บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
รำยงำนกำรศึกษำวิจัย เรื่อง ผังเมืองกับกำรคุ้มครองสิทธิชุมชนและสิทธิกำรมีส่วนร่วมของประชำชน
(จัดทำโดย ศูนย์กฎหมำยเพื่อกำรพัฒนำ สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ เสนอต่อ สำนักงำน
คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ เมื่อ มิถุนำยน ๒๕๕๘)
การศึกษาวิจัย เรื่อง "ผังเมืองกับการคุ้มครองสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน"
ได้ทาการรวบรวมข้อมูล ศึกษากรณีร้องเรียนของประชาชนและชุมชนในประเด็นผลกระทบจากการพัฒนาใน
พื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในผังเมืองที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิชุมชน การดาเนินงาน
ศึ กษานี้ นอกจากการศึ กษาเอกสารผั งเมื องและข้ อ ร้องเรี ยน ตลอดจนค าพิ พ ากษาที่ เกี่ ยวข้ อ งแล้ ว ยั ง
ปฏิบัติงานในพื้นทีร่ ่วมกับชุมชนที่ประสบปัญหาจากกระบวนการผังเมือง รวมทั้งชุมชนที่เห็นความสาคัญของ
ผังเมืองในการคุ้มครองสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ได้มีการรวมตัวทางานข้อมูลชุมชน
เพื่ อ มี ส่ ว นร่ ว มในกระบวนการผั งเมื อ งและร่ ว มก าหนดทิ ศ ทางการพั ฒ นาในผั งเมื อ ง นอกจากนี้ ใ น
กระบวนการทางานได้มีการประชุมรับฟังข้อเสนอแนะในการดาเนินการรวมทั้งการประชุมย่อยแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นต่อประเด็นปัญหาและแนวทางในการแก้ไขปัญหา
เนื่ อ งด้ ว ยในการศึ ก ษาและรวบรวมประเด็ น ผั ง เมื อ งจากกรณี ข้ อ ร้ อ งเรี ย นมายั ง ส านั ก งาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ง ชาติรวมทั้งประเด็นการมีส่วนร่วมและสิทธิชุมชนในผังเมืองที่ได้จากการ
ประชุมและประเด็นสาธารณะ ซึ่งส่วนมากเป็นเรื่องโครงการที่มีผลกระทบต่อชุมชนและขาดการมีส่วนร่วม
มีประเด็นด้านการใช้ที่ดินและการใช้ผังเมืองประกอบการพิจารณาและกรณีที่เกี่ยวข้องกับผังเมืองโดยตรง
ในด้านขั้นตอนและกระบวนการที่มีปัญหาการมีส่วนร่วม การเข้าถึงข้อมูลและการกาหนดสาระในผังเมืองที่
ชุมชนไม่ได้รับข้อมูล ขาดการมีส่วนร่วมและกระทบสิทธิชุมชน
การวิเคราะห์และสังเคราะห์สิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้านผังเมืองและด้าน
กฎหมาย มีข้อสรุปและข้อเสนอแนะซึ่งได้จากการวิเคราะห์ จากข้อเสนอของผู้ทรงคุณวุฒิ และจากการ
ประชุมรับฟังความคิดเห็นทั้งในส่วนการมีส่วนร่วมและสิทธิชุมชนในระดับการจัดทาแผนและผังนโยบาย ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับการจัดทาผังเมืองในระดับต่างๆการมีส่วนร่วมในกลไกการจัดทาผังเมือง การพิจารณา ตัดสินใจ
และการนาผังเมืองไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งจะมีผลต่อสิทธิชุมชนในการกาหนดแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินใน
การอนุรักษ์จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงและ
นามาตรฐานผังเมืองไปใช้ในการกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน การคุ้มครองสิทธิชุมชนในการใช้ผังเมือง
พิจารณาอนุมัติอนุญาตด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชน ท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการปรับปรุง
แก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ผลจากการศึ ก ษา รวบรวมปั ญ หา วิ เคราะห์ แ ละสั งเคราะห์ ด้ วยการมี ส่ วนร่ ว ม มี ข้ อ สรุ ป
ประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะกระบวนการผังเมืองเพื่อการคุ้มครองสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วม
ของประชาชน ดังนี้
1. กระบวนการผังเมืองเพื่อการคุ้มครองสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน
1.1 ด้านผังเมือง
1) โครงสร้าง การดาเนินการและการปฏิบัติตามผังเมือง
ผั งเมืองเป็ น กระบวนการนโยบายสาธารณะ เป็ นผั ง/แผนพั ฒ นาเชิงพื้ น ที่ ซึ่งเกี่ยวข้องกับ การ
วางแผนในระดับต่างๆ ทั้งระดับนโยบาย แผนระดั บชาติ ระดับภูมิภาค ระดับพื้นที่และในระดับองค์กรที่จะ
นาผังไปสู่การปฏิบัติและการใช้ประโยชน์ใ นการกาหนดกรอบทิศทางการพัฒนาพื้นที่ และการใช้ประโยชน์
ที่ดิน กล่าวได้ว่า ผังเมืองเป็นต้นทางของการกาหนดการใช้ประโยชน์พื้นที่ว่าจะพัฒนาในด้านใดได้ จึงจาเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องให้มีกลไกการมีส่วนร่วมทุกระดับ ตั้งแต่ระดับนโยบายและในกระบวนการวางผัง ทั้งการมี
ส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน
การผังเมืองเป็นมาตรการพัฒนาพื้นที่ โดยการดาเนินการวางและจัดทาผังเมืองรวมหรือผังเมือง
เฉพาะเพื่ อ การพั ฒ นาเชิ งพื้ น ที่ ซึ่ งผั งเมื อ งรวมจะเป็ น การจั ดท าแผนผั ง นโยบายและโครงการรวมทั้ ง
มาตรการควบคุมโดยทั่วไปเพื่อใช้เป็นกรอบในการพัฒนาและการดารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้อง
หรือชนบทส่วนผังเมืองเฉพาะนั้นเป็นแผนผังและโครงการที่ใช้เพื่อการดาเนินการพั ฒ นาหรือดารงรักษา
บริเวณเฉพาะแห่งหรือกิจการที่เกี่ยวข้องทั้งในเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท มีขอบเขตพื้นที่วางผัง
ไม่จ ากัด การจัดทาผังเมืองรวมส่วนใหญ่จะกาหนดขอบเขตพื้นที่ชุมชนเมืองระดับเทศบาลและบริเวณ
โดยรอบในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลและปัจจุบันมีการวางผังเมืองรวมครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัด
การบริหารจัดการผังเมือง ประกอบด้วยองค์กรการจัดทาและบริหารผังเมืองรวม กรมโยธาธิการ
และผังเมืองเป็นองค์กรหลักในการวางและจัดทาผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะโดยมีคณะกรรมการผังเมืองทา
หน้าที่กากับ ดูแล ให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง ให้ความเห็นชอบในการจัดทาผังเมืองรวม
และทาหน้าที่แนะนาเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการผังเมืองแก่หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ส่วนท้องถิ่นนั้นสามารถ
ดาเนินการวางและจัดทาผังเมืองรวมได้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการผังเมือง
ในการปฏิ บั ติ ให้ เป็ น ไปตามกฎกระทรวงผั งเมื อ งรวมนั้ น กรมโยธาธิ ก ารและผั งเมื อ งมี ห น้ า ที่
ประสานการปฏิบัติให้เป็น ตามการใช้บังคับกฎกระทรวงผังเมืองรวมและท้องถิ่นยังมีฐ านะเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นเป็นผู้ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎกระทรวงผังเมืองรวมและพระราชบัญญัติผังเมืองเฉพาะนอกจากนี้การ
พัฒนาให้เป็นไปตามแผนผังที่กาหนดตามกฎกระทรวงผังเมืองรวมขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังกล่าว จะ
ให้การประสานและถือปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎกระทรวงผังเมืองรวมมากน้อยเพียงใด ซึ่งกฎหมายว่าด้วยการ
ผังเมืองได้ฝากอานาจหน้าที่ในการดาเนินการไว้กับหน่วยงานอื่น

