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รฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 บญัญตัใิหร้ฐัตอ้งดำาเนนิการตามแนวนโยบาย

ด้านที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต้องกำาหนดหลักเกณฑ์การใช้ที่ดินให้ครอบคลุมทั่วประเทศ

โดยใหค้ำานงึถงึความสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาต ิทัง้ผนืดนิ ผนืนำา้ วถิชีวีติของชมุชนทอ้งถิน่

และการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและกำาหนดมาตรฐานการใช้ที่ดินอย่างยั่งยืน

โดยต้องให้ประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีได้รับผลกระทบจากหลักเกณฑ์การใช้ที่ดินนั้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

ด้วยและจัดให้มีการวางผังเมือง พัฒนาและดำาเนินการตามผังเมืองอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

เพื่อประโยชน์ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

งานด้านผังเมืองมิได้เป็นเพียงแผนผังหรือแผนที่ที่มีการกำาหนดประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินและ

การพัฒนาโครงข่ายคมนาคมในตัวชุมชนหรือพื้นที่วางผังเท่านั้น แต่ผังเมืองเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ

ของประชาชนและสิทธิชุมชนในการดำารงชีวิต การประกอบอาชีพ การจัดการสิ่งแวดล้อม การวางแผน

พื้นที่สำาหรับการพัฒนาในอนาคตท่ีมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพทางกายภาพของพื้นที่และชุมชน 

มีการกำาหนดพ้ืนท่ีเพ่ือรองรับการอยู่อาศัยและการตั้งถิ่นฐานรองรับการเพิ่มของประชากรในอนาคต 

และการวางแผนการใช้ที่ดินเพื่อรองรับกิจกรรมการพัฒนาต่างๆ ทั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคม  

การบรกิาร และการพฒันาอตุสาหกรรมซึง่มีทัง้ขอ้ดแีละขอ้เสยีตอ่สิง่แวดลอ้ม ทัง้สิง่แวดลอ้มทางธรรมชาต ิ

และสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม ตลอดจนสุขภาวะของชุมชน

ความเกี่ยวข้องของผังเมืองกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน การกำาหนดแผนและจัดทำาโครงการที่มีผลต่อ 

สิ่งแวดล้อมสุขภาพของประชาชนและชุมชน เป็นประเด็นที่ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนและชุมชน 

มากข้ึนปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้องกับผังเมือง มีทั้งในส่วนจากสาระ 

การกำาหนดการใชป้ระโยชนท์ีด่นิในผงัเมอืงท่ีกำาหนดให้ใชป้ระโยชนใ์นกจิกรรมทีอ่าจจะกอ่ให้เกดิผลกระทบ

ต่อการดำารงชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชน สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สุขภาพและการ

ดำารงอยูข่องชมุชน ปญัหาสทิธใินการเขา้ถงึข้อมูลขา่วสารและการมีส่วนรว่มของประชาชนในกระบวนการ

ผงัเมอืงทัง้ในช่วงกอ่นประกาศบงัคบัใชผ้งัเมืองและหลงัการประกาศใชบั้งคบัผงัเมือง ปัญหาการปฏบิตังิาน

บทสรุป

ผู้บริหาร
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สำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ของรฐัในชว่งกอ่นประกาศใชบ้งัคบัผงัเมอืงและหลงัประกาศใชบ้งัคบัผงัเมอืงทีก่อ่ใหเ้กดิการพฒันากจิกรรม

และโครงการที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิของประชาชนและชุมชนโดยไม่มีมาตรการคุ้มครองป้องกัน ปัญหา 

การตคีวามกฎหมายท่ีเปน็ชอ่งวา่งให้เกดิการพฒันาและการไมป่ฏบิตัหินา้ทีข่องรฐัอนักอ่ใหเ้กดิผลกระทบ 

ต่อประชาชนและชมุชนและปญัหาการนำาผงัเมืองไปใชป้ระโยชนใ์นการปกปอ้งคุม้ครองสทิธขิองประชาชน

และสิทธิชุมชนในการดำารงชีวิตอย่างปกติสุขในสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่ดีเป็นต้น 

การพิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าวที่ผ่านมา ส่วนมากเป็นการพิจารณาตามแนวคิด

การปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน อำานาจการตัดสินใจ การอ้างเอกสารและข้อมูลทางเทคนิคที่ 

ขาดการอธิบายให้เป็นที่เข้าใจของประชาชนและชุมชนเพื่อการมีส่วนร่วม การอ้างนโยบายของรัฐและ 

การอ้างอิงกฎหมายในส่วนเฉพาะอำานาจบังคับใช้มากกว่าการพิจารณาผลกระทบและเจตนารมณ์ของ 

กฎหมายและผังเมือง รวมทั้งการขาดการสื่อสาร การจัดทำาคู่มือ แนวทาง สำาหรับประชาชนและชุมชน 

ในการมีส่วนร่วมและเข้าใจในกระบวนการทางผังเมืองที่เกี่ยวข้องและมีผลต่อการดำารงชีวิตและชุมชน  

จึงทำาให้ความเดือดร้อนของประชาชนและชุมชนในหลายพื้นที่ไม่ได้รับการแก้ไข ไม่คุ้มครองสิทธิชุมชน 

และยงัไมม่กีารศกึษาวจิยัเชงิลกึในดา้นผงัเมอืงทีเ่กีย่วขอ้งกบัการคุ้มครองสทิธชิมุชน ทัง้ในดา้นกระบวนการ  

มาตรการ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำาไปสู่ข้อเสนอแนะที่เป็นรูปธรรม

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในฐานะองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ที่มีอำานาจหน้าที่ตาม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 257 วรรคหนึ่ง อนุมาตรา (5) และ (6) 

และพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา15(5) กำาหนดอำานาจหน้าที่ 

ในการสง่เสรมิการศกึษา วจิยัและการเผยแพรค่วามรูด้า้นสิทธมินษุยชน ในการนี ้สำานกังานคณะกรรมการ 

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงเห็นความจำาเป็นในการศึกษาวิจัย เรื่อง “ผังเมืองกับก�รคุ้มครองสิทธิชุมชน 

และสิทธิก�รมีส่วนร่วมของประช�ชน” เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการรวบรวมข้อมูล ศึกษากรณี 

ร้องเรียนของประชาชนและชุมชนในประเด็นผลกระทบจากการจัดการด้านผังเมืองที่ส่งผลกระทบต่อ 

สิทธิชุมชน เพื่อวิเคราะห์ สังเคราะห์ ทางวิชาการด้านผังเมืองและกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเสนอแนวทาง 

แก้ปัญหาเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบายสาธารณะ 

ด้านผังเมืองทั้งในช่วงก่อนการวางผัง ในระหว่างการวางผัง หลังการประกาศบังคับใช้ผังเมือง และการนำา 

ผังเมืองไปใช้ประโยชน์ในการปกป้องคุ้มครองสิทธิชุมชนต่อไป

การศกึษาวจิยั เรือ่ง “ผงัเมอืงกบัก�รคุม้ครองสทิธชิมุชนและสทิธกิ�รมสีว่นรว่มของประช�ชน” 

ได้ทำาการรวบรวมข้อมูล ศึกษากรณีร้องเรียนของประชาชนและชุมชนในประเด็นผลกระทบจากการ 

พัฒนาในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการกำาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในผังเมืองที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิชุมชน 

การดำาเนนิงานศึกษานี ้นอกจากการศึกษาเอกสารผงัเมอืงและขอ้รอ้งเรยีน ตลอดจนคำาพพิากษาทีเ่กีย่วข้อง

แล้วยงัปฏิบตังิานในพื้นที่รว่มกับชมุชนทีป่ระสบปญัหาจากกระบวนการผงัเมือง รวมทัง้ชุมชนที่เห็นความ

สำาคญัของผงัเมอืงในการคุม้ครองสทิธชิมุชนและสิทธกิารมีส่วนรว่มของประชาชนทีไ่ดมี้การรวมตวัทำางาน
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ขอ้มลูชุมชน เพือ่มสีว่นร่วมในกระบวนการผงัเมืองและรว่มกำาหนดทศิทางการพฒันาในผงัเมือง นอกจากนี ้

ในกระบวนการทำางานได้มีการประชุมรับฟังข้อเสนอแนะในการดำาเนินการรวมทั้งการประชุมย่อย 

แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่อประเด็นปัญหาและแนวทางในการแก้ไขปัญหา 

เนื่องด้วยในการศึกษาและรวบรวมประเด็นผังเมืองจากกรณีข้อร้องเรียนมายังสำานักงาน 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รวมทั้งประเด็นการมีส่วนร่วมและสิทธิชุมชนในผังเมืองที่ได้ 

จากการประชุมและประเด็นสาธารณะ ซึ่งส่วนมากเป็นเรื่องโครงการที่มีผลกระทบต่อชุมชนและขาด 

การมีส่วนร่วม มีประเด็นด้านการใช้ที่ดินและการใช้ผังเมืองประกอบการพิจารณาและกรณีที่เกี่ยวข้องกับ 

ผังเมืองโดยตรงในด้านขั้นตอนและกระบวนการที่มีปัญหาการมีส่วนร่วม การเข้าถึงข้อมูลและการกำาหนด 

สาระในผังเมืองที่ชุมชนไม่ได้รับข้อมูล ขาดการมีส่วนร่วมและกระทบสิทธิชุมชน 

การวิเคราะห์และสังเคราะห์สิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้านผังเมืองและ 

ด้านกฎหมาย มีข้อสรุปและข้อเสนอแนะซึ่งได้จากการวิเคราะห์ จากข้อเสนอของผู้ทรงคุณวุฒิและจาก 

การประชุมรบัฟังความคดิเหน็ท้ังในสว่นการมสีว่นรว่มและสทิธชิมุชนในระดบัการจดัทำาแผนและผงันโยบาย  

ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดทำาผังเมืองในระดับต่างๆ การมีส่วนร่วมในกลไกการจัดทำาผังเมือง การพิจารณา 

ตดัสนิใจและการนำาผงัเมอืงไปสูก่ารปฏบิตั ิซึง่จะมีผลตอ่สทิธชิมุชนในการกำาหนดแนวทางการใชป้ระโยชน ์

ที่ดินในการอนุรักษ์จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน รวมทั้งการมีส่วนร่วม 

ในการปรับปรุงและนำามาตรฐานผังเมืองไปใช้ในการกำาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน การคุ้มครองสิทธิชุมชน 

ในการใช้ผังเมืองพิจารณาอนุมัติอนุญาตด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชน ท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

รวมทั้งการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

ผลจากการศึกษา รวบรวมปัญหา วิเคราะห์และสังเคราะห์ด้วยการมีส่วนร่วม มีข้อสรุปประเด็น

ปัญหาและข้อเสนอแนะกระบวนการผังเมืองเพื่อการคุ้มครองสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน ดังนี้

1.	กระบวนการผังเมืองเพื่อการคุ้มครองสิทธิชุมชน

	 และสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน

1.1 ด้านผังเมือง

1)	โครงสร้�ง	ก�รดำ�เนินก�รและก�รปฏิบัติต�มผังเมือง

ผงัเมอืงเปน็กระบวนการนโยบายสาธารณะ เป็นผงั/แผนพฒันาเชงิพืน้ทีซ่ึง่เกีย่วขอ้งกบัการวางแผน

ในระดับต่างๆ ทั้งระดับนโยบาย แผนระดับชาติ ระดับภูมิภาค ระดับพื้นที่และในระดับองค์กรที่จะนำาผัง

ไปสู่การปฏิบัติและการใช้ประโยชน์ในการกำาหนดกรอบทิศทางการพัฒนาพื้นที่และการใช้ประโยชน์ที่ดิน  
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กล่าวได้ว่า ผังเมืองเป็นต้นทางของการกำาหนดการใช้ประโยชน์พื้นที่ว่าจะพัฒนาในด้านใดได้จึงจำาเป็น 
อย่างยิ่งที่จะต้องให้มีกลไกการมีส่วนร่วมทุกระดับ ตั้งแต่ระดับนโยบายและในกระบวนการวางผัง 
ทั้งการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน 

การผังเมืองเป็นมาตรการพัฒนาพ้ืนที่ โดยการดำาเนินการวางและจัดทำาผังเมืองรวมหรือผังเมือง
เฉพาะเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ซึ่งผังเมืองรวมจะเป็นการจัดทำาแผนผัง นโยบายและโครงการรวมทั้ง
มาตรการควบคุมโดยทั่วไปเพื่อใช้เป็นกรอบในการพัฒนาและการดำารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้อง
หรือชนบทส่วนผังเมืองเฉพาะนั้นเป็นแผนผังและโครงการที่ใช้เพื่อการดำาเนินการพัฒนาหรือดำารงรักษา
บรเิวณเฉพาะแหง่หรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ในเมอืงและบรเิวณทีเ่กีย่วขอ้งหรอืชนบท มขีอบเขตพืน้ทีว่างผงั 
ไม่จำากัด การจัดทำาผังเมืองรวมส่วนใหญ่จะกำาหนดขอบเขตพื้นที่ชุมชนเมืองระดับเทศบาลและบริเวณ 
โดยรอบในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำาบลและปัจจุบันมีการวางผังเมืองรวมครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัด

การบริหารจัดการผังเมือง ประกอบด้วยองค์กรการจัดทำาและบริหารผังเมืองรวม กรมโยธาธิการ
และผงัเมอืงเป็นองค์กรหลกัในการวางและจดัทำาผงัเมอืงรวมและผงัเมอืงเฉพาะโดยมคีณะกรรมการผงัเมอืง
ทำาหนา้ทีก่ำากบั ดแูล ใหม้กีารปฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยการผงัเมือง ใหค้วามเหน็ชอบในการจดัทำาผงัเมอืง
รวมและทำาหนา้ทีแ่นะนำาเรือ่งตา่งๆ เกีย่วกบัการผงัเมืองแกห่นว่ยงานอ่ืนทีเ่กีย่วขอ้ง สว่นทอ้งถิน่นัน้สามารถ
ดำาเนินการวางและจัดทำาผังเมืองรวมได้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการผังเมือง

ในการปฏบิตัใิหเ้ปน็ไปตามกฎกระทรวงผงัเมอืงรวมนัน้กรมโยธาธกิารและผงัเมอืงมหีนา้ทีป่ระสาน
การปฏิบัติให้เป็นตามการใช้บังคับกฎกระทรวงผังเมืองรวมและท้องถิ่นยังมีฐานะเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 
เปน็ผู้ปฏิบัติใหเ้ปน็ไปตามกฎกระทรวงผงัเมอืงรวมและพระราชบญัญตัผิงัเมอืงเฉพาะ นอกจากนีก้ารพฒันา 
ให้เป็นไปตามแผนผังท่ีกำาหนดตามกฎกระทรวงผังเมืองรวมขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังกล่าว  
จะให้การประสานและถือปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎกระทรวงผังเมืองรวมมากน้อยเพียงใด ซึ่งกฎหมาย 
ว่าด้วยการผังเมืองได้ฝากอำานาจหน้าที่ในการดำาเนินการไว้กับหน่วยงานอื่น

ทั้งนี้ ในการนำาผังเมืองรวมไปสู่การปฏิบัตินั้น ยังมีปัญหาและข้อจำากัดเนื่องด้วยคณะกรรมการ 
ผังเมืองเป็นเพียงองค์กรบริหารการกำากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและให้ความเห็นชอบในการ
จัดทำาผังเมืองรวมก่อนนำาเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยส่วนกรมโยธาธิการและผังเมืองไม่มี
อำานาจส่ังการประสานให้หนว่ยงานท่ีเกีย่วขอ้งนำาแนวทางของผงั/แผนพฒันาทา้ยกฎกระทรวงผงัเมืองรวม 
ไปกำาหนดแผนงานโครงการพัฒนาในพื้นที่ได้ การกำาหนดแผนงานโครงการพัฒนาพื้นที่อยู่ ใน 
ความรับผิดชอบของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจึงมีผลทำาให้ไม่มีการดำาเนินการให้เป็นไปตามผัง/แผนโครงการ 
พัฒนาแนบท้ายกฎกระทรวงผังเมืองรวมในหลายกรณี

2)	สิทธิชุมชนและสิทธิก�รมีส่วนร่วมของประช�ชนในกระบวนก�รผังเมือง

ปัญหาผังเมืองในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน มีทั้งในส่วน
ผังเมืองในเชิงโครงสร้างเนื้อหามาตรฐานท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนและการเข้าถึง 
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ผังเมืองกับก�รคุ้มครองสิทธิชุมชน
และสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน

ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนสามารถเข้าใจเพื่อการมีส่วนร่วม การนำามาตรฐานผังเมืองไปสู่การจัดทำา 

ขอ้กำาหนดการใชท่ี้ดนิท่ีคุ้มครองสิทธใินการดำารงชวีติ การประกอบอาชพีและไม่กอ่ผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม 

และสุขภาพ

ในส่วนของกระบวนการผังเมืองท่ีมีผลต่อสิทธิชุมชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนมีประเด็น

สำาคัญคือ สิทธิในข้อมูลข่าวสารและการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการผังเมืองได้แก่

2.1)	 ช่วงระหว่�งผังรอประก�ศ	 คว�มล่�ช้�ในก�รประก�ศและกรณีผังเมืองหมดอ�ยุ 

ก�รบังคับใช้	 ซึ่งขาดการกำาหนดมาตรการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารทำาให้เกิดการพัฒนา 

กิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและขัดแย้งกับสาระสำาคัญของผังเมืองและมีการปรับปรุงผังเมืองรวม 

จงัหวดัทีร่อประกาศ โดยเปน็ผังเมอืงรวมจังหวดัทีไ่ดผ้า่นกระบวนการมีสว่นรว่มของประชาชนตามกฎหมาย 

แล้วและผ่านความเห็นชอบของกรรมการผังเมืองและขั้นตอนเพื่อเตรียมประกาศกฎกระทรวง แต่ได้มี 

การส่ังการให้มีการปรับปรุงใหม่ โดยอ้างเหตุผลการสนองนโยบายรัฐ การลงทุน โดยขาดการมีส่วนร่วม 

ของประชาชน

2.2)	 ช่วงระหว่�งก�รดำ�เนินก�รว�งผัง ได้แก่ การที่ประชาชนไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารที่เข้าใจได้ 

ก่อนการมีส่วนร่วมแสดงข้อคิดเห็น และการยื่นคำาร้องและการมีส่วนร่วมส่วนใหญ่เป็นการได้รับแจ้งใน

การเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นตามกฎหมาย ซึ่งมีการจัดอย่างน้อยหนึ่งครั้งและแม้ว่าอาจจะมี 

การจัดหลายครั้ง แต่เป็นการจัดประชุมชี้แจง โดยมีการให้ข้อมูลเพียงผังและข้อกำาหนดในการประชุม 

ข้อมูลล่วงหน้าเป็นเพียงการติดประกาศ และการที่ประชาชนต้องไปติดตามที่สำานักงานโยธาธิการและ 

ผังเมือง รวมทั้งจากอินเทอร์เน็ต มิได้เป็นการนำาข้อมูลมาในกระบวนการทำาความเข้าใจร่วมกัน

2.3)	 ชว่งหลังประก�ศใชบ้งัคบั	เกีย่วกบัการใชส้ทิธใินการขอแกไ้ข ปรบัปรงุและการเขา้ถงึขอ้มลู

ขา่วสารในการขอแกไ้ขผงัเมอืงตลอดจนการมีส่วนรว่มของประชาชน สิทธชิมุชนทีจ่ะมีสิทธใินการตดัสนิใจ

ให้มีการปรับปรุงแก้ไข

1.2 ด้านกฎหมาย

จากการทำางาน การรวบรวมเอกสารของคณะผู้วิจัยและกรณีข้อร้องเรียนที่ได้มีการยื่นเข้ามายัง

สำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและคำาพิพากษาในประเด็นที่เกี่ยวข้อง พบว่ามีประเด็น

ปัญหาด้านกฎหมายผังเมืองที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ปรากฏในแตล่ะชว่งระยะเวลาของการวางและจดัทำาผังเมือง ตัง้แตข่ัน้ตอนการจดัทำา ระหวา่งการประกาศ

บังคับใช้ จนกระทั่งสิ้นสุดระยะเวลาบังคับใช้ 

ช่วงระหว่�งก�รจัดทำ�ผังเมือง

เป็นกระบวนการขั้นตอนทางกฎหมาย ที่ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำาหนด

ทิศทางการใช้ประโยชน์ที่ดินของชุมชน ตามวัตถุประสงค์ในการวางและจัดทำาผังเมืองรวม แต่ปรากฏว่า
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กระบวนการจัดทำาผังเมืองตามที่กำาหนดไว้ในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 และกฎระเบียบ 

ที่เกี่ยวข้อง ยังมิได้รับรองคุ้มครองสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสิทธิในการมีส่วนร่วมของประชาชน  

ในกระบวนการจัดทำาผังเมืองตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้กำาหนดไว้  

นอกจากนี ้พระราชบญัญตักิารผงัเมอืง พ.ศ. 2518 ในขัน้ตอนการรบัฟงัความคดิเหน็ประชาชนจากการศกึษา 

พบวา่ยงัมไิดก้ำาหนดหลกัเกณฑผ์ูม้สีทิธแิสดงความคดิเหน็ใหค้รอบคลมุกลุม่บคุคลผูม้สีว่นไดเ้สยีอยา่งท่ัวถึง  

ทั้งๆ ที่เป็นขั้นตอนที่สำาคัญเพื่อชี้แจงทำาความเข้าใจกับประชาชนในช่วงก่อนการจัดทำาผังเมืองรวม รวมถึง 

กรณีที่ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียยื่นคำาร้องขอเพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงผังเมืองในขั้นตอนการปิดประกาศ 

เกินระยะเวลา 90 วนั ตามมาตรา 23 แห่งพระราชบญัญตักิารผงัเมือง พ.ศ. 2518 ซึง่หากปรากฏขอ้เทจ็จรงิ 

มีพฤติการณ์ที่จำาเป็นจนเป็นเหตุท่ีไม่อาจยื่นภายในระยะเวลา 90 วัน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องยังมีอำานาจ 

ที่จะรับคำาร้องที่เกินระยะเวลาดังกล่าวไว้พิจารณาได้ แต่เนื่องจากยังมิได้มีการกำาหนดหลักเกณฑ์และ 

วางกรอบการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าท่ีไว้ให้ชัดเจน ทำาให้มีการรับพิจารณาคำาร้องที่เกินระยะเวลา 

เป็นจำานวนมากและอาจทำาให้การจัดทำาผังเมืองเกิดความล่าช้าได้ 

ช่วงระหว่�งรอประก�ศบังคับใช้ผังเมือง

เป็นกระบวนการท่ีผา่นการมสีว่นร่วมของประชาชนมาแลว้และเปน็สว่นของการดำาเนนิการภายใน

หน่วยงานรัฐ ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลายาวนาน ส่งผลให้ผังเมืองไม่สามารถประกาศบังคับใช้ได้ทันต่อ

สถานการณ์ ความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ อีกทั้ง มาตรการที่ใช้ในการคุ้มครองพื้นที่ในระหว่างช่วงระยะ

เวลาดังกล่าว ในการกำาหนดหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ในการจัดทำาผังเมือง

รวม ตามมาตรา 15(3) แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ยังไม่มีการนำามาบังคับใช้อย่างจริงจัง 

ช่วงหลังประก�ศบังคับใช้ผังเมือง

จากข้อมูลคำาร้องที่ยื่นต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พบว่า หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง 

ได้พจิารณาอนมุตั ิอนญุาต ใหม้กีารประกอบกจิการโดยขดัตอ่ขอ้หา้มการใชป้ระโยชนท์ีด่นิ ตามกฎกระทรวง

ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม ส่งผลให้มีการประกอบกิจการที่อาจมีผลกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สิน สุขภาพ และ 

สิ่งแวดล้อมของประชาชนและชุมชนท่ีอยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง ใบอนุญาตดังกล่าวถือได้ว่าเป็นคำาสั่ง 

ทางปกครองทีไ่มช่อบดว้ยกฎหมาย ซึง่อาจถกูยกเลกิเพกิถอนไดต้ามแนวคำาพพิากษาของศาลปกครองสงูสดุ

กรณีกฎกระทรวงเกี่ยวกับผังเมืองรวมหมดอ�ยุบังคับใช้

เนื่องด้วยผังเมืองรวมกำาหนดให้ใช้บังคับได้ไม่เกิน 5 ปี และขยายระยะเวลาได้อีก 2 ครั้ง ครั้งละ 

ไม่เกิน 1 ปี ซึ่งตามคำาร้องที่ยื่นต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนและจากการศึกษาพบว่า ในช่วงระยะเวลา 

ที่ผังเมืองหมดอายุและมีช่องว่างการบังคับใช้ เนื่องจากความล่าช้าในการจัดทำาผังเมืองรวมฉบับใหม่  

ส่งผลใหเ้กดิการใชป้ระโยชนท์ีด่นิประกอบกจิการทีอ่าจมีผลกระทบตอ่ชวีติ สขุภาพและคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 

ของประชาชนและชุมชนโดยอาศัยช่องว่างของของกฎหมายดังกล่าว นอกจากนี้ การที่ผังเมืองหมดอายุ 
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ผังเมืองกับก�รคุ้มครองสิทธิชุมชน
และสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน

ส่งผลให้คำาสั่งของเจ้าหน้าท่ีท่ีสั่งระงับการดำาเนินการที่ฝ่าฝืนต่อข้อกำาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินของ 

ผังเมืองรวม เช่น คำาสั่งรื้อถอนอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 สิ้นผลใช้บังคับลง 

ด้วยเหตุผังเมอืงรวมดงักลา่วหมดอายเุชน่เดยีวกนั ซึง่สะทอ้นใหเ้หน็ชอ่งวา่งในการบงัคบัใชก้ฎหมายใหเ้ปน็ 

ไปตามวตัถปุระสงคข์องการวางผงัเมอืงรวม เพราะผงัเมืองรวมมีระยะเวลาบังคบัใชส้ัน้เกนิไป ไม่สอดคลอ้ง 

กับความจริงและความล่าช้าในกระบวนการประกาศใช้กฎกระทรวงผังเมืองรวมในปัจจุบัน

2.	ข้อเสนอแนะกระบวนการผังเมืองเพื่อการคุ้มครองสิทธิชุมชน

และสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน

2.1 ข้อเสนอแนวทางส่งเสริมสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ในกระบวนการผังเมือง

ประชาชนมีสิทธิในการกำาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินของตนเอง และรวบรวมข้อมูลเพื่อนำาเสนอ 

ในกระบวนการจัดทำาผังเมืองตามกฎหมายรวมทั้งมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในทุกกระบวนการ 

ขั้นตอนของการจัดทำาผังเมือง ซึ่งแม้จะมีการประกาศบังคับใช้ผังเมืองแล้วและพบว่ามีข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ 

การใช้ประโยชน์ท่ีดินเปล่ียนแปลงไป ก็สามารถยื่นคำาร้องขอให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงผังเมืองได้ นอกจากนี้  

หากประชาชนเห็นว่าการดำาเนินการของรัฐกระทบต่อสิทธิของตนเอง ก็สามารถควบคุมการใช้อำานาจรัฐ 

โดยอาศัยกระบวนการทางปกครอง ด้วยการใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้

ข้อเสนอระยะสั้น

1) การปรับปรุงพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมจัดทำาคู่มือแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ในกระบวนการผังเมืองท้ังในช่วงระหว่างการวางและจัดทำาผังเมือง ช่วงระหว่างผังรอประกาศช่วงหลัง 

การประกาศใช้บังคับ

เนื่องด้วยผังเมืองเป็นกระบวนการนโยบายสาธารณะที่มีการทำางานทั้งกระบวนการทำางานทาง

วิชาการในการวางผังและกระบวนการตามกฎหมาย ดังนั้น การมีส่วนร่วมจึงมิได้เป็นเพียงการประชุม 

เท่านั้น แต่เป็นการคุ้มครองการใช้สิทธิของประชาชน สิทธิชุมชน ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การจัดการ 

การบำารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม กำาหนดหลักเกณฑ์การใช้ที่ดิน  

กำาหนดมาตรฐานการใชท้ีด่นิเพือ่ใหก้ารวางผงัเมอืงพฒันาและดำาเนนิการตามผงัเมอืงเปน็ไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

และประสิทธิผลเพื่อประโยชน์ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนด้วยการมีส่วนร่วม

ตามข้อเสนอนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

กรมโยธาธิการและผังเมือง ควรมีการจัดทำาคู่มือในเชิงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับผังเมืองสำาหรับ 

ประชาชนที่จะทำาความเข้าใจในผังและการมีส่วนร่วม เช่น นอกจากการมีคู่มืออธิบายขั้นตอนผังเมือง 
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สำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

สี และความหมายของสีในผังเมือง รวมทั้งการนำาไปใช้ประโยชน์แล้ว ควรมีการจัดทำาคู่มือที่ให้ประชาชน 

ได้เข้าใจมาตรฐานการใช้ที่ดินประเภทต่างๆ กิจการที่เป็นข้อห้ามรวมทั้งการอธิบายประเภทอุตสาหกรรม 

และกิจกรรมในบัญชีท้ายกฎกระทรวง เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในกิจกรรมที่จะมีผลต่อการใช้ที่ดิน  

นอกจากนี้ การจัดทำาคู่มือให้ประชาชนได้ทราบสาระของการวางผังในแต่ละขั้นตอนจะทำาให้เกิดความ 

เข้าใจและส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างเข้าใจและเข้าถึงทั้งการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชนและท้องถิ่น 

ที่จะเป็นผู้วางผังเมื่อมีการกระจายอำานาจและผู้ปฏิบัติ

หน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนและกฎหมาย ได้แก่ สำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

องค์กรด้านสิทธิมนุษยชนและองค์กรด้านกฎหมาย ควรจัดทำาคู่มือการทำาความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชน 

สทิธชิมุชน และการใชส้ทิธกิารมสีว่นรว่มของประชาชนในกฎหมายผังเมือง รวมทัง้การส่งเสรมิความเขา้ใจ

ตอ่สทิธชิมุชนและสทิธกิารมสีว่นรว่มของประชาชนในการดำาเนนิงานตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งในการนำาผงั

ไปใช้ประโยชน์และการใช้สิทธิการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนและชุมชน ท้องถิ่น สามารถเข้าใจสิทธิการมี

ส่วนร่วมในกระบวนการผังเมือง โดยมีการเตรียมตัวในด้านเนื้อหา ข้อมูลชุมชนและเข้าใจการนำาผังเมือง 

ไปใช้ประโยชน์ เช่น ในการนำาไปจัดทำาแนวทางพัฒนาชุมชน การจัดทำาข้อบัญญัติท้องถิ่น ธรรมนูญชุมชน  

ผังชุมชน เป็นต้น

2) การพัฒนากลไกและกระบวนการวางผังแบบมีส่วนร่วม โดยสามารถประสานความร่วมมือกับ

ชุมชน เครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนากลไกและกระบวนการวางผังแบบมีส่วนร่วมในแบบ

มีส่วนร่วมคิด ร่วมทำา ร่วมรับผิดชอบในการปฏิบัติให้เป็นไปตามผังเมืองและเป็นการมีส่วนร่วมกำาหนด

นโยบายสาธารณะในการจัดการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เป็นการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิชุมชนและสิทธิ 

การมีส่วนร่วมของประชาชน

ตามข้อเสนอนี้สำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สามารถพิจารณาคำาร้องเรียน 

เกี่ยวกับผังเมืองเป็นพื้นที่นำาร่องและประสานกับกรมโยธาธิการและผังเมืองและองค์กรด้านวิชาการ 

วิชาชีพ องค์กรประชาสังคม เพื่อพัฒนาความร่วมมือส่งเสริมสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในกระบวนการวางผังในทุกขั้นตอน โดยมีการจัดทำาแนวทางความร่วมมือ แนวทางปฏิบัติและ

การประเมนิผลการดำาเนนิงานเปน็ระยะ เพือ่สง่เสรมิและพฒันาการมสีว่นรว่มในระยะยาวตอ่ไปในพืน้ทีอ่ืน่

ข้อเสนอระยะย�ว

1) การประสานงานเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ ในด้านการวางผัง การมีส่วนร่วมในการวางผังและ

การปฏบิตัติามผงัรวมทัง้การนำาผงัเมอืงไปใชป้ระโยชนโ์ดยเม่ือมีการจดัทำาคู่มือดา้นตา่งๆ และมีการประสาน

ความร่วมมือการวางผังด้วยการมีส่วนร่วมแล้ว หน่วยงานที่ร่วมมือกันข้างต้น ได้แก่ องค์กรด้านวิชาการ 

วชิาชีพและองคก์รชมุชน ควรประสานขอรับการสนบัสนนุจากหนว่ยงานวางผงั รวมทัง้หนว่ยงานทีส่นบัสนนุ

กระบวนการนโยบายสาธารณะด้วยการมีส่วนร่วมทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่ กรมโยธาธิการและผังเมือง 
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ผังเมืองกับก�รคุ้มครองสิทธิชุมชน
และสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน

สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เป็นต้น ในการให้ 

มีการประเมินผล ถอดบทเรียนและสรุปเป็นความรู้ ความเข้าใจ ในด้านการวางผัง การมีส่วนร่วมในการ 

วางผัง และการปฏิบัติตามผังรวมท้ังการนำาผังเมืองไปใช้ประโยชน์แก่ท้องถิ่น ภาคเอกชน ชุมชน 

ภาคประชาสังคมและประชาชนท่ัวไป เพื่อให้กระบวนการผังเมืองซึ่งเป็นนโยบายสาธารณะและมีผล 

ทางกฎหมายในทางปฏิบัตินี้ มีการพัฒนาองค์ความรู้ การกำาหนดแนวทางพัฒนาพื้นที่ การแก้ไขปัญหา 

ด้วยการมีส่วนร่วม ส่งเสริมสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน

2) การสง่เสริมการวางผงัชมุชนดว้ยการมีสว่นรว่ม โดยเปน็กรมโยธาธกิารและผงัเมืองซึง่มีแนวทาง

การพัฒนาเครือข่ายผังเมืองและส่งเสริมการวางผังชุมชนอยู่แล้ว ควรพัฒนา ขยายผลนำาคู่มือผังเมือง 

มามีส่วนร่วมกับองค์กรที่จัดทำาผังตำาบล ผังชีวิต เพื่อให้มีการเชื่อมโยงผังตำาบลมาสู่ผังชุมชนที่เป็น 

การกำาหนดการใช้ประโยชน์ท่ีดินและการจัดทำาข้อบัญญัติท้องถิ่นและการนำาผังเมืองไปใช้ประโยชน์ใน 

การจัดทำาธรรมนูญชุมชน

2.2 ข้อเสนอแนะในด้านผังเมือง

ข้อเสนอระยะสั้น

1) การประเมินผลกระทบระดับยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่ในการจัดทำาผังเมือง

การจัดทำาผังเมืองในระดับนโยบายและผังที่ครอบคลุมพื้นที่ที่มีการจัดทำาแผน นโยบายของรัฐใน

หลายดา้น เชน่ พืน้ทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษพืน้ทีจ่งัหวดัหรอืพืน้ทีเ่ฉพาะทีจ่ะมีการพฒันาทีจ่ะมีการใชป้ระโยชน์

ทีด่นิทีข่ดัแยง้ ตอ้งมกีารประเมนิผลกระทบระดบัยทุธศาสตรด์ว้ยกระบวนการมีส่วนรว่ม (SEA - Strategic 

Environmental Assessment) เช่น พื้นที่แผนพัฒนาภาคใต้ซึ่งมีนโยบายการพัฒนาด้านพลังงาน  

ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีความขัดแย้งกับการใช้พื้นที่เพื่อความมั่นคงทาง

อาหาร การท่องเที่ยว เป็นต้น เพื่อให้เกิดทางเลือกการใช้ประโยชน์พื้นที่เพื่อการพัฒนาที่เหมาะสมที่เป็น 

การรว่มกำาหนดและลดความขดัแยง้ในระดบัโครงการ อกีทัง้เปน็แนวทางการวางผงัในระดบัชมุชนอกีดว้ย

การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ เป็นเครื่องมือและกลไกที่ใช้เชื่อมประสานการทำางาน

ของหลายฝ่ายเข้าด้วยกัน เริ่มจากการกำาหนดทิศทางการพัฒนาให้เกิดดุลยภาพทั้งเศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันบนฐานกระบวนการที่ผู้มีส่วนได้เสียได้เข้ามาร่วมตัดสินใจเลือกการพัฒนานั้นๆ  

โดยมีพื้นฐานของการบริหารจัดการที่ดี มีความรับผิดชอบร่วมกัน การพิจารณาฐานศักยภาพ เงื่อนไข 

บริบทต่างๆ ทั้งทางบวกและลบจึงเป็นทั้งเครื่องมือและกลไกหนึ่งที่จะนำามาสู่การบูรณาการทั้งความคิด 

และการปฏิบัติการ ให้เกิดการทำางานอย่างมีระบบและมีกระบวนการตัดสินใจอย่างมีส่วนร่วม โดยมุ่งเป้า

ของการพัฒนาท่ียั่งยืนบนศักยภาพและเง่ือนไขของการพัฒนาในระยะยาว ซึ่งการพัฒนานโยบายและ

แผนที่เกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่นี้ กระบวนการ SEA จะมีส่วนสำาคัญในการกำาหนดเป้าประสงค์การพัฒนา

และทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์
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ดังนั้น การแก้ไขปัญหาผังเมืองและการส่งเสริมสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน 

จึงมิใช่เพียงการแก้ไขกระบวนการวางผังหรือกฎหมายผังเมืองเพียงเท่านั้น ควรมีการส่งเสริมสิทธิชุมชน

และสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำาหนดทางเลือก ทิศทางของชุมชนในกระบวนการประเมิน

สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ อันเป็นเคร่ืองมือสำาคัญที่จะกำาหนดทิศทาง ทางเลือกการพัฒนาพื้นที่และ

ลดการขัดกันของการใช้ประโยชน์ที่ดินจากการพัฒนาที่ไม่สอดคล้องกัน

หนว่ยงานทีก่ำาหนดนโยบายเชงิพืน้ทีใ่นดา้นตา่งๆ เชน่ สำานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิ

และสังคมแห่งชาติสำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรมโยธาธิการและ

ผังเมอืงจึงควรจดัทำาการประเมนิผลกระทบระดบัยทุธศาสตรแ์ละประสานกบัหนว่ยงานทีจ่ดัทำาแผนแมบ่ท

พฒันาพืน้ทีด่า้นตา่งๆ ทีจ่ะใชเ้ครือ่งมอืการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมระดบัยทุธศาสตรไ์ปใชป้ระโยชน์

ในกระบวนการกำาหนดนโยบาย การตัดสินใจและกระบวนการวางผังเมือง ให้เกิดทางเลือกในการพัฒนา

พื้นที่อย่างมีส่วนร่วม

2) ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองจัดทำาคู่มือ แนวทางการใช้หลักการคุ้มครองล่วงหน้า หลักการ 

มีส่วนร่วม และหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อเป็นแนวทางสำาหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติและ 

ใช้ประโยชน์จากผังเมือง

ในการใช้อำานาจและการทำาหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 และกฎหมาย 

ที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ 

สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 ในการนำาสาระของผังเมืองรวมที่ผ่านการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และ 

ผา่นความเหน็ชอบของคณะรัฐมนตร ีไปประกอบการใชด้ลุพนิจิในการพจิารณารายงานวเิคราะหผ์ลกระทบ 

สิ่งแวดล้อม การกำาหนดพ้ืนท่ีคุ้มครองสิ่งแวดล้อม การควบคุมอาคาร การจัดทำาเทศบัญญัติ ข้อบัญญัติ 

ทอ้งถิน่ เพือ่ใหเ้กดิการนำาสาระในผงัเมอืงไปใชป้ระโยชนใ์นคุม้ครองสทิธชิมุชนและสทิธกิารมสีว่นรว่มของ 

ประชาชน ในช่วงที่ผังเมืองรอประกาศใช้บังคับ

การจดัทำาคูม่อืนี ้ควรมกีารศกึษาวจิยัประกอบ โดยควรเปน็การทำางานมสีว่นรว่มขององคก์รวชิาชีพ

ด้านผังเมือง องค์กรด้านสิ่งแวดล้อมองค์กรด้านกฎหมายและสิทธิมนุษยชน ทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม

โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเป็นองค์กรสนับสนุน เช่น กรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นต้น

3) ใหก้รมโยธาธกิารและผงัเมอืงปรับปรงุมาตรฐานการกำาหนดการใชป้ระโยชนท์ีด่นิและการจดัทำา 

ข้อกำาหนดให้เป็นไปตามหลักวิชาการโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองควรเป็นหน่วยงานหลักประสานกับ 

หน่วยงานด้านอุตสาหกรรม พลังงาน เหมืองแร่ องค์กรวิชาการวิชาชีพเพื่อให้การวางผังเมืองสามารถ

กำาหนดการใชป้ระโยชนท่ี์ดนิท่ีมกีารจดัทำาขอ้กำาหนดและมาตรการควบคมุใหท้นัตอ่สถานการณก์ารพฒันา 

ป้องกันผลกระทบต่อชุมชน จึงควรมีการศึกษาร่วมมือระหว่างหน่วยงานและองค์การที่เกี่ยวข้อง ในการ

พิจารณาจัดกลุ่มประเภทกิจกรรมที่มีกระบวนการผลิต การใช้วัตถุดิบที่อาจเป็นอันตราย การจัดการของ

เสียที่มีลักษณะต่างกัน รวมทั้งความต้องการใช้ทรัพยากร เช่น ที่ดิน นำ้า รวมทั้งที่ตั้งเฉพาะ เพื่อจัดทำาบัญชี
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และสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน

อ้างอิงในการกำาหนดข้อห้ามและข้อให้ ดำาเนินกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่ที่เหมาะสม มีระยะกันชนและระยะ

ป้องกันที่ปลอดภัย ทั้งนี้ ประเภทกิจกรรมที่ควรนำามาพิจารณา ได้แก่ การผลิตไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่างกัน 

การบำาบัดนำ้าเสียและจัดการกากของเสีย ซึ่งมีความแตกต่างกันในขนาดและประเภทของกากของเสีย  

ที่เป็นขยะชุมชน ขยะติดเชื้อ และขยะอันตราย เป็นต้น กิจการดังกล่าวนี้ ควรมีการศึกษากำาหนด 

ประเภทย่อย เพื่อให้การกำาหนดข้อห้ามและข้อให้ มีการพิจารณาพื้นที่ตั้ง พื้นที่ป้องกัน มิให้ส่งผลกระทบ 

ต่อชุมชน

ข้อเสนอระยะย�ว

1) ใหก้รมโยธาธกิารและผงัเมอืงและรฐัมนตรวีา่การกระทรวงมหาดไทย ออกระเบยีบเพือ่ใหเ้ปดิเผย 

ข้อมูลการตัดสินใจของคณะกรรมการผังเมืองและข้อมูลประกอบการพิจารณาให้เป็นไปตาม 

หลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้เนื่องด้วยการตัดสินใจของคณะกรรมการผังเมือง มีผลต่อสิทธิใน 

การใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพย์สินทั้งส่วนบุคคลและสาธารณะ ดังนั้น นอกจากการปรับปรุงโครงสร้าง 

คณะกรรมการผังเมืองแล้ว ควรมีการแสดงความรับผิดชอบในการตัดสินใจนโยบายสาธารณะ โดยแสดง 

การลงมติและมีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรในการให้ความเห็นชอบ หรือไม่เห็นชอบในการลงมติ 

เพือ่เปน็การสง่เสรมิกระบวนการตดัสนิใจสาธารณะทีเ่ป็นธรรมาภบิาล มีเหตผุลหลักการ มีความเป็นธรรม

โปร่งใสตรวจสอบได้และความพร้อมรับผิดชอบ

2)	กรมโยธ�ธิก�รและผังเมืองควรประส�นง�นกับสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกฤษฎีก�ใน 

ก�รศึกษ�เพ่ือร่วมกำ�หนดแนวท�งแก้ไขปัญห�ในข้ันตอนก�รตรวจสอบร่�งผังเมือง	และร่�งกฎกระทรวง	 

เนื่องจากผังเมืองส่วนใหญ่ใช้เวลานานมากในขั้นตอนการตรวจของสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

เพ่ือให้มีความถูกต้องของพ้ืนท่ี นามศัพท์และข้อความทางกฎหมายในขณะที่สำานักงานคณะกรรมการ 

กฤษฎีกามีภารกิจอื่นนอกเหนือจากด้านผังเมือง ดังนั้น กรมโยธาธิการและผังเมืองจึงควรมี 

การประสานงานกับสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพ่ือร่วมศึกษากำาหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาความล่าช้า 

ทั้งในด้านขอบเขตปริมาณงานกรอบเวลาและข้อจำากัดด้านบุคลากร รวมทั้งกลไกและการประสานงาน 

เพื่อตรวจสอบความถูกต้องในระดับพื้นที่ 

2.3 ข้อเสนอแนะด้านกฎหมาย

การปรับปรุงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ในส่วนของโครงสร้างและองค์ประกอบของ

กรรมการผงัเมอืงและการกระจายอำานาจการตดัสนิใจดว้ยการมสีว่นรว่มในระดบัพืน้ที ่ทอ้งถิน่ และชมุชน

กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง ควรดำาเนนิการดว้ยการมีส่วนรว่ม โดยเพิม่กลไกคณะกรรมการผังเมอืง

ในระดบัจงัหวดัและระดบัทอ้งถิน่ทีม่อีำานาจการตดัสนิใจผงัเมอืง การจำาแนกบทบาท อำานาจ หนา้ทีร่ะหว่าง

คณะกรรมการผงัเมอืงระดบัชาต ิระดบัจงัหวดัและระดบัทอ้งถิน่ใหช้ดัเจนโดยมกีารกำาหนดหลกัเกณฑ ์ทีม่า

และองคป์ระกอบของคณะกรรมการทีม่สีดัสว่นขององคก์รชมุชน องคก์รเอกชนในดา้นทรพัยากรธรรมชาติ  
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สิ่งแวดล้อมและสุขภาพร่วมเป็นกรรมการโดยมีสัดส่วนที่เหมาะสม โดยกรรมการแต่ละระดับควรมี 

องค์ประกอบจากกลุ่มภาครัฐ ภาคประชาสังคม ผู้ทรงคุณวุฒิและองค์กรชุมชน ในจำานวนที่เท่ากันและ 

ในแต่ละกลุ่มควรมีจำานวนกรรมการที่มาจากทั้งด้านการพัฒนาทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 

และสุขภาพรวมทั้งพัฒนากลไกการประสานงาน การสนับสนุนทางวิชาการจากส่วนกลางไปยังหน่วยงาน 

และกลไกการวางผังและพิจารณาผังในระดับจังหวัดและระดับท้องถิ่นด้วย

การปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์พื้นที่เนื่องด้วยกิจกรรม 

บางประเภทที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในรูปแบบการให้สัมปทาน อาชญาบัตร 

และประทานบัตร ยังไม่อยู่ในการพิจารณาบรรจุไว้ในการจัดทำาข้อกำาหนดควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน  

จึงเป็นช่องว่างในการพิจารณาอนุมัติอนุญาต เช่น เหมืองแร่ การสำารวจปิโตรเลียม ซึ่งไม่มีมาตรการ 

ในขอ้กำาหนดผงัเมอืง เนือ่งจากไมไ่ดเ้ปน็กจิการทีอ่ยูใ่นประเภทโรงงานซึง่ใชอ้า้งองิและกจิการดงักลา่วทำาให ้

เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้พื้นที่ ทั้งที่เป็นพื้นที่อนุรักษ์ พื้นที่เกษตรและชุมชน จึงทำาให้การควบคุม 

การใช้ที่ดินไม่ครอบคลุมและไม่มีสาระที่นำาไปพิจารณาในการกำาหนดมาตรการป้องกันผลกระทบและ 

การพิจารณาอนุมัติอนุญาต

ดังนั้น กรมโยธาธิการและผังเมืองจึงควรปรับปรุงข้อกำาหนดควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินให้

ครอบคลุม โดยให้หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกลุ่มประเภทกิจกรรมที่มี 

การขอสัมปทานดงักลา่วและควรมกีารประเมนิผลกระทบระดบัยทุธศาสตรใ์นเชงิพืน้ที ่เพือ่กำาหนดทางเลอืก 

ในการกำาหนดเขตพ้ืนท่ีการให้สัมปทาน ซ่ึงอาจต้องมีการปรับปรุงพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 และ 

พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะในประเด็นของการกำาหนด

พื้นที่เขตแหล่งแร่และการกำาหนดพ้ืนท่ีท่ีจะให้มีการสำารวจ ผลิต หรือเก็บรักษาปิโตรเลียม ซึ่งจะมีผลต่อ

การใชป้ระโยชนท่ี์ดนิในดา้นอ่ืน จงึควรมกีารกำาหนดดว้ยการมสีว่นรว่มและมกีารประเมนิผลกระทบระดบั

ยุทธศาสตร์ก่อนประกาศเขต โดยให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 

ดำาเนินการปรับปรุงกฎหมายดังกล่าว ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

ช่วงระหว่�งก�รจัดทำ�ผังเมือง

• ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย แก้ไขพระราชบัญญัติ 

การผงัเมอืง พ.ศ. 2518 มาตรา 19 กำาหนดการมีสว่นรว่มของประชาชนในการวางและจดัทำาผงัเมอืง 

โดยรัฐต้องจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างทั่วถึงก่อนดำาเนินการ และ 

คำานึงถึงกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนตั้งแต่ต้น ในการรวบรวมความต้องการ แนวคิด 

ยุทธศาสตร์การใช้ประโยชน์ที่ดินในแต่ละพื้นที่ รวมทั้งให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นใน 

ทกุระดบั หมูบ่า้น องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่และนำาความเหน็เขา้สูก่ระบวนการตดัสนิใจ รวมทัง้

เผยแพร่เหตุผลในการตัดสินใจนั้นต่อสาธารณะ
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• ใหก้รมโยธาธกิารและผงัเมอืงออกหลกัเกณฑเ์รือ่งการพจิารณาแกไ้ขเปลีย่นแปลงการใชป้ระโยชน์

ที่ดินตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 โดยกำาหนดให้การแก้ไข

เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินต้องคำานึงถึงประโยชน์สาธารณะและสิทธิชุมชนด้วย

• ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองและคณะกรรมการผังเมืองกำาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาการเป็น

ผู้มีสิทธิแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการวางและจัดทำาผังเมืองรวม ให้ครอบคลุมถึงบุคคลผู้สามารถ

แสดงตนได้ว่ามีส่วนได้เสียจากการวางหรือจัดทำาผังเมืองรวมด้วย

• ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองและคณะกรรมการผังเมืองกำาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาความ

เปน็ผูม้สีว่นไดเ้สยี โดยใหพ้จิารณาในความหมายอยา่งกวา้งรวมถงึผู้ทีส่ามารถแสดงตนไดว้า่มสีว่น 

เกี่ยวข้องหรืออาจได้รับผลกระทบจากการวางหรือจัดทำาผังเมืองรวมในพื้นที่และคำานึงถึง 

การรวมตวัรวมกลุ่มของประชาชน หรอืองคก์ร ซึง่มีความประสงคท์ีจ่ะใชส้ทิธใินการมีสว่นรว่มกบัรฐั  

เพื่อจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือกำาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

• ใหก้รมโยธาธกิารและผงัเมอืงและคณะกรรมการผงัเมือง กำาหนดหลกัเกณฑใ์นการพจิารณาคำารอ้ง

ของผู้มีส่วนได้เสียที่ยื่นเมื่อพ้นกำาหนดระยะเวลา 90 วัน นับแต่วันปิดประกาศ ตามที่มาตรา 24 

แหง่พระราชบญัญตักิารผงัเมอืง พ.ศ. 2518 ไดก้ำาหนดไว ้โดยตอ้งกำาหนดใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีมโีอกาส

โต้แย้งแสดงหลักฐาน ตลอดจนมีสิทธิในการอุทธรณ์

ช่วงระหว่�งรอประก�ศบังคับใช้ผังเมือง

ข้อเสนอระยะสั้น

(1) เมื่อผังเมืองผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนมาแล้วและคณะรัฐมนตรีมีมติ  

ให้ความเห็นชอบ (แม้ยังไม่ประกาศบังคับใช้) ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเสนอให้คณะรัฐมนตรีมีมติ 

เพื่อสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการอนุมัติอนุญาตการดำาเนินโครงการหรือกิจการต่างๆ นำาสาระ 

ผงัเมอืงรวมไปดำาเนนิการและพจิารณาประกอบกอ่นการอนมุตัอินญุาต โดยใหก้รมโยธาธกิารและผงัเมอืง 

มีหน้าที่แจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังกล่าว

(2) ให้เจ้าพนักงานการผังโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการผังเมืองใช้อำานาจตาม 

พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 มาตรา 15(3) เพื่อกำาหนดห้ามการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือดำาเนิน 

กิจการใดๆ ที่ขัดต่อข้อกำาหนดร่างกฎกระทรวงผังเมืองซึ่งกำาลังจัดทำา โดยหากเจ้าพนักงานการผังเห็นว่า 

จะมีกิจการหรือการใช้ประโยชน์ท่ีดินที่ขัดกับร่างผังเมืองในสาระสำาคัญเกิดขึ้นในระหว่างที่ผังเมือง 

ยังไม่ประกาศบังคับใช้ เจ้าพนักงานการผังก็ควรพิจารณาใช้อำานาจตาม มาตรา 15(3) ในการกำาหนด 

หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน เพื่อประโยชน์ในการวางและจัดทำาผังเมืองรวม
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ข้อเสนอระยะย�ว

(1)  ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองแก้ไขกฎหมายผังเมือง โดยกำาหนดหน้าที่ให้กรมโยธาธิการและ 

ผงัเมอืงแจง้หนว่ยงานตา่งๆ ท่ีเกีย่วข้อง กรณีทีก่ารจดัทำาผงัเมอืงผา่นมตคิวามเหน็ชอบจากคณะรฐัมนตร ีและ 

ใหห้นว่ยงานอ่ืนๆ ท่ีเกีย่วขอ้ง นำาสาระของผงัเมืองไปประกอบการพจิารณากอ่นออกคำาสัง่ทางปกครองใดๆ

(2)  ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองออกหลักเกณฑ์ในการใช้อำานาจตามมาตรา 15(3) โดยให้คำานึง

ถงึนโยบายของผงัเมอืงรวมในสาระสำาคญัท่ีเกีย่วกบัสขุลกัษณะความปลอดภยัของประชาชนและสวสัดิภาพ

ของสังคมให้มีความชัดเจนและเป็นธรรม

หลังประก�ศบังคับใช้ผังเมือง

ให้คณะกรรมการผังเมืองใช้อำานาจตามมาตรา 27 วรรคสอง ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง  

พ.ศ. 2518 โดยออกระเบียบเพื่อกำาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดิน 

จะต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือระงับการใช้ประโยชน์ที่ดิน หากเห็นว่าการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นการขัดต่อ 

นโยบายของผงัเมอืงรวมในสาระสำาคัญตลอดจนมาตรการในการเยยีวยาความเสยีหายทีเ่กดิขึน้แกเ่จา้ของ 

ผู้ครอบครองที่ดินที่สุจริตดังกล่าว ให้มีความชัดเจนและเป็นธรรม

ผังเมืองสิ้นสุดระยะเวล�บังคับใช้	หรือผังเมืองหมดอ�ยุ

ข้อเสนอระยะสั้น

(1)  ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ดำาเนินการเพื่อให้มี 

การออกพระราชกฤษฎีกากำาหนดเขตท่ีดินที่จะทำาการสำารวจเพื่อการวางและจัดทำาผังเมืองรวม ก่อน 

การจัดทำาผังเมืองรวมในทุกพื้นที่ และเพื่อเป็นการอุดช่องว่างในการบังคับใช้กฎกระทรวงผังเมืองดังกล่าว 

ให้เจ้าพนักงานการผังโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการผังเมืองใช้อำานาจตามพระราชบัญญัติ 

การผังเมือง มาตรา 15(3) เช่นเดียวกับข้อเสนอระยะสั้น (2) ในช่วงระหว่างรอประกาศบังคับใช้ผังเมือง 

จนกว่าจะมีการประกาศใช้กฎกระทรวงผังเมืองรวมฉบับใหม่

(2)  ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองประสานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อออกข้อบัญญัติ 

ท้องถิ่นโดยอาศัยอำานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เพื่อควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

ไปก่อนในระหว่างที่กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมสิ้นสุดระยะเวลาการใช้บังคับ

ข้อเสนอระยะย�ว

ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองแก้ไขพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 มาตรา 26 โดยขยาย 

ระยะเวลาการบังคับใช้ผังเมืองรวมให้มากขึ้น เช่น 10 ปี เป็นต้น และให้มีการประเมินเพื่อแก้ไขปรับปรุง 

ผังเมืองโดยมีระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการรับฟังความเห็นและให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไข 
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อย่างทั่วถึงและให้กฎกระทรวงผังเมืองรวมเดิมสามารถใช้บังคับได้ต่อเนื่อง จนกว่าจะมีการประกาศ 

ใช้บังคับกฎกระทรวงผังเมืองรวมฉบับใหม่

สรุปข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมโยธาธิการและผังเมือง

• จัดทำาคู่มือในเชิงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับผังเมืองสำาหรับประชาชนที่จะทำาความเข้าใจในผังและ 

การมีส่วนร่วม

• ขยายผลนำาคู่มือผังเมืองมามีส่วนร่วมกับองค์กรที่จัดทำาผังตำาบล ผังชีวิต เพื่อให้มีการเชื่อมโยง 

ผงัตำาบล มาสูผ่งัชมุชนทีเ่ปน็การกำาหนดการใชป้ระโยชนท์ีด่นิและการจดัทำาขอ้บัญญัตทิอ้งถิน่และ

การนำาผังเมืองไปใช้ประโยชน์ในการจัดทำาธรรมนูญชุมชน

• จัดทำาคู่มือ แนวทางการใช้หลักการคุ้มครองล่วงหน้า หลักการมีส่วนร่วม หลักการพัฒนาที่ยั่งยืน 

เพื่อเป็นแนวทางสำาหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติและใช้ประโยชน์จากผังเมือง

• ปรับปรุงมาตรฐานการกำาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินและการจัดทำาข้อกำาหนดให้เป็นไปตาม 

หลักวิชาการ

• ปรับปรุงข้อกำาหนดควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินให้ครอบคลุมการให้สัมปทาน อาชญาบัตรและ

ประทานบัตร

• ออกหลักเกณฑ์เร่ืองการพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินตามมาตรา 26 แห่ง 

พระราชบญัญตักิารผงัเมอืง พ.ศ. 2518 โดยกำาหนดใหก้ารแกไ้ขเปลีย่นแปลงการใชป้ระโยชนท์ีด่นิ

ต้องคำานึงถึงประโยชน์สาธารณะและสิทธิชุมชนด้วย

• เมื่อผังเมืองผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนมาแล้วและคณะรัฐมนตรีมีมติให้ 

ความเห็นชอบ (แม้ยังไม่ประกาศบังคับใช้) ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเสนอให้คณะรัฐมนตรี 

มมีตเิพือ่สัง่การใหห้นว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งในการอนมุตัอินญุาตการดำาเนนิโครงการหรอืกจิการตา่งๆ 

นำาสาระผังเมืองรวมไปดำาเนินการและพิจารณาประกอบก่อนการอนุมัติอนุญาต โดยให้กรมโยธาธิการ 

และผังเมืองมีหน้าที่แจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังกล่าว

• แก้ไขกฎหมายผังเมือง โดยกำาหนดหน้าที่ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองแจ้งหน่วยงานต่างๆ 

ทีเ่กีย่วขอ้ง กรณทีีก่ารจดัทำาผงัเมอืงผา่นมตคิวามเหน็ชอบจากคณะรฐัมนตรแีละใหห้นว่ยงานอืน่ๆ 

ที่เกี่ยวข้อง นำาสาระของผังเมืองไปประกอบการพิจารณาก่อนออกคำาสั่งทางปกครองใดๆ

• ออกหลักเกณฑ์ในการใช้อำานาจตามมาตรา 15(3) แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518

• ประสานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อออกข้อบัญญัติท้องถิ่นโดยอาศัยอำานาจตาม 

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
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• แกไ้ขพระราชบญัญตักิารผงัเมอืง พ.ศ. 2518 มาตรา 26 โดยขยายระยะเวลาการบงัคบัใชผ้งัเมอืงรวม 

ให้มากขึ้น

• กรมโยธาธิการและผังเมืองและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกระเบียบเพื่อให้เปิดเผย

ข้อมูลการตัดสินใจของคณะกรรมการผังเมืองและข้อมูลประกอบการพิจารณา ให้เป็นไปตาม 

หลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้

• ปรับปรุงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ในส่วนของโครงสร้างและองค์ประกอบของ

กรรมการผังเมืองและการกระจายอำานาจการตัดสินใจด้วยการมีส่วนร่วมในระดับพื้นที่ ท้องถิ่น 

และชุมชน

• แก้ไขพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 มาตรา 19 กำาหนดการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ในการวางและจัดทำาผังเมือง โดยรัฐต้องจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 

อย่างทั่วถึงก่อนดำาเนินการและคำานึงถึงกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนตั้งแต่ต้น

• ดำาเนินการเพื่อให้มีการออกพระราชกฤษฎีกากำาหนดเขตที่ดินที่จะทำาการสำารวจเพื่อการวางและ 

จัดทำาผังเมืองรวม ก่อนการจัดทำาผังเมืองรวมในทุกพื้นที่

• กรมโยธาธิการและผังเมืองและคณะกรรมการผังเมืองกำาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาความเป็น 

ผู้มีส่วนได้เสีย โดยให้พิจารณาในความหมายอย่างกว้าง

• กำาหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคำาร้องของผู้มีส่วนได้เสียที่ยื่นเมื่อพ้นกำาหนดระยะเวลา 90 วัน 

นับแต่วันปิดประกาศ ตามที่มาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ได้กำาหนดไว้

• คณะกรรมการผังเมอืงใชอ้ำานาจตามมาตรา 27 วรรคสอง ตามพระราชบญัญตักิารผงัเมอืง พ.ศ. 2518 

โดยออกระเบยีบเพ่ือกำาหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีารและเงือ่นไขทีเ่จา้ของหรอืผูค้รอบครองทีด่นิจะตอ้ง

แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือระงับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

• ให้เจ้าพนักงานการผังโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการผังเมืองใช้อำานาจตามพระราชบัญญัติ

การผังเมือง มาตรา 15(3)

สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ปรบัปรงุ พฒันาศกัยภาพและขยายอตัรากำาลงั ในการพจิารณาใหค้วามเหน็หรอืจดัทำารา่งกฎหมาย

หน่วยงานท่ีกำาหนดนโยบายเชิงพ้ืนท่ี เช่น สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ 

และสังคมแห่งชาติ สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  

กรมโยธาธิการและผังเมือง

จดัทำาการประเมนิผลกระทบระดบัยทุธศาสตรแ์ละประสานกบัหนว่ยงานทีจ่ดัทำาแผนแมบ่ทพัฒนา
พืน้ทีด่า้นตา่งๆ ท่ีจะใชเ้คร่ืองมอืการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มระดบัยทุธศาสตรไ์ปใชป้ระโยชนใ์หเ้กดิ
ทางเลือกในการพัฒนาพื้นที่อย่างมีส่วนร่วม
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สำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

• ให้การสนับสนุนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำาคู่มือการทำาความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชน 

สิทธิชุมชนและการใช้สิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชนในกฎหมายผังเมือง รวมทั้งการส่งเสริม

ความเข้าใจต่อสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำาเนินงานตามกฎหมาย 

ที่เกี่ยวข้องในการนำาผังไปใช้ประโยชน์ 

• ประสานงานกับกรมโยธาธิการและผังเมืองและองค์กรด้านวิชาการ วิชาชีพ องค์กรประชาสังคม 

เพื่อพัฒนาความร่วมมือส่งเสริมสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการ 

วางผงัในทุกขัน้ตอน โดยมกีารจดัทำาแนวทางความรว่มมอื แนวทางปฏบิตัแิละการประเมนิผลการ 

ดำาเนินงานเป็นระยะ

• สำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ควรมีบทบาทในการผลักดันให้หน่วยงาน 

ทีเ่กีย่วขอ้งนำาองค์ความรู้และขอ้เสนอแนะทีไ่ดจ้ากการศกึษาชิน้นีไ้ปใชใ้หเ้กดิผลในทางปฏบิตัจิรงิ



งานผังเมืองมิได้เป็นเพียงแผนผังหรือแผนที่ซึ่งกำาหนดประเภท

การใช้ประโยชน์ที่ดิน และการพัฒนาโครงข่ายโทรคมนาคมในตัว

ชุมชนหรือพื้นที่วางผังเท่านั้น แต่ผังเมืองยังเป็นแนวนโยบายพื้นฐาน

ของรัฐ ด้านที่ดิน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของ

ประชาชนและสทิธชิมุชนในการดำารงชวีติ การประกอบอาชพี การจดัการ 

สิ่งแวดล้อม การวางแผนพื้นที่สำาหรับการพัฒนาในอนาคตซึ่งมีผลต่อ  

การเปล่ียนแปลงสภาพทางกายภาพของพื้นที่และชุมชน หรือเป็นการ

กำาหนดพื้นที่เพื่อรองรับการอยู่อาศัย และการตั้งถิ่นฐานของประชากร

ที่เพิ่มขึ้นในอนาคต รวมทั้ง การวางแผนการใช้ที่ดินเพื่อรองรับกิจกรรม 

ด้านการพัฒนาทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม การบริการ และอุตสาหกรรม  

จะมีท้ังข้อดีข้อเสียต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งทางธรรมชาติ ทางวัฒนธรรม  

ตลอดจนสุขภาวะของชมุชน เพือ่ประโยชนใ์นการดแูลทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน การพัฒนาและดำาเนินการตามผังเมืองอย่าง

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต้องให้ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผล 

กระทบจากหลักเกณฑ์การใช้ที่ดินนั้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

โดยคำานึงถึงสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชนซึ่งเป็น 

สิทธิที่ ได้ รับการรับรองในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๕๐

ประเด็นผังเมืองกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน การกำาหนดแผน และ

การจัดทำาโครงการที่มีผลกระทบ ต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของชุมชน

และประชาชน เปน็ประเดน็ทีไ่ดร้บัการรอ้งเรยีนทีม่ากขึน้จากประชาชน

และชุมชน ทั้งในส่วนของการใช้ประโยชน์ที่ดินในผังเมืองที่กำาหนด

กจิกรรมซึง่อาจจะกอ่ให้เกดิผลกระทบ ตอ่การดำารงชวีติและการประกอบ

อาชีพ สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สุขภาพ ตลอดจน การดำารงอยู่  

ของชุมชน และสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในกระบวนการผังเมือง การปฏิบัติงานของรัฐในช่วงก่อน

คำานำา



และหลังประกาศบังคับใช้ผังเมือง การพัฒนากิจกรรมและโครงการ 

ซ่ึงส่งผลกระทบต่อสิทธิของประชาชนและชุมชนโดยไม่มีมาตรการ 

คุม้ครองป้องกนั ตลอดจนการไมน่ำาผงัเมอืงไปใชป้ระโยชนใ์นการปกปอ้ง 

คุม้ครองสทิธขิองประชาชน และสทิธชิมุชนในการดำารงชวีติอยา่งปกตสิขุ 

ในสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่ดี 

สำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จึงได้ดำาเนิน

การศึกษาวิจัย เรื่อง “ผังเมืองกับการคุ้มครองสิทธิชุมชนและสิทธิ 
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ในการออกเทศบัญญัติ เพื่อให้เกิดการควบคุมการใช้อาคาร กรณีพื้นที่มาบตาพุด

รูปที่	4.37 แสดงผังนโยบายการใช้ประโยชน์ที่ดินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 196
ที่กำาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม 
พื้นที่สงวนและอนุรักษ์ป่าไม้



สารบัญ

แผนภูมิ

แผนภูมิ หน้า

แผนภูมิที่	4.1 แสดงความเชื่อมโยงของการจัดทำาแผนและผังเมืองระดับต่างๆ 111

แผนภูมิที่	4.2 แสดงความเชื่อมโยงขององค์กรการจัดทำาและบริหารผังเมือง 112

แผนภูมิที่	4.3 แสดงความเชื่อมโยงของผังระดับต่างๆ 116



บทที่ 1
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1.1	หลักการและเหตุผล

รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทยพทุธศกัราช 2550 บญัญตัใิห้รฐัต้องดำาเนนิการตามแนวนโยบาย

ด้านทีด่นิ ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม ต้องกำาหนดหลกัเกณฑ์การใช้ทีด่นิให้ครอบคลมุทัว่ประเทศ 

โดยให้คำานงึถงึความสอดคล้องกบัสภาพแวดล้อมทางธรรมชาต ิทัง้ผนืดนิ ผนืนำา้ วถิชีวีติของชมุชนท้องถิน่

และการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและกำาหนดมาตรฐานการใช้ที่ดินอย่างยั่งยืน  

โดยต้องให้ประชาชนในพืน้ทีท่ีไ่ด้รบัผลกระทบจากหลกัเกณฑ์การใช้ทีด่นินัน้มีส่วนร่วมในการตดัสนิใจด้วย

และจัดให้มีการวางผังเมือง พัฒนาและดำาเนินการตามผังเมืองอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อ

ประโยชน์ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

งานด้านผังเมืองมิได้เป็นเพียงแผนผังหรือแผนที่ที่มีการกำาหนดประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินและ

การพัฒนาโครงข่ายคมนาคมในตัวชุมชนหรือพื้นที่วางผังเท่านั้น แต่ผังเมืองเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ

ของประชาชนและสิทธิชุมชนในการดำารงชีวิต การประกอบอาชีพ การจัดการสิ่งแวดล้อม การวางแผน

พื้นที่สำาหรับการพัฒนาในอนาคตที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพทางกายภาพของพื้นที่และชุมชน 

มีการกำาหนดพื้นท่ีเพ่ือรองรับการอยู่อาศัยและการตั้งถิ่นฐานรองรับการเพิ่มของประชากรในอนาคต 

และการวางแผนการใช้ที่ดินเพื่อรองรับกิจกรรมการพัฒนาต่างๆ ทั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคม 

การบริการและการพัฒนาอุตสาหกรรมซึ่งมีทั้งข้อดีและข้อเสียต่อสิ่งแวดล้อมทั้งสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม ตลอดจนสุขภาวะของชุมชน

ความเกี่ยวข้องของผังเมืองกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน การกำาหนดแผนและจัดทำาโครงการที่มีผลต่อ 

สิ่งแวดล้อมสุขภาพของประชาชนและชุมชนเป็นประเด็นที่ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนและชุมชน

มากข้ึน ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้องกับผังเมือง มีทั้งในส่วนจากสาระการ

กำาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในผังเมืองที่กำาหนดให้ใช้ประโยชน์ในกิจกรรมที่อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบ

ต่อการดำารงชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชน สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สุขภาพและ 

การดำารงอยู่ของชุมชน ปัญหาสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการมีส่วนร่วมของประชาชนใน 

กระบวนการผังเมืองทั้งในช่วงก่อนประกาศบังคับใช้ผังเมืองและหลังการประกาศใช้บังคับผังเมือง ปัญหา 

การปฏิบัติงานของรัฐในช่วงก่อนประกาศใช้บังคับผังเมืองและหลังประกาศใช้บังคับผังเมือง ที่ก่อให้เกิด 

การพัฒนากิจกรรมและโครงการที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิของประชาชนและชุมชนโดยไม่มีมาตรการ 

บทนำา

ผังเมืองกับก�รคุ้มครองสิทธิชุมชน
และสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน
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คุ้มครองป้องกัน ปัญหาการตีความกฎหมายที่เป็นช่องว่างให้เกิดการพัฒนาและการไม่ปฏิบัติหน้าที่ 

ของรัฐอันก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนและชุมชน และปัญหาการนำาผังเมืองไปใช้ประโยชน์ 

ในการปกป้องคุ้มครองสิทธิของประชาชนและสิทธิชุมชนในการดำารงชีวิตอย่างปกติสุขในสิ่งแวดล้อม 

และทรัพยากรธรรมชาติที่ดี เป็นต้น 

การพิจารณาการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าวที่ผ่านมา ส่วนมากเป็นการพิจารณาตาม

แนวคิดการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน อำานาจการตัดสินใจ การอ้างเอกสารและข้อมูลทาง 

เทคนิคที่ขาดการอธิบายให้เป็นที่เข้าใจของประชาชนและชุมชนเพื่อการมีส่วนร่วม การอ้างนโยบายของ

รัฐและการอ้างอิงกฎหมายในส่วนเฉพาะอำานาจบังคับใช้มากกว่าการพิจารณาผลกระทบและเจตนารมณ์

ของกฎหมายและผงัเมอืงรวมทัง้การขาดการสือ่สาร การจดัทำาคูม่อื แนวทาง สำาหรบัประชาชนและชมุชน

ในการมีส่วนร่วมและเข้าใจในกระบวนการทางผังเมืองที่เกี่ยวข้องและมีผลต่อการดำารงชีวิตและชุมชน  

จึงทำาให้ความเดือดร้อนของประชาชนและชุมชนในหลายพื้นที่ไม่ได้รับการแก้ไข ไม่คุ้มครองสิทธิชุมชน 

และยงัไม่มกีารศกึษาวจิยัเชงิลกึในด้านผงัเมอืงทีเ่กีย่วข้องกบัการคุม้ครองสทิธชิมุชน ทัง้ในด้านกระบวนการ 

มาตรการ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำาไปสู่ข้อเสนอแนะที่เป็นรูปธรรม

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในฐานะองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่มีอำานาจหน้าท่ีตาม 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 257 วรรคหนึ่ง อนุมาตรา (5) และ (6) และ

พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา15 (5) กำาหนดอำานาจหน้าที่ 

ในการส่งเสรมิการศกึษา วจิยัและการเผยแพร่ความรูด้้านสิทธมินษุยชน ในการนี ้สำานกังานคณะกรรมการ

สทิธมินษุยชนแห่งชาตจิงึเหน็ความจำาเป็นในการศกึษาวจิยั เรือ่ง “ผงัเมอืงกบัก�รคุม้ครองสทิธชิมุชนและ

สิทธิก�รมีส่วนร่วมของประช�ชน” เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการรวบรวมข้อมูล ศึกษากรณีร้องเรียน 

ของประชาชนและชุมชนในประเด็นผลกระทบจากการจัดการด้านผังเมืองที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิชุมชน 

เพื่อวิเคราะห์ สังเคราะห์ ทางวิชาการด้านผังเมืองและกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเสนอแนวทางแก้ปัญหา 

เพือ่ส่งเสรมิและคุม้ครองสทิธชิมุชนและสทิธกิารมส่ีวนร่วมในกระบวนการนโยบายสาธารณะด้านผงัเมอืง  

ทั้งในช่วงก่อนการวางผัง ในระหว่างการวางผัง หลังการประกาศบังคับใช้ผังเมืองและการนำาผังเมืองไปใช้ 

ประโยชน์ในการปกป้องคุ้มครองสิทธิชุมชนต่อไป

1.2	วัตถุประสงค์

1) เพือ่รวบรวมข้อมลู กรณศีกึษาพ้ืนทีท่ีม่กีารร้องเรยีนในด้านผงัเมอืงและปัญหาทีม่สีาเหตเุกีย่วข้อง 

 กับกระบวนการผังเมือง

2) เพื่อวิเคราะห์จำาแนกปัญหาการใช้สิทธิในกระบวนการผังเมืองในช่วงต่างๆ ได้แก่ ช่วงผังเมือง 

 หมดอายุบังคับใช้ ช่วงระหว่างการวางผังเมืองและช่วงหลังจากประกาศใช้บังคับผังเมือง
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3) เพื่อวิเคราะห์ สังเคราะห์ปัญหา กระบวนการนโยบายผังเมืองที่เกี่ยวข้องกับสิทธิชุมชนและ 

 สิทธิในการมีส่วนร่วมของประชาชน

4) เพือ่จดัทำาความเหน็และข้อเสนอแนะกระบวนการผงัเมอืง ให้เป็นไปเพือ่การปกป้องคุม้ครองสทิธิ 

 ชุมชน

1.3	ขอบเขตการศึกษา

การศึกษาวิจัยเรื่อง ผังเมืองกับก�รคุ้มครองสิทธิชุมชนและสิทธิก�รมีส่วนร่วมของประช�ชน 

มีขอบเขตการศึกษา ดังนี้

1) ดำาเนินการศึกษา รวบรวมข้อมูลพื้นที่กรณีศึกษาที่มีการร้องเรียนและชุมชนที่ได้รับผลกระทบ 

 จากการพัฒนาและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผังเมือง

2) ดำาเนินการวิเคราะห์จำาแนกปัญหาการใช้สิทธิในกระบวนการผังเมืองในช่วงต่างๆ ได้แก่ ช่วง  

 ผังเมืองหมดอายบุงัคับใช้ ช่วงระหว่างการวางผงัเมืองและช่วงหลงัจากประกาศใช้บงัคบัผงัเมอืง

3) ดำาเนินการศึกษา ประมวลสถานะของผังเมืองจากกรณีศึกษาที่มีเรื่องร้องเรียน วิเคราะห์และ 

 สังเคราะห์ โครงสร้าง กระบวนการ ที่เป็นปัญหาต่อสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วมของ 

 ประชาชน

4) การจัดการประชุม เพื่อการมีส่วนร่วมวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล โดยคณะอนุกรรมการ 

 ด้านสิทธิชุมชนและสิทธิพลเมืองและผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องเพื่อการจัดทำาข้อเสนอแนะ 

 การปรับปรุงคุ ้มครองและการส่งเสริมสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนใน 

 กระบวนการผังเมือง

5) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำาเสนอร่างรายงานผลการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ์และเปิดให้มี 

 การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนาปรับปรุงผลงาน 

 การศึกษาวิจัยให้มีความถูกต้องสมบูรณ์

6) พิจารณาทบทวนและปรับปรุงรายงานการศึกษาวิจัยตามความเห็นและข้อเสนอแนะจาก 

 การประชุมเชิงปฏิบัติการ และจัดทำารายงานการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ์

1.4	ระยะเวลาดำาเนินการ

การศึกษาวิจัย เรื่อง “ผังเมืองกับการคุ้มครองสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน” 

มีระยะเวลาดำาเนินการ 360 วัน
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1.5	ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการนี้

1) มีเอกสาร งานวิจัย ที่สนับสนุนการพิจารณาให้ความเห็นต่อการแก้ไขปัญหาสิทธิชุมชนในด้าน 

 ผังเมือง ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่เป็นผลจากกระบวนการ 

 กำาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในผังเมือง

2) ข้อร้องเรยีนของชมุชนทีไ่ด้รบัผลกระทบอนัเนือ่งมาจากกระบวนการผงัเมือง ได้รบัการประมวล  

 วิเคราะห์และสังเคราะห์ เพ่ือเสนอแนะการแก้ปัญหาในเชิงนโยบายกระบวนการและแนวทาง 

 ปฏิบัติสู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณะ เพื่อให้กระบวนการผังเมืองเป็นกลไกที่ปกป้อง 

 คุ้มครองสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน

3) มีแนวทางการส่งเสริมสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการผังเมือง  

 การใช้ประโยชน์ผังเมือง อันเป็นการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของการมีส่วนร่วม



บทที่ 2
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เนื่องจากผังเมืองเป็นกระบวนการทำางานทางเทคนิค และกระบวนการทำางานที่ต้องการการมี 

ส่วนร่วมของประชาชนซ่ึงมีการกำาหนดขั้นตอนการทำางานตามกฎหมาย เพราะเป็นนโยบายสาธารณะที่มี 

ผลบังคับใช้เป็นกฎหมาย ประชาชนจงึจำาเป็นต้องทราบและได้รบัความเข้าใจในสาระสำาคญั เพือ่การใช้สทิธิ 

ในการมีส่วนร่วมให้กฎหมายผังเมืองเป็นไปเพื่อคุ้มครองสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน

คณะผู้วิจัยได้รวบรวมสาระสำาคัญของผังเมืองที่ประชาชนควรทราบเพื่อคุ้มครองสิทธิชุมชนและ

สิทธกิารมส่ีวนร่วมของประชาชนจากข้อมลูของกรมโยธาธกิารและผงัเมือง อย่างไรกต็าม ประชาชนสามารถ 

ที่จะสอบถามข้อมูลและรายละเอียดของผังเมืองเพิ่มเติมได้จากกรมโยธาธิการและผังเมือง และสำานักงาน 

โยธาธกิารและผงัเมอืงจงัหวดัทุกแห่งและสามารถใช้สทิธใินการแสดงความคดิเหน็และการขอแก้ไขผงัเมอืง 

ได้ตามกฎหมาย

2.1	ความหมายของผังเมือง

ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518

ก�รผังเมือง	หมายความว่า การวาง จัดทำาและดำาเนินการให้เป็นไปตามผังเมืองรวมและผังเมือง
เฉพาะในบรเิวณเมอืงและบรเิวณทีเ่กีย่วขอ้งหรอืชนบทเพือ่สรา้งหรอืพฒันาเมืองหรอืสว่นของเมืองขึน้ใหม่
หรอืแทนเมอืงหรอืสว่นของเมอืงทีไ่ดร้บัความเสยีหายเพือ่ใหม้หีรอืทำาใหด้ยีิง่ขึน้ซึง่สขุลกัษณะ ความสะดวก
สบาย ความเป็นระเบียบ ความสวยงาม การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน ความปลอดภัยของประชาชนและ
สวสัดภิาพของสงัคม เพ่ือสง่เสริมการเศรษฐกจิสงัคมและสภาพแวดลอ้มเพือ่ดำารงรกัษาหรอืบรูณะสถานที่
และวัตถุที่มีประโยชน์หรือคุณค่าในทางศิลปกรรมสถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดี หรือเพื่อ
บำารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิประเทศที่งดงาม หรือมีคุณค่าในทางธรรมชาติ

ผังเมอืงรวม	หมายความว่า แผนผงั นโยบายและโครงการ รวมทัง้มาตรการควบคมุโดยทัว่ไปเพ่ือใช้
เป็นแนวทางในการพฒันาและการดำารงรักษาเมอืงและบรเิวณทีเ่กีย่วข้องหรอืชนบทในด้านการใช้ประโยชน์
ในทรพัย์สนิ การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณปูโภค บรกิารสาธารณะและสภาพแวดล้อมเพือ่บรรลุ
วตัถุประสงค์ของการผงัเมอืง ผงัเมอืงรวมมทีัง้ผงัเมืองรวมจงัหวดั ผงัเมืองรวมเมืองซึง่เป็นพืน้ทีช่มุชนระดบั
เทศบาลเมืองขึ้นไปและผังเมืองรวมชุมชนซึ่งเป็นชุมชนที่เป็นเทศบาลระดับตำาบล

สาระสำาคัญของผังเมืองที่ประชาชนควรทราบ

เพื่อคุ้มครองสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน

สำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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ผังเมืองกับก�รคุ้มครองสิทธิชุมชน
และสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน

ผังเมืองเฉพ�ะ	หมายความว่า แผนผังและโครงการดำาเนินการเพื่อพัฒนาหรือดำารงรักษาบริเวณ

เฉพาะแห่งหรือกิจการที่เกี่ยวข้องในเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบทเพื่อประโยชน์แก่การผังเมือง

2.2	ขั้นตอนและวิธีการดำาเนินการวางและจัดทำาผังเมืองรวม

ขั้นตอนและวิธีก�รดำ�เนินก�รว�งและจัดทำ�ผังเมืองรวมเมือง	

ผังเมืองรวมชุมชน	เพื่อประก�ศกฎกระทรวง1
ขั้นตอนและวิธีก�รดำ�เนินก�ร

ว�งและจัดทำ�ผังเมืองรวม

จังหวัด
เดิม	18	ขั้นตอน

ผังเมืองรวมที่ถ่�ยโอนให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

มี	12	ขั้นตอน

1. สำารวจ กำาหนดเขตผัง

2. วิเคราะห์ วางผังร่าง ปรึกษา 

 ส่วนผังเมืองและส่วนวิเคราะห์

3. ประชุมพิจารณาผังร่าง

 3.1 ประชุมคณะกรรมการพิจารณา

  ด้านผังเมือง (กรมฯ)

 3.2 ประชุมคณะอนุกรรมการผังเมือง

  พิจารณาประสานงานวางและ

  จัดทำาผังเมืองรวม (อนุฯ ประสาน) 

4. ประชุมรับฟังความคิดเห็นของ

 ประชาชน

 4.1 ประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม 

  (ทปษ.)

 4.2 ประชุมประชาชน 

 4.3 ประชุมคณะกรรมการผังเมือง 

  (พิจารณาร่างผังเมืองรวม)

5. ประชุมคณะอนุกรรมการ

 ผังเมืองพิจารณางานวาง

 และจัดทำาผังเมืองรวม (อนุฯ วางผัง)

 5.1 ประชุมคณะกรรมการผังเมือง

6. ปิดประกาศพร้อมกำาหนด 90 วัน

1. กำาหนดเขตผังเมืองรวม

 และแต่งตั้งคณะที่ปรึกษา

 ผังเมืองรวม

2. ดำาเนินการวางและจัดทำา

 ผังเมือง (ฉบับร่าง) 

3. กรมโยธาธิการและผังเมือง

 พิจารณาเห็นชอบ

4. ดำาเนินการโฆษณาและประชุม

 รับฟังความคิดเห็นของ

 ประชาชน

5. คณะกรรมการผงัเมอืงพจิารณา

 เห็นชอบ 

6. ปิดประกาศ 90 วัน และพิจารณา

 คำาร้องของผู้มีส่วนได้เสีย

7. จัดทำาร่างกฎกระทรวงเสนอ

 กระทรวงมหาดไทย

8. กระทรวงมหาดไทยพิจารณา

 ให้ความเห็นชอบร่าง

 กฎกระทรวง

9. คณะรฐัมนตรพีจิารณาเหน็ชอบ

 ร่างกฎกระทรวง 

1. เก็บรวบรวมข้อมูล สำารวจพื้นที่

 ภาคสนาม และจัดทำาแผนที่พื้นฐาน 

2. การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 

3. วิเคราะห์เบื้องต้นและจัดทำาแนวคิด

 การวางผัง 

4. การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2

 (ผังแนวความคิด) 

5. จัดทำาผังแนวความคิดผังเมืองรวม

 จังหวัด 

6. การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 3  

 (กลุ่มพื้นที่อำาเภอ) 

7. การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 4 

8. ประชมุคณะกรรมการกำากบัการวาง

 และจัดทำาผังเมืองรวมจังหวัด

9. ประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม

 จังหวัด และประชุมประชาชน

10. ประชุมคณะกรรมการผังเมือง

 (โดยคณะอนุกรรมการผังเมือง

 ระดับจังหวัด) 

11. ปิดประกาศพร้อมข้อกำาหนด 90 วัน

1 กรมโยธาธิการและผังเมือง. คู่มือ	ขั้นตอน	และวิธีก�รดำ�เนินก�รว�งและจัดทำ�ผังเมืองรวม. 2554. หน้า 6.
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สำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ขั้นตอนและวิธีก�รดำ�เนินก�รว�งและจัดทำ�ผังเมืองรวมเมือง	

ผังเมืองรวมชุมชน	เพื่อประก�ศกฎกระทรวง1
ขั้นตอนและวิธีก�รดำ�เนินก�ร

ว�งและจัดทำ�ผังเมืองรวม

จังหวัด
เดิม	18	ขั้นตอน

ผังเมืองรวมที่ถ่�ยโอนให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

มี	12	ขั้นตอน

7. รวบรวม ตรวจสอบ พิจารณาคำาร้อง

 และแจ้งผลการพจิารณาคำารอ้งตอ่ผูร้อ้ง

 7.1 ประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม 

  (ทปษ.)

 7.2 ประชุมคณะกรรมการพิจารณา

  ด้านผังเมือง (กรมฯ)

 7.3 ประชุมคณะอนุกรรมการผังเมือง

  พิจารณาคำาร้องของผู้มีส่วนได้เสีย

  ที่ร้องขอแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง

  หรือยกเลิกข้อกำาหนดเกี่ยวกับ

  การใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมือง

  (อนุฯ คำาร้อง) 

 7.4 ประชุมคณะกรรมการผังเมือง

 7.5 แจง้ผลการพจิารณาคำารอ้งตอ่ผูร้อ้ง

8. จัดทำาเอกสารเสนอกระทรวงมหาดไทย 

9. เสนอคณะกรรมการร่างกฎหมายของ

 กระทรวงมหาดไทย

 9.1 ประชมุคณะกรรมการรา่งกฎหมาย

  มหาดไทย

 9.2 ประชุมกระทรวงมหาดไทย

10. เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา

 รับหลักการ

11. คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบ

 และส่งให้สำานักงานคณะกรรมการ

 กฤษฎีกา

10. คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ

 พิจารณาให้ความเห็นชอบ

 ร่างกฎกระทรวง 

11. รัฐมนตรีลงนามกฎกระทรวง

12. จัดพิมพ์แผนที่ แผนผังและ

 ประกาศกฎกระทรวง

 ในราชกิจจานุเบกษา

12. รวบรวมและพิจารณาคำาร้อง 

13. ประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม

 จังหวัด (พิจารณาคำาร้อง) 

14. ประชุมคณะกรรมการผังเมือง

 (โดยคณะอนกุรรมการผังเมอืงรวม

 ระดับจังหวัด)

15. นำาร่างกฎกระทรวงฯ เสนอ

 กระทรวงมหาดไทย

16. รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย

 ลงนามเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี

 พิจารณา

17. คณะรัฐมนตรีเห็นชอบส่งให้

 สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

18. คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ

 พิจารณาเห็นชอบ 

19. คณะกรรมการกฤษฎกีา นดัประชมุ

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

20. กรมโยธาธิการและผังเมือง

 จัดทำาร่างกฎกระทรวง 12 ชุด 

21. คณะกรรมการกฤษฎีกาส่งให้

 กระทรวงมหาดไทย 

22. กรมฯ จัดพิมพ์แผนที่และแผนผัง

23. เสนอกฎกระทรวงให้รัฐมนตรี

 ว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนาม

24. ส่งกฎกระทรวงไปประกาศ

 ในราชกิจจานุเบกษา
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ผังเมืองกับก�รคุ้มครองสิทธิชุมชน
และสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน

ขั้นตอนและวิธีก�รดำ�เนินก�รว�งและจัดทำ�ผังเมืองรวมเมือง	

ผังเมืองรวมชุมชน	เพื่อประก�ศกฎกระทรวง1
ขั้นตอนและวิธีก�รดำ�เนินก�ร

ว�งและจัดทำ�ผังเมืองรวม

จังหวัด
เดิม	18	ขั้นตอน

ผังเมืองรวมที่ถ่�ยโอนให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

มี	12	ขั้นตอน

12. สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 ตรวจพิจารณา

13. สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 นัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

14. กรมฯ จัดทำาร่างกฎกระทรวงที่

 สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 ตรวจแล้ว

15. สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 ส่งให้กระทรวงมหาดไทย

16. เสนอกระทรวงฯ ให้รัฐมนตรีว่าการ

 กระทรวงมหาดไทยลงนาม

17. กรมฯ จัดพิมพ์แผนที่และแผนผัง

18. ส่งกฎกระทรวงไปประกาศ

 ราชกิจจานุเบกษา

ที่ม� : กรมโยธ�ธิก�รและผังเมือง ตุล�คม 2555, www.dpt.go.th

2.3	สีและสัญลักษณ์ในผังเมืองรวม

แผนผังในผังเมืองการกำาหนดสีแทนการใช้ประโยชน์ที่ดินหลัก และสัญลักษณ์ของเมืองในด้าน

คมนาคมและแนวเขตที่สำาคัญ ดังแสดงในรูปที่ 2.1
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2.4	การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการวางและจัดทำาผังเมือง

ผังเมืองเป็นเคร่ืองมือช่วยสนับสนุนให้รัฐและเอกชนบรรลุวัตถุประสงค์ต่างๆ ในการพัฒนาเมือง 

ร่วมกัน ปัจจัยสำาคัญที่มีส่วนร่วมในการทำาให้เป้าหมายต่างๆ กลายเป็นจริงขึ้นมา ได้แก่ การสนับสนุน 

ทางด้านงบประมาณและการที่ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการวางผังเมืองนั้นๆ แต่เนื่องจากขั้นตอน 

ในการวางผังเมืองมีความสลับซับซ้อน จึงต้องใช้เวลานานในการดำาเนินการตั้งแต่ต้นจนจบ กฎหมายจึงได้ 

กำาหนดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำาเนินงานดังนี้

1. เมื่อมีการวางผังเมืองรวม ณ ท้องที่ใด ตามกฎหมายระบุให้ต้องมีการปิดประกาศเพื่อแจ้งให้

ประชาชนทราบว่าจะมีการวางและจัดทำาผังเมือง ณ ท้องที่นั้นประชาชนในท้องที่ดังกล่าวสามารถมีส่วน 

ในการดำาเนินการได้โดยการให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการวางและจัดทำาผัง 

ขั้นตอนนี้พอจะเปรียบเทียบกับงานออกแบบบ้านได้ว่าประชาชนในท้องที่ที่จะวางผังก็คือเจ้าของบ้าน 

หรือผู้ที่จะใช้อาคาร ซึ่งควรจะชี้แจงข้อมูลความต้องการต่างๆ ของสมาชิกในครอบครัวให้สถาปนิกทราบ  

เพื่อจะได้เป็นแนวนโยบายในการออกแบบให้ถูกวัตถุประสงค์ในการใช้สอยของเจ้าของนั้นเอง

รูปที่ 2.1 สัญลักษณ์ในผังเมืองรวม

ที่ม� : กรมโยธ�ธิก�รและผังเมือง กระทรวงมห�ดไทย
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ผังเมืองกับก�รคุ้มครองสิทธิชุมชน
และสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน

2. ในระหว่างการวางผังเมือง ซึ่งจะต้องมีการสำารวจเก็บข้อมูล วิเคราะห์ วิจัย เจ้าหน้าที่ผู้ที่วางผัง 

จะเข้าพบคณะท่ีปรกึษาผงัเมอืงรวม ซึง่มผีูว่้าราชการจงัหวดัเป็นประธาน ประกอบด้วยผูแ้ทนองค์การบรหิาร 

ส่วนท้องถิ่น ผู้แทนส่วนราชการต่างๆ และบุคคลอื่นๆ ซึ่งถือว่าคือส่วนหนึ่งของตัวแทนประชาชน เพื่อขอ 

ทราบแนวนโยบายและความต้องการของท้องถิน่ เมือ่วางผงัเบือ้งต้นเสรจ็แล้วกจ็ะต้องนำาผงันัน้ไปปิดประกาศ 

และประชมุรบัฟังความคดิเหน็ของประชาชนไม่น้อยกว่า 1 ครัง้ ประชาชนสามารถมส่ีวนร่วมในการดำาเนนิการ 

ช่วงนี ้โดยเข้าร่วมประชมุเพือ่รับฟังและแสดงความคดิเหน็ หรอืให้ข้อมลูเพิม่เตมิ ผูว้างผงักจ็ะนำาความคดิเหน็ 

และความต้องการต่างๆ นั้นไปประมวลกับหลักวิชาการเพื่อพิจารณาจัดวางผังเมืองให้เหมาะสมกับสภาพ 

ของท้องถิ่นและความต้องการของชุมชนนั้นๆ

3. เมือ่วางผงัเสรจ็สมบรูณ์แล้วจะนำาผงัเสนอให้คณะกรรมการผงัเมือง ซึง่มีปลดักระทรวงมหาดไทย 

เป็นประธานพจิารณาให้ความเห็นชอบ เมือ่ผงัได้รบัความเหน็ชอบแล้วจะต้องนำาผงัไปปิดประกาศในท้องที่ 

ทีท่ำาการวางผงัเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วนั เพือ่ให้ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียไปตรวจดแูผนผังและข้อกำาหนด 

ของผงั ผูม้ส่ีวนได้เสียสามารถร้องขอให้แก้ไข หรอืเปลีย่นแปลง หรอืยกเลกิข้อกำาหนดเกีย่วกบัการใช้ประโยชน์ 

ที่ดินของผังเมืองนั้นๆ โดยทำาเป็นหนังสือถึงกรมโยธาธิการและผังเมือง หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้วางและ 

จัดทำาผังนั้น

2.5	ผังเมืองที่ยังไม่มีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย

2.5.1 ผังนโยบายระดับประเทศและระดับภาค 

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2545 กำาหนดให้กรมโยธาธิการและผังเมืองจัดทำา

ผังเมืองครอบคลุมพื้นที่ทั้งประเทศให้สอดคล้องกับบทบาทและศักยภาพของพื้นที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

กำาหนดนโยบายด้านผังเมืองให้เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ ระบบชุมชน การใช้ประโยชน์

ที่ดิน และโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และวิถีชีวิต

ของประชาชนในประเทศ

กรมโยธาธกิารและผงัเมอืงได้ดำาเนนิการจดัทำาผงัประเทศและผงัภาค 6 ภาค ในปี พ.ศ. 2549 แล้ว 

เสรจ็ในปี 2550 เพ่ือให้เป็นกรอบชีน้ำาการพัฒนาประเทศอย่างบูรณาการและยัง่ยนื สร้างความสมดลุระหว่าง 

เมืองกับชนบท สนับสนุนให้ประเทศไทยพร้อมแข่งขันในเวทีโลก และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

เอกสารเผยแพร่การจดัทำาผงัประเทศและผงัภาคของกรมโยธาธกิารและผงัเมือง ระบวุ่าผงัประเทศ 

เป็นผังกรอบนโยบายด้านการผังเมืองในการพัฒนาพื้นที่ยุทธศาสตร์ของประเทศที่เป็นฐานเศรษฐกิจหลัก  

ความปลอดภัยในการตั้งถิ่นฐาน ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ผังประเทศและผังภาคมีการกำาหนดผังนโยบาย ผังกลยุทธ์ การพัฒนาในด้านต่างๆ และมาตรการ 

ในการดำาเนินการ เพ่ือให้เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ชุมชน การใช้ประโยชน์ที่ดิน และ 
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โครงสรา้งพืน้ฐานให้สอดคลอ้งกบัศักยภาพของพืน้ทีเ่ศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรมและวถิชีวีติของประชาชน 

และมีการจัดทำาแผนงานโครงการเพื่อเป็นเครื่องมือในการบูรณาการโครงการและแผนการลงทุนของทั้ง 

ภาครัฐและเอกชน เพื่อสร้างความร่วมมือและเสริมสร้างสมรรถนะในการแข่งขันทั้งในระดับภูมิภาคและ

ระดับโลก

ผงัประเทศ	(National Plan) เปน็แผนผงันโยบายการพฒันาพืน้ทีร่ะดบัชาต ิเพือ่กำาหนดวสิยัทศัน ์ 

เป้าหมายและยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นท่ีของประเทศ ที่จะเป็นกรอบการพัฒนาพื้นที่เชิงกายภาพ 

อย่างบูรณาการและเป็นเอกภาพ ชี้นำาแนวทางการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ 

และเหมาะสม เพื่อให้ประเทศก้าวสู่การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน

ประเทศไทยได้มีการจัดทำาผังประเทศไทยครั้งแรกใน พ.ศ. 2546 แล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2550 

โดยผังประเทศกำาหนดเป้าหมายการพัฒนาระยะยาว 50 ปี มีองค์ประกอบของผังที่ประกอบด้วย บทบาท 

และวิสัยทัศน์ของผัง วัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ในการพัฒนา เป้าหมาย แนวคิดโครงสร้างการพัฒนา 

ผังนโยบาย ผังกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาและการนำาผังไปสู่การปฏิบัติ (รูปที่ 2.2)

รูปที่ 2.2 ผังนโยบ�ยก�รพัฒน�พื้นที่ประเทศไทย พ.ศ. 2600

ที่ม� : กรมโยธ�ธิก�รและผังเมืองกระทรวงมห�ดไทย
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ผังภ�ค หมายความว่า แผนผัง นโยบาย และแผนงานโครงการ รวมทั้งมาตรการโดยทั่วไป  

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและการดำารงรักษาพื้นที่ระดับภาคที่มีขอบเขตเกินกว่าหนึ่งจังหวัด  

ในด้านการใช้ประโยชน์ท่ีดิน การพัฒนาเมือง การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมือง

ในช่วงเวลาเดียวกับการดำาเนินการจัดทำาผังประเทศ กรมโยธาธิการและผังเมืองได้จัดให้มี 

การดำาเนินการจัดทำาผังภาคควบคู่กันไป โดยเป็นการวางผังแม่บทการพัฒนาพื้นที่เชิงกายภาพทั้ง 

6 ภาค คือ ผังภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผังภาคกลาง ผังภาคเหนือ ผังภาคตะวันออก 

ผังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และผังภาคใต้ โดยวางระบบเมืองและชุมชน การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ การคมนาคมขนส่งและโครงสร้างพื้นฐาน ให้เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่ 

และเชื่อมโยงการพัฒนาระดับภาคให้สอดคล้องกันอย่างเป็นระบบ (รูปที่ 2.3)

รูปที่ 2.3 ผังนโยบ�ยก�รพัฒน�พื้นที่ระดับภ�ค พ.ศ. 2600

ที่ม� : กรมโยธ�ธิก�รและผังเมือง กระทรวงมห�ดไทย
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2.5.2 ผังชุมชน

ผังชุมชนเป็นการบูรณาการข้อมูลด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคมและประชากรของชุมชน เพื่อ

กำาหนดแนวทางการจดัการเชงิพืน้ทีใ่นด้านทีต่ัง้โครงการพฒันาชมุชน โดยอาศยัข้อมลูด้านต่างๆ ทีเ่กีย่วข้อง

จากชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลในการดำาเนินการ และชุมชนสามารถใช้เป็นฐานข้อมูล

ในการบริหารจัดการชุมชนและท้องถิ่นต่อไป นอกจากนี้แล้วยังเป็นการบูรณาการภารกิจของหน่วยงาน 

ในพื้นที่ของชุมชนและท้องถิ่น เพื่อให้ชุมชนสามารถพัฒนาอนาคตของชุมชน

ปัจจุบัน กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ดำาเนินการจัดทำาโครงการสนับสนุนองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นโดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนตำาบล (อบต.) จัดทำาผังชุมชน เพื่อเป็นกรอบแนวทางการพัฒนา

พืน้ที ่การจัดทำาโครงการพฒันาทีเ่หมาะสมและเป็นระบบ ทัง้ด้านการใช้ประโยชน์ทีด่นิ การคมนาคมขนส่ง 

สาธารณูปโภค สาธารณูปการและสภาพแวดล้อม เพื่อเป็นเครื่องมือบริหารจัดการพื้นที่ตามบทบาท และ

ภารกิจของตนเอง (รูปที่ 2.4)

รูปที่ 2.4 ตัวอย่�งผังชุมชน

ที่ม� : กรมโยธ�ธิก�รและผังเมือง กระทรวงมห�ดไทย
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2.6	ผู้มีอำานาจวางผังและการใช้บังคับผังเมือง

2.6.1 ผู้มีอำานาจวางและจัดทำาผังเมือง

1)	ผังเมืองรวม

ผู้มีอำานาจวางและจัดทำาผังเมืองรวม มีดังต่อไปนี้

(1) กรมโยธาธิการและผังเมือง 

(2) เจ้าพนักงานท้องถิ่น เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผังเมือง

2)	ผังเมืองเฉพ�ะ

ผู้มีอำานาจวางและจัดทำาผังเมืองเฉพาะ มีดังต่อไปนี้

(1)	เจ้�พนักง�นท้องถิ่น

 - ในท้องที่ที่มีกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมประกาศใช้บังคับ

 - ในท้องท่ีท่ีไม่มีกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมประกาศใช้บังคับเม่ือรัฐมนตรีว่าการ 

  กระทรวงมหาดไทย สั่งให้วางและจัดทำาผังเมืองเฉพาะในพื้นที่นั้น

(2)	กรมโยธ�ธิก�รและผังเมือง	

 - ในท้องท่ีท่ีมีกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมประกาศใช้บังคับเมื่อเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 

  ร้องขอให้ดำาเนินการวางและจัดทำาผังเมืองเฉพาะให้ 

 - ในท้องท่ีท่ีไม่มกีฎทรวงให้ใช้บงัคบัผงัเมอืงรวมประกาศใช้บงัคบัเมือ่รฐัมนตรว่ีาการกระทรวง 

  มหาดไทยสั่งให้กรมโยธาธิการและผังเมืองดำาเนินการวางและจัดทำาผังเมืองเฉพาะ 

  ในท้องท่ีนัน้

2.6.2 การใช้บังคับผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ

1)	ผังเมืองรวม

(1)	ก�รว�งและจัดทำ�ผังเมืองรวม

 การดำาเนินการวางและจัดทำาผังเมืองรวมจะต้องดำาเนินการตามที่กฎหมายกำาหนดไว้  
ดังต่อไปนี้

 - โฆษณา หนงัสอืพิมพ์และวทิยุกระจายเสยีง เพือ่แจง้ใหป้ระชาชนทราบถงึการทีจ่ะมีการวาง 

  และจดัทำาผงัเมอืงรวมในท้องทีน่ัน้ๆ และใหป้ระชาชนไดแ้สดงความเหน็และใหข้อ้เสนอแนะ

 - ปิดประกาศเพ่ือแจ้งให้ประชาชนทราบถึง วัน เวลาและสถานที่ที่จะประชุมเพื่อรับฟัง 

  ข้อคิดเห็นของประชาชน
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 - ประชุมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชน ไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้ง

 - ตั้งคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม เพื่อให้การวางผังเมืองรวมนั้นได้ข้อมูลและข้อคิดเห็นจาก 

  ทุกฝ่ายในที่ประชุมของคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม

 - เสนอผังเมืองรวมให้คณะกรรมการผังเมือง ให้ความเห็นชอบ

 - นำาผงัเมอืงรวมทีค่ณะกรรมการผังเมืองเห็นชอบไปปิดประกาศ 90 วนั เพือ่ให้ผู้มีส่วนไดเ้สยี 

  ร้องขอให้แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อกำาหนดของผังเมืองรวม ภายใน 90 วัน  

  ซึง่คณะกรรมการผงัเมอืงจะเปน็ผูพ้จิารณาคำารอ้งดงักลา่ว หากเหน็ดว้ยกบัคำารอ้งกจ็ะสัง่ให ้

  ผู้วางและจัดทำาผังเมืองแก้ไขตามที่ผู้ร้องได้ร้องมาและหากไม่เห็นด้วยกับคำาร้อง  

  คณะกรรมการผังเมืองจะยกคำาร้อง กรมโยธาธิการและผังเมืองจะเสนอรัฐมนตรีว่าการ 

  กระทรวงมหาดไทยออกประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมต่อไป

(2)	ก�รใช้บังคับผังเมืองรวม

 ตามพระราชบญัญตักิารผงัเมอืง พ.ศ. 2518 ผงัเมอืงรวมจะประกาศใช้บงัคบัโดยกฎกระทรวง 
เป็นเวลาครัง้ละไม่เกนิ 5 ปี และเมือ่ใกล้เวลาทีก่ฎกระทรวงใช้บังคบัผงัเมืองรวมจะหมดอาย ุกรมโยธาธกิาร 
และผังเมืองจะพิจารณาว่า ผังเมืองรวมนั้นสมควรแก้ไขปรับปรุงหรือไม่ ในกรณีที่ไม่มีการขยายเขตผัง 
หรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงประโยชน์การใช้ที่ดิน (ไม่เปลี่ยนสี) กรมโยธาธิการและผังเมืองจะจัดประชุม 
เพือ่รบัฟังความคดิเหน็ของประชาชนไม่น้อยกว่า 1 ครัง้ ถ้าไม่มผีูค้ดัค้านโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการ 

ผังเมืองก็สามารถขยายเวลาการใช้บังคับผังเมืองรวมนั้นต่อเนื่องไปได้อีกเป็นเวลา 5 ปี

 สำาหรับผังเมอืงรวมท่ีจะต้องมกีารแก้ไขเขตผงั หรอืเปลีย่นแปลงการใช้ประโยชน์ทีด่นิ (เปลีย่นส)ี  

แต่กรมโยธาธกิารและผงัเมอืงไม่อาจดำาเนนิการแก้ไขได้ทนัภายในเวลาทีก่ฎกระทรวงจะหมดอายใุช้บงัคบั

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการผังเมืองก็สามารถขยายเวลาใช้บังคับผังเมืองรวมฉบับเดิมได้อีก 

สองครั้ง ครั้งละไม่เกิน 1 ปี

(3)	ม�ตรก�รท�งผังเมืองต�มกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม

 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม มีผลใช้บังคับเป็นกฎหมายระดับรองที่ฝ่ายบริหารเป็น 

ผู้ออกประกาศใช้บงัคบัโดยอาศยัอำานาจตามพระราชบญัญตักิารผงัเมอืง พ.ศ. 2518 หากบคุคลใดใช้ประโยชน์ 

ทีด่นิผดิไปจากทีก่ำาหนดไว้ในผงัเมอืงรวม หรอืปฏบิตักิารใดๆ ซึง่ขดักบัผงัเมอืงรวม บคุคลนัน้ย่อมมคีวามผดิ 

ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ

2)	ผังเมืองเฉพ�ะ	

(1)	ก�รว�งและจัดทำ�ผังเมืองเฉพ�ะ

 การวางและจัดทำาผังเมืองเฉพาะจะต้องดำาเนินการตามขั้นตอนตามที่กฎหมายกำาหนดไว้  

ดังต่อไปนี้
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 - เสนอหลักการการท่ีจะวางและจัดทำาผังเมืองเฉพาะให้คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาให้ 

  ความเห็นชอบผังเมืองเฉพาะต้องสอดคล้องกับผังเมืองรวม

 - ตราพระราชกฤษฎีกากำาหนดเขตที่ดินที่จะทำาการสำารวจ เพื่อวางและจัดทำาผังเมืองเฉพาะ

 - ปดิประกาศแสดงเขตทีจ่ะวางและจดัทำาผงัเมืองเฉพาะและมีคำาประกาศเชญิชวนใหเ้จา้ของ 

  หรอืผูค้รอบครองทีด่นิหรอืผูม้สีทิธกิอ่สรา้งอาคารเหนอืทีด่นิของผูอ้ืน่ใหเ้สนอความคดิเหน็ 

  ตลอดจนความประสงค์ในการปรับปรุงที่ดินในเขตที่ได้แสดงไว้โดยทำาเป็นหนังสือภายใน  

  45 วนั นบัแตว่นัรบัความประสงคแ์ละพจิารณาความประสงคภ์ายในสามสบิวนันบัแตวั่นรับ 

  ความประสงค์ ถ้าเป็นความประสงค์ที่จะจัดสรรที่ดินหรือก่อสร้างอาคารเพื่อประโยชน์แก่ 

  การศกึษา การสาธารณสขุหรอืสาธารณปูการในเขตทีป่ดิประกาศ ใหผู้แ้สดงความประสงค ์

  ทำาสัญญาว่าจะจัดสรรที่ดินหรือก่อสร้างอาคารตามที่สัญญาไว้

 - โฆษณาหนงัสอืพมิพแ์ละวทิยกุระจายเสียง เพือ่ให้ประชาชนในเขตทีจ่ะมีการวางและจดัทำา 

  ผังเมืองเฉพาะได้ทราบและให้ความคิดเห็นเสนอแนะ

 - ปดิประกาศเพือ่แจง้ใหป้ระชาชนทราบถงึ วนั เวลาและสถานทีท่ีจ่ะจดัใหม้กีารประชมุรบัฟัง 

  ข้อคิดเห็นของประชาชนทุกครั้งก่อนที่จะมีการประชุมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชน

 - ประชุมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชนไม่น้อยกว่าสองครั้ง

 - เสนอผังเมืองเฉพาะให้กรมโยธาธิการและผังเมืองพิจารณา

 - เสนอผังเมืองเฉพาะให้คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาให้ความเห็นชอบ

 - เสนอร่างพระราชบัญญัติ ให้ ใช้ผั ง เมืองเฉพาะให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณา 

  ให้ความเห็นชอบ

 - เสนอร่างพระราชบัญญัติ ให้ ใช้บั งคับผัง เมืองเฉพาะให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา 

  ให้ความเห็นชอบ เพื่อนำาเสนอร่างพระราชบัญญัติผังเมืองเฉพาะให้รัฐสภาพิจารณา 

  ตราเป็นพระราชบัญญัติให้ใช้บังคับผังเมืองเฉพาะ

(2)	ก�รใช้บังคับผังเมืองเฉพ�ะ

 ผังเมืองเฉพาะจะใช้บังคับในท้องที่ใด ให้ตราเป็นพระราชบัญญัติหากไม่ได้กำาหนดไว้เป็น 

 อย่างอ่ืนให้มีอายุการบังคับใช้ 5 ปี เม่ือพระราชบัญญัติประกาศใช้บังคับแล้วมีผลบังคับ 

 เป็นกฎหมายก่อให้เกิดผลตามมา ดังต่อไปนี้

 - มผีลเปน็การเวนคืนอสังหาริมทรพัยท์ีน่ำามาเพือ่ใชเ้ป็นทางหลวงและการอนัเป็นประโยชนแ์ก ่

  การผังเมืองอย่างอื่น

 - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีอำานาจออกกฎกระทรวง กำาหนดรายละเอียดแห่งข้อ 

  กำาหนดต่างๆ และหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติให้ใช้บังคับ 

  ผังเมืองเฉพาะ
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 - บรรดาขอ้บญัญตัหิรือเทศบญัญตัซิึง่ออกโดยอำานาจตามกฎหมายวา่ดว้ยการกอ่สรา้งอาคาร  

  กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข กฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็น 

  ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง กฎหมายว่าด้วยการควบคุมสุสานและฌาปนสถาน หรือ 

  กฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วกบัการใชป้ระโยชนท์ีด่นิหรอือสงัหารมิทรพัยอ์ืน่ทีใ่ชบ้งัคบัอยูใ่นเขตทอ้งที่ 

  ที่ใช้บังคับพระราชบัญญัติผังเมืองเฉพาะที่มีบัญญัติไว้ในผังเมืองเฉพาะ หรือกฎกระทรวง 

  ทีอ่อกโดยอาศยัพระราชบญัญตัผิงัเมืองเฉพาะนัน้แลว้ หรอืซึง่ขดัหรอืแยง้กบัผงัเมืองเฉพาะ  

  ให้ใช้พระราชบัญญัติผังเมืองเฉพาะและกฎกระทรวงนั้นแทน

 - ให้มีคณะกรรมการบริหารการผังเมืองส่วนท้องถิ่น

(3)	ม�ตรก�รท�งผังเมือง

 ห้ามบุคคลใดใช้ประโยชน์ที่ดินหรือแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงอสังหาริมทรัพย์ให้ผิดไปจากที่ 

 กำาหนดไว้ในพระราชบัญญัติให้ใช้บังคับผังเมืองเฉพาะหรือที่มีการแก้ไข หรือในกฎกระทรวง 

 ที่ออกตามพระราชบัญญัติให้ใช้ผังเมืองเฉพาะ หากผู้ใดฝ่าฝืนจะมีความผิดต้องระวางโทษ 

 จำาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ

2.6.3 คณะกรรมการในการบริหารจัดการผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ

1)	คณะกรรมก�รผังเมือง

เป็นองค์กรที่มีอำานาจหน้าที่เกี่ยวกับการผังเมืองในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

 ● พจิารณาให้ความเหน็ชอบหลกัเกณฑ์การใช้ประโยชน์ทรพัย์สินเพือ่ประโยชน์ในการวางและจดัทำา

ผงัเมอืงรวมหรอืผงัเมอืงเฉพาะ ในกรณไีด้มีการประกาศใช้บังคบัพระราชกฤษฎกีากำาหนดเขตทีด่นิ

ที่จะทำาการสำารวจเพื่อการวางผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ

 ●  พิจารณาอนุมัติให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นวางและจัดทำาผังเมืองรวม

 ●  พจิารณาสัง่ให้กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง หรอืเจ้าพนกังานท้องถิ่นของท้องทีเ่ดยีว หรอืของท้องที่ 

ที่เกี่ยวข้องร่วมกันวางและจัดทำาผังเมืองรวม และกำาหนดค่าใช้จ่ายซึ่งองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 

ของแต่ละท้องที่ที่จะต้องจ่ายตามส่วนของตน กรณีผังเมืองรวมคาบเกี่ยวบริเวณของเขตปกครอง 

ท้องที่หลายท้องที่

 ●  พิจารณาชี้ขาดกรณีท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นเป็นผู้วางและจัดทำาผังเมืองรวมเสร็จแล้ว ได้ส่งผังเมือง

รวมให้กรมโยธาธิการและผังเมืองพิจารณา และกรมฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าควรแก้ไขเปลี่ยนแปลง

ผังเมืองรวมนั้น แต่เจ้าพนักงานท้องถิ่นในฐานะเจ้าพนักงานการผังไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขนั้น
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 ●  พิจารณาให้ความเห็นชอบผังเมืองรวมที่กรมโยธาธิการและผังเมืองหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นวาง

และจัดทำา

 ●  พจิารณาคำาร้องขอของผูม้ส่ีวนได้เสยีเพือ่ขอแก้ไข เปลีย่นแปลง หรอืยกเลกิข้อกำาหนดของผงัเมอืง

รวมในระหว่างปิดประกาศ 90 วัน

 ●  พิจารณาให้ความเห็นชอบในการแก้ไขผังเมืองรวม

 ● พิจารณาให้ความเห็นชอบการขยายอายุกฎกระทรวงผังเมืองรวมออกไปอีกห้าปี

 ● พิจารณาให้ความเห็นชอบการขยายอายุกฎกระทรวงผังเมืองรวมออกไปอีกสองครั้ง ครั้งละ 1 ปี

 ● พิจารณากำาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินที่ได้ใช้ประโยชน์

ที่ดนิมากอ่นกฎกระทรวงให้ใชบ้ังคบัผงัเมอืงรวมประกาศใช้บงัคบั จะต้องแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรอื

ระงับการใช้ประโยชน์ที่ดินเช่นนั้นต่อไป ภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร

 ● พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักการที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะวางและจัดทำาผังเมืองเฉพาะ

 ● พจิารณาชีข้าดกรณเีจ้าพนกังานท้องถิน่กบักรมโยธาธกิารและผงัเมืองเกดิความเห็นไม่สอดคล้องกนั

ในเรื่องการส่งผังเมืองเฉพาะให้อีกฝ่ายให้ความเห็น ในกรณีที่ฝ่ายที่ส่งเป็นผู้วางและจัดทำาผังเมือง

เฉพาะ และผู้ให้ความเห็นเห็นควรแก้ไขผังแต่ผู้วางไม่อาจแก้ไขปรับปรุงให้ได้

 ● พิจารณาให้ความเห็นชอบผังเมืองเฉพาะที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือกรมโยธาธิการและผังเมือง 

วางและจัดทำา

 ● พิจารณาให้ความเห็นชอบในการแก้ไขปรับปรุงผังเมืองเฉพาะ

 ● รายงานรัฐมนตรีเพื่อออกกฎกระทรวงแก้ไขปรับปรุงผังเมืองเฉพาะ

 ● วนิจิฉยัข้อโต้แย้งระหว่างส่วนราชการกบัคณะกรรมการบรหิารผงัเมอืงส่วนท้องถิน่ ในกรณอีาคาร

ที่จะต้องรื้อ ย้าย หรือดัดแปลงเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน หรือเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินที่อยู่ 

ในครอบครองหรือดูแลรักษาของส่วนราชการนั้น

 ● พจิารณาให้คำาแนะนำารัฐมนตรใีนการแต่งตัง้ให้องค์การ หรอืบรรษทัของรฐัเป็นเจ้าหน้าทีด่ำาเนินการ 

ตามผังเมืองเฉพาะ

 ● แนะนำาเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการผังเมืองแก่หน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการผังเมือง

2)	กรมโยธ�ธิก�รและผังเมือง

เป็นองค์กรท่ีมีอำานาจหน้าท่ีเกี่ยวกับการผังเมืองตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติการผังเมือง  

พ.ศ. 2518 ดังต่อไปนี้
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 ● ดำาเนินการให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการผังเมือง

 ● แจ้งมติคณะกรรมการผังเมืองให้หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทราบโดยเร็ว เพื่อปฏิบัติให้เป็น

ไปตามมตินั้น

 ● ติดตามผลการปฏิบัติกิจการตามมติของคณะกรรมการผังเมืองของหน่วยงานหรือบุคคลนั้นเพื่อ

รายงานให้คณะกรรมการผังเมืองทราบโดยมิชักช้า

 ● ปฏบิตัหินา้ทีใ่นฐานะเจา้พนกังานการผงัในกรณเีปน็ผูว้างและจดัทำาผงัเมอืงรวมและผงัเมอืงเฉพาะ

 ● ให้ความช่วยเหลือและแนะนำาในเรื่องการวางและจัดทำาผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ

 ● ให้ความช่วยเหลือและแนะนำาเจ้าพนักงานท้องถิ่นในการบังคับใช้ให้เป็นไปตามผังเมืองรวมและ

ผังเมืองเฉพาะ

 ● ให้ความช่วยเหลือและแนะนำาเจ้าพนักงานท้องถิ่นในการพัฒนาให้เป็นไปตามผังเมืองรวม

 ● ใหค้วามชว่ยเหลอืและแนะนำาเจา้พนกังานทอ้งถิน่ในการประเมนิผลผงัเมอืงรวมและผงัเมอืงเฉพาะ

 ● กำากบัดแูลการดำาเนนิการทางดา้นการผังเมืองของเจา้พนกังานทอ้งถิน่ เพือ่รายงานคณะกรรมการ

ผังเมืองและกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 

เพื่อพิจารณาสั่งการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

3)	เจ้�พนักง�นท้องถิ่น

เป็นองค์กรที่มีอำานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ดังต่อไปนี้

 ● เป็นผู้ดำาเนินการวางและจัดทำาผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะในฐานะเจ้าพนักงานการผัง

 ● เป็นผู้บังคับใช้และควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ

 ● เป็นผู้ดำาเนินการพัฒนาให้เป็นไปตามผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ

 ● เป็นผู้ประเมินผลการใช้บังคับ การควบคุม และการพัฒนาตามผังเมืองเฉพาะ

4)	คณะกรรมก�รบริห�รผังเมืองส่วนท้องถิ่น

เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 โดยมีอำานาจหน้าที่ 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

 ● ดำาเนินการอื่นใดตามอำานาจหน้าที่ซึ่งมีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518

5)	คณะกรรมก�รอุทธรณ์

เป็นองค์กรที่มีอำานาจหน้าที่พิจารณาเรื่องที่มีการอุทธรณ์ตามที่พระราชบัญญัติการผังเมือง 

พ.ศ. 2518 บัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้

 ● การกำาหนดหลักเกณฑ์ วธิกีารและเงือ่นไขทีเ่จา้ของ หรอืผูค้รอบครองทีด่นิจะตอ้งแกไ้ขเปลีย่นแปลง 

หรอืระงบัการใชป้ระโยชนท์ีด่นิทีม่มีากอ่นกฎกระทรวงให้ใชบั้งคับผงัเมืองรวมประกาศใชบั้งคับและ 

จะใช้เช่นนั้นต่อไป ในกรณีท่ีคณะกรรมการผังเมืองเห็นว่า การใช้ประโยชน์ที่ดินเช่นนั้นต่อไป 

เป็นการขัดต่อนโยบายของผังเมืองรวมในสาระสำาคัญที่เกี่ยวกับสุขลักษณะ ความปลอดภัยของ 

ประชาชนและสวัสดิภาพของสังคมตามมาตรา 27 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  

พ.ศ. 2518

 ● การปฏิเสธหรือสั่งการเกี่ยวกับโครงการที่จะจัดสรรที่ดินหรือที่จะก่อสร้างอาคารตามมาตรา 35 

แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518

 ● การสั่งให้รื้อ ย้าย หรือดัดแปลงอาคารตามมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518

 ● การกำาหนดจำานวนเงินค่าตอบแทนตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518

 ● การกำาหนดเงินค่าตอบแทนตามมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518

 ● การจัดให้ทำาหรือวางท่อนำ้า ทางระบายนำ้า สายไฟฟ้า หรือสิ่งอื่นซึ่งคล้ายคลึงกันตามมาตรา 68  

วรรคหนึ่ง และการกำาหนดจำานวนเงินค่าตอบแทนในการใช้ที่ดินตามมาตรา 68 วรรคสอง

6)	เจ้�พนักง�นต�มกฎหม�ยเฉพ�ะ

ที่มีอำานาจหน้าที่อนุมัติ อนุญาต หรือออกใบรับแจ้งตามที่กฎหมายเฉพาะต่างๆ กำาหนด เช่น  

พระราชบญัญตัโิรงงาน พ.ศ. 2535 ปลดักระทรวงอตุสาหกรรมเปน็เจา้พนกังานตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงงาน 
มีอำานาจหน้าที่อนุมัติ หรืออนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน ก่อนอนุมัติหรืออนุญาต จะต้องทำา 
การตรวจสอบว่าบริเวณที่ขออนุมัติ หรือขออนุญาตประกอบกิจการอยู่ในบริเวณพื้นที่ที่ผังเมืองกำาหนด 

ห้ามไว้หรือไม่ หากมีข้อห้ามจะไม่สามารถออกใบอนุญาต หรือมีการอนุมัติได้ เป็นต้น
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2.7	กฎหมายหลักที่เกี่ยวข้องกับการผังเมือง

การศึกษานี้ได้เริ่มขึ้นในช่วงเวลาที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ยังไม่ได้ 

ถูกยกเลิก และรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวนี้ ได้ให้ความสำาคัญของการมีส่วนร่วมและการใช้ประโยชน์จาก 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการผังเมืองไว้ จึงนำาสาระที่ได้กำาหนดไว้มาประกอบ 

การศึกษาในเรื่องการดำาเนินการในกระบวนการผังเมือง การใช้สิทธิการมีส่วนร่วมและสิทธิชุมชน

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มีแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐในด้านการ 

พัฒนาที่เกี่ยวข้องกับแนวนโยบายด้านที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวถึงว่า รัฐต้องปฏิรูป 

ระบบนโยบายการใช้ท่ีดินท้ังระบบโดยการกำาหนดเกณฑ์และมาตรฐานการใช้ที่ดินอย่างยั่งยืน คำานึงถึง 

สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและวิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่นให้ครอบคลุมทั้งประเทศ ทั้งนี้ให้สอดคล้องกับ 

สภาพแวดล้อมและประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบ มีส่วนร่วมในการตัดสินใจด้วย 

การดำาเนินกจิกรรมดา้นการใชป้ระโยชนท์ีด่นิและการผงัเมอืงของประเทศไทย จะตอ้งมกีารกำาหนด 

นโยบายเพื่อเป็นกรอบในการดำาเนินงานของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งโดยปกติแล้วนโยบาย 

เหล่านั้นจะปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญที่กำาหนดนโยบายเป็นแนวทางให้หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ 

ดำาเนนิงาน เพือ่ใหบ้รรลตุามเปา้หมายทีต่ัง้ไว ้ตามนโยบายดา้นการใชป้ระโยชนท์ีด่นิและผงัเมอืงในบทบญัญัติ 

ของกฎหมายรัฐธรรมนูญและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

การผังเมืองมีการใช้บังคับโดยกฎหมายจึงมีความเกี่ยวพันกับกฎหมายอ่ืนๆ ตั้งแต่กฎหมาย

รัฐธรรมนูญลงมาถึงกฎหมายฉบับต่างๆ อันมีสาระเกี่ยวกับพื้นที่ตามนิยามการผังเมืองในพระราชบัญญัติ

การผังเมือง พ.ศ. 2518 หมายความว่า การวาง จัดทำา และดำาเนินการให้เป็นไปตามผังเมืองรวมและ  

ผังเมอืงเฉพาะในบรเิวณเมอืงและบรเิวณทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืชนบท เพือ่สรา้งหรอืพฒันาเมืองหรอืสว่นของเมอืง 

ขึ้นใหม่ หรือแทนเมืองหรือส่วนของเมืองที่ได้รับความเสียหาย เพื่อให้มีหรือทำาให้ดียิ่งขึ้นซึ่งสุขลักษณะ  

ความสะดวกสบาย ความเป็นระเบียบ ความสวยงาม การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน คว�มปลอดภัยของ 

ประช�ชนและสวสัดภิ�พของสงัคม	เพือ่สง่เสรมิการเศรษฐกจิ สังคมและสภาพแวดล้อม เพือ่ดำ�รงรกัษ� 

หรือบูรณะสถานที่และวัตถุที่มีประโยชน์หรือคุณค่าในทางศิลปกรรม สถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ หรือ

โบราณคดี หรือเพื่อบำ�รุงรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิประเทศที่งดงาม หรือมีคุณค่าในทางธรรมชาติ

กฎหมายผงัเมอืงเปน็กฎหมายมหาชนทีก่ำาหนดกระบวนการกระทำาทางปกครองของรฐั เพือ่สขุภาพ  

ความปลอดภัยและสวัสดิภาพสังคมของประชาชน ทั้งนี้ ให้อำานาจองค์กรฝ่ายปกครองดำาเนินการโดย 

ไม่ผ่านศาล และกระจายอำานาจตามพื้นที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการวางและจัดทำาผังเมือง 

กฎหมายกำาหนดให้ต้องมีกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย มีกระบวนการยุติธรรมทาง 

ปกครอง ซึง่ประชาชนสามารถอทุธรณต์อ่คณะกรรมการอุทธรณ ์และมีบทกำาหนดโทษผูซ้ึง่กระทำาการฝา่ฝนื 

กฎหมายที่บัญญัติไว้ด้วย
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1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

รฐัธรรมนญูถอืเปน็กฎหมายสงูสดุ ดังนัน้ ในการตรากฎหมายใดๆ ขึน้เพือ่ใชบั้งคบัจะตอ้งไม่ขดัแยง้ 

กบัรฐัธรรมนญู ประเดน็ท่ีกำาหนดไวใ้นรัฐธรรมนญูทีมี่ผลตอ่การวางและจดัทำาผงัเมือง ไดแ้ก ่หมวดทีว่า่ดว้ย 

สิทธิ แนวนโยบายของรัฐ และการปกครองส่วนท้องถิ่น

สาระในมาตราท่ีเกีย่วข้องกบัการวางผงัเมอืงในรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550  

มีดังนี้

-	สิทธิในทรัพย์สิน

มาตรา 41 สิทธิของบุคคลในทรัพย์สินย่อมได้รับความคุ้มครอง

มาตรา 42 การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์จะกระทำามิได้เว้นแต่โดยอาศัยอำานาจตามบทบัญญัติแห่ง 

กฎหมายเฉพาะกจิการของรฐัเพือ่การอนัเป็นสาธารณปูโภคการอนัจำาเป็นในการป้องกนัประเทศ การได้มา 

ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ ก�รผังเมือง การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การพัฒนาการเกษตรหรือ 

การอุตสาหกรรม การปฏริปูทีด่นิ การอนรุกัษ์โบราณสถานและแหล่งทางประวตัศิาสตร์ หรอืเพือ่ประโยชน์ 

สาธารณะอย่างอื่น และต้องชดใช้ค่าทดแทนที่เป็นธรรมภายในเวลาอันควร

-	สิทธิและเสรีภ�พในก�รประกอบอ�ชีพ

มาตรา 43 บคุคลย่อมมเีสรภีาพในการประกอบกจิการหรอืประกอบอาชพีและการแข่งขนัโดยเสรี

อย่างเป็นธรรม

การจำากดัเสรภีาพตามวรรคหนึง่จะกระทำามไิด้เว้นแต่โดยอาศยัอำานาจตามบทบญัญตัแิห่งกฎหมาย

เฉพาะเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศ การคุ้มครองประชาชน 

ในด้านสาธารณูปโภค การรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การจัดระเบียบการ 

ประกอบอาชพี การคุ้มครองผูบ้รโิภค ก�รผงัเมอืง การรกัษาทรพัยากรธรรมชาตหิรอืสิง่แวดล้อม สวสัดิภาพ 

ของประชาชนหรือเพื่อป้องกันการผูกขาด หรือขจัดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขัน

-	สิทธิในข้อมูลข่�วส�รและก�รร้องเรียน

มาตรา 57 บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูล คำาชี้แจง และเหตุผลจากหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น ก่อนการอนุญาตหรือการดำาเนินโครงก�รหรือกิจกรรมใดที่อ�จมี 

ผลกระทบต่อคณุภ�พสิง่แวดล้อม	สขุภ�พอน�มยั	คณุภ�พชวีติ	หรอืส่วนได้เสยีสำ�คญัอืน่ใดทีเ่กีย่วกบัตน 

หรือชุมชนท้องถิ่น	 และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำาไปประกอบ 

การพิจารณาในเรื่องดังกล่าว
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การวางแผนพัฒนาสังคมเศรษฐกิจการเมืองและวัฒนธรรม การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ก�รว�ง

ผังเมอืง	ก�รกำ�หนดเขตก�รใชป้ระโยชน์ในทีด่นิ	และก�รออกกฎทีอ่�จมีผลกระทบตอ่สว่นไดเ้สยีสำ�คญั

ของประช�ชน	ให้รัฐจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างทั่วถึงก่อนดำาเนินการ

-	สิทธิชุมชน

มาตรา 66 บุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชน ชุมชนท้องถิ่น หรือชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมย่อมมีสิทธิอนุรักษ์

หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติ และมีส่วนร่วม 

ในการจัดการการบำารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมรวมทั้ง 

ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน

-	แนวนโยบ�ยพื้นฐ�นแห่งรัฐ

1)	ด้�นก�รบริห�รร�ชก�รแผ่นดิน

มาตรา 78 (3) กระจายอำานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการของ 

ท้องถิน่ได้เอง ส่งเสรมิให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่มส่ีวนร่วมในการดำาเนนิการตามแนวนโยบายพืน้ฐาน 

แห่งรัฐพัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่นและระบบส�ธ�รณูปโภคและส�ธ�รณูปก�ร

2)	ด้�นที่ดิน	ทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม

มาตรา 85 รัฐต้องดำาเนินการตามแนวนโยบายด้านที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ดังต่อไปนี้

(1)  กำาหนดหลักเกณฑ์ก�รใช้ที่ดินให้ครอบคลุมทั่วประเทศโดยให้คำานึงถึงความสอดคล้องกับ 

สภาพแวดล้อมทางธรรมชาตท้ัิงผืนดนิ ผืนนำา้ วถิชีวีติของชมุชนท้องถิน่และการดแูลรกัษาทรพัยากรธรรมชาติ 

อย่างมีประสิทธิภาพ และกำ�หนดม�ตรฐ�นก�รใช้ที่ดินอย่างยั่งยืนโดยต้องให้ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับ 

ผลกระทบจากหลักเกณฑ์การใช้ที่ดินนั้น มีส่วนร่วมในก�รตัดสินใจด้วย

และ (3) จัดให้มีก�รว�งผังเมืองพัฒน�และดำ�เนินก�รต�มผังเมืองอย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลเพื่อประโยชน์ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

-	ก�รมีส่วนร่วมของประช�ชน

มาตรา 87 รัฐต้องดำาเนินการตามแนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนดังต่อไปนี้

(1)  ส่งเสริมให้ประชาชนมส่ีวนร่วมในก�รกำ�หนดนโยบ�ยและว�งแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม

ทั้งในระดับช�ติและระดับท้องถิ่น
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(2)  ส่งเสรมิและสนบัสนนุก�รมส่ีวนร่วมของประชาชนในก�รตดัสนิใจทางการเมอืง ก�รว�งแผน

พัฒน�ทางเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งก�รจัดทำ�บริก�รส�ธ�รณะ

(3)  ส่งเสริมและสนับสนุนก�รมีส่วนร่วมของประช�ชนในก�รตรวจสอบก�รใช้อำ�น�จรัฐ 

ทุกระดับในรูปแบบองค์กรท�งวิช�ชีพหรือต�มส�ข�อ�ชีพที่หลากหลายหรือรูปแบบอื่น

-	ก�รปกครองส่วนท้องถิ่น

มาตรา 281 ภายใต้บังคับมาตรา 1 รัฐจะต้องให้คว�มเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ตามหลกัแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิน่ และส่งเสรมิให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิน่เป็นหน่วยง�นหลกัในก�รจดัทำ�บรกิ�รส�ธ�รณะและมส่ีวนร่วมในก�รตดัสนิใจแก้ไขปัญห� 
ในพื้นที่

ท้องถิ่นใดมีลักษณะที่จะปกครองตนเองได้ย่อมมีสิทธิจัดตั้งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ 
ตามที่กฎหมายบัญญัติ

มาตรา 283 องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ย่อมมอีำานาจหน้าทีโ่ดยทัว่ไปในก�รดแูลและจดัทำ�บรกิ�ร 
ส�ธ�รณะเพื่อประโยชน์ของประช�ชนในท้องถิ่น	และย่อมมีความเป็นอิสระในการกำาหนดนโยบายการ 
บรหิารการจัดบรกิารสาธารณะ การบรหิารงานบคุคล การเงนิและการคลงั และมอีำานาจหน้าทีข่องตนเอง 
โดยเฉพาะ โดยต้องคำานึงถึงความสอดคล้องกับการพัฒนาของจังหวัดและประเทศเป็นส่วนรวมด้วย

มาตรา 287 ประชาชนในท้องถิ่นมีสิทธิมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดให้มีวิธีการที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมดังกล่าวได้ด้วย

ในกรณีที่การกระทำาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีผลกระทบต่อชีวิตคว�มเป็นอยู่ของ
ประช�ชนในท้องถิน่ในส�ระสำ�คญั	องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ต้องแจ้งข้อมลูร�ยละเอยีดให้ประชาชน
ทราบก่อนกระทำาการเป็นเวลาพอสมควร และในกรณีที่เห็นสมควรหรือได้รับการร้องขอจากประชาชน 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดให้มีก�รรับฟังคว�มคิดเห็นก่อนการกระทำานั้น 
หรืออ�จจัดให้ประช�ชนออกเสียงประช�มติเพื่อตัดสินใจก็ได้ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ

2)	พระร�ชบัญญัติก�รผังเมือง

2.1) พระราชบัญญัติการผังเมืองและผังชนบท พ.ศ. 2495 

พระราชบัญญัติการผังเมืองและผังชนบท พ.ศ. 2495 เป็นกฎหมายผังเมืองฉบับแรกของไทยเพื่อ 
พฒันาพืน้ทีเ่มอืงท่ีกำาลงัจะขยายตวัออกไป ทัง้โครงข่ายคมนาคมขนส่ง การสาธารณปูโภคและสาธารณปูการ

ตามมาตรา 4 “โครงการ” หมายความว่า โครงก�รทำ�ขึ้นเพื่อก�รว�งผัง	หรือการบูรณะแห่ง 
ที่ดินเมือง หรือที่ดินชนบท แสดงผังและข้อความดังที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัตินี้
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2.2) พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518

การดำาเนินการตามพระราชบัญญัติการผังเมืองและผังชนบท พ.ศ. 2495 ไม่ประสบความสำาเร็จ  
จึงได้มีการตราพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ขึ้น ในกฎหมายฉบับนี้ได้กำาหนดให้มีการวางและ 
จัดทำาผังเมือง 2 ระดับ คือ ผังเมืองรวม (General Plan) และผังเมืองเฉพาะ (Specific Plan)

มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้

“การผงัเมอืง” หมายความว่า ก�รว�ง	จดัทำ�และดำ�เนนิก�รให้เป็นไปตามผงัเมอืงรวมและผงัเมือง 
เฉพาะ ในบรเิวณเมอืงและบรเิวณทีเ่กีย่วข้องหรอืชนบท เพือ่สร้�งหรอืพฒัน�เมอืง	หรอืส่วนของเมอืงขึน้ใหม่ 
หรอืแทนเมอืงหรอืส่วนของเมอืงทีไ่ด้รบัความเสยีหาย เพือ่ให้มหีรอืทำาให้ดยีิง่ขึน้ซึง่สขุลกัษณะความสะดวก 
สบาย ความเป็นระเบียบ ความสวยงาม การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน ความปลอดภัยของประชาชน และ 
สวสัดภิาพของสงัคม เพือ่ส่งเสรมิการเศรษฐกิจสงัคมและสภาพแวดล้อม เพือ่ดำารงรกัษาหรอืบูรณะสถานที ่

และวัตถุที่มีประโยชน์หรือคุณค่าในทางศิลปกรรม สถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดี หรือเพื่อ 

บำารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิประเทศที่งดงาม หรือมีคุณค่าในทางธรรมชาติ

“ผังเมืองรวม” หมายความว่า แผนผัง	นโยบ�ยและโครงก�รรวมทั้งม�ตรก�รควบคุมโดยทั่วไป 

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา และการดำารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท ในด้�น 

ก�รใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน	 ก�รคมน�คมและก�รขนส่ง	 ก�รส�ธ�รณูปโภค	 บริก�รส�ธ�รณะและ 

สภ�พแวดล้อม	เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของก�รผังเมือง

“ผงัเมอืงเฉพาะ” หมายความว่า แผนผงัและโครงก�รดำาเนนิการเพือ่พฒันาหรอืดำารงรกัษาบริเวณ

เฉพ�ะแห่ง หรอืกจิการทีเ่กีย่วข้อง ในเมอืงและบรเิวณทีเ่กีย่วข้องหรอืชนบทเพือ่ประโยชน์แก่ก�รผงัเมอืง

3)	พระร�ชบัญญัติควบคุมอ�ค�ร	พ.ศ.	2522

กลไกในการควบคมุการพฒันาเมอืงนอกจากพระราชบญัญตักิารผงัเมอืงแล้ว ยงัมพีระราชบญัญตัิ

ควบคุมอาคาร ซึ่งเป็นการควบคุมในระดับอาคารและแปลงที่ดินเฉพาะราย

มาตรา 8 เพ่ือประโยชน์แห่งความมัน่คงแขง็แรง ความปลอดภยั การป้องกนัอคัคภียั การสาธารณสขุ 

การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ก�รผังเมือง การสถาปัตยกรรม และการอำานวยความสะดวกแก่การจราจร 

ตลอดจนการอ่ืนที่จำาเป็นเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ให้รัฐมนตรีโดยคำาแนะนำาของคณะกรรมการ

ควบคุมอาคารมีอำานาจออกกฎกระทรวงกำาหนด

(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)	พระร�ชบัญญัติส่งเสริมและรักษ�คุณภ�พสิ่งแวดล้อมแห่งช�ติ	พ.ศ.	2535

มาตรา 43 ในกรณีที่ปรากฏว่าพื้นที่ใดมีลักษณะเป็นพื้นที่ต้นนำ้าลำาธารหรือมีระบบนิเวศน์ตาม 

ธรรมชาตทิีแ่ตกต่างจากพืน้ทีอ่ืน่โดยทัว่ไป หรอืมีระบบนเิวศน์ตามธรรมชาตทิีอ่าจถกูทำาลายหรอือาจได้รบั 

ผลกระทบกระเทือนจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ได้โดยง่าย หรือเป็นพื้นที่ที่มีคุณค่�ท�งธรรมช�ติหรือ 

ศิลปกรรมอันควรแก่ก�รอนุรักษ์และพื้นที่นั้นยังมิได้ถูกประกาศ กำาหนดให้เป็นเขตอนุรักษ์ให้รัฐมนตร ี

โดยคำาแนะนำาของคณะกรรมก�รส่ิงแวดล้อมแห่งช�ติมีอำ�น�จออกกฎกระทรวง	 กำาหนดให้พื้นที่นั้น 

เป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 

มาตรา 44 ในการออกกฎกระทรวงตามมาตรา 43 ให้กำาหนดมาตรการคุ้มครองอย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ไว้ในกฎกระทรวงด้วย และมาตรานี้ (1) กำ�หนดก�รใช้ประโยชน์ในที่ดิน	 เพื่อ

รกัษาสภาพธรรมชาตหิรอืมใิห้กระทบกระเทอืนต่อระบบนเิวศน์ตามธรรมชาต ิหรอืคณุค่าของสิง่แวดล้อม

ศิลปกรรม 

และใน (4) กำ�หนดวิธีจัดก�รโดยเฉพ�ะสำ�หรับพื้นที่นั้นรวมทั้งก�รกำ�หนดขอบเขต	 หน้�ที่ 
และคว�มรับผิดชอบของส่วนร�ชก�รท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการร่วมมือและประสานงานให้เกิด 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เพ่ือรักษาสภาพธรรมชาติหรือระบบนิเวศน์ตามธรรมชาติหรือคุณค่าของ 
สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมในพื้นที่นั้น 

และในมาตรา 45 ในพื้นที่ใดที่ได้มีก�รกำ�หนดให้เป็นเขตอนุรักษ์	เขตผังเมืองรวม	เขตผังเมือง
เฉพ�ะ	เขตควบคุมอาคาร เขตนิคมอุตสาหกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น หรือเขตควบคุมมลพิษตาม 
พระราชบัญญัตินี้ไว้แล้ว แต่ปรากฏว่ามีสภาพปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมรุนแรงเข้าขั้นวิกฤต ซึ่งจำาเป็น 
จะต้องได้รับการแก้ไขโดยทันทีและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไม่มีอำานาจตามกฎหมายหรือไม่สามารถที่จะ 
ทำาการแก้ไขปัญหาได้ ให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เสนอต่อ 
คณะรัฐมนตรีขออนุมัติเข้าดำาเนินการ เพ่ือใช้มาตรการคุ้มครองอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตาม 
มาตรา 44 ตามความจำาเป็นและเหมาะสม เพื่อควบคุมและแก้ไขปัญหาในพื้นที่นั้นได้

5)	ประมวลกฎหม�ยที่ดิน	พ.ศ.	2497

มาตรา 1 ที่ดิน หมายความว่า พื้นที่ดินทั่วไปและให้หมายความรวมถึง ภูเขา ห้วย หนอง คลอง 
บึง บาง ลำานำ้า ทะเลสาบ เกาะและที่ชายทะเลด้วย

มาตรา 2 ที่ดินซึ่งมิได้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลหนึ่งบุคคลใด ให้ถือว่าเป็นของรัฐและตาม 
มาตรา 8 กฎหมายยังได้จำาแนกที่ดินของรัฐออกเป็น
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- สาธารณสมบัติของแผ่นดิน/ทรัพย์สินแผ่นดิน

- สาธารณสมบัติของแผ่นดินเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน

- ที่หวงห้าม สงวน ตามความต้องการของทบวงการเมือง

- สาธารณสมบัติของแผ่นดิน ประชาชนใช้สอยร่วมกัน

มาตรา 3 บุคคลย่อมมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน

มาตรา 4 ให้มกีรรมการคณะหนึง่เรยีกว่า คณะกรรมก�รจดัทีด่นิแห่งช�ต ิมอีำานาจหน้าทีด่งัต่อไปนี้

(1)  วางนโยบ�ยก�รจดัทีด่นิ เพือ่ให้ประชาชนมทีีด่นิสำาหรบัอยูอ่าศยัและห�เลีย้งชพีตามควรแก่

อัตภาพ

(2)  วางแผนการถือครองที่ดิน

(3)  สงวนและพัฒนาที่ดินเพื่อจัดให้แก่ประชาชน

(4)  สงวนหรอืหวงห้ามทีด่นิของรฐัซึง่มไิด้มบีคุคลใดมสีทิธคิรอบครองเพือ่ให้ประชาชนใช้ประโยชน์

ร่วมกัน

และ (10) วางระเบียบหรือข้อบังคับกำ�หนดหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขเกี่ยวกับก�รจัดที่ดินหรือ 
เพ่ือกิจก�รอ่ืน	 ตามประมวลกฎหมายนี้ระเบียบหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับประชาชน ให้ประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษาตามพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2526

6)	พระร�ชบัญญัติพัฒน�ที่ดิน	พ.ศ.	2526

มาตรา 4 ให้มีคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน และ

มาตรา 5 ให้คณะกรรมการพัฒนาท่ีดินมีอำานาจและหน้าทีพ่จิารณากำาหนดการจำาแนกประเภททีดิ่น 

ก�รว�งแผนก�รใช้ที่ดิน	ก�รพัฒน�ที่ดินและก�รกำ�หนดบริเวณก�รใช้ที่ดิน เสนอขอรับความเห็นชอบ 

ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องรับไปปฏิบัติ

7)	พระร�ชบัญญัติก�รจัดสรรที่ดิน	พ.ศ.	2543

การขยายตัวของการพัฒนาท่ีดิน การจัดสรรที่ดินและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของเอกชนทำาให้

รัฐบาลต้องออกกฎหมายเพื่อจัดระเบียบการจัดสรรที่ดินโดยประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 286 ซึ่งต่อมาได้

แก้ไขเป็นพระราชบัญญัติจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543

มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้ “การจัดสรรที่ดิน” หมายความว่าการจำาหน่ายที่ดินที่ได้แบ่งเป็น

แปลงย่อยรวมกันตั้งแต่สิบแปลงขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นการแบ่งจากที่ดินแปลงเดียวหรือแบ่งจากที่ดินหลาย

แปลงที่มีพื้นที่ติดต่อกันโดยได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์เป็นค่าตอบแทน
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ผังเมืองกับก�รคุ้มครองสิทธิชุมชน
และสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน

และในมาตรา 16 มสีาระส่วนทีร่ะบุเกีย่วกบัผงัเมือง คอื ให้คณะกรรมการ (หมายถงึคณะกรรมการ

จัดสรรที่ดินจังหวัด) กำ�หนดหลักเกณฑ์การจัดทำาแผนผัง	 โครงก�รและวิธีก�รในการจัดสรรที่ดินเพื่อ

ประโยชน์เกี่ยวกับการสาธารณสุขการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การคมนาคม การจราจร ความปลอดภัย

ก�รส�ธ�รณูปโภคและก�รผังเมืองตลอดจนการอื่นที่จำาเป็นในการจัดสรรที่ดินให้เหมาะสมกับสภาพ 

ท้องที่ของจังหวัดนั้น

8)	พระร�ชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อก�รพัฒน�พื้นที่	พ.ศ.	2547

การจัดรูปที่ดินเป็นอีกมาตรการหนึ่งในการพัฒนาพื้นที่เมืองที่รวบรวมที่ดินหลายแปลงเข้ามา 

รวมกนัแล้วจดัรูปท่ีดนิเสยีใหม่ เพ่ือให้สามารถกระจายโครงสร้างพืน้ฐานได้อย่างทัว่ถงึ ต่างจากการจดัสรร 

ที่ดินซึ่งทำาที่ดินแปลงใหญ่มาแบ่งเป็นแปลงย่อย 

ตามมาตรา 3 ในพระราชบัญญัตินี้ “การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่” หมายความว่า ก�รดำ�เนิน

ก�รพัฒน�ท่ีดนิหล�ยแปลงโดยก�รว�งผงัจดัรปูทีดิ่นใหม่	ปรบัปรงุหรอืจดัสร้�งโครงสร้�งพืน้ฐ�น และ

การร่วมรับภาระและกระจายผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม ทั้งนี้ โดยความร่วมมือระหว่างเอกชนกับเอกชน

หรอืเอกชนกบัรฐั เพ่ือให้เกดิก�รใช้ประโยชน์ในทีด่นิทีเ่หมาะสมยิง่ขึน้ในด้านการคมนาคม เศรษฐกจิ สงัคม  

สิ่งแวดล้อมและชุมชน และเป็นการสอดคล้องกับก�รผังเมือง

มาตรา 6 คณะกรรมการ (คณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่) มีอำานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(1)  กำาหนดนโยบาย เป้าหมาย และมาตรการสำาคัญเกี่ยวกับการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

(2)  ให้ความเห็นชอบแผนแม่บทและพื้นท่ีเป้�หม�ยการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ตามที่ 

คณะกรรมการส่วนจังหวัดเสนอ

(3)  กำาหนดมาตรฐานการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

(4)  ออกระเบยีบเกีย่วกบัหลกัเกณฑ์และวธิกีารในการขอจดัรปูทีด่นิเพือ่พฒันาพืน้ทีแ่ละการอนมุติั

โครงการของคณะกรรมการส่วนจังหวัด

โดยสรุปจากการทบทวนเบื้องต้นกฎหมายสำาคัญที่เกี่ยวเนื่องกับการผังเมืองจะเห็นว่ามีกฎหมาย

อีกหลายฉบับที่มีสาระเชื่อมต่อและสามารถสนับสนุนกระบวนการในการพัฒนาเมือง (ตารางที่ 2.1) 

อย่างไรกต็าม ยงัมกีฎหมายอืน่อกีหลายฉบบัทีเ่กีย่วข้องกบัผงัเมือง ซึง่การดำาเนนิการตามกฎหมาย

ให้เกิดการคุ้มครองสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงควรนำาสาระสำาคัญในผังเมือง 

มาบูรณาการในการใช้อำานาจหน้าท่ี และดุลพินิจในการดำาเนินงาน การพิจารณา การอนุมัติและการให้ 

ความเห็นต่อการพิจารณาในสาระที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนและควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินด้วย
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ต�ร�งที่	2.1	สรุปขอบเขตพื้นที่กับกฎหม�ยสำ�คัญที่เกี่ยวเนื่องกับก�รผังเมือง

ขอบเขตพื้นที่ ระดับของแผนผัง

กฎหม�ยสำ�คัญที่เกี่ยวเนื่องกับก�รผังเมือง
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ประเทศ แผนประเทศ / / / /

ภาคและกลุ่มจังหวัด แผนพฒันาภาคและกลุม่จงัหวดั / / / /

จังหวัด ภาค เมือง ผังเมืองรวมจังหวัด / / / /

เมืองชุมชน ผังเมืองรวม ผังเมืองเฉพาะ / / / / / /

ย่าน ผังเมืองเฉพาะ / / / /

อาคาร ผังบริเวณ / / / /



บทที่ 3
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3.1	ผังเมืองกับสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน

การศกึษาวจิยัเรือ่งผงัเมอืงกบัการคุ้มครองสทิธชิมุชนและสทิธกิารมส่ีวนร่วมของประชาชนเป็นการ 

ให้ความสำาคัญกับการคุ้มครองสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบายสาธารณะด้าน 

ผงัเมอืง ทัง้ในช่วงก่อนการวางผงั ในระหว่างการวางผงัและหลงัการประกาศบงัคบัใช้ผงัเมือง รวมถงึการนำา 

ผังเมืองไปใช้ประโยชน์ในการปกป้องคุ้มครองสิทธิชุมชน

เจตนารมณข์องการผงัเมอืงในพระราชบญัญตักิารผงัเมอืง พ.ศ. 2518 ผงัเมอืงเปน็เรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบั 

คุณภาพชีวิตของบุคคล และชุมชน ในการนำามาซึ่งสุขลักษณะ ความสะดวกสบาย ความเป็นระเบียบ 

ความสวยงาม การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน ความปลอดภัยของประชาชน สวัสดิภาพสังคม เพื่อส่งเสริม 

เศรษฐกจิ สงัคม สภาพแวดลอ้ม เพ่ือดำารงรักษาหรอืบรูณะสถานทีแ่ละวตัถทุีม่ปีระโยชนห์รอืคณุคา่ในทาง 

ศิลปกรรม สถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดี และการบำารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 

กระบวนการท่ีจะนำาไปสูผ่ลลพัธ์บัน้ปลายทีพ่งึประสงค์และเป็นธรรมในการผงัเมอืง จงึมใิช่เป็นเพียง 

กระบวนการตามกฎหมายในการวางและจดัทำาผงัเท่านัน้ แต่เป็นกระบวนการนโยบายสาธารณะทีเ่ป็นเรือ่ง 

ของส่วนรวม ที่ต้องเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ และคำานึงถึงสิทธิส่วนบุคคล สิทธิชุมชน 

กระบวนการผงัเมอืงอย่างมส่ีวนร่วม ครอบคลมุตัง้แต่การให้ข้อมลู การรบัฟังความคดิเหน็ การปรกึษา 

หารือ การวางแผนร่วมกัน การร่วมปฏิบัติ การร่วมตัดสินใจ การควบคุม และการติดตามตรวจสอบ 

การศึกษานี้ได้เริ่มขึ้นในช่วงเวลาที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ยังไม่ได้ 

ถูกยกเลิก และรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวได้ให้ความสำาคัญของการมีส่วนร่วมและการใช้ประโยชน์จาก 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการผังเมืองไว้จึงนำาสาระที่ได้กำาหนดไว้มาประกอบ 

การศึกษาในเรื่องการดำาเนินการในกระบวนการผังเมือง การใช้สิทธิการมีส่วนร่วม และสิทธิชุมชน ดังนี้

ม�ตร�	57 บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูล คำาชี้แจง และเหตุผลจากหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น ก่อนการอนุญาตหรือการดำาเนินโครงก�รหรือกิจกรรมใดที่อ�จมี 

ผลกระทบตอ่คณุภ�พสิง่แวดลอ้ม	สขุภ�พอน�มยั	คณุภ�พชวีติ	หรอืสว่นไดเ้สยีสำ�คญัอืน่ใดทีเ่กีย่วกบัตน 

หรือชุมชนท้องถิ่น	 และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำาไปประกอบ 

การพิจารณาในเรื่องดังกล่าว

การศึกษารวบรวมและจัดกลุ่มประเด็นผังเมือง

ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน

สำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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ผังเมืองกับก�รคุ้มครองสิทธิชุมชน
และสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน

การวางแผนพัฒนาสังคมเศรษฐกิจการเมืองและวัฒนธรรม การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ก�รว�ง
ผังเมอืง	ก�รกำ�หนดเขตก�รใช้ประโยชน์ในทีด่นิ และก�รออกกฎทีอ่�จมีผลกระทบต่อส่วนได้เสยีสำ�คญั
ของประช�ชน	ให้รัฐจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างทั่วถึงก่อนดำาเนินการ

ม�ตร�	66 บุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชน ชุมชนท้องถิ่น หรือชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม ย่อมมีสิทธิอนุรักษ์
หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติ และมีส่วนร่วม 
ในการจัดการ การบำารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมรวมทั้ง 
ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน

ม�ตร�	67 สิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ์ บำารุงรักษา และการได้
ประโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาตแิละความหลากหลายทางชวีภาพ และในการคุม้ครอง ส่งเสรมิ และรักษา
คุณภาพส่ิงแวดล้อม เพื่อให้ดำารงชีพอยู่ได้อย่างปกติและต่อเนื่องในสิ่งแวดล้อมที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตราย 
ต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน ย่อมได้รับความคุ้มครอง

...

ม�ตร�	 85 รัฐต้องดำาเนินการตามแนวนโยบายด้านที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ดังต่อไปนี้

(1)  กำาหนดหลักเกณฑ์ก�รใช้ที่ดินให้ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยให้คำานึงถึงความสอดคล้องกับ 
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาตท้ัิงผืนดนิ ผืนนำา้ วถิชีวีติของชมุชนท้องถิน่และการดแูลรกัษาทรพัยากรธรรมชาติ 
อย่างมีประสิทธิภาพและกำ�หนดม�ตรฐ�นก�รใช้ที่ดินอย่างยั่งยืน โดยต้องให้ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับ 
ผลกระทบจากหลักเกณฑ์การใช้ที่ดินนั้น มีส่วนร่วมในก�รตัดสินใจด้วย

 ...

(3)  จัดให้มีก�รว�งผังเมือง	 พัฒน�	 และดำ�เนินก�รต�มผังเมืองอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเพื่อประโยชน์ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

...

ม�ตร�	87	รัฐต้องดำาเนินการตามแนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนดังต่อไปนี้

(1)  ส่งเสริมให้ประชาชนมส่ีวนร่วมในก�รกำ�หนดนโยบ�ยและว�งแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม
ทั้งในระดับช�ติและระดับท้องถิ่น

(2)  ส่งเสรมิและสนบัสนนุก�รมส่ีวนร่วมของประชาชนในก�รตดัสนิใจทางการเมอืง ก�รว�งแผน
พัฒน�ทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งก�รจัดทำ�บริก�รส�ธ�รณะ

(3)  ส่งเสริมและสนับสนุนก�รมีส่วนร่วมของประช�ชนในก�รตรวจสอบก�รใช้อำ�น�จรัฐ 
ทุกระดับในรูปแบบองค์กรท�งวิช�ชีพ	หรือต�มส�ข�อ�ชีพที่หลากหลายหรือรูปแบบอื่น

...
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จะเหน็ได้ว่า การผงัเมอืง เป็นเรือ่งของกระบวนการมส่ีวนร่วมนบัตัง้แต่ระดบันโยบาย และเกีย่วข้อง

กับนโยบายด้านต่างๆ รวมไปถึงสิทธิของชุมชน ที่มีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนและทุกภาคส่วน

3.2	การจัดกลุ่มประเด็นผังเมืองที่เกี่ยวข้องกับสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วม 

	 ของประชาชน

การศึกษาประเด็นผังเมือง วิเคราะห์ และจัดกลุ่มประเด็นผังเมืองที่เกี่ยวข้องกับสิทธิชุมชนและ 

สิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งคณะผู้วิจัยได้จัดกลุ่มประเด็นผังเมืองที่เกี่ยวข้องกับสิทธิชุมชนและ 

สิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน ดังนี้ 

1. สทิธใินการรับรู้ขอ้มลูขา่วสาร สิทธใินการมสีว่นรว่ม และสทิธชิมุชน ในชว่งระหวา่งการดำาเนนิการ 

วางผัง

2. ความล่าช้าในการประกาศบังคับใช้ผังเมือง

3. การใช้ประโยชน์ที่ดินขัดกับผังเมือง

4. ช่วงผังหมดอายุ และผังเมืองใหม่ยังไม่ประกาศบังคับใช้ ในระหว่างนั้นมีการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

ขัดกับผังเมืองเก่า หรือขัดกับผังเมืองใหม่ที่ยังไม่ประกาศ

โดยรวบรวมข้อมูลกรณีศึกษาจากแหล่งที่มา ดังนี้

1) กรณีชุมชนท่ีได้รับผลกระทบจากการพัฒนาและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผังเมือง ซึ่งคณะผู้วิจัย 

 ได้เคยมีส่วนร่วมทำางานด้วย โดยที่บางชุมชนมีการร้องเรียนมายังสำานักงานคณะกรรมการ 

 สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยศึกษาจากเอกสารที่คณะผู้วิจัยได้รวบรวมจากอนุกรรมการด้าน 

 สิทธิชุมชนในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และเอกสารผังเมืองที่เกี่ยวข้อง

2) ประเดน็ปญัหาผงัเมอืงทีป่รากฏตามสือ่สาธารณะ ซึง่สะทอ้นใหเ้หน็ถงึสถานการณแ์ละประเดน็ 

 ปัญหาใหม่ที่เกิดขึ้น และมีแนวโน้มที่จะขยายวงกว้างออกไปในอนาคต

3) การวิเคราะหจ์ากเอกสารผงัเมอืงทีเ่ปน็กฎกระทรวงผงัเมอืงรวม ซึง่ประกาศใชบ้งัคบัเฉพาะพ้ืนที ่ 

 ที่มีการร้องเรียนในกิจกรรมการพัฒนา ประกอบด้วยแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน ข้อกำาหนด 

 และบัญชีท้ายกฎกระทรวง

4) การศึกษากรณีข้อร้องเรียนมายังสำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ทั้งในกรณี 

 ที่เป็นเรื่องผังเมืองโดยตรงและกรณีที่เกี่ยวข้อง
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ต�ร�ง	3.1	 แสดงกลุ่มประเด็นปัญห�ต�มข้อร้องเรียนที่ประช�ชนยื่นม�ยังสำ�นักง�นคณะกรรมก�ร 
	 สิทธิมนุษยชนแห่งช�ติในประเด็นด้�นผังเมือง	ในช่วงระหว่�งปี	พ.ศ.	2545	-	2556

กลุ่มประเด็นปัญห� สภ�พปัญห�
จำ�นวน

กรณีปัญห�

สิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร สิทธิในการ 

มีส่วนร่วม และสิทธิชุมชน ในช่วงระหว่าง 

การดำาเนินการวางผัง

1. ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ 

 การวางและจัดทำาผังเมืองในพื้นที่

2. ปัญหาในการศึกษาเพื่อทำาความเข้าใจผังเมือง

3. ปัญหาการเข้าไปมีส่วนร่วมในการวางและจัดทำา 

 ผังเมือง เช่น การจัดรับฟังความคิดเห็นไม่ทั่วถึง 

 ครอบคลุมพื้นที่

5

ความล่าช้าในการประกาศบังคับใช้ผังเมือง กระบวนการจัดทำาผังเมืองภายหลังผ่านการมีมติ 

เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว ส่วนใหญ่เป็นประเด็น 

ปัญหาความล่าช้าในการดำ าเนินการ เ พ่ือให้มี  

การประกาศบังคับใช้ เป็นกฎหมาย ส่งผลให้มี 

การใช้ประโยชน์ที่ดินขัดกับร่างผังเมืองรวม

9

การใช้ประโยชน์ที่ดินขัดกับผังเมือง เมื่อมีการประกาศบังคับใช้ผังเมืองแล้ว มีการใช้

ประโยชนท์ีด่นิ ขดักบักฎกระทรวงบงัคบัใชผ้งัเมอืงรวม 

ส่งผลให้เกิดผลกระทบกับสภาพพ้ืนที่ และสิทธิของ

ประชาชน ชุมชน

1

ช่วงผงัหมดอาย ุและผงัเมอืงใหมย่งัไมป่ระกาศ

บงัคบัใช ้ในระหวา่งนัน้มกีารใชป้ระโยชนท่ี์ดนิ

ขัดกับผังเมืองเก่า หรือขัดกับผังเมืองใหม่ที่ยัง

ไม่ประกาศ

หลังจากผังเมอืงเดิมหมดอายกุารบงัคบัใช ้และยงัไมม่ี

การประกาศบังคับใช้ผังเมืองใหม่ในพื้นที่ กรณีที่ไม่มี

การจัดทำาข้อบัญญัติท้องถิ่น หรือกำาหนดมาตรการ 

อืน่ๆ เพือ่ควบคมุการใชป้ระโยชนท์ีดิ่น จะสง่ผลใหเ้กดิ 

ชอ่งวา่งในกำาหนดการในการใชป้ระโยชนท์ีดิ่น ซ่ึงอาจ

เกิดการประกอบกิจการ หรือดำาเนินกิจกรรมที่ส่งผล 

กระทบต่อสภาพแวดล้อมได้

2



66

สำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

3.2.1 ประเด็นปัญหาผังเมืองจากข้อร้องเรียนของประชาชนต่อกรรมการ 

 สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ประเด็นปัญหาผังเมืองซึ่งคณะผู้วิจัยได้มีโอกาสทำางานร่วมด้วย และเป็นกรณีที่เป็นข้อร้องเรียน 

มายังสำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด้วย โดยศึกษาจากเอกสารที่คณะผู้วิจัยได้รวบรวม 

ในช่วงการทำางานมาวิเคราะห์ในเบื้องต้น ดังนี้

(1)	 สิทธิในก�รรับรู้ข้อมูลข่�วส�ร	 สิทธิในก�รมีส่วนร่วมและสิทธิชุมชน	 ในช่วงระหว่�ง 

ก�รดำ�เนินก�รว�งผังเมือง

คำ�ร้องเลขที่ 366/25503

เรือ่ง	โครงการก่อสร้างคลงับรรจกุ๊าซ ในพืน้ทีต่ำาบลบางจะเกรง็ อำาเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดั

สมุทรสงคราม

ข้อเท็จจริงโดยสรุป

ประชาชนได้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาต ิตามคำาร้องที ่366/2550 ว่าบรษิทั ป. 

ได้ขออนุญาตก่อสร้างคลังบรรจุก๊าซขึ้นในพื้นที่หมู่ที่ 1 ตำาบลบางจะเกร็ง อำาเภอเมืองสมุทรสงคราม 

จังหวัดสมุทรสงคราม แต่เนื่องจากในบริเวณเดียวกันนั้น มีโรงงานต้มหอยและคลังนำ้ามันของเอกชน 

อีก 2 แห่ง ทำาให้ชาวบ้านเกรงว่าหากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแก่คลังก๊าซดังกล่าวแล้ว จะส่งผลต่อคลังนำ้ามัน 

และส่งผลกระทบต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของชาวบ้านในชุมชน โดยคนในพื้นที่ส่วนใหญ่ไม่ต้องการ 

ให้คลังบรรจุก๊าซเปิดดำาเนินการและให้ยกเลิกโครงการ

ประเด็นปัญห�ผังเมือง

บริเวณก่อสร้างคลังสินค้าประเภทก๊าซหุงต้มโครงการบรรจุก๊าซ (LPG) ตั้งอยู่ในบริเวณหมายเลข 

4.4 ของกฎกระทรวงฉบบัที ่336 (พ.ศ. 2540) ผงัเมอืงรวมสมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม ซึง่กำาหนด

ไว้เป็นสม่ีวงอ่อนให้เป็นทีด่นิประเภทอตุสาหกรรมเฉพาะกจิ โดยให้ใช้ประโยชน์เพือ่อตุสาหกรรมทีป่ระกอบ

กิจการโดยไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อม คลังสินค้า สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สำาหรับการใช้พื้นที่เพื่อกิจการอื่น ให้ใช้เพิ่มได้อีกไม่เกินร้อยละสิบของที่ดิน

ประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ และห้ามใช้ประโยชน์ในที่ดินเพื่อกิจการอื่นตามที่กฎหมายกำาหนด ดังต่อไปนี้ 

(1)  โรงงานทกุประเภท เว้นแต่โรงงานทีป่ระกอบกจิการโดยไม่เป็นมลพษิต่อชมุชนหรอืสิง่แวดล้อม

ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

3 รายงานผลการตรวจสอบการละเมดิสทิธมินษุยชน คณะกรรมการสิทธมินษุยชน ท่ี 166/2555 ฉบบัลงวนัท่ี 1 มนีาคม  
2555
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(2)  คลงัสนิค้าทีป่ระกอบกจิการเกีย่วกบัสารเคมีเพือ่การขายส่งหรอืการผลิต ฯลฯ ดงันัน้ หากการ

ดำาเนินการดังกล่าวไม่เป็นการดำาเนินการที่ขัดต่อข้อกำาหนดก็สามารถดำาเนินกิจการได้

คว�มเห็นของหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง	ในประเด็นปัญห�ผังเมือง

สำ�นักง�นโยธ�ธิก�รและผังเมือง	เนื่องจากภารกิจหน้าที่เกี่ยวกับการอนุญาตกำากับดูแลคลังก๊าซ 

ปั๊มก๊าซ และนำ้ามัน กรมโยธาฯ ได้ถ่ายโอนภารกิจดังกล่าวให้แก่กรมธุรกิจพลังงาน ตั้งแต่การปฏิรูประบบ

ราชการ ขั้นตอนการขออนุญาตจึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับทางสำานักงานโยธาฯ จังหวัดสมุทรสงครามจะตรวจสอบ

การใช้ประโยชน์ที่ดินในบริเวณที่จะก่อสร้างตามกฎกระทรวงบังคับใช้ผังเมืองรวม

คณะอนุกรรมก�รด้�นสิทธิชุมชนและฐ�นทรัพย�กร	 เห็นว่าพื้นที่ก่อสร้างดังกล่าวเป็นที่ที่มี 

การกำาหนดให้ใช้ประโยชน์ท่ีดนิประเภทอตุสาหกรรมเฉพาะกจิ ซึง่มีข้อห้ามใช้ประโยชน์ในเขตทีด่นิดงันี ้คอื

(1)  โรงงานทกุประเภทเว้นแต่โรงงานทีป่ระกอบกจิการ โดยไม่เป็นมลพษิต่อชมุชนหรอืสิง่แวดล้อม 

ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

(2)  คลังสินค้าที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับสารเคมี เพื่อการขายส่งหรือการผลิต

(3)  สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงเด็กหรือคนชรา

(4)  สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน

ดงันัน้ กจิการคลงัเกบ็ก๊าซและโรงงานบรรจกุ๊าซดงักล่าว จงึเป็นกจิการทีจ่ดัได้ว่าเป็นไปตามเงือ่นไข 

ข้อห้ามการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ระบุไว้ในผังเมืองรวมสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ประเภท 

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจใน (1) และ (2) ข้างต้นแม้จะยังไม่มีประกาศกำาหนดประเภทโรงงานที่ไม่ก่อมลพิษ 

ต่อชุมชน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในขณะออก 

ใบอนุญาตก็ตาม แต่เนื่องจากความปลอดภัยของชุมชนที่อาจได้รับผลกระทบจำานวนมาก เป็นเรื่องสำาคัญ 

ที่หน่วยงานราชการจะต้องนำามาพิจารณา ทั้งยังมีบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2550 มาตรา 67 ให้ความรับรองและคุ้มครองสิทธิของชุมชนไว้ 

สรุปผลก�รตรวจสอบของคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีความเห็นสอดคล้องกับทางคณะอนุกรรมการด้าน 

สิทธิชุมชนและฐานทรัพยากรในประเด็นเรื่องผังเมือง ดังนั้น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ

จึงเห็นว่าการมีคำาสั่งออกใบอนุญาตของกรมธุรกิจพลังงานเป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

ขัดต่อหลักการคุ้มครองสิทธิชุมชนและหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน ทั้งเป็นการอนุญาตโดยขาดการ

ใช้ดลุพนิจิในการกำาหนดมาตรการคุ้มครองความปลอดภยัให้แก่ชมุชนผูอ้าจได้รบัผลกระทบอย่างเพยีงพอ
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สำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

คำ�ร้องเลขที่ 792/25504

เรื่อง	โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน อำาเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ข้อเท็จจริงโดยสรุป

ในพื้นที่อำาเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีการจัดทำาผังเมืองรวมชุมชนทับสะแก โดยเป็น 

การดำาเนินการร่วมกันระหว่างสำานกังานโยธาธิการและผังเมืองจังหวดัประจวบคีรีขันธ์กับองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในเขตผังเมืองรวมชุมชนทับสะแก ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของเทศบาลตำาบลทับสะแก 

และพื้นที่บางส่วนขององค์การบริหารส่วนตำาบลทับสะแก องค์การบริหารส่วนตำาบลแสงอรุณ องค์การ 

บรหิารส่วนตำาบลเขาล้าน และองค์การบริหารส่วนตำาบลนาหกูวาง อำาเภอทบัสะแก จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์  

และครอบคลุมบริเวณพื้นที่ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้จัดซื้อไว้เพื่อเตรียมก่อสร้างโรงไฟฟ้า

ผูร้้องช้ีแจงว่า เจ้าหน้าท่ีกรมโยธาธกิารและผงัเมืองจงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ได้ดำาเนนิการจดัเวทรีบัฟัง 

ความคิดเห็นของประชาชนเรื่องผังเมืองรวมชุมชนทับสะแกและได้มีการสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น 

ของประชาชนว่า ประชาชนส่วนใหญ่เหน็ด้วยกบัโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินทบัสะแกของการไฟฟ้า

ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ผู้ร้องเห็นว่า การสรุปผลการประชุมซึ่งไม่ตรงกับข้อเท็จจริงนั้น อาจส่งผลนำาไป

สูก่ารผลกัดนัให้มกีารเปลีย่นสผีงัเมอืงบรเิวณทีด่นิทีก่ารไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกำาหนดให้เป็นทีต่ัง้ 

โรงไฟฟ้าถ่านหนิทบัสะแก ผูร้้องกบัพวกจงึขอคดัค้านการทีจ่ะมกีารเปลีย่นแปลงเนือ้หาของผงัเมอืงไม่ว่าจะ

โดยวิธีใด เช่น การเปลี่ยนสีผังเมืองในเขตที่ดินของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในอำาเภอทับสะแก 

ให้เป็นสม่ีวง หรอืจะใช้วธิเีพิม่เตมิในรายละเอยีดแนบท้ายของพืน้ทีส่เีขยีวให้สามารถก่อสร้างสาธารณปูโภค 

เช่น โรงไฟฟ้าถ่านหินหรือก๊าซได้

นอกจากนี ้ต้องมกีารรับฟังความคดิเหน็ของประชาชนทีอ่ยูน่อกเขตผงัเมอืงแต่อยูใ่นพืน้ทีท่ีต้่องได้รบั 

ผลกระทบจากมลพิษหากมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน นิวเคลียร์ หรือก๊าซธรรมชาติ ประชาชนที่อยู่ 

นอกเขตผงัเมอืงต้องมสีทิธเิท่าเทยีมกบัประชาชนทีอ่ยูใ่นเขตผงัเมอืงทกุประการ โดยเฉพาะสทิธกิารคดัค้าน 

กิจการที่จะสร้างในเขตผังเมืองแต่ส่งผลกระทบต่อคนที่อยู่นอกผังเมือง

ประเด็นปัญห�ผังเมือง

การกำาหนดพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินโดยขาดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 

คว�มเห็นของหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง	ในประเด็นปัญห�ผังเมือง

กรมโยธ�ธิก�รและผังเมือง	ชี้แจงว่าในการจัดทำาผังเมืองรวมชุมชนทับสะแกที่ผ่านมา เป็นผังร่าง 

ซึ่งได้ดำาเนินการตามกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายผังเมืองทุกประการ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของ 

4 คำาร้องที่ 792/2550 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2550
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ผังเมืองกับก�รคุ้มครองสิทธิชุมชน
และสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน

ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียและการคำานึงถึงการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  

ส่วนการใช้ประโยชน์ทีด่นิบรเิวณตำาบลนาหกูวางทีก่ารไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทยจดัซือ้ไว้นัน้ ในผงัร่าง 

ปัจจบุนั กย็งัคงกำาหนดให้เป็นทีด่นิประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สเีขยีว) ไม่อนญุาตให้โรงงานทีเ่ป็นมลพษิ 

เกดิขึน้ในพืน้ที ่หากการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทยจะขอแก้ไขให้เป็นสอีืน่นัน้ต้องดำาเนนิกระบวนการ 

ตามผังเมืองและอยู่ที่ประชาชนในพื้นที่กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หากตกลงกันได้ การไฟฟ้า 

ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในฐานะเจ้าของที่ดินสามารถยื่นขอให้แก้ไขผังเมืองรวมชุมชนทับสะแก 

ในภายหลังได้

คณะอนุกรรมก�รสิทธิในทรัพย�กรนำ้�	ช�ยฝั่ง	แร่และสิ่งแวดล้อม	มีความเห็นว่ากระบวนการ 

รบัฟังความคดิเห็นของประชาชนมคีวามสำาคญัอย่างยิง่ตามบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย 

พุทธศักราช 2550 และตามหลักการแห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 แต่กระบวนการจัดทำา 

ผังเมืองจากขั้นตอนที่ 6 จนประกาศใช้บังคับผังเมืองเปิดโอกาสให้มีการร้องคัดค้านร่างผังเมืองที่ผ่าน 

กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนแล้วจึงอาจทำาให้ผังเมืองที่ประกาศใช้ไม่ตรงกับการรับฟัง 

ความคิดเห็นได้ ดังนั้น หากมีการเปลี่ยนแปลงร่างผังเมืองควรกลับมารับฟังความคิดเห็นของประชาชน 

อีกครั้งหนึ่ง แม้มิได้กำาหนดไว้ในขั้นตอนการจัดทำาผังเมืองรวมก็ตาม

คำ�ร้องเลขที่ 800/25505

เรื่อง	โรงงานเหล็ก จังหวัดเพชรบุรี

ข้อเท็จจริงโดยสรุป

บริษัท ท. ได้เข้ามาก่อตั้งโรงงานประกอบกิจการหลอมเหล็ก ในพื้นที่หมู่ที่ 1 ตำาบลหนองชุมพล  

อำาเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี โดยไม่มีการสอบถามชาวบ้านก่อนทำาการก่อสร้าง และพื้นที่โครงการ 

อยู่ในเขตจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ในวันที่ 4 เมษายน 2550 ชาวบ้านได้เดินทางไปยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีให้ระงับ 

การก่อสร้างโครงการ แต่กไ็ม่มหีน่วยงานใดให้การตอบรบั จนกระทัง่เม่ือก่อสร้างโรงงานเสรจ็ มีการทดลอง 

เดนิเครือ่งในวนัท่ี 11 ธนัวาคม 2550 เป็นเวลา 4 วนั ก่อให้เกดิผลกระทบทัง้ด้านมลภาวะทางเสยีง ฝุน่ละออง 

และกลิ่น 

วันที่ 19 ธันวาคม 2550 อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรีได้มีหนังสือขอความร่วมมือให้โรงงานระงับ 

โครงการไปก่อนจนกว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการจะผ่านการพิจารณาจาก 

สำานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5 รายงานผลการตรวจสอบการละเมดิสทิธมินษุยชน คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหง่ชาต ิที ่332/2553 ลงวนัที ่6 ตลุาคม  
2553
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ประเด็นปัญห�ผังเมือง

1. ความลา่ชา้ในการจดัทำาผงัเมอืงรวมจงัหวดัเพชรบุร ีซึง่อยูใ่นขัน้ตอนดำาเนนิการออกกฎกระทรวง  

โดยตามร่างกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบุรี ที่ตั้งของโรงงานหลอมเหล็กดังกล่าวจะอยู่ในที่ดิน 

ประเภทชนบทและเกษตรกรรมและมีข้อกำาหนดห้ามกิจกรรมหลอมเหล็ก

2. การพิจารณาเปลี่ยนการใช้ที่ดินเพื่อประโยชน์อย่างอื่นที่มิใช่เกษตรกรรม ตามมาตรา 4 

พระราชบัญญัติจดัรปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม พ.ศ. 2517 การเปลีย่นการใชป้ระโยชนด์งักลา่ว มิไดมี้กระบวนการ 

รับฟังความคิดเห็นของประชาชนหรือได้รับความยินยอมจากชุมชนในพื้นที่ 

คว�มเห็นของหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง	ในประเด็นปัญห�ผังเมือง

สำ�นกัง�นโยธ�ธกิ�รและผงัเมอืงจงัหวดัเพชรบรุ	ีไดต้อบประเดน็การประกอบกจิการหลอมเหลก็ 

ในพื้นที่ดังกล่าวขัดต่อกฎหมายผังเมืองหรือไม่ นั้นว่า เนื่องจากพื้นที่บริเวณดังกล่าวยังไม่มีกฎกระทรวง 

ประกาศบังคับใช้ จึงไม่สามารถนำากฎหมายผังเมืองมาพิจารณาได้ในขณะนี้

สำ�นักง�นจัดรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี	ได้ชี้แจงกรณีการเปลี่ยนการใช้ที่ดินเพื่อประโยชน์อย่างอื่น 

ทีม่ใิชเ่กษตรกรรมวา่ การบงัคบัใชท้ีด่นิตามมาตรา 45 พระราชบญัญตัจิดัรปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม พ.ศ. 2517  

มิได้บังคับเด็ดขาด มีข้อยกเว้นให้คณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดมีอำานาจในการอนุญาต

คณะกรรมก�รสทิธมินษุยชนแห่งช�ติ	มีความเหน็ต่อประเดน็การจดัรปูทีด่นิว่า การเปลีย่นการใช้ 

ประโยชน์ที่ดินจากเพ่ือการทำาเกษตรกรรมเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมดังกล่าว มิได้มีกระบวนการรับฟังความ 

คิดเห็นของประชาชน หรือได้รับความยินยอมจากชุมชนในพื้นที่ กระบวนการพิจารณาให้เปลี่ยนแปลง 

การใช้ประโยชน์ในที่ดินดังกล่าว จึงไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของมาตรา 57 วรรค 2 รัฐธรรมนูญแห่ง 

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

สรุปผลก�รตรวจสอบของคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีข้อเสนอต่อสำานักงานจัดรูปที่ดินกลาง ให้พิจารณาจัดทำา

กระบวนการรบัฟังความคดิเหน็ของประชาชน ก่อนมมีตใิห้เปลีย่นการใช้ทีด่นิเพือ่ประโยชน์อย่างอืน่ทีม่ใิช่

เกษตรกรรม

คำ�ร้องเลขที่ 644/25526

เรื่อง การก่อสร้างต่อเติมไซโลปูนบริเวณหน้าสถานีรถไฟนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

6 รายงานผลการตรวจสอบ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่ 289/2555 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2555
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ข้อเท็จจริงโดยสรุป

กรณีคดัค้านการก่อสร้างต่อเตมิไซโลปูนของบรษิทั พ. บรเิวณหน้าสถานรีถไฟ นาสาร ตำาบลนาสาร 

อำาเภอนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ของราษฎรตำาบลนาสาร 

บรษิทัได้รบัใบอนญุาตให้ประกอบกจิการโรงงานเมือ่วนัที ่28 มนีาคม 2538 ซึง่การประกอบกจิการ 

ของบริษัทได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพและอนามัยของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงจนก่อ 

ให้เกดิโรคเกีย่วกบัระบบทางเดนิหายใจ เช่น โรคมะเรง็เยือ่หุ้มปอด โรคภมิูแพ้ โรคหอบหืด วณัโรค โรคปอด

อุดกั้นเรื้อรัง เป็นต้น เนื่องจากสถานท่ีตั้งของไซโลปูนอยู่กลางชุมชนแออัดและเป็นเขตติดต่อกับโรงเรียน 

วัด สถานีรถไฟ สนามเด็กเล่น ศาลาอเนกประสงค์ของชุมชน ตลาดและไนท์พลาซ่า ซึ่งคนในพื้นที่ได้มีการ 

ร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาเหตุเดือดร้อนรำาคาญจากฝุ่นผงปูนเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2543 แต่ปัญหาก็ยัง 

ไม่ได้รับการเยียวยา บริษัทก็ยังคงประกอบกิจการและยังได้มีการยื่นขอต่อเติมและขยายไซโลปูนในช่วง 

ปลายปี 2551 ต่อมาเมือ่วนัท่ี 12 กนัยายน 2552 มีประชาชนจำานวน 7,380 คน ยืน่หนงัสอืถงึผูมี้หน้าทีด่แูล 

พื้นที่ทั้งในระดับประเทศและในระดับท้องถิ่น

ประเด็นปัญห�ผังเมือง

การใช้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย กล่าวคือ เทศบาลเมืองนาสาร ในการยื่นคำาร้องขอแก้ไขหรือ 

เปลีย่นแปลงหรอืยกเลกิข้อกำาหนดเกีย่วกบัการใช้ประโยชน์ทีด่นิผงัเมอืงรวมเมอืงนาสาร โดยได้ยืน่คำาร้อง 

ภายใน 90 วัน ตามที่กฎหมายกำาหนด (ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2552 ถึงวันที่ 27 มกราคม 2553) ขอให้ 

กรมโยธาธิการและผังเมืองแก้ไขส่วนของการกำาหนดสีที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยที่มีการกำาหนด 

เป็นสีขาว (พื้นที่นอกเหนือการควบคุมของผังเมืองรวม กฎหมายผังเมืองบังคับใช้ไม่ได้ อันเป็นช่องว่าง 

ของกฎหมาย) เนื่องจากการกำาหนดดังกล่าวทำาให้บริษัท พ. สามารถมาเช่าที่ดินของการรถไฟ 

แห่งประเทศไทยประกอบกิจการโรงงาน เนื่องจากตามข้อกำาหนดผังเมืองไม่ได้ห้ามไว้ จึงขอให้แก้ไข 

สีผังเมืองดังกล่าวเป็นสีนำ้าเงิน (ที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ)  

แต่ปรากฏว่าที่ประชุมคณะอนุกรรมการผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย  

มมีตไิม่ให้เปลีย่นแปลงสโีดยให้เหตผุลว่าเพือ่ความสะดวกในการจดัการพืน้ทีข่องการรถไฟแห่งประเทศไทย  

โดยมิได้คำานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนแต่อย่างใด (กรกฎาคม 2553)

คว�มเห็นของหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง	ในประเด็นปัญห�ผังเมือง

เทศบ�ลเมืองน�ส�ร

เทศบาลฯ ไดร้บัเรือ่งรอ้งเรยีนจากราษฎรมาโดยตลอด ตัง้แตปี่ 2542 ซึง่ทางเทศบาลฯ ไดพ้ยายาม 

หาแนวทางแก้ไข แต่ก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ 
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เทศบาลฯ มีความเห็นว่าปัญหาจะเกิดขึ้นมาอีกมากในอนาคตจึงเห็นควรให้บริษัท พ. ย้าย 

สถานประกอบการไปที่อื่นและในกรณีเดียวกันนี้เทศบาลฯ ได้ยื่นคำาร้องต่อ สำานักโยธาธิการและผังเมือง

จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพ่ือขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงสีผังเมืองรวมเมืองนาสาร จากสีขาวเป็นสีนำ้าเงิน เพื่อแก้ไข

ปัญหาในระยะยาวแบบบูรณาการ 

สำ�นักโยธ�ธิก�รและผังเมือง จังหวัดสุร�ษฎร์ธ�นี

บรเิวณสถานรีถไฟนาสาร อยูใ่นผงัเมอืงรวมเมอืงนาสารหากแตข่าดอายบุงัคบัใชอ้ยู ่เทศบาลเมอืง 

นาสาร จึงได้นำาผังเมืองรวมเมืองนาสารไปจัดทำาเป็นเทศบัญญัติเทศบาลเมืองนาสาร เรื่อง กำาหนดบริเวณ 

ห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในท้องที่เทศบาลเมืองนาสาร  

อำาเภอนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2551 เพื่อบังคับใช้ชั่วคราวและกรมโยธาธิการและผังเมืองกำาลัง 

ดำาเนินการปรับปรุงผังเมืองรวม

ผังเมืองรวมเมืองนาสารไม่ได้กำาหนดพื้นที่สองข้างทางรถไฟบริเวณใกล้สถานีรถไฟ เพราะบริเวณ 

ดังกล่าวเป็นพื้นที่สีขาว จึงไม่มีกฎหมายบังคับใช้แต่อย่างใด

สรุปผลก�รตรวจสอบของคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ

คณะอนุกรรมการด้านสิทธิชุมชนและฐานทรัพยากรมีความเห็นว่า การที่บริษัท พ. มาเช่าพ้ืนที่ 

การถไฟแห่งประเทศไทยในการประกอบกิจการ ซึ่งเป็นพื้นที่สีขาวตามประกาศของกรมโยธาธิการ 

และผังเมืองได้กำาหนดไว้นั้น ทำาให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ดังกล่าวสามารถประกอบกิจการได้ทุกประเภท 

โดยไม่มีข้อจำากัดอันเป็นช่องว่างของกฎหมาย นอกจากนี้ ยังมีความเห็นว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย 

สมควรพิจารณาออกระเบียบในการให้เช่าที่ดินสำาหรับกิจการที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชน  

สุขภาพ และสภาพแวดล้อม มิฉะนั้นอาจถือได้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยสนับสนุนให้เกิด 

การละเมิดต่อประชาชนและชุมชน 

ทั้งนี้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีมติให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม และสำานักงาน 

อตุสาหกรรมจงัหวดัสรุาษฎร์ธานพิีจารณาเพกิถอนใบอนญุาตและไมอ่นญุาตใหบ้รษิทั พ. ประกอบกจิการ 

ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพบริเวณสถานีรถไฟนาสาร โดยได้ให้นำ้าหนักกับผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชุมชน 

เป็นหลัก

คำ�ร้องเลขที่	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
 หนังสือสำานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี ที่ กจ 0022/283 ฉบับลงวันที่ 13 มีนาคม 2556
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กรณีร้องเรียนคัดค้าน “โครงการก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวม” 3 สาย คือ สาย ก สาย ข และ 

สาย ค ในพื้นท่ีจังหวัดกาญจนบุรีของกรมทางหลวงชนบท ตามผังเมืองรวมจังหวัดซึ่งได้หมดอายุไปแล้ว 

แต่ชาวบ้านในพื้นที่เห็นว่าโครงการดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินเดิมของชาวบ้าน 

นอกจากนี้ ยังมีประเด็นเรื่องความโปร่งใสในการจัดทำาโครงการดังกล่าว กล่าวคือ 

1) ชาวบ้านไม่สามารถเข้าถึงและไม่ได้รับแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการ ตลอดจนเรื่อง 

ข้อกำาหนดในประกาศพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดิน 

2) กระบวนการมีส่วนร่วมที่จัดขึ้นไม่ครอบคลุมผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการจึงถือไม่ได้ว่า

ประชาชนได้มีส่วนร่วมแล้ว

3) แผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกาเป็นแผนที่ท้ายผังเมืองเดิมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 ซึ่งไม่ตรงกับ 
สภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน และชาวบ้านไม่เห็นว่าโครงการดังกล่าวจำาเป็นต่อการพัฒนาพ้ืนที่  
ด้วยเหตุผลนี้จึงเห็นควรยกเลิกโครงการทั้งหมด 

ชาวบ้านซึง่รวมไปถงึผูร้้องและเครอืข่ายผูท้ีไ่ด้รบัผลกระทบได้ดำาเนนิการร้องเรยีนคดัค้านมาตลอด  
และกรมทางหลวงชนบทก็เคยมีหนังสือแจ้งชะลอโครงการแล้วในวันที่ 10 สิงหาคม 2553 แต่ก็ยัง 
ดำาเนินการต่อในวันที่ 24 กันยายน 2555 เครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างถนนตาม 
ผังเมืองรวมได้ทำาหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีว่า หากจะมีความเห็นอนุมัติโครงการฯ ให้แจ้ง 
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมด้วย นอกจากนี้เครือข่ายก็ได้มีการรวบรวมรายชื่อเพื่อคัดค้านโครงการฯ โดยมี 
คนร่วมมากกว่า 3,000 รายชื่อ แต่ก็ไม่ได้รับการติดต่อกลับให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมแต่อย่างใด 

อย่างไรก็ดี กรมทางหลวงชนบทได้มีหนังสือชี้แจงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแล้วว่า 
อธิบดีกรมทางหลวงได้พิจารณาเห็นชอบอนุมัติให้ยกเลิกโครงการดังกล่าวแล้ว

ประเด็นปัญห�ผังเมือง

การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการที่จัดทำาภายใต้ผังเมืองรวมจังหวัดกาญจนบุรีที่หมดอายุ 
ไปแล้ว แต่อยู่ในระหว่างการปรับปรุงครั้งที่ 2 รวมถึงการเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการดังกล่าว 
ที่ไม่ชอบธรรม ปัญหาการบังคับใช้ผังเมืองในช่วงรอยต่อที่ผังเมืองหมดอายุแล้ว

คว�มเห็นของหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง	ในประเด็นปัญห�ผังเมือง

ผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดก�ญจนบุรี

โครงการก่อสร้างถนนทั้ง 3 สาย เกิดจากการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีลงนามขอสนับสนุน 
งบประมาณและค่าก่อสร้างจากกรมทางหลวงชนบท เมื่อปี พ.ศ. 2551 ซึ่งเป็นการดำาเนินโครงการ 
ตามผังเมืองรวมที่มีอยู่แล้ว 
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เมื่อได้รับเร่ืองร้องเรียนจากชาวบ้าน ทางจังหวัดก็ได้ทำาหนังสือถึงกรมทางหลวงชนบท และได้
ทราบทางวาจาว่ากรมทางหลวงชนบทจะดำาเนินการชะลอโครงการทั้งหมดจนกว่าจะทำาความเข้าใจกับ
ประชาชนในพื้นที่ 

กรมท�งหลวงชนบท

ปี พ.ศ. 2555 กรมทางหลวงชนบทได้รับงบประมาณสำารวจเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ สาย ก และ 
สาย ค แต่ในการออกพระราชกฤษฎีกาได้ออกครอบคลุมถนนทั้ง 3 สาย 

โครงการสร้างถนนทั้ง 3 ไม่เข้าข่ายต้องจัดทำารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การรับฟังความคิดเห็น ได้จัดขึ้นก่อนที่จะออกพระราชกฤษฎีกากำาหนดเขตที่ดินในบริเวณท่ีที่จะ 

เวนคืน โดยสำารวจรายชื่อตามแนวสายทาง และหนังสือเชิญเข้าร่วมและแจ้งว่าจะมีการรับฟังความคิดเห็น  

โดยมีแผ่นพับนำาเสนอแจกชาวบ้านให้ทราบถึงสิทธิในการเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น โดยได้จ้างที่ปรึกษา 

ทำาการจัดประชุมและเก็บรายละเอียดข้อมูล ดังนี้ 

สาย ก (ซึ่งเป็นสายบังคับของผังเมือง) มีผู้เข้าร่วมครั้งที่ 1 จำานวน 50 คน ครั้งที่ 2 เฉพาะผู้ที่ได้รับ 

ผลกระทบจากโครงการจำานวน 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 

สรุปได้ว่ามีผู้เห็นด้วยกับโครงการจำานวนมากกว่า ก็ดำาเนินการตามโครงการต่อไป ซึ่งในขั้นตอน 

การสำารวจอสังหาริมทรัพย์ ก็ต้องดำาเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนการสำารวจเช่นกัน 

ให้โอกาสชุมชนเสนอแนวทางเลือกเพื่อปรับเปลี่ยนแนวเส้นทางไม่ให้กระทบต่อชุมชน 

ยอมรบัวา่พระราชกฤษฎกีามผีลกระทบกบัชาวบา้น ถนนสาย ข กไ็ดช้ะลอโครงการเพราะชาวบา้น 

คา้นแลว้ แตก่ารชะลอคอืมโีอกาสสรา้งได ้หากชาวบ้านจะขอยกเลิกโครงการถนนกต็อ้งดำาเนนิการคัดคา้น 

ผังเมือง เน่ืองจากกรมทางหลวงชนบทดำาเนินการตามคำาขอของทางจังหวัดซ่ึงเป็นการก่อสร้างตาม 

ผังเมืองรวม

แผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกาเป็นแผนที่เดิมตามผังเมืองเก่าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 ซึ่งไม่ถูกต้อง 

ตามความเป็นจริง 

การเข้าสำารวจอสังหาริมทรัพย์จะกำาหนด 100 เมตร บริเวณทางแยก 500 เมตร แต่การเวนคืน

จริงๆ จะทำาแค่ 20 เมตรและ 30 เมตร ตามโครงการสร้างถนน



75

ผังเมืองกับก�รคุ้มครองสิทธิชุมชน
และสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน

สำ�นักง�นโยธ�ธิก�รและผังเมืองจังหวัดก�ญจนบุรี

จังหวัดกาญจนบุรีมีผังเมืองรวมจังหวัดที่บังคับใช้มาแล้ว 2 ครั้ง ปัจจุบันหมดอายุแล้ว

สาเหตุที่หน่วยงานอื่นนำาแนวผังเมืองของกรมโยธาธิการและผังเมืองไปสร้าง เนื่องจากตาม 

กฎหมายผังเมืองให้อำานาจหน่วยงานในการรอนสิทธิ ออกคำาสั่งให้ผู้ที่จะปลูกสร้างลำ้าแนวถนนระงับ 

การก่อสร้างได้ 

การก่อสร้างถนนใช้ชือ่โครงการว่า “โครงการก่อสร้างถนนตามผงัเมืองรวม” และได้รบังบประมาณ

มาตามชื่อโครงการนี้ จึงต้องนำาเอาถนนที่ปรากฏตามผังเมืองไปก่อสร้างตามโครงการที่ได้รับงบประมาณ 

ปัจจุบัน ผังเมืองรวมเมืองกาญจนบุรีซึ่งรวมโครงการก่อสร้างถนน เตรียมปิดประกาศ 15 วัน 

เพื่อให้ประชาชนทราบและมาแสดงความคดิเหน็ สามารถคัดค้านได ้และคำาคดัค้านกจ็ะถกูนำาไปพิจารณา 

รับฟังในที่ประชุมคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดและผังเมืองชาติ ซึ่งอาจจะยืนยันตามแบบผังเมืองเดิม 

ปัจจบุนัการปรับปรุงผงัเมอืงรวมจงัหวดักาญจนบรุ ี(ปรบัปรงุครัง้ที ่2) เป็นภารกจิทีก่รมโยธาธกิาร 
และผังเมอืงถ่ายโอนให้เทศบาลเมอืงกาญจนบรุ ีร่วมกบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตผงัเป็นผูด้ำาเนนิการ 
โดยจัดจ้างที่ปรึกษา คือ บริษัท ฟ. ดำาเนินการ และกรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นผู้สนับสนุนด้านวิชาการ 
ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนที่ 4 (การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน) ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันที ่
5 กมุภาพนัธ์ 2556 มผีูเ้ข้าร่วมประชมุประมาณ 1,000 คน ปรากฏว่า ความเหน็คนส่วนใหญ่คอืไม่ต้องการ 
ถนนโครงการหลายสายทีผ่่านพืน้ทีช่มุชนหนาแน่น ทัง้นี ้จะได้จดัประชมุรบัฟังความคิดเห็นของผูแ้ทนชมุชน 
ของแต่ละกลุ่มย่อยอีกคร้ังภายในเดือนมีนาคม 2556 เพื่อจะได้นำาไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการกำาหนด 
โครงการก่อสร้างถนนต่อไป

ข้อคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนท่ีไม่ว่าจะเป็นการคัดค้านหรือเห็นด้วยจะถูกนำาไปประกอบการ 
พิจารณาวางและจัดทำาผังเมืองรวม หรือทบทวนผังเมืองรวมที่ได้วางไว้และจัดทำาขึ้นไว้ก่อนแล้ว ก่อนที่จะ 
นำาเสนอคณะกรรมการผังเมืองพิจารณา 

ปลัดอำ�เภอท่�ม่วง

ถนนสาย ข ผ่านอำาเภอท่าม่วงประมาณ 1 กิโลเมตร ผ่านพื้นที่ไร่นา สวนผัก ไม่มีบ้านเรือน ได้มี
การประชุมประมาณ 2 คร้ัง มีเฉพาะผู้นำาชุมชนไป ชาวบ้านไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมและจากการสอบถาม
กำานัน ผู้ใหญ่บ้าน เห็นว่าไม่มีผลกระทบต่อชาวบ้าน 

เทศบ�ลเมืองก�ญจนบุรี 

เทศบาลเมืองกาญจนบุรีได้รับการถ่ายโอนอำานาจการทำาผังเมืองมาเม่ือปี พ.ศ. 2548 แต่เมื่อ 
ผงัเมอืงเดมิหมดอาย ุอำานาจหนา้ทีก่เ็ปน็ขององคก์รปกครองทอ้งถิน่ในพืน้ทีจ่งัหวดักาญจนบุรใีนการจดัทำา 
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ผังเมืองรวม โดยเทศบาลเมืองกาญจนบุรีมีหน้าที่หลักในการจัดทำา โดยเทศบาลเมืองกาญจนบุรีได้จัดจ้าง 
บรษิทั ฟ. ซึง่อยูใ่นขัน้ตอนการรบัฟงัความคดิเหน็และผลจากการรบัฟงันีก้จ็ะถกูเสนอไปยงัคณะกรรมการ 
ผังเมืองส่วนกลางอีกครั้งหนึ่ง ปัจจุบันผังเมืองหมดอายุแล้ว แต่ก่อนหน้านี้เทศบาลก็ได้ดำาเนินการ 
ก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวม ซึ่งถนนสาย ก เป็นสายหลัก ส่วนสาย ข และ ค เป็นเพียงสายแนะนำา 

เทศบาลเมืองกาญจนบุรีไม่ทราบเรื่องการยกเลิกโครงการก่อสร้างถนน

ถนนสาย ข จะมีการปรับเปลี่ยนตามผังเมืองใหม่ แต่สาย ก และ ค จะคงเส้นทางไว้เหมือนเดิม 

เทศบ�ลตำ�บลป�กแพรก

ชาวบ้านตำาบลปากแพรกเคยคัดค้านการก่อสร้างถนนแต่ไม่สำาเร็จ จึงได้ร้องต่อศาลปกครอง 
ศาลปกครองมีคำาสั่งให้ชะลอโครงการเฉพาะส่วนที่ร้องต่อศาลเท่านั้น ไม่ใช่ชะลอถนนสาย ข ทั้งสาย 

มีปัญหาเร่ืองการบังคับใช้ผังเมืองในช่วงรอยต่อที่ผังเมืองหมดอายุไปแล้ว ท้องถิ่นก็จำาเป็นต้อง

อนุญาตเนื่องจากไม่มีกฎหมายบังคับ

ควรหาข้อยุติว่า การดำาเนินการอย่างไรให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารทั่วถึง ความจำาเป็นเร่ือง 

การสร้างถนน การรับฟังความเห็นของประชาชน การเยียวยาผลกระทบ กรมทางหลวงชนบทควรให้ 

คำาตอบกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างชัดเจน

คว�มเห็นคณะอนุกรรมก�รด้�นสิทธิชุมชน

การดำาเนินการโครงการแบบนี้ต้องดำาเนินการโดยยึดหลักตามรัฐธรรมนูญ จะใช้กฎหมายผังเมือง

และกฎหมายเฉพาะอย่างเดียวไม่ได้ 

สิทธิชุมชน ชุมชนมีสิทธิใช้ประโยชน์และบริหารจัดการป่า ลุ่มนำ้า ที่ดิน ชายฝั่ง ดังนั้น การดำาเนิน

นโยบายต่างๆ ต้องคำานึงถึงประโยชน์ของประชาชนและควรให้ประชาชนมีส่วนในการบริหารจัดการ

สิทธิในการมีส่วนร่วม ต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่การอนุมัติโครงการนี้ ต้องถามความเห็น 

จากชาวบ้านกอ่นท่ีจะมโีครงการ ในเวทท่ีีกรมทางหลวงชนบทจา้งบรษิทัทีป่รกึษามาทำา กรมทางหลวงชนบท 

ต้องให้ประชาชนทั้งจังหวัดรับรู้ข้อมูลก่อน โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีส่วนได้เสีย การมีส่วนร่วมในการแสดง 

ความคิดเห็น ว่าโครงการมีจุดอ่อนอย่างไร มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ส่วนร่วมในการดำาเนินการและ 

ส่วนร่วมในการตรวจสอบ 

มีมติเห็นควรยกเลิกโครงการ
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8 รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่ 332/2553 ลงวันที่ 6 
 ตุลาคม 2553

(2)	 คว�มล่�ช้�ในก�รประก�ศบังคับใช้ผังเมือง

คำ�ร้องเลขที่	800/25508

เรื่อง	โรงงานเหล็ก จังหวัดเพชรบุรี

ข้อเท็จจริงโดยสรุป

บริษัท ท. ได้เข้ามาก่อตั้งโรงงานประกอบกิจการหลอมเหล็ก ในพื้นที่หมู่ที่ 1 ตำาบลหนองชุมพล  

อำาเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี โดยไม่มีการสอบถามชาวบ้านก่อนทำาการก่อสร้าง และพื้นที่โครงการ 

อยู่ในเขตจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ในวันที่ 4 เมษายน 2550 ชาวบ้านได้เดินทางไปยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีให้ระงับ 

การกอ่สรา้งโครงการ แตก่ไ็มม่หีนว่ยงานใดใหก้ารตอบรบั จนกระทัง่เม่ือกอ่สรา้งโรงงานเสรจ็ มีการทดลอง 

เดินเครื่องในวันท่ี 11 ธันวาคม 2550 เป็นเวลา 4 วัน ก่อให้เกิดผลกระทบทั้งด้านมลภาวะทางเสียง 

ฝุ่นละอองและกลิ่น

วันที่ 19 ธันวาคม 2550 อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรีได้มีหนังสือขอความร่วมมือให้โรงงานระงับ

โครงการไปก่อนจนกว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการจะผ่านการพิจารณาจาก

สำานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประเด็นปัญห�ผังเมือง

1. ความลา่ชา้ในการจดัทำาผงัเมอืงรวมจงัหวดัเพชรบุร ีซึง่อยูใ่นขัน้ตอนดำาเนนิการออกกฎกระทรวง 

โดยตามร่างกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบุรี ที่ตั้งของโรงงานหลอมเหล็กดังกล่าวจะอยู่ในที่ดิน

ประเภทชนบทและเกษตรกรรม และมีข้อกำาหนดห้ามกิจกรรมหลอมเหล็ก

2. การพิจารณาเปลี่ยนการใช้ที่ดินเพื่อประโยชน์อย่างอื่นที่มิใช่เกษตรกรรม ตามมาตรา 45 

พระราชบัญญัติจัดรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2517 การเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ดังกล่าว มิได้มี 

กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน หรือได้รับความยินยอมจากชุมชนในพื้นที่ 

คว�มเห็นของหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง	ในประเด็นปัญห�ผังเมือง

สำ�นกัง�นโยธ�ธกิ�รและผงัเมอืงจงัหวดัเพชรบรุ	ีไดต้อบประเดน็การประกอบกจิการหลอมเหลก็ 

ในพื้นที่ดังกล่าวขัดต่อกฎหมายผังเมืองหรือไม่นั้นว่า เนื่องจากพื้นที่บริเวณดังกล่าวยังไม่มีกฎกระทรวง 

ประกาศบังคับใช้ จึงไม่สามารถนำากฎหมายผังเมืองมาพิจารณาได้ในขณะนี้
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9 รายงานผลการตรวจสอบ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่ 397/2555 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2555

สำ�นักง�นจัดรูปท่ีดินจังหวัดเพชรบุรีได้ชี้แจงกรณีการเปลี่ยนการใช้ที่ดินเพื่อประโยชน์อย่างอื่น 

ที่มิใช่เกษตรกรรมว่า การบังคับใช้ที่ดินตามมาตรา 45 พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  

พ.ศ. 2517 มิได้บังคับเด็ดขาด มีข้อยกเว้นให้คณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดมีอำานาจในการอนุญาต

คณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ มีความเห็นต่อประเด็นการจัดรูปที่ดินว่า การเปลี่ยนการ 

ใช้ประโยชน์ที่ดินจากเพื่อการทำาเกษตรกรรมเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมดังกล่าว มิได้มีกระบวนการรับฟัง 

ความคดิเหน็ของประชาชน หรอืไดร้บัความยนิยอมจากชมุชนในพืน้ที ่กระบวนการพจิารณาให้เปลีย่นแปลง

การใช้ประโยชน์ในที่ดินดังกล่าว จึงไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของมาตรา 57 วรรค 2 รัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

สรุปผลก�รตรวจสอบของคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีข้อเสนอต่อสำานักงานจัดรูปที่ดินกลาง ให้พิจารณาจัดทำา

กระบวนการรบัฟังความคิดเห็นของประชาชน กอ่นมมีตใิหเ้ปลีย่นการใชท้ีด่นิเพือ่ประโยชนอ์ยา่งอืน่ทีม่ใิช่

เกษตรกรรม

คำ�ร้องเลขที่ 434/25539

เรื่อง	โรงงานหลอมเศษโลหะ ตำาบลมาบโป่ง อำาเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

ข้อเท็จจริงโดยสรุป

ผูร้อ้ง (ปกปดิชือ่) ไดร้อ้งเรยีนตอ่คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหง่ชาต ิตามคำารอ้งที ่434/2553 วา่ 

บริษัท ย. ได้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการประเภทหล่อหลอมเศษโลหะ บริเวณหมู่ที่ 2 ตำาบลมาบโป่ง 

อำาเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี และสำานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ได้ออกใบอนุญาตให้โดยไม่มี 

การศึกษาประเมินผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน และไม่จัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็น 

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

ประเด็นปัญห�ผังเมือง

ความล่าช้าในการออกประกาศ (ร่าง) กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม (เดือนสิงหาคม 2553) 

ทำาให้มีการประกอบกิจการโรงงานหลอมทองแดงในพื้นที่ ขัดกับร่างกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว

ความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในประเด็นปัญหาผังเมือง

กรมโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรีได้ชี้แจงว่า พื้นที่ดังกล่าวยังไม่มีกฎกระทรวงผังเมืองรวม

ประกาศบังคับใช้ขณะนี้ (เดือนสิงหาคม 2553) กรมโยธาธิการและผังเมืองกำาลังดำาเนินการวางแผนและ 
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จดัทำาผงัเมอืงรวมชมุชนพานทอง -หนองตำาลงึ จงัหวดัชลบุร ีซึง่อยูใ่นระหวา่งเสนอคณะกรรมการกฤษฎกีา 

ตรวจพิจารณา โดยกำาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินไว้เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม

สรุปผลก�รตรวจสอบของคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ

คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหง่ชาตไิดพ้จิารณาเห็นวา่ การประกอบกจิการโรงงานอาจกอ่ใหเ้กดิ

ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน และกระบวนการพิจารณาอนุญาตของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีปัญหา 

ในประเด็นการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน จึงเห็นควรให้พิจารณา 

ยกเลิกใบอนุญาตดังกล่าว และเห็นควรมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมเรื่องแนว

ปฏบิตัใินกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนสำาหรบัการออกใบอนญุาตประกอบกจิการโรงงาน

คำ�ร้องเลขที่	725/255310

เรื่อง	โครงการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร แห่งที่ 2 จังหวัดชลบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรา

ข้อเท็จจริงโดยสรุป

ราษฎรในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราและชลบุรีมาร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ว่า บริษัท อ. ได้มีโครงการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร แห่งที่ 2 ซึ่งมีบริเวณครอบคลุมพื้นที่ 

ตำาบลเกาะลอย ตำาบลบ้านเก่า ตำาบลบางนาง อำาเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี และตำาบลบางผึ้ง 

อำาเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา มีพื้นที่ประมาณ 8,226 ไร่ 3 งาน 84 ตารางวา โดยการ 

นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้มีการประกาศจัดตั้งพื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตอุตสาหกรรมทั่วไป  

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร (โครงการ 2) เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2553

ประชาชนมีความกังวลว่าหากมีการจัดการไม่ดีเพียงพอ อาจก่อให้เกิดผลกระทบกับเกษตรกร  

เนื่องจากพื้นที่โดยรอบโครงการเป็นพื้นที่เกษตรกรรม มีการเพาะปลูกและมีการเล้ียงปลาและกุ้งเป็น 

จำานวนมาก อีกทั้งร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมยังได้กำาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินดังกล่าว 

เป็นประเภทนิคมอุตสาหกรรมในบางส่วน และเป็นพื้นที่เกษตรกรรมเป็นบางส่วนทับซ้อนกันอยู่

10 หนังสือคณะอนุกรรมการด้านสิทธิชุมชนและฐานทรัพยากรที่ สม 003/719 ฉบับลงวันที่ 18 เมษายน 2554
 หนังสือกรมโยธาธิการและผังเมืองที่ มท 0712/3892 ฉบับลงวันที่ 2 มิถุนายน 2554
 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาประสานงานและจัดทำาผังเมือง ครั้งที่ 4/2546 วันที่ 14  
สิงหาคม 2546
 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาประสานงานและจัดทำาผังเมือง คร้ังท่ี 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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ประเด็นปัญห�ผังเมือง

ความล่าช้าในการประกาศบังคับใช้ 

1) ผังเมืองรวมชุมชนบางปะกง 

2) ผังเมืองรวมชุมชนพานทอง - หนองตำาลึง จังหวัดชลบุรี 

ซ่ึงใช้เวลา 7 ป ี8 เดอืนฉบบัหนึง่ และ 6 ป ี1 เดอืน อกีฉบบัหนึง่ตามลำาดบั นบัแตว่นัทีค่ณะอนกุรรมการ 

ผังเมืองพิจารณาประสานงานวางและจัดทำาผังเมืองได้มีการประชุมในประเด็นผังเมืองนั้นๆ จนถึงวันที่ 

ถูกประกาศบังคับใช้ 

ส่วนรายละเอียดการจัดทำาผังอื่นยังไม่มีข้อมูล

คว�มเห็นของหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง	ในประเด็นปัญห�ผังเมือง

กรมโยธ�ธิก�รและผังเมือง

จากการตรวจสอบพบวา่พืน้ทีส่ว่นใหญเ่ปน็พืน้ทีว่า่งและพืน้ทีเ่กษตรกรรม สว่นการใชป้ระโยชนท์ีด่นิ 

ในอนาคตพบว่า พื้นที่โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครที่ 2 ตั้งอยู่ในเขตผังเมืองรวมจังหวัด 2 จังหวัด 

และผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน 3 ผัง ดังนี้ 

1. ผังเมืองรวมจังหวัดฉะเชิงเทรา อยู่ในพื้นที่ตำาบลบางผึ้ง อำาเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา  

กำาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นประเภทชุมชน (สีชมพู) อยู่ในขั้นตอนคณะกรรมการกฤษฎีกานัดประชุม 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ปัจจุบันประกาศใช้บังคับแล้ว เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2554 ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2559)

2. ผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี กำาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ตำาบลบางนาง ตำาบลเกาะลอย  

ตำาบลบ้านเก่า อำาเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี เป็นประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) อยู่ในขั้นตอน 

คณะกรรมการกฤษฎกีานดัประชมุหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง (ปจัจบุนัประกาศใชบ้งัคบัแลว้ เมือ่วนัที ่7 พฤษภาคม  

2553 ถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2558)

3. ผังเมืองรวมชุมชนบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา กำาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ตำาบล 

บางผึ้ง อำาเภอบางปะกง เป็นประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) (ปัจจุบันประกาศใช้บังคับแล้ว 

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2554 ถึงวันที่ 26 เมษายน 2559)

4. ผังเมืองรวมชุมชนพานทอง -หนองตำาลึง จังหวัดชลบุรี กำาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินให้พื้นที่ 

ตำาบลบ้านเก่า ตำาบลบางนาง อำาเภอพานทอง เป็นประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) อยู่ในขั้นตอน 

เตรียมประกาศราชกิจจานุเบกษา 

5. ผังเมืองรวมเมืองชลบุรี กำาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินให้พื้นที่ตำาบลเกาะลอย อำาเภอพานทอง 

เป็นประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) (ปัจจุบันประกาศใช้บังคับแล้ว เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2553  

ถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2558)
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พืน้ทีบ่างสว่นซอ้นทบักบัพืน้ทีชุ่ม่นำา้ภาคตะวนัออกตอนปลายลุม่นำา้บางปะกง - คลองหลวง ประเภท 

ที่ราบนำ้าท่วมถึง (Flood Plain) บริเวณตำาบลบางผึ้ง จังหวัดฉะเชิงเทรา และตำาบลเกาะลอย และตำาบล 

บางนาง จังหวัดชลบุรี 

เนื่องจากกรมโยธาธิการและผังเมืองไม่มีข้อมูลรายละเอียดโครงการในเชิงลึกจึงไม่สามารถให้ 

ความเห็นได้อย่างเด่นชัด ซึ่งหลักวิชาการด้านผังเมืองจำาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีข้อมูลดังกล่าว 

อย่างไรก็ดี เนื่องจากผังเมืองรวมจังหวัดและผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน กำาหนดให้พื้นที่โครงการ 

กอ่สรา้งนคิมอตุสาหกรรมอมตะนคร แหง่ที ่2 และบรเิวณขา้งเคียงเป็นพืน้ทีช่นบทและเกษตรกรรม (สเีขยีว)  

จึงเหน็วา่การพฒันาอตุสาหกรรมควรสอดคลอ้งกบัการใชป้ระโยชนท์ีด่นิตามทีผ่งักำาหนดและควรคำานงึถงึ 

ผลกระทบที่จะมีต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม เช่น ระบบการบำาบัดและระบายนำ้าเสียจากโรงงาน แหล่งนำ้า 

ที่จะนำามาใช้ในกิจกรรมโรงงานผลกระทบที่จะมีต่อแก้มลิงรับนำ้าตามธรรมชาติในพื้นที่ที่เป็นที่ราบลุ่มเพื่อ 

มิให้เกิดนำ้าท่วม การสูญเสียพื้นที่การเกษตร ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อชุมชนด้านการใช้สาธารณูปโภค -  

สาธารณูปการ รวมถึงเรื่องมลพิษทางอากาศ ฝุ่น ควัน คุณภาพของนำ้าและดิน ผลกระทบด้านประชากร  

เศรษฐกจิ สังคม กลา่วคอื เมือ่พืน้ท่ีดงักลา่วไดม้กีารกำาหนดการใชป้ระโยชนท์ีด่นิในอนาคตไวแ้ลว้ การพฒันา 

ใดๆ ก็ควรเป็นไปในทิศทางที่เหมาะสมสอดคล้องกับข้อกำาหนดนั้นๆ 

กรมโยธาธกิารและผงัเมอืงไดด้ำาเนนิการแจง้การนคิมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทยและสำานกังาน 

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นข้อมูลและแนวทางในการพิจารณาต่อการ 

ประกาศ การอนมุตัโิครงการนคิมอุตสาหกรรม ซึง่เปน็ขอ้หา้มการใชป้ระโยชนใ์นพืน้ทีด่งักลา่ว ตามคำาแนะนำา 

ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว

สรุปผลก�รตรวจสอบของคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีข้อเสนอต่อกรมโยธาธิการและผังเมือง ควรดำาเนินการ 

ดังต่อไปนี้

1) แจ้งสาระสำาคัญของผังเมืองที่ครอบคลุมพื้นที่โครงการทั้งหมดที่ประกาศใช้บังคับแล้ว และ 

ผังเมืองที่อยู่ระหว่างรอประกาศใช้บังคับ ซึ่งมีการกำาหนดการใช้ที่ดินและข้อห้ามกิจกรรมในการใช้ที่ดิน 

นัน้ๆ ทีจ่ะเกดิขึน้ในปจัจบุนัและอนาคต อนัเปน็การคุม้ครองทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มของชมุชน 

โดยแจ้งต่อการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นข้อมูลและแนวทางในการพิจารณาต่อการประกาศ การอนุมัติโครงการ 

นิคมอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นข้อห้ามการใช้ประโยชน์ในพื้นที่นั้น

2) ใช้อำานาจตามมาตรา 15(3) แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 กำาหนดหลักเกณฑ์

การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินในพ้ืนท่ี ในช่วงที่ผังเมืองรวมอยู่ระหว่างการรอการประกาศใช้บังคับ เพื่อให้

เกิดการคุ้มครองพื้นที่มิให้มีกิจกรรมที่เป็นข้อห้ามและก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน
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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

คำ�ร้องเลขที่	189/255411

เรื่อง	โครงก�รนิคมอุตส�หกรรมระยอง	อำ�เภอบ้�นค่�ย	จังหวัดระยอง

ข้อเท็จจริงโดยสรุป

ผังเมอืงรวมจงัหวดัระยองไดเ้ริม่ดำาเนนิการมาตัง้แตป่ ีพ.ศ. 2547 โดยทีร่ะหวา่งดำาเนนิการยงัไมเ่สรจ็  

กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดระยองยังไม่มีผลบังคับใช้ แต่จากการตรวจสอบพื้นที่โครงการ 

ขอจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) ของบริษัท ซ. พบว่าตั้งอยู่ในเขตผังเมืองรวมจังหวัด 

ระยอง ในบริเวณที่ดินหมายเลข 4.1 กำาหนดให้ใช้เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  

(สีเขียว) ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม สถาบันราชการ สถาบัน 

การศกึษา สถาบนัศาสนา การสาธารณปูโภคและสาธารณปูการ สำาหรบัการใชป้ระโยชนท์ีด่นิเพือ่กจิการอืน่ 

ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กำาหนด (1) โรงงานทุกจำาพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่ 

โรงงานตามประเภท ชนดิและจำาพวกทีก่ำาหนดใหด้ำาเนนิการไดต้ามบญัชแีนบทา้ยกฎกระทรวง และโรงงาน 

บำาบัดนำ้าเสียรวมของชุมชน และบริเวณที่ดินหมายเลข 6.4 กำาหนดให้ใช้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบท 

และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้อง 

กับเกษตรกรรม สถาบันราชการ สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

และการอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อม สำาหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่นนั้น ห้ามให้ใช้ประโยชน์ 

ทีด่นิเพือ่กจิการตามทีก่ำาหนด (1) โรงงานทกุจำาพวกตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงงาน เวน้แตโ่รงงานตามประเภท  

ชนิดและจำาพวกที่กำาหนดให้ดำาเนินการได้ตามบัญชีแนบท้ายกฎกระทรวง และโรงงานบำาบัดนำ้าเสียรวม 

ของชุมชน

ประเด็นปัญห�ผังเมือง

กรณีที่ผังเมืองอยู่ระหว่างรอประกาศใช้บังคับ และมีข้อห้ามการจัดสรรเพื่ออุตสาหกรรมแต่มีการ 

เตรยีมการพฒันาโครงการนคิมอตุสาหกรรม โดยทีไ่มไ่ปพฒันาในพืน้ทีส่มีว่ง แตก่ลบัพฒันาในพืน้ทีท่ีก่ำาหนด 

เป็นพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่อนุรักษ์ชนบทเกษตรกรรม เช่น พื้นที่โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม 

ระยอง (บ้านค่าย) อำาเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

คว�มเห็นของหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง	ในประเด็นปัญห�ผังเมือง

กรมโยธ�ธิก�รและผังเมือง	 ได้มีการจัดประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดและคณะ

อนุกรรมการผังเมืองระดับจังหวัด โดยที่ประชุมมีมติให้นำาผังเมืองรวมจังหวัดระยองมาปรับปรุงแก้ไข
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และสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน

เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปจากช่วงที่เริ่มดำาเนินการวางผังไปมาก ทำาให้ 

ร่างผังเมืองรวมจังหวัดอาจไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน รวมถึงโครงการพัฒนา 

ตา่งๆ ของรฐับาลและตอ้งมคีวามสมดลุระหวา่งการอนรุกัษแ์ละการพฒันา และใหก้รมโยธาธกิารและผงัเมอืง 

ออกประกาศกรม เพ่ือกำาหนดหลกัเกณฑ์ท่ีตัง้ของกจิการบางประเภททีเ่หน็วา่จะสง่ผลกระทบตอ่ภาพรวม 

ของจังหวัดมาควบคุมพื้นที่จังหวัดระยอง ในขณะที่ยังไม่มีกฎกระทรวงบังคับใช้ไปพลางก่อน และ 

เสนอให้จัดทำาร่างกฎกระทรวงให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 1 ปี

สรุปผลก�รตรวจสอบของคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ

คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาตเิหน็ควรมีมาตรการการแก้ไขปัญหาการละเมิดสทิธมินษุยชน 

และมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ต่อกรมโยธาธิการและผังเมือง ดังนี้

1) กรมโยธาธกิารและผงัเมอืงควรส่งรายละเอียดร่างผังเมืองรวมจงัหวดัระยอง และร่างข้อกำาหนด 

ผังเมืองและคำาอธิบายท่ีเข้าใจต่อการนำาไปเป็นแนวทางปฏิบัติต่อหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ 

ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินและข้อห้าม เพื่อประโยชน์ในการดำาเนินการ 

พิจารณาอนุมัติอนุญาต และการให้ความเห็นเพื่อป้องกันมิให้มีการพัฒนาที่ขัดแย้งกับผังเมืองในอนาคต  

และควรประสานงานกบัท้องถิน่ในจงัหวดัระยอง เพือ่ให้มกีารนำาร่างข้อกำาหนดการใช้ประโยชน์ทีด่นิมาเป็น 

แนวทางจัดทำาข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร เพื่อให้มีมาตรการป้องกันการพัฒนา 

ที่ขัดต่อผังเมืองและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ในระหว่างที่ร่างผังเมืองรวมจังหวัดระยอง 

รอประกาศใช้บังคับ

2) กรมโยธาธิการและผังเมืองควรกำาหนดหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์และข้อห้ามการจัดสรร 

เพือ่อตุสาหกรรม โดยอาศยัแนวทางตามร่างผงัเมอืงทีร่อประกาศ เพือ่ให้เกดิการควบคมุพืน้ทีใ่ห้เป็นไปตาม 

ผังเมือง ตามนัยมาตรา 15 (3) แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518

คำ�ร้องเลขที่	554/255412

เรื่อง โครงการเขตอุตสาหกรรม อำาเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 

ข้อเท็จจริงโดยสรุป

กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้เริ่มดำาเนินการวางและจัดทำาผังเมืองรวมจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่ง 

ครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัดปราจีนบุรี รวมพื้นที่เป็นจำานวน 4,762.362 ตารางกิโลเมตร โดยจัดประชุม 

12 หนังสือสำานักโยธาธิการและผังเมือง ที่ ปจ 0022.2/64 ฉบับลงวันที่ 10 มกราคม 2556
 หนังสือสำานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0405 (ลน 1)/13058 ฉบับลงวันที่ 26 ธันวาคม 2554
 หนังสือสำานักงานโยธาธิการและผังเมือง 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 

กฎกระทรวงใหใ้ชบ้งัคบัผงัเมอืงรวมจงัหวดัปราจนีบรุ ีพ.ศ. 2555 ในราชกจิจานเุบกษาในวนัที ่2 พฤศจกิายน  

2555 ซึ่งเป็นระยะเวลา ประมาณ 7 ปีกับ 9 เดือนในการดำาเนินการ 

ผูร้อ้งในนาม “กลุม่รกัษเ์ขาใหญ”่ อำาเภอเมือง จงัหวดัปราจนีบุร ีไดมี้หนงัสอืลงวนัที ่15 พฤศจกิายน  

2554 ถึงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรียกร้องขอให้คณะกรรมการฯ ตรวจสอบกรณีที่บริษัท 

ม. ได้ว่าจ้างบริษัท ส. ทำาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อดำาเนินการก่อตั้งเขตอุตสาหกรรม 

ในพื้นที่จำานวน 5,000 ไร่ ซึ่งครอบคลุมหลายตำาบลในเขตอำาเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี และเมื่อ 

ข้อเท็จจริงปรากฏว่า พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม ตามร่าง 

ผังเมืองรวมจังหวัดปราจีนบุรีปัจจุบันได้อยู่ในขั้นตอนที่ 14 โดยร่างผังเมืองดังกล่าว ห้ามการก่อสร้าง 

โรงงานใดๆ ในเขตพ้ืนท่ีดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมการที่บริษัทฯ ดำาเนินการว่าจ้าง 

บริษัทหนึ่งเพื่อดำาเนินการจัดทำา EIA จึงขัดกับเจตนารมณ์ของกฎหมายผังเมือง ทั้งนี้ รัฐบาลก็ได้ทุ่มเท 

ทั้งบุคลากรและงบประมาณจำานวนมากเพื่อจัดทำาผังเมืองรวมนี้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 เพื่อให้เกิด 

การใช้ประโยชน์ที่ดินให้ตรงเต็มตามศักยภาพของพื้นที่อย่างแท้จริง นอกจากนี้ บริเวณที่ก่อตั้ง 

เขตอุตสาหกรรมของบริษัท ม. ยังเป็นบริเวณที่เป็นทางนำ้าไหล ซึ่งการสร้างเขตอุตสาหกรรมจะส่งผลให้ 

ทางนำ้าแคบลงเมื่อมีการถมแก้มลิงเพ่ือก่อตั้งเขตประกอบการอุตสาหกรรม ซึ่งจะทำาให้ความเสี่ยง 

ที่อำาเภอเมือง อำาเภอประจันตคาม อำาเภอศรีมหาโพธิ์ และอำาเภอกบินทร์บุรี มีความเสี่ยงต่อนำ้าท่วม 

มากขึ้น ทำาให้ประชาชนเดือดร้อนเสียหาย

ประเด็นปัญห�ผังเมือง

ความล่าช้าในการประกาศร่างผังเมืองรวมจังหวัดปราจีนบุรี อันทำาให้เกิดช่องว่างของกฎหมาย 

ในการใช้ประโยชน์ทีด่นิทีไ่ม่สอดคล้องกบัความต้องการของประชาชนในพืน้ทีแ่ละเจตนารมณ์ของกฎหมาย

ผังเมือง

คว�มเห็นของหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง	ในประเด็นปัญห�ผังเมือง

กรมโยธ�ธกิ�รและผงัเมอืง	จงัหวดัปร�จนีบุร ีชีแ้จงข้อเทจ็จรงิว่าร่างผงัเมอืงรวมจงัหวดัปราจนีบรีุ  

อยู่ระหว่างการดำาเนนิการในขัน้ตอนท่ี 14 (กรมโยธาธกิารและผงัเมืองได้จดัทำาร่างกฎกระทรวงทีส่ำานกังาน 

คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจแล้ว) และกรณีโครงการของบริษัท ม. นั้นตั้งอยู่ในที่ดินประเภทอนุรักษ์ 

ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) บริเวณหมายเลข 5.10 ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน 

เพื่อการเกษตรหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม สถาบันราชการ สถาบันการศึกษา สาธารณูปโภคและ 

สาธารณูปการ และการอนุรักษ์และส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม



85

ผังเมืองกับก�รคุ้มครองสิทธิชุมชน
และสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน

สำานกัเลขาธกิารนายกรฐัมนตร ีได้มหีนงัสอืถงึผูว่้าราชการจงัหวดัปราจนีบรุขีอให้ชะลอการอนมุตั ิ

การสร้างโรงงานอตุสาหกรรมหรอืเขตประกอบการอตุสาหกรรมจนกว่ากฎกระทรวงให้ใช้บงัคบัผงัเมอืงรวม 

จังหวัดปราจีนบุรีจะมีผลบังคับใช้ เพ่ือให้การใช้ประโยชน์ที่ดินมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ 

ความต้องการของประชาชนในพืน้ที ่อนัเป็นผลสบืเนือ่งมาจากการทีก่ลุม่เครอืข่ายพลเมอืงปกป้องแผ่นดนิถิน่เกดิ 

และเครอืข่ายประชาชนภาคตะวนัออกจงัหวัดระยอง จงัหวดัปราจนีบรุ ีและเครอืข่ายอนรุกัษ์วถิเีกษตรกรรม  

จังหวัดสระบุรี จำานวนประมาณ 150 คน ได้เข้ามายื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรีให้เร่งประกาศบังคับใช ้

ผังเมืองรวมจังหวัดระยอง จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระบุรี (สำานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่  

นร 0405 (ลน 1)/13058 ถงึผูว่้าราชการจงัหวดัปราจนีบรุ ีฉบบัลงวนัที ่26 ธนัวาคม 2554) และสบืเนือ่งจาก 

หนังสือดังกล่าว ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีก็ได้มีหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่า ได้แจ้งให้สำานักงาน 

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี และสำานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรีดำาเนินการแล้ว 

(หนังสือศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรีที่ ปจ 0016.3/504 ถึงเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เลขที่รับ 1388 

ลงวันที่ 16 มกราคม 2555) 

หลงัจากทีม่กีารเร่งรดัจากสำานกันายกรฐัมนตรใีห้ประกาศผงัเมอืงรวมจงัหวดันี ้กระทรวงมหาดไทย 

ก็ได้มีหนังสือชี้แจงต่อนายกรัฐมนตรีว่ากรมโยธาธิการและผังเมืองได้ดำาเนินการตรวจสอบ แก้ไขร่าง 

กฎกระทรวงฯ ตามความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาเสร็จแล้วและได้จัดทำาร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ 

ผังเมืองรวมส่งให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง

สรุปผลก�รตรวจสอบของคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ

ปัจจุบันคำาร้องอยู ่ระหว่างการตรวจสอบของอนุกรรมการด้านสิทธิชุมชนในคณะกรรมการ 

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

คำ�ร้องเลขที่	575/255513

เรื่อง	โครงการท่าเทียบเรือ อำาเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ข้อเท็จจริงโดยสรุป

มีการร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่า คณะกรรมการเพื่อพิจารณากลั่นกรอง 

การปลูกสร้างสิ่งล่วงลำ้าลำานำ้าประจำาสำานักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6 ได้พิจารณาอนุญาตให้ บริษัท ค. 

ปลูกสร้างท่าเทียบเรือขนส่งสินค้า ริมฝั่งแม่นำ้าบางปะกง ในพื้นที่ตำาบลสนามจันทร์ อำาเภอบ้านโพธ์ิ 

13 บันทึกข้อความถึงนายอำาเภอบ้านโพธิ์ ที่ ฉช 0517.1/- ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2555
 หนังสือแจ้งผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียน ของสำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่ สม 0003/2814  
ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556
 รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่ 723/2556
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จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นการอนุญาตที่ไม่ได้พิจารณาถึงข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญเกี่ยวกับ

สภาพพื้นที่ และผู้ร้องเห็นว่าการก่อสร้างท่าเทียบเรือดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของ 

ชุมชน

ประเด็นปัญห�ผังเมือง

ความล่าช้าในการจัดทำาผังเมือง ซึ่งอยู่ในขั้นตอนเสนอกฎกระทรวงให้รัฐมนตรีลงนามซึ่งอยู่ใน 

ขั้นตอนเสนอกฎกระทรวงให้รัฐมนตรีลงนาม (เดือนธันวาคม 2555) *ปัจจุบันมีการประกาศบังคับใช้แล้ว 

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2556 

สรุปผลก�รตรวจสอบของคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ

เห็นควรให้กรมโยธาธิการและผังเมืองดำาเนินการดังนี้

1. มีหนังสือถึงหน่วยงานรัฐที่มีอำานาจพิจารณาออกใบอนุญาตก่อสร้างโครงการต่างๆ ตลอดจน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ เพื่อแจ้งสาระสำาคัญและข้อกำาหนดการใช้พื้นที่ผังเมืองที่ประกาศ 

บังคับใช้แล้ว และผังเมืองที่อยู่ระหว่างรอประกาศใช้บังคับ ซึ่งมีกำาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินและข้อห้าม 

กิจกรรมการใช้ที่ดินนั้นๆ เพ่ือหน่วยงานรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ประกอบในการพิจารณา 

อนัเปน็การคุม้ครองทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มชมุชน และสอดคลอ้งกบัเจตนารมณข์องประชาชน 

ทีไ่ดแ้สดงความคดิเหน็ในรา่งผงัเมอืง และเป็นการอดุชอ่งวา่งในพืน้ทีท่ีไ่ม่มีผงัเมืองบังคบัใชห้รอือยูร่ะหวา่ง 

รอการประกาศใช้

2. ใช้อำานาจตามมาตรา 15 (3) แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 กำาหนดหลักเกณฑ์ 

การใช้ประโยชนใ์นทรพัยส์นิในพืน้ทีซ่ึง่ผงัเมอืงอยูร่ะหวา่งการรอประกาศใชบ้งัคบั เพือ่ใหเ้กดิการคุม้ครอง 

พืน้ทีม่ใิหม้กีจิกรรมทีส่ง่ผลกระทบตอ่ทรพัยากรธรรมชาตขิองชมุชนและให้การใชป้ระโยชนใ์นพืน้ทีส่อดคลอ้ง 

กับข้อกำาหนดผังเมืองที่จะประกาศใช้
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คำ�ร้องเลขที่ 7/255614

เรื่อง	โครงก�รสวนอุตส�หกรรมชัยโย	จังหวัดชลบุรี

ข้อเท็จจริงโดยสรุป

วันที่ 25 ธันวาคม 2555 ชมรมสร้างสันติสุข เครือข่ายสมัชชาประชาชนคนรักษ์โลก ได้ร้องเรียน 

ไปยังคณะอนุกรรมการด้านสิทธิชุมชนว่า บริษัท ช. มีโครงการพัฒนาจัดสรรพื้นที่เพื่อพัฒนาโครงการ 

สวนอุตสาหกรรมชัยโย ในพื้นที่หนองอิรุณ อำาเภอบ้านบึง และตำาบลห้างใหญ่ อำาเภอหนองใหญ่  

จังหวัดชลบุรี เนื้อที่ 1,340.40 ไร่ โดยประชาชนมีความกังวลว่า พื้นที่ที่ตั้งโครงการอยู่ในพ้ืนที่ที่ 

ไม่เหมาะสม เกิดผลกระทบทางลบแก่วิถีชีวิตและการประกอบอาชีพของชุมชน และผังเมืองชลบุรี 

ได้กำาหนดให้อำาเภอบ้านบึงและอำาเภอหนองใหญ่เป็นพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรม โครงการ 

สวนอุตสาหกรรมชัยโย จึงขัดแย้งกับข้อกำาหนดการใช้ที่ดินโดยตรง 

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 บริษัท ช. ได้ส่งหนังสือชี้แจงต่อคณะอนุกรรมการด้านสิทธิชุมชน 

ว่าพื้นที่ดังกล่าวมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งตะวันออก ตามนโยบายของภาครัฐและ 

ร่างกฎกระทรวงซึ่งกำาหนดว่าพื้นที่ที่จัดตั้งโครงการสวนอุตสาหกรรมชัยโยอยู่ในเขตที่ดินประเภทชนบท 

และเกษตรกรรมนั้น ยังไม่มีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย รวมถึงโครงการยังมิได้ดำาเนินการใดๆ ยังอยู่ระหว่าง

การศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมเท่านั้น

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 การนิคมอุตสาหกรรมได้ส่งหนังสือชี้แจงถึงคณะอนุกรรมการด้าน 

สิทธิชุมชนว่า การจัดตั้งโครงการนิคมอุตสาหกรรมชัยโย จังหวัดชลบุรี ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา 

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดตั้งโครงการดังกล่าว การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจะพิจารณา 

ความเหมาะสมของพืน้ท่ีอยา่งรอบดา้นและตอ้งอยูใ่นบรเิวณทีไ่มข่ดัตอ่นโยบายการใชท้ีด่นิตามกฎหมายอืน่ 

ทีเ่กีย่วข้อง ได้แก ่กฎหมายเกีย่วกบัการวางและจดัทำาผงัเมืองรวม เปน็ตน้ รวมถงึจะตอ้งมีการปฏบิตัใิหเ้ปน็ 

ไปตามขอ้กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกอ่นการดำาเนนิโครงการ อนัไดแ้ก ่พระราชบญัญตัสิง่เสรมิและรกัษาคณุภาพ 

ส่ิงแวดล้อมแหง่ชาต ิพ.ศ. 2535 และประกาศกระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มกำาหนด 

ประเภทโครงการที่เข้าข่ายต้องการจัดทำารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ด้วย

14 หนังสือร้องเรียน เครือข่ายสมัชชาประชาชนคนรักษ์โลก ที่ สร้างสันติสุข 006/2555 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2555
 หนังสือชี้แจง บริษัท ชัยโย อินดัสเตรียล ปาร์ค จำากัด ที่ SIP_/10 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556
 หนังสือแจ้งข้อมูล สำานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี ที่ ชบ 0022/390 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556
 หนังสือชี้แจง การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ อก 5103.1.1/806 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556
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15 หนังสือคณะอนุกรรมการด้านสิทธิชุมชน ที่ สม 0003/755 ฉบับลงวันที่ 20 มีนาคม 2556
 หนังสือคณะอนุกรรมการด้านสิทธิชุมชน ที่ สม 0003/756 ฉบับลงวันที่ 20 มีนาคม 2556
 หนังสือสำานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ที่ สค 0022/799 ฉบับลงวันที่ 29 มีนาคม 2556

ประเด็นปัญห�ผังเมือง

ความล่าช้าในขั้นตอนการวางและจัดทำาผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน จำานวน 2 ผัง คือผังเมืองรวม 

เมืองบ้านบึง อยู่ในขั้นตอนการเตรียมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผังเมืองรวมชุมชน 

หัวกุญแจ -หนองไผ่แก้ว อยู่ในขั้นตอนเตรียมประกาศใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัด

ชลบุรี

คว�มเห็นของหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง	ในประเด็นปัญห�ผังเมือง

สำ�นักง�นโยธ�ธิก�รและผังเมืองจังหวัดชลบุรี

ไดท้ำาการแจง้ขอ้มลูวา่ รา่งผงัเมอืงจงัหวดัชลบุรไีดก้ำาหนดการใชป้ระโยชนท์ีด่นิ ซึง่เกีย่วขอ้งกบัพ้ืนที ่

ต้ังโครงการสวนอุตสาหกรรมชยัโย เปน็ท่ีดนิประเภทชนบทและเกษตรกรรม ทีด่นิประเภทปฏริปูทีด่นิเพือ่ 

เกษตรกรรม และทีด่นิประเภทอนรุกัษป์า่ไม ้จำาเปน็ตอ้งมเีอกสาร/ขอ้มลูประกอบการตรวจสอบ โดยเฉพาะ 

สำาเนาโฉนดทีด่นิ หรือ น.ส. 3 และแผนท่ีแผนผงับรเิวณทีจ่ะดำาเนนิการพรอ้มทัง้จดุยดึโยงทีช่ดัเจน แตท่ัง้นี ้

ยังไม่มีการประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี อยู่ในขั้นตอนเตรียมนำาเสนอ 

คณะรัฐมนตรีเพื่อเห็นชอบ

สรุปผลก�รตรวจสอบของคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ

ปัจจุบันคำาร้องอยู่ระหว่างการตรวจสอบของอนุกรรมการด้านสิทธิชุมชนในคณะกรรมการ 

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

คำ�ร้องเลขที่	125/255615

เรื่อง	การประกอบกิจการโรงงานในพื้นที่สีเขียว จังหวัดสมุทรสาคร

ข้อเท็จจริงโดยสรุป

มีการออกใบอนุญาตก่อสร้างโรงงานให้แก่ บริษัท 4 บริษัท
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ในพื้นที่ตำาบลยกกระบัตร อำาเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร โดยกระบวนการพิจารณาออก 

ใบอนุญาตก่อสร้างโรงงานให้แก่บริษัท 4 บริษัท ได้กระทำาไปโดยมิได้มีการรับฟังความคิดเห็นของ 

ประชาชน หรือความเห็นของประชาชนไม่ได้ถูกนำาไปประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาต หรือ 

การประกอบกิจการโรงงานได้ส่งผลกระทบต่อประชาชน ทั้งนี้พื้นที่ตั้งโรงงานตั้งอยู่ในพื้นที่สีเขียว 

ตามร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. ….

ประเด็นปัญห�ผังเมือง

ความล่าช้าในการออกประกาศ (ร่าง) กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบ้านแพ้ว จังหวัด 

สมุทรสาคร อยู่ในระหว่างขั้นตอนที่ 16 คือ เสนอกฎกระทรวงให้รัฐมนตรีลงนามทั้งนี้ โรงงานของบริษัท  

ทั้ง 4 ตั้งอยู่ในพื้นที่ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ซึ่งห้ามการประกอบกิจการโรงงานทุกชนิด 

และแมร้า่งกฎกระทรวงฯ จะถกูประกาศมาในภายหลงั โรงงานเหลา่นีก้จ็ะไมต่อ้งดว้ยบงัคบัตามกฎกระทรวง 

เนื่องจากกฎหมายผังเมืองไม่มีผลย้อนหลัง และการตั้งโรงงานดังกล่าวก็ถือว่าเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

มาก่อน 

คว�มเห็นของหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง	ในประเด็นปัญห�ผังเมือง

กรมโยธ�ธิก�รและผังเมืองจังหวัดสมุทรส�คร

ช้ีแจงว่า ร่างผังเมืองรวมชุมชนบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร กำาหนดพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งโรงงานนั้น  

อยู่บริเวณหมายเลข 4.47 กำาหนดไว้เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 

แต่ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำาเนินการเพ่ือประกาศใช้บังคับร่างกฎกระทรวงดังกล่าว จึงยังไม่มีกฎกระทรวง 

ผังเมืองรวมใช้บังคับตามกฎหมาย การพิจารณาออกใบอนุญาตก่อสร้างโรงงานจึงไม่อยู่ในบังคับของ 

กฎหมายผังเมือง และหากต่อมามีการประกาศใช้กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบ้านแพ้วแล้ว 

การประกอบกจิการโรงงานทีไ่ดร้บัอนญุาตใหด้ำาเนนิกจิการกอ่นการประกาศกจ็ะถอืวา่มกีารใชท้ีด่นิมากอ่น 

ที่จะมีกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจึงได้รับยกเว้นตามมาตรา 27 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ

การผังเมือง พ.ศ. 2518 

สรุปผลก�รตรวจสอบของคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ

ปัจจุบันคำาร้องอยู่ระหว่างการตรวจสอบของอนุกรรมการด้านสิทธิชุมชนในคณะกรรมการ 

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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คำ�ร้องเลขที่	151/255616

เรื่อง	โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ข้อเท็จจริงโดยสรุป

สภาองค์การบริหารส่วนตำาบลทุ่งสัง มีมติเห็นชอบให้มีการดำาเนินการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้า 

พลังงานชีวมวลของบริษัท ก. ในพื้นที่หมู่ที่ 6 ตำาบลทุ่งสัง อำาเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช  

ซึ่งเป็นพื้นที่ชุมชน มีประชาชนอยู่หนาแน่น ทั้งอยู่ใกล้แหล่งนำ้าและระบบชลประทานของชุมชน 

การดำาเนินการดังกล่าวไม่มีการชี้แจงผลกระทบ หรือรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ 

ทัง้การดำาเนนิการกอ่สรา้งไดส้ง่ผลกระทบตอ่บอ่นำา้ตืน้ของคนในพืน้ทีแ่ละการปรบัสภาพพืน้ทีโ่ดยใชร้ถบรรทกุ 

ก็ได้ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศและเสียงต่อชุมชน ทั้งที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน

ประเด็นปัญห�ผังเมือง

ความลา่ชา้ในการออกประกาศ (รา่ง) กฎกระทรวงใหใ้ชบ้งัคบัผงัเมอืงรวมจงัหวดันครศรธีรรมราช  

พ.ศ. ... (อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา) ซึ่งกำาหนดการใช้ประโยชน์ดินบริเวณ 

พื้นที่พิพาทเป็นประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวทแยงเขียว) ห้ามการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

เพื่อดำาเนินกิจการโรงงานทุกประเภท

คว�มเห็นของหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง	ในประเด็นปัญห�ผังเมือง

กรมโยธ�ธิก�รและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมร�ช

ชี้แจงว่า เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพิพาทไม่อยู่ในเขตประกาศบังคับใช้ผังเมืองรวม จึงไม่อยู่ 

ในบังคบัของพระราชบญัญตักิารผงัเมอืง พ.ศ. 2518 แมจ้ะเปน็พืน้ทีป่ระเภทอนรุกัษช์นบทและเกษตรกรรม

ตามร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. .... แต่ร่างกฎกระทรวงดังกล่าว 

ก็ยังไม่ได้มีการประกาศบังคับใช้

อนุกรรมก�รด้�นสิทธิชุมชน 

เห็นว่า การเลือกสถานที่ตั้งโครงการเป็นประเด็นสำาคัญที่ต้องคำานึงถึง และข้อเท็จจริงปรากฏว่า  

ตามร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. .... กำาหนดให้ที่ดินบริเวณพื้นที่ 

โครงการเป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม ซึ่งให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่ 

เกีย่วขอ้งกบัเกษตรกรรม การอยูอ่าศยั สถาบนัราชการ สถาบนัการศกึษา สถาบนัศาสนา การสาธารณปูโภค 

16 หนังสือคณะอนุกรรมการด้านสิทธิชุมชน ที่ สม 0003/1535 ฉบับลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2556
 หนังสือสำานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ที่ นศ 0022/1587 ฉบับลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2556
 รายงานผลการตรวจสอบ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่ 238-239/2555 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2557
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และสาธารณปูการ และการอนรุกัษแ์ละรกัษาสภาพแวดล้อม และห้ามใชป้ระโยชนท์ีด่นิเพือ่กจิการโรงงาน 

ทุกจำาพวก ยกเว้นโรงงานที่กำาหนดไว้ในบัญชีท้ายกฎกระทรวง ซึ่งโรงงานผลิตไฟฟ้ามิได้เป็นโรงงานที่ 

กำาหนดตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงดังกล่าว ดังนั้น พื้นที่โครงการจึงต้องห้ามการประกอบกิจการโรงงาน 

ผลิตไฟฟ้า ซึ่งการจัดทำาผังเมืองรวมจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจาก 

ประชาชนตามกฎหมายแล้ว และสำานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มีบันทึกแจ้ง 

ท้องถิ่น เพื่อประชาสัมพันธ์และแจ้งว่ากำาลังจะประกาศใช้บังคับผังเมืองรวมดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษา 

แล้ว การที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ดำาเนินการให้สอดคล้องกับสิทธิของประชาชนซึ่งมีความผูกพันโดยตรง 

ต่อการใช้อำานาจของหน่วยงานรัฐ จึงเป็นการละเมิดสิทธิของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ

(3)	ก�รใช้ประโยชน์ที่ดินขัดกับผังเมือง

คำ�ร้องเลขที่	385/255617

เรื่อง	โรงไฟฟ้าชีวมวล ตำาบลเขาไม้แก้ว อำาเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

ข้อเท็จจริงโดยสรุป

ประชาชนคัดค้านและขอให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตรวจสอบความโปร่งใสใน 

กระบวนการขั้นตอนออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้า จากเชื้อเพลิงชีวมวล 

กำาลังการผลิต 9.9 เมกะวัตต์ ของบริษัท ต. ในพื้นที่บ้านหลังเขา หมู่ที่ 3 ตำาบลเขาไม้แก้ว อำาเภอ 

กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเป็นท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรมตามกฎกระทรวงให้ใช้ 

บังคับผังเมืองรวมจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2555 โดยชาวบ้านในนามชมรมคนรักษ์เขาไม้แก้วได้มี 

การร้องเรียนคัดค้านการขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าดังกล่าวต่อสำานักส่งเสริม 

การมีส่วนร่วมของประชาชน กรมโรงงานอุตสาหกรรม ในช่วงเดือนกันยายน พ.ศ. 2555 และ

หลังจากที่โรงงานดังกล่าวได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานแล้วนั้น ก็ได้มีการเข้าร้องเรียน 

คัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในนามกลุ่มรักษ์เขาไม้แก้ว ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2556 

ณ ที่ว่าการอำาเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยขอให้มีการทำาประชาคมใหม่ 

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
 หนังสือองค์การบริหารส่วนตำาบลเขาไม้แก้ว ที่ ปจ 71007/761 ฉบับลงวันที่ 31 ตุลาคม 2556
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ประเด็นปัญห�ผังเมือง

เป็นกรณีที่มีการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าในพื้นที่ที่กฎกระทรวง 

ให้ใช้บงัคบัผงัเมอืงรวมจงัหวดัปราจนีบรีุ พ.ศ. 2555 ประกาศบงัคบัใช้ 2 พฤศจกิายน 2555 กำาหนดให้เป็น 

ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ห้ามมิให้ประกอบกิจการโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้า

คว�มเห็นของหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง	ในประเด็นปัญห�ผังเมือง

กรมโยธ�ธิก�รและผังเมือง

กรณีคณะกรรมการกำากบักจิการพลงังานได้ออกใบอนญุาตประกอบกจิการโรงงานผลติไฟฟ้าให้แก่ 

ผูป้ระกอบการดงักล่าวเป็นไปตามกฎหมายผงัเมอืงหรอืไม่นัน้ ต้องพจิารณาตามพระราชบญัญตักิารผงัเมือง  

พ.ศ. 2518 มาตรา 27 ซึง่วางหลกัไว้ว่า “ในเขตทีไ่ด้มีกฎกระทรวงให้ใช้บังคบัผงัเมืองรวมแล้ว ห้ามบุคคลใด 

ใช้ประโยชน์ที่ดินผิดไปจากท่ีได้กำาหนดไว้ในผังเมืองรวมหรือปฏิบัติการใดๆ ซึ่งขัดกับข้อกำาหนดของ 

ผังเมืองรวมนั้น ยกเว้นกรณีเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินได้ใช้ประโยชน์ที่ดินมาก่อนที่จะมีกฎกระทรวง 

ให้ใช้บงัคบัผงัเมอืงรวมและจะใช้ประโยชน์ทีด่นิเช่นนัน้ต่อไปเมือ่มกีฎกระทรวงให้ใช้บงัคบัผงัเมอืงรวมแล้ว”  

และการพจิารณาว่ากรณีอย่างใดจะถือได้ว่า “ได้ใช้ประโยชน์ทีด่นิมาก่อน” นัน้ คณะกรรมการกฤษฎกีาได้ให้ 

ความเห็นเป็นหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติสรุปได้ดังนี้ 

(1)  ถ้าเป็นการดำาเนินการที่ไม่มีกฎหมายห้ามหรือกำาหนดหลักเกณฑ์ไว้โดยเฉพาะว่าจะต้องได้รับ 

อนญุาตหรอืได้รับอนมุตัจิากหน่วยงานหรือองค์กรใดก่อน จำาต้องพจิารณาจากข้อเทจ็จรงิเป็นกรณีๆ  ไปว่า 

ได้ใช้ประโยชน์ที่ดินตามความเป็นจริงแล้วหรือไม่ หรือ

(2)  ถ้าเป็นการดำาเนินการที่มีกฎหมายห้ามหรือกำาหนดหลักเกณฑ์ไว้โดยเฉพาะว่าจะต้องได้รับ 

อนญุาตหรอืไดร้บัอนมุตัจิากหนว่ยงานหรอืองคก์รใดหรอืตอ้งดำาเนนิการตามขัน้ตอนเชน่ใดกอ่นยอ่มไมอ่าจ 

ถือเอาการใช้ประโยชน์ที่ดินตามความเป็นจริงได้ แต่ต้องพิจารณาจากการได้รับอนุญาตหรือได้รับอนุมัติ 

หรือการได้ปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายเป็นสำาคัญ สำาหรับการดำาเนินการบางเรื่องที่คาบเกี่ยวกับ 

กฎหมายอืน่และตอ้งไดร้บัอนญุาตตามกฎหมายหลายฉบบั โดยมกีารอนญุาตใหก้อ่สรา้งอาคารเปน็ขัน้ตอน 

สดุทา้ยรวมอยูด่ว้ย กรณทีีผู่ย้ืน่คำาขอไดรั้บใบอนญุาตหรอืไดร้บัอนมุตัหิรอืไดป้ฏบิตัติามขึน้ตอนของกฎหมาย 

อื่นก่อนได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารนั้น ย่อมถือได้ว่ามีการใช้ประโยชน์ที่ดินมาก่อนแล้วเช่นกัน และ 

สำาหรับกรณีโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลฯ ที่ตั้งอยู่ในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม บริเวณหมายเลข  

4.40 ซึง่มขีอ้กำาหนดห้ามประกอบกจิการโรงงานผลติพลงังานไฟฟา้ ตามกฎกระทรวงใหใ้ชบั้งคบัผงัเมืองรวม 

จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2555 ใช้บังคับเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2555 และเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่ายังไม่มี 

การอนญุาตในระดบัจังหวดัและองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ใหด้ำาเนนิการตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งประการใด 

กอ่นวนัทีก่ฎกระทรวงฯ ใชบ้งัคับ จึงถือไมไ่ดว้า่มกีารใชป้ระโยชนท์ีด่นิมากอ่นทีจ่ะเขา้ขอ้ยกเวน้ตามมาตรา 27 

วรรคสองแหง่พระราชบญัญตักิารผังเมอืง พ.ศ. 2518 การอนมุตัอินญุาตจงึตอ้งอยูภ่ายใตบ้งัคบักฎกระทรวงฯ 
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ข้อ 11(1) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ห้ามประกอบกิจการโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้า หาก 

ขอ้เทจ็จรงิปรากฏวา่ คณะกรรมการกำากบักจิการพลงังานไดอ้อกใบอนญุาตประกอบกจิการโรงงานผลติไฟฟา้ 

ให้แกผู้่ประกอบการเมือ่วนัท่ี 10 พฤษภาคม 2556 ซึง่เปน็การอนญุาตภายหลงัจากกฎกระทรวงใหใ้ชบ้งัคบั 

ผังเมืองรวมจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2555 มีผลใช้บังคับแล้ว จึงเป็นการอนุญาตที่ขัดกับกฎกระทรวงฯ 

และตามมาตรา 27 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 จึงไม่สามารถกระทำาได้  

หากปรากฏว่าการพิจารณาอนุญาตไม่ชอบด้วยกฎหมายผังเมือง มาตรา 83 แห่งพระราชบัญญัติการ 

ผังเมือง พ.ศ. 2518 ได้กำาหนดให้ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือ 

ทั้งจำาทั้งปรับ และตรวจสอบแล้วพบว่ามีการใช้ประโยชน์ที่ดินฝ่าฝืนกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม 

จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2555 แล้ว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ว่าราชการจังหวัด 

สามารถดำาเนนิการตามอำานาจหนา้ทีโ่ดยนำาเรือ่งดงักล่าวไปกล่าวโทษตอ่พนกังานสอบสวนเพือ่ดำาเนนิการ

ตามกฎหมายต่อไปได้ 

จังหวัดปร�จีนบุรี 

โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวลของบริษัทดงักลา่ว ตัง้อยูใ่นบรเิวณ หมูท่ี ่3 บา้นหลงัเขา ตำาบลเขาไมแ้กว้ 

ซ่ึงอยู่ในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม บริเวณหมายเลข 4.40 ตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ 

ผังเมืองรวมจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2555 โดยกิจการโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าเป็นข้อห้ามของที่ดิน 

ประเภทนี้ 

หนว่ยงานระดบัจงัหวดัและองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ทีก่ำากบัดแูลพืน้ที ่(องคก์ารบรหิารสว่นตำาบล 

เขาไม้แก้ว) ยังไม่มีการอนุญาตให้ดำาเนินการใดๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ขณะนี้โครงการโรงไฟฟ้ากำาลังดำาเนินการปรับสภาพพื้นที่ 

กรมโรงง�นอุตส�หกรรม 

1 กรกฎาคม 2553 บรษิทั ต. ยืน่ขออนญุาตประกอบกจิการโรงงานผลติพลงังานไฟฟา้ จากเชือ้เพลงิ 

ชีวมวล กำาลังการผลิต 9.9 เมกะวัตต์ ต่ออุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี

24 มิถุนายน 2553 องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเขาไม้แก้ว มีหนังสือแจ้งมติสภาองค์การบริหาร 

ส่วนตำาบล อนุญาตให้บริษัทฯ เข้าดำาเนินการก่อสร้างโรงงาน 

28 ธันวาคม 2554 จังหวัดปราจีนบุรี ส่งเรื่องการขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานของบริษัทฯ 

พร้อมความเห็นควรอนุญาตให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณา

14 กันยายน 2555 กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีหนังสือถึงจังหวัดให้ดำาเนินการเกี่ยวกับข้อคัดค้าน

และแนวทางแก้ไข กรณีกลุ่มรักษ์เขาไม้แก้วร้องเรียนคัดค้านการขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน

ของบริษัทฯ



94

สำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

17 กนัยายน 2555 จังหวดัปราจีนบรีุมหีนงัสอืแจ้งกรมโรงงานอตุสาหกรรมว่าได้ดำาเนนิการตรวจสอบ 

โครงการเกี่ยวกับข้อคัดค้าน เร่ืองการทำาประชาคม มีความถูกต้องตามกฎหมาย สำาหรับแนวทางแก้ไข 

จงัหวดัได้จดัประชมุเพือ่ชีแ้จงทำาความเข้าใจกบักลุม่รกัษ์เขาไม้แก้วและประชาชนในพืน้ทีบ่างส่วนทีค่ดัค้าน 

จนเป็นที่เข้าใจดีแล้ว 

สำานักโรงงานอุตสาหกรรมรายสาขา 5 กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้สรุปเรื่องราวพร้อมเอกสาร 

ทีเ่กีย่วข้อง เสนอคณะกรรมการกลัน่กรองการพจิารณาอนญุาตโรงงานบางประเภททีม่ผีลกระทบต่อคณุภาพ 

ชีวิตและสิ่งแวดล้อมพิจารณา ซึ่งคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ได้มีมติอนุญาต และเสนอรัฐมนตรีว่าการ 

กระทรวงอุตสาหกรรมทราบแล้ว 

28 กมุภาพันธ์ 2556 กรมโรงงานอุตสาหกรรมส่งเอกสารและข้อเทจ็จรงิ ถงึสำานกังานคณะกรรมการ 

กำากับกิจการพลังงาน (กกพ.) เพื่อพิจารณาอนุญาต

7 พฤษภาคม 2556 สำานักงานคณะกรรมการกำากับกิจการพลังงาน (กกพ.) มีหนังสือแจ้งมติ กกพ. 

เหน็ชอบการออกใบอนญุาตประกอบกจิการโรงงานให้แก่บรษัิทฯ พร้อมลงนามใบอนญุาตประกอบกจิการ 

โรงงาน 

กรมโรงงานอุตสาหกรรมออกเลขทะเบียนใบอนุญาตและเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ 

พร้อมทั้งจ่ายใบอนุญาตให้ผู้ประกอบกิจการโรงงาน 

18 กรกฎาคม 2556 สำานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรีมีบันทึกแจ้งกระทรวงอุตสาหกรรม  

กรณีกลุ่มรักษ์เขาไม้แก้ว เข้าร้องเรียนคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าในวันที่ 15 กรกฎาคม 2556 ที่ว่าการ 

อำาเภอกบินทร์บุรี เรียกร้องให้มีการทำาประชาคมใหม่ ซึ่งที่ประชุมขอให้ทางอำาเภอดำาเนินการประสาน 

ขอความร่วมมือส่วนที่เกี่ยวข้องดำาเนินการ แต่ขณะนั้นกรมโรงงานอุตสาหกรรมยังไม่ได้รับการประสาน 

จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด

องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลเข�ไม้แก้ว 

ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำาบลเขาไม้แก้ว 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  

ดำาเนนิการตามระเบยีบกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งรวมถงึตอ้งรบัฟงัความคิดเห็นของประชาชนโดยผา่นกระบวนการ 

ประชาคมหมู่บ้านของทุกหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ส่งเอกสารที่อ้างว่าเป็นการทำา 

ประชาคมหมู่บ้านโดยทางบริษัทฯ เป็นผู้ดำาเนินการเอง ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำาบลได้แจ้งผลการ 

ประชุมประชาคมดังกล่าวไปยังอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรีแล้วเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2554
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ปัจจุบันคำาร้องอยู่ระหว่างการตรวจสอบของคณะอนุกรรมการด้านสิทธิชุมชนในคณะกรรมการ 

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

(4)	 ช่วงผังหมดอ�ยุ	และผังเมืองใหม่ยังไม่ประก�ศบังคับใช้	ในระหว่�งนั้นมีก�รใช้ประโยชน์

ที่ดินขัดกับผังเมืองเก่�	หรือขัดกับผังเมืองใหม่ที่ยังไม่ประก�ศ

คำ�ร้องเลขที่	235/255318

เรือ่ง	สถ�นบีรกิ�รป๊ัมก๊�ซเชือ้เพลงิ	LPG	ชมุชนหนองหลวงพฒัน�	อำ�เภอเมอืงชยัน�ท	จงัหวดั
ชัยน�ท

ข้อเท็จจริงโดยสรุป

บริษัท บ. ได้ก่อสร้างสถานีบริการป๊ัมก๊าซเชื้อเพลิง LPG โดยติดตั้งถังเก็บและจ่ายก๊าซรถยนต์ 
แบบฝังอยู่ใต้ดินตำาบลเขาท่าพระ (บ้านกล้วย) อำาเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

ชมุชนเหน็วา่การกอ่สรา้งสถานบีรกิารป๊ัมกา๊ซในเขตชมุชนจะกอ่ให้เกดิมลภาวะดา้นกล่ินและเสยีง  
ตลอดจนการระเบิดลุกไหม้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเกิดอันตรายต่อประชาชน

ประเด็นปัญห�ผังเมือง

การประกอบกจิการทีต่อ้งหา้มตามขอ้กำาหนดการใชป้ระโยชนใ์นทีด่นิตามกฎกระทรวงฉบับที ่424  
(พ.ศ. 2542) ซึ่งสิ้นสุดการใช้บังคับแล้ว ปัจจุบันผังเมืองรวมอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบรายละเอียดทาง 
ข้อกฎหมายของสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

คว�มเห็นของหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง	ในประเด็นปัญห�ผังเมือง

สำ�นักง�นโยธ�ธิก�รและผังเมืองจังหวัดชัยน�ท ได้ชี้แจงว่า ที่ดินที่มีการประกอบกิจการสถานี 
บริการปั๊มก๊าซเชื้อเพลิง LPG ของบริษัทดังกล่าว อยู่ในเขตผังเมืองรวมชัยนาทตามกฎกระทรวง 
ฉบับที่ 424 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 กำาหนดให้เป็นที่ดิน 
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง (สีส้ม) ซึ่งตามข้อกำาหนดในกฎกระทรวงข้อ 8(2) ได้กำาหนด 
ข้อห้ามการใช้ประโยชน์ในที่ดินเพื่อเป็นสถานที่บรรจุก๊าซและสถานที่เก็บก๊าซตามกฎหมายว่าด้วย 
การบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว ทั้งนี้ กฎกระทรวงฉบับดังกล่าวได้สิ้นสุดการบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 
กันยายน 2549 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับปรุงผัง ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบรายละเอียด 
ทางข้อกฎหมายของสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

18 รายงานผลการตรวจสอบ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่ 350/2555 ลงวันที่ 9 เดือนกรกฎาคม 2555
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สำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

สรุปผลก�รตรวจสอบของคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ

สถานบีริการกา๊ซท่ีบรรจกุา๊ซตามกรณรีอ้งเรยีนมีลกัษณะการดำาเนนิการทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิผลกระทบ 
ต่อชุมชนใกล้เคียง ซึ่งต้องจัดให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนตามที่กำาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 แต่กลับไม่มีการดำาเนินกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
อยา่งเพยีงพอ จงึเปน็การละเมดิสทิธมินษุยชน สมควรทีจ่ะกำาหนดมาตรการการแกไ้ขปญัหาตอ่หนว่ยงาน 

ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาดำาเนินการต่อไป

คำ�ร้องเลขที่	632/255519

เรื่อง	ก�รถมดินและก่อสร้�งอ�ค�รขน�ดใหญ่	จังหวัดอุบลร�ชธ�นี

ข้อเท็จจริงโดยสรุป

มกีารประกาศขยายระยะเวลาการใช้บังคบักฎกระทรวงให้บังคบัใช้ผงัเมืองรวมเมืองอบุลราชธาน ี- 

วารินชำาราบ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 หมดอายุการขยายระยะเวลาใช้บังคับในวันที่ 15 เมษายน 2553 และ 

การดำาเนินการปรับปรุงแก้ไขผังเมืองยังไม่แล้วเสร็จ จึงขยายระยะเวลาการใช้บังคับต่อไปอีกหนึ่งปี  

เป็นครั้งที่ 2 และสิ้นสุดการใช้บังคับในวันที่ 15 เมษายน 2554

วนัที ่22 พฤศจกิายน 2555 สำานกังานโยธาธกิารและผงัเมอืงจงัหวดัอบุลราชธาน ีแจ้งให้เจ้าหน้าที ่

ผูป้ฏบิตังิานเกีย่วกบังานผังเมอืง เข้าร่วมประชมุเพือ่ปรกึษาหารอืเรือ่ง ผงัเมอืงรวมอบุลราชธาน ี-วารนิชำาราบ 

และการออกข้อบญัญตัท้ิองถิน่เพือ่ทดแทนผงัเมืองรวมอุบลราชธาน ี- วารนิชำาราบ ทีห่มดอายกุารใช้บงัคบั 

ไปพลางก่อน

วนัที ่5 มีนาคม 2556 มกีารประชมุ ณ สำานกังานคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาต ิกรณรีาษฎร 

ร้องเรียนว่า มีการถมดินและก่อสร้างห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่หลายแห่ง บริเวณถนนเลี่ยงเมือง 

ตำาบลแจระแม อำาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยไม่มีการรับฟังความคิดเห็นและการชี้แจงมาตรการ 

ป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม 

มกีารประชมุคณะท่ีปรกึษาผงัเมอืงรวมเมอืงอบุลราชธาน ี- วารนิชำาราบ เพือ่ร่วมกนัพจิารณาผงัร่าง 

และข้อกำาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในวันที่ 14 มีนาคม 2556

19 หนังสือกรมโยธาธิการและผังเมือง ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ที่ มท 0706/1789
 หนังสือเชิญประชุมคณะทำางานดำาเนินการวางแผนและจัดทำาผังเมืองรวมอุบลราชธานี-วารินชำาราบ สำานักงาน 
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 0020.4/ว 1984 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2555
 หนังสือขอให้ชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติม ของคณะอนุกรรมการด้านสิทธิชุมชนถึงสำานักงานโยธาธิการและผังเมือง 
จังหวัดอุบลราชธานี ที่ สม 0003/667 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2556
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ประเด็นปัญห�ผังเมือง

มีการถมดินและก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ ในระหว่างการจัดทำาผังร่างและข้อกำาหนดการใช้

ประโยชน์ที่ดิน

สรุปผลก�รตรวจสอบของคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ

ปัจจุบันคำาร้องอยู่ระหว่างการตรวจสอบของอนุกรรมการด้านสิทธิชุมชนในคณะกรรมการ 

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

3.2.2 ประเด็นปัญหาผังเมืองที่ ได้รวบรวมจากสื่อสาธารณะ
20

นอกจากประเดน็ปญัหาผงัเมอืงท่ีประชาชนไดย้ืน่คำารอ้งมายงัคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหง่ชาติ

แลว้นัน้ ยงัมปีระเดน็ปญัหาผงัเมอืงทีป่รากฏตามสือ่สาธารณะ ซึง่สะทอ้นใหเ้หน็ถงึสถานการณแ์ละประเด็น

ปัญหาใหม่ที่เกิดขึ้น และมีแนวโน้มท่ีจะขยายวงกว้างออกไปในอนาคต ในที่นี้ขอยกตัวอย่างปัญหากรณี 

การนำาผังเมอืงกลบัมาทบทวน หรอืการแกไ้ขรา่งผงัเมอืงใหม ่โดยอา้งเหตเุพือ่การรองรบัโครงการขนาดใหญ ่

ตามนโยบายรัฐบาล และการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 

กรณีผังเมืองประก�ศไปแล้วและอยู่ระหว่�งทบทวนใหม่	

จังหวัดสิงห์บุรี จะขอเพิ่มพื้นที่อุตสาหกรรม

จงัหวดัปราจนีบรุ ีจะขอขยายพืน้ทีเ่ขตอุตสาหกรรมในอำาเภอกบินทร์บุร ีจากพืน้ทีสี่เขยีวเป็นสม่ีวง 

ตัวอย่�งก�รยื่นคำ�ขอแก้ไขร่�งผังเมืองใหม่

ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัดบุรีรัมย์ ต้องการจะให้สร้างโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่ได้

จงัหวดัมหาสารคาม ต้องการให้ลดความเข้มข้นการใช้ประโยชน์ทีด่นิ ให้พฒันาอตุสาหกรรมจังหวัด

ไปสู่อุตสาหกรรมสีเขียว ให้ตั้งโรงงานไฟฟ้าพลังงานทดแทนได้

จังหวัดอำานาจเจริญ 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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จังหวัดกาฬสินธุ ์ ขอเพิ่มพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรมการเกษตรและโรงงานอุตสาหกรรมด้าน 

โรงงานไฟฟ้าพลังชีวมวล และให้มีการจัดสรรที่ดินในพื้นที่สีเขียว ให้สร้างอาคารสูงเกิน 12 เมตรได้

จังหวัดศรีสะเกษ เตรียมพื้นที่ไว้รองรับโครงการเมืองใหม่ช่องสะงำา รองรับการค้ากับเออีซี

ภ�คกล�ง

จังหวัดสมุทรสาคร รองรับการขยายการลงทุนเข้ามายังพื้นที่มากขึ้น หลังเกิดนำ้าท่วมใหญ่ปี 2554

จังหวัดนครพนม ต้องการเปิดการพัฒนาให้รับกับการก่อสร้างสะพานแม่นำ้าโขงแห่งที่ 3 

จงัหวดักำาแพงเพชร ให้ปรบัเปลีย่นพืน้ทีส่ผีงัเมืองใหม่ให้เป็นปัจจบัุน เช่น สเีขยีว สนีำา้ตาลอ่อน สม่ีวง  

และให้ยกเลกิความสงูสร้างอาคารได้ไม่เกนิ 16 เมตร ในพืน้ทีส่เีขยีว และยกเลกิความสงูอาคารไม่เกนิ 12 เมตร 

และขอให้สร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนในพื้นที่เกษตรกรรม 

จงัหวดัสโุขทยั ขอปรบัปรงุใหม่ให้รบัการพฒันาจงัหวดัตามนโยบายระเบียบเศรษฐกจิแนวตะวนัตก- 

ตะวันออก การเปิดเออีซี และโครงการรถไฟความเร็วสูง 

ภ�คตะวันออก

จงัหวดัชลบรีุ ให้เพ่ิมมาตรการด้านผังเมอืงในการรกัษาสภาพแวดล้อมและป้องกนัปัญหาอทุกภยั เช่น  

กำาหนดให้มีพื้นที่โล่ง พื้นที่แหล่งนำ้า แนวนำ้าท่วมหลาก รองรับการจ้างงานและที่อยู่อาศัยที่มากขึ้น

ภ�คตะวันตก

จังหวัดตาก ขอยกร่างข้อกำาหนดใหม่รับเมืองที่เปลี่ยนไปมาจากการพัฒนาเขตเศรษฐกิจการค้า 

ชายแดนในพื้นที่ 3 อำาเภอคือ แม่สอด พบพระ และแม่ระมาด อีกทั้งโครงการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจ 

พิเศษแม่สอด พื้นที่ 5,600 ไร่ ในตำาบลแม่ปะและท่าสายลวด และเปิดเออีซี 

ภ�คใต้

จังหวัดปัตตานี ขอเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่สีเขียว เช่น อำาเภอเมืองปัตตาน ี

อำาเภอหนองจิก และอำาเภอโคกโพธิ์ ให้มีการพัฒนาได้มากขึ้น 

จังหวัดสงขลา เพิ่มมาตรการวางผังเมืองให้ครอบคลุมมากขึ้น เช่น เขตสร้างที่อยู่อาศัยไม่กีดขวาง 

ทางนำ้าไหล แนวป้องกันนำ้าท่วม เพื่อแก้ปัญหานำ้าท่วมซำ้าซาก การขยายตัวของเมืองและเปิดเออีซี

จังหวัดสตูล จะขอให้พิจารณาการใช้ประโยชน์ที่ดินใหม่รองรับกับการเปิดเออีซี และโครงการ 

ขนาดใหญ่ เช่น ท่าเรือปากบารา สนามบินเชิงพาณิชย์จังหวัดสตูล 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอปรับปรุงผังใหม่ทั้งหมด รับบ้านจัดสรรที่เกิดขึ้นมาก และการก่อสร้าง 

สนามบินแห่งใหม่ที่อำาเภอดอนสัก และเกาะพะงัน
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3.2.3 การจัดกลุ่มประเด็นผังเมืองจากเอกสารผังเมืองที่เกี่ยวข้อง

การศกึษารวบรวมเอกสารผงัเมอืง ท้ังเอกสารการวเิคราะห์จดัทำาผังเมือง กฎกระทรวงผังเมืองรวม  

แผนที่และแผนผังต่างๆ จากกรณีพื้นที่ซึ่งมีการร้องเรียนปัญหาเรื่องผังเมือง และชุมชนที่ได้รับผลกระทบ 

จากการพัฒนาและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผังเมืองที่คณะทำางานเคยได้เข้าร่วมทำางานด้วย สรุปประเด็น 

ปัญหาผังเมืองที่จะนำามาศึกษาวิเคราะห์ ได้ดังนี้

1)	 ด้�นกระบวนก�ร

ผังเมืองเป็นเรื่องของกระบวนการทำางาน 3 ส่วน คือ กระบวนการทำางานทางเทคนิค กระบวนการ 

มส่ีวนร่วม และกระบวนการทางกฎหมายในทางปฏบิตั ิการทำางานทัง้สามกระบวนการจะดำาเนนิการควบคู่ 

กันไป กล่าวคือ การเริ่มต้นทำางานกระบวนทางเทคนิคในการสำารวจกำาหนดเขตผัง ซึ่งเป็นการมีส่วนร่วม 

ทางเทคนิคนั้น จะต้องดำาเนินการตามขั้นตอนตามกฎหมายที่ต้องมีการประชุมคณะอนุกรรมการผังเมือง 

และคณะกรรมการ ที่กำาหนดไว้ในกฎหมาย เมื่อมีการดำาเนินการศึกษา วิเคราะห์ จัดทำาผังร่างให้ 

คณะอนกุรรมการฯ และคณะท่ีปรึกษาผงัเมอืงรวมให้ความเหน็ กจ็ะต้องจดัการประชมุรบัฟังความคดิเหน็ 

ประชาชน และเมื่อจัดทำาผังร่างแล้วก็จะต้องดำาเนินการตามขั้นตอนตามกฎหมายคือ ผ่านความเห็นชอบ 

ของคณะกรรมการผังเมือง และติดประกาศพร้อมข้อกำาหนด การพิจารณาคำาร้อง และขั้นตอนต่อจากนี้ 

เป็นขั้นตอนการตรวจและพิจารณาตามขั้นตอนการออกกฎกระทรวงต่อไป

ประเด็นปัญหาผังเมืองในด้านกระบวนการ ได้แก่ 

1.1	 ช่วงระหว่�งผังรอประก�ศและกรณีผังเมืองหมดอ�ยุก�รบังคับใช้	 เป็นกระบวนการตาม 

กฎหมาย ในช่วงทีไ่ด้มกีารวางและจดัทำาผงัเมืองเสรจ็ ผ่านการเหน็ชอบของคณะกรรมการผงัเมืองและผ่าน 

ขั้นตอนตามกฎหมาย ไปจนถึงขั้นตอนการรอประกาศ มีปัญหาหลายประการที่กระทบต่อสิทธิชุมชนและ 

สิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน 

	 คว�มล่�ช้�ในก�รประก�ศ	เช่น กรณผีงัเมอืงรวมจงัหวดัสระบรุ ีทีก่ารประกอบกจิการโรงไฟฟ้า 

ถกูกำาหนดห้ามก่อสร้างในพืน้ทีอ่นรุกัษ์ชนบทและเกษตรกรรม ตามร่างผงัเมืองรวมจงัหวดัและผงัเมืองรวม 

จังหวดัระยอง ทีม่กีารขออนญุาตดำาเนนิโครงการนคิมอตุสาหกรรมในพืน้ทีส่เีขยีว ซึง่เป็นข้อห้ามในผงัเมอืง 

ที่รอประกาศใช้บังคับ

	 ก�รปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัดที่รอประก�ศ	 โดยเป็นผังเมืองรวมจังหวัดที่ได้ผ่าน 

กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนตามกฎหมายแล้ว และผ่านความเห็นชอบของกรรมการผังเมือง 

และขั้นตอนเพื่อเตรียมประกาศกฎกระทรวง แต่ได้มีการสั่งการให้มีการปรับปรุงใหม่ โดยอ้างเหตุผล 

การสนองนโยบายรัฐ การลงทุน โดยขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น กรณีการปรับปรุงผังเมืองรวม 

ผังเมืองรวมจังหวัดระยอง จังหวัดสงขลาและผังเมืองรวมจังหวัดสตูล
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	 ช่วงผงัเมอืงหมดอ�ยกุ�รบงัคบัใช้และผงัเมอืงฉบบัใหม่ยงัไม่ประก�ศบงัคบัใช้	ในระหว่างนัน้ 

มีการใช้ประโยชน์ที่ดินขัดกับผังเมืองเก่า หรือขัดกับผังเมืองใหม่ที่ยังไม่ประกาศ ตัวอย่างเช่น ผังเมืองรวม 

จังหวัดภูเก็ต

1.2	 ช่วงระหว่�งก�รดำ�เนินก�รว�งผัง	 ได้แก่ กรณีผังเมืองรวมจังหวัดชุมพร ซึ่งชุมชนมีการ 

คัดค้านต่อการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ และท่าเรือนำ้าลึก แต่ไม่ได้มีส่วนร่วมแสดงข้อคิดเห็นคัดค้าน 

ข้อกำาหนดในช่วงเวลาดำาเนินการวางผังเมืองรวมจังหวัด จึงเป็นการกำาหนดพื้นที่ให้มีการพัฒนาที่นำามาสู่ 

ความขัดแย้งในเวลาต่อมาได้แก่ การคัดค้านโครงการโรงไฟฟ้าที่อำาเภอละแม การคัดค้านการก่อสร้าง 

โรงไฟฟ้าและท่าเรือนำ้าลึกที่อำาเภอปะทิว และกรณีคำาร้องโครงการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมสกัด 

นำ้ามันปาล์มที่อำาเภอท่าแซะ ซึ่งเป็นการดำาเนินการในพื้นที่ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (พื้นที่สีเขียว) 

ที่อยู่ในพื้นที่ต้นนำ้าที่ชุมชนใช้ประโยชน์ในการเกษตรกรรม ทั้งนี้ การวางผังเมืองรวมจังหวัดชุมพรได้ 

ดำาเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2546 ตามพระราชกฤษฎีกากำาหนดเขตที่ดินที่จะสำารวจเพื่อการวางและจัดทำา 

ผังเมืองรวมจังหวัด ในท้องท่ี 72 จังหวัด วันที่ 19 พฤษภาคม 2546 พระราชกฤษฎีกานี้มีอายุ 3 ป ี

ซึ่งเมื่อหมดอายุแล้วผังเมืองรวมจังหวัดชุมพร และอีกหลายจังหวัดยังไม่มีการประกาศใช้บังคับเป็น 

กฎกระทรวง เพื่อให้ผังเมืองที่ดำาเนินการมาแล้วเป็นไปอย่างต่อเนื่องในกระบวนการ จึงมีการออก 

พระราชกฤษฎกีากำาหนดเขตทีด่นิทีจ่ะสำารวจเพือ่การวางและจดัทำาผงัเมอืงรวมจงัหวดั ในท้องที ่72 จงัหวัด 

อีกครั้งใน พ.ศ. 2552 และการออกพระราชกฤษฎีกากำาหนดเขตที่ดินที่จะสำารวจเพื่อการวางและจัดทำา 

ผงัเมอืงรวมจังหวดั ในท้องท่ี 70 จงัหวดัอกีครัง้ใน พ.ศ. 2555 นบัจาก พ.ศ. 2547 จนถงึปัจจบุนัผงัเมืองรวม 

จังหวัดชุมพรยังไม่ประกาศเป็นกฎกระทรวงใช้บังคับตามกฎหมาย

1.3	 ช่วงหลังประก�ศใช้บังคับ	 ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิในการขอแก้ไข ปรับปรุง และ 

การเข้าถึงข้อมลูข่าวสารในการขอแก้ไขผงัเมอืง ตลอดจนการมส่ีวนร่วมของประชาชน สทิธชิมุชนทีจ่ะมสีทิธิ 

ในการตัดสินใจให้มีการปรับปรุงแก้ไข เช่น กรณีผังเมืองรวมจังหวัดปราจีนบุรีที่ภายหลังการประกาศใช้

บังคับแล้ว และจะมีการดำาเนินการขอแก้ไขเพื่อขยายพื้นที่อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นในขณะที่ยังปรากฏปัญหา

พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย และการจัดการมลพิษอุตสาหกรรม

2)	 ก�รนำ�ส�ระในผังเมืองไปใช้ในก�รคุ้มครองสิทธิชุมชน	และพิจ�รณ�อนุมัติอนุญ�ต	

เช่น การนำาสาระของผงัเมอืงรวมทีผ่่านการรบัฟังความคดิเหน็ของประชาชน และผ่านความเหน็ชอบ 

ของคณะกรรมการผงัเมอืง ไปประกอบการใช้ดลุพนิจิในการพจิารณารายงานวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม  

การกำาหนดพืน้ทีคุ่ม้ครองสิง่แวดล้อมและการควบคุมอาคาร เช่น กรณขีองการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่

ที่ขัดกับผังเมืองรวมที่รอประกาศใช้บังคับ
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3)	 ก�รนำ�ส�ระของผังเมืองรวมไปจัดทำ�ข้อบัญญัติท้องถิ่น

ในช่วงที่ผังเมืองหมดอายุและผังเมืองฉบับใหม่ยังไม่แล้วเสร็จ เช่น กรณีการนำาสาระของผังเมือง

รวมชุมชนอุตสาหกรรมและท่าเรือนำ้าลึกมาบตาพุด มาใช้ในการจัดทำาเทศบัญญัติ

4)	 ก�รปรับปรุงม�ตรฐ�นก�รกำ�หนดก�รใช้ประโยชน์ที่ดิน	และก�รจัดทำ�ข้อกำ�หนด

ให้ทันต่อสถานการณ์การพัฒนาที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน เช่น กรณีโรงไฟฟ้า ซึ่งปัจจุบัน

มีกิจการพลังงานหลายประเภทและหลายขนาด แต่ในการจัดทำาข้อกำาหนดยังไม่จำาแนกรายละเอียดให้

สอดคล้องกับการพัฒนาที่เปลี่ยนไปรวมทั้งผลกระทบของกิจการ และกรณีข้อกำาหนดการอยู่อาศัยในเขต

อนุรักษ์กรณีเหมืองแร่ และการควบคุมการติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม 

3.2.4 การศึกษากรณีข้อร้องเรียนมายังสำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 

 แห่งชาติ ทั้งในกรณีที่เป็นเรื่องผังเมือง และกรณีที่เกี่ยวข้องได้แก่

1)	 กรณีแผนพัฒน�ภ�คใต้	 โดยพิจารณาจากกรณีที่เกี่ยวข้องและมีคำาร้องมายังสำานักงาน 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ดังนี้

 - คำาร้องในเร่ืองการพัฒนาพ้ืนทีอ่ตุสาหกรรม การพฒันาทา่เรอืนำา้ลกึ และการพฒันาพลงังาน 

  ในพื้นที่ภาคใต้

 - โครงการท่าเรือที่ดำาเนินการสำารวจและขุดเจาะนำ้ามัน ตำาบลกลาย อำาเภอท่าศาลา จังหวัด 

  นครศรีธรรมราช

 - กรณีท่าเรือนำ้าลึกปากบารา ซึ่งโยงกับการจัดทำาผังเมืองรวมจังหวัดสตูล

 - กรณีท่าเรือนำ้าลึกสงขลาแห่งที่สอง

2)	 กรณีคำ�ร้องก�รพัฒน�นิคมอุตส�หกรรมในพื้นที่ภ�คตะวันออก	ได้แก่ 

 - กรณีนิคมอมตะนครแห่งที่ 2 และนิคมอุตสาหกรรมระยอง อำาเภอบ้านค่าย

 - กรณีท่าเทียบเรือจำานวน 6 ท่าในพื้นที่ริมฝั่งแม่นำ้าบางปะกง

3)	 กรณีก�รขุดเจ�ะสำ�รวจปิโตรเลียมในพื้นที่ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดกาฬสินธ์ุและ 

จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการ และสาระในผังเมืองรวมจังหวัดกาฬสินธุ์และผังเมืองรวม 

จังหวัดบุรีรัมย์

ทัง้นี ้กรณศีกึษาจากคำาร้องทีม่มีายงัสำานกังานคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาตนิัน้ ในหนึง่กรณี 

อาจจะมปีระเดน็ทางผงัเมอืงในหลายด้าน อาท ิกรณแีผนพฒันาภาคใต้ ซึง่มีประเดน็ทีเ่กีย่วข้องกบัผังเมอืง 

ทัง้ทีร่อประกาศใช้บงัคบั ผงัเมอืงทีอ่ยูร่ะหว่างดำาเนนิการ และการนำาสาระสำาคญัของผงัเมืองไปใช้ประกอบ 

ในการพิจารณาเรื่องการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
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3.3	การสรุปข้อเสนอจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อประเด็นผังเมือง

คณะผูวิ้จยัได้รวบรวมและสรุปประเดน็ผงัเมอืงจากกรณศีกึษาเบือ้งต้นมาทำาการวเิคราะห์ จดักลุม่

ประเด็นปัญหา โดยแบ่งออกเป็น 4 ประเด็น ได้แก่ ปัญหาด้านกระบวนการ การนำาสาระผังเมืองไปใช ้

ในการคุ้มครองสิทธิชุมชนและพิจารณาอนุมัติอนุญาต การนำาสาระของผังเมืองรวมไปจัดทำาข้อบัญญัต ิ

ท้องถิ่นและการปรับปรุงมาตรฐานการกำาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินและการจัดทำาข้อกำาหนดให้ทันต่อ 

สถานการณ์การพัฒนาที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน จากนั้นจึงนำาเสนอประเด็นปัญหาเหล่านั้น 

ในการประชุมระดมความคิดเห็น ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2557 โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิด้าน 

ผังเมืองที่มีประสบการณ์ในงานวางผังเมือง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายจากหน่วยงานวางผัง หน่วยงาน 

ที่นำาผังเมืองไปสู่การปฏิบัติ และนักกฎหมาย หน่วยงาน องค์กร นักวิชาการ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 

การส่งเสรมิการมีส่วนร่วมของประชาชน มาร่วมให้ความคดิเหน็และข้อแนะนำาทางวชิาการทัง้ในด้านผงัเมอืง 

กฎหมาย การมีส่วนร่วมของประชาชน และการปฏิบัติตามผังเมือง

จากการประชมุระดมความคิดเห็นดงักล่าว ผูเ้ข้าร่วมการประชมุได้มีความคดิเหน็และข้อเสนอแนะ 

ที่หลากหลาย (รายละเอียดในภาคผนวกที่ 1) คณะผู้วิจัยจึงสรุป ข้อเสนอแนะและนำามาจัดกลุ่มประเด็น  

เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับผังเมืองกับการคุ้มครองสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน ดังนี้

1) ประเด็นผังเมือง

- ควรสรุปปัญหาและกรณีตัวอย่างท่ีเกิดขึ้นจากกรณีปัญหาที่มีการร้องเรียนให้ชัดเจนว่ามีก่ีกรณี 

 ปัญหา จำานวนกี่เร่ือง เพ่ือยืนยันว่าระบบกฎหมายหรือผังเมืองมีปัญหา และจำาเป็นต้องได้รับ 

 การแก้ไข

- หลังการสรุปประเด็นปัญหาแล้ว ควรทำาข้อเสนอเชิงนโยบายต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยว่า 

 กฎหมายการผังเมืองหรือการใช้ประโยชน์ในที่ดิน ต้องวางกรอบการใช้ทรัพยากรอย่างไร 

 และผู้มีส่วนได้เสียอย่างชุมชนควรจะมีกระบวนการเข้าไปรับรู้การตัดสินใจตั้งแต่แรกได้อย่างไร

- คำาจำากัดความของผังเมืองในปัจจุบันไม่ได้จำากัดอยู่แค่เมือง แต่ต้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่ง 

 ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 85 ทีไ่ปกำากบัดแูลทรพัยากร ผังเมือง คือ เครือ่งมือในการ 

 จัดระเบยีบการใชท้รัพยากรท่ีจะเอือ้ประโยชนเ์พือ่ใหม้กีารใชท้รพัยากรรว่มกนั โดยการมสีว่นรว่ม 

 ของประชาชนในทอ้งถิน่ ผงัเมอืงจงึเปน็เครือ่งมอืใหเ้ราจดัการแบง่ปนัทรพัยากรใหเ้กดิประโยชน ์

 ร่วมกันได้ตามวิถีของประชาธิปไตย

- ควรปรับระดับการมีส่วนร่วมในการจัดทำาผังเมืองให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น

- ต้องแยกขอ้กำาหนดออกจากผงัเนือ่งจากตอนนีมี้ปัญหา คือคิดผงั 30 ปีขา้งหนา้ แตอ่ายบัุงคับใช ้5 ป ี

 และขอ้กำาหนดไปตดิกบัผงัดว้ย เมือ่ผัง 5 ปีหมดอายไุปแล้ว การกำาหนดการใชป้ระโยชนท์ีด่นิทีด่ ี
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 อยู่แล้วก็หมดอายุไปด้วย ซึ่งหากมีผังนโยบายอยู่แล้ว การจะปรับทุกๆ 5 ปี ก็สามารถทำาได้ 

 เมื่อแยกข้อกำาหนดออกจากผัง ข้อกำาหนดที่ดีอยู่แล้วก็จะไม่ต้องเปลี่ยน

- การพจิารณาผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี หรอืผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งกบัการพฒันาพืน้ทีน่ัน้ ควรยดึโยงผูม้สีว่น 

 ได้เสียในเชิงประเด็นหรือนอกพื้นที่ที่เกี่ยวข้องและควรทำาให้เกิดความสมดุลระหว่างประโยชน์ 

 ของภาครัฐ ภาคเอกชน NGOs และภาคประชาชน

- การวางผังต้องยึดโยงถึงการใช้ประโยชน์ในภาพรวมทั้งประเทศ หรืออาจจะยึดโยงเป็นภูมิภาค 

 ดว้ย ไมค่วรพจิารณาเพยีงการใชป้ระโยชนท์ีด่นิในระดบัจงัหวดัหรอืระดบัพืน้ที ่เนือ่งจากผงัเมือง 

 เปน็เครือ่งมอืของการพทิกัษส์ทิธขิองสว่นรวมทัง้หมด คนในทอ้งถิน่มีสทิธทิีจ่ะเลอืกหรอืชว่ยกนั 

 ออกแบบไดว้า่ควรจะจดัการพืน้ทีตั่วเองอยา่งไร แตไ่ม่สามารถทีจ่ะทำาลายสทิธสิว่นรวมได ้ซึง่ระบบ 

 การวางผังของไทยยังไม่ค่อยยึดโยงกัน

- การพิจารณาเรื่องสิทธิชุมชนในการจัดทำาผัง ต้องคำานึงถึง Input หรือข้อมูลเชิงนโยบาย 5 กลุ่ม  

 คือ

 1) Mandate คือ สิ่งที่รัฐกำาหนดมา เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ ซึ่งนักผังเมืองจะต้องสร้างสมดุล  

  Input เหล่านี้ทั้งหมด โดยจะไปสัมพันธ์กับสิทธิชุมชน เมื่อเกิดกรณีที่ Mandate ไปขัดกับ 

  สิทธิชุมชนแล้วจะทำาอย่างไร

 2) Legacy Goal คือ แต่ละเมืองมีจริตเฉพาะ ซึ่งจะไปเปลี่ยนไม่ได้

 3) Generic Goal คือ เพื่อสุขอนามัย เพื่อความปลอดภัย และสวัสดิภาพของสังคม ซึ่งตรงนี้ 

  จะไปขัดไม่ได้เลย หากไปขัดต่อสิทธิชุมชนแล้วประชาชนมาเรียกร้องรัฐก็จะใช้อำานาจใช้  

  Due Process of Law ในการจัดการ

 4) Needs คือ ประเด็นไหนที่มีปัญหา เราก็ต้องไปแก้ไขโดยทำาการวิจัยเล็กๆ

 5) Aspiration คือ ความต้องการของชุมชน

2) ประเด็นกฎหมาย

ก)	ก�รมีส่วนร่วมของประช�ชน

 - รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 85 (1) ตอนท้าย กำาหนดว่า  

  ต้องให้ประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีได้รับผลกระทบจากหลักเกณฑ์การใช้ที่ดินนั้นมีส่วนร่วมใน 

  การตดัสนิใจ ซึง่การมสีว่นรว่มในทีน่ี ้จะตอ้งอยูใ่นระดบัของการมสีว่นรว่มเพือ่ตดัสนิใจดว้ย 

  แมว้า่รฐัธรรมนญูในสว่นนีเ้ปน็เรือ่งของแนวนโยบาย ซึง่เปน็แนวทางไมใ่ชก่ารบงัคบั แตเ่ปน็ 

  แนวทางที่ไปเกี่ยวกับการบังคับในบทกฎหมายอื่นด้วย
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 - ควรกำาหนดหลักเกณฑ์หรือรูปแบบการมีสว่นรว่มของประชาชนในแตล่ะกระบวนการผงัเมอืง 

  ที่ชัดเจน

 - ควรแก้กฎหมายให้การวางผังต้องมีคณะกรรมการในระดับชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมและ 

  ออกแบบองค์ประกอบว่าต้องมีที่มาจากไหนบ้าง

 - ทำาความเขา้ใจกบัหนว่ยงานตา่งๆ ของรฐั วา่กระบวนการรบัฟงัความคดิเหน็ตามทีก่ฎหมาย 

  กำาหนด ต้องทำาอย่างไรจึงจะเรียกว่าชอบด้วยกฎหมาย ไม่ใช่เพียงแต่ทำาตามรูปแบบเท่านั้น

 - กรณีการร้ือผังเมือง ถ้าหากคำาส่ังให้ร้ือทำาใหม่ หมายความว่าต้องกลับไปเร่ิมต้นกระบวนการใหม่ 

  ต้องรับฟังความเห็นใหม่กับผังใหม่ด้วย แต่ถ้าหากให้รื้อผังในบางส่วน อาจจะเอาข้อมูลเก่า 

  มาประกอบ แตต่อ้งนำาความคดิเหน็ของประชาชนในทกุกระบวนการตัง้แตแ่รกมาพจิารณา

ข)	สิทธิชุมชน

 - การใช้สิทธิชุมชนมีปัญหาในแง่กระบวนการเสนอให้มีการเพิ่มเติมแก้ไข พระราชบัญญัติ 

  สภาองคก์รชมุชน หรอืใหม้กีฎหมายกลางทีจ่ะสามารถผลกัดนัการใชส้ทิธชิมุชนใหใ้ชไ้ดจ้รงิ 

  และชัดเจนขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

ค)	ก�รบังคับใช้กฎหม�ยผังเมือง

 - เสนอให้แก้ไขพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ในส่วนที่เป็นปัญหาเรื่องผังหมดอายุ 

  โดยเสนอให้นำาผังเมืองเก่ากับร่างผังเมืองใหม่มาพิจารณาเพื่อหาจุดร่วมกัน ในช่วงที่ร่าง 

  ผังเมืองได้ดำาเนินการมาถึงขั้นตอนการเสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว อาจ 

  แก้ไขพระราชบัญญัติการผังเมือง ให้กำาหนดว่าในพื้นที่ส่วนที่ผังเมืองเก่ากับร่างผังเมืองใหม่ 

  กำาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินไว้เหมือนกัน การดำาเนินกิจกรรมใดๆ ในพื้นที่ซึ่งเป็นไปตาม 

  ข้อกำาหนดการใช้ประโยชน์นั้นให้สามารถทำาได้ แต่ในพื้นที่ที่ผังเมืองเก่ากับร่างผังเมืองใหม่ 

  กำาหนดการใชป้ระโยชนท์ีด่นิแตกตา่งกนั การขออนญุาตเพือ่ดำาเนนิกจิการใดๆ ในพืน้ทีต่อ้งรอ 

  ไว้ก่อน โดยอาจจะพิจารณานำาข้อบัญญัติท้องถิ่นมาใช้กับพื้นที่ส่วนที่ต้องรอการอนุญาต

ง)	 ก�รใช้อำ�น�จของคณะกรรมก�รผังเมือง	ต�มพระร�ชบัญญัติก�รผังเมือง	พ.ศ.	2518

 - การใช้อำานาจของคณะกรรมการผังเมือง ตามมาตรา 15 วรรคหนึ่ง (3) พระราชบัญญัติ 

  การผังเมือง พ.ศ. 251821 ต้องตีความให้สอดคล้องกับอำานาจของคณะกรรมการผังเมือง 

  ตามมาตรา 27 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกันคือ หากคณะกรรมการผังเมือง 

  จะใช้อำานาจในการพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อการกำาหนดหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ 

21 ความเห็นสำาหรับร่างรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ โดย ดร. กรรณิกา สินธิพงษ์ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2557
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และสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน

  ในทรัพย์สินสำาหรับขั้นตอนของการสำารวจเพื่อวางและจัดทำาผังเมือง (ตามมาตรา 15 

  วรรคหนึ่ง (3)) สมควรท่ีจะพิจารณาว่าการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินหรือในที่ดินเช่นนั้น 

  เป็นการขัดต่อนโยบายของผังเมือง “ในสาระสำาคัญ” ที่เกี่ยวกับสุขลักษณะ ความปลอดภัย 

  ของประชาชนและสวัสดิภาพของสังคม (ตามนัยมาตรา 27 วรรคสอง) หรือไม่ หรือกล่าว 

  อีกนัยหนึ่งคือ ในระหว่างที่ผังเมืองยังไม่ได้ประกาศใช้บังคับ ถ้าคณะกรรมการผังเมือง 

  เห็นว่าจะมีกิจการที่ขัดกับร่างผังเมืองในสาระสำาคัญเกิดขึ้น คณะกรรมการผังเมือง 

  ก็สามารถใช้อำานาจตามมาตรา 15 วรรคหนึ่ง (3) ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อ 

  การกำาหนดหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน เพื่อประโยชน์ในการวางและจัดทำา 

  ผังเมืองรวมได้

 - ควรมีเกณฑ์ในการใช้อำานาจของคณะกรรมการผังเมือง ตามมาตรา 15(3) เพื่อให้ข้อเสนอ 

  ของชุมชน ภาคประชาชน นำาไปสู่คุ้มครองสิทธิชุมชนและคุ้มครองการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

  ในพื้นที่ได้จริง

 - ชว่งทีเ่กดิชอ่งวา่งในการบงัคบัใชก้ฎหมายผงัเมอืง ควรมเีกณฑก์ารใชอ้ำานาจของเจา้พนกังาน 

  การผัง ตามมาตรา 27 เพื่อไม่ให้เป็นการเปิดกว้างในการใช้ดุลพินิจโดยไม่มีขอบเขต

 - กรณีการร้ือผัง ควรกำาหนดหลักเกณฑ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือการนำาร่างผังเมือง 

  กลับมาทบทวนว่าควรต้องมีเหตุผลประกอบเพียงใด

การศกึษาประเดน็ผงัเมอืงวเิคราะห์และจดักลุม่ประเดน็ผงัเมอืงทีเ่กีย่วข้องกบัสทิธชิมุชนและสทิธิ 

การมีส่วนร่วมของประชาชนได้ทำาการรวบรวมข้อมูล ศึกษากรณีร้องเรียนของประชาชนและชุมชน 

ในประเด็นผลกระทบจากการพัฒนาในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการกำาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในผังเมือง 

ที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิชุมชน การศึกษาเอกสารผังเมืองและข้อร้องเรียน ส่วนมากเป็นเรื่องโครงการ 

ที่มีผลกระทบต่อชุมชนและขาดการมีส่วนร่วม มีประเด็นด้านการใช้ที่ดินและการใช้ผังเมืองประกอบการ 

พิจารณาและกรณีท่ีเกี่ยวข้องกับผังเมืองโดยตรงในด้านขั้นตอนและกระบวนการที่มีปัญหาการมีส่วนร่วม 

การเข้าถึงข้อมูลและการกำาหนดสาระในผังเมืองที่ชุมชนไม่ได้รับข้อมูล ขาดการมีส่วนร่วมและกระทบ 

สิทธิชุมชน ซึ่งมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับด้านผังเมืองและด้านกฎหมาย 

ทั้งนี้ คณะผู ้วิจัยจะได้ทำาการวิเคราะห์และสังเคราะห์สิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วม 

ของประชาชน ด้านผังเมืองและด้านกฎหมาย โดยจำาแนกเป็นโครงสร้างและกระบวนการผังเมือง 

ที่เกี่ยวข้องสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน ทั้งในส่วนการมีส่วนร่วมและสิทธิชุมชน 

ในระดับการจัดทำาแผนและผังนโยบาย ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดทำาผังเมืองในระดับต่างๆ การมีส่วนร่วม 

ในกลไกการจดัทำาผงัเมอืง การพจิารณา ตดัสนิใจ และการนำาผงัเมอืงไปสูก่ารปฏบิตั ิการคุม้ครองสทิธชิมุชน 
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ในการใช้ผังเมืองพิจารณาอนุมัติ อนุญาตด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชน ท้องถิ่น และหน่วยงาน 

ทีเ่กีย่วข้องและด้านปัญหากฎหมายผงัเมอืงทีเ่กีย่วข้องกบัสิทธชิมุชนและสิทธกิารมีส่วนร่วมของประชาชน 

ในกระบวนการผังเมือง ในช่วงระหว่างการจัดทำาผังเมือง ช่วงระหว่างรอประกาศบังคับใช้ ช่วงหลัง 

ประกาศใช้บังคับผังเมืองและกรณีกฎกระทรวงเกี่ยวกับผังเมืองรวมหมดอายุบังคับใช้ โดยรายละเอียด 

การวิเคราะห์และสังเคราะห์สิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้านผังเมืองและด้าน 

กฎหมายจะนำาเสนอในบทที่ 4 และบทที่ 5



บทที่ 4
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จากการรวบรวมและจัดกลุ่มประเด็นผังเมืองที่เกี่ยวข้องกับสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วม 

ของประชาชน ซึ่งมีทั้งกรณีข้อร้องเรียนมายังสำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ปัญหา 

ผลกระทบจากโครงการท่ีมตีอ่ชมุชนพบวา่ มคีวามเกีย่วขอ้งในการนำาผงัเมอืงไปประกอบการจดัทำาโครงการ 

การวิเคราะห์ผลกระทบ ตลอดจนการพิจารณาเห็นชอบโครงการต่างๆ ที่กระทบต่อชุมชน ดังนั้น 

การคุ้มครองสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน ในกระบวนการผังเมือง จึงไม่ได้เป็นเพียง 

การเข้าร่วมในการมีส่วนร่วมตามขั้นตอนต่างๆ เท่านั้น การที่ประชาชนในชุมชนจะสามารถใช้สิทธิชุมชน 

และการมีส่วนร่วมในผังเมือง กิจกรรม และโครงการที่นำาสาระของผังเมืองไปประกอบการกำาหนด 

การใช้ประโยชน์พ้ืนท่ี ยังเกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดทำาแผน กลไกและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการ 

การจัดทำาผัง การตัดสินใจ การปฏิบัติตามผังเมือง ตลอดจนสาระของผังเมืองในการกำาหนดบทบาทพื้นที่

ดังนั้น การวิเคราะห์และสังเคราะห์ปัญหาและกระบวนการผังเมืองที่เกี่ยวข้องกับสิทธิชุมชน 

และสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงต้องวิเคราะห์การมีส่วนร่วมในกระบวนการผังเมือง และ 

ความเชื่อมโยงการจัดทำาแผนและนโยบายกับผังเมืองระดับต่างๆ ที่มีผลต่อชุมชน และการมีส่วนร่วมของ 

ชุมชน ประชาชน ในกระบวนการแผนและนโยบาย รวมทั้งในส่วนการนำาสาระของผังเมืองไปใช้ประโยชน์

ให้เกิดการคุ้มครองสิทธิชุมชน

4.1	การวิเคราะห์	สังเคราะห์	จากเอกสารเกี่ยวกับโครงสร้างการผังเมือง	

	 ด้านการจัดทำาแผน	องค์กร	กลไก	ในกระบวนการผังเมือง	

จากการรวบรวมประเดน็ผงัเมอืง ทัง้จากเอกสารผงัเมอืงทีเ่กีย่วขอ้ง กรณขีอ้รอ้งเรยีนมายงัสำานกังาน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการร้องเรียนเกี่ยวกับโครงการและกิจกรรมที่มี 

ผลกระทบตอ่ชมุชน การทำาหนา้ทีข่องหนว่ยงาน การเขา้ถงึขอ้มลูขา่วสาร และการมสีว่นรว่มของประชาชน 

มปีระเดน็ดา้นผงัเมอืงในการคุ้มครองสทิธขิองประชาชนและสทิธกิารมสีว่นรว่มของประชาชน ทีเ่กีย่วขอ้ง 

กับด้านผังเมืองในเชิงกระบวนการด้านเนื้อหา และเกี่ยวข้องกับโครงสร้างการบริหารราชการ การจัดทำา 

แผนที่จะนำาผังเมืองไปใช้ประโยชน์ในการจัดทำายุทธศาสตร์ แผนงานโครงการต่างๆ รวมทั้งการพิจารณา 

ผังและการนำาผังไปสู่การปฏิบัติและใช้ประโยชน์ เพื่อให้เกิดการประสานแผนการตัดสินใจ การปฏิบัติ 

ที่นำาไปสู่การใช้ประโยชน์ที่ดินและกิจกรรมการพัฒนาที่คุ้มครองสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วม 

โครงสร้างและกระบวนการผังเมือง

กับการคุ้มครองสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน

สำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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และสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน

ของประชาชน จึงได้ทำาการรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ในส่วนของโครงสร้างและกลไกการกำาหนด 

ขอบเขตผังเมืองที่เกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่

การวิเคราะห์ในส่วนนี้ได้นำาสาระบางส่วนของการศึกษาด้านกฎหมาย องค์กร ในรายงานผัง 

ประเทศไทยของกรมโยธาธิการและผังเมืองและรายงานการศึกษาการออกแบบองค์กรและกระบวนการ 

ปฏบัิตด้ิานการผงัเมอืงแห่งชาต ิของคณะอนกุรรมาธกิารวสิามญัศกึษาการออกแบบองค์กรและกระบวนการ 

ปฏิบัติด้านการผังเมืองแห่งชาติในคณะกรรมาธิการวิสามัญการผังเมือง วุฒิสภา มาประมวล วิเคราะห์  

สรุป ในการวิเคราะห์และสังเคราะห์นี้ด้วย

4.1.1 โครงสร้างการจัดทำาแผนและการนำาแผนไปปฏิบัติ

การจัดทำาผังเมืองและสาระสำาคัญในผังเมืองทั้งผังในระดับนโยบายที่กำาหนดกรอบและทิศทาง

การพัฒนาพื้นที่และผังเมืองรวมตามกฎหมายที่มีการกำาหนดพื้นที่และข้อกำาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

จะเกีย่วข้องกบัสาระในแผนนโยบายด้านต่างๆ การวางแผนและการนำาแผนไปปฏบิตัทิกุระดบัในโครงสร้าง 

ของการบริหารราชการ ท่ีกำาหนดให้หน่วยงานทุกส่วนราชการต้องจัดทำาแผนพัฒนาเพื่อจัดต้ังเงิน 

งบประมาณตามอำานาจหน้าที่ ดังนี้

1)	 แผนนโยบ�ยแห่งรัฐ คำาแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภาผู้แทนราษฎร ถือเป็นแผนนโยบาย 

แห่งรัฐที่ผูกพันระหว่างรัฐบาลกับประชาชนที่จะต้องดำาเนินการเร่งด่วนในระยะเวลา 4 ปี ที่กระทรวง 

ทบวง กรม ต้องนำาไปถือปฏิบัติ และจัดทำาเป็นแผนพัฒนารวมหรือแผนงานโครงการพัฒนาที่จะมีผล 

ต่อการจัดทำายุทธศาสตร์ แผน โครงการในพืน้ที ่เช่น นโยบายด้านทีด่นิ ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 

อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมลำ้า การบริหาร 

และจัดการนำ้าอย่างบูรณาการ เป็นต้น

2)	 แผนพัฒน�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ จะเป็นแผนแม่บทเชิงนโยบายการพัฒนาภาพรวม 

ของโครงสร้างด้านต่างๆ ของประเทศในระยะเวลา 5 ปี ซึ่งจะเป็นกรอบของการจัดทำาแผนพัฒนารวม 

และแผนงานโครงการของส่วนราชการต่างๆ จัดทำาโดยสำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ 

และสังคมแห่งชาติ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ยทุธศาสตร์ในแผนนีจ้ะมผีลต่อ ผงัเมอืงทัง้ในระดบันโยบายและผังระดบัพืน้ที ่เช่น แผนพฒันาชายฝ่ังทะเล 

ภาคใต้ แผนพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก เป็นต้น

3)	 แผนพัฒน�รวมในแต่ละโครงสร้�งส�ข� ของแต่ละหน่วยงานราชการส่วนกลาง เช่น 

แผนพัฒนาพลังงาน แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม แผนพัฒนาอุตสาหกรรม แผนการคมนาคมและ 

โลจิสติกส์ แผนพัฒนาการท่องเที่ยว แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ เป็นต้น ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับ 

การพิจารณากำาหนดทิศทางการพัฒนาพื้นที่ การใช้ประโยชน์ที่ดิน ทั้งในผังระดับนโยบายผังจังหวัด 

และผังเมืองรวม
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4)	 แผนพฒัน�ส่วนภมูภิ�ค ในส่วนของแผนกลุม่จงัหวดัแผนพฒันาจงัหวดัทีร่วมแผนงานโครงการ

การพัฒนาของส่วนราชการต่างๆ ที่อยู่ในส่วนภูมิภาคและส่วนราชการท้องถิ่นเป็นแผนภาพรวมในระยะ  

5 ปีของแต่ละจังหวัดและการจัดทำาแผนงานโครงการปฏิบัติการตามปีงบประมาณ

5)	 แผนพฒัน�องค์กรปกครองท้องถิน่ จะเป็นการจดัทำาแผนพฒันารวมในระยะ 5 ปี และการจดัทำา 

แผนงานโครงการปฏิบัติการตามปีงบประมาณ เช่น แผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 5 ปี แผนพัฒนา 

เทศบาลระยะปานกลาง 5 ปี แผนพัฒนาองค์การบรหิารส่วนตำาบลระยะปานกลาง 5 ปี แผนพฒันาองค์การ 

บริหารส่วนตำาบลระยะปานกลาง 5 ปี แผนพัฒนาเมืองพัทยาระยะเวลาปานกลาง 5 ปี

6)	 ผังเมืองรวมในเขตเมืองและชุมชน ในท้องที่จังหวัดต่างๆ ระยะเวลา 5 ปี 

4.1.2 การวิเคราะห์องค์กรการจัดทำาและบริหารผังเมือง
1

1)	 องค์กรก�รจัดทำ�และบริห�รผังเมืองรวม

 (1) คณะกรรมการผงัเมอืง เป็นองค์กรทำาหน้าทีก่ำากบั ดแูล ให้มกีารปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วย 

การผังเมือง และทำาหน้าท่ีแนะนำาเร่ืองต่างๆ เกี่ยวกับการผังเมืองแก่หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้ความ 

เหน็ชอบในการจดัทำาผงัเมอืงรวม ก่อนทีจ่ะนำาเสนอให้รฐัมนตรอีอกกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ ซึง่ไม่มีอำานาจ 

ในการประสานและสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำาเนินการพัฒนาให้เป็นผัง/แผนพัฒนาโครงสร้าง 

ด้านต่างๆ ตามผังเมืองรวมกำาหนดแต่อย่างใด

 (2) กรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นองค์กรหลักในการวางและจัดทำาผังเมืองรวมและผังเมือง

เฉพาะ 

 (3) ท้องถิ่นสามารถดำาเนินการวางและจัดทำาผังเมืองรวมได้โดยคว�มเห็นชอบของ 

คณะกรรมก�รผังเมือง 

 (4) ท้องถ่ินจะดำาเนินการวางและจัดทำาผังเมืองเฉพาะได้เม่ือมีกฎกระทรวงใช้บังคับผังเมือง

รวมในพื้นที่ท้องถิ่นนั้นแล้ว หรือ

 (5) รัฐมนตรีฯ สั่งการให้กรมโยธาธิการและผังเมืองหรือท้องถิ่นดำาเนินการวาง และจัดทำา

ผังเมืองเฉพาะกรณีที่ท้องถิ่นใดยังไม่มีกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม

 (6) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม

 ทั้งนี้ โครงสร้างการจัดทำาแผนและผังเมืองและองค์กรที่เกี่ยวข้อง แสดงในแผนภูมิที่ 4.1 

และ 4.2

1 สำานกังานเลขาธกิารวฒุสิภา. รายงานการพจิารณาการศกึษาการผงัเมอืง. คณะกรรมาธกิารวสิามญัการศกึษาผงัเมอืง 
วุฒิสภา. 2557. หน้า 17-21.
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แผนภูมิที่ 4.1 แสดงคว�มเชื่อมโยงของก�รจัดทำ�แผนและผังเมืองระดับต่�งๆ

นโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ

นโยบายพื้นฐานรัฐบาล
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน

แผนกระทรวง ทบวง กรม

แผนยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด

ผังประเทศ/
ผังภาค อนุภาค

ผังเมืองรวม
จังหวัด

ผังเมืองรวม
ชุมชน/ผังชุมชน

แผนพัฒนา
จังหวัด

แผนพัฒนา
อปท.

แผนยุทธศาสตร์
จังหวัด

แผนยุทธศาสตร์
อปท.

ประชาชน ชุมชน
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คณะรัฐมนตรี

คณะกรรมการ
ผังเมือง

คณะที่ปรึกษา
ผังเมืองรวม

คณะที่ปรึกษา
ผังเมืองรวม

ผู้มีส่วนได้เสีย

จังหวัด

อปท.

ผังเมืองรวม
ชุมชน/ผังชุมชน

กรุงเทพมหานคร

ผังเมืองรวม
จังหวัด

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

คณะกรรมการ
อุทธรณ์

กรมโยธาธิการ
และผังเมือง

อบจ.

แผนภูมิที่ 4.2 แสดงคว�มเชื่อมโยงขององค์กรก�รจัดทำ�และบริห�รผังเมือง
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2)	 ก�รปฏิบัติให้เป็นไปต�มกฎกระทรวงผังเมืองรวม

 (1) กรมโยธาธกิารและผงัเมอืงประสานการปฏบิตัใิห้เป็นตามการใช้บงัคบักฎกระทรวงผงัเมือง

รวมและพระราชบัญญัติผังเมืองเฉพาะ

 (2) ก�รปกครองส่วนท้องถิ่น	 ในฐ�นะเจ้�พนักง�นท้องถิ่นเป็นผู้ปฏิบัติให้เป็นไปต�มกฎ

กระทรวงผังเมืองรวมและพระร�ชบัญญัติผังเมืองเฉพ�ะ

 (3) คณะกรรมการบริหารการผังเมืองส่วนท้องถิ่น ในการกำากับ ดูแลให้มีการปฏิบัติตาม 

พระราชบัญญัติผังเมืองเฉพาะ

 (4) คณะกรรมการอทุธรณ์ ทำาหน้าทีพ่จิารณาคำาอทุธรณ์ทีเ่กดิขึน้จากการปฏบิตัใิห้เป็นไปตาม 

พระราชบัญญัติผังเมืองเฉพาะ

 (5) ทกุส่วนราชการทีเ่กีย่วข้อง ทำาหน้าทีใ่นการพฒันาตามแผนผงัทีก่ำาหนดไว้ในกฎกระทรวง 

รวมทั้งการบริหารจัดการให้เป็นไปตามผังเมืองด้วย เช่น การพัฒนาเส้นทางคมนาคม สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการที่กำาหนดไว้ในผัง รวมทั้งในกระบวนการพิจารณาอนุมัติอนุญาตโครงการและการพัฒนา

กิจกรรมต่างๆ ที่ต้องสอดคล้องกับผังเมือง

การบริหารจัดการพัฒนาให้เป็นไปตามแผนผังที่กำาหนดตามกฎกระทรวงผังเมืองรวม ขึ้นอยู่กับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังกล่าวจะให้การประสานและถือปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎกระทรวงผังเมืองรวม 

มากน้อยเพียงใด ซึ่งกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองได้กำาหนดให้หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการดำาเนินการ

พัฒนาในพื้นที่ผังเมืองต้องเป็นไปตามกฎกระทรวงผังเมือง

2.1)	 ผู้มีอำ�น�จหน้�ที่ควบคุมก�รใช้ประโยชน์ที่ดินต�มผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพ�ะ จะม ี

หน่วยงานทีม่อีำานาจหน้าทีร่บัผดิชอบอยูต่ามทีก่ฎหมายเฉพาะแต่ละฉบบัระบไุว้ ซึง่ในข้อกำาหนดข้อสดุท้าย 

ของกฎกระทรวงผงัเมอืงรวมทกุฉบบั จะกำาหนดผู้มีอำานาจหน้าทีไ่ว้ว่า“ให้ผูมี้อำ�น�จหน้�ท่ีในก�รควบคมุ 

ก�รก่อสร้�งอ�ค�รหรือก�รประกอบกิจก�รในเขตผังเมืองรวมจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปต�ม 

กฎกระทรวงนี้” จากข้อกำาหนดดังกล่าว สามารถแยกพิจารณาได้ 2 กรณี คือ

 (1) ผูม้อีำานาจหน้าทีใ่นการควบคมุการก่อสร้างอาคาร ซึง่เป็นไปตามพระราชบญัญตัคิวบคมุ 

อาคาร พ.ศ. 2522 หมายความถึง เจ้าพนักงานท้องถิ่น ซึ่งประกอบไปด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำาบล เมืองพัทยา กรุงเทพมหานคร และองค์การปกครองท้องถิ่นอ่ืน 

ที่รัฐมนตรีประกาศกำาหนดให้เป็นราชการส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

 (2) ผูม้อีำานาจหน้าทีใ่นการควบคมุการประกอบกจิการ ซึง่ประกอบไปด้วยผูมี้อำานาจหน้าที่ 

ตามกฎหมายที่ควบคุมการประกอบกิจการต่างๆ เช่น พระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและ 

ค้าของเก่า พ.ศ. 2474 พระราชบัญญัติการค้านำ้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 พระราชบัญญัติสถานบริการ 

พ.ศ. 2509 พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2507 พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติ 
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จดัสรรทีด่นิ พ.ศ. 2543 ประกาศคณะปฏวิตั ิฉบับที ่58 (พ.ศ. 2515) ข้อ 5 (2) การคลงัสนิค้า พระราชบัญญติั 

โรงแรม พ.ศ. 2547 พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 

พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้ไฟ และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 

พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำาหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 28  

(พ.ศ. 2514) เรื่องการบรรจุก๊าซ เป็นต้น

2.2)	 ผูม้อีำ�น�จหน้�ทีพ่ฒัน�โครงสร้�งพืน้ฐ�นต�มแผนผงัแสดงโครงก�รคมน�คมและขนส่ง	 

และแผนผังแสดงกิจก�รส�ธ�รณูปโภคและส�ธ�รณูปก�ร	 ผู้รับผิดชอบ เช่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  

การไฟฟ้านครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค การประปานครหลวง บริษัท ทีโอที จำากัด (มหาชน) 

กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข เจ้าพนักงานท้องถิ่น กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นต้น

 (1) ผูม้อีำานาจหน้าท่ีในการพฒันาให้เป็นไปตามแผนผงัทีโ่ล่งเพือ่นนัทนาการและการรกัษา 

คุณภาพสิ่งแวดล้อม ผู้รับผิดชอบ คือ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

 (2) ผู้มีอำานาจหน้าท่ีในการดูแลและควบคุมแผนผังแสดงบริเวณที่มีทรัพยากรธรรมชาติ 

หรือภูมิประเทศท่ีงดงามหรือมีคุณค่าในทางธรรมชาติ ผู้รับผิดชอบ คือ เจ้าพนักงานส่วนท้องถิ่นและ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 (3) ผู้มีอำานาจหน้าที่ในการดูแลและควบคุมแผนผังแสดงบริเวณที่ตั้งของสถานที่ หรือวัตถุ 

ที่มีประโยชน์ หรือคุณค่าในทางศิลปกรรม สถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดีที่พึงจะส่งเสริม 

และรักษา ผู้รับผิดชอบ คือ กรมศิลปากร

4.1.3 ปัญหาขององค์กรการจัดทำาและการนำาผังเมืองไปปฏิบัติ

(1)  คณะกรรมการผังเมืองมิใช่องค์กรที่จะทำาหน้าที่ในการวางผังและประสานการพัฒนาให้เป็น 

ไปตามผัง แต่จะเป็นเพียงองค์กรบริหารการกำากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและให้ความเห็นชอบ 

ในการจดัทำาผงัเมอืงรวมก่อนนำาเสนอให้รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงมหาดไทยพจิารณาออกกฎกระทรวงให้ใช้ 

บังคับผังเมืองรวม

(2)  กรมโยธาธิการและผังเมืองมิใช่องค์กรวางผังเมืองแห่งชาติ ที่จะมีอำานาจสั่งการประสานให้ 

หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องนำาแนวทางของผัง/แผนพฒันาท้ายกฎกระทรวงผงัเมอืงรวมไปกำาหนดแผนงานโครงการ 

พัฒนาในพื้นที่ได้ 

(3)  กรมโยธาธิการและผังเมืองไม่มีอำานาจหน้าที่ประสานการพัฒนาพื้นที่ ซึ่งหมายความรวมถึง 

การกำาหนดแผนงานโครงการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นไปตามระยะเวลาการใช้บังคับกฎกระทรวงผังเมืองรวมได้ 

ตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองจะกำาหนดหน้าที่ดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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(4)  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความอิสระในการกำาหนดแผนงาน โครงการตามอำานาจหน้าที่ จึงมีผล 

ทำาให้ไม่มีการดำาเนินการให้เป็นไปตามผัง/แผนโครงการพัฒนาแนบท้ายกฎกระทรวงผังเมืองรวม

(5)  บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนายังมีจำากัด เนื่องจากหน่วยงานส่วนกลาง 

ที่รับผิดชอบไม่มอบภารกิจหน้าที่ให้ดำาเนินการ

ดังนั้น การวางผังเมืองรวมซึ่งถือว่าเป็นผัง/แผนพัฒนาเชิงพื้นที่ จำาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้มีกลไก 

การมีส่วนร่วมทุกระดับตั้งแต่ระดับนโยบายและในกระบวนการวางผัง ทั้งการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ชุมชน และในระดับองค์กรวางผังรวมทั้งการมีส่วนร่วมเมื่อมีการนำาผังไปปฏิบัติ 

4.2	การวิเคราะห์ขอบเขตและบริบทการพัฒนาเชิงพื้นที่

	 ที่เกี่ยวข้องกับการวางผังระดับต่างๆ

1) การวางและจัดทำาผังระดับนโยบาย

เนื่องจากในอดีตกรมโยธาธิการและผังเมือง (สำานักผังเมือง) ได้มีการจัดทำาผังระดับนโยบาย คือ 

การวางและจดัทำาผงัภาคมาแล้วและได้นำาผงัภาคนัน้มาเป็นกรอบและแนวทางในการวางและจดัทำาโครงสร้าง 

จงัหวดั แต่จากผลของการวเิคราะห์พระราชบญัญตักิารผงัเมอืง พ.ศ. 2518 ทำาให้เหน็ว่าการวางและจดัทำา  

ผังภาค โดยอาศัยอำานาจตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ไม่สามารถกระทำาได้เนื่องจาก 

ผังภาค ไม่ได้บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง  

นิยามคำาว่า “การผังเมือง” ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 เป็นเรื่องการดำาเนินการ 

วางและจัดทำาผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะตามนิยามและองค์ประกอบที่กฎหมายผังเมืองกำาหนดไว ้

เท่านัน้ ไม่อาจหมายความรวมไปถงึผงัประเทศหรอืผงัประเภทอืน่ได้ และทีส่ำาคญัการละเมดิกฎหมายผงัเมอืง 

มโีทษจำาคกุ หรอืโทษปรบั หรือท้ังจำาและท้ังปรบั ซึง่ถอืเป็นโทษอาญาแผ่นดนิ ผงัเมอืงรวมและผงัเมอืงเฉพาะ 

จงึต้องมคีวามชดัเจนทัง้ข้อกำาหนด พืน้ที ่แผนผงัและรายการประกอบแผนผงั ดงันัน้ ผงัประเทศและผังภาค 

ซึ่งเป็นผังในเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับนโยบายของรัฐบาลนั้นเป็นการยากที่จะนำานโยบายมาประกาศใช้ 

บังคับเป็นกฎหมาย

แม้ว่าผังประเทศและผังภาคเป็นเพียงผังที่กำาหนดกรอบนโยบายของรัฐทางกายภาพในด้านต่างๆ 

ในระดบัประเทศ ภาคหรืออนภุาคเป็นหลกั พืน้ทีท่ีจ่ะวางผงัเป็นพืน้ทีก่ว้างหรอือนภุาค มวีตัถปุระสงค์เพือ่ 

มุง่เน้นเป็นการกำาหนดกรอบนโยบายการพฒันาทางกายภาพในระดบัภาคหรอือนภุาคของหน่วยงานของรัฐ  

เพือ่เป็นตวัชีน้ำาท่ีจะดำาเนนิการวางและจดัทำาผงัเมอืงรวมและผงัเมอืงเฉพาะและผงัทีใ่ช้พฒันาพืน้ทีเ่ฉพาะ 

ตามลำาดับต่อไป แต่ก็มีการนำาเอาแผนงานของหน่วยงานอื่นมาประกอบการจัดทำาผังเป็นการกำาหนด 

ทศิทางการพฒันา และทิศทางการพัฒนาพ้ืนทีด่งักล่าวกจ็ะมกีารถกูนำาไปใช้ประโยชน์เมือ่หน่วยงานจะจดัทำา 

โครงการและงบประมาณ 
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แผนภูมิที่ 4.3 แสดงคว�มเชื่อมโยงของผังระดับต่�งๆ

ปัจจบุนักรมโยธาธกิารและผงัเมอืงกำาลงัดำาเนนิการปรบัปรงุพระราชบญัญตักิารผงัเมอืง พ.ศ. 2518 

เพื่อเพิ่มในเรื่องการวางและจัดทำาผังในระดับนโยบาย ซึ่งประชาชนควรได้รับข้อมูลและมีส่วนร่วม 

ในการให้ความเห็นต่อการปรับปรุงดังกล่าว

ความเชื่อมโยงของผังระดับต่างๆ แสดงในแผนภูมิที่ 4.3
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2) ผังเมืองกับการกำาหนดบทบาทการพัฒนาเชิงพื้นที่

2.1)	ขอบเขตพื้นที่ว�งผังต�มกฎหม�ย	

การผังเมืองเป็นมาตรการพัฒนาพ้ืนที่ โดยการดำาเนินการวางและจัดทำาผังเมืองรวมหรือผังเมือง 

เฉพาะเพื่อการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี ซ่ึงผังเมืองรวมจะเป็นการจัดทำาแผนผังนโยบายและโครงการรวมทั้ง 

มาตรการควบคุมโดยทั่วไปเพื่อใช้เป็นกรอบในการพัฒนาและการดำารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้อง

หรือชนบท ส่วนผังเมืองเฉพาะนั้นเป็นแผนผังและโครงการที่ใช้เพื่อการดำาเนินการพัฒนาหรือดำารงรักษา

บริเวณเฉพาะแห่งหรือกิจการที่เกี่ยวข้องทั้งในเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท มีขอบเขตพื้นที่ 

วางผังไม่จำากัด 

การวางและจัดทำาผังเมืองรวม ผังเมืองเฉพาะไม่มีการจำากัดขอบเขตพื้นที่ที่แน่นอนขึ้นอยู่กับ

วตัถปุระสงค์ของการวางผัง คือ สามารถจะกำาหนดขอบเขตพืน้ทีด่ำาเนนิการพฒันาได้ทัง้พืน้ทีเ่มืองหรอืชมุชน

ที่มีอยู่แล้ว พื้นที่เสียหายด้วยประสบภัยต่างๆ หรือพื้นที่ชนบทหรือพื้นที่ใหม่ที่ยังไม่มีชุมชนเพื่อจะให้เป็น 

เมืองหรือศูนย์ชุมชนใหม่ รวมถึงการกำาหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

หรอืพืน้ทีอ่นรุกัษ์ศลิปวฒันธรรมและวตัถปุระสงค์อืน่ๆ เพือ่การผงัเมอืงได้ แต่ทัง้นีห้ากเป็นการดำาเนนิการ 

วางและจัดทำาผังเมืองเฉพาะต้องคำานึงถึงงบประมาณที่จะต้องนำามาใช้ในการพัฒนาเมืองหรือดำารงรักษา

บริเวณที่ต้องการดำาเนินการตามวัตถุประสงค์ของการวางผังเมืองเฉพาะนั้นๆ ด้วย

ขอบเขตพ้ืนท่ีผงัเมอืงรวมสามารถครอบคลมุได้มากกว่าเขตเมอืงหรอืชมุชน ซึง่สามารถดำาเนนิการ 

วางและจัดทำาผังเมืองรวมได้ในพื้นที่ที่เป็นอำาเภอ จังหวัดได้ ซึ่งปัจจุบันการจัดทำาผังเมืองรวมส่วนใหญ่จะ

กำาหนดขอบเขตพื้นที่ชุมชนเมืองระดับเทศบาลและบริเวณโดยรอบในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำาบล

ขอบเขตพ้ืนท่ีในการวางและจัดทำาผังเมืองเฉพาะจะถูกกำาหนดให้มีพื้นที่เล็กกว่าหรือเท่ากับเขต

ผังเมืองรวมก็ได้ แต่การวางผังเมืองเฉพาะจะต้องสอดคล้องกับผังเมืองรวม เพราะผังเมืองรวมเป็นการ

วางภาพรวมทั้งระบบของเมือง หรือชุมชน หรือบริเวณที่เกี่ยวข้อง หรือบริเวณชนบท แล้วจึงนำาพื้นที่ใน 

ผงัเมอืงรวมมาจดัลำาดบัความสำาคญัก่อนหลงัในการพฒันา บรเิวณใดมีความสำาคัญเร่งด่วนในการพฒันาก่อน 

จึงจะดำาเนินการวางผังเมืองเฉพาะเพื่อพัฒนาพื้นที่เป็นบริเวณๆ เรียงตามลำาดับก่อนหลังที่จัดไว้  

โดยคำานึงถึงงบประมาณและความจำาเป็นเร่งด่วน

อนึ่ง การวางและจัดทำาผังเมืองเฉพาะสามารถวางและจัดทำาในพื้นที่ที่ยังไม่มีการวางและจัดทำา 

ผังเมืองรวมได้ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นผู้สั่งการให้กรมโยธาธิการและผังเมือง 

หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นเป็นผู้วางและจัดทำาผังเมืองเฉพาะนั้นก็ได้ ตามมาตรา 29 วรรคสอง แห่ง 

พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518
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2.2)	 ผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพ�ะ	กับก�รกำ�หนดบทบ�ทพื้นที่เพื่อก�รพัฒน�

 (1) ผังเมืองรวมเป็นการกำาหนดบทบาทหน้าที่ของเมืองและชุมชน เช่น เมืองอุตสาหกรรม 

เมืองการท่องเที่ยว เมืองการศึกษา เมืองการทหาร เมืองประวัติศาสตร์วัฒนธรรม เมืองใหม่ศูนย์กลาง 

เศรษฐกจิ เป็นต้น แต่ผงัเมอืงเฉพาะคอืผงัท่ีต้องนำาไปลงมอืทำาการก่อสร้างและพฒันาให้เป็นเมอืงหรอืชุมชน 

ที่ถูกกำาหนดบทบาทไว้จากผังเมืองรวม

 (2) ผังเมอืงรวมกำาหนดบทบาทพืน้ทีเ่พือ่การพฒันา เช่น พืน้ทีอ่ตุสาหกรรม พืน้ทีเ่กษตรกรรม  

พืน้ทีแ่หล่งท่องเทีย่ว พืน้ทีเ่ศรษฐกจิการค้าชายแดน พืน้ทีเ่ศรษฐกจิ เป็นต้น แต่ผงัเมอืงเฉพาะเป็นผงัทีว่าง 

เพื่อพัฒนาหรือสร้างให้พื้นที่บริเวณนั้นเป็นไปตามที่ผังเมืองรวมกำาหนดไว้

 (3) ผงัเมอืงรวมกำาหนดพืน้ทีอ่นรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม หรอืพืน้ทีท่ีจ่ะต้อง 

บำารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิประเทศที่งดงาม หรือมีคุณค่าในทางธรรมชาติด้วยการกำาหนดพ้ืนที ่

อนุรักษ์ หรือสงวนรักษา หรือพื้นที่ที่จะต้องบำารุงรักษา เช่น พลังงาน ป่าไม้ แร่ธาตุ ดิน สัตว์ป่า สัตว์นำ้า 

แหล่งนำ้าบนดิน ใต้ดิน ทะเล ชายทะเล ภูเขา ฯลฯ ผังเมืองเฉพาะจะต้องวางผังให้มีมาตรการการอนุรักษ์ 

และการบำารุงรักษาหรือดำารงรักษาสิ่งเหล่านั้นไว้ให้ยืนยาวต่อไป

 (4) ผงัเมอืงรวมกำาหนดพืน้ทีอ่นรุกัษ์ หรอืดำารงรกัษา หรอืบรูณะสถานทีแ่ละวตัถทุีม่ปีระโยชน์ 

หรือคุณค่าในทางศิลปกรรม ประวัติศาสตร์ โบราณคดี หรือแหล่งศิลปวัฒนธรรม เช่น ชุมชนเมืองเก่า 

เมืองโบราณ เป็นต้น ผังเมืองเฉพาะจะต้องวางให้มีมาตรการในการอนุรักษ์ หรือการดำารงรักษา หรือ 

การบูรณะสถานที่หรือวัตถุดังกล่าวให้เกิดขึ้นเป็นจริงตามกรอบที่ผังเมืองรวมกำาหนดไว้

4.3	มาตรการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎกระทรวงผังเมืองรวม

	 และพระราชบัญญัติให้ใช้บังคับผังเมืองเฉพาะ

(1)  กฎกระทรวงผงัเมอืงรวมหรอืพระราชบัญญัตใิห้ใช้บังคับผังเมืองเฉพาะเป็นกฎหมายทีก่ำาหนด 

การใช้ประโยชน์ทีด่นิและกำาหนดการใช้ประโยชน์ในทรพัย์สนิตามทีไ่ด้จำาแนกประเภทไว้ เม่ือจะมีการพฒันา 

หรือใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือทรัพย์สินจะต้องตรวจสอบให้ถูกต้องตรงกับที่ผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ 

กำาหนดไว้หากใช้ประโยชน์ทีด่นิหรอืทรพัย์สนิผดิไปจากทีผ่งัเมืองรวมและผงัเมืองเฉพาะกำาหนดไว้จะมโีทษ 

ทางอาญาตามกฎหมายผังเมือง แต่ถ้าใช้ถูกต้องตามประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินและข้อกำาหนดการใช้ 

ประโยชน์ที่ดินกำาหนดไว้แล้วจะเป็นเรื่องของกฎหมายเฉพาะในการประกอบกิจการเรื่องนั้นๆ ที่จะเข้ามา 

ควบคุมและกำากับในการดำาเนินการต่อไป

(2)  กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองไม่มีบทบัญญัติให้บุคคลจะต้องขออนุญาตการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

จากเจ้าพนกังานท้องถิน่ก่อนใช้เพือ่ประกอบกจิการหรอืก่อสร้างอาคาร ภาระในการตรวจสอบจะตกอยูก่บั 

บคุคลสองฝ่าย คอื ผูใ้ช้ประโยชน์ทีด่นิจะต้องตรวจสอบก่อนใช้ประโยชน์ทีด่นิและเจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้องตาม 
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กฎหมายควบคุมการประกอบกิจการต่างๆ เหล่านั้นจะต้องตรวจสอบก่อนการอนุมัติหรืออนุญาตหรือ 

จะต้องควบคมุหรือกำากบัการก่อสร้างหรือการประกอบกจิการให้เป็นไปตามทีก่ำาหนดไว้ในผงัเมืองรวมหรอื 

ผังเมืองเฉพาะ แต่ถ้าหากเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือทรัพย์สินที่ไม่มีกฎหมายใดกำากับหรือควบคุมให้ 

ต้องขออนุญาตหรือแจ้งก่อนที่จะก่อสร้างหรือประกอบกิจการหรือกระทำาการใดๆ แล้ว ผู้ใช้ประโยชน ์

ที่ดินจะต้องรับภาระในการตรวจการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ฝ่ายเดียว ส่วนเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง 

ในกิจการหรือการกระทำานั้น จะต้องตรวจสอบและควบคุมไม่ให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินผิดจากที่ 

กำาหนดไว้ในผังเมือง

(3)  ในกรณีที่มีกฎหมายเฉพาะควบคุมและกำากับให้ต้องได้รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งความ 

สมบูรณ์ของสิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือทรัพย์สิน จึงขึ้นอยู่กับการได้รับอนุญาตหรือการออกใบรับแจ้ง 

ตามกฎหมายต่างๆ ท่ีเกีย่วข้อง แต่ถ้าเป็นกรณกีารใช้ประโยชน์ทีด่นิหรอืใช้ประโยชน์ทรพัย์สนิทีไ่ม่มีกฎหมาย 

ควบคุมหรือกำากับให้ต้องขออนุญาตหรือแจ้ง ความสมบูรณ์ของการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือทรัพย์สินอยู่ที่ 

การกระทำาการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือทรัพย์สินนั้น

4.4	การวิเคราะห์และสังเคราะห์ด้านผังเมืองจากการรวบรวมประเด็นข้อร้องเรียน

4.4.1 การกำาหนดผังนโยบายที่กระทบต่อสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน

การวิเคราะห์การจัดทำาผังเมืองในระดับนโยบายที่มีผลต่อสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนนี้ ได้วิเคราะห์จากกรณีตัวอย่าง ผังประเทศไทย พ.ศ. 2600 และผังภาคใต้ ซึ่งมีประเด็นที่

เกี่ยวข้องกับคำาร้องในกรณีแผนพัฒนาภาคใต้และโครงการพัฒนาในพื้นที่ภาคใต้ ที่มีการกำาหนดนโยบาย

และยุทธศาสตร์การพัฒนาและเกี่ยวข้องกับการให้มีการปรับปรุงผังเมืองรวมในหลายจังหวัด รวมทั้ง 

การพฒันาโครงการท่ีเป็นข้อร้องเรียนจากชมุชนในด้านการมีส่วนร่วมและส่งผลกระทบต่อทรพัยากรธรรมชาติ 

สิง่แวดล้อม และสขุภาพ ในกรณแีผนพฒันาภาคใต้และการพฒันาโครงการท่าเรอืนำา้ลกึ อตุสาหกรรมและ

โรงไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้

1)	ผังประเทศไทย	พ.ศ.	2600	ได้กำาหนดวิสัยทัศน์ของผังประเทศ คือ

“ประเทศไทยเป็นประเทศชัน้นำาของโลกในด้านการเกษตร อตุสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยี

ด้านอาหาร การบรกิารสขุภาพและการท่องเทีย่ว ประชาชนมีคณุภาพชวีติทีด่ท่ีามกลางสิง่แวดล้อมทีน่่าอยู่ 

ประเทศชาติมั่นคงและมีการพัฒนาที่ยั่งยืน”

ผังประเทศไทย ได้กำาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ในด้านยุทธศาสตร์การกระจายความเจริญ 

ยุทธศาสตร์กลุ่มเมือง ยุทธศาสตร์เมืองเพื่อการสร้างสรรค์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนและ 

ในด้านเศรษฐกิจ ได้มีการกำาหนดแนวแกนเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ แนวแกนเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก 
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2 กรมโยธาธิการและผังเมือง. ผังประเทศไทย	พ.ศ.	2600. หน้า 1-3.

รูปที่ 4.1 ผังประเทศไทย พ.ศ. 2600

ที่ม� : กรมโยธ�ธิก�รและผังเมือง ผังประเทศไทย พ.ศ. 2600

แนวแกนเศรษฐกิจตอนใต้ การพัฒนาสะพานเศรษฐกิจ การพัฒนาเส้นทางเดินเรือใหม่ของโลกโดยการ 

ขุดคลองเชื่อมเส้นทางเดินเรือระหว่างอ่าวไทยกับอันดามัน การพัฒนาเขตอุตสาหกรรมหลัก การพัฒนา 

การท่องเที่ยว การพัฒนาระบบเมืองและระบบชุมชน การพัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค 

การส่งเสริมด้านการศึกษาและการสาธารณสุข2 ดังแสดงในรูปที่ 4.1
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ในผงัประเทศไทยได้กำาหนดทศิทางและโครงการในพืน้ทีภ่าคใต้ไว้หลายเรือ่ง ซึง่แม้ว่าการจดัทำาผงั

ประเทศไทยนี้ จะยังไม่มีผลบังคับตามกฎหมายในขณะนี้ก็ตาม แต่กรมโยธาธิการและผังเมืองกำาลังดำาเนิน 

การศึกษา แก้ไขพระราชบัญญัติการผังเมืองเพื่อที่จะให้มีการนำาผังประเทศไทยและผังระดับภาคซึ่งมีการ

กำาหนดนโยบายต่างๆ ไว้มาบังคับใช้ตามกฎหมาย เพื่อให้การดำาเนินนโยบายและโครงการพัฒนาของ 

ภาครัฐทางด้านกายภาพสอดคล้องกับผังประเทศ การตั้งงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานของรัฐเพื่อ 

ดำาเนินการใดๆ จะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับนโยบายและโครงการพัฒนาในด้านต่างๆ ของผังประเทศ  

ทั้งนี้ การดำาเนินการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติการผังเมืองนั้น ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้รับรู้ข้อมูลและ 

ไม่ทราบว่าสาระสำาคัญของการเปลี่ยนแปลงที่จะมีต่อการมีส่วนร่วมและการกำาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

นั้นเป็นอย่างไร

กระบวนการผงัเมอืงระดบันโยบายทีข่าดการมีส่วนร่วมในระดบัชมุชน ทำาให้ข้อเสนอในผงันโยบาย 

ของผังประเทศไทย มีความขัดแย้งโดยไม่มีการประเมินผลกระทบเชิงนโยบายและมีการกำาหนดโครงการ 

ขนาดใหญ่ที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนในพื้นที่ชนบท พื้นที่อาหาร พื้นที่อนุรักษ์ ตัวอย่างเช่น  

ในรายงานผังประเทศไทย ระบุคุณค่าพ้ืนที่เพื่อการอนุรักษ์และแหล่งอนุรักษ์ชายฝั่ง แหล่งหญ้าทะเล  

พื้นที่ท่องเที่ยวสำาคัญ ซ่ึงอยู่ในพ้ืนท่ีภาคใต้แต่ขณะเดียวกัน ผังประเทศไทยก็กำาหนดให้มีการพัฒนา 

ที่สนับสนุนอุตสาหกรรมพลังงานและอุตสาหกรรมปิโตรเคมี โดยมีการกำาหนดพื้นที่ไว้ที่ภาคใต้ด้วย3  

ดังแสดงในรูปที่ 4.2 - 4.3

3 กรมโยธาธิการและผังเมือง. ผังประเทศไทย	พ.ศ.	2600. หน้า 26-35.
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รูปที่ 4.3 ผังนโยบ�ยอุตส�หกรรมในผังประเทศไทย พ.ศ. 2600

ที่ม� : กรมโยธ�ธิก�รและผังเมือง ผังประเทศไทย พ.ศ. 2600

รูปที่ 4.2 พื้นที่เพื่อก�รอนุรักษ์ในผังประเทศไทย พ.ศ. 2600

ที่ม� : กรมโยธ�ธิก�รและผังเมือง ผังประเทศไทย พ.ศ. 2600
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รูปที่ 4.4 ก�รนำ�เสนอก�รพัฒน�โครงสร้�งพื้นฐ�นภ�คใต้ของสำ�นักง�นคณะกรรมก�ร

พัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ

ดังนั้น ข้อเสนอการพัฒนาอุตสาหกรรม พลังงาน และการคมนาคมในผังประเทศไทย  

จึงไม่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่เน้นการเกษตร การท่องเที่ยว และสิ่งแวดล้อมที่ดี

ในขณะเดยีวกนั หน่วยงานส่วนกลางกม็กีารจดัทำาแผนและโครงการตามทีก่ำาหนดในผงัประเทศไทย 

โดยเฉพาะในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ ตัวอย่างการดำาเนินการของรัฐในปัจจุบันที่ยังคงเดินหน้าโครงการ 

ที่มีความขัดแย้งและอาจส่งผลกระทบอยู่อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การศึกษาความเหมาะสมเพื่อจัดตั้ง 

นคิมอตุสาหกรรม การพัฒนาโครงการท่าเรือนำา้ลกึปากบารา ท่าเรอืนำา้ลกึทีจ่ะนะ การขยายโรงไฟฟ้าไปใน 

พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ความมั่นคงทางอาหาร เป็นเรื่องที่ภาครัฐ หน่วยงานรับผิดชอบในการอนุมัติและ 

อนุญาตยังคงเดินหน้าโครงการ ดังการนำาเสนอของหน่วยงานของรัฐในรูปที่ 4.4 และนำาไปสู่การปรับปรุง 

รื้อผังเมืองรวมจังหวัดเพื่อรองรับการพัฒนาตามนโยบายดังกล่าว
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รูปที่ 4.4 แสดงถึงความเชื่อมโยงของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของรัฐในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งเป็น 

ความเชื่อมโยงของแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและพลังงานในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ

กับแผนพัฒนาภาคใต้ ซึ่งอยู่ในผังนโยบายระดับประเทศและระดับภาคด้วย ดังนั้น การมีส่วนร่วมใน 

กระบวนการผงัเมอืงและสทิธชิมุชนในการมส่ีวนร่วมกำาหนดอนาคตในการจดัการทรพัยากรและสิง่แวดล้อม  

จงึต้องให้ชมุชนสามารถเข้าถงึข้อมลูข่าวสาร เพือ่มส่ีวนร่วมในกระบวนการจดัทำานโยบาย แผนและผงัระดับ 

นโยบายที่จะมีผลต่อการพัฒนาโครงการต่างๆ ในชุมชนด้วย

รูปที่ 4.5 ก�รนำ�เสนอแนวโน้มก�รพัฒน�ภ�คใต้ของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ

ที่ม� : สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ

รูปที่ 4.5 แสดงถึงแนวโน้มการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ ในด้านอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวซึ่งมีฐาน 

จากทรัพยากรธรรมชาติท่ีดี ซ่ึงจะเห็นว่าในทิศทางการพัฒนาที่กำาหนดในแผนพัฒนาภาคใต้และได้นำามา 

กำาหนดในผงันโยบายระดบัประเทศและภาคใต้นัน้ มกีารกระจกุตวัของพืน้ทีอ่ตุสาหกรรมและการท่องเทีย่ว 

ในกลุ่มพื้นที่เดียวกัน ดังนั้น การมีส่วนร่วมของชุมชนในการได้รับข้อมูลทุกด้านจึงมีความจำาเป็นต่อ 

การคุม้ครองสิทธชิมุชน เพ่ือมส่ีวนร่วมในการอนรุกัษ์ จดัการทรพัยากรและสิง่แวดล้อม และกำาหนดทศิทาง 



ผังเมืองกับก�รคุ้มครองสิทธิชุมชน
และสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน

125

ในอนาคต รวมทั้งการมีพื้นที่ใช้ประโยชน์ที่ไม่สอดคล้องกันของการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 

ที่ขยายตัวและอุตสาหกรรมอาหารที่โยงกับฐานความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร จึงจำาเป็นที่ควรต้องมี 

การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ด้วยการมีส่วนร่วม

รูปที่ 4.6 แสดงก�รกำ�หนดแผนก�รดำ�เนินง�นพัฒน�พื้นที่ภ�คใต้ ของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รพัฒน�ก�ร 

 เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ

ที่ม� : สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ

รูปที่ 4.6 แสดงถึงการกำาหนดแผนการดำาเนินงานพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ ในด้านอุตสาหกรรมและ 

โครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งจะเห็นว่าในการกำาหนดการพัฒนาในแผนงานและนำามาสู่การศึกษาความเป็นไปได ้

ของโครงการนัน้ มเีพียงการศึกษาสำารวจความคดิเหน็ของประชาชน แต่ประชาชนและชมุชนในพืน้ทีโ่ครงการ 

ไม่ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผนและการศึกษาประเมินผลกระทบระดับยุทธศาสตร์ จึงทำาให้เกิด 

ความขัดแย้งในระดับโครงการ
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ในอนาคตหากมีการแก้ไขกฎหมายผังเมืองและการปรับปรุง รื้อ แก้ไขผังเมืองที่ผ่านการรับฟัง 

ความคิดเห็นของประชาชนและได้รับความเห็นชอบจากกรรมการผังเมือง เพื่อมุ่งให้การพัฒนาการจัดทำา 

ผังเมืองในระดับจังหวัด ระดับชุมชนสอดคล้องกับนโยบายที่กำาหนดในผังประเทศไทย ก็จะทำาให้เกิด 

การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในจังหวัดและในชุมชน 

และหากโครงการนัน้ไม่สอดคล้องกบัทศิทางการพฒันาและความต้องการของประชาชน ชมุชนกจ็ะ

เกดิความขดัแย้งในสงัคมตามมา เนือ่งจากขาดการมีส่วนร่วมตัง้แต่ขัน้การกำาหนดนโยบายการใช้ประโยชน์

ที่ดิน จึงเป็นเรื่องที่ชุมชนควรจะได้รับทราบทำาความเข้าใจกับการกำาหนดการใช้ประโยชน์พื้นที่จังหวัด 

และชุมชน อันเป็นผลจากผังเมืองในระดับต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อม พัฒนาศักยภาพ ความเข้มแข็ง 

ในการมีส่วนร่วม และการตัดสินใจกำาหนดอนาคตของชุมชน

2)	 ผังภ�คใต้	พ.ศ.	2600	

ในช่วงที่มีการดำาเนินการจัดทำาผังประเทศไทยนั้น กรมโยธาธิการและผังเมืองก็ได้มีการจัดทำาผัง 

ในระดบัภาคควบคูก่นัไปทกุภาครวมทัง้ผงัภาคใต้ ผงัภาคใต้นีย้งัไม่มผีลบงัคบัใช้ตามกฎหมาย โดยมุง่ให้เป็น 

กรอบแนวทางสำาหรับการจัดทำาผังเมืองและแผนในระดับพื้นที่

ซึ่งแม้ว่าผังภาคใต้จะเป็นการจัดทำาโดยผู้เชี่ยวชาญจากส่วนกลาง มีการมาจัดประชุมที่ภาคใต้ 

หลายครัง้ แต่การมส่ีวนร่วมส่วนมากมาจากหน่วยงานภาครฐั ส่วนภาคเอกชน ประชาชนในชมุชน โดยเฉพาะ 

ชุมชนที่ได้รับผลกระทบโครงการมีโอกาสเข้าร่วมและรับทราบเรื่องนี้น้อยมาก

การรวบรวมค้นข้อมูลจากรายงานการจัดทำาผังภาคใต้ที่ผ่านมา เพื่อประมวลและวิเคราะห์ได้มีข้อ 

ค้นพบที่สำาคัญประการหนึ่ง คือ ข้อเสนอในผังประเทศไทยหลายเรื่อง ขัดแย้งกับข้อมูลและการวิเคราะห์ 

ในรายงานผังภาคใต้ ซึ่งจัดทำาโดยหน่วยงานเดียวกัน

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การที่ผังประเทศไทยกำาหนดพื้นที่ภาคใต้ให้รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม  

การพัฒนาพลังงานปิโตรเคมี ท่าเรือนำ้าลึก แต่ข้อมูลการวิเคราะห์ในผังภาคใต้ ระบุชัดเจนว่าภาคใต้ม ี

ความสำาคัญในด้านการเกษตร ในรายงานผังภาคใต้ ระบุว่า

“ภาคใต้เป็นภาคท่ีมบีทบาทและความสำาคญัในการพฒันาด้านการเกษตรของประเทศไทย ในฐานะ 

ที่เป็นแหล่งผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำาคัญหลายชนิด ทั้งยางพารา ปาล์มนำ้ามัน ข้าว และไม้ผลอุตสาหกรรม 

ส่วนมากเป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็ก และใช้ฐานวัตถุดิบการเกษตรเป็นส่วนใหญ่และกระจุกตัวอยู่ใน 

บางจังหวัด ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในภาคการเกษตรในพื้นที่ชนบท แต่ก็ยังคงมีปัญหาการบุกรุกและ 

การขยายตัวของการพัฒนาเมืองรุกพื้นที่เกษตร การมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงามและมีชื่อเสียง 

ระดับโลก รวมถึงความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” 

ดังรูปที่ 4.7 - 4.8 
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รูปที่ 4.7 ก�รผลิตพืชและสินค้�ก�รเกษตรที่สำ�คัญของภ�คใต้

ที่ม� : กรมโยธ�ธิก�รและผังเมือง ผังภ�คใต้ พ.ศ. 2600

รูปที่ 4.8 ก�รพัฒน�ก�รท่องเที่ยวของภ�คใต้

ที่ม� : กรมโยธ�ธิก�รและผังเมือง ผังภ�คใต้ พ.ศ. 2600
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เนื่องด้วยการจัดทำาผังประเทศและผังภาค ได้นำาแผนและนโยบายของหน่วยงานต่างๆ มากำาหนด 

แนวทาง พืน้ทีร่องรับการพัฒนา ซึง่นำาไปสูก่ารจดัทำาโครงการในหลายพืน้ที ่โดยขาดการมีส่วนร่วมและเป็น 

โครงการทีข่ดัแย้งกบัการวเิคราะห์ในรายงานต่างๆ ของรฐัทีท่ำาไว้ จงึทำาให้เกดิความขดัแย้งในหลายพืน้ที ่เช่น 

กรณีท่าเรอืนำา้ลกึปากบารา กรณนีคิมอตุสาหกรรมและท่าเรอืนำา้ลกึ กรณโีรงไฟฟ้า กรณกีารสร้างอ่างเกบ็นำา้ 

ขนาดใหญ่ เป็นต้น

การทบทวนแผนพัฒนาภาคใต้ จะนำาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนไม่ได้ หากกระบวนการยังคงเดินหน้า 

โดยวิธีการเดิมที่ขาดการร่วมกำาหนด ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจของประชาชนในพื้นที่และขาดการประเมิน 

ผลกระทบระดับนโยบายและยุทธศาสตร์ก่อนการจัดทำาโครงการแม้แต่การศึกษาในรายงานเรื่องเดียวกัน  

หากขาดการมส่ีวนร่วมตรวจสอบ กพ็บว่า มคีวามขดัแย้งกนั การนำาแผนและผงัไปสูก่ารปฏบัิตต่ิอไปจงึเป็น 

อันตรายต่อกระบวนการนโยบายสาธารณะที่ควรต้องคุ้มครองสิทธิชุมชน สิทธิในการดำารงชีวิตและ 

การประกอบอาชีพในสิ่งแวดล้อมที่ดีและเอื้อต่อการดำารงชีวิต

ดังนั้น การดำาเนินการประเมินผลกระทบระดับนโยบาย และยุทธศาสตร์ในระดับพื้นที่ภาคใต้ด้วย 

การมีส่วนร่วม จึงเป็นการบูรณาการแผนนโยบายในพื้นที่ทุกด้าน ให้เกิดการวิเคราะห์ศักยภาพ ข้อจำากัด  

ปัญหา อุปสรรคและประเมินผลกระทบระดับยุทธศาสตร์ต่อพื้นที่ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการกำาหนด 

ทศิทางการพฒันาร่วมกนัและเป็นการมส่ีวนร่วมของประชาชนทีจ่ะร่วมประเมนิ กำาหนดทางเลอืกการพฒันา 

ที่ยั่งยืนตอบสนองการพัฒนาโอกาสทางเศรษฐกิจ สังคม โดยไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน 

4.5	การวิเคราะห์มาตรฐานการจัดทำาข้อกำาหนดกิจกรรมบางประเภทในพื้นที่สีเขียว	

	 (พื้นที่ชนบทและเกษตรกรรม)	ในผังเมืองรวมจังหวัด

จากการศกึษาคำาร้องกรณแีผนพฒันาภาคใต้และโครงการพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน ท่าเรอืนำา้ลกึ 

และโครงการด้านพลังงานท่ีจะมีการสร้างในพื้นที่ภาคใต้ นอกจากควรมีการประเมินผลกระทบในระดับ 

ยุทธศาสตร์ของการพัฒนาดังกล่าวในพื้นที่ภาคใต้แล้ว ยังเกี่ยวข้องกับการกำาหนดมาตรฐานการจัดทำา 

ข้อกำาหนดการใช้ประโยชน์พื้นที่ ที่ควรมีการนำาไปใช้โดยมีการชี้แจง ทำาความเข้าใจ ให้ข้อมูลเพื่อการม ี

ส่วนร่วมในกระบวนการผังเมือง เพ่ือร่วมกำาหนดให้เกิดการคุ้มครองสิทธิชุมชนในการมีส่วนร่วมจัดการ 

ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

โครงการขนาดใหญ่ที่ชุมชนร้องเรียนในประเด็นการกระทบต่อสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วม 

ของประชาชนในแผนพัฒนาภาคใต้และในหลายจงัหวดัภาคใต้ ส่วนใหญ่เป็นการดำาเนนิการในพืน้ทีช่นบท 

และเกษตรกรรมในผังเมืองรวมจังหวัด ในขณะที่พื้นที่ภาคใต้มีฐานการผลิตสำาคัญในภาคการเกษตร 

การประมง และมคีวามสำาคญัในด้านการท่องเทีย่ว เป็นพืน้ทีม่อีตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม มมีรดกวฒันธรรม 

ที่มีคุณค่าและมีความหลากหลาย 
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การวิเคราะห์ผังเมืองในส่วนที่มีผลกระทบต่อสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน 
จึงใช้ตัวอย่างในกรณีภาคใต้ ท่ีจะเชื่อมโยงจากผังระดับนโยบายมาสู่การจัดทำาผังเมืองในระดับจังหวัด 
เนื่องด้วยโครงการขนาดใหญ่ที่เป็นข้อร้องเรียนส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรม (พ้ืนที่ 
สีเขียว) ในผังเมืองรวมจังหวัด

จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลในการจัดทำาผังเมืองรวมจังหวัดในภาคใต้ พบว่า 
การกำาหนดแนวคิดในการวางผังเมืองรวมจังหวัดส่วนใหญ่ในภาคใต้มุ่งเน้นวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยว ดำารงรักษาพื้นที่เกษตรกรรม การประมง ให้เป็นแหล่งผลิตอาหาร  
นำามาสู่การกำาหนดให้หรือห้ามการใช้ที่ดินใน “พื้นที่สีเขียว” ที่กำาหนดไว้ในผังเมืองรวมจังหวัดโดยเฉพาะ 
การพัฒนากิจการไฟฟ้าและกิจการอุตสาหกรรมที่ไม่เกี่ยวกับการเกษตรกรรม

ส่วนการกำาหนดพืน้ทีพ่ฒันาโดยเฉพาะอตุสาหกรรม การคมนาคม โครงสร้างพืน้ฐานในผงัเมอืงรวม
จังหวัด จะเป็นการพิจารณานโยบายของรัฐบาล ศักยภาพของพื้นที่ ส่งเสริมการขยายตัวอุตสาหกรรมที่ 
เกีย่วกบัเกษตรและหตัถกรรมพืน้บ้านและพฒันาการคมนาคมโครงสร้างพืน้ฐานทีส่นบัสนนุการเกษตรและ  
การท่องเที่ยว

การวิเคราะห์ความเหมาะสมและด้านผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
ในระดับโครงการเพียงอย่างเดียว จึงไม่อาจแก้ไขปัญหาผลกระทบที่จะเกิดต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อมได้  
ดงันัน้ สทิธชุิมชนในการมส่ีวนร่วมทีจ่ะกำาหนดทศิทางการพฒันาในอนาคตว่าพืน้ทีใ่ดควรได้รบัการกำาหนด
ว่าเหมาะสมกับการพัฒนาใด จึงควรได้รับทราบข้อมูลและทำาความเข้าใจกับการกำาหนดการใช้ประโยชน์ 
ในพื้นที่ว่าเป็นอย่างไร เพื่อที่ชุมชนจะได้เตรียมความพร้อมใช้สิทธิชุมชนในกระบวนการมีส่วนร่วมใน
กระบวนการผังเมืองจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินที่จะทำาให้ผังเมืองเป็นเครื่องมือที่ชุมชนใช้ในการกำาหนด
อนาคตได้ 

การรวบรวมผังเมืองรวมจังหวัดในภาคใต้ ส่วนมากเป็นผังร่างที่ได้ผ่านการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนและเป็นผังที่ได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการผังเมืองแล้วและอยู่ระหว่างการดำาเนินการ 
ตามขั้นตอนตามกฎหมายเพื่อประกาศกฎกระทรวง โดยทำาการวิเคราะห์การกำาหนดพื้นที่สีเขียวและ 
สังเคราะห์ข้อกำาหนดพื้นที่สีเขียวในผังเมืองรวมจังหวัดที่ให้หรือห้ามการดำาเนินกิจกรรมที่อาจจะ 
ก่อผลกระทบโดยเลือกมาบางกิจกรรมที่เป็นข้อขัดแย้งและก่อให้เกิดผลกระทบในหลายพื้นที่ เช่น 
นิคมอุตสาหกรรมโรงงานถลุงเหล็ก โรงไฟฟ้า กิจการโรงกลั่นปิโตรเลียม กิจการฝังกลบขยะ เป็นต้น 

ทั้งนี้ ในระหว่างการดำาเนินงานนี้ ผู้ศึกษาไม่อาจได้รับข้อมูลว่าการปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัด 
มกีารเปลีย่นแปลงไปหรือไม่ ยกเว้นผังเมอืงรวมจงัหวดัทีม่กีารปรบัปรงุและมกีารรบัฟังความเหน็ ซึง่ยงัคงเป็น
ผงัเมอืงฉบบัร่างเช่นเดยีวกนั ดงันัน้ สาระของการกำาหนดการใช้ประโยชน์ทีด่นิจงึอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงไป 
แต่การนำาร่างผังเมืองรวมจังหวัดซึ่งได้มีการดำาเนินการในช่วงเวลาเดียวกันมารวบรวม วิเคราะห์ และ 
สังเคราะห์นี้ เพื่อทำาการเปรียบเทียบแนวทางการกำาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ประเภทเดียวกัน 

แต่อยู่ในพื้นที่คนละจังหวัด มิได้มุ่งเพื่อการอ้างอิงในการพิจารณาอนุมัติอนุญาตแต่อย่างใด
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การกำาหนดประเภทอุตสาหกรรมในผังเมืองรวมจังหวัดใช้ตามบัญชีประเภทโรงงาน กฎกระทรวง
ฉบบัที ่2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบญัญตัโิรงงาน พ.ศ. 2535 ทัง้นีช้มุชนสามารถใช้เอกสารนี้ 
เป็นแนวทางเข้าถึงข้อมูลเพื่อการมีส่วนร่วม ที่จะขอทราบรายละเอียดและการเปลี่ยนแปลงการกำาหนด 
ประเภทอุตสาหกรรมท่ีทำาได้ในพ้ืนท่ีชนบทและเกษตรกรรมและพัฒนาการมีส่วนร่วมในการปรับปรุง
ผังเมืองให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาพื้นที่ต่อไป

การวเิคราะห์การกำาหนดการใช้ประโยชน์ทีด่นิในผงัเมอืงรวมจงัหวดัภาคใต้ ทัง้ทีเ่ป็นผงัร่างและผงั 
ที่ประกาศเป็นกฎกระทรวง สรุปข้อห้ามและข้อให้กิจกรรมอุตสาหกรรมบางประเภทในพื้นที่สีเขียวใน
ผังเมืองจังหวัดภาคใต้กับการพัฒนากิจการพลังงานและนิคมอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมบางประเภท 

ดังนี้

1) จังหวัดชุมพร

ตามข้อกำาหนดในร่างผงัเมอืงรวมจงัหวดัชมุพร ทีค่ณะกรรมการพจิารณาร่างกฎหมายของกระทรวง
มหาดไทยเห็นชอบแล้วเมื่อ พ.ศ. 2550 นั้น พื้นที่สีเขียวที่เป็นพื้นที่ชนบทเกษตรกรรม ได้มีข้อกำาหนดห้าม
จัดสรรเพื่ออุตสาหกรรม แต่ยังสามารถทำากิจกรรมตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงได้

อุตส�หกรรมบ�งประเภทที่ให้ทำ�ได้ในพื้นที่ชนบทเกษตรกรรม	จังหวัดชุมพร	ได้แก่

- โรงงานประเภทที ่42: โรงงานประกอบกจิการเกีย่วกบัเคมีภณัฑ์ สารเคมีหรอืวสัดเุคมี ซึง่มิใช่ปุย๋ 
 อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

- โรงงานประเภทที่ 49: โรงงานกลั่นนำ้ามันปิโตรเลียม

- โรงงานประเภทท่ี 50: โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม ถ่านหินหรือ 
 ลิกไนต์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

- โรงงานประเภทที ่59: โรงงานประกอบกจิการเกีย่วกบัการถลงุ หลอม หล่อ รดี ดงึ หรอืผลติเหลก็ 
 หรือเหล็กกล้าในขั้นต้น

- โรงงานประเภทที ่60: โรงงานประกอบกจิการเกีย่วกบัถลุงผสม ทำาให้บรสุิทธิ ์หลอม หล่อ รดี ดงึ  
 หรือผลิตโลหะในขั้นต้น ซึ่งมิใช่เหล็กหรือเหล็กกล้า

- โรงงานประเภทที่ 88: โรงงานผลิต ส่ง หรือจำาหน่ายพลังงานไฟฟ้า

- โรงงานประเภทที่ 89: โรงงานผลิตก๊าซ ซึ่งมิใช่ก๊าซธรรมชาติ ส่งหรือจำาหน่ายก๊าซ

- โรงงานประเภทที่ 101: โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม

- โรงงานประเภทที่ 105: โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัดแยกหรือฝังกลบสิ่งปฏิกูล 
 หรอืวสัดทุีไ่ม่ใช้แล้วทีม่ลีกัษณะและคณุสมบตัติามทีก่ำาหนดไว้ในกฎกระทรวงฉบบัที ่2 (พ.ศ. 2535) 

 ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน
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- โรงงานประเภทที ่106: โรงงานประกอบกจิการเกีย่วกบัการนำาผลติภณัฑ์อตุสาหกรรมทีไ่ม่ใช้แล้ว 

 หรือของเสียจากโรงงานมาผลิตเป็นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยผ่านกรรมวิธีการผลิตทาง 

 อุตสาหกรรม

รูปที่ 4.9 ร่�งผังเมืองรวมจังหวัดชุมพร

ที่ม� : กรมโยธ�ธิก�รและผังเมือง. ร่�งผังเมืองรวมจังหวัดชุมพร. (ข้อมูลร่�งผังเมืองรวมจังหวัด 2550).
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2) จังหวัดระนอง

ตามข้อกำาหนดในร่างผังเมืองรวมจังหวัดระนองที่คณะกรรมการผังเมืองพิจารณา พ.ศ. 2549 นั้น  

พื้นที่สีเขียวที่เป็นพื้นที่ชนบทเกษตรกรรมกำาหนดข้อห้ามโรงงานอุตสาหกรรม แต่ยังกำาหนดให้สามารถทำา 

กิจกรรมตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงได้

อุตส�หกรรมบ�งประเภทที่ให้ทำ�ได้ในพื้นที่ชนบทเกษตรกรรม	จังหวัดระนอง

- โรงงานประเภทที่ 50: โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม ถ่านหิน หรือ 

 ลิกไนต์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

- โรงงานประเภทที ่60: โรงงานประกอบกจิการเกีย่วกบัถลุงผสม ทำาให้บรสุิทธิ ์หลอม หล่อ รดี ดงึ  

 หรือผลิตโลหะในขั้นต้น ซึ่งมิใช่เหล็กหรือเหล็กกล้า

- โรงงานประเภทที่ 88: โรงงานผลิต ส่ง หรือจำาหน่ายพลังงานไฟฟ้า

- โรงงานประเภทที่ 89: โรงงานผลิตก๊าซ ซึ่งมิใช่ก๊าซธรรมชาติ ส่งหรือจำาหน่ายก๊าซ

- โรงงานประเภทที่ 101: โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม

- โรงงานประเภทที ่105: โรงงานประกอบกจิการเกีย่วกบัการคัดแยกหรอืฝังกลบสิง่ปฏกิลูหรอืวัสดุ 

 ที่ไม่ใช้แล้วที่มีลักษณะและคุณสมบัติตามที่กำาหนดไว้ในกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) 

 ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน

- โรงงานประเภทที ่106: โรงงานประกอบกจิการเกีย่วกบัการนำาผลติภณัฑ์อตุสาหกรรมทีไ่ม่ใช้แล้ว  

 หรือของเสียจากโรงงานมาผลิตเป็นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยผ่านกรรมวิธีการผลิตทาง 

 อุตสาหกรรม
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รูปที่ 4.10 ร่�งผังเมืองรวมจังหวัดระนอง

ที่ม� : กรมโยธ�ธิก�รและผังเมือง. ร่�งเมืองรวมจังหวัดระนอง. (ข้อมูลร่�งผังเมืองรวมจังหวัด 2549).
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3) จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตามข้อกำาหนดในร่างผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของ 

กระทรวงมหาดไทยเห็นชอบแล้ว เมื่อ พ.ศ. 2550 นั้น พื้นที่สีเขียวที่เป็นพื้นที่ชนบทเกษตรกรรม กำาหนด 

ข้อห้ามจัดสรรเพื่ออุตสาหกรรม แต่ยังให้ทำากิจกรรมตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงได้

อุตส�หกรรมบ�งประเภทที่ให้ทำ�ได้ในพื้นที่ชนบทเกษตรกรรม	จังหวัดสุร�ษฎร์ธ�นี	ได้แก่

- โรงงานประเภทที่ 50: โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม ถ่านหิน หรือ 

 ลิกไนต์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

- โรงงานประเภทที่ 88: โรงงานผลิต ส่ง หรือจำาหน่ายพลังงานไฟฟ้า

- โรงงานประเภทที่ 101: โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม

- โรงงานประเภทที ่105: โรงงานประกอบกจิการเกีย่วกบัการคัดแยกหรอืฝังกลบสิง่ปฏกิลูหรอืวัสดุ 

 ที่ไม่ใช้แล้วที่มีลักษณะและคุณสมบัติตามที่กำาหนดไว้ในกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535)  

 ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน

- โรงงานประเภทที ่106: โรงงานประกอบกจิการเกีย่วกบัการนำาผลติภณัฑ์อตุสาหกรรมทีไ่ม่ใช้แล้ว 

 หรือของเสียจากโรงงานมาผลิตเป็นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยผ่านกรรมวิธีการผลิตทาง 

 อุตสาหกรรม
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รูปที่ 4.11 ร่�งผังเมืองรวมจังหวัดสุร�ษฎร์ธ�นี

ที่ม� : กรมโยธ�ธิก�รและผังเมือง. ร่�งผังเมืองรวมจังหวัดสุร�ษฎร์ธ�นี. (ข้อมูลร่�งผังเมืองรวมจังหวัด 2550).
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รูปที่ 4.12 ร่�งผังเมืองรวมจังหวัดพังง�

ที่ม� : กรมโยธ�ธิก�รและผังเมือง. ร่�งผังเมืองรวมจังหวัดพังง�. (ข้อมูลร่�งผังเมืองรวมจังหวัด 2549).

4) จังหวัดพังงา

ตามข้อกำาหนดในร่างผังเมืองรวมจังหวัดพังงา ที่คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของ 

กระทรวงมหาดไทยเห็นชอบแล้ว เมื่อ พ.ศ. 2549 นั้น พื้นที่สีเขียวที่เป็นพื้นที่ชนบทเกษตรกรรม 

กำาหนดข้อห้ามจัดสรรเพื่ออุตสาหกรรม 

แต่ให้ทำ�โรงงานประเภทที ่88 : โรงงานผลติ ส่ง หรอืจำาหน่ายพลงังานไฟฟ้าในการใช้ทีด่นิประเภท

อนุรักษ์สภาพแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยว
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5) จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามข้อกำาหนดในผงัเมอืงรวมจงัหวดันครศรธีรรมราช ทีป่ระกาศใช้บงัคบัแล้ว เมือ่ พ.ศ. 2556 นัน้ 

พื้นทีส่ีเขียวที่เป็นพื้นที่ชนบทเกษตรกรรม กำาหนดข้อห้ามจัดสรรเพื่ออุตสาหกรรมและยังมขี้อห้ามโรงงาน

ผลิต ส่ง หรือจำาหน่ายพลังงานไฟฟ้า

อุตส�หกรรมบ�งประเภทที่ห้�มทำ�ในพื้นที่ชนบทเกษตรกรรม	จังหวัดนครศรีธรรมร�ช	ได้แก่

- โรงงานประเภทที ่42: โรงงานประกอบกจิการเกีย่วกบัเคมีภณัฑ์ สารเคมีหรอืวสัดเุคมี ซึง่มใิช่ปุย๋ 

 อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

- โรงงานประเภทที่ 49: โรงงานกลั่นนำ้ามันปิโตรเลียม

- โรงงานประเภทที่ 50: โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม ถ่านหิน หรือ 

 ลิกไนต์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

- โรงงานประเภทที ่59: โรงงานประกอบกจิการเกีย่วกบัการถลงุ หลอม หล่อ รดี ดงึ หรอืผลติเหลก็ 

 หรือเหล็กกล้าในขั้นต้น

- โรงงานประเภทที ่60: โรงงานประกอบกจิการเกีย่วกบัถลุงผสม ทำาให้บรสุิทธิ ์หลอม หล่อ รดี ดงึ  

 หรือผลิตโลหะในขั้นต้น ซึ่งมิใช่เหล็กหรือเหล็กกล้า

- โรงงานประเภทที่ 88: โรงงานผลิต ส่ง หรือจำาหน่ายพลังงานไฟฟ้า

- โรงงานประเภทที่ 89: โรงงานผลิตก๊าซ ซึ่งมิใช่ก๊าซธรรมชาติ ส่ง หรือจำาหน่ายก๊าซ

- โรงงานประเภทที่ 101: โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม

- โรงงานประเภทที ่105: โรงงานประกอบกจิการเกีย่วกบัการคัดแยกหรอืฝังกลบสิง่ปฏกิลูหรอืวัสดุ 

 ที่ไม่ใช้แล้วที่มีลักษณะและคุณสมบัติตามที่กำาหนดไว้ในกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535)  

 ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535

- โรงงานประเภทที ่106: โรงงานประกอบกจิการเกีย่วกบัการนำาผลติภณัฑ์อตุสาหกรรมทีไ่ม่ใช้แล้ว 

 หรือของเสียจากโรงงานมาผลิตเป็นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยผ่านกรรมวิธีการผลิตทาง 

 อุตสาหกรรม
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รูปที่ 4.13 ผังเมืองรวมจังหวัดนครศรีธรรมร�ช

ที่ม� : กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดนครศรีธรรมร�ช พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 8 มกร�คม 2557.
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6) จังหวัดตรัง

ตามข้อกำาหนดในร่างผังเมืองรวมจังหวัดตรัง ที่คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของ 

กระทรวงมหาดไทยเห็นชอบแล้ว เมื่อ พ.ศ. 2550 นั้น พื้นที่สีเขียวที่เป็นพื้นที่ชนบทเกษตรกรรม กำาหนด 

ข้อห้ามจัดสรรเพื่ออุตสาหกรรม 

อุตส�หกรรมบ�งประเภทที่ห้�มทำ�ในพื้นที่ชนบทเกษตรกรรม	จังหวัดตรัง	คือ

- โรงงานประเภทที ่42: โรงงานประกอบกจิการเกีย่วกบัเคมีภณัฑ์ สารเคมีหรอืวสัดเุคมี ซึง่มใิช่ปุย๋ 

 อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

- โรงงานประเภทที่ 49: โรงงานกลั่นนำ้ามันปิโตรเลียม

- โรงงานประเภทท่ี 50: โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม ถ่านหินหรือ 

 ลิกไนต์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

- โรงงานประเภทที ่59: โรงงานประกอบกจิการเกีย่วกบัการถลงุ หลอม หล่อ รดี ดงึ หรอืผลติเหลก็ 

 หรือเหล็กกล้าในขั้นต้น

- โรงงานประเภทที ่60: โรงงานประกอบกจิการเกีย่วกบัถลุงผสม ทำาให้บรสุิทธิ ์หลอม หล่อ รดี ดงึ  

 หรือผลิตโลหะในขั้นต้น ซึ่งมิใช่เหล็กหรือเหล็กกล้า

- โรงงานประเภทที่ 88: โรงงานผลิต ส่ง หรือจำาหน่ายพลังงานไฟฟ้า

- โรงงานประเภทที่ 89: โรงงานผลิตก๊าซ ซึ่งมิใช่ก๊าซธรรมชาติ ส่งหรือจำาหน่ายก๊าซ

- โรงงานประเภทที่ 101: โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม

- โรงงานประเภทที ่106: โรงงานประกอบกจิการเกีย่วกบัการนำาผลติภณัฑ์อตุสาหกรรมทีไ่ม่ใช้แล้ว 

 หรือของเสียจากโรงงานมาผลิตเป็นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยผ่านกรรมวิธีการผลิตทาง 

 อุตสาหกรรม

อย่างไรก็ตาม พื้นที่สีเขียวชนบทและเกษตรกรรมในร่างผังเมืองรวมจังหวัดตรัง อนุญาตกิจการ

โรงงานประเภทที่ 105 - โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัดแยกหรือฝังกลบส่ิงปฏิกูล หรือวัสดุ 

ทีไ่ม่ใช้แล้วทีม่ลีกัษณะและคณุสมบตัติามท่ีกำาหนดไว้ในกฎกระทรวงฉบบัที ่2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความใน 

พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
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รูปที่ 4.14 ร่�งผังเมืองรวมจังหวัดตรัง

ที่ม� : กรมโยธ�ธิก�รและผังเมือง. ร่�งผังเมืองรวมจังหวัดตรัง. (ข้อมูลร่�งผังเมืองรวมจังหวัด 2550).
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7) จังหวัดกระบี่

ตามข้อกำาหนดในร่างผังเมืองรวมจังหวัดกระบ่ี ที่นำาเสนอคณะกรรมการผังเมืองพิจารณา  

เมื่อ พ.ศ. 2549 นั้น พื้นที่สีเขียวที่เป็นพื้นที่ชนบทเกษตรกรรม กำาหนดข้อห้�มจัดสรรเพื่ออุตส�หกรรม

และห้ามใช้ในกิจกรรมที่เก็บสารเคมีอันตราย 

แต่ให้ทำ�โรงง�นผลิต	 ส่ง	 หรือจำ�หน่�ยพลังง�นไฟฟ้�และโรงง�นประกอบกิจก�รเกี่ยวกับ

ปิโตรเลียม	ถ่�นหิน	หรือลิกไนต์	อย่�งใดอย่�งหนึ่งหรือหล�ยอย่�งได้ในพื้นที่ชนบทเกษตรกรรม

รูปที่ 4.15 ร่�งผังเมืองรวมจังหวัดกระบี่

ที่ม� : กรมโยธ�ธิก�รและผังเมือง. ร่�งเมืองรวมจังหวัดกระบี่. (ข้อมูลร่�งผังเมืองรวมจังหวัด 2549).
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8) จังหวัดภูเก็ต

ผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต ประกาศใช้บังคับเมื่อ พ.ศ. 2554 และมีการปรับปรุงแก้ไขข้อกำาหนด 

มาแล้วสองครั้ง ผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ตกำาหนดข้อห้ามจัดสรรเพื่ออุตสาหกรรมในพื้นที่สีเขียวและไม่มี 

การกำาหนดประเภทอุตสาหกรรมที่ทำาได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวง แต่ให้ทำาได้เฉพาะอุตสาหกรรมที่ไม่มี 

ผลกระทบตามพระราชบญัญตัส่ิงเสริมและรกัษาคณุภาพสิง่แวดล้อมและไม่เป็นโรงงานทีก่่อเหตรุำาคาญตาม 

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข

รูปที่ 4.16 ร่�งผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต

ที่ม� : กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 7 กรกฎ�คม 2554.

9) จังหวัดพัทลุง

ตามข้อกำาหนดในร่างผังเมืองรวมจังหวัดพัทลุง ที่คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของ 

กระทรวงมหาดไทยเห็นชอบแล้ว เมื่อ พ.ศ. 2549 นั้น พื้นที่สีเขียวที่เป็นพื้นที่ชนบทเกษตรกรรม กำาหนด  

ข้อห้ามจัดสรรเพื่ออุตสาหกรรมแต่ยังสามารถทำากิจกรรมตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงได้
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อุตส�หกรรมบ�งประเภทที่ให้ทำ�ได้ในพื้นที่ชนบทเกษตรกรรม	จังหวัดพัทลุง

- โรงงานประเภทที ่42: โรงงานประกอบกจิการเกีย่วกบัเคมีภณัฑ์ สารเคมีหรอืวสัดเุคมี ซึง่มใิช่ปุย๋ 

 อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

- โรงงานประเภทที่ 88: โรงงานผลิต ส่ง หรือจำาหน่ายพลังงานไฟฟ้า

- โรงงานประเภทที ่105: โรงงานประกอบกจิการเกีย่วกบัการคัดแยกหรอืฝังกลบสิง่ปฏกิลูหรอืวัสดุ 

 ที่ไม่ใช้แล้วที่มีลักษณะและคุณสมบัติตามที่กำาหนดไว้ในกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535)  

 ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535

- โรงงานประเภทที ่106: โรงงานประกอบกจิการเกีย่วกบัการนำาผลติภณัฑ์อตุสาหกรรมทีไ่ม่ใช้แล้ว  

 หรือของเสียจากโรงงานมาผลิตเป็นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยผ่านกรรมวิธีการผลิตทาง 

 อุตสาหกรรม

รูปที่ 4.17 ร่�งผังเมืองรวมจังหวัดพัทลุง

ที่ม� : กรมโยธ�ธิก�รและผังเมือง. ร่�งผังเมืองรวมจังหวัดพัทลุง. (ข้อมูลร่�งผังเมืองรวมจังหวัด 2549).
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10) จังหวัดสตูล

ตามข้อกำาหนดในร่างผังเมืองรวมจังหวัดสตูล ที่คณะกรรมการพิจารณาเมื่อ พ.ศ. 2549 นั้น พื้นที่  

สีเขียวที่เป็นพื้นที่ชนบทเกษตรกรรม กำาหนดข้อห้�มจัดสรรเพื่ออุตส�หกรรม

และห้ามโรงงานทุกประเภท ยกเว้นโรงงานจำาพวกที่ 1 ตามพระราชบัญญัติโรงงาน คือ โรงงาน

จำาพวกทีส่ามารถประกอบกจิการได้ทนัทตีามความประสงค์ของผูป้ระกอบกจิการโรงงานและโรงงานแปรรูป

ผลผลิตการเกษตร 

อย่างไรก็ตาม แม้จะมีข้อห้ามการจัดสรรเพื่ออุตสาหกรรมในพื้นที่สีเขียวชนบทและเกษตรกรรม 

แต่ในร่�งผังเมืองรวมจังหวัดนี้ได้กำ�หนดพื้นที่อุตส�หกรรมไว้ที่บริเวณอำ�เภอมะนังและมีก�รกำ�หนด 

บ�งบริเวณในพื้นที่สงวนเพื่อรักษ�สภ�พป่�ช�ยเลนให้ทำ�กิจกรรมคลังนำ้�มันได้	

ทัง้นี ้ร่�งผงัเมอืงรวมจงัหวัดสตลูได้ถกูกำ�หนดให้ปรบัปรงุใหม่เพือ่รองรบัก�รพฒัน�แลนด์บรดิจ์	 

ประช�ชนในพ้ืนทีจ่งึควรมส่ีวนร่วมในก�รกำ�หนดและตัดสินใจ	เพือ่ให้ก�รใช้ประโยชน์ทีดิ่นเป็นไปเพือ่ 

ก�รรกัษ�สภ�พแวดล้อม ฐานทรัพยากรธรรมชาต ิอนัเป็นปัจจยัสำาคญัต่อเศรษฐกจิการเกษตร การประมง  

และการท่องเที่ยวและเป็นพื้นที่ความมั่นคงทางอาหาร

รูปที่ 4.18 ร่�งผังเมืองรวมจังหวัดสตูล

ที่ม� : กรมโยธ�ธิก�รและผังเมือง. ร่�งผังเมืองรวมจังหวัดสตูล. (ข้อมูลร่�งผังเมืองรวมจังหวัด 2549).
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11) จังหวัดสงขลา

ตามข้อกำาหนดในร่างผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา ที่คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของ

กระทรวงมหาดไทยเห็นชอบแล้วเมื่อ พ.ศ. 2549 นั้น พื้นที่สีเขียวที่เป็นพื้นที่ชนบทเกษตรกรรม กำาหนด 

ข้อห้�มจัดสรรเพื่ออุตส�หกรรม

อุตส�หกรรมบ�งประเภทที่ห้�มทำ�ในพื้นที่ชนบทเกษตรกรรม	จังหวัดสงขล�	ได้แก่

- โรงงานประเภทที ่42: โรงงานประกอบกจิการเกีย่วกบัเคมีภณัฑ์ สารเคมีหรอืวสัดเุคมี ซึง่มใิช่ปุย๋ 

 อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

- โรงงานประเภทที่ 49: โรงงานกลั่นนำ้ามันปิโตรเลียม

- โรงงานประเภทที่ 50: โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม ถ่านหิน หรือ 

 ลิกไนต์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

- โรงงานประเภทที ่59: โรงงานประกอบกจิการเกีย่วกบัการถลงุ หลอม หล่อ รดี ดงึ หรอืผลติเหลก็ 

 หรือเหล็กกล้าในขั้นต้น

- โรงงานประเภทที ่60: โรงงานประกอบกจิการเกีย่วกบัถลุงผสม ทำาให้บรสุิทธิ ์หลอม หล่อ รดี ดงึ  

 หรือผลิตโลหะในขั้นต้น ซึ่งมิใช่เหล็กหรือเหล็กกล้า

- โรงงานประเภทที่ 88: โรงงานผลิต ส่ง หรือจำาหน่ายพลังงานไฟฟ้า

- โรงงานประเภทที่ 89: โรงงานผลิตก๊าซ ซึ่งมิใช่ก๊าซธรรมชาติ ส่งหรือจำาหน่ายก๊าซ

- โรงงานประเภทที่ 101: โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม

- โรงงานประเภทที ่106: โรงงานประกอบกจิการเกีย่วกบัการนำาผลติภณัฑ์อตุสาหกรรมทีไ่ม่ใช้แล้ว 

 หรือของเสียจากโรงงานมาผลิตเป็นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยผ่านกรรมวิธีการผลิตทาง 

 อุตสาหกรรม

อย่างไรก็ตาม ร่างผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา พื้นที่ชนบทและเกษตรกรรมสามารถทำาโรงงาน

ประเภทที่ 105 คือ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัดแยกหรือฝังกลบสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 

ที่มีลักษณะและคุณสมบัติตามที่กำาหนดไว้ในกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความใน 

พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535

ทัง้นี ้ร่างผงัเมอืงรวมจงัหวดัสงขลาได้ถกูกำาหนดให้รือ้ปรบัปรงุใหม่เพือ่รองรบัการพฒันาแลนด์บรดิจ์  

ประชาชนในพื้นที่จึงควรมีส่วนร่วมในการกำาหนดและตัดสินใจ เพื่อให้การใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นไปเพื่อ 

การรกัษาสภาพแวดล้อม ฐานทรพัยากรธรรมชาต ิอนัเป็นปัจจยัสำาคญัต่อเศรษฐกจิการเกษตร การประมง 

และการท่องเที่ยวและเป็นพื้นที่ความมั่นคงทางอาหาร
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รูปที่ 4.19 ร่�งผังเมืองรวมจังหวัดสงขล�

ที่ม� : กรมโยธ�ธิก�รและผังเมือง. ร่�งผังเมืองรวมจังหวัดสงขล�. (ข้อมูลร่�งผังเมืองรวมจังหวัด 2549).
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12) จังหวัดปัตตานี

ตามข้อกำาหนดในร่างผังเมืองรวมจังหวัดปัตตานี ที่คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของ

กระทรวงมหาดไทยเห็นชอบแล้วเมื่อ พ.ศ. 2549 นั้น พื้นที่สีเขียวที่เป็นพื้นที่ชนบทเกษตรกรรม กำาหนด 

ข้อห้�มจัดสรรเพื่ออุตส�หกรรม

อุตส�หกรรมบ�งประเภทที่ห้�มทำ�ในพื้นที่ชนบทเกษตรกรรม	จังหวัดปัตต�นี	ได้แก่

- โรงงานประเภทที ่42: โรงงานประกอบกจิการเกีย่วกบัเคมีภณัฑ์ สารเคมีหรอืวสัดเุคมี ซึง่มใิช่ปุย๋ 

 อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

- โรงงานประเภทที่ 49: โรงงานกลั่นนำ้ามันปิโตรเลียม

- โรงงานประเภทที่ 50: โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม ถ่านหิน หรือ 

 ลิกไนต์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

- โรงงานประเภทที ่59: โรงงานประกอบกจิการเกีย่วกบัการถลงุ หลอม หล่อ รดี ดงึ หรอืผลติเหลก็ 

 หรือเหล็กกล้าในขั้นต้น

- โรงงานประเภทที ่60: โรงงานประกอบกจิการเกีย่วกบัถลุงผสม ทำาให้บรสุิทธิ ์หลอม หล่อ รดี ดงึ  

 หรือผลิตโลหะในขั้นต้น ซึ่งมิใช่เหล็กหรือเหล็กกล้า

- โรงงานประเภทที่ 88: โรงงานผลิต ส่ง หรือจำาหน่ายพลังงานไฟฟ้า

- โรงงานประเภทที่ 89: โรงงานผลิตก๊าซ ซึ่งมิใช่ก๊าซธรรมชาติ ส่งหรือจำาหน่ายก๊าซ

- โรงงานประเภทที่ 101: โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม

ส่วนกิจกรรมเกี่ยวกับการฝังกลบสิ่งปฏิกูลนั้นโรงงานประเภทที่ 105 คือ โรงงานประกอบกิจการ

เกีย่วกบัการคดัแยกหรือฝังกลบสิง่ปฏกิลู หรอืวสัดทุีไ่ม่ใช้แล้วทีม่ลีกัษณะและคณุสมบตัติามทีก่ำาหนดไว้ใน 

กฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 สามารถทำาได้ 

เฉพาะที่ตำาบลตรัง อำาเภอมายอ 

พื้นที่ชนบทและเกษตรกรรมให้ทำาโรงงานประเภทที่ 106 ได้ คือโรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ 

การนำาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียจากโรงงานมาผลิตเป็นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่  

โดยผ่านกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม
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รูปที่ 4.20 ร่�งผังเมืองรวมจังหวัดปัตต�นี

ที่ม� : กรมโยธ�ธิก�รและผังเมือง. ร่�งผังเมืองรวมจังหวัดปัตต�นี. (ข้อมูลร่�งผังเมืองรวมจังหวัด 2549).

13) จังหวัดยะลา

ผงัเมอืงรวมจงัหวดัยะลา ประกาศใช้บงัคับเม่ือ พ.ศ.2555 พืน้ทีส่เีขยีวทีเ่ป็นพืน้ทีช่นบทเกษตรกรรม 

กำาหนดข้อห้ามจัดสรรเพื่ออุตสาหกรรม 

อุตส�หกรรมบ�งประเภทที่ห้�มทำ�ในพื้นที่ชนบทเกษตรกรรม	จังหวัดยะล�	คือ

- โรงงานประเภทที ่42: โรงงานประกอบกจิการเกีย่วกบัเคมีภณัฑ์ สารเคมีหรอืวสัดเุคมี ซึง่มิใช่ปุย๋ 

 อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

- โรงงานประเภทที่ 49: โรงงานกลั่นนำ้ามันปิโตรเลียม

- โรงงานประเภทที่ 50: โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม ถ่านหิน หรือ 

 ลิกไนต์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

- โรงงานประเภทที ่59: โรงงานประกอบกจิการเกีย่วกบัการถลงุ หลอม หล่อ รดี ดงึ หรอืผลติเหลก็ 

 หรือเหล็กกล้าในขั้นต้น
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- โรงงานประเภทที ่60: โรงงานประกอบกจิการเกีย่วกบัถลุงผสม ทำาให้บรสุิทธิ ์หลอม หล่อ รดี ดงึ  

 หรือผลิตโลหะในขั้นต้น ซึ่งมิใช่เหล็กหรือเหล็กกล้า

- โรงงานประเภทที่ 89: โรงงานผลิตก๊าซ ซึ่งมิใช่ก๊าซธรรมชาติ ส่งหรือจำาหน่ายก๊าซ

- โรงงานประเภทที่ 101: โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม

รูปที่ 4.21 ร่�งผังเมืองรวมจังหวัดยะล�

ที่ม� : กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดยะล� พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 29 พฤษภ�คม 2556.
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14) จังหวัดนราธิวาส

ตามข้อกำาหนดในร่างผังเมืองรวมจังหวัดนราธิวาส ที่คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของ

กระทรวงมหาดไทยเห็นชอบแล้วเมื่อ พ.ศ. 2549 นั้น พื้นที่สีเขียวที่เป็นพื้นที่ชนบทเกษตรกรรม กำาหนด  

ข้อห้ามจัดสรรเพือ่อตุสาหกรรมและห้ามโรงงานทกุจำาพวกตามกฎหมายโรงงาน ยกเว้นโรงงานทีใ่ห้บรกิาร

ชุมชน โรงงานแปรรูปผลผลิตการเกษตรโรงงานที่ใช้เทคโนโลยีสะอาดและไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนและ 

สิ่งแวดล้อมและโรงงานบำาบัดนำ้าเสียรวมของชุมชน

รูปที่ 4.22 ร่�งผังเมืองรวมจังหวัดนร�ธิว�ส

ที่ม� : กรมโยธ�ธิก�รและผังเมือง. ร่�งผังเมืองรวมจังหวัดนร�ธิว�ส. (ข้อมูลร่�งผังเมืองรวมจังหวัด 2549).
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สรุปข้อวิเคราะห์และสังเคราะห์กรณี ความเชื่อมโยงของผังนโยบายระดับประเทศและระดับภาค 

ที่มุ่งให้เป็นกรอบการกำาหนดทิศทางการพัฒนาในระดับจังหวัดและชุมชน ในกรณีภาคใต้พบว่า นโยบาย 

หลายด้านในผังประเทศและผงัภาคใต้โดยเฉพาะในการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิการอนรุกัษ์พืน้ทีช่ายฝ่ัง  

และการพัฒนาอุตสาหกรรม ยังมีความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์พื้นที่ การกำาหนดทิศทางการพัฒนามุ่ง 

ตอบสนองนโยบายการพฒันาและการลงทนุภาครฐัทีเ่ป็นการกำาหนดจากส่วนกลางและนำามากำาหนดแนวทาง 

ในผังโดยไม่มกีารประเมนิผลกระทบระดบัยทุธศาสตร์และการมีส่วนร่วมจากประชาชนในชมุชนมีน้อยมาก  

การมส่ีวนร่วมเป็นการจดัประชมุรบัฟังความคดิเหน็ในระดบัภาค มไิด้กระจายการมส่ีวนร่วมในระดบัจังหวัด 

และโดยเฉพาะในชุมชนอันเป็นที่ตั้งของโครงการที่จะดำาเนินการและมีข้อร้องเรียน

ส่วนการกำาหนดการใช้ประโยชน์ในพืน้ทีส่เีขยีว ประเภทชนบทและเกษตรกรรม อนัเป็นบรเิวณทีต้ั่ง 

ชมุชนส่วนใหญ่ทีจ่ะได้รบัผลกระทบจากการพฒันานัน้ การวเิคราะห์พบว่า ฐานเศรษฐกจิของจงัหวดัภาคใต้ 

ส่วนใหญ่พึ่งพาการเกษตร การประมง การท่องเที่ยว และเป็นแหล่งอาหารที่สำาคัญ สภาพและกายภาพ 

ของพืน้ทีท่ีเ่ป็นพืน้ทีส่เีขยีวมคีวามเหมาะสมทางการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ แต่การกำาหนดการใช้ประโยชน์ใน 

อนาคตมคีวามแตกต่างกนัในหลายพืน้ที ่โดยมิได้คำานงึถงึคุณค่าของพืน้ทีช่นบทและเกษตรกรรมอันเป็นฐาน 

ทรัพยากรในการดำารงชีวิตส่วนใหญ่ของประชาชน ชุมชนภาคใต้ จึงมีการกำาหนดโดยนโยบายและแผน 

แม่บทการพัฒนาจากปัจจัยภายนอกเป็นหลัก เช่น ในพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรมจังหวัดที่มีฐานการผลิต 

ทางการเกษตรคล้ายกัน แต่บางจังหวัด เช่น จังหวัดชุมพร ให้ดำาเนินการโครงการที่มีผลกระทบได้หลาย 

ประเภท แต่บางจังหวัด เช่น จังหวัดนครศรีธรรมราช กำาหนดไว้เป็นข้อห้ามในกิจการดังกล่าว เป็นต้น

นอกจากนี ้การจดัทำาข้อกำาหนดการใช้ประโยชน์ทีด่นิในพืน้ทีส่เีขยีวในพืน้ทีจ่งัหวดัซึง่มฐีานเศรษฐกจิ  

สังคมและมีสภาพทางกายภาพไม่แตกต่างกันมากนัก มีการจัดทำาข้อกำาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ 

ชนบทต่างกัน เช่น กรณีจังหวัดชุมพรไม่มีข้อห้ามกิจกรรมในด้านโรงกลั่นปิโตรเลียมโรงงานถลุงเหล็ก  

โรงไฟฟ้าทุกประเภท แต่จังหวัดอื่น เช่น สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช มีการกำาหนดเป็นกิจกรรมที่ห้าม 

ดำาเนินการและกรณีจังหวัดที่มีคำาร้องเรื่องโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน เช่น จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัด 

กระบี่ จังหวัดตรัง จังหวัดสงขลา มีการกำาหนดข้อห้ามโรงงานผลิต ส่ง หรือจำาหน่ายพลังงานไฟฟ้าในพื้นที่ 

ชนบทและเกษตรกรรมต่างกนั คอื จงัหวดักระบ่ี ให้มีโรงงานผลิต ส่ง หรอืจำาหน่ายพลังงานไฟฟ้าได้ในพืน้ที่ 

ชนบทและเกษตรกรรม แต่เป็นข้อห้ามในจังหวัดตรัง จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดพัทลุง เป็นต้น

ตามเกณฑ์และมาตรฐานผงัเมอืงรวม พ.ศ. 2549 ของกรมโยธาธกิารและผงัเมอืงการกำาหนดแนวทาง 

การใช้ประโยชน์ทีด่นิประเภทชนบทและเกษตรกรรม เพือ่ควบคมุการขยายตวัของชมุชนและรกัษาคณุค่า 

ของพื้นที่เกษตรกรรมตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ในพื้นที่บริเวณรอบชุมชน เช่น  

ป่าไม้ ป่าชายเลน พืน้ทีชุ่ม่นำา้ พืน้ทีเ่พาะปลกูและเลีย้งสตัว์ ชายฝ่ังทะเล แม่นำา้ เป็นต้น ในขณะทีก่ารกำาหนด 

พื้นที่อุตสาหกรรม จะต้องเป็นพื้นที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบกับชุมชน โบราณสถาน พื้นที่มีคุณค่าต่อ 

ระบบนิเวศ จุดเด่นของพื้นที่



152

สำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

โครงการขนาดใหญ่ที่ชุมชนร้องเรียนในด้านการกระทบสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วมของ 

ประชาชนในแผนพฒันาภาคใต้และในหลายจงัหวดัภาคใต้ ส่วนใหญ่เป็นการดำาเนนิการในพืน้ทีช่นบทและ 

เกษตรกรรมในผังเมืองรวมจังหวัด จะเห็นว่าการใช้มาตรฐานผังเมืองในกำาหนดให้มีกิจกรรมอุตสาหกรรม 

บางประเภทในพืน้ทีช่นบทและเกษตรกรรมนี ้มีความแตกต่างกนัในทางปฏบัิต ิดงัสรปุในตารางที ่4.1 และ 

ไม่เป็นไปตามมาตรฐานผงัเมอืง เช่น โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน ในพืน้ทีจ่งัหวดักระบ่ี จงัหวดันครศรธีรรมราช 

จังหวัดสงขลาและโครงการท่าเรือนำ้าลึกปากบาราและท่าเรือสงขลาแห่งที่ 2 ที่อำาเภอจะนะ ซึ่งจะสร้างใน 

พืน้ทีม่คีณุค่าต่อระบบนเิวศเป็นพืน้ทีท่่องเทีย่วสำาคัญและจะก่อให้เกดิผลกระทบต่อการเกษตร การประมง  

และชุมชนอีกด้วย

เนือ่งจากโครงการพัฒนาตามแผนพฒันาภาคใต้ทีม่ข้ีอร้องเรยีนนัน้ ส่วนใหญ่เป็นการพฒันาตามแผน 

และนโยบายของรฐั เช่น แผนพฒันาพลงังาน แผนพฒันาระบบการคมนาคมขนส่ง แผนพฒันาอตุสาหกรรม 

และนคิมอตุสาหกรรม และการท่ีร่างผงัเมอืงรวมจงัหวดัมกีารจดัทำาข้อกำาหนดในการใช้ประโยชน์ทีต่่างกนั 

โดยไม่มีการอธิบายเหตุผลของข้อกำาหนดที่ต่างกันนี้ในรายงานการวิเคราะห์ประกอบการวางผังเมืองรวม 

จงัหวดั และข้อมูลในการกำาหนดทิศทางการพฒันาพืน้ทีท่ีเ่ปลีย่นแปลงไป ทำาให้เกดิความขดัแย้งของการใช้ 

ประโยชน์ที่ดินในระดับพื้นที่ จึงควรให้มีก�รดำ�เนินก�รประเมินผลกระทบระดับยุทธศ�สตร์เชิงพื้นที่	 

โดยบูรณ�ก�รแผน	 ยุทธศ�สตร์	 นโยบ�ย	 ที่จะมีก�รใช้ประโยชน์พื้นที่	 เพื่อรวบรวม	 นำ�ม�ประเมิน 

ผลกระทบและกำ�หนดท�งเลือกด้วยกระบวนก�รมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน	และในก�รดำ�เนินก�รทบทวน 

ผังระดับนโยบ�ย	 ผังเมืองรวมจังหวัดและผังเมืองรวมชุมชนนั้น	 จะต้องมีก�รให้ข้อมูล	 เพื่อให้เกิด 

ก�รมีส่วนร่วมของประช�ชนทุกขั้นตอน	ที่ส�ม�รถเข้�ใจถึงเหตุและผล	ที่ม�ของข้อมูลในก�รกำ�หนด 

ก�รใช้ประโยชน์ท่ีดนิและทิศท�งก�รพฒัน�	ก�รจดัทำ�ข้อกำ�หนดก�รใช้ประโยชน์พืน้ทีท่ีจ่ะมีผลกระทบต่อ 

วิถีชีวิต	เศรษฐกิจ	สังคม	วัฒนธรรมของชุมชน
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4.6	การวิเคราะห์ด้านสถานะผังเมืองที่มีผลต่อการคุ้มครองสิทธิชุมชน

	 และสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน

ปัจจุบันการวิเคราะห์สถานะผังเมืองที่มีผลต่อการคุ้มครองสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ส่วนใหญ่เป็นการวิเคราะห์ในระดับผังเมืองรวมจังหวัด ซึ่งเป็นผังเมืองตามกฎหมายและกรณีคำาร้อง 

ที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบต่อสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชนส่วนใหญ่ เป็นโครงการ 

ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำาหนดในผังเมืองรวมจังหวัด 

จากข้อมูลสถานภาพผังเมืองรวมจังหวัดเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 จากการนำาเสนอของ 

กรมโยธาธิการและผังเมือง พบว่า จังหวัดที่มีการจัดทำาผังเมืองรวมจังหวัดและประกาศใช้บังคับเป็น 

กฎกระทรวงแล้ว มี 19 จังหวัด จังหวัดที่อยู่ระหว่างทำาร่างกฎกระทรวงมี 19 จังหวัด จังหวัดใหม่ที่มี 

การวางและจัดทำาผังเมืองรวมจังหวัด 2 จังหวัดและจังหวัดที่มีการขอถอนร่างกฎกระทรวงฯ เพื่อนำามา 

ปรับปรุงใหม่ มีจำานวน 33 จังหวัด ดังแสดงในรูปที่ 4.23

รูปที่ 4.23 สถ�นภ�พผังเมืองรวมจังหวัด เมื่อวันที่ 22 กรกฎ�คม 2557

ที่ม� : กรมโยธ�ธิก�รและผังเมือง
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จากข้อมูลของกรมโยธาธิการและผังเมือง เมื่อเดือนกรกฎาคม 2557 ได้สรุปการแก้ไขผังเมืองรวม

จังหวัดในระยะเร่งด่วน จำาแนกเป็น

- ผงัเมอืงรวมจงัหวดัทีป่ระกาศเป็นกฎกระทรวงใช้บังคบั จำานวน 19 ผงั เป็นการปรบัปรงุแก้ไขกฎ 

 กระทรวง โดยใช้มาตรา 26 วรรคสามของพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518

- ผังเมืองรวมจังหวัดที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ถอนร่างกฎกระทรวง เพื่อนำามาปรับปรุงแก้ไข  

 จำานวน 33 ผัง

1) ช่วงระหว่างผังรอประกาศ การแก้ไขผังเมืองที่รอประกาศและกรณีผังเมือง

 หมดอายุการบังคับใช้

เป็นการวิเคราะห์และสังเคราะห์จากเอกสารและกรณีปัญหา ทั้งในช่วงผังเมืองที่ผ่านขั้นตอน 

การรับฟังความเห็นและมีความล่าช้าในการประกาศและการปรับปรุงผังเมืองที่รอประกาศ รวมถึงกรณีที่ 

ผังเมืองเดิมหมดอายุและยังไม่มีผังเมืองรวมฉบับใหม่ 

กรณีข้อร้องเรียนมีพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับผังเมืองในประเด็นนี้ ได้แก่ กรณีผังเมืองรวมจังหวัดระยอง  

ผังเมืองรวมจังหวัดสงขลาและผังเมืองรวมจังหวัดสตูล ซึ่งเป็นกรณีที่มีการร้องเรียนโครงการที่จะส่ง 

ผลกระทบต่อชุมชนท่ีขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน ในช่วงที่ผังเมืองรวมจังหวัดได้ผ่านกระบวนการ 

มีส่วนร่วมของประชาชนตามกฎหมายแล้วและผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการผังเมือง เพื่อเตรียม 

ประกาศกฎกระทรวง แต่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ถอนร่างกฎกระทรวงมาทำาการปรับปรุงแก้ไขใหม่

กรณีผังเมืองรวมจังหวัดระยอง

เป็นผังเมอืงรวมจงัหวดัท่ีดำาเนนิการตัง้แต่ พ.ศ. 2547 และผ่านกระบวนการรบัฟังความคดิเหน็ของ 

ประชาชน ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผังเมืองและคณะรัฐมนตรีแล้วอยู่ระหว่างการตรวจของ 

สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อประกาศใช้บังคับแต่ถูกถอนร่างกฎกระทรวงมาเพื่อปรับปรุงใหม่  

โดยขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน ทั้งนี้เหตุผลของการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย 

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

ในช่วงระหว่างการรอประกาศใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดระยอง ประชาชนและชุมชนในพื้นที่ 

อำาเภอบ้านค่าย อำาเภอเมอืงระยอง และอำาเภอวงัจนัทร์ ได้ยืน่คำาร้องโครงการนคิมอตุสาหกรรมทีจ่ะขยาย 

ไปในพื้นที่เกษตรกรรมและอยู่ใกล้ชุมชน ซึ่งจากการตรวจสอบกับร่างผังเมืองรวมจังหวัดระยอง พบว่า 

พื้นที่ตั้งโครงการนิคมอุตสาหกรรมที่ถูกร้องเรียน จะมีกิจกรรมการใช้ประโยชน์เพื่ออุตสาหกรรม 

ซึ่งขัดแย้งกับร่างผังเมืองรวมจังหวัดระยองที่กำาหนดให้เป็นพื้นที่ประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม 

และพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรม คือ พื้นที่สีเขียวและสีขาวมีเส้นทแยงสีเขียว ซึ่งตามร่างกฎกระทรวง 

ผังเมืองรวมจังหวัดระยอง ห้ามการจัดสรรที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมในพื้นที่บริเวณอำาเภอบ้านค่ายและ 
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อำาเภอวงัจันทร์ อยูใ่นพืน้ทีจ่ดัทำาผงัเมอืงรวมจงัหวดัระยอง (ร่าง) ซึง่มีการตราพระราชกฤษฎกีากำาหนดเขต 

ทีด่นิทีจ่ะสำารวจเพือ่การวางผงัเมอืงรวมซึง่ดำาเนนิการมาตัง้แต่ พ.ศ. 2547 โดยได้ผ่านการรบัฟังความคิดเหน็ 

ของประชาชนเมื่อ พ.ศ. 2548 และนำาเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการผังเมืองเม่ือเดือนกรกฎาคม 

พ.ศ. 2548 และยังอยู่ในระหว่างการดำาเนินการเพื่อประกาศเป็นกฎกระทรวงใช้บังคับ

ทั้งนี้ ในข้อร้องเรียนดังกล่าว ทางสำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีข้อเสนอต่อ 

กรมโยธาธิการและผังเมืองควรดำาเนินการ ดังนี้

- กำาหนดหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์และข้อห้ามการจัดสรรเพื่ออุตสาหกรรม โดยอาศัยแนวทาง 

 ตามร่างผงัเมอืงท่ีรอประกาศ เพ่ือให้เกดิควบคมุพืน้ทีใ่ห้เป็นไปตามร่างผงัเมอืง ตามมาตรา 15 (3)  

 แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518

- ส่งรายละเอียดร่างผังเมืองรวมจังหวัดระยองและร่างข้อกำาหนดผังเมืองและคำาอธิบายที่เข้าใจ 

 ต่อการนำาไปเป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบข้อมูลการใช้ประโยชน์ 

 ที่ดินและข้อห้าม เพื่อประโยชน์ในการดำาเนินการพิจารณาอนุมัติอนุญาต การให้ความเห็น 

 เพื่อป้องกันมิให้มีการพัฒนาที่ขัดแย้งกับผังเมืองในอนาคต

- ประสานงานกบัท้องถิน่เพ่ือให้มกีารนำาร่างข้อกำาหนดการใช้ประโยชน์ทีด่นิมาเป็นแนวทางจดัทำา 

 ข้อบญัญตัท้ิองถิน่ ตามพระราชบญัญตัคิวบคมุอาคาร เพือ่ให้มมีาตรการป้องกนัการพฒันาทีข่ดัต่อ 

 ผังเมืองและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในระหว่างที่ร่างผังเมืองรวมจังหวัดระยอง 

 รอประกาศใช้บังคับ

ดงันัน้ ในช่วงท่ีจะมโีครงการท่ีขดัแย้งกบัสาระสำาคญัในผงัเมอืงทีร่อประกาศใช้บงัคบั โดยหลกัการ 

คุ้มครองล่วงหน้าและหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน หากหน่วยงานที่เป็นเจ้าพนักงานผังเมืองและหน่วยงาน 

ทีเ่กีย่วข้องสามารถดำาเนนิการให้มกีารคุม้ครองผลกระทบต่อชมุชนและคุม้ครองสทิธชิมุชนในการดำารงชีวิต 

ที่ดีได้อย่างต่อเนื่อง โดยใช้กฎหมายที่ให้อำานาจหน้าที่ที่กระทำาได้ ก็จะทำาให้ไม่เกิดช่องว่างในการควบคุม 

การใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารในช่วงผังเมืองรอประกาศ

อย่างไรก็ตาม การถอนร่างผังเมืองมาปรับปรุง เป็นเรื่องที่สามารถกระทำาได้หากมีเหตุผลในด้าน 

สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในพื้นที่และมีการมีส่วนร่วมของประชาชน แต่การถอนร่างกฎกระทรวง 

ผังเมืองรวมจังหวัดระยอง เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีและไม่มีการมีส่วนร่วมรวมถึงไม่ให้ข้อมูลที่เป็น 

การเปลี่ยนแปลงใหม่และทำาความเข้าใจกับประชาชนมาก่อน 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)  การจัดการมีส่วนร่วมที่ประชาชนและชุมชนไม่ได้รับข้อมูลและการชี้แจงที่เพียงพอเพ่ือ 

การทำาความเข้าใจและมีส่วนร่วมให้ความเห็น 

กรมโยธาธิการและผังเมืองได้จัดการประชุมประชาชน เพื่อแสดงข้อคิดเห็นในการวางและจัดทำา 

ผังเมืองรวมจังหวัดระยอง เมื่อวันท่ี 4 กันยายน พ.ศ. 2557 แม้กรมโยธาธิการและผังเมืองจะแจ้งว่า 

ก่อนการประชุมได้มีการโฆษณา 7 วันและปิดประกาศ 15 วันก็ตาม แต่ประชาชนในพื้นที่ไม่เคยได้รับ 

ข้อมลูของการวางผงัเมอืงรวมจงัหวดัระยองและไม่เคยมส่ีวนร่วมในการให้ความเหน็ต่อข้อมลู การวเิคราะห์ 

และการกำาหนดทิศทาง ทางเลือก และวัตถุประสงค์ของการวางผังฉบับใหม่นี้ 

(2)  เอกสารท่ีประชาชนได้รับแจกในการประชมุนัน้ มีเฉพาะแผนทีซ่ึง่มีขนาดเลก็ไม่เหน็รายละเอยีด 

ขอบเขตพื้นที่และข้อกำาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เขียนนั้น ไม่มีรายละเอียดให้ประชาชนได้ทราบว่า  

อุตสาหกรรมท่ีกำาหนดให้มีได้ หรือห้ามมิให้มีนั้น จัดอยู่กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูงและเป็น 

อุตสาหกรรมท่ีมีมลพิษระดับใดและในพ้ืนที่ชุมชน พื้นที่ชนบทเกษตรกรรม พื้นที่อนุรักษ์ชนบทและ 

เกษตรกรรม รวมถึงการใช้ท่ีดินประเภทอ่ืนนั้น มีโรงงานบริการชุมชนหรือโรงงานที่ใช้วัตถุดิบการเกษตร 

ประเภทและจำาพวกขนาดใดที่อนุญาต หรือห้ามมิให้มีการเขียนเพียงลำาดับที่โรงงานนั้น ประชาชนทั่วไป 

ไม่สามารถเข้าใจได้ว่าเป็นโรงงานชนิดใด มีผลกระทบอย่างไร และปัจจุบันจังหวัดระยองมีอุตสาหกรรม 

ขนาดใหญ่ที่มีความเสี่ยงต่อมลพิษอยู่มากและมีอุบัติภัยจากอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต 

และสุขภาพบ่อยครั้ง การอธิบายถึงการกำาหนดพื้นที่ชุมชน พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่อนุรักษ์ พ้ืนที ่

อุตสาหกรรม ทั้งประเภท ลักษณะผลกระทบ การกำาหนดพื้นที่กันชนเพื่อความปลอดภัยของชุมชน 

จึงเป็นสิ่งจำาเป็นท่ีประชาชนในชุมชนต้องได้รับทราบให้เข้าใจก่อนเข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น 

นอกจากนี้เอกสารแผนที่ที่แจกให้ประชาชน ซึ่งมีหมายเลขในแต่ละสีนั้นดูได้ยาก และไม่มีรายการ 

ประกอบแผนผังที่มีคำาอธิบายขอบเขตพื้นที่ให้ประชาชนได้เข้าใจ

(3)  การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น โดยประชาชนในชุมชนไม่ได้รับทราบการแก้ไขผังเมืองรวม 

จังหวัดซึ่งเคยมีการดำาเนินการมาแล้วและอยู่ระหว่างการรอประกาศว่ามีเหตุผลใดในการนำามาแก้ไข 

และการรับฟังความเห็นโดยไม่มีการให้ข้อมูลประชาชนก่อนการรับฟัง โดยเฉพาะเป็นเรื่องการกำาหนด 

พื้นที่ซ่ึงมีการใช้ข้อความที่ยากและประเภทอุตสาหกรรมที่ชื่อเข้าใจยาก อีกทั้งบางประเภทเป็นเพียง 

หมายเลข ไม่มกีารอธบิาย ทัง้ทีเ่ป็นกจิกรรมทีอ่าจก่อให้เกดิผลกระทบต่อชมุชนด้านสิง่แวดล้อมและสขุภาพ 

จึงเป็นการดำาเนินการมีส่วนร่วมแบบที่ไม่ครบถ้วนและกระทบต่อสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วม 

ของประชาชนในการได้รับข้อมูลก่อนการดำาเนินการรับฟังและปรับปรุงผังเมือง
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(4)  จังหวัดระยองเป็นพื้นที่ซึ่งมีการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่อาจจะ 

ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและสุขภาพอยู ่มากและมีปัญหาในเรื่องอุบัติภัย 

ความปลอดภัย การจัดการมลพิษ ของเสียอันตราย แต่ในร่างผังเมืองรวมจังหวัดระยองได้มีการกำาหนด 

การใช้ประโยชน์ท่ีเน้นการขยายการพัฒนาอุตสาหกรรมไปในหลายพื้นที่ ซึ่งขัดต่อมาตรฐานการวาง 

ผังเมือง ได้แก่

 - การวางผังเดิมมุ่งให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดระยองและยุทธศาสตร ์

  กลุม่จงัหวดั แต่ผงัเมอืงฉบบัทีร่บัฟังความคิดเห็นใหม่นีมุ่้งให้สอดคล้องกบัการพฒันาระบบ 

  เศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งเป็น 

  การกำาหนดการพัฒนาที่ขาดการมีส่วนร่วม

 - วัตถุประสงค์ของผังเมืองรวมจังหวัดฉบับเดิมที่รอประกาศ กำาหนดข้อแรกว่าเน้น 

  การบริหารจัดการ การใช้ท่ีดนิ ทรพัยากรธรรมชาต ิและสิง่แวดล้อมอย่างเป็นระบบ แต่ผงัเมอืง 

  ฉบับใหม่วัตถุประสงค์ข้อแรกเน้นการส่งเสริมและพัฒนาจังหวัดระยองให้เป็นศูนย์กลาง 

  ด้านเกษตรกรรม ด้านการค้า การบริการและการท่องเที่ยว ซึ่งในสภาพข้อเท็จจริงจังหวัด 

  ระยองมีปัญหาในด้านส่ิงแวดล้อม มลพิษอุตสาหกรรม จึงควรกำาหนดวัตถุประสงค์ของ 

  ผังเมืองรวมจังหวัดท่ีให้มีการเน้นการบริหารจัดการการใช้ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ 

  สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ 

 - การเปลี่ยนแปลงผังฉบับใหม่จากผังเดิมนี้ มีการเปลี่ยนแปลงข้อกำาหนดและการใช้พื้นที่ 

  โดยไม่มีการรับฟังในระหว่างการจัดทำาข้อมูลเพื่อการวางผัง ไม่มีรายงานการวิเคราะห์ว่า 

  เหตุใดจึงมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์และการกำาหนดการใช้ประโยชน์ให้ประชาชน 

  ในพ้ืนท่ีได้ให้ความเห็นและได้รับทราบข้อมูลให้เป็นที่เข้าใจ ครบถ้วน ทั่วถึง ก่อนการ 

  จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น

 - มีการกำาหนดการขยายพื้นที่อุตสาหกรรมในหมายเลขที่ 3.13 และ 3.15 การขยายพื้นที่ 

  อุตสาหกรรมเพิ่มเติมในเขตอำาเภอบ้านค่าย ในบริเวณซึ่งปัจจุบันเป็นชุมชนพักอาศัย 

  และพื้นที่เกษตรและข้อกำาหนดในพื้นที่อุตสาหกรรมที่ขยายมานั้น เป็นอุตสาหกรรมที่มี 

  ความเสีย่งสงูและมมีลพษิสงู ซึง่ในการใช้ทีด่นิอตุสาหกรรมนัน้ไม่ควรอยูใ่นเขตทีเ่ป็นชมุชน

 - มีการกำาหนดการให้จัดสรรที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมในพื้นที่ชุมชน ช.1 โดยผังเมือง 

  จงัหวดัระยองฉบบัใหม่นี ้ได้มีการกำาหนดพืน้ทีช่มุชนเป็นสองกลุ่ม คือ การใช้ทีด่นิ ประเภท 

  ช.1 และ ช.2 โดยมีการขยายพื้นที่ชุมชนในเขตอำาเภอบ้านค่ายและอำาเภอแกลง 

  ซึ่งเป็นการขยายไปในพื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ชุมชน ซึ่งขัดกับมาตรฐานการวางผังเมือง 

  และจะก่อให้เกิดผลกระทบในพื้นที่อยู่อาศัย
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 - การยกเลกิบญัชท้ีายกฎกระทรวงผงัเมืองทีเ่คยมีในผงัเมืองรวมจงัหวดัฉบับเดมิและเปลีย่น 

  มาใช้การเขยีนเป็นข้อกำาหนดห้ามโรงงานอตุสาหกรรมบางประเภทในพืน้ทีช่มุชน โดยไม่ม ี

  การจำาแนกว่าโรงงานจำาพวก 1-3 เป็นการดูเฉพาะประเภทโรงงาน ซึ่งจะทำาให้โรงงาน 
  เกิดอย่างกระจัดกระจาย ไม่เป็นระเบียบในการจัดการการใช้ที่ดินและสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง 
  การควบคุมมลพิษและความเสี่ยงภัยจากโรงงานต่างๆ ที่อยู่นอกพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม 
  ควรมีการกำาหนดขนาดของอุตสาหกรรมที่จะให้มีได้ในเขตชุมชนและพื้นที่ชนบท 
  เกษตรกรรมพื้นที่อนุรักษ์ชนบทเกษตรกรรม โดยกำาหนดประเภทที่เกี่ยวกับการบริการ 
  ชุมชน การใช้ผลผลิตการเกษตรที่ไม่ก่อมลพิษและผลกระทบต่อสุขภาพ โดยมีการจัดทำา 
  ตารางกจิกรรมอตุสาหกรรมทีใ่ห้มไีด้ ประเภทและขนาด ในแต่ละการใช้ทีด่นิให้ประชาชน 

  เข้าใจได้ง่าย

 - ไม่มีการอธิบายการกำาหนดพื้นที่แนวป้องกันและพื้นที่กันชน โดยไม่กระทบต่อพื้นที ่

  เกษตรกรรมและพื้นที่ชุมชนอยู ่อาศัย ให้เป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อให้มีมาตรการ 

  ความปลอดภัย

 - ไม่มกีารกำาหนดจำากดัขอบเขตของบรเิวณทีจ่ะมีโรงงานบำาบัดนำา้เสียรวม และโรงงานกำาจดั 

  มูลฝอยรวมของชุมชน เพื่อมิให้กระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

ผังเมืองรวมที่รอประก�ศและมีก�รถอนร่�งกฎกระทรวงผังเมืองรวม	 ศึกษ�จ�กกรณี	 จังหวัด

สงขล�และผังเมืองรวมจังหวัดสตูล

จังหวัดสงขลาและจังหวัดสตูลได้มีการจัดทำาผังเมืองรวมจังหวัดตั้งแต่ พ.ศ. 2547 ได้ผ่านขั้นตอน 

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการผังเมืองและคณะรัฐมนตรี 

ให้ความเห็นชอบ ส่งให้สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจเพื่อประกาศเป็นกฎกระทรวง ต่อมา 

กรมโยธาธิการและผังเมืองได้เสนอคณะกรรมการผังเมืองเพื่อถอนร่างกฎกระทรวงมาปรับปรุง ตามมต ิ

คณะกรรมการผังเมืองในการประชุมครั้งที่ 15/2555 วันที่ 13 ธันวาคม 2555 

การปรบัปรุงผงัเมอืงรวมจงัหวดัสงขลาและจงัหวดัสตลูให้สอดคล้องรองรบัสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นไป  

ดังนี้

ผังเมอืงรวม	จงัหวดัสงขล� หลงัปัญหาเกดิอทุกภยัซำา้ซากและรนุแรงขึน้เป็นประจำาทกุปี ประกอบ 

กับจังหวัดมีการพัฒนาเมืองท่ีรวดเร็วมากเพราะเป็นเมืองเศรษฐกิจชายแดน รองรับเออีซี แต่ในร่าง 

ผังเมืองรวมไม่ได้มีการรองรับปัญหาดังกล่าว จึงขอให้เพิ่มมาตรการวางผังเมือง เช่น กำาหนดเขตการสร้าง 

ที่อยู่อาศัยไม่กีดขวางทางนำ้าไหล แนวป้องกันนำ้าท่วม กำาหนดเขตที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ เขตอุทยาน 

แห่งชาติ เขตห้ามล่าสัตว์ป่า เป็นต้น
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รูปที่ 4.24 ก�รเปรียบเทียบผังเมืองรวมจังหวัดระยอง ฉบับเดิมและฉบับที่ปรับปรุง

ที่ม� :

1. กรมโยธ�ธิก�รและผังเมือง. ร่�งเมืองรวมจังหวัดระยอง (ข้อมูลร่�งผังเมืองรวมจังหวัด 2549).

2. กรมโยธ�ธกิ�รและผงัเมอืง. ร่�งผงัเมอืงรวมจงัหวดัระยอง. (ขอ้มลูร่�งผงัเมอืงรวมจงัหวดัฉบบัปรบัปรงุใหม่  

 2557).

ผังเมืองรวมจังหวัดสตูล จะขอให้พิจารณาการใช้ประโยชน์ที่ดินใหม่เพื่อรองรับเออีซี รวมถึง 

การพัฒนาขนาดใหญ่ เช่น โครงการพัฒนาท่าเรือฝั่งทะเลอันดามันเชื่อมโยงท่าเรือฝั่งอ่าวไทย หรือสะพาน 

เศรษฐกิจ (แลนด์บริดจ์) สนามบินเชิงพาณิชย์จังหวัดสตูล อีกทั้งให้กำาหนดเขตพื้นที่ป่าหนองปลักพระยา 

และเขาพระยาบังสา เป็นพื้นที่ห้ามล่าสัตว์หรือพื้นที่สีขาวลายเขียว (ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้)

ปัจจบุนั ทัง้จงัหวดัสงขลาและจงัหวดัสตลู อยูใ่นการพฒันาโครงการแลนด์บรดิจ์และมีข้อร้องเรยีน 

การพัฒนาในเรื่องท่าเรือ โรงงานผลิตไฟฟ้า การระเบิดหินโครงการนิคมอุตสาหกรรม และในพื้นที่ชนบท 

และเกษตรกรรม ได้กำาหนดข้อห้ามการจัดสรรเพื่ออุตสาหกรรม รวมถึงกิจการโรงไฟฟ้า เพื่อมิให้ส่ง 

ผลกระทบต่อพ้ืนท่ีเกษตรกรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อันเป็น 

นโยบายการวางผังฉบับเดิม
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การถอนร่างกฎกระทรวงมาปรับปรุงและจดัทำาข้อกำาหนดใหม่ตามแนวทางการปรบัปรงุผงัเมืองรวม 

จังหวัดนี้ เมื่อได้วิเคราะห์จากผังเมืองรวมจังหวัดสงขลาและจังหวัดสตูล ที่มีการปรับปรุงใหม่ พบว่า 

เป็นการปรับปรุงตามแนวทางเร่งด่วนของกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อมิให้ผังเมืองมีความล่าช้า โดยมี 

แนวทางคือ

- การแก้ไขข้อกำาหนดให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น เพื่อให้มีพื้นที่สำาหรับการขยายตัวในการพัฒนา 

 อุตสาหกรรม การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค

- การยกเลิกบัญชีโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีการกำาหนดเป็นข้อห้ามอุตสาหกรรมเฉพาะ 

 อุตสาหกรรมหลักที่มีผลกระทบรุนแรงเท่านั้น เช่น อุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูง 12 ประเภท 

- การกำาหนดระยะถอยร่นรมิแม่นำา้ลำาคลอง ให้ควบคมุตามพระราชบญัญตัคิวบคมุอาคาร ยกเว้น 

 การควบคุมทางนำ้าที่ต้องมีการควบคุมพิเศษเป็นกรณีแก้ไขปัญหาอุทกภัย

- การควบคุมท่ีว่างตามแนวขนานรมิเขตทางให้ควบคมุตามพระราชบญัญตัทิางหลวง ยกเว้นถนน 

 สายสำาคัญ และควรมากกว่า 6 เมตร

- ทีด่นิประเภทชนบทและเกษตรกรรมทีม่พีืน้ทีข่นาดใหญ่ จะมกีารแบ่งโซนในการควบคมุ พฒันา  

 โดยแต่ละโซนจะมข้ีอกำาหนดทีแ่ตกต่างกนั เช่น โซนชนบทและเกษตรกรรมทีร่องรบัการขยายตัว 

 ของอุตสาหกรรม โซนชนบทและเกษตรกรรมที่รองรับการขยายตัวของการพัฒนาที่อยู่อาศัย  

 เป็นต้น

จากการวิเคราะห์ข้อกำาหนดในผังเมืองรวมจังหวัดสงขลาฉบับปรับปรุง พบว่า มีการเปลี่ยนแปลง 

สาระสำาคัญในการจัดทำาข้อกำาหนด ข้อห้าม และข้อยกเว้นโดยที่ผังเมืองรวมจังหวัดเป็นผังที่มีผลใช้บังคับ 

ตามกฎหมายนัน้ จะทำาให้เกดิช่องว่างเชงิเนือ้หา ทีอ่าจจะมผีลต่อการพจิารณาอนมุตัอินญุาตกจิกรรมทีจ่ะมี 

ในพื้นที่ ที่จะกระทบต่อการคุ้มครองสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน ดังนี้

- เนื่องจากกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ดำาเนินการถอนร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม 

 จงัหวดัสตลูและจังหวดัสงขลามาพจิารณาปรบัปรงุใหม่ ตามมตคิณะรฐัมนตรเีม่ือวนัที ่19 มีนาคม  

 2556 ทั้งนี้ ในกระบวนการปรับปรุงผังเมืองรวม ต้องมีการจัดทำาข้อมูลเพื่อใช้ในการ วิเคราะห์ 

 วางผังใหม่ให้ทันสมัย เพราะผังเมืองรวมจังหวัดสตูลและจังหวัดสงขลาฉบับเดิมที่นำาไป 

 ปรบัปรงุนัน้ มกีารจดัทำาข้อมลูเพือ่การวางผงัเมอืงตัง้แต่ พ.ศ. 2547 แต่ในช่วงการศกึษาวเิคราะห์ 

 ข้อมูลใหม่นั้น มิได้มีการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการที่จะได้รับทราบ ให้ความเห็นต่อข้อมูล 

 ที่ใช้ในการปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัด ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาในอนาคตของชุมชน 

- ในกระบวนการดำาเนนิการวางและจดัทำาผงัเมอืงรวมในขัน้ตอนการรบัฟังความคดิเหน็ประชาชน  

 ประชาชนในพื้นที่ไม่ได้รับการประสานและรับทราบข้อมูลก่อนเพื่อทำาการศึกษาและทำาความ 

 เข้าใจก่อนเข้าร่วมในเวทีรับฟังความเห็นจึงเป็นการมีส่วนร่วมที่ไม่ครบถ้วน
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- ชุมชนในจังหวัดสตูลและจังหวัดสงขลา ส่วนใหญ่เป็นชุมชนเกษตรและชุมชนประมง แต ่
 ในการกำาหนดนโยบายเพ่ือการวางผงัไม่ได้ระบถุงึการพฒันาด้านการเกษตรและประมง จงึควรม ี
 การทบทวนและเพิม่เตมินโยบายด้านนีใ้นผงัเมอืงให้ชดัเจนเพือ่ให้เกดิการกำาหนดการใช้ประโยชน์ 
 และมาตรการที่คุ้มครองพื้นที่ผลิตอาหาร พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ประมงชายฝั่ง

- การเขยีนข้อกำาหนดยากแก่การควบคมุและป้องกนัผลกระทบต่อชมุชน อนัได้แก่ ข้อกำาหนดทีดิ่น 
 ประเภทชนบทและเกษตรกรรม ซึง่เขยีนว่า “ห้ามโรงงานประเภทอืน่นอกจาก (1) ทีไ่ม่มรีะบบวิธี 
 การควบคุมการปล่อยของเสีย มลพษิหรอืสิง่ใดๆ ทีม่ผีลกระทบต่อสิง่แวดล้อม ตามกฎหมายว่าด้วย 
 โรงงาน” ซึง่การเขยีนลกัษณะนีจ้ะทำาให้ชมุชนไม่สามารถทราบถงึกจิกรรมทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต 
 ว่าเป็นกจิกรรมใด ทำาให้ไม่มข้ีอมลูสำาหรบัการวางแผนกำาหนดมาตรการป้องกนัสิง่แวดล้อมชุมชน 
 และในทางปฏิบัตินั้น โรงงานจะต้องมีระบบในการควบคุมการปล่อยของเสียและมลพิษ ดังนั้น  
 จึงควรปรับปรุงโดยระบุประเภทและขนาดของโรงงานหรือกิจกรรมที่เป็นข้อห้ามให้ชัดเจน 
 โดยอ้างอิงจากบัญชีประเภทโรงงาน ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เป็นต้น

- ข้อกำาหนดกิจการอุตสาหกรรมที่มีผลกระทบในการใช้ที่ดินประเภทชุมชน ประเภทชนบท 
 และเกษตรกรรมเนื่องจากกำาหนดไว้เพียงข้อห้ามตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง 
 มาตรการคุม้ครองความปลอดภยัในการดำาเนนิงาน (ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2552 แต่มกีารให้ข้อยกเว้น 
 ในบางพืน้ท่ีและบางกจิกรรม เช่น การยกเว้นโรงงานลำาดบัที ่91(2) การบรรจกุ๊าซปิโตรเลยีมเหลว 
 เนื่องด้วยเป็นอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูง ในพื้นที่บริเวณที่เป็นชายฝั่งและป่าชายเลนซึ่งจะมี 
 ผลกระทบต่อชุมชนที่ดำารงชีวิตอยู ่กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เป็นฐานของ 
 การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่เป็นฐานเศรษฐกิจที่ยั่งยืนของชุมชน

- การกำาหนดวัตถุประสงค์ผังเมืองรวมจังหวัดสตูลและจังหวัดสงขลา เน้นในการใช้ประโยชน ์
 ทรัพย์สินเพื่อการคมนาคม การขนส่งและการเน้นส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
 เป็นการขัดแย้งกับนโยบายหลักเพื่อส่งเสริมและพัฒนาจังหวัดสงขลาและจังหวัดสตูล ให้เป็น 
 ศนูย์กลางการท่องเท่ียวเชงิอนรัุกษ์ และเป็นพืน้ทีแ่หล่งอาหาร จงึควรมีการจดัลำาดบัความสำาคญั 
 ของนโยบายการพัฒนาที่จะจัดระบบการใช้ที่ดินในผังเมือง ให้สอดคล้องกับการท่องเที่ยวเชิง 
 อนุรักษ์และการเป็นพื้นที่แหล่งอาหาร โดยให้ความสำาคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
 และสิ่งแวดล้อม

- ไม่มีการกำาหนดข้อห้ามอุตสาหกรรมบางประเภทให้ชัดเจนในการใช้ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม ้
 และที่ดินประเภทสงวนไว้เพื่อรักษาสภาพป่าชายเลน เพื่อให้เป็นการรักษาระบบนิเวศเพ่ือ 
 การรักษาสภาพแวดล้อม การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และการประมง 

- ไม่มีการกำาหนดบริเวณที่ชัดเจนเป็นการเฉพาะที่จะให้มีกิจกรรมบำาบัดนำ้าเสียรวมของชุมชน 
 ในการใช้ทีด่นิประเภทชมุชน ประเภทชนบทและเกษตรกรรมและประเภทอนรุกัษ์สภาพแวดล้อม 

 เพื่อการท่องเที่ยว



ผังเมืองกับก�รคุ้มครองสิทธิชุมชน
และสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน

163

รูปที่ 4.25 ก�รเปรียบเทียบผังเมืองรวมจังหวัดสงขล� ฉบับเดิมและฉบับที่ปรับปรุง

ที่ม� :

1. กรมโยธ�ธิก�รและผังเมือง. ร่�งผังเมืองรวมจังหวัดสงขล�. (ข้อมูลร่�งผังเมืองรวมจังหวัด 2549).

2. กรมโยธ�ธกิ�รและผงัเมอืง. ร�่งผงัเมอืงรวมจงัหวดัสงขล�. (ขอ้มลูร�่งผงัเมอืงรวมจงัหวดัฉบบัปรบัปรงุใหม่  

 2557).

ร่�งผังเมืองรวมจังหวัดสงขล�	ฉบับเดิม ร่�งผังเมืองรวมจังหวัดสงขล�	ฉบับปรับปรุง

- ควรมีการศึกษาจัดการการมีส่วนร่วม กำาหนดขอบเขตหมายเลขเฉพาะในผังเพื่อให้มีการมี 

 ส่วนร่วมพจิารณาอย่างรอบคอบ ไม่เกดิการพฒันาทีไ่ร้ทศิทางและยากแก่การควบคุมผลกระทบ 

 โดยเฉพาะจังหวดัสตลูเป็นพ้ืนท่ีมรีะบบนเิวศทีห่ลากหลาย มีคณุค่าต่อการดำารงชวีติของเกษตรกร 

 ชาวประมงและต่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

ทัง้นี ้เม่ือวเิคราะห์ช่วงเวลาระหว่างทีผ่งัเมอืงรวมจงัหวดัสงขลาและจงัหวดัสตลู (รวมทัง้จงัหวดัอืน่ 

ที่มีการถอนกฎกระทรวงผังเมืองรวมมาปรับปรุง) พบว่า ระยะเวลาจากการที่กรมโยธาธิการและผังเมือง 

ส่งผงัทีไ่ด้รบัความเห็นชอบไปยงัสำานกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาเพือ่ตรวจ แก้ไข และเตรยีมประกาศนัน้ 

มีระยะเวลาประมาณเกือบ 7 ปี จนถึงปีที่มีการถอนร่างมาปรับปรุง ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ซึ่งมี 

การเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ สภาพพื้นที่และการพัฒนา กรมโยธาธิการและผังเมืองควรจัดการมีส่วนร่วม 

ตั้งแต่ในระดับการวิเคราะห์ ประเมินการเปล่ียนแปลงพื้นที่ที่กำาหนดในผังที่ต้องปรับปรุง มีการช้ีแจง 

ให้ข้อมูลการวางผัง เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมให้ความเห็นต่อข้อมูล ทิศทางและทางเลือกการวางผัง อย่าง

ทั่วถึงก่อนการจัดทำาผังและจัดการประชุมประชาชนโดยมีการให้ข้อมูลผังฉบับร่าง ข้อกำาหนด คำาอธิบาย 

ขอบเขตผัง คำาอธิบายการกำาหนดประเภทอุตสาหกรรมที่ใช้ในการจัดทำาข้อกำาหนดก่อนการจัดประชุม 

รับฟังความคิดเห็น
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รูปที่ 4.26 ก�รเปรียบเทียบผังเมืองรวมจังหวัดสตูล ฉบับเดิมและฉบับที่ปรับปรุง

ที่ม� :

1. กรมโยธ�ธิก�รและผังเมือง. ร่�งผังเมืองรวมจังหวัดสตูล. (ข้อมูลร่�งผังเมืองรวมจังหวัด 2549).

2. กรมโยธ�ธิก�รและผังเมือง. ร่�งผังเมืองรวมจังหวัดสตูล. (ข้อมูลร่�งผังเมืองรวมจังหวัดฉบับปรับปรุงใหม่  

 2557).

ร่�งผังเมืองรวมจังหวัดสตูล
ฉบับเดิม

ร่�งผังเมืองรวมจังหวัดสตูล
ฉบับปรับปรุง

คว�มล่�ช้�ในก�รประก�ศ	ศึกษ�จ�กกรณี	โรงไฟฟ้�หนองแซง	จังหวัดสระบุรี

ผังเมืองรวมจำานวนมากใช้เวลาในช่วงการรอประกาศนานหลายปี จนทำาให้บางพื้นที่มีสภาพ 

เปลี่ยนแปลงไปและขาดการกำาหนดมาตรการป้องกัน ควบคุมการใช้ประโยชน์ที่จะกระทบกับเจตนารมณ์ 

ของการกำาหนดพื้นที่ ส่งผลให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินขัดกับร่างผังเมืองดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น  

ผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรี ท่ีการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าถูกกำาหนดห้ามก่อสร้างในพื้นที่อนุรักษ์ชนบท 

และเกษตรกรรม ประชาชนมีการร้องเรียนกิจกรรมที่เป็นข้อห้าม แต่การประกาศใช้บังคับล่าช้าและ 

ไม่มีมาตรการคุ้มครองพื้นที่

กรณีโรงไฟฟ้าหนองแซง ตัง้อยูใ่นพืน้ทีซ่ึง่ผงัเมอืงรวมจงัหวดัสระบรุกีำาหนดไว้เป็นพืน้ทีอ่นรุกัษ์ชนบท 

และเกษตรกรรม แต่กจิการนีไ้ด้รบัความเหน็ชอบรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมและใบอนุญาต  

ในช่วงที่ผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรี อยู่ระหว่างรอประกาศ โดยที่ช่วงเวลารอประกาศ ชาวบ้านได้คัดค้าน 

การออกใบอนญุาตและอไีอเอโครงการนีแ้ละขอให้กรมโยธาธกิารและผงัเมอืงใช้อำานาจตามมาตรา 15 (3)  
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ในการออกกฎควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน ก่อนที่จะประกาศใช้บังคับผังเมืองรวม เพื่อป้องกันมิให้มี 

การพฒันาทีข่ดักบัสาระสำาคญัของผงั โดยใช้หลกัการป้องกนัล่วงหน้า คอื สาระสำาคญัของข้อกำาหนดการใช้ 

ประโยชน์ทีด่นิเป็นแนวทาง แต่กรมโยธาธกิารและผงัเมอืงมไิด้ดำาเนนิการ จนต่อมามกีารประกาศใช้บงัคบั 

ผงัเมอืงรวมจังหวดัสระบรุ ีแต่โรงไฟฟ้านัน้ได้รบัใบอนญุาตแล้วโดยทีข้่อกำาหนดในพืน้ทีอ่นรุกัษ์ชนบทและ 

เกษตรกรรมยังคงห้ามกิจการโรงงานผลิต ส่ง หรือจำาหน่ายพลังงานไฟฟ้า

ดังนั้น การไม่ใช้อำานาจในการคุ้มครองให้การพัฒนาเป็นไปตามร่างข้อกำาหนด จึงมีผลทำาให้เกิด 

การละเมดิและชมุชนต้องใช้สทิธใินการขอยกเลกิโครงการโดยพจิารณาว่ากจิการนีข้ดัต่อสาระสำาคญัในผงัเมอืง 

การห้ามกิจการโรงงานผลิต ส่ง หรือจำาหน่ายพลังงานไฟฟ้า เป็นข้อห้ามในการใช้ประโยชน์ที่ดิน  

เพือ่ให้ผงัเมอืงรวมจงัหวดัสระบรุ ีมกีารจดัระเบยีบการใช้ประโยชน์ทีด่นิทีไ่ม่ส่งผลกระทบถงึกนั จะเหน็ว่า  

ในผงัเมอืงรวมจงัหวดัมกีารจดัโซนพืน้ทีเ่กษตรกรรม พืน้ทีช่มุชน พืน้ทีอ่ตุสาหกรรมแยกส่วนกนั และการใช้ 

ประโยชน์ที่ดินส่วนใหญ่ของจังหวัดส่วนมากเป็นพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรมและมีการให้ความสำาคัญกับ 

พื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมเป็นโซนเฉพาะ ซึ่งแสดงว่าบริเวณที่กำาหนดเป็นพื้นที่อนุรักษ์ชนบท 

และเกษตรกรรมนี้ จะต้องมีข้อกำาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มิให้มีกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดผลกระทบ 

นอกจากนี ้ในการจดัทำาข้อกำาหนดการใช้ประโยชน์ทีด่นินัน้ ในทีด่นิประเภทชมุชน ประเภทชนบท 

และเกษตรกรรมและประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมเอง ก็มีการกำาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินรอง 

และให้มีกิจการอุตสาหกรรมได้ ตามบัญชีท้ายข้อกำาหนดแต่โรงไฟฟ้าเป็นกิจการที่ไม่ได้ระบุไว้ แสดงว่า  

เจตนารมณ์ของการจัดทำาข้อกำาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ “ห้ามโรงไฟฟ้า” โดยไม่ให้เป็นการใช้ 

ประโยชน์ทีด่นิรองและไม่มทีัง้ในบญัชท้ีายข้อกำาหนด การทีก่ำาหนดเป็น “ข้อห้าม” ทีไ่ม่ให้มเีลยไม่ว่าจะเป็น 

พืน้ทีอ่นรุกัษ์ชนบทและเกษตรกรรมในบรเิวณใดของจงัหวดั เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมโยธาธิการ 

และผังเมือง พ.ศ. 2549 อันเป็นแนวทางปฏิบัติในการวางผังเมือง

การวางผังเมืองรวมใช้แนวตามเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าว โดยพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม 

จัดอยูใ่นแนวทางกลุม่เดยีวพืน้ทีช่นบทและเกษตรกรรม ในการทำางานวางผงัมกีารวเิคราะห์ คาดประมาณ 

การใช้พื้นที่เกษตรกรรมในอนาคตและเป็นการดำาเนินการที่มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นประชาชน 

มกีารให้สทิธปิระชาชนในการยืน่คำาร้อง ดงันัน้ จงึเป็นการรบัทราบโดยกระบวนการสาธารณะแล้วว่า พืน้ที ่

อนรุกัษ์ชนบทและเกษตรกรรม เป็นพ้ืนท่ีซึง่ไม่สามารถสร้างโรงไฟฟ้าได้ กจิกรรมทีห้่ามถอืเป็นสาระสำาคญั 

ที่จะกระทบต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินหลัก ซึ่งตามเกณฑ์มาตรฐานการคาดประมาณการใช้พื้นที่และ 

การกำาหนดทีต่ัง้พ้ืนท่ีอนรัุกษ์ชนบทและเกษตรกรรมเขยีนไว้ชดัเจนว่า ปัจจยัทีส่ำาคญัในการกำาหนดพืน้ทีช่นบท 

เกษตรกรรมและพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม คือ นโยบายของผังเมืองที่ป้องกันการขยายตัวแบบ 

กระจัดกระจาย การรักษาระบบนิเวศของแหล่งผลิตอาหารให้มีความสมบูรณ์ ป้องกันการปนเปื้อน ซึ่ง 

กรมโยธาธิการและผังเมืองกำาหนดแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม 

และแนวทางสำาหรับพ้ืนท่ีชนบทและเกษตรกรรมว่าเป็นบริเวณที่ไม่สนับสนุนให้มีการตั้งถิ่นฐานบ้านเรือน  
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ต้องการให้เป็นพื้นที่เปิดโล่งอย่างยั่งยืน ควบคุมการขยายตัวของชุมชน รักษาคุณค่าของพื้นที่เกษตรกรรม  

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อยู่บริเวณรอบชุมชน

การที่โรงไฟฟ้าไปสร้างในพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม จึงขัดกับข้อกำาหนดผังเมืองรวม  

เป็นการพัฒนาที่ทำาให้การนำาผังเมืองไปสู่การปฏิบัติ ไม่บรรลุผลในการจัดระเบียบการใช้ที่ดินมิให้ส่งผล 

กระทบต่อกนัและปัญหาของผงัเมอืงทีส่่งผลกระทบในวงกว้าง คอื การพฒันาทีข่ดัแย้งกบัพืน้ทีแ่ละข้อกำาหนด  

แต่ใช้โอกาสการขออนญุาตในช่วงท่ีผงัเมอืงรอประกาศใช้บงัคบั เพราะใช้เวลานาน โดยทีผู่พ้ฒันานัน้ทราบ 

ข้อกำาหนดที่ห้าม แต่ใช้ช่วงเวลารอประกาศในการได้มาซึ่งใบอนุญาต เหตุการณ์เหล่านี้มีขึ้นในหลายพื้นที่  

หากเพกิเฉยต่อการเคารพต่อข้อกำาหนดผงัเมอืงทีแ่ม้จะเป็นร่างกจ็ะทำาให้เกดิการพฒันาทีเ่ดนิตามเส้นทาง 

ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมเป็นวงจรไม่รู้จบ

การอ้างว่าได้ใบอนญุาตก่อนผงัเมอืงประกาศ แล้วดำาเนนิการก่อสร้างก่อนผงัเมอืงประกาศ โดยยดึ 

การตคีวามเพยีงว่าไม่บงัคบัต่อการใช้ทีด่นิทีมี่มาก่อน เพือ่คุ้มครองผู้ใช้ประโยชน์มาก่อนนัน้ จงึไม่ควรได้รบั 

ความคุม้ครองเพราะในผงัเมอืงรวมจงัหวดัสระบรุกีม็กีารกำาหนดการใช้ประโยชน์ทีด่นิประเภทอตุสาหกรรม  

ซึ่งผู้ประกอบการสามารถพัฒนากิจการได้โดยไม่ขัดกับผังเมือง แต่กลับมาดำาเนินการในบริเวณที่กำาหนด 

เป็นข้อห้าม

นอกจากนี ้กรณกีารอ้างการใช้ประโยชน์ทีด่นิมาก่อนผังเมืองประกาศนัน้ สำานกังานคณะกรรมการ 

กฤษฎีกาเคยมีความเห็นต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินตามมาตรา 27 ความตอนหนึ่งว่า “การยกเว้นนั้นมิใช่ถือ 

เป็นเด็ดขาด เพราะถ้าคณะกรรมการผังเมืองเห็นว่า การใช้ประโยชน์ที่ดินเช่นนั้นต่อไปเป็นการขัดต่อ 

นโยบายของผงัเมอืงรวมในสาระสำาคญัทีเ่กีย่วกบัสขุลกัษณะ ความปลอดภยัของประชาชนและสวสัดภิาพ 

ของสงัคม คณะกรรมการผงัเมอืงกม็อีำานาจกำาหนดหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงือ่นไขทีเ่จ้าของหรอืผูค้รอบครอง 

ที่ดินจะต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือระงับการใช้ประโยชน์ที่ดินเช่นนั้นต่อไปภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร 

ได้” จากบทบัญญัติในมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติการผังเมืองฯ ที่กล่าวมาแล้วนี้ จึงเห็นได้ว่า คำาว่า  

“ใช้ประโยชน์ที่ดิน” ตามมาตรา 27 นั้นมีความหมายว่า ใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ 

ผังเมืองรวมกำาหนดไว้ เช่น ที่ดินที่กำาหนดให้เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม จะนำาไปใช้เป็นที่ดิน 

ประเภทพาณิชยกรรมไม่ได้ตามมาตรา 27 วรรคหนึ่ง แต่ในกรณีที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินได้ใช ้

ประโยชน์ทีด่นิของตนเป็นทีด่นิเพือ่การพาณชิย์มาก่อนทีก่ฎกระทรวงให้ใช้บังคับผงัเมืองรวมกำาหนดให้ทีดิ่น 

นัน้เป็นทีด่นิประเภทชนบทและเกษตรกรรม เจ้าของหรอืผูค้รอบครองทีด่นินัน้กจ็ะใช้ประโยชน์ทีด่นิของตน  

เพื่อการพาณิชย์ต่อไปได้ตามมาตรา 27 วรรคสอง

(ตามความเหน็ของสำานกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา เลขเสรจ็ 439/2532 เรือ่งบันทกึความหมาย

ของคำาว่า “ใช้ประโยชน์ที่ดิน” ตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518)5
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ทั้งนี้ การใช้อำานาจของคณะกรรมการผังเมือง ตามมาตรา 15 วรรคหนึ่ง (3) พระราชบัญญัต ิ

การผังเมอืง พ.ศ. 2518 ต้องตคีวามให้สอดคล้องกบัอำานาจของคณะกรรมการผงัเมือง ตามมาตรา 27 วรรคสอง  

แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน คือ หากคณะกรรมการผังเมืองจะใช้อำานาจในการพิจารณา 

ให้ความเห็นชอบต่อการกำาหนดหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินสำาหรับขั้นตอนของการสำารวจ 

เพือ่วางและจดัทำาผงัเมอืง (ตามมาตรา 15 วรรคหนึง่ (3)) สมควรทีจ่ะพจิารณาว่าการใช้ประโยชน์ในทรพัย์สนิ 

หรือในที่ดินเช่นนั้น เป็นการขัดต่อนโยบายของผังเมือง “ในสาระสำาคัญ” ที่เกี่ยวกับสุขลักษณะ 

ความปลอดภัยของประชาชนและสวัสดิภาพของสังคม (ตามนัยมาตรา 27 วรรคสอง) หรือไม  ่

หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ในระหว่างที่ผังเมืองยังไม่ได้ประกาศใช้บังคับ ถ้าคณะกรรมการผังเมืองเห็นว่า 

จะมีกิจการที่ขัดกับร่างผังเมือง ในสาระสำาคัญเกิดขึ้น คณะกรรมการผังเมืองก็สามารถใช้อำานาจตาม 

มาตรา 15 วรรคหนึ่ง (3) ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อการกำาหนดหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ 

ในทรัพย์สิน เพื่อประโยชน์ในการวางและจัดทำาผังเมืองรวมได้

ทัง้นี ้ผู้ทรงคุณวฒิุให้ข้อสงัเกตว่า การใช้อำานาจของคณะกรรมการผงัเมืองตามมาตรา 27 วรรคสอง 

นั้น เป็นกรณีที่มีกฎกระทรวงใช้บังคับผังเมืองรวมแล้ว แต่กฎหมายก็ได้ให้อำานาจคณะกรรมการผังเมือง 

ที่จะกำาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินจะต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

หรือระงับการใช้ประโยชน์ท่ีดินได้ หากการใช้ประโยชน์ที่ดินซึ่งเกิดขึ้นก่อนมีกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ 

ผังเมืองรวมนั้น เป็นการใช้ประโยชน์ท่ีขัดต่อนโยบายผังเมืองรวมในสาระสำาคัญดังกล่าว ถือเป็นกรณีที ่

กระทบต่อสิทธิเสรีภาพของเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินยิ่งกว่าการกำาหนดหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ 

ในทรพัย์สนิก่อนทีจ่ะมกีฎกระทรวงให้ใช้บงัคบัผงัเมอืงรวม หากรฐัไม่ดำาเนนิการป้องกนัโดยออกกฎเกณฑ์ 

ที่เป็นการระงับการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินหรือที่ดินไว้ก่อนที่จะมีการออกกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ 

ผังเมืองรวม แล้วปล่อยให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินได้ใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินหรือที่ดินนั้นไป 

แต่มาระงับภายหลังเมื่อมีกฎกระทรวงดังกล่าว ย่อมกระทบทั้งต่อเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินมากกว่า 

ที่จะทำาการระงับป้องกันไว้ก่อน อีกท้ังยังกระทบต่อประโยชน์สาธารณะเม่ือต้องดำาเนินการแก้ไข 

เปลี่ยนแปลง หรือระงับการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามสาระสำาคัญของนโยบายผังเมืองรวมด้วย

สรุปได้ว่า การพิจารณาของคณะกรรมการผังเมืองตามมาตรา 15 วรรคหนึ่ง (3) ในการให้ 

ความเหน็ชอบต่อการกำาหนดหลกัเกณฑ์การใช้ประโยชน์ทรพัย์สนิตามทีเ่จ้าพนกังานการผงัเสนอ ควรพจิารณา 

ปรับใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาตามมาตรา 27 วรรคสอง เพราะมีลักษณะเดียวกัน6

 ปัจจุบันกรมโยธาธิการและผังเมืองกำาลังดำาเนินการปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรีที่เพิ่ง 

ประกาศใช้บงัคบัเมือ่ พ.ศ. 2555 โดยท่ีประชาชนทีเ่ป็นผูร้้องคดัค้านโครงการไม่ได้รบัทราบข้อมลูการปรบัปรงุ 

ผังเมืองดังกล่าว

6 ความเห็นสำาหรับร่างรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ โดย ดร.กรรณิกา สินธิพงษ์ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2557
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รูปที่ 4.27 ผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรี

ที่ม�: กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัด สระบุรี พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 13 มกร�คม 2555.
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2) ช่วงระหว่างการดำาเนินการวางผัง

เนือ่งด้วยช่วงการวางผงัมขีัน้ตอนการทำางานทีม่ขีัน้ตอนย่อยและเป็นการทำางานด้านพืน้ที ่ด้านข้อมลู  

ทีป่ระชาชน ชมุชน ในหลายพ้ืนท่ีไม่ทราบ รวมทัง้ไม่สามารถเข้าถงึข้อมูลทีจ่ะทำาให้เกดิการมีส่วนร่วมได้อย่าง 

เข้าใจ จึงทำาให้การกำาหนดวิสัยทัศน์ การใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน 

อย่างแท้จริงและจากตัวอย่างข้อร้องเรียนในหลายพื้นที่ซึ่งแม้ผู้ร้องจะไม่ได้ร้องเรียนในเรื่องผังเมือง แต่ได้ 

เหน็ว่ามกีารใช้ประโยชน์พืน้ทีซ่ึง่ขดัแย้งกบัการใช้ประโยชน์เดมิของชมุชนและส่งผลกระทบต่อชมุชน และ 

ชุมชนไม่ทราบว่ามีการจัดทำาผังเมืองท่ีเป็นการกำาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต จึงขาดการเข้าถึง 

ข้อมลูข่าวสารและการมส่ีวนร่วมในการกำาหนดการใช้ประโยชน์ทีด่นิ ทีจ่ะเป็นมาตรการป้องกนักจิกรรมทีจ่ะ 

มีผลกระทบ เช่น กรณีการกำาหนดที่ตั้งโรงไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ใกล้ชุมชน ซึ่งประชาชน 

ไม่ทราบข้อมูลการกำาหนดการใช้ที่ดินในอนาคต

ตัวอย่างเช่น จังหวัดชุมพร ซึ่งชุมชนมีการคัดค้านต่อการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ท่าเรือนำ้าลึก  

และโรงงานอุตสาหกรรมที่จะเข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ชนบทเกษตรกรรม แต่ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้  

มีส่วนร่วมแสดงข้อคิดเห็นต่อข้อกำาหนดในช่วงเวลาดำาเนินการวางผังเมืองรวมจังหวัด เนื่องจากชุมชน 

ไม่ทราบข่าวและไม่ได้รับข้อมูล ที่ทำาให้เกิดความเข้าใจต่อการมีส่วนร่วมแสดงความเห็น แม้ว่าในช่วง 

ดำาเนินการวางผังจะต้องมีการปิดประกาศและจัดรับฟังความเห็นก็ตาม แต่ก็ไม่ทั่วถึงและไม่ครอบคลุม 

ผู้มีส่วนได้เสียที่สำาคัญ โดยเฉพาะในพื้นที่ซึ่งได้รับการกำาหนดให้สามารถมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ 

ประโยชน์ที่ดินจากเกษตรไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมและพลังงาน

กรณีการวางผังเมืองรวมจังหวัดชุมพร เป็นผังเมืองรวมที่นำาเสนอต่อกรรมการผังเมืองแล้ว 

แต่ชุมชนในพื้นท่ีไม่ทราบและไม่ได้รับความเข้าใจในสาระของผังในช่วงระหว่างการดำาเนินการวางผังและ 

การจดัทำาข้อกำาหนดร่างผงัเมอืงรวมจงัหวดัชมุพรทีเ่ป็นความขดัแย้ง ให้มกีจิการโรงงานผลติ ส่ง หรอืจำาหน่าย 

พลังงานไฟฟ้า โรงงานปิโตรเคมี โรงงานถลุงเหล็กในพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรมและพื้นที่อนุรักษ์ชนบท 

และเกษตรกรรม พืน้ท่ีสเีขยีวท่ีถกูกำาหนดไว้สามารถดำาเนนิกจิการทีเ่ป็นปัญหาได้และกระทบต่อสิง่แวดล้อม 

ของการเป็นจงัหวดัการเกษตร การท่องเทีย่ว แต่กลบัไม่มีการแก้ไข และได้เดนิหน้าต่อโดยไม่มีการมีส่วนร่วม  

จึงเป็นการกำาหนดพื้นที่ให้มีการพัฒนาที่นำามาสู่ความขัดแย้งในเวลาต่อมา 

นอกจากนี ้เมือ่พระราชกฤษฎกีาการจดัทำาผังเมืองรวมจงัหวดัหมดอายลุง โดยทีก่ารวางและจดัทำา  

ผังเมืองรวมจังหวัดชุมพรยังไม่ประกาศใช้บังคับ แม้ว่าจะได้ผ่านขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นประชาชน  

ตามกฎหมาย การผ่านความเหน็ชอบของคณะกรรมการผงัเมอืงแล้วกต็าม แต่ในการทีจ่ะใช้ร่างผงัเมอืงรวม 

จังหวัดชุมพรฉบับเดิมในการดำาเนินการต่อ หรือจะให้มีการปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัดใหม่นั้น เป็น 

การประชมุตดัสนิใจในระดบัคณะกรรมการทีป่รกึษาผงัเมืองรวมจงัหวดั โดยมิได้มีการให้ข้อมูลต่อประชาชน 

และมิได้มีการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 



สำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

170

รูปที่ 4.28 พื้นท่ีชนบทและเกษตรกรรมในผังเมืองรวมจังหวัดชุมพร ซ่ึงประช�ชนไม่ได้มีส่วนร่วมในก�รให้ 

 คว�มเห็นในก�รจัดทำ�ข้อกำ�หนดอย่�งเข้�ใจและทั่วถึง

ที่ม� : กรมโยธ�ธิก�รและผังเมือง. ร่�งผังเมืองรวมจังหวัดชุมพร. (ข้อมูลร่�งผังเมืองรวมจังหวัด 2550).
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171

รูปที่ 4.29 บัญชีท้�ยข้อกำ�หนดผังเมืองรวมจังหวัดชุมพร ที่ให้ทำ�โรงง�นผลิตไฟฟ้�ได้

ร่างผงัเมอืงรวมจงัหวดัชมุพร กำาหนดให้มกีจิการโรงงานผลติ ส่ง หรอืจำาหน่ายพลงังานไฟฟ้า โรงงาน

ปิโตรเคมี โรงงานถลุงเหล็ก ในพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรมและพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม
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รูปที่ 4.30 บัญชีท้�ยข้อกำ�หนดผังเมืองรวมจังหวัดชุมพร ที่ให้ทำ�โรงกลั่นปิโตรเลียมได้
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การมส่ีวนร่วมในกระบวนการวางผงัเป็นเรือ่งสำาคัญ และมิใช่เพยีงการมีส่วนร่วมในการประชมุรับฟัง 

ความคิดเห็น ทั้งนี้ ในการมีส่วนร่วมนั้นจะต้องได้รับข้อมูลที่เป็นที่เข้าใจได้ด้วยและต้องเป็นการมีส่วนร่วม 

ทกุขัน้ตอนของกระบวนการผังเมอืง ท้ังการมีส่วนร่วมในทางวชิาการการมีส่วนร่วมของหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง  

และการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน

ผังเมือง เป็นเรื่องของกระบวนการทำางานสำาคัญ 3 ส่วน คือ 

• กระบวนก�รทำ�ง�นท�งเทคนคิ เนือ่งจากงานผงัเมอืงเป็นการบรูณาการการพฒันาหลายด้านมาสู่

การพัฒนาในเชิงพื้นที่ ที่ต้องมีการสำารวจ ศึกษา วิเคราะห์ การประมาณในอนาคต

• กระบวนก�รมีส่วนร่วม ทั้งการมีส่วนร่วมในทางวิชาการ การมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

และการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน

• กระบวนก�รท�งกฎหม�ย ในกรณีการวางผังเมืองรวม เป็นผังที่มีการบังคับใช้ตามกฎหมาย 

จะต้องมีการดำาเนินการตามขั้นตอนที่กำาหนดไว้ในกฎหมาย นับตั้งแต่การสำารวจเขตผังไปจนถึง 

การประกาศบังคับใช้ตามกฎหมาย

ในทางปฏิบัติการทำางานทั้งสามกระบวนการจะดำาเนินการไปด้วยกัน กล่าวคือ การเริ่มต้นทำางาน 

ในกระบวนทางเทคนคิในการสำารวจกำาหนดเขตผงั ซึง่เป็นการมส่ีวนร่วมทางเทคนคินัน้ จะต้องดำาเนนิการ 

ตามขัน้ตอนตามกฎหมายทีต้่องมกีารประชมุคณะอนกุรรมการและคณะกรรมการ ทีก่ำาหนดไว้ในกฎหมาย  

เมื่อมีการดำาเนินการศึกษา วิเคราะห์ จัดทำาผังร่างให้คณะอนุกรรมการฯ และคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม 

ให้ความเห็น ก็จะต้องจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชนและเม่ือจัดทำาผังร่างแล้วก็จะต้อง 

ดำาเนินการตามขั้นตอนตามกฎหมายคือ ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการผังเมือง และติดประกาศ 

พร้อมข้อกำาหนด การพิจารณาคำาร้อง และขั้นตอนจากนี้เป็นขั้นตอนการตรวจและพิจารณาตามขั้นตอน 

การออกกฎกระทรวงต่อไป

ขอบเขตของก�รมีส่วนร่วมในกระบวนก�รทำ�ง�นท�งวิช�ก�ร	 ในก�รศึกษ�วิเคร�ะห์ 

ในก�รว�งและจัดทำ�ผังเมืองในปัจจุบัน

จากการศึกษาตัวอย่างข้อกำาหนดการวางและจัดทำาผังเมืองรวมในปัจจุบัน มีสาระขอบเขตและ 

ขั้นตอนการทำางาน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการทำางานมีส่วนร่วมในวงราชการ หน่วยงานของรัฐ เอกชน โดยสรุป 

ได้ดังนี้

(1)	 ก�รกำ�หนดพื้นที่ศึกษ�และว�งผัง

ดูเชื่อมโยงทางด ้านกายภาพ โดยเฉพาะปัญหามลพิษอุตสาหกรรม เศรษฐกิจ สังคม 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสุขภาพของประชากร รวมทั้งนโยบาย โครงการพัฒนาที่มี 

ผลกระทบต่อการพัฒนาในพื้นที่
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(2)	 ก�รศึกษ�ข้อมูล	และก�รศึกษ�วิเคร�ะห์	

ด้�นนโยบ�ย

ศึกษาวิเคราะห์นโยบาย โครงการ มาตรการ ด้านการพัฒนาและแผนพัฒนา ด้านการจัดการพื้นที่

ที่มีหรืออาจมีในอนาคต 

ด้�นก�ยภ�พ

ศึกษาวิเคราะห์สภาพท่ีตั้ง ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ทางอุตุนิยมวิทยา ธรณีวิทยา ธรณีสัณฐาน  

สมรรถนะดนิ การกดัเซาะชายฝ่ัง ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม ความลาดชนั ทศิทางการไหลของนำา้  

การระบายนำ้า พื้นที่รองรับนำ้าหลาก พื้นที่เสี่ยงภัยนำ้าท่วม พื้นที่ชุ ่มนำ้าพื้นที่รับนำ้า พื้นที่ที่มีแนวโน้ม 

ขาดแคลนนำ้า ปัญหา ข้อจำากัดและศักยภาพของพื้นที่ วิเคราะห์ความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ ประเมิน 

ผลกระทบขีดจำากัดทั่วไปของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยคำานึงถึงขีดความสามารถใน 

การรองรบัได้ของทรพัยากรธรรมชาตแิละสภาพแวดล้อม การสงวน ดำารงรกัษา การอนรุกัษ์ และการพัฒนา 

อย่างยั่งยืนและสร้างสังคมเมืองน่าอยู่

ด้�นก�รใช้ประโยชน์ที่ดินและอ�ค�ร

- ลักษณะการตั้งถิ่นฐานของชุมชนเมืองในอดีตและปัจจุบัน รูปแบบของเมือง (Urban Pattern)  

 และแนวโน้มในอนาคต

- แนวโน้มการขยายตัวของเมือง/ชุมชน การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในอดีตถึงปัจจุบัน  

 ในภาพรวมแยกตามประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน ศึกษาและวิเคราะห์ความหนาแน่นของ 

 การใช้ทีด่นิ ศกึษาวเิคราะห์พืน้ทีท่ีม่ข้ีอจำากดัและศกัยภาพในการพฒันา เช่น พืน้ทีป่่า พืน้ทีอ่นรุกัษ์ 

 พื้นที่หวงห้าม พื้นที่ป่าชายเลนและพื้นที่ชายฝั่ง รวมทั้งผลกระทบต่อพื้นที่อันเนื่องมาจาก 

 การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ทิศทางการขยายตัวของเมือง/ชุมชน

- ทีอ่ยูอ่าศยัในด้านลกัษณะอาคาร ขนาดแปลงทีด่นิ ความหนาแน่นสุทธ ิรวมทัง้การประมาณการ 

 ความต้องการการใช้พื้นที่อาคารและที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยในอนาคตจำาแนกตามประเภท 

 การอยู่อาศัย

- พาณชิยกรรม แนวโน้มความต้องการการใช้พืน้ทีอ่าคารและทีด่นิในด้านพาณชิยกรรมของเมอืง 

 ในอนาคต

- อุตสาหกรรม ประเภทขนาดที่ดิน ความหนาแน่นสุทธิ แหล่งวัตถุดิบและตลาด ในด้านเส้นทาง 

 การบรรทุกและขนถ่ายสินค้า ศึกษาด้านพลงังานและแหล่งนำา้ทีต้่องการ รวมทัง้การคาดประมาณ 

 ความต้องการใช้ที่ดิน พลังงานและนำ้าในอนาคต 
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- ขนาด ทีต่ัง้ของอตุสาหกรรมทีก่่อให้เกดิมลพษิหรอืแหล่งวตัถอุนัตรายในเขตพืน้ที ่การวเิคราะห์  
 ให้เชือ่มโยงกบัปัญหา/ระดบัความรนุแรงของปัญหามลพษิ การแพร่กระจายและความเสีย่งภยัจาก 
 สารเคมีและมลพิษ

- การจัดการพื้นที่กันชน (Buffer Zone)  

- ปัญหา/ระดับความรุนแรงของปัญหามลพิษ การแพร่กระจาย ข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยา และ 
 ความเสี่ยงภัยจากสารเคมีและมลพิษ รวมทั้งความเชื่อมโยงกับพื้นที่กันชนและที่ตั้งของชุมชน/ 
 บ้านเรือนประชาชน

- การเปลี่ยนสภาพความเป็นเมือง/ชุมชน รูปแบบการกระจายตัวของชุมชนเมือง ความเชื่อมโยง 
 ของระบบชุมชน และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

- ประเภท กจิกรรม ชนดิ ขนาด สภาพและรปูแบบทางสถาปัตยกรรมของอาคาร พืน้ทีอ่าคารคลมุดนิ 
 และพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมของการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละประเภท อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวม 
 ทกุชัน้ต่อพืน้ทีด่นิทีใ่ช้เป็นทีต่ัง้อาคาร อตัราส่วนของพืน้ทีอ่าคารชัน้ทีม่พีืน้ทีม่ากทีส่ดุต่อพืน้ทีดิ่น 
 ที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร อัตราส่วนของที่ว่างอันปราศจากสิ่งปกคลุมต่อพื้นที่อาคารรวมทุกชั้น

ด้�นประช�กร

ศกึษาประชากร ประชากรแฝง ประชากรทีมี่อยูจ่รงิ กลุ่มอายตุามโครงสร้างอายปุระชากร การเกดิ  
การตาย การย้ายถิ่น ขนาดครัวเรือน การขยายตัว ความหนาแน่น การเปลี่ยนแปลงของประชากร 
อัตราการเพิ่ม และแนวโน้มของประชากรในอนาคต 

ด้�นเศรษฐกิจ

ผลผลิตมวลรวมในพ้ืนท่ี (GDP) ทั้งในสภาพปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงความสำาคัญของพื้นที่ต่อ 
ระบบเศรษฐกิจในระดับต่างๆ แนวโน้มและเป้าหมายในอนาคต

ด้�นสังคม

สถานภาพการบริการทางสังคมและสาธารณูปการของชุมชน ปัญหาและข้อจำากัดความต้องการ 
และการกระจายตัวของการให้บริการในอนาคต เช่น ศูนย์ราชการ สวนสาธารณะสนามกีฬา สถานศึกษา  
สถานบริการสาธารณสุข สถานีดับเพลิง สถานีตำารวจ โรงฆ่าสัตว์และปัญหาด้านสุขภาพของประชาชน 
ในพื้นที่ 

ด้�นระบบคมน�คมและขนส่ง 

ด้�นส�ธ�รณูปโภค

การให้บริการสาธารณูปโภค ปัญหาและปริมาณความต้องการในอนาคต การประปา การระบาย
นำ้าฝน ระบบระบายนำ้าโสโครก การป้องกันนำ้าท่วม การป้องกันการขาดแคลนนำ้า การกำาจัดขยะมูลฝอย 
การบำาบัดนำ้าเสีย
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ด้�นทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม

สภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงและ 
แนวโน้มในอนาคต ศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบด้านการจัดการขยะมูลฝอย การจัดการนำ้าเสีย อากาศ 
และเสยีง กากของเสยี รวมทัง้การวเิคราะห์พืน้ทีเ่ส่ียงภยัจากธรรมชาต ิมลพษิและสารเคมี และการทำาลาย 

สิ่งแวดล้อม

ด้�นอื่นๆ เช่น วัฒนธรรม การท่องเที่ยว กฎหมาย 

(3)	 ขั้นตอนก�รว�งและจัดทำ�ผังเมือง

กำาหนดวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ ผังแนวคิดและผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน  

นโยบายการใช้ประโยชน์ท่ีดนิ (Land Use Plan) ระบบคมนาคมและขนส่ง สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ  

ข้อกำาหนด

(4)	 ขั้นตอนก�รประเมินผลเพื่อปรับปรุงผัง

ทั้ง 4 ขั้นตอนหลักนี้ จะเห็นได้ว่ามีการจัดทำาข้อมูล การวิเคราะห์ด้านสุขภาพโดยตรงในประเด็น 

ของการบริการสาธารณสุข จำานวนสถานบริการและบุคลากร และการวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องนับต้ังแต ่

การศึกษานโยบาย การศึกษาด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม การศึกษาด้านประชากรและชุมชน การศึกษา 

ด้านสาธารณูปโภค เป็นต้น และการกำาหนดประเภท ข้อกำาหนดการใช้ที่ดิน



ผังเมืองกับก�รคุ้มครองสิทธิชุมชน
และสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน

177

รูปที่ 4.31 ก�รมีส่วนร่วมในขั้นตอนก�รว�งและจัดทำ�ผังเมืองรวม
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ต�ร�งที่	4.2	 ข้ันตอนก�รว�งและจัดทำ�ผงัเมืองรวม/ชมุชนต�มพระร�ชบัญญัติก�รผงัเมือง	พ.ศ.	2518	 
	 ที่ดำ�เนินก�รกับกระบวนก�รท�งเทคนิคและก�รมีส่วนร่วม

ขั้นตอนต�มกฎหม�ย ขั้นตอนก�รทำ�ง�นท�งเทคนิค ก�รมีส่วนร่วมของประช�ชน

1. สำารวจ กำาหนดเขตผัง การสำารวจ งานแผนท่ี การกำาหนด
เขตผัง

2. วิเคราะห์ วางผังร่าง ปรึกษา
 ส่วนผังเมืองและส่วนวิเคราะห์

การสำารวจ รวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ ศึกษาข้อมูล*
จัดทำาวิสัยทัศน์ ร่างผังแนวคิด*
การประเมินและคัดเลือกผัง*
การจัดทำาผังร่างและข้อกำาหนด*

อาจมีการรับฟังความเห็นก่อนทำา
ผังและในการศึกษาวิเคราะห์อาจ
มีการรับฟังความเห็น

3. ประชุมพิจารณาผังร่าง
 3.1 ประชมุคณะกรรมการพจิารณา 
  ด้านผังเมือง (กรมฯ)
 3.2 ประชุมคณะอนุกรรมการ 
  ผังเมืองพิจารณาประสานงาน 
  วางและจัดทำาผังเมืองรวม  
  (อนุฯ ประสาน)

4. ประชุมรับฟังความคิดเห็นของ
 ประชาชน
  4.1 ประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมือง
  รวม 
  4.2 ประชุมประชาชน

การรับฟังความคิดเห็นต่อผังร่าง

5. ประชุมคณะกรรมการผังเมือง ปรับปรุงเสนอผังร่างต่อกรรมการ
ผังเมือง

6. ปิดประกาศพร้อมกำาหนด 90 วัน

7. รวบรวม ตรวจสอบ พิจารณา
 คำาร้อง 

การปรับปรุงผัง กรณีมีการแก้ไข
ตามคำาร้อง

8. จัดทำาเอกสารเสนอกระทรวง
 มหาดไทย

9. เสนอคณะกรรมการร่างกฎหมาย
 ของกระทรวงมหาดไทย

10. เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
 รับหลักการ
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ขั้นตอนต�มกฎหม�ย ขั้นตอนก�รทำ�ง�นท�งเทคนิค ก�รมีส่วนร่วมของประช�ชน

11. คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบ  
 และส่งให้สำานักงานคณะกรรมการ 
 กฤษฎีกา

12. สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 ตรวจพิจารณา

13.  สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 นัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

14. กรมฯ จัดทำาร่างกฎกระทรวง 
 ที่ สำ านั ก งานคณะกรรมการ 
 กฤษฎีกาตรวจแล้ว

15. สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 ส่งให้กระทรวงมหาดไทย

16. เสนอกระทรวงฯ ให้รัฐมนตรี 
 ว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนาม

17. กรมฯ จัดพมิพแ์ผนทีแ่ละแผนผงั

18. ส่งกฎกระทรวงไปประกาศ
 ราชกิจจานุเบกษา

หม�ยเหตุ	* ขั้นตอนการทำางานที่มีการศึกษาวิเคราะห์และการประเมิน

ต�ร�งท่ี	4.3	 ส�ระทีป่ระช�ชนควรทร�บเพือ่ก�รมีส่วนร่วมในกระบวนก�รว�งผงัเมืองรวมในขัน้ตอน 
	 ต่�งๆ	ในกรณีที่หน่วยง�นรัฐเป็นผู้ว�งผัง	หรือให้บริษัทที่ปรึกษ�ดำ�เนินก�รจัดทำ�ผัง

ก�รมีส่วนร่วม
สิ่งที่ผู้ว�งผังต้องชี้แจงต�มที่กำ�หนด

ในขอบเขตก�รจ้�งที่ปรึกษ�

สิ่งที่ประช�ชนต้องเตรียมคว�มพร้อม
รู้เร�	รู้เข�	เพื่อก�รมีส่วนร่วม	ก�รร่วมคิด	

สอบถ�ม	ร่วมกำ�หนด

ก�รกำ�หนดพืน้ทีว่�งผงั การกำาหนดขอบเขต วัตถุประสงค์ ความเข้าใจเรื่องแผนที่เหตุผล การกำาหนด 
ขอบเขตครอบคลุมพื้นที่ใด กระบวนการต่อไป 
ระยะเวลาผู้ที่ เกี่ยวข้อง การติดตามข้อมูล 
และจะเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างไร
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ก�รมีส่วนร่วม
สิ่งที่ผู้ว�งผังต้องชี้แจงต�มที่กำ�หนด

ในขอบเขตก�รจ้�งที่ปรึกษ�

สิ่งที่ประช�ชนต้องเตรียมคว�มพร้อม
รู้เร�	รู้เข�	เพื่อก�รมีส่วนร่วม	ก�รร่วมคิด	

สอบถ�ม	ร่วมกำ�หนด

ก�รประชุมชี้แจง
แผนก�รทำ�ง�น
และวิสัยทัศน์

วิธีการศึกษา แผนการทำางาน 
ข้อมูล
แผนที่แนวคิด
สรุปภาพรวมข้อมูลในพื้นที่ศึกษา
ข้อเสนอด้านวิสัยทัศน์

1. ข้อมูลด้านแผนและนโยบายที่นำามาใช้ใน 
 การพจิารณา มอีะไรบา้ง และมกีารวเิคราะห ์
 ประเมินความเหมาะสมหรือไม่ ใช้เกณฑ์อะไร
2. การนำาเสนอวิสัยทัศน์ อนาคตที่อยากเห็น
3. ข้อมูล แหล่งที่มา
4. แผนและขั้นตอนในการศึกษาและวางผังที่ 
 ประชาชนมีส่วนร่วม มีขั้นตอนใด และจะมี 
 ส่วนร่วมในลักษณะใด
5. การเสนอข้อคิดเห็นปัญหาและโอกาส 
 การพัฒนา

ก�รชีแ้จงก�รวิเคร�ะห	์
แนวคิด

1. ผลการสำารวจ วิเคราะห์ศักยภาพ  
 แนวโนม้ ปัญหา ขอ้จำากดั ด้านต่างๆ
2. การกำาหนดเป้าหมาย วตัถปุระสงค ์
 ของผังเมืองรวม
3. การกำาหนดแนวคิดและร่างแผนผัง  
 และแสดงแผนที่ แผนผัง

1. ศักยภาพและข้อจำากัดของพื้นที่ชุมชนชน
2. พื้นที่มีปัญหาและข้อจำากัดในการพัฒนา
3. ทศิทางการขยายตวัของชมุชนในอนาคตจะ 
 เป็นอย่างไร
4. กำาหนดให้รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจใน 
 ด้านใดบ้าง
5. การคิดแนวโน้มการขยายตัวของประชากร  
 จะมกีารต้ังถิน่ฐานหนาแนน่ทีใ่ด ประชากร 
 แฝงมาจากกลุ่มใด
6. การคิดแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
 มี กิ จกรรมใด ท่ีจะ เกิ ดขึ้ น ใหม่ และ มี  
 การขยายพื้นที่พัฒนารองรับ
7. การจัดการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
 เชน่ การจดัระบบระบายนำา้ การบำาบดันำา้เสีย 
 การจัดการขยะมูลฝอย มีแนวทางอย่างไร
8. พ้ืนทีม่ศีกัยภาพการทอ่งเทีย่ว มกีารกำาหนด 
 แนวคิดและการใช้ที่ดินอย่างไร
9. การกำาหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และ 
 แนวคดิ กำาหนดมาอยา่งไร เปน็การมสีว่นรว่ม 
 หรือไม่
10. การวิเคราะห์ด้านสังคม วัฒนธรรม
11. การวิเคราะห์ด้านสุขภาวะ
12. การขอให้แสดงรายงานการวิเคราะห์ และ 
 จัดให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล 
 การวิเคราะห์ต่างๆ ได้
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ก�รมีส่วนร่วม
สิ่งที่ผู้ว�งผังต้องชี้แจงต�มที่กำ�หนด

ในขอบเขตก�รจ้�งที่ปรึกษ�

สิ่งที่ประช�ชนต้องเตรียมคว�มพร้อม
รู้เร�	รู้เข�	เพื่อก�รมีส่วนร่วม	ก�รร่วมคิด	

สอบถ�ม	ร่วมกำ�หนด

ก�รชี้แจงผังร่�ง	 การชีแ้จงผงัรา่ง เป้าหมาย วตัถปุระสงค ์
แนวคิด โดยมีแผนที่และแผนผัง
ประกอบ

1. ข้อคดิเหน็จากการมส่ีวนร่วมในคร้ังกอ่น ได ้
 นำาไปสู่การจัดทำาผังอย่างไร
2. การจัดเตรียมพ้ืนที่ขยายตัวในอนาคต 
 รองรับการพัฒนาใด
3. กรณีท่ีพ้ืนท่ีเดิมมีศักยภาพการพัฒนา 
 ด้านหน่ึงมาอย่างต่อเนื่อง เช่น การเกษตร 
 ประมง แล้วจะมีการพัฒนาอื่นมาใช้พื้นที่ 
 มีเกณฑ์อะไรในการเลือกศักยภาพใหม่ 
 และผลต่อประชากรที่ดำารงชีวิตในฐาน 
 เศรษฐกิจเดิม
4. การกำาหนดพ้ืนท่ีเพ่ือรองรับการพัฒนา 
 อุตสาหกรรม มีการประเมินสิ่งแวดล้อม 
 ระดับยุทธศาสตร์หรือไม่
5. การกำาหนดการใช้ที่ดินที่ป้องกันมลภาวะ
6. เกณฑ์ในการกำาหนดการใช้ที่ดินในอนาคต
7. สัดส่วนการใช้ที่ดินแต่ละประเภท และ 
 การเปรียบเทียบกับมาตรฐานผังเมือง
8. การใชท้ีด่นิแตล่ะประเภท มขีอ้กำาหนดอะไร 
 บ้างที่ทำาได้และไม่ได้
9. พื้นที่อนุรักษ์ ฟื้นฟูสภาพแวดล้อม
10. จะมีการพัฒนาโครงข่ายคมนาคม ระบบ 
 สาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างไร
11. โครงการพัฒนาในผังเมืองรวมและผัง 
 พัฒนาพื้นที่เฉพาะมีอะไรบ้าง
12. การจัดลำาดับความเร่งด่วนของการพัฒนา 
 ตามผัง
13. กระบวนการขั้นต่อไปหลังจากการรับฟัง 
 ความเห็นและให้ชัดเจนว่า เป็นการประชุม 
 ประชาชนก่อนติดประกาศ 90 วัน หรือว่า 
 เป็นการประชุมสรุปผังร่างก่อนนำาเสนอ 
 คณะกรรมการผังเมือง
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3)	ช่วงหลังประก�ศใช้บังคับ

เกีย่วข้องกบัการใช้สทิธใินการขอแก้ไข ปรบัปรงุและการเข้าถงึข้อมลูข่าวสารในการขอแก้ไขผงัเมือง  

ตลอดจนการมีส่วนร่วมของประชาชน สิทธิชุมชนที่จะมีสิทธิในการตัดสินใจให้มีการปรับปรุงแก้ไข เช่น 

กรณีผังเมืองรวมจังหวัดปราจีนบุรีที่ภายหลังการประกาศใช้บังคับแล้วและจะมีการดำาเนินการขอแก้ไข 

เพื่อขยายพื้นที่อุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้น ในขณะที่ยังปรากฏปัญหาพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย และการจัดการมลพิษ 

อุตสาหกรรม

เนือ่งจากกรณกีารปรบัปรงุผงัเมอืงจะต้องมกีารดำาเนนิการตามขัน้ตอนตามกฎหมาย จงึควรมกีาร 

มีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ และนับตั้งแต่การประเมินสถานการณ์ที่จำาเป็นต้องปรับปรุงขอบเขต 

การปรับปรุงและในขั้นตอนการทำางานทางวิชาการในการปรับปรุง

การขอแก้ไขผังเมืองรวมที่รอประกาศส่วนใหญ่ รวมทั้งกรณีผังเมืองรวมจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งม ี

การขอแก้ไขกฎกระทรวงตามมาตรา 26 วรรค 3 นั้น มีประเด็นการแก้ไขที่จะทำา ได้แก่ 

- การขอแก้ไขให้ขยายโรงงาน

- การขอแก้ไขเพิ่มประเภทบัญชีอุตสาหกรรมแนบท้ายกฎกระทรวง

- การขอยกเว้นในบางบริเวณให้ประกอบอุตสาหกรรมได้

- การขอแก้ไขข้อกำาหนดการประกอบกิจการโรงบำาบัดนำ้าเสีย

- อื่นๆ
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รูปที่ 4.32 ผังเมืองรวมจังหวัดปร�จีนบุรีที่ประก�ศใช้บังคับและมีก�รขอแก้ไขข้อกำ�หนด

ที่ม� : กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดปร�จีนบุรี พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 2 พฤศจิก�ยน 2555.



สำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

184

ช่วงผังหมดอ�ยุและผังเมืองใหม่ยังไม่ประก�ศบังคับใช้ในระหว่�งนั้นมีก�รใช้ประโยชน์ที่ดิน 

ขัดกับผังเมืองเก่�	หรือขัดกับผังเมืองใหม่ที่ยังไม่ประก�ศ	

ตัวอย่าง เช่น ผังเมืองรวมเกาะภูเก็ต

รูปที่ 4.33 ผังเมืองรวมเก�ะภูเก็ต ที่ประช�ชนในชุมชนมีส่วนจัดทำ�ข้อกำ�หนด
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ผังเมืองรวมเกาะภูเก็ต พ้ืนท่ีหลายบริเวณที่เป็นชายหาดและพื้นที่เพาะเลี้ยงชายฝั่งได้มีการใช้

ประโยชน์ที่ดินในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้างขนาดใหญ่ในช่วงที่ผังเมืองยังไม่ประกาศ  

ใช้บังคับ และเกิดผลกระทบต่อชุมชน เช่น ชุมชนชาวเล

กรณีจังหวัดภูเก็ต ใช้การมีส่วนร่วมของประชาชนที่ต้องการจัดทำาข้อเสนอแก้ไขปรับปรุงผังเมือง

รวมจงัหวดัภเูกต็และผงัเมอืงรวมเกาะภเูกต็ ทีห่มดอายบุงัคบัใช้โดยการมส่ีวนร่วมของชมุชน องค์กรวชิาชีพ 

องค์กรเอกชน ช่วยกนัทำาข้อเสนอ โดยวธิกีารง่ายๆ และเข้าใจได้โดยใช้ข้อมลูจากภาพถ่าย แผนที ่ผงัชมุชน 

ในการใช้สิทธิชุมชนดั้งเดิมของชาวเลและชาวประมง มีส่วนร่วมอนุรักษ์พื้นที่ชุมชน

รูปที่ 4.34 ตัวอย่�งก�รนำ�เสนอข้อมูลของชุมชนเพื่อแสดงปัญห�และขอแก้ไขข้อกำ�หนด
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ต�ร�งที่	4.4	 ตวัอย่�งเปรยีบเทียบข้อกำ�หนดของชมุชนร่�งผงัเมอืงรวมจงัหวดัภเูกต็	พ.ศ....	ผงัเมอืงรวม 
 เก�ะภูเก็ต	พ.ศ.	2548	และร่�งผังเมืองรวมเก�ะภูเก็ต	พ.ศ....

ประเภทก�รใช้ที่ดิน
ร่�งผังเมืองรวมจังหวัด

ภูเก็ต	พ.ศ....

ผังเมืองรวมเก�ะภูเก็ต
พ.ศ.	2548

(หมดอ�ยุ	2553)

ร่�งผังเมืองรวมเก�ะ
ภูเก็ต	พ.ศ......

แผนที่ผัง ไม่มีแผนที่แสดง

พื้นที่ใช้บังคับ จังหวัดภูเก็ตและเกาะบริวาร
ทั้งหมด

ตำาบลทีอ่ยูพ้ื่นทีบ่นเกาะภเูกต็
ไม่รวมเกาะบริวาร

จังหวัดภูเก็ตและเกาะ
บริวารทั้งหมด

ก�รแบ่งประเภท
ก�รใช้ที่ดิน

16 ประเภท 13 ประเภท 16 ประเภท

ก�รใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทอื่นที่ให้ใช้ได้

ในสีต่�งๆ

สีเหลือง 
อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย

ให้ใช้เพิ่มอีกไม่เกินร้อยละ 5 
ของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละ
บริเวณ

ไม่เกินร้อยละ 30 ของแปลง
ที่ดินที่ยื่นขออนุญาต

ใหใ้ชเ้พิม่อกีไมเ่กนิรอ้ยละ 
5 ของที่ดินประเภทนี้ใน
แต่ละบริเวณ

สีส้ม 
อยู่อาศัยหนาแน่น

ปานกลาง

ให้ใช้เพิ่มอีกไม่เกินร้อยละ 15 
ของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละ
บริเวณ

ไม่เกินร้อยละ 50 ของแปลง
ที่ดินที่ยื่นขออนุญาต

ใหใ้ชเ้พิม่อกีไมเ่กนิรอ้ยละ 
50 ของที่ดินประเภทนี้ใน
แต่ละบริเวณ

สีแดง 
พาณิชยกรรม และอยู่
อาศัยหนาแน่นมาก

ให้ใช้เพิ่มอีกไม่เกินร้อยละ 10 
ของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละ
บริเวณ

ไม่เกินร้อยละ 70 ของแปลง
ที่ดินที่ยื่นขออนุญาต

ใหใ้ชเ้พิม่อกีไมเ่กนิรอ้ยละ 
10 ของที่ดินประเภทนี้ใน
แต่ละบริเวณ

สีม่วง 
อุตสาหกรรมและคลัง

สินค้า

ให้ใช้เพิ่มอีกไม่เกินร้อยละ 10 
ของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละ
บริเวณ

ไม่เกินร้อยละ 50 ของแปลง
ที่ดินที่ยื่นขออนุญาต

ใหใ้ชเ้พิม่อกีไมเ่กนิรอ้ยละ 
10 ของที่ดินประเภทนี้ 
ในแต่ละบริเวณ

สีเขียว 
ชนบทและเกษตรกรรม

ให้ใช้เพิ่มอีกไม่เกินร้อยละ 5 
ของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละ
บริเวณ

ไม่เกินร้อยละ 30 ของแปลง
ที่ดินที่ยื่นขออนุญาต

ใหใ้ชเ้พิม่อกีไมเ่กนิรอ้ยละ 
5 ของที่ดินประเภทนี้ใน
แต่ละบริเวณ
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ประเภทก�รใช้ที่ดิน
ร่�งผังเมืองรวมจังหวัด

ภูเก็ต	พ.ศ....

ผังเมืองรวมเก�ะภูเก็ต
พ.ศ.	2548

(หมดอ�ยุ	2553)

ร่�งผังเมืองรวมเก�ะ
ภูเก็ต	พ.ศ......

สีเขียวอ่อน 
ที่โล่งเพื่อนันทนาการ
และรักษาคุณภาพ 

สิ่งแวดล้อม

เฉพาะทีซ่ึง่เอกชนเปน็เจา้ของ 
ให้ใช้เพิ่มอีกไม่เกินร้อยละ 5 
ของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละ
บริเวณ

เฉพาะทีซ่ึง่เอกชนเปน็เจา้ของ
ไม่เกินร้อยละ 50 ของแปลง
ที่ดินที่ยื่นขออนุญาต

เฉพาะท่ีซ่ึงเอกชนเป็น
เจ้าของ ให้ ใช้ เพิ่มอีก 
ไม่เกินร้อยละ 5 ของที่ดิน
ประเภทนีใ้นแตล่ะบรเิวณ

สีเขียวอ่อน 
และเส้นทแยงสีขาว
พื้นที่อนุรักษ์ป่าไม้

ที่ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของให้ใช้
ประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัย 
การท่องเที่ยวได้ให้จัดสรร
บา้นเดีย่วได ้และใหท้ำาอาคาร 
อยู่อาศัยรวมในระยะ 1,000 
เมตร จากชายฝั่งทะเลได้ซึ่ง
จะมีผลกระทบต่อระบบนิเวศ

ที่ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของให้ใช้ 
ประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัย 
การท่องเที่ยวได้ให้จัดสรร
บ้านเดี่ยวได้และให้ทำาอาคาร 
อยู่อาศัยรวมในระยะ 1,000 
เมตร จากชายฝั่งทะเลได้ซึ่ง
จะมีผลกระทบต่อระบบนิเวศ

ที่ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของ
ให้ใช้ประโยชน์เพื่อการ
อยู่อาศัย การท่องเที่ยว
ได้ให้จัดสรรบ้านเดี่ยวได้
และใหท้ำาอาคารอยู่อาศัย
รวมในระยะ 1,000 เมตร
จากชายฝัง่ทะเลได้ซึง่จะมี
ผลกระทบต่อระบบนิเวศ

สีฟ้า 
ที่โล่งเพื่อการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม

การท่องเที่ยว
และการประมง

มีข้อให้ทำาประโยชน์ที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
และท่าเรือ การให้ทำาได้โดย
ไมร่ะบเุฉพาะพืน้ทีท่ีเ่หมาะสม 
จะทำาให้มีโอกาสเกิดการ
พฒันากจิกรรมเหลา่นีใ้นพ้ืนท่ี 
ชายฝั่งตลอดทั้งเกาะและ
กระทบต่อระบบนิเวศ
การประมง การเพาะเลี้ยง
ชายฝั่งและปะการัง

มีข้อให้ทำาประโยชน์ที่  
เก่ียวข้องกับการท่องเท่ียว 
และท่าเรือ การให้ทำาได้
โดยไม่ระบุเฉพาะพื้นที่
ที่ เหมาะสม จะทำาให้มี
โอกาสเกิดการพัฒนา
กิจกรรมเหล่านี้ในพื้นที่
ชายฝั่งตลอดทั้งเกาะและ
กระทบต่อระบบนิ เวศ 
การประมง การเพาะเลีย้ง
ชายฝั่งและปะการัง

สีฟ้ามีเส้นทแยงสีขาว 
ที่โล่งเพื่อนันทนาการ
และรักษาคุณภาพ

สิง่แวดล้อมชายฝัง่ทะเล

การเขียนว่า เว้นแต่โครงการ
พัฒนาอ่าวภูเก็ตจะทำาให้เกิด
การตีความที่คลุมเครือว่า 
เป็นการยกเว้นไม่ให้โครงการ
พัฒนาอ่าวภู เก็ตหรืออาจ
ตีความว่าหากมี โครงการ
พัฒนาอ่าวภูเก็ต จะสามารถ
ใช้ ป ร ะ โ ยชน์ ไ ด้ ม ากกว่ า
นันทนาการ การรักษาส่ิง
แวดล้อมสาธารณประโยชน์

ก า ร เขี ยนว่ า  เว้ นแต่
โครงการพัฒนาอ่าวภูเก็ต
จะทำาให้เกิดการตีความ
ท่ีคลุมเครือว่า เป็นการ
ยกเว้นไม่ ให้ โครงการ
พัฒนาอ่าวภูเก็ตหรืออาจ
ตีความว่าหากมีโครงการ
พั ฒ น า อ่ า ว ภู เ ก็ ต จ ะ
สามารถใช้ประโยชน์ได้
มากกว่านันทนาการ การ
รักษาสิ่งแวดล้อม
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สำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

นอกจากนี้ ชุมชนยังใช้สิทธิชุมชนในการให้ความเห็นต่อการจัดทำาข้อกำาหนด และแนวทางแก้ไข 

ที่กระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนี้

- การที่มีการใช้ข้อกำาหนดการใช้ที่ดินแต่ละสีเหมือนกันทั้งจังหวัด เช่น สีเหลือง ก็มีข้อกำาหนด 

 เหมอืนกนัในทกุพืน้ทีส่เีหลอืงทีเ่ป็นชมุชนพกัอาศยัหนาแน่นน้อยทัง้จงัหวดั โดยทีล่กัษณะชมุชน 

 ในแต่ละพื้นที่ต่างกัน โดยเฉพาะระหว่างชุมชนในเมืองกับชุมชนนอกเขตเมือง ทำาให้เกิดปัญหา 

 ความไม่เหมาะสมกับสภาพข้อเท็จจริง

- การกำาหนดให้มีการพัฒนาการจัดสรรที่ดินเป็นบ้านเดี่ยวในพื้นที่อนุรักษ์ป่าไม้ รวมทั้งการให้ 

 ข้อยกเว้นให้มีการอยู่อาศัยประเภทอาคารอยู่อาศัยรวมในระยะ 1,000 เมตร จากชายฝั่งทะเล 

 โดยไม่มีการจำาแนกเฉพาะพื้นที่ซึ่งมีความเหมาะสมเป็นบริเวณไป จะมีผลทำาให้ที่ดินเอกชน 

 ในลักษณะนี้สามารถพัฒนาการใช้ที่ดินเพื่อกิจกรรมดังกล่าวได้ในพื้นที่อนุรักษ์ป่าไม้ในผัง 

 ที่กำาหนดไว้ทั่วเกาะซึ่งจะทำาให้ไม่เกิดผลตามเจตนาของการใช้ประโยชน์หลักเพื่อการคุ้มครอง 

 ดูแลรักษาป่า ต้นนำ้า ลำาธารและธรรมชาติเพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม

- การกำาหนดการใช้ประโยชน์เพ่ือการท่องเที่ยว นันทนาการ ท่าเรือ ควรมีการจำาแนกพื้นที่ที่ 

 เหมาะสมท่ีกำาหนดเป็นข้อให้และพืน้ทีซ่ึง่เป็นข้อห้ามและระบปุระเภทกจิกรรมการใช้ประโยชน์ 

 ที่ชัดเจน เพราะหากมีกิจกรรมท่องเที่ยวบางอย่าง โดยไม่มีการจำากัดประเภทและพื้นที่ ก็จะมี 

 ผลกระทบต่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการประมง

4.7	การนำาสาระในผงัเมอืงไปใช้ในการคุม้ครองสิทธิชมุชน	และพจิารณาอนมุตัอินญุาต

สาระของผังเมืองรวมที่ผ่านการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผ่านความเห็นชอบของ 

คณะกรรมการผังเมือง สามารถนำาไปใช้ประกอบดุลพินิจ ในการพิจารณารายงานวิเคราะห์ผลกระทบ 

ส่ิงแวดล้อม การกำาหนดพ้ืนท่ีคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและการควบคุมอาคาร เช่น กรณีของการก่อสร้าง 

โครงการขนาดใหญ่ท่ีขัดกับผังเมืองรวมท่ีรอประกาศใช้บังคับที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นต้น แต่ใน 

การประชุมพิจารณาผลกระทบของการพัฒนาต่อทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ มักไม่นำา 

สาระสำาคัญไปใช้ประกอบการพิจารณาว่า การพัฒนานั้นในประเด็นการใช้ประโยชน์ที่ดินมีข้อพึงระวัง 

ประการใด จากรายงานการพิจารณาให้ความเห็นรวมทั้งการชี้แจงของหน่วยงานต่อประเด็นการใช้ที่ดิน 

ในผังเมืองรวมที่ผ่านการพิจารณาเห็นชอบ แต่ยังมิได้มีการบังคับใช้ มักจะเป็นการชี้แจงว่าไม่มีผังเมือง 

ทั้งที่โดยข้อเท็จจริงแล้ว ในพ้ืนท่ีทุกจังหวัดมีการวางผังเมืองรวมระดับจังหวัดและมีรายงานการวิเคราะห ์

มีสาระสำาคัญของการใช้ประโยชน์ที่สอดคล้องหรือขัดกับสาระสำาคัญในการใช้ที่ดินแต่ละประเภท ซึ่งหาก 

นำามาพิจารณาประกอบการใช้ดุลพินิจ ก็จะเป็นการนำาสาระของผังเมืองมาใช้ให้เกิดการคุ้มครองล่วงหน้า 

และป้องกันผลกระทบต่อชุมชนได้อย่างรอบคอบครบถ้วนมากขึ้น
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ตัวอย่างเช่น กรณีข้อร้องเรียนการก่อสร้างท่าเรือที่ตำาบลกลาย อำาเภอท่าศาลา จังหวัด 

นครศรธีรรมราช ซึง่มกีารจดัทำาร่างผงัเมอืงรวมจงัหวดัทีอ่ยูร่ะหว่างรอประกาศใช้บงัคบั การจดัทำารายงาน 

การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) ได้ระบุองค์ประกอบการใช้ประโยชน์พื้นที ่

โครงการบนฝั่ง ซึ่งจะมีพื้นที่ส่วนที่เป็นถังเก็บนำ้ามันเชื้อเพลิง (ดีเซล) คลังเก็บนำ้ามันหล่อลื่น คลังเก็บถัง 

บรรจุสารเคมี โรงเก็บของเสียอันตราย และโครงการนี้มีการขนส่งลำาเลียงสารกัมมันตรังสี (อิริเดียม-192) 

และสารที่เป็นวัตถุระเบิด แม้ว่ารายงานจะอ้างว่าเป็นไปตามมาตรฐานการจัดการและการขนส่ง 

แต่กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่เป็นข้อห้ามในการใช้ประโยชน์ในผังเมืองรวมจังหวัดนครศรีธรรมราช 

นอกจากนี้ ท่าเรือของบริษัทฯ จัดเป็นท่าเรือที่ใช้งานเพื่ออุตสาหกรรม มิใช่สาธารณูปโภคที่เป็นบริการ 

เพื่อสาธารณะ

พื้นที่บริเวณโครงการอยู่ในร่างผังเมืองรวมจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งกำาหนดไว้เป็นการใช้ที่ดิน 

ประเภทชนบทและเกษตรกรรม ที่กำาหนดให้ใช้ประโยชน์เพื่อเกษตรกรรม การอยู่อาศัย สถาบันราชการ  

สถาบันศาสนา สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ จะเห็นว่าการพัฒนาโครงการเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

และกจิกรรมทีข่ดัแย้งกบัผงัเมอืง โดยในพืน้ทีช่นบทเกษตรกรรมห้ามมใิห้มกีจิกรรมประเภทการเกบ็รกัษา  

ขนส่ง ลำาเลียงสารเคมีอันตราย

แม้ว่าผังเมืองรวมจังหวัดนครศรีธรรมราชในขณะนั้นยังถือเป็นฉบับร่าง แต่เป็นร่างที่ผ่านความ 

เหน็ชอบของคณะกรรมการกฤษฎกีาแล้ว เตรยีมรอประกาศใช้บังคบั และมีบันทกึของสำานกังานโยธาธกิาร 

จังหวดันครศรธีรรมราช ที ่นศ 0020/292 ลงวนัที ่21 กมุภาพนัธ์ 2555 ถงึท้องถิน่จงัหวดันครศรธีรรมราช  

แจ้งการเตรยีมพร้อมใช้บงัคับผงัเมอืงรวมจงัหวดันครศรธีรรมราช ทีจ่ะประกาศในราชกจิจานเุบกษา ภายใน  

พ.ศ. 2555

การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพและการพิจารณาให้ความเห็นชอบ เป็นการ 

ดำาเนินการและให้ความเห็นต่อกิจกรรมที่ยื่นเรื่องเพื่อจะพัฒนาในอนาคตและร่างผังเมืองรวมจังหวัด 

นครศรีธรรมราช ก็เป็นร่างท่ีผ่านการพิจารณาเห็นชอบ เพื่อบังคับใช้ให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินมิให้มี

กิจกรรมที่ก่อผลกระทบ

ดังนั้น ด้วยหลักของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การคุ้มครองสิทธิในการดำารงชีวิตที่ปกติ 

ต่อเนือ่งในสิง่แวดล้อมทีด่เีป็นวตัถปุระสงค์ของกฎหมายในการให้สทิธขิองบคุคลทีจ่ะมส่ีวนร่วมกบัรฐัและ 

ชมุชน ดงัเช่นในมาตรา 67 วรรคหนึง่ ของรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 เป็นต้น ผูร้บัผดิชอบ 

ในการพิจารณา การอนุมัติ อนุญาต จึงควรพิจารณามิให้กิจกรรมที่อาจเป็นอันตราย ก่อให้เกิดผลกระทบ  

ดำาเนินการในพื้นที่ซึ่งเป็นข้อห้ามในผังเมือง 
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4.8	การนำาสาระของผงัเมอืงรวมไปจัดทำาข้อบญัญัตทิอ้งถิน่	ในชว่งทีผั่งเมอืงหมดอาย ุ

	 และผังเมืองฉบับใหม่ยังไม่แล้วเสร็จ

ตวัอย่าง กรณผีงัเมอืงรวมมาบตาพดุซึง่อยูใ่นระหว่างการดำาเนนิการปรบัปรงุ ขัน้ตอนในการนำาไปสู่ 

การประกาศใช้บังคับต้องใช้เวลานานพอสมควร ในระหว่างนี้ ท้องถิ่นได้มีการออกเทศบัญญัติ 

ก  

เทศบาลเมืองมาบตาพุด อำาเภอเมือง จังหวัดระยอง พ.ศ. 2553 แต่ขอบเขตของพื้นที่ซึ่งสามารถ 

ขออนุญาตก่อสร้างอาคารท่ีเป็นการใช้เพื่อกิจการอุตสาหกรรม ยังคงเป็นไปตามผังเมืองรวม 

มาบตาพุด ฉบับที่หมดอายุไปแล้ว ซึ่งมีการกำาหนดพื้นที่ทับซ้อนกับพื้นที่ชุมชน จะทำาให้มีการเพิ่มขึ้น 

ของกิจการที่อาจส่งผลกระทบรุนแรงต่อส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ ส่วนท้องถิ่นอ่ืนซึ่งเดิมอยู ่ในเขต 

ผังเมืองรวมมาบตาพุดฉบับที่หมดอายุบังคับใช้ ก็ได้มีการออกเทศบัญญัติกำาหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง 

ดัดแปลงใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท โดยยึดตามแนวทางในกฎกระทรวง 

ผังเมืองรวมมาบตาพุดฉบับเดิม

ดังนั้น การควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินในช่วงเวลาที่กฎกระทรวงในผังเมืองรวมฉบับใหม่ยังไม ่

ประกาศใช้บังคบัซึง่มแีนวโน้มการกำาหนดพืน้ทีอ่ตุสาหกรรมลดลงและการเพิม่พืน้ทีก่นัชน แต่กระบวนการ 

ทางกฎหมายจะใช้เวลาอีกนานพอสมควร จงึอาจจะทำาให้เกดิการขยายตวัของกจิกรรมทีอ่าจส่งผลกระทบ 

ต่อสิง่แวดล้อมและสขุภาพในพืน้ทีต่ามผงัเมอืงรวมฉบบัเดมิ ซึง่ท้องถิน่นำามาเป็นกรอบในการออกเทศบญัญตัิ 

และอาจจะทำาให้เกิดการพัฒนาในพื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่กันชน จึงจำาเป็นต้องมีมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 

ที่จะป้องกันมิให้เกิดการขยายตัวของกิจการที่ส่งผลกระทบไปยังบริเวณที่เป็นข้อห้ามในผังเมืองฉบับใหม ่

ที่ยังไม่แล้วเสร็จและรอการประกาศใช้บังคับ

4.9	การปรับปรุงมาตรฐานการกำาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน	และการจัดทำาข้อกำาหนด

ปัจจุบันการจัดทำาผังเมืองรวมอ้างอิงประเภทอุตสาหกรรมที่ใช้ในการจัดทำาข้อกำาหนดจากบัญช ี

ประเภทโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม แต่การพัฒนาอุตสาหกรรมมีการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีและ 

การผลิตอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น เพ่ือให้การวางผังเมืองสามารถกำาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีการจัดทำา 

ข้อกำาหนดและมาตรการควบคุมให้ทันต่อสถานการณ์การพัฒนา ป้องกันผลกระทบต่อชุมชน จึงควรม ี

การศึกษาร่วมมือระหว่างหน่วยงานและองค์การที่เกี่ยวข้อง ในการพิจารณาจัดกลุ่ม ประเภทกิจกรรมที่มี 

กระบวนการผลิต การใช้วัตถุดิบที่อาจเป็นอันตราย การจัดการของเสียที่มีลักษณะต่างกัน รวมทั้ง 

ความต้องการใช้ทรพัยากร เช่น ทีด่นิ นำา้ รวมทัง้ทีต่ัง้เฉพาะ เพือ่จดัทำาบญัชอ้ีางองิในการกำาหนดข้อห้ามและ 

ข้อให้ดำาเนินกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่ที่เหมาะสม มีระยะกันชนและระยะป้องกันที่ปลอดภัย
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ทั้งนี้ ประเภทกิจกรรมที่ควรนำามาพิจารณา ได้แก่

ก�รผลิตไฟฟ้�	บัญชีประเภท 88 ซึ่งมีการพัฒนาการผลิตไฟฟ้าที่มีขนาดวัตถุดิบที่ใช้ รวมทั้ง 

ผลกระทบทีแ่ตกต่างกนั เช่น กรณโีรงไฟฟ้าชวีมวลตำา่ว่า 10 เมกะวตัต์ กบัโรงไฟฟ้าพลงันำา้ โรงไฟฟ้าถ่านหนิ 

จะมีผลกระทบต่างกัน และในการกำาหนดนั้นควรพิจารณากำาลังการผลิตด้วย

ก�รบำ�บัดนำ้�เสียและจัดก�รก�กของเสีย ซึ่งมีความแตกต่างกันในขนาดและประเภทของกาก 

ของเสียที่เป็นขยะชุมชน ขยะติดเชื้อและขยะอันตราย เป็นต้น กิจการดังกล่าวนี้ควรมีการศึกษากำาหนด  

ประเภทย่อย เพื่อให้การกำาหนดข้อห้ามและข้อให้มีการพิจารณาพื้นที่ตั้ง พื้นที่ป้องกัน มิให้ส่งผลกระทบ 

ต่อชุมชน

นอกจากนี้ การจัดทำาข้อกำาหนดนี้ยังไม่จำาแนกรายละเอียดให้สอดคล้องกับการพัฒนาที่เปลี่ยนไป 

รวมทั้งผลกระทบของกิจการ และกรณีข้อกำาหนดการอยู่อาศัยในเขตอนุรักษ์กรณีเหมือง และการควบคุม 

การติดตั้งโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคม เพื่อให้มีมาตรฐานป้องกันและควบคุมกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิด 

ผลกระทบ

รูปที่ 4.36 ตัวอย่�งก�รนำ�ผังเมืองที่หมดอ�ยุก�รใช้บังคับม�เป็นแนวท�งในก�รออกเทศบัญญัติ เพื่อให้เกิด 

 ก�รควบคุมก�รใช้อ�ค�ร กรณีพื้นที่ม�บต�พุด

ที่ม�: สำ�นักง�นคณะกรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติ. ข้อเสนอกรอบแนวคิดก�รจัดทำ�ม�ตรก�รคุ้มครอง 

 สิ่งแวดล้อมและสุขภ�วะในพื้นที่ม�บต�พุดและพื้นที่เกี่ยวข้อง. 2554. หน้� 5-8.
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4.10	การปรับปรุงกฎหมาย	และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ปัจจุบัน การประกาศใช้บังคับผังเมืองมีความล่าช้า อันเนื่องมาจากสาเหตุหลายประการ ทั้งที่เป็น 

ความล่าช้าในการดำาเนินการ การกำาหนดการใช้ประโยชน์ที่ทำาให้เกิดความขัดแย้ง การขาดการศึกษา 

อย่างรอบด้าน การขาดกระบวนการมีส่วนร่วมที่ครบถ้วนทั่วถึง และความล่าช้าในการพิจารณาและ 

การใช้ประโยชน์ในบางประเด็นยังมิได้นำามาพิจารณาในการจัดทำาข้อกำาหนดการใช้พื้นที่ 

การปรบัปรุงกฎหมายและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง เพือ่ให้มีผงัเมืองทีไ่ม่เกดิ “ช่องว่าง” ในการควบคมุ 

การใช้ประโยชน์ที่ดินและการพัฒนาไม่ให้กระทบกับชุมชนและส่งเสริมต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน 

และชุมชน ได้แก่

(1) การปรับปรุงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ในประเด็นที่สำาคัญ ดังน้ี

- การปรับปรุงโครงสร้างคณะกรรมการผังเมือง คณะที่ปรึกษาผังเมืองระดับจังหวัด ให้มีสัดส่วน 

  ของภาคประชาสงัคมและชมุชนเพิม่ขึน้ แทนการเน้นการเพิม่สดัส่วนเฉพาะภาคเอกชน นกัพฒันา 

  และองค์กรวิชาชีพ โดยต้องให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการที่เหมาะสมกับการพิจารณา 

  ในด้านต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ของการผังเมือง

 - การกระจายอำานาจการวางผงัและโครงสร้างกรรมการผังเมืองระดบัท้องถิน่ให้มีอำานาจตดัสนิใจ  

  โดยมีการสนับสนุนและประสานความร่วมมือทางเทคนิควิชาการจากส่วนกลาง

- การปรับปรุงระยะเวลาการใช้บังคับ เพื่อมิให้เกิดช่องว่างโดยให้มีการกำาหนดช่วงเวลาที่ต้องมี 

  การประเมินผล ทบทวนอย่างมีส่วนร่วม 

- การตัดสินใจของคณะกรรมการผังเมือง มีผลต่อสิทธิในการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพย์สินทั้ง 

  ส่วนบคุคลและสาธารณะ ดงันัน้ นอกจากการปรบัปรงุโครงสร้างคณะกรรมการผงัเมืองทีม่าจาก 

  กระบวนการสรรหาทุกภาคส่วนแล้ว ควรมีการแสดงความรับผิดชอบในการตัดสินใจนโยบาย 

  สาธารณะ โดยแสดงการลงมตแิละมีการบันทกึเป็นลายลกัษณ์อักษรในการให้ความเห็นชอบ หรือ 

  ไม่เหน็ชอบในการลงมต ิเพือ่เป็นการส่งเสรมิกระบวนการตดัสนิใจสาธารณะทีเ่ป็นธรรมาภบิาล 

  มีเหตุผล หลักการ มีความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และความพร้อมรับผิดชอบ

- การมผีงัระดบัประเทศและผงัภาค เป็นการทำางานทีส่ำาคญัทีจ่ะบรูณาการการพฒันาด้านต่างๆ มาสู ่

  การดำาเนนิการ การมส่ีวนร่วม ประสานให้เกดิการปฏบิตัร่ิวมมอืสูผ่ลการพฒันาเพือ่ส่วนรวมทีด่ี 

  และยัง่ยนื แต่ผงันโยบายควรจะมีความยดืหยุน่ พร้อมต่อการมีส่วนร่วมปรบัปรงุเปลีย่นแปลงให้ 

  เหมาะสมร่วมกัน และไม่มีความจำาเป็นต้องบังคับใช้เป็นกฎหมาย

- ให้มีการริเริ่มการพัฒนาการศึกษา สร้างกลไกการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ด้วย 

  กระบวนการมีส่วนร่วมมาใช้เพื่อให้การวางผังทุกระดับนำาไปสู่ผลที่ดีและยั่งยืน
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(2) การปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์พื้นที่

การวิเคราะห์ข้อกำาหนดผังเมืองรวมในหลายพื้นที่ซึ่งมีการให้สัมปทานในกิจการที่มีผลกระทบต่อ

พืน้ที ่เช่น สมัปทานพลงังาน การให้อาชญาบตัรเหมืองแร่ และประทานบัตรเหมืองแร่ และสัมปทานกจิการ

โทรคมนาคม ศึกษาจากกรณีผังระดับนโยบายภาคตะวันออกเฉียงเหนือและผังเมืองรวมจังหวัดในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทำาเหมืองแร่ในจังหวัดเลย จังหวัดอุดรธานี และจังหวัด

หนองบัวลำาภู และข้อร้องเรียนเกีย่วกบัการขดุเจาะสำารวจปิโตรเลยีม ในจงัหวดับรุรีมัย์และจงัหวดักาฬสนิธุ์

การวเิคราะห์พบว่า สาระสำาคญัของผงัภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืซึง่เป็นผงัระดบันโยบาย ได้กำาหนด 

ให้ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืเป็นแหล่งผลผลติการเกษตรทีใ่ช้เลีย้งประชากรในประเทศ มกีารกำาหนดพืน้ที่ 

สงวนและอนุรักษ์ พื้นที่คุ้มครองสภาพแวดล้อม พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่เมืองและอุตสาหกรรม โดย 

การพัฒนาอุตสาหกรรมจะเน้นอุตสาหกรรมการเกษตรที่สอดคล้องกับฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

และในส่วนการเกษตรนัน้ พบว่าในจงัหวดับรุรีมัย์และจงัหวดักาฬสนิธุท์ีม่ข้ีอร้องเรยีนเรือ่งการขดุเจาะสำารวจ 

ปิโตรเลียมนั้น เป็นพื้นที่ที่ได้รับการกำาหนดเป็นพื้นที่เกษตรกรรมปลูกข้าว มันสำาปะหลังและยางพารา 

และพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรต่อเนื่องกับผลผลิตการเกษตรดังกล่าว ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นพื้นที่ 

เกษตรกรรมทีเ่น้นในเร่ืองพืชไร่ มนัสำาปะหลัง อ้อย และเป็นพืน้ทีเ่กษตรอตุสาหกรรม สำาหรบัจงัหวดัอดุรธานี 

จงัหวดัเลยนัน้ในผังนโยบายการใช้ท่ีดนิภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื กำาหนดไว้เป็นพืน้ทีช่นบทและเกษตรกรรม 

พื้นที่สงวนและอนุรักษ์ป่าไม้ เป็นพื้นที่มีศักยภาพทางการเกษตร การท่องเที่ยว และเป็นแหล่งโบราณคดี

ที่สำาคัญ

อย่างไรก็ตาม ในผังภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี้ ได้มีการกำาหนดผังนโยบายในด้านอุตสาหกรรม  

โปแทชที่จังหวัดอุดรธานี แต่มิได้มีการกำาหนดขอบเขตพื้นที่และในด้านผังนโยบายพลังงานได้มีการเสนอ 

ให้มีการส่งเสริมการลงทุนพัฒนาธุรกิจพลังงานในภูมิภาค แต่ทั้งกรณีการพัฒนาเหมืองแร่และพื้นที่ลงทุน 

ธรุกจิพลงังานนัน้ มไิด้ถกูกำาหนดพืน้ทีไ่ว้ในผงันโยบาย ในขณะทีผ่งันโยบายการใช้ทีด่นิและผงันโยบายด้าน 

การเกษตรกรรม พื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดเลย อุดรธานี บุรีรัมย์ และกาฬสินธุ์ ได้รับการกำาหนดเป็นพื้นที่ 

ชนบทเกษตรกรรมและพ้ืนท่ีอนรัุกษ์ป่าไม้ ซึง่จะเหน็ว่าในผงันโยบายการใช้ทีด่นิและการพฒันาการเกษตร 

มีความขัดแย้งในการใช้ท่ีดินกับผังนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมเหมืองแร่และผังนโยบายการพัฒนา 

พลงังาน จงึควรทีจ่ะมกีารประเมนิผลกระทบระดบัยทุธศาสตร์ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม (SEA - Strategic  

Environmental Assessment) เพ่ือให้เกิดทางเลือกการใช้ประโยชน์พื้นที่เพื่อการพัฒนาที่เหมาะสม 

ที่เป็นการร่วมกำาหนดและลดความขัดแย้งในระดับโครงการ 

การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ เป็นเครื่องมือและกลไกที่ใช้เชื่อมประสานการทำางาน

ของหลายฝ่ายเข้าด้วยกัน เร่ิมจากการกำาหนดทิศทางการพัฒนาให้เกิดดุลยภาพทั้งเศรษฐกิจ สังคมและ 

สิง่แวดล้อมไปพร้อมกนั บนฐานกระบวนการทีผู่ม้ส่ีวนได้เสยีได้เข้ามาร่วมตดัสนิใจเลอืกการพฒันานัน้ๆ โดย

มีพื้นฐานของการบริหารจัดการที่ดี มีความรับผิดชอบร่วมกัน การพิจารณาฐานศักยภาพ เงื่อนไข บริบท
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ต่างๆ ทั้งทางบวกและลบ จึงเป็นท้ังเคร่ืองมือและกลไกหนึ่งที่จะนำามาสู่การบูรณาการทั้งความคิดและ 

การปฏิบัติการ ให้เกิดการทำางานอย่างมีระบบและมีกระบวนการตัดสินใจอย่างมีส่วนร่วม โดยมุ่งเป้าของ 

การพัฒนาที่ยั่งยืนบนศักยภาพและเงื่อนไขของการพัฒนาในระยะยาว ซึ่งการพัฒนานโยบายและแผนที ่

เกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่นี้ กระบวนการ SEA จะมีส่วนสำาคัญในการกำาหนดเป้าประสงค์การพัฒนาและ 

ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์7

และในระดับผังเมืองรวมจังหวัด พบว่าจังหวัดเลยและจังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีข้อร้องเรียนในด้าน 

การพัฒนาเหมืองแร่ และการขุดเจาะสำารวจพลังงานนั้น ยังไม่มีมาตรการในข้อกำาหนดผังเมืองในกิจกรรม 

เหมืองแร่ และกิจกรรมการขุดเจาะสำารวจพลังงาน เนื่องจากไม่ได้เป็นกิจการที่อยู่ในประเภทโรงงาน 

ซึ่งใช้อ้างอิง และกิจการดังกล่าวทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้พื้นที่ ทั้งที่เป็นพื้นที่อนุรักษ์ พื้นที่ 

เกษตรและชุมชน จงึทำาให้การควบคมุการใช้ทีด่นิไม่ครอบคลมุและไม่มสีาระทีน่ำาไปพจิารณาในการกำาหนด

มาตรการป้องกันผลกระทบและการพิจารณาอนุมัติอนุญาต 

นอกจากนี้ ในเงื่อนไขของการให้สัมปทานและอาชญาบัตรในกิจการดังกล่าว ไม่มีเงื่อนไขผังเมือง 

ในระดับการให้สัมปทาน แต่จะมีการพิจารณาผลกระทบด้านการใช้ที่ดินในระดับโครงการเมื่อมีการจัดทำา 

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ 

ดังนั้น จึงควรมีการมีส่วนร่วมของหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ในการจัดกลุ่มประเภท 

กจิกรรมทีม่กีารขอสมัปทานดงักล่าวและนำามาประเมินผลกระทบระดบัยทุธศาสตร์ในเชงิพืน้ทีแ่ละกำาหนด 

ทางเลือกให้มีเขตการให้สัมปทานที่เป็นการกำาหนดร่วมกันซึ่งจะต้องมีการปรับปรุงพระราชบัญญัติแร่  

พ.ศ. 2510 และพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(3) การปรับปรุง พัฒนาศักยภาพและขยายอัตรากำาลัง หน่วยงานกฤษฎีกา

เนื่องด้วยผังเมืองส่วนใหญ่ ใช้เวลานานมากในช่วงจากการตรวจของสำานักงานคณะกรรมการ 

กฤษฎีกา เนื่องด้วยต้องมีความถูกต้องของพื้นที่ นามศัพท์ และข้อความทางกฎหมาย ในขณะที่สำานักงาน 

คณะกรรมการกฤษฎีกามีภารกิจอื่นนอกเหนือจากด้านผังเมือง จึงควรมีการพิจารณาปรับปรุง พัฒนา 

ศักยภาพและขยายอัตรากำาลัง รวมท้ังพิจารณาการขยายหน่วยงานในภูมิภาค เนื่องด้วยผังเมืองเป็น 

กฎกระทรวงที่ใช้บังคับเฉพาะพื้นที่

7 สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. ก�รจัดทำ�แนวท�งก�รประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ 
ยุทธศ�สตร์. เอกสารอัดสำาเนา. 2550. หน้า 2-4.
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รูปที่ 4.37 แสดงผังนโยบ�ยก�รใช้ประโยชน์ที่ดินภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ ที่กำ�หนดก�รใช้ประโยชน์ที่ดิน 

ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่สงวนและอนุรักษ์ป่�ไม้
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4.11	การส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพในทุกขั้นตอน

- การสร้างความรู้ความเข้าใจในทุกภาคส่วน 

- กระบวนการสื่อสารสาธารณะที่เข้าใจและเข้าถึงได้ง่าย 

- การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารท่ีมากกว่าแผนผังและข้อกำาหนด โดยควรมีข้อมูลที่เป็น Input 

 การวางผัง 

- การวิเคราะห์และกำาหนดทิศทาง และการให้ประชาชนมีโอกาสมีส่วนร่วมในทุกระดับและ 

 ขั้นตอน

- การแสดงกลไกการนำาผงัไปสูก่ารปฏบิตั ิทีจ่ะประสานและเชือ่มโยงกบัแผน นโยบาย งบประมาณ 

 ของหน่วยงานและภาคส่วนต่างๆ รวมทั้งกลไก กระบวนการตรวจสอบ คัดค้าน อุทธรณ์  

 ที่ชัดเจน 

- การแสดงความเชื่อมโยงของผังเมืองรวมชุมชน กับผังชนบท เพื่อการมีส่วนร่วมของกลุ่มที่ใช้ 

 ฐานทรัพยากรร่วมกัน

- การเปิดเผยข้อมลูการพิจารณา เหตผุลการตดัสนิใจของคณะกรรมการ เพือ่การตดิตาม ตรวจสอบ  

 และแสดงความพร้อมรับผิดชอบ

- ควรมีการปรับปรุงกระบวนการ กลไกและขั้นตอนการมีส่วนร่วมให้มีระยะเวลาที่เหมาะสม 

 และชัดเจน รวมทั้งการเปิดเผยและกลไกการรับรองผลจากการมีส่วนร่วมแต่ละระดับและ 

 ขั้นตอนร่วมกัน

- เนือ่งด้วยผงัประเทศและผงัภาคทีมี่การจดัทำาไว้ เป็นเรือ่งใหม่ทีมี่การดำาเนนิการและมีผลต่อการ 

 วางผังระดับชุมชน ขอเสนอให้กรมโยธาธิการและผังเมืองมีการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วนของผัง 

 และการศกึษาแต่ละสาขาในการวางผงั รวมทัง้ตวัอย่างการศกึษาวเิคราะห์เพือ่การวางและจัดทำา  

 ผังเมืองรวม เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสศึกษา ทำาความเข้าใจ เพื่อการให้ความคิดเห็นต่อร่าง 

 พระราชบญัญตักิารผงัเมอืง พ.ศ. .... อย่างมปีระสทิธภิาพและส่งเสรมิสทิธใินการเข้าถงึข้อมลูข่าวสาร 

 ของประชาชน

- การเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. .... ที่กำาลังมีการปรับปรุง

4.12	สรุป

การวเิคราะห์และสงัเคราะห์ปัญหาและกระบวนการผังเมืองเกีย่วข้องกบัสิทธชิมุชนและสิทธกิารม ี

ส่วนร่วมของประชาชน จากกรณีข้อร้องเรียนมายังสำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

ปัญหาผลกระทบจากโครงการที่มีต่อชุมชน ปัญหาและกระบวนการผังเมืองที่เกี่ยวข้องกับสิทธิชุมชนและ 

สิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชนและวิเคราะห์โครงสร้าง กระบวนการผังเมืองแต่ละระดับ พบว่า ผังเมือง 

มีหลายระดับท้ังผังเมืองในระดับนโยบาย ผังเมืองที่มีผลบังคับตามกฎหมาย และผังเมืองที่เป็นผัง 
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แนะแนวทางพฒันาโครงสร้างและกระบวนการผงัเมอืง มคีวามเกีย่วข้องกบัการจดัทำานโยบายและแผนระดบั 

ต่างๆ ทั้งในระดับประเทศ ระดับภาค ระดับจังหวัด และระดับกลุ่มพื้นที่ ซึ่งจะมีผลต่อการนำามากำาหนด 

การใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีผลกระทบต่อชุมชน 

ดังนั้น การท่ีจะให้ผังเมืองมีผลต่อการคุ้มครองสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน 

จึงต้องเริ่มต้นจากการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และการมีส่วนร่วมในแผนและผังระดับนโยบาย เพื่อที่ชุมชน 

จะมีส่วนร่วมในระดับ “ต้นนำ้า” คือ มีส่วนร่วมกำาหนดทิศทางการพัฒนาพื้นที่ตั้งแต่ระดับนโยบาย 

และเนื่องด้วยการกำาหนดนโยบายมีหลายสาขาที่ไม่มีความสอดคล้องกัน จึงควรให้มีการดำาเนินการ 

ประเมินผลกระทบระดับยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่ โดยบูรณาการแผนยุทธศาสตร์ นโยบาย ที่จะมีการใช้ 

ประโยชน์พื้นที่ เพ่ือรวบรวมนำามาประเมินผลกระทบ และกำาหนดทางเลือกด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม 

ทุกขั้นตอน และในการดำาเนินการทบทวนผังระดับนโยบาย ผังเมืองรวมจังหวัดและผังเมืองรวมชุมชนนั้น 

จะต้องมีการให้ข้อมูลเพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกขั้นตอน ที่สามารถเข้าใจถึงเหตุและผล 

ที่มาของข้อมูลในการกำาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินและทิศทางการพัฒนา การจัดทำาข้อกำาหนด 

การใช้ประโยชน์พื้นที่ที่จะมีผลกระทบต่อวิถีชีวิต เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมของชุมชน

การวิเคราะห์ผลกระทบต่อชุมชนส่วนใหญ่เป็นการจัดทำาข้อกำาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที ่

สีเขยีว ซึง่มกีารนำาไปสูก่ารปฏบิตัทิีม่มีาตรฐานต่างกนัในบางพืน้ที ่ประกอบกบัผงัเมอืงเป็นเรือ่งทีเ่กีย่วข้องกบั 

การวิเคราะห์หลายสาขาที่ต้องบูรณาการ เพ่ือกำาหนดการใช้ประโยชน์ที่เหมาะสมและประชาชนไม่ได้รับ 

การชี้แจงให้เข้าใจ จึงมีการกำาหนดการใช้ประโยชน์ที่ไม่สอดคล้องกับพื้นที่ ดังนั้น การปรับปรุงมาตรฐาน 

ผงัเมอืง ในบางกจิกรรมทีม่ผีลกระทบต่างกนัโดยการมส่ีวนร่วมของหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องและการมส่ีวนร่วม 

ของประชาชน จะทำาให้มาตรฐานผงัเมอืงและการกำาหนดกจิกรรมบางประเภททีม่ผีลกระทบต่างกนั อาทเิช่น  

กิจการพลังงาน กิจการกำาจัดขยะและของเสีย มีความชัดเจน และมีการกำาหนดการใช้ที่ดินในบริเวณที ่

เหมาะสมร่วมกัน

ปัญหาของช่วงเวลาที่ผังเมืองหมดอายุการบังคับใช้และผังเมืองที่ผ่านการรับฟังและได้รับ 

ความเหน็ชอบแล้ว แต่อยูร่ะหว่างการรอประกาศใช้บงัคบัตามกฎหมาย ทำาให้เกดิช่องว่างทีม่กีารขออนญุาต 

ทำากิจกรรมที่เป็นข้อห้ามและขัดกับสาระสำาคัญของผัง จึงควรนำาสาระของผังเมืองรวมที่ผ่านการรับฟัง 

ความคิดเห็นของประชาชน และผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการผังเมือง มาประกอบดุลพินิจ 

ในการพจิารณารายงานวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมและการพจิารณาอนมุตัอินญุาต ให้เกดิการคุม้ครอง 

ล่วงหน้าและป้องกันผลกระทบต่อชุมชนได้อย่างรอบคอบครบถ้วนมากขึ้น รวมทั้งการใช้พระราชบัญญัติ 

การผังเมือง มาตรา 15 (3) และการนำาสาระของข้อกำาหนดผังเมืองไปใช้ในการออกข้อบัญญัติท้องถิ่น 

ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม 

กรณีความล่าช้าของผังเมืองท่ีกระทบต่อชุมชนและสิทธิชุมชน เนื่องจากใช้เวลานานมากในช่วง 

จากการตรวจของสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จึงควรมีการพิจารณาปรับปรุง พัฒนาศักยภาพและ 
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ผังเมืองกับก�รคุ้มครองสิทธิชุมชน
และสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน

ขยายอัตรากำาลังในหน่วยงานดังกล่าว รวมทั้งพิจารณาการขยายหน่วยงานในภูมิภาค เนื่องด้วยผังเมือง 

เป็นกฎกระทรวงที่ใช้บังคับเฉพาะพื้นที่

ปัจจบุนั โครงสร้างการพจิารณาและตดัสินใจผังเมือง คือกรรมการผังเมือง ซึง่เป็นการตดัสินใจจาก 

ส่วนกลาง มาตรการบังคับใช้และการพิจารณาอนุญาต การปฏิบัติต่างๆ อยู่ในพื้นที่ จึงควรมีการกระจาย 

อำานาจการตัดสินใจผังเมืองในระดับจังหวัดและระดับชุมชน โดยมีโครงสร้างกรรมการแต่ละดับที่มาจาก 

ทุกภาคส่วน และชุมชนในพื้นที่วางผังควรมีอำานาจในการตัดสินใจด้วย ซึ่งในการนี้ จำาเป็นต้องปรับปรุง 

พระราชบัญญัตกิารผงัเมอืง รวมถงึการปรบัปรงุ เพือ่ให้มผีงัเมอืงทีไ่ม่เกดิ “ช่องว่าง” ในการควบคมุการใช้ 

ประโยชน์ที่ดินและการพัฒนาไม่ให้กระทบกับชุมชนและส่งเสริมต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนและ 

ชุมชนด้วย

นอกจากนี ้ผงัเมอืงในระดบัต่างๆ มสีาระสำาคญัทีค่รอบคลมุการพฒันาหลายด้านและกำาหนดการใช้ 

ประโยชน์ที่ดิน แต่ในหลายพ้ืนท่ีมีการพัฒนาที่มีผลกระทบและขัดกับสาระสำาคัญของผัง จึงควรนำาสาระ  

ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินไปประกอบการประเมินผลกระทบระดับยุทธศาสตร์ ด้วยการมีส่วนร่วมก่อน 

การให้สัมปทานในกิจการบางประเภท เช่น เหมืองแร่และกิจการสำารวจขุดเจาะพลังงาน ทั้งนี้ ควรมี 

การปรบัปรงุกฎหมายต่างๆ ท่ีเกีย่วข้องด้วยเช่น พระราชบญัญตัแิร่ พ.ศ. 2510 และพระราชบญัญตัปิิโตรเลยีม  

พ.ศ. 2514 และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

การส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมอย่างมปีระสิทธภิาพในทกุขัน้ตอนกระบวนการส่ือสารสาธารณะทีเ่ข้าใจ 

และเข้าถงึได้ง่าย การเปิดเผยข้อมลูข่าวสารรวมทัง้มีปรบัปรงุกระบวนการ กลไกและขัน้ตอนการมีส่วนร่วม 

ให้มีระยะเวลาที่เหมาะสมและชัดเจน รวมทั้งการกระจายอำานาจการตัดสินใจด้วยการมีส่วนร่วมในระดับ 

ชมุชน และการปรบัปรงุกฎหมายบางฉบบัดงักล่าวข้างต้น จะช่วยให้ผงัเมืองเป็นไปเพือ่การคุ้มครองสทิธชิมุชน 

และสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน ทั้งในกระบวนการผังเมืองและการนำาผังเมืองไปใช้ประโยชน์ใน 

การพัฒนา การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต และจัดทำามาตรการคุ้มครอง มิให้มีการพัฒนาที่ส่งผลกระทบ 

ต่อชุมชน นำาไปสู่การพัฒนาที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมของชุมชน ด้วยการม ี

ส่วนร่วมของชุมชน



บทที่ 5
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การศึกษาวิจัยเร่ือง ผังเมืองกับการคุ้มครองสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ให้ความสำาคัญกับการคุ้มครองสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน ในกระบวนการนโยบาย 
สาธารณะด้านผังเมือง ทั้งในช่วงก่อนการวางผัง ในระหว่างการวางผัง และหลังการประกาศบังคับใช้ 
ผังเมืองเพื่อประโยชน์ในการปกป้องคุ้มครองสิทธิในการมีส่วนร่วมกับรัฐ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ 
สิ่งแวดล้อม และสิทธิในการดำารงชีพอย่างปกติและต่อเนื่องในสิ่งแวดล้อม ที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตราย 
ต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของประชาชน

โดยจากการศึกษารวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการผังเมืองในบทที่ 2 และการจัดกลุ่มประเด็น  
ผังเมืองที่เกี่ยวข้องกับสิทธิชุมชน และสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชนในบทที่ 3 ซึ่งมีที่มาจากประเด็น 
ปญัหากรณชีมุชนท่ีไดรั้บผลกระทบจากการพฒันาและกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัผงัเมอืง ประเดน็ปญัหาผงัเมอืง 
ที่ปรากฏตามสื่อสาธารณะ ข้อร้องเรียน การตีความทางกฎหมาย ความคิดเห็นจากการจัดประชุมรับฟัง 
ความคิดเห็น และนำามาสู่การวิเคราะห์และสังเคราะห์ปัญหากฎหมายผังเมือง พบว่าในแต่ละช่วงของ 
การดำาเนนิการเพือ่จดัทำาผงัเมอืง จนถงึการประกาศบงัคบัใชเ้ปน็กฎหมายและผงัเมอืงหมดอายกุารบงัคบัใช้ 
มีลักษณะและสภาพปัญหาทางกฎหมายท่ีแตกต่างกัน โดยสามารถแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 4 ช่วง กล่าวคือ

1) สิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชนในช่วงระหว่างการจัดทำาผังเมือง 

2) สิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชนในช่วงระหว่างประกาศบังคับใช้ 

3) สิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชนในช่วงหลังประกาศบังคับใช้ 

4) สทิธชิมุชนและสทิธกิารมสีว่นรว่มของประชาชนกรณกีฎกระทรวงเกีย่วกบัผงัเมอืงรวมหมดอายุ

การบังคับใช้

5.1	สิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชนในช่วงระหว่างการจัดทำาผังเมือง

5.1.1 สิทธิในข้อมูลข่าวสาร

ในการจดัทำาผังเมอืง กฎหมายกำาหนดใหต้อ้งรบัฟงัความคดิเหน็ของประชาชนและปิดประกาศตัวผงั 
และข้อกำาหนดเป็นเวลา 90 วัน ในขั้นตอนนี้ประชาชนสามารถใช้สิทธิในการเข้ามามีส่วนร่วมแสดง 

ความคิดเห็น เพื่อปรับปรุงแก้ไขร่างผังเมืองในพื้นที่ของตนเองได้

การวิเคราะห์และสังเคราะห์ปัญหากฎหมายผังเมือง

ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน

ผังเมืองกับก�รคุ้มครองสิทธิชุมชน
และสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน



202

สำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ทัง้นี ้การท่ีประชาชนจะสามารถเขา้มามสีว่นรว่มในกระบวนการดงักลา่วไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพนัน้ 

ประชาชนจำาเป็นต้องมีความเข้าใจในร่างผังเมืองดังกล่าว รวมทั้งทราบถึงสิทธิและผลกระทบของการวาง 

ผังเมืองที่มีต่อตนเองและชุมชน เช่น เข้าใจข้อกำาหนดในการใช้ประโยชน์ที่ดินในแต่ละบริเวณของผัง 

ซึ่งหมายความรวมถึงกิจการที่สามารถดำาเนินการได้และกิจการที่ห้ามดำาเนินการในพื้นที่ เป็นต้น 

ประเดน็ปญัหาในการใชส้ทิธขิองประชาชนเพือ่รบัรูข้อ้มลูขา่วสารเกีย่วกบัการวางผงัเมอืง ปรากฏ

ใน 2 ลักษณะ คือ 

1) ประชาชนไม่ทราบข้อมูลว่ามีการจัดทำาผังเมืองในพื้นที่ จึงไม่ได้ใช้สิทธิเพื่อมีส่วนร่วมใน 

 กระบวนการดังกล่าว โดยอาจมีสาเหตุมาจากการประชาสัมพันธ์ที่ไม่ทั่วถึงหรือช่องทางใน 

 การสือ่สารประชาสมัพนัธไ์มเ่หมาะสมกบัลกัษณะวถิกีารดำาเนนิชวีติของประชาชนในแตล่ะพ้ืนที ่

 ซึ่งแตกต่างกัน 

2) ประชาชนไม่สามารถทำาความเข้าใจร่างผังเมืองที่มีการปิดประกาศได้ เนื่องจากร่างผังเมือง 

 ที่นำามาปิดประกาศ มีข้อมูลทางเทคนิคเฉพาะ และจำาต้องพิจารณาทั้งตัวผังและข้อกำาหนด  

 ซึ่งในบางพื้นที่มีการปิดประกาศเฉพาะตัวผัง โดยไม่ได้ปิดประกาศข้อกำาหนด จึงส่งผล 

 ให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผังเมืองที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง 

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 57 ได้บัญญัติรับรองให้บุคคล 

มีสทิธไิดร้บัขอ้มลู คำาชีแ้จง และเหตผุลจากหนว่ยงานของรฐั กอ่นการอนญุาตหรอืการดำาเนนิโครงการหรอื

กิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียสำาคัญ 

อื่นใดที่เกี่ยวกับตนหรือชุมชนท้องถิ่น และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

เพื่อนำาไปประกอบการพิจารณาในเรื่องดังกล่าว

ระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นประชาชน พ.ศ. 2548 ข้อ 8 กำาหนดว่า  

ในการรบัฟงัความคดิเหน็ของประชาชน หนว่ยงานของรฐัตอ้งมุ่งให้ประชาชนมีความเขา้ใจทีถ่กูตอ้งเกีย่วกบั 

โครงการของรัฐ และรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการนั้น รวมตลอดทั้งความเดือดร้อน 

หรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่ประชาชนด้วย

สิทธิในข้อมูลข่าวสารตามรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ประกอบ

กับระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ดังกล่าว  

เป็นหลักประกันสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนเกี่ยวกับการดำาเนินโครงการหรือกิจกรรม 

ที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิตหรือส่วนได้เสียของตนหรือชุมชน ซึ่งการจัดทำา 

ผังเมืองถือเป็นลักษณะของการดำาเนินกิจกรรมดังกล่าว ดังนั้น การดำาเนินการเพื่อให้มีการวางหรือ 

จดัทำาผงัเมอืง จึงตอ้งมกีระบวนการทีส่ามารถทำาใหป้ระชาชนรบัทราบขอ้มลูในการจดัทำาในแตล่ะขัน้ตอน 

ได้โดยง่าย สามารถอ่านทำาความเข้าใจผังเมืองและมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นได้อย่างกว้างขวาง
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5.1.2 สิทธิในการมีส่วนร่วมของประชาชน การจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 

 ต่อร่างผังเมือง

ประเดน็ปญัหาเกีย่วกบักระบวนการจดัรบัฟงัความคดิเหน็ของประชาชนนี ้คณะผูว้จิยัพบวา่มปีญัหา 

การจัดประชุมชี้แจงไม่ทั่วถึงครอบคลุมพื้นที่ และการจัดประชุมชี้แจงเพื่อรับฟังความคิดเห็นประชาชน 

ไม่เพียงพอ

1)	 ปัญห�ก�รจัดประชุมชี้แจงไม่ทั่วถึง	ไม่ครอบคลุมพื้นที่

การดำาเนินการโฆษณาและประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เป็นไปตามขั้นตอนที่ 4 ของ 

การวางและจดัทำาผงัเมอืงรวมเมอืง ผงัเมอืงรวมชมุชน และขัน้ตอนที ่9 ของการวางและจดัทำาผงัเมอืงรวม 

จังหวัด ซึ่งกฎหมายมิได้กำาหนดรูปแบบที่ชัดเจนในการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนไว้ 

ปญัหาทีพ่บ คอื การทีป่ระชาชนในพืน้ทีซ่ึง่จะมกีารวางผงัเมอืง ไมท่ราบขอ้มลูกระบวนการวางและ 

จัดทำาผังเมืองรวม ทั้งไม่ทราบถึงสิทธิของตนเองในการเข้าไปมีส่วนร่วมในแต่ละกระบวนการดังกล่าว  

เนื่องจากการจัดประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนมักจัดโดยไม่ได้กระจายครอบคลุม 

ไปยังพื้นที่ตามการวางผังเมืองท้ังหมดอย่างทั่วถึง ส่งผลให้ประชาชนบางส่วนไม่ทราบข้อมูลและไม่อาจ 

เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อการวางผังเมืองในพื้นที่ของตนเองได้

ตามมาตรา 57 วรรคสอง รฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 ประกอบคำาพพิากษา 

ศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขแดงท่ี 1025/2556 ซึ่งศาลได้วินิจฉัยเกี่ยวกับบทบัญญัติในมาตรา 57  

วรรคสองว่า “บทบัญญัติในส่วนนี้เป็นการกำาหนดหน้าที่ของรัฐหรือขั้นตอนที่สำาคัญของ...การวางผังเมือง  

การกำาหนดเขตการใชป้ระโยชนท่ี์ดนิและการออกกฎทีอ่าจมผีลกระทบตอ่สว่นไดเ้สยีสำาคญัของประชาชน  

ด้วยการบังคับให้รัฐต้องจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างทั่วถึงก่อนดำาเนินการ 

ดังกล่าว ซึ่งหลักการดังกล่าวได้เริ่มมีมาตั้งแต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 โดยมี 

เจตนารมณ์ที่จะรับรองสิทธิของประชาชนให้มีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นอย่างทั่วถึงและใช้สิทธิได้ 

โดยถูกต้องกับความเป็นจริง เกี่ยวกับการที่รัฐจะจัดให้มีการดำาเนินการต่างๆ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อ 

ส่วนได้เสียสำาคัญของประชาชน...” 

“การทีผู่ถ้กูฟอ้งคดทีี ่1 และที ่2 ยงัมไิดจ้ดัให้มีกระบวนการรบัฟงัความคิดเห็นของประชาชนอยา่ง 

ทั่วถึง เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกำาหนดให้ต้องปฏิบัติ” 

ตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 57 วรรคสอง 

ซึ่งได้กำาหนดให้การกำาหนดเขตการใช้ประโยชน์ในที่ดิน ให้รัฐจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็น 

ของประชาชนอย่างทั่วถึงก่อนดำาเนินการ ประกอบประเด็นคำาวินิจฉัยในคดีข้างต้นสามารถเทียบเคียง 

ได้กับกระบวนการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในกรณีการจัดทำาผังเมือง ซึ่งต้องจัดให้มีการรับฟัง 

ความคิดเห็นของประชาชนอย่างทั่วถึง ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการวางและจัดทำาผังเมือง 
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2)	 ก�รจัดประชุมชี้แจงเพื่อรับฟังคว�มคิดเห็นประช�ชนไม่เพียงพอ	

พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 มาตรา 19 กำาหนดว่า ในการวางและจัดทำาผังเมืองรวม 

ให้สำานักผังเมืองหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้วแต่กรณี จัดให้มีการโฆษณาให้ประชาชนทราบ แล้วจัดการ

ประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งคร้ัง เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชนในท้องที่ที่จะมีการวางและจัดทำาผังเมือง

รวมนั้น

ปัญหาที่พบ คือ เมื่อกฎหมายกำาหนดเกณฑ์ขั้นตำ่า โดยให้มีการจัดประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้ง  

โดยมิได้กำาหนดให้จัดประชุมอย่างทั่วถึง จึงส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ที่จะมีการวางและจัดทำาผังเมืองนั้น  

ไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดทำาผังเมืองที่เพียงพอ 

อย่างไรก็ตาม การจัดประชุมชี้แจงเพียงหนึ่งครั้งหรือหลายครั้งหากไม่มีการกำาหนดหลักเกณฑ์  

วิธีการการให้ข้อมูลที่กว้างขวางและหลากหลาย ประชาชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงได้ง่ายก็ไม่อาจ

ถือได้ว่าเป็นการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างทั่วถึงได้ 

การใช้สิทธิแก้ไขเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดิน

1)	 ก�รเปลี่ยนแปลงก�รใช้ประโยชน์ที่ดิน	โดยไม่ได้รับฟังคว�มคิดเห็นของประช�ชน

ตามกฎหมายผงัเมอืง ประชาชนผูม้สีว่นไดเ้สียในการวางหรอืจดัทำาผังเมือง มีสิทธใินการยืน่คำารอ้ง 

ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองได้ ในขั้นตอนระหว่างการปิดประกาศ 90 วัน  

ตามมาตรา 23 แห่งพระราชบญัญตักิารผังเมอืง พ.ศ. 2518 และแมผ้งัเมอืงจะประกาศใชบ้งัคบัแลว้ ประชาชน 

ก็ยังมีสิทธิในการขอแก้ไขได้ทุกเมื่อ ซึ่งคำาร้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินดังกล่าว จะถูกส่ง 

เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการผังเมือง เพื่อพจิารณาว่าคำาร้องของประชาชนดังกล่าวมีเหตุ 

เหมาะสมเพียงพอที่จะต้องดำาเนินการแก้ไขผังเมืองหรือไม่

กรณีที่ไม่มีประชาชนผู้มีส่วนได้เสียยื่นคำาร้องขอเพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงผังเมืองในขั้นตอน 

การปิดประกาศ 90 วัน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงผังเมืองโดยคณะกรรมการผังเมืองไม่สามารถกระทำาได้  

ซึ่งศาลปกครองสูงสุดได้เคยมีคำาวินิจฉัยเกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

ในผังเมืองว่าคณะกรรมการผังเมืองไม่มีอำานาจในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขผังเมืองโดยไม่รับฟังความคิดเห็น

ของประชาชนและการแกไ้ขเปลีย่นแปลงผงัเมอืงตามมาตรา 24 แหง่พระราชบญัญตักิารผงัเมอืง พ.ศ. 2518  

ตอ้งมกีารยืน่คำารอ้งมาจากประชาชน ทัง้นี ้ตามกรณศึีกษาแนวทางการวนิจิฉัยในคำาพพิากษาศาลปกครอง

สูงสุด ที่ ฟ.13/2547 

กรณีศึกษา เป็นคดีเกี่ยวกับการฟ้องขอให้เพิกถอนกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัด 

สมุทรปราการ พ.ศ. 2544 ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 เฉพาะพื้นที่ตำาบล 

คลองดา่น อำาเภอบางบอ่ จงัหวดัสมทุรปราการ ดว้ยเหตกุารณด์ำาเนนิการของผูถ้กูฟอ้งคด ีทีป่ระกาศบงัคบัใช ้

ผังเมืองรวมจังหวัดสมุทรปราการ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติการผังเมือง  
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พ.ศ. 2518 มาตรา 19 มาตรา 23 และมาตรา 24 และพระราชบัญญัติสภาตำาบลและองค์การบริหาร 

ส่วนตำาบล พ.ศ. 2537 

ในระหว่างที่กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสมุทรปราการ ฉบับที่ 173 (พ.ศ. 2537)  

ให้ใช้ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ กรมการผังเมืองเห็นว่าสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมในท้องที่ 

จงัหวดัสมทุรปราการไดเ้ปลีย่นแปลงไปในสาระสำาคัญ จงึเห็นควรปรบัปรงุผงัเมืองรวมจงัหวดัสมุทรปราการ 

ดังกล่าวซึ่งปรากฏข้อเท็จจริงว่า ภายหลังพ้นกำาหนด 90 วัน ในการให้ผู้มีส่วนได้เสียยื่นคำาร้องขอ 

เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและข้อกำาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน กรมการผังเมืองได้เสนอคำาร้องขอ 

ทั้งหมดให้คณะกรรมการผังเมืองพิจารณา ซึ่งคณะกรรมการผังเมืองได้มีมติให้ความเห็นชอบในการแก้ไข 

เปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่มีผู้ร้องขอส่วนหนึ่ง และนอกจากนี้ คณะกรรมการผังเมืองยังได้ 

มีมติให้เปลี่ยนแปลงพื้นที่การใช้สอยเพิ่มเติมในตำาบลคลองด่าน อำาเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ  

จากเขตชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) เป็นเขตอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง) โดยไม่มีผู้ร้องขอ 

มตคิณะกรรมการผังเมอืงท่ีให้เปล่ียนแปลงพืน้ทีก่ารใชส้อยเพิม่เตมิในตำาบลคลองดา่น อำาเภอบางบอ่ 

จงัหวดัสมทุรปราการ จากเขตชนบทและเกษตรกรรม (สีเขยีว) เป็นเขตอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สมีว่ง) 

โดยไม่มีผู้ร้องขอ เป็นกรณีท่ีมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ไม่ได้ให้อำานาจไว้  

และการเปลีย่นแปลงการใชป้ระโยชนท์ีด่นิประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขยีว) เป็นทีด่นิอุตสาหกรรม 

และคลงัสนิคา้ (สมีว่ง) ในทอ้งทีต่ำาบลคลองดา่น อำาเภอบางบอ่ จงัหวดัสมทุรปราการ ในกฎกระทรวงใหใ้ช ้

บังคับผังเมืองรวมสมุทรปราการ พ.ศ. 2544 โดยที่กรมการผังเมืองยังไม่ได้นำามติคณะกรรมการผังเมือง 

ดังกล่าว ไปดำาเนินการตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 จึงไม่ชอบด้วยขั้นตอน 

อนัเปน็สาระสำาคญั ตามท่ีไดบ้ญัญตัไิวใ้นมาตรา 23 มาตรา 24 และมาตรา 25 แหง่พระราชบญัญตักิารผงัเมอืง 

พ.ศ. 2518

ศาลปกครองสงูสดุพพิากษาใหเ้พกิถอนกฎกระทรวงใหใ้ชบ้งัคบัผงัเมอืงรวมสมทุรปราการ พ.ศ. 2544 

เฉพาะในส่วนที่กำาหนดให้พ้ืนท่ีตำาบลคลองด่าน อำาเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ เป็นที่ดินประเภท 

อุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง) โดยให้การเพิกถอนมีผลย้อนหลังไปถึงวันที่กฎกระทรวงให้ใช้บังคับ 

ผังเมืองรวมสมุทรปราการ พ.ศ. 2544 มีผลใช้บังคับ

2)	 ก�รแก้ไขปรับปรุงผังเมือง	 ที่ไม่ได้เป็นไปเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ	 ต�มม�ตร�	 26	 แห่ง 

	 พระร�ชบัญญัติก�รผังเมือง	พ.ศ.	2518	

การแก้ไขปรับปรุงผังเมือง กฎหมายได้กำาหนดให้เป็นสิทธิของประชาชนผู้มีส่วนได้เสียและสำานัก 

ผงัเมอืง หรอืเจ้าพนกังานทอ้งถิน่ทีส่ามารถเสนอหรอืแกไ้ขปรบัปรงุผงัเมืองได ้ซึง่การแกไ้ขปรบัปรงุผงัเมอืง 

ดังกล่าว ต้องคำานึงถึงความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งสิทธิชุมชนและสิทธิ 

ในการอยูใ่นสิง่แวดลอ้มท่ีดขีองประชาชนดว้ย ทัง้นี ้ภายใตห้ลกัการคุม้ครองประโยชนข์องประชาชนโดยรวม  
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สำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ซึง่หากหนว่ยงานท่ีเกีย่วขอ้งในการจัดทำาผงัเมอืงดำาเนนิการแกไ้ขเปลีย่นแปลงโดยขดักบัสทิธชิมุชนโดยชดัแจง้  

ถือเป็นการกระทำาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยวางบรรทัดฐานเกี่ยวกับประเด็น 

ดังกล่าวไว้แล้ว ในคำาพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.79/2547 ดังนี้

มาตรา 26 วรรคสาม “ในระหว่างที่กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งใช้บังคับ ถ้าสำานักผังเมือง หรือ 

เจา้พนกังานทอ้งถิน่เหน็สมควรจะกำาหนดใหแ้กไ้ขปรบัปรงุผงัเมอืงรวมเสยีใหม ่ใหเ้หมาะสมกบัสภาพการณ ์

และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป หรือเพื่อประโยชน์แห่งรัฐก็ได้...”

กรณีศกึษา เปน็คดเีกีย่วกบัการทีเ่อกชนซึง่ประกอบกจิการกำาจดัขยะมูลฝอย เกดิปัญหาสถานทีน่ำา

ขยะมูลฝอยไปฝังกลบไม่เพียงพอ จึงต้องจัดหาที่ดินแห่งใหม่ ซึ่งปรากฏข้อเท็จจริงว่าที่ดินบริเวณดังกล่าว 

อยูใ่นพืน้ทีผ่งัเมอืงรวมสมทุรปราการและมขีอ้กำาหนดการใชป้ระโยชนท์ีด่นิหา้มใชป้ระโยชนเ์พือ่กจิการกำาจดั 

มูลฝอย ผู้ว่าราชการจังหวัด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1) จึงมีหนังสือถึงอธิบดีกรมการผังเมืองให้ดำาเนินการแก้ไข 

ข้อกำาหนดการใชป้ระโยชนท์ีด่นิเฉพาะในบรเิวณแปลงทีด่นิของเอกชนรายดงักลา่ว จากพืน้ทีส่สีม้ ประเภท 

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง เป็นพื้นที่สีม่วง ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า เพื่อให้สามารถใช้เป็น 

สถานทีก่ำาจัดมลูฝอยได ้และกรมการผงัเมอืงไดเ้สนอเรือ่งใหค้ณะกรรมการผงัเมอืงพจิารณาแกไ้ขขอ้กำาหนด 

การใช้ประโยชน์ที่ดิน

ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ดำาเนินการให้มีการแก้ไขข้อกำาหนดการใช้ 

ประโยชนท์ีด่นิของผงัเมอืงรวมสมทุรปราการ เพือ่ใหผู้ถ้กูฟอ้งคดทีี ่6 สามารถประกอบกจิการกำาจดัมลูฝอย 

ได้ในบริเวณพื้นที่สีส้ม ซึ่งเป็นประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลางของผังเมือง การดำาเนินการดังกล่าว  

ไม่ได้ทำาให้มีหรือทำาให้ดีขึ้นซึ่งสุขลักษณะ ความสะดวกสบาย ความเป็นระเบียบ ความสวยงาม การใช้ 

ประโยชน์ในทรัพย์สิน ความปลอดภัยของประชาชนและสวัสดิภาพของสังคม สำาหรับประชาชนที่อาศัย 

อยูใ่นทีด่นิประเภทท่ีอยูอ่าศัยหนาแนน่ปานกลาง ตามวตัถปุระสงคข์องการผงัเมอืง เนือ่งจากกจิการกำาจดั 

มูลฝอยเป็นกิจการที่ไม่เหมาะสมจะให้มีในพื้นที่ซึ่งผังเมืองรวมกำาหนดไว้เป็นประเภทที่อยู่อาศัย อีกทั้ง 

ข้อกำาหนดผังเมืองรวมที่ห้ามประกอบกิจการกำาจัดมูลฝอยในที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง  

เป็นข้อกำาหนดเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ เพราะเป็นมาตรฐานกลางของผังเมืองรวมที่ใช้บังคับทั่วประเทศ  

มีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนโดยรวม เพื่อให้สามารถดำารงชีพอยู่ได้อย่างปกติและ 

ต่อเนื่องในสิ่งแวดล้อมที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน  

การแกไ้ขขอ้กำาหนดการใชป้ระโยชนท่ี์ดนิของผงัเมอืงรวมสมทุรปราการดงักลา่ว จงึไมเ่ปน็การแกไ้ข ปรบัปรงุ 

ผังเมืองรวมเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ ตามมาตรา 26 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518

การดำาเนินการขอแก้ไขข้อกำาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ของ 

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 6 ที่รับจ้างกำาจัดมูลฝอยจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ 5 และเพื่อประโยชน์ของหน่วยงานราชการ คือ  

กรงุเทพมหานครและองคก์ารบรหิารสว่นตำาบลราชาเทวะ และเพือ่ความสะดวกในการบรหิารจดัการกำาจัด 

มลูฝอยตามอำานาจหนา้ท่ีของผูถ้กูฟอ้งคดท่ีี 3 และผูถ้กูฟอ้งคดทีี ่4 เทา่นัน้ การทีผู่ถ้กูฟอ้งคดทีี ่1 ดำาเนนิการ 
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ผังเมืองกับก�รคุ้มครองสิทธิชุมชน
และสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน

ขอให้มีการแก้ไขข้อกำาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวมสมุทรปราการ เพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 6  

สามารถประกอบกจิการกำาจดัมลูฝอยได ้ในทีด่นิประเภททีอ่ยูอ่าศยัหนาแนน่ปานกลาง ในลกัษณะดงักลา่ว  

ถือได้ว่าเป็นการละเลยในการบริหารราชการโดยไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการผังเมือง ตาม 

พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 

5.1.3 การตีความผู้มีส่วนได้เสียตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518

มาตรา 19 วรรคสอง กำาหนดว่า ในการวางและจัดทำาผังเมืองใด ให้สำานักผังเมืองหรือเจ้าพนักงาน 

ทอ้งถิน่แลว้แตก่รณี จัดให้มกีารโฆษณาให้ประชาชนทราบ แลว้จดัการประชมุไม่นอ้ยกวา่หนึง่ครัง้ เพือ่รบัฟงั 

ข้อคิดเห็นของประชาชนในท้องที่ที่จะมีการวางและจัดทำาผังเมืองรวมนั้น 

มาตรา 23 เมือ่คณะกรรมการผงัเมอืงใหค้วามเหน็ชอบแลว้ ใหส้ำานกัผงัเมอืงหรอืเจา้พนกังานทอ้งถิน่ 

ผู้วางและจัดทำาผังเมืองรวมนั้น จัดให้มีการปิดประกาศแผนที่ แสดงเขตของผังเมืองรวมไว้ในที่เปิดเผย... 

เป็นเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน

ในใบประกาศดังกล่าว ให้มีคำาประกาศเชิญชวนให้ผู้มีส่วนได้เสียไปตรวจดูแผนผังและข้อกำาหนด

ของผังเมืองรวมได้...

บทบัญญัติทั้งสองมาตราข้างต้น เป็นการกำาหนดขั้นตอนการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการวาง 

และจัดทำาผังเมืองรวม ซึง่แบง่ออกเปน็สองช่วง กลา่วคอื การรบัฟงัความคดิเหน็ของประชาชนกอ่นการวาง 

และจัดทำาผังเมืองรวม (มาตรา 19) และการรับฟังความคิดเห็นภายหลังจากคณะกรรมการผังเมือง 

ให้ความเห็นชอบร่างผังเมืองรวมแล้ว (มาตรา 23)

จากการศกึษาพบวา่ การรบัฟงัความคิดเห็นของประชาชนตามมาตรา 19 นัน้ เป็นไปตามกฎกระทรวง  

กำาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการโฆษณา การประชุม และการแสดงข้อคิดเห็นของประชาชน 

ในการวางและจัดทำาผังเมืองรวม พ.ศ. 2552 ข้อ 9 ซึ่งระบุให้บุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้มีสิทธิแสดงข้อคิดเห็น 

เกี่ยวกับการวางและจัดทำาผังเมืองรวม

(1)  เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินหรืออาคาร ที่ตั้งอยู่ในท้องที่ที่จะวางและจัดทำาผังเมืองรวม 

  หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าว

(2)  ผูแ้ทนหนว่ยงานของรฐั ผูแ้ทนสถาบนัอดุมศกึษาทีจ่ดัการศกึษาดา้นการผงัเมอืงหรอืสิง่แวดลอ้ม  

  ผู้แทนสมาคม ผู้แทนภาคเอกชนและบุคคลหรือคณะบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องตามข้อ 7

(3)  สมาชิกรัฐสภาและสมาชิกสภาท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่จะวางและจัดทำาผังเมืองรวม

(4)  กำานันและผู้ใหญ่บ้านแห่งท้องที่ที่จะวางและจัดทำาผังเมืองรวม

สำาหรบัการรบัฟงัความคดิเหน็ของประชาชนตามมาตรา 23 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

วา่ด้วยวธิกีารประกาศเชญิชวนใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีไปตรวจดแูผนผงั พ.ศ. 2550 และหลกัเกณฑก์ารพจิารณา 
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คำาร้องของผู้มีส่วนได้เสียยื่นคำาร้องขอให้แก้ไขหรือเปล่ียนแปลง หรือยกเลิกข้อกำาหนดเกี่ยวกับการใช้ 

ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวม ตามมติในการประชุมคณะกรรมการผังเมือง ครั้งที่ 9/2550 เมื่อวันที่ 14  

กันยายน พ.ศ. 2550 โดยหลักเกณฑ์การพิจารณาคำาร้องของผู้มีส่วนได้เสียยื่น คำาร้องขอให้แก้ไขหรือ 

เปลีย่นแปลง หรอืยกเลกิขอ้กำาหนดเกีย่วกบัการใชป้ระโยชนท์ีด่นิของผังเมืองรวม ขอ้ 4 ระบุวา่ คำารอ้งทีไ่ด ้

ยื่นให้ประกอบด้วย

“1. หลักฐานแสดงวา่ตนเปน็ผูม้สีว่นไดเ้สยี ซึง่ประกอบดว้ย สำาเนาบตัรประจำาตวัประชาชน 

หรือบัตรอื่นใดที่ทางราชการออกให้ และข้อความระบุแสดงว่าตนเป็นผู้มีส่วนได้เสีย และ 

ความต้องการที่จะให้แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อกำาหนดจากเดิมเป็นของใหม่  

พร้อมทั้งเหตุผลประกอบ...”

จะเห็นได้ว่าบทบัญญัติตามกฎหมายผังเมืองที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นของ 

ประชาชนมิได้กำาหนดนิยามของ “ผู้มีส่วนได้เสีย” ไว้เป็นการเฉพาะ ดังนี้ การตีความผู้มีส่วนได้เสียจึงต้อง 

ตีความในความหมายอย่างกว้าง เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของประชาชนและชุมชนในการดำารงชีพอย่าง 

ปกติและต่อเนื่องในสิ่งแวดล้อมที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิต 

ของตน ซึ่งจากการศึกษาพบว่า ปัจจุบันมีการตีความผู้มีส่วนได้เสียที่กว้างอยู่แล้ว โดยเพียงแต่แสดงได้ว่า 

ตนเป็นผู้มีส่วนได้เสียอย่างไร คำาร้องเพื่อขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขร่างผังเมืองนั้นก็จะได้รับการนำาไปพิจารณา 

นอกจากนี้ สิทธิในการแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการวางและจัดทำาผังเมืองรวม ตามมาตรา 19 ควร 

เปดิโอกาสใหแ้กป่ระชาชนในวงกวา้ง และยิง่ตอ้งหมายความรวมถงึผูม้สีว่นไดเ้สยีในการดำาเนนิการวางและ 

จดัทำาผังเมอืงรวมดว้ย เนือ่งจากขัน้ตอนในการแสดงขอ้คดิเหน็ตอ่ผงัเมืองรวมดงักลา่ว เปน็ขัน้ตอนทีส่ำาคญั 

เพือ่ช้ีแจง ทำาความเขา้ใจกบัประชาชนในชว่งกอ่นการดำาเนนิการวางหรอืจดัทำาผงัเมอืงรวม แตจ่ากการศกึษา 

พบวา่กฎกระทรวงกำาหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขในการโฆษณา การประชมุ และการแสดงขอ้คดิเหน็ 

ของประชาชนในการวางและจัดทำาผังเมืองรวม พ.ศ. 2552 ที่กำาหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องผู้มีสิทธิแสดง 

ขอ้คดิเหน็เกีย่วกบัการวางและจดัทำาผงัเมอืงรวม ยงัไมค่รอบคลมุถงึกลุม่บคุคลผูท้ีม่สีว่นไดเ้สยีอยา่งทัว่ถงึ 

ทั้งนี้ การใช้สิทธิในการแสดงข้อคิดเห็น ตามมาตรา 19 และการรับคำาร้องของผู้มีส่วนได้เสียตาม

มาตรา 23 ดงักลา่วขา้งตน้ ยงัไมม่หีลกัเกณฑท์ีช่ดัเจนสำาหรบัประชาชนทัว่ไปในการทีจ่ะสามารถพจิารณา

ไดว้า่ตนเองมสีทิธใินการแสดงขอ้คดิเหน็เกีย่วกบัการวางและจดัทำาผงัเมืองรวม หรอืเป็นผูมี้สว่นไดเ้สยีซึง่มี

สทิธยิืน่คำารอ้งให้แกไ้ขเปลีย่นแปลงร่างผงัเมอืงหรอืไม ่ซึง่มผีลตอ่การตดัสนิใจเขา้มาใชส้ทิธใินการมสีว่นร่วม 

ของประชาชน

5.1.4 คำาร้องของผู้มีส่วนได้เสีย ที่ยื่นเมื่อพ้นกำาหนดระยะเวลา 90 วันตามกฎหมาย

ตามมาตรา 24 แหง่พระราชบญัญตักิารผังเมือง พ.ศ. 2518 ทีก่ำาหนดให้ “ภายในกำาหนดเกา้สบิวนั 

ต้ังแต่วันปิดประกาศในมาตรา 23 ผู้มีส่วนได้เสียผู้ใดมีหนังสือถึงสำานักผังเมืองหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
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ผู้วางและจัดทำาผังเมืองรวมนั้น ร้องขอให้แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกำาหนดเกี่ยวกับการใช้ 

ประโยชนท์ีดิ่นของผงัเมอืงรวมนัน้...ใหส้ำานกัผงัเมอืงหรอืเจา้พนกังานทอ้งถิน่แลว้แตก่รณ ีเสนอคำารอ้งนัน้ 

ตอ่คณะกรรมการผังเมอืง...” และตามหลักเกณฑก์ารพจิารณาคำารอ้งของผูมี้สว่นไดเ้สยียืน่คำารอ้งขอใหแ้กไ้ข 

หรือเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกำาหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวม ข้อ 3 กำาหนดให้ 

ผูม้สีว่นไดเ้สยีตอ้งยืน่คำาร้องขอให้แกไ้ขหรือเปลีย่นแปลงหรอืยกเลกิขอ้กำาหนดเกีย่วกบัการใชป้ระโยชนท์ีดิ่น 

ของผังเมืองรวมนั้น ภายในระยะเวลาที่พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 กำาหนดไว้

ประเดน็ปญัหาในการยืน่คำารอ้งของผูม้สีว่นไดเ้สยี ทีย่ืน่เมือ่พน้กำาหนดระยะเวลา 90 วนั มาพจิารณา  

คอืทำาใหก้ระบวนการจดัทำาผงัเมอืงลา่ชา้ออกไป โดยอาจสง่ผลกระทบตอ่การกำาหนดการใชป้ระโยชนท์ีด่นิได ้

ตวัอยา่งเชน่ กรณศีกึษาผงัเมอืงรวมจงัหวดัสมทุรสงคราม ซึง่มกีารดำาเนนิการจดัทำาตัง้แตป่ ีพ.ศ. 2547 และ 

จัดทำามาถึงข้ันตอนการปดิประกาศ 90 วนั และเปิดโอกาสให้ผูมี้สว่นไดเ้สยียืน่คำารอ้งเพือ่ขอแกไ้ขเปลีย่นแปลง 

รา่งผงัเมอืง แตป่รากฏขอ้เทจ็จรงิในภายหลงัวา่มีการยืน่คำารอ้งเพือ่ขอแกไ้ขเปลีย่นแปลงรา่งผงัเมือง หลงัพ้น 

กำาหนดระยะเวลา 90 วัน ตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 โดยประเด็นปัญหา 

กรณีนี้ คณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายประธานวุฒิสภามีความเห็นว่า การยื่นหนังสือร้องคัดค้านร่าง 

ผังเมืองรวมจังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อพ้นกำาหนด 90 วันนับตั้งแต่วันปิดประกาศ ย่อมส่งผลให้หนังสือ 

รอ้งขอดังกล่าวเปน็หนงัสอืรอ้งขอทีไ่มช่อบดว้ยกฎหมาย คณะกรรมการผงัเมอืงจงึไมจ่ำาตอ้งพจิารณาหนงัสอื 

รอ้งขอดงักลา่วแตป่ระการใด อยา่งไรกต็าม คณะกรรมการผังเมืองอาจใชห้นงัสือรอ้งขอดงักล่าวเป็นขอ้มลู 

ประกอบในการพิจารณาหนังสือร้องขอฉบับอื่นที่ยื่นเข้ามาภายในกำาหนดเวลาได้1

คณะผูวิ้จัยเห็นวา่ ระยะเวลาท่ีกำาหนดใหผู้มี้สว่นไดเ้สยี ยืน่คำารอ้งภายใน 90 วนั เป็นระยะเวลาเรง่รดั  

(délaiindicatif) ซึ่งกฎหมายกำาหนดให้กระทำาการหรือไม่กระทำาการอย่างใดอย่างหนึ่ง ภายในระยะเวลา 

ทีก่ำาหนด โดยมไิดม้สีภาพบงัคบัวา่หากไมก่ระทำาตามกรอบระยะเวลาดงักลา่ว จะสง่ผลตอ่ความไมช่อบด้วย 

กฎหมายอย่างไร อีกทั้งไม่ได้เป็นระยะเวลาที่มุ่งคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยตรง แต่ระยะเวลา 

ดังกล่าวเป็นการกำาหนดระยะเวลาท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อเร่งรัดให้สำานักผังเมืองหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ดำาเนินการรวบรวมคำาร้อง และส่งให้คณะกรรมการผังเมืองพิจารณา ก่อนดำาเนินการจัดทำาผังเมืองใน 

ขั้นตอนต่อๆ ไป

ทัง้นี ้การดำาเนนิการตามระยะเวลาเรง่รดั แม้วา่จะลว่งเลยระยะเวลาทีก่ำาหนดไว ้กจ็ะตอ้งดำาเนนิการ 

ภายในระยะเวลาอันสมควรด้วย2 ซ่ึงกรณีการรับพิจารณาคำาร้องที่ยื่นเกินกำาหนดระยะเวลา 90 วัน 

1 หนังสือคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายประธานวุฒิสภา สำานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว (คกม) 0012.12/114  
ลงวันที่ 28 เมษายน 2553
2 ระยะเวลาบังคับ (délaiimperatif) และระยะเวลาเร่งรัด (délaiindicatif) กับเงื่อนไขความชอบด้วยกฎหมายของ 
การกระทำาทางปกครอง, ณรงค์ฤทธิ์ เพชรฤทธิ์, http://www.pub-law.net/publaw/view.aspx?id=1917
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กเ็ชน่เดยีวกนั การท่ีสำานกัผงัเมอืงหรือเจา้พนกังานทอ้งถิน่จะรบัคำารอ้งไวพ้จิารณา ตอ้งเปน็คำารอ้งทีแ่มจ้ะยืน่ 

เกนิ 90 วนั แตก่ย็งัอยูใ่นระยะเวลาอนัสมควรทีไ่มย่าวนานจนเกนิไป มใิชเ่ปดิรบัพจิารณาคำารอ้งทีเ่กนิระยะเวลา 

ทกุคำารอ้งอยา่งไมส่ิน้สดุ อนัอาจกอ่ใหเ้กดิปญัหาการจดัทำาผงัเมอืงลา่ชา้ เหมอืนเชน่กรณตีวัอยา่งผงัเมอืงรวม 

จังหวัดสมุทรสงครามได้

นอกจากนี้ กรณีการยื่นคำาร้องเมื่อพ้นกำาหนดระยะเวลาดังกล่าว มีบทบัญญัติตามกฎหมายที่

สามารถนำามาเทียบเคียงได้ กล่าวคือ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ซึ่งมีสาระ

สำาคัญ คือ

มาตรา 65 ระยะเวลาที่กำาหนดไว้ในคำาสั่งของเจ้าหน้าที่อาจมีการขยายอีกได้  

ถา้ระยะเวลานัน้ไดส้ิน้สดุลงแลว้ เจา้หนา้ทีอ่าจขยายโดยกำาหนดให้มีผลยอ้นหลังไดเ้ชน่กนั  

ถ้าการสิ้นสุดตามระยะเวลาเดิมจะก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมที่จะให้สิ้นสุดตามนั้น

มาตรา 66 ในกรณีที่ผู้ใดไม่อาจกระทำาการอย่างหนึ่งอย่างใด ภายในระยะเวลาที่ 
กำาหนดไว้ในกฎหมายได้ เพราะมีพฤติการณ์ที่จำาเป็นอันมิได้เกิดขึ้นจากความผิดของผู้นั้น  
ถา้ผูน้ัน้มคีำาขอ เจา้หนา้ทีอ่าจขยายระยะเวลาและดำาเนนิการส่วนหนึง่ส่วนใดทีล่่วงมาแล้ว 
เสียใหม่ก็ได้...

จากสาระสำาคัญของบทบัญญัติข้างต้น จะเห็นได้ว่า ระยะเวลาที่กฎหมายกำาหนดไว้อาจขยายได้  
ทัง้โดยเจ้าหนา้ทีข่ยายเองหรอืกรณทีีม่ผีูร้อ้งขอ ซึง่ในกรณกีารยืน่คำารอ้งเพือ่แกไ้ขเปลีย่นแปลงรา่งผงัเมอืง 
ที่ถือเป็นระยะเวลาเร่งรัดนี้ แม้มิได้มีการยื่นคำาร้องภายในกำาหนดระยะเวลา 90 วัน ตามกฎหมาย แต่หาก 
ปรากฏขอ้เทจ็จรงิวา่มพีฤตกิารณท์ีจ่ำาเปน็ เชน่ การทีผู่ย้ืน่คำารอ้งไมท่ราบเรือ่งการจดัทำาผงัเมอืงในพืน้ท่ีและ 
ไม่ทราบถึงระยะเวลาที่เปิดโอกาสให้ยื่นคำาร้องมาก่อนเช่นนี้ เจ้าหน้าที่ที่มีอำานาจในการรับคำาร้องย่อมมี 
อำานาจทีจ่ะรบัคำารอ้งท่ียืน่เกนิระยะเวลาดงักลา่วไวพ้จิารณาได ้อยา่งไรกต็ามเพือ่มใิหเ้กดิความลา่ชา้อนัอาจ 
เป็นอุปสรรคต่อการดำาเนินการจัดทำาผังเมืองในขั้นตอนต่อไป สำานักผังเมืองหรือเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 

ควรกำาหนดหลักเกณฑ์เพื่อใช้เป็นกรอบในการพิจารณารับคำาร้องที่ยื่นเกิน 90 วัน ไว้ล่วงหน้า

5.2	สิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชนในช่วงระหว่างรอประกาศบังคับใช้

นับตั้งแต่มีการตราพระราชกฤษฎีกากำาหนดเขตที่ดินที่จะทำาการสำารวจ เพื่อการวางและจัดทำา  
ผังเมืองรวมในท้องที่ 72 จังหวัด พ.ศ. 2546 กระทั่งถึงปัจจุบัน พบว่ายังมีผังเมืองรวมจำานวนมากที่ยังไม่มี 
การประกาศบังคับใช้ ซ่ึงประเด็นปัญหาของกระบวนการผังเมืองช่วงระหว่างรอประกาศบังคับใช้ กรณีนี้  
หมายความถึงกระบวนการจัดทำาผังเมืองได้ดำาเนินการผ่านขั้นตอนการมีมติเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 
ซึ่งเป็นกระบวนการท่ีถือว่าผังเมืองมีความแน่นอนในระดับหนึ่งแล้ว หากแม้จะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
ก็เป็นการแก้ไขเล็กน้อย ไม่กระทบต่อสาระสำาคัญของผังเมือง
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ปญัหาของกระบวนการผงัเมอืงภายหลังผ่านการมีมตเิห็นชอบจากคณะรฐัมนตรแีล้วนัน้ ส่วนใหญ ่
เป็นประเด็นปัญหาความล่าช้าในการดำาเนินการ เพื่อให้มีการประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมาย ซึ่งปัญหา 

ความล่าช้าในการประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมายดังกล่าว นำามาสู่ประเด็นปัญหาอื่นๆ ตามมา ดังนี้

5.2.1 กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยเจ้าพนักงานการผังไม่ใช้อำานาจในการกำาหนด 

 หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ ในทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ ในการวางผังและจัดทำา 

 ผังเมืองรวม ตามมาตรา 15 (3) แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 

ในระหวา่งทีผ่งัเมอืงยงัไมม่กีารประกาศบังคับใช ้มีกฎหมายทีส่ามารถกำาหนดมาตรการเพือ่คุ้มครอง 
พืน้ทีไ่ด ้กลา่วคอื ตามมาตรา 15 (3) แหง่พระราชบญัญตักิารผงัเมอืง พ.ศ. 2518 ซึง่ใหอ้ำานาจเจา้พนกังาน 
การผังในการกำาหนดหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน เพื่อประโยชน์ในการวางและจัดทำาผังเมือง
รวมได้

พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 มาตรา 15 ได้บัญญัติให้อำานาจเจ้าพนักงานการผัง 
ในการดำาเนนิการมาตรการตา่งๆ เพ่ือให้สามารถบรรลเุจตนารมณข์องกฎหมาย โดยบญัญตัวิา่ “ในระหวา่ง 
กำาหนดเวลาที่พระราชกฤษฎีกากำาหนดเขตที่ดินที่จะทำาการสำารวจใช้บังคับให้เจ้าพนักงานการผังเมือง 

มีอำานาจดังต่อไปนี้

(1)  เข้าทำาการอันจำาเป็นเพื่อการสำารวจ

(2)  กำาหนดเขตที่ดินที่ประสงค์จะให้เป็นเขตผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ

(3)  กำาหนดหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ในการวางผังและจัดทำา 

  ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ ทั้งนี้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผังเมืองแล้ว

(4)  ทำาเครื่องหมายระดับ ขอบเขต และแนวเขตตามความจำาเป็น

(5)  แจง้ใหห้นว่ยราชการ องคก์ารของรฐัหรอืรฐัวสิาหกจิสง่แผนทีห่รอืแผนผงัแสดงเขตทีด่นิเพยีง 

  เท่าที่จำาเป็น เพื่อประโยชน์ในการวางและจัดทำาผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ...”

โดยเฉพาะบทบัญญัติมาตรา 15 (3) ซึ่งบัญญัติเกี่ยวกับการกำาหนดหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์

ทรพัยส์นิ แสดงให้เห็นถงึเจตนารมณข์องพระราชบญัญตักิารผงัเมอืง พ.ศ. 2518 ทีต่อ้งการใหเ้จา้พนกังาน 

การผงัมอีำานาจใชด้ลุพนิจิในการพิจารณาวา่ควรจะตอ้งดำาเนนิมาตรการบางอยา่งเพือ่ประโยชนใ์นการวางผงั 

และจัดทำาผังเมืองรวมให้บรรลุผลหรือไม่ ซึ่งขั้นตอนในการจัดทำาร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม 

ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงการประกาศเป็นกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมให้มีผลใช้บังคับนั้น ต้องใช้ระยะ

เวลาดำาเนินการระยะหนึ่ง ซึ่งเมื่อถึงเวลาประกาศกฎกระทรวงให้ผังเมืองรวมมีผลบังคับใช้ในพื้นที่ สภาพ

พื้นที่ตามร่างผังเมืองอาจเปลี่ยนแปลงสภาพไปจากสภาพเดิมในขณะที่มีการสำารวจเพื่อจัดทำาร่างผังเมือง

รวม อันจะทำาให้กระบวนการจัดทำาผังเมืองรวมซึ่งใช้ทรัพยากรของรัฐไปจำานวนมากไม่สามารถบรรลุ



212

สำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายได้ บทบัญญัติมาตรา 15 (3) จึงได้บัญญัติให้อำานาจแก่เจ้าพนักงานการผัง 

ในการกำาหนดหลกัเกณฑก์ารใชป้ระโยชนท์รพัยส์นิ โดยเจตนารมณก์เ็พือ่ไมใ่หม้กีารใชป้ระโยชนท์รพัยส์นิ 

ขัดต่อร่างผังเมืองรวมที่กำาลังจะประกาศใช้บังคับ

ขอ้สงัเกตสำาหรบักรณเีจา้พนกังานการผงัไมใ่ชอ้ำานาจตามมาตรา 15 วรรคหนึง่ (3)3 ซึง่เปน็อำานาจ 

ดุลพนิจิเพือ่กำาหนดหลกัเกณฑก์ารใชป้ระโยชนใ์นทรพัยส์นิ เพือ่ประโยชนใ์นการวางและจดัทำาผงัเมืองรวม 

หรือผังเมืองเฉพาะ ต้องพิจารณาด้วยว่าการไม่กำาหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวนั้นเป็นการไม่ใช้ดุลพินิจเลย ซึ่ง 

ถอืวา่เปน็การกระทำาทีไ่มช่อบดว้ยกฎหมายเชน่กนั เพราะกฎหมายกำาหนดใหใ้ชด้ลุพนิจิดว้ยหรอืเปน็กรณี 

ทีใ่ช้ดุลพนิจิเลือกท่ีจะไมก่ำาหนดหลกัเกณฑด์งักลา่ว หากเจา้พนกังานการผงัหรอืหนว่ยงานของรฐัใชด้ลุพินจิ 

เลือกมาตรการที่จะไม่กำาหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวนั้น ต้องพิจารณาต่อไปด้วยว่าการไม่กำาหนดหลักเกณฑ์  

กย็งัสามารถบรรลวุตัถปุระสงคใ์นการวางและจดัทำาผงัเมอืงหรอืไม ่และแมจ้ะบรรลวุตัถปุระสงคด์งักลา่วได้  

ก็ต้องพิจารณาต่อไปด้วยว่า การไม่กำาหนดหลักเกณฑ์นี้ ส่งผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่ 

กฎหมายคุม้ครองไวน้อ้ยทีส่ดุหรอืไม ่(ในกรณนีี ้ตอ้งพจิารณาทัง้เจา้ของหรอืผูค้รอบครองทีด่นิและประชาชน 

ในพื้นที่ที่มีการวางและจัดทำาผังเมือง) อีกทั้งการไม่กำาหนดหลักเกณฑ์นี้ มีประโยชน์หรือคุ้มค่ามากกว่า 

การกำาหนดหลักเกณฑ์หรือไม่ นอกจากนี้ หากปรากฏว่าการเลือกที่จะไม่ออกหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ 

ในทรพัยส์นินี ้เปน็เหตใุหก้ารวางและจดัทำาผงัเมอืงไมอ่าจบรรลผุลไดอ้ยา่งแนแ่ท ้โดยวญิญชูนทัว่ไปกท็ราบ

ได้นั้น ย่อมจะเป็นการใช้ดุลพินิจที่ผิดพลาดอย่างชัดแจ้งด้วย

จากการศึกษาพบวา่ กรมโยธาธกิารและผงัเมืองเคยใชอ้ำานาจตามมาตรา 15 (3) ในการออกประกาศ 

กรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง กำาหนดหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ในการวาง 

และจัดทำาผังเมืองรวม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการบังคับใช้ในกรณีอาคารพาณิชยกรรม ประเภทค้าปลีกค้าส่ง 

ในหลายพืน้ที ่แตท่ัง้นีเ้คยปรากฏขอ้เทจ็จรงิว่า กรมโยธาธกิารและผงัเมอืงไดใ้ชอ้ำานาจตามมาตราดงักลา่วกบั 

กรณอีืน่ๆ เชน่ ประกาศกรมโยธาธกิารและผงัเมอืง เรือ่งกำาหนดการใชป้ระโยชนท์รพัยส์นิเพือ่ประโยชนใ์น 

การวางและจัดทำาผงัเมอืงรวมในท้องท่ีจงัหวดักระบี ่(ฉบบัที ่2) จงัหวดัแมฮ่อ่งสอน และจงัหวดัพงังา เปน็ต้น

แต่การที่กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยเจ้าพนักงานการผังไม่มีการใช้อำานาจตามมาตรา 15 (3)  

เพือ่หา้มการใชป้ระโยชนท์ีด่นิเพือ่กจิการบางประเภท อนัเปน็การปอ้งกนัไมใ่หม้กีารใชป้ระโยชนท์ีด่นิในพืน้ที ่

ขัดกบัรา่งกฎกระทรวงให้ใชผ้งัเมอืงรวมท่ีกำาลงัจะประกาศใชบ้งัคบั ทำาใหใ้นระหวา่งการจดัทำาผงัเมอืงรวม 

ทีล่่าช้า ไมม่มีาตรการในการคุ้มครองพ้ืนท่ี ซึง่สง่ผลใหก้ารดำาเนนิการเพือ่ใหมี้กจิการหรอืโครงการทีข่ดัหรอื 

ถูกกำาหนดห้ามไว้ในผังเมืองสามารถดำาเนินการได้ 

3 ความเห็นสำาหรับร่างรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ โดย ดร. กรรณิกา สินธิพงษ์ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2557



213

ผังเมืองกับก�รคุ้มครองสิทธิชุมชน
และสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน

ตวัอยา่งเชน่ กรณกีารดำาเนนิโครงการโรงไฟฟา้หนองแซง อำาเภอหนองแซง จงัหวดัสระบุร ีซึง่อยูใ่น 

เขตการจัดทำาผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรี โดยขั้นตอนการจัดทำาผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรีเริ่มดำาเนินการ 

เม่ือปี 2546 และไดด้ำาเนนิการขัน้ตอนตา่งๆ ถงึขัน้ทีค่ณะรฐัมนตรพีจิารณารบัหลกัการตัง้แตว่นัที ่15 มิถนุายน  

2550 ขั้นตอนที่เหลือในการประกาศบังคับใช้ผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรี ได้แก่

1) คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา

2) คณะกรรมการกฤษฎีกาส่งร่างผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรีให้คณะรัฐมนตรีรับทราบ

3) ส่งร่างผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรีให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนาม

4) กรมโยธาธิการและผังเมืองส่งกฎกระทรวงไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ตามร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรีดังกล่าว พื้นที่ตั้งโครงการโรงไฟฟ้า 

หนองแซงถูกกำาหนดให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม ซึ่งห้ามก่อสร้างโรงไฟฟ้า และ 

ในระหว่างที่ไม่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงฯ ดังกล่าว เจ้าพนักงานการผังก็ไม่ได้ใช้อำานาจหน้าที่ในการ 

ประกาศกำาหนดหลกัเกณฑก์ารใชป้ระโยชนท์รพัยส์นิ โดยหา้มใชท้ีด่นิเพือ่ประกอบกจิการโรงงานทกุประเภท 

เว้นแต่โรงงานขนาดเล็กตามที่กำาหนดไว้ในบัญชีแนบท้ายกฎกระทรวงฯ ในพื้นที่ที่ตามร่างกฎกระทรวงฯ 

กำาหนดใหเ้ปน็ทีด่นิประเภทอนรุกัษช์นบทและเกษตรกรรม ซึง่รวมถงึพืน้ทีอ่ำาเภอหนองแซง จงัหวดัสระบรุ ี

ดว้ย ทำาใหพ้ืน้ทีย่งัถกูใชแ้ละหรอือาจถกูใชไ้ปในกจิการทีข่ดัหรอืแยง้ตอ่รา่งกฎกระทรวงฯ มาอยา่งตอ่เนือ่ง 

นับแต่ปี 2548 กล่าวคือ ได้มีการใช้พื้นที่อำาเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี เพื่อก่อสร้างโรงงานอันขัดต่อ 

ร่างกฎกระทรวงอย่างน้อย 4 โรงงาน ได้แก่ โรงงานผลิตสารป้องกันและกำาจัดศัตรูพืช โรงงานผลิต 

ผลิตภัณฑ์จากพลาสติก โรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผา และโรงงานตัดและเชื่อมโลหะทั่วไป

ความล่าช้าในการจัดทำาผังเมืองและโดยที่ไม่มีการกำาหนดหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน 

หา้มกจิการทีข่ดัตอ่ผงัเมอืงดงักลา่ว ทำาใหเ้จตนารมณข์องพระราชบญัญตักิารผงัเมอืงไมส่ามารถบรรลผุลได้ 

และทำาให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสระบุรีไม่ได้รับการคุ้มครองตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ 

การผังเมือง เพราะหน่วยงานรัฐยังคงอนุญาตให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินประกอบกิจการต่างๆ ในพื้นที่ 

จังหวัดสระบุรี แม้จะขัดต่อร่างกฎกระทรวงฯ ที่กำาลังจะประกาศบังคับใช้ ส่งผลให้สิทธิในการมีชีวิตอยู่ใน 

สิ่งแวดล้อมที่ดีของประชาชนในอำาเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี รวมถึงประชาชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัด 

สระบรุ ีทีจ่ะไดร้บัการคุม้ครองเมือ่มกีารประกาศบงัคบัใชผ้งัเมอืงรวมจงัหวดั หรอืประกาศกำาหนดหลกัเกณฑ ์

การใช้ประโยชน์ทรัพย์สินไม่ได้รับการคุ้มครอง อีกทั้งยังเป็นการละเมิดสิทธิชุมชนที่รัฐธรรมนูญแห่ง 

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 66 และมาตรา 67 ได้รับรองและคุ้มครองไว้ด้วย จึงนำามาสู่ 

การฟ้องร้องดำาเนินคดีต่อศาลปกครอง เพื่อขอให้ศาลพิพากษาให้หน่วยงานดำาเนินการประกาศใช้ 

กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรี โดยในระหว่างที่ยังไม่มีการประกาศใช้บังคับ 

กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรี ขอให้มีการประกาศกำาหนดหลักเกณฑ์การใช้ 



214

สำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ประโยชน์ทรัพย์สินเพ่ือประโยชน์ในการวางและจัดทำาผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรี โดยกำาหนดห้ามใช้ 

ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการประเภทโรงงานทุกจำาพวก ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงาน 

ขนาดเล็กตามบัญชีแนบท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรี ในพื้นที่ถูกกำาหนด 

เปน็เขตอนรุกัษช์นบทและเกษตรกรรมในพ้ืนทีจ่งัหวดัสระบรุ ีตามรา่งกฎกระทรวงใหใ้ชบ้งัคบัผงัเมอืงรวม

จังหวัดสระบุรี

นอกจากนี้ ยังมีกรณีตัวอย่างการประกาศบังคับใช้ผังเมืองรวมที่ล่าช้าอื่นๆ เช่น กรณีผังเมืองรวม 

ชมุชนบา้นแพว้ จงัหวดัสมทุรสาคร4 กรณผีงัเมอืงรวมจงัหวดันครศรธีรรมราช5 และกรณผีงัเมอืงรวมจงัหวัด 

ชลบุรี6 ที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินขัดต่อร่างผังเมืองรวม ซึ่งประกาศบังคับใช้ล่าช้าและส่งผลให้ไม่สามารถ 

คุ้มครองพื้นที่จากการดำาเนินกิจการที่ขัดต่อสาระของผังเมือง รวมทั้งไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ 

ในการวางผังเมืองได้

5.2.2 หน่วยงานรัฐที่มีอำานาจไม่นำาสาระของผังเมืองไปใช้ในการคุ้มครองสิทธิชุมชน 

 หรือประกอบการพิจารณาอนุมัติอนุญาต 

การที่กระบวนการจัดทำาผังเมืองได้ผ่านขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และคณะ 

รัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแล้ว ซึ่งสาระของผังเมืองหลังจากผ่านขั้นตอนนี้จะไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใน 

สาระสำาคัญแล้ว ดังนั้น สาระของผังเมืองจึงสามารถนำามาอ้างอิงเพื่อประกอบการพิจารณาในการอนุญาต 

โครงการหรือกิจการใดๆ ที่มีการยื่นขออนุญาตเข้าดำาเนินการในพื้นที่ได้ ทั้งนี้ แม้ว่าร่างผังเมืองดังกล่าวยัง 

ไมม่กีารประกาศบงัคับใชเ้ปน็กฎหมาย แตส่าระของผงัเมอืงดงักลา่วถอืเปน็ขอ้เทจ็จรงิทีห่นว่ยงานซึง่มอีำานาจ 

อนุมัติอนุญาต ต้องรับฟังและนำาไปใช้ประกอบการตัดสินใจก่อนออกคำาสั่งทางปกครอง เช่น กรณีการฟ้อง 

เพกิถอนใบอนญุาตประกอบกจิการโรงงานผลติไฟฟา้ในพืน้ทีอ่ำาเภอหนองแซง จงัหวดัสระบรุ ี(คดหีมายเลข 

แดงที่ 126/2556 ศาลปกครองกลาง)

ตัวอย่าง กรณีศึกษาจากความเห็นแย้งของตุลาการศาลปกครอง ซึ่งตามพระราชบัญญัติจัดตั้ง 

ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 67 กำาหนดให้ในกรณีที่การทำาคำาพิพากษา 

หรือคำาสั่งของศาลปกครอง ถ้าจะต้องกระทำาโดยตุลาการศาลปกครองหลายคน คำาพิพากษาหรือคำาสั่งนั้น 

จะต้องบังคับตามความเห็นของฝ่ายข้างมาก และในกรณีที่ตุลาการในศาลปกครองผู้ใดมีความเห็นแย้ง 

ให้ทำาความเห็นแย้งไว้ในคำาพิพากษาหรือคำาสั่งนั้น

กรณีศึกษา เป็นคดีเกี่ยวกับปัญหาความล่าช้าในการประกาศบังคับใช้ผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรี  

และในระหวา่งชว่งเวลาดงักลา่วมกีารออกใบอนญุาตใหป้ระกอบกจิการทีข่ดัตอ่รา่งผงัเมอืง โดยรา่งผงัเมือง 

4 คำาร้องเลขที่ 125/2556
5 คำาร้องเลขที่ 151/2556
6 คำาร้องเลขที่ 7/2556
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ผังเมืองกับก�รคุ้มครองสิทธิชุมชน
และสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน

ดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาตรวจร่างของคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

สาระสำาคัญเรื่องการกำาหนดประเภทที่ดินและข้อกำาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินได้อีก 

ประชาชนในพื้นที่อำาเภอหนองแซงและอำาเภอภาชี จังหวัดสระบุรี ยื่นฟ้องคณะกรรมการกำากับ 

กจิการพลงังานกบัพวกรวม 3 คน โดยอา้งเหตกุารณก์ารออกใบอนญุาตโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย เนือ่งจาก 

อาศยัฐานจากมตเิหน็ชอบรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มทีไ่มไ่ดน้ำาเสนอขอ้เทจ็จรงิในสว่นทีเ่ปน็ 

สาระสำาคัญ เช่น ไม่ได้นำาเสนอข้อเท็จจริงและข้อมูลเรื่องการใช้ประโยชน์ที่ดินตามร่างผังเมืองรวมจังหวัด 

สระบุรี และการพิจารณาออกใบอนุญาตขัดต่อกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 ออกตามความในพระราชบัญญัติ 

โรงงาน พ.ศ. 2535 ข้อ 4 เนื่องจากบริเวณที่ตั้งโรงไฟฟ้าอยู่ในพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม 

ตามรา่งผงัเมอืงรวมจงัหวดัสระบรุ ีอนัเปน็การขดัตอ่เจตนารมณข์องการวางผงัเมอืง โดยผูฟ้อ้งคดมีคีำาขอให ้

เพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตไฟฟ้า และให้เพิกถอนมติของคณะกรรมการผู้ชำานาญการ 

ที่ให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงไฟฟ้า

ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำาร้องขอให้ศาลกำาหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองอย่างใดๆ เพื่อบรรเทาทุกข์ 

ชัว่คราวกอ่นการพพิากษา โดยขอใหศ้าลมคีำาสัง่ทเุลาการบังคบัตามใบอนญุาตประกอบกจิการโรงงานผลติ 

ไฟฟ้า หรือระงับการดำาเนินการใดๆ ในพื้นที่โครงการโรงไฟฟ้าไว้เป็นการชั่วคราวก่อนศาลมีคำาพิพากษา

ความเหน็แยง้ของตลุาการซึง่เปน็องคค์ณะในการพจิารณาคด ีปรากฏในคำาสัง่ทเุลาการบงัคบัตาม

กฎหรอืคำาสัง่ทางปกครอง หรอืยกคำาขอทเุลาการบังคบั ตามกฎหรอืคำาสัง่ทางปกครองของตลุาการหวัหนา้

คณะศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขแดงที่ 126/2556 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2554 

“ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานเลขที่ (สขร. 5)  

02-314/2553 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2553 ซึ่งเป็นการอนุญาตให้ประกอบกิจการผลิตพลังงานไฟฟ้า 

กำาลังการผลติ 1,600 เมกะวตัต ์และผูถ้กูฟ้องคดทีี ่2 เหน็วา่รา่งผงัเมอืงรวมจงัหวดัสระบรุยีงัไมม่ผีลบงัคบัใช้  

แม้คณะรัฐมนตรีจะมีมติเห็นชอบแล้ว จึงไม่นำามาประกอบการพิจารณาเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ 

ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มของผูถ้กูฟ้องคดท่ีี 3 ทัง้ทีผู่ถ้กูฟอ้งคดทีี ่1 และที ่2 ทราบวา่การกระทำาดงักลา่วขดักบั 

ข้อกำาหนดการใช้ประโยชน์ท่ีดินตามร่างผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรี ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแล้ว 

เห็นวา่ภายใต้เจตนารมณข์องกฎหมายวา่ดว้ยการบรหิารราชการแผน่ดนิและกฎหมายวา่ดว้ยการผงัเมอืงที ่

กล่าวมา และโดยสภาพมติของคณะรัฐมนตรีมีสภาพเป็นกฎ ซึ่งมีลักษณะเป็นหลักเกณฑ์ทั่วไป และผู้อยู่ 

ใต้บังคับบัญชาจะต้องปฏิบัติตาม การไม่ปฏิบัติตามมติของคณะรัฐมนตรีของข้าราชการพลเรือน หรือ 

ข้าราชการฝ่ายบริหารอื่น เป็นความผิดทางวินัยโดยตรง ดังนั้น ตามหลักความรับผิดชอบในการปฏิบัติ 

ราชการของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในการบริหารราชการแผ่นดิน กรณีจึงมีปัญหา 

การปฏิบัติราชการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 และที่ 2 ที่ไม่เป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรีน่าจะไม่ชอบด้วย 

กฎหมาย” 
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ทั้งนี้ แม้ความเห็นแย้งของตุลาการจะแตกต่างกับคำาสั่งขององค์คณะ ซึ่งมิได้มีผลในทางกฎหมาย 

ต่อคู่กรณี แต่ก็ถือเป็นแนวทางการวินิจฉัยท่ีแสดงให้เห็นถึงความสำาคัญของการนำาสาระผังเมืองซึ่งผ่าน 

ขั้นตอนการมีมติเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมาแล้ว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการอนุมัติอนุญาตโครงการ 

ต้องนำามาประกอบการพิจารณาด้วย

อย่างไรก็ตาม ศาลปกครองกลางได้วินิจฉัยคดีดังกล่าว ในประเด็นการไม่นำาข้อเท็จจริงของร่างกฎ

กระทรวงใหใ้ชบ้งัคบัผงัเมอืงรวมทีผ่า่นขัน้ตอนทีเ่ป็นสาระสำาคัญไปใชป้ระกอบการพจิารณาอนมัุตอินญุาต

โครงการหรือกิจกรรมที่ขัดต่อร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมและมีคำาพิพากษาเป็นคดีหมายเลข

แดงที่ 126/2556 ซึ่งมีสาระสำาคัญ ดังนี้

ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรี พ.ศ. .... แม้จะได้ดำาเนินการตามขั้นตอน

ของพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 จนผ่านขั้นตอนที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการและ

อยู่ระหว่างตรวจร่างกฎหมายของสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา แต่หากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

มหาดไทยมไิดล้งนามและยงัมไิดป้ระกาศในราชกจิจานเุบกษากย็งัไมม่ผีลบงัคบัใชเ้ปน็กฎหมาย การทีค่ณะ

รัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการเป็นเพียงการใช้อำานาจบริหารทั่วไปตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติ

ระเบยีบบรหิารราชการแผน่ดนิ พ.ศ. 2534 ประกอบกบัระเบยีบสำานกันายกรฐัมนตรวีา่ดว้ยการเสนอเรือ่ง 

ตอ่คณะรฐัมนตร ีพ.ศ. 2531 เมือ่พระราชบญัญตัผิงัเมอืง ซึง่เปน็กฎหมายเฉพาะกำาหนดใหร้ฐัมนตรวีา่การ 

กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้มีอำานาจออกกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม และเม่ือประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษาแล้วจึงมีสภาพเป็นกฎท่ีมีผลบังคับเป็นการทั่วไป มติของคณะรัฐมนตรีดังกล่าวจึงไม่มี 

ผลกระทบกระเทือนต่อสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามหรือบุคคลใด 

ศาลปกครองกลางเห็นว่า เมื่อร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรี พ.ศ. .... ได้

กำาหนดให้ที่ดินในอำาเภอหนองแซงบริเวณที่กำาหนดให้เป็นสีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว เป็นที่ดิน

ประเภทอนรุกัษช์นบทและเกษตรกรรมห้ามใชป้ระโยชนท์ีด่นิเพือ่กจิการโรงงานทกุจำาพวกตามกฎหมายวา่

ดว้ยโรงงาน ยงัไมม่สีภาพเปน็กฎทีจ่ะมสีภาพบังคับเป็นกฎหมาย ประกอบกบัขอ้เทจ็จรงิรบัฟงัไดว้า่อำาเภอ

หนองแซง จังหวัดสระบรีุ ซึง่เปน็สถานท่ีท่ีผูถ้กูฟอ้งคดทีี ่3 ขออนญุาตใชเ้ปน็สถานทีป่ระกอบกจิการโรงงาน

ผลติพลงังานไฟฟา้ ยงัไมเ่คยมกีฎกระทรวงใหใ้ชบ้งัคบัผงัเมอืงรวมมากอ่น จงึยงัไมอ่าจนำามาใชบ้งัคบัใหเ้ปน็

ผลเสียหายแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 ในฐานะที่เป็นเจ้าของที่ดินได้

คำาพพิากษาขา้งตน้ เปน็ตวัอยา่งการตคีวามของศาล ซึง่เหน็วา่รา่งผงัเมอืงทีผ่า่นมตคิวามเหน็ชอบ 

ของคณะรัฐมนตรีมาแล้วนั้น ไม่มีผลกระทบกระเทือนต่อสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลใด เนื่องจาก 

พระราชบัญญัติผังเมืองกำาหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้มีอำานาจออกกฎกระทรวงให้ 

ใชบั้งคบัผงัเมอืงรวมและเมือ่ยงัมไิดม้กีารประกาศในราชกจิจานเุบกษาเพือ่บังคบัเป็นกฎหมาย รา่งผงัเมอืง

ดังกล่าวจึงไม่อาจนำามาใช้บังคับให้เป็นผลเสียหายแก่ผู้ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินได้
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และสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน

7 ผู้สนใจดูรายละเอียดปัญหาได้ที่คำาร้อง ที่ 366/2550 และคำาร้องที่ 385/2556

5.3	สทิธชิมุชนและสทิธกิารมสีว่นรว่มของประชาชนในชว่งหลังประกาศบงัคบัใชผ้งัเมอืง

หลังการประกาศบังคับใช้ผังเมืองในแต่ละพื้นที่แล้ว ในหลายพื้นที่ก็ยังคงประสบกับปัญหา 

การละเมิดสิทธิชุมชนโดยหน่วยงานรัฐหรือเอกชน โดยแยกเป็นหัวข้อได้ดังนี้

5.3.1 การอนุญาตให้ประกอบกิจการที่ขัดกับกฎกระทรวงผังเมือง

ขอ้มลูตามคำาร้องท่ี 366/2550 และคำารอ้งที ่385/2556 ระบุถงึปัญหาการละเมิดสทิธขิองประชาชน 
และชุมชนที่เกิดขึ้นหลังจากมีการประกาศใช้กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม7 แม้ประเภทของกิจการ 
ที่เป็นปัญหาจะแตกต่างกัน กล่าวคือ ตามคำาร้องที่ 366/2550 เป็นการขออนุญาตประกอบกิจการผลิต 
พลงังานไฟฟา้ดว้ยเชือ้เพลงิชวีมวล สว่นคำารอ้งที ่385/2556 เปน็การขออนญุาตกอ่สรา้งคลงัสนิคา้ประเภท 
ก๊าซหุงต้มโครงการบรรจุแก๊ส (LPG) แต่สาระสำาคัญของคำาร้องทั้งสองฉบับสะท้อนให้เห็นปัญหาสำาคัญ 
เกี่ยวกับผังเมืองเหมือนกัน คือ การที่เอกชนมีการยื่นคำาร้องขอใช้ประโยชน์ที่ดินที่ขัดกับกฎกระทรวงให้ใช้ 
บงัคบัผงัเมอืงรวม เพือ่ประกอบกจิการทีอ่าจจะมีผลกระทบตอ่ชวีติ ทรพัยส์นิ สขุภาพ และสิง่แวดลอ้มของ 
ประชาชนและชมุชนท่ีอาศยัอยูบ่ริเวณใกลเ้คยีงและหนว่ยงานรฐัทีเ่กีย่วขอ้งกไ็ดพ้จิารณาและอนมุตั ิอนญุาต 
ให้มีการประกอบกิจการตามที่ขอโดยไม่คำานึงถึงกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมที่ได้มีข้อกำาหนดห้าม 
เอาไว ้สง่ผลใหม้กีารใชป้ระโยชนท์ีด่นิประกอบกจิการทีล่ะเมดิตอ่กฎกระทรวงใหใ้ชบ้งัคบัผงัเมอืงรวมและ 
เป็นการละเมิดสิทธิในชีวิต ร่างกาย สุขภาพ และทรัพย์สินของประชาชนและชุมชน

เกี่ยวกับปัญหาการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ที่ดินขัดกับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม ตาม 
ตัวอยา่งคำารอ้งทีย่กมาท้ังสองนัน้ พระราชบญัญตักิารผงัเมอืง พ.ศ. 2518 มาตรา 27 วรรคแรกและมาตรา 83 
ได้กำาหนดสิทธ ิหนา้ท่ีและบทลงโทษไวอ้ยา่งชดัเจนทัง้ในสว่นของประชาชนและในสว่นของเจา้หนา้ทีร่ฐัทีม่ ี
อำานาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 

มาตรา 27 วรรคแรก “ในเขตที่มีกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมแล้ว ห้าม
บุคคลใดใช้ประโยชน์ที่ดินผิดไปจากที่ได้กำาหนดไว้ในผังเมืองรวมหรือปฏิบัติการใดๆ ซึ่ง
ขัดกับข้อกำาหนดของผังเมืองรวมนั้น” 

มาตรา 83 “ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 27 หรือมาตรา 48 มีความผิด 
ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำาทั้งปรับ

เมื่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีร้องขอ ศาลอาจสั่งให้ผู้กระทำาผิดแก้ไขสภาพของ
อสงัหารมิทรพัยท์ีถ่กูเปลีย่นแปลงไปให้เป็นไปตามทีไ่ดก้ำาหนดไวใ้นผงัเมืองรวมหรอืผงัเมือง
เฉพาะ ภายในระยะเวลาที่กำาหนดให้ หรือให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำานาจจัดการอย่างใด 
อย่างหนึ่งเพ่ือเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้เป็นไปตามผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะนั้น และ 

คดิเอาค่าใชจ้า่ยจากเจา้ของหรือผูค้รอบครองอสงัหารมิทรพัยต์ามทีจ่า่ยจรงิโดยประหยดั”
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จากบทบัญญัติท้ังสองมาตราท่ียกมาแสดงให้เห็นว่าพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518  

มีบทบัญญัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ขัดกับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  

โดยกำาหนดห้ามไม่ให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินแตกต่างไปจากที่กำาหนดไว้ในกฎกระทรวงและได้กำาหนด 

บทลงโทษต่อการกระทำาผิดดังกล่าวไว้ด้วย นอกจากนี้เมื่อพิจารณาในแง่มุมของกฎหมายปกครองแล้ว  

หากหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องได้ออกใบอนุญาตให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

ไปในทางที่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม ใบอนุญาตดังกล่าวย่อมถือเป็นคำาสั่งทาง

ปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งศาลปกครองมีอำานาจในการพิจารณาพิพากษาให้เพิกถอนคำาสั่งทาง

ปกครองดังกล่าวได้ ตามที่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 

กำาหนดไว้ในมาตรา 9 (1) และมาตรา 72 (1)

มาตรา 9 “ศาลปกครองมีอำานาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคำาสั่งในเรื่องดังต่อไปนี้

(1)  คดพีพิาทเกีย่วกบัการทีห่นว่ยงานทางปกครองหรอืเจา้หนา้ทีข่องรฐักระทำาการโดยไมช่อบด้วย 

กฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการออกกฎ คำาสั่ง หรือการกระทำาอื่นใด เนื่องจากกระทำาการโดยไม่มีอำานาจหรือ 

นอกเหนืออำานาจหน้าที่หรือไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือโดยไม่ถูกต้องตามรูปแบบขั้นตอน หรือวิธีการ 

อันเป็นสาระสำาคัญที่กำาหนดไว้สำาหรับการนั้นหรือโดยไม่สุจริตหรือมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติที่ 

ไมเ่ปน็ธรรม หรอืมลัีกษณะเปน็การสร้างข้ันตอนโดยไม่จำาเป็นหรอืสรา้งภาระใหเ้กดิกบัประชาชนเกนิสมควร  

หรือเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ”

มาตรา 72 “ในการพิพากษาคดศีาลปกครองมีอำานาจกำาหนดคำาบงัคบัอยา่งหนึง่อยา่งใด ดงัตอ่ไปนี้

(1) สัง่ให้เพิกถอนกฎหรือคำาสัง่ หรือสัง่หา้มการกระทำาทัง้หมดหรอืบางสว่น ในกรณทีีม่กีารฟอ้งวา่

หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำาการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา 9 (1)”

จากการศึกษาแนวคำาพิพากษาศาลปกครองสงูสดุ พบวา่ทีผ่า่นมาไดเ้คยมีการฟอ้งคดเีกีย่วกบัปญัหา 

การอนญุาตใหใ้ชป้ระโยชนท์ีด่นิขดัหรอืแยง้กับกฎกระทรวงให้ใชบั้งคับผงัเมืองรวมตอ่ศาลปกครองหลายคดี  

โดยศาลปกครองสงูสดุไดว้างบรรทดัฐานในคำาพพิากษาอยา่งเปน็เอกภาพวา่ การทีห่นว่ยงานทางปกครอง 

หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอนุมัติ อนุญาตให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ 

ผังเมืองรวม ถือว่าเป็นการกระทำาท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตรงกันข้าม การที่หน่วยงานทางปกครองหรือ 

เจา้หนา้ทีข่องรฐัปฏเิสธไมอ่นมุตั ิอนญุาตให้มกีารใชป้ระโยชนท์ีด่นิเพือ่ประกอบกจิการบางประเภท เนือ่งจาก 

กฎกระทรวงใหใ้ชบ้งัคบัผงัเมอืงรวมไดก้ำาหนดหา้มไวถ้อืวา่เปน็การกระทำาทีช่อบดว้ยกฎหมายแลว้ โดยขอ 

ยกตัวอย่างคำาพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่เกี่ยวข้องประกอบคำาอธิบาย ดังนี้

คำาพิพากษาศาลปกครองสูงสุดคดีหมายเลขแดงที่ อ.125/2551

ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี 6 ได้ยื่นเร่ืองขอแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจำาพวกที่ 2 ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ 4  

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2544 ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ 4 ได้ออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจำาพวกที่ 2  
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ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2544 โดยจะเริ่มประกอบกิจการโรงงานในวันที่ 9 กรกฎาคม 2544 แต่ในชั้นทำา 

คำาใหก้ารผูถ้กูฟอ้งคดทีี ่6 รบัวา่ไดป้ระกอบกจิการโรงงานในพืน้ทีด่งักลา่วมาเป็นเวลา 2 ปี กอ่นแจง้ประกอบ 

กิจการโรงงานจำาพวกที่ 2 ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ 4 โดยโรงงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 6 อยู่ติดกับบ้านพักอาศัยของ 

ผู้ฟ้องคดี ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้ฟ้องคดีและสถานที่ตั้งของโรงงานขัดกับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ 

ผังเมืองรวมสมุทรปราการ พ.ศ. 2544 จึงได้ฟ้องคดีเพื่อขอให้ศาลมีคำาพิพากษาเพิกถอนใบแจ้งประกอบ 

กิจการโรงงานจำาพวกที่ 2 ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 6

มาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 บัญญัติให้ ในเขตที่ได้มีกฎกระทรวงให้ใช้ 

บังคับผังเมืองรวมแล้ว ห้ามบุคคลใดใช้ประโยชน์ที่ดินผิดไปจากที่ได้กำาหนดไว้ในผังเมืองรวมหรือ 

ปฏิบัติการใดๆ ซึ่งขัดกับข้อกำาหนดของผังเมืองรวมนั้น 

ความในวรรคหนึง่มใิหใ้ชบ้งัคบัแกก่รณทีีเ่จา้ของหรอืผู้ครอบครองทีด่นิไดใ้ชป้ระโยชนท์ีด่นิมากอ่น 

ที่จะมีกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม และจะใช้ประโยชน์ที่ดินเช่นนั้นต่อไปเมื่อมีกฎกระทรวงให้ใช้ 

บังคับผังเมืองรวมแล้ว 

ประกอบกบัขอ้ 6 ของกฎกระทรวงใหใ้ชบ้งัคบัผงัเมอืงรวมสมทุรปราการ พ.ศ. 2544 ออกตามความ 

ในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2544  

กำาหนดใหบ้รเิวณทีพ่พิาท เปน็ทีด่นิประเภทพาณชิยกรรมใหใ้ชป้ระโยชนท์ีด่นิเพือ่พาณชิยกรรม การอยูอ่าศยั  

สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สำาหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อ 

กิจการอื่นให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต ที่ดินประเภทนี้ยกเว้นในบริเวณตาม 

วรรคสาม ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กำาหนด ดังต่อไปนี้ (1) โรงงานทุกจำาพวกตามกฎหมาย 

ว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และจำาพวกที่กำาหนดให้ดำาเนินการได้ตามบัญชีท้าย 

กฎกระทรวงนี ้และโรงงานบำาบดันำา้เสยีรวมของชมุชน ซึง่ตามบญัชทีา้ยกฎกระทรวงใหใ้ชบ้งัคบัผงัเมอืงรวม 

สมทุรปราการ พ.ศ. 2544 ลำาดบัที ่33 กำาหนดใหห้า้มใชท้ีด่นิประเภทพาณชิยกรรมเพือ่ตัง้โรงงานผลติรองเทา้ 

หรือชิ้นส่วนของรองเท้าซึ่งมิได้ทำาจากไม้ยางอบแข็ง ยางอัดเข้ารูป หรือพลาสติกอัดเข้ารูป 

ดงันัน้ เมือ่ขอ้เท็จจริงปรากฏวา่โรงงานของผูถ้กูฟอ้งคดทีี ่6 ซึง่ตัง้อยูใ่นทีด่นิประเภทพาณชิยกรรม  

ซึ่งต้องห้ามตั้งโรงงานทุกจำาพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน และโรงงานดังกล่าวก็ไม่ได้รับการยกเว้นให้ 

ประกอบกิจการโรงงานได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมสมุทรปราการ พ.ศ. 2544  

ผูถ้กูฟอ้งคดทีี ่6 จึงไมอ่าจตัง้โรงงานอยูใ่นบรเิวณดงักลา่วได ้สว่นประเดน็ทีอ่า้งวา่เริม่ประกอบกจิการมากอ่น 

หน้าที่จะได้มีการยื่นเรื่องประกอบกิจการโรงงานจำาพวกที่ 2 เป็นเวลามากกว่า 2 ปี อันเป็นกรณีที่เจ้าของ 

หรือผู้ครอบครองที่ดินได้ใช้ประโยชน์ที่ดินมาก่อนที่จะมีกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม และสามารถ 

ใช้ประโยชน์ที่ดินนั้นได้ต่อไปได้นั้น ข้อเท็จจริงปรากฏว่าโรงงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 6 ได้ประกอบกิจการ 

โรงงานจำาพวกที ่2 มากกวา่ 2 ป ีโดยไมไ่ดแ้จง้การประกอบกจิการโรงงานใหผู้ถ้กูฟอ้งคดทีี ่3 และผูถ้กูฟอ้ง 

คดีที ่4 ทราบกอ่นเริม่ประกอบกจิการ การประกอบกจิการโรงงานของผูถ้กูฟอ้งคดทีี ่6 กอ่นทีจ่ะมีกฎกระทรวง 
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ฉบับดังกล่าว จึงถือว่าเป็นการประกอบกิจการโรงงานจำาพวกที่ 2 โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงไม่อาจอ้าง 

ได้วา่ได้ใช้ประโยชนท่ี์ดนิมากอ่นท่ีจะมกีฎกระทรวงใหใ้ชบ้งัคบัผงัเมืองรวม และจะใชป้ระโยชนท์ีด่นิเชน่นัน้ 

ต่อไปได้ เนื่องจากการใช้ประโยชน์ในท่ีดินบริเวณดังกล่าวถือเป็นการใช้สิทธิโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 4 ได้ออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจำาพวกที่ 2 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2544 

ให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ 6 จึงเป็นการออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงานที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

คำาพิพากษาศาลปกครองสูงสุดคดีหมายเลขแดงที่ อ.163/2549
8

ประเด็นที ่1 การทีผู่ถ้กูฟอ้งคดทีี ่2 ไมอ่นญุาตให้ผูฟ้อ้งคดปีรบัปรงุสถานบีรกิารกา๊ซ ชอบดว้ยกฎหมาย 

หรือไม่

ตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองจันทบุรี พ.ศ. 2545 ข้อ 9 วรรคหนึ่ง กำาหนดว่าที่ดิน 

ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมากให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อพาณิชยกรรม การอยู่อาศัย  

สถาบันราชการ การสาธารณูปโภค และสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สำาหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อ 

กจิการอ่ืนใหใ้ชไ้ดไ้มเ่กนิรอ้ยละสบิหา้ของแปลงทีด่นิทีย่ืน่ขออนญุาต และวรรคสองกำาหนดวา่ทีด่นิประเภทนี ้

ห้ามใช้เพื่อกิจการตามที่กำาหนดดังต่อไปนี้ (2) สถานที่บรรจุก๊าซ สถานที่เก็บก๊าซและห้องบรรจุก๊าซตาม 

กฎหมายว่าด้วยการบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว แต่ไม่หมายความรวมถึงร้านจำาหน่ายก๊าซ สถานที่ใช้ก๊าซ 

และสถานทีจ่ำาหนา่ยอาหารท่ีใชก้า๊ซ และข้อ 2 (9) (ค) ของกฎกระทรวง ฉบับที ่4 (พ.ศ. 2529) ออกตามความ 

ในประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 28 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2514 กำาหนดว่า สถานที่บรรจุก๊าซ หมายความถึง  

สถานีบริการ ซึ่งได้แก่ สถานที่ที่จัดไว้สำาหรับใช้บรรจุก๊าซแก่ยานพาหนะโดยเฉพาะรวมทั้งบริเวณของ 

สถานทีดั่งกล่าว ไมว่า่จะจำาหนา่ยขายดว้ยหรอืไม่ และมาตรา 27 วรรคหนึง่แหง่พระราชบญัญตักิารผงัเมอืง  

พ.ศ. 2518 บัญญตัวิา่ ในเขตทีไ่ดม้กีฎกระทรวงใหใ้ชบ้งัคบัผงัเมอืงรวมแลว้ หา้มบคุคลใดใชป้ระโยชนท์ีด่นิ 

ผิดไปจากที่ได้กำาหนดไว้ในผังเมืองรวม หรือปฏิบัติการใดๆ ซึ่งขัดกับข้อกำาหนดของผังเมืองรวมนั้นและ 

วรรคสองบญัญตัไิวว้า่ความในวรรคหนึง่มใิหใ้ชบ้งัคบัแกก่รณทีีเ่จา้ของหรอืผูค้รอบครองทีด่นิไดใ้ชป้ระโยชน ์

ที่ดินมาก่อนที่จะมีกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ ผังเมืองรวมและจะใช้ประโยชน์ที่ดินเช่นนั้นต่อไปเมื่อมี 

กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมแล้ว 

เห็นว่าแม้ผู้ฟ้องคดีจะได้รับการยกเว้นให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อประกอบกิจการสถานีบริการก๊าซ 

ต่อไปได้ในบริเวณหมายเลข 3.9 ที่กำาหนดไว้เป็นสีแดง อันเป็นที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัย 

หนาแนน่มาก และห้ามใชป้ระโยชนท่ี์ดนิดงักลา่วเพือ่ประกอบกจิการสถานบีรกิารกา๊ซตามขอ้ 9 วรรคสอง (2)  

ของกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองจันทบุรี พ.ศ. 2545 เพราะผู้ฟ้องคดีได้ใช้ประโยชน์ที่ดินใน 

การประกอบกิจการสถานีบริการก๊าซเช่นเดิม ตามมาตรา 27 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 

ก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาคำาขอปรับปรุงสถานีบริการก๊าซประกอบแบบแสดงผังบริเวณสถานีบริการนำ้ามัน 

8 ดูคำาพิพากษาที่มีลักษณะเดียวกันเพิ่มเติม ที่ คำาพิพากษาศาลปกครองสูงสุดคดีหมายเลขแดงที่ อ. 133/2551
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เชือ้เพลงิและการบรรจกุา๊ซแกย่านพาหนะของผูฟ้อ้งคด ีซึง่เปน็การกอ่สรา้งอาคารขึน้ใหมแ่ละเปลีย่นแปลง 

การใชป้ระโยชนแ์ตกตา่งไปจากเดมิท่ีเคยไดร้บัอนญุาตไวใ้นลกัษณะขยายสถานบีรกิารกา๊ซ มใิชก่ารซอ่มแซม 

สถานีบริการก๊าซท่ีมีอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพ อันจะมีลักษณะเป็นการใช้ประโยชน์เช่นเดิม ซึ่งจะเข้า 

ข้อยกเว้นให้กระทำาได้ตามมาตรา 27 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ดังนั้น การที่ 

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 พิจารณาไม่อนุญาตตามที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอ จึงชอบด้วยกฎหมาย

ประเดน็ที ่2 การทีผู่ถ้กูฟอ้งคดทีี ่2 ไมอ่นญุาตใหผู้ฟ้อ้งคดปีระกอบกจิการสถานบีรกิารนำา้มนัเชือ้เพลงิ 

เพิ่มเติม ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ 

ตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองจันทบุรี พ.ศ. 2545 ข้อ 9 วรรคหนึ่ง กำาหนดว่าที่ดิน 

ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมากให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อพาณิชยกรรม การอยู่อาศัย  

สถาบันราชการ การสาธารณูปโภค และสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สำาหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อ 

กจิการอ่ืนใหใ้ชไ้ดไ้มเ่กนิรอ้ยละสบิหา้ของแปลงทีด่นิทีย่ืน่ขออนญุาต และวรรคสองกำาหนดวา่ทีด่นิประเภทนี ้

หา้มใชเ้พือ่กจิการตามท่ีกำาหนดดงัตอ่ไปนี ้(3) สถานทีท่ีใ่ชเ้กบ็นำา้มันเชือ้เพลงิเพือ่จำาหนา่ยทีต่อ้งขออนญุาต 

ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมนำ้ามันเชื้อเพลิงและมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมนำ้ามันเชื้อเพลิง  

พ.ศ. 2542 บญัญตัวิา่ สถานบีริการนำา้มนัเชือ้เพลงิหมายความวา่สถานทีท่ีใ่ชใ้นการเกบ็นำา้มนัเชือ้เพลงิเพือ่ 

ให้บริการนำ้ามันเชื้อเพลิงแก่ยานพาหนะและให้หมายความรวมถึงบริเวณที่กำาหนดไว้ในใบอนุญาตให้เป็น 

เขตบรกิารนำา้มนัเชือ้เพลงิ ตลอดจนสิง่กอ่สรา้ง ถงั ทอ่ และอปุกรณห์รอืเครือ่งมอืตา่งๆ ในบรเิวณนัน้ เหน็ว่า 

ขณะที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ออกคำาสั่งไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้เคยใช้ประโยชน์ที่ดินดังกล่าวในการประกอบ 

กิจการสถานีบริการนำ้ามันเชื้อเพลิงก่อนมีการใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองจันทบุรี  

พ.ศ. 2545 และสถานท่ีท่ีขออนญุาตตัง้อยูใ่นบรเิวณ 3.9 ซึง่หา้มมิใหใ้ชป้ระโยชนท์ีด่นิดงักลา่วเพือ่ประกอบ 

กจิการสถานบีรกิารนำา้มนัเชือ้เพลงิ ตามขอ้ 9 วรรคสอง (3) ของกฎกระทรวงฉบบัเดยีวกนั ไมไ่ดร้บัการยกเวน้ 

ไวแ้ตป่ระการใด ดงันัน้ การทีผู่ถ้กูฟอ้งคดทีี ่2 ออกคำาสัง่ไมอ่นญุาตใหผู้ฟ้อ้งคดปีระกอบกจิการสถานบีริการ 

นำ้ามันเชื้อเพลิงเพิ่มเติมจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

จากแนวคำาพพิากษาศาลปกครองสงูสดุทีย่กมาแสดงใหเ้หน็วา่ในทางกฎหมายนัน้ องคก์รตลุาการ 

โดยศาลปกครองสงูสดุไดม้คีำาพพิากษาเปน็บรรทดัฐานไวอ้ยา่งเป็นเอกภาพเกีย่วกบัการอนมัุตอินญุาตใหม้ ี

การใช้ประโยชน์ที่ดินขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมว่า หากหน่วยงานทางปกครอง 

หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐท่ีเกี่ยวข้องออกคำาสั่งอนุมัติอนุญาตไปโดยขัดหรือแย้งต่อกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ 

ผงัเมอืงรวม การอนมุตัอินญุาตนัน้ยอ่มเปน็คำาสัง่ทางปกครองทีไ่มช่อบดว้ยกฎหมายทีศ่าลปกครองมอีำานาจ 

เพิกถอนได้ ในทางกลับกันหากหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่อนุมัติอนุญาตให้มี 

การประกอบกิจการบางประเภท เพราะขัดต่อกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม การไม่อนุมัติอนุญาต 

โดยอ้างฐานตามกฎกระทรวงดังกล่าวย่อมเป็นคำาสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมาย
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สำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

5.3.2 การขอให้คณะกรรมการผังเมืองกำาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่

เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินจะต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือระงับการใช้

ประโยชน์ที่ดิน

ข้อมูลจากเครือข่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหนองแซง จังหวัดสระบุรี ที่ประสบปัญหาเนื่องจากมี 

การขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าขนาดใหญ่อยู่ในพื้นที่ตำาบลหนองนำ้าใส อำาเภอ 

หนองแซง จังหวัดสระบุรี ที่เป็นพื้นที่ทำาการเกษตรและใกล้กับชุมชน ซึ่งมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อมเข้าไป 

ให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย พบว่านอกจากความล่าช้าในการประกาศใช้กฎกระทรวงให้ใช้ 

บงัคบัผงัเมอืงรวม จนสง่ผลให้มกีารใชป้ระโยชนท์ีด่นิในกจิกรรมทีไ่มส่อดคลอ้งกบัรา่งผงัเมอืงดงัทีไ่ดก้ลา่ว 

มาแล้วนั้น เมื่อมีการประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมไปแล้ว กลไกที่น่าจะสามารถปกป้อง 

คุ้มครองสิทธิของประชาชนและชุมชนจากกิจกรรมที่ไม่สอดคล้องกับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  

ดังที่ปรากฏในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 มาตรา 27 วรรคสอง บัญญัติว่า

“ความในวรรคหนึง่มใิห้ใชบ้งัคบัแกก่รณทีีเ่จา้ของหรอืผูค้รอบครองทีด่นิไดใ้ชป้ระโยชนท์ีด่นิมากอ่น 

ทีจ่ะมกีฎกระทรวงใหใ้ชบ้งัคบัผงัเมอืงรวมและจะใชป้ระโยชนท์ีด่นิเชน่นัน้ตอ่ไปเมือ่มกีฎกระทรวงใหใ้ชบ้งัคบั 

ผังเมอืงรวมแลว้ แตถ่า้คณะกรรมการผงัเมอืงเหน็วา่การใชป้ระโยชนท์ีด่นิเชน่นัน้ตอ่ไปเปน็การขดัตอ่นโยบาย 

ของผงัเมอืงรวมในสาระสำาคญัทีเ่กีย่วกบัสขุลกัษณะความปลอดภยัของประชาชนและสวสัดภิาพของสงัคม  

คณะกรรมการผังเมืองมีอำานาจกำาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดิน 

จะต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือระงับการใช้ประโยชน์ที่ดินเช่นนั้นต่อไปภายในระยะเวลาที่เห็นสมควรได้  

การกำาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขดังกล่าวให้คำานึงถึงกิจการที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน สภาพของ 

ทีดิ่นและทรพัย์สนิอืน่ท่ีเกีย่วกบัท่ีดนิ การลงทนุประโยชนห์รอืความเดอืดรอ้นรำาคาญทีป่ระชาชนไดร้บัจาก 

กิจการนั้น ทั้งนี้ให้คณะกรรมการผังเมืองเชิญเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินมาแสดงข้อเท็จจริงและ 

ความเห็นประกอบ” 

ในทางปฏบิตัแิลว้ กลไกตามมาตรา 27 วรรคสอง ทีใ่หอ้ำานาจคณะกรรมการผงัเมอืงในการกำาหนด 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินจะต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือระงับการใช้ 

ประโยชนท์ีด่นิทีข่ดักบันโยบายของผงัเมอืงรวมในสาระสำาคญัไดน้ี ้ไมเ่คยถกูบงัคบัใชเ้พือ่คุม้ครองสทิธขิอง 

ประชาชนหรือชุมชนแต่อย่างใด จากการตรวจสอบข้อมูลทั้งทางเอกสารและเว็บไซต์ของกรมโยธาธิการ 

และผังเมืองไม่พบว่าได้มีจัดทำาวิธีการ ข้ันตอน หรือหลักเกณฑ์ในการใช้อำานาจตามบทบัญญัติมาตรานี้ 

เพื่อเป็นกรอบในการใช้อำานาจของคณะกรรมการผังเมืองแต่อย่างใด อีกทั้งยังไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า 

คณะกรรมการผังเมืองเคยพิจารณาใช้อำานาจตามบทบัญญัติมาตรานี้เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ 

ผังเมืองแต่อย่างใด
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ผังเมืองกับก�รคุ้มครองสิทธิชุมชน
และสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน

ข้อมูลจากนาย ก. แกนนำาเครือข่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหนองแซง จังหวัดสระบุรี ซึ่งเคยทำาหนังสือ

เรยีกรอ้งใหค้ณะกรรมการผังเมอืงใชอ้ำานาจตามมาตรา 27 วรรคสอง เพือ่กำาหนดหลกัเกณฑก์ารใชป้ระโยชน์

ที่ดินในพื้นที่ที่ถูกกำาหนดให้เป็นพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมตามกฎกระทรวงบังคับใช้ผังเมือง

รวมจังหวัดสระบุรี โดยห้ามไม่ให้โรงงานไฟฟ้าหนองแซงประกอบกิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าเนื่องจาก 

เป็นกิจกรรมที่ขัดต่อสาระสำาคัญของกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรี โดยยื่นหนังสือ 

ตอ่ประธานคณะกรรมการผงัเมอืง อธบิดกีรมโยธาธกิารและผังเมือง ผู้อำานวยการสำานกังานคณะกรรมการ

ผังเมอืง เมือ่วนัที ่28 มกราคม 2556 พบวา่หนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งไม่ไดมี้การดำาเนนิการใดๆ ตามขอ้เรยีกรอ้ง 

ของเครือข่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหนองแซง จังหวัดสระบุรี แต่อย่างใด

จากข้อกฎหมายและข้อมูลท่ีกล่าวมา แสดงให้เห็นว่ากลไกตามที่ปรากฏในพระราชบัญญัติ 

การผงัเมอืง พ.ศ. 2518 มาตรา 27 วรรคสอง ทีก่ำาหนดใหค้ณะกรรมการผงัเมอืงใชอ้ำานาจกำาหนดหลกัเกณฑ ์

วิธีการ และเงื่อนไขที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินจะต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือระงับการใช้ประโยชน์ 

ที่ดิน ที่คณะกรรมการผังเมืองเห็นว่าเป็นการใช้ประโยชน์ที่ขัดต่อนโยบายของผังเมืองรวม ในสาระสำาคัญ 

ที่เกี่ยวกับสุขลักษณะความปลอดภัยของประชาชนและสวัสดิภาพของสังคม ซึ่งถูกกำาหนดมาเพื่อทำาให ้

กฎหมายผังเมืองบรรลุผลและคุ้มครองสิทธิของประชาชนและชุมชนได้นั้นเป็นกลไกที่ไม่เคยถูกนำาไป 

ปฏิบัติ ซึ่งย่อมส่งผลให้กฎหมายผังเมืองไม่สามารถบรรลุผลที่ควรจะเป็นและไม่สามารถคุ้มครองสิทธิของ

ประชาชนและชุมชนได้

5.4	สิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชนในกรณีกฎกระทรวง

	 เกี่ยวกับผังเมืองรวมหมดอายุบังคับใช้

เนือ่งจากตามพระราชบญัญตักิารผงัเมอืง พ.ศ. 2518 มาตรา 26 ไดก้ำาหนดใหก้ารใชบ้งัคบัผงัเมอืงรวม 

กระทำาโดยกฎกระทรวง และให้ใช้บังคับได้ไม่เกิน 5 ปี 

ภายใน 1 ปี ก่อนระยะเวลาการใช้บังคับกฎกระทรวงหมดอายุ ให้สำานักผังเมืองหรือเจ้าพนักงาน 

ทอ้งถิน่ แลว้แตก่รณ ีสำารวจสภาพการณแ์ละสิง่แวดลอ้มในการใชผ้งัเมอืงรวมดงักลา่ว วา่มกีารเปลีย่นแปลง 

ไปหรือไม่ ในกรณีที่เห็นว่าสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำาคัญ ให้สำานักผังเมือง 

หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นดำาเนินการแก้ไขปรับปรุงผังเมืองรวมเสียใหม่ให้เหมาะสมได้ 

ในกรณไีมอ่าจแกไ้ขผงัเมอืงรวมไดท้นัภายในระยะเวลาทีก่ฎกระทรวงใชบ้งัคบัใหส้ำานกัผงัเมอืงหรือ 

เจา้พนกังานทอ้งถิน่ โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการผงัเมือง ขยายระยะเวลาการใชบั้งคับกฎกระทรวง 

ได้อีกสองครั้ง ครั้งละไม่เกิน 1 ปี 

จากข้อมูลการร้องเรียนกรณีการละเมิดสิทธิต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พบว่า  

กระบวนการแกไ้ขปรบัปรุงผงัเมอืงรวมมคีวามลา่ชา้ ทำาใหม้กีารประกาศใชก้ฎกระทรวงผงัเมอืงรวมฉบบัใหม ่
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ไม่ทันก่อนเวลาที่ผังเมืองรวมฉบับเก่าหมดอายุระยะเวลาบังคับใช้ แม้จะมีการต่อเวลาการบังคับใช้แล้ว 

อกีสองครัง้ เปน็เวลา 2 ปแีลว้กต็าม ดงัเชน่คำารอ้งที ่235/2553 และคำารอ้งที ่632/2555 ทำาใหเ้กดิชอ่งวา่ง 

ของการบังคับใช้กฎหมายผังเมืองรวมในแต่ละพื้นที่ และมีผลกระทบต่อสิทธิชุมชนหลายประการดังนี้ 

5.4.1 การอนุญาตให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือประกอบกิจการโดยอาศัยช่องว่าง

  ของระยะเวลาการบังคับใช้กฎกระทรวงผังเมืองรวม 

ตามขอ้มลูคำาร้องท่ี 235/2553 เกีย่วขอ้งกบัการขออนญุาตประกอบกจิการสถานปีฏบัิตกิาร ป๊ัมกา๊ซ 

เชื้อเพลิง LPG ในเขตที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง (สีส้ม) จังหวัดชัยนาท และคำาร้องที่  

632/2555 เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตประกอบกิจการอาคารห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่บริเวณถนน 

เลี่ยงเมือง อำาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งสองเรื่องเป็นกรณีที่หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องมีการอนุญาต 

ใหม้กีารกอ่สรา้งและประกอบกจิการทีต่อ้งหา้มตามขอ้กำาหนดการใชป้ระโยชนท์ีด่นิตามกฎกระทรวงผงัเมอืง  

ซึง่สิน้สดุการบังคบัใชแ้ลว้ โดยเปน็การดำาเนนิการในชว่งชอ่งวา่งของระยะเวลาบงัคบัใชก้ฎกระทรวงผงัเมอืง 

ที่สิ้นสุดลงตามกฎหมาย และความล่าช้าในการจัดทำากฎกระทรวงผังเมืองรวมฉบับใหม่ที่ไม่สามารถ 

ประกาศบังคบัใชไ้ดทั้นการสิน้สดุระยะเวลาการบงัคบัใชก้ฎกระทรวงฉบบัเกา่ได ้สง่ผลใหมี้การใชป้ระโยชน ์

ที่ดินประกอบกิจการที่อาจจะมีผลกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สิน สุขภาพ และสิ่งแวดล้อมของประชาชน  

ตลอดจนชุมชนใกล้เคียง อันเป็นการละเมิดสิทธิดังกล่าว 

จากการศึกษาแนวคำาพิพากษาศาลปกครองสูงสุดพบว่า ศาลปกครองสูงสุดได้เคยวางบรรทัดฐาน 

ในคำาพพิากษากรณกีารออกใบอนญุาตกอ่สรา้งอาคารในระหวา่งทีก่ฎกระทรวงผงัเมอืงรวมหมดอายบุงัคบัใช ้ 

ดังตวัอยา่งตามคำาพพิากษาศาลปกครองสงูสดุที ่อ.131-133/2552 ศาลปกครองสงูสดุไดว้นิจิฉยัในประเด็น 

การใชดุ้ลพนิจิของนายกเทศมนตรีนครขอนแกน่ (ผูถ้กูฟอ้งคดทีี ่3) ในการออกใบอนญุาตกอ่สรา้งอาคารให ้

กับห้างหุ้นส่วนจำากัดรัชต (ขอนแก่น) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 4 โดยศาลเห็นว่าเมื่อศูนย์การค้าและอาคารพาณิชย์ที่ 

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 4 ขอก่อสร้างนั้น ตั้งอยู่บนที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา หรือใช้ประโยชน์เกี่ยวข้องกับ 

การศึกษาหรือสาธารณประโยชน์ตามข้อกำาหนดของผังเมืองรวมเมืองขอนแก่น กฎกระทรวงฉบับท่ี 81  

(พ.ศ. 2532) ออกตามความในพระราชบญัญตักิารผงัเมอืง พ.ศ. 2518 ซึง่มผีลบงัคบัใชร้ะหวา่งป ีพ.ศ. 2532  

ถึงปี พ.ศ. 2537 และได้ขยายกำาหนดระยะเวลาการบังคับใช้ ถึงปี พ.ศ. 2539 จึงได้หมดอายุการใช้บังคับ  

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2539 แล้ว

ดังนั้น การออกใบอนุญาตก่อสร้างดังกล่าวจึงอยู่ในระหว่างห้วงเวลาที่กฎกระทรวงที่กำาหนด 

ผังเมืองรวมเมืองขอนแก่นหมดอายุลงและไม่มีผลบังคับใช้ การอนุญาตจึงไม่ขัดต่อกฎกระทรวงที่กำาหนด 

ผังเมอืงรวมแตอ่ยา่งใด และแมร่้างผงัเมอืงรวมเมอืงขอนแกน่ฉบบัใหมท่ีย่งัคงกำาหนดพืน้ทีพ่พิาทเปน็พืน้ที ่

เพือ่การศกึษาและเกีย่วเนือ่งกบัการศึกษาเท่านัน้ดงัเดมิ จะอยูร่ะหวา่งการตรวจพจิารณาจากคณะกรรมการ 

กฤษฎกีารอใหมี้การประกาศในราชกจิจานเุบกษากต็าม การออกใบอนญุาตกอ่สรา้งกไ็ม่จำาเป็นตอ้งพจิารณา 
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ถึงกฎกระทรวงฉบับที่ 81 (พ.ศ. 2532) ที่หมดอายุบังคับใช้ไปแล้วหรือ ร่างกฎกระทรวงผังเมืองรวมที่ยัง 

ไม่ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้บังคับแต่อย่างใด

จากคำาพิพากษาศาลปกครองสูงสุดดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร 

ในช่วงเวลาที่กฎกระทรวงผังเมืองรวมหมดอายุลงแล้ว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ต้องนำากฎหมายผังเมือง 

มาร่วมพิจารณาประกอบการอนุญาตเพราะไม่มีสถานะเป็นกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ในช่วงเวลาดังกล่าว  

ซ่ึงสะท้อนให้เห็นปัญหาช่องว่างในการบังคับใช้กฎหมายให้ต่อเนื่องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์และ 

เจตนารมณ์ของกฎกระทรวงผังเมืองรวม อันเป็นผลจากพระราชบัญญัติการผังเมือง ที่กำาหนดเวลา 

การสิน้สดุการบงัคบัใชท้ีส่ัน้เกนิไปและไมส่อดคลอ้งตามความเป็นจรงิ ตลอดจนความลา่ชา้ในกระบวนการ 

ประกาศใช้กฎกระทรวงผังเมืองรวมในปัจจุบัน 

5.4.2 การสิ้นผลของคำาสั่งทางปกครองในการบังคับใช้กฎหมายผังเมืองภายหลัง 

 กฎกระทรวง ผังเมืองรวมหมดอายุ

โดยเหตุที่พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 มาตรา 25 ได้กำาหนดในเขตที่ได้มีกฎกระทรวง 

ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมห้ามบุคคลใดใช้ประโยชน์ท่ีดินผิดไปจากท่ีได้กำาหนดไว้ในผังเมืองรวมหรือปฏิบัติการใดๆ 

ซ่ึงขัดกับข้อกำาหนดของผังเมืองรวมนั้นๆ โดยเจ้าหน้าที่และหน่วยงานของรัฐซึ่งมีอำานาจตามกฎหมาย 

ที่เกี่ยวข้องต้องควบคุมกำากับดูแลมิให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือดำาเนินกิจการใดขัดต่อข้อกำาหนดของ 

กฎกระทรวงผงัเมอืงรวม ซึง่เปน็การกระทำาท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมายเพือ่ให้เมืองและชมุชนมีการขยายตวัอยา่ง 

มแีบบแผนและเหมาะสม รกัษาสภาพแวดลอ้มตามเจตนารมณข์องกฎหมายผงัเมืองทีป่ระกาศใชใ้นขณะนัน้

แต่จากการศึกษาแนวคำาพิพากษาศาลปกครองสูงสุดพบว่า แม้เจ้าหน้าที่จะใช้อำานาจตามหน้าที่ 

ที่กำาหนดไว้ตามกฎหมาย โดยกำาหนดมาตรการทางปกครองเพื่อระงับการดำาเนินการที่ฝ่าฝืนต่อข้อ

กำาหนดการใชป้ระโยชนท่ี์ดนิตามกฎกระทรวงผงัเมอืงรวม เชน่ คำาสัง่ใหร้ือ้ถอนอาคารตามพระราชบญัญตัิ

ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 แต่คำาสั่งเพื่อบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายผังเมืองรวมกลับสิ้นผลบังคับใช้

ด้วยเหตุผังเมืองรวมดังกล่าวหมดอายุ ทำาให้การกระทำาใดๆ ที่เคยขัดต่อกฎกระทรวงผังเมืองรวมไม่อยู่ใน

บังคับกฎหมายผังเมืองรวมอีกต่อไป และไม่มีเหตุที่เจ้าหน้าที่จะอ้างเพื่อดำาเนินการบังคับใช้มาตรการทาง

ปกครองได้อีกต่อไปเช่นเดียวกัน ดังตัวอย่างตามคำาพิพากษาศาลปกครองสูงสุดดังนี้ 

คำาพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.222/25539 ข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ก่อสร้างอาคาร  

ขึ้นใหม่โดยไม่ได้รับอนุญาตและขัดต่อผังเมืองรวมมุกดาหาร ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 327 (พ.ศ. 2540) 

เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวกำาหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน ซึ่งเป็นที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษา 

คุณภาพสิ่งแวดล้อม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 (นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร) จึงมีคำาสั่งลงวันที่ 8 สิงหาคม 2546  

หา้มมใิหบุ้คคลใดใชห้รือเขา้ไปในสว่นใดๆ ของอาคารตามมาตรา 40 (2) แหง่พระราชบญัญตัคิวบคมุอาคาร  
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พ.ศ. 2522 มคีำาสัง่ใหร้ือ้ถอนอาคารตามมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัตดิงักล่าว โดยคำาส่ังระบุวา่ ผู้ฟอ้งคด ี

ก่อสร้างอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตและขัดต่อผังเมืองรวมเมืองมุกดาหาร ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 327  

(พ.ศ. 2540) ซึง่มกีำาหนดระยะเวลาการใชบ้งัคบั 5 ป ีแตไ่ดข้ยายระยะเวลาบงัคบัใชอ้อกไปอกี 2 ครัง้ คร้ังละ  

1 ปี โดยมผีลใชบ้งัคบัระหวา่งป ีพ.ศ. 2540 ถงึ พ.ศ. 2547 การทีผู่ฟ้อ้งคดกีอ่สรา้งอาคารโดยไมไ่ดร้บัอนญุาต 

และขัดต่อผังเมอืงรวมเมอืงมกุดาหาร จงึเปน็การกระทำาทีไ่ม่ไดร้บัอนญุาตโดยชอบดว้ยกฎหมาย คำาสัง่หา้ม 

มิให้บุคคลใดใช้หรือเข้าไปในส่วนใดๆ ของอาคาร และคำาสั่งรื้อถอนอาคารพิพาทดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 

ดำาเนินการไปตามขั้นตอนของกฎหมายแล้ว แต่เนื่องจากกฎกระทรวงฉบับดังกล่าวได้กำาหนดระยะเวลา 

การใช้บังคับไว้และระยะเวลาการบังคับใช้ได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงเห็นได้ว่าข้ออ้างของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ที่ว่า 

การกอ่สรา้งอาคารพพิาทขดัตอ่ผงัเมอืงรวมเมืองมุกดาหารเป็นสาระสำาคัญทีเ่ป็นฐานในการออกคำาส่ังและ 

ไมป่รากฏข้อเทจ็จรงิวา่ ผูถ้กูฟอ้งคดทีี ่2 ไดด้ำาเนนิการใชม้าตรการทางปกครอง เพือ่ให้เป็นไปตามคำาสัง่รือ้ถอน 

อาคารแต่อย่างใด 

ดังนั้น หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 จะใช้มาตรการทางปกครองภายหลังจากที่กฎกระทรวงฉบับดังกล่าว 

ส้ินสุดระยะเวลาบังคับใช้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ไม่สามารถอ้างคำาสั่งรื้อถอนอาคารดังกล่าวเพื่อดำาเนินการใช้ 

มาตรการทางปกครองต่อไปอีกได้ เนื่องจากอาคารของผู้ฟ้องคดีไม่อยู่ในบังคับของผังเมืองรวมเมือง 

มกุดาหารตามกฎกระทรวงฉบบัดงักลา่ว พิพากษาใหเ้พกิถอนคำาสัง่ของผูถ้กูฟอ้งคดทีี ่2 ทีใ่หร้ือ้ถอนอาคาร 

ฉบับลงวันที่ 8 สิงหาคม 2546 โดยให้มีผลถัดจากวันที่ผังเมืองรวมเมืองมุกดาหารตามกฎกระทรวงฉบับที่ 

327 (พ.ศ. 2540) สิ้นสุดการใช้บังคับ 

จากแนวคำาพพิากษาศาลปกครองสงูสดุดงักลา่ว แสดงใหเ้หน็วา่ คำาสัง่หรอืการดำาเนนิมาตรการทาง 

ปกครองใดๆ ของเจ้าหน้าท่ีรัฐเพ่ือควบคุมมิให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ขัดต่อข้อกำาหนดของผังเมืองรวม

อันเป็นการกระทำาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เช่น คำาสั่งให้รื้อถอนอาคารที่ก่อสร้างขัดต่อผังเมืองรวม ที่ 

ใช้บังคับอยู่ในขณะออกคำาสั่งจะสิ้นผลการบังคับใช้เมื่อกฎกระทรวงผังเมืองรวมฉบับดังกล่าวหมดอายุลง 

ซึ่งสะท้อนให้เห็นปัญหาและข้อจำากัดในการกำากับดูแลมิให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือดำาเนินกิจการใดๆ 

ที่ขัดต่อกฎหมายผังเมืองรวม เพราะแม้ว่าจะมีการดำาเนินการใดๆ ที่ต้องห้ามตามข้อกำาหนดกฎกระทรวง

ผังเมืองรวม ซึ่งเจ้าพนักงานของรัฐที่มีอำานาจหน้าที่สามารถออกคำาสั่งหรือดำาเนินมาตรการทางปกครอง 

ในการปอ้งกนัแกไ้ขการกระทำาทีม่ชิอบดว้ยกฎหมายดงักลา่วได ้แตห่ากการบังคับตามคำาสัง่ เชน่ การรือ้ถอน 

อาคารไม่เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาบังคับใช้ของกฎกระทรวงผังเมืองรวม หรือก่อนที่กฎกระทรวงดังกล่าว

หมดอายุลง เจ้าหน้าที่ของรัฐก็ไม่อาจบังคับการตามคำาสั่งต่อไปได้ เพราะไม่มีฐานทางกฎหมายกำาหนดให้ 

การดำาเนนิการดงักลา่วขดัตอ่กฎกระทรวงผงัเมืองรวมอีกตอ่ไป โดยเฉพาะอยา่งยิง่หากผงัเมืองรวมฉบับใหม ่

มีข้อกำาหนดห้ามการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือการดำาเนินกิจการในลักษณะเดียวกับผังเมืองรวมฉบับเดิม 

ที่หมดอายุลง แต่มีการประกาศใช้บังคับล่าช้า เกิดช่องว่างในการบังคับใช้กฎหมายผังเมืองก็จะส่งผลให้มี

9 ดูคำาพิพากษาที่มีลักษณะเดียวกันเพิ่มเติม คำาพิพากษาศาลปกครองสูงสุด อ. 449/2553
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การใช้ประโยชน์ที่ดินขัดต่อข้อกำาหนดและเจตนารมณ์ของกฎกระทรวงผังเมืองรวม โดยอาศัยข้ออ้างและ

ผลของกฎหมายกรณีผังเมืองรวมหมดอายุดังกล่าว

5.4.3 หน่วยงานของรัฐไม่กำาหนดหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน

  เพื่อคุ้มครองพื้นที่ในระหว่างการจัดทำาผังเมืองรวม ตามมาตรา 15 (3) 

  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518

จากกรณีปัญหาช่องว่างในการบังคับใช้กฎหมายเนื่องจากผังเมืองรวมเดิมหมดอายุและยังไม่มี 

การประกาศบังคับใช้ผังเมืองรวมใหม่ ทำาให้มีการก่อสร้างหรือดำาเนินกิจการขัดกับข้อกำาหนดการใช้ประโยชน์ 

ทีด่นิของผงัเมอืงรวมเดมิและรา่งผงัเมอืงรวมใหมท่ีย่งัไมไ่ดป้ระกาศใช ้ดงักรณตีามคำารอ้งที ่235/2553 ซึง่มี 

ขอ้เทจ็จรงิวา่ แมผ้งัเมอืงรวมชยันาทตามกฎกระทรวงฉบับที ่424 (พ.ศ. 2542) ขอ้ 8 (2) ซึง่มีขอ้ห้ามการใช้ 

ประโยชนท์ีด่นิเพ่ือเปน็สถานท่ีบรรจุกา๊ซและสถานทีเ่กบ็กา๊ซฯ จะสิน้สดุการบังคบัใชต้ัง้แตว่นัที ่28 กนัยายน  

2549 โดยผังเมืองใหม่อยู่ระหว่างการปรับปรุงผังและอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบของสำานักงานกฤษฎีกา  

ซ่ึงเป็นข้ันตอนทีร่่างผงัเมอืงดงักลา่วมมีตคิณะรฐัมนตรเีหน็ชอบแลว้ แตก่ลบัมีการอนญุาตใหก้อ่สรา้งสถาน ี

บริการปั๊มก๊าซในเขตที่ห้ามการใช้ประโยชน์ดังกล่าว ทั้งตามผังเมืองรวมเดิมและผังเมืองรวมฉบับใหม่ 

ที่อยู่ระหว่างดำาเนินการประกาศใช้

ประเด็นปัญหาดังกล่าว พระราชบัญญัติการผังเมืองรวม พ.ศ. 2518 มาตรา 15 (3) ได้กำาหนด 

มาตรการให้เจ้าพนักงานการผังโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการผังเมืองมีอำานาจกำาหนดหลักเกณฑ์ 

การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินเพ่ือประโยชน์ในการวางและจัดทำาผังเมืองรวม โดยอาจกำาหนดห้ามมิให้ 

ประกอบกิจการที่ขัดต่อข้อกำาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามร่างกฎกระทรวงที่มีความแน่นอนชัดเจน 

ผา่นความเหน็ชอบเปน็มตคิณะรฐัมนตรแีลว้ได ้แตจ่ากการศกึษาและตามตวัอยา่งคำารอ้งดงักลา่วไมป่รากฏ 

ว่ามีการใช้อำานาจตามมาตรการดังกล่าวเพื่ออุดช่องว่างทางกฎหมายในการบังคับใช้ผังเมืองในกรณีนี้ 

โดยเจา้หนา้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้งละเลยการใชอ้ำานาจและมาตรการทางกฎหมายเพือ่ปอ้งกนัมใิหก้ารใชป้ระโยชนท์ีด่นิ 

ขดัตอ่ขอ้กำาหนดกฎกระทรวงผงัเมอืงรวมทีอ่ยูร่ะหวา่งดำาเนนิการและมีความลา่ชา้ในการประกาศบังคบัใช ้ 

แต่ทั้งนี้ เคยปรากฏข้อเท็จจริงว่ากรมโยธาธิการและผังเมืองได้ใช้อำานาจตามมาตราดังกล่าวกับกรณีอื่นๆ  

เช่น ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง กำาหนดการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ในการวาง 

และจัดทำาผังเมืองรวมในท้องท่ีจังหวัดกระบี่ (ฉบับที่ 2) จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดพังงา เป็นต้น  

ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาและการขาดหลักเกณฑ์ขั้นตอนที่ชัดเจนในการนำามาตรการตามมาตรา 15 (3)  

มาบังคับใช้เพื่ออุดช่องว่างทางกฎหมายในการบังคับใช้กฎหมายผังเมือง หรือเพื่อป้องกันมิให้มี 

การดำาเนินการใช้ประโยชน์ที่ดินขัดต่อร่างกฎกระทรวงผังเมืองที่มีความชัดเจนแล้ว
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จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ปัญหากฎหมายผังเมือง พบว่าในแต่ละช่วงของการดำาเนินการ

เพื่อจัดทำาผังเมือง จนถึงการประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมายและผังเมืองหมดอายุการบังคับใช้ มีลักษณะที่

สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาของบทบัญญัติของกฎหมาย ที่ยังไม่ได้ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับการรับรอง

สิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ รวมถึงการตีความและการบังคับใช้ของ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ยังไม่ได้รับรองสิทธิตามรัฐธรรมนูญดังกล่าว



บทที่ 6
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การศกึษาวจิยั เร่ือง “ผงัเมอืงกบัก�รคุม้ครองสทิธชิมุชนและสทิธกิ�รมส่ีวนร่วมของประช�ชน” 

ได้ทำาการรวบรวมข้อมลู ศกึษากรณร้ีองเรยีนของประชาชนและชมุชนในประเดน็ผลกระทบจากการพฒันา 

ในพืน้ทีท่ีเ่กีย่วข้องกบัการกำาหนดการใช้ประโยชน์ทีด่นิในผงัเมอืงทีส่่งผลกระทบต่อสทิธชิมุชน การดำาเนนิงาน 

ศกึษานี ้นอกจากการศกึษาเอกสารผงัเมอืงและข้อร้องเรยีนตลอดจนคำาพพิากษาทีเ่กีย่วข้องแล้ว ยงัปฏบิตัิ 

งานในพื้นที่ร่วมกับชุมชนที่ประสบปัญหาจากกระบวนการผังเมือง รวมทั้งชุมชนที่เห็นความสำาคัญของ 

ผงัเมอืงในการคุม้ครองสทิธชิมุชนและสทิธกิารมส่ีวนร่วมของประชาชนทีไ่ด้มกีารรวมตวัทำางานข้อมลูชุมชน  

เพือ่มส่ีวนร่วมในกระบวนการผังเมอืงและร่วมกำาหนดทศิทางการพฒันาในผงัเมอืง นอกจากนีใ้นกระบวนการ 

ทำางานได้มีการประชุมรับฟังข้อเสนอแนะในการดำาเนินการ รวมทั้งการประชุมย่อยแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น 

ต่อประเด็นปัญหาและแนวทางในการแก้ไขปัญหา 

เนื่องด้วยในการศึกษาและรวบรวมประเด็นผังเมืองจากกรณีข้อร้องเรียนมายังสำานักงานคณะ 

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รวมทั้งประเด็นการมีส่วนร่วมและสิทธิชุมชนในผังเมืองที่ได้จาก 

การประชมุและประเดน็สาธารณะ ซ่ึงส่วนมากเป็นเรือ่งโครงการทีมี่ผลกระทบต่อชมุชนและขาดการมีส่วนร่วม  

มปีระเดน็ด้านการใช้ท่ีดนิและการใช้ผงัเมอืงประกอบการพจิารณาและกรณทีีเ่กีย่วข้องกบัผงัเมอืงโดยตรง 

ในด้านขั้นตอนและกระบวนการที่มีปัญหาการมีส่วนร่วม การเข้าถึงข้อมูลและการกำาหนดสาระในผังเมือง 

ที่ชุมชนไม่ได้รับข้อมูล ขาดการมีส่วนร่วมและกระทบสิทธิชุมชน คณะผู้วิจัยพบว่าสิทธิชุมชนและสิทธิการ 

มีส่วนร่วมของประชาชนในเรื่องผังเมืองนั้น มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับด้านผังเมืองและด้านกฎหมาย จึงได้ 

ทำาการวิเคราะห์และสังเคราะห์ โดยจำาแนกเป็นโครงสร้างและกระบวนการผังเมืองที่เกี่ยวข้องสิทธิชุมชน 

และสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชนและด้านปัญหากฎหมายผังเมืองที่เกี่ยวข้องกับสิทธิชุมชนและสิทธิ 

การมีส่วนร่วมของประชาชน ดังรายละเอียดในบทที่ 4 และบทที่ 5 ตามลำาดับ 

การวเิคราะห์และสงัเคราะห์สทิธชิมุชนและสทิธกิารมีส่วนร่วมของประชาชน ด้านผงัเมืองและด้าน 

กฎหมาย มข้ีอสรปุและข้อเสนอแนะซึง่ได้จากการวเิคราะห์จากข้อเสนอของผูท้รงคณุวฒุแิละจากการประชมุ 

รับฟังความคิดเห็น ท้ังในส่วนการมีส่วนร่วมและสิทธิชุมชนในระดับการจัดทำาแผนและผังนโยบาย 

ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดทำาผังเมืองในระดับต่างๆ การมีส่วนร่วมในกลไกการจัดทำาผังเมือง การพิจารณา 

ตัดสินใจ และการนำาผังเมืองไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งจะมีผลต่อสิทธิชุมชนในกำาหนดแนวทางการใช้ประโยชน์ 

ที่ดินในการอนุรักษ์จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการ 

บทสรุป

และข้อเสนอแนะ

สำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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ปรบัปรงุและนำามาตรฐานผงัเมอืงไปใช้ในการกำาหนดการใช้ประโยชน์ทีด่นิ การคุม้ครองสทิธชิมุชนในการใช้ 

ผังเมืองพิจารณาอนุมัติอนุญาตด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชน ท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง 

การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ ข้อเสนอสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชนและสิทธิชุมชนในกระบวนการผังเมืองยังได้ 

พจิารณาการมส่ีวนร่วมทัง้ในช่วงระหว่างการจดัทำาผงัเมอืง ช่วงระหว่างรอประกาศบงัคบัใช้ ช่วงหลงัประกาศ 

ใช้บังคับผังเมืองและกรณีกฎกระทรวงเกี่ยวกับผังเมืองรวมหมดอายุบังคับใช้ โดยนำาสาระของกฎหมาย 

ที่เกี่ยวข้องและคำาพิพากษาศาลปกครองมาประกอบการวิเคราะห์และจัดทำาข้อเสนอแนะด้วย

6.1	สรุปกระบวนการผังเมืองเพื่อการคุ้มครองสิทธิชุมชน

	 และสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน

6.1.1 ด้านผังเมือง 

1)	โครงสร้�งก�รดำ�เนินก�รและก�รปฏิบัติต�มผังเมือง 

ผงัเมอืง เป็นกระบวนการนโยบายสาธารณะ เป็นผงั/แผนพฒันาเชงิพืน้ที ่ซึง่เกีย่วข้องกบัการวางแผน 

ในระดบัต่างๆ ทัง้ระดบันโยบาย แผนระดบัชาต ิระดบัภมูภิาค ระดบัพืน้ที ่และในระดบัองค์กร ทีจ่ะนำาผงัไปสู ่

การปฏิบัติและการใช้ประโยชน์ในการกำาหนดกรอบทิศทางการพัฒนาพื้นที่และการใช้ประโยชน์ที่ดิน  

กล่าวได้ว่า ผังเมืองเป็นต้นทางของการกำาหนดการใช้ประโยชน์พื้นที่ว่าจะพัฒนาในด้านใดได้ จึงจำาเป็น 

อย่างยิ่งที่จะต้องให้มีกลไกการมีส่วนร่วมทุกระดับ ตั้งแต่ระดับนโยบายและในกระบวนการวางผัง ทั้ง 

การมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน 

การผังเมืองเป็นมาตรการพัฒนาพ้ืนที่โดยการดำาเนินการวางและจัดทำาผังเมืองรวมหรือผังเมือง

เฉพาะเพื่อการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี ซ่ึงผังเมืองรวมจะเป็นการจัดทำาแผนผัง นโยบาย และโครงการ รวมทั้ง

มาตรการควบคุมโดยทั่วไปเพื่อใช้เป็นกรอบในการพัฒนาและการดำารงรักษาเมือง และบริเวณที่เกี่ยวข้อง 

หรือชนบทส่วนผังเมืองเฉพาะนั้นเป็นแผนผังและโครงการที่ใช้เพื่อการดำาเนินการพัฒนาหรือดำารงรักษา

บรเิวณเฉพาะแห่งหรอืกจิการท่ีเกีย่วข้อง ท้ังในเมอืงและบรเิวณทีเ่กีย่วข้องหรอืชนบท มขีอบเขตพืน้ทีว่างผงั 

ไม่จำากดั การจัดทำาผงัเมอืงรวมส่วนใหญ่จะกำาหนดขอบเขตพืน้ทีช่มุชนเมอืงระดบัเทศบาลและบรเิวณโดย

รอบในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำาบล และปัจจุบันมีการวางผังเมืองรวมครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัด

การบริหารจัดการผังเมืองประกอบด้วย องค์กรการจัดทำาและบริหารผังเมืองรวม กรมโยธาธิการ 

และผงัเมอืงเป็นองค์กรหลักในการวางและจัดทำาผงัเมืองรวมและผงัเมืองเฉพาะ โดยมีคณะกรรมการผงัเมอืง 

ทำาหน้าที่กำากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง ให้ความเห็นชอบในการจัดทำา 

ผงัเมอืงรวมและทำาหน้าทีแ่นะนำาเรือ่งต่างๆ เกีย่วกบัการผงัเมอืงแก่หน่วยงานอืน่ทีเ่กีย่วข้อง ส่วนท้องถิน่นัน้ 

สามารถดำาเนินการวางและจัดทำาผังเมืองรวมได้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการผังเมือง 
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ในการปฏบิตัใิห้เป็นไปตามกฎกระทรวงผงัเมอืงรวมนัน้ กรมโยธาธกิารและผงัเมอืงมหีน้าทีป่ระสาน 

การปฏิบัติให้เป็นตามการใช้บังคับกฎกระทรวงผังเมืองรวม และท้องถิ่นยังมีฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

เป็นผูป้ฏบิตัใิห้เป็นไปตามกฎกระทรวงผังเมอืงรวมและพระราชบัญญัตผิงัเมืองเฉพาะ นอกจากนี ้การพฒันา 

ให้เป็นไปตามแผนผังที่กำาหนดตามกฎกระทรวงผังเมืองรวมขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังกล่าวจะให้ 

การประสานและถือปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎกระทรวงผังเมืองรวมมากน้อยเพียงใด ซึ่งกฎหมายว่าด้วย 

การผังเมืองได้ฝากอำานาจหน้าที่ในการดำาเนินการไว้กับหน่วยงานอื่น

ทั้งนี้ ในการนำาผังเมืองรวมไปสู่การปฏิบัตินั้นยังมีปัญหาและข้อจำากัด เนื่องด้วยคณะกรรมการ 

ผงัเมอืงเป็นเพยีงองค์กรบรหิารการกำากบัดแูลให้มกีารปฏบิตัติามกฎหมายและให้ความเหน็ชอบในการจดัทำา 

ผงัเมอืงรวมก่อนนำาเสนอให้รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงมหาดไทย ส่วนกรมโยธาธกิารและผังเมืองไม่มีอำานาจ 

ส่ังการประสานให้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องนำาแนวทางของผงั/แผนพฒันาท้ายกฎกระทรวงผงัเมอืงรวมไปกำาหนด 

แผนงานโครงการพัฒนาในพื้นที่ได้ การกำาหนดแผนงานโครงการพัฒนาพื้นที่อยู่ในความรับผิดชอบของ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงมีผลทำาให้ไม่มีการดำาเนินการให้เป็นไปตามผัง/แผนโครงการพัฒนาแนบท้าย 

กฎกระทรวงผังเมืองรวมในหลายกรณี 

2)	สิทธิชุมชนและสิทธิก�รมีส่วนร่วมของประช�ชนในกระบวนก�รผังเมือง

ผังเมืองเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของประชาชนและสิทธิชุมชนในการดำารงชีวิต การประกอบ 

อาชพี การจัดการสิง่แวดล้อม การวางแผนพ้ืนทีส่ำาหรบัการพฒันาในอนาคตมีผลต่อการเปลีย่นแปลงสภาพ 

ทางกายภาพของพื้นที่และชุมชน การกำาหนดพื้นที่เพื่อรองรับการดำารงชีวิตของประชากรและกิจกรรม 

การพฒันาต่างๆ ท้ังกจิกรรมทางเศรษฐกจิ สงัคม การบรกิาร และการพฒันาอตุสาหกรรมมผีลทัง้ข้อดแีละ 

ข้อเสียต่อสิ่งแวดล้อม ท้ังสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม ตลอดจนสุขภาวะของ 

ชุมชน งานด้านผังเมืองมิได้เป็นเพียงแผนผังหรือแผนที่ที่มีการกำาหนดประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินและ 

การพัฒนาโครงข่ายคมนาคมในตัวชุมชนหรือพื้นที่วางผังเท่านั้น แต่เป็นกระบวนการนโยบายสาธารณะที่ 

ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพื้นที่และการดำารงชีวิตของประชาชนในอนาคต

ประชาชนมีสิทธิกำาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินของตนเองและรวบรวมข้อมูลเพื่อนำาเสนอใน 

กระบวนการจัดทำาผงัเมอืงตามกฎหมาย รวมทัง้มสีทิธใินการเข้าถงึข้อมลูข่าวสารในทกุกระบวนการขัน้ตอน 

ของการจัดทำาผงัเมอืง และแม้จะมกีารประกาศบงัคบัใช้ผงัเมอืงแล้ว เมือ่พบว่ามข้ีอเทจ็จรงิเกีย่วกบัการใช้ 

ประโยชน์ที่ดินเปลี่ยนแปลงไป ก็สามารถยื่นคำาร้องขอให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงผังเมืองได้ นอกจากนี้ หาก 

การดำาเนนิการของรฐักระทบต่อสทิธขิองประชาชนสามารถควบคมุการใช้อำานาจรฐัโดยอาศยักระบวนการ 

ทางปกครองด้วยการใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้

ปัญหาผังเมืองในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน มีทั้งในส่วน 

ผังเมืองในเชิงโครงสร้างเนื้อหา มาตรฐานที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน และการเข้าถึง 
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ข้อมลูข่าวสารท่ีประชาชนสามารถเข้าใจเพือ่การมส่ีวนร่วม การนำามาตรฐานผงัเมอืงไปสูก่ารจดัทำาข้อกำาหนด 

การใช้ที่ดินที่คุ้มครองสิทธิในการดำารงชีวิต การประกอบอาชีพ และไม่ก่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ 

สุขภาพ

ในส่วนของกระบวนการผังเมืองท่ีมีผลต่อสิทธิชุมชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนมีประเด็น

สำาคัญคือ สิทธิในข้อมูลข่าวสารและการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการผังเมือง ได้แก่

2.1)	 ช่วงระหว่�งผังรอประก�ศ	 คว�มล่�ช้�ในก�รประก�ศ	 และกรณีผังเมืองหมดอ�ยุ 

ก�รบังคับใช้	

ซึง่ขาดการกำาหนดมาตรการควบคมุการใช้ประโยชน์ทีด่นิและอาคาร ทำาให้เกดิการพฒันากจิกรรม 

ที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและขัดแย้งกับสาระสำาคัญของผังเมือง และมีการปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัดที่ 

รอประกาศ โดยเป็นผังเมืองรวมจังหวัดที่ได้ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนตามกฎหมายแล้ว 

และผ่านความเหน็ชอบของกรรมการผงัเมอืงและขัน้ตอนเพือ่เตรยีมประกาศกฎกระทรวง แต่ได้มีการสัง่การ 

ให้มกีารปรบัปรงุใหม่ โดยอ้างเหตผุลการสนองนโยบายรฐั การลงทนุ โดยขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน

2.2)	ช่วงระหว่�งก�รดำ�เนินก�รว�งผัง

ได้แก่ การท่ีประชาชนไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารที่เข้าใจได้ก่อนการมีส่วนร่วมแสดงข้อคิดเห็น 

และการยื่นคำาร้องและการมีส่วนร่วม ส่วนใหญ่เป็นการได้รับแจ้งในการเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น 

ตามกฎหมาย ซึง่มกีารจดัอย่างน้อยหนึง่ครัง้ และแม้ว่าอาจจะมกีารจดัหลายครัง้แต่เป็นการจดัประชมุช้ีแจง 

โดยมีการให้ข้อมูลเพียงผังและข้อกำาหนดในการประชุม ข้อมูลล่วงหน้าเป็นเพียงการติดประกาศ 

และการที่ประชาชนต้องไปติดตามที่สำานักงานโยธาธิการและผังเมือง รวมทั้งจากอินเทอร์เน็ต มิได้เป็น 

การนำาข้อมูลมาในกระบวนการทำาความเข้าใจร่วมกัน

2.3)	ช่วงหลังประก�ศใช้บังคับ

เกี่ยวกับการใช้สิทธิในการขอแก้ไข ปรับปรุง และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในการขอแก้ไขผังเมือง 

ตลอดจนการมีส่วนร่วมของประชาชน สิทธิชุมชนที่จะมีสิทธิในการตัดสินใจให้มีการปรับปรุงแก้ไข

6.1.2 ด้านกฎหมาย

จากการทำางาน การรวบรวมเอกสารของคณะผู้วิจัย และกรณีข้อร้องเรียนที่ได้มีการยื่นเข้ามายัง 

สำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และคำาพิพากษาในประเด็นที่เกี่ยวข้อง พบว่ามีประเด็น 

ปัญหาด้านกฎหมายผังเมืองที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน  

ปรากฏในแต่ละช่วงระยะเวลาของการวางและจดัทำาผงัเมอืง ตัง้แต่ขัน้ตอนการจดัทำาระหว่างการประกาศ 

บังคับใช้ จนกระทั่งสิ้นสุดระยะเวลาบังคับใช้
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ช่วงระหว่�งก�รจัดทำ�ผังเมือง

เป็นกระบวนการขั้นตอนทางกฎหมายที่ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำาหนด 

ทิศทางการใช้ประโยชน์ที่ดินของชุมชน ตามวัตถุประสงค์ในการวางและจัดทำาผังเมืองรวม แต่ปรากฏว่า 

กระบวนการจัดทำาผังเมืองตามที่กำาหนดไว้ในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 และกฎระเบียบ 

ที่เกี่ยวข้อง ยังมิได้รับรองคุ้มครองสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสิทธิในการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ในกระบวนการจัดทำาผังเมืองตามท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้กำาหนดไว้ 

นอกจากนี้ พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ในขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นประชาชน จาก 

การศกึษาพบว่ายงัมไิด้กำาหนดหลกัเกณฑ์ผูม้สีทิธแิสดงความคดิเหน็ให้ครอบคลมุกลุม่บคุคลผูม้ส่ีวนได้เสยี 

อย่างทั่วถึง ทั้งๆ ที่เป็นขั้นตอนที่สำาคัญเพื่อชี้แจงทำาความเข้าใจกับประชาชนในช่วงก่อนการจัดทำา 

ผังเมืองรวม รวมถึงกรณีที่ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียยื่นคำาร้องขอเพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงผังเมืองในขั้นตอน 

การปิดประกาศเกินระยะเวลา 90 วัน ตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 

ซึ่งหากปรากฏข้อเท็จจริงมีพฤติการณ์ที่จำาเป็นจนเป็นเหตุที่ไม่อาจยื่นภายในระยะเวลา 90 วัน เจ้าหน้าที่ 

ที่เกี่ยวข้องยังมีอำานาจที่จะรับคำาร้องที่เกินระยะเวลาดังกล่าวไว้พิจารณาได้ แต่เนื่องจากยังมิได้มี 

การกำาหนดหลักเกณฑ์และวางกรอบการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ไว้ให้ชัดเจน ทำาให้มีการรับพิจารณา 

คำาร้องที่เกินระยะเวลาเป็นจำานวนมาก และอาจทำาให้การจัดทำาผังเมืองเกิดความล่าช้าได้ 

ช่วงระหว่�งรอประก�ศบังคับใช้ผังเมือง	

เป็นกระบวนการทีผ่่านการมส่ีวนร่วมของประชาชนมาแล้วและเป็นส่วนของการดำาเนนิการภายใน 

หน่วยงานรัฐ ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลายาวนาน ส่งผลให้ผังเมืองไม่สามารถประกาศบังคับใช้ได้ทัน 

ต่อสถานการณ์ ความเปล่ียนแปลงของพ้ืนท่ี อกีทัง้มาตรการทีใ่ช้ในการคุม้ครองพืน้ทีใ่นระหว่างช่วงระยะเวลา 

ดังกล่าว ในการกำาหนดหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ในการจัดทำาผังเมืองรวม 

ตามมาตรา 15 (3) แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ยังไม่มีการนำามาบังคับใช้อย่างจริงจัง 

ช่วงหลังประก�ศบังคับใช้ผังเมือง	

จากข้อมูลคำาร้องท่ียื่นต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พบว่า หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง 

ได้พจิารณาอนมุตั ิอนญุาต ให้มกีารประกอบกจิการโดยขดัต่อข้อห้ามการใช้ประโยชน์ทีด่นิ ตามกฎกระทรวง 

ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม ส่งผลให้มีการประกอบกิจการที่อาจมีผลกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สิน สุขภาพ 

และสิง่แวดล้อมของประชาชนและชมุชนท่ีอยูอ่าศยัในบรเิวณใกล้เคยีง ใบอนญุาตดงักล่าวถอืได้ว่าเป็นคำาสัง่ 

ทางปกครองทีไ่ม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึง่อาจถกูยกเลกิเพกิถอนได้ตามแนวคำาพพิากษาของศาลปกครองสงูสดุ
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กรณีกฎกระทรวงเกี่ยวกับผังเมืองรวมหมดอ�ยุบังคับใช้

เนื่องด้วยผังเมืองรวมกำาหนดให้ใช้บังคับได้ไม่เกิน 5 ปี และขยายระยะเวลาได้อีก 2 ครั้ง ครั้งละ 

ไม่เกิน 1 ปี ซึ่งตามคำาร้องที่ยื่นต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนและจากการศึกษาพบว่า ในช่วงระยะเวลา 

ที่ผังเมืองหมดอายุและมีช่องว่างการบังคับใช้ เนื่องจากความล่าช้าในการจัดทำาผังเมืองรวมฉบับใหม่  

ส่งผลให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินประกอบกิจการที่อาจมีผลกระทบต่อชีวิต สุขภาพ และคุณภาพ 

สิง่แวดล้อมของประชาชนและชมุชน โดยอาศัยช่องว่างของของกฎหมายดงักล่าว นอกจากนี ้การทีผั่งเมอืง 

หมดอายุส่งผลให้คำาสั่งของเจ้าหน้าที่ที่สั่งระงับการดำาเนินการที่ฝ่าฝืนต่อข้อกำาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

ของผังเมืองรวม เช่น คำาสั่งรื้อถอนอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 สิ้นผลใช้บังคับลง 

ด้วยเหตุผังเมืองรวมดังกล่าวหมดอายุเช่นเดียวกัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นช่องว่างในการบังคับใช้กฎหมาย 

ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวางผังเมืองรวม เพราะผังเมืองรวมมีระยะเวลาบังคับใช้สั้นเกินไป 

ไม่สอดคล้องกับความจริง และความล่าช้าในกระบวนการประกาศใช้กฎกระทรวงผังเมืองรวมในปัจจุบัน

6.2	ข้อเสนอแนะกระบวนการผังเมืองเพื่อการคุ้มครองสิทธิชุมชน

	 และสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน

6.2.1 ข้อเสนอแนวทางส่งเสริมสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 ในกระบวนการผังเมือง

ประชาชนมีสิทธิในการกำาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินของตนเอง และรวบรวมข้อมูลเพื่อนำาเสนอ 

ในกระบวนการจัดทำาผังเมืองตามกฎหมาย รวมทั้งมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในทุกกระบวนการ 

ขัน้ตอนของการจดัทำาผงัเมอืง ซึง่แม้จะมกีารประกาศบงัคบัใช้ผงัเมอืงแล้ว และพบว่ามข้ีอเทจ็จรงิเกีย่วกบั 

การใช้ประโยชน์ท่ีดินเปล่ียนแปลงไป ก็สามารถยื่นคำาร้องขอให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงผังเมืองได้ นอกจากนี้  

หากประชาชนเห็นว่าการดำาเนินการของรัฐกระทบต่อสิทธิของตนเอง ก็สามารถควบคุมการใช้อำานาจรัฐ 

โดยอาศัยกระบวนการทางปกครอง ด้วยการใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้

ข้อเสนอระยะสั้น

1)	ก�รปรบัปรงุพฒัน�กระบวนก�รมีส่วนร่วม	จดัทำ�คูมื่อแนวท�งก�รมีส่วนร่วมของประช�ชน	

ในกระบวนก�รผังเมือง	 ทั้งในช่วงระหว่�งก�รว�งและจัดทำ�ผังเมือง	 ช่วงระหว่�งผังรอประก�ศ	 

ช่วงหลังก�รประก�ศใช้บังคับ

เนื่องด้วยผังเมืองเป็นกระบวนการนโยบายสาธารณะที่มีการทำางานทั้งกระบวนการทำางานทาง 

วชิาการในการวางผงัและกระบวนการตามกฎหมาย ดงันัน้ การมีส่วนร่วมจงึมิได้เป็นเพยีงการประชมุเท่านัน้  
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แต่เป็นการคุม้ครองการใช้สทิธขิองประชาชน สทิธชิมุชน ในการเข้าถงึข้อมลูข่าวสาร การจดัการบำารงุรกัษา 

และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม กำาหนดหลักเกณฑ์การใช้ที่ดิน กำาหนดมาตรฐาน 

การใช้ที่ดิน เพื่อให้การวางผังเมืองพัฒนาและดำาเนินการตามผังเมืองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ 

ประสิทธิผลเพื่อประโยชน์ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ด้วยการมีส่วนร่วม

ตามข้อเสนอนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมโยธาธิการและผังเมือง ควรมีการจัดทำาคู่มือในเชิง 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับผังเมืองสำาหรับประชาชน ที่จะทำาความเข้าใจในผังและการมีส่วนร่วม เช่น นอกจาก 

การมคีูม่อือธบิายขัน้ตอนผงัเมอืง สแีละความหมายของสใีนผงัเมอืง รวมทัง้การนำาไปใช้ประโยชน์แล้ว ควรมี 

การจัดทำาคู่มือที่ให้ประชาชนได้เข้าใจมาตรฐานการใช้ที่ดินประเภทต่างๆ กิจการที่เป็นข้อห้าม รวมทั้ง 

การอธบิายประเภทอตุสาหกรรมและกจิกรรมในบญัชท้ีายกฎกระทรวง เพือ่ให้ประชาชนมคีวามรูใ้นกจิกรรม 

ทีจ่ะมผีลต่อการใช้ท่ีดนิ นอกจากนี ้การจดัทำาคูม่อืให้ประชาชนได้ทราบสาระของการวางผงัในแต่ละขัน้ตอน 

จะทำาให้เกิดความเข้าใจและส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างเข้าใจและเข้าถึง ทั้งการมีส่วนร่วมของประชาชน  

ชุมชน และท้องถิ่น ที่จะเป็นผู้วางผังเมื่อมีการกระจายอำานาจและผู้ปฏิบัติ

หน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนและกฎหมาย ได้แก่ สำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

องค์กรด้านสิทธิมนุษยชน และองค์กรด้านกฎหมาย ควรจัดทำาคู่มือการทำาความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชน 

สิทธชิมุชน และการใช้สทิธกิารมส่ีวนร่วมของประชาชนในกฎหมายผงัเมอืง รวมทัง้การส่งเสรมิความเข้าใจ 

ต่อสิทธชุิมชนและสทิธกิารมส่ีวนร่วมของประชาชน ในการดำาเนนิงานตามกฎหมายทีเ่กีย่วข้องในการนำาผงั 

ไปใช้ประโยชน์ และการใช้สิทธิการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนและชุมชนท้องถิ่นสามารถเข้าใจสิทธ ิ

การมส่ีวนร่วมในกระบวนการผังเมอืง โดยมกีารเตรยีมตวัในด้านเนือ้หา ข้อมลูชมุชน และเข้าใจการนำาผงัเมอืง 

ไปใช้ประโยชน์ เช่น ในการนำาไปจัดทำาแนวทางพัฒนาชุมชน การจัดทำาข้อบัญญัติท้องถิ่น ธรรมนูญชุมชน  

ผังชุมชน เป็นต้น

2)	ก�รพัฒน�กลไกและกระบวนก�รว�งผังแบบมีส่วนร่วม	โดยส�ม�รถประส�นคว�มร่วมมือ

กับชุมชน	เครือข่�ย	และหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนากลไกและกระบวนการวางผังแบบมีส่วนร่วม 

ในแบบมีส่วนร่วมคิด ร่วมทำา ร่วมรับผิดชอบ ในการปฏิบัติให้เป็นไปตามผังเมืองและเป็นการมีส่วนร่วม 

กำาหนดนโยบายสาธารณะในการจัดการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เป็นการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิชุมชนและ 

สิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน

ตามข้อเสนอนี ้สำานกังานคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาตสิามารถพจิารณาคำาร้องเรยีนเกีย่วกบั 

ผงัเมอืงเป็นพืน้ทีน่ำาร่องและประสานกบักรมโยธาธกิารและผงัเมอืง และองค์กรด้านวชิาการ วชิาชพี องค์กร 

ประชาสงัคม เพือ่พัฒนาความร่วมมอืส่งเสริมสทิธชิมุชนและสทิธกิารมส่ีวนร่วมของประชาชนในกระบวนการ 

วางผงัในทกุขัน้ตอน โดยมกีารจดัทำาแนวทางความร่วมมอื แนวทางปฏบิตัแิละการประเมนิผลการดำาเนนิงาน 

เป็นระยะ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมในระยะยาวต่อไปในพื้นที่อื่น
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ข้อเสนอระยะย�ว

1)	ก�รประส�นง�นเพื่อให้คว�มรู้	คว�มเข้�ใจในด้�นก�รว�งผัง	ก�รมีส่วนร่วมในก�รว�งผัง	

และก�รปฏิบัติต�มผัง	 รวมทั้งก�รนำ�ผังเมืองไปใช้ประโยชน์	 โดยเมื่อมีการจัดทำาคู่มือด้านต่างๆ และ 

มกีารประสานความร่วมมอืการวางผงัด้วยการมส่ีวนร่วมแล้ว หน่วยงานทีร่่วมมอืกนัข้างต้น ได้แก่ องค์กรด้าน 

วชิาการ วชิาชีพ และองค์กรชมุชน ควรประสานขอรบัการสนบัสนนุจากหน่วยงานวางผงั รวมทัง้หน่วยงาน 

ที่สนับสนุนกระบวนการนโยบายสาธารณะ ด้วยการมีส่วนร่วมทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่ กรมโยธาธิการ 

และผงัเมอืง สำานกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสรมิสุขภาพ สำานกังานกองทนุสนบัสนนุการวจิยั เป็นต้น  

ในการให้มีการทำางานด้วยการมีส่วนร่วมในการประเมินผล ถอดบทเรียนและสรุปเป็นความรู้ ความเข้าใจ  

ในด้านการวางผงั การมส่ีวนร่วมในการวางผงัและการปฏบิตัติามผงั รวมทัง้การนำาผงัเมอืงไปใช้ประโยชน์แก่

ท้องถิน่ ภาคเอกชน ชมุชน ภาคประชาสงัคม และประชาชนทัว่ไป เพือ่ให้กระบวนการผงัเมอืงซึง่เป็นนโยบาย

สาธารณะและมีผลทางกฎหมายในทางปฏิบัตินี้ มีการพัฒนาองค์ความรู้ การกำาหนดแนวทางพัฒนาพื้นที่  

การแก้ไขปัญหาด้วยการมีส่วนร่วม ส่งเสริมสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน

2)	 ก�รส่งเสริมก�รว�งผังชุมชนด้วยก�รมีส่วนร่วม	 โดยเป็นกรมโยธาธิการและผังเมือง 

ซึ่งมีแนวทางการพัฒนาเครือข่ายผังเมืองและส่งเสริมการวางผังชุมชนอยู่แล้ว ควรพัฒนา ขยายผล 

นำาคูม่อืผงัเมอืงมามส่ีวนร่วมกบัองค์กรทีจ่ดัทำาผงัตำาบล ผงัชวีติ เพือ่ให้มีการเชือ่มโยงผงัตำาบลมาสูผ่งัชมุชน 

ทีเ่ป็นการกำาหนดการใช้ประโยชน์ท่ีดนิและการจดัทำาข้อบญัญตัท้ิองถิน่ และการนำาผงัเมอืงไปใช้ประโยชน์ 

ในการจัดทำาธรรมนูญชุมชน

6.2.2 ข้อเสนอแนะด้านผังเมือง

ข้อเสนอระยะสั้น

1)	ก�รประเมินผลกระทบระดับยุทธศ�สตร์เชิงพื้นที่ในก�รจัดทำ�ผังเมือง

การจัดทำาผังเมืองในระดับนโยบายและผังที่ครอบคลุมพื้นที่ที่มีการจัดทำาแผนนโยบายของรัฐ 

ในหลายด้าน เช่น พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษพื้นที่จังหวัดหรือพื้นที่เฉพาะที่จะมีการพัฒนาที่จะม ี

การใช้ประโยชน์ที่ดินที่ขัดแย้ง ต้องมีการประเมินผลกระทบระดับยุทธศาสตร์ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม 

(SEA - Strategic Environmental Assessment) เช่น พื้นที่แผนพัฒนาภาคใต้ ซึ่งมีนโยบายการพัฒนา 

ด้านพลังงาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม ที่มีความขัดแย้งกับการใช้พื้นที่ 

เพือ่ความมัน่คงทางอาหาร การท่องเทีย่ว เป็นต้น เพือ่ให้เกดิทางเลือกการใช้ประโยชน์พืน้ทีเ่พือ่การพฒันา 

ที่เหมาะสมที่เป็นการร่วมกำาหนดและลดความขัดแย้งในระดับโครงการ อีกทั้งเป็นแนวทางการวางผัง 

ในระดับชุมชนอีกด้วย
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การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์เป็นเครื่องมือและกลไกที่ใช้เชื่อมประสานการทำางาน 
ของหลายฝ่ายเข้าด้วยกัน เริ่มจากการกำาหนดทิศทางการพัฒนาให้เกิดดุลยภาพทั้งเศรษฐกิจ สังคม และ 
สิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันบนฐานกระบวนการที่ผู้มีส่วนได้เสียได้เข้ามาร่วมตัดสินใจเลือกการพัฒนานั้นๆ  
โดยมพีืน้ฐานของการบรหิารจดัการทีด่ ีมคีวามรบัผดิชอบร่วมกนั การพจิารณาฐานศกัยภาพ เงือ่นไข บริบท 
ต่างๆ ทั้งทางบวกและลบ จึงเป็นทั้งเครื่องมือและกลไกหนึ่งที่จะนำามาสู่การบูรณาการ ทั้งความคิดและ 
การปฏิบัติการ ให้เกิดการทำางานอย่างมีระบบและมีกระบวนการตัดสินใจอย่างมีส่วนร่วม โดยมุ่งเป้าของ 
การพัฒนาที่ยั่งยืนบนศักยภาพและเงื่อนไขของการพัฒนาในระยะยาว ซึ่งการพัฒนานโยบายและ 
แผนที่เกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่นี้ กระบวนการ SEA จะมีส่วนสำาคัญในการกำาหนดเป้าประสงค์การพัฒนา 
และทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์

ดังนั้น การแก้ไขปัญหาผังเมืองและการส่งเสริมสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน  
จึงมิใช่เพียงการแก้ไขกระบวนการวางผังหรือกฎหมายผังเมืองเพียงเท่านั้น ควรมีการส่งเสริมสิทธิชุมชน 
และสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำาหนดทางเลือก ทิศทางของชุมชนในกระบวนการประเมิน 
ส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ อันเป็นเครื่องมือสำาคัญที่จะกำาหนดทิศทางทางเลือกการพัฒนาพื้นที่และ 
ลดการขัดกันของการใช้ประโยชน์ที่ดินจากการพัฒนาที่ไม่สอดคล้องกัน

หน่วยงานท่ีกำาหนดนโยบายเชงิพืน้ทีใ่นด้านต่างๆ เช่น สำานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิ 
และสังคมแห่งชาติ สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรมโยธาธิการและ 
ผงัเมอืง จงึควรจดัทำาการประเมนิผลกระทบระดบัยทุธศาสตร์และประสานกบัหน่วยงานทีจ่ดัทำาแผนแม่บท 
พฒันาพืน้ทีด้่านต่างๆ ท่ีจะใช้เคร่ืองมอืการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อมระดบัยทุธศาสตร์ไปใช้ประโยชน์ 
ในกระบวนการกำาหนดนโยบาย การตดัสนิใจ และกระบวนการวางผงัเมอืงให้เกดิทางเลอืกในการพฒันาพืน้ที่ 
อย่างมีส่วนร่วม

2)	ให้กรมโยธ�ธกิ�รและผงัเมอืงจดัทำ�คูม่อืแนวท�งก�รใช้หลกัก�รคุม้ครองล่วงหน้�	หลกัก�ร 
มีส่วนร่วม	 และหลักก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน	 เพื่อเป็นแนวทางสำาหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติและ 
ใช้ประโยชน์จากผงัเมอืงในการใช้อำานาจและการทำาหน้าทีต่ามพระราชบัญญัตกิารผงัเมือง พ.ศ. 2518 และ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา 
คณุภาพส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 2535 ในการนำาสาระของผงัเมืองรวมทีผ่่านการรบัฟังความคดิเหน็ของประชาชน 
และผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ไปประกอบการใช้ดุลพินิจในการพิจารณารายงานวิเคราะห์ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การกำาหนดพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม การควบคุมอาคาร การจัดทำาเทศบัญญัติ  
ข้อบัญญัติท้องถิ่น เพ่ือให้เกิดการนำาสาระในผังเมืองไปใช้ประโยชน์ในคุ้มครองสิทธิชุมชนและสิทธิการมี 
ส่วนร่วมของประชาชนในช่วงที่ผังเมืองรอประกาศใช้บังคับ

การจดัทำาคูม่อืนี ้ควรมกีารศกึษาวจิยัประกอบ โดยควรเป็นการทำางานมส่ีวนร่วมขององค์กรวชิาชีพ 
ด้านผังเมือง องค์กรด้านสิ่งแวดล้อม องค์กรด้านกฎหมายและสิทธิมนุษยชน ทั้งภาครัฐภาคประชาสังคม  
โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเป็นองค์กรสนับสนุน เช่น กรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นต้น



239

ผังเมืองกับก�รคุ้มครองสิทธิชุมชน
และสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน

3)	 ให้กรมโยธ�ธิก�รและผังเมืองปรับปรุงม�ตรฐ�นก�รกำ�หนดก�รใช้ประโยชน์ที่ดิน	 และ 

ก�รจดัทำ�ข้อกำ�หนดให้เป็นไปต�มหลกัวชิ�ก�ร	โดยกรมโยธาธกิารและผงัเมอืงควรเป็นหน่วยงานหลกัประสาน 

กับหน่วยงานด้านอุตสาหกรรม พลังงาน เหมืองแร่ องค์กรวิชาการวิชาชีพ เพื่อให้การวางผังเมืองสามารถ 

กำาหนดการใช้ประโยชน์ท่ีดนิท่ีมกีารจดัทำาข้อกำาหนดและมาตรการควบคมุให้ทนัต่อสถานการณ์การพฒันา  

ป้องกันผลกระทบต่อชุมชน จึงควรมีการศึกษาร่วมมือระหว่างหน่วยงานและองค์การที่เกี่ยวข้อง 

ในการพจิารณาจดักลุม่ประเภทกจิกรรมทีม่กีระบวนการผลติ การใช้วตัถดุบิทีอ่าจเป็นอนัตราย การจดัการของเสยี 

ทีม่ลัีกษณะต่างกนั รวมท้ังความต้องการใช้ทรพัยากร เช่น ทีด่นิ นำา้ รวมทัง้ทีต่ัง้เฉพาะ เพือ่จดัทำาบญัชอ้ีางองิ 

ในการกำาหนดข้อห้ามและข้อให้ดำาเนินกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่ที่เหมาะสม มีระยะกันชนและระยะป้องกัน 

ทีป่ลอดภยั ทัง้นี ้ประเภทกจิกรรมท่ีควรนำามาพจิารณา ได้แก่ การผลติไฟฟ้าทีม่ผีลกระทบต่างกนั การบำาบดั 

นำา้เสยีและจดัการกากของเสยี ซึง่มคีวามแตกต่างกนัในขนาดและประเภทของกากของเสยีทีเ่ป็นขยะชุมชน  

ขยะติดเชื้อ และขยะอันตราย เป็นต้น กิจการดังกล่าวนี้ ควรมีการศึกษากำาหนดประเภทย่อย เพื่อให ้

การกำาหนดข้อห้ามและขอให้มีการพิจารณาพื้นที่ตั้ง พื้นที่ป้องกัน มิให้ส่งผลกระทบต่อชุมชน

ข้อเสนอระยะย�ว

1)	ให้กรมโยธ�ธิก�รและผังเมืองและรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงมห�ดไทย	 ออกระเบียบเพื่อให้ 

เปิดเผยข้อมูลก�รตัดสินใจของคณะกรรมก�รผังเมืองและข้อมูลประกอบก�รพิจ�รณ�ให้เป็นไปต�ม

หลักธรรม�ภิบ�ล	โปร่งใส	ตรวจสอบได้	

เนือ่งด้วยการตดัสนิใจของคณะกรรมการผงัเมอืงมผีลต่อสทิธใินการใช้ประโยชน์ทีด่นิและทรพัย์สนิ 

ทั้งส่วนบุคคลและสาธารณะ ดังนั้น นอกจากการปรับปรุงโครงสร้างคณะกรรมการผังเมืองแล้ว ควรม ี

การแสดงความรับผิดชอบในการตัดสินใจนโยบายสาธารณะ โดยแสดงการลงมติและมีการบันทึกเป็น 

ลายลักษณ์อักษรในการให้ความเห็นชอบ หรือไม่เห็นชอบในการลงมติ เพื่อเป็นการส่งเสริมกระบวนการ 

ตัดสินใจสาธารณะที่เป็นธรรมาภิบาล มีเหตุผล หลักการ มีความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และ 

ความพร้อมรับผิดชอบ

2)	กรมโยธ�ธิก�รและผังเมืองควรประส�นง�นกับสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกฤษฎีก�ใน 

ก�รศกึษ�เพ่ือร่วมกำ�หนดแนวท�งแก้ไขปัญห�ในขัน้ตอนก�รตรวจสอบร่�งผงัเมอืงและร่�งกฎกระทรวง 

เนื่องจากผังเมืองส่วนใหญ่ใช้เวลานานมากในขั้นตอนการตรวจของสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

เพื่อให้มีความถูกต้องของพื้นที่นามศัพท์และข้อความทางกฎหมาย ในขณะที่สำานักงานคณะกรรมการ 

กฤษฎีกามีภารกิจอ่ืนนอกเหนือจากด้านผังเมือง ดังนั้น กรมโยธาธิการและผังเมืองจึงควรมี 

การประสานงานกับสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อร่วมศึกษากำาหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา 

ความล่าช้า ทั้งในด้านขอบเขตปริมาณงาน กรอบเวลา และข้อจำากัดด้านบุคลากร รวมทั้งกลไกและ 

การประสานงานเพื่อตรวจสอบความถูกต้องในระดับพื้นที่ 
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6.2.3 ข้อเสนอแนะด้านกฎหมาย 

1)	ก�รปรบัปรงุพระร�ชบญัญตักิ�รผงัเมอืง	พ.ศ.	2518	ในส่วนของโครงสร้�งและองค์ประกอบ 

ของกรรมก�รผังเมืองและก�รกระจ�ยอำ�น�จก�รตัดสินใจ	 ด้วยก�รมีส่วนร่วมในระดับพื้นที่	 ท้องถิ่น 

และชุมชน	กรมโยธาธิการและผังเมือง ควรดำาเนินการด้วยการมีส่วนร่วม โดยเพิ่มกลไกคณะกรรมการ 

ผงัเมอืงในระดบัจงัหวดัและระดบัท้องถิน่ทีม่อีำานาจการตดัสินใจผังเมือง การจำาแนกบทบาท อำานาจหน้าที ่

ระหว่างคณะกรรมการผังเมืองระดับชาติ ระดับจังหวัด และระดับท้องถิ่นให้ชัดเจน โดยมีการกำาหนด 

หลักเกณฑ์ ที่มา และองค์ประกอบของคณะกรรมการ ที่มีสัดส่วนขององค์กรชุมชน องค์กรเอกชน ในด้าน 

ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสุขภาพร่วมเป็นกรรมการ โดยมีสัดส่วนที่เหมาะสม โดยกรรมการ 

แต่ละระดบัควรมอีงค์ประกอบจากกลุม่ภาครฐั ภาคประชาสงัคม ผูท้รงคณุวฒุ ิและองค์กรชมุชน ในจำานวน 

ทีเ่ท่ากนั และในแต่ละกลุม่ควรมจีำานวนกรรมการทีม่าจากทัง้ด้านการพฒันาทางกายภาพ เศรษฐกจิ สงัคม  

สิง่แวดล้อม และสขุภาพ รวมทัง้พฒันากลไกการประสานงาน การสนบัสนนุทางวชิาการจากส่วนกลางไปยงั 

หน่วยงาน และกลไกการวางผังและพิจารณาผังในระดับจังหวัดและระดับท้องถิ่นด้วย

2)	ก�รปรับปรุงกฎหม�ย	 กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับก�รใช้ประโยชน์พื้นที่	 เนื่องด้วยกิจกรรม 

บางประเภทที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในรูปแบบการให้สัมปทาน อาชญาบัตร และ 

ประทานบัตร ยงัไม่อยูใ่นการพจิารณาบรรจไุว้ในการจดัทำาข้อกำาหนดควบคมุการใช้ประโยชน์ทีด่นิ จงึเป็น 

ช่องว่างในการพิจารณาอนุมัติอนุญาต เช่น เหมืองแร่ การสำารวจปิโตรเลียม ซึ่งไม่มีมาตรการในข้อกำาหนด 

ผังเมือง เนื่องจากไม่ได้เป็นกิจการที่อยู่ในประเภทโรงงานซึ่งใช้อ้างอิง และกิจการดังกล่าวทำาให้เกิด 

การเปลีย่นแปลงสภาพการใช้พืน้ที ่ทัง้ทีเ่ป็นพืน้ทีอ่นรุกัษ์ พืน้ทีเ่กษตรและชมุชน จงึทำาให้การควบคมุการใช้ 

ทีด่นิไม่ครอบคลุมและไม่มสีาระท่ีนำาไปพิจารณาในการกำาหนดมาตรการป้องกนัผลกระทบและการพจิารณา 

อนุมัติอนุญาต

ดังนั้น กรมโยธาธิการและผังเมืองจึงควรปรับปรุงข้อกำาหนดควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินให ้

ครอบคลุม โดยให้หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกลุ่มประเภทกิจกรรมที่ม ี

การขอสมัปทานดงักล่าว และควรมกีารประเมนิผลกระทบระดบัยทุธศาสตร์ในเชงิพืน้ที ่เพือ่กำาหนดทางเลอืก 

ในการกำาหนดเขตพ้ืนท่ีการให้สัมปทาน ซ่ึงอาจต้องมีการปรับปรุงพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 และ 

พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะในประเด็นของการกำาหนด 

พื้นที่เขตแหล่งแร่ และการกำาหนดพ้ืนท่ีท่ีจะให้มีการสำารวจ ผลิต หรือเก็บรักษาปิโตรเลียม ซึ่งจะมีผล 

ต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินในด้านอื่น จึงควรมีการกำาหนดด้วยการมีส่วนร่วมและมีการประเมินผลกระทบ 

ระดบัยทุธศาสตร์ก่อนประกาศเขต โดยให้กรมอตุสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมอืงแร่ กรมเชือ้เพลงิธรรมชาติ  

ดำาเนินการปรับปรุงกฎหมายดังกล่าว ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
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3)	ช่วงระหว่�งก�รจัดทำ�ผังเมือง

 (1) ใหก้รมโยธาธกิารและผงัเมอืงและรฐัมนตรวีา่การกระทรวงมหาดไทย แกไ้ขพระราชบัญญติั 
การผังเมือง พ.ศ. 2518 มาตรา 19 กำาหนดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางและจัดทำาผังเมือง  
โดยรัฐต้องจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างทั่วถึงก่อนดำาเนินการ และคำานึงถึง 
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนตั้งแต่ต้น ในการรวบรวมความต้องการ แนวคิด ยุทธศาสตร์การใช้ 
ประโยชน์ที่ดินในแต่ละพื้นที่ รวมทั้งให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นในทุกระดับ หมู่บ้าน องค์กร 
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ และนำาความเห็นเขา้สูก่ระบวนการตดัสนิใจ รวมทัง้เผยแพรเ่หตผุลในการตดัสนิใจนัน้ 
ต่อสาธารณะ

 (2) ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองออกหลักเกณฑ์เรื่องการพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงการใช้ 
ประโยชน์ที่ดินตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 โดยกำาหนดให้การแก้ไข 
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินต้องคำานึงถึงประโยชน์สาธารณะและสิทธิชุมชนด้วย

 (3) ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองและคณะกรรมการผังเมืองกำาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา 
การเป็นผู้มีสิทธิแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการวางและจัดทำาผังเมืองรวม ให้ครอบคลุมถึงบุคคลผู้สามารถ 
แสดงตนได้ว่ามีส่วนได้เสียจากการวางหรือจัดทำาผังเมืองรวมด้วย

 (4) ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองและคณะกรรมการผังเมืองกำาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา 
ความเป็นผู้มีส่วนได้เสีย โดยให้พิจารณาในความหมายอย่างกว้าง รวมถึงผู้ที่สามารถแสดงตนได้ว่ามีส่วน 
เกี่ยวข้องหรืออาจได้รับผลกระทบจากการวางหรือจัดทำาผังเมืองรวมในพื้นที่ และคำานึงถึงการรวมตัว 
รวมกลุ่มของประชาชน หรือองค์กร ซึ่งมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการมีส่วนร่วมกับรัฐ เพื่อจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือกำาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน

 (5) ใหก้รมโยธาธกิารและผงัเมอืงและคณะกรรมการผงัเมือง กำาหนดหลกัเกณฑ์ในการพจิารณา 
คำาร้องของผู้มีส่วนได้เสียที่ยื่นเมื่อพ้นกำาหนดระยะเวลา 90 วัน นับแต่วันปิดประกาศ ตามที่มาตรา 24  
แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ได้กำาหนดไว้ โดยต้องกำาหนดให้ผู้มีส่วนได้เสียมีโอกาสโต้แย้ง 
แสดงหลักฐาน ตลอดจนมีสิทธิในการอุทธรณ์

4)	ช่วงระหว่�งรอประก�ศบังคับใช้ผังเมือง

 ข้อเสนอระยะสั้น

 (1) เมื่อผังเมืองผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนมาแล้ว และคณะรัฐมนตรีมีมต ิ
ให้ความเหน็ชอบ (แม้ยงัไม่ประกาศบงัคบัใช้) ให้กรมโยธาธกิารและผงัเมอืงเสนอให้คณะรฐัมนตรมีมีตเิพือ่ 
สัง่การให้หน่วยงานท่ีเกีย่วข้องในการอนมุตัอินญุาตการดำาเนนิโครงการหรอืกจิการต่างๆ นำาสาระผงัเมอืงรวม 
ไปดำาเนนิการและพจิารณาประกอบก่อนการอนมุตัอินญุาต โดยให้กรมโยธาธกิารและผงัเมอืงมหีน้าทีแ่จ้ง 
ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังกล่าว
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 (2) ให้เจ้าพนักงานการผังโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการผังเมืองใช้อำานาจตาม 

พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 มาตรา 15 (3) เพื่อกำาหนดห้ามการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือดำาเนิน 

กิจการใดๆ ที่ขัดต่อข้อกำาหนดร่างกฎกระทรวงผังเมืองซึ่งกำาลังจัดทำา โดยหากเจ้าพนักงานการผังเห็นว่า 

จะมีกิจการหรือการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ขัดกับร่างผังเมืองในสาระสำาคัญเกิดขึ้นในระหว่างที่ผังเมืองยังไม ่

ประกาศบังคบัใช้ เจ้าพนกังานการผงักค็วรพจิารณาใช้อำานาจตามมาตรา 15 (3) ในการกำาหนดหลกัเกณฑ์ 

การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน เพื่อประโยชน์ในการวางและจัดทำาผังเมืองรวม

 ข้อเสนอระยะย�ว

 (1) ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองแก้ไขกฎหมายผังเมือง โดยกำาหนดหน้าที่ให้กรมโยธาธิการ 

และผงัเมอืงแจ้งหน่วยงานต่างๆ ท่ีเกีย่วข้อง กรณทีีก่ารจดัทำาผงัเมอืงผ่านมตคิวามเหน็ชอบจากคณะรฐัมนตรี  

และให้หน่วยงานอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้องนำาสาระของผงัเมืองไปประกอบการพจิารณาก่อนออกคำาสัง่ทางปกครอง 

ใดๆ

 (2) ให้กรมโยธาธกิารและผังเมอืงออกหลกัเกณฑ์ในการใช้อำานาจตามมาตรา 15 (3) โดยให้คำานงึ 

ถงึนโยบายของผงัเมอืงรวมในสาระสำาคญัท่ีเกีย่วกบัสขุลกัษณะความปลอดภยัของประชาชนและสวสัดิภาพ 

ของสังคม ให้มีความชัดเจนและเป็นธรรม

5)	หลังประก�ศบังคับใช้ผังเมือง

 ให้คณะกรรมการผังเมืองใช้อำานาจตามมาตรา 27 วรรคสอง ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง  

พ.ศ. 2518 โดยออกระเบียบเพื่อกำาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดิน 

จะต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือระงับการใช้ประโยชน์ที่ดิน หากเห็นว่าการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นการขัดต่อ 

นโยบายของผงัเมอืงรวมในสาระสำาคญั ตลอดจนมาตรการในการเยยีวยาความเสยีหายทีเ่กดิขึน้แก่เจ้าของ 

ผู้ครอบครองที่ดินที่สุจริตดังกล่าว ให้มีความชัดเจนและเป็นธรรม

6)	ผังเมืองสิ้นสุดระยะเวล�บังคับใช้	หรือผังเมืองหมดอ�ยุ

 ข้อเสนอระยะสั้น

 (1) ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ดำาเนินการเพื่อให้มี 

การออกพระราชกฤษฎีกากำาหนดเขตท่ีดินที่จะทำาการสำารวจเพื่อการวางและจัดทำาผังเมืองรวม ก่อน 

การจัดทำาผังเมืองรวมในทุกพื้นที่ และเพื่อเป็นการอุดช่องว่างในการบังคับใช้กฎกระทรวงผังเมืองดังกล่าว 

ให้เจ้าพนกังานการผงัโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการผงัเมอืงใช้อำานาจตามพระราชบญัญตักิารผงัเมอืง  

มาตรา 15 (3) เช่นเดียวกับข้อเสนอระยะสั้น (2) ในช่วงระหว่างรอประกาศบังคับใช้ผังเมือง จนกว่าจะมี 

การประกาศใช้กฎกระทรวงผังเมืองรวมฉบับใหม่
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 (2) ให้กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง ประสานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่เพือ่ออกข้อบญัญตัิ 

ท้องถิ่น โดยอาศัยอำานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เพื่อควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

ไปก่อนในระหว่างที่กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมสิ้นสุดระยะเวลาการใช้บังคับ

 ข้อเสนอระยะย�ว

 ให้กรมโยธาธกิารและผงัเมอืงแก้ไขพระราชบัญญัตกิารผงัเมือง พ.ศ. 2518 มาตรา 26 โดยขยาย 

ระยะเวลาการบังคับใช้ผังเมืองรวมให้มากขึ้น เช่น 10 ปี เป็นต้น และให้มีการประเมินเพื่อแก้ไขปรับปรุง 

ผงัเมอืง โดยมรีะยะเวลาท่ีเหมาะสมในการรับฟังความเหน็และให้ประชาชนมส่ีวนร่วมในการแก้ไขอย่างทัว่ถงึ 

และให้กฎกระทรวงผังเมอืงรวมเดมิสามารถใช้บงัคบัได้ต่อเนือ่ง จนกว่าจะมกีารประกาศใช้บงัคบักฎกระทรวง 

ผังเมืองรวมฉบับใหม่

สรุปข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมโยธ�ธิก�รและผังเมือง

1) จัดทำาคู่มือในเชิงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับผังเมืองสำาหรับประชาชนที่จะทำาความเข้าใจในผัง 

และการมีส่วนร่วม

2) ขยายผลนำาคู่มือผังเมืองมามีส่วนร่วมกับองค์กรที่จัดทำาผังตำาบล ผังชีวิต เพื่อให้มีการเชื่อมโยง 

ผังตำาบลมาสู่ผังชุมชนที่เป็นการกำาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินและการจัดทำาข้อบัญญัติท้องถิ่น และการนำา 

ผังเมืองไปใช้ประโยชน์ในการจัดทำาธรรมนูญชุมชน

3) จดัทำาคูม่อืแนวทางการใชห้ลกัการคุ้มครองล่วงหนา้ หลักการมีส่วนรว่ม หลักการพฒันาทีย่ัง่ยนื 

เพื่อเป็นแนวทางสำาหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติและใช้ประโยชน์จากผังเมือง

4) ปรับปรุงมาตรฐานการกำาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินและการจัดทำาข้อกำาหนดให้เป็นไปตาม 

หลักวิชาการ

5) ปรับปรุงข้อกำาหนดควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินให้ครอบคลุมการให้สัมปทาน อาชญาบัตร 

และประทานบัตร

6) ออกหลักเกณฑ์เรื่องการพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินตามมาตรา 26 

แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 โดยกำาหนดให้การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

ต้องคำานึงถึงประโยชน์สาธารณะและสิทธิชุมชนด้วย

 7) เมื่อผังเมืองผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนมาแล้ว และคณะรัฐมนตรีมีมติ 

ให้ความเห็นชอบ (แม้ยังไม่ประกาศบังคับใช้) ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเสนอให้คณะรัฐมนตรีมีมติ 
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เพื่อสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการอนุมัติอนุญาตการดำาเนินโครงการหรือกิจการต่างๆ นำาสาระ 

ผงัเมอืงรวมไปดำาเนนิการและพจิารณาประกอบกอ่นการอนมุตัอินญุาต โดยใหก้รมโยธาธกิารและผงัเมอืง 

มีหน้าที่แจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังกล่าว

 8) แก้ไขกฎหมายผังเมือง โดยกำาหนดหน้าที่ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองแจ้งหน่วยงานต่างๆ  

ที่เกี่ยวข้อง กรณีท่ีการจัดทำาผังเมืองผ่านมติความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและให้หน่วยงานอื่นๆ 

ที่เกี่ยวข้องนำาสาระของผังเมืองไปประกอบการพิจารณาก่อนออกคำาสั่งทางปกครองใดๆ

 9) ออกหลกัเกณฑใ์นการใชอ้ำานาจตามมาตรา 15 (3) แหง่พระราชบญัญตักิารผงัเมอืง พ.ศ. 2518

10) ประสานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อออกข้อบัญญัติท้องถิ่น โดยอาศัยอำานาจตาม 

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

11) แก้ไขพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 มาตรา 26 โดยขยายระยะเวลาการบังคับใช้ 

ผังเมืองรวมให้มากขึ้น

12) กรมโยธาธกิารและผงัเมอืงและรฐัมนตรวีา่การกระทรวงมหาดไทยออกระเบยีบเพือ่ใหเ้ปดิเผย 

ข้อมูลการตัดสินใจของคณะกรรมการผังเมืองและข้อมูลประกอบการพิจารณา ให้เป็นไปตาม 

หลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้

13) ปรับปรุงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ในส่วนของโครงสร้างและองค์ประกอบของ

กรรมการผงัเมอืงและการกระจายอำานาจการตดัสนิใจดว้ยการมสีว่นรว่มในระดบัพืน้ที ่ทอ้งถิน่ และชมุชน

14) แก้ไขพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 มาตรา 19 กำาหนดการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ในการวางและจัดทำาผังเมือง โดยรัฐต้องจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างทั่วถึง 

ก่อนดำาเนินการและคำานึงถึงกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนตั้งแต่ต้น

15) ดำาเนนิการเพือ่ใหม้กีารออกพระราชกฤษฎกีากำาหนดเขตทีด่นิทีจ่ะทำาการสำารวจ เพือ่การวาง 

และจัดทำาผังเมืองรวม ก่อนการจัดทำาผังเมืองรวมในทุกพื้นที่

16) กรมโยธาธกิารและผงัเมอืงและคณะกรรมการผงัเมอืงกำาหนดหลกัเกณฑก์ารพจิารณาความเปน็ 

ผู้มีส่วนได้เสีย โดยให้พิจารณาในความหมายอย่างกว้าง

17) กำาหนดหลกัเกณฑใ์นการพจิารณาคำารอ้งของผูมี้สว่นไดเ้สยีทีย่ืน่เม่ือพน้กำาหนดระยะเวลา 90 วนั 

นับแต่วันปิดประกาศ ตามที่มาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ได้กำาหนดไว้

18) คณะกรรมการผังเมืองใช้อำานาจตามมาตรา 27 วรรคสอง ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง  

พ.ศ. 2518 โดยออกระเบียบเพื่อกำาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดิน 

จะต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือระงับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
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19) เจา้พนกังานการผงัโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการผงัเมือง ใชอ้ำานาจตามพระราชบญัญติั

การผังเมือง มาตรา 15 (3)

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกฤษฎีก�

ปรบัปรงุ พฒันาศกัยภาพ และขยายอตัรากำาลงัในการพจิารณาให้ความเหน็หรอืจดัทำาร่างกฎหมาย

หน่วยง�นที่กำ�หนดนโยบ�ยเชิงพื้นที่	 เช่น	 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งช�ติ	 สำ�นักง�นนโยบ�ยและแผนทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม	 กรมโยธ�ธิก�รและ

ผังเมือง

จดัทำาการประเมนิผลกระทบระดบัยทุธศาสตร์และประสานกบัหน่วยงานทีจ่ดัทำาแผนแม่บทพฒันา 

พื้นที่ด้านต่างๆ ท่ีจะใช้เคร่ืองมือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ไปใช้ประโยชน ์

ให้เกิดทางเลือกในการพัฒนาพื้นที่อย่างมีส่วนร่วม

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ

1) ใหก้ารสนบัสนนุตอ่หนว่ยงานทีเ่ก่ียวขอ้งในการจดัทำาคูมื่อการทำาความเขา้ใจดา้นสทิธมินษุยชน 

สทิธชิมุชน และการใชส้ทิธกิารมสีว่นรว่มของประชาชนในกฎหมายผังเมืองรวม ทัง้การส่งเสรมิความเขา้ใจ 

ต่อสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการดำาเนินงานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ในการนำาผังไปใช้ประโยชน์ 

2) ประสานงานกบักรมโยธาธกิารและผงัเมอืงและองคก์รดา้นวชิาการ วชิาชพี องคก์รประชาสงัคม  

เพื่อพัฒนาความร่วมมือส่งเสริมสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการวางผัง 

ในทุกขั้นตอน โดยมีการจัดทำาแนวทางความร่วมมือ แนวทางปฏิบัติ และการประเมินผลการดำาเนินงาน

เป็นระยะ

3) สำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ควรมีบทบาทในการผลักดันให้หน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องนำาองค์ความรู้และข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษาชิ้นนี้ไปใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติจริง
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รายงานผลการตรวจสอบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่ 289/2555 ลงวันที่ 26 มิถุนายน  

พ.ศ. 2555

รายงานผลการตรวจสอบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่ 350/2555 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม  

พ.ศ. 2555

รายงานผลการตรวจสอบคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาต ิที ่397/2555 ลงวนัที ่6 สงิหาคม พ.ศ. 2555

รายงานผลการตรวจสอบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่ 1073/2555 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 

พ.ศ. 2555

รายงานผลการตรวจสอบคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาต ิที ่1076-1077/2555 ลงวนัที ่18 ธนัวาคม  

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

หนังสือคณะอนุกรรมการด้านสิทธิชมุชนและฐานทรัพยากร ที่ สม 0003/980 ฉบับลงวันที ่25 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2555

หนังสือชมรมสร้างสันติสุข เครือข่ายสมัชชาประชาชนคนรักษ์โลก ที่ สร้างสันติสุข 006/2555 ลงวันที่  

25 ธันวาคม พ.ศ. 2555

หนังสือบริษัท ชัยโย อินดัสเตรียล ปาร์ค จำากัด ที่ SIP_/01 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

หนังสือสำานักงานโยธาธิการและผังเมือง ที่ ปจ 0020.2/1918 ฉบับลงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2554

หนังสือสำานักงานโยธาธิการและผังเมือง ที่ ปจ 0022.2/64 ฉบับลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2556
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หนังสือสำานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดที่ สค 0022/799 ฉบับลงวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556

หนังสือสำานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดที่ นศ 0022/1587 ฉบับลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

หนังสือสำานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรีที่ กจ 0022/283 ฉบับวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 

2556

หนังสือสำานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี ที่ ชบ 0022/390 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 

หนังสือสำานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 0020.4/ว 1984 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 

พ.ศ. 2555

หนังสือสำานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0405 (ลน 1)/13058 ฉบับลงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2554

หนังสือศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ที่ ปจ 0022.2/13357 ฉบับลงวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2556

หนังสือองค์การบริหารส่วนตำาบลเขาไม้แก้ว ที่ ปจ 71001/761 ฉบับลงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2556
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ภาคผนวก

ส�ระที่ควรรู้เกี่ยวกับผังเมืองรวม

รวบรวมจ�กข้อมูลเผยแพร่ของกรมโยธ�ธิก�รและผังเมือง www.dpt.go.th

ขบวนก�รว�งและจัดทำ�ผังเมืองรวม

กรมโยธาธิการและผังเมือง ท้องถิ่น

แจ้งท้องถิ่น ขออนุมัติคณะกรรมการผังเมือง

แต่งตั้งคณะที่ปรึกษา แต่งตั้งคณะที่ปรึกษา

โฆษณา โฆษณา

ประชุมคณะที่ปรึกษา ประชุมคณะที่ปรึกษา

ประชุมประชาชน ประชุมประชาชน

เสนอคณะกรรมการผังเมือง ส่งผังให้กรมโยธาธิการและผังเมืองให้ความเห็นชอบ

ปิดประกาศ 90 วัน เสนอคณะกรรมการผังเมือง

นำาคำาร้องเสนอคณะกรรมการผังเมือง ปิดประกาศ 90 วัน

แก้ไขผังตามมติคณะกรรมการผังเมือง นำาคำาร้องเสนอคณะกรรมการผังเมือง

แก้ไขผังตามมติคณะกรรมการผังเมือง

ขั้นตอนการประกาศกฎกระทรวง

รัฐธรรมนูญ

พ.ร.บ. การผังเมือง พ.ศ. 2518

พ.ร.ฎ. สำารวจ

วางผัง

จัดทำาร่างกฎกระทรวง

เสนอร่างกฎกระทรวง

ประกาศกฎกระทรวง

การใช้บังคับผังเมืองรวม	

ผังเมืองกับก�รคุ้มครองสิทธิชุมชน
และสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน



256

สำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ผังเมืองรวมจะประกาศใช้บังคับโดยกฎกระทรวง เป็นเวลาครั้งละไม่เกิน 5 ปี และเมื่อใกล้เวลาที่ 

กฎกระทรวงใช้บังคับผังเมืองรวมจะหมดอายุลง กรมโยธาธิการและผังเมืองจะพิจารณาว่าผังเมืองรวมนั้น 

สมควรแก้ไขปรบัปรงุหรอืไม่ในกรณทีีไ่ม่มกีารขยาย เขตผงั หรอืไม่มกีารเปลีย่นแปลงประโยชน์ การใช้ทีดิ่น 

(ไม่เปลี่ยนสี) กรมโยธาธิการและผังเมืองจะจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนไม่น้อยกว่า  

1 ครัง้ ถ้าไม่มผีูค้ดัค้านโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการผงัเมืองกส็ามารถขยายเวลาการใช้บังคบัผงัเมอืง

รวมนั้นต่อเนื่องไปได้อีกเป็นเวลา 5 ปี สำาหรับผังเมืองรวมที่จะต้องมีการแก้ไขเขตผังหรือเปลี่ยนแปลง 

การใช้ประโยชน์ท่ีดิน (เปลี่ยนสี) แต่กรมโยธาธิการและผังเมืองไม่อาจดำาเนินการแก้ไขได้ทันภายในเวลา

ที่กฎกระทรวงจะหมดอายุใช้บังคับ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการผังเมืองก็สามารถ ขยายเวลา 

ใช้บังคับผังเมืองรวมฉบับเดิมได้อีก 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 1 ปี

ที่ม�: www.dpt.go.th

ประชาชนควรมีส่วนเกี่ยวข้องกับผังเมืองอย่างไร

(จ�กข้อมูลเผยแพร่ของกรมโยธ�ธิก�รและผังเมือง)

ผังเมืองเป็นเคร่ืองช่วยสนับสนุนให้รัฐและเอกชนบรรลุวัตถุประสงค์ต่างๆ ในการพัฒนาเมือง 
ร่วมกัน ปัจจัยสำาคัญที่มีส่วนร่วมในการทำาให้เป้าหมายต่างๆ กลายเป็นจริงขึ้นมา ได้แก่การสนับสนุน 
ทางด้านงบประมาณและการที่ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการวางผังเมืองนั้นๆ แต่เนื่องจากขั้นตอน 
ในการวางผังเมืองมีความสลับซับซ้อน จึงต้องใช้เวลานานในการดำาเนินการตั้งแต่ต้นจนจบ กฎหมายได้
กำาหนดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำาเนินงานดังนี้

1. เมื่อมีการวางผังเมืองรวม ณ ท้องที่ใด ตามกฎหมายระบุให้ต้องมีการปิดประกาศเพื่อแจ้งให้
ประชาชนได้ทราบว่าจะมีการวางและจัดทำาผังเมือง ณ ท้องที่นั้นประชาชนในท้องที่ดังกล่าวสามารถมี
ส่วนในการดำาเนินการได้โดยการให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการวางและจัดทำาผัง  
ข้ันตอนนี้พอจะเปรียบเทียบกับงานออกแบบบ้านได้ว่า ประชาชนในท้องที่ที่จะวางผังก็คือเจ้าของบ้าน 
หรือผู้ที่จะใช้อาคาร ซึ่งควรจะชี้แจงความต้องการต่างๆ ของข้อมูลสมาชิกในครอบครัวให้สถาปนิกทราบ  
เพื่อจะได้เป็นแนวนโยบายในการออกแบบให้ถูกวัตถุประสงค์ในการใช้สอยของเจ้าของนั้นเอง

2. ในระหว่างการวางผังเมือง ซึ่งจะต้องมีการสำารวจเก็บข้อมูล วิเคราะห์ วิจัย เจ้าหน้าที่ผู้ที่วางผัง 
จะเข้าพบคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม ซ่ึงมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ประกอบด้วยผู้แทนองค์การ
บริหารส่วนท้องถิ่น ผู้แทนส่วนราชการต่างๆ และบุคคลอื่นๆ ซึ่งถือว่าคือส่วนหนึ่งของตัวแทนประชาชน 
เพื่อขอทราบแนวนโยบายและความต้องการของท้องถิ่น เม่ือวางผังเบ้ืองต้นเสร็จแล้วก็จะต้องนำาผังนั้น 
ไปปิดประกาศและประชมุรบัฟังความคดิเหน็ของประชาชนไม่น้อยกว่า 1 ครัง้ ประชาชนสามารถมส่ีวนร่วม 
ในการดำาเนินการช่วงนี้ โดยเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังและแสดงความคิดเห็น หรือให้ข้อมูลเพิ่มเติม  
ผู้วางผังก็จะนำาความคิดเห็นและความต้องการต่างๆ นั้นไปประมวลกับหลักวิชาการเพื่อพิจารณาจัดวาง
ผังเมืองให้เหมาะสมกับสภาพของท้องถิ่นและความต้องการของชุมชนนั้นๆ
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3. เมื่อวางผังเสร็จสมบูรณ์แล้วก็จะนำาผังเสนอให้คณะกรรมการผังเมือง ซึ่งมีปลัดกระทรวง

มหาดไทยเป็นประธานพจิารณาให้ความเหน็ชอบ เม่ือผงัได้รบัความเห็นชอบแล้วจะต้องนำาผงัไปปิดประกาศ

ในท้องที่ที่ทำาการวางผังเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน เพื่อให้ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียไปตรวจดูแผนผังและ

ข้อกำาหนดของผัง ผู้มีส่วนได้เสียสามารถร้องขอให้แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกำาหนดเกี่ยวกับ

การใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองนั้นๆ โดยทำาเป็นหนังสือถึงกรมโยธาธิการและผังเมือง หรือเจ้าพนักงาน

ท้องถิ่นผู้วางและจัดทำาผังนั้น
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ตัวอย่างคำาพิพากษาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายผังเมือง

(อ่�นร�ยละเอียดคำ�พิพ�กษ�เพิ่มเติมได้จ�กเว็บไซต์ของศ�ลปกครอง)

1. คำาพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดง ที่ ฟ. 17/2545

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกฎหม�ยผังเมือง

ความชอบด้วยกฎหมายของการกำาหนดเขตพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน

ประเด็น	การที่ผู้ฟ้องคดีถูกจำากัดสิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยผู้ถูกฟ้องคดีนั้น ชอบด้วยกฎหมาย

หรือไม่

2. คำาพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดง ที่ ฟ. 18/2545

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกฎหม�ยผังเมือง

ความชอบด้วยกฎหมายของการกำาหนดเขตพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน

ประเด็น	การที่ผู้ฟ้องคดีถูกจำากัดสิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยผู้ถูกฟ้องคดีนั้น ชอบด้วยกฎหมาย

หรือไม่

3. คำาพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดง ที่ อ. 49/2547

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกฎหม�ยผังเมือง

การขอแก้ไขข้อกำาหนดของผังเมืองที่ยกเว้นให้ที่ดิน ซึ่งเป็นบริเวณเดียวกันใช้เพื่อประโยชน์ของ 

ผู้ประกอบกิจการรายใดรายหนึ่งนั้น ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

4. คำาพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดง ที่ อ. 163/2549

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกฎหม�ยผังเมือง	

การขออนญุาตใช้ประโยชน์ทีด่นิทีข่ดักบัข้อกำาหนดของกฎกระทรวงให้ใช้บงัคบัผงัเมอืงทำาได้หรือไม่

ประเด็น	1) การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีปรับปรุงสถานีบริการก๊าซนั้น ชอบด้วย

กฎหมายหรือไม่

ประเด็น	 2) การที่ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี 2 ไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีประกอบกิจการสถานีบริการนำ้ามัน 

เชื้อเพลิงเพิ่มเติมนั้น ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ 

5. คำาพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดง ที่ อ. 125/2551

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกฎหม�ยผังเมือง	

การออกใบรับแจ้งประกอบกจิการโรงงานทีข่ดักบัข้อกำาหนดของกฎกระทรวงผงัเมอืงนัน้ทำาได้หรอืไม่
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ประเด็น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 4 ออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจำาพวกที่ 2 ลงวันที่  

9 กรกฎาคม 2544 ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 6 เป็นการกระทำาที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

6. คำาพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดง ที่ อ. 133/2551

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกฎหม�ยผังเมือง	

การขออนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินที่ขัดกับข้อกำาหนดของกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองนั้น 

ทำาได้หรือไม่

ประเด็น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีดัดแปลงอาคารโดยการติดตั้งถังเก็บก๊าซ 

เพิ่มนั้น เป็นการชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

7. คำาพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดง ที่ อ. 131-133/2552

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกฎหม�ยผังเมือง	

การออกใบอนญุาตกอ่สรา้งอาคารในระหวา่งทีก่ฎกระทรวงเกีย่วกบัผงัเมอืงรวมหมดอายบุงัคบัใช้

ประเด็น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 และผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 ออกใบอนุญาตก่อสร้างให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 4 

ทำาการก่อสร้างอาคารศูนย์การค้าและอาคารพาณิชย์บนที่ดินราชพัสดุตามหนังสือสำาคัญสำาหรับที่หลวง 

ซึง่อยูใ่นความปกครองดแูลหรอืใช้ประโยชน์ของมหาวทิยาลยัขอนแก่นเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่  

การออกใบอนุญาตดังกล่าวเป็นการกระทำาละเมิดและทำาให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่เสียหายหรือไม่

8. คำาพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดง ที่ อ. 449/2553

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกฎหม�ยผังเมือง	

การก่อสร้างอาคารที่ขัดกับผังเมืองรวม

ประเด็น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 โดย รองปลัดเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมือง

มุกดาหาร มีคำาสั่งให้รื้อถอนอาคารตามมาตรา 42 (กรณีที่มีการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร

ที่กระทำาให้ผิดไปจากที่ได้รับอนุญาต) ที่ มห 52004/1845 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2546 (แบบ ค.8.1) ให้ผู้ฟ้อง

คดีรื้อถอนอาคารส่วนที่ลำ้าแนวเขตผังเมืองรวม 2.60 x 6.00 เมตร เป็นการกระทำาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

เนื่องจากขัดหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่

9. คำาพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขแดง ที่ 126/2556

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกฎหม�ยผังเมือง

การไม่นำาร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมที่ผ่านขั้นตอนที่เป็นสาระสำาคัญไปใช้ประกอบ 

การพิจารณาอนุมัติอนุญาตโครงการหรือกิจกรรมที่ขัดต่อร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
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ประเดน็ มตขิองผูถ้กูฟ้องคดทีี ่2 (คณะกรรมการผูช้ำานาญพจิารณารายงานการวเิคราะห์ผลกระทบ 

ส่ิงแวดล้อม) ที่ให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าหนองแซง

ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 และคำาสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ที่ออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตพลังงาน

ไฟฟ้าให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 นั้น ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

10. คำาพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดง ที่ ฟ. 13/2547

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกฎหม�ยผังเมือง	

การขออนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินที่ขัดกับข้อกำาหนดของกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองนั้น  

ทำาได้หรือไม่

ประเด็น	 การท่ีผู ้ถูกฟ้องคดีออกกฎกระทรวงให้ใช้ผังเมืองรวมสมุทรปราการ พ.ศ. 2544  

ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 เฉพาะพื้นที่ตำาบลคลองด่าน อำาเภอบางบ่อ  

จังหวัดสมุทรปราการ ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
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คณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่จัดตั้งขึ้นตาม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 256 และมาตรา 257 และพระราชบัญญัติ 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ประกอบด้วย ประธานกรรมการคนหนึ่งและกรรมการ

อืน่อกีหกคน ซึง่พระมหากษตัรยิท์รงแตง่ตัง้ตามคำาแนะนำาของวฒุสิภา จากผู้ซึง่มีความรูห้รอืประสบการณ์

ด้านการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนเป็นที่ประจักษ์ มีวาระการดำารงตำาแหน่งหกปี และ 

ดำารงตำาแหน่งได้วาระเดียว 

อำานาจหน้าที่ 

1. ตรวจสอบและรายงานการกระทำาหรือการละเลยการกระทำาอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

หรืออันไม่เป็นไปตามพันธกรณีระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี และ 

เสนอมาตรการการแก้ไขที่เหมาะสมต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่กระทำาหรือละเลยการกระทำาดังกล่าว เพื่อ 

ดำาเนินการในกรณีที่ปรากฏว่าไม่มีการดำาเนินการตามที่เสนอ ให้รายงานต่อรัฐสภาเพื่อดำาเนินการต่อไป

2. เสนอเร่ืองพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่เห็นชอบตามที่มีผู้ร้องเรียนว่า 

บทบัญญัติแห่งกฎหมายใดกระทบต่อสิทธิมนุษยชนและมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ 

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ

3. เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลปกครอง ในกรณีที่เห็นชอบตามที่มีผู้ร้องเรียนว่า กฎ 

คำาสั่ง หรือการกระทำาอ่ืนใดในทางปกครองกระทบต่อสิทธิมนุษยชนและมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วย

รัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง

4. ฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมแทนผู้เสียหาย เม่ือได้รับการร้องขอจากผู้เสียหายและเป็นกรณีที่ 

เห็นสมควรเพื่อแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นส่วนรวม ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
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5. เสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย และกฎ ต่อรัฐสภาหรือคณะรัฐมนตรี

เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

6. ส่งเสริมการเคารพและปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ

7. ส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน

8. ส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานระหว่างหน่วยราชการ องค์การเอกชน และองค์การ

อื่นในด้านสิทธิมนุษยชน

9. จดัทำารายงานประจำาปเีพ่ือประเมนิสถานการณด์า้นสทิธมินษุยชนภายในประเทศ และเสนอตอ่ 

รัฐสภา

10. ประเมินผลและจัดทำารายงานผลการปฏิบัติงานประจำาปีเสนอต่อรัฐสภา

11. เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา ในกรณีที่ประเทศไทยจะเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญา

เกี่ยวกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

12. อำานาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
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รูปทรงดอกบัว

 คือ ความมีคุณธรรม ความเอื้ออาทรระหว่างเพื่อนมนุษย์

  อันเป็นจริยวัตรอันดีงามของคนไทย

รูปคนล้อมเป็นวงกลม 

 คือ การสร้างพลังความร่วมมือกับทุกภาคส่วนของสังคม 

  เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชนให้เป็นส่วนสำาคัญ 

  ในกระบวนการพัฒนาประเทศ

รูปมือ 

 คือ  การร่วมมือกับทุกภาคส่วนของสังคมทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ 

 ในการโอบอุ้มคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพ 

 ด้วยหลักแห่งความเสมอภาค และภราดรภาพ 

สีนำ้าเงิน 

 คือ สีของความเชื่อมั่นของประชาชนและทุกภาคส่วนของสังคม 

 คือ ความมุ่งมั่น อดทนในการทำางานเพื่อประชาชน 

 คือ ความสามัคคี และการประสานพลังอย่างหนักแน่นจากทุกภาคส่วนของสังคม 

  เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย



สำ�นักง�นคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 6 -7 

ถนนแจ้งวัฒนะ เเขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

โทรศัพท์ 0 2141 3800, 0 2141 3900 

โทรร้องเรียน 1377 

Website : www.nhrc.or.th




