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The objective of this research is to introduce guidelines for new structure and
elements of a comprehensive plan. Research methods employed were documentary
research from various sources of information, for example, the enforced comprehensive plans
by a Ministerial Regulations, minutes of Town Planning Board meeting, the updated edition of
the new Town Planning Act, and the implementation of several local comprehensive plans.
Case studies of Bangkok Comprehensive Plan B.E. 2556 and many successful comprehensive
plans from UK and USA were also investigated. Information analyses were performed
leading to the first draft of new structure and elements for a comprehensive plan. Then
the interviewees were asked for comments and suggestions regarding such proposal. Results
were reviewed and evaluated by method and technique namely Triangulation.
The findings from the research indicated some guidelines for new structure and
elements of comprehensive plan as follow. First, each local government authorities should
be the primary agency in charge of preparing a comprehensive plan for their own. Second,
the Town Planning Board at the provincial level should be established to supervise
the comprehensive planning operated by the local administration within each province,
a comprehensive plan to be enforced by means of local ordinances, in line with the updated
edition of the new Town Planning Act. Third, the contents of the policy in the field of urban
development should be formulated according to the aims of the comprehensive plan.
Mapping, plans and programs, short-term and long-term development projects, should be
drawn and executed in accordance with planning policies as well. Fourth, investment
plans should be proposed following urban development policies, concurrently with
the comprehensive plan. Finally, measures and methods to compensate and reduce
differentiation from land use types designation in the same district should be instated
by means of Transfer Development Rights (TDR), local property tax levy methods and
mechanisms should be determined, and land use controls, conditions and regulations in
the comprehensive plan should be set up accordingly.
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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การผังเมืองของประเทศไทย ดําเนินการโดยอาศัยอํ านาจตามพระราชบัญญัติการผังเมือง
พ.ศ. 2518 มีเจตนารมณเพื่อสรางหรือพัฒนาเมืองใหมีสุขลักษณะ ความสะดวกสบาย ความเปนระเบียบ
ความสวยงาม การใชประโยชนทรัพยสิน ความปลอดภัยของประชาชน และสวัสดิภาพของสังคม เพื่อสงเสริม
เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดลอมของเมือง (พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518, 2556) และกําหนดใหมี
การวางและจัดทําผังเมืองรวมขึ้น โดยมีลักษณะเปนแผนผัง นโยบาย โครงการ และมาตรการควบคุมโดยทั่วไป
เพื่อใชเปนแนวทางการพัฒนาเมืองในดานการใชประโยชนที่ดิน การคมนาคมและขนสง การสาธารณูปโภค
และสภาพแวดลอมของเมือง และโครงสรางและองคประกอบของผังเมืองรวม ประกอบดวย อํานาจ หนาที่
ภารกิจของกรมโยธาธิการและผังเมือง และองค กรปกครองสวนทองถิ่น ในการวางและจัดทําผังเมืองรวม
อํานาจ หนาที่ ของบุ คคล หรือคณะกรรมการในการพิ จารณาไตร ตรองและใหความเห็ นชอบผังเมื องรวม และ
องคประกอบของผังเมืองรวม เพื่อจัดทํารายละเอียดของผังเมืองรวม ประกอบดวย การจัดทําแผนผัง นโยบาย
โครงการ และมาตรการควบคุมการใชประโยชนที่ดินและความหนาแนนของเมือง บรรลุตามเจตนารมณของ
การผังเมืองดวย
การวางและจัดทําผังเมืองรวมในประเทศไทยที่ผานมา เปนการจัดทําแผนผังการใชประโยชนที่ดิน
การกําหนดที่ตั้งของโครงการถนน โครงการสาธารณูปโภค และการกําหนดมาตรการควบคุมโดยการจัดทํา
ขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน เพื่อกําหนดสิทธิการใชประโยชนในทรัพยสินของเอกชนและหามการใช
ประโยชน ที่ดิ นที่ผิ ด ไปจากที่ กํา หนดหรื อ ขั ดกั บ ขอกํ า หนดของผั งเมื องรวม ส งผลใหเกิ ดความเหลื่อมล้ํ า
ในการใชประโยชนที่ ดินของประชาชน ซึ่งมีสาเหตุ มาจากความไมชั ดเจนในการกําหนดเนื้อหาของนโยบาย
การพัฒนาเมืองใหครอบคลุมทุกดาน รวมทั้ง การจัดทําโครงการพัฒนาตางๆ ไมมีการจัดทําแผนการลงทุน
ควบคูกันไป ทําใหการดําเนินการตามผังเมืองรวมไมสามารถบรรลุเจตนารมณของการผังเมืองใหครอบคลุ ม
ทุกดานไดตามที่ระบุไวในมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518
การศึกษาขอบเขตอํานาจ หนาที่ ภารกิจขององคกร บุคคล คณะกรรมการ และองคประกอบ
ของผังเมืองรวม ซึ่งเกี่ยวของกับการกําหนดมาตรการพัฒนาเมืองที่สงผลตอสิทธิในการใชประโยชนในทรัพยสิน
ของประชาชน ตามทีม่ ีการกําหนดไวในกฎหมายวาดวยการผังเมือง เพื่อใหการวาง จัดทํา และการดําเนินการ
ตาม ผังเมืองรวมบรรลุตามเจตนารมณของการผังเมือง จะมีโครงสรางและองคประกอบของผังเมืองรวม
อย า งไรนั้ น เป นประเด็ นที่ เป นประโยชน อย างยิ่ ง ต อ การศึ กษาวิ จั ย โดยผู วิ จัย ได ดํ า เนิ นการศึ กษาจาก
กฎกระทรวงให ใชบั ง คับ ผั ง เมื องรวมที่ ป ระกาศใชในป จจุ บั น (ขอมู ล ณ พ.ศ. 2558) รวมทั้ งการศึ กษา
1
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กรณีศึกษาการวางและจัดทําผังเมืองของตางประเทศที่ประสบความสําเร็จ และกรณีศึกษาการวางและจัดทํา
ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 เพื่อศึกษาลักษณะโครงสรางและองคประกอบของผังเมืองรวม
ผูวิจัยไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการกําหนดอํานาจ หนาที่ และภารกิจของภาครัฐในการกําหนด
บริการสาธารณะของเมือง การกําหนดเนื้อหาดานนโยบายการพัฒนาเมืองที่ชัดเจนครอบคลุมทุกดาน การจัดทํา
แผนการลงทุน และการลดความเหลี่ยมล้ําจากการใชประโยชนที่ดินตามผังเมืองรวม โดยเสนอแนะแนวทาง
การกําหนดโครงสรางและองคประกอบใหมของผังเมืองรวมเพื่อปรับปรุงโครงสรางและองคประกอบเดิมของ
ผังเมืองรวมใหมปี ระสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งการสงเสริม เศรษฐกิจ
สังคม และสภาพแวดลอมของเมืองทีส่ อดคลองกับการพัฒนาเมืองและชุมชนของประเทศไทยในอนาคตตอไป
ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการวิจัย
1. ความมุงหมายของการวิจัย
เพื่อคนหาแนวทางการกําหนดโครงสรางและองคประกอบใหมของผังเมืองรวม ในการวาง
จัดทํา และดําเนินการตามผังเมืองรวม
2. วัตถุประสงคของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษา หนาที่ ภารกิจขององคกร บุคคล และคณะกรรมการ ตามกฎหมายวาดวย
การผังเมืองที่เกี่ยวของกับกระบวนการวางและจัดทําผังเมืองรวม และการพิจารณาไตรตรองและใหความเห็นชอบ
ผังเมืองรวม
2.2 เพื่อศึกษาองคประกอบของผังเมืองรวม (ตามมาตรา 17) ที่เกี่ยวของกับการกําหนด
มาตรการพัฒนาเมืองที่สงผลตอสิทธิผูครอบครองในทรัพยสินทั้งของหนวยงานภาครัฐและเอกชน
2.3 เพื่ อ เสนอแนวทางการกํ า หนดโครงสร า งและองค ป ระกอบใหม ข องผั ง เมื อ งรวม
ประกอบดวย
2.3.1 การกําหนดหนาที่ และภารกิจของภาครัฐซึ่งมีลักษณะเปนสัญญาประชาคมใหชัดเจน
2.3.2 การกําหนดเนื้อหาของนโยบายการพัฒนาเมืองในแตละดานใหครบถวนชัดเจน
2.3.3 การจัดทําแผนการลงทุนที่สอดคลองและคูขนานไปกับการวางและจัดทําผังเมืองรวม
2.3.4 การกําหนดมาตรการ และวิธีดาํ เนินการตามผังเมืองรวม เพื่อลดความเหลีย่ มล้ํา
จากการใชประโยชนทดี่ ินตามผังเมืองรวม
คําถามการวิจัย
การวาง จัดทํา และการดําเนินการตามผังเมืองรวม ที่มกี ารกําหนดหนาที่ และภารกิจของภาครัฐ
ใหชัดเจน การกําหนดเนื้อหาดานนโยบายการพัฒนาเมืองที่ชัดเจนครอบคลุมทุกดาน และการกําหนดมาตรการ
เพื่อลดความเหลี่ยมล้ําจากการใชประโยชนที่ดินตามผังเมืองรวม มีโครงสรางและองคประกอบของผังเมืองรวม
อยางไร
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ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยนี้ เปนการศึกษาดานเนื้อหาทีเ่ กี่ยวของกับโครงสรางและองคประกอบของผังเมืองรวม
ในประเทศไทยที่สงผลตอการวาง จัดทํา และการดําเนินการตามผังเมืองรวม ซึ่งไดกําหนดขอบเขตการวิจยั ไว
ดังนี้
1. ศึกษากระบวนการวางและจัดทําผังเมืองรวม ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518
2. ศึกษาการดําเนินการตามผังเมืองรวม จากกรณีศึกษาผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556
3. ศึกษาการวาง จัดทํา และการดําเนินการดานผังเมืองของตางประเทศ จากกรณีศึกษาผังเมือง
ของประเทศอังกฤษ และกรณีศึกษาผังเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา
4. วิเคราะหเชิงเปรียบเทียบผลการศึกษาการวาง จัดทํา และการดําเนินการตามผังเมืองรวม
จากกรณี ศึ กษาผั งเมื องรวมกรุ ง เทพมหานคร พ.ศ. 2556 กรณี ศึ กษาผั ง เมืองของประเทศอั ง กฤษ และ
กรณีศึกษาผังเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อกําหนดโครงสรางและองคประกอบใหมของผังเมืองรวม
เบื้องตน
5. สัมภาษณผูเชี่ยวชาญ และผูปฏิบัติงานดานผังเมือง เพื่อขอความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
ที่มีตอการกําหนดโครงสรางและองคประกอบใหมของผังเมืองรวมเบื้องตน
6. เสนอแนวทางการกําหนดโครงสรางและองคประกอบใหมของผังเมืองรวม ซึ่งเปนผลที่ได
จากการวิจัย ประกอบดวย
6.1 การกําหนดหนาที่ ภารกิจขององคกร บุคคล และคณะกรรมการ ในกระบวนการวางและ
จัดทําผังเมือรวม และการพิจารณาไตรตรองใหความเห็นชอบผังเมืองรวม
6.2 นโยบายการพัฒนาเมืองรายสาขาซึ่งนําไปสูการจัดทําแผนงาน /โครงการพัฒนาเมือง
6.3 การจัดแผนการลงทุนเพื่อดําเนินการพัฒนาเมืองตามผังเมืองรวม
6.4 มาตรการ และวิธีดําเนินการดําเนินการตามผังเมืองรวม เพื่อลดความเหลี่ยมล้ําจาก
การกําหนดประเภทการใชประโยชนที่ดินตามผังเมืองรวม
ขั้นตอนของการวิจัย
กระบวนการศึกษาประกอบไปดวยขั้นตอนดําเนินการวิจัย แบงออกเปน 7 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การเสนอโครงการ / เคาโครงการวิจัย
ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาทฤษฎี แนวคิด เอกสารและงานวิจยั และกรณีศึกษาผังเมืองของตางประเทศ
1. กฎหมายและการบริหารราชการแผนดิน
2. การกระจายอํานาจลงสูทองถิ่นดานการผังเมือง
3. หลักการวางและจัดทําผังเมือง
4. การวางและจัดทําผังเมืองในประเทศไทย
5. การปรับปรุงกฎหมายวาดวยการผังเมืองของประเทศไทย
6. กรณีศึกษาผังเมืองของตางประเทศที่ประสบผลสําเร็จ
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เป นเงื่ อนไขสํ าคั ญที่ เกี่ ยวข องกั บอํ านาจ หน าที่ และภารกิ จขององค กร บุ คคล และ
คณะกรรมการ ในกระบวนการวางและจั ดทําผั งเมื องรวม การพิ จารณาไตรตรองและให ความเห็ นชอบผั งเมื องรวม
และการจัดทํารายละเอียดของผังเมืองรวม นําไปสูการเสนอแนวทางการกําหนดโครงสรางและองคประกอบใหม
ของผังเมืองรวม ตอไป
ขั้นตอนที่ 3 การออกแบบการวิจัย ประกอบดวย
1. การกําหนดกรอบการวิจัย จากผลการศึกษาทฤษฎี แนวคิด และกรณีศึกษา
2. การกําหนดประชากรกลุมตัวอยางและการสุมตัวอยางในการวิจัย โดยกลุมประชากร
ไดแก ผูเชี่ยวชาญ และผูปฏิบัติงานดานผังเมือง และสุมตัวอยางดวยวิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive
sampling)
3. การออกแบบเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก การสัมภาษณแบบมีโครงสราง
โดยกําหนดประเด็นคําถาม ซึ่งผูใหสัมภาษณมีความรูความเขาใจในประเด็นคําถามเปนอยางดี
4. การเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย เลือกเก็บขอมูลเชิงคุณลักษณะ แบงออกเปน
การรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ และขอมูลทุติยภูมิ ไดแก ขอมูลจากหนังสือ เอกสาร บทความและวิทยานิพนธ
ที่เกี่ยวของกับการวิจัย การเก็บขอมูลทีไ่ ดจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ และผูปฏิบัติงานดานผังเมือง และเอกสาร
รายงานการประชุมดานการผังเมือง
5. การออกแบบกระบวนการวิเคราะห
ขั้นตอนที่ 4 การศึกษากระบวนการวาง จัดทํา และการดําเนินการตามผังเมืองรวม
1. ศึกษากระบวนการวางและจัดทําผังเมืองรวม ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง
พ.ศ. 2518 จากกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวม จํานวน 142 ผัง (ขอมูล ณ พ.ศ. 2558)
2. ศึกษาการดําเนินการตามผังเมืองรวม จากกรณีศึกษาผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2556
ขั้นตอนที่ 5 การวิเคราะหขอมูล
1. วิเคราะหเชิงเปรียบเทียบผลการศึกษาการวางและจัดทําผังเมืองรวม จากกฎกระทรวง
ใหใชบังคับผังเมืองรวม การดําเนินการตามผังเมืองรวม จากกรณีศึกษาผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556
ผลการศึกษาการปรับปรุงกฎหมายวาดวยการผังเมืองของประเทศไทย และผลการศึกษากรณีศึกษาผังเมือง
ของประเทศอังกฤษ และกรณีศึกษาผังเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา
2. กําหนดโครงสรางและองคประกอบใหมของผังเมืองรวมในเบื้องตน ประกอบดวย
การกําหนดอํานาจ หนาที่ และภารกิจขององคกร บุคคล และคณะกรรมการ ในกระบวนการวางและจัดทําผังเมืองรวม
การพิจารณาไตรตรองและใหความเห็นชอบผังเมืองรวม และการจัดทํารายละเอียดของผังเมืองรวม
3. สัมภาษณผูเชีย่ วชาญ และผูป ฏิบตั งิ านดานผังเมือง
4. ตรวจสอบผลการวิเคราะหขอมูลและผลการสัมภาษณ
5. ประเมินผลการกําหนดโครงสรางและองคประกอบใหมของผังเมืองรวมเบื้องตน
เพื่อคนหาแนวทางกําหนดโครงสรางและองคประกอบใหมของผังเมืองรวม
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ขั้นตอนที่ 6 การอภิปรายและเสนอแนะ
อภิปรายรายงานผลการศึกษาเพื่ ออธิบายลั กษณะโครงสรางและองคประกอบของ
ผังเมืองรวมในปจจุบัน และผลการวิจัยเพื่อเสนอแนะแนวทางการกําหนดโครงสรางและองคประกอบใหมของ
ผังเมืองรวม
ขั้นตอนที่ 7 การสรุปผลการวิจยั
สรุ ป สาระสํ า คั ญ ที่ ได จากการวิ จัย ข อ บกพร องในการวิ จัย และข อเสนอแนะ
สําหรับการวิจัยในขั้นตอไป
วิธกี ารวิจัย
1. ศึกษาทฤษฎี แนวคิด หลักการ ที่เกี่ยวของกับการจัดทําผังเมือง แนวคิดการกระจายอํานาจ
สูทองถิ่น เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการวางผังเมืองในประเทศไทย และกรณีศึกษาผังเมืองของตางประเทศ
ที่ประสบความสําเร็จในดานการพัฒนาเมือง โดยคนควาจากเอกสารทางวิชาการ หนังสือ ขอมูลจากสือ่ อิเลคทรอนิกส
และจากหนวยงานที่เกี่ยวของกับการผังเมือง
2. รวบรวมขอมูลการวาง จัดทํา และดําเนินการตามผังเมืองรวม ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง
พ.ศ. 2518 และจากกรณีศึกษาผังเมืองรวมในประเทศไทย โดยคนควาจากเอกสารทางวิชาการ หนังสือ ขอมูล
จากสื่ออิเลคทรอนิกส และเอกสารการประชุมดานการผังเมืองของหนวยงานที่เกี่ยวของกับการผังเมือง
3. การวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) จากผลการศึกษาโครงสรางและองคประกอบของ
ผังเมืองรวมของประเทศไทยมาวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบกับผังเมืองรวมของตางประเทศ เพื่อกําหนดโครงสราง
และองคประกอบใหมของผังเมืองรวมในเบื้องตน นําไปสัมภาษณเพื่อขอความเห็นและขอเสนอแนะ
4. ตรวจสอบผลการวิเคราะหขอมูลและผลการสัมภาษณ ดวยวิธีการการตรวจสอบขอมูลแบบ
สามเสา (Triangulation) ซึ่งนิยมนํามาใชกับการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยพิจารณาควบคูก บั ผลการศึกษาแนวคิด/
หลักการ วามีความสอดคลองกันอยางไร แลวประเมินผลเพื่อสรุปผลการวิเคราะหพรอมทั้งเสนอแนะแนวทาง
การกําหนดโครงสรางและองคประกอบใหมของผังเมืองรวม ใหบรรลุตามเจตนารมณของการผังเมือง (แผนภูมิที่ 1)
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ขั้นตอนที่ 1 การเสนอโครงการ / เคาโครงการวิจัย
ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาทฤษฎี แนวคิด เอกสารและงานวิจัย และกรณีศึกษาผังเมืองของตางประเทศ
ขั้นตอนที่ 3 การออกแบบการวิจัย
1. การกําหนดกรอบการวิจัย
2. การกําหนดประชากรกลุมตัวอยางและการสุมตัวอยางในการวิจัย
3. การออกแบบเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก การสัมภาษณ
4. การเก็บรวบรวมขอมูล
5. การออกแบบกระบวนการวิเคราะห
ขั้นตอนที่ 4 การศึกษากระบวนการวางและจัดทําผังเมืองรวม และการดําเนินการตามผังเมืองรวม
1. ศึกษากระบวนการวางและจัดทําผังเมืองรวม ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518
2. ศึกษาการดําเนินการตามผังเมืองรวม กรณีศึกษาผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556
ขั้นตอนที่ 5 การวิเคราะหขอมูล
1. วิ เ คราะหเ ชิ งเปรี ยบเทีย บผลการศึ กษาการวาง จั ด ทํา และการดําเนิ นการตามผั งเมืองรวม
จากกรณีศึ กษาผังเมืองรวมกรุง เทพมหานคร พ.ศ. 2556 กรณีศึกษาผั งเมื องของประเทศอั งกฤษ
และกรณีศึกษาผังเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา
2. การกําหนดโครงสรางและองคประกอบใหมของผังเมืองรวมเบื้องตน
3. สัมภาษณผูเชี่ยวชาญ และผูปฏิบัติงานดานผังเมือง
4. ตรวจสอบการวิเคราะหขอมูลและผลการสัมภาษณ
5. การประเมินผลการกําหนดโครงสรางและองคประกอบใหมของผังเมืองรวมเบื้องตน
ขั้นตอนที่ 6 การอภิปรายและเสนอแนะ
1. ผลการศึกษาลักษณะโครงสรางและองคประกอบของผังเมืองรวมในปจจุบัน
2. ผลการวิจัยเพื่อเสนอแนะแนวทางการกําหนดโครงสรางและองคประกอบใหมของผังเมืองรวม
ขั้นตอนที่ 7 การสรุปผลการวิจัย

แผนภูมิที่ 1 ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 7 ขั้นตอน
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ขอตกลงเบื้องตนและขอจํากัดของการวิจัย
1. ขอตกลงเบื้องตน
1.1 ในขณะที่ ผู วิจั ย ดํ า เนิ นการรวบรวมและจั ดเก็ บ ข อมู ลอยู นั้ น เป นช วงเวลาก อนที่
พระราชบัญญัตกิ ารผังเมือง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 จะประกาศใชบังคับ ดังนั้น การจัดเก็บขอมูลกฎกระทรวง
ใหใชบังคับผังเมืองรวมจึงมีรายละเอียดตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 สวนรายละเอียดที่มี
การแกไขเพิ่มเติมตาม พระราชบัญญัตกิ ารผังเมือง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 นั้น จะกลาวถึงในหอขอการปรับปรุง
กฎหมายวาดวยการผังเมืองของประเทศไทยแทน
1.2 ผูวิจัยไดดําเนินการจัดเก็บขอมูลจากกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมในระดับเมือง
และชุมชน นับตั้งแตการประกาศกฎกระทรวงผังเมืองรวมระยองเปนผังแรก พ.ศ. 2526 โดยคัดเลือกเฉพาะ
กฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมทีบ่ ังคับใชอยูในปจจุบัน จํานวนทั้งสิ้น 142 ผัง (ขอมูล ณ พ.ศ. 2558)
1.3 สถานภาพของผังเมืองกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 ไดประกาศเปนกฎกระทรวงใหใช
บังคับผังเมืองรวม เมื่อ พ.ศ. 2556 ดําเนินการโดยสํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร ในฐานะเจาพนักงานทองถิ่น
ปจจุบันผังเมืองรวมกรุงเทพฯ ดําเนินการอยูในขั้นตอนการประเมินผลการบังคับใชผังเมืองรวม ซึง่ ผูว จิ ยั ไดนาํ
ขอมูลดังกลาวมาศึกษาวิเคราะหไวในการวิจัยฉบับนีด้ วย
1.4 การวิจัยนี้ เปนการศึกษาเพื่อเสนอแนะแนวทางการกําหนดโครงสรางและองคประกอบใหม
ของผังเมืองรวม ซึ่งในกระบวนการศึกษาผูวิจัยไดอางอิงถึงกฎหมายผังเมืองในมาตราที่เกี่ยวของกับประเด็น
การวิจัยเทานั้น ดังนั้น ขอเสนอแนะในการวิจัยนี้ จึงครอบคลุมเฉพาะประเด็นการวางและจัดทําผังเมืองรวม
กระบวนการพิจารณาไตรตรองและการใหความเห็นชอบผังเมืองรวม องคประกอบของผังเมืองรวม ในดาน
การกําหนดเนื้อหานโยบายการพัฒนาเมือง การจัดทําแผนที่/แผนผัง แผนงาน/โครงการพัฒนาตามนโยบาย
การจัดทําแผนการลงทุน และการกําหนดมาตรการ วิธีดําเนินการเพื่อลดความเหลีย่ มล้ําจากการใชประโยชนทดี่ นิ
ตามผังเมืองรวม เพื่อใหผลการศึกษาเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัยนี้
2. ขอจํากัดของการวิจัย
2.1 การวิจัยนี้ ดําเนินการวิเคราะหจากเอกสารและการรับฟงความคิดเห็นจากการสัมภาษณ
เนื่องจากมีขอจํากัดดานเวลาในการวิจัย และขอมูลที่ใชประกอบการวิจัยบางสวนเปนภาษาตางประเทศ ทําให
การเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยจึงเลือกเก็บขอมูลขั้นทุติยภูมิเปนสวนใหญ และเลือกเจาะจงเฉพาะขอมูลที่เกี่ยวของ
กับประเด็นการวิจัยเทานั้น
2.2 การวิจัยนี้ เกี่ยวของกับโครงสรางและองคประกอบของผังเมืองรวม การกําหนดกลุม
ประชากรตัวอยาง จึงเลือกกลุมประชากรแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ประกอบดวยผูเชี่ยวชาญ
และผูปฏิบัติงานดานผังเมือง เนื่องจากมีขอจํากัดตัวบุคคลผูใหสัมภาษณ จะตองเปนผูที่มีความรูความเขาใจ
และ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานการผังเมืองเปนอยางดี
2.3 เครื่องมือการวิจัยที่ผูวิจัยเลือกใช คือ การสัมภาษณ ไดเลือกใชวิธีการสัมภาษณใหมี
ความหลากหลาย เชน การสัมภาษณแบบเผชิญหนา การสัมภาษณทางโทรศัพท และการสัมภาษณทางไปรษณีย
อิเลคทรอนิกส (email) เนื่องจากผูใหสัมภาษณบางทานมีขอจํากัดในการใหสัมภาษณ หรือไมสะดวกในการให
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เขาพบ ดังนั้น การเลือกใชวธิ ีการสัมภาษณที่หลากหลายจึงเปนการประหยัดเวลาและคาใชจายของผูวิจัย และ
ผูใหสัมภาษณ
นิยามศัพทที่ใชในการวิจัย
1. การกําหนดโครงสรางและองคประกอบของผังเมืองรวม หมายถึง การหมายไว หรือตราไว
ซึ่งกฎ ระเบียบ การดําเนินการขององคกร บุคคล หรือคณะกรรมการ ที่เกี่ยวของกับการวางและจัดทําผังเมืองรวม
การพิจารณาไตรตรองและใหความเห็นชอบผังเมืองรวม โดยมีองคประกอบของผังเมืองรวม ตามขอบเขต
อํานาจที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการผังเมือง ซึ่งเกี่ยวของกับการกําหนดมาตรการพัฒนาเมืองที่สงผลตอ
สิทธิในการใชประโยชนในทรัพยสินของเอกชน
2. องคประกอบของผังเมืองรวม หมายถึง การจัดทํา นโยบายการพัฒนาเมือง แผนที่/แผนผัง
แผนงาน/โครงการ รวมทั้งมาตรการ และวิธีการดําเนินการพัฒนาเมืองในดานตางๆ ตามผังเมืองรวม
3. นโยบายการพัฒนาเมือง หมายถึง การดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐระยะยาวเพื่อพัฒนาเมือง
ในดานการใชประโยชนที่ดิน การคมนาคมและขนสง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ การบริการสาธารณะ
สิ่งแวดลอม การปองกันภัยพิบัติ และการพัฒนาพื้นที่เฉพาะ เพื่อสงเสริมเศรษฐกิจ สังคม และลดความเหลื่อมล้ํา
จากการกําหนดประเภทการใชประโยชนที่ดินตามผังเมืองรวม
4. การดําเนินการตามผังเมืองรวม หมายถึง มาตรการ และวิธีดําเนินการของรัฐในการปฏิบัติตาม
แผนงาน/โครงการ และมาตรการ เพื่อดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง ที่สอดคลองกับผังเมืองรวมตามที่ได
กําหนดไว
5. การลดความความเหลื่อมล้ํา หมายถึง การกําหนด กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ หรือวิธีดําเนินการ
อยางใดอยางหนึ่ง เพื่อความเทาเทียมกันทางสังคมจากการกําหนดประเภทการใชประโยชนที่ดินและขอกําหนด
ตามผังเมืองรวม
ผลที่คาดวาจะไดรบั
1. สามารถอธิ บายลั กษณะโครงสรางและองค ประกอบของผั งเมืองรวมในป จจุบัน ซึ่งเปนผลจาก
การศึกษาขอบเขตของอํานาจ หนาที่ ภารกิจขององคกร บุคคล และคณะกรรมการ ตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง
ในกระบวนการวางและจัดทําผังเมืองรวม และการพิจารณาไตรตรองและใหความเห็นชอบผังเมืองรวมได
และองคประกอบของผังเมืองรวม (ตามมาตรา 17) ที่เกี่ยวของกับการกําหนดมาตรการพัฒนาเมืองที่สงผลตอ
สิทธิของผูครอบครองในทรัพยสินทั้งหนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชนได
2. สามารถเสนอนแนะแนวทางการกําหนดโครงสรางและองคประกอบใหมของผังเมืองรวมได ดังนี้
2.1 การกําหนดหนาที่ และภารกิจของภาครัฐซึ่งมีลักษณะเปนสัญญาประชาคมใหชัดเจน
2.2 การกําหนดเนื้อหาของนโยบายการพัฒนาเมืองในแตละดานใหครบถวนชัดเจน
2.3 การจัดทําแผนการลงทุนที่สอดคลองและคูขนานไปกับการจัดทําผังเมืองรวม
2.4 การกําหนดมาตรการ และวิธีดําเนินการตามผังเมืองรวม เพื่อลดความเหลื่อมล้ําจากการกําหนด
ประเภทการใชประโยชนที่ดินตามผังเมืองรวม
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การนําเสนอผลการวิจัย
1. นําเสนอรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ ขนาด A4 ประกอบดวย ขอมูล สถิติ ตาราง รูปภาพ
แผนภาพ แผนภูมิ แผนที่ แผนผัง ที่แสดงดวยภาพสี ตามรูปแบบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
2. ตีพิมพผลงานในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการที่มีมาตรฐาน หรือนําเสนอตอที่ประชุม
ทางวิชาการที่มีรายงานการประชุม (PROCEEDING)
3. นําเสนอผลงานการศึกษาตอคณะกรรมการ โดยนําเสนอในรูปแบบ Digital File ผานโปรแกรม
PowerPoint

บทที่ 2
ทฤษฎี แนวคิด เอกสารและงานวิจัย และกรณีศกึ ษา ที่เกี่ยวของกับการจัดทําผังเมือง
การศึกษาในบทที่ 2 นี้ ผูวิจัยกําหนดประเด็นการศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายและการบริหารราชการ
แผนดิน แนวคิดการกระจายอํ านาจสูทองถิ่น หลักการวางและจัดทํา ผังเมือง การวางและจัดทําผั งเมืองใน
ประเทศไทย การปรับปรุงกฎหมายวาดวยการผังเมืองของประเทศไทย และกรณีศึกษาผังเมืองของตางประเทศ
ที่ประสบความสําเร็จในดานการพัฒนาเมือง มีรายละเอียด ดังนี้
1. กฎหมายและการบริหารราชการแผนดิน
การศึกษาในสวนนี้ เพื่อสรางความเขาใจลักษณะของกฎหมาย ซึ่งมีความสัมพันธกับรูปแบบ
การบริหารราชการแผ นดินในประเทศไทย ทําใหทราบถึง ลําดั บศักดิ์ของกฎหมายและระดับการบริหาร
ราชการของประเทศไทยที่เกี่ยวของกับการวาง จัดทํา และการดําเนินการตามผังเมืองรวม ตามประเด็นการศึกษา
ที่ผูวิจัยไดกําหนดไว อธิบายพอสังเขปได ดังนี้
1.1 ลักษณะของกฎหมาย
ความหมายของกฎหมายตามพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถานสถาน พ.ศ. 2542 ไดระบุไว
หมายถึง กฎเกณฑ คําสั่ง หรือขอบังคับที่ถูกตั้งขึ้นโดยรัฐหรือผู มีอํานาจสูงสุดเพื่อใชเปนเครื่องมือสําหรับ
ดําเนินการใหบรรลุเปาหมายอยางหนึ่งอยางใดของสังคม และมีสภาพบังคับเปนเครื่องมือในการทําใหบุคคล
ในสังคมตองปฏิบัติตามกฎเกณฑ คําสั่ง หรือขอบังคับนั้น
กฎหมาย จึงมีลักษณะเปนคําสั่งหรือขอบังคับใหปฏิบัติตาม เพื่อใหเกิดความเปนระเบียบ
เรียบรอยของสังคม และทุกคนในสังคมจะตองยึดถือปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน ซึ่งตางจากการเชื้อเชิญหรือ
การขอความร ว มมื อ เช น การรณรงค ใ ห เ ลิ ก สู บ บุ ห รี่ หรื อ การขอความร ว มมื อ ให ช ว ยกั น อนุ รั ก ษ
ทรัพยากรธรรมชาติ เปนตน
หยุด แสงอุทยั และสมยศ เชื้อไทย (2553) ไดกลาวถึงการจัดระดับความสําคัญของกฎหมาย
ในแตละประเภท โดยกฎหมายที่มลี ําดับศักดิ์ตา่ํ กวาจะขัดตอกฎหมายที่มีลําดับศักดิ์ทสี่ ูงกวาไมได การจัดลําดับศักดิ์
ของกฎหมายแบงได ดังนี้
1.1.1 รั ฐ ธรรมนู ญ เป นกฎหมายสู ง สุ ด ของประเทศ มี ศั กดิ์ สู ง ที่ สุ ด โดยลั กษณะของ
รัฐธรรมนูญ เปนการวางหลั กเกณฑการปกครองและกํา หนดโครงสรางในการจัดตั้ งองค กรบริ หารของรั ฐ
กําหนดสิทธิและหนาที่ของประชาชน รวมไปถึงใหความคุมครองสิทธิและหนาที่ดังกลาว การออกกฎหมายอื่นๆ
จะตองสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ หากขัดกับรัฐธรรมนูญจะไมมีผลใชบังคับได
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1.1.2 กฎหมายที่บัญญัติ โดยนิติบัญญัติ หรือรัฐบาล ไดแก
1.1.2.1 ประมวลกฎหมาย เปนการรวมรวบหลักกฎหมาย เชน ประมวลกฎหมาย
อาญา ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ฯลฯ เปนกฎหมายที่บัญญัติเรื่องทั่วๆ ไป โดยกลาวถึงสิทธิและ
หน า ที่ ข องประชาชนในสั ง คมที่ ต อ งปฏิ บั ติ ต ามหรื อห า มปฏิ บั ติ รวมไปถึ ง การคุ มครองสิ ทธิ ต า งๆ ของ
ประชาชน ภายใต รัฐธรรมนูญ
1.1.2.2 พระราชบัญ ญัติ เป นกฎหมายเฉพาะที่มีวัต ถุประสงคอยา งหนึ่งอยา งใด
ในการกําหนดนโยบายในการบริหารประเทศของรัฐบาล และการบัญญัติกฎหมายเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวของกับ
นโยบายของรัฐบาล โดยมีรัฐบาลเปนผูบัญญัติกฎหมาย เชน พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518
1.1.2.3 พระราชกําหนด เปนกฎหมายทีบ่ ัญญัติขึ้นเฉพาะกรณีทมี่ คี วามจําเปนเรงดวน
ที่หลีกเลี่ยงไมได หรือเกี่ยวของกับภาษีอากรหรือเงินตรามีรัฐบาลเปนผูบัญญัตกิ ฎหมาย ซึ่งในภายหลังพระราชกําหนด
อาจกลายเปนพระราชบัญญัติ เพื่อใหมีผลบังคับใชถาวรได
1.1.3 กฎหมายที่บัญญัติโดยรัฐบาล ไดแก
1.1.3.1 พระราชกฤษฎีกา บัญญัติใชบังคับใน 3 กรณี คือ กรณีทรี่ ัฐธรรมนูญกําหนดให
ตราเปนพระราชกฤษฎีกาในกิจการอันสําคัญที่เกี่ยวกับฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติ เชน พระราชกฤษฎีกา
ยุบสภาผูแทนราษฎร กรณีที่ 2 ตองมีพระราชบัญญัติหรือพระราชกําหนดใหอํานาจไว และกรณีที่ 3 ความจําเปนอื่นๆ
ในเรื่องใดก็ได แตตองไมขัดกับกฎหมายนั้นๆ
1.1.3.2 กฎกระทรวง เปนกฎหมายที่รัฐมนตรีแตละกระทรวงเปนผูออกกฎหมาย
โดยอาศัยอํานาจจากพระราชบัญญัติ หรือพระราชกําหนดฉบับใดฉบับหนึ่ง เพื่อดําเนินการใหเปนไปตาม
กฎหมายนั้ นๆ การจั ด ทํ า กฎกระทรวงจึ ง เป นการกํ า หนดรายละเอี ย ดอี กชั้ นหนึ่ ง เพื่ อให ส ามารถนํ า ไป
ประกาศใช บั ง คั บ ได เช น การประกาศกฎกระทรวงให ใ ช บั ง คั บ ผั ง เมื อ งรวม ซึ่ ง อาศั ย อํ า นาจจาก
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 เปนตน
1.1.4 กฎหมายที่ บัญ ญัติ โดยองค การปกครองส วนทองถิ่ น เป นกฎหมายที่ ประกาศใช
บังคับเฉพาะพื้นที่ในเขตการปกครองขององคการปกครองสวนทองถิ่นแตละแหง เรียกวา เทศบัญญัติทองถิ่น
ไดแก ขอบัญญัติจังหวัด ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร ขอบัญญัติเมืองพัทยา เทศบัญญัติ เปนตน
1.2 หลักการบริหารราชการแผนดิน
พรเศรษฐี วุฒิปญญาอิสกุล (2556: 124 - 151) อธิบายวา การปกครองประเทศ มีอํานาจ
2 ระดับ คือ อํานาจบริหาร เปนอํานาจสูงสุดในระดับรัฐบาลหรือคณะรัฐมนตรีในฐานะผูอํานวยการปฏิบัติ
โดยการวางนโยบายของประเทศ และอํานาจในการบริหารราชการแผนดิน ซึ่งเปนอํานาจระดับหนวยงาน
ของรัฐบาล ไดแก กระทรวง ทบวง กรม มีหนาที่ในการกํากับ ดูแล การดําเนินการปฏิบัติตามนโยบายการพัฒนา
ดานตางๆ ของประเทศที่ไดกําหนดไวโดยรัฐบาล
การจัดระเบียบบริหารราชการไววามีหลักการโดยทั่วไปที่ใชในตางประเทศ 2 หลัก คือ
หลักการรวมอํานาจการปกครอง เปนการกําหนดใหอํานาจในการปกครองรวมไวที่สวนกลาง ไดแก กระทรวง
ทบวง กรม ตามลําดับการบังคับบัญชา เปนผูดําเนินการปกครองตลอดทั้งอาณาเขตของประเทศ โดยแบงอํานาจ
ใหราชการบริหารสวนภูมิภาค ไดแก จังหวัด อําเภอ ซึ่งเปนตัวแทนของรัฐบาลสวนกลาง ทําหนาที่ วินิจฉัย
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หรือสั่งการตามนโยบายที่กําหนดโดยรัฐบาลกลางไปดําเนินการในเขตการปกครองของตน และหลักการกระจาย
อํานาจการปกครอง ซึ่งเปนวิธีที่รัฐบาลไดมอบอํานาจการปกครองบางสวนใหทองถิ่นจัดใหมีบริการสาธารณะ
บางอยางไดอยางอิสระตามสมควร เพียงแตตองอยูในการควบคุมของสวนกลาง แตไมสามารถเขาไปบังคับบัญชา
หรือสั่งการใดๆ ได
การจัดระเบียบราชการแผนดินของประเทศไทย สามารถแบงออกได 3 สวน ไดแก
1.2.1 การบริหารราชการสวนกลาง ประกอบดวย หนวยงานของรัฐบาลที่ โดยแยกออกเปน
หนวยงานระดับกระทรวง ทบวง กรม เพื่อกํากับ ดูแล พัฒนาในดานตางๆ เฉพาะดาน
1.2.2 การบริหารราชการสวนภูมิภาค ประกอบดวย หนวยงานของรัฐบาลในระดับภูมิภาค
กําหนดใหผูแทนจากรัฐบาลกลางเปนผูบริหารในระดับภูมิภาค จังหวัด และอําเภอ เพื่อการประสานงาน
การถายทอดนโยบายจากรัฐบาลกลาง การวินิจฉัยหรือสั่งการ และการควบคุมการบริหารงานของทองถิ่น
ในการดําเนินการพัฒนาพื้นที่เปนไปตามนโยบายของรัฐบาลกลาง
1.2.3 การบริหารราชการสวนทองถิ่น ใชหลักการกระจายอํานาจการปกครอง เพื่อใหทองถิ่น
มีสวนรวมในการกําหนดบริการสาธารณะในพื้นที่เขตการปกครองของตนไดอยางอิสระตามสมควร และสามารถ
บัญญัติ กฎหมายโดยออกประกาศเปนขอบัญญั ติทองถิ่น เพื่อใชบั งคับ ภายในเขตการปกครองของตนได
การบริหารราชการสวนทองถิ่น แบงออกไดเปน 2 ประเภท ไดแก
1.2.3.1 องค กรปกครองส วนท องถิ่ น ประกอบดวย องค การบริห ารส วนจัง หวั ด
เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และองคการบริหารสวนตําบล
1.2.3.2 องค กรปกครองสวนทองถิ่ นรู ปแบบพิเศษ ประกอบดวย กรุงเทพมหานคร
และเมืองพัทยา
จากการศึกษากฎหมายและการบริหารราชการแผนดิน ผูวิจัยสามารถสรุปไดวา กฎหมายในระบอบ
ประชาธิปไตย กําหนดอํานาจสูงสุดเปนของประชาชนโดยประชาชนเปนผูออกกฎหมาย และเมื่อมีการประกาศ
บังคับใชประชาชนทุกคนจะตองอยูภายใตกฎหมายโดยเสมอภาคอยางเทาเทียมกัน โดยกฎหมายจะไมมผี ลบังคับ
ยอนหลังและกฎหมายจะสิ้นสุดการบังคับใชตอเมื่อมีการยกเลิกกฎหมายหรือมีการเปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่น
เทานั้น
ความสัมพันธของการตรากฎหมายกับการจัดระเบียบราชการแผนดินที่เกี่ยวของกับการผังเมือง
ของประเทศไทยนั้น ผูวิจัยสามารถสรุปไดวา ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศวาดวย
สิ ทธิ แ ละหน า ที่ ข องประชาชนในสั ง คมที่ ต องปฏิ บั ติ ต ามหรื อห า มปฏิ บั ติ รวมทั้ ง การคุ มครองสิ ทธิ ข อง
ประชาชน และกําหนดใหการบัญญัติกฎหมายอื่นจะตองสอดคลองตามรัฐธรรมนูญ
พระราชบัญญัตกิ ารผังเมือง พ.ศ. 2518 เปนกฎหมายที่บัญญัติเฉพาะการผังเมืองซึ่งสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญ ในมาตรา 85 (3) จัดใหมีการวางผังเมือง พัฒนา และดําเนินการตามผังเมือง อยางมีประสิทธิภาพ
และประสิ ทธิ ผ ล เพื่ อประโยชน ใ นการดู แ ลรั ก ษาทรั พ ยากรธรรมชาติ อ ย า งยั่ ง ยื น (รั ฐ ธรรมนู ญ แห ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550, 2550: มาตรา 85 (3)) โดยรัฐบาลจะตองดําเนินการตามและการวางนโยบาย
ของประเทศดานการผังเมือง เพื่อใหหนวยงานสวนกลางของรัฐบาลในระดับกระทรวง ดําเนินการกําหนด
รายละเอียดอีกขั้นหนึ่งตามนโยบายของรัฐบาลกลาง โดยมีรัฐมนตรีกระทรวงเปนผูออกประกาศกฎกระทรวง
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ให ใช บัง คั บ ผัง เมื องรวม ตามอํ า นาจแห งพระราชบั ญญั ติ การผั ง เมื อง พ.ศ. 2518 เพื่อให สามารถนํ า ไป
ประกาศใชบังคับในพื้นที่ของประเทศ ซึ่งจะมีทองถิ่นเปนผูดําเนินการจัดใหมีบริการสาธารณะในพื้นที่เขต
การปกครองของตนใหเปนไปตามกฎกระทรวงผังเมืองรวมนั้น และในกรณีที่บางทองที่ยังไมมีกฎกระทรวงฯ
บังคับใช ทองถิ่นสามารถบัญญัติกฎหมายขึ้นบังคับใชภายในเขตการปกครองของตนได โดยออกประกาศเปน
ขอบั ญญั ติ ทองถิ่ น ซึ่ งการออกประกาศข อบั ญญั ติทองถิ่นด านการผั งเมืองนั้ น จะตองอยูภายใต การกํ ากั บ
ควบคุมของหนวยงานของรัฐบาลกลาง หรือหนวยงานสวนภูมิภาค เพื่อใหการจัดทําผังเมืองไดมาตรฐานและ
เปนไปตามหลักวิชาการผังเมือง
เพื่อใหเกิดความเขาใจและความชัดเจนของความสัมพันธของการตรากฎหมาย และการจัดระเบียบ
ราชการแผนดินที่เกี่ยวของกับการผังเมืองในประเทศไทยใหมากขึ้น ผูวิจัยจึงไดจัดทําแผนภูมิที่ 2 ดังนี้

แผนภูมิที่ 2 ความสัมพันธของการตรากฎหมายกับการจัดระเบียบราชการแผนดินที่เกี่ยวของกับการผังเมือง
ของประเทศไทย
2. การกระจายอํานาจสูท อ งถิ่นดานการผังเมือง
สาระสําคัญในสวนนี้ ผูวิจัยไดอธิบายแนวคิดการกระจายอํานาจ (decentralization) ความสําคัญ
ของการกระจายอํานาจ สถานการณการกระจายอํานาจในประเทศไทย และทิศทางการถายโอนภารกิจดาน
การผังเมือง เพื่อแสดงใหเห็นถึงเหตุผลและความจําเปนที่ตองมีการกระจายอํานาจ อธิบายพอสังเขปได ดังนี้
2.1. แนวคิดการกระจายอํานาจ (Decentralization)
สถาบันพระปกเกลา (2545 : 525) ไดอธิบายวา การกระจายอํานาจ คือ การที่รัฐมอบ
อํานาจใหปกครองบางสวนใหแกองคกรทีไ่ มใชหนวยงานของราชการบริหารสวนกลางหรือราชการสวนภูมิภาค
เพือ่ ใหองคกรนั้น สามารถจัดบริการสาธารณะอยางไดโดยอิสระตามสมควรและรัฐบาล โดยราชการสวนกลาง
หรือสวนภูมิภาคจะทําหนาที่ควบคุมดูแลแตไมมีอํานาจบังคับบัญชาสั่งการ
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Smith (1980) ไดอธิบายปรากฏการณการกระจายอํานาจ ในชวงกลางทศวรรษที่ 1980
ซึ่งมีการปรับโครงสรางของระบบการเมืองในรัฐสมัยใหมที่มคี วามสัมพันธระหวางรัฐบาลกับหนวยงานบริหาร
ระดับยอยของรัฐ จากเดิมที่มุงเนนการรวมศูนยอํานาจไวทรี่ ัฐบาลสวนกลาง (Centralization) เปนการกระจาย
อํานาจ หนาที่ ความรับผิดชอบ และการบริหารราชการสูหนวยงานระดับทองถิ่นมากขึ้น ถือเปนทิศทาง
การปฏิรูปเชิงโครงสรางที่มีความสําคัญตอระบบการบริหารการปกครอง และทรัพยากรตางๆ ซึ่งอยูภายใต
ระบบการบริหารการปกครองแบบรวมศูนยอํานาจไวที่สวนกลาง โดยการสั่งการจากบนลงลาง (Top-down
approach) มาอยางยาวนาน กลายเปนเงื่อนไขสําคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศเกิดใหมตามมา
จากความลมเหลวของการบริ หารแบบรวมศูนย ที่ส วนกลางเปนหลัก และการพัฒนา
ประเทศแบบสั่งการจากบนลงลางทีไ่ มสามารถสงเสริมใหเกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ
การดําเนินโครงการพัฒนาชนบทที่กําหนดจากรัฐบาลสวนกลางไมสามารถสะทอนความตองการและตอบสนอง
ตอสภาพปญหาของชุมชนในระดับทองถิ่นได นําไปสูการผลักดันทิศทางการกระจายอํานาจในประเทศแถบ
ยุโรปกลางและตะวันออกในชวงกลางทศวรรษที่ 1980 พรอมกับกระแสความเชื่อมั่นในรัฐแบบรวมศูนยทเี่ ริม่
เสื่อมลง
2.2 ลักษณะสําคัญของการกระจายอํานาจ
จากความลมเหลวในการดําเนินโครงการพัฒนาและแกปญหาความยากจนในชนบทของ
ระบบราชการรวมศูนย (Smith, 1980) แนวคิดการกระจายอํานาจจึงเปนทางเลือกที่นําไปสูการพัฒนาแบบรวมมือ
(Cooperative development) ตามหลักการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชน (รัฐธรรมนูญ,
2550) ผลักดันใหเกิดการกําหนดทิศทางการพัฒนาดวยตัวเองเปนหลัก
ผูวิจัยไดทําการศึกษาลักษณะของการกระจายอํานาจ (สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2546, 12 – 24) ควบคูกับการพิจารณาภายใตบริบทของการวิจัยนีซ้ ึ่งเกี่ยวของกับ
การกระจายอํานาจสูท องถิ่นในดานการผังเมือง เพื่อทําความเขาใจถึงรูปแบบการกระจายอํานาจหนาที่ของ
รัฐบาลกลางใหแกทองถิ่น สามารถสรุปลักษณะสําคัญๆ ที่เกี่ยวของกับการวิจัยได ดังนี้
2.2.1 รายรับของทองถิ่น มี 2 ลักษณะ คือ รายไดที่ไดรับจากการจัดสรรงบประมาณจาก
รัฐบาลกลาง และความสามารถในการจัดเก็บรายไดในเขตการปกครองของทองถิ่น
2.2.2 การมอบหมายภารกิจความรับผิดชอบใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการตัดสินใจ
การบริหารจัดการบริการสาธารณะพื้นฐานดวยตัวเอง ตองดําเนินการตามกรอบนโยบายของรัฐบาลกลาง แต
ไมใชอยูภายใตการสั่งการกําหนดจากสวนกลาง รวมถึงสิทธิตามกฎหมายที่จะพิจารณาตัดสินใจดําเนินการ
ในเรื่องทีเ่ ปนประโยชนตอประชาชนในเขตการปกครองของตนเองไดอยางอิสระตามความเหมาะสม
2.2.3 สั ดส วนงบประมาณรายจา ยทั้ ง หมดของทองถิ่ นที่มีการจั ดสรรงบประมาณผ า น
การดําเนินกิจกรรมของทองถิ่นยิ่งมีมากเทาไรยิ่งแสดงใหเห็นถึงระดับการกระจายอํานาจทีม่ ากขึ้นเทานั้น
2.2.4 สัดสวนของบุคลากรในสังกัดหนวยงานสวนกลางกับบุคลากรในสังกัดหนวยงานทองถิน่
ทีเ่ ปนขาราชการสวนภูมิภาคเมื่อรวมกับจํานวนบุคลากรทีอ่ ยูภายใตสังกัดของหนวยงานทองถิ่น หากมีมากกวา
บุคลากรในสังกัดหนวยงานสวนกลาง จะแสดงใหเห็นถึงระดับการกระจายภารกิจใหกับทองถิ่นที่มากขึ้น
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2.2.5 ขนาดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ไดรับการกระจายอํานาจจากรัฐบาลกลาง
มีขนาดขอบเขตพื้นที่ความรับผิดชอบกวางใหญ แสดงใหเห็นถึงอํานาจหนาที่ ความเปนเอกเทศในการบริหาร
จัดการภารกิจตางๆ ของทองถิ่นที่มากขึ้น เชน ระบบการจัดเก็บรายไดของทองถิ่นทีม่ ีความมั่นคง การพัฒนา
ความเชี่ยวชาญเฉพาะในการบริหารภารกิจที่มากขึ้น สงผลใหทองถิ่นนั้นมีอํานาจ หนาที่ ภารกิจที่มากขึ้น
ซึ่งชวยใหการจัดการภารกิจรวมกับหนวยงานหรือองคกรอื่นมีศักยภาพ สามารถบริหารจัดการภารกิจที่มี
ขอบเขตและระดับความซับซอนไดมากกวาทองถิ่นที่มพี ื้นทีข่ นาดเล็ก ในขณะเดียวกันอํานาจการควบคุมของ
รัฐบาลที่มีตอการปฏิบัติภารกิจของทองถิ่นก็จะลดนอยลงไปดวย
2.3 ประเภทของการกระจายอํานาจ
จากลักษณะการกระจายอํานาจตามที่ไดกลาวขางตนนั้น ไดแสดงใหเห็นถึงขอบเขตและ
รูปแบบการกระจายอํานาจสูทองถิ่น สามารถจําแนกประเภทของการกระจายอํานาจได ดังนี้
2.3.1 การกระจายอํานาจโดยจําเปนหรือโดยปริยาย (Decentralization by default)
เกิดจากสภาวการณความลมเหลวในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ในระดับพื้นที่ และขาดความเชื่อมั่นในบทบาท
ของหนวยงานสวนกลาง เปนสภาพความจําเปนที่รัฐบาลไมสามารถตอบสนองตอความตองการและจัดการ
ปญหาในระดับพื้นที่ได สงผลใหองคกรในภาคประชาสังคม เชน สมาคมตางๆ องคกรอาสาสมัคร องคกร
พัฒนาเอกชน และกลุมองคกรชุมชน เปนตน จําเปนตองแสดงบทบาทในการจัดการปญหาในพื้นที่ของตัวเอง
เชน การจัดทําโครงการพัฒนาในรูปแบบตางๆ เปนตน สงผลผลักดันใหรัฐบาลจําเปนตองมี การกระจายอํานาจ
จากสวนกลางสูทองถิ่นอยางหลีกเลี่ยงไมได
2.3.2 การกระจายอํานาจทางบริหาร (Administrative Decentralization) Parker ( 1995)
ไดอธิบายการกระจายอํานาจในลักษณะนีว้ า เปนการแบงอํานาจของรัฐบาลกลางไปยังหนวยงานสังกัดระดับ
ภูมิภาค โดยหนวยงานที่ปฏิบัติงานในระดับภูมิภาคจะไดรับการแบงอํานาจหนาที่จากสวนกลางเปนเอกเทศ
ในการตัดสินใจเรื่องตางๆ ภายในพื้นที่ของตนไดระดับหนึ่ง สําหรับอํานาจการตัดสินใจและการกําหนด
นโยบายตางๆ ยังคงอยูที่สวนกลาง เพราะหนวยงานและบุคลากรที่ไดรับการแบงอํานาจมีสถานะเปนเพียง
หนวยงานสาขาของสวนกลาง จึงมีหนาที่นํานโยบายของตนสังกัดในสวนกลางมาปฏิบัติในพื้นที่ การกระจาย
อํานาจในลักษณะนี้มักเกิดขึ้นภายในระบบราชการ ในลักษณะการแบงภารกิจและอํานาจหนาที่ออกไปยัง
หนวยงานที่ทํางานอยูในพื้นที่ภู มิภาค โดยมีเปาหมายเพื่อจั ดให มีบริการสาธารณะในพื้นที่นั้นๆ ไดอยางมี
เอกภาพ
2.3.3 การกระจายอํานาจทางการคลัง เกิดจากหนวยงานสวนกลางพยายามลดการใชอํานาจ
ควบคุมการจัดงบประมาณและการตัดสินใจทางการคลังของหนวยงานภูมิภาค เพื่อใหอิสระแกหนวยงานดังกลาว
ในการตัดสินใจบริหารจัดการทางการคลังและใหจัดสรรงบประมาณในรายละเอียดสงผลใหหนวยงานในสวนกลาง
มีบทบาทเพียงกํากับทิศทางนโยบาย ในขณะที่หนวยงานระดับปฏิบัติ การ มีอํานาจหนาที่ในการตัดสินใจ
การบริหารจัดการภารกิจและงบประมาณของตนเองมากขึ้น
2.3.4 การกระจายอํานาจภายใตหลักการมอบอํานาจ มีระดับของการกระจายอํานาจที่ให
อิสระสูงกวาการแบงอํานาจ ซึ่งหลักการมอบอํานาจนี้จะมุงเนนการมอบอํานาจ หนาที่ และภารกิจมากกวา
การมุงเนนการกระจายอํานาจในเชิงพื้นที่ปฏิบัติงาน โดยการมอบอํานาจรัฐบาลกลางอาจมอบอํานาจใหกับ
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องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรกึ่งอิสระ องคกรมหาชน หรือองคกรที่จัดทําโครงการเฉพาะกิจตางๆ ที่
รัฐบาลไดจัดตั้งขึ้น โดยกําหนดภารกิจเฉพาะที่ชัดเจนใหองคกรเหลานั้น ใหสามารถตัดสินใจและใชอํานาจ
หนาทีภ่ ายในขอบเขตของตนไดอยางอิสระ โดยรัฐบาลกลางอาศัยมาตรการทางกฎหมายเปนกรอบในการกํากับ
ควบคุมบทบาทองคกรที่ไดรับการมอบอํานาจ รวมถึงอํานาจในการจัดตั้งและยุบเลิกองคกรภายใตหลักการ
มอบอํานาจดังกลาว
2.3.5 การกระจายอํานาจภายใตหลักการโอนอํานาจ เปนการกระจายอํานาจที่กวางขวางทีส่ ดุ
โดยรัฐบาลกลางถายโอนหรือยกอํานาจการตัดสินใจในเรื่องตางๆ ไปยังองคกรปกครองสวนทองถิ่นตาม
หลักการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชน โดยการคัดเลือกตัวแทนจากการเลือกตัง้ ของประชาชน
ทําหนาที่ตัดสินใจและกําหนดนโยบายตางๆ ของทองถิ่น รวมถึงมีอํานาจในการตรากฎหมายและออกระเบียบตางๆ
เชน ขอบัญญัติทองถิ่น เพื่อบังคับใชภายในพื้นที่หรือชุมชนของตนไดโดยอิสระ โดยรัฐบาลกลางไมสามารถ
แทรกแซงการทํางานของท องถิ่นได หากรัฐบาลจะทําการแทรกแซงจะตองเปนเรื่องที่มีความสํ าคัญต อ
ความมั่นคงของประเทศเทานั้น
2.4. สถานการณการกระจายอํานาจในประเทศไทย
ตั้งแตการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํ านาจใหแกองคกรปกครองส วนทองถิ่น พ.ศ. 2542 สงผลใหเกิ ด
การเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสรางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มุงเนนความเปนอิสระในการปกครองตนเอง
ของทองถิ่นตามหลักประชาธิปไตย และรูปแบบความสัมพันธทางอํานาจระหว างองคกรภาครัฐทั้งระบบ
(สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,2546: 43) ตั้งแตระดับการบริหารราชการสวนกลาง
สวนภูมิภาค ไปจนถึงทองถิ่น ซึ่งผูวิจัยไดพิจารณาจากกฎหมายที่มีสวนสําคัญตอการกําหนดทิศทางการกระจาย
อํานาจสูท องถิ่น อธิบายพอสังเขปได ดังนี้
2.4.1 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540
รัฐธรรมนู ญได บัญญั ติเกี่ ยวกั บการกระจายอํานาจใหแก องค กรปกครองท องถิ่ น
แบงออกไดเปน 7 เรื่อง ดังนี้
2.4.1.1 ความเปนอิสระขององคกรปกครองสวนทองถิ่ น ในการกําหนดนโยบาย
การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงิน และการคลัง
2.4.1.2 การกําหนดใหองคประกอบขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตองมี 2 สวน
คือสภาทองถิ่น และ ฝายบริหารทองถิ่น โดยสมาชิกสภาทองถิ่นทั้งหมดตองมาจากการเลือกตั้ง สําหรับ
สมาชิกฝายบริหารมาจากการลงมติเลือกตั้งภายในสภาทองถิ่น หรือการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน
2.4.1.3 อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีอํานาจหนาที่โดยตรงใน
การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น สิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ
และการกําหนดใหมีการตรากฎหมายแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ โดยมีสาระสําคัญในการจัดตั้ง
คณะกรรมการ เพื่อทําหนาที่กําหนดอํานาจหนาที่และจัดสรรภาษีอากรระหวางรัฐกับองคกรปกครองสวนทองถิน่
และระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกันเอง
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2.4.1.4 การคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น กําหนดใหคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้น
เปนผูจัดสรรภาษีอากรระหวางรัฐกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นและระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดวยกันเอง ทั้งนี้จะตองมีการจัดสรรใหมทุกๆ 5 ป
2.4.1.5 การกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่น กําหนดเงื่อนไขในการใชอํานาจ
กํากับ ดูแล เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอิสระในการปกครองตนเอง โดยมีเงื่อนไขในการกํากับ ดูแล
จะตองเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติจะกระทํานอกเหนือจากที่กฎหมายบัญญัติไวไมได และจะตองเปนไป
เพื่อคุมครองประโยชนของประชาชนในทองถิ่นหรือประโยชนของประเทศเปนสวนรวม โดยจะตองไมกระทบ
ตอหลักการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถิ่นนั้น
2.4.1.6 การมีสวนรวมของประชาชนในทองถิ่น กําหนดบทบาทของประชาชนใน
การปกครองสวนทองถิ่นในการเขาถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น และการเขาชื่อ เพื่อเสนอราง
ขอบัญญัติทองถิ่น สวนอํานาจในการอนุมัติขอบัญญัติเพื่อใชบังคับในทองถิ่นยังคงเปนอํานาจของสภาทองถิน่
2.4.1.7 ระบบการบริหารงานบุคคลทองถิ่น การจัดตั้งคณะกรรมการพนักงานสวน
ทองถิ่น ประกอบดวย ผูแทนของหนวยราชการที่เกี่ยวของ ผูแทนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และผูทรงคุณวุฒิ
จํานวนเทากัน มีอํานาจในการใหความเห็นชอบเกี่ยวกับการบริการงานบุคคล การแตงตั้ง การพนจากตําแหนง
การโยกยาย การเลื่อนตําแหนง การเลื่อนเงินเดือน และการลงโทษพนักงานและลูกจางขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
2.4.2 พระราชบั ญ ญั ติ กํ า หนดแผนและขั้ น ตอนการกระจายอํ า นาจให แ ก อ งค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 เรียกยอๆ วา “กฎหมายกระจายอํานาจ” ตราขึ้นตามความในมาตรา 284 วรรค 3
ของรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 เพื่อสงเสริมใหมีการกระจายอํานาจหนาที่ และรายไดจากราชการสวนกลาง
หรือราชการสวนภูมิภาคไปยังองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในหลักการสําคัญ 4 เรื่อง ดังนี้
2.4.2.1 คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปน
องคกรไตรภาคีระดับชาติ มีอํานาจหนาทีใ่ นการกําหนดอํานาจหนาที่ และการจัดสรรภาษีอากรใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
2.4.2.2 การกําหนดอํานาจหนาที่ระหวางรัฐ บาลกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
และระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกันเอง
2.4.2.3 การจัดสรรสัดสวนภาษีและอากร
2.4.2.4 แผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
2.4.3 ทิศทางการปกครองทองถิ่นภายหลังประกาศใชรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550
ภายหลังการประกาศใชรัฐธรรมนูญป พ.ศ. 2550 มีผลตอการเปลี่ยนแปลงทิศทาง
การปกครองทองถิ่นของประเทศไทย ในหลักการ 3 ดาน ไดแก
2.4.3.1 ดานกฎหมาย จัดทํ าประมวลกฎหมายหมายทองถิ่ น ซึ่งจะส งผลใหเกิ ด
ความเปนเอกภาพในระบบกฎหมายทองถิ่นยิ่งขึ้น
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2.4.3.2 ดานการบริหารจัดการบริการสาธารณะในทองถิ่น โดยองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นสามารถจัดตั้งหรือรวมกันจัดตั้งองคกร เพื่อจัดบริการสาธารณะในทองถิ่นรวมกันได
2.4.3.3 ดานการบริหารบุคลากร มีการจัดระบบการบริหารบุคลากรขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นทุกรูปแบบภายใตระบบเดียวกัน คือ ระบบบริหารขาราชการสวนทองถิ่น ซึ่งมีอิสระและ
ความคล องตัวในการบริหารงานบุ คคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่ น โดยเฉพาะอยางยิ่ง การโยกยา ย
บุคลากรระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบตางๆ และการโยกยายสังกัดระหวางองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นขามพื้นที่
ผลจากบทบั ญญั ติ ข องกฎหมายในทางปฏิ บั ติ จะเห็นได วา ทิ ศ ทางการพั ฒ นาขององค กร
ปกครองทองถิ่นจากการปรับตัวในเชิงโครงสรางมาสูการพัฒนารูปแบบและระบบการบริหารจัดการในดานตางๆ
มากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งการเรียนรูเพื่อพัฒนานวัตกรรมการบริหารงานทองถิ่นรูปแบบใหม สงผลใหการบริหารงาน
มีความโดดเดนในดานตางๆ ทั้งการมีสวนรวมของประชาชน และการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ดังนั้น การพัฒนาในเชิงการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จึงมีทิศทางการพัฒนา
ที่สําคัญตอกระบวนการบริหารจัดการของทองถิ่นตามแนวทางการกระจายอํานาจสูทองถิ่นของประเทศไทย
ในอนาคต
2.5 การถายโอนภารกิจดานการผังเมืองตามแนวคิดการกระจายอํานาจสูทองถิ่น
จากแนวคิดการกระจายอํา นาจที่ผู วิจัยไดศึกษาไปแล วนั้น กรมโยธาธิการและผั งเมือง
ซึ่งเปนหนวยงานสวนกลาง ไดดําเนินการถายโอนภารกิจดานการผังเมืองใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตามหลักการโอนอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูรับผิดชอบในการวางและจัดทํา ผังเมืองรวม
แตเนื่องจากงานดานผังเมืองมีความแตกตางจากภารกิจอื่นๆ ที่ตองใชความรูและทักษะในการดําเนินการจึงมี
ความสําคัญที่ตองคํานึงถึงความพรอมของทองถิ่นในการรับผิดชอบภารกิจดานการผังเมือง
จากการศึกษาความหมาย ลักษณะ และประเภทของการกระจายอํานาจ โดยพิจารณาควบคู
กับบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับ พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ฉบับ พ.ศ. 2550 ผูวิจัยสามารถสรุป ได วา การถา ยโอนภารกิจด านการผัง เมืองตามแนวคิดการกระจาย
อํา นาจสู ทองถิ่ นนั้น เกี่ย วข องกั บขอบเขตและประเภทของการกระจายอํ านาจ ซึ่ ง องค กรปกครองส วน
ทองถิ่นจะตองมีลักษณะของการกระจายอํานาจ ประกอบดวย
2.5.1 มีขอบเขตการตัดสินใจในการบริหารภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2.5.2 ขนาดขององค กรปกครองสวนทองถิ่น มีผ ลตอขนาดขอบเขตพื้ นที่การปกครอง
ทีก่ วางใหญ จะมีอํานาจ หนาที่ความเปนเอกเทศในการบริหารภารกิจตางๆ ของทองถิ่นที่มากขึ้น รวมทั้ง
การจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลกลาง ความสามารถในการจัดเก็บรายไดในพื้นที่ของทองถิ่น บุคลากรใน
สังกัดหนวยงานทองถิ่น และการพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะในการบริหารภารกิจ ซึ่งจะชวยใหการจัดการ
ภารกิ จรวมกับ หนวยงานหรือ องค กรอื่ นมีศั กยภาพ สามารถบริหารจัด การภารกิ จที่มีขอบเขตและระดั บ
ความซับซอนได
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2.5.3 ดานการจัดระบบการบริหารบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเปนระบบ
บริหารขาราชการสวนทองถิ่น เพื่อความอิสระและความคลองตัวในการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
สําหรับอํ านาจดา นการจัด สรรทรัพยากรและอํานาจทางการคลัง จํา เปนตองมีรูปแบบ
การกระจายอํานาจตามหลักการมอบอํา นาจ เพื่ อใหทองถิ่นสามารถตัด สินใจและใชอํา นาจหนา ที่ภายใน
ขอบเขตของตนไดอยางอิสระ และจะตองไดรับการสงเสริมจากรัฐบาลกลางในการสนับสนุนงบประมาณดาน
การผังเมืองใหกับทองถิ่น รวมทั้งการสงเสริมการวิจัย และการจัดทํา หลักเกณฑมาตรฐานทางผังเมืองใน
ระดับสากลเพิ่มมากขึ้น (กระทรวงมหาดไทย, 2557: 15)
3. หลักการวางและจัดทําผังเมือง
การวางและจัดทําผังเมือง มีกระบวนการเชนเดียวกับการวางแผนโดยทั่วไป (กรมโยธาธิการ
และผังเมือง, 2552: 6) ซึ่งผูวิจัยจะไดนําเสนอขั้นตอนโดยทั่วไปที่ประเทศตางๆ นํามาใชดําเนินการวางและ
จัดทําผังเมือง มีขั้นตอน ดังนี้
3.1 การสํารวจและเก็บรวบรวมขอมูล
ขอมูลที่ ตองมี การสํ ารวจและเก็ บรวบรวม ประกอบดวย ขอมู ลที่เกี่ ยวของกับนโยบาย
แผนงาน ยุ ทธศาสตร ระดั บประเทศ ภาค ภูมิภาค วิสั ยทั ศ นระดั บจั งหวั ด ขอมูล ที่เ ปน ข อเท็จจริ งตาม
ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ทั้งที่เปนธรรมชาติและสิ่งที่มนุษยสรางขึ้น ขอมูลจากสถิติรายงานสรุปของ
หน วยงานรั ฐ ที่ เ กี่ ย วข องกั บ พื้ นที่ และข อ มู ล จากการสํ า รวจภาคสนาม ซึ่ ง ข อมู ล ทั้ ง หมดจะต อ งนํ า มา
ประกอบการวิเคราะหและการจัดทําผังเมือง ตอไป
3.2 การวิเคราะหขอมูล
มีรายละเอียดเพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนาที่ไดจากการวิเคราะหขอมูล เพื่อสรุปสภาพ
ปญหา ขอจํ ากัด ศักยภาพ และทิศ ทางแนวโน มการขยายตัวของชุมชน เพื่ อนําไปสูการกําหนดนโยบาย
การพั ฒนาเมือง วัต ถุประสงค และเป าหมายดา นตา งๆ ในการแก ไขป ญหาของเมือง รวมถึงการจั ดให มี
สิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปนใหเกิดขึ้นกับชุมชนในอนาคต โดยการกําหนดแนวทางการพัฒนา มาตราการ
และวิธดี ําเนินการใหเปนไปตามผังเมือง
3.3 การจัดทํารายละเอียดของผังเมือง หรือ องคประกอบของผังเมือง
การวางและจัดทําผังเมือง จําเปนตองมีสาระสําคัญ เปนองคประกอบของผังเมือง ไดแก
การกําหนดนโยบายการพัฒนาเมือง การจัดทําแผนที/่ แผนผัง และมาตรการ วิธีดําเนินการในทางปฏิบัติให
เปนไปตามผังเมือง เพื่อควบคุมกิจกรรมและการพัฒนาของเมืองใหเปนไปตามที่แผนผังกําหนดไว ซึ่งจะตอง
สะทอนภาพการพัฒนาเมืองในอนาคตใหสอดคลองกับนโยบาย แนวทางการพัฒนา และการดําเนินการให
เปนไปตามผังเมือง ซึ่งเปนประโยชนอยางยิ่งตอการนําไปปฏิบัติที่ชัดเจนมีประสิทธิภาพ โดยองคประกอบของ
ผังเมืองที่สําคัญ มีดังนี้
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3.3.1 นโยบายการพัฒนาเมือง
กํ า หนดนโยบายการพั ฒ นาเมื องที่ เ กี่ ย วข องกั บ การใช ที่ดิ น การจั ด ที่ อยู อาศั ย
การกํา หนดบริ การสาธารณะ และการจัดสภาพแวดล อมของเมื อง ใหนาอยู สะดวกสบาย และปลอดภั ย
โดยนโยบายที่กําหนดในแตละเรื่องจะตองสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล ซึ่งสงผลตอการกําหนดกลยุทธ
เปาหมาย หรือวั ตถุป ระสงคของ การจัดทํ าผังเมืองใหมีเ นื้อหาที่ชัดเจนเปนรูป ธรรม (สิ ทธิพร ภิรมยรื่น ,
2543: 136) เพื่อใหการเรียงลําดับความสําคัญของการพัฒนาเมืองมีความชัดเจน หนวยงานที่เกี่ยวของหรือมี
สวนรวมในการพั ฒนาเมื องสามารถนํ าไปกํา หนดแผนงานโครงการพัฒ นาเมืองใหเป นไปตามผั งเมืองได
โดยสะดวก
3.3.2 การจัดทําแผนผัง
เกิดจากการกําหนดกลยุทธตางๆ ตามนโยบายการพัฒนาเมืองซึ่งจะตองถายทอดสู
แผนที่ หรือ แผนผัง เพื่อการสื่อสารที่เขาใจงายตอสาธารณะ และนําไปสูการปฏิบัติโดยการจัดทําแผนผังใหมี
รายละเอียดที่เกี่ยวกับการใชประโยชนที่ดิน การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน (สิทธิพร ภิรมยรื่น, 2543: 137)
และ การรักษาสภาพแวดลอมของเมือง สามารถจําแนกประเภทของแผนผังได ดังนี้
3.3.2.1 แผนผังการใชประโยชนที่ดิน
เปนการวางแผนการใชป ระโยชน ที่ดิน เพื่ อกําหนดแนวทางการพัฒนา
พื้ น ที่ ใ นแล ล ะย า นการใช ป ระโยชน ที่ ดิ น และอาคารที่ เ หมาะสมตามบทบาทของเมื อ ง การรั ก ษา
สภาพแวดลอม และพื้นที่สาธารณประโยชนหรือพื้นที่สีเขียวของเมือง รวมถึงการควบคุมความหนาแนนของ
เมือง ความแออัด และความเปนระเบียบของเมือง และการกําหนดทิศทางการเจริญเติบโต การขยายตัวของ
เมือง สามารถแบงประเภทการใชประโยชนที่ดินและอาคาร ออกเปน 4 ประเภทได ดังนี้
1. การใชประโยชนที่ดินเพื่อการอยูอาศัย (Residential Land Uses)
กําหนดยานที่อยูอาศัยของเมือง เพื่อใหประชาชนไดรับการบริการทางดานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
โดยทั่วถึงและเทาเทียมกัน สามารถจําแนกประเภทที่อยูอาศัยออกเปน 3 ลักษณะใหญๆ ไดแก ยานศูนยกลาง
พาณิชยกรรมและการอยูอาศัยหนาแนนมาก ยานที่อยูอาศัยหนาแนนนอย และยานการอนุรักษเพื่อการอยูอาศัย
2. การใชประโยชนที่ดินเพื่อการพาณิชยกรรม (Commercial Land
Uses) กําหนดยานการใชประโยชนที่ดินบริเวณศูนยกลางของเมืองหรือชุมชน ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการเปน
ศูนยกลางธุรกิจการพาณิ ชย และการบริการ รวมถึงการสงเสริมย านการคาการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่
ประเภทตางๆ การจางงาน และการอํานวยความสะดวกดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
ในพื้ นที่ย านการค าและการพัฒ นาเศรษฐกิ จ รวมไปถึง การสรา งบรรยากาศการลงทุนในภาคธุรกิจ และ
เชื่อมโยงระหวางรัฐบาลกับภาคประชาชนใหมีความสอดคลองกันทั้งระบบ โดยแบงลักษณะของกิจกรรม
พาณิชยกรรมได 2 ลักษณะ ไดแก
2.1 ศูนย พาณิ ชยกรรมกลางเมือง (Central Business District)
กําหนดไวในพื้นที่ที่เปน C.B.D. ของเมือง ในบรรยากาศที่มีการแขงขันทางธุรกิจ และอาคารสูงจํานวนมาก
เพื่ อ การใช ป ระโยชน อย า งเต็ มที่ ในพื้ นที่ ที่ จํา กั ด ให เ ป นศู น ย รวมการพาณิ ช ย ที่มี กิจกรรมธุ รกิ จการค า
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สํานักงาน สถาบันการเงิน สถานเริงรมย โรงแรม และการใหบริการอยูในระดับเขมขนและมีความหนาแนน
ของกิจกรรมสุด
2.2 รานคาปลีก และตลาดสด (Retailer and Community Markets)
กําหนดไวในพื้นที่ซึ่งเปนพื้นที่ C.B.D. ชานเมือง เปนศูนยรวมธุรกิจการคาขายเบ็ดเตล็ดของชุมชน ที่มีพื้นที่
ขนาดเล็กและกระจายตัวอยูทั่วไป เพื่อจําหนายสินคาเบ็ดเตล็ดในชีวิตประจําวัน รวมถึงตลาดสด
3. การใชประโยชนที่ดินเพื่อการสงวนและควบคุมการพัฒนา การใช
ประโยชนที่ดินเพื่อควบคุมการเจริญเติบโตของเมืองใหอยูในบริเวณที่กําหนด เพื่อการรักษาสภาพแวดลอม
และระบบนิเวศของเมือง รวมถึงการสรางอัตลักษณของเมือง แบงพื้นทีเ่ พื่อการสงวน และควบคุมการพัฒนา
ไดแก การสงวนพื้นทีช่ นบทและเกษตรกรรม การสงวนพื้นที่โลงเพื่อนันทนาการและสวนสาธารณะของเมือง
การอนุ รักษพื้นที่ป ระวัติ ศ าสตร ของเมื อง และการสง เสริ มศิ ลปวั ฒนธรรมของเมื อง การรั กษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอม และพื้นที่ทางธรรมชาติ ภูเขา ปาไม และการอนุรักษพื้นที่ชายฝงทะเล
3.3.2.2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
เปนการกําหนดแนวทางการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของเมือง ทั้งที่มีอยูเดิม
และที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ใหเพียงพอตอการเติบโตของเมืองและประชากรที่เพิ่มขึ้น ประกอบดวย
1. การคมนาคมและขนสง เปนการกําหนดโครงขายการคมนาคมขนสง
ของเมืองทีม่ คี วามสําคัญตอการคมนาคมขนสงในเขตเมือง เพื่ออํานวยความสะดวกสบายและความปลอดภัย
ในการสัญจร รวมถึงการวางแผนการคมนาคมขนสงทางเลือก การขนสงมวลชน การเดินเทา การใชจักรยาน
และการพัฒนาระบบขนสงเพื่อการพาณิชย ทั้งทางบก ทางน้ํา และทางอากาศของเมือง การจัดทําแผนผัง
คมนาคมและขนสงของเมืองจะตองมีความสอดคลองกับแผนผังการใชประโยชนที่ดินของเมืองควบคูไปดวย
2. ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เกี่ยวของโดยตรงกับการใหบริการ
สาธารณูปโภคที่เหมาะสมกับลักษณะกายภาพของเมืองและจํานวนประชากรในเขตผังเมือง ประกอบดวย
ประปา ไฟฟา การระบายน้ํา การจัดการขยะมูลฝอย การบําบัดน้ําเสีย ฯลฯ ซึ่งตองมีการกําหนดแผนการพัฒนา
สาธารณูปโภคใหสอดคลองกับแผนผังการใชประโยชนที่ดินในยานตางๆ ทั้งยานการพักอาศัย ยานพาณิชยกรรม
และยานอุตสาหกรรม และสอดคลองกับแผนผังการคมนาคมและขนสงเพื่อใหการกําหนดโครงขายการใหบริการ
สาธารณูปโภคเชื่อมโยงอยางเปนระบบ รวมถึงการจัดทําแผนงบประมาณ เพื่อประกอบการพิจารณาการวาง
แผนการลงทุน และสงเสริมการขยายแผนงานโครงการพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานรูปแบบใหมๆ ที่จะเกิดขึน้
ในอนาคต
3. การบริการสาธารณะ กําหนดกิจกรรมและการบริการสาธารณะในเมือง
เพื่อการใชประโยชนรวมกันของทุกคนที่อาศัยอยูในเมือง มีเปาหมายเพื่อกําหนดกิจกรรมของเมืองใหมีความหลากหลาย
ในพื้นที่กลางแจง และในรมของเมือง ซึ่งเปนสวัสดิการของเมืองที่พึ่งจัดใหเกิดขึ้นในเมือง โดยการกําหนดพืน้ ทีโ่ ลง
เพื่อการประกอบกิจกรรมนันทนาการ และการจัดใหมีสวนสาธารณะขึ้นในเขตเมือง (Parks and Open Space)
3.3.2.3 การรักษาสภาพแวดลอม และสิ่งแวดลอมของเมือง
เปนการกําหนดเปาหมายเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดลอมทั้งพื้นดิน น้ํา และ
พลังงาน เพื่อสงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอมและการพัฒนาพื้นที่ในเขตผังเมืองใหสามารถพัฒนาไปพรอมๆ กัน
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การกําหนดดังกลาว จะตองเกี่ยวโยงสอดคลองกับแผนผังทุกดาน เชน แผนผังคมนาคมและขนสง ซึ่งควรมี
การควบคุมคุณภาพของอากาศ หรือการกําหนดพื้นที่อุตสาหกรรมในแผนผังการใชประโยชนที่ดิน ซึ่งตอง
คํานึงถึงผลกระทบดานสิ่งแวดลอม รวมถึงการใชพลังงานเพื่อลดการใชพลังงานใหนอยลง หรือการวางแผน
แนวทางการพัฒนาพลังงานทางเลือกทดแทน เปนตน
3.4 มาตรการและวิธีการดําเนินการตามผังเมือง
เปนการกําหนดมาตรการ วิธีการ หลักเกณฑ หรืออื่นๆ เพื่อใชเปนเครื่องมือดําเนินการให
เปนไปตามผังเมืองในทางปฏิบัติใหมีความชัดเจน ซึ่งทางทฤษฎีการผังเมือง ไดคิดคนวิธีการที่หลากหลาย
สามารถจําแนกวิธีการไดเปน 4 ลักษณะ ดังนี้
3.4.1 มาตรการเชิงลบ (Negative Measure) หมายถึง มาตรการที่หนวยงานภาครัฐ
จะอาศัยอํานาจตามกฎหมายในการควบคุมการใชประโยชนที่ดินและอาคารโดยมีเงื่อนไขระบุในแตละยานการใช
ประโยชนที่ดิน เพื่อปองกันความขัดแยงระหวางกิจกรรม (Nonconforming Use) และการควบคุมความหนาแนน
ของประชากรและระดับของกิจกรรมในเมือง เพื่อแกปญหาและปองกันความแออัด แนวทางการควบคุมนั้น
จําแนกได 2 ลักษณะ ดังนี้
3.4.1.1 การควบคุมการใชประโยชนที่ดิน (Land Use Control) ระบุกิจการ
ประเภท อาคาร สิ่งกอสรางที่อนุญาต และไมอนุญาต หรืออนุญาตแบบมีเงื่อนไข เพื่อใหการใชประโยชนทดี่ นิ
เปนไปตามนโยบายพัฒนาเมือง โดยเฉพาะในบริเวณที่อยูอาศัยของเมือง พื้นทีพ่ าณิชยกรรม และพื้นทีช่ นบท
และเกษตรกรรม เปนตน
3.4.1.2 การควบคุมความหนาแนน (Density Control) เปนการควบคุมความหนาแนน
ของประชากรและระดับของกิจกรรมในเมือง ซึ่งมีจุดมุงหมายในการแกไขและปองกันความแออัด และมีประสิทธิภาพ
ดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการทีพ่ อเพียงและไดมาตรฐาน โดยกําหนดหลักเกณฑตางๆ ขึ้นเพื่อใหเกิด
ความชัดเจนในทางปฏิบัติตามสภาพการณของเมืองแตละเมือง การควบคุมความหนาแนนมีหลายลักษณะ
(วิยดา ทรงกิตติภักดี, 2557) อธิบายพอสังเขปได ดังนี้
1. อัตราสวนพื้นที่อาคารรวมตอพื้นที่ดิน (Floor Area Ratio หรือ FAR)
เปนเกณฑกําหนดอัตราสวนสูงสุดของพื้นที่อาคารรวมตอพื้นที่แปลงที่ดินที่เปนที่ตั้งของอาคารนั้น โดยอาจ
นํามาใช เพื่อสงเสริมใหภาคเอกชนไดทําประโยชนแกสังคม เชน การเพิ่มพื้นที่เปดโลงสาธารณะ โดยใหได
อัตราสวนพื้นที่อาคารรวมตอพื้นที่ดินที่เพิ่มมากขึ้น (FAR Bonus) (ภาพที่ 1)
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ภาพที่ 1 การกําหนดอัตราสวนพื้นที่อาคารรวมตอพื้นที่ดิน (Floor Area Ratio หรือ FAR)
ที่มา: วิยดา ทรงกิตติภักดี, “เรื่อง หลักการใช FAR BCR และ OSR” (เอกสารในการสัมมนาทางวิชาการ
ผังเมือง, จัดโดย กรมโยธาธิการและผังเมือง ณ โรงแรมบางกอกชฎา กรุงเทพฯ, 21 สิงหาคม 2557).
2. อัตราสวนของพื้นที่วางตอพื้นที่อาคารรวม (Open Space Ratio
หรือ OSR) เปนเกณฑกําหนดอัตราสวนต่ําสุดของพื้นที่วางที่ปราศจากอาคารครอบคลุมตอพื้นที่รวมของ
อาคาร โดยใชอัตราสวนสูงสุดของพื้นที่ครอบคลุมอาคาร (Building Coverage Ratio หรือ BCR) เพื่อใหมี
พื้นที่วางไมนอยกวาที่กําหนด (ภาพที่ 2)