ทั้งนี้ ในการนาผังเมืองรวมไปสู่การปฏิบัตินั้น ยังมีปัญหาและข้อจากัดเนื่องด้วยคณะกรรมการ
ผัง เมือ งเป็ นเพียงองค์กรบริหารการกากับดูแลให้ มีการปฏิบัติตามกฎหมายและให้ความเห็นชอบในการ
จัดทาผังเมืองรวมก่อนนาเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยส่วนกรมโยธาธิการและผังเมืองไม่มี
อานาจสั่งการประสานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาแนวทางของผัง/แผนพัฒนาท้ายกฎกระทรวงผังเมืองรวม
ไปก าหนดแผนงานโครงการพั ฒ นาในพื้ น ที่ ได้ การก าหนดแผนงานโครงการพั ฒ นาพื้ น ที่ อ ยู่ ในความ
รับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงมีผลทาให้ไม่มีการดาเนินการให้เป็นไปตามผัง/แผนโครงการพัฒนา
แนบท้ายกฎกระทรวงผังเมืองรวมในหลายกรณี
2) สิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการผังเมือง
ปัญหาผังเมืองในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน มีทั้งในส่วน
ผังเมืองในเชิงโครงสร้างเนื้อหามาตรฐานที่มีผลต่อการมีส่วนร่ว มของประชาชนและชุมชนและการเข้าถึง
ข้อ มู ล ข่ าวสารที่ ป ระชาชนสามารถเข้ าใจเพื่ อ การมี ส่ ว นร่ว ม การน ามาตรฐานผั งเมื อ งไปสู่ ก ารจั ด ท า
ข้ อ ก าหนดการใช้ ที่ ดิ น ที่ คุ้ ม ครองสิ ท ธิ ในการด ารงชี วิ ต การประกอบอาชี พ และไม่ ก่ อ ผลกระทบต่ อ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ในส่วนของกระบวนการผังเมืองที่มีผลต่อสิทธิชุม ชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนมี ประเด็น
สาคัญคือ สิทธิในข้อมูลข่าวสารและการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการผังเมืองได้แก่
2.1) ช่ ว งระหว่ า งผั ง รอประกาศ ความล่ า ช้ า ในการประกาศและกรณี ผั ง เมื อ ง
หมดอายุการบังคับใช้ ซึ่งขาดการกาหนดมาตรการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารทาให้
เกิดการพัฒนากิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและขัดแย้งกับสาระสาคัญของผังเมืองและมีการ
ปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัดที่รอประกาศ โดยเป็นผังเมืองรวมจังหวัดที่ได้ผ่านกระบวนการมีส่วน
ร่วมของประชาชนตามกฎหมายแล้วและผ่านความเห็นชอบของกรรมการผังเมืองและขั้นตอนเพื่อ
เตรียมประกาศกฎกระทรวง แต่ได้มีการสั่งการให้ มีการปรับปรุงใหม่ โดยอ้างเหตุผ ลการสนอง
นโยบายรัฐ การลงทุน โดยขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน
2.2) ช่วงระหว่างการดาเนินการวางผัง ได้แก่ การที่ประชาชนไม่ได้รับข้อมูลข่าวสาร
ที่เข้าใจได้ก่อนการมีส่วนร่วมแสดงข้อคิดเห็น และการยื่นคาร้องและการมีส่วนร่วมส่วนใหญ่เป็น
การได้รับแจ้งในการเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นตามกฎหมาย ซึ่งมีการจัดอย่างน้อยหนึ่งครั้ง
และแม้ว่าอาจจะมีการจัดหลายครั้ง แต่เป็นการจัดประชุมชี้แจง โดยมีการให้ข้อมูล เพียงผังและ
ข้อกาหนดในการประชุม ข้อมูลล่วงหน้าเป็นเพียงการติดประกาศ และการที่ประชาชนต้องไปติด
ตามที่ ส านั ก งานโยธาธิ ก ารและผั งเมื อ ง รวมทั้ งจากอิ น เตอร์ เน็ ต มิ ได้ เป็ น การน าข้ อ มู ล มาใน
กระบวนการทาความเข้าใจร่วมกัน

2.3) ช่วงหลังประกาศใช้บังคับ เกี่ยวกับการใช้สิทธิในการขอแก้ไข ปรับปรุงและการ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารในการขอแก้ไขผังเมืองตลอดจนการมีส่วนร่วมของประชาชน สิทธิชุมชนที่จะมี
สิทธิในการตัดสินใจให้มีการปรับปรุงแก้ไข

