพัฒนาแลนด$บริดจ$
ประชาชนในพื้นที่จึงควรมีสวนรวมในการกําหนดและตัดสินใจ เพื่อใหการใชประโยชน$ที่ดินเป:นไปเพื่อ
การรักษาสภาพแวดลอม ฐานทรัพยากรธรรมชาติ อันเป5นป-จจัยสําคัญตอเศรษฐกิจการเกษตร การประมง
และการทองเที่ยวและเป5นพื้นที่ความมั่นคงทางอาหาร
รูปที่ 4.18 รางผังเมืองรวมจังหวัดสตูล

ที่มา : กรมโยธาธิการและผังเมือง. รางผังเมืองรวมจังหวัดสตูล.(ขอมูลรางผังเมืองรวมจังหวัด 2549).

11) จังหวัดสงขลา
ตามขอกํ า หนดในรางผั ง เมื อ งรวมจั ง หวั ด สงขลา ที่ ค ณะกรรมการพิ จ ารณารางกฎหมายของ
กระทรวงมหาดไทยเห็น ชอบแลวเมื่ อ พ.ศ. 2549 นั้น พื้ น ที่สี เขี ย วที่ เ ป5น พื้น ที่ ชนบทเกษตรกรรม กํ าหนด
ขอหามจัดสรรเพื่ออุตสาหกรรม
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อุตสาหกรรมบางประเภทที่หามทําในพื้นที่ชนบทเกษตรกรรม จังหวัดสงขลา ไดแก
- โรงงานประเภทที่ 42: โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเคมีภัณฑ3 สารเคมีหรือวัสดุเคมี ซึ่งมิใช
ปุ]ยอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
- โรงงานประเภทที่ 49: โรงงานกลั่นน้ํามันป[โตรเลียม
- โรงงานประเภทที่ 50: โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ3จากป[โตรเลียม ถานหิน
หรือลิกไนต3 อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
- โรงงานประเภทที่ 59: โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการถลุง หลอม หลอ รีด ดึง หรือผลิต
เหล็กหรือเหล็กกลาในขั้นตน
- โรงงานประเภทที่ 60: โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับถลุงผสม ทําใหบริสุทธิ์ หลอม หลอ
รีด ดึง หรือผลิตโลหะในขั้นตน ซึ่งมิใชเหล็กหรือเหล็กกลา
- โรงงานประเภทที่ 88: โรงงานผลิต สง หรือจําหนายพลังงานไฟฟVา
- โรงงานประเภทที่ 89: โรงงานผลิตกUาซ ซึ่งมิใชกUาซธรรมชาติ สงหรือจําหนายกUาซ
- โรงงานประเภทที่ 101: โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม
- โรงงานประเภทที่ 106: โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการนําผลิตภัณฑ3อุตสาหกรรมที่ไมใช
แลว หรือของเสียจากโรงงานมาผลิตเป5นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ3ใหม โดยผานกรรมวิธีการผลิต
ทางอุตสาหกรรม
อยางไรก็ตาม รางผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา พื้นที่ชนบทและเกษตรกรรมสามารถทําโรงงานประเภทที่
105 คือ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัดแยกหรือฝ-งกลบสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไมใชแลวที่มีลักษณะและ
คุ ณสมบั ติ ตามที่ กํ าหนดไวในกฎกระทรวงฉบั บที่ 2

(พ.ศ.2535) ออกตามความในพระราชบั ญญั ติ โรงงาน

พ.ศ.2535
ทั้งนี้ รางผังเมืองรวมจังหวัดสงขลาไดถูกกําหนดใหรื้อปรับปรุงใหมเพื่อรองรับการพัฒนาแลนด3บริดจ3
ประชาชนในพื้นที่จึงควรมีสวนรวมในการกําหนดและตัดสินใจ เพื่อใหการใชประโยชน3ที่ดินเป5นไปเพื่อการ
รักษาสภาพแวดลอม ฐานทรัพยากรธรรมชาติ อันเป5นป-จจัยสําคัญตอเศรษฐกิจการเกษตร การประมง และ
การทองเที่ยวและเป5นพื้นที่ความมั่นคงทางอาหาร
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รูปที่ 4.19 รางผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา

ที่มา : กรมโยธาธิการและผังเมือง. รางผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา.(ขอมูลรางผังเมืองรวมจังหวัด 2549).
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12) จังหวัดปAตตานี
ตามขอกํ า หนดในรางผั ง เมื อ งรวมจั ง หวั ด ป- ต ตานี ที่ ค ณะกรรมการพิ จ ารณารางกฎหมายของ
กระทรวงมหาดไทยเห็น ชอบแลวเมื่ อ พ.ศ. 2549 นั้น พื้ น ที่สี เขี ย วที่ เ ป5น พื้น ที่ ชนบทเกษตรกรรม กํ าหนด
ขอหามจัดสรรเพื่ออุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมบางประเภทที่หามทําในพื้นที่ชนบทเกษตรกรรม จังหวัดปAตตานี ไดแก
- โรงงานประเภทที่ 42: โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเคมีภัณฑ3 สารเคมีหรือวัสดุเคมี ซึ่งมิใช
ปุ]ยอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
- โรงงานประเภทที่ 49: โรงงานกลั่นน้ํามันป[โตรเลียม
- โรงงานประเภทที่ 50: โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ3จากป[โตรเลียม ถานหิน
หรือลิกไนต3 อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
- โรงงานประเภทที่ 59: โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการถลุง หลอม หลอ รีด ดึง หรือผลิต
เหล็กหรือเหล็กกลาในขั้นตน
- โรงงานประเภทที่ 60: โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับถลุงผสม ทําใหบริสุทธิ์ หลอม หลอ
รีด ดึง หรือผลิตโลหะในขั้นตน ซึ่งมิใชเหล็กหรือเหล็กกลา
- โรงงานประเภทที่ 88: โรงงานผลิต สง หรือจําหนายพลังงานไฟฟVา
- โรงงานประเภทที่ 89: โรงงานผลิตกUาซ ซึ่งมิใชกUาซธรรมชาติ สงหรือจําหนายกUาซ
- โรงงานประเภทที่ 101: โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม
สวนกิจกรรมเกี่ยวกับการฝ-งกลบสิ่งปฏิกูลนั้นโรงงานประเภทที่ 105 คือ โรงงานประกอบกิจการ
เกี่ยวกับการคัดแยกหรือฝ-งกลบสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไมใชแลวที่มีลักษณะและคุณสมบัติตามที่กําหนดไวใน
กฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ.2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 สามารถทําไดเฉพาะที่
ตําบลตรัง อําเภอมายอ
พื้นที่ชนบทและเกษตรกรรมใหทําโรงงานประเภทที่ 106 ได คือโรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการ
นําผลิตภัณฑ3อุตสาหกรรมที่ไมใชแลวหรือของเสียจากโรงงานมาผลิตเป5นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ3ใหม โดยผาน
กรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม
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รูปที่ 4.20 รางผังเมืองรวมจังหวัดปAตตานี

ที่มา : กรมโยธาธิการและผังเมือง. รางผังเมืองรวมจังหวัดป-ตตานี.(ขอมูลรางผังเมืองรวมจังหวัด 2549).
13) จังหวัดยะลา
ผังเมืองรวมจังหวัดยะลา ประกาศใชบังคับเมื่อ พ.ศ.2555 พื้นที่สีเขียวที่เป5นพื้นที่ชนบทเกษตรกรรม
กําหนดขอหามจัดสรรเพื่ออุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมบางประเภทที่หามทําในพื้นที่ชนบทเกษตรกรรม จังหวัดยะลา คือ
- โรงงานประเภทที่ 42: โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเคมีภัณฑ3 สารเคมีหรือวัสดุเคมี ซึ่งมิใช
ปุ]ยอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
- โรงงานประเภทที่ 49: โรงงานกลั่นน้ํามันป[โตรเลียม
- โรงงานประเภทที่ 50: โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ3จากป[โตรเลียม ถานหิน
หรือลิกไนต3 อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
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- โรงงานประเภทที่ 59: โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการถลุง หลอม หลอ รีด ดึง หรือผลิต
เหล็กหรือเหล็กกลาในขั้นตน
- โรงงานประเภทที่ 60: โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับถลุงผสม ทําใหบริสุทธิ์ หลอม หลอ
รีด ดึง หรือผลิตโลหะในขั้นตน ซึ่งมิใชเหล็กหรือเหล็กกลา
- โรงงานประเภทที่ 89: โรงงานผลิตกUาซ ซึ่งมิใชกUาซธรรมชาติ สงหรือจําหนายกUาซ
- โรงงานประเภทที่ 101: โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม
รูปที่ 4.21 รางผังเมืองรวมจังหวัดยะลา

ที่มา : กฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมจังหวัด ยะลา พ.ศ.2555 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2556
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14) จังหวัดนราธิวาส
ตามขอกํ า หนดในรางผั ง เมื อ งรวมจั งหวั ด นราธิ ว าส ที่ ค ณะกรรมการพิ จ ารณารางกฎหมายของ
กระทรวงมหาดไทยเห็น ชอบแลวเมื่ อ พ.ศ. 2549 นั้น พื้ น ที่สี เขี ย วที่ เ ป5น พื้น ที่ ชนบทเกษตรกรรม กํ าหนด
ขอหามจัดสรรเพื่ออุตสาหกรรมและหามโรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายโรงงาน ยกเวนโรงงานที่ใหบริการ
ชุ ม ชน โรงงานแปรรู ป ผลผลิ ต การเกษตรโรงงานที่ ใ ชเทคโนโลยี ส ะอาดและไมเป5 น มลพิ ษ ตอชุ ม ชนและ
สิ่งแวดลอมและโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน
รูปที่ 4.22 รางผังเมืองรวมจังหวัดนราธิวาส

ที่มา : กรมโยธาธิการและผังเมือง. รางผังเมืองรวมจังหวัดนราธิวาส.(ขอมูลรางผังเมืองรวมจังหวัด2549).
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สรุปขอวิเคราะห3และสังเคราะห3กรณี ความเชื่อมโยงของผังนโยบายระดับประเทศและระดับภาค
ที่มุงใหเป5นกรอบการกําหนดทิศทางการพัฒนาในระดับจังหวัดและชุมชน ในกรณีภาคใตพบวา นโยบายหลาย
ดานในผังประเทศและผังภาคใตโดยเฉพาะในการอนุรักษ3ทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ3พื้นที่ชายฝ-Gง และการ
พัฒนาอุตสาหกรรม ยังมีความขัดแยงในการใชประโยชน3พื้นที่ การกําหนดทิศทางการพัฒนามุงตอบสนอง
นโยบายการพัฒนาและการลงทุนภาครัฐที่เป5นการกําหนดจากสวนกลางและนํามากําหนดแนวทางในผังโดยไม
มีการประเมินผลกระทบระดับยุทธศาสตร3และการมีสวนรวมจากประชาชนในชุมชนมีนอยมาก การมีสวนรวม
เป5นการจัดประชุมรับฟ-งความคิดเห็นในระดับภาค มิไดกระจายการมีสวนรวมในระดับจังหวัดและโดยเฉพาะ
ในชุมชนอันเป5นที่ตั้งของโครงการที่จะดําเนินการและมีขอรองเรียน
สวนการกําหนดการใชประโยชน3ในพื้นที่สีเขียว ประเภทชนบทและเกษตรกรรม อันเป5นบริเวณที่ตั้ง
ชุมชนสวนใหญที่จะไดรับผลกระทบจากการพัฒนานั้น การวิเคราะห3พบวา ฐานเศรษฐกิจของจังหวัดภาคใต
สวนใหญพึ่งพาการเกษตร การประมง การทองเที่ยวและเป5นแหลงอาหารที่สําคัญ สภาพและกายภาพของ
พื้นที่ที่เป5นพื้นที่สีเขียวมีความเหมาะสมทางการเกษตรเป5นสวนใหญ แตการกําหนดการใชประโยชน3ในอนาคต
มีความแตกตางกันในหลายพื้นที่ โดยมิไดคํานึงถึงคุณคาของพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรมอันเป5นฐานทรัพยากร
ในการดํารงชีวิตสวนใหญของประชาชน ชุมชนภาคใต จึงมีการกําหนดโดยนโยบายและแผนแมบทการพัฒนา
จากป- จ จั ย ภายนอกเป5 นหลั ก เชน ในพื้ น ที่ ช นบทและเกษตรกรรมจั งหวั ด ที่ มีฐ านการผลิ ต ทางการเกษตร
คลายกัน แตบางจังหวัด เชน จังหวัดชุมพร ใหดําเนินการโครงการที่มีผลกระทบไดหลายประเภท แตบาง
จังหวัด เชน จังหวัดนครศรีธรรมราช กําหนดไวเป5นขอหามในกิจการดังกลาวเป5นตน
นอกจากนี้ การจัดทําขอกําหนดการใชประโยชน3ที่ดินในพื้นที่สีเขียวในพื้นที่จังหวัดซึ่งมีฐานเศรษฐกิจ
สังคมและมีสภาพทางกายภาพไมแตกตางกันมากนัก มีการจัดทําขอกําหนดการใชประโยชน3ที่ดินในพื้นที่ชนบท
ตางกัน เชน กรณีจังหวัดชุมพรไมมีขอหามกิจกรรมในดานโรงกลั่นป[โตรเลียมโรงงานถลุงเหล็ก โรงไฟฟVาทุก
ประเภท แตจังหวัดอื่น เชน สุราษฎร3ธานี นครศรีธรรมราช มีการกําหนดเป5นกิจกรรมที่หามดําเนินการและ
กรณีจังหวัดที่มีคํารองเรื่องโครงการโรงไฟฟVาถานหิน เชน จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง
จังหวัดสงขลา มีการกําหนดขอหามโรงงานผลิต สง หรือจําหนายพลังงานไฟฟVาในพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรม
ตางกัน คือ จังหวัดกระบี่ ใหมีโรงงานผลิต สง หรือจําหนายพลังงานไฟฟVาไดในพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรม
แตเป5นขอหามในจังหวัดตรัง จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดพัทลุง เป5นตน
ตามเกณฑ3 และมาตรฐานผั ง เมื อ งรวม พ.ศ.2549 ของกรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ งการกํ า หนด
แนวทางการใชประโยชน3ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม เพื่อควบคุมการขยายตัวของชุมชนและรักษา
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คุณคาของพื้นที่เกษตรกรรมตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่มีอยูในพื้นที่บริเวณรอบชุมชน
เชน ปCาไม ปCาชายเลน พื้นที่ชุมน้ํา พื้นที่เพาะปลูกและเลี้ยงสัตว3 ชายฝ-Gงทะเล แมน้ํา เป5นตน ในขณะที่การ
กําหนดพื้นที่อุตสาหกรรม จะตองเป5นพื้นที่ไมกอใหเกิดผลกระทบกับชุมชน โบราณสถาน พื้นที่มีคุณคาตอ
ระบบนิเวศ จุดเดนของพื้นที่
โครงการขนาดใหญที่ ชุ มชนรองเรี ย นในดานการกระทบสิ ทธิ ชุมชนและสิ ทธิ การมี ส วนรวมของ
ประชาชนในแผนพัฒนาภาคใตและในหลายจังหวัดภาคใต สวนใหญเป5นการดําเนินการในพื้นที่ชนบทและ
เกษตรกรรมในผังเมืองรวมจังหวัด จะเห็นวาการใชมาตรฐานผังเมืองในกําหนดใหมีกิจกรรมอุตสาหกรรมบาง
ประเภทในพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรมนี้ มีความแตกตางกันในทางปฏิบัติ ดังสรุปในตารางที่ 4.1 และไม
เป5นไปตามมาตรฐานผังเมือง เชน โครงการโรงไฟฟVาถานหิน ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดสงขลาและโครงการทาเรือน้ําลึกปากบาราและทาเรือสงขลาแหงที่ 2 ที่อําเภอจะนะ ซึ่งจะสรางในพื้นที่
มีคุณคาตอระบบนิเวศเป5นพื้นที่ทองเที่ยวสําคัญและจะกอใหเกิดผลกระทบตอการเกษตร การประมง และ
ชุมชนอีกดวย
เนื่องจากโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาภาคใต ที่มีขอรองเรียนนั้น สวนใหญเป5นการพัฒนาตาม
แผนและนโยบายของรั ฐ เชน แผนพั ฒ นาพลั ง งาน แผนพั ฒ นาระบบการคมนาคมขนสง แผนพั ฒ นา
อุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรมและการที่รางผังเมืองรวมจังหวัดมีการจัดทําขอกําหนดในการใชประโยชน3
ที่ตางกันโดยไมมีการอธิบายเหตุผลของขอกําหนดที่ตางกันนี้ในรายงานการวิเคราะห3ประกอบการวางผังเมือง
รวมจังหวัดและขอมูลในการกําหนดทิศทางการพัฒนาพื้นที่ที่เปลี่ยนแปลงไป ทําใหเกิดความขัดแยงของการใช
ประโยชน3 ที่ ดิ น ในระดั บ พื้ น ที่ จึ ง ควรใหมี ก ารดํ า เนิ น การประเมิ น ผลกระทบระดั บ ยุ ทธศาสตร$ เ ชิ งพื้ น ที่
โดยบูรณาการแผน ยุทธศาสตร$ นโยบาย ที่จะมีการใชประโยชน$พื้นที่ เพื่อรวบรวม นํามาประเมินผล
กระทบและกําหนดทางเลือกดวยกระบวนการมีสวนรวมทุกขั้นตอนและในการดําเนินการทบทวนผังระดับ
นโยบาย ผังเมืองรวมจังหวัดและผังเมืองรวมชุมชนนั้น จะตองมีการใหขอมูล เพื่อใหเกิดการมีสวนรวม
ของประชาชนทุกขั้นตอน ที่สามารถเขาใจถึงเหตุและผล ที่มาของขอมูลในการกําหนดการใชประโยชน$
ที่ ดิ น และทิ ศ ทางการพั ฒนา การจั ด ทํ า ขอกํ า หนดการใชประโยชน$ พื้น ที่ ที่ จ ะมี ผ ลกระทบตอวิ ถี ชี วิ ต
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมของชุมชน
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42 โรงงานประกอบกิจการเกีย0 วกับ เคมีภณ
ั ฑ์ สารเคมี หรือวัสดุเ คมี ซึ0งมิใช่
X
X
ปุ๋ ยอย่างใดอย่างหนึ0 งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี<
48 โรงงานประกอบกิจการเกีย0 วกับผลิตภัณฑ์เ คมี อย่างใดอย่างหนึ0 งหรือ
X
หลายอย่าง ดังต่อไปนี<
4900 โรงงานกลัน0 นํ<ามันปิ โตรเลียม
X
X
50 โรงงานประกอบกิจการเกีย0 วกับผลิตภัณฑ์จากปิ โตรเลียม ถ่านหิ น หรือ
ลิกไนต์ อย่างใดอย่างหนึ0 งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี<
5900 โรงงานประกอบกิจการเกีย0 วกับการถลุง หลอม หล่อ รีด ดึง หรือผลิต
X
X
เหล็ก หรือเหล็กกล้าในขั<นต้น (Iron and Steel Basic Industries)
6000 โรงงานประกอบกิจการเกีย0 วกับถลุง ผสม ทําให้บริสุทธิS หลอม หล่อ รีด
X
ดึง หรือผลิตโลหะในขั<นต้น ซึ0งมิใช่เ หล็กหรือเหล็กกล้า (Non-ferrous
Metal Basic Industries)
7503 (3) การเปลี0ยนแปลง หรือรื<อทําลายเรือ
8800 โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้ า
X
8900 โรงงานผลิตก๊าซ ซึ0งมิใช่กา๊ ซธรรมชาติ ส่งหรือจําหน่ ายก๊าซ
10100 โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (Central Waste Treatment Plant)
10500 โรงงานประกอบกิจการเกีย0 วกับการคัดแยกหรือฝังกลบสิ0งปฎิกลู หรือ
วัสดุทไี0 ม่ใช้แล้วทีม0 ีลกั ษณะและคุณสมบัติตามทีก0 ําหนดไว้ใน
กฎกระทรวง ฉบับที0 2 (พ.ศ.2535) ออกตามความในพระราชบัญญ ัติ
โรงงาน พ.ศ.2535
10600 โรงงานประกอบกิจการเกีย0 วกับการนําผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมทีไ0 ม่ใช้
แล้วหรือของเสียจากโรงงานมาผลิตเป็ นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่โดย
ผ่านกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม
ทีม0 า : เป็ นข้อมูลทีว0 เิ คราะห์ จากร่างผังเมืองรวมจังหวัดทีผ0 า่ นการประชุมรับฟั งความคิดเห็ นประชาชน
หมายเหตุ: 1. เครื0องหมาย X หมายถึง กิจกรรมทีเ0 ป็ นข้อห้ามในพื<นทีช0 นบทและเกษตรกรรม
2. กิจกรรมนี< อาจเปลี0ยนแปลง หากมีการให้ปรับปรุงหรือให้แก้ไขจากการพิจารณาของคณะกรรมการผังเมือง

ไม่มข
ี อ
้ มูล

ประเภท
โรงงานหลัก

ตารางที0 4.1 การเปรียบเทียบโรงงานบางประเภท ทีห0 ้ามดําเนิ นการในพื<นทีช0 นบทและเกษตรกรรม (พื<นทีส0 ีเ ขียว) ในร่างผังเมืองรวมจังหวัดภาคใต้
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
ประเภทหรือชนิ ดของโรงงาน
ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พังงา ภูเ ก็ต กระบี0 ตรัง สตูล พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส
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4.6 การวิ เ คราะห$ ด านสถานะผั ง เมื อ งที่ มี ผ ลตอการคุ มครองสิ ท ธิ ชุ ม ชนและสิ ท ธิ ก ารมี ส วนรวมของ
ประชาชน
ป- จ จุ บั น การวิ เ คราะห3 ส ถานะผั งเมื อ งที่ มีผ ลตอการคุ มครองสิ ท ธิ ก ารมี ส วนรวมของประชาชน
สวนใหญเป5นการวิเคราะห3ในระดับผังเมืองรวมจังหวัด ซึ่งเป5นผังเมืองตามกฎหมายและกรณีคํารองที่เกี่ยวของ
กั บ ผลกระทบตอสิ ทธิ ชุ มชนและสิ ทธิ ก ารมี ส วนรวมของประชาชนสวนใหญ เป5 น โครงการที่ เ กี่ ย วของกั บ
ขอกําหนดในผังเมืองรวมจังหวัด
จากขอมูลสถานภาพผังเมืองรวมจังหวัดเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 จากการนําเสนอของ
กรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง พบวา จั ง หวั ด ที่ มี ก ารจั ด ทํ า ผั ง เมื อ งรวมจั ง หวั ด และประกาศใชบั ง คั บ เป5 น
กฎกระทรวงแลว มี 19 จังหวัด จังหวัดที่อยูระหวางทํารางกฎกระทรวงมี 19 จังหวัด จังหวัดใหมที่มีการวาง
และจัดทําผังเมืองรวมจังหวัด 2 จังหวัดและจังหวัดที่มีการขอถอนรางกฎกระทรวงฯ เพื่อนํามาปรับปรุงใหม
มีจํานวน 33 จังหวัด ดังแสดงในรูปที่ 4.23
รูปที่ 4.23 สถานภาพผังเมืองรวมจังหวัดเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557

ที่มา : กรมโยธาธิการและผังเมือง
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จากขอมูลของกรมโยธาธิการและผังเมือง เมื่อเดือนกรกฎาคม 2557 ไดสรุปการแกไขผังเมืองรวม
จังหวัดในระยะเรงดวน จําแนกเป5น
- ผังเมืองรวมจังหวัดที่ประกาศเป5นกฎกระทรวงใชบังคับ จํานวน 19 ผัง เป5นการปรับปรุงแกไข
กฎกระทรวง โดยใชมาตรา 26 วรรคสามของพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518
- ผังเมืองรวมจังหวั ดที่คณะรัฐมนตรีเห็ นชอบใหถอนรางกฎกระทรวง เพื่อนํ ามาปรับปรุ งแกไข
จํานวน 33 ผัง

1) ชวงระหวางผังรอประกาศ การแกไขผังเมืองที่รอประกาศและกรณีผังเมืองหมดอายุการบังคับใช
เป5นการวิเคราะห3และสังเคราะห3จากเอกสารและกรณีป-ญหา ทั้งในชวงผังเมืองที่ผานขั้นตอนการรับฟ-ง
ความเห็นและมีความลาชาในการประกาศและการปรับปรุงผังเมืองที่รอประกาศ รวมถึงกรณีที่ผังเมืองเดิม
หมดอายุและยังไมมีผังเมืองรวมฉบับใหม
กรณี ข อรองเรี ย นมี พื้ น ที่ ที่เ กี่ ย วของกั บ ผั ง เมื อ งในประเด็ น นี้ ไ ดแก กรณี ผั งเมื อ งรวมจั งหวั ด ระยอง
ผังเมืองรวมจังหวัดสงขลาและผังเมืองรวมจังหวัดสตูลซึ่งเป5นกรณีที่มีการรองเรียนโครงการที่จะสงผลกระทบ
ตอชุมชนที่ขาดการมีสวนรวมของประชาชน ในชวงที่ผังเมืองรวมจังหวัดไดผานกระบวนการมีสวนรวมของ
ประชาชนตามกฎหมายแลวและผานความเห็นชอบของกรรมการผังเมือง เพื่อเตรียมประกาศกฎกระทรวง แต
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบใหถอนรางกฎกระทรวงมาทําการปรับปรุงแกไขใหม

กรณีผังเมืองรวมจังหวัดระยอง
เป5 น ผั งเมื องรวมจั งหวั ด ที่ดํ า เนิ น การตั้งแต พ.ศ.2547 และผานกระบวนการรั บ ฟ- งความ
คิ ด เห็ น ของประชาชน ไดรั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการผั งเมื องและคณะรั ฐ มนตรี แลวอยู ระหวาง
การตรวจของสํ า นักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา เพื่ อประกาศใชบังคั บแตถู กถอนรางกฎกระทรวงมาเพื่ อ
ปรับปรุงใหม โดยขาดการมีสวนรวมของประชาชน ทั้งนี้เหตุผลของการปรับปรุงแกไขเพื่อใหสอดคลองกับ
นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ในชวงระหวางการรอประกาศใชบังคับผังเมืองรวมจังหวัดระยอง ประชาชนและชุมชนใน
พื้ น ที่ อํ า เภอบานคาย อํ า เภอเมื อ งระยองและอํ า เภอวั ง จั น ทร3 ไดยื่ น คํ า รองโครงการนิ ค มอุ ต สาหกรรม

140

ที่จะขยายไปในพื้นที่เกษตรกรรมและอยูใกลชุมชน ซึ่งจากการตรวจสอบกับรางผังเมืองรวมจังหวัดระยอง พบวา
พื้นที่ตั้งโครงการนิคมอุตสาหกรรมที่ถูกรองเรียน จะมีกิจกรรมการใชประโยชน3เพื่ออุตสาหกรรม ซึ่งขัดแยงกับ
รางผังเมืองรวมจังหวัดระยองที่กําหนดใหเป5นพื้นที่ประเภทอนุรักษ3ชนบทและเกษตรกรรม และพื้นที่ชนบทและ
เกษตรกรรม คือ พื้นที่สีเขียวและสีขาวมีเสนทแยงสีเขียว ซึ่งตามรางกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดระยอง หาม
การจัดสรรที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมในพื้นที่บริเวณอําเภอบานคายและอําเภอวังจันทร3 อยูในพื้นที่จัดทําผังเมืองรวม
จังหวัดระยอง (ราง) ซึ่งมีการตราพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินที่จะสํารวจเพื่อการวางผังเมืองรวมซึ่ง
ดําเนินการมาตั้งแต พ.ศ.2547 โดยไดผานการรับฟ-งความคิดเห็นของประชาชนเมื่อ พ.ศ.2548 และนําเขาสู
การพิจารณาของคณะกรรมการผังเมืองเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2548 และยังอยูในระหวางการดําเนินการ
เพื่อประกาศเป5นกฎกระทรวงใชบังคับ
ทั้งนี้ ในขอรองเรียนดังกลาว ทางสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติมีขอเสนอ
ตอกรมโยธาธิการและผังเมืองควรดําเนินการ ดังนี้
- กํ า หนดหลั ก เกณฑ3 ก ารใชประโยชน3 แ ละขอหามการจั ด สรรเพื่ ออุ ต สาหกรรม โดยอาศั ย
แนวทางตามรางผังเมืองที่รอประกาศ เพื่อใหเกิดควบคุมพื้นที่ใหเป5นไปตามรางผังเมือง ตาม
มาตรา 15(3) แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518
- สงรายละเอียดรางผังเมืองรวมจังหวัดระยองและรางขอกําหนดผังเมืองและคําอธิบายที่เขาใจ
ตอการนํ า ไปเป5 น แนวทางปฏิ บั ติ เพื่ อ ใหทุ ก หนวยงานที่ เ กี่ ย วของไดทราบขอมู ล การใช
ประโยชน3ที่ดินและขอหาม เพื่อประโยชน3ในการดําเนินการพิจารณาอนุมัติอนุญาต การให
ความเห็นเพื่อปVองกันมิใหมีการพัฒนาที่ขัดแยงกับผังเมืองในอนาคต
- ประสานงานกับทองถิ่นเพื่อใหมีการนํารางขอกําหนดการใชประโยชน3ที่ดินมาเป5นแนวทาง
จั ดทํ าขอบั ญญั ติ ทองถิ่ นตามพระราชบั ญญั ติ ควบคุ มอาคารเพื่ อใหมี มาตรการปV องกั นการ
พัฒนาที่ขัดตอผังเมืองและสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพในระหวางที่รางผังเมืองรวม
จังหวัดระยองรอประกาศใชบังคับ
ดั ง นั้ น ในชวงที่ จ ะมี โ ครงการที่ ขั ด แยงกั บ สาระสํ า คั ญ ในผั ง เมื อ งที่ ร อประกาศใชบั ง คั บ
โดยหลั กการคุ มครองลวงหนาและหลั กการพั ฒ นาที่ ยั่ งยื น หากหนวยงานที่ เ ป5 น เจาพนั กงานผั งเมื องและ
หนวยงานที่เกี่ยวของสามารถดําเนินการใหมีการคุมครองผลกระทบตอชุมชนและคุมครองสิทธิชุมชนในการ
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ดํารงชีวิตที่ดีไดอยางตอเนื่อง โดยใชกฎหมายที่ใหอํานาจหนาที่ที่กระทําได ก็จะทําใหไมเกิดชองวางในการ
ควบคุมการใชประโยชน3ที่ดินและอาคารในชวงผังเมืองรอประกาศ
อยางไรก็ตาม การถอนรางผังเมืองมาปรับปรุง เป5นเรื่องที่สามารถกระทําไดหากมีเหตุผล
ในดานสถานการณ3การเปลี่ยนแปลงในพื้นที่และมีการมีสวนรวมของประชาชนแตการถอนรางกฎกระทรวง
ผัง เมือ งรวมจั งหวั ด ระยอง เป5 น ไปตามมติ คณะรั ฐ มนตรี แ ละไมมี การมี ส วนรวมรวมถึ ง ไมใหขอมู ล ที่ เ ป5 น
การเปลี่ยนแปลงใหมและทําความเขาใจกับประชาชนมากอน โดยประชาชนในจังหวัดระยองที่เขาประชุมรับ
ฟ-งความคิดเห็นเมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2557 นั้น แจงวาไมทราบเรื่องการปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัดมา
กอน และไมสามารถเขาใจการอธิบายผังที่ปรับปรุงใหมไดในเวลาครึ่งวัน จึงไมอาจมีสวนรวมใหความเห็นได
เมื่อวิเคราะห3ในดานเนื้อหาของการปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัดระยอง พบวามีสาระที่ยากตอ
การที่ประชาชนสวนใหญจะสามารถเขาใจใหความเห็นได หากไมมีกระบวนการใหขอมูล ชี้แจงใหเขาใจกอน
การประชุม และสาระของผังเมืองรวมจังหวัดระยองฉบับปรับปรุง มีประเด็นที่จะมีผลตอสิทธิชุมชนและสิทธิ
การมีสวนรวมของประชาชน ดังนี้
(1) การจัดการมีสวนรวมที่ประชาชนและชุมชนไมไดรับขอมูลและการชี้แจงที่เพียงพอเพื่อ
การทําความเขาใจและมีสวนรวมใหความเห็น
กรมโยธาธิการและผังเมืองไดจัดการประชุมประชาชนเพื่อแสดงขอคิดเห็นในการวางและ
จัดทําผังเมืองรวมจังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2557 แมกรมโยธาธิการและผังเมืองจะแจงวากอน
การประชุมไดมีการโฆษณา 7 วันและป[ดประกาศ 15 วัน ก็ตาม แตประชาชนในพื้นที่ไมเคยไดรับขอมูลของ
การวางผังเมืองรวมจังหวัดระยองและไมเคยมีสวนรวมในการใหความเห็นตอขอมูล การวิเคราะห3 และการ
กําหนดทิศทาง ทางเลือกและวัตถุประสงค3ของการวางผังฉบับใหมนี้
(2) เอกสารที่ประชาชนไดรับแจกในการประชุมนั้น มีเฉพาะแผนที่ซึ่งมีขนาดเล็กไมเห็น
รายละเอียดขอบเขตพื้นที่และขอกําหนดการใชประโยชน3ที่ดินที่เขียนนั้น ไมมีรายละเอียดใหประชาชนได
ทราบวา อุตสาหกรรมที่กําหนดใหมีได หรือหามมิใหมีนั้น จัดอยูกลุมอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูงและเป5น
อุ ต สาหกรรมที่ มี ม ลพิ ษ ระดั บ ใดและในพื้ น ที่ ชุ ม ชน พื้ น ที่ ช นบทเกษตรกรรม พื้ น ที่ อ นุ รั ก ษ3 ช นบทและ
เกษตรกรรม รวมถึ งการใชที่ดิ น ประเภทอื่ น นั้ นมี โ รงงานบริ การชุ มชนหรื อโรงงานที่ ใชวั ต ถุ ดิบ การเกษตร
ประเภทและจําพวกขนาดใดที่อนุญาตหรือหามมิใหมี การเขียนเพียงลําดับที่โรงงานนั้น ประชาชนทั่วไปไม
สามารถเขาใจไดวาเป5นโรงงานชนิดใดมีผลกระทบอยางไรและป-จจุบันจังหวัดระยองมีอุตสาหกรรมขนาดใหญ
ที่มีความเสี่ยงตอมลพิษอยูมากและมีอุบัติภัยจากอุตสาหกรรมที่กอใหเกิดอันตรายตอชีวิตและสุขภาพบอยครั้ง
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การอธิบายถึงการกําหนดพื้นที่ชุมชน พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่อนุรักษ3 พื้นที่อุตสาหกรรม ทั้งประเภท ลักษณะ
ผลกระทบ การกําหนดพื้นที่กันชนเพื่อความปลอดภัยของชุมชน จึงเป5นสิ่งจําเป5นที่ประชาชนในชุมชนตองไดรับ
ทราบใหเขาใจกอนเขารวมประชุมแสดงความคิดเห็นนอกจากนี้ เอกสารแผนที่ที่แจกใหประชาชน ซึ่งมีหมายเลข
ในแตละสีนั้น ดูไดยาก และไมมีรายการประกอบแผนผังที่มีคําอธิบายขอบเขตพื้นที่ใหประชาชนไดเขาใจ
(3) การจั ด ประชุ ม รั บ ฟ- ง ความคิ ด เห็ น โดยประชาชนในชุ ม ชนไมไดรั บ ทราบการแกไข
ผั ง เมื อ งรวมจังหวัดซึ่งเคยมีการดําเนินการมาแลวและอยูระหวางการรอประกาศวามีเหตุผลใดในการนํามา
แกไข

และการรับฟ- งความเห็นโดยไมมีการใหขอมูล ประชาชนกอนการรับ ฟ-ง โดยเฉพาะเป5นเรื่องการ

กําหนดพื้นที่ซึ่งมีการใชขอความที่ยากและประเภทอุตสาหกรรมที่ชื่อเขาใจยาก อีกทั้งบางประเภทเป5นเพียง
หมายเลข ไมมีการอธิบาย ทั้งที่เป5นกิจกรรมที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ
จึ งเป5 น การดํ า เนิ น การมี ส วนรวมแบบที่ ไมครบถวนและกระทบตอสิ ทธิ ชุ มชนและสิ ทธิ การมี ส วนรวมของ
ประชาชนในการไดรับขอมูลกอนการดําเนินการรับฟ-งและปรับปรุงผังเมือง
(4) จังหวัดระยอง เป5นพื้นที่ซึ่งมีการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมขนาดใหญที่
อาจจะสงผลกระทบตอทรั พยากรธรรมชาติ สิ่ งแวดลอมและสุ ขภาพอยู มากและมี ป- ญ หาในเรื่ องอุ บั ติ ภั ย
ความปลอดภัย การจัดการมลพิษ ของเสียอันตราย แตในรางผังเมืองรวมจังหวัดระยองไดมีการกําหนดการใช
ประโยชน3ที่เนนการขยายการพัฒนาอุตสาหกรรมไปในหลายพื้นที่ ซึ่งขัดตอมาตรฐานการวางผังเมือง ไดแก
- การวางผังเดิมมุงใหสอดคลองกับยุทธศาสตร3การพัฒนาจังหวัดระยองและยุทธศาสตร3
กลุมจังหวัด แตผังเมืองฉบับที่รับฟ-งความคิดเห็นใหมนี้มุงใหสอดคลองกับการพัฒนา
ระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติซึ่ง
เป5นการกําหนดการพัฒนาที่ขาดการมีสวนรวม
- วัตถุประสงค3ของผังเมืองรวมจังหวัด ฉบับเดิมที่รอประกาศ กําหนดขอแรกวาเนนการ
บริหารจัดการการใชที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมอยางเป5น ระบบ แต
ผัง เมือ งฉบับใหมวัตถุประสงค3ขอแรกเนนการสงเสริมและพัฒนาจังหวัดระยองใหเป5น
ศู น ย3 ก ลางดานเกษตรกรรม ดานการคา การบริ การและการทองเที่ ย ว ซึ่ ง ในสภาพ
ขอเท็จจริงจังหวัดระยองมีป-ญหาในดานสิ่งแวดลอม มลพิษอุตสาหกรรม จึงควรกําหนด
วั ต ถุ ป ระสงค3 ข องผั ง เมื อ งรวมจั ง หวั ด ที่ ใ หมี ก ารเนนการบริ ห ารจั ด การการใชที่ ดิ น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเป5นระบบ
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- การเปลี่ยนแปลงผังฉบับใหมจากผังเดิมนี้ มีการเปลี่ยนแปลงขอกําหนดและการใชพื้นที่
โดยไมมีการรับฟ-งในระหวางการจัดทําขอมูลเพื่อการวางผัง ไมมีรายงานการวิเคราะห3วา
เหตุใดจึงมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค3และการกําหนดการใชประโยชน3ใหประชาชนใน
พื้นที่ไดใหความเห็นและไดรับทราบขอมูลใหเป5นที่เขาใจ ครบถวน ทั่วถึง กอนการจัด
ประชุมรับฟ-งความคิดเห็น
- มีการกําหนดการขยายพื้นที่อุตสาหกรรมในหมายเลขที่ 3.13 และ 3.15 การขยายพื้นที่
อุตสาหกรรมเพิ่มเติมในเขตอําเภอบานคาย ในบริเวณซึ่งป-จจุบันเป5นชุมชนพักอาศัยและ
พื้นที่เกษตรและขอกําหนดในพื้นที่อุตสาหกรรมที่ขยายมานั้น เป5นอุตสาหกรรมที่มีความ
เสี่ยงสูงและมีมลพิษสูง ซึ่งในการใชที่ดินอุตสาหกรรมนั้น ไมควรอยูในเขตที่เป5นชุมชน
- มีการกําหนดการใหจัดสรรที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมในพื้นที่ชุมชน ช.1 โดยผังเมืองจังหวัด
ระยองฉบับใหมนี้ ไดมีการกําหนดพื้นที่ชุมชนเป5นสองกลุม คือ การใชที่ดิน ประเภท ช.1
และ ช.2 โดยมีการขยายพื้นที่ชุมชนในเขตอําเภอบานคายและอําเภอแกลง ซึ่งเป5นการ
ขยายไปในพื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ชุมชน ซึ่งขัดกับมาตรฐานการ วางผั ง เมื อ งและจะ
กอใหเกิดผลกระทบในพื้นที่อยูอาศัย
- การยกเลิกบัญชีทายกฎกระทรวงผังเมืองที่เคยมีในผังเมืองรวมจังหวัดฉบับเดิมและเปลี่ยน
มาใชการเขียนเป5นขอกําหนดหามโรงงานอุตสาหกรรมบางประเภทในพื้นที่ชุมชน โดยไมมี
การจําแนกวาโรงงานจําพวก 1-3 เป5นการดูเฉพาะประเภทโรงงาน ซึ่งจะทําใหโรงงานเกิด
อยางกระจัดกระจาย ไมเป5นระเบียบในการจัดการการใชที่ดินและสิ่งแวดลอม รวมทั้งการ
ควบคุมมลพิษและความเสี่ยงภัยจากโรงงานตางๆที่อยูนอกพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม ควรมี
การกําหนดขนาดของอุตสาหกรรมที่จะใหมีไดในเขตชุมชนและพื้นที่ชนบทเกษตรกรรม
พื้นที่อนุรักษ3ชนบทเกษตรกรรม โดยกําหนดประเภทที่เกี่ยวกับการบริการชุมชน การใช
ผลผลิตการเกษตรที่ไมกอมลพิษและผลกระทบตอสุขภาพโดยมีการจัดทําตารางกิจกรรม
อุตสาหกรรมที่ใหมีได ประเภทและขนาด ในแตละการใชที่ดินใหประชาชนเขาใจไดงาย
- ไมมีการอธิบายการกําหนดพื้นที่แนวปVองกัน และพื้นที่กันชน โดยไมกระทบตอพื้น ที่
เกษตรกรรมและพื้นที่ชุมชนอยูอาศัย ใหเป5นไปตามมาตรฐาน เพื่อใหมีมาตรการความ
ปลอดภัย
- ไมมีการกําหนดจํากัดขอบเขตของบริเวณที่จะมีโรงงานบําบัดน้ําเสียรวม และโรงงาน
กําจัดมูลฝอยรวมของชุมชน เพื่อมิใหกระทบตอชุมชนและสิ่งแวดลอม
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รูปที่ 4.24 การเปรียบเทียบผังเมืองรวมจังหวัดระยองฉบับเดิมและฉบับที่ปรับปรุง

ที่มา :
1. กรมโยธาธิการและผังเมือง. รางเมืองรวมจังหวัดระยอง (ขอมูลรางผังเมืองรวมจังหวัด 2549).
2. กรมโยธาธิการและผังเมือง. รางผังเมืองรวมจังหวัดระยอง. (ขอมูลรางผังเมืองรวมจังหวัดฉบับ
ปรับปรุงใหม 2557).
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ผั ง เมื อ งรวมที่ ร อประกาศและมี ก ารถอนรางกฎกระทรวงผั ง เมื อ งรวม ศึ ก ษาจากกรณี
จังหวัดสงขลาและผังเมืองรวมจังหวัดสตูล
จังหวัดสงขลาและจังหวัดสตูลไดมีการจัดทําผังเมืองรวมจังหวัดตั้งแต พ.ศ.2547 ไดผานขั้นตอน
การรับฟ-งความคิดเห็นของประชาชน ผานความเห็นชอบของคณะกรรมการผังเมืองและคณะรัฐมนตรี ใหความ
เห็นชอบ สงใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจเพื่อประกาศเป5นกฎกระทรวง ตอมากรมโยธาธิการและ
ผังเมืองไดเสนอคณะกรรมการผังเมืองเพื่อถอนรางกฎกระทรวงมาปรับปรุง ตามมติคณะกรรมการผังเมืองใน
การประชุมครั้งที่ 15/2555 วันที่ 13 ธันวาคม 2555
การปรั บ ปรุ ง ผั ง เมื อ งรวมจั ง หวั ด สงขลาและจั ง หวั ด สตู ล ใหสอดคลองรองรั บ สถานการณ3 ที่
เปลี่ยนไป ดังนี้
ผังเมืองรวม จังหวัดสงขลา หลังป-ญหาเกิดอุทกภัยซ้ําซากและรุนแรงขึ้นเป5นประจําทุกป?
ประกอบกับจังหวัดมีการพัฒนาเมืองที่รวดเร็วมากเพราะเป5นเมืองเศรษฐกิจชายแดน รองรับเออีซี แตในราง
ผังเมืองรวมไมไดมีการรองรับป-ญหาดังกลาว จึงขอใหเพิ่มมาตรการวางผังเมือง เชน กําหนดเขตการสรางที่อยู
อาศัยไมกีดขวางทางน้ําไหล แนวปVองกันน้ําทวม กําหนดเขตที่ดินประเภทอนุรักษ3ปCาไม เขตอุทยานแหงชาติ
เขตหามลาสัตว3ปCา เป5นตน
ผังเมืองรวมจังหวัดสตูล จะขอใหพิจารณาการใชประโยชน3ที่ดินใหมเพื่อรองรับเออีซี รวมถึง
การพัฒนาขนาดใหญ เชน โครงการพัฒนาทาเรือฝ-Gงทะเลอันดามันเชื่อมโยงทาเรือฝ-Gงอาวไทย หรือสะพาน
เศรษฐกิจ (แลนด3บริดจ3) สนามบินเชิงพาณิชย3จังหวัดสตูล อีกทั้งใหกําหนดเขตพื้นที่ปCาหนองปลักพระยาและ
เขาพระยาบังสา เป5นพื้นที่หามลาสัตว3หรือพื้นที่สีขาวลายเขียว (ที่ดินประเภทอนุรักษ3ปCาไม)
ป- จ จุ บั น ทั้ งจั ง หวั ด สงขลาและจั งหวั ด สตู ล อยู ในการพั ฒ นาโครงการแลนด3 บ ริ ด จ3 แ ละมี ข อ
รองเรียนการพัฒนาในเรื่องทาเรือ โรงงานผลิตไฟฟVา การระเบิดหินโครงการนิคมอุตสาหกรรม และในพื้นที่
ชนบทและเกษตรกรรม ไดกําหนดขอหามการจัดสรรเพื่ออุตสาหกรรม รวมถึงกิจการโรงไฟฟVา เพื่อมิใหสงผล
กระทบตอพื้นที่เกษตรกรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การทองเที่ยวเชิงนิเวศ อันเป5นนโยบายการ
วางผังฉบับเดิม
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การถอนรางกฎกระทรวงมาปรับปรุงและจัดทําขอกําหนดใหมตามแนวทางการปรับปรุงผังเมืองรวม
จังหวัดนี้ เมื่อไดวิเคราะห3จากผังเมืองรวมจังหวัดสงขลาและจังหวัดสตูล ที่มีการปรับปรุงใหม พบวา เป5นการ
ปรับปรุงตามแนวทางเรงดวนของกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อมิใหผังเมืองมีความลาชา โดยมีแนวทางคือ
- การแกไขขอกําหนดใหมีความยืดหยุนมากขึ้น เพื่อใหมีพื้นที่สําหรับการขยายตัวในการพัฒนา
อุตสาหกรรม การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
- การยกเลิ กบั ญ ชี โ รงงานอุ ต สาหกรรม โดยมี การกํ า หนดเป5 น ขอหามอุ ต สาหกรรมเฉพาะ
อุ ต สาหกรรมหลั ก ที่ มี ผ ลกระทบรุ น แรงเทานั้ น เชน อุ ต สาหกรรมที่ มี ค วามเสี่ ย งสู ง 12
ประเภท
- การกํา หนดระยะถอยรนริมแมน้ํ าลํ าคลอง ใหควบคุ มตามพระราชบัญ ญัติ ควบคุมอาคาร
ยกเวนการควบคุมทางน้ําที่ตองมีการควบคุมพิเศษเป5นกรณีแกไขป-ญหาอุทกภัย
- การควบคุมที่วางตามแนวขนานริมเขตทางใหควบคุมตามพระราชบัญญัติทางหลวง ยกเวน
ถนนสายสําคัญ และควรมากกวา 6 เมตร
- ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรมที่มีพื้นที่ขนาดใหญ จะมี การแบงโซนในการควบคุ ม
พัฒนา โดยแตละโซนจะมีขอกําหนดที่แตกตางกัน เชน โซนชนบทและเกษตรกรรมที่รองรับ
การขยายตัว ของอุตสาหกรรม โซนชนบทและเกษตรกรรมที่รองรับ การขยายตัว ของการ
พัฒนาที่อยูอาศัย เป5นตน
จากการวิ เ คราะห3 ข อกํ า หนดในผั ง เมื อ งรวมจั ง หวั ด สงขลา ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง พบวา มี ก าร
เปลี่ยนแปลงสาระสําคัญในการจัดทําขอกําหนด ขอหาม และขอยกเวนโดยที่ผังเมืองรวมจังหวัดเป5นผังที่มีผล
ใชบังคับตามกฎหมายนั้น จะทําใหเกิดชองวางเชิงเนื้อหา ที่อาจจะมีผลตอการพิจารณาอนุมัติอนุญาตกิจกรรม
ที่จะมีในพื้นที่ ที่จะกระทบตอการคุมครองสิทธิชุมชนและสิทธิการมีสวนรวมของประชาชน ดังนี้
- เนื่องจากกรมโยธาธิการและผังเมือง ไดดําเนินการถอนรางกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวม
จังหวัดสตูลและจังหวัดสงขลามาพิจารณาปรับปรุงใหม ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่19 มีนาคม
2556 ทั้งนี้ ในกระบวนการปรับปรุงผังเมืองรวม ตองมีการจัดทําขอมูลเพื่อใชในการ วิเคราะห3วาง
ผังใหมใหทันสมัย เพราะผังเมืองรวมจังหวัดสตูลและจังหวัดสงขลาฉบับเดิมที่นําไปปรับปรุงนั้น มี
การจัดทําขอมูลเพื่อการวางผังเมืองตั้งแต พ.ศ. 2547 แตในชวง การศึ กษาวิ เคราะห3ขอมู ลใหม
นั้น มิไดมีการมีสวนรวมของประชาชน ในการที่จะไดรับทราบ ใหความเห็นตอขอมูลที่ใชในการ
ปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัด ซึ่งมีผลตอการพัฒนาในอนาคตของชุมชน
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- ในกระบวนการดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวมในขั้นตอนการรับฟ-งความคิดเห็นประชาชน
ประชาชนในพื้นที่ไมไดรับการประสานและรับทราบขอมูลกอนเพื่อทําการศึกษาและทําความ
เขาใจกอนเขารวมในเวทีรับฟ-งความเห็นจึงเป5นการมีสวนรวมที่ไมครบถวน
- ชุมชนในจังหวัดสตูลและจังหวัดสงขลา สวนใหญ เป5นชุมชนเกษตรและชุมชนประมง แตใน การ
กําหนดนโยบายเพื่อการวางผังไมไดระบุถึงการพัฒนาดานการเกษตรและประมง จึงควรมีการ
ทบทวนและเพิ่มเติมนโยบายดานนี้ในผังเมืองใหชัดเจนเพื่อใหเกิดการกําหนดการใชประโยชน3
และมาตรการที่คุมครองพื้นที่ผลิตอาหาร พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ประมงชายฝ-Gง
- การเขียนขอกําหนดยากแกการควบคุมและปVองกันผลกระทบตอชุมชน อันไดแก ขอกําหนดที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม ซึ่งเขียนวา “หามโรงงานประเภทอื่นนอกจาก(1) ที่ไมมีระบบ
วิธีการควบคุมการปลอยของเสีย มลพิษหรือสิ่งใดๆที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ตามกฎหมายวา
ดวยโรงงาน” ซึ่งการเขียนลักษณะนี้จะทําใหชุมชนไมสามารถทราบถึงกิจกรรมที่ จะเกิ ด ขึ้ น ใน
อนาคตวาเป5 น กิ จ กรรมใด ทํ า ใหไมมี ข อมู ล สํ า หรั บ การวางแผนกํ า หนดมาตรการปV อ งกั น
สิ่งแวดลอมชุมชนและในทางปฏิบัตินั้น โรงงานจะตองมีระบบในการควบคุมการปลอยของเสีย
และมลพิษ ดังนั้น จึงควรปรับปรุงโดยระบุประเภทและขนาดของโรงงานหรือกิจกรรมที่เป5นขอ
หามใหชัดเจน โดยอางอิงจากบัญชีประเภทโรงงาน ตามกฎหมายวาดวย โรงงาน เป5นตน
- ขอกําหนดกิจการอุตสาหกรรมที่มีผลกระทบในการใชที่ดินประเภทชุมชน ประเภทชนบท และ
เกษตรกรรมเนื่องจากกําหนดไวเพียงขอหามตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องมาตรการ
คุมครองความปลอดภัยในการดําเนินงาน (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2552 แตมีการใหขอยกเวนในบาง
พื้นที่และบางกิ จกรรม เชน การยกเวนโรงงานลํา ดับที่ 91(2) การบรรจุกUาซป[โ ตรเลียมเหลว
เนื่องดวยเป5นอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูง ในพื้นที่บริเวณที่เป5นชายฝ-GงและปCาชายเลนซึ่งจะมี
ผลกระทบตอชุมชนที่ดํารงชีวิตอยู กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ เป5นฐานของการ
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ3ที่เป5นฐานเศรษฐกิจที่ยั่งยืนของชุมชน
- การกํ าหนดวั ตถุ ประสงค3ผั งเมืองรวมจั งหวัด สตูล และจั งหวั ดสงขลา เนนในการใชประโยชน3
ทรัพย3สินเพื่อการคมนาคม การขนสงและการเนนสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป5 น
การขั ด แยงกั บ นโยบายหลั ก เพื่ อ สงเสริ ม และพั ฒ นาจั ง หวั ด สงขลาและจั ง หวั ด สตู ล ใหเป5 น
ศูนย3กลางการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ3 และเป5นพื้นที่แหลงอาหาร จึงควรมีการจัดลําดับความสําคัญ
ของนโยบายการพัฒนาที่จะจัดระบบการใชที่ดินในผังเมือง ใหสอดคลองกับการทองเที่ยวเชิง
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อนุรักษ3และการเป5นพื้นที่แหลงอาหาร โดยใหความสําคัญกับการอนุรักษ3 ทรั พ ยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
- ไมมีการกําหนดขอหามอุตสาหกรรมบางประเภทใหชัดเจนในการใชที่ดินประเภทอนุรักษ3ปCาไม
และที่ดินประเภทสงวนไวเพื่อรักษาสภาพปCาชายเลน เพื่อใหเป5นการรักษาระบบนิเวศเพื่อการ
รักษาสภาพแวดลอม การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ3และการประมง
- ไมมีการกําหนดบริเวณที่ชัดเจนเป5นการเฉพาะที่จะใหมีกิจกรรมบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน ใน
การใชที่ดินประเภทชุมชน ประเภทชนบทและเกษตรกรรมและประเภทอนุรักษ3สภาพแวดลอม
เพื่อการทองเที่ยว
- ควรมีการศึกษาจัดการการมีสวนรวม กําหนดขอบเขตหมายเลขเฉพาะในผังเพื่อใหมีการมีสวน
รวมพิ จารณาอยางรอบคอบ ไมเกิ ดการพัฒ นาที่ไรทิ ศทางและยากแกการควบคุมผลกระทบ
โดยเฉพาะจั ง หวั ด สตู ล เป5 น พื้ น ที่ มี ร ะบบนิ เ วศที่ ห ลากหลาย มี คุ ณ คาตอการดํ า รงชี วิ ต ของ
เกษตรกร ชาวประมงและตอการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ3
ทั้งนี้ เมื่อวิเคราะห3ชวงเวลาระหวางที่ผังเมืองรวมจังหวัดสงขลาและจังหวัดสตูล (รวมทั้งจังหวัดอื่น
ที่มีการถอนกฎกระทรวงผังเมืองรวมมาปรับปรุง) พบวา ระยะเวลาจากการที่กรมโยธาธิการและผังเมือง สงผังที่
ไดรับความเห็นชอบไปยังสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อตรวจ แกไข และเตรียมประกาศนั้น มีระยะเวลา
ประมาณเกื อบ 7 ป? จนถึ งป? ที่มี การถอนรางมาปรั บปรุ ง ในชวงระยะเวลาดั งกลาว ซึ่ งมี การเปลี่ ย นแปลง
สถานการณ3 สภาพพื้นที่และการพัฒนา กรมโยธาธิการและผังเมืองควรจัดการมีสวนรวมตั้งแตในระดับการ
วิเคราะห3 ประเมินการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่กําหนดในผังที่ตองปรับปรุง มีการชี้แจง ใหขอมูลการวางผัง เพื่อให
เกิดการมี สวนรวมใหความเห็นตอขอมูล ทิศทางและทางเลือกการวางผัง อยางทั่วถึ งกอนการจัดทําผั งและ
จัดการประชุมประชาชนโดยมีการใหขอมูลผังฉบับราง ขอกําหนด คําอธิบายขอบเขตผัง คําอธิบายการกําหนด
ประเภทอุตสาหกรรมที่ใชในการจัดทําขอกําหนดกอนการจัดประชุมรับฟ-งความคิดเห็น
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รูปที่ 4.25 การเปรียบเทียบผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา ฉบับเดิมและฉบับที่ปรับปรุง

ที่มา :
1. กรมโยธาธิการและผังเมือง. รางผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา.(ขอมูลรางผังเมืองรวมจังหวัด 2549).
2. กรมโยธาธิการและผังเมือง. รางผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา.(ขอมูลรางผังเมืองรวมจังหวัดฉบับ
ปรับปรุงใหม 2557).
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รูปที่ 4.26 การเปรียบเทียบผังเมืองรวมจังหวัดสตูล ฉบับเดิมและฉบับที่ปรับปรุง

ที่มา :
1. กรมโยธาธิการและผังเมือง. รางผังเมืองรวมจังหวัดสตูล. (ขอมูลรางผังเมืองรวมจังหวัด 2549).
2. กรมโยธาธิการและผังเมือง. รางผังเมืองรวมจังหวัดสตูล. (ขอมูลรางผังเมืองรวมจังหวัดฉบับ
ปรับปรุงใหม 2557).
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ความลาชาในการประกาศ ศึกษาจากกรณี โรงไฟฟMาหนองแซง จังหวัดสระบุรี
ผังเมืองรวมจํานวนมากใชเวลาในชวงการรอประกาศนานหลายป? จนทําใหบางพื้นที่มีสภาพ
เปลี่ยนแปลงไปและขาดการกําหนดมาตรการปVองกัน ควบคุมการใชประโยชน3ที่จะกระทบกับเจตนารมณ3ของ
การกําหนดพื้นที่ สงผลใหมีการใชประโยชน3ที่ดินขัดกับรางผังเมืองดังกลาวอยางตอเนื่อง ตัวอยางเชน ผังเมืองรวม
จังหวัดสระบุรี ที่การประกอบกิจการโรงไฟฟVาถูกกําหนดหามกอสรางในพื้นที่อนุรักษ3ชนบทและเกษตรกรรม
ประชาชนมีการรองเรียนกิจกรรมที่เป5นขอหาม แตการประกาศใชบังคับลาชาและไมมีมาตรการคุมครองพื้นที่
กรณีโรงไฟฟV าหนองแซง ตั้งอยูในพื้ นที่ซึ่งผังเมื องรวมจังหวัดสระบุรีกําหนดไวเป5 นพื้นที่อนุรักษ3
ชนบทและเกษตรกรรม แตกิจการนี้ไดรับความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห3ผลกระทบสิ่งแวดลอมและใบอนุญาต
ในชวงที่ผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรี อยูระหวางรอประกาศ โดยที่ชวงเวลารอประกาศ ชาวบานไดคัดคานการออก
ใบอนุญาตและอีไอเอโครงการนี้และขอใหกรมโยธาธิการและผังเมืองใชอํานาจตามมาตรา 15 (3) ในการออกกฎ
ควบคุ มการใชประโยชน3 ที่ ดิ น กอนที่ จะประกาศใชบั งคั บผั งเมื องรวม เพื่ อปV องกั นมิ ใหมี การพั ฒนาที่ ขั ดกั บ
สาระสําคัญของผัง โดยใชหลักการปVองกั นลวงหนา คือ สาระสําคั ญของขอกํ าหนดการใชประโยชน3ที่ดิ นเป5 น
แนวทาง แตกรมโยธาธิการและผังเมืองมิไดดําเนินการ จนตอมามีการประกาศใชบังคับผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรี
แตโรงไฟฟVานั้นไดรับใบอนุญาตแลวโดยที่ขอกําหนดในพื้นที่อนุรักษ3ชนบทและเกษตรกรรมยังคงหามกิจการ
โรงงานผลิต สง หรือจําหนายพลังงานไฟฟVา
ดั งนั้ น การไมใชอํ า นาจในการคุ มครองใหการพั ฒ นาเป5 น ไปตามรางขอกํ า หนด จึ งมี ผ ลทํ าใหเกิ ด
การละเมิดและชุมชนตองใชสิทธิ์ในการขอยกเลิกโครงการโดยพิจารณาวากิจการนี้ขัดตอสาระสําคัญในผังเมือง
การหามกิจการโรงงานผลิต สง หรือจํ าหนายพลังงานไฟฟVา เป5น ขอหามในการใชประโยชน3 ที่ดิ น
เพื่อใหผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรี มีการจัดระเบียบการใชประโยชน3ที่ดินที่ไมสงผลกระทบถึงกัน จะเห็นวา
ในผั ง เมื อ งรวมจั ง หวั ด มี ก ารจั ด โซนพื้ น ที่ เ กษตรกรรม พื้ น ที่ ชุ ม ชน พื้ น ที่ อุ ต สาหกรรมแยกสวนกั น และ
การใชประโยชน3ที่ดินสวนใหญของจังหวัดสวนมากเป5นพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรมและมีการใหความสําคัญ
กับพื้นที่อนุรักษ3ชนบทและเกษตรกรรมเป5นโซนเฉพาะ ซึ่งแสดงวาบริเวณที่กําหนดเป5นพื้นที่อนุรักษ3ชนบทและ
เกษตรกรรมนี้ จะตองมี ข อกํ า หนดการใชประโยชน3 ที่ ดิ น ที่ มิ ใ หมี กิ จ กรรมที่ จ ะกอใหเกิ ด ผลกระทบ
นอกจากนี้ ในการจัดทําขอกําหนดการใชประโยชน3ที่ดินนั้น ในที่ดินประเภทชุมชน ประเภทชนบท
และเกษตรกรรและประเภทอนุ รั กษ3 ชนบทและเกษตรกรรมเอง ก็ มีการกํ าหนดการใชประโยชน3ที่ดิ นรอง
และใหมี กิจ การอุ ต สาหกรรมได ตามบั ญ ชี ท ายขอกํ า หนดแตโรงไฟฟV า เป5 น กิ จ การที่ ไมไดระบุ ไว แสดงวา

152

เจตนารมณ3ของการจัดทําขอกําหนดการใชประโยชน3ที่ดินประเภทนี้ “หามโรงไฟฟVา” โดยไมใหเป5นการใช
ประโยชน3ที่ดินรองและไมมีทั้งในบัญชีทายขอกําหนด การที่กําหนดเป5น “ขอหาม”ที่ไมใหมีเลยไมวาจะเป5น
พื้นที่อนุรักษ3ชนบทและเกษตรกรรมในบริเวณใดของจังหวัด เป5นไปตามเกณฑ3มาตรฐานของกรมโยธาธิการ
และผังเมือง พ.ศ.2549 อันเป5นแนวทางปฏิบัติในการวางผังเมือง
การวางผังเมื องรวมใชแนวตามเกณฑ3มาตรฐานดังกลาว โดยพื้นที่อนุรักษ3ชนบทและเกษตรกรรม
จัดอยูในแนวทางกลุมเดียวพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรม ในการทํางานวางผังมีการวิเคราะห3 คาดประมาณการ
ใชพื้นที่เกษตรกรรมในอนาคตและเป5นการดําเนินการที่มีกระบวนการรับฟ-งความคิดเห็นประชาชน มีการให
สิทธิประชาชนในการยื่นคํารอง ดังนั้น จึงเป5นการรับทราบโดยกระบวนการสาธารณะแลววา พื้นที่อนุรักษ3
ชนบทและเกษตรกรรม เป5นพื้นที่ซึ่งไมสามารถสรางโรงไฟฟVาได กิจกรรมที่หามถือเป5นสาระสําคัญที่จะกระทบ
ตอการใชประโยชน3ที่ดินหลัก ซึ่งตามเกณฑ3มาตรฐานการคาดประมาณการใชพื้นที่และการกําหนดที่ตั้งพื้นที่
อนุรักษ3ชนบทและเกษตรกรรมเขียนไวชัดเจนวา ป-จจัยที่สําคัญในการกําหนดพื้นที่ชนบทเกษตรกรรมและ
พื้น ที่ อนุรั กษ3 ชนบทและเกษตรกรรม คื อ นโยบายของผั งเมื องที่ ปVองกั นการขยายตั วแบบกระจั ด กระจาย
การรักษาระบบนิเวศของแหลงผลิตอาหารใหมีความสมบูรณ3 ปVองกันการปนเปABอน ซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมือง
กําหนดแนวทางการใชประโยชน3ที่ดินประเภทอนุรักษ3ชนบทและเกษตรกรรมและแนวทางสําหรับพื้นที่ชนบท
และเกษตรกรรมวาเป5นบริเวณที่ไมสนับสนุนใหมีการตั้งถิ่นฐานบานเรือน ตองการใหเป5นพื้นที่เป[ดโลงอยาง
ยั่งยืน ควบคุมการขยายตัวของชุมชน รักษาคุณคาของพื้นที่เกษตรกรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
ที่อยูบริเวณรอบชุมชน
การที่ โ รงไฟฟV า ไปสรางในพื้ น ที่ อนุ รั กษ3 ช นบทและเกษตรกรรม จึ งขั ด กั บ ขอกํ า หนดผั ง เมื อ งรวม
เป5นการพัฒนาที่ทําใหการนําผังเมืองไปสูการปฏิบัติ ไมบรรลุผลในการจัดระเบียบการใชที่ดินมิใหสงผลกระทบ
ตอกั น และป- ญ หาของผั ง เมื องที่ ส งผลกระทบในวงกวาง คื อ การพั ฒ นาที่ ขัด แยงกั บ พื้ น ที่ แ ละขอกํ า หนด
แตใชโอกาสการขออนุญาตในชวงที่ผังเมืองรอประกาศใชบังคับ เพราะใชเวลานาน โดยที่ผูพัฒนานั้นทราบ
ขอกําหนดที่หาม แตใชชวงเวลารอประกาศในการไดมาซึ่งใบอนุญาต เหตุการณ3เหลานี้ มีขึ้นในหลายพื้นที่
หากเพิกเฉยตอการเคารพตอขอกําหนดผังเมืองที่แมจะเป5นรางก็จะทําใหเกิดการพัฒนาที่เดินตามเสนทางที่
กอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนและสิ่งแวดลอมเป5นวงจรไมรูจบ
การอางวาไดใบอนุ ญ าตกอนผั ง เมื อ งประกาศ แลวดํ า เนิ น การกอสรางกอนผั ง เมื อ งประกาศ
โดยยึดการตีความเพียงวาไมบังคับตอการใชที่ดินที่มีมากอน เพื่อคุมครองผูใชประโยชน3มากอนนั้น จึงไมควร
ไดรั บ ความคุ มครองเพราะในผั ง เมื อ งรวมจั ง หวั ด สระบุ รี ก็ มี ก ารกํ า หนดการใชประโยชน3 ที่ ดิ น ประเภท
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อุตสาหกรรม ซึ่งผูประกอบการสามารถพัฒนากิจการไดโดยไมขัดกับผังเมือง แตกลับมาดําเนินการในบริเวณ
ที่กําหนดเป5นขอหาม
นอกจากนี้ กรณีการอางการใชประโยชน3ที่ดินมากอนผังเมืองประกาศนั้น สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาเคยมีความเห็นตอการใชประโยชน3ที่ดินตามมาตรา 27 ความตอนหนึ่งวา “การยกเวนนั้นมิใชถือเป5น
เด็ดขาด เพราะถาคณะกรรมการผังเมืองเห็นวา การใชประโยชน3ที่ดินเชนนั้นตอไปเป5นการขัดตอนโยบายของ
ผั งเมื องรวมในสาระสํ า คั ญ ที่ เ กี่ ย วกั บ สุ ขลั กษณะ ความปลอดภั ย ของประชาชนและสวั ส ดิ ภ าพของสั งคม
คณะกรรมการผังเมืองก็มีอํานาจกําหนดหลักเกณฑ3 วิธีการ และเงื่อนไขที่เจาของหรือผูครอบครองที่ดินจะตอง
แกไขเปลี่ ย นแปลงหรื อ ระงั บ การใชประโยชน3 ที่ ดิ น เชนนั้ น ตอไปภายในระยะเวลาที่ เ ห็ น สมควรได”
จากบทบั ญ ญั ติในมาตรา 27 แหงพระราชบั ญ ญั ติ ก ารผั งเมื องฯที่ กลาวมาแลวนี้ จึ ง เห็ น ไดวา คํ า วา “ใช
ประโยชน3ที่ดิน” ตามมาตรา 27 นั้นมีความหมายวา ใชประโยชน3ที่ดินตามกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวม
กํา หนดไว เชน ที่ดิน ที่กํา หนดใหเป5น ที่ดิน ประเภทชนบทและเกษตรกรรม จะนําไปใชเป5น ที่ดิน ประเภท
พาณิช ยกรรมไมไดตามมาตรา 27 วรรคหนึ่ง แตในกรณีที่เจาของหรือผูครอบครองที่ดินไดใชประโยชน3ที่ดิน
ของตนเป5นที่ดินเพื่อการพาณิชย3มากอนที่กฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมกําหนดใหที่ดินนั้นเป5นที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม เจาของหรือผูครอบครองที่ดิ นนั้ นก็จ ะใชประโยชน3ที่ดิน ของตน เพื่อการ
พาณิชย3ตอไปไดตามมาตรา 27 วรรคสอง
(ตามความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขเสร็จ 439/2532 เรื่องบันทึกความหมาย
ของคําวา "ใชประโยชน3ที่ดิน" ตามมาตรา 27 แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.251826)
ทั้งนี้ การใชอํานาจของคณะกรรมการผังเมือง ตามมาตรา 15 วรรคหนึ่ง (3) พระราชบัญญัติ
การผั งเมื อ ง พ.ศ. 2518 ตองตี ค วามใหสอดคลองกั บ อํ า นาจของคณะกรรมการผั งเมื อ ง ตามมาตรา 27
วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน คือ หากคณะกรรมการผังเมืองจะใชอํานาจในการพิจารณาให
ความเห็นชอบตอการกําหนดหลักเกณฑ3การใชประโยชน3ในทรัพย3สินสําหรับขั้นตอนของการสํารวจเพื่อวาง
และจัดทําผังเมือง (ตามมาตรา 15 วรรคหนึ่ง (3)) สมควรที่จะพิจารณาวาการใชประโยชน3ในทรัพย3สินหรือ ใน
ที่ดินเชนนั้น เป5นการขัดตอนโยบายของผังเมือง “ในสาระสําคัญ” ที่เกี่ยวกับสุขลักษณะ ความปลอดภัย ของ
ประชาชนและสวัสดิภาพของสังคม (ตามนัยมาตรา 27 วรรคสอง) หรือไม หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือ ในระหวาง
ที่ ผั ง เมื อ งยั งไมไดประกาศใชบั ง คั บ ถาคณะกรรมการผั ง เมื องเห็ น วาจะมี กิ จ การที่ ขั ด กั บ รางผั ง เมื อ ง ใน
26
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สาระสําคัญเกิดขึ้น คณะกรรมการผังเมืองก็สามารถใชอํานาจตามมาตรา 15 วรรคหนึ่ง (3) ในการพิจารณา
ใหความเห็นชอบตอการกําหนดหลักเกณฑ3การใชประโยชน3ในทรัพย3สิน เพื่อประโยชน3ในการวางและจัดทํา
ผังเมืองรวมได
ทั้งนี้ ผูทรงคุณวุฒิใหขอสังเกตวา การใชอํานาจของคณะกรรมการผังเมืองตามมาตรา 27 วรรคสองนั้น
เป5 น กรณี ที่ มี กฎกระทรวงใชบั งคั บ ผั งเมื องรวมแลว แตกฎหมายก็ ไ ดใหอํ า นาจคณะกรรมการผั ง เมื อ ง
ที่จะกําหนดหลักเกณฑ3 วิธีการ และเงื่อนไขที่เจาของหรือผูครอบครองที่ดินจะตองแกไขเปลี่ยนแปลงหรือ
ระงับการใชประโยชน3ที่ดินได หากการใชประโยชน3ที่ดินซึ่งเกิดขึ้นกอนมีกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวม
นั้น เป5นการใชประโยชน3ที่ขัดตอนโยบายผังเมืองรวมในสาระสําคัญดังกลาว ถือเป5นกรณีที่กระทบตอสิทธิ
เสรีภาพของเจาของหรือผูครอบครองที่ดินยิ่งกวาการกําหนดหลักเกณฑ3การใชประโยชน3ในทรัพย3สินกอนที่จะมี
กฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวม หากรัฐไมดําเนินการปVองกันโดยออกกฎเกณฑ3ที่เป5นการระงับการใช
ประโยชน3ในทรัพย3สินหรือที่ดินไวกอนที่จะมีการออกกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวม แลวปลอยใหเจาของ
หรือผูครอบครองที่ดินไดใชประโยชน3ในทรั พย3สินหรื อที่ดินนั้น ไป แตมาระงับ ภายหลังเมื่อมีกฎกระทรวง
ดั ง กลาว ยอมกระทบทั้ ง ตอเจาของหรื อ ผู ครอบครองที่ ดิ น มากกวาที่ จ ะทํ า การระงั บ ปV อ งกั น ไวกอน
อีกทั้งยังกระทบตอประโยชน3สาธารณะเมื่อตองดําเนินการแกไขเปลี่ยนแปลง หรือระงับการใชประโยชน3ที่ดิน
ใหเป5นไปตามสาระสําคัญของนโยบายผังเมืองรวมดวย
สรุปไดวา การพิจารณาของคณะกรรมการผังเมืองตามมาตรา 15 วรรคหนึ่ง (3) ในการใหความ
เห็นชอบตอการกําหนดหลักเกณฑ3การใชประโยชน3ทรัพย3สินตามที่เจาพนักงานการผังเสนอ ควรพิจารณาปรับ
ใชหลักเกณฑ3การพิจารณาตามมาตรา 27 วรรคสอง เพราะมีลักษณะเดียวกัน627
ป-จจุบันกรมโยธาธิการและผังเมืองกําลังดําเนินการปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรีที่เพิ่งประกาศใช
บังคับเมื่อ พ.ศ.2555 โดยที่ประชาชนที่เป5นผูรองคัดคานโครงการไมไดรับทราบขอมูลการปรับปรุงผังเมือง
ดังกลาว
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2) ชวงระหวางการดําเนินการวางผัง
เนื่องดวยชวงการวางผังมีขั้นตอนการทํางานที่มีขั้นตอนยอยและเป5นการทํางานดานพื้นที่ ดานขอมูล
ที่ ป ระชาชน ชุ ม ชน ในหลายพื้ น ที่ ไมทราบ รวมทั้ ง ไมสามารถเขาถึ งขอมู ล ที่ จ ะทํ า ใหเกิ ด การมี ส วนรวม
ไดอยางเขาใจ จึงทําใหการกําหนดวิสัยทัศน3 การใชประโยชน3ที่ดินในอนาคต ขาดการมีสวนรวมของประชาชน
อยางแทจริ ง และจากตั ว อยางขอรองเรี ย นในหลายพื้ น ที่ ซึ่ ง แมผู รองจะไมไดรองเรี ย นในเรื่ อ งผั ง เมื อ ง
แตไดเห็นวา มีการใชประโยชน3พื้นที่ซึ่งขัดแยงกับการใชประโยชน3เดิมของชุมชนและสงผลกระทบตอชุมชน
และชุมชนไมทราบวามีการจัดทําผังเมืองที่เป5นการกําหนดการใชประโยชน3ที่ดินในอนาคต จึงขาดการเขาถึง
ขอมูลขาวสารและการมีสวนรวมในการกําหนดการใชประโยชน3ที่ดิน ที่จะเป5นมาตรการปVองกันกิจกรรมที่จะมี
ผลกระทบ เชน กรณีการกําหนดที่ตั้งโรงไฟฟVาและโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ใกลชุมชน ซึ่งประชาชนไม
ทราบขอมูลการกําหนดการใชที่ดินในอนาคต
ตั ว อยางเชน จั ง หวั ด ชุ มพร ซึ่ งชุ ม ชนมี ก ารคั ด คานตอการสรางโรงไฟฟV า นิ ว เคลี ย ร3 ทาเรื อ น้ํ า ลึ ก
และโรงงานอุ ตสาหกรรมที่ จ ะเขามาใชประโยชน3 ในพื้ น ที่ ช นบทเกษตรกรรม แตประชาชนสวนใหญไมได
มีสวนรวมแสดงขอคิดเห็นตอขอกําหนดในชวงเวลาดําเนินการวางผังเมืองรวมจังหวัด เนื่องจากชุมชนไมทราบ
ขาวและไมไดรับขอมูล ที่ทําใหเกิดความเขาใจตอการมีสวนรวมแสดงความเห็น แมวาในชวงดําเนินการวางผัง
จะตองมีการป[ดประกาศและจัดรับฟ-งความเห็นก็ตาม แตก็ไมทั่วถึงและไมครอบคลุมผูมีสวนไดเสียที่สําคัญ
โดยเฉพาะในพื้นที่ซึ่งไดรับการกําหนดใหสามารถมีการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชน3ที่ดินจากเกษตรไปสูการ
พัฒนาอุตสาหกรรมและพลังงาน
กรณีการวางผังเมืองรวมจังหวัดชุมพร เป5นผังเมืองรวมที่นําเสนอตอกรรมการผังเมืองแลว แตชุมชน
ในพื้นที่ไมทราบและไมไดรับความเขาใจในสาระของผังในชวงระหวางการดําเนินการวางผังและการจัดทํา
ขอกําหนดรางผังเมืองรวมจังหวัดชุมพรที่เป5นความขัดแยง ใหมีกิจการโรงงานผลิต สง หรือจําหนายพลังงาน
ไฟฟV า โรงงานป[ โ ตรเคมี โรงงานถลุ งเหล็ ก ในพื้ น ที่ ช นบทและเกษตรกรรมและพื้ น ที่ อ นุ รั ก ษ3 ช นบทและ
เกษตรกรรม พื้นที่สีเขียวที่ถูกกําหนดไวสามารถดําเนินกิจการที่เป5นป-ญหาไดและกระทบตอสิ่งแวดลอมของ
การเป5นจังหวัดการเกษตร การทองเที่ยว แตกลับไมมีการแกไข และไดเดินหนาตอโดยไมมีการมีสวนรวม
จึงเป5นการกําหนดพื้นที่ใหมีการพัฒนาที่นํามาสูความขัดแยงในเวลาตอมา
นอกจากนี้ เมื่อพระราชกฤษฎีกาการจัดทําผังเมืองรวมจังหวัดหมดอายุลง โดยที่การวางและจัดทํา
ผังเมืองรวมจังหวัดชุมพรยังไมประกาศใชบังคั บ แมวาจะไดผานขั้นตอนการรับฟ- งความคิดเห็นประชาชน
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ตามกฎหมาย การผานความเห็นชอบของคณะกรรมการผังเมืองแลวก็ตาม แตในการที่จะใชรางผังเมืองรวม
จังหวัด ชุมพรฉบับเดิม ในการดําเนิ นการตอ หรือจะใหมีการปรับ ปรุงผั งเมืองรวมจังหวั ดใหมนั้น เป5นการ
ประชุมตัดสินใจในระดับคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัด โดยมิไดมีการใหขอมูลตอประชาชนและ
มิไดมีการจัดรับฟ-งความคิดเห็นของประชาชน
รูปที่ 4.28 พื้นที่ชนบทและเกษตรกรรมในผังเมืองรวมจังหวัดชุมพร
ซึ่งประชาชนไมไดมีสวนรวมในการใหความเห็นในการจัดทําขอกําหนดอยางเขาใจและทั่วถึง

ที่มา : กรมโยธาธิการและผังเมือง. รางผังเมืองรวมจังหวัดชุมพร. (ขอมูลรางผังเมืองรวมจังหวัด 2550).
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รางผังเมืองรวมจังหวัดชุมพร กําหนดใหมีกิจการโรงงานผลิต สง หรือจําหนายพลังงานไฟฟMา
โรงงานปN โ ตรเคมี โรงงานถลุ ง เหล็ ก ในพื้ น ที่ ช นบทและเกษตรกรรมและพื้ น ที่ อ นุ รั ก ษ$ ช นบทและ
เกษตรกรรม
รูปที่ 4.29 บัญชีทายขอกําหนดผังเมืองรวมจังหวัดชุมพร ที่ใหทําโรงงานผลิตไฟฟMาได
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รูปที่ 4.30 บัญชีทายขอกําหนดผังเมืองรวมจังหวัดชุมพร ที่ใหทําโรงกลั่นปNโตรเลียมได
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การมีสวนรวมในกระบวนการวางผังเป5นเรื่องสําคัญ และมิใชเพียงการมีสวนรวมในการประชุมรับฟ-ง
ความคิดเห็น ทั้งนี้ ในการมีสวนรวมนั้นจะตองไดรับขอมูลที่เป5นที่เขาใจไดดวยและตองเป5นการมีสวนรวมทุก
ขั้นตอนของกระบวนการผังเมือง ทั้งการมีสวนรวมในทางวิชาการการมีสวนรวมของหนวยงานที่เกี่ยวของ และ
การมีสวนรวมของประชาชนและชุมชน
ผังเมือง เป5นเรื่องของกระบวนการทํางานสําคัญ 3 สวน คือ
• กระบวนการทํางานทางเทคนิค เนื่องจากงานผังเมืองเป5นการบูรณาการการพัฒนาหลาย
ดานมาสูการการพัฒนาในเชิงพื้นที่ ที่ตองมีการสํารวจ ศึกษา วิเคราะห3 การประมาณในอนาคต
• กระบวนการมีสวนรวม ทั้งการมีสวนรวมในทางวิชาการ การมีสวนรวมของหนวยงานที่
เกี่ยวของ และการมีสวนรวมของประชาชนและชุมชน
• กระบวนการทางกฎหมายในกรณีการวางผังเมืองรวม เป5นผังที่มีการบังคับใชตามกฎหมาย
จะตองมีการดําเนินการตามขั้นตอนที่กําหนดไวในกฎหมาย นับตั้งแตการสํารวจเขตผังไปจนถึงการประกาศ
บังคับใชตามกฎหมาย

ในทางปฏิบัติการทํางานทั้งสามกระบวนการจะดําเนินการไปดวยกัน กลาวคือ การเริ่มตนทํางานใน
กระบวนทางเทคนิคในการสํารวจกําหนดเขตผัง ซึ่งเป5นการมีสวนรวมทางเทคนิคนั้น จะตองดําเนินการตาม
ขั้ น ตอนตามกฎหมายที่ ต องมี ก ารประชุ ม คณะอนุ ก รรมการและคณะกรรมการ ที่ กํ า หนดไวในกฎหมาย
เมื่อมีการดําเนินการศึกษา วิเคราะห3 จัดทําผังรางใหคณะอนุกรรมการฯและคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมให
ความเห็น ก็จะตองจัดการประชุมรับฟ-งความคิดเห็นประชาชนและเมื่อจัดทําผังรางแลวก็จะตองดําเนินการ
ตามขั้นตอนตามกฎหมายคือ ผานความเห็นชอบของคณะกรรมการผังเมือง และติดประกาศพรอมขอกําหนด
การพิจารณาคํารอง และขั้นตอนจากนี้เป5นขั้นตอนการตรวจและพิจารณาตามขั้นตอนการออกกฎกระทรวง
ตอไป
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ขอบเขตของการมีสวนรวมในกระบวนการทํางานทางวิชาการ ในการศึกษาวิเคราะห$ในการวาง
และจัดทําผังเมืองในปAจจุบัน
จากการศึกษาตัวอยางขอกําหนดการวางและจัดทําผังเมืองรวมในป-จจุบัน มีสาระขอบเขตและขั้นตอน
การทํางาน ซึ่งสวนใหญเป5นการทํางานมีสวนรวมในวงราชการ หนวยงานของรัฐ เอกชน โดยสรุป ไดดังนี้
(1) การกําหนดพื้นที่ศึกษาและวางผัง
ดู เ ชื่ อ มโยงทางดานกายภาพ โดยเฉพาะป- ญ หามลพิ ษ อุ ต สาหกรรม เศรษฐกิ จ สั ง คม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและสุขภาพของประชากร รวมทั้งนโยบาย โครงการพัฒนาที่มีผลกระทบ
ตอการพัฒนาในพื้นที่
(2) การศึกษาขอมูล และการศึกษาวิเคราะห$
ดานนโยบาย
ศึกษาวิเคราะห3นโยบาย โครงการ มาตรการ ดานการพัฒนาและแผนพัฒนา ดานการจัดการพื้นที่ที่มี
หรืออาจมีในอนาคต
ดานกายภาพ
ศึ ก ษาวิ เ คราะห3 ส ภาพที่ ตั้ ง ภู มิ ป ระเทศ ภู มิ อ ากาศ ทางอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยา ธรณี วิ ท ยา ธรณี สั ณ ฐาน
สมรรถนะดิน การกัดเซาะชายฝ-Gง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ความลาดชัน ทิศทางการไหลของน้ํา
การระบายน้ํา พื้นที่รองรับน้ําหลาก พื้นที่เสี่ยงภัยน้ําทวม พื้นที่ชุมน้ําพื้นที่รับน้ํา พื้นที่ที่มีแนวโนมขาดแคลน
น้ํา ป- ญ หา ขอจํ ากั ด และศักยภาพของพื้น ที่ วิ เ คราะห3 ความเหมาะสมของสภาพพื้ นที่ ประเมิ น ผลกระทบ
ขีดจํากัดทั่วไปของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยคํานึงถึงขีดความสามารถในการรองรับไดของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอม การสงวน ดํารงรักษา การอนุรักษ3 และการพัฒนาอยางยั่งยืนและ
สรางสังคมเมืองนาอยู
ดานการใชประโยชน3ที่ดินและอาคาร
- ลักษณะการตั้งถิ่นฐานของชุมชนเมืองในอดีตและป-จจุบัน รูปแบบของเมือง (Urban Pattern)
และแนวโนมในอนาคต
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- แนวโนมการขยายตัวของเมือง/ชุมชน การเปลี่ยนแปลงการใชประโยชน3ที่ดินในอดีตถึงป-จจุบั น
ในภาพรวมแยกตามประเภทการใชประโยชน3ที่ดิน ศึกษาและวิเคราะห3ความหนาแนนของการใชที่ดิน ศึกษา
วิเคราะห3พื้นที่ที่มีขอจํากัดและศักยภาพในการพัฒนา เชน พื้นที่ปCา พื้นที่อนุรักษ3 พื้นที่หวงหาม พื้นที่ปCาชาย
เลนและพื้ น ที่ ช ายฝ-G ง รวมทั้ ง ผลกระทบตอพื้ น ที่ อั น เนื่ อ งมาจากการเปลี่ ย นแปลงการใชประโยชน3 ที่ ดิ น
ทิศทางการขยายตัวของเมือง/ชุมชน
- ที่อยูอาศัยในดานลักษณะอาคาร ขนาดแปลงที่ดิน ความหนาแนนสุทธิ รวมทั้งการประมาณการ
ความตองการการใชพื้นที่อาคารและที่ดินเพื่อการอยูอาศัยในอนาคตจําแนกตามประเภทการอยูอาศัย
- พาณิชยกรรม แนวโนมความตองการการใชพื้นที่อาคารและที่ดินในดานพาณิชยกรรมของเมืองในอนาคต
- อุตสาหกรรม ประเภทขนาดที่ดิน ความหนาแนนสุทธิ แหลงวัตถุดิบและตลาด ในดานเสนทางการ
บรรทุกและขนถายสินคา ศึกษาดานพลังงานและแหลงน้ําที่ตองการ รวมทั้งการคาดประมาณความตองการใช
ที่ดิน พลังงานและน้ําในอนาคต
- ขนาด ที่ตั้งของอุตสาหกรรมที่กอใหเกิดมลพิษหรือแหลงวัตถุอันตรายในเขตพื้นที่ การวิเคราะห3
ใหเชื่อมโยงกับป-ญหา/ระดับความรุนแรงของป-ญหามลพิษ การแพรกระจายและความเสี่ยงภัยจากสารเคมีและ
มลพิษ
- การจัดการพื้นที่กันชน (Buffer Zone)
- ป- ญ หา/ระดั บ ความรุ น แรงของป- ญ หามลพิ ษ การแพรกระจาย ขอมู ล ทางอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยา
และความเสี่ยงภัยจากสารเคมีและมลพิษ รวมทั้งความเชื่อมโยงกับพื้นที่กันชนและที่ตั้งของชุมชน/บานเรือน
ประชาชน
- การเปลี่ยนสภาพความเป5นเมือง/ชุมชน รูปแบบการกระจายตัวของชุมชนเมือง ความเชื่อมโยงของ
ระบบชุมชน และแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
- ประเภท กิจกรรม ชนิด ขนาด สภาพและรูปแบบทางสถาป-ตยกรรมของอาคาร พื้นที่อาคารคลุมดิน
และพื้นที่ใชสอยอาคารรวมของการใชประโยชน3ที่ดินแตละประเภท อัตราสวนพื้นที่อาคารรวมทุกชั้นตอพื้น
ที่ดิ น ที่ใชเป5น ที่ ตั้ งอาคาร อัต ราสวนของพื้ น ที่อาคารชั้ นที่ มีพื้นที่ มากที่ สุ ด ตอพื้ น ที่ดิ น ที่ ใชเป5 นที่ ตั้ งอาคาร
อัตราสวนของที่วางอันปราศจากสิ่งปกคลุมตอพื้นที่อาคารรวมทุกชั้น
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ดานประชากร
ศึกษาประชากร ประชากรแฝง ประชากรที่มีอยูจริง กลุมอายุตามโครงสรางอายุประชากร การเกิด
การตาย การยายถิ่น ขนาดครัวเรือน การขยายตัว ความหนาแนน การเปลี่ยนแปลงของประชากร อัตราการ
เพิ่ม และแนวโนมของประชากรในอนาคต
ดานเศรษฐกิจ
ผลผลิตมวลรวมในพื้นที่ (GDP) ทั้งในสภาพป-จจุบัน การเปลี่ยนแปลงความสําคัญของพื้นที่ตอระบบ
เศรษฐกิจในระดับตางๆ แนวโนมและเปVาหมายในอนาคต
ดานสังคม
สถานภาพการบริการทางสังคมและสาธารณูปการของชุมชน ป-ญหาและขอจํากัดความตองการและ
การกระจายตัวของการใหบริการในอนาคต เชน ศูนย3ราชการ สวนสาธารณะสนามกีฬา สถานศึกษา สถาน
บริการสาธารณสุข สถานีดับเพลิง สถานีตํารวจ โรงฆาสัตว3และป-ญหาดานสุขภาพของประชาชนในพื้นที่
ดานระบบคมนาคมและขนสง
ดานสาธารณูปโภค
การใหบริ การสาธารณูปโภค ป-ญหาและปริมาณความตองการในอนาคต การประปา การระบาย
น้ําฝน ระบบระบายน้ําโสโครก การปVองกันน้ําทวม การปVองกันการขาดแคลนน้ํา การกําจัดขยะมูลฝอย การ
บําบัดน้ําเสีย
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
สภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การเปลี่ยนแปลง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงและ
แนวโนมในอนาคต ศึกษาและวิเคราะห3ผลกระทบดานการจัดการขยะมูลฝอย การจัดการน้ําเสีย อากาศและ
เสี ย ง กากของเสี ย รวมทั้ งการวิ เ คราะห3 พื้น ที่ เ สี่ ย งภั ย จากธรรมชาติ มลพิ ษและสารเคมี และการทํ า ลาย
สิ่งแวดลอม
ดานอื่นๆ เชน วัฒนธรรม การทองเที่ยว กฎหมาย
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(3) ขั้นตอนการวางและจัดทําผังเมือง
กํ า หนดวิ สั ย ทั ศ น3 วั ต ถุ ป ระสงค3 เปV า หมาย ยุ ท ธศาสตร3 ผั งแนวคิ ด และผั ง การใชประโยชน3 ที่ ดิ น
นโยบายการใชประโยชน3ที่ดิน (Land Use Plan) ระบบคมนาคมและขนสง สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ขอกําหนด
(4) ขั้นตอนการประเมินผลเพื่อปรับปรุงผัง
ทั้ง 4 ขั้นตอนหลักนี้ จะเห็นไดวา มีการจัดทําขอมูล การวิเคราะห3ดานสุขภาพโดยตรงในประเด็นของ
การบริการสาธารณสุข จํานวนสถานบริการและบุคลากร และการวิเคราะห3ที่เกี่ยวของนับตั้งแตการศึกษา
นโยบาย การศึ ก ษาดานกายภาพและสิ่ ง แวดลอม การศึ ก ษาดานประชากรและชุ ม ชน การศึ ก ษาดาน
สาธารณูปโภค เป5นตน และการกําหนดประเภท ขอกําหนดการใชที่ดิน
รูปที่ 4.31 การมีสวนรวมในขั้นตอนการวางและจัดทําผังเมืองรวม
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ตารางที่ 4.2 ขั้นตอนการวางและจัดทําผังเมืองรวม/ชุมชนตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518
ที่ดําเนินการกับกระบวนการทางเทคนิคและการมีสวนรวม
ขั้นตอนตามกฎหมาย
1. สํารวจ กําหนดเขตผัง
2. วิเคราะห3 วางผังราง ปรึกษาสวนผัง
เมืองและสวนวิเคราะห3

ขั้นตอนการทํางานทางเทคนิค
การสํารวจ งานแผนที่ การกําหนด
เขตผัง
การสํารวจ รวบรวมขอมูล
การวิเคราะห3 ศึกษาขอมูล*
จัดทําวิสัยทัศน3 รางผังแนวคิด*
การประเมินและคัดเลือกผัง*
การจัดทําผังรางและขอกําหนด*

การมีสวนรวมของประชาชน

อาจมีการรับฟ-งความเห็นกอนทํา
ผังและในการศึกษาวิเคราะห3อาจ
มีการรับฟ-งความเห็น

3. ประชุมพิจารณาผังราง
3.1 ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
ดานผังเมือง (กรมฯ)
3.2 ประชุมคณะอนุกรรมการผังเมือง
พิจารณาประสานงานวางและจัดทําผัง
เมืองรวม (อนุฯประสาน)
4. ประชุมรับฟ-งความคิดเห็นของ
การรับฟ-งความคิดเห็นตอผังราง
ประชาชน
4.1 ประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม
4.2 ประชุมประชาชน
5. ประชุมคณะกรรมการผังเมือง
ปรับปรุงเสนอผังรางตอกรรมการผัง
เมือง
6. ป[ดประกาศพรอมกําหนด 90 วัน
7. รวบรวม ตรวจสอบ พิจารณาคํารอง การปรับปรุงผัง กรณีมีการแกไขตาม
คํารอง
8. จัดทําเอกสารเสนอ
กระทรวงมหาดไทย
9. เสนอคณะกรรมการรางกฎหมายของ
กระทรวงมหาดไทย
10. เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณารับ
หลักการ
11. คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบ และ
สงใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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12. สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา
13. สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นัดประชุมหนวยงานที่เกี่ยวของ
14. กรมฯ จัดทํารางกฎกระทรวงที่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
แลว
15. สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สงใหกระทรวงมหาดไทย
16. เสนอกระทรวงฯ ใหรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยลงนาม
17. กรมฯ จัดพิมพ3แผนที่และแผนผัง
18. สงกฎกระทรวงไปประกาศราช
กิจจานุเบกษา
หมายเหตุ * ขั้นตอนการทํางานที่มีการศึกษาวิเคราะห3และการประเมิน
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ตารางที่ 4.3 สาระที่ประชาชนควรทราบเพื่อการมีสวนรวมในกระบวนการวางผังเมืองรวมในขั้นตอน
ตางๆ ในกรณีที่หนวยงานรัฐเป:นผูวางผัง หรือใหบริษัทที่ปรึกษาดําเนินการจัดทําผัง

การมีสวนรวม

สิ่งที่ผูวางผังตองชี้แจงตามที่กําหนด
ในขอบเขตการจางที่ปรึกษา

การกําหนดพื้นที่วาง
ผัง

การกําหนดขอบเขต วัตถุประสงค3

การประชุมชี้แจง
แผนการทํางานและ
วิสัยทัศน$

วิธีการศึกษา แผนการทํางาน
ขอมูล
แผนที่แนวคิด
สรุปภาพรวมขอมูลในพื้นที่ศึกษา
ขอเสนอดานวิสัยทัศน3

การชี้แจงการ
วิเคราะห$ แนวคิด

1.ผลการสํารวจ วิเคราะห3ศักยภาพ
แนวโนม ป-ญหา ขอจํากัด ดานตางๆ
2. การกําหนดเปVาหมาย วัตถุประสงค3
ของผังเมืองรวม
3. การกําหนดแนวคิดและรางแผนผัง
และแสดงแผนที่ แผนผัง

สิ่งที่ประชาชนตองเตรียมความพรอม
รูเรา รูเขา
เพื่อการมีสวนรวม การรวมคิด สอบถาม
รวมกําหนด
ความเขาใจเรื่ อ งแผนที่ เ หตุ ผ ล การกํ า หนด
ขอบเขตครอบคลุ ม พื้ น ที่ ใ ด กระบวนการตอไป
ระยะเวลา ผูที่เกี่ยวของ การติดตามขอมูล และจะ
เขาไปมีสวนรวมอยางไร
1. ขอมูลดานแผนและนโยบายที่นํามาใชในการ
พิ จ ารณา มี อ ะไรบาง และมี ก ารวิ เ คราะห3
ประเมินความเหมาะสมหรือไม ใชเกณฑ3อะไร
2. การนําเสนอวิสัยทัศน3 อนาคตที่อยากเห็น
3. ขอมูล แหลงที่มา
4. แผนและขั้ น ตอนในการศึ ก ษาและวางผั ง ที่
ประชาชนมี ส วนรวม มี ขั้ น ตอนใด และจะมี
สวนรวมในลักษณะใด
5.การเสนอขอคิ ด เห็ น ป- ญ หาและโอกาสการ
พัฒนา
1. ศักยภาพและขอจํากัดของพื้นที่ชุมชนชน
2. พื้นที่มีป-ญหาและขอจํากัดในการพัฒนา
3. ทิศทางการขยายตัวของชุมชนในอนาคตจะเป5น
อยางไร
4. กําหนดใหรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจในดาน
ใดบาง
5. การคิดแนวโนมการขยายตัวของประชากร จะ
มีการตั้งถิ่นฐานหนาแนนที่ใด ประชากรแฝง
มาจากกลุมใด
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การมีสวนรวม

การชี้แจงผังราง

สิ่งที่ผูวางผังตองชี้แจงตามที่กําหนด
ในขอบเขตการจางที่ปรึกษา

สิ่งที่ประชาชนตองเตรียมความพรอม
รูเรา รูเขา
เพื่อการมีสวนรวม การรวมคิด สอบถาม
รวมกําหนด
6. การคิ ด แนวโนมการเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ มี
กิ จ กรรมใดที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ใหมและมี ก ารขยาย
พื้นที่พัฒนารองรับ
7. การจัดการดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
เชน การจัดระบบระบายน้ํา การบําบัดน้ําเสีย
การจัดการขยะมูลฝอย มีแนวทางอยางไร
8. พื้ น ที่ มีศั กยภาพการทองเที่ ย ว มี การกํ า หนด
แนวคิดและการใชที่ดินอยางไร
9. การกํ า หนดเปV า หมาย วั ต ถุ ป ระสงค3 และ
แนวคิด กําหนดมาอยางไร เป5นการมีสวนรวม
หรือไม
10. การวิเคราะห3ดานสังคม วัฒนธรรม
11. การวิเคราะห3ดานสุขภาวะ
12. การขอใหแสดงรายงานการวิเคราะห3 และจัด
ใหประชาชนสามารถเขาถึ ง ขอมู ล การ
วิเคราะห3ตางๆได
การชี้แจงผังราง เปVาหมาย
1. ขอคิ ด เห็ น จากการมี ส วนรวมในครั้ ง กอน ได
วัตถุประสงค3 แนวคิด โดยมีแผนที่และ
นําไปสูการจัดทําผังอยางไร
แผนผังประกอบ
2. การจัดเตรียมพื้นที่ขยายตัวในอนาคต รองรับการ
พัฒนาใด
3. กรณีที่พื้นที่เดิมมีศักยภาพการพัฒนาดานหนึ่ง
มาอยางตอเนื่อง เชน การเกษตร ประมง แลว
จะมีการพัฒนาอื่นมาใชพื้นที่ มีเกณฑ3อะไรใน
การเลือกศักยภาพใหม และผลตอประชากรที่
ดํารงชีวิตในฐานเศรษฐกิจเดิม
4. การกํ า หนดพื้ น ที่ เ พื่ อ รองรั บ การพั ฒ นา
อุตสาหกรรม มีการประเมินสิ่งแวดลอมระดับ
ยุทธศาสตร3หรือไม
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การมีสวนรวม

สิ่งที่ผูวางผังตองชี้แจงตามที่กําหนด
ในขอบเขตการจางที่ปรึกษา

สิ่งที่ประชาชนตองเตรียมความพรอม
รูเรา รูเขา
เพื่อการมีสวนรวม การรวมคิด สอบถาม
รวมกําหนด
4. การกําหนดการใชที่ดินที่ปVองกันมลภาวะ
5. เกณฑ3ในการกําหนดการใชที่ดินในอนาคต
6. สั ด สวนการใชที่ ดิ น แตละประเภท และการ
เปรียบเทียบกับมาตรฐานผังเมือง
7. การใชที่ ดิ น แตละประเภท มี ข อกํ า หนด
อะไรบางที่ทําไดและไมได
8. พื้นที่อนุรักษ3 ฟABนฟูสภาพแวดลอม
9. จะมี ก ารพั ฒ นาโครงขายคมนาคม ระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการอยางไร
10. โครงการพัฒนาในผังเมืองรวมและผังพัฒนา
พื้นที่เฉพาะมีอะไรบาง
11. การจัดลําดับความเรงดวนของการพัฒนาตาม
ผัง
12. กระบวนการขั้ น ตอไปหลั ง จากการรั บ ฟ- ง
ความเห็ นและใหชั ดเจนวา เป5 นการประชุ ม
ประชาชนกอนติดประกาศ 90 วัน หรือวาเป5น
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) ชวงหลังประกาศใชบังคับ
เกี่ ยวของกั บการใชสิ ทธิ ในการขอแกไข ปรั บปรุ งและการเขาถึ งขอมู ลขาวสารในการขอแกไขผั งเมื อง
ตลอดจนการมีสวนรวมของประชาชน สิทธิชุมชนที่จะมีสิทธิในการตัดสินใจใหมีการปรับปรุงแกไขเชน กรณีผังเมือง
รวมจั งหวั ดปราจี นบุ รี ที่ ภายหลั งการประกาศใชบั งคั บแลวและจะมี การดํ าเนิ นการขอแกไขเพื่ อขยายพื้ นที่
อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น ในขณะที่ยังปรากฏป-ญหาพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย และการจัดการมลพิษอุตสาหกรรม
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เนื่องจากกรณีการปรับปรุงผังเมืองจะตองมีการดําเนินการตามขั้นตอนตามกฎหมาย จึงควรมีการมีสวน
รวมในทุกกระบวนการและนับตั้งแต การประเมินสถานการณ3ที่จําเป5นตองปรับปรุงขอบเขตการปรับปรุงและ
ในขั้นตอนการทํางานทางวิชาการในการปรับปรุง
การขอแกไขผังเมืองรวมที่รอประกาศสวนใหญ รวมทั้งกรณีผังเมืองรวมจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งมีการขอ
แกไขกฎกระทรวงตามมาตรา 26 วรรค 3 นั้น มีประเด็นการแกไข ที่จะทํา ไดแก
- การขอแกไขใหขยายโรงงาน
- การขอแกไขเพิ่มประเภทบัญชีอุตสาหกรรมแนบทายกฎกระทวง
- การขอยกเวนในบางบริเวณใหประกอบอุตสาหกรรมได
- การขอแกไขขอกําหนดการประกอบกิจการโรงบําบัดน้ําเสีย
- อื่นๆ
รูปที่ 4.32 ผังเมืองรวมจังหวัดปราจีนบุรีที่ประกาศใชบังคับและมีการขอแกไขขอกําหนด

ที่มา : กฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ.2555 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2555
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ชวงผังหมดอายุและผังเมืองใหมยังไมประกาศบังคับใช
ในระหวางนั้นมีการใชประโยชน$ที่ดินขัดกับผังเมืองเกา หรือขัดกับผังเมืองใหมที่ยังไมประกาศ
ตัวอยาง เชน ผังเมืองรวมเกาะภูเก็ต
รูปที่ 4.33 ผังเมืองรวมเกาะภูเก็ต ที่ประชาชนในชุมชนมีสวนจัดทําขอกําหนด

ผั งเมื องรวมเกาะภู เ ก็ ต พื้ น ที่ ห ลายบริ เ วณที่ เ ป5 น ชายหาดและพื้ น ที่ เ พาะเลี้ ย งชายฝ-G งไดมี การใช
ประโยชน3 ที่ ดิ น ในการพั ฒ นาอสั ง หาริ ม ทรั พ ย3 แ ละการกอสรางขนาดใหญในชวงที่ ผั ง เมื อ งยั ง ไมประกาศ
ใชบังคับ และเกิดผลกระทบตอชุมชน เชน ชุมชนชาวเล
กรณีจังหวัดภูเก็ต ใชการมีสวนรวมของประชาชนที่ตองการจัดทําขอเสนอแกไขปรับปรุงผังเมืองรวม
จังหวัด ภู เก็ ต และผั งเมื องรวมเกาะภู เก็ ต ที่ ห มดอายุบั งคับใชโดยการมีส วนรวมของชุมชน องค3กรวิช าชี พ
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องค3กรเอกชน ชวยกันทําขอเสนอ โดยวิธีการงายๆและเขาใจไดโดยใชขอมูลจากภาพถาย แผนที่ ผังชุมชน ใน
การใชสิทธิชุมชนดั้งเดิมของชาวเลและชาวประมง มีสวนรวมอนุรักษ3พื้นที่ชุมชน
รูปที่ 4.34 ตัวอยางการนําเสนอขอมูลของชุมชนเพื่อแสดงปAญหาและขอแกไขขอกําหนด
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ตารางที่ 4.4 ตัวอยางเปรียบเทียบขอกําหนดของชุมชน
รางผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ.... ผังเมืองรวมเกาะภูเก็ต พ.ศ.2548
และรางผังเมืองรวมเกาะภูเก็ต พ.ศ....

ประเภทการใชที่ดิน

ราง ผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ
....

ผังเมืองรวมเกาะภูเก็ต พ.ศ.
2548
รางผังเมืองรวมเกาะภูเก็ตพ.ศ......
(หมดอายุ 2553)

แผนที่ผัง

พื้นที่ใชบังคับ

ไมมีแผนที่แสดง

จังหวัดภูเก็ตและเกาะบริวาร
ทั้งหมด
16 ประเภท

การแบงประเภทการ
ใชที่ดิน
การใชประโยชน$ที่ดิน
ประเภทอื่นที่ใหใชไดใน
สีตางๆ
สีเหลือง
ใหใชเพิ่มอีกไมเกินรอยละ 5 ของ
อยูอาศัยหนาแนนนอย ที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ
สีสม
ใหใชเพิม่ อีกไมเกินรอยละ 15
อยูอาศัยหนาแนนปาน
ของที่ดนิ ประเภทนี้ในแตละ
กลาง
บริเวณ
สีแดง
ใหใชเพิ่มอีกไมเกินรอยละ 10
พาณิชกรรม และอยู
ของที่ดินประเภทนี้ในแตละ
อาศัยหนาแนนมาก
บริเวณ
สีมวง
ใหใชเพิ่มอีกไมเกินรอยละ 10
อุตสาหกรรมและ
ของที่ดินประเภทนี้ในแตละ
คลังสินคา
บริเวณ

ตําบลที่อยูพื้นที่บนเกาะ
ภูเก็ตไมรวมเกาะบริวาร
13 ประเภท

จังหวัดภูเก็ตและเกาะบริวาร
ทั้งหมด
16 ประเภท

ไมเกินรอยละ 30 ของแปลง ใหใชเพิ่มอีกไมเกินรอยละ 5 ของ
ที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
ที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ
ไมเกินรอยละ 50 ของแปลง ใหใชเพิม่ อีกไมเกินรอยละ 50
ที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
ของที่ดนิ ประเภทนี้ในแตละ
บริเวณ
ไมเกินรอยละ 70 ของแปลง ใหใชเพิ่มอีกไมเกินรอยละ 10
ที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
ของที่ดินประเภทนี้ในแตละ
บริเวณ
ไมเกินรอยละ 50 ของแปลง ใหใชเพิ่มอีกไมเกินรอยละ 10
ที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
ของที่ดินประเภทนี้ในแตละ
บริเวณ
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สีเขียว
ชนบทและเกษตรกรรม
สีเขียวออน
ที่โลงเพื่อนันทนาการ
และรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอม
สีเขียวออน
และเสนทแยงสีขาว
พื้นที่อนุรักษ3ปCาไม

ใหใชเพิ่มอีกไมเกินรอยละ 5 ของ ไมเกินรอยละ 30 ของแปลง
ที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ
ทีด่ ินที่ยื่นขออนุญาต
เฉพาะที่ซึ่งเอกชนเป5นเจาของ ให
เฉพาะที่ซึ่งเอกชนเป5น
ใชเพิ่มอีกไมเกินรอยละ 5 ของ
เจาของไมเกินรอยละ 50
ที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ
ของแปลงที่ดินที่ยื่นขอ
อนุญาต
ที่ ซึ่ ง เอกชนเป5 น เจาของใหใช ที่ซึ่งเอกชนเป5นเจาของใหใช
ประโยชน3เ พื่อการอยูอาศั ย การ ประโยชน3เพื่อการอยูอาศั ย
ทองเที่ ย วไดใหจั ดสรรบานเดี่ ย ว การทองเที่ ย วไดใหจั ด สรร
ได และใหทํ า อาคารอยู อาศั ย บ า น เ ดี่ ย ว ไ ด แ ล ะ ใ ห ทํ า
รวมในระยะ 1,000เมตรจาก อาคารอยูอาศัยรวมในระยะ
ชายฝ-Gงทะเลไดซึ่งจะมีผลกระทบ 1,000เมตรจากชายฝ-Gงทะเล
ไดซึ่ ง จะมี ผ ลกระทบตอ
ตอระบบนิเวศ
ระบบนิเวศ
สีฟVา
มี ข อใหทํ า ประโยชน3 ที่เ กี่ ย วของ
ที่โลงเพื่อการรักษา กับการทองเที่ยวและทาเรือ
คุณภาพสิ่งแวดลอมการ การใหทํ า ไดโดยไมระบุ เ ฉพาะ
ทองเที่ยวและการ พื้นที่ที่เหมาะสมจะทําใหมีโอกาส
ประมง
เกิดการพัฒนากิจกรรมเหลานี้ใน
พื้ น ที่ ช ายฝ-G ง ตลอดทั้ ง เกาะและ
กระทบตอระบบนิเวศการประมง
การเพาะเลี้ยงชายฝ-Gงและปะการัง
สีฟVามีเสนทแยงสีขาว การเขียนวา เวนแตโครงการพัฒนา
ที่โลงเพื่อนันทนาการ อาวภูเก็ตจะทําใหเกิดการตีความที่
และรักษาคุณภาพ คลุมเครือวา เป5นการยกเวนไมให
สิ่งแวดลอมชายฝ-Gงทะเล โครงการพัฒนาอาวภูเก็ตหรืออาจ
ตี ความวาหากมี โ ครงการพั ฒ นา
อาวภูเก็ต จะสามารถใชประโยชน3
ไดมากกวานั นทนาการ การรั กษา
สิ่งแวดลอมสาธารณประโยชน3

ใหใชเพิ่มอีกไมเกินรอยละ 5 ของ
ที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ
เฉพาะที่ซึ่งเอกชนเป5นเจาของ ให
ใชเพิ่มอีกไมเกินรอยละ 5 ของ
ที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ
ที่ ซึ่ ง เอกชนเป5 น เจาของใหใช
ประโยชน3เ พื่อการอยูอาศั ย การ
ทองเที่ ย วไดใหจั ดสรรบานเดี่ ย ว
ไดและใหทําอาคารอยูอาศัยรวม
ในระยะ 1,000เมตรจากชายฝ-G ง
ทะเลไดซึ่ ง จะมี ผ ลกระทบตอ
ระบบนิเวศ
มี ข อใหทํ า ประโยชน3 ที่เ กี่ ย วของ
กับการทองเที่ยว และทาเรือ การ
ใหทําไดโดยไมระบุเฉพาะพื้นที่ที่
เหมาะสม จะทํ าใหมี โ อกาสเกิ ด
การพั ฒ นากิ จ กรรมเหลานี้ ใ น
พื้ น ที่ ช ายฝ-G ง ตลอดทั้ ง เกาะและ
กระทบตอระบบนิเวศการประมง
การเพาะเลี้ยงชายฝ-Gงและปะการัง
การเขียนวา เวนแตโครงการพัฒนา
อาวภูเก็ตจะทําใหเกิดการตีความที่
คลุมเครือวา เป5นการยกเวนไมให
โครงการพัฒนาอาวภูเก็ตหรืออาจ
ตี ความวาหากมี โ ครงการพั ฒ นา
อาวภู เก็ตจะสามารถใชประโยชน3
ไดมากกวานั นทนาการ การรั กษา
สิ่งแวดลอม
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นอกจากนี้ ชุมชนยังใชสิทธิชุมชนในการใหความเห็นตอการจัดทําขอกําหนด และแนวทางแกไขที่
กระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดังนี้
- การที่ มี ก ารใชขอกํ า หนดการใชที่ ดิ น แตละสี เ หมื อ นกั น ทั้ ง จั ง หวั ด เชน สี เ หลื อ ง ก็ มี ข อกํ า หนด
เหมือนกันในทุกพื้นที่สีเหลืองที่เป5นชุมชนพักอาศัยหนาแนนนอยทั้งจังหวัด โดยที่ลักษณะชุมชน ในแต
ละพื้นที่ตางกัน โดยเฉพาะระหวางชุมชนในเมืองกับชุมชนนอกเขตเมือง ทําใหเกิดป-ญหาความไม
เหมาะสมกับสภาพขอเท็จจริง
- การกําหนดใหมีการพัฒนาการจัดสรรที่ดินเป5นบานเดี่ยวในพื้นที่อนุรักษ3ปCาไม รวมทั้งการใหขอยกเวน
ใหมีการอยูอาศัยประเภทอาคารอยูอาศัยรวมในระยะ1,000 เมตรจากชายฝ-Gงทะเลโดยไมมีการจําแนก
เฉพาะพื้ น ที่ ซึ่ ง มี ค วามเหมาะสมเป5 น บริ เ วณไป จะมี ผ ลทํ า ใหที่ ดิ น เอกชนในลั ก ษณะนี้ ส ามารถ
พัฒนาการใชที่ดินเพื่อกิจกรรมดังกลาวไดในพื้นที่อนุรักษ3ปCาไมในผัง ที่กําหนดไวทั่วเกาะซึ่งจะทําใหไม
เกิดผลตามเจตนาของการใชประโยชน3หลักเพื่อการคุมครองดูแลรักษาปCา ตนน้ํา ลําธารและธรรมชาติ
เพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศและสิ่งแวดลอม
- การกําหนดการใชประโยชน3เพื่อการทองเที่ยว นันทนาการ ทาเรือ ควรมีการจําแนกพื้นที่ที่เหมาะสม
ที่กําหนดเป5นขอใหและพื้นที่ซึ่งเป5นขอหามและระบุประเภทกิจกรรมการใชประโยชน3ที่ชัดเจน เพราะ
หากมีกิจกรรมทองเที่ยวบางอยาง โดยไมมีการจํากัดประเภทและพื้นที่ ก็จะมีผลกระทบตอการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอมและการประมง

4.7 การนําสาระในผังเมืองไปใชในการคุมครองสิทธิชุมชน และพิจารณาอนุมัติอนุญาต
สาระของผังเมืองรวมที่ผานการรับฟ-งความคิดเห็นของประชาชนและผานความเห็นชอบของ
คณะกรรมการผั งเมื อ ง สามารถนํ า ไปใชประกอบดุ ล พิ นิ จ ในการพิ จ ารณารายงานวิ เ คราะห3 ผ ลกระทบ
สิ่งแวดลอม การกําหนดพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอมและการควบคุมอาคาร เชน กรณีของการกอสรางโครงการ
ขนาดใหญที่ ขัด กั บ ผั งเมื องรวมที่ ร อประกาศใชบั งคั บ ที่ จั งหวั ด นครศรี ธ รรมราชเป5 น ตนแตในการประชุ ม
พิจารณาผลกระทบของการพัฒนาตอทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและสุขภาพ มักไมนําสาระสําคัญไปใช
ประกอบการพิจารณาวา การพัฒนานั้นในประเด็นการใชประโยชน3ที่ดินมีขอพึงระวังประการใด จากรายงาน
การพิจ ารณาใหความเห็ นรวมทั้ งการชี้แจงของหนวยงานตอประเด็น การใชที่ดิ นในผั งเมื องรวมที่ผ านการ
พิจารณาเห็นชอบ แตยังมิไดมีการบังคับใช มักจะเป5นการชี้แจงวาไมมีผังเมือง ทั้งที่โดยขอเท็จจริงแลว ในพื้นที่
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ทุกจังหวัดมีการวางผังเมืองรวมระดับจังหวัดและมีรายงานการวิเคราะห3 มีสาระสําคัญของการใชประโยชน3ที่
สอดคลองหรือขัดกับสาระสําคัญในการใชที่ดินแตละประเภท ซึ่งหากนํามาพิจารณาประกอบการใชดุลพินิจ ก็
จะเป5 นการนํา สาระของผั งเมืองมาใชใหเกิด การคุ มครองลวงหนาและปVองกั นผลกระทบตอชุมชนไดอยาง
รอบคอบครบถวนมากขึ้น
ตั ว อยางเชน กรณี ข อรองเรี ย นการกอสรางทาเรื อ ที่ ตํ า บลกลาย อํ า เภอทาศาลา จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช ซึ่งมีการจัดทํารางผังเมืองรวมจังหวัดที่อยูระหวางรอประกาศใชบังคับ การจัดทํารายงานการ
วิเคราะห3ผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพ (อีเอชไอเอ) ไดระบุองค3ประกอบการใชประโยชน3พื้นที่โครงการ
บนฝ-Gง ซึ่งจะมีพื้นที่สวนที่เป5นถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิง (ดีเซล) คลังเก็บน้ํามันหลอลื่น คลังเก็บถังบรรจุสารเคมี
โรงเก็บของเสียอันตราย และโครงการนี้มีการขนสงลําเลียงสารกัมมันตรังสี (อิริเดียม-92) และสารที่เป5นวัตถุ
ระเบิดแมวารายงานจะอางวาเป5นไปตามมาตรฐานการจัดการและการขนสง แตกิจกรรมดังกลาวเป5นกิจกรรม
ที่เป5นขอหามในการใชประโยชน3ในผังเมืองรวมจังหวัดนครศรีธรรมราช นอกจากนี้ ทาเรือของบริษัทฯจัดเป5น
ทาเรือที่ใชงานเพื่ออุตสาหกรรม มิใชสาธารณูปโภคที่เป5นบริการเพื่อสาธารณะ
พื้นที่บริเวณโครงการอยูในรางผังเมืองรวมจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งกําหนดไวเป5นการใชที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม ที่กําหนดใหใชประโยชน3เ พื่อเกษตรกรรม การอยูอาศั ย สถาบั นราชการ
สถาบันศาสนา สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ จะเห็นวา การพัฒนาโครงการเป5นการใชประโยชน3ที่ดินและ
กิจกรรมที่ขัดแยงกับผังเมือง โดยในพื้นที่ชนบทเกษตรกรรมหามมิใหมีกิจกรรมประเภทการเก็บรักษา ขนสง
ลําเลียงสารเคมีอันตราย
แมวาผั งเมื องรวมจั งหวั ดนครศรี ธรรมราชในขณะนั้ นยังถื อเป5 นฉบั บราง แตเป5 นรางที่ ผ านความ
เห็นชอบของคณะกรรมการกฤษฎีกาแลว เตรียมรอประกาศใชบังคับ และมีบันทึกของสํานักงานโยธาธิการจังหวัด
นครศรีธรรมราช ที่ นศ 0020/292 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ3 2555 ถึงทองถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช แจงการ
เตรียมพรอมใชบังคับผังเมืองรวมจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่จะประกาศในราชกิจจานุเบกษา ภายใน พ.ศ. 2555
การวิเคราะห3ผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพและการพิจารณาใหความเห็นชอบ เป5นการ
ดํ า เนิ น การและใหความเห็ น ตอกิ จ กรรมที่ ยื่ น เรื่ อ งเพื่ อ จะพั ฒ นาในอนาคตและรางผั ง เมื อ งรวมจั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช ก็เป5นรางที่ผานการพิจารณาเห็นชอบ เพื่อบังคับใชใหเกิดการใชประโยชน3ที่ดินมิใหมีกิจกรรม
ที่กอผลกระทบ
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ดังนั้น ดวยหลักของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี การคุมครองสิทธิในการดํารงชีวิตที่ปกติ
ตอเนื่องในสิ่งแวดลอมที่ดีเป5นวัตถุประสงค3ของกฎหมายในการใหสิทธิของบุคคลที่จะมีสวนรวมกับรัฐและ
ชุมชน ดังเชนในมาตรา 67วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 เป5นตน ผูรับผิดชอบ
ในการพิจารณา การอนุมัติ อนุญาต จึงควรพิจารณามิใหกิจกรรมที่อาจเป5นอันตราย กอใหเกิดผลกระทบ
ดําเนินการในพื้นที่ซึ่งเป5นขอหามในผังเมือง
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รูปที่ 4.35 ตัวอยางสาระสําคัญในขอกําหนดผังเมืองรวม
ที่สามารถใชประกอบดุลพินิจ กรณีการใชพื้นที่เป:นที่เก็บวัตถุอันตราย จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช

ห้ ามมิให้มีกจิ กรรมอุตสาหกรรม
กิจกรรมการเก็บ ลําเลียงวัตถุอนั ตราย ใน
พืน# ทีช% นบทและเกษตรกรรม ( สี เขียว)
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4.8 การนําสาระของผังเมืองรวมไปจัดทําขอบัญญัติทองถิ่น ในชวงที่ผังเมืองหมดอายุและผังเมืองฉบับ
ใหมยังไมแลวเสร็จ
ตัวอยาง กรณีผังเมืองรวมมาบตาพุดซึ่งอยูในระหวางการดําเนินการปรับปรุง ขั้นตอนในการ
นําไปสูการประกาศใชบังคับตองใชเวลานานพอสมควรในระหวางนี้ ทองถิ่นไดมีการออกเทศบัญญัติกําหนด
บริเวณหามกอสราง ดัดแปลง ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภทในเขตทองที่เทศบาลเมือง
มาบตาพุด อําเภอเมือง จังหวัดระยอง พ.ศ. 2553 แตขอบเขตของพื้นที่ซึ่งสามารถขออนุญาตกอสรางอาคารที่
เป5นการใชเพื่อกิจการอุตสาหกรรม ยังคงเป5นไปตามผังเมืองรวมมาบตาพุด ฉบับที่หมดอายุไปแลว ซึ่งมีการ
กําหนดพื้นที่ทับซอนกับพื้นที่ชุมชน จะทําใหมีการเพิ่มขึ้นของกิจการที่อาจสงผลกระทบรุนแรงตอสิ่งแวดลอม
และสุขภาพ สวนทองถิ่นอื่นซึ่งเดิมอยูในเขตผังเมืองรวมมาบตาพุดฉบับที่หมดอายุบังคับใช ก็ไดมีการออกเทศ
บัญญัติกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลงใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท โดยยึดตาม
แนวทางในกฎกระทรวงผังเมืองรวมมาบตาพุดฉบับเดิม
ดังนั้น การควบคุมการใชประโยชน3ที่ดินในชวงเวลาที่กฎกระทรวงในผังเมืองรวมฉบับใหมยังไม
ประกาศใชบังคับซึ่งมีแนวโนมการกําหนดพื้นที่อุตสาหกรรมลดลงและการเพิ่มพื้นที่กันชน แตกระบวนการทาง
กฎหมายจะใชเวลาอีกนานพอสมควร จึงอาจจะทําใหเกิดการขยายตัวของกิจกรรมที่อาจสงผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมและสุขภาพในพื้นที่ตามผังเมืองรวมฉบับเดิมซึ่งทองถิ่นนํามาเป5นกรอบในการออกเทศบัญญัติ และ
อาจจะทําใหเกิดการพัฒนาในพื้น ที่ซึ่งเป5นพื้นที่ กันชน จึงจํา เป5นตองมีมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม ที่จ ะ
ปVองกันมิใหเกิดการขยายตัวของกิจการที่สงผลกระทบไปยังบริเวณที่เป5นขอหามในผังเมืองฉบับใหมที่ยังไมแลว
เสร็จและรอการประกาศใชบังคับ
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รูปที่ 4.36 ตัวอยางการนําผังเมืองที่หมดอายุการใชบังคับมาเป:นแนวทางในการออกเทศบัญญัติ
เพื่อใหเกิดการควบคุมการใชอาคาร กรณีพื้นที่มาบตาพุด

ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ.ขอเสนอกรอบแนวคิดการจัดทํามาตรการคุมครอง
สิ่งแวดลอมและสุขภาวะในพื้นที่มาบตาพุดและพื้นที่เกี่ยวของ.2554. หนา 5 – 8.

4.9 การปรับปรุงมาตรฐานการกําหนดการใชประโยชน$ที่ดิน และการจัดทําขอกําหนด
ป-จจุบันการจัดทําผังเมืองรวมอางอิงประเภทอุตสาหกรรมที่ใชในการจัดทําขอกําหนดจากบัญชี
ประเภทโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม แตการพัฒนาอุตสาหกรรมมีการพัฒนาการใชเทคโนโลยีและการผลิต
อยูตลอดเวลา ดังนั้น เพื่อใหการวางผังเมืองสามารถกําหนดการใชประโยชน3ที่ดินที่มีการจัดทําขอกําหนดและ
มาตรการควบคุมใหทั นตอสถานการณ3การพั ฒนา ปV องกัน ผลกระทบตอชุ มชน จึ งควรมี การศึกษารวมมื อ
ระหวางหนวยงานและองค3การที่เกี่ยวของ ในการพิจารณา จัดกลุม ประเภทกิจกรรมที่มีกระบวนการผลิต การ
ใชวัตถุดิบที่อาจเป5นอันตราย การจัดการของเสียที่มีลักษณะตางกันรวมทั้งความตองการใชทรัพยากรเชน ที่ดิน
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น้ํา รวมทั้งที่ตั้งเฉพาะ เพื่อจัดทําบัญชีอางอิงในการกําหนดขอหามและขอให ดําเนินกิจกรรมตางๆในพื้นที่ที่
เหมาะสม มีระยะกันชนและระยะปVองกันที่ปลอดภัย

ทั้งนี้ ประเภทกิจกรรมที่ควรนํามาพิจารณา ไดแก
การผลิ ตไฟฟMา บัญชีประเภท 88 ซึ่ งมีการพัฒนาการผลิตไฟฟVา ที่มีขนาดวัตถุดิ บที่ใช รวมทั้ ง
ผลกระทบที่ แ ตกตางกั น เชน กรณี โ รงไฟฟV า ชี ว มวลต่ํ า วา 10 เมกะวั ต ต3 กั บ โรงไฟฟV า พลั ง น้ํ า โรงไฟฟV า
ถานหิน จะมีผลกระทบตางกัน และในการกําหนดนั้นควรพิจารณากําลังการผลิตดวย
การบําบัดน้ําเสียและจัดการกากของเสี ย ซึ่งมีความแตกตางกันในขนาดและประเภทของกาก
ของเสี ย ที่ เป5 นขยะชุ มชน ขยะติ ดเชื้ อและขยะอั นตราย เป5 นตนกิ จการดั งกลาวนี้ ควรมี การศึ กษากํ าหนด
ประเภทยอย เพื่ อใหการกํ าหนดขอหามและขอให มี การพิ จารณาพื้ นที่ ตั้ ง พื้ นที่ ปV องกั น มิ ใหสงผลกระทบ
ตอชุมชน
นอกจากนี้ การจัดทําขอกําหนดนี้ยังไมจําแนกรายละเอียดใหสอดคลองกับการพัฒนาที่เปลี่ยนไป
รวมทั้งผลกระทบของกิจการ และกรณีขอกําหนดการอยูอาศัยในเขตอนุรักษ3กรณีเหมืองและการควบคุมการติดตั้ง
โครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคม เพื่อใหมีมาตรฐานปVองกันและควบคุมกิจกรรมที่อาจกอใหเกิดผลกระทบ

4.10 การปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ
ป-จจุบัน การประกาศใชบังคับผังเมืองมีความลาชา อันเนื่องมาจากสาเหตุหลายประการ ทั้งที่
เป5นความลาชาในการดําเนินการ การกําหนดการใชประโยชน3ที่ทําใหเกิดความขัดแยง การขาดการศึกษาอยาง
รอบดาน การขาดกระบวนการมีสวนรวมที่ครบถวนทั่วถึงและความลาชาในการพิจารณาและการใชประโยชน3
ในบางประเด็นยังมิไดนํามาพิจารณาในการจัดทําขอกําหนดการใชพื้นที่
การปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ เพื่อใหมีผังเมืองที่ไมเกิด “ชองวาง” ในการ
ควบคุมการใชประโยชน3ที่ดินและการพัฒนาไมใหกระทบกับชุมชนและสงเสริมตอการมีสวนรวมของประชาชน
และชุมชน ไดแก
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(1) การปรับปรุงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 ในประเด็นที่สําคัญ ดังนี้
- การปรั บ ปรุ ง โครงสรางคณะกรรมการผั งเมื อง คณะที่ ป รึ กษาผั งเมื องระดั บ จั งหวั ด ใหมี
สั ด สวนของภาคประชาสั ง คมและชุ ม ชน เพิ่ ม ขึ้ น แทนการเนนการเพิ่ ม สั ด สวนเฉพาะ
ภาคเอกชน นักพัฒนา และองค3กรวิชาชีพ โดยตองใหมีสัดสวนของคณะกรรมการที่เหมาะสม
กับการพิจารณาในดานตางๆ ตามวัตถุประสงค3ของการผังเมือง
- การกระจายอํ านาจการวางผังและโครงสรางกรรมการผั งเมื องระดั บ ทองถิ่ น ใหมี อํา นาจ
ตัดสินใจ โดยมีการสนับสนุนและประสานความรวมมือทางเทคนิควิชาการจากสวนกลาง
- การปรับปรุงระยะเวลาการใชบังคับ เพื่อมิใหเกิดชองวางโดยใหมีการกําหนดชวงเวลาที่ตองมี
การประเมินผล ทบทวนอยางมีสวนรวม
- การตัดสินใจของคณะกรรมการผังเมือง มีผลตอสิทธิในการใชประโยชน3ที่ดินและทรัพย3สินทั้ง
สวนบุคคลและสาธารณะดังนั้น นอกจากการปรับปรุงโครงสรางคณะกรรมการผังเมืองที่มา
จากกระบวนการสรรหาทุกภาคสวนแลว ควรมีการแสดงความรับผิดชอบในการตัดสินใจ
นโยบายสาธารณะ โดยแสดงการลงมติและมีการบันทึกเป5นลายลักษณ3อักษรในการใหความ
เห็นชอบ หรือไมเห็นชอบ ในการลงมติ เพื่อเป5นการสงเสริมกระบวนการตัดสินใจสาธารณะที่
เป5นธรรมาภิบาล มีเหตุผล หลักการ มีความเป5นธรรม โปรงใส ตรวจสอบไดและความพรอม
รับผิดชอบ
- การมีผังระดับประเทศและผังภาค เป5นการทํางานที่สําคัญที่จะบูรณาการการพัฒนาดาน
ตางๆมาสูการดําเนินการ การมีสวนรวม ประสานใหเกิดการปฏิบัติรวมมือสูผลการพัฒนาเพื่อ
สวนรวมที่ดีและยั่งยืน แตผังนโยบายควรจะมีความยืดหยุน พรอมตอการมีสวนรวมปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงใหเหมาะสมรวมกัน และไมมีความจําเป5นตองบังคับใชเป5นกฎหมาย
- ใหมีการริเริ่มการพัฒนาการศึกษา สรางกลไกการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร3 ดวย
กระบวนการมีสวนรวมมาใชเพื่อใหการวางผังทุกระดับนําไปสูผลที่ดีและยั่งยืน
(2) การปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการใชประโยชน$พื้นที่
การวิเคราะห3ขอกําหนดผังเมืองรวมในหลายพื้นที่ซึ่งมีการใหสัมปทานในกิจการที่มีผลกระทบตอ
พื้นที่เชน สัมปทานพลั งงาน การใหอาชญาบัตรเหมืองแรและประทานบัตรเหมืองแรและสัมปทานกิจการ
โทรคมนาคม ศึ ก ษาจากกรณี ผั ง ระดั บ นโยบายภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ และผั ง เมื องรวมจั ง หวั ด ในภาค
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ตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีขอรองเรียนเกี่ยวกับการทํา เหมืองแร ในจังหวัดเลย จังหวัดอุดรธานีและจังหวั ด
หนองบัวลําภู และขอรองเรียนเกี่ยวกับการขุดเจาสํารวจป[โตรเลียม ในจังหวัดบุรีรัมย3และจังหวัดกาฬสินธุ3
การวิเคราะห3พบวา สาระสําคัญของผังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป5นผังระดับนโยบาย ได
กําหนดใหภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป5นแหลงผลผลิตการเกษตรที่ใชเลี้ยงประชากรในประเทศ มีการกําหนด
พื้นที่สงวนและอนุรักษ3 พื้นที่คุมครองสภาพแวดลอม พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่เมืองและอุตสาหกรรม โดยการ
พัฒนาอุตสาหกรรมจะเนนอุตสาหกรรมการเกษตรที่สอดคลองกับฐานทรัพยากรและสิ่งแวดลอมและในสวน
การเกษตรนั้นพบวาในจังหวัดบุรีรัมย3และจังหวัดกาฬสินธุ3ที่มีขอรองเรียนเรื่องการขุดเจาะสํารวจป[โตรเลียมนั้น
เป5นพื้นที่ที่ไดรับการกําหนดเป5นพื้นที่เกษตรกรรมปลูกขาว มันสําปะหลังและยางพาราและพัฒนาอุตสาหกรรม
การเกษตรตอเนื่องกับผลผลิตการเกษตรดังกลาว สวนจังหวัดกาฬสินธุ3เป5นพื้นที่เกษตรกรรมที่เนนในเรื่องพืชไร
มันสําปะหลัง ออย และเป5นพื้นที่เกษตรอุตสาหกรรม สําหรับจังหวัดอุดรธานี จังหวัดเลยนั้นในผังนโยบายการ
ใชที่ดินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กําหนดไวเป5นพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรม พื้นที่สงวนและอนุรักษ3ปCาไม เป5น
พื้นที่มีศักยภาพทางการเกษตร การทองเที่ยว และเป5นแหลงโบราณคดีที่สําคัญ
อยางไรก็ตาม ในผังภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี้ ไดมีการกําหนดผังนโยบายในดานอุตสาหกรรม
โปแทชที่จังหวัดอุดรธานี แตมิไดมีการกําหนดขอบเขตพื้นที่และในดานผังนโยบายพลังงานไดมีการเสนอใหมี
การสงเสริมการลงทุนพัฒนาธุรกิจพลังงานในภูมิภาค แตทั้งกรณีการพัฒนาเหมืองแรและพื้นที่ลงทุนธุรกิจ
พลังงานนั้น มิไดถูกกําหนดพื้นที่ไวในผังนโยบาย ในขณะที่ผังนโยบายการใชที่ดินและผังนโยบายดานการ
เกษตรกรรม พื้นที่สวนใหญของจังหวัดเลย อุดรธานี บุรีรัมย3 และกาฬสินธุ3 ไดรับการกําหนดเป5นพื้นที่ชนบท
เกษตรกรรมและพื้นที่อนุรักษ3ปCาไม ซึ่งจะเห็นวาในผังนโยบายการใชที่ดินและการพัฒนาการเกษตรมีความ
ขัดแยงในการใชที่ดินกับผังนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมเหมืองแรและผังนโยบายการพัฒนาพลังงาน จึง
ควรที่ จ ะมี การประเมิ น ผลกระทบระดั บ ยุ ทธศาสตร3 ด วยกระบวนการมี ส วนรวม (SEA

–

Strategic

Environmental Assessment) เพื่อใหเกิดทางเลือกการใชประโยชน3พื้นที่เพื่อการพัฒนาที่เหมาะสม ที่เป5น
การรวมกําหนดและลดความขัดแยงในระดับโครงการ
การประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร3 เป5นเครื่องมือและกลไกที่ใชเชื่อมประสานการทํางาน
ของหลายฝCา ยเขาดวยกัน เริ่ มจากการกํา หนดทิ ศทางการพั ฒนาใหเกิ ดดุ ลยภาพทั้ งเศรษฐกิ จ สังคมและ
สิ่งแวดลอมไปพรอมกัน บนฐานกระบวนการที่ผูมีสวนไดเสียไดเขามารวมตัดสินใจเลือกการพัฒนานั้นๆ โดย
มีพื้นฐานของการบริหารจัดการที่ดี มีความรับผิดชอบรวมกัน การพิจารณาฐานศักยภาพ เงื่อนไข บริบทตางๆ
ทั้งทางบวกและลบ จึงเป5นทั้งเครื่องมือและกลไกหนึ่งที่จะนํามาสูการบูรณาการทั้งความคิดและการปฏิบัติการ
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ใหเกิดการทํางานอยางมีระบบและมีกระบวนการตัดสินใจอยางมีสวนรวม โดยมุงเปVาของการพัฒนาที่ยั่งยืนบน
ศักยภาพและเงื่อนไขของการพัฒนาในระยะยาว ซึ่งการพัฒนานโยบายและแผนที่เกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่นี้
กระบวนการ SEA จะมีสวนสําคัญในการกําหนดเปVาประสงค3การพัฒนาและทางเลือกเชิงยุทธศาสตร328
และในระดับผังเมืองรวมจังหวัด พบวาจังหวัดเลยและจังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีขอรองเรียนในดาน
การพัฒนาเหมืองแร และการขุดเจาะสํารวจพลังงานนั้น ยังไมมีมาตรการในขอกําหนดผังเมืองในกิจกรรม
เหมืองแร และกิจกรรมการขุดเจาะสํารวจพลังงาน เนื่องจากไมไดเป5นกิจการที่อยูในประเภทโรงงานซึ่งใช
อางอิงและกิจการดังกลาวทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพการใชพื้นที่ ทั้งที่เป5นพื้นที่อนุรักษ3 พื้นที่เกษตรและ
ชุมชน จึงทําใหการควบคุมการใชที่ดินไมครอบคลุมและไมมีสาระที่นําไปพิจารณาในการกําหนดมาตรการ
ปVองกันผลกระทบและการพิจารณาอนุมัติอนุญาต
นอกจากนี้ ในเงื่อนไขของการใหสัมปทานและอาชญาบัตรในกิจการดังกลาว ไมมีเงื่อนไขผังเมือง
ในระดับการใหสัมปทาน แตจะมีการพิจารณาผลกระทบดานการใชที่ดินในระดับโครงการเมื่อมีการจัดทํา
รายงานการวิเคราะห3ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ
ดังนั้น จึงควรมีการมีสวนรวมของหนวยงานและองค3กรที่เกี่ยวของไดแก ในการจัดกลุมประเภท
กิจกรรมที่มีการขอสัมปทานดังกลาวและนํามาประเมินผลกระทบระดับยุทธศาสตร3ในเชิงพื้นที่และกําหนด
ทางเลือกใหมีเขตการใหสัมปทานที่เป5นการกําหนดรวมกันซึ่งจะตองมีการปรับปรุงพระราชบัญญัติแร พ.ศ.
2510 และพระราชบัญญัติป[โตรเลียม พ.ศ. 2514 และกฎระเบียบที่เกี่ยวของ
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สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. การจัดทําแนวทางการประเมินสิ่งแวดลอมระดับ
ยุทธศาสตร3.เอกสารอัดสําเนา.2550. หนา2-4.
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รูปที่ 4.37 แสดงผังนโยบายการใชประโยชน$ที่ดินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่กําหนดการใชประโยชน$ที่ดินสวนใหญเป:นพื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่สงวนและอนุรักษ$ปOาไม
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(3) การปรับปรุง พัฒนาศักยภาพและขยายอัตรากําลัง หนวยงานกฤษฎีกา
เนื่องดวยผังเมืองสวนใหญ ใชเวลานานมากในชวงจากการตรวจของสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา เนื่องดวยตองมีความถู กตองของพื้นที่ นามศัพท3และขอความทางกฎหมาย ในขณะที่ สํา นักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกามีภารกิจอื่นนอกเหนือจากดานผังเมือง จึงควรมีการพิจารณาปรับปรุง พัฒนาศักยภาพ
และขยายอัตรากําลัง รวมทั้งพิจารณาการขยายหนวยงานในภูมิภาค เนื่องดวยผังเมืองเป5นกฎกระทรวงที่ใช
บังคับเฉพาะพื้นที่

4.11 การสงเสริมการมีสวนรวมอยางมีประสิทธิภาพในทุกขั้นตอน
- การสรางความรูความเขาใจในทุกภาคสวน
- กระบวนการสื่อสารสาธารณะที่เขาใจและเขาถึงไดงาย
- การเป[ดเผยขอมูลขาวสารที่มากกวาแผนผังและขอกําหนด โดยควรมีขอมูลที่เป5น Input การวางผัง
- การวิเคราะห3และกําหนดทิศทาง และการใหประชาชนมีโอกาสมีสวนรวมในทุกระดับและขั้นตอน
- การแสดงกลไกการนําผังไปสูการปฏิบัติ ที่จะประสานและเชื่อมโยงกับแผน นโยบาย งบประมาณของ
หนวยงานและภาคสวนตางๆ รวมทั้งกลไก กระบวนการตรวจสอบ คัดคาน อุทธรณ3 ที่ชัดเจน
- การแสดงความเชื่อมโยงของผังเมืองรวมชุมชน กับผังชนบท เพื่อการมีสวนรวมของกลุมที่ใชฐาน
ทรัพยากรรวมกัน
- การเป[ดเผยขอมูลการพิจารณา เหตุผลการตัดสินใจของคณะกรรมการ เพื่อการติดตาม ตรวจสอบ
และแสดงความพรอมรับผิดชอบ
- ควรมีการปรับปรุงกระบวนการ กลไกและขั้นตอนการมีสวนรวมใหมีระยะเวลาที่เหมาะสมและชัดเจน
รวมทั้งการเป[ดเผยและกลไกการรับรองผลจากการมีสวนรวมแตละระดับและขั้นตอนรวมกัน
- เนื่องดวยผังประเทศและผังภาค ที่มีการจัดทําไว เป5นเรื่องใหมที่มีการดําเนินการและมีผลตอการวาง
ผังระดั บชุ มชน ขอเสนอใหกรมโยธาธิ การและผังเมื องมีการเป[ด เผยขอมู ล ที่ ครบถวนของผั งและ
การศึ ก ษาแตละสาขาในการวางผั ง รวมทั้ ง ตั ว อยางการศึ ก ษาวิ เ คราะห3 เ พื่ อ การวางและจั ด ทํ า
ผั ง เมื อ งรวม เพื่ อ ใหประชาชนไดมี โ อกาสศึ ก ษา ทํ า ความเขาใจ เพื่ อ การใหความคิ ด เห็ น ตอราง
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พระราชบัญญัติ การผังเมือง พ.ศ... อยางมีประสิทธิภาพและสงเสริมสิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสาร
ของประชาชน
- การเป[ดรับฟ-งความคิดเห็นตอรางพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ... ที่กําลังมีการปรับปรุง

4.12 สรุป
การวิเ คราะห3แ ละสัง เคราะห3ป -ญ หาและกระบวนการผัง เมือ งเกี ่ย วของกับ สิท ธิช ุม ชนและ
สิทธิการมีสวนรวมของประชาชนจากกรณีขอรองเรียนมายังสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
ป-ญหาผลกระทบจากโครงการที่มีต อชุมชน ป-ญ หาและกระบวนการผังเมืองที่เกี่ย วของกับสิทธิชุมชนและ
สิทธิการมีสวนรวมของประชาชนและวิเคราะห3โครงสราง กระบวนการผังเมืองแตละระดับ พบวา ผังเมืองมี
หลายระดับทั้งผังเมืองในระดับนโยบาย ผังเมืองที่มีผลบังคับตามกฎหมายและผังเมืองที่เป5นผังแนะแนวทาง
พัฒนา โครงสรางและกระบวนการผังเมือง มีความเกี่ยวของกับการจัดทํานโยบายและแผนระดับตางๆทั้งใน
ระดับประเทศ ระดับภาค ระดับจังหวัดและระดับกลุมพื้นที่ ซึ่งจะมีผลตอการนํามากําหนดการใชประโยชน3
ที่ดิน ที่มีผลกระทบตอชุมชน
ดังนั้น การที่จะใหผังเมืองมีผลตอการคุมครองสิทธิชุมชนและสิทธิการมีสวนรวมของประชาชน จึงตอง
เริ่มตนจากการเขาถึงขอมูลขาวสาร และการมีสวนรวมในแผนและผังระดับนโยบาย เพื่อที่ชุมชนจะมีสวนรวม
ในระดับ”ตนน้ํา” คือ มีสวนรวมกําหนดทิศทางการพัฒนาพื้นที่ตั้งแตระดับนโยบายและเนื่องดวยการกําหนด
นโยบายมีหลายสาขาที่ไมมีความสอดคลองกัน จึงควรใหมีการดําเนินการประเมินผลกระทบระดับยุทธศาสตร3
เชิงพื้นที่ โดยบูรณาการแผน ยุทธศาสตร3 นโยบาย ที่จะมีการใชประโยชน3พื้นที่ เพื่อรวบรวม นํามาประเมินผล
กระทบ และกําหนดทางเลือกดวยกระบวนการมีสวนรวมทุกขั้นตอนและในการดําเนินการทบทวนผังระดับ
นโยบาย ผังเมืองรวมจังหวัดและผังเมืองรวมชุมชนนั้น จะตองมีการใหขอมูล เพื่อใหเกิดการมีสวนรวมของ
ประชาชนทุกขั้นตอน ที่สามารถเขาใจถึงเหตุและผล ที่มาของขอมูลในการกําหนดการใชประโยชน3ที่ดินและ
ทิศทางการพัฒนา การจัดทําขอกําหนดการใชประโยชน3พื้นที่ ที่จะมีผลกระทบตอวิถีชีวิต เศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรมของชุมชน
การวิเคราะห3ผลกระทบตอชุมชนสวนใหญเป5นการจัดทําขอกําหนดการใชประโยชน3ที่ดินในพื้นที่
สีเขียวซึ่งมีการนําไปสูการปฏิบัติที่มีมาตรฐานตางกันในบางพื้นที่ ประกอบกับผังเมืองเป5นเรื่องที่เกี่ยวของกับ
การวิเคราะห3หลายสาขาที่ตองบูรณาการเพื่อกําหนดการใชประโยชน3ที่เหมาะสมและประชาชนไมไดรับการ
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ชี้แจงใหเขาใจ จึงมีการกําหนดการใชประโยชน3ที่ไมสอดคลองกับพื้นที่ ดังนั้น การปรับปรุงมาตรฐานผังเมืองใน
บางกิจกรรมที่มีผลกระทบตางกันโดยการมีสวนรวมของหนวยงานที่เกี่ยวของและการมีสวนรวมของประชาชน
จะทําใหมาตรฐานผังเมืองและการกําหนดกิจกรรมบางประเภทที่มีผลกระทบตางกัน อาทิ เชน กิจการพลังงาน
กิจการกําจัดขยะและของเสีย มีความชัดเจนและมีการกําหนดการใชที่ดินในบริเวณที่เหมาะสมรวมกัน
ป- ญ หาของชวงเวลาที่ ผั งเมื องหมดอายุ ก ารบั ง คั บใชและผั งเมื องที่ ผ านการรั บ ฟ- ง และไดรั บ ความ
เห็นชอบแลว แตอยูระหวางการรอประกาศใชบังคับตามกฎหมาย ทําใหเกิดชองวางที่มีการขออนุญาตทํา
กิจกรรมที่เป5นขอหามและขัดกับสาระสําคัญของผัง จึ งควรนําสาระของผังเมืองรวมที่ผ านการรับฟ-งความ
คิดเห็นของประชาชน และผานความเห็นชอบของคณะกรรมการผังเมือง มาประกอบดุลพินิจ ในการพิจารณา
รายงานวิเคราะห3ผ ลกระทบสิ่งแวดลอมและการพิจ ารณาอนุ มัติอนุญาต ใหเกิดการคุ มครองลวงหนาและ
ปV องกั น ผลกระทบตอชุ มชนไดอยางรอบคอบครบถวนมากขึ้ น รวมทั้ งการใชพระราชบั ญ ญั ติ การผั งเมื อ ง
มาตรา 15 (3) และการนําสาระของขอกําหนดผังเมืองไปใชในการออกขอบัญญัติทองถิ่นดวยกระบวนการมี
สวนรวม
กรณีความลาชาของผังเมืองที่กระทบตอชุมชนและสิทธิชุมชน เนื่องจากใชเวลานานมากในชวงจาก
การตรวจของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จึงควรมีการพิจารณาปรับปรุง พัฒนาศักยภาพและขยาย
อั ต รากํ า ลั ง ในหนวยงานดั งกลาว รวมทั้ งพิ จ ารณาการขยายหนวยงานในภู มิภ าค เนื่ อ งดวยผั ง เมื องเป5 น
กฎกระทรวงที่ใชบังคับเฉพาะพื้นที่
ป-จจุบัน โครงสรางการพิจารณาและตัดสินใจผังเมือง คือกรรมการผังเมือง ซึ่งเป5นการตัดสินใจจาก
สวนกลาง ตาการบังคับใชและการพิจารณาอนุญาต การปฏิบัติตางๆอยูในพื้นที่ จึงควรมีการกระจายอํานาจ
การตัดสินใจผังเมืองในระดับจังหวัดและระดับชุมชน โดยมีโครงสรางกรรมการแตละดับที่มาจากทุกภาคสวน
และชุมชนในพื้นที่วางผังควรมีอํานาจในการตัดสินใจดวย ซึ่งในการนี้ จําเป5นตองปรับปรุงพระราชบัญญัติการ
ผังเมือง รวมถึงการปรับปรุง เพื่อใหมีผังเมืองที่ไมเกิด “ชองวาง” ในการควบคุมการใชประโยชน3ที่ดินและการ
พัฒนาไมใหกระทบกับชุมชนและสงเสริมตอการมีสวนรวมของประชาชนและชุมชนดวย
นอกจากนี้ ผังเมืองในระดับตางๆมีสาระสําคัญที่ครอบคลุมการพัฒนาหลายดานและกําหนดการใช
ประโยชน3ที่ดิน แตในหลายพื้นที่มีการพัฒนาที่มีผลกระทบและขัดกับสาระสําคัญของผัง จึงควรนําสาระ ขอมูล
การใชประโยชน3 ที่ดิ น ไปประกอบการประเมิ น ผลกระทบระดับ ยุ ทธศาสตร3ด วยการมี สวนรวมกอนการให
สัมปทานในกิจการบางประเภท เชน เหมืองแรและกิจการสํารวจ ขุดเจาะพลังงาน ทั้งนี้ ควรมีการปรับปรุง
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กฎหมายตางๆที่เกี่ยวของดวยเชนพระราชบัญญัติแร พ.ศ.2510 และพระราชบัญญัติป[โตรเลียม พ.ศ. 2514
และกฎระเบียบที่เกี่ยวของ
การสงเสริมการมีสวนรวมอยางมีประสิทธิภาพในทุกขั้นตอนกระบวนการสื่อสารสาธารณะที่เขาใจ
และเขาถึงไดงาย การเป[ดเผยขอมูลขาวสารรวมทั้งมีปรับปรุงกระบวนการ กลไกและขั้นตอนการมีสวนรวมใหมี
ระยะเวลาที่เหมาะสมและชัดเจน รวมทั้ง การกระจายอํานาจการตัดสินใจดวยการมีสวนรวมในระดับชุมชน และ
การปรับปรุงกฎหมายบางฉบับดังกลาวขางตน จะชวยใหผังเมืองเป5นไปเพื่อการคุมครองสิทธิชุมชนและสิทธิการ
มี ส วนรวมของประชาชน ทั้ ง ในกระบวนการผั ง เมื อ งและการนํ า ผั ง เมื อ งไปใชประโยชน3 ใ นการพั ฒ นา
การพิจารณาอนุมัติอนุญาตและจัดทํามาตรการคุมครอง มิใหมีการพัฒนาที่สงผลกระทบตอชุมชน นําไปสูการ
พัฒนาที่สอดคลองกับวิถีชีวิต เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอมของชุมชน ดวยการมีสวนรวมของชุมชน
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บทที่ 5
การวิเคราะหและสังเคราะหปญหากฎหมายผังเมือง
ที่เกี่ยวของกับสิทธิชุมชน และสิทธิการมีส%วนร%วมของประชาชน

การศึกษาวิจัยเรื่อง ผังเมืองกับการคุมครองสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส$วนร$วมของประชาชน
ใหความสําคัญกับการคุมครองสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส$วนร$วมของประชาชน ในกระบวนการนโยบาย
สาธารณะดานผังเมือง ทั้งในช$วงก$อนการวางผัง ในระหว$างการวางผังและหลังการประกาศบังคับใชผังเมือง
เพื่อประโยชน0ในการปกป1องคุมครองสิทธิในการมีส$วนร$วมกับรัฐ ส$งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
และสิทธิในการดํารงชีพอย$างปกติและต$อเนื่องในสิ่งแวดลอมที่จะไม$ก$อใหเกิดอันตราย ต$อสุขภาพอนามัย
สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของประชาชน
โดยจากการศึกษารวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวของกับการผังเมืองในบทที่ 2 และการจัดกลุ$มประเด็น
ผังเมืองที่เกี่ยวของกับสิทธิชุมชน และสิทธิการมีส$วนร$วมของประชาชนในบทที่ 3 ซึ่งมีที่มาจากประเด็น
ป;ญหากรณีชุมชนที่ไดรับผลกระทบจากการพัฒนาและกิจกรรมที่เกี่ยวของกับผังเมือง, ประเด็นป;ญหาผังเมือง
ที่ปรากฏตามสื่อสาธารณะ, ขอรองเรียน, การตีความทางกฎหมาย, ความคิดเห็นจากการจัดประชุมรับฟ;ง
ความคิดเห็นและนํามาสู$การวิเคราะห0และสังเคราะห0ป;ญหากฎหมายผังเมือง พบว$าในแต$ละช$วงของการ
ดําเนินการเพื่อจัดทําผังเมือง จนถึงการประกาศบังคับใชเปBนกฎหมายและผังเมืองหมดอายุการบังคับใช มี
ลักษณะและสภาพป;ญหาทางกฎหมายที่แตกต$างกัน โดยสามารถแบ$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$วมของประชาชนกรณีกฎกระทรวงเกี่ยวกับผังเมืองรวมหมดอายุการ
บังคับใช
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5.1 สิทธิชุมชนและสิทธิการมีส%วนร%วมของประชาชนในช%วงระหว%างการจัดทําผังเมือง
5.1.1 สิทธิในขอมูลข%าวสาร
ในการจัดทําผังเมือง กฎหมายกําหนดใหตองรับฟ;งความคิดเห็นของประชาชนและปEดประกาศตัว
ผังและขอกําหนด เปBนเวลา 90 วัน ในขั้นตอนนี้ประชาชนสามารถใชสิทธิในการเขามามีส$วนร$วมแสดง
ความคิดเห็น เพื่อปรับปรุงแกไขร$างผังเมืองในพื้นที่ของตนเองได
ทั้งนี้ การที่ประชาชนจะสามารถเขามามีส$วนร$วมในกระบวนการดังกล$าวไดอย$างมีประสิทธิภาพ
นั้น ประชาชนจําเปBนตองมีความเขาใจในร$างผังเมืองดังกล$าว รวมทั้งทราบถึงสิทธิและผลกระทบของการ
วางผังเมืองที่มีต$อตนเองและชุมชน เช$น เขาใจขอกําหนดในการใชประโยชน0ที่ดินในแต$ละบริเวณของผัง ซึ่ง
หมายความรวมถึงกิจการที่สามารถดําเนินการไดและกิจการที่หามดําเนินการในพื้นที่ เปBนตน
ประเด็นป;ญหาในการใชสิทธิของประชาชนเพื่อรับรูขอมูลข$าวสารเกี่ยวกับการวางผังเมือง ปรากฏ
ในสองลักษณะ คือ
1) ประชาชนไม$ ท ราบขอมู ล ว$ า มี ก ารจั ด ทํ า ผั ง เมื อ งในพื้ น ที่ จึ ง ไม$ ไ ดใชสิ ท ธิ เ พื่ อ มี ส$ ว นร$ ว มใน
กระบวนการดังกล$าว โดยอาจมีสาเหตุมาจากการประชาสัมพันธ0ที่ไม$ทั่วถึงหรือช$องทางในการ
สื่อสารประชาสัมพันธ0ไม$เหมาะสมกับลักษณะวิถีการดําเนินชีวิตของประชาชนในแต$ละพื้นที่ซึ่ง
แตกต$างกัน
2) ประชาชนไม$สามารถทําความเขาใจร$างผังเมืองที่มีการปEดประกาศได เนื่องจากร$างผังเมืองที่
นํามาปEดประกาศ มีขอมูลทางเทคนิคเฉพาะ และจําตองพิจารณาทั้งตัวผังและขอกําหนด ซึ่งใน
บางพื้นที่มีการปEดประกาศเฉพาะตัวผัง โดยไม$ไดปEดประกาศขอกําหนด จึงส$งผลใหประชาชน
เกิดความเขาใจผังเมืองที่คลาดเคลื่อนจากความเปBนจริง
ตามรัฐธรรมนูญแห$งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 57 ไดบัญญัติรับรองให บุคคลมีสิทธิ
ไดรับขอมูล คําชี้แจงและเหตุผลจากหน$วยงานของรัฐ ก$อนการอนุญาตหรือการดําเนินโครงการหรือกิจกรรม
ใดที่ อาจมี ผ ลกระทบต$ อคุ ณภาพสิ่ งแวดลอม สุ ขภาพอนามั ย คุ ณภาพชี วิ ตหรื อส$ ว นไดเสี ย สํ า คั ญอื่ น ใด
ที่เกี่ยวกับตนหรือชุมชนทองถิ่นและมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนต$อหน$วยงานที่เกี่ยวของ เพื่อนําไป
ประกอบการพิจารณาในเรื่องดังกล$าว
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ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว$าดวยการรับฟ;งความคิดเห็นประชาชน พ.ศ.2548 ขอ 8 กําหนดว$า
ในการรั บ ฟ; งความคิ ด เห็ น ของประชาชน หน$ ว ยงานของรั ฐ ตองมุ$ งใหประชาชนมี ความเขาใจที่ ถูกตอง
เกี่ยวกับโครงการของรัฐและรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนที่มีต$อโครงการนั้น รวมตลอดทั้งความ
เดือดรอนหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก$ประชาชนดวย
สิทธิในขอมูลข$าวสารตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 ประกอบกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว$าดวย
การรับฟ;งความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548ดังกล$าว เปBนหลักประกันสิทธิในการรับรูขอมูลข$าวสารของ
ประชาชน เกี่ยวกับการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจมีผลกระทบต$อคุณภาพสิ่งแวดลอม คุณภาพชีวิต
หรือส$วนไดเสียของตนหรือชุมชน ซึ่งการจัดทําผังเมืองถือเปBนลักษณะของการดําเนินกิจกรรมดังกล$าว
ดังนั้น การดําเนินการเพื่อใหมีการวางหรือจัดทําผังเมือง จึงตองมีกระบวนการที่สามารถทําใหประชาชน
รับทราบขอมูลในการจัดทําในแต$ละขั้นตอนไดโดยง$าย สามารถอ$านทําความเขาใจผังเมืองและมีส$วนร$วมใน
การแสดงความคิดเห็นไดอย$างกวางขวาง

5.1.2 สิทธิในการมีส%วนร%วมของประชาชน
การจัดรับฟงความคิดเห็นของประชาชนต%อร%างผังเมือง
ประเด็น ป;ญหาเกี่ ยวกับกระบวนการจัดรับ ฟ;งความคิดเห็นของประชาชนนี้ คณะผูวิจั ยพบว$า มี
ป; ญ หาการจั ด ประชุ ม ชี้ แ จงไม$ ทั่ ว ถึ ง ครอบคลุ ม พื้ น ที่ แ ละการจั ด ประชุ ม ชี้ แ จงเพื่ อ รั บ ฟ; ง ความคิ ด เห็ น
ประชาชนไม$เพียงพอ
1) ป;ญหาการจัดประชุมชี้แจงไม$ทั่วถึง ไม$ครอบคลุมพื้นที่
การดําเนินการโฆษณาและประชุมรับฟ;งความคิดเห็นของประชาชน เปBนไปตามขั้นตอนที่ 4 ของ
การวางและจั ด ทํ า ผั ง เมื อ งรวมเมื อ ง,ผั ง เมื อ งรวมชุ ม ชนและขั้ น ตอนที่ 9 ของการวางและจั ด ทํ า
ผั งเมื องรวมจั งหวั ด ซึ่ งกฎหมายมิ ไดกํ า หนดรู ป แบบที่ ชั ด เจนในการจั ด ประชุ มรั บ ฟ; งความคิ ด เห็ น ของ
ประชาชนไว
ป;ญหาที่พบ คือ การที่ประชาชนในพื้นที่ซึ่งจะมีการวางผังเมือง ไม$ทราบขอมูลกระบวนการวาง
และจัดทําผังเมือง รวมทั้ง ไม$ทราบถึงสิทธิของตนเองในการเขาไปมีส$วนร$วมในแต$ละกระบวนการดังกล$าว
เนื่องจากการจัดประชุมชี้แจงและรับฟ;งความคิดเห็นของประชาชน มักจัดโดยไม$ไดกระจายครอบคลุมไปยัง
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พื้นที่ตามการวางผังเมืองทั้งหมดอย$างทั่วถึง ส$งผลใหประชาชนบางส$วนไม$ทราบขอมูลและไม$อาจเขามามี
ส$วนร$วมในการแสดงความคิดเห็นต$อการวางผังเมืองในพื้นที่ของตนเองได
ตามมาตรา 57 วรรคสอง รัฐธรรมนูญแห$งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ประกอบคําพิพากษา
ศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขแดงที่ 1025/2556 ซึ่งศาลไดวินิจฉัยเกี่ยวกับบทบัญญัติในมาตรา 57
วรรคสองว$ า “บทบั ญ ญั ติ ใ นส$ ว นนี้ เ ปB น การกํ า หนดหนาที่ ข องรั ฐ หรื อ ขั้ น ตอนที่ สํ า คั ญ ของ...การวาง
ผังเมือง การกําหนดเขตการใชประโยชน0ที่ดินและการออกกฎที่อาจมีผลกระทบต$อส$วนไดเสียสําคัญของ
ประชาชน ดวยการบังคับใหรัฐตองจัดใหมีกระบวนการรับฟ;งความคิดเห็นของประชาชนอย$างทั่วถึงก$อน
ดําเนินการดังกล$าว ซึ่งหลักการดังกล$าวไดเริ่มมีมาตั้งแต$รัฐธรรมนูญแห$งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 โดย
มีเจตนารมณ0ที่จะรับรองสิทธิของประชาชนใหมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นอย$างทั่วถึงและใชสิทธิได
โดยถูกตองกับความเปBนจริง เกี่ยวกับการที่รัฐจะจัดใหมีการดําเนินการต$างๆ ซึ่งอาจมีผลกระทบต$อส$วนได
เสียสําคัญของประชาชน...”
“การที่ผูถูกฟ1องคดีที่ 1และที่ 2 ยังมิไดจัดใหมีกระบวนการรับฟ;งความคิดเห็นของประชาชนอย$าง
ทั่วถึง เปBนการละเลยต$อหนาที่ตามที่รัฐธรรมนูญแห$งราชอาณาจักรไทยกําหนดใหตองปฏิบัติ”
ตามบทบั ญ ญั ติในรั ฐ ธรรมนู ญ แห$ ง ราชอาณาจั กรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 57 วรรคสอง ซึ่ งได
กํ า หนดใหการกํ า หนดเขตการใชประโยชน0 ใ นที่ ดิ น ใหรั ฐ จั ดใหมี ก ระบวนการรั บ ฟ; งความคิ ด เห็ น ของ
ประชาชนอย$างทั่วถึงก$อนดําเนินการ ประกอบประเด็นคําวินิจฉัยในคดีขางตนสามารถเทียบเคียงไดกับ
กระบวนการจัดรับฟ;งความคิดเห็นของประชาชนในกรณีการจัดทําผังเมือง ซึ่งตองจัดใหมีการรับฟ;งความ
คิดเห็นของประชาชนอย$างทั่วถึง ทั้งนี้ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค0ในการวางและจัดทําผังเมือง
2) การจัดประชุมชี้แจงเพื่อรับฟ;งความคิดเห็นประชาชนไม$เพียงพอ
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 มาตรา 19 กําหนดว$า ในการวางและจัดทําผังเมืองรวม
ใหสํานักผังเมืองหรือเจาพนักงานทองถิ่นแลวแต$กรณี จัดใหมีการโฆษณาใหประชาชนทราบ แลวจัดการ
ประชุมไม$นอยกว$าหนึ่งครั้ง เพื่อรับฟ;งขอคิดเห็นของประชาชนในทองที่ที่จะมีการวางและจัดทําผังเมืองรวม
นั้น
ป;ญหาที่พบ คือ เมื่อกฎหมายกําหนดเกณฑ0ขั้นต่ํา โดยใหมีการจัดประชุมไม$นอยกว$าหนึ่งครั้ง โดย
มิไดกําหนดใหจัดประชุมอย$างทั่วถึง จึงส$งผลใหประชาชนในพื้นที่ที่จะมีการวางและจัดทําผังเมืองนั้น ไม$ได
รับขอมูลข$าวสารเกี่ยวกับการจัดทําผังเมืองที่เพียงพอ
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อย$างไรก็ตาม การจัดประชุมชี้แจงเพียงหนึ่งครั้งหรือหลายครั้งหากไม$มีการกําหนดหลักเกณฑ0
วิธีการ การใหขอมูลที่กวางขวางและหลากหลาย ประชาชนผูมีส$วนเกี่ยวของสามารถเขาถึงไดง$ายก็ไม$อาจ
ถือไดว$าเปBนการรับฟ;งความคิดเห็นของประชาชนอย$างทั่วถึงได
การใชสิทธิแกไขเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนในที่ดิน
1) การเปลี่ยนแปลงการใชประโยชน0ที่ดิน โดยไม$ไดรับฟ;งความคิดเห็นของประชาชน
ตามกฎหมายผังเมือง ประชาชนผูมีส$วนไดเสียในการวางหรือจัดทําผังเมือง มีสิทธิในการยื่นคํารอง
ขอแกไขเปลี่ยนแปลงการใชประโยชน0ที่ดินตามผังเมืองได ในขั้นตอนระหว$างการปEดประกาศ 90 วัน ตาม
มาตรา 23 แห$งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 และแมผังเมืองจะประกาศใชบังคับแลว ประชาชนก็
ยังมีสิทธิในการขอแกไขไดทุกเมื่อ ซึ่งคํารองขอแกไขเปลี่ยนแปลงการใชประโยชน0ที่ดินดังกล$าว จะถูกส$งเขา
สู$กระบวนการพิ จ ารณาขอคณะกรรมการผังเมือง เพื่ อพิจ ารณาว$า คํ ารองของประชาชนดั งกล$ า วมี เ หตุ
เหมาะสมเพียงพอ ที่จะตองดําเนินการแกไขผังเมืองหรือไม$
กรณีที่ไม$มีประชาชนผูมีส$วนไดเสียยื่นคํารองขอเพื่อแกไขเปลี่ยนแปลงผังเมืองในขั้นตอนการปEด
ประกาศ 90 วัน การแกไขเปลี่ยนแปลงผังเมืองโดยคณะกรรมการผังเมืองไม$สามารถกระทําได ซึ่งศาล
ปกครองสู ง สุ ด ไดเคยมี คํ า วิ นิ จ ฉั ย เกี่ ย วกั บ การแกไขเปลี่ ย นแปลงการใชประโยชน0 ที่ ดิ น ในผั ง เมื อ งว$ า
คณะกรรมการผังเมืองไม$มีอํานาจในการเปลี่ยนแปลงแกไขผังเมืองโดยไม$รับฟ;งความคิดเห็นของประชาชน
และการแกไขเปลี่ยนแปลงผังเมืองตามมาตรา 24 แห$งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518ตองมีการยื่น
คํารองมาจากประชาชนทั้งนี้ ตามกรณีศึกษาแนวทางการวินิจฉัยในคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.
13/2547
กรณีศึกษา เปBน คดีเกี่ยวกับการฟ1องขอใหเพิกถอนกฎกระทรวงใหใชบั งคับผังเมืองรวมจังหวั ด
สมุ ทรปราการ พ.ศ.2544 ออกตามความในพระราชบั ญญั ติการผังเมื อง พ.ศ.2518 เฉพาะพื้ นที่ ตํา บล
คลองด$าน อําเภอบางบ$อ จังหวัดสมุทรปราการ ดวยเหตุการณ0ดําเนินการของผูถูกฟ1องคดี ที่ประกาศบังคับ
ใชผังเมืองรวมจังหวัดสมุทรปราการ โดยไม$ชอบดวยกฎหมายตามรัฐธรรมนูญ, พระราชบัญญัติการผังเมือง
พ.ศ.2518 มาตรา 19 มาตรา 23 และมาตรา 24 และพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค0การบริหารส$วน
ตําบล พ.ศ.2537
ในระหว$างที่กฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมจังหวัดสมุทรปราการ ฉบับที่ 173 (พ.ศ.2537)
ใหใชครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ กรมการผังเมืองเห็นว$าสภาพการณ0และสิ่งแวดลอมในทองที่
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จังหวัดสมุทรปราการไดเปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญ จึงเห็นควรปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัดสมุทรปราการ
ดั ง กล$ า วซึ่ ง ปรากฏขอเท็ จ จริ ง ว$ า ภายหลั ง พนกํ า หนด 90 วั น ในการใหผู มี ส$ ว นไดเสี ย ยื่ น คํ า รองขอ
เปลี่ยนแปลงการใชประโยชน0ที่ดินและขอกําหนดการใชประโยชน0ที่ดิน กรมการผังเมืองไดเสนอคํารองขอ
ทั้งหมดใหคณะกรรมการผังเมืองพิจารณา ซึ่งคณะกรรมการผังเมืองไดมีมติใหความเห็นชอบในการแกไข
เปลี่ยนแปลงการใชประโยชน0ที่ดินตามที่มีผูรองขอส$วนหนึ่ง และนอกจากนี้ คณะกรรมการผังเมืองยังไดมี
มติใหเปลี่ยนแปลงพื้นที่การใชสอยเพิ่มเติมในตําบลคลองด$าน อําเภอบางบ$อ จังหวัดสมุทรปราการ จากเขต
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) เปBนเขตอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีม$วง) โดยไม$มีผูรองขอ
มติคณะกรรมการผังเมืองที่ใหเปลี่ยนแปลงพื้นที่การใชสอยเพิ่มเติมในตําบลคลองด$าน อําเภอบาง
บ$อ จังหวัดสมุทรปราการ จากเขตชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) เปBนเขตอุตสาหกรรมและคลังสินคา
(สีม$วง) โดยไม$มีผูรองขอ เปBนกรณีที่มาตรา 24 แห$งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 ไม$ไดใหอํานาจ
ไว และการเปลี่ ย นแปลงการใชประโยชน0 ที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เ ขี ย ว) เปB น ที่ ดิ น
อุ ต สาหกรรมและคลั ง สิ น คา (สี ม$ ว ง) ในทองที่ ตํ า บลคลองด$ า น อํ า เภอบางบ$ อ จั ง หวั ด สมุ ทรปราการ
ในกฎกระทรวงใหใชบั งคับ ผั งเมื องรวมสมุ ทรปราการ พ.ศ.2544 โดยที่ กรมการผั งเมื องยั งไม$ ไดนํ า มติ
คณะกรรมการผังเมืองดังกล$าว ไปดําเนินการตามมาตรา 23 แห$งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 จึง
ไม$ชอบดวยขั้นตอนอันเปBนสาระสําคัญ ตามที่ไดบัญญัติไวในมาตรา 23 มาตรา 24 และมาตรา 25 แห$ง
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518
ศาลปกครองสู ง สุ ด พิ พ ากษาใหเพิ ก ถอนกฎกระทรวงใหใชบั ง คั บ ผั ง เมื อ งรวมสมุ ท รปราการ
พ.ศ.2544 เฉพาะในส$วนที่กําหนดใหพื้นที่ตําบลคลองด$าน อําเภอบางบ$อ จังหวัดสมุทรปราการ เปBนที่ดิน
ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีม$วง) โดยใหการเพิกถอนมีผลยอนหลังไปถึงวันที่กฎกระทรวงใหใช
บังคับผังเมืองรวมสมุทรปราการ พ.ศ.2544 มีผลใชบังคับ
2) การแกไขปรั บ ปรุ ง ผั ง เมื อ ง ที่ ไ ม$ ไ ดเปB น ไปเพื่ อ ประโยชน0 แ ห$ ง รั ฐ ตามมาตรา 26
แห$งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518
การแกไขปรับปรุงผังเมือง กฎหมายไดกําหนดใหเปBนสิทธิของประชาชนผูมีส$วนไดเสียและสํานัก
ผังเมืองหรือเจาพนักงานทองถิ่น ที่สามารถเสนอหรือแกไขปรับปรุงผังเมืองได ซึ่งการแกไขปรับปรุงผังเมือง
ดังกล$าว ตองคํานึงถึงความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งสิทธิชุมชนและสิทธิใน
การอยู$ในสิ่งแวดลอมที่ดีของประชาชนดวย ทั้งนี้ ภายใตหลักการคุมครองประโยชน0ของประชาชนโดยรวม
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ซึ่งหากหน$วยงานที่เกี่ยวของในการจัดทําผังเมืองดําเนินการแกไขเปลี่ยนแปลงโดยขัดกับสิทธิชุมชนโดยชัด
แจง ถื อเปBน การกระทํา ที่ไม$ ชอบดวยกฎหมายซึ่งศาลปกครองสู งสุดไดวิ นิจ ฉัย วางบรรทัดฐานเกี่ ยวกั บ
ประเด็นดังกล$าวไวแลว ในคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.79/2547 ดังนี้
มาตรา 26 วรรคสาม “ในระหว$ า งที่ ก ฎกระทรวงตามวรรคหนึ่ ง ใชบั ง คั บ ถาสํ า นั ก ผั ง เมื อ ง
หรื อเจาพนั กงานทองถิ่ น เห็ น สมควรจะกํ า หนดใหแกไขปรั บ ปรุ งผั งเมื องรวมเสี ย ใหม$ ใหเหมาะสมกั บ
สภาพการณ0และสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป หรือเพื่อประโยชน0แห$งรัฐก็ได...”
กรณีศึกษา เปBนคดีเกี่ยวกับการที่เอกชนซึ่งประกอบกิจการกําจัดขยะมูลฝอย เกิดป;ญหาสถานที่นํา
ขยะมูลฝอยไปฝ;งกลบไม$เพียงพอ จึงตองจัดหาที่ดินแห$งใหม$ ซึ่งปรากฏขอเท็จจริงว$าที่ดินบริเวณดังกล$าว
อยู$ในพื้นที่ผังเมืองรวมสมุทรปราการและมีขอกําหนดการใชประโยชน0ที่ดินหามใชประโยชน0เพื่อกิจการ
กําจัดมูลฝอย ผูว$าราชการจังหวัด(ผูถูกฟ1องคดีที่ 1) จึงมีหนังสือถึงอธิบดีกรมการผังเมืองใหดําเนินการแกไข
ขอกําหนดการใชประโยชน0ที่ดินเฉพาะในบริเวณแปลงที่ดินของเอกชนรายดังกล$าว จากพื้นที่สีสม ประเภท
ที่อยู$อาศัยหนาแน$นปานกลางเปBนพื้นที่สีม$วง ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา เพื่อใหสามารถใชเปBน
สถานที่ กํ า จั ด มู ล ฝอยไดและกรมการผั งเมื องไดเสนอเรื่ อ งใหคณะกรรมการผั งเมื องพิ จ ารณาแกไขขอ
กําหนดการใชประโยชน0ที่ดิน
ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว$า การที่ผูถูกฟ1องคดีที่ 1 ดําเนินการใหมีการแกไขขอกําหนดการใช
ประโยชน0ที่ดินของผังเมืองรวมสมุทรปราการ เพื่อใหผูถูกฟ1องคดีที่ 6 สามารถประกอบกิจการกําจัดมูลฝอย
ไดในบริเวณพื้นที่สีสม ซึ่งเปBนประเภทที่อยู$อาศัยหนาแน$นปานกลางของผังเมือง การดําเนินการดังกล$าว
ไม$ไดทําใหมีหรือทําใหดีขึ้นซึ่งสุขลักษณะ ความสะดวกสบาย ความเปBนระเบียบ ความสวยงาม การใช
ประโยชน0ในทรัพย0สิน ความปลอดภัยของประชาชนและสวัสดิภาพของสังคม สําหรับประชาชนที่อาศัยอยู$
ในที่ดินประเภทที่อยู$อาศัยหนาแน$นปานกลาง ตามวัตถุประสงค0ของการผังเมือง เนื่องจากกิจการกําจัดมูล
ฝอยเปB น กิ จ การที่ ไ ม$ เ หมาะสมจะใหมี ใ นพื้ น ที่ ซึ่ ง ผั ง เมื อ งรวมกํ า หนดไวเปB น ประเภทที่ อ ยู$ อ าศั ย อี ก ทั้ ง
ขอกําหนดผังเมืองรวมที่หามประกอบกิจการกําจัดมูลฝอยในที่ดินประเภทที่อยู$อาศัยหนาแน$นปานกลาง
เปBนขอกําหนดเพื่อประโยชน0แห$งรัฐ เพราะเปBนมาตรฐานกลางของผังเมืองรวมที่ใชบังคับทั่วประเทศ มี
วัตถุประสงค0เพื่อคุมครองประโยชน0ของประชาชนโดยรวม เพื่อใหสามารถดํารงชีพอยู$ไดอย$างปกติและ
ต$อเนื่องในสิ่งแวดลอมที่จะไม$ก$อใหเกิดอันตรายต$อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน การ
แกไขขอกําหนดการใชประโยชน0ที่ดินของผังเมืองรวมสมุทรปราการดังกล$าว จึงไม$เปBนการแกไขปรับปรุง
ผังเมืองรวมเพื่อประโยชน0แห$งรัฐ ตามมาตรา 26 วรรคสามแห$งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518
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การดําเนินการขอแกไขขอกําหนดการใชประโยชน0ที่ดินดังกล$าว มีวัตถุประสงค0เพื่อประโยชน0ของผู
ถูกฟ1องคดีที่ 6 ที่รับจางกําจัดมูลฝอยจากผูถูกฟ1องคดีที่ 5 และเพื่อประโยชน0ของหน$วยงานราชการ คือ
กรุงเทพมหานครและองค0การบริหารส$วนตําบลราชาเทวะ และเพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการกําจัด
มู ล ฝอยตามอํ า นาจหนาที่ ข องผู ถู ก ฟ1 อ งคดี ที่ 3 และผู ถู ก ฟ1 อ งคดี ที่ 4 เท$ า นั้ น การที่ ผู ถู ก ฟ1 อ งคดี ที่ 1
ดํ า เนิ น การขอใหมี ก ารแกไขขอกํ า หนดการใชประโยชน0 ที่ ดิ น ของผั ง เมื อ งรวมสมุ ท รปราการ เพื่ อ ให
ผูถูกฟ1องคดีที่ 6 สามารถประกอบกิจการกําจัดมูลฝอยได ในที่ดินประเภทที่อยู$อาศัยหนาแน$นปานกลาง ใน
ลักษณะดังกล$าว ถือไดว$า เปBน การละเลยในการบริห ารราชการโดยไม$เ ปBน ไปตามวัต ถุป ระสงค0ของการ
ผังเมือง ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518

5.1.3 การตีความผูมีส%วนไดเสียตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518
มาตรา 19 วรรคสอง กํ า หนดว$ า ในการวางและจั ด ทํ า ผั ง เมื อ งใด ใหสํ า นั ก ผั ง เมื อ งหรื อ
เจาพนักงานทองถิ่นแลวแต$กรณี จัดใหมีการโฆษณาใหประชาชนทราบ แลวจัดการประชุมไม$นอยกว$าหนึ่ง
ครั้ง เพื่อรับฟ;งขอคิดเห็นของประชาชนในทองที่ที่จะมีการวางและจัดทําผังเมืองรวมนั้น
มาตรา 23 เมื่อคณะกรรมการผังเมืองใหความเห็นชอบแลว ใหสํานักผังเมืองหรือเจาพนักงาน
ทองถิ่นผูวางและจัดทํา ผังเมืองรวมนั้น จัดใหมีการปEดประกาศแผนที่ แสดงเขตของผังเมืองรวมไวในที่
เปEดเผย...เปBนเวลาไม$นอยกว$าเกาสิบวัน
ในใบประกาศดังกล$าว ใหมีคําประกาศเชิญชวนใหผูมีส$วนไดเสีย ไปตรวจดูแผนผังและขอกําหนด
ของผังเมืองรวมได...
บทบัญญัติทั้งสองมาตราขางตน เปBนการกําหนดขั้นตอนการมีส$วนร$วมของประชาชน ในการวาง
และจัดทําผังเมืองรวม ซึ่งแบ$งออกเปBนสองช$วง กล$าวคือ การรับฟ;งความคิดเห็นของประชาชนก$อนการวาง
และจัดทําผังเมืองรวม (มาตรา 19) และการรับฟ;งความคิดเห็นภายหลังจากคณะกรรมการผังเมืองใหความ
เห็นชอบร$างผังเมืองรวมแลว (มาตรา 23)
จากการศึ ก ษาพบว$ า การรั บ ฟ; ง ความคิ ด เห็ น ของประชาชนตามมาตรา 19 นั้ น เปB น ไปตาม
กฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ0 วิธีการ และเงื่อนไขในการโฆษณา การประชุม และการแสดงขอคิดเห็น
ของประชาชนในการวางและจัดทําผังเมืองรวม พ.ศ.2552 ขอ 9 ซึ่งระบุใหบุคคลดังต$อไปนี้ เปBนผูมีสิทธิ
แสดงขอคิดเห็นเกี่ยวกับการวางและจัดทําผังเมืองรวม
(1) เจาของหรือผูครอบครองที่ดินหรืออาคาร ที่ ตั้งอยู$ในทองที่ที่จะวางและจัดทําผังเมืองรวม
หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากบุคคลดังกล$าว
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(2) ผู แทนหน$ ว ยงานของรั ฐ ผู แทนสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่ จั ด การศึ ก ษาดานการผั ง เมื อ งหรื อ
สิ่งแวดลอม ผูแทนสมาคม ผูแทนภาคเอกชนและบุคคลหรือคณะบุคคลอื่นที่เกี่ยวของตาม
ขอ 7
(3) สมาชิกรัฐสภาและสมาชิกสภาทองถิ่นแห$งทองที่ที่จะวางและจัดทําผังเมืองรวม
(4) กํานันและผูใหญ$บาน แห$งทองที่ที่จะวางและจัดทําผังเมืองรวม
สําหรับการรับฟ;งความคิดเห็นของประชาชนตามมาตรา 23 เปBนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว$าดวยวิธีการประกาศเชิญชวนใหผูมีส$วนไดเสียไปตรวจดูแผนผัง พ.ศ.2550 และหลักเกณฑ0การพิจารณาคํา
รอง ของผู มี ส$ ว นไดเสี ย ยื่ น คํ า รองขอใหแกไขหรื อ เปลี่ ย นแปลง หรื อ ยกเลิ กขอกํ า หนดเกี่ ย วกั บ การใช
ประโยชน0ที่ดินของผังเมืองรวม ตามมติในการประชุมคณะกรรมการผังเมือง ครั้งที่ 9/2550 เมื่อวันที่ 14
กันยายน พ.ศ. 2550 โดยหลักเกณฑ0การพิจารณาคํา รองของผู มีส$ว นไดเสี ยยื่ น คํ ารองขอใหแกไขหรื อ
เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกขอกําหนดเกี่ยวกับการใชประโยชน0ที่ดินของผังเมืองรวม ขอ 4 ระบุว$า คํารองที่ได
ยื่นใหประกอบดวย
“1.หลักฐานแสดงว$าตนเปBนผูมีส$วนไดเสีย ซึ่งประกอบดวย สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตร
อื่นใดที่ทางราชการออกให และขอความระบุแสดงว$าตนเปBนผูมีส$วนไดเสีย และความตองการที่จะ
ใหแกไขหรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกขอกําหนดจากเดิมเปBนของใหม$ พรอมทั้งเหตุผลประกอบ...”
จะเห็ นไดว$าบทบัญ ญัติต ามกฎหมายผังเมืองที่เ กี่ยวของกับขั้ นตอนการรับฟ; งความคิ ดเห็ นของ
ประชาชน มิ ไดกํ า หนดนิ ย ามของ “ผู มี ส$ ว นไดเสี ย ”ไว เปB น การเฉพาะ ดั งนี้ การตี ความผู มี ส$ ว นไดเสี ย
จึงตองตีความในความหมายอย$างกวาง เพื่อเปBนการคุมครองสิทธิของประชาชนและชุมชน ในการดํารงชีพ
อย$างปกติและต$อเนื่องในสิ่งแวดลอมที่จะไม$ก$อใหเกิดอันตรายต$อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพหรือคุณภาพ
ชีวิตของตน ซึ่งจากการศึกษาพบว$า ป;จจุบันมีการตีความผูมีส$วนไดเสียที่กวางอยู$แลว โดยเพียงแต$แสดงได
ว$ า ตนเปB น ผู มี ส$ ว นไดเสี ย อย$ า งไร คํ า รองเพื่ อขอเปลี่ ย นแปลงแกไขร$ า งผั งเมื องนั้ น ก็ จ ะไดรั บ การนํ าไป
พิจารณา
นอกจากนี้ สิ ทธิ ในการแสดงขอคิ ดเห็ นเกี่ ยวกั บ การวางและจั ดทํ าผั งเมื องรวม ตามมาตรา 19
ควรเปEดโอกาสใหแก$ประชาชนในวงกวางและยิ่งตองหมายความรวมถึงผูมีส$วนไดเสียในการดําเนินการวางและ
จัดทําผังเมืองรวมดวย เนื่องจากขั้นตอนในการแสดงขอคิดเห็นต$อผังเมืองรวมดังกล$าว เปBนขั้นตอนที่สําคัญ
เพื่อชี้แจง ทําความเขาใจกับประชาชนในช$วงก$อนการดําเนินการวางหรือจัดทําผังเมืองรวมแต$จากการศึกษา
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พบว$ า กฎกระทรวง กํ าหนดหลั กเกณฑ0 วิ ธี การ และเงื่ อนไขในการโฆษณา การประชุ ม และการแสดง
ขอคิดเห็นของประชาชนในการวางและจัดทําผังเมืองรวม พ.ศ.2552 ที่กําหนดหลักเกณฑ0ในเรื่องผูมีสิทธิแสดง
ขอคิดเห็นเกี่ยวกับการวางและจัดทําผังเมืองรวม ยังไม$ครอบคลุมถึงกลุ$มบุคคลผูที่มีส$วนไดเสียอย$างทั่วถึง
ทั้งนี้ การใชสิทธิในการแสดงขอคิดเห็น ตามมาตรา 19 และการรับคํารองของผูมีส$วนไดเสียตาม
มาตรา 23 ดังกล$าวขางตน ยังไม$มีหลักเกณฑ0ที่ชัดเจนสําหรับประชาชนทั่วไป ในการที่จะสามารถพิจารณา
ไดว$าตนเองมีสิทธิในการแสดงขอคิดเห็นเกี่ยวกับการวางและจัดทําผังเมืองรวม หรือเปBนผูมีส$วนไดเสียซึ่งมี
สิทธิยื่นคํารองใหแกไขเปลี่ยนแปลงร$างผังเมืองหรือไม$ ซึ่งมีผลต$อการตัดสินใจเขามาใชสิทธิในการมีส$วนร$วม
ของประชาชน
5.1.4 คํารองของผูมีส%วนไดเสีย ที่ยื่นเมื่อพนกําหนดระยะเวลา 90 วันตามกฎหมาย
ตามมาตรา 24 แห$งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 ที่กําหนดให “ภายในกําหนดเกาสิบวัน
ตั้งแต$วันปEดประกาศในมาตรา 23 ผูมีส$วนไดเสียผูใดมีหนังสือถึงสํานักผังเมืองหรือเจาพนักงานทองถิ่น ผู
วางและจั ด ทํ า ผั งเมื องรวมนั้ น รองขอใหแกไขหรื อเปลี่ ย นแปลง หรือยกเลิ กขอกํ า หนดเกี่ ย วกับ การใช
ประโยชน0ที่ดินของผังเมืองรวมนั้น...ใหสํานักผังเมืองหรือเจาพนักงานทองถิ่นแลวแต$กรณี เสนอคํารองนั้น
ต$อคณะกรรมการผังเมือง...” และตามหลักเกณฑ0การพิจารณาคํารอง ของผูมีส$วนไดเสียยื่นคํารองขอให
แกไขหรื อ เปลี่ ย นแปลง หรื อ ยกเลิ ก ขอกํ า หนดเกี่ ย วกั บ การใชประโยชน0 ที่ ดิ น ของผั ง เมื อ งรวม ขอ 3
กําหนดให ผูมีส$วนไดเสียตองยื่นคํารองขอใหแกไขหรือ เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกขอกําหนดเกี่ยวกับการใช
ประโยชน0ที่ดินของผังเมืองรวมนั้น ภายในระยะเวลาที่พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 กําหนดไว
ประเด็ น ป; ญ หาในการยื่ น คํ า รองของผู มี ส$ ว นไดเสี ย ที่ ยื่ น เมื่ อ พนกํ า หนดระยะเวลา 90 วั น
มาพิจารณา คือทําใหกระบวนการจัดทําผังเมืองล$าชาออกไป โดยอาจส$งผลกระทบต$อการกําหนดการใช
ประโยชน0ที่ดินได ตัวอย$างเช$น กรณีศึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งมีการดําเนินการจัดทําตั้งแต$
ปTพ.ศ.2547 และจัดทํามาถึงขั้นตอนการปEดประกาศ 90 วัน และเปEดโอกาสใหผูมีส$วนไดเสียยื่นคํารองเพื่อ
ขอแกไขเปลี่ ย นแปลงร$ า งผั ง เมื อ ง แต$ ป รากฏขอเท็ จ จริ ง ในภายหลั ง ว$ า มี ก ารยื่ น คํ า รองเพื่ อ ขอแกไข
เปลี่ยนแปลงร$างผังเมือง หลังพนกําหนดระยะเวลา 90 วัน ตามมาตรา 24 แห$งพระราชบัญญัติการผังเมือง
พ.ศ.2518 โดยประเด็นป;ญหากรณีนี้ คณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายประธานวุฒิสภามีความเห็นว$า การ
ยื่นหนังสือรองคัดคานร$างผังเมืองรวมจังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อพนกําหนด 90 วันนับตั้งแต$วันปEดประกาศ
ย$อมส$งผลใหหนังสือรองขอดังกล$าวเปBนหนังสือรองขอที่ไม$ชอบดวยกฎหมาย คณะกรรมการผังเมืองจึงไม$
จําตองพิจารณาหนังสือรองขอดังกล$าวแต$ประการใด อย$างไรก็ตาม คณะกรรมการผังเมืองอาจใชหนังสือ

200

รองขอดังกล$าวเปBนขอมูลประกอบในการพิจารณาหนังสือรองขอฉบับอื่น ที่ยื่นเขามาภายในกําหนดเวลา
ได29
คณะผูวิจัยเห็นว$า ระยะเวลาที่กําหนดใหผูมีส$วนไดเสีย ยื่นคํารองภายใน 90 วัน เปBนระยะเวลา
เร$ งรั ด (délaiindicatif) ซึ่ งกฎหมายกํ า หนดใหกระทํ าการหรื อไม$ กระทํ า การอย$ า งใดอย$ า งหนึ่ ง ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด โดยมิไดมีสภาพบังคับว$าหากไม$กระทําตามกรอบระยะเวลาดังกล$าว จะส$งผลต$อความ
ไม$ชอบดวยกฎหมายอย$างไร อีกทั้งไม$ไดเปBนระยะเวลาที่มุ$งคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยตรง แต$
ระยะเวลาดังกล$าวเปBนการกําหนดระยะเวลาที่มีวัตถุประสงค0เพื่อเร$งรัดใหสํานักผังเมืองหรือเจาพนักงาน
ทองถิ่นดําเนินการรวบรวมคํารอง และส$งใหคณะกรรมการผังเมืองพิจารณา ก$อนดําเนินการจัดทําผังเมือง
ในขั้นตอนต$อๆไป
ทั้ ง นี้ การดํ า เนิ น การตามระยะเวลาเร$ ง รั ด แมว$ า จะล$ ว งเลยระยะเวลาที่ กํ า หนดไว ก็ จ ะตอง
ดําเนินการภายในระยะเวลาอันสมควรดวย30 ซึ่งกรณีการรับพิจารณาคํารองที่ยื่นเกินกําหนดระยะเวลา
90 วัน ก็เช$นเดียวกัน การที่สํานักผังเมืองหรือเจาพนักงานทองถิ่นจะรับคํารองไวพิจารณา ตองเปBนคํารองที่
แมจะยื่นเกิน 90 วัน แต$ก็ยังอยู$ในระยะเวลาอันสมควรที่ไม$ยาวนานจนเกินไป มิใช$เปEดรับพิจารณาคํารองที่
เกินระยะเวลาทุกคํารองอย$างไม$สิ้นสุด อันอาจก$อใหเกิดป;ญหาการจัดทําผังเมืองล$าชา เหมือนเช$นกรณี
ตัวอย$างผังเมืองรวมจังหวัดสมุทรสงครามได
นอกจากนี้ กรณี การยื่ น คํ ารองเมื่อพนกํา หนดระยะเวลาดังกล$ า ว มี บ ทบั ญ ญั ติ ตามกฎหมายที่
สามารถนํ า มาเที ย บเคี ย งได กล$ า วคื อ พระราชบั ญ ญั ติ วิ ธี ป ฏิ บั ติ ร าชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ซึ่ ง มี
สาระสําคัญ คือ
มาตรา 65 ระยะเวลาที่ กํ า หนดไวในคํ า สั่ ง ของเจาหนาที่ อ าจมี ก ารขยายอี ก ได ถา
ระยะเวลานั้นไดสิ้นสุดลงแลว เจาหนาที่อาจขยายโดยกําหนดใหมีผลยอนหลังไดเช$นกัน ถาการ
สิ้นสุดตามระยะเวลาเดิมจะก$อใหเกิดความไม$เปBนธรรมที่จะใหสิ้นสุดตามนั้น
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หนังสือคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายประธานวุฒสิ ภา สํานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา ที่ สว(คกม) 0012.12/114 ลง
วันที่ 28 เมษายน 2553
30
ระยะเวลาบังคับ (délaiimperatif) และระยะเวลาเร$งรัด (délaiindicatif) กับเงื่อนไขความชอบดวยกฎหมายของการ
กระทําทางปกครอง, ณรงค0ฤทธิ์ เพชรฤทธิ์,http://www.pub-law.net/publaw/view.aspx?id=1917
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มาตรา 66 ในกรณีที่ผูใดไม$อาจกระทําการอย$างหนึ่งอย$างใด ภายในระยะเวลาที่กําหนด
ไวในกฎหมายได เพราะมีพฤติการณ0ที่จําเปBนอันมิไดเกิดขึ้นจากความผิดของผูนั้น ถาผูนั้นมีคําขอ
เจาหนาที่อาจขยายระยะเวลาและดําเนินการส$วนหนึ่งส$วนใดที่ล$วงมาแลวเสียใหม$ก็ได...

จากสาระสําคัญของบทบัญญัติขางตน จะเห็นไดว$า ระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดไวอาจขยายได
ทั้งโดยเจาหนาที่ขยายเองหรือกรณีที่มีผูรองขอซึ่งในกรณีการยื่นคํารองเพื่อแกไขเปลี่ยนแปลงร$างผังเมืองที่
ถือเปBนระยะเวลาเร$งรัดนี้ แมมิไดมีการยื่นคํารองภายในกําหนดระยะเวลา 90 วัน ตามกฎหมาย แต$หาก
ปรากฏขอเท็จจริงว$ามีพฤติการณ0ที่จําเปBน เช$น การที่ผูยื่นคํารองไม$ทราบเรื่องการจัดทําผังเมืองในพื้นที่และ
ไม$ทราบถึงระยะเวลาที่เปEดโอกาสใหยื่นคํารองมาก$อน เช$นนี้ เจาหนาที่ที่มีอํานาจในการรับคํารองย$อมมี
อํานาจที่จะรับคํารองที่ยื่นเกินระยะเวลาดังกล$าวไวพิจารณาได อย$างไรก็ตามเพื่อมิใหเกิดความล$าชาอันอาจ
เปBนอุปสรรคต$อการดําเนินการจัดทําผังเมืองในขั้นตอนต$อไป สํานักผังเมืองหรือเจาพนักงานทองถิ่นควร
กําหนดหลักเกณฑ0เพื่อใชเปBนกรอบในการพิจารณารับคํารองที่ยื่นเกิน 90 วัน ไวล$วงหนา

5.2 สิทธิชุมชนและสิทธิการมีส%วนร%วมของประชาชนในช%วงระหว%างรอประกาศบังคับใช
นับตั้งแต$มีการตราพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินที่จะทําการสํารวจ เพื่อการวางและจัดทํา
ผังเมืองรวมในทองที่ 72 จังหวัด พ.ศ.2546กระทั่งถึงป;จจุบัน พบว$ายังมีผังเมืองรวมจํานวนมากที่ยังไม$มี
การประกาศบังคับใช ซึ่งประเด็นป;ญหาของกระบวนการผังเมืองช$วงระหว$างรอประกาศบังคับใชกรณีนี้
หมายความถึงกระบวนการจัดทําผังเมืองไดดําเนินการผ$านขั้นตอนการมีมติเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีซึ่ง
เปBนกระบวนการที่ถือว$าผังเมืองมีความแน$นอนในระดับหนึ่งแลว หากแมจะมีการแกไขเปลี่ยนแปลงก็เปBน
การแกไขเล็กนอย ไม$กระทบต$อสาระสําคัญของผังเมือง
ป;ญหาของกระบวนการผังเมืองภายหลังผ$านการมีมติเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแลวนั้น ส$วนใหญ$
เปBนประเด็นป;ญหาความล$าชาในการดําเนินการ เพื่อใหมีการประกาศบังคับใชเปBนกฎหมาย ซึ่งป;ญหาความ
ล$าชาในการประกาศบังคับใชเปBนกฎหมายดังกล$าว นํามาสู$ประเด็นป;ญหาอื่นๆตามมา ดังนี้
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5.2.1 กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยเจาพนักงานการผังไม%ใชอํานาจในการกําหนดหลักเกณฑ
การใชประโยชนในทรัพยสินเพื่อประโยชนในการวางผังและจัดทําผังเมืองรวมตามมาตรา 15 (3) แห%ง
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518
ในระหว$ า งที่ ผั ง เมื อ งยั งไม$ มีการประกาศบั งคั บใช มี ก ฎหมายที่ ส ามารถกํ า หนดมาตรการเพื่ อ
คุมครองพื้นที่ได กล$าวคือตามมาตรา 15 (3) แห$งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 ซึ่งใหอํานาจเจา
พนักงานการผังในการกําหนดหลักเกณฑ0การใชประโยชน0ในทรัพย0สิน เพื่อประโยชน0ในการวางและจัดทํา
ผังเมืองรวมได
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 มาตรา 15 ไดบัญญัติใหอํานาจเจาพนักงานการผังในการ
ดํา เนิน การมาตรการต$ า งๆ เพื่ อใหสามารถบรรลุ เ จตนารมณ0 ของกฎหมาย โดยบั ญ ญัติ ว$ า “ในระหว$ า ง
กําหนดเวลาที่พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินที่จะทําการสํารวจใชบังคับใหเจาพนักงานการผังเมืองมี
อํานาจดังต$อไปนี้
(1) เขาทําการอันจําเปBนเพื่อการสํารวจ
(2) กําหนดเขตที่ดินที่ประสงค0จะใหเปBนเขตผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ
(3) กําหนดหลักเกณฑ0การใชประโยชน0ในทรัพย0สิน เพื่อประโยชน0ในการวางผังและจัด ทํา
ผัง เมือ งรวมหรือผังเมืองเฉพาะ ทั้งนี้เมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผังเมือง
แลว
(4) ทําเครื่องหมายระดับ ขอบเขตและแนวเขตตามความจําเปBน
(5) แจงใหหน$วยราชการ องค0การของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจส$งแผนที่หรือแผนผังแสดงเขตที่ดิน
เ พี ย ง เ ท$ า ที่ จํ า เ ปB น เ พื่ อ ป ร ะ โ ย ช น0 ใ น ก า ร ว า ง แ ล ะ จั ด ทํ า ผั ง เ มื อ ง ร ว ม ห รื อ
ผังเมืองเฉพาะ...”
โดยเฉพาะบทบัญญัติมาตรา 15 (3) ซึ่งบัญญัติเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑ0การใชประโยชน0
ทรัพย0สินแสดงใหเห็นถึงเจตนารมณ0ของพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 ที่ตองการใหเจาพนักงาน
การผังมีอํานาจใชดุลพินิจในการพิจารณาว$าควรจะตองดําเนินมาตรการบางอย$างเพื่อประโยชน0ในการวาง
ผังและจัดทําผังเมืองรวมใหบรรลุผลหรือไม$ ซึ่งขั้นตอนในการจัดทําร$างกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวม
ตั้งแต$เริ่มตนจนถึงการประกาศเปBนกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมใหมีผลใชบังคับนั้นตองใชระยะเวลา
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ดําเนินการระยะหนึ่ง ซึ่งเมื่อถึงเวลาประกาศกฎกระทรวงใหผังเมืองรวมมีผลบังคับใชในพื้นที่ สภาพพื้นที่
ตามร$างผังเมืองอาจเปลี่ยนแปลงสภาพไปจากสภาพเดิมในขณะที่มีการสํารวจเพื่อจัดทําร$างผังเมืองรวม อัน
จะทํ า ใหกระบวนการจั ด ทํ า ผั ง เมื อ งรวมซึ่ ง ใชทรั พ ยากรของรั ฐ ไปจํ า นวนมากไม$ ส ามารถบรรลุ ต าม
เจตนารมณ0ของกฎหมายได บทบัญญัติมาตรา 15 (3) จึงไดบัญญัติใหอํานาจแก$เจาพนักงานการผังในการ
กําหนดหลักเกณฑ0การใชประโยชน0ทรัพย0สิน โดยเจตนารมณ0ก็เพื่อไม$ใหมีการใชประโยชน0ทรัพย0สินขัดต$อ
ร$างผังเมืองรวมที่กําลังจะประกาศใชบังคับ
ขอสังเกตสําหรับกรณีเ จาพนักงานการผังไม$ใชอํา นาจตามมาตรา 15 วรรคหนึ่ง (3)31 ซึ่งเปBน
อํานาจดุลพินิจเพื่อกําหนดหลักเกณฑ0การใชประโยชน0ในทรัพย0สิน เพื่อประโยชน0ในการวางและจัด ทํา
ผัง เมือ งรวมหรือผังเมืองเฉพาะ ตองพิจารณาดวยว$าการไม$กําหนดหลักเกณฑ0ดังกล$าวนั้น เปBนการไม$ใช
ดุลพินิจเลย ซึ่งถือว$าเปBนการกระทําที่ไม$ชอบดวยกฎหมายเช$นกันเพราะกฎหมายกําหนดใหใชดุลพินิจดวย
หรือเปBนกรณีที่ใชดุลพินิจเลือกที่จะไม$กําหนดหลักเกณฑ0ดังกล$าว หากเจาพนักงานการผังหรือหน$วยงาน
ของรัฐใชดุลพินิจเลือกมาตรการที่จะไม$กําหนดหลักเกณฑ0ดังกล$าวนั้น ตองพิจารณาต$อไปดวยว$าการไม$
กําหนดหลักเกณฑ0ฯ ก็ยังสามารถบรรลุวัตถุประสงค0ในการวางและจัดทําผังเมืองหรือไม$และแมจะบรรลุ
วัตถุประสงค0ดังกล$าวได ก็ตองพิจารณาต$อไปดวยว$า การไม$กําหนดหลักเกณฑ0ฯนี้ ส$งผลกระทบต$อสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนที่กฎหมายคุมครองไวนอยที่สุดหรือไม$ (ในกรณีนี้ ตองพิจารณาทั้งเจาของหรือผู
ครอบครองที่ดิน และประชาชนในพื้นที่ที่มีการวางและจัดทําผังเมือง) อีกทั้งการไม$กําหนดหลักเกณฑ0ฯนี้ มี
ประโยชน0หรือคุมค$ามากกว$าการกําหนดหลักเกณฑ0หรือไม$ นอกจากนี้ หากปรากฏว$าการเลือกที่จะไม$ออก
หลักเกณฑ0การใชประโยชน0ในทรัพย0สินนี้ เปBนเหตุใหการวางและจัดทําผังเมืองไม$อาจบรรลุผลไดอย$าง
แน$แท โดยวิญpูชนทั่วไปก็ทราบไดนั้น ย$อมจะเปBนการใชดุลพินิจที่ผิดพลาดอย$างชัดแจงดวย
จากการศึกษาพบว$า กรมโยธาธิการและผังเมืองเคยใชอํานาจตามมาตรา15 (3) ในการออกประกาศ
กรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ0การใชประโยชน0ในทรัพย0สินเพื่อประโยชน0ในการวางและ
จัดทําผังเมืองรวม ซึ่งส$วนใหญ$เปBนการบังคับใชในกรณีอาคารพาณิชยกรรม ประเภทคาปลีกคาส$งในหลาย
พื้นที่ แต$ทั้งนี้ เคยปรากฏขอเท็จจริงว$ากรมโยธาธิการและผังเมืองไดใชอํานาจตามมาตราดังกล$าวกับกรณี
อื่นๆ เช$น ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่องกําหนดการใชประโยชน0ทรัพย0สินเพื่อประโยชน0ในการวาง
และจัดทําผังเมืองรวมในทองที่ จังหวัดกระบี่ (ฉบับที่2) จังหวัดแม$ฮ$องสอนและจังหวัดพังงา เปBนตน
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แต$การที่กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยเจาพนักงานการผังไม$มีการใชอํานาจตามมาตรา 15(3)
เพื่อหามการใชประโยชน0ที่ดินเพื่อกิจการบางประเภท อันเปBนการป1องกันไม$ใหมีการใชประโยชน0ที่ดินใน
พื้นที่ขัดกับร$างกฎกระทรวงใหใชผังเมืองรวมที่กําลังจะประกาศใชบังคับ ทําใหในระหว$างการจัดทําผังเมืองรวม
ที่ล$าชา ไม$มีมาตรการในการคุมครองพื้นที่ ซึ่งส$งผลใหการดําเนินการเพื่อใหมีกิจการหรือโครงการที่ขัดหรือ
ถูกกําหนดหามไวในผังเมืองสามารถดําเนินการได
ตัวอย$างเช$น กรณีการดําเนินโครงการโรงไฟฟ1าหนองแซง อําเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี ซึ่งอยู$ใน
เขตการจัดทําผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรี โดยขั้นตอนการจัดทําผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรีเริ่มดําเนินการเมื่อปT
2546 และไดดําเนินการขั้นตอนต$างๆ ถึงขั้นที่คณะรัฐมนตรีพิจารณารับหลักการตั้งแต$วันที่ 15 มิถุนายน
2550 ขั้นตอนที่เหลือในการประกาศบังคับใชผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรี ไดแก$
1) คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
2) คณะกรรมการกฤษฎีกาส$งร$างผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรีใหคณะรัฐมนตรีรับทราบ
3) ส$งร$างผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรีใหรัฐมนตรีว$าการกระทรวงมหาดไทยลงนาม
4) กรมโยธาธิการและผังเมืองส$งกฎกระทรวงไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ตามร$างกฎกระทรวงใหใชบังคับ ผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรีดังกล$าว พื้นที่ตั้งโครงการโรงไฟฟ1 า
หนองแซง ถูกกําหนดใหเปBนที่ดินประเภทอนุรักษ0ชนบทและเกษตรกรรม ซึ่งหามก$อสรางโรงไฟฟ1าและใน
ระหว$ างที่ไม$มีการประกาศใชกฎกระทรวงฯ ดังกล$ า วเจาพนั กงานการผั งก็ ไม$ ไดใชอํา นาจหนาที่ในการ
ประกาศกํ า หนดหลั กเกณฑ0 การใชประโยชน0 ทรั พย0 สิ น โดยหามใชที่ ดิ น เพื่ อประกอบกิ จ การโรงงานทุ ก
ประเภทเวนแต$โ รงงานขนาดเล็ กตามที่ กําหนดไวในบั ญ ชีแนบทายกฎกระทรวงฯในพื้น ที่ ที่ต ามร$า งกฎ
กระทรวงฯกํ า หนดใหเปB น ที่ ดิ น ประเภทอนุ รั ก ษ0 ช นบทและเกษตรกรรม ซึ่ ง รวมถึ ง พื้ น ที่ อํ า เภอ
หนองแซง จั ง หวั ด สระบุ รี ด วย ทํ า ใหพื้ น ที่ ยั ง ถู ก ใชและหรื อ อาจถู ก ใชไปในกิ จ การที่ ขั ด หรื อ แยงต$ อ
ร$างกฎกระทรวงฯ มาอย$างต$อเนื่องนับแต$ปT 2548 กล$าวคือไดมีการใชพื้นที่อําเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี
เพื่อก$อสรางโรงงานอันขัดต$อร$างกฎกระทรวงฯ อย$างนอย 4โรงงาน ไดแก$ โรงงานผลิตสารป1องกันและ
กําจัดศัตรูพืช โรงงานผลิตผลิตภัณฑ0จากพลาสติกโรงงานผลิตเครื่องป;rนดินเผาและโรงงานตัดและเชื่อม
โลหะทั่วไป
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ความล$าชาในการจัดทําผังเมืองและโดยที่ไม$มีการกําหนดหลักเกณฑ0การใชประโยชน0ทรัพย0สินหาม
กิจการที่ขัดต$อผังเมืองดังกล$าว ทําใหเจตนารมณ0ของพระราชบัญญัติการผังเมืองไม$สามารถบรรลุผลไดและทํา
ใหประชาชนที่อาศัยอยู$ในจังหวัดสระบุรี ไม$ไดรับการคุมครองตามเจตนารมณ0ของพระราชบัญญัติการผังเมือง
เพราะหน$วยงานรัฐยังคงอนุญาตใหมีการใชประโยชน0ที่ดินประกอบกิจการต$างๆ ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี แม
จะขัดต$อร$างกฎกระทรวงฯ ที่กําลังจะประกาศบังคับใชส$งผลใหสิทธิในการมีชีวิตอยู$ในสิ่งแวดลอมที่ดีของ
ประชาชนในอําเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี รวมถึงประชาชนที่อาศัยอยู$ในจังหวัดสระบุรี ที่จะไดรับการ
คุมครองเมื่อมีการประกาศบังคับใชผังเมืองรวมจังหวัด หรือประกาศกําหนดหลักเกณฑ0การใชประโยชน0
ทรัพย0สินไม$ไดรับการคุมครอง อีกทั้งยังเปBนการละเมิดสิทธิชุมชนที่รัฐธรรมนูญแห$งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2550 มาตรา 66 และมาตรา 67 ไดรับรองและคุมครองไวดวยจึงนํามาสู$การฟ1องรองดําเนินคดีต$อศาล
ปกครอง เพื่อขอใหศาลพิพากษาใหหน$วยงานดําเนินการประกาศใชกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวม
จังหวัดสระบุรี โดยในระหว$างที่ยังไม$มีการประกาศใชบังคับกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมจังหวัด
สระบุรี ขอใหมีการประกาศกําหนดหลักเกณฑ0การใชประโยชน0ทรัพย0สินเพื่อประโยชน0ในการวางและจัดทํา
ผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรี โดยกําหนดหามใชประโยชน0ที่ดินเพื่อกิจการประเภทโรงงานทุกจําพวกตาม
กฎหมายว$าดวยโรงงาน เวนแต$โรงงานขนาดเล็กตามบัญชีแนบทายกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวม
จังหวัดสระบุรี ในพื้นที่ถูกกําหนดเปBนเขตอนุรักษ0ชนบทและเกษตรกรรมในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ตามร$าง
กฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรี
นอกจากนี้ ยังมีกรณีตัวอย$างการประกาศบังคับใชผังเมืองรวมที่ล$าชาอื่นๆ เช$น กรณีผังเมืองรวม
ชุมชนบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร32 กรณีผังเมืองรวมจังหวัดนครศรีธรรมราช33 และกรณีผังเมืองรวม
จังหวัดชลบุรี34 ที่มีการใชประโยชน0ที่ดินขัดต$อร$างผังเมืองรวม ซึ่งประกาศบังคับใชล$าชาและส$งผลใหไม$
สามารถคุมครองพื้นที่จากการดําเนินกิจการที่ขัดต$อสาระของผังเมือง รวมทั้งไม$สามารถบรรลุวัตถุประสงค0
ในการวางผังเมืองได

5.2.2 หน%วยงานรัฐที่มีอํานาจไม%นําสาระของผังเมืองไปใชในการคุมครองสิทธิชุมชน หรือ
ประกอบการพิจารณาอนุมัติอนุญาต
32

คํารองเลขที่ 125/2556
คํารองเลขที่ 151/2556
34
คํารองเลขที่ 7/2556
33
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การที ่ก ระบวนการจัด ทํ า ผัง เมือ งไดผ$า นขั ้น ตอนการรับ ฟ;ง ความคิด เห็น ของประชาชน
และคณะรัฐ มนตรีม ีม ติเ ห็น ชอบแลว ซึ ่ง สาระของผัง เมือ งหลัง จากผ$า นขั ้น ตอนนี ้จ ะไม$ม ีก ารแกไข
เปลี ่ย นแปลงในสาระสํ า คัญ แลว ดัง นั ้น สาระของผัง เมือ งจึง สามารถนํ า มาอางอิง เพื ่อ ประกอบการ
พิจ ารณาในการอนุญ าตโครงการหรือกิจ การใดๆที่มีการยื่น ขออนุญ าตเขาดํา เนิน การในพื้น ที ่ได ทั้ง นี้
แมว$าร$างผังเมืองดังกล$าวยังไม$มีการประกาศบังคับใชเปBนกฎหมาย แต$สาระของผังเมืองดังกล$าวถือเปBน
ขอเท็จจริงที่หน$วยงานซึ่งมีอํานาจอนุมัติอนุญาต ตองรับฟ;งและนําไปใชประกอบการตัดสินใจก$อนออก
คําสั่งทางปกครอง เช$น กรณีการฟ1องเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตไฟฟ1าในพื้นที่อําเภอ
หนองแซง จังหวัดสระบุรี (คดีหมายเลขแดงที่ 126/2556 ศาลปกครองกลาง)
ตัวอย$ าง กรณี ศึกษาจากความเห็นแยงของตุ ลาการศาลปกครอง ซึ่งตามพระราชบั ญญัติ จัดตั้ ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 มาตรา 67 กําหนดใหในกรณีที่การทําคําพิพากษาหรือ
คํา สั่งของศาลปกครอง ถาจะตองกระทําโดยตุ ลาการศาลปกครองหลายคน คํา พิพากษาหรือคํา สั่งนั้ น
จะตองบังคับตามความเห็นของฝsายขางมากและในกรณีที่ตุลาการในศาลปกครองผูใดมีความเห็นแยงใหทํา
ความเห็นแยงไวในคําพิพากษาหรือคําสั่งนั้น
กรณีศึกษา เปBนคดีเกี่ยวกับป;ญหาความล$าชาในการประกาศบังคับใชผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรี
และในระหว$ า งช$ ว งเวลาดั งกล$ า วมี ก ารออกใบอนุ ญ าตใหประกอบกิ จ การที่ ขัด ต$ อ ร$ า งผั ง เมื อง โดยร$ า ง
ผั งเมื องดั งกล$ า วอยู$ ในขั้ น ตอนการพิ จ ารณาตรวจร$ า งของคณะกรรมการกฤษฎี กา ซึ่ งไม$ ส ามารถแกไข
เปลี่ยนแปลงสาระสําคัญเรื่องการกําหนดประเภทที่ดินและขอกําหนดการใชประโยชน0ที่ดินไดอีก
ประชาชนในพื้นที่อําเภอหนองแซงและอําเภอภาชี จังหวัดสระบุรี ยื่นฟ1องคณะกรรมการกํากับ
กิจการพลังงานกับพวกรวม 3 คน โดยอางเหตุการณ0การออกใบอนุญาตโดยไม$ชอบดวยกฎหมาย เนื่องจาก
อาศัยฐานจากมติเห็นชอบรายงานการวิเคราะห0ผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ไม$ไดนําเสนอขอเท็จจริงในส$วนที่
เปBนสาระสําคัญ เช$น ไม$ไดนําเสนอขอเท็จจริงและขอมูลเรื่องการใชประโยชน0ที่ดินตามร$างผังเมืองรวม
จั ง หวั ด สระบุ รี และการพิ จ ารณาออกใบอนุ ญ าตขั ด ต$ อ กฎกระทรวง ฉบั บ ที่ 2 ออกตามความใน
พระราชบัญ ญัติโรงงาน พ.ศ.2535 ขอ 4 เนื่องจากบริเวณที่ ตั้งโรงไฟฟ1า อยู$ในพื้นที่อนุรักษ0ชนบทและ
เกษตรกรรม ตามร$างผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรี อันเปBนการขัดต$อเจตนารมณ0ของการวางผังเมือง โดย
ผู ฟ1 อ งคดี มี คํ า ขอใหเพิ ก ถอนใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การโรงงานผลิ ต ไฟฟ1 า และใหเพิ ก ถอนมติ ข อง
คณะกรรมการผูชํานาญการ ที่ใหความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห0ผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการ
โรงไฟฟ1า
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ผูฟ1องคดีไดยื่นคํารองขอใหศาลกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครองอย$างใดๆ เพื่อบรรเทาทุกข0
ชั่วคราวก$อนการพิพากษา โดยขอใหศาลมีคําสั่งทุเลาการบังคับตามใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิต
ไฟฟ1า หรือระงับการดําเนินการใดๆในพื้นที่โครงการโรงไฟฟ1าไวเปBนการชั่วคราวก$อนศาลมีคําพิพากษา
ความเห็นแยงของตุลาการซึ่งเปBนองค0คณะในการพิจารณาคดี ปรากฏในคําสั่งทุเลาการบังคับตาม
กฎหรือคําสั่งทางปกครอง หรือยกคําขอทุเลาการบังคับ ตามกฎหรือคําสั่งทางปกครองของตุลาการหัวหนา
คณะศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขแดงที่ 126/2556 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2554
“ขอเท็ จ จริ งฟ; ง ไดว$ า ผู ถู ก ฟ1 องคดี ที่ 1 ออกใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การโรงงานเลขที่ (สขร.5)
02-314/2553 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2553 ซึ่งเปBนการอนุญาตใหประกอบกิจการผลิตพลังงานไฟฟ1า กําลัง
การผลิต 1,600 เมกกะวัตต0 และผูถูกฟ1องคดีที่ 2 เห็นว$าร$างผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรียังไม$มีผลบังคับใช
แมคณะรั ฐมนตรีจ ะมีมติเห็ นชอบแลว จึงไม$ นํามาประกอบการพิจารณาเห็นชอบรายงานการวิ เคราะห0
ผลกระทบสิ่งแวดลอมของผูถูกฟ1องคดีที่ 3 ทั้งที่ผูถูกฟ1องคดีที่ 1และที่ 2 ทราบว$าการกระทําดังกล$าวขัดกับ
ขอกําหนดการใชประโยชน0ที่ดินตามร$างผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรี ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแลว เห็น
ว$า ภายใตเจตนารมณ0ของกฎหมายว$าดวยการบริหารราชการแผ$นดินและกฎหมายว$าดวยการผังเมืองที่
กล$าวมา และโดยสภาพมติของคณะรัฐมนตรีมีสภาพเปBนกฎ ซึ่งมีลักษณะเปBนหลักเกณฑ0ทั่วไป และผูอยู$ใต
บั ง คั บ บั ญ ชาจะตองปฏิ บั ติ ต าม การไม$ ป ฏิ บั ติ ต ามมติ ของคณะรั ฐ มนตรี ข องขาราชการพลเรื อน หรื อ
ขาราชการฝsายบริหารอื่น เปBนความผิดทางวินัยโดยตรง ดังนั้น ตามหลักความรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการของหน$วยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐในการบริหารราชการแผ$นดิน กรณีจึงมีป;ญหาการ
ปฏิ บั ติ ร าชการของผู ถู ก ฟ1 อ งคดี ที่ 1 และที่ 2 ที่ ไ ม$ เ ปB น ไปตามมติ ข องคณะรั ฐ มนตรี น$ า จะไม$ ช อบดวย
กฎหมาย”
ทั้งนี้ แมความเห็นแยงของตุลาการจะแตกต$างกับคําสั่งขององค0คณะ ซึ่งมิไดมีผลในทางกฎหมาย
ต$อคู$กรณี แต$ก็ถือเปBนแนวทางการวินิจฉัยที่แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของการนําสาระผังเมืองซึ่งผ$าน
ขั้นตอนการมีมติเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมาแลว หน$วยงานที่เกี่ยวของในการอนุมัติอนุญาตโครงการ ตอง
นํามาประกอบการพิจารณาดวย
อย$ า งไรก็ ต าม ศาลปกครองกลางไดวิ นิ จ ฉั ย คดี ดั งกล$ า ว ในประเด็ น การไม$ นํ า ขอเท็ จ จริ ง ของ
ร$างกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมที่ผ$านขั้นตอนที่เปBนสาระสําคัญไปใชประกอบการพิจารณาอนุมัติ
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อนุญาตโครงการหรือกิจกรรมที่ขัดต$อร$างกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมและมีคําพิพากษาเปBนคดี
หมายเลขแดงที่ 126/2556 ซึ่งมีสาระสําคัญ ดังนี้
ร$างกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรี พ.ศ. ... แมจะไดดําเนินการตามขั้นตอนของ
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 จนผ$านขั้นตอนที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการและอยู$
ระหว$ า งตรวจร$ า งกฎหมายของสํ า นั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก า แต$ ห ากรั ฐ มนตรี ว$ า การ
กระทรวงมหาดไทยมิไดลงนามและยังมิไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาก็ยังไม$มีผลบังคับใชเปBนกฎหมาย
การที่ คณะรั ฐ มนตรีมีมติ เ ห็ น ชอบในหลักการเปBน เพี ย งการใชอํ า นาจบริ ห ารทั่ ว ไปตามมาตรา 11 แห$ ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ$นดิน พ.ศ. 2534 ประกอบกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว$า
ดวยการเสนอเรื่ อ งต$ อคณะรั ฐ มนตรี พ.ศ. 2531 เมื่ อ พระราชบั ญ ญั ติ ผั งเมื อง ซึ่ งเปB น กฎหมายเฉพาะ
กําหนดใหรัฐมนตรีว$าการกระทรวงมหาดไทยเปBนผูมีอํานาจออกกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมและ
เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวจึงมีสภาพเปBนกฎที่มีผลบังคับเปBนการทั่วไป มติของคณะรัฐมนตรี
ดังกล$าวจึงไม$มีผลกระทบกระเทือนต$อสิทธิหรือหนาที่ของผูถูกฟ1องคดีทั้งสามหรือบุคคลใด
ศาลปกครองกลางเห็น ว$า เมื่ อร$ างกฎกระทรวงใหใชบังคับ ผังเมืองรวมจั งหวัด สระบุรี พ.ศ. ...
ไดกําหนดใหที่ดินในอําเภอหนองแซงบริเวณที่กําหนดใหเปBนสีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว เปBนที่ดิน
ประเภทอนุรักษ0ชนบทและเกษตรกรรมหามใชประโยชน0ที่ดินเพื่อกิจการโรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว$า
ดวยโรงงาน ยังไม$มีสภาพเปBนกฎที่จะมีสภาพบังคับเปBนกฎหมาย ประกอบกับขอเท็จจริงรับฟ;งไดว$าอําเภอ
หนองแซง จั งหวั ดสระบุ รี ซึ่ งเปB น สถานที่ ที่ผู ถูกฟ1 องคดีที่ 3 ขออนุ ญ าตใชเปB น สถานที่ ป ระกอบกิ จ การ
โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ1า ยังไม$เคยมีกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมมาก$อน จึงยังไม$อาจนํามาใช
บังคับใหเปBนผลเสียหายแก$ผูถูกฟ1องคดีที่ 3 ในฐานะที่เปBนเจาของที่ดินได
คําพิพากษาขางตน เปBนตัวอย$างการตีความของศาล ซึ่งเห็นว$าร$างผังเมืองที่ผ$านมติความเห็นชอบ
ของคณะรั ฐ มนตรี ม าแลวนั้ น ไม$ มี ผ ลกระทบกระเทื อ นต$ อ สิ ท ธิ ห รื อ หนาที่ ข องบุ ค คลใด เนื่ อ งจาก
พระราชบัญญัติผังเมืองกําหนดใหรัฐมนตรีว$าการกระทรวงมหาดไทยเปBนผูมีอํานาจออกกฎกระทรวงใหใช
บั ง คั บ ผั ง เมื อ งรวมและเมื่ อ ยั ง มิ ไ ดมี ก ารประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษาเพื่ อ บั ง คั บ เปB น กฎหมาย
ร$างผังเมืองดังกล$าวจึงไม$อาจนํามาใชบังคับใหเปBนผลเสียหายแก$ผูซึ่งเปBนเจาของที่ดินได
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5.3 สิทธิชุมชนและสิทธิการมีส%วนร%วมของประชาชนในช%วงหลังประกาศบังคับใชผังเมือง
หลังการประกาศบังคับใชผังเมืองในแต$ละพื้นที่แลว ในหลายพื้นที่ก็ยังคงประสบกับป;ญหาการ
ละเมิดสิทธิชุมชนโดยหน$วยงานรัฐหรือเอกชน โดยแยกเปBนหัวขอไดดังนี้

5.3.1 การอนุญาตใหประกอบกิจการที่ขัดกับกฎกระทรวงผังเมือง
ขอมู ล ตามคํ า รองที่ 366/2550 และคํ า รองที่ 385/2556 ระบุ ถึ งป; ญ หาการละเมิ ด สิ ท ธิ ข อง
ประชาชนและชุมชนที่เกิดขึ้นหลังจากมีการประกาศใชกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวม35แมประเภท
ของกิ จการที่เปB นป;ญ หาจะแตกต$างกั นกล$ าวคือ ตามคํารองที่ 366/2550 เปBนการขออนุญ าตประกอบ
กิจ การผลิ ต พลั งงานไฟฟ1 าดวยเชื้อเพลิงชี ว มวล ส$ วนคํ า รองที่ 385/2556 เปB น การขออนุญ าตก$อสราง
คลังสินคาประเภทกtาซหุงตมโครงการบรรจุแกtส (LPG) แต$สาระสําคัญของคํารองทั้งสองฉบับสะทอนให
เห็นป;ญหาสําคัญเกี่ยวกับผังเมืองเหมือนกัน คือ การที่เอกชนมีการยื่นคํารองขอใชประโยชน0ที่ดินที่ขัดกับ
กฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวม เพื่อประกอบกิจการที่อาจจะมีผลกระทบต$อชีวิต ทรัพย0สิน สุขภาพ
และสิ่ งแวดลอมของประชาชนและชุ มชนที่ อาศั ย อยู$ บ ริ เ วณใกลเคี ย งและหน$ ว ยงานรั ฐ ที่ เ กี่ ย วของก็ ไ ด
พิจารณาและอนุมัติ อนุญาตใหมีการประกอบกิจการตามที่ขอโดยไม$คํานึงถึงกฎกระทรวงใหใชบังคับผัง
เมื อ งรวมที่ ไ ดมี ข อกํ า หนดหามเอาไว ส$ ง ผลใหมี ก ารใชประโยชน0 ที่ ดิ น ประกอบกิ จ การที่ ล ะเมิ ด ต$ อ
กฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมและเปBนการละเมิดสิทธิในชีวิต ร$างกาย สุขภาพและทรัพย0สินของ
ประชาชนและชุมชน
เกี่ ย วกั บ ป; ญ หาการอนุ ญ าตใหใชประโยชน0 ที่ ดิ น ขั ด กั บ กฎกระทรวงใหใชบั ง คั บ ผั ง เมื อ งรวม
ตามตัวอย$างคํารองที่ยกมาทั้งสองนั้น พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 มาตรา 27 วรรคแรกและ
มาตรา 83ไดกําหนดสิทธิ หนาที่และบทลงโทษไวอย$างชัดเจนทั้งในส$วนของประชาชนและในส$วนของ
เจาหนาที่รัฐที่มีอํานาจหนาที่ที่เกี่ยวของ
มาตรา 27 วรรคแรก “ในเขตที่มีกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมแลว หามบุคคลใด
ใชประโยชน0ที่ดินผิดไปจากที่ไดกําหนดไวในผังเมืองรวมหรือปฏิบัติการใด ๆ ซึ่งขัดกับขอกําหนด
ของผังเมืองรวมนั้น”
35

ผูสนใจดูรายละเอียดป;ญหาไดที่คํารองที่ 366/2550 และคํารองที่ 385/2556
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มาตรา 83“ผูใดฝsาฝxนหรือไม$ปฏิบัติตามมาตรา 27 หรือมาตรา 48 มีความผิดตองระวาง
โทษจําคุกไม$เกินหกเดือนหรือปรับไม$เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ
เมื่อพนักงานเจาหนาที่รองขอ ศาลอาจสั่งใหผูกระทําผิดแกไขสภาพของอสังหาริมทรัพย0ที่
ถูกเปลี่ยนแปลงไปใหเปBนไปตามที่ไดกําหนดไวในผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ ภายในระยะเวลา
ที่กําหนดให หรือใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจจัดการอย$างใดอย$างหนึ่งเพื่อเปลี่ยนแปลงแกไขให
เปBนไปตามผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะนั้นและคิดเอาค$าใชจ$ายจากเจาของหรือผูครอบครอง
อสังหาริมทรัพย0ตามที่จ$ายจริงโดยประหยัด”
จากบทบั ญ ญั ติ ทั้ งสองมาตราที่ ย กมาแสดงใหเห็ น ว$ า พระราชบั ญ ญั ติ การผั งเมื อง พ.ศ. 2518
มีบ ทบั ญญั ติที่ชั ดเจนเกี่ ยวกั บป; ญหาการใชประโยชน0ที่ดิน ที่ขัดกั บ กฎกระทรวงใหใชบังคับ ผั งเมืองรวม
โดยกํา หนดหามไม$ใหมี การใชประโยชน0 ที่ดิ นแตกต$างไปจากที่ กําหนดไวในกฎกระทรวงและไดกํา หนด
บทลงโทษต$อการกระทําผิดดังกล$าวไวดวย นอกจากนี้เมื่อพิ จารณาในแง$มุมของกฎหมายปกครองแลว
หากหน$วยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของไดออกใบอนุญาตใหมีการใชประโยชน0ที่ดินไป
ในทางที่ ขัด หรื อแยงกั บ กฎกระทรวงใหใชบั งคั บ ผั งเมื องรวม ใบอนุ ญ าตดังกล$ า วย$ อมถื อเปB น คํ า สั่ งทาง
ปกครองที่ไม$ชอบดวยกฎหมาย ซึ่งศาลปกครองมีอํานาจในการพิจารณาพิพากษาให เพิกถอนคําสั่งทาง
ปกครองดั งกล$ าวได ตามที่พระราชบัญ ญั ติจั ด ตั้งศาลปกครองและวิ ธีพิจ ารณาคดีป กครอง พ.ศ. 2542
กําหนดไวในมาตรา 9 (1) และมาตรา 72 (1)
มาตรา 9 “ศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งในเรื่องดังต$อไปนี้
(1) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน$วยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐกระทําการโดยไม$
ชอบดวยกฎหมายไม$ว$าจะเปBนการออกกฎ คําสั่งหรือการกระทําอื่นใดเนื่องจากกระทําการโดยไม$มี
อํานาจหรือนอกเหนืออํ านาจหนาที่ หรือไม$ถูกตองตามกฎหมายหรือโดยไม$ถูกตองตามรู ปแบบ
ขั้นตอน หรือวิธีการอันเปBนสาระสําคัญที่กําหนดไวสําหรับการนั้นหรือโดยไม$สุจริตหรือมีลักษณะ
เปBนการเลือกปฏิบัติที่ไม$เปBนธรรม หรือมีลักษณะเปBนการสรางขั้นตอนโดยไม$จําเปBนหรือสรางภาระ
ใหเกิดกับประชาชนเกินสมควร หรือเปBนการใชดุลพินิจโดยมิชอบ”
มาตรา 72 “ในการพิพากษาคดีศาลปกครองมีอํานาจกําหนดคําบังคับอย$างหนึ่งอย$างใด
ดังต$อไปนี้
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(1) สั่งใหเพิกถอนกฎหรือคําสั่งหรือสั่งหามการกระทําทั้งหมดหรือบางส$วน ในกรณีที่มีการ
ฟ1องว$าหน$วยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐกระทําการโดยไม$ชอบดวยกฎหมายตามมาตรา
9 (1)”
จากการศึกษาแนวคํ าพิพากษาศาลปกครองสู งสุด พบว$า ที่ผ$า นมาไดเคยมี การฟ1องคดี เกี่ย วกั บ
ป;ญหาการอนุญาตใหใชประโยชน0ที่ดินขัดหรือแยงกับกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมต$อศาลปกครอง
หลายคดี โดยศาลปกครองสูงสุดไดวางบรรทัดฐานในคําพิพากษาอย$างเปBนเอกภาพว$า การที่หน$วยงานทาง
ปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐอนุมัติอนุญาตใหมีการใชประโยชน0ที่ดินขัดหรือแยงกับกฎกระทรวงใหใช
บังคับผังเมืองรวม ถือว$าเปBนการกระทําที่ไม$ชอบดวยกฎหมาย ตรงกันขามการที่หน$วยงานทางปกครองหรือ
เจาหนาที่ ของรั ฐ ปฏิ เ สธไม$ อนุ มัติ อนุ ญ าตใหมี ก ารใชประโยชน0 ที่ ดิ น เพื่ อประกอบกิ จ การบางประเภท
เนื่องจากกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมไดกําหนดหามไวถือว$าเปBนการกระทําที่ชอบดวยกฎหมายแลว
โดยขอยกตัวอย$างคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่เกี่ยวของประกอบคําอธิบายดังนี้

คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดคดีหมายเลขแดงที่ อ.125/2551
ผูถูกฟ1องคดีที่ 6 ไดยื่นเรื่องขอแจงการประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 2 ต$อผูถูกฟ1องคดีที่ 4 เมื่อ
วันที่ 9 กรกฎาคม 2544 ซึ่งผูถูกฟ1องคดีที่ 4 ไดออกใบรับแจงการประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 2 ลง
วั น ที่ 9 กรกฎาคม 2544 โดยจะเริ่ ม ประกอบกิ จ การโรงงานในวั น ที่ 9 กรกฎาคม 2544 แต$ ในชั้ น ทํ า
คําใหการผู ถู กฟ1 องคดีที่ 6 รับ ว$ าไดประกอบกิ จ การโรงงานในพื้ น ที่ ดั งกล$ า วมาเปB นเวลา 2 ปT ก$อนแจง
ประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 2 ต$อผูถูกฟ1องคดีที่ 4 โดยโรงงานของผูถูกฟ1องคดีที่ 6 อยู$ติดกับบานพัก
อาศัยของผูฟ1องคดี ก$อใหเกิดความเดือดรอนแก$ผูฟ1องคดีและสถานที่ตั้งของโรงงานขัดกับกฎกระทรวงใหใช
บังคั บ ผั งเมื องรวมสมุ ทรปราการ พ.ศ.2544 จึ งไดฟ1 องคดี เ พื่ อขอใหศาลมี คํา พิ พากษาเพิ กถอนใบแจง
ประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 2 ของผูถูกฟ1องคดีที่ 6
มาตรา 27 แห$งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 บัญญัติให ในเขตที่ไดมีกฎกระทรวงใหใช
บังคับผังเมืองรวมแลวหามบุคคลใดใชประโยชน0ที่ดินผิดไปจากที่ไดกําหนดไวในผังเมืองรวมหรือปฏิบัติการ
ใดๆ ซึ่งขัดกับขอกําหนดของผังเมืองรวมนั้น
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ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับ แก$กรณีที่เจาของหรือผูครอบครองที่ ดินไดใชประโยชน0 ที่ดินมา
ก$อนที่จะมีกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมและจะใชประโยชน0ที่ดินเช$นนั้นต$อไปเมื่อมีกฎกระทรวงใหใช
บังคับผังเมืองรวมแลว
ประกอบกับขอ 6 ของกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมสมุทรปราการ พ.ศ.2544 ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน
2544 กําหนดใหบริเวณที่พิพาท เปBนที่ดินประเภทพาณิชยกรรมใหใชประโยชน0ที่ดินเพื่อพาณิชยกรรม การ
อยู$อาศัย สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปBนส$วนใหญ$ สําหรับการใชประโยชน0ที่ดิน
เพื่อกิจการอื่นใหใชไดไม$เกินรอยละสิบหาของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต ที่ดินประเภทนี้ยกเวนในบริเวณ
ตามวรรคสามหามใชประโยชน0ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต$อไปนี้ (1) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมาย
ว$ า ดวยโรงงาน เวนแต$ โ รงงานตามประเภท ชนิ ด และจํ า พวกที่ กํา หนดใหดํ า เนิ น การไดตามบั ญ ชี ทาย
กฎกระทรวงนี้ และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน ซึ่งตามบัญชีทายกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมือง
รวมสมุทรปราการ พ.ศ.2544 ลําดับที่ 33 กําหนดใหหามใชที่ดินประเภทพาณิชยกรรมเพื่อตั้งโรงงานผลิต
รองเทาหรือชิ้นส$วนของรองเทาซึ่งมิไดทําจากไมยางอบแข็ง ยางอัดเขารูปหรือพลาสติกอัดเขารูป
ดั ง นั้ น เมื่ อ ขอเท็ จ จริ ง ปรากฏว$ า โรงงานของผู ถู ก ฟ1 อ งคดี ที่ 6 ซึ่ ง ตั้ ง อยู$ ใ นที่ ดิ น ประเภท
พาณิชยกรรม ซึ่งตองหามตั้งโรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว$าดวยโรงงานและโรงงานดังกล$าวก็ไม$ไดรับ
การยกเวนใหประกอบกิจการโรงงานไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมสมุทรปราการ
พ.ศ.2544 ผูถูกฟ1องคดีที่ 6 จึงไม$อาจตั้งโรงงานอยู$ในบริเวณดังกล$าวได ส$วนประเด็นที่อางว$าเริ่มประกอบ
กิจการมาก$อนหนาที่จะไดมีการยื่นเรื่องประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 2 เปBนเวลามากว$า 2 ปT อันเปBน
กรณีที่เจาของหรือผูครอบครองที่ดินไดใชประโยชน0ที่ดินมาก$อนที่จะมีกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวม
และสามารถใชประโยชน0 ที่ดิ น นั้ น ไดต$ อไปไดนั้ น ขอเท็ จ จริ งปรากฏว$าโรงงานของผู ถู กฟ1 องคดี ที่ 6 ได
ประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 2 มากว$า 2 ปT โดยไม$ไดแจงการประกอบกิจการโรงงานใหผูถูกฟ1องคดีที่ 3
และผูถูกฟ1องคดีที่ 4 ทราบก$อนเริ่มประกอบกิจการ การประกอบกิจการโรงงานของผูถูกฟ1องคดีที่ 6 ก$อนที่
จะมีกฎกระทรวงฉบับดังกล$าวจึงถือว$าเปBนการประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 2 โดยไม$ชอบดวยกฎหมาย
จึงไม$อาจอางไดว$าไดใชประโยชน0ที่ดินมาก$อนที่จะมีกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวม และจะใชประโยชน0
ที่ดินเช$นนั้นต$อไปได เนื่องจากการใชประโยชน0ในที่ดินบริเวณดังกล$าวถือเปBนการใชสิทธิโดยไม$ชอบดวย
กฎหมาย การที่ ผู ถู ก ฟ1 อ งคดี ที่ 4 ไดออกใบรั บ แจงการประกอบกิ จ การโรงงานจํ า พวกที่ 2 ลงวั น ที่ 9
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กรกฎาคม 2544 ใหแก$ผูฟ1 องคดี ที่ 6 จึ งเปBนการออกใบรับแจงการประกอบกิ จการโรงงานที่ไม$ชอบดวย
กฎหมาย

คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดคดีหมายเลขแดงที่ อ.163/254936
ประเด็ น ที่ 1 การที่ ผู ถู ก ฟ1 อ งคดี ที่ 2 ไม$ อ นุ ญ าตใหผู ฟ1 อ งคดี ป รั บ ปรุ ง สถานี บ ริ ก ารกt า ซ
ชอบดวยกฎหมายหรือไม$
ตามกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองจันทบุรี พ.ศ. 2545 ขอ 9 วรรคหนึ่ง กําหนดว$าที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู$อาศัยหนาแน$นมากใหใชประโยชน0ที่ดินเพื่อพาณิชยกรรม การอยู$อาศัย
สถาบันราชการ การสาธารณูปโภค และสาธารณูป การเปBนส$วนใหญ$ สําหรับการใชประโยชน0ที่ดินเพื่ อ
กิจการอื่นใหใชไดไม$เกินรอยละสิบหาของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต และวรรคสองกําหนดว$าที่ดินประเภท
นี้หามใชเพื่อกิจการตามที่กําหนดดังต$อไปนี้ (2) สถานที่บรรจุกtาซ สถานที่เก็บกtาซและหองบรรจุกtาซตาม
กฎหมายว$าดวยการบรรจุกtาซปEโตรเลียมเหลว แต$ไม$หมายความรวมถึงรานจําหน$ายกtาซ สถานที่ใชกtาซและ
สถานที่จําหน$ายอาหารที่ใชกtาซ และขอ 2 (9) (ค) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2529) ออกตามความ
ในประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 28 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2514 กําหนดว$า สถานที่บรรจุกtาซ หมายความถึง
สถานี บริ การ ซึ่ งไดแก$ สถานที่ที่จั ดไวสํ า หรั บใชบรรจุ กtา ซแก$ย านพาหนะโดยเฉพาะรวมทั้งบริ เวณของ
สถานที่ดังกล$าว ไม$ว$าจะจําหน$ายขายดวยหรือไม$และมาตรา 27 วรรคหนึ่งแห$งพระราชบัญญัติการผังเมือง
พ.ศ. 2518 บัญญัติว$า ในเขตที่ไดมีกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมแลว หามบุคคลใดใชประโยชน0ที่ดิน
ผิดไปจากที่ไดกําหนดไวในผังเมืองรวม หรือปฏิบัติการใด ๆ ซึ่งขัดกับขอกําหนดของผังเมืองรวมนั้นและ
วรรคสองบัญญัติไวว$าความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแก$กรณีที่เจาของหรือผูครอบครองที่ดินไดใชประโยชน0
ที่ ดิ น มาก$ อ นที่ จ ะมี ก ฎกระทรวงใหใชบั ง คั บ ผั ง เมื องรวมและจะใชประโยชน0 ที่ ดิ น เช$ น นั้ น ต$ อ ไปเมื่ อ มี
กฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมแลว
เห็นว$าแมผูฟ1องคดีจะไดรับการยกเวนใหใชประโยชน0ที่ดินเพื่อประกอบกิจการสถานีบริการกtาซ
ต$อไปไดในบริเวณหมายเลข 3.9 ที่กําหนดไวเปBนสีแดง อันเปBนที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู$อาศัย
หนาแน$นมากและหามใชประโยชน0ที่ดินดังกล$าวเพื่อประกอบกิจการสถานีบริการกtาซตามขอ 9 วรรคสอง
(2) ของกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองจันทบุรี พ.ศ. 2545 เพราะผูฟ1องคดีไดใชประโยชน0ที่ดินใน
36
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การประกอบกิจการสถานีบริการกtาซเช$นเดิม ตามมาตรา 27 วรรคสองแห$งพระราชบัญญัติการผังเมือง
พ.ศ. 2518 ก็ตาม แต$เมื่อพิจารณาคําขอปรับปรุงสถานีบริการกtาซประกอบแบบแสดงผังบริเวณสถานี
บริการน้ํามันเชื้อเพลิงและการบรรจุกtาซแก$ยานพาหนะของผูฟ1องคดี ซึ่งเปBนการก$อสรางอาคารขึ้นใหม$
และเปลี่ยนแปลงการใชประโยชน0แตกต$างไปจากเดิมที่เคยไดรับอนุญาตไวในลักษณะขยายสถานีบริการ
กtาซมิใช$การซ$อมแซมสถานีบริการกtาซที่มีอยู$เดิมใหมีประสิทธิภาพ อันจะมีลักษณะเปBนการใชประโยชน0
เช$นเดิม ซึ่งจะเขาขอยกเวนใหกระทําไดตาม มาตรา 27 วรรคสองแห$งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.
2518 ดังนั้น การที่ผูถูกฟ1องคดีที่ 2 พิจารณาไม$อนุญาตตามที่ผูฟ1องคดีรองขอ จึงชอบดวยกฎหมาย

ประเด็น ที่ 2 การที่ผู ถูกฟ1 องคดีที่ 2 ไม$อนุ ญาตใหผูฟ1องคดี ประกอบกิจการสถานี บริการน้ํ ามั น
เชื้อเพลิงเพิ่มเติม ชอบดวยกฎหมายหรือไม$
ตามกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองจันทบุรี พ.ศ. 2545 ขอ 9 วรรคหนึ่ง กําหนดว$าที่ดิน
ประเภทพาณิ ช ยกรรมและที่ อ ยู$ อ าศั ย หนาแน$ น มากใหใชประโยชน0 ที่ ดิ น เพื่ อ พาณิ ช ยกรรม
การอยู$อาศัย สถาบันราชการ การสาธารณูปโภค และสาธารณูปการเปBนส$วนใหญ$ สําหรับการใชประโยชน0
ที่ดินเพื่อกิจการอื่นใหใชไดไม$เกินรอยละสิบหาของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต และวรรคสองกําหนดว$าที่ดิน
ประเภทนี้หามใชเพื่อกิจการตามที่กําหนดดังต$อไปนี้ (3) สถานที่ที่ใชเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหน$ายที่ตอง
ขออนุญาตตามกฎหมายว$าดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิงและมาตรา 4 แห$งพระราชบัญญัติควบคุมน้ํามัน
เชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 บัญญัติว$า สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงหมายความว$าสถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามัน
เชื้ อเพลิ งเพื่ อใหบริ การน้ํ า มั น เชื้ อเพลิ งแก$ ย านพาหนะและใหหมายความรวมถึ งบริ เ วณที่ กํา หนดไวใน
ใบอนุญาตใหเปBนเขตบริการน้ํามันเชื้อเพลิง ตลอดจนสิ่งก$อสราง ถัง ท$อและอุปกรณ0หรือเครื่องมือต$างๆ ใน
บริเวณนั้น เห็นว$าขณะที่ผูถูกฟ1องคดีที่ 2 ออกคําสั่งไม$ปรากฏว$า ผูฟ1องคดีไดเคยใชประโยชน0ที่ดินดังกล$าว
ในการประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงก$อนมีการใชบังคับกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวม
เมื องจั น ทบุ รี พ.ศ. 2545 และสถานที่ ที่ขออนุ ญ าตตั้ งอยู$ ในบริ เ วณ 3.9 ซึ่ งหามมิ ใหใชประโยชน0 ที่ดิ น
ดังกล$าวเพื่อประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง ตามขอ 9 วรรคสอง (3) ของกฎกระทรวงฉบับ
เดียวกัน ไม$ไดรับการยกเวนไวแต$ประการใด ดังนั้น การที่ผูถูกฟ1องคดีที่ 2 ออกคําสั่งไม$อนุญาตใหผูฟ1องคดี
ประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงเพิ่มเติมจึงชอบดวยกฎหมายแลว
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จากแนวคํ า พิ พ ากษาศาลปกครองสู ง สุ ด ที่ ย กมาแสดงใหเห็ น ว$ า ในทางกฎหมายนั้ น องค0 ก ร
ตุลาการโดยศาลปกครองสูงสุดไดมีคําพิพากษาเปBนบรรทัดฐานไวอย$างเปBนเอกภาพเกี่ยวกับการอนุมัติ
อนุญาตใหมีการใชประโยชน0ที่ดินขัดหรือแยงกับกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมว$า หากหน$วยงานทาง
ปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของออกคําสั่งอนุมัติอนุญาตไปโดยขัดหรือแยงต$อกฎกระทรวงใหใช
บังคับผังเมืองรวม การอนุมัติอนุญาตนั้นย$อมเปBนคําสั่งทางปกครองที่ไม$ชอบดวยกฎหมายที่ศาลปกครองมี
อํานาจเพิกถอนได ในทางกลับกันหากหน$วยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐไม$อนุมัติอนุญาตใหมีการ
ประกอบกิจการบางประเภท เพราะขัดต$อกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวม การไม$อนุมัติอนุญาตโดยอาง
ฐานตามกฎกระทรวงดังกล$าวย$อมเปBนคําสั่งทางปกครองที่ชอบดวยกฎหมาย

5.3.2 การขอใหคณะกรรมการผังเมืองกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่เจาของหรือ
ผูครอบครองที่ดินจะตองแกไขเปลี่ยนแปลงหรือระงับการใชประโยชนที่ดิน
ขอมูลจากเครือข$ายอนุรักษ0สิ่งแวดลอมหนองแซง จังหวัดสระบุรี ที่ประสบป;ญหาเนื่องจากมีการ
ขออนุญ าตประกอบกิจ การโรงงานผลิต พลังงานไฟฟ1า ขนาดใหญ$อยู$ในพื้น ที่ตํา บลหนองน้ําใส อํา เภอ
หนองแซง จังหวัดสระบุรี ที่เปBนพื้นที่ทําการเกษตรและใกลกับชุมชน ซึ่งมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดลอมเขาไป
ใหความช$วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย พบว$านอกจากความล$าชาในการประกาศใชกฎกระทรวงใหใช
บังคับผังเมืองรวม จนส$งผลใหมีการใชประโยชน0ที่ดินในกิจกรรมที่ไม$สอดคลองกับร$างผังเมืองดังที่ไดกล$าว
มาแลวนั้น เมื่อมีการประกาศกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมไปแลว กลไกที่น$าจะสามารถปกป1อง
คุมครองสิทธิของประชาชนและชุมชนจากกิจกรรมที่ไม$สอดคลองกับกฎกระทรวงกระทรวงใหใชบังคับผัง
เมืองรวม ดังที่ปรากฏในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 มาตรา 27 วรรคสอง บัญญัติว$า
“ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแก$กรณีที่เจาของหรือผูครอบครองที่ดินไดใชประโยชน0ที่ดินมา
ก$อนที่จะมีกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมและจะใชประโยชน0ที่ดินเช$นนั้นต$อไปเมื่อมีกฎกระทรวงใหใช
บังคับผังเมืองรวมแลว แต$ถาคณะกรรมการผังเมืองเห็นว$าการใชประโยชน0ที่ดินเช$นนั้นต$อไปเปBนการขัดต$อ
นโยบายของผังเมืองรวมในสาระสําคัญที่เกี่ยวกับสุขลักษณะความปลอดภัยของประชาชนและสวัสดิภาพ
ของสังคม คณะกรรมการผังเมืองมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑ0 วิธีการและเงื่อนไขที่เจาของหรือผูครอบครอง
ที่ดินจะตองแกไขเปลี่ยนแปลงหรือระงับการใชประโยชน0ที่ดินเช$นนั้นต$อไปภายในระยะเวลาที่เห็นสมควรได
การกําหนดหลักเกณฑ0 วิธีการและเงื่อนไขดังกล$าวใหคํานึงถึงกิจการที่มีการใชประโยชน0ที่ดิน สภาพของ
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ที่ดินและทรัพย0สินอื่นที่เกี่ยวกับที่ดิน การลงทุนประโยชน0หรือความเดือดรอนรําคาญที่ประชาชนไดรับจาก
กิ จ การนั้ น ทั้ งนี้ ใ หคณะกรรมการผั งเมื องเชิ ญ เจาของหรื อ ผู ครอบครองที่ ดิ น มาแสดงขอเท็ จ จริ งและ
ความเห็นประกอบ”
ในทางปฏิบัติแลวกลไกตามมาตรา 27 วรรคสอง ที่ใหอํานาจคณะกรรมการผังเมืองในการกําหนด
หลักเกณฑ0 วิธีการและเงื่อนไขที่เจาของหรือผูครอบครองที่ดินจะตองแกไขเปลี่ยนแปลงหรือระงับการใช
ประโยชน0ที่ดินที่ขัดกับนโยบายของผังเมืองรวมในสาระสําคัญไดนี้ ไม$เคยถูกบังคับใชเพื่อคุมครองสิทธิของ
ประชาชนหรือชุมชนแต$อย$างใด จากการตรวจสอบขอมูลทั้งทางเอกสารและเว็บไซต0ของกรมโยธาธิการและ
ผังเมืองไม$พบว$าไดมีจัดทําวิธีการ ขั้นตอนหรือหลักเกณฑ0ในการใชอํานาจตามบทบัญญัติมาตรานี้เพื่อเปBน
กรอบในการใชอํานาจของคณะกรรมการผังเมืองแต$อย$างใด อีกทั้งยังไม$ปรากฏขอเท็จจริงว$าคณะกรรมการ
ผังเมืองเคยพิจารณาใชอํานาจตามบทบัญญัติมาตรานี้เพื่อใหเปBนไปตามวัตถุประสงค0ของผังเมืองแต$อย$างใด
ขอมูลจากนายตี๋ ตรัยรัตนแสงมณี แกนนําเครือข$ายอนุรักษ0สิ่งแวดลอมหนองแซง จังหวัดสระบุรี
ซึ่ ง เคยทํ า หนั งสื อ เรี ย กรองใหคณะกรรมการผั ง เมื อ งใชอํ า นาจตามมาตรา 27 วรรคสอง เพื่ อกํ า หนด
หลั ก เกณฑ0 ก ารใชประโยชน0 ที่ดิ น ในพื้ น ที่ ที่ถูก กํ า หนดใหเปB น พื้ น ที่ อนุ รั กษ0 ช นบทและเกษตรกรรมตาม
กฎกระทรวงบังคับใชผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรี โดยหามไม$ใหโรงงานไฟฟ1าหนองแซงประกอบกิจการผลิต
พลังงานไฟฟ1าเนื่องจากเปBนกิจกรรมที่ขัดต$อสาระสําคัญของกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมจังหวัด
สระบุรี โดยยื่นหนังสือต$อประธานคณะกรรมการผังเมือง อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ผูอํานวยการ
สํา นั กงานคณะกรรมการผั งเมื อง เมื่ อวั น ที่ 28 มกราคม 2556 พบว$ าหน$ วยงานที่ เกี่ ย วของไม$ ไดมี การ
ดําเนินการใดๆ ตามขอเรียกรองของเครือข$ายอนุรักษ0สิ่งแวดลอมหนองแซง จังหวัดสระบุรี แต$อย$างใด
จากขอกฎหมายและขอมู ล ที่ ก ล$ า วมา แสดงใหเห็ น ว$ า กลไกตามที่ ป รากฏในพระราชบั ญ ญั ติ
การผังเมือง พ.ศ. 2518 มาตรา 27 วรรคสอง ที่กําหนดใหคณะกรรมการผังเมืองใชอํานาจกําหนดหลักเกณฑ0
วิธีการและเงื่อนไขที่เจาของหรือผูครอบครองที่ดินจะตองแกไขเปลี่ยนแปลงหรือระงับการใชประโยชน0ที่ดิน ที่
คณะกรรมการผังเมืองเห็นว$าเปBนการใชประโยชน0ที่ขัดต$อนโยบายของผังเมืองรวมในสาระสําคัญที่เกี่ยวกับ
สุขลักษณะความปลอดภัยของประชาชนและสวัสดิภาพของสังคม ซึ่งถูกกําหนดมาเพื่อทําใหกฎหมายผังเมือง
บรรลุผลและคุมครองสิทธิของประชาชนและชุมชนไดนั้นเปBนกลไกที่ไม$เคยถูกนําไปปฏิบัติซึ่งย$อมส$งผลให
กฎหมายผังเมืองไม$สามารถบรรลุผลที่ควรจะเปBนและไม$สามารถคุมครองสิทธิของประชาชนและชุมชนได
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5.4 สิทธิชุมชนและสิทธิการมีส%วนร%วมของประชาชนในกรณีกฎกระทรวงเกี่ยวกับผังเมืองรวมหมดอายุ
บังคับใช
เนื่องจากตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 มาตรา 26ไดกําหนดใหการใชบังคับผังเมือง
รวมกระทําโดยกฎกระทรวง และใหใชบังคับไดไม$เกิน 5 ปT
ภายใน 1 ปT ก$อนระยะเวลาการใชบังคับกฎกระทรวงหมดอายุใหสํานักผังเมืองหรือเจาพนักงานทองถิ่น
แลวแต$กรณี สํารวจสภาพการณ0และสิ่งแวดลอมในการใชผังเมืองรวมดังกล$าว ว$ามีการเปลี่ยนแปลงไป
หรือไม$ ในกรณีที่เห็นว$าสภาพการณ0และสิ่งแวดลอมมีการเปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญ ใหสํานักผังเมืองหรือ
เจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการแกไขปรับปรุงผังเมืองรวมเสียใหม$ใหเหมาะสมได
ในกรณีไม$อาจแกไขผังเมืองรวมไดทันภายในระยะเวลาที่กฎกระทรวงใชบังคับใหสํานักผังเมืองหรือ
เจาพนักงานทองถิ่นโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการผังเมืองขยายระยะเวลาการใชบังคับกฎกระทรวง
ไดอีกสองครั้ง ครั้งละไม$เกิน 1 ปT
จากขอมู ล การรองเรี ย นกรณี ก ารละเมิ ด สิ ท ธิ ต$ อ คณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษ ยชนแห$ งชาติ พบว$ า
กระบวนการแกไขปรับปรุงผังเมืองรวมมีความล$าชาทําใหมีการประกาศใชกฎกระทรวงผังเมืองรวมฉบับใหม$
ไม$ทันก$อนเวลาที่ผังเมืองรวมฉบับเก$าหมดอายุระยะเวลาบังคับใช แมจะมีการต$อเวลาการบังคับใชแลวอีก
สองครั้ง เปBนเวลา 2 ปTแลวก็ตาม ดังเช$นคํารองที่ 235/2553 และคํารองที่ 632/2555 ทําใหเกิดช$องว$าง
ของการบังคับใชกฎหมายผังเมืองรวมในแต$ละพื้นที่และมีผลกระทบต$อสิทธิชุมชนหลายประการดังนี้
5.4.1 การอนุ ญ าตให มี ก ารใช ประโยชนที่ ดิ น หรื อ ประกอบกิ จ การโดยอาศั ย ช% อ งว% า งของ
ระยะเวลาการบังคับใชกฎกระทรวงผังเมืองรวม
ตามขอมูลคํารองที่ 235/2553 เกี่ยวของกับการขออนุญาตประกอบกิจการสถานีปฏิบัติการ
ป;rมกtาซเชื้อเพลิง LPG ในเขตที่ดินประเภทที่อยู$อาศัยหนาแน$นปานกลาง (สีสม) จังหวัดชัยนาทและ
คํารองที่ 632/2555 เกี่ยวของกับการขออนุญาตประกอบกิจการอาคารหางสรรพสินคาขนาดใหญ$บริเวณ
ถนนเลี่ ยงเมือง อํา เภอเมื อง จั งหวัดอุ บลราชธานี ทั้งสองเรื่องเปBนกรณีที่หน$ วยงานรัฐที่เ กี่ยวของมีการ
อนุ ญ าตใหมี ก ารก$ อ สรางและประกอบกิ จ การที่ ต องหามตามขอกํ า หนดการใชประโยชน0 ที่ ดิ น ตาม
กฎกระทรวงผังเมือง ซึ่งสิ้นสุดการบังคับใชแลวโดยเปBนการดําเนินการในช$วงช$องว$างของระยะเวลาบังคับใช
กฎกระทรวงผังเมืองที่สิ้นสุดลงตามกฎหมาย และความล$าชาในการจัดทํากฎกระทรวงผังเมืองรวมฉบับใหม$
ที่ไม$สามารถประกาศบังคับใชไดทันการสิ้นสุดระยะเวลาการบังคับใชกฎกระทรวงฉบับเก$าได ส$งผลใหมีการ
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ใชประโยชน0 ที่ดิ น ประกอบกิจ การที่ อาจจะมี ผ ลกระทบต$ อชี วิต ทรั พย0 สิ น สุ ขภาพและสิ่งแวดลอมของ
ประชาชนตลอดจนชุมชนใกลเคียงอันเปBนการละเมิดสิทธิดังกล$าว
จากการศึกษาแนวคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดพบว$า ศาลปกครองสูงสุดไดเคยวางบรรทัดฐาน
ในคําพิพากษากรณีการออกใบอนุญาตก$อสรางอาคารในระหว$างที่กฎกระทรวงผังเมืองรวมหมดอายุบังคับ
ใช ดั งตั ว อย$ างตามคํ า พิ พากษาศาลปกครองสู งสุ ด ที่ อ.131-133/2552ศาลปกครองสู งสุดไดวิ นิ จ ฉั ย ใน
ประเด็นการใชดุลพินิจของนายกเทศมนตรีนครของแก$น (ผูถูกฟ1องคดีที่ 3) ในการออกใบอนุญาตก$อสราง
อาคารใหกับหางหุนส$วนจํากัดรัชต (ขอนแก$น) ผูถูกฟ1องคดีที่ 4 โดยศาลเห็นว$าเมื่อศูนย0การคาและอาคาร
พาณิชย0ที่ผูถูกฟ1องคดีที่ 4 ขอก$อสรางนั้น ตั้งอยู$บนที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา หรือใชประโยชน0เกี่ยวของ
กับการศึกษาหรือสาธารณประโยชน0ตามขอกําหนดของผังเมืองรวมเมืองขอนแก$น กฎกระทรวงฉบับที่ 81
(พ.ศ. 2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ซึ่งมีผลบังคับใชระหว$างปT พ.ศ.
2532 ถึงปT พ.ศ. 2537 และไดขยายกําหนดระยะเวลาการบังคับใช ถึงปT พ.ศ. 2539 จึงไดหมดอายุการใช
บังคับ เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2539 แลว
ดังนั้น การออกใบอนุญ าตก$อสรางดังกล$า วจึงอยู$ในระหว$า งหวงเวลาที่กฎกระทรวงที่กํา หนด
ผังเมืองรวมเมืองขอนแก$นหมดอายุลงและไม$มีผลบังคับใช การอนุญาตจึงไม$ขัดต$อกฎกระทรวงที่กําหนด
ผังเมืองรวมแต$อย$างใด และแมร$างผังเมืองรวมเมืองขอนแก$นฉบับใหม$ที่ยังคงกําหนดพื้นที่พิพาท เปBนพื้นที่
เพื่ อ การศึ ก ษาและเกี่ ย วเนื่ อ งกั บ การศึ ก ษาเท$ า นั้ น ดั ง เดิ ม จะอยู$ ร ะหว$ า งการตรวจพิ จ ารณาจาก
คณะกรรมการกฤษฎีการอใหมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาก็ตาม การออกใบอนุญาตก$อสรางก็ไม$
จํ า เปB น ตองพิ จ ารณาถึ ง กฎกระทรวงฉบั บ ที่ 81 (พ.ศ.2532) ที่ ห มดอายุ บั ง คั บ ใชไปแลวหรื อ
ร$างกฎกระทรวงผังเมืองรวมที่ยังไม$ไดมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาใหบังคับแต$อย$างใด
จากคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดดังกล$ าว แสดงใหเห็นว$าการออกใบอนุญาตก$ อสรางอาคาร
ในช$วงเวลาที่กฎกระทรวงผังเมืองรวมหมดอายุลงแลว หน$วยงานที่เกี่ยวของไม$ตองนํากฎหมายผังเมือง
มาร$วมพิจารณาประกอบการอนุญาตเพราะไม$มีสถานะเปBนกฎหมายที่มีผลบังคับใชในช$วงเวลาดังกล$าว ซึ่ง
สะทอนใหเห็ น ป; ญ หาช$ อ งว$ า งในการบั ง คั บ ใชกฎหมายใหต$ อ เนื่ อ งและเปB น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค0 แ ละ
เจตนารมณ0ของกฎกระทรวงผังเมืองรวม อันเปBนผลจากพระราชบัญญัติการผังเมือง ที่กําหนดเวลาการ
สิ้นสุดการบังคับใชที่สั้นเกินไปและไม$สอดคลองตามความเปBนจริง ตลอดจนความล$าชาในกระบวนการ
ประกาศใชกฎกระทรวงผังเมืองรวมในป;จจุบัน
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5.4.2 การสิ้นผลของคําสั่งทางปกครองในการบังคับใชกฎหมายผังเมืองภายหลังกฎกระทรวง
ผังเมืองรวมหมดอายุ
โดยเหตุที่พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 มาตรา 25 ไดกําหนดในเขตที่ไดมีกฎกระทรวงให
ใชบังคับผังเมืองรวมหามบุคคลใดใชประโยชน0ที่ดินผิดไปจากที่ไดกําหนดไวในผังเมืองรวมหรือปฏิบัติการ
ใดๆ ซึ่งขัดกับขอกําหนดของผังเมืองรวมนั้นๆ โดยเจาหนาที่และหน$วยงานของรัฐซึ่งมีอํานาจตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวของตองควบคุมกํากับดูแลมิใหมีการใชประโยชน0ที่ดินหรือดําเนินกิจการใดขัดต$อขอกําหนดของ
กฎกระทรวงผังเมืองรวมซึ่งเปBนการกระทําที่ไม$ชอบดวยกฎหมายเพื่อใหเมืองและชุมชนมีการขยายตัวอย$าง
มีแบบแผนและเหมาะสม รักษาสภาพแวดลอมตามเจตนารมณ0ของกฎหมายผังเมืองที่ประกาศใชในขณะนั้น
แต$จากการศึกษาแนวคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดพบว$า แมเจาหนาที่จะใชอํานาจตามหนาที่
ที่ กํ า หนดไวตามกฎหมายโดยกํ า หนดมาตรการทางปกครองเพื่ อ ระงั บ การดํ า เนิ น การที่ ฝs า ฝx น ต$ อ
ขอกํ า หนดการใชประโยชน0 ที่ ดิ น ตามกฎกระทรวงผั ง เมื อ งรวม เช$ น คํ า สั่ ง ใหรื้ อ ถอนอาคารตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 แต$คําสั่งเพื่อบังคับการใหเปBนไปตามกฎหมายผังเมืองรวมกลับสิ้น
ผลบั ง คั บ ใชดวยเหตุ ผั ง เมื อ งรวมดั ง กล$ า วหมดอายุ ทํ า ใหการกระทํ า ใดๆ ที่ เ คยขั ด ต$ อ กฎกระทรวง
ผังเมืองรวมไม$อยู$ในบังคับกฎหมายผังเมืองรวมอีกต$อไป และไม$มีเหตุที่เจาหนาที่จะอางเพื่อดําเนินการ
บังคับใชมาตรการทางปกครองไดอีกต$อไปเช$นเดียวกัน ดังตัวอย$างตามคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดดังนี้
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.222/255337ขอเท็จจริงปรากฏว$าผูฟ1 องคดีไดก$อสรางอาคาร
ขึ้นใหม$โดยไม$ไดรับอนุญาตและขัดต$อผังเมืองรวมมุกดาหาร ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 327 (พ.ศ.2540) ฯ
เนื่องจากพื้นที่ดังกล$าวกําหนดไวเปBนสีเขียวอ$อน ซึ่งเปBนที่ดินประเภทที่โล$งเพื่อนันทนาการและการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม ผูถูกฟ1องคดีที่ 2 (นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร) จึงมีคําสั่งลงวันที่ 8 สิงหาคม 2546
หามมิใหบุคคลใดใชหรือเขาไปในส$วนใดๆ ของอาคารตามมาตรา 40 (2) แห$งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ.2522 มีคําสั่งใหรื้อถอนอาคารตามมาตรา 42 แห$งพระราชบัญญัติดังกล$าว โดยคําสั่งระบุว$าผูฟ1องคดี
ก$อสรางอาคารโดยไม$ไดรับอนุญาตและขัดต$อผังเมืองรวมเมืองมุกดาหาร ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 327 (พ.ศ.
2540) ซึ่งมีกําหนดระยะเวลาการใชบังคับ 5 ปT แต$ไดขยายระยะเวลาบังคับใชออกไปอีก 2 ครั้ง ครั้งละ 1 ปT
โดยมีผลใชบังคับระหว$างปTพ.ศ.2540 ถึง พ.ศ.2547 การที่ผูฟ1องคดีก$อสรางอาคารโดยไม$ไดรับอนุญาตและ
ขัดต$อผังเมืองรวมเมืองมุกดาหาร จึงเปBนการกระทําที่ไม$ไดรับอนุญาตโดยชอบดวยกฎหมาย คําสั่งหามมิให
บุคคลใดใชหรื อเขาไปในส$ว นใดๆ ของอาคาร และคํา สั่งรื้อถอนอาคารพิพาทดังกล$าว ผู ถูกฟ1องคดีที่ 2
37

ดูคําพิพากษาที่มีลักษณะเดียวกันเพิ่มเติมที่ คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด อ.449/2553
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ดําเนินการไปตามขั้นตอนของกฎหมายแลว แต$เนื่องจากกฎกระทรวงฉบับดังกล$าวไดกําหนดระยะเวลาการ
ใชบังคับไวและระยะเวลาการบังคับใชไดสิ้นสุดลงแลวจึงเห็นไดว$าขออางของผูถูกฟ1องคดีที่ 2 ที่ว$าการ
ก$อสรางอาคารพิพาทขัดต$อผังเมืองรวมเมืองมุกดาหารเปBนสาระสําคัญที่เปBนฐานในการออกคําสั่งและไม$
ปรากฏขอเท็จจริงว$าผูถูกฟ1องคดีที่ 2 ไดดําเนินการใชมาตรการทางปกครอง เพื่อใหเปBนไปตามคําสั่งรื้อถอน
อาคารแต$อย$างใด
ดังนั้น หากผูถูกฟ1องคดีที่ 2 จะใชมาตรการทางปกครองภายหลังจากที่กฎกระทรวงฉบับดังกล$าว
สิ้นสุดระยะเวลาบังคับใช ผูถูกฟ1องคดีที่ 2 ไม$สามารถอางคําสั่งรื้อถอนอาคารดังกล$าวเพื่อดําเนินการใช
มาตรการทางปกครองต$ อ ไปอี กได เนื่ องจากอาคารของผู ฟ1 อ งคดี ไม$ อ ยู$ ในบั ง คั บ ของผั งเมื องรวมเมื อ ง
มุกดาหารตามกฎกระทรวงฉบับดังกล$าว พิพากษาใหเพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟ1องคดีที่ 2 ที่ใหรื้อถอนอาคาร
ฉบับลงวันที่ 8 สิงหาคม 2546 โดยใหมีผลถัดจากวันที่ผังเมืองรวมเมืองมุกดาหารตามกฎกระทรวงฉบับที่
327 (พ.ศ.2540) ฯ สิ้นสุดการใชบังคับ
จากแนวคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดดังกล$าว แสดงใหเห็นว$า คําสั่งหรือการดําเนินมาตรการทาง
ปกครองใดๆ ของเจาหนาที่รัฐเพื่อควบคุมมิใหมีการใชประโยชน0ที่ดินที่ขัดต$อขอกําหนดของผังเมืองรวมอัน
เปBนการกระทําที่ไม$ชอบดวยกฎหมาย เช$น คําสั่งใหรื้อถอนอาคารที่ก$อสรางขัดต$อผังเมืองรวม ที่ใชบังคับอยู$
ในขณะออกคําสั่งจะสิ้นผลการบังคับใชเมื่อกฎกระทรวงผังเมืองรวมฉบับดังกล$าวหมดอายุลง ซึ่งสะทอนให
เห็ น ป; ญ หาและขอจํ า กั ด ในการกํ า กั บ ดู แ ลมิ ใหมี ก ารใชประโยชน0 ที่ดิ น หรื อดํ า เนิ น กิ จ การใดๆ ที่ ขั ด ต$ อ
กฎหมายผังเมืองรวม เพราะแมว$าจะมีการดําเนินการใดๆ ที่ตองหามตามขอกําหนดกฎกระทรวงผังเมืองรวม
ซึ่งเจาพนักงานของรัฐที่มีอํานาจหนาที่สามารถออกคําสั่งหรือดําเนินมาตรการทางปกครองในการป1องกัน
แกไขการกระทําที่มิชอบดวยกฎหมายดังกล$าวได แต$หากการบังคับตามคําสั่ง เช$น การรื้อถอนอาคารไม$
เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาบังคับใชของกฎกระทรวงผังเมืองรวมหรือก$อนที่กฎกระทรวงดังกล$าวหมดอายุลง
เจาหนาที่ของรัฐก็ไม$อาจบังคับการตามคําสั่งต$อไปได เพราะไม$มีฐานทางกฎหมายกําหนดใหการดําเนินการ
ดังกล$าวขัดต$อกฎกระทรวงผังเมืองรวมอีกต$อไป โดยเฉพาะอย$างยิ่งหากผังเมืองรวมฉบับใหม$มีขอกําหนด
หามการใชประโยชน0ที่ดินหรือการดําเนินกิจการในลักษณะเดียวกับผังเมืองรวมฉบับเดิมที่หมดอายุลง แต$มี
การประกาศใชบังคับล$าชา เกิดช$องว$างในการบังคับใชกฎหมายผังเมืองก็จะส$งผลใหมีการใชประโยชน0ที่ดิน
ขัดต$อขอกําหนดและเจตนารมณ0ของกฎกระทรวงผังเมืองรวม โดยอาศัยขออางและผลของกฎหมายกรณี
ผังเมืองรวมหมดอายุดังกล$าว
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5.4.3 หน%วยงานของรัฐไม%กําหนดหลักเกณฑการใชประโยชนในทรัพยสินเพื่อคุมครองพื้นที่ใน
ระหว%างการจัดทําผังเมืองรวม ตามมาตรา 15 (3) แห%งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518
จากกรณีป;ญหาช$องว$างในการบังคับใชกฎหมายเนื่องจากผังเมืองรวมเดิมหมดอายุและยังไม$มีการ
ประกาศบังคับใชผังเมืองรวมใหม$ ทําใหมีการก$อสรางหรือดําเนินกิจการขัดกับขอกําหนดการใชประโยชน0
ที่ดินของผังเมืองรวมเดิมและร$างผังเมืองรวมใหม$ที่ยังไม$ไดประกาศใช ดังกรณีตามคํารองที่ 235/2553 ซึ่งมี
ขอเท็จจริงว$า แมผังเมืองรวมชัยนาทตามกฎกระทรวงฉบับที่ 424 (พ.ศ.2542) ขอ 8 (2) ซึ่งมีขอหามการใช
ประโยชน0 ที่ ดิ น เพื่ อ เปB น สถานที่ บ รรจุ กt า ซและสถานที่ เ ก็ บ กt า ซฯ จะสิ้ น สุ ด การบั ง คั บ ใชตั้ ง แต$ วั น ที่ 28
กันยายน 2549 โดยผังเมืองใหม$อยู$ระหว$างการปรับปรุงผังและอยู$ในขั้นตอนการตรวจสอบของสํานักงาน
กฤษฎีกา ซึ่งเปBนขั้นตอนที่ร$างผังเมืองดังกล$าวมีมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแลว แต$กลับมีการอนุญาตให
ก$อสรางสถานีบริการป;rมกtาซในเขตที่หามการใชประโยชน0ดังกล$าวทั้งตามผังเมืองรวมเดิมและผังเมืองรวม
ฉบับใหม$ที่อยู$ระหว$างดําเนินการประกาศใช
ประเด็น ป;ญ หาดังกล$ าวพระราชบั ญญั ติการผังเมื องรวม พ.ศ.2518 มาตรา 15 (3) ไดกํ าหนด
มาตรการใหเจาพนักงานการผังโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการผังเมืองมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑ0
การใชประโยชน0ในทรัพย0สินเพื่อประโยชน0ในการวางและจัดทําผังเมืองรวม โดยอาจกําหนดหามมิใหมี
ประกอบกิจการที่ขัดต$อขอกําหนดการใชประโยชน0ที่ดินตามร$างกฎกระทรวงที่มีความแน$นอนชัดเจนผ$าน
ความเห็นชอบเปBนมติคณะรัฐมนตรีแลวได แต$จากการศึกษาและตามตัวอย$างคํารองดังกล$าวไม$ปรากฏว$ามี
การใชอํ า นาจตามมาตรการดั งกล$า วเพื่ ออุ ด ช$ องว$ า งทางกฎหมายในการบั งคั บใชผั งเมื องในกรณี นี้ โ ดย
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของละเลยการใชอํานาจและมาตรการทางกฎหมายเพื่อป1องกันมิใหการใชประโยชน0ที่ดิน
ขัดต$อขอกําหนดกฎกระทรวงผังเมืองรวมที่อยู$ระหว$างดําเนินการและมีความล$าชาในการประกาศบังคับใช
แต$ทั้งนี้ เคยปรากฏขอเท็จจริงว$ากรมโยธาธิการและผังเมืองไดใชอํานาจตามมาตราดังกล$าวกับกรณีอื่นๆ
เช$น ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง กําหนดการใชประโยชน0ทรัพย0สินเพื่อประโยชน0ในการวาง
และจัดทําผังเมืองรวมในทองที่ จังหวัดกระบี่ (ฉบับที่2), จังหวัดแม$ฮ$องสอน และจังหวัดพังงา เปBนตน ซึ่ง
สะทอนใหเห็นถึงป;ญหาและการขาดหลักเกณฑ0ขั้นตอนที่ชัดเจนในการนํามาตรการตามมาตรา 15 (3) มา
บังคับใชเพื่ออุดช$องว$างทางกฎหมายในการบังคับใชกฎหมายผังเมือง หรือเพื่อป1องกันมิใหมีการดําเนินการ
ใชประโยชน0ที่ดินขัดต$อร$างกฎกระทรวงผังเมืองที่มีความชัดเจนแลว
จากการวิเคราะห0และสังเคราะห0ป;ญหากฎหมายผังเมือง พบว$าในแต$ละช$วงของการดําเนินการเพื่อ
จัด ทํา ผังเมื อง จนถึงการประกาศบังคับใชเปB นกฎหมายและผั งเมืองหมดอายุ การบั งคับใช มี ลักษณะที่
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สะทอนใหเห็นถึงป;ญหาของบทบัญญัติของกฎหมาย ที่ยังไม$ไดปรับปรุงแกไขใหสอดคลองกับการรับรอง
สิทธิชุมชนและสิทธิการมีส$วนร$วมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ รวมถึงการตีความและการบังคับใชของ
หน$วยงานที่เกี่ยวของที่ยังไม$ไดรับรองสิทธิตามรัฐธรรมนูญดังกล$าว
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บทที่ 6
บทสรุปและเสนอแนะ

การศึกษาวิจัย เรื่อง "ผังเมืองกับการคุมครองสิทธิชุมชนและสิทธิการมีสวนรวมของประชาชน"
ไดทําการรวบรวมขอมูล ศึกษากรณีรองเรียนของประชาชนและชุมชนในประเด็นผลกระทบจากการพัฒนา
ในพื้ น ที่ ที่ เ กี่ ย วของกั บ การกํ า หนดการใชประโยชน. ที่ดิ น ในผั งเมื องที่ ส0 ง ผลกระทบต0 อ สิ ท ธิ ชุ ม ชนการ
ดําเนินงานศึกษานี้ นอกจากการศึกษาเอกสารผังเมืองและขอรองเรียนตลอดจนคําพิพากษาที่เกี่ยวของแลว
ยังปฏิบัติงานในพื้นที่กับร0วมกับชุมชนที่ประสบป5ญหาจากกระบวนการผังเมืองรวมทั้งชุมชนที่เห็นความสําคัญ
ของผังเมืองในการคุมครองสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส0วนร0วมของประชาชนที่ไดมีการรวมตัวทํางานขอมูล
ชุมชน เพื่อมีส0วนร0วมในกระบวนการผังเมืองและร0วมกําหนดทิศทางการพัฒนาในผังเมือง นอกจากนี้ใน
กระบวนการทํางานไดมีการประชุมรับฟ5งขอเสนอแนะในการดําเนินการรวมทั้งการประชุมย0อยแลกเปลี่ยน
ขอคิดเห็นต0อประเด็นป5ญหาและแนวทางในการแกไขป5ญหา
เนื่ อ งดวยในการศึ ก ษาและรวบรวมประเด็ น ผั ง เมื อ งจากกรณี ข อรองเรี ย นมายั ง สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห0งชาติรวมทั้งประเด็นการมีส0วนร0วมและสิทธิชุมชนในผังเมืองที่ไดจากการ
ประชุมและประเด็นสาธารณะ ซึ่งส0วนมากเป9นเรื่องโครงการที่มีผลกระทบต0อชุมชนและขาดการมีส0วนร0วม
มีประเด็นดานการใชที่ดินและการใชผังเมืองประกอบการพิจารณาและกรณีที่เกี่ยวของกับผังเมืองโดยตรง
ในดานขั้นตอนและกระบวนการที่มีป5ญหาการมีส0วนร0วม การเขาถึงขอมูลและการกําหนดสาระในผังเมืองที่
ชุมชนไม0ไดรับขอมูล ขาดการมีส0วนร0วมและกระทบสิทธิชุมชน คณะผูวิจัยพบว0าสิทธิชุมชนและสิทธิการมี
ส0วนร0วมของประชาชนในเรื่องผังเมืองนั้น มีประเด็นที่เกี่ยวของกับดานผังเมืองและดานกฎหมาย จึงไดทํา
การวิเคราะห.และสังเคราะห.โดยจําแนกเป9นโครงสรางและกระบวนการผังเมืองที่เกี่ยวของสิทธิชุมชนและ
สิทธิการมีส0วนร0วมของประชาชนและดานป5ญหากฎหมายผังเมืองที่เกี่ยวของกับสิทธิชุมชนและสิทธิการมี
ส0วนร0วมของประชาชน ดังรายละเอียดในบทที่ 4 และบทที่ 5 ตามลําดับ
การวิเคราะห.และสังเคราะห.สิทธิชุมชนและสิทธิการมีส0วนร0วมของประชาชน ดานผังเมืองและดาน
กฎหมาย มีขอสรุปและขอเสนอแนะซึ่งไดจากการวิเคราะห. จากขอเสนอของผูทรงคุณวุฒิและจากการ
ประชุมรับฟ5งความคิดเห็นทั้งในส0วนการมีส0วนร0วมและสิทธิชุมชนในระดับการจัดทําแผนและผังนโยบาย ซึ่ง
เกี่ยวของกับการจัดทําผังเมืองในระดับต0างๆ การมีส0วนร0วมในกลไกการจัดทําผังเมืองการพิจารณา ตัดสินใจ
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และการนําผังเมืองไปสู0การปฏิบัติ ซึ่งจะมีผลต0อสิทธิชุมชนในกําหนดแนวทางการใชประโยชน.ที่ดินในการ
อนุรักษ.จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของชุมชนรวมทั้งการมีส0วนร0วมในการปรับปรุงและนํา
มาตรฐานผั งเมื องไปใชในการกํ า หนดการใชประโยชน. ที่ดิ น การคุ มครองสิ ทธิ ชุ มชนในการใชผั งเมื อ ง
พิจารณาอนุมัติอนุญาตดวยการมีส0วนร0วมของชุมชน ทองถิ่นและหน0วยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งการปรับปรุง
แกไขกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ
นอกจากนี้ขอเสนอสิทธิการมีส0วนร0วมของประชาชนและสิทธิชุมชนในกระบวนการผังเมืองยังได
พิจ ารณาการมี ส0ว นร0 วมทั้งในช0ว งระหว0า งการจัด ทํา ผั งเมือง ช0 วงระหว0 างรอประกาศบังคับใชช0ว งหลั ง
ประกาศใชบังคับผังเมืองและกรณีกฎกระทรวงเกี่ยวกับผังเมืองรวมหมดอายุบังคับใช โดยนําสาระของ
กฎหมายที่เกี่ยวของและคําพิพากษาศาลปกครองมาประกอบการวิเคราะห.และจัดทําขอเสนอแนะดวย

6.1 สรุปกระบวนการผังเมืองเพื่อการคุมครองสิทธิชุมชนและสิทธิการมีสวนรวมของประชาชน

6.1.1 ดานผังเมือง
1) โครงสราง การดําเนินการและการปฏิบัติตามผังเมือง
ผังเมือง เป9นกระบวนการนโยบายสาธารณะ เป9 นผั ง/แผนพั ฒนาเชิ งพื้น ที่ ซึ่งเกี่ยวของกับ การ
วางแผนในระดับต0างๆ ทั้งระดับนโยบาย แผนระดับชาติ ระดับภูมิภาค ระดับพื้นที่และในระดับองค.กรที่จะ
นําผังไปสู0การปฏิบัติและการใชประโยชน.ในการกําหนดกรอบทิศทางการพัฒนาพื้นที่และการใชประโยชน.
ที่ดิน กล0าวไดว0า ผังเมืองเป9นตนทางของการกําหนดการใชประโยชน.พื้นที่ว0าจะพัฒนาในดานใดไดจึงจําเป9น
อย0างยิ่งที่จะตองใหมีกลไกการมีส0วนร0วมทุกระดับ ตั้งแต0ระดับนโยบายและในกระบวนการวางผัง ทั้งการมี
ส0วนร0วมของประชาชน ชุมชน
การผังเมืองเป9นมาตรการพัฒนาพื้นที่โดยการดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ
เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ซึ่งผังเมืองรวมจะเป9นการจัดทําแผนผัง นโยบายและโครงการรวมทั้งมาตรการ
ควบคุมโดยทั่วไปเพื่อใชเป9นกรอบในการพัฒนา และการดํารงรักษาเมือง และบริเวณที่เกี่ยวของ หรือชนบท
ส0วนผังเมืองเฉพาะนั้นเป9นแผนผังและโครงการที่ใชเพื่อการดําเนินการพัฒนา หรือดํารงรักษาบริเวณเฉพาะ
แห0งหรือกิจการที่เกี่ยวของทั้งในเมืองและบริเวณที่เกี่ยวของหรือชนบท มีขอบเขตพื้นที่วางผังไม0จํากัด การ
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จัดทําผังเมืองรวมส0วนใหญ0จะกําหนดขอบเขตพื้นที่ชุมชนเมืองระดับเทศบาลและบริเวณโดยรอบในพื้นที่
องค.การบริหารส0วนตําบลและป5จจุบันมีการวางผังเมืองรวมครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัด
การบริหารจัดการผังเมือง ประกอบดวยองค.กรการจัดทําและบริหารผังเมืองรวม กรมโยธาธิการและ
ผังเมืองเป9นองค.กรหลักในการวางและจัดทําผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะโดยมีคณะกรรมการผังเมืองทํา
หนาที่กํากับ ดูแล ใหมีการปฏิบัติตามกฎหมายว0าดวยการผังเมือง ใหความเห็นชอบในการจัดทําผังเมืองรวม
และทําหนาที่แนะนําเรื่องต0างๆ เกี่ยวกับการผังเมืองแก0หน0วยงานอื่นที่เกี่ยวของ ส0วนทองถิ่นนั้นสามารถ
ดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวมไดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการผังเมือง
ในการปฏิบัติใหเป9นไปตามกฎกระทรวงผังเมืองรวมนั้นกรมโยธาธิการและผังเมืองมีหนาที่ประสาน
การปฏิบัติใหเป9นตามการใชบังคับกฎกระทรวงผังเมืองรวมและทองถิ่นยังมีฐานะเจาพนักงานทองถิ่นเป9นผู
ปฏิบัติใหเป9นไปตามกฎกระทรวงผังเมืองรวมและพระราชบัญญัติผังเมืองเฉพาะ นอกจากนี้การพัฒนาให
เป9นไปตามแผนผังที่กําหนดตามกฎกระทรวงผังเมืองรวมขึ้นอยู0กับหน0วยงานที่เกี่ยวของดังกล0าว จะใหการ
ประสานและถือปฏิบัติใหเป9นไปตามกฎกระทรวงผังเมืองรวมมากนอยเพีย งใดซึ่งกฎหมายว0า ดวยการ
ผังเมืองไดฝากอํานาจหนาที่ในการดําเนินการไวกับหน0วยงานอื่น
ทั้งนี้ ในการนําผังเมืองรวมไปสู0การปฏิบัตินั้น ยังมีป5ญหาและขอจํากัดเนื่องดวยคณะกรรมการ
ผังเมืองเป9น เพีย งองค.กรบริห ารการกํา กับ ดูแลใหมีการปฏิบัติตามกฎหมายและใหความเห็นชอบในการ
จัดทําผังเมืองรวมก0อนนําเสนอใหรัฐมนตรีว0าการกระทรวงมหาดไทยส0วนกรมโยธาธิการและผังเมืองไม0มี
อํานาจสั่งการประสานใหหน0วยงานที่เกี่ยวของนําแนวทางของผัง/แผนพัฒนาทายกฎกระทรวงผังเมืองรวม
ไปกํ า หนดแผนงานโครงการพั ฒ นาในพื้ น ที่ ไ ด การกํ า หนดแผนงานโครงการพั ฒ นาพื้ น ที่ อ ยู0 ใ นความ
รับผิดชอบของหน0วยงานที่เกี่ยวของจึงมีผลทําใหไม0มีการดําเนินการใหเป9นไปตามผัง/แผนโครงการพัฒนา
แนบทายกฎกระทรวงผังเมืองรวมในหลายกรณี
2) สิทธิชุมชนและสิทธิการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการผังเมือง
ผังเมืองเป9นเรื่องที่เกี่ยวของกับสิทธิของประชาชนและสิทธิชุมชนในการดํารงชีวิต การประกอบ
อาชีพ การจัดการสิ่งแวดลอม การวางแผนพื้นที่สําหรับการพัฒนาในอนาคตมีผลต0อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ทางกายภาพของพื้นที่และชุมชนการกําหนดพื้นที่เพื่อรองรับการดํารงชีวิตของประชากรและกิจกรรมการ
พัฒนาต0างๆ ทั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคม การบริการ และการพัฒนาอุตสาหกรรมมีผลทั้งขอดีและ
ขอเสียต0อสิ่งแวดลอมทั้งสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรม ตลอดจนสุขภาวะของ
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ชุมชนงานดานผังเมืองมิไดเป9นเพียงแผนผังหรือแผนที่ที่มีการกําหนดประเภทการใชประโยชน.ที่ดินและการ
พัฒนาโครงข0ายคมนาคมในตัวชุมชนหรือพื้นที่วางผังเท0านั้น แต0เป9นกระบวนการนโยบายสาธารณะที่ส0งผล
ต0อการเปลี่ยนแปลงพื้นที่และการดํารงชีวิตของประชาชนในอนาคต
ประชาชนมี สิ ท ธิ กํ า หนดการใชประโยชน. ที่ ดิ น ของตนเองและรวบรวมขอมู ล เพื่ อ นํ า เสนอใน
กระบวนการจัดทําผังเมืองตามกฎหมายรวมทั้งมีสิทธิในการเขาถึงขอมูลข0าวสารในทุกกระบวนการขั้นตอน
ของการจัดทําผังเมืองและแมจะมีการประกาศบังคับใชผังเมืองแลว เมื่อพบว0ามีขอเท็จจริงเกี่ยวกับการใช
ประโยชน.ที่ดินเปลี่ยนแปลงไป ก็สามารถยื่นคํารองขอใหแกไขเปลี่ยนแปลงผังเมืองไดนอกจากนี้ หากการ
ดําเนินการของรัฐกระทบต0อสิทธิของประชาชนสามารถควบคุมการใชอํานาจรัฐโดยอาศัยกระบวนการทาง
ปกครองดวยการใชสิทธิฟEองคดีต0อศาลปกครองได
ป5ญหาผังเมืองในส0วนที่เกี่ยวของกับสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส0วนร0วมของประชาชน มีทั้งในส0วน
ผังเมืองในเชิงโครงสรางเนื้อหามาตรฐานที่มีผลต0อการมีส0วนร0วมของประชาชนและชุมชนและการเขาถึง
ขอมู ล ข0 า วสารที่ ป ระชาชนสามารถเขาใจเพื่ อ การมี ส0 ว นร0 ว ม การนํ า มาตรฐานผั ง เมื องไปสู0 การจั ด ทํ า
ขอกํ า หนดการใชที่ ดิ น ที่ คุ มครองสิ ท ธิ ใ นการดํ า รงชี วิ ต การประกอบอาชี พ และไม0 ก0 อ ผลกระทบต0 อ
สิ่งแวดลอม และสุขภาพ
ในส0วนของกระบวนการผังเมืองที่มีผลต0อสิทธิชุมชนและการมีส0วนร0วมของประชาชนมีประเด็น
สําคัญคือ สิทธิในขอมูลข0าวสารและการมีส0วนร0วมของประชาชนในกระบวนการผังเมืองไดแก0
2.1) ชวงระหวางผังรอประกาศ ความลาชาในการประกาศและกรณีผังเมืองหมดอายุการ
บังคับใช
ซึ่งขาดการกําหนดมาตรการควบคุมการใชประโยชน.ที่ดินและอาคารทําใหเกิดการพัฒนา
กิจกรรมที่ส0งผลกระทบต0อชุมชนและขัดแยงกับสาระสําคัญของผังเมื องและมีการปรับ ปรุงผังเมืองรวม
จั ง หวั ด ที่ ร อประกาศ โดยเป9 น ผั ง เมื อ งรวมจั ง หวั ด ที่ ไ ดผ0 า นกระบวนการมี ส0 ว นร0 ว มของประชาชนตาม
กฎหมายแลวและผ0านความเห็นชอบของกรรมการผังเมืองและขั้นตอนเพื่อเตรียมประกาศกฎกระทรวง แต0
ไดมีการสั่งการใหมีการปรับปรุงใหม0 โดยอางเหตุผลการสนองนโยบายรัฐ การลงทุน โดยขาดการมีส0วนร0วม
ของประชาชน
2.2) ชวงระหวางการดําเนินการวางผัง
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ไดแก0 การที่ประชาชนไม0ไดรับขอมูลข0าวสารที่เขาใจไดก0อนการมีส0วนร0วมแสดงขอคิดเห็น
และการยื่นคํารองและการมีส0วนร0วมส0วนใหญ0เป9นการไดรับแจงในการเขาร0วมประชุมรับฟ5งความคิดเห็น
ตามกฎหมาย ซึ่งมีการจัดอย0างนอยหนึ่งครั้งและแมว0าอาจจะมีการจัดหลายครั้งแต0เป9นการจัดประชุมชี้แจง
โดยมีการใหขอมูลเพียงผังและขอกําหนดในการประชุม ขอมูลล0วงหนาเป9นเพียงการติดประกาศ และการ
ที่ประชาชนตองไปติดตามที่สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองรวมทั้งจากอินเตอร.เน็ต มิไดเป9นการนําขอมูล
มาในกระบวนการทําความเขาใจร0วมกัน
2.3) ชวงหลังประกาศใชบังคับ
เกี่ยวกับการใชสิทธิในการขอแกไข ปรับปรุงและการเขาถึงขอมูล ข0า วสารในการขอแกไข
ผังเมืองตลอดจนการมีส0ว นร0ว มของประชาชน สิทธิชุมชนที่จ ะมีสิทธิในการตัด สิน ใจใหมีการปรับ ปรุง
แกไข

6.1.2 ดานกฎหมาย
จากการทํ างาน การรวบรวมเอกสารของคณะผูวิจัยและกรณี ขอรองเรียนที่ไดมีการยื่นเขามายั ง
สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห0งชาติและคําพิพากษาในประเด็นที่เกี่ยวของ พบว0ามีประเด็นป5ญหา
ดานกฎหมายผังเมืองที่เกี่ยวของกับการคุมครองสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส0วนร0วมของประชาชน ปรากฏใน
แต0ละช0วงระยะเวลาของการวางและจัดทําผังเมือง ตั้งแต0ขั้นตอนการจัดทํา ระหว0างการประกาศบังคับใช
จนกระทั่งสิ้นสุดระยะเวลาบังคับใช
ชวงระหวางการจัดทําผังเมือง
เป9นกระบวนการขั้นตอนทางกฎหมาย ที่ตองอาศัยการมีส0วนร0วมของประชาชนในการกําหนดทิศ
ทางการใชประโยชน. ที่ดิ นของชุ มชน ตามวั ตถุ ประสงค. ในการวางและจั ด ทํ า ผั งเมื องรวม แต0 ป รากฏว0 า
กระบวนการจั ดทําผังเมืองตามที่กําหนดไวในพระราชบั ญญัติการผังเมื อง พ.ศ. 2518 และกฎระเบียบที่
เกี่ ยวของ ยั งมิ ไดรั บรองคุ มครองสิทธิ การรั บรูขอมู ลข0าวสารและสิ ทธิ ในการมีส0 วนร0 วมของประชาชนใน
กระบวนการจั ดทํ า ผั งเมื องตามที่ รั ฐ ธรรมนู ญแห0 งราชอาณาจั กรไทย พุ ทธศั กราช 2550 ไดกํ า หนดไว
นอกจากนี้ พระราชบั ญ ญั ติ การผั งเมื อง พ.ศ. 2518 ในขั้ น ตอนการรั บฟ5 งความคิ ด เห็ น ประชาชน จาก
การศึกษาพบว0ายังมิไดกําหนดหลักเกณฑ.ผูมีสิทธิแสดงความคิดเห็นใหครอบคลุมกลุ0มบุคคลผูมีส0วนไดเสีย
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อย0างทั่วถึง ทั้งๆที่เป9นขั้นตอนที่สําคัญเพื่อชี้แจงทําความเขาใจกับประชาชนในช0วงก0อนการจัดทําผังเมืองรวม
รวมถึงกรณีที่ประชาชนผูมีส0วนไดเสียยื่นคํารองขอเพื่อแกไขเปลี่ยนแปลงผังเมืองในขั้นตอนการปLดประกาศ
เกินระยะเวลา 90 วัน ตามมาตรา 23 แห0งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ซึ่งหากปรากฏขอเท็จจริง
มีพฤติการณ.ที่จําเป9นจนเป9นเหตุที่ไม0อาจยื่นภายในระยะเวลา 90 วัน เจาหนาที่ที่เกี่ยวของยังมีอํานาจที่จะ
รับคํารองที่เกินระยะเวลาดังกล0าวไวพิจารณาได แต0เนื่องจากยังมิไดมีการกําหนดหลักเกณฑ.และวางกรอบ
การใชดุลยพินิจของเจาหนาที่ไวใหชัดเจน ทําใหมีการรับพิจารณาคํารองที่เกินระยะเวลาเป9นจํานวนมากและ
อาจทําใหการจัดทําผังเมืองเกิดความล0าชาได
ชวงระหวางรอประกาศบังคับใชผังเมือง
เป9 นกระบวนการที่ผ0 านการมี ส0ว นร0 วมของประชาชนมาแลวและเป9 นส0 วนของการดํา เนิ นการ
ภายในหน0วยงานรัฐ ซึ่งส0วนใหญ0ใชระยะเวลายาวนาน ส0งผลใหผังเมืองไม0สามารถประกาศบังคับใชไดทันต0อ
สถานการณ. ความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ อีกทั้งมาตรการที่ใชในการคุมครองพื้นที่ในระหว0างช0วงระยะเวลา
ดังกล0าวในการกําหนดหลักเกณฑ.การใชประโยชน.ในทรัพย.สินเพื่อประโยชน.ในการจัดทําผังเมืองรวมตาม
มาตรา 15(3) แห0งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ยังไม0มีการนํามาบังคับใชอย0างจริงจัง
ชวงหลังประกาศบังคับใชผังเมือง
จากขอมูลคํารองที่ยื่นต0อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห0งชาติ พบว0า หน0วยงานรัฐที่เกี่ยวของได
พิจารณาอนุมัติ อนุญาต ใหมีการประกอบกิจการโดยขัดต0อขอหามการใชประโยชน.ที่ดิน ตามกฎกระทรวง
ใหใชบังคับผังเมืองรวม ส0งผลใหมีการประกอบกิจการที่อาจมีผลกระทบต0อชีวิต ทรัพย.สิน สุขภาพและ
สิ่งแวดลอมของประชาชนและชุมชนที่อยู0อาศัยในบริเวณใกลเคียง ใบอนุญาตดังกล0าวถือไดว0าเป9นคําสั่งทาง
ปกครองที่ไม0ชอบดวยกฎหมาย ซึ่งอาจถูกยกเลิกเพิกถอนไดตามแนวคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด
กรณีกฎกระทรวงเกี่ยวกับผังเมืองรวมหมดอายุบังคับใช
เนื่องดวยผังเมืองรวมกําหนดใหใชบังคับไดไม0เกิน 5 ปQ และขยายระยะเวลาไดอีก 2 ครั้ง ครั้งละ
ไม0เกิน 1 ปQ ซึ่งตามคํารองที่ยื่นต0อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนและจากการศึกษาพบว0า ในช0วงระยะเวลาที่
ผังเมืองหมดอายุและมีช0องว0างการบังคับใช เนื่องจากความล0าชาในการจัดทําผังเมืองรวมฉบับใหม0 ส0งผลให
เกิดการใชประโยชน.ที่ดินประกอบกิจการที่อาจมีผลกระทบต0อชีวิต สุขภาพและคุณภาพสิ่งแวดลอมของ
ประชาชนและชุมชนโดยอาศัยช0องว0างของของกฎหมายดังกล0าว นอกจากนี้ การที่ผังเมืองหมดอายุส0งผลให
คําสั่งของเจาหนาที่ที่สั่งระงับการดําเนินการที่ฝRาฝSนต0อขอกําหนดการใชประโยชน.ที่ดินของผังเมืองรวม เช0น
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คําสั่งรื้อถอนอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 สิ้นผลใชบังคับลงดวยเหตุผังเมืองรวม
ดังกล0าวหมดอายุเช0นเดียวกัน ซึ่งสะทอนใหเห็นช0องว0างในการบังคับใชกฎหมายใหเป9นไปตามวัตถุประสงค.
ของการวางผังเมืองรวม เพราะผังเมืองรวมมีระยะเวลาบังคับใชสั้นเกินไป ไม0สอดคลองกับความจริงและ
ความล0าชาในกระบวนการประกาศใชกฎกระทรวงผังเมืองรวมในป5จจุบัน

6.2 ขอเสนอแนะกระบวนการผังเมืองเพื่อการคุมครองสิทธิชุมชนและสิทธิการมีสวนรวมของประชาชน

6.2.1ขอเสนอแนวทางสงเสริมสิทธิชุมชนและสิทธิการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการ
ผังเมือง
ประชาชนมีสิทธิในการกําหนดการใชประโยชน.ที่ดินของตนเอง และรวบรวมขอมูลเพื่อนําเสนอใน
กระบวนการจัดทําผังเมืองตามกฎหมายรวมทั้งมีสิทธิในการเขาถึงขอมูลข0าวสารในทุกกระบวนการขั้นตอน
ของการจัดทําผังเมือง ซึ่งแมจะมีการประกาศบังคับใชผังเมืองแลวและพบว0ามีขอเท็จจริงเกี่ยวกับการใช
ประโยชน.ที่ดินเปลี่ย นแปลงไป ก็ส ามารถยื่นคํ ารองขอใหแกไขเปลี่ย นแปลงผังเมืองไดนอกจากนี้ หาก
ประชาชนเห็นว0าการดําเนินการของรัฐกระทบต0อสิทธิของตนเอง ก็สามารถควบคุมการใชอํานาจรัฐโดย
อาศัยกระบวนการทางปกครอง ดวยการใชสิทธิฟEองคดีต0อศาลปกครองได
ขอเสนอระยะสั้น
1) การปรับปรุงพัฒนากระบวนการมีสวนรวมจัดทําคูมือแนวทางการมีสวนรวมของประชาชน
ในกระบวนการผังเมืองทั้งในชวงระหวางการวางและจัดทําผังเมือง ชวงระหวางผังรอประกาศชวงหลัง
การประกาศใชบังคับ
เนื่องดวยผังเมืองเป9นกระบวนการนโยบายสาธารณะที่มีการทํางานทั้งกระบวนการทํางานทาง
วิชาการในการวางผังและกระบวนการตามกฎหมาย ดังนั้นการมีส0วนร0วมจึงมิไดเป9นเพียงการประชุมเท0านั้น
แต0เป9นการคุมครองการใชสิทธิของประชาชน สิทธิชุมชน ในการเขาถึงขอมูลข0าวสาร การจัดการบํารุงรักษา
และการใชประโยชน.จากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม กําหนดหลักเกณฑ.การใชที่ดิน กําหนดมาตรฐาน
การใชที่ ดิ น เพื่ อ ใหการวางผั ง เมื อ งพั ฒ นาและดํ า เนิ น การตามผั ง เมื องเป9 น ไปอย0 า งมี ป ระสิ ทธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลเพื่อประโยชน.ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย0างยั่งยืน ดวยการมีส0วนร0วม
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ตามขอเสนอนี้ หน0วยงานที่เกี่ยวของไดแก0 กรมโยธาธิการและผังเมือง ควรมีการจัดทําคู0มือในเชิง
เนื้อหาที่เกี่ยวของกับผังเมืองสําหรับประชาชนที่จะทําความเขาใจในผังและการมีส0วนร0วม เช0น นอกจาก
การมีคู0มืออธิบายขั้นตอนผังเมือง สีและความหมายของสีในผังเมืองรวมทั้งการนําไปใชประโยชน.แลวควรมี
การจัดทําคู0มือที่ใหประชาชนไดเขาใจมาตรฐานการใชที่ดินประเภทต0างๆ กิจการที่เป9นขอหามรวมทั้งการ
อธิบายประเภทอุตสาหกรรมและกิจกรรมในบัญชีทายกฎกระทรวง เพื่อใหประชาชนมีความรูในกิจกรรมที่
จะมีผลต0อการใชที่ดิน นอกจากนี้ การจัดทําคู0มือใหประชาชนไดทราบสาระของการวางผังในแต0ละขั้นตอน
จะทําใหเกิดความเขาใจและส0งเสริมการมีส0วนร0วมอย0างเขาใจและเขาถึง ทั้งการมีส0วนร0วมของประชาชน
ชุมชน และทองถิ่นที่จะเป9นผูวางผังเมื่อมีการกระจายอํานาจและผูปฏิบัติ
หน0 ว ยงานดานสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนและกฎหมาย ไดแก0 สํ า นั ก งานคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
แห0งชาติ องค.กรดานสิทธิมนุษยชนและองค.กรดานกฎหมาย ควรจัดทําคู0มือการทําความเขาใจดานสิทธิ
มนุษยชน สิทธิชุมชนและการใชสิทธิการมีส0วนร0วมของประชาชนในกฎหมายผังเมือง รวมทั้งการส0งเสริม
ความเขาใจต0อสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส0วนร0วมของประชาชนในการดําเนินงานตามกฎหมายที่เกี่ยวของใน
การนําผังไปใชประโยชน.และการใชสิทธิการมีส0วนร0วม เพื่อใหประชาชนและชุมชน ทองถิ่นสามารถเขาใจ
สิทธิการมีส0วนร0วมในกระบวนการผังเมือง โดยมีการเตรียมตัวในดานเนื้อหา ขอมูลชุมชนและเขาใจการนํา
ผังเมืองไปใชประโยชน.เช0น ในการนําไปจัดทําแนวทางพัฒนาชุมชน การจัดทําขอบัญญัติทองถิ่น ธรรมนูญ
ชุมชน ผังชุมชน เป9นตน
2) การพัฒนากลไกและกระบวนการวางผังแบบมีสวนรวม โดยสามารถประสานความรวมมือ
กับชุมชน เครือขายและหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อพัฒนากลไกและกระบวนการวางผังแบบมีส0วนร0วมใน
แบบมีส0วนร0วมคิด ร0วมทํา ร0วมรับผิดชอบในการปฏิบัติใหเป9นไปตามผังเมืองและเป9นการมีส0วนร0วมกําหนด
นโยบายสาธารณะในการจัดการใชประโยชน.ที่ดินที่เป9นการส0งเสริมและคุมครองสิทธิชุมชนและสิทธิการมี
ส0วนร0วมของประชาชน
ตามขอเสนอนี้ สํ านั กงานคณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห0 งชาติ สามารถพิ จ ารณาคํ า รองเรี ย น
เกี่ยวกับผังเมืองเป9นพื้นที่นําร0องและประสานกับกรมโยธาธิการและผังเมืองและองค.กรดานวิชาการ วิชาชีพ
องค.กรประชาสังคม เพื่อพัฒนาความร0วมมือส0งเสริมสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส0วนร0วมของประชาชนใน
กระบวนการวางผังในทุกขั้นตอน โดยมีการจัดทําแนวทางความร0วมมือแนวทางปฏิบัติและการประเมินผล
การดําเนินงานเป9นระยะ เพื่อส0งเสริมและพัฒนาการมีส0วนร0วมในระยะยาวต0อไปในพื้นที่อื่น
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ขอเสนอระยะยาว
1) การประสานงานเพื่อใหความรู ความเขาใจ ในดานการวางผัง การมีสวนรวมในการวางผัง
และการปฏิบัติตามผังรวมทั้งการนําผังเมืองไปใชประโยชน8 โดยเมื่อมีการจัดทําคู0มือดานต0างๆ และมีการ
ประสานความร0วมมือการวางผังดวยการมีส0วนร0วมแลว หน0วยงานที่ร0วมมือกันขางตน ไดแก0องค.กรดาน
วิชาการ วิชาชีพและองค.กรชุมชน ควรประสานขอรับการสนับสนุนจากหน0วยงานวางผัง รวมทั้งหน0วยงาน
ที่สนับสนุนกระบวนการนโยบายสาธารณะดวยการมีส0วนร0วมทั้งภาครัฐและเอกชน ไดแก0 กรมโยธาธิการ
และผังเมือง สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เป9น
ตน ในการใหมีการทํางานดวยการมีส0วนร0วมในการประเมินผล ถอดบทเรียนและสรุปเป9นความรู ความ
เขาใจ ในดานการวางผัง การมี ส0วนร0วมในการวางผังและการปฏิ บัติต ามผั งรวมทั้งการนํ าผังเมืองไปใช
ประโยชน.แก0ทองถิ่น ภาคเอกชน ชุมชน ภาคประชาสังคมและประชาชนทั่วไป เพื่อใหกระบวนการผังเมือง
ซึ่งเป9นนโยบายสาธารณะและมีผลทางกฎหมายในทางปฏิบัตินี้ มีการพัฒนาองค.ความรู การกําหนดแนวทาง
พัฒนาพื้นที่ การแกไขป5ญหาดวยการมีส0วนร0วม ส0งเสริมสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส0วนร0วมของประชาชน
2) การสงเสริมการวางผังชุมชนดวยการมีสวนรวม โดยเป9นกรมโยธาธิการและผังเมืองซึ่งมีแนว
ทางการพัฒนาเครือข0ายผังเมืองและส0งเสริมการวางผังชุมชนอยู0แลว ควรพัฒนา ขยายผลนําคู0มือผังเมืองมา
มี ส0 ว นร0 ว มกั บ องค. ก รที่ จั ด ทํ า ผั ง ตํ า บล ผั ง ชี วิ ต เพื่ อ ใหมี การเชื่ อ มโยงผั ง ตํ า บลมาสู0 ผั ง ชุ ม ชนที่ เ ป9 น การ
กําหนดการใชประโยชน.ที่ดินและการจัดทําขอบัญญัติทองถิ่นและการนําผังเมืองไปใชประโยชน.ในการจัดทํา
ธรรมนูญชุมชน

6.2.2 ขอเสนอแนะดานผังเมือง
ขอเสนอระยะสั้น
1) การประเมินผลกระทบระดับยุทธศาสตร8เชิงพื้นที่ในการจัดทําผังเมือง
การจัดทําผังเมืองในระดับนโยบายและผังที่ครอบคลุมพื้นที่ที่มีการจัดทําแผน นโยบายของรัฐใน
หลายดาน เช0 น พื้ น ที่ เ ขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษพื้ น ที่ จั ง หวั ด หรื อ พื้ น ที่ เ ฉพาะที่ จ ะมี ก ารพั ฒ นาที่ จ ะมี ก ารใช
ประโยชน.ที่ดินที่ขัดแยง ตองมีการประเมินผลกระทบระดับยุทธศาสตร.ดวยกระบวนการมีส0วนร0วม (SEA –
Strategic Environmental Assessment) เช0น พื้นที่แผนพัฒนาภาคใต ซึ่งมีนโยบายการพัฒนาดาน
พลังงาน ดานการคมนาคมขนส0ง ดานการพัฒนาอุตสาหกรรม ที่มีความขัดแยงกับการใชพื้นที่เพื่อความ
มั่ น คงทางอาหาร การท0 อ งเที่ ย ว เป9 น ตน เพื่ อ ใหเกิ ด ทางเลื อ กการใชประโยชน. พื้ น ที่ เ พื่ อการพั ฒ นาที่
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เหมาะสมที่เป9นการร0วมกําหนดและลดความขัดแยงในระดับโครงการ อีกทั้งเป9นแนวทางการวางผังในระดับ
ชุมชนอีกดวย
การประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร. เป9นเครื่องมือและกลไกที่ใชเชื่อมประสานการทํางานของ
หลายฝR า ยเขาดวยกั น เริ่ มจากการกํ า หนดทิ ศทางการพั ฒ นาใหเกิ ด ดุ ล ยภาพทั้ งเศรษฐกิ จ สั งคมและ
สิ่งแวดลอมไปพรอมกันบนฐานกระบวนการที่ผูมีส0วนไดเสียไดเขามาร0วมตัดสินใจเลือกการพัฒนานั้นๆ โดย
มีพื้นฐานของการบริหารจัดการที่ดี มีความรับผิดชอบร0วมกัน การพิจารณาฐานศักยภาพ เงื่อนไข บริบท
ต0างๆทั้งทางบวกและลบ จึงเป9นทั้งเครื่องมือและกลไกหนึ่งที่จะนํามาสู0การบูรณาการทั้งความคิดและการ
ปฏิบัติการ ใหเกิดการทํางานอย0างมีระบบและมีกระบวนการตัดสินใจอย0างมีส0วนร0วม โดยมุ0งเปEาของการ
พัฒ นาที่ ยั่ งยื น บนศั กยภาพและเงื่ อนไขของการพั ฒ นาในระยะยาว ซึ่ งการพั ฒ นานโยบายและแผนที่
เกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่นี้ กระบวนการ SEA จะมีส0วนสําคัญในการกําหนดเปEาประสงค.การพัฒนาและ
ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร.
ดังนั้น การแกไขป5ญหาผังเมืองและการส0งเสริมสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส0วนร0วมของประชาชน จึง
มิใช0เพียงการแกไขกระบวนการวางผังหรือกฎหมายผังเมืองเพียงเท0านั้น ควรมีการส0งเสริมสิทธิชุมชนและ
สิ ทธิ การมี ส0 ว นร0 ว มของประชาชนในการกํ า หนดทางเลื อก ทิ ศทางของชุ ม ชนในกระบวนการประเมิ น
สิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร. อันเป9นเครื่องมือสําคัญที่จะกําหนดทิศทาง ทางเลือกการพัฒนาพื้นที่และลด
การขัดกันของการใชประโยชน.ที่ดินจากการพัฒนาที่ไม0สอดคลองกัน
หน0 ว ยงานที่ กํ า หนดนโยบายเชิ ง พื้ น ที่ ใ นดานต0 า งๆ เช0 น สํ า นั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห0งชาติ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกรมโยธาธิการ
และผังเมืองจึงควรจัดทําการประเมินผลกระทบระดับยุทธศาสตร.และประสานกับหน0วยงานที่จัดทําแผน
แม0บทพัฒนาพื้นที่ดานต0างๆ ที่จะใชเครื่องมือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร.ไปใช
ประโยชน.ในกระบวนการกําหนดนโยบาย การตัดสินใจและกระบวนการวางผังเมืองใหเกิดทางเลือกในการ
พัฒนาพื้นที่อย0างมีส0วนร0วม
2) ใหกรมโยธาธิการและผังเมืองจัดทําคูมือ แนวทางการใชหลักการคุมครองลวงหนา หลักการ
มีสวนรวม และหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อเป9นแนวทางสําหรับหน0วยงานที่เกี่ยวของในการปฏิบัติและใช
ประโยชน.จากผังเมืองในการใชอํานาจและการทําหนาที่ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 และ
กฎหมายที่เกี่ยวของ เช0น พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 พระราชบัญญัติส0 งเสริมและรักษา
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คุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ.2535 ในการนําสาระของผังเมืองรวมที่ผ0านการรับฟ5งความคิดเห็นของประชาชน
และผ0 า นความเห็ น ชอบของคณะรั ฐ มนตรี ไปประกอบการใชดุ ล พิ นิ จ ในการพิจ ารณารายงานวิ เ คราะห.
ผลกระทบสิ่ งแวดลอม การกําหนดพื้นที่ คุมครองสิ่งแวดลอม การควบคุมอาคาร การจัดทํ าเทศบั ญญั ติ
ขอบัญญัติทองถิ่น เพื่อใหเกิดการนําสาระในผังเมืองไปใชประโยชน.ในคุมครองสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส0วน
ร0วมของประชาชนในช0วงที่ผังเมืองรอประกาศใชบังคับ
การจัดทําคู0มือนี้ ควรมีการศึกษาวิจัยประกอบ โดยควรเป9นการทํางานมีส0วนร0วมขององค.กรวิชาชีพ
ดานผังเมือง องค.กรดานสิ่งแวดลอมองค.กรดานกฎหมายและสิทธิมนุษยชน ทั้งภาครัฐภาคประชาสังคม โดย
หน0วยงานที่เกี่ยวของสามารถเป9นองค.กรสนับสนุน เช0น กรมโยธาธิการและผังเมือง เป9นตน
3) ใหกรมโยธาธิการและผังเมืองปรับปรุงมาตรฐานการกําหนดการใชประโยชน8ที่ดิน และการ
จัดทําขอกําหนดใหเป:นไปตามหลักวิชาการโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองควรเป9นหน0วยงานหลักประสาน
กับหน0วยงานดานอุตสาหกรรม พลังงาน เหมืองแร0 องค.กรวิชาการวิชาชีพเพื่อใหการวางผังเมืองสามารถ
กําหนดการใชประโยชน.ที่ดินที่มีการจัดทําขอกําหนดและมาตรการควบคุมใหทันต0อสถานการณ.การพัฒนา
ปEองกันผลกระทบต0อชุ มชน จึ งควรมีการศึ กษาร0 วมมื อระหว0างหน0 วยงานและองค.การที่ เกี่ยวของในการ
พิจารณาจัดกลุ0มประเภทกิจกรรมที่มีกระบวนการผลิต การใชวัตถุดิบที่อาจเป9นอันตราย การจัดการของเสีย
ที่มีลักษณะต0างกันรวมทั้งความตองการใชทรัพยากรเช0น ที่ดิน น้ํา รวมทั้งที่ตั้งเฉพาะ เพื่อจัดทําบัญชีอางอิง
ในการกําหนดขอหามและขอใหดําเนินกิจกรรมต0างๆในพื้นที่ที่เหมาะสม มีระยะกันชนและระยะปEองกันที่
ปลอดภัย ทั้งนี้ ประเภทกิจกรรมที่ควรนํามาพิจารณาไดแก0การผลิตไฟฟEาที่มีผลกระทบต0างกัน การบําบัดน้ํา
เสียและจัดการกากของเสีย ซึ่งมีความแตกต0างกันในขนาดและประเภทของกากของเสีย ที่เป9นขยะชุมชน
ขยะติดเชื้อและขยะอั นตราย เป9นตน กิจการดังกล0าวนี้ ควรมี การศึกษากําหนดประเภทย0อย เพื่อใหการ
กําหนดขอหามและขอให มีการพิจารณาพื้นที่ตั้ง พื้นที่ปEองกัน มิใหส0งผลกระทบต0อชุมชน
ขอเสนอระยะยาว
1) ใหกรมโยธาธิการและผังเมืองและรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ออกระเบียบเพื่อให
เป;ดเผยขอมูลการตัดสินใจของคณะกรรมการผังเมืองและขอมูลประกอบการพิจารณาใหเป:นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล โปรงใส ตรวจสอบได
เนื่องดวยการตัดสินใจของคณะกรรมการผังเมือง มีผลต0อสิทธิในการใชประโยชน.ที่ดินและทรัพย.สิน
ทั้งส0วนบุคคลและสาธารณะ ดังนั้นนอกจากการปรับปรุงโครงสรางคณะกรรมการผังเมืองแลว ควรมีการ
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แสดงความรับผิดชอบในการตัดสินใจนโยบายสาธารณะ โดยแสดงการลงมติและมีการบันทึกเป9นลายลักษณ.
อั กษรในการใหความเห็ นชอบ หรื อไม0 เห็ นชอบในการลงมติ เพื่ อเป9 นการส0 งเสริ มกระบวนการตั ดสิ นใจ
สาธารณะที่ เป9 นธรรมาภิ บาล มี เหตุ ผล หลั กการ มี ความเป9 นธรรมโปร0 งใสตรวจสอบไดและความพรอม
รับผิดชอบ
2) กรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ งควรประสานงานกั บ สํ า นั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก าใน
การศึ ก ษาเพื่ อ รวมกํ า หนดแนวทางแกไขป@ ญ หาในขั้ น ตอนการตรวจสอบรางผั ง เมื อ งและราง
กฎกระทรวง เนื่องจากผังเมืองส0วนใหญ0 ใชเวลานานมากในขั้นตอนการตรวจของสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎี ก าเพื่ อ ใหมี ค วามถู ก ตองของพื้ น ที่ น ามศั พ ท. แ ละขอความทางกฎหมายในขณะที่ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกฤษฎีกามีภารกิจอื่นนอกเหนือจากดานผังเมือง ดังนั้น กรมโยธาธิการและผังเมืองจึงควรมี
การประสานงานกับสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อร0วมศึกษากําหนดแนวทางการแกไขป5ญหาความ
ล0าชา ทั้งในดานขอบเขตปริมาณงานกรอบเวลาและขอจํากัดดานบุคลากรรวมทั้งกลไกและการประสานงาน
เพื่อตรวจสอบความถูกตองในระดับพื้นที่

6.2.3 ขอเสนอแนะดานกฎหมาย
1) การปรับปรุงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 ในสวนของโครงสรางและองค8ประกอบ
ของกรรมการผังเมืองและการกระจายอํานาจการตัดสินใจดวยการมีสวนรวมในระดับพื้นที่ ทองถิ่นและ
ชุมชน กรมโยธาธิการและผังเมือง ควรดําเนินการดวยการมีส0วนร0วม โดยเพิ่มกลไกคณะกรรมการผังเมือง
ในระดับจังหวัดและระดับทองถิ่นที่มีอํานาจการตัดสินใจผังเมือง การจําแนกบทบาท อํานาจหนาที่ระหว0าง
คณะกรรมการผังเมืองระดับชาติ ระดับจังหวัดและระดับทองถิ่นใหชัดเจนโดยมีการกําหนดหลักเกณฑ. ที่มา
และองค. ป ระกอบของคณะกรรมการ ที่ มี สั ด ส0 ว นขององค. ก รชุ ม ชน องค. ก รเอกชน ในดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและสุขภาพร0วมเป9นกรรมการโดยมีสัดส0วนที่เหมาะสม โดยกรรมการแต0ละ
ระดับควรมีองค.ประกอบจากกลุ0มภาครัฐภาคประชาสังคมผูทรงคุณวุฒิ และองค.กรชุมชน ในจํานวนที่
เท0ากันและในแต0ละกลุ0มควรมีจํานวนกรรมการที่มาจากทั้งดานการพัฒนาทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม
สิ่งแวดลอม และสุขภาพรวมทั้งพัฒนากลไกการประสานงาน การสนับสนุนทางวิชาการจากส0วนกลางไปยัง
หน0วยงานและกลไกการวางผังและพิจารณาผังในระดับจังหวัดและระดับทองถิ่นดวย
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2) การปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการใชประโยชน8พื้นที่ เนื่องดวยกิจกรรม
บางประเภทที่มีผลต0อการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชน.ที่ดิน ในรูปแบบการใหสัมปทาน อาชญาบัตรและ
ประทานบัตร ยังไม0อยู0ในการพิจารณาบรรจุไวในการจัดทําขอกําหนดควบคุมการใชประโยชน.ที่ดิน จึงเป9น
ช0องว0างในการพิจารณาอนุมัติอนุญาต เช0น เหมืองแร0 การสํารวจปLโตรเลียม ซึ่งไม0มีมาตรการในขอกําหนด
ผังเมือง เนื่องจากไม0ไดเป9นกิจการที่อยู0ในประเภทโรงงานซึ่งใชอางอิงและกิจการดังกล0าวทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงสภาพการใชพื้นที่ ทั้งที่เป9นพื้นที่อนุรักษ. พื้นที่เกษตรและชุมชน จึงทําใหการควบคุมการใช
ที่ดินไม0ครอบคลุมและไม0มีสาระที่นําไปพิจารณาในการกําหนดมาตรการปEองกันผลกระทบและการพิจารณา
อนุมัติอนุญาต
ดั งนั้ น กรมโยธาธิ การและผั งเมื องจึ ง ควรปรั บ ปรุ งขอกํ า หนดควบคุ มการใชประโยชน. ที่ ดิ น ให
ครอบคลุม โดยใหหน0วยงานและองค.กรที่เกี่ยวของเขามามีส0วนร0วมในการจัดกลุ0มประเภทกิจกรรมที่มีการ
ขอสัมปทานดังกล0าวและควรมีการประเมินผลกระทบระดับยุทธศาสตร.ในเชิงพื้นที่ เพื่อกําหนดทางเลือกใน
การกํ า หนดเขตพื้ น ที่ ก ารใหสั ม ปทาน ซึ่ ง อาจตองมี ก ารปรั บ ปรุ ง พระราชบั ญ ญั ติ แ ร0 พ.ศ.2510 และ
พระราชบัญญัติปLโตรเลียม พ.ศ.2514 และกฎระเบียบที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะในประเด็นของการกําหนด
พื้นที่เขตแหล0งแร0 และการกําหนดพื้นที่ที่จะใหมีการสํารวจ ผลิต หรือเก็บรักษาปLโตรเลียมซึ่งจะมีผลต0อการ
ใชประโยชน.ที่ดิ นในดานอื่น จึ งควรมี การกํา หนดดวยการมี ส0ว นร0ว มและมี การประเมิน ผลกระทบระดั บ
ยุทธศาสตร.ก0อนประกาศเขต โดยใหกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร0 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
ดําเนินการปรับปรุงกฎหมายดังกล0าว ดวยกระบวนการมีส0วนร0วมจากทุกภาคส0วน
3) ชวงระหวางการจัดทําผังเมือง
(1) ใหกรมโยธาธิการและผังเมืองและรัฐมนตรีว0าการกระทรวงมหาดไทย แกไขพระราชบัญญัติ
การผังเมือง พ.ศ.2518 มาตรา 19 กําหนดการมีส0วนร0วมของประชาชนในการวางและจัดทําผังเมือง โดยรัฐ
ตองจั ด ใหมี ก ระบวนการรั บ ฟ5 ง ความคิ ด เห็ น ของประชาชนอย0 า งทั่ ว ถึ ง ก0 อ นดํ า เนิ น การ และคํ า นึ ง ถึ ง
กระบวนการมีส0วนร0วมของประชาชนตั้งแต0ตน ในการรวบรวมความตองการ แนวคิด ยุทธศาสตร.การใช
ประโยชน.ที่ดินในแต0ละพื้นที่รวมทั้งใหมีการประชุมรับฟ5งความคิดเห็นในทุกระดับ หมู0บาน องค.กรปกครอง
ส0ว นทองถิ่น และนํ าความเห็น เขาสู0 กระบวนการตัด สิ นใจ รวมทั้ งเผยแพร0 เหตุ ผลในการตั ด สิน ใจนั้ น ต0 อ
สาธารณะ
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(2) ใหกรมโยธาธิการและผังเมืองออกหลักเกณฑ.เรื่องการพิจารณาแกไขเปลี่ยนแปลงการใช
ประโยชน. ที่ ดิ น ตามมาตรา 26 แห0 ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารผั ง เมื อ ง พ.ศ.2518โดยกํ า หนดใหการแกไข
เปลี่ยนแปลงการใชประโยชน.ที่ดินตองคํานึงถึงประโยชน.สาธารณะและสิทธิชุมชนดวย
(3) ใหกรมโยธาธิการและผังเมืองและคณะกรรมการผังเมืองกําหนดหลักเกณฑ.การพิจารณาการ
เป9นผูมีสิทธิแสดงขอคิดเห็นเกี่ยวกับการวางและจัดทําผังเมืองรวม ใหครอบคลุมถึงบุคคลผูสามารถแสดงตน
ไดว0ามีส0วนไดเสียจากการวางหรือจัดทําผังเมืองรวมดวย
(4) ใหกรมโยธาธิการและผังเมืองและคณะกรรมการผังเมืองกําหนดหลักเกณฑ.การพิจารณา
ความเป9นผูมีส0วนไดเสีย โดยใหพิจารณาในความหมายอย0างกวาง รวมถึงผูที่สามารถแสดงตนไดว0ามีส0วน
เกี่ ย วของหรื ออาจไดรั บ ผลกระทบจากการวางหรื อจั ด ทํ า ผั งเมื องรวมในพื้ น ที่ แ ละคํ า นึ งถึ ง การรวมตั ว
รวมกลุ0มของประชาชน หรือองค. กร ซึ่งมีความประสงค. ที่จ ะใชสิทธิในการมีส0 วนร0วมกับ รัฐ เพื่ อจัด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหรือกําหนดการใชประโยชน.ที่ดิน
(5) ใหกรมโยธาธิการและผังเมืองและคณะกรรมการผังเมือง กําหนดหลักเกณฑ.ในการพิจารณา
คํารองของผูมีส0วนไดเสียที่ยื่นเมื่อพนกําหนดระยะเวลา 90 วัน นับแต0วันปLดประกาศ ตามที่มาตรา 24 แห0ง
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 ไดกําหนดไว โดยตองกําหนดใหผูมีส0วนไดเสียมีโอกาสโตแยงแสดง
หลักฐาน ตลอดจนมีสิทธิในการอุทธรณ.
4) ชวงระหวางรอประกาศบังคับใชผังเมือง
ขอเสนอระยะสั้น
(1) เมื่อผังเมืองผ0านกระบวนการมีส0วนร0วมของประชาชนมาแลวและคณะรัฐมนตรีมีมติใหความ
เห็นชอบ (แมยังไม0ประกาศบังคับใช) ใหกรมโยธาธิการและผังเมืองเสนอใหคณะรัฐมนตรีมีมติเพื่อสั่งการให
หน0วยงานที่เกี่ยวของในการอนุมัติอนุญาตการดําเนินโครงการหรือกิจการต0างๆ นําสาระผังเมืองรวมไป
ดําเนินการและพิจารณาประกอบก0อนการอนุมัติอนุญาต โดยใหกรมโยธาธิการและผังเมืองมีหนาที่แจงไป
ยังหน0วยงานที่เกี่ยวของดังกล0าว
(2) ใหเจาพนั ก งานการผั ง โดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการผั ง เมื อ งใชอํ า นาจตาม
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 มาตรา 15(3) เพื่อกําหนดหามการใชประโยชน.ที่ดินหรือดําเนิน
กิจการใดๆ ที่ขัดต0อขอกําหนดร0างกฎกระทรวงผังเมืองซึ่งกําลังจัดทํา โดยหากเจาพนักงานการผังเห็นว0าจะ
มีกิจ การหรื อการใชประโยชน. ที่ดิน ที่ ขัดกั บ ร0 า งผั งเมืองในสาระสํา คั ญ เกิ ด ขึ้ น ในระหว0 า งที่ ผังเมื องยั งไม0
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ประกาศบังคับใช เจาพนักงานการผังก็ควรพิจารณาใชอํานาจตาม มาตรา 15(3) ในการกําหนดหลักเกณฑ.
การใชประโยชน.ในทรัพย.สิน เพื่อประโยชน.ในการวางและจัดทําผังเมืองรวม
ขอเสนอระยะยาว
(1) ใหกรมโยธาธิการและผังเมืองแกไขกฎหมายผังเมือง โดยกําหนดหนาที่ใหกรมโยธาธิการและ
ผังเมืองแจงหน0วยงานต0างๆที่เกี่ยวของ กรณีที่การจัดทําผังเมืองผ0านมติความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
และใหหน0วยงานอื่นๆที่เกี่ยวของนําสาระของผังเมืองไปประกอบการพิจารณาก0อนออกคําสั่งทางปกครอง
ใดๆ
(2) ใหกรมโยธาธิการและผังเมืองออกหลักเกณฑ.ในการใชอํานาจตามมาตรา 15(3) โดยให
คํานึงถึงนโยบายของผังเมืองรวมในสาระสําคัญ ที่เกี่ยวกับสุขลักษณะความปลอดภัยของประชาชนและ
สวัสดิภาพของสังคม ใหมีความชัดเจนและเป9นธรรม
5) หลังประกาศบังคับใชผังเมือง
ใหคณะกรรมการผังเมืองใชอํา นาจตามมาตรา 27 วรรคสอง ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง
พ.ศ.2518 โดยออกระเบียบเพื่อกําหนดหลักเกณฑ. วิธีการและเงื่อนไขที่เจาของหรือผูครอบครองที่ดิน
จะตองแกไขเปลี่ยนแปลงหรือระงับการใชประโยชน.ที่ดิน หากเห็นว0าการใชประโยชน.ที่ดินเป9นการขัดต0อ
นโยบายของผังเมืองรวมในสาระสําคัญตลอดจนมาตรการในการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นแก0เจาของ
ผูครอบครองที่ดินที่สุจริตดังกล0าว ใหมีความชัดเจนและเป9นธรรม
6) ผังเมืองสิ้นสุดระยะเวลาบังคับใช หรือผังเมืองหมดอายุ
ขอเสนอระยะสั้น
(1) ใหกรมโยธาธิการและผังเมืองและรัฐมนตรีว0าการกระทรวงมหาดไทย ดําเนินการเพื่อใหมีการ
ออกพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินที่จะทําการสํารวจเพื่อการวางและจัดทําผังเมืองรวม ก0อนการจัดทํา
ผังเมื องรวมในทุ กพื้ น ที่และเพื่อเป9น การอุด ช0องว0า งในการบังคับใชกฎกระทรวงผังเมืองดั งกล0 าวใหเจา
พนักงานการผังโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการผังเมืองใชอํานาจตามพระราชบัญญัติการผังเมือง
มาตรา 15(3) เช0นเดียวกับขอเสนอระยะสั้น (2) ในช0วงระหว0างรอประกาศบังคับใชผังเมือง จนกว0าจะมีการ
ประกาศใชกฎกระทรวงผังเมืองรวมฉบับใหม0
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(2) ใหกรมโยธาธิการและผังเมือง ประสานงานองค.กรปกครองส0วนทองถิ่นเพื่อออกขอบัญญัติ
ทองถิ่นโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 เพื่อควบคุมการใชประโยชน.ที่ดินไป
ก0อนในระหว0างที่กฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมสิ้นสุดระยะเวลาการใชบังคับ
ขอเสนอระยะยาว
ใหกรมโยธาธิการและผังเมืองแกไขพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 มาตรา 26 โดย
ขยายระยะเวลาการบัง คับ ใชผังเมือ งรวมใหมากขึ ้น เช0น 10ปQ เป9น ตนและใหมีการประเมิน เพื่อ แกไข
ปรับปรุงผังเมืองโดยมีระยะเวลาที่เหมาะสมในการรับฟ5งความเห็นและใหประชาชนมีส0วนร0วมในการแกไข
อย0างทั่วถึงและใหกฎกระทรวงผังเมืองรวมเดิมสามารถใชบังคับไดต0อเนื่อง จนกว0าจะมีการประกาศใช
บังคับกฎกระทรวงผังเมืองรวมฉบับใหม0
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สรุปขอเสนอแนะตอหนวยงานที่เกี่ยวของ
• กรมโยธาธิการและผังเมือง
1) จัดทําคู0มือในเชิงเนื้อหาที่เกี่ยวของกับผังเมืองสําหรับประชาชนที่จะทําความเขาใจในผัง
และการมีส0วนร0วม
2) ขยายผลนํ า คู0 มือผั งเมื องมามี ส0 ว นร0 ว มกั บ องค. กรที่ จั ด ทํ า ผั งตํ า บล ผั งชี วิ ต เพื่ อใหมี การ
เชื่อมโยงผังตําบลมาสู0ผังชุมชนที่เป9นการกําหนดการใชประโยชน.ที่ดินและการจัดทําขอบัญญัติทองถิ่น และ
การนําผังเมืองไปใชประโยชน.ในการจัดทําธรรมนูญชุมชน
3) จัดทําคู0มือ แนวทางการใชหลักการคุมครองล0วงหนา หลักการมีส0วนร0วม หลักการพัฒนาที่
ยั่งยืน เพื่อเป9นแนวทางสําหรับหน0วยงานที่เกี่ยวของในการปฏิบัติและใชประโยชน.จากผังเมือง
4) ปรับปรุงมาตรฐานการกําหนดการใชประโยชน.ที่ดินและการจัดทําขอกําหนดใหเป9นไปตาม
หลักวิชาการ
5) ปรับปรุงขอกําหนดควบคุมการใชประโยชน.ที่ดินใหครอบคลุมการใหสัมปทาน อาชญาบัตร
และประทานบัตร
6) ออกหลักเกณฑ.เรื่องการพิจารณาแกไขเปลี่ยนแปลงการใชประโยชน.ที่ดินตามมาตรา 26
แห0งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 โดยกําหนดใหการแกไขเปลี่ยนแปลงการใชประโยชน.ที่ดินตอง
คํานึงถึงประโยชน.สาธารณะและสิทธิชุมชนดวย
7) เมื่อผังเมืองผ0 านกระบวนการมีส0วนร0วมของประชาชนมาแลวและคณะรั ฐมนตรีมีมติให
ความเห็นชอบ(แมยังไม0ประกาศบังคับใช) ใหกรมโยธาธิการและผังเมืองเสนอใหคณะรัฐมนตรีมีมติเพื่อสั่ง
การใหหน0วยงานที่เกี่ยวของในการอนุมัติอนุญาตการดําเนินโครงการหรือกิจการต0างๆ นําสาระผังเมืองรวม
ไปดําเนินการและพิจารณาประกอบก0อนการอนุมัติอนุญาต โดยใหกรมโยธาธิการและผังเมืองมีหนาที่แจง
ไปยังหน0วยงานที่เกี่ยวของดังกล0าว
8) แกไขกฎหมายผังเมือง โดยกําหนดหนาที่ใหกรมโยธาธิการและผังเมืองแจงหน0วยงานต0างๆ
ที่ เ กี่ ย วของ กรณี ที่การจั ด ทํ า ผั งเมื องผ0 า นมติ ความเห็ น ชอบจากคณะรั ฐ มนตรี และใหหน0 ว ยงานอื่ น ๆที่
เกี่ยวของ นําสาระของผังเมืองไปประกอบการพิจารณาก0อนออกคําสั่งทางปกครองใดๆ
9) ออกหลักเกณฑ.ในการใชอํานาจตามมาตรา 15(3) แห0งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.
2518
10) ประสานงานองค.กรปกครองส0วนทองถิ่นเพื่อออกขอบัญญัติทองถิ่นโดยอาศัยอํานาจตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
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11) แกไขพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 มาตรา 26 โดยขยายระยะเวลาการบังคับใช
ผังเมืองรวมใหมากขึ้น
12) กรมโยธาธิการและผังเมืองและรัฐมนตรีว0าการกระทรวงมหาดไทยออกระเบียบเพื่อให
เปLดเผยขอมูลการตัดสินใจของคณะกรรมการผังเมืองและขอมูลประกอบการพิจารณา ใหเป9นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล โปร0งใส ตรวจสอบได
13) ปรับปรุงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 ในส0วนของโครงสรางและองค.ประกอบ
ของกรรมการผังเมืองและการกระจายอํานาจการตัดสินใจดวยการมีส0วนร0วมในระดับพื้นที่ ทองถิ่น และ
ชุมชน
14) แกไขพระราชบัญ ญัติการผั งเมื อง พ.ศ.2518 มาตรา 19 กํา หนดการมีส0ว นร0ว มของ
ประชาชนในการวางและจัดทําผังเมือง โดยรัฐตองจัดใหมีกระบวนการรับฟ5งความคิดเห็นของประชาชน
อย0างทั่วถึงก0อนดําเนินการและคํานึงถึงกระบวนการมีส0วนร0วมของประชาชนตั้งแต0ตน
15) ดําเนินการเพื่อใหมีการออกพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินที่จะทําการสํารวจเพื่อการ
วางและจัดทําผังเมืองรวม ก0อนการจัดทําผังเมืองรวมในทุกพื้นที่
16) กรมโยธาธิการและผังเมืองและคณะกรรมการผังเมืองกําหนดหลักเกณฑ.การพิจารณา
ความเป9นผูมีส0วนไดเสีย โดยใหพิจารณาในความหมายอย0างกวาง
17) กําหนดหลักเกณฑ.ในการพิจารณาคํารองของผูมีส0วนไดเสียที่ยื่นเมื่อพนกําหนดระยะเวลา
90 วัน นับแต0วันปLดประกาศ ตามที่มาตรา 24 แห0งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518ไดกําหนดไว
18) คณะกรรมการผังเมืองใชอํานาจตามมาตรา 27 วรรคสอง ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง
พ.ศ.2518โดยออกระเบีย บเพื่ อกํา หนดหลักเกณฑ. วิ ธีการและเงื่อนไขที่ เจาของหรื อผู ครอบครองที่ ดิ น
จะตองแกไขเปลี่ยนแปลงหรือระงับการใชประโยชน.ที่ดิน
19) เจาพนั ก งานการผั ง โดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการผั ง เมื อ งใชอํ า นาจตาม
พระราชบัญญัติการผังเมือง มาตรา 15(3)
• สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ปรับปรุง พัฒนาศักยภาพและขยายอัตรากําลัง ในการพิจารณาใหความเห็นหรือจัดทําร0าง
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• หนวยงานที่กําหนดนโยบายเชิงพื้นที่ เชน สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กรมโยธาธิการและผัง
เมือง
จัดทําการประเมินผลกระทบระดับยุทธศาสตร.และประสานกับหน0วยงานที่จัดทําแผนแม0บท
พัฒนาพื้นที่ดานต0างๆ ที่จะใชเครื่องมือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร.ไปใชประโยชน.
ใหเกิดทางเลือกในการพัฒนาพื้นที่อย0างมีส0วนร0วม
• สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
1) ใหการสนับสนุนต0อหน0วยงานที่เกี่ยวของในการจัดทําคู0มือการทําความเขาใจดานสิทธิมนุษยชน
สิทธิชุมชนและการใชสิทธิการมีส0วนร0วมของประชาชนในกฎหมายผังเมืองรวมทั้งการส0งเสริมความเขาใจต0อ
สิทธิชุมชนและสิทธิการมีส0วนร0วมของประชาชนในการดําเนินงานตามกฎหมายที่เกี่ยวของในการนําผังไปใช
ประโยชน.
2) ประสานงานกับกรมโยธาธิการและผังเมืองและองค.กรดานวิชาการ วิชาชีพ องค.กรประชา
สังคม เพื่อพัฒนาความร0วมมือส0งเสริมสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส0วนร0วมของประชาชนในกระบวนการวาง
ผังในทุกขั้นตอน โดยมีการจัดทําแนวทางความร0วมมือ แนวทางปฏิบัติและการประเมินผลการดําเนินงาน
เป9นระยะ
3) สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห0งชาติ ควรมีบทบาทในการผลักดันใหหน0วยงานที่
เกี่ยวของนําองค.ความรูและขอเสนอแนะที่ไดจากการศึกษาชิ้นนี้ไปใชใหเกิดผลในทางปฏิบัติจริง
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กฎกระทรวงให-ใช-บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสมุทรปราการ ฉบับที่ 173 (พ.ศ. 2537)
ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่องกําหนดการใช-ประโยชนทรัพยสินเพื่อประโยชนในการวางและจัดทําผัง
เมืองรวมในท-องที่ จังหวัดกระบี่ (ฉบับที่ 2) จังหวัดแม'ฮ'องสอนและจังหวัดพังงา
ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่องกําหนดการใช-ประโยชนทรัพยสินเพื่อประโยชนในการวางและจัดทํา
ผังเมืองรวมในท-องที่ จังหวัดกระบี่ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2548
ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่องกําหนดการใช-ประโยชนทรัพยสินเพื่อประโยชนในการวางและจัดทํา
ผังเมืองรวมในท-องที่ จังหวัดแม'ฮ'องสอน ลงวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2549
ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่องกําหนดการใช-ประโยชนทรัพยสินเพื่อประโยชนในการวางและจัดทํา
ผังเมืองรวมในท-องที่ จังหวัดพังงา ลงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2548
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ'นดิน พ.ศ. 2534
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารส'วนตําบล พ.ศ. 2537
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
รัฐธรรมนูญแห'งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
รัฐธรรมนูญแห'งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว'าด-วยการเสนอเรื่องต'อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2531
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว'าด-วยการรับฟ@งความคิดเห็นประชาชน พ.ศ. 2548

คําพิพากษา
คําพิพากษาศาลปกครองกลางคดีหมายเลขแดงที่ 126/2556
คําพิพากษาศาลปกครองกลางคดีหมายเลขแดงที่ 1025/2556
คําสั่งทางปกครองของตุลาการหัวหน-าคณะศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขดําที่ 1454/2553
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดคดีหมายเลขแดงที่ ฟ.17/2545
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดคดีหมายเลขแดงที่ ฟ.18/2545
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดคดีหมายเลขแดงที่ ฟ.13/2547
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดคดีหมายเลขแดงที่ อ.49/2547
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดคดีหมายเลขแดงที่ อ.163/2549
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดคดีหมายเลขแดงที่ อ.125/2551
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดคดีหมายเลขแดงที่ อ.133/2551
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดคดีหมายเลขแดงที่ อ.131-133/2552
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดคดีหมายเลขแดงที่ อ.449/2553

เอกสารการรองเรียน
คําร-องที่ 792/2550 ลงวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2550
รายงานการประชุ ม คณะอนุ ก รรมการผั ง เมื อ งพิ จ ารณาประสานงานและจั ด ทํ า ผั ง เมื อ ง ครั้ ง ที่ 4/2546
วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2546
รายงานการประชุ ม คณะอนุ ก รรมการผั ง เมื อ งพิ จ ารณาประสานงานและจั ด ทํ า ผั ง เมื อ ง ครั้ ง ที่ 9/2546
วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
รายงานผลการตรวจสอบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห'งชาติ ที่ 332/2553
ลงวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2553

รายงานผลการตรวจสอบ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห'งชาติ ที่ 166/2555
ลงวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2555
รายงานผลการตรวจสอบ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห'งชาติ ที่ 289/2555
ลงวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2555
รายงานผลการตรวจสอบ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห'งชาติ ที่ 350/2555
ลงวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2555
รายงานผลการตรวจสอบ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห'งชาติ ที่ 397/2555
ลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2555
รายงานผลการตรวจสอบ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห'งชาติ ที่ 1073/2555
ลงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2555
รายงานผลการตรวจสอบ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห'งชาติ ที่ 1076-1077/2555
ลงวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2555
รายงานผลการตรวจสอบ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห'งชาติ ที่ 238-239/2555
ลงวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
บันทึกการชี้แจงข-อเท็จจริง กรณีการสร-างถนนสาย ก ข ค ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี
วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2555
หนังสือกรมทางหลวงชนบท ที่ คค 0703/2815 ฉบับลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2556
หนังสือกรมโรงงานอุตสาหกรรมที่ อก 0315(2)/14524 ฉบับลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556
หนังสือกรมโยธาธิการและผังเมืองที่ มท 0712/3892 ฉบับลงวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2554
หนังสือกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ มท 0711.3/5586 ฉบับลงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
หนังสือกรมโยธาธิการและผังเมืองที่ มท 0712.2/5724 ฉบับลงวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2556
หนังสือกรมโยธาธิการและผังเมืองที่ มท 0706/444 ฉบับลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2557
หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 07711.7 / 3476 ฉบับลงวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2555
หนังสือการนิคมอุตสาหกรรมแห'งประเทศไทย ที่ อก 5103.1.1/806 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ พ.ศ. 2556
หนังสือคณะอนุกรรมการด-านสิทธิชุมชนที่ สม 0003/489 ฉบับวันที่ 21 กุมภาพันธ พ.ศ. 2556

หนังสือคณะอนุกรรมการด-านสิทธิชุมชน ที่ สม 0003/667 ลงวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2556
หนังสือคณะอนุกรรมการด-านสิทธิชุมชนที่ สม 0003/755 ฉบับลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2556
หนังสือคณะอนุกรรมการด-านสิทธิชุมชนที่ สม 0003/756 ฉบับลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2556
หนังสือคณะอนุกรรมการด-านสิทธิชุมชนที่ สม 0003/1535 ฉบับลงวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2556
หนังสือคณะอนุกรรมการด-านสิทธิชุมชนและฐานทรัพยากรที่ สม 003/719 ฉบับลงวันที่ 18 เมษายน
พ.ศ. 2554
หนังสือคณะอนุกรรมการด-านสิทธิชุมชนและฐานทรัพยากร ที่ สม 0003/980 ฉบับลงวันที่ 25 พฤษภาคม
พ.ศ. 2555
หนั ง สื อ ชมรมสร- า งสั น ติ สุ ข เครื อ ข' า ยสมั ช ชาประชาชนคนรั ก ษโลก ที่ สร- า งสั น ติ สุ ข 006/2555
ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2555
หนังสือบริษัท ชัยโย อินดัสเตรียล ปารค จํากัด ที่ SIP_/01 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ พ.ศ. 2556
หนังสือสํานักงานโยธาธิการและผังเมือง ที่ ปจ 0020.2/1918 ฉบับลงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2554
หนังสือสํานักงานโยธาธิการและผังเมือง ที่ ปจ 0022.2/64 ฉบับลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2556
หนังสือสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดที่ สค 0022/799 ฉบับลงวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556
หนังสือสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดที่ นศ 0022/1587 ฉบับลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2556
หนังสือสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรีที่ กจ 0022/283 ฉบับวันที่ 13 มีนาคม
พ.ศ. 2556
หนังสือสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี ที่ ชบ 0022/390 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ พ.ศ. 2556
หนังสือสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 0020.4/ว 1984 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.
2555
หนังสือสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0405 (ลน 1)/13058 ฉบับลงวันที่ 26 ธันวาคม
พ.ศ. 2554
หนังสือศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ที่ ปจ 0022.2/13357 ฉบับลงวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2556
หนังสือองคการบริหารส'วนตําบลเขาไม-แก-ว ที่ ปจ 71001/761 ฉบับลงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2556