ภาพที่ 2 อัตราสวนของพื้นที่วางตอพื้นที่อาคารรวม (Open Space Ratio หรือ OSR)
ที่มา: วิยดา ทรงกิตติภักดี, “เรื่อง หลักการใช FAR BCR และ OSR” (เอกสารในการสัมมนาทางวิชาการ
ผังเมือง, จัดโดย กรมโยธาธิการและผังเมือง ณ โรงแรมบางกอกชฎา กรุงเทพฯ, 21 สิงหาคม 2557).
3. อัตราสวนพื้นที่อาคารและสวนที่มีหลังคาปกคลุมถึงทั้งหมด ตอพื้นที่ดิน
ที่ใชเปนที่ตั้งอาคาร (Building Coverage Ratio หรือ BCR) เปนการคํานวณพื้นที่อาคารที่มีหลังคาปกคลุม
ถึงดิน หมายถึง พื้นที่ทั้งหมดของที่ดินที่อาคารชั้นลางปกคลุมอยูรวมกับพื้นที่อาคารชั้นบนหรือหลังคา ซึ่งอยูเหนือ
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ขึ้นไปเฉพาะสวนที่ยื่นเกินชั้นลาง ซึ่งปกคลุมที่ดินในแนวดิ่ง แตไมรวมถึง บอน้ํา สระวายน้ํา ลานจอดรถ และ
พื้นที่ อาคารหรือสิ่งปลูกสร างที่สู งจากระดั บพื้ นดิ นไมเกิ น 1.20 เมตร และไม มีห ลัง คาหรือสิ่ง ปลู กสรา ง
ปกคลุมเหนือระดับพื้นดิน (กรมโยธาธิการและผังเมือง, 2552) (ภาพที่ 3)

ภาพที่ 3 การกําหนดอัตราสวนพื้นที่อาคารและสวนที่มีหลังคาปกคลุมถึงทัง้ หมด ตอพื้นทีด่ ินที่ใชเปนที่ตงั้ อาคาร
(Building Coverage Ratio หรือ BCR)
ที่มา: Townsend Alastair, Understanding Japanese Building Law, accessed October 30, 2015,
available from http://www.asiatown.con/japanese-building-law
4. ที่วางโดยรอบอาคาร (Set Back) ปองกันผลกระทบจากการรบกวน
และการบดบังแสงสวางตลอดจนการระบายอากาศของอาคารที่ตั้งอยูในพื้นที่โดยรอบ โดยการกําหนดระยะ
ต่ําสุดระหวางอาคารกับแนวเขตดานหนา ดานขาง และดานหลังของแปลงที่ดินที่เปนที่ตั้งของอาคารนั้น
(กรมโยธาธิการและผังเมือง, 2552) (ภาพที่ 4)
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ภาพที่ 4 การกําหนดที่วางโดยรอบอาคาร (Set Back)
ที่มา: วิยดา ทรงกิตติภักดี, “เรื่อง หลักการใช FAR BCR และ OSR” (เอกสารในการสัมมนาทางวิชาการ
ผังเมือง, จัดโดย กรมโยธาธิการและผังเมือง ณ โรงแรมบางกอกชฎา กรุงเทพฯ, 21 สิงหาคม 2557).
5. ความสูง (Height) ปองกันผลกระทบจากการรบกวนและการบดบัง
แสงสวางคลื่นสัญญาณ ทัศนียภาพของอาคารที่ตั้งอยูในพื้นที่โดยรอบ โดยกําหนดระยะสูงสุดของความสูง
หรือจํานวนชั้นอาคาร (กรมโยธาธิการและผังเมือง, 2552) (ภาพที่ 5)

ภาพที่ 5 การกําหนดความสูง (Height)
ที่มา: วิยดา ทรงกิตติภักดี, “เรื่อง หลักการใช FAR BCR และ OSR” (เอกสารในการสัมมนาทางวิชาการ
ผังเมือง, จัดโดย กรมโยธาธิการและผังเมือง ณ โรงแรมบางกอกชฎา กรุงเทพฯ, 21 สิงหาคม 2557).
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6. ขนาดแปลงที่ดิน (Lot Size) เปนการปองกันปญหาจากสภาพความ
แออัดของอาคารโดยการกําหนดขนาดต่ําสุดของแปลงที่ดิน หรือระยะต่ําสุดของความกวางของแปลงที่ดิน
(กรมโยธาธิการและผังเมือง, 2552)
ทั้งนี้ การควบคุมความหนานแนนใหเปนไปตามผังเมืองนั้น ในตางๆ ประเทศไดกําหนด
มาตรการ ควบคุมดังกลาวใหมีผลทางกฎหมาย โดยกําหนดมาตรการควบคุมในแตละยานการใชประโยชนที่ดิน
ตามวัตถุประสงค ความมุงหมาย สภาพการณของบานเมือง และการดํารงชีวิตของประชาชนในแตละเมือง
ที่แตกตางกัน
สําหรับประเทศไทย การวางและจัดทําผังเมืองรวม ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518
กําหนดใหมีการจัดทํามาตรการควบคุมโดยจัดทําเปนขอกําหนดควบคูไปกับการจัดทําแผนผังการใชประโยชน
ที่ดิน มีจุดมุงหมายเพื่อควบคุมการใชประโยชนทดี่ ิน และควบคุมความหนาแนนของประชากรและกิจกรรมในเมือง
ใหสอดคลองกับลักษณะทางกายภาพของเมือง อาคาร สิ่งปลูกสราง และสภาพแวดลอม เชน ขนาด ชนิด
ประเภทของอาคาร และจํานวนประชากร รวมถึงความตองการดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่พอเพียง
และไดมาตรฐาน
3.4.2 มาตรการเชิงบวก (Positive Measure) หมายถึง มาตรการที่หนวยงานภาครัฐ
จะดําเนินการตามบทบาทหนาที่ในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อใหเกิดผลการสนับสนุนและชี้นําการพัฒนา
ของภาคเอกชน (Infrastructure Led Development) โดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายในการเวนคืนอสังหาริมทรัพย
และอํานาจในการจัดเก็บรายไดตางๆ จากการกําหนดมาตรการตางๆ ตามผังเมือง
3.4.3 มาตรการสงเสริม (Incentive Measures) มีวัตถุประสงคเพื่อชี้นําการพัฒนาเมือง
ควบคูไปกับการควบคุมการใชประโยชนที่ดิน (Land use control) และการควบคุมความหนาแนน (Density
Control) ใหเปนไปตามผังเมือง โดยมาตรการดังกลาวเปนมาตรการเชิงบวกที่เนนการสงเสริมการพัฒนา
เมืองการลงทุนของภาคเอกชนในการพัฒนาตามที่รัฐเปนผูกําหนดแผนไว เพื่อใชแนวทางในการปฏิบัติใหเกิด
ความชัดเจน ไดแก การสงวนสิทธิ์การใชประโยชนที่ดิน (Land reservation) การจัดทําแผนงบประมาณ
โครงสร างพื้นฐาน (Capital improvement program หรือ CIP) การกํ าหนดเขตส งเสริ มการลงทุ น
(Investment promotion zone) รวมถึงมาตรการเพิ่มความหนาแนนในการพัฒนาโดยการเพิ่มอัตราสวน
พื้นที่อาคารรวมตอพื้นที่ดิน (Floor area ratio bonus หรือ FAR bonus) (กรุงเทพมหานคร, สํานักผังเมือง,
2555) เปนตน
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ภาพที่ 6 การเพิ่มอัตราสวนพื้นที่อาคารรวมตอพื้นทีด่ ิน (FAR bonus) กรณีการจัดใหมีพื้นที่เปลี่ยนถาย
การสัญจร
ที่มา: กรมโยธาธิการและผังเมื อง, สํ านักผั งเมืองรวม, การจัดทําข อกําหนดของผังเมื องรวมกรุงเทพมหานคร,
เขาถึงเมื่อ 30 ตุลาคม 2558, เขาถึงไดจาก http://www.dpt.go.th/csp/images/stories/ PowerPoint/
G.../ComprehensiveBangkok..ppt
3.4.4 มาตรการสรางความเปนธรรม (Corrective Measure) เนื่องจากการผังเมือง
เปนการควบคุมการใชป ระโยชนที่ดิน (Land use control) และการควบคุมความหนาแนน (Density
Control) เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ปฏิบัติตามผังเมือง จึงมีความเกี่ยวของโดยตรงกับการลิดรอนสิทธิ์และ
ผลประโยชนสวนบุคคลในพื้นที่เขตผังเมืองอยางชัดเจน เชน การจัดเก็บผลตอบแทนจากภาคเอกชนผูไดรับ
ประโยชนจากมาตรการเชิงบวกของภาครัฐ หรือการเยียวยาผูที่ไดรับผลกระทบจากการใชมาตรการเชิงลบ
ของภาครัฐ
มาตรการสรางความเปนธรรมดังกลาว จึงเปนการกําหนดหลักประกันใหกับประชาชน
ที่ไดรับผลกระทบเพื่อใหไดรับความเปนธรรมและการชดเชยจากการดําเนินการของรัฐ เพื่อสรางความเปน
ธรรมให เ กิ ด ความเท า เที ย มกั บ ของทุ กฝ า ย (รั ฐ กั บ ประชาชน) ได แ ก การใช มาตรการภาษี ทรั พย สิ น
(Property tax) การโอนสิทธิการพัฒนา (Transfer of development rights: TDR) (กรุงเทพมหานคร,
สํานักผังเมือง, 2555) มีรายละเอียด ดังนี้

28

ภาพที่ 7 การโอนสิทธิการพัฒนา TDR จากการใชประโยชนทดี่ นิ ประเภทอนุรักษชนบทเกษตรกรรมและ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
ที่มา: กรมโยธาธิการและผังเมื อง, สํ านักผั งเมืองรวม, การจัดทําข อกําหนดของผังเมื องรวมกรุงเทพมหานคร,
เขาถึงเมื่อ 30 ตุลาคม 2558, เขาถึงไดจาก http://www.dpt.go.th/csp/images/stories/ PowerPoint/
G.../ComprehensiveBangkok..ppt
3.4.5 มาตรการทางภาษี
สิทธิพร ภิรมยรื่น (2553) ไดอธิบายวา มาตรการทางภาษีเปนเครื่องมือหนึ่ง ซึ่งประเทศ
สหรัฐอเมริกา นํามาใชในการควบคุมการใชประโยชนทดี่ ินตามผังเมือง ซึ่งมีวิธีการที่หลากหลาย ไดแก
3.4.5.1 การกําหนดชวงเวลาที่ไมตองชําระภาษี ซึ่งมักจะกําหนดในชวงดําเนินการ
กอสราง หรือเพิ่งเปดใชงานใหม ยังไมมีรายไดมากนักที่จะมาชําระภาษี
3.4.5.2 การกําหนดอัตราการประเมินภาษี เพื่อสนับสนุนการพัฒนาพื้นทีต่ ามผังเมือง
เชน การกอสรางอาคารหรือที่อยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอย กําหนดใหมีอัตราการชําระภาษีต่ํากวาการกอสราง
บานเดีย่ ว หรืออาคารพาณิชยกรรม หรือกําหนดใหการจัดเก็บภาษี ในพื้นทีเ่ กษตรกรรมมีอัตราภาษีตา่ํ กวา
บริเวณพื้นที่ที่กําหนดใหเปนศูนยกลางพาณิชยกรรมของเมือง เพื่อสนับสนุนการอนุรักษพื้นที่สีเขียว เปนตน
3.4.6 มาตรการสรางแรงจูงใจแบบผลประโยชนตอบแทน (Bonus)
สิทธิพร ภิรมยรื่น (2541) ไดยกตัวอยางการกําหนดมาตรการสรางแรงจูงใจแบบ
ผลประโยชนตอบแทน (Bonus) ในประเทศสหรัฐอเมริกาของชุมชนทีอ่ นุญาตใหเพิ่มความหนาแนนของที่อยู
อาศัย ถาผูพัฒนาที่ดินจะจัดใหที่อยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดปานกลาง และรายไดนอย ภาครัฐจะอนุญาตให
ผูพัฒนาที่ดินสามารถสรางที่อยูอาศัยที่มีความหนาแนนไดมากขึ้นกวาที่กฎหมายกําหนด และเมืองก็สามารถ
จัดหาที่อยูอาศัยของผูมีรายไดปานกลางและรายไดนอยได ซึ่ งการดําเนินการในลั กษณะนี้จะคลายคลึงกั บ
การพัฒนาอาคาร หรืออาคารสํานักงาน ที่มขี อบัญญัติควบคุมยานโดยจํากัดความสูงของอาคารไว แตสามารถ
อนุญาตใหเพิ่มความสูงของอาคารไดมากขึ้น ถาผูพัฒนาที่ดินจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกที่เปนสาธารณะ
ประโยชน เชน ทางเขาไปสูสถานีรถไฟใตดิน ลานหนาอาคาร (Plaza) หรือสวนสาธารณะขนาดเล็ก (vest
pocket park)
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3.4.7 การจัดตั้งองคกร
สิทธิพร ภิรมยรื่น (2553) ไดอธิบายวา การจัดตั้งองคกรดานการผังเมืองเพื่อใหเกิด
การริเริ่มการประสานงานที่ดีขึ้นตลอดจนชวยกันพิจารณาตัดสินใจในการสนับสนุนสงเสริมแผนผังฉบับเดิม
ที่ มีก ารเปลี่ ย นแปลงบริ เ วณภายในเมื องและให แ ผนสามารถดํ า เนิ น การได ผ า นไปได ต ลอดขึ้ นอยู กั บ
ความสามารถของบุคลากรและองคกร และตองพึ่งพาแหลงทรัพยากร และขอกําหนดตางๆ โดยยกตัวอยาง
การจัดตั้งองคกรที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามแผนและผัง คือ Urban Redevelopment Authority
หรือ URA ในประเทศสิงคโปร ทําใหประเทศมีการนําแผนและผังไปพัฒนาเมืองไดอยางมีประสิทธิภาพ และ
กาวหนามากที่สุดประเทศหนึ่งของโลก
จากการศึกษาการจัดทําผังเมือง ผูวิจัยสรุปไดวา การจัดทําผังเมืองเปนการดําเนินการ
เชนเดียวกับการวางแผนโดยทั่วไป ประกอบดวย การสํารวจและเก็บรวบรวมขอมูล และการวิเคราะหขอมูล
ลักษณะทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคมและสภาพแวดลอมของเมืองในขณะที่วางผังซึ่งจะนําไปสูการวางแผน
ดานผังเมืองซึ่งเกี่ยวของกับการใชที่ดิน การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และการรักษาสภาพแวดลอมของเมือง
และจะตองจัดทํารายละเอียดซึ่งเปนองคประกอบของผังเมือง ประกอบดวย การจัดทํานโยบายการพัฒนาเมือง
การจัดทําแผนที/่ แผนผัง และการจัดทําแผนงาน/โครงการพัฒนา รวมทั้งการกําหนดมาตรการดําเนินการให
เปนไปตามผังเมือง (Implementing Planning) เพื่อควบคุมการใชประโยชนที่ดิน และความหนาแนนของ
ประชากร โดยกําหนดกิจกรรมที่จะอนุญาต ไมอนุญาต หรืออนุญาตโดยมีเงื่อนไข ซึ่งจะสอดคลองกับจัดทํา
แผนงาน/โครงการพัฒนาในดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ คมนาคมและขนสง ที่เหมาะสมในแตละ
ยานการใชประโยชนที่ดิน และจะตองกําหนดมาตรการดําเนินการเพื่อใหการจัดทําผังเมืองรวมสามารถนําไป
ปฏิ บั ติได โดยมาตรการ และวิ ธีดํ า เนินการที่ เ ปนประโยชนแ ละตรงกับ วั ต ถุป ระสงค ของการวิ จัยนี้ คื อ
มาตรการทางภาษี และการโอนสิทธิการพัฒนา (Transfer Development Rights: TDR ) ซึ่งจะชวยลด
ความเหลื่อมล้ําจากการกําหนดประเภทการใชประโยชนที่ดินตามผังเมือง ซึ่งผูวิจัยจะไดนําไปวิเคราะหขอมูล
เพื่อเสนอแนะวิธีการที่เหมาะสมในบทตอไป
4. การวางและจัดทําผังเมืองในประเทศไทย
4.1 การวางและจัดทําผังเมืองในอดีต พ.ศ. 2475 - 2558
การศึกษาการดําเนินการวางผังเมืองในประเทศไทย เปนการศึกษาวิวัฒนาการของการผังเมือง
ในประเทศไทย ซึ่งเริ่มตนขึ้นจากการตั้งถิ่นฐานของสังคมไทยในสมัยโบราณเพื่อการปองกันภัยจากขาศึกศัตรู
และการรวมกลุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม (กรมการผังเมือง, 2542) และเพื่อใหงายตอการทําความเขาใจ
ผูวิจัยไดแบงชวงการศึกษาโดยพิจารณาจากชวงเวลาที่มกี ารเปลี่ยนแปลงของเมือง ซึ่งนํามาสูการวางผังเมือง
ทีส่ ําคัญๆ ได ดังนี้
ชวงที่ 1 ภายหลั ง การเปลี่ย นแปลงการปกครองเปนระบบประชาธิ ปไตย พ.ศ. 2475
ประเทศไทยไดเริ่มวางแผนพัฒนาเมืองโดยการจัดทําผังเมืองขึ้น ซึ่งเปนผลจากการประกาศใชพระราชบัญญัติ
การผังเมืองและผังชนบท พ.ศ. 2495 โดยกําหนดวิธีการจัดทํา “โครงการผังเมือง” มีวัตถุประสงคเพื่อสราง
เมืองขึ้นใหม หรือทดแทนเมืองที่ไดรับความเสียหายเพราะไฟไหม แผนดินไหว หรือภัยพินาศ ใหมสี ุขลักษณะ
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ความสะดวกสบาย เพื่อสงเสริมการเศรษฐกิจ การสงวนอาคารที่มีคุณคาทางสถาปตยกรรม ประวัติศาสตร
หรือศิลปกรรม หรือภูมิประเทศ ที่งดงาม และธรรมชาติ (พระราชบัญญัติการผังเมืองและผังชนบท พ.ศ. 2495,
2495, อางถึงใน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2558: 1) ซึ่งมีการประกาศใชครั้งแรก ในบริเวณที่มเี พลิงไหมจงั หวัด
สุรินทร เรียกกฎหมายดังกลาววา “พระราชบัญญัติใหใชบังคับโครงการผังเมืองในทองที่ตําบลในเมือง อําเภอ
เมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทร พ.ศ. 2497” (นิพนธ เมธินาพิทักษ, 2550) ซึ่งตอมาโครงการผังเมืองดังกลาว
ไดยุติลงไมสามารถบังคับใชได เนื่องจากไมไดรับงบประมาณในการปฏิบัติตามโครงการผังเมืองประกอบกับ
ความไมชัดเจนในทางปฏิบัติ จึงไมสามารถปฏิบัติงานใหประสบผลสําเร็จได
ชวงที่ 2 รัฐบาลไทยจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ เพื่อกําหนดแผนการพัฒนาระบบ
โครงสรางพื้นฐาน และการพัฒนาเศรษฐกิจระดับประเทศเพื่อกระจายความเจริญลงสูภูมิภาค ทําใหประเทศไทย
ในขณะนั้น มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูง สงผลใหเกิดการอพยพของประชากรในชนบทเขาสูเมืองหลวง
ความหนาแนนของประชากรในเมืองเพิ่มสูงขึ้น (กรมการผังเมือง, 2542) นํามาสูปญหาของเมืองจํานวนมาก
ซึ่งผูวิจัยสามารถจําแนกปญหาของเมืองได ดังนี้
1. ความเหลื่อมล้ําของการพัฒนาเมืองซึ่งเปนไปตามกลไกทางเศรษฐกิจ การลงทุนโครงสราง
พื้นฐาน การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการกระจุกตัวเฉพาะพื้นที่ที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ การคา และ
แหลงงาน รวมถึงการอพยพของแรงงานจากชนบทเขาสูเมืองหลวงจํานวนมาก
2. การกอสรางอาคารและสิ่งปลูกสรางตางๆ และจํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ ว
โดยขาดการควบคุมความหนาแนนและการสงวนพื้นที่เกษตรกรรมชั้นดี จนเกิดการบุกรุกพื้นที่เกษตร พื้นที่
ธรรมชาติ และพื้นทีท่ ี่มีความสําคัญทางประวัติศาสตรไดรับความเสียหาย
3. การพั ฒ นาระบบขนส ง มวลชน ไม สั มพั นธ กับ โครงข า ยระบบถนนปริ มาณรถยนต
สวนบุคคลที่เพิ่ มสูงขึ้ น ทําใหเกิดป ญหาการจราจรติดขัด การสิ้นเปลืองพลังงาน และการสูญเสียทรั พยากร
ธรรมชาติจํานวนมาก
4. การกอสรางอาคารสูงบัดบังทัศนียภาพของเมือง และสภาพแวดลอมไมไดรับการฟนฟู
5. การขาดแคลนที่ อยู อาศั ย อาคารที่ พักขาดมาตรฐาน บริ การสาธารณะภายในชุ มชน
การระบายน้ํา การกําจัดขยะ และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการขั้นพื้นฐาน ซึ่งสงผลตอสุขภาพอนามัย
ของประชาชนในเมือง
6. วิถี ชีวิตทางสัง คมเกิด การเปลี่ ยนแปลง อันเป นผลมาจากการอพยพของประชาชน
เขาสูเมืองหลวง ภาคธุรกิจขาดแรงงานในการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาค สังคมชนบทประชากรอยูในวัย
สูงอายุ
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ภาพที่ 8 สภาพการขยายตัวอยางรวดเร็วของเมืองกรุงเทพ-ธนบุรี ระหวาง ค.ศ. 1900 – 1968
ที่มา : ธงชัย โรจนกนันท, ผังเมืองและการจัดกลุมอุตสาหกรรม (กรุงเทพฯ: บริษัทจรัสสนิทวงศการพิมพ
จํากัด, 2559), 14.
จากสภาพปญหาของเมืองดังกลาว เปนผลมากจากการขาดการวางแผนพัฒนาเมืองดวย
วิธีการทางผังเมืองนั้น สงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของประชาชนในเมือง ในพ.ศ. 2500 รัฐบาลไทยจึงได
ดําเนินการจัดทําผังเมืองขึ้นเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกูเพื่อลงทุนพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของประเทศไทย
จากประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีคณะผูเชี่ยวชาญดานการผังเมืองจากบริษัทที่ปรึกษา Litchfield Whiting
Bowne & Associates วางระบบการผังเมืองและจัดทําผังเมืองกรุงเทพ – ธนบุรี ขึ้นในเวลาตอมา (กรมการผังเมือง,
2542.)
ช วงที่ 3 พ.ศ. 2501 บริ ษั ทที่ ปรึ กษาลิ ทช ฟ ลด รวมกั บ เทศบาลนครกรุ งเทพมหานคร
ไดดําเนินการวางผังเมืองกรุงเทพ – ธนบุรี ครอบคลุมพื้นที่บางสวนของจังหวัดกรุงเทพมหานคร ธนบุรี นนทบุรี
และสมุทรปราการ แลวเสร็จในป พ.ศ. 2503 มีระยะเวลาโครงการ 30 ป (ตั้งแต พ.ศ. 2504 – 2533) และ
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กําหนดเปาหมายประชากรในเขตผัง ในอีก 30 ป (พ.ศ. 2533) จํานวน 4,500,000 คน (นิพันธ เมธินาพิทักษ,
2550)
ผั ง เมื องกรุ ง เทพ – ธนบุ รี หรื อผั งลิ ทช ฟ ลด (ภาพที่ 9) มี ลั ก ษณะเป น ผั ง เมื องรวม
(Comprehensive Plan) มีองคประกอบของผังเมือง ประกอบดวย การจัดทําแผนผังการใชประโยชนที่ดิน
เพื่อควบคุมจํานวนประชากร การวางแผนระบบคมนาคมขนสง การกําหนดแผนการบริการสาธารณะ การจัดทํา
แผนสาธารณูปโภค เพื่อขยายระบบประปาและโรงกรองน้ําแหงใหม การพัฒนาระบบระบายน้ํา การบําบัด
น้ําเสีย รวมถึงการจัดใหมีโรงบําบัดน้ําเสียของเมือง พรอมกับการวางแผนขุดลอกคลอง การกําหนดประตูระบายน้ํา
และการกอสรางเขื่อนเพื่อปองกันน้ําทวม และเนื่องจากการจัดทําผังเมืองในขณะนั้น เปนการวางระบบผังเมือง
จึงได กําหนดนโยบายในระดั บประเทศ และภาค ประกอบกั บขณะนั้นประเทศไทยยั งไมมีกฎหมายผังเมื อง
บริษัทที่ปรึกษา Litchfield จึงไดเสนอแนะวิธีดําเนินการเชิงระบบเพื่อใหการจัดทําผังเมืองประสบความสําเร็จ
(กรมการผังเมือง, 2542) ไดแก การจัดตั้งหนวยงานสวนกลาง รับผิดชอบการวางผังเมืองใหครอบคลุมทั่ว
ทั้งประเทศ การตรากฎหมายวาดวยผังเมือง เพื่อใหการดําเนินการตามผังเมืองมีผลทางกฎหมายและการขอ
งบประมาณในการจัดทําผังเมือง และการดําเนินการใหเปนไปตามผัง โดยการจัดสรรงบประมาณเพื่อลงทุน
พัฒนาเมืองในระยะยาว รวมถึงการจัดสรรงบประมาณตามโครงการพัฒนา ซึ่งไดเสนอแนะวิธีการสรรหา
งบประมาณดัง กล าวควรมาจากการจัด สรรงบประมาณประจํา ป ข องรั ฐ บาล การออกพั นธบัต ร, เงิ นกู ,
เงินชวยเหลือจากตางประเทศและรายไดจากภาษีตางๆ ของเทศบาล (นิพันธ เมธินาพิทักษ, 2550) และ
การจัดเก็บภาษีที่ดินและโครงการพัฒนาตางๆ เปนตน
ชวงที่ 4 การดําเนินการผังนครหลวง 2533 จัดทําขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2513 (ธงชัย โรจนกนันท,
2559) โดยเปนการวางแผนการใชประโยชนที่ดินระยะเวลา 20 ป (ตั้งแต พ.ศ. 2513 – 2533) กําหนดเปาหมาย
ประชากรในเขตผัง จํานวน 6,500,000 คน และมีพื้นที่วางผังครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของกรุงเทพมหานคร
(นิพนธ เมธินาพิทักษ, 2550)
ผังเมืองนครหลวง ดําเนินการตอเนื่องจากผังเมืองกรุงเทพฯ – ธนบุรี (ภาพที่ 10) จึงมี
ลักษณะเปนผังเมื องรวม (Comprehensive Plan) เชนเดียวกับผังกรุงเทพ – ธนบุ รี ในเอกสาร Greater
Bangkok Plan 2533 (ธงชัย โรจนกนันท, 2559) ไดอธิบายองคประกอบของผังเมืองนครหลวง ประกอบดวย
แผนผังการใชประโยชนที่ดินในอนาคต (Future Land Use Plan) โดยมีการจําแนกประเภทการใชประโยชนที่ดิน
การจัดทําขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน (Zoning Ordinance) ขอกําหนดการจัดสรรที่ดิน (Subdivision
Control) การจัดทําแผนผังโครงการคมนาคมและขนสงและขอกําหนด (Mapped Street Ordinance) และ
แผนผังโครงการสาธารณูปโภคตางๆ และขอกําหนด (Official Map) ซึ่งตอมาไดกลายเปนตนแบบในการวาง
และจัดทําผังเมืองรวมของประเทศไทยมาจนถึงปจจุบัน
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ภาพที่ 9 แสดงแผนทีก่ ารใชประโยชนทดี่ ินกรุงเทพ - ธนบุรี พ.ศ. 2501
ที่มา : ธงชัย โรจนกนันท, ผังเมืองและการจัดกลุมอุตสาหกรรม (กรุงเทพฯ: บริษัทจรัสสนิทวงศการพิมพ
จํากัด, 2559), 12.
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ภาพที่ 10 แสดงแผนผังการใชประโยชนที่ดินในอนาคตของผังนครหลวง พ.ศ. 2533
ที่มา : กรมการผังเมือง, การผังเมืองในสมัยรัชกาลที่ 9 การผังเมืองในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ภูมิพลอดุลยเดช (กรุงเทพฯ: บริษัท เซเวน พริ้นติง้ กรุป จํากัด, 2542)
ชวงที่ 5 การจัดทําผังเมืองโดยสํานักผังเมือง พ.ศ. 2505 เปนชวงที่ประเทศไทยเริ่มจัดทํา
ผังเมืองมากขึ้น โดยรัฐบาลไทยไดจัดตั้งหนวยงานของรัฐขึ้นใหม คือ สํานักผังเมือง สังกัดกระทรวงมหาดไทย
เมื่อ พ.ศ. 2505 (นิพนธ เมธินาพิทักษ, 2550) โดยมีคณะผูเชียวชาญจากบริษัทที่ปรึกษา Litchfield ใหความชวยเหลือ
ในการฝกอบรมพัฒนาความรู และแนะนําทักษะตางๆ ใหแกขาราชการของสํานักผังเมือง เพื่อดําเนินการ
จัดทําผังเมืองใหครอบคลุมพื้นที่ทั่วทั้งประเทศ
ผังเมืองที่จัดทําขึ้นโดยสํานักผังเมือง มีองค ประกอบของผังเมืองตามผังนครหลวง และ
พัฒนาเพิ่มเติมเพื่อใหเหมาะสมกับนโยบายการพัฒนาเมืองในสมัยนั้น ประกอบดวย การจัดทําแผนผังการใช
ประโยชนที่ดินที่จําแนกประเภทการใชประโยชนที่ดินพรอมดวยขอกําหนด แผนผังคมนาคมและขนสง แผนผัง
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สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ การจัดทําแผนงาน/โครงการพัฒนาเมืองตามผังเมือง และการจัดทําแผน
งบประมาณตามโครงการพัฒนาเมืองตามผังเมือง
ตอมา พ.ศ. 2518 ไดมกี ารประกาศพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 เปนกฎหมาย
ผังเมืองฉบับแรกที่มเี นื้อหาสาระในการนําไปปฏิบัติที่ชัดเจนซึ่งมีผลใชบังคับทางกฎหมาย สําหรับเจตนารมณ
ของการจัดทําผังเมืองนั้น กฎหมายผังเมืองไดบัญญัตเิ พื่อสรางหรือทดแทนบริเวณของเมืองใหดีขึ้นซึ่งสุขลักษณะ
ความสะดวกสบาย ความเปนระเบียบ ความสวยงาม การใชประโยชนทรัพยสินความปลอดภัยของประชาชน
สวัสดิภาพของสังคม เพื่อสงเสริมเศรษฐกิจ สังคม สภาพแวดลอมของเมือง
สาระสําคัญของกฎหมายผังเมืองดังกลาว ไดกําหนดประเภทของผังเมือง ออกเปน 2 ประเภท
คือ ผังเมืองรวม และผังเมืองเฉพาะ การกําหนดขั้นตอนการวางและจัดทําผังเมืองรวม และผังเมืองเฉพาะ
องคประกอบของผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ และการออกประกาศเปนกฎกระทรวงบังคับใชผังเมืองรวม
(พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518) สําหรับผังเมืองรวมที่ดําเนินการตามขั้นตอนกฎหมายและประกาศ
บังคับใชครั้งแรก คือ กฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมระยอง พ.ศ. 2526 (กรมโยธาธิการและผังเมือง, 2557)
จากการศึกษาการดําเนินการจัดทําผังเมืองในประเทศไทย ซึ่งผูวิจัยไดแบงชวงเวลาการศึกษา
ออกเปน 5 ชวงนั้น สามารถสรุปไดวา การจัดทําผังเมืองในประเทศตั้งแตเริ่มแรกมีลักษณะเปนผังเมืองรวม
(Comprehensive Plan) แตไมมีผลการบังคับใชทางกฎหมาย จัดทําขึ้นเพื่อเสนอแนะการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานของเมือง การกําหนดที่ตั้งของกิจกรรมตางๆ โดยอํานาจในการตัดสินใจในการพัฒนาพื้นที่ขึ้นอยู
รัฐบาลกลางเปนผูจัดสรรงบประมาณ ทําใหการพัฒนาเมืองในชวงแรกจึงขาดกลไกประสานการดําเนินงาน
ระหวางหนวยงานภาครัฐใหดําเนินการพัฒนาเมืองใหเปนไปตามผังเมือง
ดานองคประกอบของผั งเมือง ในชวงแรกประเทศไทยยั งไมมีการจั ดทํานโยบายการพัฒนา
เชิงพื้นทีข่ องประเทศ จึงมีการกําหนดนโยบายระดับประเทศในดานโครงสรางพื้นฐานของเมืองเพื่อวางระบบ
ของเมืองขึ้น มาใหม และในชวงตอมาจึงมีการจัดทําแผนผังการใชประโยชนที่ดิน (Future Land Use Plan)
และขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินเพื่อควบคุมการใชประโยชนที่ดิน การวางแผนและดําเนินการทางดาน
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ แผนการคมนาคมขนสงและการสัญจร แผนระบบระบายน้ําและการปองกัน
น้ําทวม (Greater Bangkok Plan 2533: 81, อางใน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2553: 5)
สําหรับดานการดําเนินการใหเปนไปตามผัง เมือง ตามที่คณะผูเชียวชาญจากบริษัทที่ปรึกษา
Litchfield ไดเสนอแนะวิธีดําเนินการเพื่อใหการจัดทําผังเมืองประสบความสําเร็จ (Greater Bangkok Plan
2533, อางใน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2553: 4-8) แตในทางปฏิบัติกลับไมประสบผลสําเร็จ มีสาเหตุหลัก
ดังนี้
1. ขาดการจัดสรรงบประมาณจากรัฐ บาลกลางในการพั ฒนาเมืองในระยะยาวตามผังเมือง
อยางตอเนื่อง
2. การอพยพของประชากรเขาสูเมืองอยางตอเนื่อง สงผลใหการวางแผนพัฒนาในดานตางๆ
เกินเปาหมายของผังเมืองที่กําหนดไว การผังเมืองจึงเปนการแกปญหาของเมืองมากกวาการชี้นําการพัฒนาเมือง
3. ขาดอํานาจทางกฎหมายในการควบคุมการพัฒนาของภาคเอกชน และกลไกในการประสาน
การดําเนินงานระหวางหนวยงานภาครัฐใหเปนไปตามผังเมือง
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4. อํานาจในการตัดสินใจดําเนินการพัฒนาในพื้นที่ใดๆ ตามผังเมืองนั้น รัฐบาลกลางเปนผูจัดสรร
งบประมาณเพื่อดําเนินการพัฒนาดวยตนเอง ซึ่งบางครั้งการพัฒนานั้นไมตรงกับความตองการของประชาชน
หรือไมตอบสนองกับสภาพปญหาของชุมชนนั้นๆ
4.2 การจัดทําผังเมืองของประเทศไทย พ.ศ. 2558
การจัดทําผังเมืองของประเทศไทยในปจจุบัน แบงระดับของผังเมืองออกเปน 3 ระดับ คือ
ผังเมืองเชิงนโยบาย ผังเมืองตามกฎหมาย และผังเมืองเสนอแนะ เพื่อพัฒนาเชิงพื้นทีข่ องประเทศ โดยเชื่อมโยง
นโยบายการพัฒนาพื้นที่ ตั้งแตระดับประเทศ ภาค จังหวัด และแผนปฏิบัติการเชิงพื้นที่ (กรมโยธาธิการและ
ผังเมือง, สํานักผังประเทศและผั งภาค, 2557) นําไปสูการปฏิบัติใหเป นไปในทิศทางเดียวกัน อธิบายพอ
สังเขปได ดังนี้
4.2.1 ผังเมืองเชิงนโยบาย
เปนผังที่ กําหนดกรอบนโยบายในลั กษณะภาพรวมการพัฒนาพื้นที่ของประเทศ
เพื่อกําหนดยุทธศาสตรระดับประเทศตามแนวทางพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11
โดยมีกรอบนโยบายที่สําคัญ ไดแก แผนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในระดับอาเซียน แผนพัฒนาเชิงพื้นที่
และโครงสรางพื้นฐานที่สําคัญของประเทศ แผนการลงทุนพัฒนาระบบคมนาคมขนสงของประเทศ การบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ํา และการจัดทําโซนนิ่งภาคเกษตร
การจัด ทํา ผัง นโยบายระดั บประเทศ กรมโยธาธิการและผั ง เมื อง ไดดํ าเนินการ
จัดทําผังประเทศไทย พ.ศ. 2600 เพื่อกําหนดนโยบายการพัฒนาประเทศระยะยาว 50 ป (พ.ศ. 2550 –
2600) และกําหนดใหมีผังนโยบายรายสาขา ประกอบดวย นโยบายการใชประโยชนที่ดิน นโยบายการพัฒนา
เมืองและชนบท นโยบายอุตสาหกรรม นโยบายการคมนาคมขนสง นโยบายดานพลังงาน นโยบายดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร นโยบายการทองเที่ยว นโยบายการบริการสังคม และนโยบายการปองกันภัยพิบัติ
และแยกยอยนโยบายออกเปน ระดับภาค และอนุภาค เพื่อกําหนดกรอบนโยบายในภาพรวมของประเทศ
ในระยะยาว ซึ่งผังนโยบายดังกล าวจะไม มีผลบั งคั บใช ทางกฎหมาย การนํ านโยบายไปสู การปฏิบั ติจะต อง
คํานึงถึงความสําคัญของแผนนโยบายดังกลาว นําไปเปนกรอบนโยบายในการจัดทําผังเมืองรวม เพื่อกําหนด
นโยบายการพัฒนาเมืองตามหลักการผังเมืองใหสอดคลองกับบทบาทหนาที่ของเมืองแตละเมือง
4.2.2 ผังเมืองตามกฎหมาย
การจัดทําผังเมืองของประเทศไทยทีม่ ีผลบังคับใชตามกฎหมาย ดําเนินการภายใต
อํานาจแหงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 กําหนดประเภทของผังเมืองไว 2 ประเภท ไดแก 1) ผังเมืองรวม
และ 2) ผังเมืองเฉพาะ อธิบายพอสังเขปได ดังนี้
4.2.2.1 ผังเมืองรวม
เปนผังเมืองที่กําหนดใหวางและจัดทําขึ้นในเขตพื้นที่เมืองและชุมชน ผูที่มี
หนาทีด่ ําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวม ไดแก เจาพนักงานการผัง (กรมโยธาธิการและผังเมือง) และเจาพนักงาน
ทองถิ่น (องคกรปกตรองสวนทองถิ่น)
ความหมายของผังเมืองรวม ตามมาตรา 4 พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ. 2518
หมายถึง แผนผัง นโยบายและโครงการ รวมทั้งมาตรการควบคุมโดยทั่วไปเพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาและ
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การดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวของหรือชนบทในดานการใชประโยชนในทรัพยสิน การคมนาคมและ
การขนสง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะและสภาพแวดลอมเพื่อบรรลุวัตถุประสงคของการผังเมือง
จากความหมายของผั ง เมื องรวมดั ง กล า ว ผู วิจัย อธิ บ ายลั กษณะของ
ผังเมืองรวมไดวา เปนการจัดทําแผนผัง นโยบาย โครงการ และมาตรการควบคุมโดยทั่วไปในดานการใช
ประโยชน ในทรั พย สิ นของเอกชน การคมนาคมและขนส ง การสาธารณู ปโภค บริ การสาธารณะ และ
สภาพแวดลอม เพื่อบรรลุวัตถุประสงคของการผังเมืองทีก่ ําหนดไว
สําหรับองคประกอบของผังเมืองรวม กฎหมายไดกําหนดไวในมาตรา 17
(พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ. 2518) องคประกอบของผังเมืองรวม จะตองประกอบดวย วัตถุประสงคในการวาง
และจัดทําผังเมืองรวม แผนที่แสดงเขตของผังเมืองรวม แผนผังการใชประโยชนที่ดินตามที่ไดจําแนกประเภท
พรอมขอกําหนด แผนผังที่โลง แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภค
และรายการประกอบแผนผัง นอกจากนี้ กฎหมายผังเมืองยังไดกําหนดใหมีการกําหนดนโยบาย มาตรการ
และวิธีดําเนินการในทางปฏิบัติใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการผังเมืองไวในผังเมืองรวมดวย
ดังนั้น การวางและจัดทําผังเมืองรวม ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง
พ.ศ. 2518 จึงมีสาระสําคัญเพื่อวางแผนการใชประโยชนที่ดินเปนหลัก ทั้งนี้ กรมโยธาธิการและผังเมือง จึงได
จัดทํามาตรฐานดานผังเมืองโดยจําแนกประเภทการใชประโยชนที่ดินแสดงเปนแถบสีสัญลักษณแสดงประเภท
การใชประโยชนที่ดินไวในแผนผังการใชประโยชนที่ดิน (ภาพที่ 11) ดังนี้

ภาพที่ 11 แถบสีสญ
ั ลักษณแสดงการใชประโยชนทดี่ ินในเขตผังเมืองรวม ของกรมโยธาธิการและผังเมือง
ที่มา: กรมโยธาธิการและผังเมือง, เกณฑและมาตรฐานผังเมืองรวม, พิมพครัง้ ที่ 3, (กรุงเทพฯ: องคการ
สงเคราะหทหารผานศึกในพระบรมราชูปถัมภ, 2552)
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วัตถุประสงคของการกําหนดการใชประโยชนที่ดินในแตละประเภทนั้น
เพื่อใหสามารถใชประโยชนที่ดินเพื่อประกอบกิจการตางๆ ของเมือง และกําหนดการใชประโยชนที่ดินหลัก
(Major Use) และการใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่น (Minor Use) โดยคิดอัตราสวนของพื้นที่เปนรอยละ
การจั ด ทํ า ข อ กํ า หนด เป น การจั ด ทํ า ข อ กํ า หนดตามแผนผั ง การใช
ประโยชนที่ดิน เพื่อกํา หนดประเภทและขนาดกิจการที่จะอนุญาตหรือไมอนุญาตให ดําเนินการ ความสู ง
ลักษณะของอาคาร ที่อนุญาตหรือไมอนุญาตใหสรางรวมถึงระยะถอยรนจากแนวธรรมชาติ ถนน แนวเขต
ที่ดิน อาคาร ที่จําเปน
สําหรับ การจั ดทํ าข อกํ าหนดที่เ กี่ย วของกั บการกํา หนดอั ตราส วนพื้นที่
อาคารรวมกันทุกชั้นของอาคารทุกหลังตอพื้นที่แปลงที่ดินที่ใชเปนที่ตั้งอาคาร (Floor Area Ratio: FAR)
อัตราสวนพื้นที่อาคารปกคลุมดินตอพื้นที่แปลงที่ดินที่ใชเปนที่ตั้งอาคาร (Building Coverage Ratio: BCR)
อัตราสวนพื้นที่วางอันปราศจากสิ่งปกคลุมของแปลงที่ดินที่อาคารตั้งอยูตอพื้นทีใ่ ชสอยรวมของอาคาร (Open
Space Ratio: OSR) และขนาดของแปลงที่ดิน (Lot Size) ซึ่งตามกฎหมายผังเมือง (พ.ร.บ. การผังเมือง พ.ศ. 2518)
ไมไดกําหนดรายละเอียดไวในข อกฎหมาย ดั งนั้น การกําหนดขอกําหนดดังกล าวจึงขึ้ นอยูกับดุลยพิ นิจของ
เจาพนักงานการผัง หรือเจาพนักงานทองถิ่น ซึ่งสวนใหญพบวามีการกําหนดขอกําหนดดังกลาวไวในผังเมืองรวม
ทีม่ ีพื้นที่เขตผังในเมืองขนาดใหญมีศักยภาพทางดานเศรษฐกิจ โดยมีความมุงหมายเพือ่ ควบคุมความหนาแนน
ของประชากรและระดับของกิจกรรมของพื้นทีใ่ นเขตเมืองใหเหมาะสมกับลักษณะทางเศรษฐกิจ และบทบาท
ของเมืองเปนหลัก
4.2.2.2 ผังเมืองเฉพาะ
เปนการจัดทําผังเมืองในบริเวณสวนใดสวนหนึ่งของเมืองหรือในเขตพื้นที่
ชุมชนเมืองบริเวณตามที่กําหนดในเขตผังเมืองรวม การวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะจะตองปดประกาศเขต
การวางผังเมืองเฉพาะใหเจาของหรือผูครอบครองที่ดินหรือผูมีสิทธิ์กอสรางอาคารเหนือที่ดินทราบเพื่อแสดง
ความคิ ดเห็น และการจัด ใหมีการประชุมเพื่ อรับฟ งความคิดเห็นของประชาชนในเขตวางผัง เมืองเฉพาะ
หากความเห็นของเจาของที่ดินกับเจาพนักงานทองถิ่นหรือกรมโยธาธิการและผังเมืองไมตรงกัน ใหเสนอ
คณะกรรมการผังเมืองเพื่อชี้ขาด กอนเสนอคณะรัฐมนตรีตราเปนพระราชบัญญัติประกาศใชบังคับผังเมืองเฉพาะ
ตอไป
ความหมายของผังเมืองเฉพาะ ตามมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัตกิ ารผังเมือง
พ.ศ. 2518 หมายถึง แผนผัง และโครงการดําเนินการเพื่อพัฒนาหรือดํารงรักษาบริเวณเฉพาะแหง หรือกิจการ
ที่เกี่ยวของในเมืองและบริเวณที่เกี่ยวของหรือชนบทเพื่อประโยชนแกการผังเมือง
จากความหมายของผังเมืองเฉพาะดังกลาว อธิบายไดวา ผังเมืองเฉพาะ
มีลักษณะเปนแผนผัง และโครงการดําเนินการเพื่อพัฒนาเมืองในบริเวณใดบริเวณหนึ่งของเมืองโดยจัดทํา
โครงการพัฒนาเมืองตามผังเมืองรวม ซึ่งตองดําเนินการออกพระราชบัญญัติ และการเวนคืนพื้นที่เพื่อดําเนินการ
จัดทําผังเมืองเฉพาะในพื้นที่นั้น
การดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะในปจจุบัน เนื่องจากการประกาศ
ใชบังคับผังเมืองเฉพาะจะตองดําเนินการออกพระราชบัญญัติ และมีการเวนคืนที่ดินเพื่อดําเนินการตามผังเมืองเฉพาะ
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ประกอบกับตองมีการจัดสรรงบประมาณดําเนินการซึ่งยังขาดชัดเจนในทางปฏิบัติ ทําใหในปจจุบันยังไมพบ
การจัดทําผังเมืองเฉพาะประกาศบังคับใชตามกฎหมายแตประการใด แตไดดําเนินการจัดทําโครงการผังเมืองเฉพาะ
โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองเปนผูจัดทํา เชน ผังเมืองเฉพาะบริเวณโดยรอบชุมชนมาบตาพุด (ขนิษฐา
เทียบจริยาวัฒน, 2553)
จากการศึกษาประเภทของผังเมืองตามกฎหมาย ไดแก ผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ
ผูวิจัยสามารถสรุปไดวาผังเมืองทั้ง 2 ประเภทนั้น ดําเนินการโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติการผังเมือง
พ.ศ. 2518 โดยผังเมืองรวมมีลักษณะเปนแผนผัง นโยบาย โครงการ และมาตรการควบคุมโดยทั่วไปในการใช
ประโยชนในทรัพยสินของเอกชน คมนาคมและขนสง สาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และสภาพแวดลอม
และผังเมืองเฉพาะมีลักษณะเปนการกําหนดโครงการพัฒนาเมืองตามผังเมืองรวม ปจจุบันผังเมืองรวมดําเนินการ
ตามขั้นตอนกฎหมาย โดยออกประกาศเปนกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวม สําหรับการดําเนินการของ
ผังเมืองเฉพาะ พบวา มีอุปสรรคในขั้นตอนการประกาศพระราชบัญญัติซึ่งมีความซับซอนกวา และพบปญหาใน
ขั้นตอนการเวนคืนที่ดิ น ซึ่ งตอง ใช งบประมาณจํานวนมากในการเวนคื น ทําใหไม สามารถดํ าเนิ นการจัดทํ า
ผังเมืองเฉพาะได
4.2.3 ผังเมืองเสนอแนะการพัฒนา
พ.ศ. 2554 กรมโยธาธิการและผังเมือง ไดจัดทําโครงการสนับสนุนองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในการจัดทําผังเมืองชุมชนเทศบาลและผังชุมชนองคการบริหารสวนตําบล ตามนโยบายของ
กระทรวงมหาดไทยในการบริ ห ารจั ด การพื้ นที่ อย า งเหมาะสม และเป นแผนแม บ ทในการดู แ ลรั กษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของชุมชนอยางยั่งยืน (กรมโยธาธิการและผังเมือง, 2554) โดยผังเมือง
ชุมชนดังกลาว มีลักษณะเปนผังเสนอแนะแนวทางการพัฒนาใหกับทองถิ่น และไมมีผลใชบังคับทางกฎหมาย
การจัดทํ าผั งเมื องชุมชน ดําเนินการวางผัง ในพื้ นที่ ชุมชนที่เ ปนศูนย กลางระดั บ
ตํา บลหรื อหมูบ านในเขตเทศบาลหรือเขตองค การบริ หารส วนตํา บล เพื่ อเสนอแนะแนวทางการพัฒ นา
เพื่อรองรับความเจริญจากเมืองศูนยกลางในพื้นที่ใกลเคียงเพื่อกําหนดการใชประโยชนทดี่ ิน การวางโครงขาย
คมนาคมขนสง การบริการสาธารณะ กิจการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ใหสอดคลองกับการเติบโตใน
ระดับจังหวัด ภาค และประเทศตามลําดับ
วัตถุประสงคของการจัดทําผังเมืองชุมชนเทศบาลและผังชุมชนองคการบริหารสวน
ตําบล เพื่อใหชุมชนมีความรูความเขาใจเรื่องการวางผังเมือง สงเสริมกระบวนการจัดทําผังโดยการมีสวนรวม
ของชุมชนใหทองถิ่นใชเปนกรอบในการพัฒนาชุมชนของตนเองใหสอดคลองกับนโยบายเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน โดยใชอํานาจของทองถิ่นในการบริหารจัดการพื้นที่ ของตนไดอิสระอยางเหมาะสม ในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการจัดทําโครงการพัฒนาชุมชนในอนาคต
องคประกอบของผังเมืองชุมชนเทศบาลและผังชุมชนองคการบริหารสวนตําบล
เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาชุมชน ประกอบดวย แผนผังเสนอแนะการใชประโยชนที่ดิน ขอเสนอแนะ
การความหนาแนนของประชากรและรูป แบบอาคารที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้ นที่ แผนผั งเสนอแนะ
ระบบโครงขายคมนาคมและการขนสง แผนงานพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ โครงการพัฒนา
ชุมชนในระยะยาวและระยะสั้น และแผนการลงทุนการพัฒนาเมือง
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สํา หรั บ การดํา เนินการตามผัง เมืองชุมชนฯ ได คํ านึ งถึ ง หลั กการมีส วนร วมของ
ประชาชนในพื้นทีท่ ั้งกอนและหลังการจัดทําผังพัฒนาชุมชน โดยรับฟงปญหาและความตองการของชุมชน
เพื่อวางแนวทางการพัฒนาชุมชนเปนขอตกลงรวมกันของชุมชน
4.2.4 ผังพื้นที่เฉพาะ
ดําเนินการโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อจัดทําผังเมืองขึ้นในพื้นที่เฉพาะที่มี
ความเรงดวนของสถานการณบานเมืองในขณะนั้น หรือตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษขึ้น ในบริเวณชายแดนของประเทศ หรือเพื่อกําหนดโครงสรางพื้นฐานและการจัดหาสาธารณูปโภคทีจ่ าํ เปน
อยางยิ่งที่จะตองจัดใหมีการวางและจัดทําผังเมืองขึ้นเฉพาะในพื้นทีน่ ั้น เชน การจัดทําผังชายแดน ผังพื้นที่เสี่ยง
ภัยพิบัติ เปนตน
4.3 ทิศทางการพัฒนาการวางและจัดทําผังเมืองรวมในประเทศไทย
การศึกษาในสวนนี้ ผูวิจัยมุงเนนศึกษาจากเอกสาร งานวิจัยอื่นที่เกี่ยวของกับการวิจัยนี้
เพื่ออธิบ ายสถานการณ และสภาพปญหาการวางและจัดทําผัง เมืองรวมในประเทศไทย และการเพิ่มเติ ม
องค ประกอบของผังเมืองรวม ซึ่ง ผูวิจัยไดพบเอกสารและงานวิจัย ที่มีเนื้อ หาที่ เปนประโยชนตอการวิจัย
อธิบายพอสังเขปได ดงนี้
4.3.1 การผังเมืองของประเทศไทย : ปญหาและการแกไข
จุฬ าลงกรณมหาวิ ทยาลั ย (2553) ได ศึ กษาการดํ า เนิ นการด า นการผั ง เมื องใน
ประเทศไทย นับตั้งแตการวางผังนครหลวง 2533 หรือผังลิทซฟลดิ์ (Litchfield) จนถึงการวางและจัดทํา
ผังเมืองรวม ตามพระราชบัญญั ติการผั งเมื อง พ.ศ. 2518 และการดําเนินการให เปนไปตามผังเมืองรวมใน
ปจจุบัน เพื่อนําเสนอปญหาและการแกไขการผังเมืองของประเทศไทยในยุคปจจุบันไว ดังนี้
4.3.1.1 กรมโยธาธิการและผังเมือง ดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวม เพือ่ จัดทํา
แผนผังการใชประโยชนที่ดินที่สงผลตอการควบคุมการพัฒนาของภาคเอกชน และการจัดทําแผนผังโครงการ
คมนาคมและขนสงเพื่อแกไขปญหาการจราจรของเมือง แตไมสามารถประสานแผนงานดานสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการซึ่งเปนหนาที่ของหนวยงานของรัฐใหเปนไปตามผังเมืองรวมได
4.3.1.2 การดําเนินการตามนโยบายการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น เกิดอุปสรรคตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการรับการถายโอนภารกิจดานการผังเมืองที่มีบุคลากร
ดานการผังเมืองอยางจํากัด และอุปสรรคในการดําเนินการตามผังเมืองรวม
4.3.13 การดํ า เนิ นการตามโครงการคมนาคมขนส ง และสาธารณู ป โภคและ
สาธารณูปการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นประสบปญหาขอจํากัดดานงบประมาณ
4.3.1.4 การจัดเก็บรายไดตามหลักการผูไดรับประโยชนเปนผูจาย (Beneficiary
Pay Principle) เพื่อใหเกิดความเปนธรรมทางสังคม ขาดวิธีการทางการเงินในการดําเนินการจัดเก็บรายได
จากผูไดรับประโยชนจากการจําแนกประเภทการใชประโยชนที่ดิน และขอกํ าหนดการใช ประโยชนที่ดิ น
ในพื้นทีเ่ ขตผังเมืองรวม
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นอกจากนี้ เอกสารดั งกล าวไดนํา เสนอประเด็นการพิ จารณา ขอเสนอแนะและ
การแกไขปญหาการวางและจัดทําผังเมืองรวมในประเทศไทย ซึ่งเปนประโยชนตอการศึกษาของผูวิจัยนําไปสู
การตั้งคําถามการวิจัย ดังนี้
1. ประเด็นการพิจารณา
การกระจายอํานาจตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย โดย
การถ า ยโอนภารกิ จ ด า นการผั ง เมื อ งให แ ก อ งค ก รปกครองส วนท องถิ่ น ส ง ผลต อการพิ จ ารณาในแง
แนวความคิด หลักการ ทั้งด านกฎหมาย องคกร และองคประกอบของผังเมืองรวม รวมทั้งมาตรการ และ
วิธดี ําเนินการตามผังเมืองรวมในการวาง จัดทํา และการดําเนินการตามผังเมืองรวม ใหบรรลุตามเจตนารมณ
ของการผังเมืองอยางไร
2. ขอเสนอแนะและการแกไข
2.1 การวางและจัดทําผั งเมืองรวม อาศัยอํานาจแหงพระราชบัญญัติการผังเมือง
พ.ศ. 2518 มีปญหาเกี่ยวกับแผนผังและขอกําหนดตางๆ ตามมาตรา 17(3) ในการกําหนดมาตรการและวิธีการ
เชน Zoning, Mapped Street Ordinance, Official Map และ Subdivision Control ตามอยาง
ผั ง นครหลวง 2533 เพื่ อ ให ส ามารถชี้ นํ า การพั ฒ นาด า นโครงสร า งพื้ น ฐาน (Infrastructure Led
Development) และการกํ า หนดลํ า ดั บ การพั ฒ นาของเมื อ ง (Development Phasing) เพื่ อ ให เ กิ ด
การบริหารจัดการการเจริญเติบโตของเมือง (Growth Management) ไดอยางมีประสิทธิภาพ
2.2 เปลี่ยนแปลงบทบาทหนาที่ของกรมโยธาธิการและผั งเมือง เพื่อควบคุ ม
ดานนโยบายและการวางและจัดทําผังเมืองที่มีความสําคัญ หรือมีความจําเปนเรวดวนตามนโยบายของรัฐบาล
2.3 ความเหมาะสมและความเปนไปไดในการจัดตั้ง “บรรษัทพั ฒนาเมือง”
(Urban Development Corporation) ตามที่ ไ ด ร ะบุ ใ นพระราชบั ญ ญั ติ ก ารผั ง เมื อ ง พ.ศ. 2518
ซึ่งดําเนินการใหเปนไปตามผังเมืองเฉพาะ มาใชกับผังเมืองรวม สําหรับทองถิ่นที่ไมมีความพรอมทางดาน
บุคลากรและงบประมาณ โดยเฉพาะอยางยิ่งการกอสรางและดําเนินการโครงสรางพื้นฐาน การจัดแผนงาน
และโครงการและแผนการลงทุนตามโครงการพัฒนา
2.4 องคกรทองถิ่นควรไดรับการพัฒนาแหลงที่มาของรายไดโดยการขยายฐาน
และอัตราภาษีทรัพยสิน (Property Tax) และการพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดเก็บ เพื่อใหการควบคุม
การใชประโยชนที่ดินมีความเปนธรรมและไดรับการยอมรับจากประชาชนมากยิ่งขึ้น ควรใชประเภทการใช
ประโยชน ที่ดิ นเปนฐานภาษี ทรั พย สินประกอบกั บ การให สิทธิย กเว นภาษี หรื อการจ ายเงิ นทดแทนตาม
ความแตกตางระหวางศักยภาพและสิทธิในการใชประโยชนที่ดินในแตละบริเวณเพื่อความเปนธรรมในสังคม
โดยผูไดรับประโยชนเปนผูที่ตองรับภาระจากคาการลงทุนทางดานโครงสรางพื้นฐาน (Beneficiary Pay Principle)
4.3.2 เรียนรูการเติบโตอยางชาญฉลาดกับสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (Reading on
Smart Growth and Climate Change)
ธงชัย โรจนกนันท (2549) ได นําเสนอขอเท็จจริง สภาพการณ ของผังเมืองของ
ประเทศไทย ที่เกี่ยวกับองคประกอบของผังเมืองรวมทีไ่ มไดรับการปรับปรุงพัฒนาใหทันตอสถานการณของโลก
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เปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะดานสภาพภูมิอากาศ ซึ่งแตกตางจากการผังเมืองของตางประเทศ ที่มีการพัฒนา
แนวคิดดานผังเมืองไปอยางมาก
บทความดังกลาว ไดนําเสนอการประยุกตทฤษฎีดานผังเมือง แนวคิดการพัฒนาเมือง
และมาตรการทางผังเมืองผนวกเขาดวยกัน เพื่อใหการวางผังและการควบคุมการใชประโยชนที่ดินสอดคลองกับ
ระบบคมนาคมขนสงควบคูไปกับการลดการใชพลังงาน และปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเสนอแนะ
ใหเพิ่มเติมองคประกอบของผังเมืองรวม ไดแก การกําหนดสัดสวนการใชพื้นที่อาคาร (Floor Area Ratio: FAR)
การกําหนดสัดสวนพื้นที่โลง (Open Space Ratio: OSR) การกําหนดแผนการอนุรักษ แนวน้ําทวมหลาก
ตามธรรมชาติ (Natural Floodway) ระยะถอยรนอาคารจากแหลงน้ําธรรมชาติ รวมถึงการเตรียมความพรอม
ในการรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ
5. การปรับปรุงกฎหมายวาดวยการผังเมือง
พระราชบัญญั ติการผัง เมือง พ.ศ. 2518 เปนกฎหมายวาด วยการผังเมืองของประเทศไทย
ประกาศใชบังคับ เมื่อ พ.ศ. 2518 จนถึงปจจุบัน พ.ศ. 2558 รวมระยะเวลาที่ประกาศใชบังคับทั้งสิ้น 40 ป
ซึ่งที่ผานมามีการแกไขเพิ่มเติม ปรับปรุง พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ. 2518 เพื่อลดความซับซอนในการดําเนินการ
ตามขั้ นตอนกฎหมายและเพื่ อใหเ กิด ให สอดคลองกั บ สถานการณ บา นเมืองในขณะนั้ น ได แก การแก ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2525 การแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการผังเมือง
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535 และการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 รวมถึง
การปรับปรุงพระราชบัญญัติการผังเมืองฉบับใหม
แนวทางการศึกษา ผูวิจัยไดแบงแนวทางการศึกษาออกเปน 2 สวน ไดแก การศึกษาการแกไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 ซึ่งมีการแกไขปรับปรุงพระราชบัญญัติการผังเมือง
พ.ศ. 2518 ฉบับลาสุด และการศึกษาการปรับปรุงพระราชบัญญัติการผังเมืองฉบับใหม ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดสาระสําคัญที่เกี่ยวของกับการวิจัยนี้เปนอยางมาก มีรายละเอียด ดังนี้
5.1 การปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
สาระสําคัญของพ.ร.บ. การผังเมือง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 เพื่อแกไขกระบวนการวางและ
จัดทําผังเมืองรวม ใหเกิดความคลองตัวในทางปฏิบัติ และความเหมาะสมตามสภาพการณของบานเมือง
มีประเด็นการแกไข จําแนกได 3 ประเด็นหลัก ดังนี้
5.1.1.1 การแกไขเพื่ อแกปญ หาการบัง คับ ใชผั งเมืองรวมที่ ไมต อเนื่อง อั นเนื่องมาจาก
การวางและจัดทําผังเมืองรวมมีขั้นตอนและรายละเอียดจํานวนมาก ทําใหการดําเนินการปรับปรุงผังเมืองรวม
ไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จไดทันกอนที่ผังเมืองรวมฉบับเดิมจะสิ้นสุดการใชบังคับ จึงไดแกไขการบังคับใช
ผังเมืองรวม จากเดิมบังคับใชไดไมเกิน 5 ป เปนไมมอี ายุการใชบังคับ
5.1.1.2 เพิ่มเติมเจาพนักงานทองถิ่น ใหครอบคลุมองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกรูปแบบ
รวมถึ ง รู ป แบบอื่ นๆ ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ในอนาคต และประการสุ ด ท า ย คื อ การปรั บ ปรุ ง องค ป ระกอบของ
คณะกรรมการผังเมืองใหมีความเหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบันยิ่งขึ้น
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5.1.1.3 ระบุองคประกอบของผังเมืองรวม โดยกําหนดใหมีเสนชัน้ ความสูงเพิม่ เติมในแผนที่
เขตของผังเมืองรวม และการกําหนดรายละเอียดในขอกําหนดเพื่อการควบคุมความหนาแนนของกิจกรรมกับ
การใชประโยชนที่ดินใหชัดเจนยิ่งขึ้น
5.1.1.4 เพิ่มเติมกระบวนการประเมินผลการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมของผังเมืองรวม
ใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมและการปรับปรุงผังเมืองรวม
ป จ จุ บั น กรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง ได ดํ า เนิ น การศึ ก ษาแนวทางการปรั บ ปรุ ง
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 เพื่อเพิ่มศักยภาพในการวางและจัดทําผังเมืองรวมใหมีประสิทธิภาพ
และแกไขปญหาที่เกิดขึ้นจากการบังคับใชกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวม โดยยกราง พ.ร.บ.การผังเมือง
ฉบับใหม ซึ่งมีหนวยงานที่เสนอราง พ.ร.บ.การผังเมืองฉบับใหม รวมทั้งสิ้น 4 หนวยงาน ซึ่งจะไดนําเสนอ
รายละเอียดในหัวขอถัดไป
5.2 การปรับปรุงพระราชบัญญัติการผังเมืองฉบับใหม
กรมโยธาธิการและผังเมือง (2559) ไดสรุปขอมูลการปรับปรุงพระราชบัญญัติการผังเมือง
ฉบับใหม ของหนวยงานตางๆ ทั้งสิ้น 4 หนวยงาน ดังนี้ (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 รายชื่อหนวยงานที่เสนอ ราง พระราชบัญญัติการผังเมืองฉบับใหม
หนวยงาน

รายชื่อ ราง พระราชบัญญัติการผังเมืองฉบับใหม

กรมโยธาธิการและผังเมือง

พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ....

สภาปฏิรูปการผังเมืองและการใชประโยชน
ที่ดิน (สปช.)

พระราชบัญญัติการผังเมืองและการใชประโยชนที่ดิน พ.ศ. ....

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
ในราชการ (สปร.)

พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ....

สํานักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย

พระราชบัญญัติการใชประโยชนที่ดินและการผังเมือง พ.ศ. ....