1.2 ด้านกฎหมาย
จากการทางาน การรวบรวมเอกสารของคณะผู้วิจัย และกรณี ข้อร้องเรียนที่ได้มีการยื่นเข้ามายัง
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและคาพิพากษาในประเด็นที่เกี่ยวข้อง พบว่ามีประเด็นปัญหา
ด้านกฎหมายผังเมืองที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน ปรากฏใน
แต่ละช่วงระยะเวลาของการวางและจัดทาผังเมือง ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทา ระหว่างการประกาศบังคับใช้
จนกระทั่งสิ้นสุดระยะเวลาบังคับใช้
ช่วงระหว่างการจัดทาผังเมือง
เป็นกระบวนการขั้นตอนทางกฎหมาย ที่ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกาหนดทิศ
ทางการใช้ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ของชุ มชน ตามวัตถุ ประสงค์ ในการวางและจัดท าผั งเมื องรวม แต่ ปรากฏว่ า
กระบวนการจัดทาผังเมืองตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 และกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง ยังมิได้รับรองคุ้มครองสิ ทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสิทธิในการมีส่วนร่วมของประชาชน ใน
กระบวนการจั ดท าผั งเมื องตามที่ รั ฐธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจั กรไทย พุ ทธศักราช 2550 ได้ ก าหนดไว้
นอกจากนี้ พระราชบั ญ ญั ติ การผั งเมื อง พ.ศ. 2518 ในขั้ นตอนการรับฟั งความคิดเห็ นประชาชนจาก
การศึกษาพบว่ายังมิได้กาหนดหลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิแสดงความคิดเห็นให้ครอบคลุมกลุ่มบุคคลผู้มีส่วนได้เสีย
อย่างทั่วถึง ทั้งๆที่เป็นขั้นตอนที่สาคัญเพื่อชี้แจงทาความเข้าใจกับประชาชนในช่วงก่อนการจัดทาผังเมืองรวม
รวมถึงกรณีที่ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียยื่นคาร้องขอเพื่ อแก้ไขเปลี่ยนแปลงผังเมืองในขั้นตอนการปิดประกาศ
เกิ น ระยะเวลา 90 วัน ตามมาตรา 23 แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ การผั งเมื อง พ.ศ. 2518 ซึ่ งหากปรากฏ
ข้อเท็จจริงมีพฤติการณ์ที่จาเป็นจนเป็นเหตุที่ไม่อาจยื่นภายในระยะเวลา 90 วัน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องยังมี
อานาจที่จะรับคาร้องที่เกินระยะเวลาดังกล่าวไว้พิจารณาได้ แต่เนื่องจากยังมิได้มีการกาหนดหลักเกณฑ์และ
วางกรอบการใช้ดุลยพิ นิ จของเจ้าหน้ าที่ไว้ให้ ชัดเจน ทาให้ มีการรับพิจารณาคาร้องที่เกินระยะเวลาเป็ น
จานวนมากและอาจทาให้การจัดทาผังเมืองเกิดความล่าช้าได้
ช่วงระหว่างรอประกาศบังคับใช้ผังเมือง
เป็นกระบวนการที่ผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชนมาแล้วและเป็นส่วนของการดาเนินการภายใน
หน่ วยงานรัฐ ซึ่งส่ ว นใหญ่ ใช้ระยะเวลายาวนาน ส่งผลให้ ผั งเมืองไม่ส ามารถประกาศบังคับใช้ได้ทั นต่อ
สถานการณ์ ความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ อีกทั้ง มาตรการที่ใช้ในการคุ้มครองพื้นที่ในระหว่างช่วงระยะเวลา

ดังกล่าว ในการกาหนดหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ในการจัดทาผังเมืองรวม ตาม
มาตรา 15(3) แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ยังไม่มีการนามาบังคับใช้อย่างจริงจัง
ช่วงหลังประกาศบังคับใช้ผังเมือง
จากข้อมูลคาร้องที่ยื่นต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พบว่า หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องได้
พิจารณาอนุมัติ อนุญาต ให้มีการประกอบกิจการโดยขัดต่อข้อห้ามการใช้ประโยชน์ที่ดิน ตามกฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม ส่งผลให้มีการประกอบกิจการที่อาจมีผลกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สิน สุขภาพ และ
สิ่งแวดล้อมของประชาชนและชุมชนที่อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง ใบอนุญาตดังกล่าวถือได้ว่าเป็นคาสั่งทาง
ปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งอาจถูกยกเลิกเพิกถอนได้ตามแนวคาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด
กรณีกฎกระทรวงเกี่ยวกับผังเมืองรวมหมดอายุบังคับใช้
เนื่องด้วยผังเมืองรวมกาหนดให้ใช้บังคับได้ไม่เกิน 5 ปี และขยายระยะเวลาได้อีก 2 ครั้ง ครั้งละไม่
เกิน 1 ปี ซึ่งตามคาร้องที่ยื่นต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนและจากการศึกษาพบว่า ในช่วงระยะเวลาที่ผัง
เมืองหมดอายุและมีช่องว่างการบังคับใช้ เนื่องจากความล่าช้าในการจัดทาผังเมืองรวมฉบับใหม่ ส่งผลให้
เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินประกอบกิจการที่อาจมีผลกระทบต่อชีวิต สุขภาพและคุณภาพสิ่งแวดล้อมของ
ประชาชนและชุมชนโดยอาศัยช่องว่างของของกฎหมายดังกล่าว นอกจากนี้ การที่ผังเมืองหมดอายุส่งผลให้
คาสั่งของเจ้าหน้าที่ที่สั่งระงับการดาเนินการที่ฝ่าฝืนต่อข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวม เช่น
คาสั่งรื้อถอนอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 สิ้นผลใช้บังคับลงด้วยเหตุผังเมืองรวม
ดังกล่าวหมดอายุเช่นเดียวกัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นช่องว่างในการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของการวางผังเมืองรวม เพราะผังเมืองรวมมีระยะเวลาบังคับใช้สั้นเกินไป ไม่สอดคล้องกับความจริงและ
ความล่าช้าในกระบวนการประกาศใช้กฎกระทรวงผังเมืองรวมในปัจจุบัน

2. ข้อเสนอแนะกระบวนการผังเมืองเพื่อการคุ้มครองสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน
2.1 ข้อเสนอแนวทางส่งเสริมสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการ
ผังเมือง
ประชาชนมีสิทธิในการกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินของตนเอง และรวบรวมข้อมูลเพื่อนาเสนอใน
กระบวนการจัดทาผังเมืองตามกฎหมายรวมทั้งมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในทุกกระบวนการขั้นตอน
ของการจัดทาผังเมือง ซึ่งแม้จะมีการประกาศบังคับใช้ผังเมืองแล้ว และพบว่ามีข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการใช้
ประโยชน์ที่ ดิน เปลี่ ยนแปลงไป ก็สามารถยื่นคาร้องขอให้ แก้ไขเปลี่ ยนแปลงผั งเมืองได้ นอกจากนี้ หาก
ประชาชนเห็นว่าการดาเนินการของรัฐกระทบต่อสิทธิของตนเอง ก็สามารถควบคุมการใช้อานาจรัฐโดย
อาศัยกระบวนการทางปกครอง ด้วยการใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้

