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บทสรุป

ผู้บริหาร
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 บัญญัตใิ ห้รฐั ต้องดำ�เนินการตามแนวนโยบาย
ด้านที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต้องกำ�หนดหลักเกณฑ์การใช้ที่ดินให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
โดยให้ค�ำ นึงถึงความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ทัง้ ผืนดิน ผืนนํา้ วิถชี วี ติ ของชุมชนท้องถิน่
และการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและกำ�หนดมาตรฐานการใช้ที่ดินอย่างยั่งยืน
โดยต้องให้ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากหลักเกณฑ์การใช้ที่ดินนั้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
ด้วยและจัดให้มีการวางผังเมือง พัฒนาและดำ�เนินการตามผังเมืองอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพื่อประโยชน์ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
งานด้านผังเมืองมิได้เป็นเพียงแผนผังหรือแผนที่ที่มีการกำ�หนดประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินและ
การพัฒนาโครงข่ายคมนาคมในตัวชุมชนหรือพื้นที่วางผังเท่านั้น แต่ผังเมืองเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ
ของประชาชนและสิทธิชุมชนในการดำ�รงชีวิต การประกอบอาชีพ การจัดการสิ่งแวดล้อม การวางแผน
พื้นที่สำ�หรับการพัฒนาในอนาคตที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพทางกายภาพของพื้นที่และชุมชน
มีการกำ�หนดพื้นที่เพื่อรองรับการอยู่อาศัยและการตั้งถิ่นฐานรองรับการเพิ่มของประชากรในอนาคต
และการวางแผนการใช้ที่ดินเพื่อรองรับกิจกรรมการพัฒนาต่างๆ ทั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคม
การบริการ และการพัฒนาอุตสาหกรรมซึง่ มีทงั้ ข้อดีและข้อเสียต่อสิง่ แวดล้อม ทัง้ สิง่ แวดล้อมทางธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม ตลอดจนสุขภาวะของชุมชน
ความเกี่ยวข้องของผังเมืองกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน การกำ�หนดแผนและจัดทำ�โครงการที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมสุขภาพของประชาชนและชุมชน เป็นประเด็นที่ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนและชุมชน
มากขึ้นปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้องกับผังเมือง มีทั้งในส่วนจากสาระ
การกำ�หนดการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ในผังเมืองทีก่ �ำ หนดให้ใช้ประโยชน์ในกิจกรรมทีอ่ าจจะก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อการดำ�รงชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชน สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สุขภาพและการ
ดำ�รงอยูข่ องชุมชน ปัญหาสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการมีสว่ นร่วมของประชาชนในกระบวนการ
ผังเมืองทัง้ ในช่วงก่อนประกาศบังคับใช้ผงั เมืองและหลังการประกาศใช้บงั คับผังเมือง ปัญหาการปฏิบตั งิ าน
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ของรัฐในช่วงก่อนประกาศใช้บงั คับผังเมืองและหลังประกาศใช้บงั คับผังเมืองทีก่ อ่ ให้เกิดการพัฒนากิจกรรม
และโครงการที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิของประชาชนและชุมชนโดยไม่มีมาตรการคุ้มครองป้องกัน ปัญหา
การตีความกฎหมายทีเ่ ป็นช่องว่างให้เกิดการพัฒนาและการไม่ปฏิบตั หิ น้าทีข่ องรัฐอันก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อประชาชนและชุมชนและปัญหาการนำ�ผังเมืองไปใช้ประโยชน์ในการปกป้องคุม้ ครองสิทธิของประชาชน
และสิทธิชุมชนในการดำ�รงชีวิตอย่างปกติสุขในสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่ดีเป็นต้น
การพิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าวที่ผ่านมา ส่วนมากเป็นการพิจารณาตามแนวคิด
การปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน อำ�นาจการตัดสินใจ การอ้างเอกสารและข้อมูลทางเทคนิคที่
ขาดการอธิบายให้เป็นที่เข้าใจของประชาชนและชุมชนเพื่อการมีส่วนร่วม การอ้างนโยบายของรัฐและ
การอ้างอิงกฎหมายในส่วนเฉพาะอำ�นาจบังคับใช้มากกว่าการพิจารณาผลกระทบและเจตนารมณ์ของ
กฎหมายและผังเมือง รวมทั้งการขาดการสื่อสาร การจัดทำ�คู่มือ แนวทาง สำ�หรับประชาชนและชุมชน
ในการมีส่วนร่วมและเข้าใจในกระบวนการทางผังเมืองที่เกี่ยวข้องและมีผลต่อการดำ�รงชีวิตและชุมชน
จึงทำ�ให้ความเดือดร้อนของประชาชนและชุมชนในหลายพื้นที่ไม่ได้รับการแก้ไข ไม่คุ้มครองสิทธิชุมชน
และยังไม่มกี ารศึกษาวิจยั เชิงลึกในด้านผังเมืองทีเ่ กีย่ วข้องกับการคุม้ ครองสิทธิชมุ ชน ทัง้ ในด้านกระบวนการ
มาตรการ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำ�ไปสู่ข้อเสนอแนะที่เป็นรูปธรรม
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในฐานะองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ที่มีอำ�นาจหน้าที่ตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 257 วรรคหนึ่ง อนุมาตรา (5) และ (6)
และพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา15(5) กำ�หนดอำ�นาจหน้าที่
ในการส่งเสริมการศึกษา วิจยั และการเผยแพร่ความรูด้ า้ นสิทธิมนุษยชน ในการนี้ สำ�นักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงเห็นความจำ�เป็นในการศึกษาวิจัย เรื่อง “ผังเมืองกับการคุ้มครองสิทธิชุมชน
และสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน” เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการรวบรวมข้อมูล ศึกษากรณี
ร้องเรียนของประชาชนและชุมชนในประเด็นผลกระทบจากการจัดการด้านผังเมืองที่ส่งผลกระทบต่อ
สิทธิชุมชน เพื่อวิเคราะห์ สังเคราะห์ ทางวิชาการด้านผังเมืองและกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเสนอแนวทาง
แก้ปัญหาเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบายสาธารณะ
ด้านผังเมืองทั้งในช่วงก่อนการวางผัง ในระหว่างการวางผัง หลังการประกาศบังคับใช้ผังเมือง และการนำ�
ผังเมืองไปใช้ประโยชน์ในการปกป้องคุ้มครองสิทธิชุมชนต่อไป
การศึกษาวิจยั เรือ่ ง “ผังเมืองกับการคุม้ ครองสิทธิชมุ ชนและสิทธิการมีสว่ นร่วมของประชาชน”
ได้ทำ�การรวบรวมข้อมูล ศึกษากรณีร้องเรียนของประชาชนและชุมชนในประเด็นผลกระทบจากการ
พัฒนาในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการกำ�หนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในผังเมืองที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิชุมชน
การดำ�เนินงานศึกษานี้ นอกจากการศึกษาเอกสารผังเมืองและข้อร้องเรียน ตลอดจนคำ�พิพากษาทีเ่ กีย่ วข้อง
แล้วยังปฏิบตั งิ านในพื้นที่รว่ มกับชุมชนทีป่ ระสบปัญหาจากกระบวนการผังเมือง รวมทัง้ ชุมชนที่เห็นความ
สำ�คัญของผังเมืองในการคุม้ ครองสิทธิชมุ ชนและสิทธิการมีสว่ นร่วมของประชาชนทีไ่ ด้มกี ารรวมตัวทำ�งาน
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ข้อมูลชุมชน เพือ่ มีสว่ นร่วมในกระบวนการผังเมืองและร่วมกำ�หนดทิศทางการพัฒนาในผังเมือง นอกจากนี้
ในกระบวนการทำ �งานได้มีการประชุมรับฟังข้อเสนอแนะในการดำ �เนินการรวมทั้งการประชุมย่อย
แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่อประเด็นปัญหาและแนวทางในการแก้ไขปัญหา
เนื่ อ งด้ ว ยในการศึ ก ษาและรวบรวมประเด็ น ผั ง เมื อ งจากกรณี ข้ อ ร้ อ งเรี ย นมายั ง สำ � นั ก งาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รวมทั้งประเด็นการมีส่วนร่วมและสิทธิชุมชนในผังเมืองที่ได้
จากการประชุมและประเด็นสาธารณะ ซึ่งส่วนมากเป็นเรื่องโครงการที่มีผลกระทบต่อชุมชนและขาด
การมีส่วนร่วม มีประเด็นด้านการใช้ที่ดินและการใช้ผังเมืองประกอบการพิจารณาและกรณีที่เกี่ยวข้องกับ
ผังเมืองโดยตรงในด้านขั้นตอนและกระบวนการที่มีปัญหาการมีส่วนร่วม การเข้าถึงข้อมูลและการกำ�หนด
สาระในผังเมืองที่ชุมชนไม่ได้รับข้อมูล ขาดการมีส่วนร่วมและกระทบสิทธิชุมชน
การวิเคราะห์และสังเคราะห์สิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้านผังเมืองและ
ด้านกฎหมาย มีข้อสรุปและข้อเสนอแนะซึ่งได้จากการวิเคราะห์ จากข้อเสนอของผู้ทรงคุณวุฒิและจาก
การประชุมรับฟังความคิดเห็นทัง้ ในส่วนการมีสว่ นร่วมและสิทธิชมุ ชนในระดับการจัดทำ�แผนและผังนโยบาย
ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดทำ�ผังเมืองในระดับต่างๆ การมีส่วนร่วมในกลไกการจัดทำ�ผังเมือง การพิจารณา
ตัดสินใจและการนำ�ผังเมืองไปสูก่ ารปฏิบตั ิ ซึง่ จะมีผลต่อสิทธิชมุ ชนในการกำ�หนดแนวทางการใช้ประโยชน์
ที่ ดิ น ในการอนุ รั ก ษ์ จั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มของชุ ม ชน รวมทั้ ง การมี ส่ ว นร่ ว ม
ในการปรับปรุงและนำ�มาตรฐานผังเมืองไปใช้ในการกำ�หนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน การคุ้มครองสิทธิชุมชน
ในการใช้ผังเมืองพิจารณาอนุมัติอนุญาตด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชน ท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ผลจากการศึกษา รวบรวมปัญหา วิเคราะห์และสังเคราะห์ด้วยการมีส่วนร่วม มีข้อสรุปประเด็น
ปัญหาและข้อเสนอแนะกระบวนการผังเมืองเพื่อการคุ้มครองสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ดังนี้

1. กระบวนการผังเมืองเพื่อการคุ้มครองสิทธิชุมชน
และสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน
1.1 ด้านผังเมือง
1) โครงสร้าง การดำ�เนินการและการปฏิบัติตามผังเมือง
ผังเมืองเป็นกระบวนการนโยบายสาธารณะ เป็นผัง/แผนพัฒนาเชิงพืน้ ทีซ่ งึ่ เกีย่ วข้องกับการวางแผน
ในระดับต่างๆ ทั้งระดับนโยบาย แผนระดับชาติ ระดับภูมิภาค ระดับพื้นที่และในระดับองค์กรที่จะนำ�ผัง
ไปสู่การปฏิบัติและการใช้ประโยชน์ในการกำ�หนดกรอบทิศทางการพัฒนาพื้นที่และการใช้ประโยชน์ที่ดิน
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กล่าวได้ว่า ผังเมืองเป็นต้นทางของการกำ�หนดการใช้ประโยชน์พื้นที่ว่าจะพัฒนาในด้านใดได้จึงจำ�เป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องให้มีกลไกการมีส่วนร่วมทุกระดับ ตั้งแต่ระดับนโยบายและในกระบวนการวางผัง
ทั้งการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน
การผังเมืองเป็นมาตรการพัฒนาพื้นที่ โดยการดำ�เนินการวางและจัดทำ�ผังเมืองรวมหรือผังเมือง
เฉพาะเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ซึ่งผังเมืองรวมจะเป็นการจัดทำ�แผนผัง นโยบายและโครงการรวมทั้ง
มาตรการควบคุมโดยทั่วไปเพื่อใช้เป็นกรอบในการพัฒนาและการดำ�รงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้อง
หรือชนบทส่วนผังเมืองเฉพาะนั้นเป็นแผนผังและโครงการที่ใช้เพื่อการดำ�เนินการพัฒนาหรือดำ�รงรักษา
บริเวณเฉพาะแห่งหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ในเมืองและบริเวณทีเ่ กีย่ วข้องหรือชนบท มีขอบเขตพืน้ ทีว่ างผัง
ไม่จำ�กัด การจัดทำ�ผังเมืองรวมส่วนใหญ่จะกำ�หนดขอบเขตพื้นที่ชุมชนเมืองระดับเทศบาลและบริเวณ
โดยรอบในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำ�บลและปัจจุบันมีการวางผังเมืองรวมครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัด
การบริหารจัดการผังเมือง ประกอบด้วยองค์กรการจัดทำ�และบริหารผังเมืองรวม กรมโยธาธิการ
และผังเมืองเป็นองค์กรหลักในการวางและจัดทำ�ผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะโดยมีคณะกรรมการผังเมือง
ทำ�หน้าทีก่ �ำ กับ ดูแล ให้มกี ารปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง ให้ความเห็นชอบในการจัดทำ�ผังเมือง
รวมและทำ�หน้าทีแ่ นะนำ�เรือ่ งต่างๆ เกีย่ วกับการผังเมืองแก่หน่วยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง ส่วนท้องถิน่ นัน้ สามารถ
ดำ�เนินการวางและจัดทำ�ผังเมืองรวมได้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการผังเมือง
ในการปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตามกฎกระทรวงผังเมืองรวมนัน้ กรมโยธาธิการและผังเมืองมีหน้าทีป่ ระสาน
การปฏิบัติให้เป็นตามการใช้บังคับกฎกระทรวงผังเมืองรวมและท้องถิ่นยังมีฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น
เป็นผูป้ ฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตามกฎกระทรวงผังเมืองรวมและพระราชบัญญัตผิ งั เมืองเฉพาะ นอกจากนีก้ ารพัฒนา
ให้เป็นไปตามแผนผังที่กำ�หนดตามกฎกระทรวงผังเมืองรวมขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังกล่าว
จะให้การประสานและถือปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎกระทรวงผังเมืองรวมมากน้อยเพียงใด ซึ่งกฎหมาย
ว่าด้วยการผังเมืองได้ฝากอำ�นาจหน้าที่ในการดำ�เนินการไว้กับหน่วยงานอื่น
ทั้งนี้ ในการนำ�ผังเมืองรวมไปสู่การปฏิบัตินั้น ยังมีปัญหาและข้อจำ�กัดเนื่องด้วยคณะกรรมการ
ผังเมืองเป็นเพียงองค์กรบริหารการกำ�กับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและให้ความเห็นชอบในการ
จัดทำ�ผังเมืองรวมก่อนนำ�เสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยส่วนกรมโยธาธิการและผังเมืองไม่มี
อำ�นาจสัง่ การประสานให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องนำ�แนวทางของผัง/แผนพัฒนาท้ายกฎกระทรวงผังเมืองรวม
ไปกำ � หนดแผนงานโครงการพั ฒ นาในพื้ น ที่ ไ ด้ การกำ � หนดแผนงานโครงการพั ฒ นาพื้ น ที่ อ ยู่ ใ น
ความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงมีผลทำ�ให้ไม่มีการดำ�เนินการให้เป็นไปตามผัง/แผนโครงการ
พัฒนาแนบท้ายกฎกระทรวงผังเมืองรวมในหลายกรณี
2) สิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการผังเมือง
ปัญหาผังเมืองในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน มีทั้งในส่วน
ผังเมืองในเชิงโครงสร้างเนื้อหามาตรฐานที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนและการเข้าถึง
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ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนสามารถเข้าใจเพื่อการมีส่วนร่วม การนำ�มาตรฐานผังเมืองไปสู่การจัดทำ�
ข้อกำ�หนดการใช้ทดี่ นิ ทีค่ มุ้ ครองสิทธิในการดำ�รงชีวติ การประกอบอาชีพและไม่กอ่ ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
และสุขภาพ
ในส่วนของกระบวนการผังเมืองที่มีผลต่อสิทธิชุมชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนมีประเด็น
สำ�คัญคือ สิทธิในข้อมูลข่าวสารและการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการผังเมืองได้แก่
2.1) ช่ ว งระหว่ า งผั ง รอประกาศ ความล่ า ช้ า ในการประกาศและกรณี ผั ง เมื อ งหมดอายุ
การบังคับใช้ ซึ่งขาดการกำ�หนดมาตรการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารทำ�ให้เกิดการพัฒนา
กิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและขัดแย้งกับสาระสำ�คัญของผังเมืองและมีการปรับปรุงผังเมืองรวม
จังหวัดทีร่ อประกาศ โดยเป็นผังเมืองรวมจังหวัดทีไ่ ด้ผา่ นกระบวนการมีสว่ นร่วมของประชาชนตามกฎหมาย
แล้วและผ่านความเห็นชอบของกรรมการผังเมืองและขั้นตอนเพื่อเตรียมประกาศกฎกระทรวง แต่ได้มี
การสั่งการให้มีการปรับปรุงใหม่ โดยอ้างเหตุผลการสนองนโยบายรัฐ การลงทุน โดยขาดการมีส่วนร่วม
ของประชาชน
2.2) ช่วงระหว่างการดำ�เนินการวางผัง ได้แก่ การที่ประชาชนไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารที่เข้าใจได้
ก่อนการมีส่วนร่วมแสดงข้อคิดเห็น และการยื่นคำ�ร้องและการมีส่วนร่วมส่วนใหญ่เป็นการได้รับแจ้งใน
การเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นตามกฎหมาย ซึ่งมีการจัดอย่างน้อยหนึ่งครั้งและแม้ว่าอาจจะมี
การจัดหลายครั้ง แต่เป็นการจัดประชุมชี้แจง โดยมีการให้ข้อมูลเพียงผังและข้อกำ�หนดในการประชุม
ข้อมูลล่วงหน้าเป็นเพียงการติดประกาศ และการที่ประชาชนต้องไปติดตามที่สำ�นักงานโยธาธิการและ
ผังเมือง รวมทั้งจากอินเทอร์เน็ต มิได้เป็นการนำ�ข้อมูลมาในกระบวนการทำ�ความเข้าใจร่วมกัน
2.3) ช่วงหลังประกาศใช้บงั คับ เกีย่ วกับการใช้สทิ ธิในการขอแก้ไข ปรับปรุงและการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารในการขอแก้ไขผังเมืองตลอดจนการมีสว่ นร่วมของประชาชน สิทธิชมุ ชนทีจ่ ะมีสทิ ธิในการตัดสินใจ
ให้มีการปรับปรุงแก้ไข

1.2 ด้านกฎหมาย
จากการทำ�งาน การรวบรวมเอกสารของคณะผู้วิจัยและกรณีข้อร้องเรียนที่ได้มีการยื่นเข้ามายัง
สำ�นักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและคำ�พิพากษาในประเด็นที่เกี่ยวข้อง พบว่ามีประเด็น
ปัญหาด้านกฎหมายผังเมืองที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน
ปรากฏในแต่ละช่วงระยะเวลาของการวางและจัดทำ�ผังเมือง ตัง้ แต่ขนั้ ตอนการจัดทำ� ระหว่างการประกาศ
บังคับใช้ จนกระทั่งสิ้นสุดระยะเวลาบังคับใช้
ช่วงระหว่างการจัดทำ�ผังเมือง
เป็นกระบวนการขั้นตอนทางกฎหมาย ที่ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำ�หนด
ทิศทางการใช้ประโยชน์ที่ดินของชุมชน ตามวัตถุประสงค์ในการวางและจัดทำ�ผังเมืองรวม แต่ปรากฏว่า
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กระบวนการจัดทำ�ผังเมืองตามที่กำ�หนดไว้ในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 และกฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง ยังมิได้รับรองคุ้มครองสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสิทธิในการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในกระบวนการจัดทำ�ผังเมืองตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้กำ�หนดไว้
นอกจากนี้ พระราชบัญญัตกิ ารผังเมือง พ.ศ. 2518 ในขัน้ ตอนการรับฟังความคิดเห็นประชาชนจากการศึกษา
พบว่ายังมิได้ก�ำ หนดหลักเกณฑ์ผมู้ สี ทิ ธิแสดงความคิดเห็นให้ครอบคลุมกลุม่ บุคคลผูม้ สี ว่ นได้เสียอย่างทัว่ ถึง
ทั้งๆ ที่เป็นขั้นตอนที่สำ�คัญเพื่อชี้แจงทำ�ความเข้าใจกับประชาชนในช่วงก่อนการจัดทำ�ผังเมืองรวม รวมถึง
กรณีที่ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียยื่นคำ�ร้องขอเพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงผังเมืองในขั้นตอนการปิดประกาศ
เกินระยะเวลา 90 วัน ตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัตกิ ารผังเมือง พ.ศ. 2518 ซึง่ หากปรากฏข้อเท็จจริง
มีพฤติการณ์ที่จำ�เป็นจนเป็นเหตุที่ไม่อาจยื่นภายในระยะเวลา 90 วัน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องยังมีอำ�นาจ
ที่จะรับคำ�ร้องที่เกินระยะเวลาดังกล่าวไว้พิจารณาได้ แต่เนื่องจากยังมิได้มีการกำ�หนดหลักเกณฑ์และ
วางกรอบการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ไว้ให้ชัดเจน ทำ�ให้มีการรับพิจารณาคำ�ร้องที่เกินระยะเวลา
เป็นจำ�นวนมากและอาจทำ�ให้การจัดทำ�ผังเมืองเกิดความล่าช้าได้
ช่วงระหว่างรอประกาศบังคับใช้ผังเมือง
เป็นกระบวนการทีผ่ า่ นการมีสว่ นร่วมของประชาชนมาแล้วและเป็นส่วนของการดำ�เนินการภายใน
หน่วยงานรัฐ ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลายาวนาน ส่งผลให้ผังเมืองไม่สามารถประกาศบังคับใช้ได้ทันต่อ
สถานการณ์ ความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ อีกทั้ง มาตรการที่ใช้ในการคุ้มครองพื้นที่ในระหว่างช่วงระยะ
เวลาดังกล่าว ในการกำ�หนดหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ในการจัดทำ �ผังเมือง
รวม ตามมาตรา 15(3) แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ยังไม่มีการนำ�มาบังคับใช้อย่างจริงจัง
ช่วงหลังประกาศบังคับใช้ผังเมือง
จากข้อมูลคำ�ร้องที่ยื่นต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พบว่า หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง
ได้พจิ ารณาอนุมตั ิ อนุญาต ให้มกี ารประกอบกิจการโดยขัดต่อข้อห้ามการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ตามกฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม ส่งผลให้มีการประกอบกิจการที่อาจมีผลกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สิน สุขภาพ และ
สิ่งแวดล้อมของประชาชนและชุมชนที่อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง ใบอนุญาตดังกล่าวถือได้ว่าเป็นคำ�สั่ง
ทางปกครองทีไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึง่ อาจถูกยกเลิกเพิกถอนได้ตามแนวคำ�พิพากษาของศาลปกครองสูงสุด
กรณีกฎกระทรวงเกี่ยวกับผังเมืองรวมหมดอายุบังคับใช้
เนื่องด้วยผังเมืองรวมกำ�หนดให้ใช้บังคับได้ไม่เกิน 5 ปี และขยายระยะเวลาได้อีก 2 ครั้ง ครั้งละ
ไม่เกิน 1 ปี ซึ่งตามคำ�ร้องที่ยื่นต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนและจากการศึกษาพบว่า ในช่วงระยะเวลา
ที่ผังเมืองหมดอายุและมีช่องว่างการบังคับใช้ เนื่องจากความล่าช้าในการจัดทำ�ผังเมืองรวมฉบับใหม่
ส่งผลให้เกิดการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ประกอบกิจการทีอ่ าจมีผลกระทบต่อชีวติ สุขภาพและคุณภาพสิง่ แวดล้อม
ของประชาชนและชุมชนโดยอาศัยช่องว่างของของกฎหมายดังกล่าว นอกจากนี้ การที่ผังเมืองหมดอายุ
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ส่งผลให้คำ�สั่งของเจ้าหน้าที่ที่สั่งระงับการดำ�เนินการที่ฝ่าฝืนต่อข้อกำ�หนดการใช้ประโยชน์ที่ดินของ
ผังเมืองรวม เช่น คำ�สั่งรื้อถอนอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 สิ้นผลใช้บังคับลง
ด้วยเหตุผงั เมืองรวมดังกล่าวหมดอายุเช่นเดียวกัน ซึง่ สะท้อนให้เห็นช่องว่างในการบังคับใช้กฎหมายให้เป็น
ไปตามวัตถุประสงค์ของการวางผังเมืองรวม เพราะผังเมืองรวมมีระยะเวลาบังคับใช้สนั้ เกินไป ไม่สอดคล้อง
กับความจริงและความล่าช้าในกระบวนการประกาศใช้กฎกระทรวงผังเมืองรวมในปัจจุบัน

2. ข้อเสนอแนะกระบวนการผังเมืองเพื่อการคุ้มครองสิทธิชุมชน
และสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน
2.1 ข้อเสนอแนวทางส่งเสริมสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในกระบวนการผังเมือง
ประชาชนมีสิทธิในการกำ�หนดการใช้ประโยชน์ที่ดินของตนเอง และรวบรวมข้อมูลเพื่อนำ�เสนอ
ในกระบวนการจัดทำ�ผังเมืองตามกฎหมายรวมทั้งมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในทุกกระบวนการ
ขั้นตอนของการจัดทำ�ผังเมือง ซึ่งแม้จะมีการประกาศบังคับใช้ผังเมืองแล้วและพบว่ามีข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
การใช้ประโยชน์ที่ดินเปลี่ยนแปลงไป ก็สามารถยื่นคำ�ร้องขอให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงผังเมืองได้ นอกจากนี้
หากประชาชนเห็นว่าการดำ�เนินการของรัฐกระทบต่อสิทธิของตนเอง ก็สามารถควบคุมการใช้อำ�นาจรัฐ
โดยอาศัยกระบวนการทางปกครอง ด้วยการใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้
ข้อเสนอระยะสั้น
1) การปรับปรุงพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมจัดทำ�คู่มือแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในกระบวนการผังเมืองทั้งในช่วงระหว่างการวางและจัดทำ�ผังเมือง ช่วงระหว่างผังรอประกาศช่วงหลัง
การประกาศใช้บังคับ
เนื่องด้วยผังเมืองเป็นกระบวนการนโยบายสาธารณะที่มีการทำ�งานทั้งกระบวนการทำ�งานทาง
วิชาการในการวางผังและกระบวนการตามกฎหมาย ดังนั้น การมีส่วนร่วมจึงมิได้เป็นเพียงการประชุม
เท่านั้น แต่เป็นการคุ้มครองการใช้สิทธิของประชาชน สิทธิชุมชน ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การจัดการ
การบำ�รุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม กำ�หนดหลักเกณฑ์การใช้ที่ดิน
กำ�หนดมาตรฐานการใช้ทดี่ นิ เพือ่ ให้การวางผังเมืองพัฒนาและดำ�เนินการตามผังเมืองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลเพื่อประโยชน์ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนด้วยการมีส่วนร่วม
ตามข้อเสนอนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
กรมโยธาธิการและผังเมือง ควรมีการจัดทำ�คู่มือในเชิงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับผังเมืองสำ�หรับ
ประชาชนที่จะทำ�ความเข้าใจในผังและการมีส่วนร่วม เช่น นอกจากการมีคู่มืออธิบายขั้นตอนผังเมือง
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สี และความหมายของสีในผังเมือง รวมทั้งการนำ�ไปใช้ประโยชน์แล้ว ควรมีการจัดทำ�คู่มือที่ให้ประชาชน
ได้เข้าใจมาตรฐานการใช้ที่ดินประเภทต่างๆ กิจการที่เป็นข้อห้ามรวมทั้งการอธิบายประเภทอุตสาหกรรม
และกิจกรรมในบัญชีท้ายกฎกระทรวง เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในกิจกรรมที่จะมีผลต่อการใช้ที่ดิน
นอกจากนี้ การจัดทำ�คู่มือให้ประชาชนได้ทราบสาระของการวางผังในแต่ละขั้นตอนจะทำ�ให้เกิดความ
เข้าใจและส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างเข้าใจและเข้าถึงทั้งการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชนและท้องถิ่น
ที่จะเป็นผู้วางผังเมื่อมีการกระจายอำ�นาจและผู้ปฏิบัติ
หน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนและกฎหมาย ได้แก่ สำ�นักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
องค์กรด้านสิทธิมนุษยชนและองค์กรด้านกฎหมาย ควรจัดทำ�คู่มือการทำ�ความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชน
สิทธิชมุ ชน และการใช้สทิ ธิการมีสว่ นร่วมของประชาชนในกฎหมายผังเมือง รวมทัง้ การส่งเสริมความเข้าใจ
ต่อสิทธิชมุ ชนและสิทธิการมีสว่ นร่วมของประชาชนในการดำ�เนินงานตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องในการนำ�ผัง
ไปใช้ประโยชน์และการใช้สิทธิการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนและชุมชน ท้องถิ่น สามารถเข้าใจสิทธิการมี
ส่วนร่วมในกระบวนการผังเมือง โดยมีการเตรียมตัวในด้านเนื้อหา ข้อมูลชุมชนและเข้าใจการนำ�ผังเมือง
ไปใช้ประโยชน์ เช่น ในการนำ�ไปจัดทำ�แนวทางพัฒนาชุมชน การจัดทำ�ข้อบัญญัติท้องถิ่น ธรรมนูญชุมชน
ผังชุมชน เป็นต้น
2) การพัฒนากลไกและกระบวนการวางผังแบบมีส่วนร่วม โดยสามารถประสานความร่วมมือกับ
ชุมชน เครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนากลไกและกระบวนการวางผังแบบมีส่วนร่วมในแบบ
มีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ� ร่วมรับผิดชอบในการปฏิบัติให้เป็นไปตามผังเมืองและเป็นการมีส่วนร่วมกำ�หนด
นโยบายสาธารณะในการจัดการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เป็นการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิชุมชนและสิทธิ
การมีส่วนร่วมของประชาชน
ตามข้อเสนอนี้สำ�นักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สามารถพิจารณาคำ�ร้องเรียน
เกี่ยวกับผังเมืองเป็นพื้นที่นำ�ร่องและประสานกับกรมโยธาธิการและผังเมืองและองค์กรด้านวิชาการ
วิชาชีพ องค์กรประชาสังคม เพื่อพัฒนาความร่วมมือส่งเสริมสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในกระบวนการวางผังในทุกขั้นตอน โดยมีการจัดทำ�แนวทางความร่วมมือ แนวทางปฏิบัติและ
การประเมินผลการดำ�เนินงานเป็นระยะ เพือ่ ส่งเสริมและพัฒนาการมีสว่ นร่วมในระยะยาวต่อไปในพืน้ ทีอ่ นื่
ข้อเสนอระยะยาว
1) การประสานงานเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ ในด้านการวางผัง การมีส่วนร่วมในการวางผังและ
การปฏิบตั ติ ามผังรวมทัง้ การนำ�ผังเมืองไปใช้ประโยชน์โดยเมือ่ มีการจัดทำ�คูม่ อื ด้านต่างๆ และมีการประสาน
ความร่วมมือการวางผังด้วยการมีส่วนร่วมแล้ว หน่วยงานที่ร่วมมือกันข้างต้น ได้แก่ องค์กรด้านวิชาการ
วิชาชีพและองค์กรชุมชน ควรประสานขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานวางผัง รวมทัง้ หน่วยงานทีส่ นับสนุน
กระบวนการนโยบายสาธารณะด้วยการมีส่วนร่วมทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่ กรมโยธาธิการและผังเมือง
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สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เป็นต้น ในการให้
มีการประเมินผล ถอดบทเรียนและสรุปเป็นความรู้ ความเข้าใจ ในด้านการวางผัง การมีส่วนร่วมในการ
วางผัง และการปฏิบัติตามผังรวมทั้งการนำ�ผังเมืองไปใช้ประโยชน์แก่ท้องถิ่น ภาคเอกชน ชุมชน
ภาคประชาสังคมและประชาชนทั่วไป เพื่อให้กระบวนการผังเมืองซึ่งเป็นนโยบายสาธารณะและมีผล
ทางกฎหมายในทางปฏิบัตินี้ มีการพัฒนาองค์ความรู้ การกำ�หนดแนวทางพัฒนาพื้นที่ การแก้ไขปัญหา
ด้วยการมีส่วนร่วม ส่งเสริมสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน
2) การส่งเสริมการวางผังชุมชนด้วยการมีสว่ นร่วม โดยเป็นกรมโยธาธิการและผังเมืองซึง่ มีแนวทาง
การพัฒนาเครือข่ายผังเมืองและส่งเสริมการวางผังชุมชนอยู่แล้ว ควรพัฒนา ขยายผลนำ�คู่มือผังเมือง
มามีส่วนร่วมกับองค์กรที่จัดทำ�ผังตำ�บล ผังชีวิต เพื่อให้มีการเชื่อมโยงผังตำ�บลมาสู่ผังชุมชนที่เป็น
การกำ�หนดการใช้ประโยชน์ที่ดินและการจัดทำ�ข้อบัญญัติท้องถิ่นและการนำ�ผังเมืองไปใช้ประโยชน์ใน
การจัดทำ�ธรรมนูญชุมชน

2.2 ข้อเสนอแนะในด้านผังเมือง
ข้อเสนอระยะสั้น
1) การประเมินผลกระทบระดับยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่ในการจัดทำ�ผังเมือง
การจัดทำ�ผังเมืองในระดับนโยบายและผังที่ครอบคลุมพื้นที่ที่มีการจัดทำ�แผน นโยบายของรัฐใน
หลายด้าน เช่น พืน้ ทีเ่ ขตเศรษฐกิจพิเศษพืน้ ทีจ่ งั หวัดหรือพืน้ ทีเ่ ฉพาะทีจ่ ะมีการพัฒนาทีจ่ ะมีการใช้ประโยชน์
ทีด่ นิ ทีข่ ดั แย้ง ต้องมีการประเมินผลกระทบระดับยุทธศาสตร์ดว้ ยกระบวนการมีสว่ นร่วม (SEA - Strategic
Environmental Assessment) เช่น พื้นที่แผนพัฒนาภาคใต้ซึ่งมีนโยบายการพัฒนาด้านพลังงาน
ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีความขัดแย้งกับการใช้พื้นที่เพื่อความมั่นคงทาง
อาหาร การท่องเที่ยว เป็นต้น เพื่อให้เกิดทางเลือกการใช้ประโยชน์พื้นที่เพื่อการพัฒนาที่เหมาะสมที่เป็น
การร่วมกำ�หนดและลดความขัดแย้งในระดับโครงการ อีกทัง้ เป็นแนวทางการวางผังในระดับชุมชนอีกด้วย
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ เป็นเครื่องมือและกลไกที่ใช้เชื่อมประสานการทำ�งาน
ของหลายฝ่ายเข้าด้วยกัน เริ่มจากการกำ�หนดทิศทางการพัฒนาให้เกิดดุลยภาพทั้งเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันบนฐานกระบวนการที่ผู้มีส่วนได้เสียได้เข้ามาร่วมตัดสินใจเลือกการพัฒนานั้นๆ
โดยมีพื้นฐานของการบริหารจัดการที่ดี มีความรับผิดชอบร่วมกัน การพิจารณาฐานศักยภาพ เงื่อนไข
บริบทต่างๆ ทั้งทางบวกและลบจึงเป็นทั้งเครื่องมือและกลไกหนึ่งที่จะนำ�มาสู่การบูรณาการทั้งความคิด
และการปฏิบัติการ ให้เกิดการทำ�งานอย่างมีระบบและมีกระบวนการตัดสินใจอย่างมีส่วนร่วม โดยมุ่งเป้า
ของการพัฒนาที่ยั่งยืนบนศักยภาพและเงื่อนไขของการพัฒนาในระยะยาว ซึ่งการพัฒนานโยบายและ
แผนที่เกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่นี้ กระบวนการ SEA จะมีส่วนสำ�คัญในการกำ�หนดเป้าประสงค์การพัฒนา
และทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์
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ดังนั้น การแก้ไขปัญหาผังเมืองและการส่งเสริมสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน
จึงมิใช่เพียงการแก้ไขกระบวนการวางผังหรือกฎหมายผังเมืองเพียงเท่านั้น ควรมีการส่งเสริมสิทธิชุมชน
และสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำ�หนดทางเลือก ทิศทางของชุมชนในกระบวนการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ อันเป็นเครื่องมือสำ�คัญที่จะกำ�หนดทิศทาง ทางเลือกการพัฒนาพื้นที่และ
ลดการขัดกันของการใช้ประโยชน์ที่ดินจากการพัฒนาที่ไม่สอดคล้องกัน
หน่วยงานทีก่ �ำ หนดนโยบายเชิงพืน้ ทีใ่ นด้านต่างๆ เช่น สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติสำ�นักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรมโยธาธิการและ
ผังเมืองจึงควรจัดทำ�การประเมินผลกระทบระดับยุทธศาสตร์และประสานกับหน่วยงานทีจ่ ดั ทำ�แผนแม่บท
พัฒนาพืน้ ทีด่ า้ นต่างๆ ทีจ่ ะใช้เครือ่ งมือการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ไปใช้ประโยชน์
ในกระบวนการกำ�หนดนโยบาย การตัดสินใจและกระบวนการวางผังเมือง ให้เกิดทางเลือกในการพัฒนา
พื้นที่อย่างมีส่วนร่วม
2) ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองจัดทำ�คู่มือ แนวทางการใช้หลักการคุ้มครองล่วงหน้า หลักการ
มีส่วนร่วม และหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อเป็นแนวทางสำ�หรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติและ
ใช้ประโยชน์จากผังเมือง
ในการใช้อำ�นาจและการทำ�หน้าที่ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 ในการนำ�สาระของผังเมืองรวมที่ผ่านการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และ
ผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ไปประกอบการใช้ดลุ พินจิ ในการพิจารณารายงานวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม การกำ�หนดพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม การควบคุมอาคาร การจัดทำ�เทศบัญญัติ ข้อบัญญัติ
ท้องถิน่ เพือ่ ให้เกิดการนำ�สาระในผังเมืองไปใช้ประโยชน์ในคุม้ ครองสิทธิชมุ ชนและสิทธิการมีสว่ นร่วมของ
ประชาชน ในช่วงที่ผังเมืองรอประกาศใช้บังคับ
การจัดทำ�คูม่ อื นี้ ควรมีการศึกษาวิจยั ประกอบ โดยควรเป็นการทำ�งานมีสว่ นร่วมขององค์กรวิชาชีพ
ด้านผังเมือง องค์กรด้านสิ่งแวดล้อมองค์กรด้านกฎหมายและสิทธิมนุษยชน ทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม
โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเป็นองค์กรสนับสนุน เช่น กรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นต้น
3) ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองปรับปรุงมาตรฐานการกำ�หนดการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ และการจัดทำ�
ข้อกำ�หนดให้เป็นไปตามหลักวิชาการโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองควรเป็นหน่วยงานหลักประสานกับ
หน่วยงานด้านอุตสาหกรรม พลังงาน เหมืองแร่ องค์กรวิชาการวิชาชีพเพื่อให้การวางผังเมืองสามารถ
กำ�หนดการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ทีม่ กี ารจัดทำ�ข้อกำ�หนดและมาตรการควบคุมให้ทนั ต่อสถานการณ์การพัฒนา
ป้องกันผลกระทบต่อชุมชน จึงควรมีการศึกษาร่วมมือระหว่างหน่วยงานและองค์การที่เกี่ยวข้อง ในการ
พิจารณาจัดกลุ่มประเภทกิจกรรมที่มีกระบวนการผลิต การใช้วัตถุดิบที่อาจเป็นอันตราย การจัดการของ
เสียที่มีลักษณะต่างกัน รวมทั้งความต้องการใช้ทรัพยากร เช่น ที่ดิน นํ้า รวมทั้งที่ตั้งเฉพาะ เพื่อจัดทำ�บัญชี
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อ้างอิงในการกำ�หนดข้อห้ามและข้อให้ ดำ�เนินกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่ที่เหมาะสม มีระยะกันชนและระยะ
ป้องกันที่ปลอดภัย ทั้งนี้ ประเภทกิจกรรมที่ควรนำ�มาพิจารณา ได้แก่ การผลิตไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่างกัน
การบำ�บัดนํ้าเสียและจัดการกากของเสีย ซึ่งมีความแตกต่างกันในขนาดและประเภทของกากของเสีย
ที่เป็นขยะชุมชน ขยะติดเชื้อ และขยะอันตราย เป็นต้น กิจการดังกล่าวนี้ ควรมีการศึกษากำ�หนด
ประเภทย่อย เพื่อให้การกำ�หนดข้อห้ามและข้อให้ มีการพิจารณาพื้นที่ตั้ง พื้นที่ป้องกัน มิให้ส่งผลกระทบ
ต่อชุมชน
ข้อเสนอระยะยาว
1) ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองและรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย ออกระเบียบเพือ่ ให้เปิดเผย
ข้ อ มู ล การตั ด สิ น ใจของคณะกรรมการผั ง เมื อ งและข้ อ มู ล ประกอบการพิ จ ารณาให้ เ ป็ น ไปตาม
หลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้เนื่องด้วยการตัดสินใจของคณะกรรมการผังเมือง มีผลต่อสิทธิใน
การใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพย์สินทั้งส่วนบุคคลและสาธารณะ ดังนั้น นอกจากการปรับปรุงโครงสร้าง
คณะกรรมการผังเมืองแล้ว ควรมีการแสดงความรับผิดชอบในการตัดสินใจนโยบายสาธารณะ โดยแสดง
การลงมติและมีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรในการให้ความเห็นชอบ หรือไม่เห็นชอบในการลงมติ
เพือ่ เป็นการส่งเสริมกระบวนการตัดสินใจสาธารณะทีเ่ ป็นธรรมาภิบาล มีเหตุผลหลักการ มีความเป็นธรรม
โปร่งใสตรวจสอบได้และความพร้อมรับผิดชอบ
2) กรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ งควรประสานงานกั บ สำ � นั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก าใน
การศึกษาเพือ่ ร่วมกำ�หนดแนวทางแก้ไขปัญหาในขัน้ ตอนการตรวจสอบร่างผังเมือง และร่างกฎกระทรวง
เนื่องจากผังเมืองส่วนใหญ่ใช้เวลานานมากในขั้นตอนการตรวจของสำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เพื่อให้มีความถูกต้องของพื้นที่ นามศัพท์และข้อความทางกฎหมายในขณะที่สำ�นักงานคณะกรรมการ
กฤษฎี ก ามี ภ ารกิ จ อื่ น นอกเหนื อ จากด้ า นผั ง เมื อ ง ดั ง นั้ น กรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ งจึ ง ควรมี
การประสานงานกับสำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพือ่ ร่วมศึกษากำ�หนดแนวทางการแก้ไขปัญหาความล่าช้า
ทั้งในด้านขอบเขตปริมาณงานกรอบเวลาและข้อจำ�กัดด้านบุคลากร รวมทั้งกลไกและการประสานงาน
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องในระดับพื้นที่

2.3 ข้อเสนอแนะด้านกฎหมาย
การปรับปรุงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ในส่วนของโครงสร้างและองค์ประกอบของ
กรรมการผังเมืองและการกระจายอำ�นาจการตัดสินใจด้วยการมีสว่ นร่วมในระดับพืน้ ที่ ท้องถิน่ และชุมชน
กรมโยธาธิการและผังเมือง ควรดำ�เนินการด้วยการมีสว่ นร่วม โดยเพิม่ กลไกคณะกรรมการผังเมือง
ในระดับจังหวัดและระดับท้องถิน่ ทีม่ อี �ำ นาจการตัดสินใจผังเมือง การจำ�แนกบทบาท อำ�นาจ หน้าทีร่ ะหว่าง
คณะกรรมการผังเมืองระดับชาติ ระดับจังหวัดและระดับท้องถิน่ ให้ชดั เจนโดยมีการกำ�หนดหลักเกณฑ์ ทีม่ า
และองค์ประกอบของคณะกรรมการทีม่ สี ดั ส่วนขององค์กรชุมชน องค์กรเอกชนในด้านทรัพยากรธรรมชาติ
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สิ่งแวดล้อมและสุขภาพร่วมเป็นกรรมการโดยมีสัดส่วนที่เหมาะสม โดยกรรมการแต่ละระดับควรมี
องค์ประกอบจากกลุ่มภาครัฐ ภาคประชาสังคม ผู้ทรงคุณวุฒิและองค์กรชุมชน ในจำ�นวนที่เท่ากันและ
ในแต่ละกลุ่มควรมีจำ�นวนกรรมการที่มาจากทั้งด้านการพัฒนาทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
และสุขภาพรวมทั้งพัฒนากลไกการประสานงาน การสนับสนุนทางวิชาการจากส่วนกลางไปยังหน่วยงาน
และกลไกการวางผังและพิจารณาผังในระดับจังหวัดและระดับท้องถิ่นด้วย
การปรั บ ปรุ ง กฎหมาย กฎระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การใช้ ป ระโยชน์ พื้ น ที่ เ นื่ อ งด้ ว ยกิ จ กรรม
บางประเภทที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในรูปแบบการให้สัมปทาน อาชญาบัตร
และประทานบัตร ยังไม่อยู่ในการพิจารณาบรรจุไว้ในการจัดทำ�ข้อกำ�หนดควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน
จึงเป็นช่องว่างในการพิจารณาอนุมัติอนุญาต เช่น เหมืองแร่ การสำ�รวจปิโตรเลียม ซึ่งไม่มีมาตรการ
ในข้อกำ�หนดผังเมือง เนือ่ งจากไม่ได้เป็นกิจการทีอ่ ยูใ่ นประเภทโรงงานซึง่ ใช้อา้ งอิงและกิจการดังกล่าวทำ�ให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้พื้นที่ ทั้งที่เป็นพื้นที่อนุรักษ์ พื้นที่เกษตรและชุมชน จึงทำ�ให้การควบคุม
การใช้ที่ดินไม่ครอบคลุมและไม่มีสาระที่นำ�ไปพิจารณาในการกำ�หนดมาตรการป้องกันผลกระทบและ
การพิจารณาอนุมัติอนุญาต
ดังนั้น กรมโยธาธิการและผังเมืองจึงควรปรับปรุงข้อกำ�หนดควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินให้
ครอบคลุม โดยให้หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกลุ่มประเภทกิจกรรมที่มี
การขอสัมปทานดังกล่าวและควรมีการประเมินผลกระทบระดับยุทธศาสตร์ในเชิงพืน้ ที่ เพือ่ กำ�หนดทางเลือก
ในการกำ�หนดเขตพื้นที่การให้สัมปทาน ซึ่งอาจต้องมีการปรับปรุงพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 และ
พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะในประเด็นของการกำ�หนด
พื้นที่เขตแหล่งแร่และการกำ�หนดพื้นที่ที่จะให้มีการสำ�รวจ ผลิต หรือเก็บรักษาปิโตรเลียม ซึ่งจะมีผลต่อ
การใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ในด้านอืน่ จึงควรมีการกำ�หนดด้วยการมีสว่ นร่วมและมีการประเมินผลกระทบระดับ
ยุทธศาสตร์ก่อนประกาศเขต โดยให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
ดำ�เนินการปรับปรุงกฎหมายดังกล่าว ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
ช่วงระหว่างการจัดทำ�ผังเมือง
• ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย แก้ไขพระราชบัญญัติ
การผังเมือง พ.ศ. 2518 มาตรา 19 กำ�หนดการมีสว่ นร่วมของประชาชนในการวางและจัดทำ�ผังเมือง
โดยรัฐต้องจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างทั่วถึงก่อนดำ�เนินการ และ
คำ�นึงถึงกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนตั้งแต่ต้น ในการรวบรวมความต้องการ แนวคิด
ยุทธศาสตร์การใช้ประโยชน์ที่ดินในแต่ละพื้นที่ รวมทั้งให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นใน
ทุกระดับ หมูบ่ า้ น องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และนำ�ความเห็นเข้าสูก่ ระบวนการตัดสินใจ รวมทัง้
เผยแพร่เหตุผลในการตัดสินใจนั้นต่อสาธารณะ
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• ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองออกหลักเกณฑ์เรือ่ งการพิจารณาแก้ไขเปลีย่ นแปลงการใช้ประโยชน์
ที่ดินตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 โดยกำ �หนดให้การแก้ไข
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินต้องคำ�นึงถึงประโยชน์สาธารณะและสิทธิชุมชนด้วย

• ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองและคณะกรรมการผังเมืองกำ�หนดหลักเกณฑ์การพิจารณาการเป็น
ผู้มีสิทธิแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการวางและจัดทำ�ผังเมืองรวม ให้ครอบคลุมถึงบุคคลผู้สามารถ
แสดงตนได้ว่ามีส่วนได้เสียจากการวางหรือจัดทำ�ผังเมืองรวมด้วย

• ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองและคณะกรรมการผังเมืองกำ�หนดหลักเกณฑ์การพิจารณาความ
เป็นผูม้ สี ว่ นได้เสีย โดยให้พจิ ารณาในความหมายอย่างกว้างรวมถึงผูท้ สี่ ามารถแสดงตนได้วา่ มีสว่ น
เกี่ ย วข้ อ งหรื อ อาจได้ รั บ ผลกระทบจากการวางหรื อ จั ด ทำ � ผั ง เมื อ งรวมในพื้ น ที่ แ ละคำ � นึ ง ถึ ง
การรวมตัวรวมกลุม่ ของประชาชน หรือองค์กร ซึง่ มีความประสงค์ทจี่ ะใช้สทิ ธิในการมีสว่ นร่วมกับรัฐ
เพื่อจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือกำ�หนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน

• ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองและคณะกรรมการผังเมือง กำ�หนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคำ�ร้อง

ของผู้มีส่วนได้เสียที่ยื่นเมื่อพ้นกำ�หนดระยะเวลา 90 วัน นับแต่วันปิดประกาศ ตามที่มาตรา 24
แห่งพระราชบัญญัตกิ ารผังเมือง พ.ศ. 2518 ได้กำ�หนดไว้ โดยต้องกำ�หนดให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียมีโอกาส
โต้แย้งแสดงหลักฐาน ตลอดจนมีสิทธิในการอุทธรณ์

ช่วงระหว่างรอประกาศบังคับใช้ผังเมือง
ข้อเสนอระยะสั้น
(1) เมื่ อ ผั ง เมื อ งผ่ า นกระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนมาแล้ ว และคณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ
ให้ความเห็นชอบ (แม้ยังไม่ประกาศบังคับใช้) ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเสนอให้คณะรัฐมนตรีมีมติ
เพื่อสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการอนุมัติอนุญาตการดำ�เนินโครงการหรือกิจการต่างๆ นำ�สาระ
ผังเมืองรวมไปดำ�เนินการและพิจารณาประกอบก่อนการอนุมตั อิ นุญาต โดยให้กรมโยธาธิการและผังเมือง
มีหน้าที่แจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังกล่าว
(2) ให้ เ จ้ า พนั ก งานการผั ง โดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการผั ง เมื อ งใช้ อำ � นาจตาม
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 มาตรา 15(3) เพื่อกำ�หนดห้ามการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือดำ�เนิน
กิจการใดๆ ที่ขัดต่อข้อกำ�หนดร่างกฎกระทรวงผังเมืองซึ่งกำ�ลังจัดทำ� โดยหากเจ้าพนักงานการผังเห็นว่า
จะมีกิจการหรือการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ขัดกับร่างผังเมืองในสาระสำ�คัญเกิดขึ้นในระหว่างที่ผังเมือง
ยังไม่ประกาศบังคับใช้ เจ้าพนักงานการผังก็ควรพิจารณาใช้อำ�นาจตาม มาตรา 15(3) ในการกำ�หนด
หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน เพื่อประโยชน์ในการวางและจัดทำ�ผังเมืองรวม
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ข้อเสนอระยะยาว
(1)		 ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองแก้ไขกฎหมายผังเมือง โดยกำ�หนดหน้าที่ให้กรมโยธาธิการและ
ผังเมืองแจ้งหน่วยงานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง กรณีทกี่ ารจัดทำ�ผังเมืองผ่านมติความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี และ
ให้หน่วยงานอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง นำ�สาระของผังเมืองไปประกอบการพิจารณาก่อนออกคำ�สัง่ ทางปกครองใดๆ
(2)		 ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองออกหลักเกณฑ์ในการใช้อำ�นาจตามมาตรา 15(3) โดยให้คำ�นึง
ถึงนโยบายของผังเมืองรวมในสาระสำ�คัญทีเ่ กีย่ วกับสุขลักษณะความปลอดภัยของประชาชนและสวัสดิภาพ
ของสังคมให้มีความชัดเจนและเป็นธรรม
หลังประกาศบังคับใช้ผังเมือง
ให้คณะกรรมการผังเมืองใช้อำ�นาจตามมาตรา 27 วรรคสอง ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง
พ.ศ. 2518 โดยออกระเบียบเพื่อกำ�หนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดิน
จะต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือระงับการใช้ประโยชน์ที่ดิน หากเห็นว่าการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นการขัดต่อ
นโยบายของผังเมืองรวมในสาระสำ�คัญตลอดจนมาตรการในการเยียวยาความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ แก่เจ้าของ
ผู้ครอบครองที่ดินที่สุจริตดังกล่าว ให้มีความชัดเจนและเป็นธรรม
ผังเมืองสิ้นสุดระยะเวลาบังคับใช้ หรือผังเมืองหมดอายุ
ข้อเสนอระยะสั้น
(1)		 ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ดำ�เนินการเพื่อให้มี
การออกพระราชกฤษฎีกากำ�หนดเขตที่ดินที่จะทำ�การสำ�รวจเพื่อการวางและจัดทำ�ผังเมืองรวม ก่อน
การจัดทำ�ผังเมืองรวมในทุกพื้นที่ และเพื่อเป็นการอุดช่องว่างในการบังคับใช้กฎกระทรวงผังเมืองดังกล่าว
ให้ เจ้ า พนั ก งานการผั ง โดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการผั ง เมื อ งใช้ อำ � นาจตามพระราชบั ญ ญั ติ
การผังเมือง มาตรา 15(3) เช่นเดียวกับข้อเสนอระยะสั้น (2) ในช่วงระหว่างรอประกาศบังคับใช้ผังเมือง
จนกว่าจะมีการประกาศใช้กฎกระทรวงผังเมืองรวมฉบับใหม่
(2)		 ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองประสานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อออกข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นโดยอาศัยอำ�นาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เพื่อควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ไปก่อนในระหว่างที่กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมสิ้นสุดระยะเวลาการใช้บังคับ
ข้อเสนอระยะยาว
ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองแก้ไขพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 มาตรา 26 โดยขยาย
ระยะเวลาการบังคับใช้ผังเมืองรวมให้มากขึ้น เช่น 10 ปี เป็นต้น และให้มีการประเมินเพื่อแก้ไขปรับปรุง
ผังเมืองโดยมีระยะเวลาที่เหมาะสมในการรับฟังความเห็นและให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไข
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อย่างทั่วถึงและให้กฎกระทรวงผังเมืองรวมเดิมสามารถใช้บังคับได้ต่อเนื่อง จนกว่าจะมีการประกาศ
ใช้บังคับกฎกระทรวงผังเมืองรวมฉบับใหม่

สรุปข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กรมโยธาธิการและผังเมือง

• จัดทำ�คู่มือในเชิงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับผังเมืองสำ�หรับประชาชนที่จะทำ�ความเข้าใจในผังและ

การมีส่วนร่วม
• ขยายผลนำ�คู่มือผังเมืองมามีส่วนร่วมกับองค์กรที่จัดทำ�ผังตำ�บล ผังชีวิต เพื่อให้มีการเชื่อมโยง
ผังตำ�บล มาสูผ่ งั ชุมชนทีเ่ ป็นการกำ�หนดการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ และการจัดทำ�ข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ และ
การนำ�ผังเมืองไปใช้ประโยชน์ในการจัดทำ�ธรรมนูญชุมชน
• จัดทำ�คู่มือ แนวทางการใช้หลักการคุ้มครองล่วงหน้า หลักการมีส่วนร่วม หลักการพัฒนาที่ยั่งยืน
เพื่อเป็นแนวทางสำ�หรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติและใช้ประโยชน์จากผังเมือง
• ปรับปรุงมาตรฐานการกำ�หนดการใช้ประโยชน์ที่ดินและการจัดทำ�ข้อกำ�หนดให้เป็นไปตาม
หลักวิชาการ
• ปรับปรุงข้อกำ�หนดควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินให้ครอบคลุมการให้สัมปทาน อาชญาบัตรและ
ประทานบัตร
• ออกหลักเกณฑ์เรื่องการพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินตามมาตรา 26 แห่ง
พระราชบัญญัตกิ ารผังเมือง พ.ศ. 2518 โดยกำ�หนดให้การแก้ไขเปลีย่ นแปลงการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ
ต้องคำ�นึงถึงประโยชน์สาธารณะและสิทธิชุมชนด้วย
• เมื่ อ ผั ง เมื อ งผ่ า นกระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนมาแล้ ว และคณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ ใ ห้
ความเห็นชอบ (แม้ยังไม่ประกาศบังคับใช้) ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเสนอให้คณะรัฐมนตรี
มีมติเพือ่ สัง่ การให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในการอนุมตั อิ นุญาตการดำ�เนินโครงการหรือกิจการต่างๆ
นำ�สาระผังเมืองรวมไปดำ�เนินการและพิจารณาประกอบก่อนการอนุมตั อิ นุญาต โดยให้กรมโยธาธิการ
และผังเมืองมีหน้าที่แจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังกล่าว
• แก้ไขกฎหมายผังเมือง โดยกำ�หนดหน้าที่ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองแจ้งหน่วยงานต่างๆ
ทีเ่ กีย่ วข้อง กรณีทกี่ ารจัดทำ�ผังเมืองผ่านมติความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและให้หน่วยงานอืน่ ๆ
ที่เกี่ยวข้อง นำ�สาระของผังเมืองไปประกอบการพิจารณาก่อนออกคำ�สั่งทางปกครองใดๆ
• ออกหลักเกณฑ์ในการใช้อำ�นาจตามมาตรา 15(3) แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518
• ประสานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อออกข้อบัญญัติท้องถิ่นโดยอาศัยอำ �นาจตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
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• แก้ไขพระราชบัญญัตกิ ารผังเมือง พ.ศ. 2518 มาตรา 26 โดยขยายระยะเวลาการบังคับใช้ผงั เมืองรวม

ให้มากขึ้น
• กรมโยธาธิการและผังเมืองและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกระเบียบเพื่อให้เปิดเผย
ข้อมูลการตัดสินใจของคณะกรรมการผังเมืองและข้อมูลประกอบการพิจารณา ให้เป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้
• ปรับปรุงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ในส่วนของโครงสร้างและองค์ประกอบของ
กรรมการผังเมืองและการกระจายอำ�นาจการตัดสินใจด้วยการมีส่วนร่วมในระดับพื้นที่ ท้องถิ่น
และชุมชน
• แก้ไขพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 มาตรา 19 กำ�หนดการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการวางและจัดทำ�ผังเมือง โดยรัฐต้องจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
อย่างทั่วถึงก่อนดำ�เนินการและคำ�นึงถึงกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนตั้งแต่ต้น
• ดำ�เนินการเพื่อให้มีการออกพระราชกฤษฎีกากำ�หนดเขตที่ดินที่จะทำ�การสำ�รวจเพื่อการวางและ
จัดทำ�ผังเมืองรวม ก่อนการจัดทำ�ผังเมืองรวมในทุกพื้นที่
• กรมโยธาธิการและผังเมืองและคณะกรรมการผังเมืองกำ�หนดหลักเกณฑ์การพิจารณาความเป็น
ผู้มีส่วนได้เสีย โดยให้พิจารณาในความหมายอย่างกว้าง
• กำ�หนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคำ�ร้องของผู้มีส่วนได้เสียที่ยื่นเมื่อพ้นกำ�หนดระยะเวลา 90 วัน
นับแต่วันปิดประกาศ ตามที่มาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ได้กำ�หนดไว้
• คณะกรรมการผังเมืองใช้อ�ำ นาจตามมาตรา 27 วรรคสอง ตามพระราชบัญญัตกิ ารผังเมือง พ.ศ. 2518
โดยออกระเบียบเพือ่ กำ�หนดหลักเกณฑ์ วิธกี ารและเงือ่ นไขทีเ่ จ้าของหรือผูค้ รอบครองทีด่ นิ จะต้อง
แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือระงับการใช้ประโยชน์ที่ดิน
• ให้เจ้าพนักงานการผังโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการผังเมืองใช้อำ�นาจตามพระราชบัญญัติ
การผังเมือง มาตรา 15(3)

สำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ปรับปรุง พัฒนาศักยภาพและขยายอัตรากำ�ลัง ในการพิจารณาให้ความเห็นหรือจัดทำ�ร่างกฎหมาย

หน่วยงานทีก่ �ำ หนดนโยบายเชิงพืน้ ที่ เช่น สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ สำ�นักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมโยธาธิการและผังเมือง
จัดทำ�การประเมินผลกระทบระดับยุทธศาสตร์และประสานกับหน่วยงานทีจ่ ดั ทำ�แผนแม่บทพัฒนา
พืน้ ทีด่ า้ นต่างๆ ทีจ่ ะใช้เครือ่ งมือการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ไปใช้ประโยชน์ให้เกิด
ทางเลือกในการพัฒนาพื้นที่อย่างมีส่วนร่วม
20

ผังเมืองกับการคุ้มครองสิทธิชุมชน
และสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน

สำ�นักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

• ให้การสนับสนุนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำ�คู่มือการทำ�ความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชน
สิทธิชุมชนและการใช้สิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชนในกฎหมายผังเมือง รวมทั้งการส่งเสริม
ความเข้าใจต่อสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำ�เนินงานตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องในการนำ�ผังไปใช้ประโยชน์

• ประสานงานกับกรมโยธาธิการและผังเมืองและองค์กรด้านวิชาการ วิชาชีพ องค์กรประชาสังคม
เพื่อพัฒนาความร่วมมือส่งเสริมสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการ
วางผังในทุกขัน้ ตอน โดยมีการจัดทำ�แนวทางความร่วมมือ แนวทางปฏิบตั แิ ละการประเมินผลการ
ดำ�เนินงานเป็นระยะ

• สำ�นักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ควรมีบทบาทในการผลักดันให้หน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องนำ�องค์ความรูแ้ ละข้อเสนอแนะทีไ่ ด้จากการศึกษาชิน้ นีไ้ ปใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบตั จิ ริง

21

คำ�นำ�
งานผังเมืองมิได้เป็นเพียงแผนผังหรือแผนที่ซึ่งกำ�หนดประเภท
การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น และการพั ฒ นาโครงข่ า ยโทรคมนาคมในตั ว
ชุมชนหรือพื้นที่วางผังเท่านั้น แต่ผังเมืองยังเป็นแนวนโยบายพื้นฐาน
ของรัฐ ด้านที่ดิน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของ
ประชาชนและสิทธิชมุ ชนในการดำ�รงชีวติ การประกอบอาชีพ การจัดการ
สิ่งแวดล้อม การวางแผนพื้นที่สำ�หรับการพัฒนาในอนาคตซึ่งมีผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพทางกายภาพของพื้นที่และชุมชน หรือเป็นการ
กำ�หนดพื้นที่เพื่อรองรับการอยู่อาศัย และการตั้งถิ่นฐานของประชากร
ที่เพิ่มขึ้นในอนาคต รวมทั้ง การวางแผนการใช้ที่ดินเพื่อรองรับกิจกรรม
ด้านการพัฒนาทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม การบริการ และอุตสาหกรรม
จะมีทั้งข้อดีข้อเสียต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งทางธรรมชาติ ทางวัฒนธรรม
ตลอดจนสุขภาวะของชุมชน เพือ่ ประโยชน์ในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน การพัฒนาและดำ�เนินการตามผังเมืองอย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต้องให้ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผล
กระทบจากหลั ก เกณฑ์ ก ารใช้ ที่ ดิ น นั้ น มี ส่ ว นร่ ว มในการตั ด สิ น ใจ
โดยคำ�นึงถึงสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชนซึ่งเป็น
สิ ท ธิ ที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองในรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐
ประเด็นผังเมืองกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน การกำ�หนดแผน และ
การจัดทำ�โครงการที่มีผลกระทบ ต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของชุมชน
และประชาชน เป็นประเด็นทีไ่ ด้รบั การร้องเรียนทีม่ ากขึน้ จากประชาชน
และชุมชน ทั้งในส่วนของการใช้ประโยชน์ที่ดินในผังเมืองที่กำ�หนด
กิจกรรมซึง่ อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบ ต่อการดำ�รงชีวติ และการประกอบ
อาชีพ สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สุขภาพ ตลอดจน การดำ�รงอยู่
ของชุมชน และสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในกระบวนการผังเมือง การปฏิบัติงานของรัฐในช่วงก่อน

และหลังประกาศบังคับใช้ผังเมือง การพัฒนากิจกรรมและโครงการ
ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิทธิของประชาชนและชุมชนโดยไม่มีมาตรการ
คุม้ ครองป้องกัน ตลอดจนการไม่น�ำ ผังเมืองไปใช้ประโยชน์ในการปกป้อง
คุม้ ครองสิทธิของประชาชน และสิทธิชมุ ชนในการดำ�รงชีวติ อย่างปกติสขุ
ในสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่ดี
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กรณีการใช้พื้นที่เป็นที่เก็บวัตถุอันตราย จังหวัดนครศรีธรรมราช
รูปที่ 4.36 แสดงตัวอย่างการนำ�ผังเมืองที่หมดอายุการใช้บังคับมาเป็นแนวทาง
192
ในการออกเทศบัญญัติ เพื่อให้เกิดการควบคุมการใช้อาคาร กรณีพื้นที่มาบตาพุด
รูปที่ 4.37 แสดงผังนโยบายการใช้ประโยชน์ที่ดินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
196
ที่กำ�หนดการใช้ประโยชน์ที่ดินส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม
พื้นที่สงวนและอนุรักษ์ป่าไม้
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บทที่ 1

ผังเมืองกับการคุ้มครองสิทธิชุมชน
และสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน

บทนำ�
1.1 หลักการและเหตุผล
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 บัญญัตใิ ห้รฐั ต้องด�ำเนินการตามแนวนโยบาย
ด้านทีด่ นิ ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ต้องก�ำหนดหลักเกณฑ์การใช้ทดี่ นิ ให้ครอบคลุมทัว่ ประเทศ
โดยให้ค�ำนึงถึงความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ทัง้ ผืนดิน ผืนน�ำ้ วิถชี วี ติ ของชุมชนท้องถิน่
และการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและก�ำหนดมาตรฐานการใช้ที่ดินอย่างยั่งยืน
โดยต้องให้ประชาชนในพืน้ ทีท่ ไี่ ด้รบั ผลกระทบจากหลักเกณฑ์การใช้ทดี่ นิ นัน้ มีสว่ นร่วมในการตัดสินใจด้วย
และจัดให้มีการวางผังเมือง พัฒนาและด�ำเนินการตามผังเมืองอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อ
ประโยชน์ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
งานด้านผังเมืองมิได้เป็นเพียงแผนผังหรือแผนที่ที่มีการก�ำหนดประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินและ
การพัฒนาโครงข่ายคมนาคมในตัวชุมชนหรือพื้นที่วางผังเท่านั้น แต่ผังเมืองเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ
ของประชาชนและสิทธิชุมชนในการด�ำรงชีวิต การประกอบอาชีพ การจัดการสิ่งแวดล้อม การวางแผน
พื้นที่ส�ำหรับการพัฒนาในอนาคตที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพทางกายภาพของพื้นที่และชุมชน
มีการก�ำหนดพื้นที่เพื่อรองรับการอยู่อาศัยและการตั้งถิ่นฐานรองรับการเพิ่มของประชากรในอนาคต
และการวางแผนการใช้ที่ดินเพื่อรองรับกิจกรรมการพัฒนาต่างๆ ทั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคม
การบริการและการพัฒนาอุตสาหกรรมซึ่งมีทั้งข้อดีและข้อเสียต่อสิ่งแวดล้อมทั้งสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม ตลอดจนสุขภาวะของชุมชน
ความเกี่ยวข้องของผังเมืองกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน การก�ำหนดแผนและจัดท�ำโครงการที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมสุขภาพของประชาชนและชุมชนเป็นประเด็นที่ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนและชุมชน
มากขึ้น ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้องกับผังเมือง มีทั้งในส่วนจากสาระการ
ก�ำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในผังเมืองที่ก�ำหนดให้ใช้ประโยชน์ในกิจกรรมที่อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อการด�ำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชน สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สุขภาพและ
การด�ำรงอยู่ของชุมชน ปัญหาสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
กระบวนการผังเมืองทั้งในช่วงก่อนประกาศบังคับใช้ผังเมืองและหลังการประกาศใช้บังคับผังเมือง ปัญหา
การปฏิบัติงานของรัฐในช่วงก่อนประกาศใช้บังคับผังเมืองและหลังประกาศใช้บังคับผังเมือง ที่ก่อให้เกิด
การพัฒนากิจกรรมและโครงการที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิของประชาชนและชุมชนโดยไม่มีมาตรการ
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คุ้มครองป้องกัน ปัญหาการตีความกฎหมายที่เป็นช่องว่างให้เกิดการพัฒนาและการไม่ปฏิบัติหน้าที่
ของรั ฐ อั น ก่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบต่ อ ประชาชนและชุ ม ชน และปั ญ หาการน�ำผั ง เมื อ งไปใช้ ป ระโยชน์
ในการปกป้องคุ้มครองสิทธิของประชาชนและสิทธิชุมชนในการด�ำรงชีวิตอย่างปกติสุขในสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติที่ดี เป็นต้น
การพิจารณาการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าวที่ผ่านมา ส่วนมากเป็นการพิจารณาตาม
แนวคิดการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน อ�ำนาจการตัดสินใจ การอ้างเอกสารและข้อมูลทาง
เทคนิคที่ขาดการอธิบายให้เป็นที่เข้าใจของประชาชนและชุมชนเพื่อการมีส่วนร่วม การอ้างนโยบายของ
รัฐและการอ้างอิงกฎหมายในส่วนเฉพาะอ�ำนาจบังคับใช้มากกว่าการพิจารณาผลกระทบและเจตนารมณ์
ของกฎหมายและผังเมืองรวมทัง้ การขาดการสือ่ สาร การจัดท�ำคูม่ อื แนวทาง ส�ำหรับประชาชนและชุมชน
ในการมีส่วนร่วมและเข้าใจในกระบวนการทางผังเมืองที่เกี่ยวข้องและมีผลต่อการด�ำรงชีวิตและชุมชน
จึงท�ำให้ความเดือดร้อนของประชาชนและชุมชนในหลายพื้นที่ไม่ได้รับการแก้ไข ไม่คุ้มครองสิทธิชุมชน
และยังไม่มกี ารศึกษาวิจยั เชิงลึกในด้านผังเมืองทีเ่ กีย่ วข้องกับการคุม้ ครองสิทธิชมุ ชน ทัง้ ในด้านกระบวนการ
มาตรการ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อน�ำไปสู่ข้อเสนอแนะที่เป็นรูปธรรม
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในฐานะองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่มีอ�ำนาจหน้าที่ตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 257 วรรคหนึ่ง อนุมาตรา (5) และ (6) และ
พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา15 (5) ก�ำหนดอ�ำนาจหน้าที่
ในการส่งเสริมการศึกษา วิจยั และการเผยแพร่ความรูด้ า้ นสิทธิมนุษยชน ในการนี้ ส�ำนักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติจงึ เห็นความจ�ำเป็นในการศึกษาวิจยั เรือ่ ง “ผังเมืองกับการคุม้ ครองสิทธิชมุ ชนและ
สิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน” เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการรวบรวมข้อมูล ศึกษากรณีร้องเรียน
ของประชาชนและชุมชนในประเด็นผลกระทบจากการจัดการด้านผังเมืองที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิชุมชน
เพื่อวิเคราะห์ สังเคราะห์ ทางวิชาการด้านผังเมืองและกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเสนอแนวทางแก้ปัญหา
เพือ่ ส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิชมุ ชนและสิทธิการมีสว่ นร่วมในกระบวนการนโยบายสาธารณะด้านผังเมือง
ทั้งในช่วงก่อนการวางผัง ในระหว่างการวางผัง หลังการประกาศบังคับใช้ผังเมืองและการน�ำผังเมืองไปใช้
ประโยชน์ในการปกป้องคุ้มครองสิทธิชุมชนต่อไป

1.2 วัตถุประสงค์
1) เพือ่ รวบรวมข้อมูล กรณีศกึ ษาพืน้ ทีท่ มี่ กี ารร้องเรียนในด้านผังเมืองและปัญหาทีม่ สี าเหตุเกีย่ วข้อง
กับกระบวนการผังเมือง
2) เพื่อวิเคราะห์จ�ำแนกปัญหาการใช้สิทธิในกระบวนการผังเมืองในช่วงต่างๆ ได้แก่ ช่วงผังเมือง
หมดอายุบังคับใช้ ช่วงระหว่างการวางผังเมืองและช่วงหลังจากประกาศใช้บังคับผังเมือง
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3) เพื่อวิเคราะห์ สังเคราะห์ปัญหา กระบวนการนโยบายผังเมืองที่เกี่ยวข้องกับสิทธิชุมชนและ
สิทธิในการมีส่วนร่วมของประชาชน
4) เพือ่ จัดท�ำความเห็นและข้อเสนอแนะกระบวนการผังเมือง ให้เป็นไปเพือ่ การปกป้องคุม้ ครองสิทธิ
ชุมชน

1.3 ขอบเขตการศึกษา
การศึกษาวิจัยเรื่อง ผังเมืองกับการคุ้มครองสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน
มีขอบเขตการศึกษา ดังนี้
1) ด�ำเนินการศึกษา รวบรวมข้อมูลพื้นที่กรณีศึกษาที่มีการร้องเรียนและชุมชนที่ได้รับผลกระทบ
จากการพัฒนาและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผังเมือง
2) ด�ำเนินการวิเคราะห์จ�ำแนกปัญหาการใช้สิทธิในกระบวนการผังเมืองในช่วงต่างๆ ได้แก่ ช่วง
ผังเมืองหมดอายุบงั คับใช้ ช่วงระหว่างการวางผังเมืองและช่วงหลังจากประกาศใช้บงั คับผังเมือง
3) ด�ำเนินการศึกษา ประมวลสถานะของผังเมืองจากกรณีศึกษาที่มีเรื่องร้องเรียน วิเคราะห์และ
สังเคราะห์ โครงสร้าง กระบวนการ ที่เป็นปัญหาต่อสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน
4) การจัดการประชุม เพื่อการมีส่วนร่วมวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล โดยคณะอนุกรรมการ
ด้านสิทธิชุมชนและสิทธิพลเมืองและผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องเพื่อการจัดท�ำข้อเสนอแนะ
การปรั บ ปรุ ง คุ ้ ม ครองและการส่ ง เสริ ม สิ ท ธิ ก ารมี ส ่ ว นร่ ว มของประชาชนและชุ ม ชนใน
กระบวนการผังเมือง
5) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อน�ำเสนอร่างรายงานผลการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ์และเปิดให้มี
การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนาปรับปรุงผลงาน
การศึกษาวิจัยให้มีความถูกต้องสมบูรณ์
6) พิจารณาทบทวนและปรับปรุงรายงานการศึกษาวิจัยตามความเห็นและข้อเสนอแนะจาก
การประชุมเชิงปฏิบัติการ และจัดท�ำรายงานการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ์

1.4 ระยะเวลาด�ำเนินการ
การศึกษาวิจัย เรื่อง “ผังเมืองกับการคุ้มครองสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน”
มีระยะเวลาด�ำเนินการ 360 วัน
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1.5 ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการนี้
1) มีเอกสาร งานวิจัย ที่สนับสนุนการพิจารณาให้ความเห็นต่อการแก้ไขปัญหาสิทธิชุมชนในด้าน
ผังเมือง ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่เป็นผลจากกระบวนการ
ก�ำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในผังเมือง
2) ข้อร้องเรียนของชุมชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบอันเนือ่ งมาจากกระบวนการผังเมือง ได้รบั การประมวล
วิเคราะห์และสังเคราะห์ เพื่อเสนอแนะการแก้ปัญหาในเชิงนโยบายกระบวนการและแนวทาง
ปฏิบัติสู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณะ เพื่อให้กระบวนการผังเมืองเป็นกลไกที่ปกป้อง
คุ้มครองสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน
3) มีแนวทางการส่งเสริมสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการผังเมือง
การใช้ประโยชน์ผังเมือง อันเป็นการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของการมีส่วนร่วม
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สาระสำ�คัญของผังเมืองที่ประชาชนควรทราบ

เพื่อคุ้มครองสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน
เนื่องจากผังเมืองเป็นกระบวนการท�ำงานทางเทคนิค และกระบวนการท�ำงานที่ต้องการการมี
ส่วนร่วมของประชาชนซึ่งมีการก�ำหนดขั้นตอนการท�ำงานตามกฎหมาย เพราะเป็นนโยบายสาธารณะที่มี
ผลบังคับใช้เป็นกฎหมาย ประชาชนจึงจ�ำเป็นต้องทราบและได้รบั ความเข้าใจในสาระส�ำคัญ เพือ่ การใช้สทิ ธิ
ในการมีส่วนร่วมให้กฎหมายผังเมืองเป็นไปเพื่อคุ้มครองสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน
คณะผู้วิจัยได้รวบรวมสาระส�ำคัญของผังเมืองที่ประชาชนควรทราบเพื่อคุ้มครองสิทธิชุมชนและ
สิทธิการมีสว่ นร่วมของประชาชนจากข้อมูลของกรมโยธาธิการและผังเมือง อย่างไรก็ตาม ประชาชนสามารถ
ที่จะสอบถามข้อมูลและรายละเอียดของผังเมืองเพิ่มเติมได้จากกรมโยธาธิการและผังเมือง และส�ำนักงาน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดทุกแห่งและสามารถใช้สทิ ธิในการแสดงความคิดเห็นและการขอแก้ไขผังเมือง
ได้ตามกฎหมาย

2.1 ความหมายของผังเมือง
ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518
การผังเมือง หมายความว่า การวาง จัดทำ�และดำ�เนินการให้เป็นไปตามผังเมืองรวมและผังเมือง
เฉพาะในบริเวณเมืองและบริเวณทีเ่ กีย่ วข้องหรือชนบทเพือ่ สร้างหรือพัฒนาเมืองหรือส่วนของเมืองขึน้ ใหม่
หรือแทนเมืองหรือส่วนของเมืองทีไ่ ด้รบั ความเสียหายเพือ่ ให้มหี รือทำ�ให้ดยี งิ่ ขึน้ ซึง่ สุขลักษณะ ความสะดวก
สบาย ความเป็นระเบียบ ความสวยงาม การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน ความปลอดภัยของประชาชนและ
สวัสดิภาพของสังคม เพือ่ ส่งเสริมการเศรษฐกิจสังคมและสภาพแวดล้อมเพือ่ ดำ�รงรักษาหรือบูรณะสถานที่
และวัตถุที่มีประโยชน์หรือคุณค่าในทางศิลปกรรมสถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดี หรือเพื่อ
บำ�รุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิประเทศที่งดงาม หรือมีคุณค่าในทางธรรมชาติ
ผังเมืองรวม หมายความว่า แผนผัง นโยบายและโครงการ รวมทัง้ มาตรการควบคุมโดยทัว่ ไปเพือ่ ใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนาและการด�ำรงรักษาเมืองและบริเวณทีเ่ กีย่ วข้องหรือชนบทในด้านการใช้ประโยชน์
ในทรัพย์สนิ การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะและสภาพแวดล้อมเพือ่ บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการผังเมือง ผังเมืองรวมมีทงั้ ผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองรวมเมืองซึง่ เป็นพืน้ ทีช่ มุ ชนระดับ
เทศบาลเมืองขึ้นไปและผังเมืองรวมชุมชนซึ่งเป็นชุมชนที่เป็นเทศบาลระดับต�ำบล
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ผังเมืองเฉพาะ หมายความว่า แผนผังและโครงการด�ำเนินการเพื่อพัฒนาหรือด�ำรงรักษาบริเวณ
เฉพาะแห่งหรือกิจการที่เกี่ยวข้องในเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบทเพื่อประโยชน์แก่การผังเมือง

2.2 ขั้นตอนและวิธีการดำ�เนินการวางและจัดทำ�ผังเมืองรวม
ขั้นตอนและวิธีการดำ�เนินการวางและจัดทำ�ผังเมืองรวมเมือง
ผังเมืองรวมชุมชน เพื่อประกาศกฎกระทรวง1

1

เดิม 18 ขั้นตอน

ผังเมืองรวมที่ถ่ายโอนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มี 12 ขั้นตอน

1. สำ�รวจ กำ�หนดเขตผัง
2. วิเคราะห์ วางผังร่าง ปรึกษา
ส่วนผังเมืองและส่วนวิเคราะห์
3. ประชุมพิจารณาผังร่าง
3.1 ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
		 ด้านผังเมือง (กรมฯ)
3.2 ประชุมคณะอนุกรรมการผังเมือง
		 พิจารณาประสานงานวางและ
		 จัดทำ�ผังเมืองรวม (อนุฯ ประสาน)
4. ประชุมรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน
4.1 ประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม
		 (ทปษ.)
4.2 ประชุมประชาชน
4.3 ประชุมคณะกรรมการผังเมือง
		 (พิจารณาร่างผังเมืองรวม)
5. ประชุมคณะอนุกรรมการ
ผังเมืองพิจารณางานวาง
และจัดทำ�ผังเมืองรวม (อนุฯ วางผัง)
5.1 ประชุมคณะกรรมการผังเมือง
6. ปิดประกาศพร้อมกำ�หนด 90 วัน

1. กำ�หนดเขตผังเมืองรวม
และแต่งตั้งคณะที่ปรึกษา
ผังเมืองรวม
2. ดำ�เนินการวางและจัดทำ�
ผังเมือง (ฉบับร่าง)
3. กรมโยธาธิการและผังเมือง
พิจารณาเห็นชอบ
4. ดำ�เนินการโฆษณาและประชุม
รับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน
5. คณะกรรมการผังเมืองพิจารณา
เห็นชอบ
6. ปิดประกาศ 90 วัน และพิจารณา
คำ�ร้องของผู้มีส่วนได้เสีย
7. จัดทำ�ร่างกฎกระทรวงเสนอ
กระทรวงมหาดไทย
8. กระทรวงมหาดไทยพิจารณา
ให้ความเห็นชอบร่าง
กฎกระทรวง
9. คณะรัฐมนตรีพจิ ารณาเห็นชอบ
ร่างกฎกระทรวง

ขั้นตอนและวิธีการดำ�เนินการ
วางและจัดทำ�ผังเมืองรวม
จังหวัด

1. เก็บรวบรวมข้อมูล สำ�รวจพื้นที่
ภาคสนาม และจัดทำ�แผนที่พื้นฐาน
2. การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1
3. วิเคราะห์เบื้องต้นและจัดทำ�แนวคิด
การวางผัง
4. การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2
(ผังแนวความคิด)
5. จัดทำ�ผังแนวความคิดผังเมืองรวม
จังหวัด
6. การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 3
(กลุ่มพื้นที่อำ�เภอ)
7. การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 4
8. ประชุมคณะกรรมการกำ�กับการวาง
และจัดทำ�ผังเมืองรวมจังหวัด
9. ประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม
จังหวัด และประชุมประชาชน
10. ประชุมคณะกรรมการผังเมือง
(โดยคณะอนุกรรมการผังเมือง
ระดับจังหวัด)
11. ปิดประกาศพร้อมข้อกำ�หนด 90 วัน

กรมโยธาธิการและผังเมือง. คู่มือ ขั้นตอน และวิธีการดำ�เนินการวางและจัดทำ�ผังเมืองรวม. 2554. หน้า 6.
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ขั้นตอนและวิธีการดำ�เนินการวางและจัดทำ�ผังเมืองรวมเมือง
ผังเมืองรวมชุมชน เพื่อประกาศกฎกระทรวง1
เดิม 18 ขั้นตอน

ผังเมืองรวมที่ถ่ายโอนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มี 12 ขั้นตอน

7. รวบรวม ตรวจสอบ พิจารณาคำ�ร้อง 10. คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ
และแจ้งผลการพิจารณาคำ�ร้องต่อผูร้ อ้ ง
ร่างกฎกระทรวง
7.1 ประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม
11. รัฐมนตรีลงนามกฎกระทรวง
		 (ทปษ.)
12. จัดพิมพ์แผนที่ แผนผังและ
7.2 ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
ประกาศกฎกระทรวง
		 ด้านผังเมือง (กรมฯ)
ในราชกิจจานุเบกษา
7.3 ประชุมคณะอนุกรรมการผังเมือง
		 พิจารณาคำ�ร้องของผู้มีส่วนได้เสีย
		 ที่ร้องขอแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง
		 หรือยกเลิกข้อกำ�หนดเกี่ยวกับ
		 การใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมือง
		 (อนุฯ คำ�ร้อง)
7.4 ประชุมคณะกรรมการผังเมือง
7.5 แจ้งผลการพิจารณาคำ�ร้องต่อผูร้ อ้ ง
8. จัดทำ�เอกสารเสนอกระทรวงมหาดไทย
9. เสนอคณะกรรมการร่างกฎหมายของ
กระทรวงมหาดไทย
9.1 ประชุมคณะกรรมการร่างกฎหมาย
		 มหาดไทย
9.2 ประชุมกระทรวงมหาดไทย
10. เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
รับหลักการ
11. คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบ
และส่งให้สำ�นักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา
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ขั้นตอนและวิธีการดำ�เนินการ
วางและจัดทำ�ผังเมืองรวม
จังหวัด

12. รวบรวมและพิจารณาคำ�ร้อง
13. ประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม
จังหวัด (พิจารณาคำ�ร้อง)
14. ประชุมคณะกรรมการผังเมือง
(โดยคณะอนุกรรมการผังเมืองรวม
ระดับจังหวัด)
15. นำ�ร่างกฎกระทรวงฯ เสนอ
กระทรวงมหาดไทย
16. รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย
ลงนามเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณา
17. คณะรัฐมนตรีเห็นชอบส่งให้
สำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
18. คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณาเห็นชอบ
19. คณะกรรมการกฤษฎีกา นัดประชุม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
20. กรมโยธาธิการและผังเมือง
จัดทำ�ร่างกฎกระทรวง 12 ชุด
21. คณะกรรมการกฤษฎีกาส่งให้
กระทรวงมหาดไทย
22. กรมฯ จัดพิมพ์แผนที่และแผนผัง
23. เสนอกฎกระทรวงให้รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนาม
24. ส่งกฎกระทรวงไปประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา

ผังเมืองกับการคุ้มครองสิทธิชุมชน
และสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน

ขั้นตอนและวิธีการดำ�เนินการวางและจัดทำ�ผังเมืองรวมเมือง
ผังเมืองรวมชุมชน เพื่อประกาศกฎกระทรวง1
เดิม 18 ขั้นตอน

ผังเมืองรวมที่ถ่ายโอนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มี 12 ขั้นตอน

ขั้นตอนและวิธีการดำ�เนินการ
วางและจัดทำ�ผังเมืองรวม
จังหวัด

12. สำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา
13. สำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
14. กรมฯ จัดทำ�ร่างกฎกระทรวงที่
สำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจแล้ว
15. สำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ส่งให้กระทรวงมหาดไทย
16. เสนอกระทรวงฯ ให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยลงนาม
17. กรมฯ จัดพิมพ์แผนที่และแผนผัง
18. ส่งกฎกระทรวงไปประกาศ
ราชกิจจานุเบกษา
ที่มา : กรมโยธาธิการและผังเมือง ตุลาคม 2555, www.dpt.go.th

2.3 สีและสัญลักษณ์ในผังเมืองรวม
แผนผังในผังเมืองการก�ำหนดสีแทนการใช้ประโยชน์ที่ดินหลัก และสัญลักษณ์ของเมืองในด้าน
คมนาคมและแนวเขตที่ส�ำคัญ ดังแสดงในรูปที่ 2.1
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รูปที่ 2.1 สัญลักษณ์ในผังเมืองรวม
ที่มา : กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

2.4 การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการวางและจัดทำ�ผังเมือง
ผังเมืองเป็นเครื่องมือช่วยสนับสนุนให้รัฐและเอกชนบรรลุวัตถุประสงค์ต่างๆ ในการพัฒนาเมือง
ร่วมกัน ปัจจัยสำ�คัญที่มีส่วนร่วมในการทำ�ให้เป้าหมายต่างๆ กลายเป็นจริงขึ้นมา ได้แก่ การสนับสนุน
ทางด้านงบประมาณและการที่ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการวางผังเมืองนั้นๆ แต่เนื่องจากขั้นตอน
ในการวางผังเมืองมีความสลับซับซ้อน จึงต้องใช้เวลานานในการดำ�เนินการตั้งแต่ต้นจนจบ กฎหมายจึงได้
กำ�หนดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำ�เนินงานดังนี้
1. เมื่อมีการวางผังเมืองรวม ณ ท้องที่ใด ตามกฎหมายระบุให้ต้องมีการปิดประกาศเพื่อแจ้งให้
ประชาชนทราบว่าจะมีการวางและจัดทำ�ผังเมือง ณ ท้องที่นั้นประชาชนในท้องที่ดังกล่าวสามารถมีส่วน
ในการดำ�เนินการได้โดยการให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการวางและจัดทำ�ผัง
ขั้นตอนนี้พอจะเปรียบเทียบกับงานออกแบบบ้านได้ว่าประชาชนในท้องที่ที่จะวางผังก็คือเจ้าของบ้าน
หรือผู้ที่จะใช้อาคาร ซึ่งควรจะชี้แจงข้อมูลความต้องการต่างๆ ของสมาชิกในครอบครัวให้สถาปนิกทราบ
เพื่อจะได้เป็นแนวนโยบายในการออกแบบให้ถูกวัตถุประสงค์ในการใช้สอยของเจ้าของนั้นเอง
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2. ในระหว่างการวางผังเมือง ซึ่งจะต้องมีการส�ำรวจเก็บข้อมูล วิเคราะห์ วิจัย เจ้าหน้าที่ผู้ที่วางผัง
จะเข้าพบคณะทีป่ รึกษาผังเมืองรวม ซึง่ มีผวู้ า่ ราชการจังหวัดเป็นประธาน ประกอบด้วยผูแ้ ทนองค์การบริหาร
ส่วนท้องถิ่น ผู้แทนส่วนราชการต่างๆ และบุคคลอื่นๆ ซึ่งถือว่าคือส่วนหนึ่งของตัวแทนประชาชน เพื่อขอ
ทราบแนวนโยบายและความต้องการของท้องถิน่ เมือ่ วางผังเบือ้ งต้นเสร็จแล้วก็จะต้องน�ำผังนัน้ ไปปิดประกาศ
และประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนไม่นอ้ ยกว่า 1 ครัง้ ประชาชนสามารถมีสว่ นร่วมในการด�ำเนินการ
ช่วงนี้ โดยเข้าร่วมประชุมเพือ่ รับฟังและแสดงความคิดเห็น หรือให้ขอ้ มูลเพิม่ เติม ผูว้ างผังก็จะน�ำความคิดเห็น
และความต้องการต่างๆ นั้นไปประมวลกับหลักวิชาการเพื่อพิจารณาจัดวางผังเมืองให้เหมาะสมกับสภาพ
ของท้องถิ่นและความต้องการของชุมชนนั้นๆ
3. เมือ่ วางผังเสร็จสมบูรณ์แล้วจะน�ำผังเสนอให้คณะกรรมการผังเมือง ซึง่ มีปลัดกระทรวงมหาดไทย
เป็นประธานพิจารณาให้ความเห็นชอบ เมือ่ ผังได้รบั ความเห็นชอบแล้วจะต้องน�ำผังไปปิดประกาศในท้องที่
ทีท่ �ำการวางผังเป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 90 วัน เพือ่ ให้ประชาชนผูม้ สี ว่ นได้เสียไปตรวจดูแผนผังและข้อก�ำหนด
ของผัง ผูม้ สี ว่ นได้เสียสามารถร้องขอให้แก้ไข หรือเปลีย่ นแปลง หรือยกเลิกข้อก�ำหนดเกีย่ วกับการใช้ประโยชน์
ที่ดินของผังเมืองนั้นๆ โดยท�ำเป็นหนังสือถึงกรมโยธาธิการและผังเมือง หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้วางและ
จัดท�ำผังนั้น

2.5 ผังเมืองที่ยังไม่มีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย
2.5.1 ผังนโยบายระดับประเทศและระดับภาค
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2545 กำ�หนดให้กรมโยธาธิการและผังเมืองจัดทำ�
ผังเมืองครอบคลุมพื้นที่ทั้งประเทศให้สอดคล้องกับบทบาทและศักยภาพของพื้นที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
กำ�หนดนโยบายด้านผังเมืองให้เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ ระบบชุมชน การใช้ประโยชน์
ที่ดิน และโครงสร้างพื้นฐานที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และวิถีชีวิต
ของประชาชนในประเทศ
กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ด�ำเนินการจัดท�ำผังประเทศและผังภาค 6 ภาค ในปี พ.ศ. 2549 แล้ว
เสร็จในปี 2550 เพือ่ ให้เป็นกรอบชีน้ �ำการพัฒนาประเทศอย่างบูรณาการและยัง่ ยืน สร้างความสมดุลระหว่าง
เมืองกับชนบท สนับสนุนให้ประเทศไทยพร้อมแข่งขันในเวทีโลก และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
เอกสารเผยแพร่การจัดท�ำผังประเทศและผังภาคของกรมโยธาธิการและผังเมือง ระบุวา่ ผังประเทศ
เป็นผังกรอบนโยบายด้านการผังเมืองในการพัฒนาพื้นที่ยุทธศาสตร์ของประเทศที่เป็นฐานเศรษฐกิจหลัก
ความปลอดภัยในการตั้งถิ่นฐาน ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน
ผังประเทศและผังภาคมีการกำ�หนดผังนโยบาย ผังกลยุทธ์ การพัฒนาในด้านต่างๆ และมาตรการ
ในการดำ�เนินการ เพื่อให้เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ชุมชน การใช้ประโยชน์ที่ดิน และ
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โครงสร้างพืน้ ฐานให้สอดคล้องกับศักยภาพของพืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและวิถชี วี ติ ของประชาชน
และมีการจัดทำ�แผนงานโครงการเพื่อเป็นเครื่องมือในการบูรณาการโครงการและแผนการลงทุนของทั้ง
ภาครัฐและเอกชน เพื่อสร้างความร่วมมือและเสริมสร้างสมรรถนะในการแข่งขันทั้งในระดับภูมิภาคและ
ระดับโลก
ผังประเทศ (National Plan) เป็นแผนผังนโยบายการพัฒนาพืน้ ทีร่ ะดับชาติ เพือ่ กำ�หนดวิสยั ทัศน์
เป้าหมายและยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ของประเทศ ที่จะเป็นกรอบการพัฒนาพื้นที่เชิงกายภาพ
อย่างบูรณาการและเป็นเอกภาพ ชี้นำ�แนวทางการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ
และเหมาะสม เพื่อให้ประเทศก้าวสู่การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน
ประเทศไทยได้มีการจัดทำ�ผังประเทศไทยครั้งแรกใน พ.ศ. 2546 แล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2550
โดยผังประเทศกำ�หนดเป้าหมายการพัฒนาระยะยาว 50 ปี มีองค์ประกอบของผังที่ประกอบด้วย บทบาท
และวิสัยทัศน์ของผัง วัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ในการพัฒนา เป้าหมาย แนวคิดโครงสร้างการพัฒนา
ผังนโยบาย ผังกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาและการนำ�ผังไปสู่การปฏิบัติ (รูปที่ 2.2)

รูปที่ 2.2 ผังนโยบายการพัฒนาพื้นที่ประเทศไทย พ.ศ. 2600
ที่มา : กรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทย
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ผังภาค หมายความว่า แผนผัง นโยบาย และแผนงานโครงการ รวมทั้งมาตรการโดยทั่วไป
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและการดำ�รงรักษาพื้นที่ระดับภาคที่มีขอบเขตเกินกว่าหนึ่งจังหวัด
ในด้านการใช้ประโยชน์ทด่ี นิ การพัฒนาเมือง การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมือง
ในช่วงเวลาเดียวกับการดำ�เนินการจัดทำ�ผังประเทศ กรมโยธาธิการและผังเมืองได้จัดให้มี
การดำ�เนินการจัดทำ�ผังภาคควบคู่กันไป โดยเป็นการวางผังแม่บทการพัฒนาพื้นที่เชิงกายภาพทั้ง
6 ภาค คือ ผังภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผังภาคกลาง ผังภาคเหนือ ผังภาคตะวันออก
ผั ง ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ และผั ง ภาคใต้ โดยวางระบบเมื อ งและชุ ม ชน การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น
การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ การคมนาคมขนส่งและโครงสร้างพื้นฐาน ให้เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่
และเชื่อมโยงการพัฒนาระดับภาคให้สอดคล้องกันอย่างเป็นระบบ (รูปที่ 2.3)

รูปที่ 2.3 ผังนโยบายการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พ.ศ. 2600
ที่มา : กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
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2.5.2 ผังชุมชน
ผังชุมชนเป็นการบูรณาการข้อมูลด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคมและประชากรของชุมชน เพื่อ
ก�ำหนดแนวทางการจัดการเชิงพืน้ ทีใ่ นด้านทีต่ งั้ โครงการพัฒนาชุมชน โดยอาศัยข้อมูลด้านต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
จากชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลในการด�ำเนินการ และชุมชนสามารถใช้เป็นฐานข้อมูล
ในการบริหารจัดการชุมชนและท้องถิ่นต่อไป นอกจากนี้แล้วยังเป็นการบูรณาการภารกิจของหน่วยงาน
ในพื้นที่ของชุมชนและท้องถิ่น เพื่อให้ชุมชนสามารถพัฒนาอนาคตของชุมชน
ปัจจุบัน กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ด�ำเนินการจัดท�ำโครงการสนับสนุนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นโดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนต�ำบล (อบต.) จัดท�ำผังชุมชน เพื่อเป็นกรอบแนวทางการพัฒนา
พืน้ ที่ การจัดท�ำโครงการพัฒนาทีเ่ หมาะสมและเป็นระบบ ทัง้ ด้านการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ การคมนาคมขนส่ง
สาธารณูปโภค สาธารณูปการและสภาพแวดล้อม เพื่อเป็นเครื่องมือบริหารจัดการพื้นที่ตามบทบาท และ
ภารกิจของตนเอง (รูปที่ 2.4)

รูปที่ 2.4 ตัวอย่างผังชุมชน
ที่มา : กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
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2.6 ผู้มีอ�ำนาจวางผังและการใช้บังคับผังเมือง
2.6.1 ผู้มีอ�ำนาจวางและจัดท�ำผังเมือง
1) ผังเมืองรวม
ผู้มีอ�ำนาจวางและจัดท�ำผังเมืองรวม มีดังต่อไปนี้
(1) กรมโยธาธิการและผังเมือง
(2) เจ้าพนักงานท้องถิ่น เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผังเมือง
2) ผังเมืองเฉพาะ
ผู้มีอ�ำนาจวางและจัดท�ำผังเมืองเฉพาะ มีดังต่อไปนี้
(1) เจ้าพนักงานท้องถิ่น
- ในท้องที่ที่มีกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมประกาศใช้บังคับ
- ในท้องที่ที่ไม่มีกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมประกาศใช้บังคับเมื่อรัฐมนตรีว่าการ
		 กระทรวงมหาดไทย สั่งให้วางและจัดท�ำผังเมืองเฉพาะในพื้นที่นั้น
(2) กรมโยธาธิการและผังเมือง
		
		
		

ในท้องที่ที่มีกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมประกาศใช้บังคับเมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ร้องขอให้ด�ำเนินการวางและจัดท�ำผังเมืองเฉพาะให้
ในท้องทีท่ ไี่ ม่มกี ฎทรวงให้ใช้บงั คับผังเมืองรวมประกาศใช้บงั คับเมือ่ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวง
มหาดไทยสั่ ง ให้ ก รมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ งด�ำเนิ น การวางและจั ด ท�ำผั ง เมื อ งเฉพาะ
ในท้องทีน่ นั้

2.6.2 การใช้บังคับผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ
1) ผังเมืองรวม
(1) การวางและจัดท�ำผังเมืองรวม
การด�ำเนิ น การวางและจั ด ท�ำผั ง เมื อ งรวมจะต้ อ งด�ำเนิ น การตามที่ ก ฎหมายก�ำหนดไว้
ดังต่อไปนี้
		
		

โฆษณา หนังสือพิมพ์และวิทยุกระจายเสียง เพือ่ แจ้งให้ประชาชนทราบถึงการทีจ่ ะมีการวาง
และจัดทำ�ผังเมืองรวมในท้องทีน่ นั้ ๆ และให้ประชาชนได้แสดงความเห็นและให้ขอ้ เสนอแนะ
ปิดประกาศเพื่อแจ้งให้ประชาชนทราบถึง วัน เวลาและสถานที่ที่จะประชุมเพื่อรับฟัง
ข้อคิดเห็นของประชาชน
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- ประชุมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชน ไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้ง
- ตั้งคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม เพื่อให้การวางผังเมืองรวมนั้นได้ข้อมูลและข้อคิดเห็นจาก
		 ทุกฝ่ายในที่ประชุมของคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม
- เสนอผังเมืองรวมให้คณะกรรมการผังเมือง ให้ความเห็นชอบ
- นำ�ผังเมืองรวมทีค่ ณะกรรมการผังเมืองเห็นชอบไปปิดประกาศ 90 วัน เพือ่ ให้ผมู้ สี ว่ นได้เสีย
		 ร้องขอให้แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อกำ�หนดของผังเมืองรวม ภายใน 90 วัน
		 ซึง่ คณะกรรมการผังเมืองจะเป็นผูพ้ จิ ารณาคำ�ร้องดังกล่าว หากเห็นด้วยกับคำ�ร้องก็จะสัง่ ให้
		 ผู้ ว างและจั ด ทำ � ผั ง เมื อ งแก้ ไขตามที่ ผู้ ร้ อ งได้ ร้ อ งมาและหากไม่ เ ห็ น ด้ ว ยกั บ คำ � ร้ อ ง
		 คณะกรรมการผังเมืองจะยกคำ�ร้อง กรมโยธาธิการและผังเมืองจะเสนอรัฐมนตรีว่าการ
		 กระทรวงมหาดไทยออกประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมต่อไป
(2) การใช้บังคับผังเมืองรวม
ตามพระราชบัญญัตกิ ารผังเมือง พ.ศ. 2518 ผังเมืองรวมจะประกาศใช้บงั คับโดยกฎกระทรวง
เป็นเวลาครัง้ ละไม่เกิน 5 ปี และเมือ่ ใกล้เวลาทีก่ ฎกระทรวงใช้บงั คับผังเมืองรวมจะหมดอายุ กรมโยธาธิการ
และผังเมืองจะพิจารณาว่า ผังเมืองรวมนั้นสมควรแก้ไขปรับปรุงหรือไม่ ในกรณีที่ไม่มีการขยายเขตผัง
หรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงประโยชน์การใช้ที่ดิน (ไม่เปลี่ยนสี) กรมโยธาธิการและผังเมืองจะจัดประชุม
เพือ่ รับฟังความคิดเห็นของประชาชนไม่นอ้ ยกว่า 1 ครัง้ ถ้าไม่มผี คู้ ดั ค้านโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ผังเมืองก็สามารถขยายเวลาการใช้บังคับผังเมืองรวมนั้นต่อเนื่องไปได้อีกเป็นเวลา 5 ปี
ส�ำหรับผังเมืองรวมทีจ่ ะต้องมีการแก้ไขเขตผัง หรือเปลีย่ นแปลงการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ (เปลีย่ นสี)
แต่กรมโยธาธิการและผังเมืองไม่อาจด�ำเนินการแก้ไขได้ทนั ภายในเวลาทีก่ ฎกระทรวงจะหมดอายุใช้บงั คับ
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการผังเมืองก็สามารถขยายเวลาใช้บังคับผังเมืองรวมฉบับเดิมได้อีก
สองครั้ง ครั้งละไม่เกิน 1 ปี
(3) มาตรการทางผังเมืองตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม มีผลใช้บังคับเป็นกฎหมายระดับรองที่ฝ่ายบริหารเป็น
ผูอ้ อกประกาศใช้บงั คับโดยอาศัยอ�ำนาจตามพระราชบัญญัตกิ ารผังเมือง พ.ศ. 2518 หากบุคคลใดใช้ประโยชน์
ทีด่ นิ ผิดไปจากทีก่ �ำหนดไว้ในผังเมืองรวม หรือปฏิบตั กิ ารใดๆ ซึง่ ขัดกับผังเมืองรวม บุคคลนัน้ ย่อมมีความผิด
ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
2) ผังเมืองเฉพาะ
(1) การวางและจัดท�ำผังเมืองเฉพาะ
ดังต่อไปนี้

การวางและจัดท�ำผังเมืองเฉพาะจะต้องด�ำเนินการตามขั้นตอนตามที่กฎหมายก�ำหนดไว้
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เสนอหลักการการที่จะวางและจัดทำ�ผังเมืองเฉพาะให้คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาให้
ความเห็นชอบผังเมืองเฉพาะต้องสอดคล้องกับผังเมืองรวม
ตราพระราชกฤษฎีกากำ�หนดเขตที่ดินที่จะทำ�การสำ�รวจ เพื่อวางและจัดทำ�ผังเมืองเฉพาะ
ปิดประกาศแสดงเขตทีจ่ ะวางและจัดทำ�ผังเมืองเฉพาะและมีค�ำ ประกาศเชิญชวนให้เจ้าของ
หรือผูค้ รอบครองทีด่ นิ หรือผูม้ สี ทิ ธิกอ่ สร้างอาคารเหนือทีด่ นิ ของผูอ้ นื่ ให้เสนอความคิดเห็น
ตลอดจนความประสงค์ในการปรับปรุงที่ดินในเขตที่ได้แสดงไว้โดยทำ �เป็นหนังสือภายใน
45 วัน นับแต่วนั รับความประสงค์และพิจารณาความประสงค์ภายในสามสิบวันนับแต่วนั รับ
ความประสงค์ ถ้าเป็นความประสงค์ที่จะจัดสรรที่ดินหรือก่อสร้างอาคารเพื่อประโยชน์แก่
การศึกษา การสาธารณสุขหรือสาธารณูปการในเขตทีป่ ดิ ประกาศ ให้ผแู้ สดงความประสงค์
ทำ�สัญญาว่าจะจัดสรรที่ดินหรือก่อสร้างอาคารตามที่สัญญาไว้
โฆษณาหนังสือพิมพ์และวิทยุกระจายเสียง เพือ่ ให้ประชาชนในเขตทีจ่ ะมีการวางและจัดทำ�
ผังเมืองเฉพาะได้ทราบและให้ความคิดเห็นเสนอแนะ
ปิดประกาศเพือ่ แจ้งให้ประชาชนทราบถึง วัน เวลาและสถานทีท่ จี่ ะจัดให้มกี ารประชุมรับฟัง
ข้อคิดเห็นของประชาชนทุกครั้งก่อนที่จะมีการประชุมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชน
ประชุมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชนไม่น้อยกว่าสองครั้ง
เสนอผังเมืองเฉพาะให้กรมโยธาธิการและผังเมืองพิจารณา
เสนอผังเมืองเฉพาะให้คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาให้ความเห็นชอบ
เสนอร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ใ ห้ ใ ช้ ผั ง เมื อ งเฉพาะให้ ก ระทรวงมหาดไทยพิ จ ารณา
ให้ความเห็นชอบ
เสนอร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ ผั ง เมื อ งเฉพาะให้ ค ณะรั ฐ มนตรี พิ จ ารณา
ให้ความเห็นชอบ เพื่อนำ�เสนอร่างพระราชบัญญัติผังเมืองเฉพาะให้รัฐสภาพิจารณา
ตราเป็นพระราชบัญญัติให้ใช้บังคับผังเมืองเฉพาะ

(2) การใช้บังคับผังเมืองเฉพาะ
ผังเมืองเฉพาะจะใช้บังคับในท้องที่ใด ให้ตราเป็นพระราชบัญญัติหากไม่ได้กำ�หนดไว้เป็น
อย่างอื่นให้มีอายุการบังคับใช้ 5 ปี เมื่อพระราชบัญญัติประกาศใช้บังคับแล้วมีผลบังคับ
เป็นกฎหมายก่อให้เกิดผลตามมา ดังต่อไปนี้
- มีผลเป็นการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ทนี่ �ำ มาเพือ่ ใช้เป็นทางหลวงและการอันเป็นประโยชน์แก่
		 การผังเมืองอย่างอื่น
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีอำ�นาจออกกฎกระทรวง กำ�หนดรายละเอียดแห่งข้อ
		 กำ�หนดต่างๆ และหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติให้ใช้บังคับ
		 ผังเมืองเฉพาะ
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บรรดาข้อบัญญัตหิ รือเทศบัญญัตซิ งึ่ ออกโดยอำ�นาจตามกฎหมายว่าด้วยการก่อสร้างอาคาร
กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข กฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง กฎหมายว่าด้วยการควบคุมสุสานและฌาปนสถาน หรือ
กฎหมายอืน่ ทีเ่ กีย่ วกับการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ หรืออสังหาริมทรัพย์อนื่ ทีใ่ ช้บงั คับอยูใ่ นเขตท้องที่
ที่ใช้บังคับพระราชบัญญัติผังเมืองเฉพาะที่มีบัญญัติไว้ในผังเมืองเฉพาะ หรือกฎกระทรวง
ทีอ่ อกโดยอาศัยพระราชบัญญัตผิ งั เมืองเฉพาะนัน้ แล้ว หรือซึง่ ขัดหรือแย้งกับผังเมืองเฉพาะ
ให้ใช้พระราชบัญญัติผังเมืองเฉพาะและกฎกระทรวงนั้นแทน

- ให้มีคณะกรรมการบริหารการผังเมืองส่วนท้องถิ่น
(3) มาตรการทางผังเมือง
ห้ามบุคคลใดใช้ประโยชน์ที่ดินหรือแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงอสังหาริมทรัพย์ให้ผิดไปจากที่
กำ�หนดไว้ในพระราชบัญญัติให้ใช้บังคับผังเมืองเฉพาะหรือที่มีการแก้ไข หรือในกฎกระทรวง
ที่ออกตามพระราชบัญญัติให้ใช้ผังเมืองเฉพาะ หากผู้ใดฝ่าฝืนจะมีความผิดต้องระวางโทษ
จำ�คุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ

2.6.3 คณะกรรมการในการบริหารจัดการผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ
1) คณะกรรมการผังเมือง
เป็นองค์กรที่มีอ�ำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการผังเมืองในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้
●

●

●

●

พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ทรัพย์สนิ เพือ่ ประโยชน์ในการวางและจัดท�ำ
ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ ในกรณีได้มกี ารประกาศใช้บงั คับพระราชกฤษฎีกาก�ำหนดเขตทีด่ นิ
ที่จะท�ำการส�ำรวจเพื่อการวางผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ
พิจารณาอนุมัติให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นวางและจัดท�ำผังเมืองรวม
พิจารณาสัง่ ให้กรมโยธาธิการและผังเมือง หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นของท้องทีเ่ ดียว หรือของท้องที่
ที่เกี่ยวข้องร่วมกันวางและจัดท�ำผังเมืองรวม และก�ำหนดค่าใช้จ่ายซึ่งองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
ของแต่ละท้องที่ที่จะต้องจ่ายตามส่วนของตน กรณีผังเมืองรวมคาบเกี่ยวบริเวณของเขตปกครอง
ท้องที่หลายท้องที่
พิจารณาชี้ขาดกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นเป็นผู้วางและจัดท�ำผังเมืองรวมเสร็จแล้ว ได้ส่งผังเมือง
รวมให้กรมโยธาธิการและผังเมืองพิจารณา และกรมฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าควรแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ผังเมืองรวมนั้น แต่เจ้าพนักงานท้องถิ่นในฐานะเจ้าพนักงานการผังไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขนั้น
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●

●

พิจารณาให้ความเห็นชอบผังเมืองรวมที่กรมโยธาธิการและผังเมืองหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นวาง
และจัดท�ำ
พิจารณาค�ำร้องขอของผูม้ สี ว่ นได้เสียเพือ่ ขอแก้ไข เปลีย่ นแปลง หรือยกเลิกข้อก�ำหนดของผังเมือง
รวมในระหว่างปิดประกาศ 90 วัน

●

พิจารณาให้ความเห็นชอบในการแก้ไขผังเมืองรวม

●

พิจารณาให้ความเห็นชอบการขยายอายุกฎกระทรวงผังเมืองรวมออกไปอีกห้าปี

●

พิจารณาให้ความเห็นชอบการขยายอายุกฎกระทรวงผังเมืองรวมออกไปอีกสองครั้ง ครั้งละ 1 ปี

●

●

●

●

พิจารณาก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินที่ได้ใช้ประโยชน์
ที่ดนิ มาก่อนกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมประกาศใช้บงั คับ จะต้องแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือ
ระงับการใช้ประโยชน์ที่ดินเช่นนั้นต่อไป ภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร
พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักการที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะวางและจัดท�ำผังเมืองเฉพาะ
พิจารณาชีข้ าดกรณีเจ้าพนักงานท้องถิน่ กับกรมโยธาธิการและผังเมืองเกิดความเห็นไม่สอดคล้องกัน
ในเรื่องการส่งผังเมืองเฉพาะให้อีกฝ่ายให้ความเห็น ในกรณีที่ฝ่ายที่ส่งเป็นผู้วางและจัดท�ำผังเมือง
เฉพาะ และผู้ให้ความเห็นเห็นควรแก้ไขผังแต่ผู้วางไม่อาจแก้ไขปรับปรุงให้ได้
พิจารณาให้ความเห็นชอบผังเมืองเฉพาะที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือกรมโยธาธิการและผังเมือง
วางและจัดท�ำ

●

พิจารณาให้ความเห็นชอบในการแก้ไขปรับปรุงผังเมืองเฉพาะ

●

รายงานรัฐมนตรีเพื่อออกกฎกระทรวงแก้ไขปรับปรุงผังเมืองเฉพาะ

●

●

●

วินจิ ฉัยข้อโต้แย้งระหว่างส่วนราชการกับคณะกรรมการบริหารผังเมืองส่วนท้องถิน่ ในกรณีอาคาร
ที่จะต้องรื้อ ย้าย หรือดัดแปลงเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน หรือเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินที่อยู่
ในครอบครองหรือดูแลรักษาของส่วนราชการนั้น
พิจารณาให้ค�ำแนะน�ำรัฐมนตรีในการแต่งตัง้ ให้องค์การ หรือบรรษัทของรัฐเป็นเจ้าหน้าทีด่ �ำเนินการ
ตามผังเมืองเฉพาะ
แนะน�ำเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการผังเมืองแก่หน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการผังเมือง

2) กรมโยธาธิการและผังเมือง
เป็นองค์กรที่มีอ�ำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการผังเมืองตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติการผังเมือง
พ.ศ. 2518 ดังต่อไปนี้
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●

●

●

ดำ�เนินการให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการผังเมือง
แจ้งมติคณะกรรมการผังเมืองให้หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทราบโดยเร็ว เพื่อปฏิบัติให้เป็น
ไปตามมตินั้น
ติดตามผลการปฏิบัติกิจการตามมติของคณะกรรมการผังเมืองของหน่วยงานหรือบุคคลนั้นเพื่อ
รายงานให้คณะกรรมการผังเมืองทราบโดยมิชักช้า

●

ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นฐานะเจ้าพนักงานการผังในกรณีเป็นผูว้ างและจัดทำ�ผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ

●

ให้ความช่วยเหลือและแนะนำ�ในเรื่องการวางและจัดทำ�ผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ

●

ให้ความช่วยเหลือและแนะนำ�เจ้าพนักงานท้องถิ่นในการบังคับใช้ให้เป็นไปตามผังเมืองรวมและ
ผังเมืองเฉพาะ

●

ให้ความช่วยเหลือและแนะนำ�เจ้าพนักงานท้องถิ่นในการพัฒนาให้เป็นไปตามผังเมืองรวม

●

ให้ความช่วยเหลือและแนะนำ�เจ้าพนักงานท้องถิน่ ในการประเมินผลผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ

●

กำ�กับดูแลการดำ�เนินการทางด้านการผังเมืองของเจ้าพนักงานท้องถิน่ เพือ่ รายงานคณะกรรมการ
ผังเมืองและกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518
เพื่อพิจารณาสั่งการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
3) เจ้าพนักงานท้องถิ่น
เป็นองค์กรที่มีอ�ำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ดังต่อไปนี้

●

เป็นผู้ด�ำเนินการวางและจัดท�ำผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะในฐานะเจ้าพนักงานการผัง

●

เป็นผู้บังคับใช้และควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ

●

เป็นผู้ด�ำเนินการพัฒนาให้เป็นไปตามผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ

●

เป็นผู้ประเมินผลการใช้บังคับ การควบคุม และการพัฒนาตามผังเมืองเฉพาะ
4) คณะกรรมการบริหารผังเมืองส่วนท้องถิ่น
เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 โดยมีอ�ำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

●

พิจารณาและสั่งการเกี่ยวกับการจัดที่ดินของเอกชนเพื่อใช้เป็นที่อุปกรณ์ตามผังเมืองเฉพาะ

●

อนุมัติการยกที่อุปกรณ์ให้เป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน

●

พิจารณาและสั่งการเกี่ยวกับการรื้อ ย้าย หรือดัดแปลงอาคารที่จะต้องรื้อ ย้าย หรือดัดแปลงตาม
ผังเมืองเฉพาะ
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●

●

พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ยื่นต่อคณะกรรมการบริหารการผังเมืองส่วนท้องถิ่น ในกรณีการคิด
ค่าใช้จ่ายในการรื้อหรือย้ายอาคารตามมาตรา 57 วรรคสอง หรือมาตรา 58 และการกันเงิน
ค่าตอบแทนไว้ตามมาตรา 61 แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518
ดำ�เนินการอื่นใดตามอำ�นาจหน้าที่ซึ่งมีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518

5) คณะกรรมการอุทธรณ์
เป็นองค์กรที่มีอ�ำนาจหน้าที่พิจารณาเรื่องที่มีการอุทธรณ์ตามที่พระราชบัญญัติการผังเมือง
พ.ศ. 2518 บัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้
●

●

การกำ�หนดหลักเกณฑ์ วิธกี ารและเงือ่ นไขทีเ่ จ้าของ หรือผูค้ รอบครองทีด่ นิ จะต้องแก้ไขเปลีย่ นแปลง
หรือระงับการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ทีม่ มี าก่อนกฎกระทรวงให้ใช้บงั คับผังเมืองรวมประกาศใช้บงั คับและ
จะใช้เช่นนั้นต่อไป ในกรณีที่คณะกรรมการผังเมืองเห็นว่า การใช้ประโยชน์ที่ดินเช่นนั้นต่อไป
เป็นการขัดต่อนโยบายของผังเมืองรวมในสาระสำ�คัญที่เกี่ยวกับสุขลักษณะ ความปลอดภัยของ
ประชาชนและสวัสดิภาพของสังคมตามมาตรา 27 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง
พ.ศ. 2518
การปฏิเสธหรือสั่งการเกี่ยวกับโครงการที่จะจัดสรรที่ดินหรือที่จะก่อสร้างอาคารตามมาตรา 35
แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518

●

การสั่งให้รื้อ ย้าย หรือดัดแปลงอาคารตามมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518

●

การกำ�หนดจำ�นวนเงินค่าตอบแทนตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518

●

การกำ�หนดเงินค่าตอบแทนตามมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518

●

การจัดให้ทำ�หรือวางท่อนํ้า ทางระบายนํ้า สายไฟฟ้า หรือสิ่งอื่นซึ่งคล้ายคลึงกันตามมาตรา 68
วรรคหนึ่ง และการกำ�หนดจำ�นวนเงินค่าตอบแทนในการใช้ที่ดินตามมาตรา 68 วรรคสอง

6) เจ้าพนักงานตามกฎหมายเฉพาะ
ที่มีอำ�นาจหน้าที่อนุมัติ อนุญาต หรือออกใบรับแจ้งตามที่กฎหมายเฉพาะต่างๆ กำ�หนด เช่น
พระราชบัญญัตโิ รงงาน พ.ศ. 2535 ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
มี อำ � นาจหน้ าที่อนุมัติ หรืออนุญาตให้ประกอบกิ จ การโรงงาน ก่ อ นอนุ มั ติห รื ออนุ ญ าต จะต้ องทำ�
การตรวจสอบว่าบริเวณที่ขออนุมัติ หรือขออนุญาตประกอบกิจการอยู่ในบริเวณพื้นที่ที่ผังเมืองกำ�หนด
ห้ามไว้หรือไม่ หากมีข้อห้ามจะไม่สามารถออกใบอนุญาต หรือมีการอนุมัติได้ เป็นต้น
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2.7 กฎหมายหลักที่เกี่ยวข้องกับการผังเมือง
การศึกษานี้ได้เริ่มขึ้นในช่วงเวลาที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ยังไม่ได้
ถูกยกเลิก และรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวนี้ ได้ให้ความสำ�คัญของการมีส่วนร่วมและการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการผังเมืองไว้ จึงนำ �สาระที่ได้กำ�หนดไว้มาประกอบ
การศึกษาในเรื่องการดำ�เนินการในกระบวนการผังเมือง การใช้สิทธิการมีส่วนร่วมและสิทธิชุมชน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มีแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐในด้านการ
พัฒนาที่เกี่ยวข้องกับแนวนโยบายด้านที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวถึงว่า รัฐต้องปฏิรูป
ระบบนโยบายการใช้ที่ดินทั้งระบบโดยการกำ�หนดเกณฑ์และมาตรฐานการใช้ที่ดินอย่างยั่งยืน คำ�นึงถึง
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและวิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่นให้ครอบคลุมทั้งประเทศ ทั้งนี้ให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมและประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบ มีส่วนร่วมในการตัดสินใจด้วย
การดำ�เนินกิจกรรมด้านการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ และการผังเมืองของประเทศไทย จะต้องมีการกำ�หนด
นโยบายเพื่อเป็นกรอบในการดำ�เนินงานของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งโดยปกติแล้วนโยบาย
เหล่านั้นจะปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญที่กำ�หนดนโยบายเป็นแนวทางให้หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
ดำ�เนินงาน เพือ่ ให้บรรลุตามเป้าหมายทีต่ งั้ ไว้ ตามนโยบายด้านการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ และผังเมืองในบทบัญญัติ
ของกฎหมายรัฐธรรมนูญและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
การผังเมืองมีการใช้บังคับโดยกฎหมายจึงมีความเกี่ยวพันกับกฎหมายอื่นๆ ตั้งแต่กฎหมาย
รัฐธรรมนูญลงมาถึงกฎหมายฉบับต่างๆ อันมีสาระเกี่ยวกับพื้นที่ตามนิยามการผังเมืองในพระราชบัญญัติ
การผังเมือง พ.ศ. 2518 หมายความว่า การวาง จัดทำ� และดำ�เนินการให้เป็นไปตามผังเมืองรวมและ
ผังเมืองเฉพาะในบริเวณเมืองและบริเวณทีเ่ กีย่ วข้อง หรือชนบท เพือ่ สร้างหรือพัฒนาเมืองหรือส่วนของเมือง
ขึ้นใหม่ หรือแทนเมืองหรือส่วนของเมืองที่ได้รับความเสียหาย เพื่อให้มีหรือทำ�ให้ดียิ่งขึ้นซึ่งสุขลักษณะ
ความสะดวกสบาย ความเป็นระเบียบ ความสวยงาม การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน ความปลอดภัยของ
ประชาชนและสวัสดิภาพของสังคม เพือ่ ส่งเสริมการเศรษฐกิจ สังคมและสภาพแวดล้อม เพือ่ ดำ�รงรักษา
หรือบูรณะสถานที่และวัตถุที่มีประโยชน์หรือคุณค่าในทางศิลปกรรม สถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ หรือ
โบราณคดี หรือเพื่อบำ�รุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิประเทศที่งดงาม หรือมีคุณค่าในทางธรรมชาติ
กฎหมายผังเมืองเป็นกฎหมายมหาชนทีก่ �ำ หนดกระบวนการกระทำ�ทางปกครองของรัฐ เพือ่ สุขภาพ
ความปลอดภัยและสวัสดิภาพสังคมของประชาชน ทั้งนี้ ให้อำ�นาจองค์กรฝ่ายปกครองดำ�เนินการโดย
ไม่ผ่านศาล และกระจายอำ�นาจตามพื้นที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการวางและจัดทำ�ผังเมือง
กฎหมายกำ�หนดให้ต้องมีกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย มีกระบวนการยุติธรรมทาง
ปกครอง ซึง่ ประชาชนสามารถอุทธรณ์ตอ่ คณะกรรมการอุทธรณ์ และมีบทกำ�หนดโทษผูซ้ งึ่ กระทำ�การฝ่าฝืน
กฎหมายที่บัญญัติไว้ด้วย
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1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
รัฐธรรมนูญถือเป็นกฎหมายสูงสุด ดังนัน้ ในการตรากฎหมายใดๆ ขึน้ เพือ่ ใช้บงั คับจะต้องไม่ขดั แย้ง
กับรัฐธรรมนูญ ประเด็นทีก่ �ำ หนดไว้ในรัฐธรรมนูญทีม่ ผี ลต่อการวางและจัดทำ�ผังเมือง ได้แก่ หมวดทีว่ า่ ด้วย
สิทธิ แนวนโยบายของรัฐ และการปกครองส่วนท้องถิ่น
มีดังนี้

สาระในมาตราทีเ่ กีย่ วข้องกับการวางผังเมืองในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
- สิทธิในทรัพย์สิน
มาตรา 41 สิทธิของบุคคลในทรัพย์สินย่อมได้รับความคุ้มครอง

มาตรา 42 การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์จะกระท�ำมิได้เว้นแต่โดยอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายเฉพาะกิจการของรัฐเพือ่ การอันเป็นสาธารณูปโภคการอันจ�ำเป็นในการป้องกันประเทศ การได้มา
ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ การผังเมือง การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การพัฒนาการเกษตรหรือ
การอุตสาหกรรม การปฏิรปู ทีด่ นิ การอนุรกั ษ์โบราณสถานและแหล่งทางประวัตศิ าสตร์ หรือเพือ่ ประโยชน์
สาธารณะอย่างอื่น และต้องชดใช้ค่าทดแทนที่เป็นธรรมภายในเวลาอันควร
- สิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ
มาตรา 43 บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและการแข่งขันโดยเสรี
อย่างเป็นธรรม
การจ�ำกัดเสรีภาพตามวรรคหนึง่ จะกระท�ำมิได้เว้นแต่โดยอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย
เฉพาะเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศ การคุ้มครองประชาชน
ในด้านสาธารณูปโภค การรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การจัดระเบียบการ
ประกอบอาชีพ การคุม้ ครองผูบ้ ริโภค การผังเมือง การรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือสิง่ แวดล้อม สวัสดิภาพ
ของประชาชนหรือเพื่อป้องกันการผูกขาด หรือขจัดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขัน
- สิทธิในข้อมูลข่าวสารและการร้องเรียน
มาตรา 57 บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูล ค�ำชี้แจง และเหตุผลจากหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น ก่อนการอนุญาตหรือการด�ำเนินโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมี
ผลกระทบต่อคุณภาพสิง่ แวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวติ หรือส่วนได้เสียส�ำคัญอืน่ ใดทีเ่ กีย่ วกับตน
หรือชุมชนท้องถิ่น และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อน�ำไปประกอบ
การพิจารณาในเรื่องดังกล่าว
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การวางแผนพัฒนาสังคมเศรษฐกิจการเมืองและวัฒนธรรม การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ การวาง
ผังเมือง การกำ�หนดเขตการใช้ประโยชน์ในทีด่ นิ และการออกกฎทีอ่ าจมีผลกระทบต่อส่วนได้เสียสำ�คัญ
ของประชาชน ให้รัฐจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างทั่วถึงก่อนดำ�เนินการ
- สิทธิชุมชน
มาตรา 66 บุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชน ชุมชนท้องถิ่น หรือชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมย่อมมีสิทธิอนุรักษ์
หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติ และมีส่วนร่วม
ในการจั ด การการบำ � รุ ง รั ก ษาและการใช้ ป ระโยชน์ จ ากทรั พ ยากรธรรมชาติ สิ่ ง แวดล้ อ มรวมทั้ ง
ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน
- แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
1) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
มาตรา 78 (3) กระจายอ�ำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการของ
ท้องถิน่ ได้เอง ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีส่วนร่วมในการด�ำเนินการตามแนวนโยบายพืน้ ฐาน
แห่งรัฐพัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่นและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
2) ด้านที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มาตรา 85 รัฐต้องด�ำเนินการตามแนวนโยบายด้านที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ดังต่อไปนี้
(1)		 ก�ำหนดหลักเกณฑ์การใช้ที่ดินให้ครอบคลุมทั่วประเทศโดยให้ค�ำนึงถึงความสอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติทงั้ ผืนดิน ผืนนาํ้ วิถชี วี ติ ของชุมชนท้องถิน่ และการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างมีประสิทธิภาพ และก�ำหนดมาตรฐานการใช้ที่ดินอย่างยั่งยืนโดยต้องให้ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับ
ผลกระทบจากหลักเกณฑ์การใช้ที่ดินนั้น มีส่วนร่วมในการตัดสินใจด้วย
และ (3) จัดให้มีการวางผังเมืองพัฒนาและด�ำเนินการตามผังเมืองอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเพื่อประโยชน์ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
- การมีส่วนร่วมของประชาชน
มาตรา 87 รัฐต้องด�ำเนินการตามแนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนดังต่อไปนี้
(1)		 ส่งเสริมให้ประชาชนมีสว่ นร่วมในการก�ำหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น
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(2)		 ส่งเสริมและสนับสนุนการมีสว่ นร่วมของประชาชนในการตัดสินใจทางการเมือง การวางแผน
พัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งการจัดท�ำบริการสาธารณะ
(3)		 ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการใช้อ�ำนาจรัฐ
ทุกระดับในรูปแบบองค์กรทางวิชาชีพหรือตามสาขาอาชีพที่หลากหลายหรือรูปแบบอื่น
- การปกครองส่วนท้องถิ่น
มาตรา 281 ภายใต้บังคับมาตรา 1 รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิน่ และส่งเสริมให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท�ำบริการสาธารณะและมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหา
ในพื้นที่
ท้องถิ่นใดมีลักษณะที่จะปกครองตนเองได้ย่อมมีสิทธิจัดตั้งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้
ตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา 283 องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ย่อมมีอ�ำนาจหน้าทีโ่ ดยทัว่ ไปในการดูแลและจัดท�ำบริการ
สาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น และย่อมมีความเป็นอิสระในการก�ำหนดนโยบายการ
บริหารการจัดบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอ�ำนาจหน้าทีข่ องตนเอง
โดยเฉพาะ โดยต้องค�ำนึงถึงความสอดคล้องกับการพัฒนาของจังหวัดและประเทศเป็นส่วนรวมด้วย
มาตรา 287 ประชาชนในท้องถิ่นมีสิทธิมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดให้มีวิธีการที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมดังกล่าวได้ด้วย
ในกรณีที่การกระท�ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชนในท้องถิน่ ในสาระส�ำคัญ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ต้องแจ้งข้อมูลรายละเอียดให้ประชาชน
ทราบก่อนกระท�ำการเป็นเวลาพอสมควร และในกรณีที่เห็นสมควรหรือได้รับการร้องขอจากประชาชน
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นก่อนการกระท�ำนั้น
หรืออาจจัดให้ประชาชนออกเสียงประชามติเพื่อตัดสินใจก็ได้ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ
2) พระราชบัญญัติการผังเมือง
2.1) พระราชบัญญัติการผังเมืองและผังชนบท พ.ศ. 2495
พระราชบัญญัติการผังเมืองและผังชนบท พ.ศ. 2495 เป็นกฎหมายผังเมืองฉบับแรกของไทยเพื่อ
พัฒนาพืน้ ทีเ่ มืองทีก่ �ำลังจะขยายตัวออกไป ทัง้ โครงข่ายคมนาคมขนส่ง การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ตามมาตรา 4 “โครงการ” หมายความว่า โครงการท�ำขึ้นเพื่อการวางผัง หรือการบูรณะแห่ง
ที่ดินเมือง หรือที่ดินชนบท แสดงผังและข้อความดังที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัตินี้
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2.2) พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518
การด�ำเนินการตามพระราชบัญญัติการผังเมืองและผังชนบท พ.ศ. 2495 ไม่ประสบความส�ำเร็จ
จึงได้มีการตราพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ขึ้น ในกฎหมายฉบับนี้ได้ก�ำหนดให้มีการวางและ
จัดท�ำผังเมือง 2 ระดับ คือ ผังเมืองรวม (General Plan) และผังเมืองเฉพาะ (Specific Plan)
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
“การผังเมือง” หมายความว่า การวาง จัดท�ำและด�ำเนินการให้เป็นไปตามผังเมืองรวมและผังเมือง
เฉพาะ ในบริเวณเมืองและบริเวณทีเ่ กีย่ วข้องหรือชนบท เพือ่ สร้างหรือพัฒนาเมือง หรือส่วนของเมืองขึน้ ใหม่
หรือแทนเมืองหรือส่วนของเมืองทีไ่ ด้รบั ความเสียหาย เพือ่ ให้มหี รือท�ำให้ดยี งิ่ ขึน้ ซึง่ สุขลักษณะความสะดวก
สบาย ความเป็นระเบียบ ความสวยงาม การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน ความปลอดภัยของประชาชน และ
สวัสดิภาพของสังคม เพือ่ ส่งเสริมการเศรษฐกิจสังคมและสภาพแวดล้อม เพือ่ ด�ำรงรักษาหรือบูรณะสถานที่
และวัตถุที่มีประโยชน์หรือคุณค่าในทางศิลปกรรม สถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดี หรือเพื่อ
บ�ำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิประเทศที่งดงาม หรือมีคุณค่าในทางธรรมชาติ
“ผังเมืองรวม” หมายความว่า แผนผัง นโยบายและโครงการรวมทั้งมาตรการควบคุมโดยทั่วไป
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา และการด�ำรงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท ในด้าน
การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะและ
สภาพแวดล้อม เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมือง
“ผังเมืองเฉพาะ” หมายความว่า แผนผังและโครงการด�ำเนินการเพือ่ พัฒนาหรือด�ำรงรักษาบริเวณ
เฉพาะแห่ง หรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้อง ในเมืองและบริเวณทีเ่ กีย่ วข้องหรือชนบทเพือ่ ประโยชน์แก่การผังเมือง
3) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
กลไกในการควบคุมการพัฒนาเมืองนอกจากพระราชบัญญัตกิ ารผังเมืองแล้ว ยังมีพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร ซึ่งเป็นการควบคุมในระดับอาคารและแปลงที่ดินเฉพาะราย
มาตรา 8 เพือ่ ประโยชน์แห่งความมัน่ คงแข็งแรง ความปลอดภัย การป้องกันอัคคีภยั การสาธารณสุข
การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การผังเมือง การสถาปัตยกรรม และการอ�ำนวยความสะดวกแก่การจราจร
ตลอดจนการอื่นที่จ�ำเป็นเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ให้รัฐมนตรีโดยค�ำแนะน�ำของคณะกรรมการ
ควบคุมอาคารมีอ�ำนาจออกกฎกระทรวงก�ำหนด
(1)		 ประเภท ลักษณะ แบบ รูปทรง สัดส่วน ขนาด เนื้อที่ และที่ตั้งของอาคาร
…
(7)		 ลักษณะ ระดับ ความสูง เนื้อที่ของที่ว่างภายนอกอาคาร หรือแนวอาคาร
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(8)		 ระยะหรือระดับระหว่างอาคารกับอาคาร หรือเขตที่ดินของผู้อื่น หรือระหว่างอาคารกับถนน
ตรอก ซอย ทางเท้า ทาง หรือที่สาธารณะ
4) พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
มาตรา 43 ในกรณีที่ปรากฏว่าพื้นที่ใดมีลักษณะเป็นพื้นที่ต้นนํ้าล�ำธารหรือมีระบบนิเวศน์ตาม
ธรรมชาติทแี่ ตกต่างจากพืน้ ทีอ่ นื่ โดยทัว่ ไป หรือมีระบบนิเวศน์ตามธรรมชาติทอี่ าจถูกท�ำลายหรืออาจได้รบั
ผลกระทบกระเทือนจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ได้โดยง่าย หรือเป็นพื้นที่ที่มีคุณค่าทางธรรมชาติหรือ
ศิลปกรรมอันควรแก่การอนุรักษ์และพื้นที่นั้นยังมิได้ถูกประกาศ ก�ำหนดให้เป็นเขตอนุรักษ์ให้รัฐมนตรี
โดยค�ำแนะน�ำของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีอ�ำนาจออกกฎกระทรวง ก�ำหนดให้พื้นที่นั้น
เป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
มาตรา 44 ในการออกกฎกระทรวงตามมาตรา 43 ให้ก�ำหนดมาตรการคุ้มครองอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ไว้ในกฎกระทรวงด้วย และมาตรานี้ (1) ก�ำหนดการใช้ประโยชน์ในที่ดิน เพื่อ
รักษาสภาพธรรมชาติหรือมิให้กระทบกระเทือนต่อระบบนิเวศน์ตามธรรมชาติ หรือคุณค่าของสิง่ แวดล้อม
ศิลปกรรม
และใน (4) ก�ำหนดวิธีจัดการโดยเฉพาะส�ำหรับพื้นที่นั้นรวมทั้งการก�ำหนดขอบเขต หน้าที่
และความรับผิดชอบของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการร่วมมือและประสานงานให้เกิด
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เพื่อรักษาสภาพธรรมชาติหรือระบบนิเวศน์ตามธรรมชาติหรือคุณค่าของ
สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมในพื้นที่นั้น
และในมาตรา 45 ในพื้นที่ใดที่ได้มีการก�ำหนดให้เป็นเขตอนุรักษ์ เขตผังเมืองรวม เขตผังเมือง
เฉพาะ เขตควบคุมอาคาร เขตนิคมอุตสาหกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น หรือเขตควบคุมมลพิษตาม
พระราชบัญญัตินี้ไว้แล้ว แต่ปรากฏว่ามีสภาพปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมรุนแรงเข้าขั้นวิกฤต ซึ่งจ�ำเป็น
จะต้องได้รับการแก้ไขโดยทันทีและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไม่มีอ�ำนาจตามกฎหมายหรือไม่สามารถที่จะ
ท�ำการแก้ไขปัญหาได้ ให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีขออนุมัติเข้าด�ำเนินการ เพื่อใช้มาตรการคุ้มครองอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตาม
มาตรา 44 ตามความจ�ำเป็นและเหมาะสม เพื่อควบคุมและแก้ไขปัญหาในพื้นที่นั้นได้
5) ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
มาตรา 1 ที่ดิน หมายความว่า พื้นที่ดินทั่วไปและให้หมายความรวมถึง ภูเขา ห้วย หนอง คลอง
บึง บาง ล�ำนํ้า ทะเลสาบ เกาะและที่ชายทะเลด้วย
มาตรา 2 ที่ดินซึ่งมิได้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลหนึ่งบุคคลใด ให้ถือว่าเป็นของรัฐและตาม
มาตรา 8 กฎหมายยังได้จ�ำแนกที่ดินของรัฐออกเป็น
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-

สาธารณสมบัติของแผ่นดิน/ทรัพย์สินแผ่นดิน
สาธารณสมบัติของแผ่นดินเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน
ที่หวงห้าม สงวน ตามความต้องการของทบวงการเมือง
สาธารณสมบัติของแผ่นดิน ประชาชนใช้สอยร่วมกัน

มาตรา 3 บุคคลย่อมมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
มาตรา 4 ให้มกี รรมการคณะหนึง่ เรียกว่า คณะกรรมการจัดทีด่ นิ แห่งชาติ มีอ�ำนาจหน้าทีด่ งั ต่อไปนี้
อัตภาพ

(1)		 วางนโยบายการจัดทีด่ นิ เพือ่ ให้ประชาชนมีทดี่ นิ ส�ำหรับอยูอ่ าศัยและหาเลีย้ งชีพตามควรแก่
(2)		 วางแผนการถือครองที่ดิน
(3)		 สงวนและพัฒนาที่ดินเพื่อจัดให้แก่ประชาชน

ร่วมกัน

(4)		 สงวนหรือหวงห้ามทีด่ นิ ของรัฐซึง่ มิได้มบี คุ คลใดมีสทิ ธิครอบครองเพือ่ ให้ประชาชนใช้ประโยชน์

และ (10) วางระเบียบหรือข้อบังคับก�ำหนดหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขเกี่ยวกับการจัดที่ดินหรือ
เพื่อกิจการอื่น ตามประมวลกฎหมายนี้ระเบียบหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับประชาชน ให้ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาตามพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2526
6) พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2526
มาตรา 4 ให้มีคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน และ
มาตรา 5 ให้คณะกรรมการพัฒนาทีด่ นิ มีอ�ำนาจและหน้าทีพ่ จิ ารณาก�ำหนดการจ�ำแนกประเภททีด่ นิ
การวางแผนการใช้ที่ดิน การพัฒนาที่ดินและการก�ำหนดบริเวณการใช้ที่ดิน เสนอขอรับความเห็นชอบ
ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องรับไปปฏิบัติ
7) พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543
การขยายตัวของการพัฒนาที่ดิน การจัดสรรที่ดินและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของเอกชนท�ำให้
รัฐบาลต้องออกกฎหมายเพื่อจัดระเบียบการจัดสรรที่ดินโดยประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 286 ซึ่งต่อมาได้
แก้ไขเป็นพระราชบัญญัติจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้ “การจัดสรรที่ดิน” หมายความว่าการจ�ำหน่ายที่ดินที่ได้แบ่งเป็น
แปลงย่อยรวมกันตั้งแต่สิบแปลงขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นการแบ่งจากที่ดินแปลงเดียวหรือแบ่งจากที่ดินหลาย
แปลงที่มีพื้นที่ติดต่อกันโดยได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์เป็นค่าตอบแทน
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และในมาตรา 16 มีสาระส่วนทีร่ ะบุเกีย่ วกับผังเมือง คือ ให้คณะกรรมการ (หมายถึงคณะกรรมการ
จัดสรรที่ดินจังหวัด) ก�ำหนดหลักเกณฑ์การจัดท�ำแผนผัง โครงการและวิธีการในการจัดสรรที่ดินเพื่อ
ประโยชน์เกี่ยวกับการสาธารณสุขการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การคมนาคม การจราจร ความปลอดภัย
การสาธารณูปโภคและการผังเมืองตลอดจนการอื่นที่จ�ำเป็นในการจัดสรรที่ดินให้เหมาะสมกับสภาพ
ท้องที่ของจังหวัดนั้น
8) พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547
การจัดรูปที่ดินเป็นอีกมาตรการหนึ่งในการพัฒนาพื้นที่เมืองที่รวบรวมที่ดินหลายแปลงเข้ามา
รวมกันแล้วจัดรูปทีด่ นิ เสียใหม่ เพือ่ ให้สามารถกระจายโครงสร้างพืน้ ฐานได้อย่างทัว่ ถึง ต่างจากการจัดสรร
ที่ดินซึ่งท�ำที่ดินแปลงใหญ่มาแบ่งเป็นแปลงย่อย
ตามมาตรา 3 ในพระราชบัญญัตินี้ “การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่” หมายความว่า การด�ำเนิน
การพัฒนาทีด่ นิ หลายแปลงโดยการวางผังจัดรูปทีด่ นิ ใหม่ ปรับปรุงหรือจัดสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน และ
การร่วมรับภาระและกระจายผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม ทั้งนี้ โดยความร่วมมือระหว่างเอกชนกับเอกชน
หรือเอกชนกับรัฐ เพือ่ ให้เกิดการใช้ประโยชน์ในทีด่ นิ ทีเ่ หมาะสมยิง่ ขึน้ ในด้านการคมนาคม เศรษฐกิจ สังคม
สิ่งแวดล้อมและชุมชน และเป็นการสอดคล้องกับการผังเมือง
มาตรา 6 คณะกรรมการ (คณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่) มีอ�ำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1)		 ก�ำหนดนโยบาย เป้าหมาย และมาตรการส�ำคัญเกี่ยวกับการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
(2)		 ให้ความเห็นชอบแผนแม่ บ ทและพื้ น ที่ เ ป้ า หมายการจั ดรู ปที่ ดิน เพื่ อ พั ฒนาพื้ น ที่ ตามที่
คณะกรรมการส่วนจังหวัดเสนอ
(3)		 ก�ำหนดมาตรฐานการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
(4)		 ออกระเบียบเกีย่ วกับหลักเกณฑ์และวิธกี ารในการขอจัดรูปทีด่ นิ เพือ่ พัฒนาพืน้ ทีแ่ ละการอนุมตั ิ
โครงการของคณะกรรมการส่วนจังหวัด
โดยสรุปจากการทบทวนเบื้องต้นกฎหมายส�ำคัญที่เกี่ยวเนื่องกับการผังเมืองจะเห็นว่ามีกฎหมาย
อีกหลายฉบับที่มีสาระเชื่อมต่อและสามารถสนับสนุนกระบวนการในการพัฒนาเมือง (ตารางที่ 2.1)
อย่างไรก็ตาม ยังมีกฎหมายอืน่ อีกหลายฉบับทีเ่ กีย่ วข้องกับผังเมือง ซึง่ การด�ำเนินการตามกฎหมาย
ให้เกิดการคุ้มครองสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงควรน�ำสาระส�ำคัญในผังเมือง
มาบูรณาการในการใช้อ�ำนาจหน้าที่ และดุลพินิจในการด�ำเนินงาน การพิจารณา การอนุมัติและการให้
ความเห็นต่อการพิจารณาในสาระที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนและควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินด้วย

59

สำ�นักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ตารางที่ 2.1 สรุปขอบเขตพื้นที่กับกฎหมายสำ�คัญที่เกี่ยวเนื่องกับการผังเมือง

ส่งเสริมรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม

/

/

ภาคและกลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาคและกลุม่ จังหวัด

/

/

/

/

จังหวัด ภาค เมือง

ผังเมืองรวมจังหวัด

/

/

/

/

เมืองชุมชน

ผังเมืองรวม ผังเมืองเฉพาะ

/

/

/

/

ย่าน

ผังเมืองเฉพาะ

/

อาคาร

ผังบริเวณ

/

แผนประเทศ
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จัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนา

การพัฒนาที่ดิน

/

ประเทศ

ระดับของแผนผัง

จัดสรรที่ดิน

ประมวลกฎหมายที่ดิน

/

ขอบเขตพื้นที่

/

/

/

/

/

/

/

/

ควบคุมอาคาร

การวางผังเมือง

กฎหมายสำ�คัญที่เกี่ยวเนื่องกับการผังเมือง

บทที่ 3
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การศึกษารวบรวมและจัดกลุ่มประเด็นผังเมือง

ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน
3.1 ผังเมืองกับสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน
การศึกษาวิจยั เรือ่ งผังเมืองกับการคุม้ ครองสิทธิชมุ ชนและสิทธิการมีสว่ นร่วมของประชาชนเป็นการ
ให้ความส�ำคัญกับการคุ้มครองสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบายสาธารณะด้าน
ผังเมือง ทัง้ ในช่วงก่อนการวางผัง ในระหว่างการวางผังและหลังการประกาศบังคับใช้ผงั เมือง รวมถึงการน�ำ
ผังเมืองไปใช้ประโยชน์ในการปกป้องคุ้มครองสิทธิชุมชน
เจตนารมณ์ของการผังเมืองในพระราชบัญญัตกิ ารผังเมือง พ.ศ. 2518 ผังเมืองเป็นเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับ
คุณภาพชีวิตของบุคคล และชุมชน ในการนำ�มาซึ่งสุขลักษณะ ความสะดวกสบาย ความเป็นระเบียบ
ความสวยงาม การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน ความปลอดภัยของประชาชน สวัสดิภาพสังคม เพื่อส่งเสริม
เศรษฐกิจ สังคม สภาพแวดล้อม เพือ่ ดำ�รงรักษาหรือบูรณะสถานทีแ่ ละวัตถุทมี่ ปี ระโยชน์หรือคุณค่าในทาง
ศิลปกรรม สถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดี และการบำ�รุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
กระบวนการทีจ่ ะน�ำไปสูผ่ ลลัพธ์บนั้ ปลายทีพ่ งึ ประสงค์และเป็นธรรมในการผังเมือง จึงมิใช่เป็นเพียง
กระบวนการตามกฎหมายในการวางและจัดท�ำผังเท่านัน้ แต่เป็นกระบวนการนโยบายสาธารณะทีเ่ ป็นเรือ่ ง
ของส่วนรวม ที่ต้องเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ และค�ำนึงถึงสิทธิส่วนบุคคล สิทธิชุมชน
กระบวนการผังเมืองอย่างมีสว่ นร่วม ครอบคลุมตัง้ แต่การให้ขอ้ มูล การรับฟังความคิดเห็น การปรึกษา
หารือ การวางแผนร่วมกัน การร่วมปฏิบัติ การร่วมตัดสินใจ การควบคุม และการติดตามตรวจสอบ
การศึกษานี้ได้เริ่มขึ้นในช่วงเวลาที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ยังไม่ได้
ถูกยกเลิก และรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวได้ให้ความส�ำคัญของการมีส่วนร่วมและการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการผังเมืองไว้จึงน�ำสาระที่ได้ก�ำหนดไว้มาประกอบ
การศึกษาในเรื่องการด�ำเนินการในกระบวนการผังเมือง การใช้สิทธิการมีส่วนร่วม และสิทธิชุมชน ดังนี้
มาตรา 57 บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูล คำ�ชี้แจง และเหตุผลจากหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น ก่อนการอนุญาตหรือการดำ�เนินโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมี
ผลกระทบต่อคุณภาพสิง่ แวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวติ หรือส่วนได้เสียสำ�คัญอืน่ ใดทีเ่ กีย่ วกับตน
หรือชุมชนท้องถิ่น และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำ�ไปประกอบ
การพิจารณาในเรื่องดังกล่าว
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การวางแผนพัฒนาสังคมเศรษฐกิจการเมืองและวัฒนธรรม การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ การวาง
ผังเมือง การก�ำหนดเขตการใช้ประโยชน์ในทีด่ นิ และการออกกฎทีอ่ าจมีผลกระทบต่อส่วนได้เสียส�ำคัญ
ของประชาชน ให้รัฐจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างทั่วถึงก่อนด�ำเนินการ
มาตรา 66 บุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชน ชุมชนท้องถิ่น หรือชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม ย่อมมีสิทธิอนุรักษ์
หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติ และมีส่วนร่วม
ในการจั ด การ การบ�ำรุ ง รั ก ษา และการใช้ ป ระโยชน์ จ ากทรั พ ยากรธรรมชาติ สิ่ ง แวดล้ อ มรวมทั้ ง
ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน
มาตรา 67 สิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ์ บ�ำรุงรักษา และการได้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และในการคุม้ ครอง ส่งเสริม และรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ด�ำรงชีพอยู่ได้อย่างปกติและต่อเนื่องในสิ่งแวดล้อมที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตราย
ต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน ย่อมได้รับความคุ้มครอง
...
มาตรา  85 รัฐต้องด�ำเนินการตามแนวนโยบายด้านที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ดังต่อไปนี้
(1)		 ก�ำหนดหลักเกณฑ์การใช้ที่ดินให้ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยให้ค�ำนึงถึงความสอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติทงั้ ผืนดิน ผืนนาํ้ วิถชี วี ติ ของชุมชนท้องถิน่ และการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างมีประสิทธิภาพและก�ำหนดมาตรฐานการใช้ที่ดินอย่างยั่งยืน โดยต้องให้ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับ
ผลกระทบจากหลักเกณฑ์การใช้ที่ดินนั้น มีส่วนร่วมในการตัดสินใจด้วย
...
(3)		 จัดให้มีการวางผังเมือง พัฒนา  และด�ำเนินการตามผังเมืองอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเพื่อประโยชน์ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
...
มาตรา 87 รัฐต้องด�ำเนินการตามแนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนดังต่อไปนี้
(1)		 ส่งเสริมให้ประชาชนมีสว่ นร่วมในการก�ำหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น
(2)		 ส่งเสริมและสนับสนุนการมีสว่ นร่วมของประชาชนในการตัดสินใจทางการเมือง การวางแผน
พัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการจัดท�ำบริการสาธารณะ
(3)		 ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการใช้อ�ำนาจรัฐ
ทุกระดับในรูปแบบองค์กรทางวิชาชีพ หรือตามสาขาอาชีพที่หลากหลายหรือรูปแบบอื่น
...
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จะเห็นได้วา่ การผังเมือง เป็นเรือ่ งของกระบวนการมีสว่ นร่วมนับตัง้ แต่ระดับนโยบาย และเกีย่ วข้อง
กับนโยบายด้านต่างๆ รวมไปถึงสิทธิของชุมชน ที่มีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนและทุกภาคส่วน

3.2 การจัดกลุ่มประเด็นผังเมืองที่เกี่ยวข้องกับสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วม
ของประชาชน
การศึกษาประเด็นผังเมือง วิเคราะห์ และจัดกลุ่มประเด็นผังเมืองที่เกี่ยวข้องกับสิทธิชุมชนและ
สิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งคณะผู้วิจัยได้จัดกลุ่มประเด็นผังเมืองที่เกี่ยวข้องกับสิทธิชุมชนและ
สิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน ดังนี้
วางผัง

1. สิทธิในการรับรูข้ อ้ มูลข่าวสาร สิทธิในการมีสว่ นร่วม และสิทธิชมุ ชน ในช่วงระหว่างการดำ�เนินการ
2. ความล่าช้าในการประกาศบังคับใช้ผังเมือง
3. การใช้ประโยชน์ที่ดินขัดกับผังเมือง

4. ช่วงผังหมดอายุ และผังเมืองใหม่ยังไม่ประกาศบังคับใช้ ในระหว่างนั้นมีการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ขัดกับผังเมืองเก่า หรือขัดกับผังเมืองใหม่ที่ยังไม่ประกาศ
โดยรวบรวมข้อมูลกรณีศึกษาจากแหล่งที่มา ดังนี้
1) กรณีชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผังเมือง ซึ่งคณะผู้วิจัย
ได้เคยมีส่วนร่วมทำ�งานด้วย โดยที่บางชุมชนมีการร้องเรียนมายังสำ�นักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยศึกษาจากเอกสารที่คณะผู้วิจัยได้รวบรวมจากอนุกรรมการด้าน
สิทธิชุมชนในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และเอกสารผังเมืองที่เกี่ยวข้อง
2) ประเด็นปัญหาผังเมืองทีป่ รากฏตามสือ่ สาธารณะ ซึง่ สะท้อนให้เห็นถึงสถานการณ์และประเด็น
ปัญหาใหม่ที่เกิดขึ้น และมีแนวโน้มที่จะขยายวงกว้างออกไปในอนาคต
3) การวิเคราะห์จากเอกสารผังเมืองทีเ่ ป็นกฎกระทรวงผังเมืองรวม ซึง่ ประกาศใช้บงั คับเฉพาะพืน้ ที่
ที่มีการร้องเรียนในกิจกรรมการพัฒนา ประกอบด้วยแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน ข้อกำ�หนด
และบัญชีท้ายกฎกระทรวง
4) การศึกษากรณีข้อร้องเรียนมายังสำ�นักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ทั้งในกรณี
ที่เป็นเรื่องผังเมืองโดยตรงและกรณีที่เกี่ยวข้อง
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ตาราง 3.1 แสดงกลุ่มประเด็นปัญหาตามข้อร้องเรียนที่ประชาชนยื่นมายังสำ�นักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติในประเด็นด้านผังเมือง ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2545 - 2556
กลุ่มประเด็นปัญหา

สภาพปัญหา

จำ�นวน
กรณีปัญหา

สิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร สิทธิในการ 1. ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
มีส่วนร่วม และสิทธิชุมชน ในช่วงระหว่าง
การวางและจัดทำ�ผังเมืองในพื้นที่
การดำ�เนินการวางผัง
2. ปัญหาในการศึกษาเพื่อทำ�ความเข้าใจผังเมือง
3. ปัญหาการเข้าไปมีส่วนร่วมในการวางและจัดทำ�
ผังเมือง เช่น การจัดรับฟังความคิดเห็นไม่ทั่วถึง
ครอบคลุมพื้นที่

5

ความล่าช้าในการประกาศบังคับใช้ผังเมือง

กระบวนการจั ด ทำ � ผั ง เมื อ งภายหลั ง ผ่ า นการมี ม ติ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว ส่วนใหญ่เป็นประเด็น
ปั ญ หาความล่ า ช้ า ในการดำ � เนิ น การ เพื่ อ ให้ มี
การประกาศบั ง คั บ ใช้ เ ป็ น กฎหมาย ส่ ง ผลให้ มี
การใช้ประโยชน์ที่ดินขัดกับร่างผังเมืองรวม

9

การใช้ประโยชน์ที่ดินขัดกับผังเมือง

เมื่ อ มี ก ารประกาศบั ง คั บ ใช้ ผั ง เมื อ งแล้ ว มี ก ารใช้
ประโยชน์ทดี่ นิ ขัดกับกฎกระทรวงบังคับใช้ผงั เมืองรวม
ส่งผลให้เกิดผลกระทบกับสภาพพื้นที่ และสิทธิของ
ประชาชน ชุมชน

1

ช่วงผังหมดอายุ และผังเมืองใหม่ยงั ไม่ประกาศ
บังคับใช้ ในระหว่างนัน้ มีการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ
ขัดกับผังเมืองเก่า หรือขัดกับผังเมืองใหม่ที่ยัง
ไม่ประกาศ

หลังจากผังเมืองเดิมหมดอายุการบังคับใช้ และยังไม่มี
การประกาศบังคับใช้ผังเมืองใหม่ในพื้นที่ กรณีที่ไม่มี
การจัดทำ�ข้อบัญญัติท้องถิ่น หรือกำ�หนดมาตรการ
อืน่ ๆ เพือ่ ควบคุมการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ จะส่งผลให้เกิด
ช่องว่างในกำ�หนดการในการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ซึง่ อาจ
เกิดการประกอบกิจการ หรือดำ�เนินกิจกรรมที่ส่งผล
กระทบต่อสภาพแวดล้อมได้

2
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3.2.1 ประเด็นปัญหาผังเมืองจากข้อร้องเรียนของประชาชนต่อกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประเด็นปัญหาผังเมืองซึ่งคณะผู้วิจัยได้มีโอกาสท�ำงานร่วมด้วย และเป็นกรณีที่เป็นข้อร้องเรียน
มายังส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด้วย โดยศึกษาจากเอกสารที่คณะผู้วิจัยได้รวบรวม
ในช่วงการท�ำงานมาวิเคราะห์ในเบื้องต้น ดังนี้
(1) สิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร สิทธิในการมีส่วนร่วมและสิทธิชุมชน ในช่วงระหว่าง
การดำ�เนินการวางผังเมือง
ค�ำร้องเลขที่ 366/25503
เรือ่ ง โครงการก่อสร้างคลังบรรจุกา๊ ซ ในพืน้ ทีต่ �ำบลบางจะเกร็ง อ�ำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัด
สมุทรสงคราม
ข้อเท็จจริงโดยสรุป
ประชาชนได้รอ้ งเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามค�ำร้องที่ 366/2550 ว่าบริษทั ป.
ได้ขออนุญาตก่อสร้างคลังบรรจุก๊าซขึ้นในพื้นที่หมู่ที่ 1 ต�ำบลบางจะเกร็ง อ�ำเภอเมืองสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม แต่เนื่องจากในบริเวณเดียวกันนั้น มีโรงงานต้มหอยและคลังนํ้ามันของเอกชน
อีก 2 แห่ง ท�ำให้ชาวบ้านเกรงว่าหากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแก่คลังก๊าซดังกล่าวแล้ว จะส่งผลต่อคลังนํ้ามัน
และส่งผลกระทบต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของชาวบ้านในชุมชน โดยคนในพื้นที่ส่วนใหญ่ไม่ต้องการ
ให้คลังบรรจุก๊าซเปิดด�ำเนินการและให้ยกเลิกโครงการ
ประเด็นปัญหาผังเมือง
บริเวณก่อสร้างคลังสินค้าประเภทก๊าซหุงต้มโครงการบรรจุก๊าซ (LPG) ตั้งอยู่ในบริเวณหมายเลข
4.4 ของกฎกระทรวงฉบับที่ 336 (พ.ศ. 2540) ผังเมืองรวมสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ซึง่ ก�ำหนด
ไว้เป็นสีมว่ งอ่อนให้เป็นทีด่ นิ ประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ โดยให้ใช้ประโยชน์เพือ่ อุตสาหกรรมทีป่ ระกอบ
กิจการโดยไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อม คลังสินค้า สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ ส�ำหรับการใช้พื้นที่เพื่อกิจการอื่น ให้ใช้เพิ่มได้อีกไม่เกินร้อยละสิบของที่ดิน
ประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ และห้ามใช้ประโยชน์ในที่ดินเพื่อกิจการอื่นตามที่กฎหมายก�ำหนด ดังต่อไปนี้
(1)		 โรงงานทุกประเภท เว้นแต่โรงงานทีป่ ระกอบกิจการโดยไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือสิง่ แวดล้อม
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
3

รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ที่ 166/2555 ฉบับลงวันที่ 1 มีนาคม
2555
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(2)		 คลังสินค้าทีป่ ระกอบกิจการเกีย่ วกับสารเคมีเพือ่ การขายส่งหรือการผลิต ฯลฯ ดังนัน้ หากการ
ด�ำเนินการดังกล่าวไม่เป็นการด�ำเนินการที่ขัดต่อข้อก�ำหนดก็สามารถด�ำเนินกิจการได้
ความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในประเด็นปัญหาผังเมือง
ส�ำนักงานโยธาธิการและผังเมือง เนื่องจากภารกิจหน้าที่เกี่ยวกับการอนุญาตก�ำกับดูแลคลังก๊าซ
ปั๊มก๊าซ และนํ้ามัน กรมโยธาฯ ได้ถ่ายโอนภารกิจดังกล่าวให้แก่กรมธุรกิจพลังงาน ตั้งแต่การปฏิรูประบบ
ราชการ ขั้นตอนการขออนุญาตจึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับทางส�ำนักงานโยธาฯ จังหวัดสมุทรสงครามจะตรวจสอบ
การใช้ประโยชน์ที่ดินในบริเวณที่จะก่อสร้างตามกฎกระทรวงบังคับใช้ผังเมืองรวม
คณะอนุกรรมการด้านสิทธิชุมชนและฐานทรัพยากร เห็นว่าพื้นที่ก่อสร้างดังกล่าวเป็นที่ที่มี
การก�ำหนดให้ใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ ซึง่ มีขอ้ ห้ามใช้ประโยชน์ในเขตทีด่ นิ ดังนี้ คือ
(1)		 โรงงานทุกประเภทเว้นแต่โรงงานทีป่ ระกอบกิจการ โดยไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือสิง่ แวดล้อม
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
(2)		 คลังสินค้าที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับสารเคมี เพื่อการขายส่งหรือการผลิต
(3)		 สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงเด็กหรือคนชรา
(4)		 สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
ดังนัน้ กิจการคลังเก็บก๊าซและโรงงานบรรจุกา๊ ซดังกล่าว จึงเป็นกิจการทีจ่ ดั ได้วา่ เป็นไปตามเงือ่ นไข
ข้อห้ามการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ระบุไว้ในผังเมืองรวมสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ประเภท
อุตสาหกรรมเฉพาะกิจใน (1) และ (2) ข้างต้นแม้จะยังไม่มีประกาศก�ำหนดประเภทโรงงานที่ไม่ก่อมลพิษ
ต่อชุมชน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในขณะออก
ใบอนุญาตก็ตาม แต่เนื่องจากความปลอดภัยของชุมชนที่อาจได้รับผลกระทบจ�ำนวนมาก เป็นเรื่องส�ำคัญ
ที่หน่วยงานราชการจะต้องน�ำมาพิจารณา ทั้งยังมีบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 มาตรา 67 ให้ความรับรองและคุ้มครองสิทธิของชุมชนไว้
สรุปผลการตรวจสอบของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
คณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ มี ค วามเห็ น สอดคล้ อ งกั บ ทางคณะอนุ ก รรมการด้ า น
สิทธิชุมชนและฐานทรัพยากรในประเด็นเรื่องผังเมือง ดังนั้น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
จึงเห็นว่าการมีค�ำสั่งออกใบอนุญาตของกรมธุรกิจพลังงานเป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ขัดต่อหลักการคุ้มครองสิทธิชุมชนและหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน ทั้งเป็นการอนุญาตโดยขาดการ
ใช้ดลุ พินจิ ในการก�ำหนดมาตรการคุม้ ครองความปลอดภัยให้แก่ชมุ ชนผูอ้ าจได้รบั ผลกระทบอย่างเพียงพอ
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ค�ำร้องเลขที่ 792/25504
เรื่อง โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน อ�ำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ข้อเท็จจริงโดยสรุป
ในพื้นที่อ�ำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีการจัดท�ำผังเมืองรวมชุมชนทับสะแก โดยเป็น
การด�ำเนินการร่วมกันระหว่างส�ำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในเขตผังเมืองรวมชุมชนทับสะแก ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของเทศบาลต�ำบลทับสะแก
และพื้นที่บางส่วนขององค์การบริหารส่วนต�ำบลทับสะแก องค์การบริหารส่วนต�ำบลแสงอรุณ องค์การ
บริหารส่วนต�ำบลเขาล้าน และองค์การบริหารส่วนต�ำบลนาหูกวาง อ�ำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
และครอบคลุมบริเวณพื้นที่ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้จัดซื้อไว้เพื่อเตรียมก่อสร้างโรงไฟฟ้า
ผูร้ อ้ งชีแ้ จงว่า เจ้าหน้าทีก่ รมโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ได้ด�ำเนินการจัดเวทีรบั ฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนเรื่องผังเมืองรวมชุมชนทับสะแกและได้มีการสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนว่า ประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินทับสะแกของการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ผู้ร้องเห็นว่า การสรุปผลการประชุมซึ่งไม่ตรงกับข้อเท็จจริงนั้น อาจส่งผลน�ำไป
สูก่ ารผลักดันให้มกี ารเปลีย่ นสีผงั เมืองบริเวณทีด่ นิ ทีก่ ารไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยก�ำหนดให้เป็นทีต่ งั้
โรงไฟฟ้าถ่านหินทับสะแก ผูร้ อ้ งกับพวกจึงขอคัดค้านการทีจ่ ะมีการเปลีย่ นแปลงเนือ้ หาของผังเมืองไม่วา่ จะ
โดยวิธีใด เช่น การเปลี่ยนสีผังเมืองในเขตที่ดินของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในอ�ำเภอทับสะแก
ให้เป็นสีมว่ ง หรือจะใช้วธิ เี พิม่ เติมในรายละเอียดแนบท้ายของพืน้ ทีส่ เี ขียวให้สามารถก่อสร้างสาธารณูปโภค
เช่น โรงไฟฟ้าถ่านหินหรือก๊าซได้
นอกจากนี้ ต้องมีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทีอ่ ยูน่ อกเขตผังเมืองแต่อยูใ่ นพืน้ ทีท่ ตี่ อ้ งได้รบั
ผลกระทบจากมลพิษหากมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน นิวเคลียร์ หรือก๊าซธรรมชาติ ประชาชนที่อยู่
นอกเขตผังเมืองต้องมีสทิ ธิเท่าเทียมกับประชาชนทีอ่ ยูใ่ นเขตผังเมืองทุกประการ โดยเฉพาะสิทธิการคัดค้าน
กิจการที่จะสร้างในเขตผังเมืองแต่ส่งผลกระทบต่อคนที่อยู่นอกผังเมือง
ประเด็นปัญหาผังเมือง
การก�ำหนดพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินโดยขาดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในประเด็นปัญหาผังเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมือง ชี้แจงว่าในการจัดท�ำผังเมืองรวมชุมชนทับสะแกที่ผ่านมา เป็นผังร่าง
ซึ่งได้ด�ำเนินการตามกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายผังเมืองทุกประการ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของ
4
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ผังเมืองกับการคุ้มครองสิทธิชุมชน
และสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน

ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียและการค�ำนึงถึงการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ส่วนการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ บริเวณต�ำบลนาหูกวางทีก่ ารไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจัดซือ้ ไว้นนั้ ในผังร่าง
ปัจจุบนั ก็ยงั คงก�ำหนดให้เป็นทีด่ นิ ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ไม่อนุญาตให้โรงงานทีเ่ ป็นมลพิษ
เกิดขึน้ ในพืน้ ที่ หากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจะขอแก้ไขให้เป็นสีอนื่ นัน้ ต้องด�ำเนินกระบวนการ
ตามผังเมืองและอยู่ที่ประชาชนในพื้นที่กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หากตกลงกันได้ การไฟฟ้า
ฝ่ ายผลิ ต แห่ งประเทศไทยในฐานะเจ้า ของที่ ดิ น สามารถยื่ น ขอให้ แ ก้ ไขผั ง เมื อ งรวมชุ ม ชนทั บ สะแก
ในภายหลังได้
คณะอนุกรรมการสิทธิในทรัพยากรนํ้า  ชายฝั่ง แร่และสิ่งแวดล้อม มีความเห็นว่ากระบวนการ
รับฟังความคิดเห็นของประชาชนมีความส�ำคัญอย่างยิง่ ตามบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 และตามหลักการแห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 แต่กระบวนการจัดท�ำ
ผังเมืองจากขั้นตอนที่ 6 จนประกาศใช้บังคับผังเมืองเปิดโอกาสให้มีการร้องคัดค้านร่างผังเมืองที่ผ่าน
กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนแล้วจึงอาจท�ำให้ผังเมืองที่ประกาศใช้ไม่ตรงกับการรับฟัง
ความคิดเห็นได้ ดังนั้น หากมีการเปลี่ยนแปลงร่างผังเมืองควรกลับมารับฟังความคิดเห็นของประชาชน
อีกครั้งหนึ่ง แม้มิได้ก�ำหนดไว้ในขั้นตอนการจัดท�ำผังเมืองรวมก็ตาม
ค�ำร้องเลขที่ 800/25505
เรื่อง โรงงานเหล็ก จังหวัดเพชรบุรี
ข้อเท็จจริงโดยสรุป
บริษัท ท. ได้เข้ามาก่อตั้งโรงงานประกอบกิจการหลอมเหล็ก ในพื้นที่หมู่ที่ 1 ต�ำบลหนองชุมพล
อ�ำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี โดยไม่มีการสอบถามชาวบ้านก่อนท�ำการก่อสร้าง และพื้นที่โครงการ
อยู่ในเขตจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ในวันที่ 4 เมษายน 2550 ชาวบ้านได้เดินทางไปยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีให้ระงับ
การก่อสร้างโครงการ แต่กไ็ ม่มหี น่วยงานใดให้การตอบรับ จนกระทัง่ เมือ่ ก่อสร้างโรงงานเสร็จ มีการทดลอง
เดินเครือ่ งในวันที่ 11 ธันวาคม 2550 เป็นเวลา 4 วัน ก่อให้เกิดผลกระทบทัง้ ด้านมลภาวะทางเสียง ฝุน่ ละออง
และกลิ่น
วันที่ 19 ธันวาคม 2550 อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรีได้มีหนังสือขอความร่วมมือให้โรงงานระงับ
โครงการไปก่อนจนกว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการจะผ่านการพิจารณาจาก
ส�ำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5
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ประเด็นปัญหาผังเมือง
1. ความล่าช้าในการจัดทำ�ผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบุรี ซึง่ อยูใ่ นขัน้ ตอนดำ�เนินการออกกฎกระทรวง
โดยตามร่างกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบุรี ที่ตั้งของโรงงานหลอมเหล็กดังกล่าวจะอยู่ในที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรมและมีข้อกำ�หนดห้ามกิจกรรมหลอมเหล็ก
2. การพิจารณาเปลี่ยนการใช้ที่ดินเพื่อประโยชน์อย่างอื่นที่มิใช่เกษตรกรรม ตามมาตรา 4
พระราชบัญญัตจิ ดั รูปทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรม พ.ศ. 2517 การเปลีย่ นการใช้ประโยชน์ดงั กล่าว มิได้มกี ระบวนการ
รับฟังความคิดเห็นของประชาชนหรือได้รับความยินยอมจากชุมชนในพื้นที่
ความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในประเด็นปัญหาผังเมือง
สำ�นักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี ได้ตอบประเด็นการประกอบกิจการหลอมเหล็ก
ในพื้นที่ดังกล่าวขัดต่อกฎหมายผังเมืองหรือไม่ นั้นว่า เนื่องจากพื้นที่บริเวณดังกล่าวยังไม่มีกฎกระทรวง
ประกาศบังคับใช้ จึงไม่สามารถนำ�กฎหมายผังเมืองมาพิจารณาได้ในขณะนี้
สำ�นักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี ได้ชี้แจงกรณีการเปลี่ยนการใช้ที่ดินเพื่อประโยชน์อย่างอื่น
ทีม่ ใิ ช่เกษตรกรรมว่า การบังคับใช้ทดี่ นิ ตามมาตรา 45 พระราชบัญญัตจิ ดั รูปทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรม พ.ศ. 2517
มิได้บังคับเด็ดขาด มีข้อยกเว้นให้คณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดมีอำ�นาจในการอนุญาต
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีความเห็นต่อประเด็นการจัดรูปทีด่ นิ ว่า การเปลีย่ นการใช้
ประโยชน์ที่ดินจากเพื่อการท�ำเกษตรกรรมเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมดังกล่าว มิได้มีกระบวนการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน หรือได้รับความยินยอมจากชุมชนในพื้นที่ กระบวนการพิจารณาให้เปลี่ยนแปลง
การใช้ประโยชน์ในที่ดินดังกล่าว จึงไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของมาตรา 57 วรรค 2 รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
สรุปผลการตรวจสอบของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีข้อเสนอต่อส�ำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง ให้พิจารณาจัดท�ำ
กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ก่อนมีมติให้เปลีย่ นการใช้ทดี่ นิ เพือ่ ประโยชน์อย่างอืน่ ทีม่ ใิ ช่
เกษตรกรรม
ค�ำร้องเลขที่ 644/25526
เรื่อง การก่อสร้างต่อเติมไซโลปูนบริเวณหน้าสถานีรถไฟนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

6

รายงานผลการตรวจสอบ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่ 289/2555 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2555
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ข้อเท็จจริงโดยสรุป
กรณีคดั ค้านการก่อสร้างต่อเติมไซโลปูนของบริษทั พ. บริเวณหน้าสถานีรถไฟ นาสาร ต�ำบลนาสาร
อ�ำเภอนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ของราษฎรต�ำบลนาสาร
บริษทั ได้รบั ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงานเมือ่ วันที่ 28 มีนาคม 2538 ซึง่ การประกอบกิจการ
ของบริษัทได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพและอนามัยของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงจนก่อ
ให้เกิดโรคเกีย่ วกับระบบทางเดินหายใจ เช่น โรคมะเร็งเยือ่ หุม้ ปอด โรคภูมแิ พ้ โรคหอบหืด วัณโรค โรคปอด
อุดกั้นเรื้อรัง เป็นต้น เนื่องจากสถานที่ตั้งของไซโลปูนอยู่กลางชุมชนแออัดและเป็นเขตติดต่อกับโรงเรียน
วัด สถานีรถไฟ สนามเด็กเล่น ศาลาอเนกประสงค์ของชุมชน ตลาดและไนท์พลาซ่า ซึ่งคนในพื้นที่ได้มีการ
ร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาเหตุเดือดร้อนร�ำคาญจากฝุ่นผงปูนเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2543 แต่ปัญหาก็ยัง
ไม่ได้รับการเยียวยา บริษัทก็ยังคงประกอบกิจการและยังได้มีการยื่นขอต่อเติมและขยายไซโลปูนในช่วง
ปลายปี 2551 ต่อมาเมือ่ วันที่ 12 กันยายน 2552 มีประชาชนจ�ำนวน 7,380 คน ยืน่ หนังสือถึงผูม้ หี น้าทีด่ แู ล
พื้นที่ทั้งในระดับประเทศและในระดับท้องถิ่น
ประเด็นปัญหาผังเมือง
การใช้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย กล่าวคือ เทศบาลเมืองนาสาร ในการยื่นค�ำร้องขอแก้ไขหรือ
เปลีย่ นแปลงหรือยกเลิกข้อก�ำหนดเกีย่ วกับการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ผังเมืองรวมเมืองนาสาร โดยได้ยนื่ ค�ำร้อง
ภายใน 90 วัน ตามที่กฎหมายก�ำหนด (ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2552 ถึงวันที่ 27 มกราคม 2553) ขอให้
กรมโยธาธิการและผังเมืองแก้ไขส่วนของการก�ำหนดสีที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยที่มีการก�ำหนด
เป็นสีขาว (พื้นที่นอกเหนือการควบคุมของผังเมืองรวม กฎหมายผังเมืองบังคับใช้ไม่ได้ อันเป็นช่องว่าง
ของกฎหมาย) เนื่ อ งจากการก�ำหนดดั ง กล่ า วท�ำให้ บ ริ ษั ท พ. สามารถมาเช่ า ที่ ดิ น ของการรถไฟ
แห่งประเทศไทยประกอบกิจการโรงงาน เนื่องจากตามข้อก�ำหนดผังเมืองไม่ได้ห้ามไว้ จึงขอให้แก้ไข
สีผังเมืองดังกล่าวเป็นสีนํ้าเงิน (ที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ)
แต่ปรากฏว่าที่ประชุมคณะอนุกรรมการผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
มีมติไม่ให้เปลีย่ นแปลงสีโดยให้เหตุผลว่าเพือ่ ความสะดวกในการจัดการพืน้ ทีข่ องการรถไฟแห่งประเทศไทย
โดยมิได้ค�ำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนแต่อย่างใด (กรกฎาคม 2553)
ความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในประเด็นปัญหาผังเมือง
เทศบาลเมืองนาสาร
เทศบาลฯ ได้รบั เรือ่ งร้องเรียนจากราษฎรมาโดยตลอด ตัง้ แต่ปี 2542 ซึง่ ทางเทศบาลฯ ได้พยายาม
หาแนวทางแก้ไข แต่ก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้
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เทศบาลฯ มีความเห็นว่าปัญหาจะเกิดขึ้นมาอีกมากในอนาคตจึงเห็นควรให้บริษัท พ. ย้าย
สถานประกอบการไปที่อื่นและในกรณีเดียวกันนี้เทศบาลฯ ได้ยื่นคำ�ร้องต่อ สำ�นักโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงสีผังเมืองรวมเมืองนาสาร จากสีขาวเป็นสีนํ้าเงิน เพื่อแก้ไข
ปัญหาในระยะยาวแบบบูรณาการ
สำ�นักโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
บริเวณสถานีรถไฟนาสาร อยูใ่ นผังเมืองรวมเมืองนาสารหากแต่ขาดอายุบงั คับใช้อยู่ เทศบาลเมือง
นาสาร จึงได้นำ�ผังเมืองรวมเมืองนาสารไปจัดทำ�เป็นเทศบัญญัติเทศบาลเมืองนาสาร เรื่อง กำ�หนดบริเวณ
ห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในท้องที่เทศบาลเมืองนาสาร
อำ�เภอนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2551 เพื่อบังคับใช้ชั่วคราวและกรมโยธาธิการและผังเมืองกำ�ลัง
ดำ�เนินการปรับปรุงผังเมืองรวม
ผังเมืองรวมเมืองนาสารไม่ได้กำ�หนดพื้นที่สองข้างทางรถไฟบริเวณใกล้สถานีรถไฟ เพราะบริเวณ
ดังกล่าวเป็นพื้นที่สีขาว จึงไม่มีกฎหมายบังคับใช้แต่อย่างใด
สรุปผลการตรวจสอบของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
คณะอนุกรรมการด้านสิทธิชุมชนและฐานทรัพยากรมีความเห็นว่า การที่บริษัท พ. มาเช่าพื้นที่
การถไฟแห่งประเทศไทยในการประกอบกิจการ ซึ่งเป็นพื้นที่สีขาวตามประกาศของกรมโยธาธิการ
และผังเมืองได้กำ�หนดไว้นั้น ทำ�ให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ดังกล่าวสามารถประกอบกิจการได้ทุกประเภท
โดยไม่มีข้อจำ�กัดอันเป็นช่องว่างของกฎหมาย นอกจากนี้ ยังมีความเห็นว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
สมควรพิ จ ารณาออกระเบี ย บในการให้ เช่ า ที่ ดิ น สำ � หรั บ กิ จ การที่ อ าจส่ ง ผลกระทบต่ อ ประชาชน
สุ ข ภาพ และสภาพแวดล้ อ ม มิ ฉ ะนั้ น อาจถื อ ได้ ว่ า การรถไฟแห่ ง ประเทศไทยสนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด
การละเมิดต่อประชาชนและชุมชน
ทั้งนี้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีมติให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม และสำ�นักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีพจิ ารณาเพิกถอนใบอนุญาตและไม่อนุญาตให้บริษทั พ. ประกอบกิจการ
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพบริเวณสถานีรถไฟนาสาร โดยได้ให้นํ้าหนักกับผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชุมชน
เป็นหลัก
ค�ำร้องเลขที่ 986/25557
เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวม จังหวัดกาญจนบุรี
7

บันทึกการชี้แจงข้อเท็จจริง กรณีการสร้างถนนสาย ก ข ค ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 16 ตุลาคม 2555
หนังสือคณะอนุกรรมการด้านสิทธิชุมชน ที่ สม 0003/489 ฉบับวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556
หนังสือกรมทางหลวงชนบท ที่ คค 0703/2815 ฉบับลงวันที่ 25 มีนาคม 2556
หนังสือสำ�นักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี ที่ กจ 0022/283 ฉบับลงวันที่ 13 มีนาคม 2556
72

ผังเมืองกับการคุ้มครองสิทธิชุมชน
และสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน

ข้อเท็จจริงโดยสรุป
กรณีร้องเรียนคัดค้าน “โครงการก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวม” 3 สาย คือ สาย ก สาย ข และ
สาย ค ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีของกรมทางหลวงชนบท ตามผังเมืองรวมจังหวัดซึ่งได้หมดอายุไปแล้ว
แต่ชาวบ้านในพื้นที่เห็นว่าโครงการดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินเดิมของชาวบ้าน
นอกจากนี้ ยังมีประเด็นเรื่องความโปร่งใสในการจัดท�ำโครงการดังกล่าว กล่าวคือ
1) ชาวบ้านไม่สามารถเข้าถึงและไม่ได้รับแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการ ตลอดจนเรื่อง
ข้อก�ำหนดในประกาศพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดิน
2) กระบวนการมีส่วนร่วมที่จัดขึ้นไม่ครอบคลุมผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการจึงถือไม่ได้ว่า
ประชาชนได้มีส่วนร่วมแล้ว
3) แผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกาเป็นแผนที่ท้ายผังเมืองเดิมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 ซึ่งไม่ตรงกับ
สภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน และชาวบ้านไม่เห็นว่าโครงการดังกล่าวจ�ำเป็นต่อการพัฒนาพื้นที่
ด้วยเหตุผลนี้จึงเห็นควรยกเลิกโครงการทั้งหมด
ชาวบ้านซึง่ รวมไปถึงผูร้ อ้ งและเครือข่ายผูท้ ไี่ ด้รบั ผลกระทบได้ด�ำเนินการร้องเรียนคัดค้านมาตลอด
และกรมทางหลวงชนบทก็เคยมีหนังสือแจ้งชะลอโครงการแล้วในวันที่ 10 สิงหาคม 2553 แต่ก็ยัง
ด�ำเนินการต่อในวันที่ 24 กันยายน 2555 เครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างถนนตาม
ผังเมืองรวมได้ท�ำหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีว่า หากจะมีความเห็นอนุมัติโครงการฯ ให้แจ้ง
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมด้วย นอกจากนี้เครือข่ายก็ได้มีการรวบรวมรายชื่อเพื่อคัดค้านโครงการฯ โดยมี
คนร่วมมากกว่า 3,000 รายชื่อ แต่ก็ไม่ได้รับการติดต่อกลับให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมแต่อย่างใด
อย่างไรก็ดี กรมทางหลวงชนบทได้มีหนังสือชี้แจงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแล้วว่า
อธิบดีกรมทางหลวงได้พิจารณาเห็นชอบอนุมัติให้ยกเลิกโครงการดังกล่าวแล้ว
ประเด็นปัญหาผังเมือง
การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการที่จัดทำ�ภายใต้ผังเมืองรวมจังหวัดกาญจนบุรีที่หมดอายุ
ไปแล้ว แต่อยู่ในระหว่างการปรับปรุงครั้งที่ 2 รวมถึงการเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการดังกล่าว
ที่ไม่ชอบธรรม ปัญหาการบังคับใช้ผังเมืองในช่วงรอยต่อที่ผังเมืองหมดอายุแล้ว
ความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในประเด็นปัญหาผังเมือง
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี
โครงการก่อสร้างถนนทั้ง 3 สาย เกิดจากการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีลงนามขอสนับสนุน
งบประมาณและค่าก่อสร้างจากกรมทางหลวงชนบท เมื่อปี พ.ศ. 2551 ซึ่งเป็นการดำ�เนินโครงการ
ตามผังเมืองรวมที่มีอยู่แล้ว
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เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้าน ทางจังหวัดก็ได้ทำ�หนังสือถึงกรมทางหลวงชนบท และได้
ทราบทางวาจาว่ากรมทางหลวงชนบทจะดำ�เนินการชะลอโครงการทั้งหมดจนกว่าจะทำ�ความเข้าใจกับ
ประชาชนในพื้นที่
กรมทางหลวงชนบท
ปี พ.ศ. 2555 กรมทางหลวงชนบทได้รับงบประมาณสำ�รวจเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ สาย ก และ
สาย ค แต่ในการออกพระราชกฤษฎีกาได้ออกครอบคลุมถนนทั้ง 3 สาย
โครงการสร้างถนนทั้ง 3 ไม่เข้าข่ายต้องจัดทำ�รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
การรับฟังความคิดเห็น ได้จัดขึ้นก่อนที่จะออกพระราชกฤษฎีกากำ�หนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะ
เวนคืน โดยสำ�รวจรายชื่อตามแนวสายทาง และหนังสือเชิญเข้าร่วมและแจ้งว่าจะมีการรับฟังความคิดเห็น
โดยมีแผ่นพับนำ�เสนอแจกชาวบ้านให้ทราบถึงสิทธิในการเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น โดยได้จ้างที่ปรึกษา
ทำ�การจัดประชุมและเก็บรายละเอียดข้อมูล ดังนี้
สาย ก (ซึ่งเป็นสายบังคับของผังเมือง) มีผู้เข้าร่วมครั้งที่ 1 จำ�นวน 50 คน ครั้งที่ 2 เฉพาะผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากโครงการจำ�นวน 78 คน และครั้งที่ 3 มาจากผู้ที่เข้าร่วมครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 มีผู้เห็นด้วย
ร้อยละ 69.56 ไม่เห็นด้วย 14.88 ไม่แสดงความคิดเห็น 15.56
สาย ข มีผู้เห็นด้วย 75 ไม่เห็นด้วย 27 ไม่แสดงความคิดเห็น 2
สาย ค มีผู้เห็นด้วย 71 ไม่เห็นด้วย 13.2 ไม่แสดงความคิดเห็น 15
สรุปได้ว่ามีผู้เห็นด้วยกับโครงการจำ�นวนมากกว่า ก็ดำ�เนินการตามโครงการต่อไป ซึ่งในขั้นตอน
การสำ�รวจอสังหาริมทรัพย์ ก็ต้องดำ�เนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนการสำ�รวจเช่นกัน
ให้โอกาสชุมชนเสนอแนวทางเลือกเพื่อปรับเปลี่ยนแนวเส้นทางไม่ให้กระทบต่อชุมชน
ยอมรับว่าพระราชกฤษฎีกามีผลกระทบกับชาวบ้าน ถนนสาย ข ก็ได้ชะลอโครงการเพราะชาวบ้าน
ค้านแล้ว แต่การชะลอคือมีโอกาสสร้างได้ หากชาวบ้านจะขอยกเลิกโครงการถนนก็ตอ้ งดำ�เนินการคัดค้าน
ผังเมือง เนื่องจากกรมทางหลวงชนบทดำ �เนินการตามคำ�ขอของทางจังหวัดซึ่งเป็นการก่อสร้างตาม
ผังเมืองรวม
แผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกาเป็นแผนที่เดิมตามผังเมืองเก่าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 ซึ่งไม่ถูกต้อง
ตามความเป็นจริง
การเข้าสำ�รวจอสังหาริมทรัพย์จะกำ�หนด 100 เมตร บริเวณทางแยก 500 เมตร แต่การเวนคืน
จริงๆ จะทำ�แค่ 20 เมตรและ 30 เมตร ตามโครงการสร้างถนน
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ส�ำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี
จังหวัดกาญจนบุรีมีผังเมืองรวมจังหวัดที่บังคับใช้มาแล้ว 2 ครั้ง ปัจจุบันหมดอายุแล้ว
สาเหตุที่หน่วยงานอื่นน�ำแนวผังเมืองของกรมโยธาธิการและผังเมืองไปสร้าง เนื่องจากตาม
กฎหมายผังเมืองให้อ�ำนาจหน่วยงานในการรอนสิทธิ ออกค�ำสั่งให้ผู้ที่จะปลูกสร้างล�้ำแนวถนนระงับ
การก่อสร้างได้
การก่อสร้างถนนใช้ชอื่ โครงการว่า “โครงการก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวม” และได้รบั งบประมาณ
มาตามชื่อโครงการนี้ จึงต้องน�ำเอาถนนที่ปรากฏตามผังเมืองไปก่อสร้างตามโครงการที่ได้รับงบประมาณ
ปัจจุบัน ผังเมืองรวมเมืองกาญจนบุรีซึ่งรวมโครงการก่อสร้างถนน เตรียมปิดประกาศ 15 วัน
เพื่อให้ประชาชนทราบและมาแสดงความคิดเห็น สามารถคัดค้านได้ และค�ำคัดค้านก็จะถูกน�ำไปพิจารณา
รับฟังในที่ประชุมคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดและผังเมืองชาติ ซึ่งอาจจะยืนยันตามแบบผังเมืองเดิม
ปัจจุบนั การปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัดกาญจนบุรี (ปรับปรุงครัง้ ที่ 2) เป็นภารกิจทีก่ รมโยธาธิการ
และผังเมืองถ่ายโอนให้เทศบาลเมืองกาญจนบุรี ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตผังเป็นผูด้ �ำเนินการ
โดยจัดจ้างที่ปรึกษา คือ บริษัท ฟ. ด�ำเนินการ และกรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นผู้สนับสนุนด้านวิชาการ
ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนที่ 4 (การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน) ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันที่
5 กุมภาพันธ์ 2556 มีผเู้ ข้าร่วมประชุมประมาณ 1,000 คน ปรากฏว่า ความเห็นคนส่วนใหญ่คอื ไม่ตอ้ งการ
ถนนโครงการหลายสายทีผ่ า่ นพืน้ ทีช่ มุ ชนหนาแน่น ทัง้ นี้ จะได้จดั ประชุมรับฟังความคิดเห็นของผูแ้ ทนชุมชน
ของแต่ละกลุ่มย่อยอีกครั้งภายในเดือนมีนาคม 2556 เพื่อจะได้น�ำไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการก�ำหนด
โครงการก่อสร้างถนนต่อไป
ข้อคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นการคัดค้านหรือเห็นด้วยจะถูกน�ำไปประกอบการ
พิจารณาวางและจัดท�ำผังเมืองรวม หรือทบทวนผังเมืองรวมที่ได้วางไว้และจัดท�ำขึ้นไว้ก่อนแล้ว ก่อนที่จะ
น�ำเสนอคณะกรรมการผังเมืองพิจารณา
ปลัดอ�ำเภอท่าม่วง
ถนนสาย ข ผ่านอำ�เภอท่าม่วงประมาณ 1 กิโลเมตร ผ่านพื้นที่ไร่นา สวนผัก ไม่มีบ้านเรือน ได้มี
การประชุมประมาณ 2 ครั้ง มีเฉพาะผู้นำ�ชุมชนไป ชาวบ้านไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมและจากการสอบถาม
กำ�นัน ผู้ใหญ่บ้าน เห็นว่าไม่มีผลกระทบต่อชาวบ้าน
เทศบาลเมืองกาญจนบุรี
เทศบาลเมืองกาญจนบุรีได้รับการถ่ายโอนอำ�นาจการทำ�ผังเมืองมาเมื่อปี พ.ศ. 2548 แต่เมื่อ
ผังเมืองเดิมหมดอายุ อำ�นาจหน้าทีก่ เ็ ป็นขององค์กรปกครองท้องถิน่ ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดกาญจนบุรใี นการจัดทำ�
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ผังเมืองรวม โดยเทศบาลเมืองกาญจนบุรีมีหน้าที่หลักในการจัดทำ� โดยเทศบาลเมืองกาญจนบุรีได้จัดจ้าง
บริษทั ฟ. ซึง่ อยูใ่ นขัน้ ตอนการรับฟังความคิดเห็นและผลจากการรับฟังนีก้ จ็ ะถูกเสนอไปยังคณะกรรมการ
ผังเมืองส่วนกลางอีกครั้งหนึ่ง ปัจจุบันผังเมืองหมดอายุแล้ว แต่ก่อนหน้านี้เทศบาลก็ได้ดำ�เนินการ
ก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวม ซึ่งถนนสาย ก เป็นสายหลัก ส่วนสาย ข และ ค เป็นเพียงสายแนะนำ�
เทศบาลเมืองกาญจนบุรีไม่ทราบเรื่องการยกเลิกโครงการก่อสร้างถนน
ถนนสาย ข จะมีการปรับเปลี่ยนตามผังเมืองใหม่ แต่สาย ก และ ค จะคงเส้นทางไว้เหมือนเดิม
เทศบาลต�ำบลปากแพรก
ชาวบ้านตำ�บลปากแพรกเคยคัดค้านการก่อสร้างถนนแต่ไม่สำ�เร็จ จึงได้ร้องต่อศาลปกครอง
ศาลปกครองมีคำ�สั่งให้ชะลอโครงการเฉพาะส่วนที่ร้องต่อศาลเท่านั้น ไม่ใช่ชะลอถนนสาย ข ทั้งสาย
มีปัญหาเรื่องการบังคับใช้ผังเมืองในช่วงรอยต่อที่ผังเมืองหมดอายุไปแล้ว ท้องถิ่นก็จำ�เป็นต้อง
อนุญาตเนื่องจากไม่มีกฎหมายบังคับ
ควรหาข้อยุติว่า การดำ�เนินการอย่างไรให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารทั่วถึง ความจำ�เป็นเรื่อง
การสร้างถนน การรับฟังความเห็นของประชาชน การเยียวยาผลกระทบ กรมทางหลวงชนบทควรให้
คำ�ตอบกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างชัดเจน
ความเห็นคณะอนุกรรมการด้านสิทธิชุมชน
การดำ�เนินการโครงการแบบนี้ต้องดำ�เนินการโดยยึดหลักตามรัฐธรรมนูญ จะใช้กฎหมายผังเมือง
และกฎหมายเฉพาะอย่างเดียวไม่ได้
สิทธิชุมชน ชุมชนมีสิทธิใช้ประโยชน์และบริหารจัดการป่า ลุ่มนํ้า ที่ดิน ชายฝั่ง ดังนั้น การดำ�เนิน
นโยบายต่างๆ ต้องคำ�นึงถึงประโยชน์ของประชาชนและควรให้ประชาชนมีส่วนในการบริหารจัดการ
สิทธิในการมีส่วนร่วม ต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่การอนุมัติโครงการนี้ ต้องถามความเห็น
จากชาวบ้านก่อนทีจ่ ะมีโครงการ ในเวทีทกี่ รมทางหลวงชนบทจ้างบริษทั ทีป่ รึกษามาทำ� กรมทางหลวงชนบท
ต้องให้ประชาชนทั้งจังหวัดรับรู้ข้อมูลก่อน โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีส่วนได้เสีย การมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็น ว่าโครงการมีจุดอ่อนอย่างไร มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ส่วนร่วมในการดำ�เนินการและ
ส่วนร่วมในการตรวจสอบ
มีมติเห็นควรยกเลิกโครงการ
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(2) ความล่าช้าในการประกาศบังคับใช้ผังเมือง
ค�ำร้องเลขที่ 800/25508
เรื่อง โรงงานเหล็ก จังหวัดเพชรบุรี
ข้อเท็จจริงโดยสรุป
บริษัท ท. ได้เข้ามาก่อตั้งโรงงานประกอบกิจการหลอมเหล็ก ในพื้นที่หมู่ที่ 1 ตำ�บลหนองชุมพล
อำ�เภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี โดยไม่มีการสอบถามชาวบ้านก่อนทำ�การก่อสร้าง และพื้นที่โครงการ
อยู่ในเขตจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ในวันที่ 4 เมษายน 2550 ชาวบ้านได้เดินทางไปยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีให้ระงับ
การก่อสร้างโครงการ แต่กไ็ ม่มหี น่วยงานใดให้การตอบรับ จนกระทัง่ เมือ่ ก่อสร้างโรงงานเสร็จ มีการทดลอง
เดินเครื่องในวันที่ 11 ธันวาคม 2550 เป็นเวลา 4 วัน ก่อให้เกิดผลกระทบทั้งด้านมลภาวะทางเสียง
ฝุ่นละอองและกลิ่น
วันที่ 19 ธันวาคม 2550 อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรีได้มีหนังสือขอความร่วมมือให้โรงงานระงับ
โครงการไปก่อนจนกว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการจะผ่านการพิจารณาจาก
ส�ำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประเด็นปัญหาผังเมือง
1. ความล่าช้าในการจัดทำ�ผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบุรี ซึง่ อยูใ่ นขัน้ ตอนดำ�เนินการออกกฎกระทรวง
โดยตามร่างกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบุรี ที่ตั้งของโรงงานหลอมเหล็กดังกล่าวจะอยู่ในที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม และมีข้อกำ�หนดห้ามกิจกรรมหลอมเหล็ก
2. การพิจารณาเปลี่ยนการใช้ที่ดินเพื่อประโยชน์อย่างอื่นที่มิใช่เกษตรกรรม ตามมาตรา 45
พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2517 การเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ดังกล่าว มิได้มี
กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน หรือได้รับความยินยอมจากชุมชนในพื้นที่
ความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในประเด็นปัญหาผังเมือง
สำ�นักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี ได้ตอบประเด็นการประกอบกิจการหลอมเหล็ก
ในพื้นที่ดังกล่าวขัดต่อกฎหมายผังเมืองหรือไม่นั้นว่า เนื่องจากพื้นที่บริเวณดังกล่าวยังไม่มีกฎกระทรวง
ประกาศบังคับใช้ จึงไม่สามารถนำ�กฎหมายผังเมืองมาพิจารณาได้ในขณะนี้
8

รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่ 332/2553 ลงวันที่ 6
ตุลาคม 2553
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สำ�นักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรีได้ชี้แจงกรณีการเปลี่ยนการใช้ที่ดินเพื่อประโยชน์อย่างอื่น
ที่มิใช่เกษตรกรรมว่า การบังคับใช้ที่ดินตามมาตรา 45 พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
พ.ศ. 2517 มิได้บังคับเด็ดขาด มีข้อยกเว้นให้คณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดมีอำ�นาจในการอนุญาต
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีความเห็นต่อประเด็นการจัดรูปที่ดินว่า การเปลี่ยนการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินจากเพื่อการทำ�เกษตรกรรมเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมดังกล่าว มิได้มีกระบวนการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชน หรือได้รบั ความยินยอมจากชุมชนในพืน้ ที่ กระบวนการพิจารณาให้เปลีย่ นแปลง
การใช้ประโยชน์ในที่ดินดังกล่าว จึงไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของมาตรา 57 วรรค 2 รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
สรุปผลการตรวจสอบของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีข้อเสนอต่อสำ�นักงานจัดรูปที่ดินกลาง ให้พิจารณาจัดทำ�
กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ก่อนมีมติให้เปลีย่ นการใช้ทดี่ นิ เพือ่ ประโยชน์อย่างอืน่ ทีม่ ใิ ช่
เกษตรกรรม
ค�ำร้องเลขที่ 434/25539
เรื่อง โรงงานหลอมเศษโลหะ ตำ�บลมาบโป่ง อำ�เภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
ข้อเท็จจริงโดยสรุป
ผูร้ อ้ ง (ปกปิดชือ่ ) ได้รอ้ งเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามคำ�ร้องที่ 434/2553 ว่า
บริษัท ย. ได้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการประเภทหล่อหลอมเศษโลหะ บริเวณหมู่ที่ 2 ตำ�บลมาบโป่ง
อำ�เภอพานทอง จังหวัดชลบุรี และสำ�นักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ได้ออกใบอนุญาตให้โดยไม่มี
การศึกษาประเมินผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน และไม่จัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็น
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
ประเด็นปัญหาผังเมือง
ความล่าช้าในการออกประกาศ (ร่าง) กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม (เดือนสิงหาคม 2553)
ทำ�ให้มีการประกอบกิจการโรงงานหลอมทองแดงในพื้นที่ ขัดกับร่างกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว
ความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในประเด็นปัญหาผังเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรีได้ชี้แจงว่า พื้นที่ดังกล่าวยังไม่มีกฎกระทรวงผังเมืองรวม
ประกาศบังคับใช้ขณะนี้ (เดือนสิงหาคม 2553) กรมโยธาธิการและผังเมืองกำ�ลังดำ�เนินการวางแผนและ
9

รายงานผลการตรวจสอบ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่ 397/2555 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2555
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จัดทำ�ผังเมืองรวมชุมชนพานทอง-หนองตำ�ลึง จังหวัดชลบุรี ซึง่ อยูใ่ นระหว่างเสนอคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา โดยกำ�หนดการใช้ประโยชน์ที่ดินไว้เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
สรุปผลการตรวจสอบของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พจิ ารณาเห็นว่า การประกอบกิจการโรงงานอาจก่อให้เกิด
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน และกระบวนการพิจารณาอนุญาตของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีปัญหา
ในประเด็นการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน จึงเห็นควรให้พิจารณา
ยกเลิกใบอนุญาตดังกล่าว และเห็นควรมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมเรื่องแนว
ปฏิบตั ใิ นกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนสำ�หรับการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
ค�ำร้องเลขที่ 725/255310
เรื่อง โครงการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร แห่งที่ 2 จังหวัดชลบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรา
ข้อเท็จจริงโดยสรุป
ราษฎรในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราและชลบุรีมาร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ว่า บริษัท อ. ได้มีโครงการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร แห่งที่ 2 ซึ่งมีบริเวณครอบคลุมพื้นที่
ตำ � บลเกาะลอย ตำ � บลบ้ า นเก่ า ตำ � บลบางนาง อำ � เภอพานทอง จั ง หวั ด ชลบุ รี และตำ � บลบางผึ้ ง
อำ � เภอบางปะกง จั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทรา มี พื้ น ที่ ป ระมาณ 8,226 ไร่ 3 งาน 84 ตารางวา โดยการ
นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้มีการประกาศจัดตั้งพื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตอุตสาหกรรมทั่วไป
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร (โครงการ 2) เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2553
ประชาชนมีความกังวลว่าหากมีการจัดการไม่ดีเพียงพอ อาจก่อให้เกิดผลกระทบกับเกษตรกร
เนื่องจากพื้นที่โดยรอบโครงการเป็นพื้นที่เกษตรกรรม มีการเพาะปลูกและมีการเลี้ยงปลาและกุ้งเป็น
จำ�นวนมาก อีกทั้งร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมยังได้กำ �หนดการใช้ประโยชน์ที่ดินดังกล่าว
เป็นประเภทนิคมอุตสาหกรรมในบางส่วน และเป็นพื้นที่เกษตรกรรมเป็นบางส่วนทับซ้อนกันอยู่
10

หนังสือคณะอนุกรรมการด้านสิทธิชุมชนและฐานทรัพยากรที่ สม 003/719 ฉบับลงวันที่ 18 เมษายน 2554
หนังสือกรมโยธาธิการและผังเมืองที่ มท 0712/3892 ฉบับลงวันที่ 2 มิถุนายน 2554
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาประสานงานและจัดทำ�ผังเมือง ครั้งที่ 4/2546 วันที่ 14
สิงหาคม 2546
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาประสานงานและจัดทำ�ผังเมือง ครั้งที่ 9/2546 วันที่ 3
พฤศจิกายน 2548
หนังสือกรมโยธาธิการและผังเมืองที่ มท 0712.2/5724 ฉบับลงวันที่ 4 มิถุนายน 2556
รายงานผลการตรวจสอบ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่ 1076-1077/2555 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2555
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ประเด็นปัญหาผังเมือง
ความล่าช้าในการประกาศบังคับใช้
1) ผังเมืองรวมชุมชนบางปะกง
2) ผังเมืองรวมชุมชนพานทอง - หนองตำ�ลึง จังหวัดชลบุรี
ซึง่ ใช้เวลา 7 ปี 8 เดือนฉบับหนึง่ และ 6 ปี 1 เดือน อีกฉบับหนึง่ ตามลำ�ดับ นับแต่วนั ทีค่ ณะอนุกรรมการ
ผังเมืองพิจารณาประสานงานวางและจัดทำ�ผังเมืองได้มีการประชุมในประเด็นผังเมืองนั้นๆ จนถึงวันที่
ถูกประกาศบังคับใช้
ส่วนรายละเอียดการจัดทำ�ผังอื่นยังไม่มีข้อมูล
ความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในประเด็นปัญหาผังเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมือง
จากการตรวจสอบพบว่าพืน้ ทีส่ ว่ นใหญ่เป็นพืน้ ทีว่ า่ งและพืน้ ทีเ่ กษตรกรรม ส่วนการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ
ในอนาคตพบว่า พื้นที่โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครที่ 2 ตั้งอยู่ในเขตผังเมืองรวมจังหวัด 2 จังหวัด
และผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน 3 ผัง ดังนี้
1. ผังเมืองรวมจังหวัดฉะเชิงเทรา อยู่ในพื้นที่ตำ�บลบางผึ้ง อำ�เภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
กำ�หนดการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นประเภทชุมชน (สีชมพู) อยู่ในขั้นตอนคณะกรรมการกฤษฎีกานัดประชุม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ปัจจุบันประกาศใช้บังคับแล้ว เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2554 ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2559)
2. ผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี กำ�หนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ตำ�บลบางนาง ตำ�บลเกาะลอย
ตำ�บลบ้านเก่า อำ�เภอพานทอง จังหวัดชลบุรี เป็นประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) อยู่ในขั้นตอน
คณะกรรมการกฤษฎีกานัดประชุมหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง (ปัจจุบนั ประกาศใช้บงั คับแล้ว เมือ่ วันที่ 7 พฤษภาคม
2553 ถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2558)
3. ผังเมืองรวมชุมชนบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา กำ�หนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ตำ�บล
บางผึ้ง อำ�เภอบางปะกง เป็นประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) (ปัจจุบันประกาศใช้บังคับแล้ว
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2554 ถึงวันที่ 26 เมษายน 2559)
4. ผังเมืองรวมชุมชนพานทอง-หนองตำ�ลึง จังหวัดชลบุรี กำ�หนดการใช้ประโยชน์ที่ดินให้พื้นที่
ตำ�บลบ้านเก่า ตำ�บลบางนาง อำ�เภอพานทอง เป็นประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) อยู่ในขั้นตอน
เตรียมประกาศราชกิจจานุเบกษา
5. ผังเมืองรวมเมืองชลบุรี กำ�หนดการใช้ประโยชน์ที่ดินให้พื้นที่ตำ�บลเกาะลอย อำ�เภอพานทอง
เป็นประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) (ปัจจุบันประกาศใช้บังคับแล้ว เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2553
ถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2558)
80

ผังเมืองกับการคุ้มครองสิทธิชุมชน
และสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน

พืน้ ทีบ่ างส่วนซ้อนทับกับพืน้ ทีช่ มุ่ นาํ้ ภาคตะวันออกตอนปลายลุม่ นาํ้ บางปะกง - คลองหลวง ประเภท
ที่ราบนํ้าท่วมถึง (Flood Plain) บริเวณตำ�บลบางผึ้ง จังหวัดฉะเชิงเทรา และตำ�บลเกาะลอย และตำ�บล
บางนาง จังหวัดชลบุรี
เนื่องจากกรมโยธาธิการและผังเมืองไม่มีข้อมูลรายละเอียดโครงการในเชิงลึกจึงไม่สามารถให้
ความเห็นได้อย่างเด่นชัด ซึ่งหลักวิชาการด้านผังเมืองจำ�เป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีข้อมูลดังกล่าว
อย่างไรก็ดี เนื่องจากผังเมืองรวมจังหวัดและผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน กำ�หนดให้พื้นที่โครงการ
ก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร แห่งที่ 2 และบริเวณข้างเคียงเป็นพืน้ ทีช่ นบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
จึงเห็นว่าการพัฒนาอุตสาหกรรมควรสอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ตามทีผ่ งั กำ�หนดและควรคำ�นึงถึง
ผลกระทบที่จะมีต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม เช่น ระบบการบำ�บัดและระบายนํ้าเสียจากโรงงาน แหล่งนํ้า
ที่จะนำ�มาใช้ในกิจกรรมโรงงานผลกระทบที่จะมีต่อแก้มลิงรับนํ้าตามธรรมชาติในพื้นที่ที่เป็นที่ราบลุ่มเพื่อ
มิให้เกิดนํ้าท่วม การสูญเสียพื้นที่การเกษตร ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อชุมชนด้านการใช้สาธารณูปโภค สาธารณูปการ รวมถึงเรื่องมลพิษทางอากาศ ฝุ่น ควัน คุณภาพของนํ้าและดิน ผลกระทบด้านประชากร
เศรษฐกิจ สังคม กล่าวคือ เมือ่ พืน้ ทีด่ งั กล่าวได้มกี ารกำ�หนดการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ในอนาคตไว้แล้ว การพัฒนา
ใดๆ ก็ควรเป็นไปในทิศทางที่เหมาะสมสอดคล้องกับข้อกำ�หนดนั้นๆ
กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ด�ำ เนินการแจ้งการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสำ�นักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นข้อมูลและแนวทางในการพิจารณาต่อการ
ประกาศ การอนุมตั โิ ครงการนิคมอุตสาหกรรม ซึง่ เป็นข้อห้ามการใช้ประโยชน์ในพืน้ ทีด่ งั กล่าว ตามคำ�แนะนำ�
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว
สรุปผลการตรวจสอบของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีข้อเสนอต่อกรมโยธาธิการและผังเมือง ควรดำ�เนินการ
ดังต่อไปนี้
1) แจ้งสาระสำ�คัญของผังเมืองที่ครอบคลุมพื้นที่โครงการทั้งหมดที่ประกาศใช้บังคับแล้ว และ
ผังเมืองที่อยู่ระหว่างรอประกาศใช้บังคับ ซึ่งมีการกำ�หนดการใช้ที่ดินและข้อห้ามกิจกรรมในการใช้ที่ดิน
นัน้ ๆ ทีจ่ ะเกิดขึน้ ในปัจจุบนั และอนาคต อันเป็นการคุม้ ครองทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมของชุมชน
โดยแจ้งต่อการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสำ�นักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ ง แวดล้ อ มเพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล และแนวทางในการพิ จ ารณาต่ อ การประกาศ การอนุ มั ติ โ ครงการ
นิคมอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นข้อห้ามการใช้ประโยชน์ในพื้นที่นั้น
2) ใช้อำ�นาจตามมาตรา 15(3) แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 กำ�หนดหลักเกณฑ์
การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินในพื้นที่ ในช่วงที่ผังเมืองรวมอยู่ระหว่างการรอการประกาศใช้บังคับ เพื่อให้
เกิดการคุ้มครองพื้นที่มิให้มีกิจกรรมที่เป็นข้อห้ามและก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน
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ค�ำร้องเลขที่ 189/255411
เรื่อง โครงการนิคมอุตสาหกรรมระยอง อ�ำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
ข้อเท็จจริงโดยสรุป
ผังเมืองรวมจังหวัดระยองได้เริม่ ดำ�เนินการมาตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2547 โดยทีร่ ะหว่างดำ�เนินการยังไม่เสร็จ
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดระยองยังไม่มีผลบังคับใช้ แต่จากการตรวจสอบพื้นที่โครงการ
ขอจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) ของบริษัท ซ. พบว่าตั้งอยู่ในเขตผังเมืองรวมจังหวัด
ระยอง ในบริ เวณที่ ดิ น หมายเลข 4.1 กำ � หนดให้ ใช้ เ ป็ น ที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว) ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม สถาบันราชการ สถาบัน
การศึกษา สถาบันศาสนา การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ สำ�หรับการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ เพือ่ กิจการอืน่
ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กำ�หนด (1) โรงงานทุกจำ�พวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่
โรงงานตามประเภท ชนิดและจำ�พวกทีก่ �ำ หนดให้ด�ำ เนินการได้ตามบัญชีแนบท้ายกฎกระทรวง และโรงงาน
บำ�บัดนํ้าเสียรวมของชุมชน และบริเวณที่ดินหมายเลข 6.4 กำ�หนดให้ใช้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบท
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้อง
กับเกษตรกรรม สถาบันราชการ สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
และการอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อม สำ�หรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่นนั้น ห้ามให้ใช้ประโยชน์
ทีด่ นิ เพือ่ กิจการตามทีก่ �ำ หนด (1) โรงงานทุกจำ�พวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท
ชนิดและจำ�พวกที่กำ�หนดให้ดำ�เนินการได้ตามบัญชีแนบท้ายกฎกระทรวง และโรงงานบำ�บัดนํ้าเสียรวม
ของชุมชน
ประเด็นปัญหาผังเมือง
กรณีที่ผังเมืองอยู่ระหว่างรอประกาศใช้บังคับ และมีข้อห้ามการจัดสรรเพื่ออุตสาหกรรมแต่มีการ
เตรียมการพัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรม โดยทีไ่ ม่ไปพัฒนาในพืน้ ทีส่ มี ว่ ง แต่กลับพัฒนาในพืน้ ทีท่ กี่ �ำ หนด
เป็นพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่อนุรักษ์ชนบทเกษตรกรรม เช่น พื้นที่โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม
ระยอง (บ้านค่าย) อำ�เภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
ความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในประเด็นปัญหาผังเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้มีการจัดประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดและคณะ
อนุกรรมการผังเมืองระดับจังหวัด โดยที่ประชุมมีมติให้นำ�ผังเมืองรวมจังหวัดระยองมาปรับปรุงแก้ไข
11

หนังสือโยธาธิการและผังเมือง ที่ มท 0711.3/5586 ฉบับลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2556
หนังสือคณะอนุกรรมการด้านสิทธิชุมชนและฐานทรัพยากร ที่ สม 0003/980 ฉบับลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2555
รายงานผลการตรวจสอบ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่ 1073/2555 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2555
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เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปจากช่วงที่เริ่มดำ�เนินการวางผังไปมาก ทำ�ให้
ร่างผังเมืองรวมจังหวัดอาจไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน รวมถึงโครงการพัฒนา
ต่างๆ ของรัฐบาลและต้องมีความสมดุลระหว่างการอนุรกั ษ์และการพัฒนา และให้กรมโยธาธิการและผังเมือง
ออกประกาศกรม เพือ่ กำ�หนดหลักเกณฑ์ทตี่ งั้ ของกิจการบางประเภททีเ่ ห็นว่าจะส่งผลกระทบต่อภาพรวม
ของจังหวัดมาควบคุมพื้นที่จังหวัดระยอง ในขณะที่ยังไม่มีกฎกระทรวงบังคับใช้ไปพลางก่อน และ
เสนอให้จัดทำ�ร่างกฎกระทรวงให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 1 ปี
สรุปผลการตรวจสอบของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นควรมีมาตรการการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน
และมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ต่อกรมโยธาธิการและผังเมือง ดังนี้
1) กรมโยธาธิการและผังเมืองควรส่งรายละเอียดร่างผังเมืองรวมจังหวัดระยอง และร่างข้อก�ำหนด
ผังเมืองและค�ำอธิบายที่เข้าใจต่อการน�ำไปเป็นแนวทางปฏิบัติต่อหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้
ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินและข้อห้าม เพื่อประโยชน์ในการด�ำเนินการ
พิจารณาอนุมัติอนุญาต และการให้ความเห็นเพื่อป้องกันมิให้มีการพัฒนาที่ขัดแย้งกับผังเมืองในอนาคต
และควรประสานงานกับท้องถิน่ ในจังหวัดระยอง เพือ่ ให้มกี ารน�ำร่างข้อก�ำหนดการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ มาเป็น
แนวทางจัดท�ำข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร เพื่อให้มีมาตรการป้องกันการพัฒนา
ที่ขัดต่อผังเมืองและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ในระหว่างที่ร่างผังเมืองรวมจังหวัดระยอง
รอประกาศใช้บังคับ
2) กรมโยธาธิการและผังเมืองควรก�ำหนดหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์และข้อห้ามการจัดสรร
เพือ่ อุตสาหกรรม โดยอาศัยแนวทางตามร่างผังเมืองทีร่ อประกาศ เพือ่ ให้เกิดการควบคุมพืน้ ทีใ่ ห้เป็นไปตาม
ผังเมือง ตามนัยมาตรา 15 (3) แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518
ค�ำร้องเลขที่ 554/255412
เรื่อง โครงการเขตอุตสาหกรรม อ�ำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
ข้อเท็จจริงโดยสรุป
กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้เริ่มดำ�เนินการวางและจัดทำ�ผังเมืองรวมจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่ง
ครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัดปราจีนบุรี รวมพื้นที่เป็นจำ�นวน 4,762.362 ตารางกิโลเมตร โดยจัดประชุม
12

หนังสือสำ�นักโยธาธิการและผังเมือง ที่ ปจ 0022.2/64 ฉบับลงวันที่ 10 มกราคม 2556
หนังสือสำ�นักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0405 (ลน 1)/13058 ฉบับลงวันที่ 26 ธันวาคม 2554
หนังสือสำ�นักงานโยธาธิการและผังเมือง ที่ ปจ 0020.2/1918 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2554
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 07711.7/3476 ฉบับลงวันที่ 19 มีนาคม 2555
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สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2547 และตามกรอบแผนปฏิบัติงานปีงบประมาณ
พ.ศ. 2549 กรมโยธาธิการจะต้องเสนอร่างประกาศผังเมืองรวมจังหวัดดังกล่าวให้แก่รัฐมนตรีเพื่อลงนาม
และลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไปภายในเดือนกันยายน พ.ศ. 2549 แต่กลับมีการประกาศใช้
กฎกระทรวงให้ใช้บงั คับผังเมืองรวมจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2555 ในราชกิจจานุเบกษาในวันที่ 2 พฤศจิกายน
2555 ซึ่งเป็นระยะเวลา ประมาณ 7 ปีกับ 9 เดือนในการดำ�เนินการ
ผูร้ อ้ งในนาม “กลุม่ รักษ์เขาใหญ่” อำ�เภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี ได้มหี นังสือลงวันที่ 15 พฤศจิกายน
2554 ถึงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรียกร้องขอให้คณะกรรมการฯ ตรวจสอบกรณีที่บริษัท
ม. ได้ว่าจ้างบริษัท ส. ทำ�การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อดำ�เนินการก่อตั้งเขตอุตสาหกรรม
ในพื้นที่จำ�นวน 5,000 ไร่ ซึ่งครอบคลุมหลายตำ �บลในเขตอำ�เภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี และเมื่อ
ข้ อ เท็ จ จริ ง ปรากฏว่ า พื้ น ที่ ดั ง กล่ า วเป็ น พื้ น ที่ ดิ น ประเภทอนุ รั ก ษ์ ช นบทและเกษตรกรรม ตามร่ า ง
ผังเมืองรวมจังหวัดปราจีนบุรีปัจจุบันได้อยู่ในขั้นตอนที่ 14 โดยร่างผังเมืองดังกล่าว ห้ามการก่อสร้าง
โรงงานใดๆ ในเขตพื้นที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมการที่บริษัทฯ ดำ�เนินการว่าจ้าง
บริษัทหนึ่งเพื่อดำ�เนินการจัดทำ� EIA จึงขัดกับเจตนารมณ์ของกฎหมายผังเมือง ทั้งนี้ รัฐบาลก็ได้ทุ่มเท
ทั้งบุคลากรและงบประมาณจำ�นวนมากเพื่อจัดทำ�ผังเมืองรวมนี้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 เพื่อให้เกิด
การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ให้ ต รงเต็ ม ตามศั ก ยภาพของพื้ น ที่ อ ย่ า งแท้ จ ริ ง นอกจากนี้ บริ เวณที่ ก่ อ ตั้ ง
เขตอุตสาหกรรมของบริษัท ม. ยังเป็นบริเวณที่เป็นทางนํ้าไหล ซึ่งการสร้างเขตอุตสาหกรรมจะส่งผลให้
ทางนํ้าแคบลงเมื่อมีการถมแก้มลิงเพื่อก่อตั้งเขตประกอบการอุตสาหกรรม ซึ่งจะทำ�ให้ความเสี่ยง
ที่อำ�เภอเมือง อำ�เภอประจันตคาม อำ�เภอศรีมหาโพธิ์ และอำ�เภอกบินทร์บุรี มีความเสี่ยงต่อนํ้าท่วม
มากขึ้น ทำ�ให้ประชาชนเดือดร้อนเสียหาย
ประเด็นปัญหาผังเมือง
ความล่าช้าในการประกาศร่างผังเมืองรวมจังหวัดปราจีนบุรี อันท�ำให้เกิดช่องว่างของกฎหมาย
ในการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ทีไ่ ม่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพืน้ ทีแ่ ละเจตนารมณ์ของกฎหมาย
ผังเมือง
ความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในประเด็นปัญหาผังเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดปราจีนบุรี ชีแ้ จงข้อเท็จจริงว่าร่างผังเมืองรวมจังหวัดปราจีนบุรี
อยูร่ ะหว่างการด�ำเนินการในขัน้ ตอนที่ 14 (กรมโยธาธิการและผังเมืองได้จดั ท�ำร่างกฎกระทรวงทีส่ �ำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจแล้ว) และกรณีโครงการของบริษัท ม. นั้นตั้งอยู่ในที่ดินประเภทอนุรักษ์
ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) บริเวณหมายเลข 5.10 ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อการเกษตรหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม สถาบันราชการ สถาบันการศึกษา สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ และการอนุรักษ์และส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
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ส�ำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้มหี นังสือถึงผูว้ า่ ราชการจังหวัดปราจีนบุรขี อให้ชะลอการอนุมตั ิ
การสร้างโรงงานอุตสาหกรรมหรือเขตประกอบการอุตสาหกรรมจนกว่ากฎกระทรวงให้ใช้บงั คับผังเมืองรวม
จังหวัดปราจีนบุรีจะมีผลบังคับใช้ เพื่อให้การใช้ประโยชน์ที่ดินมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชนในพืน้ ที่ อันเป็นผลสืบเนือ่ งมาจากการทีก่ ลุม่ เครือข่ายพลเมืองปกป้องแผ่นดินถิน่ เกิด
และเครือข่ายประชาชนภาคตะวันออกจังหวัดระยอง จังหวัดปราจีนบุรี และเครือข่ายอนุรกั ษ์วถิ เี กษตรกรรม
จังหวัดสระบุรี จ�ำนวนประมาณ 150 คน ได้เข้ามายื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรีให้เร่งประกาศบังคับใช้
ผังเมืองรวมจังหวัดระยอง จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระบุรี (ส�ำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่
นร 0405 (ลน 1)/13058 ถึงผูว้ า่ ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ฉบับลงวันที่ 26 ธันวาคม 2554) และสืบเนือ่ งจาก
หนังสือดังกล่าว ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีก็ได้มีหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่า ได้แจ้งให้ส�ำนักงาน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี และส�ำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรีด�ำเนินการแล้ว
(หนังสือศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรีที่ ปจ 0016.3/504 ถึงเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เลขที่รับ 1388
ลงวันที่ 16 มกราคม 2555)
หลังจากทีม่ กี ารเร่งรัดจากส�ำนักนายกรัฐมนตรีให้ประกาศผังเมืองรวมจังหวัดนี้ กระทรวงมหาดไทย
ก็ได้มีหนังสือชี้แจงต่อนายกรัฐมนตรีว่ากรมโยธาธิการและผังเมืองได้ด�ำเนินการตรวจสอบ แก้ไขร่าง
กฎกระทรวงฯ ตามความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาเสร็จแล้วและได้จัดท�ำร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ
ผังเมืองรวมส่งให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง
สรุปผลการตรวจสอบของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ปัจจุบันค�ำร้องอยู่ระหว่างการตรวจสอบของอนุกรรมการด้านสิทธิชุมชนในคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ค�ำร้องเลขที่ 575/255513
เรื่อง โครงการท่าเทียบเรือ อ�ำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
ข้อเท็จจริงโดยสรุป
มีการร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่า คณะกรรมการเพื่อพิจารณากลั่นกรอง
การปลูกสร้างสิ่งล่วงลํ้าล�ำนํ้าประจ�ำส�ำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6 ได้พิจารณาอนุญาตให้ บริษัท ค.
ปลูกสร้างท่าเทียบเรือขนส่งสินค้า ริมฝั่งแม่นํ้าบางปะกง ในพื้นที่ต�ำบลสนามจันทร์ อ�ำเภอบ้านโพธิ์
13

บันทึกข้อความถึงนายอำ�เภอบ้านโพธิ์ ที่ ฉช 0517.1/- ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2555
หนังสือแจ้งผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียน ของสำ�นักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่ สม 0003/2814
ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556
รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่ 723/2556
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จั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทรา ซึ่ ง เป็ น การอนุ ญ าตที่ ไ ม่ ไ ด้ พิ จ ารณาถึ ง ข้ อ เท็ จ จริ ง อั น เป็ น สาระส�ำคั ญ เกี่ ย วกั บ
สภาพพื้นที่ และผู้ร้องเห็นว่าการก่อสร้างท่าเทียบเรือดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของ
ชุมชน
ประเด็นปัญหาผังเมือง
ความล่าช้าในการจัดท�ำผังเมือง ซึ่งอยู่ในขั้นตอนเสนอกฎกระทรวงให้รัฐมนตรีลงนามซึ่งอยู่ใน
ขั้นตอนเสนอกฎกระทรวงให้รัฐมนตรีลงนาม (เดือนธันวาคม 2555) *ปัจจุบันมีการประกาศบังคับใช้แล้ว
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2556
สรุปผลการตรวจสอบของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เห็นควรให้กรมโยธาธิการและผังเมืองดำ�เนินการดังนี้
1. มีหนังสือถึงหน่วยงานรัฐที่มีอำ�นาจพิจารณาออกใบอนุญาตก่อสร้างโครงการต่างๆ ตลอดจน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ เพื่อแจ้งสาระสำ�คัญและข้อกำ�หนดการใช้พื้นที่ผังเมืองที่ประกาศ
บังคับใช้แล้ว และผังเมืองที่อยู่ระหว่างรอประกาศใช้บังคับ ซึ่งมีกำ�หนดการใช้ประโยชน์ที่ดินและข้อห้าม
กิจกรรมการใช้ที่ดินนั้นๆ เพื่อหน่วยงานรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ประกอบในการพิจารณา
อันเป็นการคุม้ ครองทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมชุมชน และสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของประชาชน
ทีไ่ ด้แสดงความคิดเห็นในร่างผังเมือง และเป็นการอุดช่องว่างในพืน้ ทีท่ ไี่ ม่มผี งั เมืองบังคับใช้หรืออยูร่ ะหว่าง
รอการประกาศใช้
2. ใช้อำ�นาจตามมาตรา 15 (3) แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 กำ�หนดหลักเกณฑ์
การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สนิ ในพืน้ ทีซ่ งึ่ ผังเมืองอยูร่ ะหว่างการรอประกาศใช้บงั คับ เพือ่ ให้เกิดการคุม้ ครอง
พืน้ ทีม่ ใิ ห้มกี จิ กรรมทีส่ ง่ ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนและให้การใช้ประโยชน์ในพืน้ ทีส่ อดคล้อง
กับข้อกำ�หนดผังเมืองที่จะประกาศใช้
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ค�ำร้องเลขที่ 7/255614
เรื่อง โครงการสวนอุตสาหกรรมชัยโย จังหวัดชลบุรี
ข้อเท็จจริงโดยสรุป
วันที่ 25 ธันวาคม 2555 ชมรมสร้างสันติสุข เครือข่ายสมัชชาประชาชนคนรักษ์โลก ได้ร้องเรียน
ไปยังคณะอนุกรรมการด้านสิทธิชุมชนว่า บริษัท ช. มีโครงการพัฒนาจัดสรรพื้นที่เพื่อพัฒนาโครงการ
สวนอุตสาหกรรมชัยโย ในพื้นที่หนองอิรุณ อำ�เภอบ้านบึง และตำ�บลห้างใหญ่ อำ�เภอหนองใหญ่
จังหวัดชลบุรี เนื้อที่ 1,340.40 ไร่ โดยประชาชนมีความกังวลว่า พื้นที่ที่ตั้งโครงการอยู่ในพื้นที่ที่
ไม่เหมาะสม เกิดผลกระทบทางลบแก่วิถีชีวิตและการประกอบอาชีพของชุมชน และผังเมืองชลบุรี
ได้ กำ � หนดให้ อำ � เภอบ้ า นบึ ง และอำ � เภอหนองใหญ่ เ ป็ น พื้ น ที่ ช นบทและเกษตรกรรม โครงการ
สวนอุตสาหกรรมชัยโย จึงขัดแย้งกับข้อกำ�หนดการใช้ที่ดินโดยตรง
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 บริษัท ช. ได้ส่งหนังสือชี้แจงต่อคณะอนุกรรมการด้านสิทธิชุมชน
ว่าพื้นที่ดังกล่าวมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งตะวันออก ตามนโยบายของภาครัฐและ
ร่างกฎกระทรวงซึ่งกำ�หนดว่าพื้นที่ที่จัดตั้งโครงการสวนอุตสาหกรรมชัยโยอยู่ในเขตที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรมนั้น ยังไม่มีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย รวมถึงโครงการยังมิได้ดำ�เนินการใดๆ ยังอยู่ระหว่าง
การศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมเท่านั้น
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 การนิคมอุตสาหกรรมได้ส่งหนังสือชี้แจงถึงคณะอนุกรรมการด้าน
สิทธิชุมชนว่า การจัดตั้งโครงการนิคมอุตสาหกรรมชัยโย จังหวัดชลบุรี ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา
ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดตั้งโครงการดังกล่าว การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจะพิจารณา
ความเหมาะสมของพืน้ ทีอ่ ย่างรอบด้านและต้องอยูใ่ นบริเวณทีไ่ ม่ขดั ต่อนโยบายการใช้ทดี่ นิ ตามกฎหมายอืน่
ทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ กฎหมายเกีย่ วกับการวางและจัดทำ�ผังเมืองรวม เป็นต้น รวมถึงจะต้องมีการปฏิบตั ใิ ห้เป็น
ไปตามข้อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องก่อนการดำ�เนินโครงการ อันได้แก่ พระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและรักษาคุณภาพ
สิง่ แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสิง่ แวดล้อมกำ�หนด
ประเภทโครงการที่เข้าข่ายต้องการจัดทำ�รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ด้วย

14

หนังสือร้องเรียน เครือข่ายสมัชชาประชาชนคนรักษ์โลก ที่ สร้างสันติสุข 006/2555 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2555
หนังสือชี้แจง บริษัท ชัยโย อินดัสเตรียล ปาร์ค จำ�กัด ที่ SIP_/10 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556
หนังสือแจ้งข้อมูล สำ�นักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี ที่ ชบ 0022/390 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556
หนังสือชี้แจง การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ อก 5103.1.1/806 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556
87

สำ�นักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ประเด็นปัญหาผังเมือง
ความล่าช้าในขั้นตอนการวางและจัดทำ�ผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน จำ�นวน 2 ผัง คือผังเมืองรวม
เมืองบ้านบึง อยู่ในขั้นตอนการเตรียมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผังเมืองรวมชุมชน
หัวกุญแจ-หนองไผ่แก้ว อยู่ในขั้นตอนเตรียมประกาศใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัด
ชลบุรี
ความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในประเด็นปัญหาผังเมือง
ส�ำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี
ได้ท�ำ การแจ้งข้อมูลว่า ร่างผังเมืองจังหวัดชลบุรไี ด้ก�ำ หนดการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ซึง่ เกีย่ วข้องกับพืน้ ที่
ตัง้ โครงการสวนอุตสาหกรรมชัยโย เป็นทีด่ นิ ประเภทชนบทและเกษตรกรรม ทีด่ นิ ประเภทปฏิรปู ทีด่ นิ เพือ่
เกษตรกรรม และทีด่ นิ ประเภทอนุรกั ษ์ปา่ ไม้ จำ�เป็นต้องมีเอกสาร/ข้อมูลประกอบการตรวจสอบ โดยเฉพาะ
สำ�เนาโฉนดทีด่ นิ หรือ น.ส. 3 และแผนทีแ่ ผนผังบริเวณทีจ่ ะดำ�เนินการพร้อมทัง้ จุดยึดโยงทีช่ ดั เจน แต่ทงั้ นี้
ยังไม่มีการประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี อยู่ในขั้นตอนเตรียมนำ�เสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อเห็นชอบ
สรุปผลการตรวจสอบของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ปั จ จุ บั นคำ�ร้องอยู่ร ะหว่า งการตรวจสอบของอนุ ก รรมการด้ า นสิ ทธิ ชุ ม ชนในคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ค�ำร้องเลขที่ 125/255615
เรื่อง การประกอบกิจการโรงงานในพื้นที่สีเขียว จังหวัดสมุทรสาคร
ข้อเท็จจริงโดยสรุป
มีการออกใบอนุญาตก่อสร้างโรงงานให้แก่ บริษัท 4 บริษัท

15

หนังสือคณะอนุกรรมการด้านสิทธิชุมชน ที่ สม 0003/755 ฉบับลงวันที่ 20 มีนาคม 2556
หนังสือคณะอนุกรรมการด้านสิทธิชุมชน ที่ สม 0003/756 ฉบับลงวันที่ 20 มีนาคม 2556
หนังสือสำ�นักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ที่ สค 0022/799 ฉบับลงวันที่ 29 มีนาคม 2556
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ในพื้นที่ตำ�บลยกกระบัตร อำ�เภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร โดยกระบวนการพิจารณาออก
ใบอนุญาตก่อสร้างโรงงานให้แก่บริษัท 4 บริษัท ได้กระทำ�ไปโดยมิได้มีการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน หรือความเห็นของประชาชนไม่ ไ ด้ ถู ก นำ � ไปประกอบการพิ จ ารณาออกใบอนุ ญ าต หรือ
การประกอบกิจการโรงงานได้ส่งผลกระทบต่อประชาชน ทั้งนี้พื้นที่ตั้งโรงงานตั้งอยู่ในพื้นที่สีเขียว
ตามร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. ….
ประเด็นปัญหาผังเมือง
ความล่าช้าในการออกประกาศ (ร่าง) กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบ้านแพ้ว จังหวัด
สมุทรสาคร อยู่ในระหว่างขั้นตอนที่ 16 คือ เสนอกฎกระทรวงให้รัฐมนตรีลงนามทั้งนี้ โรงงานของบริษัท
ทั้ง 4 ตั้งอยู่ในพื้นที่ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ซึ่งห้ามการประกอบกิจการโรงงานทุกชนิด
และแม้รา่ งกฎกระทรวงฯ จะถูกประกาศมาในภายหลัง โรงงานเหล่านีก้ จ็ ะไม่ตอ้ งด้วยบังคับตามกฎกระทรวง
เนื่องจากกฎหมายผังเมืองไม่มีผลย้อนหลัง และการตั้งโรงงานดังกล่าวก็ถือว่าเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดิน
มาก่อน
ความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในประเด็นปัญหาผังเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร
ชี้แจงว่า ร่างผังเมืองรวมชุมชนบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร กำ�หนดพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งโรงงานนั้น
อยู่บริเวณหมายเลข 4.47 กำ�หนดไว้เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
แต่ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำ�เนินการเพื่อประกาศใช้บังคับร่างกฎกระทรวงดังกล่าว จึงยังไม่มีกฎกระทรวง
ผังเมืองรวมใช้บังคับตามกฎหมาย การพิจารณาออกใบอนุญาตก่อสร้างโรงงานจึงไม่อยู่ในบังคับของ
กฎหมายผังเมือง และหากต่อมามีการประกาศใช้กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบ้านแพ้วแล้ว
การประกอบกิจการโรงงานทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้ด�ำ เนินกิจการก่อนการประกาศก็จะถือว่ามีการใช้ทดี่ นิ มาก่อน
ที่จะมีกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจึงได้รับยกเว้นตามมาตรา 27 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
การผังเมือง พ.ศ. 2518
สรุปผลการตรวจสอบของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ปั จ จุ บั นคำ�ร้องอยู่ร ะหว่า งการตรวจสอบของอนุ ก รรมการด้ า นสิ ทธิ ชุ ม ชนในคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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ค�ำร้องเลขที่ 151/255616
เรื่อง โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล จังหวัดนครศรีธรรมราช
ข้อเท็จจริงโดยสรุป
สภาองค์การบริหารส่วนตำ�บลทุ่งสัง มีมติเห็นชอบให้มีการดำ�เนินการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานชีวมวลของบริษัท ก. ในพื้นที่หมู่ที่ 6 ตำ�บลทุ่งสัง อำ�เภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ซึ่ ง เป็ น พื้ น ที่ ชุ ม ชน มี ป ระชาชนอยู่ ห นาแน่ น ทั้ ง อยู่ ใ กล้ แ หล่ ง นํ้ า และระบบชลประทานของชุ ม ชน
การดำ�เนินการดังกล่าวไม่มีการชี้แจงผลกระทบ หรือรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ
ทัง้ การดำ�เนินการก่อสร้างได้สง่ ผลกระทบต่อบ่อนาํ้ ตืน้ ของคนในพืน้ ทีแ่ ละการปรับสภาพพืน้ ทีโ่ ดยใช้รถบรรทุก
ก็ได้ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศและเสียงต่อชุมชน ทั้งที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
ประเด็นปัญหาผังเมือง
ความล่าช้าในการออกประกาศ (ร่าง) กฎกระทรวงให้ใช้บงั คับผังเมืองรวมจังหวัดนครศรีธรรมราช
พ.ศ. ... (อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา) ซึ่งกำ�หนดการใช้ประโยชน์ดินบริเวณ
พื้นที่พิพาทเป็นประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวทแยงเขียว) ห้ามการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อดำ�เนินกิจการโรงงานทุกประเภท
ความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในประเด็นปัญหาผังเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช
ชี้แจงว่า เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพิพาทไม่อยู่ในเขตประกาศบังคับใช้ผังเมืองรวม จึงไม่อยู่
ในบังคับของพระราชบัญญัตกิ ารผังเมือง พ.ศ. 2518 แม้จะเป็นพืน้ ทีป่ ระเภทอนุรกั ษ์ชนบทและเกษตรกรรม
ตามร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. .... แต่ร่างกฎกระทรวงดังกล่าว
ก็ยังไม่ได้มีการประกาศบังคับใช้
อนุกรรมการด้านสิทธิชุมชน
เห็นว่า การเลือกสถานที่ตั้งโครงการเป็นประเด็นสำ�คัญที่ต้องคำ�นึงถึง และข้อเท็จจริงปรากฏว่า
ตามร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. .... กำ�หนดให้ที่ดินบริเวณพื้นที่
โครงการเป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม ซึ่งให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่
เกีย่ วข้องกับเกษตรกรรม การอยูอ่ าศัย สถาบันราชการ สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา การสาธารณูปโภค
16

หนังสือคณะอนุกรรมการด้านสิทธิชุมชน ที่ สม 0003/1535 ฉบับลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2556
หนังสือสำ�นักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ที่ นศ 0022/1587 ฉบับลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2556
รายงานผลการตรวจสอบ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่ 238-239/2555 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2557
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และสาธารณูปการ และการอนุรกั ษ์และรักษาสภาพแวดล้อม และห้ามใช้ประโยชน์ทดี่ นิ เพือ่ กิจการโรงงาน
ทุกจำ�พวก ยกเว้นโรงงานที่กำ�หนดไว้ในบัญชีท้ายกฎกระทรวง ซึ่งโรงงานผลิตไฟฟ้ามิได้เป็นโรงงานที่
กำ�หนดตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงดังกล่าว ดังนั้น พื้นที่โครงการจึงต้องห้ามการประกอบกิจการโรงงาน
ผลิตไฟฟ้า ซึ่งการจัดทำ�ผังเมืองรวมจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจาก
ประชาชนตามกฎหมายแล้ว และสำ�นักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มีบันทึกแจ้ง
ท้องถิ่น เพื่อประชาสัมพันธ์และแจ้งว่ากำ�ลังจะประกาศใช้บังคับผังเมืองรวมดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษา
แล้ว การที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ดำ�เนินการให้สอดคล้องกับสิทธิของประชาชนซึ่งมีความผูกพันโดยตรง
ต่อการใช้อำ�นาจของหน่วยงานรัฐ จึงเป็นการละเมิดสิทธิของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ
(3) การใช้ประโยชน์ที่ดินขัดกับผังเมือง
ค�ำร้องเลขที่ 385/255617
เรื่อง โรงไฟฟ้าชีวมวล ต�ำบลเขาไม้แก้ว อ�ำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
ข้อเท็จจริงโดยสรุป
ประชาชนคัดค้านและขอให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตรวจสอบความโปร่งใสใน
กระบวนการขั้นตอนออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้า จากเชื้อเพลิงชีวมวล
กำ�ลังการผลิต 9.9 เมกะวัตต์ ของบริษัท ต. ในพื้นที่บ้านหลังเขา หมู่ที่ 3 ตำ�บลเขาไม้แก้ว อำ�เภอ
กบิ น ทร์ บุ รี จั ง หวั ด ปราจี น บุ รี ซึ่ ง เป็ น ที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรมตามกฎกระทรวงให้ ใช้
บังคับผังเมืองรวมจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2555 โดยชาวบ้านในนามชมรมคนรักษ์เขาไม้แก้วได้มี
การร้องเรียนคัดค้านการขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าดังกล่าวต่อสำ�นักส่งเสริม
การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน กรมโรงงานอุ ต สาหกรรม ในช่ ว งเดื อ นกั น ยายน พ.ศ. 2555 และ
หลั ง จากที่ โรงงานดั ง กล่ า วได้ รั บ ใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การโรงงานแล้ ว นั้ น ก็ ไ ด้ มี ก ารเข้ า ร้ อ งเรี ย น
คัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในนามกลุ่มรักษ์เขาไม้แก้ว ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2556
ณ ที่ว่าการอำ�เภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยขอให้มีการทำ�ประชาคมใหม่

17

หนังสือกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ มท 0706/444 ฉบับลงวันที่ 20 มกราคม 2557
หนังสือศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ที่ ปจ 0022.2/13357 ฉบับลงวันที่ 6 ธันวาคม 2556
หนังสือกรมโรงงานอุตสาหกรรม ที่ อก 0315(2)/14524 ฉบับลงวันที่ 1 ตุลาคม 2556
หนังสือองค์การบริหารส่วนตำ�บลเขาไม้แก้ว ที่ ปจ 71007/761 ฉบับลงวันที่ 31 ตุลาคม 2556
91

สำ�นักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ประเด็นปัญหาผังเมือง
เป็นกรณีที่มีการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าในพื้นที่ที่กฎกระทรวง
ให้ใช้บงั คับผังเมืองรวมจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2555 ประกาศบังคับใช้ 2 พฤศจิกายน 2555 ก�ำหนดให้เป็น
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ห้ามมิให้ประกอบกิจการโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้า
ความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในประเด็นปัญหาผังเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรณีคณะกรรมการก�ำกับกิจการพลังงานได้ออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตไฟฟ้าให้แก่
ผูป้ ระกอบการดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายผังเมืองหรือไม่นนั้ ต้องพิจารณาตามพระราชบัญญัตกิ ารผังเมือง
พ.ศ. 2518 มาตรา 27 ซึง่ วางหลักไว้วา่ “ในเขตทีไ่ ด้มกี ฎกระทรวงให้ใช้บงั คับผังเมืองรวมแล้ว ห้ามบุคคลใด
ใช้ประโยชน์ที่ดินผิดไปจากที่ได้ก�ำหนดไว้ในผังเมืองรวมหรือปฏิบัติการใดๆ ซึ่งขัดกับข้อก�ำหนดของ
ผังเมืองรวมนั้น ยกเว้นกรณีเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินได้ใช้ประโยชน์ที่ดินมาก่อนที่จะมีกฎกระทรวง
ให้ใช้บงั คับผังเมืองรวมและจะใช้ประโยชน์ทดี่ นิ เช่นนัน้ ต่อไปเมือ่ มีกฎกระทรวงให้ใช้บงั คับผังเมืองรวมแล้ว”
และการพิจารณาว่ากรณีอย่างใดจะถือได้วา่ “ได้ใช้ประโยชน์ทดี่ นิ มาก่อน” นัน้ คณะกรรมการกฤษฎีกาได้ให้
ความเห็นเป็นหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติสรุปได้ดังนี้
(1)		 ถ้าเป็นการด�ำเนินการที่ไม่มีกฎหมายห้ามหรือก�ำหนดหลักเกณฑ์ไว้โดยเฉพาะว่าจะต้องได้รับ
อนุญาตหรือได้รบั อนุมตั จิ ากหน่วยงานหรือองค์กรใดก่อน จ�ำต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงเป็นกรณีๆ ไปว่า
ได้ใช้ประโยชน์ที่ดินตามความเป็นจริงแล้วหรือไม่ หรือ
(2)		 ถ้าเป็นการดำ�เนินการที่มีกฎหมายห้ามหรือกำ�หนดหลักเกณฑ์ไว้โดยเฉพาะว่าจะต้องได้รับ
อนุญาตหรือได้รบั อนุมตั จิ ากหน่วยงานหรือองค์กรใดหรือต้องดำ�เนินการตามขัน้ ตอนเช่นใดก่อนย่อมไม่อาจ
ถือเอาการใช้ประโยชน์ที่ดินตามความเป็นจริงได้ แต่ต้องพิจารณาจากการได้รับอนุญาตหรือได้รับอนุมัติ
หรือการได้ปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายเป็นสำ�คัญ สำ�หรับการดำ�เนินการบางเรื่องที่คาบเกี่ยวกับ
กฎหมายอืน่ และต้องได้รบั อนุญาตตามกฎหมายหลายฉบับ โดยมีการอนุญาตให้กอ่ สร้างอาคารเป็นขัน้ ตอน
สุดท้ายรวมอยูด่ ว้ ย กรณีทผี่ ยู้ นื่ คำ�ขอได้รบั ใบอนุญาตหรือได้รบั อนุมตั หิ รือได้ปฏิบตั ติ ามขึน้ ตอนของกฎหมาย
อื่นก่อนได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารนั้น ย่อมถือได้ว่ามีการใช้ประโยชน์ที่ดินมาก่อนแล้วเช่นกัน และ
สำ�หรับกรณีโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลฯ ที่ตั้งอยู่ในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม บริเวณหมายเลข
4.40 ซึง่ มีขอ้ กำ�หนดห้ามประกอบกิจการโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้า ตามกฎกระทรวงให้ใช้บงั คับผังเมืองรวม
จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2555 ใช้บังคับเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2555 และเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่ายังไม่มี
การอนุญาตในระดับจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ให้ด�ำ เนินการตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องประการใด
ก่อนวันทีก่ ฎกระทรวงฯ ใช้บงั คับ จึงถือไม่ได้วา่ มีการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ มาก่อนทีจ่ ะเข้าข้อยกเว้นตามมาตรา 27
วรรคสองแห่งพระราชบัญญัตกิ ารผังเมือง พ.ศ. 2518 การอนุมตั อิ นุญาตจึงต้องอยูภ่ ายใต้บงั คับกฎกระทรวงฯ
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ข้อ 11(1) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ห้ามประกอบกิจการโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้า หาก
ข้อเท็จจริงปรากฏว่า คณะกรรมการกำ�กับกิจการพลังงานได้ออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตไฟฟ้า
ให้แก่ผปู้ ระกอบการเมือ่ วันที่ 10 พฤษภาคม 2556 ซึง่ เป็นการอนุญาตภายหลังจากกฎกระทรวงให้ใช้บงั คับ
ผังเมืองรวมจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2555 มีผลใช้บังคับแล้ว จึงเป็นการอนุญาตที่ขัดกับกฎกระทรวงฯ
และตามมาตรา 27 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 จึงไม่สามารถกระทำ�ได้
หากปรากฏว่าการพิจารณาอนุญาตไม่ชอบด้วยกฎหมายผังเมือง มาตรา 83 แห่งพระราชบัญญัติการ
ผังเมือง พ.ศ. 2518 ได้กำ�หนดให้ต้องระวางโทษจำ�คุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือ
ทั้งจำ�ทั้งปรับ และตรวจสอบแล้วพบว่ามีการใช้ประโยชน์ที่ดินฝ่าฝืนกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2555 แล้ว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ว่าราชการจังหวัด
สามารถดำ�เนินการตามอำ�นาจหน้าทีโ่ ดยนำ�เรือ่ งดังกล่าวไปกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนเพือ่ ดำ�เนินการ
ตามกฎหมายต่อไปได้
จังหวัดปราจีนบุรี
โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลของบริษทั ดังกล่าว ตัง้ อยูใ่ นบริเวณ หมูท่ ี่ 3 บ้านหลังเขา ตำ�บลเขาไม้แก้ว
ซึ่งอยู่ในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม บริเวณหมายเลข 4.40 ตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ
ผังเมืองรวมจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2555 โดยกิจการโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าเป็นข้อห้ามของที่ดิน
ประเภทนี้
หน่วยงานระดับจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีก่ �ำ กับดูแลพืน้ ที่ (องค์การบริหารส่วนตำ�บล
เขาไม้แก้ว) ยังไม่มีการอนุญาตให้ดำ�เนินการใดๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ขณะนี้โครงการโรงไฟฟ้ากำ�ลังดำ�เนินการปรับสภาพพื้นที่
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
1 กรกฎาคม 2553 บริษทั ต. ยืน่ ขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้า จากเชือ้ เพลิง
ชีวมวล กำ�ลังการผลิต 9.9 เมกะวัตต์ ต่ออุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
24 มิถุนายน 2553 องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเขาไม้แก้ว มีหนังสือแจ้งมติสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำ�บล อนุญาตให้บริษัทฯ เข้าดำ�เนินการก่อสร้างโรงงาน
28 ธันวาคม 2554 จังหวัดปราจีนบุรี ส่งเรื่องการขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานของบริษัทฯ
พร้อมความเห็นควรอนุญาตให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณา
14 กันยายน 2555 กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีหนังสือถึงจังหวัดให้ดำ�เนินการเกี่ยวกับข้อคัดค้าน
และแนวทางแก้ไข กรณีกลุ่มรักษ์เขาไม้แก้วร้องเรียนคัดค้านการขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
ของบริษัทฯ
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17 กันยายน 2555 จังหวัดปราจีนบุรมี หี นังสือแจ้งกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าได้ด�ำเนินการตรวจสอบ
โครงการเกี่ยวกับข้อคัดค้าน เรื่องการท�ำประชาคม มีความถูกต้องตามกฎหมาย ส�ำหรับแนวทางแก้ไข
จังหวัดได้จดั ประชุมเพือ่ ชีแ้ จงท�ำความเข้าใจกับกลุม่ รักษ์เขาไม้แก้วและประชาชนในพืน้ ทีบ่ างส่วนทีค่ ดั ค้าน
จนเป็นที่เข้าใจดีแล้ว
ส�ำนักโรงงานอุตสาหกรรมรายสาขา 5 กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้สรุปเรื่องราวพร้อมเอกสาร
ทีเ่ กีย่ วข้อง เสนอคณะกรรมการกลัน่ กรองการพิจารณาอนุญาตโรงงานบางประเภททีม่ ผี ลกระทบต่อคุณภาพ
ชีวิตและสิ่งแวดล้อมพิจารณา ซึ่งคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ได้มีมติอนุญาต และเสนอรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรมทราบแล้ว
28 กุมภาพันธ์ 2556 กรมโรงงานอุตสาหกรรมส่งเอกสารและข้อเท็จจริง ถึงส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เพื่อพิจารณาอนุญาต
7 พฤษภาคม 2556 ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) มีหนังสือแจ้งมติ กกพ.
เห็นชอบการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานให้แก่บริษทั ฯ พร้อมลงนามใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรมออกเลขทะเบียนใบอนุญาตและเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ
พร้อมทั้งจ่ายใบอนุญาตให้ผู้ประกอบกิจการโรงงาน
18 กรกฎาคม 2556 สำ�นักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรีมีบันทึกแจ้งกระทรวงอุตสาหกรรม
กรณีกลุ่มรักษ์เขาไม้แก้ว เข้าร้องเรียนคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าในวันที่ 15 กรกฎาคม 2556 ที่ว่าการ
อำ�เภอกบินทร์บุรี เรียกร้องให้มีการทำ�ประชาคมใหม่ ซึ่งที่ประชุมขอให้ทางอำ�เภอดำ�เนินการประสาน
ขอความร่วมมือส่วนที่เกี่ยวข้องดำ�เนินการ แต่ขณะนั้นกรมโรงงานอุตสาหกรรมยังไม่ได้รับการประสาน
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด
องค์การบริหารส่วนตำ�บลเขาไม้แก้ว
ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำ�บลเขาไม้แก้ว สมัยวิสามัญ ที่ 2 ครั้งที่ 2/2556 วันที่ 26
มิถุนายน 2556 ได้มีการเสนอให้ทบทวนมติการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 24
มิถุนายน 2553 กรณีที่สภาฯ มีมติเห็นชอบให้มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลของบริษัทฯ แต่ไม่มีการ
ลงมติในเรื่องดังกล่าว
ตามมติที่ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 2/2553 วันที่ 24 มิถุนายน 2553 มีมติให้บริษัทฯ
ดำ�เนินการตามระเบียบกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องรวมถึงต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยผ่านกระบวนการ
ประชาคมหมู่บ้านของทุกหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ส่งเอกสารที่อ้างว่าเป็นการทำ�
ประชาคมหมู่บ้านโดยทางบริษัทฯ เป็นผู้ดำ�เนินการเอง ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำ�บลได้แจ้งผลการ
ประชุมประชาคมดังกล่าวไปยังอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรีแล้วเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2554
94

ผังเมืองกับการคุ้มครองสิทธิชุมชน
และสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน

สรุปผลการตรวจสอบของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ปัจจุบันค�ำร้องอยู่ระหว่างการตรวจสอบของคณะอนุกรรมการด้านสิทธิชุมชนในคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(4) ช่วงผังหมดอายุ และผังเมืองใหม่ยังไม่ประกาศบังคับใช้ ในระหว่างนั้นมีการใช้ประโยชน์
ที่ดินขัดกับผังเมืองเก่า หรือขัดกับผังเมืองใหม่ที่ยังไม่ประกาศ

ชัยนาท

ค�ำร้องเลขที่ 235/255318
เรือ่ ง สถานีบริการปัม๊ ก๊าซเชือ้ เพลิง LPG ชุมชนหนองหลวงพัฒนา อ�ำเภอเมืองชัยนาท จังหวัด

ข้อเท็จจริงโดยสรุป
บริษัท บ. ได้ก่อสร้างสถานีบริการปั๊มก๊าซเชื้อเพลิง LPG โดยติดตั้งถังเก็บและจ่ายก๊าซรถยนต์
แบบฝังอยู่ใต้ดินตำ�บลเขาท่าพระ (บ้านกล้วย) อำ�เภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท
ชุมชนเห็นว่าการก่อสร้างสถานีบริการปัม๊ ก๊าซในเขตชุมชนจะก่อให้เกิดมลภาวะด้านกลิน่ และเสียง
ตลอดจนการระเบิดลุกไหม้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเกิดอันตรายต่อประชาชน
ประเด็นปัญหาผังเมือง
การประกอบกิจการทีต่ อ้ งห้ามตามข้อกำ�หนดการใช้ประโยชน์ในทีด่ นิ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 424
(พ.ศ. 2542) ซึ่งสิ้นสุดการใช้บังคับแล้ว ปัจจุบันผังเมืองรวมอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบรายละเอียดทาง
ข้อกฎหมายของสำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในประเด็นปัญหาผังเมือง
สำ�นักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท ได้ชี้แจงว่า ที่ดินที่มีการประกอบกิจการสถานี
บริ ก ารปั๊ ม ก๊ า ซเชื้ อ เพลิ ง LPG ของบริ ษั ท ดั ง กล่ า ว อยู่ ใ นเขตผั ง เมื อ งรวมชั ย นาทตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ 424 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 กำ�หนดให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง (สีส้ม) ซึ่งตามข้อกำ�หนดในกฎกระทรวงข้อ 8(2) ได้กำ�หนด
ข้อห้ามการใช้ประโยชน์ในที่ดินเพื่อเป็นสถานที่บรรจุก๊าซและสถานที่เก็บก๊าซตามกฎหมายว่าด้วย
การบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว ทั้งนี้ กฎกระทรวงฉบับดังกล่าวได้สิ้นสุดการบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28
กั น ยายน 2549 ปั จ จุ บั น อยู่ ร ะหว่ า งการปรั บ ปรุ ง ผั ง ซึ่ ง อยู่ ใ นขั้ น ตอนการตรวจสอบรายละเอี ย ด
ทางข้อกฎหมายของสำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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รายงานผลการตรวจสอบ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่ 350/2555 ลงวันที่ 9 เดือนกรกฎาคม 2555
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สรุปผลการตรวจสอบของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
สถานีบริการก๊าซทีบ่ รรจุกา๊ ซตามกรณีรอ้ งเรียนมีลกั ษณะการดำ�เนินการทีอ่ าจก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อชุมชนใกล้เคียง ซึ่งต้องจัดให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนตามที่กำ �หนดไว้ในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 แต่กลับไม่มีการดำ�เนินกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
อย่างเพียงพอ จึงเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน สมควรทีจ่ ะกำ�หนดมาตรการการแก้ไขปัญหาต่อหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาดำ�เนินการต่อไป
ค�ำร้องเลขที่ 632/255519
เรื่อง การถมดินและก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี
ข้อเท็จจริงโดยสรุป
มีการประกาศขยายระยะเวลาการใช้บงั คับกฎกระทรวงให้บงั คับใช้ผงั เมืองรวมเมืองอุบลราชธานี วารินช�ำราบ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 หมดอายุการขยายระยะเวลาใช้บังคับในวันที่ 15 เมษายน 2553 และ
การด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขผังเมืองยังไม่แล้วเสร็จ จึงขยายระยะเวลาการใช้บังคับต่อไปอีกหนึ่งปี
เป็นครั้งที่ 2 และสิ้นสุดการใช้บังคับในวันที่ 15 เมษายน 2554
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2555 ส�ำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี แจ้งให้เจ้าหน้าที่
ผูป้ ฏิบตั งิ านเกีย่ วกับงานผังเมือง เข้าร่วมประชุมเพือ่ ปรึกษาหารือเรือ่ ง ผังเมืองรวมอุบลราชธานี -วารินช�ำราบ
และการออกข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ เพือ่ ทดแทนผังเมืองรวมอุบลราชธานี -วารินช�ำราบ ทีห่ มดอายุการใช้บงั คับ
ไปพลางก่อน
วันที่ 5 มีนาคม 2556 มีการประชุม ณ ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรณีราษฎร
ร้องเรียนว่า มีการถมดินและก่อสร้างห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่หลายแห่ง บริเวณถนนเลี่ยงเมือง
ต�ำบลแจระแม อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยไม่มีการรับฟังความคิดเห็นและการชี้แจงมาตรการ
ป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม
มีการประชุมคณะทีป่ รึกษาผังเมืองรวมเมืองอุบลราชธานี - วารินช�ำราบ เพือ่ ร่วมกันพิจารณาผังร่าง
และข้อก�ำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในวันที่ 14 มีนาคม 2556

19

หนังสือกรมโยธาธิการและผังเมือง ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ที่ มท 0706/1789
หนังสือเชิญประชุมคณะทำ�งานดำ�เนินการวางแผนและจัดทำ�ผังเมืองรวมอุบลราชธานี-วารินชำ�ราบ สำ�นักงาน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 0020.4/ว 1984 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2555
หนังสือขอให้ชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติม ของคณะอนุกรรมการด้านสิทธิชุมชนถึงสำ�นักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี ที่ สม 0003/667 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2556
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ประเด็นปัญหาผังเมือง
มีการถมดินและก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ ในระหว่างการจัดท�ำผังร่างและข้อก�ำหนดการใช้
ประโยชน์ที่ดิน
สรุปผลการตรวจสอบของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ปั จ จุ บั นคำ�ร้องอยู่ร ะหว่า งการตรวจสอบของอนุ ก รรมการด้ า นสิ ทธิ ชุ ม ชนในคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

3.2.2 ประเด็นปัญหาผังเมืองที่ ได้รวบรวมจากสื่อสาธารณะ20
นอกจากประเด็นปัญหาผังเมืองทีป่ ระชาชนได้ยนื่ คำ�ร้องมายังคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
แล้วนัน้ ยังมีประเด็นปัญหาผังเมืองทีป่ รากฏตามสือ่ สาธารณะ ซึง่ สะท้อนให้เห็นถึงสถานการณ์และประเด็น
ปัญหาใหม่ที่เกิดขึ้น และมีแนวโน้มที่จะขยายวงกว้างออกไปในอนาคต ในที่นี้ขอยกตัวอย่างปัญหากรณี
การนำ�ผังเมืองกลับมาทบทวน หรือการแก้ไขร่างผังเมืองใหม่ โดยอ้างเหตุเพือ่ การรองรับโครงการขนาดใหญ่
ตามนโยบายรัฐบาล และการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558
กรณีผังเมืองประกาศไปแล้วและอยู่ระหว่างทบทวนใหม่
จังหวัดสิงห์บุรี จะขอเพิ่มพื้นที่อุตสาหกรรม
จังหวัดปราจีนบุรี จะขอขยายพืน้ ทีเ่ ขตอุตสาหกรรมในอ�ำเภอกบินทร์บรุ ี จากพืน้ ทีส่ เี ขียวเป็นสีมว่ ง
ตัวอย่างการยื่นคำ�ขอแก้ไขร่างผังเมืองใหม่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดบุรีรัมย์ ต้องการจะให้สร้างโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่ได้
จังหวัดมหาสารคาม ต้องการให้ลดความเข้มข้นการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ให้พฒ
ั นาอุตสาหกรรมจังหวัด
ไปสู่อุตสาหกรรมสีเขียว ให้ตั้งโรงงานไฟฟ้าพลังงานทดแทนได้
จังหวัดอ�ำนาจเจริญ ขอปรับให้นโยบายรัฐในการเข้าสู่เออีซี จะยกระดับจุดผ่อนปรนให้เป็น
จุดผ่านแดนถาวรบริเวณบ้านยักษ์คุ และสร้างโรงงานไฟฟ้าพลังงานทดแทนในบางพื้นที่ได้
จังหวัดมุกดาหาร ปรับให้สอดรับนโยบายโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัดมุกดาหาร
20

http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1370844172
http://www.manager.co.th/Travel/ViewNews.aspx?NewsID=9560000004814
http://www.thannews.th.com/index.php?option=com_cntent&view=article&id=191167:76&catid=128;-real-estate-&Itemid=478#.UwMdAPmSypo
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จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอเพิ่มพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรมการเกษตรและโรงงานอุตสาหกรรมด้าน
โรงงานไฟฟ้าพลังชีวมวล และให้มีการจัดสรรที่ดินในพื้นที่สีเขียว ให้สร้างอาคารสูงเกิน 12 เมตรได้
จังหวัดศรีสะเกษ เตรียมพื้นที่ไว้รองรับโครงการเมืองใหม่ช่องสะง�ำ รองรับการค้ากับเออีซี
ภาคกลาง
จังหวัดสมุทรสาคร รองรับการขยายการลงทุนเข้ามายังพื้นที่มากขึ้น หลังเกิดนํ้าท่วมใหญ่ปี 2554
จังหวัดนครพนม ต้องการเปิดการพัฒนาให้รับกับการก่อสร้างสะพานแม่นํ้าโขงแห่งที่ 3
จังหวัดก�ำแพงเพชร ให้ปรับเปลีย่ นพืน้ ทีส่ ผี งั เมืองใหม่ให้เป็นปัจจุบนั เช่น สีเขียว สีนาํ้ ตาลอ่อน สีมว่ ง
และให้ยกเลิกความสูงสร้างอาคารได้ไม่เกิน 16 เมตร ในพืน้ ทีส่ เี ขียว และยกเลิกความสูงอาคารไม่เกิน 12 เมตร
และขอให้สร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนในพื้นที่เกษตรกรรม
จังหวัดสุโขทัย ขอปรับปรุงใหม่ให้รบั การพัฒนาจังหวัดตามนโยบายระเบียบเศรษฐกิจแนวตะวันตกตะวันออก การเปิดเออีซี และโครงการรถไฟความเร็วสูง
ภาคตะวันออก
จังหวัดชลบุรี ให้เพิม่ มาตรการด้านผังเมืองในการรักษาสภาพแวดล้อมและป้องกันปัญหาอุทกภัย เช่น
ก�ำหนดให้มีพื้นที่โล่ง พื้นที่แหล่งนํ้า แนวนํ้าท่วมหลาก รองรับการจ้างงานและที่อยู่อาศัยที่มากขึ้น
ภาคตะวันตก
จังหวัดตาก ขอยกร่างข้อก�ำหนดใหม่รับเมืองที่เปลี่ยนไปมาจากการพัฒนาเขตเศรษฐกิจการค้า
ชายแดนในพื้นที่ 3 อ�ำเภอคือ แม่สอด พบพระ และแม่ระมาด อีกทั้งโครงการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษแม่สอด พื้นที่ 5,600 ไร่ ในต�ำบลแม่ปะและท่าสายลวด และเปิดเออีซี
ภาคใต้
จังหวัดปัตตานี ขอเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่สีเขียว เช่น อ�ำเภอเมืองปัตตานี
อ�ำเภอหนองจิก และอ�ำเภอโคกโพธิ์ ให้มีการพัฒนาได้มากขึ้น
จังหวัดสงขลา เพิ่มมาตรการวางผังเมืองให้ครอบคลุมมากขึ้น เช่น เขตสร้างที่อยู่อาศัยไม่กีดขวาง
ทางนํ้าไหล แนวป้องกันนํ้าท่วม เพื่อแก้ปัญหานํ้าท่วมซ�้ำซาก การขยายตัวของเมืองและเปิดเออีซี
จังหวัดสตูล จะขอให้พิจารณาการใช้ประโยชน์ที่ดินใหม่รองรับกับการเปิดเออีซี และโครงการ
ขนาดใหญ่ เช่น ท่าเรือปากบารา สนามบินเชิงพาณิชย์จังหวัดสตูล
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอปรับปรุงผังใหม่ทั้งหมด รับบ้านจัดสรรที่เกิดขึ้นมาก และการก่อสร้าง
สนามบินแห่งใหม่ที่อ�ำเภอดอนสัก และเกาะพะงัน
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3.2.3 การจัดกลุ่มประเด็นผังเมืองจากเอกสารผังเมืองที่เกี่ยวข้อง
การศึกษารวบรวมเอกสารผังเมือง ทัง้ เอกสารการวิเคราะห์จดั ท�ำผังเมือง กฎกระทรวงผังเมืองรวม
แผนที่และแผนผังต่างๆ จากกรณีพื้นที่ซึ่งมีการร้องเรียนปัญหาเรื่องผังเมือง และชุมชนที่ได้รับผลกระทบ
จากการพัฒนาและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผังเมืองที่คณะท�ำงานเคยได้เข้าร่วมท�ำงานด้วย สรุปประเด็น
ปัญหาผังเมืองที่จะน�ำมาศึกษาวิเคราะห์ ได้ดังนี้
1) ด้านกระบวนการ
ผังเมืองเป็นเรื่องของกระบวนการท�ำงาน 3 ส่วน คือ กระบวนการท�ำงานทางเทคนิค กระบวนการ
มีสว่ นร่วม และกระบวนการทางกฎหมายในทางปฏิบตั ิ การท�ำงานทัง้ สามกระบวนการจะด�ำเนินการควบคู่
กันไป กล่าวคือ การเริ่มต้นท�ำงานกระบวนทางเทคนิคในการส�ำรวจก�ำหนดเขตผัง ซึ่งเป็นการมีส่วนร่วม
ทางเทคนิคนั้น จะต้องด�ำเนินการตามขั้นตอนตามกฎหมายที่ต้องมีการประชุมคณะอนุกรรมการผังเมือง
และคณะกรรมการ ที่ก�ำหนดไว้ในกฎหมาย เมื่อมีการด�ำเนินการศึกษา วิเคราะห์ จัดท�ำผังร่างให้
คณะอนุกรรมการฯ และคณะทีป่ รึกษาผังเมืองรวมให้ความเห็น ก็จะต้องจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็น
ประชาชน และเมื่อจัดท�ำผังร่างแล้วก็จะต้องด�ำเนินการตามขั้นตอนตามกฎหมายคือ ผ่านความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการผังเมือง และติดประกาศพร้อมข้อก�ำหนด การพิจารณาค�ำร้อง และขั้นตอนต่อจากนี้
เป็นขั้นตอนการตรวจและพิจารณาตามขั้นตอนการออกกฎกระทรวงต่อไป
ประเด็นปัญหาผังเมืองในด้านกระบวนการ ได้แก่
1.1 ช่วงระหว่างผังรอประกาศและกรณีผังเมืองหมดอายุการบังคับใช้ เป็นกระบวนการตาม
กฎหมาย ในช่วงทีไ่ ด้มกี ารวางและจัดท�ำผังเมืองเสร็จ ผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการผังเมืองและผ่าน
ขั้นตอนตามกฎหมาย ไปจนถึงขั้นตอนการรอประกาศ มีปัญหาหลายประการที่กระทบต่อสิทธิชุมชนและ
สิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน
ความล่าช้าในการประกาศ เช่น กรณีผงั เมืองรวมจังหวัดสระบุรี ทีก่ ารประกอบกิจการโรงไฟฟ้า
ถูกก�ำหนดห้ามก่อสร้างในพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ชนบทและเกษตรกรรม ตามร่างผังเมืองรวมจังหวัดและผังเมืองรวม
จังหวัดระยอง ทีม่ กี ารขออนุญาตด�ำเนินโครงการนิคมอุตสาหกรรมในพืน้ ทีส่ เี ขียว ซึง่ เป็นข้อห้ามในผังเมือง
ที่รอประกาศใช้บังคับ
การปรั บ ปรุ ง ผั ง เมื อ งรวมจั ง หวั ด ที่ ร อประกาศ โดยเป็ น ผั ง เมื อ งรวมจั ง หวั ด ที่ ไ ด้ ผ ่ า น
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนตามกฎหมายแล้ว และผ่านความเห็นชอบของกรรมการผังเมือง
และขั้นตอนเพื่อเตรียมประกาศกฎกระทรวง แต่ได้มีการสั่งการให้มีการปรับปรุงใหม่ โดยอ้างเหตุผล
การสนองนโยบายรัฐ การลงทุน โดยขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น กรณีการปรับปรุงผังเมืองรวม
ผังเมืองรวมจังหวัดระยอง จังหวัดสงขลาและผังเมืองรวมจังหวัดสตูล
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ช่วงผังเมืองหมดอายุการบังคับใช้และผังเมืองฉบับใหม่ยงั ไม่ประกาศบังคับใช้ ในระหว่างนัน้
มีการใช้ประโยชน์ที่ดินขัดกับผังเมืองเก่า หรือขัดกับผังเมืองใหม่ที่ยังไม่ประกาศ ตัวอย่างเช่น ผังเมืองรวม
จังหวัดภูเก็ต
1.2 ช่วงระหว่างการด�ำเนินการวางผัง ได้แก่ กรณีผังเมืองรวมจังหวัดชุมพร ซึ่งชุมชนมีการ
คัดค้านต่อการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ และท่าเรือนํ้าลึก แต่ไม่ได้มีส่วนร่วมแสดงข้อคิดเห็นคัดค้าน
ข้อก�ำหนดในช่วงเวลาด�ำเนินการวางผังเมืองรวมจังหวัด จึงเป็นการก�ำหนดพื้นที่ให้มีการพัฒนาที่น�ำมาสู่
ความขัดแย้งในเวลาต่อมาได้แก่ การคัดค้านโครงการโรงไฟฟ้าที่อ�ำเภอละแม การคัดค้านการก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าและท่าเรือนํ้าลึกที่อ�ำเภอปะทิว และกรณีค�ำร้องโครงการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมสกัด
นํ้ามันปาล์มที่อ�ำเภอท่าแซะ ซึ่งเป็นการด�ำเนินการในพื้นที่ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (พื้นที่สีเขียว)
ที่อยู่ในพื้นที่ต้นนํ้าที่ชุมชนใช้ประโยชน์ในการเกษตรกรรม ทั้งนี้ การวางผังเมืองรวมจังหวัดชุมพรได้
ด�ำเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2546 ตามพระราชกฤษฎีกาก�ำหนดเขตที่ดินที่จะส�ำรวจเพื่อการวางและจัดท�ำ
ผังเมืองรวมจังหวัด ในท้องที่ 72 จังหวัด วันที่ 19 พฤษภาคม 2546 พระราชกฤษฎีกานี้มีอายุ 3 ปี
ซึ่งเมื่อหมดอายุแล้วผังเมืองรวมจังหวัดชุมพร และอีกหลายจังหวัดยังไม่มีการประกาศใช้บังคับเป็น
กฎกระทรวง เพื่อให้ผังเมืองที่ด�ำเนินการมาแล้วเป็นไปอย่างต่อเนื่องในกระบวนการ จึงมีการออก
พระราชกฤษฎีกาก�ำหนดเขตทีด่ นิ ทีจ่ ะส�ำรวจเพือ่ การวางและจัดท�ำผังเมืองรวมจังหวัด ในท้องที่ 72 จังหวัด
อีกครั้งใน พ.ศ. 2552 และการออกพระราชกฤษฎีกาก�ำหนดเขตที่ดินที่จะส�ำรวจเพื่อการวางและจัดท�ำ
ผังเมืองรวมจังหวัด ในท้องที่ 70 จังหวัดอีกครัง้ ใน พ.ศ. 2555 นับจาก พ.ศ. 2547 จนถึงปัจจุบนั ผังเมืองรวม
จังหวัดชุมพรยังไม่ประกาศเป็นกฎกระทรวงใช้บังคับตามกฎหมาย
1.3 ช่วงหลังประกาศใช้บังคับ ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิในการขอแก้ไข ปรับปรุง และ
การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในการขอแก้ไขผังเมือง ตลอดจนการมีสว่ นร่วมของประชาชน สิทธิชมุ ชนทีจ่ ะมีสทิ ธิ
ในการตัดสินใจให้มีการปรับปรุงแก้ไข เช่น กรณีผังเมืองรวมจังหวัดปราจีนบุรีที่ภายหลังการประกาศใช้
บังคับแล้ว และจะมีการด�ำเนินการขอแก้ไขเพื่อขยายพื้นที่อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นในขณะที่ยังปรากฏปัญหา
พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย และการจัดการมลพิษอุตสาหกรรม
2) การนำ�สาระในผังเมืองไปใช้ในการคุ้มครองสิทธิชุมชน และพิจารณาอนุมัติอนุญาต
เช่น การน�ำสาระของผังเมืองรวมทีผ่ า่ นการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผ่านความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการผังเมือง ไปประกอบการใช้ดลุ พินจิ ในการพิจารณารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม
การก�ำหนดพืน้ ทีค่ มุ้ ครองสิง่ แวดล้อมและการควบคุมอาคาร เช่น กรณีของการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่
ที่ขัดกับผังเมืองรวมที่รอประกาศใช้บังคับ
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3) การนำ�สาระของผังเมืองรวมไปจัดทำ�ข้อบัญญัติท้องถิ่น
ในช่วงที่ผังเมืองหมดอายุและผังเมืองฉบับใหม่ยังไม่แล้วเสร็จ เช่น กรณีการน�ำสาระของผังเมือง
รวมชุมชนอุตสาหกรรมและท่าเรือนํ้าลึกมาบตาพุด มาใช้ในการจัดท�ำเทศบัญญัติ
4) การปรับปรุงมาตรฐานการกำ�หนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน และการจัดทำ�ข้อกำ�หนด
ให้ทันต่อสถานการณ์การพัฒนาที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน เช่น กรณีโรงไฟฟ้า ซึ่งปัจจุบัน
มีกิจการพลังงานหลายประเภทและหลายขนาด แต่ในการจัดท�ำข้อก�ำหนดยังไม่จ�ำแนกรายละเอียดให้
สอดคล้องกับการพัฒนาที่เปลี่ยนไปรวมทั้งผลกระทบของกิจการ และกรณีข้อก�ำหนดการอยู่อาศัยในเขต
อนุรักษ์กรณีเหมืองแร่ และการควบคุมการติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม

3.2.4 การศึกษากรณีข้อร้องเรียนมายังสำ�นักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ทั้งในกรณีที่เป็นเรื่องผังเมือง และกรณีที่เกี่ยวข้องได้แก่
1) กรณีแผนพัฒนาภาคใต้ โดยพิจารณาจากกรณีที่เกี่ยวข้องและมีค�ำร้องมายังส�ำนักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ดังนี้
		
		
-

คำ�ร้องในเรือ่ งการพัฒนาพืน้ ทีอ่ ตุ สาหกรรม การพัฒนาท่าเรือนํา้ ลึก และการพัฒนาพลังงาน
ในพื้นที่ภาคใต้
โครงการท่าเรือที่ดำ�เนินการสำ�รวจและขุดเจาะนํ้ามัน ตำ�บลกลาย อำ�เภอท่าศาลา จังหวัด
นครศรีธรรมราช
กรณีท่าเรือนํ้าลึกปากบารา ซึ่งโยงกับการจัดทำ�ผังเมืองรวมจังหวัดสตูล
กรณีท่าเรือนํ้าลึกสงขลาแห่งที่สอง

2) กรณีค�ำร้องการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคตะวันออก ได้แก่
- กรณีนิคมอมตะนครแห่งที่ 2 และนิคมอุตสาหกรรมระยอง อำ�เภอบ้านค่าย
- กรณีท่าเทียบเรือจำ�นวน 6 ท่าในพื้นที่ริมฝั่งแม่นํ้าบางปะกง
3) กรณีการขุดเจาะสำ�รวจปิโตรเลียมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดกาฬสินธุ์และ
จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการ และสาระในผังเมืองรวมจังหวัดกาฬสินธุ์และผังเมืองรวม
จังหวัดบุรีรัมย์
ทัง้ นี้ กรณีศกึ ษาจากค�ำร้องทีม่ มี ายังส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินนั้ ในหนึง่ กรณี
อาจจะมีประเด็นทางผังเมืองในหลายด้าน อาทิ กรณีแผนพัฒนาภาคใต้ ซึง่ มีประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับผังเมือง
ทัง้ ทีร่ อประกาศใช้บงั คับ ผังเมืองทีอ่ ยูร่ ะหว่างด�ำเนินการ และการน�ำสาระส�ำคัญของผังเมืองไปใช้ประกอบ
ในการพิจารณาเรื่องการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
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3.3 การสรุปข้อเสนอจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อประเด็นผังเมือง
คณะผูว้ จิ ยั ได้รวบรวมและสรุปประเด็นผังเมืองจากกรณีศกึ ษาเบือ้ งต้นมาท�ำการวิเคราะห์ จัดกลุม่
ประเด็นปัญหา โดยแบ่งออกเป็น 4 ประเด็น ได้แก่ ปัญหาด้านกระบวนการ การน�ำสาระผังเมืองไปใช้
ในการคุ้มครองสิทธิชุมชนและพิจารณาอนุมัติอนุญาต การน�ำสาระของผังเมืองรวมไปจัดท�ำข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นและการปรับปรุงมาตรฐานการก�ำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินและการจัดท�ำข้อก�ำหนดให้ทันต่อ
สถานการณ์การพัฒนาที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน จากนั้นจึงน�ำเสนอประเด็นปัญหาเหล่านั้น
ในการประชุมระดมความคิดเห็น ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2557 โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
ผังเมืองที่มีประสบการณ์ในงานวางผังเมือง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายจากหน่วยงานวางผัง หน่วยงาน
ที่น�ำผังเมืองไปสู่การปฏิบัติ และนักกฎหมาย หน่วยงาน องค์กร นักวิชาการ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของประชาชน มาร่วมให้ความคิดเห็นและข้อแนะน�ำทางวิชาการทัง้ ในด้านผังเมือง
กฎหมาย การมีส่วนร่วมของประชาชน และการปฏิบัติตามผังเมือง
จากการประชุมระดมความคิดเห็นดังกล่าว ผูเ้ ข้าร่วมการประชุมได้มคี วามคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ที่หลากหลาย (รายละเอียดในภาคผนวกที่ 1) คณะผู้วิจัยจึงสรุป ข้อเสนอแนะและน�ำมาจัดกลุ่มประเด็น
เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับผังเมืองกับการคุ้มครองสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน ดังนี้

1) ประเด็นผังเมือง
- ควรสรุปปัญหาและกรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นจากกรณีปัญหาที่มีการร้องเรียนให้ชัดเจนว่ามีกี่กรณี
ปัญหา จำ�นวนกี่เรื่อง เพื่อยืนยันว่าระบบกฎหมายหรือผังเมืองมีปัญหา และจำ�เป็นต้องได้รับ
การแก้ไข
- หลังการสรุปประเด็นปัญหาแล้ว ควรทำ�ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยว่า
กฎหมายการผังเมืองหรือการใช้ประโยชน์ในที่ดิน ต้องวางกรอบการใช้ทรัพยากรอย่างไร
และผู้มีส่วนได้เสียอย่างชุมชนควรจะมีกระบวนการเข้าไปรับรู้การตัดสินใจตั้งแต่แรกได้อย่างไร
- คำ�จำ�กัดความของผังเมืองในปัจจุบันไม่ได้จำ�กัดอยู่แค่เมือง แต่ต้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 85 ทีไ่ ปกำ�กับดูแลทรัพยากร ผังเมือง คือ เครือ่ งมือในการ
จัดระเบียบการใช้ทรัพยากรทีจ่ ะเอือ้ ประโยชน์เพือ่ ให้มกี ารใช้ทรัพยากรร่วมกัน โดยการมีสว่ นร่วม
ของประชาชนในท้องถิน่ ผังเมืองจึงเป็นเครือ่ งมือให้เราจัดการแบ่งปันทรัพยากรให้เกิดประโยชน์
ร่วมกันได้ตามวิถีของประชาธิปไตย
- ควรปรับระดับการมีส่วนร่วมในการจัดทำ�ผังเมืองให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น
- ต้องแยกข้อกำ�หนดออกจากผังเนือ่ งจากตอนนีม้ ปี ญ
ั หา คือคิดผัง 30 ปีขา้ งหน้า แต่อายุบงั คับใช้ 5 ปี
และข้อกำ�หนดไปติดกับผังด้วย เมือ่ ผัง 5 ปีหมดอายุไปแล้ว การกำ�หนดการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ทีด่ ี
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อยู่แล้วก็หมดอายุไปด้วย ซึ่งหากมีผังนโยบายอยู่แล้ว การจะปรับทุกๆ 5 ปี ก็สามารถทำ�ได้
เมื่อแยกข้อกำ�หนดออกจากผัง ข้อกำ�หนดที่ดีอยู่แล้วก็จะไม่ต้องเปลี่ยน
- การพิจารณาผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย หรือผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องกับการพัฒนาพืน้ ทีน่ นั้ ควรยึดโยงผูม้ สี ว่ น
ได้เสียในเชิงประเด็นหรือนอกพื้นที่ที่เกี่ยวข้องและควรทำ�ให้เกิดความสมดุลระหว่างประโยชน์
ของภาครัฐ ภาคเอกชน NGOs และภาคประชาชน
- การวางผังต้องยึดโยงถึงการใช้ประโยชน์ในภาพรวมทั้งประเทศ หรืออาจจะยึดโยงเป็นภูมิภาค
ด้วย ไม่ควรพิจารณาเพียงการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ในระดับจังหวัดหรือระดับพืน้ ที่ เนือ่ งจากผังเมือง
เป็นเครือ่ งมือของการพิทกั ษ์สทิ ธิของส่วนรวมทัง้ หมด คนในท้องถิน่ มีสทิ ธิทจี่ ะเลือกหรือช่วยกัน
ออกแบบได้วา่ ควรจะจัดการพืน้ ทีต่ วั เองอย่างไร แต่ไม่สามารถทีจ่ ะทำ�ลายสิทธิสว่ นรวมได้ ซึง่ ระบบ
การวางผังของไทยยังไม่ค่อยยึดโยงกัน
- การพิจารณาเรื่องสิทธิชุมชนในการจัดทำ�ผัง ต้องคำ�นึงถึง Input หรือข้อมูลเชิงนโยบาย 5 กลุ่ม
คือ
1) Mandate คือ สิ่งที่รัฐกำ�หนดมา เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ ซึ่งนักผังเมืองจะต้องสร้างสมดุล
		 Input เหล่านี้ทั้งหมด โดยจะไปสัมพันธ์กับสิทธิชุมชน เมื่อเกิดกรณีที่ Mandate ไปขัดกับ
		 สิทธิชุมชนแล้วจะทำ�อย่างไร
2) Legacy Goal คือ แต่ละเมืองมีจริตเฉพาะ ซึ่งจะไปเปลี่ยนไม่ได้
3) Generic Goal คือ เพื่อสุขอนามัย เพื่อความปลอดภัย และสวัสดิภาพของสังคม ซึ่งตรงนี้
		 จะไปขัดไม่ได้เลย หากไปขัดต่อสิทธิชุมชนแล้วประชาชนมาเรียกร้องรัฐก็จะใช้อำ�นาจใช้
		 Due Process of Law ในการจัดการ
4) Needs คือ ประเด็นไหนที่มีปัญหา เราก็ต้องไปแก้ไขโดยทำ�การวิจัยเล็กๆ
5) Aspiration คือ ความต้องการของชุมชน

2) ประเด็นกฎหมาย
ก) การมีส่วนร่วมของประชาชน
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 85 (1) ตอนท้าย กำ�หนดว่า
		 ต้องให้ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากหลักเกณฑ์การใช้ที่ดินนั้นมีส่วนร่วมใน
		 การตัดสินใจ ซึง่ การมีสว่ นร่วมในทีน่ ี้ จะต้องอยูใ่ นระดับของการมีสว่ นร่วมเพือ่ ตัดสินใจด้วย
		 แม้วา่ รัฐธรรมนูญในส่วนนีเ้ ป็นเรือ่ งของแนวนโยบาย ซึง่ เป็นแนวทางไม่ใช่การบังคับ แต่เป็น
		 แนวทางที่ไปเกี่ยวกับการบังคับในบทกฎหมายอื่นด้วย
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- ควรกำ�หนดหลักเกณฑ์หรือรูปแบบการมีสว่ นร่วมของประชาชนในแต่ละกระบวนการผังเมือง
		 ที่ชัดเจน
- ควรแก้กฎหมายให้การวางผังต้องมีคณะกรรมการในระดับชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมและ
		 ออกแบบองค์ประกอบว่าต้องมีที่มาจากไหนบ้าง
- ทำ�ความเข้าใจกับหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ ว่ากระบวนการรับฟังความคิดเห็นตามทีก่ ฎหมาย
		 กำ�หนด ต้องทำ�อย่างไรจึงจะเรียกว่าชอบด้วยกฎหมาย ไม่ใช่เพียงแต่ทำ�ตามรูปแบบเท่านั้น
- กรณีการรือ้ ผังเมือง ถ้าหากคำ�สัง่ ให้รอ้ื ทำ�ใหม่ หมายความว่าต้องกลับไปเริม่ ต้นกระบวนการใหม่
		 ต้องรับฟังความเห็นใหม่กับผังใหม่ด้วย แต่ถ้าหากให้รื้อผังในบางส่วน อาจจะเอาข้อมูลเก่า
		 มาประกอบ แต่ตอ้ งนำ�ความคิดเห็นของประชาชนในทุกกระบวนการตัง้ แต่แรกมาพิจารณา
ข) สิทธิชุมชน
- การใช้สิทธิชุมชนมีปัญหาในแง่กระบวนการเสนอให้มีการเพิ่มเติมแก้ไข พระราชบัญญัติ
		 สภาองค์กรชุมชน หรือให้มกี ฎหมายกลางทีจ่ ะสามารถผลักดันการใช้สทิ ธิชมุ ชนให้ใช้ได้จริง
		 และชัดเจนขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
ค) การบังคับใช้กฎหมายผังเมือง
- เสนอให้แก้ไขพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ในส่วนที่เป็นปัญหาเรื่องผังหมดอายุ
		 โดยเสนอให้นำ�ผังเมืองเก่ากับร่างผังเมืองใหม่มาพิจารณาเพื่อหาจุดร่วมกัน ในช่วงที่ร่าง
		 ผังเมืองได้ดำ�เนินการมาถึงขั้นตอนการเสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว อาจ
		 แก้ไขพระราชบัญญัติการผังเมือง ให้กำ�หนดว่าในพื้นที่ส่วนที่ผังเมืองเก่ากับร่างผังเมืองใหม่
		 กำ�หนดการใช้ประโยชน์ที่ดินไว้เหมือนกัน การดำ�เนินกิจกรรมใดๆ ในพื้นที่ซึ่งเป็นไปตาม
		 ข้อกำ�หนดการใช้ประโยชน์นั้นให้สามารถทำ�ได้ แต่ในพื้นที่ที่ผังเมืองเก่ากับร่างผังเมืองใหม่
		 กำ�หนดการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ แตกต่างกัน การขออนุญาตเพือ่ ดำ�เนินกิจการใดๆ ในพืน้ ทีต่ อ้ งรอ
		 ไว้ก่อน โดยอาจจะพิจารณานำ�ข้อบัญญัติท้องถิ่นมาใช้กับพื้นที่ส่วนที่ต้องรอการอนุญาต
ง) การใช้อำ�นาจของคณะกรรมการผังเมือง ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518
		
		
		
21

การใช้อำ�นาจของคณะกรรมการผังเมือง ตามมาตรา 15 วรรคหนึ่ง (3) พระราชบัญญัติ
การผังเมือง พ.ศ. 251821 ต้องตีความให้สอดคล้องกับอำ�นาจของคณะกรรมการผังเมือง
ตามมาตรา 27 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกันคือ หากคณะกรรมการผังเมือง
จะใช้อำ�นาจในการพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อการกำ�หนดหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์

ความเห็นสำ�หรับร่างรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ โดย ดร. กรรณิกา สินธิพงษ์ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2557
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ในทรัพย์สินสำ�หรับขั้นตอนของการสำ�รวจเพื่อวางและจัดทำ�ผังเมือง (ตามมาตรา 15
วรรคหนึ่ง (3)) สมควรที่จะพิจารณาว่าการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินหรือในที่ดินเช่นนั้น
เป็นการขัดต่อนโยบายของผังเมือง “ในสาระสำ�คัญ” ที่เกี่ยวกับสุขลักษณะ ความปลอดภัย
ของประชาชนและสวัสดิภาพของสังคม (ตามนัยมาตรา 27 วรรคสอง) หรือไม่ หรือกล่าว
อีกนัยหนึ่งคือ ในระหว่างที่ผังเมืองยังไม่ได้ประกาศใช้บังคับ ถ้าคณะกรรมการผังเมือง
เห็ น ว่ า จะมี กิ จ การที่ ขั ด กั บ ร่ า งผั ง เมื อ งในสาระสำ � คั ญ เกิ ด ขึ้ น คณะกรรมการผั ง เมื อ ง
ก็สามารถใช้อำ�นาจตามมาตรา 15 วรรคหนึ่ง (3) ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อ
การกำ�หนดหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน เพื่อประโยชน์ในการวางและจัดทำ�
ผังเมืองรวมได้

- ควรมีเกณฑ์ในการใช้อำ�นาจของคณะกรรมการผังเมือง ตามมาตรา 15(3) เพื่อให้ข้อเสนอ
		 ของชุมชน ภาคประชาชน นำ�ไปสู่คุ้มครองสิทธิชุมชนและคุ้มครองการใช้ประโยชน์ที่ดิน
		 ในพื้นทีไ่ ด้จริง
- ช่วงทีเ่ กิดช่องว่างในการบังคับใช้กฎหมายผังเมือง ควรมีเกณฑ์การใช้อ�ำ นาจของเจ้าพนักงาน
		 การผัง ตามมาตรา 27 เพื่อไม่ให้เป็นการเปิดกว้างในการใช้ดุลพินิจโดยไม่มีขอบเขต
- กรณีการรื้อผัง ควรกำ�หนดหลักเกณฑ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือการนำ�ร่างผังเมือง
		 กลับมาทบทวนว่าควรต้องมีเหตุผลประกอบเพียงใด
การศึกษาประเด็นผังเมืองวิเคราะห์และจัดกลุม่ ประเด็นผังเมืองทีเ่ กีย่ วข้องกับสิทธิชมุ ชนและสิทธิ
การมีส่วนร่วมของประชาชนได้ท�ำการรวบรวมข้อมูล ศึกษากรณีร้องเรียนของประชาชนและชุมชน
ในประเด็นผลกระทบจากการพัฒนาในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการก�ำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในผังเมือง
ที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิชุมชน การศึกษาเอกสารผังเมืองและข้อร้องเรียน ส่วนมากเป็นเรื่องโครงการ
ที่มีผลกระทบต่อชุมชนและขาดการมีส่วนร่วม มีประเด็นด้านการใช้ที่ดินและการใช้ผังเมืองประกอบการ
พิจารณาและกรณีที่เกี่ยวข้องกับผังเมืองโดยตรงในด้านขั้นตอนและกระบวนการที่มีปัญหาการมีส่วนร่วม
การเข้าถึงข้อมูลและการก�ำหนดสาระในผังเมืองที่ชุมชนไม่ได้รับข้อมูล ขาดการมีส่วนร่วมและกระทบ
สิทธิชุมชน ซึ่งมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับด้านผังเมืองและด้านกฎหมาย
ทั้ ง นี้ คณะผู ้ วิ จั ย จะได้ ท�ำการวิ เ คราะห์ แ ละสั ง เคราะห์ สิ ท ธิ ชุ ม ชนและสิ ท ธิ ก ารมี ส ่ ว นร่ ว ม
ของประชาชน ด้านผังเมืองและด้านกฎหมาย โดยจ�ำแนกเป็นโครงสร้างและกระบวนการผังเมือง
ที่เกี่ยวข้องสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน ทั้งในส่วนการมีส่วนร่วมและสิทธิชุมชน
ในระดับการจัดท�ำแผนและผังนโยบาย ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดท�ำผังเมืองในระดับต่างๆ การมีส่วนร่วม
ในกลไกการจัดท�ำผังเมือง การพิจารณา ตัดสินใจ และการน�ำผังเมืองไปสูก่ ารปฏิบตั ิ การคุม้ ครองสิทธิชมุ ชน
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ในการใช้ ผั ง เมื อ งพิ จ ารณาอนุ มั ติ อนุ ญ าตด้ ว ยการมี ส ่ ว นร่ ว มของชุ ม ชน ท้ อ งถิ่ น และหน่ ว ยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องและด้านปัญหากฎหมายผังเมืองทีเ่ กีย่ วข้องกับสิทธิชมุ ชนและสิทธิการมีสว่ นร่วมของประชาชน
ในกระบวนการผังเมือง ในช่วงระหว่างการจัดท�ำผังเมือง ช่วงระหว่างรอประกาศบังคับใช้ ช่วงหลัง
ประกาศใช้บังคับผังเมืองและกรณีกฎกระทรวงเกี่ยวกับผังเมืองรวมหมดอายุบังคับใช้ โดยรายละเอียด
การวิเคราะห์และสังเคราะห์สิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้านผังเมืองและด้าน
กฎหมายจะน�ำเสนอในบทที่ 4 และบทที่ 5
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โครงสร้างและกระบวนการผังเมือง

กับการคุ้มครองสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน
จากการรวบรวมและจัดกลุ่มประเด็นผังเมืองที่เกี่ยวข้องกับสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วม
ของประชาชน ซึ่งมีทั้งกรณีข้อร้องเรียนมายังสำ�นักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ปัญหา
ผลกระทบจากโครงการทีม่ ตี อ่ ชุมชนพบว่า มีความเกีย่ วข้องในการนำ�ผังเมืองไปประกอบการจัดทำ�โครงการ
การวิเคราะห์ผลกระทบ ตลอดจนการพิจารณาเห็นชอบโครงการต่างๆ ที่กระทบต่อชุมชน ดังนั้น
การคุ้มครองสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน ในกระบวนการผังเมือง จึงไม่ได้เป็นเพียง
การเข้าร่วมในการมีส่วนร่วมตามขั้นตอนต่างๆ เท่านั้น การที่ประชาชนในชุมชนจะสามารถใช้สิทธิชุมชน
และการมีส่วนร่วมในผังเมือง กิจกรรม และโครงการที่นำ�สาระของผังเมืองไปประกอบการกำ�หนด
การใช้ประโยชน์พื้นที่ ยังเกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดทำ�แผน กลไกและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการ
การจัดทำ�ผัง การตัดสินใจ การปฏิบัติตามผังเมือง ตลอดจนสาระของผังเมืองในการกำ�หนดบทบาทพื้นที่
ดังนั้น การวิเคราะห์และสังเคราะห์ปัญหาและกระบวนการผังเมืองที่เกี่ยวข้องกับสิทธิชุมชน
และสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงต้องวิเคราะห์การมีส่วนร่วมในกระบวนการผังเมือง และ
ความเชื่อมโยงการจัดทำ�แผนและนโยบายกับผังเมืองระดับต่างๆ ที่มีผลต่อชุมชน และการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน ประชาชน ในกระบวนการแผนและนโยบาย รวมทั้งในส่วนการนำ�สาระของผังเมืองไปใช้ประโยชน์
ให้เกิดการคุ้มครองสิทธิชุมชน

4.1 การวิเคราะห์ สังเคราะห์ จากเอกสารเกี่ยวกับโครงสร้างการผังเมือง
ด้านการจัดท�ำแผน องค์กร กลไก ในกระบวนการผังเมือง
จากการรวบรวมประเด็นผังเมือง ทัง้ จากเอกสารผังเมืองทีเ่ กีย่ วข้อง กรณีขอ้ ร้องเรียนมายังสำ�นักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการร้องเรียนเกี่ยวกับโครงการและกิจกรรมที่มี
ผลกระทบต่อชุมชน การทำ�หน้าทีข่ องหน่วยงาน การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และการมีสว่ นร่วมของประชาชน
มีประเด็นด้านผังเมืองในการคุม้ ครองสิทธิของประชาชนและสิทธิการมีสว่ นร่วมของประชาชน ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับด้านผังเมืองในเชิงกระบวนการด้านเนื้อหา และเกี่ยวข้องกับโครงสร้างการบริหารราชการ การจัดทำ�
แผนที่จะนำ�ผังเมืองไปใช้ประโยชน์ในการจัดทำ�ยุทธศาสตร์ แผนงานโครงการต่างๆ รวมทั้งการพิจารณา
ผังและการนำ�ผังไปสู่การปฏิบัติและใช้ประโยชน์ เพื่อให้เกิดการประสานแผนการตัดสินใจ การปฏิบัติ
ที่นำ�ไปสู่การใช้ประโยชน์ที่ดินและกิจกรรมการพัฒนาที่คุ้มครองสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วม
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ของประชาชน จึงได้ทำ�การรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ในส่วนของโครงสร้างและกลไกการกำ�หนด
ขอบเขตผังเมืองที่เกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่
การวิเคราะห์ในส่วนนี้ได้น�ำสาระบางส่วนของการศึกษาด้านกฎหมาย องค์กร ในรายงานผัง
ประเทศไทยของกรมโยธาธิการและผังเมืองและรายงานการศึกษาการออกแบบองค์กรและกระบวนการ
ปฏิบตั ดิ า้ นการผังเมืองแห่งชาติ ของคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญศึกษาการออกแบบองค์กรและกระบวนการ
ปฏิบัติด้านการผังเมืองแห่งชาติในคณะกรรมาธิการวิสามัญการผังเมือง วุฒิสภา มาประมวล วิเคราะห์
สรุป ในการวิเคราะห์และสังเคราะห์นี้ด้วย

4.1.1 โครงสร้างการจัดท�ำแผนและการน�ำแผนไปปฏิบัติ
การจัดท�ำผังเมืองและสาระส�ำคัญในผังเมืองทั้งผังในระดับนโยบายที่ก�ำหนดกรอบและทิศทาง
การพัฒนาพื้นที่และผังเมืองรวมตามกฎหมายที่มีการก�ำหนดพื้นที่และข้อก�ำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน
จะเกีย่ วข้องกับสาระในแผนนโยบายด้านต่างๆ การวางแผนและการน�ำแผนไปปฏิบตั ทิ กุ ระดับในโครงสร้าง
ของการบริหารราชการ ที่ก�ำหนดให้หน่วยงานทุกส่วนราชการต้องจัดท�ำแผนพัฒนาเพื่อจัดตั้งเงิน
งบประมาณตามอ�ำนาจหน้าที่ ดังนี้
1) แผนนโยบายแห่งรัฐ ค�ำแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภาผู้แทนราษฎร ถือเป็นแผนนโยบาย
แห่งรัฐที่ผูกพันระหว่างรัฐบาลกับประชาชนที่จะต้องด�ำเนินการเร่งด่วนในระยะเวลา 4 ปี ที่กระทรวง
ทบวง กรม ต้องน�ำไปถือปฏิบัติ และจัดท�ำเป็นแผนพัฒนารวมหรือแผนงานโครงการพัฒนาที่จะมีผล
ต่อการจัดท�ำยุทธศาสตร์ แผน โครงการในพืน้ ที่ เช่น นโยบายด้านทีด่ นิ ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมลํ้า การบริหาร
และจัดการนํ้าอย่างบูรณาการ เป็นต้น
2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จะเป็นแผนแม่บทเชิงนโยบายการพัฒนาภาพรวม
ของโครงสร้างด้านต่างๆ ของประเทศในระยะเวลา 5 ปี ซึ่งจะเป็นกรอบของการจัดท�ำแผนพัฒนารวม
และแผนงานโครงการของส่วนราชการต่างๆ จัดท�ำโดยส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสั งคมแห่ ง ชาติ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพั ฒนาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ
ยุทธศาสตร์ในแผนนีจ้ ะมีผลต่อ ผังเมืองทัง้ ในระดับนโยบายและผังระดับพืน้ ที่ เช่น แผนพัฒนาชายฝัง่ ทะเล
ภาคใต้ แผนพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก เป็นต้น
3) แผนพัฒนารวมในแต่ละโครงสร้างสาขา ของแต่ละหน่วยงานราชการส่วนกลาง เช่น
แผนพัฒนาพลังงาน แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม แผนพัฒนาอุตสาหกรรม แผนการคมนาคมและ
โลจิสติกส์ แผนพัฒนาการท่องเที่ยว แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ เป็นต้น ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับ
การพิจารณาก�ำหนดทิศทางการพัฒนาพื้นที่ การใช้ประโยชน์ที่ดิน ทั้งในผังระดับนโยบายผังจังหวัด
และผังเมืองรวม
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4) แผนพัฒนาส่วนภูมภิ าค ในส่วนของแผนกลุม่ จังหวัดแผนพัฒนาจังหวัดทีร่ วมแผนงานโครงการ
การพัฒนาของส่วนราชการต่างๆ ที่อยู่ในส่วนภูมิภาคและส่วนราชการท้องถิ่นเป็นแผนภาพรวมในระยะ
5 ปีของแต่ละจังหวัดและการจัดท�ำแผนงานโครงการปฏิบัติการตามปีงบประมาณ
5) แผนพัฒนาองค์กรปกครองท้องถิน่ จะเป็นการจัดท�ำแผนพัฒนารวมในระยะ 5 ปี และการจัดท�ำ
แผนงานโครงการปฏิบัติการตามปีงบประมาณ เช่น แผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 5 ปี แผนพัฒนา
เทศบาลระยะปานกลาง 5 ปี แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต�ำบลระยะปานกลาง 5 ปี แผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต�ำบลระยะปานกลาง 5 ปี แผนพัฒนาเมืองพัทยาระยะเวลาปานกลาง 5 ปี
6) ผังเมืองรวมในเขตเมืองและชุมชน ในท้องที่จังหวัดต่างๆ ระยะเวลา 5 ปี

4.1.2 การวิเคราะห์องค์กรการจัดท�ำและบริหารผังเมือง1
1) องค์กรการจัดท�ำและบริหารผังเมืองรวม
(1) คณะกรรมการผังเมือง เป็นองค์กรท�ำหน้าทีก่ �ำกับ ดูแล ให้มกี ารปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วย
การผังเมือง และท�ำหน้าที่แนะน�ำเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการผังเมืองแก่หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้ความ
เห็นชอบในการจัดท�ำผังเมืองรวม ก่อนทีจ่ ะน�ำเสนอให้รฐั มนตรีออกกฎกระทรวงให้ใช้บงั คับ ซึง่ ไม่มอี �ำนาจ
ในการประสานและสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด�ำเนินการพัฒนาให้เป็นผัง/แผนพัฒนาโครงสร้าง
ด้านต่างๆ ตามผังเมืองรวมก�ำหนดแต่อย่างใด
เฉพาะ

(2) กรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นองค์กรหลักในการวางและจัดท�ำผังเมืองรวมและผังเมือง

(3) ท้ อ งถิ่ น สามารถด�ำเนิ น การวางและจั ด ท�ำผั ง เมื อ งรวมได้ โ ดยความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการผังเมือง
(4) ท้องถิ่นจะด�ำเนินการวางและจัดท�ำผังเมืองเฉพาะได้เมื่อมีกฎกระทรวงใช้บังคับผังเมือง
รวมในพื้นที่ท้องถิ่นนั้นแล้ว หรือ
(5) รัฐมนตรีฯ สั่งการให้กรมโยธาธิการและผังเมืองหรือท้องถิ่นด�ำเนินการวาง และจัดท�ำ
ผังเมืองเฉพาะกรณีที่ท้องถิ่นใดยังไม่มีกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
(6) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
และ 4.2

ทั้งนี้ โครงสร้างการจัดท�ำแผนและผังเมืองและองค์กรที่เกี่ยวข้อง แสดงในแผนภูมิที่ 4.1

1

สำ�นักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา. รายงานการพิจารณาการศึกษาการผังเมือง. คณะกรรมาธิการวิสามัญการศึกษาผังเมือง
วุฒิสภา. 2557. หน้า 17-21.
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นโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

นโยบายพื้นฐานรัฐบาล
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน
แผนกระทรวง ทบวง กรม

แผนยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด

ผังประเทศ/
ผังภาค อนุภาค

แผนยุทธศาสตร์
จังหวัด

แผนพัฒนา
จังหวัด

ผังเมืองรวม
จังหวัด

แผนยุทธศาสตร์
อปท.

แผนพัฒนา
อปท.

ผังเมืองรวม
ชุมชน/ผังชุมชน

ประชาชน ชุมชน
แผนภูมิที่ 4.1 แสดงความเชื่อมโยงของการจัดทำ�แผนและผังเมืองระดับต่างๆ
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คณะรัฐมนตรี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
คณะกรรมการ
อุทธรณ์
คณะกรรมการ
ผังเมือง
กรุงเทพมหานคร
คณะที่ปรึกษา
ผังเมืองรวม
อบจ.
ผังเมืองรวม
จังหวัด

กรมโยธาธิการ
และผังเมือง

จังหวัด

คณะที่ปรึกษา
ผังเมืองรวม
อปท.

ผังเมืองรวม
ชุมชน/ผังชุมชน
ผู้มีส่วนได้เสีย

แผนภูมิที่ 4.2 แสดงความเชื่อมโยงขององค์กรการจัดทำ�และบริหารผังเมือง
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2) การปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎกระทรวงผังเมืองรวม
(1) กรมโยธาธิการและผังเมืองประสานการปฏิบตั ใิ ห้เป็นตามการใช้บงั คับกฎกระทรวงผังเมือง
รวมและพระราชบัญญัติผังเมืองเฉพาะ
(2) การปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นเป็นผู้ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎ
กระทรวงผังเมืองรวมและพระราชบัญญัติผังเมืองเฉพาะ
(3) คณะกรรมการบริหารการผังเมืองส่วนท้องถิ่น ในการก�ำกับ ดูแลให้มีการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติผังเมืองเฉพาะ
(4) คณะกรรมการอุทธรณ์ ท�ำหน้าทีพ่ จิ ารณาค�ำอุทธรณ์ทเี่ กิดขึน้ จากการปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติผังเมืองเฉพาะ
(5) ทุกส่วนราชการทีเ่ กีย่ วข้อง ท�ำหน้าทีใ่ นการพัฒนาตามแผนผังทีก่ �ำหนดไว้ในกฎกระทรวง
รวมทั้งการบริหารจัดการให้เป็นไปตามผังเมืองด้วย เช่น การพัฒนาเส้นทางคมนาคม สาธารณูปโภค
สาธารณูปการที่ก�ำหนดไว้ในผัง รวมทั้งในกระบวนการพิจารณาอนุมัติอนุญาตโครงการและการพัฒนา
กิจกรรมต่างๆ ที่ต้องสอดคล้องกับผังเมือง
การบริหารจัดการพัฒนาให้เป็นไปตามแผนผังที่ก�ำหนดตามกฎกระทรวงผังเมืองรวม ขึ้นอยู่กับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังกล่าวจะให้การประสานและถือปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎกระทรวงผังเมืองรวม
มากน้อยเพียงใด ซึ่งกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองได้ก�ำหนดให้หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการด�ำเนินการ
พัฒนาในพื้นที่ผังเมืองต้องเป็นไปตามกฎกระทรวงผังเมือง
2.1) ผู้มีอ�ำนาจหน้าที่ควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ จะมี
หน่วยงานทีม่ อี �ำนาจหน้าทีร่ บั ผิดชอบอยูต่ ามทีก่ ฎหมายเฉพาะแต่ละฉบับระบุไว้ ซึง่ ในข้อก�ำหนดข้อสุดท้าย
ของกฎกระทรวงผังเมืองรวมทุกฉบับ จะก�ำหนดผูม้ อี �ำนาจหน้าทีไ่ ว้วา่ “ให้ผมู้ อี �ำนาจหน้าทีใ่ นการควบคุม
การก่ อ สร้ า งอาคารหรื อ การประกอบกิ จ การในเขตผั ง เมื อ งรวมจะต้ อ งปฏิ บั ติ ใ ห้ เ ป็ น ไปตาม
กฎกระทรวงนี้” จากข้อก�ำหนดดังกล่าว สามารถแยกพิจารณาได้ 2 กรณี คือ
(1) ผูม้ อี �ำนาจหน้าทีใ่ นการควบคุมการก่อสร้างอาคาร ซึง่ เป็นไปตามพระราชบัญญัตคิ วบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 หมายความถึง เจ้าพนักงานท้องถิ่น ซึ่งประกอบไปด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เทศบาล องค์การบริหารส่วนต�ำบล เมืองพัทยา กรุงเทพมหานคร และองค์การปกครองท้องถิ่นอื่น
ที่รัฐมนตรีประกาศก�ำหนดให้เป็นราชการส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
(2) ผูม้ อี �ำนาจหน้าทีใ่ นการควบคุมการประกอบกิจการ ซึง่ ประกอบไปด้วยผูม้ อี �ำนาจหน้าที่
ตามกฎหมายที่ควบคุมการประกอบกิจการต่างๆ เช่น พระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและ
ค้าของเก่า พ.ศ. 2474 พระราชบัญญัติการค้านํ้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 พระราชบัญญัติสถานบริการ
พ.ศ. 2509 พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2507 พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติ
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จัดสรรทีด่ นิ พ.ศ. 2543 ประกาศคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ 58 (พ.ศ. 2515) ข้อ 5 (2) การคลังสินค้า พระราชบัญญัติ
โรงแรม พ.ศ. 2547 พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535
พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้ไฟ และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490
พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจ�ำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 28
(พ.ศ. 2514) เรื่องการบรรจุก๊าซ เป็นต้น
2.2) ผูม้ อี �ำนาจหน้าทีพ่ ฒ
ั นาโครงสร้างพืน้ ฐานตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง
และแผนผังแสดงกิจการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ผู้รับผิดชอบ เช่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การไฟฟ้านครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค การประปานครหลวง บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข เจ้าพนักงานท้องถิ่น กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นต้น
(1) ผูม้ อี �ำนาจหน้าทีใ่ นการพัฒนาให้เป็นไปตามแผนผังทีโ่ ล่งเพือ่ นันทนาการและการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ผู้รับผิดชอบ คือ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
(2) ผู้มีอ�ำนาจหน้าที่ในการดูแลและควบคุมแผนผังแสดงบริเวณที่มีทรัพยากรธรรมชาติ
หรือภูมิประเทศที่งดงามหรือมีคุณค่าในทางธรรมชาติ ผู้รับผิดชอบ คือ เจ้าพนักงานส่วนท้องถิ่นและ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(3) ผู้มีอ�ำนาจหน้าที่ในการดูแลและควบคุมแผนผังแสดงบริเวณที่ตั้งของสถานที่ หรือวัตถุ
ที่มีประโยชน์ หรือคุณค่าในทางศิลปกรรม สถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดีที่พึงจะส่งเสริม
และรักษา ผู้รับผิดชอบ คือ กรมศิลปากร

4.1.3 ปัญหาขององค์กรการจัดท�ำและการน�ำผังเมืองไปปฏิบัติ
(1)		 คณะกรรมการผังเมืองมิใช่องค์กรที่จะท�ำหน้าที่ในการวางผังและประสานการพัฒนาให้เป็น
ไปตามผัง แต่จะเป็นเพียงองค์กรบริหารการก�ำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและให้ความเห็นชอบ
ในการจัดท�ำผังเมืองรวมก่อนน�ำเสนอให้รฐั มนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทยพิจารณาออกกฎกระทรวงให้ใช้
บังคับผังเมืองรวม
(2)		 กรมโยธาธิการและผังเมืองมิใช่องค์กรวางผังเมืองแห่งชาติ ที่จะมีอ�ำนาจสั่งการประสานให้
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องน�ำแนวทางของผัง/แผนพัฒนาท้ายกฎกระทรวงผังเมืองรวมไปก�ำหนดแผนงานโครงการ
พัฒนาในพื้นที่ได้
(3)		 กรมโยธาธิการและผังเมืองไม่มีอ�ำนาจหน้าที่ประสานการพัฒนาพื้นที่ ซึ่งหมายความรวมถึง
การก�ำหนดแผนงานโครงการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นไปตามระยะเวลาการใช้บังคับกฎกระทรวงผังเมืองรวมได้
ตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองจะก�ำหนดหน้าที่ดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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(4)		 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความอิสระในการก�ำหนดแผนงาน โครงการตามอ�ำนาจหน้าที่ จึงมีผล
ท�ำให้ไม่มีการด�ำเนินการให้เป็นไปตามผัง/แผนโครงการพัฒนาแนบท้ายกฎกระทรวงผังเมืองรวม
(5)		 บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนายังมีจ�ำกัด เนื่องจากหน่วยงานส่วนกลาง
ที่รับผิดชอบไม่มอบภารกิจหน้าที่ให้ด�ำเนินการ
ดังนั้น การวางผังเมืองรวมซึ่งถือว่าเป็นผัง/แผนพัฒนาเชิงพื้นที่ จ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้มีกลไก
การมีส่วนร่วมทุกระดับตั้งแต่ระดับนโยบายและในกระบวนการวางผัง ทั้งการมีส่วนร่วมของประชาชน
ชุมชน และในระดับองค์กรวางผังรวมทั้งการมีส่วนร่วมเมื่อมีการน�ำผังไปปฏิบัติ

4.2 การวิเคราะห์ขอบเขตและบริบทการพัฒนาเชิงพื้นที่
ที่เกี่ยวข้องกับการวางผังระดับต่างๆ
1) การวางและจัดท�ำผังระดับนโยบาย
เนื่องจากในอดีตกรมโยธาธิการและผังเมือง (ส�ำนักผังเมือง) ได้มีการจัดท�ำผังระดับนโยบาย คือ
การวางและจัดท�ำผังภาคมาแล้วและได้น�ำผังภาคนัน้ มาเป็นกรอบและแนวทางในการวางและจัดท�ำโครงสร้าง
จังหวัด แต่จากผลของการวิเคราะห์พระราชบัญญัตกิ ารผังเมือง พ.ศ. 2518 ท�ำให้เห็นว่าการวางและจัดท�ำ
ผังภาค โดยอาศัยอ�ำนาจตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ไม่สามารถกระท�ำได้เนื่องจาก
ผังภาค ไม่ได้บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
นิยามค�ำว่า “การผังเมือง” ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 เป็นเรื่องการด�ำเนินการ
วางและจัดท�ำผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะตามนิยามและองค์ประกอบที่กฎหมายผังเมืองก�ำหนดไว้
เท่านัน้ ไม่อาจหมายความรวมไปถึงผังประเทศหรือผังประเภทอืน่ ได้ และทีส่ �ำคัญการละเมิดกฎหมายผังเมือง
มีโทษจ�ำคุก หรือโทษปรับ หรือทัง้ จ�ำและทัง้ ปรับ ซึง่ ถือเป็นโทษอาญาแผ่นดิน ผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ
จึงต้องมีความชัดเจนทัง้ ข้อก�ำหนด พืน้ ที่ แผนผังและรายการประกอบแผนผัง ดังนัน้ ผังประเทศและผังภาค
ซึ่งเป็นผังในเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับนโยบายของรัฐบาลนั้นเป็นการยากที่จะน�ำนโยบายมาประกาศใช้
บังคับเป็นกฎหมาย
แม้ว่าผังประเทศและผังภาคเป็นเพียงผังที่ก�ำหนดกรอบนโยบายของรัฐทางกายภาพในด้านต่างๆ
ในระดับประเทศ ภาคหรืออนุภาคเป็นหลัก พืน้ ทีท่ จี่ ะวางผังเป็นพืน้ ทีก่ ว้างหรืออนุภาค มีวตั ถุประสงค์เพือ่
มุง่ เน้นเป็นการก�ำหนดกรอบนโยบายการพัฒนาทางกายภาพในระดับภาคหรืออนุภาคของหน่วยงานของรัฐ
เพือ่ เป็นตัวชีน้ �ำทีจ่ ะด�ำเนินการวางและจัดท�ำผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะและผังทีใ่ ช้พฒ
ั นาพืน้ ทีเ่ ฉพาะ
ตามล�ำดับต่อไป แต่ก็มีการน�ำเอาแผนงานของหน่วยงานอื่นมาประกอบการจัดท�ำผังเป็นการก�ำหนด
ทิศทางการพัฒนา และทิศทางการพัฒนาพืน้ ทีด่ งั กล่าวก็จะมีการถูกน�ำไปใช้ประโยชน์เมือ่ หน่วยงานจะจัดท�ำ
โครงการและงบประมาณ
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ปัจจุบนั กรมโยธาธิการและผังเมืองก�ำลังด�ำเนินการปรับปรุงพระราชบัญญัตกิ ารผังเมือง พ.ศ. 2518
เพื่อเพิ่มในเรื่องการวางและจัดท�ำผังในระดับนโยบาย ซึ่งประชาชนควรได้รับข้อมูลและมีส่วนร่วม
ในการให้ความเห็นต่อการปรับปรุงดังกล่าว
ความเชื่อมโยงของผังระดับต่างๆ แสดงในแผนภูมิที่ 4.3

แผนภูมิที่ 4.3 แสดงความเชื่อมโยงของผังระดับต่างๆ
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2) ผังเมืองกับการก�ำหนดบทบาทการพัฒนาเชิงพื้นที่
2.1) ขอบเขตพื้นที่วางผังตามกฎหมาย
การผังเมืองเป็นมาตรการพัฒนาพื้นที่ โดยการด�ำเนินการวางและจัดท�ำผังเมืองรวมหรือผังเมือง
เฉพาะเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ซึ่งผังเมืองรวมจะเป็นการจัดท�ำแผนผังนโยบายและโครงการรวมทั้ง
มาตรการควบคุมโดยทั่วไปเพื่อใช้เป็นกรอบในการพัฒนาและการด�ำรงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้อง
หรือชนบท ส่วนผังเมืองเฉพาะนั้นเป็นแผนผังและโครงการที่ใช้เพื่อการด�ำเนินการพัฒนาหรือด�ำรงรักษา
บริเวณเฉพาะแห่งหรือกิจการที่เกี่ยวข้องทั้งในเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท มีขอบเขตพื้นที่
วางผังไม่จ�ำกัด
การวางและจัดท�ำผังเมืองรวม ผังเมืองเฉพาะไม่มีการจ�ำกัดขอบเขตพื้นที่ที่แน่นอนขึ้นอยู่กับ
วัตถุประสงค์ของการวางผัง คือ สามารถจะก�ำหนดขอบเขตพืน้ ทีด่ �ำเนินการพัฒนาได้ทงั้ พืน้ ทีเ่ มืองหรือชุมชน
ที่มีอยู่แล้ว พื้นที่เสียหายด้วยประสบภัยต่างๆ หรือพื้นที่ชนบทหรือพื้นที่ใหม่ที่ยังไม่มีชุมชนเพื่อจะให้เป็น
เมืองหรือศูนย์ชุมชนใหม่ รวมถึงการก�ำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หรือพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ศลิ ปวัฒนธรรมและวัตถุประสงค์อนื่ ๆ เพือ่ การผังเมืองได้ แต่ทงั้ นีห้ ากเป็นการด�ำเนินการ
วางและจัดท�ำผังเมืองเฉพาะต้องค�ำนึงถึงงบประมาณที่จะต้องน�ำมาใช้ในการพัฒนาเมืองหรือด�ำรงรักษา
บริเวณที่ต้องการด�ำเนินการตามวัตถุประสงค์ของการวางผังเมืองเฉพาะนั้นๆ ด้วย
ขอบเขตพืน้ ทีผ่ งั เมืองรวมสามารถครอบคลุมได้มากกว่าเขตเมืองหรือชุมชน ซึง่ สามารถด�ำเนินการ
วางและจัดท�ำผังเมืองรวมได้ในพื้นที่ที่เป็นอ�ำเภอ จังหวัดได้ ซึ่งปัจจุบันการจัดท�ำผังเมืองรวมส่วนใหญ่จะ
ก�ำหนดขอบเขตพื้นที่ชุมชนเมืองระดับเทศบาลและบริเวณโดยรอบในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต�ำบล
ขอบเขตพื้นที่ในการวางและจัดท�ำผังเมืองเฉพาะจะถูกก�ำหนดให้มีพื้นที่เล็กกว่าหรือเท่ากับเขต
ผังเมืองรวมก็ได้ แต่การวางผังเมืองเฉพาะจะต้องสอดคล้องกับผังเมืองรวม เพราะผังเมืองรวมเป็นการ
วางภาพรวมทั้งระบบของเมือง หรือชุมชน หรือบริเวณที่เกี่ยวข้อง หรือบริเวณชนบท แล้วจึงน�ำพื้นที่ใน
ผังเมืองรวมมาจัดล�ำดับความส�ำคัญก่อนหลังในการพัฒนา บริเวณใดมีความส�ำคัญเร่งด่วนในการพัฒนาก่อน
จึ ง จะด�ำเนิ น การวางผั ง เมื อ งเฉพาะเพื่ อ พั ฒ นาพื้ น ที่ เ ป็ น บริ เวณๆ เรี ย งตามล�ำดั บ ก่ อ นหลั ง ที่ จั ด ไว้
โดยค�ำนึงถึงงบประมาณและความจ�ำเป็นเร่งด่วน
อนึ่ง การวางและจัดท�ำผังเมืองเฉพาะสามารถวางและจัดท�ำในพื้นที่ที่ยังไม่มีการวางและจัดท�ำ
ผังเมืองรวมได้ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นผู้สั่งการให้กรมโยธาธิการและผังเมือง
หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นเป็นผู้วางและจัดท�ำผังเมืองเฉพาะนั้นก็ได้ ตามมาตรา 29 วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518

117

สำ�นักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

2.2) ผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ กับการก�ำหนดบทบาทพื้นที่เพื่อการพัฒนา
(1) ผังเมืองรวมเป็นการก�ำหนดบทบาทหน้าที่ของเมืองและชุมชน เช่น เมืองอุตสาหกรรม
เมืองการท่องเที่ยว เมืองการศึกษา เมืองการทหาร เมืองประวัติศาสตร์วัฒนธรรม เมืองใหม่ศูนย์กลาง
เศรษฐกิจ เป็นต้น แต่ผงั เมืองเฉพาะคือผังทีต่ อ้ งน�ำไปลงมือท�ำการก่อสร้างและพัฒนาให้เป็นเมืองหรือชุมชน
ที่ถูกก�ำหนดบทบาทไว้จากผังเมืองรวม
(2) ผังเมืองรวมก�ำหนดบทบาทพืน้ ทีเ่ พือ่ การพัฒนา เช่น พืน้ ทีอ่ ตุ สาหกรรม พืน้ ทีเ่ กษตรกรรม
พืน้ ทีแ่ หล่งท่องเทีย่ ว พืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจการค้าชายแดน พืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจ เป็นต้น แต่ผงั เมืองเฉพาะเป็นผังทีว่ าง
เพื่อพัฒนาหรือสร้างให้พื้นที่บริเวณนั้นเป็นไปตามที่ผังเมืองรวมก�ำหนดไว้
(3) ผังเมืองรวมก�ำหนดพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม หรือพืน้ ทีท่ จี่ ะต้อง
บ�ำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิประเทศที่งดงาม หรือมีคุณค่าในทางธรรมชาติด้วยการก�ำหนดพื้นที่
อนุรักษ์ หรือสงวนรักษา หรือพื้นที่ที่จะต้องบ�ำรุงรักษา เช่น พลังงาน ป่าไม้ แร่ธาตุ ดิน สัตว์ป่า สัตว์นํ้า
แหล่งนํ้าบนดิน ใต้ดิน ทะเล ชายทะเล ภูเขา ฯลฯ ผังเมืองเฉพาะจะต้องวางผังให้มีมาตรการการอนุรักษ์
และการบ�ำรุงรักษาหรือด�ำรงรักษาสิ่งเหล่านั้นไว้ให้ยืนยาวต่อไป
(4) ผังเมืองรวมก�ำหนดพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ หรือด�ำรงรักษา หรือบูรณะสถานทีแ่ ละวัตถุทมี่ ปี ระโยชน์
หรือคุณค่าในทางศิลปกรรม ประวัติศาสตร์ โบราณคดี หรือแหล่งศิลปวัฒนธรรม เช่น ชุมชนเมืองเก่า
เมืองโบราณ เป็นต้น ผังเมืองเฉพาะจะต้องวางให้มีมาตรการในการอนุรักษ์ หรือการด�ำรงรักษา หรือ
การบูรณะสถานที่หรือวัตถุดังกล่าวให้เกิดขึ้นเป็นจริงตามกรอบที่ผังเมืองรวมก�ำหนดไว้

4.3 มาตรการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎกระทรวงผังเมืองรวม
และพระราชบัญญัติให้ใช้บังคับผังเมืองเฉพาะ
(1)		 กฎกระทรวงผังเมืองรวมหรือพระราชบัญญัตใิ ห้ใช้บงั คับผังเมืองเฉพาะเป็นกฎหมายทีก่ �ำหนด
การใช้ประโยชน์ทดี่ นิ และก�ำหนดการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สนิ ตามทีไ่ ด้จ�ำแนกประเภทไว้ เมือ่ จะมีการพัฒนา
หรือใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือทรัพย์สินจะต้องตรวจสอบให้ถูกต้องตรงกับที่ผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ
ก�ำหนดไว้หากใช้ประโยชน์ทดี่ นิ หรือทรัพย์สนิ ผิดไปจากทีผ่ งั เมืองรวมและผังเมืองเฉพาะก�ำหนดไว้จะมีโทษ
ทางอาญาตามกฎหมายผังเมือง แต่ถ้าใช้ถูกต้องตามประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินและข้อก�ำหนดการใช้
ประโยชน์ที่ดินก�ำหนดไว้แล้วจะเป็นเรื่องของกฎหมายเฉพาะในการประกอบกิจการเรื่องนั้นๆ ที่จะเข้ามา
ควบคุมและก�ำกับในการด�ำเนินการต่อไป
(2)		 กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองไม่มีบทบัญญัติให้บุคคลจะต้องขออนุญาตการใช้ประโยชน์ที่ดิน
จากเจ้าพนักงานท้องถิน่ ก่อนใช้เพือ่ ประกอบกิจการหรือก่อสร้างอาคาร ภาระในการตรวจสอบจะตกอยูก่ บั
บุคคลสองฝ่าย คือ ผูใ้ ช้ประโยชน์ทดี่ นิ จะต้องตรวจสอบก่อนใช้ประโยชน์ทดี่ นิ และเจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้องตาม
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กฎหมายควบคุมการประกอบกิจการต่างๆ เหล่านั้นจะต้องตรวจสอบก่อนการอนุมัติหรืออนุญาตหรือ
จะต้องควบคุมหรือก�ำกับการก่อสร้างหรือการประกอบกิจการให้เป็นไปตามทีก่ �ำหนดไว้ในผังเมืองรวมหรือ
ผังเมืองเฉพาะ แต่ถ้าหากเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือทรัพย์สินที่ไม่มีกฎหมายใดก�ำกับหรือควบคุมให้
ต้องขออนุญาตหรือแจ้งก่อนที่จะก่อสร้างหรือประกอบกิจการหรือกระท�ำการใดๆ แล้ว ผู้ใช้ประโยชน์
ที่ดินจะต้องรับภาระในการตรวจการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ฝ่ายเดียว ส่วนเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง
ในกิจการหรือการกระท�ำนั้น จะต้องตรวจสอบและควบคุมไม่ให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินผิดจากที่
ก�ำหนดไว้ในผังเมือง
(3)		 ในกรณีที่มีกฎหมายเฉพาะควบคุมและก�ำกับให้ต้องได้รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งความ
สมบูรณ์ของสิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือทรัพย์สิน จึงขึ้นอยู่กับการได้รับอนุญาตหรือการออกใบรับแจ้ง
ตามกฎหมายต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง แต่ถา้ เป็นกรณีการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ หรือใช้ประโยชน์ทรัพย์สนิ ทีไ่ ม่มกี ฎหมาย
ควบคุมหรือก�ำกับให้ต้องขออนุญาตหรือแจ้ง ความสมบูรณ์ของการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือทรัพย์สินอยู่ที่
การกระท�ำการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือทรัพย์สินนั้น

4.4 การวิเคราะห์และสังเคราะห์ด้านผังเมืองจากการรวบรวมประเด็นข้อร้องเรียน
4.4.1 การก�ำหนดผังนโยบายที่กระทบต่อสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน
การวิเคราะห์การจัดท�ำผังเมืองในระดับนโยบายที่มีผลต่อสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนนี้ ได้วิเคราะห์จากกรณีตัวอย่าง ผังประเทศไทย พ.ศ. 2600 และผังภาคใต้ ซึ่งมีประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับค�ำร้องในกรณีแผนพัฒนาภาคใต้และโครงการพัฒนาในพื้นที่ภาคใต้ ที่มีการก�ำหนดนโยบาย
และยุทธศาสตร์การพัฒนาและเกี่ยวข้องกับการให้มีการปรับปรุงผังเมืองรวมในหลายจังหวัด รวมทั้ง
การพัฒนาโครงการทีเ่ ป็นข้อร้องเรียนจากชุมชนในด้านการมีสว่ นร่วมและส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ
สิง่ แวดล้อม และสุขภาพ ในกรณีแผนพัฒนาภาคใต้และการพัฒนาโครงการท่าเรือนํา้ ลึก อุตสาหกรรมและ
โรงไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้
1) ผังประเทศไทย พ.ศ. 2600 ได้ก�ำหนดวิสัยทัศน์ของผังประเทศ คือ
“ประเทศไทยเป็นประเทศชัน้ น�ำของโลกในด้านการเกษตร อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยี
ด้านอาหาร การบริการสุขภาพและการท่องเทีย่ ว ประชาชนมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ที า่ มกลางสิง่ แวดล้อมทีน่ า่ อยู่
ประเทศชาติมั่นคงและมีการพัฒนาที่ยั่งยืน”
ผังประเทศไทย ได้ก�ำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ในด้านยุทธศาสตร์การกระจายความเจริญ
ยุทธศาสตร์กลุ่มเมือง ยุทธศาสตร์เมืองเพื่อการสร้างสรรค์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนและ
ในด้านเศรษฐกิจ ได้มีการก�ำหนดแนวแกนเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ แนวแกนเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก
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แนวแกนเศรษฐกิจตอนใต้ การพัฒนาสะพานเศรษฐกิจ การพัฒนาเส้นทางเดินเรือใหม่ของโลกโดยการ
ขุดคลองเชื่อมเส้นทางเดินเรือระหว่างอ่าวไทยกับอันดามัน การพัฒนาเขตอุตสาหกรรมหลัก การพัฒนา
การท่องเที่ยว การพัฒนาระบบเมืองและระบบชุมชน การพัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค
การส่งเสริมด้านการศึกษาและการสาธารณสุข2 ดังแสดงในรูปที่ 4.1

รูปที่ 4.1 ผังประเทศไทย พ.ศ. 2600
ที่มา : กรมโยธาธิการและผังเมือง ผังประเทศไทย พ.ศ. 2600

2

กรมโยธาธิการและผังเมือง. ผังประเทศไทย พ.ศ. 2600. หน้า 1-3.
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ในผังประเทศไทยได้ก�ำหนดทิศทางและโครงการในพืน้ ทีภ่ าคใต้ไว้หลายเรือ่ ง ซึง่ แม้วา่ การจัดท�ำผัง
ประเทศไทยนี้ จะยังไม่มีผลบังคับตามกฎหมายในขณะนี้ก็ตาม แต่กรมโยธาธิการและผังเมืองก�ำลังด�ำเนิน
การศึกษา แก้ไขพระราชบัญญัติการผังเมืองเพื่อที่จะให้มีการน�ำผังประเทศไทยและผังระดับภาคซึ่งมีการ
ก�ำหนดนโยบายต่างๆ ไว้มาบังคับใช้ตามกฎหมาย เพื่อให้การด�ำเนินนโยบายและโครงการพัฒนาของ
ภาครัฐทางด้านกายภาพสอดคล้องกับผังประเทศ การตั้งงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานของรัฐเพื่อ
ด�ำเนินการใดๆ จะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับนโยบายและโครงการพัฒนาในด้านต่างๆ ของผังประเทศ
ทั้งนี้ การด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติการผังเมืองนั้น ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้รับรู้ข้อมูลและ
ไม่ทราบว่าสาระส�ำคัญของการเปลี่ยนแปลงที่จะมีต่อการมีส่วนร่วมและการก�ำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน
นั้นเป็นอย่างไร
กระบวนการผังเมืองระดับนโยบายทีข่ าดการมีสว่ นร่วมในระดับชุมชน ท�ำให้ขอ้ เสนอในผังนโยบาย
ของผังประเทศไทย มีความขัดแย้งโดยไม่มีการประเมินผลกระทบเชิงนโยบายและมีการก�ำหนดโครงการ
ขนาดใหญ่ที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนในพื้นที่ชนบท พื้นที่อาหาร พื้นที่อนุรักษ์ ตัวอย่างเช่น
ในรายงานผังประเทศไทย ระบุคุณค่าพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์และแหล่งอนุรักษ์ชายฝั่ง แหล่งหญ้าทะเล
พื้นที่ท่องเที่ยวส�ำคัญ ซึ่งอยู่ในพื้นที่ภาคใต้แต่ขณะเดียวกัน ผังประเทศไทยก็ก�ำหนดให้มีการพัฒนา
ที่สนับสนุนอุตสาหกรรมพลังงานและอุตสาหกรรมปิโตรเคมี โดยมีการก�ำหนดพื้นที่ไว้ที่ภาคใต้ด้วย3
ดังแสดงในรูปที่ 4.2 - 4.3

3

กรมโยธาธิการและผังเมือง. ผังประเทศไทย พ.ศ. 2600. หน้า 26-35.
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รูปที่ 4.2 พื้นที่เพื่อการอนุรักษ์ในผังประเทศไทย พ.ศ. 2600
ที่มา : กรมโยธาธิการและผังเมือง ผังประเทศไทย พ.ศ. 2600

รูปที่ 4.3 ผังนโยบายอุตสาหกรรมในผังประเทศไทย พ.ศ. 2600
ที่มา : กรมโยธาธิการและผังเมือง ผังประเทศไทย พ.ศ. 2600
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ดั ง นั้ น ข้ อ เสนอการพั ฒ นาอุ ต สาหกรรม พลั ง งาน และการคมนาคมในผั ง ประเทศไทย
จึงไม่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่เน้นการเกษตร การท่องเที่ยว และสิ่งแวดล้อมที่ดี
ในขณะเดียวกัน หน่วยงานส่วนกลางก็มกี ารจัดท�ำแผนและโครงการตามทีก่ �ำหนดในผังประเทศไทย
โดยเฉพาะในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ ตัวอย่างการด�ำเนินการของรัฐในปัจจุบันที่ยังคงเดินหน้าโครงการ
ที่มีความขัดแย้งและอาจส่งผลกระทบอยู่อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การศึกษาความเหมาะสมเพื่อจัดตั้ง
นิคมอุตสาหกรรม การพัฒนาโครงการท่าเรือนาํ้ ลึกปากบารา ท่าเรือนาํ้ ลึกทีจ่ ะนะ การขยายโรงไฟฟ้าไปใน
พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ความมั่นคงทางอาหาร เป็นเรื่องที่ภาครัฐ หน่วยงานรับผิดชอบในการอนุมัติและ
อนุญาตยังคงเดินหน้าโครงการ ดังการน�ำเสนอของหน่วยงานของรัฐในรูปที่ 4.4 และน�ำไปสู่การปรับปรุง
รื้อผังเมืองรวมจังหวัดเพื่อรองรับการพัฒนาตามนโยบายดังกล่าว

รูปที่ 4.4 การน�ำเสนอการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภาคใต้ของส�ำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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รูปที่ 4.4 แสดงถึงความเชื่อมโยงของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของรัฐในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งเป็น
ความเชื่อมโยงของแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและพลังงานในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กับแผนพัฒนาภาคใต้ ซึ่งอยู่ในผังนโยบายระดับประเทศและระดับภาคด้วย ดังนั้น การมีส่วนร่วมใน
กระบวนการผังเมืองและสิทธิชมุ ชนในการมีสว่ นร่วมก�ำหนดอนาคตในการจัดการทรัพยากรและสิง่ แวดล้อม
จึงต้องให้ชมุ ชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร เพือ่ มีสว่ นร่วมในกระบวนการจัดท�ำนโยบาย แผนและผังระดับ
นโยบายที่จะมีผลต่อการพัฒนาโครงการต่างๆ ในชุมชนด้วย

รูปที่ 4.5 การน�ำเสนอแนวโน้มการพัฒนาภาคใต้ของส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ที่มา : ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

รูปที่ 4.5 แสดงถึงแนวโน้มการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ ในด้านอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวซึ่งมีฐาน
จากทรัพยากรธรรมชาติที่ดี ซึ่งจะเห็นว่าในทิศทางการพัฒนาที่ก�ำหนดในแผนพัฒนาภาคใต้และได้น�ำมา
ก�ำหนดในผังนโยบายระดับประเทศและภาคใต้นนั้ มีการกระจุกตัวของพืน้ ทีอ่ ตุ สาหกรรมและการท่องเทีย่ ว
ในกลุ่มพื้นที่เดียวกัน ดังนั้น การมีส่วนร่วมของชุมชนในการได้รับข้อมูลทุกด้านจึงมีความจ�ำเป็นต่อ
การคุม้ ครองสิทธิชมุ ชน เพือ่ มีสว่ นร่วมในการอนุรกั ษ์ จัดการทรัพยากรและสิง่ แวดล้อม และก�ำหนดทิศทาง
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ในอนาคต รวมทั้งการมีพื้นที่ใช้ประโยชน์ที่ไม่สอดคล้องกันของการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ที่ขยายตัวและอุตสาหกรรมอาหารที่โยงกับฐานความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร จึงจ�ำเป็นที่ควรต้องมี
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ด้วยการมีส่วนร่วม

รูปที่ 4.6 แสดงการก�ำหนดแผนการด�ำเนินงานพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ ของส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ที่มา : ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

รูปที่ 4.6 แสดงถึงการก�ำหนดแผนการด�ำเนินงานพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ ในด้านอุตสาหกรรมและ
โครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งจะเห็นว่าในการก�ำหนดการพัฒนาในแผนงานและน�ำมาสู่การศึกษาความเป็นไปได้
ของโครงการนัน้ มีเพียงการศึกษาส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชน แต่ประชาชนและชุมชนในพืน้ ทีโ่ ครงการ
ไม่ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผนและการศึกษาประเมินผลกระทบระดับยุทธศาสตร์ จึงท�ำให้เกิด
ความขัดแย้งในระดับโครงการ
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ในอนาคตหากมีการแก้ไขกฎหมายผังเมืองและการปรับปรุง รื้อ แก้ไขผังเมืองที่ผ่านการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนและได้รับความเห็นชอบจากกรรมการผังเมือง เพื่อมุ่งให้การพัฒนาการจัดท�ำ
ผังเมืองในระดับจังหวัด ระดับชุมชนสอดคล้องกับนโยบายที่ก�ำหนดในผังประเทศไทย ก็จะท�ำให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในจังหวัดและในชุมชน
และหากโครงการนัน้ ไม่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาและความต้องการของประชาชน ชุมชนก็จะ
เกิดความขัดแย้งในสังคมตามมา เนือ่ งจากขาดการมีสว่ นร่วมตัง้ แต่ขนั้ การก�ำหนดนโยบายการใช้ประโยชน์
ที่ดิน จึงเป็นเรื่องที่ชุมชนควรจะได้รับทราบท�ำความเข้าใจกับการก�ำหนดการใช้ประโยชน์พื้นที่จังหวัด
และชุมชน อันเป็นผลจากผังเมืองในระดับต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อม พัฒนาศักยภาพ ความเข้มแข็ง
ในการมีส่วนร่วม และการตัดสินใจก�ำหนดอนาคตของชุมชน
2) ผังภาคใต้ พ.ศ. 2600
ในช่วงที่มีการด�ำเนินการจัดท�ำผังประเทศไทยนั้น กรมโยธาธิการและผังเมืองก็ได้มีการจัดท�ำผัง
ในระดับภาคควบคูก่ นั ไปทุกภาครวมทัง้ ผังภาคใต้ ผังภาคใต้นยี้ งั ไม่มผี ลบังคับใช้ตามกฎหมาย โดยมุง่ ให้เป็น
กรอบแนวทางส�ำหรับการจัดท�ำผังเมืองและแผนในระดับพื้นที่
ซึ่งแม้ว่าผังภาคใต้จะเป็นการจัดท�ำโดยผู้เชี่ยวชาญจากส่วนกลาง มีการมาจัดประชุมที่ภาคใต้
หลายครัง้ แต่การมีสว่ นร่วมส่วนมากมาจากหน่วยงานภาครัฐ ส่วนภาคเอกชน ประชาชนในชุมชน โดยเฉพาะ
ชุมชนที่ได้รับผลกระทบโครงการมีโอกาสเข้าร่วมและรับทราบเรื่องนี้น้อยมาก
การรวบรวมค้นข้อมูลจากรายงานการจัดท�ำผังภาคใต้ที่ผ่านมา เพื่อประมวลและวิเคราะห์ได้มีข้อ
ค้นพบที่ส�ำคัญประการหนึ่ง คือ ข้อเสนอในผังประเทศไทยหลายเรื่อง ขัดแย้งกับข้อมูลและการวิเคราะห์
ในรายงานผังภาคใต้ ซึ่งจัดท�ำโดยหน่วยงานเดียวกัน
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การที่ผังประเทศไทยก�ำหนดพื้นที่ภาคใต้ให้รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม
การพัฒนาพลังงานปิโตรเคมี ท่าเรือนํ้าลึก แต่ข้อมูลการวิเคราะห์ในผังภาคใต้ ระบุชัดเจนว่าภาคใต้มี
ความส�ำคัญในด้านการเกษตร ในรายงานผังภาคใต้ ระบุว่า
“ภาคใต้เป็นภาคทีม่ บี ทบาทและความส�ำคัญในการพัฒนาด้านการเกษตรของประเทศไทย ในฐานะ
ที่เป็นแหล่งผลิตพืชเศรษฐกิจที่ส�ำคัญหลายชนิด ทั้งยางพารา ปาล์มนํ้ามัน ข้าว และไม้ผลอุตสาหกรรม
ส่วนมากเป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็ก และใช้ฐานวัตถุดิบการเกษตรเป็นส่วนใหญ่และกระจุกตัวอยู่ใน
บางจังหวัด ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในภาคการเกษตรในพื้นที่ชนบท แต่ก็ยังคงมีปัญหาการบุกรุกและ
การขยายตัวของการพัฒนาเมืองรุกพื้นที่เกษตร การมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงามและมีชื่อเสียง
ระดับโลก รวมถึงความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”
ดังรูปที่ 4.7 - 4.8
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รูปที่ 4.7 การผลิตพืชและสินค้าการเกษตรที่ส�ำคัญของภาคใต้
ที่มา : กรมโยธาธิการและผังเมือง ผังภาคใต้ พ.ศ. 2600

รูปที่ 4.8 การพัฒนาการท่องเที่ยวของภาคใต้
ที่มา : กรมโยธาธิการและผังเมือง ผังภาคใต้ พ.ศ. 2600
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เนื่องด้วยการจัดท�ำผังประเทศและผังภาค ได้น�ำแผนและนโยบายของหน่วยงานต่างๆ มาก�ำหนด
แนวทาง พืน้ ทีร่ องรับการพัฒนา ซึง่ น�ำไปสูก่ ารจัดท�ำโครงการในหลายพืน้ ที่ โดยขาดการมีสว่ นร่วมและเป็น
โครงการทีข่ ดั แย้งกับการวิเคราะห์ในรายงานต่างๆ ของรัฐทีท่ �ำไว้ จึงท�ำให้เกิดความขัดแย้งในหลายพืน้ ที่ เช่น
กรณีทา่ เรือนาํ้ ลึกปากบารา กรณีนคิ มอุตสาหกรรมและท่าเรือนาํ้ ลึก กรณีโรงไฟฟ้า กรณีการสร้างอ่างเก็บนาํ้
ขนาดใหญ่ เป็นต้น
การทบทวนแผนพัฒนาภาคใต้ จะน�ำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนไม่ได้ หากกระบวนการยังคงเดินหน้า
โดยวิธีการเดิมที่ขาดการร่วมก�ำหนด ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจของประชาชนในพื้นที่และขาดการประเมิน
ผลกระทบระดับนโยบายและยุทธศาสตร์ก่อนการจัดท�ำโครงการแม้แต่การศึกษาในรายงานเรื่องเดียวกัน
หากขาดการมีสว่ นร่วมตรวจสอบ ก็พบว่า มีความขัดแย้งกัน การน�ำแผนและผังไปสูก่ ารปฏิบตั ติ อ่ ไปจึงเป็น
อันตรายต่อกระบวนการนโยบายสาธารณะที่ควรต้องคุ้มครองสิทธิชุมชน สิทธิในการด�ำรงชีวิตและ
การประกอบอาชีพในสิ่งแวดล้อมที่ดีและเอื้อต่อการด�ำรงชีวิต
ดังนั้น การด�ำเนินการประเมินผลกระทบระดับนโยบาย และยุทธศาสตร์ในระดับพื้นที่ภาคใต้ด้วย
การมีส่วนร่วม จึงเป็นการบูรณาการแผนนโยบายในพื้นที่ทุกด้าน ให้เกิดการวิเคราะห์ศักยภาพ ข้อจ�ำกัด
ปัญหา อุปสรรคและประเมินผลกระทบระดับยุทธศาสตร์ต่อพื้นที่ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการก�ำหนด
ทิศทางการพัฒนาร่วมกันและเป็นการมีสว่ นร่วมของประชาชนทีจ่ ะร่วมประเมิน ก�ำหนดทางเลือกการพัฒนา
ที่ยั่งยืนตอบสนองการพัฒนาโอกาสทางเศรษฐกิจ สังคม โดยไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน

4.5 การวิเคราะห์มาตรฐานการจัดทำ�ข้อกำ�หนดกิจกรรมบางประเภทในพื้นที่สีเขียว
(พื้นที่ชนบทและเกษตรกรรม) ในผังเมืองรวมจังหวัด
จากการศึกษาค�ำร้องกรณีแผนพัฒนาภาคใต้และโครงการพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน ท่าเรือนาํ้ ลึก
และโครงการด้านพลังงานที่จะมีการสร้างในพื้นที่ภาคใต้ นอกจากควรมีการประเมินผลกระทบในระดับ
ยุทธศาสตร์ของการพัฒนาดังกล่าวในพื้นที่ภาคใต้แล้ว ยังเกี่ยวข้องกับการก�ำหนดมาตรฐานการจัดท�ำ
ข้อก�ำหนดการใช้ประโยชน์พื้นที่ ที่ควรมีการน�ำไปใช้โดยมีการชี้แจง ท�ำความเข้าใจ ให้ข้อมูลเพื่อการมี
ส่วนร่วมในกระบวนการผังเมือง เพื่อร่วมก�ำหนดให้เกิดการคุ้มครองสิทธิชุมชนในการมีส่วนร่วมจัดการ
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
โครงการขนาดใหญ่ที่ชุมชนร้องเรียนในประเด็นการกระทบต่อสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในแผนพัฒนาภาคใต้และในหลายจังหวัดภาคใต้ ส่วนใหญ่เป็นการด�ำเนินการในพืน้ ทีช่ นบท
และเกษตรกรรมในผังเมืองรวมจังหวัด ในขณะที่พื้นที่ภาคใต้มีฐานการผลิตส�ำคัญในภาคการเกษตร
การประมง และมีความส�ำคัญในด้านการท่องเทีย่ ว เป็นพืน้ ทีม่ อี ตั ลักษณ์ทางวัฒนธรรม มีมรดกวัฒนธรรม
ที่มีคุณค่าและมีความหลากหลาย
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การวิเคราะห์ผังเมืองในส่วนที่มีผลกระทบต่อสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน
จึงใช้ตัวอย่างในกรณีภาคใต้ ที่จะเชื่อมโยงจากผังระดับนโยบายมาสู่การจัดท�ำผังเมืองในระดับจังหวัด
เนื่องด้วยโครงการขนาดใหญ่ที่เป็นข้อร้องเรียนส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรม (พื้นที่
สีเขียว) ในผังเมืองรวมจังหวัด
จากการวิ เ คราะห์ แ ละสั ง เคราะห์ ข ้ อ มู ล ในการจั ด ท�ำผั ง เมื อ งรวมจั ง หวั ด ในภาคใต้ พบว่ า
การก�ำหนดแนวคิดในการวางผังเมืองรวมจังหวัดส่วนใหญ่ในภาคใต้มุ่งเน้นวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยว ด�ำรงรักษาพื้นที่เกษตรกรรม การประมง ให้เป็นแหล่งผลิตอาหาร
น�ำมาสู่การก�ำหนดให้หรือห้ามการใช้ที่ดินใน “พื้นที่สีเขียว” ที่ก�ำหนดไว้ในผังเมืองรวมจังหวัดโดยเฉพาะ
การพัฒนากิจการไฟฟ้าและกิจการอุตสาหกรรมที่ไม่เกี่ยวกับการเกษตรกรรม
ส่วนการก�ำหนดพืน้ ทีพ่ ฒ
ั นาโดยเฉพาะอุตสาหกรรม การคมนาคม โครงสร้างพืน้ ฐานในผังเมืองรวม
จังหวัด จะเป็นการพิจารณานโยบายของรัฐบาล ศักยภาพของพื้นที่ ส่งเสริมการขยายตัวอุตสาหกรรมที่
เกีย่ วกับเกษตรและหัตถกรรมพืน้ บ้านและพัฒนาการคมนาคมโครงสร้างพืน้ ฐานทีส่ นับสนุนการเกษตรและ
การท่องเที่ยว
การวิเคราะห์ความเหมาะสมและด้านผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ในระดับโครงการเพียงอย่างเดียว จึงไม่อาจแก้ไขปัญหาผลกระทบที่จะเกิดต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อมได้
ดังนัน้ สิทธิชมุ ชนในการมีสว่ นร่วมทีจ่ ะก�ำหนดทิศทางการพัฒนาในอนาคตว่าพืน้ ทีใ่ ดควรได้รบั การก�ำหนด
ว่าเหมาะสมกับการพัฒนาใด จึงควรได้รับทราบข้อมูลและท�ำความเข้าใจกับการก�ำหนดการใช้ประโยชน์
ในพื้นที่ว่าเป็นอย่างไร เพื่อที่ชุมชนจะได้เตรียมความพร้อมใช้สิทธิชุมชนในกระบวนการมีส่วนร่วมใน
กระบวนการผังเมืองจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินที่จะท�ำให้ผังเมืองเป็นเครื่องมือที่ชุมชนใช้ในการก�ำหนด
อนาคตได้
การรวบรวมผังเมืองรวมจังหวัดในภาคใต้ ส่วนมากเป็นผังร่างที่ได้ผ่านการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนและเป็นผังที่ได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการผังเมืองแล้วและอยู่ระหว่างการด�ำเนินการ
ตามขั้นตอนตามกฎหมายเพื่อประกาศกฎกระทรวง โดยท�ำการวิเคราะห์การก�ำหนดพื้นที่สีเขียวและ
สั ง เคราะห์ ข ้ อ ก�ำหนดพื้ น ที่ สี เขี ย วในผั ง เมื อ งรวมจั ง หวั ด ที่ ใ ห้ ห รื อ ห้ า มการด�ำเนิ น กิ จ กรรมที่ อ าจจะ
ก่อผลกระทบโดยเลือกมาบางกิจกรรมที่เป็นข้อขัดแย้งและก่อให้เกิดผลกระทบในหลายพื้นที่ เช่น
นิคมอุตสาหกรรมโรงงานถลุงเหล็ก โรงไฟฟ้า กิจการโรงกลั่นปิโตรเลียม กิจการฝังกลบขยะ เป็นต้น
ทั้งนี้ ในระหว่างการด�ำเนินงานนี้ ผู้ศึกษาไม่อาจได้รับข้อมูลว่าการปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัด
มีการเปลีย่ นแปลงไปหรือไม่ ยกเว้นผังเมืองรวมจังหวัดทีม่ กี ารปรับปรุงและมีการรับฟังความเห็น ซึง่ ยังคงเป็น
ผังเมืองฉบับร่างเช่นเดียวกัน ดังนัน้ สาระของการก�ำหนดการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ จึงอาจจะมีการเปลีย่ นแปลงไป
แต่การน�ำร่างผังเมืองรวมจังหวัดซึ่งได้มีการด�ำเนินการในช่วงเวลาเดียวกันมารวบรวม วิเคราะห์ และ
สังเคราะห์นี้ เพื่อท�ำการเปรียบเทียบแนวทางการก�ำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ประเภทเดียวกัน
แต่อยู่ในพื้นที่คนละจังหวัด มิได้มุ่งเพื่อการอ้างอิงในการพิจารณาอนุมัติอนุญาตแต่อย่างใด
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การก�ำหนดประเภทอุตสาหกรรมในผังเมืองรวมจังหวัดใช้ตามบัญชีประเภทโรงงาน กฎกระทรวง
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัตโิ รงงาน พ.ศ. 2535 ทัง้ นีช้ มุ ชนสามารถใช้เอกสารนี้
เป็นแนวทางเข้าถึงข้อมูลเพื่อการมีส่วนร่วม ที่จะขอทราบรายละเอียดและการเปลี่ยนแปลงการก�ำหนด
ประเภทอุตสาหกรรมที่ท�ำได้ในพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรมและพัฒนาการมีส่วนร่วมในการปรับปรุง
ผังเมืองให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาพื้นที่ต่อไป
การวิเคราะห์การก�ำหนดการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ในผังเมืองรวมจังหวัดภาคใต้ ทัง้ ทีเ่ ป็นผังร่างและผัง
ที่ประกาศเป็นกฎกระทรวง สรุปข้อห้ามและข้อให้กิจกรรมอุตสาหกรรมบางประเภทในพื้นที่สีเขียวใน
ผังเมืองจังหวัดภาคใต้กับการพัฒนากิจการพลังงานและนิคมอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมบางประเภท
ดังนี้

1) จังหวัดชุมพร
ตามข้อก�ำหนดในร่างผังเมืองรวมจังหวัดชุมพร ทีค่ ณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวง
มหาดไทยเห็นชอบแล้วเมื่อ พ.ศ. 2550 นั้น พื้นที่สีเขียวที่เป็นพื้นที่ชนบทเกษตรกรรม ได้มีข้อก�ำหนดห้าม
จัดสรรเพื่ออุตสาหกรรม แต่ยังสามารถท�ำกิจกรรมตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงได้
อุตสาหกรรมบางประเภทที่ให้ท�ำได้ในพื้นที่ชนบทเกษตรกรรม จังหวัดชุมพร ได้แก่
- โรงงานประเภทที่ 42: โรงงานประกอบกิจการเกีย่ วกับเคมีภณ
ั ฑ์ สารเคมีหรือวัสดุเคมี ซึง่ มิใช่ปยุ๋
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
- โรงงานประเภทที่ 49: โรงงานกลั่นนํ้ามันปิโตรเลียม
- โรงงานประเภทที่ 50: โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม ถ่านหินหรือ
ลิกไนต์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
- โรงงานประเภทที่ 59: โรงงานประกอบกิจการเกีย่ วกับการถลุง หลอม หล่อ รีด ดึง หรือผลิตเหล็ก
หรือเหล็กกล้าในขั้นต้น
- โรงงานประเภทที่ 60: โรงงานประกอบกิจการเกีย่ วกับถลุงผสม ท�ำให้บริสทุ ธิ์ หลอม หล่อ รีด ดึง
หรือผลิตโลหะในขั้นต้น ซึ่งมิใช่เหล็กหรือเหล็กกล้า
- โรงงานประเภทที่ 88: โรงงานผลิต ส่ง หรือจ�ำหน่ายพลังงานไฟฟ้า
- โรงงานประเภทที่ 89: โรงงานผลิตก๊าซ ซึ่งมิใช่ก๊าซธรรมชาติ ส่งหรือจ�ำหน่ายก๊าซ
- โรงงานประเภทที่ 101: โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม
- โรงงานประเภทที่ 105: โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัดแยกหรือฝังกลบสิ่งปฏิกูล
หรือวัสดุทไี่ ม่ใช้แล้วทีม่ ลี กั ษณะและคุณสมบัตติ ามทีก่ �ำหนดไว้ในกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535)
ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน
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- โรงงานประเภทที่ 106: โรงงานประกอบกิจการเกีย่ วกับการน�ำผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมทีไ่ ม่ใช้แล้ว
หรือของเสียจากโรงงานมาผลิตเป็นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยผ่านกรรมวิธีการผลิตทาง
อุตสาหกรรม

รูปที่ 4.9 ร่างผังเมืองรวมจังหวัดชุมพร
ที่มา : กรมโยธาธิการและผังเมือง. ร่างผังเมืองรวมจังหวัดชุมพร. (ข้อมูลร่างผังเมืองรวมจังหวัด 2550).
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2) จังหวัดระนอง
ตามข้อก�ำหนดในร่างผังเมืองรวมจังหวัดระนองที่คณะกรรมการผังเมืองพิจารณา พ.ศ. 2549 นั้น
พื้นที่สีเขียวที่เป็นพื้นที่ชนบทเกษตรกรรมก�ำหนดข้อห้ามโรงงานอุตสาหกรรม แต่ยังก�ำหนดให้สามารถท�ำ
กิจกรรมตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงได้
อุตสาหกรรมบางประเภทที่ให้ท�ำได้ในพื้นที่ชนบทเกษตรกรรม จังหวัดระนอง
- โรงงานประเภทที่ 50: โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม ถ่านหิน หรือ
ลิกไนต์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
- โรงงานประเภทที่ 60: โรงงานประกอบกิจการเกีย่ วกับถลุงผสม ท�ำให้บริสทุ ธิ์ หลอม หล่อ รีด ดึง
หรือผลิตโลหะในขั้นต้น ซึ่งมิใช่เหล็กหรือเหล็กกล้า
- โรงงานประเภทที่ 88: โรงงานผลิต ส่ง หรือจ�ำหน่ายพลังงานไฟฟ้า
- โรงงานประเภทที่ 89: โรงงานผลิตก๊าซ ซึ่งมิใช่ก๊าซธรรมชาติ ส่งหรือจ�ำหน่ายก๊าซ
- โรงงานประเภทที่ 101: โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม
- โรงงานประเภทที่ 105: โรงงานประกอบกิจการเกีย่ วกับการคัดแยกหรือฝังกลบสิง่ ปฏิกลู หรือวัสดุ
ที่ไม่ใช้แล้วที่มีลักษณะและคุณสมบัติตามที่ก�ำหนดไว้ในกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535)
ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน
- โรงงานประเภทที่ 106: โรงงานประกอบกิจการเกีย่ วกับการน�ำผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมทีไ่ ม่ใช้แล้ว
หรือของเสียจากโรงงานมาผลิตเป็นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยผ่านกรรมวิธีการผลิตทาง
อุตสาหกรรม
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รูปที่ 4.10 ร่างผังเมืองรวมจังหวัดระนอง
ที่มา : กรมโยธาธิการและผังเมือง. ร่างเมืองรวมจังหวัดระนอง. (ข้อมูลร่างผังเมืองรวมจังหวัด 2549).
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3) จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ตามข้อก�ำหนดในร่างผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของ
กระทรวงมหาดไทยเห็นชอบแล้ว เมื่อ พ.ศ. 2550 นั้น พื้นที่สีเขียวที่เป็นพื้นที่ชนบทเกษตรกรรม ก�ำหนด
ข้อห้ามจัดสรรเพื่ออุตสาหกรรม แต่ยังให้ท�ำกิจกรรมตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงได้
อุตสาหกรรมบางประเภทที่ให้ท�ำได้ในพื้นที่ชนบทเกษตรกรรม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แก่
- โรงงานประเภทที่ 50: โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม ถ่านหิน หรือ
ลิกไนต์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
- โรงงานประเภทที่ 88: โรงงานผลิต ส่ง หรือจ�ำหน่ายพลังงานไฟฟ้า
- โรงงานประเภทที่ 101: โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม
- โรงงานประเภทที่ 105: โรงงานประกอบกิจการเกีย่ วกับการคัดแยกหรือฝังกลบสิง่ ปฏิกลู หรือวัสดุ
ที่ไม่ใช้แล้วที่มีลักษณะและคุณสมบัติตามที่ก�ำหนดไว้ในกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535)
ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน
- โรงงานประเภทที่ 106: โรงงานประกอบกิจการเกีย่ วกับการน�ำผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมทีไ่ ม่ใช้แล้ว
หรือของเสียจากโรงงานมาผลิตเป็นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยผ่านกรรมวิธีการผลิตทาง
อุตสาหกรรม
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รูปที่ 4.11 ร่างผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ที่มา : กรมโยธาธิการและผังเมือง. ร่างผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎร์ธานี. (ข้อมูลร่างผังเมืองรวมจังหวัด 2550).
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4) จังหวัดพังงา
ตามข้อก�ำหนดในร่างผังเมืองรวมจังหวัดพังงา ที่คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของ
กระทรวงมหาดไทยเห็นชอบแล้ว เมื่อ พ.ศ. 2549 นั้น พื้นที่สีเขียวที่เป็นพื้นที่ชนบทเกษตรกรรม
ก�ำหนดข้อห้ามจัดสรรเพื่ออุตสาหกรรม
แต่ให้ท�ำโรงงานประเภทที่ 88 : โรงงานผลิต ส่ง หรือจ�ำหน่ายพลังงานไฟฟ้าในการใช้ทดี่ นิ ประเภท
อนุรักษ์สภาพแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยว

รูปที่ 4.12 ร่างผังเมืองรวมจังหวัดพังงา
ที่มา : กรมโยธาธิการและผังเมือง. ร่างผังเมืองรวมจังหวัดพังงา. (ข้อมูลร่างผังเมืองรวมจังหวัด 2549).
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5) จังหวัดนครศรีธรรมราช
ตามข้อก�ำหนดในผังเมืองรวมจังหวัดนครศรีธรรมราช ทีป่ ระกาศใช้บงั คับแล้ว เมือ่ พ.ศ. 2556 นัน้
พื้นทีส่ ีเขียวที่เป็นพื้นที่ชนบทเกษตรกรรม ก�ำหนดข้อห้ามจัดสรรเพื่ออุตสาหกรรมและยังมีข้อห้ามโรงงาน
ผลิต ส่ง หรือจ�ำหน่ายพลังงานไฟฟ้า
อุตสาหกรรมบางประเภทที่ห้ามท�ำในพื้นที่ชนบทเกษตรกรรม จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่
- โรงงานประเภทที่ 42: โรงงานประกอบกิจการเกีย่ วกับเคมีภณ
ั ฑ์ สารเคมีหรือวัสดุเคมี ซึง่ มิใช่ปยุ๋
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
- โรงงานประเภทที่ 49: โรงงานกลั่นนํ้ามันปิโตรเลียม
- โรงงานประเภทที่ 50: โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม ถ่านหิน หรือ
ลิกไนต์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
- โรงงานประเภทที่ 59: โรงงานประกอบกิจการเกีย่ วกับการถลุง หลอม หล่อ รีด ดึง หรือผลิตเหล็ก
หรือเหล็กกล้าในขั้นต้น
- โรงงานประเภทที่ 60: โรงงานประกอบกิจการเกีย่ วกับถลุงผสม ท�ำให้บริสทุ ธิ์ หลอม หล่อ รีด ดึง
หรือผลิตโลหะในขั้นต้น ซึ่งมิใช่เหล็กหรือเหล็กกล้า
- โรงงานประเภทที่ 88: โรงงานผลิต ส่ง หรือจ�ำหน่ายพลังงานไฟฟ้า
- โรงงานประเภทที่ 89: โรงงานผลิตก๊าซ ซึ่งมิใช่ก๊าซธรรมชาติ ส่ง หรือจ�ำหน่ายก๊าซ
- โรงงานประเภทที่ 101: โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม
- โรงงานประเภทที่ 105: โรงงานประกอบกิจการเกีย่ วกับการคัดแยกหรือฝังกลบสิง่ ปฏิกลู หรือวัสดุ
ที่ไม่ใช้แล้วที่มีลักษณะและคุณสมบัติตามที่ก�ำหนดไว้ในกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535)
ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
- โรงงานประเภทที่ 106: โรงงานประกอบกิจการเกีย่ วกับการน�ำผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมทีไ่ ม่ใช้แล้ว
หรือของเสียจากโรงงานมาผลิตเป็นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยผ่านกรรมวิธีการผลิตทาง
อุตสาหกรรม
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รูปที่ 4.13 ผังเมืองรวมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ที่มา : กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 8 มกราคม 2557.
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6) จังหวัดตรัง
ตามข้ อ ก�ำหนดในร่ า งผั ง เมื อ งรวมจั ง หวั ด ตรั ง ที่ ค ณะกรรมการพิ จ ารณาร่ า งกฎหมายของ
กระทรวงมหาดไทยเห็นชอบแล้ว เมื่อ พ.ศ. 2550 นั้น พื้นที่สีเขียวที่เป็นพื้นที่ชนบทเกษตรกรรม ก�ำหนด
ข้อห้ามจัดสรรเพื่ออุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมบางประเภทที่ห้ามท�ำในพื้นที่ชนบทเกษตรกรรม จังหวัดตรัง คือ
- โรงงานประเภทที่ 42: โรงงานประกอบกิจการเกีย่ วกับเคมีภณ
ั ฑ์ สารเคมีหรือวัสดุเคมี ซึง่ มิใช่ปยุ๋
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
- โรงงานประเภทที่ 49: โรงงานกลั่นนํ้ามันปิโตรเลียม
- โรงงานประเภทที่ 50: โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม ถ่านหินหรือ
ลิกไนต์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
- โรงงานประเภทที่ 59: โรงงานประกอบกิจการเกีย่ วกับการถลุง หลอม หล่อ รีด ดึง หรือผลิตเหล็ก
หรือเหล็กกล้าในขั้นต้น
- โรงงานประเภทที่ 60: โรงงานประกอบกิจการเกีย่ วกับถลุงผสม ท�ำให้บริสทุ ธิ์ หลอม หล่อ รีด ดึง
หรือผลิตโลหะในขั้นต้น ซึ่งมิใช่เหล็กหรือเหล็กกล้า
- โรงงานประเภทที่ 88: โรงงานผลิต ส่ง หรือจ�ำหน่ายพลังงานไฟฟ้า
- โรงงานประเภทที่ 89: โรงงานผลิตก๊าซ ซึ่งมิใช่ก๊าซธรรมชาติ ส่งหรือจ�ำหน่ายก๊าซ
- โรงงานประเภทที่ 101: โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม
- โรงงานประเภทที่ 106: โรงงานประกอบกิจการเกีย่ วกับการน�ำผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมทีไ่ ม่ใช้แล้ว
หรือของเสียจากโรงงานมาผลิตเป็นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยผ่านกรรมวิธีการผลิตทาง
อุตสาหกรรม
อย่างไรก็ตาม พื้นที่สีเขียวชนบทและเกษตรกรรมในร่างผังเมืองรวมจังหวัดตรัง อนุญาตกิจการ
โรงงานประเภทที่ 105 - โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัดแยกหรือฝังกลบสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุ
ทีไ่ ม่ใช้แล้วทีม่ ลี กั ษณะและคุณสมบัตติ ามทีก่ �ำหนดไว้ในกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
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รูปที่ 4.14 ร่างผังเมืองรวมจังหวัดตรัง
ที่มา : กรมโยธาธิการและผังเมือง. ร่างผังเมืองรวมจังหวัดตรัง. (ข้อมูลร่างผังเมืองรวมจังหวัด 2550).
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7) จังหวัดกระบี่
ตามข้ อก�ำหนดในร่า งผังเมืองรวมจั ง หวั ดกระบี่ ที่ น�ำเสนอคณะกรรมการผั ง เมื องพิ จ ารณา
เมื่อ พ.ศ. 2549 นั้น พื้นที่สีเขียวที่เป็นพื้นที่ชนบทเกษตรกรรม ก�ำหนดข้อห้ามจัดสรรเพื่ออุตสาหกรรม
และห้ามใช้ในกิจกรรมที่เก็บสารเคมีอันตราย
แต่ให้ท�ำโรงงานผลิต ส่ง หรือจ�ำหน่ายพลังงานไฟฟ้าและโรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ
ปิโตรเลียม ถ่านหิน หรือลิกไนต์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างได้ในพื้นที่ชนบทเกษตรกรรม

รูปที่ 4.15 ร่างผังเมืองรวมจังหวัดกระบี่
ที่มา : กรมโยธาธิการและผังเมือง. ร่างเมืองรวมจังหวัดกระบี่. (ข้อมูลร่างผังเมืองรวมจังหวัด 2549).
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8) จังหวัดภูเก็ต
ผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต ประกาศใช้บังคับเมื่อ พ.ศ. 2554 และมีการปรับปรุงแก้ไขข้อก�ำหนด
มาแล้วสองครั้ง ผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ตก�ำหนดข้อห้ามจัดสรรเพื่ออุตสาหกรรมในพื้นที่สีเขียวและไม่มี
การก�ำหนดประเภทอุตสาหกรรมที่ท�ำได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวง แต่ให้ท�ำได้เฉพาะอุตสาหกรรมที่ไม่มี
ผลกระทบตามพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมและไม่เป็นโรงงานทีก่ อ่ เหตุร�ำคาญตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข

รูปที่ 4.16 ร่างผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต
ที่มา : กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2554.

9) จังหวัดพัทลุง
ตามข้อก�ำหนดในร่างผังเมืองรวมจังหวัดพัทลุง ที่คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของ
กระทรวงมหาดไทยเห็นชอบแล้ว เมื่อ พ.ศ. 2549 นั้น พื้นที่สีเขียวที่เป็นพื้นที่ชนบทเกษตรกรรม ก�ำหนด
ข้อห้ามจัดสรรเพื่ออุตสาหกรรมแต่ยังสามารถท�ำกิจกรรมตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงได้
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อุตสาหกรรมบางประเภทที่ให้ทำ�ได้ในพื้นที่ชนบทเกษตรกรรม จังหวัดพัทลุง
- โรงงานประเภทที่ 42: โรงงานประกอบกิจการเกีย่ วกับเคมีภณ
ั ฑ์ สารเคมีหรือวัสดุเคมี ซึง่ มิใช่ปยุ๋
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
- โรงงานประเภทที่ 88: โรงงานผลิต ส่ง หรือจ�ำหน่ายพลังงานไฟฟ้า
- โรงงานประเภทที่ 105: โรงงานประกอบกิจการเกีย่ วกับการคัดแยกหรือฝังกลบสิง่ ปฏิกลู หรือวัสดุ
ที่ไม่ใช้แล้วที่มีลักษณะและคุณสมบัติตามที่ก�ำหนดไว้ในกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535)
ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
- โรงงานประเภทที่ 106: โรงงานประกอบกิจการเกีย่ วกับการน�ำผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมทีไ่ ม่ใช้แล้ว
หรือของเสียจากโรงงานมาผลิตเป็นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยผ่านกรรมวิธีการผลิตทาง
อุตสาหกรรม

รูปที่ 4.17 ร่างผังเมืองรวมจังหวัดพัทลุง
ที่มา : กรมโยธาธิการและผังเมือง. ร่างผังเมืองรวมจังหวัดพัทลุง. (ข้อมูลร่างผังเมืองรวมจังหวัด 2549).
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10) จังหวัดสตูล
ตามข้อก�ำหนดในร่างผังเมืองรวมจังหวัดสตูล ที่คณะกรรมการพิจารณาเมื่อ พ.ศ. 2549 นั้น พื้นที่
สีเขียวที่เป็นพื้นที่ชนบทเกษตรกรรม ก�ำหนดข้อห้ามจัดสรรเพื่ออุตสาหกรรม
และห้ามโรงงานทุกประเภท ยกเว้นโรงงานจ�ำพวกที่ 1 ตามพระราชบัญญัติโรงงาน คือ โรงงาน
จ�ำพวกทีส่ ามารถประกอบกิจการได้ทนั ทีตามความประสงค์ของผูป้ ระกอบกิจการโรงงานและโรงงานแปรรูป
ผลผลิตการเกษตร
อย่างไรก็ตาม แม้จะมีข้อห้ามการจัดสรรเพื่ออุตสาหกรรมในพื้นที่สีเขียวชนบทและเกษตรกรรม
แต่ในร่างผังเมืองรวมจังหวัดนี้ได้ก�ำหนดพื้นที่อุตสาหกรรมไว้ที่บริเวณอ�ำเภอมะนังและมีการก�ำหนด
บางบริเวณในพื้นที่สงวนเพื่อรักษาสภาพป่าชายเลนให้ท�ำกิจกรรมคลังนํ้ามันได้
ทัง้ นี้ ร่างผังเมืองรวมจังหวัดสตูลได้ถกู ก�ำหนดให้ปรับปรุงใหม่เพือ่ รองรับการพัฒนาแลนด์บริดจ์
ประชาชนในพืน้ ทีจ่ งึ ควรมีสว่ นร่วมในการก�ำหนดและตัดสินใจ เพือ่ ให้การใช้ประโยชน์ทดี่ นิ เป็นไปเพือ่
การรักษาสภาพแวดล้อม ฐานทรัพยากรธรรมชาติ อันเป็นปัจจัยส�ำคัญต่อเศรษฐกิจการเกษตร การประมง
และการท่องเที่ยวและเป็นพื้นที่ความมั่นคงทางอาหาร

รูปที่ 4.18 ร่างผังเมืองรวมจังหวัดสตูล
ที่มา : กรมโยธาธิการและผังเมือง. ร่างผังเมืองรวมจังหวัดสตูล. (ข้อมูลร่างผังเมืองรวมจังหวัด 2549).
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11) จังหวัดสงขลา
ตามข้อก�ำหนดในร่างผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา ที่คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของ
กระทรวงมหาดไทยเห็นชอบแล้วเมื่อ พ.ศ. 2549 นั้น พื้นที่สีเขียวที่เป็นพื้นที่ชนบทเกษตรกรรม ก�ำหนด
ข้อห้ามจัดสรรเพื่ออุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมบางประเภทที่ห้ามท�ำในพื้นที่ชนบทเกษตรกรรม จังหวัดสงขลา ได้แก่
- โรงงานประเภทที่ 42: โรงงานประกอบกิจการเกีย่ วกับเคมีภณ
ั ฑ์ สารเคมีหรือวัสดุเคมี ซึง่ มิใช่ปยุ๋
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
- โรงงานประเภทที่ 49: โรงงานกลั่นนํ้ามันปิโตรเลียม
- โรงงานประเภทที่ 50: โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม ถ่านหิน หรือ
ลิกไนต์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
- โรงงานประเภทที่ 59: โรงงานประกอบกิจการเกีย่ วกับการถลุง หลอม หล่อ รีด ดึง หรือผลิตเหล็ก
หรือเหล็กกล้าในขั้นต้น
- โรงงานประเภทที่ 60: โรงงานประกอบกิจการเกีย่ วกับถลุงผสม ท�ำให้บริสทุ ธิ์ หลอม หล่อ รีด ดึง
หรือผลิตโลหะในขั้นต้น ซึ่งมิใช่เหล็กหรือเหล็กกล้า
- โรงงานประเภทที่ 88: โรงงานผลิต ส่ง หรือจ�ำหน่ายพลังงานไฟฟ้า
- โรงงานประเภทที่ 89: โรงงานผลิตก๊าซ ซึ่งมิใช่ก๊าซธรรมชาติ ส่งหรือจ�ำหน่ายก๊าซ
- โรงงานประเภทที่ 101: โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม
- โรงงานประเภทที่ 106: โรงงานประกอบกิจการเกีย่ วกับการน�ำผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมทีไ่ ม่ใช้แล้ว
หรือของเสียจากโรงงานมาผลิตเป็นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยผ่านกรรมวิธีการผลิตทาง
อุตสาหกรรม
อย่างไรก็ตาม ร่างผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา พื้นที่ชนบทและเกษตรกรรมสามารถท�ำโรงงาน
ประเภทที่ 105 คือ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัดแยกหรือฝังกลบสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
ที่มีลักษณะและคุณสมบัติตามที่ก�ำหนดไว้ในกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
ทัง้ นี้ ร่างผังเมืองรวมจังหวัดสงขลาได้ถกู ก�ำหนดให้รอื้ ปรับปรุงใหม่เพือ่ รองรับการพัฒนาแลนด์บริดจ์
ประชาชนในพื้นที่จึงควรมีส่วนร่วมในการก�ำหนดและตัดสินใจ เพื่อให้การใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นไปเพื่อ
การรักษาสภาพแวดล้อม ฐานทรัพยากรธรรมชาติ อันเป็นปัจจัยส�ำคัญต่อเศรษฐกิจการเกษตร การประมง
และการท่องเที่ยวและเป็นพื้นที่ความมั่นคงทางอาหาร
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รูปที่ 4.19 ร่างผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา
ที่มา : กรมโยธาธิการและผังเมือง. ร่างผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา. (ข้อมูลร่างผังเมืองรวมจังหวัด 2549).
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12) จังหวัดปัตตานี
ตามข้อก�ำหนดในร่างผังเมืองรวมจังหวัดปัตตานี ที่คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของ
กระทรวงมหาดไทยเห็นชอบแล้วเมื่อ พ.ศ. 2549 นั้น พื้นที่สีเขียวที่เป็นพื้นที่ชนบทเกษตรกรรม ก�ำหนด
ข้อห้ามจัดสรรเพื่ออุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมบางประเภทที่ห้ามท�ำในพื้นที่ชนบทเกษตรกรรม จังหวัดปัตตานี ได้แก่
- โรงงานประเภทที่ 42: โรงงานประกอบกิจการเกีย่ วกับเคมีภณ
ั ฑ์ สารเคมีหรือวัสดุเคมี ซึง่ มิใช่ปยุ๋
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
- โรงงานประเภทที่ 49: โรงงานกลั่นนํ้ามันปิโตรเลียม
- โรงงานประเภทที่ 50: โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม ถ่านหิน หรือ
ลิกไนต์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
- โรงงานประเภทที่ 59: โรงงานประกอบกิจการเกีย่ วกับการถลุง หลอม หล่อ รีด ดึง หรือผลิตเหล็ก
หรือเหล็กกล้าในขั้นต้น
- โรงงานประเภทที่ 60: โรงงานประกอบกิจการเกีย่ วกับถลุงผสม ท�ำให้บริสทุ ธิ์ หลอม หล่อ รีด ดึง
หรือผลิตโลหะในขั้นต้น ซึ่งมิใช่เหล็กหรือเหล็กกล้า
- โรงงานประเภทที่ 88: โรงงานผลิต ส่ง หรือจ�ำหน่ายพลังงานไฟฟ้า
- โรงงานประเภทที่ 89: โรงงานผลิตก๊าซ ซึ่งมิใช่ก๊าซธรรมชาติ ส่งหรือจ�ำหน่ายก๊าซ
- โรงงานประเภทที่ 101: โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม
ส่วนกิจกรรมเกี่ยวกับการฝังกลบสิ่งปฏิกูลนั้นโรงงานประเภทที่ 105 คือ โรงงานประกอบกิจการ
เกีย่ วกับการคัดแยกหรือฝังกลบสิง่ ปฏิกลู หรือวัสดุทไี่ ม่ใช้แล้วทีม่ ลี กั ษณะและคุณสมบัตติ ามทีก่ �ำหนดไว้ใน
กฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 สามารถท�ำได้
เฉพาะที่ต�ำบลตรัง อ�ำเภอมายอ
พื้นที่ชนบทและเกษตรกรรมให้ท�ำโรงงานประเภทที่ 106 ได้ คือโรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ
การน�ำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียจากโรงงานมาผลิตเป็นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่
โดยผ่านกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม
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รูปที่ 4.20 ร่างผังเมืองรวมจังหวัดปัตตานี
ที่มา : กรมโยธาธิการและผังเมือง. ร่างผังเมืองรวมจังหวัดปัตตานี. (ข้อมูลร่างผังเมืองรวมจังหวัด 2549).

13) จังหวัดยะลา
ผังเมืองรวมจังหวัดยะลา ประกาศใช้บงั คับเมือ่ พ.ศ.2555 พืน้ ทีส่ เี ขียวทีเ่ ป็นพืน้ ทีช่ นบทเกษตรกรรม
ก�ำหนดข้อห้ามจัดสรรเพื่ออุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมบางประเภทที่ห้ามทำ�ในพื้นที่ชนบทเกษตรกรรม จังหวัดยะลา คือ
- โรงงานประเภทที่ 42: โรงงานประกอบกิจการเกีย่ วกับเคมีภณ
ั ฑ์ สารเคมีหรือวัสดุเคมี ซึง่ มิใช่ปยุ๋
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
- โรงงานประเภทที่ 49: โรงงานกลั่นนํ้ามันปิโตรเลียม
- โรงงานประเภทที่ 50: โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม ถ่านหิน หรือ
ลิกไนต์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
- โรงงานประเภทที่ 59: โรงงานประกอบกิจการเกีย่ วกับการถลุง หลอม หล่อ รีด ดึง หรือผลิตเหล็ก
หรือเหล็กกล้าในขั้นต้น
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- โรงงานประเภทที่ 60: โรงงานประกอบกิจการเกีย่ วกับถลุงผสม ท�ำให้บริสทุ ธิ์ หลอม หล่อ รีด ดึง
หรือผลิตโลหะในขั้นต้น ซึ่งมิใช่เหล็กหรือเหล็กกล้า
- โรงงานประเภทที่ 89: โรงงานผลิตก๊าซ ซึ่งมิใช่ก๊าซธรรมชาติ ส่งหรือจ�ำหน่ายก๊าซ
- โรงงานประเภทที่ 101: โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม

รูปที่ 4.21 ร่างผังเมืองรวมจังหวัดยะลา
ที่มา : กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดยะลา พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2556.
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14) จังหวัดนราธิวาส
ตามข้อก�ำหนดในร่างผังเมืองรวมจังหวัดนราธิวาส ที่คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของ
กระทรวงมหาดไทยเห็นชอบแล้วเมื่อ พ.ศ. 2549 นั้น พื้นที่สีเขียวที่เป็นพื้นที่ชนบทเกษตรกรรม ก�ำหนด
ข้อห้ามจัดสรรเพือ่ อุตสาหกรรมและห้ามโรงงานทุกจ�ำพวกตามกฎหมายโรงงาน ยกเว้นโรงงานทีใ่ ห้บริการ
ชุมชน โรงงานแปรรูปผลผลิตการเกษตรโรงงานที่ใช้เทคโนโลยีสะอาดและไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนและ
สิ่งแวดล้อมและโรงงานบ�ำบัดนํ้าเสียรวมของชุมชน

รูปที่ 4.22 ร่างผังเมืองรวมจังหวัดนราธิวาส
ที่มา : กรมโยธาธิการและผังเมือง. ร่างผังเมืองรวมจังหวัดนราธิวาส. (ข้อมูลร่างผังเมืองรวมจังหวัด 2549).
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สรุปข้อวิเคราะห์และสังเคราะห์กรณี ความเชื่อมโยงของผังนโยบายระดับประเทศและระดับภาค
ที่มุ่งให้เป็นกรอบการก�ำหนดทิศทางการพัฒนาในระดับจังหวัดและชุมชน ในกรณีภาคใต้พบว่า นโยบาย
หลายด้านในผังประเทศและผังภาคใต้โดยเฉพาะในการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรกั ษ์พนื้ ทีช่ ายฝัง่
และการพัฒนาอุตสาหกรรม ยังมีความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์พื้นที่ การก�ำหนดทิศทางการพัฒนามุ่ง
ตอบสนองนโยบายการพัฒนาและการลงทุนภาครัฐทีเ่ ป็นการก�ำหนดจากส่วนกลางและน�ำมาก�ำหนดแนวทาง
ในผังโดยไม่มกี ารประเมินผลกระทบระดับยุทธศาสตร์และการมีสว่ นร่วมจากประชาชนในชุมชนมีนอ้ ยมาก
การมีสว่ นร่วมเป็นการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นในระดับภาค มิได้กระจายการมีสว่ นร่วมในระดับจังหวัด
และโดยเฉพาะในชุมชนอันเป็นที่ตั้งของโครงการที่จะด�ำเนินการและมีข้อร้องเรียน
ส่วนการก�ำหนดการใช้ประโยชน์ในพืน้ ทีส่ เี ขียว ประเภทชนบทและเกษตรกรรม อันเป็นบริเวณทีต่ งั้
ชุมชนส่วนใหญ่ทจี่ ะได้รบั ผลกระทบจากการพัฒนานัน้ การวิเคราะห์พบว่า ฐานเศรษฐกิจของจังหวัดภาคใต้
ส่วนใหญ่พึ่งพาการเกษตร การประมง การท่องเที่ยว และเป็นแหล่งอาหารที่ส�ำคัญ สภาพและกายภาพ
ของพืน้ ทีท่ เี่ ป็นพืน้ ทีส่ เี ขียวมีความเหมาะสมทางการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ แต่การก�ำหนดการใช้ประโยชน์ใน
อนาคตมีความแตกต่างกันในหลายพืน้ ที่ โดยมิได้ค�ำนึงถึงคุณค่าของพืน้ ทีช่ นบทและเกษตรกรรมอันเป็นฐาน
ทรัพยากรในการด�ำรงชีวิตส่วนใหญ่ของประชาชน ชุมชนภาคใต้ จึงมีการก�ำหนดโดยนโยบายและแผน
แม่บทการพัฒนาจากปัจจัยภายนอกเป็นหลัก เช่น ในพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรมจังหวัดที่มีฐานการผลิต
ทางการเกษตรคล้ายกัน แต่บางจังหวัด เช่น จังหวัดชุมพร ให้ด�ำเนินการโครงการที่มีผลกระทบได้หลาย
ประเภท แต่บางจังหวัด เช่น จังหวัดนครศรีธรรมราช ก�ำหนดไว้เป็นข้อห้ามในกิจการดังกล่าว เป็นต้น
นอกจากนี้ การจัดท�ำข้อก�ำหนดการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ในพืน้ ทีส่ เี ขียวในพืน้ ทีจ่ งั หวัดซึง่ มีฐานเศรษฐกิจ
สังคมและมีสภาพทางกายภาพไม่แตกต่างกันมากนัก มีการจัดท�ำข้อก�ำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่
ชนบทต่างกัน เช่น กรณีจังหวัดชุมพรไม่มีข้อห้ามกิจกรรมในด้านโรงกลั่นปิโตรเลียมโรงงานถลุงเหล็ก
โรงไฟฟ้าทุกประเภท แต่จังหวัดอื่น เช่น สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช มีการก�ำหนดเป็นกิจกรรมที่ห้าม
ด�ำเนินการและกรณีจังหวัดที่มีค�ำร้องเรื่องโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน เช่น จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัด
กระบี่ จังหวัดตรัง จังหวัดสงขลา มีการก�ำหนดข้อห้ามโรงงานผลิต ส่ง หรือจ�ำหน่ายพลังงานไฟฟ้าในพื้นที่
ชนบทและเกษตรกรรมต่างกัน คือ จังหวัดกระบี่ ให้มโี รงงานผลิต ส่ง หรือจ�ำหน่ายพลังงานไฟฟ้าได้ในพืน้ ที่
ชนบทและเกษตรกรรม แต่เป็นข้อห้ามในจังหวัดตรัง จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดพัทลุง เป็นต้น
ตามเกณฑ์และมาตรฐานผังเมืองรวม พ.ศ. 2549 ของกรมโยธาธิการและผังเมืองการก�ำหนดแนวทาง
การใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ประเภทชนบทและเกษตรกรรม เพือ่ ควบคุมการขยายตัวของชุมชนและรักษาคุณค่า
ของพื้นที่เกษตรกรรมตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ในพื้นที่บริเวณรอบชุมชน เช่น
ป่าไม้ ป่าชายเลน พืน้ ทีช่ มุ่ นาํ้ พืน้ ทีเ่ พาะปลูกและเลีย้ งสัตว์ ชายฝัง่ ทะเล แม่นาํ้ เป็นต้น ในขณะทีก่ ารก�ำหนด
พื้นที่อุตสาหกรรม จะต้องเป็นพื้นที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบกับชุมชน โบราณสถาน พื้นที่มีคุณค่าต่อ
ระบบนิเวศ จุดเด่นของพื้นที่
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โครงการขนาดใหญ่ที่ชุมชนร้องเรียนในด้านการกระทบสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในแผนพัฒนาภาคใต้และในหลายจังหวัดภาคใต้ ส่วนใหญ่เป็นการด�ำเนินการในพืน้ ทีช่ นบทและ
เกษตรกรรมในผังเมืองรวมจังหวัด จะเห็นว่าการใช้มาตรฐานผังเมืองในก�ำหนดให้มีกิจกรรมอุตสาหกรรม
บางประเภทในพืน้ ทีช่ นบทและเกษตรกรรมนี้ มีความแตกต่างกันในทางปฏิบตั ิ ดังสรุปในตารางที่ 4.1 และ
ไม่เป็นไปตามมาตรฐานผังเมือง เช่น โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดกระบี่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดสงขลาและโครงการท่าเรือนํ้าลึกปากบาราและท่าเรือสงขลาแห่งที่ 2 ที่อ�ำเภอจะนะ ซึ่งจะสร้างใน
พืน้ ทีม่ คี ณ
ุ ค่าต่อระบบนิเวศเป็นพืน้ ทีท่ อ่ งเทีย่ วส�ำคัญและจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อการเกษตร การประมง
และชุมชนอีกด้วย
เนือ่ งจากโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาภาคใต้ทมี่ ขี อ้ ร้องเรียนนัน้ ส่วนใหญ่เป็นการพัฒนาตามแผน
และนโยบายของรัฐ เช่น แผนพัฒนาพลังงาน แผนพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง แผนพัฒนาอุตสาหกรรม
และนิคมอุตสาหกรรม และการทีร่ า่ งผังเมืองรวมจังหวัดมีการจัดท�ำข้อก�ำหนดในการใช้ประโยชน์ทตี่ า่ งกัน
โดยไม่มีการอธิบายเหตุผลของข้อก�ำหนดที่ต่างกันนี้ในรายงานการวิเคราะห์ประกอบการวางผังเมืองรวม
จังหวัด และข้อมูลในการก�ำหนดทิศทางการพัฒนาพืน้ ทีท่ เี่ ปลีย่ นแปลงไป ท�ำให้เกิดความขัดแย้งของการใช้
ประโยชน์ที่ดินในระดับพื้นที่ จึงควรให้มีการด�ำเนินการประเมินผลกระทบระดับยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่
โดยบูรณาการแผน ยุทธศาสตร์ นโยบาย ที่จะมีการใช้ประโยชน์พื้นที่ เพื่อรวบรวม น�ำมาประเมิน
ผลกระทบและก�ำหนดทางเลือกด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน และในการด�ำเนินการทบทวน
ผังระดับนโยบาย ผังเมืองรวมจังหวัดและผังเมืองรวมชุมชนนั้น จะต้องมีการให้ข้อมูล เพื่อให้เกิด
การมีส่วนร่วมของประชาชนทุกขั้นตอน ที่สามารถเข้าใจถึงเหตุและผล ที่มาของข้อมูลในการก�ำหนด
การใช้ประโยชน์ทดี่ นิ และทิศทางการพัฒนา การจัดท�ำข้อก�ำหนดการใช้ประโยชน์พนื้ ทีท่ จี่ ะมีผลกระทบต่อ
วิถีชีวิต เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมของชุมชน
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4.6 การวิเคราะห์ด้านสถานะผังเมืองที่มีผลต่อการคุ้มครองสิทธิชุมชน
และสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน
ปัจจุบันการวิเคราะห์สถานะผังเมืองที่มีผลต่อการคุ้มครองสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน
ส่วนใหญ่เป็นการวิเคราะห์ในระดับผังเมืองรวมจังหวัด ซึ่งเป็นผังเมืองตามกฎหมายและกรณีค�ำร้อง
ที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบต่อสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชนส่วนใหญ่ เป็นโครงการ
ที่เกี่ยวข้องกับข้อก�ำหนดในผังเมืองรวมจังหวัด
จากข้อมูลสถานภาพผังเมืองรวมจังหวัดเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 จากการน�ำเสนอของ
กรมโยธาธิการและผังเมือง พบว่า จังหวัดที่มีการจัดท�ำผังเมืองรวมจังหวัดและประกาศใช้บังคับเป็น
กฎกระทรวงแล้ว มี 19 จังหวัด จังหวัดที่อยู่ระหว่างท�ำร่างกฎกระทรวงมี 19 จังหวัด จังหวัดใหม่ที่มี
การวางและจัดท�ำผังเมืองรวมจังหวัด 2 จังหวัดและจังหวัดที่มีการขอถอนร่างกฎกระทรวงฯ เพื่อน�ำมา
ปรับปรุงใหม่ มีจ�ำนวน 33 จังหวัด ดังแสดงในรูปที่ 4.23

รูปที่ 4.23 สถานภาพผังเมืองรวมจังหวัด เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557
ที่มา : กรมโยธาธิการและผังเมือง
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จากข้อมูลของกรมโยธาธิการและผังเมือง เมื่อเดือนกรกฎาคม 2557 ได้สรุปการแก้ไขผังเมืองรวม
จังหวัดในระยะเร่งด่วน จ�ำแนกเป็น
- ผังเมืองรวมจังหวัดทีป่ ระกาศเป็นกฎกระทรวงใช้บงั คับ จ�ำนวน 19 ผัง เป็นการปรับปรุงแก้ไขกฎ
กระทรวง โดยใช้มาตรา 26 วรรคสามของพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518
- ผังเมืองรวมจังหวัดที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ถอนร่างกฎกระทรวง เพื่อน�ำมาปรับปรุงแก้ไข
จ�ำนวน 33 ผัง

1) ช่วงระหว่างผังรอประกาศ การแก้ไขผังเมืองที่รอประกาศและกรณีผังเมือง
หมดอายุการบังคับใช้
เป็นการวิเคราะห์และสังเคราะห์จากเอกสารและกรณีปัญหา ทั้งในช่วงผังเมืองที่ผ่านขั้นตอน
การรับฟังความเห็นและมีความล่าช้าในการประกาศและการปรับปรุงผังเมืองที่รอประกาศ รวมถึงกรณีที่
ผังเมืองเดิมหมดอายุและยังไม่มีผังเมืองรวมฉบับใหม่
กรณีข้อร้องเรียนมีพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับผังเมืองในประเด็นนี้ ได้แก่ กรณีผังเมืองรวมจังหวัดระยอง
ผังเมืองรวมจังหวัดสงขลาและผังเมืองรวมจังหวัดสตูล ซึ่งเป็นกรณีที่มีการร้องเรียนโครงการที่จะส่ง
ผลกระทบต่อชุมชนที่ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน ในช่วงที่ผังเมืองรวมจังหวัดได้ผ่านกระบวนการ
มีส่วนร่วมของประชาชนตามกฎหมายแล้วและผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการผังเมือง เพื่อเตรียม
ประกาศกฎกระทรวง แต่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ถอนร่างกฎกระทรวงมาท�ำการปรับปรุงแก้ไขใหม่
กรณีผังเมืองรวมจังหวัดระยอง
เป็นผังเมืองรวมจังหวัดทีด่ �ำเนินการตัง้ แต่ พ.ศ. 2547 และผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผังเมืองและคณะรัฐมนตรีแล้วอยู่ระหว่างการตรวจของ
ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อประกาศใช้บังคับแต่ถูกถอนร่างกฎกระทรวงมาเพื่อปรับปรุงใหม่
โดยขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน ทั้งนี้เหตุผลของการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ในช่วงระหว่างการรอประกาศใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดระยอง ประชาชนและชุมชนในพื้นที่
อ�ำเภอบ้านค่าย อ�ำเภอเมืองระยอง และอ�ำเภอวังจันทร์ ได้ยนื่ ค�ำร้องโครงการนิคมอุตสาหกรรมทีจ่ ะขยาย
ไปในพื้นที่เกษตรกรรมและอยู่ใกล้ชุมชน ซึ่งจากการตรวจสอบกับร่างผังเมืองรวมจังหวัดระยอง พบว่า
พื้ น ที่ ตั้ ง โครงการนิ ค มอุ ต สาหกรรมที่ ถู ก ร้ อ งเรี ย น จะมี กิ จ กรรมการใช้ ป ระโยชน์ เ พื่ อ อุ ต สาหกรรม
ซึ่งขัดแย้งกับร่างผังเมืองรวมจังหวัดระยองที่ก�ำหนดให้เป็นพื้นที่ประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม
และพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรม คือ พื้นที่สีเขียวและสีขาวมีเส้นทแยงสีเขียว ซึ่งตามร่างกฎกระทรวง
ผังเมืองรวมจังหวัดระยอง ห้ามการจัดสรรที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมในพื้นที่บริเวณอ�ำเภอบ้านค่ายและ
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อ�ำเภอวังจันทร์ อยูใ่ นพืน้ ทีจ่ ดั ท�ำผังเมืองรวมจังหวัดระยอง (ร่าง) ซึง่ มีการตราพระราชกฤษฎีกาก�ำหนดเขต
ทีด่ นิ ทีจ่ ะส�ำรวจเพือ่ การวางผังเมืองรวมซึง่ ด�ำเนินการมาตัง้ แต่ พ.ศ. 2547 โดยได้ผา่ นการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนเมื่อ พ.ศ. 2548 และน�ำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการผังเมืองเมื่อเดือนกรกฎาคม
พ.ศ. 2548 และยังอยู่ในระหว่างการด�ำเนินการเพื่อประกาศเป็นกฎกระทรวงใช้บังคับ
ทั้งนี้ ในข้อร้องเรียนดังกล่าว ทางส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีข้อเสนอต่อ
กรมโยธาธิการและผังเมืองควรด�ำเนินการ ดังนี้
- ก�ำหนดหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์และข้อห้ามการจัดสรรเพื่ออุตสาหกรรม โดยอาศัยแนวทาง
ตามร่างผังเมืองทีร่ อประกาศ เพือ่ ให้เกิดควบคุมพืน้ ทีใ่ ห้เป็นไปตามร่างผังเมือง ตามมาตรา 15 (3)
แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518
- ส่งรายละเอียดร่างผังเมืองรวมจังหวัดระยองและร่างข้อก�ำหนดผังเมืองและค�ำอธิบายที่เข้าใจ
ต่อการน�ำไปเป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบข้อมูลการใช้ประโยชน์
ที่ดินและข้อห้าม เพื่อประโยชน์ในการด�ำเนินการพิจารณาอนุมัติอนุญาต การให้ความเห็น
เพื่อป้องกันมิให้มีการพัฒนาที่ขัดแย้งกับผังเมืองในอนาคต
- ประสานงานกับท้องถิน่ เพือ่ ให้มกี ารน�ำร่างข้อก�ำหนดการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ มาเป็นแนวทางจัดท�ำ
ข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ ตามพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร เพือ่ ให้มมี าตรการป้องกันการพัฒนาทีข่ ดั ต่อ
ผังเมืองและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในระหว่างที่ร่างผังเมืองรวมจังหวัดระยอง
รอประกาศใช้บังคับ
ดังนัน้ ในช่วงทีจ่ ะมีโครงการทีข่ ดั แย้งกับสาระส�ำคัญในผังเมืองทีร่ อประกาศใช้บงั คับ โดยหลักการ
คุ้มครองล่วงหน้าและหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน หากหน่วยงานที่เป็นเจ้าพนักงานผังเมืองและหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องสามารถด�ำเนินการให้มกี ารคุม้ ครองผลกระทบต่อชุมชนและคุม้ ครองสิทธิชมุ ชนในการด�ำรงชีวติ
ที่ดีได้อย่างต่อเนื่อง โดยใช้กฎหมายที่ให้อ�ำนาจหน้าที่ที่กระท�ำได้ ก็จะท�ำให้ไม่เกิดช่องว่างในการควบคุม
การใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารในช่วงผังเมืองรอประกาศ
อย่างไรก็ตาม การถอนร่างผังเมืองมาปรับปรุง เป็นเรื่องที่สามารถกระท�ำได้หากมีเหตุผลในด้าน
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในพื้นที่และมีการมีส่วนร่วมของประชาชน แต่การถอนร่างกฎกระทรวง
ผังเมืองรวมจังหวัดระยอง เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีและไม่มีการมีส่วนร่วมรวมถึงไม่ให้ข้อมูลที่เป็น
การเปลี่ยนแปลงใหม่และท�ำความเข้าใจกับประชาชนมาก่อน โดยประชาชนในจังหวัดระยองที่เข้าประชุม
รับฟังความคิดเห็นเมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2557 นั้น แจ้งว่าไม่ทราบเรื่องการปรับปรุงผังเมืองรวม
จังหวัดมาก่อน และไม่สามารถเข้าใจการอธิบายผังที่ปรับปรุงใหม่ได้ในเวลาครึ่งวัน จึงไม่อาจมีส่วนร่วมให้
ความเห็นได้
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เมื่อวิเคราะห์ในด้านเนื้อหาของการปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัดระยอง พบว่ามีสาระที่ยากต่อการ
ที่ประชาชนส่วนใหญ่จะสามารถเข้าใจให้ความเห็นได้ หากไม่มีกระบวนการให้ข้อมูล ชี้แจงให้เข้าใจก่อน
การประชุม และสาระของผังเมืองรวมจังหวัดระยองฉบับปรับปรุง มีประเด็นที่จะมีผลต่อสิทธิชุมชนและ
สิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน ดังนี้
(1)		 การจัดการมีส่วนร่วมที่ประชาชนและชุมชนไม่ได้รับข้อมูลและการชี้แจงที่เพียงพอเพื่อ
การท�ำความเข้าใจและมีส่วนร่วมให้ความเห็น
กรมโยธาธิการและผังเมืองได้จัดการประชุมประชาชน เพื่อแสดงข้อคิดเห็นในการวางและจัดท�ำ
ผังเมืองรวมจังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2557 แม้กรมโยธาธิการและผังเมืองจะแจ้งว่า
ก่อนการประชุมได้มีการโฆษณา 7 วันและปิดประกาศ 15 วันก็ตาม แต่ประชาชนในพื้นที่ไม่เคยได้รับ
ข้อมูลของการวางผังเมืองรวมจังหวัดระยองและไม่เคยมีสว่ นร่วมในการให้ความเห็นต่อข้อมูล การวิเคราะห์
และการก�ำหนดทิศทาง ทางเลือก และวัตถุประสงค์ของการวางผังฉบับใหม่นี้
(2)		 เอกสารทีป่ ระชาชนได้รบั แจกในการประชุมนัน้ มีเฉพาะแผนทีซ่ งึ่ มีขนาดเล็กไม่เห็นรายละเอียด
ขอบเขตพื้นที่และข้อก�ำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เขียนนั้น ไม่มีรายละเอียดให้ประชาชนได้ทราบว่า
อุตสาหกรรมที่ก�ำหนดให้มีได้ หรือห้ามมิให้มีนั้น จัดอยู่กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูงและเป็น
อุตสาหกรรมที่มีมลพิษระดับใดและในพื้นที่ชุมชน พื้นที่ชนบทเกษตรกรรม พื้นที่อนุรักษ์ชนบทและ
เกษตรกรรม รวมถึงการใช้ที่ดินประเภทอื่นนั้น มีโรงงานบริการชุมชนหรือโรงงานที่ใช้วัตถุดิบการเกษตร
ประเภทและจ�ำพวกขนาดใดที่อนุญาต หรือห้ามมิให้มีการเขียนเพียงล�ำดับที่โรงงานนั้น ประชาชนทั่วไป
ไม่สามารถเข้าใจได้ว่าเป็นโรงงานชนิดใด มีผลกระทบอย่างไร และปัจจุบันจังหวัดระยองมีอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่ที่มีความเสี่ยงต่อมลพิษอยู่มากและมีอุบัติภัยจากอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต
และสุขภาพบ่อยครั้ง การอธิบายถึงการก�ำหนดพื้นที่ชุมชน พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่อนุรักษ์ พื้นที่
อุตสาหกรรม ทั้งประเภท ลักษณะผลกระทบ การก�ำหนดพื้นที่กันชนเพื่อความปลอดภัยของชุมชน
จึงเป็นสิ่งจ�ำเป็นที่ประชาชนในชุมชนต้องได้รับทราบให้เข้าใจก่อนเข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น
นอกจากนี้เอกสารแผนที่ที่แจกให้ประชาชน ซึ่งมีหมายเลขในแต่ละสีนั้นดูได้ยาก และไม่มีรายการ
ประกอบแผนผังที่มีค�ำอธิบายขอบเขตพื้นที่ให้ประชาชนได้เข้าใจ
(3)		 การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น โดยประชาชนในชุมชนไม่ได้รับทราบการแก้ไขผังเมืองรวม
จังหวัดซึ่งเคยมีการด�ำเนินการมาแล้วและอยู่ระหว่างการรอประกาศว่ามีเหตุผลใดในการน�ำมาแก้ไข
และการรับฟังความเห็นโดยไม่มีการให้ข้อมูลประชาชนก่อนการรับฟัง โดยเฉพาะเป็นเรื่องการก�ำหนด
พื้นที่ซึ่งมีการใช้ข้อความที่ยากและประเภทอุตสาหกรรมที่ชื่อเข้าใจยาก อีกทั้งบางประเภทเป็นเพียง
หมายเลข ไม่มกี ารอธิบาย ทัง้ ทีเ่ ป็นกิจกรรมทีอ่ าจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนด้านสิง่ แวดล้อมและสุขภาพ
จึงเป็นการด�ำเนินการมีส่วนร่วมแบบที่ไม่ครบถ้วนและกระทบต่อสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการได้รับข้อมูลก่อนการด�ำเนินการรับฟังและปรับปรุงผังเมือง
157

สำ�นักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

(4)		 จังหวัดระยองเป็นพื้นที่ซึ่งมีการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่อาจจะ
ส่ ง ผลกระทบต่ อ ทรั พ ยากรธรรมชาติ สิ่ ง แวดล้ อ มและสุ ข ภาพอยู ่ ม ากและมี ป ั ญ หาในเรื่ อ งอุ บั ติ ภั ย
ความปลอดภัย การจัดการมลพิษ ของเสียอันตราย แต่ในร่างผังเมืองรวมจังหวัดระยองได้มีการก�ำหนด
การใช้ประโยชน์ที่เน้นการขยายการพัฒนาอุตสาหกรรมไปในหลายพื้นที่ ซึ่งขัดต่อมาตรฐานการวาง
ผังเมือง ได้แก่
		
		
		

การวางผังเดิมมุ่งให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดระยองและยุทธศาสตร์
กลุม่ จังหวัด แต่ผงั เมืองฉบับทีร่ บั ฟังความคิดเห็นใหม่นมี้ งุ่ ให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งเป็น
การก�ำหนดการพัฒนาที่ขาดการมีส่วนร่วม

		
		
		
		
		
		

วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องผั ง เมื อ งรวมจั ง หวั ด ฉบั บ เดิ ม ที่ ร อประกาศ ก�ำหนดข้ อ แรกว่ า เน้ น
การบริหารจัดการ การใช้ทดี่ นิ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่ แวดล้อมอย่างเป็นระบบ แต่ผงั เมือง
ฉบับใหม่วัตถุประสงค์ข้อแรกเน้นการส่งเสริมและพัฒนาจังหวัดระยองให้เป็นศูนย์กลาง
ด้านเกษตรกรรม ด้านการค้า การบริการและการท่องเที่ยว ซึ่งในสภาพข้อเท็จจริงจังหวัด
ระยองมีปัญหาในด้านสิ่งแวดล้อม มลพิษอุตสาหกรรม จึงควรก�ำหนดวัตถุประสงค์ของ
ผังเมืองรวมจังหวัดที่ให้มีการเน้นการบริหารจัดการการใช้ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ

		
		
		
		

การเปลี่ยนแปลงผังฉบับใหม่จากผังเดิมนี้ มีการเปลี่ยนแปลงข้อก�ำหนดและการใช้พื้นที่
โดยไม่มีการรับฟังในระหว่างการจัดท�ำข้อมูลเพื่อการวางผัง ไม่มีรายงานการวิเคราะห์ว่า
เหตุใดจึงมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์และการก�ำหนดการใช้ประโยชน์ให้ประชาชน
ในพื้นที่ได้ให้ความเห็นและได้รับทราบข้อมูลให้เป็นที่เข้าใจ ครบถ้วน ทั่วถึง ก่อนการ
จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น

		
		
		

มีการก�ำหนดการขยายพื้นที่อุตสาหกรรมในหมายเลขที่ 3.13 และ 3.15 การขยายพื้นที่
อุตสาหกรรมเพิ่มเติมในเขตอ�ำเภอบ้านค่าย ในบริเวณซึ่งปัจจุบันเป็นชุมชนพักอาศัย
และพื้นที่เกษตรและข้อก�ำหนดในพื้นที่อุตสาหกรรมที่ขยายมานั้น เป็นอุตสาหกรรมที่มี
ความเสีย่ งสูงและมีมลพิษสูง ซึง่ ในการใช้ทดี่ นิ อุตสาหกรรมนัน้ ไม่ควรอยูใ่ นเขตทีเ่ ป็นชุมชน

		
		
		
		

มี ก ารก�ำหนดการให้ จั ด สรรที่ ดิ น เพื่ อ อุ ต สาหกรรมในพื้ น ที่ ชุ ม ชน ช.1 โดยผั ง เมื อ ง
จังหวัดระยองฉบับใหม่นี้ ได้มกี ารก�ำหนดพืน้ ทีช่ มุ ชนเป็นสองกลุม่ คือ การใช้ทดี่ นิ ประเภท
ช.1 และ ช.2 โดยมี ก ารขยายพื้ น ที่ ชุ ม ชนในเขตอ�ำเภอบ้ า นค่ า ยและอ�ำเภอแกลง
ซึ่งเป็นการขยายไปในพื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ชุมชน ซึ่งขัดกับมาตรฐานการวางผังเมือง
และจะก่อให้เกิดผลกระทบในพื้นที่อยู่อาศัย
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การยกเลิกบัญชีทา้ ยกฎกระทรวงผังเมืองทีเ่ คยมีในผังเมืองรวมจังหวัดฉบับเดิมและเปลีย่ น
มาใช้การเขียนเป็นข้อก�ำหนดห้ามโรงงานอุตสาหกรรมบางประเภทในพืน้ ทีช่ มุ ชน โดยไม่มี
การจ�ำแนกว่าโรงงานจ�ำพวก 1-3 เป็นการดูเฉพาะประเภทโรงงาน ซึ่งจะท�ำให้โรงงาน
เกิดอย่างกระจัดกระจาย ไม่เป็นระเบียบในการจัดการการใช้ที่ดินและสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
การควบคุมมลพิษและความเสี่ยงภัยจากโรงงานต่างๆ ที่อยู่นอกพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม
ควรมี ก ารก�ำหนดขนาดของอุ ต สาหกรรมที่ จ ะให้ มี ไ ด้ ใ นเขตชุ ม ชนและพื้ น ที่ ช นบท
เกษตรกรรมพื้นที่อนุรักษ์ชนบทเกษตรกรรม โดยก�ำหนดประเภทที่เกี่ยวกับการบริการ
ชุมชน การใช้ผลผลิตการเกษตรที่ไม่ก่อมลพิษและผลกระทบต่อสุขภาพ โดยมีการจัดท�ำ
ตารางกิจกรรมอุตสาหกรรมทีใ่ ห้มไี ด้ ประเภทและขนาด ในแต่ละการใช้ทดี่ นิ ให้ประชาชน
เข้าใจได้ง่าย

- ไม่มีการอธิบายการก�ำหนดพื้นที่แนวป้องกันและพื้นที่กันชน โดยไม่กระทบต่อพื้นที่
		 เกษตรกรรมและพื้ น ที่ ชุ ม ชนอยู ่ อ าศั ย ให้ เ ป็ น ไปตามมาตรฐาน เพื่ อ ให้ มี ม าตรการ
		 ความปลอดภัย
- ไม่มกี ารก�ำหนดจ�ำกัดขอบเขตของบริเวณทีจ่ ะมีโรงงานบ�ำบัดนํา้ เสียรวม และโรงงานก�ำจัด
		 มูลฝอยรวมของชุมชน เพื่อมิให้กระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม
ผังเมืองรวมที่รอประกาศและมีการถอนร่างกฎกระทรวงผังเมืองรวม ศึกษาจากกรณี จังหวัด
สงขลาและผังเมืองรวมจังหวัดสตูล
จังหวัดสงขลาและจังหวัดสตูลได้มีการจัดท�ำผังเมืองรวมจังหวัดตั้งแต่ พ.ศ. 2547 ได้ผ่านขั้นตอน
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการผังเมืองและคณะรัฐมนตรี
ให้ความเห็นชอบ ส่งให้ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจเพื่อประกาศเป็นกฎกระทรวง ต่อมา
กรมโยธาธิการและผังเมืองได้เสนอคณะกรรมการผังเมืองเพื่อถอนร่างกฎกระทรวงมาปรับปรุง ตามมติ
คณะกรรมการผังเมืองในการประชุมครั้งที่ 15/2555 วันที่ 13 ธันวาคม 2555
ดังนี้

การปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัดสงขลาและจังหวัดสตูลให้สอดคล้องรองรับสถานการณ์ทเี่ ปลีย่ นไป

ผังเมืองรวม จังหวัดสงขลา หลังปัญหาเกิดอุทกภัยซาํ้ ซากและรุนแรงขึน้ เป็นประจ�ำทุกปี ประกอบ
กับจังหวัดมีการพัฒนาเมืองที่รวดเร็วมากเพราะเป็นเมืองเศรษฐกิจชายแดน รองรับเออีซี แต่ในร่าง
ผังเมืองรวมไม่ได้มีการรองรับปัญหาดังกล่าว จึงขอให้เพิ่มมาตรการวางผังเมือง เช่น ก�ำหนดเขตการสร้าง
ที่อยู่อาศัยไม่กีดขวางทางนํ้าไหล แนวป้องกันนํ้าท่วม ก�ำหนดเขตที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ เขตอุทยาน
แห่งชาติ เขตห้ามล่าสัตว์ป่า เป็นต้น
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รูปที่ 4.24 การเปรียบเทียบผังเมืองรวมจังหวัดระยอง ฉบับเดิมและฉบับที่ปรับปรุง
ที่มา :
1. กรมโยธาธิการและผังเมือง. ร่างเมืองรวมจังหวัดระยอง (ข้อมูลร่างผังเมืองรวมจังหวัด 2549).
2. กรมโยธาธิการและผังเมือง. ร่างผังเมืองรวมจังหวัดระยอง. (ข้อมูลร่างผังเมืองรวมจังหวัดฉบับปรับปรุงใหม่
2557).

ผังเมืองรวมจังหวัดสตูล จะขอให้พิจารณาการใช้ประโยชน์ที่ดินใหม่เพื่อรองรับเออีซี รวมถึง
การพัฒนาขนาดใหญ่ เช่น โครงการพัฒนาท่าเรือฝั่งทะเลอันดามันเชื่อมโยงท่าเรือฝั่งอ่าวไทย หรือสะพาน
เศรษฐกิจ (แลนด์บริดจ์) สนามบินเชิงพาณิชย์จังหวัดสตูล อีกทั้งให้ก�ำหนดเขตพื้นที่ป่าหนองปลักพระยา
และเขาพระยาบังสา เป็นพื้นที่ห้ามล่าสัตว์หรือพื้นที่สีขาวลายเขียว (ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้)
ปัจจุบนั ทัง้ จังหวัดสงขลาและจังหวัดสตูล อยูใ่ นการพัฒนาโครงการแลนด์บริดจ์และมีขอ้ ร้องเรียน
การพัฒนาในเรื่องท่าเรือ โรงงานผลิตไฟฟ้า การระเบิดหินโครงการนิคมอุตสาหกรรม และในพื้นที่ชนบท
และเกษตรกรรม ได้ก�ำหนดข้อห้ามการจัดสรรเพื่ออุตสาหกรรม รวมถึงกิจการโรงไฟฟ้า เพื่อมิให้ส่ง
ผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรกรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อันเป็น
นโยบายการวางผังฉบับเดิม
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การถอนร่างกฎกระทรวงมาปรับปรุงและจัดท�ำข้อก�ำหนดใหม่ตามแนวทางการปรับปรุงผังเมืองรวม
จังหวัดนี้ เมื่อได้วิเคราะห์จากผังเมืองรวมจังหวัดสงขลาและจังหวัดสตูล ที่มีการปรับปรุงใหม่ พบว่า
เป็นการปรับปรุงตามแนวทางเร่งด่วนของกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อมิให้ผังเมืองมีความล่าช้า โดยมี
แนวทางคือ
- การแก้ไขข้อก�ำหนดให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น เพื่อให้มีพื้นที่ส�ำหรับการขยายตัวในการพัฒนา
อุตสาหกรรม การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
- การยกเลิ ก บั ญ ชี โรงงานอุ ต สาหกรรม โดยมี ก ารก�ำหนดเป็ น ข้ อ ห้ า มอุ ต สาหกรรมเฉพาะ
อุตสาหกรรมหลักที่มีผลกระทบรุนแรงเท่านั้น เช่น อุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูง 12 ประเภท
- การก�ำหนดระยะถอยร่นริมแม่นาํ้ ล�ำคลอง ให้ควบคุมตามพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร ยกเว้น
การควบคุมทางนํ้าที่ต้องมีการควบคุมพิเศษเป็นกรณีแก้ไขปัญหาอุทกภัย
- การควบคุมทีว่ า่ งตามแนวขนานริมเขตทางให้ควบคุมตามพระราชบัญญัตทิ างหลวง ยกเว้นถนน
สายส�ำคัญ และควรมากกว่า 6 เมตร
- ทีด่ นิ ประเภทชนบทและเกษตรกรรมทีม่ พี นื้ ทีข่ นาดใหญ่ จะมีการแบ่งโซนในการควบคุม พัฒนา
โดยแต่ละโซนจะมีขอ้ ก�ำหนดทีแ่ ตกต่างกัน เช่น โซนชนบทและเกษตรกรรมทีร่ องรับการขยายตัว
ของอุตสาหกรรม โซนชนบทและเกษตรกรรมที่รองรับการขยายตัวของการพัฒนาที่อยู่อาศัย
เป็นต้น
จากการวิเคราะห์ข้อก�ำหนดในผังเมืองรวมจังหวัดสงขลาฉบับปรับปรุง พบว่า มีการเปลี่ยนแปลง
สาระส�ำคัญในการจัดท�ำข้อก�ำหนด ข้อห้าม และข้อยกเว้นโดยที่ผังเมืองรวมจังหวัดเป็นผังที่มีผลใช้บังคับ
ตามกฎหมายนัน้ จะท�ำให้เกิดช่องว่างเชิงเนือ้ หา ทีอ่ าจจะมีผลต่อการพิจารณาอนุมตั อิ นุญาตกิจกรรมทีจ่ ะมี
ในพื้นที่ ที่จะกระทบต่อการคุ้มครองสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน ดังนี้
- เนื่องจากกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ด�ำเนินการถอนร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
จังหวัดสตูลและจังหวัดสงขลามาพิจารณาปรับปรุงใหม่ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ 19 มีนาคม
2556 ทั้งนี้ ในกระบวนการปรับปรุงผังเมืองรวม ต้องมีการจัดท�ำข้อมูลเพื่อใช้ในการ วิเคราะห์
วางผังใหม่ให้ทันสมัย เพราะผั ง เมื อ งรวมจั ง หวั ดสตู ล และจั ง หวั ดสงขลาฉบั บ เดิ ม ที่ น�ำไป
ปรับปรุงนัน้ มีการจัดท�ำข้อมูลเพือ่ การวางผังเมืองตัง้ แต่ พ.ศ. 2547 แต่ในช่วงการศึกษาวิเคราะห์
ข้อมูลใหม่นั้น มิได้มีการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการที่จะได้รับทราบ ให้ความเห็นต่อข้อมูล
ที่ใช้ในการปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัด ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาในอนาคตของชุมชน
- ในกระบวนการด�ำเนินการวางและจัดท�ำผังเมืองรวมในขัน้ ตอนการรับฟังความคิดเห็นประชาชน
ประชาชนในพื้นที่ไม่ได้รับการประสานและรับทราบข้อมูลก่อนเพื่อท�ำการศึกษาและท�ำความ
เข้าใจก่อนเข้าร่วมในเวทีรับฟังความเห็นจึงเป็นการมีส่วนร่วมที่ไม่ครบถ้วน
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- ชุมชนในจังหวัดสตูลและจังหวัดสงขลา ส่วนใหญ่เป็นชุมชนเกษตรและชุมชนประมง แต่
ในการก�ำหนดนโยบายเพือ่ การวางผังไม่ได้ระบุถงึ การพัฒนาด้านการเกษตรและประมง จึงควรมี
การทบทวนและเพิม่ เติมนโยบายด้านนีใ้ นผังเมืองให้ชดั เจนเพือ่ ให้เกิดการก�ำหนดการใช้ประโยชน์
และมาตรการที่คุ้มครองพื้นที่ผลิตอาหาร พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ประมงชายฝั่ง
- การเขียนข้อก�ำหนดยากแก่การควบคุมและป้องกันผลกระทบต่อชุมชน อันได้แก่ ข้อก�ำหนดทีด่ นิ
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม ซึง่ เขียนว่า “ห้ามโรงงานประเภทอืน่ นอกจาก (1) ทีไ่ ม่มรี ะบบวิธี
การควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษหรือสิง่ ใดๆ ทีม่ ผี ลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม ตามกฎหมายว่าด้วย
โรงงาน” ซึง่ การเขียนลักษณะนีจ้ ะท�ำให้ชมุ ชนไม่สามารถทราบถึงกิจกรรมทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคต
ว่าเป็นกิจกรรมใด ท�ำให้ไม่มขี อ้ มูลส�ำหรับการวางแผนก�ำหนดมาตรการป้องกันสิง่ แวดล้อมชุมชน
และในทางปฏิบัตินั้น โรงงานจะต้องมีระบบในการควบคุมการปล่อยของเสียและมลพิษ ดังนั้น
จึงควรปรับปรุงโดยระบุประเภทและขนาดของโรงงานหรือกิจกรรมที่เป็นข้อห้ามให้ชัดเจน
โดยอ้างอิงจากบัญชีประเภทโรงงาน ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เป็นต้น
- ข้อก�ำหนดกิจการอุตสาหกรรมที่มีผลกระทบในการใช้ที่ดินประเภทชุมชน ประเภทชนบท
และเกษตรกรรมเนื่องจากก�ำหนดไว้เพียงข้อห้ามตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง
มาตรการคุม้ ครองความปลอดภัยในการด�ำเนินงาน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 แต่มกี ารให้ขอ้ ยกเว้น
ในบางพืน้ ทีแ่ ละบางกิจกรรม เช่น การยกเว้นโรงงานล�ำดับที่ 91(2) การบรรจุกา๊ ซปิโตรเลียมเหลว
เนื่องด้วยเป็นอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูง ในพื้นที่บริเวณที่เป็นชายฝั่งและป่าชายเลนซึ่งจะมี
ผลกระทบต่อชุมชนที่ด�ำรงชีวิตอยู่กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เป็นฐานของ
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่เป็นฐานเศรษฐกิจที่ยั่งยืนของชุมชน
- การก�ำหนดวัตถุประสงค์ผังเมืองรวมจังหวัดสตูลและจังหวัดสงขลา เน้นในการใช้ประโยชน์
ทรัพย์สินเพื่อการคมนาคม การขนส่งและการเน้นส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
เป็นการขัดแย้งกับนโยบายหลักเพื่อส่งเสริมและพัฒนาจังหวัดสงขลาและจังหวัดสตูล ให้เป็น
ศูนย์กลางการท่องเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ์ และเป็นพืน้ ทีแ่ หล่งอาหาร จึงควรมีการจัดล�ำดับความส�ำคัญ
ของนโยบายการพัฒนาที่จะจัดระบบการใช้ที่ดินในผังเมือง ให้สอดคล้องกับการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์และการเป็นพื้นที่แหล่งอาหาร โดยให้ความส�ำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
- ไม่มีการก�ำหนดข้อห้ามอุตสาหกรรมบางประเภทให้ชัดเจนในการใช้ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้
และที่ดินประเภทสงวนไว้เพื่อรักษาสภาพป่าชายเลน เพื่อให้เป็นการรักษาระบบนิเวศเพื่อ
การรักษาสภาพแวดล้อม การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และการประมง
- ไม่มีการก�ำหนดบริเวณที่ชัดเจนเป็นการเฉพาะที่จะให้มีกิจกรรมบ�ำบัดนํ้าเสียรวมของชุมชน
ในการใช้ทดี่ นิ ประเภทชุมชน ประเภทชนบทและเกษตรกรรมและประเภทอนุรกั ษ์สภาพแวดล้อม
เพื่อการท่องเที่ยว
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- ควรมีการศึกษาจัดการการมีส่วนร่วม ก�ำหนดขอบเขตหมายเลขเฉพาะในผังเพื่อให้มีการมี
ส่วนร่วมพิจารณาอย่างรอบคอบ ไม่เกิดการพัฒนาทีไ่ ร้ทศิ ทางและยากแก่การควบคุมผลกระทบ
โดยเฉพาะจังหวัดสตูลเป็นพืน้ ทีม่ รี ะบบนิเวศทีห่ ลากหลาย มีคณ
ุ ค่าต่อการด�ำรงชีวติ ของเกษตรกร
ชาวประมงและต่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ทัง้ นี้ เมือ่ วิเคราะห์ชว่ งเวลาระหว่างทีผ่ งั เมืองรวมจังหวัดสงขลาและจังหวัดสตูล (รวมทัง้ จังหวัดอืน่
ที่มีการถอนกฎกระทรวงผังเมืองรวมมาปรับปรุง) พบว่า ระยะเวลาจากการที่กรมโยธาธิการและผังเมือง
ส่งผังทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบไปยังส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพือ่ ตรวจ แก้ไข และเตรียมประกาศนัน้
มีระยะเวลาประมาณเกือบ 7 ปี จนถึงปีที่มีการถอนร่างมาปรับปรุง ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ซึ่งมี
การเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ สภาพพื้นที่และการพัฒนา กรมโยธาธิการและผังเมืองควรจัดการมีส่วนร่วม
ตั้งแต่ในระดับการวิเคราะห์ ประเมินการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่ก�ำหนดในผังที่ต้องปรับปรุง มีการชี้แจง
ให้ข้อมูลการวางผัง เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมให้ความเห็นต่อข้อมูล ทิศทางและทางเลือกการวางผัง อย่าง
ทั่วถึงก่อนการจัดท�ำผังและจัดการประชุมประชาชนโดยมีการให้ข้อมูลผังฉบับร่าง ข้อก�ำหนด ค�ำอธิบาย
ขอบเขตผัง ค�ำอธิบายการก�ำหนดประเภทอุตสาหกรรมที่ใช้ในการจัดท�ำข้อก�ำหนดก่อนการจัดประชุม
รับฟังความคิดเห็น

ร่างผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา ฉบับเดิม

ร่างผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา ฉบับปรับปรุง

รูปที่ 4.25 การเปรียบเทียบผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา ฉบับเดิมและฉบับที่ปรับปรุง
ที่มา :
1. กรมโยธาธิการและผังเมือง. ร่างผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา. (ข้อมูลร่างผังเมืองรวมจังหวัด 2549).
2. กรมโยธาธิการและผังเมือง. ร่างผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา. (ข้อมูลร่างผังเมืองรวมจังหวัดฉบับปรับปรุงใหม่
2557).
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ร่างผังเมืองรวมจังหวัดสตูล
ฉบับเดิม

ร่างผังเมืองรวมจังหวัดสตูล
ฉบับปรับปรุง

รูปที่ 4.26 การเปรียบเทียบผังเมืองรวมจังหวัดสตูล ฉบับเดิมและฉบับที่ปรับปรุง
ที่มา :
1. กรมโยธาธิการและผังเมือง. ร่างผังเมืองรวมจังหวัดสตูล. (ข้อมูลร่างผังเมืองรวมจังหวัด 2549).
2. กรมโยธาธิการและผังเมือง. ร่างผังเมืองรวมจังหวัดสตูล. (ข้อมูลร่างผังเมืองรวมจังหวัดฉบับปรับปรุงใหม่
2557).

ความล่าช้าในการประกาศ ศึกษาจากกรณี โรงไฟฟ้าหนองแซง จังหวัดสระบุรี
ผังเมืองรวมจ�ำนวนมากใช้เวลาในช่วงการรอประกาศนานหลายปี จนท�ำให้บางพื้นที่มีสภาพ
เปลี่ยนแปลงไปและขาดการก�ำหนดมาตรการป้องกัน ควบคุมการใช้ประโยชน์ที่จะกระทบกับเจตนารมณ์
ของการก�ำหนดพื้นที่ ส่งผลให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินขัดกับร่างผังเมืองดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น
ผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรี ที่การประกอบกิจการโรงไฟฟ้าถูกก�ำหนดห้ามก่อสร้างในพื้นที่อนุรักษ์ชนบท
และเกษตรกรรม ประชาชนมีการร้องเรียนกิจกรรมที่เป็นข้อห้าม แต่การประกาศใช้บังคับล่าช้าและ
ไม่มีมาตรการคุ้มครองพื้นที่
กรณีโรงไฟฟ้าหนองแซง ตัง้ อยูใ่ นพืน้ ทีซ่ งึ่ ผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรกี �ำหนดไว้เป็นพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ชนบท
และเกษตรกรรม แต่กจิ การนีไ้ ด้รบั ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อมและใบอนุญาต
ในช่วงที่ผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรี อยู่ระหว่างรอประกาศ โดยที่ช่วงเวลารอประกาศ ชาวบ้านได้คัดค้าน
การออกใบอนุญาตและอีไอเอโครงการนีแ้ ละขอให้กรมโยธาธิการและผังเมืองใช้อ�ำนาจตามมาตรา 15 (3)
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ในการออกกฎควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน ก่อนที่จะประกาศใช้บังคับผังเมืองรวม เพื่อป้องกันมิให้มี
การพัฒนาทีข่ ดั กับสาระส�ำคัญของผัง โดยใช้หลักการป้องกันล่วงหน้า คือ สาระส�ำคัญของข้อก�ำหนดการใช้
ประโยชน์ทดี่ นิ เป็นแนวทาง แต่กรมโยธาธิการและผังเมืองมิได้ด�ำเนินการ จนต่อมามีการประกาศใช้บงั คับ
ผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรี แต่โรงไฟฟ้านัน้ ได้รบั ใบอนุญาตแล้วโดยทีข่ อ้ ก�ำหนดในพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ชนบทและ
เกษตรกรรมยังคงห้ามกิจการโรงงานผลิต ส่ง หรือจ�ำหน่ายพลังงานไฟฟ้า
ดังนั้น การไม่ใช้อ�ำนาจในการคุ้มครองให้การพัฒนาเป็นไปตามร่างข้อก�ำหนด จึงมีผลท�ำให้เกิด
การละเมิดและชุมชนต้องใช้สทิ ธิในการขอยกเลิกโครงการโดยพิจารณาว่ากิจการนีข้ ดั ต่อสาระส�ำคัญในผังเมือง
การห้ามกิจการโรงงานผลิต ส่ง หรือจ�ำหน่ายพลังงานไฟฟ้า เป็นข้อห้ามในการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพือ่ ให้ผงั เมืองรวมจังหวัดสระบุรี มีการจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ทีไ่ ม่สง่ ผลกระทบถึงกัน จะเห็นว่า
ในผังเมืองรวมจังหวัดมีการจัดโซนพืน้ ทีเ่ กษตรกรรม พืน้ ทีช่ มุ ชน พืน้ ทีอ่ ตุ สาหกรรมแยกส่วนกัน และการใช้
ประโยชน์ที่ดินส่วนใหญ่ของจังหวัดส่วนมากเป็นพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรมและมีการให้ความส�ำคัญกับ
พื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมเป็นโซนเฉพาะ ซึ่งแสดงว่าบริเวณที่ก�ำหนดเป็นพื้นที่อนุรักษ์ชนบท
และเกษตรกรรมนี้ จะต้องมีข้อก�ำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มิให้มีกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดผลกระทบ
นอกจากนี้ ในการจัดท�ำข้อก�ำหนดการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ นัน้ ในทีด่ นิ ประเภทชุมชน ประเภทชนบท
และเกษตรกรรมและประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมเอง ก็มีการก�ำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินรอง
และให้มีกิจการอุตสาหกรรมได้ ตามบัญชีท้ายข้อก�ำหนดแต่โรงไฟฟ้าเป็นกิจการที่ไม่ได้ระบุไว้ แสดงว่า
เจตนารมณ์ของการจัดท�ำข้อก�ำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ “ห้ามโรงไฟฟ้า” โดยไม่ให้เป็นการใช้
ประโยชน์ทดี่ นิ รองและไม่มที งั้ ในบัญชีทา้ ยข้อก�ำหนด การทีก่ �ำหนดเป็น “ข้อห้าม” ทีไ่ ม่ให้มเี ลยไม่วา่ จะเป็น
พืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ชนบทและเกษตรกรรมในบริเวณใดของจังหวัด เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมโยธาธิการ
และผังเมือง พ.ศ. 2549 อันเป็นแนวทางปฏิบัติในการวางผังเมือง
การวางผังเมืองรวมใช้แนวตามเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าว โดยพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม
จัดอยูใ่ นแนวทางกลุม่ เดียวพืน้ ทีช่ นบทและเกษตรกรรม ในการท�ำงานวางผังมีการวิเคราะห์ คาดประมาณ
การใช้พื้นที่เกษตรกรรมในอนาคตและเป็นการด�ำเนินการที่มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นประชาชน
มีการให้สทิ ธิประชาชนในการยืน่ ค�ำร้อง ดังนัน้ จึงเป็นการรับทราบโดยกระบวนการสาธารณะแล้วว่า พืน้ ที่
อนุรกั ษ์ชนบทและเกษตรกรรม เป็นพืน้ ทีซ่ งึ่ ไม่สามารถสร้างโรงไฟฟ้าได้ กิจกรรมทีห่ า้ มถือเป็นสาระส�ำคัญ
ที่จะกระทบต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินหลัก ซึ่งตามเกณฑ์มาตรฐานการคาดประมาณการใช้พื้นที่และ
การก�ำหนดทีต่ งั้ พืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ชนบทและเกษตรกรรมเขียนไว้ชดั เจนว่า ปัจจัยทีส่ �ำคัญในการก�ำหนดพืน้ ทีช่ นบท
เกษตรกรรมและพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม คือ นโยบายของผังเมืองที่ป้องกันการขยายตัวแบบ
กระจัดกระจาย การรักษาระบบนิเวศของแหล่งผลิตอาหารให้มีความสมบูรณ์ ป้องกันการปนเปื้อน ซึ่ง
กรมโยธาธิการและผังเมืองก�ำหนดแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม
และแนวทางส�ำหรับพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรมว่าเป็นบริเวณที่ไม่สนับสนุนให้มีการตั้งถิ่นฐานบ้านเรือน
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ต้องการให้เป็นพื้นที่เปิดโล่งอย่างยั่งยืน ควบคุมการขยายตัวของชุมชน รักษาคุณค่าของพื้นที่เกษตรกรรม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อยู่บริเวณรอบชุมชน
การที่โรงไฟฟ้าไปสร้างในพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม จึงขัดกับข้อก�ำหนดผังเมืองรวม
เป็นการพัฒนาที่ท�ำให้การน�ำผังเมืองไปสู่การปฏิบัติ ไม่บรรลุผลในการจัดระเบียบการใช้ที่ดินมิให้ส่งผล
กระทบต่อกันและปัญหาของผังเมืองทีส่ ง่ ผลกระทบในวงกว้าง คือ การพัฒนาทีข่ ดั แย้งกับพืน้ ทีแ่ ละข้อก�ำหนด
แต่ใช้โอกาสการขออนุญาตในช่วงทีผ่ งั เมืองรอประกาศใช้บงั คับ เพราะใช้เวลานาน โดยทีผ่ พู้ ฒ
ั นานัน้ ทราบ
ข้อก�ำหนดที่ห้าม แต่ใช้ช่วงเวลารอประกาศในการได้มาซึ่งใบอนุญาต เหตุการณ์เหล่านี้มีขึ้นในหลายพื้นที่
หากเพิกเฉยต่อการเคารพต่อข้อก�ำหนดผังเมืองทีแ่ ม้จะเป็นร่างก็จะท�ำให้เกิดการพัฒนาทีเ่ ดินตามเส้นทาง
ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมเป็นวงจรไม่รู้จบ
การอ้างว่าได้ใบอนุญาตก่อนผังเมืองประกาศ แล้วด�ำเนินการก่อสร้างก่อนผังเมืองประกาศ โดยยึด
การตีความเพียงว่าไม่บงั คับต่อการใช้ทดี่ นิ ทีม่ มี าก่อน เพือ่ คุม้ ครองผูใ้ ช้ประโยชน์มาก่อนนัน้ จึงไม่ควรได้รบั
ความคุม้ ครองเพราะในผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรกี ม็ กี ารก�ำหนดการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ประเภทอุตสาหกรรม
ซึ่งผู้ประกอบการสามารถพัฒนากิจการได้โดยไม่ขัดกับผังเมือง แต่กลับมาด�ำเนินการในบริเวณที่ก�ำหนด
เป็นข้อห้าม
นอกจากนี้ กรณีการอ้างการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ มาก่อนผังเมืองประกาศนัน้ ส�ำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาเคยมีความเห็นต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินตามมาตรา 27 ความตอนหนึ่งว่า “การยกเว้นนั้นมิใช่ถือ
เป็นเด็ดขาด เพราะถ้าคณะกรรมการผังเมืองเห็นว่า การใช้ประโยชน์ที่ดินเช่นนั้นต่อไปเป็นการขัดต่อ
นโยบายของผังเมืองรวมในสาระส�ำคัญทีเ่ กีย่ วกับสุขลักษณะ ความปลอดภัยของประชาชนและสวัสดิภาพ
ของสังคม คณะกรรมการผังเมืองก็มอี �ำนาจก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขทีเ่ จ้าของหรือผูค้ รอบครอง
ที่ดินจะต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือระงับการใช้ประโยชน์ที่ดินเช่นนั้นต่อไปภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร
ได้” จากบทบัญญัติในมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติการผังเมืองฯ ที่กล่าวมาแล้วนี้ จึงเห็นได้ว่า ค�ำว่า
“ใช้ประโยชน์ที่ดิน” ตามมาตรา 27 นั้นมีความหมายว่า ใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ
ผังเมืองรวมก�ำหนดไว้ เช่น ที่ดินที่ก�ำหนดให้เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม จะน�ำไปใช้เป็นที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมไม่ได้ตามมาตรา 27 วรรคหนึ่ง แต่ในกรณีที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินได้ใช้
ประโยชน์ทดี่ นิ ของตนเป็นทีด่ นิ เพือ่ การพาณิชย์มาก่อนทีก่ ฎกระทรวงให้ใช้บงั คับผังเมืองรวมก�ำหนดให้ทดี่ นิ
นัน้ เป็นทีด่ นิ ประเภทชนบทและเกษตรกรรม เจ้าของหรือผูค้ รอบครองทีด่ นิ นัน้ ก็จะใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ของตน
เพื่อการพาณิชย์ต่อไปได้ตามมาตรา 27 วรรคสอง
(ตามความเห็นของส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขเสร็จ 439/2532 เรือ่ งบันทึกความหมาย
ของค�ำว่า “ใช้ประโยชน์ที่ดิน” ตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518)5
5

ที่มา: http://www.lawreform.go.th/lawreform/images/th/jud/th/decal/2532/c2_0439_2532.htm
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ทั้งนี้ การใช้อ�ำนาจของคณะกรรมการผังเมือง ตามมาตรา 15 วรรคหนึ่ง (3) พระราชบัญญัติ
การผังเมือง พ.ศ. 2518 ต้องตีความให้สอดคล้องกับอ�ำนาจของคณะกรรมการผังเมือง ตามมาตรา 27 วรรคสอง
แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ เดี ย วกั น คื อ หากคณะกรรมการผั ง เมื อ งจะใช้ อ�ำนาจในการพิ จ ารณา
ให้ความเห็นชอบต่อการก�ำหนดหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินส�ำหรับขั้นตอนของการส�ำรวจ
เพือ่ วางและจัดท�ำผังเมือง (ตามมาตรา 15 วรรคหนึง่ (3)) สมควรทีจ่ ะพิจารณาว่าการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สนิ
หรื อ ในที่ ดิ น เช่ น นั้ น เป็ น การขั ด ต่ อ นโยบายของผั ง เมื อ ง “ในสาระส�ำคั ญ ” ที่ เ กี่ ย วกั บ สุ ข ลั ก ษณะ
ความปลอดภั ย ของประชาชนและสวั ส ดิ ภ าพของสั ง คม (ตามนั ย มาตรา 27 วรรคสอง) หรื อ ไม่
หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ในระหว่างที่ผังเมืองยังไม่ได้ประกาศใช้บังคับ ถ้าคณะกรรมการผังเมืองเห็นว่า
จะมีกิจการที่ขัดกับร่างผังเมือง ในสาระส�ำคัญเกิดขึ้น คณะกรรมการผังเมืองก็สามารถใช้อ�ำนาจตาม
มาตรา 15 วรรคหนึ่ง (3) ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อการก�ำหนดหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์
ในทรัพย์สิน เพื่อประโยชน์ในการวางและจัดท�ำผังเมืองรวมได้
ทัง้ นี้ ผูท้ รงคุณวุฒใิ ห้ขอ้ สังเกตว่า การใช้อ�ำนาจของคณะกรรมการผังเมืองตามมาตรา 27 วรรคสอง
นั้น เป็นกรณีที่มีกฎกระทรวงใช้บังคับผังเมืองรวมแล้ว แต่กฎหมายก็ได้ให้อ�ำนาจคณะกรรมการผังเมือง
ที่จะก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินจะต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลง
หรือระงับการใช้ประโยชน์ที่ดินได้ หากการใช้ประโยชน์ที่ดินซึ่งเกิดขึ้นก่อนมีกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ
ผังเมืองรวมนั้น เป็นการใช้ประโยชน์ที่ขัดต่อนโยบายผังเมืองรวมในสาระส�ำคัญดังกล่าว ถือเป็นกรณีที่
กระทบต่อสิทธิเสรีภาพของเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินยิ่งกว่าการก�ำหนดหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์
ในทรัพย์สนิ ก่อนทีจ่ ะมีกฎกระทรวงให้ใช้บงั คับผังเมืองรวม หากรัฐไม่ด�ำเนินการป้องกันโดยออกกฎเกณฑ์
ที่เป็นการระงับการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินหรือที่ดินไว้ก่อนที่จะมีการออกกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ
ผังเมืองรวม แล้วปล่อยให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินได้ใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินหรือที่ดินนั้นไป
แต่มาระงับภายหลังเมื่อมีกฎกระทรวงดังกล่าว ย่อมกระทบทั้งต่อเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินมากกว่า
ที่จะท�ำการระงับป้องกันไว้ก่อน อีกทั้งยังกระทบต่อประโยชน์สาธารณะเมื่อต้องด�ำเนินการแก้ไข
เปลี่ยนแปลง หรือระงับการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามสาระส�ำคัญของนโยบายผังเมืองรวมด้วย
สรุปได้ว่า การพิจารณาของคณะกรรมการผังเมืองตามมาตรา 15 วรรคหนึ่ง (3) ในการให้
ความเห็นชอบต่อการก�ำหนดหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ทรัพย์สนิ ตามทีเ่ จ้าพนักงานการผังเสนอ ควรพิจารณา
ปรับใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาตามมาตรา 27 วรรคสอง เพราะมีลักษณะเดียวกัน6
ปัจจุบันกรมโยธาธิการและผังเมืองก�ำลังด�ำเนินการปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรีที่เพิ่ง
ประกาศใช้บงั คับเมือ่ พ.ศ. 2555 โดยทีป่ ระชาชนทีเ่ ป็นผูร้ อ้ งคัดค้านโครงการไม่ได้รบั ทราบข้อมูลการปรับปรุง
ผังเมืองดังกล่าว
6

ความเห็นสำ�หรับร่างรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ โดย ดร.กรรณิกา สินธิพงษ์ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2557
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รูปที่ 4.27 ผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรี
ที่มา: กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัด สระบุรี พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 13 มกราคม 2555.
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2) ช่วงระหว่างการด�ำเนินการวางผัง
เนือ่ งด้วยช่วงการวางผังมีขนั้ ตอนการท�ำงานทีม่ ขี นั้ ตอนย่อยและเป็นการท�ำงานด้านพืน้ ที่ ด้านข้อมูล
ทีป่ ระชาชน ชุมชน ในหลายพืน้ ทีไ่ ม่ทราบ รวมทัง้ ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลทีจ่ ะท�ำให้เกิดการมีสว่ นร่วมได้อย่าง
เข้าใจ จึงท�ำให้การก�ำหนดวิสัยทัศน์ การใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน
อย่างแท้จริงและจากตัวอย่างข้อร้องเรียนในหลายพื้นที่ซึ่งแม้ผู้ร้องจะไม่ได้ร้องเรียนในเรื่องผังเมือง แต่ได้
เห็นว่ามีการใช้ประโยชน์พนื้ ทีซ่ งึ่ ขัดแย้งกับการใช้ประโยชน์เดิมของชุมชนและส่งผลกระทบต่อชุมชน และ
ชุมชนไม่ทราบว่ามีการจัดท�ำผังเมืองที่เป็นการก�ำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต จึงขาดการเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารและการมีสว่ นร่วมในการก�ำหนดการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ทีจ่ ะเป็นมาตรการป้องกันกิจกรรมทีจ่ ะ
มีผลกระทบ เช่น กรณีการก�ำหนดที่ตั้งโรงไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ใกล้ชุมชน ซึ่งประชาชน
ไม่ทราบข้อมูลการก�ำหนดการใช้ที่ดินในอนาคต
ตัวอย่างเช่น จังหวัดชุมพร ซึ่งชุมชนมีการคัดค้านต่อการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ท่าเรือนํ้าลึก
และโรงงานอุตสาหกรรมที่จะเข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ชนบทเกษตรกรรม แต่ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้
มีส่วนร่วมแสดงข้อคิดเห็นต่อข้อก�ำหนดในช่วงเวลาด�ำเนินการวางผังเมืองรวมจังหวัด เนื่องจากชุมชน
ไม่ทราบข่าวและไม่ได้รับข้อมูล ที่ท�ำให้เกิดความเข้าใจต่อการมีส่วนร่วมแสดงความเห็น แม้ว่าในช่วง
ด�ำเนินการวางผังจะต้องมีการปิดประกาศและจัดรับฟังความเห็นก็ตาม แต่ก็ไม่ทั่วถึงและไม่ครอบคลุม
ผู้มีส่วนได้เสียที่ส�ำคัญ โดยเฉพาะในพื้นที่ซึ่งได้รับการก�ำหนดให้สามารถมีการเปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ที่ดินจากเกษตรไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมและพลังงาน
กรณีการวางผังเมืองรวมจังหวัดชุมพร เป็นผังเมืองรวมที่น�ำเสนอต่อกรรมการผังเมืองแล้ว
แต่ชุมชนในพื้นที่ไม่ทราบและไม่ได้รับความเข้าใจในสาระของผังในช่วงระหว่างการด�ำเนินการวางผังและ
การจัดท�ำข้อก�ำหนดร่างผังเมืองรวมจังหวัดชุมพรทีเ่ ป็นความขัดแย้ง ให้มกี จิ การโรงงานผลิต ส่ง หรือจ�ำหน่าย
พลังงานไฟฟ้า โรงงานปิโตรเคมี โรงงานถลุงเหล็กในพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรมและพื้นที่อนุรักษ์ชนบท
และเกษตรกรรม พืน้ ทีส่ เี ขียวทีถ่ กู ก�ำหนดไว้สามารถด�ำเนินกิจการทีเ่ ป็นปัญหาได้และกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
ของการเป็นจังหวัดการเกษตร การท่องเทีย่ ว แต่กลับไม่มกี ารแก้ไข และได้เดินหน้าต่อโดยไม่มกี ารมีสว่ นร่วม
จึงเป็นการก�ำหนดพื้นที่ให้มีการพัฒนาที่น�ำมาสู่ความขัดแย้งในเวลาต่อมา
นอกจากนี้ เมือ่ พระราชกฤษฎีกาการจัดท�ำผังเมืองรวมจังหวัดหมดอายุลง โดยทีก่ ารวางและจัดท�ำ
ผังเมืองรวมจังหวัดชุมพรยังไม่ประกาศใช้บังคับ แม้ว่าจะได้ผ่านขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นประชาชน
ตามกฎหมาย การผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการผังเมืองแล้วก็ตาม แต่ในการทีจ่ ะใช้รา่ งผังเมืองรวม
จังหวัดชุมพรฉบับเดิมในการด�ำเนินการต่อ หรือจะให้มีการปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัดใหม่นั้น เป็น
การประชุมตัดสินใจในระดับคณะกรรมการทีป่ รึกษาผังเมืองรวมจังหวัด โดยมิได้มกี ารให้ขอ้ มูลต่อประชาชน
และมิได้มีการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
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รูปที่ 4.28 พื้นที่ชนบทและเกษตรกรรมในผังเมืองรวมจังหวัดชุมพร ซึ่งประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วมในการให้
ความเห็นในการจัดทำ�ข้อกำ�หนดอย่างเข้าใจและทั่วถึง
ที่มา : กรมโยธาธิการและผังเมือง. ร่างผังเมืองรวมจังหวัดชุมพร. (ข้อมูลร่างผังเมืองรวมจังหวัด 2550).
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ร่างผังเมืองรวมจังหวัดชุมพร ก�ำหนดให้มกี จิ การโรงงานผลิต ส่ง หรือจ�ำหน่ายพลังงานไฟฟ้า โรงงาน
ปิโตรเคมี โรงงานถลุงเหล็ก ในพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรมและพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม

รูปที่ 4.29 บัญชีท้ายข้อกำ�หนดผังเมืองรวมจังหวัดชุมพร ที่ให้ทำ�โรงงานผลิตไฟฟ้าได้
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รูปที่ 4.30 บัญชีท้ายข้อกำ�หนดผังเมืองรวมจังหวัดชุมพร ที่ให้ทำ�โรงกลั่นปิโตรเลียมได้
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การมีสว่ นร่วมในกระบวนการวางผังเป็นเรือ่ งส�ำคัญ และมิใช่เพียงการมีสว่ นร่วมในการประชุมรับฟัง
ความคิดเห็น ทั้งนี้ ในการมีส่วนร่วมนั้นจะต้องได้รับข้อมูลที่เป็นที่เข้าใจได้ด้วยและต้องเป็นการมีส่วนร่วม
ทุกขัน้ ตอนของกระบวนการผังเมือง ทัง้ การมีสว่ นร่วมในทางวิชาการการมีสว่ นร่วมของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
และการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน
ผังเมือง เป็นเรื่องของกระบวนการท�ำงานส�ำคัญ 3 ส่วน คือ

• กระบวนการท�ำงานทางเทคนิค เนือ่ งจากงานผังเมืองเป็นการบูรณาการการพัฒนาหลายด้านมาสู่
การพัฒนาในเชิงพื้นที่ ที่ต้องมีการส�ำรวจ ศึกษา วิเคราะห์ การประมาณในอนาคต

• กระบวนการมีส่วนร่วม ทั้งการมีส่วนร่วมในทางวิชาการ การมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน

• กระบวนการทางกฎหมาย ในกรณีการวางผังเมืองรวม เป็นผังที่มีการบังคับใช้ตามกฎหมาย

จะต้องมีการด�ำเนินการตามขั้นตอนที่ก�ำหนดไว้ในกฎหมาย นับตั้งแต่การส�ำรวจเขตผังไปจนถึง
การประกาศบังคับใช้ตามกฎหมาย

ในทางปฏิบัติการท�ำงานทั้งสามกระบวนการจะด�ำเนินการไปด้วยกัน กล่าวคือ การเริ่มต้นท�ำงาน
ในกระบวนทางเทคนิคในการส�ำรวจก�ำหนดเขตผัง ซึง่ เป็นการมีสว่ นร่วมทางเทคนิคนัน้ จะต้องด�ำเนินการ
ตามขัน้ ตอนตามกฎหมายทีต่ อ้ งมีการประชุมคณะอนุกรรมการและคณะกรรมการ ทีก่ �ำหนดไว้ในกฎหมาย
เมื่อมีการด�ำเนินการศึกษา วิเคราะห์ จัดท�ำผังร่างให้คณะอนุกรรมการฯ และคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม
ให้ความเห็น ก็จะต้องจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชนและเมื่อจัดท�ำผังร่างแล้วก็จะต้อง
ด�ำเนินการตามขั้นตอนตามกฎหมายคือ ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการผังเมือง และติดประกาศ
พร้อมข้อก�ำหนด การพิจารณาค�ำร้อง และขั้นตอนจากนี้เป็นขั้นตอนการตรวจและพิจารณาตามขั้นตอน
การออกกฎกระทรวงต่อไป
ขอบเขตของการมี ส ่ ว นร่ ว มในกระบวนการท�ำงานทางวิ ช าการ ในการศึ ก ษาวิ เ คราะห์
ในการวางและจัดท�ำผังเมืองในปัจจุบัน
จากการศึกษาตัวอย่างข้อก�ำหนดการวางและจัดท�ำผังเมืองรวมในปัจจุบัน มีสาระขอบเขตและ
ขั้นตอนการท�ำงาน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการท�ำงานมีส่วนร่วมในวงราชการ หน่วยงานของรัฐ เอกชน โดยสรุป
ได้ดังนี้
(1) การก�ำหนดพื้นที่ศึกษาและวางผัง
ดู เชื่ อ มโยงทางด้ า นกายภาพ โดยเฉพาะปั ญ หามลพิ ษ อุ ต สาหกรรม เศรษฐกิ จ สั ง คม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสุขภาพของประชากร รวมทั้งนโยบาย โครงการพัฒนาที่มี
ผลกระทบต่อการพัฒนาในพื้นที่
173

สำ�นักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

(2) การศึกษาข้อมูล และการศึกษาวิเคราะห์
ด้านนโยบาย
ศึกษาวิเคราะห์นโยบาย โครงการ มาตรการ ด้านการพัฒนาและแผนพัฒนา ด้านการจัดการพื้นที่
ที่มีหรืออาจมีในอนาคต
ด้านกายภาพ
ศึกษาวิเคราะห์สภาพที่ตั้ง ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ทางอุตุนิยมวิทยา ธรณีวิทยา ธรณีสัณฐาน
สมรรถนะดิน การกัดเซาะชายฝัง่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ความลาดชัน ทิศทางการไหลของนาํ้
การระบายนํ้า พื้นที่รองรับนํ้าหลาก พื้นที่เสี่ยงภัยนํ้าท่วม พื้นที่ชุ่มนํ้าพื้นที่รับนํ้า พื้นที่ที่มีแนวโน้ม
ขาดแคลนนํ้า ปัญหา ข้อจ�ำกัดและศักยภาพของพื้นที่ วิเคราะห์ความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ ประเมิน
ผลกระทบขีดจ�ำกัดทั่วไปของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยค�ำนึงถึงขีดความสามารถใน
การรองรับได้ของทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม การสงวน ด�ำรงรักษา การอนุรกั ษ์ และการพัฒนา
อย่างยั่งยืนและสร้างสังคมเมืองน่าอยู่
ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคาร
- ลักษณะการตั้งถิ่นฐานของชุมชนเมืองในอดีตและปัจจุบัน รูปแบบของเมือง (Urban Pattern)
และแนวโน้มในอนาคต
- แนวโน้มการขยายตัวของเมือง/ชุมชน การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในอดีตถึงปัจจุบัน
ในภาพรวมแยกตามประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน ศึกษาและวิเคราะห์ความหนาแน่นของ
การใช้ทดี่ นิ ศึกษาวิเคราะห์พนื้ ทีท่ มี่ ขี อ้ จ�ำกัดและศักยภาพในการพัฒนา เช่น พืน้ ทีป่ า่ พืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์
พื้นที่หวงห้าม พื้นที่ป่าชายเลนและพื้นที่ชายฝั่ง รวมทั้งผลกระทบต่อพื้นที่อันเนื่องมาจาก
การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ทิศทางการขยายตัวของเมือง/ชุมชน
- ทีอ่ ยูอ่ าศัยในด้านลักษณะอาคาร ขนาดแปลงทีด่ นิ ความหนาแน่นสุทธิ รวมทัง้ การประมาณการ
ความต้องการการใช้พื้นที่อาคารและที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยในอนาคตจ�ำแนกตามประเภท
การอยู่อาศัย
- พาณิชยกรรม แนวโน้มความต้องการการใช้พนื้ ทีอ่ าคารและทีด่ นิ ในด้านพาณิชยกรรมของเมือง
ในอนาคต
- อุตสาหกรรม ประเภทขนาดที่ดิน ความหนาแน่นสุทธิ แหล่งวัตถุดิบและตลาด ในด้านเส้นทาง
การบรรทุกและขนถ่ายสินค้า ศึกษาด้านพลังงานและแหล่งนาํ้ ทีต่ อ้ งการ รวมทัง้ การคาดประมาณ
ความต้องการใช้ที่ดิน พลังงานและนํ้าในอนาคต
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- ขนาด ทีต่ งั้ ของอุตสาหกรรมทีก่ อ่ ให้เกิดมลพิษหรือแหล่งวัตถุอนั ตรายในเขตพืน้ ที่ การวิเคราะห์
ให้เชือ่ มโยงกับปัญหา/ระดับความรุนแรงของปัญหามลพิษ การแพร่กระจายและความเสีย่ งภัยจาก
สารเคมีและมลพิษ
- การจัดการพื้นที่กันชน (Buffer Zone)		
- ปัญหา/ระดับความรุนแรงของปัญหามลพิษ การแพร่กระจาย ข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยา และ
ความเสี่ยงภัยจากสารเคมีและมลพิษ รวมทั้งความเชื่อมโยงกับพื้นที่กันชนและที่ตั้งของชุมชน/
บ้านเรือนประชาชน
- การเปลี่ยนสภาพความเป็นเมือง/ชุมชน รูปแบบการกระจายตัวของชุมชนเมือง ความเชื่อมโยง
ของระบบชุมชน และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
- ประเภท กิจกรรม ชนิด ขนาด สภาพและรูปแบบทางสถาปัตยกรรมของอาคาร พืน้ ทีอ่ าคารคลุมดิน
และพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมของการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละประเภท อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวม
ทุกชัน้ ต่อพืน้ ทีด่ นิ ทีใ่ ช้เป็นทีต่ งั้ อาคาร อัตราส่วนของพืน้ ทีอ่ าคารชัน้ ทีม่ พี นื้ ทีม่ ากทีส่ ดุ ต่อพืน้ ทีด่ นิ
ที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร อัตราส่วนของที่ว่างอันปราศจากสิ่งปกคลุมต่อพื้นที่อาคารรวมทุกชั้น
ด้านประชากร
ศึกษาประชากร ประชากรแฝง ประชากรทีม่ อี ยูจ่ ริง กลุม่ อายุตามโครงสร้างอายุประชากร การเกิด
การตาย การย้ายถิ่น ขนาดครัวเรือน การขยายตัว ความหนาแน่น การเปลี่ยนแปลงของประชากร
อัตราการเพิ่ม และแนวโน้มของประชากรในอนาคต
ด้านเศรษฐกิจ
ผลผลิตมวลรวมในพื้นที่ (GDP) ทั้งในสภาพปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงความส�ำคัญของพื้นที่ต่อ
ระบบเศรษฐกิจในระดับต่างๆ แนวโน้มและเป้าหมายในอนาคต
ด้านสังคม
สถานภาพการบริการทางสังคมและสาธารณูปการของชุมชน ปัญหาและข้อจ�ำกัดความต้องการ
และการกระจายตัวของการให้บริการในอนาคต เช่น ศูนย์ราชการ สวนสาธารณะสนามกีฬา สถานศึกษา
สถานบริการสาธารณสุข สถานีดับเพลิง สถานีต�ำรวจ โรงฆ่าสัตว์และปัญหาด้านสุขภาพของประชาชน
ในพื้นที่
ด้านระบบคมนาคมและขนส่ง
ด้านสาธารณูปโภค
การให้บริการสาธารณูปโภค ปัญหาและปริมาณความต้องการในอนาคต การประปา การระบาย
นํ้าฝน ระบบระบายนํ้าโสโครก การป้องกันนํ้าท่วม การป้องกันการขาดแคลนนํ้า การก�ำจัดขยะมูลฝอย
การบ�ำบัดนํ้าเสีย
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ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงและ
แนวโน้มในอนาคต ศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบด้านการจัดการขยะมูลฝอย การจัดการนํ้าเสีย อากาศ
และเสียง กากของเสีย รวมทัง้ การวิเคราะห์พนื้ ทีเ่ สีย่ งภัยจากธรรมชาติ มลพิษและสารเคมี และการท�ำลาย
สิ่งแวดล้อม
ด้านอื่นๆ เช่น วัฒนธรรม การท่องเที่ยว กฎหมาย
(3) ขั้นตอนการวางและจัดท�ำผังเมือง
ก�ำหนดวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ ผังแนวคิดและผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน
นโยบายการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ (Land Use Plan) ระบบคมนาคมและขนส่ง สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ข้อก�ำหนด
(4) ขั้นตอนการประเมินผลเพื่อปรับปรุงผัง
ทั้ง 4 ขั้นตอนหลักนี้ จะเห็นได้ว่ามีการจัดท�ำข้อมูล การวิเคราะห์ด้านสุขภาพโดยตรงในประเด็น
ของการบริการสาธารณสุข จ�ำนวนสถานบริการและบุคลากร และการวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องนับตั้งแต่
การศึกษานโยบาย การศึกษาด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม การศึกษาด้านประชากรและชุมชน การศึกษา
ด้านสาธารณูปโภค เป็นต้น และการก�ำหนดประเภท ข้อก�ำหนดการใช้ที่ดิน
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รูปที่ 4.31 การมีส่วนร่วมในขั้นตอนการวางและจัดทำ�ผังเมืองรวม
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ตารางที่ 4.2 ขัน้ ตอนการวางและจัดท�ำผังเมืองรวม/ชุมชนตามพระราชบัญญัตกิ ารผังเมือง พ.ศ. 2518
ที่ด�ำเนินการกับกระบวนการทางเทคนิคและการมีส่วนร่วม
ขั้นตอนตามกฎหมาย

ขั้นตอนการทำ�งานทางเทคนิค

1. สำ�รวจ กำ�หนดเขตผัง

การสำ�รวจ งานแผนที่ การกำ�หนด
เขตผัง

2. วิเคราะห์ วางผังร่าง ปรึกษา
ส่วนผังเมืองและส่วนวิเคราะห์

การสำ�รวจ รวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ ศึกษาข้อมูล*
จัดทำ�วิสัยทัศน์ ร่างผังแนวคิด*
การประเมินและคัดเลือกผัง*
การจัดทำ�ผังร่างและข้อกำ�หนด*

3. ประชุมพิจารณาผังร่าง
3.1 ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
		 ด้านผังเมือง (กรมฯ)
3.2 ประชุ ม คณะอนุ ก รรมการ
		 ผังเมืองพิจารณาประสานงาน
		 วางและจั ด ทำ � ผั ง เมื อ งรวม
		 (อนุฯ ประสาน)

ปรับปรุงเสนอผังร่างต่อกรรมการ
ผังเมือง

6. ปิดประกาศพร้อมกำ�หนด 90 วัน
7. รวบรวม ตรวจสอบ พิจารณา
คำ�ร้อง

อาจมีการรับฟังความเห็นก่อนทำ�
ผังและในการศึกษาวิเคราะห์อาจ
มีการรับฟังความเห็น

การรับฟังความคิดเห็นต่อผังร่าง

4. ประชุมรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน
4.1 ประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมือง
		 รวม
4.2 ประชุมประชาชน
5. ประชุมคณะกรรมการผังเมือง

การมีส่วนร่วมของประชาชน

การปรับปรุงผัง กรณีมีการแก้ไข
ตามคำ�ร้อง

8. จัดทำ�เอกสารเสนอกระทรวง
มหาดไทย
9. เสนอคณะกรรมการร่างกฎหมาย
ของกระทรวงมหาดไทย
10. เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
รับหลักการ
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ขั้นตอนตามกฎหมาย

ขั้นตอนการทำ�งานทางเทคนิค

การมีส่วนร่วมของประชาชน

11. คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบ
และส่งให้ส�ำ นักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา
12. สำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา
13. สำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
14. กรมฯ จั ด ทำ � ร่ า งกฎกระทรวง
ที่ สำ � นั ก งานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจแล้ว
15. สำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ส่งให้กระทรวงมหาดไทย
16. เสนอกระทรวงฯ ให้ รั ฐ มนตรี
ว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนาม
17. กรมฯ จัดพิมพ์แผนทีแ่ ละแผนผัง
18. ส่งกฎกระทรวงไปประกาศ
ราชกิจจานุเบกษา
หมายเหตุ * ขั้นตอนการท�ำงานที่มีการศึกษาวิเคราะห์และการประเมิน

ตารางที่ 4.3 สาระทีป่ ระชาชนควรทราบเพือ่ การมีสว่ นร่วมในกระบวนการวางผังเมืองรวมในขัน้ ตอน
ต่างๆ ในกรณีที่หน่วยงานรัฐเป็นผู้วางผัง หรือให้บริษัทที่ปรึกษาด�ำเนินการจัดท�ำผัง
การมีส่วนร่วม

สิ่งที่ผู้วางผังต้องชี้แจงตามที่กำ�หนด
ในขอบเขตการจ้างที่ปรึกษา

การกำ�หนดพืน้ ทีว่ างผัง การกำ�หนดขอบเขต วัตถุประสงค์
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ขอบเขตครอบคลุมพื้นที่ใด กระบวนการต่อไป
ระยะเวลาผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง การติ ด ตามข้ อ มู ล
และจะเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างไร
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การมีส่วนร่วม
การประชุมชี้แจง
แผนการทำ�งาน
และวิสัยทัศน์

สิ่งที่ผู้วางผังต้องชี้แจงตามที่กำ�หนด
ในขอบเขตการจ้างที่ปรึกษา
วิธีการศึกษา แผนการทำ�งาน
ข้อมูล
แผนที่แนวคิด
สรุปภาพรวมข้อมูลในพื้นที่ศึกษา
ข้อเสนอด้านวิสัยทัศน์

การชีแ้ จงการวิเคราะห์ 1. ผลการสำ�รวจ วิเคราะห์ศักยภาพ
แนวคิด
แนวโน้ม ปัญหา ข้อจำ�กัด ด้านต่างๆ
2. การกำ�หนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์
ของผังเมืองรวม
3. การกำ�หนดแนวคิดและร่างแผนผัง
และแสดงแผนที่ แผนผัง
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รู้เรา รู้เขา เพื่อการมีส่วนร่วม การร่วมคิด
สอบถาม ร่วมกำ�หนด
1. ข้อมูลด้านแผนและนโยบายที่นำ�มาใช้ใน
การพิจารณา มีอะไรบ้าง และมีการวิเคราะห์
ประเมินความเหมาะสมหรือไม่ ใช้เกณฑ์อะไร
2. การนำ�เสนอวิสัยทัศน์ อนาคตที่อยากเห็น
3. ข้อมูล แหล่งที่มา
4. แผนและขั้นตอนในการศึกษาและวางผังที่
ประชาชนมีส่วนร่วม มีขั้นตอนใด และจะมี
ส่วนร่วมในลักษณะใด
5. การเสนอข้ อ คิ ด เห็ น ปั ญ หาและโอกาส
การพัฒนา
1. ศักยภาพและข้อจำ�กัดของพื้นที่ชุมชนชน
2. พืน้ ที่มีปัญหาและข้อจำ�กัดในการพัฒนา
3. ทิศทางการขยายตัวของชุมชนในอนาคตจะ
เป็นอย่างไร
4. กำ�หนดให้รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจใน
ด้านใดบ้าง
5. การคิดแนวโน้มการขยายตัวของประชากร
จะมีการตัง้ ถิน่ ฐานหนาแน่นทีใ่ ด ประชากร
แฝงมาจากกลุ่มใด
6. การคิดแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจ
มี กิ จ กรรมใดที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ใหม่ แ ละมี
การขยายพื้นที่พัฒนารองรับ
7. การจัดการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
เช่น การจัดระบบระบายนํา้ การบำ�บัดนํา้ เสีย
การจัดการขยะมูลฝอย มีแนวทางอย่างไร
8. พืน้ ทีม่ ศี กั ยภาพการท่องเทีย่ ว มีการกำ�หนด
แนวคิดและการใช้ที่ดินอย่างไร
9. การกำ�หนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และ
แนวคิด กำ�หนดมาอย่างไร เป็นการมีสว่ นร่วม
หรือไม่
10. การวิเคราะห์ด้านสังคม วัฒนธรรม
11. การวิเคราะห์ด้านสุขภาวะ
12. การขอให้แสดงรายงานการวิเคราะห์ และ
จั ด ให้ ป ระชาชนสามารถเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล
การวิเคราะห์ต่างๆ ได้
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การมีส่วนร่วม
การชี้แจงผังร่าง

สิ่งที่ผู้วางผังต้องชี้แจงตามที่กำ�หนด
ในขอบเขตการจ้างที่ปรึกษา

สิ่งที่ประชาชนต้องเตรียมความพร้อม
รู้เรา รู้เขา เพื่อการมีส่วนร่วม การร่วมคิด
สอบถาม ร่วมกำ�หนด

การชีแ้ จงผังร่าง เป้าหมาย วัตถุประสงค์ 1. ข้อคิดเห็นจากการมีสว่ นร่วมในครัง้ ก่อน ได้
นำ�ไปสู่การจัดทำ�ผังอย่างไร
แนวคิด โดยมีแผนที่และแผนผัง
2. การจั ด เตรี ย มพื้ น ที่ ข ยายตั ว ในอนาคต
ประกอบ
รองรับการพัฒนาใด
3. กรณี ท่ี พ้ื น ที่ เ ดิ ม มี ศั ก ยภาพการพั ฒ นา
ด้านหนึง่ มาอย่างต่อเนื่อง เช่น การเกษตร
ประมง แล้วจะมีการพัฒนาอื่นมาใช้พื้นที่
มี เ กณฑ์ อ ะไรในการเลื อ กศั ก ยภาพใหม่
และผลต่ อ ประชากรที่ ดำ � รงชี วิ ต ในฐาน
เศรษฐกิจเดิม
4. การกำ � หนดพื้ น ที่ เ พื่ อ รองรั บ การพั ฒ นา
อุตสาหกรรม มีการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์หรือไม่
5. การกำ�หนดการใช้ที่ดินที่ป้องกันมลภาวะ
6. เกณฑ์ในการกำ�หนดการใช้ที่ดินในอนาคต
7. สั ด ส่ ว นการใช้ ที่ ดิ น แต่ ล ะประเภท และ
การเปรียบเทียบกับมาตรฐานผังเมือง
8. การใช้ทดี่ นิ แต่ละประเภท มีขอ้ กำ�หนดอะไร
บ้างที่ทำ�ได้และไม่ได้
9. พื้นที่อนุรักษ์ ฟื้นฟูสภาพแวดล้อม
10. จะมีการพัฒนาโครงข่ายคมนาคม ระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างไร
11. โครงการพั ฒ นาในผั ง เมื อ งรวมและผั ง
พัฒนาพื้นที่เฉพาะมีอะไรบ้าง
12. การจัดลำ�ดับความเร่งด่วนของการพัฒนา
ตามผัง
13. กระบวนการขั้นต่อไปหลังจากการรับฟัง
ความเห็นและให้ชัดเจนว่า เป็นการประชุม
ประชาชนก่อนติดประกาศ 90 วัน หรือว่า
เป็นการประชุมสรุปผังร่างก่อนนำ�เสนอ
คณะกรรมการผังเมือง
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3) ช่วงหลังประกาศใช้บังคับ
เกีย่ วข้องกับการใช้สทิ ธิในการขอแก้ไข ปรับปรุงและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในการขอแก้ไขผังเมือง
ตลอดจนการมีส่วนร่วมของประชาชน สิทธิชุมชนที่จะมีสิทธิในการตัดสินใจให้มีการปรับปรุงแก้ไข เช่น
กรณีผังเมืองรวมจังหวัดปราจีนบุรีที่ภายหลังการประกาศใช้บังคับแล้วและจะมีการด�ำเนินการขอแก้ไข
เพื่อขยายพื้นที่อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น ในขณะที่ยังปรากฏปัญหาพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย และการจัดการมลพิษ
อุตสาหกรรม
เนือ่ งจากกรณีการปรับปรุงผังเมืองจะต้องมีการด�ำเนินการตามขัน้ ตอนตามกฎหมาย จึงควรมีการ
มีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ และนับตั้งแต่การประเมินสถานการณ์ที่จ�ำเป็นต้องปรับปรุงขอบเขต
การปรับปรุงและในขั้นตอนการท�ำงานทางวิชาการในการปรับปรุง
การขอแก้ไขผังเมืองรวมที่รอประกาศส่วนใหญ่ รวมทั้งกรณีผังเมืองรวมจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งมี
การขอแก้ไขกฎกระทรวงตามมาตรา 26 วรรค 3 นั้น มีประเด็นการแก้ไขที่จะท�ำ ได้แก่
- การขอแก้ไขให้ขยายโรงงาน
- การขอแก้ไขเพิ่มประเภทบัญชีอุตสาหกรรมแนบท้ายกฎกระทรวง
- การขอยกเว้นในบางบริเวณให้ประกอบอุตสาหกรรมได้
- การขอแก้ไขข้อก�ำหนดการประกอบกิจการโรงบ�ำบัดนํ้าเสีย
- อื่นๆ
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รูปที่ 4.32 ผังเมืองรวมจังหวัดปราจีนบุรีที่ประกาศใช้บังคับและมีการขอแก้ไขข้อกำ�หนด
ที่มา : กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2555.
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ช่วงผังหมดอายุและผังเมืองใหม่ยังไม่ประกาศบังคับใช้ในระหว่างนั้นมีการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ขัดกับผังเมืองเก่า หรือขัดกับผังเมืองใหม่ที่ยังไม่ประกาศ
ตัวอย่าง เช่น ผังเมืองรวมเกาะภูเก็ต

รูปที่ 4.33 ผังเมืองรวมเกาะภูเก็ต ที่ประชาชนในชุมชนมีส่วนจัดทำ�ข้อกำ�หนด
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ผังเมืองรวมเกาะภูเก็ต พื้นที่หลายบริเวณที่เป็นชายหาดและพื้นที่เพาะเลี้ยงชายฝั่งได้มีการใช้
ประโยชน์ที่ดินในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้างขนาดใหญ่ในช่วงที่ผังเมืองยังไม่ประกาศ
ใช้บังคับ และเกิดผลกระทบต่อชุมชน เช่น ชุมชนชาวเล
กรณีจังหวัดภูเก็ต ใช้การมีส่วนร่วมของประชาชนที่ต้องการจัดท�ำข้อเสนอแก้ไขปรับปรุงผังเมือง
รวมจังหวัดภูเก็ตและผังเมืองรวมเกาะภูเก็ต ทีห่ มดอายุบงั คับใช้โดยการมีสว่ นร่วมของชุมชน องค์กรวิชาชีพ
องค์กรเอกชน ช่วยกันท�ำข้อเสนอ โดยวิธกี ารง่ายๆ และเข้าใจได้โดยใช้ขอ้ มูลจากภาพถ่าย แผนที่ ผังชุมชน
ในการใช้สิทธิชุมชนดั้งเดิมของชาวเลและชาวประมง มีส่วนร่วมอนุรักษ์พื้นที่ชุมชน

รูปที่ 4.34 ตัวอย่างการนำ�เสนอข้อมูลของชุมชนเพื่อแสดงปัญหาและขอแก้ไขข้อกำ�หนด
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ตารางที่ 4.4 ตัวอย่างเปรียบเทียบข้อก�ำหนดของชุมชนร่างผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ.... ผังเมืองรวม
เกาะภูเก็ต พ.ศ. 2548 และร่างผังเมืองรวมเกาะภูเก็ต พ.ศ....
ประเภทการใช้ที่ดิน

ผังเมืองรวมเกาะภูเก็ต
พ.ศ. 2548
(หมดอายุ 2553)

ร่างผังเมืองรวมจังหวัด
ภูเก็ต พ.ศ....

แผนที่ผัง

พื้นที่ใช้บังคับ
การแบ่งประเภท
การใช้ที่ดิน

ร่างผังเมืองรวมเกาะ
ภูเก็ต พ.ศ......

ไม่มีแผนที่แสดง

จังหวัดภูเก็ตและเกาะบริวาร ตำ�บลทีอ่ ยูพ่ นื้ ทีบ่ นเกาะภูเก็ต จังหวัดภูเก็ตและเกาะ
ทั้งหมด
ไม่รวมเกาะบริวาร
บริวารทั้งหมด
16 ประเภท

13 ประเภท

16 ประเภท

การใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทอื่นที่ให้ใช้ได้
ในสีต่างๆ
สีเหลือง
ให้ใช้เพิ่มอีกไม่เกินร้อยละ 5 ไม่เกินร้อยละ 30 ของแปลง ให้ใช้เพิม่ อีกไม่เกินร้อยละ
อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละ ที่ดนิ ที่ยื่นขออนุญาต
5 ของที่ดินประเภทนี้ใน
บริเวณ
แต่ละบริเวณ
สีส้ม
อยู่อาศัยหนาแน่น
ปานกลาง

ให้ใช้เพิ่มอีกไม่เกินร้อยละ 15 ไม่เกินร้อยละ 50 ของแปลง ให้ใช้เพิม่ อีกไม่เกินร้อยละ
ของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละ ที่ดนิ ที่ยื่นขออนุญาต
50 ของที่ดินประเภทนี้ใน
บริเวณ
แต่ละบริเวณ

สีแดง
ให้ใช้เพิ่มอีกไม่เกินร้อยละ 10 ไม่เกินร้อยละ 70 ของแปลง ให้ใช้เพิม่ อีกไม่เกินร้อยละ
พาณิชยกรรม และอยู่ ของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละ ที่ดนิ ที่ยื่นขออนุญาต
10 ของที่ดินประเภทนี้ใน
อาศัยหนาแน่นมาก บริเวณ
แต่ละบริเวณ
สีม่วง
ให้ใช้เพิ่มอีกไม่เกินร้อยละ 10 ไม่เกินร้อยละ 50 ของแปลง ให้ใช้เพิม่ อีกไม่เกินร้อยละ
อุตสาหกรรมและคลัง ของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละ ที่ดนิ ที่ยื่นขออนุญาต
10 ของที่ ดิ น ประเภทนี้
สินค้า
บริเวณ
ในแต่ละบริเวณ
สีเขียว
ให้ใช้เพิ่มอีกไม่เกินร้อยละ 5 ไม่เกินร้อยละ 30 ของแปลง ให้ใช้เพิม่ อีกไม่เกินร้อยละ
5 ของที่ดินประเภทนี้ใน
ชนบทและเกษตรกรรม ของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละ ที่ดนิ ที่ยื่นขออนุญาต
แต่ละบริเวณ
บริเวณ
186

ผังเมืองกับการคุ้มครองสิทธิชุมชน
และสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน

ประเภทการใช้ที่ดิน

ผังเมืองรวมเกาะภูเก็ต
พ.ศ. 2548
(หมดอายุ 2553)

ร่างผังเมืองรวมจังหวัด
ภูเก็ต พ.ศ....

ร่างผังเมืองรวมเกาะ
ภูเก็ต พ.ศ......

สีเขียวอ่อน
ที่โล่งเพื่อนันทนาการ
และรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม

เฉพาะทีซ่ งึ่ เอกชนเป็นเจ้าของ เฉพาะทีซ่ งึ่ เอกชนเป็นเจ้าของ
ให้ใช้เพิ่มอีกไม่เกินร้อยละ 5 ไม่เกินร้อยละ 50 ของแปลง
ของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละ ที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
บริเวณ

เฉพาะที่ ซึ่ ง เอกชนเป็ น
เจ้ า ของ ให้ ใ ช้ เ พิ่ ม อี ก
ไม่เกินร้อยละ 5 ของที่ดิน
ประเภทนีใ้ นแต่ละบริเวณ

สีเขียวอ่อน
และเส้นทแยงสีขาว
พื้นที่อนุรักษ์ป่าไม้

ที่ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของให้ใช้
ประโยชน์ เ พื่ อ การอยู่ อ าศั ย
การท่ อ งเที่ ย วได้ ใ ห้ จั ด สรร
บ้านเดีย่ วได้ และให้ท�ำ อาคาร
อยู่อาศัยรวมในระยะ 1,000
เมตร จากชายฝั่งทะเลได้ซึ่ง
จะมีผลกระทบต่อระบบนิเวศ

ที่ ซึ่ ง เอกชนเป็ น เจ้ า ของ
ให้ ใช้ ป ระโยชน์ เ พื่ อ การ
อยู่อาศัย การท่องเที่ยว
ได้ให้จัดสรรบ้านเดี่ยวได้
และให้ท�ำ อาคารอยูอ่ าศัย
รวมในระยะ 1,000 เมตร
จากชายฝัง่ ทะเลได้ซงึ่ จะมี
ผลกระทบต่อระบบนิเวศ

สีฟ้า
ที่โล่งเพื่อการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
การท่องเที่ยว
และการประมง

มีข้อให้ทำ�ประโยชน์ที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
และท่าเรือ การให้ทำ�ได้โดย
ไม่ระบุเฉพาะพืน้ ทีท่ เี่ หมาะสม
จะทำ�ให้มีโอกาสเกิดการ
พัฒนากิจกรรมเหล่านีใ้ นพืน้ ที่
ชายฝั่งตลอดทั้งเกาะและ
กระทบต่อระบบนิเวศ
การประมง การเพาะเลี้ยง
ชายฝั่งและปะการัง

มี ข้ อ ให้ ทำ � ประโยชน์ ที่
เกีย่ วข้องกับการท่องเทีย่ ว
และท่าเรือ การให้ทำ�ได้
โดยไม่ ร ะบุ เ ฉพาะพื้ น ที่
ที่ เ หมาะสม จะทำ � ให้ มี
โอกาสเกิ ด การพั ฒ นา
กิ จ กรรมเหล่ า นี้ ใ นพื้ น ที่
ชายฝั่งตลอดทั้งเกาะและ
กระทบต่ อ ระบบนิ เ วศ
การประมง การเพาะเลีย้ ง
ชายฝั่งและปะการัง

สีฟ้ามีเส้นทแยงสีขาว
ที่โล่งเพื่อนันทนาการ
และรักษาคุณภาพ
สิง่ แวดล้อมชายฝัง่ ทะเล

การเขียนว่า เว้นแต่โครงการ
พัฒนาอ่าวภูเก็ตจะทำ�ให้เกิด
การตี ค วามที่ ค ลุ ม เครื อ ว่ า
เป็นการยกเว้นไม่ให้โครงการ
พั ฒ นาอ่ า วภู เ ก็ ต หรื อ อาจ
ตี ค วามว่ า หากมี โ ครงการ
พัฒนาอ่าวภูเก็ต จะสามารถ
ใช้ ป ร ะ โ ย ช น์ ไ ด้ ม า ก ก ว่ า
นั น ทนาการ การรั ก ษาสิ่ ง
แวดล้อมสาธารณประโยชน์

การเขี ย นว่ า เว้ น แต่
โครงการพัฒนาอ่าวภูเก็ต
จะทำ�ให้เกิดการตีความ
ที่ ค ลุ ม เครื อ ว่ า เป็ น การ
ยกเว้ น ไม่ ใ ห้ โ ครงการ
พัฒนาอ่าวภูเก็ตหรืออาจ
ตีความว่าหากมีโครงการ
พั ฒ น า อ่ า ว ภู เ ก็ ต จ ะ
สามารถใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้
มากกว่านันทนาการ การ
รักษาสิ่งแวดล้อม

ที่ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของให้ใช้
ประโยชน์ เ พื่ อ การอยู่ อ าศั ย
การท่ อ งเที่ ย วได้ ใ ห้ จั ด สรร
บ้านเดี่ยวได้และให้ทำ�อาคาร
อยู่อาศัยรวมในระยะ 1,000
เมตร จากชายฝั่งทะเลได้ซึ่ง
จะมีผลกระทบต่อระบบนิเวศ
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สำ�นักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

นอกจากนี้ ชุมชนยังใช้สิทธิชุมชนในการให้ความเห็นต่อการจัดท�ำข้อก�ำหนด และแนวทางแก้ไข
ที่กระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนี้
- การที่มีการใช้ข้อก�ำหนดการใช้ที่ดินแต่ละสีเหมือนกันทั้งจังหวัด เช่น สีเหลือง ก็มีข้อก�ำหนด
เหมือนกันในทุกพืน้ ทีส่ เี หลืองทีเ่ ป็นชุมชนพักอาศัยหนาแน่นน้อยทัง้ จังหวัด โดยทีล่ กั ษณะชุมชน
ในแต่ละพื้นที่ต่างกัน โดยเฉพาะระหว่างชุมชนในเมืองกับชุมชนนอกเขตเมือง ท�ำให้เกิดปัญหา
ความไม่เหมาะสมกับสภาพข้อเท็จจริง
- การก�ำหนดให้มีการพัฒนาการจัดสรรที่ดินเป็นบ้านเดี่ยวในพื้นที่อนุรักษ์ป่าไม้ รวมทั้งการให้
ข้อยกเว้นให้มีการอยู่อาศัยประเภทอาคารอยู่อาศัยรวมในระยะ 1,000 เมตร จากชายฝั่งทะเล
โดยไม่มีการจ�ำแนกเฉพาะพื้นที่ซึ่งมีความเหมาะสมเป็นบริเวณไป จะมีผลท�ำให้ที่ดินเอกชน
ในลักษณะนี้สามารถพัฒนาการใช้ที่ดินเพื่อกิจกรรมดังกล่าวได้ในพื้นที่อนุรักษ์ป่าไม้ในผัง
ที่ก�ำหนดไว้ทั่วเกาะซึ่งจะท�ำให้ไม่เกิดผลตามเจตนาของการใช้ประโยชน์หลักเพื่อการคุ้มครอง
ดูแลรักษาป่า ต้นนํ้า ล�ำธารและธรรมชาติเพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม
- การก�ำหนดการใช้ประโยชน์เพื่อการท่องเที่ยว นันทนาการ ท่าเรือ ควรมีการจ�ำแนกพื้นที่ที่
เหมาะสมทีก่ �ำหนดเป็นข้อให้และพืน้ ทีซ่ งึ่ เป็นข้อห้ามและระบุประเภทกิจกรรมการใช้ประโยชน์
ที่ชัดเจน เพราะหากมีกิจกรรมท่องเที่ยวบางอย่าง โดยไม่มีการจ�ำกัดประเภทและพื้นที่ ก็จะมี
ผลกระทบต่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการประมง

4.7 การน�ำสาระในผังเมืองไปใช้ในการคุม้ ครองสิทธิชมุ ชน และพิจารณาอนุมตั อิ นุญาต
สาระของผังเมืองรวมที่ผ่านการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการผังเมือง สามารถน�ำไปใช้ประกอบดุลพินิจ ในการพิจารณารายงานวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม การก�ำหนดพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมและการควบคุมอาคาร เช่น กรณีของการก่อสร้าง
โครงการขนาดใหญ่ที่ขัดกับผังเมืองรวมที่รอประกาศใช้บังคับที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นต้น แต่ใน
การประชุมพิจารณาผลกระทบของการพัฒนาต่อทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ มักไม่น�ำ
สาระส�ำคัญไปใช้ประกอบการพิจารณาว่า การพัฒนานั้นในประเด็นการใช้ประโยชน์ที่ดินมีข้อพึงระวัง
ประการใด จากรายงานการพิจารณาให้ความเห็นรวมทั้งการชี้แจงของหน่วยงานต่อประเด็นการใช้ที่ดิน
ในผังเมืองรวมที่ผ่านการพิจารณาเห็นชอบ แต่ยังมิได้มีการบังคับใช้ มักจะเป็นการชี้แจงว่าไม่มีผังเมือง
ทั้งที่โดยข้อเท็จจริงแล้ว ในพื้นที่ทุกจังหวัดมีการวางผังเมืองรวมระดับจังหวัดและมีรายงานการวิเคราะห์
มีสาระส�ำคัญของการใช้ประโยชน์ที่สอดคล้องหรือขัดกับสาระส�ำคัญในการใช้ที่ดินแต่ละประเภท ซึ่งหาก
น�ำมาพิจารณาประกอบการใช้ดุลพินิจ ก็จะเป็นการน�ำสาระของผังเมืองมาใช้ให้เกิดการคุ้มครองล่วงหน้า
และป้องกันผลกระทบต่อชุมชนได้อย่างรอบคอบครบถ้วนมากขึ้น
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ตั ว อย่ า งเช่ น กรณี ข ้ อ ร้ อ งเรี ย นการก่ อ สร้ า งท่ า เรื อ ที่ ต�ำบลกลาย อ�ำเภอท่ า ศาลา จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช ซึง่ มีการจัดท�ำร่างผังเมืองรวมจังหวัดทีอ่ ยูร่ ะหว่างรอประกาศใช้บงั คับ การจัดท�ำรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) ได้ระบุองค์ประกอบการใช้ประโยชน์พื้นที่
โครงการบนฝั่ง ซึ่งจะมีพื้นที่ส่วนที่เป็นถังเก็บนํ้ามันเชื้อเพลิง (ดีเซล) คลังเก็บนํ้ามันหล่อลื่น คลังเก็บถัง
บรรจุสารเคมี โรงเก็บของเสียอันตราย และโครงการนี้มีการขนส่งล�ำเลียงสารกัมมันตรังสี (อิริเดียม-192)
และสารที่ เ ป็ น วัตถุร ะเบิด แม้ว่า รายงานจะอ้ า งว่ า เป็ น ไปตามมาตรฐานการจั ดการและการขนส่ง
แต่กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่เป็นข้อห้ามในการใช้ประโยชน์ในผังเมืองรวมจังหวัดนครศรีธรรมราช
นอกจากนี้ ท่าเรือของบริษัทฯ จัดเป็นท่าเรือที่ใช้งานเพื่ออุตสาหกรรม มิใช่สาธารณูปโภคที่เป็นบริการ
เพื่อสาธารณะ
พื้นที่บริเวณโครงการอยู่ในร่างผังเมืองรวมจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งก�ำหนดไว้เป็นการใช้ที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม ที่ก�ำหนดให้ใช้ประโยชน์เพื่อเกษตรกรรม การอยู่อาศัย สถาบันราชการ
สถาบันศาสนา สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ จะเห็นว่าการพัฒนาโครงการเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดิน
และกิจกรรมทีข่ ดั แย้งกับผังเมือง โดยในพืน้ ทีช่ นบทเกษตรกรรมห้ามมิให้มกี จิ กรรมประเภทการเก็บรักษา
ขนส่ง ล�ำเลียงสารเคมีอันตราย
แม้ว่าผังเมืองรวมจังหวัดนครศรีธรรมราชในขณะนั้นยังถือเป็นฉบับร่าง แต่เป็นร่างที่ผ่านความ
เห็นชอบของคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว เตรียมรอประกาศใช้บงั คับ และมีบนั ทึกของส�ำนักงานโยธาธิการ
จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ นศ 0020/292 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555 ถึงท้องถิน่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
แจ้งการเตรียมพร้อมใช้บงั คับผังเมืองรวมจังหวัดนครศรีธรรมราช ทีจ่ ะประกาศในราชกิจจานุเบกษา ภายใน
พ.ศ. 2555
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพและการพิจารณาให้ความเห็นชอบ เป็นการ
ด�ำเนินการและให้ความเห็นต่อกิจกรรมที่ยื่นเรื่องเพื่อจะพัฒนาในอนาคตและร่างผังเมืองรวมจังหวัด
นครศรีธรรมราช ก็เป็นร่างที่ผ่านการพิจารณาเห็นชอบ เพื่อบังคับใช้ให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินมิให้มี
กิจกรรมที่ก่อผลกระทบ
ดังนั้น ด้วยหลักของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การคุ้มครองสิทธิในการด�ำรงชีวิตที่ปกติ
ต่อเนือ่ งในสิง่ แวดล้อมทีด่ เี ป็นวัตถุประสงค์ของกฎหมายในการให้สทิ ธิของบุคคลทีจ่ ะมีสว่ นร่วมกับรัฐและ
ชุมชน ดังเช่นในมาตรา 67 วรรคหนึง่ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 เป็นต้น ผูร้ บั ผิดชอบ
ในการพิจารณา การอนุมัติ อนุญาต จึงควรพิจารณามิให้กิจกรรมที่อาจเป็นอันตราย ก่อให้เกิดผลกระทบ
ด�ำเนินการในพื้นที่ซึ่งเป็นข้อห้ามในผังเมือง
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4.8 การนำ�สาระของผังเมืองรวมไปจัดทำ�ข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ ในช่วงทีผ
่ งั เมืองหมดอายุ
และผังเมืองฉบับใหม่ยังไม่แล้วเสร็จ
ตัวอย่าง กรณีผงั เมืองรวมมาบตาพุดซึง่ อยูใ่ นระหว่างการด�ำเนินการปรับปรุง ขัน้ ตอนในการน�ำไปสู่
การประกาศใช้ บั ง คั บ ต้ อ งใช้ เวลานานพอสมควร ในระหว่ า งนี้ ท้ อ งถิ่ น ได้ มี ก ารออกเทศบั ญ ญั ติ
ก
เทศบาลเมืองมาบตาพุด อ�ำเภอเมือง จังหวัดระยอง พ.ศ. 2553 แต่ขอบเขตของพื้นที่ซึ่งสามารถ
ขออนุ ญ าตก่ อ สร้ า งอาคารที่ เ ป็ น การใช้ เ พื่ อ กิ จ การอุ ต สาหกรรม ยั ง คงเป็ น ไปตามผั ง เมื อ งรวม
มาบตาพุด ฉบับที่หมดอายุไปแล้ว ซึ่งมีการก�ำหนดพื้นที่ทับซ้อนกับพื้นที่ชุมชน จะท�ำให้มีการเพิ่มขึ้น
ของกิ จ การที่ อ าจส่ ง ผลกระทบรุ น แรงต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มและสุ ข ภาพ ส่ ว นท้ อ งถิ่ น อื่ น ซึ่ ง เดิ ม อยู ่ ใ นเขต
ผังเมืองรวมมาบตาพุดฉบับที่หมดอายุบังคับใช้ ก็ได้มีการออกเทศบัญญัติก�ำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง
ดัดแปลงใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท โดยยึดตามแนวทางในกฎกระทรวง
ผังเมืองรวมมาบตาพุดฉบับเดิม
ดังนั้น การควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินในช่วงเวลาที่กฎกระทรวงในผังเมืองรวมฉบับใหม่ยังไม่
ประกาศใช้บงั คับซึง่ มีแนวโน้มการก�ำหนดพืน้ ทีอ่ ตุ สาหกรรมลดลงและการเพิม่ พืน้ ทีก่ นั ชน แต่กระบวนการ
ทางกฎหมายจะใช้เวลาอีกนานพอสมควร จึงอาจจะท�ำให้เกิดการขยายตัวของกิจกรรมทีอ่ าจส่งผลกระทบ
ต่อสิง่ แวดล้อมและสุขภาพในพืน้ ทีต่ ามผังเมืองรวมฉบับเดิม ซึง่ ท้องถิน่ น�ำมาเป็นกรอบในการออกเทศบัญญัติ
และอาจจะท�ำให้เกิดการพัฒนาในพื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่กันชน จึงจ�ำเป็นต้องมีมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
ที่จะป้องกันมิให้เกิดการขยายตัวของกิจการที่ส่งผลกระทบไปยังบริเวณที่เป็นข้อห้ามในผังเมืองฉบับใหม่
ที่ยังไม่แล้วเสร็จและรอการประกาศใช้บังคับ

4.9 การปรับปรุงมาตรฐานการก�ำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน และการจัดท�ำข้อก�ำหนด
ปัจจุบันการจัดท�ำผังเมืองรวมอ้างอิงประเภทอุตสาหกรรมที่ใช้ในการจัดท�ำข้อก�ำหนดจากบัญชี
ประเภทโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม แต่การพัฒนาอุตสาหกรรมมีการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีและ
การผลิตอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น เพื่อให้การวางผังเมืองสามารถก�ำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีการจัดท�ำ
ข้อก�ำหนดและมาตรการควบคุมให้ทันต่อสถานการณ์การพัฒนา ป้องกันผลกระทบต่อชุมชน จึงควรมี
การศึกษาร่วมมือระหว่างหน่วยงานและองค์การที่เกี่ยวข้อง ในการพิจารณาจัดกลุ่ม ประเภทกิจกรรมที่มี
กระบวนการผลิต การใช้วัตถุดิบที่อาจเป็นอันตราย การจัดการของเสียที่มีลักษณะต่างกัน รวมทั้ง
ความต้องการใช้ทรัพยากร เช่น ทีด่ นิ นาํ้ รวมทัง้ ทีต่ งั้ เฉพาะ เพือ่ จัดท�ำบัญชีอา้ งอิงในการก�ำหนดข้อห้ามและ
ข้อให้ด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่ที่เหมาะสม มีระยะกันชนและระยะป้องกันที่ปลอดภัย
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รูปที่ 4.35 ตัวอย่างสาระสำ�คัญในข้อกำ�หนดผังเมืองรวม ที่สามารถใช้ประกอบดุลพินิจ
กรณีการใช้พื้นที่เป็นที่เก็บวัตถุอันตราย จังหวัดนครศรีธรรมราช
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รูปที่ 4.36 ตัวอย่างการนำ�ผังเมืองที่หมดอายุการใช้บังคับมาเป็นแนวทางในการออกเทศบัญญัติ เพื่อให้เกิด
การควบคุมการใช้อาคาร กรณีพื้นที่มาบตาพุด
ที่มา:
สำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ. ข้อเสนอกรอบแนวคิดการจัดทำ�มาตรการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมและสุขภาวะในพื้นที่มาบตาพุดและพื้นที่เกี่ยวข้อง. 2554. หน้า 5-8.

ทั้งนี้ ประเภทกิจกรรมที่ควรน�ำมาพิจารณา ได้แก่
การผลิตไฟฟ้า  บัญชีประเภท 88 ซึ่งมีการพัฒนาการผลิตไฟฟ้าที่มีขนาดวัตถุดิบที่ใช้ รวมทั้ง
ผลกระทบทีแ่ ตกต่างกัน เช่น กรณีโรงไฟฟ้าชีวมวลตํา่ ว่า 10 เมกะวัตต์ กับโรงไฟฟ้าพลังนํา้ โรงไฟฟ้าถ่านหิน
จะมีผลกระทบต่างกัน และในการก�ำหนดนั้นควรพิจารณาก�ำลังการผลิตด้วย
การบ�ำบัดนํ้าเสียและจัดการกากของเสีย ซึ่งมีความแตกต่างกันในขนาดและประเภทของกาก
ของเสียที่เป็นขยะชุมชน ขยะติดเชื้อและขยะอันตราย เป็นต้น กิจการดังกล่าวนี้ควรมีการศึกษาก�ำหนด
ประเภทย่อย เพื่อให้การก�ำหนดข้อห้ามและข้อให้มีการพิจารณาพื้นที่ตั้ง พื้นที่ป้องกัน มิให้ส่งผลกระทบ
ต่อชุมชน
นอกจากนี้ การจัดท�ำข้อก�ำหนดนี้ยังไม่จ�ำแนกรายละเอียดให้สอดคล้องกับการพัฒนาที่เปลี่ยนไป
รวมทั้งผลกระทบของกิจการ และกรณีข้อก�ำหนดการอยู่อาศัยในเขตอนุรักษ์กรณีเหมือง และการควบคุม
การติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม เพื่อให้มีมาตรฐานป้องกันและควบคุมกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบ
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4.10 การปรับปรุงกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ปัจจุบัน การประกาศใช้บังคับผังเมืองมีความล่าช้า อันเนื่องมาจากสาเหตุหลายประการ ทั้งที่เป็น
ความล่าช้าในการด�ำเนินการ การก�ำหนดการใช้ประโยชน์ที่ท�ำให้เกิดความขัดแย้ง การขาดการศึกษา
อย่างรอบด้าน การขาดกระบวนการมีส่วนร่วมที่ครบถ้วนทั่วถึง และความล่าช้าในการพิจารณาและ
การใช้ประโยชน์ในบางประเด็นยังมิได้น�ำมาพิจารณาในการจัดท�ำข้อก�ำหนดการใช้พื้นที่
การปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ให้มผี งั เมืองทีไ่ ม่เกิด “ช่องว่าง” ในการควบคุม
การใช้ประโยชน์ที่ดินและการพัฒนาไม่ให้กระทบกับชุมชนและส่งเสริมต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน
และชุมชน ได้แก่

(1) การปรับปรุงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ในประเด็นที่ส�ำคัญ ดังนี้
		
		
		

การปรับปรุงโครงสร้างคณะกรรมการผังเมือง คณะที่ปรึกษาผังเมืองระดับจังหวัด ให้มีสัดส่วน
ของภาคประชาสังคมและชุมชนเพิม่ ขึน้ แทนการเน้นการเพิม่ สัดส่วนเฉพาะภาคเอกชน นักพัฒนา
และองค์ ก รวิ ช าชี พ โดยต้ อ งให้ มี สั ด ส่ ว นของคณะกรรมการที่ เ หมาะสมกั บ การพิ จ ารณา
ในด้านต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ของการผังเมือง

- การกระจายอ�ำนาจการวางผังและโครงสร้างกรรมการผังเมืองระดับท้องถิน่ ให้มอี �ำนาจตัดสินใจ
		 โดยมีการสนับสนุนและประสานความร่วมมือทางเทคนิควิชาการจากส่วนกลาง
- การปรับปรุงระยะเวลาการใช้บังคับ เพื่อมิให้เกิดช่องว่างโดยให้มีการก�ำหนดช่วงเวลาที่ต้องมี
		 การประเมินผล ทบทวนอย่างมีส่วนร่วม
		
		
		
		
		

การตัดสินใจของคณะกรรมการผังเมือง มีผลต่อสิทธิในการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพย์สินทั้ง
ส่วนบุคคลและสาธารณะ ดังนัน้ นอกจากการปรับปรุงโครงสร้างคณะกรรมการผังเมืองทีม่ าจาก
กระบวนการสรรหาทุกภาคส่วนแล้ว ควรมีการแสดงความรับผิดชอบในการตัดสินใจนโยบาย
สาธารณะ โดยแสดงการลงมติและมีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อกั ษรในการให้ความเห็นชอบ หรือ
ไม่เห็นชอบในการลงมติ เพือ่ เป็นการส่งเสริมกระบวนการตัดสินใจสาธารณะทีเ่ ป็นธรรมาภิบาล
มีเหตุผล หลักการ มีความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และความพร้อมรับผิดชอบ

		
		
		

การมีผงั ระดับประเทศและผังภาค เป็นการท�ำงานทีส่ �ำคัญทีจ่ ะบูรณาการการพัฒนาด้านต่างๆ มาสู่
การด�ำเนินการ การมีสว่ นร่วม ประสานให้เกิดการปฏิบตั ริ ว่ มมือสูผ่ ลการพัฒนาเพือ่ ส่วนรวมทีด่ ี
และยัง่ ยืน แต่ผงั นโยบายควรจะมีความยืดหยุน่ พร้อมต่อการมีสว่ นร่วมปรับปรุงเปลีย่ นแปลงให้
เหมาะสมร่วมกัน และไม่มีความจ�ำเป็นต้องบังคับใช้เป็นกฎหมาย

- ให้มีการริเริ่มการพัฒนาการศึกษา สร้างกลไกการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ด้วย
		 กระบวนการมีส่วนร่วมมาใช้เพื่อให้การวางผังทุกระดับน�ำไปสู่ผลที่ดีและยั่งยืน
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(2) การปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์พื้นที่
การวิเคราะห์ข้อก�ำหนดผังเมืองรวมในหลายพื้นที่ซึ่งมีการให้สัมปทานในกิจการที่มีผลกระทบต่อ
พืน้ ที่ เช่น สัมปทานพลังงาน การให้อาชญาบัตรเหมืองแร่ และประทานบัตรเหมืองแร่ และสัมปทานกิจการ
โทรคมนาคม ศึกษาจากกรณีผังระดับนโยบายภาคตะวันออกเฉียงเหนือและผังเมืองรวมจังหวัดในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการท�ำเหมืองแร่ในจังหวัดเลย จังหวัดอุดรธานี และจังหวัด
หนองบัวล�ำภู และข้อร้องเรียนเกีย่ วกับการขุดเจาะส�ำรวจปิโตรเลียม ในจังหวัดบุรรี มั ย์และจังหวัดกาฬสินธุ์
การวิเคราะห์พบว่า สาระส�ำคัญของผังภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึง่ เป็นผังระดับนโยบาย ได้ก�ำหนด
ให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นแหล่งผลผลิตการเกษตรทีใ่ ช้เลีย้ งประชากรในประเทศ มีการก�ำหนดพืน้ ที่
สงวนและอนุรักษ์ พื้นที่คุ้มครองสภาพแวดล้อม พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่เมืองและอุตสาหกรรม โดย
การพัฒนาอุตสาหกรรมจะเน้นอุตสาหกรรมการเกษตรที่สอดคล้องกับฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
และในส่วนการเกษตรนัน้ พบว่าในจังหวัดบุรรี มั ย์และจังหวัดกาฬสินธุท์ มี่ ขี อ้ ร้องเรียนเรือ่ งการขุดเจาะส�ำรวจ
ปิโตรเลียมนั้น เป็นพื้นที่ที่ได้รับการก�ำหนดเป็นพื้นที่เกษตรกรรมปลูกข้าว มันส�ำปะหลังและยางพารา
และพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรต่อเนื่องกับผลผลิตการเกษตรดังกล่าว ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นพื้นที่
เกษตรกรรมทีเ่ น้นในเรือ่ งพืชไร่ มันส�ำปะหลัง อ้อย และเป็นพืน้ ทีเ่ กษตรอุตสาหกรรม ส�ำหรับจังหวัดอุดรธานี
จังหวัดเลยนัน้ ในผังนโยบายการใช้ทดี่ นิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ก�ำหนดไว้เป็นพืน้ ทีช่ นบทและเกษตรกรรม
พื้นที่สงวนและอนุรักษ์ป่าไม้ เป็นพื้นที่มีศักยภาพทางการเกษตร การท่องเที่ยว และเป็นแหล่งโบราณคดี
ที่ส�ำคัญ
อย่างไรก็ตาม ในผังภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี้ ได้มีการก�ำหนดผังนโยบายในด้านอุตสาหกรรม
โปแทชที่จังหวัดอุดรธานี แต่มิได้มีการก�ำหนดขอบเขตพื้นที่และในด้านผังนโยบายพลังงานได้มีการเสนอ
ให้มีการส่งเสริมการลงทุนพัฒนาธุรกิจพลังงานในภูมิภาค แต่ทั้งกรณีการพัฒนาเหมืองแร่และพื้นที่ลงทุน
ธุรกิจพลังงานนัน้ มิได้ถกู ก�ำหนดพืน้ ทีไ่ ว้ในผังนโยบาย ในขณะทีผ่ งั นโยบายการใช้ทดี่ นิ และผังนโยบายด้าน
การเกษตรกรรม พื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดเลย อุดรธานี บุรีรัมย์ และกาฬสินธุ์ ได้รับการก�ำหนดเป็นพื้นที่
ชนบทเกษตรกรรมและพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ปา่ ไม้ ซึง่ จะเห็นว่าในผังนโยบายการใช้ทดี่ นิ และการพัฒนาการเกษตร
มีความขัดแย้งในการใช้ที่ดินกับผังนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมเหมืองแร่และผังนโยบายการพัฒนา
พลังงาน จึงควรทีจ่ ะมีการประเมินผลกระทบระดับยุทธศาสตร์ดว้ ยกระบวนการมีสว่ นร่วม (SEA - Strategic
Environmental Assessment) เพื่อให้เกิดทางเลือกการใช้ประโยชน์พื้นที่เพื่อการพัฒนาที่เหมาะสม
ที่เป็นการร่วมก�ำหนดและลดความขัดแย้งในระดับโครงการ
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ เป็นเครื่องมือและกลไกที่ใช้เชื่อมประสานการท�ำงาน
ของหลายฝ่ายเข้าด้วยกัน เริ่มจากการก�ำหนดทิศทางการพัฒนาให้เกิดดุลยภาพทั้งเศรษฐกิจ สังคมและ
สิง่ แวดล้อมไปพร้อมกัน บนฐานกระบวนการทีผ่ มู้ สี ว่ นได้เสียได้เข้ามาร่วมตัดสินใจเลือกการพัฒนานัน้ ๆ โดย
มีพื้นฐานของการบริหารจัดการที่ดี มีความรับผิดชอบร่วมกัน การพิจารณาฐานศักยภาพ เงื่อนไข บริบท
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ต่างๆ ทั้งทางบวกและลบ จึงเป็นทั้งเครื่องมือและกลไกหนึ่งที่จะน�ำมาสู่การบูรณาการทั้งความคิดและ
การปฏิบัติการ ให้เกิดการท�ำงานอย่างมีระบบและมีกระบวนการตัดสินใจอย่างมีส่วนร่วม โดยมุ่งเป้าของ
การพัฒนาที่ยั่งยืนบนศักยภาพและเงื่อนไขของการพัฒนาในระยะยาว ซึ่งการพัฒนานโยบายและแผนที่
เกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่นี้ กระบวนการ SEA จะมีส่วนส�ำคัญในการก�ำหนดเป้าประสงค์การพัฒนาและ
ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์7
และในระดับผังเมืองรวมจังหวัด พบว่าจังหวัดเลยและจังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีข้อร้องเรียนในด้าน
การพัฒนาเหมืองแร่ และการขุดเจาะส�ำรวจพลังงานนั้น ยังไม่มีมาตรการในข้อก�ำหนดผังเมืองในกิจกรรม
เหมืองแร่ และกิจกรรมการขุดเจาะส�ำรวจพลังงาน เนื่องจากไม่ได้เป็นกิจการที่อยู่ในประเภทโรงงาน
ซึ่งใช้อ้างอิง และกิจการดังกล่าวท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้พื้นที่ ทั้งที่เป็นพื้นที่อนุรักษ์ พื้นที่
เกษตรและชุมชน จึงท�ำให้การควบคุมการใช้ทดี่ นิ ไม่ครอบคลุมและไม่มสี าระทีน่ �ำไปพิจารณาในการก�ำหนด
มาตรการป้องกันผลกระทบและการพิจารณาอนุมัติอนุญาต
นอกจากนี้ ในเงื่อนไขของการให้สัมปทานและอาชญาบัตรในกิจการดังกล่าว ไม่มีเงื่อนไขผังเมือง
ในระดับการให้สัมปทาน แต่จะมีการพิจารณาผลกระทบด้านการใช้ที่ดินในระดับโครงการเมื่อมีการจัดท�ำ
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ
ดังนั้น จึงควรมีการมีส่วนร่วมของหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ในการจัดกลุ่มประเภท
กิจกรรมทีม่ กี ารขอสัมปทานดังกล่าวและน�ำมาประเมินผลกระทบระดับยุทธศาสตร์ในเชิงพืน้ ทีแ่ ละก�ำหนด
ทางเลือกให้มีเขตการให้สัมปทานที่เป็นการก�ำหนดร่วมกันซึ่งจะต้องมีการปรับปรุงพระราชบัญญัติแร่
พ.ศ. 2510 และพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(3) การปรับปรุง พัฒนาศักยภาพและขยายอัตราก�ำลัง หน่วยงานกฤษฎีกา
เนื่องด้วยผังเมืองส่วนใหญ่ ใช้เวลานานมากในช่วงจากการตรวจของส�ำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา เนื่องด้วยต้องมีความถูกต้องของพื้นที่ นามศัพท์ และข้อความทางกฎหมาย ในขณะที่ส�ำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกามีภารกิจอื่นนอกเหนือจากด้านผังเมือง จึงควรมีการพิจารณาปรับปรุง พัฒนา
ศักยภาพและขยายอัตราก�ำลัง รวมทั้งพิจารณาการขยายหน่วยงานในภูมิภาค เนื่องด้วยผังเมืองเป็น
กฎกระทรวงที่ใช้บังคับเฉพาะพื้นที่

7

สำ�นักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. การจัดทำ�แนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์. เอกสารอัดสำ�เนา. 2550. หน้า 2-4.
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รูปที่ 4.37 แสดงผังนโยบายการใช้ประโยชน์ที่ดินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่กำ�หนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่สงวนและอนุรักษ์ป่าไม้
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4.11 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพในทุกขั้นตอน
- การสร้างความรู้ความเข้าใจในทุกภาคส่วน
- กระบวนการสื่อสารสาธารณะที่เข้าใจและเข้าถึงได้ง่าย
- การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่มากกว่าแผนผังและข้อก�ำหนด โดยควรมีข้อมูลที่เป็น Input
การวางผัง
- การวิเคราะห์และก�ำหนดทิศทาง และการให้ประชาชนมีโอกาสมีส่วนร่วมในทุกระดับและ
ขั้นตอน
- การแสดงกลไกการน�ำผังไปสูก่ ารปฏิบตั ิ ทีจ่ ะประสานและเชือ่ มโยงกับแผน นโยบาย งบประมาณ
ของหน่วยงานและภาคส่วนต่างๆ รวมทั้งกลไก กระบวนการตรวจสอบ คัดค้าน อุทธรณ์
ที่ชัดเจน
- การแสดงความเชื่อมโยงของผังเมืองรวมชุมชน กับผังชนบท เพื่อการมีส่วนร่วมของกลุ่มที่ใช้
ฐานทรัพยากรร่วมกัน
- การเปิดเผยข้อมูลการพิจารณา เหตุผลการตัดสินใจของคณะกรรมการ เพือ่ การติดตาม ตรวจสอบ
และแสดงความพร้อมรับผิดชอบ
- ควรมีการปรับปรุงกระบวนการ กลไกและขั้นตอนการมีส่วนร่วมให้มีระยะเวลาที่เหมาะสม
และชัดเจน รวมทั้งการเปิดเผยและกลไกการรับรองผลจากการมีส่วนร่วมแต่ละระดับและ
ขั้นตอนร่วมกัน
- เนือ่ งด้วยผังประเทศและผังภาคทีม่ กี ารจัดท�ำไว้ เป็นเรือ่ งใหม่ทมี่ กี ารด�ำเนินการและมีผลต่อการ
วางผังระดับชุมชน ขอเสนอให้กรมโยธาธิการและผังเมืองมีการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วนของผัง
และการศึกษาแต่ละสาขาในการวางผัง รวมทัง้ ตัวอย่างการศึกษาวิเคราะห์เพือ่ การวางและจัดท�ำ
ผังเมืองรวม เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสศึกษา ท�ำความเข้าใจ เพื่อการให้ความคิดเห็นต่อร่าง
พระราชบัญญัตกิ ารผังเมือง พ.ศ. .... อย่างมีประสิทธิภาพและส่งเสริมสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ของประชาชน
- การเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. .... ที่ก�ำลังมีการปรับปรุง

4.12 สรุป
การวิเคราะห์และสังเคราะห์ปญ
ั หาและกระบวนการผังเมืองเกีย่ วข้องกับสิทธิชมุ ชนและสิทธิการมี
ส่วนร่วมของประชาชน จากกรณีข้อร้องเรียนมายังส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ปัญหาผลกระทบจากโครงการที่มีต่อชุมชน ปัญหาและกระบวนการผังเมืองที่เกี่ยวข้องกับสิทธิชุมชนและ
สิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชนและวิเคราะห์โครงสร้าง กระบวนการผังเมืองแต่ละระดับ พบว่า ผังเมือง
มีหลายระดับทั้งผังเมืองในระดับนโยบาย ผังเมืองที่มีผลบังคับตามกฎหมาย และผังเมืองที่เป็นผัง
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แนะแนวทางพัฒนาโครงสร้างและกระบวนการผังเมือง มีความเกีย่ วข้องกับการจัดท�ำนโยบายและแผนระดับ
ต่างๆ ทั้งในระดับประเทศ ระดับภาค ระดับจังหวัด และระดับกลุ่มพื้นที่ ซึ่งจะมีผลต่อการน�ำมาก�ำหนด
การใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีผลกระทบต่อชุมชน
ดังนั้น การที่จะให้ผังเมืองมีผลต่อการคุ้มครองสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน
จึงต้องเริ่มต้นจากการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และการมีส่วนร่วมในแผนและผังระดับนโยบาย เพื่อที่ชุมชน
จะมีส่วนร่วมในระดับ “ต้นนํ้า” คือ มีส่วนร่วมก�ำหนดทิศทางการพัฒนาพื้นที่ตั้งแต่ระดับนโยบาย
และเนื่องด้วยการก�ำหนดนโยบายมีหลายสาขาที่ไม่มีความสอดคล้องกัน จึงควรให้มีการด�ำเนินการ
ประเมินผลกระทบระดับยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่ โดยบูรณาการแผนยุทธศาสตร์ นโยบาย ที่จะมีการใช้
ประโยชน์พื้นที่ เพื่อรวบรวมน�ำมาประเมินผลกระทบ และก�ำหนดทางเลือกด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม
ทุกขั้นตอน และในการด�ำเนินการทบทวนผังระดับนโยบาย ผังเมืองรวมจังหวัดและผังเมืองรวมชุมชนนั้น
จะต้องมีการให้ข้อมูลเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกขั้นตอน ที่สามารถเข้าใจถึงเหตุและผล
ที่ ม าของข้ อ มู ล ในการก�ำหนดการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น และทิ ศ ทางการพั ฒ นา การจั ด ท�ำข้ อ ก�ำหนด
การใช้ประโยชน์พื้นที่ที่จะมีผลกระทบต่อวิถีชีวิต เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมของชุมชน
การวิเคราะห์ผลกระทบต่อชุมชนส่วนใหญ่เป็นการจัดท�ำข้อก�ำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่
สีเขียว ซึง่ มีการน�ำไปสูก่ ารปฏิบตั ทิ มี่ มี าตรฐานต่างกันในบางพืน้ ที่ ประกอบกับผังเมืองเป็นเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การวิเคราะห์หลายสาขาที่ต้องบูรณาการ เพื่อก�ำหนดการใช้ประโยชน์ที่เหมาะสมและประชาชนไม่ได้รับ
การชี้แจงให้เข้าใจ จึงมีการก�ำหนดการใช้ประโยชน์ที่ไม่สอดคล้องกับพื้นที่ ดังนั้น การปรับปรุงมาตรฐาน
ผังเมือง ในบางกิจกรรมทีม่ ผี ลกระทบต่างกันโดยการมีสว่ นร่วมของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องและการมีสว่ นร่วม
ของประชาชน จะท�ำให้มาตรฐานผังเมืองและการก�ำหนดกิจกรรมบางประเภททีม่ ผี ลกระทบต่างกัน อาทิเช่น
กิจการพลังงาน กิจการก�ำจัดขยะและของเสีย มีความชัดเจน และมีการก�ำหนดการใช้ที่ดินในบริเวณที่
เหมาะสมร่วมกัน
ปั ญ หาของช่ ว งเวลาที่ ผั ง เมื อ งหมดอายุ ก ารบั ง คั บ ใช้ แ ละผั ง เมื อ งที่ ผ ่ า นการรั บ ฟั ง และได้ รั บ
ความเห็นชอบแล้ว แต่อยูร่ ะหว่างการรอประกาศใช้บงั คับตามกฎหมาย ท�ำให้เกิดช่องว่างทีม่ กี ารขออนุญาต
ท�ำกิจกรรมที่เป็นข้อห้ามและขัดกับสาระส�ำคัญของผัง จึงควรน�ำสาระของผังเมืองรวมที่ผ่านการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชน และผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการผังเมือง มาประกอบดุลพินิจ
ในการพิจารณารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อมและการพิจารณาอนุมตั อิ นุญาต ให้เกิดการคุม้ ครอง
ล่วงหน้าและป้องกันผลกระทบต่อชุมชนได้อย่างรอบคอบครบถ้วนมากขึ้น รวมทั้งการใช้พระราชบัญญัติ
การผังเมือง มาตรา 15 (3) และการน�ำสาระของข้อก�ำหนดผังเมืองไปใช้ในการออกข้อบัญญัติท้องถิ่น
ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม
กรณีความล่าช้าของผังเมืองที่กระทบต่อชุมชนและสิทธิชุมชน เนื่องจากใช้เวลานานมากในช่วง
จากการตรวจของส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จึงควรมีการพิจารณาปรับปรุง พัฒนาศักยภาพและ
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ขยายอัตราก�ำลังในหน่วยงานดังกล่าว รวมทั้งพิจารณาการขยายหน่วยงานในภูมิภาค เนื่องด้วยผังเมือง
เป็นกฎกระทรวงที่ใช้บังคับเฉพาะพื้นที่
ปัจจุบนั โครงสร้างการพิจารณาและตัดสินใจผังเมือง คือกรรมการผังเมือง ซึง่ เป็นการตัดสินใจจาก
ส่วนกลาง มาตรการบังคับใช้และการพิจารณาอนุญาต การปฏิบัติต่างๆ อยู่ในพื้นที่ จึงควรมีการกระจาย
อ�ำนาจการตัดสินใจผังเมืองในระดับจังหวัดและระดับชุมชน โดยมีโครงสร้างกรรมการแต่ละดับที่มาจาก
ทุกภาคส่วน และชุมชนในพื้นที่วางผังควรมีอ�ำนาจในการตัดสินใจด้วย ซึ่งในการนี้ จ�ำเป็นต้องปรับปรุง
พระราชบัญญัตกิ ารผังเมือง รวมถึงการปรับปรุง เพือ่ ให้มผี งั เมืองทีไ่ ม่เกิด “ช่องว่าง” ในการควบคุมการใช้
ประโยชน์ที่ดินและการพัฒนาไม่ให้กระทบกับชุมชนและส่งเสริมต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนและ
ชุมชนด้วย
นอกจากนี้ ผังเมืองในระดับต่างๆ มีสาระส�ำคัญทีค่ รอบคลุมการพัฒนาหลายด้านและก�ำหนดการใช้
ประโยชน์ที่ดิน แต่ในหลายพื้นที่มีการพัฒนาที่มีผลกระทบและขัดกับสาระส�ำคัญของผัง จึงควรน�ำสาระ
ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินไปประกอบการประเมินผลกระทบระดับยุทธศาสตร์ ด้วยการมีส่วนร่วมก่อน
การให้สัมปทานในกิจการบางประเภท เช่น เหมืองแร่และกิจการส�ำรวจขุดเจาะพลังงาน ทั้งนี้ ควรมี
การปรับปรุงกฎหมายต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องด้วยเช่น พระราชบัญญัตแิ ร่ พ.ศ. 2510 และพระราชบัญญัตปิ โิ ตรเลียม
พ.ศ. 2514 และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
การส่งเสริมการมีสว่ นร่วมอย่างมีประสิทธิภาพในทุกขัน้ ตอนกระบวนการสือ่ สารสาธารณะทีเ่ ข้าใจ
และเข้าถึงได้งา่ ย การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารรวมทัง้ มีปรับปรุงกระบวนการ กลไกและขัน้ ตอนการมีสว่ นร่วม
ให้มีระยะเวลาที่เหมาะสมและชัดเจน รวมทั้งการกระจายอ�ำนาจการตัดสินใจด้วยการมีส่วนร่วมในระดับ
ชุมชน และการปรับปรุงกฎหมายบางฉบับดังกล่าวข้างต้น จะช่วยให้ผงั เมืองเป็นไปเพือ่ การคุม้ ครองสิทธิชมุ ชน
และสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน ทั้งในกระบวนการผังเมืองและการน�ำผังเมืองไปใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนา การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต และจัดท�ำมาตรการคุ้มครอง มิให้มีการพัฒนาที่ส่งผลกระทบ
ต่อชุมชน น�ำไปสู่การพัฒนาที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมของชุมชน ด้วยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน
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การวิเคราะห์และสังเคราะห์ปัญหากฎหมายผังเมือง

ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน
การศึกษาวิจัยเรื่อง ผังเมืองกับการคุ้มครองสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน
ให้ความสำ�คัญกับการคุ้มครองสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน ในกระบวนการนโยบาย
สาธารณะด้านผังเมือง ทั้งในช่วงก่อนการวางผัง ในระหว่างการวางผัง และหลังการประกาศบังคับใช้
ผังเมืองเพื่อประโยชน์ในการปกป้องคุ้มครองสิทธิในการมีส่วนร่วมกับรัฐ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม และสิทธิในการดำ�รงชีพอย่างปกติและต่อเนื่องในสิ่งแวดล้อม ที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตราย
ต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของประชาชน
โดยจากการศึกษารวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการผังเมืองในบทที่ 2 และการจัดกลุ่มประเด็น
ผังเมืองที่เกี่ยวข้องกับสิทธิชุมชน และสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชนในบทที่ 3 ซึ่งมีที่มาจากประเด็น
ปัญหากรณีชมุ ชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากการพัฒนาและกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับผังเมือง ประเด็นปัญหาผังเมือง
ที่ปรากฏตามสื่อสาธารณะ ข้อร้องเรียน การตีความทางกฎหมาย ความคิดเห็นจากการจัดประชุมรับฟัง
ความคิดเห็น และนำ�มาสู่การวิเคราะห์และสังเคราะห์ปัญหากฎหมายผังเมือง พบว่าในแต่ละช่วงของ
การดำ�เนินการเพือ่ จัดทำ�ผังเมือง จนถึงการประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมายและผังเมืองหมดอายุการบังคับใช้
มีลกั ษณะและสภาพปัญหาทางกฎหมายทีแ่ ตกต่างกัน โดยสามารถแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 4 ช่วง กล่าวคือ
1) สิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชนในช่วงระหว่างการจัดทำ�ผังเมือง
2) สิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชนในช่วงระหว่างประกาศบังคับใช้
3) สิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชนในช่วงหลังประกาศบังคับใช้
4) สิทธิชมุ ชนและสิทธิการมีสว่ นร่วมของประชาชนกรณีกฎกระทรวงเกีย่ วกับผังเมืองรวมหมดอายุ
การบังคับใช้

5.1 สิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชนในช่วงระหว่างการจัดทำ�ผังเมือง
5.1.1 สิทธิในข้อมูลข่าวสาร
ในการจัดทำ�ผังเมือง กฎหมายกำ�หนดให้ตอ้ งรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและปิดประกาศตัวผัง
และข้อกำ�หนดเป็นเวลา 90 วัน ในขั้นตอนนี้ประชาชนสามารถใช้สิทธิในการเข้ามามีส่วนร่วมแสดง
ความคิดเห็น เพื่อปรับปรุงแก้ไขร่างผังเมืองในพื้นที่ของตนเองได้
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ทัง้ นี้ การทีป่ ระชาชนจะสามารถเข้ามามีสว่ นร่วมในกระบวนการดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพนัน้
ประชาชนจำ�เป็นต้องมีความเข้าใจในร่างผังเมืองดังกล่าว รวมทั้งทราบถึงสิทธิและผลกระทบของการวาง
ผังเมืองที่มีต่อตนเองและชุมชน เช่น เข้าใจข้อกำ�หนดในการใช้ประโยชน์ที่ดินในแต่ละบริเวณของผัง
ซึ่งหมายความรวมถึงกิจการที่สามารถดำ�เนินการได้และกิจการที่ห้ามดำ�เนินการในพื้นที่ เป็นต้น
ประเด็นปัญหาในการใช้สทิ ธิของประชาชนเพือ่ รับรูข้ อ้ มูลข่าวสารเกีย่ วกับการวางผังเมือง ปรากฏ
ใน 2 ลักษณะ คือ
1) ประชาชนไม่ทราบข้อมูลว่ามีการจัดทำ�ผังเมืองในพื้นที่ จึงไม่ได้ใช้สิทธิเพื่อมีส่วนร่วมใน
กระบวนการดังกล่าว โดยอาจมีสาเหตุมาจากการประชาสัมพันธ์ที่ไม่ทั่วถึงหรือช่องทางใน
การสือ่ สารประชาสัมพันธ์ไม่เหมาะสมกับลักษณะวิถกี ารดำ�เนินชีวติ ของประชาชนในแต่ละพืน้ ที่
ซึ่งแตกต่างกัน
2) ประชาชนไม่สามารถทำ�ความเข้าใจร่างผังเมืองที่มีการปิดประกาศได้ เนื่องจากร่างผังเมือง
ที่นำ�มาปิดประกาศ มีข้อมูลทางเทคนิคเฉพาะ และจำ�ต้องพิจารณาทั้งตัวผังและข้อกำ�หนด
ซึ่ งในบางพื้นที่มีการปิดประกาศเฉพาะตั ว ผั ง โดยไม่ ไ ด้ ปิ ดประกาศข้ อกำ � หนด จึ ง ส่งผล
ให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผังเมืองที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 57 ได้บัญญัติรับรองให้บุคคล
มีสทิ ธิได้รบั ข้อมูล คำ�ชีแ้ จง และเหตุผลจากหน่วยงานของรัฐ ก่อนการอนุญาตหรือการดำ�เนินโครงการหรือ
กิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียสำ�คัญ
อื่นใดที่เกี่ยวกับตนหรือชุมชนท้องถิ่น และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อนำ�ไปประกอบการพิจารณาในเรื่องดังกล่าว
ระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นประชาชน พ.ศ. 2548 ข้อ 8 กำ�หนดว่า
ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน หน่วยงานของรัฐต้องมุง่ ให้ประชาชนมีความเข้าใจทีถ่ กู ต้องเกีย่ วกับ
โครงการของรัฐ และรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการนั้น รวมตลอดทั้งความเดือดร้อน
หรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่ประชาชนด้วย
สิทธิในข้อมูลข่าวสารตามรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ประกอบ
กับระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ดังกล่าว
เป็นหลักประกันสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนเกี่ยวกับการดำ�เนินโครงการหรือกิจกรรม
ที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิตหรือส่วนได้เสียของตนหรือชุมชน ซึ่งการจัดทำ�
ผังเมืองถือเป็นลักษณะของการดำ �เนินกิจกรรมดังกล่าว ดังนั้น การดำ �เนินการเพื่อให้มีการวางหรือ
จัดทำ�ผังเมือง จึงต้องมีกระบวนการทีส่ ามารถทำ�ให้ประชาชนรับทราบข้อมูลในการจัดทำ�ในแต่ละขัน้ ตอน
ได้โดยง่าย สามารถอ่านทำ�ความเข้าใจผังเมืองและมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นได้อย่างกว้างขวาง
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ผังเมืองกับการคุ้มครองสิทธิชุมชน
และสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน

5.1.2 สิทธิในการมีส่วนร่วมของประชาชน การจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ต่อร่างผังเมือง
ประเด็นปัญหาเกีย่ วกับกระบวนการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนนี้ คณะผูว้ จิ ยั พบว่ามีปญ
ั หา
การจัดประชุมชี้แจงไม่ทั่วถึงครอบคลุมพื้นที่ และการจัดประชุมชี้แจงเพื่อรับฟังความคิดเห็นประชาชน
ไม่เพียงพอ
1) ปัญหาการจัดประชุมชี้แจงไม่ทั่วถึง ไม่ครอบคลุมพื้นที่
การดำ�เนินการโฆษณาและประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เป็นไปตามขั้นตอนที่ 4 ของ
การวางและจัดทำ�ผังเมืองรวมเมือง ผังเมืองรวมชุมชน และขัน้ ตอนที่ 9 ของการวางและจัดทำ�ผังเมืองรวม
จังหวัด ซึ่งกฎหมายมิได้กำ�หนดรูปแบบที่ชัดเจนในการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนไว้
ปัญหาทีพ่ บ คือ การทีป่ ระชาชนในพืน้ ทีซ่ งึ่ จะมีการวางผังเมือง ไม่ทราบข้อมูลกระบวนการวางและ
จัดทำ�ผังเมืองรวม ทั้งไม่ทราบถึงสิทธิของตนเองในการเข้าไปมีส่วนร่วมในแต่ละกระบวนการดังกล่าว
เนื่องจากการจัดประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนมักจัดโดยไม่ได้กระจายครอบคลุม
ไปยังพื้นที่ตามการวางผังเมืองทั้งหมดอย่างทั่วถึง ส่งผลให้ประชาชนบางส่วนไม่ทราบข้อมูลและไม่อาจ
เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อการวางผังเมืองในพื้นที่ของตนเองได้
ตามมาตรา 57 วรรคสอง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ประกอบคำ�พิพากษา
ศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขแดงที่ 1025/2556 ซึ่งศาลได้วินิจฉัยเกี่ยวกับบทบัญญัติในมาตรา 57
วรรคสองว่า “บทบัญญัติในส่วนนี้เป็นการกำ�หนดหน้าที่ของรัฐหรือขั้นตอนที่สำ�คัญของ...การวางผังเมือง
การกำ�หนดเขตการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ และการออกกฎทีอ่ าจมีผลกระทบต่อส่วนได้เสียสำ�คัญของประชาชน
ด้วยการบังคับให้รัฐต้องจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างทั่วถึงก่อนดำ�เนินการ
ดังกล่าว ซึ่งหลักการดังกล่าวได้เริ่มมีมาตั้งแต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 โดยมี
เจตนารมณ์ที่จะรับรองสิทธิของประชาชนให้มีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นอย่างทั่วถึงและใช้สิทธิได้
โดยถูกต้องกับความเป็นจริง เกี่ยวกับการที่รัฐจะจัดให้มีการดำ�เนินการต่างๆ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อ
ส่วนได้เสียสำ�คัญของประชาชน...”
“การทีผ่ ถู้ กู ฟ้องคดีที่ 1 และที่ 2 ยังมิได้จดั ให้มกี ระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่าง
ทั่วถึง เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกำ�หนดให้ต้องปฏิบัติ”
ตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 57 วรรคสอง
ซึ่งได้กำ�หนดให้การกำ�หนดเขตการใช้ประโยชน์ในที่ดิน ให้รัฐจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนอย่างทั่วถึงก่อนดำ�เนินการ ประกอบประเด็นคำ�วินิจฉัยในคดีข้างต้นสามารถเทียบเคียง
ได้กับกระบวนการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในกรณีการจัดทำ�ผังเมือง ซึ่งต้องจัดให้มีการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนอย่างทั่วถึง ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการวางและจัดทำ�ผังเมือง
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2) การจัดประชุมชี้แจงเพื่อรับฟังความคิดเห็นประชาชนไม่เพียงพอ
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 มาตรา 19 กำ�หนดว่า ในการวางและจัดทำ�ผังเมืองรวม
ให้สำ�นักผังเมืองหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้วแต่กรณี จัดให้มีการโฆษณาให้ประชาชนทราบ แล้วจัดการ
ประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้ง เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชนในท้องที่ที่จะมีการวางและจัดทำ�ผังเมือง
รวมนั้น
ปัญหาที่พบ คือ เมื่อกฎหมายกำ�หนดเกณฑ์ขั้นตํ่า โดยให้มีการจัดประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้ง
โดยมิได้กำ�หนดให้จัดประชุมอย่างทั่วถึง จึงส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ที่จะมีการวางและจัดทำ�ผังเมืองนั้น
ไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดทำ�ผังเมืองที่เพียงพอ
อย่างไรก็ตาม การจัดประชุมชี้แจงเพียงหนึ่งครั้งหรือหลายครั้งหากไม่มีการกำ�หนดหลักเกณฑ์
วิธีการการให้ข้อมูลที่กว้างขวางและหลากหลาย ประชาชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงได้ง่ายก็ไม่อาจ
ถือได้ว่าเป็นการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างทั่วถึงได้

การใช้สิทธิแก้ไขเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ ในที่ดิน
1) การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยไม่ได้รับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ตามกฎหมายผังเมือง ประชาชนผูม้ สี ว่ นได้เสียในการวางหรือจัดทำ�ผังเมือง มีสทิ ธิในการยืน่ คำ�ร้อง
ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองได้ ในขั้นตอนระหว่างการปิดประกาศ 90 วัน
ตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัตกิ ารผังเมือง พ.ศ. 2518 และแม้ผงั เมืองจะประกาศใช้บงั คับแล้ว ประชาชน
ก็ยังมีสิทธิในการขอแก้ไขได้ทุกเมื่อ ซึ่งคำ�ร้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินดังกล่าว จะถูกส่ง
เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการผังเมือง เพื่อพิจารณาว่าคำ�ร้องของประชาชนดังกล่าวมีเหตุ
เหมาะสมเพียงพอที่จะต้องดำ�เนินการแก้ไขผังเมืองหรือไม่
กรณี ที่ ไ ม่ มี ป ระชาชนผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ยื่ น คำ � ร้ อ งขอเพื่ อ แก้ ไขเปลี่ ย นแปลงผั ง เมื อ งในขั้ น ตอน
การปิดประกาศ 90 วัน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงผังเมืองโดยคณะกรรมการผังเมืองไม่สามารถกระทำ�ได้
ซึ่ ง ศาลปกครองสู ง สุ ด ได้ เ คยมี คำ � วิ นิ จ ฉั ย เกี่ ย วกั บ การแก้ ไขเปลี่ ย นแปลงการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น
ในผังเมืองว่าคณะกรรมการผังเมืองไม่มีอำ�นาจในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขผังเมืองโดยไม่รับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนและการแก้ไขเปลีย่ นแปลงผังเมืองตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัตกิ ารผังเมือง พ.ศ. 2518
ต้องมีการยืน่ คำ�ร้องมาจากประชาชน ทัง้ นี้ ตามกรณีศกึ ษาแนวทางการวินจิ ฉัยในคำ�พิพากษาศาลปกครอง
สูงสุด ที่ ฟ.13/2547
กรณีศึกษา เป็นคดีเกี่ยวกับการฟ้องขอให้เพิกถอนกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัด
สมุทรปราการ พ.ศ. 2544 ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 เฉพาะพื้นที่ตำ�บล
คลองด่าน อำ�เภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยเหตุการณ์ด�ำ เนินการของผูถ้ กู ฟ้องคดี ทีป่ ระกาศบังคับใช้
ผังเมืองรวมจังหวัดสมุทรปราการ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติการผังเมือง
204

ผังเมืองกับการคุ้มครองสิทธิชุมชน
และสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน

พ.ศ. 2518 มาตรา 19 มาตรา 23 และมาตรา 24 และพระราชบัญญัติสภาตำ�บลและองค์การบริหาร
ส่วนตำ�บล พ.ศ. 2537
ในระหว่างที่กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสมุทรปราการ ฉบับที่ 173 (พ.ศ. 2537)
ให้ใช้ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ กรมการผังเมืองเห็นว่าสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมในท้องที่
จังหวัดสมุทรปราการได้เปลีย่ นแปลงไปในสาระสำ�คัญ จึงเห็นควรปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัดสมุทรปราการ
ดังกล่าวซึ่งปรากฏข้อเท็จจริงว่า ภายหลังพ้นกำ �หนด 90 วัน ในการให้ผู้มีส่วนได้เสียยื่นคำ �ร้องขอ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและข้อกำ�หนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน กรมการผังเมืองได้เสนอคำ�ร้องขอ
ทั้งหมดให้คณะกรรมการผังเมืองพิจารณา ซึ่งคณะกรรมการผังเมืองได้มีมติให้ความเห็นชอบในการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่มีผู้ร้องขอส่วนหนึ่ง และนอกจากนี้ คณะกรรมการผังเมืองยังได้
มีมติให้เปลี่ยนแปลงพื้นที่การใช้สอยเพิ่มเติมในตำ�บลคลองด่าน อำ�เภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
จากเขตชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) เป็นเขตอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง) โดยไม่มีผู้ร้องขอ
มติคณะกรรมการผังเมืองทีใ่ ห้เปลีย่ นแปลงพืน้ ทีก่ ารใช้สอยเพิม่ เติมในตำ�บลคลองด่าน อำ�เภอบางบ่อ
จังหวัดสมุทรปราการ จากเขตชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) เป็นเขตอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีมว่ ง)
โดยไม่มีผู้ร้องขอ เป็นกรณีที่มาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ไม่ได้ให้อำ�นาจไว้
และการเปลีย่ นแปลงการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) เป็นทีด่ นิ อุตสาหกรรม
และคลังสินค้า (สีมว่ ง) ในท้องทีต่ ำ�บลคลองด่าน อำ�เภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ในกฎกระทรวงให้ใช้
บังคับผังเมืองรวมสมุทรปราการ พ.ศ. 2544 โดยที่กรมการผังเมืองยังไม่ได้นำ�มติคณะกรรมการผังเมือง
ดังกล่าว ไปดำ�เนินการตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 จึงไม่ชอบด้วยขั้นตอน
อันเป็นสาระสำ�คัญ ตามทีไ่ ด้บญ
ั ญัตไิ ว้ในมาตรา 23 มาตรา 24 และมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัตกิ ารผังเมือง
พ.ศ. 2518
ศาลปกครองสูงสุดพิพากษาให้เพิกถอนกฎกระทรวงให้ใช้บงั คับผังเมืองรวมสมุทรปราการ พ.ศ. 2544
เฉพาะในส่วนที่กำ�หนดให้พื้นที่ตำ�บลคลองด่าน อำ�เภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ เป็นที่ดินประเภท
อุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง) โดยให้การเพิกถอนมีผลย้อนหลังไปถึงวันที่กฎกระทรวงให้ใช้บังคับ
ผังเมืองรวมสมุทรปราการ พ.ศ. 2544 มีผลใช้บังคับ
2) การแก้ไขปรับปรุงผังเมือง ที่ไม่ได้เป็นไปเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ ตามมาตรา  26 แห่ง
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518
การแก้ไขปรับปรุงผังเมือง กฎหมายได้กำ�หนดให้เป็นสิทธิของประชาชนผู้มีส่วนได้เสียและสำ�นัก
ผังเมือง หรือเจ้าพนักงานท้องถิน่ ทีส่ ามารถเสนอหรือแก้ไขปรับปรุงผังเมืองได้ ซึง่ การแก้ไขปรับปรุงผังเมือง
ดังกล่าว ต้องคำ�นึงถึงความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งสิทธิชุมชนและสิทธิ
ในการอยูใ่ นสิง่ แวดล้อมทีด่ ขี องประชาชนด้วย ทัง้ นี้ ภายใต้หลักการคุม้ ครองประโยชน์ของประชาชนโดยรวม
205

สำ�นักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ซึง่ หากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในการจัดทำ�ผังเมืองดำ�เนินการแก้ไขเปลีย่ นแปลงโดยขัดกับสิทธิชมุ ชนโดยชัดแจ้ง
ถือเป็นการกระทำ�ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยวางบรรทัดฐานเกี่ยวกับประเด็น
ดังกล่าวไว้แล้ว ในคำ�พิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.79/2547 ดังนี้
มาตรา 26 วรรคสาม “ในระหว่างที่กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งใช้บังคับ ถ้าสำ�นักผังเมือง หรือ
เจ้าพนักงานท้องถิน่ เห็นสมควรจะกำ�หนดให้แก้ไขปรับปรุงผังเมืองรวมเสียใหม่ ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์
และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป หรือเพื่อประโยชน์แห่งรัฐก็ได้...”
กรณีศกึ ษา เป็นคดีเกีย่ วกับการทีเ่ อกชนซึง่ ประกอบกิจการกำ�จัดขยะมูลฝอย เกิดปัญหาสถานทีน่ �ำ
ขยะมูลฝอยไปฝังกลบไม่เพียงพอ จึงต้องจัดหาที่ดินแห่งใหม่ ซึ่งปรากฏข้อเท็จจริงว่าที่ดินบริเวณดังกล่าว
อยูใ่ นพืน้ ทีผ่ งั เมืองรวมสมุทรปราการและมีขอ้ กำ�หนดการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ห้ามใช้ประโยชน์เพือ่ กิจการกำ�จัด
มูลฝอย ผู้ว่าราชการจังหวัด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1) จึงมีหนังสือถึงอธิบดีกรมการผังเมืองให้ดำ�เนินการแก้ไข
ข้อกำ�หนดการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ เฉพาะในบริเวณแปลงทีด่ นิ ของเอกชนรายดังกล่าว จากพืน้ ทีส่ สี ม้ ประเภท
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง เป็นพื้นที่สีม่วง ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า เพื่อให้สามารถใช้เป็น
สถานทีก่ �ำ จัดมูลฝอยได้ และกรมการผังเมืองได้เสนอเรือ่ งให้คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแก้ไขข้อกำ�หนด
การใช้ประโยชน์ที่ดิน
ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ดำ�เนินการให้มีการแก้ไขข้อกำ�หนดการใช้
ประโยชน์ทดี่ นิ ของผังเมืองรวมสมุทรปราการ เพือ่ ให้ผถู้ กู ฟ้องคดีที่ 6 สามารถประกอบกิจการกำ�จัดมูลฝอย
ได้ในบริเวณพื้นที่สีส้ม ซึ่งเป็นประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลางของผังเมือง การดำ�เนินการดังกล่าว
ไม่ได้ทำ�ให้มีหรือทำ�ให้ดีขึ้นซึ่งสุขลักษณะ ความสะดวกสบาย ความเป็นระเบียบ ความสวยงาม การใช้
ประโยชน์ในทรัพย์สิน ความปลอดภัยของประชาชนและสวัสดิภาพของสังคม สำ�หรับประชาชนที่อาศัย
อยูใ่ นทีด่ นิ ประเภททีอ่ ยูอ่ าศัยหนาแน่นปานกลาง ตามวัตถุประสงค์ของการผังเมือง เนือ่ งจากกิจการกำ�จัด
มูลฝอยเป็นกิจการที่ไม่เหมาะสมจะให้มีในพื้นที่ซึ่งผังเมืองรวมกำ�หนดไว้เป็นประเภทที่อยู่อาศัย อีกทั้ง
ข้อกำ�หนดผังเมืองรวมที่ห้ามประกอบกิจการกำ�จัดมูลฝอยในที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง
เป็นข้อกำ�หนดเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ เพราะเป็นมาตรฐานกลางของผังเมืองรวมที่ใช้บังคับทั่วประเทศ
มีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนโดยรวม เพื่อให้สามารถดำ�รงชีพอยู่ได้อย่างปกติและ
ต่อเนื่องในสิ่งแวดล้อมที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน
การแก้ไขข้อกำ�หนดการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ของผังเมืองรวมสมุทรปราการดังกล่าว จึงไม่เป็นการแก้ไข ปรับปรุง
ผังเมืองรวมเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ ตามมาตรา 26 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518
การดำ�เนินการขอแก้ไขข้อกำ�หนดการใช้ประโยชน์ที่ดินดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ของ
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 6 ที่รับจ้างกำ�จัดมูลฝอยจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ 5 และเพื่อประโยชน์ของหน่วยงานราชการ คือ
กรุงเทพมหานครและองค์การบริหารส่วนตำ�บลราชาเทวะ และเพือ่ ความสะดวกในการบริหารจัดการกำ�จัด
มูลฝอยตามอำ�นาจหน้าทีข่ องผูถ้ กู ฟ้องคดีที่ 3 และผูถ้ กู ฟ้องคดีที่ 4 เท่านัน้ การทีผ่ ถู้ กู ฟ้องคดีที่ 1 ดำ�เนินการ
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ขอให้มีการแก้ไขข้อกำ�หนดการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวมสมุทรปราการ เพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 6
สามารถประกอบกิจการกำ�จัดมูลฝอยได้ ในทีด่ นิ ประเภททีอ่ ยูอ่ าศัยหนาแน่นปานกลาง ในลักษณะดังกล่าว
ถือได้ว่าเป็นการละเลยในการบริหารราชการโดยไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการผังเมือง ตาม
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518

5.1.3 การตีความผู้มีส่วนได้เสียตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518
มาตรา 19 วรรคสอง กำ�หนดว่า ในการวางและจัดทำ�ผังเมืองใด ให้สำ�นักผังเมืองหรือเจ้าพนักงาน
ท้องถิน่ แล้วแต่กรณี จัดให้มกี ารโฆษณาให้ประชาชนทราบ แล้วจัดการประชุมไม่นอ้ ยกว่าหนึง่ ครัง้ เพือ่ รับฟัง
ข้อคิดเห็นของประชาชนในท้องที่ที่จะมีการวางและจัดทำ�ผังเมืองรวมนั้น
มาตรา 23 เมือ่ คณะกรรมการผังเมืองให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ส�ำ นักผังเมืองหรือเจ้าพนักงานท้องถิน่
ผู้วางและจัดทำ�ผังเมืองรวมนั้น จัดให้มีการปิดประกาศแผนที่ แสดงเขตของผังเมืองรวมไว้ในที่เปิดเผย...
เป็นเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน
ในใบประกาศดังกล่าว ให้มีคำ�ประกาศเชิญชวนให้ผู้มีส่วนได้เสียไปตรวจดูแผนผังและข้อกำ�หนด
ของผังเมืองรวมได้...
บทบัญญัติทั้งสองมาตราข้างต้น เป็นการกำ�หนดขั้นตอนการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการวาง
และจัดทำ�ผังเมืองรวม ซึง่ แบ่งออกเป็นสองช่วง กล่าวคือ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนการวาง
และจัดทำ�ผังเมืองรวม (มาตรา 19) และการรับฟังความคิดเห็นภายหลังจากคณะกรรมการผังเมือง
ให้ความเห็นชอบร่างผังเมืองรวมแล้ว (มาตรา 23)
จากการศึกษาพบว่า การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามมาตรา 19 นัน้ เป็นไปตามกฎกระทรวง
กำ�หนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการโฆษณา การประชุม และการแสดงข้อคิดเห็นของประชาชน
ในการวางและจัดทำ�ผังเมืองรวม พ.ศ. 2552 ข้อ 9 ซึ่งระบุให้บุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้มีสิทธิแสดงข้อคิดเห็น
เกี่ยวกับการวางและจัดทำ�ผังเมืองรวม
(1)		 เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินหรืออาคาร ที่ตั้งอยู่ในท้องที่ที่จะวางและจัดทำ�ผังเมืองรวม
		 หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าว
(2)		 ผูแ้ ทนหน่วยงานของรัฐ ผูแ้ ทนสถาบันอุดมศึกษาทีจ่ ดั การศึกษาด้านการผังเมืองหรือสิง่ แวดล้อม
		 ผู้แทนสมาคม ผู้แทนภาคเอกชนและบุคคลหรือคณะบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องตามข้อ 7
(3)		 สมาชิกรัฐสภาและสมาชิกสภาท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่จะวางและจัดทำ�ผังเมืองรวม
(4)		 กำ�นันและผู้ใหญ่บ้านแห่งท้องที่ที่จะวางและจัดทำ�ผังเมืองรวม
สำ�หรับการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามมาตรา 23 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยวิธกี ารประกาศเชิญชวนให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียไปตรวจดูแผนผัง พ.ศ. 2550 และหลักเกณฑ์การพิจารณา
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คำ�ร้องของผู้มีส่วนได้เสียยื่นคำ�ร้องขอให้แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกำ�หนดเกี่ยวกับการใช้
ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวม ตามมติในการประชุมคณะกรรมการผังเมือง ครั้งที่ 9/2550 เมื่อวันที่ 14
กันยายน พ.ศ. 2550 โดยหลักเกณฑ์การพิจารณาคำ�ร้องของผู้มีส่วนได้เสียยื่น คำ�ร้องขอให้แก้ไขหรือ
เปลีย่ นแปลง หรือยกเลิกข้อกำ�หนดเกีย่ วกับการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ของผังเมืองรวม ข้อ 4 ระบุวา่ คำ�ร้องทีไ่ ด้
ยื่นให้ประกอบด้วย
“1. หลักฐานแสดงว่าตนเป็นผูม้ สี ว่ นได้เสีย ซึง่ ประกอบด้วย สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชน
หรือบัตรอื่นใดที่ทางราชการออกให้ และข้อความระบุแสดงว่าตนเป็นผู้มีส่วนได้เสีย และ
ความต้องการที่จะให้แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อกำ�หนดจากเดิมเป็นของใหม่
พร้อมทั้งเหตุผลประกอบ...”
จะเห็นได้ว่าบทบัญญัติตามกฎหมายผังเมืองที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนมิได้กำ�หนดนิยามของ “ผู้มีส่วนได้เสีย” ไว้เป็นการเฉพาะ ดังนี้ การตีความผู้มีส่วนได้เสียจึงต้อง
ตีความในความหมายอย่างกว้าง เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของประชาชนและชุมชนในการดำ�รงชีพอย่าง
ปกติและต่อเนื่องในสิ่งแวดล้อมที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิต
ของตน ซึ่งจากการศึกษาพบว่า ปัจจุบันมีการตีความผู้มีส่วนได้เสียที่กว้างอยู่แล้ว โดยเพียงแต่แสดงได้ว่า
ตนเป็นผู้มีส่วนได้เสียอย่างไร คำ�ร้องเพื่อขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขร่างผังเมืองนั้นก็จะได้รับการนำ�ไปพิจารณา
นอกจากนี้ สิทธิในการแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการวางและจัดทำ�ผังเมืองรวม ตามมาตรา 19 ควร
เปิดโอกาสให้แก่ประชาชนในวงกว้าง และยิง่ ต้องหมายความรวมถึงผูม้ สี ว่ นได้เสียในการดำ�เนินการวางและ
จัดทำ�ผังเมืองรวมด้วย เนือ่ งจากขัน้ ตอนในการแสดงข้อคิดเห็นต่อผังเมืองรวมดังกล่าว เป็นขัน้ ตอนทีส่ �ำ คัญ
เพือ่ ชีแ้ จง ทำ�ความเข้าใจกับประชาชนในช่วงก่อนการดำ�เนินการวางหรือจัดทำ�ผังเมืองรวม แต่จากการศึกษา
พบว่ากฎกระทรวงกำ�หนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขในการโฆษณา การประชุม และการแสดงข้อคิดเห็น
ของประชาชนในการวางและจัดทำ�ผังเมืองรวม พ.ศ. 2552 ที่กำ�หนดหลักเกณฑ์ในเรื่องผู้มีสิทธิแสดง
ข้อคิดเห็นเกีย่ วกับการวางและจัดทำ�ผังเมืองรวม ยังไม่ครอบคลุมถึงกลุม่ บุคคลผูท้ มี่ สี ว่ นได้เสียอย่างทัว่ ถึง
ทั้งนี้ การใช้สิทธิในการแสดงข้อคิดเห็น ตามมาตรา 19 และการรับคำ�ร้องของผู้มีส่วนได้เสียตาม
มาตรา 23 ดังกล่าวข้างต้น ยังไม่มหี ลักเกณฑ์ทชี่ ดั เจนสำ�หรับประชาชนทัว่ ไปในการทีจ่ ะสามารถพิจารณา
ได้วา่ ตนเองมีสทิ ธิในการแสดงข้อคิดเห็นเกีย่ วกับการวางและจัดทำ�ผังเมืองรวม หรือเป็นผูม้ สี ว่ นได้เสียซึง่ มี
สิทธิยนื่ คำ�ร้องให้แก้ไขเปลีย่ นแปลงร่างผังเมืองหรือไม่ ซึง่ มีผลต่อการตัดสินใจเข้ามาใช้สทิ ธิในการมีสว่ นร่วม
ของประชาชน

5.1.4 คำ�ร้องของผู้มีส่วนได้เสีย ที่ยื่นเมื่อพ้นกำ�หนดระยะเวลา 90 วันตามกฎหมาย
ตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัตกิ ารผังเมือง พ.ศ. 2518 ทีก่ �ำ หนดให้ “ภายในกำ�หนดเก้าสิบวัน
ตั้งแต่วันปิดประกาศในมาตรา 23 ผู้มีส่วนได้เสียผู้ใดมีหนังสือถึงสำ�นักผังเมืองหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น
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ผู้วางและจัดทำ�ผังเมืองรวมนั้น ร้องขอให้แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกำ�หนดเกี่ยวกับการใช้
ประโยชน์ทดี่ นิ ของผังเมืองรวมนัน้ ...ให้ส�ำ นักผังเมืองหรือเจ้าพนักงานท้องถิน่ แล้วแต่กรณี เสนอคำ�ร้องนัน้
ต่อคณะกรรมการผังเมือง...” และตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคำ�ร้องของผูม้ สี ว่ นได้เสียยืน่ คำ�ร้องขอให้แก้ไข
หรือเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกำ�หนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวม ข้อ 3 กำ�หนดให้
ผูม้ สี ว่ นได้เสียต้องยืน่ คำ�ร้องขอให้แก้ไขหรือเปลีย่ นแปลงหรือยกเลิกข้อกำ�หนดเกีย่ วกับการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ
ของผังเมืองรวมนั้น ภายในระยะเวลาที่พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 กำ�หนดไว้
ประเด็นปัญหาในการยืน่ คำ�ร้องของผูม้ สี ว่ นได้เสีย ทีย่ นื่ เมือ่ พ้นกำ�หนดระยะเวลา 90 วัน มาพิจารณา
คือทำ�ให้กระบวนการจัดทำ�ผังเมืองล่าช้าออกไป โดยอาจส่งผลกระทบต่อการกำ�หนดการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ได้
ตัวอย่างเช่น กรณีศกึ ษาผังเมืองรวมจังหวัดสมุทรสงคราม ซึง่ มีการดำ�เนินการจัดทำ�ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2547 และ
จัดทำ�มาถึงขัน้ ตอนการปิดประกาศ 90 วัน และเปิดโอกาสให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียยืน่ คำ�ร้องเพือ่ ขอแก้ไขเปลีย่ นแปลง
ร่างผังเมือง แต่ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังว่ามีการยืน่ คำ�ร้องเพือ่ ขอแก้ไขเปลีย่ นแปลงร่างผังเมือง หลังพ้น
กำ�หนดระยะเวลา 90 วัน ตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 โดยประเด็นปัญหา
กรณีนี้ คณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายประธานวุฒิสภามีความเห็นว่า การยื่นหนังสือร้องคัดค้านร่าง
ผังเมืองรวมจังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อพ้นกำ�หนด 90 วันนับตั้งแต่วันปิดประกาศ ย่อมส่งผลให้หนังสือ
ร้องขอดังกล่าวเป็นหนังสือร้องขอทีไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมาย คณะกรรมการผังเมืองจึงไม่จ�ำ ต้องพิจารณาหนังสือ
ร้องขอดังกล่าวแต่ประการใด อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการผังเมืองอาจใช้หนังสือร้องขอดังกล่าวเป็นข้อมูล
ประกอบในการพิจารณาหนังสือร้องขอฉบับอื่นที่ยื่นเข้ามาภายในกำ�หนดเวลาได้1
คณะผูว้ จิ ยั เห็นว่า ระยะเวลาทีก่ �ำ หนดให้ผมู้ สี ว่ นได้เสีย ยืน่ คำ�ร้องภายใน 90 วัน เป็นระยะเวลาเร่งรัด
(délaiindicatif) ซึ่งกฎหมายกำ�หนดให้กระทำ�การหรือไม่กระทำ�การอย่างใดอย่างหนึ่ง ภายในระยะเวลา
ทีก่ �ำ หนด โดยมิได้มสี ภาพบังคับว่าหากไม่กระทำ�ตามกรอบระยะเวลาดังกล่าว จะส่งผลต่อความไม่ชอบด้วย
กฎหมายอย่างไร อีกทั้งไม่ได้เป็นระยะเวลาที่มุ่งคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยตรง แต่ระยะเวลา
ดังกล่าวเป็นการกำ�หนดระยะเวลาที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเร่งรัดให้สำ�นักผังเมืองหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ดำ�เนินการรวบรวมคำ�ร้อง และส่งให้คณะกรรมการผังเมืองพิจารณา ก่อนดำ�เนินการจัดทำ�ผังเมืองใน
ขั้นตอนต่อๆ ไป
ทัง้ นี้ การดำ�เนินการตามระยะเวลาเร่งรัด แม้วา่ จะล่วงเลยระยะเวลาทีก่ �ำ หนดไว้ ก็จะต้องดำ�เนินการ
ภายในระยะเวลาอันสมควรด้วย2 ซึ่งกรณีการรับพิจารณาคำ�ร้องที่ยื่นเกินกำ�หนดระยะเวลา 90 วัน
1

หนังสือคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายประธานวุฒิสภา สำ�นักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว (คกม) 0012.12/114
ลงวันที่ 28 เมษายน 2553
2
ระยะเวลาบังคับ (délaiimperatif) และระยะเวลาเร่งรัด (délaiindicatif) กับเงื่อนไขความชอบด้วยกฎหมายของ
การกระทำ�ทางปกครอง, ณรงค์ฤทธิ์ เพชรฤทธิ์, http://www.pub-law.net/publaw/view.aspx?id=1917
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ก็เช่นเดียวกัน การทีส่ �ำ นักผังเมืองหรือเจ้าพนักงานท้องถิน่ จะรับคำ�ร้องไว้พจิ ารณา ต้องเป็นคำ�ร้องทีแ่ ม้จะยืน่
เกิน 90 วัน แต่กย็ งั อยูใ่ นระยะเวลาอันสมควรทีไ่ ม่ยาวนานจนเกินไป มิใช่เปิดรับพิจารณาคำ�ร้องทีเ่ กินระยะเวลา
ทุกคำ�ร้องอย่างไม่สนิ้ สุด อันอาจก่อให้เกิดปัญหาการจัดทำ�ผังเมืองล่าช้า เหมือนเช่นกรณีตวั อย่างผังเมืองรวม
จังหวัดสมุทรสงครามได้
นอกจากนี้ กรณีการยื่นคำ�ร้องเมื่อพ้นกำ�หนดระยะเวลาดังกล่าว มีบทบัญญัติตามกฎหมายที่
สามารถนำ�มาเทียบเคียงได้ กล่าวคือ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ซึ่งมีสาระ
สำ�คัญ คือ
มาตรา 65 ระยะเวลาที่กำ�หนดไว้ในคำ�สั่งของเจ้าหน้าที่อาจมีการขยายอีกได้
ถ้าระยะเวลานัน้ ได้สนิ้ สุดลงแล้ว เจ้าหน้าทีอ่ าจขยายโดยกำ�หนดให้มผี ลย้อนหลังได้เช่นกัน
ถ้าการสิ้นสุดตามระยะเวลาเดิมจะก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมที่จะให้สิ้นสุดตามนั้น
มาตรา 66 ในกรณีที่ผู้ใดไม่อาจกระทำ�การอย่างหนึ่งอย่างใด ภายในระยะเวลาที่
กำ�หนดไว้ในกฎหมายได้ เพราะมีพฤติการณ์ที่จำ�เป็นอันมิได้เกิดขึ้นจากความผิดของผู้นั้น
ถ้าผูน้ นั้ มีค�ำ ขอ เจ้าหน้าทีอ่ าจขยายระยะเวลาและดำ�เนินการส่วนหนึง่ ส่วนใดทีล่ ว่ งมาแล้ว
เสียใหม่ก็ได้...
จากสาระสำ�คัญของบทบัญญัติข้างต้น จะเห็นได้ว่า ระยะเวลาที่กฎหมายกำ�หนดไว้อาจขยายได้
ทัง้ โดยเจ้าหน้าทีข่ ยายเองหรือกรณีทมี่ ผี รู้ อ้ งขอ ซึง่ ในกรณีการยืน่ คำ�ร้องเพือ่ แก้ไขเปลีย่ นแปลงร่างผังเมือง
ที่ถือเป็นระยะเวลาเร่งรัดนี้ แม้มิได้มีการยื่นคำ�ร้องภายในกำ�หนดระยะเวลา 90 วัน ตามกฎหมาย แต่หาก
ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีพฤติการณ์ทจี่ �ำ เป็น เช่น การทีผ่ ยู้ นื่ คำ�ร้องไม่ทราบเรือ่ งการจัดทำ�ผังเมืองในพืน้ ทีแ่ ละ
ไม่ทราบถึงระยะเวลาที่เปิดโอกาสให้ยื่นคำ�ร้องมาก่อนเช่นนี้ เจ้าหน้าที่ที่มีอำ�นาจในการรับคำ�ร้องย่อมมี
อำ�นาจทีจ่ ะรับคำ�ร้องทีย่ นื่ เกินระยะเวลาดังกล่าวไว้พจิ ารณาได้ อย่างไรก็ตามเพือ่ มิให้เกิดความล่าช้าอันอาจ
เป็นอุปสรรคต่อการดำ�เนินการจัดทำ�ผังเมืองในขั้นตอนต่อไป สำ�นักผังเมืองหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ควรกำ�หนดหลักเกณฑ์เพื่อใช้เป็นกรอบในการพิจารณารับคำ�ร้องที่ยื่นเกิน 90 วัน ไว้ล่วงหน้า

5.2 สิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชนในช่วงระหว่างรอประกาศบังคับใช้
นับตั้งแต่มีการตราพระราชกฤษฎีกากำ�หนดเขตที่ดินที่จะทำ�การสำ�รวจ เพื่อการวางและจัดทำ�
ผังเมืองรวมในท้องที่ 72 จังหวัด พ.ศ. 2546 กระทั่งถึงปัจจุบัน พบว่ายังมีผังเมืองรวมจำ�นวนมากที่ยังไม่มี
การประกาศบังคับใช้ ซึ่งประเด็นปัญหาของกระบวนการผังเมืองช่วงระหว่างรอประกาศบังคับใช้ กรณีนี้
หมายความถึงกระบวนการจัดทำ�ผังเมืองได้ดำ�เนินการผ่านขั้นตอนการมีมติเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
ซึ่งเป็นกระบวนการที่ถือว่าผังเมืองมีความแน่นอนในระดับหนึ่งแล้ว หากแม้จะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ก็เป็นการแก้ไขเล็กน้อย ไม่กระทบต่อสาระสำ�คัญของผังเมือง
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ปัญหาของกระบวนการผังเมืองภายหลังผ่านการมีมติเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้วนัน้ ส่วนใหญ่
เป็นประเด็นปัญหาความล่าช้าในการดำ�เนินการ เพื่อให้มีการประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมาย ซึ่งปัญหา
ความล่าช้าในการประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมายดังกล่าว นำ�มาสู่ประเด็นปัญหาอื่นๆ ตามมา ดังนี้

5.2.1 กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยเจ้าพนักงานการผังไม่ ใช้อำ�นาจในการกำ�หนด
หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ ในทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ ในการวางผังและจัดทำ�
ผังเมืองรวม ตามมาตรา 15 (3) แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518
ในระหว่างทีผ่ งั เมืองยังไม่มกี ารประกาศบังคับใช้ มีกฎหมายทีส่ ามารถกำ�หนดมาตรการเพือ่ คุม้ ครอง
พืน้ ทีไ่ ด้ กล่าวคือ ตามมาตรา 15 (3) แห่งพระราชบัญญัตกิ ารผังเมือง พ.ศ. 2518 ซึง่ ให้อำ�นาจเจ้าพนักงาน
การผังในการกำ�หนดหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน เพื่อประโยชน์ในการวางและจัดทำ�ผังเมือง
รวมได้
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 มาตรา 15 ได้บัญญัติให้อำ�นาจเจ้าพนักงานการผัง
ในการดำ�เนินการมาตรการต่างๆ เพือ่ ให้สามารถบรรลุเจตนารมณ์ของกฎหมาย โดยบัญญัตวิ า่ “ในระหว่าง
กำ�หนดเวลาที่พระราชกฤษฎีกากำ�หนดเขตที่ดินที่จะทำ�การสำ�รวจใช้บังคับให้เจ้าพนักงานการผังเมือง
มีอำ�นาจดังต่อไปนี้
(1)		 เข้าทำ�การอันจำ�เป็นเพื่อการสำ�รวจ
(2)		 กำ�หนดเขตที่ดินที่ประสงค์จะให้เป็นเขตผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ
(3)		 กำ � หนดหลั ก เกณฑ์ ก ารใช้ ป ระโยชน์ ใ นทรั พ ย์ สิ น เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการวางผั ง และจั ด ทำ �
		 ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ ทั้งนี้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผังเมืองแล้ว
(4)		 ทำ�เครื่องหมายระดับ ขอบเขต และแนวเขตตามความจำ�เป็น
(5)		 แจ้งให้หน่วยราชการ องค์การของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจส่งแผนทีห่ รือแผนผังแสดงเขตทีด่ นิ เพียง
		 เท่าที่จำ�เป็น เพื่อประโยชน์ในการวางและจัดทำ�ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ...”
โดยเฉพาะบทบัญญัติมาตรา 15 (3) ซึ่งบัญญัติเกี่ยวกับการกำ�หนดหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์
ทรัพย์สนิ แสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัตกิ ารผังเมือง พ.ศ. 2518 ทีต่ อ้ งการให้เจ้าพนักงาน
การผังมีอ�ำ นาจใช้ดลุ พินจิ ในการพิจารณาว่าควรจะต้องดำ�เนินมาตรการบางอย่างเพือ่ ประโยชน์ในการวางผัง
และจัดทำ�ผังเมืองรวมให้บรรลุผลหรือไม่ ซึ่งขั้นตอนในการจัดทำ�ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงการประกาศเป็นกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมให้มีผลใช้บังคับนั้น ต้องใช้ระยะ
เวลาดำ�เนินการระยะหนึ่ง ซึ่งเมื่อถึงเวลาประกาศกฎกระทรวงให้ผังเมืองรวมมีผลบังคับใช้ในพื้นที่ สภาพ
พื้นที่ตามร่างผังเมืองอาจเปลี่ยนแปลงสภาพไปจากสภาพเดิมในขณะที่มีการสำ�รวจเพื่อจัดทำ�ร่างผังเมือง
รวม อันจะทำ�ให้กระบวนการจัดทำ�ผังเมืองรวมซึ่งใช้ทรัพยากรของรัฐไปจำ�นวนมากไม่สามารถบรรลุ
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ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายได้ บทบัญญัติมาตรา 15 (3) จึงได้บัญญัติให้อำ�นาจแก่เจ้าพนักงานการผัง
ในการกำ�หนดหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ทรัพย์สนิ โดยเจตนารมณ์กเ็ พือ่ ไม่ให้มกี ารใช้ประโยชน์ทรัพย์สนิ
ขัดต่อร่างผังเมืองรวมที่กำ�ลังจะประกาศใช้บังคับ
ข้อสังเกตสำ�หรับกรณีเจ้าพนักงานการผังไม่ใช้อ�ำ นาจตามมาตรา 15 วรรคหนึง่ (3)3 ซึง่ เป็นอำ�นาจ
ดุลพินจิ เพือ่ กำ�หนดหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สนิ เพือ่ ประโยชน์ในการวางและจัดทำ�ผังเมืองรวม
หรือผังเมืองเฉพาะ ต้องพิจารณาด้วยว่าการไม่กำ�หนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวนั้นเป็นการไม่ใช้ดุลพินิจเลย ซึ่ง
ถือว่าเป็นการกระทำ�ทีไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน เพราะกฎหมายกำ�หนดให้ใช้ดลุ พินจิ ด้วยหรือเป็นกรณี
ทีใ่ ช้ดลุ พินจิ เลือกทีจ่ ะไม่ก�ำ หนดหลักเกณฑ์ดงั กล่าว หากเจ้าพนักงานการผังหรือหน่วยงานของรัฐใช้ดลุ พินจิ
เลือกมาตรการที่จะไม่กำ�หนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวนั้น ต้องพิจารณาต่อไปด้วยว่าการไม่กำ�หนดหลักเกณฑ์
ก็ยงั สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ในการวางและจัดทำ�ผังเมืองหรือไม่ และแม้จะบรรลุวตั ถุประสงค์ดงั กล่าวได้
ก็ต้องพิจารณาต่อไปด้วยว่า การไม่กำ�หนดหลักเกณฑ์นี้ ส่งผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่
กฎหมายคุม้ ครองไว้นอ้ ยทีส่ ดุ หรือไม่ (ในกรณีนี้ ต้องพิจารณาทัง้ เจ้าของหรือผูค้ รอบครองทีด่ นิ และประชาชน
ในพื้นที่ที่มีการวางและจัดทำ�ผังเมือง) อีกทั้งการไม่กำ�หนดหลักเกณฑ์นี้ มีประโยชน์หรือคุ้มค่ามากกว่า
การกำ�หนดหลักเกณฑ์หรือไม่ นอกจากนี้ หากปรากฏว่าการเลือกที่จะไม่ออกหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์
ในทรัพย์สนิ นี้ เป็นเหตุให้การวางและจัดทำ�ผังเมืองไม่อาจบรรลุผลได้อย่างแน่แท้ โดยวิญญูชนทัว่ ไปก็ทราบ
ได้นั้น ย่อมจะเป็นการใช้ดุลพินิจที่ผิดพลาดอย่างชัดแจ้งด้วย
จากการศึกษาพบว่า กรมโยธาธิการและผังเมืองเคยใช้อ�ำ นาจตามมาตรา 15 (3) ในการออกประกาศ
กรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง กำ�หนดหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ในการวาง
และจัดทำ�ผังเมืองรวม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการบังคับใช้ในกรณีอาคารพาณิชยกรรม ประเภทค้าปลีกค้าส่ง
ในหลายพืน้ ที่ แต่ทงั้ นีเ้ คยปรากฏข้อเท็จจริงว่า กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ใช้อ�ำ นาจตามมาตราดังกล่าวกับ
กรณีอนื่ ๆ เช่น ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรือ่ งกำ�หนดการใช้ประโยชน์ทรัพย์สนิ เพือ่ ประโยชน์ใน
การวางและจัดทำ�ผังเมืองรวมในท้องทีจ่ งั หวัดกระบี่ (ฉบับที่ 2) จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน และจังหวัดพังงา เป็นต้น
แต่การที่กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยเจ้าพนักงานการผังไม่มีการใช้อำ�นาจตามมาตรา 15 (3)
เพือ่ ห้ามการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ เพือ่ กิจการบางประเภท อันเป็นการป้องกันไม่ให้มกี ารใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ในพืน้ ที่
ขัดกับร่างกฎกระทรวงให้ใช้ผงั เมืองรวมทีก่ �ำ ลังจะประกาศใช้บงั คับ ทำ�ให้ในระหว่างการจัดทำ�ผังเมืองรวม
ทีล่ า่ ช้า ไม่มมี าตรการในการคุม้ ครองพืน้ ที่ ซึง่ ส่งผลให้การดำ�เนินการเพือ่ ให้มกี จิ การหรือโครงการทีข่ ดั หรือ
ถูกกำ�หนดห้ามไว้ในผังเมืองสามารถดำ�เนินการได้
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212

ผังเมืองกับการคุ้มครองสิทธิชุมชน
และสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน

ตัวอย่างเช่น กรณีการดำ�เนินโครงการโรงไฟฟ้าหนองแซง อำ�เภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี ซึง่ อยูใ่ น
เขตการจัดทำ�ผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรี โดยขั้นตอนการจัดทำ�ผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรีเริ่มดำ�เนินการ
เมือ่ ปี 2546 และได้ด�ำ เนินการขัน้ ตอนต่างๆ ถึงขัน้ ทีค่ ณะรัฐมนตรีพจิ ารณารับหลักการตัง้ แต่วนั ที่ 15 มิถนุ ายน
2550 ขั้นตอนที่เหลือในการประกาศบังคับใช้ผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรี ได้แก่
1) คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
2) คณะกรรมการกฤษฎีกาส่งร่างผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรีให้คณะรัฐมนตรีรับทราบ
3) ส่งร่างผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรีให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนาม
4) กรมโยธาธิการและผังเมืองส่งกฎกระทรวงไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ตามร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรีดังกล่าว พื้นที่ตั้งโครงการโรงไฟฟ้า
หนองแซงถูกกำ�หนดให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม ซึ่งห้ามก่อสร้างโรงไฟฟ้า และ
ในระหว่างที่ไม่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงฯ ดังกล่าว เจ้าพนักงานการผังก็ไม่ได้ใช้อำ�นาจหน้าที่ในการ
ประกาศกำ�หนดหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ทรัพย์สนิ โดยห้ามใช้ทดี่ นิ เพือ่ ประกอบกิจการโรงงานทุกประเภท
เว้นแต่โรงงานขนาดเล็กตามที่กำ�หนดไว้ในบัญชีแนบท้ายกฎกระทรวงฯ ในพื้นที่ที่ตามร่างกฎกระทรวงฯ
กำ�หนดให้เป็นทีด่ นิ ประเภทอนุรกั ษ์ชนบทและเกษตรกรรม ซึง่ รวมถึงพืน้ ทีอ่ �ำ เภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี
ด้วย ทำ�ให้พนื้ ทีย่ งั ถูกใช้และหรืออาจถูกใช้ไปในกิจการทีข่ ดั หรือแย้งต่อร่างกฎกระทรวงฯ มาอย่างต่อเนือ่ ง
นับแต่ปี 2548 กล่าวคือ ได้มีการใช้พื้นที่อำ�เภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี เพื่อก่อสร้างโรงงานอันขัดต่อ
ร่างกฎกระทรวงอย่างน้อย 4 โรงงาน ได้แก่ โรงงานผลิตสารป้องกันและกำ�จัดศัตรูพืช โรงงานผลิต
ผลิตภัณฑ์จากพลาสติก โรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผา และโรงงานตัดและเชื่อมโลหะทั่วไป
ความล่าช้าในการจัดทำ�ผังเมืองและโดยที่ไม่มีการกำ�หนดหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน
ห้ามกิจการทีข่ ดั ต่อผังเมืองดังกล่าว ทำ�ให้เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัตกิ ารผังเมืองไม่สามารถบรรลุผลได้
และทำ�ให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสระบุรีไม่ได้รับการคุ้มครองตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ
การผังเมือง เพราะหน่วยงานรัฐยังคงอนุญาตให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินประกอบกิจการต่างๆ ในพื้นที่
จังหวัดสระบุรี แม้จะขัดต่อร่างกฎกระทรวงฯ ที่กำ�ลังจะประกาศบังคับใช้ ส่งผลให้สิทธิในการมีชีวิตอยู่ใน
สิ่งแวดล้อมที่ดีของประชาชนในอำ�เภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี รวมถึงประชาชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัด
สระบุรี ทีจ่ ะได้รบั การคุม้ ครองเมือ่ มีการประกาศบังคับใช้ผงั เมืองรวมจังหวัด หรือประกาศกำ�หนดหลักเกณฑ์
การใช้ประโยชน์ทรัพย์สินไม่ได้รับการคุ้มครอง อีกทั้งยังเป็นการละเมิดสิทธิชุมชนที่รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 66 และมาตรา 67 ได้รับรองและคุ้มครองไว้ด้วย จึงนำ�มาสู่
การฟ้องร้องดำ�เนินคดีต่อศาลปกครอง เพื่อขอให้ศาลพิพากษาให้หน่วยงานดำ�เนินการประกาศใช้
กฎกระทรวงให้ ใช้ บั ง คั บ ผั ง เมื อ งรวมจั ง หวั ด สระบุ รี โดยในระหว่ า งที่ ยั ง ไม่ มี ก ารประกาศใช้ บั ง คั บ
กฎกระทรวงให้ ใช้ บั ง คั บ ผั ง เมื อ งรวมจั ง หวั ด สระบุ รี ขอให้ มี ก ารประกาศกำ � หนดหลั ก เกณฑ์ ก ารใช้
213

สำ�นักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ประโยชน์ทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ในการวางและจัดทำ�ผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรี โดยกำ�หนดห้ามใช้
ประโยชน์ ที่ ดิ นเพื่อกิจ การประเภทโรงงานทุ ก จำ � พวก ตามกฎหมายว่ า ด้ วยโรงงาน เว้ น แต่ โรงงาน
ขนาดเล็กตามบัญชีแนบท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรี ในพื้นที่ถูกกำ�หนด
เป็นเขตอนุรกั ษ์ชนบทและเกษตรกรรมในพืน้ ทีจ่ งั หวัดสระบุรี ตามร่างกฎกระทรวงให้ใช้บงั คับผังเมืองรวม
จังหวัดสระบุรี
นอกจากนี้ ยังมีกรณีตัวอย่างการประกาศบังคับใช้ผังเมืองรวมที่ล่าช้าอื่นๆ เช่น กรณีผังเมืองรวม
ชุมชนบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร4 กรณีผงั เมืองรวมจังหวัดนครศรีธรรมราช5 และกรณีผงั เมืองรวมจังหวัด
ชลบุรี6 ที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินขัดต่อร่างผังเมืองรวม ซึ่งประกาศบังคับใช้ล่าช้าและส่งผลให้ไม่สามารถ
คุ้มครองพื้นที่จากการดำ�เนินกิจการที่ขัดต่อสาระของผังเมือง รวมทั้งไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ในการวางผังเมืองได้

5.2.2 หน่วยงานรัฐที่มีอำ�นาจไม่นำ�สาระของผังเมืองไปใช้ในการคุ้มครองสิทธิชุมชน
หรือประกอบการพิจารณาอนุมัติอนุญาต
การที่กระบวนการจัดทำ�ผังเมืองได้ผ่านขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และคณะ
รัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแล้ว ซึ่งสาระของผังเมืองหลังจากผ่านขั้นตอนนี้จะไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใน
สาระสำ�คัญแล้ว ดังนั้น สาระของผังเมืองจึงสามารถนำ�มาอ้างอิงเพื่อประกอบการพิจารณาในการอนุญาต
โครงการหรือกิจการใดๆ ที่มีการยื่นขออนุญาตเข้าดำ�เนินการในพื้นที่ได้ ทั้งนี้ แม้ว่าร่างผังเมืองดังกล่าวยัง
ไม่มกี ารประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมาย แต่สาระของผังเมืองดังกล่าวถือเป็นข้อเท็จจริงทีห่ น่วยงานซึง่ มีอ�ำ นาจ
อนุมัติอนุญาต ต้องรับฟังและนำ�ไปใช้ประกอบการตัดสินใจก่อนออกคำ�สั่งทางปกครอง เช่น กรณีการฟ้อง
เพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตไฟฟ้าในพืน้ ทีอ่ �ำ เภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี (คดีหมายเลข
แดงที่ 126/2556 ศาลปกครองกลาง)
ตัวอย่าง กรณีศึกษาจากความเห็นแย้งของตุลาการศาลปกครอง ซึ่งตามพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 67 กำ�หนดให้ในกรณีที่การทำ�คำ�พิพากษา
หรือคำ�สั่งของศาลปกครอง ถ้าจะต้องกระทำ�โดยตุลาการศาลปกครองหลายคน คำ�พิพากษาหรือคำ�สั่งนั้น
จะต้องบังคับตามความเห็นของฝ่ายข้างมาก และในกรณีที่ตุลาการในศาลปกครองผู้ใดมีความเห็นแย้ง
ให้ทำ�ความเห็นแย้งไว้ในคำ�พิพากษาหรือคำ�สั่งนั้น
กรณีศึกษา เป็นคดีเกี่ยวกับปัญหาความล่าช้าในการประกาศบังคับใช้ผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรี
และในระหว่างช่วงเวลาดังกล่าวมีการออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการทีข่ ดั ต่อร่างผังเมือง โดยร่างผังเมือง
4
5
6

คำ�ร้องเลขที่ 125/2556
คำ�ร้องเลขที่ 151/2556
คำ�ร้องเลขที่ 7/2556
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ดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาตรวจร่างของคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลง
สาระสำ�คัญเรื่องการกำ�หนดประเภทที่ดินและข้อกำ�หนดการใช้ประโยชน์ที่ดินได้อีก
ประชาชนในพื้นที่อำ�เภอหนองแซงและอำ�เภอภาชี จังหวัดสระบุรี ยื่นฟ้องคณะกรรมการกำ�กับ
กิจการพลังงานกับพวกรวม 3 คน โดยอ้างเหตุการณ์การออกใบอนุญาตโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนือ่ งจาก
อาศัยฐานจากมติเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อมทีไ่ ม่ได้น�ำ เสนอข้อเท็จจริงในส่วนทีเ่ ป็น
สาระสำ�คัญ เช่น ไม่ได้นำ�เสนอข้อเท็จจริงและข้อมูลเรื่องการใช้ประโยชน์ที่ดินตามร่างผังเมืองรวมจังหวัด
สระบุรี และการพิจารณาออกใบอนุญาตขัดต่อกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 ออกตามความในพระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ. 2535 ข้อ 4 เนื่องจากบริเวณที่ตั้งโรงไฟฟ้าอยู่ในพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม
ตามร่างผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรี อันเป็นการขัดต่อเจตนารมณ์ของการวางผังเมือง โดยผูฟ้ อ้ งคดีมคี �ำ ขอให้
เพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตไฟฟ้า และให้เพิกถอนมติของคณะกรรมการผู้ชำ�นาญการ
ที่ให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงไฟฟ้า
ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำ�ร้องขอให้ศาลกำ�หนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองอย่างใดๆ เพื่อบรรเทาทุกข์
ชัว่ คราวก่อนการพิพากษา โดยขอให้ศาลมีค�ำ สัง่ ทุเลาการบังคับตามใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิต
ไฟฟ้า หรือระงับการดำ�เนินการใดๆ ในพื้นที่โครงการโรงไฟฟ้าไว้เป็นการชั่วคราวก่อนศาลมีคำ�พิพากษา
ความเห็นแย้งของตุลาการซึง่ เป็นองค์คณะในการพิจารณาคดี ปรากฏในคำ�สัง่ ทุเลาการบังคับตาม
กฎหรือคำ�สัง่ ทางปกครอง หรือยกคำ�ขอทุเลาการบังคับ ตามกฎหรือคำ�สัง่ ทางปกครองของตุลาการหัวหน้า
คณะศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขแดงที่ 126/2556 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2554
“ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานเลขที่ (สขร. 5)
02-314/2553 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2553 ซึ่งเป็นการอนุญาตให้ประกอบกิจการผลิตพลังงานไฟฟ้า
กำ�ลังการผลิต 1,600 เมกะวัตต์ และผูถ้ กู ฟ้องคดีที่ 2 เห็นว่าร่างผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรยี งั ไม่มผี ลบังคับใช้
แม้คณะรัฐมนตรีจะมีมติเห็นชอบแล้ว จึงไม่นำ�มาประกอบการพิจารณาเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิง่ แวดล้อมของผูถ้ กู ฟ้องคดีที่ 3 ทัง้ ทีผ่ ถู้ กู ฟ้องคดีที่ 1 และที่ 2 ทราบว่าการกระทำ�ดังกล่าวขัดกับ
ข้อกำ�หนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามร่างผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรี ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแล้ว
เห็นว่าภายใต้เจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการแผ่นดินและกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองที่
กล่าวมา และโดยสภาพมติของคณะรัฐมนตรีมีสภาพเป็นกฎ ซึ่งมีลักษณะเป็นหลักเกณฑ์ทั่วไป และผู้อยู่
ใต้บังคับบัญชาจะต้องปฏิบัติตาม การไม่ปฏิบัติตามมติของคณะรัฐมนตรีของข้าราชการพลเรือน หรือ
ข้าราชการฝ่ายบริหารอื่น เป็นความผิดทางวินัยโดยตรง ดังนั้น ตามหลักความรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในการบริหารราชการแผ่นดิน กรณีจึงมีปัญหา
การปฏิบัติราชการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 และที่ 2 ที่ไม่เป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรีน่าจะไม่ชอบด้วย
กฎหมาย”
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ทั้งนี้ แม้ความเห็นแย้งของตุลาการจะแตกต่างกับคำ�สั่งขององค์คณะ ซึ่งมิได้มีผลในทางกฎหมาย
ต่อคู่กรณี แต่ก็ถือเป็นแนวทางการวินิจฉัยที่แสดงให้เห็นถึงความสำ�คัญของการนำ�สาระผังเมืองซึ่งผ่าน
ขั้นตอนการมีมติเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมาแล้ว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการอนุมัติอนุญาตโครงการ
ต้องนำ�มาประกอบการพิจารณาด้วย
อย่างไรก็ตาม ศาลปกครองกลางได้วินิจฉัยคดีดังกล่าว ในประเด็นการไม่นำ�ข้อเท็จจริงของร่างกฎ
กระทรวงให้ใช้บงั คับผังเมืองรวมทีผ่ า่ นขัน้ ตอนทีเ่ ป็นสาระสำ�คัญไปใช้ประกอบการพิจารณาอนุมตั อิ นุญาต
โครงการหรือกิจกรรมที่ขัดต่อร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมและมีคำ�พิพากษาเป็นคดีหมายเลข
แดงที่ 126/2556 ซึ่งมีสาระสำ�คัญ ดังนี้
ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรี พ.ศ. .... แม้จะได้ดำ�เนินการตามขั้นตอน
ของพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 จนผ่านขั้นตอนที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการและ
อยู่ระหว่างตรวจร่างกฎหมายของสำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา แต่หากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
มหาดไทยมิได้ลงนามและยังมิได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาก็ยงั ไม่มผี ลบังคับใช้เป็นกฎหมาย การทีค่ ณะ
รัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการเป็นเพียงการใช้อำ�นาจบริหารทั่วไปตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ประกอบกับระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการเสนอเรือ่ ง
ต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2531 เมือ่ พระราชบัญญัตผิ งั เมือง ซึง่ เป็นกฎหมายเฉพาะกำ�หนดให้รฐั มนตรีวา่ การ
กระทรวงมหาดไทยเป็ น ผู้ มี อำ � นาจออกกฎกระทรวงให้ ใช้ บั ง คั บ ผั ง เมื อ งรวม และเมื่ อ ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาแล้วจึงมีสภาพเป็นกฎที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไป มติของคณะรัฐมนตรีดังกล่าวจึงไม่มี
ผลกระทบกระเทือนต่อสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามหรือบุคคลใด
ศาลปกครองกลางเห็นว่า เมื่อร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรี พ.ศ. .... ได้
กำ�หนดให้ที่ดินในอำ�เภอหนองแซงบริเวณที่กำ�หนดให้เป็นสีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว เป็นที่ดิน
ประเภทอนุรกั ษ์ชนบทและเกษตรกรรมห้ามใช้ประโยชน์ทดี่ นิ เพือ่ กิจการโรงงานทุกจำ�พวกตามกฎหมายว่า
ด้วยโรงงาน ยังไม่มสี ภาพเป็นกฎทีจ่ ะมีสภาพบังคับเป็นกฎหมาย ประกอบกับข้อเท็จจริงรับฟังได้วา่ อำ�เภอ
หนองแซง จังหวัดสระบุรี ซึง่ เป็นสถานทีท่ ผี่ ถู้ กู ฟ้องคดีที่ 3 ขออนุญาตใช้เป็นสถานทีป่ ระกอบกิจการโรงงาน
ผลิตพลังงานไฟฟ้า ยังไม่เคยมีกฎกระทรวงให้ใช้บงั คับผังเมืองรวมมาก่อน จึงยังไม่อาจนำ�มาใช้บงั คับให้เป็น
ผลเสียหายแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 ในฐานะที่เป็นเจ้าของที่ดินได้
คำ�พิพากษาข้างต้น เป็นตัวอย่างการตีความของศาล ซึง่ เห็นว่าร่างผังเมืองทีผ่ า่ นมติความเห็นชอบ
ของคณะรั ฐ มนตรี ม าแล้ ว นั้ น ไม่ มี ผ ลกระทบกระเทื อ นต่ อ สิ ท ธิ ห รื อ หน้ า ที่ ข องบุ ค คลใด เนื่ อ งจาก
พระราชบัญญัติผังเมืองกำ�หนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้มีอำ�นาจออกกฎกระทรวงให้
ใช้บงั คับผังเมืองรวมและเมือ่ ยังมิได้มกี ารประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพือ่ บังคับเป็นกฎหมาย ร่างผังเมือง
ดังกล่าวจึงไม่อาจนำ�มาใช้บังคับให้เป็นผลเสียหายแก่ผู้ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินได้
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5.3 สิทธิชมุ ชนและสิทธิการมีสว่ นร่วมของประชาชนในช่วงหลังประกาศบังคับใช้ผงั เมือง
หลังการประกาศบังคับใช้ผังเมืองในแต่ละพื้นที่แล้ว ในหลายพื้นที่ก็ยังคงประสบกับปัญหา
การละเมิดสิทธิชุมชนโดยหน่วยงานรัฐหรือเอกชน โดยแยกเป็นหัวข้อได้ดังนี้

5.3.1 การอนุญาตให้ประกอบกิจการที่ขัดกับกฎกระทรวงผังเมือง
ข้อมูลตามคำ�ร้องที่ 366/2550 และคำ�ร้องที่ 385/2556 ระบุถงึ ปัญหาการละเมิดสิทธิของประชาชน
และชุมชนที่เกิดขึ้นหลังจากมีการประกาศใช้กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม7 แม้ประเภทของกิจการ
ที่เป็นปัญหาจะแตกต่างกัน กล่าวคือ ตามคำ�ร้องที่ 366/2550 เป็นการขออนุญาตประกอบกิจการผลิต
พลังงานไฟฟ้าด้วยเชือ้ เพลิงชีวมวล ส่วนคำ�ร้องที่ 385/2556 เป็นการขออนุญาตก่อสร้างคลังสินค้าประเภท
ก๊าซหุงต้มโครงการบรรจุแก๊ส (LPG) แต่สาระสำ�คัญของคำ�ร้องทั้งสองฉบับสะท้อนให้เห็นปัญหาสำ�คัญ
เกี่ยวกับผังเมืองเหมือนกัน คือ การที่เอกชนมีการยื่นคำ�ร้องขอใช้ประโยชน์ที่ดินที่ขัดกับกฎกระทรวงให้ใช้
บังคับผังเมืองรวม เพือ่ ประกอบกิจการทีอ่ าจจะมีผลกระทบต่อชีวติ ทรัพย์สนิ สุขภาพ และสิง่ แวดล้อมของ
ประชาชนและชุมชนทีอ่ าศัยอยูบ่ ริเวณใกล้เคียงและหน่วยงานรัฐทีเ่ กีย่ วข้องก็ได้พจิ ารณาและอนุมตั ิ อนุญาต
ให้มีการประกอบกิจการตามที่ขอโดยไม่คำ�นึงถึงกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมที่ได้มีข้อกำ�หนดห้าม
เอาไว้ ส่งผลให้มกี ารใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ประกอบกิจการทีล่ ะเมิดต่อกฎกระทรวงให้ใช้บงั คับผังเมืองรวมและ
เป็นการละเมิดสิทธิในชีวิต ร่างกาย สุขภาพ และทรัพย์สินของประชาชนและชุมชน
เกี่ยวกับปัญหาการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ที่ดินขัดกับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม ตาม
ตัวอย่างคำ�ร้องทีย่ กมาทัง้ สองนัน้ พระราชบัญญัตกิ ารผังเมือง พ.ศ. 2518 มาตรา 27 วรรคแรกและมาตรา 83
ได้ก�ำ หนดสิทธิ หน้าทีแ่ ละบทลงโทษไว้อย่างชัดเจนทัง้ ในส่วนของประชาชนและในส่วนของเจ้าหน้าทีร่ ฐั ทีม่ ี
อำ�นาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
มาตรา 27 วรรคแรก “ในเขตที่มีกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมแล้ว ห้าม
บุคคลใดใช้ประโยชน์ที่ดินผิดไปจากที่ได้กำ�หนดไว้ในผังเมืองรวมหรือปฏิบัติการใดๆ ซึ่ง
ขัดกับข้อกำ�หนดของผังเมืองรวมนั้น”
มาตรา 83 “ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 27 หรือมาตรา 48 มีความผิด
ต้องระวางโทษจำ�คุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำ�ทั้งปรับ
เมื่ อ พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ร้ อ งขอ ศาลอาจสั่ ง ให้ ผู้ ก ระทำ � ผิ ด แก้ ไขสภาพของ
อสังหาริมทรัพย์ทถี่ กู เปลีย่ นแปลงไปให้เป็นไปตามทีไ่ ด้ก�ำ หนดไว้ในผังเมืองรวมหรือผังเมือง
เฉพาะ ภายในระยะเวลาที่กำ�หนดให้ หรือให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำ�นาจจัดการอย่างใด
อย่างหนึ่งเพื่อเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้เป็นไปตามผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะนั้น และ
คิดเอาค่าใช้จา่ ยจากเจ้าของหรือผูค้ รอบครองอสังหาริมทรัพย์ตามทีจ่ า่ ยจริงโดยประหยัด”
7

ผู้สนใจดูรายละเอียดปัญหาได้ที่คำ�ร้อง ที่ 366/2550 และคำ�ร้องที่ 385/2556
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จากบทบัญญัติทั้งสองมาตราที่ยกมาแสดงให้เห็นว่าพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518
มีบทบัญญัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ขัดกับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
โดยกำ�หนดห้ามไม่ให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินแตกต่างไปจากที่กำ�หนดไว้ในกฎกระทรวงและได้กำ�หนด
บทลงโทษต่อการกระทำ�ผิดดังกล่าวไว้ด้วย นอกจากนี้เมื่อพิจารณาในแง่มุมของกฎหมายปกครองแล้ว
หากหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องได้ออกใบอนุญาตให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ไปในทางที่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม ใบอนุญาตดังกล่าวย่อมถือเป็นคำ�สั่งทาง
ปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งศาลปกครองมีอำ�นาจในการพิจารณาพิพากษาให้เพิกถอนคำ�สั่งทาง
ปกครองดังกล่าวได้ ตามที่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
กำ�หนดไว้ในมาตรา 9 (1) และมาตรา 72 (1)
มาตรา 9 “ศาลปกครองมีอำ�นาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคำ�สั่งในเรื่องดังต่อไปนี้
(1)		 คดีพพิ าทเกีย่ วกับการทีห่ น่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐกระทำ�การโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการออกกฎ คำ�สั่ง หรือการกระทำ�อื่นใด เนื่องจากกระทำ�การโดยไม่มีอำ�นาจหรือ
นอกเหนืออำ�นาจหน้าที่หรือไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือโดยไม่ถูกต้องตามรูปแบบขั้นตอน หรือวิธีการ
อันเป็นสาระสำ�คัญที่กำ�หนดไว้สำ�หรับการนั้นหรือโดยไม่สุจริตหรือมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติที่
ไม่เป็นธรรม หรือมีลกั ษณะเป็นการสร้างขัน้ ตอนโดยไม่จ�ำ เป็นหรือสร้างภาระให้เกิดกับประชาชนเกินสมควร
หรือเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ”
มาตรา 72 “ในการพิพากษาคดีศาลปกครองมีอ�ำ นาจกำ�หนดคำ�บังคับอย่างหนึง่ อย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) สัง่ ให้เพิกถอนกฎหรือคำ�สัง่ หรือสัง่ ห้ามการกระทำ�ทัง้ หมดหรือบางส่วน ในกรณีทมี่ กี ารฟ้องว่า
หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำ�การโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา 9 (1)”
จากการศึกษาแนวคำ�พิพากษาศาลปกครองสูงสุด พบว่าทีผ่ า่ นมาได้เคยมีการฟ้องคดีเกีย่ วกับปัญหา
การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงให้ใช้บงั คับผังเมืองรวมต่อศาลปกครองหลายคดี
โดยศาลปกครองสูงสุดได้วางบรรทัดฐานในคำ�พิพากษาอย่างเป็นเอกภาพว่า การทีห่ น่วยงานทางปกครอง
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอนุมัติ อนุญาตให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ
ผังเมืองรวม ถือว่าเป็นการกระทำ�ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตรงกันข้าม การที่หน่วยงานทางปกครองหรือ
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐปฏิเสธไม่อนุมตั ิ อนุญาตให้มกี ารใช้ประโยชน์ทดี่ นิ เพือ่ ประกอบกิจการบางประเภท เนือ่ งจาก
กฎกระทรวงให้ใช้บงั คับผังเมืองรวมได้ก�ำ หนดห้ามไว้ถอื ว่าเป็นการกระทำ�ทีช่ อบด้วยกฎหมายแล้ว โดยขอ
ยกตัวอย่างคำ�พิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่เกี่ยวข้องประกอบคำ�อธิบาย ดังนี้

คำ�พิพากษาศาลปกครองสูงสุดคดีหมายเลขแดงที่ อ.125/2551
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 6 ได้ยื่นเรื่องขอแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจำ�พวกที่ 2 ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ 4
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2544 ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ 4 ได้ออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจำ�พวกที่ 2
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ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2544 โดยจะเริ่มประกอบกิจการโรงงานในวันที่ 9 กรกฎาคม 2544 แต่ในชั้นทำ�
คำ�ให้การผูถ้ กู ฟ้องคดีที่ 6 รับว่าได้ประกอบกิจการโรงงานในพืน้ ทีด่ งั กล่าวมาเป็นเวลา 2 ปี ก่อนแจ้งประกอบ
กิจการโรงงานจำ�พวกที่ 2 ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ 4 โดยโรงงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 6 อยู่ติดกับบ้านพักอาศัยของ
ผู้ฟ้องคดี ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้ฟ้องคดีและสถานที่ตั้งของโรงงานขัดกับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ
ผังเมืองรวมสมุทรปราการ พ.ศ. 2544 จึงได้ฟ้องคดีเพื่อขอให้ศาลมีคำ�พิพากษาเพิกถอนใบแจ้งประกอบ
กิจการโรงงานจำ�พวกที่ 2 ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 6
มาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 บัญญัติให้ ในเขตที่ได้มีกฎกระทรวงให้ใช้
บั งคั บ ผั งเมื อ งรวมแล้ว ห้า มบุคคลใดใช้ป ระโยชน์ ที่ดิน ผิ ดไปจากที่ ไ ด้ กำ � หนดไว้ ใ นผั ง เมื อ งรวมหรือ
ปฏิบัติการใดๆ ซึ่งขัดกับข้อกำ�หนดของผังเมืองรวมนั้น
ความในวรรคหนึง่ มิให้ใช้บงั คับแก่กรณีทเี่ จ้าของหรือผูค้ รอบครองทีด่ นิ ได้ใช้ประโยชน์ทดี่ นิ มาก่อน
ที่จะมีกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม และจะใช้ประโยชน์ที่ดินเช่นนั้นต่อไปเมื่อมีกฎกระทรวงให้ใช้
บังคับผังเมืองรวมแล้ว
ประกอบกับข้อ 6 ของกฎกระทรวงให้ใช้บงั คับผังเมืองรวมสมุทรปราการ พ.ศ. 2544 ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2544
กำ�หนดให้บริเวณทีพ่ พิ าท เป็นทีด่ นิ ประเภทพาณิชยกรรมให้ใช้ประโยชน์ทดี่ นิ เพือ่ พาณิชยกรรม การอยูอ่ าศัย
สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สำ�หรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อ
กิจการอื่นให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต ที่ดินประเภทนี้ยกเว้นในบริเวณตาม
วรรคสาม ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กำ�หนด ดังต่อไปนี้ (1) โรงงานทุกจำ�พวกตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และจำ�พวกที่กำ�หนดให้ดำ�เนินการได้ตามบัญชีท้าย
กฎกระทรวงนี้ และโรงงานบำ�บัดนาํ้ เสียรวมของชุมชน ซึง่ ตามบัญชีทา้ ยกฎกระทรวงให้ใช้บงั คับผังเมืองรวม
สมุทรปราการ พ.ศ. 2544 ลำ�ดับที่ 33 กำ�หนดให้หา้ มใช้ทดี่ นิ ประเภทพาณิชยกรรมเพือ่ ตัง้ โรงงานผลิตรองเท้า
หรือชิ้นส่วนของรองเท้าซึ่งมิได้ทำ�จากไม้ยางอบแข็ง ยางอัดเข้ารูป หรือพลาสติกอัดเข้ารูป
ดังนัน้ เมือ่ ข้อเท็จจริงปรากฏว่าโรงงานของผูถ้ กู ฟ้องคดีที่ 6 ซึง่ ตัง้ อยูใ่ นทีด่ นิ ประเภทพาณิชยกรรม
ซึ่งต้องห้ามตั้งโรงงานทุกจำ�พวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน และโรงงานดังกล่าวก็ไม่ได้รับการยกเว้นให้
ประกอบกิจการโรงงานได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมสมุทรปราการ พ.ศ. 2544
ผูถ้ กู ฟ้องคดีที่ 6 จึงไม่อาจตัง้ โรงงานอยูใ่ นบริเวณดังกล่าวได้ ส่วนประเด็นทีอ่ า้ งว่าเริม่ ประกอบกิจการมาก่อน
หน้าที่จะได้มีการยื่นเรื่องประกอบกิจการโรงงานจำ�พวกที่ 2 เป็นเวลามากกว่า 2 ปี อันเป็นกรณีที่เจ้าของ
หรือผู้ครอบครองที่ดินได้ใช้ประโยชน์ที่ดินมาก่อนที่จะมีกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม และสามารถ
ใช้ประโยชน์ที่ดินนั้นได้ต่อไปได้นั้น ข้อเท็จจริงปรากฏว่าโรงงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 6 ได้ประกอบกิจการ
โรงงานจำ�พวกที่ 2 มากกว่า 2 ปี โดยไม่ได้แจ้งการประกอบกิจการโรงงานให้ผถู้ กู ฟ้องคดีที่ 3 และผูถ้ กู ฟ้อง
คดีที่ 4 ทราบก่อนเริม่ ประกอบกิจการ การประกอบกิจการโรงงานของผูถ้ กู ฟ้องคดีที่ 6 ก่อนทีจ่ ะมีกฎกระทรวง
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ฉบับดังกล่าว จึงถือว่าเป็นการประกอบกิจการโรงงานจำ�พวกที่ 2 โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงไม่อาจอ้าง
ได้วา่ ได้ใช้ประโยชน์ทดี่ นิ มาก่อนทีจ่ ะมีกฎกระทรวงให้ใช้บงั คับผังเมืองรวม และจะใช้ประโยชน์ทดี่ นิ เช่นนัน้
ต่อไปได้ เนื่องจากการใช้ประโยชน์ในที่ดินบริเวณดังกล่าวถือเป็นการใช้สิทธิโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 4 ได้ออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจำ�พวกที่ 2 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2544
ให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ 6 จึงเป็นการออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงานที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

คำ�พิพากษาศาลปกครองสูงสุดคดีหมายเลขแดงที่ อ.163/25498
หรือไม่

ประเด็นที่ 1 การทีผ่ ถู้ กู ฟ้องคดีที่ 2 ไม่อนุญาตให้ผฟู้ อ้ งคดีปรับปรุงสถานีบริการก๊าซ ชอบด้วยกฎหมาย

ตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองจันทบุรี พ.ศ. 2545 ข้อ 9 วรรคหนึ่ง กำ�หนดว่าที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมากให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อพาณิชยกรรม การอยู่อาศัย
สถาบันราชการ การสาธารณูปโภค และสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สำ�หรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อ
กิจการอืน่ ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของแปลงทีด่ นิ ทีย่ นื่ ขออนุญาต และวรรคสองกำ�หนดว่าทีด่ นิ ประเภทนี้
ห้ามใช้เพื่อกิจการตามที่กำ�หนดดังต่อไปนี้ (2) สถานที่บรรจุก๊าซ สถานที่เก็บก๊าซและห้องบรรจุก๊าซตาม
กฎหมายว่าด้วยการบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว แต่ไม่หมายความรวมถึงร้านจำ�หน่ายก๊าซ สถานที่ใช้ก๊าซ
และสถานทีจ่ �ำ หน่ายอาหารทีใ่ ช้กา๊ ซ และข้อ 2 (9) (ค) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2529) ออกตามความ
ในประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 28 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2514 กำ�หนดว่า สถานที่บรรจุก๊าซ หมายความถึง
สถานีบริการ ซึ่งได้แก่ สถานที่ที่จัดไว้สำ�หรับใช้บรรจุก๊าซแก่ยานพาหนะโดยเฉพาะรวมทั้งบริเวณของ
สถานทีด่ งั กล่าว ไม่วา่ จะจำ�หน่ายขายด้วยหรือไม่ และมาตรา 27 วรรคหนึง่ แห่งพระราชบัญญัตกิ ารผังเมือง
พ.ศ. 2518 บัญญัตวิ า่ ในเขตทีไ่ ด้มกี ฎกระทรวงให้ใช้บงั คับผังเมืองรวมแล้ว ห้ามบุคคลใดใช้ประโยชน์ทดี่ นิ
ผิดไปจากที่ได้กำ�หนดไว้ในผังเมืองรวม หรือปฏิบัติการใดๆ ซึ่งขัดกับข้อกำ�หนดของผังเมืองรวมนั้นและ
วรรคสองบัญญัตไิ ว้วา่ ความในวรรคหนึง่ มิให้ใช้บงั คับแก่กรณีทเี่ จ้าของหรือผูค้ รอบครองทีด่ นิ ได้ใช้ประโยชน์
ที่ดินมาก่อนที่จะมีกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ ผังเมืองรวมและจะใช้ประโยชน์ที่ดินเช่นนั้นต่อไปเมื่อมี
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมแล้ว
เห็นว่าแม้ผู้ฟ้องคดีจะได้รับการยกเว้นให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อประกอบกิจการสถานีบริการก๊าซ
ต่อไปได้ในบริเวณหมายเลข 3.9 ที่กำ�หนดไว้เป็นสีแดง อันเป็นที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัย
หนาแน่นมาก และห้ามใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ดังกล่าวเพือ่ ประกอบกิจการสถานีบริการก๊าซตามข้อ 9 วรรคสอง (2)
ของกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองจันทบุรี พ.ศ. 2545 เพราะผู้ฟ้องคดีได้ใช้ประโยชน์ที่ดินใน
การประกอบกิจการสถานีบริการก๊าซเช่นเดิม ตามมาตรา 27 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัตกิ ารผังเมือง พ.ศ. 2518
ก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาคำ�ขอปรับปรุงสถานีบริการก๊าซประกอบแบบแสดงผังบริเวณสถานีบริการนํ้ามัน
8

ดูคำ�พิพากษาที่มีลักษณะเดียวกันเพิ่มเติม ที่ คำ�พิพากษาศาลปกครองสูงสุดคดีหมายเลขแดงที่ อ. 133/2551
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เชือ้ เพลิงและการบรรจุกา๊ ซแก่ยานพาหนะของผูฟ้ อ้ งคดี ซึง่ เป็นการก่อสร้างอาคารขึน้ ใหม่และเปลีย่ นแปลง
การใช้ประโยชน์แตกต่างไปจากเดิมทีเ่ คยได้รบั อนุญาตไว้ในลักษณะขยายสถานีบริการก๊าซ มิใช่การซ่อมแซม
สถานีบริการก๊าซที่มีอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพ อันจะมีลักษณะเป็นการใช้ประโยชน์เช่นเดิม ซึ่งจะเข้า
ข้อยกเว้นให้กระทำ�ได้ตามมาตรา 27 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ดังนั้น การที่
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 พิจารณาไม่อนุญาตตามที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอ จึงชอบด้วยกฎหมาย
ประเด็นที่ 2 การทีผ่ ถู้ กู ฟ้องคดีที่ 2 ไม่อนุญาตให้ผฟู้ อ้ งคดีประกอบกิจการสถานีบริการนาํ้ มันเชือ้ เพลิง
เพิ่มเติม ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
ตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองจันทบุรี พ.ศ. 2545 ข้อ 9 วรรคหนึ่ง กำ�หนดว่าที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมากให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อพาณิชยกรรม การอยู่อาศัย
สถาบันราชการ การสาธารณูปโภค และสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สำ�หรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อ
กิจการอืน่ ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของแปลงทีด่ นิ ทีย่ นื่ ขออนุญาต และวรรคสองกำ�หนดว่าทีด่ นิ ประเภทนี้
ห้ามใช้เพือ่ กิจการตามทีก่ �ำ หนดดังต่อไปนี้ (3) สถานทีท่ ใี่ ช้เก็บนํา้ มันเชือ้ เพลิงเพือ่ จำ�หน่ายทีต่ อ้ งขออนุญาต
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมนํ้ามันเชื้อเพลิงและมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมนํ้ามันเชื้อเพลิง
พ.ศ. 2542 บัญญัตวิ า่ สถานีบริการนาํ้ มันเชือ้ เพลิงหมายความว่าสถานทีท่ ใี่ ช้ในการเก็บนาํ้ มันเชือ้ เพลิงเพือ่
ให้บริการนํ้ามันเชื้อเพลิงแก่ยานพาหนะและให้หมายความรวมถึงบริเวณที่กำ�หนดไว้ในใบอนุญาตให้เป็น
เขตบริการนาํ้ มันเชือ้ เพลิง ตลอดจนสิง่ ก่อสร้าง ถัง ท่อ และอุปกรณ์หรือเครือ่ งมือต่างๆ ในบริเวณนัน้ เห็นว่า
ขณะที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ออกคำ�สั่งไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้เคยใช้ประโยชน์ที่ดินดังกล่าวในการประกอบ
กิจการสถานีบริการนํ้ามันเชื้อเพลิงก่อนมีการใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองจันทบุรี
พ.ศ. 2545 และสถานทีท่ ขี่ ออนุญาตตัง้ อยูใ่ นบริเวณ 3.9 ซึง่ ห้ามมิให้ใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ดังกล่าวเพือ่ ประกอบ
กิจการสถานีบริการนาํ้ มันเชือ้ เพลิง ตามข้อ 9 วรรคสอง (3) ของกฎกระทรวงฉบับเดียวกัน ไม่ได้รบั การยกเว้น
ไว้แต่ประการใด ดังนัน้ การทีผ่ ถู้ กู ฟ้องคดีที่ 2 ออกคำ�สัง่ ไม่อนุญาตให้ผฟู้ อ้ งคดีประกอบกิจการสถานีบริการ
นํ้ามันเชื้อเพลิงเพิ่มเติมจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว
จากแนวคำ�พิพากษาศาลปกครองสูงสุดทีย่ กมาแสดงให้เห็นว่าในทางกฎหมายนัน้ องค์กรตุลาการ
โดยศาลปกครองสูงสุดได้มคี �ำ พิพากษาเป็นบรรทัดฐานไว้อย่างเป็นเอกภาพเกีย่ วกับการอนุมตั อิ นุญาตให้มี
การใช้ประโยชน์ที่ดินขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมว่า หากหน่วยงานทางปกครอง
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องออกคำ�สั่งอนุมัติอนุญาตไปโดยขัดหรือแย้งต่อกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ
ผังเมืองรวม การอนุมตั อิ นุญาตนัน้ ย่อมเป็นคำ�สัง่ ทางปกครองทีไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมายทีศ่ าลปกครองมีอ�ำ นาจ
เพิ ก ถอนได้ ในทางกลั บ กั น หากหน่ ว ยงานทางปกครองหรื อ เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ไม่ อ นุ มั ติ อ นุ ญ าตให้ มี
การประกอบกิจการบางประเภท เพราะขัดต่อกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม การไม่อนุมัติอนุญาต
โดยอ้างฐานตามกฎกระทรวงดังกล่าวย่อมเป็นคำ�สั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมาย
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5.3.2 การขอให้คณะกรรมการผังเมืองกำ�หนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่
เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินจะต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือระงับการใช้
ประโยชน์ที่ดิน
ข้อมูลจากเครือข่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหนองแซง จังหวัดสระบุรี ที่ประสบปัญหาเนื่องจากมี
การขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าขนาดใหญ่อยู่ในพื้นที่ตำ�บลหนองนํ้าใส อำ�เภอ
หนองแซง จังหวัดสระบุรี ที่เป็นพื้นที่ทำ�การเกษตรและใกล้กับชุมชน ซึ่งมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อมเข้าไป
ให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย พบว่านอกจากความล่าช้าในการประกาศใช้กฎกระทรวงให้ใช้
บังคับผังเมืองรวม จนส่งผลให้มกี ารใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ในกิจกรรมทีไ่ ม่สอดคล้องกับร่างผังเมืองดังทีไ่ ด้กล่าว
มาแล้วนั้น เมื่อมีการประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมไปแล้ว กลไกที่น่าจะสามารถปกป้อง
คุ้มครองสิทธิของประชาชนและชุมชนจากกิจกรรมที่ไม่สอดคล้องกับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
ดังที่ปรากฏในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 มาตรา 27 วรรคสอง บัญญัติว่า
“ความในวรรคหนึง่ มิให้ใช้บงั คับแก่กรณีทเี่ จ้าของหรือผูค้ รอบครองทีด่ นิ ได้ใช้ประโยชน์ทดี่ นิ มาก่อน
ทีจ่ ะมีกฎกระทรวงให้ใช้บงั คับผังเมืองรวมและจะใช้ประโยชน์ทดี่ นิ เช่นนัน้ ต่อไปเมือ่ มีกฎกระทรวงให้ใช้บงั คับ
ผังเมืองรวมแล้ว แต่ถา้ คณะกรรมการผังเมืองเห็นว่าการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ เช่นนัน้ ต่อไปเป็นการขัดต่อนโยบาย
ของผังเมืองรวมในสาระสำ�คัญทีเ่ กีย่ วกับสุขลักษณะความปลอดภัยของประชาชนและสวัสดิภาพของสังคม
คณะกรรมการผังเมืองมีอำ�นาจกำ�หนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดิน
จะต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือระงับการใช้ประโยชน์ที่ดินเช่นนั้นต่อไปภายในระยะเวลาที่เห็นสมควรได้
การกำ�หนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขดังกล่าวให้คำ�นึงถึงกิจการที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน สภาพของ
ทีด่ นิ และทรัพย์สนิ อืน่ ทีเ่ กีย่ วกับทีด่ นิ การลงทุนประโยชน์หรือความเดือดร้อนรำ�คาญทีป่ ระชาชนได้รบั จาก
กิจการนั้น ทั้งนี้ให้คณะกรรมการผังเมืองเชิญเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินมาแสดงข้อเท็จจริงและ
ความเห็นประกอบ”
ในทางปฏิบตั แิ ล้ว กลไกตามมาตรา 27 วรรคสอง ทีใ่ ห้อ�ำ นาจคณะกรรมการผังเมืองในการกำ�หนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินจะต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือระงับการใช้
ประโยชน์ทดี่ นิ ทีข่ ดั กับนโยบายของผังเมืองรวมในสาระสำ�คัญได้นี้ ไม่เคยถูกบังคับใช้เพือ่ คุม้ ครองสิทธิของ
ประชาชนหรือชุมชนแต่อย่างใด จากการตรวจสอบข้อมูลทั้งทางเอกสารและเว็บไซต์ของกรมโยธาธิการ
และผังเมืองไม่พบว่าได้มีจัดทำ�วิธีการ ขั้นตอน หรือหลักเกณฑ์ในการใช้อำ�นาจตามบทบัญญัติมาตรานี้
เพื่อเป็นกรอบในการใช้อำ�นาจของคณะกรรมการผังเมืองแต่อย่างใด อีกทั้งยังไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า
คณะกรรมการผังเมืองเคยพิจารณาใช้อำ�นาจตามบทบัญญัติมาตรานี้เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
ผังเมืองแต่อย่างใด
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ข้อมูลจากนาย ก. แกนนำ�เครือข่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหนองแซง จังหวัดสระบุรี ซึ่งเคยทำ�หนังสือ
เรียกร้องให้คณะกรรมการผังเมืองใช้อ�ำ นาจตามมาตรา 27 วรรคสอง เพือ่ กำ�หนดหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์
ที่ดินในพื้นที่ที่ถูกกำ�หนดให้เป็นพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมตามกฎกระทรวงบังคับใช้ผังเมือง
รวมจังหวัดสระบุรี โดยห้ามไม่ให้โรงงานไฟฟ้าหนองแซงประกอบกิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าเนื่องจาก
เป็นกิจกรรมที่ขัดต่อสาระสำ�คัญของกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรี โดยยื่นหนังสือ
ต่อประธานคณะกรรมการผังเมือง อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานคณะกรรมการ
ผังเมือง เมือ่ วันที่ 28 มกราคม 2556 พบว่าหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องไม่ได้มกี ารดำ�เนินการใดๆ ตามข้อเรียกร้อง
ของเครือข่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหนองแซง จังหวัดสระบุรี แต่อย่างใด
จากข้อกฎหมายและข้อมูลที่กล่าวมา แสดงให้เห็นว่ากลไกตามที่ปรากฏในพระราชบัญญัติ
การผังเมือง พ.ศ. 2518 มาตรา 27 วรรคสอง ทีก่ �ำ หนดให้คณะกรรมการผังเมืองใช้อ�ำ นาจกำ�หนดหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินจะต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือระงับการใช้ประโยชน์
ที่ดิน ที่คณะกรรมการผังเมืองเห็นว่าเป็นการใช้ประโยชน์ที่ขัดต่อนโยบายของผังเมืองรวม ในสาระสำ�คัญ
ที่เกี่ยวกับสุขลักษณะความปลอดภัยของประชาชนและสวัสดิภาพของสังคม ซึ่งถูกกำ�หนดมาเพื่อทำ�ให้
กฎหมายผังเมืองบรรลุผลและคุ้มครองสิทธิของประชาชนและชุมชนได้นั้นเป็นกลไกที่ไม่เคยถูกนำ�ไป
ปฏิบัติ ซึ่งย่อมส่งผลให้กฎหมายผังเมืองไม่สามารถบรรลุผลที่ควรจะเป็นและไม่สามารถคุ้มครองสิทธิของ
ประชาชนและชุมชนได้

5.4 สิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชนในกรณีกฎกระทรวง
เกี่ยวกับผังเมืองรวมหมดอายุบังคับใช้
เนือ่ งจากตามพระราชบัญญัตกิ ารผังเมือง พ.ศ. 2518 มาตรา 26 ได้ก�ำ หนดให้การใช้บงั คับผังเมืองรวม
กระทำ�โดยกฎกระทรวง และให้ใช้บังคับได้ไม่เกิน 5 ปี
ภายใน 1 ปี ก่อนระยะเวลาการใช้บังคับกฎกระทรวงหมดอายุ ให้สำ�นักผังเมืองหรือเจ้าพนักงาน
ท้องถิน่ แล้วแต่กรณี สำ�รวจสภาพการณ์และสิง่ แวดล้อมในการใช้ผงั เมืองรวมดังกล่าว ว่ามีการเปลีย่ นแปลง
ไปหรือไม่ ในกรณีที่เห็นว่าสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำ�คัญ ให้สำ�นักผังเมือง
หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นดำ�เนินการแก้ไขปรับปรุงผังเมืองรวมเสียใหม่ให้เหมาะสมได้
ในกรณีไม่อาจแก้ไขผังเมืองรวมได้ทนั ภายในระยะเวลาทีก่ ฎกระทรวงใช้บงั คับให้ส�ำ นักผังเมืองหรือ
เจ้าพนักงานท้องถิน่ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการผังเมือง ขยายระยะเวลาการใช้บงั คับกฎกระทรวง
ได้อีกสองครั้ง ครั้งละไม่เกิน 1 ปี
จากข้อมูลการร้องเรียนกรณีการละเมิดสิทธิต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พบว่า
กระบวนการแก้ไขปรับปรุงผังเมืองรวมมีความล่าช้า ทำ�ให้มกี ารประกาศใช้กฎกระทรวงผังเมืองรวมฉบับใหม่
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ไม่ทันก่อนเวลาที่ผังเมืองรวมฉบับเก่าหมดอายุระยะเวลาบังคับใช้ แม้จะมีการต่อเวลาการบังคับใช้แล้ว
อีกสองครัง้ เป็นเวลา 2 ปีแล้วก็ตาม ดังเช่นคำ�ร้องที่ 235/2553 และคำ�ร้องที่ 632/2555 ทำ�ให้เกิดช่องว่าง
ของการบังคับใช้กฎหมายผังเมืองรวมในแต่ละพื้นที่ และมีผลกระทบต่อสิทธิชุมชนหลายประการดังนี้

5.4.1 การอนุญาตให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือประกอบกิจการโดยอาศัยช่องว่าง
		 ของระยะเวลาการบังคับใช้กฎกระทรวงผังเมืองรวม
ตามข้อมูลคำ�ร้องที่ 235/2553 เกีย่ วข้องกับการขออนุญาตประกอบกิจการสถานีปฏิบตั กิ าร ปัม๊ ก๊าซ
เชื้อเพลิง LPG ในเขตที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง (สีส้ม) จังหวัดชัยนาท และคำ�ร้องที่
632/2555 เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตประกอบกิจการอาคารห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่บริเวณถนน
เลี่ยงเมือง อำ�เภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งสองเรื่องเป็นกรณีที่หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องมีการอนุญาต
ให้มกี ารก่อสร้างและประกอบกิจการทีต่ อ้ งห้ามตามข้อกำ�หนดการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ตามกฎกระทรวงผังเมือง
ซึง่ สิน้ สุดการบังคับใช้แล้ว โดยเป็นการดำ�เนินการในช่วงช่องว่างของระยะเวลาบังคับใช้กฎกระทรวงผังเมือง
ที่สิ้นสุดลงตามกฎหมาย และความล่าช้าในการจัดทำ�กฎกระทรวงผังเมืองรวมฉบับใหม่ที่ไม่สามารถ
ประกาศบังคับใช้ได้ทนั การสิน้ สุดระยะเวลาการบังคับใช้กฎกระทรวงฉบับเก่าได้ ส่งผลให้มกี ารใช้ประโยชน์
ที่ดินประกอบกิจการที่อาจจะมีผลกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สิน สุขภาพ และสิ่งแวดล้อมของประชาชน
ตลอดจนชุมชนใกล้เคียง อันเป็นการละเมิดสิทธิดังกล่าว
จากการศึกษาแนวคำ�พิพากษาศาลปกครองสูงสุดพบว่า ศาลปกครองสูงสุดได้เคยวางบรรทัดฐาน
ในคำ�พิพากษากรณีการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารในระหว่างทีก่ ฎกระทรวงผังเมืองรวมหมดอายุบงั คับใช้
ดังตัวอย่างตามคำ�พิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.131-133/2552 ศาลปกครองสูงสุดได้วนิ จิ ฉัยในประเด็น
การใช้ดลุ พินจิ ของนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น (ผูถ้ กู ฟ้องคดีที่ 3) ในการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารให้
กับห้างหุ้นส่วนจำ�กัดรัชต (ขอนแก่น) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 4 โดยศาลเห็นว่าเมื่อศูนย์การค้าและอาคารพาณิชย์ที่
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 4 ขอก่อสร้างนั้น ตั้งอยู่บนที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา หรือใช้ประโยชน์เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาหรือสาธารณประโยชน์ตามข้อกำ�หนดของผังเมืองรวมเมืองขอนแก่น กฎกระทรวงฉบับที่ 81
(พ.ศ. 2532) ออกตามความในพระราชบัญญัตกิ ารผังเมือง พ.ศ. 2518 ซึง่ มีผลบังคับใช้ระหว่างปี พ.ศ. 2532
ถึงปี พ.ศ. 2537 และได้ขยายกำ�หนดระยะเวลาการบังคับใช้ ถึงปี พ.ศ. 2539 จึงได้หมดอายุการใช้บังคับ
เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2539 แล้ว
ดังนั้น การออกใบอนุญาตก่อสร้างดังกล่าวจึงอยู่ในระหว่างห้วงเวลาที่กฎกระทรวงที่กำ�หนด
ผังเมืองรวมเมืองขอนแก่นหมดอายุลงและไม่มีผลบังคับใช้ การอนุญาตจึงไม่ขัดต่อกฎกระทรวงที่กำ�หนด
ผังเมืองรวมแต่อย่างใด และแม้รา่ งผังเมืองรวมเมืองขอนแก่นฉบับใหม่ทยี่ งั คงกำ�หนดพืน้ ทีพ่ พิ าทเป็นพืน้ ที่
เพือ่ การศึกษาและเกีย่ วเนือ่ งกับการศึกษาเท่านัน้ ดังเดิม จะอยูร่ ะหว่างการตรวจพิจารณาจากคณะกรรมการ
กฤษฎีการอให้มกี ารประกาศในราชกิจจานุเบกษาก็ตาม การออกใบอนุญาตก่อสร้างก็ไม่จำ�เป็นต้องพิจารณา
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ถึงกฎกระทรวงฉบับที่ 81 (พ.ศ. 2532) ที่หมดอายุบังคับใช้ไปแล้วหรือ ร่างกฎกระทรวงผังเมืองรวมที่ยัง
ไม่ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้บังคับแต่อย่างใด
จากคำ�พิพากษาศาลปกครองสูงสุดดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร
ในช่วงเวลาที่กฎกระทรวงผังเมืองรวมหมดอายุลงแล้ว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ต้องนำ�กฎหมายผังเมือง
มาร่วมพิจารณาประกอบการอนุญาตเพราะไม่มีสถานะเป็นกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ในช่วงเวลาดังกล่าว
ซึ่งสะท้อนให้เห็นปัญหาช่องว่างในการบังคับใช้กฎหมายให้ต่อเนื่องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
เจตนารมณ์ของกฎกระทรวงผังเมืองรวม อันเป็นผลจากพระราชบัญญัติการผังเมือง ที่กำ�หนดเวลา
การสิน้ สุดการบังคับใช้ทสี่ นั้ เกินไปและไม่สอดคล้องตามความเป็นจริง ตลอดจนความล่าช้าในกระบวนการ
ประกาศใช้กฎกระทรวงผังเมืองรวมในปัจจุบัน

5.4.2 การสิ้นผลของคำ�สั่งทางปกครองในการบังคับใช้กฎหมายผังเมืองภายหลัง
กฎกระทรวง ผังเมืองรวมหมดอายุ
โดยเหตุที่พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 มาตรา 25 ได้กำ�หนดในเขตที่ได้มีกฎกระทรวง
ให้ใช้บงั คับผังเมืองรวมห้ามบุคคลใดใช้ประโยชน์ทด่ี นิ ผิดไปจากทีไ่ ด้ก�ำ หนดไว้ในผังเมืองรวมหรือปฏิบตั กิ ารใดๆ
ซึ่งขัดกับข้อกำ�หนดของผังเมืองรวมนั้นๆ โดยเจ้าหน้าที่และหน่วยงานของรัฐซึ่งมีอำ �นาจตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องต้องควบคุมกำ�กับดูแลมิให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือดำ�เนินกิจการใดขัดต่อข้อกำ�หนดของ
กฎกระทรวงผังเมืองรวม ซึง่ เป็นการกระทำ�ทีไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมายเพือ่ ให้เมืองและชุมชนมีการขยายตัวอย่าง
มีแบบแผนและเหมาะสม รักษาสภาพแวดล้อมตามเจตนารมณ์ของกฎหมายผังเมืองทีป่ ระกาศใช้ในขณะนัน้
แต่จากการศึกษาแนวคำ�พิพากษาศาลปกครองสูงสุดพบว่า แม้เจ้าหน้าที่จะใช้อำ�นาจตามหน้าที่
ที่กำ�หนดไว้ตามกฎหมาย โดยกำ�หนดมาตรการทางปกครองเพื่อระงับการดำ�เนินการที่ฝ่าฝืนต่อข้อ
กำ�หนดการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ตามกฎกระทรวงผังเมืองรวม เช่น คำ�สัง่ ให้รอื้ ถอนอาคารตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 แต่คำ�สั่งเพื่อบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายผังเมืองรวมกลับสิ้นผลบังคับใช้
ด้วยเหตุผังเมืองรวมดังกล่าวหมดอายุ ทำ�ให้การกระทำ�ใดๆ ที่เคยขัดต่อกฎกระทรวงผังเมืองรวมไม่อยู่ใน
บังคับกฎหมายผังเมืองรวมอีกต่อไป และไม่มีเหตุที่เจ้าหน้าที่จะอ้างเพื่อดำ�เนินการบังคับใช้มาตรการทาง
ปกครองได้อีกต่อไปเช่นเดียวกัน ดังตัวอย่างตามคำ�พิพากษาศาลปกครองสูงสุดดังนี้
คำ�พิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.222/25539 ข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ก่อสร้างอาคาร
ขึ้นใหม่โดยไม่ได้รับอนุญาตและขัดต่อผังเมืองรวมมุกดาหาร ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 327 (พ.ศ. 2540)
เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวกำ�หนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน ซึ่งเป็นที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 (นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร) จึงมีคำ�สั่งลงวันที่ 8 สิงหาคม 2546
ห้ามมิให้บคุ คลใดใช้หรือเข้าไปในส่วนใดๆ ของอาคารตามมาตรา 40 (2) แห่งพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร
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พ.ศ. 2522 มีค�ำ สัง่ ให้รอื้ ถอนอาคารตามมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัตดิ งั กล่าว โดยคำ�สัง่ ระบุวา่ ผูฟ้ อ้ งคดี
ก่อสร้างอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตและขัดต่อผังเมืองรวมเมืองมุกดาหาร ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 327
(พ.ศ. 2540) ซึง่ มีก�ำ หนดระยะเวลาการใช้บงั คับ 5 ปี แต่ได้ขยายระยะเวลาบังคับใช้ออกไปอีก 2 ครัง้ ครัง้ ละ
1 ปี โดยมีผลใช้บงั คับระหว่างปี พ.ศ. 2540 ถึง พ.ศ. 2547 การทีผ่ ฟู้ อ้ งคดีกอ่ สร้างอาคารโดยไม่ได้รบั อนุญาต
และขัดต่อผังเมืองรวมเมืองมุกดาหาร จึงเป็นการกระทำ�ทีไ่ ม่ได้รบั อนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย คำ�สัง่ ห้าม
มิให้บุคคลใดใช้หรือเข้าไปในส่วนใดๆ ของอาคาร และคำ�สั่งรื้อถอนอาคารพิพาทดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2
ดำ�เนินการไปตามขั้นตอนของกฎหมายแล้ว แต่เนื่องจากกฎกระทรวงฉบับดังกล่าวได้กำ�หนดระยะเวลา
การใช้บังคับไว้และระยะเวลาการบังคับใช้ได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงเห็นได้ว่าข้ออ้างของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ที่ว่า
การก่อสร้างอาคารพิพาทขัดต่อผังเมืองรวมเมืองมุกดาหารเป็นสาระสำ�คัญทีเ่ ป็นฐานในการออกคำ�สัง่ และ
ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผูถ้ กู ฟ้องคดีที่ 2 ได้ด�ำ เนินการใช้มาตรการทางปกครอง เพือ่ ให้เป็นไปตามคำ�สัง่ รือ้ ถอน
อาคารแต่อย่างใด
ดังนั้น หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 จะใช้มาตรการทางปกครองภายหลังจากที่กฎกระทรวงฉบับดังกล่าว
สิ้นสุดระยะเวลาบังคับใช้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ไม่สามารถอ้างคำ�สั่งรื้อถอนอาคารดังกล่าวเพื่อดำ�เนินการใช้
มาตรการทางปกครองต่อไปอีกได้ เนื่องจากอาคารของผู้ฟ้องคดีไม่อยู่ในบังคับของผังเมืองรวมเมือง
มุกดาหารตามกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว พิพากษาให้เพิกถอนคำ�สัง่ ของผูถ้ กู ฟ้องคดีที่ 2 ทีใ่ ห้รอื้ ถอนอาคาร
ฉบับลงวันที่ 8 สิงหาคม 2546 โดยให้มีผลถัดจากวันที่ผังเมืองรวมเมืองมุกดาหารตามกฎกระทรวงฉบับที่
327 (พ.ศ. 2540) สิ้นสุดการใช้บังคับ
จากแนวคำ�พิพากษาศาลปกครองสูงสุดดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า คำ�สัง่ หรือการดำ�เนินมาตรการทาง
ปกครองใดๆ ของเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อควบคุมมิให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ขัดต่อข้อกำ�หนดของผังเมืองรวม
อันเป็นการกระทำ�ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เช่น คำ�สั่งให้รื้อถอนอาคารที่ก่อสร้างขัดต่อผังเมืองรวม ที่
ใช้บังคับอยู่ในขณะออกคำ�สั่งจะสิ้นผลการบังคับใช้เมื่อกฎกระทรวงผังเมืองรวมฉบับดังกล่าวหมดอายุลง
ซึ่งสะท้อนให้เห็นปัญหาและข้อจำ�กัดในการกำ�กับดูแลมิให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือดำ�เนินกิจการใดๆ
ที่ขัดต่อกฎหมายผังเมืองรวม เพราะแม้ว่าจะมีการดำ�เนินการใดๆ ที่ต้องห้ามตามข้อกำ�หนดกฎกระทรวง
ผังเมืองรวม ซึ่งเจ้าพนักงานของรัฐที่มีอำ�นาจหน้าที่สามารถออกคำ�สั่งหรือดำ�เนินมาตรการทางปกครอง
ในการป้องกันแก้ไขการกระทำ�ทีม่ ชิ อบด้วยกฎหมายดังกล่าวได้ แต่หากการบังคับตามคำ�สัง่ เช่น การรือ้ ถอน
อาคารไม่เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาบังคับใช้ของกฎกระทรวงผังเมืองรวม หรือก่อนที่กฎกระทรวงดังกล่าว
หมดอายุลง เจ้าหน้าที่ของรัฐก็ไม่อาจบังคับการตามคำ�สั่งต่อไปได้ เพราะไม่มีฐานทางกฎหมายกำ�หนดให้
การดำ�เนินการดังกล่าวขัดต่อกฎกระทรวงผังเมืองรวมอีกต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิง่ หากผังเมืองรวมฉบับใหม่
มีข้อกำ�หนดห้ามการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือการดำ�เนินกิจการในลักษณะเดียวกับผังเมืองรวมฉบับเดิม
ที่หมดอายุลง แต่มีการประกาศใช้บังคับล่าช้า เกิดช่องว่างในการบังคับใช้กฎหมายผังเมืองก็จะส่งผลให้มี
9
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การใช้ประโยชน์ที่ดินขัดต่อข้อกำ�หนดและเจตนารมณ์ของกฎกระทรวงผังเมืองรวม โดยอาศัยข้ออ้างและ
ผลของกฎหมายกรณีผังเมืองรวมหมดอายุดังกล่าว

5.4.3 หน่วยงานของรัฐไม่กำ�หนดหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ ในทรัพย์สิน
		 เพื่อคุ้มครองพื้นที่ ในระหว่างการจัดทำ�ผังเมืองรวม ตามมาตรา 15 (3)
		 แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518
จากกรณีปัญหาช่องว่างในการบังคับใช้กฎหมายเนื่องจากผังเมืองรวมเดิมหมดอายุและยังไม่มี
การประกาศบังคับใช้ผงั เมืองรวมใหม่ ทำ�ให้มกี ารก่อสร้างหรือดำ�เนินกิจการขัดกับข้อกำ�หนดการใช้ประโยชน์
ทีด่ นิ ของผังเมืองรวมเดิมและร่างผังเมืองรวมใหม่ทยี่ งั ไม่ได้ประกาศใช้ ดังกรณีตามคำ�ร้องที่ 235/2553 ซึง่ มี
ข้อเท็จจริงว่า แม้ผงั เมืองรวมชัยนาทตามกฎกระทรวงฉบับที่ 424 (พ.ศ. 2542) ข้อ 8 (2) ซึง่ มีขอ้ ห้ามการใช้
ประโยชน์ทดี่ นิ เพือ่ เป็นสถานทีบ่ รรจุกา๊ ซและสถานทีเ่ ก็บก๊าซฯ จะสิน้ สุดการบังคับใช้ตงั้ แต่วนั ที่ 28 กันยายน
2549 โดยผังเมืองใหม่อยู่ระหว่างการปรับปรุงผังและอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบของสำ�นักงานกฤษฎีกา
ซึง่ เป็นขัน้ ตอนทีร่ า่ งผังเมืองดังกล่าวมีมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแล้ว แต่กลับมีการอนุญาตให้กอ่ สร้างสถานี
บริการปั๊มก๊าซในเขตที่ห้ามการใช้ประโยชน์ดังกล่าว ทั้งตามผังเมืองรวมเดิมและผังเมืองรวมฉบับใหม่
ที่อยู่ระหว่างดำ�เนินการประกาศใช้
ประเด็นปัญหาดังกล่าว พระราชบัญญัติการผังเมืองรวม พ.ศ. 2518 มาตรา 15 (3) ได้กำ�หนด
มาตรการให้เจ้าพนักงานการผังโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการผังเมืองมีอำ�นาจกำ�หนดหลักเกณฑ์
การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ในการวางและจัดทำ�ผังเมืองรวม โดยอาจกำ�หนดห้ามมิให้
ประกอบกิจการที่ขัดต่อข้อกำ�หนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามร่างกฎกระทรวงที่มีความแน่นอนชัดเจน
ผ่านความเห็นชอบเป็นมติคณะรัฐมนตรีแล้วได้ แต่จากการศึกษาและตามตัวอย่างคำ�ร้องดังกล่าวไม่ปรากฏ
ว่ามีการใช้อำ�นาจตามมาตรการดังกล่าวเพื่ออุดช่องว่างทางกฎหมายในการบังคับใช้ผังเมืองในกรณีนี้
โดยเจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้องละเลยการใช้อ�ำ นาจและมาตรการทางกฎหมายเพือ่ ป้องกันมิให้การใช้ประโยชน์ทดี่ นิ
ขัดต่อข้อกำ�หนดกฎกระทรวงผังเมืองรวมทีอ่ ยูร่ ะหว่างดำ�เนินการและมีความล่าช้าในการประกาศบังคับใช้
แต่ทั้งนี้ เคยปรากฏข้อเท็จจริงว่ากรมโยธาธิการและผังเมืองได้ใช้อำ�นาจตามมาตราดังกล่าวกับกรณีอื่นๆ
เช่น ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง กำ�หนดการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ในการวาง
และจัดทำ�ผังเมืองรวมในท้องที่จังหวัดกระบี่ (ฉบับที่ 2) จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดพังงา เป็นต้น
ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาและการขาดหลักเกณฑ์ขั้นตอนที่ชัดเจนในการนำ�มาตรการตามมาตรา 15 (3)
มาบั ง คั บ ใช้ เ พื่ อ อุ ด ช่ อ งว่ า งทางกฎหมายในการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายผั ง เมื อ ง หรื อ เพื่ อ ป้ อ งกั น มิ ใ ห้ มี
การดำ�เนินการใช้ประโยชน์ที่ดินขัดต่อร่างกฎกระทรวงผังเมืองที่มีความชัดเจนแล้ว
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จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ปัญหากฎหมายผังเมือง พบว่าในแต่ละช่วงของการดำ�เนินการ
เพื่อจัดทำ�ผังเมือง จนถึงการประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมายและผังเมืองหมดอายุการบังคับใช้ มีลักษณะที่
สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาของบทบัญญัติของกฎหมาย ที่ยังไม่ได้ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับการรับรอง
สิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ รวมถึงการตีความและการบังคับใช้ของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ยังไม่ได้รับรองสิทธิตามรัฐธรรมนูญดังกล่าว

228

บทที่ 6

สำ�นักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

บทสรุป
และข้อเสนอแนะ
การศึกษาวิจยั เรือ่ ง “ผังเมืองกับการคุม้ ครองสิทธิชมุ ชนและสิทธิการมีสว่ นร่วมของประชาชน”
ได้ท�ำการรวบรวมข้อมูล ศึกษากรณีรอ้ งเรียนของประชาชนและชุมชนในประเด็นผลกระทบจากการพัฒนา
ในพืน้ ทีท่ เี่ กีย่ วข้องกับการก�ำหนดการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ในผังเมืองทีส่ ง่ ผลกระทบต่อสิทธิชมุ ชน การด�ำเนินงาน
ศึกษานี้ นอกจากการศึกษาเอกสารผังเมืองและข้อร้องเรียนตลอดจนค�ำพิพากษาทีเ่ กีย่ วข้องแล้ว ยังปฏิบตั ิ
งานในพื้นที่ร่วมกับชุมชนที่ประสบปัญหาจากกระบวนการผังเมือง รวมทั้งชุมชนที่เห็นความส�ำคัญของ
ผังเมืองในการคุม้ ครองสิทธิชมุ ชนและสิทธิการมีสว่ นร่วมของประชาชนทีไ่ ด้มกี ารรวมตัวท�ำงานข้อมูลชุมชน
เพือ่ มีสว่ นร่วมในกระบวนการผังเมืองและร่วมก�ำหนดทิศทางการพัฒนาในผังเมือง นอกจากนีใ้ นกระบวนการ
ท�ำงานได้มีการประชุมรับฟังข้อเสนอแนะในการด�ำเนินการ รวมทั้งการประชุมย่อยแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
ต่อประเด็นปัญหาและแนวทางในการแก้ไขปัญหา
เนื่องด้วยในการศึกษาและรวบรวมประเด็นผังเมืองจากกรณีข้อร้องเรียนมายังส�ำนักงานคณะ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รวมทั้งประเด็นการมีส่วนร่วมและสิทธิชุมชนในผังเมืองที่ได้จาก
การประชุมและประเด็นสาธารณะ ซึง่ ส่วนมากเป็นเรือ่ งโครงการทีม่ ผี ลกระทบต่อชุมชนและขาดการมีสว่ นร่วม
มีประเด็นด้านการใช้ทดี่ นิ และการใช้ผงั เมืองประกอบการพิจารณาและกรณีทเี่ กีย่ วข้องกับผังเมืองโดยตรง
ในด้านขั้นตอนและกระบวนการที่มีปัญหาการมีส่วนร่วม การเข้าถึงข้อมูลและการก�ำหนดสาระในผังเมือง
ที่ชุมชนไม่ได้รับข้อมูล ขาดการมีส่วนร่วมและกระทบสิทธิชุมชน คณะผู้วิจัยพบว่าสิทธิชุมชนและสิทธิการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในเรื่องผังเมืองนั้น มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับด้านผังเมืองและด้านกฎหมาย จึงได้
ท�ำการวิเคราะห์และสังเคราะห์ โดยจ�ำแนกเป็นโครงสร้างและกระบวนการผังเมืองที่เกี่ยวข้องสิทธิชุมชน
และสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชนและด้านปัญหากฎหมายผังเมืองที่เกี่ยวข้องกับสิทธิชุมชนและสิทธิ
การมีส่วนร่วมของประชาชน ดังรายละเอียดในบทที่ 4 และบทที่ 5 ตามล�ำดับ
การวิเคราะห์และสังเคราะห์สทิ ธิชมุ ชนและสิทธิการมีสว่ นร่วมของประชาชน ด้านผังเมืองและด้าน
กฎหมาย มีขอ้ สรุปและข้อเสนอแนะซึง่ ได้จากการวิเคราะห์จากข้อเสนอของผูท้ รงคุณวุฒแิ ละจากการประชุม
รับฟังความคิดเห็น ทั้งในส่วนการมีส่วนร่วมและสิทธิชุมชนในระดับการจัดท�ำแผนและผังนโยบาย
ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดท�ำผังเมืองในระดับต่างๆ การมีส่วนร่วมในกลไกการจัดท�ำผังเมือง การพิจารณา
ตัดสินใจ และการน�ำผังเมืองไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งจะมีผลต่อสิทธิชุมชนในก�ำหนดแนวทางการใช้ประโยชน์
ที่ดินในการอนุรักษ์จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการ
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ปรับปรุงและน�ำมาตรฐานผังเมืองไปใช้ในการก�ำหนดการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ การคุม้ ครองสิทธิชมุ ชนในการใช้
ผังเมืองพิจารณาอนุมัติอนุญาตด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชน ท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ ข้อเสนอสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชนและสิทธิชุมชนในกระบวนการผังเมืองยังได้
พิจารณาการมีสว่ นร่วมทัง้ ในช่วงระหว่างการจัดท�ำผังเมือง ช่วงระหว่างรอประกาศบังคับใช้ ช่วงหลังประกาศ
ใช้บังคับผังเมืองและกรณีกฎกระทรวงเกี่ยวกับผังเมืองรวมหมดอายุบังคับใช้ โดยน�ำสาระของกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องและค�ำพิพากษาศาลปกครองมาประกอบการวิเคราะห์และจัดท�ำข้อเสนอแนะด้วย

6.1 สรุปกระบวนการผังเมืองเพื่อการคุ้มครองสิทธิชุมชน
และสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน
6.1.1 ด้านผังเมือง
1) โครงสร้างการดำ�เนินการและการปฏิบัติตามผังเมือง
ผังเมือง เป็นกระบวนการนโยบายสาธารณะ เป็นผัง/แผนพัฒนาเชิงพืน้ ที่ ซึง่ เกีย่ วข้องกับการวางแผน
ในระดับต่างๆ ทัง้ ระดับนโยบาย แผนระดับชาติ ระดับภูมภิ าค ระดับพืน้ ที่ และในระดับองค์กร ทีจ่ ะน�ำผังไปสู่
การปฏิบัติและการใช้ประโยชน์ในการก�ำหนดกรอบทิศทางการพัฒนาพื้นที่และการใช้ประโยชน์ที่ดิน
กล่าวได้ว่า ผังเมืองเป็นต้นทางของการก�ำหนดการใช้ประโยชน์พื้นที่ว่าจะพัฒนาในด้านใดได้ จึงจ�ำเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องให้มีกลไกการมีส่วนร่วมทุกระดับ ตั้งแต่ระดับนโยบายและในกระบวนการวางผัง ทั้ง
การมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน
การผังเมืองเป็นมาตรการพัฒนาพื้นที่โดยการด�ำเนินการวางและจัดท�ำผังเมืองรวมหรือผังเมือง
เฉพาะเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ซึ่งผังเมืองรวมจะเป็นการจัดท�ำแผนผัง นโยบาย และโครงการ รวมทั้ง
มาตรการควบคุมโดยทั่วไปเพื่อใช้เป็นกรอบในการพัฒนาและการด�ำรงรักษาเมือง และบริเวณที่เกี่ยวข้อง
หรือชนบทส่วนผังเมืองเฉพาะนั้นเป็นแผนผังและโครงการที่ใช้เพื่อการด�ำเนินการพัฒนาหรือด�ำรงรักษา
บริเวณเฉพาะแห่งหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ ในเมืองและบริเวณทีเ่ กีย่ วข้องหรือชนบท มีขอบเขตพืน้ ทีว่ างผัง
ไม่จ�ำกัด การจัดท�ำผังเมืองรวมส่วนใหญ่จะก�ำหนดขอบเขตพืน้ ทีช่ มุ ชนเมืองระดับเทศบาลและบริเวณโดย
รอบในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต�ำบล และปัจจุบันมีการวางผังเมืองรวมครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัด
การบริหารจัดการผังเมืองประกอบด้วย องค์กรการจัดท�ำและบริหารผังเมืองรวม กรมโยธาธิการ
และผังเมืองเป็นองค์กรหลักในการวางและจัดท�ำผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ โดยมีคณะกรรมการผังเมือง
ท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง ให้ความเห็นชอบในการจัดท�ำ
ผังเมืองรวมและท�ำหน้าทีแ่ นะน�ำเรือ่ งต่างๆ เกีย่ วกับการผังเมืองแก่หน่วยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง ส่วนท้องถิน่ นัน้
สามารถด�ำเนินการวางและจัดท�ำผังเมืองรวมได้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการผังเมือง
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ในการปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตามกฎกระทรวงผังเมืองรวมนัน้ กรมโยธาธิการและผังเมืองมีหน้าทีป่ ระสาน
การปฏิบัติให้เป็นตามการใช้บังคับกฎกระทรวงผังเมืองรวม และท้องถิ่นยังมีฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น
เป็นผูป้ ฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตามกฎกระทรวงผังเมืองรวมและพระราชบัญญัตผิ งั เมืองเฉพาะ นอกจากนี้ การพัฒนา
ให้เป็นไปตามแผนผังที่ก�ำหนดตามกฎกระทรวงผังเมืองรวมขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังกล่าวจะให้
การประสานและถือปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎกระทรวงผังเมืองรวมมากน้อยเพียงใด ซึ่งกฎหมายว่าด้วย
การผังเมืองได้ฝากอ�ำนาจหน้าที่ในการด�ำเนินการไว้กับหน่วยงานอื่น
ทั้งนี้ ในการน�ำผังเมืองรวมไปสู่การปฏิบัตินั้นยังมีปัญหาและข้อจ�ำกัด เนื่องด้วยคณะกรรมการ
ผังเมืองเป็นเพียงองค์กรบริหารการก�ำกับดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามกฎหมายและให้ความเห็นชอบในการจัดท�ำ
ผังเมืองรวมก่อนน�ำเสนอให้รฐั มนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย ส่วนกรมโยธาธิการและผังเมืองไม่มอี �ำนาจ
สัง่ การประสานให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องน�ำแนวทางของผัง/แผนพัฒนาท้ายกฎกระทรวงผังเมืองรวมไปก�ำหนด
แผนงานโครงการพัฒนาในพื้นที่ได้ การก�ำหนดแผนงานโครงการพัฒนาพื้นที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงมีผลท�ำให้ไม่มีการด�ำเนินการให้เป็นไปตามผัง/แผนโครงการพัฒนาแนบท้าย
กฎกระทรวงผังเมืองรวมในหลายกรณี
2) สิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการผังเมือง
ผังเมืองเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของประชาชนและสิทธิชุมชนในการด�ำรงชีวิต การประกอบ
อาชีพ การจัดการสิง่ แวดล้อม การวางแผนพืน้ ทีส่ �ำหรับการพัฒนาในอนาคตมีผลต่อการเปลีย่ นแปลงสภาพ
ทางกายภาพของพื้นที่และชุมชน การก�ำหนดพื้นที่เพื่อรองรับการด�ำรงชีวิตของประชากรและกิจกรรม
การพัฒนาต่างๆ ทัง้ กิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคม การบริการ และการพัฒนาอุตสาหกรรมมีผลทัง้ ข้อดีและ
ข้อเสียต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม ตลอดจนสุขภาวะของ
ชุมชน งานด้านผังเมืองมิได้เป็นเพียงแผนผังหรือแผนที่ที่มีการก�ำหนดประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินและ
การพัฒนาโครงข่ายคมนาคมในตัวชุมชนหรือพื้นที่วางผังเท่านั้น แต่เป็นกระบวนการนโยบายสาธารณะที่
ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพื้นที่และการด�ำรงชีวิตของประชาชนในอนาคต
ประชาชนมีสิทธิก�ำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินของตนเองและรวบรวมข้อมูลเพื่อน�ำเสนอใน
กระบวนการจัดท�ำผังเมืองตามกฎหมาย รวมทัง้ มีสทิ ธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในทุกกระบวนการขัน้ ตอน
ของการจัดท�ำผังเมือง และแม้จะมีการประกาศบังคับใช้ผงั เมืองแล้ว เมือ่ พบว่ามีขอ้ เท็จจริงเกีย่ วกับการใช้
ประโยชน์ที่ดินเปลี่ยนแปลงไป ก็สามารถยื่นค�ำร้องขอให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงผังเมืองได้ นอกจากนี้ หาก
การด�ำเนินการของรัฐกระทบต่อสิทธิของประชาชนสามารถควบคุมการใช้อ�ำนาจรัฐโดยอาศัยกระบวนการ
ทางปกครองด้วยการใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้
ปัญหาผังเมืองในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน มีทั้งในส่วน
ผังเมืองในเชิงโครงสร้างเนื้อหา มาตรฐานที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน และการเข้าถึง
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ข้อมูลข่าวสารทีป่ ระชาชนสามารถเข้าใจเพือ่ การมีสว่ นร่วม การน�ำมาตรฐานผังเมืองไปสูก่ ารจัดท�ำข้อก�ำหนด
การใช้ที่ดินที่คุ้มครองสิทธิในการด�ำรงชีวิต การประกอบอาชีพ และไม่ก่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ
ในส่วนของกระบวนการผังเมืองที่มีผลต่อสิทธิชุมชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนมีประเด็น
ส�ำคัญคือ สิทธิในข้อมูลข่าวสารและการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการผังเมือง ได้แก่
2.1) ช่วงระหว่างผังรอประกาศ ความล่าช้าในการประกาศ และกรณีผังเมืองหมดอายุ
การบังคับใช้
ซึง่ ขาดการก�ำหนดมาตรการควบคุมการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ และอาคาร ท�ำให้เกิดการพัฒนากิจกรรม
ที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและขัดแย้งกับสาระส�ำคัญของผังเมือง และมีการปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัดที่
รอประกาศ โดยเป็นผังเมืองรวมจังหวัดที่ได้ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนตามกฎหมายแล้ว
และผ่านความเห็นชอบของกรรมการผังเมืองและขัน้ ตอนเพือ่ เตรียมประกาศกฎกระทรวง แต่ได้มกี ารสัง่ การ
ให้มกี ารปรับปรุงใหม่ โดยอ้างเหตุผลการสนองนโยบายรัฐ การลงทุน โดยขาดการมีสว่ นร่วมของประชาชน
2.2) ช่วงระหว่างการดำ�เนินการวางผัง
ได้แก่ การที่ประชาชนไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารที่เข้าใจได้ก่อนการมีส่วนร่วมแสดงข้อคิดเห็น
และการยื่นค�ำร้องและการมีส่วนร่วม ส่วนใหญ่เป็นการได้รับแจ้งในการเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น
ตามกฎหมาย ซึง่ มีการจัดอย่างน้อยหนึง่ ครัง้ และแม้วา่ อาจจะมีการจัดหลายครัง้ แต่เป็นการจัดประชุมชีแ้ จง
โดยมีการให้ข้อมูลเพียงผังและข้อก�ำหนดในการประชุม ข้อมูลล่วงหน้าเป็นเพียงการติดประกาศ
และการที่ประชาชนต้องไปติดตามที่ส�ำนักงานโยธาธิการและผังเมือง รวมทั้งจากอินเทอร์เน็ต มิได้เป็น
การน�ำข้อมูลมาในกระบวนการท�ำความเข้าใจร่วมกัน
2.3) ช่วงหลังประกาศใช้บังคับ
เกี่ยวกับการใช้สิทธิในการขอแก้ไข ปรับปรุง และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในการขอแก้ไขผังเมือง
ตลอดจนการมีส่วนร่วมของประชาชน สิทธิชุมชนที่จะมีสิทธิในการตัดสินใจให้มีการปรับปรุงแก้ไข

6.1.2 ด้านกฎหมาย
จากการท�ำงาน การรวบรวมเอกสารของคณะผู้วิจัย และกรณีข้อร้องเรียนที่ได้มีการยื่นเข้ามายัง
ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และค�ำพิพากษาในประเด็นที่เกี่ยวข้อง พบว่ามีประเด็น
ปัญหาด้านกฎหมายผังเมืองที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน
ปรากฏในแต่ละช่วงระยะเวลาของการวางและจัดท�ำผังเมือง ตัง้ แต่ขนั้ ตอนการจัดท�ำระหว่างการประกาศ
บังคับใช้ จนกระทั่งสิ้นสุดระยะเวลาบังคับใช้
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ช่วงระหว่างการจัดทำ�ผังเมือง
เป็นกระบวนการขั้นตอนทางกฎหมายที่ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก�ำหนด
ทิศทางการใช้ประโยชน์ที่ดินของชุมชน ตามวัตถุประสงค์ในการวางและจัดท�ำผังเมืองรวม แต่ปรากฏว่า
กระบวนการจัดท�ำผังเมืองตามที่ก�ำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 และกฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง ยังมิได้รับรองคุ้มครองสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสิทธิในการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในกระบวนการจัดท�ำผังเมืองตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้ก�ำหนดไว้
นอกจากนี้ พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ในขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นประชาชน จาก
การศึกษาพบว่ายังมิได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์ผมู้ สี ทิ ธิแสดงความคิดเห็นให้ครอบคลุมกลุม่ บุคคลผูม้ สี ว่ นได้เสีย
อย่างทั่วถึง ทั้งๆ ที่เป็นขั้นตอนที่ส�ำคัญเพื่อชี้แจงท�ำความเข้าใจกับประชาชนในช่วงก่อนการจัดท�ำ
ผังเมืองรวม รวมถึงกรณีที่ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียยื่นค�ำร้องขอเพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงผังเมืองในขั้นตอน
การปิดประกาศเกินระยะเวลา 90 วัน ตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518
ซึ่งหากปรากฏข้อเท็จจริงมีพฤติการณ์ที่จ�ำเป็นจนเป็นเหตุที่ไม่อาจยื่นภายในระยะเวลา 90 วัน เจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องยังมีอ�ำนาจที่จะรับค�ำร้องที่เกินระยะเวลาดังกล่าวไว้พิจารณาได้ แต่เนื่องจากยังมิได้มี
การก�ำหนดหลักเกณฑ์และวางกรอบการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ไว้ให้ชัดเจน ท�ำให้มีการรับพิจารณา
ค�ำร้องที่เกินระยะเวลาเป็นจ�ำนวนมาก และอาจท�ำให้การจัดท�ำผังเมืองเกิดความล่าช้าได้
ช่วงระหว่างรอประกาศบังคับใช้ผังเมือง
เป็นกระบวนการทีผ่ า่ นการมีสว่ นร่วมของประชาชนมาแล้วและเป็นส่วนของการด�ำเนินการภายใน
หน่วยงานรัฐ ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลายาวนาน ส่งผลให้ผังเมืองไม่สามารถประกาศบังคับใช้ได้ทัน
ต่อสถานการณ์ ความเปลีย่ นแปลงของพืน้ ที่ อีกทัง้ มาตรการทีใ่ ช้ในการคุม้ ครองพืน้ ทีใ่ นระหว่างช่วงระยะเวลา
ดังกล่าว ในการก�ำหนดหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ในการจัดท�ำผังเมืองรวม
ตามมาตรา 15 (3) แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ยังไม่มีการน�ำมาบังคับใช้อย่างจริงจัง
ช่วงหลังประกาศบังคับใช้ผังเมือง
จากข้อมูลค�ำร้องที่ยื่นต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พบว่า หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง
ได้พจิ ารณาอนุมตั ิ อนุญาต ให้มกี ารประกอบกิจการโดยขัดต่อข้อห้ามการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ตามกฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม ส่งผลให้มีการประกอบกิจการที่อาจมีผลกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สิน สุขภาพ
และสิง่ แวดล้อมของประชาชนและชุมชนทีอ่ ยูอ่ าศัยในบริเวณใกล้เคียง ใบอนุญาตดังกล่าวถือได้วา่ เป็นค�ำสัง่
ทางปกครองทีไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึง่ อาจถูกยกเลิกเพิกถอนได้ตามแนวค�ำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด
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กรณีกฎกระทรวงเกี่ยวกับผังเมืองรวมหมดอายุบังคับใช้
เนื่องด้วยผังเมืองรวมก�ำหนดให้ใช้บังคับได้ไม่เกิน 5 ปี และขยายระยะเวลาได้อีก 2 ครั้ง ครั้งละ
ไม่เกิน 1 ปี ซึ่งตามค�ำร้องที่ยื่นต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนและจากการศึกษาพบว่า ในช่วงระยะเวลา
ที่ผังเมืองหมดอายุและมีช่องว่างการบังคับใช้ เนื่องจากความล่าช้าในการจัดท�ำผังเมืองรวมฉบับใหม่
ส่งผลให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินประกอบกิจการที่อาจมีผลกระทบต่อชีวิต สุขภาพ และคุณภาพ
สิง่ แวดล้อมของประชาชนและชุมชน โดยอาศัยช่องว่างของของกฎหมายดังกล่าว นอกจากนี้ การทีผ่ งั เมือง
หมดอายุส่งผลให้ค�ำสั่งของเจ้าหน้าที่ที่สั่งระงับการด�ำเนินการที่ฝ่าฝืนต่อข้อก�ำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ของผังเมืองรวม เช่น ค�ำสั่งรื้อถอนอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 สิ้นผลใช้บังคับลง
ด้วยเหตุผังเมืองรวมดังกล่าวหมดอายุเช่นเดียวกัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นช่องว่างในการบังคับใช้กฎหมาย
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวางผังเมืองรวม เพราะผังเมืองรวมมีระยะเวลาบังคับใช้สั้นเกินไป
ไม่สอดคล้องกับความจริง และความล่าช้าในกระบวนการประกาศใช้กฎกระทรวงผังเมืองรวมในปัจจุบัน

6.2 ข้อเสนอแนะกระบวนการผังเมืองเพื่อการคุ้มครองสิทธิชุมชน
และสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน
6.2.1 ข้อเสนอแนวทางส่งเสริมสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในกระบวนการผังเมือง
ประชาชนมีสิทธิในการก�ำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินของตนเอง และรวบรวมข้อมูลเพื่อน�ำเสนอ
ในกระบวนการจัดท�ำผังเมืองตามกฎหมาย รวมทั้งมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในทุกกระบวนการ
ขัน้ ตอนของการจัดท�ำผังเมือง ซึง่ แม้จะมีการประกาศบังคับใช้ผงั เมืองแล้ว และพบว่ามีขอ้ เท็จจริงเกีย่ วกับ
การใช้ประโยชน์ที่ดินเปลี่ยนแปลงไป ก็สามารถยื่นค�ำร้องขอให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงผังเมืองได้ นอกจากนี้
หากประชาชนเห็นว่าการด�ำเนินการของรัฐกระทบต่อสิทธิของตนเอง ก็สามารถควบคุมการใช้อ�ำนาจรัฐ
โดยอาศัยกระบวนการทางปกครอง ด้วยการใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้
ข้อเสนอระยะสั้น
1) การปรับปรุงพัฒนากระบวนการมีสว่ นร่วม จัดท�ำคูม่ อื แนวทางการมีสว่ นร่วมของประชาชน
ในกระบวนการผังเมือง ทั้งในช่วงระหว่างการวางและจัดท�ำผังเมือง ช่วงระหว่างผังรอประกาศ
ช่วงหลังการประกาศใช้บังคับ
เนื่องด้วยผังเมืองเป็นกระบวนการนโยบายสาธารณะที่มีการท�ำงานทั้งกระบวนการท�ำงานทาง
วิชาการในการวางผังและกระบวนการตามกฎหมาย ดังนัน้ การมีสว่ นร่วมจึงมิได้เป็นเพียงการประชุมเท่านัน้
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แต่เป็นการคุม้ ครองการใช้สทิ ธิของประชาชน สิทธิชมุ ชน ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การจัดการบ�ำรุงรักษา
และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ก�ำหนดหลักเกณฑ์การใช้ที่ดิน ก�ำหนดมาตรฐาน
การใช้ที่ดิน เพื่อให้การวางผังเมืองพัฒนาและด�ำเนินการตามผังเมืองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเพื่อประโยชน์ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ด้วยการมีส่วนร่วม
ตามข้อเสนอนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมโยธาธิการและผังเมือง ควรมีการจัดท�ำคู่มือในเชิง
เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับผังเมืองส�ำหรับประชาชน ที่จะท�ำความเข้าใจในผังและการมีส่วนร่วม เช่น นอกจาก
การมีคมู่ อื อธิบายขัน้ ตอนผังเมือง สีและความหมายของสีในผังเมือง รวมทัง้ การน�ำไปใช้ประโยชน์แล้ว ควรมี
การจัดท�ำคู่มือที่ให้ประชาชนได้เข้าใจมาตรฐานการใช้ที่ดินประเภทต่างๆ กิจการที่เป็นข้อห้าม รวมทั้ง
การอธิบายประเภทอุตสาหกรรมและกิจกรรมในบัญชีทา้ ยกฎกระทรวง เพือ่ ให้ประชาชนมีความรูใ้ นกิจกรรม
ทีจ่ ะมีผลต่อการใช้ทดี่ นิ นอกจากนี้ การจัดท�ำคูม่ อื ให้ประชาชนได้ทราบสาระของการวางผังในแต่ละขัน้ ตอน
จะท�ำให้เกิดความเข้าใจและส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างเข้าใจและเข้าถึง ทั้งการมีส่วนร่วมของประชาชน
ชุมชน และท้องถิ่น ที่จะเป็นผู้วางผังเมื่อมีการกระจายอ�ำนาจและผู้ปฏิบัติ
หน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนและกฎหมาย ได้แก่ ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
องค์กรด้านสิทธิมนุษยชน และองค์กรด้านกฎหมาย ควรจัดท�ำคู่มือการท�ำความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชน
สิทธิชมุ ชน และการใช้สทิ ธิการมีสว่ นร่วมของประชาชนในกฎหมายผังเมือง รวมทัง้ การส่งเสริมความเข้าใจ
ต่อสิทธิชมุ ชนและสิทธิการมีสว่ นร่วมของประชาชน ในการด�ำเนินงานตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องในการน�ำผัง
ไปใช้ประโยชน์ และการใช้สิทธิการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนและชุมชนท้องถิ่นสามารถเข้าใจสิทธิ
การมีสว่ นร่วมในกระบวนการผังเมือง โดยมีการเตรียมตัวในด้านเนือ้ หา ข้อมูลชุมชน และเข้าใจการน�ำผังเมือง
ไปใช้ประโยชน์ เช่น ในการน�ำไปจัดท�ำแนวทางพัฒนาชุมชน การจัดท�ำข้อบัญญัติท้องถิ่น ธรรมนูญชุมชน
ผังชุมชน เป็นต้น
2) การพัฒนากลไกและกระบวนการวางผังแบบมีส่วนร่วม โดยสามารถประสานความร่วมมือ
กับชุมชน เครือข่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนากลไกและกระบวนการวางผังแบบมีส่วนร่วม
ในแบบมีส่วนร่วมคิด ร่วมท�ำ ร่วมรับผิดชอบ ในการปฏิบัติให้เป็นไปตามผังเมืองและเป็นการมีส่วนร่วม
ก�ำหนดนโยบายสาธารณะในการจัดการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เป็นการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิชุมชนและ
สิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน
ตามข้อเสนอนี้ ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสามารถพิจารณาค�ำร้องเรียนเกีย่ วกับ
ผังเมืองเป็นพืน้ ทีน่ �ำร่องและประสานกับกรมโยธาธิการและผังเมือง และองค์กรด้านวิชาการ วิชาชีพ องค์กร
ประชาสังคม เพือ่ พัฒนาความร่วมมือส่งเสริมสิทธิชมุ ชนและสิทธิการมีสว่ นร่วมของประชาชนในกระบวนการ
วางผังในทุกขัน้ ตอน โดยมีการจัดท�ำแนวทางความร่วมมือ แนวทางปฏิบตั แิ ละการประเมินผลการด�ำเนินงาน
เป็นระยะ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมในระยะยาวต่อไปในพื้นที่อื่น
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ข้อเสนอระยะยาว
1) การประสานงานเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในด้านการวางผัง การมีส่วนร่วมในการวางผัง
และการปฏิบัติตามผัง รวมทั้งการน�ำผังเมืองไปใช้ประโยชน์ โดยเมื่อมีการจัดท�ำคู่มือด้านต่างๆ และ
มีการประสานความร่วมมือการวางผังด้วยการมีสว่ นร่วมแล้ว หน่วยงานทีร่ ว่ มมือกันข้างต้น ได้แก่ องค์กรด้าน
วิชาการ วิชาชีพ และองค์กรชุมชน ควรประสานขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานวางผัง รวมทัง้ หน่วยงาน
ที่สนับสนุนกระบวนการนโยบายสาธารณะ ด้วยการมีส่วนร่วมทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่ กรมโยธาธิการ
และผังเมือง ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั เป็นต้น
ในการให้มีการท�ำงานด้วยการมีส่วนร่วมในการประเมินผล ถอดบทเรียนและสรุปเป็นความรู้ ความเข้าใจ
ในด้านการวางผัง การมีสว่ นร่วมในการวางผังและการปฏิบตั ติ ามผัง รวมทัง้ การน�ำผังเมืองไปใช้ประโยชน์แก่
ท้องถิน่ ภาคเอกชน ชุมชน ภาคประชาสังคม และประชาชนทัว่ ไป เพือ่ ให้กระบวนการผังเมืองซึง่ เป็นนโยบาย
สาธารณะและมีผลทางกฎหมายในทางปฏิบัตินี้ มีการพัฒนาองค์ความรู้ การก�ำหนดแนวทางพัฒนาพื้นที่
การแก้ไขปัญหาด้วยการมีส่วนร่วม ส่งเสริมสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน
2) การส่งเสริมการวางผังชุมชนด้วยการมีส่วนร่วม โดยเป็นกรมโยธาธิการและผังเมือง
ซึ่งมีแนวทางการพัฒนาเครือข่ายผังเมืองและส่งเสริมการวางผังชุมชนอยู่แล้ว ควรพัฒนา ขยายผล
น�ำคูม่ อื ผังเมืองมามีสว่ นร่วมกับองค์กรทีจ่ ดั ท�ำผังต�ำบล ผังชีวติ เพือ่ ให้มกี ารเชือ่ มโยงผังต�ำบลมาสูผ่ งั ชุมชน
ทีเ่ ป็นการก�ำหนดการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ และการจัดท�ำข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ และการน�ำผังเมืองไปใช้ประโยชน์
ในการจัดท�ำธรรมนูญชุมชน

6.2.2 ข้อเสนอแนะด้านผังเมือง
ข้อเสนอระยะสั้น
1) การประเมินผลกระทบระดับยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่ในการจัดทำ�ผังเมือง
การจัดท�ำผังเมืองในระดับนโยบายและผังที่ครอบคลุมพื้นที่ที่มีการจัดท�ำแผนนโยบายของรัฐ
ในหลายด้ า น เช่ น พื้ น ที่ เขตเศรษฐกิ 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
การใช้ประโยชน์ที่ดินที่ขัดแย้ง ต้องมีการประเมินผลกระทบระดับยุทธศาสตร์ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม
(SEA - Strategic Environmental Assessment) เช่น พื้นที่แผนพัฒนาภาคใต้ ซึ่งมีนโยบายการพัฒนา
ด้านพลังงาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม ที่มีความขัดแย้งกับการใช้พื้นที่
เพือ่ ความมัน่ คงทางอาหาร การท่องเทีย่ ว เป็นต้น เพือ่ ให้เกิดทางเลือกการใช้ประโยชน์พนื้ ทีเ่ พือ่ การพัฒนา
ที่เหมาะสมที่เป็นการร่วมก�ำหนดและลดความขัดแย้งในระดับโครงการ อีกทั้งเป็นแนวทางการวางผัง
ในระดับชุมชนอีกด้วย
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การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์เป็นเครื่องมือและกลไกที่ใช้เชื่อมประสานการท�ำงาน
ของหลายฝ่ายเข้าด้วยกัน เริ่มจากการก�ำหนดทิศทางการพัฒนาให้เกิดดุลยภาพทั้งเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันบนฐานกระบวนการที่ผู้มีส่วนได้เสียได้เข้ามาร่วมตัดสินใจเลือกการพัฒนานั้นๆ
โดยมีพนื้ ฐานของการบริหารจัดการทีด่ ี มีความรับผิดชอบร่วมกัน การพิจารณาฐานศักยภาพ เงือ่ นไข บริบท
ต่างๆ ทั้งทางบวกและลบ จึงเป็นทั้งเครื่องมือและกลไกหนึ่งที่จะน�ำมาสู่การบูรณาการ ทั้งความคิดและ
การปฏิบัติการ ให้เกิดการท�ำงานอย่างมีระบบและมีกระบวนการตัดสินใจอย่างมีส่วนร่วม โดยมุ่งเป้าของ
การพัฒนาที่ยั่งยืนบนศักยภาพและเงื่อนไขของการพัฒนาในระยะยาว ซึ่งการพัฒนานโยบายและ
แผนที่เกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่นี้ กระบวนการ SEA จะมีส่วนส�ำคัญในการก�ำหนดเป้าประสงค์การพัฒนา
และทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์
ดังนั้น การแก้ไขปัญหาผังเมืองและการส่งเสริมสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน
จึงมิใช่เพียงการแก้ไขกระบวนการวางผังหรือกฎหมายผังเมืองเพียงเท่านั้น ควรมีการส่งเสริมสิทธิชุมชน
และสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก�ำหนดทางเลือก ทิศทางของชุมชนในกระบวนการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ อันเป็นเครื่องมือส�ำคัญที่จะก�ำหนดทิศทางทางเลือกการพัฒนาพื้นที่และ
ลดการขัดกันของการใช้ประโยชน์ที่ดินจากการพัฒนาที่ไม่สอดคล้องกัน
หน่วยงานทีก่ �ำหนดนโยบายเชิงพืน้ ทีใ่ นด้านต่างๆ เช่น ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรมโยธาธิการและ
ผังเมือง จึงควรจัดท�ำการประเมินผลกระทบระดับยุทธศาสตร์และประสานกับหน่วยงานทีจ่ ดั ท�ำแผนแม่บท
พัฒนาพืน้ ทีด่ า้ นต่างๆ ทีจ่ ะใช้เครือ่ งมือการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ไปใช้ประโยชน์
ในกระบวนการก�ำหนดนโยบาย การตัดสินใจ และกระบวนการวางผังเมืองให้เกิดทางเลือกในการพัฒนาพืน้ ที่
อย่างมีส่วนร่วม
2) ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองจัดท�ำคูม่ อื แนวทางการใช้หลักการคุม้ ครองล่วงหน้า หลักการ
มีส่วนร่วม และหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อเป็นแนวทางส�ำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติและ
ใช้ประโยชน์จากผังเมืองในการใช้อ�ำนาจและการท�ำหน้าทีต่ ามพระราชบัญญัตกิ ารผังเมือง พ.ศ. 2518 และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิง่ แวดล้อม พ.ศ. 2535 ในการน�ำสาระของผังเมืองรวมทีผ่ า่ นการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
และผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ไปประกอบการใช้ดุลพินิจในการพิจารณารายงานวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การก�ำหนดพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม การควบคุมอาคาร การจัดท�ำเทศบัญญัติ
ข้อบัญญัติท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการน�ำสาระในผังเมืองไปใช้ประโยชน์ในคุ้มครองสิทธิชุมชนและสิทธิการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในช่วงที่ผังเมืองรอประกาศใช้บังคับ
การจัดท�ำคูม่ อื นี้ ควรมีการศึกษาวิจยั ประกอบ โดยควรเป็นการท�ำงานมีสว่ นร่วมขององค์กรวิชาชีพ
ด้านผังเมือง องค์กรด้านสิ่งแวดล้อม องค์กรด้านกฎหมายและสิทธิมนุษยชน ทั้งภาครัฐภาคประชาสังคม
โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเป็นองค์กรสนับสนุน เช่น กรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นต้น
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3) ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองปรับปรุงมาตรฐานการก�ำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน และ
การจัดท�ำข้อก�ำหนดให้เป็นไปตามหลักวิชาการ โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองควรเป็นหน่วยงานหลักประสาน
กับหน่วยงานด้านอุตสาหกรรม พลังงาน เหมืองแร่ องค์กรวิชาการวิชาชีพ เพื่อให้การวางผังเมืองสามารถ
ก�ำหนดการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ทีม่ กี ารจัดท�ำข้อก�ำหนดและมาตรการควบคุมให้ทนั ต่อสถานการณ์การพัฒนา
ป้ อ งกั นผลกระทบต่อชุม ชน จึงควรมีการศึ ก ษาร่ วมมื อระหว่ า งหน่ ว ยงานและองค์ ก ารที่ เ กี่ ย วข้อง
ในการพิจารณาจัดกลุม่ ประเภทกิจกรรมทีม่ กี ระบวนการผลิต การใช้วตั ถุดบิ ทีอ่ าจเป็นอันตราย การจัดการของเสีย
ทีม่ ลี กั ษณะต่างกัน รวมทัง้ ความต้องการใช้ทรัพยากร เช่น ทีด่ นิ นาํ้ รวมทัง้ ทีต่ งั้ เฉพาะ เพือ่ จัดท�ำบัญชีอา้ งอิง
ในการก�ำหนดข้อห้ามและข้อให้ด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่ที่เหมาะสม มีระยะกันชนและระยะป้องกัน
ทีป่ ลอดภัย ทัง้ นี้ ประเภทกิจกรรมทีค่ วรน�ำมาพิจารณา ได้แก่ การผลิตไฟฟ้าทีม่ ผี ลกระทบต่างกัน การบ�ำบัด
นาํ้ เสียและจัดการกากของเสีย ซึง่ มีความแตกต่างกันในขนาดและประเภทของกากของเสียทีเ่ ป็นขยะชุมชน
ขยะติดเชื้อ และขยะอันตราย เป็นต้น กิจการดังกล่าวนี้ ควรมีการศึกษาก�ำหนดประเภทย่อย เพื่อให้
การก�ำหนดข้อห้ามและขอให้มีการพิจารณาพื้นที่ตั้ง พื้นที่ป้องกัน มิให้ส่งผลกระทบต่อชุมชน
ข้อเสนอระยะยาว
1) ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ออกระเบียบเพื่อให้
เปิดเผยข้อมูลการตัดสินใจของคณะกรรมการผังเมืองและข้อมูลประกอบการพิจารณาให้เป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้
เนือ่ งด้วยการตัดสินใจของคณะกรรมการผังเมืองมีผลต่อสิทธิในการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ และทรัพย์สนิ
ทั้งส่วนบุคคลและสาธารณะ ดังนั้น นอกจากการปรับปรุงโครงสร้างคณะกรรมการผังเมืองแล้ว ควรมี
การแสดงความรับผิดชอบในการตัดสินใจนโยบายสาธารณะ โดยแสดงการลงมติและมีการบันทึกเป็น
ลายลักษณ์อักษรในการให้ความเห็นชอบ หรือไม่เห็นชอบในการลงมติ เพื่อเป็นการส่งเสริมกระบวนการ
ตัดสินใจสาธารณะที่เป็นธรรมาภิบาล มีเหตุผล หลักการ มีความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และ
ความพร้อมรับผิดชอบ
2) กรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ งควรประสานงานกั บ ส�ำนั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก าใน
การศึกษาเพือ่ ร่วมก�ำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาในขัน้ ตอนการตรวจสอบร่างผังเมืองและร่างกฎกระทรวง
เนื่องจากผังเมืองส่วนใหญ่ใช้เวลานานมากในขั้นตอนการตรวจของส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เพื่อให้มีความถูกต้องของพื้นที่นามศัพท์และข้อความทางกฎหมาย ในขณะที่ส�ำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎี ก ามี ภ ารกิ จ อื่ น นอกเหนื อ จากด้ า นผั ง เมื อ ง ดั ง นั้ น กรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ งจึ ง ควรมี
การประสานงานกับส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อร่วมศึกษาก�ำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา
ความล่าช้า ทั้งในด้านขอบเขตปริมาณงาน กรอบเวลา และข้อจ�ำกัดด้านบุคลากร รวมทั้งกลไกและ
การประสานงานเพื่อตรวจสอบความถูกต้องในระดับพื้นที่
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6.2.3 ข้อเสนอแนะด้านกฎหมาย
1) การปรับปรุงพระราชบัญญัตกิ ารผังเมือง พ.ศ. 2518 ในส่วนของโครงสร้างและองค์ประกอบ
ของกรรมการผังเมืองและการกระจายอ�ำนาจการตัดสินใจ ด้วยการมีส่วนร่วมในระดับพื้นที่ ท้องถิ่น
และชุมชน กรมโยธาธิการและผังเมือง ควรด�ำเนินการด้วยการมีส่วนร่วม โดยเพิ่มกลไกคณะกรรมการ
ผังเมืองในระดับจังหวัดและระดับท้องถิน่ ทีม่ อี �ำนาจการตัดสินใจผังเมือง การจ�ำแนกบทบาท อ�ำนาจหน้าที่
ระหว่างคณะกรรมการผังเมืองระดับชาติ ระดับจังหวัด และระดับท้องถิ่นให้ชัดเจน โดยมีการก�ำหนด
หลักเกณฑ์ ที่มา และองค์ประกอบของคณะกรรมการ ที่มีสัดส่วนขององค์กรชุมชน องค์กรเอกชน ในด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสุขภาพร่วมเป็นกรรมการ โดยมีสัดส่วนที่เหมาะสม โดยกรรมการ
แต่ละระดับควรมีองค์ประกอบจากกลุม่ ภาครัฐ ภาคประชาสังคม ผูท้ รงคุณวุฒิ และองค์กรชุมชน ในจ�ำนวน
ทีเ่ ท่ากัน และในแต่ละกลุม่ ควรมีจ�ำนวนกรรมการทีม่ าจากทัง้ ด้านการพัฒนาทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม
สิง่ แวดล้อม และสุขภาพ รวมทัง้ พัฒนากลไกการประสานงาน การสนับสนุนทางวิชาการจากส่วนกลางไปยัง
หน่วยงาน และกลไกการวางผังและพิจารณาผังในระดับจังหวัดและระดับท้องถิ่นด้วย
2) การปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์พื้นที่ เนื่องด้วยกิจกรรม
บางประเภทที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในรูปแบบการให้สัมปทาน อาชญาบัตร และ
ประทานบัตร ยังไม่อยูใ่ นการพิจารณาบรรจุไว้ในการจัดท�ำข้อก�ำหนดควบคุมการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ จึงเป็น
ช่องว่างในการพิจารณาอนุมัติอนุญาต เช่น เหมืองแร่ การส�ำรวจปิโตรเลียม ซึ่งไม่มีมาตรการในข้อก�ำหนด
ผังเมือง เนื่องจากไม่ได้เป็นกิจการที่อยู่ในประเภทโรงงานซึ่งใช้อ้างอิง และกิจการดังกล่าวท�ำให้เกิด
การเปลีย่ นแปลงสภาพการใช้พนื้ ที่ ทัง้ ทีเ่ ป็นพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ พืน้ ทีเ่ กษตรและชุมชน จึงท�ำให้การควบคุมการใช้
ทีด่ นิ ไม่ครอบคลุมและไม่มสี าระทีน่ �ำไปพิจารณาในการก�ำหนดมาตรการป้องกันผลกระทบและการพิจารณา
อนุมัติอนุญาต
ดังนั้น กรมโยธาธิการและผังเมืองจึงควรปรับปรุงข้อก�ำหนดควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินให้
ครอบคลุม โดยให้หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกลุ่มประเภทกิจกรรมที่มี
การขอสัมปทานดังกล่าว และควรมีการประเมินผลกระทบระดับยุทธศาสตร์ในเชิงพืน้ ที่ เพือ่ ก�ำหนดทางเลือก
ในการก�ำหนดเขตพื้นที่การให้สัมปทาน ซึ่งอาจต้องมีการปรับปรุงพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 และ
พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะในประเด็นของการก�ำหนด
พื้นที่เขตแหล่งแร่ และการก�ำหนดพื้นที่ที่จะให้มีการส�ำรวจ ผลิต หรือเก็บรักษาปิโตรเลียม ซึ่งจะมีผล
ต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินในด้านอื่น จึงควรมีการก�ำหนดด้วยการมีส่วนร่วมและมีการประเมินผลกระทบ
ระดับยุทธศาสตร์กอ่ นประกาศเขต โดยให้กรมอุตสาหกรรมพืน้ ฐานและการเหมืองแร่ กรมเชือ้ เพลิงธรรมชาติ
ด�ำเนินการปรับปรุงกฎหมายดังกล่าว ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
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3) ช่วงระหว่างการจัดทำ�ผังเมือง
(1) ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองและรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย แก้ไขพระราชบัญญัติ
การผังเมือง พ.ศ. 2518 มาตรา 19 กำ�หนดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางและจัดทำ�ผังเมือง
โดยรัฐต้องจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างทั่วถึงก่อนดำ�เนินการ และคำ�นึงถึง
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนตั้งแต่ต้น ในการรวบรวมความต้องการ แนวคิด ยุทธศาสตร์การใช้
ประโยชน์ที่ดินในแต่ละพื้นที่ รวมทั้งให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นในทุกระดับ หมู่บ้าน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ และนำ�ความเห็นเข้าสูก่ ระบวนการตัดสินใจ รวมทัง้ เผยแพร่เหตุผลในการตัดสินใจนัน้
ต่อสาธารณะ
(2) ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองออกหลักเกณฑ์เรื่องการพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ที่ดินตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 โดยกำ�หนดให้การแก้ไข
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินต้องคำ�นึงถึงประโยชน์สาธารณะและสิทธิชุมชนด้วย
(3) ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองและคณะกรรมการผังเมืองกำ�หนดหลักเกณฑ์การพิจารณา
การเป็นผู้มีสิทธิแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการวางและจัดทำ�ผังเมืองรวม ให้ครอบคลุมถึงบุคคลผู้สามารถ
แสดงตนได้ว่ามีส่วนได้เสียจากการวางหรือจัดทำ�ผังเมืองรวมด้วย
(4) ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองและคณะกรรมการผังเมืองกำ�หนดหลักเกณฑ์การพิจารณา
ความเป็นผู้มีส่วนได้เสีย โดยให้พิจารณาในความหมายอย่างกว้าง รวมถึงผู้ที่สามารถแสดงตนได้ว่ามีส่วน
เกี่ยวข้องหรืออาจได้รับผลกระทบจากการวางหรือจัดทำ�ผังเมืองรวมในพื้นที่ และคำ�นึงถึงการรวมตัว
รวมกลุ่มของประชาชน หรือองค์กร ซึ่งมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการมีส่วนร่วมกับรัฐ เพื่อจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือกำ�หนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน
(5) ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองและคณะกรรมการผังเมือง กำ�หนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณา
คำ�ร้องของผู้มีส่วนได้เสียที่ยื่นเมื่อพ้นกำ�หนดระยะเวลา 90 วัน นับแต่วันปิดประกาศ ตามที่มาตรา 24
แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ได้กำ�หนดไว้ โดยต้องกำ�หนดให้ผู้มีส่วนได้เสียมีโอกาสโต้แย้ง
แสดงหลักฐาน ตลอดจนมีสิทธิในการอุทธรณ์
4) ช่วงระหว่างรอประกาศบังคับใช้ผังเมือง
ข้อเสนอระยะสั้น
(1) เมื่อผังเมืองผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนมาแล้ว และคณะรัฐมนตรีมีมติ
ให้ความเห็นชอบ (แม้ยงั ไม่ประกาศบังคับใช้) ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเสนอให้คณะรัฐมนตรีมมี ติเพือ่
สัง่ การให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในการอนุมตั อิ นุญาตการด�ำเนินโครงการหรือกิจการต่างๆ น�ำสาระผังเมืองรวม
ไปด�ำเนินการและพิจารณาประกอบก่อนการอนุมตั อิ นุญาต โดยให้กรมโยธาธิการและผังเมืองมีหน้าทีแ่ จ้ง
ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังกล่าว
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(2) ให้ เจ้ า พนั ก งานการผั ง โดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการผั ง เมื อ งใช้ อ�ำนาจตาม
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 มาตรา 15 (3) เพื่อก�ำหนดห้ามการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือด�ำเนิน
กิจการใดๆ ที่ขัดต่อข้อก�ำหนดร่างกฎกระทรวงผังเมืองซึ่งก�ำลังจัดท�ำ โดยหากเจ้าพนักงานการผังเห็นว่า
จะมีกิจการหรือการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ขัดกับร่างผังเมืองในสาระส�ำคัญเกิดขึ้นในระหว่างที่ผังเมืองยังไม่
ประกาศบังคับใช้ เจ้าพนักงานการผังก็ควรพิจารณาใช้อ�ำนาจตามมาตรา 15 (3) ในการก�ำหนดหลักเกณฑ์
การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน เพื่อประโยชน์ในการวางและจัดท�ำผังเมืองรวม
ข้อเสนอระยะยาว
(1) ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองแก้ไขกฎหมายผังเมือง โดยก�ำหนดหน้าที่ให้กรมโยธาธิการ
และผังเมืองแจ้งหน่วยงานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง กรณีทกี่ ารจัดท�ำผังเมืองผ่านมติความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
และให้หน่วยงานอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องน�ำสาระของผังเมืองไปประกอบการพิจารณาก่อนออกค�ำสัง่ ทางปกครอง
ใดๆ
(2) ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองออกหลักเกณฑ์ในการใช้อ�ำนาจตามมาตรา 15 (3) โดยให้ค�ำนึง
ถึงนโยบายของผังเมืองรวมในสาระส�ำคัญทีเ่ กีย่ วกับสุขลักษณะความปลอดภัยของประชาชนและสวัสดิภาพ
ของสังคม ให้มีความชัดเจนและเป็นธรรม
5) หลังประกาศบังคับใช้ผังเมือง
ให้คณะกรรมการผังเมืองใช้อ�ำนาจตามมาตรา 27 วรรคสอง ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง
พ.ศ. 2518 โดยออกระเบียบเพื่อก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดิน
จะต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือระงับการใช้ประโยชน์ที่ดิน หากเห็นว่าการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นการขัดต่อ
นโยบายของผังเมืองรวมในสาระส�ำคัญ ตลอดจนมาตรการในการเยียวยาความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ แก่เจ้าของ
ผู้ครอบครองที่ดินที่สุจริตดังกล่าว ให้มีความชัดเจนและเป็นธรรม
6) ผังเมืองสิ้นสุดระยะเวลาบังคับใช้ หรือผังเมืองหมดอายุ
ข้อเสนอระยะสั้น
(1) ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ด�ำเนินการเพื่อให้มี
การออกพระราชกฤษฎีกาก�ำหนดเขตที่ดินที่จะท�ำการส�ำรวจเพื่อการวางและจัดท�ำผังเมืองรวม ก่อน
การจัดท�ำผังเมืองรวมในทุกพื้นที่ และเพื่อเป็นการอุดช่องว่างในการบังคับใช้กฎกระทรวงผังเมืองดังกล่าว
ให้เจ้าพนักงานการผังโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการผังเมืองใช้อ�ำนาจตามพระราชบัญญัตกิ ารผังเมือง
มาตรา 15 (3) เช่นเดียวกับข้อเสนอระยะสั้น (2) ในช่วงระหว่างรอประกาศบังคับใช้ผังเมือง จนกว่าจะมี
การประกาศใช้กฎกระทรวงผังเมืองรวมฉบับใหม่
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(2) ให้กรมโยธาธิการและผังเมือง ประสานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพือ่ ออกข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น โดยอาศัยอ�ำนาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เพื่อควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ไปก่อนในระหว่างที่กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมสิ้นสุดระยะเวลาการใช้บังคับ
ข้อเสนอระยะยาว
ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองแก้ไขพระราชบัญญัตกิ ารผังเมือง พ.ศ. 2518 มาตรา 26 โดยขยาย
ระยะเวลาการบังคับใช้ผังเมืองรวมให้มากขึ้น เช่น 10 ปี เป็นต้น และให้มีการประเมินเพื่อแก้ไขปรับปรุง
ผังเมือง โดยมีระยะเวลาทีเ่ หมาะสมในการรับฟังความเห็นและให้ประชาชนมีสว่ นร่วมในการแก้ไขอย่างทัว่ ถึง
และให้กฎกระทรวงผังเมืองรวมเดิมสามารถใช้บงั คับได้ตอ่ เนือ่ ง จนกว่าจะมีการประกาศใช้บงั คับกฎกระทรวง
ผังเมืองรวมฉบับใหม่

สรุปข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กรมโยธาธิการและผังเมือง
1) จัดทำ�คู่มือในเชิงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับผังเมืองสำ�หรับประชาชนที่จะทำ�ความเข้าใจในผัง
และการมีส่วนร่วม
2) ขยายผลนำ�คู่มือผังเมืองมามีส่วนร่วมกับองค์กรที่จัดทำ�ผังตำ�บล ผังชีวิต เพื่อให้มีการเชื่อมโยง
ผังตำ�บลมาสู่ผังชุมชนที่เป็นการกำ�หนดการใช้ประโยชน์ที่ดินและการจัดทำ�ข้อบัญญัติท้องถิ่น และการนำ�
ผังเมืองไปใช้ประโยชน์ในการจัดทำ�ธรรมนูญชุมชน
3) จัดทำ�คูม่ อื แนวทางการใช้หลักการคุม้ ครองล่วงหน้า หลักการมีสว่ นร่วม หลักการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
เพื่อเป็นแนวทางสำ�หรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติและใช้ประโยชน์จากผังเมือง
4) ปรับปรุงมาตรฐานการกำ�หนดการใช้ประโยชน์ที่ดินและการจัดทำ�ข้อกำ�หนดให้เป็นไปตาม
หลักวิชาการ
5) ปรับปรุงข้อกำ�หนดควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินให้ครอบคลุมการให้สัมปทาน อาชญาบัตร
และประทานบัตร
6) ออกหลักเกณฑ์เรื่องการพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินตามมาตรา 26
แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 โดยกำ�หนดให้การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ต้องคำ�นึงถึงประโยชน์สาธารณะและสิทธิชุมชนด้วย
7) เมื่ อ ผั ง เมื อ งผ่ า นกระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนมาแล้ ว และคณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ
ให้ความเห็นชอบ (แม้ยังไม่ประกาศบังคับใช้) ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเสนอให้คณะรัฐมนตรีมีมติ
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เพื่อสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการอนุมัติอนุญาตการดำ�เนินโครงการหรือกิจการต่างๆ นำ�สาระ
ผังเมืองรวมไปดำ�เนินการและพิจารณาประกอบก่อนการอนุมตั อิ นุญาต โดยให้กรมโยธาธิการและผังเมือง
มีหน้าที่แจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังกล่าว
8) แก้ไขกฎหมายผังเมือง โดยกำ�หนดหน้าที่ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองแจ้งหน่วยงานต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง กรณีที่การจัดทำ�ผังเมืองผ่านมติความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและให้หน่วยงานอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องนำ�สาระของผังเมืองไปประกอบการพิจารณาก่อนออกคำ�สั่งทางปกครองใดๆ
9) ออกหลักเกณฑ์ในการใช้อ�ำ นาจตามมาตรา 15 (3) แห่งพระราชบัญญัตกิ ารผังเมือง พ.ศ. 2518
10) ประสานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อออกข้อบัญญัติท้องถิ่น โดยอาศัยอำ�นาจตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
11) แก้ไขพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 มาตรา 26 โดยขยายระยะเวลาการบังคับใช้
ผังเมืองรวมให้มากขึ้น
12) กรมโยธาธิการและผังเมืองและรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทยออกระเบียบเพือ่ ให้เปิดเผย
ข้ อ มู ล การตั ด สิ น ใจของคณะกรรมการผั ง เมื อ งและข้ อ มู ล ประกอบการพิ จ ารณา ให้ เ ป็ น ไปตาม
หลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้
13) ปรับปรุงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ในส่วนของโครงสร้างและองค์ประกอบของ
กรรมการผังเมืองและการกระจายอำ�นาจการตัดสินใจด้วยการมีสว่ นร่วมในระดับพืน้ ที่ ท้องถิน่ และชุมชน
14) แก้ไขพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 มาตรา 19 กำ�หนดการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการวางและจัดทำ�ผังเมือง โดยรัฐต้องจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างทั่วถึง
ก่อนดำ�เนินการและคำ�นึงถึงกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนตั้งแต่ต้น
15) ดำ�เนินการเพือ่ ให้มกี ารออกพระราชกฤษฎีกากำ�หนดเขตทีด่ นิ ทีจ่ ะทำ�การสำ�รวจ เพือ่ การวาง
และจัดทำ�ผังเมืองรวม ก่อนการจัดทำ�ผังเมืองรวมในทุกพื้นที่
16) กรมโยธาธิการและผังเมืองและคณะกรรมการผังเมืองกำ�หนดหลักเกณฑ์การพิจารณาความเป็น
ผู้มีส่วนได้เสีย โดยให้พิจารณาในความหมายอย่างกว้าง
17) กำ�หนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคำ�ร้องของผูม้ สี ว่ นได้เสียทีย่ นื่ เมือ่ พ้นกำ�หนดระยะเวลา 90 วัน
นับแต่วันปิดประกาศ ตามที่มาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ได้กำ�หนดไว้
18) คณะกรรมการผังเมืองใช้อำ�นาจตามมาตรา 27 วรรคสอง ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง
พ.ศ. 2518 โดยออกระเบียบเพื่อกำ�หนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดิน
จะต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือระงับการใช้ประโยชน์ที่ดิน
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19) เจ้าพนักงานการผังโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการผังเมือง ใช้อ�ำ นาจตามพระราชบัญญัติ
การผังเมือง มาตรา 15 (3)
สำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ปรับปรุง พัฒนาศักยภาพ และขยายอัตราก�ำลังในการพิจารณาให้ความเห็นหรือจัดท�ำร่างกฎหมาย
หน่วยงานที่กำ�หนดนโยบายเชิงพื้นที่ เช่น สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ สำ�นักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมโยธาธิการและ
ผังเมือง
จัดท�ำการประเมินผลกระทบระดับยุทธศาสตร์และประสานกับหน่วยงานทีจ่ ดั ท�ำแผนแม่บทพัฒนา
พื้นที่ด้านต่างๆ ที่จะใช้เครื่องมือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ไปใช้ประโยชน์
ให้เกิดทางเลือกในการพัฒนาพื้นที่อย่างมีส่วนร่วม
สำ�นักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
1) ให้การสนับสนุนต่อหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในการจัดทำ�คูม่ อื การทำ�ความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชน
สิทธิชมุ ชน และการใช้สทิ ธิการมีสว่ นร่วมของประชาชนในกฎหมายผังเมืองรวม ทัง้ การส่งเสริมความเข้าใจ
ต่ อ สิ ท ธิ ชุ ม ชนและสิ ท ธิ ก ารมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน ในการดำ � เนิ น งานตามกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ในการนำ�ผังไปใช้ประโยชน์
2) ประสานงานกับกรมโยธาธิการและผังเมืองและองค์กรด้านวิชาการ วิชาชีพ องค์กรประชาสังคม
เพื่อพัฒนาความร่วมมือส่งเสริมสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการวางผัง
ในทุกขั้นตอน โดยมีการจัดทำ�แนวทางความร่วมมือ แนวทางปฏิบัติ และการประเมินผลการดำ�เนินงาน
เป็นระยะ
3) สำ�นักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ควรมีบทบาทในการผลักดันให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องนำ�องค์ความรู้และข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษาชิ้นนี้ไปใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติจริง
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ค�ำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดคดีหมายเลขแดงที่ อ.49/2547
ค�ำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดคดีหมายเลขแดงที่ อ.163/2549
ค�ำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดคดีหมายเลขแดงที่ อ.125/2551
ค�ำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดคดีหมายเลขแดงที่ อ.133/2551
ค�ำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดคดีหมายเลขแดงที่ อ.131-133/2552
ค�ำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดคดีหมายเลขแดงที่ อ.449/2553
เอกสารการร้องเรียน
ค�ำร้องที่ 792/2550 ลงวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2550
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาประสานงานและจัดท�ำผังเมือง ครั้งที่ 4/2546
วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2546
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาประสานงานและจัดท�ำผังเมือง ครั้งที่ 9/2546
วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
รายงานผลการตรวจสอบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่ 332/2553 ลงวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2553
รายงานผลการตรวจสอบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่ 166/2555 ลงวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2555
รายงานผลการตรวจสอบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่ 289/2555 ลงวันที่ 26 มิถุนายน
พ.ศ. 2555
รายงานผลการตรวจสอบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่ 350/2555 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม
พ.ศ. 2555
รายงานผลการตรวจสอบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่ 397/2555 ลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2555
รายงานผลการตรวจสอบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่ 1073/2555 ลงวันที่ 17 ธันวาคม
พ.ศ. 2555
รายงานผลการตรวจสอบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่ 1076-1077/2555 ลงวันที่ 18 ธันวาคม
พ.ศ. 2555
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รายงานผลการตรวจสอบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่ 238-239/2555 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม
พ.ศ. 2557
บันทึกการชี้แจงข้อเท็จจริง กรณีการสร้างถนนสาย 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
หนังสือการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ อก 5103.1.1/806 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
หนังสือคณะอนุกรรมการด้านสิทธิชุมชนที่ สม 0003/489 ฉบับวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
หนังสือคณะอนุกรรมการด้านสิทธิชุมชน ที่ สม 0003/667 ลงวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2556
หนังสือคณะอนุกรรมการด้านสิทธิชุมชนที่ สม 0003/755 ฉบับลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2556
หนังสือคณะอนุกรรมการด้านสิทธิชุมชนที่ สม 0003/756 ฉบับลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2556
หนังสือคณะอนุกรรมการด้านสิทธิชุมชนที่ สม 0003/1535 ฉบับลงวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2556
หนังสือคณะอนุกรรมการด้านสิทธิชุมชนและฐานทรัพยากรที่ สม 003/719 ฉบับลงวันที่ 18 เมษายน
พ.ศ. 2554
หนังสือคณะอนุกรรมการด้านสิทธิชมุ ชนและฐานทรัพยากร ที่ สม 0003/980 ฉบับลงวันที่ 25 พฤษภาคม
พ.ศ. 2555
หนังสือชมรมสร้างสันติสุข เครือข่ายสมัชชาประชาชนคนรักษ์โลก ที่ สร้างสันติสุข 006/2555 ลงวันที่
25 ธันวาคม พ.ศ. 2555
หนังสือบริษัท ชัยโย อินดัสเตรียล ปาร์ค จ�ำกัด ที่ SIP_/01 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
หนังสือส�ำนักงานโยธาธิการและผังเมือง ที่ ปจ 0020.2/1918 ฉบับลงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2554
หนังสือส�ำนักงานโยธาธิการและผังเมือง ที่ ปจ 0022.2/64 ฉบับลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2556
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หนังสือส�ำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดที่ สค 0022/799 ฉบับลงวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556
หนังสือส�ำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดที่ นศ 0022/1587 ฉบับลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2556
หนังสือส�ำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรีที่ กจ 0022/283 ฉบับวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.
2556
หนังสือส�ำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี ที่ ชบ 0022/390 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
หนังสือส�ำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 0020.4/ว 1984 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2555
หนังสือส�ำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0405 (ลน 1)/13058 ฉบับลงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2554
หนังสือศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ที่ ปจ 0022.2/13357 ฉบับลงวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2556
หนังสือองค์การบริหารส่วนต�ำบลเขาไม้แก้ว ที่ ปจ 71001/761 ฉบับลงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2556
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ภาคผนวก
สาระที่ควรรู้เกี่ยวกับผังเมืองรวม
รวบรวมจากข้อมูลเผยแพร่ของกรมโยธาธิการและผังเมือง www.dpt.go.th
ขบวนการวางและจัดทำ�ผังเมืองรวม
กรมโยธาธิการและผังเมือง

ท้องถิ่น

แจ้งท้องถิ่น

ขออนุมัติคณะกรรมการผังเมือง

แต่งตั้งคณะที่ปรึกษา

แต่งตั้งคณะที่ปรึกษา

โฆษณา

โฆษณา

ประชุมคณะที่ปรึกษา

ประชุมคณะที่ปรึกษา

ประชุมประชาชน

ประชุมประชาชน

เสนอคณะกรรมการผังเมือง

ส่งผังให้กรมโยธาธิการและผังเมืองให้ความเห็นชอบ

ปิดประกาศ 90 วัน

เสนอคณะกรรมการผังเมือง

นำ�คำ�ร้องเสนอคณะกรรมการผังเมือง

ปิดประกาศ 90 วัน

แก้ไขผังตามมติคณะกรรมการผังเมือง

นำ�คำ�ร้องเสนอคณะกรรมการผังเมือง
แก้ไขผังตามมติคณะกรรมการผังเมือง
ขั้นตอนการประกาศกฎกระทรวง
รัฐธรรมนูญ
พ.ร.บ. การผังเมือง พ.ศ. 2518
พ.ร.ฎ. สำ�รวจ
วางผัง
จัดทำ�ร่างกฎกระทรวง
เสนอร่างกฎกระทรวง
ประกาศกฎกระทรวง

การใช้บังคับผังเมืองรวม
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ผังเมืองรวมจะประกาศใช้บังคับโดยกฎกระทรวง เป็นเวลาครั้งละไม่เกิน 5 ปี และเมื่อใกล้เวลาที่
กฎกระทรวงใช้บังคับผังเมืองรวมจะหมดอายุลง กรมโยธาธิการและผังเมืองจะพิจารณาว่าผังเมืองรวมนั้น
สมควรแก้ไขปรับปรุงหรือไม่ในกรณีทไี่ ม่มกี ารขยาย เขตผัง หรือไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงประโยชน์ การใช้ทดี่ นิ
(ไม่เปลี่ยนสี) กรมโยธาธิการและผังเมืองจะจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนไม่น้อยกว่า
1 ครัง้ ถ้าไม่มผี คู้ ดั ค้านโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการผังเมืองก็สามารถขยายเวลาการใช้บงั คับผังเมือง
รวมนั้นต่อเนื่องไปได้อีกเป็นเวลา 5 ปี ส�ำหรับผังเมืองรวมที่จะต้องมีการแก้ไขเขตผังหรือเปลี่ยนแปลง
การใช้ประโยชน์ที่ดิน (เปลี่ยนสี) แต่กรมโยธาธิการและผังเมืองไม่อาจด�ำเนินการแก้ไขได้ทันภายในเวลา
ที่กฎกระทรวงจะหมดอายุใช้บังคับ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการผังเมืองก็สามารถ ขยายเวลา
ใช้บังคับผังเมืองรวมฉบับเดิมได้อีก 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 1 ปี
ที่มา: www.dpt.go.th

ประชาชนควรมีส่วนเกี่ยวข้องกับผังเมืองอย่างไร
(จากข้อมูลเผยแพร่ของกรมโยธาธิการและผังเมือง)

ผังเมืองเป็นเครื่องช่วยสนับสนุนให้รัฐและเอกชนบรรลุวัตถุประสงค์ต่างๆ ในการพัฒนาเมือง
ร่วมกัน ปัจจัยส�ำคัญที่มีส่วนร่วมในการท�ำให้เป้าหมายต่างๆ กลายเป็นจริงขึ้นมา ได้แก่การสนับสนุน
ทางด้านงบประมาณและการที่ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการวางผังเมืองนั้นๆ แต่เนื่องจากขั้นตอน
ในการวางผังเมืองมีความสลับซับซ้อน จึงต้องใช้เวลานานในการด�ำเนินการตั้งแต่ต้นจนจบ กฎหมายได้
ก�ำหนดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด�ำเนินงานดังนี้
1. เมื่อมีการวางผังเมืองรวม ณ ท้องที่ใด ตามกฎหมายระบุให้ต้องมีการปิดประกาศเพื่อแจ้งให้
ประชาชนได้ทราบว่าจะมีการวางและจัดท�ำผังเมือง ณ ท้องที่นั้นประชาชนในท้องที่ดังกล่าวสามารถมี
ส่วนในการด�ำเนินการได้โดยการให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการวางและจัดท�ำผัง
ขั้นตอนนี้พอจะเปรียบเทียบกับงานออกแบบบ้านได้ว่า ประชาชนในท้องที่ที่จะวางผังก็คือเจ้าของบ้าน
หรือผู้ที่จะใช้อาคาร ซึ่งควรจะชี้แจงความต้องการต่างๆ ของข้อมูลสมาชิกในครอบครัวให้สถาปนิกทราบ
เพื่อจะได้เป็นแนวนโยบายในการออกแบบให้ถูกวัตถุประสงค์ในการใช้สอยของเจ้าของนั้นเอง
2. ในระหว่างการวางผังเมือง ซึ่งจะต้องมีการส�ำรวจเก็บข้อมูล วิเคราะห์ วิจัย เจ้าหน้าที่ผู้ที่วางผัง
จะเข้าพบคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ประกอบด้วยผู้แทนองค์การ
บริหารส่วนท้องถิ่น ผู้แทนส่วนราชการต่างๆ และบุคคลอื่นๆ ซึ่งถือว่าคือส่วนหนึ่งของตัวแทนประชาชน
เพื่อขอทราบแนวนโยบายและความต้องการของท้องถิ่น เมื่อวางผังเบื้องต้นเสร็จแล้วก็จะต้องน�ำผังนั้น
ไปปิดประกาศและประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนไม่นอ้ ยกว่า 1 ครัง้ ประชาชนสามารถมีสว่ นร่วม
ในการด�ำเนินการช่วงนี้ โดยเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังและแสดงความคิดเห็น หรือให้ข้อมูลเพิ่มเติม
ผู้วางผังก็จะน�ำความคิดเห็นและความต้องการต่างๆ นั้นไปประมวลกับหลักวิชาการเพื่อพิจารณาจัดวาง
ผังเมืองให้เหมาะสมกับสภาพของท้องถิ่นและความต้องการของชุมชนนั้นๆ
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3. เมื่อวางผังเสร็จสมบูรณ์แล้วก็จะน�ำผังเสนอให้คณะกรรมการผังเมือง ซึ่งมีปลัดกระทรวง
มหาดไทยเป็นประธานพิจารณาให้ความเห็นชอบ เมือ่ ผังได้รบั ความเห็นชอบแล้วจะต้องน�ำผังไปปิดประกาศ
ในท้องที่ที่ท�ำการวางผังเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน เพื่อให้ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียไปตรวจดูแผนผังและ
ข้อก�ำหนดของผัง ผู้มีส่วนได้เสียสามารถร้องขอให้แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อก�ำหนดเกี่ยวกับ
การใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองนั้นๆ โดยท�ำเป็นหนังสือถึงกรมโยธาธิการและผังเมือง หรือเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นผู้วางและจัดท�ำผังนั้น
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ตัวอย่างค�ำพิพากษาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายผังเมือง
(อ่านรายละเอียดค�ำพิพากษาเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของศาลปกครอง)

1. ค�ำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดง ที่ ฟ. 17/2545
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายผังเมือง
ความชอบด้วยกฎหมายของการก�ำหนดเขตพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน
หรือไม่

ประเด็น การที่ผู้ฟ้องคดีถูกจ�ำกัดสิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยผู้ถูกฟ้องคดีนั้น ชอบด้วยกฎหมาย

2. ค�ำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดง ที่ ฟ. 18/2545
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายผังเมือง
ความชอบด้วยกฎหมายของการกำ�หนดเขตพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน
หรือไม่

ประเด็น การที่ผู้ฟ้องคดีถูกจ�ำกัดสิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยผู้ถูกฟ้องคดีนั้น ชอบด้วยกฎหมาย

3. คำ�พิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดง ที่ อ. 49/2547
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายผังเมือง
การขอแก้ไขข้อก�ำหนดของผังเมืองที่ยกเว้นให้ที่ดิน ซึ่งเป็นบริเวณเดียวกันใช้เพื่อประโยชน์ของ
ผู้ประกอบกิจการรายใดรายหนึ่งนั้น ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

4. คำ�พิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดง ที่ อ. 163/2549
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายผังเมือง
การขออนุญาตใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ทีข่ ดั กับข้อก�ำหนดของกฎกระทรวงให้ใช้บงั คับผังเมืองท�ำได้หรือไม่
ประเด็น 1) การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีปรับปรุงสถานีบริการก๊าซนั้น ชอบด้วย
กฎหมายหรือไม่
ประเด็น 2) การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีประกอบกิจการสถานีบริการน�้ำมัน
เชื้อเพลิงเพิ่มเติมนั้น ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

5. คำ�พิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดง ที่ อ. 125/2551
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายผังเมือง
การออกใบรับแจ้งประกอบกิจการโรงงานทีข่ ดั กับข้อก�ำหนดของกฎกระทรวงผังเมืองนัน้ ท�ำได้หรือไม่
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ประเด็น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 4 ออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจ�ำพวกที่ 2 ลงวันที่
9 กรกฎาคม 2544 ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 6 เป็นการกระท�ำที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

6. คำ�พิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดง ที่ อ. 133/2551
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายผังเมือง
การขออนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินที่ขัดกับข้อก�ำหนดของกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองนั้น
ท�ำได้หรือไม่
ประเด็น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีดัดแปลงอาคารโดยการติดตั้งถังเก็บก๊าซ
เพิ่มนั้น เป็นการชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

7. คำ�พิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดง ที่ อ. 131-133/2552
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายผังเมือง
การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารในระหว่างทีก่ ฎกระทรวงเกีย่ วกับผังเมืองรวมหมดอายุบงั คับใช้
ประเด็น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 และผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 ออกใบอนุญาตก่อสร้างให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 4
ท�ำการก่อสร้างอาคารศูนย์การค้าและอาคารพาณิชย์บนที่ดินราชพัสดุตามหนังสือส�ำคัญส�ำหรับที่หลวง
ซึง่ อยูใ่ นความปกครองดูแลหรือใช้ประโยชน์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
การออกใบอนุญาตดังกล่าวเป็นการกระท�ำละเมิดและท�ำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่เสียหายหรือไม่

8. คำ�พิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดง ที่ อ. 449/2553
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายผังเมือง
การก่อสร้างอาคารที่ขัดกับผังเมืองรวม
ประเด็น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 โดย รองปลัดเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมือง
มุกดาหาร มีค�ำสั่งให้รื้อถอนอาคารตามมาตรา 42 (กรณีที่มีการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร
ที่กระท�ำให้ผิดไปจากที่ได้รับอนุญาต) ที่ มห 52004/1845 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2546 (แบบ ค.8.1) ให้ผู้ฟ้อง
คดีรื้อถอนอาคารส่วนที่ล�้ำแนวเขตผังเมืองรวม 2.60 x 6.00 เมตร เป็นการกระท�ำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
เนื่องจากขัดหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่

9. คำ�พิพากษาศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขแดง ที่ 126/2556
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายผังเมือง
การไม่น�ำร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมที่ผ่านขั้นตอนที่เป็นสาระส�ำคัญไปใช้ประกอบ
การพิจารณาอนุมัติอนุญาตโครงการหรือกิจกรรมที่ขัดต่อร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
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ประเด็น มติของผูถ้ กู ฟ้องคดีที่ 2 (คณะกรรมการผูช้ �ำนาญพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม) ที่ให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าหนองแซง
ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 และค�ำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ที่ออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตพลังงาน
ไฟฟ้าให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 นั้น ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

10. คำ�พิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดง ที่ ฟ. 13/2547
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายผังเมือง
การขออนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินที่ขัดกับข้อก�ำหนดของกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองนั้น
ท�ำได้หรือไม่
ประเด็ น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีออกกฎกระทรวงให้ใช้ผังเมืองรวมสมุทรปราการ พ.ศ. 2544
ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 เฉพาะพื้นที่ต�ำบลคลองด่าน อ�ำเภอบางบ่อ
จังหวัดสมุทรปราการ ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
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คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
คณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ (กสม.) เป็ น องค์ ก รตามรั ฐ ธรรมนู ญ ที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 256 และมาตรา 257 และพระราชบัญญัติ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ประกอบด้วย ประธานกรรมการคนหนึ่งและกรรมการ
อืน่ อีกหกคน ซึง่ พระมหากษัตริยท์ รงแต่งตัง้ ตามคำ�แนะนำ�ของวุฒสิ ภา จากผูซ้ งึ่ มีความรูห้ รือประสบการณ์
ด้ า นการคุ้ ม ครองสิ ท ธิ เ สรี ภ าพของประชาชนเป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์ มี ว าระการดำ � รงตำ � แหน่ ง หกปี และ
ดำ�รงตำ�แหน่งได้วาระเดียว

อำ�นาจหน้าที่
1. ตรวจสอบและรายงานการกระทำ�หรือการละเลยการกระทำ�อันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
หรืออันไม่เป็นไปตามพันธกรณีระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี และ
เสนอมาตรการการแก้ไขที่เหมาะสมต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่กระทำ�หรือละเลยการกระทำ�ดังกล่าว เพื่อ
ดำ�เนินการในกรณีที่ปรากฏว่าไม่มีการดำ�เนินการตามที่เสนอ ให้รายงานต่อรัฐสภาเพื่อดำ�เนินการต่อไป
2. เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่เห็นชอบตามที่มีผู้ร้องเรียนว่า
บทบัญญัติแห่งกฎหมายใดกระทบต่อสิทธิมนุษยชนและมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
3. เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลปกครอง ในกรณีที่เห็นชอบตามที่มีผู้ร้องเรียนว่า กฎ
คำ�สั่ง หรือการกระทำ�อื่นใดในทางปกครองกระทบต่อสิทธิมนุษยชนและมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
4. ฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมแทนผู้เสียหาย เมื่อได้รับการร้องขอจากผู้เสียหายและเป็นกรณีที่
เห็นสมควรเพื่อแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นส่วนรวม ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
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5. เสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย และกฎ ต่อรัฐสภาหรือคณะรัฐมนตรี
เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
6. ส่งเสริมการเคารพและปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ
7. ส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน
8. ส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานระหว่างหน่วยราชการ องค์การเอกชน และองค์การ
อื่นในด้านสิทธิมนุษยชน
รัฐสภา

9. จัดทำ�รายงานประจำ�ปีเพือ่ ประเมินสถานการณ์ดา้ นสิทธิมนุษยชนภายในประเทศ และเสนอต่อ
10. ประเมินผลและจัดทำ�รายงานผลการปฏิบัติงานประจำ�ปีเสนอต่อรัฐสภา

11. เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา ในกรณีที่ประเทศไทยจะเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญา
เกี่ยวกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
12. อำ�นาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
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ผังเมืองกับการคุ้มครองสิทธิชุมชน
และสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน

รูปทรงดอกบัว
คือ ความมีคุณธรรม ความเอื้ออาทรระหว่างเพื่อนมนุษย์
		 อันเป็นจริยวัตรอันดีงามของคนไทย

รูปคนล้อมเป็นวงกลม
คือ การสร้างพลังความร่วมมือกับทุกภาคส่วนของสังคม
		 เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชนให้เป็นส่วนส�ำคัญ
		 ในกระบวนการพัฒนาประเทศ

รูปมือ
คือ การร่วมมือกับทุกภาคส่วนของสังคมทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ
ในการโอบอุ้มคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพ
ด้วยหลักแห่งความเสมอภาค และภราดรภาพ

สีน�้ำเงิน
คือ สีของความเชื่อมั่นของประชาชนและทุกภาคส่วนของสังคม
คือ ความมุ่งมั่น อดทนในการท�ำงานเพื่อประชาชน
คือ ความสามัคคี และการประสานพลังอย่างหนักแน่นจากทุกภาคส่วนของสังคม
		 เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย
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สำ�นักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 6-7
ถนนแจ้งวัฒนะ เเขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
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