จากการศึ กษา ร า งพระราชบั ญญั ติ การผั ง เมื องฉบั บ ใหม ทั้ ง 4 ฉบั บนั้ น ผู วิจัย พบว า
มีเนื้อหาสาระ ที่คลายคลึงกัน ไดแก การเพิ่มเติมสาระสําคัญเชิงนโยบายและประเภทของผังเมือง การเพิ่มเติม
องค กรและคณะกรรมการตา งๆ การเพิ่ มเติมองค ประกอบของผั งเมือง การมี สวนรวมของประชาชน และ
การบังคับใชผังเมือง ซึ่งสงผลโดยตรงตอลักษณะของโครงสรางและองคประกอบของผังเมืองรวม จําแนกได
ดังนี้
5.2.1 ดานนโยบายการพัฒนาเมืองตามผังเมือง
เพิ่มเติมบทบัญญัติที่เกี่ยวของกับหลักการสําคัญที่สงผลตอการพัฒนาเมืองในอนาคต
ไดแก หลักการพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable Development) หลักการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของ (Plan with
partners and stakeholders) หลักการสงเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Promote market responsiveness)
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หลั กการรองรั บความหลากหลายทางวั ฒนธรรม (Recognize cultural diversity) และหลั กการลด
การปลอยกาซเรือนกระจกและการปรับตัวใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate
Change)
5.2.2 ประเภทของผังเมือง
มีการเพิ่มเติมประเภทของผังเมือง แบงออกเปน 5 ระดับ ดังนี้
5.2.2.1 ผังประเทศ
เปนการจัดทําแผนการพัฒนาพื้นที่ของประเทศในภาพรวม มีระยะเวลา
ของแผน 50 ป และหนวยงานของรัฐ รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวของกับการจัดทําผังเมืองจะตองดําเนินการให
เปนไปตามแผนดังกลาว
นิยามผังประเทศ หมายถึง แผนผัง กรอบนโยบาย และยุทธศาสตรของ
การพัฒ นาประเทศ ในด านการใช ประโยชน ที่ดิ น การตั้งถิ่ นฐานและระบบชุมชน โครงสร างพื้นฐานหลั ก
การพัฒนาพื้นที่พิเศษ การแกไขปญหาเชิงพื้นที่และการอื่นๆ ที่จําเปน เพื่อบรรลุวัตถุประสงคของการผังเมือง
ดังนั้น การจัดทําผังประเทศจึงเปนการกําหนดนโยบายการพัฒนาพื้นที่
ของประเทศ ซึ่งจะตองคํานึกถึงหลักวิชาการผังเมือง และการกําหนดกรอบนโยบายใหกับผังเมืองในระดับตางๆ
ซึ่งสงผลตอการพัฒนาเมือง และหลักการสําคัญที่เกี่ยวของกับการจัดทําผังเมืองใหสอดคลองกับสถานการณ
การเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นตามนโยบายการพัฒนาเมืองตามผังเมือง
5.2.2.2 ผังภาค
เปนการกําหนดโครงสรางพื้นฐานที่จําเปนและสมดุลภายในภาคโดยเชือ่ มโยง
เครือขายการคมนาคม การขนสงมวลชน การชลประทาน และการสาธารณูปโภคภายในภาคและระหวางภาค
รวมถึงการดํารงรักษาและสงเสริมอัตลักษณและศิลปวัฒนธรรมของภาค การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ในภาค และการอนุรักษทรัพยากร และบํารุงรักษาและฟนฟูสภาพแวดลอมของภาค
นิยามของผั งภาค หมายถึง แผนผั ง นโยบาย และแผนงาน โครงการ
รวมทั้งมาตรการโดยทั่วไป เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาและการดํารงรักษาพื้นที่ระดับภาคที่มีขอบเขต
เกินกวาหนึ่งจังหวัด ในดานการใชประโยชนที่ดิน การพัฒนาเมือง การคมนาคมและการขนสง การสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอม เพื่อบรรลุวัตถุประสงคของการผังเมือง
ดังนั้น การวางแผนการพัฒนาพื้นที่ของภาคสอดคลองกับแผนการพัฒนา
พื้นที่ของประเทศ และสามารถเชื่อมโยงการพัฒนากับผังเมืองภาคตางๆ ซึ่งตอเนื่องกัน รวมถึงเปนกรอบ
แนวทางในการพัฒนาผังเมืองจังหวัด
5.2.2.3 ผังเมืองรวมจังหวัด
ราง พระราชบัญญั ติการผัง เมืองฉบั บใหม ไดแยกผัง เมืองรวมออกเป น
ผังเมืองรวมจังหวัด (Provincial Comprehensive Plan) และผังเมืองรวม (Comprehensive Plan)
โดยการจัดทําผังเมืองรวมจังหวัด เปนการจัดทํานโยบายในระดับจังหวัดเพื่อนําไปใชเปนกรอบการกําหนด
โครงสรางพื้นฐานที่จําเป นและสมดุ ลภายในจั งหวั ด โดยคํานึงถึงกิ จกรรมการใชประโยชน ที่ดิ นและความ
หนาแนนของประชากรภายในจังหวัด การเชื่อมโยงเครือขายการคมนาคม การขนสงมวลชน การชลประทาน และ
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การสาธารณูปโภคในจังหวัดและระหวางจังหวัดที่มีพื้นที่ติดตอกัน รวมถึงการดํารงรักษาและสงเสริมอัตลักษณ
และศิลปวัฒนธรรมของจังหวัด การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัด และการอนุรักษทรัพยากร
และบํารุงรักษาและฟนฟูสภาพแวดลอมในจังหวัด
นิ ย ามผั ง เมื อ งรวมจั ง หวั ด หมายถึ ง แผนผั ง นโยบาย และแผนงาน
โครงการ รวมทั้งมาตรการโดยทั่วไป เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาและการดํารงรักษาพื้นที่ ระดับจังหวั ด
ในดานการใชประโยชนในทรัพยสิน การพั ฒนาเมือง การคมนาคมและการขนสง การสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอม เพื่อบรรลุวัตถุประสงคของการผังเมือง
5.2.2.4 ผังเมืองรวม
เพื่อควบคุมการใชประโยชนที่ดินในเขตผังเมืองรวมใหเปนไปอยางเหมาะสม
โดยคํานึงถึงกิจกรรมการใชประโยชนที่ดินและความหนาแนนของประชากรภายในพื้นที่วางผังเมืองรวม การจัดให
มีโครงสรางพื้นฐานที่จําเปนและสมดุล เชื่อมโยงเครือขายการคมนาคม การขนสงมวลชน การชลประทาน และ
การสาธารณูปโภค และระหวางพื้นที่ตอเนื่องกันไมวาจะอยูในจังหวัดเดียวกันและตางจังหวัด รวมถึงการดํารงรักษา
และสงเสริมอัตลักษณ และศิลปวัฒนธรรม การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และการอนุรักษทรัพยากร
บํารุงรักษา และฟนฟูสภาพแวดลอม
นิยามผั งเมื องรวม หมายถึง แผนผั ง นโยบาย และแผนงาน โครงการ
รวมทั้งมาตรการควบคุมโดยทั่วไป เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาและการดํารงรักษาเมืองและบริเวณ
ที่เกี่ยวของหรือชนบท ในดานการใชประโยชนในทรัพยสิน การคมนาคมและการขนสง การสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอม เพื่อบรรลุวัตถุประสงคของการผังเมือง และไดเพิ่ม
รายละเอียดองคประกอบของผังเมืองรวมใหมีความชัดเจนในทางปฏิบัติมากขึ้น
5.2.2.5 ผังเมืองเฉพาะ
การจัด ทํา ผัง เมื องเฉพาะ ในกรณี ที่องคกรปกครองสวนท องถิ่นเห็ นว า
มีความจําเปนตองดําเนินโครงการเพื่อฟนฟู บูรณะ หรือดํารงรักษาพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเปนการเฉพาะ หรือพัฒนา
พื้นที่ใดขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในทองที่ของทองถิน่ นั้น เจาพนักงานทองถิ่นในฐานะผูดําเนินการ
วางและจัดทําผังเมืองเฉพาะ สามารถเสนอตอคณะกรรมการนโยบายเพื่อขอความเห็นชอบใหมีการวางและ
จัดทําผังเมืองเฉพาะขึ้นในทองที่ของตนได โดยการจัดทําผังเมืองเฉพาะตองสอดคลองกับผังเมืองจังหวัดหรือ
ผังเมืองรวม
นิยามผังเมืองเฉพาะ หมายถึง แผนผัง และโครงการดําเนินการเพื่อพัฒนา
หรือดํารงรักษาบริเวณเฉพาะแหงหรือกิจการที่เกี่ยวของในเมืองและบริเวณที่เกี่ยวของหรือชนบท เพื่อประโยชน
แกการผังเมือง
5.2.3 องคกรและบุคคลที่เกี่ยวของกับการวางและจัดทําผังเมือง
มีการปรับปรุงองคกรและบุคคลที่เกี่ยวของกับการจัดทําผังเมืองและคณะกรรมการ
ผังเมือง ดังนี้
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5.2.3.1 คณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติ
เพิ่มเติมคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติ ทํา หนาที่ กําหนด
นโยบาย และใหความเห็นชอบ ผังประเทศ ผังภาค และผังพื้นที่พิเศษอื่นๆ โดยมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน
อํานาจ หนาที่ ของคณะกรรมการนโยบายฯ จัดทําผังประเทศ ผังภาค
และผังพื้นที่พิเศษอื่นๆ ใหเปนไปตามหลักวิชาการผังเมือง และนโยบายการพัฒนาเมือง ไดแก หลักการพัฒนา
อยางยั่งยืน หลักการมีสวนรวมของประชาชน หลักการสงเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจ หลักการรองรับ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และหลักการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เพื่อเปนกรอบและแนวทาง
ในการจัดทําผังเมืองในระดับตางๆ รวมถึงการใหคําแนะนําแกรัฐบาลเกี่ยวกับการดําเนินโครงการหรือกิจกรรม
ที่อาจสงผลกระทบตอการใชประโยชนที่ดินของประเทศในภาพรวม และจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนประกอบดวย ซึ่งคณะกรรมการนโยบายฯ สามารถแตงตั้งอนุกรรมการในการจัดทําผังประเทศ
และอนุกรรมการอื่นๆ ไดตามสมควร
5.2.3.2 คณะกรรมการผังเมือง
รางพระราชบัญญัติการผังเมื องฉบั บใหม ได ปรั บปรุงองค ประกอบของ
คณะกรรมการผั งเมื อง ให มีกรรมการผั งเมื องที่มาจาก 3 ฝ า ย คื อ ฝ ายรั ฐ บาล ฝ า ยวิช าการ และภาค
ประชาชน องคกรอิสระโดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทยเปนประธาน ทําหนาที่เพื่อกําหนดมาตรฐานผังเมือง
การใหความเห็ นทางวิชาการ และการพิจารณาเห็นชอบผังเมืองจังหวัด ผัง เมืองรวม และผังเมืองเฉพาะ
ที่กรมโยธาธิการและผังเมือง และองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูวางและจัดทํา รวมถึงการใหความเห็นชอบ
ทางวิชาการในกรณีที่การจัดผังเมืองนั้น มีความเห็นที่ขัดแยงกันระหวางความเห็นของทองถิ่นกับความเห็น
ของกรมฯ คณะกรรมการผังเมืองจะทําหนาทีช่ ี้ขาดในประเด็นดังกลาว
5.2.3.3 คณะกรรมการผังเมืองจังหวัด
เพิ่มเติมคณะกรรมการผังเมืองจังหวัด สําหรับการพิจารณาผังเมืองในกรณี
การจัดทําผังเมืองรวม ประกาศเปนขอบัญญัติทองถิ่น ซึ่งเปนการกําหนดวิธีการบังคับใชผังเมืองรวมที่เสนอไวใน
รางพระราชบัญญัตกิ ารผังเมืองฉบับใหม เพื่อลดขั้นตอนการจัดทําผังเมืองใหทองถิ่นสามารถจัดทําผังเมืองรวม
บังคับใชในพื้นที่ไดรวดเร็วขึ้น โดยคณะกรรมการฯ ดังกลาว มีผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน ทําหนาที่ให
ความเห็นชอบผังเมืองรวมที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูวางและจัดทําแตถาผังไหนทีม่ ีความเห็นขัดแยง
ระหวาง กรมฯ กับทองถิ่น สามารถเสนอใหคณะกรรมการผังเมืองเปนผูชี้ขาดได
5.2.3.4 คณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่น
ร า งพระราชบั ญ ญั ติ การผั ง เมื องฉบั บ ใหม คงคณะกรรมการบริ ห าร
การผังเมืองสวนทองถิ่นไวตามเดิม เพื่อทําหนาที่พิจารณาและสั่งการเกี่ยวกับการจัดที่ดินของเอกชนเพื่อใช
เปนที่อุปกรณการรื้อ ยาย ดัดแปลงอาคาร และอื่นๆ ตามผังเมืองเฉพาะ ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปน
ผูวางและจัด ทําผังเมืองเฉพาะ รวมถึ งการวิ นิจฉัย อุทธรณ ที่ยื่นต อคณะกรรมการบริห ารการผังเมื องสวน
ทองถิ่น
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5.2.3.5 การกําหนดผูมหี นาที่ในการจัดทําผังเมืองประเภทตางๆ
กําหนดผูมหี นาที่ในการจัดทําผังเมืองไว 2 ลักษณะ ไดแก กรมโยธาธิการ
และผังเมือง ดําเนินการจัดทําผังประเทศ ผังภาค ผังเมืองจังหวัด ผังเมืองรวม และผังเมืองเฉพาะ (สําหรับ
กรณีผังเมืองรวม และผังเมืองเฉพาะ ดําเนินการตามที่ทองถิ่นรองขอ หรือรัฐมนตรีมอบหมาย) และองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ดําเนินการจัดทําผังเมืองรวม และผังเมืองเฉพาะ ในเขตพื้นที่ (ภายใตการตรวจสอบถวงดุล
ของกรมโยธาธิการและผังเมือง และมาตรฐานของคณะกรรมการผังเมือง)
นอกจากนี้ อํ า นาจในการวางผั งเมื องขององคกรปกครองส วนท องถิ่ น
ยัง ครอบคลุ มถึ ง องค กรปกครองส วนท องถิ่นในรู ป แบบอื่ นๆ ที่ จะมี การจั ด ตั้ งขึ้ นในอนาคต ใหส ามารถ
ดําเนินการได เชน องคการบริหารสวนตําบล เมืองพัทยา เปนตน
5.2.3.6 ผูตรวจการผังเมือง
รางพระราชบัญญัติการผังเมืองฉบับใหม ที่เสนอโดยกรมโยธาธิการและ
ผังเมือง ไดกําหนดใหมีผูตรวจการผังเมือง ทําหนาที่ตรวจสอบการปฏิบัติตามผังเมืองรวม โดยผูตรวจการผังเมือง
จะไดรับการแตงตั้งโดยอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อตรวจการทําหนาที่ของเจาพนักงานการผังและ
เจาพนักงานทองถิ่นในการบังคับใชใหเปนไปตามผังเมืองรวม
5.2.4 องคประกอบของผังเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมือง (2559) ไดอธิบายรายละเอียดองคประกอบของผังเมือง
ในรางพระราชบัญญัติการผังเมื องฉบับใหม ซึ่ งเพิ่มเติมการกํ าหนดนโยบายพัฒนาเมื องใหคํ านึงถึงหลักการ
สําคัญที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในสถานการณปจจุบัน โดยเพิ่มเติมคณะบุคคลในการจัดทําแผน
ระดับนโยบาย และการเพิ่มเติมประเภทของผังเมือง ไดแก ผังประเทศ ผังภาค การแยกผังเมืองรวมออกเปน
ผังเมืองจังหวัดและผังเมืองรวม และผังเมืองเฉพาะ สงผลใหมี การกําหนดองคประกอบของผังเมืองแตละ
ประเภท ซึ่งจะไดอธิบายในรายละเอียดของผังเมืองแตละประเภท ดังนี้
5.2.4.1 องคประกอบของผังประเทศ
(1) ผลการศึกษาความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศในอีก 50 ปขางหนา
(2) การประมาณความต อ งการการใช พื้น ที่ ข องประเทศเพื่ อ รองรั บ
การเปลี่ยนแปลง และขอเสนอแนะเกี่ยวกับการใชพื้นที่ของประเทศเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว
โดยจะตองมีความสอดคลองกับหลักการพัฒนาอยางยั่งยืน
(3) กําหนดแนวทางการจัดทําระบบคมนาคม ระบบขนสงมวลชน
(4) กําหนดแนวทางการจัดทําระบบการชลประทาน
(5) กําหนดแนวทางการจัดทําระบบสาธารณูปโภคอื่นๆ การสาธารณสุข
การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
(6) กําหนดแนวทางการบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ การรักษาและ
ฟนฟูสภาพแวดลอม
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(7) กํา หนดแนวทางการบํ ารุ ง รักษาศิล ปวัฒ นธรรมของประเทศ และ
การปองกันประเทศ
(8) กําหนดแนวทางการปองกันและบรรเทาความเดือดรอนหรือเสียหาย
อันเกิดจากภัยพิบัติ
การจัดทําผังประเทศ ตองมีการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมทุกๆ 10 ป
สําหรับการวาง จัดทํา และดําเนินการตามผังเมืองในระดับตางๆ ตองมีความสอดคลองกับแผนการพัฒนาฯ
หลักการพัฒนาอยางยั่งยืน และตองเปนไปเพื่อบรรลุวัตถุประสงค โดยมีองคประกอบของผังประเทศ ดังนี้
(1) วัตถุประสงคของผังประเทศ ดังนี้
(ก) การสร า งและพั ฒ นาพื้ น ที่ ใ ห มี ลั ก ษณะที่ ดี ขึ้ น ซึ่ ง สุ ข ลั ก ษณะ
ความสะดวกสบาย ความเปนระเบียบ ความสวยงาม การใชประโยชนในทรัพยสิน ความปลอดภัยในชีวิต
ทรัพยสินและสวัสดิภาพของประชาชน
(ข) การสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ที่กําหนดควบคู
ไปกับการบํารุงรักษาสภาพแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิประเทศที่งดงามหรือมีคุณคาทางธรรมชาติ
รวมทั้งอัตลักษณของแตละพื้นที่
(ค) การดํารงรักษาหรือบูรณะสถานที่หรือสิ่งที่มีประโยชนหรือคุณคา
ในทางศิลปกรรม สถาปตยกรรม ประวัติศาสตร หรือโบราณคดีในพื้นที่กําหนด
(ง) บูรณะ ปรับปรุง หรื อฟนฟูพื้นที่ที่กําหนดใหสอดคลองกับระดั บ
ความสูง ต่ํา ของพื้นที่ สภาพทางธรณีวิทยา สภาพภู มิป ระเทศ และสภาพภู มิอากาศที่เ ป นอยูแ ละที่อาจ
เปลี่ยนแปลงไปเพื่อปองกันหรือบรรเทาความเดือดรอนหรือเสียหายอันเกิดขึ้นจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ
(จ) การสงเสริมการใชพลังงานและทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุดและ
เหลือใชนอยที่สุด
(2) นโยบาย และแผนทางดานกายภาพ เพื่อการพัฒนา การอนุรักษ หรือ
การแกไขปญหาในดานใดดานหนึ่งหรือหลายดาน ดังนี้
(ก) การตั้งถิ่นฐานและระบบชุมชน
(ข) การใชประโยชนที่ดนิ
(ค) โครงสรางพื้นฐานหลัก
(ง) การพัฒนาพื้นที่พิเศษ
(จ) การแกไขปญหาเชิงพื้นที่
(ฉ) การอื่นๆ ที่จําเปน
(3) มาตรการ และวิธีดาํ เนินการเพื่อใหบรรลุวตั ถุประสงคของผังประเทศ
นอกจากนี้ หนวยงานที่รับผิดชอบในการวาง จัดทํา และดําเนินการให
เปนไปตามผังเมืองตองจัดใหมีการใหเผยแพรขอมูลและจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนดวย
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5.2.4.2 องคประกอบของผังภาค
(1) วัตถุประสงคในการวางและจัดทําผังภาค
(2) แผนที่แสดงเขตผังภาค
(3) แผนผังที่ทําขึ้นเปนฉบับเดียวหรือหลายฉบับโดยมีสาระสําคัญทุกประการ
หรือบางประการ ดังตอไปนี้
(ก) แผนผังแสดงระบบชุมชน
(ข) แผนผังแสดงการใชประโยชนที่ดิน
(ค) แผนผังแสดงระบบการคมนาคมและการขนสง
(ง) แผนผังแสดงระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
(จ) แผนผังแสดงการพัฒนาหรือการแกไขปญหาเชิงพื้นที่
(ฉ) แผนผังอืน่ ๆ ตามความจําเปน
(4) นโยบาย มาตรการ และวิธีดําเนินการเพื่อปฏิบัติตามวัตถุประสงค
ของผังภาค
ทั้งนี้ เพื่อใหการจัดทําผังเมืองภาคเปนกรอบและแนวทางในการวางและ
จัดทําผังเมืองจังหวัดตอไป
5.2.4.3 องคประกอบของผังเมืองรวมจังหวัด
(1) วัตถุประสงคในการวางและจัดทําผังเมืองรวมจังหวัด
(2) แผนที่แสดงเขตผังจังหวัด
(3) แผนผังที่ทําขึ้นเปนฉบับเดียวหรือหลายฉบับโดยมีสาระสําคัญทุกประการ
หรือบางประการ ดังตอไปนี้
(ก) แผนผังแสดงระบบชุมชน
(ข) แผนผังแสดงการใชประโยชนที่ดิน
(ค) แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง
(ง) แผนผังแสดงระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
(จ) แผนผังแสดงการพัฒนาแหลงน้ํา
(ฉ) แผนผังแสดงการพัฒนาแหลงทองเที่ยว
(ช) แผนผังแสดงการพัฒนาอุตสาหกรรม
(ซ) แผนผังแสดงการพัฒนาหรือการแกไขปญหาเชิงพื้นที่
(ฌ) แผนผังแสดงการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม และสภาพแวดลอม
(ญ) แผนผังแสดงเขตสงเสริมการพัฒนาเมือง
(ฎ) แผนผังอื่น ๆ ตามความจําเปน
(4) รายการประกอบแผนผังตามความจําเปน
(5) นโยบาย มาตรการ และวิธีดําเนินการเพื่อปฏิบัติตามวัตถุประสงค
ของผังเมืองรวมจังหวัด
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ทั้งนี้ เพื่อใหการจัดทําผังเมืองรวมจังหวัดเปนกรอบและแนวทางในการวาง
และจัดทําผังเมืองรวมตอไป
5.2.4.4 องคประกอบของผังเมืองรวม
เพิ่ ม เติ ม ข อ กํ า หนดเกี่ ย วกั บ การควบคุ ม ความหนาแน น ของการใช
ประโยชนที่ดินและอาคารไวในขอกําหนดผังเมืองรวม ซึ่งประกอบดวย การกําหนดประเภทและขนาดของ
การประกอบกิจการ ประเภท ชนิด ลักษณะ ขนาด ความสูงของอาคาร FAR และ BCR เปนตนโดยองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจะตองดําเนินการใหขอมูลและรับฟงความคิดเห็นของประชาชนเปนไปตามกระบวนการ
รับฟงความคิดเห็นที่มีการปรับปรุงขึ้นใหม ประกอบดวย
(1) วัตถุประสงคในการวางและจัดทําผังเมืองรวม
(2) แผนที่แสดงเขตผังเมืองรวม
(3) แผนผังที่ทําขึ้นเป นฉบับเดี ยวหรือหลายฉบับโดยมีสาระสําคัญทุ ก
ประการหรือบางประการ ดังตอไปนี้
(ก) แผนผัง แสดงการกํ า หนดการใช ประโยชน ที่ดินซึ่ งจํ าแนกเป น
ประเภทกิจการ พรอมทั้งแนวเขตการแบงที่ดินออกเปนประเภทและยาน
(ข) แผนผังแสดงที่โลง
(ค) แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง
(ง) แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
(4) รายการประกอบแผนผัง
(5) ขอกําหนดตามแผนผังใน (3) ซึ่งรวมถึงขอกําหนดที่จะใหปฏิบัติหรือ
ไมใหปฏิบัติ เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของผังเมืองรวมทุกประการหรือบางประการ ดังตอไปนี้
(ก) ประเภทและขนาดของการประกอบกิจการที่จะอนุญาตหรือไมอนุญาต
ใหดําเนินการ
(ข) ประเภท ชนิด ลักษณะ ขนาด และความสูงของอาคารทีจ่ ะอนุญาต
ใหกอสรางหรือไมใหกอสราง
(ค) อัตราสวนพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นของอาคารทุกหลังตอพื้นที่
แปลงที่ดินที่ใชเปนที่ตั้งอาคาร
(ง) อัตราสวนพื้นที่อาคารปกคลุมดินตอพื้นที่แปลงที่ดินที่ใชเปนที่ตั้งอาคาร
(จ) อัตราสวนพื้นที่วางอันปราศจากสิ่งปกคลุมของแปลงที่ดินที่ใชเปน
ที่ตั้งอาคารตอพื้นที่ใชสอยรวมของอาคาร
(ฉ) ระยะถอยรนจากแนวธรรมชาติ ถนน และสถานที่อื่นๆ ที่จําเปน
(ช) ขนาดและแปลงที่ดินที่จะอนุญาตใหเปนที่สรางอาคารที่ใชเพื่อ
ประโยชนตาง ๆ ตามที่ไดระบุไวในผังเมืองรวม รวมทั้งบริเวณของที่ดินที่กําหนดใหเปนที่โลงเพื่อประโยชน
ตามที่ระบุไว
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(ซ) การสงเสริมดํารงรักษาหรือบูรณะสถานที่หรือวัตถุที่มีประโยชน
หรือคุณคาในทางศิลปกรรม สถาปตยกรรม ประวัติศาสตรหรือโบราณคดี
(ฌ) การดํารงรักษาที่โลง
(ญ) การอื่นที่จําเปนเพือ่ ใหเปนไปตามวัตถุประสงคของผังเมืองรวม
(6) นโยบาย มาตรการ และวิธีดําเนินการ เพื่อปฏิบัติตามวัตถุประสงค
ของผังเมืองรวม
(7) เจาพนักงานการผัง
5.2.4.5 องคประกอบของผังเมืองเฉพาะ
(1) วัตถุประสงคในการวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะ
(2) แผนที่แสดงเขตของผังเมืองเฉพาะ
(3) แผนผังพรอมขอกําหนดการใชประโยชนทดี่ ิน ดังตอไปนี้
(ก) แผนผังแสดงการกําหนดการใชประโยชนที่ดินซึ่งจําแนกประเภท
กิจการ พรอมทั้งแนวเขตการแบงที่ดินออกเปนประเภทและยาน
(ข) แผนผัง แสดงโครงการคมนาคมและการขนสง มวลชน พรอมทั้ ง
รายละเอียดแสดงแนวและขนาดทางสาธารณะ
(ค) แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภค
(ง) แผนผังแสดงที่โลง
(จ) แผนผังแสดงพื้นที่สีเขียวและพื้นที่อนุรักษ
(ฉ) แผนผังแสดงการกําหนดระดับพื้นดิน
(ช) แผนผั ง แสดงบริ เ วณที่ ตั้ ง ของสถานที่ ห รื อ วั ต ถุ ที่ มี ป ระโยชน
สถาปตยกรรม ประวัติศาสตร หรือโบราณคดี
(ซ) แผนผังแสดงบริเวณที่มที รัพยากร ธรรมชาติหรือภูมปิ ระเทศ
(ฌ) แผนผั ง พร อมดวยข อกํา หนดการใชป ระโยชน ที่ดินประกาศอื่ น
ตามที่คณะกรรมการนโยบายประกาศกําหนด
(4) รายการและคําอธิบายประกอบแผนผังตาม (3) รวมทั้งประเภท ชนิด
ขนาด รูปแบบ สี และจํานวนของอาคารที่จะสรางได
(5) ขอกํา หนดให ตองปฏิบัติ เพื่ อใหเป นไปตามตามวัต ถุป ระสงค ของผั ง
เมืองเฉพาะ ดังตอไปนี้
(ก) แนวทางและขนาดของของที่อุปกรณ
(ข) ประเภท ชนิด ขนาด รูปแบบ สี จํานวนของอาคารที่จะสรางได
(ค) ประเภท ชนิด ขนาด รูปแบบ สีจํานวนและลักษณะของอาคารที่
จะตองรื้อหรือยาย
(ง) การใชประโยชนของอาคารที่อนุญาตใหสรางขึ้นใหมหรือการอนุญาต
ใหเปลีย่ นแปลงการใชประโยชน
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(จ) ขนาดและแปลงที่ดินที่จะอนุญาตใหเปนที่สรางอาคารที่ใชเพื่อประโยชนตางๆ
รวมทั้งบริเวณของทีด่ ินที่กําหนดใหเปนที่โลง
(ฉ) การส งเสริ มดํารงรักษาหรือบูรณะสถานที่หรือวัตถุที่มีประโยชน
สถาปตยกรรม ประวัติศาสตร หรือโบราณคดี
(ช) การดํารงรักษาที่โลง
(ซ) การจัดใหมีหรือบํารุงรักษาพื้นที่สีเขียวและพื้นที่อนุรักษ
(ฌ) การรื้อ ยาย ดัดแปลงอาคาร
(ญ) การอื่นที่จาํ เปนเพื่อใหเปนไปตามตามวัตถุประสงคของผังเมืองเฉพาะ
(6) รายละเอียดระบุที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอื่นที่ตองเวนคืนพรอม
ทั้งรายชื่อเจาของหรือผูครอบครองทรัพยสิน
(7) รายละเอียดและแผนที่ระบุที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอื่น ซึ่งเปน
สาธารณสมบัติของแผนดิน
(8) แผนที่ แผนผังหรือรายละเอียดอื่นๆ ตามความจําเปน
5.2.5 การบังคับใชผังเมือง
รางพระราชบัญญัติการผังเมืองฉบับใหม ไดกําหนดรูปแบบการประกาศใชบังคับ
ผังเมืองใหมีความหลากหลายมากขึ้น และเหมาะสมการผังเมืองแตละประเภทไว ดังนี้
5.2.5.1 การประกาศใชบังคับผังประเทศ ผังภาค และผังพื้นที่พิเศษอื่นๆ
ใหดําเนินการออกเปนประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี โดยมีผลการควบคุม
การปฏิบัติใหเปนไปตามผังประเทศ และผังภาค เพื่อใหการดําเนินนโยบายและโครงการพัฒนาของภาครัฐ
ในดานการใชประโยชนที่ดิน โครงสรางพื้นฐาน และโครงการขนาดใหญที่มีความสําคัญระดับประเทศและ
การตั้งงบประมาณรายจายของหนวยงานของรัฐเพื่อดําเนินการจะตองพิจารณาใหสอดคลองกับนโยบายของ
ผังประเทศ ผังภาค และผังพื้นที่พิเศษอื่นๆ
5.2.5.2 การประกาศใชบังคับผังเมืองรวมจังหวัด
ใหดําเนิ นการออกเปนประกาศกระทรวงมหาดไทย หรื อ กฎกระทรวง
โดยมีผลการควบคุมการปฏิบัติใหเปนไปตามผังเมืองรวมจังหวัด เพื่อใหการดําเนินโครงการพัฒนาของภาครัฐ
ในดานกายภาพและการตั้งงบประมาณรายจายของหนวยงานของรัฐเพื่อดําเนินการภายในเขตจังหวัดจะตอง
พิจารณาใหสอดคลองกับผังเมืองรวมจังหวัด
5.2.5.3 การประกาศใชบังคับผังเมืองรวม หรือผังเมืองทองถิ่น
ให ดํ า เนินการออกเป น ประกาศกฎกระทรวง หรื อออกเป นข อบั ญ ญั ติ
ทองถิ่นโดยมีผลการควบคุมการปฏิบัติใหเปนไปตามผังเมืองรวม หรือผังเมืองทองถิ่นเชนเดียวกันทุกประการ
โดยการดําเนินโครงการพัฒนาของภาครัฐในดานกายภาพและการตั้งงบประมาณรายจายของหนวยงานของ
รัฐเพื่อดําเนินการภายในเขตผังเมืองรวม หรือผังเมืองทองถิ่น จะตองพิจารณาใหสอดคลองกับนโยบายและ
การใชประโยชนที่ดินของผังเมืองรวม หรือผังเมืองทองถิ่น
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ทั้งนี้ ราง พ.ร.บ.การผังเมืองฉบับใหม ของ สปร. และ สปช. ไดบัญญัติ
ที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อโดยการเวนคืน ในกรณีที่การใชประโยชนที่ดินมากอน เมื่อมีประกาศกฎกระทรวงแลว
การใชประโยชนที่ดินนั้นไมเปนไปตามผังเมืองทองถิ่น เจาพนักงานทองถิ่นสามารถออกคําสั่งใหผูนั้น รื้อ ยาย
หรือดัดแปลงอาคาร หรือเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินใหเปนไปตามผังเมืองทองถิ่นภายในระยะเวลา
ไมนอยกวา 1 ป
5.2.5.4 การประกาศใชบังคับผังเมืองรวมเฉพาะ
การบังคับใชผังเมืองเฉพาะ แบงออกเปน 2 ลักษณะ โดยดําเนินการประกาศ
เปนพระราชบัญญัติ ในกรณีที่มีบทบัญญัติการเวนคืน รื้อ ยาย ดัดแปลงอาคาร และสําหรับการประกาศเปน
กฎกระทรวง จะไมมีบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการเวนคืน รื้อ ยาย ดัดแปลงอาคาร โดยการใชบังคับกฎกระทรวง
ใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะเพื่อหามการใชประโยชนที่ดินหรือแกไขหรือเปลี่ยนแปลงอสังหาริมทรัพยใหผิดไป
จากที่ไดกําหนดไวในกฎกระทรวง สําหรับการควบคุมการปฏิบัติและการพัฒนาใหเปนไปตามผังเมืองเฉพาะ
ในเรื่องการเวนคืน การจายคาทดแทน และการขออนุญาตกอสราง ดัดแปลง ตอเติม ซอมแซม หรืออื่นๆ
จะตองระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการเวนคืน และดําเนินการออกประกาศเปนพระราชบัญญัติใชบังคับแทน
5.2.5.6 การขออนุญาตการใชประโยชนที่ดิน
รา งพระราชบั ญญั ติการผังเมื องฉบั บใหม เสนอโดยกรมโยธาธิ การและ
ผัง เมื อง ได กํา หนดเงื่ อนไขการขออนุ ญ าตการใช ป ระโยชน ที่ดิ นในเขตผั ง เมื องรวมและผั ง เมื องเฉพาะ
เพื่อปองกันการขออนุญาตกอสรางในที่ดินที่ไมเปนไปตามผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะที่กําหนดไว ซึ่งเปน
มาตรการใหมที่เพิ่มขึ้นเพื่อใหการบังคับใชผังเมืองรวมมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
5.2.5.7 การกําหนดโทษ
รางพระราชบัญญัตกิ ารผังเมืองฉบับใหม ทั้ง 4 ฉบับ เพิ่มโทษจําคุกและโทษ
ปรับใหมีความรุนแรงขึ้น โดยจํานวนโทษจําคุกและโทษปรับที่เพิ่มขึ้นนั้น แตละฉบับไดกําหนดแตกตางกันไป
6. การศึกษากรณีศึกษาผังเมืองของตางประเทศ
การศึกษาในสวนนี้ ผูวิจยั มุง เนนศึกษาประเด็นทีเ่ กี่ยวของหรือคลายคลึงกับการวิจยั นี้ เพื่อนําเสนอ
ผังเมืองของตางประเทศที่ประสบความสําเร็จในดานการพัฒนาเมือง เพื่อศึกษาลักษณะโครงสรางและองคประกอบ
ของผังเมือง การวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบ และเสนอแนะตอไป
สาระสําคัญของการศึกษาเพื่ออธิบายกฎหมายผังเมือง นโยบายการพัฒนาเมือง การจัดทําแผนที/่
แผนผัง และมาตรที่นํามาใชในการดําเนินการใหเปนไปตามผังเมืองของตางประเทศ ซึ่งผูวิจัยจะนําเสนอ
กรณีศึกษาประสบการณของสหราชอาณาจักร (ประเทศอังกฤษ) และประเทศสหรัฐอเมริกา มีรายละเอียด
ดังนี้
6.1 ผังเมืองของประเทศอังกฤษ
ผังเมืองของประเทศอังกฤษ มีลักษณะความสัมพันธระหวาง การปกครอง การบริหาร
และการผังเมือง โดยกฎหมายของประเทศ ไดกําหนดนโยบายระดับชาติวาดวยการผังเมือง กระบวนการ
จัดทําผังเมืองในระดับตางๆ และการบังคับใชผังเมือง ผลการศึกษา พบวา ความสําเร็จดานการผังเมืองมีปจ จัย

54

ดานการปกครองเขามาเกี่ยวของ มีการกําหนดนโยบายดานการผังเมืองที่ชัดเจนในทุกระดับ การมีสวนรวม
ของประชาชนในทุกขั้นตอนของการจัดทําผังเมือง และประสิทธิภาพของภาครัฐ ดําเนินการตามผังเมืองที่มี
ประสิทธิภาพ มีรายละเอียด ดังนี้
6.1.1 ดานกฎหมายผังเมือง
ประเทศอั งกฤษไดนําระบบการจัดทําแผนพัฒนา 2 ระดับ ไดแก เมืองมหานคร
(Metropolitan) เชน มหานครลอนดอน ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาเดี่ยว (Unitary Development Plan)
โดยแผนพัฒนาแรกจะเปนกรอบการพัฒนาอยางกวางๆ และใหทองถิ่นในมหานครจัดทําแผนพัฒนาในระดับที่ 2
ซึ่งเปนแผนโครงสราง (Structure Plan) มีลักษณะเปนแผนที่กําหนดนโยบายทั่วไปของการพัฒนาและการใช
ประโยชนในที่ดินในเรื่องตางๆ การจัดทําผังทั้ง 2 ประเภท อยูภ ายใตนโยบายการพัฒนาประเทศของรัฐบาล
(Planning Policy Guidance: PPG) และแนวทางการพัฒนาในระดับภูมิภาค (Regional Planning Policy
Guidance: RPG) ที่รัฐบาลเปนผูก ําหนดขึ้น พรอมทั้งจัดทําแผนทองถิ่น (Local Plan) ซึ่งเปนแผนรายละเอียด
การกําหนดแนวทางการพัฒนาตามแผนโครงสรางดังกลาว รวมถึงการกําหนดขอพิจารณาการอนุญาตหรือ
ไมอนุญาตการกอสรางและพัฒนาที่ดิน พรอมทั้งแบงประเภทของการใชประโยชนในอาคารและที่ดินออกเปน
ประเภท (Classes) ตางๆ เพื่อประโยชนในการควบคุมการใช และออกระเบียบจําแนกการใชประโยชนที่ดิน
และอาคาร
6.1.1.1 Town and Country Planning Act 1990
เปนกฎหมายผังเมืองที่ใหทองถิ่นและประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินการ
แตมีขอจํากัดและความซับซอนของการดําเนินการที่ทําใหเกิดความลาชาในการขออนุญาตกอสรางและพัฒนาที่ดิน
จึงมีการแกไขขอจํากัดของกฎหมายดังกลาว โดยตรากฎหมายเพิ่มเติม 3 ฉบับ ไดแก Planning and Compulsory
Purchase Act 2004, Planning Act 2008 และ Localism Act 2011 มีสาระสําคัญดังนี้
1. Planning and Compulsory Purchase Act 2004 เปนการวางแผน
นโยบายระดับประเทศ มีวัตถุประสงคเพื่อจัดทําขอกําหนดเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่ของเมือง และการออก
ขอบังคับการเวนคืนที่ดิน สาระสําคัญของ Act 2004 ประกอบดวย
1.1 การจัดทํายุทธศาสตร Regional Spatial Strategy: RSS
1.2 การพัฒนาทองถิ่น Local development
1.3 แผนพัฒนา Development plan
1.4 ขอปฏิบตั ิการพัฒนาของทองถิ่น Local development orders
1.5 การแกไขขอผิดพลาดในการตัดสินใจ Correction of errors in decisions
1.6 แผนเชิงพื้นที่ของเวลส Wales Spatial Plan
1.7 การเวนคืนที่ดินในการพัฒนา Compulsory acquisition of land
for development etc (Act, 2004)
2. Planning Act 2008 เปนกฎหมายการผังเมืองฉบับใหม มีวัตถุประสงค
เพื่อปรับปรุงการอนุญาต การกอสรางโครงการที่เปนโครงสรางพื้นฐานที่สําคัญของประเทศ ใหมีความคลองตัว
และสอดคลองกับแผนนโยบายของประเทศ โดยการสรางระบบการอนุมัติอนุญาตแบบเดียว การแตงตั้ง

55

คณะกรรมการอิสระดานโครงสรางพื้นฐานขึ้นโดยเฉพาะเพื่อดําเนินการพิจาณาอนุมัติ และอนุญาตโครงการ
ที่เปนโครงสรางพื้นฐานที่สําคัญของประเทศขึ้นโดยเฉพาะ (Act, 2008)
3. Localism Act 2011 เปนกฎหมายที่ใหอํานาจหนาที่ของทองถิ่นใน
การจัดทําผังเมือง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปดโอกาสใหมีผังเมืองชุมชนในการสงเสริมและปรับปรุงสภาพสังคม
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมในพื้นที่ โดยการจัดทําแผนนโยบายการพัฒนาชุมชนโดยชุมชนเปนผูก ําหนดเพื่อให
ทองถิ่นจัดทําแผนการพัฒนาทองถิ่น (Local Development Plan) โดยการรวมมือกับทองถิน่ และหนวยงานอืน่ ๆ
ในการปรึกษาหารือเกี่ยวกับยุทธศาสตรในการพัฒนา และการมีสวนรวมของชุมชน โดยแผนการพัฒนาทองถิ่น
ดังกลาว ตองไมขัดกับแผนนโยบายของประเทศ
นอกจากการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น (Local Development Plan) แลว
Localism Act 2011 ยังไดกําหนดใหมีการจัดทําผังเมืองชุมชน (Neighborhood Planning) ขึ้น โดยใหสมาชิก
ในชุมชน (Parish Council) หรือตัวแทนของทองถิ่น (Neighborhood Forum) เปนผูดําเนินการโดยประชาชน
ที่ อยู อาศั ย หรื อทํ า งานอยู ในชุ มชน สามารถเข า ร วมเป น สมาชิ ก ได แ ละท องถิ่ นตราคํ าสั่ งพั ฒ นาชุ มชน
(Neighborhood Development Order) ขึ้น เพื่อประกาศใชผังเมืองชุมชนแลว ซึ่งประชาชนในชุมชนสามารถ
ดําเนินการพั ฒนาภายใตกรอบคําสั่งพั ฒ นาชุมชนไดโ ดยไมตองขออนุญาตอี ก แบงประเภทและระดับของ
ผังเมืองไว 2 ระดับ คือ ระดับนโยบาย (Planning Policy Level) และระดับทองถิ่น (Regional and Local
Level) ดังนี้
6.1.2 ผังเมืองระดับนโยบาย (Planning Policy Level)
6.1.2.1 Planning Policy Guidance Notes: PPG
มี ลั ก ษณะเป น การกํ า หนดนโยบายการพั ฒ นาประเทศในรายสาขา
เพื่อชี้นําการพัฒนาใหกับรัฐบาลระดับทองถิ่นเปนกรอบการพัฒนาและการวางผังเมืองใหสอดคลองกับนโยบาย
ระดับประเทศ โดยแผนฯ ดังกลาว มีนโยบายทั้งสิ้น 25 เรื่อง เริ่มประกาศใชตั้งแตป พ.ศ. 2533 (Act, 1990)
และปรับปรุงใหมอีกหลายครั้ง จนกระทั้ง Planning Policy Statement: PPS (Act, 2008) ถูกประกาศใช
จึงไดมีการยกเลิกแผน PPG ไปบางสวนและใหใชแผน PPS แทน (Act, 2008)
สําหรับแผน PPG ที่ประกาศใชในปจจุบัน ประกอบดวย แผนนโยบาย 9 ดาน
ดังนี้
1. นโยบายเรื่องที่ 2 พื้นที่สีเขียว พ.ศ. 2538 ปรับปรุงใหม พ.ศ. 2549
(Green Belt, 1995 (Revised 2006))
2. นโยบายเรื่องที่ 8 โทรคมนาคม พ.ศ. 2535 ปรับปรุงใหม พ.ศ. 2551
(Telecommunications, 1992 (Revised 2008))
3. นโยบายเรื่องที่ 13 การคมนาคมขนสง พ.ศ. 2537 ปรับปรุงใหม พ.ศ. 2544
(Transport, 1994(Revised 2001))
4. นโยบายเรื่องที่ 14 การพัฒนาบนพื้นที่เปราะบาง พ.ศ.2533 ปรับปรุงใหม
พ.ศ. 2545 (Development on Unstable Land. 1990 (Revised 2002))
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5. นโยบายเรื่องที่ 17 การวางแผนพื้นที่เ ปด โลง กีฬ าและนันทนาการ
พ.ศ. 2534 ปรับปรุงใหม พ.ศ. 2553 (Planning for Open Space, Sport and Recreation, 1991
(Revised 2010))
6. นโยบายเรื่องที่ 18 มาตรการควบคุมการวางแผนพัฒนา พ.ศ. 2534
ปรับปรุงใหม พ.ศ. 2550 (Enforcing Planning Control, 1991(Revised 2007))
7. นโยบายเรื่องที่ 19 มาตรการควบคุมปายโฆษณา พ.ศ. 2534 ปรับปรุงใหม
พ.ศ. 2550 (Outdoor Advertisement Control, 1992 (Revised 2007))
8. นโยบายเรื่องที่ 20 การวางแผนพื้นทีช่ ายฝง พ.ศ. 2535 ปรับปรุงใหม
พ.ศ. 2553 (Coastal planning, 1992) (Revised 2010))
9. นโยบายเรื่องที่ 24 การวางแผนเสียงรบกวน ปรับปรุงใหม พ.ศ. 2555
(Planning and Noise, 1994) (Revised 2012))
6.1.2.2 Planning Policy Statements: PPS
เนื่องจากการประกาศกฎหมาย Planning Act 2008 ทําใหมีการจัดทํา
Planning Policy Statement: PPS ขึ้น (Act, 2008) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปรับปรุงนโยบายของแผน PPG
โดยใหยกเลิกแผน PPG ในบางสวน โดยปจจุบันไดประกาศใชเพียง 9 ดาน
สาระสําคัญของแผน PPS เพื่ออธิบายบทบัญญัติตามกฎหมาย และคําแนะนํา
แกทองถิ่นและหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับนโยบาย การวางแผน ความสัมพันธระหวาง นโยบายการวางแผน
และนโยบายอื่นๆ ที่มีความสําคัญรายสาขา ในประเด็นที่เกี่ยวของกับการพัฒนา และการใชประโยชนที่ดิน
โดยทองถิ่นจะตองจัดเอกสารแผนการพัฒนา คําแนะนําในการพัฒนา แนวทางการตัดสินใจอนุญาตและ
ไมอนุญาตการกอสรางตางๆ และการอุทธรณ เปนตน ปจจุบันแผน PPS ไดประกาศใชแลวประกอบไปดวย
นโยบาย 13 ดาน ดังนี้
1. PPS 1: การพัฒนาอยางยั่งยืน พ.ศ. 2548 (Delivering Sustainable
Development, 2005)
2. PPS 3: ที่พักอาศัย พ.ศ. 2549 (Housing, 2006)
3. PPS 4: การวางแผนการเติบโตทางเศรษฐกิจอยางยั่งยืน พ.ศ. 2552
(Planning for Sustainable Economic Growth, 2009)
4. PPS 5: การวางแผนคุณคาทางสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2553 (Planning for
the Historic Environment, 2010)
5. PPS 7: การพัฒนาอยางยั่งยืนในพื้นที่ชนบท พ.ศ. 2547 (Sustainable
Development in Rural Areas, 2004)
6. PPS 9: ความหลากหลายทางชีวภาพ และการอนุรักษทรัพยากรทาง
ธรณีวิทยา พ.ศ. 2548 (Biodiversity and Geological Conservation, 2005)
7. PPS 10: การวางแผนจัดการสิง่ ปฏิกูลอยางยั่งยืน พ.ศ. 2548 (Planning
for Sustainable Waste Management, 2005)
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8. PPS 11: กลยุทธเชิงพื้นที่ระดับภูมิภาค พ.ศ. 2547 (Regional Spatial
Strategies, 2004)
9. PPS 12: การวางแผนเชิง พื้นที่ระดับท องถิ่น พ.ศ. 2551 (Local
Spatial Planning, 2008)
10. PPS 22: พลังงานทดแทน พ.ศ. 2547 (Renewable Energy, 2004)
11. PPS 23: การวางแผนควบคุมมลพิษ พ.ศ. 2547 (Planning and
Pollution Control, 2004)
12. PPS 25: การพัฒนาเพื่อรองรับความเสี่ยงน้ําทวม พ.ศ. 2553 (Development
and Flood Risk, 2010)
13. PPS 25 การสงเสริม การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายฝง พ.ศ. 2553
(Supplement: Development and Coastal Change, 2010)
6.1.2.3 Regional Planning Guidance Notes: RPG
เป นการกํ า หนดยุ ทธศาสตร การพั ฒ นา (Strategies) มี วัต ถุ ป ระสงค
เพื่อวางแผนการพัฒนาเชิงพื้นทีร่ ะดับภูมิภาค โดยกําหนดกรอบระยะเวลาของแผน 15 - 20 ป โดยแผน RPG
เปนการกําหนด กลยุทธในระดับภูมิภาค อนุภูมิภาค และการวางแผนการใชประโยชนที่ดินในระดับภาค
(Regional and Local Plans, 2015) ซึ่งไดกําหนดแผนงานรายสาขา ไวทั้งสิ้น 13 เรื่อง และประกาศใช
ตั้งแตป พ.ศ. 2533 (Act, 1990) ปรับปรุงใหมอีกหลายครั้ง และไดยกเลิกแผน RPG โดยกําหนดแผนใหมขึ้น
ประกาศใชแทน ภายใตชื่อ Regional Spatial Strategy: RSS (Act, 2004)
6.1.3 ระดับภูมิภาค (Regional Level)
การจัดทําแผนในระดับภูมิภาค เปนการกําหนดแผน การจัดทําข อกําหนด และ
การอนุญาตสิ่งกอสรางและสถานที่ ไดแก 1) ระดับภูมิภาค และ 2) ระดับทองถิ่น
6.1.3.1 Regional Spatial Strategy: RSS
จัดทําขึ้นภายใตกฎหมาย The Planning and Compulsory Purchase
Act 2004 เปนการบูรณาการแผนดานนโยบายรายสาขา กลยุทธเชิงพื้นที่ในภูมิภาค และแผนดานตางๆ
เพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน เชน กลยุทธการขนสงระดับภูมิภาค (Regional Transport Strategy: RTS)
การจัดทําเอกสารการพัฒนาของทองถิ่น (Local Development Documents: LDD) แผนการขนสงของ
ทองถิ่น (Local Transport Plans: LTPs) และการกําหนดการใชประโยชนที่ดินในระดับภูมิภาคและอนุภาค
(RSS, 2004)
การประกาศใชแผน Regional Spatial Strategy: RSS มีผลบังคับใชเฉพาะ
ภูมิภาคอื่นๆ ที่อยูน อกมหานครลอนดอน การประกาศใชแผน RSS เริ่มตั้งแต วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2547
และใหยกเลิก RPG และเปลี่ยนมาใชแผน RSS แทน (Act, 2004)
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6.1.4 ระดับทองถิ่น (Local Level)
6.1.4.1 Local Development Framework (LDF)
เปนการจัดทําแผนระดับทองถิ่น ซึ่งไดมีการประกาศใชแผน LDF เพื่อกําหนด
กรอบการพัฒนาของทองถิ่นภายใตแผน PPS 12 : การวางแผนเชิงพื้นที่ระดับทองถิ่น พ.ศ. 2551 (Local Spatial
Planning, 2008) โดยแตละทองถิ่นมีอํานาจในการวางแผน การเตรียมกรอบการพัฒนา แผน LDF จึงเปนการจัดทํา
เอกสารที่กําหนดวิธีการพัฒนาพื้นทีข่ องทองถิ่น การปรับปรุง กระบวนการวางแผนทองถิ่นและสงเสริมการพัฒนา
เชิงรุกในการดําเนินการของทองถิ่น ใหเกิดความรวดเร็วไดมาตรฐาน และมีความโปรงใสมากขึ้น วัตถุประสงค
ของ LDF เพื่อสรางความยืดหยุนในการพัฒนาของทองถิ่น การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสรางระบบ
การมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียในการพัฒนาชุมชนทองถิ่นเพื่อชวยในการตัดสินใจที่สําคัญในการจัดทําแผนของ
ทองถิ่นมีประสิทธิภาพตามหลักการพัฒนาอยางยั่งยืน การจัดทําโครงการพัฒนา และความมั่นคง การประเมินผล
ตามเกณฑมาตรฐานและวัตถุประสงคของผังเมือง
องคประกอบของแผน LDF ประกอบดวยการจัดทําแผนรายละเอียด ดังนี้
1. การจัดทําโครงการพัฒนาทองถิ่น (Local Development Scheme)
2. การกําหนดงบประมาณสวนรวมของชุมชน (Statement of Community
Involvement)
3. การจัดทํารายงาน การตรวจสอบ ประจําป (Annual Monitoring Report)
4. การจัดทําเอกสารประกอบ การวางแผน (Supplementary Planning
Documents)
5. การกําหนดกลยุทธหลัก (Core Strategy)
6. การจัดใหมีการเปดเผยขอมูลทางเว็บไซตที่เฉพาะเจาะจง (Site Specific
allocations)
7. การนําเสนอขอเสนอแนะของแผน ตองประกอบดวยแผนที่ และแผนผัง
รายสาขาที่สอดคลองตามนโยบาย กลยุทธของแผน (Proposals Map)
8. การจัดทํามาตรการ และวิธกี ารดําเนินการตามแผน (Area Action Plans)
9. การจัดใหมกี ารประเมินผลการพัฒนาอยางยัง่ ยืน (Sustainability Appraisal)
6.1.4.2 การควบคุมการใชประโยชนที่ดินจําแนกเปนประเภท (Use Classes)
เปนการออกกฎ ระเบียบ มาตรการ ตามกฎหมายหลัก Town and Country
Planning (Use Classes) Order 1987 (Act, 1987) และแกไขเพิ่มเติมป ค.ศ. 2015 (The Town and Country
Planning (Use Classes) (Amendment) (England) Order 2015) เพื่อควบคุมการใชประโยชนที่ดิน
โดยจําแนกประเภทการใชประโยชนที่ดินและอาคารเปนประเภทตางๆ เรียกวา Use Classes (Planning
Portal, ม.ป.ป) แบงออกเปน 4 ระดับ ดังนี้
1. Classes A ประกอบดวย การประกอบพาณิชยกรรมประเภทรานคาปลีก
และการบริการในชุมชน แบง เปน 5 ประเภท ไดแก A1: shops A2: financial and professional
services A3: restaurants and cafés A4: drinking establishments และ A5: hot food takeaways
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2. Classes B ประกอบดวย การประกอบอุตสาหกรรมทั่วไป สําหรับ
การใชงาน ในการดําเนินกระบวนการผลิต อุตสาหกรรมอื่นๆ และการบริการในภาคอุตสาหกรรมและการผลิต
แบงเปน 8 ประเภท ไดแก B1: businesses (offices, light industry) B2: general industrial B3: Special
industrial group A B4: Special industrial group B B5: Special industrial group C B6: Special
industrial group E และB8: storage and distribution
3. Classes C ประกอบดวย โรงแรม หอพัก และ ที่อยูอาศัย บานเดี่ยว
แบงเปน 4 ประเภท ไดแก C1: hotels C2: residential institutions C3: dwelling houses และ C4: house
in multiple occupation (HMO or HiMO)
4. Classes D ประกอบดวย สถาบันราชการ และนันทนาการตางๆ ที่ไมใช
เพื่อการอยูอาศัย แบงเปน 2 ประเภท ไดแก D1: non-residential institutions (schools, libraries,
surgeries) และ D2: assembly and leisure (cinemas, swimming baths, gymnasiums)
สําหรับการดําเนินการในแต Classes จะระบุวัต ถุประสงคของแตล ะ
Classes ไวอยางชัดเจน หากวัตถุประสงคของ Classes หนึ่งขัดแยงกับวัตถุประสงคของอีก Classes หนึ่ง ให
ถือวาเปนการพัฒนาที่ไมเหมาะสมและจะไมไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานผังเมืองของทองถิ่น
ซึ่งการขออนุญาตเปลี่ยนการใชประโยชนที่ดินจาก Classes หนึง่ ไปยังอีก
Classes หนึ่ง จะตองไดรับการอนุญาตจากทองถิ่น หรือมีขอยกเวนตามที่กฎหมายระบุการอนุญาตหรือไมอนุญาต
เทานั้น แตหากที่อยูอาศัยในที่ดินประเภทนั้นๆ ไดรับการเสนอใหมีการเปลีย่ นแปลงการใชประโยชนที่ดิน
หรืออาคาร จะตองขอคําแนะนําจากผูมีอํานาจในการวางแผนทองถิ่น เพื่อยืนยันวาไดรับอนุญาตเรียบรอยแลว
6.1.5 ผังเมืองรวมมหานครลอนดอน (The London Plan)
ผัง เมื องของมหานครลอนดอน มี ลั กษณะเป นนโยบาย ยุ ทธศาสตร การพั ฒ นา
มหานครลอนดอนในภาพรวมในดานที่พักอาศัย เศรษฐกิจ สังคม การคมนาคมขนสง การอนุรักษศิลปะ
วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม และการเตรียมความพรอมตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยแผนดังกลาว
กําหนดแผนการพัฒนาของมหานครลอนดอนระยะยาว 20 - 25 ป (2011 – 2036) มีนโยบายที่สําคัญดังนี้
1. ยุทธศาสตร วิสัยทัศน และวัตถุประสงคของลอนดอนใหเปนมหานครระดับโลก
2. นโยบายศูนยกลางกิจกรรมของลอนดอน
3. นโยบายโครงขายเมืองศูนยกลางมหานครลอนดอน
4. นโยบายดานที่พักอาศัย
5. นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของลอนดอน
6. นโยบายการใชพื้นที่แบบผสมผสานและธุรกิจ
7. นโยบายการจัดการพื้นที่และที่ตงั้ ของอุตสาหกรรม
8. นโยบายกาลงทุนโครงสรางพื้นฐานของเมือง
9. นโยบายการบรรเทาและการปรับตัวการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศ
10. นโยบายดานการคมนาคมและการขนสงมวลชน
11. นโยบายดานสิ่งแวดลอมและพื้นที่สีเขียว
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(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

(จ)

(ฉ)

ภาพที่ 12 ตัวอยางการจัดทําแผนทีร่ ายสาขาตามนโยบายของผังเมืองรวมมหานครลอนดอน 2036 (ก) – (ฉ)
(ก) แสดงใจกลางความหนาแนนของมหานครลอนดอน
(ข) แสดงการคาดการณจาํ นวนประชากรในป 2036 ของมหานครลอนดอน
(ค) แสดงพื้นที่ศูนยกลางกิจกรรมเมือง
(ง) แสดงกิจกรรมภายในศูนยกลางกิจกรรมเมือง
(จ) แสดงโครงขายการคมนาคมสายหลักทางราง
(ฉ) แสดงโครงขายการเดินเทาในมหานครลอนดอน
ที่มา : Greater London Authority, London Planning, Accessed December 17, 2015, Available
from http://www.london.gov.uk/priorities/policing-crime
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(ช)

(ซ)

(ฌ)
ภาพที่ 13 ตัวอยางการจัดทําแผนที่รายสาขาตามนโยบายของผังเมืองรวมมหานครลอนดอน 2036 (ช) – (ฌ)
(ช) แสดงพื้นที่อนุรักษประวัตศิ าสตร
(ซ) แสดงโครงขายทางไหลของน้ําและแหลงน้ํา
(ฌ) แสดงโครงขายที่โลง
ที่มา : Greater London Authority, London Planning, Accessed December 17, 2015, Available
from http://www.london.gov.uk/priorities/policing-crime
6.1.5.1 องคประกอบของผังเมืองรวมมหานครลอนดอน
1. ขอมูลการพัฒนาระดับภูมิภาค เพื่อใชประกอบการวิเคราะหการตัดสินใจ
ของทองถิ่นในการจัดทําแผน
2. การวางแผนพัฒนาโครงการตางๆ เพื่อใหทองถิ่นสามารถกําหนดแผน
การพัฒนาขึ้นตามศักยภาพในทองถิ่นของตนเองอยางเหมาะสม และเปนไปตามแผนที่กําหนดไว ซึง่ มีลกั ษณะ
คลายคลึงกับการออกขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน การควบคุมกิจกรรม การใชทรัพยากรสาธารณะในพืน้ ที่
ที่จัดไวเพื่อการสาธารณะหรือเพื่อกิจการของเมือง โดยเทศบาล และนายกเทศมนตรีแตละแหงเปนผูรับผิดชอบ
ในการจัดทําผังทองถิ่น
3. การจัดทําผังเมืองทองถิ่น Neighborhood Planning ดําเนินการตาม
กรอบนโยบายของ The London Plan โดยมีเทศบาลเปนผูจัดทําขึ้นตาม Localism Act 2011 เปนแนวทาง
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ในการกําหนดกรอบการพัฒนาชุมชน โดยประชาชนที่อยูในชุมชนมีสิทธิในการรวมรับรู แสดงความคิดเห็น
และกําหนดแผนการพัฒนาอยางเต็มที่ ซึ่งแผนลักษณะนี้จะใหสําคัญกับการรับฟงความคิดเห็น และการมี
สวนรวมของประชาชน ซึ่งจะนําไปสูการยอมรับผัง และความรวมมือของประชาชนในทองถิ่น (Localism
Act, 2011)
4. เครื่องมือดําเนินการใหเปนไปตามผังเมือง (London Implementation
Plan) ทองถิ่นจะทํางานรวมกันภาคเอกชนเพื่อสงเสริมการพัฒนาในมหานครลอนดอนใหมี ประสิทธิภาพ
ในการสงเสริมการใชประโยชนที่ดินและเปดโอการใหเอกชนเขามาพัฒนาพื้นที่ การพัฒนากลยุทธการทํางาน
รวมกับระหวางทองถิ่น นักพัฒนาเมือง ผูใหบริการโครงสรางพื้นฐาน และผูมีสวนไดเสียของภาคเอกชน
โดยสมัครใจ เพือ่ ใหชุมชนทั่วกรุงลอนดอน และในพื้นทีภ่ ูมิภาคใกลเคียงทางตะวันออกเฉียงใตของประเทศ
อังกฤษ เกิด การพัฒ นาที่ มีป ระสิ ทธิภ าพของชุมชนที่ จําเปน รวมทั้ง การสนับ สนุ นการจัด การอย างยั่ งยื น
การเจริญเติ บโตของมหานครลอนดอน เพื่ อรักษาสถานะของการเปน“เมืองระดับโลก”ให สอดคลองกั บ
วิสัยทัศนและวัตถุประสงคที่ตั้งไว
กลาวโดยสรุป ผลการศึกษา พบวา การจัดทําผังเมืองรวมของประเทศอังกฤษ มีความสัมพันธ
กับการบริหารและการปกครอง ความสําเร็จดานการผังเมืองจึงมีปจจั ยดานการปกครองเขามาเกี่ยวของ
ในการกําหนดนโยบายดานการผังเมือง การกําหนดประเภทและระดับของผังเมืองเพื่อกําหนดกรอบนโยบาย
การพั ฒ นาที่ ชัด เจนในทุ กระดับ การมีส วนร วมของประชาชนในทุกขั้ นตอนของการจั ดทํ า ผัง เมือง และ
ประสิทธิภาพของภาครัฐในการใชบังคับผังเมือง
การบูรณาการผังทุกระดับเปนระบบการจัดทําผังเมืองที่ใหอํานาจลงสูระดับทองถิ่นในการจัดทํา
แผนทองถิ่น (Local Plan) โดยการจัดทําแผนนั้น ทองถิ่นจะตองคํานึงถึงแนวทางการพัฒนาระดับภูมิภาค
(Regional Planning Policy Guidance) เปนสําคัญ และตองอยูภายใตนโยบายการพัฒนาระดับประเทศ
(Planning Policy Guidance) เพื่อใหผังเมืองในภาพรวมมีความสอดคลอง และเปนไปในทิศทางเดียวกัน
ขอสําคัญอีกประการหนึ่งที่ทําใหการจัดทําผังเมืองของสหราชอาณาจักรประสบความสําเร็จ
เนื่องจากรัฐบาลมีความตระหนักถึงความสําคัญของการผังเมืองวาเปนพื้นฐานสําคัญของการพัฒนาประเทศ
ในระยะยาว การใชประโยชนที่ดินใหเกิดประโยชนสูงสุดจึงตองพัฒนาควบคูไปกับการพัฒนาตามหลักการ
พัฒนาอยางยั่งยืน และการสนับสนุนการรับรองสิทธิชุมชน ซึ่งเปนหลักการที่ยอมรับอยางสากล ซึ่งใชเป น
กลไกในการกําหนดหนาที่ของประชาชนกลุมตางๆ ไดแก ชุมชนทองถิ่นดั้งเดิม องคกรปกครองสวนทองถิ่น
องคการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม และประชาชนทั่วไป ในการสงเสริมใหเกิดการมีสวนของประชาชนในการดูแลรักษา
ทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล อม การแสดงความคิ ดเห็ น และการร วมมื อกั นในการจั ดทํ าผั งเมื องชุ มชน
(Neighborhood Planning) ซึ่งจะสงผลใหเกิดการนําผังลงไปสูการปฏิบัติใหเปนไปตามผังเมืองอยางเปน
รูปธรรมชัดเจน
การจัดทําผังเมืองรวมของประเทศอังกฤษที่ประสบความสําเร็จ ประกอบไปดวยโครงสรางและ
องคประกอบของผังเมืองรวมที่สําคัญ ไดแก
1. การบริหารการปกครอง มีการกําหนดบทบาท หนาที่ และภารกิจของภาครัฐในงานดานผังเมือง
ตั้งแตรัฐบาลกลาง เปนผู ถายทอดนโยบายระดับประเทศเพื่อให หนวยงานสวนในภู มิภาคจั ดทําแผนงาน
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ยุทธศาสตรเพื่อดําเนินการตามกรอบนโยบายและกํากับ ควบคุม และใหความชวยเหลือดานวิชาการ เพื่อให
ทองถิ่นสามารถดําเนินการจัดทําผังเมืองได
2. กฎหมายผั งเมื อง ระบุ ให มีการกํ าหนดนโยบายผั งเมื อง ตั้ งแต ระดั บประเทศ ระดั บ ภาค
โดยรัฐบาลกลางเปนผูดําเนินการ รวมถึงการกําหนดใหรัฐบาลทองถิ่น เปนผูดําเนินการจัดทําผังเมืองระดับ
ทองถิ่น และผังรายละเอียดตามกรอบนโยบายของรัฐบาลกลาง
3. กระบวนการตรวจสอบผั ง เมื อง มี การกํ าหนดกระบวนการมี ส วนร วมของประชาชนให มี
การดําเนินการที่เปนธรรม โปรงใส สามารถตรวจสอบไดทุกขั้นตอนระหวางการจัดทําผังเมือง เพือ่ ลดความขัดแยง
และการไมยอมรับผังของประชาชน
4. การดําเนินการตามผังเมือง มีการควบคุมความหนาแนนของประชากรและอาคารใหเชือ่ มโยง
กับการกําหนดการใชป ระโยชนที่ดิ นในเมือง และจั ดทําข อกําหนดการใชป ระโยชนที่ดิ นในระดับย านที่ มี
ความชัดเจนในทางปฏิบัติ เชน การจัดทําระบบ Use Classes

ภาพที่ 14 โครงสรางและองคประกอบผังเมืองของประเทศอังกฤษ
6.2 ผังเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา
การวางผังเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา มีความสัมพันธกับลักษณะการบริหารการปกครอง
และกฎหมายในระดั บ ประเทศ มลรั ฐ และเมืองตามโครงสร างการปกครองของประเทศสหรัฐ อเมริ กา
สาระสําคัญในการจัดทํ าผังเมืองรวมของประเทศสหรัฐอเมริ กา มี รัฐบาลมลรั ฐเปนผูกําหนดหลั กเกณฑและ
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แนวทางในการจั ดทํ าผั งเมืองรวม และการกํ าหนดองคประกอบของผังเมื องรวม ได แก รั ฐบาลทองถิ่ นเป น
ผูดําเนินการจัดทําผังเมืองรวมใหเปนไปตามกรอบนโยบายของมลรัฐ ดังนั้น การศึกษากระบวนการจัดทําผังเมือง
โครงสรางและองคประกอบของผังเมือง จึงตองศึกษาผังเมืองในระดับมลรัฐเปนหลัก และเลือกศึกษามลรัฐ
วอชิงตันโดยเพิ่มเติมขอมูลในชวงระยะเวลา 10 ป (พ.ศ. 2547 – 2557) แบงการศึกษาออกเปน 3 สวน ไดแก
(1) นโยบายที่เกี่ยวของกับการผังเมือง โดยสรุปสาระสําคัญของกฎหมายและนโยบายดานผังเมืองของรัฐบาล
มลรัฐ ลงสูรัฐบาลระดับทองถิ่น (2) องคประกอบของผังเมืองรวม จัดทําขึ้นโดยรัฐบาลทองถิ่น ภายใตการกํากับ
ดูแลจากรัฐบาลมลรัฐในการกําหนดกรอบนโยบาย ซึ่งไดยกตัวอยางผังเมืองของเมืองซีแอตเติล เพื่อศึกษา
องคประกอบของผังเมืองรวม (Comprehensive Plan) และ (3) การดําเนินการใหเปนไปตามผังเมืองรวม
มีรายละเอียด ดังนี้
6.2.1 ดานกฎหมายผังเมือง
6.2.1.1 กฎหมายระดับมลรัฐ The Standard Zoning Enabling Act of 1922
มีบทบั ญญั ติ เกี่ยวกั บการมอบอํ านาจในการกํ ากับดู แลการใช ทรั พย สิ น
(Police Power) ใหกับรัฐบาลทองถิ่นเพื่อใหมีอํานาจในการกํากับดูแลการใชทรัพยสินของเอกชนในพื้นที่
การปกครองของตนอยางชอบธรรม
6.2.1.2 กฎหมายแมบท The Standard Planning Enabling Act of 1928
บัญญัติเกี่ยวกับการกําหนดมาตรการ แรงจูงใจในการจัดทําผังเมืองรวม
การมอบอํานาจในการจัดทําผังเมืองรวมใหแกรัฐบาลทองถิ่น และการกําหนดองคประกอบของผังเมืองรวม
การศึ กษาผั ง เมื องของประเทศสหรั ฐ อเมริ กา ผู วิจัย จะได ทํา การศึ กษาเฉพาะ
กฎหมายของของรัฐบาลมลรัฐ และรัฐบาลทองถิ่นเปนหลัก ซึ่งจะไดนําผลการศึกษาเปรียบเทียบกับผังเมืองของ
ประเทศสหรัฐอาณาจักร และผังเมืองรวมของประเทศไทย ตอไป
6.2.2 ดานการบริหารและการปกครอง
6.2.2.1 ระดับรัฐบาลกลาง
ประเทศสหรัฐอเมริกา มีการจัดตั้งกระทรวงที่เกี่ยวของกับการผังเมือง คือ
กระทรวงการเคหะและการพัฒนาเมือง (Department of Housing and Urban Development: HUD)
มีหนาที่กํากับดูแลการพัฒนาที่อยูอาศัยของเมือง โดยเปนผูจัดสรรงบประมาณใหกับทองถิ่นในการพัฒนา
ชุมชน ซึ่งจะตอง มีโครงการภายใตนโยบายของรัฐบาลกลางโดยมีรัฐบาลระดับมลรัฐเปนผูกํากับดูแล
6.2.2.2 ระดับรัฐบาลมลรัฐ
ประเทศสหรัฐอเมริกา มีหนวยงานระดับมลรัฐเรียกวา (Department of
Community Affairs: DCA) มีหนาที่ดูแลและใหความชวยเหลือดานเทคนิคและวิชาการในการจัดทําแผน
และผังเมืองรวม (Comprehensive Plan) ใหกับรัฐบาลทองถิ่น
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6.2.2.3 ระดับรัฐบาลทองถิ่น
รั ฐบาลท องถิ่ น ในแต ล ะที มีชื่ อ เรี ย กแตกต า งกั น ตั้ ง แต เมื อง (Town)
เทศบาล (Comunicipality) หรือเคานตี้ (County) มีหนาที่รับผิด ชอบโดยตรงในการจัดทํา ผังเมืองรวม
มีกฎหมายที่เกี่ยวของ 2 ฉบับ ไดแก
1. นโยบายดานผังเมืองของมลรัฐวอชิงตัน มลรัฐวอชิงตันไดออกกฎหมาย
Growth Management Act 1990: GMA มีรายละเอี ยดเกี่ ยวของกั บการบริหารจัดการ การกํ าหนดการใช
ประโยชนที่ดิน และการควบคุมทิศทางการเจริญเติบโตของมหานครและเมือง หลักการของ GMA เพื่อใหมลรัฐ
และรัฐบาลทองถิ่นรวมกันกําหนดเปาหมายการวางแผน (Planning Goals) ประกอบดวยนโยบายรายสาขา
รวม 14 ดาน ดังนี้
1.1 นโยบายการกําหนดพื้นที่ขยายตัวของเมือง (Urban Growth)
1.2 นโยบายการลดการกระจายตัวของเมือง (Reduce Sprawl)
1.3 นโยบายดานการคมนาคมขนสง (Transportation)
1.4 นโยบายดานที่อยูอาศัย (Housing)
1.5 นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ (Economic Development)
1.6 นโยบายการกําหนดสิทธิในทรัพยสิน (Property Rights)
1.7 นโยบายการขออนุญาต (Permits)
1.8 นโยบายอุตสาหกรรมดานทรัพยากรธรรมชาติ (Natural Resource
Industries)
1.9 นโยบายการกําหนดพื้นทีเ่ ปดโลงและการนันทนาการ (Open Space
and Recreation)
1.10 นโยบายสิง่ แวดลอม (Environment)
1.11 นโยบายการกําหนดการมีสวนรวมของประชาชน (Citizen Participation
and Coordination)
1.12 นโยบายสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ (Public Facilities and
Services)
1.13 นโยบายการอนุรักษพื้นที่ที่มีคุณคาทางประวัติศาสตร (Historic
Preservation)
1.14 นโยบายการบริหารจัดการชายฝง (Shoreline Management)
จากรายละเอียดขางตน GMA เปนการกําหนดกรอบนโยบายรายสาขา
กาจั ดทําผังเมืองรวม ซึ่งทุกๆ เมื อง (Town) เทศบาล (Comunicipality) หรือเคานตี้ (County) ที่อยู ในมลรั ฐ
วอชิงตัน จะตองจัดทําผังเมืองใหสอดคลองกับแผน GMA ดังกลาว โดยกําหนดวิสัยทัศนของมลรัฐ นโยบาย และ
แผน King County Countywide Planning Policies (Act, 1990) เพื่อใหเมือง (Town) เทศบาล (Comunicipality)
หรือเคานตี้ (County) ปฏิบัติตาม ซึ่งไดยกตัวอยางเมืองซีแอตเติล เพื่อศึกษารายละเอียด ดังนี้
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6.2.3 การจัดทําผังเมืองรวมซีแอตเติล (Seattle’s Comprehensive Plan)
เมืองซีแอตเติล ตั้งอยูใน State Washington, King County สหรัฐอเมริกา มีพื้นที่ประมาณ
369.2 ตารางกิโลเมตร จํานวนประชากร ในป ค.ศ. 2010 มีประมาณ 608,660 คน และมีความหลากหลาย
ทั้งดานเชื้อชาติ วัฒนธรรม ศาสนา และภาษา
เมืองซีแอตเติล ไดจัดทําแผน Seattle’s Comprehensive Plan ครั้งแรก เมื่อ ค.ศ. 1994
โดยจัดทําภายใตกฎหมาย Growth Management Act 1990 (GMA, 1990) ซึ่งไดกําหนดใหรัฐบาลทองถิ่น
มีหนาที่ในการจัดทําผังเมืองรวม เพื่อควบคุมการใชประโยชนในที่ดินและอาคาร ควบคุมความหนาแนนของ
ประชากร และกําหนดทิศทางการขยายตัวของเมือง รวมไปถึงการบังคับใช และการพัฒนาเมือง โดยกําหนด
ระยะเวลาของแผนไว 20 ป
6.2.3.1 นโยบายดานการพัฒนาเมืองซีแอตเติล
ค.ศ. 2015 เมืองซีแอตเติล ไดปรับ ปรุง Seattle’s Comprehensive
Plan 2035 มีองคประกอบของแผน ประกอบดวย 1) Citywide Goal & Policies 2) Neighborhood
Planning และ Implementation Tool (Seattle, 2015) มีรายละเอียด ดังนี้
1. Citywide Goal & Policies ไดกําหนดนโยบายการพัฒนารายสาขา
ในระดับเมือง ที่มีผลตอการเติบโตของเมือง การพัฒนาเมือง และการควบคุมการใชประโยชนที่ดินและอาคาร
ของเมืองซีแอตเติล และไดกําหนดมาตรการควบคุมและการพัฒนาในการนําแผนไปสูการปฏิบัติ โดยแผน
ดังกลาวไดกําหนดเปาหมาย นโยบายการพัฒนารายสาขา และองคประกอบของผังเมืองรวมตามนโยบาย
ในแตละดาน
2. การกําหนดนโยบาย กลยุทธ การเติบโตของเมืองซีแอตเติล Seattle’s
Growth Strategy เพื่อควบคุมการใชประโยชนที่ดินรองรับการเติบโตของเมืองในอนาคต ตามหลักการพัฒนา
อยางยั่งยืน และความหลากหลายของที่อยูอาศัย โดยมีเปาหมายเพื่อการพัฒนาเมืองที่ดี มีคุณภาพในอีก 20 ป
ขางหนา ค.ศ. 2035 ซึ่งการกําหนดนโยบาย หรือกลยุทธ ของเมืองซีแอตเติล มีลักษณะเชนเดียวกับการกําหนด
วัตถุประสงคของการวางแผนเพื่อการดําเนินการในรายสาขา ดังนี้
2.1 การรองรับความหลากหลายของที่อยูอาศัย เพื่อรอบรับการจางงาน
และการเจริญเติบโตของเมือง
2.2 การจัดใหมีระบบขนสงมวลชนของชุมชนที่ดี และสามารถเขาไดงาย
ดวยระยะเดินเทา
2.3 การจัดใหมีการบริการ และโครงสรางพื้นฐานที่จําเปน เพื่อรองรับ
การเติบโตในอนาคต
2.4 การใหคุณคา การปรับปรุง ดูแลรักษา ทรัพยากรทางธรรมชาติ
วัฒนธรรม และสภาพแวดลอมของเมือง
นอกจากการกําหนดนโยบาย หรือกลยุทธตางๆ แลว ยังตองพิจารณา
นโยบายการพัฒนาเมืองในดานตางๆ ดวย
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3. การกําหนดแผนการใชประโยชนที่ดิน (Land Use) แบงออกเปน 5
ประเภท ดังนี้
3.1 พื้นที่พักอาศัยครอบครัวเดีย่ ว (Single-Family Residential Areas)
3.2 พื้นที่พักอาศัยหลายครอบครัว (Multi-Family Residential Areas)
3.3 พื้นที่พาณิชยกรรมแบบผสม (Mixed-Use Commercial Areas)
3.4 พื้นที่อุตสาหกรรม (Industrial Areas)
3.5 พื้นที่ใจกลางเมือง (Downtown Areas)
นอกจากนี้ ยังไดกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการใชที่ดินใหเกิดประโยชน
สูงสุด โดยกําหนดนโยบายการใชพื้นที่แบบทั่วไป นโยบายการใชพื้นที่แบบเฉพาะ รวมถึงการอนุรักษและการพัฒนา
ในพื้นที่ตางๆ ตามที่ไดกําหนดประเภทไว (ภาพที่ 13 (ก))
4. การกําหนดแผนการคมนาคมขนสง (Transportation) กําหนดเปาหมาย
นโยบายการพัฒนาดานการคมนาคมขนสงในประเด็นที่สําคัญ ไดแก
4.1 การวางแผนโครงขายการคมนาคมขนสงของเมืองทั้งระบบ
4.2 การสงเสริมการอํานวยความสะดวกสบายและความปลอดภัยใน
การสัญจร
4.3 การสงเสริมการคมนาคมขนสงทางเลือก อาทิเชน การใหบริการขนสง
มวลชน การเดินเทาในเขตเมือง และการใชจักรยานแทนการเดินทางดวยรถยนตสวนบุคคล
4.4 การปรับปรุงพัฒนาระบบขนสงเพื่อการพาณิชยทไี่ มกอใหเกิดมลพิษ
ตอสิ่งแวดลอม
4.5 การจัดใหมีมาตรการตางๆ ในการรองรั บการเดิ นทางในเสนทาง
สัญจรหลัก
4.6 การจัดทําแผนงบประมาณใหสอดคลองกับการพัฒนาระบบการขนสง
ของเมือง
ซึ่งไดมีการกําหนดแผนตางๆ ลงในแผนผังการพัฒนาระบบคมนาคม
ขนสงของเมืองแยกตามรายสาขา
5. การจัดทําแผนดานที่อยูอาศัย (Housing) กําหนดเปาหมายนโยบาย
การพัฒนาดานที่อยูอ าศัย โดยการจัดหาแหลงที่อยูอาศัยใหเพียงพอตอความตองการของประชาชนในอนาคต
ซึ่งตองคํานึงถึงความหลากหลายทั้งประเภทและขนาดตามระดับรายไดของประชาชนในเมืองซึ่ง แตกตางกัน
และตองสอดคลองกับรูปแบบการดํารงชีวิต สภาพเศรษฐกิจ และสังคมที่เปลี่ยนแปลงตามสถานการณของเมือง
นอกจากนี้ แผนดังกลาว ไดกําหนดองคประกอบของ Urban Village
ซึ่งไดกําหนดประเภทที่อยูอาศัยที่มีความหลากหลายตามลักษณะของพื้นที่ ดังนี้
การกําหนดพื้นที่ Urban Center ในบริเวณพื้นที่ที่มีความหนาแนน
มากและมีการพัฒนาการใชประโยชนที่ดินแบบผสมภายในชุมชนประชาชนสามารถเดินทางระหวางที่พัก
อาศัย – แหลงงาน และกิจกรรมตางๆ ภายในชุมชน
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การกํ า หนดพื้ นที่ Manufacturing/Industrial Centers พื้ น ที่
ศูนยกลางดานอุตสาหกรรมภาคผลิตทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ
การกําหนดจุดศูนยรวมดานที่อยูอาศัยของเมือง Hub urban village ซึ่งเปน
พื้นที่ศูนยรวมระหวางที่พักอาศัยกับสถานที่ทํางาน เปนพื้นที่ที่มีความหนาแนนนอยกวา Urban Center
และเนนการใหบริการสินคา การบริการและการจางงาน
การกําหนดพื้นที่ Residential urban village ซึ่งเปนพื้นที่สงเสริม
ดานสินคาและบริการในระดับหมูบาน โดยพื้นที่ดังกลาวไมมีการจางงาน เปนพื้นที่เพื่อการอยูอาศัยเพียงอยาง
เดียว (รายละเอียดตามภาพที่ 15 (ข))

(ก)

(ข)

ภาพที่ 15 ตัวอยางการจัดทําแผนผังรายสาขาตามผังเมืองรวมเมืองซีแอตเติล 2035 (ก – (ข)
(ก) การใชประโยชนที่ดินในอนาคต 2035
(ข) แสดงประเภทที่อยูอาศัยในเมือง
ที่มา: City of Seattle, Seattle’s Draft Comprehensive Plan 2035, accessed December 17,
2015, available from http://www.seattle.gov/dpd/cs/groups/pan/@pan/documents/web_
informational/p2294968.pdf
6. การจัดทําแผนดานการลงทุนในโครงสรางพื้นฐาน (Capital Facilities)
กําหนดเปาหมายนโยบายการพัฒนาดานการลงทุนในโครงสรางพื้นฐานที่มีอยูเดิมและประเภทใหมๆ ที่จะเกิดขึน้
ในอนาคต ใหเพียงพอตอการเติบโตของเมืองและประชากรที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะตองมีการสํารวจขอมูลสภาพปจจุบัน
และประเมินหรือคาดการณความตองการในอนาคต โดยจัดทําแผนการเงินเพื่อประกอบการพิจารณาการวางแผน
เพื่อลงทุน ทุกๆ 6 ป (รายละเอียดตามภาพที่ 16 (ค) – (ฉ))
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(ค)

(ง)

(จ)

(ฉ)

ภาพที่ 16 ตัวอยางการจัดทําแผนผังรายสาขาตามผังเมืองรวมเมืองซีแอตเติล 2035 (ค) – (ฉ)
(ค) การคมนาคมและการขนสงเสนทางหลักที่เชื่อมโยงระดับภูมิภาค
(ง) โครงขายการใหบริการระบบขนสงมวลชนในเขตเมือง
(จ) โครงขายเสนทางจักรยานในเมือง
(ฉ) พื้นที่ที่มีการเดินทางดวยการเดินเทาที่สําคัญในเมือง
ที่มา: City of Seattle, Seattle’s Draft Comprehensive Plan 2035. Accessed December 17,
2015, Available from http://www.seattle.gov/dpd/cs/groups/pan/@pan/documents/
web_informational/ p2294968.pdf
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7. การจั ดทํ าแผนด านสาธารณู ป โภค (Utilities) กํ าหนดเป า หมาย
นโยบายการพัฒนาโดยการลงทุนในดานสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ไดแก ไฟฟา ประปา การบริหารจัดการของเสีย
ขยะและสิ่งปฏิกูล โดยเรียกเก็บคาบริการในอัตราที่เปนธรรม และการใหบริการอยางเพียงพอและทั่วถึงทุกพื้นที่
ของเมื อง ซึ่ ง การพั ฒ นาด า นสาธารณู ป โภคขั้ นพื้ น ฐานนั้ น ต องสอดคล องกั บ แนวคิ ด เรื่ อ งการอนุ รัก ษ
สิ่งแวดลอม การใชทรัพยากรใหเกิดความคุมคา และแผนพัฒนาความเจริ ญเติบโของทองถิ่น รวมถึงการจัดทํ า
แผนการเงิ น เพื่อประกอบ การพิ จ ารณาการวางแผนเพื่อลงทุ น ทุ ก 6 ป และส งเสริ มการขยายแผนงาน
โครงการพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานรูปแบบใหมใหเกิดขึ้นในอนาคต
8. การจัดทําแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ (Economic Development)
กําหนดเปาหมายนโยบายดานการพัฒนาเศรษฐกิจ ไดแก การสงเสริมยานการคาการพัฒนาเศรษฐกิจในพืน้ ที่
ประเภทตางๆ และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การจางงาน การพัฒนาฝมือแรงงาน และการอํานวยความสะดวก
ดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการในพื้นทีย่ านการคาและการพัฒนาเศรษฐกิจ รวมไปถึง
การสรางบรรยากาศการลงทุนในภาคธุรกิจ และเชื่อมโยงระหวางรัฐบาลกับภาคประชาชนใหมีความสอดคลองกัน
ทั้งระบบ
9. การจัดทําแผนดานสิ่งแวดลอม (Environment Element) กําหนด
เปาหมาย และนโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมทั้งดานพื้นดิน แมน้ํา และพลังงาน เพื่อสงเสริมการใชมาตรการ
ในการอนุรักษสิ่งแวดลอมและการพัฒนาเศรษฐกิจใหสามารถพัฒนาไปพรอมกับการดําเนินการโครงการขนสงมวลชน
ที่มีการควบคุมคุณภาพของอากาศ การดําเนินการอุตสาหกรรมที่คํานึงถึงผลกระทบดานสิ่งแวดลอม และ
การรณรงคใหประชาชนลดการใชสารเคมีที่เปนพิษตอสิ่งแวดลอม รวมถึงการลดการใชพลังงานที่สิ้นเปลือง
โดยการตั้งเปาหมายในการลดปริมาณ การใชลงอยางตอเนื่องและเขมงวด และการสงเสริมใหเกิดการปลูกตนไม
ในแหลงชุมชนทดแทน
10. การจัดทําแผนและการกําหนดที่โลง และสวนสาธารณะของเมือง
(Parks and Open Space) กําหนดนโยบาย เปา หมายเพื่อให เกิด ความหลากหลายของการใชพื้นที่
ในเมือง ซึ่งเปนพื้นที่โลงกลางแจง ในรม และพื้นที่สาธารณะในเมืองและชุมชน สงเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีใหกับ
ประชาชนในชุมชน รวมถึงการจัดกิจกรรมและการใชพื้นที่สาธารณะรวมกัน
11. การจัดทําแผนสงเสริมศิลปะ และวัฒนธรรม (Arts and Culture)
กําหนดเปาหมายและนโยบายดานทรัพยากรทางวัฒนธรรมในการสงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนรักษาและ
ถายทอดประเพณีทองถิ่ น ผานการเผยแพร การใหความรู และการเผยแพร สื่อตางๆ รวมถึงการจัดกิจกรรม
เพื่อสรางความตระหนักในการรักษาวัฒนธรรม
6.2.3.2 การวางแผนและผังชุมชนยอย Neighborhood Planning การวางแผน
และผังชุมชนยอย เปนการสงเสริมใหแตละชุมชนจัดทําแผน และการวางผังชุมชนยอยขึ้นในทุกพื้นที่ชุมชน
ของเมืองซีแอตเติล ซึ่งการจัดทําแผนดังกลาวแตละชุมชนจะตองแสดงคุมคาทางประวัติศาสตร เอกลักษณ
หรือลักษณะเฉพาะของแตละชุมชน ภายใตเงื่อนไขทางดานกายภาพของเมือง ขอจํากัด และศักยภาพของ
ชุมชนที่ตองสอดคลองกับเปาหมาย นโยบาย และวัตถุประสงคของผังเมืองรวมเมืองซีแอตเติล โดยนโยบาย
ที่สําคัญในการวางแผนและผังชุมชนยอย มีดังนี้
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1. จัดลําดับความสําคัญ บทบาทของชุมชนหลัก ชุมชนรอง เพื่อเชื่อมโยง
กับพื้นที่ใกลเคียง การจัดทําแผนสนับสนุนการดําเนินการในภาคธุรกิจและการลงทุนในดานเศรษฐกิจของ
ชุมชน และกาจัดสรรงบประมาณในการดําเนินการ การรักษาสภาพแวดลอมของชุมชน เพื่อใหเกิดความเทา
เทียมกันของชุมชน ซึ่งจะไดรับผลประโยชนจากการขยายตัวของเมืองในอนาคต
2. การมีสวนรวมของชุมชนในกระบวนการวางแผนของประชาชนทุกคน
ซึ่งอาศัยอยูในชุมชนนั้น เพื่อกําหนดแผนการพัฒนาของชุมชนในอนาคต
6.2.3.3 เครื่องมือดําเนินการใหเปนไปตามผังเมืองรวม
กําหนดเครื่องมือเพื่อใชดําเนินการควบคุมและพัฒนาเมืองใหเปนไปตาม
ผังเมือง ซึ่งในการจัดทําผังเมืองรวมเมืองซีแอตเติล ไดกําหนดเครื่องมือในการดําเนินการ Implementation
Tool ประกอบดวย
1. การโอนสิทธิการพัฒนา (Transfer of Development Right: TDR)
เปนเทคนิคที่มีพื้นฐานบนการซื้อขายซึ่งสงเสริมใหเกิดการโอนการพัฒนาโดยความสมัครใจจากบริเวณที่ตองการ
ใหมีการพัฒนาในระดับต่ํา (พื้นที่ขายสิทธิ) ไปยังบริเวณที่ตองการใหมีการพัฒนาที่เพิ่มขึ้น (พื้นที่ซื้อสิทธิ)
พื้นที่ขายอาจ ไดแก บริเวณที่มีความเปราะบางดานสิ่งแวดลอม พื้นที่
วาง พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่อนุรักษพืชและสัตว พื้นที่สําคัญทางประวัติศาสตร ฯลฯ สวนพื้นที่ซื้อ ไดแ ก
พื้นที่ส งเสริมให มีการพัฒนาที่เ พิ่มขึ้ นเนื่องจากอยูใกลแ หลงการจ างงาน หรือความพรอมดานโครงสรา ง
พื้นฐานโดยเฉพาะอยางยิ่งดานการคมนาคมขนสง
การโอนสิทธิการพัฒนามีองคประกอบสําคัญ 4 ประการ ไดแก
1.1 การกําหนดพื้นที่อนุรักษ (พื้นที่ขายสิทธิ) ซึ่งมีความสําคัญที่ควร
ไดรับการอนุรักษเพื่อประโยชนสาธารณะ
1.2 การกําหนดพื้นที่สงเสริมการพัฒนา (พื้นที่ซื้อสิทธิ) ซึ่งคาดหวังให
เกิด การพัฒนาที่เปนไปตามเปาหมายของผังเมืองรวม และมีความพรอมดานโครงสรางพื้นฐานที่จะรองรับการพัฒนา
ใหมได
1.3 การวิเคราะหตลาดซื้อขายสิทธิการพัฒนา ซึ่งเปนขั้นตอนสําคัญ
เพื่อใหทราบวามีความตองการที่จะซื้อสิทธิการพัฒนา เงื่อนไขที่สําคัญคือแนวโนมการพัฒนาในพื้นที่ซื้อสิทธิ
เพื่อแสดงใหเจาของที่ดินในพื้นที่ขายสิทธิเห็นวาที่ดินของตนเองมีมูลคา และตองสรางแรงจูงใจที่เพียงพอ
สําหรับเจาของที่ดินสําหรับการขายสิทธิในการพัฒนา
1.4 การกําหนดกระบวนการซื้อขายสิทธิและอัตราสวนของสิทธิการพัฒนา
มีขั้นตอนสําคัญ คือ การกําหนดเกณฑที่จะใชในการคํานวณหนวยมูลคาการพัฒนา (Development Credits)
เชน มูลค าที่ดิน ขนาดพื้น ที่การเกษตรที่ สามารถปกปองได หรือปริมาณที่ดิ นที่อุด มสมบูรณที่อนุรักษได
แลวนํามาคํานวณแปลงเปนพื้นที่อาคารหรือจํานวนที่อยูอาศัยที่ผูซื้อสิทธิการพัฒนาสามารถนํามาใชเพิ่มใน
โครงการของตนเองได
2. ขอบัญญัติสรางแรงจูงใจ Incentive Zoning or Bonus ชุมชน
อาจอนุญาตเพิ่มความหนาแนนของที่อยูอาศัย ถาผูพัฒนาที่ดินจะรวมที่อยูอาศัยบางหนวยสําหรับผูเ ชารายได
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นอยและปานกลางหรือ อาจกําหนดความสูงของอาคารสํานักงานจํากัดไวที่ระดับหนึ่ง แตอนุญาตใหเพิ่ม
ความสูงหรือจํานวนชั้นมากกวานั้น ถาผูลงทุนจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกบางอยางไวที่พื้น เปนลาน (plaza)
ทางเขาหนาอาคาร หรือสวนสาธารณะขนาดกระเปา (Vest Pocket Park) หรือบริเวณนั่งเลน
3. Inclusionary Zoning การอนุญ าตใหปลูกสรา งอาคารในพื้นที่
มากกวาที่กําหนดไว ซึ่งผูพัฒนาที่ดินที่ตองการกอสรางมากกวาจํานวนหนวย ที่กําหนดไวจะตองรวมจํานวน
รอยละของหนวยที่อยูอาศัยในจํานวนหนึ่งไว สําหรับครัวเรือนที่มีรายไดนอยและปานกลางหรือกลุมอื่นๆ
ของครัวเรือนที่กําหนดไว คาใชจายในการกอสรางที่อยูอาศัยสําหรับครัวเรือนดังกลาว มีแนวโนมโยกยายไป
ยัง ผูซื้อหรือผูเชาคนอื่นๆ
4. มาตรการชวยเหลือทางดานการเงิน นโยบายทางภาษี (Tax Policies)
กําหนดมาตรการเพื่อดําเนินการตามนโยบายทางภาษี ยกตัวอยางเชน
4.1 การกําหนดชวงเวลาที่ไมตองชําระภาษี ซึ่งมักจะเปนเวลากําลัง
ดําเนินการกอสรางหรือเปดใชงานใหมที่ยังไมมีรายไดเพียงพอจะชําระภาษี
4.2 การกํ าหนดอัต ราการประเมิ นภาษี ให ส นับ สนุ นวั ต ถุ ประสงค
การพัฒนา เชน การกอสรางอาคารที่อยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอย อาจมีอัตราการชําระภาษีต่ํากวาการกอสราง
บานเดี่ยวหรืออาคารพาณิชย
5. ขอบัญญัติควบคุมยาน (zoning ordinance) การแบงแยกพื้นที่
ของเมืองออกเปนยานหรือเขตเพื่อควบคุมการใชประโยชนที่ดินของภาคเอกชน ซึ่งภายในแตละยานจะมี
เนื้ อหาของข อกํ า หนดในการควบคุ ม ย า นระบุ ก ารใช ป ระโยชน ที่อนุ ญ าตมวลของอาคารพื้ นที่ ส นามที่
กําหนดใหมีที่จอดรถนอกถนนที่จําเปนและขอกําหนดอื่นๆ ที่บังคับใหมี กอนจะไดรับอนุญาตใหพัฒนาที่ดิน
วัตถุประสงค คือ เพื่อเปนหลักประกันวาการพัฒนาพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมจะถูกแยกออกจากบริเวณ
ที่อยูอาศัย
จากการศึกษาผังเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา พบวา มีความสัมพันธกับลักษณะการบริหาร
การปกครองและกฎหมายในระดับประเทศ มลรัฐ และเมือง โดยมีกฎหมายผังเมืองในระดับมลรัฐเปนกฎหมาย
แมบทเพื่อจัดทํานโยบายการพัฒนาเมืองตามผังเมืองรวม (Comprehensive Plan) ใหกับรัฐบาลทองถิ่น
ซึ่งเกี่ยวของกับกฎหมาย 2 ฉบับ คือ 1) กฎหมายระดับมลรัฐ The Standard Zoning Enabling Act of
1922 การมอบอํานาจใหรัฐบาลทองถิ่นกํากับดูแลการใชทรัพยสินของเอกชนในพื้นที่ การปกครองของตน
และ 2) กฎหมายแมบท The Standard Planning Enabling Act of 1928 กําหนดองคประกอบของผังเมืองรวม
และมาตรการแรงจูงใจในการดําเนินการตามผังเมื องรวม โดยมี รัฐบาลทองถิ่ นจะเปนผูดําเนินการจัดทํ า
ผังเมืองรวมใหเปนไปตามกรอบนโยบายของมลรัฐ
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ภาพที่ 17 โครงสรางและองคประกอบของผังเมืองรวมเมืองซีแอตเติล 2535
ที่มา: City of Seattle, Seattle’s Draft Comprehensive Plan 2035, accessed December 17,
2015, available from http://www.seattle.gov/dpd/cs/groups/pan/@pan/documents/web_
informational/p2294968.pdf
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จากภาพที่ 17 การจัดทํ าผัง เมื องรวมของประเทศสหรั ฐอเมริ กาที่ ประสบความสํา เร็ จ
ประกอบไปดวยโครงสรางและองคประกอบของผังเมืองรวมที่สําคัญ ดังนี้
1. การบริหารการปกครอง มีความสัมพันธกับระบบการปกครองระดับรัฐบาลกลางลงสู
ระดับภูมิภาค (มลรัฐ) โดยมีหนาที่ในการกํากับงานดานผังเมือง ของทองถิ่นในแตละมลรัฐ
2. กฎหมายผั งเมื อง มี การกํ าหนดนโยบายผั งเมื องระดั บประเทศ และให มลรั ฐ จั ด ทํ า
กฎหมายแมบทที่เกี่ยวกับการกําหนดองคประกอบของผังเมืองรวม การสรางแรงจูงใจในการจัดทําผังเมืองรวม
การมอบอํานาจในการกํากับดูแลการใชทรัพยสิน (Police Power) และการจัดทําผังเมืองรวม ใหแกรัฐบาล
ทองถิ่น เพื่อกระตุนใหทองถิ่นเกิดแรงจูงใจในการจัดทําผังเมืองรวมเพื่อพัฒนาพื้นที่ของตน
3. องคประกอบของผังเมืองรวม มีการกํา หนดนโยบายในภาพรวม เพื่ อกํา หนดกรอบ
นโยบายรายสาขา และการกํ า หนดองค ป ระกอบของผั ง เมื อ งรวม ประกอบการจั ด ทํ า ผั ง ชุ มชนย อ ย
Neighborhood Planning เพื่อกําหนดบทบาทของชุมชน การเชื่อมโยงพื้นที่ใกลเคียงกัน ในการสนับสนุน
ศักยภาพของชุมชน โดยประชาชนที่อาศัยอยูในชุมชนนั้น มีสวนรวมในการกําหนดแผนการพัฒนาของชุมชน
ซึ่งจะไดรับผลประโยชนจากการขยายตัวของเมืองในอนาคต
4. การดําเนินการใหเ ปนไปตามผังเมือง มี การกําหนดเครื่องมือดําเนินการที่ใชควบคุ ม
ความหนาแน นของประชากรและอาคาร ในการกําหนดกฎ ระเบียบ โครงการพั ฒนาตางๆ ของเมืองที่ มี
ความชัดเจนในทางปฏิบัติ
7. สรุป
จากการศึกษากฎหมายและการบริหารราชการของประเทศไทย แนวคิดการกระจายอํา นาจ
สูทองถิ่น หลักการจัดทําผังเมืองสากล การวางผังเมืองในประเทศไทย และกรณีศึกษาผังเมืองของตางประเทศ
ที่ประสบความสําเร็จ สามารถสรุปไดวา การวางผังเมืองของประเทศไทยมีสอดคลองกับระบบกฎหมายและ
การบริหารราชการตามหลักการกระจายอํานาจ การวางผังเมืองในประเทศไทย แบงออกเปน 2 ลักษณะ ไดแก
การจัดทําผังเมืองเชิงนโยบายระดับประเทศ ภาค และกลุมจังหวัด เพื่อกําหนดกรอบการพัฒนาใหสอดคลองกับ
นโยบายดังกลาว และการวางและจัดทําผังเมืองรวมโดยดําเนินการตามกฎหมายผังเมือง เพื่อจัดทําแผนผัง
นโยบาย และโครงการ รวมทั้งมาตรการควบคุมโดยทั่วไป ในดานการใชประโยชนในทรัพยสิน การคมนาคม
และการขนสง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะและสภาพแวดลอม เพือ่ บรรลุวตั ถุประสงคของการผังเมือง
สาระสําคัญของกฎหมายวาดวยการผังเมือง ประกอบดวย การกําหนดคณะบุคคลหรือองคกร
ผูมีอํานาจหนาที่ในการวางและจัดทําผังเมืองรวม และใหความเห็นชอบผังเมืองรวม หรือแนะนําเรื่องตางๆ
ที่เกี่ยวของหรือเปนประโยชนตอการผังเมือง เพื่อสรางการยอมรับและความนาเชื่อถือของผังเมืองรวม กอน
นําไปประกาศบังคับใชผังเมืองรวม การกําหนดขั้นตอนการวางและจัดทําผังเมืองรวม การพิจารณาไตรตรอง
และการใชความเห็นชอบผังเมืองรวม องคประกอบของผังเมืองรวม และการควบคุมการบังคับใชใหเปนไป
ตามผังเมืองรวม
การจัดทําผังเมือง ตามหลักการจัดทําผังเมือง มีขั้นตอนการจัดทําผังเมือง ไดแก การสํารวจ
รวบรวมขอมูล และการวิเคราะหขอมูลที่เปนสภาพการณของเมือง ในขณะที่มีการจัดทําผังเมืองเพื่อนําขอมูล
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ไปใชประกอบการกําหนดนโยบายการพัฒนาเมือง การจัดทําแผนที/่ แผนผัง และการกําหนดมาตรการ วิธกี าร
หรือกลไกอื่นๆ ซึ่งมีสาระสําคัญในการควบคุมการใชประโยชนที่ดิน การสงเสริมการพัฒนาเมือง และการลด
ความเหลื่อมล้ําจากการใชประโยชนที่ดินตามผังเมือง
ดานองคประกอบของผังเมือง จากการศึกษาหลักการจัดทําผังเมือง ผูวิจัยสามารถสรุปไดวา
องคประกอบของผังเมืองทีจ่ ําเปนตองกําหนดไวในการจัดทําผังเมือง อยางนอยตองประกอบดวย
7.1 แผนที่แสดงสภาพการณปจจุบันในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดใหมีการจัดทําผังเมือง
7.2 นโยบายการพัฒนาเมือง ซึ่งเกี่ยวของกับการใชที่ดิน โครงสรางพื้นฐาน และสิ่งแวดลอม
7.3 การจัดทําแผนผังการใชประโยชนที่ดิน พรอมดวยมาตรการดําเนินการใหเปนไปตามผังเมือง
7.4 การกําหนดแผนงาน/โครงการพัฒนาตามผังเมือง ที่จําเปนกับการคมนาคมและขนส ง
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่โลงและพืน้ ที่สาธารณะ การบริการทางสังคมและสาธารณะ และสิ่งแวดลอม
7.5 แผนงาน/โครงการพัฒนาเมือง และแผนการเงิน (ซึ่งอาจทําคูขนานไปกับการจัดทําผังเมือง)
7.6 เอกสารประกอบการจัดทําผังเมือง ประกอบดวย ผลการศึกษาการจัดทําผังเมือง และ
แนวทางการปฏิบัติใหเปนไปตามตามผังเมือง)
7.7 องคกร บุคคล หรือหนวยงานทีเ่ ปนผูจดั ทําผังเมือง และแนวทางการบริหารจัดการตามผังเมือง
จากการศึกษาและรวบรวมขอมูลในบทที่ 2 สามารถอธิบายไดวา โครงสรางและองคประกอบ
ของผังเมืองรวม หมายถึง การดําเนินการขององคกร บุคคล หรือคณะกรรมการ ที่เกี่ยวของกับการจัดทําผังเมืองรวม
การพิจารณาไตรตรองและใหความเห็นชอบผังเมืองรวม และมีองคประกอบของผังเมืองรวมตามขอบเขตของ
อํานาจที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการผังเมือง ซึ่งเกี่ยวของกับการกําหนดมาตรการพัฒนาเมืองที่สงผลตอ
สิทธิในการใชประโยชนในทรัพยสินของเอกชน และหามใชป ระโยชนที่ดินผิดไปจากที่กําหนดหรือขัดกั บ
ขอกําหนดของผังเมืองรวม
ดังนั้น โครงสราง จึงเกี่ยวของกับ อํานาจ หนาที่ขององคกร บุคคล หรือคณะกรรมการ ตาม
กฎหมายวาดวยการผังเมือง ประกอบดวย การวางและจัดทําผังเมืองรวม และการพิจารณาไตรตรองและให
ความเห็นชอบผังเมืองรวม
สําหรับองคประกอบผังเมืองรวม เกี่ยวของกับ การกําหนดมาตรการพัฒนาเมืองที่สงผลตอสิทธิ
ในการใช ป ระโยชน ใ นทรั พย สิ นของเอกชน และห า มใช ป ระโยชน ที่ดิ นผิ ด ไปจากที่ กํา หนดหรื อขั ด กั บ
ขอกําหนดของผังเมืองรวม ประกอบดวย นโยบายการพัฒนาเมือง องคประกอบของผังเมืองรวม (มาตรา 17)
การจัดทําแผนการเงิน และมาตรการ วิธีการเพื่อลดความเหลื่อมล้ําจากการกําหนดประเภทการใชประโยชน
ที่ดินตามผังเมืองรวม ซึ่งผลทีไ่ ดจากการศึกษาผูวิจัยจะไดนํามากําหนดกรอบการวิจัย และดําเนินการวิเคราะห
เพื่อตอบคําถามการวิจัย และอภิปรายผลการวิจัย ตอไป

บทที่ 3
การออกแบบการวิจัย
การออกแบบการวิจัยนี้ ใชสําหรับการวิจัยแนวทางการกําหนดโครงสรางและองคประกอบใหม
ของผังเมืองรวม ซึ่งเปนผลมาจากการทบทวนและศึกษาทฤษฎี แนวคิด หลักการ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
รวมทั้งกรณีศึกษาผังเมืองของตางประเทศที่ประสบความสําเร็จ เพื่อนํามาเปนกรอบแนวคิดและแนวทางใน
การวิจัย ประกอบดวย การสรุปกรอบทฤษฎีและแนวคิดการวิจัย การกําหนดกระบวนการวิจัย การเลือกพื้นที่
การศึกษา การเก็บรวบรวมขอมูล การกําหนดประชากรกลุมตัวอยางและการสุมตัวอยางในการวิจัย การออกแบบ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย การวิเคราะหขอมูล การตรวจสอบขอมูล และการสรุปผลการวิจัย มีรายละเอียด ดังนี้
กรอบทฤษฎีและแนวคิดการวิจัย
การวาง จัดทํา และดําเนินการตามผังเมืองรวม ดําเนินการโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายผังเมือง
เพื่อใชเปนแนวทางการพัฒนาเมืองใหบรรลุตามเจตนารมณของการผังเมือง มีโครงสรางและองคประกอบของ
ผังเมืองรวม ซึ่งเกี่ยวของกับอํานาจ หนาที่ ภารกิจขององคกร บุคคล และคณะกรรมการ ในกระบวนการวางและ
จัดทําผังเมืองรวม และกระบวนการพิจารณาไตรตรองและใหความเห็นชอบผังเมืองรวม และมีองคประกอบ
ของผังเมืองรวม ซึ่งเกี่ยวของกับการกําหนดมาตรการพัฒนาเมืองที่สงผลตอสิทธิในการใชประโยชนในทรัพยสนิ
ของเอกชน และหามใชประโยชนที่ดินผิดไปจากที่กําหนดหรือขัดกับขอกําหนดของผังเมืองรวม
1. การศึกษาแนวคิดการกระจายอํานาจ
ผู วิจัย ได ศึ กษาพิ จารณาภายใต แ นวคิ ด การกระจายอํ า นาจซึ่ ง เกี่ ย วข องกั บ หน วยงาน
สวนกลางของรัฐบาลกลาง และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในกระบวนการวางและจัดทําผังเมืองรวม และ
กระบวนการพิจารณาไตรตรองและใหความเห็นชอบผังเมืองรวม ประกอบดวย
1.1 อํ านาจหน าที่ ระหว า งรั ฐบาลกับ องคกรปกครองสวนท องถิ่น และระหวา งองค กร
ปกครองสวนทองถิ่นดวยกันเอง ซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมือง ในฐานะที่เปนหนวยงานสวนกลาง มีหนาที่
กํากับ ดูแล ควบคุม และใหความชวยเหลือทางดานวิชาการในการวางและจัดทําผังเมืองรวม ใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นไดตามสมควร
1.2 การกําหนดวิธีการจัดเก็บภาษีของทองถิ่น เพื่อใหทองถิ่นสามารถจัดทําแผนการลงทุน
ตามโครงการพัฒนาควบคูไปกับการวางและจัดทําผังเมืองรวมได
1.3 การบริหารจัดการตามภารกิจการถายโอนดานการผังเมืองใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่ นในการวางและจัดทํ าผังเมืองรวม เพื่อใหทองถิ่นมีสวนรวมในการกําหนดกิ จการบริ การสาธารณะ
ในเขตการปกครองของตนไดอยางอิสระตามหลักประชาธิปไตย
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2. การศึกษาหลักการจัดทําผังเมือง
ผูวิจัยสามารถสรุปไดวา องคประกอบของผังเมืองเกี่ยวของกับการกําหนดมาตรการพัฒนาเมือง ที่
สงผลตอสิทธิในการใชประโยชนในทรัพยสินของเอกชนในการหามใชประโยชนทดี่ นิ ผิดไปจากทีก่ าํ หนดหรือขัด
กับขอกําหนดของผังเมืองรวม โดยผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาพิจารณาควบคูไปกับแนวทางของตางประเทศ
รวมทั้งจากการศึกษาเอกสาร งานวิจัยอื่นๆ ซึ่งกลาวถึงปญหาและแนวทางแกไขของการผังเมือง และการปรับปรุง
พระราชบัญญัติการผังเมืองฉบับใหม ซึ่งมีการเพิ่มเติมองคประกอบของผังเมืองรวมผลการศึกษาพบเงื่อนไข
และขอจํากัดบางประการที่ควรไดรับการแกไขและปรับปรุงองคประกอบของผังเมืองรวม ดังนี้
2.1 การวางและจัดทําผังเมืองรวม อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518
ซึ่งตองดําเนินการตามขั้นตอนการวางและจัดทําผังเมืองรวม และมีองคประกอบของผังเมืองรวม ตามที่ระบุไว
ในกฎหมายผังเมือง
2.2 ผั งเมื องรวม มีการจั ด ทํา เฉพาะแผนผั งการใช ประโยชนที่ดิ น การจั ดทํ า โครงการ
คมนาคมและขนสง โครงการกิจการสาธารณูปโภค และมาตรการควบคุมการใชประโยชนที่ดิน
2.3 การกําหนดนโยบายการพัฒนาเมือง มีการจัดทําเปนผังเมืองเชิงนโยบายระดับประเทศ
ภาค อนุภาค และกลุมจังหวัด มีวัตถุประสงคเพื่อกําหนดกรอบนโยบายการพัฒนาพื้นที่ของประเทศ ซึ่งมี
ลักษณะเปนเอกเทศและไมเชื่อมโยงกับผังเมืองรวม
2.4 การดําเนินการตามผังเมืองรวม กํา หนดมาตรการที่มีส าระสําคั ญเฉพาะการควบคุ ม
การใชประโยชนที่ดิน ประกอบดวย การกําหนดประเภท ชนิด ขนาดของกิจกรรม ความสูงของอาคาร ระยะ
ถอยรน ถนนและน้ํา FAR OSR และ BSR
3. โครงสรางและองคประกอบของผังเมืองรวม
มีสวนสําคัญซึ่งตองคํานึงถึงในการวาง จัดทํา และการดําเนินการตามผังเมืองรวมเพื่อให
บรรลุตามเจตนารมณของการผังเมือง ผลการทบทวนทฤษฎี แนวคิด หลักการ เอกสารงานวิจัยอื่น และ
กรณีศึกษาที่เกี่ยวของนั้น สามารถสรุปกรอบทฤษฎีและแนวคิดการวิจัยได ดังนี้
3.1 โครงสรางของอํานาจ หนาที่ ภารกิจขององคกร บุคคล และคณะกรรมการตางๆ
ซึ่งเกี่ยวของกับ
3.1.1 การวางและจัดทําผังเมืองรวม
3.1.2 กระบวนการพิจารณาไตรตรองและใหความเห็นชอบผังเมืองรวม
3.2 องคประกอบของผังเมืองรวม ประกอบดวย
3.2.1 การกําหนดเนื้อหาของนโยบายการพัฒนาเมืองรายสาขาเปนสาระสําคัญไวใน
ผังเมืองรวม
3.2.2 การจัดทําแผนที/่ แผนผัง และแผนงาน/โครงการพัฒนาเมืองระยะสั้น/ระยะยาว
3.2.3 การจัดทําแผนผังการใชประโยชนที่ดิน/ขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน
3.2.4 การจัดทําแผนการลงทุนที่สอดคลองกับนโยบายและคูขนานไปกับการวางและ
จัดทําผังเมืองรวม
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3.2.5 การกําหนดมาตรการเพื่อลดความเลี่ยมล้ําจากการใชประโยชนที่ดินและขอกําหนด
ตามผังเมืองรวม
ซึ่ งผู วิจัยจะได นําไปใช เป นกรอบการวิ จัย เพื่ อค นหาแนวทางการกํ าหนดโครงสร างและ
องคประกอบใหมของผังเมืองรวม ตอไป

แผนภูมิที่ 3 กรอบทฤษฎีและแนวคิดการวิจัย
กระบวนการวิจัย
1. การออกแบบการวิจัย
การออกแบบการวิจัยนี้ เพื่อกําหนดกรอบการรวบรวมขอมูล ดังนี้ (แผนภูมิที่ 4)
1.1 กําหนดแผนภูมิการวิจัยเพื่อกําหนดขอบเขตดานเนื้อหาในการวาง จัดทํา และดําเนินการ
ตามผังเมืองรวม ที่สงผลตอการกําหนดโครงสรางและองคประกอบของผังเมืองรวม ตามกรอบการวิจัยที่ได
กําหนดไว
1.2 กํ าหนดกรอบแนวคิ ดได จากการทบทวนทฤษฎี แนวคิ ด การวิ เคราะห ข อมู ล และ
การเปรียบเทียบ ตามกรอบการวิจัยที่ไดกําหนดไว
1.3 กําหนดกลุมประชากรและกลุมตัวอยางในการวิจัย โดยกลุมประชากร ไดแก ผูเชี่ยวชาญ
และผูปฏิบัติงานดานผังเมือง และเลือกกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling)
1.4 การกําหนดเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
2. การรวบรวมและจัดเก็บขอมูล
ดํา เนิ นการรวบรวมและจั ด ทํา เก็ บ ขอมู ลจากเอกสาร งานวิ จัย ตามกรอบการวิ จัยที่ ได
กําหนดไว มีขั้นตอนดังตอไปนี้
2.1 เก็ บ รวบรวมขอมูล การวางและจัด ทํ าผั ง เมื องรวมตามพระราชบัญ ญั ติการผั ง เมื อง
พ.ศ. 2518 จากกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวม จํานวน 142 ผัง (ขอมูล ณ พ.ศ. 2558)
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2.2 เก็ บ ข อมู ล การดํ า เนิ นการให เ ป นไปตามผั ง เมื องรวม จากกรณี ศึ กษาผั ง เมื องรวม
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556
2.3 เก็ บ ข อมู ล การวาง จั ด ทํ า และดํ า เนิ น การตามผั ง เมื องของต า งประเทศ ได แ ก
กรณีศึกษาประเทศอังกฤษ และกรณีศึกษาประเทศสหรัฐอเมริกา
2.4 สรุปผล และนําเสนอขอมูลที่ไดจากการจัดเก็บรวบรวมขอมูล
3. การวิเคราะหขอ มูล
วิเคราะหขอมูลที่ไดจากการจัดเก็บขอมูลการวางและจัดทําผังเมืองรวม และการดําเนินการให
เปนไปตามผังเมืองรวมของประเทศไทยและตางประเทศ เพื่อเปรียบเทียบสวนประกอบที่สงผลตอการกําหนด
โครงสรางและองคประกอบผังเมืองรวมของประเทศไทยกับผังเมืองของตางประเทศ และขอมูลจากการสัมภาษณ
ผูเชี่ยวชาญ และผูปฏิบัติงานดานผังเมือง รวมทั้งขอมูลจากการทบทวนทฤษฎี แนวคิด เอกสารและงานวิจัยอื่นๆ
ที่เกี่ยวของ แลวดําเนินการตรวจสอบการวิเคราะหขอมูลและผลการสัมภาษณ เพื่อสรุปผลการวิเคราะหขอ มูล
4. การสรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และเสนอแนะ
นําผลการตรวจสอบวิเคราะหขอมูลและผลจากการสัมภาษณ มาสรุปผลการวิจัย เพื่ออภิปรายผล
และเสนอแนะผลการวิจัยนําไปสูการเผยแพรตอสาธารณะ โดยใชวิธีการนําเสนอขอเท็จจริงเพื่อแสดงใหเห็น
ลักษณะโครงสรางและองคประกอบของผังเมืองรวมในปจจุบัน แลวสังเคราะหขอมูลเพื่อสรุปผล การวิจัย
การอภิปราย และเสนอแนะแนวทางการกําหนดโครงสรางและองคประกอบใหมของผังเมืองรวม โดยจัดทํา
รายงานการวิจัย และบทความทางวิ ชาการ เพื่อเผยแพรหรือนําเสนอผลงานการวิจัยในเวที การประชุ มทาง
วิชาการ ตอไป
การเก็บรวบรวมขอมูลการวาง จัดทํา และการดําเนินการตามผังเมืองรวม
1. จัดเก็บขอมูลจากการดําเนินการจัดทําผังเมืองในประเทศไทย กระบวนการจัดทําผังเมืองรวม
ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 และมาตรการดําเนินการตามผังเมืองรวม
2. จัดเก็บขอมูลการวางและจัดทําผังเมืองรวม ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518
จากกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวม จํานวน 142 ผัง (ขอมูล ณ พ.ศ. 2558)
3. จัดเก็บขอมูลการวาง จัดทํา และการดําเนินการตามผังเมืองรวม จากกรณีศึกษาผังเมืองของ
ตางประเทศ
4. จัดเก็บข อมูลการดํ าเนินการตามผังเมื องรวม จากกรณีศึกษาผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2556 โดยมีหลักเกณฑในการคัดเลือกกรณีศึกษา ดังตอไปนี้
4.1 มีขั้นตอนการดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวมเปนไปตามพระราชบัญญัติการผังเมือง
พ.ศ. 2518 ซึ่งดําเนินการโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น
4.2 เปนผังเมืองรวมที่ไดประกาศเปนกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมแลว และมีผลใช
บังคับอยูในปจจุบัน
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แผนภูมิที่ 4 กระบวนการวิจัยเพื่อคนหาแนวทางการกําหนดโครงสรางและองคประกอบใหมของผังเมืองรวม
จากหลั ก เกณฑ ใ นการคั ด เลื อกกรณี ศึ กษาข า งต น พบว า การวางและจั ด ทํ า ผั ง เมื องรวม
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 จัดทําโดยสํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร ดําเนินการตามขั้นตอนการวาง
และจัดทําผังเมืองรวมตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 มีเงื่อนไขที่เกี่ยวของกับกฎหมายวาดวย
การผังเมือง องคกร นโยบาย และการสรางกลไก มาตรการ และวิธีดําเนินการตามผังเมืองรวม ครบถวนตาม
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กรอบแนวทางการวิจัยที่ผูวิจัยไดกําหนดไว โดยปจจุบันผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 ประกาศเปน
กฎกระทรวง ในป พ.ศ. 2556 และมีผลบังคับใชจนถึงปจจุบัน
ดังนั้น ผังเมืองรวมกรุ งเทพมหานคร พ.ศ. 2556 จึงมีความเหมาสมสําหรับการศึกษา และ
การวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบ เพื่อนําขอมูลมากําหนดโครงสรางและองคประกอบใหมของผังเมืองรวมตอไป
การกําหนดประชากร และกลุมตัวอยางในการวิจัย
การวิจัยนี้ ไดกําหนดกลุมประชากร ไดแก ผูเชี่ยวชาญ และผูปฏิบัติงานดานผังเมือง ดวยวิธีการ
เลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งเปนการกําหนดประชากรที่มีคุณลักษณะพิเศษ กลาวคือ
มีความรูความเขาใจ และความเชี่ยวชาญเฉพาะทางดานการผังเมืองซึ่งไดรวบรวมจํานวนผูเชี่ยวชาญ และ
ผูปฏิบัติงานดานการผังเมืองจากหนวยงานสวนกลาง ภูมิภาค และทองถิ่น โดยมีเครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ
การสัมภาษณ ซึ่งเปนการแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ และผูปฏิบัติงานดานการผังเมือง
โดยกลุมตัวอยางสามารถใหสัมภาษณไดจนเสร็จสิ้นกระบวนการ และสามารถติดตอไดสะดวก เพื่อนําขอคิดเห็น
และขอเสนอแนะตางๆ ที่ไดรับเพื่อสรุปผลการวิจัย การอภิปราย และเสนอแนะแนวทางการกําหนดโครงสราง
และองคประกอบใหมของผังเมืองรวม ตอไป
สําหรับการกําหนดกลุมตัวอยาง จําเปนตองคัดเลือกเฉพาะผูเชี่ยวชาญ และผูปฏิบัติงานดาน
การผังเมือง ดังนี้
1. ผูเชี่ยวชาญดานการผังเมือง
1.1 วาที่รอยเอก ธีรพงศ ครุธดิลกานันท โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ กรมโยธาธิการ
และผังเมือง
1.2 นางสาวสิริกุล เลี้ยงอนันต ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการผังเมือง กรมโยธาธิการ
และผังเมือง
1.3 นางสาวอัจฉรา ทิพยมณี หัวหนาฝายภาคเหนือ สวนงานผังเมืองรวมจังหวัด สํานักผังประเทศ
และผังภาค กรมโยธาธิการและผังเมือง
1.4 นายปองพล ทองสมจิ ต ร หั ว หน า กลุ ม งานประสานและติ ด ตามมติ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง
2. ผูปฏิบัติงานดานการผังเมือง
กําหนดเปนกลุมผูปฏิบัติงานดานการผังเมือง ที่ปฏิบัติงานตั้งแต 2 ปขึ้นไป เปนผูที่มีความรู
ความชํ านาญปฏิบัติงานดานผั งเมืองในหนวยงานส วนภูมิภ าค และหนวยงานทองถิ่น โดยการสัมภาษณ
กําหนดใหเปนการสัมภาษณแบบกลุม และไมระบุรายนามของผูใหสัมภาษณ
การออกแบบเครือ่ งมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ การสัมภาษณ สรางขึ้นจากการทบทวนทฤษฎี แนวคิด จากการสรุปผล
การวิเคราะหขอมูล และการวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบ เพื่อเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางแบบเจาะจง มีรายละเอียด ดังนี้
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1. วัตถุประสงค เพื่อสอบถามความคิดเห็น ขอเสนอแนะ และขอความคิดเห็นรวม เกี่ยวกับ
การวาง จัดทํา และการดําเนินการใหเปนไปตามผังเมืองรวม เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคของการผังเมือง
ทีส่ งผลตอการกําหนดโครงสรางและองคประกอบของผังเมืองรวมและการเสนอแนะแนวทางการกําหนด
โครงสรางและองคประกอบใหมของผังเมืองรวม
2. กลุมตัวอยาง ไดแก ผูเชี่ยวชาญ และผูป ฏิบตั งิ านดานการผังเมือง
3. กรอบการสัมภาษณ ผูวิจัยไดเลือกวิธีการสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structured Interview)
โดยการสัมภาษณเชิงลึก (In- Depth Interview) ซึ่งตั้งคําถามจาการกําหนดโครงสรางและองคประกอบใหม
ของผังเมืองรวมในเบื้องตน แลวใหผใู หสัมภาษณตอบคําถามซึ่งเปนการแสดงความคิดเห็นในลักษณะ “เห็นดวย”
หรือ “ไมเห็นดวย” พรอมกับเสนอแนะแนวทางการกําหนดโครงสรางและองคประกอบใหมของผังเมืองรวม
ตามที่ผูวิจัยไดสรุปผลการวิเคราะหไว แบงคําถามออกเปน 3 สวน ไดแก
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณ
สวนที่ 2 การแสดงความคิดเห็นตอโครงสรางและองคประกอบใหมของผังเมืองรวม
สวนที่ 3 การเสนอแนะแนวทางการกําหนดโครงสรางและองคประกอบใหมของผังเมืองรวม
การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บ รวบรวมขอมูล ในการวิจัย เชิ งคุณภาพ แบงออกเปนการเก็ บรวบรวมขอมู ลทุติยภู มิ
และการเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ ดังนี้
1. การเก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ
ขอมูลทุติยภูมิสําหรับการวิ จัย ไดแก ขอมูลที่ไดรวบรวมจากการคนควาเอกสารหนังสื อ
ทฤษฎี แนวคิดการกระจายอํานาจ และหลักการวางและจัดทําผังเมือง วิทยานิพนธ และบทความที่เกี่ยวของ
กับ การวางและจั ด ทํ า ผั ง เมื องในประเทศไทย การปรั บ ปรุ ง พระราชบั ญ ญั ติ การผั ง เมื องฉบั บ ใหม และ
กรณีศึกษาการผังเมืองของตางประเทศที่ประสบความสําเร็จ
2. การเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ
ขอมูลปฐมภูมิสําหรับการวิจัย ไดแก ขอมูลจากกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวม และ
ขอมูลจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ และผูปฏิบัติงานดานการผังเมือง และเอกสารรายงานการประชุม
สําหรับการเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการสัมภาษณกําหนดไว 3 วิธี ไดแก
2.1 การสัมภาษณแบบเผชิญหนา ผูวิจัยสัมภาษณโดยตรงกับผูเชี่ยวชาญ
2.2 การสัมภาษณผานทางไปรษณียอ ิเล็กโทรนิกส (Email) ในกรณีที่ผูใหสัมภาษณไมสะดวก
ใหเขาพบ หรือไมมีเวลาวาง หรืออยูในพื้นที่หางไกล ซึ่งผูวิจัยใชสัมภาษณผูปฏิบัติงานดานผังเมือง
2.3 การสัมภาษณผานทางโทรศัพท ในกรณีที่ผูใหสัมภาษณไมสะดวกใหเขาพบ หรือไมมี
เวลาวาง หรือตองการสัมภาษณเพิ่มเติมในบางประเด็น ซึ่งผูวิจัยใชสัมภาษณผูปฏิบัติงานดานผังเมือง
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กระบวนการวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา โดยนําขอมูลจากกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวม จํานวน
142 ผัง (ขอมูล ณ พ.ศ. 2558) การปรับปรุงพระราชบัญญัติการผังเมืองฉบับใหม ขอมูลจากกรณีศึกษาผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 และผังเมืองของตางประเทศ มาวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบเพื่อกําหนดโครงสราง
และองคประกอบใหมของผังเมืองรวมในเบื้องตน แลวนําไปสัมภาษณ เพื่อสอบถามความคิดเห็น และขอเสนอแนะ
มาพิจารณาประกอบกับผลการทบทวนทฤษฎี แนวคิด ตามกรอบทฤษฎีและแนวคิดการวิจัยที่ไดกําหนดไว
การตรวจสอบการวิเคราะหขอมูลและผลจากการสัมภาษณ
ผูวิจัยนําผลการการวิเคราะหขอมูลและผลจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ และผูปฏิบัติงานดาน
การผังเมือง และการทบทวนทฤษฎี มาวิเคราะห เนื้อหาเพื่อสรุปผลการวิเคราะหข อมูล ที่ไดจากการเก็ บ
รวบรวมขอมูลทั้งหมด โดยแสดงผลที่ไดสรุปเปนขอมูลเชิงคุณลักษณะ ซึ่ง มีประเด็นหลักของขอคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะตางๆ เมื่อทําการสรุปผลการวิเคราะหเรียบรอยแลว จึงไดนําผลการวิเคราะหดังกลาว ไปอภิปราย
ผลการวิจัย เพื่อเสนอแนะแนวทางการกําหนดโครงสรางและองคประกอบใหมของผังเมืองรวม ตอไป
สรุป
กรอบทฤษฎีและแนวคิดการวิจัย ไดอธิบายลักษณะโครงสรางและองคประกอบของผังเมืองรวม
ทีเ่ ปนผลจากการทบทวนทฤษฎี ซึ่งสงผลตอการวาง จัดทํา และการดําเนินการตามผังเมืองรวมใหบรรลุตาม
เจตนารมณของการผังเมือง ประกอบดวย
1. โครงสรางของอํานาจ หนาที่ ภารกิจขององคกร บุคคล และคณะกรรมการตางๆ ซึ่งเกี่ยวของกับ
1.1 การวางและจัดทําผังเมืองรวม
1.2 กระบวนการพิจารณาไตรตรองและใหความเห็นชอบผังเมืองรวม
2. องคประกอบของผังเมืองรวม ประกอบดวย
2.1 การกําหนดเนื้อหาของนโยบายการพัฒนาเมืองรายสาขาเปนสาระสําคัญไวในผังเมืองรวม
2.2 การจัดทําแผนที/่ แผนผัง และแผนงาน/โครงการพัฒนาเมืองระยะสั้น/ระยะยาว
2.3 การจัดทําแผนผังการใชประโยชนทดี่ ิน/ขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน
2.4 การจัดทําแผนการลงทุนที่สอดคลองกับนโยบายและคูขนานไปกับการวางและจัดทํา
ผังเมืองรวม
2.5 การกําหนดมาตรการเพื่อลดความเลี่ยมล้ํา จากการใชประโยชนที่ดินและขอกําหนด
ตามผังเมืองรวม
ซึ่ ง ผู วิ จั ย จะได นํ า ไปใช เ ป นกรอบการวิ จั ย เพื่ อค นหาแนวทางการกํ า หนดโครงสร า งและ
องคประกอบใหมของผังเมืองรวม ตอไป
กระบวนการวิจัย ไดกําหนดไว 4 ขั้นตอน ไดแก
1. การออกแบบการวิจัย
2. การรวบรวมและจัดเก็บขอมูล
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3. การวิเคราะหขอมูล
4. การสรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และเสนอแนะ
การเก็บรวบรวมขอมูล ไดจัดเก็บขอมูลการวางและจัดทําผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง
พ.ศ. 2518 จากกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวม จํานวน 142 ผัง และเลือกผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2556 เปนพื้นที่กรณีศึกษาการดําเนินการตามผังเมืองรวม
การกําหนดประชากร และกลุมตัวอยางในการวิจัย กําหนดกลุมประชากรแบบเฉพาะเจาะจง
(Purposive Sampling) ซึ่งเปนผูที่มีความรูความเขาใจ และความเชี่ยวชาญเฉพาะทางดานการผังเมือง
กลุมตัวอยาง คือ ผูเชี่ยวชาญ และผูปฏิบัติงานดานผังเมือง
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ การสัมภาษณ เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางแบบเจาะจง เพื่อสอบถาม
ความคิดเห็น และขอเสนอแนะ การสัมภาษณเปนแบบมีโครงสราง (Structured Interview) เนนการสัมภาษณ
เชิงลึก (In- Depth Interview) โดยกําหนดประเด็นคําถามใหผูใหสัมภาษณ แสดงความคิดเห็นเฉพาะประเด็น
คําถามที่กําหนดไว
การวิ เ คราะห ข อมู ล ผู วิจัยเลือกวิ ธี การวิ เคราะห เนื้ อหา และกํ า หนดวิ ธี การตรวจสอบผล
การวิเคราะหขอมูลและผลการสัมภาษณ ดวยวิธีการตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา (Triangulation)

บทที่ 4
การวาง จัดทํา และการดําเนินการตามผังเมืองรวม
การศึกษาในบทนี้ เปนการศึกษาภายใตกรอบการวิจัย เพื่อศึกษาโครงสรางและองคประกอบ
ของผังเมืองรวม โดยการรวบรวมขอมูลจากกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวม จํานวน 142 ผัง (ขอมูล ณ พ.ศ. 2558)
การศึกษาการดําเนินการตามผังเมืองรวมจากกรณีศึกษาผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 แลวนําผล
การศึ กษามาอธิ บ ายลั กษณะโครงสร างและองค ป ระกอบของผั งเมื องรวมในป จจุ บั น และการวิ เ คราะห
เชิงเปรียบเทียบตอไป
1. การศึกษากระบวนการวางและจัดทําผังเมืองรวม
พระราชบั ญญั ติ การผั ง เมื อง พ.ศ. 2518 ไดกํา หนดวิ ธีดํา เนิ นการจั ด ทํา ผัง เมืองรวมเพื่อให
ผังเมืองรวมมีผลบังคับใชได ตามกฎหมาย ผู วิจัยดํา เนินการวิจัยโดยการเก็ บข อมูล กฎกระทรวงให ใชบั งคั บ
ผังเมืองรวมในระดับเมืองและชุมชนที่มีการประกาศใชบังคับแลว นับตั้งแตการประกาศกฎกระทรวงใหใชบังคับ
ผังเมืองรวมระยอง พ.ศ. 2526 (กรมโยธาธิการและผังเมือง, 2558) จนถึงปจจุบัน โดยคัดเลือกขอมูลเฉพาะ
กฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมในระดับเมืองและชุมชนที่มีผลบังคับใชอยูในปจจุบัน พ.ศ. 2558 จํานวน
ทั้งสิ้น 142 ผัง (ตารางที่ 2) ซึ่ง ณ ชวงเวลาที่ทําการวิจัยผูวิจัยไดดําเนินการรวบรวมและจัดเก็บ ขอมูลนั้น
เปนการดําเนินการกอนพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 จะประกาศใชบังคับ ประกอบกับ
ปจจุบันยังไมมกี ฎกระทรวงฯ ที่ดําเนินการตาม พ.ร.บ.การผังเมือง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 จึงไมมีขอมูลนํามา
วิเคราะห และสรุปผลการวิจัยได
ดังนั้น ผูวิจัยจึงดําเนินการรวบรวมและจัดเก็ บขอมูลการวางและจัด ทําผังเมืองรวม ภายใต
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ตามกรอบการวิจัยซึ่งผูวิจัยไดกําหนดไว ประกอบดวย ผูรับผิดชอบ
การจัดทําผังเมืองรวม ผูพิจารณาใหความเห็นชอบผังเมืองรวม และองคประกอบของผังเมืองรวม ดําเนินการ
จัดเก็บขอมูลได ดังนี้
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ลําดับที่

ตารางที่ 2 กฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวม จํานวน 142 ผัง (ขอมูล ณ พ.ศ. 2558)
จังหวัด

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

สระแกว
สุโขทัย
พระนครศรีอยุธยา
พิจิตร
ระยอง
สระบุรี
สุโขทัย
อุตรดิตถ
ปทุมธานี
ระนอง
ชลบุรี
อุดรธานี
ชัยนาท
พิษณุโลก
พังงา
สุราษฎรธานี
ยะลา
ตราด
นครสวรรค
ประจวบคีรีขันธ
สกลนคร
ฉะเชิงเทรา
ศรีสะเกษ
ยะลา
ตรัง
ประจวบคีรีขันธ
หนองคาย
แพร
ชลบุรี
กระบี่

กฎกระทรวงผังเมืองรวม
เมืองสระแกว
เมืองสวรรคโลก
ชุมชนทาเรือ
เมืองพิจิตร
ชุมชนบานเพ
เมืองพระพุทธบาท
เมืองสุโขทัย
เมืองอุตรดิตถ
เมืองทาโขลง-คลองหลวง-รังสิต
เมืองระนอง
เมืองชลบุรี
เมืองอุดรธานี
เมืองชัยนาท
เมืองพิษณุโลก
ชุมชนโคกกลอยและทายเหมือง
ชุมชนเกาะแตน
เมืองเบตง
ชุมชนแหลมงอบ
เมืองตาคลี
ชุมชนกม. 5
เมืองสกลนคร
ชุมชนบางปะกง
เมืองศรีสะเกษ
เมืองยะลา
เมืองหวยยอด
เมืองประจวบคีรีขันธ
เมืองหนองคาย
เมืองแพร
ชุมชนพานทอง-หนองตําลึง
เมืองกระบี่

วันที่
ประกาศ
07 ต.ค. 47
13 ต.ค. 48
20 เม.ย. 49
26 เม.ย. 49
11 ต.ค. 49
26 ต.ค. 52
13 พ.ย. 52
21 ธ.ค. 52
28 ธ.ค. 52
10 ก.พ. 53
07 พ.ค. 53
09 ก.ค. 53
15 ก.ย. 53
15 ก.ย. 53
02 ก.ค. 53
22 ธ.ค. 53
16 ก.พ. 54
23 ก.พ. 54
11 มีค. 54
22 เม.ย. 54
22 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
20 พ.ค. 54
03 มิ.ย. 54
03 มิ.ย. 54
11 ต.ค. 54
21 ต.ค. 54
02 ธ.ค. 54
23 ธ.ค. 54

ผูดําเนินการ หมายเหตุ
อปท.
อปท.
อปท.
อปท.
อปท.
อปท.
อปท.
อปท.
อปท.
อปท.
กรม
อปท.
อปท.
อปท.
กรม
อปท.
กรม
กรม
อปท.
กรม
อปท.
กรม
กรม
อปท.
กรม
กรม
กรม
กรม
กรม
กรม
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ลําดับที่

ตารางที่ 2 กฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวม จํานวน 142 ผัง (ขอมูล ณ พ.ศ. 2558) (ตอ)
จังหวัด

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

นครสวรรค
เชียงราย
ราชบุรี
สระบุรี
ตรัง
ฉะเชิงเทรา
ตาก
ปทุมธานี
พระนครศรีอยุธยา
พะเยา
เชียงราย
ประจวบคีรีขันธ
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
นาน
ราชบุรี
ระยอง
เชียงราย
เชียงราย
พะเยา
ลําพูน
สุพรรณบุรี
สระบุรี
ปราจีนบุรี
นครศรีธรรมราช
ระยอง
พิจิตร
พระนครศรีอยุธยา
ประจวบคีรีขันธ

กฎกระทรวงผังเมืองรวม
เมืองนครสวรรค
ชุมชนบานเหลา
เมืองโพธาราม
ชุมชนวิหารแดง
เมืองกันตัง
ชุมชนบานโพธิ์
เมืองแมสอด
เมืองลําลูกกา-บึงยี่โถ
ชุมชนผักไห-ลาดชะโด
ชุมชนแมใจ
ชุมชนบุญเรือง
ชุมชนไรใหม-ไรเกา
ชุมชนบางบาล-มหาพราหมณ
ชุมชนบานแพรก-โรงชาง-มหาราช
ชุมชนทุงชาง
เมืองราชบุรี
ชุมชนทุงควายกิน-กองดิน
ชุมชนจันจวา
ชุมชนเวียงชัย
ชุมชนดงเจน
เมืองลําพูน
เมืองสุพรรณบุรี
เมืองหนองแค
เมืองปราจีนบุรี
เมืองปากพนัง
ชุมชนบานคาย-มาบขา
ชุมชนบางไผ
ชุมชนบางซาย
ชุมชนกุยบุรี

วันที่
ประกาศ
23 ธ.ค. 54
05 ม.ค. 55
03 ก.พ. 55
08 ก.พ. 55
24 ก.พ. 55
16 มี.ค. 55
04 เม.ย. 55
11 เม.ย. 55
11 เม.ย. 55
11 เม.ย. 55
25 เม.ย. 55
25 เม.ย. 55
25 เม.ย. 55
16 พ.ค. 50
30 พ.ค. 55
30 พ.ค. 55
30 พ.ค. 55
13 มิ.ย. 55
13 มิ.ย 55
15 มิ.ย. 55
15 มิ.ย. 55
22 มิ.ย. 55
27 มิ.ย. 55
04 ก.ค. 55
22 ก.ค 55
24 ก.ค 55
29 ส.ค. 55
01 ส.ค. 55
05 ก.ย. 55

ผูดําเนินการ หมายเหตุ
กรม
กรม
กรม
กรม
อปท.
กรม
กรม
กรม
กรม
กรม
กรม
กรม
กรม
อปท.
กรม
กรม
กรม
กรม
กรม
กรม
กรม
กรม
อปท.
กรม
กรม
กรม
กรม
กรม
กรม
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ลําดับที่

ตารางที่ 2 กฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวม จํานวน 142 ผัง (ขอมูล ณ พ.ศ. 2558) (ตอ)
จังหวัด

กฎกระทรวงผังเมืองรวม

วันที่
ประกาศ

ผูดําเนินการ หมายเหตุ

60
61
62
63
64
65

ชลบุรี
บริเวณอุตสาหกรรมและชุมชนแหลมฉบัง
เมืองวัดสิงห (ชัยนาท) - เมืองทาซุง (อุทัยธานี)
พะเยา
ชุมชนบานถ้ํา
นครศรีธรรมราช ชุมชนจุฬาภรณ
อุตรดิตถ
เมืองลับแล
พิจิตร
ชุมชนทับคลอ

30 พ.ย. 55
06 ธ.ค. 55
06 ธ.ค. 55
06 ธ.ค. 55
11 ธ.ค. 55
11 ธ.ค. 55

กรม
กรม
กรม
กรม
อปท.
กรม

66
67
68
69

เพชรบุรี
พะเยา
เพชรบุรี
เชียงราย

26 ธ.ค. 55
29 ธ.ค. 55
06 มี.ค. 56
2๕ เม.ย.56

กรม
กรม
กรม
กรม

70 กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
71 เชียงใหม
เมืองเชียงใหม

16 พ.ค. 56
21 พ.ค .56

กทม.
กรม

72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

02 ก.ค. 56
05 ก.ค. 56
05 ก.ค. 56
09 ก.ค. 56
09 ก.ค. 56
31 ก.ค. 56
02 ส.ค. 56
25 ก.ย 56
29 พ.ย. 56
04 ต.ค. 56
04 ต.ค. 56
25 ต.ค. 56
01 พ.ย. 56
20 ธ.ค. 56
02 ม.ค. 57
05 ก.พ. 57
13 ก.พ. 57

อปท.
อปท.
กรม
อปท.
กรม
อปท.
กรม
กรม
กรม
กรม
กรม
กรม
กรม
อปท.
กรม
อปท.
อปท.

อางทอง
สระแกว
นาน
ลพบุรี
นาน
อํานาจเจริญ
สงขลา
สมุทรสาคร
พะเยา
กําแพงเพชร
ชลบุรี
ชัยภูมิ
ฉะเชิงเทรา
นราธิวาส
มหาสารคาม
สมุทรปราการ
สุราษฎรธานี

ชุมชนบางตะบูน
ชุมชนงิม
ชุมชนบานลาด
ชุมชนแมจัน - สันทราย

เมืองปาโมก
เมืองอรัญประเทศ
ชุมชนเชียงกลาง
เมืองบานหมี่
ชุมชนนานอย
เมืองอํานาจเจริญ
ชุมชนพะตง-พังลา
ชุมชนบานแพว
ชุมชนหวยขาวก่ํา
ชุมชนขาณุวรลักษบุรี
ชุมชนหัวกุญแจ - หนองไผแกว
ชุมชนลาดใหญ
ชุมชนพนมสารคาม - เกาะขนุน
เมืองนราธิวาส
ชุมชนทาขอนยาง-ขามเรียง
สมุทรปราการ
เมืองนาสาร

89

ลําดับที่

ตารางที่ 2 กฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวม จํานวน 142 ผัง (ขอมูล ณ พ.ศ. 2558) (ตอ)
จังหวัด

89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118

แมฮองสอน
ชัยภูมิ
ราชบุรี
ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี
มุดหาร
ชัยภูมิ
นราธิวาส
นครปฐม
สมุทรสงคราม
พิจิตร
สิงหบุรี
อุทัยธานี
ตรัง
จันทบุรี
พิษณุโลก
ประจวบคีรีขันธ
กําแพงเพชร
ลพบุรี
พิษณุโลก
พะเยา
พะเยา
ลําพูน
พิษณุโลก
ขอนแกน
นาน
แพร
แมฮองสอน
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ

กฎกระทรวงผังเมืองรวม
เมืองแมฮองสอน
ชุมชนคอนสวรรค
เมืองบานโปง
ชุมชนสุวินทวงศ
เมืองพัทยา
ชุมชนนิคมคําสรอย
ชุมชนหนองบัวระเหว
ชุมชนพิกุลทอง
ชุมชนนครชัยศรี
เมืองสมุทรสงคราม
เมืองตะพานหิน
เมืองสิงหบุรี
เมืองอุทัยธานี
เมืองตรัง
เมืองทาใหม
ชุมชนนครไทย
ชุมชนบานกรูด
ชุมชนสลกบาตร
ชุมชนลํานารายณ
ชุมชนบางระกํา
ชุมชนดอกคําใต
ชุมชนเชียงมวน
ชุมชนทากาศ
ชุมชนวังทอง
เมืองบานไผ
เมืองนาน
ชุมชนสูงเมน
ชุมชนปาย
ชุมชนบานคายหมื่นแผว
ชุมชนนาหนองทุม

วันที่
ประกาศ
21 ก.พ. 57
17 มี.ค. 57
10 ก.พ. 58
11 ก.พ. 58
02 เม.ย. 58
20 พ.ค. 58
03 มิ.ย. 58
05 มิ.ย. 58
05 มิ.ย. 58
12 มิ.ย. 58
17 มิ.ย. 58
08 ก.ค. 58
08 ก.ค. 58
10 ก.ค. 58
10 ก.ค. 58
14 ก.ค. 58
14 ก.ค. 58
17 ก.ค. 58
17 ก.ค. 58
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
14 ส.ค. 58
14 ส.ค. 58
14 ส.ค. 58
18 ส.ค. 58
18 ส.ค. 58
20 ส.ค. 58
20 ส.ค. 58
20 ส.ค. 58

ผูดําเนินการ หมายเหตุ
กรม
กรม
กรม
กรม
อปท.
กรม
กรม
กรม
กรม
อปท.
อปท.
กรม
อปท.
กรม
อปท.
อปท.
กรม
กรม
กรม
อปท.
กรม
กรม
กรม
อปท.
กรม
อปท.
กรม
กรม
กรม
กรม
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ลําดับที่

ตารางที่ 2 กฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวม จํานวน 142 ผัง (ขอมูล ณ พ.ศ. 2558) (ตอ)
จังหวัด

119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142

ปตตานี
สุราษฎรธานี
แมฮองสอน
แพร
พิษณุโลก
พระนครศรีอยุธยา
ประจวบคีรีขันธ
สตูล
พิจิตร
พิษณุโลก
พิษณุโลก
สุพรรณบุรี
นครปฐม
สงขลา
พิษณุโลก
แพร
ลําปาง
พิษณุโลก
พิษณุโลก
ตราด
ลพบุรี
ลําปาง
ลําปาง
พิจติ ร

กฎกระทรวงผังเมืองรวม
เมืองปตตานี
ชุมชนเกาะพะงัน
ชุมชนแมสะเรียง
ชุมชนรองกวาง
ชุมชนปลักแรด
ชุมชนลาดบัวหลวง-สามเมือง
ชุมชนทับสะแก
เมืองสตูล
ชุมชนโพธิ์ประทับชาง
ชุมชนบานใหม
ชุมชนวังฆอง
เมืองสองพี่นอง
ชุมชนพุทธมนฑล
ชุมชนกําแพงเพชร - นาสีทอง
ชุมชนเนินมะปราง
ชุมชนเดนชัย - แมจั๊วะ
ชุมชนลอมแรด
ชุมชนพรหมพิราม
ชุมชนบางกระทุม
เมืองตราด
ชุมชนแกงเสือเตน
เมืองลําปาง
ชุมชนหลวงเหนือ
เมืองบางมูลนาก

วันที่
ประกาศ
24 ส.ค. 58
24 ส.ค. 58
24 ส.ค. 58
26 ส.ค. 58
26 ส.ค. 58
26 ส.ค. 58
01 ก.ย. 58
01 ก.ย. 58
07 ก.ย. 58
07 ก.ย. 58
09 ก.ย. 58
09 ก.ย. 58
09 ก.ย. 58
14 ก.ย. 58
14 ก.ย. 58
14 ก.ย. 58
26 พ.ย. 58
02 ธ.ค. 58
08 ธ.ค. 58
08 ธ.ค. 58
08 ธ.ค. 58
08 ธ.ค. 58
21 ธ.ค. 58
25 ธ.ค. 58

ผูดําเนินการ หมายเหตุ
กรม
อปท.
กรม
กรม
อปท.
กรม
กรม
อปท.
กรม
อปท.
อปท.
อปท.
กรม
อปท.
อปท.
กรม
กรม
อปท.
อปท.
อปท.
กรม
อปท.
อปท.
อปท.

หมายเหตุ : กรม หมายถึง กรมโยธาธิการและผังเมือง
อปท. หมายถึง องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ที่มา : กรมโยธาธิการและผังเมือง, กฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวม, เขาถึงเมื่อ 28 ธันวาคม 2557,
เขาถึงไดจาก http://www.dpt.go.th
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1.1 ผูรับผิดชอบการวางและจัดทําผังเมืองรวม
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ไดกําหนดผูรับผิดชอบการวางและจัดทําผังเมืองรวม
ในมาตรา 4 ไดแก เจาพนักงานการผัง และเจาพนักงานทองถิ่น
“เจาพนักงานการผัง ในกรณีที่มีการประกาศใชบังคับพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน
ที่จะทําการสํารวจเพื่อวาง จัดทํา หรืออนุมัติผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ หมายความวา เจาพนักงานการผัง
ตามที่ระบุไวในพระราชกฤษฎีกา ในกรณีที่มีการบังคับใชผังเมืองรวม หมายความวา กรมโยธาธิการและผังเมือง
หรือเจาพนักงานทองถิ่น ผูวางและจัดทําผังเมืองรวม ในกรณีที่มีการบังคับใชผังเมืองเฉพาะ หมายความวา ผูวาง
และจัดทําผังเมืองเฉพาะ” (พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518, มาตรา 4 วรรคเจ็ด)
“เจาพนักงานทองถิ่น ในเขตเทศบาล หมายความวา คณะเทศมนตรี ในเขตสุขาภิบาล
หมายความวา คณะกรรมการสุขาภิบาล ในเขตขององคการบริหารสวนจังหวัด หมายความวา ผูวาราชการ
จังหวัดหรือนายอําเภอซึ่งไดรับมอบหมายจากผูวาราชการจังหวัดใหทําการแทน ในเขตกรุงเทพมหานคร
หมายความว า ผู ว า ราชการกรุ ง เทพมหานครหรื อ หั ว หน า เขตซึ่ ง ได รั บ มอบหมายจากผู ว า ราชการ
กรุงเทพมหานครใหทําการแทน” (พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518, มาตรา 4 วรรคแปด)
นอกจากนี้ ยังได บัญญัติถึง “เจาหนาที่ดําเนินการ หมายความวา เจาพนักงานทองถิ่ น
หรือองคการหรือบรรษัทของรัฐซึ่งมีอํานาจ หนาที่ หรือซึ่งไดรับมอบหมายใหมีอํานาจหนาที่กระทํากิจการให
เปนไปตามผังเมืองเฉพาะ” (พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518, มาตรา 4 วรรคเกา)
จากการตีความตามมาตรา 4 ผูรับผิดชอบในการวางและจัดทําผังเมืองรวม ประกอบดวย
กรมโยธาธิการและผัง เมือง ในฐานะเจาพนักงานการผัง มีอํานาจหนาที่ในการวางและ
จัดทําผังเมืองรวมตามที่เห็นสมควร ซึ่งจะตองแจงใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบและตองใหแสดงความคิดเห็น
ตอกรมโยธาธิการและผังเมืองดวย
เจาพนักงานทองถิ่น มีอํานาจในการวางและจัดทําผังเมืองรวมในพื้นที่ของตน โดยจะตอง
ขออนุมัติการวางและจัดทําผังเมืองรวมจากคณะกรรมการผังเมือง ตามมาตรา 18 จึงจะสามารถดําเนินการ
วางและจั ดทําผังเมื องรวมนั้ นได และจะตองอยู ภายใตการควบคุม ตรวจสอบมาตรฐานทางวิช าการจาก
กรมโยธาธิการและผังเมือง
จากการรวบรวมขอมูลกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมอยูในปจจุบัน จํานวน 142 ผัง
(ตารางที่ 2) จํ า แนกผู รับ ผิ ด ชอบการวางและจั ด ทํ า ผั ง เมื องรวมที่ พบในกฎกระทรวงฯ ซึ่ ง ดํ า เนิ นการ
โดยเจ าพนั กงานการผัง (กรมโยธาธิ การและผั งเมื อง) จํานวน 90 ผั ง คิดเปนสัดส วนรอยละ 64 และเป น
กฎกระทรวงฯ ที่ดําเนินการโดยเจาพนักงานทองถิ่น จํานวน 52 ผัง คิดเปนสัดสวนรอยละ 36 (แผนภูมทิ ี่ 5)
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36 %
64 %

กรมโยธาธิการและผังเมือง 90 ผัง

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 52 ผัง

แผนภูมิที่ 5 สัดสวนผูร ับผิดชอบการวางและจัดทําผังเมืองรวม
1.2 ผูพิจารณาไตรตรองและใหความเห็นชอบผังเมืองรวม
ผูวิจัยไดแบงการศึกษากระบวนการพิจารณาไตรตรองผังเมืองรวม ออกเปน 2 แนวทาง
หลัก ไดแก การพิจารณาไตรตรองและการใหความเห็นผังเมืองรวม และการพิจารณาเห็นชอบผังเมืองรวม
ซึ่งเกี่ยวของกับบุคคล และคณะกรรมการ อธิบายได ดังนี้
1.2.1 การพิจารณาไตรตรองและการใหความเห็นผังเมืองรวม
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 กําหนดหนาที่ของบุคคล ซึ่งประกอบขึ้น
เปนคณะกรรมการคณะหนึ่ง ทําหนาที่พิจารณาไตรตรองและใหความเห็นผังเมืองรวมที่จัดทําขึ้น โดยเจา
พนักงานการผัง (กรมโยธาธิการและผังเมือง) และเจาพนักงานทองถิ่น (องคกรปกครองสวนทองถิ่น) ไดแก
1.2.1.1 คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม
มาตรา 21 เมื่อกําหนดใหมีการวางและจัดทําผังเมืองรวมขึ้นในทองที่ใด
ใหผูวาราชการจังหวัดในทองที่นั้น แตงตั้งคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบดวย ผูแทนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ผูแทนกรมโยธาธิการและผังเมือง ผูแทนจากสวนราชการตางๆ และบุคคลในพื้นที่วาง
ผังที่เห็ นสมควร รวมกันไมนอยกวา 15 คน และไม เกิน 21 คน ทํา หนาที่ ใหคํา ปรึกษาและความคิดเห็ น
เกี่ยวกับผังเมืองรวมที่กรมฯ หรือเจาพนักงานทองถิ่นเปนผูวางผัง
1.2.1.2 กรมโยธิการและผังเมือง
กําหนดใหเจาพนักงานทองถิ่น ผูวางผังจะตองสงรางผังเมืองรวมที่จัดทําขึ้น
ใหกรมฯ พิจารณาใหความเห็น เมื่อกรมฯ พิจารณาแลวเห็นควรใหมีการปรับปรุงแกไข กรมฯจะตองแจงให
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เจาพนักงานทองถิ่นทราบเพื่อดําเนินการปรับปรุงแกไขแลว ใหกรมฯ นํารางผังเมืองรวมที่แกไขปรับปรุง
เรียบรอยเสนอตอคณะกรรมกรผังเมืองเพื่อขอความเห็นชอบ
กรณีกรมฯ มีความเห็นใหแกไขปรับปรุงแตเจาพนักงานทองถิ่นผูวางผัง
ไมเห็นดวยกับกรมฯ ใหทองถิ่นแจงเหตุผลตอกรมฯ แลวเสนอตอคณะกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาชี้ขาด
ตอไป
ดั ง นั้ น หน า ที่ ข องกรมฯในการพิ จารณาให ค วามเห็ นผั ง เมื องรวมนั้ น
แบงออกเปน 2 ลักษณะ ไดแ ก การใหความเห็ นผังเมืองรวมที่เจา พนักงานทองถิ่นเป นผูวางผัง และการ
พิจารณาผังเมืองรวมที่เจาพนักงานทองถิ่นเปนผูวางผังในเชิงวิชาการดานผังเมืองและการตรวจสอบความ
ถูกตองเหมาะสมของผังใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานทางผังเมืองที่กรมฯ เปนผูกําหนดขึ้น เพื่อใหผังเมือง
รวมที่เจาพนักงานทองถิ่นจัดทําขึ้นเปนไปตามมาตรฐานทางวิชาการผังเมือง
1.2.2 การพิจารณาใหความเห็นชอบผังเมืองรวม
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 กําหนดหนาที่ของบุคคล ซึ่งประกอบขึ้น
เปนคณะกรรมการคณะหนึ่ง ทําหนาที่พิจารณาความเห็นชอบผังเมืองรวมที่จัดทําขึ้น โดยเจาพนักงานการผัง
(กรมโยธาธิการและผังเมือง) และเจาพนักงานทองถิ่น (องคกรปกครองสวนทองถิ่น) และการพิจารณาชี้ขาด
ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่น (องคกรปกครองสวนทองถิ่น) ผูวางผัง มีความเห็นขัดแยงกับความเห็นทาง
วิชาการของกรมโยธาธิการและผังเมือง มีรายละเอียด ดังนี้
1.2.2.1 คณะกรรมการผังเมือง
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 มาตรา 6 ไดกําหนดคณะบุคคล
คณะหนึ่ง เรียกวา “คณะกรรมการผังเมือง” ประกอบดวย 1) กรรมการโดยตําแหนงจากสวนราชการ จํานวน
7 คน 2) ผูทรงคุณวุฒิทางการผังเมือง จํานวนไมเกิน 7 คน และจะตองไดรับการแตงตั้งจากคณะรัฐมนตรี
และ 3) กรรมการผูแทนสถาบันองคการอิสระและบุคคลอื่นที่มีความเกี่ยวของกับการผังเมืองจํานวน ไมเกิน 7 คน
และจะตองไดรับการแตงตั้งจากคณะรัฐมนตรี และมีวาระการดํารงตําแหนงคณะกรรมการผังเมือง คราวละ
2 ป มีอํานาจและหนาทีต่ ามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 จําแนกได ดังนี้
1. อํานาจในการแตงตั้งคณะอนุกรรมการผังเมือง และคณะที่ปรึกษา
ผังเมืองรวม
คณะกรรมการผังเมือง มีอํานาจในการแตงตั้งคณะอนุกรรมการผังเมือง
เพื่อกลั่นกรอง ตรวจสอบ หรือ พิจารณาเรื่ องตางๆ ที่ เกี่ยวข องกั บผังเมือง การวางและจัดทําผั งเมื อง และ
เรื่องอื่นๆ ทีอ่ ยูในอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการผังเมือง หรือใหความชวยเหลือในการดําเนินกิจการอยางใด
อยางหนึ่งตามที่ไดรับมอบหมาย แลวใหคณะอนุกรรมการผังเมืองรายงานตอคณะกรรมการผังเมือง
สําหรับการแตงตั้งคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม ดําเนินการตามมาตรา 21
กําหนดใหผูวาราชการจังหวัดแตล ะจังหวัดแตงตั้งคณะที่ปรึกษาผังเมื องรวมในแตละท องที่ที่มีการจัดทํ า
ผังเมืองรวม เพื่อใหคําปรึกษาและความคิดเห็นเกี่ยวกับผังเมืองรวมที่จัดทําขึ้น สําหรับ กรณีที่มีการจัดทํา
ผังเมืองรวมในทองที่คาบเกี่ยวกัน ตั้งแต 2 จังหวัดขึ้นไป ใหคณะกรรมการผังเมืองมีอํานาจในการแตงตั้ง
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม
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2. อํานาจหนาที่ในการอนุมัติผังเมืองรวม
มาตรา 18 กําหนดใหการวางและจัดทําผังเมืองรวม โดยเจาพนักงาน
ทองถิ่น จะตองไดรับการอนุมัติผังเมืองรวมจากคณะกรรมการผังเมือง ทั้งนี้ คณะกรรมการผังเมือง ยังมี
อํานาจหนาที่สั่งใหกรมโยธาธิการและผังเมือง หรือเจาพนักงานทองถิ่นรวมกันวางและจัดทําผังเมืองรวม
และกําหนดคาใชจายซึง่ องคการบริหารสวนทองถิ่นจะตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นในการวางและ
จัดทําผังเมืองรวม
3. อํานาจหนาที่ในการพิจารณาผังเมืองรวม
ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ระบุใหการพิจารณาและ
ใหความเห็นชอบผังเมืองรวมนั้น เปนหนาที่โดยตรงของคณะกรรมการผังเมือง โดยกําหนดใหการพิจารณา
ผังเมืองรวมดําเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมาย ซึ่งไดกําหนดหลักเกณฑการพิจารณาผังเมืองรวมในมาตรา
ตางๆ ดังนี้
3.1 มาตรา 22 การพิ จารณาใหความเห็นชอบผั งเมืองรวม กรมฯ หรื อ
เจาพนักงานทองถิ่น ซึ่งเปนผูวางผังเมื่อดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวมเสร็จเรียบรอยแลว จะตองนํา
ผังเมืองรวมดังกลาว เสนอตอคณะกรรมการผังเมืองเพื่อขอความเห็นชอบกอนจึงจะสามารถดําเนินการตาม
กระบวนการกฎหมายตอไปได
3.2 มาตรา 24 การพิจารณาคํา รองของผูมีสวนไดเสีย ตามขั้นตอน
การวางและจัดทําผังเมืองรวม เมื่อผังเมืองรวมเห็นชอบจากคณะกรรมการผังเมืองแลว จะตองนําผังดังกลาว
ปดประกาศ 90 วัน เพื่อใหผูมีสวนไดเสียยื่นคํารองขอแปลงเปลี่ยน แกไข หรือยกเลิก ผังเมืองรวมภายใน
90 วัน หากมีผูยื่นคํารองฯ กรมฯหรือเจาพนักงานทองถิ่น ซึ่งเปนผูว างผัง จะตองรวบรวมคํารองฯ ทั้งหมดแลว
เสนอคํ าร องขอนั้นตอคณะกรรมการผั งเมืองพร อมดวยความเห็นของผูวางผัง ความเห็ นของคณะที่ ปรึ กษา
ผังเมืองรวม และความเห็ นของกรมฯ เสนอตอคณะกรรมการผังเมื องพิจารณา หากคณะกรรมการผั งเมือง
มี มติ เห็ นชอบด วยกั บคํ า ร องขอนั้ น ให คณะกรรมการผั งเมื องสั่ งให กรมฯ หรื อเจ าพนั กงานท องถิ่ นแก ไข
เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกขอกําหนดดังกลาวในผังเมืองรวมนั้น แตถาไมเห็นชอบ คณะกรรมการผังเมืองสามารถ
สั่งใหยกคํารองนั้นได
3.3 มาตรา 26 การขอแก ไขกฎกระทรวงผังเมืองรวม ในระหวางที่
กฎกระทรวงให ใชบั งคับ ผัง เมืองรวมประกาศใชบัง คับ คณะกรรมการผังเมืองมีอํานาจในการพิจารณาให
ความเห็นชอบการแกไขปรับปรุงผังเมืองรวมใหเหมาะสมกับสภาพการณและสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป
หรือเพื่อประโยชนแหงรัฐ โดยจะตองเสนอผังที่จะขอแกไขกฎกระทรวงฯ ดําเนินการตามขั้นตอนพิ จารณา
และการใหความเห็นของคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม ความเห็นของกรมฯ แลวเสนอคณะกรรมการผังเมือง
เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการขอแกไขกฎกระทรวงฯ นั้นๆ แลวนําไปปดประกาศ 90 วัน ใหประชาชน
ทราบ และดําเนินการตามมาตรา 24 ตามลําดับ
3.4 มาตรา 27 การใชประโยชนที่ดินของประชาชน กรณีที่มีการใช
ประโยชน ที่ดิ นมากอนที่ กฎกระทรวงใหใชบั ง คับ ผัง เมืองรวมจะประกาศใช บั งคั บถื อว า ไม มีผ ลยอนหลั ง
แตหากคณะกรรมการผังเมืองเห็นวาการใชประโยชนที่ดินของประชาชนดังกลาว ขัดตอนโยบายของผังเมืองรวม
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ทีเ่ กี่ยวกับสุขลักษณะ ความปลอดภัยของประชาชน และสวัสดิภาพของสังคมในภาพรวม คณะกรรมการ
ผัง เมื องมีอํานาจหน าที่ ในการกํ าหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่ อนไขการใช ประโยชนที่ดิน พรอมทั้ งให มี
หนั ง สื อแจ ง ให เ จ า ของหรื อผู ค รอบครองที่ ดิ น แก ไขเปลี่ ย นแปลงหรื อระงั บ การใช ป ระโยชน ที่ดิ น และ
กําหนดใหเจาของหรือผูครอบครองที่ดินมีสิทธิอุทธรณไดตาม มาตรา 70
4. หนาที่ในการแนะนําเรื่องตางๆ เกี่ยวกับการผังเมือง
ตามกระบวนการพิจารณาผังเมืองรวม คณะกรรมการผังเมืองมีหนาที่
ในการแนะนํ า เรื่ องต า งๆ ที่เ กี่ ย วข องกั บ การผัง เมื อง ซึ่ง เป นการแนะนํ า ของคณะกรรมการผัง เมื องที่ มี
ประโยชนตอการวางและจัดทําผังเมืองรวมในดานนโยบายการพัฒนาเมือง รวมถึงการกําหนดหลักเกณฑ
เงื่ อนไขตา งๆ เพื่อลดความเหลี่อมล้ํา จากการใช ประโยชนที่ดิน และลดผลกระทบของประชาชนที่มีต อ
การจัดทําผังเมืองรวม โดยในประเด็นนี้ ผูวิจัยไดยกตัวอยาง การทําหนาที่ของคณะกรรมการผังเมืองในการแนะนํา
เรื่องที่เกี่ยวของกับการผังเมือง จากเอกสารสรุปมิติคณะกรรมการผังเมือง และรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ผังเมืองในคราวการประชุมคณะกรรมการผังเมือง ครั้งที่ 7/2553 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2553 คณะกรรมการ
ผังเมืองไดพิจารณา เรื่อง แนวทางการจัดการปญหาระยะหางระหวางอุตสาหกรรมและชุมชนในพื้นที่มาบตาพุต
โดยคณะกรรมการแกไขปญหาการปฏิบัติตามมาตรา 67 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
หรือคณะกรรมการสี่ฝาย (กรมโยธาธิการและผังเมือง, สํานักงานคณะกรรมการผังเมือง, 2554) โดยเสนอ
มาตรการเกี่ยวกับแนวปองกัน และพื้นที่กันชนที่ประชุมคณะกรรมการผังเมือง ไดพิจารณาแนวทางดังกลาว
และได เสนอแนะใหการจัดทํ าผั งเมืองรวม ในพื้ นที่ ที่มีอุต สาหกรรมอยูในเขตผัง เมื องรวมจะตองกํา หนด
อุตสาหกรรมประเภท 1, 2 และ 3 และกําหนดเกณฑการใชมาตรการทางผังเมืองในการปองกันและแกไข
ผลกระทบการใชที่ดินอุตสาหกรรมไวในผังเมืองรวม เปนหลักเกณฑสําคัญตอการจัดทําผังเมืองรวม ซึ่งผูจัดทํา
ผังเมืองรวมไดยึดถือปฏิบัติมาจนถึงปจจุบัน
นอกจากนี้ คณะกรรมการผัง เมื อง ยัง มีอํานาจ หนาที่ ในการพิ จารณา
ชี้ขาดผังเมืองรวม ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่น และกรมโยธาธิการและผังเมืองมีความเห็นขัดแยงกัน โดยให
ถือวาการตัดสินของคณะกรรมการผังเมืองเปนที่สิ้นสุด และใหกรมฯ ดําเนินการตามกฎหมายตอไป
จากรวบรวมขอมูลการพิจารณาไตรตรองและการใหความเห็นผังเมืองรวม และการพิจารณา
เห็นชอบผังเมืองรวม ผูวิจัยไดสรุปกระบวนการพิจารณาดังกลาว โดยนําเสนอในรูปแผนภูมิ (แผนภูมิที่ 6)
เพื่อใหงายตอการเขาใจและนําไปใชในการวิเคราะหขอมูลตอไป
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แผนภูมิที่ 6 กระบวนการพิจารณาไตรตรองและใหความเห็นชอบผังเมืองรวม
หมายเหตุ : กรมฯ หมายถึง กรมโยธาธิการและผังเมือง

จากการรวบรวมขอมูลกฎกระทรวงฯ จํานวน 142 ผัง (ตารางที่ 2) พบวา การวางและ
จัด ทํา ผั งเมืองรวม จะต องผ านการพิจารณาใหค วามเห็นชอบจากคณะกรรมการผั ง เมื อง ประกอบด วย
การอนุมัติการวางและจัดทําผังเมืองรวมของเจาพนักงานทองถิ่น ตามมาตรา 18 การพิจาณาใหความเห็นชอบ
ผังเมืองรวม ตามมาตรา 22 และการพิจารณาคํารองของผูมีสวนไดเสีย ตามมาตรา 24 เพื่อดําเนินการประกาศ
เปนกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมตอไป
นอกจากนี้ หากภายหลังการประกาศกฎกระทรวงฯ แลว ผูวางผัง เห็นควรใหมีการแกไข
กฎกระทรวงฯ ใหเหมาะสมกับสภาพการณ และสิ่ งแวดลอมที่ เปลี่ ยนแปลงไป หรือเพื่อประโยชนแ หงรั ฐ
สามารถเสนอขอแก ไขกฎกระทรวงฯ ตามมาตรา 26 วรรคสาม โดยกระบวนการพิจารณาจะตองผ า น
การพิ จารณาไตร ต รองและการใช ค วามเห็ นจากคณะที่ ป รึ ก ษาผั ง เมื องรวม และกรมฯ ก อนนํ า เสนอ
คณะกรรมการผังเมืองเพื่อใหความเห็นชอบผังเมืองรวม ซึ่งเปนกระบวนการเชนเดียวกันกับการพิจารณา
ผังเมืองรวมตามมาตรา 22 และมาตรา 24
เมื่อสังเกตจากแผนภูมิที่ 6 พบวา การพิจารณาเรื่องตางๆ ของคณะกรรมการผังเมือง
จะตองดําเนินการตามกระบวนการขั้นตอนการพิจารณาใหความเห็นชอบจากคณะกรรมการผังเมืองทุกเรื่อง
ดังนั้น คณะกรรมการผังเมือง จึงตองรับผิดชอบในการอนุมัตกิ ารวางและจัดทําผังเมืองรวม และการพิจารณา
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ไตรตรองและใหความเห็นชอบผังเมืองรวม คิดเปนสัดสวนรอยละ100 เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณจํานวน
ผังเมืองรวมที่เขาสูกระบวนการพิจารณาใหความเห็นชอบตามกฎหมาย
1.3 องคประกอบของผังเมืองรวม
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 (2556) ตามมาตรา 17 ไดกําหนดใหผังเมืองรวม
จะตองมีองคประกอบของผังเมืองรวม ประกอบดวย
(1) วัตถุประสงคในการวางและจัดทําผังเมืองรวม
(2) แผนที่แสดงเขตของผังเมืองรวม
(3) แผนผังซึ่งจัดทําขึ้นเปนฉบับเดียวหรือหลายฉบับพรอมดวยขอกําหนดโดยมีสาระสําคัญ
ทุกประการหรือบางประการ ดังตอไปนี้
(ก) แผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดินตามที่ไดจําแนกประเภท
(ข) แผนผังแสดงที่โลง
(ค) แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง
(ง) แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภค
(4) รายการประกอบผัง
(5) นโยบาย มาตรการและวิธีดําเนินการเพื่อปฏิบตั ิตามวัตถุประสงคของผังเมืองรวม
จากการจํ าแนกขอมู ลองคประกอบของผังเมืองรวมในกฎกระทรวงฯ จํ านวน 142 ผั ง
(ตารางที่ 3) สามารถอธิบายลักษณะขององคประกอบผังเมืองรวมที่พบในกฎกระทรวงฯ ได ดังนี้
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1
2
3
4

สระแกว
สระบุรี
สุโขทัย
อุตรดิตถ

5 ปทุมธานี
6
7
8
9
10
11
12

ระนอง
ชลบุรี
อุดรธานี
ชัยนาท
พิษณุโลก
สุโขทัย
พังงา

เมืองสระแกว
เมืองพระพุทธบาท
เมืองสุโขทัย
เมืองอุตรดิตถ
เมืองทาโขลง-คลองหลวงรังสิต
เมืองระนอง
เมืองชลบุรี
เมืองอุดรธานี
เมืองชัยนาท
เมืองพิษณุโลก
เมืองสวรรคโลก
ชุมชนเกาะแตน

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

เมืองเบตง
ชุมชนแหลมงอบ
เมืองตาคลี
ชุมชนทาเรือ
ชุมชนกม. 5
เมืองสกลนคร
เมืองพิจิตร
ชุมชนบางปะกง
เมืองศรีสะเกษ
เมืองยะลา
เมืองหวยยอด

25
26
27
28
29
30

ขอกําหนดการใช
ประโยชนทดี่ ิน

(ก) (ข) (ค) (ง) 1 2 3 4 5 6

แผนพัฒนาฯ
แผนพัฒนาฯ
แผนพัฒนาฯ
แผนพัฒนาฯ
แผนพัฒนาฯ

แผนพัฒนาฯ
แผนพัฒนาฯ
แผนพัฒนาฯ
แผนพัฒนาฯ
แผนพัฒนาฯ
แผนพัฒนาฯ
ชุมชนโคกกลอยและทายเหมือง แผนพัฒนาฯ

13 สุราษฎรธานี
ยะลา
ตราด
นครสวรรค
พระนครศรีอยุธยา
ประจวบคีรีขันธ
สกลนคร
พิจิตร
ฉะเชิงเทรา
ศรีสะเกษ
ยะลา
ตรัง

แผนผัง

ขอกําหนดคมนาคม

จังหวัด

วัตถุประสงค
กฎกระทรวงผังเมืองรวม
ของ ผมร.

แผนที่ ผมร.

ลําดับที่

ตารางที่ 3 องคประกอบของผังเมืองรวม จากกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวม จํานวน 142 ผัง

หลักการพัฒนา
อยางยั่งยืน

แผนพัฒนาฯ
แผนพัฒนาฯ
แผนพัฒนาฯ
แผนพัฒนาฯ
แผนพัฒนาฯ
แผนพัฒนาฯ
แผนพัฒนาฯ
แผนพัฒนาฯ
แผนพัฒนาฯ
แผนพัฒนาฯ
แผนพัฒนาฯ
แผนพัฒนาฯ /
ประจวบคีรีขันธ เมืองประจวบคีรีขันธ
แผนจังหวัด
หนองคาย
เมืองหนองคาย
แผนพัฒนาฯ
แผนฯ
ระยอง
ชุมชนบานเพ
เศรษฐกิจ สังคม
แพร
เมืองแพร
แผนพัฒนาฯ
ชุ
ม
ชนพานทอง-หนองตํ
า
ลึ
ง
ชลบุรี
แผนพัฒนาฯ
กระบี่
เมืองกระบี่
แผนพัฒนาฯ

        
        
        
        
        

หมายเหตุ
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31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

นครสวรรค
เชียงราย
ราชบุรี
สระบุรี
ตรัง
ฉะเชิงเทรา
ตาก
ปทุมธานี
พระนครศรีอยุธยา
พะเยา
เชียงราย
ประจวบคีรีขันธ
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
นาน
ราชบุรี
ระยอง
เชียงราย
เชียงราย
พะเยา
ลําพูน
สุพรรณบุรี

เมืองนครสวรรค
ชุมชนบานเหลา
เมืองโพธาราม
ชุมชนวิหารแดง
เมืองกันตัง
ชุมชนบานโพธิ์
เมืองแมสอด
เมืองลําลูกกา-บึงยี่โถ
ชุมชนผักไห-ลาดชะโด
ชุมชนแมใจ
ชุมชนบุญเรือง
ชุมชนไรใหม-ไรเกา

แผนผัง

ขอกําหนดการใช
ประโยชนทดี่ ิน

(ก) (ข) (ค) (ง) 1 2 3 4 5 6

ขอกําหนดคมนาคม

จังหวัด

วัตถุประสงค
กฎกระทรวงผังเมืองรวม
ของ ผมร.

แผนที่ ผมร.

ลําดับที่

ตารางที่ 3 องคประกอบของผังเมืองรวม จากกฎกระทรวงใหใชบงั คับผังเมืองรวม จํานวน 142 ผัง (ตอ)

แผนพัฒนาฯ
แผนพัฒนาฯ
แผนพัฒนาฯ
แผนพัฒนาฯ
แผนพัฒนาฯ
แผนพัฒนาฯ
แผนพัฒนาฯ
แผนพัฒนาฯ
แผนพัฒนาฯ
แผนพัฒนาฯ
แผนพัฒนาฯ
แผนพัฒนาฯ
ชุมชนบางบาล-มหาพราหมณ แผนพัฒนาฯ
ชุมชนบานแพรก-โรงชาง-มหาราช แผนพัฒนาฯ
ชุมชนทุงชาง
แผนพัฒนาฯ
เมืองราชบุรี
แผนพัฒนาฯ
ชุมชนทุงควายกิน-กองดิน แผนพัฒนาฯ
ชุมชนจันจวา
แผนพัฒนาฯ
ชุมชนเวียงชัย
แผนพัฒนาฯ
ชุมชนดงเจน
แผนพัฒนาฯ
เมืองลําพูน
แผนพัฒนาฯ
เมืองสุพรรณบุรี
แผนพัฒนาฯ
























53 สระบุรี

เมืองหนองแค

แผนพัฒนาฯ

        

54 ปราจีนบุรี

เมืองปราจีนบุรี

แผนพัฒนาฯ

   

55 นครศรีธรรมราช เมืองปากพนัง
























     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     























 

แผนพัฒนาฯ/
โครงการพระราชดําริ

        

56 ระยอง

ชุมชนบานคาย-มาบขา

แผนพัฒนาฯ

        

57 พิจิตร

ชุมชนบางไผ

แผนพัฒนาฯ

        

แผนพัฒนาฯ

        

ชุมชนกุยบุรี
แผนพัฒนาฯ
บริเวณอุตสาหกรรมและ
60 ชลบุรี
แผนพัฒนาฯ
ชุมชนแหลมฉบัง
61 เมืองวัดสิงห (ชัยนาท) - เมืองทาซุง (อุทัยธานี) แผนพัฒนาฯ

        

58 พระนครศรีอยุธยา ชุมชนบางซาย
59 ประจวบคีรีขันธ

        
        

หมายเหตุ
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62
63
64
65
66
67
68
69

พะเยา
นครศรีธรรมราช
อุตรดิตถ
พิจิตร
เพชรบุรี
พะเยา
เพชรบุรี
เชียงราย

วัตถุประสงค
กฎกระทรวงผังเมืองรวม
ของ ผมร.
ชุมชนบานถ้ํา
ชุมชนจุฬาภรณ
เมืองลับแล
ชุมชนทับคลอ
ชุมชนบางตะบูน
ชุมชนงิม
ชุมชนบานลาด
ชุมชนแมจัน - สันทราย

แผนพัฒนาฯ
แผนพัฒนาฯ
แผนพัฒนาฯ
แผนพัฒนาฯ
แผนพัฒนาฯ
แผนพัฒนาฯ
แผนพัฒนาฯ
แผนพัฒนาฯ
แผนพัฒนาฯ /
70 กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
แผนอื่นๆ
71 เชียงใหม
เมืองเชียงใหม
แผนพัฒนาฯ
72 อางทอง
เมืองปาโมก
แผนพัฒนาฯ
73 สระแกว
เมืองอรัญประเทศ
แผนพัฒนาฯ
74 นาน
ชุมชนเชียงกลาง
แผนพัฒนาฯ
75 ลพบุรี
เมืองบานหมี่
แผนพัฒนาฯ
76 นาน
ชุมชนนานอย
แผนพัฒนาฯ
77 อํานาจเจริญ
เมืองอํานาจเจริญ
แผนพัฒนาฯ
78 สงขลา
ชุมชนพะตง-พังลา
แผนพัฒนาฯ
79 สมุทรสาคร
ชุมชนบานแพว
แผนพัฒนาฯ
80 พะเยา
ชุมชนหวยขาวก่ํา
แผนพัฒนาฯ
81 กําแพงเพชร
ชุมชนขาณุวรลักษบุรี
แผนพัฒนาฯ
ชุมชนหัวกุญแจ - หนองไผแกว แผนพัฒนาฯ
82 ชลบุรี
83 ชัยภูมิ
ชุมชนลาดใหญ
แผนพัฒนาฯ
ชุมชนพนมสารคาม - เกาะขนุน แผนพัฒนาฯ
84 ฉะเชิงเทรา
85 นราธิวาส
เมืองนราธิวาส
แผนพัฒนาฯ
ชุ
ม
ชนท
า
ขอนยาง-ขามเรี
ย
ง
86 มหาสารคาม
แผนพัฒนาฯ
87 สมุทรปราการ สมุทรปราการ
แผนพัฒนาฯ
88 สุราษฎรธานี
เมืองนาสาร
แผนพัฒนาฯ
89 แมฮองสอน
เมืองแมฮองสอน
แผนพัฒนาฯ
90 ชัยภูมิ
ชุมชนคอนสวรรค
แผนพัฒนาฯ
91 ราชบุรี
เมืองบานโปง
แผนพัฒนาฯ
92 ฉะเชิงเทรา
ชุมชนสุวินทวงศ
แผนพัฒนาฯ
93 ชลบุรี
เมืองพัทยา
แผนพัฒนาฯ

แผนผัง

ขอกําหนดการใช
ประโยชนทดี่ ิน

(ก) (ข) (ค) (ง) 1 2 3 4 5 6


















     
     
     
     
     
     
     
     

ขอกําหนดคมนาคม

จังหวัด

แผนที่ ผมร.

ลําดับที่

ตารางที่ 3 องคประกอบของผังเมืองรวม จากกฎกระทรวงใหใชบงั คับผังเมืองรวม จํานวน 142 ผัง (ตอ)










        
















































     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

























หมายเหตุ

101

94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127

มุดหาร
ชัยภูมิ
นราธิวาส
นครปฐม
สมุทรสงคราม
พิจิตร
สิงหบุรี
อุทัยธานี
ตรัง
จันทบุรี
พิษณุโลก
ประจวบคีรีขันธ
กําแพงเพชร
ลพบุรี
พิษณุโลก
พะเยา
พะเยา
ลําพูน
พิษณุโลก
ขอนแกน
นาน
แพร
แมฮองสอน
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ปตตานี
สุราษฎรธานี
แมฮองสอน
แพร
พิษณุโลก
พระนครศรีอยุธยา
ประจวบคีรีขันธ
สตูล
พิจิตร

ชุมชนนิคมคําสรอย
ชุมชนหนองบัวระเหว
ชุมชนพิกุลทอง
ชุมชนนครชัยศรี
เมืองสมุทรสงคราม
เมืองตะพานหิน
เมืองสิงหบุรี
เมืองอุทัยธานี
เมืองตรัง
เมืองทาใหม
ชุมชนนครไทย
ชุมชนบานกรูด
ชุมชนสลกบาตร
ชุมชนลํานารายณ
ชุมชนบางระกํา
ชุมชนดอกคําใต
ชุมชนเชียงมวน
ชุมชนทากาศ
ชุมชนวังทอง
เมืองบานไผ
เมืองนาน
ชุมชนสูงเมน
ชุมชนปาย
ชุมชนบานคายหมื่นแผว
ชุมชนนาหนองทุม
เมืองปตตานี
ชุมชนเกาะพะงัน
ชุมชนแมสะเรียง
ชุมชนรองกวาง
ชุมชนปลักแรด

แผนพัฒนาฯ
แผนพัฒนาฯ
แผนพัฒนาฯ
แผนพัฒนาฯ
แผนพัฒนาฯ
แผนพัฒนาฯ
แผนพัฒนาฯ
แผนพัฒนาฯ
แผนพัฒนาฯ
แผนพัฒนาฯ
แผนพัฒนาฯ
แผนพัฒนาฯ
แผนพัฒนาฯ
แผนพัฒนาฯ
แผนพัฒนาฯ
แผนพัฒนาฯ
แผนพัฒนาฯ
แผนพัฒนาฯ
แผนพัฒนาฯ
แผนพัฒนาฯ
แผนพัฒนาฯ
แผนพัฒนาฯ
แผนพัฒนาฯ
แผนพัฒนาฯ
แผนพัฒนาฯ
แผนพัฒนาฯ
แผนพัฒนาฯ
แผนพัฒนาฯ
แผนพัฒนาฯ
แผนพัฒนาฯ
ชุมชนลาดบัวหลวง-สามเมือง แผนพัฒนาฯ
ชุมชนทับสะแก
แผนพัฒนาฯ
เมืองสตูล
แผนพัฒนาฯ
ชุมชนโพธิ์ประทับชาง แผนพัฒนาฯ

แผนผัง

ขอกําหนดการใช
ประโยชนทดี่ ิน

(ก) (ข) (ค) (ง) 1 2 3 4 5 6







































































     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

ขอกําหนดคมนาคม

จังหวัด

วัตถุประสงค
กฎกระทรวงผังเมืองรวม
ของ ผมร.

แผนที่ ผมร.

ลําดับที่

ตารางที่ 3 องคประกอบของผังเมืองรวม จากกฎกระทรวงใหใชบงั คับผังเมืองรวม จํานวน 142 ผัง (ตอ)




































หมายเหตุ
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128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142

พิษณุโลก
พิษณุโลก
สุพรรณบุรี
นครปฐม
สงขลา
พิษณุโลก
แพร
ลําปาง
พิษณุโลก
พิษณุโลก
ตราด
ลพบุรี
ลําปาง
ลําปาง
พิจติ ร

ชุมชนบานใหม
ชุมชนวังฆอง
เมืองสองพี่นอง
ชุมชนพุทธมนฑล

แผนพัฒนาฯ
แผนพัฒนาฯ
แผนพัฒนาฯ
แผนพัฒนาฯ
ชุมชนกําแพงเพชร - นาสีทอง แผนพัฒนาฯ
ชุมชนเนินมะปราง
แผนพัฒนาฯ
ชุมชนเดนชัย - แมจั๊วะ แผนพัฒนาฯ
ชุมชนลอมแรด
แผนพัฒนาฯ
ชุมชนพรหมพิราม
แผนพัฒนาฯ
ชุมชนบางกระทุม
แผนพัฒนาฯ
เมืองตราด
แผนพัฒนาฯ
ชุมชนแกงเสือเตน
แผนพัฒนาฯ
เมืองลําปาง
แผนพัฒนาฯ
ชุมชนหลวงเหนือ
แผนพัฒนาฯ
เมืองบางมูลนาก
แผนพัฒนาฯ

แผนผัง

ขอกําหนดการใช
ประโยชนทดี่ ิน

(ก) (ข) (ค) (ง) 1 2 3 4 5 6

































     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    
     

ขอกําหนดคมนาคม

จังหวัด

วัตถุประสงค
กฎกระทรวงผังเมืองรวม
ของ ผมร.

แผนที่ ผมร.

ลําดับที่

ตารางที่ 3 องคประกอบของผังเมืองรวม จากกฎกระทรวงใหใชบงั คับผังเมืองรวม จํานวน 142 ผัง (ตอ)
หมายเหตุ

















หมายเหตุ : ผมร. หมายถึง ผังเมืองรวม
สัญลักษณ :
มี
ไมมี
แผนที่ผมร. = แผนที่แสดงเขตของผังเมืองรวม
แผนผัง หมายถึง
(ก) แผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดิน
ตามที่ไดจําแนกประเภท
(ข) แผนผังแสดงที่โลง
(ค) แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง
(ง) แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภค

ขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน
1. การควบคุมการใชประโยชนที่ดิน (Land Use Control)
2. การควบคุมความหนาแนน (Density Control)
3. ระยะถอนรนจากแนวธรรมชาติ ถนน ที่วางโดยรอบอาคาร (Set Back)
4. การกําหนดความสูง (Height)
5. อัตราสวนพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นของอาคารทุกหลังตอพื้นที่แปลงที่ดิน
ที่ใชเปนที่ตั้งอาคาร (Floor Area Ratio: FAR)
6. ขอกําหนดอื่นๆ

ที่มา : กรมโยธาธิการและผังเมือง, กฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวม, เขาถึงเมื่อ 28 ธันวาคม 2557,

เขาถึงไดจาก http://www.dpt.go.th
1.3.1 การจัดทําวัตถุประสงคในการวางและจัดทําผังเมืองรวม
การกําหนดวัตถุประสงคในการวางและจัดทําผังเมืองรวม มีจุดมุงหมายเพื่อกําหนด
แนวทางการพัฒนา การดํารงรักษา และสภาพแวดลอมของเมือง ตามนโยบายของผังเมืองรวมที่เกี่ยวกับ
สุขลักษณะความปลอดภัยของประชาชน และสวัสดิภาพของสังคมในภาพรวม เพื่อกําหนดหลักเกณฑวิธีการ
และเงื่ อนไขการใช ประโยชน ที่ดิ น การกํ าหนดโครงการคมนาคมและขนสง และโครงสร างพื้ นฐาน รวมถึ ง
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การบริการสาธารณะตางๆ ของเมือง เพื่อใหการบังคับใชผังเมืองรวมมีความสอดคลองกัน การพัฒนาเมือง
(กรมโยธาธิการและผังเมือง, 2552)
จากการรวบรวมขอมูลองคประกอบของผังเมืองรวมในกฎกระทรวงฯ ตามมาตรา 17
(1) การกําหนดวัตถุประสงคในการวางและจัดทําผังเมืองรวม (ตารางที่ 3) พบวา มีการกําหนดวัตถุประสงคฯ
ไวในกฎกระทรวงฯ ทั้งหมด 142 ผัง ผูวิจัยไดยกตัวอยางวัตถุประสงคในการวางและจัดทํา ผังเมืองรวม ดังนี้
“การวางและจั ด ทํ า ผัง เมื องรวมตามกฎกระทรวงนี้ มีวัต ถุ ป ระสงค เ พื่ อใช เ ป น
แนวทางในการพัฒนาและการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข องหรือชนบท ในดานการใชประโยชน
ในทรัพยสิน การคมนาคมและการขนสง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และสภาพแวดลอมในบริเวณ
แนวเขตตามขอ 2 ใหสอดคลองกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคม ของประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ”
กฎกระทรวงใหใชบงั คับผังเมืองรวมเมืองชัยนาท พ.ศ. 2553
“การวางและจั ด ทํ าผั ง เมื องรวมตามกฎกระทรวงนี้ มี วัต ถุป ระสงค เพื่ อใช เ ป น
แนวทางในการพัฒนา และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวของหรือชนบท ในดานการใชประโยชน
ในทรัพยสิน การคมนาคมและการขนสง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และสภาพแวดลอม ในบริเวณ
แนวเขตตามข อ 2 ให ส อดคลองกับ การพัฒ นาระบบเศรษฐกิ จและสั ง คมของประเทศ ตามแผนพัฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ”
กฎกระทรวงใหใชบงั คับผังเมืองรวมเมืองแมสอด จังหวัดตาก พ.ศ. 2555
“การวางและจั ด ทํ าผั ง เมื องรวมตามกฎกระทรวงนี้ มี วัต ถุป ระสงค เพื่ อใช เ ป น
แนวทางในการพัฒนาและการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่ เกี่ยวของหรือชนบท ในดานการใชประโยชน
ในทรัพยสิน การคมนาคมและการขนสง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และสภาพแวดลอม ในบริเวณ
แนวเขตตามข อ 2 ให ส อดคลองกับ การพัฒ นาระบบเศรษฐกิ จและสั ง คมของประเทศ ตามแผนพัฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ”
กฎกระทรวงใหใชบงั คับผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม พ.ศ. 2555
“การวางและจั ด ทํ าผั ง เมื องรวมตามกฎกระทรวงนี้ มี วัต ถุป ระสงค เพื่ อใช เ ป น
แนวทางในการพัฒนาและการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่ เกี่ยวของหรือชนบท ในดานการใชประโยชน
ในทรัพยสิน การคมนาคมและการขนสง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และสภาพแวดลอมในบริเวณ
แนวเขตตามขอ2 ใหสอดคลองกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ”
กฎกระทรวงใหใชบงั คับผังเมืองรวมเมืองอรัญประเทศ จังหวัดสระแกว พ.ศ. 2556
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“การวางและจั ด ทํ าผั ง เมื องรวมตามกฎกระทรวงนี้ มี วัต ถุป ระสงค เพื่ อใช เ ป น
แนวทางในการพัฒนาและการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวของหรือชนบท ในดานการใชประโยชน
ในทรัพยสิน การคมนาคมและการขนสง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และสภาพแวดลอม ในบริเวณ
แนวเขตตามข อ 2 ให ส อดคลองกับ การพัฒ นาระบบเศรษฐกิ จและสั ง คมของประเทศ ตามแผนพัฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ”
กฎกระทรวงใหใชบงั คับผังเมืองรวมเมืองสมุทรสงคราม พ.ศ. 2558
จากตัวอยางการกําหนดวัตถุประสงคของผังเมืองรวม ทั้ง 5 ผัง ผูวิจัยสังเกตเห็นวา
การกํ า หนดวั ต ถุ ป ระสงค ดั ง กล า ว มี ค วามสอดคล องกั บ นโยบายของการผั ง เมื องที่ เ กี่ ย วข องกั บ การใช
ประโยชนที่ดิน การคมนาคมและขนสง และโครงสรางพื้นฐาน โดยอางอิงความสอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไวดวย
1.3.2 การจัดทําแผนที่แสดงเขตของผังเมืองรวม
การจั ดทํ าแผนที่แ สดงเขตของผัง เมื องรวม มี จุด มุง หมายเพื่อระบุข อบเขตของ
ผังเมืองรวม ใหเกิดความชัดเจนในการประกาศเขตพื้นที่วางผังเมืองรวมซึ่งจะมีผลทางกฎหมายการบังคับใช
ในพื้นทีเ่ ขตผังเมืองรวมนั้นๆ
จากการจําแนกขอมูลองคประกอบของผังเมืองรวมในกฎกระทรวงฯ ตามมาตรา
17 (2) แผนที่แสดงเขตของผังเมืองรวม (ตารางที่ 3) พบวา มีการจัดทําแผนที่แสดงเขตของผังเมืองรวม
แนบทายกฎกระทรวงฯ ทั้งหมด 142 ผัง มีรายละเอียดในแผนที่ดังกลาว ประกอบดวย การกําหนดแนวเขต
การปกครองระดับ จั งหวัด อํ าเภอ ตํ าบล และหมูบ านของท องที่ในเขตผัง เมื องรวม การแสดงเสนทาง
คมนาคมที่สําคัญที่พาดผานทองที่ในเขตผังเมืองรวม ซึ่งแสดงเสนทางแมน้ํา ลําคลอง หนอง บึง ที่สําคัญ
รวมถึงรายละเอียดอื่นๆ ทางกายภาพและภูมิศาสตร ที่สําคัญของทองที่ในเขตผังเมืองรวม ทั้งนี้ ผูวิจัยได
ยกตัวอยางแผนที่แสดงเขตของผังเมืองรวม ปรากฏในแผนที่ 1
1.3.3 แผนผังแสดงรายละเอียดของผังเมืองรวม
การจัดทําแผนผังแสดงรายละเอียดของผังเมืองรวมที่จัดทําขึ้น มีจุดมุง หมายเพือ่ จัดทํา
รายละเอียดของผังเมืองรวมตามนโยบายการพัฒนาเมือง ซึ่งกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการใช
ประโยชนที่ดิน การคมนาคมและการขนสง สาธารณูปโภค และสิ่งแวดลอมของเมือง ตามมาตรา 17 (3) แผนผัง
ซึ่งทําขึ้นเปนฉบับเดียวหรือหลายฉบับพรอมดวยขอกําหนด โดยมีสาระสําคัญของการจัดทําแผนผังซึ่งสามารถ
จัดทําแผนผังฉบับเดียวหรือหลายฉบับก็ไดตามความจําเปน เพื่อนํานโยบายไปสูการบังคับใชตามวัตถุประสงค
ของผังเมืองรวมในดานการใชประโยชนที่ดิน การกําหนดที่โลงของเมือง โครงการคมนาคมและขนสง และ
โครงการกิจการสาธารณูปโภคของเมืองในอนาคต ประกอบไปดวยแผนผัง ดังตอไปนี้
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แผนทีท่ ี่ 1 แสดงแผนที่ทายกฎกระทรวงใหใชบงั คับผังเมืองรวมเมืองลําพูน พ.ศ. 2555
ที่มา : กรมโยธาธิการและผังเมือง, กฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวม, เขาถึงเมื่อ 28 ธันวาคม 2557,
เขาถึงไดจาก http://www.dpt.go.th
1.3.3.1 แผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดินตามที่ไดจําแนกประเภท
จุดมุงหมายของการจัดทําแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดิ นตามที่ได
จําแนกประเภทเพื่อจําแนกประเภทการใชประโยชนที่ดิน สงเสริมการพัฒนาการใชประโยชนที่ดินในเมือง และ
การใช ป ระโยชน ที่ ดิ น ที่ เ หมาะสมกั บ บทบาทของเมื อ ง รวมถึ ง การรั ก ษาสภาพแวดล อ มพื้ น ที่
สาธารณประโยชนหรือพื้นที่สีเขียวของเมือง
การจําแนกประเภทการใชประโยชนที่ดิน กรมฯ ไดจัดทํามาตรฐานดาน
ผังเมืองจําแนกประเภทการใชประโยชนที่ดิน ซึ่งแสดงเปนสัญลักษณแถบสี (ภาพที่ 11) โดยมีวัตถุประสงค
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เพื่อจําแนกประเภทการใชประโยชนที่ดินเพื่อสงวนพื้นที่ที่มีคุณคาทางธรรมชาติ อนุรักษพื้นทีท่ ี่ตองการรักษา
ใหคงคุณคาในระยะยาว และเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพในการตั้งถิ่นฐานของชุมชน (เกณฑและมาตรฐาน
ผังเมืองรวม, 2552) การดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และการบริการตางๆ ที่เกี่ยวของทางสังคม
จากการจําแนกขอมูลองคประกอบของผังเมืองรวมในกฎกระทรวงฯ ตามมาตรา 17 (3)
(ก) แผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดินตามที่ไดจําแนก (ตารางที่ 3) พบวา มีการจัดทําแผนผังการใชประโยชน
ที่ดินพรอมดวยขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินแนบทายกฎกระทรวงฯ ทั้งหมด 142 ผัง โดยจําแนกประเภท
การใชประโยชนที่ดินและระบุหมายเลขบริเวณที่ดินประเภทตางๆ เพื่อใหงายตอการปฏิบัติในการควบคุม
การใช ป ระโยชน ที่ดิ น ตามข อ กํ า หนดการใช ป ระโยชน ที่ดิ น ที่ ได กํา หนดไว ผู วิจัย ได ย กตั วอย า งแผนผั ง
กําหนดการใชประโยชนที่ดินตามที่ไดจําแนกประเภท (แผนผังที่ 1)

แผนผังที่ 1 แสดงการใชประโยชนทดี่ ินตามที่ไดจาํ แนกประเภท
ที่มา : กรมโยธาธิการและผังเมือง, กฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวม, เขาถึงเมื่อ 28 ธันวาคม 2557,
เขาถึงไดจาก http://www.dpt.go.th
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1.3.3.2 แผนผังแสดงที่โลง
การจัดทําแผนผังแสดงที่โลง มีจุดมุงหมายเพื่อกําหนดพื้นที่เปดโลง ซึ่งเปน
พื้นทีธ่ รรมชาติในพื้นที่เมือง เพื่อประโยชนสาธารณะ การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม สุขอนามัยที่ดีของเมือง
และทัศนียภาพที่ดีใหเกิดความรื่นรมย และการพักผอนหยอนใจของประชาชนในเมืองทั้ง ดานนันทนาการ
สนามหญา สวนหยอม สวนสาธารณะ สวนปา ฯลฯ โดยเฉพาะในเมืองขนาดใหญที่มีความหนานแนนสูง
และมีความตองการพื้นที่โลงที่เปนพื้นที่สาธารณะมากขึ้น (กรมโยธาธิการและผังเมือง, 2552)
จากการจําแนกขอมูลองคประกอบของผังเมืองรวมในกฎกระทรวงฯ ตาม
มาตรา 17 (3) (ข) แผนผังแสดงที่โลง (ตารางที่ 3) พบวา มีการจัดทําแผนผังแสดงที่โลงแนบทายกฎกระทรวง
ใหใชบังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 เพียงฉบับเดียว โดยแผนผังแสดงที่โลงจัดทําเปนแผนผัง
เสนอแนะ โดยผูวิจัยยังพบขอสังเกตอีกวา แผนผังการใชประโยชนที่ดินมีการจําแนกประเภทการใชประโยชน
ที่ดิ นประเภทที่โ ล งเพื่ อนั นทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล อม โดยคุ ณสมบัติ ข องที่ ดินประเภท
ดังกลาว มีความคลายคลึงกับการจัดทําแผนผังแสดงที่โลง จึงอาจกลาวไดวา การจัดทําแผนผังแสดงที่โลง
เปนการจัดทําแผนผังที่แยกออกมาจากการกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและ
การรักษาคุณภาพสิ่ง แวดลอม เพื่ อใหเกิ ดความชั ดเจนมากยิ่ งขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่ เขตผัง เมืองรวมที่ มี
ขนาดใหญ เชน กรุงเทพมหานคร จึงมีการจัดทําแผนผังแสดงที่โลงของเมืองไว
1.3.3.3 แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง
การจัดทําแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง จุดมุงหมายเพื่อกําหนด
โครงขายคมนาคมและขนสงในเขตพื้นที่วางผัง การวางโครงขายถนนภายในเมืองตามขนาดและบทบาท
ของเมือง โดยกําหนดถนนเดิมขยาย ถนนโครงการพัฒนาตามผังเมืองรวม รวมถึงการกําหนดความกวางของ
ถนนใหมีขนาดเขตทางที่เหมาะสมกับเมือง จําแนกประเภท ขนาดถนน (แผนผังที่ 2) ดังนี้
1. ถนนประธาน เปนถนนสายสําคัญที่เชื่อมระหวางเมือง เพื่อการคมนาคม
และขนสงที่เชื่อมระหวางภาคที่ติดตอกันตลอดแนว เหนือ – ใต และ ตะวันออก – ตะวันตก รองรับการเดินทาง
ระยะไกล และใชความเร็วสูง สวนใหญถนนลักษณะดังกลาวจะเปนถนนเลี่ยงเมือง หรือถนนนอกเมือง มีขนาด
เขตทางไมนอยกวา 60 เมตร มีเสนทางคูขนาดเพื่อแยกการสัญจรเขาสูต ัวเมือง เพื่อควบคุมการเชื่อมตอทางแยก
หรือถนนตัดผาน โดยทําเปนทางยกระดับแยกออกตางหากอยางชัดเจน (กรมโยธาธิการและผังเมือง, 2552)
2. ถนนสายหลัก เปนถนนสายสําคัญที่เชื่อมโยงระหวางพื้นที่สวนตางๆ
ในเมือง ทําหนาที่เชื่อมตอระหวางถนนประธานและถนนสายรอง รองรับการเดินทางในเมือง และใชความเร็ว
ปานกลาง สวนใหญถนนลักษณะดังกลาวจะเปนถนนหลักของเมืองที่ตัดผานตัวเมือง มีขนาดเขตทางไมนอยกวา
30 เมตร (กรมโยธาธิการและผังเมือง, 2552)
3. ถนนสายรอง เปนถนนที่รองรับการจราจรจากถนนสายหลัก เชื่อมโยง
กับการใชประโยชนที่ดนิ ในระดับยาน และทําหนาที่เชื่อมตอระหวางถนนสายหลักและถนนสายยอยใชความเร็ว
ระดับปานกลาง – ต่ํา สวนใหญถนนลักษณะดังกลาวจะเปนถนนที่ตัดผานประเภทการใชประโยชนที่ดินใน
ยานตางๆ มีการเชื่อมตอถนนหลายสาย และมีถนนสายหลักตัดผ าน มีขนาดเขตทางไมนอยกวา 16 เมตร
(กรมโยธาธิการและผังเมือง, 2552)
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4. ถนนสายยอย เปนถนนภายในยานการใชประโยชนที่ดินประเภทตางๆ
เพื่อการสัญจรภายในยาน การเชื่อมตอกลุมอาคาร และการเขา – ออก สถานที่ตางๆ และทําหนาที่เชื่อมตอ
ระหวางถนนสายรองและกลุมอาคาร ใชความเร็วระดับต่ํา มีขนาดเขตทางตั้งแต 6 -12 เมตร (กรมโยธาธิการ
และผังเมือง, 2552)
จากการจําแนกขอมูลองคประกอบของผังเมืองรวมในกฎกระทรวงฯ ตาม
มาตรา 17 (3) (ค) แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง (ตารางที่ 3) พบวา มีการจัดทําแผนผังแสดง
โครงการคมนาคมและขนสง จํานวน 140 ผัง โดยแผนผังดังกลาว มีลักษณะเปนผังเสนอแนะเพื่อใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และหนวยงานของรัฐที่มีแผนงาน/โครงการพัฒนาในพื้นที่เขตผัง นําไปใชเปนแนวทาง
ในการดําเนินการกอสรางถนนตามทีก่ ฎกระทรวงฯ ไดกําหนดไว
นอกจากนี้ จากการศึ กษาเอกสารรายงานการประชุ มคณะกรรมการ
ผังเมือง ผูวิจัยพบวา การพิจารณาใหความเห็นชอบผังเมืองรวม มีการกําหนดใหมีการจัดทําแผนผังการใช
ประโยชนที่ดิ นเพียงฉบับเดียว เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาในการจัด ทําผังเมืองรวม จึงทํา ใหการจัดทํ า
ผังเมืองรวมในตอนนั้นมีการจัดทําแผนผังการใชประโยชนที่ดินเพียงฉบับเดียว เปนไปตามเงื่อนไข มาตรา 17
(3) พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ. 2518
1.3.3.4 แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภค
การจัดทําแผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภค มีจุดมุงหมาย เพื่อกําหนด
โครงการกิจการสาธารณูปโภคใหสอดคลองกับขนาดประชากรในเขตพื้นที่วางผัง ประกอบดวย กิจการประเภท
ประปา การบําบัดน้ําเสีย การระบายน้ํา การปองกันน้ําทวม การจัดการขยะมูลฝอย การไฟฟา การสือ่ สารและ
โทรคมนาคม โรงฆาสัตว การดับเพลิง ฯลฯ (กรมโยธาธิการและผังเมือง, 2552: 76-89) ซึ่งตองอาศัยหลัก
วิศวกรรมในการคํานวณเพื่อกําหนดมาตรฐาน ขนาด ใหเพียงพอตอความตองการของประชาชนในเมือง และ
จะตองพิจารณาจากภูมิประเทศ โดยเฉพาะความลาดเอียงของพื้นที่และทิศทางการไหลของน้ําในการกําหนด
ที่ตั้งและความเหมาะสมของกิจกรรมใหสอดคลองกับแผนผังการใชประโยชนที่ดนิ แผนผังโครงการคมนาคม
และขนสง และแผนผังแสดงที่โลง อยางเปนระบบ
จากการจําแนกขอมูลองคประกอบของผังเมองรวมในกฎกระทรวงฯ ตาม
มาตรา 17 (3) (ง) แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภค (ตารางที่ 3) พบวา มีการจัดทําแผนผังแสดง
โครงการกิจการสาธารณูปโภค แนบทายกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556
เพียงฉบับเดียว โดยมีลักษณะเปนผังเสนอแนะเพื่อใหทองถิ่นและหนวยงานของรัฐที่มีแผนงาน/โครงการ
ในพื้นที่วางผังดําเนินการใหเปนไปตามแผนผังโครงการกิจการสาธารณูปโภค
นอกจากนี้ ผู วิ จั ย พบข อ สั ง เกตว า การกํ า หนดโครงการกิ จ การ
สาธารณูปโภคของในการจัดทําขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน ไดระบุประเภท และขนาดกิจการที่อนุญาต
ไมอนุ ญาต หรืออนุญาตแบบมีเงื่ อนไข ในกิจการสาธารณู ปโภคบางประเภทไวในพื้ นที่เขตวางผัง แลวให
ดําเนินการตามขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินซึ่งไดระบุรายละเอียดไว
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แผนผังที่ 2 แสดงโครงการคมนาคมและขนสง
ที่มา : กรมโยธาธิการและผังเมือง, กฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวม, เขาถึงเมื่อ 28 ธันวาคม 2557,
เขาถึงไดจาก http://www.dpt.go.th
1.3.3.5 การจัดทําขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน
การจั ด ทํ า ขอกํ า หนดการใช ป ระโยชน ที่ดิ น มีจุด มุ ง หมายเพื่ อควบคุ ม
การใชประโยชนที่ดินใหสอดคลองกับการดําเนินกิจกรรมในเมือง ซึ่งจะตองสอดคลองกับนโยบายของผังเมือง
ที่เกี่ยวของกับสุขลักษณะความปลอดภัยของประชาชน สวัสดิภาพของสังคมในภาพรวม และเพื่อประโยชน
สาธารณะ (กรมโยธาธิการและผังเมือง, 2552)
จากการจําแนกองคประกอบของผังเมืองรวมในกฎกระทรวงฯ ตามมาตรา 17
(3) แผนผังซึ่งทําขึ้นเปนฉบับเดียวหรือหลายฉบับพรอมดวยขอกําหนด โดยมีสาระสําคัญ ทุกประการหรือบาง
ประการ ดังตอไปนี้... (ตารางที่ 3) พบวา มีการจัดทําขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน จํานวน 142 ผัง และ
การจัดทําขอกําหนดตามแผนผังแสดงโครงขายคมนาคมและขนสง จํานวน 91 ผัง
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นอกจากนี้ ยังพบการจัดทําบัญชีโรงงานแนบทายกฎกระทรวงฯ (ภาพที่ 18)
ซึ่งเปนการดําเนินการตามมติของคณะกรรมการผังเมืองที่ใหมีการกําหนดขนาด ประเภท และชนิดโรงงาน
อุต สาหกรรมประเภทที่ 1, 2 และ 3 ที่อนุ ญาตให ดํา เนินการกอสร า งได ในเขตผัง เมื องรวมเพื่อควบคุ ม
ประเภท ชนิด และขนาดของโรงงาน

ภาพที่ 18 ตัวอยางบัญชีแนบทายกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองลําพูน พ.ศ. 2555
ที่มา : กรมโยธาธิการและผังเมือง, กฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวม, เขาถึงเมื่อ 28 ธันวาคม 2557,
เขาถึงไดจาก http://www.dpt.go.th
การจัดทําขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน แบงออกเปน 2 ลักษณะ ไดแก
การควบคุมการใชประโยชนที่ดิน (Land Use Control) และการควบคุมความหนาแนน (Density Control)
1. การควบคุมการใชประโยชนที่ดิน (Land Use Control) ขอกําหนด
มีลักษณะการกําหนดทีเ่ กี่ยวของกับการใชประโยชนที่ดินในกิจกรรมหลัก กิจกรรมอื่น และการกําหนดประเภท
และขนาดกิจการที่อนุญาตหรือไมอนุญาตใหดําเนินการบางประการที่อาจสงผลตอการดํารงชีวิตของประชาชน
เปนสวนใหญ เพื่อใหการจัดทําแผนผังการใชประโยชนที่ดินเปนไปตามประเภทการใชประโยชนที่ไดระบุไว
ยกตัวอยางเชน โรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน โรงแรม คลังน้ํามัน คลังกาซปโตรเลียมเหลว คลังสินคา
การกําจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล การซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ สุสาน สถานสงเคราะหหรือรับเลี้ยงเด็ก สถาบัน
การศึกษา การเลี้ยงมา โค กระบือ ฯลฯ โดยกฎกระทรวงฯ ทุกฉบับ พบการกําหนดขอกําหนดดังกลาว คิดเปน
สัดสวนรอยละ 100
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2. การควบคุมความหนาแนน (Density Control) เปนขอกําหนดมี
ลักษณะที่กําหนดขึ้นเพื่อควบคุมประเภท ชนิด ขนาด ของอาคารโดยเกี่ยวของกับการใชประโยชนอาคาร
ที่จะอนุญาตหรือไมอนุญาตใหสรางที่อาจสงผลตอการดํารงชีวิตของประชาชนเปนสวนใหญ เพื่อใหการจัดทํา
แผนผั งการใชประโยชนที่ดินเปนไปตามประเภทการใชประโยชนที่ไดระบุ ไว ประกอบการควบคุ มอาคารสู ง
อาคารขนาดใหญ อาคารขนาดใหญพิเศษ บานเดี่ยว หองแถว ตึกแถว อาคารพักอาศัยรวม อาคารชุด ฯลฯ
โดยกฎกระทรวงฯ ทุกฉบับ พบการกําหนดขอกําหนดดังกลาว คิดเปนสัดสวนรอยละ 100
ลักษณะของขอกําหนดดังกลาวที่ปรากฏในกฎกระทรวงฯ แตละฉบับนั้น
มีความแตกตางกันตามวัตถุประสงค และสภาพทางกายภาพของพื้นทีใ่ นเขตผังเมืองรวม ซึ่งผูวางผังจะตอง
คํานึงถึงวิถีชีวิต สังคมและวัฒนธรรมของเมืองแตละเมือง การใชประโยชนที่ดินที่สอดคลองกับคุณลักษณะ
ทางกายภาพและสภาพแวดลอม และประชาชนของเมือง เมื่อมีการประกาศกฎกระทรวงบังคับใชผังเมืองรวมแลว
ขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินจะมีผลใชบังคับตามกฎหมายไปดวย
นอกจากนี้ ผูวิจัยยังพบอีกวา การจัดทําขอกําหนดที่ตองการควบคุมความ
หนาแนนของเมือง ซึ่งเปนเมืองขนาดใหญมีจํานวนประชากรมาก หรือมีบทบาทของเมือง (Urbanization)
จะมีการระบุขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินเพิ่มเติม ซึ่งเปนการประยุกตมาตรการควบคุมตางๆ ตามหลัก
วิชาการผังเมือง ซึ่งผูวิจัยไดรวบรวมขอกําหนด โดยเรียงลําดับที่พบมากที่สุดไปจนถึงนอยที่สุด ดังนี้
3. การกําหนดระยะถอยรนจากแนวธรรมชาติ ถนน และที่วางโดยรอบ
อาคาร เพื่อปองกันผลกระทบจากการรบกวน การบดบังแสงสวาง และการระบายอากาศของอาคารที่ตั้งอยู
โดยรอบ ไดกําหนดระยะถอยรนจากแนวธรรมชาติ ถนน แนวเขตที่ดิน อาคาร หรือสถานที่อื่นๆ ที่จําเปน
ตามที่เห็นสมควร โดยกฎกระทรวงฯ จํานวน 139 ผัง พบการกําหนดขอกําหนดดังกลาว คิดเปนสัดสวน
รอยละ 98
4. การกําหนดความสูงของอาคาร (Height) เพื่อปองกันผลกระทบจาก
การบดบังแสงสวาง คลื่นสัญญาณ ทัศนียภาพ ของอาคารที่ตั้งอยูโดยรอบ โดยการกําหนดระยะความสูงหรือ
จํานวนชั้นของอาคาร โดยกฎกระทรวงฯ จํานวน 31 ผัง พบการกําหนดขอกําหนดดังกลาว คิดเปนสัดสวน
รอยละ 22
5. การกําหนดอัตราสวนพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นของอาคารทุกหลัง
ตอพื้นที่แปลงที่ดินที่ใชเปนที่ตั้งอาคาร (Floor Area Ratio: FAR) ควบคุมความหนานแนนของประชากร
กับกิจกรรม โดยสามารถนําไปประยุกตใช เพื่อสงเสริมใหภาคเอกชนดําเนินกิจการทีใ่ หบริการตอสังคม โดยการ
เพิ่ มพื้ นที่ ส าธารณะ เพื่อแลกกั บ การเพิ่ มขึ้ นของอั ต ราสวนพื้ นที่ รวมอาคาร เลื อกว า FAR Bonus กฎ
กระทรวงฯ จํานวน 7 ผัง พบการกําหนดขอกําหนดดังกลาว คิดเปนสัดสวนรอยละ 5
และพบข อ กํ า หนดอื่ น ๆ ในกฎกระทรวงฯ จํ า นวน 3 ผั ง ได แ ก
กฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 กฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมเมือง
พัทยา พ.ศ. 2558 และกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนนครชัยศรี พ.ศ. 2558 คิดเปนสัดสวน
รอยละ 2 ประกอบดวย
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6. การกําหนดอัตราสวนพื้นที่วางอันปราศจากสิ่งปกคลุมของแปลงที่ดิน
ที่อาคารตั้งอยูตอพื้นที่ใชสอยรวมของอาคาร (Open Space Ratio: OSR) ควบคุมสภาพความแออัดของ
อาคาร เพื่อใหเกิดพื้นที่โลงโดยรอบอาคาร
7. การกําหนดขนาดแปลงที่ดิน (Lot Size) ปองกันปญหาที่เกิดขึ้นจาก
สภาพแออัดของอาคาร โดยการกําหนดระยะต่ําสุดของแปลงที่ดิน
ทั้งนี้ ผูวิจัยไดสรุปขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินที่พบในกฎกระทรวงฯ
(ตารางที่ 3) ปรากฏในแผนภูมิที่ 7 ดังนี้
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แผนภูมิที่ 7 ประเภทขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินที่พบในกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวม
จากการศึ กษาการจั ด ทํา ข อกํ า หนดการใช ป ระโยชน ที่ดิ นตามแผนผั ง
การกําหนดการใชประโยชนที่ดิน (แผนภูมิที่ 7) พบวา มีการจัดทําขอกําหนดเพื่อควบคุมการใชประโยชน
ที่ดิน และการควบคุมความหนาแนนของเมือง รอยละ 100 รองลงมาเปนการจัดทําขอกําหนดระยะถอยรน
จากแนวธรรมชาติ ถนน และที่วางโดยรอบอาคาร รอยละ 98 การกําหนดความสูงของอาคาร (Height) รอยละ 22
การกําหนดอัตราสวนพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นของอาคารทุกหลังตอพื้นที่แปลงที่ดินที่ใชเปนที่ตั้ง อาคาร
(Floor Area Ratio: FAR) รอยละ 5 และการจัดทําขอกําหนดอื่นๆ ไดแก การกําหนดอัตราสวนพื้นที่วางอัน
ปราศจากสิ่งปกคลุมของแปลงที่ดินที่อาคารตั้งอยูตอพื้นที่ใชสอยรวมของอาคาร (Open Space Ratio: OSR)
การกําหนดขนาดแปลงที่ดิน (Lot Size) รอยละ 2 ตามลําดับ
สํา หรั บการจัด ทํ า ขอกํ า หนดเพื่อกํ า หนดการใช ป ระโยชน ที่ดิ นบริ เ วณ
แนวถนนซึ่ง ได กํา หนดไว ตามแผนผั งแสดงโครงข ายคมนาคมและขนส ง ขอกํ าหนดมี ลักษณะอนุ ญาตให
ดําเนินการไดเฉพาะกิจกรรม เช น การสรางถนน สาธารณูป โภคและสาธารณูป การ รั้ว กํา แพง เป นต น
สําหรับการกอสรางอาคารจะมีการกําหนดความสูง ที่วางริมถนน และระยะถอยรนไวดวย โดยพบกฎกระทรวงฯ
(ตารางที่ 3) ที่มีการกําหนดขอกําหนดดังกลาว จํานวน 91 ผัง คิดเปนสัดสวนรอยละ 64
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1.3.4 รายการประกอบแผนผัง
การจั ดทํา รายการประกอบแผนผัง มีจุดมุงหมายเพื่อระบุระยะขอบเขตบริเวณ
หมายเลขของแปลงที่ดินแตละประเภทในการบังคับใชผังเมืองรวมใหเปนไปตามประเภทการใชประโยชน
ที่ดิ นตามที่ กํา หนดไว ในแผนผั ง การใช ประโยชน ที่ดิ น และระบุ โ ครงการถนนตามแผนผังแสดงโครงการ
คมนาคมและขนสง
จากการจําแนกขอมูลองคประกอบของผังเมืองรวมในกฎกระทรวงฯ ตามมาตรา 17 (4)
รายการประกอบแผนผัง (ตารางที่ 3) พบวา มีการจัดทํารายการประกอบแผนผัง แนบทายกฎกระทรวงฯ
ทั้งหมด 142 ผัง โดยมีลักษณะเปนการบรรยายบริเวณหมายเลขของที่ดินแตละประเภทการใชประโยชนทดี่ นิ
ยกตัวอยางรายการประกอบแผนผัง แนบทายกฎกระทรวงฯ ดังนี้
“ที่ดินในบริเวณหมายเลข 1.1 กําหนดไวเปนสีเหลือง ที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย
ดานเหนือ จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 106 ... ดานตะวันออก จดเขตทางรถไฟสายเหนือ
ฟากตะวันตก ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข 1136 ฟากเหนือ... ดานตะวันตก จดเสนขนาดระยะ 500 เมตร
กับศูนยกลางจดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 106....”
กฎกระทรวงใหใชบงั คับผังเมืองรวมเมืองลําพูน พ.ศ. 2556
1.3.5 การกําหนดนโยบาย มาตรการ และวิธีดําเนินการเพื่อปฏิบัติตามวั ตถุประสงคของ
ผังเมืองรวม
การกําหนดนโยบาย มาตรการ และวิธีดําเนินการเพื่ อปฏิบัติ ตามวัตถุประสงค ของ
ผังเมืองรวม มีจุดมุงหมายเพื่อกําหนดกลไก มาตรการ วิธีการหรือเงื่อนไขในการดําเนินการตามผังเมืองรวม
ดั งนั้ น การจํ าแนกข อมู ล กฎกระทรวงฯ (ตารางที่ 3) ผู วิ จัย จึ ง ได จัด เรี ย งข อมู ล
การกําหนดนโยบาย มาตรการ และวิธีดําเนินการเพื่อปฏิบัติตามวัตถุประสงคของผังเมืองรวมได ดังนี้
1.3.5.1 การกําหนดนโยบาย
เปนการกําหนดซึ่งสอดคลองกับการกําหนดวัตถุประสงคของผังเมืองรวม
โดยหลักการสําคั ญที่ตองคํา นึงถึง คือ การกํ าหนดนโยบายเพื่อจัด ระบบการใชประโยชนที่ดิน โครงขา ย
คมนาคมขนสง และบริการสาธารณะใหมีประสิทธิภาพ สามารถรองรับและสอดคลองกับการขยายตัวของ
ชุมชนในอนาคต รวมทั้ งสงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ และการอนุ รักษทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอม
ตามลั กษณะทางกายภาพ การบริ หารและการปกครอง เศรษฐกิ จ สั ง คม และทรั พยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอมของพื้นที่ และเปนไปตามเจตนารมณของการผังเมือง มาตรา 4 พ.ร.บ. การผังเมือง พ.ศ. 2518
จากการจําแนกขอมูลองคประกอบของผังเมืองรวมในกฎกระทรวงฯ ตาม
มาตรา 17 (5) นโยบาย มาตรการ และวิธีดําเนินการเพื่อปฏิบัติตามวัตถุประสงคของผังเมืองรวม พบวา
กฎกระทรวงฯ ทีก่ ําหนดนโยบาย และมาตรา ไดอางอิงถึงนโยบายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ซึ่งอยูในชวงการประกาศแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 - 11 (พ.ศ. 2550 – 2559) โดยเรียงลําดับนโยบายที่พบ ดังนี้
(ตารางที่ 4)
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ดานที่

ตารางที่ 4 นโยบายของผังเมืองทีป่ รากฏในกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวม จํานวน 142 ผัง
(เรียงลําดับจากมากที่สดุ ไปจนถึงนอยที่สดุ )
นโยบายของผังเมืองรวม

1 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

จํานวน
(ผัง)
133

2 การสงเสริมและพัฒนาการบริการทางการศึกษา การบริการทางสังคม การสาธารณูปโภค
สาธารณูปการใหเพียงพอและไดมาตรฐาน

132

3 การสงเสริมและพัฒนาดาน ที่อยูอาศัย พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม และเกษตรกรรมใหสอดคลอง
กับการขยายตัวของชุมชนและระบบเศรษฐกิจ

125

4 การสงเสริมและพัฒนาชุมชนเมืองใหเปนศูนยกลางการบริหาร การปกครองในทุกระดับ

98

5 การสงเสริมและพัฒนาระบบโครงขายคมนาคมและขนสง

78

6 ดานการสงเสริมและพัฒนาดานการทองเที่ยวทุกประเภท

42

7 สงเสริมและอนุรักษศิลปวัฒนธรรม และสภาพแวดลอมที่มีคุณคาทางศิลปกรรม สถาปตยกรรม
ประวัติศาสตร และโบราณคดี ใหเปนเอกลักษณของจังหวัด

40

8 อื่นๆ

46

จากการจํ า แนกข อมู ล (ตารางที่ 4) พบว า มี การกํ า หนดนโยบายไว ใน
กฎกระทรวงฯ ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มากที่สุด จํานวน 133 ผัง คิดเปนสัดสวน
รอยละ 94 รองลงมา ไดแก นโยบายดานการสงเสริมและพัฒนาการบริการทางการศึกษา การบริการทางสังคม
การสาธารณูปโภคสาธารณูปการใหเพียงพอและไดมาตรฐาน จํานวน 132 ผัง คิดเปนสัดสวนรอยละ 93 ดาน
การส ง เสริมและพั ฒ นาด า นที่ อยู อาศั ย พาณิ ชยกรรม อุ ตสาหกรรม และเกษตรกรรมให สอดคล องกั บ
การขยายตัวของชุมชนและระบบเศรษฐกิจ จํานวน 125 ผัง คิดเปนสัดสวนรอยละ 88 ดานการสงเสริมและ
พัฒนาชุมชนเมืองใหเปนศูนย กลางการบริหาร การปกครองในทุ กระดับ จํานวน 98 ผัง คิดเปนสัดสวน
รอยละ 69 ดานการสงเสริมและพัฒนาระบบโครงขายคมนาคมและขนสง จํานวน 78 ผัง คิดเปนสัดสวน
รอยละ 55 ด า นการส ง เสริ มและพั ฒ นาดา นการท องเที่ ย วทุ กประเภท จํ า นวน 42 ผั ง คิ ดเป นสั ด ส วน
รอยละ 30 และ ด า นส ง เสริ มและอนุ รักษ ศิ ลปวั ฒนธรรม และสภาพแวดล อมที่ มีคุณค าทางศิ ล ปกรรม
สถาปตยกรรม ประวัติศาสตร และโบราณคดี ใหเปนเอกลักษณของจังหวัด จํานวน 40 ผัง คิดเปนสัดสวน
รอยละ 28 ตามลําดับ
นอกจากนี้ ยั ง พบการกํ า หนดนโยบายอื่ นๆ โดยเป นการกํ า หนดด า น
การอนุรักษ พื้นที่ เ กษตรกรรม การส ง เสริ มการพั ฒ นาอย างยั่ ง ยืน และเป นมิ ตรกั บ สิ่ง แวดลอม (ปรากฏ
ในกฎกระทรวงที่มีพื้นที่เ ขตผั งเมืองรวมเปนพื้นที่เกษตรกรรมที่ สมบู รณ) การส งเสริมและพัฒนาการค า
ชายแดนไทย-ลาว ซึ่งเปน การจัดเตรียมพื้นที่รองรับการคาชายแดน (ปรากฏในกฎกระทรวงที่มีพื้นที่เขต
ผังเมืองรวมอยูบริเวณชายแดน) การสงเสริมและพัฒนาพื้นทีบ่ ริเวณชายฝงทะเล (ปรากฏในกฎกระทรวงที่มี
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พื้นที่เขตผังอยูบริเวณชายฝงทะเล) และการปองกันน้ําทวมและภัยธรรมชาติ (ปรากฏในกฎกระทรวงที่มี
พื้นที่ เ ขตผั ง เมืองรวมอยู บ ริ เวณชายฝ ง ทะเล แมน้ํา และเป นที่ราบลุ มน้ํ า ท วม) จํ านวน 46 ผั ง คิ ด เป น
รอยละ 33 ขอมูลการจําแนกปรากฏในแผนภูมิที่ 8
140
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ดานที่ 4

ดานที่ 5

ดานอื่นๆ

แผนภูมิที่ 8 นโยบายที่พบในกฎกระทรวงใหใชบงั คับผังเมืองรวม จํานวน 142 ผัง
หมายเหตุ : ดานที่ 1 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ดานที่ 2 การสงเสริมและพัฒนาการบริการทางการศึกษา การบริการทางสังคม การสาธารณูปโภค สาธารณูปการให
เพียงพอและไดมาตรฐาน
ดานที่ 3 การสงเสริมและพัฒนาดาน ที่อยูอาศัย พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม และเกษตรกรรมใหสอดคลองกับการขยายตัว
ของชุมชนและระบบเศรษฐกิจ
ดานที่ 4 การสงเสริมและพัฒนาชุมชนเมืองใหเปนศูนยกลางการบริหาร การปกครองในทุกระดับ
ดานที่ 5 การสงเสริมและพัฒนาระบบโครงขายคมนาคมและขนสง
ดานที่ 6 ดานการสงเสริมและพัฒนาดานการทองเที่ยวทุกประเภท
ดานที่ 7 สงเสริมและอนุรักษศิลปวัฒนธรรม และสภาพแวดลอมที่มีคุณคาทางศิลปกรรม สถาปตยกรรม ประวัติศาสตร
และโบราณคดี ใหเปนเอกลักษณของจังหวัด
ดานที่ 8 อื่นๆ

1.3.5.2 การกําหนดมาตรการ และวิธีดําเนินการ
การกําหนดมาตรการและวิธกี ารดําเนินการตามผังเมืองรวม มีจุดมุงหมาย
เพื่ อกํ า หนดวิ ธีการหรื อเงื่ อนไขในการดํ า เนิ นการให ส อดคล องกั บการกํ า หนดนโยบายของผั งเมื องรวม
โดยมีหลักการสําคัญที่ตองคํานึงถึงเพื่อสนับสนุนการดําเนินการใหเปนไปตามผังเมืองรวม
จากการจํ า แนกข อ มู ล องค ป ระกอบของผั ง เมื องรวมในกฎกระทรวงฯ
จํานวน 142 ผั ง (ตารางที่ 3) พบวา การกํา หนดมาตรการถูกผนวกไว กับ การจัด ทําข อกํ าหนดฯ ไว แล ว
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โดยมาตรการดังกล่าวมีลักษณะเพื่อควบคุมโดยทั่วไป (ซึ่งได้อธิบายรายละเอียดไว้แล้วในหัวข้อการจัดทํา
ข้อกําหนด) และมีเพียง 4 ผัง เท่านั้น ที่มีการกําหนดวิธีดําเนินการตามผังเมืองรวมไว้ในกฎกระทรวงฯ ได้แก่
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนโคกกลอยและท้ายเหมือง พ.ศ. 2553 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับ
ผังเมืองรวมเมืองอุดรธานี พ.ศ. 2553 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนเกาะแตน พ.ศ. 2553 และ
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับ ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 โดยวิธีดําเนินการที่พบในกฎกระทรวงฯ
ทั้ง 4 ผัง นั้น มีเพียงการกําหนดวิธีการวัดความสูงของอาคารในมาตรการจํากัดความสูงของอาคารเพียง
อย่างเดียว
2. การศึกษาการดําเนินการตามผังเมืองรวม : กรณีศึกษาผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556
แนวทางการวิจัย ผู้วิจัยดําเนินการศึกษาการดําเนินการตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2556 เพื่อศึกษาเชิงลึกในขั้นตอนการปฏิบัติให้เป็น ไปตามผังเมืองรวม รวมถึงการศึกษาด้านกลไก
มาตรการ และวิธีการดําเนินการให้เป็นไปตามผังเมืองรวม มีรายละเอียด ดังนี้
2.1 ด้านกฎหมาย
ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 จัดทําโดยสํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร ในฐานะ
เจ้าพนักงานท้องถิ่น ดําเนินการตามขั้นตอนในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 และองค์ประกอบของ
ผังเมืองรวม ตามมาตรา 17 (แผนภูมิที่ 9)

แผนภูมิที่ 9 องค์ประกอบของผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 ตามมาตรา 17
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สถานภาพผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 มีพื้นที่วางผังครอบคลุมพื้นที่เขต
การปกครองของกรุงเทพมหานครทั้งหมด มีการประกาศใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ครั้งแรก
เมื่อ พ.ศ. 2535 ดําเนินการปรับปรุงครั้งที่ 1 เมื่อปี พ.ศ. 2542 ปรับปรุงครั้งที่ 2 เมื่อปี พ.ศ. 2549 ปัจจุบัน
ดําเนินการปรับปรุงครั้งที่ 3 และได้ประกาศเป็นกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 แล้ว
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 (กรุงเทพมหานคร, สํานักผังเมือง, 2556)
2.2 ด้านนโยบายการพัฒนาเมือง
กําหนดให้ สอดคล้องตามผังภาคกรุงเทพมหานครและปริ มณฑล (กรมโยธาธิการและ
ผังเมือง, สํานักผังประเทศและผังภาค, 2555) สรุปสาระสําคัญ ได้ดังนี้
2.2.1 ส่ ง เสริ ม การเชื่ อ มโยงการคมนาคมขนส่ ง กรุ ง เทพฯ – เมื อ งปริ ม ณฑล ได้ แ ก่
การพัฒนาระบบขนส่งมวลชน ประหยัดพลังงานและคล่องตังสูง และส่งเสริมให้มีที่อยู่อาศัยกับแหล่งงาน
ในเมืองเดียวกัน
2.2.2 ส่งเสริมบริการสาธารณะและสวัสดิการให้เพียงพอ-ทั่วถึง ได้แก่ การลดความเหลื่อมล้ํา
ทางสังคม และการแก้ปัญหาความยากจน
2.2.3 การกําหนดวิสัยทัศน์ของกรุงเทพมหานครในปี พ.ศ. 2563 ซึ่งได้กําหนดให้กรุงเทพมหานคร
เป็น “มหานครน่าอยู่อย่างยั่งยืน” การเป็นเมืองมหานคร ใน 3 ด้าน ได้แก่ เมืองมหานครระดับโลก Gateway
เมืองมหานครแห่งสิ่งแวดล้อม Green และ เมืองมหานครแห่งคุณภาพชีวิตที่ดี Good Life (กรุงเทพมหานคร,
สํานักผังเมือง, 2556)
2.2.4 พั ฒ นากรุ ง เทพฯ และปริ ม ณฑลให้ เ ป็ น เมื อ งแบบเมื อ งหลายศู น ย์ ก ลาง
(Polycentric) และพัฒนาเมืองตามแนวคิดเมืองกระชับ (Compact City) เพื่อการใช้ทรัพยากร อย่างประหยัด
และการรักษาสภาพแวดล้อมที่ดี (Green City)
2.2.5 อนุรักษ์สภาพแวดล้อมของเมือง และสงวนรักษาพื้นที่เกษตรกรรม และชายฝั่งทะเล
โดยกําหนดพื้นที่ย่านชนบทและเกษตรกรรมไว้บริเวณชานเมือง
2.2.6 ควบคุ ม กิ จ กรรมด้ า นอุ ต สาหกรรมให้ อ ยู่ ใ นบริ เ วณนิ ค มอุ ล สาหกรรม ย่ า น
อุตสาหกรรมที่มีฐานการพัฒนาหนาแน่นอยู่เดิม
2.2.7 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสม เน้นการสร้างสมดุลระหว่าง
ที่พักอาศัยและแหล่งงาน (Job and Housing Balance)
2.2.8 พัฒนาศูนย์กลางชุมชนขนาดกลางและเล็กในพื้นที่ใหม่ และชุมชนรองเพื่อรองรับ
การขยายตัวของเมืองด้านที่อยู่อาศัยและแหล่งงาน
2.2.9 ให้ความสําคัญของเศรษฐกิจบริเวณศูนย์กลางเมืองมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางธุรกิจ
การค้าและการบริการ เพื่อตอบรับการลงทุนระบบขนส่งมวลชนทางราง และศักยภาพในการพัฒนาเป็น
แหล่งท่องเที่ยวด้านศิลปวัฒนธรรม กรุงรัตนโกสินทร์และกรุงธนบุรี (กรุงเทพมหานคร, สํานักผังเมือง, 2556)
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2.3 องคประกอบผังเมืองรวม
สํานักผังเมื อง กรุงเทพมหานคร จัดทําเอกสารซึ่งแสดงวัตถุประสงค แผนผั ง นโยบาย
มาตรการ และวิธีดําเนินการเพื่อปฏิบัติตามวัตถุประสงคของผังเมืองรวม ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง
พ.ศ.2518 มาตรา 17 มีรายละเอียดดังนี้
2.3.1 การกําหนดวัตถุประสงคในการวางและจัดทําผังเมืองรวม
มีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนากรุงเทพมหานครใหเปนเมืองนาอยู
เปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจ วิทยาการของประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต และศูนยกลางการบริหาร
และการปกครองของประเทศ มีเอกลักษณ ดานศิลปวัฒนธรรมของชาติ ตลอดจนเปนเมืองตนแบบในดาน
การรักษาสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ รวมไปถึงลดการใชพลังงานและลดการปลอยกาซเรือนกระจกเพื่อบรรเทา
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
2.3.1.1 ส งเสริ มคุณภาพชี วิตของประชาชน โดยพัฒนาบริการทางสังคม สาธารณู ปโภค
และสาธารณูปการ ใหเพียงพอและไดมาตรฐาน
2.3.1.2 สงเสริมการเปนศูนยกลางดานธุรกิจและพาณิชยกรรมของประเทศและ
ภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต โดยการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกใหมีความพรอม
ตอการลงทุนในระดับทีส่ ามารถแขงขันได
2.3.1.3 สงเสริมการเปนศูนยกลางดานการทองเที่ยวและการเปนทางผานเขา-ออก
ของประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยการพัฒนาแหลงทองเที่ยวและการบริการ
2.3.1.4 สงเสริมการเปนศูนยกลางการบริหารราชการของประเทศและเปนที่ตั้ง
ของสถาบั นที่ สํา คัญ ของประเทศและองค การระหว างประเทศ โดยการพั ฒนาย า นสถาบันราชการและ
องคการระหวาง ประเทศใหมีภาพลักษณที่สงางาม
2.3.1.5 สงเสริมความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทางและการขนสง
โดยการพัฒนาและเชือ่ มโยงระบบขนสงมวลชน และโครงขายการคมนาคมขนสงใหสมบูรณและมีประสิทธิภาพ
2.3.1.6 สง เสริ มความสมดุ ล ของที่อยู อาศั ยและแหล ง งาน เพื่อลดการเดิ นทาง
โดยการพัฒนา ปรับปรุง และฟนฟูยานที่อยูอาศัยในเขตเมืองชัน้ ใน และพัฒนาศูนยชุมชนชานเมือง
2.3.1.7 สงเสริมอุตสาหกรรมการผลิตทีไ่ มสงผลกระทบตอสภาพแวดลอมของเมือง
และการผลิตที่ตองใชทักษะ แรงงานฝมือ และเทคโนโลยีชั้นสูงที่ไมมีความเสี่ยงตออุบัติภัยและปราศจาก
มลพิษ
2.3.1.8 ดํารงรักษาพืน้ ทีเ่ กษตรกรรมที่มีความอุดมสมบูรณ โดยการบริหารจัดการ
การเติบโต ของเมืองเพือ่ ใหเกิดการพัฒนาเมืองแบบกระชับ
2.3.1.9 สงเสริมความเปนเอกลักษณทางดานศิลปวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานคร
และของชาติ โดยการอนุ รั ก ษ แ ละฟ นฟู ส ถานที่ แ ละวั ต ถุ ที่ มีคุ ณ ค า ทางศิ ล ปกรรม สถาป ต ยกรรม
ประวัติศาสตร และโบราณคดี
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2.3.1.10 สงเสริมและรักษาระบบนิเวศนโดยการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติทคี่ งคุณคา
และการบํารุงรักษาและฟนฟูคุณภาพสิง่ แวดลอม
2.3.1.11 สงเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน โดยการปองกันและบรรเทา
ปญหาภัยพิบัติ จากธรรมชาติและจากการกระทําของมนุษย
2.3.1.12 สงเสริมการแกไขปญหาภาวะโลกรอน โดยการลดการใชพลังงาน และ
เพิม่ พืน้ ที่สีเขียว เพือ่ ชวยลดกาซเรือนกระจก
2.3.2 การจัดทําแผนที่แสดงเขตของผังเมืองรวม
จัดทําแผนที่แสดงเขตของผังเมืองรวมไว เชนเดียวกับผังเมืองรวมอื่นๆ เพื่อบอก
แนวเขตผังเมืองรวมใหชัดเจนตอการปฏิบัติ
2.3.3 การจัดทําแผนผัง
ผังเมืองรวมกรุงเทพฯ เปนผังเมืองรวมเพียงฉบับเดียว ที่มีการจัดทําแผนผังตาม
มาตรา 17 ครบทุกฉบับ (แผนภูมิที่ 9) อธิบายพอสังเขป ดังนี้
2.3.3.1 แผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดินตามที่ไดจําแนกประเภท
กํ า หนดการใช ป ระโยชน ที่ดิ น ได จํา แนกประเภทการใช ป ระโยชน ที่ดิ น
ออกเปน 12 ประเภท โดยแสดงประเภทการใชประโยชนที่ดินเปนสัญลักษณสี (ภาพที่ 11) ซึ่งเปนไปตาม
เกณฑและมาตรฐานผังเมืองรวม ของกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยแผนผังการใชประโยชนที่ดินที่จัดทําขึ้น
จะจัดทําพรอมกับขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินซึ่งกฎหมายกําหนดใหจัดทําควบคูกัน
1. การจัดทําขอกําหนด การจัดทําแผนผังการใชประโยชนที่ดิน จะมีการจัดทํา
ขอกําหนดควบคุมกิจกรรมการใชประโยชนที่ดินในผังเมืองรวม จําแนกกิจกรรมได 3 ลักษณะ ไดแก
1.1 การกําหนดกิจกรรมหลักที่อนุญาต ในการใชประโยชนที่ดินของ
ที่ดินแตละประเภท เชน ที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย กิจกรรมหลัก ไดแก บานเดี่ยว หรือการอยูอาศัย
ที่ไมหนาแนน และการกําหนดกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง ไดแก รานคา โรงเรียน สถานพยาบาล เปนตน
1.2 การกําหนดกิจกรรมที่ อนุญาตโดยมี เงื่อนไข ซึ่งเปนกิจกรรมที่ มี
ขนาดใหญ และสงผลกระทบตอสภาพแวดลอมชุมชน หรือความสามารถในการใหบริการของสาธารณูปโภค
จึ ง ต องกํ า หนดเงื่ อนไขกิ จกรรมที่ อนุ ญ าตในการใช ป ระโยชน ที่ดิ นแต ล ะประเภทไว เ พื่ อกํ า หนดที่ ตั้ ง ให
เหมาะสม เชน ตั้งอยูบนถนนที่มีความกวางเพียงพอ หรือตั้งอยูใกลสถานีรถไฟฟาขนสงมวลชน เปนตน
1.3 การกําหนดกิจกรรมทีไ่ มอนุญาต ซึ่งเปนกิจกรรมทีส่ งผลกระทบตอ
สภาพแวดลอมและความเดือดรอนรําคาญ และความปลอดภัยชุมชน เชน โรงงานที่กอใหเกิดมลพิษหรือ
อาคารที่มีขนาดใหญ จึงตองกําหนดเปนกิจกรรมที่ไมอนุญาตในการใชประโยชนที่ดินแตละประเภทไว
นอกจากนี้ การควบคุมกิจกรรมดงกลาว จะตองกําหนดกิจกรรมจําแนก
ตามประเภทการใชประโยชนที่ดินใหสอดคลองกับแผนผังการใชประโยชนที่ดินที่ไดกาํ หนดไว ซึง่ ตองพิจารณา
ตั้งแตการกําหนดประเภท ขนาดของโรงงาน กิจการที่อนุญาตและไมอนุญาตใหดําเนินการ การกําหนดความสูง
ของอาคาร สิ่งปลูกสราง (Building Height) ที่อนุญาตและไมอนุญาตใหกอสราง การกําหนดอัตราสวนพื้นที่
อาคารตอพื้นที่ดิน (Floor Area Ratio: FAR) การกําหนดอัตราสวนพื้นที่วางตออาคารรวม (Open Space
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Ratio: OSR) การกําหนดระยะถอยรนอาคาร (Set Back) และการกําหนดขนาดและสัดสวนของแปลงที่ดิน
(Lot Size)
ยกตัวอยางขอกําหนดในแผนผังการใชประโยชนที่ดิน “การใชประโยชน
ที่ดินประเภทที่พักอาศัยหนาแนนนอย ย.1 (สีเหลือง) กําหนดใหเปนเพื่อรองรับการขยายตัวของการอยูอาศัย
บริเวณชานเมืองที่มีสภาพสิ่งแวดลอมที่ดี โดยควบคุมระดับความหนาแนนบางเบา เพื่อการอยูอาศัยประเภท
บานเดี่ยว มีขอกํ าหนดที่ควบคุมการใช ประโยชน ที่ดินใหเปนไปตามวัต ถุประสงคดั งกล าว ประกอบดวย
ขอกําหนด FAR : 1 : 1, OSR : รอยละ 40 ความสูงของอาคารไมเกิน 12 เมตร ระยะถอยรนที่วางดานหนา
ดานขาง และดานหลังของอาคารไมนอยกวา 2 เมตร และมีขนาดแปลงที่ดินต่ําสุดไมนอยกวา 100 ตร.วา”
2.3.3.2 แผนผังแสดงที่โลง
เป น การกํ า หนดพื้ นที่ ส าธารณะ พื้ นที่ นั นทนาการ การรั กษาคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดลอมและสภาพทางภูมิทัศนในเขตเมือง และการสงวนรักษาที่โลงเพื่อการปองกันและแกไขปญหา
อุทกภัยของกรุงเทพมหานคร โดยการจัดทําแผนผังดังกลาว ไดจัดทําเปนแผนผังเสนอแนะในการพัฒนาเมือง
2.3.3.3 แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง
เปนการกําหนดการพัฒนาโครงขายถนนสายหลักและถนนสายรอง และ
การพัฒนาโครงขายทางพิเศษในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
สํา หรั บ การพั ฒ นาระบบชนส ง มวลชนทางราง มี การจั ด ทํ า แผนแม บ ท
เฉพาะการพัฒนาระบบขนสงมวลชนในกรุงเทพมหานครแยกออกจากสวนของผังเมืองตางหาก โดยเริ่มจาก
การพัฒนารถไฟฟา หรือ BTS ซึ่งดําเนินการโดยสํานักขนสงและการจราจร กรุงเทพมหานคร
2.3.3.4 แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภค
เป นการกํา หนดโครงการกิ จการสาธารณูป โภค ไดแ ก การกํา หนดที่ ตั้ ง
โรงงานบําบัดน้ําเสีย ซึ่งเปนกิจการที่มีอยูเดิมลงไปในแผนผัง โดยจัดทําเปนขอเสนอแนะในการพัฒนาเมือง
สําหรับการจัดทําแผนการระบายน้ํา การปองกันและบรรเทาภัยที่เกิดจาก
อุทกภัยในเขตกรุงเทพมหานคร สํานักควบคุมระบายน้ํา กรุงเทพฯ ไดจัดทําแผนการปองกันน้ําทวม และเปน
ผูรับผิดชอบหลักในการจัดทําแผนดังกลาว แยกออกจากงานผังเมืองอยางชัดเจน
2.3.4 รายการประกอบผัง
มีการจัดทําตามที่กฎหมายกําหนดไว เชนเดียวกับผังเมืองรวมอืน่ ๆ
2.3.5 การกําหนดนโยบาย มาตรการ และวิธีดําเนินการใหเปนไปตามผังเมืองรวม
สํานักผังเมือง กรุงเทพฯ ไดกําหนดนโยบาย มาตรการ และวิธีดําเนินการที่สําคัญ ดังนี้
2.3.5.1 การควบคุมความหนาแนนของอาคาร
เพื่อใหสอดคลองกับขีด ความสามารถในการรองรับดานสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ ในแตละยาน ไดแก
1. การกําหนดอัตราสวนพื้นที่อาคารตอพื้นที่ดิน (Floor Area Ratio: FAR)
2. การกําหนดอัตราสวนพื้นที่วา งตออาคารรวม (Open Space Ratio: OSR)
3. การกําหนดระยะถอยรนอาคาร (Set Back)
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4. การกําหนดขนาดและสัดสวนของแปลงทีด่ ิน (Lot Size)
5. การกําหนดความสูงหรือจํานวนชั้นของอาคาร (Building Height)
2.3.5.2 การสงเสริมการพัฒนาเมืองของภาคเอกชน
เพื่อสงเสริมใหผูประกอบการไดรับอัตราสวนพื้นที่อาคารรวมตอพื้นที่ดิน
ที่เพิ่มขึ้น (FAR Bonus) ซึ่งภาคเอกชนจะตองดําเนินการใหมีพื้นที่สาธารณะตามที่ระบุไวในกฎกระทรวงฯ
จึงจะสามารถขอเพิ่มความสูง (FAR Bonus) ไดในอัตราสวนไมเกิดรอยละ 20 จากอัตราสวนพื้นที่อาคารรวม
ตอพื้นที่ดินตามขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินในแตละประเภท ไดแก อัตราสวนพื้นที่วางเพื่อประโยชน
สาธารณะ อัตราสวนของพื้นที่จอดรถบริเวณสถานีรถไฟฟา การกําหนดอัตราสวนของพื้นที่กักเก็บน้ํา (แกมลิง)
การกอสรางอาคารประหยัดพลังงาน และการกอสรางที่อยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอยหรือผูอยูอาศัยเดิมใน
พื้นที่โครงการ
สํ า หรั บ วิ ธีการพั ฒ นาแปลงที่ ดิ นซึ่ ง เป นที่ ตั้ ง ของโบราณสถานที่ ได รั บ
การขึ้นทะเบียน หรือจากแปลงที่ดินอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม สํานักผังเมือง กรุงเทพฯ ไดกําหนด
วิธีการโอนสิทธิการพัฒนา (TDR) ไปยังแปลงที่ดินบริเวณที่ไดรับการสงเสริมการพั ฒนา ไดแก บริเวณใน
ระยะรัศ มี 500 เมตร โดยรอบสถานี รถไฟฟ าขนส งมวลชน โดยการดํ าเนินการให หน วยงานที่ระบุ ไว ใน
ผังเมืองรวม เปนผูดําเนินการ (กฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร, 2556)
จากการศึกษาการวางและจัดทําผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ดําเนินการโดยเจาพนักงาน
ทองถิ่น (สํ านั กผัง เมื อง กรุ งเทพฯ ) เป นการศึ กษาองคป ระกอบของผัง เมื องรวม ตามมาตรา 17 ซึ่ งผล
การศึกษา ผูวิจัยพบวา ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครนั้น ดําเนินการจัดทํารายละเอียดของผังเมืองรวมได
ครบถวนตามกฎหมายที่ระบุไว ซึ่งในหัวขอตอไปจะเปนการศึกษาการดําเนินการตามผังเมืองรวม ซึ่งจะแสดง
ใหเห็นผลการบังคับใชผังเมืองรวมกรุงเทพฯ แลวจะไดนําขอมูลจากการศึกษาไปวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบ
ตอไป
2.4 การดําเนินการตามผังเมืองรวม
ผูวิจัย ไดศึกษาการบังคับใชผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 จากการประเมินผล
การบังคับใชกฎกระทรวงฯ ในเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการผังเมือง ครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่
27 สิงหาคม 2558 เรื่อง การรายงานการประเมินผลการบังคับใชกฎกระทรวงฯ และการปรับปรุงผังเมืองรวม
สามารถอธิบายผลการบังคับใชผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 ได ดังนี้
2.4.1 การใชประโยชนที่ดิน
บริเวณเมืองเกา เยาวราช เขตสัมพันธวงศ กําหนดการใชประโยชนที่ดิ นประเภท
พาณิชยกรรม พ.3 (สีแดง) มีขอกําหนด FAR ซึ่งกําหนดไวที่ 7:1 ปจจุบันมีการกอสรางรถไฟฟาสายสีน้ําเงิน
ผานถนนเจริญกรุง ทําใหยังไมมีการดําเนินการพัฒนาตามมาตรการดังกลาว
บริเวณพื้นที่หัวสนามบินสุวรรณภูมิ (ก.1) เขตลาดกระบัง เกิดการรองเรียนของ
ประชาชนเนื่องจากมีความตองการใชประโยชนที่ดินและกิจกรรมที่ขัดแยงกับประเภทการใชประโยชนที่ดิน
ที่กําหนดไวในแผนผังฯ ซึ่งเปนพื้นทีท่ างน้ําไหลผาน (Flood way) และการกําหนดประเภทการใชประโยชน
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บริเวณพืน้ ที่อนุรักษชนบทและเกษตรกรรม ก.2 (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว)
ฝงธนบุรี เขตตลิ่งชัน เขตบางแค เขตทวีวัฒนา มีการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมของพื้นที่เกษตรกรรม
จากการขยายตัวของเมืองและการพัฒนาระบบขนสงมวลชนทางราง ทําใหเกิดความตองการใชประโยชนที่ดิน
และการประกอบกิจการที่ขัดแยงกับประเภทการใชประโยชนที่ดินซึ่งไดกําหนไวในแผนผังฯ ไดแก การขอผอนผัน
ใหสามารถประกอบกิจการขนสงและคลังสินคาได การขอใหสามารถประกอบกิจการประเภทบานแถวหรือ
ตึกแถวโดยไมกําหนดขนาดแปลงที่ดินต่ําสุดในการจัดสรร และสามารถสรางอาคารสูงไดเกิน 12 เมตร
จากตัวอยางขางตน พบวา การบังคับใชผังเมืองรวมเกิด ปญหาความขัดแยงของ
กิจกรรมกับประเภทการใชประโยชนที่ดิน ซึ่งเปนผลมาจากการพัฒนาระบบขนสงมวลชนทางราง ทําใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมอยางรวดเร็วการกําหนดประเภทการใชประโยชนที่ดินจึงไมสอดคลองกับ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ที่กําลังจะเปลี่ยนแปลงจากการขยายตัวของเมืองและการพัฒนาระบบขนสง
มวลชนทางรางทําใหเกิดผลประโยชนในการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่ โดยบริเวณที่มีการเปลี่ยนแปลง
มากที่สุด คือ บริเวณพื้นทีส่ องฟากที่มีโครงการรถไฟฟา ไดแก
2.4.1.1 โครงการรถไฟฟาสายสีมวง (บางซื่อ-บางใหญ) เขตจตุจักร บางซื่อ
2.4.1.2 โครงการรถไฟฟาสายสีน้ําเงิน (บางซื่อ-ทาพระ) เขตจตุจักร บางซื่อ บางพลัด
บางกอกนอย บางกอกใหญ (หัวลําโพง-บางแค) เขตปทุมวัน สัมพันธวงศ พระนคร ธนบุรี บางกอกใหญ
ภาษีเจริญ บางแค
2.4.1.3 โครงการรถไฟฟาสายสีเขียว (จตุจักร-สะพานใหม) เขตจตุจักร บางเขน
ดอนเมือง
2.4.1.4 โครงการรถไฟฟาสายสีแดง (บางซื่อ-ตลิ่งชัน) เขตจตุจักร บางซื่อ บางพลัด
ตลิ่งชัน (บางซื่อ-รังสิต) เขตจตุจักร หลักสี่ ดอนเมือง
ซึ่งในปจจุบันยังไมมีการวางแผนการใชประโยชนที่ดินเพื่อรองรับการขยายตัวของ
เมืองและการพัฒนาระบบขนสงมวลชนทางรางในกรุงเทพฯ
2.4.2 การพัฒนาเครื่องมือดําเนินการตามผังเมืองรวม
สํา นักผั งเมืองกรุ งเทพ ได ดํ าเนินการศึ กษามาตรการ กลไก และเครื่ องมื อที่ ใช
ดําเนินการพัฒนาเมือง แบงเปนมาตรการ 3 สวน ไดแก มาตรการควบคุม มาตรการพัฒนา และมาตรการ
สรางความเปนธรรม มีรายละเอียด ดังนี้
2.4.2.1 มาตรการควบคุม
การควบคุมความหนาแนน ของการใชประโยชนที่ดินและอาคาร อาศัย
เครื่องมือ หรือมาตรการ โดยแบงเปนมาตรการเชิงลบ (Negative measures) เชน การควบคุมการใชประโยชน
ที่ดิน การจัดทําแผนผังพัฒนาโครงการขนาดใหญ (Planned unit development: PUD) และการอนุญาต
การใชประโยชนที่ดินพิเศษ (Special use permit) และมาตรการเชิงบวก (Positive measures) เชน
การการสงวนสิทธิ์การใชประโยชนที่ดิน (Land reservation) และการจัดทําแผนงบประมาณโครงสรางพื้นฐาน
(Capital improvement program หรือ CIP) เพื่อจัดทําผังโครงการพิเศษ โดยกําหนดใหจัดทําผังเมืองเฉพาะ
เพื่อพัฒนาพื้นที่ที่มีความสําคัญพิเศษในเขตผังเมืองรวม
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2.4.2.2 มาตรการพัฒนา
การกํ า หนดมาตรการที่ ส ง เสริ มพั ฒ นารู ป แบบใหม ๆ เพื่ อพั ฒ นาและ
สงเสริมใหเกิดการพัฒนาพื้นที่ใหเปนไปตามแผนผังการใชประโยชนที่ดินที่ไดจําแนกประเภทการใชประโยชน
ที่ดินไวในเขตผังเมืองรวม เชนการกําหนดยานสงเสริมการลงทุน (Investment promotion zone) การสงเสริม
การพั ฒนาพื้ นที่ รอบสถานีขนส งมวลชนทางราง (TOD) และการเพิ่ มอั ตราส วนพื้นที่อาคารรวมต อพื้ นที่ ดิ น
(Floor area ratio bonus หรือ FAR bonus) ซึ่งแนวทางดังกลาว ในตางประเทศนิยมนํามาใชเปนเครื่องมือ
สําคัญในการชี้นําการพัฒนาของเอกชนใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งชวยสงเสริมที่ดินเอกชนและรัฐ ให
สามารถเพิ่มความหนาแนนของอาคารในแปลงที่ดินไดมากกวาที่กําหนดไวในขอกําหนดการใชประโยชนทดี่ นิ
และเพื่อใหบรรลุเปาหมายดานนโยบายสาธารณะในการเพิ่มพื้นที่พักอาศัยใหแกผูมีรายไดนอย ผูสูงอายุและ
ผูพิการในเขตผังเมืองรวมดวย
2.4.2.3 มาตรการสรางความเปนธรรม
การกํ า หนดมาตรการเพื่ อลดความเหลื่ อมล้ํ า ของประชาชนจากการ
กําหนดประเภทการใชประโยชนที่ดินที่แตกตางกันในแตละยาน โดยกําหนดวิธีการโอนและซื้อขายความ
หนาแนน / สิทธิการพัฒนา (TDR) และการกําหนดคาธรรมเนียมผลกระทบจากการพัฒนา (DIF) จากภาระ
ทางการเงินที่ เพิ่มขึ้นให คุมทุ นกับ ผลประโยชนที่ ประชาชนพึ่ง ไดรับ และสามารถบรรลุวัต ถุประสงคของ
การผังเมืองในการสรางสภาพแวดลอมของเมืองที่ดีไดอยางมีประสิทธิภาพ
สรุป จากศึกษาการดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 เปน
ผังเมืองที่มีการกําหนดองคประกอบของผังเมืองรวม และการกําหนดขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินที่มีนโยบาย
มาตรการ และวิธีดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคของผังเมืองรวม ครบถวนตาม พ.ร.บ. การผังเมือง
พ.ศ. 2518 แตยังขาดการพัฒนาที่เปนระบบทําใหการกําหนดประเภทการใชประโยชนที่ดินไมสอดคลองกับ
การใช ประโยชน ที่ดิ นในป จจุบั น ซึ่ง เกิ ดจากการพัฒ นาโครงสรา งพื้นฐานของเมืองที่ เป นโครงการลงทุ น
ขนาดใหญ ทําใหเกิดปญหาการใชประโยชนที่ดินไมเปนไปตามแผนผังการใชประโยชนที่ดิน หรือบางพื้นที่
ไมเกิดการพัฒนาการกําหนดประเภทกิจกรรมหลักในพื้นที่ไมสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาในพื้นที่
นอกจากนี้ ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 ไดกอใหเกิดความเหลื่อมล้ําจากการควบคุม
การใชประโยชนที่ดินในเขตผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครซึ่งมีขอกําหนดที่ควบคุมการใชประโยชนที่ดินที่เขมงวด
กวาพื้นทีเ่ ขตผังเมืองรวมโดยรอบปริมณฑล ทําใหกิจกรรมบางประเภท เชน บานจัดสรร โรงงานอุตสาหกรรม
ขยายตัวเขาไปยังพื้นที่โดยรอบ ทําใหเกิดปญหาการใชประโยชนที่ดินที่ไมตอเนื่องและความเหลื่อมล้ําจาก
การใชประโยชนที่ดินประเภทเดียวกันแตมีขอกําหนดที่เขมงวดตางกัน รวมถึง การกอสรางอาคารที่บดบัง
ภูมิทัศนของเมืองในพื้นที่ชานเมือง และการกระจุกตัวของสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเฉพาะในเขตเมือง
ดานการบังคับใชผังเมืองรวม การกําหนดมาตรการ วิธีการดําเนินการ กลไกสําคัญเพื่อผลักดันให
เกิดการพัฒนา และการสนับสนุน จากกฎหมายหลักดานการผังเมืองของประเทศ ไมมีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติในเปนไปตามผังเมืองรวม ทําใหการกําหนดเครื่องมือบังคับใชตามแผนผังการใชประโยชนที่ดินที่ได
กําหนดไวทําไดยาก ซึ่งในกฎหมายหลักดานการผังเมืองของตางประเทศ ไดกําหนดเครื่องมือการบังคับใชให
เปนไปตามผังเมือง โดยกําหนดการขออนุญาตการใชประโยชนที่ดิน (Land Use permit) เพื่อใหทองถิ่น
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ตรวจสอบกิ จกรรมที่ จะดํา เนิ นการในพื้นที่ให ถู กต องตามผั งเมืองเสียกอนซึ่ งช วยลดปญหาการใชที่ดินผิ ด
ประเภทของภาคเอกชนได ตอมาเมื่อสํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร ในฐานเจาพนักงานทองถิ่น ตองการออก
ขอกําหนดในเรื่องดังกลาว แตไมสามารถดําเนินการได เนื่องจากติดขัดทางดานขอกฎหมายวาดวยการผังเมือง
ของประเทศไทยที่ไมไดกําหนดบัญญัติในเรื่องการขออนุญาตการใชประโยชนที่ดิน (Land Use permit) ไว
3. สรุป
3.1 การวางและจัดทําผังเมืองรวม
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 กําหนดกระบวนการวางและจัดทําผังเมืองรวม
เพื่อใหผังเมืองรวมมีผลบังคับใชไดตามกฎหมาย ผูวิจัยดําเนินการวิจัยโดยการจัดเก็บขอมูล โดยคัดเลือกขอมูล
กฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมในระดับเมืองและชุมชนที่มีผลบังคับใชอยูในปจจุบัน (ขอมูล ณ พ.ศ. 2558)
จํานวนทั้งสิ้น 142 ผัง ดําเนินการศึกษาตามกรอบการวิจัย ประกอบดวย
3.1.1 โครงสร างของอํานาจ หนาที่ ภารกิจขององคกร บุคคล และคณะกรรมการต างๆ
เกี่ยวของกับ
3.1.1.1 การวางและจัดทําผังเมืองรวม
3.1.1.2 กระบวนการพิจารณาไตรตรองและใหความเห็นชอบผังเมืองรวม
3.1.2 องคประกอบของผังเมืองรวม ประกอบดวย
3.1.2.1 การกําหนดเนื้อหาของนโยบายการพัฒนาเมืองรายสาขาเปนสาระสําคัญ
ไวในผังเมืองรวม
3.1.2.2 การจัดทําแผนที่/แผนผัง และแผนงาน/โครงการพัฒนาเมืองระยะสั้น/
ระยะยาว
3.1.2.3 การจัดทําแผนผังการใชประโยชนที่ดิน/ขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน
3.1.2.4 การจัดทําแผนการลงทุนที่สอดคลองกับนโยบายและคูข นานไปกับการวางและ
จัดทําผังเมืองรวม
3.1.2.5 การกําหนดมาตรการเพื่อลดความเลื่อมล้ําจากการใชประโยชนที่ดินและ
ขอกําหนดตามผังเมืองรวม
3.2 การศึกษาการดําเนินการตามผังเมืองรวม
ผูวิจัยไดศึกษาเชิงลึกในขั้นตอนการปฏิบัติใหเปนไปตามผังเมืองรวม รวมถึงการศึกษาดาน
กลไก มาตรการ และวิธีการดําเนินการใหเปนไปตามผังเมืองรวมจากกรณีศึกษาผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2556 ซึ่งดําเนินการโดยสํานักผังเมือง กรุงเทพฯ ในฐานะเจาพนักงานทองถิ่น กําหนดองคประกอบของ
ผังเมืองรวม และการกําหนดขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน และมีนโยบาย มาตรการ และวิธีดําเนินการให
เปนไปตามวัตถุประสงคของผังเมืองรวมครบถวนตาม พ.ร.บ. การผังเมือง พ.ศ. 2518 แตเนื่องจากยังขาด
การพัฒนาที่เปนระบบทําใหเกิดปญหาการดําเนินการใหเปนไปตามผังเมืองรวม สรุปสาระสําคัญได ดังนี้
3.2.1 การกําหนดประเภทการใชประโยชนที่ดินไมสอดคล องกั บการใช ประโยชนที่ดิ น
ในปจจุบัน
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3.2.2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของเมืองซึ่งเปนโครงการลงทุนขนาดใหญ ไมสอดคลอง
กับการกําหนดการใชประโยชนที่ดินตามผังเมืองรวม เกิดปญหาการใชประโยชนที่ดินไมเปนไปตามแผนผัง
การใชประโยชนที่ดิน หรือบางพื้นที่ไมเกิดการพัฒนา การกําหนดประเภทกิจกรรมหลักในพื้นที่ไมสอดคลอง
กับแนวทางการพัฒนาในพื้นที่
3.2.3 เกิ ด ความเหลื่ อ มล้ํ า ในการควบคุ ม การใช ป ระโยชน ที่ ดิ น ในเขตผั ง เมื อ งรวม
กรุงเทพมหานครซึ่งมีขอกําหนดที่ควบคุมการใชประโยชนที่ดินที่เขมงวดกวาพื้นที่เขตผังเมืองรวมโดยรอบ
ปริมณฑล ทําใหกิจกรรมบางประเภท เชน บานจัดสรร โรงงานอุตสาหกรรม ขยายตัวเขาไปยังพื้นที่โดยรอบ
รวมถึงการสรางอาคารทีบ่ ดบังภูมิทัศนของเมืองในพื้นที่ชานเมือง และการกระจุกตัวของสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการเฉพาะในเขตเมือง
3.2.4 การกําหนดมาตรการ วิธีดําเนินการ กําหนดสิทธิการพัฒนาของภาคเอกชนติดขัด
ในดานการบริหารจัดการที่ไมสามารถชี้นําการพัฒนาใหเกิดขึ้นในพื้นที่สงเสริมไดเทาที่ควร ทําใหการปฏิบัติ
ตามแผนผังการใชประโยชนที่ดินเกิดปญหาการใชที่ดินผิดประเภทของภาคเอกชน
3.2.5 ติดขัดทางดานขอกฎหมาย ในการกําหนดเครื่องมือการขออนุญาตการใชประโยชน
ที่ดิน (Land Use permit) เนื่องจากพ.ร.บ.พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ไมไดมอบอํานาจดังกลาวไว

บทที่ 5
การวิเคราะหขอมูลเชิงเปรียบเทียบ
จากการทบทวนทฤษฎี แนวคิด การศึกษาการวางผังเมืองในประเทศไทยและการปรับปรุง
พระราชบัญญัติการผังเมืองฉบับใหม กรณีศึกษาผังเมืองของตางประเทศ การรวบรวมขอมูลกฎกระทรวงให
ใชบังคับผังเมืองรวม และการศึกษาการดําเนินการตามผังเมืองรวมจากกรณีศึกษาผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
พ.ศ.2556 ผู วิจัยได นํา ผลการศึกษาดั งกลา ว มาดํ าเนินการวิเ คราะห ขอมู ลเชิง เปรี ยบเที ยบเพื่อคนหา
แนวทางการกําหนดโครงสรางและองคประกอบใหมของผังเมืองรวม โดยกําหนดขั้นตอนการวิเคราะหขอมูล
ดังนี้
1. การวิเคราะหขอมูลจากผลการศึกษาเพื่ออธิบายลักษณะโครงสรางและองคประกอบผังเมืองรวม
2. การวิเคราะหขอมูลเชิงเปรียบเทียบจากผลการศึกษาและการวิเคราะหขอมูล เพื่อกําหนด
โครงสรางและองคประกอบใหมของผังเมืองรวมในเบื้องตน
3. การสัมภาษณผูเชีย่ วชาญและผูป ฏิบตั ิงานดานผังเมือง
4. การตรวจสอบผลการวิเคราะหขอมูลและผลการสัมภาษณ เพื่อนําไปสูการอภิปรายผล และ
การเสนอแนะแนวทางการกําหนดโครงสรางและองคประกอบใหมของผังเมืองรวม
1. การวิเคราะหขอมูลจากผลการศึกษาเพื่ออธิบายลักษณะโครงสรางและองคประกอบผังเมืองรวม
ผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลจากกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวม จํานวน 142 ผัง (ตารางที่ 2) พบวา
การวาง จัดทํา และการดํ าเนิ นการตามผังเมืองรวม อาศัยอํ านาจแหงพระราชบั ญญัติ การผังเมื อง พ.ศ. 2518
กําหนดอํา นาจ หนา ที่ ขององคกร บุ คคล และคณะกรรมการ ประกอบด วย การกํ าหนดองค กร บุ คคล
ผูรับผิ ด ชอบการวางและจัด ทํ าผั งเมื องรวม การกํ าหนดใหมีคณะกรรมการในขั้ นตอนการพิจารณาและ
ใหความเห็นชอบผังเมืองรวม การกําหนดรายละเอียดองคประกอบของผังเมืองรวม มีผลการวิเคราะห ดังนี้
1.1 องคกร บุคคล ผูรับผิดชอบการจัดทําผังเมืองรวม
กฎกระทรวงฯ ทุกฉบับ ดําเนินการตามกระบวนการวางและจัดทําผังเมืองรวม มีองคกร
บุคคล ผูรับผิดชอบการจัดทําผังเมืองรวม แบงออกเปน 2 กลุม ไดแก เจาพนักงานการผัง หมายถึง กรมโยธาธิการ
และผังเมือง มีอํานาจหนาที่ แบงเปน 2 ลักษณะ ไดแก อํานาจหนาที่ในการจัดทําผังเมืองรวมตามที่เห็นสมควร
ซึ่งจะตองแจงใหทองถิ่นทราบและขอความเห็นจากทองถิ่นนั้นๆ ดวย และอํานาจหนาที่ ในการกํากับ หรือ
สนับสนุน ใหคําปรึกษาในดานวิชาการ ตามที่เจาพนักงานทองถิ่นรองขอ
เจาพนักงานทองถิ่น หมายถึง องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีหนาที่วางและจัดทําผังเมืองรวม
ในพื้นทีเ่ ขตการปกครองของตน แตหากทองถิ่นไมพรอมดําเนินการวางผังดวยตัวเอง สามารถรองขอใหกรมฯ
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ดําเนินการหรือสนับสนุน ใหคําปรึกษาในดานวิชาการ ซึ่งทองถิ่นนั้นๆ จะตองรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น
เกีย่ วกับการจัดทําผังเมืองรวมนั้น
ผลจากการรวบรวมขอมูลกฎกระทรวงฯ พบวา ในชวง 10 ปหลัง ตั้งแต พ.ศ. 2548 – 2558
มีการวางและจัดทําผังเมืองรวมโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพิ่มมากขึ้น สวนหนึ่งเปนผลมาจากนโยบาย
การถายโอนภารกิจดานการผังเมืองใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นของรัฐบาล ตามพระราชบัญญัตกิ ารกําหนด
ขั้นตอนวิธีการกระจายอํานาจใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548
ขอแตกตาง ที่ผูวิจัยพบจากการดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวม โดยเจาพนักงานการผัง
(กรมโยธาธิการและผังเมือง) กับเจาพนักงานทองถิ่น (องคกรปกครองสวนทองถิ่น) สามารถสรุปเปนตาราง
เปรียบเทียบได ดังนี้ (ตารางที่ 5)
ตารางที่ 5 เปรียบเทียบการดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวม โดยเจาพนักงานการผัง และเจาพนักงาน
ทองถิ่น
ประเด็น/เรื่อง

ขอแตกตาง

เจาพนักงานการผัง
1. บทบาทและ - กํากับ ดูแลงานดานผังเมืองของประเทศ
อํานาจหนาที่ - ใหความชวยเหลือด านวิชาการแก ทองถิ่ น
ในการวางและจัดทําผังเมืองรวม
- ตรวจสอบมาตรฐานดานผัง เมือง และให
ความเห็นทางวิชาการในการวางและจัดทํ า
ผั ง เมื อ งรวมที่ ดํ า เนิ น การโดยเจ าพนั กงาน
ทองถิ่น
- เสนอผั งเมื องรวมให อนุ กรรมการผั ง เมื อ ง
พิจารณากลั่นกรอง และเสนอคณะกรรมการ
ผังเมืองเห็นชอบผังเมืองรวมนั้น
การวางและ
- มีฐานะเปนเจาพนักงานการผัง ตามมาตรา
จัดทําผังเมือง 4 พ.ร.บ.การผั งเมื อง พ.ศ. 2518 มีห น าที่
รวม
วางและจัดทําผังเมืองรวมตามที่เห็นสมควร
โดยจะตองแจงใหทองถิ่นนั้นๆ ทราบ
- จั ดใ ห มี ก ารรั บฟ ง ความคิ ดเ ห็ นจาก
ประชาชนและทองถิ่นในพื้นที่เขตวางผัง
- เมื่อวางผังเรียบรอยแลว ตองเสนอรางผั ง
เพื่อขอคําปรึกษา คําแนะนํา และความเห็น
เชิ ง พื้ นที่ จากคณะที่ ป รึ กษาผั ง เมื องรวมใน
ทองที่เขตวางผังนั้น

เจาพนักงานทองถิ่น
- ดํ า เนิ น การวางผั ง ในระดั บ เมื องและชุ ม ชน
ในเขตการปกครองของตน
- หากท องถิ่ นไม พ ร อมดํ าเนิ นการวางผั ง ด วย
ตัวเอง สามารถรองขอใหกรมฯ ดําเนินการหรือ
สนับสนุน ใหคําปรึกษาในดานวิชาการได
- การรองขอให กรมฯ เป นผูวางผัง ให ท องถิ่ น
จะต องรั บผิ ด ชอบคาใช จายที่ เ กิ ด ขึ้ นเกี่ ย วกั บ
การจัดทําผังเมืองรวมนั้นฯ

- มีฐานะเปนเจาพนักงานทองถิ่น ตามมาตรา 4
พ.ร.บ.การผังเมือง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 มีหนาที่
วางและจัดทํ าผัง เมืองรวมในเขตการปกครอง
ของตน โดยจะตองแจงใหกรมฯ ทราบ
- ขออนุมัติการวางผังจากคณะกรรมการผังเมือง
- จัดใหมีการรับฟงความเห็นจากประชาชน
- เมื่ อ วางผั ง เรี ย บร อ ยแล ว ต อ งเสนอร างผั ง
เพื่ อขอคํ าปรึ ก ษา คํ า แนะนํ า และความเห็ น
เชิงพื้นที่จากคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม แลวสง
ความเห็นนั้น ใหกรมฯ พิจารณาใหความเห็นไป
พรอมกัน
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ตารางที่ 5 เปรียบเทียบการดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวม โดยเจาพนักงานการผัง และเจาพนักงาน
ทองถิ่น (ตอ)
ประเด็น/เรื่อง

บุคลากรดาน
ผังเมือง

ขอแตกตาง
เจาพนักงานการผัง
- กรมฯ เสนอร า งผั ง พร อมความเห็ น ของ
คณะที่ ปรึ กษาฯ เสนออนุกรรมการผัง เมื อง
เพื่ อ กลั่ น กรอง กรณี ที่ ก รมฯ มี ค วามเห็ น
ขัดแยงกับคณะที่ปรึกษาฯ ใหกรมฯ นําเสนอ
ความเห็นนั้นพรอมเหตุผลประกอบดวย
- เสนอร า งผั ง ต อ คณะกรรมการผั ง เมื อ ง
เ พื่ อ พิ จ า ร ณ า เ ห็ น ช อ บ ผั ง เ มื อ ง ร ว ม
แล วดํ าเ นิ น การต ามขั้ นต อนกฎ หมาย
เพื่อประกาศกฎกระทรวงตอไป

เจาพนักงานทองถิ่น
- กรมฯ เสนอร า งผั ง พร อ มความเห็ น ของ
คณะที่ ปรึกษาฯ และความเห็ นของกรมฯ เสนอ
อนุกรรมการผังเมืองเพื่อกลั่นกรอง
- เ ส นอร าง ผั ง ต อค ณะ กร ร มการ ผั ง เ มื อง
เพื่ อพิ จารณาเห็ นชอบผัง กรณี มี ค วามเห็ นของ
ท องถิ่ นกั บ กรมฯ ขั ด แย ง กั นให ค ณะกรรมการ
ผังเมืองเปนผูพิจารณาชี้ขาด แลวดําเนินการตาม
ขั้นตอนกฎหมายเพื่อประกาศกฎกระทรวงตอไป

มี เ จ าหน าประกอบด วยกั นหลายด าน อาทิ
นั กผั งเมื อง นั กวิ เคราะห ผั ง เมื อง พนั กงาน
วางผั งเมื อง ช างเขี ยนแผนที่ และเจ าหน าที่
อื่นๆ ที่ เกี่ ยวข อง ซึ่งทั้ งหมดเปนผู ที่มี ความรู
ความเชีย่ วชาญในดานการผังเมืองเปนอยางดี

- งานด านผั งเมื องดํ าเนิ นการโดยกองช าง ซึ่ งทํ า
หน า ที่ เ กี่ ย วกั บ งานด า นโยธา และไม มี ค วามรู
ความเข าใจด า นผั ง เมื อง ประกอบกั บ ไม มี
บุคคลากรดานผั งเมื องบรรจุ ไว ในโครางสร างของ
องค กร การวางผั งของท องถิ่ น จึ ง นิ ย มใช วิธีการ
วาจ างบริ ษัท ที่ ป รึกษาฯ ดํ าเนิ นการวางผั ง หรื อ
ร อ งขอให กรมฯ เป นผู ดํ าเนิ นการวางผั ง แทน
โดยทองถิ่นจะเปนผูร ับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น
ทั้งหมดเอง

1.2 คณะกรรมการ ในขั้นตอนการพิจารณาไตรตรองและใหความเห็นชอบผังเมืองรวม
ผลการศึ กษาขั้นตอนการพิจารณาไตรตรองและใหค วามเห็ นชอบผัง เมืองรวม พบว า
กฎหมายไดจําแนกขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการตางๆ ไว ดังนี้
1.2.1 คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม
มีอํานาจหนาที่ในการใหคําปรึกษาผังเมืองรวมที่จัดทําขึ้นในทองที่วางผังในจังหวัด
นั้นๆ องคประกอบของคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม จึงประกอบดวย ผูวาราชการจังหวัด เปนประธาน ผูแทน
กรมโยธาธิการและผังเมือง ผูแทนจากสวนราชการในทองที่วางผัง และบุคคลอื่นตามที่เห็นสมควร รวมกัน
ไมนอยกว า 15 คน แตไมเ กิน 21 คน ดังนั้น คณะที่ปรึ กษาฯ จึง มีอยูในทุกจังหวัดที่ มีการวางและจัดทํ า
ผังเมืองรวมขึ้น
1.2.2 กรมโยธาธิการและผังเมือง
มีอํานาจ หนาที่ ในการกํากับ ควบคุม การวางและจัดทําผังเมืองรวมของเจาพนักงาน
ทองถิ่น การใหความเห็นทางวิชาการ การตรวจสอบความถูกตองตามมาตรฐานผังเมืองรวม และการเสนอ
ผังเมืองรวมเพื่อขอความเห็นชอบแกคณะกรรมการผังเมือง
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1.2.3 อนุกรรมการผังเมือง
มีอํานาจหนาที่กลั่นกรอง และวินิจฉัยเรื่องตามที่คณะกรรมการผังเมืองมอบหมาย
แตงตั้งโดยคณะกรรมการผังเมือง ประกอบดวย กรรมการผังเมืองเปนประธานอนุกรรมการฯ ผูทรงคุณวุฒิจาก
ทุ กสาขาอาชี พ และหน วยงานของรั ฐ ดั ง นั้ น คณะอนุ กรรมการผั ง เมื อง จะมี จํา นวนกี่ ค ณะก็ ได ต ามที่
คณะกรรมการผังเมืองเห็นสมควร
1.2.4 คณะกรรมการผังเมือง
มี อํ า นาจหน า ที่ ในการพิ จ ารณาชี้ ข าดและเห็ นชอบผั ง เมื องรวม ซึ่ ง กฎหมาย
กําหนดใหมีคณะกรรมการผังเมืองชุดเดียวทีต่ องพิจารณาเห็นชอบผังเมืองรวมทั่วทั้งประเทศ และเปนไปตาม
ขั้นตอนตามที่กําหนดไว ใน พระราชบัญญั ติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ประกอบดวย อนุมัติ การวางและจัดทํ า
ผังเมืองรวมที่ดําเนินการโดยเจาพนักงานทองถิ่น การพิจารณาเห็นชอบผังเมืองรวม การพิจารณาคํารองของ
ผูมีสวนไดเสียฯ การพิจารณากาขอแกไขกฎกระทรวงฯ และการแนะนําเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวของกับการผังเมือง
ผูวิจัยไดสรุปขั้นตอนการพิจารณาและใหความเห็นชอบผังเมืองรวม ดังนี้ (ภาพที่ 19)
การอนุมัติ/การพิจารณา/การพิจารณาคํารอง/
การพิจารณาการขอแกไขกฎกระทรวงฯ ผังเมืองรวม

ภาพที่ 19 แสดงระดับการพิจารณาและผูพิจารณาไตรตรองและใหความเห็นชอบผังเมืองรวม
จากภาพที่ 19 จะเห็นไดวา พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ. 2518 ไดกําหนดบุคคลและ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาไตร ตรองและการใหค วามเห็นชอบผัง เมื องรวม ซึ่ง ตามกฎหมายกํา หนดให
การวางและจั ด ทํ า ผั ง เมื องรวมจะต องผ า นการให ค วามเห็ นจากคณะกรรมการผั ง เมื อ ง จึ ง จะสามารถ
ดําเนินการตามกระบวนกฎหมายตอไปได ดังนั้น กระบวนการพิจารณาฯ ดังกลาวจึงเปนระบบการกลั่นกรอง
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และการให ค วามเห็ น จากคณะที่ ป รึ ก ษาผั ง เมื อ งรวม และกรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง สํ า หรั บ
คณะอนุกรรมการผังเมือง ทําหนาที่กลั่นกรองงานตามที่ไดรับมอบหมายจากกรรมการผังเมือง และการให
ความเห็นชอบผังเมืองรวมเปนหนาที่ของคณะกรรมการผังเมืองเทานั้น
1.3 องคประกอบของผังเมืองรวม
ผูวจิ ัย ไดดําเนินการศึกษาองคประกอบของผังเมืองรวมจากกฎกระทรวงฯ จํานวน 142 ผัง
โดยกฎหมายผังเมืองไดกําหนดรายละเอียดองคประกอบของผังเมืองรวม ในมาตรา 17 ที่สงผลตอการกําหนด
แนวทางการพัฒนาเมืองและการดําเนินการใหเปนไปตามผังเมืองรวม ดังนี้ (แผนภูมิที่ 10)
(5) นโยบาย
มาตรการและ
วิธีดําเนินการเพื่อ
ปฏิบตั ติ าม
วัตถุประสงคของ
ผังเมืองรวม , 4

(4) รายการ
ประกอบผัง, 100

(3) แผนผังซึ่ง
จัดทําขึ้นเปนฉบับ
เดียวหรือหลาย
ฉบับพรอมดวย
ขอกําหนด, 100

(1) วัตถุประสงค
ในการวางและ
จัดทําผังเมืองรวม
, 100

(2) แผนที่แสดง
เขตของผังเมือง
รวม , 100

แผนภูมิที่ 10 แสดงสัดสวนองคประกอบผังเมืองรวม ในกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวม จํานวน 142 ผัง
จากแผนภูมิที่ 10 แสดงใหเห็นวา องคประกอบของผังเมืองรวม ประกอบดวย (1) วัตถุประสงค
ในการวางและจัดทําผังเมืองรวม (2) แผนที่แสดงเขตของผังเมืองรวม (3) แผนผังซึ่งจัดทําขึ้นเปนฉบับเดียว
หรือหลายฉบับพรอมดวยขอกําหนด (4) รายการประกอบผัง และ (5) นโยบาย มาตรการและวิธีดําเนินการ
เพื่อปฏิบัติตามวัตถุประสงคของผังเมืองรวม สรุปผลการศึกษาในแตละองคประกอบได ดังนี้
1.3.1 วัตถุประสงคในการวางและจัดทําผังเมืองรวม
ผลการศึกษาไดแสดงใหเห็นวา การกําหนดวัตถุประสงคของผังเมืองรวม ประกอบดวย
วัตถุประสงคหลัก 4 ดาน ไดแก 1) ดานการใชประโยชนที่ดิน 2) ดานคมนาคมและการขนสง 3) ดานสาธารณูปโภค
บริการสาธารณะ และ 4) ดานสภาพแวดลอม เพื่อใชเปนกรอบแนวทางการพัฒนาและการดํารงรักษาเมือง
และชุมชนในภาพรวม ซึ่งคํานึงถึงเฉพาะหลักการพัฒนาเพื่อสงเสริมสุขลักษณที่ดี เพื่อการอยูอาศัย (Public
Health) การสรางความปลอดภัยของสวนรวม (Public Safety) และการสรางสวัสดิภาพทางสังคมของสวนรวม
(Public Welfare) (สิทธิพร ภิรมยรื่น, 2550)
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1.3.2 แผนที่แสดงเขตของผังเมืองรวม
การจัดทําแผนทีด่ ังกลาว มีวัตถุประสงคเพื่อกําหนดเขตของผังเมืองรวม โดยอางอิง
แนวเขตจากเขตตําบล อําเภอ จังหวัด ของทองที่ผังเมืองรวม ประกอบดวย แนวเขตการปกครองระดับจังหวัด
อําเภอ ตําบล และหมูบานของทองที่ในเขตผังเมืองรวม การแสดงเสนทางคมนาคมของทองที่ในเขตผังเมืองรวม
และรายละเอียดทางกายภาพและภูมิศาสตร เชน เสนทางแมน้ํา ลําคลอง หนอง บึง ฯลฯ
ดังนั้น การจัดทําแผนที่แสดงขอบเขตผังเมืองรวม จึงเปนการนําเสนอขอมูลเชิงพื้นที่
ของผังเมืองรวมซึง่ เปนขอมูลสภาพปจจุบัน เพื่อใหทราบลักษณะทางกายภาพของเมืองและชุมชน
1.3.3 แผนผังพรอมขอกําหนด
การจัดทําแผนผังพรอมขอกําหนด แสดงรายละเอี ยดของผังเมื องรวมมีเป าหมาย
เพื่อควบคุมการใชประโยชนที่ดิน การกําหนดโครงการคมนาคมและขนสง พื้นที่โลง และโครงการกิจการ
สาธารณูปโภคของเมือง โดยพ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ. 2518 ไดอนุโลมใหการจัดทําแผนผังดังกลาว สามารถ
จัดทําแผนผังฉบับเดียวหรือหลายฉบับก็ไดตามความจําเปน ซึ่งขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูวางผังเปนผูกําหนด
ผลการรวบรวมขอมูลกฎกระทรวงฯ ผูวิจัยสามารถสรุปขอมูลแบงเปนสัดสวนของ
แผนผังที่พบจากกฎกระทรวงฯ จํานวน 142 ผัง ดังนี้ (แผนภูมิที่ 11)
(ง) แผนผังแสดง
โครงการกิจการ
สาธารณูปโภค , 1

(ค) แผนผังแสดง
โครงการคมนาคม
และขนสง , 139

(ก) แผนผัง
กําหนดการใช
ประโยชนทดี่ ิน
ตามทีไ่ ดจําแนก
ประเภท , 142

(ข) แผนผังแสดง
ที่โลง , 1

แผนภูมิที่ 11 สัดสวนองคประกอบผังเมืองรวม มาตรา 17 (3) แนบทายกฎกระทรวงฯ
จากแผนภูมิที่ 11 ได แ สดงให เ ห็ นวา การจัด ทํ า แผนผั ง แสดงรายละเอี ย ดของ
ผังเมืองรวมพรอมขอกําหนดนั้น มีการจัดทําแผนผังแสดงการใชประโยชนที่ดิน คิดเปนสัดสวนรอยละ 100
รองลงมา คือ แผนผังแสดงโครงขายคมนาคมและขนสง รอยละ 99 สําหรับการจัดทําแผนผังแสดงที่โลง
และแผนผั ง แสดงโครงการกิ จการสาธารณู ป โภค มี การจั ด ทํ า ขึ้ นเฉพาะผั ง เมื องรวมกรุ ง เทพมหานคร
พ.ศ. 2556 เทานั้น คิดเปนรอยละ 0.7 ของกฎกระทรวงฯ ทั้งหมด จํานวน 142 ผัง
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การจัดทําแผนผังแสดงการใชประโยชนที่ดิน ซึ่งปรากฏแนบทายกฎกระทรวงฯ
แสดงเปา หมายของผังเมืองรวมในดา นการใช ประโยชน ที่ดิน มีวัตถุประสงคในการจําแนกประเภทที่ดิ น
เพื่อสงวนพื้นที่ที่มีคุณคาทางธรรมชาติ เพื่ออนุรักษพื้นที่ที่ตองการรักษาใหคงคุณคาในระยะยาว และเพื่อพัฒนา
พื้นที่ที่มีศักยภาพในการตั้งถิ่นฐานของชุมชน การดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และการบริการตางๆ ที่เกี่ยวของ
ทางสังคม โดยจําแนกประเภทการใชประโยชนที่ดินในพื้นที่เขตเมื องหรือชุมชน การจําแนกประเภทการใช
ประโยชนที่ดินเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมือง ปรากฏตามตารางที่ 6 ดังนี้
ตารางที่ 6 ประเภทการใชประโยชนที่ดินที่พบในแผนผังการใชประโยชนที่ดิน
การใชประโยชนที่ดิน
1. ที่ดินเพื่อการอยูอาศัยจําแนก
ประเภทยอยได 4 ประเภท

ประเภทการใชประโยชนที่ดิน
(ก) อนุรักษเพื่อการอยูอาศัย
(ข) ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย
(ค) ที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง
(ง) ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก

2. ที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
3. ที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
จําแนกประเภทยอยได 4 ประเภท

พาณิชยกรรมและที่อยูอาศัย
หนาแนนมาก
(ก) อุตสาหกรรมและคลังสินคา
(ข) อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
(ค) คลังสินคา
(ง) อุตสาหกรรมทั่วไปที่ไมเปน
มลพิษตอชุมชนหรือสิ่งแวดลอม
และคลังสินคา

4. ที่ดินชนบทและเกษตรกรรม
(ก) ชนบทและเกษตรกรรม
จําแนกประเภทยอยได 3 ประเภท
(ข) อนุรักษชนบทและเกษตรกรรม
(ค) ปฏิรูปทีด่ ินเพื่อเกษตรกรรม

สัญลักษณ (สี) หมายเหตุ
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ตารางที่ 6 ประเภทการใชประโยชนที่ดินที่พบในแผนผังการใชประโยชนที่ดิน (ตอ)
การใชประโยชนที่ดิน

ประเภทการใชประโยชนที่ดิน

5. ที่ดินเพื่อการสงวนและรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและระบบ
นิเวศ จําแนกประเภทยอยได
3 ประเภท

(ก) อนุรักษปาไม

6. ทีด่ ินเพื่อการอนุรักษพื้นที่ที่มี
คุณคาทางธรรมชาติ ทิวทัศน
ธรรมชาติที่งดงาม และคุณคาทาง
ประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม
จําแนกประเภทยอยได 4 ประเภท

(ก) ที่โลงเพื่อนันทนาการและการ
รักษาคุณภาพสิง่ แวดลอม

7. ที่ดินสถาบันราชการ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

สถาบันราชการ สาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ

8. ที่ดินสถาบันศาสนา

สถาบันศาสนา

9. ที่ดินสถาบันการศึกษา

สถาบันการศึกษา

สัญลักษณ (สี) หมายเหตุ

(ข) ที่โลงเพื่อการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอม
(ค) ทีโ่ ลงเพื่อการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมและพื้นที่ชุมน้ํา

(ข) ที่โลงเพื่อนันทนาการ การ
เลี้ยงสัตวและการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอม
(ค) ทีส่ งวนเพื่อนันทนาการ การ
เลี้ยงสัตวและการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอม
(ง) อนุรักษเพื่อสงเสริม
เอกลักษณศิลปวัฒนธรรมไทย

การจัดทําแผนผังโครงการคมนาคมและขนสง ซึ่งปรากฏแนบทายกฎกระทรวงฯ
แสดงเปาหมายของผังเมืองรวมในดานโครงขายคมนาคมและขนสง โดยจัดทําเปนขอเสนอแนะโครงขายถนน
ตามผัง เมืองรวม ซึ่ ง มี การกํา หนดประเภท ขนาด ของถนนเพื่ อจัด ระบบถนนภายในเมื องใหเ ป นระบบ
โครงขายถนนภายในเมืองที่สวยงาม
นอกจากนี้ ผูวางผังยังไดจัดทําขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินบริเวณโดยรอบริมถนน
ในการกําหนดใหมีสิ่งปลูกสรางไดเฉพาะกิจการที่เกี่ยวกับการสรางถนน การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
การสรางรั้วหรือกําแพง ความสูงของอาคาร รวมถึงประเภทและขนาดของอาคารไวดวย ซึ่งดําเนินการตาม
มาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมืองเชนเดียวกับการกําหนดประเภทการใชประโยชนที่ดิน
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ทั้งนี้ ผูวิจัยไดยกตัวอยางการกําหนดระบบถนน ประเภท ขนาด และรูปตัด ถนน
รวมถึงขอกําหนดของผังเมืองรวมชุมชนเชียงคาน จังหวัดเลย ตามตารางที่ 7 ดังนี้
ตารางที่ 7 ประเภท ขนาด รูปตัด ขอกําหนด ของผังเมืองรวมชุมชนเชียงคาน จังหวัดเลย
สัญลักษณ (สี) ขนาดเขตทาง
ประเภทถนน
(เมตร)

ขอเสนอ
การกอสรางถนน

12

ใหมีชองการจราจร2
ชองทางๆ ละ 3.50
เมตร ทางเทากวางขาง
ละ 2.50 เมตร

16

ใหมชี องการจราจร2
ชองทางๆ ละ 3.00
เมตร มีชองทาง
การจราจรความเร็วต่ํา
การหยุดรถรับ - สง
และการจอดรถชั่วคราว
ขางละ 2.50 เมตร ทาง
เทาขางละ 1.00 เมตร
ทางจักรยานขางละ1.50
เมตร และปลูกตนไม

60

ใหมกี ารจราจร 4
ชองทางๆ ละ 3.50
เมตร มีเกาะกลางกวาง
8.00 เมตร ไหลทางดาน
ในของถนนขางละ 1.50
เมตร ไหลทางดานนอก
ขางละ 2.50 เมตร

รูปตัดถนน

หมายเหตุ

ที่มา: กรมโยธาธิการและผังเมือง, สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย, “ผังเมืองรวมชุมชนเชียงคาน
จังหวัดเลย” (เอกสารประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง ครั้งที่ 1/2559,
เรื่อง ผังเมืองรวมชุมชนเชียงคาน จังหวัดเลย (ผังพื้นที่เปดใหม), จัดโดย กรมโยธาธิการและผังเมือง ณ หอง
ประชุม 41501 อาคาร 4 ชั้น 15 กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระราม 9, 2 มีนาคม 2559)
ขอสังเกตประการหนึ่งที่ผูวิจัยคนพบจากการศึกษา พบวา การกําหนดที่โลงของเมือง
และกิจการสาธารณูปโภคของเมือง มีการกําหนดเปนประเภทการใชประโยชนที่ดินไวแลวในแผนผังการใช
ประโยชนที่ดินในอนาคต พรอมกับการจัดทําขอกําหนดฯ ซึ่งสาระสําคัญในการกําหนดที่โลง และโครงการ
กิจการสาธารณูปโภคดังกลาว เปนไปตามวัตถุประสงคของผังเมืองรวม
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ดังนั้น การดําเนินการจัดทําแผนผังแสดงรายละเอียดผังเมืองรวมในภาพรวมที่ไมมี
การจัดทําแผนผังแสดงที่โลง และแผนผังแสดงโครงการกิจการการสาธารณูปโภคนั้น ในความคิดเห็นของ
ผูวิจัยมีความเปนไปไดที่ไมมีการจัดทําแผนผังทั้ง 2 ประเภทดังกลาว เนื่องจากมีการจําแนกประเภทการใช
ประโยชนที่ดินประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (สีเขียวออน) และที่ดินประเภท
สถานบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณู ปการ (สี น้ําเงิน) ไว ในแผนผั งการใชประโยชน ที่ดินพรอม
ขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินแลว ซึ่งสามารถควบคุมการใชประโยชนที่ดินประเภทที่โลง และการวางระบบ
สาธารณูปโภคของเมืองตามวัตถุประสงคของผังเมืองรวม
1.3.4 รายการประกอบผัง
ผลการศึกษาการจัดทํารายการประกอบผัง พบวา มีการจัดทําเพื่อบรรยายบริเวณ
หมายเลขของแปลงที่ดินในแตละประเภทการใชประโยชนที่ดิน การอางอิงแนวเขตในการควบคุมบังคับใชให
เปนไปตามผังเมืองรวม และเพื่อประโยชนทางกฎหมายในกรณีทมี่ ีการรองเรียน หรือการฟองรองในศาล ดังนั้น
การจัดทํารายการประกอบผัง จึงจัดทําขึ้นเพื่อนําไปอางอิงทางกฎหมายและอํานวยความสะดวกในการตรวจสอบ
ผลการใชประโยชนที่ดินใหเปนไปตามผังเมืองรวม
1.3.5 นโยบาย มาตรการ และวิธดี ําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคของผังเมืองรวม
จากการรวบรวมขอมูลกฎกระทรวงฯ ซึ่งดําเนินการศึกษาในบทที่ 4 นั้น ผูวิจัยได
จําแนกแนวทางการศึกษาไว 2 แนวทาง คือ การศึกษาเชิงเนื้อหาในดานการกําหนดนโยบาย และการศึกษา
ในทางปฏิ บัติซึ่งเกี่ ยวของกั บการกําหนดมาตรการ และวิธีดําเนินการปฏิบัติใหเปนไปตามวัตถุประสงคของ
ผังเมืองรวม มีผลการศึกษา ดังนี้
1.3.5.1 การกําหนดนโยบาย
ผูวิจัย พบวา มีการกําหนดนโยบายในรายสาขาไวในเลมเอกสารผลการศึกษา
วิเคราะห การวางและจัดทําผังเมืองรวม ซึ่งเอกสารชุดดังกลาวใชประกอบการพิจารณาและการใหความเห็นชอบ
ผังเมืองรวม ตั้งแตคณะที่ปรึกษาฯ การใหความเห็นของกรมฯ คณะอนุกรรมการผังเมือง และคณะกรรมการ
ผังเมือง และไดแปลขอความนโยบายดังกลาว มาสูการจัดทําวัตถุประสงคของผังเมืองรวมและการจัดทํา
แผนผังรายละเอียดของผังเมืองรวมในดานตางๆ ซึ่ง ผูวิจัยไดเปรียบเทียบขอความที่เปนนโยบายดังกลาว
ที่พบจากการรวบรวมขอมูลกฎกระทรวงฯ จําแนกได ดังนี้
1. ดานการใชประโยชนที่ดินและอาคาร จัดทําแผนผังการใชประโยชน
ที่ดิ น เพื่ อความคุ มกิ จการการใชป ระโยชน ที่ ดินและอาคาร และการควบคุ มความหนาแน นของอาคาร
ซึ่งไมไดชี้นําการพัฒนาศูนยกลางหลักของเมืองและการจัดเตรียมพื้นที่รองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต
2. ดานคมนาคมและขนสง จัดทํา แผนผังโครงการคมนาคมและขนส ง
โดยอธิบายเฉพาะโครงการถนนใหมและการขยายถนนตามผังเมืองรวม และไมปรากฏสาระสําคัญในการวาง
แผนการพัฒนาคมนาคมและขนสงที่เปนโครงขายของเมืองในเชิงระบบ ไดแก โครงขายคมนาคมและการขนสง
ทางบก ทางน้ํา ทางอากาศ ทางราง ระบบขนสงมวลชนสาธารณะ (Mass Public Transportation) และ
การวางแผนจราจรของเมือง
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3. ดานโครงสรางพื้นฐานของเมือง (Urban Infrastructures Cost)
มีการกํา หนดนโยบายดานสาธารณู ปโภค และการบริการขั้นพื้นฐานของเมืองในกฎกระทรวงฯ เพื่อระบุ
ความพรอมของโครงสรางพื้นฐานของเมืองที่มีอยูในปจจุบัน แตไมไดกําหนดแนวทางการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานของเมืองในรูปแบบใหมๆ เพื่อรองรับการพัฒนาเมืองที่มีการเติบโตและแปลงเปลี่ยนอยูตลอดเวลา
4. ดานเศรษฐกิจระดับเมืองและชุมชน (Urban Economy) มีการกําหนด
นโยบายดังกลาวในภาพรวม แตไดกําหนดบทบาท หรือแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน ทําใหไมสามารถชี้นํา
แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจระดับเมืองและชุมชนใหสอดคลองกับการกําหนดการใชประโยชนที่ดินและ
การประกอบกิจการของภาคเอกชนในอนาคตได
5. ดานนิเวศและสิ่งแวดลอมของเมือง (Urban Ecology & Environment)
มีการกําหนดนโยบายการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การกําหนดพื้นที่โลง พื้นที่สาธารณะ และพื้นที่
สีเขียวของเมือง (Public Open & Green Urban Space) ในภาพรวมของจังหวัด โดยมีการจัดทําขอกําหนด
เพื่ออนุรักษพื้นที่โลง พื้นที่สาธารณะ และพื้นที่สีเขียวที่มีอยูในปจจุบันไว โดยไมไดกําหนดแนวทางการพัฒนา
ที่จะชวยสงเสริมใหเกิดการบริหารจัดการพื้นที่ดังกลาวใหเพิ่มมากขึ้น ขาดความชัดเจนในการนํานโยบายลงสู
การปฏิบัติ และการดําเนินการดานการรักษาระบบนิเวศและสิ่งแวดลอมของเมือง
6. ดานพื้นที่เสี่ยงภัยและภัยพิบัติของเมือง เมืองที่ประสบภัยธรรมชาติ
เมื่อมีการจัดทําผังเมืองรวมจะมีการระบุนโยบายดานการระบายน้ํา การปองกันน้ําทวม และพื้นที่ที่เสี่ยงตอ
การเกิดภัยทางธรรมชาติไว สําหรับเมืองอื่นๆ ไมไดกําหนดนโยบาย หรือมาตรการดังกลาวไว ซึ่งในอนาคต
ปญหาดานภัยพิบัติเมืองจะมีความรุนแรงมากขึ้น เปนผลมาจากการเปลี่ย นแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก
จึงตองมีการกําหนดนโยบายดานพื้นที่เสี่ยงภัยและภัยพิบัติของเมือง รวมถึงการจัดทําแผนการปองกันและ
บรรเทาภัยทางธรรมชาติ ทั้งอุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย หรือแมกระทั้งภัยจากแผนดินไหว หรือการเกิดสึนามิ
ซึ่งอาจเกิดขึ้นได
เมื่อผูวิจัยไดทําการทบทวนนโยบายของรัฐบาลที่ผานมาจากเอกสารรายงาน
การประชุมของคณะกรรมการผังเมือง ครั้งที่ 11/2556 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ในการพิจารณาคํารอง
ผังเมืองรวมชุมชนบางสะพาน จังหวัดสุราษฎรธานี (ปรับปรุงครั้งที่ 2) กรณีการขอเปลี่ยนแปลงการใชประโยชน
ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) บริเวณหมายเลข 4.1, 4.2 และ 4.3 เปนทีด่ นิ ประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) ผลการพิจารณาที่ประชุมคณะกรรมการผังเมืองมีมติเห็นชอบดวยกับคํารองบางสวน
โดยมีเงื่อนไขใหปรับลดขนาดที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) เฉพาะบริเวณหมายเลข 4.1
โดยสวนที่ปรับลดใหเปลี่ยนเปนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) เพื่อเปนพื้นที่แนวปองกัน หรือ
พื้นที่แนวกันชน และแกไขเพิ่มเติมขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน บริเวณหมายเลข 4.1 เพื่อหามการประกอบ
กิจการโรงงานทุกประเภทที่กอใหเกิดมลพิษตามมาตรการจัดการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดของคณะกรรมการ
4 ฝาย และเพื่อรักษาสภาพความเปนพื้นที่รับน้ําและการระบายน้ําตามธรรมชาติ
จากตัวอยางการพิจารณาคํารองฯ ขางตนจะเห็นไดวา การใชประโยชน
ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคาของภาคเอกชนเปนการใชประโยชนที่ดินอยูเ ดิมกอนทีก่ ฎกระทรวงให
ใชบังคับผังเมืองรวม จะประกาศบังคับใชเอกชนจึงไดรับการคุมครองตามหลักกฎหมายที่ไมมีผลบังคับใช
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ยอนหลัง ตามมาตรา 27 ซึ่งจากหลักการดังกลาว อาจเปนสาเหตุที่นําไปสูประเด็นการไมคุมครองสิทธิชุมชน
โดยรอบพื้นที่คํารองที่ยื่นคํารองขอแกไขเปลี่ยนแปลง เมื่อตรวจสอบขอมูลประกอบการพิจารณาคํารองฯ
และขอมูลเชิงพื้นทีจ่ ึงพบประเด็น การกําหนดนโยบายของภาครัฐที่ขัดแยงกัน โดยรัฐบาลไดกําหนดนโยบาย
พัฒนาพื้นที่ในเขตผังเมืองรวมชุมชนบางสะพานใหเปนจุดขนสงสินคาทางเรือ และการกอสรางทาเรือน้ําลึกใน
บริเวณใกลเคียงกัน ซึ่งเปนการพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานที่สําคัญของประเทศ แตไมไดกําหนดการใช
ประโยชนที่ดินโดยรอบใหเหมาะสม ทําใหอุตสาหกรรมที่จําเปนตองใชทาเรือในการขนสงสินคาทยอยตั้งกิจการ
ในพื้นที่ชุมชนบางสะพานโดยไมมีการควบคุม ภายหลังเมื่อมีการจัดทําผังเมืองรวมชุมชนบางสะพานขึน้ จึงได
กําหนดพื้นที่บริเวณคํารองเปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) ตอมารัฐบาลมีนโยบายยกระดับ
ความสําคัญบริเวณพื้นที่ชุมน้ําปาพรุแมรําพึง ซึ่งอยูในพื้นทีเ่ ขตผังเมืองรวมชุมชนบางสะพานเชนกัน ใหเปน
พื้นที่ชุมน้ําระดับนานาชาติและระหวางประเทศ (Ramsar Site) ดังนั้น ในเชิงนโยบายการพัฒนาพื้นที่การใช
ประโยชนที่ดินทั้ง 2 ประเภทจึงขัดแยงกัน กลายเปนประเด็นขอรองเรียนในการกําหนดการใชประโยชนที่ดิน
ของการจัดทําผังเมืองรวมชุมชนบางสะพานตามมา
1.3.5.2 การศึกษามาตรการ และวิธีดําเนินการเพื่อปฏิบัติตามวัตถุประสงคของ
ผังเมืองรวม
การกําหนดมาตรการในผังเมืองรวม ผลการศึกษา พบวา มีความเชื่อมโยง
กับการจัดทําขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน โดยเปนการกําหนดวิธีการเพื่อควบคุมการใชประโยชนที่ดิน
ตามผังเมืองรวมสงผลตอการกําหนดสิทธิการใชประโยชนที่ดินของเอกชนที่มีสวนไดเสียในการใชประโยชน
ที่ดินของเมืองที่ไดรับผลกระทบจากการจัดทําผังเมืองรวมซึ่งควรไดรับการชดเชยจากภาครัฐ
จากผลการรวบรวมขอมูลกฎกระทรวงฯ จํานวน 142 ผัง ไดแสดงใหเห็น
ลักษณะของขอกําหนดซึ่งมีเปาหมายเพื่อควบคุมการใชประโยชนที่ดินและความหนาแนนของอาคาร เกี่ยวของ
กับการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และการพัฒนาเมืองเพื่อรองรับการเติบโตทางดาน
เศรษฐกิจของเมืองเปนสําคัญ โดยกําหนดประเภทกิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง โดยระบุ ประเภท ขนาด และ
ชนิดของกิจการ รวมทั้งการกําหนดกิจการสาธารณูปโภคที่เปนโครงสรางพื้นฐานของเมือง และการบริการ
สาธารณะของเมืองทีอ่ นุญาตใหสามารถดําเนินกิจการได หรือไมอนุญาต หรืออนุญาตแตมีเงื่อนไขในแตละ
ประเภทการใชประโยชนที่ดิน และมีการจัดทําบัญชีแนบทายกฎกระทรวงฯ เพื่อควบคุมกิจการโรงงานขนาดเล็ก
ในเขตผังเมืองรวมใหเหมาะสม และสอดคลองกับการกําหนดประเภทการใชประโยชนที่ดินของผังเมืองรวม
ซึ่งเปนมาตรการควบคุม ตามวัตถุประสงคของผังเมืองรวม ที่พบในกฎกระทรวงฯ ดังนี้ (ตารางที่ 8)
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ตารางที่ 8 มาตรการควบคุม ตามวัตถุประสงคของผังเมืองรวม ที่พบในกฎกระทรวงใหใชบงั คับผังเมืองรวม
ขอกําหนดการใชประโยชนทดี่ ิน

ปรากฏใน
ผังเมืองรวม

หมายเหตุ

1. กิจกรรมหลัก (Major Use)
 กิจกรรมที่อนุญาต
 กิจกรรมที่ไมอนุญาต

√
√

2. กิจกรรมรอง (Minor Use)
 กิจกรรมที่อนุญาตแตมีเงื่อนไข

√

3. ประเภท ขนาด ของโรงงาน
 อนุญาต
 ไมอนุญาต
 อนุญาตแตมีเงื่อนไข

√
√
√

จัดทําเปนตารางบัญชีโรงงาน
แนบทายกฎกระทรวงฯ

4. อัตราสวนพื้นที่อาคารรวมตอพื้นที่ดิน (FAR)

√

เฉพาะเมืองที่มีความหนาแนนสูง

5. อัตราสวนรอยละพื้นที่อาคารปกคลุมดินตอพื้นที่ดิน (BSR)

X

เฉพาะเมืองที่มีความหนาแนนสูง

6. อัตราสวนของที่วางตอพื้นที่อาคารรวม (OSR)

√

เฉพาะเมืองที่มีความหนาแนนสูง

7. ขนาดแปลงที่ดินเล็กสุด (Minimum Lot Size)

X

เฉพาะเมืองที่มีความหนาแนนสูง

8. ระยะถอยรน ถนน แมน้ํา

√

9. ระยะถอยรนระหวางอาคาร

X

10. ความสูงของอาคาร

√

11. ขนาดของอาคาร

√

อยูในกฎหมายควบคุมอาคาร
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2. การวิเคราะหขอมูลเชิงเปรียบเทียบจากผลการศึกษา และผลการวิเคราะห เพื่อกําหนดโครงสรางและ
องคประกอบใหมของผังเมืองรวมในเบื้องตน
ผูวิจัย ไดนําผลการวิเคราะห โครงสร างและองคประกอบของผัง เมืองรวม ผลการศึกษาจาก
กรณี ศึ กษาผั งเมื องของต างประเทศ ผลการศึ กษาการปรั บปรุ งพระราชบัญญั ติ การผั งเมืองฉบับใหม และผล
การศึกษาจากเอกสารอื่น มาวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบ ทําใหผูวิจัยทราบถึงขอแตกตางในกระบวน การวาง
จัดทํา และดําเนินการตามผังเมืองระหวางผังเมืองรวมของประเทศไทยกับผังเมืองของตางประเทศ ซึง่ มีปจ จัย
ด า นการปกครอง และกฎหมายด า นผั ง เมื องของแต ล ะประเทศซึ่ ง มี ค วามแตกต า งกั น รวมถึ ง ทิ ศ ทาง
การปรับปรุงกฎหมายผังเมืองในประเทศไทย ซึ่งสงผลใหลักษณะโครงสรางและองคประกอบของผังเมืองมี
การเปลี่ยนแปลง ดังนั้ น เพื่ อใหการวิ จัยในครั้งนี้ สามารถดํา เนินการตามกระบวนการวิ จัยที่ไดกําหนดไว
ผูวิจัยจึงกําหนดประเด็นเพื่อใชในการวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบ ดังนี้
1. การวางและจัดทําผังเมืองรวม
2. กระบวนการพิจารณาไตรตรองและใหความเห็นชอบผังเมืองรวม
3. การกําหนดเนื้อหาของนโยบายการพัฒนาเมือง
4. การจัดทํารายละเอียดของผังเมืองรวม
5. การกําหนดมาตรการ และวิธดี ําเนินการตามผังเมืองรวม
ทั้งนี้ ผูวิจัยไดนําขอมู ลที่ได จากการศึ กษาในประเด็นขางตน มาจัดทําเป นตารางเปรียบเทียบ
ผลการศึกษา และผลการวิเคราะห ของผังเมืองรวมของประเทศไทย ผังเมืองรวมตางประเทศ และการปรับปรุง
พ.ร.บ.การผังเมืองฉบับใหม เพื่อจําแนกขอมูลนําไปใชกําหนดโครงสรางและองคประกอบใหมของผังเมืองรวม
ในเบื้องตน ดังนี้ (ตารางที่ 9)
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ตารางที่ 9 การจําแนกขอมูลที่ไดจากผลการศึกษาและการวิเคราะหขอมูล เพื่อกําหนดโครงสรางและองคประกอบใหมของผังเมืองรวมเบื้องตน
ประเด็น
ผังเมืองรวมของประเทศไทย
การเปรียบเทียบ
1. การวางและจัดทําผังเมืองรวม 1. พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ. 2518 กําหนดให
กรมโยธาธิการและผังเมืองเปนเจาพนักงาน
การผั ง และองค กรปกครองส ว นท องถิ่ น
เปนเจาพนักงานทองถิ่น
2. นโยบายการกระจายอํานาจลงสูทองถิ่น
ของรัฐ บาลผลักดันใหเ จา พนั กงานทองถิ่ น
ดําเนินการวางผังมากขึ้น
3. เจ าพนั กงานท องถิ่น สามารถร องขอให
กรมฯ สนับสนุน ใหคําปรึกษาทางวิชาการ
ทางเทคนิ ค และการดํ า เนิ นการวางผั ง ได
โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่วาง
ผั ง นั้ น จะต อ งเป น ผู รั บ ผิ ด ชอบค า ใช จ า ย
ที่เกิดขึ้นทั้งหมด

ผังเมืองรวมตางประเทศ
1. รัฐบาลทองถิ่นดําเนินการวางผัง
2. ท องถิ่ นแต ล ะแห ง สามารถร ว มกั นจั ด ตั้ ง
หนวยงานเฉพาะกิจเพื่อดําเนินการวางผัง
3. ทองถิ่นที่ดําเนินการวางผังสามารถรองขอ
การสนับสนุนจากรัฐบาลในดานงบประมาณ
ผูเชียวชาญดานผังเมือง และทางเทคนิคได
4. ห น ว ย ง า น เ ฉ พ า ะ กิ จ ที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น
ประกอบดวย เจาหนาที่ทองถิ่น นักวิชาการ
ซึ่งเปนเจาหนาที่ของรัฐหรือองคกรอิสระจาก
ภาคประชาชน และประชาชนในพื้นที่วางผัง
รวมกันดําเนินการวางผังใหแลวเสร็จ

การปรับปรุง
พ.ร.บ.การผังเมืองฉบับใหม
1. เนื่ องจากร า ง พ.ร.บ.การผั ง เมื อ ง
ฉบั บ ใหม ได กํ า หนดให มี ก ารจั ด ทํ า ผั ง
ระดั บ นโยบาย และระบุ ใ ห ก รมฯ เป น
ผูจั ด ทํ า ผัง ระดั บนโยบาย ประกอบด ว ย
ผัง ประเทศ ผั งภาค ผั งเมืองรวมจัง หวั ด
และผังพื้นที่เฉพาะ
2. สํ าหรั บองคกรปกครองส วนท องถิ่ น
ใหดําเนินการวางผังเมืองรวมระดับเมือง
และชุ ม ชนและผั ง เมื อ งเฉพาะในเขต
ปกครองของตน โดยมีเงื่อนไขเพื่อถวงดุล
อํ า น า จ ใ น ก า ร ว า ง ผั ง ข อ ง ท อ ง ถิ่ น
ในการตรวจสอบมาตรฐานทางวิ ช าการ
ดา นการผั งเมื องในการกํ า กับ ของกรมฯ
และดุลยพินิจของคณะกรรมการผังเมือง
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ตารางที่ 9 การจําแนกขอมูลที่ไดจากผลการศึกษาและการวิเคราะหขอมูล เพื่อกําหนดโครงสรางและองคประกอบใหมของผังเมืองรวมเบื้องตน (ตอ)
ประเด็น
การเปรียบเทียบ
2. กระบวนการพิจารณา
ไตรตรองและใหความเห็นชอบ
ผังเมืองรวม

ผังเมืองรวมตางประเทศ

มี ร ะบบการพิ จ ารณาไตร ต รองและให
ความเห็ นชอบผั ง เมื องรวม มี 4 ขั้ นตอน
ไดแก
1. คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม ใหคําปรึกษา
คําแนะนํ า และความเห็นเบื้องตนเกี่ยวกั บ
พื้นที่ในเขตวางผัง
2. ผังเมืองรวมที่ดําเนินการโดยเจาพนักงาน
ทองถิ่น จะตองสงรางผังเมืองรวมให กรมฯ
ตรวจสอบมาตรฐานทางวิชาการผังเมืองและ
จะตองแกไขผังตามที่กรมฯ ใหความเห็นไว
3. อนุกรรมการผังเมือง กลั่นกรอง พิจารณา
ผั ง เมื อ งรวมต ามที่ ก รรมการผั ง เมื อ ง
มอบหมาย
4. กรรมการผั ง เมื อ ง ให ค วามเห็ น ชอบ
ผั ง เมื อ งรวม และพิ จ ารณาชี้ ข าดกรณี ที่
เจ า พนั ก งานท อ งถิ่ นผู ว างผั ง มี ค วามเห็ น
ขัดแยงกันกับความเห็นของกรมฯ

หนวยงานเฉพาะกิจที่จัดตั้งขึ้น ประกอบดวย
เจ า หน า ที่ ท อ ง ถิ่ น นั ก วิ ช าการซึ่ ง เป น
เจ าหน าที่ ของรัฐ หรือองค กรอิ สระจากภาค
ประชาชน และประชาชนในพื้ น ที่ ว างผั ง
มี ห น า ที่ ต ร ว จ ส อ บ ค ว า ม โ ป ร ง ใ ส ใ น
กระบวนการวางผั ง และความเป น ธรรม
จากการบังคับใชผังเมืองรวมใหกับทุกฝาย

การปรับปรุง
พ.ร.บ.การผังเมืองฉบับใหม
1. กํา หนดองคป ระกอบคณะกรรมการ
ผังเมือง มีที่มาจาก 3 ฝาย ไดแก ภาครัฐ
นักวิช าการ และประชาชนหรื อองค กร
อิสระ ทําหนาที่กําหนดมาตรฐานผังเมือง
การให ค วามเห็ น ทางวิ ช าการและ
เห็ น ชอบผั ง เมื อ ง รวมที่ ดํ า เนิ น การ
ประกาศเปนกฎกระทรวงฯ
2. เพิ่ ม เติ ม คณะกรรมการผั ง เมื อ ง
ในระดับจังหวัด โดยมีที่มาของกรรมการ
อยู ภ ายในจั งหวั ด ประกอบขึ้ น 3 ฝ า ย
เช น เดี ย วกั บ ที่ ม าของคณะกรรมการ
ผังเมืองและมีหนาที่พิจารณาผังเมืองรวม
ที่ ดํ า เนิ นการโดยเจ า พนั กงานท องถิ่ น
ที่ประกาศเปนขอบัญญัติทองถิ่นบังคับใช
ในทองที่วางผังนั้นๆ
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ผังเมืองรวมของประเทศไทย
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ตารางที่ 9 การจําแนกขอมูลที่ไดจากผลการศึกษาและการวิเคราะหขอมูล เพื่อกําหนดโครงสรางและองคประกอบใหมของผังเมืองรวมเบื้องตน (ตอ)
ประเด็น
ผังเมืองรวมของประเทศไทย
ผังเมืองรวมตางประเทศ
การปรับปรุง
การเปรียบเทียบ
พ.ร.บ.การผังเมืองฉบับใหม
3. การกําหนดเนื้อหาของนโยบาย การจัดทําแผนผังเปนโยบายการพัฒนาเมือง 1. จํ า แนกนโยบายรายสาขาตามกรอบ มีการจั ดทํ า ผั ง ในระดั บนโยบายเพื่ อใช
การพัฒนาเมืองรายสาขา
ดานการใชป ระโยชนที่ดิน การคมนาคม การพัฒนาของประเทศ และใหความสําคั ญ เป นกรอบนโยบายให กับ การวางและ
และขนสง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ กับการบริหารจัดการเมือง และสิ่งแวดลอม จัดทําผังเมืองรวม ซึ่งจะตองสอดคลอง
และบริ ก ารสาธารณะของเของเมื อ ง ซึ่งสงผลตอการกําหนดองคประกอบของผัง กั บ ผั ง นโยบายในระดั บ ประเทศ ภาค
ซึ่งเกี่ยวของกับสุขลักษณะ ความปลอดภัย 2. ประสานแผนหน ว ยงานของรั ฐ บาล และจังหวัด ตามลําดับ
ของประชาชน และสวัสดิภาพของสังคม ในการบู ร ณาการข อ มู ล ร ว มกั น ที่ นํ า ไปสู
ในภาพรวมเขตวางผัง
การกําหนดนโยบาย เชน
1) นโยบายการพั ฒนาโครงสรา งพื้ นฐาน
ขนาดใหญ
2) นโยบายสงเสริมเศรษฐกิจและการลงทุน
ของประเทศ
3) นโยบายพัฒนาศูนยกลางพาณิชยกรรม
(Down town)
4) นโยบายการประกอบอุตสาหกรรม
5) การสงวน พิทักษ คุมครอง และอนุรักษ
พื้นที่ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของเมือง
142

143

143

ตารางที่ 9 การจําแนกขอมูลที่ไดจากผลการศึกษาและการวิเคราะหขอมูล เพื่อกําหนดโครงสรางและองคประกอบใหมของผังเมืองรวมเบื้องตน (ตอ)
ประเด็น
ผังเมืองรวมของประเทศไทย
ผังเมืองรวมตางประเทศ
การปรับปรุง
การเปรียบเทียบ
พ.ร.บ.การผังเมืองฉบับใหม
4. การจัดทํารายละเอียด
กํ า หนดไว ในพระราชบั ญ ญั ติ การผั ง เมื อ ง อังกฤษ : จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
1. ฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.การผังเมือง
ของผังเมืองรวม
พ.ศ. 2518 และแก ไขเพิ่ มเติ ม (ฉบั บ ที่ 4 ) ประกอบดวย
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 ระบุองคประกอบ
พ.ศ. 2558 ประกอบดวย
1) กําหนดโครงการพัฒนา
ของผั ง เมื อ งรวม โดยกํ า หนดให มี
(1) วัตถุประสงคในการวางและจัดทําผังเมืองรวม 2) งบประมาณ
เส นชั้ นความสู ง เพิ่ มเติ มในแผนที่ เ ขต
(2) แผนที่แสดงเขตของผังเมืองรวม
3) การจัดทํารายงานการตรวจสอบประจําป ของผั ง เมื อ งรวม และการกํ า หนด
(3) แผนผั งซึ่ งจัด ทํา ขึ้นเปนฉบั บเดี ยวหรื อ 4) เอกสารประกอบการวางผัง
รายละเอีย ดในขอกํา หนดเพื่ อควบคุ ม
หลายฉบั บ พร อ มด ว ยข อ กํ า หนดโดยมี 5) ยุทธศาสตรหลักในการพัฒนา
ความหนาแนนของกิจกรรมกับการใช
สาระสํ า คั ญ ทุ กประการหรื อบางประการ 6) การเปดเผยขอมูลสูสาธารณะ
ประโยชนที่ดินใหชัดเจนยิ่งขึ้น
ดังตอไปนี้
7) ขอเสนอแนะประกอบแผนที่แผนผัง
2. พ.ร.บ. การผังเมือง พ.ศ. ....ฉบับใหม
(ก) แผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดิน 8) แผนงานการปฏิบตั ิ
กํา หนดองค ป ระกอบของผั ง เมืองรวม
ตามที่ไดจําแนกประเภท
9) การประเมินผลการพัฒนาอยางยัง่ ยืน
เช น เดี ย วกั บ พ.ร.บ.การผั ง เมื อ ง
(ข) แผนผังแสดงที่โลง
อเมริกา : จัดทําผังเมืองตามกรอบการพัฒนา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
(ค) แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง ของประเทศ ประกอบดวย
(ง) แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภค 1) กําหนดนโยบาย/เปาหมายของผังรายสาขา
(4) รายการประกอบผัง
2) การจัดทําผังเมืองตามนโยบายการพัฒนา
(5) นโยบาย มาตรการและวิ ธี ดํ า เนิ นการ 3) กําหนดเครื่องมือดําเนินการใหเปนไปตามผัง
เพื่อปฏิบัติตามวัตถุประสงคของผังเมืองรวม

144

ตารางที่ 9 การจําแนกขอมูลที่ไดจากผลการศึกษาและการวิเคราะหขอมูล เพื่อกําหนดโครงสรางและองคประกอบใหมของผังเมืองรวมเบื้องตน (ตอ)
ประเด็น
ผังเมืองรวมของประเทศไทย
ผังเมืองรวมตางประเทศ
การปรับปรุง
การเปรียบเทียบ
พ.ร.บ.การผังเมืองฉบับใหม
5. ดานมาตรการ และวิธดี ําเนินการ
1. ดําเนินการเฉาพะกลไกทางกฎหมาย กําหนดกลไก เงื่อนไข และวิธีดําเนินการ 1. เพิ่มเติมเงื่อนไขการขออนุญาตการใช
ตามผังเมืองรวม
อาศั ยกฎหมายอื่ น เช น พ.ร.บ.ควบคุ ม เพื่อนําไปสูการปฏิบัติ เชน
ประโยชนที่ดิน เพื่อปองกันการขออนุญาต
อาคาร พ.ศ. 2522
มาตรการสงเสริมการพัฒนา
กอสร า งกิ จการในที่ ดินที่ ไม เ ปนไปตาม
2. หน วยงานรัฐ ดํา เนิ นโครงการพั ฒนา - การโอนสิทธิ์การพัฒนา (TRD)
ผังเมืองรวม
ตามนโยบายของหนวยงานนั้นๆ ซึ่งจะมี - การเวนคืน
2. กําหนดใหมีผูตรวจการผังเมือง ทําหนาที่
เจ า หน า ที่ รับ ผิ ด ชอบเฉพาะด า นกํ า กั บ - การจัดสรรที่ดิน
ตรวจสอบการดํ าเนินการของรัฐ ในการ
ดูแล และมีอํานาจสั่งการเฉพาะแผนงาน มาตรการสรางแรงจูงใจ
ปฏิบัติใหเปนไปตามผังเมืองรวม
ของตนเทานั้น
- การกําหนดเขตการพัฒนาพื้นที่รวมกัน
3. กําหนดโทษในกรณีฝา ฝนการปฏิบั ติ ระหวางหนวยงานภาครัฐและเอกชน
ให เ ป น ไปตามผั ง ซึ่ ง มี ทั้ ง โทษจํ า และ - การกําหนดโครงการรวมลงทุนตางๆ
โทษปรับ โดยกําหนดโทษสูงสุดแตไมได มาตรการทางภาษี
กําหนดโทษขั้นตอนไว
- กําหนดกลไกภาษีบํารุงทองที่ในการใช
4. กฎหมายไมไดกําหนดมาตรการ หรือ ประโยชนที่ดินดานการผังเมือง
วิธีการ เพื่อเยียวยา ชดเชย หรือเวนคืน - การขออนุญาต กอสราง ดําเนินกิจการ
ที่ ส มี ผ ลกระทบต อ ภาคเอกชนจาก ในเมือง
การดําเนินการของรัฐ
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2.1 การจําแนกขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบ
การวิจัยนี้ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพจึงจําเปนตองจําแนกขอมูลที่เปนผลจากการวิเคราะห
เชิ ง เปรีย บเที ยบข า งต น มากํ าหนดคุ ณลั กษณะของข อมูลที่ เ หมาะสมกั บการวางและจั ดทํ า ผั ง เมื องรวม
ในประเทศไทย สามารถจําแนกขอมูลออกเปนขอมูลที่เปนจุดแข็ง มีศักยภาพ ขอมูลที่เปนจุดออน ควรไดรับ
การปรับปรุงแกไข และขอมูลที่เปนโอกาส ควรสงเสริมใหเกิดการนําไปประยุกตใชที่เหมาะสม เพื่อนําไปสู
การกําหนดโครงสรางและองคประกอบใหมของผังเมืองรวมในเบื้องตน ดังนี้
2.1.1 ขอมูลที่เปนจุดแข็งมีศักยภาพ
แสดงให เห็ นถึ งคุ ณลั กษณะของข อมู ลที่ มีลักษณะโดดเด น มีศั กยภาพควรคงไว
ผูวิจัยสามารถสรุปได ดังนี้
2.1.1.1 การวางและจัดทําผังเมืองรวม
1. พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ. 2518 กําหนดใหกรมโยธาธิการและผังเมือง
เปนเจาพนักงานการผัง และองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนเจาพนักงานทองถิ่น มีหนาที่ในการวางและ
จัดทําผังเมืองรวม
2. นโยบายการกระจายอํานาจลงสูทองถิ่นของรัฐบาลสงเสริมใหเจาพนักงาน
ทองถิ่นดําเนินการวางผังมากขึ้น
3. เจาพนักงานทองถิ่น สามารถรองขอใหกรมฯ สนับสนุน ใหคําปรึกษา
ทางวิชาการ ทางเทคนิค และการดําเนินการวางผั งได โดยองคกรปกครองส วนทองถิ่นในพื้นที่วางผังนั้ น
จะตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นทั้งหมด
2.1.1.2 กระบวนการพิจารณาไตรตรองและใหความเห็นชอบผังเมืองรวม
มีระบบการพิจารณาและใหความเห็นผังเมืองรวม 4 ขั้นตอน ไดแก
1. คณะที่ ปรึกษาผังเมืองรวม ใหคํ าปรึกษา คําแนะนํา และความเห็ น
เบื้องตนเกี่ยวกับพื้นที่ในเขตวางผัง
2. กรมโยธาธิการและผังเมือง ตรวจสอบมาตรฐานทางวิชาการผังเมือง
3. อนุกรรมการผังเมือง กลั่นกรอง พิจารณาผังเมืองรวมตามที่กรรมการ
ผังเมืองมอบหมาย
4. กรรมการผังเมือง ใหความเห็นชอบผังเมืองรวม และพิจารณาชี้ขาด
กรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นผูวางผังมีความเห็นขัดแยงกันกับความเห็นของกรมโยธาธิการและผังเมือง
2.1.1.3 การกําหนดเนื้อหาของนโยบายการพัฒนาเมืองรายสาขา
แผนผั ง ซึ่ ง แสดงรายละเอี ย ดของผัง เมื องรวม มี ลั กษณะเป นนโยบาย
การพัฒนาเมืองในดานการใชประโยชนที่ดิน การคมนาคมและขนสง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และ
บริการสาธารณะของเของเมือง ซึ่งเกี่ยวของกับสุขลักษณะ ความปลอดภัยของประชาชน และสวัสดิภาพ
ของสังคมในภาพรวมของเขตผังเมืองรวม
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2.1.1.4 การจัดทํารายละเอียดของผังเมืองรวม
พ.ร.บ.การผังเมื อง (ฉบั บที่ 4) พ.ศ. 2558 (2558: 76 - 83) ได ปรับปรุ ง
องคประกอบของผังเมืองรวม ระบุไวใน พ.ร.บ.การผังเมือง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 ดําเนินการใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคของการผังเมือง ประกอบดวย
(1) วัตถุประสงคในการวางและจัดทําผังเมืองรวมใหกําหนดโดยคํานึงถึง
ความเปนระเบียบ ความสวยงาม การใชประโยชน ในทรัพยสิน ความปลอดภัยของประชาชน การเศรษฐกิจ
ทรั พยากรธรรมชาติ การดํ ารงรั กษาสถานที่ ที่มีคุ ณค า ทางศิล ปกรรม สถาป ตยกรรม ประวั ติ ศาสตร หรื อ
โบราณคดี และการจัดสภาพแวดลอมที่ทุกคนสามารถเขาถึงและใชประโยชนรวมกันไดอยางเทาเทียมกัน
(2) แผนที่ แ สดงเขตของผั ง เมื องรวมโดยแสดงข อมู ล ภู มิ ป ระเทศและ
ระดับชั้นความสูง
(3) แผนผั งซึ่งจัดทําขึ้ นเปนฉบับเดียวหรือหลายฉบับโดยมีสาระสําคั ญ
ทุกประการหรือบางประการ ดังตอไปนี้
(ก) แผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดินตามที่ไดจําแนกประเภท
(ข) แผนผังแสดงที่โลง
(ค) แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง
(ง) แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภค
(4) รายการประกอบผัง
(5) ขอกําหนดที่จะใหปฏิบัติหรือไมใหปฏิบัติเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงค
ของผังเมืองรวมทุกประการ ดังตอไปนี้
(ก) ประเภทและขนาดกิจการที่จะอนุญาตหรือไมอนุญาตใหดําเนินการ
(ข) ประเภท ชนิ ด ขนาด ความสู ง และลั กษณะของอาคารที่ จ ะ
อนุญาตหรือไมอนุญาตใหสราง
(ค) อั ตราส วนพื้นที่ อาคารรวมกั นทุกชั้ นของอาคารทุกหลัง ตอพื้นที่
แปลงที่ดินที่ใชเปนที่ตั้งอาคาร
(ง) อัตราสวนพื้นที่อาคารปกคลุมดินตอพื้นที่แปลงที่ดินที่ใชเปนที่ตั้ง
อาคาร
(จ) อัตราสวนพื้นที่วางอันปราศจากสิ่งปกคลุมของแปลงที่ดินที่อาคาร
ตั้งอยูตอพื้นที่ใชสอยรวมของอาคาร
(ฉ) ระยะถอยรนจากแนวธรรมชาติ ถนน แนวเขตที่ดิ น อาคาร หรื อ
สถานที่อื่นๆ ที่จําเปน
(ช) ขนาดของแปลงที่ดินที่จะอนุญาตใหสรางอาคาร
(ซ) ขอกําหนดอื่นที่จําเปนโดยรัฐมนตรีประกาศกําหนดตามคําแนะนํา
ของคณะกรรมการผังเมือง

147

ในกรณีที่ผังเมืองรวมไมมีขอกําหนดบางประการตาม (ก) (ข) (ค) (ง)
(จ) (ฉ) (ช) และ (ซ) จะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผังเมืองโดยมีเหตุผลอันสมควร
(6) นโยบาย มาตรการและวิธีดําเนินการเพื่อปฏิบัติตามวัตถุประสงคของ
ผังเมืองรวม
2.1.1.5 มาตรการ และวิธดี ําเนินการตามผังเมืองรวม
1. มีกลไกทางกฎหมาย โดยอาศัยอํานาจจากกฎหมายอื่นในการดําเนินการ
ตามผังเมืองรวม
2. กําหนดโทษในกรณีฝาฝนการปฏิบัติใหเปนไปตามผัง ซึ่งมีทั้งโทษจํา
และโทษปรับ โดยกําหนดโทษสูงสุดแตไมไดกําหนดโทษขั้นตอนไว
2.1.2 ขอมูลที่เปนจุดออนควรไดรับการปรับปรุงแกไข
จําแนกขอมูลที่เปนจุดออน เพื่อแสดงใหเห็นคุณลักษณะของขอมูลที่ควรกําหนดไว
แตตองไดรับการปรับปรุงแกไขหรือเพิ่มเติมใหดียิ่งขึ้น ดังนี้
2.1.2.1 การวางและจัดทําผังเมืองรวม
1. การกําหนดใหเจาพนักงานทองถิ่น สามารถรองขอใหกรมฯ สนับสนุน
ใหคําปรึกษาทางวิชาการ เทคนิค และการดําเนินการวางผังได โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น ๆ เปน
ผูรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นทําใหทองถิ่นเลือกที่จะผูรับผิดชอบคาใชจายในการวางผังมากกวาการวางผัง
ดวยตัวเอง
2. เจาพนักงานทองถิ่นขาดความรูความเขาใจดานการผังเมือง ทําใหขาด
การสงเสริมใหมีการกําหนดบุคคลการดานผังเมืองบรรจุไวในโครงสรางขององคกรของทองถิ่น
2.1.2.2 กระบวนการพิจารณาไตรตรองและใหความเห็นชอบผังเมืองรวม
ระบบการพิจารณาและให ค วามเห็น 4 ขั้ นตอน ซึ่ ง ต องใชระยะเวลา
ยาวนานกวาจะประกาศกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวม
2.1.2.3 การกําหนดเนื้อหาของนโยบายการพัฒนาเมืองรายสาขา
การกําหนดนโยบายการพัฒนาเมืองในดานการใชประโยชนที่ดิน การคมนาคม
และขนสง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะของเของเมือง เปนนโยบายที่มุงเนนการสราง
สุขลักษณะ ความปลอดภัยของประชาชน และสวัสดิภาพของสังคมในภาพรวมเขตวางผัง ซึง่ เปนนโยบายทีม่ งุ
เนนแกปญหาของเมือง มากกวาการสงเสริมการพัฒนาเมือง
2.1.2.4 การจัดทํารายละเอียดของผังเมืองรวม
มีการจัดทํารายละเอียดของผังเมืองรวมเฉพาะบางรายการ ไมครบถวน
ตามที่กฎหมายระบุไวโดยพบเฉพาะการกําหนดวัตถุประสงคในการวางและจัดทําผังเมืองรวม การจัดทําแผน
ที่แสดงเขตของผังเมืองรวม การจัดทําแผนผังการใชประโยชนที่ดินพรอมรายการประกอบผัง การระบุที่ตั้ง
โครงการถนน โครงการบําบัดน้ําเสีย และที่โลง สวนสาธารณะของเมือง และการจัดทําขอกําหนดที่มีเฉพาะ
มาตรการควบคุมในภาพรวมของผังเมืองรวมเทานั้น
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2.1.2.5 มาตรการ และวิธดี ําเนินการตามผังเมืองรวม
1. หนวยงานรัฐดําเนินโครงการพัฒนาตามนโยบายของหนวยงานนั้นๆ
ซึ่งจะมีเจาหนาที่รับผิดชอบเฉพาะดานกํากับ ดูแล และมีอํานาจสั่งการเฉพาะแผนงานของตนเทานั้น
2. กฎหมายไมไดกําหนดมาตรการ หรือวิธีการ เพื่อเยียวยา ชดเชย หรือ
การเวนคืน ทีม่ ีผลกระทบตอภาคเอกชนจากการดําเนินการของรัฐ รวมทั้งการลดความเหลื่อมล้ําจากการกําหนด
ประเภทการใชประโยชนที่ดินตามผังเมืองรวม
2.1.3 ขอมูลที่เปนโอกาส
จําแนกขอมูลที่เปนโอกาส เพื่อแสดงใหเห็นถึงคุณลักษณะของขอมูลทีไ่ ดจากการทบทวน
ทฤษฎี แนวคิด และการศึกษาผังเมืองของตางประเทศ โดยเปนขอมูลทีม่ โี อกาสสามารถนํามาพัฒนาใหเหมาะสม
กับบริบทของชุมชนเมืองในประเทศไทยได ดังนี้
2.1.3.1 การวางและจัดทําผังเมืองรวม
1. การปรับปรุง พ.ร.บ.การผังเมืองฉบับใหม ไดกําหนด อํานาจ หนาที่
และการปรับเปลี่ยนบทบาทของกรมโยธาธิการและผังเมือง ในการจัดทําผังเมืองระดับนโยบายเพื่อกําหนด
กรอบนโยบายใหทองถิ่นนําไปใชประกอบการวางและจัดทําผังเมืองรวมได
2. กํ า หนดหน า ที่ และภารกิ จ เพื่ อ ผลั ก ดั น ให รั ฐ บาลท อ งถิ่ น เป น
ผูดําเนินการหลักในการวางและจัดทําผังเมืองรวม รวมทั้งการบริหารจัดการใหเปนไปตามผังเมืองรวมได
3. กําหนดเงื่อนไข หรือแนวทางที่สงเสริมใหทองถิ่นที่มีขนาดเล็กสามารถ
รวมกันจัดตั้งหนวยงานดําเนินการตามภารกิจดานการผังเมืองเปนการเฉพาะได
4. ทองถิ่นที่ดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวมสามารถรองขอการสนับสนุน
จากรัฐบาลในดานงบประมาณ ผูเชี่ยวชาญดานผังเมือง และทางเทคนิคได
5. หน ว ยงานเฉพาะกิ จที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ประกอบด ว ย เจ า หน า ที่ ท องถิ่ น
นักวิชาการซึ่งเปนเจาหนาที่ของรัฐหรือองคกรอิสระจากภาคประชาชน และประชาชนในพื้นที่วางผัง รวมกัน
ดําเนินการวางผังใหแลวเสร็จ
6. องคกรปกครองสวนทองถิ่น สามารถดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวม
ในพืน้ ที่เขตการปกครองของตนไดอยางอิสระ แตจะตองไดรับการตรวจสอบมาตรฐานทางวิชาการดานการผังเมือง
และความโปรงใสในการวางและจัดทําผังเมืองของทองถิ่น ภายใตการกํากับ ควบคุม และใหความชวยเหลือ
ของกรมโยธาธิการและผังเมือง และอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการผังเมืองระดับจังหวัด
2.1.3.2 กระบวนการพิจารณาไตรตรองและใหความเห็นชอบผังเมืองรวม
เพิ่มเติมคณะกรรมการผังเมืองในระดับจังหวัด โดยมีที่มาของกรรมการ
ภายในจังหวัด ประกอบขึ้นจาก 3 ฝาย ไดแก หนวยงานภาครัฐในทองถิ่น นักวิชาการหรือผูแทนจากองคกร
อิสระ และประชาชนในพื้นที่วางผัง มีหนาที่พิจารณาผังเมืองรวมที่ดําเนินการโดยทองถิ่น การตรวจสอบ
ความโปรงใสในกระบวนการวางผัง และความเปนธรรมในการบังคับใชผังเมืองรวม ซึ่งผังเมืองรวมที่ผาน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการชุดนี้ จะนําไปประกาศใชบังคับผังเมืองรวม โดยออกเปนขอบัญญัติทองถิ่น
บังคับใชผังเมืองรวม ตอไป

149

2.1.3.3 การกําหนดเนื้อหาของนโยบายการพัฒนาเมืองรายสาขา
1. จําแนกนโยบายรายสาขาตามกรอบการพัฒนาของประเทศ และให
ความสําคัญกับการบริหารจัดการเมืองและสิ่งแวดลอม ซึ่งสงผลตอการกําหนดองคประกอบของผัง
2. ประสานแผนหนวยงานของรัฐบาลในการบูรณาการขอมูลรวมกันนําไปสู
การดําเนินการตามนโยบายของผังเมืองรวม ไดแก นโยบายการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานขนาดใหญ นโยบาย
สงเสริมเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ นโยบายพัฒนาศูนยกลางพาณิชยกรรม (Down town) นโยบาย
การประกอบอุตสาหกรรม และนโยบายการสงวน พิทักษ คุมครอง และอนุรักษพื้นที่ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ของเมือง
2.1.3.4 การจัดทํารายละเอียดของผังเมืองรวม
1. การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น ประกอบดวย การกําหนดกลยุทธการพัฒนา
เมือง การกําหนดโครงการพัฒนา การจัดทํางบประมาณ การจัดทําเอกสารประกอบการวางผัง การจัดทํา
ขอเสนอแนะประกอบแผนที่แผนผัง การจัดทําแผนงาน/โครงการพัฒนาระยะสั้นและระยะยาว และการประเมินผล
การพัฒนาอยางยั่งยืน
2. การจัด ทํา ผั งเมืองตามกรอบการพั ฒนาของประเทศ ประกอบด วย
การกําหนดนโยบาย/เปาหมายของผังรายสาขา การจัดทําผังเมืองตามนโยบายการพัฒนา และการกําหนด
มาตรการ วิธดี ําเนินการใหเปนไปตามผัง
2.1.3.5 มาตรการ และวิธีการดําเนินการตามผังเมืองรวม
กําหนดกลไก เงื่อนไข ซึ่ง เปนมาตรการ หรื อวิธีดํา เนินการเพื่ อนํา ไปสู
การปฏิบัติ ไดแก
1. มาตรการสงเสริมการพัฒนา เชน การโอนสิทธิการพัฒนา (TDR) การเวนคืน
และการจัดสรรที่ดิน
2. มาตรการสรางแรงจูงใจ เชน การกําหนดเขตการพัฒนาพื้นที่รวมกัน
ระหวางหนวยงานภาครัฐและเอกชน (ppp) และการกําหนดโครงการรวมลงทุนตางๆ
3. มาตรการทางภาษี เชน การกํา หนดกลไกภาษีบํา รุงทองที่ในการใช
ประโยชนที่ดินตามผังเมืองรวม และการขออนุญาต กอสราง ดําเนินกิจการในเมือง
4. เพิ่ มเติ มเงื่ อนไขการขออนุ ญ าตการใช ป ระโยชน ที่ดิ น เพื่ อป องกั น
การขออนุญาตกอสรางกิจการในที่ดินที่ไมเปนไปตามผังเมืองรวม
5. กําหนดใหมีผูตรวจการผังเมื องเพื่อตรวจสอบการดําเนินการของรั ฐ
ในการปฏิบัติใหเปนไปตามผังเมืองรวม
จากนั้น ผูวิจัยไดนําขอมูลที่ไดจําแนกขางตน มาพิจารณารวมกับการทบทวนทฤษฎี แนวคิด
และการวิเคราะหขอ มูลที่ผานมา สามารถกําหนดกรอบขอมูลได ดังนี้
2.1.4 ขอมูลที่ตั้งอยูบนพื้นฐานกรอบแนวคิดการกระจายอํานาจ
ผูวิจัยสังเคราะหขอมูลรวมกับผลการศึกษาโครงสรางของอํานาจ หนาที่ ภารกิจ
ขององคกร บุคคล และคณะกรรมการ โดยพิจารณาภายใตกรอบแนวคิดการกระจายอํานาจได ดังนี้
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2.1.4.1 การผลักดันใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนหนวยงานหลักในการวาง
และจัดทําผังเมืองรวม รวมทั้งการบริหารจัดการใหเปนไปตามผังเมืองรวม
2.1.4.2 กระจายอํ านาจการพิ จารณาไตร ตรองให ความเห็ นชอบผั งเมื องรวมลงสู
ภูมิภาค รวมถึงสามารถการตรากฎหมายทองถิ่นใหใชบังคับผังเมืองรวมในพื้นที่เขตการปกครองของตนได
2.1.4.3 รายไดและแหลงที่มาของรายไดที่ทองถิ่นสามารถนํามาบริหารจัดการเมือง
ควบคูไปกับการวางและจัดทําผังเมืองรวม
2.1.5 ขอมูลที่ตั้งอยูบนพื้นฐานกรอบแนวคิดหลักการวางและจัดทําผังเมือง
สังเคราะหขอมูลรวมกับผลการศึกษาดานองคประกอบของผังเมืองรวม ซึง่ เกีย่ วของ
กับการจัดทํารายละเอียดตามผังเมืองรวม โดยพิจารณาภายใตกรอบแนวคิดหลักการวางและจัดทําผังเมืองได
ดังนี้
2.1.5.1 การกําหนดเนื้อหาของนโยบายพัฒนาเมืองใหเปนสาระสําคัญกําหนดไว
ในผังเมืองรวม
2.1.5.2 การจัดทํารายละเอียดของผังเมืองรวม ประกอบดวย
1. แผนที/่ แผนผัง และแผนงาน/โครงการพัฒนาเมืองระยะสั้น/ระยะยาว
2. แผนผังการใชประโยชนที่ดิน/ขอกําหนดการใชประโยชนทดี่ นิ
3. แผนการลงทุนที่สอดคลองกับนโยบายและคูข นานไปกับผังเมืองรวม
2.1.5.3 การกําหนดมาตรการเพื่อลดความเลี่ยมล้ําจากการใชประโยชนที่ดินและ
ขอกําหนด
จากนั้น ผูวิจัยไดนํากรอบขอมูลทั้ง 2 สวน มาสังเคราะหรวมกับขอมูลที่ไดจําแนกไว
มากําหนดโครงสรางและองคประกอบใหมของผังเมืองรวมในเบื้องตนในหัวขอถัดไป
2.2 โครงสรางและองคประกอบใหมของผังเมืองรวมเบื้องตน
จากผลการศึกษา การวิเคราะห และจากการจําแนกขอมูลขางตน สามารถกําหนดโครงสราง
และองคประกอบใหมของผังเมืองรวมได ดังนี้
2.2.1 กําหนดโครงสรางของอํานาจ หนาที่ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และระหวาง
องคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกันเอง ใหสอดคลองกับการถายโอนภารกิจดานการผังเมืองตามแนวคิดการกระจาย
อํานาจ ดังนี้
2.2.1.1 กระบวนการวางและจัดทําผังเมืองรวม
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในฐานะเจาพนักงานทองถิ่น เปนผูวางผังใน
เขตปกครองของตน และในกรณีที่การวางผัง มีเขตผังครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัดเสนอแนะใหองคการบริหาร
สวนจังหวัดเปนผูดําเนินการ
กรมโยธาธิการและผังเมือง ในฐานะเจาพนักงานการผัง มีหนาที่ 2 ประการ
ไดแก
ประการแรก หน าที่ ดํา เนินการวางและจั ดทํ าผั ง เมื องในระดั บ นโยบาย
หรือผังที่มีความเรงดวนตามนโยบายของรัฐบาล
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ประการที่สอง หนาที่กํากับ ควบคุม ดูแลใหการวางผังของทองถิ่นใหได
มาตรฐานตามหลักการวางและจัดทําผังเมือง
2.2.1.2 กระบวนการพิจารณาไตรตรองและใหความเห็นชอบผังเมืองรวม
ผูวิจัยเสนอแนะใหเพิ่มเติมคณะกรรมการผังเมืองระดั บจังหวั ด ตามแนวทาง
การปรับปรุง พ.ร.บ.การผังเมืองฉบับใหมเพื่อผลักดันใหทองถิ่นขนาดเล็กที่ไมพรอมดําเนินการวางและจัดทํา
ผังเมืองรวมไดฝกการจัดทําผังเมืองรวมโดยเสนอผังเมืองรวมนั้นตอคณะกรรมการผังเมืองระดับจังหวัดที่มี
เขตผังภายในจังหวัดนั้นๆ เพื่อประกาศเปนขอบัญญัติทองถิ่นบังคับใชผังเมืองรวมแทน
2.2.2 กําหนดองคประกอบของผังเมืองรวม ซึ่งเปนการจัดทํารายละเอียดของผังเมืองรวม
เพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินการตามผังเมืองรวม ตามหลักการจัดทําผังเมือง โดยเพิ่มเติม การกําหนด
องคประกอบของผังเมืองรวม ดังนี้
2.2.2.1 กํ า หนดเนื้ อ หาของนโยบายการพั ฒ นาเมื อ งให ชั ด เจนในด า นการใช
ประโยชนที่ดิน การคมนาคมและการขนสง การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ บริการสาธารณะ สิ่งแวดลอม
การปองกันภัยพิบัติ การกําหนดพื้นที่เฉพาะ เชน พื้นที่พัฒนาศูนยกลางพาณิชยกรรม พื้นที่การคาการลงทุน
ชายแดน และพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติ ฯลฯ และนโยบายอื่นๆ (ตามความจําเปน)
2.2.2.2 การจัดทําแผนที/่ แผนผัง ซึง่ เปนรายละเอียดของผังเมืองรวม ประกอบดวย
(ก) แผนที่ซงึ่ แสดงสถานการณปจจุบันของเมืองและชุมชนในเขตวางผัง
(ข) แผนที่หรือแผนผังตามนโยบายการพัฒนาเมือง
(ค) แผนผังการใชประโยชนทดี่ ินตามที่ไดจําแนกประเภทพรอมขอกําหนด
(จ) รายการประกอบผัง แบงออกเปน 2 สวน ไดแก เอกสารทางกฎหมาย
ซึ่งจัดทําเปนรายการประกอบแผนผังการใชประโยชนที่ดิน และเอกสารเพื่อเปดเผยขอมูลสูสาธารณะ เชน
รายงายผลการศึกษา วิเ คราะห การวางและจัด ทํา ผัง เมืองรวม และขอมูล การมีส วนรวมของประชาชน
ในการจัดทําผังเมืองรวม
2.2.2.3 การจัดทําแผนการลงทุนตามนโยบายการพัฒนาเมือง ควบคูกับการจัดทํา
แผนงาน/โครงการพัฒนาเมืองโดยกําหนดระยะเวลาของแผนงานหรือโครงการระยะสั้น/ระยะยาว โดยจัดทํา
คูขนานไปกับผังเมืองรวม
2.2.2.4 การกําหนดมาตรการ และวิธีการเพื่อลดความเหลื่อมล้ําจากการใชประโยชน
ที่ดินตามผังเมืองรวม เชน การโอนสิทธิการพัฒนา (TDR) การกําหนดกลไกภาษีทรัพยสินในการใชประโยชน
ที่ดินตามผังเมืองรวม และการกําหนดเงื่อนไขการใชประโยชนที่ดิน
จากนั้ น ผู วิจัยจะได นํา โครงสร า งและองคป ระกอบใหม ของผั ง เมื องรวมในเบื้องต นนี้
ไปสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ และผูปฏิบัติงานดานผังเมือง เพื่อขอความคิดเห็นและขอเสนอแนะ นําไปสูการคนหา
แนวทางการกําหนดโครงสรางและองคประกอบใหมของผังเมืองรวมที่เหมาะสมกับชุมชนเมืองในประเทศไทย
ตอไป
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3. การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ และผูปฏิบัติงานดานผังเมือง
ผูวิจยั ไดกําหนดเครื่องมือในการวิจัยดวยวิธีการสัมภาษณผูที่เกี่ยวของกับงานดานผังเมือง โดยนําผล
การกําหนดโครงสรางและองคประกอบใหมของผังเมืองรวมเบื้องตน มาตั้งเปนประเด็นคําถาม เพื่อขอความเห็น
และขอเสนอแนะจากผูเ ชี่ย วชาญ และผู ปฏิ บัติง านดา นผั งเมื อง ซึ่ งจะตองมี การกํา หนดประเด็นคํา ถาม
การกําหนดกลุมตัวอยางแลวดําเนินการสัมภาษณจนไดผลการสัมภาษณซึ่งมีขั้นตอนการดําเนินการตามลําดับ
ดังนี้
3.1 การกําหนดประเด็นคําถามที่ใชในการสัมภาษณ
จากการกําหนดโครงสรางและองคประกอบใหมของผังเมืองรวมเบื้องตน ผูวิจัยไดนํามา
ตั้งประเด็นการสัมภาษณ โดยแบงเปนประเด็นคําถามไว 2 ขอ ดังนี้
3.1.1 ทานมีความคิ ดเห็ นอย างไร ต อการกํา หนดโครงสรา งและองคประกอบใหมของ
ผังเมืองรวม ในประเด็นตอไปนี้
3.1.1.1 การผลั กดั นใหองค กรปกครองสวนทองถิ่ น เป นหนวยงานหลั กในการวาง
และจัดทําผังเมืองรวม รวมทั้งการบริหารจัดการใหเปนไปตามผังเมืองรวม
3.1.1.2 กระจายอํ า นาจการพิ จารณาให ความเห็ นชอบผั งเมื องรวมลงสู ภู มิ ภาค
โดยเพิ่มเติมคณะกรรมการผังเมืองระดับจังหวัด ทําหนาที่พิจารณาใหความเห็นชอบผังเมืองรวมที่ดําเนินการ
โดยองคกรปกครองส วนทองถิ่น รวมทั้ งการตรากฎหมายทองถิ่น โดยออกเปนขอบั ญญั ติทองถิ่ นบั งคับใช
ผังเมืองรวม
3.1.1.3 การกําหนดเนื้อหาของนโยบายการพัฒนาเมืองรายสาขาเปนสาระสําคัญไว
ในผังเมืองรวม
3.1.1.4 การจัดทํารายละเอียดของผังเมืองรวม ประกอบดวยเนื้อหา ดังนี้
1. การจัดทําแผนที/่ แผนผัง และแผนงาน/โครงการพัฒนาเมืองระยะสั้น/
ระยะยาว
2. การจัดทําแผนผังการใชประโยชนที่ดิน/ขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน
3. การจั ด ทํ าแผนการลงทุ นที่ ส อดคล องกั บ นโยบายและคูข นานไปกั บ
ผังเมืองรวม
3.1.1.5 การกําหนดมาตรการเพื่อลดความเลี่ยมล้ําจากการใชประโยชนที่ดินและ
ขอกําหนด
3.1.2 ขอเสนอแนะที่มีตอการกําหนดโครงสรางและองคประกอบใหมของผังเมืองรวม
3.2 การกําหนดกลุมตัวอยาง
การสัมภาษณนี้ ผูวิจัยไดกําหนดกลุมตัวอยางไว 2 กลุม ไดแก กลุมผูเชี่ยวชาญ และกลุม
ผูปฏิบัติงานดานผังเมือง
3.2.1 กลุมผูเ ชี่ยวชาญ ประกอบดวย ผูที่มีความรูความชํานาญการในงานดานการผังเมือง
หรือทํางานเกี่ยวของกับผังเมืองมาไมนอยกวา 20 ป ซึ่งสังกัดอยูในหนวยงานสวนกลางของกรมโยธาธิการ
และผังเมือง จํานวน 4 คน ดังนี้
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3.2.1.1 วาที่รอยเอก ธีรพงศ ครุธดิลกานันท โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ
3.2.1.2 นางสาวสิริกุล เลี้ยงอนันต ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการผังเมือง
3.2.1.3 นางสาวอัจฉรา ทิ พย มณี หั วหน า ฝา ยภาคเหนื อ สวนงานผั งเมื องรวม
จังหวัด สํานักผังประเทศและผังภาค
3.2.1.4 นายปองพล ทองสมจิ ต ร หั ว หน า กลุ ม งานประสานและติ ด ตามมติ
สํานักงานคณะกรรมการผังเมือง
สําหรับวิธีการสัมภาษณผูวิจัยทําการสัมภาษณกลุมตัวอยางนี้ดวยการสัมภาษณ
แบบเผชิญหนา โดยผูวิจัยเปนผูสัมภาษณโดยตรงกับผูใหสัมภาษณเอง
3.2.2 กลุมผูปฏิบัติงานดานผังเมือง ประกอบดวย ผูที่ปฏิบัติงานดานผังเมือง ซึ่งปฏิบัติ
หนาที่ดานการผังเมืองอยูในหนวยงานระดับภูมิภาค และทองถิ่น ตั้งแต 2 ปขึ้นไป โดยสัมภาษณแบบกลุม
ดําเนินการสัมภาษณทางโทรศัพท และทางไปรษณีย อิเล็ กโทรนิ กส (Email) เนื่องจากผู ให สัมภาษณอยู
ในพื้นทีไ่ กล ทั้งผูวิจยั และผูใหสัมภาษณไมสะดวกในการเดินทางใหเขาพบเพื่อขอสัมภาษณแบบเผชิญหนาได
3.3 ผลการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานผังเมือง
ผูวิจัยไดทําการสัมภาษณเชิงลึกผูเชี่ยวชาญ และผูปฏิบัติงานดานผังเมืองเพือ่ ขอความเห็นและ
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการกําหนดโครงสรางและองคประกอบใหมของผังเมืองรวมเบื้องตนที่ผูวิจัยไดจัดทําขึ้น
ซึ่งมีประเด็นใดบางที่ผูใหสัมภาษณใหความสําคัญมากที่สุด และวิเคราะหองคประกอบนั้นเพื่อนํามาใชคนหา
แนวทางในการกําหนดโครงสรางและองคประกอบใหมของผังเมืองรวม โดยผูวิจัยไดสรุปผลการสัมภาษณ
ดังนี้
3.3.1 ธีรพงศ ครุธดิลกานันท (สัมภาษณ: 2559) ผูเชี่ยวชาญกลาววา กฎหมายผังเมือง
ระบุ บุ ค คลที่ มีบ ทบาทสํ า คั ญ อย า งมากในการวางและจั ด ทํ า ผั ง เมื องรวม ได แ ก เจ า พนั ก งานการผั ง
เจาพนักงานทองถิ่น และคณะกรรมการผังเมือง โดยกําหนดอํานาจ หนาที่ และแนวทางการปฏิบัติไวอยาง
ชัดเจน
สํา หรั บ การถ า ยโอนภารกิ จ ด านการผั ง เมื องให กับ ท องถิ่ นที่ ผา นมา พบป ญ หา
ทองถิ่นขาดบุคลากรและอุปกรณเครื่องมือในการจัดทําผัง รวมถึงความรูความเขาใจดานการผังเมืองของ
ผูบริหารทองถิ่น สงผลใหเกิดความลาชาในขั้นตอนกระบวนการวางและจัดทําผังเมืองรวม เปนเรื่องที่ตองเรง
ผลักดันสรางความตระหนักรูในงานดานการผังเมืองใหมากขึ้น
ดานองค ประกอบของผังเมืองรวม ผังเมืองที่ดีนั้นจะตองมีส วนประกอบดวยกั น
3 สวน ได แก การใชป ระโยชนที่ดิน (Land Use) ระบบสาธารณู ปโภค สาธารณู ปการของเมื อง (Urban
Facilities) และโครงการพัฒนาเมือง (Urban Development Project) องคประกอบของผังเมืองรวมตาม
มาตรา 17 ทีบ่ ัญญัติไวในกฎหมายผังเมืองใหมนี โยบาย แผนผัง โครงการ และมาตรการควบคุมโดยทั่วไปนั้น
ในทางปฏิบัติจะตองดําเนินการควบคูกันไปไมสามารถดําเนินการเพียงอยางหนึ่งอยางใดได ปญหาที่พบเกี่ยวกับ
การกําหนดนโยบายที่ไมสามารถนําไปสูการปฏิบัติไดนั้น เปนเรื่องที่ผูวางผังจะตองตระหนักรู แลวดําเนินการ
ใหครบถวนตามที่กฎหมายบัญญัติไว โดย พ.ร.บ. การผังเมือง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 ที่พึ่งประกาศใชบังคับนั้น
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ไดเพิ่มเติมการกําหนดมาตรการที่สงผลดีกับเมืองมากขึ้น รวมทั้งวัตถุประสงคของการวางและจัดทําผังเมืองรวม
ที่กําหนดใหคํานึงถึงความเทาเทียมกันของประชาชนในเมืองดวย
ขอเสนอแนะ สิ่งที่ควรเพิ่มเติมในการวางและจัดทําผังเมืองรวมนําไปสู การปฏิบัติ
ที่เปนรูปธรรม คือ การกําหนดมาตรการ และการพัฒนาเมืองตามผังเมืองรวม ซึ่งไดยกตัวอยางการดําเนินการตาม
ผังเมืองของประเทศญี่ปุนที่กําหนดวิธีการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี การกําหนดมาตรการเยียวยาผูที่ไดรับ
ผลกระทบจากการใชประโยชนที่ดิน หรือการสงเสริมใหประชาชนหันมารักษาพื้นที่เกษตรกรรมชั้นดี รวมถึง
การสงเสริมเพื่อสรางรายไดใหกับเมืองหรือชุมชนในพื้นที่เขตวางผัง สําหรับวิธีการหนึ่งที่เปนที่รูจักกันอยาง
แพรหลายแตไมสามารถนําไปสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรมได คือ วิธีการโอนสิทธิการพัฒนา ควรมีการศึกษาให
เกิดการพัฒนาวิธีการที่เหมาะสมกับบริบทของเมืองชุมชนในประเทศไทยโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล หรือในเมืองทองเที่ยวตางๆ เชน สมุย เปนตน
3.3.2 สิริกุล เลี้ยงอนั นต (สัมภาษณ: 2559) ผูเ ชี่ยวชาญกลาววา การวางและจัดทํ า
ผังเมื องรวมควรผลักดันให ทองถิ่นดํา เนินการวางและจัดทํ าผัง เมืองรวมใหมากขึ้น ซึ่งที่ผ านมากรมฯ ได
ดําเนินการผลักดันมาโดยตลอดทั้งการใหความรูและการสงผูเชี่ยวชาญ นักวิชาการดานการผังเมืองลงไปชวย
ทองถิ่นในการวางผัง ซึ่งก็ไดรับความรวมมือที่ดีมาโดยตลอดและเปนเรื่องสําคัญที่กรมฯ จะตองดําเนินการ
สนับสนุนการวางผังของทองถิ่นตอไป
สําหรับการกําหนดใหมีคณะกรรมการผังเมืองระดับจังหวัดเปนผูพ จิ ารณาการวางผัง
ของทองถิ่นและใหประกาศเปนขอบัญญัติทองถิ่น เปนเรื่องใหมที่กรมฯ ไดเสนอแนะไวในรางพ.ร.บ.การผังเมือง
ฉบับใหม มีวัตถุประสงคเพื่อแกปญหาดานขั้นตอนการวางผังและเพื่อผลักดันใหเกิดการวางผังในพืน้ ทีท่ อ งถิน่
ใหครอบคลุมพื้นทีท่ ั่วประเทศใหมากขึ้น ซึ่งก็ยังมีขอสังเกตที่ควรคํานึงถึงในการกําหนดดังกลาว ควรมีการศึกษา
กระบวนการเพื่อตรวจสอบมาตรฐานดานวิชาการในการวางผังของทองถิ่น เพื่อความโปรงใสและความเปนธรรม
ของปะชาชนที่จะตองไดรับบริการสาธารณะอยางทั่วถึงและเทาเทียมกัน
ดานองคประกอบของผังเมืองรวม การกําหนดนโยบายของผังเมืองรวมในปจจุบัน
นโยบายบอกแตเพียงวาควรทําอะไรบางในเมืองเพื่อแกไขปญหาของเมืองทางดานกายภาพ หรือเติมเต็มสิ่งที่
เมืองยังขาดเพื่อใหประชาชนในเมืองมีความอยูดีกินดี ปลอดภัย และไดรับความสะดวกสบายตามสมควร
สิ่งที่นโยบายของผังเมืองรวมที่กําหนดไวยังไปไมถึง คือ การกําหนดกลยุทธที่จะนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ
การกําหนดนโยบายพัฒนาเมืองควรจะบอกไดวาเมืองจะมีบทบาทอยางไร เชน เปนเมืองทองเที่ยว เมืองอุตสาหกรรม
หรือเมืองการเกษตร ซึ่งจะตองมีการจัดทําแผนงานหรือโครงการพัฒนาทีส่ งเสริมนโยบายนั้นๆ ใหเกิดขึ้นจริง
ตามบทบาทของเมืองซึ่งจะสงผลถึงแนวทางปฏิบัติวาควรดําเนินการอยางไร รายไดของเมืองควรมาจาก
แหลงไหนไดบาง และเศรษฐกิจของเมืองมีฐานการผลิตมาจากอะไร การกําหนดนโยบายควรปรับเปลี่ยนจาก
ที่เปนแคขอความซึ่งบอกวาเมืองมีปญหาอะไรและยังขาดอะไร มาเปนการชี้นําการพัฒนาเมือง การสงเสริม
การเติบโตของเมืองใหได จึงจะเปนกําหนดนโยบายพัฒนาเมืองที่เปนนโยบายจริงๆ ซึ่งในปจจุบันการกําหนด
นโยบายไมสามารถบงบอกลักษณะของเมืองได
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ขอเสนอแนะ ผูเชี่ยวชาญใหความสําคัญกับกลไกที่สามารถขับเคลื่อนใหผังเมืองรวม
นําไปสูก ารพัฒนาเมืองได ซึ่งจะตองกําหนดไดวาเมืองควรจะพัฒนาไปในทิศทางไหน โดยมีปจจัยที่ตองคํานึง
และใหความสําคัญเปนอยางมากซึ่งจะตองกําหนดใหมคี วบคูไปกับผังเมืองรวม ประกอบดวย
3.2.2.1 การกําหนดงบประมาณ ตองกําหนดไวในผังเมืองใหชัดเจนวาการพัฒนาเมือง
ตามผังเมื องรวมนั้ น จะมีแ หลงที่มาของงบประมาณจากแหลง ใดบาง ซึ่งบางครั้ง เปนเรื่องที่เกี่ ยวของกั บ
กระทรวงอื่นและอยูนอกเหนืออํานาจของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งตองมีการประสานแผนงาน เชน ระหวาง
กระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงการคลัง เพื่อจัดสรรงบประมาณลงไปพัฒนาใหเปนไปตามผังเมืองรวมได
3.2.2.2 การเผยแพรขอมูลที่เปนประโยชนเกี่ยวกับผังเมืองรวม จะชวยใหประชาชน
เขาใจถึงเหตุผลและความจําเปนที่ตองมีการวางและจัดทําผังเมืองรวมขึ้น รวมทั้งการกําหนดกฎเกณฑตางๆ
ในการจํา แนกประเภทการใช ประโยชน ที่ดินและขอกํา หนด ซึ่ง จะชวยลดความขัดแยงในพื้นที่ และสรา ง
ความเขาใจที่ดีใหแกประชาชนและทองถิ่น ซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของโดยตรงกับการดําเนินการใหเปนไปตามผังเมืองรวม
3.2.2.3 การจัดทําโครงการพัฒนาเมืองตามผังเมืองรวมจะชวยแกไขปญหาการยื่น
ขอแกไขกฎกระทรวงของทองถิ่น โดยจัดทําโครงการพัฒนาเมืองใหสอดคลองตามผังเมืองรวม
3.2.2.4 กฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมสะทอนแตภาพการบังคับใชผังเมืองรวม
ซึ่งเกี่ยวกับความไมเปนธรรม ปญหาความเหลื่อมล้ําในการใชประโยชนที่ดินของประชาชนในที่ดินแตล ะ
ประเภทที่ไมเทาเทียมกัน ซึ่งหลายครั้งก็ไมมีคําอธิบายถึงความไมเทาเทียมนั้น อนาคตการแกไขปรับปรุง
องคประกอบของผังเมืองรวม ควรคํานึงถึงความเทาเทียมในการเขาถึงบริการสาธารณะของประชาชนในเขต
พื้นทีว่ างผัง
3.3.3 อัจฉรา ทิพยมณี (สัมภาษณ: 2559) ผูเชี่ยวชาญไดยกตัวอยางการวางและจัดทํา
ผังเมืองรวมจังหวัดรูปแบบใหม ซึ่งกรมฯ โดยสํานักผังประเทศและผังภาค เสนอใหมีการปรับปรุงผังเมืองรวม
จังหวัดใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 เพื่อผลักดันใหผังเมืองรวมจังหวัด
เปนผังทีม่ ีลักษณะการควบคุมในระดับนโยบายและสามารถชี้นําการพัฒนาในระดับจังหวัด ซึ่งที่นาสนใจสําหรับ
การปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัดรูปแบบใหมนี้ คือ การเพิ่มเติมผังชี้นําการพัฒนา โดยกําหนดใหมีผังพัฒนา
รายสาขา ซึ่งไดประมวลนโยบาย โครงการ ศักยภาพของพื้นที่ เพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนาจังหวัดที่เหมาะสม
ในดานระบบเมือง การใชประโยชนที่ดิน เศรษฐกิจ การทองเที่ยว คมนาคมและขนสง การอนุรักษทรัพยากร
ธรรมชาติ โครงสรางพื้นฐาน และการปองกันและบรรเทาภัยพิบัติ ใหสอดคลองกับวิสัยทัศน ยุทธศาสตรกายภาพ
ของเมือง สังคม วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของปะชาชนในเมือง
องคประกอบของผังเมืองรวมจังหวัดรูปแบบใหม ไดเพิ่มเติมผังนโยบาย โดยการจัดทํา
ผังพัฒ นาในรายสาขา พรอมแนวทางการพั ฒนาและมาตรการ และการจัด ทําแผนงาน/โครงการพัฒนา
เพื่อเปนกรอบการพัฒนาสูการจัดทําผังเมืองรวมในระดับเมืองและชุมชน ตอไป
สําหรับมาตรการ และวิธีดําเนินการใหเปนไปตามผังเมืองรวมจังหวัด ไดเพิ่มเติม
มาตรการสงเสริมการใชประโยชนที่ดิน และมาตรการควบคุมการใชประโยชนที่ดิน ดวยใชวิธี ทางกฎหมาย
และการจัดเก็บ/ยกเวนภาษี เพื่อสรางแรงจูงใจใหเกิดการพัฒนาใหสอดคลองกับการใชประโยชนที่ดิน
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ขอเสนอแนะ ผูเ ชี่ ย วชาญได เ สนอแนะให นํา หลักการ/แนวคิ ด ของการปรั บ ปรุ ง
ผังเมืองรวมจังหวัดรูปแบบใหมไปปรับใชใหสอดคลองกับงานวิจัยนี้ โดยให ความสําคัญกับการนํานโยบาย
ไปสูการปฏิบัติโดยเสนอมาตรการทางภาษีเพื่อสงเสริมใหเกิดการพัฒนาพื้นที่ใหเต็มศักยภาพและการสงวน
รักษาพืน้ ที่ทางธรรมชาติใหเปนไปตามนโยบาย โดยมีองคประกอบสําคัญที่ตองคํานึงควบคูไปกับการวางและ
จัดทํา ผังเมื องรวม ประกอบดวย การจัด ทํา ผัง พัฒนารายสาขา การจัดทํ าแผนงาน/โครงการพัฒนาตาม
นโยบาย และการกําหนดวิธีการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ ซึ่งควรศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการทางภาษี
เพื่อใหการใชประโยชนที่ดินของผังเมืองรวมเปนไปตามนโยบายที่กําหนดไว
3.3.4 ปองพล ทองสมจิตร (สัมภาษณ: 2559) ผูเชี่ยวชาญกลาววา กฎกระทรวงใหใชบังคับ
ผังเมืองรวมที่ประกาศใชในปจจุบัน มีการจัดทําแผนผั งการใช ประโยชนที่ดิน และการกําหนดโครงการถนน
เปนสาระสําคัญของผังเมืองรวมรอยละ 100 มีวัตถุประสงคเพื่อแบงพื้นที่การใชประโยชนที่ดินตามศักยภาพ
ที่ไดวิเคราะหไว หลังจากที่มีการวางผังไปแลวหลายๆ ผัง ไมสามารถสะทอนสภาพเศรษฐกิจของเมืองได
ดา นงบประมาณ การส งเสริมการลงทุ นตามผั ง เมื องรวมไมมีห นวยงานใดมารองรั บ รวมทั้ง การจั ดสรร
งบประมาณเพื่อดําเนินการให เปนไปตามผังเมืองรวม ซึ่งประเทศไทยไดกําหนดใหการจั ดทําผั งเมื องขึ้ น
อยูภายใต สังกัด กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ ยวข องกั บการกําหนดบริการสาธารณะใหเ พี ยงพอและทั่วถึงแก
ประชาชนในประเทศ สิ่ ง ที่ ส ะท อ นได จากการวางผั ง จึ ง เป นการกํ า หนดกิ จ การและบริ การสาธารณะ
ที่เหมาะสมกับเมือง การกําหนดประเภทการใชประโยชนที่ดินและการจัดทํามาตรการควบคุมที่หามการใช
ประโยชนที่ดิ นตามที่ไดจําแนกไว จึ งไมสามารถชี้นําการพั ฒนาเมืองระบบเศรษฐกิจของเมืองไดวาควรมี
ทิศทางเปนอยางไร ภาพที่สะทอนใหเห็นจากการจัดทําผังเมืองรวม คือ ประชาชนถูกจํากัดสิทธิการพัฒนา
ในการใชประโยชนที่ดินแตละประเภท ทองถิ่นไมสนใจที่จะจัดทําผังและบังคับใชใหเปนไปตามผังเมืองรวม
จนนํามาสูการรองเรียนของประชาชนและการขอแกไขกฎกระทรวงฯ เพื่อขอผอนปรนขอกําหนดที่เขมงวด
ใหสามารถดําเนินการได
ขอเสนอแนะ ผูเชี่ยวชาญเสนอแนะวิธีการที่จะลดปญหาการดําเนินการใหเปนไปตาม
ผังเมืองรวม ในการปรับปรุงรางพระราชบัญญัติการผังเมืองฉบับใหม ไดกําหนดอํานาจ หนาที่ ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นใหมากขึ้น ดานนโยบายพัฒนาเมือง ก็เปนสวนสําคัญที่จะชวยใหการจัดทํามาตรการ
และวิธีดําเนินการตามผังเมืองรวมได โดยเฉพาะมาตรการที่ชวยลดความเหลี่อมล้ําจากการใชประโยชนที่ดิน
แตละประเภทได เชน การพัฒนาวิธีการโอนสิทธิการพัฒนา (TDR) ยังขาดแนวทางที่จะนํามาประยุกตใชใน
ประเทศไทยซึ่งมีวิธีการปฏิบัติที่ชัดเจน เชน การจัดเก็บขอมูลในพื้นที่สงสิทธิ์ – รับสิทธิ์ เปนตน
3.4 ผลการสัมภาษณผูปฏิบัติงานดานผังเมือง
ผูวิจัย ไดดํา เนินการสัมภาษณ ผูปฏิบั ติงานดานผั งเมือง ได แก นั กผังเมือง นักวิเ คราะห
ผังเมือง และเจาหนาที่อื่นๆ ที่เกี่ยวของกับงานผังเมือง โดยเปนผูที่มีความรูความเขาใจและปฏิบัติง านดาน
ผัง เมื อง ตั้ง แต 2 ป ขึ้ นไป ซึ่ ง เป นเจ า หน า ที่ ที่อยู ในหน วยงานระดั บภู มิภ าคและท องถิ่ น และเนื่ องจาก
การสัมภาษณกลุมตัวอยางดังกลาว เปนการสัมภาษณที่เปดโอกาสใหผูที่สนใจสามารถตอบแบบสัมภาษณได
อยางกวางขวาง โดยไมการระบุตัวตนของผูใหสัมภาษณเพื่อผูใหสัมภาษณสามารถแสดงความคิดเห็นและ
ข อเสนอแนะได อย า งเติ มที่ ดั ง นั้ น ผลการสั มภาษณ ข องกลุ มตั วอย า งกลุ ม นี้ ผู วิจัย จึ ง ใช การวิ เ คราะห
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ประมวลผลการสัมภาษณ โดยจัดทําเปนขอสรุปจากกลุมผูปฏิบัติงานดานผังเมือง สามารถสรุปผลการสัมภาษณได
ดังนี้
กลุมผูปฏิบัติงานดานผังเมือง ใหความเห็นวา การวางและจัดทําผังเมืองรวม ไดผลักดันให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการจัดทําผังเมืองรวมมากขึ้น มีการตั้งงบประมาณสวนหนึ่ง
เพื่อสนั บสนุนการจัดทํ าผังเมื องรวม แตไมมีเงินสําหรับ การพัฒ นาเมื อง โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่ น
ขนาดใหญ เชน เทศบาลนาคร เทศบาลเมือง เทศบาลตําบล รวมทั้ง องคการบริหารสวนตําบลบางแหงที่มี
พื้นที่ข นาดใหญ หรือมีรายไดจากการจัด เก็บ ภาษี มากจะให ความสําคั ญกับ การจั ดทํา ผังเมืองรวมเพื่อให
ผังเมืองรวมกําหนดทิศทางการบริหารจัดการเมืองไดดวยตนเอง แตปญหาที่เกิดขึ้นจากการจัดทําผังเมืองรวม
ของทองถิ่น คือ ความรูความเขาใจ และวิสัยทัศนขององคกร และผูบริหารที่มีอํานาจตัดสินใจ ซึ่งมาตรฐาน
การวางผั งตองอาศั ยความเชี่ยวชาญ บุคคลกรที่ มีความรู ความเขา ใจด านผัง เมืองเป นอยา งดี ซึ่งท องถิ่ น
หลายๆ แหง ยังไมมีความพรอมในสวนนี้ ทําใหการจัดทําผังโดยทองถิ่น ไมไดคํานึงถึงเจตนารมณของการผังเมือง
แตมุงหวังผลประโยชนที่เอื้อประโยชนใหแกกลุมนักลงทุน และนักการเมืองในพื้นที่ ซึ่งเปนเรื่องที่ควรระวัง
หากมีการพลักดันใหเกิดการวางและจัดทําผังเมืองรวมโดยทองถิ่นไดอยางอิสระ กรมฯ ในฐานะหนวยงาน
สวนกลางจะตองหามาตรการเพื่อกํากับควบคุม การจัดทําผังเมืองรวมของทองถิ่นรองรับไวดวย
ดานองคประกอบของผังเมืองรวม การกําหนดนโยบายจะตองมีความชัดเจน เนื่องจากใช
เปนกรอบการพัฒนาเมือง ซึ่งตองมีการทบทวนบทบาท สภาพแวดลอมของเมือง รวมทั้งการศึกษาภูมิหลังของ
เมือง (ปูมเมือง) ซึ่งจะสะทอนลักษณะของเมืองใหสอดคลองกับนโยบายที่กําหนดขึ้น การจัดทําแผนที/่ แผนผัง
เปนสวนชวยใหการจัดทํานโยบายเห็นภาพชัดขึ้น นําไปกําหนดแนวทางปฏิบัติที่งายขึ้น
การจัดทําแผนการเงิน เกี่ยวของกับงบประมาณที่ใชในการพัฒนาเมืองตามผังเมืองรวม
ซึ่ง ต องมี การจั ด ทํ า แผนงานหรือโครงการพั ฒ นาเมืองนั้ น ป จจุ บั นท องถิ่นในพื้ นที่ เขตวางผั งจะกํ า หนด
โครงการพัฒนาขึ้นตามศักยภาพและความสามารถทางการเงินของทองถิ่นเอง ซึ่งบางครั้งโครงการพัฒนา
ดังกลาวก็ไมสอดคลองกับผังเมืองรวม แตก็ไดรับเสียงตอบรับที่ดีจากประชาชนในพื้นที่ จึงแสดงใหเห็นวา
การพัฒนาเมืองของทองถิ่น แมไมมีการประกาศกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมในพื้นที่ก็สามารถทําได
เชนกัน ทําใหทองถิ่นไมเห็นถึงความสําคัญของการวางผัง การถายโอนภารกิจดานผังเมืองจึงสงผลดีเฉพาะ
การจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลกลาง แตไมไดคํานึงถึงความสอดคลองกับการพัฒนาเมืองใหเปนไปตาม
ผังเมืองรวม
สําหรับองคประกอบของผังเมืองรวมที่มีความสําคัญมากที่สุด คือ การจัดทําแผนผังการใช
ประโยชนที่ดินและขอกําหนด ซึ่งโดยลักษณะของประชาชนและทองถิ่นมีการพัฒนาแบบตัวใครตัวมัน ประชาชน
ตองการกอสรา งอาคาร หรือการประกอบกิ จการต างๆ ที่ ไมเ หมาะสมกั บลักษณะทางกายภาพของพื้นที่
และขาดการวิเคราะหทางดานภูมิประเทศ ซึ่งภาคเอกชน หรือนักลงทุนมักคํานึงถึงแตผลกําไรทางเศรษฐกิจ
เปนที่ตั้ง ดังนั้น การควบคุมในบางพื้นที่ก็ยังมีความจําเปนอยูเพื่อใหพื้นที่ทางธรรมชาติไมสูญหายไป
ขอเสนอแนะ กลุมผูปฏิบัติงานดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองไปในทิศทางเดียวกันที่จะ
เสนอแนะการกําหนดมาตรการ และวิธีดําเนินการตามผังเมืองรวม ที่จะตองกําหนดไวใหเปนสาระสําคัญของ
ผังเมืองรวม โดยเสนอแนะวาควรศึกษามาตรการ วิธีการที่สามารถลดความเหลื่อมล้ําจากการใชประโยชน
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ที่ดินของประชาชนในแตละประเภท ซึ่งมีวิธีการที่เหมาะสมและเปนที่รูจัดกันอยางกวางขวาง คือ วิธีการ
โอนสิทธิการพัฒนา และการจัดเก็บภาษี ใหสามารถนํามาใชปฏิบัติไดจริงกับผังเมืองรวมในประเทศไทย
จากผลการสั มภาษณ ดั ง กล า ว ผู วิ จัย ได ทํ า การวิ เ คราะห ข อมู ล ผลการสั มภาษณ ข อง
กลุมตัวอยางทั้ง 2 กลุม โดยจัดทําเปนตารางสรุปผลการสัมภาษณ เพื่อแสดงใหเห็นองคประกอบตางๆ ที่
กลุมตัวอยา งทั้ง 2 กลุม ไดแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะที่มีทั้ง เห็นสอดคล องกัน และมีความเห็ น
ตางกัน สรุปการวิเคราะหผลการสัมภาษณได ดังนี้ (ตารางที่ 10)
ตารางที่ 10 สรุปผลสัมภาษณที่มีตอการกําหนดโครงสรางและองคประกอบใหมของผังเมืองรวม
ประเด็น/คําถาม
1. การผลักดันให
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น เปน
หนวยงานหลัก
ในการวางและ
จัดทําผังเมืองรวม
รวมทั้งการบริหาร
จัดการใหเปนไป
ตามผังเมืองรวม

กลุมผูเชี่ยวชาญ
1. การถายโอนตามภารกิจดานการผังเมือง
ให กับ ท องถิ่ นที่ ผ านมา พบป ญ หาท องถิ่ น
ขาดบุคลากรและอุป กรณ เครื่ องมื อในการ
จัดทําผัง
2. ความรูความเขาใจดานการผังเมืองของ
ผู บ ริ ห ารท องถิ่ น ส ง ผลให เ กิ ด ความล าช า
ในขั้ น ตอนกระบวนการวางและจั ด ทํ า
ผังเมืองรวม
2. กรมฯ ต อ งทํ า หน า ที่ ส ง เสริ ม การให
ความรู แ ละความช ว ยเหลื อ แก ท อ งถิ่ น
ในการวางผั ง เป น เรื่ อ งสํ า คั ญ ที่ ก รมฯ
จะตองดําเนินการอยางตอเนื่องเพื่อนําไปสู
การวางผังเมืองรวมในเขตการปกครองของ
ทองถิ่นได

2) กระจายอํานาจ
การพิจารณา
เห็นชอบผังเมืองรวม
ลงสูภูมิภาค
เพิ่มเติม
คณะกรรมการ
ผังเมืองระดับ
จังหวัดและการ
ตรากฎหมาย
ทองถิ่น โดย
ออกเปนขอบัญญัติ
ทองถิ่นบังคับใช
ผังเมืองรวม

1. ควรมีการศึกษากระบวนการที่ตรวจสอบ
มาตรฐานดานวิชาการในการกํ าหนดพื้นที่
วางผั ง ของท องถิ่ นเพื่ อความโปร ง ใสและ
ความเป นธรรมของปะชาชนในพื้ นที่ วาง
ผั ง ที่ จ ะต อ งได รั บ บริ การสาธารณะอย า ง
ทั่วถึง
2. ผูพิจารณาการวางผังของทองถิ่นและให
ประกาศเป นขอบั ญ ญัติ ท องถิ่น กรมฯ ได
เสนอไวในการปรับปรุงรางพระราชบัญญัติ
การผังเมืองฉบับใหม

กลุมผูปฏิบัติงานดานผังเมือง
1. องค กรปกครองส วนท องถิ่ นขนาดใหญ
ที่ มี พื้ นที่ ข นาดให ญ ห รื อ มี ร ายได จาก
การจั ด เก็ บ ภาษี ม าก จะให ค วามสํ าคั ญ กั บ
การจั ด ทํ าผั ง เมื องรวมเพื่ อกํ า หนดทิ ศ ทาง
การบริหารจัดการเมืองไดดวยตนเอง
2. การ จั ด ทํ า ผั ง เมื องร วมของท อง ถิ่ น
ขึ้นอยูกับระดับความรูความเขาใจ วิสัยทัศน
ขององค กร และอํ า นาจการตั ด สิ น ใจของ
ผูบริหารทองถิ่น
3. ม า ต ร ฐ า น ก า ร ว า ง ผั ง ต อ ง อ า ศั ย
ความเชี่ยวชาญของบุคคลกรที่มีความรูความ
เข าใจด า นผั ง เมื อ งเป น อย า งดี ซึ่ ง ท องถิ่ น
หลายๆ แหงยังไมมีความพรอมในสวนนี้
4. ท อ ง ถิ่ น มี ง บ ป ร ะ ม า ณ ส ว น ห นึ่ ง
เพื่อสนับสนุนการจัดทําผังเมืองรวม แตไมมี
เงินสําหรับการพัฒนาเมือง
1. ก า ร จั ด ทํ า ผั ง โ ด ย ท อ ง ถิ่ น มุ ง ห วั ง
ผ ล ป ร ะ โ ย ช น ที่ เ อื้ อ ป ร ะ โ ย ช น ใ ห แ ก
กลุ ม นั ก ลงทุ น และนั ก การเมื อ งในพื้ น ที่
ซึ่งเปนเรื่องที่ควรระวัง
2. การพลั ก ดั น ให เ กิ ด การวางและจั ด ทํ า
ผั ง เมื อ งรวมโดยท อ งถิ่ น ได อ ย า งอิ ส ระ
กรมฯ ในฐานะหนวยงานส วนกลางจะต อง
หามาตรการเพื่อกํากับ ควบคุม การจัดทํ า
ผังเมืองรวมของทองถิ่นไวดวย
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ตารางที่ 10 สรุปผลสัมภาษณที่มตี อการกําหนดโครงสรางและองคประกอบใหมของผังเมืองรวม (ตอ)
ประเด็น/คําถาม
3. การกําหนด
เนื้อหาของ
นโยบาย
การพัฒนาเมือง
รายสาขาเปน
สาระสําคัญไวใน
ผังเมืองรวม

กลุมผูเชี่ยวชาญ
1. ผูวางผังจะตองตระหนักรูแลวดําเนินการ
ใหครบถวนตามที่กฎหมายบัญญัติไว
2. การกําหนดนโยบายควรปรับเปลี่ยนจาก
ที่เ ป นแค ข อความซึ่ ง บอกว าเมื อ งมี ป ญ หา
อะไร และ ยั ง ข าดอะไร เป นการชี้ นํ า
การพัฒนาเมือง การสงเสริมการเติบโตของ
เมืองแทน
3. การจั ด ทํ า โครงการพั ฒ นาเมื อ งตาม
ผั ง เมื อ งรวมจะช ว ยแก ไ ขป ญ หาการยื่ น
ขอแกไขกฎกระทรวงของทองถิ่น โดยจัดทํา
โครงการพั ฒ นาเมื อ งให ส อดคล อ งกั บ
นโยบายพัฒนาเมือง
4. จัดทําแผนการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
สาธารณู ปการของเมื อง จากการบู รณาการ
แผนงาน/โครงการจากหน วยงานภาครั ฐ
เพื่ อส งเสริ ม การพั ฒ นาโครงสร างพื้ นฐาน
ของเมืองตามผังเมืองรวม
4. การจัดทํา
1. เมื องแต ละเมื องมีบ ทบาท ลักษณะทาง
รายละเอียดของ กายภาพ และป จจั ย อื่ นๆ ในการกํ าหนด
ผังเมืองรวม
นโยบายการใช ป ระโยชน ที่ ดิ น คมนาคม
- การจัดทําแผนที/่ แ ล ะ ข น ส ง ส า ธ า ร ณู ป โ ภ ค แ ล ะ
แผนผัง และ
สาธารณู ป การ สภาพแวดล อม และอื่ น ๆ
แผนงาน/
จึงแตตางกันไปตามลักษณะของเมือง
โครงการพัฒนา
2. การลงทุนตามผังเมืองรวมไมมีหนวยงาน
เมืองระยะสั้น/
มารองรับ และจัด สรรงบประมาณสํ าหรั บ
ระยะยาว
การพัฒนาเมืองใหเปนไปตามผังเมืองรวม
- การจัดทํา
3. จัด ทํ าแผนการเงินเพื่อระบุ แหล งที่ ม า
แผนผังการใช
ของเงิ น ไว ใ นผั ง เมื อ งรวมให ชั ด เจนว า
ประโยชนที่ดิน/ การพั ฒ นาเมื อ งตามผั ง เมื อ งรวมจะมี
ขอกําหนดการใช แหลงที่มาของงบประมาณจากแหลงใดบาง
ประโยชนที่ดิน
4. ประสานแผนงานระหว า งหน ว ยงาน
- การจัดทํา
ส วนกลางเพื่ อ จั ด สรรงบประมาณพั ฒ นา
แผนการลงทุน
เมืองใหเปนไปตามผังเมืองรวม
ที่สอดคลองกับ
5. เผยแพร ข อ มู ล ผั ง เมื อ งรวม เพื่ อ ให
นโยบายและ
ประชาชนเข า ใจเหตุ ผ ลและความจํ าเป น
คูขนานไปกับ
ที่ตองมีการวางและจัดทําผังเมืองรวมขึ้น
ผังเมืองรวม

กลุมผูปฏิบัติงานดานผังเมือง
1. การกําหนดนโยบายจะตองมีความชัดเจน
และตองทบทวนบทบาท สภาพแวดล อมของ
เมือง และภูมิหลังของเมือง (ปูมเมือง)

1. การจัดทําแผนที่/แผนผัง นําไปใชกําหนด
แนวทางปฏิบัติไดงายขึ้น ซึ่งก็มีความสําคั ญ
ไ ม น อ ย ไ ป ก ว า ก า ร กํ า ห น ด น โ ย บ า ย
พัฒนาเมือง
2. การจั ด ทํ าแผนการเงิ น เกี่ ย วข อ งกั บ
งบประมาณที่ ใ ช ใ นการพั ฒ นาเมื อ งตาม
ผั ง เมื อ งรวม ท อ งถิ่ น กํ า หนดโครงการ
พัฒ นาขึ้ นตามศั กยภาพและความสามารถ
ทางการเงิ น ของท อ งถิ่ น เอง ซึ่ ง บ อ ยครั้ ง
โครงการพัฒนาของทองถิ่นไมสอดคลองกั บ
ผังเมืองรวม
3. การถายโอนภารกิจดานผังเมืองจึงสงผลดี
เฉพาะการจั ด สรรงบประมาณจากรั ฐ บาล
กลางในการพั ฒ นาเมื อง แต ไ ม ไ ด คํ านึ ง ถึ ง
ความสอดคลองกับผังเมืองรวม
4. การจั ดทํ าแผนผั ง การใช ประโยชนที่ ดิ น
และขอกําหนด ชวยควบคุมการกอสรางอาคาร
กิจการตางๆ ที่ไมเหมาะสมในพื้นที่
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ตารางที่ 10 สรุปผลสัมภาษณที่มตี อการกําหนดโครงสรางและองคประกอบใหมของผังเมืองรวม (ตอ)
ประเด็น/คําถาม
5. การกําหนด
มาตรการเพื่อลด
ความเลี่ยมล้ําจาก
การใชประโยชน
ที่ดินและขอกําหนด

กลุมผูเชี่ยวชาญ
1. กําหนดมาตรการทางภาษีเพื่อสงเสริมให
เกิ ด การพั ฒ นาพื้ น ที่ ใ ห เ ต็ ม ศั กยภาพและ
การสงวนรักษาพื้นที่ทางธรรมชาติ
5. ควรศึกษาวิธีการโอนสิทธิการพัฒนาให
เกิดการพัฒนาวิธีการที่เหมาะสมกับบริบท
ข อ ง เ มื อง ชุ ม ช นโ ด ย เ ฉ พ าะ ใ นพื้ น ที่
กรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล หรื อ ใน
เมืองทองเที่ยวตางๆ ในประเทศไทย

กลุมผูปฏิบัติงานดานผังเมือง
กํ าหนดให เ ป นสาระสํ าคั ญของผั งเมื องรวม
โดยควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในประเด็น ดังนี้
(1) วิธีการโอนสิทธิการพัฒนา
(2) การจัดเก็บภาษี
เพื่ อ ให ส ามารถนํ า มาใช ป ฏิ บั ติ ไ ด จ ริ ง กั บ
การพัฒนาเมืองตามผั งเมืองรวมในประเทศ
ไทย

4. การตรวจสอบผลการวิเคราะหขอ มูลและผลการสัมภาษณ
หลังจากที่ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล การทบทวนทฤษฎี เอกสาร การวิเคราะห
ขอมูลการวาง จัดทํา และดําเนินการตามผังเมืองรวมของประเทศไทยกับตางประเทศ และผลการสัมภาษณ
ของผูเชี่ยวชาญ และผูปฏิบัติงานดานผังเมืองแลวนั้น ผูวิจัยไดดําเนินการตรวจสอบขอมูลและวิเคราะหขอ มูล
โดยเลือกใชการตรวจสอบแบบสามเสา (Triangulation) โดยการวิเคราะหเนื้อหาการวาง จัดทํา และดําเนินการ
ตามผังเมืองรวมเพื่อบรรลุเจตนารมณของการผังเมืองนั้น จะมีโครงสรางและองคประกอบของผังเมืองรวม
อยางไร ผูวิจัยไดกําหนดขั้นตอนการวิเคราะหเนื้อหา ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 กําหนดเกณฑการคัดเลือก
ขั้นตอนที่ 2 วางเคาโครงการวิเคราะหเปนการจัดระบบการจําแนกคําหรือขอความ
ขั้นตอนที่ 3 พิจารณาเงื่อนไขแวดลอม (Context) ของขอมูลเอกสารเปนการพิจารณาเกี่ยวกับ
ลักษณะตางๆ ของขอมูลเอกสารที่จะนํามาวิเคราะหเพื่อใหการวิเคราะหขอมูลเปนไปอยางถูกตอง
ขั้นตอนที่ 4 การวิเคราะหขอมูล โดยการนับความถี่ของคําหรือขอความที่จําแนกไวภายใต
ระบบ การจําแนกที่กําหนดไวเพื่อทําการเชื่อมโยงขอมูล สามารถสรุปเพื่อบรรยายลักษณะขอมูลที่จําแนกได
อางอิงไปสูขอมูลทั้งหมดในเอกสาร (เอื้อมพร หลินเจริญ, 2555)
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ภาพที่ 20 กรอบแนวคิดการตรวจสอบผลการวิเคราะหและผลการสัมภาษณแบบสามเสา (Triangulation)
5. การประเมินเพื่อคนหาแนวทางการกําหนดโครงสรางและองคประกอบใหมของผังเมืองรวม
ผูวิจัยไดกําหนดระดับความสําคัญของโครงสรางและองคประกอบใหมของผังเมืองรวม เพื่อบงชี้วา
มีโครงสรางและองคประกอบใดบาง ทีผ่ ลการสัมภาษณใหความสําคัญมากที่สุด โดยการจัดลําดับขอมูล ดังนี้
การเก็บแบบสัมภาษณกลุมผูเ ชียวชาญ
= 4 คน คนละ 2 คะแนน
การเก็บแบบสัมภาษณกลุมผูป ฏิบตั ิการดานผังเมือง
= 12 คะแนน
รวมทั้งสิ้น
= 20 คะแนน
โดยกลุมตัวอยางจะแสดงความคิดเห็น เห็นดวย หรือ ไมเห็นดวย ตอการกําหนดโครงสรางและ
องคประกอบใหมของผังเมืองรวม ตามแนวทางที่ผูวิจยั ไดทาํ การศึกษา เพื่อใหคาคะแนน ดังนี้
เห็นดวย = 1 คะแนน
และไมเห็นดวย = 0 คะแนน
การใหคะแนนในแตละดาน ผูวิจยั ใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหาเพื่อใหคะแนน แลวนําคะแนนที่ได
ทั้งหมดมารวมกันมาหาคาเฉลีย่ เพื่อจัดลําดับความสําคัญ โดยแบงออกเปน 3 ระดับ (ตารางที่ 11)
ตารางที่ 11 การกําหนดเกณฑการใหความสําคัญ เห็นดวย หรือ ไมเห็นดวย
เกณฑ (คะแนน)

ระดับความสําคัญ

11 – 20
1 - 10
0

เห็นดวยอยางยิง่
ยอมรับได
ไมเห็นดวย
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โดยการประเมินดังกลาวสามารถบงชี้ไดวา การกําหนดโครงสรางและองคประกอบใหม ของ
ผังเมืองรวม มีความนาเชื่อถือและสามารถยอมรั บได ซึ่งผูวิจัยไดสรุ ปผลการประเมินเพื่อคนหาแนวทาง
การกําหนดโครงสรางและองคประกอบใหมของผังเมืองรวม ดังนี้ (ตารางที่ 12)
ตารางที่ 12 ผลการตรวจสอบการประเมินแนวทางการวางและจัดทําผังเมืองรวม
โครงสราง
รายละเอียด
คะแนน
และองคประกอบ
1. การวางและ
1. องคกรปกครองสวนทองถิ่น จะตองดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวมในเขต 17
จัดทําผังเมืองรวม การปกครองของตน
2. การวางและจัดทําผังเมืองรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองตรวจสอบ
มาตรฐานทางวิชาการผังเมืองภายใตการกํากับ ควบคุม ของกรมฯ และอยูในดุลย
พินิจของคณะกรรมการผังเมือง และคณะกรรมการผังเมืองระดับจังหวัด

17

3. กรมฯ มี หน าที่ กํากั บ ควบคุ ม และให ความช วยเหลื อ รวมทั้ งการตรวจสอบ
มาตรฐานทางวิชาการและความโปรงใสในการวางและจัดทําผังเมืองรวมขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

17

4. เจ าพนักงานการผัง (กรมฯ) วางผังระดับนโยบายและผังที่มี ความเร งด วนตาม
นโยบายของรัฐบาล

15

5. กรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีขนาดเล็ก ใหดําเนินการการวางและจัดทํ า
ผังเมืองรวม ซึ่งจะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผังเมืองระดับจังหวัด
และออกประกาศเปนขอบัญญัติทองถิ่นบังคับใชผังเมืองรวม

12

6. กรณีเขตผังครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัด ใหองคการบริหารสวนจังหวัดเปนผูวางผัง

10

รวม (คาเฉลี่ย)
2. กระบวนการ
1. กรมฯ ในฐานะหนวยงานสวนกลาง มีหนาที่ กํากับ ควบคุม การวางและจัดทํา
พิจารณาไตรตรอง ผังเมืองรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ใหความเห็นชอบ 2. เพิ่ ม เติ ม คณะกรรมการผั ง เมื อ งระดั บ จั ง หวั ด ทํ า หน า ที่ พิ จ ารณาและให
ผังเมืองรวม
ความเห็นชอบผังเมืองรวมที่ดําเนินการโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น
3. ผังเมืองรวมที่ผานการพิจารณาและใหความเห็นชอบจากคณะกรรมการผังเมือง
ระดับจังหวัด องคกรปกครองสวนทองถิ่ นผูจัดทําผังจะตองนําผังเมืองรวมนั้นออก
ประกาศกฎหมายทองถิ่น “ขอบัญญัติทองถิ่นบังคับใชผังเมืองรวม”

16
18

รวม (คาเฉลี่ย)

13

12
10
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ตารางที่ 12 ผลการตรวจสอบการประเมินแนวทางการวางและจัดทําผังเมืองรวม (ตอ)
โครงสราง
รายละเอียด
คะแนน
และองคประกอบ
3. การกําหนด
1. ปรั บ เปลี่ ย นแนวทางการกํ า หนดนโยบายที่ บ อกแต ป ญ หาของเมื อ งและ
18
เพิ่ ม เติ ม บริ ก ารสาธารณะของเมื อ งให เ พี ย งพอได ม าตรฐาน เป น การชี้ นํ า
นโยบายพัฒนา
การพัฒนาเมือง และการสงเสริมการเติบโตของเมืองแทน
เมืองรายสาขา
2. กําหนดเนื้อหาของนโยบายการพั ฒนาเมืองรายสาขา ดานการใช ประโยชน
18
ที่ ดิ น คมนาคมและขนส ง สาธารณู ป โภค และสาธารณู ป การ สภาพแวดล อม
พื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติ และอื่นๆ ตามความเหมาะสมกับลักษณะของเมือง
3. การจัดทําแผนการลงทุนที่สอดคลองกับนโยบายและคูขนานไปกับผังเมืองรวม
17
เพื่อระบุแหลงที่มาของเงินไวในผังเมืองใหชัดเจน
4. การจัดทําแผนผังการใชประโยชนที่ดินและขอกําหนด เพื่อควบคุมการกอสราง
17
อาคาร กิจการตางๆ ที่ไมเหมาะสมกับพื้นที่
5. การจั ด ทํ าแผนงาน/โครงการพั ฒ นาเมื องระยะสั้ น /ระยะยาว เพื่ อใช เ ป น 16
แนวทางปฏิบัติในการดําเนินการตามผังเมืองรวม
6. การจั ดทําเป นแผนที่ /แผนผั ง ตามนโยบายพั ฒนาเมื อง เพื่อใชเ ปนแนวทาง
15
ในการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ
7. เผยแพร ขอมูล ผัง เมื องรวม เพื่ อใหป ระชาชนเขาใจเหตุผ ลและความจําเป น
14
ที่ตองมีการวางและจัดทําผังเมืองรวมขึ้น
รวม (คาเฉลี่ย)
21
4. มาตรการ และ 1. กํ า หนดมาตรการทางภาษี เ พื่ อส ง เสริ ม ให เกิ ด การพั ฒ นาพื้ นที่ให เ ต็ ม
20
ศักยภาพและการสงวนรักษาพื้นที่ทางธรรมชาติ
วิธีการ เพื่อลด
2. ศึกษาวิธีการโอนสิทธิการพัฒนา ใหเกิดการพัฒนาวิธีการที่เหมาะสมกับบริบท 20
ความเหลื่อมล้ํา
ของเมืองชุมชนโดยเฉพาะในพื้นที่ กรุงเทพมหานครและปริม ณฑล หรื อในเมือง
จากการกําหนด
ทองเที่ยวตางๆ ในประเทศไทย
ประเภทการใช
ประโยชนที่ดิน
ตามผังเมืองรวม
รวม (คาเฉลี่ย)
22

สรุปผลการตรวจสอบผลการวิเคราะหไดวา ผูเ ชี่ยวชาญดานผั งเมือง และผู ปฏิบัติง านดา น
ผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกับการกําหนดโครงสรางและองคประกอบใหมของผังเมืองรวม โดยมีประเด็น
ที่ผูใหสัมภาษณใหความสําคัญมากที่สุด ไดแก ดานมาตรการ และวิธีดําเนินการเพื่อลดความเหลื่อมล้ําจาก
การกําหนดประเภทการใชประโยชนที่ดินตามผังเมืองรวม ดานการกําหนดนโยบายพัฒนาเมืองรายสาขา และ
การจัดทํ ารายละเอียดของผังเมืองรวม รองลงมา คือ ดานกระบวนการวางและจัดทําผังเมื องรวม และดาน
กระบวนการพิจารณาไตรตรองและใหความเห็นชอบผังเมืองรวม ตามลําดับ ซึ่งผลที่ไดจากการตรวจสอบผล
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การวิเคราะหและผลการสัมภาษณ ผูวิจัยจะไดนําไปอภิปรายผลการวิจัย และเสนอแนะแนวทางการกําหนด
โครงสรางและองคประกอบใหมของผังเมืองรวมในบทตอไป
6. สรุป
ในบทที่ 5 ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลจากผลการศึกษาที่ผานมา โดยเริ่มจากการวิเคราะห
ผลการศึกษาเพื่ออธิบายลักษณะโครงสรางของอํานาจ หนาที่ ภารกิจขององคกร บุคคล และคณะกรรมการ
ประกอบดวย การวางและจัดทํ าผั งเมื องรวม และกระบวนการพิ จารณาไตร ตรองและใหค วามเห็นชอบ
ผังเมืองรวม และอธิบายลักษณะองคประกอบผังเมืองรวม ประกอบดวย การกําหนดเนื้อหาของนโยบาย
การพัฒนาเมือง การจัดทํารายละเอียดของผังเมืองรวม และการกําหนดมาตรการ และวิธีดําเนินการตาม
ผังเมืองรวม จากนั้น ผูวิจัยไดนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาในประเด็นขางตน มาจัดทําเปนตารางเปรียบเทียบ
ผลการศึกษา และผลการวิเคราะห ของผังเมืองรวมของประเทศไทย ผังเมืองรวมตางประเทศ และการปรับปรุง
พ.ร.บ.การผังเมืองฉบับใหม เพื่อจําแนกขอมูลนําไปใชกําหนดโครงสรางและองคประกอบใหมของผังเมืองรวม
ในเบื้องตนได ดังนี้
6.1 กําหนดโครงสรางของอํานาจ หนาที่ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และระหวางองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นดวยกันเอง ใหสอดคลองกับการถายโอนภารกิจดานการผังเมืองตามแนวคิดการกระจาย
อํานาจ ดังนี้
6.1.1 กระบวนการวางและจัดทําผังเมืองรวม
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในฐานะเจาพนักงานทองถิ่น เปนผูวางผังในเขตปกครอง
ของตน และในกรณีที่การวางผัง มีเขตผังครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัดเสนอแนะใหองคการบริหารสวนจังหวัด
เปนผูดําเนินการ
กรมโยธาธิการและผังเมือง ในฐานะเจาพนักงานการผัง มีหนาที่ 2 ประการ คือ
ประการแรก หนาที่ดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองในระดับนโยบายหรือผังที่ มี
ความเรงดวนตามนโยบายของรัฐบาล
ประการที่สอง หนาที่กํากับ ควบคุม ดูแลใหการวางผังของทองถิ่นใหไดมาตรฐาน
ตามหลักการวางและจัดทําผังเมือง
6.1.2 กระบวนการพิจารณาไตรตรองและใหความเห็นชอบผังเมืองรวม ผูวิจัยเสนอแนะให
เพิ่ มเติ ม คณะกรรมการผั ง เมื องระดั บ จั ง หวั ด ตามแนวทางการปรั บ ปรุ ง พ.ร.บ.การผั ง เมื องฉบั บ ใหม
เพื่อผลักดันใหทองถิ่นขนาดเล็กที่ไมพรอมดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวมไดฝกการจัดทําผังเมืองรวม
โดยเสนอผังเมืองรวมนั้นตอคณะกรรมการผังเมืองระดับจังหวัดที่มีเขตผังภายในจังหวัดนั้นๆ เพื่อประกาศ
เปนขอบัญญัติทองถิ่นบังคับใชผังเมืองรวมแทน
6.2 กําหนดองคประกอบของผังเมืองรวม ซึ่งเปนการจัดทํารายละเอียดของผังเมืองรวม เพื่อใช
เป นแนวทางในการดํ า เนิ นการตามผั ง เมื อ งรวม ตามหลั กการจั ด ทํ า ผั ง เมื อง โดยเพิ่ มเติ มการกํ า หนด
องคประกอบของผังเมืองรวม ดังนี้
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6.2.1 กําหนดเนื้อหาของนโยบายการพัฒนาเมืองใหชัดเจนในดานการใชประโยชนที่ดิน
การคมนาคมและการขนสง การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ บริการสาธารณะ สิ่งแวดลอมการปองกันภัยพิบัติ
การกําหนดพื้นที่เฉพาะ เชน พื้นที่พัฒนาศูนยกลางพาณิชยกรรม พื้นที่การคาการลงทุนชายแดน และพื้นที่
เสี่ยงภัยพิบัติ ฯลฯ และนโยบายอื่นๆ (ตามความจําเปน)
6.2.2 เสนอแนะการจัดทําแผนที/่ แผนผัง ซึ่งเปนรายละเอียดของผังเมืองรวม ประกอบดวย
6.2.2.1 แผนที่ซึ่งแสดงสถานการณปจจุบันของเมืองและชุมชนในเขตวางผัง
6.2.2.2 แผนที่หรือแผนผังตามนโยบายการพัฒนาเมือง
6.2.2.3 แผนผังการใชประโยชนที่ดินตามที่ไดจําแนกประเภทพรอมขอกําหนด
6.2.2.4 รายการประกอบผัง แบ งออกเปน 2 สวน ไดแก เอกสารทางกฎหมาย
ซึ่งจัดทําเปนรายการประกอบแผนผังการใชประโยชนที่ดิน และเอกสารเพื่อเปดเผยขอมูลสูสาธารณะ เชน
รายงานผลการศึกษา วิเคราะห การวางและจัดทําผั งเมืองรวม และขอมู ลการมีสวนรวมของประชาชนใน
การจัดทําผังเมืองรวม
6.2.3 การจัดทําแผนการลงทุนตามนโยบายการพัฒนาเมือง ควบคูกับการจัดทําแผนงาน/
โครงการพัฒนาเมืองโดยกําหนดระยะเวลาของแผนงานหรือโครงการระยะสั้น/ระยะยาว โดยจัดทําคูขนาน
ไปกับผังเมืองรวม
6.2.4 การกําหนดมาตรการ และวิธีการเพื่อลดความเหลื่อมล้ําจากการใชประโยชนที่ดิน
ตามผังเมืองรวม เชน การโอนสิทธิการพัฒนา (TDR) การกําหนดกลไกภาษีทรัพยสินในการใชประโยชนที่ดิน
ตามผังเมืองรวม และการกําหนดเงื่อนไขการใชประโยชนที่ดิน
จากนั้ น ผู วิจัยได นําโครงสร า งและองค ประกอบใหม ของผั ง เมื องรวมที่ กําหนดไว เบื้ องต นนี้
ไปสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานผังเมือง และผูปฏิบัติงานดานผังเมือง ซึ่งผลการตรวจสอบผลการวิเคราะหและ
ผลการสัมภาษณ พบวา การกําหนดโครงสรางและองคประกอบใหมของผังเมืองรวมเบื้องตน ผูใหสัมภาษณ
มีความเห็นสอดคลองกันและใหความสําคัญมากที่สุดในดานมาตรการ และวิธีดําเนินการเพื่อลดความเหลื่อมล้ํา
จากการกําหนดประเภทการใชประโยชนที่ดินตามผังเมืองรวม ดานการกําหนดนโยบายพัฒนาเมืองรายสาขา
และการจัดทํารายละเอียดของผังเมืองรวม รองลงมา คือ ดานกระบวนการวางและจัดทําผังเมืองรวม และดาน
กระบวนการพิจารณาไตรตรองและใหความเห็นชอบผังเมืองรวม ตามลํ าดับ ซึ่งผลที่ไดจากการตรวจสอบ
ผลการวิเคราะหและผลการสัมภาษณ ผูวิจัยจะไดนําไปอภิปรายผลการวิจัย และเสนอแนะแนวทางการกําหนด
โครงสรางและองคประกอบใหมของผังเมืองรวมในบทตอไป

บทที่ 6
อธิปรายผลและขอเสนอแนะ
การวิจัยในบทนี้ เปนการอภิปรายผลที่ไดจากการดําเนินการวิจัยที่ผานมา มีความมุงหมาย
เพื่ ออธิ บายลักษณะโครงสร า งและองคป ระกอบของผั ง เมื องรวม ซึ่ งเป นผลที่ได จากการรวบรวมขอมู ล
การทบทวนทฤษฎี แนวคิด เอกสาร งานวิจัยอื่นๆ และผลการศึกษา แลวนํามาวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบ
การตรวจสอบผลการวิเคราะหขอมูล และผลการสัมภาษณ เพื่อเสนอแนะแนวทางการกําหนดโครงสราง
และองคประกอบใหมของผังเมืองรวม ดังนี้
1. การอภิปรายผล
1.1 ผลการวิจัยลักษณะโครงสรางและองคประกอบของผังเมืองรวมในปจจุบัน
การอภิปรายนี้ เปนผลที่ไดจากการวิเคราะหขอมูลจากกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวม
และผลการศึกษาจากกรณีศึกษาผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 สามารถอธิบายลักษณะโครงสราง
และองคประกอบของผังเมืองรวมในปจจุบัน สรุปสาระสําคัญได ดังนี้
1.1.1 การถายโอนภารกิจดานการผังเมืองใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามแนวคิด
การกระจายอํานาจสู ทองถิ่น ส งผลตอโครงสรางของขอบเขตอํานาจ และหนาที่ขององคกร บุคคล และ
คณะกรรมการฯ ตางๆ ไดแก
1.1.1.1 กรมโยธาธิการและผังเมือง ในฐานะเจาพนักงานการผัง เปนหนวยงานสวนกลาง
มีบทบาทหนาที่ในการกํากับ ควบคุม ดูแล และใหความชวยเหลือทางวิชาการ รวมทั้งการวางและจัดทํา
ผังเมืองรวมในพื้นทีท่ ี่เห็นควรใหมีการวางผังขึ้น ซึ่งจะตองไดรับความยินยอมสมัครใจจากทองถิ่นในพื้นที่วางผัง
กอนจึงจะสามารถดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวมในพื้นที่นั้นๆ ได ซึ่งเงื่อนไขดังกลาวสอดคลองกับแนวคิด
การกระจายอํานาจสูทองถิ่นที่กําหนดใหทองถิ่นสามารถปกครองตนเองไดอยางอิสระ และหนวยงานสวนกลาง
ไมสามารถสั่งการตามสายการบังคับบัญชาได
1.1.1.2 องคกรปกครองสวนทองถิ่น ในฐานะเจาพนักงานทองถิ่น เปนหนวยงานทองถิ่น
มีบทบาทหนาที่ในการกําหนดกิจการและบริการสาธารณะไดอยางอิสระ ซึ่งจะตองจัดใหมผี ังเมืองใชบังคับใน
เขตปกครองของตน แตเนื่องจากการจัดทําผังเมืองรวมนั้น มีวิธีการและขั้นตอนที่ซับซอนตองใชระยะเวลานาน
และตองอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ประกอบกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นขนาดเล็กยังขาดความพรอม
ในดานบุคคลกรและงบประมาณที่ใชในการวางและจัดทําผังเมืองรวม ทําใหมีการประกาศกฎกระทรวงใหใช
บังคับผังเมืองรวมที่ดําเนินการโดยทองถิ่น มีจํานวนนอยกวาเมื่อเปรียบเทียบกับกฎกระทรวงฯ ที่ดําเนินการ
โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง
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ซึ่งที่ผา นมากรมโยธาธิการและผังเมือง ไดจัดทําโครงการเครือขายดานการผังเมือง
ขององคปกครองสวนทองถิ่นเพื่อสรางความรูค วามเขาใจที่ดีใหกับทองถิ่น และกระตุนใหเกิดความตระหนักรู
ในการวางแผนการจั ดการทรัพยากร และการกํา หนดการใชป ระโยชนที่ดินโดยจัดใหมี การวางและจัดทํ า
ผังเมืองรวมในเขตปกครองของตนไดอยางเหมาะสม ซึ่งในอนาคต จะตองมีการผลักดันใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นสามารถดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวมไดดวยตนเองตามหลักแนวคิดการกระจายอํานาจสู
ทองถิ่น ซึ่งจะตองคํานึงถึงหลักการสําคัญของการกระจายอํานาจ ดังนี้
1. อํานาจ หนาที่ และภารกิจระหวางรัฐบาลกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น และ
ระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกันเอง ซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมือง ในฐานะหนวยงานสวนกลาง
มีอํานาจในการกํากับ ดูแล ควบคุม และใหความชวยเหลือทางดานวิชาการในการวางและจัดทําผังเมืองรวม
และการตรวจสอบมาตรฐานวิชาการและความโปรงใสในการวางและจัดทําผังเมืองรวมขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นไดตามที่เห็นสมควร
2. การมีสวนรวมของทองถิ่นในการกําหนดกิจการบริการสาธารณะ และการบริหาร
จัดการใหเปนไปตามผังเมืองรวมในเขตการปกครองของตนไดอยางอิสระตามหลักประชาธิปไตย
3. กําหนดวิธกี ารจัดเก็บภาษีของทองถิ่น และแหลงที่มาของรายได เพื่อใหทองถิ่น
สามารถจัดทําแผนการลงทุนตามโครงการพัฒนาควบคูไปกับการวางและจัดทําผังเมืองรวมได
1.1.2 กระบวนการพิจารณาไตรตรองและการใหความเห็นชอบผังเมืองรวม หลังจากที่มี
การวางและจัดทํ าผังเมืองรวมเรี ยบร อยแล ว จะตองเสนอผั งตอคณะกรรมการเพื่ อพิจารณาผั งเมืองรวม
ดัง กล า ว เพื่อใหเ กิ ดความรั ดกุ ม รอบครอบ ก อนการประกาศใช บัง คับ ผั งเมื องรวม ซึ่ง ตามกฎหมายได
กําหนดใหมีกระบวนการพิจารณาทั้งสิ้น 4 ขั้นตอน ไดแก
1.1.2.1 คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม มีหนาที่ใหคําปรึกษา คําแนะนํา และความเห็น
ในเชิงพื้นที่
1.1.2.2 กรมโยธาธิ การและผั งเมื อง มี หน าที่ ตรวจสอบความถู กต องทางวิ ชาการ
และมาตรฐานผังเมืองในการวางและจัดทําผังเมืองรวมที่ดําเนินการโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น
1.1.2.3 คณะอนุกรรมการผังเมือง มีหนาที่กลั่นกรองงานตามที่คณะกรรมการผังเมือง
มอบหมาย ซึ่งคณะกรรมการผังเมืองแตงตั้งอนุกรรมการผังเมือง เพื่อทําหนาที่ในการศึกษาเรื่องราวตาง ๆ
ที่เกีย่ วของกับการผังเมือง รวมทั้งการเสนอแนะแนวทางการพัฒนาเมือง การปรุงปรับระบบผังเมืองแลวเสนอ
ใหคณะกรรมการผังเมืองพิจารณาดําเนินการตอไป
1.1.2.4 คณะกรรมการผังเมือง มีหนาที่ใหความเห็นชอบผังเมืองรวม การแนะนําเรื่อง
ตางๆ ที่เกี่ยวของกับการผังเมือง และมีอํานาจในการตัดสินชี้ขาดการพิจารณาผังเมืองรวมในกรณีที่ทองถิ่นและ
กรมฯ มีความเห็นขัดแยงกัน รวมทั้งอํานาจในการแตงตั้งอนุกรรมการผังเมือง เพื่อทําหนาที่ตามที่คณะกรรมการ
ผังเมืองมอบหมาย และการแตงตั้งคณะที่ปรึกษาฯ ในพื้นที่เขตวางผังซึ่งคาบเกี่ยว ตั้งแต 2 จังหวัดขึ้นไป
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การพิจารณาการขอแกไขกฎกระทรวงฯ ผังเมืองรวม

ภาพที่ 21 กระบวนการพิจารณาไตรตรองและใหความเห็นชอบผังเมืองรวม 4 ขั้นตอน
จากภาพที่ 21 ลักษณะของกระบวนการพิจารณาฯ ดังกลาว ผูวิจัยสามารถอธิบาย
ไดวา กระบวนการพิจารณาไตรตรองและใหความเห็นชอบผังเมืองรวม ทั้ง 4 ขั้นตอนนั้น เปนกระบวนการ
กลั่นกรองเพื่อความละเอียดรอบคอบ ใชเวลานานในการพิจารณาใหครบในแตละขั้นตอนยาวนาน โดยตาม
ขั้นตอนการใหความเห็นชอบผังเมืองรวมที่ดําเนินการตามมาตรา 20 นั้น สงผลใหผังเมืองรวมที่จัดทําขึ้น
ทั่วประเทศไมวาจะในพื้ นที่ชุ มชนเล็กหรื อใหญ ก็ต าม ในขั้นตอนสุ ดท ายจะตองได รับ ความเห็ นชอบจาก
คณะกรรมการผังเมืองทุกผัง ทําใหเกิดภาวะที่เรียกวา คอขวด ผังเมืองรวมรอการพิจารณาใหความเห็นชอบ
กระจุกอยูที่ขั้นตอนการการพิจารณาจากคณะกรรมการผังเมืองจํานวนมาก สงผลใหการประกาศกฎกระทรวง
ลา ชา บางผัง อาจใช เวลาถึ ง 10 ป ทํา ให การวางและจั ด ทํา ผัง เมืองรวม ไม สอดคล องกั บสภาพแวดล อม
ที่เปลี่ยนแปลงไปของเมืองเปนปญหาตอเนื่องตามกันไป
1.1.3 องค ประกอบของผั งเมื องรวม ตามกฎหมายได กําหนดให ผั งเมื องรวมที่ จัดทํ าขึ้ น
จะตองมีรายการตามมาตรา 17 ซึ่งผลจากการรวบรวมขอมูลกฎกระทรวงใหใชบั งคับผังเมืองรวม สามารถ
อธิบ ายลักษณะขององค ประกอบของผัง เมื องรวมได วา เปนการจัด ทํา เอกสารทางกฎหมายเพื่อกํา หนด
มาตรการควบคุมการใชประโยชนที่ดินและความหนาแนน ของกิจกรรมในภาพรวมของเมือง ความเชื่อมโยง
ขององคประกอบของผังเมืองรวมกับลักษณะของผั งเมืองรวมตามมาตรา 4 ซึ่งระบุใหผังเมืองรวม หมายถึ ง
การจัดทําแผนผัง นโยบาย โครงการ และมาตรการควบคุมโดยทั่วไปนั้น
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ดังนั้ น ผั ง เมื องรวมจึ ง มี ลักษณะเด นในการจั ด ทํ า แผนผั ง การใช ป ระโยชน ที่ดิ น
ซึ่งจําแนกประเภทการใชประโยชนที่ดินหลักของเมือง ควบคูกับการกําหนดมาตรการควบคุมโดยจัดทําเปน
ขอกําหนดเพื่อกําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไข การใชประโยชนที่ดินและควบคุมความหนาแนนของกิจกรรมให
เหมาะสมกับขนาดของเมือง โดยระบุ ประเภท ขนาด ชนิดของกิจการทีอ่ นุญาต ไมอนุญาต และการอนุญาต
กิจการบางประเภทแบบมีเงื่อนไข โดยมีวัตถุประสงคเพื่อกําหนดสิทธิการใชประโยชนในทรัพยสินของเอกชน
และหามการใชประโยชนที่ดินผิดไปจากที่กําหนดหรือขัดกับขอกําหนดของผังเมืองรวม
การจัดทําโครงการ มีลักษณะเปนขอเสนอแนะแนวทางปฏิบัติซึ่งอาจดําเนินการ
ตามหรือไมปฏิบัติตามผังเมืองรวมก็ได โดยการจัดทําโครงการสวนใหญพบเฉพาะโครงการถนน สําหรับผล
การศึกษาผังเมืองรวมกรุงเทพฯ พบวา มีการกําหนดโครงการบําบัดน้ําเสีย ซึ่งระบุเฉพาะที่ตั้งของโครงการ
โดยจั ด ทํ า เป น แผนผั ง โครงการกิ จการสาธารณู ป โภค และโครงการถนน เพื่ อ จั ด ระบบโครงข า ยถนน
ภายในเมือง โดยระบุประเภท ขนาด รูปตัด และขอกําหนดของถนน พรอมระบุที่ตั้งของโครงการโดยจัดทํา
เปนแผนผังโครงการคมนาคมและขนสง
1.1.4 นโยบาย การกําหนดนโยบายที่พบในกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวม พบวา
นโยบายดังกลาวเกี่ยวของกับการจําแนกประเภทการใชประโยชนที่ดิน (Land use) การวางโครงขายคมนาคมขนสง
การกําหนดสาธารณูปโภค และบริการสาธารณะใหเพียงพอและไดมาตรฐาน และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมตามลักษณะทางกายภาพ ซึ่งเชื่อมโยงกับการจัดทําแผนผังและสอดคลองกับวัตถุประสงค
ของผังเมืองรวม และการออกมาตรการควบคุมเพื่อแกไขปญหาของเมือง
ทั้งนี้ ผลการวิจัยไมพบการกําหนดนโยบายที่มีเนื้อหาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดลอมของเมืองที่อาจสงผลตอเมืองและชุมชนไวในกฎกระทรวงฯ เชน นโยบายการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานของเมืองในรูปแบบใหมๆ เพื่อรองรับ การพัฒนาเมือง ที่มีการเติบโตและแปลงเปลี่ยนอยูตลอดเวลา
นโยบายสง เสริมการพั ฒนาหรือการบริห ารจัด การพื้ นที่สาธารณะ การรักษาระบบนิเวศและสิ่งแวดลอม
ของเมือง และนโยบายการกําหนดเขตพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติของเมืองไวในผังเมืองรวม เปนตน
1.1.5 การดําเนินการตามผังเมืองรวม ผลการวิจัยกรณีศึกษาผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2556 พบปญหาความไมชัดเจนวิธีปฏิบัติใหเปนไปตามผังเมืองรวม กลาวคือ มีการกําหนดมาตรการ
และวิธดี ําเนินการโดยระบุไวเพียงสิทธิการพัฒนาของเอกชนในที่ดินแตละประเภท แตขาดการสงเสริมชี้นํา
วิธีปฏิบัติเพื่อใหไดมาซึ่งสิทธิการพัฒนานั้นๆ รวมทั้งความเหลื่อมล้ําจากการใชประโยชนที่ดินตามผังเมืองรวม
ของประชาชนในที่ดินแตละประเภทที่ไมเทาเทียมกัน สงผลใหเกิดการรองเรียน ฟองรองในศาลปกครอง
ทั้งในแงของการฟองรองเพื่อใหรัฐจายคาชดเชยจากการเสียผลประโยชนในการพัฒนาพื้นที่ หรือการขอเพิ่ม
สิทธิพิเศษในการพัฒนาพื้นที่ นอกจากนี้ มาตรการที่เกี่ยวของกับการเตรียมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ก็ไมปรากฏมาตรการ วิธีดําเนินการเพื่อปองกันหรือบรรเทาภัยพิบัตินั้นๆ ใหเปนสาระสําคัญของผังเมืองรวม
ดวยเชนกัน
สรุปผลการผลอธิ ปราย การวาง จัดทํ า และการดํ าเนิ นการตามผังเมืองรวม ตามพระราชบั ญญั ติ
การผังเมือง พ.ศ. 2518 ในการกําหนดโครงสรางของอํานาจ หนาที่ ขององคกร บุคคล และคณะกรรมการ
เกี่ยวของกับกระบวนการวางและจัดทําผังเมืองรวม และกระบวนการพิจารณาไตรตรองและใหความเห็นชอบ
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ผังเมืองรวม และองคประกอบของผังเมืองรวมที่มีลักษณะเดนที่สุด คือ การจัดทําแผนผังการใชประโยชนที่ดิน
และมาตรการควบคุมการใชประโยชนที่ดินและการควบคุมความหนาแนนของเมื อง ซึ่งเปนการกําหนดสิทธิ
ในการใชประโยชนในทรัพยสินของหนวยงานภาครัฐและเอกชน
ทั้งนี้ ผูวิจัยไดสรุปลักษณะโครงสรางและองคประกอบของผังเมืองรวมในปจจุบัน ปรากฏใน
แผนภูมิที่ 12 ดังนี้

แผนภูมิที่ 12 โครงสรางและองคประกอบของผังเมืองรวมในปจจุบัน
1.2 ผลการตรวจสอบการวิเคราะหขอมูลและผลการสัมภาษณ
ผูวิจัยได นําผลการศึ กษาข างต น มาวิ เคราะห เชิ งเปรี ยบเที ยบสามารถจํ าแนกข อมู ลที่ มี
ประโยชนนํามาใชกําหนดโครงสร างและองคประกอบใหมของผังเมืองรวมในเบื้องตน และนํ าผลที่ ไดไป
สัมภาษณผูเชี่ยวชาญ และผูปฏิบัติงานดานการผังเมือง ใน 5 ประเด็นหลัก ไดแก
1.2.1 การผลักดันใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนหนวยงานหลักในการวางและจัดทํา
ผังเมืองรวม รวมทั้งการบริหารจัดการใหเปนไปตามผังเมืองรวม
1.2.2 กระจายอํานาจการพิจารณาใหความเห็นชอบผังเมืองรวมลงสูภูมิภาค โดยเพิ่มเติม
คณะกรรมการผังเมืองระดับจังหวัด ทําหนาที่พิจารณาใหความเห็นชอบผังเมืองรวมที่ดําเนินการโดยองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น รวมทั้งการตรากฎหมายทองถิ่น โดยออกเปนขอบัญญัติทองถิ่นบังคับใชผังเมืองรวม
1.2.3 การกํ า หนดเนื้ อหาของนโยบายการพั ฒนาเมืองรายสาขาเป นสาระสํ า คั ญไว ใน
ผังเมืองรวม
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1.2.4 การจัดทํารายละเอียดของผังเมืองรวม ประกอบดวยเนื้อหา ดังนี้
1.2.4.1 การจัดทําแผนที/่ แผนผัง และแผนงาน/โครงการพัฒนาเมืองระยะสั้น/ระยะยาว
1.2.4.2 การจัดทําแผนผังการใชประโยชนที่ดิน/ขอกําหนดการใชประโยชนทดี่ ิน
1.2.4.3 การจัดทําแผนการลงทุนทีส่ อดคลองกับนโยบายและคูขนานไปกับผังเมืองรวม
1.2.5 การกําหนดมาตรการเพื่อลดความเลี่ยมล้ําจากการใชประโยชนที่ดินและขอกําหนด
จากนั้น ผูวิจัยไดนําขอคิดเห็นและขอเสนอแนะที่ไดจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ และ
ผูปฏิบัติงานดานการผังเมือง มาพิจารณาประกอบรวมกับการตรวจสอบผลการวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการ
ตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา (Triangulation) สามารถสรุปสาระสําคัญไดวา ผูเชี่ยวชาญ และผูปฏิบัติงาน
ดานการผังเมือง มีความคิดเห็นตรงกันตอการกําหนดโครงสรางและองคประกอบใหมของผังเมืองเบื้องตน
โดยความเห็ นส วนใหญ ใหค วามสํา คัญ มากที่สุ ด กับ การกํ า หนดนโยบายการพัฒ นาเมืองในแต ล ะด านให
ครบถวนชัดเจน และการจัดทําแผนการลงทุนที่สอดคลองและคูขนานไปกับการจัดทําผังเมืองรวม โดยเห็นวา
ควรกําหนดนโยบายการพัฒนาเมืองใหเปนสาระสําคัญหลักของผังเมืองรวม เพื่อนําไปสูการจัดทําแผนงาน/
โครงการพัฒนาเมืองที่ค วบคูไปกับ การจั ดทํา แผนการลงทุ นตามลํ าดั บ โดยการจั ดทํา แผนการลงทุ นนั้ น
สามารถจัดทําคูขนานไปกับการวางและจัดทําผังเมืองรวมได สําหรับการกําหนดมาตรการ และวิธีดําเนินการ
ตามผังเมืองรวม เพื่อลดความเหลื่อมล้ําจากการใชประโยชนที่ดินตามผังเมืองรวม ความเห็นสวนใหญเสนอ
วิธีการที่เ ปนที่ยอมรั บและแพรหลายในตางประเทศ โดยเห็นวามี ความเหมาะสมกับ บริบทของเมืองและ
ชุมชนในประเทศไทยสามารถนํามาประยุกตใชในการดําเนินการใหเปนไปตามผังเมืองรวม ไดแก การกําหนด
วิธีการโอนสิทธิการพัฒนา (TDR) และการจัดเก็บภาษีของทองถิ่นจากการกําหนดสิทธิการพัฒนาในแตละ
ประเภทการใช ประโยชนที่ดิ นตาม ผั งเมื องรวม สํา หรับ การกํ าหนดหน าที่ และภารกิจของภาครั ฐ ซึ่ ง มี
ลักษณะเปนสัญญาประชาคมใหชัดเจนในดานการผังเมืองนั้น ความเห็นสวนใหญ เห็นวานโยบายของรัฐบาล
ในการถ ายโอนภารกิ จดา นการผั งเมื อ งให แก องค กรปกครองสวนท องถิ่ น ผลั กดั นให การวางและจั ด ทํ า
ผังเมืองรวมนั้นเปนหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น สอดคลองกับแนวทางการปรับปรุงพระราชบัญญัติ
การผังเมืองฉบับใหม
จากผลการตรวจสอบการวิ เ คราะห แ ละผลการสั มภาษณ ข า งต น ซึ่ ง ข อคิ ด เห็ น และ
ขอเสนอแนะของผู เชี่ ย วชาญ และผู ป ฏิบั ติ ง านด านการผั ง เมื อง มี ความคิด เห็นต อแนวทางการกํา หนด
โครงสรางและองคประกอบใหมของผังเมืองรวม ที่กวางขวาง และหลากหลาย ซึ่งบางประเด็นเกี่ยวของกับ
องคประกอบอื่นๆ ทีอ่ ยูนอกเหนือขอบเขตการวิจัยในครั้งนี้
ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการวิจัยมีประสิทธิภาพ ผูวิจัยจึงไดดําเนินการวิเคราะหขอมูล
เฉพาะที่เกี่ยวของกับการวิจัย รวมกับการพิจารณาผลการวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบ เพื่อจัดทําเปนขอสรุป
ที่ไดจากการวิจัย มีสาระสําคัญ ดังนี้
1. ตามพ.ร.บ.การผังเมืองฉบับใหม ไดกําหนดอํานาจ หนาที่ ภารกิจ ขององคกร บุคคล
และคณะกรรมการต างๆ ประกอบดวย กรมโยธาธิการและผัง เมือง เปนผูจัดทํา ผังระดับนโยบาย ไดแ ก
ผังประเทศ ผังภาค ผังเมืองรวมจังหวัด และผังพื้นที่เฉพาะ รวมทั้งการวางและจัดทําผังเมืองที่มีความเรวดวน
ตามนโยบายของรัฐบาล
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สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหดําเนินการวางผังในระดับผังเมืองรวมที่มีขอบเขต
พื้นที่วางผังอยูในเขตการปกครองของตนไดอยางอิสระ ซึ่งจะสะทอนอัตลักษณและความตองการของทองถิน่
ไดอยางชัดเจน โดยการดําเนินการนั้นสําหรับทองถิ่นที่มีขนาดเล็กสามารถรวมกันดําเนินการวางผังได ซึ่งจะตอง
มีการกําหนดเงื่อนไขขอตกลงรวมกันทั้งดานบุคคลกร และงบประมาณที่ใชในการวางและจัดทําผังเมืองรวม
และจะตองอยูภ ายใตการกํากับ ควบคุม ดูแล จากหนวยงานสวนกลาง (กรมโยธาธิการและผังเมือง) เพื่อถวงดุล
อํานาจของทองถิ่น และการตรวจสอบมาตรฐานทางวิชาการของผังเมืองรวมที่ดําเนินการโดยองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
แนวโนมในอนาคต พ.ร.บ. การผังเมืองฉบับใหม ไดเสนอใหมีการเพิ่มเติมคณะกรรมการ
ผัง เมื องในระดับ จั ง หวัด ประกอบด วย บุ ค คลซึ่ ง อยูภ ายในจั ง หวั ดนั้ นๆ ประกอบขึ้ นจาก 3 ฝ า ย ได แก
เจาหนาที่ทองถิ่น นักวิชาการซึ่งเปนเจาหนาที่ของรัฐหรือองคกรอิสระจากภาคประชาชน และประชาชนในพื้นที่
วางผัง ทําหนาที่พิจารณาผังเมืองรวมที่ดําเนินการโดยเจาพนักงานทองถิ่น เพื่อตรวจสอบความโปรงใส และ
ความชัดเจนของการวาง จัดทํา และดําเนินการตามผังเมืองรวม และใหประกาศบังคับใชใหโดยออกเปน
ขอบัญญัติทองถิ่นบังคับใชในทองที่วางผังนั้นๆ
2. การจําแนกนโยบายรายสาขาตามกรอบการพัฒนาของประเทศ และใหความสําคัญกับ
การบริหารจัดการเมือง และสิ่งแวดลอม ประสานแผนหนวยงานของรัฐบาลในการบูรณาการขอมูลรวมกัน
นําไปสูการกําหนดนโยบาย ไดแก
2.1 นโยบายการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานขนาดใหญ
2.2 นโยบายสงเสริมเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ
2.3 นโยบายพัฒนาศูนยกลางพาณิชยกรรม (Down town)
2.4 นโยบายการประกอบอุตสาหกรรม
2.5 นโยบายการสงวน พิทักษ คุมครอง และอนุรักษพื้นที่ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ของเมือง ซึ่งสงผลตอการกําหนดองคประกอบของผังรวม
3. การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น หรือองคประกอบของผังเมืองรวมนั้น ประกอบดวย
3.1 การกําหนดนโยบาย/เปาหมายของผังรายสาขา
3.2 การจัดทํางบประมาณการวางผังเมืองรวม
3.3 การจั ด ทํ า เอกสารประกอบการวางผั ง เมื องรวม มี ส วนประกอบของเอกสาร
ดัง กล า ว ได แ ก การกํ า หนยุ ทธศาสตร ห ลั กในการพั ฒ นา แผนที่ / แผนผั ง พร อมข อเสนอแนะประกอบ
แผนงานการปฏิบัติ
3.4 การกําหนดเครื่องมือดําเนินการใหเปนไปตามผังเมืองรวม
3.5 การเปดเผยขอมูลสูสาธารณะ ผลการศึกษา วิเคราะหการวางและจัดทําผังเมืองรวม
และการมีสวนรวมของประชาชน
4. กําหนดมาตรการ และวิธีดําเนินการเพื่อลดความเหลื่อมล้ําจากการกําหนดประเภทการใช
ประโยชนที่ดินและขอกําหนด ไดแก การโอนสิทธิการพัฒนา (TDR) การการเวนคืน และการจัดสรรที่ดิน และ
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มาตรการทางภาษี ไดแก กําหนดกลไกวิธีการจัดเก็บภาษีบํารุงทองที่ หรือภาษีทรัพยสินจากการใชประโยชน
ที่ดินตามผังเมืองรวม และการขออนุญาต กอสราง ดําเนินกิจการในเมือง
5. เพิ่ มเติ ม เงื่ อนไขการขออนุ ญ าตการใช ป ระโยชน ที่ดิ น เพื่ อ ป องกั นการขออนุ ญ าต
การกอสรางกิจการในที่ดินที่ไมเปนไปตามผังเมืองรวม
6. กําหนดใหมีผู ตรวจการผังเมืองเพื่อตรวจสอบการดําเนิ นการของรัฐในการปฏิบัติให
เปนไปตามผังเมืองรวม
จากการอภิปรายผลการวิจัยขางตน ไดนําไปสูการคนหาแนวทางการกําหนดโครงสรางและ
องคประกอบใหมของผังเองรวม ซึ่งผูวิจัยจะไดจัดทําเปนขอเสนอแนะตอไป
2. ขอเสนอแนะแนวทางการกําหนดโครงสรางและองคประกอบใหมของผังเมืองรวม
ขอเสนอแนะแนวทางการกําหนดโครงสรางและองคประกอบใหมของผังเมืองรวม ผูวิจัยได
พิจารณาตามหลักแนวคิดการกระจายอํานาจ และหลักการจัดทําผังเมือง เพื่อสรุปผลการวิจัยและสามารถ
ตอบวัต ถุ ประสงค ของงานวิจัย ได วา การวาง จัด ทํ า และการดํ าเนิ นการตามผั ง เมื องรวม ใหบ รรลุ ต าม
เจตนารมณของการผังเมือง มีขอเสนอแนะแนวทางการกําหนดโครงสรางและองคประกอบใหมของผังเมืองรวมได
ดังนี้
2.1 เสนอแนะแนวทางการกําหนดโครงสรางอํานาจ หนาที่ และภารกิจ
ประกอบดวย กรมโยธาธิการและผังเมือง องคกรปกครองสวนทองถิ่น และระหวางองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นดวยกันเอง โดยเสนอแนะภายใตแนวคิดการกระจายอํานาจ มีรายละเอียด ดังนี้
2.1.1 ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นในฐานะเจาพนักงานทองถิ่น เปนผูวางผังในเขตปกครอง
ของตน และในกรณีที่การวางผังมีเขตผังครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัด เสนอแนะใหองคการบริหารสวนจังหวัด
เปนผูดําเนินการ โดยแนวทางใหมที่เสนอแนะ ไดกําหนดอํานาจ หนาที่ และภารกิจขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นไว 3 ประการ ไดแก การวางและจัดทําผังเมืองรวม การบริหารจัดการใหเปนไปตามผังเมืองรวม และ
การรวบรวมแผนการเงิน การลงทุน เพื่อจัดทําแผนงานหรือโครงการพัฒนาเมืองใหเปนไปตามผังเมืองรวม
2.1.2 กรมโยธาธิการและผังเมือง ในฐานะเจาพนักงานการผัง มีหนาที่ 2 ประการ ไดแก
ประการที่ 1 มีหนาที่กําหนดนโยบาย หรือแผนยุทธศาสตร หรือมาตรฐานดาน
การผังเมืองรวม และการกําหนดพื้นที่เฉพาะในเขตผังเมืองรวม เพื่อเปนขอมูลใหเจาพนักงานทองถิ่นนําไปใช
เพื่อจัดทําผังเมืองรวมดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองในระดับนโยบายหรือผังที่มคี วามเรงดวนตามนโยบาย
ของรัฐบาล
ประการที่ 2 มีหนาที่กํากับ ควบคุม ดูแล และใหความชวยเหลือทางดานเทคนิค
วิชาการดานผังเมือง การตรวจสอบการดําเนินการวางผังตามมาตรฐานผังเมือง และการดําเนินการใหเปนไป
ตามนโยบายและวัตถุประสงคของการผังเมืองใหการวางผังของทองถิ่นใหไดมาตรฐานตามหลักการวางและ
จัดทําผังเมืองรวม
2.1.3 จัดตั้งคณะกรรมการผังเมืองในระดับจังหวัด ตามแนวทางการปรับปรุงพระราชบัญญัติ
การผังเมืองฉบับใหม โดยมีที่มาของคณะกรรมการผังเมืองจังหวัด ประกอบดวยบุคคลซึ่งอยูภายในจังหวัดนั้นๆ
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จาก 3 ฝาย ไดแก ภาครัฐ นักวิชาการ และประชาชนหรือองคกรอิสระจํานวนไมนอยกวา 15 คน และไมเกิน
21 คน มีหนาที่พิจารณาและใหความเห็นชอบผังเมืองรวมที่ดําเนินการโดยเจา พนักงานทองถิ่น โดยเป น
ผังเมืองรวมที่มีศูนยกลางชุมชนในระดับตําบล หมูบาน และมีแนวเขตของผังอยูในจังหวัดนั้นๆ เพื่อผลักดัน
ใหทองถิ่นขนาดเล็กสามารถดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวมได โดยใหนําผังเมืองรวมนั้น เสนอตอคณะกรรมการ
ผังเมืองระดับจังหวัดที่มีเขตผังภายในจังหวัดนั้นๆ และใหประกาศเปนขอบัญญัติทองถิ่นบังคับใชแทน
นอกจากนี้ การประสานแผนงาน/โครงการหนวยงานของรัฐ และเจาหนาดําเนินการให
เปนไปตามผังเมืองรวม ซึ่งแนวทางใหมนี้เพื่อกําหนดบุคคลผูมีหนาที่บริหารจัดการเมืองใหเปนไปตามผังเมืองรวม
เพื่อปฏิบัติตามนโยบาย วัตถุประสงคของผังเมืองรวมใหเกิดความชัดเจน โปรงใส สามารถตรวจสอบ และ
ควบคุมการปฏิบัติใหเปนไปตามผังเมืองรวมไดอยางเปนรูปธรรม
คณะกรรมการผังเมือง

คณะกรรมการผังเมืองระดับจังหวัด

กฎกระทรวงให้ ใช้ บังคับผังเมืองรวม

ข้ อบัญญัติท้องถินให้ ใช้ บังคับผังเมืองรวม

ภาพที่ 22 การเปรียบเทียบกระบวนการพิจารณาไตรตรองและใหความเห็นชอบผังเมืองรวมของ
คณะกรรมการผังเมือง และคณะกรรมการผังเมืองในระดับจังหวัด
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2.2 เสนอแนะแนวทางการกําหนดองคประกอบของผังเมืองรวม
ประกอบด วย การกําหนดนโยบายการพั ฒนาเมืองตามผังเมืองรวม การจัด ทําแผนที่ /
แผนผัง การจัดทําแผนการลงทุนตามนโยบายการพัฒนาเมือง แผนงาน/โครงการพัฒนา และการกําหนด
มาตรการ และวิธีการเพื่อลดความเหลื่อมล้ําของผูครองสิทธิ์ในประเภทการใชประโยชนที่ดินตามผังเมืองรวม
โดยเสนอแนะภายใตหลักการวางและจัดทําผังเมือง มีรายละเอียด ดังนี้
2.2.1 กํ าหนดให มีเนื้ อหาของนโยบายการพัฒนาเมื องรายสาขาเปนสาระสํา คัญไวใน
กฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมในดาน
2.2.1.1 การใชประโยชนที่ดิน
2.2.1.2 การคมนาคมและการขนสง
2.2.1.3 การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
2.2.1.4 บริการสาธารณะ
2.2.1.5 สิ่งแวดลอม
2.2.1.6 การปองกันภัยพิบัติ
2.2.1.7 การกํ าหนดพื้นที่เฉพาะ เชน พื้นที่พัฒนาศูนยกลางพาณิชยกรรม พื้นที่
การคาการลงทุนชายแดน พื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติ
2.2.1.8 นโยบายอื่นๆ (ตามความจําเปน)
2.2.2 จัดทําแผนที/่ แผนผัง ซึ่งเปนรายละเอียดของผังเมืองรวม ประกอบดวย
2.2.2.1 แผนที่ซึ่งแสดงสถานการณปจจุบันของเมืองและชุมชนในเขตวางผัง
2.2.2.2 แผนที่หรือแผนผังตามนโยบายการพัฒนาเมือง เพื่อใหเกิดความชัดเจน
ในการดําเนินการตามนโยบายการพัฒนาเมืองในดานการใชประโยชนที่ดิน การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
คมนาคมและขนสง สาธารณูป โภค สาธารณูป การ และบริการสาธารณะ และการกํา หนดพื้ นที่ เฉพาะ
และอื่นๆ (ตามความจําเปน)
2.2.2.3 แผนผังการใชประโยชนที่ดินตามที่ไดจําแนกประเภท
2.2.2.4 การจัดทําขอกําหนด ซึ่งเปนหลักเกณฑ หรือเงื่อนไขในการกําหนดกิจกรรม
ในเมือง
2.2.2.5 การจัดทําเอกสารประกอบการวางและจัดทําผังเมืองรวม แบงออกเปน
2 สวน ไดแก เอกสารทางกฎหมายซึ่งจัดทําเปนรายกาประกอบแผนผังการใชประโยชนที่ดิน และเอกสาร
เพื่อเปดเผยขอมูลสูสาธารณะ ไดแก รายงายผลการศึกษา วิเคราะห การวางและจัดทําผังเมืองรวม และขอมูล
การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําผังเมืองรวม ซึ่งจะชวยสรางความตระหนักรูและความเขาใจที่ดีตอ
การผังเมืองใหเปนที่รับรูตอสาธารณชน
2.2.3 จัดทําแผนการลงทุนตามนโยบายการพัฒนาเมือง ควบคูกับการจัดทําแผนงาน/โครงการ
พัฒนาเมืองโดยกําหนดระยะเวลาของแผนงานหรือโครงการนั้นๆ เปนระยะสั้น/ระยะยาว ใหสอดคลองกับ
นโยบายการพัฒนาเมืองและคูขนานไปกับการวางและจัดทําผังเมืองรวม
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ทั้งนี้ การจัดทํ าแผนการลงทุ นในเขตผังเมื องรวมที่ มีองคกรปกครองส วนท องถิ่ น
รวมกันวางและจัดทํ าผั งเมื องรวมหลายแห ง ควรคํานึ งถึ งความสามารถในการรวบรวมงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อดําเนินการตามผังเมืองรวม นอกจากนี้ ยังมีขอจํากัดในการจัดทําแผนงาน/
โครงการพัฒนาเมือง ไมสามารถดําเนินการตามนโยบายใหครบทุกดาน ทําใหการดําเนินการตามนโยบาย
ในบางสาขาจึงไมมีแผนเงินรองรับ

ภาพที่ 23 ความเชื่อมโยงของการกําหนดนโยบายกับการจัดทําแผนที/่ แผนผัง และแผนงาน/โครงการ
พัฒนาตามนโยบายการพัฒนาเมือง
2.2.4 การกําหนดมาตรการ และวิธีการเพื่อลดความเหลื่อมล้ําของผูครองสิทธิ์ในประเภท
การใชประโยชนที่ดินตามผังเมืองรวม ดวยวิธกี ารโอนสิทธิการพัฒนา (TDR) และวิธีการจัดเก็บภาษีทรัพยสิน
ไดแก
2.2.4.1 การโอนสิทธิการพัฒนา (TDR) ไดแก
1. กําหนดพื้นทีส่ งสิทธิใ์ นบริเวณพื้นที่ผังเมืองรวมที่กําหนดใหเปนพื้นที่อนุรักษ
หรือมีความสําคัญทีค่ วรไดรับการอนุรักษ หรือพื้นที่สาธารณะประโยชน
2. กําหนดพื้นทีร่ ับสิทธิใ์ นบริเวณพื้นที่ผังเมืองรวมที่สงเสริมใหเกิดการพัฒนา
ตามนโยบายการพัฒนาเมือง ซึ่งภาครัฐไดจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวก โครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนา
เชน บริเวณศูนยกลางพาณิชยกรรมของเมือง เปนตน
3. กําหนดใหมีการซื้อ – ขายสิทธิการพัฒนา ในบริเวณการใชประโยชน
ที่ดินตามที่ไดจําแนกประเภทไวในผังเมืองรวมจากพื้นที่หนึ่ง (พื้นที่สงสิทธิ์) ไปอีกพื้นที่หนึ่ง (พื้นที่รับสิทธิ์)
โดยแบงออกเปน 2 วิธี ไดแก การซื้อขายสิทธิใ์ นการใช FAR จากพืน้ ที่ตั้งอาคารนอกเขตสงเสริมไปยังพื้นทีใ่ น
เขตสงเสริมการพัฒนา และการโอนสิทธิการพัฒนาจากพืน้ ทีเ่ กษตรกรรมไปยังพื้นทีใ่ นเขตสงเสริมการพัฒนา
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2.2.4.2 การกําหนดวิธีการจัดเก็บภาษีทรัพยสิน
ภาษี ทรั พ ย สิ น หมายถึ ง ภาษี ที่ จัด เก็ บ จากผู ค รอบครองทรั พ ย สิ น ทุ ก
ประเภททั้งสังหาริมทรัพยและอสังหาริมทรัพย (ลันตา อุตมะโกคิน, 2553) ซึ่งรวมถึงภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง
ภาษีบํารุงทองที่ และภาษีโรงเรือน โดยการกําหนดอัตราการประเมินภาษี เพื่อสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ และ
ลดปญหาความเหลือ่ มล้ําของผูครอบครองที่ดินใหเกิดการใชประโยชนที่ดินตามที่จําแนกไวในผังเมืองรวมไดเต็ม
ประสิทธิภาพ โดยใหใช FAR ในการคํานวณมูลคาของทรัพยสินที่จัดเก็บภาษี และจะตองประเมินราคาทรัพยสิน
จากราคากลางตามมูลคาตลาด ทุก 2 ป มีเกณฑกําหนดวิธีการจัดเก็บภาษี ดังนี้
1. การก อสรางอาคารพาณิชยในที่ดินประเภทพาณิชยกรรม (สีน้ําตาล)
และที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและการอยูอาศัยหนาแนนมาก (สีแดง) ใหจัดเก็บภาษีจากแปลงที่ดินโดยไมมี
การยกเวนแปลงที่ดินขนาดเล็ก ทั้งนี้ ในที่ดินทีผ่ ูครอบครองปลอยใหเปนที่วางรกรางไมมีการพัฒนาพื้นที่ใดๆ
มากกวา 2 ปขึ้นไป จะตองถูกดําเนินการจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้นในอัตราสวน 2 เทา ของราคาประเมินที่ดินในปนั้นๆ
2. การกอสรางอาคารที่อยูอาศัยในที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนน ปานกลาง
(สีสม) และที่ดินประเภททีอ่ ยูอาศัยหนาแนนนอย (สีเหลือง) ใหยกเวนการจัดเก็บภาษีแปลงที่ดิน ที่มีขนาด
นอยกวา 100 ตารางวา
3. ยกเวนการจัดเก็บภาษีแ ปลงที่ดินที่มีขนาดตั้งแต 5 ไรขึ้นไป ในที่ดิ น
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
สําหรับข อเสนอแนะวิธีการจัดเก็บภาษีทรัพยสินนั้น ผูวิจัยนําเสนอเพีย ง
กรอบแนวคิดเบื้องตนเทานั้น ซึ่งยังขาดขอพิจารณาทางดานการเงินและการคลัง ของทองถิ่น และเพื่อให
การวิจัยมีความสมบูรณยิ่งขึ้น สามารถนําไปสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรมได จึงควรมีการวิจัยการจัดเก็บภาษี
ทรัพยสินของทองถิ่นจากการใชประโยชนที่ดินแตละประเภทตามผังเมืองรวมในการวิจัยขั้นตอไป
ทั้ง นี้ ผู วิจัย ได สรุ ป ข อเสนอแนะแนวทางการกํ า หนดโครงสร า งและองค ประกอบใหม ข อง
ผั ง เมื อ งรวม ในลั ก ษณะแผนภู มิ เพื่ อ ให เ กิ ด ความเข า ใจที่ ชั ด เจนยิ่ ง ขึ้ น ดั ง นี้ (แผนภู มิ ที่ 13)
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แผนภูมิที่ 13 แนวทางการกําหนดโครงสรางและองคประกอบใหมของผังเมืองรวม
3. สรุป
การอภิปรายผลและขอเสนอแนะ ตอบวัตถุประสงคการวิจัยสามารถอธิบายลักษณะโครงสราง
และองคประกอบของผังเมืองรวมในปจจุบันไดวา โครงสรางขอบเขตอํานาจ หนาที่ ภารกิจขององคกร บุคคล
และคณะกรรมการฯ ตางๆ ตองคํานึงถึงหลักการสําคัญของการกระจายอํานาจ ระหวางรัฐบาลกับองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น และระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกันเอง การกําหนดกิจการบริการสาธารณะและ
การบริหารจัดการใหเปนไปตามผังเมืองรวม และการจัดเก็บภาษีและรายไดของทองถิ่น สําหรับองคประกอบ
ของผังเมืองรวม มีลักษณะเปนแผนผังการใชประโยชนที่ดินควบคูกับการจัดทําขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน
การจัดทําโครงการถนน และโครงการบําบัดน้ําเสีย โดยนโยบายในกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมนั้น
หมายถึง การจัดทําแผนผังการใชประโยชนที่ดินตามที่ไดจําแนกประเภท และการดําเนินการตามผังเมืองรวม
กําหนดสิทธิ การพัฒนาของเอกชนในที่ดินแตละประเภท ซึ่ งไม สามารถชี้ นําวิธีปฏิบั ติเพื่อใหไดมาซึ่ งสิทธิ
การพัฒนานั้น สงผลใหเกิดความเหลื่อมล้ําจากการใชประโยชนที่ดินตามผังเมืองรวม ของประชาชนในที่ดิน
แตละประเภทที่ไมเทาเทียมกัน
ผลการตรวจสอบการวิเคราะหข อมูลและผลการสั มภาษณ ผูเชี่ยวชาญ และผูปฏิบัติ งานดาน
การผังเมือง ความเห็นสอดคลองกับผลการวิเคราะหขอมูลเขิงเปรียบเทียบ โดยเห็นวาควรมีการกําหนดนโยบาย
การพั ฒนาเมื องในแต ละดานให ครบถ วนชั ดเจน และจั ดทํ าแผนการลงทุ นให สอดคล องและคู ขนานไปกั บ
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การจัดทําผังเมืองรวม การกําหนดมาตรการ และวิธีดําเนินการตามผังเมืองรวม เพื่อลดความเหลื่อมล้ําจาก
การกํา หนดประเภทการใชป ระโยชน ที่ดิ นตามผั งเมืองรวม เสนอแนะวิ ธีการโอนสิ ทธิการพัฒนา (TDR) และ
การจัดเก็บภาษีของทองถิ่น สําหรับการกําหนดหนาที่ และภารกิจของภาครัฐ สวนใหญเห็นวานโยบายของ
รัฐบาลในการถายโอนภารกิจดานการผังเมืองใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น กําหนดหนาที่การวางและ
จัดทําผังเมืองรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไวแลว และสอดคลองกับพระราชบัญญัติการผังเมืองฉบับใหม
ขอเสนอแนะแนวทางการกําหนดโครงสรางและองคประกอบใหมของผังเมืองรวม มีดังนี้
3.1 ผลักดันใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานหลักในการวางและจัดทําผังเมืองรวม
และการบริหารจัดการใหเปนไปตามผังเมืองรวม
3.2 จั ดตั้ งคณะกรรมการผั งเมืองในระดั บจั งหวั ด เพื่ อพิ จารณาใหความเห็ นชอบผั งเมื องรวม
ที่ดําเนินการโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น และออกประกาศเปนขอบัญญัติทองถิ่นบังคับใชผังเมืองรวม ตาม
แนวทางการปรับปรุงพระราชบัญญัตกิ ารผังเมืองฉบับใหม
3.3 จัดทํานโยบายพัฒนาเมืองรายสาขาเปนสาระสําคัญหลักของผังเมืองรวม ควรคูกับการจัดทํา
แผนที/่ แผนผัง และแผนงาน/โครงการพัฒนาเมือง
3.4 กําหนดใหมีการจัดทําแผนการลงทุนคูขนานไปกับการวางและจัดทําผังเมืองรวม
3.5 กําหนมาตรการ วิธีดําเนินการเพื่อลดความเหลื่อมล้ําของผูครองสิทธิ์ในประเภทการใช
ประโยชนที่ดินตามผังเมืองรวม ดําเนินการดวยวิธีการโอนสิทธิการพัฒนา (TDR) และการจัดเก็บภาษีตาม
ผังเมืองรวม

บทที่ 7
บทสรุป
การวิจัยเรื่อง แนวทางการกําหนดโครงสรางและองคประกอบใหมของผังเมืองรวม ดําเนิน
การศึกษา คนควา วิจัย ตั้งแตการเสนอโครงการจนถึงการอภิปรายผลและขอเสนอแนะ (บทที่ 1 – 6) ไดดําเนินการ
ตามกระบวนการวิจัยในการรวบรวมขอมูล การศึกษา การประมวลผล การวิเคราะหขอมูล และการสรุปผล
ในบทที่ 7 นี้ จะเปนการสรุปผลการวิจัยที่เปนสาระสําคัญของการวิจัย ขอบกพรองในการวิจัย และขอเสนอแนะ
สําหรับการวิจัยขั้นตอไป มีรายละเอียด ดังนี้
สรุปสาระสําคัญและผลการวิจัย
การวิจัยนี้ เปนการศึกษาคนควาและวิเคราะห การวาง จัดทํา และดําเนินการตามผังเมืองรวม
โดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 เพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนาในภาพรวมของเมือง
และการใช ประโยชน ในทรัพยสินของภาครั ฐและเอกชนใหบรรลุ ตามเจตนารมณของการผั งเมือง โดยมี
วัตถุประสงคหลัก 3 ประการ ไดแก
1. เพื่อศึกษา หนาที่ ภารกิจขององคกร บุคคล และคณะกรรมการ ตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง
ที่เกี่ยวของกับกระบวนการวางและจัดทําผังเมืองรวม และการพิจารณาไตรตรองและใหความเห็นชอบผังเมืองรวม
2. เพื่อศึกษาองคประกอบของผังเมืองรวม (ตามมาตรา 17) ที่เกี่ยวของกับการกําหนดมาตรการ
พัฒนาเมืองที่สงผลตอสิทธิผูครอบครองในทรัพยสินทั้งของหนวยงานภาครัฐและเอกชน
3. เพื่อเสนอแนวทางการกําหนดโครงสรางและองคประกอบใหมของผังเมืองรวม ประกอบดวย
3.1 การกําหนดหนาที่ และภารกิจของภาครัฐซึง่ มีลักษณะเปนสัญญาประชาคมใหชัดเจน
3.2 การกําหนดเนื้อหาของนโยบายการพัฒนาเมืองในแตละดานใหครบถวนชัดเจน
3.3 การจัดทําแผนการลงทุนที่สอดคลองและคูขนานไปกับการจัดทําผังเมืองรวม
3.4 การกําหนดมาตรการ และวิธีดําเนินการตามผังเมืองรวม เพื่อลดความเหลื่อมล้ําจาก
การใชประโยชนที่ดินตามผังเมืองรวม
ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการตามกระบวนการวิจัยอยางถูกตอง นาเชื่อถือ โดยเริ่มจากการทบทวน
ทฤษฎี และการรวบรวมจัดเก็บขอมูลตางๆ เพื่อตอบวัตถุประสงคตามขอที่ 1 และขอที่ 2 สามารถอธิบาย
ลักษณะโครงสรางและองคประกอบของผังเมืองรวมในปจจุบันได ดังนี้
1. โครงสรางของอํานาจ หนาที่ และภารกิจขององคกร บุคคล และคณะกรรมการ ตามกฎหมาย
วาด วยการผังเมื อง ในกระบวนการวางและจั ดทํ าผั งเมืองรวม และกระบวนการพิ จารณาไตรตรองและให
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ความเห็นชอบผังเมืองรวมนั้น มีขอพิจารณาที่ตองคํานึงถึงตามแนวคิดการกระจายอํานาจหลังการการถายโอน
ภารกิจดานการผังเมืองใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดังนี้
1.1 อํานาจ หนาที่ และภารกิจระหวางรัฐบาลกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น และระหวาง
องคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกันเอง ซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมือง ในฐานะหนวยงานสวนกลาง มีอํานาจ
ในการกํากับ ดูแล ควบคุม และใหความชวยเหลือทางดานวิชาการในการวางและจัดทําผังเมืองรวม และ
การตรวจสอบมาตรฐานวิชาการและความโปรงใสในการวางและจัดทําผังเมืองรวมขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นไดตามที่เห็นสมควร
1.2 การมี ส วนร วมของทองถิ่นในการกํา หนดกิ จการบริการสาธารณะ และการบริ ห าร
จัดการใหเปนไปตามผังเมืองรวมในเขตการปกครองของตนไดอยางอิสระตามหลักประชาธิปไตย
1.3 วิธกี ารจัดเก็บภาษีของทองถิ่น และแหลงที่มาของรายได เพื่อใหทองถิ่นสามารถจัดทํา
แผนการลงทุนตามโครงการพัฒนาควบคูไปกับการวางและจัดทําผังเมืองรวมได
1.4 องคประกอบของผังเมืองรวม ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 (มาตรา 17)
จะตองจัดใหมีรายเอียดของผังเมืองรวมตามที่กฎหมายกําหนดไว ผลการรวบรวมขอมูลกฎกระทรวงใหใช
บังคับผังเมืองรวม ทําใหทราบวาผังเมืองรวมมีลักษณะเปนแผนผังนโยบายการใชประโยชนที่ดิน การกําหนด
ที่ตั้งโครงการคมนาคมและขนสง โครงการกิจการสาธารณูปโภค และมาตรการควบคุมซึ่งจัดทําเปนขอกําหนด
การใชประโยชนที่ดิน เปนไปตามวัตถุประสงคของการผังเมือง (มาตรา 4) ซึ่งสงผลใหการกําหนดมาตรการ
พัฒนาในภาพรวมของเมือง เปนการควบคุมการใชประโยชน การจํากัดสิทธิการพัฒนาของเอกชน และการหาม
ใชประโยชนที่ดินผิดไปจากที่กําหนดหรือขัดกับขอกําหนดของผังเมืองรวม
จากนั้น ผูวิจัยไดนําผลการศึกษาดังกลาว มาวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบกับผลการศึกษา จาก
กรณีศึกษาผังเมืองของตางประเทศที่ประสบความสําเร็จดานการพัฒนาเมือง ไดแก ประเทศอังกฤษ และ
ประเทศสหรัฐอเมริกา และผลการศึกษาการปรับปรุงพระราชบัญญัติการผังเมือง ฉบับใหม แลวจําแนกขอมูล
ที่มีลักษณะเดนควรสงเสริม ขอมูลที่เปนจุดออนควรปรับปรุงแกไข และขอมูลที่เปนโอกาสสามารถพัฒนาได
เพื่อนํามากําหนดโครงสรางและองคประกอบใหมของผังเมืองรวมในเบื้องตน และนําไปสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ
และผูปฏิบัติงานดานการผังเมือง เพือ่ ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะใน 4 ประเด็นหลัก ไดแก
1. การกําหนดหนาที่ และภารกิจของภาครัฐซึ่งมีลักษณะเปนสัญญาประชาคมใหชัดเจน
2. การกําหนดเนื้อหาของนโยบายการพัฒนาเมืองในแตละดานใหครบถวนชัดเจน
3. การจัดทําแผนการลงทุนที่สอดคลองและคูขนานไปกับการจัดทําผังเมืองรวม
4. การกําหนดมาตรการ และวิธีดําเนินการตามผังเมืองรวม เพื่อลดความเหลื่อมล้ําจากการใช
ประโยชนที่ดินตามผังเมืองรวม
จากนั้น ดําเนินการตรวจสอบผลการวิเคราะหขอมูลเชิงเปรียบเทียบ ผลการทบทวนทฤษฎี
และผลการสัมภาษณขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ และผูปฏิ บัติงานดานการผังเมือง ดวย
วิธีการตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา (Triangulation) สรุปผลการตรวจสอบผลการวิเคราะหขอมูลได ดังนี้
1. การวิเคราะหขอมูลตามหลักแนวคิดการกระจายอํานาจสูทองถิ่น สงผลใหเกิดการถายโอน
ภารกิจดานการผังเมืองจากรัฐบาลสวนกลางสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อผลักดันการมีสวนรวมของ

182

องคกรปกครองสวนทองถิ่นในการกํ าหนดกิจการบริการสาธารณะและการบริหารจัดการเมืองใหเปนไปตาม
ผังเมืองรวมในเขตการปกครองของตนไดอยางอิสระตามหลักประชาธิปไตย ประกอบดวย
1.1 การกํ าหนด อํ านาจ หน าที่ บทบาทที่ชั ดเจนระหวา งรั ฐบาลกับ องค กรปกครองสวน
ทองถิ่น และระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกันเอง ในการวางและจัดทําผังเมืองรวม
1.2 การกําหนดบุคคล หรือคณะกรรมการในกระบวนการพิจารณาไตรตรองและใหความเห็นชอบ
ผังเมืองรวมตามกฎหมายผังเมือง เพื่อตรวจสอบความโปรงใส ในการวาง จัดทํา และการดําเนินการตามผังเมืองรวม
และถวงดุลอํานาจของทองถิ่นในการบริหารจัดการเมืองใหเปนไปตามผังเมืองรวมไดอยางเหมาะสม
1.3 การกําหนดวิธีการจัดเก็บภาษีและรายไดของทองถิ่น จากการกําหนดประเภทการใช
ประโยชนที่ดินตามผังเมืองรวม เพื่อใหทองถิ่นนํารายไดจากการจัดเก็บภาษีดังกลาวมาจัดทําแผนการลงทุน
ตามโครงการพัฒนาควบคูไปกับการวางและจัดทําผังเมืองรวม
2. การวิเคราะหขอมูลตามหลักการจัดทําผังเมือง ไดแสดงใหเห็นวา ผังเมืองรวมมีลักษณะเปน
ผังเมืองเชิงนโยบายเพื่อกําหนดกรอบแนวทางการพัฒนาเชิงพื้นที่ การควบคุมการใชประโยชนในทรัพยสิน
ภาครัฐและเอกชน และการชี้นําแนวทางการพัฒนาของเมืองใหมีความเจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจ สังคม
และรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมของเมืองเพื่อความอยูดีกินดีของประชาชนในเมือง และเพื่อให
ผังเมืองรวมที่จัด ทําขึ้นสามารถนํา ไปปฏิบัติใหเกิดเปนรูปธรรมไดอย างมีประสิทธิภาพ องคประกอบของ
ผังเมืองรวม จึงจําเปนตองมีรายละเอียดในเรื่องตางๆ ประกอบดวย
2.1 การกําหนดนโยบายการพัฒนาเมืองในรายสาขาเพื่อกําหนดกรอบการพัฒนาเมืองให
ครอบคลุมทุกด าน และนําไปสูการจัดทําแผนที่/แผนผัง ตามนโยบาย และการจัดทํ าแผนงาน/โครงการ
พัฒนาเมือง
2.2 การจัดทําแผนผังการใชประโยชนที่ดินและขอกําหนดเพื่อควบคุมการใชประโยชนที่ดิน
และความหนาแนนของเมือง
2.3 การจัดทําแผนการลงทุนใหสอดคลองกับแผนงาน/โครงการพัฒนาเมือง คูขนานไปกับ
การจัดทําผังเมืองรวม
2.4 การกําหนด มาตรการ วิธีดําเนินการตามผังเมืองรวมเพื่อใชอํานาจกฎหมายควบคุม
การใชประโยชนที่ดินใหเปนไปตามขอกําหนด การสงเสริมการพัฒนาโดยการใหสิทธิพิเศษเพื่อกระตุนใหเกิด
การปฏิบัติ และการจัดสรางโครงสรางพื้นฐานที่เอื้อตอการพัฒนาในพื้นที่ที่สงเสริมใหเกิดการพัฒนาตาม
ผังเมืองรวม
นอกจากนี้ ผลการตรวจสอบการวิ เ คราะห ข อมู ล ได แ สดงให เ ห็ นอี กว า ตามหลั ก แนวคิ ด
การกระจายอํานาจสูทอ งถิ่น และหลักการจัดทําผังเมืองไดใหความสําคัญกับความเทาเทียมกันของประชาชน
ในสังคมจากการกําหนดสิทธิการใชประโยชนที่ดินในแตละประเภทที่ประชาชนทุกคนจะตองปฏิบัติใหเปนไป
ตามแผนผั ง การใช ป ระโยชน ที่ ดิ นและข อกํ า หนดตามที่ กํา หนดไว ดั ง นั้ น การกํ า หนดมาตรการ และ
วิธีดําเนินการตามผังเมืองรวมจึงตองคํานึงถึงสิทธิการใชประโยชนที่ดินในแตละประเภทของประชาชนอยาง
เทาเทียมกัน
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ดังนั้น ขอสรุปผลการตรวจสอบการวิเคราะหขอมูล และผลการวิจัยที่ผานมา สามารถตอบ
วั ต ถุ ป ระสงค ข องการวิ จั ย ในข อ 3 ได สํ า เร็ จ สามารถเสนอแนะแนวทางการกํ า หนดโครงสร า งและ
องคประกอบใหมของผังเมืองรวมได ดังนี้
1. กําหนดใหองคกรปกครองส วนทองถิ่นเปนหนวยงานหลักในการวางและจัดทํ าผังเมืองรวม
รวมทั้งการบริหารจัดการใหเปนไปตามกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวม
2. จัดตั้งคณะกรรมการผังเมืองในระดับจังหวัด ทําหนาที่พิจารณาใหความเห็นชอบผังเมืองรวม
ที่ดําเนินการ โดยองค กรปกครองสวนทองถิ่ น และออกประกาศเป นขอบัญญัติ ทองถิ่ นบังคั บใชผั งเมืองรวม
ตามแนวทางการปรับปรุงพระราชบัญญัตกิ ารผังเมืองฉบับใหม
3. กําหนดใหมีเนื้อหาของนโยบายพัฒนาเมืองรายสาขาเปนสาระสําคัญไวในกฎกระทรวงใหใช
บังคับผังเมืองรวม ควรคูกับการจัดทําแผนที/่ แผนผัง และแผนงาน/โครงการพัฒนาเมืองในระยะสั้นและยาว
4. กําหนดใหเจาพนักงานการผังจัดทําแผนการลงทุนตามนโยบายการพัฒนาเมืองคูขนานไปกับ
การวางและจัดทําผังเมืองรวม
5. กําหนมาตรการ วิธีดําเนินการเพือ่ ลดความเหลื่อมล้ําของผูครองสิทธิ์จากการกําหนดประเภท
การใชประโยชนที่ดินตามผังเมืองรวม ดวยวิธีการโอนสิทธิ์การพัฒนา (TDR) และวิธีการจัดเก็บภาษีทรัพยสิน
และภาษีการพัฒนา
ขอเสนอแนะแนวทางการกําหนดโครงสรางและองคประกอบใหมของผังเมืองรวมนี้ เปนเพียง
การเสนอแนะแนวทางเพื่อนําไปสูการปฏิบัติที่สงผลดีตอการสงเสริมเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดลอมของ
เมืองในอนาคต ซึ่งในทางปฏิบัติจะสามารถทําใหเกิดผลทีเ่ ปนรูปธรรมไดหรือไมนั้น ตองอาศัยความรวมมือ
จากภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และองคกรตางๆ ที่เกี่ยวของกับการผังเมืองเขามามีสวนรวมเพื่อกําหนด
ทิศทางการพัฒนาเมืองดวยวิธีการผังเมืองใหเปนที่รับรูและเขาใจอยางกวางขวาง ซึ่งจะชวยใหการศึกษา
แนวทางการกํ า หนดโครงสร า งและองค ป ระกอบใหม ข องผั ง เมื อ งรวมถู กนํ า ไปใช ให เ กิ ด ประโยชน ต อ
การพัฒนาเมืองและชุมชนในประเทศไทยไดตอไป
ขอบกพรองในการวิจัย
ผูวิจัยไดพบขอบกพรองในการวิจัย ซึ่งสงผลตอการดําเนินการวิเคราะหขอมูลการตรวจสอบผล
การวิเคราะหขอมูล และกระบวนการวิจัย ซึ่งอาจดําเนินการไดไมครบถวน เนื่องจาก
1. การวิจัยนี้ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ กําหนดขอบเขตการวิจัยเฉพาะดานเนื้อหาโดยวิเคราะห
ขอมูลจากเอกสาร สงผลใหการวิเคราะหขอมูลในการวิจัยนี้ เปนการคนควาขอมูลจากเอกสารเปนสวนใหญ
2. การกําหนดประเด็นการวิจัย ไมครอบคลุมประเด็นในเชิงพื้นที่ ซึ่งการวางและจัดผังเมืองรวม
ของแตละพื้นทีย่ อยมีลักษณะทางกายภาพ สภาพเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมที่แตกตางกันออกไปสงผล
ตอลักษณะโครงสรางและองคประกอบผังเมืองรวมทีแ่ ตกตางกันไปตามศักยภาพและขอจํากัดของแตละพืน้ ที่
ซึ่งการวิจัยนี้ ไมไดกลาวถึงรายละเอียดในประเด็นนี้
3. ความหมายของคํ า วา “โครงสร า งและองคป ระกอบของผั งเมื องรวม” ในการรั บ รูแ ละ
ความเขาใจของแตละบุคคลมีความแตกตางกัน สงผลตอการกําหนดขอบเขตการศึกษา แนวทางการวิจัย
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และการสื่อสารสูภายนอก เพื่อนําเสนอผลงานการวิจัย ตอที่ประชุมทางวิ ชาการ หรือการเผยแพรตีพิมพ
ผลงานการวิจัย ตองอาศัยความเขาใจและการตีความระหวางผูวิจัยกับผูรับสาร
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยขั้นตอไป
เพื่อใหการวิจัย เรื่อง แนวทางการกําหนดโครงสรางและองคประกอบใหมของผังเมืองรวม นําไปสู
การเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง โครงสรางและองคประกอบของผังเมืองรวมในอนาคต ซึ่งผูที่มีสวนเกี่ยวของกับ
การผังเมือง และการวางและจัดทําผังเมืองรวม จะไดนําไปศึกษาเพื่อทบทวนประสิทธิภาพของผังเมืองรวม
และการนําไปปฏิบัติใหเกิดสัมฤทธิ์ผลในการวางแผนการพัฒนาเชิงพื้นที่ของประเทศในดานการผังเมืองนั้น
ผูวิจัยจึงขอเสนอหัวขอสําหรับการวิจัยในขั้นตอไป ซึ่งจะสงผลใหเกิดการศึกษาวิจัย การพัฒนางานดานผังเมือง
โดยเฉพาะการวางและจัดทําผังเมืองรวมของประเทศไทยครอบคลุมประเด็นในสวนที่เกี่ยวของกับอํานาจ
หนาที่ ภารกิจขององคกรปกครองทองถิ่นในการวางและจัดทําผังเมืองรวม และการกําหนดมาตรการและ
วิธีการเพื่อลดความเหลื่อมล้ําของผูครองสิทธิ์จากการจําแนกประเภทการใชประโยชนที่ดินตามผังเมืองรวม
เพื่อใหการวิจัยนี้มีความสมบูรณยิ่งขึ้น ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยขั้นตอไป จึงประกอบดวย
1. การวิจัยศักยภาพและความพรอมของทองถิ่นในการวางและจัดทําผังเมืองรวม
2. การวิจัยทางดานการเงินและการคลังของทองถิ่น ในการบริหารจัดการและการพัฒนาเมือง
ใหเปนไปตามผังเมืองรวม
3. การวิจัยการพัฒนาเครื่องมือการโอนสิทธิการพัฒนาเพื่อลดความเหลื่อมล้ําของผูครองสิทธิ์
จากการกําหนดประเภทการใชประโยชนที่ดินตามผังเมืองรวม
4. การวิจัยการพัฒนาวิธีการจัดเก็บภาษีทรัพยสินของทองถิ่นจากการจําแนกประเภทการใช
ประโยชนที่ดินตามผังเมืองรวม
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แนวทางการกําหนดโครงสรางและองคประกอบใหมของผังเมืองรวม
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คํานํา
การศึ กษาวิ จัย เรื่ อง แนวทางการกํ าหนดโครงสร างและองคป ระกอบใหม ของผั งเมืองรวม
มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาการวาง จัดทํา และการดําเนินการตามผังเมืองรวม เพื่อนําไปสูการกําหนดหนาที่
และภารกิจของภาครัฐใหชัดเจน การกําหนดเนื้อหาดานนโยบายการพัฒนาเมืองที่ชัดเจนครอบคลุมทุกดาน
และการสรางความเปนธรรมจากการกําหนดการใชประโยชนที่ดินตามผังเมืองรวม
การวิจัยนี้ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบดวย การทบทวนทฤษฎี แนวคิดการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น และหลักการวางและจัดทําผังเมือง เพื่อกําหนดกรอบการศึกษาโครงสราง
และองคประกอบขอผังเมืองรวม โดยรวบรวมขอมูลจากกฎกระทรวงผังเมืองรวม และการวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบ
กรณีศึกษาผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 และตางประเทศ (อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา) นําไปสู
การกําหนดโครงสรางและองคประกอบใหมของผังเมืองรวมเบื้องตน เพื่อขอความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
โดยมีประเด็นการสัมภาษณ ดังนี้
1. ทานมีความคิดเห็นอยางไร ตอการกําหนดโครงสรางและองคประกอบใหมของผังเมืองรวม
ในประเด็นตอไปนี้
1.1 การผลั กดันให องค กรปกครองส วนท องถิ่ น เปนหน วยงานหลั กในการวางและจั ดทํ า
ผังเมืองรวม รวมทั้งการบริหารจัดการใหเปนไปตามผังเมืองรวม
1.2 กระจายอํ านาจการพิ จารณาให ความเห็ นชอบผั งเมื องรวมลงสู ภู มิภาค โดยเพิ่ มเติ ม
คณะกรรมการผังเมืองระดับจังหวัด ทําหนาที่พิจารณาใหความเห็นชอบผังเมืองรวมที่ดําเนินการโดยองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งการตรากฎหมายทองถิ่น โดยออกเปนขอบัญญัติทองถิ่นบังคับใชผังเมืองรวม
1.3 การกําหนดเนื้อหาของนโยบายการพัฒนาเมืองรายสาขาเปนสาระสําคัญไวในผังเมืองรวม
1.4 การจัดทํารายละเอียดของผังเมืองรวม ประกอบดวยเนื้อหา ดังนี้
1.4.1 การจัดทําแผนที/่ แผนผัง และแผนงาน/โครงการพัฒนาเมืองระยะสั้น/ระยะยาว
1.4.2 การจัดทําแผนผังการใชประโยชนที่ดิน/ขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน
1.4.3 การจัดทําแผนการลงทุนที่สอดคลองกับนโยบายและคูขนานไปกับผังเมืองรวม
1.5 การกําหนดมาตรการเพื่อลดความเลี่ยมล้ําจากการใชประโยชนที่ดินและขอกําหนด
2. ขอเสนอแนะที่มีตอการกําหนดโครงสรางและองคประกอบใหมของผังเมืองรวม
ทั้งนี้ ผลที่ไดจากสัมภาษณผูวิจัยจะไดนําไปใชประกอบผลการวิจัย เพื่ออภิปรายผลและเสนอแนะ
ผลการวิจัยตอไป
.......................................................................
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สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูเชี่ยวชาญดานผังเมือง
1.1 สัมภาษณวันที.่ ................เดือน...............................................พ.ศ. ........................
1.2 ขอมูลทั่วไป
ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)...................................................นามสกุล...........................................................
อายุ ...................ป

อาชีพ (ตําแหนง)...................................................................................................

สวนที่ 2 ความคิดเห็นที่มีตอการกําหนดโครงสรางและองคประกอบของผังเมืองรวมใหม
คําชี้แจง : โปรดทําเครื่องหมายขีดถูก  ลงในชอง เห็นดวย หรือ ไมเห็นดวย ในประเด็นดังตอไปนี้
1. ทานมีความคิดเห็นอยางไรกับการกําหนดโครงสรางและองคประกอบใหมของผังเมืองรวม
ดานโครงสราง
 ผลักดันใหองค กรปกครองสวนทองถิ่ น เปนหนวยงานหลักในการวางและจัดทําผั งเมืองรวม
รวมทั้งการบริหารจัดการใหเปนไปตามผังเมืองรวม
 กระจายอํานาจการพิจารณาใหความเห็นชอบผังเมืองรวมลงสูภูมิภาค
 กําหนดใหมคี ณะกรรมการผังเมืองระดับจังหวัด ทําหนาที่พิจารณาใหความเห็นชอบผังเมืองรวม
ที่ดําเนินการโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น
 การตรากฎหมายทองถิ่น โดยออกเปนขอบัญญัติทองถิ่นบังคับใชผังเมืองรวม
 อื่นๆ โปรดแสดงความคิดเห็น....................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
ดานองคประกอบผังเมืองรวม
 การกําหนดเนื้อหาของนโยบายการพัฒนาเมืองรายสาขาเปนสาระสําคัญไวในผังเมืองรวม
 การจัดทํารายละเอียดของผังเมืองรวม ประกอบดวยเนื้อหา ดังนี้
- การจัดทําแผนที/่ แผนผัง และแผนงาน/โครงการพัฒนาเมืองระยะสั้น/ระยะยาว
- การจัดทําแผนผังการใชประโยชนที่ดิน/ขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน
- การจัดทําแผนการลงทุนที่สอดคลองกับนโยบายและคูขนานไปกับผังเมืองรวม
 การกําหนดมาตรการเพื่อลดความเลี่ยมล้ําจากการใชประโยชนที่ดินและขอกําหนด
- การกําหนดเงื่อนไขการพัฒนาตามแผนผังการใชประโยชนที่ดิน
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- การกําหนดวิธีการจัดเก็บภาษีจากการกําหนดประเภทการใชประโยชนที่ดิน
โปรดแสดงความคิดเห็น......................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
สวนที่ 3 ขอเสนอแนะที่มีตอแนวทางการกําหนดโครงสรางและองคประกอบใหมของผังเมืองรวม
ขอเสนอแนะ......................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

ผูวิจัยขอขอบคุณทุกทาน
ที่สละเวลาอันมีคาและความอนุเคราะหในการใหสัมภาษณ มา ณ โอกาสนี้
.......................................................................
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แนวคิดและทฤษฎีในการวิเคราะห
การตรวจสอบและการวิเคราะหขอมูล
สุมิตร สุวรรณ (2556) ไดกลาววา หลังจากที่ผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลแลว จะตอง
ตรวจสอบขอมูลและการวิเคราะหขอมูล ซึ่งการวิจัยเชิงคุณภาพมักจะใชการตรวจสอบขอมูลดวยวิธีที่เรียกวา
การตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา (triangulation) ไดแก
1. การตรวจสอบสามเสาด านขอมูล จะพิจารณาเวลา สถานที่ และบุคคลที่แตกตางกั น
กลาวคือ ถา ขอมูลเวลา บุคคลที่แตกตางกันจะเหมือนหรื อไม หรือถา บุคคลผูใหขอมูลเปลี่ยนไปขอมู ล
จะเหมือนเดิมหรือไม
2. การตรวจสอบสามเสาดานผูวิจัย โดยการเปลี่ยนตัวผูสัมภาษณหรือสังเกต
3. การตรวจสอบสามเสาดานวิธีรวบรวมขอมูล โดยใชวิธีเก็บรวบรวมขอมูลตางๆ กัน เพื่อรวบรวม
ขอมูลเรื่องเดียวกัน เชน ใชวิธีสังเกตพรอมกับการซักถาม
เทคนิคการวิเคราะหขอ มูลเชิงคุณภาพ
เอื้อมพร หลินเจริญ (2555) ไดอธิบายถึง วิธีการหลักที่ใชในการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ
โดยเทคนิคการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพที่สําคัญๆ และนักวิจัยนิยมใช ไดแก การจําแนกหรือการจัดกลุม
ขอมูลการเปรียบเทียบเหตุการณ การวิเคราะหสวนประกอบ การวิเคราะหแบบอุปนัย และการวิเคราะห
ขอมูลทีเ่ ปนเอกสาร ซึ่งเทคนิคการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพแตละเทคนิคนั้นผูเขียน ไดนําเสนอรายละเอียด
พรอมตัวอยางประกอบตามลําดับ ดังนี้
1. การวิเคราะหโดยการจําแนกชนิดขอมูล (Typological Analysis) การวิเคราะหโดยจําแนก
ชนิดขอมูล คือ การจําแนกขอมูลเปนชนิด (Typologles) ในกรณีที่ไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลแลว ผูวิจัย
จําเปนที่จะตองนําขอมูลมาจัดระบบโดยอาศัยหลักเกณฑที่ผูวิจัยกําหนดขึ้น ซึ่งการจําแนกหรือการจัดกลุม
ขอมูลนี้ แบงไดเปน 2 ประเภท ไดแก
1.1 การจําแนกขอมูลในระดับจุลภาค การจําแนกขอมูลระดับนี้ ไดแก การวิเคราะหคําหลัก
(Domain Analysis) กับการวิเคราะหสารระบบ (Taxonomy Analysis) การวิเคราะหคําหลัก เปนการจัด
กลุมคํา ชุด หนึ่ง ให อยู รวมกันโดยอาศัย ลักษณะความสัมพันธ บางอยา งของคํ าแตละคํา ที่นํามาใช จัด กลุ ม
สําหรับการวิเคราะหสารระบบจะมุงเนนแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางกลุมคํายอยๆ ดวยกันเองและ
คําหลักในภาพรวมทั้งหมด ลักษณะการจําแนกจัดกลุมคําหรือกลุมขอมูลจะมีความซับซอนและมีระดับความสัมพันธ
ระหวางคําตางๆ สูงกวาการวิเคราะหคําหลัก
1.2. การจําแนกขอมูลในระดับมหาภาค เปนการจําแนกขอมูลตามเหตุการณ (Event) หรือ
การวิเคราะหเหตุการณตามเรื่องราว (Event Analysis) ที่ปรากฏ ซึ่งการวิเคราะหขอมูลในระดับมหาภาค
แบงไดเปน 2 วิธี คือ การวิเคราะหเหตุการณแบบอิงทฤษฎี และแบบไมอิงทฤษฎี
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2. การวิเคราะหโดยการเปรียบเทียบเหตุการณ (Constant Comparison) การวิเคราะห
โดยการเปรียบเทียบเหตุการณ คือ การใชวิธีการเปรียบเทียบ โดยการนําขอมูลมาเทียบเปนปรากฏการณ
ซึ่งวิธีการนี้ สามารถทําไดโดยผูวิจัยรวบรวมขอมูลแลวนํามาแยกตามชนิด แลวทําการเปรียบเทียบโดยการจัดทํา
ตารางเพื่อหาความสัมพันธจากสิ่งตางๆ และสรุปผลออกมา ผลที่ไดจากการวิเคราะหดวยวิธีการนี้ จะทําใหได
ขอสรุปที่มีความเปนนามธรรมมากขึ้น และครอบคลุมหรือสามารถใชอางอิงเหตุการณที่เกิดขึ้นได
3. การวิเคราะหสวนประกอบ (Component Analysis) เปนการวิเคราะหคุณสมบัติของสวนประกอบ
ของขอมูลแตละชุด แลวนําคุณสมบัติของสวนประกอบของขอมูล มาเปรียบเทียบเพื่อหาลักษณะรวมทีเ่ หมือนกัน
และแตกตางกัน หลังจากนั้น จึงทําการสรุปบรรยายใหเห็นถึงความหมายของขอมูลเหลานั้น โดยการวิเคราะห
สวนประกอบจะกระทําไดก็ตอเมื่อมีขอมูลตั้งแตสองชุดขึ้นไป แตไมควรมากเกินสิบชุด เพราะ ถาหากขอมูล
มากเกินไปจะทําใหยากแกการสรุปขอมูล นอกจากนี้ การลงสรุปขอมูลที่เหมาะสมสําหรับนํามาวิเคราะห
สวนประกอบ ควรเปนขอมูลที่มีความละเอียดและไดจากการเก็บรวบรวมดวยการวิเคราะหที่เจาะลึก หรือ
เนนประเด็นที่สนใจ
4. การวิเคราะหสรุปอุปนัย (Analytic Induction) คือ การตีความสรางขอสรุปจากสิ่งที่เปน
รูปธรรม หรือปรากฏการณมองเห็นซึ่งไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลตั้งแต 2 ชุดขึ้นไป เมื่อผูวิจัยไดเห็นหรือ
สังเกตเหตุการณแลวจึงทําการสรุปขอมูล แตหากขอสรุปยังไมไดรับการตรวจสอบก็ถือวา ผลที่ไดเปนเพียง
สมมติฐานเปนขอสรุปซึ่งมีความเปนนามธรรมในระดับตนๆ ดังนั้น การวิเคราะหสรุปอุปนัย จัดไดวาเปน
วิธีการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพที่ ตองนํามาใชสําหรับวิเคราะห ขอมู ลในการวิจัยเชิงคุณภาพ เนื่องจาก
การวิ เ คราะห สรุ ป อุป นัย เปนการพิจารณาลักษณะรวมกันของขอมู ลรู ปธรรม เพื่ อสรุ ปลั กษณะดั ง กล า ว
โดยวิธีการวิเคราะหสรุปอุปนัย สามารถนํามาใชได 3 ลักษณะ ไดแก การวิเคราะหสรุปขอมูลจากบันทึก
ภาคสนามที่เป นส วนบันทึกละเอีย ดหรือบั นทึ กพรรณนา การวิเ คราะห สรุ ปข อมูล ที่ไดจากการวิเ คราะห
จําแนกหรือจัดกลุม และการวิเคราะหขอมูลที่ทําการวิเคราะหสวนประกอบแลว
5. การวิเคราะหขอมูลเอกสาร สามารถทําไดโดยวิธีการเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพวิธีเชิงปริมาณ
คือ การทําขอมูลของเอกสาร ไดแก ถอยคํา ประโยค หรือใจความที่ปรากฏในเอกสารเปนจํานวนที่วัดได
แลวแจงนับจํานวนของถอยคําประโยค หรือใจความเหลานั้น วิธีการวิเคราะหขอมูลแบบนี้ที่รูจักกันดี คือ
การวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis) ซึ่งปกติการวิเคราะหเนื้อหาจะทําตามเนื้อหาที่ปรากฏ (Manifest
content) ในเอกสารมากกวากระทํากับเนื้อหาที่ซอนอยู (Latent content) การวัดความถี่ของคําหรือ
ขอความในเอกสารหมายถึงคําหรือขอความที่มีอยู ไมใชคําหรือขอความที่ผูวิจัยตีความได การตีความจะ
กระทําในอีกขั้นตอนหนึ่ง ภายหลังเมื่อผูวิจัยสรุปขอมูล สวนวิธีการทางคุณภาพ คือ การตีความสรางขอสรุป
แบบอุปนัย (Induction) จากเอกสารดังกลาวประกอบกับ เอกสารอื่นๆ โดยอาจมีการแบงประเภทตาม
เนื้ อหาของเอกสารแล วเปรี ย บเที ย บเนื้ อหาประเภทต า งๆ เข า ด วยกั น ทั้ ง นี้ ในการวิ จัย เชิ ง คุ ณภาพ
การวิเคราะหขอมูลเอกสาร ไมเพียงแตสนใจแคขอความที่ปรากฏในเอกสาร แตตองพยายามคนหาและ
ตีค วามหมายที่ แ ฝงอยูในข อความเหลา นั้ นด วย โดยอาศั ย ขอมู ลที่ เ ก็บ รวบรวมมา ขอมู ลภู มิหลั ง หรื อ
สภาพแวดลอมอื่นๆ มาประกอบการวิเคราะหและตีความหมายของขอมูลดวย
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