ข้อเสนอระยะสั้น
1) การปรับปรุงพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมจัดทาคู่มือแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชน ใน
กระบวนการผังเมืองทั้งในช่วงระหว่างการวางและจัดทาผังเมือง ช่วงระหว่างผังรอประกาศช่วงหลังการ
ประกาศใช้บังคับ
เนื่ องด้วยผั งเมืองเป็ น กระบวนการนโยบายสาธารณะที่มี การท างานทั้ งกระบวนการท างานทาง
วิชาการในการวางผังและกระบวนการตามกฎหมาย ดังนั้นการมีส่วนร่วมจึงมิได้เป็นเพียงการประชุมเท่านั้น
แต่ เป็ น การคุ้ มครองการใช้ สิ ทธิ ของประชาชน สิ ท ธิชุ มชน ในการเข้ าถึ งข้ อมู ล ข่ าวสาร การจั ดการการ
บารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม กาหนดหลักเกณฑ์การใช้ที่ดิน กาหนด
มาตรฐานการใช้ที่ดินเพื่อให้การวางผังเมืองพัฒนาและดาเนินการตามผังเมืองเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลเพื่อประโยชน์ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ด้วยการมีส่วนร่วม
ตามข้อเสนอนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่
กรมโยธาธิ ก ารและผั งเมื อ ง ควรมี ก ารจั ด ท าคู่ มื อ ในเชิ งเนื้ อ หาที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ผั งเมื อ งส าหรั บ
ประชาชนที่จะทาความเข้าใจในผังและการมีส่วนร่วม เช่น นอกจากการมีคู่มืออธิบายขั้นตอนผังเมือง สี
และความหมายของสีในผังเมือง รวมทั้งการนาไปใช้ประโยชน์แล้ว ควรมีการจัดทาคู่มือที่ให้ประชาชนได้
เข้าใจมาตรฐานการใช้ที่ดินประเภทต่างๆ กิจการที่เป็นข้อห้ามรวมทั้งการอธิบายประเภทอุตสาหกรรมและ
กิจกรรมในบัญชีท้ายกฎกระทรวง เพื่ อให้ประชาชนมีความรู้ในกิจกรรมที่จะมีผลต่อการใช้ที่ดิน นอกจากนี้
การจั ดท าคู่ มือให้ ป ระชาชนได้ ทราบสาระของการวางผั งในแต่ล ะขั้นตอนจะทาให้ เกิดความเข้าใจและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างเข้าใจและเข้าถึง ทั้งการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชนและท้องถิ่นที่จะเป็ น
ผู้วางผังเมื่อมีการกระจายอานาจและผู้ปฏิบัติ
หน่ว ยงานด้า นสิท ธิม นุษ ยชนและกฎหมาย ได้แ ก่ สานัก งานคณะกรรมการสิท ธิม นุษ ยชน
แห่ง ชาติอ งค์ก รด้า นสิท ธิม นุษ ยชนและองค์ก รด้า นกฎหมาย ควรจัด ทาคู่มือ การทาความเข้า ใจด้า น
สิท ธิม นุษ ยชน สิทธิชุมชน และการใช้สิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชนในกฎหมายผังเมือง รวมทั้งการ
ส่งเสริมความเข้าใจต่อสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดาเนินงานตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องในการนาผั งไปใช้ป ระโยชน์ และการใช้สิทธิการมีส่วนร่ว มเพื่อให้ ประชาชนและชุมชน ท้องถิ่น
สามารถเข้าใจสิทธิการมีส่วนร่วมในกระบวนการผังเมือง โดยมีการเตรีย มตัวในด้านเนื้อหา ข้อมูลชุมชน
และเข้าใจการนาผังเมืองไปใช้ประโยชน์เช่น ในการนาไปจัดทาแนวทางพัฒนาชุมชน การจัดทาข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น ธรรมนูญชุมชน ผังชุมชน เป็นต้น
2) การพัฒนากลไกและกระบวนการวางผังแบบมีส่วนร่วม โดยสามารถประสานความร่วมมือกับ
ชุมชน เครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนากลไกและกระบวนการวางผังแบบมีส่วนร่วมในแบบมี
ส่ วนร่ วมคิด ร่ว มท า ร่ วมรั บ ผิ ดชอบในการปฏิบั ติให้ เป็น ไปตามผั งเมืองและเป็นการมีส่ ว นร่วมกาหนด

นโยบายสาธารณะในการจัดการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เป็นการส่งเสริม และคุ้มครองสิทธิชุมชนและสิทธิการมี
ส่วนร่วมของประชาชน
ตามข้อเสนอนี้ ส านั กงานคณะกรรมการสิ ทธิมนุ ษยชนแห่ งชาติ สามารถพิ จารณาคาร้องเรียน
เกีย่ วกับผังเมืองเป็นพื้นที่นาร่องและประสานกับกรมโยธาธิการและผังเมืองและองค์กรด้านวิชาการ วิชาชีพ
องค์กรประชาสังคม เพื่อพัฒ นาความร่วมมือส่งเสริมสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
กระบวนการวางผังในทุกขั้นตอน โดยมีการจัดทาแนวทางความร่วมมือ แนวทางปฏิบัติและการประเมินผล
การดาเนินงานเป็นระยะ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมในระยะยาวต่อไปในพื้นที่อื่น
ข้อเสนอระยะยาว
1) การประสานงานเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ ในด้านการวางผัง การมีส่วนร่วมในการวางผังและ
การปฏิบัติตามผังรวมทั้งการนาผังเมืองไปใช้ประโยชน์โดยเมื่อมีการจัดทาคู่มือด้านต่างๆและมีการประสาน
ความร่วมมือการวางผังด้วยการมีส่วนร่วมแล้ ว หน่วยงานที่ร่วมมือกันข้างต้น ได้แก่องค์กรด้านวิช าการ
วิช าชีพ และองค์กรชุม ชน ควรประสานขอรับ การสนับ สนุน จากหน่ วยงานวางผั ง รวมทั้ งหน่ ว ยงานที่
สนับสนุนกระบวนการนโยบายสาธารณะด้วยการมีส่วนร่วมทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่ กรมโยธาธิการและ
ผังเมือง สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนั บสนุนการวิจัย เป็นต้น ใน
การให้มีการประเมินผล ถอดบทเรียนและสรุปเป็น ความรู้ ความเข้าใจ ในด้านการวางผัง การมีส่วนร่วมใน
การวางผัง และการปฏิบัติตามผังรวมทั้งการนาผังเมืองไปใช้ประโยชน์แก่ท้องถิ่ น ภาคเอกชน ชุมชน ภาค
ประชาสั งคมและประชาชนทั่ ว ไป เพื่ อให้ กระบวนการผั งเมื องซึ่งเป็ น นโยบายสาธารณะและมี ผ ลทาง
กฎหมายในทางปฏิบัตินี้ มีการพัฒนาองค์ความรู้ การกาหนดแนวทางพัฒนาพื้นที่ การแก้ไขปัญหาด้วยการ
มีส่วนร่วม ส่งเสริมสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน
2) การส่งเสริม การวางผัง ชุม ชนด้ว ยการมีส่ว นร่ว ม โดยเป็น กรมโยธาธิก ารและผังเมือ งซึ่ง มี
แนวทางการพัฒนาเครือข่ายผังเมืองและส่งเสริมการวางผังชุมชนอยู่แล้ว ควรพัฒนา ขยายผลนาคู่มือผังเมือง
มามีส่ วนร่วมกับ องค์กรที่จัดทาผั งตาบล ผังชีวิ ต เพื่อให้ มีการเชื่อมโยงผั งตาบลมาสู่ผั งชุมชนที่เป็นการ
กาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินและการจัดทาข้อบัญญัติท้องถิ่นและการนาผังเมืองไปใช้ประโยชน์ในการจัดทา
ธรรมนูญชุมชน
2.2 ข้อเสนอแนะในด้านผังเมือง
ข้อเสนอระยะสั้น
1) การประเมินผลกระทบระดับยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่ในการจัดทาผังเมือง
การจัดทาผังเมืองในระดับนโยบายและผังที่ครอบคลุมพื้นที่ที่มีการจัดทาแผน นโยบายของรัฐใน
หลายด้ าน เช่ น พื้ น ที่ เขตเศรษฐกิ จ พิ เศษพื้ น ที่ จั งหวัด หรือ พื้ น ที่ เฉพาะที่ จ ะมี ก ารพั ฒ นาที่ จ ะมี ก ารใช้
ประโยชน์ที่ดินที่ขัดแย้ง ต้องมีการประเมินผลกระทบระดับยุทธศาสตร์ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม (SEA –
Strategic Environmental Assessment) เช่น พื้นที่แผนพัฒนาภาคใต้ ซึ่งมีนโยบายการพัฒนาด้านพลังงาน

ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม ที่มีความขัดแย้งกับการใช้พื้นที่เพื่อความมั่นคงทาง
อาหาร การท่องเที่ยว เป็นต้น เพื่อให้เกิดทางเลือกการใช้ประโยชน์พื้นที่เพื่อการพัฒนาที่เหมาะสม ที่เป็น
การร่วมกาหนดและลดความขัดแย้งในระดับโครงการ อีกทั้งเป็นแนวทางการวางผังในระดับชุมชนอีกด้วย
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ เป็นเครื่องมือและกลไกที่ใช้เชื่อมประสานการทางาน
ของหลายฝ่ายเข้าด้วยกัน เริ่มจากการกาหนดทิศทางการพัฒนาให้เกิดดุลยภาพทั้งเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันบนฐานกระบวนการที่ผู้มีส่วนได้เสียได้เข้ามาร่วมตัดสินใจเลือกการพัฒนานั้นๆ โดย
มีพื้นฐานของการบริหารจัดการที่ดี มีความรับผิดชอบร่วมกัน การพิจารณาฐานศักยภาพ เงื่อนไข บริบท
ต่างๆทั้งทางบวกและลบจึงเป็นทั้งเครื่องมือและกลไกหนึ่งที่จะนามาสู่การบูรณาการทั้งความคิดและการ
ปฏิบัติการ ให้เกิดการทางานอย่างมีระบบและมีกระบวนการตัดสินใจอย่างมีส่วนร่วม โดยมุ่งเป้าของการ
พัฒ นาที่ยั่งยื น บนศัก ยภาพและเงื่อนไขของการพั ฒ นาในระยะยาว ซึ่งการพั ฒ นานโยบายและแผนที่
เกี่ยวกับการพัฒ นาพื้นที่นี้ กระบวนการ SEA จะมีส่วนสาคัญในการกาหนดเป้าประสงค์การพัฒ นาและ
ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์
ดังนั้น การแก้ไขปัญหาผังเมืองและการส่งเสริมสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน จึง
มิใช่เพียงการแก้ไขกระบวนการวางผังหรือกฎหมายผังเมืองเพียงเท่านั้น ควรมีการส่งเสริมสิทธิชุมชนและ
สิ ท ธิการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการก าหนดทางเลื อ ก ทิ ศ ทางของชุ ม ชนในกระบวนการประเมิ น
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ อันเป็นเครื่องมือสาคัญที่จะกาหนดทิศทาง ทางเลือกการพัฒนาพื้นที่และลด
การขัดกันของการใช้ประโยชน์ที่ดินจากการพัฒนาที่ไม่สอดคล้องกัน
หน่ ว ยงานที่ ก าหนดนโยบายเชิ งพื้ น ที่ ในด้ านต่ า งๆ เช่ น ส านั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรมโยธาธิการ
และผังเมืองจึงควรจัดทาการประเมินผลกระทบระดับยุทธศาสตร์ และประสานกับหน่วยงานที่จัดทาแผน
แม่บ ทพัฒ นาพื้น ที่ด้านต่างๆที่จะใช้เครื่องมือการประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ไปใช้
ประโยชน์ในกระบวนการกาหนดนโยบาย การตัดสินใจและกระบวนการวางผังเมือง ให้เกิดทางเลือกในการ
พัฒนาพื้นที่อย่างมีส่วนร่วม
2) ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองจัดทาคู่มือ แนวทางการใช้หลักการคุ้มครองล่วงหน้า หลักการมี
ส่วนร่วม และหลักการพัฒ นาที่ยั่งยืน เพื่อเป็นแนวทางสาหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติและใช้
ประโยชน์จากผังเมือง
ในการใช้อานาจและการทาหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 และกฎหมายที่
เกี่ย วข้อง เช่น พระราชบั ญ ญั ติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 พระราชบั ญ ญั ติส่ งเสริมและรักษาคุณ ภาพ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535 ในการนาสาระของผังเมืองรวมที่ผ่านการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และ
ผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ไปประกอบการใช้ดุลพินิจในการพิจารณารายงานวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้ อม การกาหนดพื้น ที่คุ้มครองสิ่งแวดล้ อม การควบคุมอาคาร การจัดทาเทศบัญ ญัติ ข้อบัญญั ติ

ท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการนาสาระในผังเมืองไปใช้ประโยชน์ในคุ้มครองสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ในช่วงที่ผังเมืองรอประกาศใช้บังคับ
การจัดทาคู่มือนี้ ควรมีการศึกษาวิจัยประกอบ โดยควรเป็นการทางานมีส่วนร่วมขององค์กรวิชาชีพ
ด้านผังเมือง องค์กรด้านสิ่งแวดล้อมองค์กรด้านกฎหมายและสิทธิมนุษยชน ทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม
โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเป็นองค์กรสนับสนุน เช่น กรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นต้น
3) ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองปรับปรุงมาตรฐานการกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินและการจัดทา
ข้อกาหนดให้เป็นไปตามหลักวิชาการโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองควรเป็นหน่วยงานหลักประสานกับ
หน่วยงานด้านอุตสาหกรรม พลังงาน เหมืองแร่ องค์กรวิชาการวิชาชีพเพื่อให้การวางผังเมืองสามารถ
กาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีการจัดทาข้อกาหนดและมาตรการควบคุมให้ทันต่อสถานการณ์การพัฒนา
ป้องกันผลกระทบต่อชุมชน จึงควรมีการศึกษาร่วมมือระหว่างหน่วยงานและองค์การที่เกี่ยวข้อง ในการ
พิจารณาจัดกลุ่มประเภทกิจกรรมที่มีกระบวนการผลิต การใช้วัตถุดิบที่อาจเป็นอันตราย การจัดการของเสีย
ที่มีลักษณะต่างกัน รวมทั้งความต้องการใช้ทรัพยากรเช่น ที่ดิน น้า รวมทั้งที่ตั้งเฉพาะ เพื่อจัดทาบัญชีอ้างอิง
ในการกาหนดข้อห้ามและข้อให้ ดาเนินกิจกรรมต่างๆในพื้ นที่ที่เหมาะสม มีระยะกันชนและระยะป้องกันที่
ปลอดภัย ทั้งนี้ ประเภทกิจกรรมที่ควรนามาพิจารณาได้แก่การผลิตไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่างกัน การบาบัด
น้าเสียและจัดการกากของเสีย ซึ่งมีความแตกต่างกันในขนาดและประเภทของกากของเสีย ที่เป็นขยะชุมชน
ขยะติดเชื้อ และขยะอันตราย เป็ นต้น กิจการดังกล่าวนี้ ควรมีการศึกษากาหนดประเภทย่อย เพื่อให้การ
กาหนดข้อห้ามและข้อให้ มีการพิจารณาพื้นที่ตั้ง พื้นที่ป้องกัน มิให้ส่งผลกระทบต่อชุมชน
ข้อเสนอระยะยาว
1) ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองและรัฐ มนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ออกระเบียบเพื่อให้
เปิดเผยข้อมู ล การตัด สิน ใจของคณะกรรมการผังเมืองและข้อมูล ประกอบการพิจ ารณาให้เป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบ าลโปร่งใส ตรวจสอบได้เนื่องด้วยการตัดสินใจของคณะกรรมการผังเมือง มีผลต่อสิทธิในการ
ใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น และทรั พ ย์ สิ น ทั้ งส่ ว นบุ ค คลและสาธารณะ ดั งนั้ น นอกจากการปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า ง
คณะกรรมการผังเมืองแล้ว ควรมีการแสดงความรับผิดชอบในการตัดสินใจนโยบายสาธารณะ โดยแสดงการ
ลงมติและมีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรในการให้ความเห็นชอบ หรือไม่เห็นชอบในการลงมติ เพื่อเป็นการ
ส่ งเสริ มกระบวนการตัดสิ น ใจสาธารณะที่ เป็นธรรมาภิบาล มีเหตุผล หลั กการ มี ความเป็นธรรมโปร่งใส
ตรวจสอบได้และความพร้อมรับผิดชอบ
2) กรมโยธาธิ ก ารและผั งเมื อ งควรประสานงานกั บ ส านั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก า ใน
การศึ ก ษาเพื่ อ ร่ ว มก าหนดแนวทางแก้ ไ ขปั ญ หาในขั้ น ตอนการตรวจสอบร่ า งผั ง เมื อ ง และร่ า ง
กฎกระทรวง เนื่องจากผังเมืองส่วนใหญ่ ใช้เวลานานมากในขั้นตอนการตรวจของสานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎี ก าเพื่ อ ให้ มี ค วามถู ก ต้ อ งของพื้ น ที่ นามศั พ ท์ แ ละข้ อ ความทางกฎหมายในขณะที่ ส านั ก งาน
คณะกรรมการกฤษฎีกามีภารกิจอื่นนอกเหนือจากด้านผังเมืองดังนั้นกรมโยธาธิการและผังเมืองจึงควรมีการ

ประสานงานกับสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อร่วมศึกษากาหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาความล่าช้า
ทั้งในด้านขอบเขตปริมาณงานกรอบเวลาและข้อจากัดด้านบุคลากร รวมทั้งกลไกการและการประสานงาน
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องในระดับพื้นที่
2.3 ข้อเสนอแนะด้านกฎหมาย
1) การปรับปรุงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 ในส่ วนของโครงสร้างและองค์ประกอบ
ของกรรมการผังเมืองและการกระจายอานาจการตัดสินใจด้วยการมีส่วนร่วมในระดับพื้นที่ ท้องถิ่น และ
ชุมชน
กรมโยธาธิการและผังเมือง ควรดาเนินการด้วยการมีส่วนร่วม โดยเพิ่มกลไกคณะกรรมการผังเมือง
ในระดับจังหวัดและระดับท้องถิ่นที่มีอานาจการตัดสินใจผังเมือง การจาแนกบทบาท อานาจ หน้าที่ระหว่าง
คณะกรรมการผังเมืองระดับชาติ ระดับจังหวัดและระดับท้องถิ่นให้ชัดเจนโดยมีการกาหนดหลักเกณฑ์ ที่มา
และองค์ประกอบของคณะกรรมการที่มีสัดส่วนขององค์กรชุมชน องค์กรเอกชนในด้านทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่ง แวดล้อ มและสุข ภาพร่ว มเป็น กรรมการโดยมีส ัด ส่ว นที่เหมาะสม โดยกรรมการแต่ล ะ ระดับควรมี
องค์ประกอบจากกลุ่มภาครัฐ ภาคประชาสังคม ผู้ทรงคุณวุฒิและองค์กรชุมชน ในจานวนที่เท่ากันและในแต่
ละกลุ่มควรมีจานวนกรรมการที่มาจากทั้งด้านการพัฒนาทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม สิ่ง แวดล้อมและ
สุขภาพรวมทั้งพัฒนากลไกการประสานงาน การสนับสนุนทางวิชาการจากส่วนกลางไปยังหน่วยงานและ
กลไกการวางผังและพิจารณาผังในระดับจังหวัดและระดับท้องถิ่นด้วย
2) การปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์พื้นที่เนื่องด้วยกิจกรรมบาง
ประเภทที่มีผ ลต่อการเปลี่ย นแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในรูปแบบการให้ สั มปทาน อาชญาบัตรและ
ประทานบัตร ยังไม่อยู่ในการพิจารณาบรรจุไว้ในการจัดทาข้อกาหนดควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน จึงเป็น
ช่องว่างในการพิจารณาอนุมัติอนุญาต เช่น เหมืองแร่ การสารวจปิโตรเลียม ซึ่งไม่มีมาตรการในข้อกาหนด
ผังเมือง เนื่องจากไม่ได้เป็นกิจการที่อยู่ในประเภทโรงงานซึ่งใช้อ้างอิงและกิจการดังกล่ าวทาให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงสภาพการใช้พื้นที่ ทั้งที่เป็นพื้นที่อนุรักษ์ พื้ นที่เกษตรและชุมชน จึงทาให้การควบคุมการใช้
ที่ ดิ น ไม่ ค รอบคลุ ม และไม่ มี ส าระที่ น าไปพิ จ ารณาในการก าหนดมาตรการป้ อ งกั น ผลกระทบและการ
พิจารณาอนุมัติอนุญาต
ดังนั้ น กรมโยธาธิก ารและผั งเมื องจึงควรปรับ ปรุงข้ อก าหนดควบคุ ม การใช้ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ให้
ครอบคลุม โดยให้หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องเข้ ามามีส่วนร่วมในการจัดกลุ่มประเภทกิ จกรรมที่มีการ
ขอสัมปทานดังกล่าวและควรมีการประเมินผลกระทบระดับยุทธศาสตร์ในเชิงพื้นที่ เพื่อกาหนดทางเลือกใน
การก าหนดเขตพื้ น ที่ ก ารให้ สั ม ปทาน ซึ่งอาจต้ อ งมี ก ารปรับ ปรุงพระราชบั ญ ญั ติ แร่ พ.ศ.2510 และ
พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ.2514 และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะในประเด็นของการกาหนด
พื้นที่เขตแหล่งแร่และการกาหนดพื้นที่ที่จะให้มีการสารวจ ผลิต หรือเก็บรักษาปิโตรเลียม ซึ่งจะมีผลต่อการ
ใช้ป ระโยชน์ ที่ดิน ในด้านอื่น จึงควรมีการกาหนดด้วยการมีส่ วนร่วมและมีการประเมินผลกระทบระดับ

ยุทธศาสตร์ก่อนประกาศเขต โดยให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
ดาเนินการปรับปรุงกฎหมายดังกล่าว ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
3) ช่วงระหว่างการจัดทาผังเมือง
(1) ให้ ก รมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ งและรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงมหาดไทย แก้ ไ ข
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 มาตรา 19 กาหนดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางและ
จัดทาผังเมือง โดยรัฐต้องจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างทั่วถึงก่อนดาเนินการ
และค านึ งถึ งกระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนตั้ งแต่ ต้ น ในการรวบรวมความต้ อ งการ แ นวคิ ด
ยุท ธศาสตร์ การใช้ป ระโยชน์ ที่ดิน ในแต่ล ะพื้น ที่ รวมทั้งให้ มีการประชุมรับ ฟังความคิดเห็ น ในทุ กระดับ
หมู่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนาความเห็นเข้าสู่กระบวนการตัดสินใจ รวมทั้งเผยแพร่เหตุผลใน
การตัดสินใจนั้นต่อสาธารณะ
(2) ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองออกหลักเกณฑ์เรื่องการพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงการ
ใช้ป ระโยชน์ ที่ดิน ตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญั ติการผังเมือง พ.ศ.2518 โดยกาหนดให้การแก้ไข
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินต้องคานึงถึงประโยชน์สาธารณะและสิทธิชุมชนด้วย
(3) ให้ กรมโยธาธิ การและผั งเมื อ งและคณะกรรมการผั งเมื องกาหนดหลั ก เกณฑ์ ก าร
พิจารณาการเป็น ผู้มีสิทธิแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการวางและจัดทาผังเมืองรวม ให้ครอบคลุมถึงบุคคลผู้
สามารถแสดงตนได้ว่ามีส่วนได้เสียจากการวางหรือจัดทาผังเมืองรวมด้วย
(4) ให้ กรมโยธาธิการและผั งเมืองและคณะกรรมการผั งเมือ งกาหนดหลั กเกณฑ์ การ
พิจารณาความเป็นผู้มีส่วนได้เสีย โดยให้พิจารณาในความหมายอย่างกว้างรวมถึงผู้ที่สามารถแสดงตนได้ว่า
มีส่วนเกี่ยวข้องหรืออาจได้รับผลกระทบจากการวางหรือจัดทาผังเมืองรวมในพื้นที่และคานึงถึงการรวมตัว
รวมกลุ่ มของประชาชน หรือองค์กร ซึ่งมีความประสงค์ที่จะใช้สิ ทธิในการมีส่ว นร่วมกับรัฐ เพื่อจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน
(5) ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองและคณะกรรมการผังเมือง กาหนดหลักเกณฑ์ในการ
พิจารณาคาร้องของผู้ มีส่ วนได้เสี ย ที่ยื่น เมื่อพ้นกาหนดระยะเวลา 90 วัน นับแต่วันปิดประกาศ ตามที่
มาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 ได้กาหนดไว้ โดยต้องกาหนดให้ ผู้มีส่วนได้เสียมี
โอกาสโต้แย้งแสดงหลักฐาน ตลอดจนมีสิทธิในการอุทธรณ์
4) ช่วงระหว่างรอประกาศบังคับใช้ผังเมือง
ข้อเสนอระยะสั้น
(1) เมื่อผังเมืองผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนมาแล้ว และคณะรัฐมนตรีมีมติให้ความ
เห็นชอบ (แม้ยังไม่ประกาศบังคับใช้) ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเสนอให้คณะรัฐมนตรีมีมติเพื่อสั่งการ
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการอนุมัติอนุญาตการดาเนินโครงการหรือกิจการต่างๆ นาสาระ ผังเมืองรวมไป

ดาเนินการและพิจารณาประกอบก่อนการอนุมัติอนุญาต โดยให้กรมโยธาธิการและผังเมืองมีหน้าที่แจ้งไป
ยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังกล่าว
(2) ให้ เ จ้ า พนั ก งานการผั ง โดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการผั ง เมื อ งใช้ อ านาจตาม
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 มาตรา 15(3) เพื่อกาหนดห้ามการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือดาเนิน
กิจการใดๆ ที่ขัดต่อข้อกาหนดร่างกฎกระทรวงผังเมืองซึ่งกาลังจัดทา โดยหากเจ้า พนักงานการผังเห็นว่าจะ
มีกิจ การหรื อการใช้ ป ระโยชน์ ที่ดิน ที่ขัด กับร่างผั งเมืองในสาระส าคั ญ เกิ ดขึ้นในระหว่างที่ ผั งเมื องยังไม่
ประกาศบังคับใช้ เจ้าพนักงานการผังก็ควรพิจารณาใช้อานาจตาม มาตรา 15(3) ในการกาหนดหลักเกณฑ์
การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน เพื่อประโยชน์ในการวางและจัดทาผังเมืองรวม
ข้อเสนอระยะยาว
(1) ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองแก้ไขกฎหมายผังเมือง โดยกาหนดหน้าที่ให้กรมโยธาธิการและผัง
เมืองแจ้งหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง กรณีที่การจัดทาผังเมืองผ่านมติความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี และ
ให้หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง นาสาระของผังเมืองไปประกอบการพิจารณาก่อนออกคาสั่งทางปกครองใดๆ
(2) ให้ ก รมโยธาธิ การและผั งเมื อ งออกหลั ก เกณฑ์ ในการใช้ อานาจตามมาตรา 15(3) โดยให้
คานึงถึงนโยบายของผังเมืองรวมในสาระสาคัญ ที่เกี่ยวกับสุขลักษณะความปลอดภัยของประชาชนและ
สวัสดิภาพของสังคมให้มีความชัดเจนและเป็นธรรม
5) หลังประกาศบังคับใช้ผังเมือง
ให้คณะกรรมการผังเมืองใช้อานาจตามมาตรา 27 วรรคสอง ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.
2518 โดยออกระเบียบเพื่อกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินจะต้อง
แก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือระงับการใช้ประโยชน์ที่ดิน หากเห็นว่าการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นการขัดต่อนโยบาย
ของผังเมือ งรวมในสาระส าคัญ ตลอดจนมาตรการในการเยีย วยาความเสีย หายที ่เกิด ขึ้น แก่เจ้าของผู้
ครอบครองที่ดินที่สุจริตดังกล่าว ให้มีความชัดเจนและเป็นธรรม
6) ผังเมืองสิ้นสุดระยะเวลาบังคับใช้ หรือผังเมืองหมดอายุ
ข้อเสนอระยะสั้น
(1) ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ดาเนินการเพื่อให้มีการ
ออกพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดิน ที่จะทาการสารวจเพื่อการวางและจัดทาผังเมืองรวม ก่อนการ
จัดทาผังเมืองรวมในทุกพื้นที่ และเพื่อเป็นการอุดช่องว่างในการบังคับใช้กฎกระทรวงผังเมืองดังกล่าวให้
เจ้าพนักงานการผังโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการผังเมืองใช้อานาจตามพระราชบัญญัติการผังเมือง
มาตรา 15(3) เช่นเดียวกับข้อเสนอระยะสั้น (2) ในช่วงระหว่างรอประกาศบังคับใช้ผังเมือง จนกว่าจะมีการ
ประกาศใช้กฎกระทรวงผังเมืองรวมฉบับใหม่

(2) ให้ กรมโยธาธิการและผั งเมืองประสานงานองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเพื่ อออกข้อบั ญ ญั ติ
ท้องถิ่นโดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 เพื่อควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ไปก่อนในระหว่างที่กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมสิ้นสุดระยะเวลาการใช้บังคับ
ข้อเสนอระยะยาว
ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองแก้ไขพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 มาตรา 26 โดยขยาย
ระยะเวลาการบังคับใช้ผังเมืองรวมให้มากขึ้น เช่น10ปี เป็นต้นและให้มีการประเมินเพื่อแก้ไขปรับปรุงผังเมือง
โดยมีระยะเวลาที่เหมาะสมในการรับฟังความเห็นและให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขอย่างทั่วถึงและให้
กฎกระทรวงผังเมืองรวมเดิมสามารถใช้บังคับได้ต่อเนื่อง จนกว่าจะมีการประกาศใช้บังคับกฎกระทรวง
ผังเมืองรวมฉบับใหม่

สรุปข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 กรมโยธาธิการและผังเมือง
1) จัดทาคู่มือในเชิงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับผังเมืองสาหรับประชาชนที่จะทาความเข้าใจในผังและ
การมีส่วนร่วม
2) ขยายผลน าคู่ มื อ ผั งเมื อ งมามี ส่ ว นร่ ว มกั บ องค์ ก รที่ จั ด ท าผั งต าบล ผั งชี วิต เพื่ อ ให้ มี ก าร
เชื่อมโยงผังตาบล มาสู่ผังชุมชนที่เป็นการกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ ดินและการจัดทาข้อบัญญัติท้องถิ่นและ
การนาผังเมืองไปใช้ประโยชน์ในการจัดทาธรรมนูญชุมชน
3) จัดทาคู่มือ แนวทางการใช้หลักการคุ้มครองล่วงหน้า หลักการมีส่วนร่วม หลักการพัฒนาที่
ยั่งยืน เพื่อเป็นแนวทางสาหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติและใช้ประโยชน์จากผังเมือง
4) ปรับปรุงมาตรฐานการกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน และการจัดทาข้อกาหนดให้เป็นไปตาม
หลักวิชาการ
5) ปรับปรุงข้อกาหนดควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินให้ครอบคลุม การให้สัมปทาน อาชญาบัตร
และประทานบัตร
6) ออกหลักเกณฑ์เรื่องการพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินตามมาตรา 26
แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518โดยกาหนดให้การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินต้อง
คานึงถึงประโยชน์สาธารณะและสิทธิชุมชนด้วย
7) เมื่อผังเมืองผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนมาแล้ว และคณะรัฐมนตรีมีมติให้ความ
เห็นชอบ(แม้ยังไม่ประกาศบังคับใช้) ให้กรมโยธาธิการและผังเมือ งเสนอให้คณะรัฐมนตรีมีมติเพื่อสั่งการให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการอนุมัติอนุ ญาตการดาเนินโครงการหรือกิจการต่างๆ นาสาระผังเมืองรวมไป
ดาเนินการและพิจารณาประกอบก่อนการอนุมัติอนุญาต โดยให้กรมโยธาธิการและผังเมืองมีหน้าที่แจ้งไป
ยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังกล่าว

8) แก้ไขกฎหมายผังเมือง โดยกาหนดหน้าที่ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองแจ้งหน่วยงานต่างๆที่
เกี่ยวข้อง กรณีที่การจัดทาผังเมืองผ่านมติความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและให้หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
นาสาระของผังเมืองไปประกอบการพิจารณาก่อนออกคาสั่งทางปกครองใดๆ
9) ออกหลักเกณฑ์ในการใช้อานาจตามมาตรา 15(3) แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.
2518
10) ประสานงานองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเพื่อออกข้อบั ญญั ติท้องถิ่นโดยอาศัยอานาจตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
11) แก้ไขพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 มาตรา 26 โดยขยายระยะเวลาการบังคับใช้ผัง
เมืองรวมให้มากขึ้น
12) กรมโยธาธิการและผังเมืองและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกระเบียบเพื่อให้เปิดเผย
ข้อมูลการตัดสินใจของคณะกรรมการผั งเมืองและข้อมูลประกอบการพิจารณา ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิ
บาล โปร่งใส ตรวจสอบได้
13) ปรับปรุงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 ในส่วนของโครงสร้างและองค์ประกอบของ
กรรมการผังเมืองและการกระจายอานาจการตัดสินใจด้วยการมีส่วนร่วมในระดับพื้นที่ ท้องถิ่น และชุมชน
14) แก้ ไขพระราชบั ญ ญั ติ ก ารผั ง เมื อ ง พ.ศ.2518 มาตรา 19 ก าหนดการมี ส่ ว นร่ ว มของ
ประชาชนในการวางและจัดทาผังเมือง โดยรั ฐต้องจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
อย่างทั่วถึงก่อนดาเนินการและคานึงถึงกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนตั้งแต่ต้น
15) ดาเนินการเพื่อให้มีการออกพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดินที่จะทาการสารวจเพื่อการวาง
และจัดทาผังเมืองรวม ก่อนการจัดทาผังเมืองรวมในทุกพื้นที่
16) กรมโยธาธิการและผังเมืองและคณะกรรมการผังเมืองกาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาความ
เป็นผู้มีส่วนได้เสีย โดยให้พิจารณาในความหมายอย่างกว้าง
17) กาหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคาร้องของผู้มีส่วนได้เสียที่ยื่นเมื่อพ้นกาหนดระยะเวลา 90
วัน นับแต่วันปิดประกาศ ตามที่มาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 ได้กาหนดไว้
18) คณะกรรมการผังเมืองใช้อานาจตามมาตรา 27 วรรคสอง ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง
พ.ศ.2518 โดยออกระเบียบเพื่อกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดิน
จะต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือระงับการใช้ประโยชน์ที่ดิน
19) ให้ เจ้ า พนั ก งานการผั ง โดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการผั ง เมื อ งใช้ อ านาจตาม
พระราชบัญญัติการผังเมือง มาตรา 15(3)

 สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาศักยภาพและขยายอั ตรากาลั ง ในการพิ จารณาให้ ค วามเห็ น หรือจัดท าร่าง
กฎหมาย

 หน่วยงานที่กาหนดนโยบายเชิงพื้นที่เช่น สานักงานคณะกรรมการพั ฒนาการเศรษฐกิจและ
สั ง คมแห่ ง ชาติ ส านั ก งาน นโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
กรมโยธาธิการและผังเมือง
จัดทาการประเมินผลกระทบระดับยุทธศาสตร์และประสานกับหน่วยงานที่จัดทาแผนแม่บทพัฒนา
พื้นที่ด้านต่างๆที่จะใช้เครื่องมือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ไปใช้ประโยชน์ให้เกิด
ทางเลือกในการพัฒนาพื้นที่อย่างมีส่วนร่วม

 สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
1) ให้ การสนั บ สนุ น ต่อหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทาคู่มือการทาความเข้าใจด้านสิ ท ธิ
มนุษยชนสิทธิชุมชนและการใช้สิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชนในกฎหมายผังเมือง รวมทั้งการส่งเสริม
ความเข้าใจต่อสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดาเนินงานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องใน
การนาผังไปใช้ประโยชน์
2) ประสานงานกับกรมโยธาธิการและผังเมืองและองค์กรด้านวิชาการ วิชาชีพ องค์กรประชาสังคม
เพื่อพัฒนาความร่วมมือส่งเสริมสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการวางผังในทุก
ขั้นตอน โดยมีการจัดทาแนวทางความร่วมมือ แนวทางปฏิบัติและการประเมินผลการดาเนินงานเป็นระยะ
3) สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ควรมีบทบาทในการผลักดันให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องนาองค์ความรู้และข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษาชิ้นนี้ไปใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติจริง

