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การจัดทําแผนที่ แผนผัง และแผนงาน/โครงการพัฒนาเมืองระยะสั้นและระยะยาว  ให้สอดคล้องกับนโยบาย  
ข้อที่ 4  การจัดทําแผนการลงทุนตามนโยบายการพัฒนาเมืองคู่ขนานไปกับผังเมืองรวม  และข้อที่ 5  การสร้าง
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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 ดําเนินการโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติการผังเมือง   

พ.ศ. 2518 มีเจตนารมณเพ่ือสรางหรือพัฒนาเมืองใหมีสุขลักษณะ ความสะดวกสบาย ความเปนระเบียบ 

ความสวยงาม การใชประโยชนทรัพยสิน ความปลอดภัยของประชาชน และสวัสดิภาพของสังคม เพ่ือสงเสริม

เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดลอมของเมือง (พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518, 2556) และกําหนดใหมี 

การวางและจัดทําผังเมืองรวมขึ้น โดยมีลักษณะเปนแผนผัง นโยบาย โครงการ และมาตรการควบคุมโดยท่ัวไป 

เพ่ือใชเปนแนวทางการพัฒนาเมืองในดานการใชประโยชนท่ีดิน การคมนาคมและขนสง การสาธารณูปโภค 

และสภาพแวดลอมของเมือง และโครงสรางและองคประกอบของผังเมืองรวม ประกอบดวย อํานาจ หนาท่ี 

ภารกิจของกรมโยธาธิการและผังเมือง และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการวางและจัดทําผังเมืองรวม 

อํานาจ หนาท่ีของบุคคล หรือคณะกรรมการในการพิจารณาไตรตรองและใหความเห็นชอบผังเมืองรวม และ

องคประกอบของผังเมืองรวม เพ่ือจัดทํารายละเอียดของผังเมืองรวม ประกอบดวย การจัดทําแผนผัง นโยบาย 

โครงการ และมาตรการควบคุมการใชประโยชนท่ีดินและความหนาแนนของเมือง บรรลุตามเจตนารมณของ

การผังเมืองดวย 

การวางและจัดทําผังเมืองรวมในประเทศไทยท่ีผานมา เปนการจัดทําแผนผังการใชประโยชนท่ีดิน  

การกําหนดท่ีตั้งของโครงการถนน โครงการสาธารณูปโภค และการกําหนดมาตรการควบคุมโดยการจัดทํา

ขอกําหนดการใชประโยชนท่ีดิน เพ่ือกําหนดสิทธิการใชประโยชนในทรัพยสินของเอกชนและหามการใช

ประโยชนท่ีดินท่ีผิดไปจากท่ีกําหนดหรือขัดกับขอกําหนดของผังเมืองรวม สงผลใหเกิดความเหลื่อมล้ํา        

ในการใชประโยชนท่ีดินของประชาชน ซ่ึงมีสาเหตุมาจากความไมชัดเจนในการกําหนดเน้ือหาของนโยบาย   

การพัฒนาเมืองใหครอบคลุมทุกดาน รวมท้ังการจัดทําโครงการพัฒนาตางๆ ไมมีการจัดทําแผนการลงทุน

ควบคูกันไป ทําใหการดําเนินการตามผังเมืองรวมไมสามารถบรรลุเจตนารมณของการผังเมืองใหครอบคลุม    

ทุกดานไดตามท่ีระบุไวในมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 

การศึกษาขอบเขตอํานาจ หนาท่ี ภารกิจขององคกร บุคคล คณะกรรมการ และองคประกอบ

ของผังเมืองรวม ซ่ึงเก่ียวของกับการกําหนดมาตรการพัฒนาเมืองท่ีสงผลตอสิทธิในการใชประโยชนในทรัพยสิน

ของประชาชน ตามท่ีมีการกําหนดไวในกฎหมายวาดวยการผังเมือง เพ่ือใหการวาง จัดทํา และการดําเนินการ

ตาม ผังเมืองรวมบรรลุตามเจตนารมณของการผังเมือง จะมีโครงสรางและองคประกอบของผังเมืองรวม

อยางไรน้ัน เปนประเด็นท่ีเปนประโยชนอยางยิ่งตอการศึกษาวิจัย โดยผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาจาก

กฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมท่ีประกาศใชในปจจุบัน (ขอมูล ณ พ.ศ. 2558) รวมท้ังการศึกษา
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กรณีศึกษาการวางและจัดทําผังเมืองของตางประเทศท่ีประสบความสําเร็จ และกรณีศึกษาการวางและจัดทํา    

ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร  พ.ศ. 2556 เพ่ือศึกษาลักษณะโครงสรางและองคประกอบของผังเมืองรวม 

ผูวิจัยไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการกําหนดอํานาจ หนาท่ี และภารกิจของภาครัฐในการกําหนด

บริการสาธารณะของเมือง การกําหนดเน้ือหาดานนโยบายการพัฒนาเมืองท่ีชัดเจนครอบคลุมทุกดาน การจัดทํา

แผนการลงทุน และการลดความเหลี่ยมล้ําจากการใชประโยชนท่ีดินตามผังเมืองรวม โดยเสนอแนะแนวทาง 

การกําหนดโครงสรางและองคประกอบใหมของผังเมืองรวมเพ่ือปรับปรุงโครงสรางและองคประกอบเดิมของ

ผังเมืองรวมใหมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป รวมท้ังการสงเสริมเศรษฐกิจ 

สังคม และสภาพแวดลอมของเมืองท่ีสอดคลองกับการพัฒนาเมืองและชุมชนของประเทศไทยในอนาคตตอไป 

 

ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการวิจัย 

1. ความมุงหมายของการวิจัย  

เพ่ือคนหาแนวทางการกําหนดโครงสรางและองคประกอบใหมของผังเมืองรวม ในการวาง

จัดทํา และดําเนินการตามผังเมืองรวม  

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

2.1 เพ่ือศึกษา หนาท่ี ภารกิจขององคกร บุคคล และคณะกรรมการ ตามกฎหมายวาดวย

การผังเมืองท่ีเก่ียวของกับกระบวนการวางและจัดทําผังเมืองรวม และการพิจารณาไตรตรองและใหความเหน็ชอบ      

ผังเมืองรวม 

2.2 เพ่ือศึกษาองคประกอบของผังเมืองรวม (ตามมาตรา 17) ท่ีเก่ียวของกับการกําหนด

มาตรการพัฒนาเมืองท่ีสงผลตอสิทธิผูครอบครองในทรัพยสินท้ังของหนวยงานภาครัฐและเอกชน 

2.3 เพ่ือเสนอแนวทางการกําหนดโครงสรางและองคประกอบใหมของผังเมืองรวม 

ประกอบดวย 

2.3.1 การกําหนดหนาท่ี และภารกิจของภาครัฐซ่ึงมีลักษณะเปนสัญญาประชาคมใหชัดเจน 

2.3.2 การกําหนดเน้ือหาของนโยบายการพัฒนาเมืองในแตละดานใหครบถวนชดัเจน 

2.3.3 การจัดทําแผนการลงทุนท่ีสอดคลองและคูขนานไปกับการวางและจัดทําผังเมืองรวม  

2.3.4 การกําหนดมาตรการ และวิธีดาํเนินการตามผังเมืองรวม เพ่ือลดความเหลีย่มล้ํา

จากการใชประโยชนท่ีดินตามผงัเมืองรวม 

 

คําถามการวิจัย 

การวาง จัดทํา และการดําเนินการตามผังเมืองรวม ท่ีมีการกําหนดหนาท่ี และภารกิจของภาครัฐ

ใหชัดเจน การกําหนดเน้ือหาดานนโยบายการพัฒนาเมืองท่ีชัดเจนครอบคลุมทุกดาน และการกําหนดมาตรการ

เพ่ือลดความเหลี่ยมล้ําจากการใชประโยชนท่ีดินตามผังเมืองรวม มีโครงสรางและองคประกอบของผังเมืองรวม

อยางไร 
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ขอบเขตการวิจัย 

การวิจัยน้ี เปนการศึกษาดานเน้ือหาท่ีเก่ียวของกับโครงสรางและองคประกอบของผังเมืองรวม    

ในประเทศไทยท่ีสงผลตอการวาง จัดทํา และการดําเนินการตามผังเมืองรวม ซ่ึงไดกําหนดขอบเขตการวิจัยไว 

ดังน้ี 

1. ศึกษากระบวนการวางและจัดทําผังเมืองรวม ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518  

2. ศึกษาการดําเนินการตามผังเมืองรวม จากกรณีศึกษาผงัเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556  

3. ศึกษาการวาง จัดทํา และการดําเนินการดานผังเมืองของตางประเทศ จากกรณีศึกษาผังเมือง

ของประเทศอังกฤษ และกรณีศึกษาผงัเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา 

4. วิเคราะหเชิงเปรียบเทียบผลการศึกษาการวาง จัดทํา และการดําเนินการตามผังเมืองรวม 

จากกรณีศึกษาผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 กรณีศึกษาผังเมืองของประเทศอังกฤษ และ

กรณีศึกษาผังเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา เพ่ือกําหนดโครงสรางและองคประกอบใหมของผังเมืองรวม

เบื้องตน 

5. สัมภาษณผูเชี่ยวชาญ และผูปฏิบัติงานดานผังเมือง เพ่ือขอความคิดเห็นและขอเสนอแนะ  

ท่ีมีตอการกําหนดโครงสรางและองคประกอบใหมของผังเมืองรวมเบื้องตน 

6. เสนอแนวทางการกําหนดโครงสรางและองคประกอบใหมของผังเมืองรวม ซ่ึงเปนผลท่ีได

จากการวิจัย ประกอบดวย 

6.1 การกําหนดหนาท่ี ภารกิจขององคกร บคุคล และคณะกรรมการ ในกระบวนการวางและ

จัดทําผังเมือรวม และการพิจารณาไตรตรองใหความเห็นชอบผังเมืองรวม 

6.2 นโยบายการพัฒนาเมืองรายสาขาซ่ึงนําไปสูการจัดทําแผนงาน /โครงการพัฒนาเมือง  

6.3 การจัดแผนการลงทุนเพ่ือดําเนินการพัฒนาเมืองตามผังเมืองรวม  

6.4 มาตรการ และวิธีดําเนินการดําเนินการตามผังเมืองรวม เพ่ือลดความเหลี่ยมล้ําจาก

การกําหนดประเภทการใชประโยชนท่ีดินตามผังเมืองรวม 

 

ข้ันตอนของการวจิัย  

กระบวนการศึกษาประกอบไปดวยขั้นตอนดําเนินการวิจัย แบงออกเปน 7 ขั้นตอน ดังน้ี 

ข้ันตอนที่ 1 การเสนอโครงการ / เคาโครงการวิจัย 

ข้ันตอนที ่2 ศึกษาทฤษฎ ีแนวคดิ เอกสารและงานวิจัย และกรณีศึกษาผงัเมืองของตางประเทศ 

1. กฎหมายและการบริหารราชการแผนดิน 

2. การกระจายอํานาจลงสูทองถิ่นดานการผังเมือง  

3. หลักการวางและจัดทําผังเมือง  

4. การวางและจัดทําผังเมืองในประเทศไทย 

5. การปรับปรุงกฎหมายวาดวยการผังเมืองของประเทศไทย 

6. กรณีศึกษาผังเมืองของตางประเทศท่ีประสบผลสําเร็จ 
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เปนเงื่อนไขสําคัญท่ีเก่ียวของกับอํานาจ หนาท่ี และภารกิจขององคกร บุคคล และ

คณะกรรมการ ในกระบวนการวางและจัดทําผังเมืองรวม การพิจารณาไตรตรองและใหความเห็นชอบผังเมืองรวม      

และการจัดทํารายละเอียดของผังเมืองรวม นําไปสูการเสนอแนวทางการกําหนดโครงสรางและองคประกอบใหม

ของผังเมืองรวม ตอไป 

ข้ันตอนที่ 3 การออกแบบการวิจัย ประกอบดวย 

1. การกําหนดกรอบการวิจัย จากผลการศึกษาทฤษฎี แนวคิด และกรณีศึกษา 

2. การกําหนดประชากรกลุมตัวอยางและการสุมตัวอยางในการวิจัย โดยกลุมประชากร 

ไดแก ผูเชี่ยวชาญ และผูปฏิบัติงานดานผังเมือง และสุมตัวอยางดวยวิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 

sampling)  

3. การออกแบบเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก การสัมภาษณแบบมีโครงสราง 

โดยกําหนดประเด็นคําถาม ซ่ึงผูใหสัมภาษณมีความรูความเขาใจในประเด็นคําถามเปนอยางดี 

4. การเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย เลือกเก็บขอมูลเชิงคุณลักษณะ แบงออกเปน 

การรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ และขอมูลทุติยภูมิ ไดแก ขอมูลจากหนังสือ เอกสาร บทความและวิทยานิพนธ    

ท่ีเก่ียวของกับการวิจัย การเก็บขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ และผูปฏิบัติงานดานผังเมือง และเอกสาร 

รายงานการประชุมดานการผังเมือง 

5. การออกแบบกระบวนการวิเคราะห 

ข้ันตอนที่ 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  

ข้ันตอนที่ 5 การวิเคราะหขอมูล  

1. วิเคราะหเชิงเปรียบเทียบผลการศึกษาการวางและจัดทําผังเมืองรวม จากกฎกระทรวง

ใหใชบังคับผังเมืองรวม การดําเนินการตามผังเมืองรวม จากกรณีศึกษาผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 

ผลการศึกษาการปรับปรุงกฎหมายวาดวยการผังเมืองของประเทศไทย และผลการศึกษากรณีศึกษาผังเมือง

ของประเทศอังกฤษ และกรณีศึกษาผังเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา 

2. กําหนดโครงสรางและองคประกอบใหมของผังเมืองรวมในเบื้องตน ประกอบดวย 

การกําหนดอํานาจ หนาท่ี และภารกิจขององคกร บุคคล และคณะกรรมการ ในกระบวนการวางและจัดทําผังเมืองรวม 

การพิจารณาไตรตรองและใหความเห็นชอบผังเมืองรวม และการจัดทํารายละเอียดของผังเมืองรวม 

3. สัมภาษณผูเชีย่วชาญ และผูปฏิบตังิานดานผงัเมือง 

4. ตรวจสอบผลการวิเคราะหขอมูลและผลการสัมภาษณ 

5. ประเมินผลการกําหนดโครงสรางและองคประกอบใหมของผังเมืองรวมเบื้องตน 

เพ่ือคนหาแนวทางกําหนดโครงสรางและองคประกอบใหมของผังเมืองรวม 
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ข้ันตอนที่ 6 การอภิปรายและเสนอแนะ  

อภิปรายรายงานผลการศึกษาเพ่ืออธิบายลักษณะโครงสรางและองคประกอบของ    

ผังเมืองรวมในปจจุบัน และผลการวิจัยเพ่ือเสนอแนะแนวทางการกําหนดโครงสรางและองคประกอบใหมของ

ผังเมืองรวม 

ข้ันตอนที่ 7 การสรุปผลการวิจัย 

สรุปสาระสําคัญท่ีไดจากการวิจัย ขอบกพรองในการวิจัย และขอเสนอแนะ

สําหรับการวิจัยในขั้นตอไป  

 

วิธกีารวจิัย 

1. ศึกษาทฤษฎ ีแนวคิด หลักการ ท่ีเก่ียวของกับการจัดทําผังเมือง แนวคิดการกระจายอํานาจ  

สูทองถิ่น เอกสาร งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการวางผังเมืองในประเทศไทย และกรณีศึกษาผังเมืองของตางประเทศ

ท่ีประสบความสําเร็จในดานการพัฒนาเมือง โดยคนควาจากเอกสารทางวิชาการ หนังสือ ขอมูลจากสือ่อิเลคทรอนิกส

และจากหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการผังเมือง 

2. รวบรวมขอมูลการวาง จัดทํา และดําเนินการตามผังเมืองรวม ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง 

พ.ศ. 2518 และจากกรณีศึกษาผังเมืองรวมในประเทศไทย โดยคนควาจากเอกสารทางวิชาการ หนังสือ ขอมูล

จากสื่ออิเลคทรอนิกส และเอกสารการประชุมดานการผังเมืองของหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการผังเมือง 

3. การวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) จากผลการศึกษาโครงสรางและองคประกอบของ       

ผังเมืองรวมของประเทศไทยมาวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบกับผังเมืองรวมของตางประเทศ เพ่ือกําหนดโครงสราง

และองคประกอบใหมของผังเมืองรวมในเบื้องตน นําไปสัมภาษณเพ่ือขอความเห็นและขอเสนอแนะ 

4. ตรวจสอบผลการวิเคราะหขอมูลและผลการสัมภาษณ ดวยวิธีการการตรวจสอบขอมูลแบบ

สามเสา (Triangulation) ซ่ึงนิยมนํามาใชกับการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยพิจารณาควบคูกับผลการศกึษาแนวคดิ/

หลักการ วามีความสอดคลองกันอยางไร แลวประเมินผลเพ่ือสรุปผลการวิเคราะหพรอมท้ังเสนอแนะแนวทาง 

การกําหนดโครงสรางและองคประกอบใหมของผังเมืองรวม ใหบรรลตุามเจตนารมณของการผังเมือง (แผนภูมิท่ี 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 1 ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 7 ขั้นตอน 

ข้ันตอนที่ 1 การเสนอโครงการ / เคาโครงการวิจัย 

ข้ันตอนที่ 2 ศึกษาทฤษฎ ีแนวคิด เอกสารและงานวิจัย และกรณีศึกษาผังเมืองของตางประเทศ 

ข้ันตอนที่ 3 การออกแบบการวิจัย 

1. การกําหนดกรอบการวิจัย 

2. การกําหนดประชากรกลุมตัวอยางและการสุมตัวอยางในการวิจัย 

3. การออกแบบเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก การสัมภาษณ 

4. การเก็บรวบรวมขอมูล 

5. การออกแบบกระบวนการวิเคราะห 

ข้ันตอนที่ 4 การศึกษากระบวนการวางและจัดทําผังเมืองรวม และการดําเนินการตามผังเมืองรวม 

1. ศึกษากระบวนการวางและจัดทําผังเมืองรวม ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518  

2. ศึกษาการดําเนินการตามผังเมืองรวม กรณีศึกษาผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 

 

ข้ันตอนที่ 5 การวิเคราะหขอมูล 

1. วิเคราะหเชิงเปรียบเทียบผลการศึกษาการวาง จัดทํา และการดําเนินการตามผังเมืองรวม      

จากกรณีศึกษาผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 กรณีศึกษาผังเมืองของประเทศอังกฤษ 

และกรณีศึกษาผังเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา 

2. การกําหนดโครงสรางและองคประกอบใหมของผังเมืองรวมเบื้องตน 

3. สัมภาษณผูเชี่ยวชาญ และผูปฏิบัติงานดานผังเมือง 

4. ตรวจสอบการวิเคราะหขอมูลและผลการสัมภาษณ 

5. การประเมินผลการกําหนดโครงสรางและองคประกอบใหมของผังเมืองรวมเบื้องตน 

 

ข้ันตอนที่ 6 การอภิปรายและเสนอแนะ 

1. ผลการศึกษาลักษณะโครงสรางและองคประกอบของผังเมืองรวมในปจจุบัน  

2. ผลการวิจัยเพื่อเสนอแนะแนวทางการกําหนดโครงสรางและองคประกอบใหมของผังเมืองรวม 

ข้ันตอนที่ 7 การสรุปผลการวิจัย 
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ขอตกลงเบื้องตนและขอจํากัดของการวิจัย 

1. ขอตกลงเบื้องตน 

1.1 ในขณะท่ีผู วิจัยดําเนินการรวบรวมและจัดเก็บขอมูลอยูน้ัน เปนชวงเวลากอนท่ี

พระราชบัญญัตกิารผังเมือง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2558 จะประกาศใชบังคับ ดังน้ัน การจัดเก็บขอมูลกฎกระทรวง

ใหใชบังคับผังเมืองรวมจึงมีรายละเอียดตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 สวนรายละเอียดท่ีมี  

การแกไขเพ่ิมเติมตาม พระราชบัญญัตกิารผังเมือง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2558 น้ัน จะกลาวถึงในหอขอการปรับปรุง

กฎหมายวาดวยการผังเมืองของประเทศไทยแทน 

1.2 ผูวิจัยไดดําเนินการจัดเก็บขอมูลจากกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมในระดับเมือง

และชุมชน นับตั้งแตการประกาศกฎกระทรวงผังเมืองรวมระยองเปนผังแรก พ.ศ. 2526 โดยคัดเลือกเฉพาะ

กฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมท่ีบังคับใชอยูในปจจุบัน จํานวนท้ังสิ้น 142 ผัง (ขอมูล ณ พ.ศ. 2558) 

1.3 สถานภาพของผังเมืองกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 ไดประกาศเปนกฎกระทรวงใหใช

บังคับผังเมืองรวม เม่ือ พ.ศ. 2556 ดําเนินการโดยสํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร ในฐานะเจาพนักงานทองถิ่น 

ปจจุบันผังเมืองรวมกรุงเทพฯ ดําเนินการอยูในขั้นตอนการประเมินผลการบังคับใชผังเมืองรวม ซ่ึงผูวิจัยไดนํา

ขอมูลดังกลาวมาศึกษาวิเคราะหไวในการวิจัยฉบับน้ีดวย 

1.4 การวิจัยน้ี เปนการศึกษาเพ่ือเสนอแนะแนวทางการกําหนดโครงสรางและองคประกอบใหม  

ของผังเมืองรวม ซ่ึงในกระบวนการศึกษาผูวิจัยไดอางอิงถึงกฎหมายผังเมืองในมาตราท่ีเก่ียวของกับประเด็น

การวิจัยเทาน้ัน ดงัน้ัน ขอเสนอแนะในการวิจัยน้ี จึงครอบคลุมเฉพาะประเด็นการวางและจัดทําผังเมืองรวม 

กระบวนการพิจารณาไตรตรองและการใหความเห็นชอบผังเมืองรวม องคประกอบของผังเมืองรวม ในดาน

การกําหนดเน้ือหานโยบายการพัฒนาเมือง การจัดทําแผนท่ี/แผนผัง แผนงาน/โครงการพัฒนาตามนโยบาย 

การจัดทําแผนการลงทุน และการกําหนดมาตรการ วิธีดําเนินการเพ่ือลดความเหลีย่มล้ําจากการใชประโยชนท่ีดนิ

ตามผังเมืองรวม เพ่ือใหผลการศึกษาเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัยน้ี 

2. ขอจํากัดของการวิจัย 

2.1 การวิจัยน้ี ดําเนินการวิเคราะหจากเอกสารและการรับฟงความคดิเหน็จากการสมัภาษณ 

เน่ืองจากมีขอจํากัดดานเวลาในการวิจัย และขอมูลท่ีใชประกอบการวิจัยบางสวนเปนภาษาตางประเทศ ทําให

การเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยจึงเลือกเก็บขอมูลขั้นทุติยภูมิเปนสวนใหญ และเลือกเจาะจงเฉพาะขอมูลท่ีเก่ียวของ

กับประเด็นการวิจัยเทาน้ัน  

2.2 การวิจัยน้ี เก่ียวของกับโครงสรางและองคประกอบของผังเมืองรวม การกําหนดกลุม

ประชากรตัวอยาง จึงเลือกกลุมประชากรแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ประกอบดวยผูเชี่ยวชาญ 

และผูปฏิบัติงานดานผังเมือง เน่ืองจากมีขอจํากัดตัวบุคคลผูใหสัมภาษณ จะตองเปนผูท่ีมีความรูความเขาใจ

และ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานการผังเมืองเปนอยางดี 

2.3 เคร่ืองมือการวิจัยท่ีผูวิจัยเลือกใช คือ การสัมภาษณ ไดเลือกใชวิธีการสัมภาษณใหมี     

ความหลากหลาย เชน การสัมภาษณแบบเผชิญหนา การสัมภาษณทางโทรศัพท และการสัมภาษณทางไปรษณีย

อิเลคทรอนิกส (email) เน่ืองจากผูใหสัมภาษณบางทานมีขอจํากัดในการใหสัมภาษณ หรือไมสะดวกในการให
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เขาพบ ดังน้ัน การเลือกใชวิธีการสัมภาษณท่ีหลากหลายจึงเปนการประหยัดเวลาและคาใชจายของผูวิจัย และ

ผูใหสัมภาษณ  

 

นิยามศัพทที่ใชในการวจิัย 

1. การกําหนดโครงสรางและองคประกอบของผังเมืองรวม หมายถึง การหมายไว หรือตราไว 

ซ่ึงกฎ ระเบียบ การดําเนินการขององคกร บุคคล หรือคณะกรรมการ ท่ีเก่ียวของกับการวางและจัดทําผงัเมืองรวม 

การพิจารณาไตรตรองและใหความเห็นชอบผังเมืองรวม โดยมีองคประกอบของผังเมืองรวม ตามขอบเขต

อํานาจท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยการผังเมือง ซ่ึงเก่ียวของกับการกําหนดมาตรการพัฒนาเมืองท่ีสงผลตอ

สิทธิในการใชประโยชนในทรัพยสินของเอกชน 

2. องคประกอบของผังเมืองรวม หมายถึง การจัดทํา นโยบายการพัฒนาเมือง แผนท่ี/แผนผัง 

แผนงาน/โครงการ รวมท้ังมาตรการ และวิธีการดําเนินการพัฒนาเมืองในดานตางๆ ตามผังเมืองรวม 

3. นโยบายการพัฒนาเมือง หมายถึง การดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐระยะยาวเพ่ือพัฒนาเมือง

ในดานการใชประโยชนท่ีดิน การคมนาคมและขนสง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ การบริการสาธารณะ 

สิ่งแวดลอม การปองกันภัยพิบัติ และการพัฒนาพ้ืนท่ีเฉพาะ เพ่ือสงเสริมเศรษฐกิจ สังคม และลดความเหลื่อมล้ํา

จากการกําหนดประเภทการใชประโยชนท่ีดินตามผังเมืองรวม 

4. การดําเนินการตามผังเมืองรวม หมายถึง มาตรการ และวิธีดําเนินการของรัฐในการปฏิบัติตาม

แผนงาน/โครงการ และมาตรการ เพ่ือดําเนินการอยางใดอยางหน่ึง ท่ีสอดคลองกับผังเมืองรวมตามท่ีได

กําหนดไว  

5. การลดความความเหลื่อมล้ํา หมายถึง การกําหนด กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ หรือวิธีดําเนินการ

อยางใดอยางหน่ึง เพ่ือความเทาเทียมกันทางสังคมจากการกําหนดประเภทการใชประโยชนท่ีดินและขอกําหนด

ตามผังเมืองรวม 

 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 

1. สามารถอธิบายลักษณะโครงสรางและองคประกอบของผังเมืองรวมในปจจุบัน ซ่ึงเปนผลจาก

การศึกษาขอบเขตของอํานาจ หนาท่ี ภารกิจขององคกร บุคคล และคณะกรรมการ ตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง

ในกระบวนการวางและจัดทําผังเมืองรวม และการพิจารณาไตรตรองและใหความเห็นชอบผังเมืองรวมได

และองคประกอบของผังเมืองรวม (ตามมาตรา 17) ท่ีเก่ียวของกับการกําหนดมาตรการพัฒนาเมืองท่ีสงผลตอ

สิทธิของผูครอบครองในทรัพยสินท้ังหนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชนได 

2. สามารถเสนอนแนะแนวทางการกําหนดโครงสรางและองคประกอบใหมของผงัเมืองรวมได ดงัน้ี 

2.1 การกําหนดหนาท่ี และภารกิจของภาครัฐซ่ึงมีลักษณะเปนสัญญาประชาคมใหชัดเจน 

2.2 การกําหนดเน้ือหาของนโยบายการพัฒนาเมืองในแตละดานใหครบถวนชัดเจน 

2.3 การจัดทําแผนการลงทุนท่ีสอดคลองและคูขนานไปกับการจัดทําผังเมืองรวม  

2.4 การกําหนดมาตรการ และวิธีดําเนินการตามผังเมืองรวม เพ่ือลดความเหลื่อมล้ําจากการกําหนด

ประเภทการใชประโยชนท่ีดินตามผังเมืองรวม 
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การนําเสนอผลการวิจัย 

1. นําเสนอรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ ขนาด A4 ประกอบดวย ขอมูล สถิติ ตาราง รูปภาพ 

แผนภาพ แผนภูมิ แผนท่ี แผนผัง ท่ีแสดงดวยภาพสี ตามรูปแบบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2. ตีพิมพผลงานในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการท่ีมีมาตรฐาน หรือนําเสนอตอท่ีประชุม 

ทางวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (PROCEEDING)  

3. นําเสนอผลงานการศึกษาตอคณะกรรมการ โดยนําเสนอในรูปแบบ Digital File ผานโปรแกรม 

PowerPoint  
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บทที่ 2 

ทฤษฎี แนวคิด เอกสารและงานวิจัย และกรณีศึกษา ที่เกี่ยวของกับการจัดทําผังเมือง 

การศึกษาในบทท่ี 2 น้ี ผูวิจัยกําหนดประเด็นการศึกษาเก่ียวกับกฎหมายและการบริหารราชการ

แผนดิน แนวคิดการกระจายอํานาจสูทองถิ่น หลักการวางและจัดทําผังเมือง การวางและจัดทําผังเมืองใน

ประเทศไทย การปรับปรุงกฎหมายวาดวยการผังเมืองของประเทศไทย และกรณีศึกษาผงัเมืองของตางประเทศ

ท่ีประสบความสําเร็จในดานการพัฒนาเมือง มีรายละเอียด ดังน้ี 

 

1. กฎหมายและการบริหารราชการแผนดิน  

การศึกษาในสวนน้ี เพ่ือสรางความเขาใจลักษณะของกฎหมาย ซ่ึงมีความสัมพันธกับรูปแบบ      

การบริหารราชการแผนดินในประเทศไทย ทําใหทราบถึงลําดับศักดิ์ของกฎหมายและระดับการบริหาร

ราชการของประเทศไทยท่ีเก่ียวของกับการวาง จัดทํา และการดําเนินการตามผังเมืองรวม ตามประเด็นการศึกษา 

ท่ีผูวิจัยไดกําหนดไว อธิบายพอสังเขปได ดังน้ี 

1.1 ลักษณะของกฎหมาย 

ความหมายของกฎหมายตามพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถานสถาน พ.ศ. 2542 ไดระบุไว 

หมายถึง กฎเกณฑ คําสั่ง หรือขอบังคับท่ีถูกตั้งขึ้นโดยรัฐหรือผูมีอํานาจสูงสุดเพ่ือใชเปนเคร่ืองมือสําหรับ

ดําเนินการใหบรรลุเปาหมายอยางหน่ึงอยางใดของสังคม และมีสภาพบังคับเปนเคร่ืองมือในการทําใหบุคคล 

ในสังคมตองปฏิบัติตามกฎเกณฑ คําสั่ง หรือขอบังคับน้ัน  

กฎหมาย จึงมีลักษณะเปนคําสั่งหรือขอบังคับใหปฏิบัติตาม เพ่ือใหเกิดความเปนระเบียบ

เรียบรอยของสังคม และทุกคนในสังคมจะตองยึดถือปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน ซ่ึงตางจากการเชื้อเชิญหรือ

การขอความรวมมือ เชน การรณรงคใหเลิกสูบบุหร่ี หรือการขอความรวมมือใหชวยกันอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาต ิเปนตน  

หยุด แสงอุทัย และสมยศ เชื้อไทย (2553) ไดกลาวถึงการจัดระดบัความสําคัญของกฎหมาย

ในแตละประเภท โดยกฎหมายท่ีมีลําดบัศักดิ์ต่าํกวาจะขดัตอกฎหมายท่ีมีลําดับศักดิ์ท่ีสูงกวาไมได การจัดลําดบัศักดิ ์

ของกฎหมายแบงได ดงัน้ี 

1.1.1 รัฐธรรมนูญ เปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ มีศักดิ์สูงท่ีสุด โดยลักษณะของ

รัฐธรรมนูญเปนการวางหลักเกณฑการปกครองและกําหนดโครงสรางในการจัดตั้งองคกรบริหารของรัฐ 

กําหนดสิทธิและหนาท่ีของประชาชน รวมไปถึงใหความคุมครองสิทธิและหนาท่ีดังกลาว การออกกฎหมายอ่ืนๆ 

จะตองสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ หากขัดกับรัฐธรรมนูญจะไมมีผลใชบังคับได  
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1.1.2 กฎหมายท่ีบัญญัติ โดยนิติบัญญัติ หรือรัฐบาล ไดแก 

1.1.2.1 ประมวลกฎหมาย เปนการรวมรวบหลักกฎหมาย เชน ประมวลกฎหมาย

อาญา ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ฯลฯ เปนกฎหมายท่ีบัญญัติเร่ืองท่ัวๆ ไป โดยกลาวถึงสิทธิและ

หนาท่ีของประชาชนในสังคมท่ีตองปฏิบัติตามหรือหามปฏิบัติ รวมไปถึงการคุมครองสิทธิตางๆ ของ

ประชาชน ภายใต รัฐธรรมนูญ 

1.1.2.2 พระราชบัญญัติ เปนกฎหมายเฉพาะท่ีมีวัตถุประสงคอยางหน่ึงอยางใด     

ในการกําหนดนโยบายในการบริหารประเทศของรัฐบาล และการบัญญัติกฎหมายเฉพาะเร่ืองท่ีเก่ียวของกับ

นโยบายของรัฐบาล โดยมีรัฐบาลเปนผูบัญญัติกฎหมาย เชน พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518  

1.1.2.3 พระราชกําหนด เปนกฎหมายท่ีบัญญัติขึ้นเฉพาะกรณีท่ีมีความจําเปนเรงดวน 

ท่ีหลีกเลี่ยงไมได หรือเก่ียวของกับภาษีอากรหรือเงินตรามีรัฐบาลเปนผูบัญญัตกิฎหมาย ซ่ึงในภายหลังพระราชกําหนด

อาจกลายเปนพระราชบัญญัติ เพ่ือใหมีผลบังคับใชถาวรได  

1.1.3 กฎหมายท่ีบัญญัติโดยรัฐบาล ไดแก 

1.1.3.1 พระราชกฤษฎีกา บัญญัติใชบังคับใน 3 กรณี คือ กรณีท่ีรัฐธรรมนูญกําหนดให

ตราเปนพระราชกฤษฎีกาในกิจการอันสําคัญท่ีเก่ียวกับฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติ เชน พระราชกฤษฎีกา

ยุบสภาผูแทนราษฎร กรณีท่ี 2 ตองมีพระราชบัญญัติหรือพระราชกําหนดใหอํานาจไว และกรณีท่ี 3 ความจําเปนอ่ืน  ๆ

ในเร่ืองใดก็ได แตตองไมขัดกับกฎหมายน้ันๆ 

1.1.3.2 กฎกระทรวง เปนกฎหมายท่ีรัฐมนตรีแตละกระทรวงเปนผูออกกฎหมาย 

โดยอาศัยอํานาจจากพระราชบัญญัติ หรือพระราชกําหนดฉบับใดฉบับหน่ึง เพ่ือดําเนินการใหเปนไปตาม

กฎหมายน้ันๆ การจัดทํากฎกระทรวงจึงเปนการกําหนดรายละเอียดอีกชั้นหน่ึงเพ่ือใหสามารถนําไป

ประกาศใชบังคับได เชน การประกาศกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเ มืองรวม ซ่ึงอาศัยอํานาจจาก

พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 เปนตน 

1.1.4 กฎหมายท่ีบัญญัติโดยองคการปกครองสวนทองถิ่น เปนกฎหมายท่ีประกาศใช

บังคับเฉพาะพ้ืนท่ีในเขตการปกครองขององคการปกครองสวนทองถิ่นแตละแหง 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 ซ่ึงเปนอํานาจระดับหนวยงาน

ของรัฐบาล ไดแก กระทรวง ทบวง กรม มีหนาท่ีในการกํากับ ดูแล การดําเนินการปฏิบัติตามนโยบายการพัฒนา

ดานตางๆ ของประเทศท่ีไดกําหนดไวโดยรัฐบาล  

การจัดระเบียบบริหารราชการไววามีหลักการโดยท่ัวไปท่ีใชในตางประเทศ 2 หลัก คือ 

หลักการรวมอํานาจการปกครอง เปนการกําหนดใหอํานาจในการปกครองรวมไวท่ีสวนกลาง ไดแก กระทรวง 

ทบวง กรม ตามลําดับการบังคับบัญชา เปนผูดําเนินการปกครองตลอดท้ังอาณาเขตของประเทศ โดยแบงอํานาจ

ใหราชการบริหารสวนภูมิภาค ไดแก จังหวัด อําเภอ ซ่ึงเปนตัวแทนของรัฐบาลสวนกลาง ทําหนาท่ีวินิจฉัย 
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หรือสั่งการตามนโยบายท่ีกําหนดโดยรัฐบาลกลางไปดําเนินการในเขตการปกครองของตน และหลักการกระจาย

อํานาจการปกครอง ซ่ึงเปนวิธีท่ีรัฐบาลไดมอบอํานาจการปกครองบางสวนใหทองถิ่นจัดใหมีบริการสาธารณะ

บางอยางไดอยางอิสระตามสมควร เพียงแตตองอยูในการควบคุมของสวนกลาง แตไมสามารถเขาไปบังคับบญัชา

หรือสั่งการใดๆ ได  

การจัดระเบียบราชการแผนดินของประเทศไทย สามารถแบงออกได 3 สวน ไดแก  

1.2.1 การบริหารราชการสวนกลาง ประกอบดวย หนวยงานของรัฐบาลท่ี โดยแยกออกเปน

หนวยงานระดับกระทรวง ทบวง กรม เพ่ือกํากับ ดูแล พัฒนาในดานตางๆ เฉพาะดาน 

1.2.2 การบริหารราชการสวนภูมิภาค ประกอบดวย หนวยงานของรัฐบาลในระดับภูมิภาค

กําหนดใหผูแทนจากรัฐบาลกลางเปนผูบริหารในระดับภูมิภาค จังหวัด และอําเภอ เพ่ือการประสานงาน  

การถายทอดนโยบายจากรัฐบาลกลาง การวินิจฉัยหรือสั่งการ และการควบคุมการบริหารงานของทองถิ่น     

ในการดําเนินการพัฒนาพ้ืนท่ีเปนไปตามนโยบายของรัฐบาลกลาง 

1.2.3 การบริหารราชการสวนทองถิ่น ใชหลักการกระจายอํานาจการปกครอง เพ่ือใหทองถิ่น  

มีสวนรวมในการกําหนดบริการสาธารณะในพ้ืนท่ีเขตการปกครองของตนไดอยางอิสระตามสมควร และสามารถ

บัญญัติกฎหมายโดยออกประกาศเปนขอบัญญัติทองถิ่น เพ่ือใชบังคับภายในเขตการปกครองของตนได    

การบริหารราชการสวนทองถิ่น แบงออกไดเปน 2 ประเภท ไดแก 

1.2.3.1 องคกรปกครองสวนทองถิ่น ประกอบดวย องคการบริหารสวนจังหวัด 

เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และองคการบริหารสวนตําบล  

1.2.3.2 องคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษ ประกอบดวย กรุงเทพมหานคร 

และเมืองพัทยา 

จากการศึกษากฎหมายและการบริหารราชการแผนดิน ผูวิจัยสามารถสรุปไดวา กฎหมายในระบอบ

ประชาธิปไตย กําหนดอํานาจสูงสุดเปนของประชาชนโดยประชาชนเปนผูออกกฎหมาย และเม่ือมีการประกาศ

บังคับใชประชาชนทุกคนจะตองอยูภายใตกฎหมายโดยเสมอภาคอยางเทาเทียมกัน โดยกฎหมายจะไมมีผลบงัคบั

ยอนหลังและกฎหมายจะสิ้นสุดการบังคับใชตอเม่ือมีการยกเลิกกฎหมายหรือมีการเปลี่ยนแปลงเปนอยางอ่ืน

เทาน้ัน 

ความสัมพันธของการตรากฎหมายกับการจัดระเบยีบราชการแผนดินท่ีเก่ียวของกับการผังเมือง

ของประเทศไทยน้ัน ผูวิจัยสามารถสรุปไดวา ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศวาดวย

สิทธิและหนาท่ีของประชาชนในสังคมท่ีตองปฏิบัติตามหรือหามปฏิบัติ รวมท้ังการคุมครองสิทธิของ

ประชาชน และกําหนดใหการบัญญัติกฎหมายอ่ืนจะตองสอดคลองตามรัฐธรรมนูญ  

พระราชบัญญัตกิารผังเมือง พ.ศ. 2518 เปนกฎหมายท่ีบัญญัติเฉพาะการผังเมืองซ่ึงสอดคลองกับ

รัฐธรรมนูญ ในมาตรา 85 (3) จัดใหมีการวางผังเมือง พัฒนา และดําเนินการตามผังเมือง อยางมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล เพ่ือประโยชนในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน (รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550, 2550: มาตรา 85 (3)) โดยรัฐบาลจะตองดําเนินการตามและการวางนโยบาย

ของประเทศดานการผังเมือง เพ่ือใหหนวยงานสวนกลางของรัฐบาลในระดับกระทรวง ดําเนินการกําหนด

รายละเอียดอีกขั้นหน่ึงตามนโยบายของรัฐบาลกลาง โดยมีรัฐมนตรีกระทรวงเปนผูออกประกาศกฎกระทรวง



 

13 

 

ใหใชบังคับผังเมืองรวม ตามอํานาจแหงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 เพ่ือใหสามารถนําไป

ประกาศใชบังคับในพ้ืนท่ีของประเทศ ซ่ึงจะมีทองถิ่นเปนผูดําเนินการจัดใหมีบริการสาธารณะในพ้ืนท่ีเขต

การปกครองของตนใหเปนไปตามกฎกระทรวงผังเมืองรวมน้ัน และในกรณีท่ีบางทองท่ียังไมมีกฎกระทรวงฯ

บังคับใช ทองถิ่นสามารถบัญญัติกฎหมายขึ้นบังคับใชภายในเขตการปกครองของตนได โดยออกประกาศเปน

ขอบัญญัติทองถิ่น ซ่ึงการออกประกาศขอบัญญัติทองถิ่นดานการผังเมืองน้ัน จะตองอยูภายใตการกํากับ 

ควบคุมของหนวยงานของรัฐบาลกลาง หรือหนวยงานสวนภูมิภาค เพ่ือใหการจัดทําผังเมืองไดมาตรฐานและ

เปนไปตามหลักวิชาการผังเมือง 

เพ่ือใหเกิดความเขาใจและความชดัเจนของความสมัพันธของการตรากฎหมาย และการจัดระเบยีบ

ราชการแผนดนิท่ีเก่ียวของกับการผังเมืองในประเทศไทยใหมากขึ้น ผูวิจัยจึงไดจัดทําแผนภูมิท่ี 2 ดังน้ี 

 

 

แผนภูมิท่ี 2 ความสัมพันธของการตรากฎหมายกับการจัดระเบยีบราชการแผนดินท่ีเก่ียวของกับการผงัเมือง 

ของประเทศไทย 

 

2. การกระจายอํานาจสูทองถิ่นดานการผังเมือง 

สาระสําคัญในสวนน้ี ผูวิจัยไดอธิบายแนวคิดการกระจายอํานาจ (decentralization) ความสําคัญ

ของการกระจายอํานาจ สถานการณการกระจายอํานาจในประเทศไทย และทิศทางการถายโอนภารกิจดาน

การผังเมือง เพ่ือแสดงใหเห็นถึงเหตุผลและความจําเปนท่ีตองมีการกระจายอํานาจ อธิบายพอสังเขปได ดังน้ี  

2.1. แนวคิดการกระจายอํานาจ (Decentralization) 

สถาบันพระปกเกลา (2545 : 525) ไดอธิบายวา การกระจายอํานาจ คือ การท่ีรัฐมอบ

อํานาจใหปกครองบางสวนใหแกองคกรท่ีไมใชหนวยงานของราชการบริหารสวนกลางหรือราชการสวนภูมิภาค

เพ่ือใหองคกรน้ัน สามารถจัดบริการสาธารณะอยางไดโดยอิสระตามสมควรและรัฐบาล โดยราชการสวนกลาง

หรือสวนภูมิภาคจะทําหนาท่ีควบคุมดูแลแตไมมีอํานาจบังคับบัญชาสั่งการ  
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Smith (1980) ไดอธิบายปรากฏการณการกระจายอํานาจ ในชวงกลางทศวรรษท่ี 1980  

ซ่ึงมีการปรับโครงสรางของระบบการเมืองในรัฐสมัยใหมท่ีมีความสัมพันธระหวางรัฐบาลกับหนวยงานบริหาร

ระดับยอยของรัฐ จากเดิมท่ีมุงเนนการรวมศูนยอํานาจไวท่ีรัฐบาลสวนกลาง (Centralization) เปนการกระจาย

อํานาจ หนาท่ี ความรับผิดชอบ และการบริหารราชการสูหนวยงานระดับทองถิ่นมากขึ้น ถือเปนทิศทาง  

การปฏิรูปเชิงโครงสรางท่ีมีความสําคัญตอระบบการบริหารการปกครอง และทรัพยากรตางๆ ซ่ึงอยูภายใต

ระบบการบริหารการปกครองแบบรวมศูนยอํานาจไวท่ีสวนกลาง โดยการสั่งการจากบนลงลาง (Top-down 

approach) มาอยางยาวนาน กลายเปนเงื่อนไขสําคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศเกิดใหมตามมา 

จากความลมเหลวของการบริหารแบบรวมศูนยท่ีสวนกลางเปนหลัก และการพัฒนา

ประเทศแบบสั่งการจากบนลงลางท่ีไมสามารถสงเสริมใหเกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ 

การดําเนินโครงการพัฒนาชนบทท่ีกําหนดจากรัฐบาลสวนกลางไมสามารถสะทอนความตองการและตอบสนอง

ตอสภาพปญหาของชุมชนในระดับทองถิ่นได นําไปสูการผลักดันทิศทางการกระจายอํานาจในประเทศแถบ

ยุโรปกลางและตะวันออกในชวงกลางทศวรรษท่ี 1980 พรอมกับกระแสความเชื่อม่ันในรัฐแบบรวมศูนยท่ีเร่ิม

เสื่อมลง 

2.2 ลักษณะสําคัญของการกระจายอํานาจ 

จากความลมเหลวในการดําเนินโครงการพัฒนาและแกปญหาความยากจนในชนบทของ

ระบบราชการรวมศูนย (Smith, 1980) แนวคิดการกระจายอํานาจจึงเปนทางเลือกท่ีนําไปสูการพัฒนาแบบรวมมือ 

(Cooperative development) ตามหลักการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชน (รัฐธรรมนูญ, 

2550) ผลักดันใหเกิดการกําหนดทิศทางการพัฒนาดวยตัวเองเปนหลัก  

ผูวิจัยไดทําการศึกษาลักษณะของการกระจายอํานาจ (สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2546, 12 – 24) ควบคูกับการพิจารณาภายใตบริบทของการวิจัยน้ีซ่ึงเก่ียวของกับ

การกระจายอํานาจสูทองถิ่นในดานการผังเมือง เพ่ือทําความเขาใจถึงรูปแบบการกระจายอํานาจหนาท่ีของ

รัฐบาลกลางใหแกทองถิ่น สามารถสรุปลักษณะสําคัญๆ ท่ีเก่ียวของกับการวิจัยได ดังน้ี 

2.2.1 รายรับของทองถิ่น มี 2 ลักษณะ คือ รายไดท่ีไดรับจากการจัดสรรงบประมาณจาก

รัฐบาลกลาง และความสามารถในการจัดเก็บรายไดในเขตการปกครองของทองถิ่น  

2.2.2 การมอบหมายภารกิจความรับผิดชอบใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการตัดสินใจ

การบริหารจัดการบริการสาธารณะพ้ืนฐานดวยตัวเอง ตองดําเนินการตามกรอบนโยบายของรัฐบาลกลาง แต

ไมใชอยูภายใตการสั่งการกําหนดจากสวนกลาง รวมถึงสิทธิตามกฎหมายท่ีจะพิจารณาตัดสินใจดําเนินการ   

ในเร่ืองท่ีเปนประโยชนตอประชาชนในเขตการปกครองของตนเองไดอยางอิสระตามความเหมาะสม  

2.2.3 สัดสวนงบประมาณรายจายท้ังหมดของทองถิ่นท่ีมีการจัดสรรงบประมาณผาน   

การดําเนินกิจกรรมของทองถิ่นยิ่งมีมากเทาไรยิ่งแสดงใหเห็นถึงระดับการกระจายอํานาจท่ีมากขึ้นเทาน้ัน  

2.2.4 สัดสวนของบุคลากรในสังกัดหนวยงานสวนกลางกับบุคลากรในสังกัดหนวยงานทองถิน่

ท่ีเปนขาราชการสวนภูมิภาคเม่ือรวมกับจํานวนบุคลากรท่ีอยูภายใตสังกัดของหนวยงานทองถิ่น หากมีมากกวา 

บุคลากรในสังกัดหนวยงานสวนกลาง จะแสดงใหเห็นถึงระดับการกระจายภารกิจใหกับทองถิ่นท่ีมากขึ้น 
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2.2.5 ขนาดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีไดรับการกระจายอํานาจจากรัฐบาลกลาง  

มีขนาดขอบเขตพ้ืนท่ีความรับผิดชอบกวางใหญ แสดงใหเห็นถึงอํานาจหนาท่ี ความเปนเอกเทศในการบริหาร

จัดการภารกิจตางๆ ของทองถิ่นท่ีมากขึ้น เชน ระบบการจัดเก็บรายไดของทองถิ่นท่ีมีความม่ันคง การพัฒนา

ความเชี่ยวชาญเฉพาะในการบริหารภารกิจท่ีมากขึ้น สงผลใหทองถิ่นน้ันมีอํานาจ หนาท่ี ภารกิจท่ีมากขึ้น  

ซ่ึงชวยใหการจัดการภารกิจรวมกับหนวยงานหรือองคกรอ่ืนมีศักยภาพ สามารถบริหารจัดการภารกิจท่ีมี

ขอบเขตและระดับความซับซอนไดมากกวาทองถิ่นท่ีมีพ้ืนท่ีขนาดเล็ก ในขณะเดียวกันอํานาจการควบคุมของ

รัฐบาลท่ีมีตอการปฏิบัติภารกิจของทองถิ่นก็จะลดนอยลงไปดวย 

2.3 ประเภทของการกระจายอํานาจ 

จากลักษณะการกระจายอํานาจตามท่ีไดกลาวขางตนน้ัน ไดแสดงใหเห็นถึงขอบเขตและ

รูปแบบการกระจายอํานาจสูทองถิ่น สามารถจําแนกประเภทของการกระจายอํานาจได ดังน้ี 

2.3.1 การกระจายอํานาจโดยจําเปนหรือโดยปริยาย (Decentralization by default) 

เกิดจากสภาวการณความลมเหลวในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ในระดับพ้ืนท่ี และขาดความเชื่อม่ันในบทบาท

ของหนวยงานสวนกลาง เปนสภาพความจําเปนท่ีรัฐบาลไมสามารถตอบสนองตอความตองการและจัดการ

ปญหาในระดับพ้ืนท่ีได สงผลใหองคกรในภาคประชาสังคม เชน สมาคมตางๆ องคกรอาสาสมัคร องคกร

พัฒนาเอกชน และกลุมองคกรชุมชน เปนตน จําเปนตองแสดงบทบาทในการจัดการปญหาในพ้ืนท่ีของตัวเอง 

เชน การจัดทําโครงการพัฒนาในรูปแบบตางๆ เปนตน สงผลผลักดันใหรัฐบาลจําเปนตองมี การกระจายอํานาจ

จากสวนกลางสูทองถิ่นอยางหลีกเลี่ยงไมได 

2.3.2 การกระจายอํานาจทางบริหาร (Administrative Decentralization) Parker ( 1995) 

ไดอธิบายการกระจายอํานาจในลักษณะน้ีวา เปนการแบงอํานาจของรัฐบาลกลางไปยังหนวยงานสังกัดระดับ

ภูมิภาค โดยหนวยงานท่ีปฏิบัติงานในระดับภูมิภาคจะไดรับการแบงอํานาจหนาท่ีจากสวนกลางเปนเอกเทศ

ในการตัดสินใจเร่ืองตางๆ ภายในพ้ืนท่ีของตนไดระดับหน่ึง สําหรับอํานาจการตัดสินใจและการกําหนด

นโยบายตางๆ ยังคงอยูท่ีสวนกลาง เพราะหนวยงานและบุคลากรท่ีไดรับการแบงอํานาจมีสถานะเปนเพียง

หนวยงานสาขาของสวนกลาง จึงมีหนาท่ีนํานโยบายของตนสังกัดในสวนกลางมาปฏิบัติในพ้ืนท่ี การกระจาย

อํานาจในลักษณะน้ีมักเกิดขึ้นภายในระบบราชการ ในลักษณะการแบงภารกิจและอํานาจหนาท่ีออกไปยัง

หนวยงานท่ีทํางานอยูในพ้ืนท่ีภูมิภาค โดยมีเปาหมายเพ่ือจัดใหมีบริการสาธารณะในพ้ืนท่ีน้ันๆ ไดอยางมี

เอกภาพ  

2.3.3 การกระจายอํานาจทางการคลัง เกิดจากหนวยงานสวนกลางพยายามลดการใชอํานาจ

ควบคุมการจัดงบประมาณและการตัดสินใจทางการคลังของหนวยงานภูมิภาค เพ่ือใหอิสระแกหนวยงานดงักลาว

ในการตัดสินใจบริหารจัดการทางการคลังและใหจัดสรรงบประมาณในรายละเอียดสงผลใหหนวยงานในสวนกลาง

มีบทบาทเพียงกํากับทิศทางนโยบาย ในขณะท่ีหนวยงานระดับปฏิบัติการ มีอํานาจหนาท่ีในการตัดสินใจ 

การบริหารจัดการภารกิจและงบประมาณของตนเองมากขึ้น 

2.3.4 การกระจายอํานาจภายใตหลักการมอบอํานาจ มีระดับของการกระจายอํานาจท่ีให

อิสระสูงกวาการแบงอํานาจ ซ่ึงหลักการมอบอํานาจน้ีจะมุงเนนการมอบอํานาจ หนาท่ี และภารกิจมากกวา

การมุงเนนการกระจายอํานาจในเชิงพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน โดยการมอบอํานาจรัฐบาลกลางอาจมอบอํานาจใหกับ
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องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรก่ึงอิสระ องคกรมหาชน หรือองคกรท่ีจัดทําโครงการเฉพาะกิจตางๆ ท่ี

รัฐบาลไดจัดตั้งขึ้น โดยกําหนดภารกิจเฉพาะท่ีชัดเจนใหองคกรเหลาน้ัน ใหสามารถตัดสินใจและใชอํานาจ

หนาท่ีภายในขอบเขตของตนไดอยางอิสระ โดยรัฐบาลกลางอาศัยมาตรการทางกฎหมายเปนกรอบในการกํากับ 

ควบคุมบทบาทองคกรท่ีไดรับการมอบอํานาจ รวมถึงอํานาจในการจัดตั้งและยุบเลิกองคกรภายใตหลักการ

มอบอํานาจดังกลาว 

2.3.5 การกระจายอํานาจภายใตหลักการโอนอํานาจ เปนการกระจายอํานาจท่ีกวางขวางท่ีสดุ 

โดยรัฐบาลกลางถายโอนหรือยกอํานาจการตัดสินใจในเร่ืองตางๆ ไปยังองคกรปกครองสวนทองถิ่นตาม

หลักการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชน โดยการคัดเลือกตัวแทนจากการเลอืกตัง้ของประชาชน

ทําหนาท่ีตัดสินใจและกําหนดนโยบายตาง  ๆของทองถิ่น รวมถึงมีอํานาจในการตรากฎหมายและออกระเบียบตาง  ๆ

เชน ขอบัญญัติทองถิ่น เพ่ือบังคับใชภายในพ้ืนท่ีหรือชุมชนของตนไดโดยอิสระ โดยรัฐบาลกลางไมสามารถ

แทรกแซงการทํางานของทองถิ่นได หากรัฐบาลจะทําการแทรกแซงจะตองเปนเร่ืองท่ีมีความสําคัญตอ  

ความม่ันคงของประเทศเทาน้ัน  

2.4. สถานการณการกระจายอํานาจในประเทศไทย  

ตั้งแตการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และพระราชบัญญัติ

กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 สงผลใหเกิด    

การเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสรางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีมุงเนนความเปนอิสระในการปกครองตนเอง

ของทองถิ่นตามหลักประชาธิปไตย และรูปแบบความสัมพันธทางอํานาจระหวางองคกรภาครัฐท้ังระบบ

(สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,2546: 43) ตั้งแตระดับการบริหารราชการสวนกลาง 

สวนภูมิภาค ไปจนถึงทองถิ่น ซ่ึงผูวิจัยไดพิจารณาจากกฎหมายท่ีมีสวนสําคัญตอการกําหนดทิศทางการกระจาย

อํานาจสูทองถิ่น อธิบายพอสังเขปได ดังน้ี 

2.4.1 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540  

รัฐธรรมนูญไดบัญญัติเก่ียวกับการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองทองถิ่น 

แบงออกไดเปน 7 เร่ือง ดังน้ี 

2.4.1.1 ความเปนอิสระขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการกําหนดนโยบาย  

การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงิน และการคลัง 

2.4.1.2 การกําหนดใหองคประกอบขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตองมี 2 สวน 

คือสภาทองถิ่น และ ฝายบริหารทองถิ่น โดยสมาชิกสภาทองถิ่นท้ังหมดตองมาจากการเลือกตั้ง สําหรับ

สมาชิกฝายบริหารมาจากการลงมติเลือกตั้งภายในสภาทองถิ่น หรือการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน  

2.4.1.3 อํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีอํานาจหนาท่ีโดยตรงใน

การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น สิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาต ิ

และการกําหนดใหมีการตรากฎหมายแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ โดยมีสาระสําคัญในการจัดตั้ง

คณะกรรมการ เพ่ือทําหนาท่ีกําหนดอํานาจหนาท่ีและจัดสรรภาษีอากรระหวางรัฐกับองคกรปกครองสวนทองถิน่ 

และระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกันเอง  
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2.4.1.4 การคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น กําหนดใหคณะกรรมการท่ีจัดตั้งขึ้น 

เปนผูจัดสรรภาษีอากรระหวางรัฐกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นและระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ดวยกันเอง ท้ังน้ีจะตองมีการจัดสรรใหมทุกๆ 5 ป 

2.4.1.5 การกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่น กําหนดเงื่อนไขในการใชอํานาจ 

กํากับ ดูแล เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอิสระในการปกครองตนเอง โดยมีเงื่อนไขในการกํากับ ดูแล

จะตองเปนไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติจะกระทํานอกเหนือจากท่ีกฎหมายบัญญัติไวไมได และจะตองเปนไป

เพ่ือคุมครองประโยชนของประชาชนในทองถิ่นหรือประโยชนของประเทศเปนสวนรวม โดยจะตองไมกระทบ

ตอหลักการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถิ่นน้ัน 

2.4.1.6 การมีสวนรวมของประชาชนในทองถิ่น กําหนดบทบาทของประชาชนใน

การปกครองสวนทองถิ่นในการเขาถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น และการเขาชื่อ เพ่ือเสนอราง

ขอบัญญัติทองถิ่น สวนอํานาจในการอนุมัติขอบัญญัติเพ่ือใชบังคับในทองถิ่นยังคงเปนอํานาจของสภาทองถิน่   

2.4.1.7 ระบบการบริหารงานบุคคลทองถิ่น การจัดตั้งคณะกรรมการพนักงานสวน

ทองถิ่น ประกอบดวย ผูแทนของหนวยราชการท่ีเก่ียวของ ผูแทนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และผูทรงคุณวุฒิ

จํานวนเทากัน มีอํานาจในการใหความเห็นชอบเก่ียวกับการบริการงานบุคคล การแตงตั้ง การพนจากตําแหนง 

การโยกยาย การเลื่อนตําแหนง การเลื่อนเงินเดือน และการลงโทษพนักงานและลูกจางขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น 

2.4.2 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 

พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 เรียกยอๆ วา “กฎหมายกระจายอํานาจ” ตราขึ้นตามความในมาตรา 284 วรรค 3 

ของรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 เพ่ือสงเสริมใหมีการกระจายอํานาจหนาท่ี และรายไดจากราชการสวนกลาง

หรือราชการสวนภูมิภาคไปยังองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในหลักการสําคัญ 4 เร่ือง ดังน้ี  

2.4.2.1 คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปน

องคกรไตรภาคีระดับชาติ มีอํานาจหนาท่ีในการกําหนดอํานาจหนาท่ี และการจัดสรรภาษีอากรใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 

2.4.2.2 การกําหนดอํานาจหนาท่ีระหวางรัฐบาลกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

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 จัดทําประมวลกฎหมายหมายทองถิ่น ซ่ึงจะสงผลใหเกิด

ความเปนเอกภาพในระบบกฎหมายทองถิ่นยิ่งขึ้น 
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2.4.3.2 ดานการบริหารจัดการบริการสาธารณะในทองถิ่น โดยองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นสามารถจัดตั้งหรือรวมกันจัดตั้งองคกร เพ่ือจัดบริการสาธารณะในทองถิ่นรวมกันได 

2.4.3.3 ดานการบริหารบุคลากร มีการจัดระบบการบริหารบุคลากรขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นทุกรูปแบบภายใตระบบเดียวกัน คือ ระบบบริหารขาราชการสวนทองถิ่น ซ่ึงมีอิสระและ

ความคลองตัวในการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยเฉพาะอยางยิ่งการโยกยาย

บุคลากรระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบตางๆ และการโยกยายสังกัดระหวางองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นขามพ้ืนท่ี  

ผลจากบทบัญญัติของกฎหมายในทางปฏิบัติ จะเห็นไดวา ทิศทางการพัฒนาขององคกร

ปกครองทองถิ่นจากการปรับตัวในเชิงโครงสรางมาสูการพัฒนารูปแบบและระบบการบริหารจัดการในดานตางๆ 

มากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งการเรียนรูเพ่ือพัฒนานวัตกรรมการบริหารงานทองถิ่นรูปแบบใหม สงผลใหการบริหารงาน

มีความโดดเดนในดานตางๆ ท้ังการมีสวนรวมของประชาชน และการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  

ดังน้ัน การพัฒนาในเชิงการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จึงมีทิศทางการพัฒนา

ท่ีสําคญัตอกระบวนการบริหารจัดการของทองถิ่นตามแนวทางการกระจายอํานาจสูทองถิ่นของประเทศไทย

ในอนาคต 

2.5 การถายโอนภารกิจดานการผังเมืองตามแนวคิดการกระจายอํานาจสูทองถิ่น 

จากแนวคิดการกระจายอํานาจท่ีผูวิจัยไดศึกษาไปแลวน้ัน กรมโยธาธิการและผังเมือง   

ซ่ึงเปนหนวยงานสวนกลาง ไดดําเนินการถายโอนภารกิจดานการผังเมืองใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ตามหลักการโอนอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูรับผิดชอบในการวางและจัดทําผังเมืองรวม 

แตเน่ืองจากงานดานผังเมืองมีความแตกตางจากภารกิจอ่ืนๆ ท่ีตองใชความรูและทักษะในการดําเนินการจึงมี

ความสําคัญท่ีตองคํานึงถึงความพรอมของทองถิ่นในการรับผิดชอบภารกิจดานการผังเมือง 

จากการศึกษาความหมาย ลักษณะ และประเภทของการกระจายอํานาจ โดยพิจารณาควบคู

กับบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับ พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน      

การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

ฉบับ พ.ศ. 2550 ผูวิจัยสามารถสรุปไดวา การถายโอนภารกิจดานการผังเมืองตามแนวคิดการกระจาย

อํานาจสูทองถิ่นน้ัน เก่ียวของกับขอบเขตและประเภทของการกระจายอํานาจ ซ่ึงองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นจะตองมีลักษณะของการกระจายอํานาจ ประกอบดวย  

2.5.1 มีขอบเขตการตัดสินใจในการบริหารภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

2.5.2 ขนาดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีผลตอขนาดขอบเขตพ้ืนท่ีการปกครอง      

ท่ีกวางใหญ จะมีอํานาจ หนาท่ีความเปนเอกเทศในการบริหารภารกิจตางๆ ของทองถิ่นท่ีมากขึ้น รวมท้ัง 

การจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลกลาง ความสามารถในการจัดเก็บรายไดในพ้ืนท่ีของทองถิ่น บุคลากรใน

สังกัดหนวยงานทองถิ่น และการพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะในการบริหารภารกิจ ซ่ึงจะชวยใหการจัดการ

ภารกิจรวมกับหนวยงานหรือองคกรอ่ืนมีศักยภาพ สามารถบริหารจัดการภารกิจท่ีมีขอบเขตและระดับ 

ความซับซอนได 
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2.5.3 ดานการจัดระบบการบริหารบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเปนระบบ

บริหารขาราชการสวนทองถิ่น เพ่ือความอิสระและความคลองตัวในการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น 

สําหรับอํานาจดานการจัดสรรทรัพยากรและอํานาจทางการคลัง จําเปนตองมีรูปแบบ 

การกระจายอํานาจตามหลักการมอบอํานาจ เพ่ือใหทองถิ่นสามารถตัดสินใจและใชอํานาจหนาท่ีภายใน

ขอบเขตของตนไดอยางอิสระ และจะตองไดรับการสงเสริมจากรัฐบาลกลางในการสนับสนุนงบประมาณดาน

การผังเมืองใหกับทองถิ่น รวมท้ังการสงเสริมการวิจัย และการจัดทําหลักเกณฑมาตรฐานทางผังเมืองใน

ระดับสากลเพ่ิมมากขึ้น (กระทรวงมหาดไทย, 2557: 15) 

 

3. หลักการวางและจัดทําผังเมือง 

การวางและจัดทําผังเมือง มีกระบวนการเชนเดียวกับการวางแผนโดยท่ัวไป (กรมโยธาธิการ

และผังเมือง, 2552: 6) ซ่ึงผูวิจัยจะไดนําเสนอขั้นตอนโดยท่ัวไปท่ีประเทศตางๆ นํามาใชดําเนินการวางและ

จัดทําผังเมือง มีขั้นตอน ดังน้ี 

3.1 การสํารวจและเก็บรวบรวมขอมูล  

ขอมูลท่ีตองมีการสํารวจและเก็บรวบรวม ประกอบดวย ขอมูลท่ีเก่ียวของกับนโยบาย 

แผนงาน ยุทธศาสตร ระดับประเทศ ภาค ภูมิภาค วิสัยทัศนระดับจังหวัด ขอมูลท่ีเปนขอเท็จจริงตาม

ลักษณะทางกายภาพของพ้ืนท่ีท้ังท่ีเปนธรรมชาติและสิ่งท่ีมนุษยสรางขึ้น ขอมูลจากสถิติรายงานสรุปของ

หนวยงานรัฐท่ีเก่ียวของกับพ้ืนท่ี และขอมูลจากการสํารวจภาคสนาม ซ่ึงขอมูลท้ังหมดจะตองนํามา

ประกอบการวิเคราะหและการจัดทําผังเมือง ตอไป 

3.2 การวิเคราะหขอมูล 

มีรายละเอียดเพ่ือกําหนดแนวทางการพัฒนาท่ีไดจากการวิเคราะหขอมูล เพ่ือสรุปสภาพ

ปญหา ขอจํากัด ศักยภาพ และทิศทางแนวโนมการขยายตัวของชุมชน เพ่ือนําไปสูการกําหนดนโยบาย   

การพัฒนาเมือง วัตถุประสงค และเปาหมายดานตางๆ ในการแกไขปญหาของเมือง รวมถึงการจัดใหมี     

สิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจําเปนใหเกิดขึ้นกับชุมชนในอนาคต โดยการกําหนดแนวทางการพัฒนา มาตราการ 

และวิธีดําเนินการใหเปนไปตามผังเมือง  

3.3 การจัดทํารายละเอียดของผังเมือง หรือ องคประกอบของผังเมือง 

การวางและจัดทําผังเมือง จําเปนตองมีสาระสําคัญเปนองคประกอบของผังเมือง ไดแก    

การกําหนดนโยบายการพัฒนาเมือง การจัดทําแผนท่ี/แผนผัง และมาตรการ วิธีดําเนินการในทางปฏิบัติให

เปนไปตามผังเมือง เพ่ือควบคุมกิจกรรมและการพัฒนาของเมืองใหเปนไปตามท่ีแผนผังกําหนดไว ซ่ึงจะตอง

สะทอนภาพการพัฒนาเมืองในอนาคตใหสอดคลองกับนโยบาย แนวทางการพัฒนา และการดําเนินการให

เปนไปตามผังเมือง ซ่ึงเปนประโยชนอยางยิ่งตอการนําไปปฏิบัติท่ีชัดเจนมีประสิทธิภาพ โดยองคประกอบของ

ผังเมืองท่ีสําคัญ มีดังน้ี 
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3.3.1 นโยบายการพัฒนาเมือง  

กําหนดนโยบายการพัฒนาเมืองท่ีเก่ียวของกับการใชท่ีดิน การจัดท่ีอยูอาศัย     

การกําหนดบริการสาธารณะ และการจัดสภาพแวดลอมของเมือง ใหนาอยู สะดวกสบาย และปลอดภัย      

โดยนโยบายท่ีกําหนดในแตละเร่ืองจะตองสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล ซ่ึงสงผลตอการกําหนดกลยุทธ 

เปาหมาย หรือวัตถุประสงคของ การจัดทําผังเมืองใหมีเน้ือหาท่ีชัดเจนเปนรูปธรรม (สิทธิพร ภิรมยร่ืน, 

2543: 136) เพ่ือใหการเรียงลําดับความสําคัญของการพัฒนาเมืองมีความชัดเจน หนวยงานท่ีเก่ียวของหรือมี

สวนรวมในการพัฒนาเมืองสามารถนําไปกําหนดแผนงานโครงการพัฒนาเมืองใหเปนไปตามผังเมืองได

โดยสะดวก  

3.3.2 การจัดทําแผนผัง  

เกิดจากการกําหนดกลยุทธตางๆ ตามนโยบายการพัฒนาเมืองซ่ึงจะตองถายทอดสู

แผนท่ี หรือ แผนผัง เพ่ือการสื่อสารท่ีเขาใจงายตอสาธารณะ และนําไปสูการปฏิบัติโดยการจัดทําแผนผังใหมี

รายละเอียดท่ีเก่ียวกับการใชประโยชนท่ีดิน การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน (สิทธิพร ภิรมยร่ืน, 2543: 137) 

และ การรักษาสภาพแวดลอมของเมือง สามารถจําแนกประเภทของแผนผังได ดังน้ี 

3.3.2.1 แผนผังการใชประโยชนที่ดิน 

เปนการวางแผนการใชประโยชนท่ีดิน เพ่ือกําหนดแนวทางการพัฒนา

พ้ืนท่ีในแลละยานการใชประโยชนท่ีดินและอาคารท่ีเหมาะสมตามบทบาทของเมือง การรักษา

สภาพแวดลอม และพ้ืนท่ีสาธารณประโยชนหรือพ้ืนท่ีสีเขียวของเมือง รวมถึงการควบคุมความหนาแนนของ

เมือง ความแออัด และความเปนระเบียบของเมือง และการกําหนดทิศทางการเจริญเติบโต การขยายตัวของ

เมือง สามารถแบงประเภทการใชประโยชนท่ีดินและอาคาร ออกเปน 4 ประเภทได ดังน้ี 

1. การใชประโยชนที่ดินเพ่ือการอยูอาศัย (Residential Land Uses) 

กําหนดยานท่ีอยูอาศัยของเมือง เพ่ือใหประชาชนไดรับการบริการทางดานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

โดยท่ัวถึงและเทาเทียมกัน สามารถจําแนกประเภทท่ีอยูอาศัยออกเปน 3 ลักษณะใหญๆ ไดแก ยานศูนยกลาง

พาณิชยกรรมและการอยูอาศัยหนาแนนมาก ยานท่ีอยูอาศัยหนาแนนนอย และยานการอนุรักษเพ่ือการอยูอาศัย  

2. การใชประโยชนที่ดินเพ่ือการพาณิชยกรรม (Commercial Land 

Uses) กําหนดยานการใชประโยชนท่ีดินบริเวณศูนยกลางของเมืองหรือชุมชน ซ่ึงมีบทบาทสําคัญในการเปน

ศูนยกลางธุรกิจการพาณิชย และการบริการ รวมถึงการสงเสริมยานการคาการพัฒนาเศรษฐกิจในพ้ืนท่ี

ประเภทตางๆ การจางงาน และการอํานวยความสะดวกดานโครงสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

ในพ้ืนท่ียานการคาและการพัฒนาเศรษฐกิจ รวมไปถึงการสรางบรรยากาศการลงทุนในภาคธุรกิจ และ

เชื่อมโยงระหวางรัฐบาลกับภาคประชาชนใหมีความสอดคลองกันท้ังระบบ โดยแบงลักษณะของกิจกรรม

พาณิชยกรรมได 2 ลักษณะ ไดแก  

2.1 ศูนยพาณิชยกรรมกลางเมือง (Central Business District) 

กําหนดไวในพ้ืนท่ีท่ีเปน C.B.D. ของเมือง ในบรรยากาศท่ีมีการแขงขันทางธุรกิจ และอาคารสูงจํานวนมาก 

เพ่ือการใชประโยชนอยางเต็มท่ีในพ้ืนท่ีท่ีจํากัดใหเปนศูนยรวมการพาณิชยท่ีมีกิจกรรมธุรกิจการคา 
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สํานักงาน สถาบันการเงิน สถานเริงรมย โรงแรม และการใหบริการอยูในระดับเขมขนและมีความหนาแนน

ของกิจกรรมสุด  

2.2 รานคาปลีก และตลาดสด (Retailer and Community Markets) 

กําหนดไวในพ้ืนท่ีซ่ึงเปนพ้ืนท่ี C.B.D. ชานเมือง เปนศูนยรวมธุรกิจการคาขายเบ็ดเตล็ดของชุมชน ท่ีมีพ้ืนท่ี

ขนาดเล็กและกระจายตัวอยูท่ัวไป เพ่ือจําหนายสินคาเบ็ดเตล็ดในชีวิตประจําวัน รวมถึงตลาดสด 

3. การใชประโยชนที่ดินเพ่ือการสงวนและควบคุมการพัฒนา การใช

ประโยชนท่ีดินเพ่ือควบคุมการเจริญเติบโตของเมืองใหอยูในบริเวณท่ีกําหนด เพ่ือการรักษาสภาพแวดลอม 

และระบบนิเวศของเมือง รวมถึงการสรางอัตลักษณของเมือง แบงพ้ืนท่ีเพ่ือการสงวน และควบคุมการพัฒนา 

ไดแก การสงวนพ้ืนท่ีชนบทและเกษตรกรรม การสงวนพ้ืนท่ีโลงเพ่ือนันทนาการและสวนสาธารณะของเมือง 

การอนุรักษพ้ืนท่ีประวัติศาสตรของเมือง และการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมของเมือง การรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดลอม และพ้ืนท่ีทางธรรมชาติ ภูเขา ปาไม และการอนุรักษพ้ืนท่ีชายฝงทะเล  

3.3.2.2 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

เปนการกําหนดแนวทางการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของเมือง ท้ังท่ีมีอยูเดิม

และท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต ใหเพียงพอตอการเติบโตของเมืองและประชากรท่ีเพ่ิมขึ้น ประกอบดวย 

1. การคมนาคมและขนสง เปนการกําหนดโครงขายการคมนาคมขนสง

ของเมืองท่ีมีความสําคัญตอการคมนาคมขนสงในเขตเมือง เพ่ืออํานวยความสะดวกสบายและความปลอดภยั   

ในการสัญจร รวมถึงการวางแผนการคมนาคมขนสงทางเลือก การขนสงมวลชน การเดินเทา การใชจักรยาน 

และการพัฒนาระบบขนสงเพ่ือการพาณิชย ท้ังทางบก ทางนํ้า และทางอากาศของเมือง การจัดทําแผนผัง

คมนาคมและขนสงของเมืองจะตองมีความสอดคลองกับแผนผังการใชประโยชนท่ีดินของเมืองควบคูไปดวย 

2. ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เก่ียวของโดยตรงกับการใหบริการ 

สาธารณูปโภคท่ีเหมาะสมกับลักษณะกายภาพของเมืองและจํานวนประชากรในเขตผังเมือง ประกอบดวย 

ประปา ไฟฟา การระบายนํ้า การจัดการขยะมูลฝอย การบําบัดนํ้าเสีย ฯลฯ ซ่ึงตองมีการกําหนดแผนการพัฒนา

สาธารณูปโภคใหสอดคลองกับแผนผังการใชประโยชนท่ีดินในยานตางๆ ท้ังยานการพักอาศัย ยานพาณิชยกรรม 

และยานอุตสาหกรรม และสอดคลองกับแผนผังการคมนาคมและขนสงเพ่ือใหการกําหนดโครงขายการใหบริการ

สาธารณูปโภคเชื่อมโยงอยางเปนระบบ รวมถึงการจัดทําแผนงบประมาณ เพ่ือประกอบการพิจารณาการวาง

แผนการลงทุน และสงเสริมการขยายแผนงานโครงการพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานรูปแบบใหมๆ  ท่ีจะเกิดขึน้

ในอนาคต 

3. การบริการสาธารณะ กําหนดกิจกรรมและการบริการสาธารณะในเมือง

เพ่ือการใชประโยชนรวมกันของทุกคนท่ีอาศัยอยูในเมือง มีเปาหมายเพ่ือกําหนดกิจกรรมของเมืองใหมีความหลากหลาย

ในพ้ืนท่ีกลางแจง และในรมของเมือง ซ่ึงเปนสวัสดิการของเมืองท่ีพ่ึงจัดใหเกิดขึ้นในเมือง โดยการกําหนดพ้ืนท่ีโลง

เพ่ือการประกอบกิจกรรมนันทนาการ และการจัดใหมีสวนสาธารณะขึ้นในเขตเมือง (Parks and Open Space)  

3.3.2.3 การรักษาสภาพแวดลอม และส่ิงแวดลอมของเมือง 

เปนการกําหนดเปาหมายเก่ียวกับการรักษาสิ่งแวดลอมท้ังพ้ืนดิน นํ้า และ 

พลังงาน เพ่ือสงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอมและการพัฒนาพ้ืนท่ีในเขตผังเมืองใหสามารถพัฒนาไปพรอมๆ กัน 
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การกําหนดดังกลาว จะตองเก่ียวโยงสอดคลองกับแผนผังทุกดาน เชน แผนผังคมนาคมและขนสง ซ่ึงควรมี

การควบคุมคุณภาพของอากาศ หรือการกําหนดพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมในแผนผังการใชประโยชนท่ีดิน ซ่ึงตอง

คํานึงถึงผลกระทบดานสิ่งแวดลอม รวมถงึการใชพลังงานเพ่ือลดการใชพลังงานใหนอยลง หรือการวางแผน

แนวทางการพัฒนาพลังงานทางเลือกทดแทน เปนตน 

3.4 มาตรการและวิธีการดําเนินการตามผังเมือง 

เปนการกําหนดมาตรการ วิธีการ หลักเกณฑ หรืออ่ืนๆ เพ่ือใชเปนเคร่ืองมือดําเนินการให

เปนไปตามผังเมืองในทางปฏิบัติใหมีความชัดเจน ซ่ึงทางทฤษฎีการผังเมือง ไดคิดคนวิธีการท่ีหลากหลาย 

สามารถจําแนกวิธีการไดเปน 4 ลักษณะ ดังน้ี 

3.4.1 มาตรการเชิงลบ (Negative Measure) หมายถึง มาตรการท่ีหนวยงานภาครัฐ 

จะอาศยัอํานาจตามกฎหมายในการควบคุมการใชประโยชนท่ีดินและอาคารโดยมีเงื่อนไขระบุในแตละยานการใช

ประโยชนท่ีดิน เพ่ือปองกันความขัดแยงระหวางกิจกรรม (Nonconforming Use) และการควบคุมความหนาแนน

ของประชากรและระดับของกิจกรรมในเมือง เพ่ือแกปญหาและปองกันความแออัด แนวทางการควบคุมน้ัน 

จําแนกได 2 ลักษณะ ดังน้ี 

3.4.1.1 การควบคุมการใชประโยชนที่ดิน (Land Use Control) ระบุกิจการ 

ประเภท อาคาร สิ่งกอสรางท่ีอนุญาต และไมอนุญาต หรืออนุญาตแบบมีเงื่อนไข เพ่ือใหการใชประโยชนท่ีดนิ 

เปนไปตามนโยบายพัฒนาเมือง โดยเฉพาะในบริเวณท่ีอยูอาศัยของเมือง พ้ืนท่ีพาณิชยกรรม และพ้ืนท่ีชนบท

และเกษตรกรรม เปนตน 

3.4.1.2 การควบคุมความหนาแนน (Density Control) เปนการควบคุมความหนาแนน

ของประชากรและระดับของกิจกรรมในเมือง ซ่ึงมีจุดมุงหมายในการแกไขและปองกันความแออัด และมีประสิทธิภาพ

ดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการท่ีพอเพียงและไดมาตรฐาน โดยกําหนดหลักเกณฑตางๆ ขึ้นเพ่ือใหเกิด

ความชัดเจนในทางปฏิบัติตามสภาพการณของเมืองแตละเมือง การควบคุมความหนาแนนมีหลายลักษณะ 

(วิยดา ทรงกิตติภักดี, 2557) อธิบายพอสังเขปได ดังน้ี 

1. อัตราสวนพ้ืนที่อาคารรวมตอพ้ืนที่ดิน (Floor Area Ratio หรือ FAR) 

เปนเกณฑกําหนดอัตราสวนสูงสุดของพ้ืนท่ีอาคารรวมตอพ้ืนท่ีแปลงท่ีดินท่ีเปนท่ีตั้งของอาคารน้ัน โดยอาจ

นํามาใช เพ่ือสงเสริมใหภาคเอกชนไดทําประโยชนแกสังคม เชน การเพ่ิมพ้ืนท่ีเปดโลงสาธารณะ โดยใหได

อัตราสวนพ้ืนท่ีอาคารรวมตอพ้ืนท่ีดินท่ีเพ่ิมมากขึ้น (FAR Bonus) (ภาพท่ี 1) 
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ภาพท่ี 1 การกําหนดอัตราสวนพ้ืนท่ีอาคารรวมตอพ้ืนท่ีดิน (Floor Area Ratio หรือ FAR) 

ท่ีมา: วิยดา ทรงกิตติภักดี, “เร่ือง หลักการใช FAR BCR และ OSR” (เอกสารในการสัมมนาทางวิชาการ   

ผังเมือง, จัดโดย กรมโยธาธิการและผังเมือง ณ โรงแรมบางกอกชฎา กรุงเทพฯ, 21 สิงหาคม 2557). 

 

2. อัตราสวนของพ้ืนที่วางตอพ้ืนที่อาคารรวม (Open Space Ratio 

หรือ OSR) เปนเกณฑกําหนดอัตราสวนต่ําสุดของพ้ืนท่ีวางท่ีปราศจากอาคารครอบคลุมตอพ้ืนท่ีรวมของ

อาคาร โดยใชอัตราสวนสูงสุดของพ้ืนท่ีครอบคลุมอาคาร (Building Coverage Ratio หรือ BCR) เพ่ือใหมี

พ้ืนท่ีวางไมนอยกวาท่ีกําหนด (ภาพท่ี 2) 

 

 
ภาพท่ี 2 อัตราสวนของพ้ืนท่ีวางตอพ้ืนท่ีอาคารรวม (Open Space Ratio หรือ OSR) 

ท่ีมา: วิยดา ทรงกิตติภักดี, “เร่ือง หลักการใช FAR BCR และ OSR” (เอกสารในการสัมมนาทางวิชาการ   

ผังเมือง, จัดโดย กรมโยธาธิการและผังเมือง ณ โรงแรมบางกอกชฎา กรุงเทพฯ, 21 สิงหาคม 2557). 
 

3. อัตราสวนพ้ืนที่อาคารและสวนที่มีหลังคาปกคลุมถึงทั้งหมด ตอพ้ืนที่ดิน 

ที่ใชเปนที่ต้ังอาคาร (Building Coverage Ratio หรือ BCR) เปนการคํานวณพ้ืนท่ีอาคารท่ีมีหลังคาปกคลุม 

ถึงดิน หมายถึง พ้ืนท่ีท้ังหมดของท่ีดินท่ีอาคารชั้นลางปกคลุมอยูรวมกับพ้ืนท่ีอาคารชั้นบนหรือหลังคา ซ่ึงอยูเหนือ
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ขึ้นไปเฉพาะสวนท่ียื่นเกินชั้นลาง ซ่ึงปกคลุมท่ีดินในแนวดิ่ง แตไมรวมถึง บอนํ้า สระวายนํ้า ลานจอดรถ และ

พ้ืนท่ีอาคารหรือสิ่งปลูกสรางท่ีสูงจากระดับพ้ืนดินไมเกิน 1.20 เมตร และไมมีหลังคาหรือสิ่งปลูกสราง      

ปกคลุมเหนือระดับพ้ืนดิน (กรมโยธาธิการและผังเมือง, 2552) (ภาพท่ี 3) 

 

 
ภาพท่ี 3 การกําหนดอัตราสวนพ้ืนท่ีอาคารและสวนท่ีมีหลังคาปกคลุมถึงท้ังหมด ตอพ้ืนท่ีดินท่ีใชเปนท่ีตัง้อาคาร  

(Building Coverage Ratio หรือ BCR) 

ท่ีมา: Townsend Alastair, Understanding Japanese Building Law, accessed October 30, 2015, 

available from http://www.asiatown.con/japanese-building-law 

 

4. ที่วางโดยรอบอาคาร (Set Back) ปองกันผลกระทบจากการรบกวน

และการบดบังแสงสวางตลอดจนการระบายอากาศของอาคารท่ีตั้งอยูในพ้ืนท่ีโดยรอบ โดยการกําหนดระยะ

ต่ําสุดระหวางอาคารกับแนวเขตดานหนา ดานขาง และดานหลังของแปลงท่ีดินท่ีเปนท่ีตั้งของอาคารน้ัน 

(กรมโยธาธิการและผังเมือง, 2552) (ภาพท่ี 4) 

 



 

25 

 

 
ภาพท่ี 4  การกําหนดท่ีวางโดยรอบอาคาร (Set Back) 

ท่ีมา: วิยดา ทรงกิตติภักดี, “เร่ือง หลักการใช FAR BCR และ OSR” (เอกสารในการสัมมนาทางวิชาการ   

ผังเมือง, จัดโดย กรมโยธาธิการและผังเมือง ณ โรงแรมบางกอกชฎา กรุงเทพฯ, 21 สิงหาคม 2557). 

 

5. ความสูง (Height) ปองกันผลกระทบจากการรบกวนและการบดบัง    

แสงสวางคลื่นสัญญาณ ทัศนียภาพของอาคารท่ีตั้งอยูในพ้ืนท่ีโดยรอบ โดยกําหนดระยะสูงสุดของความสูง

หรือจํานวนชั้นอาคาร (กรมโยธาธิการและผังเมือง, 2552) (ภาพท่ี 5) 

 

ภาพท่ี 5 การกําหนดความสงู (Height) 

ท่ีมา: วิยดา ทรงกิตติภักดี, “เร่ือง หลักการใช FAR BCR และ OSR” (เอกสารในการสัมมนาทางวิชาการ   

ผังเมือง, จัดโดย กรมโยธาธิการและผังเมือง ณ โรงแรมบางกอกชฎา กรุงเทพฯ, 21 สิงหาคม 2557). 
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6. ขนาดแปลงที่ดิน (Lot Size) เปนการปองกันปญหาจากสภาพความ

แออัดของอาคารโดยการกําหนดขนาดต่ําสุดของแปลงท่ีดิน หรือระยะต่ําสุดของความกวางของแปลงท่ีดิน 

(กรมโยธาธิการและผังเมือง, 2552) 

ท้ังน้ี การควบคุมความหนานแนนใหเปนไปตามผังเมืองน้ัน ในตางๆ ประเทศไดกําหนด

มาตรการ ควบคุมดังกลาวใหมีผลทางกฎหมาย โดยกําหนดมาตรการควบคุมในแตละยานการใชประโยชนท่ีดิน

ตามวัตถุประสงค ความมุงหมาย สภาพการณของบานเมือง และการดํารงชีวิตของประชาชนในแตละเมือง  

ท่ีแตกตางกัน 

สําหรับประเทศไทย การวางและจัดทําผังเมืองรวม ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 

กําหนดใหมีการจัดทํามาตรการควบคุมโดยจัดทําเปนขอกําหนดควบคูไปกับการจัดทําแผนผังการใชประโยชน

ท่ีดิน มีจุดมุงหมายเพ่ือควบคุมการใชประโยชนท่ีดิน และควบคุมความหนาแนนของประชากรและกิจกรรมในเมือง 

ใหสอดคลองกับลักษณะทางกายภาพของเมือง อาคาร สิ่งปลูกสราง และสภาพแวดลอม เชน ขนาด ชนิด 

ประเภทของอาคาร และจํานวนประชากร รวมถึงความตองการดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการท่ีพอเพียง 

และไดมาตรฐาน  

3.4.2 มาตรการเชิงบวก (Positive Measure) หมายถึง มาตรการท่ีหนวยงานภาครัฐ

จะดําเนินการตามบทบาทหนาท่ีในการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน เพ่ือใหเกิดผลการสนับสนุนและชี้นําการพัฒนา

ของภาคเอกชน (Infrastructure Led Development) โดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายในการเวนคืนอสังหาริมทรัพย 

และอํานาจในการจัดเก็บรายไดตางๆ จากการกําหนดมาตรการตางๆ ตามผังเมือง 

3.4.3 มาตรการสงเสริม (Incentive Measures) มีวัตถุประสงคเพ่ือชี้นําการพัฒนาเมือง

ควบคูไปกับการควบคุมการใชประโยชนท่ีดิน (Land use control) และการควบคุมความหนาแนน (Density 

Control) ใหเปนไปตามผังเมือง โดยมาตรการดังกลาวเปนมาตรการเชิงบวกท่ีเนนการสงเสริมการพัฒนา

เมืองการลงทุนของภาคเอกชนในการพัฒนาตามท่ีรัฐเปนผูกําหนดแผนไว เพ่ือใชแนวทางในการปฏิบัติใหเกิด

ความชัดเจน ไดแก การสงวนสิทธ์ิการใชประโยชนท่ีดิน (Land reservation) การจัดทําแผนงบประมาณ

โครงสรางพ้ืนฐาน (Capital improvement program หรือ CIP) การกําหนดเขตสงเสริมการลงทุน 

(Investment promotion zone) รวมถึงมาตรการเพ่ิมความหนาแนนในการพัฒนาโดยการเพ่ิมอัตราสวน

พ้ืนท่ีอาคารรวมตอพ้ืนท่ีดิน (Floor area ratio bonus หรือ FAR bonus) (กรุงเทพมหานคร, สํานักผังเมือง, 

2555) เปนตน 
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ภาพท่ี 6 การเพ่ิมอัตราสวนพ้ืนท่ีอาคารรวมตอพ้ืนท่ีดิน (FAR bonus) กรณีการจัดใหมีพ้ืนท่ีเปลี่ยนถาย 

การสัญจร  

ท่ีมา: กรมโยธาธิการและผังเมือง, สํานักผังเมืองรวม, การจัดทําขอกําหนดของผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร,

เขาถึงเม่ือ 30 ตุลาคม 2558, เขาถึงไดจาก http://www.dpt.go.th/csp/images/stories/ PowerPoint/ 

G.../ComprehensiveBangkok..ppt 

 

3.4.4 มาตรการสรางความเปนธรรม (Corrective Measure) เน่ืองจากการผังเมือง

เปนการควบคุมการใชประโยชนท่ีดิน (Land use control) และการควบคุมความหนาแนน (Density 

Control) เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ีปฏิบัติตามผังเมือง จึงมีความเก่ียวของโดยตรงกับการลิดรอนสิทธ์ิและ

ผลประโยชนสวนบุคคลในพ้ืนท่ีเขตผังเมืองอยางชัดเจน เชน การจัดเก็บผลตอบแทนจากภาคเอกชนผูไดรับ

ประโยชนจากมาตรการเชิงบวกของภาครัฐ หรือการเยียวยาผูท่ีไดรับผลกระทบจากการใชมาตรการเชิงลบ

ของภาครัฐ  

มาตรการสรางความเปนธรรมดังกลาว จึงเปนการกําหนดหลักประกันใหกับประชาชน     

ท่ีไดรับผลกระทบเพ่ือใหไดรับความเปนธรรมและการชดเชยจากการดําเนินการของรัฐ เพ่ือสรางความเปน

ธรรมใหเกิดความเทาเทียมกับของทุกฝาย (รัฐ กับ ประชาชน) ไดแก การใชมาตรการภาษีทรัพยสิน 

(Property tax) การโอนสิทธิการพัฒนา (Transfer of development rights: TDR) (กรุงเทพมหานคร, 

สํานักผังเมือง, 2555) มีรายละเอียด ดังน้ี 
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ภาพท่ี 7 การโอนสิทธิการพัฒนา TDR จากการใชประโยชนท่ีดนิประเภทอนุรักษชนบทเกษตรกรรมและ 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม  

ท่ีมา: กรมโยธาธิการและผังเมือง, สํานักผังเมืองรวม, การจัดทําขอกําหนดของผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร,

เขาถึงเม่ือ 30 ตุลาคม 2558, เขาถึงไดจาก http://www.dpt.go.th/csp/images/stories/ PowerPoint/ 

G.../ComprehensiveBangkok..ppt 

 

3.4.5 มาตรการทางภาษ ี

สิทธิพร ภิรมยร่ืน (2553) ไดอธิบายวา มาตรการทางภาษเีปนเคร่ืองมือหน่ึง ซ่ึงประเทศ

สหรัฐอเมริกา นํามาใชในการควบคุมการใชประโยชนท่ีดินตามผังเมือง ซ่ึงมีวิธีการท่ีหลากหลาย ไดแก  

3.4.5.1 การกําหนดชวงเวลาท่ีไมตองชาํระภาษ ีซ่ึงมักจะกําหนดในชวงดําเนินการ 

กอสราง หรือเพ่ิงเปดใชงานใหม ยงัไมมีรายไดมากนักท่ีจะมาชําระภาษ ี

3.4.5.2 การกําหนดอัตราการประเมินภาษ ีเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนท่ีตามผงัเมือง 

เชน การกอสรางอาคารหรือท่ีอยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอย กําหนดใหมีอัตราการชําระภาษีต่ํากวาการกอสราง

บานเดีย่ว หรืออาคารพาณิชยกรรม หรือกําหนดใหการจัดเก็บภาษ ีในพ้ืนท่ีเกษตรกรรมมีอัตราภาษีต่าํกวา

บริเวณพ้ืนท่ีท่ีกําหนดใหเปนศูนยกลางพาณิชยกรรมของเมือง เพ่ือสนับสนุนการอนุรักษพ้ืนท่ีสีเขียว เปนตน 

3.4.6 มาตรการสรางแรงจูงใจแบบผลประโยชนตอบแทน (Bonus)  

สิทธิพร ภิรมยร่ืน (2541) ไดยกตัวอยางการกําหนดมาตรการสรางแรงจูงใจแบบ

ผลประโยชนตอบแทน (Bonus) ในประเทศสหรัฐอเมริกาของชุมชนท่ีอนุญาตใหเพ่ิมความหนาแนนของท่ีอยู

อาศัย ถาผูพัฒนาท่ีดินจะจัดใหท่ีอยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดปานกลาง และรายไดนอย ภาครัฐจะอนุญาตให

ผูพัฒนาท่ีดินสามารถสรางท่ีอยูอาศัยท่ีมีความหนาแนนไดมากขึ้นกวาท่ีกฎหมายกําหนด และเมืองก็สามารถ

จัดหาท่ีอยูอาศัยของผูมีรายไดปานกลางและรายไดนอยได ซ่ึงการดําเนินการในลักษณะน้ีจะคลายคลึงกับ     

การพัฒนาอาคาร หรืออาคารสํานักงาน ท่ีมีขอบัญญัติควบคุมยานโดยจํากัดความสงูของอาคารไว แตสามารถ

อนุญาตใหเพ่ิมความสูงของอาคารไดมากขึ้น ถาผูพัฒนาท่ีดินจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเปนสาธารณะ

ประโยชน เชน ทางเขาไปสูสถานีรถไฟใตดิน ลานหนาอาคาร (Plaza) หรือสวนสาธารณะขนาดเล็ก (vest 

pocket park)  
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3.4.7 การจัดต้ังองคกร  

สิทธิพร ภิรมยร่ืน (2553) ไดอธิบายวา การจัดตั้งองคกรดานการผังเมืองเพ่ือใหเกิด

การริเร่ิมการประสานงานท่ีดีขึ้นตลอดจนชวยกันพิจารณาตัดสินใจในการสนับสนุนสงเสริมแผนผังฉบับเดิม 

ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงบริเวณภายในเมืองและใหแผนสามารถดําเนินการไดผานไปไดตลอดขึ้นอยูกับ

ความสามารถของบุคลากรและองคกร และตองพ่ึงพาแหลงทรัพยากร และขอกําหนดตางๆ โดยยกตัวอยาง      

การจัดตั้งองคกรท่ีมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามแผนและผัง คือ Urban Redevelopment Authority 

หรือ URA ในประเทศสิงคโปร ทําใหประเทศมีการนําแผนและผังไปพัฒนาเมืองไดอยางมีประสิทธิภาพ และ

กาวหนามากท่ีสุดประเทศหน่ึงของโลก  

 จากการศึกษาการจัดทําผังเมือง ผูวิจัยสรุปไดวา การจัดทําผังเมืองเปนการดําเนินการ

เชนเดียวกับการวางแผนโดยท่ัวไป ประกอบดวย การสํารวจและเก็บรวบรวมขอมูล และการวิเคราะหขอมูล

ลักษณะทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคมและสภาพแวดลอมของเมืองในขณะท่ีวางผังซ่ึงจะนําไปสูการวางแผน

ดานผังเมืองซ่ึงเก่ียวของกับการใชท่ีดิน การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน และการรักษาสภาพแวดลอมของเมือง 

และจะตองจัดทํารายละเอียดซ่ึงเปนองคประกอบของผังเมือง ประกอบดวย การจัดทํานโยบายการพัฒนาเมือง       

การจัดทําแผนท่ี/แผนผัง และการจัดทําแผนงาน/โครงการพัฒนา รวมท้ังการกําหนดมาตรการดําเนินการให

เปนไปตามผังเมือง (Implementing Planning) เพ่ือควบคุมการใชประโยชนท่ีดิน และความหนาแนนของ

ประชากร โดยกําหนดกิจกรรมท่ีจะอนุญาต ไมอนุญาต หรืออนุญาตโดยมีเงื่อนไข ซ่ึงจะสอดคลองกับจัดทํา

แผนงาน/โครงการพัฒนาในดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ คมนาคมและขนสงท่ีเหมาะสมในแตละ

ยานการใชประโยชนท่ีดิน และจะตองกําหนดมาตรการดําเนินการเพ่ือใหการจัดทําผังเมืองรวมสามารถนําไป

ปฏิบัติได โดยมาตรการ และวิธีดําเนินการท่ีเปนประโยชนและตรงกับวัตถุประสงคของการวิจัยน้ี คือ 

มาตรการทางภาษี และการโอนสิทธิการพัฒนา (Transfer Development Rights: TDR ) ซ่ึงจะชวยลด

ความเหลื่อมล้ําจากการกําหนดประเภทการใชประโยชนท่ีดินตามผังเมือง ซ่ึงผูวิจัยจะไดนําไปวิเคราะหขอมูล

เพ่ือเสนอแนะวิธีการท่ีเหมาะสมในบทตอไป 

   

4. การวางและจัดทําผังเมืองในประเทศไทย 

4.1 การวางและจัดทําผังเมืองในอดีต พ.ศ. 2475 - 2558  

การศึกษาการดําเนินการวางผังเมืองในประเทศไทย เปนการศึกษาวิวัฒนาการของการผงัเมือง

ในประเทศไทย ซ่ึงเร่ิมตนขึ้นจากการตั้งถิ่นฐานของสังคมไทยในสมัยโบราณเพ่ือการปองกันภัยจากขาศึกศัตรู 

และการรวมกลุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม (กรมการผังเมือง, 2542) และเพ่ือใหงายตอการทําความเขาใจ 

ผูวิจัยไดแบงชวงการศึกษาโดยพิจารณาจากชวงเวลาท่ีมีการเปลี่ยนแปลงของเมือง ซ่ึงนํามาสูการวางผังเมือง

ท่ีสําคัญๆ ได ดังน้ี 

ชวงท่ี 1 ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองเปนระบบประชาธิปไตย พ.ศ. 2475 

ประเทศไทยไดเร่ิมวางแผนพัฒนาเมืองโดยการจัดทําผังเมืองขึ้น ซ่ึงเปนผลจากการประกาศใชพระราชบญัญตัิ

การผังเมืองและผังชนบท พ.ศ. 2495 โดยกําหนดวิธีการจัดทํา “โครงการผังเมือง” มีวัตถุประสงคเพ่ือสราง

เมืองขึ้นใหม หรือทดแทนเมืองท่ีไดรับความเสียหายเพราะไฟไหม แผนดินไหว หรือภัยพินาศ ใหมีสุขลักษณะ 



 

30 

 

ความสะดวกสบาย เพ่ือสงเสริมการเศรษฐกิจ การสงวนอาคารท่ีมีคุณคาทางสถาปตยกรรม ประวัติศาสตร 

หรือศิลปกรรม หรือภูมิประเทศ ท่ีงดงาม และธรรมชาต ิ(พระราชบัญญัติการผังเมืองและผังชนบท พ.ศ. 2495, 

2495, อางถึงใน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2558: 1) ซ่ึงมีการประกาศใชคร้ังแรก ในบริเวณท่ีมีเพลิงไหมจังหวัด

สุรินทร เรียกกฎหมายดังกลาววา “พระราชบัญญัติใหใชบังคับโครงการผังเมืองในทองท่ีตําบลในเมือง อําเภอ

เมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทร   พ.ศ. 2497” (นิพนธ เมธินาพิทักษ, 2550) ซ่ึงตอมาโครงการผังเมืองดังกลาว 

ไดยุติลงไมสามารถบังคับใชได เน่ืองจากไมไดรับงบประมาณในการปฏิบัติตามโครงการผังเมืองประกอบกับ

ความไมชัดเจนในทางปฏิบัติ จึงไมสามารถปฏิบัติงานใหประสบผลสําเร็จได 

ชวงท่ี 2 รัฐบาลไทยจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ เพ่ือกําหนดแผนการพัฒนาระบบ

โครงสรางพ้ืนฐาน และการพัฒนาเศรษฐกิจระดับประเทศเพ่ือกระจายความเจริญลงสูภูมิภาค ทําใหประเทศไทย

ในขณะน้ัน มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูง สงผลใหเกิดการอพยพของประชากรในชนบทเขาสูเมืองหลวง

ความหนาแนนของประชากรในเมืองเพ่ิมสูงขึ้น (กรมการผังเมือง, 2542) นํามาสูปญหาของเมืองจํานวนมาก 

ซ่ึงผูวิจัยสามารถจําแนกปญหาของเมืองได ดังน้ี 

1. ความเหลื่อมล้ําของการพัฒนาเมืองซ่ึงเปนไปตามกลไกทางเศรษฐกิจ การลงทุนโครงสราง

พ้ืนฐาน การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการกระจุกตัวเฉพาะพ้ืนท่ีท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ การคา และ

แหลงงาน รวมถึงการอพยพของแรงงานจากชนบทเขาสูเมืองหลวงจํานวนมาก 

2. การกอสรางอาคารและสิ่งปลูกสรางตางๆ และจํานวนประชากรท่ีเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็ว 

โดยขาดการควบคุมความหนาแนนและการสงวนพ้ืนท่ีเกษตรกรรมชั้นดี จนเกิดการบุกรุกพ้ืนท่ีเกษตร พ้ืนท่ี

ธรรมชาติ และพ้ืนท่ีท่ีมีความสําคัญทางประวัติศาสตรไดรับความเสียหาย 

3. การพัฒนาระบบขนสงมวลชน ไมสัมพันธกับโครงขายระบบถนนปริมาณรถยนต       

สวนบุคคลท่ีเพ่ิมสูงขึ้น ทําใหเกิดปญหาการจราจรติดขัด การสิ้นเปลืองพลังงาน และการสูญเสียทรัพยากร 

ธรรมชาติจํานวนมาก 

4. การกอสรางอาคารสูงบัดบังทัศนียภาพของเมือง และสภาพแวดลอมไมไดรับการฟนฟู 

5. การขาดแคลนท่ีอยูอาศัย อาคารท่ีพักขาดมาตรฐาน บริการสาธารณะภายในชุมชน        

การระบายนํ้า การกําจัดขยะ และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการขั้นพ้ืนฐาน ซ่ึงสงผลตอสุขภาพอนามัย

ของประชาชนในเมือง 

6. วิถีชีวิตทางสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลง อันเปนผลมาจากการอพยพของประชาชน      

เขาสูเมืองหลวง ภาคธุรกิจขาดแรงงานในการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาค สังคมชนบทประชากรอยูในวัย

สูงอายุ 
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ภาพท่ี 8  สภาพการขยายตัวอยางรวดเร็วของเมืองกรุงเทพ-ธนบุรี ระหวาง ค.ศ. 1900 – 1968 

ท่ีมา : ธงชัย โรจนกนันท, ผังเมืองและการจัดกลุมอุตสาหกรรม (กรุงเทพฯ: บริษัทจรัสสนิทวงศการพิมพ 

จํากัด, 2559), 14. 

 

จากสภาพปญหาของเมืองดังกลาว เปนผลมากจากการขาดการวางแผนพัฒนาเมืองดวย

วิธีการทางผังเมืองน้ัน สงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของประชาชนในเมือง ในพ.ศ. 2500 รัฐบาลไทยจึงได

ดําเนินการจัดทําผังเมืองขึ้นเพ่ือขอรับการสนับสนุนเงินกูเพ่ือลงทุนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของประเทศไทย

จากประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีคณะผูเชี่ยวชาญดานการผังเมืองจากบริษัทท่ีปรึกษา Litchfield Whiting 

Bowne & Associates วางระบบการผังเมืองและจัดทําผังเมืองกรุงเทพ – ธนบุรี ขึ้นในเวลาตอมา (กรมการผังเมือง, 

2542.) 

ชวงท่ี 3 พ.ศ. 2501 บริษัทท่ีปรึกษาลิทชฟลดรวมกับเทศบาลนครกรุงเทพมหานคร         

ไดดําเนินการวางผังเมืองกรุงเทพ – ธนบุรี ครอบคลุมพ้ืนท่ีบางสวนของจังหวัดกรุงเทพมหานคร 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)  

ผังเมืองกรุงเทพ – ธนบุรี หรือผังลิทชฟลด (ภาพท่ี 9) มีลักษณะเปนผังเมืองรวม 

(Comprehensive Plan) มีองคประกอบของผังเมือง ประกอบดวย การจัดทําแผนผังการใชประโยชนท่ีดิน

เพ่ือควบคุมจํานวนประชากร การวางแผนระบบคมนาคมขนสง การกําหนดแผนการบริการสาธารณะ การจัดทํา

แผนสาธารณูปโภค เพ่ือขยายระบบประปาและโรงกรองนํ้าแหงใหม การพัฒนาระบบระบายนํ้า การบําบัด 

นํ้าเสีย รวมถึงการจัดใหมีโรงบําบัดนํ้าเสียของเมือง พรอมกับการวางแผนขุดลอกคลอง การกําหนดประตูระบายนํ้า 

และการกอสรางเขื่อนเพ่ือปองกันนํ้าทวม และเน่ืองจากการจัดทําผังเมืองในขณะน้ัน เปนการวางระบบผังเมือง 

จึงไดกําหนดนโยบายในระดับประเทศ และภาค ประกอบกับขณะน้ันประเทศไทยยังไมมีกฎหมายผังเมือง 

บริษัทท่ีปรึกษา Litchfield จึงไดเสนอแนะวิธีดําเนินการเชิงระบบเพ่ือใหการจัดทําผังเมืองประสบความสาํเร็จ 

(กรมการผังเมือง, 2542)  ไดแก การจัดตั้งหนวยงานสวนกลาง รับผิดชอบการวางผังเมืองใหครอบคลุมท่ัว  

ท้ังประเทศ การตรากฎหมายวาดวยผังเมือง เพ่ือใหการดําเนินการตามผังเมืองมีผลทางกฎหมายและการขอ

งบประมาณในการจัดทําผังเมือง และการดําเนินการใหเปนไปตามผัง โดยการจัดสรรงบประมาณเพ่ือลงทุน

พัฒนาเมืองในระยะยาว รวมถึงการจัดสรรงบประมาณตามโครงการพัฒนา ซ่ึงไดเสนอแนะวิธีการสรรหา

งบประมาณดังกลาวควรมาจากการจัดสรรงบประมาณประจําปของรัฐบาล การออกพันธบัตร, เงินกู,       

เงินชวยเหลือจากตางประเทศและรายไดจากภาษีตางๆ ของเทศบาล (นิพันธ เมธินาพิทักษ, 2550) และ  

การจัดเก็บภาษีท่ีดินและโครงการพัฒนาตางๆ เปนตน 

ชวงท่ี 4 การดําเนินการผังนครหลวง 2533 จัดทําขึ้น เม่ือ พ.ศ. 2513 (ธงชัย โรจนกนันท, 

2559) โดยเปนการวางแผนการใชประโยชนท่ีดินระยะเวลา 20 ป (ตั้งแต พ.ศ. 2513 – 2533) กําหนดเปาหมาย

ประชากรในเขตผัง จํานวน 6,500,000 คน และมีพ้ืนท่ีวางผังครอบคลุมพ้ืนท่ีท้ังหมดของกรุงเทพมหานคร 

(นิพนธ เมธินาพิทักษ, 2550)  

ผังเมืองนครหลวง ดําเนินการตอเน่ืองจากผังเมืองกรุงเทพฯ – ธนบุรี (ภาพท่ี 10) จึงมี

ลักษณะเปนผังเมืองรวม (Comprehensive Plan) เชนเดียวกับผังกรุงเทพ – ธนบุรี ในเอกสาร Greater 

Bangkok Plan 2533 (ธงชัย โรจนกนันท, 2559) ไดอธิบายองคประกอบของผังเมืองนครหลวง ประกอบดวย 

แผนผังการใชประโยชนท่ีดินในอนาคต (Future Land Use Plan) โดยมีการจําแนกประเภทการใชประโยชนท่ีดิน 

การจัดทําขอกําหนดการใชประโยชนท่ีดิน (Zoning Ordinance) ขอกําหนดการจัดสรรท่ีดิน (Subdivision 

Control) การจัดทําแผนผังโครงการคมนาคมและขนสงและขอกําหนด (Mapped Street Ordinance) และ

แผนผังโครงการสาธารณูปโภคตางๆ และขอกําหนด (Official Map) ซ่ึงตอมาไดกลายเปนตนแบบในการวาง

และจัดทําผังเมืองรวมของประเทศไทยมาจนถึงปจจุบัน 
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ภาพท่ี 9  แสดงแผนท่ีการใชประโยชนท่ีดินกรุงเทพ - ธนบุรี พ.ศ. 2501 

ท่ีมา : ธงชัย โรจนกนันท, ผังเมืองและการจัดกลุมอุตสาหกรรม (กรุงเทพฯ: บริษัทจรัสสนิทวงศการพิมพ 

จํากัด, 2559), 12. 
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ภาพท่ี 10 แสดงแผนผงัการใชประโยชนท่ีดินในอนาคตของผงันครหลวง พ.ศ. 2533 

ท่ีมา : กรมการผังเมือง, การผังเมืองในสมัยรัชกาลที ่9 การผังเมืองในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

ภูมิพลอดุลยเดช (กรุงเทพฯ: บริษัท เซเวน พร้ินติง้กรุป จํากัด, 2542) 

 

ชวงท่ี 5 การจัดทําผังเมืองโดยสํานักผังเมือง พ.ศ. 2505 เปนชวงท่ีประเทศไทยเร่ิมจัดทํา    

ผังเมืองมากขึ้น โดยรัฐบาลไทยไดจัดตั้งหนวยงานของรัฐขึ้นใหม คือ สํานักผังเมือง สังกัดกระทรวงมหาดไทย      

เม่ือ พ.ศ. 2505 (นิพนธ เมธินาพิทักษ, 2550) โดยมีคณะผูเชียวชาญจากบริษัทท่ีปรึกษา Litchfield ใหความชวยเหลือ

ในการฝกอบรมพัฒนาความรู และแนะนําทักษะตางๆ ใหแกขาราชการของสํานักผังเมือง เพ่ือดําเนินการ

จัดทําผังเมืองใหครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ัวท้ังประเทศ  

ผังเมืองท่ีจัดทําขึ้นโดยสํานักผังเมือง มีองคประกอบของผังเมืองตามผังนครหลวง และ

พัฒนาเพ่ิมเติมเพ่ือใหเหมาะสมกับนโยบายการพัฒนาเมืองในสมัยน้ัน ประกอบดวย การจัดทําแผนผังการใช

ประโยชนท่ีดินท่ีจําแนกประเภทการใชประโยชนท่ีดินพรอมดวยขอกําหนด แผนผังคมนาคมและขนสง แผนผัง
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สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ การจัดทําแผนงาน/โครงการพัฒนาเมืองตามผังเมือง และการจัดทําแผน

งบประมาณตามโครงการพัฒนาเมืองตามผังเมือง  

ตอมา พ.ศ. 2518 ไดมีการประกาศพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 เปนกฎหมาย 

ผังเมืองฉบับแรกท่ีมีเน้ือหาสาระในการนําไปปฏิบัติท่ีชัดเจนซ่ึงมีผลใชบังคับทางกฎหมาย สําหรับเจตนารมณ

ของการจัดทําผังเมืองน้ัน กฎหมายผังเมืองไดบัญญัตเิพ่ือสรางหรือทดแทนบริเวณของเมืองใหดีขึ้นซ่ึงสุขลกัษณะ 

ความสะดวกสบาย ความเปนระเบียบ ความสวยงาม การใชประโยชนทรัพยสินความปลอดภัยของประชาชน 

สวัสดิภาพของสังคม เพ่ือสงเสริมเศรษฐกิจ สังคม สภาพแวดลอมของเมือง  

สาระสําคัญของกฎหมายผังเมืองดังกลาว ไดกําหนดประเภทของผังเมือง ออกเปน 2 ประเภท 

คือ ผังเมืองรวม และผังเมืองเฉพาะ การกําหนดขั้นตอนการวางและจัดทําผังเมืองรวม และผังเมืองเฉพาะ

องคประกอบของผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ และการออกประกาศเปนกฎกระทรวงบังคับใชผังเมืองรวม 

(พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518) สําหรับผังเมืองรวมท่ีดําเนินการตามขั้นตอนกฎหมายและประกาศ

บังคับใชคร้ังแรก คือ กฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมระยอง พ.ศ. 2526 (กรมโยธาธิการและผังเมือง, 2557)  

จากการศึกษาการดําเนินการจัดทําผังเมืองในประเทศไทย ซ่ึงผูวิจัยไดแบงชวงเวลาการศึกษา

ออกเปน 5 ชวงน้ัน สามารถสรุปไดวา การจัดทําผังเมืองในประเทศตั้งแตเร่ิมแรกมีลักษณะเปนผังเมืองรวม 

(Comprehensive Plan) แตไมมีผลการบังคับใชทางกฎหมาย จัดทําขึ้นเพ่ือเสนอแนะการพัฒนาโครงสราง

พ้ืนฐานของเมือง การกําหนดท่ีตั้งของกิจกรรมตางๆ โดยอํานาจในการตัดสินใจในการพัฒนาพ้ืนท่ีขึ้นอยู

รัฐบาลกลางเปนผูจัดสรรงบประมาณ ทําใหการพัฒนาเมืองในชวงแรกจึงขาดกลไกประสานการดําเนินงาน

ระหวางหนวยงานภาครัฐใหดําเนินการพัฒนาเมืองใหเปนไปตามผังเมือง 

ดานองคประกอบของผังเมือง ในชวงแรกประเทศไทยยังไมมีการจัดทํานโยบายการพัฒนา  

เชิงพ้ืนท่ีของประเทศ จึงมีการกําหนดนโยบายระดับประเทศในดานโครงสรางพ้ืนฐานของเมืองเพ่ือวางระบบ    

ของเมืองขึ้น มาใหม และในชวงตอมาจึงมีการจัดทําแผนผังการใชประโยชนท่ีดิน (Future Land Use Plan) 

และขอกําหนดการใชประโยชนท่ีดินเพ่ือควบคุมการใชประโยชนท่ีดิน การวางแผนและดําเนินการทางดาน

สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ แผนการคมนาคมขนสงและการสัญจร แผนระบบระบายนํ้าและการปองกัน

นํ้าทวม (Greater Bangkok Plan 2533: 81, อางใน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2553: 5)  

สําหรับดานการดําเนินการใหเปนไปตามผังเมือง ตามท่ีคณะผูเชียวชาญจากบริษัทท่ีปรึกษา 

Litchfield ไดเสนอแนะวิธีดําเนินการเพ่ือใหการจัดทําผังเมืองประสบความสําเร็จ (Greater Bangkok Plan 

2533, อางใน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2553: 4-8) แตในทางปฏิบัติกลับไมประสบผลสําเร็จ มีสาเหตุหลัก 

ดังน้ี   

1. ขาดการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลกลางในการพัฒนาเมืองในระยะยาวตามผังเมือง

อยางตอเน่ือง 

2. การอพยพของประชากรเขาสูเมืองอยางตอเน่ือง สงผลใหการวางแผนพัฒนาในดานตางๆ 

เกินเปาหมายของผังเมืองท่ีกําหนดไว การผังเมืองจึงเปนการแกปญหาของเมืองมากกวาการชี้นําการพัฒนาเมือง  

3. ขาดอํานาจทางกฎหมายในการควบคุมการพัฒนาของภาคเอกชน และกลไกในการประสาน

การดําเนินงานระหวางหนวยงานภาครัฐใหเปนไปตามผังเมือง 
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4. อํานาจในการตัดสินใจดําเนินการพัฒนาในพ้ืนท่ีใดๆ ตามผังเมืองน้ัน รัฐบาลกลางเปนผูจัดสรร

งบประมาณเพ่ือดําเนินการพัฒนาดวยตนเอง ซ่ึงบางคร้ังการพัฒนาน้ันไมตรงกับความตองการของประชาชน

หรือไมตอบสนองกับสภาพปญหาของชุมชนน้ันๆ 

4.2 การจัดทําผังเมืองของประเทศไทย พ.ศ. 2558  

การจัดทําผังเมืองของประเทศไทยในปจจุบัน แบงระดับของผังเมืองออกเปน 3 ระดับ คือ 

ผังเมืองเชิงนโยบาย ผังเมืองตามกฎหมาย และผังเมืองเสนอแนะ เพ่ือพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีของประเทศ โดยเชื่อมโยง 

นโยบายการพัฒนาพ้ืนท่ี ตั้งแตระดับประเทศ ภาค จังหวัด และแผนปฏิบัติการเชิงพ้ืนท่ี (กรมโยธาธิการและ

ผังเมือง, สํานักผังประเทศและผังภาค, 2557) นําไปสูการปฏิบัติใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน อธิบายพอ

สังเขปได ดังน้ี  

4.2.1 ผังเมืองเชิงนโยบาย 

เปนผังท่ีกําหนดกรอบนโยบายในลักษณะภาพรวมการพัฒนาพ้ืนท่ีของประเทศ 

เพ่ือกําหนดยุทธศาสตรระดับประเทศตามแนวทางพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิฉบับท่ี 11 

โดยมีกรอบนโยบายท่ีสําคัญ ไดแก แผนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในระดับอาเซียน แผนพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี

และโครงสรางพ้ืนฐานท่ีสําคัญของประเทศ แผนการลงทุนพัฒนาระบบคมนาคมขนสงของประเทศ การบริหาร

จัดการทรัพยากรนํ้า และการจัดทําโซนน่ิงภาคเกษตร 

การจัดทําผังนโยบายระดับประเทศ กรมโยธาธิการและผังเมือง ไดดําเนินการ

จัดทําผังประเทศไทย พ.ศ. 2600 เพ่ือกําหนดนโยบายการพัฒนาประเทศระยะยาว 50 ป (พ.ศ. 2550 – 

2600) และกําหนดใหมีผังนโยบายรายสาขา ประกอบดวย นโยบายการใชประโยชนท่ีดิน นโยบายการพัฒนา

เมืองและชนบท นโยบายอุตสาหกรรม นโยบายการคมนาคมขนสง นโยบายดานพลังงาน นโยบายดานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร นโยบายการทองเท่ียว นโยบายการบริการสังคม และนโยบายการปองกันภัยพิบัติ  

และแยกยอยนโยบายออกเปน ระดับภาค และอนุภาค เพ่ือกําหนดกรอบนโยบายในภาพรวมของประเทศ  

ในระยะยาว ซ่ึงผังนโยบายดังกลาวจะไมมีผลบังคับใชทางกฎหมาย การนํานโยบายไปสูการปฏิบัติจะตอง

คํานึงถึงความสําคัญของแผนนโยบายดังกลาว นําไปเปนกรอบนโยบายในการจัดทําผังเมืองรวม เพ่ือกําหนด

นโยบายการพัฒนาเมืองตามหลักการผังเมืองใหสอดคลองกับบทบาทหนาท่ีของเมืองแตละเมือง  

4.2.2 ผังเมืองตามกฎหมาย 

การจัดทําผังเมืองของประเทศไทยท่ีมีผลบังคับใชตามกฎหมาย ดําเนินการภายใต

อํานาจแหงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 กําหนดประเภทของผังเมืองไว 2 ประเภท ไดแก 1) ผังเมืองรวม 

และ 2) ผังเมืองเฉพาะ อธิบายพอสังเขปได ดังน้ี 

4.2.2.1 ผังเมืองรวม 

เปนผังเมืองท่ีกําหนดใหวางและจัดทําขึ้นในเขตพ้ืนท่ีเมืองและชุมชน ผูท่ีมี

หนาท่ีดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวม ไดแก เจาพนักงานการผัง (กรมโยธาธิการและผังเมือง) และเจาพนักงาน

ทองถิ่น (องคกรปกตรองสวนทองถิ่น) 

ความหมายของผังเมืองรวม ตามมาตรา 4 พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ. 2518 

หมายถึง แผนผัง นโยบายและโครงการ รวมท้ังมาตรการควบคุมโดยท่ัวไปเพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนาและ
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การดํารงรักษาเมืองและบริเวณท่ีเก่ียวของหรือชนบทในดานการใชประโยชนในทรัพยสิน การคมนาคมและ  

การขนสง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะและสภาพแวดลอมเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคของการผังเมือง  

จากความหมายของผังเมืองรวมดังกลาว ผู วิจัยอธิบายลักษณะของ       

ผังเมืองรวมไดวา เปนการจัดทําแผนผัง นโยบาย โครงการ และมาตรการควบคุมโดยท่ัวไปในดานการใช

ประโยชนในทรัพยสินของเอกชน การคมนาคมและขนสง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และ

สภาพแวดลอม เพ่ือบรรลวัุตถุประสงคของการผังเมืองท่ีกําหนดไว  

สําหรับองคประกอบของผังเมืองรวม กฎหมายไดกําหนดไวในมาตรา 17 

(พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ. 2518) องคประกอบของผังเมืองรวม จะตองประกอบดวย วัตถุประสงคในการวาง

และจัดทําผังเมืองรวม แผนท่ีแสดงเขตของผังเมืองรวม แผนผังการใชประโยชนท่ีดินตามท่ีไดจําแนกประเภท

พรอมขอกําหนด แผนผังท่ีโลง แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภค 

และรายการประกอบแผนผัง นอกจากน้ี กฎหมายผังเมืองยังไดกําหนดใหมีการกําหนดนโยบาย มาตรการ 

และวิธีดําเนินการในทางปฏิบัติใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการผังเมืองไวในผังเมืองรวมดวย 

ดังน้ัน การวางและจัดทําผังเมืองรวม ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง 

พ.ศ. 2518 จึงมีสาระสําคัญเพ่ือวางแผนการใชประโยชนท่ีดินเปนหลัก ท้ังน้ี กรมโยธาธิการและผังเมือง จึงได

จัดทํามาตรฐานดานผังเมืองโดยจําแนกประเภทการใชประโยชนท่ีดินแสดงเปนแถบสีสัญลักษณแสดงประเภท

การใชประโยชนท่ีดินไวในแผนผังการใชประโยชนท่ีดิน (ภาพท่ี 11) ดังน้ี 

 

 
ภาพท่ี 11 แถบสีสญัลักษณแสดงการใชประโยชนท่ีดินในเขตผังเมืองรวม ของกรมโยธาธิการและผงัเมือง 

ท่ีมา: กรมโยธาธิการและผังเมือง, เกณฑและมาตรฐานผังเมืองรวม, พิมพคร้ังท่ี 3, (กรุงเทพฯ: องคการ

สงเคราะหทหารผานศึกในพระบรมราชูปถัมภ, 2552) 
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วัตถุประสงคของการกําหนดการใชประโยชนท่ีดินในแตละประเภทน้ัน 

เพ่ือใหสามารถใชประโยชนท่ีดินเพ่ือประกอบกิจการตางๆ ของเมือง และกําหนดการใชประโยชนท่ีดินหลัก 

(Major Use) และการใชประโยชนท่ีดินเพ่ือกิจการอ่ืน (Minor Use) โดยคิดอัตราสวนของพ้ืนท่ีเปนรอยละ  

การจัดทําขอกําหนด เปนการจัดทําขอกําหนดตามแผนผังการใช

ประโยชนท่ีดิน เพ่ือกําหนดประเภทและขนาดกิจการท่ีจะอนุญาตหรือไมอนุญาตใหดําเนินการ ความสูง 

ลักษณะของอาคาร ท่ีอนุญาตหรือไมอนุญาตใหสรางรวมถึงระยะถอยรนจากแนวธรรมชาติ ถนน แนวเขต

ท่ีดิน อาคาร ท่ีจําเปน  

สําหรับการจัดทําขอกําหนดท่ีเก่ียวของกับการกําหนดอัตราสวนพ้ืนท่ี

อาคารรวมกันทุกชั้นของอาคารทุกหลังตอพ้ืนท่ีแปลงท่ีดินท่ีใชเปนท่ีตั้งอาคาร (Floor Area Ratio: FAR) 

อัตราสวนพ้ืนท่ีอาคารปกคลุมดินตอพ้ืนท่ีแปลงท่ีดินท่ีใชเปนท่ีตั้งอาคาร (Building Coverage Ratio: BCR) 

อัตราสวนพ้ืนท่ีวางอันปราศจากสิ่งปกคลุมของแปลงท่ีดินท่ีอาคารตั้งอยูตอพ้ืนท่ีใชสอยรวมของอาคาร (Open 

Space Ratio: OSR) และขนาดของแปลงท่ีดิน (Lot Size) ซ่ึงตามกฎหมายผังเมือง (พ.ร.บ. การผังเมือง พ.ศ. 2518) 

ไมไดกําหนดรายละเอียดไวในขอกฎหมาย ดังน้ัน การกําหนดขอกําหนดดังกลาวจึงขึ้นอยูกับดุลยพินิจของ    

เจาพนักงานการผัง หรือเจาพนักงานทองถิ่น ซ่ึงสวนใหญพบวามีการกําหนดขอกําหนดดังกลาวไวในผังเมืองรวม

ท่ีมีพ้ืนท่ีเขตผังในเมืองขนาดใหญมีศักยภาพทางดานเศรษฐกิจ โดยมีความมุงหมายเพ่ือควบคมุความหนาแนน

ของประชากรและระดับของกิจกรรมของพ้ืนท่ีในเขตเมืองใหเหมาะสมกับลักษณะทางเศรษฐกิจ และบทบาท

ของเมืองเปนหลัก 

4.2.2.2 ผังเมืองเฉพาะ 

เปนการจัดทําผังเมืองในบริเวณสวนใดสวนหน่ึงของเมืองหรือในเขตพ้ืนท่ี

ชุมชนเมืองบริเวณตามท่ีกําหนดในเขตผังเมืองรวม การวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะจะตองปดประกาศเขต 

การวางผังเมืองเฉพาะใหเจาของหรือผูครอบครองท่ีดินหรือผูมีสิทธ์ิกอสรางอาคารเหนือท่ีดินทราบเพ่ือแสดง

ความคิดเห็น และการจัดใหมีการประชุมเพ่ือรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในเขตวางผังเมืองเฉพาะ      

หากความเห็นของเจาของท่ีดินกับเจาพนักงานทองถิ่นหรือกรมโยธาธิการและผังเมืองไมตรงกัน ใหเสนอ

คณะกรรมการผังเมืองเพ่ือชี้ขาด กอนเสนอคณะรัฐมนตรีตราเปนพระราชบัญญัติประกาศใชบังคับผังเมืองเฉพาะ

ตอไป 

ความหมายของผังเมืองเฉพาะ ตามมาตรา 4 แหงพระราชบญัญตักิารผงัเมือง 

พ.ศ. 2518 หมายถึง แผนผัง และโครงการดําเนินการเพ่ือพัฒนาหรือดํารงรักษาบริเวณเฉพาะแหง หรือกิจการ 

ท่ีเก่ียวของในเมืองและบริเวณท่ีเก่ียวของหรือชนบทเพ่ือประโยชนแกการผังเมือง 

จากความหมายของผังเมืองเฉพาะดังกลาว อธิบายไดวา ผังเมืองเฉพาะ 

มีลักษณะเปนแผนผัง และโครงการดําเนินการเพ่ือพัฒนาเมืองในบริเวณใดบริเวณหน่ึงของเมืองโดยจัดทํา

โครงการพัฒนาเมืองตามผังเมืองรวม ซ่ึงตองดําเนินการออกพระราชบัญญัติ และการเวนคืนพ้ืนท่ีเพ่ือดําเนินการ

จัดทําผังเมืองเฉพาะในพ้ืนท่ีน้ัน  

การดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะในปจจุบัน เน่ืองจากการประกาศ 

ใชบังคับผังเมืองเฉพาะจะตองดําเนินการออกพระราชบัญญัติ และมีการเวนคืนท่ีดินเพ่ือดําเนินการตามผังเมืองเฉพาะ
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ประกอบกับตองมีการจัดสรรงบประมาณดําเนินการซ่ึงยังขาดชัดเจนในทางปฏิบัติ ทําใหในปจจุบันยังไมพบ

การจัดทําผังเมืองเฉพาะประกาศบังคับใชตามกฎหมายแตประการใด แตไดดําเนินการจัดทําโครงการผังเมืองเฉพาะ    

โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองเปนผูจัดทํา เชน ผังเมืองเฉพาะบริเวณโดยรอบชุมชนมาบตาพุด (ขนิษฐา  

เทียบจริยาวัฒน, 2553)  

จากการศึกษาประเภทของผังเมืองตามกฎหมาย ไดแก ผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ 

ผูวิจัยสามารถสรุปไดวาผังเมืองท้ัง 2 ประเภทน้ัน ดําเนินการโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติการผังเมือง 

พ.ศ. 2518 โดยผังเมืองรวมมีลักษณะเปนแผนผัง นโยบาย โครงการ และมาตรการควบคุมโดยท่ัวไปในการใช

ประโยชนในทรัพยสินของเอกชน คมนาคมและขนสง สาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และสภาพแวดลอม 

และผังเมืองเฉพาะมีลักษณะเปนการกําหนดโครงการพัฒนาเมืองตามผังเมืองรวม ปจจุบันผังเมืองรวมดําเนินการ

ตามขั้นตอนกฎหมาย โดยออกประกาศเปนกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวม สําหรับการดําเนินการของ    

ผังเมืองเฉพาะ พบวา มีอุปสรรคในขั้นตอนการประกาศพระราชบัญญัติซ่ึงมีความซับซอนกวา และพบปญหาใน

ขั้นตอนการเวนคืนท่ีดิน ซ่ึงตอง ใชงบประมาณจํานวนมากในการเวนคืน ทําใหไมสามารถดําเนินการจัดทํา     

ผังเมืองเฉพาะได 

4.2.3 ผังเมืองเสนอแนะการพัฒนา 

พ.ศ. 2554 กรมโยธาธิการและผังเมือง ไดจัดทําโครงการสนับสนุนองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นในการจัดทําผังเมืองชุมชนเทศบาลและผังชุมชนองคการบริหารสวนตําบล ตามนโยบายของ

กระทรวงมหาดไทยในการบริหารจัดการพ้ืนท่ีอยางเหมาะสม และเปนแผนแมบทในการดูแลรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของชุมชนอยางยั่งยืน (กรมโยธาธิการและผังเมือง, 2554) โดยผังเมือง

ชุมชนดังกลาว มีลักษณะเปนผังเสนอแนะแนวทางการพัฒนาใหกับทองถิ่น และไมมีผลใชบังคับทางกฎหมาย  

การจัดทําผังเมืองชุมชน ดําเนินการวางผังในพ้ืนท่ีชุมชนท่ีเปนศูนยกลางระดับ

ตําบลหรือหมูบานในเขตเทศบาลหรือเขตองคการบริหารสวนตําบล เพ่ือเสนอแนะแนวทางการพัฒนา     

เพ่ือรองรับความเจริญจากเมืองศูนยกลางในพ้ืนท่ีใกลเคียงเพ่ือกําหนดการใชประโยชนท่ีดิน การวางโครงขาย

คมนาคมขนสง การบริการสาธารณะ กิจการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ใหสอดคลองกับการเติบโตใน

ระดับจังหวัด ภาค และประเทศตามลําดับ 

วัตถุประสงคของการจัดทําผังเมืองชุมชนเทศบาลและผังชุมชนองคการบริหารสวน

ตําบล เพ่ือใหชุมชนมีความรูความเขาใจเร่ืองการวางผังเมือง สงเสริมกระบวนการจัดทําผังโดยการมีสวนรวม

ของชุมชนใหทองถิ่นใชเปนกรอบในการพัฒนาชุมชนของตนเองใหสอดคลองกับนโยบายเปนไปในทิศทาง

เดียวกัน โดยใชอํานาจของทองถิ่นในการบริหารจัดการพ้ืนท่ีของตนไดอิสระอยางเหมาะสม ในการรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการจัดทําโครงการพัฒนาชุมชนในอนาคต 

องคประกอบของผังเมืองชุมชนเทศบาลและผังชุมชนองคการบริหารสวนตําบล       

เพ่ือเสนอแนะแนวทางการพัฒนาชุมชน ประกอบดวย แผนผังเสนอแนะการใชประโยชนท่ีดิน ขอเสนอแนะ

การความหนาแนนของประชากรและรูปแบบอาคารท่ีเหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนท่ี แผนผังเสนอแนะ

ระบบโครงขายคมนาคมและการขนสง แผนงานพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ โครงการพัฒนา

ชุมชนในระยะยาวและระยะสั้น และแผนการลงทุนการพัฒนาเมือง 
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สําหรับการดําเนินการตามผังเมืองชุมชนฯ ไดคํานึงถึงหลักการมีสวนรวมของ

ประชาชนในพ้ืนท่ีท้ังกอนและหลังการจัดทําผังพัฒนาชุมชน โดยรับฟงปญหาและความตองการของชุมชน 

เพ่ือวางแนวทางการพัฒนาชุมชนเปนขอตกลงรวมกันของชุมชน 

4.2.4 ผังพ้ืนที่เฉพาะ 

ดําเนินการโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง เพ่ือจัดทําผังเมืองขึ้นในพ้ืนท่ีเฉพาะท่ีมี   

ความเรงดวนของสถานการณบานเมืองในขณะน้ัน หรือตามนโยบายของรัฐบาลเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจ

พิเศษขึ้น ในบริเวณชายแดนของประเทศ หรือเพ่ือกําหนดโครงสรางพ้ืนฐานและการจัดหาสาธารณูปโภคท่ีจําเปน

อยางยิ่งท่ีจะตองจัดใหมีการวางและจัดทําผังเมืองขึ้นเฉพาะในพ้ืนท่ีน้ัน เชน การจัดทําผังชายแดน ผังพ้ืนท่ีเสี่ยง

ภัยพิบัติ เปนตน  

4.3 ทิศทางการพัฒนาการวางและจัดทําผังเมืองรวมในประเทศไทย 

การศึกษาในสวนน้ี ผูวิจัยมุงเนนศึกษาจากเอกสาร งานวิจัยอ่ืนท่ีเก่ียวของกับการวิจัยน้ี         

เพ่ืออธิบายสถานการณและสภาพปญหาการวางและจัดทําผังเมืองรวมในประเทศไทย และการเพ่ิมเติม

องคประกอบของผังเมืองรวม ซ่ึงผูวิจัยไดพบเอกสารและงานวิจัยท่ีมีเน้ือหาท่ีเปนประโยชนตอการวิจัย 

อธิบายพอสังเขปได ดงน้ี  

4.3.1 การผังเมืองของประเทศไทย : ปญหาและการแกไข 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2553) ไดศึกษาการดําเนินการดานการผังเมืองใน

ประเทศไทย นับตั้งแตการวางผังนครหลวง 2533 หรือผังลิทซฟลดิ์ (Litchfield) จนถึงการวางและจัดทํา   

ผังเมืองรวม ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 และการดําเนินการใหเปนไปตามผังเมืองรวมใน

ปจจุบัน เพ่ือนําเสนอปญหาและการแกไขการผังเมืองของประเทศไทยในยุคปจจุบันไว ดังน้ี 

4.3.1.1 กรมโยธาธิการและผังเมือง ดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวม เพ่ือจัดทํา

แผนผังการใชประโยชนท่ีดินท่ีสงผลตอการควบคุมการพัฒนาของภาคเอกชน และการจัดทําแผนผังโครงการ

คมนาคมและขนสงเพ่ือแกไขปญหาการจราจรของเมือง แตไมสามารถประสานแผนงานดานสาธารณูปโภค

และสาธารณูปการซ่ึงเปนหนาท่ีของหนวยงานของรัฐใหเปนไปตามผังเมืองรวมได 

4.3.1.2 การดําเนินการตามนโยบายการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น เกิดอุปสรรคตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการรับการถายโอนภารกิจดานการผังเมืองท่ีมีบุคลากร

ดานการผังเมืองอยางจํากัด และอุปสรรคในการดําเนินการตามผังเมืองรวม 

4.3.13 การดําเนินการตามโครงการคมนาคมขนสง และสาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นประสบปญหาขอจํากัดดานงบประมาณ 

4.3.1.4 การจัดเก็บรายไดตามหลักการผูไดรับประโยชนเปนผูจาย (Beneficiary 

Pay Principle) เพ่ือใหเกิดความเปนธรรมทางสังคม ขาดวิธีการทางการเงินในการดําเนินการจัดเก็บรายได

จากผูไดรับประโยชนจากการจําแนกประเภทการใชประโยชนท่ีดิน และขอกําหนดการใชประโยชนท่ีดิน    

ในพ้ืนท่ีเขตผังเมืองรวม 
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นอกจากน้ี เอกสารดังกลาวไดนําเสนอประเด็นการพิจารณา ขอเสนอแนะและ  

การแกไขปญหาการวางและจัดทําผังเมืองรวมในประเทศไทย ซ่ึงเปนประโยชนตอการศึกษาของผูวิจัยนําไปสู

การตั้งคําถามการวิจัย ดังน้ี 

1. ประเด็นการพิจารณา 

 การกระจายอํานาจตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย โดย 

การถายโอนภารกิจดานการผังเมืองใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น สงผลตอการพิจารณาในแง

แนวความคิด หลักการ ท้ังดานกฎหมาย องคกร และองคประกอบของผังเมืองรวม รวมท้ังมาตรการ และ

วิธีดําเนินการตามผังเมืองรวมในการวาง จัดทํา และการดําเนินการตามผังเมืองรวม ใหบรรลุตามเจตนารมณ

ของการผังเมืองอยางไร  

2. ขอเสนอแนะและการแกไข 

 2.1 การวางและจัดทําผังเมืองรวม อาศัยอํานาจแหงพระราชบัญญัติการผังเมือง 

พ.ศ. 2518 มีปญหาเก่ียวกับแผนผังและขอกําหนดตางๆ ตามมาตรา 17(3) ในการกําหนดมาตรการและวิธีการ 

เชน Zoning, Mapped Street Ordinance, Official Map และ Subdivision Control ตามอยาง 

ผังนครหลวง 2533 เพ่ือใหสามารถชี้ นําการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน (Infrastructure Led 

Development) และการกําหนดลําดับการพัฒนาของเมือง (Development Phasing) เพ่ือใหเกิด 

การบริหารจัดการการเจริญเติบโตของเมือง (Growth Management) ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 2.2 เปลี่ยนแปลงบทบาทหนาท่ีของกรมโยธาธิการและผังเมือง เพ่ือควบคุม

ดานนโยบายและการวางและจัดทําผังเมืองท่ีมีความสําคัญ หรือมีความจําเปนเรวดวนตามนโยบายของรัฐบาล 

 2.3 ความเหมาะสมและความเปนไปไดในการจัดตั้ง “บรรษัทพัฒนาเมือง” 

(Urban Development Corporation) ตามท่ีไดระบุในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518  

ซ่ึงดําเนินการใหเปนไปตามผังเมืองเฉพาะ มาใชกับผังเมืองรวม สําหรับทองถิ่นท่ีไมมีความพรอมทางดาน

บุคลากรและงบประมาณ โดยเฉพาะอยางยิ่งการกอสรางและดําเนินการโครงสรางพ้ืนฐาน การจัดแผนงาน

และโครงการและแผนการลงทุนตามโครงการพัฒนา  

 2.4 องคกรทองถิ่นควรไดรับการพัฒนาแหลงท่ีมาของรายไดโดยการขยายฐาน

และอัตราภาษีทรัพยสิน (Property Tax) และการพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดเก็บ เพ่ือใหการควบคุม 

การใชประโยชนท่ีดินมีความเปนธรรมและไดรับการยอมรับจากประชาชนมากยิ่งขึ้น ควรใชประเภทการใช

ประโยชนท่ีดินเปนฐานภาษีทรัพยสินประกอบกับการใหสิทธิยกเวนภาษี หรือการจายเงินทดแทนตาม 

ความแตกตางระหวางศักยภาพและสิทธิในการใชประโยชนท่ีดินในแตละบริเวณเพ่ือความเปนธรรมในสังคม

โดยผูไดรับประโยชนเปนผูท่ีตองรับภาระจากคาการลงทุนทางดานโครงสรางพ้ืนฐาน (Beneficiary Pay Principle) 

4.3.2 เรียนรูการเติบโตอยางชาญฉลาดกับสภาพภูมิอากาศเปล่ียนแปลง (Reading on 

Smart Growth and Climate Change) 

ธงชัย โรจนกนันท (2549) ไดนําเสนอขอเท็จจริงสภาพการณของผังเมืองของ

ประเทศไทย ท่ีเก่ียวกับองคประกอบของผังเมืองรวมท่ีไมไดรับการปรับปรุงพัฒนาใหทันตอสถานการณของโลก
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เปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะดานสภาพภูมิอากาศ ซ่ึงแตกตางจากการผังเมืองของตางประเทศ ท่ีมีการพัฒนา

แนวคิดดานผังเมืองไปอยางมาก  

บทความดังกลาว ไดนําเสนอการประยุกตทฤษฎีดานผังเมือง แนวคิดการพัฒนาเมือง 

และมาตรการทางผังเมืองผนวกเขาดวยกัน เพ่ือใหการวางผังและการควบคุมการใชประโยชนท่ีดินสอดคลองกับ

ระบบคมนาคมขนสงควบคูไปกับการลดการใชพลังงาน และปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเสนอแนะ

ใหเพ่ิมเติมองคประกอบของผังเมืองรวม ไดแก การกําหนดสัดสวนการใชพ้ืนท่ีอาคาร (Floor Area Ratio: FAR) 

การกําหนดสัดสวนพ้ืนท่ีโลง (Open Space Ratio: OSR) การกําหนดแผนการอนุรักษ แนวนํ้าทวมหลาก

ตามธรรมชาติ (Natural Floodway) ระยะถอยรนอาคารจากแหลงนํ้าธรรมชาติ รวมถึงการเตรียมความพรอม

ในการรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

 

5. การปรับปรุงกฎหมายวาดวยการผังเมือง 

พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 เปนกฎหมายวาดวยการผังเมืองของประเทศไทย 

ประกาศใชบังคับ เม่ือ พ.ศ. 2518 จนถึงปจจุบัน พ.ศ. 2558 รวมระยะเวลาท่ีประกาศใชบังคับท้ังสิ้น 40 ป 

ซ่ึงท่ีผานมามีการแกไขเพ่ิมเติม ปรับปรุง พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ. 2518 เพ่ือลดความซับซอนในการดําเนินการ

ตามขั้นตอนกฎหมายและเพ่ือใหเกิดใหสอดคลองกับสถานการณบานเมืองในขณะน้ัน ไดแก การแกไข

เพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2525 การแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการผังเมือง 

(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2535 และการแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2558 รวมถึง  

การปรับปรุงพระราชบัญญัติการผังเมืองฉบับใหม  

แนวทางการศึกษา ผูวิจัยไดแบงแนวทางการศึกษาออกเปน 2 สวน ไดแก การศึกษาการแกไข

เพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2558 ซ่ึงมีการแกไขปรับปรุงพระราชบัญญัติการผงัเมือง 

พ.ศ. 2518 ฉบับลาสุด และการศึกษาการปรับปรุงพระราชบัญญัติการผังเมืองฉบับใหม ซ่ึงมีการเปลี่ยนแปลง

รายละเอียดสาระสําคัญท่ีเก่ียวของกับการวิจัยน้ีเปนอยางมาก มีรายละเอียด ดังน้ี 

5.1 การปรับปรุงแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 

สาระสําคัญของพ.ร.บ. การผังเมือง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2558 เพ่ือแกไขกระบวนการวางและ

จัดทําผังเมืองรวม ใหเกิดความคลองตัวในทางปฏิบัติ และความเหมาะสมตามสภาพการณของบานเมือง     

มีประเด็นการแกไข จําแนกได 3 ประเด็นหลัก ดังน้ี  

5.1.1.1 การแกไขเพ่ือแกปญหาการบังคับใชผังเมืองรวมท่ีไมตอเน่ือง อันเน่ืองมาจาก    

การวางและจัดทําผังเมืองรวมมีขั้นตอนและรายละเอียดจํานวนมาก ทําใหการดําเนินการปรับปรุงผงัเมืองรวม

ไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จไดทันกอนท่ีผังเมืองรวมฉบับเดิมจะสิ้นสุดการใชบังคับ จึงไดแกไขการบังคับใช

ผังเมืองรวม จากเดิมบังคับใชไดไมเกิน 5 ป เปนไมมีอายุการใชบังคับ  

5.1.1.2 เพ่ิมเติมเจาพนักงานทองถิ่น ใหครอบคลุมองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกรูปแบบ 

รวมถึงรูปแบบอ่ืนๆ ท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต และประการสุดทาย คือ การปรับปรุงองคประกอบของ

คณะกรรมการผังเมืองใหมีความเหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบันยิ่งขึ้น 
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5.1.1.3 ระบุองคประกอบของผังเมืองรวม โดยกําหนดใหมีเสนชัน้ความสงูเพ่ิมเตมิในแผนท่ี

เขตของผังเมืองรวม และการกําหนดรายละเอียดในขอกําหนดเพ่ือการควบคุมความหนาแนนของกิจกรรมกับ

การใชประโยชนท่ีดินใหชัดเจนยิ่งขึ้น 

5.1.1.4 เพ่ิมเติมกระบวนการประเมินผลการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมของผังเมืองรวม

ใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมและการปรับปรุงผังเมืองรวม 

ปจจุบัน กรมโยธาธิการและผัง เมือง ไดดําเ นินการศึกษาแนวทางการปรับปรุง

พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการวางและจัดทําผังเมืองรวมใหมีประสิทธิภาพ

และแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้นจากการบังคับใชกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวม โดยยกราง พ.ร.บ.การผังเมือง 

ฉบับใหม ซ่ึงมีหนวยงานท่ีเสนอราง พ.ร.บ.การผังเมืองฉบับใหม รวมท้ังสิ้น 4 หนวยงาน ซ่ึงจะไดนําเสนอ

รายละเอียดในหัวขอถัดไป 

5.2 การปรับปรุงพระราชบัญญัติการผังเมืองฉบับใหม 

กรมโยธาธิการและผังเมือง (2559) ไดสรุปขอมูลการปรับปรุงพระราชบัญญัติการผังเมือง

ฉบับใหม ของหนวยงานตางๆ ท้ังสิ้น 4 หนวยงาน ดังน้ี (ตารางท่ี 1) 

 

ตารางท่ี 1 รายชื่อหนวยงานท่ีเสนอ ราง พระราชบัญญัติการผังเมืองฉบับใหม 

หนวยงาน รายช่ือ ราง พระราชบัญญัติการผังเมืองฉบับใหม 

กรมโยธาธิการและผังเมือง พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. .... 

สภาปฏิรูปการผังเมืองและการใชประโยชน

ที่ดิน (สปช.) 

พระราชบัญญัติการผังเมืองและการใชประโยชนที่ดิน พ.ศ. .... 

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ  

ในราชการ (สปร.) 

พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. .... 

สํานักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย พระราชบัญญัติการใชประโยชนที่ดินและการผังเมือง พ.ศ. .... 

 

จากการศึกษา รางพระราชบัญญัติการผังเมืองฉบับใหม ท้ัง 4 ฉบับน้ัน ผู วิจัยพบวา          

มีเน้ือหาสาระ ท่ีคลายคลึงกัน ไดแก การเพ่ิมเติมสาระสําคัญเชิงนโยบายและประเภทของผังเมือง การเพ่ิมเติม

องคกรและคณะกรรมการตางๆ การเพ่ิมเติมองคประกอบของผังเมือง การมีสวนรวมของประชาชน และ    

การบังคับใชผังเมือง ซ่ึงสงผลโดยตรงตอลักษณะของโครงสรางและองคประกอบของผังเมืองรวม จําแนกได 

ดังน้ี 

5.2.1 ดานนโยบายการพัฒนาเมืองตามผังเมือง 

เพ่ิมเติมบทบัญญัติท่ีเก่ียวของกับหลักการสําคัญท่ีสงผลตอการพัฒนาเมืองในอนาคต 

ไดแก หลักการพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable Development) หลักการมีสวนรวมของผูเก่ียวของ (Plan with 

partners and stakeholders) หลักการสงเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Promote market responsiveness) 
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หลักการรองรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม (Recognize cultural diversity) และหลักการลด        

การปลอยกาซเรือนกระจกและการปรับตัวใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate 

Change)  

5.2.2 ประเภทของผังเมือง 

มีการเพ่ิมเติมประเภทของผังเมือง แบงออกเปน 5 ระดับ ดังน้ี 

5.2.2.1 ผังประเทศ 

เปนการจัดทําแผนการพัฒนาพ้ืนท่ีของประเทศในภาพรวม มีระยะเวลา

ของแผน 50 ป และหนวยงานของรัฐ รวมถึงบุคคลท่ีเก่ียวของกับการจัดทําผังเมืองจะตองดําเนินการให

เปนไปตามแผนดังกลาว 

นิยามผังประเทศ หมายถึง แผนผัง กรอบนโยบาย และยุทธศาสตรของ

การพัฒนาประเทศ ในดานการใชประโยชนท่ีดิน การตั้งถิ่นฐานและระบบชุมชน  โครงสรางพ้ืนฐานหลัก      

การพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษ การแกไขปญหาเชิงพ้ืนท่ีและการอ่ืนๆ ท่ีจําเปน เพ่ือบรรลุวัตถุประสงคของการผังเมือง 

ดังน้ัน การจัดทําผังประเทศจึงเปนการกําหนดนโยบายการพัฒนาพ้ืนท่ี

ของประเทศ ซ่ึงจะตองคํานึกถึงหลักวิชาการผังเมือง และการกําหนดกรอบนโยบายใหกับผังเมืองในระดับตางๆ 

ซ่ึงสงผลตอการพัฒนาเมือง และหลักการสําคัญท่ีเก่ียวของกับการจัดทําผังเมืองใหสอดคลองกับสถานการณ

การเปลี่ยนแปลงของโลกท่ีเกิดขึ้นตามนโยบายการพัฒนาเมืองตามผังเมือง  

5.2.2.2 ผังภาค 

เปนการกําหนดโครงสรางพ้ืนฐานท่ีจําเปนและสมดุลภายในภาคโดยเชือ่มโยง

เครือขายการคมนาคม การขนสงมวลชน การชลประทาน และการสาธารณูปโภคภายในภาคและระหวางภาค 

รวมถึงการดํารงรักษาและสงเสริมอัตลักษณและศิลปวัฒนธรรมของภาค การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ในภาค และการอนุรักษทรัพยากร และบํารุงรักษาและฟนฟูสภาพแวดลอมของภาค 

นิยามของผังภาค หมายถึง แผนผัง นโยบาย และแผนงาน โครงการ 

รวมท้ังมาตรการโดยท่ัวไป เพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนาและการดํารงรักษาพ้ืนท่ีระดับภาคท่ีมีขอบเขต

เกินกวาหน่ึงจังหวัด ในดานการใชประโยชนท่ีดิน การพัฒนาเมือง การคมนาคมและการขนสง การสาธารณูปโภค

และสาธารณูปการ ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอม เพ่ือบรรลุวัตถุประสงคของการผังเมือง  

ดังน้ัน การวางแผนการพัฒนาพ้ืนท่ีของภาคสอดคลองกับแผนการพัฒนา

พ้ืนท่ีของประเทศ และสามารถเชื่อมโยงการพัฒนากับผังเมืองภาคตางๆ ซ่ึงตอเน่ืองกัน รวมถึงเปนกรอบ

แนวทางในการพัฒนาผังเมืองจังหวัด 

5.2.2.3 ผังเมืองรวมจังหวัด  

ราง พระราชบัญญัติการผังเมืองฉบับใหม ไดแยกผังเมืองรวมออกเปน   

ผังเมืองรวมจังหวัด (Provincial Comprehensive Plan) และผังเมืองรวม (Comprehensive Plan)     

โดยการจัดทําผังเมืองรวมจังหวัด เปนการจัดทํานโยบายในระดับจังหวัดเพ่ือนําไปใชเปนกรอบการกําหนด

โครงสรางพ้ืนฐานท่ีจําเปนและสมดุลภายในจังหวัด โดยคํานึงถึงกิจกรรมการใชประโยชนท่ีดินและความ

หนาแนนของประชากรภายในจังหวัด การเชื่อมโยงเครือขายการคมนาคม การขนสงมวลชน การชลประทาน และ



 

45 

 

การสาธารณูปโภคในจังหวัดและระหวางจังหวัดท่ีมีพ้ืนท่ีติดตอกัน รวมถึงการดํารงรักษาและสงเสริมอัตลักษณ 

และศิลปวัฒนธรรมของจังหวัด การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัด และการอนุรักษทรัพยากร 

และบํารุงรักษาและฟนฟูสภาพแวดลอมในจังหวัด 

นิยามผังเมืองรวมจังหวัด หมายถึง แผนผัง นโยบาย และแผนงาน 

โครงการ รวมท้ังมาตรการโดยท่ัวไป เพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนาและการดํารงรักษาพ้ืนท่ีระดับจังหวัด     

ในดานการใชประโยชนในทรัพยสิน การพัฒนาเมือง การคมนาคมและการขนสง การสาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการ ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอม เพ่ือบรรลุวัตถุประสงคของการผังเมือง 

5.2.2.4 ผังเมืองรวม  

เพ่ือควบคุมการใชประโยชนท่ีดินในเขตผังเมืองรวมใหเปนไปอยางเหมาะสม

โดยคํานึงถึงกิจกรรมการใชประโยชนท่ีดินและความหนาแนนของประชากรภายในพ้ืนท่ีวางผังเมืองรวม การจัดให

มีโครงสรางพ้ืนฐานท่ีจําเปนและสมดุล เชื่อมโยงเครือขายการคมนาคม การขนสงมวลชน การชลประทาน และ  

การสาธารณูปโภค และระหวางพ้ืนท่ีตอเน่ืองกันไมวาจะอยูในจังหวัดเดียวกันและตางจังหวัด รวมถึงการดํารงรักษา

และสงเสริมอัตลักษณ และศิลปวัฒนธรรม การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และการอนุรักษทรัพยากร 

บํารุงรักษา และฟนฟูสภาพแวดลอม 

นิยามผังเมืองรวม หมายถึง แผนผัง นโยบาย และแผนงาน โครงการ 

รวมท้ังมาตรการควบคุมโดยท่ัวไป เพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนาและการดํารงรักษาเมืองและบริเวณ   

ท่ีเก่ียวของหรือชนบท ในดานการใชประโยชนในทรัพยสิน การคมนาคมและการขนสง การสาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการ ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอม เพ่ือบรรลุวัตถุประสงคของการผังเมือง และไดเพ่ิม

รายละเอียดองคประกอบของผังเมืองรวมใหมีความชัดเจนในทางปฏิบัติมากขึ้น 

5.2.2.5 ผังเมืองเฉพาะ   

การจัดทําผังเมืองเฉพาะ ในกรณีท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นเห็นวา    

มีความจําเปนตองดําเนินโครงการเพ่ือฟนฟู บูรณะ หรือดํารงรักษาพ้ืนท่ีใดพ้ืนท่ีหน่ึงเปนการเฉพาะ หรือพัฒนา

พ้ืนท่ีใดขึ้นเพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองในทองท่ีของทองถิน่น้ัน เจาพนักงานทองถิ่นในฐานะผูดําเนินการ

วางและจัดทําผังเมืองเฉพาะ สามารถเสนอตอคณะกรรมการนโยบายเพ่ือขอความเห็นชอบใหมีการวางและ

จัดทําผังเมืองเฉพาะขึ้นในทองท่ีของตนได โดยการจัดทําผังเมืองเฉพาะตองสอดคลองกับผังเมืองจังหวัดหรือ

ผังเมืองรวม 

นิยามผังเมืองเฉพาะ หมายถึง แผนผัง และโครงการดําเนินการเพ่ือพัฒนา

หรือดํารงรักษาบริเวณเฉพาะแหงหรือกิจการท่ีเก่ียวของในเมืองและบริเวณท่ีเก่ียวของหรือชนบท เพ่ือประโยชน

แกการผังเมือง 

5.2.3 องคกรและบุคคลที่เกี่ยวของกับการวางและจัดทําผังเมือง 

มีการปรับปรุงองคกรและบุคคลท่ีเก่ียวของกับการจัดทําผังเมืองและคณะกรรมการ

ผังเมือง ดังน้ี 
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5.2.3.1 คณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติ  

เพ่ิมเติมคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติ ทําหนาท่ีกําหนด

นโยบาย และใหความเห็นชอบ ผังประเทศ ผังภาค และผังพ้ืนท่ีพิเศษอ่ืนๆ โดยมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน 

อํานาจ หนาท่ี ของคณะกรรมการนโยบายฯ จัดทําผังประเทศ ผังภาค 

และผังพ้ืนท่ีพิเศษอ่ืนๆ ใหเปนไปตามหลักวิชาการผังเมือง และนโยบายการพัฒนาเมือง ไดแก หลกัการพัฒนา

อยางยั่งยืน หลักการมีสวนรวมของประชาชน หลักการสงเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจ หลักการรองรับ

ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และหลักการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เพ่ือเปนกรอบและแนวทาง

ในการจัดทําผังเมืองในระดับตางๆ รวมถึงการใหคําแนะนําแกรัฐบาลเก่ียวกับการดาํเนินโครงการหรือกิจกรรม

ท่ีอาจสงผลกระทบตอการใชประโยชนท่ีดินของประเทศในภาพรวม และจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของ

ประชาชนประกอบดวย ซ่ึงคณะกรรมการนโยบายฯ สามารถแตงตั้งอนุกรรมการในการจัดทําผังประเทศ 

และอนุกรรมการอ่ืนๆ ไดตามสมควร 

5.2.3.2 คณะกรรมการผังเมือง  

รางพระราชบัญญัติการผังเมืองฉบับใหม ไดปรับปรุงองคประกอบของ

คณะกรรมการผังเมือง ใหมีกรรมการผังเมืองท่ีมาจาก 3 ฝาย คือ ฝายรัฐบาล ฝายวิชาการ และภาค

ประชาชน องคกรอิสระโดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทยเปนประธาน ทําหนาท่ีเพ่ือกําหนดมาตรฐานผังเมือง 

การใหความเห็นทางวิชาการ และการพิจารณาเห็นชอบผังเมืองจังหวัด ผังเมืองรวม และผังเมืองเฉพาะ      

ท่ีกรมโยธาธิการและผังเมือง และองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูวางและจัดทํา รวมถึงการใหความเห็นชอบ

ทางวิชาการในกรณีท่ีการจัดผังเมืองน้ัน มีความเห็นท่ีขัดแยงกันระหวางความเห็นของทองถิ่นกับความเห็น

ของกรมฯ คณะกรรมการผังเมืองจะทําหนาท่ีชี้ขาดในประเด็นดังกลาว  

5.2.3.3 คณะกรรมการผังเมืองจังหวัด  

เพ่ิมเติมคณะกรรมการผังเมืองจังหวัด สําหรับการพิจารณาผงัเมืองในกรณี

การจัดทําผังเมืองรวม ประกาศเปนขอบัญญัติทองถิ่น ซ่ึงเปนการกําหนดวิธีการบังคับใชผังเมืองรวมท่ีเสนอไวใน

รางพระราชบัญญัตกิารผังเมืองฉบับใหม เพ่ือลดขั้นตอนการจัดทําผังเมืองใหทองถิ่นสามารถจัดทําผังเมืองรวม

บังคับใชในพ้ืนท่ีไดรวดเร็วขึ้น โดยคณะกรรมการฯ ดังกลาว มีผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน ทําหนาท่ีให

ความเห็นชอบผังเมืองรวมท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูวางและจัดทําแตถาผังไหนท่ีมีความเห็นขัดแยง

ระหวาง กรมฯ กับทองถิ่น สามารถเสนอใหคณะกรรมการผังเมืองเปนผูชี้ขาดได 

5.2.3.4 คณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่น  

รางพระราชบัญญัติการผังเมืองฉบับใหม คงคณะกรรมการบริหาร       

การผังเมืองสวนทองถิ่นไวตามเดิม เพ่ือทําหนาท่ีพิจารณาและสั่งการเก่ียวกับการจัดท่ีดินของเอกชนเพ่ือใช

เปนท่ีอุปกรณการร้ือ ยาย ดัดแปลงอาคาร และอ่ืนๆ ตามผังเมืองเฉพาะ ซ่ึงองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปน   

ผูวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะ รวมถึงการวินิจฉัยอุทธรณท่ียื่นตอคณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวน

ทองถิ่น   
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5.2.3.5 การกําหนดผูมีหนาที่ในการจัดทําผังเมืองประเภทตางๆ  

กําหนดผูมีหนาท่ีในการจัดทําผังเมืองไว 2 ลักษณะ ไดแก กรมโยธาธิการ

และผังเมือง ดําเนินการจัดทําผังประเทศ ผังภาค ผังเมืองจังหวัด ผังเมืองรวม และผังเมืองเฉพาะ (สําหรับ

กรณีผังเมืองรวม และผังเมืองเฉพาะ ดําเนินการตามท่ีทองถิ่นรองขอ หรือรัฐมนตรีมอบหมาย) และองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น ดําเนินการจัดทําผังเมืองรวม และผังเมืองเฉพาะ ในเขตพ้ืนท่ี (ภายใตการตรวจสอบถวงดุล

ของกรมโยธาธิการและผังเมือง และมาตรฐานของคณะกรรมการผังเมือง)  

นอกจากน้ี อํานาจในการวางผังเมืองขององคกรปกครองสวนทองถิ่น     

ยังครอบคลุมถึงองคกรปกครองสวนทองถิ่นในรูปแบบอ่ืนๆ ท่ีจะมีการจัดตั้งขึ้นในอนาคต ใหสามารถ

ดําเนินการได เชน องคการบริหารสวนตําบล เมืองพัทยา เปนตน 

5.2.3.6 ผูตรวจการผังเมือง 

รางพระราชบัญญัติการผังเมืองฉบับใหม ท่ีเสนอโดยกรมโยธาธิการและ 

ผังเมือง ไดกําหนดใหมีผูตรวจการผังเมือง ทําหนาท่ีตรวจสอบการปฏิบัติตามผังเมืองรวม โดยผูตรวจการผังเมือง

จะไดรับการแตงตั้งโดยอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เพ่ือตรวจการทําหนาท่ีของเจาพนักงานการผังและ

เจาพนักงานทองถิ่นในการบังคับใชใหเปนไปตามผังเมืองรวม 

5.2.4 องคประกอบของผังเมือง 

กรมโยธาธิการและผังเมือง (2559) ไดอธิบายรายละเอียดองคประกอบของผังเมือง

ในรางพระราชบัญญัติการผังเมืองฉบับใหม ซ่ึงเพ่ิมเติมการกําหนดนโยบายพัฒนาเมืองใหคํานึงถึงหลักการ

สําคัญท่ีเก่ียวของกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในสถานการณปจจุบัน โดยเพ่ิมเติมคณะบุคคลในการจัดทําแผน

ระดับนโยบาย และการเพ่ิมเติมประเภทของผังเมือง ไดแก ผังประเทศ ผังภาค การแยกผังเมืองรวมออกเปน

ผังเมืองจังหวัดและผังเมืองรวม และผังเมืองเฉพาะ สงผลใหมีการกําหนดองคประกอบของผังเมืองแตละ

ประเภท ซ่ึงจะไดอธิบายในรายละเอียดของผังเมืองแตละประเภท ดังน้ี 

5.2.4.1 องคประกอบของผังประเทศ 

(1) ผลการศึกษาความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศในอีก 50 ปขางหนา  

(2) การประมาณความตองการการใชพ้ืนท่ีของประเทศเพ่ือรองรับ     

การเปลี่ยนแปลง และขอเสนอแนะเก่ียวกับการใชพ้ืนท่ีของประเทศเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว  

โดยจะตองมีความสอดคลองกับหลักการพัฒนาอยางยั่งยืน  

(3) กําหนดแนวทางการจัดทําระบบคมนาคม ระบบขนสงมวลชน  

(4) กําหนดแนวทางการจัดทําระบบการชลประทาน 

(5) กําหนดแนวทางการจัดทําระบบสาธารณูปโภคอ่ืนๆ การสาธารณสุข 

การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

(6) กําหนดแนวทางการบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ การรักษาและ

ฟนฟูสภาพแวดลอม  
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(7) กําหนดแนวทางการบํารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมของประเทศ และ  

การปองกันประเทศ 

(8) กําหนดแนวทางการปองกันและบรรเทาความเดือดรอนหรือเสียหาย

อันเกิดจากภัยพิบัต ิ 

การจัดทําผังประเทศ ตองมีการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมทุกๆ 10 ป 

สําหรับการวาง จัดทํา และดําเนินการตามผังเมืองในระดับตางๆ ตองมีความสอดคลองกับแผนการพัฒนาฯ 

หลักการพัฒนาอยางยั่งยืน และตองเปนไปเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค โดยมีองคประกอบของผังประเทศ ดังน้ี 

(1) วัตถุประสงคของผังประเทศ ดังน้ี 

(ก) การสรางและพัฒนาพ้ืนท่ีใหมีลักษณะท่ีดีขึ้นซ่ึงสุขลักษณะ   

ความสะดวกสบาย ความเปนระเบียบ ความสวยงาม การใชประโยชนในทรัพยสิน ความปลอดภัยในชีวิต 

ทรัพยสินและสวัสดิภาพของประชาชน 

(ข) การสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพ้ืนท่ีท่ีกําหนดควบคู

ไปกับการบํารุงรักษาสภาพแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิประเทศท่ีงดงามหรือมีคุณคาทางธรรมชาติ 

รวมท้ังอัตลักษณของแตละพ้ืนท่ี 

(ค) การดํารงรักษาหรือบูรณะสถานท่ีหรือสิ่งท่ีมีประโยชนหรือคุณคา

ในทางศิลปกรรม สถาปตยกรรม ประวัติศาสตร หรือโบราณคดีในพ้ืนท่ีกําหนด 

(ง) บูรณะ ปรับปรุง หรือฟนฟูพ้ืนท่ีท่ีกําหนดใหสอดคลองกับระดับ

ความสูงต่ําของพ้ืนท่ี สภาพทางธรณีวิทยา สภาพภูมิประเทศ และสภาพภูมิอากาศท่ีเปนอยูและท่ีอาจ

เปลี่ยนแปลงไปเพ่ือปองกันหรือบรรเทาความเดือดรอนหรือเสียหายอันเกิดขึ้นจากภัยพิบัติทางธรรมชาต ิ

(จ) การสงเสริมการใชพลังงานและทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุดและ

เหลือใชนอยท่ีสุด 

(2) นโยบาย และแผนทางดานกายภาพ เพ่ือการพัฒนา การอนุรักษ หรือ

การแกไขปญหาในดานใดดานหน่ึงหรือหลายดาน ดังน้ี  

(ก) การตั้งถิ่นฐานและระบบชุมชน 

(ข) การใชประโยชนท่ีดนิ 

(ค) โครงสรางพ้ืนฐานหลัก 

(ง) การพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษ 

(จ) การแกไขปญหาเชิงพ้ืนท่ี 

(ฉ) การอ่ืนๆ ท่ีจําเปน 

(3) มาตรการ และวิธีดาํเนินการเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของผงัประเทศ 

นอกจากน้ี หนวยงานท่ีรับผิดชอบในการวาง จัดทํา และดําเนินการให

เปนไปตามผังเมืองตองจัดใหมีการใหเผยแพรขอมูลและจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนดวย 
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5.2.4.2 องคประกอบของผังภาค 

(1) วัตถุประสงคในการวางและจัดทําผังภาค 

(2) แผนท่ีแสดงเขตผังภาค 

(3) แผนผังท่ีทําขึ้นเปนฉบับเดียวหรือหลายฉบับโดยมีสาระสําคัญทุกประการ

หรือบางประการ ดังตอไปน้ี 

(ก)  แผนผังแสดงระบบชุมชน 

(ข) แผนผังแสดงการใชประโยชนท่ีดิน 

(ค) แผนผังแสดงระบบการคมนาคมและการขนสง  

(ง) แผนผังแสดงระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

(จ) แผนผังแสดงการพัฒนาหรือการแกไขปญหาเชิงพ้ืนท่ี 

(ฉ) แผนผังอ่ืนๆ ตามความจําเปน   

(4) นโยบาย มาตรการ และวิธีดําเนินการเพ่ือปฏิบัติตามวัตถุประสงค

ของผังภาค 

ท้ังน้ี เพ่ือใหการจัดทําผังเมืองภาคเปนกรอบและแนวทางในการวางและ

จัดทําผังเมืองจังหวัดตอไป 

5.2.4.3 องคประกอบของผังเมืองรวมจังหวัด 

(1) วัตถุประสงคในการวางและจัดทําผังเมืองรวมจังหวัด 

(2) แผนท่ีแสดงเขตผังจังหวัด 

(3) แผนผังท่ีทําขึ้นเปนฉบับเดียวหรือหลายฉบับโดยมีสาระสําคัญทุกประการ

หรือบางประการ ดังตอไปน้ี 

(ก) แผนผังแสดงระบบชุมชน 

(ข) แผนผังแสดงการใชประโยชนท่ีดิน 

(ค) แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง 

(ง) แผนผังแสดงระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

(จ) แผนผังแสดงการพัฒนาแหลงนํ้า 

(ฉ) แผนผังแสดงการพัฒนาแหลงทองเท่ียว  

(ช) แผนผังแสดงการพัฒนาอุตสาหกรรม 

(ซ) แผนผังแสดงการพัฒนาหรือการแกไขปญหาเชิงพ้ืนท่ี 

(ฌ) แผนผังแสดงการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม และสภาพแวดลอม 

(ญ) แผนผังแสดงเขตสงเสริมการพัฒนาเมือง 

(ฎ) แผนผังอ่ืน ๆ ตามความจําเปน 

(4) รายการประกอบแผนผังตามความจําเปน 

(5) นโยบาย มาตรการ และวิธีดําเนินการเพ่ือปฏิบัติตามวัตถุประสงค

ของผังเมืองรวมจังหวัด 
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ท้ังน้ี เพ่ือใหการจัดทําผังเมืองรวมจังหวัดเปนกรอบและแนวทางในการวาง

และจัดทําผังเมืองรวมตอไป 

5.2.4.4 องคประกอบของผังเมืองรวม 

เพ่ิมเติมขอกําหนดเก่ียวกับการควบคุมความหนาแนนของการใช

ประโยชนท่ีดินและอาคารไวในขอกําหนดผังเมืองรวม ซ่ึงประกอบดวย การกําหนดประเภทและขนาดของ

การประกอบกิจการ ประเภท ชนิด ลักษณะ ขนาด ความสูงของอาคาร FAR และ BCR เปนตนโดยองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นจะตองดําเนินการใหขอมูลและรับฟงความคิดเห็นของประชาชนเปนไปตามกระบวนการ

รับฟงความคิดเห็นท่ีมีการปรับปรุงขึ้นใหม ประกอบดวย 

(1) วัตถุประสงคในการวางและจัดทําผงัเมืองรวม 

(2) แผนท่ีแสดงเขตผงัเมืองรวม 

(3) แผนผังท่ีทําขึ้นเปนฉบับเดียวหรือหลายฉบับโดยมีสาระสําคัญทุก

ประการหรือบางประการ ดังตอไปน้ี 

(ก) แผนผังแสดงการกําหนดการใชประโยชนท่ีดินซ่ึงจําแนกเปน

ประเภทกิจการ พรอมท้ังแนวเขตการแบงท่ีดินออกเปนประเภทและยาน 

(ข) แผนผังแสดงท่ีโลง 

(ค) แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง 

(ง) แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

(4) รายการประกอบแผนผัง 

(5) ขอกําหนดตามแผนผังใน (3) ซ่ึงรวมถึงขอกําหนดท่ีจะใหปฏิบัติหรือ

ไมใหปฏิบัติ เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคของผังเมืองรวมทุกประการหรือบางประการ ดังตอไปน้ี   

(ก) ประเภทและขนาดของการประกอบกิจการท่ีจะอนุญาตหรือไมอนุญาต

ใหดําเนินการ 

(ข) ประเภท ชนิด ลกัษณะ ขนาด และความสงูของอาคารท่ีจะอนุญาต

ใหกอสรางหรือไมใหกอสราง 

(ค) อัตราสวนพ้ืนท่ีอาคารรวมกันทุกชั้นของอาคารทุกหลังตอพ้ืนท่ี

แปลงท่ีดินท่ีใชเปนท่ีตั้งอาคาร 

(ง) อัตราสวนพ้ืนท่ีอาคารปกคลุมดินตอพ้ืนท่ีแปลงท่ีดินท่ีใชเปนท่ีตั้งอาคาร     

(จ) อัตราสวนพ้ืนท่ีวางอันปราศจากสิ่งปกคลุมของแปลงท่ีดินท่ีใชเปน

ท่ีตั้งอาคารตอพ้ืนท่ีใชสอยรวมของอาคาร 

(ฉ) ระยะถอยรนจากแนวธรรมชาติ ถนน และสถานท่ีอ่ืนๆ ท่ีจําเปน 

(ช) ขนาดและแปลงท่ีดินท่ีจะอนุญาตใหเปนท่ีสรางอาคารท่ีใชเพ่ือ

ประโยชนตาง ๆ ตามท่ีไดระบุไวในผังเมืองรวม รวมท้ังบริเวณของท่ีดินท่ีกําหนดใหเปนท่ีโลงเพ่ือประโยชน

ตามท่ีระบุไว 
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(ซ) การสงเสริมดํารงรักษาหรือบูรณะสถานท่ีหรือวัตถุท่ีมีประโยชน

หรือคุณคาในทางศิลปกรรม สถาปตยกรรม ประวัติศาสตรหรือโบราณคดี 

(ฌ) การดํารงรักษาท่ีโลง 

(ญ) การอ่ืนท่ีจําเปนเพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคของผังเมืองรวม 

(6) นโยบาย มาตรการ และวิธีดําเนินการ เพ่ือปฏิบัติตามวัตถุประสงค

ของผังเมืองรวม 

(7) เจาพนักงานการผัง 

5.2.4.5 องคประกอบของผังเมืองเฉพาะ 

(1) วัตถุประสงคในการวางและจัดทําผงัเมืองเฉพาะ 

(2) แผนท่ีแสดงเขตของผังเมืองเฉพาะ 

(3) แผนผังพรอมขอกําหนดการใชประโยชนท่ีดิน ดงัตอไปน้ี 

(ก) แผนผังแสดงการกําหนดการใชประโยชนท่ีดินซ่ึงจําแนกประเภท

กิจการ พรอมท้ังแนวเขตการแบงท่ีดินออกเปนประเภทและยาน 

(ข) แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและการขนสงมวลชน พรอมท้ัง

รายละเอียดแสดงแนวและขนาดทางสาธารณะ 

(ค) แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภค 

(ง) แผนผังแสดงท่ีโลง 

(จ) แผนผังแสดงพ้ืนท่ีสีเขียวและพ้ืนท่ีอนุรักษ 

(ฉ) แผนผังแสดงการกําหนดระดับพ้ืนดิน 

(ช) แผนผังแสดงบริเวณท่ีตั้งของสถานท่ีหรือวัตถุท่ีมีประโยชน

สถาปตยกรรม ประวัติศาสตร หรือโบราณคดี 

(ซ) แผนผังแสดงบริเวณท่ีมีทรัพยากร ธรรมชาติหรือภูมิประเทศ  

(ฌ) แผนผังพรอมดวยขอกําหนดการใชประโยชนท่ีดินประกาศอ่ืน

ตามท่ีคณะกรรมการนโยบายประกาศกําหนด 

(4) รายการและคําอธิบายประกอบแผนผังตาม (3) รวมท้ังประเภท ชนิด 

ขนาด รูปแบบ สี และจํานวนของอาคารท่ีจะสรางได 

(5) ขอกําหนดใหตองปฏิบัติเพ่ือใหเปนไปตามตามวัตถุประสงคของผัง

เมืองเฉพาะ ดังตอไปน้ี 

(ก) แนวทางและขนาดของของท่ีอุปกรณ 

(ข) ประเภท ชนิด ขนาด รูปแบบ สี จํานวนของอาคารท่ีจะสรางได 

(ค) ประเภท ชนิด ขนาด รูปแบบ สีจํานวนและลักษณะของอาคารท่ี

จะตองร้ือหรือยาย 

(ง) การใชประโยชนของอาคารท่ีอนุญาตใหสรางขึ้นใหมหรือการอนุญาต

ใหเปลีย่นแปลงการใชประโยชน 
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(จ) ขนาดและแปลงท่ีดินท่ีจะอนุญาตใหเปนท่ีสรางอาคารท่ีใชเพ่ือประโยชนตางๆ  

รวมท้ังบริเวณของท่ีดินท่ีกําหนดใหเปนท่ีโลง 

(ฉ) การสงเสริมดํารงรักษาหรือบูรณะสถานท่ีหรือวัตถุท่ีมีประโยชน

สถาปตยกรรม ประวัติศาสตร หรือโบราณคดี 

(ช) การดํารงรักษาท่ีโลง 

(ซ) การจัดใหมีหรือบํารุงรักษาพ้ืนท่ีสีเขียวและพ้ืนท่ีอนุรักษ 

(ฌ) การร้ือ ยาย ดัดแปลงอาคาร 

(ญ) การอ่ืนท่ีจําเปนเพ่ือใหเปนไปตามตามวัตถปุระสงคของผงัเมืองเฉพาะ 

(6) รายละเอียดระบุท่ีดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอ่ืนท่ีตองเวนคืนพรอม

ท้ังรายชื่อเจาของหรือผูครอบครองทรัพยสิน 

(7) รายละเอียดและแผนท่ีระบุท่ีดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอ่ืน ซ่ึงเปน

สาธารณสมบัติของแผนดิน 

(8) แผนท่ี แผนผังหรือรายละเอียดอ่ืนๆ ตามความจําเปน 

5.2.5 การบังคับใชผังเมือง 

รางพระราชบัญญัติการผังเมืองฉบับใหม ไดกําหนดรูปแบบการประกาศใชบังคับ 

ผังเมืองใหมีความหลากหลายมากขึ้น และเหมาะสมการผังเมืองแตละประเภทไว ดังน้ี  

5.2.5.1 การประกาศใชบังคับผังประเทศ ผังภาค และผังพ้ืนที่พิเศษอื่นๆ  

ใหดําเนินการออกเปนประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี โดยมีผลการควบคุม

การปฏิบัติใหเปนไปตามผังประเทศ และผังภาค เพ่ือใหการดําเนินนโยบายและโครงการพัฒนาของภาครัฐ  

ในดานการใชประโยชนท่ีดิน โครงสรางพ้ืนฐาน และโครงการขนาดใหญท่ีมีความสําคัญระดับประเทศและ

การตั้งงบประมาณรายจายของหนวยงานของรัฐเพ่ือดําเนินการจะตองพิจารณาใหสอดคลองกับนโยบายของ

ผังประเทศ ผังภาค และผังพ้ืนท่ีพิเศษอ่ืนๆ 

5.2.5.2 การประกาศใชบังคับผังเมืองรวมจังหวัด  

ใหดําเนินการออกเปนประกาศกระทรวงมหาดไทย หรือ กฎกระทรวง 

โดยมีผลการควบคุมการปฏิบัติใหเปนไปตามผังเมืองรวมจังหวัด เพ่ือใหการดําเนินโครงการพัฒนาของภาครัฐ

ในดานกายภาพและการตั้งงบประมาณรายจายของหนวยงานของรัฐเพ่ือดําเนินการภายในเขตจังหวัดจะตอง

พิจารณาใหสอดคลองกับผังเมืองรวมจังหวัด 

5.2.5.3 การประกาศใชบังคับผังเมืองรวม หรือผังเมืองทองถิ่น  

ใหดําเนินการออกเปนประกาศกฎกระทรวง หรือออกเปนขอบัญญัติ

ทองถิ่นโดยมีผลการควบคุมการปฏิบัติใหเปนไปตามผังเมืองรวม หรือผังเมืองทองถิ่นเชนเดียวกันทุกประการ

โดยการดําเนินโครงการพัฒนาของภาครัฐในดานกายภาพและการตั้งงบประมาณรายจายของหนวยงานของ

รัฐเพ่ือดําเนินการภายในเขตผังเมืองรวม หรือผังเมืองทองถิ่น จะตองพิจารณาใหสอดคลองกับนโยบายและ

การใชประโยชนท่ีดินของผังเมืองรวม หรือผังเมืองทองถิ่น 
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ท้ังน้ี ราง พ.ร.บ.การผังเมืองฉบับใหม ของ สปร. และ สปช. ไดบัญญัติ  

ท่ีเก่ียวของกับการจัดซ้ือโดยการเวนคืน ในกรณีท่ีการใชประโยชนท่ีดินมากอน เม่ือมีประกาศกฎกระทรวงแลว 

การใชประโยชนท่ีดินน้ันไมเปนไปตามผังเมืองทองถิ่น เจาพนักงานทองถิ่นสามารถออกคําสั่งใหผูน้ัน ร้ือ ยาย 

หรือดัดแปลงอาคาร หรือเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนท่ีดินใหเปนไปตามผังเมืองทองถิ่นภายในระยะเวลา 

ไมนอยกวา 1 ป  

5.2.5.4 การประกาศใชบังคับผังเมืองรวมเฉพาะ  

การบังคับใชผังเมืองเฉพาะ แบงออกเปน 2 ลักษณะ โดยดําเนินการประกาศ

เปนพระราชบัญญัติ ในกรณีท่ีมีบทบัญญัติการเวนคืน ร้ือ ยาย ดัดแปลงอาคาร และสําหรับการประกาศเปน

กฎกระทรวง จะไมมีบทบัญญัติท่ีเก่ียวกับการเวนคืน ร้ือ ยาย ดัดแปลงอาคาร โดยการใชบังคับกฎกระทรวง

ใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะเพ่ือหามการใชประโยชนท่ีดินหรือแกไขหรือเปลี่ยนแปลงอสังหาริมทรัพยใหผิดไป

จากท่ีไดกําหนดไวในกฎกระทรวง สําหรับการควบคุมการปฏิบัติและการพัฒนาใหเปนไปตามผังเมืองเฉพาะ

ในเร่ืองการเวนคืน การจายคาทดแทน และการขออนุญาตกอสราง ดัดแปลง ตอเติม ซอมแซม หรืออ่ืนๆ 

จะตองระบุรายละเอียดเก่ียวกับการเวนคืน และดําเนินการออกประกาศเปนพระราชบัญญัติใชบังคับแทน 

5.2.5.6 การขออนุญาตการใชประโยชนที่ดิน  

รางพระราชบัญญัติการผังเมืองฉบับใหม เสนอโดยกรมโยธาธิการและ   

ผังเมือง ไดกําหนดเงื่อนไขการขออนุญาตการใชประโยชนท่ีดินในเขตผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ       

เพ่ือปองกันการขออนุญาตกอสรางในท่ีดินท่ีไมเปนไปตามผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะท่ีกําหนดไว ซ่ึงเปน

มาตรการใหมท่ีเพ่ิมขึ้นเพ่ือใหการบังคับใชผังเมืองรวมมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   

5.2.5.7 การกําหนดโทษ  

รางพระราชบัญญัตกิารผังเมืองฉบับใหม ท้ัง 4 ฉบับ เพ่ิมโทษจําคุกและโทษ

ปรับใหมีความรุนแรงขึ้น โดยจํานวนโทษจําคุกและโทษปรับท่ีเพ่ิมขึ้นน้ัน แตละฉบับไดกําหนดแตกตางกันไป  

 

6. การศึกษากรณีศึกษาผังเมืองของตางประเทศ 

การศึกษาในสวนน้ี ผูวิจัยมุงเนนศึกษาประเด็นท่ีเก่ียวของหรือคลายคลงึกับการวิจัยน้ี เพ่ือนําเสนอ

ผังเมืองของตางประเทศท่ีประสบความสําเร็จในดานการพัฒนาเมือง เพ่ือศึกษาลักษณะโครงสรางและองคประกอบ

ของผงัเมือง การวิเคราะหเชงิเปรียบเทียบ และเสนอแนะตอไป  

สาระสําคัญของการศึกษาเพ่ืออธิบายกฎหมายผังเมือง นโยบายการพัฒนาเมือง การจัดทําแผนท่ี/

แผนผัง และมาตรท่ีนํามาใชในการดําเนินการใหเปนไปตามผังเมืองของตางประเทศ ซ่ึงผูวิจัยจะนําเสนอ

กรณีศึกษาประสบการณของสหราชอาณาจักร (ประเทศอังกฤษ) และประเทศสหรัฐอเมริกา มีรายละเอียด

ดังน้ี 

6.1 ผังเมืองของประเทศอังกฤษ 

ผังเมืองของประเทศอังกฤษ มีลักษณะความสัมพันธระหวาง การปกครอง การบริหาร 

และการผังเมือง โดยกฎหมายของประเทศ ไดกําหนดนโยบายระดับชาติวาดวยการผังเมือง กระบวนการ

จัดทําผังเมืองในระดับตางๆ และการบังคับใชผังเมือง ผลการศึกษา พบวา ความสาํเร็จดานการผงัเมืองมีปจจัย   
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ดานการปกครองเขามาเก่ียวของ มีการกําหนดนโยบายดานการผังเมืองท่ีชัดเจนในทุกระดับ การมีสวนรวม

ของประชาชนในทุกขั้นตอนของการจัดทําผังเมือง และประสิทธิภาพของภาครัฐ ดําเนินการตามผังเมืองท่ีมี

ประสิทธิภาพ มีรายละเอียด ดังน้ี 

6.1.1 ดานกฎหมายผังเมือง  

ประเทศอังกฤษไดนําระบบการจัดทําแผนพัฒนา 2 ระดับ ไดแก เมืองมหานคร 

(Metropolitan) เชน มหานครลอนดอน ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาเดี่ยว (Unitary Development Plan) 

โดยแผนพัฒนาแรกจะเปนกรอบการพัฒนาอยางกวางๆ และใหทองถิ่นในมหานครจัดทําแผนพัฒนาในระดับท่ี 2 

ซ่ึงเปนแผนโครงสราง (Structure Plan) มีลักษณะเปนแผนท่ีกําหนดนโยบายท่ัวไปของการพัฒนาและการใช

ประโยชนในท่ีดินในเร่ืองตางๆ การจัดทําผังท้ัง 2 ประเภท อยูภายใตนโยบายการพัฒนาประเทศของรัฐบาล 

(Planning Policy Guidance: PPG) และแนวทางการพัฒนาในระดับภูมิภาค (Regional Planning Policy 

Guidance: RPG) ท่ีรัฐบาลเปนผูกําหนดขึ้น พรอมท้ังจัดทําแผนทองถิ่น (Local Plan) ซ่ึงเปนแผนรายละเอียด

การกําหนดแนวทางการพัฒนาตามแผนโครงสรางดังกลาว รวมถึงการกําหนดขอพิจารณาการอนุญาตหรือ     

ไมอนุญาตการกอสรางและพัฒนาท่ีดิน พรอมท้ังแบงประเภทของการใชประโยชนในอาคารและท่ีดินออกเปน

ประเภท (Classes) ตางๆ เพ่ือประโยชนในการควบคุมการใช และออกระเบียบจําแนกการใชประโยชนท่ีดิน

และอาคาร  

6.1.1.1 Town and Country Planning Act 1990  

เปนกฎหมายผังเมืองท่ีใหทองถิ่นและประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินการ 

แตมีขอจํากัดและความซับซอนของการดําเนินการท่ีทําใหเกิดความลาชาในการขออนุญาตกอสรางและพัฒนาท่ีดิน 

จึงมีการแกไขขอจํากัดของกฎหมายดังกลาว โดยตรากฎหมายเพ่ิมเติม 3 ฉบับ ไดแก Planning and Compulsory 

Purchase Act 2004, Planning Act 2008 และ Localism Act 2011 มีสาระสําคัญดงัน้ี 

1. Planning and Compulsory Purchase Act 2004 เปนการวางแผน

นโยบายระดับประเทศ มีวัตถุประสงคเพ่ือจัดทําขอกําหนดเก่ียวกับการพัฒนาพ้ืนท่ีของเมือง และการออก

ขอบังคับการเวนคืนท่ีดิน สาระสําคัญของ Act 2004 ประกอบดวย 

1.1 การจัดทํายุทธศาสตร Regional Spatial Strategy: RSS  

1.2 การพัฒนาทองถิ่น Local development  

1.3 แผนพัฒนา Development plan  

1.4 ขอปฏิบตัิการพัฒนาของทองถิ่น Local development orders  

1.5 การแกไขขอผิดพลาดในการตัดสินใจ Correction of errors in decisions  

1.6 แผนเชงิพ้ืนท่ีของเวลส Wales Spatial Plan  

1.7 การเวนคืนท่ีดินในการพัฒนา Compulsory acquisition of land 

for development etc (Act, 2004) 

2. Planning Act 2008 เปนกฎหมายการผังเมืองฉบับใหม มีวัตถุประสงค

เพ่ือปรับปรุงการอนุญาต การกอสรางโครงการท่ีเปนโครงสรางพ้ืนฐานท่ีสําคัญของประเทศ ใหมีความคลองตัว 

และสอดคลองกับแผนนโยบายของประเทศ โดยการสรางระบบการอนุมัติอนุญาตแบบเดียว การแตงตั้ง
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คณะกรรมการอิสระดานโครงสรางพ้ืนฐานขึ้นโดยเฉพาะเพ่ือดําเนินการพิจาณาอนุมัติ และอนุญาตโครงการ

ท่ีเปนโครงสรางพ้ืนฐานท่ีสําคัญของประเทศขึ้นโดยเฉพาะ (Act, 2008)  

3. Localism Act 2011 เปนกฎหมายท่ีใหอํานาจหนาท่ีของทองถิ่นใน   

การจัดทําผังเมือง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปดโอกาสใหมีผังเมืองชุมชนในการสงเสริมและปรับปรุงสภาพสังคม 

เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ี โดยการจัดทําแผนนโยบายการพัฒนาชุมชนโดยชุมชนเปนผูกําหนดเพ่ือให

ทองถิ่นจัดทําแผนการพัฒนาทองถิ่น (Local Development Plan) โดยการรวมมือกับทองถิน่และหนวยงานอ่ืน  ๆ

ในการปรึกษาหารือเก่ียวกับยุทธศาสตรในการพัฒนา และการมีสวนรวมของชุมชน โดยแผนการพัฒนาทองถิ่น

ดังกลาว ตองไมขัดกับแผนนโยบายของประเทศ  

นอกจากการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น (Local Development Plan) แลว 

Localism Act 2011 ยังไดกําหนดใหมีการจัดทําผังเมืองชุมชน (Neighborhood Planning) ขึ้น โดยใหสมาชิก

ในชุมชน (Parish Council) หรือตัวแทนของทองถิ่น (Neighborhood Forum) เปนผูดําเนินการโดยประชาชน

ท่ีอยูอาศัยหรือทํางานอยูในชุมชน สามารถเขารวมเปนสมาชิกไดและทองถิ่นตราคําสั่งพัฒนาชุมชน 

(Neighborhood Development Order) ขึ้น เพ่ือประกาศใชผังเมืองชุมชนแลว ซ่ึงประชาชนในชุมชนสามารถ

ดําเนินการพัฒนาภายใตกรอบคําสั่งพัฒนาชุมชนไดโดยไมตองขออนุญาตอีก แบงประเภทและระดับของ     

ผังเมืองไว 2 ระดับ คือ ระดับนโยบาย (Planning Policy Level) และระดับทองถิ่น (Regional and Local 

Level) ดังน้ี 

6.1.2 ผังเมืองระดับนโยบาย (Planning Policy Level) 

6.1.2.1 Planning Policy Guidance Notes: PPG  

มีลักษณะเปนการกําหนดนโยบายการพัฒนาประเทศในรายสาขา     

เพ่ือชี้นําการพัฒนาใหกับรัฐบาลระดับทองถิ่นเปนกรอบการพัฒนาและการวางผังเมืองใหสอดคลองกับนโยบาย

ระดับประเทศ โดยแผนฯ ดังกลาว มีนโยบายท้ังสิ้น 25 เร่ือง เร่ิมประกาศใชตั้งแตป พ.ศ. 2533 (Act, 1990) 

และปรับปรุงใหมอีกหลายคร้ัง จนกระท้ัง Planning Policy Statement: PPS (Act, 2008) ถูกประกาศใช   

จึงไดมีการยกเลิกแผน PPG ไปบางสวนและใหใชแผน PPS แทน (Act, 2008)  

สําหรับแผน PPG ท่ีประกาศใชในปจจุบัน ประกอบดวย แผนนโยบาย 9 ดาน 

ดังน้ี 

1. นโยบายเร่ืองท่ี 2 พ้ืนท่ีสีเขียว พ.ศ. 2538 ปรับปรุงใหม พ.ศ. 2549 

(Green Belt, 1995 (Revised 2006)) 

2. นโยบายเร่ืองท่ี 8 โทรคมนาคม พ.ศ. 2535 ปรับปรุงใหม พ.ศ. 2551 

(Telecommunications, 1992 (Revised 2008))  

3. นโยบายเร่ืองท่ี 13 การคมนาคมขนสง พ.ศ. 2537 ปรับปรุงใหม พ.ศ. 2544 

(Transport, 1994(Revised 2001))  

4. นโยบายเร่ืองท่ี 14 การพัฒนาบนพ้ืนท่ีเปราะบาง พ.ศ.2533 ปรับปรุงใหม 

พ.ศ. 2545 (Development on Unstable Land. 1990 (Revised 2002)) 



 

56 

 

5. นโยบายเร่ืองท่ี 17 การวางแผนพ้ืนท่ีเปดโลงกีฬาและนันทนาการ 

พ.ศ. 2534 ปรับปรุงใหม พ.ศ. 2553 (Planning for Open Space, Sport and Recreation, 1991 

(Revised 2010)) 

6. นโยบายเร่ืองท่ี 18 มาตรการควบคุมการวางแผนพัฒนา พ.ศ. 2534 

ปรับปรุงใหม พ.ศ. 2550 (Enforcing Planning Control, 1991(Revised 2007)) 

7. นโยบายเร่ืองท่ี 19 มาตรการควบคุมปายโฆษณา พ.ศ. 2534 ปรับปรุงใหม 

พ.ศ. 2550 (Outdoor Advertisement Control, 1992 (Revised 2007)) 

8. นโยบายเร่ืองท่ี 20 การวางแผนพ้ืนท่ีชายฝง พ.ศ. 2535 ปรับปรุงใหม 

พ.ศ. 2553 (Coastal planning, 1992) (Revised 2010)) 

9. นโยบายเร่ืองท่ี 24 การวางแผนเสียงรบกวน ปรับปรุงใหม พ.ศ. 2555 

(Planning and Noise, 1994) (Revised 2012)) 

6.1.2.2 Planning Policy Statements: PPS  

เน่ืองจากการประกาศกฎหมาย Planning Act 2008 ทําใหมีการจัดทํา 

Planning Policy Statement: PPS ขึ้น (Act, 2008) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือปรับปรุงนโยบายของแผน PPG 

โดยใหยกเลิกแผน PPG ในบางสวน โดยปจจุบันไดประกาศใชเพียง 9 ดาน  

สาระสําคัญของแผน PPS เพ่ืออธิบายบทบัญญัติตามกฎหมาย และคําแนะนํา 

แกทองถิ่นและหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับนโยบาย การวางแผน ความสัมพันธระหวาง นโยบายการวางแผน 

และนโยบายอ่ืนๆ ท่ีมีความสําคัญรายสาขา ในประเด็นท่ีเก่ียวของกับการพัฒนา และการใชประโยชนท่ีดิน 

โดยทองถิ่นจะตองจัดเอกสารแผนการพัฒนา คําแนะนําในการพัฒนา แนวทางการตัดสินใจอนุญาตและ    

ไมอนุญาตการกอสรางตางๆ และการอุทธรณ เปนตน ปจจุบันแผน PPS ไดประกาศใชแลวประกอบไปดวย

นโยบาย 13 ดาน ดังน้ี 

1. PPS 1: การพัฒนาอยางยั่งยืน พ.ศ. 2548 (Delivering Sustainable 

Development, 2005)  

2. PPS 3: ท่ีพักอาศัย 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: การพัฒนาอยางยั่งยืนในพ้ืนท่ีชนบท 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: การวางแผนจัดการสิง่ปฏิกูลอยางยั่งยืน พ.ศ. 2548 (Planning  

for Sustainable Waste Management, 2005) 
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8. PPS 11: กลยุทธเชิงพ้ืนท่ีระดับภูมิภาค พ.ศ. 2547 (Regional Spatial 

Strategies, 2004)  

9. PPS 12: การวางแผนเชิงพ้ืนท่ีระดับทองถิ่น 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: การพัฒนาเพ่ือรองรับความเสี่ยงนํ้าทวม พ.ศ. 2553 (Development  

and Flood Risk, 2010) 

13. PPS 25 การสงเสริม การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีชายฝง พ.ศ. 2553 

(Supplement: Development and Coastal Change, 2010)  

6.1.2.3 Regional Planning Guidance Notes: RPG  

เปนการกําหนดยุทธศาสตร การพัฒนา (Strategies) มีวัตถุประสงค   

เพ่ือวางแผนการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีระดับภูมิภาค โดยกําหนดกรอบระยะเวลาของแผน 15 - 20 ป โดยแผน RPG 

เปนการกําหนด กลยุทธในระดับภูมิภาค อนุภูมิภาค และการวางแผนการใชประโยชนท่ีดินในระดับภาค 

(Regional and Local Plans, 2015) ซ่ึงไดกําหนดแผนงานรายสาขา ไวท้ังสิ้น 13 เร่ือง และประกาศใช

ตั้งแตป พ.ศ. 2533 (Act, 1990) ปรับปรุงใหมอีกหลายคร้ัง และไดยกเลิกแผน RPG โดยกําหนดแผนใหมขึ้น

ประกาศใชแทน ภายใตชื่อ Regional Spatial Strategy: RSS (Act, 2004)  

6.1.3 ระดับภูมิภาค (Regional Level) 

การจัดทําแผนในระดับภูมิภาค เปนการกําหนดแผน การจัดทําขอกําหนด และ 

การอนุญาตสิ่งกอสรางและสถานท่ี ไดแก 1) ระดับภูมิภาค และ 2) ระดับทองถิ่น 

6.1.3.1 Regional Spatial Strategy: RSS  

จัดทําขึ้นภายใตกฎหมาย The Planning and Compulsory Purchase 

Act 2004 เปนการบูรณาการแผนดานนโยบายรายสาขา กลยุทธเชิงพ้ืนท่ีในภูมิภาค และแผนดานตางๆ 

เพ่ือใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน เชน กลยุทธการขนสงระดับภูมิภาค (Regional Transport Strategy: RTS) 

การจัดทําเอกสารการพัฒนาของทองถิ่น (Local Development Documents: LDD) แผนการขนสงของ

ทองถิ่น (Local Transport Plans: LTPs) และการกําหนดการใชประโยชนท่ีดินในระดับภูมิภาคและอนุภาค 

(RSS, 2004)  

การประกาศใชแผน Regional Spatial Strategy: RSS มีผลบังคับใชเฉพาะ

ภูมิภาคอ่ืนๆ ท่ีอยูนอกมหานครลอนดอน การประกาศใชแผน RSS เร่ิมตั้งแต วันท่ี 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 ซ่ึงไดมีการประกาศใชแผน LDF เพ่ือกําหนด

กรอบการพัฒนาของทองถิ่นภายใตแผน PPS 12 : การวางแผนเชิงพ้ืนท่ีระดับทองถิ่น พ.ศ. 2551 (Local Spatial 

Planning, 2008) โดยแตละทองถิ่นมีอํานาจในการวางแผน  การเตรียมกรอบการพัฒนา แผน LDF จึงเปนการจัดทํา

เอกสารท่ีกําหนดวิธีการพัฒนาพ้ืนท่ีของทองถิ่น การปรับปรุง กระบวนการวางแผนทองถิ่นและสงเสริมการพัฒนา

เชิงรุกในการดําเนินการของทองถิ่น ใหเกิดความรวดเร็วไดมาตรฐาน และมีความโปรงใสมากขึ้น วัตถุประสงค

ของ LDF เพ่ือสรางความยืดหยุนในการพัฒนาของทองถิ่น การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสรางระบบ  

การมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียในการพัฒนาชุมชนทองถิ่นเพ่ือชวยในการตัดสินใจท่ีสําคัญในการจัดทําแผนของ

ทองถิ่นมีประสิทธิภาพตามหลักการพัฒนาอยางยั่งยืน การจัดทําโครงการพัฒนา และความม่ันคง การประเมินผล

ตามเกณฑมาตรฐานและวัตถุประสงคของผังเมือง  

องคประกอบของแผน LDF ประกอบดวยการจัดทําแผนรายละเอียด ดงัน้ี 

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. การจัดใหมีการเปดเผยขอมูลทางเว็บไซตท่ีเฉพาะเจาะจง (Site Specific 

allocations) 

7. การนําเสนอขอเสนอแนะของแผน ตองประกอบดวยแผนท่ี และแผนผงั

รายสาขาท่ีสอดคลองตามนโยบาย กลยุทธของแผน (Proposals Map) 

8. การจัดทํามาตรการ และวิธีการดําเนินการตามแผน (Area Action Plans) 

9. การจัดใหมีการประเมินผลการพัฒนาอยางยัง่ยืน (Sustainability Appraisal) 

6.1.4.2 การควบคุมการใชประโยชนที่ดินจําแนกเปนประเภท (Use Classes)  

เปนการออกกฎ ระเบียบ มาตรการ ตามกฎหมายหลัก Town and Country 

Planning (Use Classes) Order 1987 (Act, 1987) และแกไขเพ่ิมเติมป ค.ศ. 2015 (The Town and Country 

Planning (Use Classes) (Amendment) (England) Order 2015) เพ่ือควบคุมการใชประโยชนท่ีดิน  

โดยจําแนกประเภทการใชประโยชนท่ีดินและอาคารเปนประเภทตางๆ เรียกวา Use Classes (Planning 

Portal, ม.ป.ป) แบงออกเปน 4 ระดับ ดังน้ี 

1. Classes A ประกอบดวย การประกอบพาณิชยกรรมประเภทรานคาปลีก 

และการบริการในชุมชน แบงเปน 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 การประกอบอุตสาหกรรมท่ัวไป สําหรับ 

การใชงาน ในการดําเนินกระบวนการผลิต อุตสาหกรรมอ่ืนๆ และการบริการในภาคอุตสาหกรรมและการผลติ 

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 ท่ีอยูอาศัย 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 ท่ีไมใช  

เพ่ือการอยูอาศัย แบงเปน 2 ประเภท ไดแก D1: non-residential institutions (schools, libraries, 

surgeries) และ D2: assembly and leisure (cinemas, swimming baths, gymnasiums) 

สําหรับการดําเนินการในแต Classes จะระบุวัตถุประสงคของแตละ 

Classes ไวอยางชัดเจน หากวัตถุประสงคของ Classes หน่ึงขัดแยงกับวัตถุประสงคของอีก Classes หน่ึง ให

ถือวาเปนการพัฒนาท่ีไมเหมาะสมและจะไมไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานผังเมืองของทองถิ่น 

ซ่ึงการขออนุญาตเปลี่ยนการใชประโยชนท่ีดินจาก Classes หน่ึงไปยงัอีก 

Classes หน่ึง จะตองไดรับการอนุญาตจากทองถิ่น หรือมีขอยกเวนตามท่ีกฎหมายระบุการอนุญาตหรือไมอนุญาต

เทาน้ัน แตหากท่ีอยูอาศยัในท่ีดินประเภทน้ันๆ ไดรับการเสนอใหมีการเปลีย่นแปลงการใชประโยชนท่ีดิน

หรืออาคาร จะตองขอคําแนะนําจากผูมีอํานาจในการวางแผนทองถิ่น เพ่ือยืนยันวาไดรับอนุญาตเรียบรอยแลว  

6.1.5 ผังเมืองรวมมหานครลอนดอน (The London Plan) 

ผังเมืองของมหานครลอนดอน มีลักษณะเปนนโยบาย ยุทธศาสตรการพัฒนา   

มหานครลอนดอนในภาพรวมในดานท่ีพักอาศัย เศรษฐกิจ สังคม การคมนาคมขนสง การอนุรักษศิลปะ 

วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม และการเตรียมความพรอมตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยแผนดังกลาว

กําหนดแผนการพัฒนาของมหานครลอนดอนระยะยาว 20 - 25 ป (2011 – 2036) มีนโยบายท่ีสําคัญดังน้ี 

1. ยุทธศาสตร วิสัยทัศน และวัตถปุระสงคของลอนดอนใหเปนมหานครระดับโลก 

2. นโยบายศูนยกลางกิจกรรมของลอนดอน 

3. นโยบายโครงขายเมืองศูนยกลางมหานครลอนดอน 

4. นโยบายดานท่ีพักอาศัย 

5. นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของลอนดอน 

6. นโยบายการใชพ้ืนท่ีแบบผสมผสานและธุรกิจ 

7. นโยบายการจัดการพ้ืนท่ีและท่ีตัง้ของอุตสาหกรรม 

8. นโยบายกาลงทุนโครงสรางพ้ืนฐานของเมือง 

9. นโยบายการบรรเทาและการปรับตัวการเปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศ 

10. นโยบายดานการคมนาคมและการขนสงมวลชน 

11. นโยบายดานสิ่งแวดลอมและพ้ืนท่ีสีเขยีว 
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(ก) (ข) 

  

(ค) (ง) 

  

(จ) (ฉ) 

ภาพท่ี 12 ตัวอยางการจัดทําแผนท่ีรายสาขาตามนโยบายของผงัเมืองรวมมหานครลอนดอน 2036 (ก) – (ฉ) 

(ก) แสดงใจกลางความหนาแนนของมหานครลอนดอน 

(ข) แสดงการคาดการณจํานวนประชากรในป 2036 ของมหานครลอนดอน 

(ค) แสดงพ้ืนท่ีศูนยกลางกิจกรรมเมือง 

(ง) แสดงกิจกรรมภายในศูนยกลางกิจกรรมเมือง 

(จ) แสดงโครงขายการคมนาคมสายหลักทางราง 

(ฉ) แสดงโครงขายการเดินเทาในมหานครลอนดอน 

ท่ีมา : 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) 

ภาพท่ี 13 ตวัอยางการจัดทําแผนท่ีรายสาขาตามนโยบายของผงัเมืองรวมมหานครลอนดอน 2036 (ช) – (ฌ) 

(ช) แสดงพ้ืนท่ีอนุรักษประวัตศิาสตร 

(ซ) แสดงโครงขายทางไหลของนํ้าและแหลงนํ้า 

(ฌ) แสดงโครงขายท่ีโลง 

ท่ีมา : 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 เพ่ือใชประกอบการวิเคราะหการตัดสินใจ 

ของทองถิ่นในการจัดทําแผน  

2. การวางแผนพัฒนาโครงการตางๆ เพ่ือใหทองถิ่นสามารถกําหนดแผน 

การพัฒนาขึ้นตามศักยภาพในทองถิ่นของตนเองอยางเหมาะสม และเปนไปตามแผนท่ีกําหนดไว ซ่ึงมีลกัษณะ

คลายคลึงกับการออกขอกําหนดการใชประโยชนท่ีดิน การควบคุมกิจกรรม การใชทรัพยากรสาธารณะในพ้ืนท่ี

ท่ีจัดไวเพ่ือการสาธารณะหรือเพ่ือกิจการของเมือง โดยเทศบาล และนายกเทศมนตรีแตละแหงเปนผูรับผิดชอบ

ในการจัดทําผังทองถิ่น 

3. การจัดทําผังเมืองทองถิ่น Neighborhood Planning ดําเนินการตาม

กรอบนโยบายของ The London Plan โดยมีเทศบาลเปนผูจัดทําขึ้นตาม Localism Act 2011 เปนแนวทาง
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ในการกําหนดกรอบการพัฒนาชุมชน โดยประชาชนท่ีอยูในชุมชนมีสิทธิในการรวมรับรู แสดงความคิดเห็น 

และกําหนดแผนการพัฒนาอยางเต็มท่ี ซ่ึงแผนลักษณะน้ีจะใหสําคัญกับการรับฟงความคิดเห็น และการมี

สวนรวมของประชาชน ซ่ึงจะนําไปสูการยอมรับผัง และความรวมมือของประชาชนในทองถิ่น (Localism 

Act, 2011) 

4. เครื่องมือดําเนินการใหเปนไปตามผังเมือง (London Implementation 

Plan) ทองถิ่นจะทํางานรวมกันภาคเอกชนเพ่ือสงเสริมการพัฒนาในมหานครลอนดอนใหมีประสิทธิภาพ   

ในการสงเสริมการใชประโยชนท่ีดินและเปดโอการใหเอกชนเขามาพัฒนาพ้ืนท่ี การพัฒนากลยุทธการทํางาน

รวมกับระหวางทองถิ่น นักพัฒนาเมือง ผูใหบริการโครงสรางพ้ืนฐาน และผูมีสวนไดเสียของภาคเอกชน   

โดยสมัครใจ เพ่ือใหชุมชนท่ัวกรุงลอนดอน และในพ้ืนท่ีภูมิภาคใกลเคียงทางตะวันออกเฉียงใตของประเทศ

อังกฤษ เกิดการพัฒนาท่ีมีประสิทธิภาพของชุมชนท่ีจําเปน รวมท้ังการสนับสนุนการจัดการอยางยั่งยืน    

การเจริญเติบโตของมหานครลอนดอน เพ่ือรักษาสถานะของการเปน“เมืองระดับโลก”ใหสอดคลองกับ

วิสัยทัศนและวัตถุประสงคท่ีตั้งไว 

กลาวโดยสรุป ผลการศึกษา พบวา การจัดทําผังเมืองรวมของประเทศอังกฤษ มีความสัมพันธ

กับการบริหารและการปกครอง ความสําเร็จดานการผังเมืองจึงมีปจจัยดานการปกครองเขามาเก่ียวของ     

ในการกําหนดนโยบายดานการผังเมือง การกําหนดประเภทและระดับของผังเมืองเพ่ือกําหนดกรอบนโยบาย

การพัฒนาท่ีชัดเจนในทุกระดับ การมีสวนรวมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการจัดทําผังเมือง และ

ประสิทธิภาพของภาครัฐในการใชบังคับผังเมือง  

การบูรณาการผังทุกระดับเปนระบบการจัดทําผังเมืองท่ีใหอํานาจลงสูระดับทองถิ่นในการจัดทํา

แผนทองถิ่น (Local Plan) โดยการจัดทําแผนน้ัน ทองถิ่นจะตองคํานึงถึงแนวทางการพัฒนาระดับภูมิภาค 

(Regional Planning Policy Guidance) เปนสําคัญ และตองอยูภายใตนโยบายการพัฒนาระดับประเทศ 

(Planning Policy Guidance) เพ่ือใหผังเมืองในภาพรวมมีความสอดคลอง และเปนไปในทิศทางเดียวกัน  

ขอสําคัญอีกประการหน่ึงท่ีทําใหการจัดทําผังเมืองของสหราชอาณาจักรประสบความสําเร็จ 

เน่ืองจากรัฐบาลมีความตระหนักถึงความสําคัญของการผังเมืองวาเปนพ้ืนฐานสําคัญของการพัฒนาประเทศ

ในระยะยาว การใชประโยชนท่ีดินใหเกิดประโยชนสูงสุดจึงตองพัฒนาควบคูไปกับการพัฒนาตามหลักการ

พัฒนาอยางยั่งยืน และการสนับสนุนการรับรองสิทธิชุมชน ซ่ึงเปนหลักการท่ียอมรับอยางสากล ซ่ึงใชเปน

กลไกในการกําหนดหนาท่ีของประชาชนกลุมตางๆ ไดแก ชุมชนทองถิ่นดั้งเดิม องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

องคการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม และประชาชนท่ัวไป ในการสงเสริมใหเกิดการมีสวนของประชาชนในการดูแลรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การแสดงความคิดเห็น และการรวมมือกันในการจัดทําผังเมืองชุมชน 

(Neighborhood Planning) ซ่ึงจะสงผลใหเกิดการนําผังลงไปสูการปฏิบัติใหเปนไปตามผังเมืองอยางเปน

รูปธรรมชัดเจน  

การจัดทําผังเมืองรวมของประเทศอังกฤษท่ีประสบความสําเร็จ ประกอบไปดวยโครงสรางและ

องคประกอบของผังเมืองรวมท่ีสําคัญ ไดแก 

1. การบริหารการปกครอง มีการกําหนดบทบาท หนาท่ี และภารกิจของภาครัฐในงานดานผังเมือง 

ตั้งแตรัฐบาลกลาง เปนผูถายทอดนโยบายระดับประเทศเพ่ือใหหนวยงานสวนในภูมิภาคจัดทําแผนงาน
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ยุทธศาสตรเพ่ือดําเนินการตามกรอบนโยบายและกํากับ ควบคุม และใหความชวยเหลือดานวิชาการ เพ่ือให

ทองถิ่นสามารถดําเนินการจัดทําผังเมืองได 

2. กฎหมายผังเมือง ระบุใหมีการกําหนดนโยบายผังเมือง ตั้งแตระดับประเทศ ระดับภาค       

โดยรัฐบาลกลางเปนผูดําเนินการ รวมถึงการกําหนดใหรัฐบาลทองถิ่น เปนผูดําเนินการจัดทําผังเมืองระดับ

ทองถิ่น และผังรายละเอียดตามกรอบนโยบายของรัฐบาลกลาง 

3. กระบวนการตรวจสอบผังเมือง มีการกําหนดกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนใหมี      

การดําเนินการท่ีเปนธรรม โปรงใส สามารถตรวจสอบไดทุกขั้นตอนระหวางการจัดทําผังเมือง เพ่ือลดความขดัแยง

และการไมยอมรับผังของประชาชน 

4. การดําเนินการตามผังเมือง มีการควบคุมความหนาแนนของประชากรและอาคารใหเชือ่มโยง

กับการกําหนดการใชประโยชนท่ีดินในเมือง และจัดทําขอกําหนดการใชประโยชนท่ีดินในระดับยานท่ีมี 

ความชัดเจนในทางปฏิบัติ เชน การจัดทําระบบ Use Classes  

 

 

ภาพท่ี 14  โครงสรางและองคประกอบผังเมืองของประเทศอังกฤษ 

 

6.2 ผังเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา 

การวางผังเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา มีความสัมพันธกับลักษณะการบริหารการปกครอง

และกฎหมายในระดับประเทศ มลรัฐ และเมืองตามโครงสรางการปกครองของประเทศสหรัฐอเมริกา        

สาระสําคัญในการจัดทําผังเมืองรวมของประเทศสหรัฐอเมริกา มีรัฐบาลมลรัฐเปนผูกําหนดหลักเกณฑและ
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แนวทางในการจัดทําผังเมืองรวม และการกําหนดองคประกอบของผังเมืองรวม ไดแก รัฐบาลทองถิ่นเปน

ผูดําเนินการจัดทําผังเมืองรวมใหเปนไปตามกรอบนโยบายของมลรัฐ ดังน้ัน การศึกษากระบวนการจัดทําผังเมือง 

โครงสรางและองคประกอบของผังเมือง จึงตองศึกษาผังเมืองในระดับมลรัฐเปนหลัก และเลือกศึกษามลรัฐ

วอชิงตันโดยเพ่ิมเติมขอมูลในชวงระยะเวลา 10 ป (พ.ศ. 2547 – 2557) แบงการศึกษาออกเปน 3 สวน ไดแก  

(1) นโยบายท่ีเก่ียวของกับการผังเมือง โดยสรุปสาระสําคัญของกฎหมายและนโยบายดานผังเมืองของรัฐบาล

มลรัฐ ลงสูรัฐบาลระดับทองถิ่น (2) องคประกอบของผังเมืองรวม จัดทําขึ้นโดยรัฐบาลทองถิ่น ภายใตการกํากับ

ดูแลจากรัฐบาลมลรัฐในการกําหนดกรอบนโยบาย ซ่ึงไดยกตัวอยางผังเมืองของเมืองซีแอตเติล เพ่ือศึกษา

องคประกอบของผังเมืองรวม (Comprehensive Plan) และ (3) การดําเนินการใหเปนไปตามผังเมืองรวม    

มีรายละเอียด ดังน้ี 

6.2.1 ดานกฎหมายผังเมือง 

6.2.1.1 กฎหมายระดับมลรัฐ The Standard Zoning Enabling Act of 1922  

มีบทบัญญัติ เก่ียวกับการมอบอํานาจในการกํากับดูแลการใชทรัพยสิน 

(Police Power) ใหกับรัฐบาลทองถิ่นเพ่ือใหมีอํานาจในการกํากับดูแลการใชทรัพยสินของเอกชนในพ้ืนท่ี  

การปกครองของตนอยางชอบธรรม  

6.2.1.2 กฎหมายแมบท The Standard Planning Enabling Act of 1928  

บัญญัติเก่ียวกับการกําหนดมาตรการ แรงจูงใจในการจัดทําผังเมืองรวม 

การมอบอํานาจในการจัดทําผังเมืองรวมใหแกรัฐบาลทองถิ่น และการกําหนดองคประกอบของผังเมืองรวม 

การศึกษาผังเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา ผูวิจัยจะไดทําการศึกษาเฉพาะ

กฎหมายของของรัฐบาลมลรัฐ และรัฐบาลทองถิ่นเปนหลัก ซ่ึงจะไดนําผลการศึกษาเปรียบเทียบกับผังเมืองของ

ประเทศสหรัฐอาณาจักร และผังเมืองรวมของประเทศไทย ตอไป 

6.2.2 ดานการบริหารและการปกครอง 

6.2.2.1 ระดับรัฐบาลกลาง  

ประเทศสหรัฐอเมริกา มีการจัดตั้งกระทรวงท่ีเก่ียวของกับการผังเมือง คือ 

กระทรวงการเคหะและการพัฒนาเมือง (Department of Housing and Urban Development: HUD)      

มีหนาท่ีกํากับดูแลการพัฒนาท่ีอยูอาศัยของเมือง โดยเปนผูจัดสรรงบประมาณใหกับทองถิ่นในการพัฒนา

ชุมชน ซ่ึงจะตอง มีโครงการภายใตนโยบายของรัฐบาลกลางโดยมีรัฐบาลระดับมลรัฐเปนผูกํากับดูแล 

6.2.2.2 ระดับรัฐบาลมลรัฐ  

ประเทศสหรัฐอเมริกา มีหนวยงานระดับมลรัฐเรียกวา (Department of 

Community Affairs: DCA) มีหนาท่ีดูแลและใหความชวยเหลือดานเทคนิคและวิชาการในการจัดทําแผน

และผังเมืองรวม (Comprehensive Plan) ใหกับรัฐบาลทองถิ่น 
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6.2.2.3 ระดับรัฐบาลทองถิ่น  

รัฐบาลทองถิ่นในแตละทีมีชื่อเรียกแตกตางกันตั้งแต เมือง (Town) 

เทศบาล (Comunicipality) หรือเคานตี้ (County) มีหนาท่ีรับผิดชอบโดยตรงในการจัดทําผังเมืองรวม       

มีกฎหมายท่ีเก่ียวของ 2 ฉบับ ไดแก 

1. นโยบายดานผังเมืองของมลรัฐวอชิงตัน มลรัฐวอชิงตันไดออกกฎหมาย 

Growth Management Act 1990: GMA มีรายละเอียดเก่ียวของกับการบริหารจัดการ การกําหนดการใช

ประโยชนท่ีดิน และการควบคุมทิศทางการเจริญเติบโตของมหานครและเมือง หลักการของ GMA เพ่ือใหมลรัฐ

และรัฐบาลทองถิ่นรวมกันกําหนดเปาหมายการวางแผน (Planning Goals) ประกอบดวยนโยบายรายสาขา

รวม 14 ดาน ดังน้ี 

1.1 นโยบายการกําหนดพ้ืนท่ีขยายตัวของเมือง (Urban Growth) 

1.2 นโยบายการลดการกระจายตัวของเมือง (Reduce Sprawl)  

1.3 นโยบายดานการคมนาคมขนสง (Transportation) 

1.4 นโยบายดานท่ีอยูอาศยั (Housing) 

1.5 นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ (Economic Development) 

1.6 นโยบายการกําหนดสิทธิในทรัพยสิน (Property Rights) 

1.7 นโยบายการขออนุญาต (Permits) 

1.8 นโยบายอุตสาหกรรมดานทรัพยากรธรรมชาติ (Natural Resource 

Industries) 

1.9 นโยบายการกําหนดพ้ืนท่ีเปดโลงและการนันทนาการ (Open Space 

and Recreation) 

1.10 นโยบายสิง่แวดลอม (Environment) 

1.11 นโยบายการกําหนดการมีสวนรวมของประชาชน (Citizen Participation  

and Coordination) 

1.12 นโยบายสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ (Public Facilities and  

Services) 

1.13 นโยบายการอนุรักษพ้ืนท่ีท่ีมีคุณคาทางประวัติศาสตร (Historic 

Preservation)  

1.14 นโยบายการบริหารจัดการชายฝง (Shoreline Management) 

จากรายละเอียดขางตน GMA เปนการกําหนดกรอบนโยบายรายสาขา

กาจัดทําผังเมืองรวม ซ่ึงทุกๆ เมือง (Town) เทศบาล (Comunicipality) หรือเคานตี้ (County) ท่ีอยูในมลรัฐ

วอชิงตัน จะตองจัดทําผังเมืองใหสอดคลองกับแผน GMA ดังกลาว โดยกําหนดวิสัยทัศนของมลรัฐ นโยบาย และ

แผน King County Countywide Planning Policies (Act, 1990) เพ่ือใหเมือง (Town) เทศบาล (Comunicipality) 

หรือเคานตี้ (County) ปฏิบัติตาม ซ่ึงไดยกตัวอยางเมืองซีแอตเติล เพ่ือศึกษารายละเอียด ดังน้ี 
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6.2.3 การจัดทําผังเมืองรวมซีแอตเติล (Seattle’s Comprehensive Plan) 

เมืองซีแอตเติล ตั้งอยูใน State Washington, King County สหรัฐอเมริกา มีพ้ืนท่ีประมาณ 

369.2 ตารางกิโลเมตร จํานวนประชากร ในป ค.ศ. 2010 มีประมาณ 608,660 คน และมีความหลากหลาย

ท้ังดานเชื้อชาติ วัฒนธรรม ศาสนา และภาษา 

เมืองซีแอตเติล ไดจัดทําแผน Seattle’s Comprehensive Plan คร้ังแรก เม่ือ ค.ศ. 1994 

โดยจัดทําภายใตกฎหมาย Growth Management Act 1990 (GMA, 1990) ซ่ึงไดกําหนดใหรัฐบาลทองถิ่น

มีหนาท่ีในการจัดทําผังเมืองรวม เพ่ือควบคุมการใชประโยชนในท่ีดินและอาคาร ควบคุมความหนาแนนของ

ประชากร และกําหนดทิศทางการขยายตัวของเมือง รวมไปถึงการบังคับใช และการพัฒนาเมือง โดยกําหนด

ระยะเวลาของแผนไว 20 ป 

6.2.3.1 นโยบายดานการพัฒนาเมืองซีแอตเติล 

ค.ศ. 2015 เมืองซีแอตเติล ไดปรับปรุง Seattle’s Comprehensive 

Plan 2035 มีองคประกอบของแผน ประกอบดวย 1) Citywide Goal & Policies 2) Neighborhood 

Planning และ Implementation Tool (Seattle, 2015) มีรายละเอียด ดังน้ี 

1. Citywide Goal & Policies ไดกําหนดนโยบายการพัฒนารายสาขา      

ในระดับเมือง ท่ีมีผลตอการเติบโตของเมือง การพัฒนาเมือง และการควบคุมการใชประโยชนท่ีดินและอาคาร

ของเมืองซีแอตเติล  และไดกําหนดมาตรการควบคุมและการพัฒนาในการนําแผนไปสูการปฏิบัติ โดยแผน

ดังกลาวไดกําหนดเปาหมาย นโยบายการพัฒนารายสาขา และองคประกอบของผังเมืองรวมตามนโยบาย    

ในแตละดาน 

2. การกําหนดนโยบาย กลยุทธ การเติบโตของเมืองซีแอตเติล Seattle’s 

Growth Strategy เพ่ือควบคุมการใชประโยชนท่ีดินรองรับการเติบโตของเมืองในอนาคต ตามหลักการพัฒนา

อยางยั่งยืน และความหลากหลายของท่ีอยูอาศัย โดยมีเปาหมายเพ่ือการพัฒนาเมืองท่ีด ีมีคุณภาพในอีก 20 ป

ขางหนา ค.ศ. 2035 ซ่ึงการกําหนดนโยบาย หรือกลยุทธ ของเมืองซีแอตเติล มีลักษณะเชนเดียวกับการกําหนด

วัตถุประสงคของการวางแผนเพ่ือการดําเนินการในรายสาขา ดังน้ี 

2.1 การรองรับความหลากหลายของท่ีอยูอาศัย เพ่ือรอบรับการจางงาน 

และการเจริญเติบโตของเมือง 

2.2 การจัดใหมีระบบขนสงมวลชนของชุมชนท่ีดี และสามารถเขาไดงาย   

ดวยระยะเดินเทา 

2.3 การจัดใหมีการบริการ และโครงสรางพ้ืนฐานท่ีจําเปน เพ่ือรองรับ

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 ดังน้ี 

3.1 พ้ืนท่ีพักอาศัยครอบครัวเดีย่ว (Single-Family Residential Areas) 

3.2 พ้ืนท่ีพักอาศัยหลายครอบครัว (Multi-Family Residential Areas) 

3.3 พ้ืนท่ีพาณิชยกรรมแบบผสม (Mixed-Use Commercial Areas) 

3.4 พ้ืนท่ีอุตสาหกรรม (Industrial Areas) 

3.5 พ้ืนท่ีใจกลางเมือง (Downtown Areas) 

นอกจากน้ี ยังไดกําหนดนโยบายเก่ียวกับการใชท่ีดินใหเกิดประโยชน

สูงสุด โดยกําหนดนโยบายการใชพ้ืนท่ีแบบท่ัวไป นโยบายการใชพ้ืนท่ีแบบเฉพาะ รวมถึงการอนุรักษและการพัฒนา

ในพ้ืนท่ีตางๆ ตามท่ีไดกําหนดประเภทไว (ภาพท่ี 13 (ก))  

4. การกําหนดแผนการคมนาคมขนสง (Transportation) กําหนดเปาหมาย 

นโยบายการพัฒนาดานการคมนาคมขนสงในประเด็นท่ีสําคัญ ไดแก  

4.1 การวางแผนโครงขายการคมนาคมขนสงของเมืองท้ังระบบ  

4.2 การสงเสริมการอํานวยความสะดวกสบายและความปลอดภัยใน

การสัญจร  

4.3 การสงเสริมการคมนาคมขนสงทางเลือก อาทิเชน การใหบริการขนสง

มวลชน การเดินเทาในเขตเมือง และการใชจักรยานแทนการเดินทางดวยรถยนตสวนบุคคล  

4.4 การปรับปรุงพัฒนาระบบขนสงเพ่ือการพาณิชยท่ีไมกอใหเกิดมลพิษ

ตอสิ่งแวดลอม  

4.5 การจัดใหมีมาตรการตางๆ ในการรองรับการเดินทางในเสนทาง

สัญจรหลัก  

4.6 การจัดทําแผนงบประมาณใหสอดคลองกับการพัฒนาระบบการขนสง

ของเมือง 

ซ่ึงไดมีการกําหนดแผนตางๆ ลงในแผนผังการพัฒนาระบบคมนาคม

ขนสงของเมืองแยกตามรายสาขา  

5. การจัดทําแผนดานที่อยูอาศัย (Housing) กําหนดเปาหมายนโยบาย 

การพัฒนาดานท่ีอยูอาศัย โดยการจัดหาแหลงท่ีอยูอาศัยใหเพียงพอตอความตองการของประชาชนในอนาคต  

ซ่ึงตองคํานึงถึงความหลากหลายท้ังประเภทและขนาดตามระดับรายไดของประชาชนในเมืองซ่ึงแตกตางกัน 

และตองสอดคลองกับรูปแบบการดํารงชีวิต สภาพเศรษฐกิจ และสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงตามสถานการณของเมือง 

นอกจากน้ี แผนดังกลาว ไดกําหนดองคประกอบของ Urban Village 

ซ่ึงไดกําหนดประเภทท่ีอยูอาศัยท่ีมีความหลากหลายตามลักษณะของพ้ืนท่ี ดังน้ี  

การกําหนดพ้ืนท่ี Urban Center ในบริเวณพ้ืนท่ีท่ีมีความหนาแนน

มากและมีการพัฒนาการใชประโยชนท่ีดินแบบผสมภายในชุมชนประชาชนสามารถเดินทางระหวางท่ีพัก

อาศัย – แหลงงาน และกิจกรรมตาง  ๆภายในชุมชน 
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การกําหนดพ้ืนท่ี Manufacturing/Industrial Centers พ้ืนท่ี

ศูนยกลางดานอุตสาหกรรมภาคผลิตท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ 

การกําหนดจุดศูนยรวมดานท่ีอยูอาศัยของเมือง Hub urban village ซ่ึงเปน

พ้ืนท่ีศูนยรวมระหวางท่ีพักอาศัยกับสถานท่ีทํางาน เปนพ้ืนท่ีท่ีมีความหนาแนนนอยกวา Urban Center 

และเนนการใหบริการสินคา การบริการและการจางงาน 

การกําหนดพ้ืนท่ี Residential urban village ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีสงเสริม

ดานสินคาและบริการในระดับหมูบาน โดยพ้ืนท่ีดังกลาวไมมีการจางงาน เปนพ้ืนท่ีเพ่ือการอยูอาศัยเพียงอยาง

เดียว (รายละเอียดตามภาพท่ี 15 (ข)) 

 

  

(ก) (ข) 

ภาพท่ี 15 ตัวอยางการจัดทําแผนผงัรายสาขาตามผังเมืองรวมเมืองซีแอตเติล 2035 (ก – (ข) 

(ก) การใชประโยชนท่ีดินในอนาคต 2035 

(ข) แสดงประเภทท่ีอยูอาศัยในเมือง 

ท่ีมา: 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. การจัดทําแผนดานการลงทุนในโครงสรางพ้ืนฐาน (Capital Facilities) 

กําหนดเปาหมายนโยบายการพัฒนาดานการลงทุนในโครงสรางพ้ืนฐานท่ีมีอยูเดิมและประเภทใหมๆ  ท่ีจะเกิดขึน้

ในอนาคต ใหเพียงพอตอการเติบโตของเมืองและประชากรท่ีเพ่ิมขึ้น ซ่ึงจะตองมีการสํารวจขอมูลสภาพปจจุบัน

และประเมินหรือคาดการณความตองการในอนาคต โดยจัดทําแผนการเงินเพ่ือประกอบการพิจารณาการวางแผน

เพ่ือลงทุน ทุกๆ 6 ป (รายละเอียดตามภาพท่ี 16 (ค) – (ฉ)) 
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(ค) (ง) 

  
(จ) (ฉ) 

ภาพท่ี 16 ตัวอยางการจัดทําแผนผงัรายสาขาตามผังเมืองรวมเมืองซีแอตเติล 2035 (ค) – (ฉ) 

(ค) การคมนาคมและการขนสงเสนทางหลักท่ีเชื่อมโยงระดับภูมิภาค 

(ง) โครงขายการใหบริการระบบขนสงมวลชนในเขตเมือง 

(จ) โครงขายเสนทางจักรยานในเมือง 

(ฉ) พ้ืนท่ีท่ีมีการเดินทางดวยการเดินเทาท่ีสําคัญในเมือง 

ท่ีมา: 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. การจัดทําแผนดานสาธารณูปโภค (Utilities) กําหนดเปาหมาย

นโยบายการพัฒนาโดยการลงทุนในดานสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน ไดแก ไฟฟา ประปา การบริหารจัดการของเสีย 

ขยะและสิ่งปฏิกูล โดยเรียกเก็บคาบริการในอัตราท่ีเปนธรรม และการใหบริการอยางเพียงพอและท่ัวถึงทุกพ้ืนท่ี

ของเมือง ซ่ึงการพัฒนาดานสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานน้ัน ตองสอดคลองกับแนวคิดเร่ืองการอนุรักษ

สิ่งแวดลอม การใชทรัพยากรใหเกิดความคุมคา และแผนพัฒนาความเจริญเติบโของทองถิ่น รวมถึงการจัดทํา

แผนการเงิน เพ่ือประกอบ การพิจารณาการวางแผนเพ่ือลงทุน ทุก 6 ป และสงเสริมการขยายแผนงาน

โครงการพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานรูปแบบใหมใหเกิดขึ้นในอนาคต 

8. การจัดทําแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ (Economic Development) 

กําหนดเปาหมายนโยบายดานการพัฒนาเศรษฐกิจ ไดแก การสงเสริมยานการคาการพัฒนาเศรษฐกิจในพ้ืนท่ี

ประเภทตาง  ๆและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การจางงาน การพัฒนาฝมือแรงงาน และการอํานวยความสะดวก

ดานโครงสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการในพ้ืนท่ียานการคาและการพัฒนาเศรษฐกิจ รวมไปถึง

การสรางบรรยากาศการลงทุนในภาคธุรกิจ และเชื่อมโยงระหวางรัฐบาลกับภาคประชาชนใหมีความสอดคลองกัน

ท้ังระบบ 

9. การจัดทําแผนดานส่ิงแวดลอม (Environment Element) กําหนด

เปาหมาย และนโยบายเก่ียวกับสิ่งแวดลอมท้ังดานพ้ืนดิน แมนํ้า และพลังงาน เพ่ือสงเสริมการใชมาตรการ 

ในการอนุรักษสิ่งแวดลอมและการพัฒนาเศรษฐกิจใหสามารถพัฒนาไปพรอมกับการดําเนินการโครงการขนสงมวลชน 

ท่ีมีการควบคุมคุณภาพของอากาศ การดําเนินการอุตสาหกรรมท่ีคํานึงถึงผลกระทบดานสิ่งแวดลอม และ

การรณรงคใหประชาชนลดการใชสารเคมีท่ีเปนพิษตอสิ่งแวดลอม รวมถงึการลดการใชพลังงานท่ีสิ้นเปลือง 

โดยการตั้งเปาหมายในการลดปริมาณ การใชลงอยางตอเน่ืองและเขมงวด และการสงเสริมใหเกิดการปลูกตนไม

ในแหลงชุมชนทดแทน 

10. การจัดทําแผนและการกําหนดที่โลง และสวนสาธารณะของเมือง 

(Parks and Open Space) กําหนดนโยบาย เปาหมายเพ่ือใหเกิดความหลากหลายของการใชพ้ืนท่ี      

ในเมือง ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีโลงกลางแจง ในรม และพ้ืนท่ีสาธารณะในเมืองและชุมชน สงเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดีใหกับ

ประชาชนในชุมชน รวมถึงการจัดกิจกรรมและการใชพ้ืนท่ีสาธารณะรวมกัน 

11. การจัดทําแผนสงเสริมศิลปะ และวัฒนธรรม (Arts and Culture) 

กําหนดเปาหมายและนโยบายดานทรัพยากรทางวัฒนธรรมในการสงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนรักษาและ

ถายทอดประเพณีทองถิ่น ผานการเผยแพร การใหความรู และการเผยแพรสื่อตางๆ รวมถึงการจัดกิจกรรม  

เพ่ือสรางความตระหนักในการรักษาวัฒนธรรม 

6.2.3.2 การวางแผนและผังชุมชนยอย Neighborhood Planning การวางแผน

และผังชุมชนยอย เปนการสงเสริมใหแตละชุมชนจัดทําแผน และการวางผังชุมชนยอยขึ้นในทุกพ้ืนท่ีชุมชน

ของเมืองซีแอตเติล ซ่ึงการจัดทําแผนดังกลาวแตละชุมชนจะตองแสดงคุมคาทางประวัติศาสตร เอกลักษณ 

หรือลักษณะเฉพาะของแตละชุมชน ภายใตเงื่อนไขทางดานกายภาพของเมือง ขอจํากัด และศักยภาพของ

ชุมชนท่ีตองสอดคลองกับเปาหมาย นโยบาย และวัตถุประสงคของผังเมืองรวมเมืองซีแอตเติล โดยนโยบาย 

ท่ีสําคัญในการวางแผนและผังชุมชนยอย มีดังน้ี 
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1. จัดลําดับความสําคัญ บทบาทของชุมชนหลัก ชุมชนรอง เพ่ือเชื่อมโยง

กับพ้ืนท่ีใกลเคียง การจัดทําแผนสนับสนุนการดําเนินการในภาคธุรกิจและการลงทุนในดานเศรษฐกิจของ

ชุมชน และกาจัดสรรงบประมาณในการดําเนินการ การรักษาสภาพแวดลอมของชุมชน เพ่ือใหเกิดความเทา

เทียมกันของชุมชน ซ่ึงจะไดรับผลประโยชนจากการขยายตัวของเมืองในอนาคต 

2. การมีสวนรวมของชุมชนในกระบวนการวางแผนของประชาชนทุกคน

ซ่ึงอาศัยอยูในชุมชนน้ัน เพ่ือกําหนดแผนการพัฒนาของชุมชนในอนาคต 

6.2.3.3 เครื่องมือดําเนินการใหเปนไปตามผังเมืองรวม  

กําหนดเคร่ืองมือเพ่ือใชดําเนินการควบคุมและพัฒนาเมืองใหเปนไปตาม

ผังเมือง ซ่ึงในการจัดทําผังเมืองรวมเมืองซีแอตเติล ไดกําหนดเคร่ืองมือในการดําเนินการ Implementation 

Tool ประกอบดวย  

1. การโอนสิทธิการพัฒนา (Transfer of Development Right: TDR) 

เปนเทคนิคท่ีมีพ้ืนฐานบนการซ้ือขายซ่ึงสงเสริมใหเกิดการโอนการพัฒนาโดยความสมัครใจจากบริเวณท่ีตองการ

ใหมีการพัฒนาในระดับต่ํา (พ้ืนท่ีขายสิทธิ) ไปยังบริเวณท่ีตองการใหมีการพัฒนาท่ีเพ่ิมขึ้น (พ้ืนท่ีซ้ือสิทธิ) 

พ้ืนท่ีขายอาจ ไดแก บริเวณท่ีมีความเปราะบางดานสิ่งแวดลอม พ้ืนท่ี

วาง พ้ืนท่ีเกษตรกรรม พ้ืนท่ีอนุรักษพืชและสัตว พ้ืนท่ีสําคัญทางประวัติศาสตร ฯลฯ สวนพ้ืนท่ีซ้ือ ไดแก 

พ้ืนท่ีสงเสริมใหมีการพัฒนาท่ีเพ่ิมขึ้นเน่ืองจากอยูใกลแหลงการจางงาน หรือความพรอมดานโครงสราง

พ้ืนฐานโดยเฉพาะอยางยิ่งดานการคมนาคมขนสง 

การโอนสิทธิการพัฒนามีองคประกอบสําคัญ 4 ประการ ไดแก 

1.1 การกําหนดพ้ืนท่ีอนุรักษ (พ้ืนท่ีขายสิทธิ) ซ่ึงมีความสําคัญท่ีควร

ไดรับการอนุรักษเพ่ือประโยชนสาธารณะ 

1.2 การกําหนดพ้ืนท่ีสงเสริมการพัฒนา (พ้ืนท่ีซ้ือสิทธิ) ซ่ึงคาดหวังให

เกิด  การพัฒนาท่ีเปนไปตามเปาหมายของผังเมืองรวม และมีความพรอมดานโครงสรางพ้ืนฐานท่ีจะรองรับการพัฒนา

ใหมได 

1.3 การวิเคราะหตลาดซ้ือขายสิทธิการพัฒนา ซ่ึงเปนขั้นตอนสําคัญ

เพ่ือใหทราบวามีความตองการท่ีจะซ้ือสิทธิการพัฒนา เงื่อนไขท่ีสําคัญคือแนวโนมการพัฒนาในพ้ืนท่ีซ้ือสิทธิ     

เพ่ือแสดงใหเจาของท่ีดินในพ้ืนท่ีขายสิทธิเห็นวาท่ีดินของตนเองมีมูลคา และตองสรางแรงจูงใจท่ีเพียงพอ

สําหรับเจาของท่ีดินสําหรับการขายสิทธิในการพัฒนา 

1.4 การกําหนดกระบวนการซ้ือขายสิทธิและอัตราสวนของสิทธิการพัฒนา

มีขั้นตอนสําคัญ คือ การกําหนดเกณฑท่ีจะใชในการคํานวณหนวยมูลคาการพัฒนา (Development Credits) 

เชน มูลคาท่ีดิน ขนาดพ้ืนท่ีการเกษตรท่ีสามารถปกปองได หรือปริมาณท่ีดินท่ีอุดมสมบูรณท่ีอนุรักษได   

แลวนํามาคํานวณแปลงเปนพ้ืนท่ีอาคารหรือจํานวนท่ีอยูอาศัยท่ีผูซ้ือสิทธิการพัฒนาสามารถนํามาใชเพ่ิมใน

โครงการของตนเองได 

2. ขอบัญญัติสรางแรงจูงใจ Incentive Zoning or Bonus ชุมชน

อาจอนุญาตเพ่ิมความหนาแนนของท่ีอยูอาศัย ถาผูพัฒนาท่ีดินจะรวมท่ีอยูอาศัยบางหนวยสาํหรับผูเชารายได
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นอยและปานกลางหรือ อาจกําหนดความสูงของอาคารสํานักงานจํากัดไวท่ีระดับหน่ึง แตอนุญาตใหเพ่ิม

ความสูงหรือจํานวนชั้นมากกวาน้ัน ถาผูลงทุนจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกบางอยางไวท่ีพ้ืน เปนลาน (plaza) 

ทางเขาหนาอาคาร หรือสวนสาธารณะขนาดกระเปา (Vest Pocket Park) หรือบริเวณน่ังเลน 

3. Inclusionary Zoning การอนุญาตใหปลูกสรางอาคารในพ้ืนท่ี

มากกวาท่ีกําหนดไว ซ่ึงผูพัฒนาท่ีดินท่ีตองการกอสรางมากกวาจํานวนหนวย ท่ีกําหนดไวจะตองรวมจํานวน

รอยละของหนวยท่ีอยูอาศัยในจํานวนหน่ึงไว สําหรับครัวเรือนท่ีมีรายไดนอยและปานกลางหรือกลุมอ่ืนๆ 

ของครัวเรือนท่ีกําหนดไว คาใชจายในการกอสรางท่ีอยูอาศัยสําหรับครัวเรือนดังกลาว มีแนวโนมโยกยายไป

ยัง  ผูซ้ือหรือผูเชาคนอ่ืนๆ 

4. มาตรการชวยเหลือทางดานการเงิน นโยบายทางภาษี (Tax Policies) 

กําหนดมาตรการเพ่ือดําเนินการตามนโยบายทางภาษี ยกตัวอยางเชน 

4.1 การกําหนดชวงเวลาท่ีไมตองชําระภาษี ซ่ึงมักจะเปนเวลากําลัง

ดําเนินการกอสรางหรือเปดใชงานใหมท่ียังไมมีรายไดเพียงพอจะชําระภาษ ี

4.2 การกําหนดอัตราการประเมินภาษี ใหสนับสนุนวัตถุประสงค  

การพัฒนา เชน การกอสรางอาคารท่ีอยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอย อาจมีอัตราการชําระภาษีต่ํากวาการกอสราง    

บานเดี่ยวหรืออาคารพาณิชย 

5. ขอบัญญัติควบคุมยาน (zoning ordinance) การแบงแยกพ้ืนท่ี

ของเมืองออกเปนยานหรือเขตเพ่ือควบคุมการใชประโยชนท่ีดินของภาคเอกชน ซ่ึงภายในแตละยานจะมี

เน้ือหาของขอกําหนดในการควบคุมยานระบุการใชประโยชนท่ีอนุญาตมวลของอาคารพ้ืนท่ีสนามท่ี

กําหนดใหมีท่ีจอดรถนอกถนนท่ีจําเปนและขอกําหนดอ่ืนๆ ท่ีบังคับใหมี กอนจะไดรับอนุญาตใหพัฒนาท่ีดิน 

วัตถุประสงค คือ เพ่ือเปนหลักประกันวาการพัฒนาพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมจะถูกแยกออกจากบริเวณ

ท่ีอยูอาศัย  

จากการศึกษาผังเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา พบวา มีความสัมพันธกับลักษณะการบริหาร

การปกครองและกฎหมายในระดับประเทศ มลรัฐ และเมือง โดยมีกฎหมายผังเมืองในระดับมลรัฐเปนกฎหมาย

แมบทเพ่ือจัดทํานโยบายการพัฒนาเมืองตามผังเมืองรวม (Comprehensive Plan) ใหกับรัฐบาลทองถิ่น  

ซ่ึงเก่ียวของกับกฎหมาย 2 ฉบับ คือ 1) กฎหมายระดับมลรัฐ The Standard Zoning Enabling Act of 

1922 การมอบอํานาจใหรัฐบาลทองถิ่นกํากับดูแลการใชทรัพยสินของเอกชนในพ้ืนท่ี การปกครองของตน 

และ 2) กฎหมายแมบท The Standard Planning Enabling Act of 1928 กําหนดองคประกอบของผังเมืองรวม 

และมาตรการแรงจูงใจในการดําเนินการตามผังเมืองรวม โดยมีรัฐบาลทองถิ่นจะเปนผูดําเนินการจัดทํา     

ผังเมืองรวมใหเปนไปตามกรอบนโยบายของมลรัฐ  



 

73 

 

    
 

ภาพท่ี 17  โครงสรางและองคประกอบของผงัเมืองรวมเมืองซีแอตเติล 2535 

ท่ีมา: 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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จากภาพท่ี 17 การจัดทําผังเมืองรวมของประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีประสบความสําเร็จ 

ประกอบไปดวยโครงสรางและองคประกอบของผังเมืองรวมท่ีสําคัญ ดังน้ี 

1. การบริหารการปกครอง มีความสัมพันธกับระบบการปกครองระดับรัฐบาลกลางลงสู

ระดับภูมิภาค (มลรัฐ) โดยมีหนาท่ีในการกํากับงานดานผังเมือง ของทองถิ่นในแตละมลรัฐ  

2. กฎหมายผังเมือง มีการกําหนดนโยบายผังเมืองระดับประเทศ และใหมลรัฐจัดทํา

กฎหมายแมบทท่ีเก่ียวกับการกําหนดองคประกอบของผังเมืองรวม การสรางแรงจูงใจในการจัดทําผังเมืองรวม      

การมอบอํานาจในการกํากับดูแลการใชทรัพยสิน (Police Power) และการจัดทําผังเมืองรวม ใหแกรัฐบาล

ทองถิ่น เพ่ือกระตุนใหทองถิ่นเกิดแรงจูงใจในการจัดทําผังเมืองรวมเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีของตน 

3. องคประกอบของผังเมืองรวม มีการกําหนดนโยบายในภาพรวม เพ่ือกําหนดกรอบ

นโยบายรายสาขา และการกําหนดองคประกอบของผังเมืองรวม ประกอบการจัดทําผังชุมชนยอย 

Neighborhood Planning เพ่ือกําหนดบทบาทของชุมชน การเชื่อมโยงพ้ืนท่ีใกลเคียงกัน ในการสนับสนุน

ศักยภาพของชุมชน โดยประชาชนท่ีอาศัยอยูในชุมชนน้ัน มีสวนรวมในการกําหนดแผนการพัฒนาของชุมชน

ซ่ึงจะไดรับผลประโยชนจากการขยายตัวของเมืองในอนาคต 

4. การดําเนินการใหเปนไปตามผังเมือง มีการกําหนดเคร่ืองมือดําเนินการท่ีใชควบคุม

ความหนาแนนของประชากรและอาคาร ในการกําหนดกฎ ระเบียบ โครงการพัฒนาตางๆ ของเมืองท่ีมี 

ความชัดเจนในทางปฏิบัติ 

 

7. สรุป 

จากการศึกษากฎหมายและการบริหารราชการของประเทศไทย แนวคิดการกระจายอํานาจ     

สูทองถิ่น หลักการจัดทําผังเมืองสากล การวางผังเมืองในประเทศไทย และกรณีศึกษาผังเมืองของตางประเทศ  

ท่ีประสบความสําเร็จ สามารถสรุปไดวา การวางผังเมืองของประเทศไทยมีสอดคลองกับระบบกฎหมายและ 

การบริหารราชการตามหลักการกระจายอํานาจ การวางผังเมืองในประเทศไทย แบงออกเปน 2 ลักษณะ ไดแก 

การจัดทําผังเมืองเชิงนโยบายระดับประเทศ ภาค และกลุมจังหวัด เพ่ือกําหนดกรอบการพัฒนาใหสอดคลองกับ

นโยบายดังกลาว และการวางและจัดทําผังเมืองรวมโดยดําเนินการตามกฎหมายผังเมือง เพ่ือจัดทําแผนผัง 

นโยบาย และโครงการ รวมท้ังมาตรการควบคุมโดยท่ัวไป ในดานการใชประโยชนในทรัพยสิน การคมนาคม

และการขนสง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะและสภาพแวดลอม เพ่ือบรรลวัุตถปุระสงคของการผงัเมือง 

สาระสําคัญของกฎหมายวาดวยการผังเมือง ประกอบดวย การกําหนดคณะบุคคลหรือองคกร 

ผูมีอํานาจหนาท่ีในการวางและจัดทําผังเมืองรวม และใหความเห็นชอบผังเมืองรวม หรือแนะนําเร่ืองตางๆ          

ท่ีเก่ียวของหรือเปนประโยชนตอการผังเมือง เพ่ือสรางการยอมรับและความนาเชื่อถือของผังเมืองรวม กอน

นําไปประกาศบังคับใชผังเมืองรวม การกําหนดขั้นตอนการวางและจัดทําผังเมืองรวม การพิจารณาไตรตรอง

และการใชความเห็นชอบผังเมืองรวม องคประกอบของผังเมืองรวม และการควบคุมการบังคับใชใหเปนไป

ตามผังเมืองรวม 

การจัดทําผังเมือง ตามหลักการจัดทําผังเมือง มีขั้นตอนการจัดทําผังเมือง ไดแก การสํารวจ

รวบรวมขอมูล และการวิเคราะหขอมูลท่ีเปนสภาพการณของเมือง ในขณะท่ีมีการจัดทําผังเมืองเพ่ือนําขอมูล
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ไปใชประกอบการกําหนดนโยบายการพัฒนาเมือง การจัดทําแผนท่ี/แผนผัง และการกําหนดมาตรการ วิธีการ 

หรือกลไกอ่ืนๆ ซ่ึงมีสาระสําคัญในการควบคุมการใชประโยชนท่ีดิน การสงเสริมการพัฒนาเมือง และการลด

ความเหลื่อมล้ําจากการใชประโยชนท่ีดินตามผังเมือง  

ดานองคประกอบของผังเมือง จากการศึกษาหลักการจัดทําผังเมือง ผูวิจัยสามารถสรุปไดวา

องคประกอบของผังเมืองท่ีจําเปนตองกําหนดไวในการจัดทําผังเมือง อยางนอยตองประกอบดวย  

7.1 แผนท่ีแสดงสภาพการณปจจุบันในบริเวณพ้ืนท่ีท่ีกําหนดใหมีการจัดทําผังเมือง  

7.2 นโยบายการพัฒนาเมือง ซ่ึงเก่ียวของกับการใชท่ีดิน โครงสรางพ้ืนฐาน และสิ่งแวดลอม 

7.3 การจัดทําแผนผังการใชประโยชนท่ีดิน พรอมดวยมาตรการดําเนินการใหเปนไปตามผังเมือง 

7.4 การกําหนดแผนงาน/โครงการพัฒนาตามผังเมือง ท่ีจําเปนกับการคมนาคมและขนสง 

สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ท่ีโลงและพ้ืนท่ีสาธารณะ การบริการทางสังคมและสาธารณะ และสิ่งแวดลอม 

7.5 แผนงาน/โครงการพัฒนาเมือง และแผนการเงิน (ซ่ึงอาจทําคูขนานไปกับการจัดทําผังเมือง) 

7.6 เอกสารประกอบการจัดทําผังเมือง ประกอบดวย ผลการศึกษาการจัดทําผังเมือง และ

แนวทางการปฏิบัติใหเปนไปตามตามผังเมือง) 

7.7 องคกร บคุคล หรือหนวยงานท่ีเปนผูจัดทําผงัเมือง และแนวทางการบริหารจัดการตามผงัเมือง 

จากการศึกษาและรวบรวมขอมูลในบทท่ี 2 สามารถอธิบายไดวา โครงสรางและองคประกอบ

ของผังเมืองรวม หมายถึง การดําเนินการขององคกร บุคคล หรือคณะกรรมการ ท่ีเก่ียวของกับการจัดทําผังเมืองรวม  

การพิจารณาไตรตรองและใหความเห็นชอบผังเมืองรวม และมีองคประกอบของผังเมืองรวมตามขอบเขตของ

อํานาจท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยการผังเมือง ซ่ึงเก่ียวของกับการกําหนดมาตรการพัฒนาเมืองท่ีสงผลตอ

สิทธิในการใชประโยชนในทรัพยสินของเอกชน และหามใชประโยชนท่ีดินผิดไปจากท่ีกําหนดหรือขัดกับ

ขอกําหนดของผังเมืองรวม 

ดังน้ัน โครงสราง จึงเก่ียวของกับ อํานาจ หนาท่ีขององคกร บุคคล หรือคณะกรรมการ ตาม

กฎหมายวาดวยการผังเมือง ประกอบดวย การวางและจัดทําผังเมืองรวม และการพิจารณาไตรตรองและให  

ความเห็นชอบผังเมืองรวม  

สําหรับองคประกอบผังเมืองรวม เก่ียวของกับ การกําหนดมาตรการพัฒนาเมืองท่ีสงผลตอสิทธิ       

ในการใชประโยชนในทรัพยสินของเอกชน และหามใชประโยชนท่ีดินผิดไปจากท่ีกําหนดหรือขัดกับ

ขอกําหนดของผังเมืองรวม ประกอบดวย นโยบายการพัฒนาเมือง องคประกอบของผังเมืองรวม (มาตรา 17)  

การจัดทําแผนการเงิน และมาตรการ วิธีการเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําจากการกําหนดประเภทการใชประโยชน

ท่ีดินตามผังเมืองรวม ซ่ึงผลท่ีไดจากการศึกษาผูวิจัยจะไดนํามากําหนดกรอบการวิจัย และดําเนินการวิเคราะห 

เพ่ือตอบคําถามการวิจัย และอภิปรายผลการวิจัย ตอไป 
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บทที่ 3  

การออกแบบการวจิัย 

 การออกแบบการวิจัยน้ี ใชสําหรับการวิจัยแนวทางการกําหนดโครงสรางและองคประกอบใหม

ของผังเมืองรวม ซ่ึงเปนผลมาจากการทบทวนและศึกษาทฤษฎี แนวคิด หลักการ เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

รวมท้ังกรณีศึกษาผังเมืองของตางประเทศท่ีประสบความสําเร็จ เพ่ือนํามาเปนกรอบแนวคิดและแนวทางใน

การวิจัย ประกอบดวย การสรุปกรอบทฤษฎีและแนวคิดการวิจัย การกําหนดกระบวนการวิจัย การเลือกพ้ืนท่ี

การศึกษา การเก็บรวบรวมขอมูล การกําหนดประชากรกลุมตัวอยางและการสุมตัวอยางในการวิจัย การออกแบบ

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย การวิเคราะหขอมูล การตรวจสอบขอมูล และการสรุปผลการวิจัย มีรายละเอียด ดังน้ี 

 

กรอบทฤษฎแีละแนวคิดการวจิัย 

การวาง จัดทํา และดําเนินการตามผังเมืองรวม ดําเนินการโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายผังเมือง 

เพ่ือใชเปนแนวทางการพัฒนาเมืองใหบรรลุตามเจตนารมณของการผังเมือง มีโครงสรางและองคประกอบของ     

ผังเมืองรวม ซ่ึงเก่ียวของกับอํานาจ หนาท่ี ภารกิจขององคกร บุคคล และคณะกรรมการ ในกระบวนการวางและ

จัดทําผังเมืองรวม และกระบวนการพิจารณาไตรตรองและใหความเห็นชอบผังเมืองรวม และมีองคประกอบ

ของผังเมืองรวม ซ่ึงเก่ียวของกับการกําหนดมาตรการพัฒนาเมืองท่ีสงผลตอสิทธิในการใชประโยชนในทรัพยสนิ

ของเอกชน และหามใชประโยชนท่ีดินผิดไปจากท่ีกําหนดหรือขัดกับขอกําหนดของผังเมืองรวม  

1. การศึกษาแนวคิดการกระจายอํานาจ 

ผูวิจัยไดศึกษาพิจารณาภายใตแนวคิดการกระจายอํานาจซ่ึงเก่ียวของกับหนวยงาน

สวนกลางของรัฐบาลกลาง และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในกระบวนการวางและจัดทําผังเมืองรวม และ

กระบวนการพิจารณาไตรตรองและใหความเห็นชอบผังเมืองรวม ประกอบดวย  

1.1 อํานาจหนาท่ีระหวางรัฐบาลกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น และระหวางองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นดวยกันเอง ซ่ึงกรมโยธาธิการและผังเมือง ในฐานะท่ีเปนหนวยงานสวนกลาง มีหนาท่ี

กํากับ ดูแล ควบคุม และใหความชวยเหลือทางดานวิชาการในการวางและจัดทําผังเมืองรวม ใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นไดตามสมควร 

1.2 การกําหนดวิธีการจัดเก็บภาษีของทองถิ่น เพ่ือใหทองถิ่นสามารถจัดทําแผนการลงทุน

ตามโครงการพัฒนาควบคูไปกับการวางและจัดทําผังเมืองรวมได 

1.3 การบริหารจัดการตามภารกิจการถายโอนดานการผังเมืองใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นในการวางและจัดทําผังเมืองรวม เพ่ือใหทองถิ่นมีสวนรวมในการกําหนดกิจการบริการสาธารณะ      

ในเขตการปกครองของตนไดอยางอิสระตามหลักประชาธิปไตย 
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2. การศึกษาหลักการจัดทําผังเมือง  

ผูวิจัยสามารถสรุปไดวา องคประกอบของผังเมืองเก่ียวของกับการกําหนดมาตรการพัฒนาเมือง ท่ี

สงผลตอสิทธิในการใชประโยชนในทรัพยสินของเอกชนในการหามใชประโยชนท่ีดนิผดิไปจากท่ีกําหนดหรือขดั

กับขอกําหนดของผังเมืองรวม โดยผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาพิจารณาควบคูไปกับแนวทางของตางประเทศ 

รวมท้ังจากการศึกษาเอกสาร งานวิจัยอ่ืน  ๆซ่ึงกลาวถึงปญหาและแนวทางแกไขของการผังเมือง และการปรับปรุง

พระราชบัญญัติการผังเมืองฉบับใหม ซ่ึงมีการเพ่ิมเติมองคประกอบของผังเมืองรวมผลการศึกษาพบเงื่อนไข 

และขอจํากัดบางประการท่ีควรไดรับการแกไขและปรับปรุงองคประกอบของผังเมืองรวม ดังน้ี 

2.1 การวางและจัดทําผังเมืองรวม อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 

ซ่ึงตองดําเนินการตามขั้นตอนการวางและจัดทําผังเมืองรวม และมีองคประกอบของผังเมืองรวม ตามท่ีระบุไว 

ในกฎหมายผังเมือง 

2.2 ผังเมืองรวม มีการจัดทําเฉพาะแผนผังการใชประโยชนท่ีดิน การจัดทําโครงการ

คมนาคมและขนสง โครงการกิจการสาธารณูปโภค และมาตรการควบคุมการใชประโยชนท่ีดิน 

2.3 การกําหนดนโยบายการพัฒนาเมือง มีการจัดทําเปนผังเมืองเชิงนโยบายระดับประเทศ 

ภาค อนุภาค และกลุมจังหวัด มีวัตถุประสงคเพ่ือกําหนดกรอบนโยบายการพัฒนาพ้ืนท่ีของประเทศ ซ่ึงมี

ลักษณะเปนเอกเทศและไมเชื่อมโยงกับผังเมืองรวม 

2.4 การดําเนินการตามผังเมืองรวม กําหนดมาตรการท่ีมีสาระสําคัญเฉพาะการควบคุม 

การใชประโยชนท่ีดิน ประกอบดวย การกําหนดประเภท ชนิด ขนาดของกิจกรรม ความสูงของอาคาร ระยะ

ถอยรน ถนนและนํ้า FAR OSR และ BSR   

3. โครงสรางและองคประกอบของผังเมืองรวม  

มีสวนสําคัญซ่ึงตองคํานึงถึงในการวาง จัดทํา และการดําเนินการตามผังเมืองรวมเพ่ือให

บรรลุตามเจตนารมณของการผังเมือง ผลการทบทวนทฤษฎี แนวคิด หลักการ เอกสารงานวิจัยอ่ืน และ

กรณีศึกษาท่ีเก่ียวของน้ัน สามารถสรุปกรอบทฤษฎีและแนวคิดการวิจัยได ดังน้ี 

3.1 โครงสรางของอํานาจ หนาที่ ภารกิจขององคกร บุคคล และคณะกรรมการตางๆ  

ซ่ึงเก่ียวของกับ 

3.1.1 การวางและจัดทําผงัเมืองรวม  

3.1.2 กระบวนการพิจารณาไตรตรองและใหความเห็นชอบผังเมืองรวม  

3.2 องคประกอบของผังเมืองรวม ประกอบดวย  

3.2.1 การกําหนดเน้ือหาของนโยบายการพัฒนาเมืองรายสาขาเปนสาระสําคัญไวใน 

ผังเมืองรวม  

3.2.2 การจัดทําแผนท่ี/แผนผัง และแผนงาน/โครงการพัฒนาเมืองระยะสั้น/ระยะยาว  

3.2.3 การจัดทําแผนผังการใชประโยชนท่ีดิน/ขอกําหนดการใชประโยชนท่ีดิน  

3.2.4 การจัดทําแผนการลงทุนท่ีสอดคลองกับนโยบายและคูขนานไปกับการวางและ

จัดทําผังเมืองรวม 
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3.2.5 การกําหนดมาตรการเพ่ือลดความเลี่ยมล้ําจากการใชประโยชนท่ีดินและขอกําหนด

ตามผังเมืองรวม 

ซ่ึงผูวิจัยจะไดนําไปใชเปนกรอบการวิจัย เพ่ือคนหาแนวทางการกําหนดโครงสรางและ

องคประกอบใหมของผังเมืองรวม ตอไป 

แผนภูมิท่ี 3  กรอบทฤษฎีและแนวคิดการวิจัย 

 

กระบวนการวจิัย 

1. การออกแบบการวจิัย 

การออกแบบการวิจัยน้ี เพ่ือกําหนดกรอบการรวบรวมขอมูล ดังน้ี (แผนภูมิท่ี 4) 

1.1 กําหนดแผนภูมิการวิจัยเพ่ือกําหนดขอบเขตดานเน้ือหาในการวาง จัดทํา และดําเนินการ

ตามผังเมืองรวม ท่ีสงผลตอการกําหนดโครงสรางและองคประกอบของผังเมืองรวม ตามกรอบการวิจัยท่ีได

กําหนดไว 

1.2 กําหนดกรอบแนวคิดไดจากการทบทวนทฤษฎี แนวคิด การวิเคราะหขอมูล และ       

การเปรียบเทียบ ตามกรอบการวิจัยท่ีไดกําหนดไว 

1.3 กําหนดกลุมประชากรและกลุมตัวอยางในการวิจัย โดยกลุมประชากร ไดแก ผูเชี่ยวชาญ 

และผูปฏิบัติงานดานผังเมือง และเลือกกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling)  

1.4 การกําหนดเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

2. การรวบรวมและจดัเก็บขอมูล 

ดําเนินการรวบรวมและจัดทําเก็บขอมูลจากเอกสาร งานวิจัย ตามกรอบการวิจัยท่ีได

กําหนดไว มีขั้นตอนดังตอไปน้ี 

2.1 เก็บรวบรวมขอมูลการวางและจัดทําผังเมืองรวมตามพระราชบัญญัติการผังเมือง   

พ.ศ. 2518 จากกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวม จํานวน 142 ผัง (ขอมูล ณ พ.ศ. 2558) 
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2.2 เก็บขอมูลการดําเนินการใหเปนไปตามผังเมืองรวม จากกรณีศึกษาผังเมืองรวม

กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556  

2.3 เก็บขอมูลการวาง จัดทํา และดําเนินการตามผังเมืองของตางประเทศ ไดแก 

กรณีศึกษาประเทศอังกฤษ และกรณีศึกษาประเทศสหรัฐอเมริกา 

2.4 สรุปผล และนําเสนอขอมูลท่ีไดจากการจัดเก็บรวบรวมขอมูล 

3. การวิเคราะหขอมูล 

วิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการจัดเก็บขอมูลการวางและจัดทําผังเมืองรวม และการดําเนินการให

เปนไปตามผังเมืองรวมของประเทศไทยและตางประเทศ เพ่ือเปรียบเทียบสวนประกอบท่ีสงผลตอการกําหนด

โครงสรางและองคประกอบผังเมืองรวมของประเทศไทยกับผังเมืองของตางประเทศ และขอมูลจากการสัมภาษณ

ผูเชี่ยวชาญ และผูปฏิบัติงานดานผังเมือง รวมท้ังขอมูลจากการทบทวนทฤษฎี แนวคิด เอกสารและงานวิจัยอ่ืนๆ 

ท่ีเก่ียวของ แลวดําเนินการตรวจสอบการวิเคราะหขอมูลและผลการสัมภาษณ เพ่ือสรุปผลการวิเคราะหขอมูล 

4. การสรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และเสนอแนะ 

นําผลการตรวจสอบวิเคราะหขอมูลและผลจากการสัมภาษณ มาสรุปผลการวิจัย เพ่ืออภิปรายผล 

และเสนอแนะผลการวิจัยนําไปสูการเผยแพรตอสาธารณะ โดยใชวิธีการนําเสนอขอเท็จจริงเพ่ือแสดงใหเห็น

ลักษณะโครงสรางและองคประกอบของผังเมืองรวมในปจจุบัน แลวสังเคราะหขอมูลเพ่ือสรุปผล การวิจัย 

การอภิปราย และเสนอแนะแนวทางการกําหนดโครงสรางและองคประกอบใหมของผังเมืองรวม โดยจัดทํา

รายงานการวิจัย และบทความทางวิชาการ เพ่ือเผยแพรหรือนําเสนอผลงานการวิจัยในเวทีการประชุมทาง

วิชาการ ตอไป  

 

การเก็บรวบรวมขอมูลการวาง จัดทํา และการดําเนินการตามผังเมืองรวม  

1. จัดเก็บขอมูลจากการดําเนินการจัดทําผังเมืองในประเทศไทย กระบวนการจัดทําผงัเมืองรวม

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. จัดเก็บขอมูลการดําเนินการตามผังเมืองรวม จากกรณีศึกษาผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร      

พ.ศ. 2556 โดยมีหลักเกณฑในการคัดเลือกกรณีศึกษา ดังตอไปน้ี 

4.1 มีขั้นตอนการดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวมเปนไปตามพระราชบัญญัติการผังเมือง 

พ.ศ. 2518 ซ่ึงดําเนินการโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

4.2 เปนผังเมืองรวมท่ีไดประกาศเปนกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมแลว และมีผลใช

บังคับอยูในปจจุบัน 
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แผนภูมิท่ี 4  กระบวนการวิจัยเพ่ือคนหาแนวทางการกําหนดโครงสรางและองคประกอบใหมของผังเมืองรวม 

 

จากหลักเกณฑในการคัดเลือกกรณีศึกษาขางตน พบวา การวางและจัดทําผังเมืองรวม

กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 จัดทําโดยสํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร ดําเนินการตามขั้นตอนการวาง   

และจัดทําผังเมืองรวมตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 มีเงื่อนไขท่ีเก่ียวของกับกฎหมายวาดวย

การผังเมือง องคกร นโยบาย และการสรางกลไก มาตรการ และวิธีดําเนินการตามผังเมืองรวม ครบถวนตาม
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กรอบแนวทางการวิจัยท่ีผูวิจัยไดกําหนดไว โดยปจจุบันผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 ประกาศเปน

กฎกระทรวง ในป พ.ศ. 2556 และมีผลบังคับใชจนถึงปจจุบัน  

ดังน้ัน ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 จึงมีความเหมาสมสําหรับการศึกษา และ         

การวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบ เพ่ือนําขอมูลมากําหนดโครงสรางและองคประกอบใหมของผังเมืองรวมตอไป 

 

การกําหนดประชากร และกลุมตัวอยางในการวจิัย 

การวิจัยน้ี  ไดกําหนดกลุมประชากร ไดแก ผูเชี่ยวชาญ และผูปฏิบัติงานดานผังเมือง ดวยวิธีการ

เลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ซ่ึงเปนการกําหนดประชากรท่ีมีคุณลักษณะพิเศษ กลาวคอื 

มีความรูความเขาใจ และความเชี่ยวชาญเฉพาะทางดานการผังเมืองซ่ึงไดรวบรวมจํานวนผูเชี่ยวชาญ และ

ผูปฏิบัติงานดานการผังเมืองจากหนวยงานสวนกลาง ภูมิภาค และทองถิ่น โดยมีเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย คือ 

การสัมภาษณ ซ่ึงเปนการแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ และผูปฏิบัติงานดานการผังเมือง 

โดยกลุมตัวอยางสามารถใหสัมภาษณไดจนเสร็จสิ้นกระบวนการ และสามารถติดตอไดสะดวก เพ่ือนําขอคิดเห็น

และขอเสนอแนะตางๆ ท่ีไดรับเพ่ือสรุปผลการวิจัย การอภิปราย และเสนอแนะแนวทางการกําหนดโครงสราง

และองคประกอบใหมของผังเมืองรวม ตอไป 

สําหรับการกําหนดกลุมตัวอยาง จําเปนตองคัดเลือกเฉพาะผูเชี่ยวชาญ และผูปฏิบัติงานดาน

การผังเมือง ดังน้ี 

1. ผูเช่ียวชาญดานการผังเมือง 

1.1 วาท่ีรอยเอก ธีรพงศ ครุธดิลกานันท โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ กรมโยธาธิการ

และผังเมือง 

1.2 นางสาวสิริกุล เลี้ยงอนันต ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการผังเมือง กรมโยธาธิการ

และผังเมือง 

1.3 นางสาวอัจฉรา ทิพยมณี หัวหนาฝายภาคเหนือ สวนงานผังเมืองรวมจังหวัด สํานักผังประเทศ

และผังภาค กรมโยธาธิการและผังเมือง 

1.4 นายปองพล ทองสมจิตร หัวหนากลุมงานประสานและติดตามมติ  สํานักงาน

คณะกรรมการผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง 

2. ผูปฏิบัติงานดานการผังเมือง 

กําหนดเปนกลุมผูปฏิบัติงานดานการผังเมือง ท่ีปฏิบัติงานตั้งแต 2 ปขึ้นไป เปนผูท่ีมีความรู

ความชํานาญปฏิบัติงานดานผังเมืองในหนวยงานสวนภูมิภาค และหนวยงานทองถิ่น โดยการสัมภาษณ

กําหนดใหเปนการสัมภาษณแบบกลุม และไมระบุรายนามของผูใหสัมภาษณ  

 

การออกแบบเครือ่งมือที่ใชในการวจิัย 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย คือ การสัมภาษณ สรางขึ้นจากการทบทวนทฤษฎี แนวคิด จากการสรุปผล

การวิเคราะหขอมูล และการวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบ เพ่ือเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางแบบเจาะจง มีรายละเอียด ดังน้ี  
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1. วัตถุประสงค เพ่ือสอบถามความคิดเห็น ขอเสนอแนะ และขอความคิดเห็นรวม เก่ียวกับ 

การวาง จัดทํา และการดําเนินการใหเปนไปตามผังเมืองรวม เพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงคของการผังเมือง  

ท่ีสงผลตอการกําหนดโครงสรางและองคประกอบของผังเมืองรวมและการเสนอแนะแนวทางการกําหนด

โครงสรางและองคประกอบใหมของผังเมืองรวม  

2. กลุมตัวอยาง ไดแก ผูเชี่ยวชาญ และผูปฏิบตังิานดานการผงัเมือง  

3. กรอบการสัมภาษณ ผูวิจัยไดเลือกวิธีการสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structured Interview)   

โดยการสัมภาษณเชิงลึก (In- Depth Interview) ซ่ึงตั้งคําถามจาการกําหนดโครงสรางและองคประกอบใหม

ของผังเมืองรวมในเบื้องตน แลวใหผูใหสัมภาษณตอบคําถามซ่ึงเปนการแสดงความคิดเห็นในลักษณะ “เห็นดวย” 

หรือ “ไมเห็นดวย” พรอมกับเสนอแนะแนวทางการกําหนดโครงสรางและองคประกอบใหมของผังเมืองรวม

ตามท่ีผูวิจัยไดสรุปผลการวิเคราะหไว แบงคําถามออกเปน 3 สวน ไดแก  

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูใหสัมภาษณ  

สวนท่ี 2 การแสดงความคดิเหน็ตอโครงสรางและองคประกอบใหมของผงัเมืองรวม 

สวนท่ี 3 การเสนอแนะแนวทางการกําหนดโครงสรางและองคประกอบใหมของผังเมืองรวม 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล  

การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ แบงออกเปนการเก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ 

และการเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ ดังน้ี 

1. การเก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ 

ขอมูลทุติยภูมิสําหรับการวิจัย ไดแก ขอมูลท่ีไดรวบรวมจากการคนควาเอกสารหนังสือ 

ทฤษฎี แนวคิดการกระจายอํานาจ และหลักการวางและจัดทําผังเมือง วิทยานิพนธ และบทความท่ีเก่ียวของ

กับการวางและจัดทําผังเมืองในประเทศไทย การปรับปรุงพระราชบัญญัติการผังเมืองฉบับใหม และ

กรณีศึกษาการผังเมืองของตางประเทศท่ีประสบความสําเร็จ 

2. การเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ 

ขอมูลปฐมภูมิสําหรับการวิจัย ไดแก ขอมูลจากกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวม และ

ขอมูลจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ และผูปฏิบัติงานดานการผังเมือง และเอกสารรายงานการประชุม  

สําหรับการเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการสัมภาษณกําหนดไว 3 วิธี ไดแก  

2.1 การสัมภาษณแบบเผชิญหนา ผูวิจัยสัมภาษณโดยตรงกับผูเชี่ยวชาญ 

2.2 การสัมภาษณผานทางไปรษณียอิเล็กโทรนิกส (Email) ในกรณีท่ีผูใหสัมภาษณไมสะดวก

ใหเขาพบ หรือไมมีเวลาวาง หรืออยูในพ้ืนท่ีหางไกล ซ่ึงผูวิจัยใชสัมภาษณผูปฏิบัติงานดานผังเมือง 

2.3 การสัมภาษณผานทางโทรศัพท ในกรณีท่ีผูใหสัมภาษณไมสะดวกใหเขาพบ หรือไมมี

เวลาวาง หรือตองการสัมภาษณเพ่ิมเติมในบางประเด็น ซ่ึงผูวิจัยใชสัมภาษณผูปฏิบัติงานดานผังเมือง 
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กระบวนการวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยใชวิธีการวิเคราะหเน้ือหา โดยนําขอมูลจากกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวม จํานวน 

142 ผัง (ขอมูล ณ พ.ศ. 2558) การปรับปรุงพระราชบัญญัติการผังเมืองฉบับใหม ขอมูลจากกรณีศึกษาผังเมืองรวม

กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 และผังเมืองของตางประเทศ มาวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบเพ่ือกําหนดโครงสราง

และองคประกอบใหมของผังเมืองรวมในเบื้องตน แลวนําไปสัมภาษณ เพ่ือสอบถามความคิดเห็น และขอเสนอแนะ 

มาพิจารณาประกอบกับผลการทบทวนทฤษฎี แนวคิด ตามกรอบทฤษฎีและแนวคิดการวิจัยท่ีไดกําหนดไว 

 

การตรวจสอบการวิเคราะหขอมูลและผลจากการสัมภาษณ  

ผูวิจัยนําผลการการวิเคราะหขอมูลและผลจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ และผูปฏิบัติงานดาน    

การผังเมือง และการทบทวนทฤษฎี มาวิเคราะหเน้ือหาเพ่ือสรุปผลการวิเคราะหขอมูล ท่ีไดจากการเก็บ

รวบรวมขอมูลท้ังหมด โดยแสดงผลท่ีไดสรุปเปนขอมูลเชิงคุณลักษณะ ซ่ึงมีประเด็นหลักของขอคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะตางๆ เม่ือทําการสรุปผลการวิเคราะหเรียบรอยแลว จึงไดนําผลการวิเคราะหดังกลาว ไปอภิปราย

ผลการวิจัย เพ่ือเสนอแนะแนวทางการกําหนดโครงสรางและองคประกอบใหมของผังเมืองรวม ตอไป 

 

สรุป 

กรอบทฤษฎีและแนวคิดการวิจัย ไดอธิบายลักษณะโครงสรางและองคประกอบของผังเมืองรวม 

ท่ีเปนผลจากการทบทวนทฤษฎี ซ่ึงสงผลตอการวาง จัดทํา และการดําเนินการตามผังเมืองรวมใหบรรลุตาม

เจตนารมณของการผังเมือง ประกอบดวย 

1. โครงสรางของอํานาจ หนาท่ี ภารกิจขององคกร บุคคล และคณะกรรมการตาง  ๆซ่ึงเก่ียวของกับ 

1.1 การวางและจัดทําผังเมืองรวม  

1.2 กระบวนการพิจารณาไตรตรองและใหความเห็นชอบผังเมืองรวม  

2. องคประกอบของผงัเมืองรวม ประกอบดวย  

2.1 การกําหนดเน้ือหาของนโยบายการพัฒนาเมืองรายสาขาเปนสาระสําคัญไวในผังเมืองรวม  

2.2 การจัดทําแผนท่ี/แผนผงั และแผนงาน/โครงการพัฒนาเมืองระยะสั้น/ระยะยาว  

2.3 การจัดทําแผนผังการใชประโยชนท่ีดิน/ขอกําหนดการใชประโยชนท่ีดิน  

2.4 การจัดทําแผนการลงทุนท่ีสอดคลองกับนโยบายและคูขนานไปกับการวางและจัดทํา     

ผังเมืองรวม  

2.5 การกําหนดมาตรการเพ่ือลดความเลี่ยมล้ําจากการใชประโยชนท่ีดินและขอกําหนด

ตามผังเมืองรวม 

ซ่ึงผู วิจัยจะไดนําไปใชเปนกรอบการวิจัย เพ่ือคนหาแนวทางการกําหนดโครงสรางและ

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 เปนพ้ืนท่ีกรณีศึกษาการดําเนินการตามผังเมืองรวม 

การกําหนดประชากร และกลุมตัวอยางในการวิจัย กําหนดกลุมประชากรแบบเฉพาะเจาะจง 

(Purposive Sampling) ซ่ึงเปนผูท่ีมีความรูความเขาใจ และความเชี่ยวชาญเฉพาะทางดานการผังเมือง  

กลุมตัวอยาง คือ ผูเชี่ยวชาญ และผูปฏิบัติงานดานผังเมือง 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย คือ การสัมภาษณ เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางแบบเจาะจง เพ่ือสอบถาม 

ความคิดเห็น และขอเสนอแนะ การสัมภาษณเปนแบบมีโครงสราง (Structured Interview) เนนการสัมภาษณ

เชิงลึก (In- Depth Interview) โดยกําหนดประเด็นคําถามใหผูใหสัมภาษณ แสดงความคิดเห็นเฉพาะประเด็น

คําถามท่ีกําหนดไว  

การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยเลือกวิธีการวิเคราะหเน้ือหา และกําหนดวิธีการตรวจสอบผล      

การวิเคราะหขอมูลและผลการสัมภาษณ ดวยวิธีการตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา (Triangulation)   
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บทที่ 4 

การวาง จัดทํา และการดําเนินการตามผังเมืองรวม 

การศึกษาในบทน้ี เปนการศึกษาภายใตกรอบการวิจัย เพ่ือศึกษาโครงสรางและองคประกอบ

ของผังเมืองรวม โดยการรวบรวมขอมูลจากกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวม จํานวน 142 ผัง (ขอมูล ณ พ.ศ. 2558) 

การศึกษาการดําเนินการตามผังเมืองรวมจากกรณีศึกษาผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 แลวนําผล

การศึกษามาอธิบายลักษณะโครงสรางและองคประกอบของผังเมืองรวมในปจจุบัน และการวิเคราะห          

เชิงเปรียบเทียบตอไป 

 

1. การศึกษากระบวนการวางและจัดทําผังเมืองรวม 

พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ไดกําหนดวิธีดําเนินการจัดทําผังเมืองรวมเพ่ือให       

ผังเมืองรวมมีผลบังคับใชไดตามกฎหมาย ผูวิจัยดําเนินการวิจัยโดยการเก็บขอมูลกฎกระทรวงใหใชบังคับ     

ผังเมืองรวมในระดับเมืองและชุมชนท่ีมีการประกาศใชบังคับแลว นับตั้งแตการประกาศกฎกระทรวงใหใชบังคับ

ผังเมืองรวมระยอง พ.ศ. 2526 (กรมโยธาธิการและผังเมือง, 2558) จนถึงปจจุบัน โดยคัดเลือกขอมูลเฉพาะ

กฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมในระดับเมืองและชุมชนท่ีมีผลบังคับใชอยูในปจจุบัน พ.ศ. 2558 จํานวน

ท้ังสิ้น 142 ผัง (ตารางท่ี 2) ซ่ึง ณ ชวงเวลาท่ีทําการวิจัยผูวิจัยไดดําเนินการรวบรวมและจัดเก็บ ขอมูลน้ัน 

เปนการดําเนินการกอนพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2558 จะประกาศใชบังคับ ประกอบกับ

ปจจุบันยังไมมีกฎกระทรวงฯ ท่ีดําเนินการตาม พ.ร.บ.การผังเมือง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2558 จึงไมมีขอมูลนํามา

วิเคราะห และสรุปผลการวิจัยได  

ดังน้ัน ผูวิจัยจึงดําเนินการรวบรวมและจัดเก็บขอมูลการวางและจัดทําผังเมืองรวม ภายใต

พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ตามกรอบการวิจัยซ่ึงผูวิจัยไดกําหนดไว ประกอบดวย ผูรับผิดชอบ

การจัดทําผังเมืองรวม ผูพิจารณาใหความเห็นชอบผังเมืองรวม และองคประกอบของผังเมืองรวม ดําเนินการ

จัดเก็บขอมูลได ดังน้ี  
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ลํา

ดับ
ที่ 

จังหวัด กฎกระทรวงผังเมืองรวม 
วันที่

ประกาศ 
ผูดําเนินการ หมายเหตุ 

1 สระแกว  เมืองสระแกว  07 ต.ค. 47 อปท.   

2 สุโขทัย  เมืองสวรรคโลก    13 ต.ค. 48 อปท.   

3 พระนครศรีอยุธยา  ชุมชนทาเรือ    20 เม.ย. 49 อปท.   

4 พิจิตร  เมืองพิจิตร  26 เม.ย. 49 อปท.   

5 ระยอง  ชุมชนบานเพ    11 ต.ค. 49 อปท. 
 

6 สระบุรี  เมืองพระพุทธบาท  26 ต.ค. 52 อปท.   

7 สุโขทัย  เมืองสุโขทัย  13 พ.ย. 52 อปท.   

8 อุตรดิตถ  เมืองอุตรดิตถ  21 ธ.ค. 52 อปท.   

9 ปทุมธานี  เมืองทาโขลง-คลองหลวง-รังสิต  28 ธ.ค. 52 อปท.   

10 ระนอง  เมืองระนอง  10 ก.พ. 53 อปท.   

11 ชลบุร ี  เมืองชลบุรี  07 พ.ค. 53 กรม   

12 อุดรธานี  เมืองอุดรธานี  09 ก.ค. 53 อปท.   

13 ชัยนาท   เมืองชัยนาท  15 ก.ย. 53 อปท.   

14 พิษณุโลก  เมืองพิษณุโลก  15 ก.ย. 53 อปท.   

15 พังงา  ชุมชนโคกกลอยและทายเหมือง  02 ก.ค. 53 กรม   

16 สุราษฎรธานี  ชุมชนเกาะแตน  22 ธ.ค. 53 อปท.   

17 ยะลา  เมืองเบตง  16 ก.พ. 54 กรม   

18 ตราด  ชุมชนแหลมงอบ  23 ก.พ. 54 กรม   

19 นครสวรรค  เมืองตาคลี       11 มีค. 54 อปท.   

20 ประจวบคีรีขันธ  ชุมชนกม. 5 22 เม.ย. 54 กรม   

21 สกลนคร  เมืองสกลนคร  22 เม.ย. 54 อปท.   

22 ฉะเชิงเทรา  ชุมชนบางปะกง  27 เม.ย. 54 กรม   

23 ศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ  27 เม.ย. 54 กรม   

24 ยะลา  เมืองยะลา  20 พ.ค. 54 อปท.   

25 ตรัง  เมืองหวยยอด  03 มิ.ย. 54 กรม   

26 ประจวบคีรีขันธ  เมืองประจวบคีรีขันธ  03 มิ.ย. 54 กรม   

27 หนองคาย  เมืองหนองคาย  11 ต.ค. 54 กรม  

28 แพร  เมืองแพร  21 ต.ค. 54 กรม 
 

29 ชลบุร ี  ชุมชนพานทอง-หนองตําลึง  02 ธ.ค. 54 กรม 
 

30 กระบี่  เมืองกระบี่ 23 ธ.ค. 54 กรม 
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ดับ
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จังหวัด กฎกระทรวงผังเมืองรวม 
วันที่

ประกาศ 
ผูดําเนินการ หมายเหตุ 

31 นครสวรรค  เมืองนครสวรรค  23 ธ.ค. 54 กรม 
 

32 เชียงราย  ชุมชนบานเหลา  05 ม.ค. 55 กรม  

33 ราชบุรี  เมืองโพธาราม    03 ก.พ. 55 กรม 
 

34 สระบุรี  ชุมชนวิหารแดง  08 ก.พ. 55 กรม 
 

35 ตรัง  เมืองกันตัง   24 ก.พ. 55 อปท. 
 

36 ฉะเชิงเทรา  ชุมชนบานโพธ์ิ  16 มี.ค. 55 กรม 
 

37 ตาก  เมืองแมสอด  04 เม.ย. 55 กรม 
 

38 ปทุมธานี  เมืองลําลูกกา-บึงยี่โถ   11 เม.ย. 55 กรม 
 

39 พระนครศรีอยุธยา  ชุมชนผักไห-ลาดชะโด  11 เม.ย. 55 กรม 
 

40 พะเยา  ชุมชนแมใจ  11 เม.ย. 55 กรม 
 

41 เชียงราย  ชุมชนบุญเรือง  25 เม.ย. 55 กรม 
 

42 ประจวบคีรีขันธ  ชุมชนไรใหม-ไรเกา 25 เม.ย. 55 กรม 
 

43 พระนครศรีอยุธยา  ชุมชนบางบาล-มหาพราหมณ  25 เม.ย. 55 กรม 
 

44 พระนครศรีอยุธยา  ชุมชนบานแพรก-โรงชาง-มหาราช  16 พ.ค. 50 อปท. 
 

45 นาน  ชุมชนทุงชาง  30 พ.ค. 55 กรม 
 

46 ราชบุรี  เมืองราชบุรี  30 พ.ค. 55 กรม 
 

47 ระยอง  ชุมชนทุงควายกิน-กองดิน  30 พ.ค. 55 กรม 
 

48 เชียงราย  ชุมชนจันจวา  13 มิ.ย. 55 กรม 
 

49 เชียงราย  ชุมชนเวียงชัย  13 มิ.ย 55 กรม 
 

50 พะเยา  ชุมชนดงเจน 15 มิ.ย. 55 กรม 
 

51 ลําพูน  เมืองลําพูน  15 มิ.ย. 55 กรม 
 

52 สุพรรณบุรี  เมืองสุพรรณบุรี  22 มิ.ย. 55 กรม 
 

53 สระบุรี  เมืองหนองแค    27 มิ.ย. 55 อปท. 
 

54 ปราจีนบุรี  เมืองปราจีนบุร ี 04 ก.ค. 55 กรม 
 

55 นครศรีธรรมราช  เมืองปากพนัง     22 ก.ค 55 กรม 
 

56 ระยอง  ชุมชนบานคาย-มาบขา 24 ก.ค 55 กรม 
 

57 พิจิตร  ชุมชนบางไผ  29 ส.ค. 55 กรม 
 

58 พระนครศรีอยุธยา  ชุมชนบางซาย 01 ส.ค. 55 กรม 
 

59 ประจวบคีรีขันธ  ชุมชนกุยบุรี 05 ก.ย. 55 กรม 
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จังหวัด กฎกระทรวงผังเมืองรวม 
วันที่

ประกาศ 
ผูดําเนินการ หมายเหตุ 

60 ชลบุร ี  บริเวณอุตสาหกรรมและชุมชนแหลมฉบัง 30 พ.ย. 55 กรม 
 

61 เมืองวัดสิงห (ชัยนาท) - เมืองทาซุง (อุทัยธานี)  06 ธ.ค. 55 กรม 
 

62 พะเยา  ชุมชนบานถ้ํา 06 ธ.ค. 55 กรม 
 

63 นครศรีธรรมราช  ชุมชนจุฬาภรณ    06 ธ.ค. 55 กรม 
 

64 อุตรดิตถ  เมืองลับแล      11 ธ.ค. 55 อปท. 
 

65 พิจิตร  ชุมชนทับคลอ 11 ธ.ค. 55 กรม 
 

66 เพชรบุรี  ชุมชนบางตะบูน 26 ธ.ค. 55 กรม 
 

67 พะเยา  ชุมชนงิม 29 ธ.ค. 55 กรม 
 

68 เพชรบุรี  ชุมชนบานลาด 06 มี.ค. 56 กรม 
 

69 เชียงราย  ชุมชนแมจัน - สันทราย  2๕ เม.ย.56 กรม 
 

70 กรุงเทพมหานคร  กรุงเทพมหานคร  16 พ.ค. 56 กทม. 
 

71 เชียงใหม  เมืองเชียงใหม  21 พ.ค .56 กรม 
 

72 อางทอง  เมืองปาโมก    02 ก.ค. 56 อปท. 
 

73 สระแกว  เมืองอรัญประเทศ    05 ก.ค. 56 อปท. 
 

74 นาน  ชุมชนเชียงกลาง 05 ก.ค. 56 กรม 
 

75 ลพบุรี  เมืองบานหม่ี          09 ก.ค. 56 อปท. 
 

76 นาน  ชุมชนนานอย 09 ก.ค. 56 กรม 
 

77 อํานาจเจริญ  เมืองอํานาจเจริญ   31 ก.ค. 56 อปท. 
 

78 สงขลา  ชุมชนพะตง-พังลา 02 ส.ค. 56 กรม 
 

79 สมุทรสาคร  ชุมชนบานแพว 25 ก.ย 56 กรม 
 

80 พะเยา  ชุมชนหวยขาวกํ่า 29 พ.ย. 56 กรม 
 

81 กําแพงเพชร  ชุมชนขาณุวรลักษบุรี  04 ต.ค. 56 กรม 
 

82 ชลบุร ี  ชุมชนหัวกุญแจ - หนองไผแกว  04 ต.ค. 56 กรม 
 

83 ชัยภูมิ  ชุมชนลาดใหญ 25 ต.ค. 56 กรม 
 

84 ฉะเชิงเทรา  ชุมชนพนมสารคาม -  เกาะขนุน  01 พ.ย. 56 กรม 
 

85 นราธิวาส  เมืองนราธิวาส  20 ธ.ค. 56 อปท. 
 

86 มหาสารคาม  ชุมชนทาขอนยาง-ขามเรียง  02 ม.ค. 57 กรม  

87 สมุทรปราการ  สมุทรปราการ 05 ก.พ. 57 อปท. 
 

88 สุราษฎรธานี  เมืองนาสาร 13 ก.พ. 57 อปท. 
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ผูดําเนินการ หมายเหตุ 

89 แมฮองสอน  เมืองแมฮองสอน  21 ก.พ. 57 กรม 
 

90 ชัยภูมิ  ชุมชนคอนสวรรค  17 มี.ค. 57 กรม 
 

91 ราชบุรี  เมืองบานโปง    10 ก.พ. 58 กรม 
 

92 ฉะเชิงเทรา  ชุมชนสุวินทวงศ  11 ก.พ. 58 กรม 
 

93 ชลบุร ี  เมืองพัทยา                 02 เม.ย. 58 อปท. 
 

94 มุดหาร  ชุมชนนิคมคําสรอย                20 พ.ค. 58 กรม 
 

95 ชัยภูมิ  ชุมชนหนองบัวระเหว               03 มิ.ย. 58 กรม 
 

96 นราธิวาส  ชุมชนพิกุลทอง     05 มิ.ย. 58 กรม 
 

97 นครปฐม  ชุมชนนครชัยศรี  05 มิ.ย. 58 กรม 
 

98 สมุทรสงคราม  เมืองสมุทรสงคราม     12 มิ.ย. 58 อปท. 
 

99 พิจิตร  เมืองตะพานหิน   17 มิ.ย. 58 อปท. 
 

100 สิงหบุร ี  เมืองสิงหบุร ี 08 ก.ค. 58 กรม 
 

101 อุทัยธานี  เมืองอุทัยธานี  08 ก.ค. 58 อปท. 
 

102 ตรัง  เมืองตรัง  10 ก.ค. 58 กรม 
 

103 จันทบุรี  เมืองทาใหม    10 ก.ค. 58 อปท. 
 

104 พิษณุโลก  ชุมชนนครไทย   14 ก.ค. 58 อปท. 
 

105 ประจวบคีรีขันธ  ชุมชนบานกรูด  14 ก.ค. 58 กรม 
 

106 กําแพงเพชร  ชุมชนสลกบาตร  17 ก.ค. 58 กรม 
 

107 ลพบุรี  ชุมชนลํานารายณ  17 ก.ค. 58 กรม 
 

108 พิษณุโลก  ชุมชนบางระกํา  24 ก.ค. 58 อปท. 
 

109 พะเยา  ชุมชนดอกคําใต  29 ก.ค. 58 กรม 
 

110 พะเยา  ชุมชนเชียงมวน  29 ก.ค. 58 กรม 
 

111 ลําพูน  ชุมชนทากาศ  14 ส.ค. 58 กรม 
 

112 พิษณุโลก  ชุมชนวังทอง  14 ส.ค. 58 อปท. 
 

113 ขอนแกน  เมืองบานไผ    14 ส.ค. 58 กรม 
 

114 นาน  เมืองนาน  18 ส.ค. 58 อปท. 
 

115 แพร  ชุมชนสูงเมน    18 ส.ค. 58 กรม 
 

116 แมฮองสอน  ชุมชนปาย  20 ส.ค. 58 กรม 
 

117 ชัยภูมิ  ชุมชนบานคายหม่ืนแผว  20 ส.ค. 58 กรม 
 

118 ชัยภูมิ  ชุมชนนาหนองทุม  20 ส.ค. 58 กรม 
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หมายเหตุ : กรม  หมายถึง กรมโยธาธิการและผังเมือง 

 อปท. หมายถึง องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ท่ีมา : กรมโยธาธิการและผังเมือง, กฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวม, เขาถึงเม่ือ 28 ธันวาคม 2557, 

เขาถึงไดจาก http://www.dpt.go.th 

 

 

ลํา
ดับ

ที่ 

จังหวัด กฎกระทรวงผังเมืองรวม 
วันที่

ประกาศ 
ผูดําเนินการ หมายเหตุ 

119 ปตตานี  เมืองปตตานี  24 ส.ค. 58 กรม 
 

120 สุราษฎรธานี  ชุมชนเกาะพะงัน    24 ส.ค. 58 อปท. 
 

121 แมฮองสอน  ชุมชนแมสะเรียง  24 ส.ค. 58 กรม 
 

122 แพร  ชุมชนรองกวาง  26 ส.ค. 58 กรม 
 

123 พิษณุโลก  ชุมชนปลักแรด  26 ส.ค. 58 อปท. 
 

124 พระนครศรีอยุธยา  ชุมชนลาดบัวหลวง-สามเมือง  26 ส.ค. 58 กรม 
 

125 ประจวบคีรีขันธ  ชุมชนทับสะแก  01 ก.ย. 58 กรม 
 

126 สตูล  เมืองสตูล  01 ก.ย. 58 อปท. 
 

127 พิจิตร  ชุมชนโพธ์ิประทับชาง  07 ก.ย. 58 กรม 
 

128 พิษณุโลก  ชุมชนบานใหม  07 ก.ย. 58 อปท. 
 

129 พิษณุโลก  ชุมชนวังฆอง  09 ก.ย. 58 อปท. 
 

130 สุพรรณบุรี  เมืองสองพี่นอง    09 ก.ย. 58 อปท. 
 

131 นครปฐม  ชุมชนพุทธมนฑล  09 ก.ย. 58 กรม 
 

132 สงขลา  ชุมชนกําแพงเพชร - นาสีทอง  14 ก.ย. 58 อปท. 
 

133 พิษณุโลก  ชุมชนเนินมะปราง  14 ก.ย. 58 อปท. 
 

134 แพร  ชุมชนเดนชัย - แมจ๊ัวะ  14 ก.ย. 58 กรม 
 

135 ลําปาง  ชุมชนลอมแรด  26 พ.ย. 58 กรม 
 

136 พิษณุโลก  ชุมชนพรหมพิราม  02 ธ.ค. 58 อปท. 
 

137 พิษณุโลก  ชุมชนบางกระทุม  08 ธ.ค. 58 อปท. 
 

138 ตราด  เมืองตราด  08 ธ.ค. 58 อปท. 
 

139 ลพบุรี ชุมชนแกงเสือเตน 08 ธ.ค. 58 กรม 
 

140 ลําปาง  เมืองลําปาง  08 ธ.ค. 58 อปท. 
 

141 ลําปาง  ชุมชนหลวงเหนือ  21 ธ.ค. 58 อปท. 
 

142 พิจิตร  เมืองบางมูลนาก    25 ธ.ค. 58 อปท. 
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1.1 ผูรับผิดชอบการวางและจัดทําผังเมืองรวม  

พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ไดกําหนดผูรับผิดชอบการวางและจัดทําผังเมืองรวม

ในมาตรา 4 ไดแก เจาพนักงานการผงั และเจาพนักงานทองถิ่น  

“เจาพนักงานการผัง ในกรณีท่ีมีการประกาศใชบังคับพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดิน  

ท่ีจะทําการสํารวจเพ่ือวาง จัดทํา หรืออนุมัติผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ หมายความวา เจาพนักงานการผัง

ตามท่ีระบุไวในพระราชกฤษฎีกา ในกรณีท่ีมีการบังคับใชผังเมืองรวม หมายความวา กรมโยธาธิการและผังเมือง 

หรือเจาพนักงานทองถิ่น ผูวางและจัดทําผังเมืองรวม ในกรณีท่ีมีการบังคับใชผังเมืองเฉพาะ หมายความวา ผูวาง

และจัดทําผังเมืองเฉพาะ” (พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518, มาตรา 4 วรรคเจ็ด) 

“เจาพนักงานทองถิ่น ในเขตเทศบาล หมายความวา คณะเทศมนตรี ในเขตสุขาภิบาล 

หมายความวา คณะกรรมการสุขาภิบาล ในเขตขององคการบริหารสวนจังหวัด หมายความวา ผูวาราชการ

จังหวัดหรือนายอําเภอซ่ึงไดรับมอบหมายจากผูวาราชการจังหวัดใหทําการแทน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

หมายความวา ผู วาราชการกรุงเทพมหานครหรือหัวหนาเขตซ่ึงไดรับมอบหมายจากผูวาราชการ

กรุงเทพมหานครใหทําการแทน” (พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518, มาตรา 4 วรรคแปด) 

นอกจากน้ี ยังไดบัญญัติถึง “เจาหนาท่ีดําเนินการ หมายความวา เจาพนักงานทองถิ่น 

หรือองคการหรือบรรษัทของรัฐซ่ึงมีอํานาจ หนาท่ี หรือซ่ึงไดรับมอบหมายใหมีอํานาจหนาท่ีกระทํากิจการให

เปนไปตามผังเมืองเฉพาะ” (พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518, มาตรา 4 วรรคเกา) 

จากการตีความตามมาตรา 4 ผูรับผิดชอบในการวางและจัดทําผังเมืองรวม ประกอบดวย 

กรมโยธาธิการและผังเมือง ในฐานะเจาพนักงานการผัง มีอํานาจหนาท่ีในการวางและ

จัดทําผังเมืองรวมตามท่ีเห็นสมควร ซ่ึงจะตองแจงใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบและตองใหแสดงความคิดเห็น

ตอกรมโยธาธิการและผังเมืองดวย 

เจาพนักงานทองถิ่น มีอํานาจในการวางและจัดทําผังเมืองรวมในพ้ืนท่ีของตน โดยจะตอง

ขออนุมัติการวางและจัดทําผังเมืองรวมจากคณะกรรมการผังเมือง ตามมาตรา 18 จึงจะสามารถดําเนินการ

วางและจัดทําผังเมืองรวมน้ันได และจะตองอยูภายใตการควบคุม ตรวจสอบมาตรฐานทางวิชาการจาก   

กรมโยธาธิการและผังเมือง 

จากการรวบรวมขอมูลกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมอยูในปจจุบัน จํานวน 142 ผัง 

(ตารางท่ี 2) จําแนกผูรับผิดชอบการวางและจัดทําผังเมืองรวมท่ีพบในกฎกระทรวงฯ ซ่ึงดําเนินการ         

โดยเจาพนักงานการผัง (กรมโยธาธิการและผังเมือง) จํานวน 90 ผัง คิดเปนสัดสวนรอยละ 64 และเปน      

กฎกระทรวงฯ ท่ีดําเนินการโดยเจาพนักงานทองถิ่น จํานวน 52 ผัง คิดเปนสัดสวนรอยละ 36 (แผนภูมิท่ี 5) 
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แผนภูมิท่ี 5  สดัสวนผูรับผดิชอบการวางและจัดทําผังเมืองรวม 

 

1.2 ผูพิจารณาไตรตรองและใหความเห็นชอบผังเมืองรวม  

ผูวิจัยไดแบงการศึกษากระบวนการพิจารณาไตรตรองผังเมืองรวม ออกเปน 2 แนวทาง

หลัก ไดแก การพิจารณาไตรตรองและการใหความเห็นผังเมืองรวม และการพิจารณาเห็นชอบผังเมืองรวม 

ซ่ึงเก่ียวของกับบุคคล และคณะกรรมการ อธิบายได ดังน้ี 

1.2.1 การพิจารณาไตรตรองและการใหความเห็นผังเมืองรวม 

พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 กําหนดหนาท่ีของบุคคล ซ่ึงประกอบขึ้น

เปนคณะกรรมการคณะหน่ึง ทําหนาท่ีพิจารณาไตรตรองและใหความเห็นผังเมืองรวมท่ีจัดทําขึ้น โดยเจา

พนักงานการผัง (กรมโยธาธิการและผังเมือง) และเจาพนักงานทองถิ่น (องคกรปกครองสวนทองถิ่น) ไดแก 

1.2.1.1 คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม 

มาตรา 21 เม่ือกําหนดใหมีการวางและจัดทําผังเมืองรวมขึ้นในทองท่ีใด 

ใหผูวาราชการจังหวัดในทองท่ีน้ัน แตงตั้งคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมขึ้นคณะหน่ึง ประกอบดวย ผูแทนองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น ผูแทนกรมโยธาธิการและผังเมือง ผูแทนจากสวนราชการตางๆ และบุคคลในพ้ืนท่ีวาง

ผังท่ีเห็นสมควร รวมกันไมนอยกวา 15 คน และไมเกิน 21 คน ทําหนาท่ีใหคําปรึกษาและความคิดเห็น

เก่ียวกับผังเมืองรวมท่ีกรมฯ หรือเจาพนักงานทองถิ่นเปนผูวางผัง 

1.2.1.2 กรมโยธิการและผังเมือง 

กําหนดใหเจาพนักงานทองถิ่น ผูวางผังจะตองสงรางผังเมืองรวมท่ีจัดทําขึ้น 

ใหกรมฯ พิจารณาใหความเห็น เม่ือกรมฯ พิจารณาแลวเห็นควรใหมีการปรับปรุงแกไข กรมฯจะตองแจงให

กรมโยธาธิการและผังเมือง 90 ผัง องคกรปกครองสวนทองถิ่น 52 ผัง

64 % 

36 % 
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เจาพนักงานทองถิ่นทราบเพ่ือดําเนินการปรับปรุงแกไขแลว ใหกรมฯ นํารางผังเมืองรวมท่ีแกไขปรับปรุง

เรียบรอยเสนอตอคณะกรรมกรผังเมืองเพ่ือขอความเห็นชอบ 

กรณีกรมฯ มีความเห็นใหแกไขปรับปรุงแตเจาพนักงานทองถิ่นผูวางผัง 

ไมเห็นดวยกับกรมฯ ใหทองถิ่นแจงเหตุผลตอกรมฯ แลวเสนอตอคณะกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาชี้ขาด

ตอไป 

ดังน้ัน หนาท่ีของกรมฯในการพิจารณาใหความเห็นผังเมืองรวมน้ัน    

แบงออกเปน 2 ลักษณะ ไดแก การใหความเห็นผังเมืองรวมท่ีเจาพนักงานทองถิ่นเปนผูวางผัง และการ

พิจารณาผังเมืองรวมท่ีเจาพนักงานทองถิ่นเปนผูวางผังในเชิงวิชาการดานผังเมืองและการตรวจสอบความ

ถูกตองเหมาะสมของผังใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานทางผังเมืองท่ีกรมฯ เปนผูกําหนดขึ้น เพ่ือใหผังเมือง

รวมท่ีเจาพนักงานทองถิ่นจัดทําขึ้นเปนไปตามมาตรฐานทางวิชาการผังเมือง  

1.2.2 การพิจารณาใหความเห็นชอบผังเมืองรวม 

พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 กําหนดหนาท่ีของบุคคล ซ่ึงประกอบขึ้น

เปนคณะกรรมการคณะหน่ึง ทําหนาท่ีพิจารณาความเห็นชอบผังเมืองรวมท่ีจัดทําขึ้น โดยเจาพนักงานการผัง 

(กรมโยธาธิการและผังเมือง) และเจาพนักงานทองถิ่น (องคกรปกครองสวนทองถิ่น) และการพิจารณาชี้ขาด

ในกรณีท่ีเจาพนักงานทองถิ่น (องคกรปกครองสวนทองถิ่น) ผูวางผัง มีความเห็นขัดแยงกับความเห็นทาง

วิชาการของกรมโยธาธิการและผังเมือง มีรายละเอียด ดังน้ี 

1.2.2.1 คณะกรรมการผังเมือง 

พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 มาตรา 6 ไดกําหนดคณะบุคคล

คณะหน่ึง เรียกวา “คณะกรรมการผังเมือง” ประกอบดวย 1) กรรมการโดยตําแหนงจากสวนราชการ จํานวน 

7 คน 2) ผูทรงคุณวุฒิทางการผังเมือง จํานวนไมเกิน 7 คน และจะตองไดรับการแตงตั้งจากคณะรัฐมนตรี 

และ 3) กรรมการผูแทนสถาบันองคการอิสระและบุคคลอ่ืนท่ีมีความเก่ียวของกับการผังเมืองจํานวน ไมเกิน 7 คน 

และจะตองไดรับการแตงตั้งจากคณะรัฐมนตรี และมีวาระการดํารงตําแหนงคณะกรรมการผังเมือง คราวละ 

2 ป มีอํานาจและหนาท่ีตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 จําแนกได ดังน้ี 

1. อํานาจในการแตงต้ังคณะอนุกรรมการผังเมือง และคณะที่ปรึกษา     

ผังเมืองรวม 

คณะกรรมการผังเมือง มีอํานาจในการแตงตั้งคณะอนุกรรมการผังเมือง 

เพ่ือกลั่นกรอง ตรวจสอบ หรือ พิจารณาเร่ืองตางๆ ท่ีเก่ียวของกับผังเมือง การวางและจัดทําผังเมือง และ   

เร่ืองอ่ืนๆ ท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการผังเมือง หรือใหความชวยเหลือในการดําเนินกิจการอยางใด

อยางหน่ึงตามท่ีไดรับมอบหมาย แลวใหคณะอนุกรรมการผังเมืองรายงานตอคณะกรรมการผังเมือง  

สําหรับการแตงตั้งคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวม ดาํเนินการตามมาตรา 21 

กําหนดใหผูวาราชการจังหวัดแตละจังหวัดแตงตั้งคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมในแตละทองท่ีท่ีมีการจัดทํา    

ผังเมืองรวม เพ่ือใหคําปรึกษาและความคิดเห็นเก่ียวกับผังเมืองรวมท่ีจัดทําขึ้น สําหรับกรณีท่ีมีการจัดทํา   

ผังเมืองรวมในทองท่ีคาบเก่ียวกัน ตั้งแต 2 จังหวัดขึ้นไป ใหคณะกรรมการผังเมืองมีอํานาจในการแตงตั้ง  

คณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวม 
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2. อํานาจหนาที่ในการอนุมัติผังเมืองรวม 

มาตรา 18 กําหนดใหการวางและจัดทําผังเมืองรวม โดยเจาพนักงาน

ทองถิ่น จะตองไดรับการอนุมัติผังเมืองรวมจากคณะกรรมการผังเมือง ท้ังน้ี คณะกรรมการผังเมือง ยังมี

อํานาจหนาท่ีสั่งใหกรมโยธาธิการและผังเมือง หรือเจาพนักงานทองถิ่นรวมกันวางและจัดทําผังเมืองรวม 

และกําหนดคาใชจายซ่ึงองคการบริหารสวนทองถิ่นจะตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดขึ้นในการวางและ

จัดทําผังเมืองรวม  

3. อํานาจหนาที่ในการพิจารณาผังเมืองรวม 

ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ระบุใหการพิจารณาและ

ใหความเห็นชอบผังเมืองรวมน้ัน เปนหนาท่ีโดยตรงของคณะกรรมการผังเมือง โดยกําหนดใหการพิจารณา    

ผังเมืองรวมดําเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมาย ซ่ึงไดกําหนดหลักเกณฑการพิจารณาผังเมืองรวมในมาตรา

ตางๆ ดังน้ี  

3.1 มาตรา 22 การพิจารณาใหความเห็นชอบผังเมืองรวม กรมฯ หรือ  

เจาพนักงานทองถิ่น ซ่ึงเปนผูวางผังเม่ือดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวมเสร็จเรียบรอยแลว จะตองนํา   

ผังเมืองรวมดังกลาว เสนอตอคณะกรรมการผังเมืองเพ่ือขอความเห็นชอบกอนจึงจะสามารถดําเนินการตาม

กระบวนการกฎหมายตอไปได 

3.2 มาตรา 24 การพิจารณาคํารองของผูมีสวนไดเสีย ตามขั้นตอน

การวางและจัดทําผงัเมืองรวม เม่ือผังเมืองรวมเห็นชอบจากคณะกรรมการผังเมืองแลว จะตองนําผังดังกลาว       

ปดประกาศ 90 วัน เพ่ือใหผูมีสวนไดเสียยื่นคํารองขอแปลงเปลี่ยน แกไข หรือยกเลิก ผังเมืองรวมภายใน  

90 วัน หากมีผูยื่นคํารองฯ กรมฯหรือเจาพนักงานทองถิ่น ซ่ึงเปนผูวางผัง จะตองรวบรวมคํารองฯ ท้ังหมดแลว

เสนอคํารองขอน้ันตอคณะกรรมการผังเมืองพรอมดวยความเห็นของผูวางผัง ความเห็นของคณะท่ีปรึกษา      

ผังเมืองรวม และความเห็นของกรมฯ เสนอตอคณะกรรมการผังเมืองพิจารณา หากคณะกรรมการผังเมือง       

มีมติเห็นชอบดวยกับคํารองขอน้ัน ใหคณะกรรมการผังเมืองสั่งใหกรมฯ หรือเจาพนักงานทองถิ่นแกไข

เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกขอกําหนดดังกลาวในผังเมืองรวมน้ัน แตถาไมเห็นชอบ คณะกรรมการผังเมืองสามารถ

สั่งใหยกคํารองน้ันได 

3.3 มาตรา 26 การขอแกไขกฎกระทรวงผังเมืองรวม ในระหวางท่ี

กฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมประกาศใชบังคับ คณะกรรมการผังเมืองมีอํานาจในการพิจารณาให  

ความเห็นชอบการแกไขปรับปรุงผังเมืองรวมใหเหมาะสมกับสภาพการณและสิ่งแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

หรือเพ่ือประโยชนแหงรัฐ โดยจะตองเสนอผังท่ีจะขอแกไขกฎกระทรวงฯ ดําเนินการตามขั้นตอนพิจารณา

และการใหความเห็นของคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวม ความเห็นของกรมฯ แลวเสนอคณะกรรมการผังเมือง 

เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบการขอแกไขกฎกระทรวงฯ น้ันๆ แลวนําไปปดประกาศ 90 วัน ใหประชาชน

ทราบ และดําเนินการตามมาตรา 24 ตามลําดับ 

3.4 มาตรา 27 การใชประโยชนท่ีดินของประชาชน กรณีท่ีมีการใช

ประโยชนท่ีดินมากอนท่ีกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมจะประกาศใชบังคับถือวาไมมีผลยอนหลัง      

แตหากคณะกรรมการผังเมืองเห็นวาการใชประโยชนท่ีดินของประชาชนดังกลาว ขัดตอนโยบายของผังเมืองรวม     
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ท่ีเก่ียวกับสุขลักษณะ ความปลอดภัยของประชาชน และสวัสดิภาพของสังคมในภาพรวม คณะกรรมการ    

ผังเมืองมีอํานาจหนาท่ีในการกําหนดหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขการใชประโยชนท่ีดิน พรอมท้ังใหมี

หนังสือแจงใหเจาของหรือผูครอบครองท่ีดินแกไขเปลี่ยนแปลงหรือระงับการใชประโยชนท่ีดิน และ

กําหนดใหเจาของหรือผูครอบครองท่ีดินมีสิทธิอุทธรณไดตาม มาตรา 70  

4. หนาที่ในการแนะนําเรื่องตางๆ เกี่ยวกับการผังเมือง 

ตามกระบวนการพิจารณาผังเมืองรวม คณะกรรมการผังเมืองมีหนาท่ี  

ในการแนะนําเร่ืองตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการผังเมือง ซ่ึงเปนการแนะนําของคณะกรรมการผังเมืองท่ีมี

ประโยชนตอการวางและจัดทําผังเมืองรวมในดานนโยบายการพัฒนาเมือง รวมถึงการกําหนดหลักเกณฑ

เงื่อนไขตางๆ เพ่ือลดความเหลี่อมล้ําจากการใชประโยชนท่ีดิน และลดผลกระทบของประชาชนท่ีมีตอ     

การจัดทําผังเมืองรวม โดยในประเด็นน้ี ผูวิจัยไดยกตัวอยาง การทําหนาท่ีของคณะกรรมการผังเมืองในการแนะนํา

เร่ืองท่ีเก่ียวของกับการผังเมือง จากเอกสารสรุปมิติคณะกรรมการผังเมือง และรายงานการประชุมคณะกรรมการ

ผังเมืองในคราวการประชุมคณะกรรมการผังเมือง คร้ังท่ี 7/2553 เม่ือวันท่ี 28 กรกฎาคม 2553 คณะกรรมการ

ผังเมืองไดพิจารณา เร่ือง แนวทางการจัดการปญหาระยะหางระหวางอุตสาหกรรมและชุมชนในพ้ืนท่ีมาบตาพุต 

โดยคณะกรรมการแกไขปญหาการปฏิบัติตามมาตรา 67 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

หรือคณะกรรมการสี่ฝาย (กรมโยธาธิการและผังเมือง, สํานักงานคณะกรรมการผังเมือง, 2554) โดยเสนอ

มาตรการเก่ียวกับแนวปองกัน และพ้ืนท่ีกันชนท่ีประชุมคณะกรรมการผังเมือง ไดพิจารณาแนวทางดังกลาว 

และไดเสนอแนะใหการจัดทําผังเมืองรวม ในพ้ืนท่ีท่ีมีอุตสาหกรรมอยูในเขตผังเมืองรวมจะตองกําหนด

อุตสาหกรรมประเภท 1, 2 และ 3 และกําหนดเกณฑการใชมาตรการทางผังเมืองในการปองกันและแกไข

ผลกระทบการใชท่ีดินอุตสาหกรรมไวในผังเมืองรวม เปนหลักเกณฑสําคัญตอการจัดทําผังเมืองรวม ซ่ึงผูจัดทํา

ผังเมืองรวมไดยึดถือปฏิบัติมาจนถึงปจจุบัน  

นอกจากน้ี คณะกรรมการผังเมือง ยังมีอํานาจ หนาท่ีในการพิจารณา     

ชี้ขาดผังเมืองรวม ในกรณีท่ีเจาพนักงานทองถิ่น และกรมโยธาธิการและผังเมืองมีความเห็นขัดแยงกัน โดยให

ถือวาการตัดสินของคณะกรรมการผังเมืองเปนท่ีสิ้นสุด และใหกรมฯ ดําเนินการตามกฎหมายตอไป 

จากรวบรวมขอมูลการพิจารณาไตรตรองและการใหความเห็นผังเมืองรวม และการพิจารณา

เห็นชอบผังเมืองรวม ผูวิจัยไดสรุปกระบวนการพิจารณาดังกลาว โดยนําเสนอในรูปแผนภูมิ (แผนภูมิท่ี 6) 

เพ่ือใหงายตอการเขาใจและนําไปใชในการวิเคราะหขอมูลตอไป 
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แผนภูมิท่ี 6  กระบวนการพิจารณาไตรตรองและใหความเห็นชอบผังเมืองรวม 

หมายเหตุ : กรมฯ หมายถึง กรมโยธาธิการและผังเมือง 

 

จากการรวบรวมขอมูลกฎกระทรวงฯ จํานวน 142 ผัง (ตารางท่ี 2) พบวา การวางและ

จัดทําผังเมืองรวม จะตองผานการพิจารณาใหความเห็นชอบจากคณะกรรมการผังเมือง ประกอบดวย     

การอนุมัติการวางและจัดทําผังเมืองรวมของเจาพนักงานทองถิ่น ตามมาตรา 18 การพิจาณาใหความเห็นชอบ

ผังเมืองรวม ตามมาตรา 22 และการพิจารณาคํารองของผูมีสวนไดเสีย ตามมาตรา 24 เพ่ือดําเนินการประกาศ

เปนกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมตอไป 

นอกจากน้ี หากภายหลังการประกาศกฎกระทรวงฯ แลว ผูวางผังเห็นควรใหมีการแกไข

กฎกระทรวงฯ ใหเหมาะสมกับสภาพการณและสิ่งแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงไป หรือเพ่ือประโยชนแหงรัฐ 

สามารถเสนอขอแกไขกฎกระทรวงฯ ตามมาตรา 26 วรรคสาม โดยกระบวนการพิจารณาจะตองผาน      

การพิจารณาไตรตรองและการใชความเห็นจากคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวม และกรมฯ กอนนําเสนอ

คณะกรรมการผังเมืองเพ่ือใหความเห็นชอบผังเมืองรวม ซ่ึงเปนกระบวนการเชนเดียวกันกับการพิจารณา   

ผังเมืองรวมตามมาตรา 22 และมาตรา 24  

เม่ือสังเกตจากแผนภูมิท่ี 6 พบวา การพิจารณาเร่ืองตางๆ ของคณะกรรมการผังเมือง 

จะตองดําเนินการตามกระบวนการขั้นตอนการพิจารณาใหความเห็นชอบจากคณะกรรมการผังเมืองทุกเร่ือง

ดังน้ัน คณะกรรมการผังเมือง จึงตองรับผิดชอบในการอนุมัตกิารวางและจัดทําผังเมืองรวม และการพิจารณา
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ไตรตรองและใหความเห็นชอบผังเมืองรวม คิดเปนสัดสวนรอยละ100 เม่ือเปรียบเทียบกับปริมาณจํานวน   

ผังเมืองรวมท่ีเขาสูกระบวนการพิจารณาใหความเห็นชอบตามกฎหมาย  

1.3 องคประกอบของผังเมืองรวม 

พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 (2556) ตามมาตรา 17 ไดกําหนดใหผังเมืองรวม 

จะตองมีองคประกอบของผังเมืองรวม ประกอบดวย  

(1) วัตถุประสงคในการวางและจัดทําผังเมืองรวม  

(2) แผนท่ีแสดงเขตของผังเมืองรวม  

(3) แผนผังซ่ึงจัดทําขึ้นเปนฉบับเดียวหรือหลายฉบับพรอมดวยขอกําหนดโดยมีสาระสาํคญั

ทุกประการหรือบางประการ ดังตอไปน้ี  

(ก) แผนผงักําหนดการใชประโยชนท่ีดินตามท่ีไดจําแนกประเภท  

(ข) แผนผังแสดงท่ีโลง  

(ค) แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง  

(ง) แผนผงัแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภค  

(4) รายการประกอบผัง 

(5) นโยบาย มาตรการและวิธีดําเนินการเพ่ือปฏิบตัิตามวัตถุประสงคของผงัเมืองรวม  

จากการจําแนกขอมูลองคประกอบของผังเมืองรวมในกฎกระทรวงฯ จํานวน 142 ผัง

(ตารางท่ี 3) สามารถอธิบายลักษณะขององคประกอบผังเมืองรวมท่ีพบในกฎกระทรวงฯ ได ดังน้ี 
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ตารางท่ี 3 องคประกอบของผังเมืองรวม จากกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวม จํานวน 142 ผัง 

 

 

ลํา
ดับ

ที ่

จังหวดั กฎกระทรวงผังเมืองรวม 
 วัตถปุระสงค

ของ ผมร. 

แผ
นท

ี่ ผ
มร

. 

แผนผัง 
ขอกําหนดการใช
ประโยชนทีด่ิน 

ขอ
กํา

หน
ดค

มน
าค

ม 

หมายเหต ุ

(ก) (ข) (ค) (ง) 1 2 3 4 5 6 

1  สระแกว  เมืองสระแกว  แผนพัฒนาฯ                           

2  สระบุรี  เมืองพระพุทธบาท  แผนพัฒนาฯ     
 

                    

3  สุโขทัย  เมืองสุโขทัย  แผนพัฒนาฯ     
 

                    

4  อุตรดิตถ  เมืองอุตรดิตถ  แผนพัฒนาฯ     
 

                    

5  ปทุมธาน ี
 เมืองทาโขลง-คลองหลวง-  

 รังสติ  
แผนพัฒนาฯ 

  
  

 
                  

  

6  ระนอง  เมืองระนอง  แผนพัฒนาฯ                           

7  ชลบุรี  เมืองชลบุรี  แผนพัฒนาฯ     
 

                    

8  อุดรธาน ี  เมืองอุดรธาน ี แผนพัฒนาฯ     
 

                    

9  ชัยนาท   เมืองชัยนาท  แผนพัฒนาฯ     
 

                    

10  พิษณุโลก  เมืองพิษณุโลก  แผนพัฒนาฯ     
 

                    

11  สุโขทัย  เมืองสวรรคโลก    แผนพัฒนาฯ     
 

                    

12  พังงา  ชุมชนโคกกลอยและทายเหมือง  แผนพัฒนาฯ     
 

                    

13  สุราษฎรธาน ี  ชุมชนเกาะแตน  
หลักการพัฒนา

อยางยั่งยืน 
    

 
                    

14  ยะลา  เมืองเบตง  แผนพัฒนาฯ     
 

                    

15  ตราด  ชุมชนแหลมงอบ  แผนพัฒนาฯ     
 

                    

16  นครสวรรค  เมืองตาคล ี      แผนพัฒนาฯ     
 

                    

17  พระนครศรีอยุธยา  ชุมชนทาเรือ    แผนพัฒนาฯ     
 

                    

18  ประจวบคีรีขันธ  ชุมชนกม. 5 แผนพัฒนาฯ     
 

                    

19  สกลนคร  เมืองสกลนคร  แผนพัฒนาฯ     
 

                    

20  พิจิตร  เมืองพิจิตร  แผนพัฒนาฯ     
 

                    

21  ฉะเชิงเทรา  ชุมชนบางปะกง  แผนพัฒนาฯ     
 

                    

22 ศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ  แผนพัฒนาฯ     
 

                    

23 ยะลา  เมืองยะลา  แผนพัฒนาฯ     
 

                    

24 ตรัง  เมืองหวยยอด  แผนพัฒนาฯ                          

25 ประจวบคีรีขันธ  เมืองประจวบคีรีขันธ  
แผนพัฒนาฯ / 

แผนจังหวัด 

  
                       

26 หนองคาย  เมืองหนองคาย  แผนพัฒนาฯ       

27 ระยอง  ชุมชนบานเพ    
แผนฯ 

เศรษฐกิจ สังคม 

  
    

28 แพร  เมืองแพร  แผนพัฒนาฯ       

29 ชลบุรี  ชุมชนพานทอง-หนองตําลึง  แผนพัฒนาฯ       

30 กระบ่ี  เมืองกระบ่ี แผนพัฒนาฯ       
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31 นครสวรรค  เมืองนครสวรรค  แผนพัฒนาฯ   
     

32 เชียงราย  ชุมชนบานเหลา  แผนพัฒนาฯ   
    

 

33 ราชบุรี  เมืองโพธาราม    แผนพัฒนาฯ   
    

34 สระบุรี  ชุมชนวิหารแดง  แผนพัฒนาฯ   
    

35 ตรัง  เมืองกันตัง   แผนพัฒนาฯ   
    

36 ฉะเชิงเทรา  ชุมชนบานโพธิ ์ แผนพัฒนาฯ   
    

37 ตาก  เมืองแมสอด  แผนพัฒนาฯ   
    

38 ปทุมธาน ี  เมืองลําลูกกา-บึงยี่โถ   แผนพัฒนาฯ   
    

39 พระนครศรีอยุธยา  ชุมชนผักไห-ลาดชะโด  แผนพัฒนาฯ   
    

40 พะเยา  ชุมชนแมใจ  แผนพัฒนาฯ       

41 เชียงราย  ชุมชนบุญเรือง  แผนพัฒนาฯ       

42 ประจวบคีรีขันธ  ชุมชนไรใหม-ไรเกา แผนพัฒนาฯ       

43 พระนครศรีอยุธยา  ชุมชนบางบาล-มหาพราหมณ  แผนพัฒนาฯ       

44 พระนครศรีอยุธยา  ชุมชนบานแพรก-โรงชาง-มหาราช  แผนพัฒนาฯ       

45 นาน  ชุมชนทุงชาง  แผนพัฒนาฯ       

46 ราชบุรี  เมืองราชบุรี  แผนพัฒนาฯ       

47 ระยอง  ชุมชนทุงควายกิน-กองดิน  แผนพัฒนาฯ       

48 เชียงราย  ชุมชนจันจวา  แผนพัฒนาฯ       

49 เชียงราย  ชุมชนเวียงชัย  แผนพัฒนาฯ       

50 พะเยา  ชุมชนดงเจน แผนพัฒนาฯ      

51 ลําพูน  เมืองลําพูน  แผนพัฒนาฯ      

52 สุพรรณบุรี  เมืองสุพรรณบุรี  แผนพัฒนาฯ      

53 สระบุรี  เมืองหนองแค    แผนพัฒนาฯ       

54 ปราจีนบุรี  เมืองปราจีนบุรี แผนพัฒนาฯ        

55 นครศรีธรรมราช  เมืองปากพนัง     
แผนพัฒนาฯ/ 

โครงการพระราชดําริ 
      

56 ระยอง  ชุมชนบานคาย-มาบขา แผนพัฒนาฯ       

57 พิจิตร  ชุมชนบางไผ  แผนพัฒนาฯ       

58 พระนครศรีอยุธยา  ชุมชนบางซาย แผนพัฒนาฯ       

59 ประจวบคีรีขันธ  ชุมชนกุยบุรี แผนพัฒนาฯ       

60 ชลบุรี 
 บริเวณอุตสาหกรรมและ 

 ชุมชนแหลมฉบัง 
แผนพัฒนาฯ 

  
    

61 เมืองวัดสิงห (ชัยนาท) - เมืองทาซุง (อุทัยธาน)ี แผนพัฒนาฯ      
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62 พะเยา  ชุมชนบานถ้ํา แผนพัฒนาฯ  
    

63 นครศรีธรรมราช  ชุมชนจุฬาภรณ    แผนพัฒนาฯ   
    

64 อุตรดิตถ  เมืองลับแล      แผนพัฒนาฯ   
    

65 พิจิตร  ชุมชนทับคลอ แผนพัฒนาฯ   
    

66 เพชรบุรี  ชุมชนบางตะบูน แผนพัฒนาฯ  
    

67 พะเยา  ชุมชนงิม แผนพัฒนาฯ  
    

68 เพชรบุรี  ชุมชนบานลาด แผนพัฒนาฯ  
    

69 เชียงราย  ชุมชนแมจัน - สันทราย  แผนพัฒนาฯ  
    

70 กรุงเทพมหานคร  กรุงเทพมหานคร  
แผนพัฒนาฯ / 

แผนอ่ืนๆ 

 

    

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  ชุมชนหวยขาวกํ่า แผนพัฒนาฯ  
    

81 กําแพงเพชร  ชุมชนขาณุวรลักษบุรี  แผนพัฒนาฯ  
    

82 ชลบุรี  ชุมชนหัวกุญแจ - หนองไผแกว  แผนพัฒนาฯ  
    

83 ชัยภูม ิ  ชุมชนลาดใหญ แผนพัฒนาฯ   
    

84 ฉะเชิงเทรา  ชุมชนพนมสารคาม -  เกาะขนุน  แผนพัฒนาฯ   
    

85 นราธิวาส  เมืองนราธิวาส  แผนพัฒนาฯ   
    

86 มหาสารคาม  ชุมชนทาขอนยาง-ขามเรียง  แผนพัฒนาฯ   
   

 

87 สมุทรปราการ  สมุทรปราการ แผนพัฒนาฯ   
    

88 สุราษฎรธาน ี  เมืองนาสาร แผนพัฒนาฯ   
    

89 แมฮองสอน  เมืองแมฮองสอน  แผนพัฒนาฯ   
    

90 ชัยภูม ิ  ชุมชนคอนสวรรค  แผนพัฒนาฯ   
    

91 ราชบุรี  เมืองบานโปง    แผนพัฒนาฯ   
    

92 ฉะเชิงเทรา  ชุมชนสุวินทวงศ  แผนพัฒนาฯ   
    

93 ชลบุรี  เมืองพัทยา                 แผนพัฒนาฯ   
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94 มุดหาร  ชุมชนนิคมคําสรอย               แผนพัฒนาฯ   
    

95 ชัยภูม ิ  ชุมชนหนองบัวระเหว              แผนพัฒนาฯ   
    

96 นราธิวาส  ชุมชนพิกุลทอง     แผนพัฒนาฯ   
    

97 นครปฐม  ชุมชนนครชัยศรี  แผนพัฒนาฯ   
    

98 สมุทรสงคราม  เมืองสมุทรสงคราม     แผนพัฒนาฯ   
    

99 พิจิตร  เมืองตะพานหิน   แผนพัฒนาฯ   
    

100 สิงหบุรี  เมืองสิงหบุรี  แผนพัฒนาฯ   
    

101 อุทัยธาน ี  เมืองอุทัยธาน ี แผนพัฒนาฯ   
    

102 ตรัง  เมืองตรัง  แผนพัฒนาฯ   
    

103 จันทบุรี  เมืองทาใหม    แผนพัฒนาฯ   
    

104 พิษณุโลก  ชุมชนนครไทย   แผนพัฒนาฯ   
    

105 ประจวบคีรีขันธ  ชุมชนบานกรูด  แผนพัฒนาฯ   
    

106 กําแพงเพชร  ชุมชนสลกบาตร  แผนพัฒนาฯ   
    

107 ลพบุรี  ชุมชนลํานารายณ  แผนพัฒนาฯ   
    

108 พิษณุโลก  ชุมชนบางระกํา  แผนพัฒนาฯ   
    

109 พะเยา  ชุมชนดอกคําใต  แผนพัฒนาฯ   
    

110 พะเยา  ชุมชนเชียงมวน  แผนพัฒนาฯ   
    

111 ลําพูน  ชุมชนทากาศ  แผนพัฒนาฯ   
    

112 พิษณุโลก  ชุมชนวังทอง  แผนพัฒนาฯ   
    

113 ขอนแกน  เมืองบานไผ    แผนพัฒนาฯ       

114 นาน  เมืองนาน  แผนพัฒนาฯ      

115 แพร  ชุมชนสูงเมน    แผนพัฒนาฯ      

116 แมฮองสอน  ชุมชนปาย  แผนพัฒนาฯ      

117 ชัยภูม ิ  ชุมชนบานคายหมื่นแผว แผนพัฒนาฯ       

118 ชัยภูม ิ  ชุมชนนาหนองทุม  แผนพัฒนาฯ       

119 ปตตาน ี  เมืองปตตาน ี แผนพัฒนาฯ       

120 สุราษฎรธาน ี  ชุมชนเกาะพะงัน    แผนพัฒนาฯ       

121 แมฮองสอน  ชุมชนแมสะเรียง  แผนพัฒนาฯ       

122 แพร  ชุมชนรองกวาง  แผนพัฒนาฯ       

123 พิษณุโลก  ชุมชนปลักแรด  แผนพัฒนาฯ       

124 พระนครศรีอยุธยา  ชุมชนลาดบัวหลวง-สามเมือง แผนพัฒนาฯ       

125 ประจวบคีรีขันธ  ชุมชนทับสะแก  แผนพัฒนาฯ       

126 สตูล  เมืองสตูล  แผนพัฒนาฯ       

127 พิจิตร  ชุมชนโพธิ์ประทับชาง  แผนพัฒนาฯ       
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ที่มา : กรมโยธาธิการและผังเมือง, กฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวม, เขาถึงเม่ือ 28 ธันวาคม 2557, 

เขาถึงไดจาก http://www.dpt.go.th 
 

1.3.1 การจัดทําวัตถุประสงคในการวางและจัดทําผังเมืองรวม 

การกําหนดวัตถุประสงคในการวางและจัดทําผังเมืองรวม มีจุดมุงหมายเพ่ือกําหนด

แนวทางการพัฒนา การดํารงรักษา และสภาพแวดลอมของเมือง ตามนโยบายของผังเมืองรวมท่ีเก่ียวกับ

สุขลักษณะความปลอดภัยของประชาชน และสวัสดิภาพของสังคมในภาพรวม เพ่ือกําหนดหลักเกณฑวิธีการ

และเงื่อนไขการใชประโยชนท่ีดิน การกําหนดโครงการคมนาคมและขนสง และโครงสรางพ้ืนฐาน รวมถึง       
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128 พิษณุโลก  ชุมชนบานใหม  แผนพัฒนาฯ   
    

129 พิษณุโลก  ชุมชนวังฆอง  แผนพัฒนาฯ   
    

130 สุพรรณบุรี  เมืองสองพ่ีนอง    แผนพัฒนาฯ   
    

131 นครปฐม  ชุมชนพุทธมนฑล  แผนพัฒนาฯ   
    

132 สงขลา  ชุมชนกําแพงเพชร - นาสีทอง แผนพัฒนาฯ   
    

133 พิษณุโลก  ชุมชนเนินมะปราง  แผนพัฒนาฯ   
    

134 แพร  ชุมชนเดนชัย - แมจ๊ัวะ  แผนพัฒนาฯ   
    

135 ลําปาง  ชุมชนลอมแรด  แผนพัฒนาฯ   
    

136 พิษณุโลก  ชุมชนพรหมพิราม  แผนพัฒนาฯ   
    

137 พิษณุโลก  ชุมชนบางกระทุม  แผนพัฒนาฯ  
    

138 ตราด  เมืองตราด  แผนพัฒนาฯ  
    

139 ลพบุรี ชุมชนแกงเสือเตน แผนพัฒนาฯ  
    

140 ลําปาง  เมืองลําปาง  แผนพัฒนาฯ   
    

141 ลําปาง  ชุมชนหลวงเหนือ  แผนพัฒนาฯ   
     

142 พิจิตร  เมืองบางมูลนาก    แผนพัฒนาฯ   
    

หมายเหตุ : ผมร. หมายถึง ผังเมืองรวม 

สัญลักษณ :         

  มี 

         ไมมี 

แผนท่ีผมร. = แผนท่ีแสดงเขตของผังเมืองรวม 

แผนผัง หมายถึง 

 (ก) แผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดิน 

     ตามที่ไดจําแนกประเภท 

 (ข) แผนผังแสดงที่โลง 

 (ค) แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง  

 (ง) แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภค 

ขอกําหนดการใชประโยชนท่ีดิน 

1. การควบคุมการใชประโยชนที่ดิน (Land Use Control) 

2. การควบคุมความหนาแนน (Density Control) 

3. ระยะถอนรนจากแนวธรรมชาติ ถนน ที่วางโดยรอบอาคาร (Set Back) 

4. การกําหนดความสูง (Height) 

5. อัตราสวนพื้นที่อาคารรวมกันทุกช้ันของอาคารทุกหลังตอพื้นที่แปลงที่ดิน 

    ที่ใชเปนที่ตั้งอาคาร (Floor Area Ratio: FAR) 

6. ขอกําหนดอื่นๆ  
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การบริการสาธารณะตางๆ ของเมือง เพ่ือใหการบังคับใชผังเมืองรวมมีความสอดคลองกันการพัฒนาเมือง 

(กรมโยธาธิการและผังเมือง, 2552)  

จากการรวบรวมขอมูลองคประกอบของผังเมืองรวมในกฎกระทรวงฯ ตามมาตรา 17 

(1) การกําหนดวัตถุประสงคในการวางและจัดทําผังเมืองรวม (ตารางท่ี 3) พบวา มีการกําหนดวัตถุประสงคฯ 

ไวในกฎกระทรวงฯ ท้ังหมด 142 ผัง ผูวิจัยไดยกตัวอยางวัตถุประสงคในการวางและจัดทํา ผังเมืองรวม ดังน้ี  

“การวางและจัดทําผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือใชเปน

แนวทางในการพัฒนาและการดํารงรักษาเมืองและบริเวณท่ีเก่ียวของหรือชนบท ในดานการใชประโยชน

ในทรัพยสิน การคมนาคมและการขนสง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และสภาพแวดลอมในบริเวณ

แนวเขตตามขอ 2 ใหสอดคลองกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคม ของประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 

และสังคมแหงชาติ” 

กฎกระทรวงใหใชบงัคับผังเมืองรวมเมืองชัยนาท พ.ศ. 2553 

 

“การวางและจัดทําผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือใชเปน

แนวทางในการพัฒนา และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณท่ีเก่ียวของหรือชนบท ในดานการใชประโยชน  

ในทรัพยสิน การคมนาคมและการขนสง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และสภาพแวดลอม ในบริเวณ

แนวเขตตามขอ2 ใหสอดคลองกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ตามแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ”  

กฎกระทรวงใหใชบงัคับผังเมืองรวมเมืองแมสอด จังหวัดตาก พ.ศ. 2555 

 

“การวางและจัดทําผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือใชเปน

แนวทางในการพัฒนาและการดํารงรักษาเมืองและบริเวณท่ี เก่ียวของหรือชนบท ในดานการใชประโยชน  

ในทรัพยสิน การคมนาคมและการขนสง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และสภาพแวดลอม ในบริเวณ

แนวเขตตามขอ2 ใหสอดคลองกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ตามแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ”  

กฎกระทรวงใหใชบงัคับผังเมืองรวมเมืองเชยีงใหม พ.ศ. 2555 

 

“การวางและจัดทําผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือใชเปน

แนวทางในการพัฒนาและการดํารงรักษาเมืองและบริเวณท่ีเก่ียวของหรือชนบท ในดานการใชประโยชน   

ในทรัพยสิน การคมนาคมและการขนสง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และสภาพแวดลอมในบริเวณ

แนวเขตตามขอ2 ใหสอดคลองกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 

และสังคมแหงชาติ”  

กฎกระทรวงใหใชบงัคับผังเมืองรวมเมืองอรัญประเทศ จังหวัดสระแกว พ.ศ. 2556 
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“การวางและจัดทําผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือใชเปน

แนวทางในการพัฒนาและการดํารงรักษาเมืองและบริเวณท่ีเก่ียวของหรือชนบท ในดานการใชประโยชน   

ในทรัพยสิน การคมนาคมและการขนสง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และสภาพแวดลอม ในบริเวณ

แนวเขตตามขอ2 ใหสอดคลองกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ตามแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ”  

กฎกระทรวงใหใชบงัคับผังเมืองรวมเมืองสมุทรสงคราม พ.ศ. 2558 

 

จากตัวอยางการกําหนดวัตถุประสงคของผังเมืองรวม ท้ัง 5 ผัง ผูวิจัยสังเกตเห็นวา

การกําหนดวัตถุประสงคดังกลาว มีความสอดคลองกับนโยบายของการผังเมืองท่ีเก่ียวของกับการใช

ประโยชนท่ีดิน การคมนาคมและขนสง และโครงสรางพ้ืนฐาน โดยอางอิงความสอดคลองกับแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไวดวย 

1.3.2 การจัดทําแผนที่แสดงเขตของผังเมืองรวม 

การจัดทําแผนท่ีแสดงเขตของผังเมืองรวม มีจุดมุงหมายเพ่ือระบุขอบเขตของ     

ผังเมืองรวม ใหเกิดความชัดเจนในการประกาศเขตพ้ืนท่ีวางผังเมืองรวมซ่ึงจะมีผลทางกฎหมายการบังคับใช

ในพ้ืนท่ีเขตผังเมืองรวมน้ันๆ  

จากการจําแนกขอมูลองคประกอบของผังเมืองรวมในกฎกระทรวงฯ ตามมาตรา 

17 (2) แผนท่ีแสดงเขตของผังเมืองรวม (ตารางท่ี 3) พบวา มีการจัดทําแผนท่ีแสดงเขตของผังเมืองรวม  

แนบทายกฎกระทรวงฯ ท้ังหมด 142 ผัง มีรายละเอียดในแผนท่ีดังกลาว ประกอบดวย การกําหนดแนวเขต

การปกครองระดับ จังหวัด อําเภอ ตําบล และหมูบานของทองท่ีในเขตผังเมืองรวม การแสดงเสนทาง

คมนาคมท่ีสําคัญท่ีพาดผานทองท่ีในเขตผังเมืองรวม ซ่ึงแสดงเสนทางแมนํ้า ลําคลอง หนอง บึง ท่ีสําคัญ 

รวมถึงรายละเอียดอ่ืนๆ ทางกายภาพและภูมิศาสตรท่ีสําคัญของทองท่ีในเขตผังเมืองรวม ท้ังน้ี ผูวิจัยได

ยกตัวอยางแผนท่ีแสดงเขตของผังเมืองรวม ปรากฏในแผนท่ี 1 

1.3.3 แผนผังแสดงรายละเอียดของผังเมืองรวม 

การจัดทําแผนผังแสดงรายละเอียดของผังเมืองรวมท่ีจัดทําขึ้น มีจุดมุงหมายเพ่ือจัดทํา

รายละเอียดของผังเมืองรวมตามนโยบายการพัฒนาเมือง ซ่ึงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการใช

ประโยชนท่ีดิน การคมนาคมและการขนสง สาธารณูปโภค และสิ่งแวดลอมของเมือง ตามมาตรา 17 (3) แผนผัง

ซ่ึงทําขึ้นเปนฉบับเดียวหรือหลายฉบับพรอมดวยขอกําหนด โดยมีสาระสําคัญของการจัดทําแผนผังซ่ึงสามารถ

จัดทําแผนผังฉบับเดียวหรือหลายฉบับก็ไดตามความจําเปน เพ่ือนํานโยบายไปสูการบงัคบัใชตามวัตถปุระสงค

ของผังเมืองรวมในดานการใชประโยชนท่ีดิน การกําหนดท่ีโลงของเมือง โครงการคมนาคมและขนสง และ

โครงการกิจการสาธารณูปโภคของเมืองในอนาคต ประกอบไปดวยแผนผัง ดังตอไปน้ี 
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แผนท่ีท่ี 1  แสดงแผนท่ีทายกฎกระทรวงใหใชบงัคับผงัเมืองรวมเมืองลําพูน พ.ศ. 2555 

ท่ีมา : กรมโยธาธิการและผังเมือง, กฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวม, เขาถึงเม่ือ 28 ธันวาคม 2557, 

เขาถึงไดจาก http://www.dpt.go.th 

 

1.3.3.1 แผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดินตามที่ไดจําแนกประเภท 

จุดมุงหมายของการจัดทําแผนผังกําหนดการใชประโยชนท่ีดินตามท่ีได

จําแนกประเภทเพ่ือจําแนกประเภทการใชประโยชนท่ีดิน สงเสริมการพัฒนาการใชประโยชนท่ีดินในเมือง และ

การใชประโยชน ท่ีดินท่ี เหมาะสมกับบทบาทของเ มือง รวมถึ งการ รักษาสภาพแวดลอมพ้ืน ท่ี

สาธารณประโยชนหรือพ้ืนท่ีสีเขียวของเมือง  

การจําแนกประเภทการใชประโยชนท่ีดิน กรมฯ ไดจัดทํามาตรฐานดาน

ผังเมืองจําแนกประเภทการใชประโยชนท่ีดิน ซ่ึงแสดงเปนสัญลักษณแถบสี (ภาพท่ี 11)  โดยมีวัตถุประสงค
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เพ่ือจําแนกประเภทการใชประโยชนท่ีดินเพ่ือสงวนพ้ืนท่ีท่ีมีคุณคาทางธรรมชาติ อนุรักษพ้ืนท่ีท่ีตองการรักษา

ใหคงคุณคาในระยะยาว และเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพในการตั้งถิ่นฐานของชุมชน (เกณฑและมาตรฐาน

ผังเมืองรวม, 2552) การดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และการบริการตางๆ ท่ีเก่ียวของทางสังคม  

จากการจําแนกขอมูลองคประกอบของผังเมืองรวมในกฎกระทรวงฯ ตามมาตรา 17 (3) 

(ก) แผนผังกําหนดการใชประโยชนท่ีดินตามท่ีไดจําแนก (ตารางท่ี 3) พบวา มีการจัดทําแผนผังการใชประโยชน

ท่ีดินพรอมดวยขอกําหนดการใชประโยชนท่ีดินแนบทายกฎกระทรวงฯ ท้ังหมด 142 ผัง โดยจําแนกประเภท

การใชประโยชนท่ีดินและระบุหมายเลขบริเวณท่ีดินประเภทตางๆ เพ่ือใหงายตอการปฏิบัติในการควบคุม

การใชประโยชนท่ีดินตามขอกําหนดการใชประโยชนท่ีดินท่ีไดกําหนดไว ผูวิจัยไดยกตัวอยางแผนผัง

กําหนดการใชประโยชนท่ีดินตามท่ีไดจําแนกประเภท (แผนผังท่ี 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนผงัท่ี 1 แสดงการใชประโยชนท่ีดินตามท่ีไดจําแนกประเภท  

ท่ีมา : กรมโยธาธิการและผังเมือง, กฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวม, เขาถึงเม่ือ 28 ธันวาคม 2557, 

เขาถึงไดจาก http://www.dpt.go.th 
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1.3.3.2 แผนผังแสดงที่โลง  

การจัดทําแผนผังแสดงท่ีโลง มีจุดมุงหมายเพ่ือกําหนดพ้ืนท่ีเปดโลง ซ่ึงเปน

พ้ืนท่ีธรรมชาตใินพ้ืนท่ีเมือง เพ่ือประโยชนสาธารณะ การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม สุขอนามัยท่ีดีของเมือง 

และทัศนียภาพท่ีดีใหเกิดความร่ืนรมย และการพักผอนหยอนใจของประชาชนในเมืองท้ังดานนันทนาการ 

สนามหญา สวนหยอม สวนสาธารณะ สวนปา ฯลฯ โดยเฉพาะในเมืองขนาดใหญท่ีมีความหนานแนนสูง 

และมีความตองการพ้ืนท่ีโลงท่ีเปนพ้ืนท่ีสาธารณะมากขึ้น (กรมโยธาธิการและผังเมือง, 2552) 

จากการจําแนกขอมูลองคประกอบของผังเมืองรวมในกฎกระทรวงฯ ตาม

มาตรา 17 (3) (ข) แผนผังแสดงท่ีโลง (ตารางท่ี 3) พบวา มีการจัดทําแผนผังแสดงท่ีโลงแนบทายกฎกระทรวง

ใหใชบังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 เพียงฉบับเดียว โดยแผนผังแสดงท่ีโลงจัดทําเปนแผนผัง

เสนอแนะ โดยผูวิจัยยังพบขอสังเกตอีกวา แผนผังการใชประโยชนท่ีดินมีการจําแนกประเภทการใชประโยชน

ท่ีดินประเภทท่ีโลงเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม โดยคุณสมบัติของท่ีดินประเภท

ดังกลาว มีความคลายคลึงกับการจัดทําแผนผังแสดงท่ีโลง จึงอาจกลาวไดวา การจัดทําแผนผังแสดงท่ีโลง 

เปนการจัดทําแผนผังท่ีแยกออกมาจากการกําหนดการใชประโยชนท่ีดินประเภทท่ีโลงเพ่ือนันทนาการและ

การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม เพ่ือใหเกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีเขตผังเมืองรวมท่ีมี  

ขนาดใหญ เชน กรุงเทพมหานคร จึงมีการจัดทําแผนผังแสดงท่ีโลงของเมืองไว 

1.3.3.3 แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง  

การจัดทําแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง จุดมุงหมายเพ่ือกําหนด

โครงขายคมนาคมและขนสงในเขตพ้ืนท่ีวางผัง การวางโครงขายถนนภายในเมืองตามขนาดและบทบาท  

ของเมือง โดยกําหนดถนนเดิมขยาย ถนนโครงการพัฒนาตามผังเมืองรวม รวมถึงการกําหนดความกวางของ

ถนนใหมีขนาดเขตทางท่ีเหมาะสมกับเมือง จําแนกประเภท ขนาดถนน (แผนผังท่ี 2) ดังน้ี  

1. ถนนประธาน เปนถนนสายสําคัญท่ีเชื่อมระหวางเมือง เพ่ือการคมนาคม

และขนสงท่ีเชื่อมระหวางภาคท่ีติดตอกันตลอดแนว เหนือ – ใต และ ตะวันออก – ตะวันตก รองรับการเดินทาง

ระยะไกล และใชความเร็วสูง สวนใหญถนนลักษณะดังกลาวจะเปนถนนเลี่ยงเมือง หรือถนนนอกเมือง มีขนาด

เขตทางไมนอยกวา 60 เมตร มีเสนทางคูขนาดเพ่ือแยกการสัญจรเขาสูตัวเมือง เพ่ือควบคุมการเชื่อมตอทางแยก 

หรือถนนตัดผาน โดยทําเปนทางยกระดับแยกออกตางหากอยางชัดเจน (กรมโยธาธิการและผังเมือง, 2552) 

2. ถนนสายหลัก เปนถนนสายสําคัญท่ีเชื่อมโยงระหวางพ้ืนท่ีสวนตางๆ     

ในเมือง ทําหนาท่ีเชื่อมตอระหวางถนนประธานและถนนสายรอง รองรับการเดินทางในเมือง และใชความเร็ว

ปานกลาง สวนใหญถนนลักษณะดังกลาวจะเปนถนนหลักของเมืองท่ีตัดผานตัวเมือง มีขนาดเขตทางไมนอยกวา 

30 เมตร (กรมโยธาธิการและผังเมือง, 2552) 

3. ถนนสายรอง เปนถนนท่ีรองรับการจราจรจากถนนสายหลัก เชื่อมโยง

กับการใชประโยชนท่ีดนิในระดับยาน และทําหนาท่ีเชื่อมตอระหวางถนนสายหลักและถนนสายยอยใชความเร็ว

ระดับปานกลาง – ต่ํา สวนใหญถนนลักษณะดังกลาวจะเปนถนนท่ีตัดผานประเภทการใชประโยชนท่ีดินใน

ยานตางๆ มีการเชื่อมตอถนนหลายสาย และมีถนนสายหลักตัดผาน มีขนาดเขตทางไมนอยกวา 16 เมตร 

(กรมโยธาธิการและผังเมือง, 2552) 
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4. ถนนสายยอย เปนถนนภายในยานการใชประโยชนท่ีดินประเภทตางๆ 

เพ่ือการสัญจรภายในยาน การเชื่อมตอกลุมอาคาร และการเขา – ออก สถานท่ีตางๆ  และทําหนาท่ีเชื่อมตอ

ระหวางถนนสายรองและกลุมอาคาร ใชความเร็วระดับต่ํา มีขนาดเขตทางตั้งแต 6 -12 เมตร (กรมโยธาธิการ

และผังเมือง, 2552) 

จากการจําแนกขอมูลองคประกอบของผังเมืองรวมในกฎกระทรวงฯ ตาม

มาตรา 17 (3) (ค) แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง (ตารางท่ี 3) พบวา มีการจัดทําแผนผังแสดง

โครงการคมนาคมและขนสง จํานวน 140 ผัง โดยแผนผังดังกลาว มีลักษณะเปนผังเสนอแนะเพ่ือใหองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น และหนวยงานของรัฐท่ีมีแผนงาน/โครงการพัฒนาในพ้ืนท่ีเขตผัง นําไปใชเปนแนวทาง

ในการดําเนินการกอสรางถนนตามท่ีกฎกระทรวงฯ ไดกําหนดไว 

นอกจากน้ี จากการศึกษาเอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการ    

ผังเมือง ผูวิจัยพบวา การพิจารณาใหความเห็นชอบผังเมืองรวม มีการกําหนดใหมีการจัดทําแผนผังการใช

ประโยชนท่ีดินเพียงฉบับเดียว เพ่ือลดขั้นตอนและระยะเวลาในการจัดทําผังเมืองรวม จึงทําใหการจัดทํา    

ผังเมืองรวมในตอนน้ันมีการจัดทําแผนผังการใชประโยชนท่ีดินเพียงฉบับเดียว เปนไปตามเงื่อนไข มาตรา 17 

(3) พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ. 2518 

1.3.3.4 แผนผังแสดงโครงการกจิการสาธารณูปโภค  

การจัดทําแผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภค มีจุดมุงหมาย เพ่ือกําหนด 

โครงการกิจการสาธารณูปโภคใหสอดคลองกับขนาดประชากรในเขตพ้ืนท่ีวางผัง ประกอบดวย กิจการประเภท 

ประปา การบําบัดนํ้าเสีย การระบายนํ้า การปองกันนํ้าทวม การจัดการขยะมูลฝอย การไฟฟา การสือ่สารและ

โทรคมนาคม โรงฆาสัตว การดับเพลิง ฯลฯ (กรมโยธาธิการและผังเมือง, 2552: 76-89) ซ่ึงตองอาศัยหลัก

วิศวกรรมในการคํานวณเพ่ือกําหนดมาตรฐาน ขนาด ใหเพียงพอตอความตองการของประชาชนในเมือง และ

จะตองพิจารณาจากภูมิประเทศ โดยเฉพาะความลาดเอียงของพ้ืนท่ีและทิศทางการไหลของนํ้าในการกําหนด

ท่ีตั้งและความเหมาะสมของกิจกรรมใหสอดคลองกับแผนผังการใชประโยชนท่ีดนิ แผนผังโครงการคมนาคม

และขนสง และแผนผังแสดงท่ีโลง อยางเปนระบบ  

จากการจําแนกขอมูลองคประกอบของผังเมองรวมในกฎกระทรวงฯ ตาม

มาตรา 17 (3) (ง) แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภค (ตารางท่ี 3) พบวา มีการจัดทําแผนผังแสดง

โครงการกิจการสาธารณูปโภค แนบทายกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 

เพียงฉบับเดียว โดยมีลักษณะเปนผังเสนอแนะเพ่ือใหทองถิ่นและหนวยงานของรัฐท่ีมีแผนงาน/โครงการ   

ในพ้ืนท่ีวางผังดําเนินการใหเปนไปตามแผนผังโครงการกิจการสาธารณูปโภค 

นอกจากน้ี  ผู วิ จัยพบขอสัง เกตวา การกําหนดโครงการกิจการ

สาธารณูปโภคของในการจัดทําขอกําหนดการใชประโยชนท่ีดิน ไดระบปุระเภท และขนาดกิจการท่ีอนุญาต 

ไมอนุญาต หรืออนุญาตแบบมีเงื่อนไข ในกิจการสาธารณูปโภคบางประเภทไวในพ้ืนท่ีเขตวางผังแลวให

ดําเนินการตามขอกําหนดการใชประโยชนท่ีดินซ่ึงไดระบุรายละเอียดไว 
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แผนผังท่ี 2  แสดงโครงการคมนาคมและขนสง 

ท่ีมา : กรมโยธาธิการและผังเมือง, กฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวม, เขาถึงเม่ือ 28 ธันวาคม 2557, 

เขาถึงไดจาก http://www.dpt.go.th 

 

1.3.3.5 การจัดทําขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน 

การจัดทําขอกําหนดการใชประโยชนท่ีดิน มีจุดมุงหมายเพ่ือควบคุม   

การใชประโยชนท่ีดินใหสอดคลองกับการดําเนินกิจกรรมในเมือง ซ่ึงจะตองสอดคลองกับนโยบายของผงัเมือง

ท่ีเก่ียวของกับสุขลักษณะความปลอดภัยของประชาชน สวัสดิภาพของสังคมในภาพรวม และเพ่ือประโยชน

สาธารณะ (กรมโยธาธิการและผังเมือง, 2552) 

จากการจําแนกองคประกอบของผังเมืองรวมในกฎกระทรวงฯ ตามมาตรา 17 

(3) แผนผังซ่ึงทําขึ้นเปนฉบับเดียวหรือหลายฉบับพรอมดวยขอกําหนด โดยมีสาระสําคัญ ทุกประการหรือบาง

ประการ ดังตอไปน้ี... (ตารางท่ี 3) พบวา มีการจัดทําขอกําหนดการใชประโยชนท่ีดิน จํานวน 142 ผัง และ 

การจัดทําขอกําหนดตามแผนผังแสดงโครงขายคมนาคมและขนสง จํานวน 91 ผัง  
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นอกจากน้ี ยังพบการจัดทําบัญชโีรงงานแนบทายกฎกระทรวงฯ (ภาพท่ี 18) 

ซ่ึงเปนการดําเนินการตามมติของคณะกรรมการผังเมืองท่ีใหมีการกําหนดขนาด ประเภท และชนิดโรงงาน

อุตสาหกรรมประเภทท่ี 1, 2 และ 3 ท่ีอนุญาตใหดําเนินการกอสรางไดในเขตผังเมืองรวมเพ่ือควบคุม 

ประเภท ชนิด และขนาดของโรงงาน 

 

 

ภาพท่ี 18  ตัวอยางบญัชแีนบทายกฎกระทรวงใหใชบังคับผงัเมืองรวมเมืองลาํพูน พ.ศ. 2555 

ท่ีมา : กรมโยธาธิการและผังเมือง, กฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวม, เขาถึงเม่ือ 28 ธันวาคม 2557, 

เขาถึงไดจาก http://www.dpt.go.th 

 

การจัดทําขอกําหนดการใชประโยชนท่ีดิน แบงออกเปน 2 ลักษณะ ไดแก           

การควบคุมการใชประโยชนท่ีดิน (Land Use Control) และการควบคุมความหนาแนน (Density Control)  

1. การควบคุมการใชประโยชนที่ดิน (Land Use Control) ขอกําหนด  

มีลักษณะการกําหนดท่ีเก่ียวของกับการใชประโยชนท่ีดินในกิจกรรมหลัก กิจกรรมอ่ืน และการกําหนดประเภท

และขนาดกิจการท่ีอนุญาตหรือไมอนุญาตใหดําเนินการบางประการท่ีอาจสงผลตอการดํารงชีวิตของประชาชน

เปนสวนใหญ เพ่ือใหการจัดทําแผนผังการใชประโยชนท่ีดินเปนไปตามประเภทการใชประโยชนท่ีไดระบุไว 

ยกตัวอยางเชน โรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน โรงแรม คลังนํ้ามัน คลังกาซปโตรเลียมเหลว คลังสินคา 

การกําจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล การซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ สุสาน สถานสงเคราะหหรือรับเลี้ยงเด็ก สถาบัน 

การศึกษา การเลี้ยงมา โค กระบือ ฯลฯ โดยกฎกระทรวงฯ ทุกฉบับ พบการกําหนดขอกําหนดดงักลาว คดิเปน

สัดสวนรอยละ 100  
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2. การควบคุมความหนาแนน (Density Control) เปนขอกําหนดมี

ลักษณะท่ีกําหนดขึ้นเพ่ือควบคุมประเภท ชนิด ขนาด ของอาคารโดยเก่ียวของกับการใชประโยชนอาคาร   

ท่ีจะอนุญาตหรือไมอนุญาตใหสรางท่ีอาจสงผลตอการดํารงชีวิตของประชาชนเปนสวนใหญ เพ่ือใหการจัดทํา

แผนผังการใชประโยชนท่ีดินเปนไปตามประเภทการใชประโยชนท่ีไดระบุไว ประกอบการควบคุมอาคารสูง 

อาคารขนาดใหญ อาคารขนาดใหญพิเศษ บานเดี่ยว หองแถว ตึกแถว อาคารพักอาศัยรวม อาคารชุด ฯลฯ 

โดยกฎกระทรวงฯ ทุกฉบับ พบการกําหนดขอกําหนดดังกลาว คิดเปนสัดสวนรอยละ 100 

ลักษณะของขอกําหนดดังกลาวท่ีปรากฏในกฎกระทรวงฯ แตละฉบับน้ัน 

มีความแตกตางกันตามวัตถุประสงค และสภาพทางกายภาพของพ้ืนท่ีในเขตผังเมืองรวม ซ่ึงผูวางผังจะตอง

คํานึงถึงวิถีชีวิต สังคมและวัฒนธรรมของเมืองแตละเมือง การใชประโยชนท่ีดินท่ีสอดคลองกับคุณลักษณะ

ทางกายภาพและสภาพแวดลอม และประชาชนของเมือง เม่ือมีการประกาศกฎกระทรวงบังคับใชผังเมืองรวมแลว 

ขอกําหนดการใชประโยชนท่ีดินจะมีผลใชบังคับตามกฎหมายไปดวย  

นอกจากน้ี ผูวิจัยยังพบอีกวา การจัดทําขอกําหนดท่ีตองการควบคุมความ

หนาแนนของเมือง ซ่ึงเปนเมืองขนาดใหญมีจํานวนประชากรมาก หรือมีบทบาทของเมือง (Urbanization) 

จะมีการระบขุอกําหนดการใชประโยชนท่ีดินเพ่ิมเติม ซ่ึงเปนการประยุกตมาตรการควบคุมตางๆ ตามหลัก

วิชาการผังเมือง ซ่ึงผูวิจัยไดรวบรวมขอกําหนด โดยเรียงลําดับท่ีพบมากท่ีสุดไปจนถึงนอยท่ีสุด ดังน้ี 

3. การกําหนดระยะถอยรนจากแนวธรรมชาติ ถนน และที่วางโดยรอบ

อาคาร เพ่ือปองกันผลกระทบจากการรบกวน การบดบังแสงสวาง และการระบายอากาศของอาคารท่ีตั้งอยู

โดยรอบ ไดกําหนดระยะถอยรนจากแนวธรรมชาติ ถนน แนวเขตท่ีดิน อาคาร หรือสถานท่ีอ่ืนๆ ท่ีจําเปน

ตามท่ีเห็นสมควร โดยกฎกระทรวงฯ จํานวน 139 ผัง พบการกําหนดขอกําหนดดังกลาว คิดเปนสัดสวน  

รอยละ 98 

4. การกําหนดความสูงของอาคาร (Height) เพ่ือปองกันผลกระทบจาก

การบดบังแสงสวาง คลื่นสัญญาณ ทัศนียภาพ ของอาคารท่ีตั้งอยูโดยรอบ โดยการกําหนดระยะความสูงหรือ

จํานวนชั้นของอาคาร โดยกฎกระทรวงฯ จํานวน 31 ผัง พบการกําหนดขอกําหนดดังกลาว คิดเปนสัดสวน

รอยละ 22  

5. การกําหนดอัตราสวนพ้ืนที่อาคารรวมกันทุกช้ันของอาคารทุกหลัง

ตอพ้ืนที่แปลงที่ดินที่ใชเปนที่ต้ังอาคาร (Floor Area Ratio: FAR) ควบคุมความหนานแนนของประชากร

กับกิจกรรม โดยสามารถนําไปประยุกตใช เพ่ือสงเสริมใหภาคเอกชนดําเนินกิจการท่ีใหบริการตอสังคม โดยการ

เพ่ิมพ้ืนท่ีสาธารณะ เพ่ือแลกกับการเพ่ิมขึ้นของอัตราสวนพ้ืนท่ีรวมอาคาร เลือกวา FAR Bonus กฎ

กระทรวงฯ จํานวน 7 ผัง พบการกําหนดขอกําหนดดังกลาว คิดเปนสัดสวนรอยละ 5  

และพบขอกําหนดอ่ืนๆ ในกฎกระทรวงฯ จํานวน 3  ผั ง  ไดแก 

กฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 กฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมเมือง

พัทยา พ.ศ. 2558 และกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนนครชัยศรี พ.ศ. 2558 คิดเปนสัดสวน   

รอยละ 2 ประกอบดวย 
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6. การกําหนดอัตราสวนพ้ืนที่วางอันปราศจากส่ิงปกคลุมของแปลงที่ดิน

ที่อาคารต้ังอยูตอพ้ืนที่ใชสอยรวมของอาคาร (Open Space Ratio: OSR) ควบคุมสภาพความแออัดของ

อาคาร เพ่ือใหเกิดพ้ืนท่ีโลงโดยรอบอาคาร  

7. การกําหนดขนาดแปลงที่ดิน (Lot Size) ปองกันปญหาท่ีเกิดขึ้นจาก

สภาพแออัดของอาคาร โดยการกําหนดระยะต่ําสุดของแปลงท่ีดิน  

ท้ังน้ี ผูวิจัยไดสรุปขอกําหนดการใชประโยชนท่ีดินท่ีพบในกฎกระทรวงฯ 

(ตารางท่ี 3) ปรากฏในแผนภูมิท่ี 7 ดังน้ี 

 

 

แผนภูมิท่ี 7  ประเภทขอกําหนดการใชประโยชนท่ีดินท่ีพบในกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวม  

 

จากการศึกษาการจัดทําขอกําหนดการใชประโยชนท่ีดินตามแผนผัง   

การกําหนดการใชประโยชนท่ีดิน (แผนภูมิท่ี 7) พบวา มีการจัดทําขอกําหนดเพ่ือควบคุมการใชประโยชน

ท่ีดิน และการควบคุมความหนาแนนของเมือง รอยละ 100 รองลงมาเปนการจัดทําขอกําหนดระยะถอยรน

จากแนวธรรมชาติ ถนน และท่ีวางโดยรอบอาคาร รอยละ 98 การกําหนดความสูงของอาคาร (Height) รอยละ 22 

การกําหนดอัตราสวนพ้ืนท่ีอาคารรวมกันทุกชั้นของอาคารทุกหลังตอพ้ืนท่ีแปลงท่ีดินท่ีใชเปนท่ีตั้งอาคาร 

(Floor Area Ratio: FAR) รอยละ 5 และการจัดทําขอกําหนดอ่ืนๆ ไดแก การกําหนดอัตราสวนพ้ืนท่ีวางอัน

ปราศจากสิ่งปกคลุมของแปลงท่ีดินท่ีอาคารตั้งอยูตอพ้ืนท่ีใชสอยรวมของอาคาร (Open Space Ratio: OSR) 

การกําหนดขนาดแปลงท่ีดิน (Lot Size) รอยละ 2 ตามลําดับ 

สําหรับการจัดทําขอกําหนดเพ่ือกําหนดการใชประโยชนท่ีดินบริเวณ  

แนวถนนซ่ึงไดกําหนดไวตามแผนผังแสดงโครงขายคมนาคมและขนสง ขอกําหนดมีลักษณะอนุญาตให

ดําเนินการไดเฉพาะกิจกรรม เชน การสรางถนน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ร้ัว กําแพง เปนตน 

สําหรับการกอสรางอาคารจะมีการกําหนดความสูง ท่ีวางริมถนน และระยะถอยรนไวดวย โดยพบกฎกระทรวงฯ 

(ตารางท่ี 3) ท่ีมีการกําหนดขอกําหนดดังกลาว จํานวน 91 ผัง คิดเปนสัดสวนรอยละ 64  
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1.3.4 รายการประกอบแผนผัง 

การจัดทํารายการประกอบแผนผัง มีจุดมุงหมายเพ่ือระบุระยะขอบเขตบริเวณ

หมายเลขของแปลงท่ีดินแตละประเภทในการบังคับใชผังเมืองรวมใหเปนไปตามประเภทการใชประโยชน

ท่ีดินตามท่ีกําหนดไวในแผนผังการใชประโยชนท่ีดิน และระบุโครงการถนนตามแผนผังแสดงโครงการ

คมนาคมและขนสง 

จากการจําแนกขอมูลองคประกอบของผังเมืองรวมในกฎกระทรวงฯ ตามมาตรา 17 (4) 

รายการประกอบแผนผัง (ตารางท่ี 3) พบวา มีการจัดทํารายการประกอบแผนผังแนบทายกฎกระทรวงฯ 

ท้ังหมด 142 ผัง โดยมีลักษณะเปนการบรรยายบริเวณหมายเลขของท่ีดินแตละประเภทการใชประโยชนท่ีดนิ 

ยกตัวอยางรายการประกอบแผนผัง แนบทายกฎกระทรวงฯ ดังน้ี  

“ท่ีดินในบริเวณหมายเลข 1.1 กําหนดไวเปนสีเหลือง ท่ีดินประเภทท่ีอยูอาศัยหนาแนนนอย 

ดานเหนือ จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 106 ... ดานตะวันออก จดเขตทางรถไฟสายเหนือ

ฟากตะวันตก ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข 1136 ฟากเหนือ... ดานตะวันตก จดเสนขนาดระยะ 500 เมตร 

กับศูนยกลางจดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 106....” 

กฎกระทรวงใหใชบงัคับผังเมืองรวมเมืองลําพูน พ.ศ. 2556  

 

1.3.5 การกําหนดนโยบาย มาตรการ และวิธีดําเนินการเพ่ือปฏิบัติตามวัตถุประสงคของ   

ผังเมืองรวม   

การกําหนดนโยบาย มาตรการ และวิธีดําเนินการเพ่ือปฏิบัติตามวัตถุประสงคของ    

ผังเมืองรวม มีจุดมุงหมายเพ่ือกําหนดกลไก มาตรการ วิธีการหรือเงื่อนไขในการดําเนินการตามผังเมืองรวม  

ดังน้ัน การจําแนกขอมูลกฎกระทรวงฯ (ตารางท่ี 3) ผูวิ จัยจึงไดจัดเรียงขอมูล       

การกําหนดนโยบาย มาตรการ และวิธีดําเนินการเพ่ือปฏิบัติตามวัตถุประสงคของผังเมืองรวมได ดังน้ี  

1.3.5.1 การกําหนดนโยบาย 

เปนการกําหนดซ่ึงสอดคลองกับการกําหนดวัตถุประสงคของผังเมืองรวม 

โดยหลักการสําคัญท่ีตองคํานึงถึง คือ การกําหนดนโยบายเพ่ือจัดระบบการใชประโยชนท่ีดิน โครงขาย

คมนาคมขนสงและบริการสาธารณะใหมีประสิทธิภาพ สามารถรองรับและสอดคลองกับการขยายตัวของ  

ชุมชนในอนาคต รวมท้ังสงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม    

ตามลักษณะทางกายภาพ การบริหารและการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมของพ้ืนท่ี และเปนไปตามเจตนารมณของการผังเมือง มาตรา 4 พ.ร.บ. การผังเมือง พ.ศ. 2518   

จากการจําแนกขอมูลองคประกอบของผังเมืองรวมในกฎกระทรวงฯ ตาม

มาตรา 17 (5) นโยบาย มาตรการ และวิธีดําเนินการเพ่ือปฏิบัติตามวัตถุประสงคของผังเมืองรวม พบวา   

กฎกระทรวงฯ ท่ีกําหนดนโยบาย และมาตรา ไดอางอิงถึงนโยบายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาต ิ

ซ่ึงอยูในชวงการประกาศแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี  10 - 11 (พ.ศ. 2550 – 2559) โดยเรียงลําดับนโยบายท่ีพบ ดังน้ี 

(ตารางท่ี 4)  
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ตารางท่ี 4 นโยบายของผังเมืองท่ีปรากฏในกฎกระทรวงใหใชบังคบัผังเมืองรวม จํานวน 142 ผัง  

(เรียงลําดับจากมากท่ีสดุไปจนถงึนอยท่ีสดุ)  

ดา
นที่

 

นโยบายของผังเมืองรวม 
จํานวน 
(ผัง) 

1 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 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 อ่ืนๆ 46 

 

จากการจําแนกขอมูล (ตารางท่ี 4) พบวา มีการกําหนดนโยบายไวใน        

กฎกระทรวงฯ ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มากท่ีสุด จํานวน 133 ผัง คิดเปนสัดสวน

รอยละ 94 รองลงมา ไดแก นโยบายดานการสงเสริมและพัฒนาการบริการทางการศึกษา การบริการทางสังคม     

การสาธารณูปโภคสาธารณูปการใหเพียงพอและไดมาตรฐาน จํานวน 132 ผัง คิดเปนสัดสวนรอยละ 93 ดาน

การสงเสริมและพัฒนาดานท่ีอยูอาศัย พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม และเกษตรกรรมใหสอดคลองกับ      

การขยายตัวของชุมชนและระบบเศรษฐกิจ จํานวน 125 ผัง คิดเปนสัดสวนรอยละ 88 ดานการสงเสริมและ

พัฒนาชุมชนเมืองใหเปนศูนยกลางการบริหาร การปกครองในทุกระดับ จํานวน 98 ผัง คิดเปนสัดสวน     

รอยละ 69 ดานการสงเสริมและพัฒนาระบบโครงขายคมนาคมและขนสง จํานวน 78 ผัง คิดเปนสัดสวน  

รอยละ 55 ดานการสงเสริมและพัฒนาดานการทองเท่ียวทุกประเภท จํานวน 42 ผัง คิดเปนสัดสวน       

รอยละ 30 และ ดานสงเสริมและอนุรักษศิลปวัฒนธรรม และสภาพแวดลอมท่ีมีคุณคาทางศิลปกรรม 

สถาปตยกรรม ประวัติศาสตร และโบราณคดี ใหเปนเอกลักษณของจังหวัด จํานวน 40 ผัง คิดเปนสัดสวน

รอยละ 28 ตามลําดับ 

นอกจากน้ี ยังพบการกําหนดนโยบายอ่ืนๆ โดยเปนการกําหนดดาน     

การอนุรักษพ้ืนท่ีเกษตรกรรม การสงเสริมการพัฒนาอยางยั่งยืนและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (ปรากฏ        

ในกฎกระทรวงท่ีมีพ้ืนท่ีเขตผังเมืองรวมเปนพ้ืนท่ีเกษตรกรรมท่ีสมบูรณ) การสงเสริมและพัฒนาการคา

ชายแดนไทย-ลาว ซ่ึงเปน การจัดเตรียมพ้ืนท่ีรองรับการคาชายแดน (ปรากฏในกฎกระทรวงท่ีมีพ้ืนท่ีเขต   

ผังเมืองรวมอยูบริเวณชายแดน) การสงเสริมและพัฒนาพ้ืนท่ีบริเวณชายฝงทะเล (ปรากฏในกฎกระทรวงท่ีมี
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พ้ืนท่ีเขตผังอยูบริเวณชายฝงทะเล) และการปองกันนํ้าทวมและภัยธรรมชาติ (ปรากฏในกฎกระทรวงท่ีมี

พ้ืนท่ีเขตผังเมืองรวมอยูบริเวณชายฝงทะเล แมนํ้า และเปนท่ีราบลุมนํ้าทวม) จํานวน 46 ผัง คิดเปน       

รอยละ 33 ขอมูลการจําแนกปรากฏในแผนภูมิท่ี 8 

 

 
แผนภูมิท่ี 8  นโยบายท่ีพบในกฎกระทรวงใหใชบงัคับผงัเมืองรวม จํานวน 142 ผงั  
 

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 อ่ืนๆ 

 

1.3.5.2 การกําหนดมาตรการ และวิธีดําเนินการ 

การกําหนดมาตรการและวิธีการดําเนินการตามผังเมืองรวม มีจุดมุงหมาย

เพ่ือกําหนดวิธีการหรือเงื่อนไขในการดําเนินการใหสอดคลองกับการกําหนดนโยบายของผังเมืองรวม       

โดยมีหลักการสําคัญท่ีตองคํานึงถึงเพ่ือสนับสนุนการดําเนินการใหเปนไปตามผังเมืองรวม  

จากการจําแนกขอมูลองคประกอบของผังเมืองรวมในกฎกระทรวงฯ 

จํานวน 142 ผัง (ตารางท่ี 3) พบวา การกําหนดมาตรการถูกผนวกไวกับการจัดทําขอกําหนดฯ ไวแลว    
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โดยมาตรการดังกล่าวมีลักษณะเพื่อควบคุมโดยทั่วไป (ซ่ึงได้อธิบายรายละเอียดไว้แล้วในหัวข้อการจัดทํา
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 เพื่อศึกษาเชิงลึกในข้ันตอนการปฏิบัติให้เป็นไปตามผังเมืองรวม รวมถึงการศึกษาด้านกลไก 
มาตรการ และวิธีการดําเนินการให้เป็นไปตามผังเมืองรวม มีรายละเอียด ดังนี้ 

2.1 ด้านกฎหมาย 
ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 จัดทําโดยสํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร ในฐานะ

เจ้าพนักงานท้องถ่ิน ดําเนินการตามข้ันตอนในพระราชบัญญัติการผังเมือง 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 คร้ังแรก  
เม่ือ พ.ศ. 2535 ดําเนินการปรับปรุงคร้ังที่ 1 เม่ือปี พ.ศ. 2542 ปรับปรุงคร้ังที่ 2 เม่ือปี พ.ศ. 2549 ปัจจุบัน
ดําเนินการปรับปรุงคร้ังที่ 3 และได้ประกาศเป็นกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 แล้ว 
เม่ือวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 (กรุงเทพมหานคร, สํานักผังเมือง, 2556) 

2.2 ด้านนโยบายการพัฒนาเมือง 
กําหนดให้สอดคล้องตามผังภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (กรมโยธาธิการและ    

ผังเมือง, สํานักผังประเทศและผังภาค, 2555) สรุปสาระสําคัญ ได้ดังนี้ 
2.2.1 ส่งเสริมการเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่ง กรุงเทพฯ – เมืองปริมณฑล ได้แก่      

การพัฒนาระบบขนส่งมวลชน ประหยัดพลังงานและคล่องตังสูง และส่งเสริมให้มีที่อยู่อาศัยกับแหล่งงาน  
ในเมืองเดียวกัน  

2.2.2 ส่งเสริมบริการสาธารณะและสวัสดิการให้เพียงพอ-ทั่วถึง ได้แก่ การลดความเหลื่อมล้ํา
ทางสังคม และการแก้ปัญหาความยากจน  

2.2.3 การกําหนดวิสัยทัศน์ของกรุงเทพมหานครในปี พ.ศ. 2563 ซ่ึงได้กําหนดให้กรุงเทพมหานคร 
เป็น “มหานครน่าอยู่อย่างยั่งยืน” การเป็นเมืองมหานคร ใน 3 ด้าน ได้แก่ เมืองมหานครระดับโลก Gateway 
เมืองมหานครแห่งสิ่งแวดล้อม Green และ เมืองมหานครแห่งคุณภาพชีวิตที่ดี Good Life (กรุงเทพมหานคร, 
สํานักผังเมือง, 2556)  

2.2.4 พัฒนากรุง เทพฯ และปริมณฑลให้เป็น เ มืองแบบเมืองหลายศูนย์กลาง 
(Polycentric) และพัฒนาเมืองตามแนวคิดเมืองกระชับ (Compact City) เพื่อการใช้ทรัพยากร อย่างประหยัด 
และการรักษาสภาพแวดล้อมที่ดี (Green City)  

2.2.5 อนุรักษ์สภาพแวดล้อมของเมือง และสงวนรักษาพื้นที่เกษตรกรรม และชายฝั่งทะเล  
โดยกําหนดพื้นที่ย่านชนบทและเกษตรกรรมไว้บริเวณชานเมือง  

2.2.6 ควบคุมกิจกรรมด้านอุตสาหกรรมให้อยู่ ในบริเวณนิคมอุลสาหกรรม ย่าน
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 

สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร จัดทําเอกสารซ่ึงแสดงวัตถุประสงค แผนผัง นโยบาย 

มาตรการ และวิธีดําเนินการเพ่ือปฏิบัติตามวัตถุประสงคของผังเมืองรวม ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง 

พ.ศ.2518 มาตรา 17 มีรายละเอียดดังน้ี  

2.3.1 การกําหนดวัตถุประสงคในการวางและจัดทําผังเมืองรวม  

มีวัตถุประสงคเพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนากรุงเทพมหานครใหเปนเมืองนาอยู 

เปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจ วิทยาการของประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต และศนูยกลางการบริหาร

และการปกครองของประเทศ มีเอกลักษณ ดานศิลปวัฒนธรรมของชาติ ตลอดจนเปนเมืองตนแบบในดาน

การรักษาสภาพแวดลอมทางธรรมชาต ิรวมไปถึงลดการใชพลังงานและลดการปลอยกาซเรือนกระจกเพ่ือบรรเทา

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

2.3.1.1 สงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยพัฒนาบริการทางสังคม สาธารณูปโภค 

และสาธารณูปการ ใหเพียงพอและไดมาตรฐาน 

2.3.1.2 สงเสริมการเปนศูนยกลางดานธุรกิจและพาณิชยกรรมของประเทศและ

ภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต โดยการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกใหมีความพรอม 

ตอการลงทุนในระดับท่ีสามารถแขงขันได 

2.3.1.3 สงเสริมการเปนศูนยกลางดานการทองเท่ียวและการเปนทางผานเขา-ออก

ของประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยการพัฒนาแหลงทองเท่ียวและการบริการ  

2.3.1.4 สงเสริมการเปนศูนยกลางการบริหารราชการของประเทศและเปนท่ีตั้ง

ของสถาบันท่ีสําคัญของประเทศและองคการระหวางประเทศ โดยการพัฒนายานสถาบันราชการและ

องคการระหวาง ประเทศใหมีภาพลักษณท่ีสงางาม  

2.3.1.5 สงเสริมความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทางและการขนสง 

โดยการพัฒนาและเชือ่มโยงระบบขนสงมวลชน และโครงขายการคมนาคมขนสงใหสมบูรณและมีประสิทธิภาพ 

2.3.1.6 สงเสริมความสมดุลของท่ีอยูอาศัยและแหลงงาน เพ่ือลดการเดินทาง    

โดยการพัฒนา ปรับปรุง และฟนฟูยานท่ีอยูอาศัยในเขตเมืองชัน้ใน และพัฒนาศูนยชุมชนชานเมือง  

2.3.1.7 สงเสริมอุตสาหกรรมการผลิตท่ีไมสงผลกระทบตอสภาพแวดลอมของเมือง 

และการผลิตท่ีตองใชทักษะ แรงงานฝมือ และเทคโนโลยีชั้นสูงท่ีไมมีความเสี่ยงตออุบัติภัยและปราศจาก

มลพิษ 

2.3.1.8 ดํารงรักษาพ้ืนท่ีเกษตรกรรมท่ีมีความอุดมสมบูรณ โดยการบริหารจัดการ

การเติบโต ของเมืองเพ่ือใหเกิดการพัฒนาเมืองแบบกระชับ  

2.3.1.9 สงเสริมความเปนเอกลักษณทางดานศิลปวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานคร

และของชาติ โดยการอนุรักษและฟนฟูสถานท่ีและวัตถุท่ีมีคุณคาทางศิลปกรรม สถาปตยกรรม 

ประวัติศาสตร และโบราณคดี  
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2.3.1.10 สงเสริมและรักษาระบบนิเวศนโดยการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติท่ีคงคุณคา 

และการบํารุงรักษาและฟนฟูคุณภาพสิง่แวดลอม  

2.3.1.11 สงเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน โดยการปองกันและบรรเทา

ปญหาภัยพิบัติ จากธรรมชาติและจากการกระทําของมนุษย  

2.3.1.12 สงเสริมการแกไขปญหาภาวะโลกรอน โดยการลดการใชพลังงาน และ

เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว เพ่ือชวยลดกาซเรือนกระจก 

2.3.2 การจัดทําแผนที่แสดงเขตของผังเมืองรวม 

จัดทําแผนท่ีแสดงเขตของผังเมืองรวมไว เชนเดียวกับผังเมืองรวมอ่ืนๆ เพ่ือบอก

แนวเขตผังเมืองรวมใหชัดเจนตอการปฏิบัติ 

2.3.3 การจัดทําแผนผัง 

ผังเมืองรวมกรุงเทพฯ เปนผังเมืองรวมเพียงฉบับเดียว ท่ีมีการจัดทําแผนผังตาม

มาตรา 17 ครบทุกฉบับ (แผนภูมิท่ี 9) อธิบายพอสังเขป ดังน้ี  

2.3.3.1 แผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดินตามที่ไดจําแนกประเภท  

กําหนดการใชประโยชนท่ีดินไดจําแนกประเภทการใชประโยชนท่ีดิน

ออกเปน 12 ประเภท โดยแสดงประเภทการใชประโยชนท่ีดินเปนสัญลักษณสี (ภาพท่ี 11) ซ่ึงเปนไปตาม

เกณฑและมาตรฐานผังเมืองรวม ของกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยแผนผังการใชประโยชนท่ีดินท่ีจัดทําขึ้น       

จะจัดทําพรอมกับขอกําหนดการใชประโยชนท่ีดินซ่ึงกฎหมายกําหนดใหจัดทําควบคูกัน  

1. การจัดทําขอกําหนด การจัดทําแผนผังการใชประโยชนท่ีดิน จะมีการจัดทํา

ขอกําหนดควบคุมกิจกรรมการใชประโยชนท่ีดินในผังเมืองรวม จําแนกกิจกรรมได 3 ลักษณะ ไดแก 

1.1 การกําหนดกิจกรรมหลักท่ีอนุญาต ในการใชประโยชนท่ีดินของ

ท่ีดินแตละประเภท เชน ท่ีดินประเภทท่ีอยูอาศัยหนาแนนนอย กิจกรรมหลัก ไดแก บานเดี่ยว หรือการอยูอาศัย   

ท่ีไมหนาแนน และการกําหนดกิจกรรมท่ีเก่ียวเน่ือง ไดแก รานคา โรงเรียน สถานพยาบาล เปนตน  

1.2 การกําหนดกิจกรรมท่ีอนุญาตโดยมีเงื่อนไข ซ่ึงเปนกิจกรรมท่ีมี

ขนาดใหญ และสงผลกระทบตอสภาพแวดลอมชุมชน หรือความสามารถในการใหบริการของสาธารณูปโภค 

จึงตองกําหนดเงื่อนไขกิจกรรมท่ีอนุญาตในการใชประโยชนท่ีดินแตละประเภทไวเพ่ือกําหนดท่ีตั้งให

เหมาะสม เชน ตั้งอยูบนถนนท่ีมีความกวางเพียงพอ หรือตั้งอยูใกลสถานีรถไฟฟาขนสงมวลชน เปนตน  

1.3 การกําหนดกิจกรรมท่ีไมอนุญาต ซ่ึงเปนกิจกรรมท่ีสงผลกระทบตอ

สภาพแวดลอมและความเดือดรอนรําคาญ และความปลอดภัยชุมชน เชน โรงงานท่ีกอใหเกิดมลพิษหรือ

อาคารท่ีมีขนาดใหญ จึงตองกําหนดเปนกิจกรรมท่ีไมอนุญาตในการใชประโยชนท่ีดินแตละประเภทไว 

นอกจากน้ี การควบคุมกิจกรรมดงกลาว จะตองกําหนดกิจกรรมจําแนก

ตามประเภทการใชประโยชนท่ีดินใหสอดคลองกับแผนผังการใชประโยชนท่ีดินท่ีไดกําหนดไว ซ่ึงตองพิจารณา

ตั้งแตการกําหนดประเภท ขนาดของโรงงาน กิจการท่ีอนุญาตและไมอนุญาตใหดําเนินการ การกําหนดความสูง

ของอาคาร สิ่งปลูกสราง (Building Height) ท่ีอนุญาตและไมอนุญาตใหกอสราง การกําหนดอัตราสวนพ้ืนท่ี

อาคารตอพ้ืนท่ีดิน (Floor Area Ratio: FAR) การกําหนดอัตราสวนพ้ืนท่ีวางตออาคารรวม (Open Space 
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Ratio: OSR) การกําหนดระยะถอยรนอาคาร (Set Back) และการกําหนดขนาดและสัดสวนของแปลงท่ีดิน 

(Lot Size)  

ยกตัวอยางขอกําหนดในแผนผังการใชประโยชนท่ีดิน “การใชประโยชน

ท่ีดินประเภทท่ีพักอาศัยหนาแนนนอย ย.1 (สีเหลือง) กําหนดใหเปนเพ่ือรองรับการขยายตัวของการอยูอาศัย

บริเวณชานเมืองท่ีมีสภาพสิ่งแวดลอมท่ีดี โดยควบคุมระดับความหนาแนนบางเบา เพ่ือการอยูอาศัยประเภท

บานเดี่ยว มีขอกําหนดท่ีควบคุมการใชประโยชนท่ีดินใหเปนไปตามวัตถุประสงคดังกลาว ประกอบดวย    

ขอกําหนด FAR : 1 : 1, OSR : รอยละ 40 ความสูงของอาคารไมเกิน 12 เมตร ระยะถอยรนท่ีวางดานหนา 

ดานขาง และดานหลังของอาคารไมนอยกวา 2 เมตร และมีขนาดแปลงท่ีดินต่ําสุดไมนอยกวา 100 ตร.วา” 

2.3.3.2 แผนผังแสดงที่โลง  

เปนการกําหนดพ้ืนท่ีสาธารณะ พ้ืนท่ีนันทนาการ การรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดลอมและสภาพทางภูมิทัศนในเขตเมือง และการสงวนรักษาท่ีโลงเพ่ือการปองกันและแกไขปญหา

อุทกภัยของกรุงเทพมหานคร โดยการจัดทําแผนผังดังกลาว ไดจัดทําเปนแผนผังเสนอแนะในการพัฒนาเมือง 

2.3.3.3 แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง  

เปนการกําหนดการพัฒนาโครงขายถนนสายหลักและถนนสายรอง และ

การพัฒนาโครงขายทางพิเศษในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

สําหรับการพัฒนาระบบชนสงมวลชนทางราง มีการจัดทําแผนแมบท

เฉพาะการพัฒนาระบบขนสงมวลชนในกรุงเทพมหานครแยกออกจากสวนของผังเมืองตางหาก โดยเร่ิมจาก

การพัฒนารถไฟฟา หรือ BTS ซ่ึงดําเนินการโดยสํานักขนสงและการจราจร กรุงเทพมหานคร  

2.3.3.4 แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภค  

เปนการกําหนดโครงการกิจการสาธารณูปโภค ไดแก การกําหนดท่ีตั้ง

โรงงานบําบัดนํ้าเสีย ซ่ึงเปนกิจการท่ีมีอยูเดิมลงไปในแผนผัง โดยจัดทําเปนขอเสนอแนะในการพัฒนาเมือง  

สําหรับการจัดทําแผนการระบายนํ้า การปองกันและบรรเทาภัยท่ีเกิดจาก

อุทกภัยในเขตกรุงเทพมหานคร สํานักควบคุมระบายนํ้า กรุงเทพฯ ไดจัดทําแผนการปองกันนํ้าทวม และเปน

ผูรับผิดชอบหลักในการจัดทําแผนดังกลาว แยกออกจากงานผังเมืองอยางชัดเจน 

2.3.4 รายการประกอบผัง  

มีการจัดทําตามท่ีกฎหมายกําหนดไว เชนเดียวกับผังเมืองรวมอ่ืนๆ  

2.3.5 การกําหนดนโยบาย มาตรการ และวิธีดําเนินการใหเปนไปตามผังเมืองรวม  

สํานักผังเมือง กรุงเทพฯ ไดกําหนดนโยบาย มาตรการ และวิธีดําเนินการท่ีสําคัญ ดังน้ี  

2.3.5.1 การควบคุมความหนาแนนของอาคาร  

เพ่ือใหสอดคลองกับขีดความสามารถในการรองรับดานสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ ในแตละยาน ไดแก 

1. การกําหนดอัตราสวนพ้ืนท่ีอาคารตอพ้ืนท่ีดิน (Floor Area Ratio: FAR) 

2. การกําหนดอัตราสวนพ้ืนท่ีวางตออาคารรวม (Open Space Ratio: OSR) 

3. การกําหนดระยะถอยรนอาคาร (Set Back) 
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4. การกําหนดขนาดและสดัสวนของแปลงท่ีดิน (Lot Size) 

5. การกําหนดความสงูหรือจํานวนชั้นของอาคาร (Building Height)  

2.3.5.2 การสงเสริมการพัฒนาเมืองของภาคเอกชน 

เพ่ือสงเสริมใหผูประกอบการไดรับอัตราสวนพ้ืนท่ีอาคารรวมตอพ้ืนท่ีดิน

ท่ีเพ่ิมขึ้น (FAR Bonus) ซ่ึงภาคเอกชนจะตองดําเนินการใหมีพ้ืนท่ีสาธารณะตามท่ีระบุไวในกฎกระทรวงฯ 

จึงจะสามารถขอเพ่ิมความสูง (FAR Bonus) ไดในอัตราสวนไมเกิดรอยละ 20 จากอัตราสวนพ้ืนท่ีอาคารรวม

ตอพ้ืนท่ีดินตามขอกําหนดการใชประโยชนท่ีดินในแตละประเภท ไดแก อัตราสวนพ้ืนท่ีวางเพ่ือประโยชน

สาธารณะ อัตราสวนของพ้ืนท่ีจอดรถบริเวณสถานีรถไฟฟา การกําหนดอัตราสวนของพ้ืนท่ีกักเก็บนํ้า (แกมลิง) 

การกอสรางอาคารประหยัดพลังงาน และการกอสรางท่ีอยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอยหรือผูอยูอาศัยเดิมใน

พ้ืนท่ีโครงการ 

สําหรับวิธีการพัฒนาแปลงท่ีดินซ่ึงเปนท่ีตั้งของโบราณสถานท่ีไดรับ   

การขึ้นทะเบียน หรือจากแปลงท่ีดินอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม สํานักผังเมือง กรุงเทพฯ ไดกําหนด

วิธีการโอนสิทธิการพัฒนา (TDR) ไปยังแปลงท่ีดินบริเวณท่ีไดรับการสงเสริมการพัฒนา ไดแก บริเวณใน

ระยะรัศมี 500 เมตร โดยรอบสถานีรถไฟฟาขนสงมวลชน โดยการดําเนินการใหหนวยงานท่ีระบุไวใน      

ผังเมืองรวม เปนผูดําเนินการ (กฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร, 2556) 

จากการศึกษาการวางและจัดทําผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ดําเนินการโดยเจาพนักงาน

ทองถิ่น (สํานักผังเมือง กรุงเทพฯ ) เปนการศึกษาองคประกอบของผังเมืองรวม ตามมาตรา 17 ซ่ึงผล

การศึกษา ผูวิจัยพบวา ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครน้ัน ดําเนินการจัดทํารายละเอียดของผังเมืองรวมได

ครบถวนตามกฎหมายท่ีระบุไว ซ่ึงในหัวขอตอไปจะเปนการศึกษาการดําเนินการตามผังเมืองรวม ซ่ึงจะแสดง

ใหเห็นผลการบังคับใชผังเมืองรวมกรุงเทพฯ แลวจะไดนําขอมูลจากการศึกษาไปวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบ

ตอไป  

2.4 การดําเนินการตามผังเมืองรวม 

ผูวิจัย ไดศึกษาการบังคับใชผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 จากการประเมินผล

การบังคับใชกฎกระทรวงฯ ในเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการผังเมือง คร้ังท่ี 9/2558 เม่ือวันท่ี 

27 สิงหาคม 2558 เร่ือง การรายงานการประเมินผลการบังคับใชกฎกระทรวงฯ และการปรับปรุงผังเมืองรวม  

สามารถอธิบายผลการบังคับใชผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 ได ดังน้ี 

2.4.1 การใชประโยชนที่ดิน 

บริเวณเมืองเกา เยาวราช เขตสัมพันธวงศ กําหนดการใชประโยชนท่ีดินประเภท

พาณิชยกรรม พ.3 (สีแดง) มีขอกําหนด FAR ซ่ึงกําหนดไวท่ี 7:1 ปจจุบันมีการกอสรางรถไฟฟาสายสีนํ้าเงิน

ผานถนนเจริญกรุง ทําใหยังไมมีการดําเนินการพัฒนาตามมาตรการดังกลาว 

บริเวณพ้ืนท่ีหัวสนามบินสุวรรณภูมิ (ก.1) เขตลาดกระบัง เกิดการรองเรียนของ

ประชาชนเน่ืองจากมีความตองการใชประโยชนท่ีดินและกิจกรรมท่ีขัดแยงกับประเภทการใชประโยชนท่ีดิน 

ท่ีกําหนดไวในแผนผังฯ ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีทางนํ้าไหลผาน (Flood way) และการกําหนดประเภทการใชประโยชน 
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บริเวณพ้ืนท่ีอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม ก.2 (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว)   

ฝงธนบุรี เขตตลิ่งชัน เขตบางแค เขตทวีวัฒนา มีการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมของพ้ืนท่ีเกษตรกรรม

จากการขยายตัวของเมืองและการพัฒนาระบบขนสงมวลชนทางราง ทําใหเกิดความตองการใชประโยชนท่ีดิน

และการประกอบกิจการท่ีขัดแยงกับประเภทการใชประโยชนท่ีดินซ่ึงไดกําหนไวในแผนผังฯ ไดแก การขอผอนผัน

ใหสามารถประกอบกิจการขนสงและคลังสินคาได การขอใหสามารถประกอบกิจการประเภทบานแถวหรือ

ตึกแถวโดยไมกําหนดขนาดแปลงท่ีดินต่ําสุดในการจัดสรร และสามารถสรางอาคารสูงไดเกิน 12 เมตร 

จากตัวอยางขางตน พบวา การบังคับใชผังเมืองรวมเกิดปญหาความขัดแยงของ

กิจกรรมกับประเภทการใชประโยชนท่ีดิน ซ่ึงเปนผลมาจากการพัฒนาระบบขนสงมวลชนทางราง ทําใหเกิด

การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมอยางรวดเร็วการกําหนดประเภทการใชประโยชนท่ีดินจึงไมสอดคลองกับ

กิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจริงในพ้ืนท่ีท่ีกําลังจะเปลี่ยนแปลงจากการขยายตัวของเมืองและการพัฒนาระบบขนสง

มวลชนทางรางทําใหเกิดผลประโยชนในการพัฒนาตามศักยภาพของพ้ืนท่ี โดยบริเวณท่ีมีการเปลี่ยนแปลง

มากท่ีสุด คือ บริเวณพ้ืนท่ีสองฟากท่ีมีโครงการรถไฟฟา ไดแก  

2.4.1.1 โครงการรถไฟฟาสายสีมวง (บางซ่ือ-บางใหญ) เขตจตุจักร บางซ่ือ 

2.4.1.2 โครงการรถไฟฟาสายสีนํ้าเงิน (บางซ่ือ-ทาพระ) เขตจตุจักร บางซ่ือ 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 (บางซ่ือ-ตลิ่งชัน) เขตจตุจักร บางซ่ือ บางพลัด 

ตลิ่งชัน (บางซ่ือ-รังสิต) เขตจตุจักร หลักสี่ ดอนเมือง   

ซ่ึงในปจจุบันยังไมมีการวางแผนการใชประโยชนท่ีดินเพ่ือรองรับการขยายตัวของ

เมืองและการพัฒนาระบบขนสงมวลชนทางรางในกรุงเทพฯ 

2.4.2 การพัฒนาเครื่องมือดําเนินการตามผังเมืองรวม 

สํานักผังเมืองกรุงเทพ ไดดําเนินการศึกษามาตรการ กลไก และเคร่ืองมือท่ีใช

ดําเนินการพัฒนาเมือง แบงเปนมาตรการ 3 สวน ไดแก มาตรการควบคุม มาตรการพัฒนา และมาตรการ

สรางความเปนธรรม มีรายละเอียด ดังน้ี 

2.4.2.1 มาตรการควบคุม  

การควบคุมความหนาแนน ของการใชประโยชนท่ีดินและอาคาร อาศัย

เคร่ืองมือ หรือมาตรการ โดยแบงเปนมาตรการเชิงลบ (Negative measures) เชน การควบคุมการใชประโยชน

ท่ีดิน การจัดทําแผนผังพัฒนาโครงการขนาดใหญ  (Planned unit development: PUD) และการอนุญาต

การใชประโยชนท่ีดินพิเศษ (Special use permit) และมาตรการเชิงบวก (Positive measures) เชน   

การการสงวนสิทธ์ิการใชประโยชนท่ีดิน (Land reservation) และการจัดทําแผนงบประมาณโครงสรางพ้ืนฐาน 

(Capital improvement program หรือ CIP) เพ่ือจัดทําผังโครงการพิเศษ โดยกําหนดใหจัดทําผังเมืองเฉพาะ

เพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีท่ีมีความสําคัญพิเศษในเขตผังเมืองรวม 
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2.4.2.2 มาตรการพัฒนา 

การกําหนดมาตรการท่ีสงเสริมพัฒนารูปแบบใหมๆ เพ่ือพัฒนาและ

สงเสริมใหเกิดการพัฒนาพ้ืนท่ีใหเปนไปตามแผนผังการใชประโยชนท่ีดินท่ีไดจําแนกประเภทการใชประโยชน

ท่ีดินไวในเขตผังเมืองรวม เชนการกําหนดยานสงเสริมการลงทุน (Investment promotion zone) การสงเสริม

การพัฒนาพ้ืนท่ีรอบสถานีขนสงมวลชนทางราง (TOD) และการเพ่ิมอัตราสวนพ้ืนท่ีอาคารรวมตอพ้ืนท่ีดิน  

(Floor area ratio bonus หรือ FAR bonus) ซ่ึงแนวทางดังกลาว ในตางประเทศนิยมนํามาใชเปนเคร่ืองมือ

สําคัญในการชี้นําการพัฒนาของเอกชนใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน ซ่ึงชวยสงเสริมท่ีดินเอกชนและรัฐให

สามารถเพ่ิมความหนาแนนของอาคารในแปลงท่ีดินไดมากกวาท่ีกําหนดไวในขอกําหนดการใชประโยชนท่ีดนิ 

และเพ่ือใหบรรลุเปาหมายดานนโยบายสาธารณะในการเพ่ิมพ้ืนท่ีพักอาศัยใหแกผูมีรายไดนอย ผูสูงอายุและ     

ผูพิการในเขตผังเมืองรวมดวย  

2.4.2.3 มาตรการสรางความเปนธรรม 

การกําหนดมาตรการเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําของประชาชนจากการ

กําหนดประเภทการใชประโยชนท่ีดินท่ีแตกตางกันในแตละยาน โดยกําหนดวิธีการโอนและซ้ือขายความ

หนาแนน / สิทธิการพัฒนา (TDR) และการกําหนดคาธรรมเนียมผลกระทบจากการพัฒนา (DIF) จากภาระ

ทางการเงินท่ีเพ่ิมขึ้นใหคุมทุนกับผลประโยชนท่ีประชาชนพ่ึงไดรับ และสามารถบรรลุวัตถุประสงคของ      

การผังเมืองในการสรางสภาพแวดลอมของเมืองท่ีดีไดอยางมีประสิทธิภาพ 

สรุป จากศึกษาการดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 เปน   

ผังเมืองท่ีมีการกําหนดองคประกอบของผังเมืองรวม และการกําหนดขอกําหนดการใชประโยชนท่ีดินท่ีมีนโยบาย 

มาตรการ และวิธีดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคของผังเมืองรวม ครบถวนตาม พ.ร.บ. การผังเมือง 

พ.ศ. 2518 แตยังขาดการพัฒนาท่ีเปนระบบทําใหการกําหนดประเภทการใชประโยชนท่ีดินไมสอดคลองกับ

การใชประโยชนท่ีดินในปจจุบัน ซ่ึงเกิดจากการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของเมืองท่ีเปนโครงการลงทุน  

ขนาดใหญ ทําใหเกิดปญหาการใชประโยชนท่ีดินไมเปนไปตามแผนผังการใชประโยชนท่ีดิน หรือบางพ้ืนท่ี  

ไมเกิดการพัฒนาการกําหนดประเภทกิจกรรมหลักในพ้ืนท่ีไมสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาในพ้ืนท่ี  

นอกจากน้ี ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 ไดกอใหเกิดความเหลื่อมล้ําจากการควบคุม

การใชประโยชนท่ีดินในเขตผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครซ่ึงมีขอกําหนดท่ีควบคุมการใชประโยชนท่ีดินท่ีเขมงวด

กวาพ้ืนท่ีเขตผังเมืองรวมโดยรอบปริมณฑล ทําใหกิจกรรมบางประเภท เชน บานจัดสรร โรงงานอุตสาหกรรม 

ขยายตัวเขาไปยังพ้ืนท่ีโดยรอบ ทําใหเกิดปญหาการใชประโยชนท่ีดินท่ีไมตอเน่ืองและความเหลื่อมล้ําจาก

การใชประโยชนท่ีดินประเภทเดียวกันแตมีขอกําหนดท่ีเขมงวดตางกัน รวมถึงการกอสรางอาคารท่ีบดบัง   

ภูมิทัศนของเมืองในพ้ืนท่ีชานเมือง และการกระจุกตัวของสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเฉพาะในเขตเมือง 

ดานการบังคับใชผังเมืองรวม การกําหนดมาตรการ วิธีการดําเนินการ กลไกสําคัญเพ่ือผลักดันให

เกิดการพัฒนา และการสนับสนุน จากกฎหมายหลักดานการผังเมืองของประเทศ ไมมีความชัดเจนในการ

ปฏิบัติในเปนไปตามผังเมืองรวม ทําใหการกําหนดเคร่ืองมือบังคับใชตามแผนผังการใชประโยชนท่ีดินท่ีได

กําหนดไวทําไดยาก ซ่ึงในกฎหมายหลักดานการผังเมืองของตางประเทศ ไดกําหนดเคร่ืองมือการบังคับใชให

เปนไปตามผังเมือง โดยกําหนดการขออนุญาตการใชประโยชนท่ีดิน (Land Use permit) เพ่ือใหทองถิ่น
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ตรวจสอบกิจกรรมท่ีจะดําเนินการในพ้ืนท่ีใหถูกตองตามผังเมืองเสียกอนซ่ึงชวยลดปญหาการใชท่ีดินผิด

ประเภทของภาคเอกชนได ตอมาเม่ือสํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร ในฐานเจาพนักงานทองถิ่น ตองการออก

ขอกําหนดในเร่ืองดังกลาว แตไมสามารถดําเนินการได เน่ืองจากติดขัดทางดานขอกฎหมายวาดวยการผังเมือง

ของประเทศไทยท่ีไมไดกําหนดบัญญัติในเร่ืองการขออนุญาตการใชประโยชนท่ีดิน (Land Use permit) ไว  

 

3. สรุป 

3.1 การวางและจัดทําผังเมืองรวม  

พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 กําหนดกระบวนการวางและจัดทําผังเมืองรวม 

เพ่ือใหผังเมืองรวมมีผลบังคับใชไดตามกฎหมาย ผูวิจัยดําเนินการวิจัยโดยการจัดเก็บขอมูล โดยคัดเลือกขอมูล

กฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมในระดับเมืองและชุมชนท่ีมีผลบังคับใชอยูในปจจุบัน (ขอมูล ณ พ.ศ. 2558) 

จํานวนท้ังสิ้น 142 ผัง ดําเนินการศึกษาตามกรอบการวิจัย ประกอบดวย  

3.1.1 โครงสรางของอํานาจ หนาท่ี ภารกิจขององคกร บุคคล และคณะกรรมการตางๆ 

เก่ียวของกับ 

3.1.1.1 การวางและจัดทําผังเมืองรวม  

3.1.1.2 กระบวนการพิจารณาไตรตรองและใหความเห็นชอบผังเมืองรวม  

3.1.2 องคประกอบของผังเมืองรวม ประกอบดวย  

3.1.2.1 การกําหนดเน้ือหาของนโยบายการพัฒนาเมืองรายสาขาเปนสาระสําคัญ

ไวในผังเมืองรวม  

3.1.2.2 การจัดทําแผนท่ี/แผนผัง และแผนงาน/โครงการพัฒนาเมืองระยะสั้น/

ระยะยาว  

3.1.2.3 การจัดทําแผนผังการใชประโยชนท่ีดิน/ขอกําหนดการใชประโยชนท่ีดิน  

3.1.2.4 การจัดทําแผนการลงทุนท่ีสอดคลองกับนโยบายและคูขนานไปกับการวางและ

จัดทําผังเมืองรวม  

3.1.2.5 การกําหนดมาตรการเพ่ือลดความเลื่อมล้ําจากการใชประโยชนท่ีดินและ

ขอกําหนดตามผังเมืองรวม 

3.2 การศึกษาการดําเนินการตามผังเมืองรวม  

ผูวิจัยไดศึกษาเชิงลึกในขั้นตอนการปฏิบัติใหเปนไปตามผังเมืองรวม รวมถึงการศึกษาดาน

กลไก มาตรการ และวิธีการดําเนินการใหเปนไปตามผังเมืองรวมจากกรณีศึกษาผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2556 ซ่ึงดําเนินการโดยสํานักผังเมือง กรุงเทพฯ ในฐานะเจาพนักงานทองถิ่น กําหนดองคประกอบของ

ผังเมืองรวม และการกําหนดขอกําหนดการใชประโยชนท่ีดิน และมีนโยบาย มาตรการ และวิธีดําเนินการให

เปนไปตามวัตถุประสงคของผังเมืองรวมครบถวนตาม พ.ร.บ. การผังเมือง พ.ศ. 2518  แตเน่ืองจากยังขาด

การพัฒนาท่ีเปนระบบทําใหเกิดปญหาการดําเนินการใหเปนไปตามผังเมืองรวม สรุปสาระสําคัญได ดังน้ี 

3.2.1 การกําหนดประเภทการใชประโยชนท่ีดินไมสอดคลองกับการใชประโยชนท่ีดิน    

ในปจจุบัน 
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3.2.2 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของเมืองซ่ึงเปนโครงการลงทุนขนาดใหญ ไมสอดคลอง

กับการกําหนดการใชประโยชนท่ีดินตามผังเมืองรวม เกิดปญหาการใชประโยชนท่ีดินไมเปนไปตามแผนผัง   

การใชประโยชนท่ีดิน หรือบางพ้ืนท่ีไมเกิดการพัฒนา การกําหนดประเภทกิจกรรมหลักในพ้ืนท่ีไมสอดคลอง

กับแนวทางการพัฒนาในพ้ืนท่ี  

3.2.3 เกิดความเหลื่อมล้ําในการควบคุมการใชประโยชนท่ีดินในเขตผังเมืองรวม

กรุงเทพมหานครซ่ึงมีขอกําหนดท่ีควบคุมการใชประโยชนท่ีดินท่ีเขมงวดกวาพ้ืนท่ีเขตผังเมืองรวมโดยรอบ

ปริมณฑล ทําใหกิจกรรมบางประเภท เชน บานจัดสรร โรงงานอุตสาหกรรม ขยายตัวเขาไปยังพ้ืนท่ีโดยรอบ 

รวมถึงการสรางอาคารท่ีบดบังภูมิทัศนของเมืองในพ้ืนท่ีชานเมือง และการกระจุกตัวของสาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการเฉพาะในเขตเมือง 

3.2.4 การกําหนดมาตรการ วิธีดําเนินการ กําหนดสิทธิการพัฒนาของภาคเอกชนติดขัด

ในดานการบริหารจัดการท่ีไมสามารถชี้นําการพัฒนาใหเกิดขึ้นในพ้ืนท่ีสงเสริมไดเทาท่ีควร ทําใหการปฏิบัติ

ตามแผนผังการใชประโยชนท่ีดินเกิดปญหาการใชท่ีดินผิดประเภทของภาคเอกชน 

3.2.5 ติดขัดทางดานขอกฎหมาย ในการกําหนดเคร่ืองมือการขออนุญาตการใชประโยชน

ท่ีดิน (Land Use permit) เน่ืองจากพ.ร.บ.พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ไมไดมอบอํานาจดังกลาวไว 
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บทที่ 5 

การวิเคราะหขอมูลเชิงเปรียบเทียบ 

จากการทบทวนทฤษฎี แนวคิด การศึกษาการวางผังเมืองในประเทศไทยและการปรับปรุง

พระราชบัญญัติการผังเมืองฉบับใหม กรณีศึกษาผังเมืองของตางประเทศ การรวบรวมขอมูลกฎกระทรวงให

ใชบังคับผังเมืองรวม และการศึกษาการดําเนินการตามผังเมืองรวมจากกรณีศึกษาผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร 

พ.ศ.2556 ผูวิจัยไดนําผลการศึกษาดังกลาว มาดําเนินการวิเคราะหขอมูลเชิงเปรียบเทียบเพ่ือคนหา      

แนวทางการกําหนดโครงสรางและองคประกอบใหมของผังเมืองรวม โดยกําหนดขั้นตอนการวิเคราะหขอมูล 

ดังน้ี  

1. การวิเคราะหขอมูลจากผลการศกึษาเพ่ืออธิบายลักษณะโครงสรางและองคประกอบผงัเมืองรวม 

2. การวิเคราะหขอมูลเชิงเปรียบเทียบจากผลการศึกษาและการวิเคราะหขอมูล เพ่ือกําหนด

โครงสรางและองคประกอบใหมของผังเมืองรวมในเบื้องตน 

3. การสัมภาษณผูเชีย่วชาญและผูปฏิบตัิงานดานผงัเมือง  

4. การตรวจสอบผลการวิเคราะหขอมูลและผลการสัมภาษณ เพ่ือนําไปสูการอภิปรายผล และ 

การเสนอแนะแนวทางการกําหนดโครงสรางและองคประกอบใหมของผังเมืองรวม 

 

1. การวิเคราะหขอมูลจากผลการศึกษาเพ่ืออธิบายลักษณะโครงสรางและองคประกอบผังเมืองรวม 

ผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลจากกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวม จํานวน 142 ผัง (ตารางท่ี 2) พบวา    

การวาง จัดทํา และการดําเนินการตามผังเมืองรวม อาศัยอํานาจแหงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518

กําหนดอํานาจ หนาท่ี ขององคกร บุคคล และคณะกรรมการ ประกอบดวย การกําหนดองคกร บุคคล 

ผูรับผิดชอบการวางและจัดทําผังเมืองรวม การกําหนดใหมีคณะกรรมการในขั้นตอนการพิจารณาและ       

ใหความเห็นชอบผังเมืองรวม การกําหนดรายละเอียดองคประกอบของผังเมืองรวม มีผลการวิเคราะห ดังน้ี 

1.1 องคกร บุคคล ผูรับผิดชอบการจัดทําผังเมืองรวม 

กฎกระทรวงฯ ทุกฉบับ ดําเนินการตามกระบวนการวางและจัดทําผังเมืองรวม มีองคกร 

บุคคล ผูรับผิดชอบการจัดทําผังเมืองรวม แบงออกเปน 2 กลุม ไดแก เจาพนักงานการผัง หมายถึง กรมโยธาธิการ

และผังเมือง มีอํานาจหนาท่ี แบงเปน 2 ลักษณะ ไดแก อํานาจหนาท่ีในการจัดทําผังเมืองรวมตามท่ีเห็นสมควร 

ซ่ึงจะตองแจงใหทองถิ่นทราบและขอความเห็นจากทองถิ่นน้ันๆ ดวย และอํานาจหนาท่ี ในการกํากับ หรือ

สนับสนุน ใหคําปรึกษาในดานวิชาการ ตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่นรองขอ 

เจาพนักงานทองถิ่น หมายถึง องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีหนาท่ีวางและจัดทําผังเมืองรวม

ในพ้ืนท่ีเขตการปกครองของตน แตหากทองถิ่นไมพรอมดําเนินการวางผังดวยตัวเอง สามารถรองขอใหกรมฯ 
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ดําเนินการหรือสนับสนุน ใหคําปรึกษาในดานวิชาการ ซ่ึงทองถิ่นน้ันๆ จะตองรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดขึ้น

เก่ียวกับการจัดทําผังเมืองรวมน้ัน 

ผลจากการรวบรวมขอมูลกฎกระทรวงฯ พบวา ในชวง 10 ปหลัง ตั้งแต พ.ศ. 2548 – 2558 

มีการวางและจัดทําผังเมืองรวมโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพ่ิมมากขึ้น สวนหน่ึงเปนผลมาจากนโยบาย

การถายโอนภารกิจดานการผังเมืองใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นของรัฐบาล ตามพระราชบัญญัตกิารกําหนด

ขั้นตอนวิธีการกระจายอํานาจใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548  

ขอแตกตาง ท่ีผูวิจัยพบจากการดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวม โดยเจาพนักงานการผัง 

(กรมโยธาธิการและผังเมือง) กับเจาพนักงานทองถิ่น (องคกรปกครองสวนทองถิ่น) สามารถสรุปเปนตาราง

เปรียบเทียบได ดังน้ี (ตารางท่ี 5) 

 

ตารางท่ี 5  เปรียบเทียบการดําเนินการวางและจัดทําผงัเมืองรวม โดยเจาพนักงานการผัง และเจาพนักงาน 

ทองถิ่น 

ประเด็น/เร่ือง ขอแตกตาง 

เจาพนักงานการผัง เจาพนักงานทองถิ่น 
1. บทบาทและ

อํานาจหนาที่ 

- กํากับ ดูแลงานดานผังเมืองของประเทศ  

- ใหความชวยเหลือดานวิชาการแกทองถิ่น

ในการวางและจัดทําผังเมืองรวม 

- ตรวจสอบมาตรฐานดานผังเมือง และให

ความเห็นทางวิชาการในการวางและจัดทํา

ผังเมืองรวมที่ดําเนินการโดยเจาพนักงาน

ทองถิ่น 

- เสนอผังเมืองรวมใหอนุกรรมการผังเมือง

พิจารณากล่ันกรอง และเสนอคณะกรรมการ

ผังเมืองเห็นชอบผังเมืองรวมน้ัน 

- ดําเนินการวางผังในระดับเมืองและชุมชน    

ในเขตการปกครองของตน  

- หากทองถิ่นไมพรอมดําเนินการวางผังดวย

ตัวเอง สามารถรองขอใหกรมฯ ดําเนินการหรือ

สนับสนุน ใหคําปรึกษาในดานวิชาการได  

- การรองขอใหกรมฯ เปนผูวางผังให ทองถิ่น

จะตองรับผิดชอบคาใชจายที่ เกิดขึ้นเก่ียวกับ

การจัดทําผังเมืองรวมน้ันฯ 

การวางและ

จัดทําผังเมือง

รวม 

- มีฐานะเปนเจาพนักงานการผัง ตามมาตรา 

4 พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ. 2518 มีหนาที่

วางและจัดทําผังเมืองรวมตามที่เห็นสมควร 

โดยจะตองแจงใหทองถิ่นน้ันๆ ทราบ  

- จั ด ให มีก า รรั บฟ ง ความคิ ด เ ห็ นจ าก

ประชาชนและทองถิ่นในพื้นที่เขตวางผัง 

- เม่ือวางผังเรียบรอยแลว ตองเสนอรางผัง
เพื่อขอคําปรึกษา คําแนะนํา และความเห็น
เชิงพื้นที่จากคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมใน
ทองที่เขตวางผังน้ัน 
 

- มีฐานะเปนเจาพนักงานทองถิ่น ตามมาตรา 4  

พ.ร.บ.การผังเมือง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 มีหนาที่

วางและจัดทําผังเมืองรวมในเขตการปกครอง

ของตน โดยจะตองแจงใหกรมฯ ทราบ  

- ขออนุมัติการวางผังจากคณะกรรมการผังเมือง 

- จัดใหมีการรับฟงความเห็นจากประชาชน 

- เ ม่ือวางผังเรียบรอยแลว ตองเสนอรางผัง   

เพื่อขอคําปรึกษา คําแนะนํา และความเห็น 

เชิงพื้นที่จากคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม แลวสง

ความเห็นน้ัน ใหกรมฯ พิจารณาใหความเห็นไป

พรอมกัน 
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ตารางท่ี 5 เปรียบเทียบการดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวม โดยเจาพนักงานการผัง และเจาพนักงาน 

ทองถิ่น  (ตอ) 

ประเด็น/เร่ือง ขอแตกตาง 

เจาพนักงานการผัง เจาพนักงานทองถิ่น 
 - กรมฯ เสนอรางผังพรอมความเห็นของ

คณะที่ปรึกษาฯ เสนออนุกรรมการผังเมือง
เพื่อกล่ันกรอง กรณีที่กรมฯ มีความเห็น
ขัดแยงกับคณะที่ปรึกษาฯ ใหกรมฯ นําเสนอ
ความเห็นน้ันพรอมเหตุผลประกอบดวย   
- เสนอรางผังตอคณะกรรมการผังเมือง   
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 า เ นินการต ามขั้ นต อนกฎ หมาย      
เพื่อประกาศกฎกระทรวงตอไป 

- กรมฯ  เสนอร าง ผั งพร อมความเห็นของ      

คณะที่ปรึกษาฯ และความเห็นของกรมฯ เสนอ

อนุกรรมการผังเมืองเพื่อกล่ันกรอง 

- เ สนอร า ง ผั ง ต อคณะกร ร มการ ผั ง เ มื อ ง         

เพื่อพิจารณาเห็นชอบผัง กรณีมีความเห็นของ

ทองถิ่นกับกรมฯ ขัดแยงกันใหคณะกรรมการ   

ผังเมืองเปนผูพิจารณาชี้ขาด แลวดําเนินการตาม

ขั้นตอนกฎหมายเพื่อประกาศกฎกระทรวงตอไป 

บุคลากรดาน 

ผังเมือง 

มีเจาหนาประกอบดวยกันหลายดาน อาทิ  

นักผังเมือง นักวิเคราะหผังเมือง พนักงาน  

วางผังเมือง ชางเขียนแผนที่ และเจาหนาที่

อ่ืนๆ ที่เก่ียวของ ซ่ึงทั้งหมดเปนผูที่มีความรู      

ความเชีย่วชาญในดานการผังเมืองเปนอยางด ี

- งานดานผังเมืองดําเนินการโดยกองชาง ซ่ึงทํา

หนาที่ เ ก่ียวกับงานดานโยธา และไมมีความรู  

ความเข าใจด านผั ง เ มื อง ประกอบกับไม มี

บุคคลากรดานผังเมืองบรรจุไวในโครางสรางของ

องคกร การวางผังของทองถิ่นจึงนิยมใชวิธีการ

วาจางบริษัทที่ปรึกษาฯ ดําเนินการวางผัง หรือ

รองขอให  กรมฯ เปนผูดํ าเนินการวางผังแทน     

โดยทองถิ่นจะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น

ทั้งหมดเอง 

 

1.2 คณะกรรมการ ในข้ันตอนการพิจารณาไตรตรองและใหความเห็นชอบผังเมืองรวม  

ผลการศึกษาขั้นตอนการพิจารณาไตรตรองและใหความเห็นชอบผังเมืองรวม พบวา 

กฎหมายไดจําแนกขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการตางๆ ไว ดังน้ี 

1.2.1 คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม  

มีอํานาจหนาท่ีในการใหคําปรึกษาผังเมืองรวมท่ีจัดทําขึ้นในทองท่ีวางผังในจังหวัด

น้ันๆ องคประกอบของคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวม จึงประกอบดวย ผูวาราชการจังหวัด เปนประธาน ผูแทน      

กรมโยธาธิการและผังเมือง ผูแทนจากสวนราชการในทองท่ีวางผัง และบุคคลอ่ืนตามท่ีเห็นสมควร รวมกัน 

ไมนอยกวา 15 คน แตไมเกิน 21 คน ดังน้ัน คณะท่ีปรึกษาฯ จึงมีอยูในทุกจังหวัดท่ีมีการวางและจัดทํา     

ผังเมืองรวมขึ้น  

1.2.2 กรมโยธาธิการและผังเมือง  

มีอํานาจ หนาท่ี ในการกํากับ ควบคุม การวางและจัดทําผังเมืองรวมของเจาพนักงาน

ทองถิ่น การใหความเห็นทางวิชาการ การตรวจสอบความถูกตองตามมาตรฐานผังเมืองรวม และการเสนอ  

ผังเมืองรวมเพ่ือขอความเห็นชอบแกคณะกรรมการผังเมือง  



 

129 

1.2.3 อนุกรรมการผังเมือง  

มีอํานาจหนาท่ีกลั่นกรอง และวินิจฉัยเร่ืองตามท่ีคณะกรรมการผังเมืองมอบหมาย 

แตงตั้งโดยคณะกรรมการผังเมือง ประกอบดวย กรรมการผังเมืองเปนประธานอนุกรรมการฯ ผูทรงคุณวุฒิจาก

ทุกสาขาอาชีพ และหนวยงานของรัฐ ดังน้ัน คณะอนุกรรมการผังเมือง จะมีจํานวนก่ีคณะก็ไดตามท่ี

คณะกรรมการผังเมืองเห็นสมควร 

1.2.4 คณะกรรมการผังเมือง  

มีอํานาจหนาท่ีในการพิจารณาชี้ขาดและเห็นชอบผังเมืองรวม ซ่ึงกฎหมาย

กําหนดใหมีคณะกรรมการผังเมืองชุดเดียวท่ีตองพิจารณาเห็นชอบผังเมืองรวมท่ัวท้ังประเทศ และเปนไปตาม

ขั้นตอนตามท่ีกําหนดไวใน พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ประกอบดวย อนุมัติการวางและจัดทํา     

ผังเมืองรวมท่ีดําเนินการโดยเจาพนักงานทองถิ่น การพิจารณาเห็นชอบผังเมืองรวม การพิจารณาคํารองของ     

ผูมีสวนไดเสียฯ การพิจารณากาขอแกไขกฎกระทรวงฯ และการแนะนําเร่ืองตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการผังเมือง 

ผูวิจัยไดสรุปขั้นตอนการพิจารณาและใหความเห็นชอบผังเมืองรวม ดังน้ี (ภาพท่ี 19) 

 
ภาพท่ี 19 แสดงระดับการพิจารณาและผูพิจารณาไตรตรองและใหความเห็นชอบผังเมืองรวม 

 

จากภาพท่ี 19 จะเห็นไดวา พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ. 2518 ไดกําหนดบุคคลและ

คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาไตรตรองและการใหความเห็นชอบผังเมืองรวม ซ่ึงตามกฎหมายกําหนดให     

การวางและจัดทําผังเมืองรวมจะตองผานการใหความเห็นจากคณะกรรมการผังเมือง จึงจะสามารถ

ดําเนินการตามกระบวนกฎหมายตอไปได ดังน้ัน กระบวนการพิจารณาฯ ดังกลาวจึงเปนระบบการกลั่นกรอง

การอนุมัติ/การพิจารณา/การพิจารณาคํารอง/ 

การพิจารณาการขอแกไขกฎกระทรวงฯ ผังเมืองรวม 



 

130 

และการใหความเห็นจากคณะท่ีปรึกษาผัง เ มืองรวม และกรมโยธาธิการและผัง เ มือง  สําหรับ

คณะอนุกรรมการผังเมือง ทําหนาท่ีกลั่นกรองงานตามท่ีไดรับมอบหมายจากกรรมการผังเมือง และการให

ความเห็นชอบผังเมืองรวมเปนหนาท่ีของคณะกรรมการผังเมืองเทาน้ัน  

1.3 องคประกอบของผังเมืองรวม 

ผูวิจัย ไดดําเนินการศึกษาองคประกอบของผังเมืองรวมจากกฎกระทรวงฯ จํานวน 142 ผัง       

โดยกฎหมายผังเมืองไดกําหนดรายละเอียดองคประกอบของผังเมืองรวม ในมาตรา 17 ท่ีสงผลตอการกําหนด

แนวทางการพัฒนาเมืองและการดําเนินการใหเปนไปตามผังเมืองรวม ดังน้ี (แผนภูมิท่ี 10) 

 

 
แผนภูมิท่ี 10 แสดงสัดสวนองคประกอบผังเมืองรวม ในกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวม จํานวน 142 ผัง  

 

จากแผนภูมิท่ี 10 แสดงใหเห็นวา องคประกอบของผังเมืองรวม ประกอบดวย (1) วัตถุประสงค       

ในการวางและจัดทําผังเมืองรวม (2) แผนท่ีแสดงเขตของผังเมืองรวม (3) แผนผังซ่ึงจัดทําขึ้นเปนฉบับเดียว    

หรือหลายฉบับพรอมดวยขอกําหนด (4) รายการประกอบผัง และ (5) นโยบาย มาตรการและวิธีดําเนินการ   

เพ่ือปฏิบัติตามวัตถุประสงคของผังเมืองรวม สรุปผลการศึกษาในแตละองคประกอบได ดังน้ี 

1.3.1 วัตถุประสงคในการวางและจัดทําผังเมืองรวม 

ผลการศึกษาไดแสดงใหเห็นวา การกําหนดวัตถุประสงคของผังเมืองรวม ประกอบดวย 

วัตถุประสงคหลัก 4 ดาน ไดแก 1) ดานการใชประโยชนท่ีดิน 2) ดานคมนาคมและการขนสง 3) ดานสาธารณูปโภค 

บริการสาธารณะ และ 4) ดานสภาพแวดลอม เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางการพัฒนาและการดํารงรักษาเมือง

และชุมชนในภาพรวม ซ่ึงคํานึงถึงเฉพาะหลักการพัฒนาเพ่ือสงเสริมสุขลักษณท่ีดี เพ่ือการอยูอาศัย (Public 

Health) การสรางความปลอดภัยของสวนรวม (Public Safety) และการสรางสวัสดภิาพทางสังคมของสวนรวม 

(Public Welfare) (สิทธิพร ภิรมยร่ืน, 2550) 

(1) วัตถปุระสงค
ในการวางและ

จัดทาํผังเมืองรวม 
, 100

(2) แผนที่แสดง
เขตของผังเมือง

รวม , 100

(3) แผนผังซึ่ง
จัดทาํขึ้นเปนฉบับ
เดียวหรือหลาย
ฉบับพรอมดวย
ขอกําหนด, 100

(4) รายการ
ประกอบผัง, 100

(5) นโยบาย 
มาตรการและ

วิธีดําเนนิการเพ่ือ
ปฏิบตัติาม

วัตถปุระสงคของ
ผังเมืองรวม , 4
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1.3.2 แผนที่แสดงเขตของผังเมืองรวม  

การจัดทําแผนท่ีดังกลาว มีวัตถุประสงคเพ่ือกําหนดเขตของผังเมืองรวม โดยอางอิง

แนวเขตจากเขตตําบล อําเภอ จังหวัด ของทองท่ีผังเมืองรวม ประกอบดวย แนวเขตการปกครองระดับจังหวัด 

อําเภอ ตําบล และหมูบานของทองท่ีในเขตผังเมืองรวม การแสดงเสนทางคมนาคมของทองท่ีในเขตผังเมืองรวม 

และรายละเอียดทางกายภาพและภูมิศาสตร เชน เสนทางแมนํ้า ลําคลอง หนอง บึง ฯลฯ  

ดังน้ัน การจัดทําแผนท่ีแสดงขอบเขตผังเมืองรวม จึงเปนการนําเสนอขอมูลเชิงพ้ืนท่ี

ของผงัเมืองรวมซ่ึงเปนขอมูลสภาพปจจุบัน เพ่ือใหทราบลักษณะทางกายภาพของเมืองและชุมชน 

1.3.3 แผนผังพรอมขอกําหนด 

การจัดทําแผนผังพรอมขอกําหนด แสดงรายละเอียดของผังเมืองรวมมีเปาหมาย  

เพ่ือควบคุมการใชประโยชนท่ีดิน การกําหนดโครงการคมนาคมและขนสง พ้ืนท่ีโลง และโครงการกิจการ

สาธารณูปโภคของเมือง โดยพ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ. 2518 ไดอนุโลมใหการจัดทําแผนผังดังกลาว สามารถ

จัดทําแผนผังฉบับเดียวหรือหลายฉบับก็ไดตามความจําเปน ซ่ึงขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูวางผังเปนผูกําหนด 

ผลการรวบรวมขอมูลกฎกระทรวงฯ ผูวิจัยสามารถสรุปขอมูลแบงเปนสัดสวนของ

แผนผังท่ีพบจากกฎกระทรวงฯ จํานวน 142 ผัง ดังน้ี (แผนภูมิท่ี 11)  

 

 
แผนภูมิท่ี 11  สัดสวนองคประกอบผังเมืองรวม มาตรา 17 (3) แนบทายกฎกระทรวงฯ 

 

จากแผนภูมิท่ี 11 ไดแสดงใหเห็นวา การจัดทําแผนผังแสดงรายละเอียดของ      

ผังเมืองรวมพรอมขอกําหนดน้ัน มีการจัดทําแผนผังแสดงการใชประโยชนท่ีดิน คิดเปนสัดสวนรอยละ 100 

รองลงมา  คือ แผนผังแสดงโครงขายคมนาคมและขนสง รอยละ 99 สําหรับการจัดทําแผนผังแสดงท่ีโลง 

และแผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภค มีการจัดทําขึ้นเฉพาะผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร       

พ.ศ. 2556 เทาน้ัน คิดเปนรอยละ 0.7 ของกฎกระทรวงฯ ท้ังหมด จํานวน 142 ผัง 

(ก) แผนผัง
กําหนดการใช
ประโยชนทีด่ิน
ตามทีไ่ดจําแนก
ประเภท , 142

(ข) แผนผังแสดง
ท่ีโลง , 1

(ค) แผนผังแสดง
โครงการคมนาคม
และขนสง , 139

(ง) แผนผังแสดง
โครงการกิจการ

สาธารณูปโภค , 1



 

132 

การจัดทําแผนผังแสดงการใชประโยชนท่ีดิน ซ่ึงปรากฏแนบทายกฎกระทรวงฯ 

แสดงเปาหมายของผังเมืองรวมในดานการใชประโยชนท่ีดิน มีวัตถุประสงคในการจําแนกประเภทท่ีดิน    

เพ่ือสงวนพ้ืนท่ีท่ีมีคุณคาทางธรรมชาติ เพ่ืออนุรักษพ้ืนท่ีท่ีตองการรักษาใหคงคุณคาในระยะยาว และเพ่ือพัฒนา

พ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพในการตั้งถิ่นฐานของชุมชน การดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และการบริการตางๆ ท่ีเก่ียวของ

ทางสังคม โดยจําแนกประเภทการใชประโยชนท่ีดินในพ้ืนท่ีเขตเมืองหรือชุมชน การจําแนกประเภทการใช

ประโยชนท่ีดินเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมือง ปรากฏตามตารางท่ี 6 ดังน้ี  

 

ตารางท่ี 6 ประเภทการใชประโยชนท่ีดินท่ีพบในแผนผังการใชประโยชนท่ีดิน 

การใชประโยชนที่ดิน ประเภทการใชประโยชนที่ดิน สัญลักษณ (สี) หมายเหตุ 

1. ท่ีดินเพ่ือการอยูอาศยัจําแนก  
   ประเภทยอยได 4 ประเภท 

(ก) อนุรักษเพ่ือการอยูอาศัย 

 

 

(ข) ท่ีอยูอาศยัหนาแนนนอย 
 

 

(ค) ท่ีอยูอาศยัหนาแนนปานกลาง 
 

 

(ง) ท่ีอยูอาศยัหนาแนนมาก 
 

 

2. ท่ีดินเพ่ือประกอบพาณิชยกรรม พาณิชยกรรมและท่ีอยูอาศยั
หนาแนนมาก  

 

3. ท่ีดินเพ่ือประกอบอุตสาหกรรม     
   จําแนกประเภทยอยได 4 ประเภท 
 
 
 

(ก) อุตสาหกรรมและคลงัสินคา 
 

 

(ข) อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ 
  

 

(ค) คลังสินคา 
 

 

(ง) อุตสาหกรรมท่ัวไปท่ีไมเปน
มลพิษตอชุมชนหรือสิ่งแวดลอม
และคลงัสินคา 

 

 
 

4. ท่ีดินชนบทและเกษตรกรรม 
   จําแนกประเภทยอยได 3 ประเภท 

(ก) ชนบทและเกษตรกรรม 
 

 

(ข) อนุรักษชนบทและเกษตรกรรม 
 

 

(ค) ปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 
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ตารางท่ี 6 ประเภทการใชประโยชนท่ีดินท่ีพบในแผนผังการใชประโยชนท่ีดิน  (ตอ) 

การใชประโยชนที่ดิน ประเภทการใชประโยชนที่ดิน สัญลักษณ (สี) หมายเหตุ 

5. ท่ีดินเพ่ือการสงวนและรักษา  
    ทรัพยากรธรรมชาติและระบบ 
    นิเวศ จําแนกประเภทยอยได       
    3 ประเภท 

(ก) อนุรักษปาไม 
 

 

(ข) ท่ีโลงเพ่ือการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอม  

 

(ค) ท่ีโลงเพ่ือการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมและพ้ืนท่ีชุมนํ้า 

 

 

6. ท่ีดินเพ่ือการอนุรักษพ้ืนท่ีท่ีมี  
   คุณคาทางธรรมชาติ ทิวทัศน  
   ธรรมชาตท่ีิงดงาม และคุณคาทาง 
   ประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม  
   จําแนกประเภทยอยได 4 ประเภท 

(ก) ท่ีโลงเพ่ือนันทนาการและการ
รักษาคุณภาพสิง่แวดลอม  

 

(ข) ท่ีโลงเพ่ือนันทนาการ การ
เลี้ยงสัตวและการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอม 

 

 

(ค) ท่ีสงวนเพ่ือนันทนาการ การ
เลี้ยงสัตวและการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอม  

 

(ง) อนุรักษเพ่ือสงเสริม
เอกลักษณศิลปวัฒนธรรมไทย  

 

7. ท่ีดินสถาบันราชการ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

สถาบันราชการ สาธารณูปโภค 
และสาธารณูปการ  

 

8. ท่ีดินสถาบันศาสนา สถาบันศาสนา 
 

 

9. ท่ีดินสถาบันการศึกษา สถาบันการศึกษา 
 

 

 

การจัดทําแผนผังโครงการคมนาคมและขนสง ซ่ึงปรากฏแนบทายกฎกระทรวงฯ 

แสดงเปาหมายของผังเมืองรวมในดานโครงขายคมนาคมและขนสง โดยจัดทําเปนขอเสนอแนะโครงขายถนน

ตามผังเมืองรวม ซ่ึงมีการกําหนดประเภท ขนาด ของถนนเพ่ือจัดระบบถนนภายในเมืองใหเปนระบบ

โครงขายถนนภายในเมืองท่ีสวยงาม  

นอกจากน้ี ผูวางผังยังไดจัดทําขอกําหนดการใชประโยชนท่ีดินบริเวณโดยรอบริมถนน 

ในการกําหนดใหมีสิ่งปลูกสรางไดเฉพาะกิจการท่ีเก่ียวกับการสรางถนน การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

การสรางร้ัวหรือกําแพง ความสูงของอาคาร รวมถึงประเภทและขนาดของอาคารไวดวย ซ่ึงดําเนินการตาม

มาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมืองเชนเดียวกับการกําหนดประเภทการใชประโยชนท่ีดิน  
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ท้ังน้ี ผูวิจัยไดยกตัวอยางการกําหนดระบบถนน ประเภท ขนาด และรูปตัดถนน 

รวมถึงขอกําหนดของผังเมืองรวมชุมชนเชียงคาน จังหวัดเลย ตามตารางท่ี 7 ดังน้ี 

ตารางท่ี 7 ประเภท ขนาด รูปตัด ขอกําหนด ของผังเมืองรวมชุมชนเชียงคาน จังหวัดเลย 

สัญลักษณ (สี) 
ประเภทถนน 

ขนาดเขตทาง 
(เมตร) 

ขอเสนอ 
การกอสรางถนน 

รูปตัดถนน หมายเหตุ 

 

12 ใหมีชองการจราจร2 
ชองทางๆ ละ 3.50 
เมตร ทางเทากวางขาง
ละ 2.50 เมตร  

 

 

 

16 ใหมีชองการจราจร2 
ชองทางๆ ละ 3.00 
เมตร มีชองทาง
การจราจรความเร็วต่ํา 
การหยุดรถรับ - สง 
และการจอดรถชั่วคราว 
ขางละ  2.50 เมตร ทาง
เทาขางละ 1.00 เมตร 
ทางจักรยานขางละ1.50  
เมตร และปลูกตนไม  

 

 

 

60 ใหมีการจราจร 4 
ชองทางๆ ละ 3.50 
เมตร มีเกาะกลางกวาง 
8.00 เมตร ไหลทางดาน
ในของถนนขางละ 1.50 
เมตร ไหลทางดานนอก
ขางละ 2.50 เมตร  

 

 

ท่ีมา: กรมโยธาธิการและผังเมือง, สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย, “ผังเมืองรวมชุมชนเชียงคาน 

จังหวัดเลย” (เอกสารประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง คร้ังท่ี 1/2559, 

เร่ือง ผังเมืองรวมชุมชนเชียงคาน จังหวัดเลย (ผังพ้ืนท่ีเปดใหม), จัดโดย กรมโยธาธิการและผังเมือง ณ หอง

ประชุม 41501 อาคาร 4 ชั้น 15 กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระราม 9, 2 มีนาคม 2559) 

 

ขอสังเกตประการหน่ึงท่ีผูวิจัยคนพบจากการศึกษา พบวา การกําหนดท่ีโลงของเมือง 

และกิจการสาธารณูปโภคของเมือง มีการกําหนดเปนประเภทการใชประโยชนท่ีดินไวแลวในแผนผังการใช

ประโยชนท่ีดินในอนาคต พรอมกับการจัดทําขอกําหนดฯ ซ่ึงสาระสําคัญในการกําหนดท่ีโลง และโครงการ

กิจการสาธารณูปโภคดังกลาว เปนไปตามวัตถุประสงคของผังเมืองรวม 
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ดังน้ัน การดําเนินการจัดทําแผนผังแสดงรายละเอียดผังเมืองรวมในภาพรวมท่ีไมมี

การจัดทําแผนผังแสดงท่ีโลง และแผนผังแสดงโครงการกิจการการสาธารณูปโภคน้ัน ในความคิดเห็นของ

ผูวิจัยมีความเปนไปไดท่ีไมมีการจัดทําแผนผังท้ัง 2 ประเภทดังกลาว เน่ืองจากมีการจําแนกประเภทการใช

ประโยชนท่ีดินประเภทท่ีโลงเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (สีเขียวออน) และท่ีดินประเภท

สถานบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ (สีนํ้าเงิน) ไวในแผนผังการใชประโยชนท่ีดินพรอม     

ขอกําหนดการใชประโยชนท่ีดินแลว ซ่ึงสามารถควบคุมการใชประโยชนท่ีดินประเภทท่ีโลง และการวางระบบ

สาธารณูปโภคของเมืองตามวัตถุประสงคของผังเมืองรวม 

1.3.4 รายการประกอบผัง 

ผลการศึกษาการจัดทํารายการประกอบผัง พบวา มีการจัดทําเพ่ือบรรยายบริเวณ

หมายเลขของแปลงท่ีดินในแตละประเภทการใชประโยชนท่ีดิน การอางอิงแนวเขตในการควบคุมบังคับใชให

เปนไปตามผังเมืองรวม และเพ่ือประโยชนทางกฎหมายในกรณีท่ีมีการรองเรียน หรือการฟองรองในศาล ดังน้ัน 

การจัดทํารายการประกอบผัง จึงจัดทําขึ้นเพ่ือนําไปอางอิงทางกฎหมายและอํานวยความสะดวกในการตรวจสอบ

ผลการใชประโยชนท่ีดินใหเปนไปตามผังเมืองรวม  

1.3.5 นโยบาย มาตรการ และวิธดํีาเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคของผังเมืองรวม 

จากการรวบรวมขอมูลกฎกระทรวงฯ ซ่ึงดําเนินการศึกษาในบทท่ี 4 น้ัน ผูวิจัยได

จําแนกแนวทางการศึกษาไว 2 แนวทาง คือ การศึกษาเชิงเน้ือหาในดานการกําหนดนโยบาย และการศึกษา

ในทางปฏิบัติซ่ึงเก่ียวของกับการกําหนดมาตรการ และวิธีดําเนินการปฏิบัติใหเปนไปตามวัตถุประสงคของ    

ผังเมืองรวม มีผลการศึกษา ดังน้ี 

1.3.5.1 การกําหนดนโยบาย  

ผูวิจัย พบวา มีการกําหนดนโยบายในรายสาขาไวในเลมเอกสารผลการศกึษา 

วิเคราะห การวางและจัดทําผังเมืองรวม ซ่ึงเอกสารชุดดังกลาวใชประกอบการพิจารณาและการใหความเห็นชอบ     

ผังเมืองรวม ตั้งแตคณะท่ีปรึกษาฯ การใหความเห็นของกรมฯ คณะอนุกรรมการผังเมือง และคณะกรรมการ

ผังเมือง และไดแปลขอความนโยบายดังกลาว มาสูการจัดทําวัตถุประสงคของผังเมืองรวมและการจัดทํา

แผนผังรายละเอียดของผังเมืองรวมในดานตางๆ ซ่ึงผูวิจัยไดเปรียบเทียบขอความท่ีเปนนโยบายดังกลาว      

ท่ีพบจากการรวบรวมขอมูลกฎกระทรวงฯ จําแนกได ดังน้ี  

1. ดานการใชประโยชนที่ดินและอาคาร จัดทําแผนผังการใชประโยชน

ท่ีดิน เพ่ือความคุมกิจการการใชประโยชนท่ีดินและอาคาร และการควบคุมความหนาแนนของอาคาร       

ซ่ึงไมไดชี้นําการพัฒนาศูนยกลางหลักของเมืองและการจัดเตรียมพ้ืนท่ีรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต  

2. ดานคมนาคมและขนสง จัดทําแผนผังโครงการคมนาคมและขนสง    

โดยอธิบายเฉพาะโครงการถนนใหมและการขยายถนนตามผังเมืองรวม และไมปรากฏสาระสําคัญในการวาง

แผนการพัฒนาคมนาคมและขนสงท่ีเปนโครงขายของเมืองในเชิงระบบ ไดแก โครงขายคมนาคมและการขนสง

ทางบก ทางนํ้า ทางอากาศ ทางราง ระบบขนสงมวลชนสาธารณะ (Mass Public Transportation) และ

การวางแผนจราจรของเมือง  



 

136 

3. ดานโครงสรางพ้ืนฐานของเมือง (Urban Infrastructures Cost)     

มีการกําหนดนโยบายดานสาธารณูปโภค และการบริการขั้นพ้ืนฐานของเมืองในกฎกระทรวงฯ เพ่ือระบุ 

ความพรอมของโครงสรางพ้ืนฐานของเมืองท่ีมีอยูในปจจุบัน แตไมไดกําหนดแนวทางการพัฒนาโครงสราง

พ้ืนฐานของเมืองในรูปแบบใหมๆ เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองท่ีมีการเติบโตและแปลงเปลี่ยนอยูตลอดเวลา  

4. ดานเศรษฐกิจระดับเมืองและชุมชน (Urban Economy) มีการกําหนด

นโยบายดังกลาวในภาพรวม แตไดกําหนดบทบาท หรือแนวทางการพัฒนาท่ีชัดเจน ทําใหไมสามารถชี้นํา

แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจระดับเมืองและชุมชนใหสอดคลองกับการกําหนดการใชประโยชนท่ีดินและ  

การประกอบกิจการของภาคเอกชนในอนาคตได 

5. ดานนิเวศและส่ิงแวดลอมของเมือง (Urban Ecology & Environment) 

มีการกําหนดนโยบายการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การกําหนดพ้ืนท่ีโลง พ้ืนท่ีสาธารณะ และพ้ืนท่ี   

สีเขียวของเมือง (Public Open & Green Urban Space) ในภาพรวมของจังหวัด โดยมีการจัดทําขอกําหนด

เพ่ืออนุรักษพ้ืนท่ีโลง พ้ืนท่ีสาธารณะ และพ้ืนท่ีสีเขียวท่ีมีอยูในปจจุบันไว โดยไมไดกําหนดแนวทางการพัฒนา  

ท่ีจะชวยสงเสริมใหเกิดการบริหารจัดการพ้ืนท่ีดังกลาวใหเพ่ิมมากขึ้น ขาดความชัดเจนในการนํานโยบายลงสู

การปฏิบัติ และการดําเนินการดานการรักษาระบบนิเวศและสิ่งแวดลอมของเมือง  

6. ดานพ้ืนที่เส่ียงภัยและภัยพิบัติของเมือง เมืองท่ีประสบภัยธรรมชาติ 

เม่ือมีการจัดทําผังเมืองรวมจะมีการระบุนโยบายดานการระบายนํ้า การปองกันนํ้าทวม และพ้ืนท่ีท่ีเสี่ยงตอ 

การเกิดภัยทางธรรมชาติไว สําหรับเมืองอ่ืนๆ ไมไดกําหนดนโยบาย หรือมาตรการดังกลาวไว ซ่ึงในอนาคต

ปญหาดานภัยพิบัติเมืองจะมีความรุนแรงมากขึ้น เปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก  

จึงตองมีการกําหนดนโยบายดานพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยและภัยพิบัติของเมือง รวมถึงการจัดทําแผนการปองกันและ

บรรเทาภัยทางธรรมชาติ ท้ังอุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย หรือแมกระท้ังภัยจากแผนดินไหว หรือการเกิดสึนามิ 

ซ่ึงอาจเกิดขึ้นได  

เม่ือผูวิจัยไดทําการทบทวนนโยบายของรัฐบาลท่ีผานมาจากเอกสารรายงาน

การประชุมของคณะกรรมการผังเมือง คร้ังท่ี 11/2556 เม่ือวันท่ี 9 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ในการพิจารณาคาํรอง

ผังเมืองรวมชุมชนบางสะพาน จังหวัดสุราษฎรธานี (ปรับปรุงคร้ังท่ี 2) กรณีการขอเปลี่ยนแปลงการใชประโยชน

ท่ีดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) บริเวณหมายเลข 4.1, 4.2 และ 4.3 เปนท่ีดนิประเภทชนบท

และเกษตรกรรม (สีเขียว) ผลการพิจารณาท่ีประชุมคณะกรรมการผงัเมืองมีมตเิหน็ชอบดวยกับคาํรองบางสวน   

โดยมีเงื่อนไขใหปรับลดขนาดท่ีดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) เฉพาะบริเวณหมายเลข 4.1  

โดยสวนท่ีปรับลดใหเปลี่ยนเปนท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) เพ่ือเปนพ้ืนท่ีแนวปองกัน หรือ

พ้ืนท่ีแนวกันชน และแกไขเพ่ิมเติมขอกําหนดการใชประโยชนท่ีดิน บริเวณหมายเลข 4.1 เพ่ือหามการประกอบ

กิจการโรงงานทุกประเภทท่ีกอใหเกิดมลพิษตามมาตรการจัดการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดของคณะกรรมการ 

4 ฝาย และเพ่ือรักษาสภาพความเปนพ้ืนท่ีรับนํ้าและการระบายนํ้าตามธรรมชาติ 

จากตัวอยางการพิจารณาคํารองฯ ขางตนจะเห็นไดวา การใชประโยชน

ท่ีดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคาของภาคเอกชนเปนการใชประโยชนท่ีดินอยูเดิมกอนท่ีกฎกระทรวงให

ใชบังคับผังเมืองรวม จะประกาศบังคับใชเอกชนจึงไดรับการคุมครองตามหลักกฎหมายท่ีไมมีผลบังคับใช
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ยอนหลัง ตามมาตรา 27 ซ่ึงจากหลักการดังกลาว อาจเปนสาเหตุท่ีนําไปสูประเด็นการไมคุมครองสิทธิชุมชน

โดยรอบพ้ืนท่ีคํารองท่ียื่นคํารองขอแกไขเปลี่ยนแปลง เม่ือตรวจสอบขอมูลประกอบการพิจารณาคํารองฯ 

และขอมูลเชิงพ้ืนท่ีจึงพบประเด็น การกําหนดนโยบายของภาครัฐท่ีขัดแยงกัน โดยรัฐบาลไดกําหนดนโยบาย

พัฒนาพ้ืนท่ีในเขตผังเมืองรวมชุมชนบางสะพานใหเปนจุดขนสงสินคาทางเรือ และการกอสรางทาเรือนํ้าลึกใน

บริเวณใกลเคียงกัน ซ่ึงเปนการพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานท่ีสําคัญของประเทศ แตไมไดกําหนดการใช

ประโยชนท่ีดินโดยรอบใหเหมาะสม ทําใหอุตสาหกรรมท่ีจําเปนตองใชทาเรือในการขนสงสินคาทยอยตั้งกิจการ

ในพ้ืนท่ีชุมชนบางสะพานโดยไมมีการควบคุม ภายหลังเม่ือมีการจัดทําผังเมืองรวมชุมชนบางสะพานขึน้ จึงได

กําหนดพ้ืนท่ีบริเวณคํารองเปนท่ีดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) ตอมารัฐบาลมีนโยบายยกระดับ

ความสําคัญบริเวณพ้ืนท่ีชุมนํ้าปาพรุแมรําพึง ซ่ึงอยูในพ้ืนท่ีเขตผังเมืองรวมชุมชนบางสะพานเชนกัน ใหเปน

พ้ืนท่ีชุมนํ้าระดับนานาชาติและระหวางประเทศ (Ramsar Site) ดังน้ัน ในเชิงนโยบายการพัฒนาพ้ืนท่ีการใช

ประโยชนท่ีดินท้ัง 2 ประเภทจึงขัดแยงกัน กลายเปนประเด็นขอรองเรียนในการกําหนดการใชประโยชนท่ีดิน

ของการจัดทําผังเมืองรวมชุมชนบางสะพานตามมา 

 1.3.5.2 การศึกษามาตรการ และวิธีดําเนินการเพ่ือปฏิบัติตามวัตถุประสงคของ

ผังเมืองรวม 

การกําหนดมาตรการในผังเมืองรวม ผลการศึกษา พบวา มีความเชื่อมโยง

กับการจัดทําขอกําหนดการใชประโยชนท่ีดิน โดยเปนการกําหนดวิธีการเพ่ือควบคุมการใชประโยชนท่ีดิน

ตามผังเมืองรวมสงผลตอการกําหนดสิทธิการใชประโยชนท่ีดินของเอกชนท่ีมีสวนไดเสียในการใชประโยชน

ท่ีดินของเมืองท่ีไดรับผลกระทบจากการจัดทําผังเมืองรวมซ่ึงควรไดรับการชดเชยจากภาครัฐ  

จากผลการรวบรวมขอมูลกฎกระทรวงฯ จํานวน 142 ผัง ไดแสดงใหเห็น

ลักษณะของขอกําหนดซ่ึงมีเปาหมายเพ่ือควบคุมการใชประโยชนท่ีดินและความหนาแนนของอาคาร เก่ียวของ

กับการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และการพัฒนาเมืองเพ่ือรองรับการเติบโตทางดาน

เศรษฐกิจของเมืองเปนสําคัญ โดยกําหนดประเภทกิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง โดยระบุ ประเภท ขนาด และ

ชนิดของกิจการ รวมท้ังการกําหนดกิจการสาธารณูปโภคท่ีเปนโครงสรางพ้ืนฐานของเมือง และการบริการ

สาธารณะของเมืองท่ีอนุญาตใหสามารถดําเนินกิจการได หรือไมอนุญาต หรืออนุญาตแตมีเงื่อนไขในแตละ

ประเภทการใชประโยชนท่ีดิน และมีการจัดทําบัญชีแนบทายกฎกระทรวงฯ เพ่ือควบคุมกิจการโรงงานขนาดเล็ก

ในเขตผังเมืองรวมใหเหมาะสม และสอดคลองกับการกําหนดประเภทการใชประโยชนท่ีดินของผังเมืองรวม 

ซ่ึงเปนมาตรการควบคุม ตามวัตถุประสงคของผังเมืองรวม ท่ีพบในกฎกระทรวงฯ ดังน้ี (ตารางท่ี 8)  
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ตารางท่ี 8  มาตรการควบคุม ตามวัตถุประสงคของผงัเมืองรวม ท่ีพบในกฎกระทรวงใหใชบงัคับผังเมืองรวม 

ขอกําหนดการใชประโยชนทีด่ิน ปรากฏใน 

ผังเมืองรวม 

หมายเหตุ 

1. กิจกรรมหลัก (Major Use)    

  กิจกรรมที่อนุญาต √  

  กิจกรรมที่ไมอนุญาต √  

2. กิจกรรมรอง (Minor Use)   

  กิจกรรมที่อนุญาตแตมีเงื่อนไข √  

3. ประเภท ขนาด ของโรงงาน   

  อนุญาต √ จัดทําเปนตารางบัญชโีรงงาน  

แนบทายกฎกระทรวงฯ   ไมอนุญาต √ 

  อนุญาตแตมีเงื่อนไข √ 

4. อัตราสวนพื้นที่อาคารรวมตอพื้นที่ดิน (FAR) √ เฉพาะเมืองที่มีความหนาแนนสูง 

5. อัตราสวนรอยละพื้นที่อาคารปกคลุมดินตอพื้นที่ดิน (BSR) X เฉพาะเมืองที่มีความหนาแนนสูง 

6. อัตราสวนของที่วางตอพื้นที่อาคารรวม (OSR) √ เฉพาะเมืองที่มีความหนาแนนสูง 

7. ขนาดแปลงที่ดินเล็กสุด (Minimum Lot Size) X เฉพาะเมืองที่มีความหนาแนนสูง 

8. ระยะถอยรน ถนน แมนํ้า √  

9. ระยะถอยรนระหวางอาคาร X อยูในกฎหมายควบคุมอาคาร 

10. ความสูงของอาคาร √  

11. ขนาดของอาคาร √  
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2. การวิเคราะหขอมูลเชิงเปรียบเทียบจากผลการศึกษา และผลการวิเคราะห เพ่ือกําหนดโครงสรางและ

องคประกอบใหมของผังเมืองรวมในเบื้องตน 

ผูวิจัยไดนําผลการวิเคราะหโครงสรางและองคประกอบของผังเมืองรวม ผลการศึกษาจาก

กรณีศึกษาผังเมืองของตางประเทศ ผลการศึกษาการปรับปรุงพระราชบัญญัติการผังเมืองฉบับใหม และผล

การศึกษาจากเอกสารอ่ืน มาวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบ ทําใหผูวิจัยทราบถึงขอแตกตางในกระบวน การวาง 

จัดทํา และดําเนินการตามผังเมืองระหวางผังเมืองรวมของประเทศไทยกับผังเมืองของตางประเทศ  ซ่ึงมีปจจัย

ดานการปกครอง และกฎหมายดานผังเมืองของแตละประเทศซ่ึงมีความแตกตางกัน รวมถึงทิศทาง          

การปรับปรุงกฎหมายผังเมืองในประเทศไทย ซ่ึงสงผลใหลักษณะโครงสรางและองคประกอบของผังเมืองมี 

การเปลี่ยนแปลง ดังน้ัน เพ่ือใหการวิจัยในคร้ังน้ีสามารถดําเนินการตามกระบวนการวิจัยท่ีไดกําหนดไว   

ผูวิจัยจึงกําหนดประเด็นเพ่ือใชในการวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบ ดังน้ี 

1. การวางและจัดทําผังเมืองรวม  

2. กระบวนการพิจารณาไตรตรองและใหความเห็นชอบผังเมืองรวม  

3. การกําหนดเน้ือหาของนโยบายการพัฒนาเมือง  

4. การจัดทํารายละเอียดของผังเมืองรวม  

5. การกําหนดมาตรการ และวิธีดําเนินการตามผงัเมืองรวม 

ท้ังน้ี ผูวิจัยไดนําขอมูลท่ีไดจากการศึกษาในประเด็นขางตน มาจัดทําเปนตารางเปรียบเทียบ    

ผลการศึกษา และผลการวิเคราะห ของผังเมืองรวมของประเทศไทย ผังเมืองรวมตางประเทศ และการปรับปรุง

พ.ร.บ.การผังเมืองฉบับใหม เพ่ือจําแนกขอมูลนําไปใชกําหนดโครงสรางและองคประกอบใหมของผังเมืองรวม

ในเบื้องตน ดังน้ี (ตารางท่ี 9) 
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ตารางท่ี 9 การจําแนกขอมูลท่ีไดจากผลการศึกษาและการวิเคราะหขอมูล เพ่ือกําหนดโครงสรางและองคประกอบใหมของผงัเมืองรวมเบื้องตน 

ประเด็น 

การเปรียบเทียบ 

ผังเมืองรวมของประเทศไทย ผังเมืองรวมตางประเทศ การปรับปรงุ 

พ.ร.บ.การผังเมืองฉบับใหม 

1. การวางและจัดทําผงัเมืองรวม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ. 2518 กําหนดให

กรมโยธาธิการและผังเมืองเปนเจาพนักงาน

การผัง และองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

เปนเจาพนักงานทองถิ่น 

2. นโยบายการกระจายอํานาจลงสูทองถิ่น

ของรัฐบาลผลักดันใหเจาพนักงานทองถิ่น

ดําเนินการวางผังมากขึ้น 

3. เจาพนักงานทองถิ่น สามารถรองขอให

กรมฯ สนับสนุน ใหคําปรึกษาทางวิชาการ 

ทางเทคนิค และการดําเนินการวางผังได 

โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพ้ืนท่ีวาง

ผังน้ันจะตองเปนผู รับผิดชอบคาใชจาย     

ท่ีเกิดขึ้นท้ังหมด 

 

 

 

 

1. รัฐบาลทองถิ่นดําเนินการวางผัง  

2. ทองถิ่นแตละแหงสามารถรวมกันจัดตั้ง

หนวยงานเฉพาะกิจเพ่ือดําเนินการวางผัง 

3. ทองถิ่นท่ีดําเนินการวางผังสามารถรองขอ

การสนับสนุนจากรัฐบาลในดานงบประมาณ 

ผูเชียวชาญดานผังเมือง และทางเทคนิคได 

4. ห น ว ย ง า น เ ฉ พ า ะ กิ จ ท่ี จั ด ตั้ ง ขึ้ น 

ประกอบดวย เจาหนาท่ีทองถิ่น นักวิชาการ

ซ่ึงเปนเจาหนาท่ีของรัฐหรือองคกรอิสระจาก

ภาคประชาชน และประชาชนในพ้ืนท่ีวางผัง 

รวมกันดําเนินการวางผังใหแลวเสร็จ  

1. เน่ืองจากราง พ.ร.บ.การผังเมือง   

ฉบับใหม ไดกําหนดใหมีการจัดทําผัง

ระดับนโยบาย และระบุใหกรมฯ เปน

ผูจัดทําผังระดับนโยบาย ประกอบดวย  

ผังประเทศ ผังภาค ผังเมืองรวมจังหวัด 

และผังพ้ืนท่ีเฉพาะ 

2. สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

ใหดําเนินการวางผังเมืองรวมระดับเมือง

และชุมชนและผัง เมืองเฉพาะในเขต

ปกครองของตน โดยมีเงื่อนไขเพ่ือถวงดุล

อํ า น า จ ในก า ร ว า ง ผั ง ข อ ง ท อ ง ถิ่ น            

ในการตรวจสอบมาตรฐานทางวิชาการ

ดานการผังเมืองในการกํากับของกรมฯ 

และดุลยพินิจของคณะกรรมการผังเมือง 
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ตารางท่ี 9 การจําแนกขอมูลท่ีไดจากผลการศึกษาและการวิเคราะหขอมูล เพ่ือกําหนดโครงสรางและองคประกอบใหมของผงัเมืองรวมเบื้องตน  (ตอ) 

ประเด็น 

การเปรียบเทียบ 

ผังเมืองรวมของประเทศไทย ผังเมืองรวมตางประเทศ การปรับปรงุ 

พ.ร.บ.การผังเมืองฉบับใหม 

2. กระบวนการพิจารณา

ไตรตรองและใหความเห็นชอบ

ผังเมืองรวม 

 

 

 

 

 

มีระบบการพิจารณาไตรตรองและให  

ความเห็นชอบผังเมืองรวม มี 4 ขั้นตอน 

ไดแก 

1. คณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวม ใหคําปรึกษา 

คําแนะนํา และความเห็นเบื้องตนเก่ียวกับ

พ้ืนท่ีในเขตวางผัง 

2. ผังเมืองรวมท่ีดําเนินการโดยเจาพนักงาน

ทองถิ่น จะตองสงรางผังเมืองรวมให กรมฯ 

ตรวจสอบมาตรฐานทางวิชาการผังเมืองและ

จะตองแกไขผังตามท่ีกรมฯ ใหความเห็นไว 

3. อนุกรรมการผังเมือง กลั่นกรอง พิจารณา

ผั ง เ มื อ งรวมตามท่ีกรรมการผั ง เ มื อ ง

มอบหมาย 

4. กรรมการผังเ มือง ใหความเห็นชอบ     

ผังเ มืองรวม และพิจารณาชี้ขาดกรณีท่ี    

เจาพนักงานทองถิ่นผูวางผังมีความเห็น

ขัดแยงกันกับความเห็นของกรมฯ  

หนวยงานเฉพาะกิจท่ีจัดตั้งขึ้น ประกอบดวย 

เจ าหน า ท่ีท อ ง ถิ่ น  นัก วิ ช าการ ซ่ึ ง เป น

เจาหนาท่ีของรัฐหรือองคกรอิสระจากภาค

ประชาชน และประชาชนในพ้ืนท่ีวางผัง     

มี ห น า ท่ี ต ร ว จ ส อ บ ค ว า ม โ ป ร ง ใ ส ใ น

กระบวนการวางผัง  และความเปนธรรม    

จากการบังคับใชผังเมืองรวมใหกับทุกฝาย 

1. กําหนดองคประกอบคณะกรรมการ

ผังเมือง มีท่ีมาจาก 3 ฝาย ไดแก ภาครัฐ 

นักวิชาการ และประชาชนหรือองคกร

อิสระ ทําหนาท่ีกําหนดมาตรฐานผังเมือง 

การใหความเห็นทาง วิ ชาการและ

เห็นชอบผั ง เ มือง รวม ท่ีดํ า เ นินการ

ประกาศเปนกฎกระทรวงฯ  

2. เ พ่ิม เ ติมคณะกรรมการผั ง เ มือ ง       

ในระดับจังหวัด โดยมีท่ีมาของกรรมการ

อยูภายในจังหวัด ประกอบขึ้น 3 ฝาย 

เชนเดียวกับท่ีมาของคณะกรรมการ    

ผังเมืองและมีหนาท่ีพิจารณาผังเมืองรวม

ท่ีดําเนินการโดยเจาพนักงานทองถิ่น    

ท่ีประกาศเปนขอบัญญัติทองถิ่นบังคบัใช

ในทองท่ีวางผังน้ันๆ  
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ตารางท่ี 9 การจําแนกขอมูลท่ีไดจากผลการศึกษาและการวิเคราะหขอมูล เพ่ือกําหนดโครงสรางและองคประกอบใหมของผงัเมืองรวมเบื้องตน  (ตอ) 

ประเด็น 

การเปรียบเทียบ 

ผังเมืองรวมของประเทศไทย ผังเมืองรวมตางประเทศ การปรับปรงุ 

พ.ร.บ.การผังเมืองฉบับใหม 

3. การกําหนดเน้ือหาของนโยบาย

การพัฒนาเมืองรายสาขา  

 

การจัดทําแผนผังเปนโยบายการพัฒนาเมือง

ดานการใชประโยชนท่ีดิน การคมนาคม

และขนสง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

และบริการสาธารณะของเของเมือง     

ซ่ึงเก่ียวของกับสุขลักษณะ ความปลอดภัย

ของประชาชน และสวัสดิภาพของสังคม

ในภาพรวมเขตวางผัง 

 

 

 

 

 

 

1. จําแนกนโยบายรายสาขาตามกรอบ     

การพัฒนาของประเทศ และใหความสําคัญ

กับการบริหารจัดการเมือง และสิ่งแวดลอม    

ซ่ึงสงผลตอการกําหนดองคประกอบของผัง 

2. ประสานแผนหนวยงานของ รัฐบาล       

ในการบูรณาการขอมูลรวมกันท่ีนําไปสู    

การกําหนดนโยบาย เชน 

   1) นโยบายการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

ขนาดใหญ 

   2) นโยบายสงเสริมเศรษฐกิจและการลงทุน

ของประเทศ 

   3) นโยบายพัฒนาศูนยกลางพาณิชยกรรม 

(Down town) 

   4) นโยบายการประกอบอุตสาหกรรม 

   5) การสงวน พิทักษ คุมครอง และอนุรักษ

พ้ืนท่ีธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของเมือง 

 

มีการจัดทําผังในระดับนโยบายเพ่ือใช

เปนกรอบนโยบายใหกับการวางและ

จัดทําผังเมืองรวม ซ่ึงจะตองสอดคลอง

กับผังนโยบายในระดับประเทศ ภาค 

และจังหวัด ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 9 การจําแนกขอมูลท่ีไดจากผลการศึกษาและการวิเคราะหขอมูล เพ่ือกําหนดโครงสรางและองคประกอบใหมของผงัเมืองรวมเบื้องตน  (ตอ) 

ประเด็น 

การเปรียบเทียบ 

ผังเมืองรวมของประเทศไทย ผังเมืองรวมตางประเทศ การปรับปรงุ 

พ.ร.บ.การผังเมืองฉบับใหม 

4. การจัดทํารายละเอียด     

ของผงัเมืองรวม  

กําหนดไวในพระราชบัญญัติการผังเมือง 

พ.ศ. 2518 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี4) 

พ.ศ. 2558 ประกอบดวย  

(1) วัตถุประสงคในการวางและจัดทําผังเมืองรวม  

(2) แผนท่ีแสดงเขตของผังเมืองรวม  

(3) แผนผังซ่ึงจัดทําขึ้นเปนฉบับเดียวหรือ

หลายฉบับพรอมด วยขอกําหนดโดย มี

สาระสําคัญทุกประการหรือบางประการ 

ดังตอไปน้ี  

   (ก) แผนผังกําหนดการใชประโยชนท่ีดิน

ตามท่ีไดจําแนกประเภท 

   (ข) แผนผังแสดงท่ีโลง  

   (ค) แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง  

   (ง) แผนผงัแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภค  

(4) รายการประกอบผัง 

(5) นโยบาย มาตรการและวิธีดําเนินการ

เพ่ือปฏิบัติตามวัตถุประสงคของผังเมืองรวม  

อังกฤษ : จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น

ประกอบดวย 

1) กําหนดโครงการพัฒนา 

2) งบประมาณ 

3) การจัดทํารายงานการตรวจสอบประจําป 

4) เอกสารประกอบการวางผงั 

5) ยุทธศาสตรหลักในการพัฒนา 

6) การเปดเผยขอมูลสูสาธารณะ 

7) ขอเสนอแนะประกอบแผนท่ีแผนผงั 

8) แผนงานการปฏิบตั ิ

9) การประเมินผลการพัฒนาอยางยัง่ยืน 

อเมริกา : จัดทําผงัเมืองตามกรอบการพัฒนา

ของประเทศ ประกอบดวย 

1) กําหนดนโยบาย/เปาหมายของผังรายสาขา 

2) การจัดทําผงัเมืองตามนโยบายการพัฒนา 

3) กําหนดเคร่ืองมือดาํเนินการใหเปนไปตามผงั 

1. ฉบับแกไขเพ่ิมเติม พ.ร.บ.การผังเมือง 

(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2558 ระบุองคประกอบ 

ของผั ง เ มืองรวม โดยกําหนดให มี    

เสนชั้นความสูงเพ่ิมเติมในแผนท่ีเขต

ของผัง เ มืองรวม และการกําหนด

รายละเอียดในขอกําหนดเพ่ือควบคุม

ความหนาแนนของกิจกรรมกับการใช

ประโยชนท่ีดินใหชัดเจนยิ่งขึ้น 

2. พ.ร.บ. การผังเมือง พ.ศ. ....ฉบับใหม 

กําหนดองคประกอบของผังเมืองรวม

เชนเ ดียว กับ  พ. ร .บ .การผั ง เ มือ ง      

(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2558 
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ตารางท่ี 9 การจําแนกขอมูลท่ีไดจากผลการศึกษาและการวิเคราะหขอมูล เพ่ือกําหนดโครงสรางและองคประกอบใหมของผงัเมืองรวมเบื้องตน  (ตอ) 

ประเด็น 

การเปรียบเทียบ 

ผังเมืองรวมของประเทศไทย ผังเมืองรวมตางประเทศ การปรับปรงุ 

พ.ร.บ.การผังเมืองฉบับใหม 

5. ดานมาตรการ และวิธีดําเนินการ

ตามผงัเมืองรวม 

1. ดําเนินการเฉาพะกลไกทางกฎหมาย

อาศัยกฎหมายอ่ืน เชน พ.ร.บ.ควบคุม

อาคาร พ.ศ. 2522  

2. หนวยงานรัฐดําเนินโครงการพัฒนา

ตามนโยบายของหนวยงานน้ันๆ ซ่ึงจะมี

เจาหนาท่ีรับผิดชอบเฉพาะดานกํากับ 

ดูแล และมีอํานาจสั่งการเฉพาะแผนงาน

ของตนเทาน้ัน  

3. กําหนดโทษในกรณีฝาฝนการปฏิบัติ

ใหเปนไปตามผัง ซ่ึงมีท้ังโทษจําและ 

โทษปรับ โดยกําหนดโทษสูงสุดแตไมได

กําหนดโทษขั้นตอนไว  

4. กฎหมายไมไดกําหนดมาตรการ หรือ

วิธีการ เพ่ือเยียวยา ชดเชย หรือเวนคืน 

ท่ีส มีผลกระทบตอภาคเอกชนจาก     

การดําเนินการของรัฐ 

กําหนดกลไก เงื่อนไข และวิธีดําเนินการ

เพ่ือนําไปสูการปฏิบัติ เชน 

มาตรการสงเสริมการพัฒนา 

- การโอนสิทธ์ิการพัฒนา (TRD) 

- การเวนคืน 

- การจัดสรรท่ีดิน 

มาตรการสรางแรงจูงใจ 

- การกําหนดเขตการพัฒนาพ้ืนท่ีรวมกัน

ระหวางหนวยงานภาครัฐและเอกชน 

- การกําหนดโครงการรวมลงทุนตางๆ 

มาตรการทางภาษ ี

- กําหนดกลไกภาษีบํารุงทองท่ีในการใช

ประโยชนท่ีดินดานการผังเมือง 

- การขออนุญาต กอสราง ดําเนินกิจการ

ในเมือง 

1. เพ่ิมเติมเงื่อนไขการขออนุญาตการใช

ประโยชนท่ีดิน เพ่ือปองกันการขออนุญาต

กอสรางกิจการในท่ีดินท่ีไมเปนไปตาม 

ผังเมืองรวม 

2. กําหนดใหมีผูตรวจการผังเมือง ทําหนาท่ี

ตรวจสอบการดําเนินการของรัฐในการ

ปฏิบัติใหเปนไปตามผังเมืองรวม  
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2.1 การจําแนกขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบ 

การวิจัยน้ี เปนการวิจัยเชิงคุณภาพจึงจําเปนตองจําแนกขอมูลท่ีเปนผลจากการวิเคราะห 

เชิงเปรียบเทียบขางตน มากําหนดคุณลักษณะของขอมูลท่ีเหมาะสมกับการวางและจัดทําผังเมืองรวม        

ในประเทศไทย สามารถจําแนกขอมูลออกเปนขอมูลท่ีเปนจุดแข็ง มีศักยภาพ ขอมูลท่ีเปนจุดออน ควรไดรับ

การปรับปรุงแกไข และขอมูลท่ีเปนโอกาส ควรสงเสริมใหเกิดการนําไปประยุกตใชท่ีเหมาะสม เพ่ือนําไปสู  

การกําหนดโครงสรางและองคประกอบใหมของผังเมืองรวมในเบื้องตน ดังน้ี 

2.1.1 ขอมูลที่เปนจุดแข็งมีศักยภาพ 

แสดงใหเห็นถึงคุณลักษณะของขอมูลท่ีมีลักษณะโดดเดน มีศักยภาพควรคงไว 

ผูวิจัยสามารถสรุปได ดังน้ี 

2.1.1.1 การวางและจัดทําผังเมืองรวม 

1. พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ. 2518 กําหนดใหกรมโยธาธิการและผังเมือง 

เปนเจาพนักงานการผัง และองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนเจาพนักงานทองถิ่น มีหนาท่ีในการวางและ

จัดทําผังเมืองรวม 

2. นโยบายการกระจายอํานาจลงสูทองถิ่นของรัฐบาลสงเสริมใหเจาพนักงาน

ทองถิ่นดําเนินการวางผังมากขึ้น  

3. เจาพนักงานทองถิ่น สามารถรองขอใหกรมฯ สนับสนุน ใหคําปรึกษา

ทางวิชาการ ทางเทคนิค และการดําเนินการวางผังได โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพ้ืนท่ีวางผังน้ัน

จะตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดขึ้นท้ังหมด 

2.1.1.2 กระบวนการพิจารณาไตรตรองและใหความเห็นชอบผังเมืองรวม  

มีระบบการพิจารณาและใหความเห็นผังเมืองรวม 4 ขั้นตอน ไดแก  

1. คณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวม ใหคําปรึกษา คําแนะนํา และความเห็น

เบื้องตนเก่ียวกับพ้ืนท่ีในเขตวางผัง 

2. กรมโยธาธิการและผงัเมือง ตรวจสอบมาตรฐานทางวิชาการผงัเมือง  

3. อนุกรรมการผังเมือง กลั่นกรอง พิจารณาผังเมืองรวมตามท่ีกรรมการ

ผังเมืองมอบหมาย 

4. กรรมการผังเมือง ใหความเห็นชอบผังเมืองรวม และพิจารณาชี้ขาด

กรณีท่ีเจาพนักงานทองถิ่นผูวางผังมีความเห็นขัดแยงกันกับความเห็นของกรมโยธาธิการและผังเมือง 

2.1.1.3 การกําหนดเน้ือหาของนโยบายการพัฒนาเมืองรายสาขา 

แผนผังซ่ึงแสดงรายละเอียดของผังเมืองรวม มีลักษณะเปนนโยบาย   

การพัฒนาเมืองในดานการใชประโยชนท่ีดิน การคมนาคมและขนสง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และ

บริการสาธารณะของเของเมือง ซ่ึงเก่ียวของกับสุขลักษณะ ความปลอดภัยของประชาชน และสวัสดิภาพ 

ของสังคมในภาพรวมของเขตผังเมืองรวม 
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2.1.1.4 การจัดทํารายละเอียดของผังเมืองรวม 

พ.ร.บ.การผังเมือง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2558 (2558: 76 - 83) ไดปรับปรุง

องคประกอบของผังเมืองรวม ระบุไวใน พ.ร.บ.การผังเมือง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2558 ดําเนินการใหเปนไปตาม

วัตถุประสงคของการผังเมือง ประกอบดวย  

(1) วัตถุประสงคในการวางและจัดทําผังเมืองรวมใหกําหนดโดยคํานึงถึง

ความเปนระเบียบ ความสวยงาม การใชประโยชน ในทรัพยสิน ความปลอดภัยของประชาชน การเศรษฐกิจ 

ทรัพยากรธรรมชาติ การดํารงรักษาสถานท่ีท่ีมีคุณคาทางศิลปกรรม สถาปตยกรรม ประวัติศาสตร หรือ

โบราณคด ีและการจัดสภาพแวดลอมท่ีทุกคนสามารถเขาถึงและใชประโยชนรวมกันไดอยางเทาเทียมกัน 

(2) แผนท่ีแสดงเขตของผังเมืองรวมโดยแสดงขอมูลภูมิประเทศและ

ระดับชั้นความสูง 

(3) แผนผังซ่ึงจัดทําขึ้นเปนฉบับเดียวหรือหลายฉบับโดยมีสาระสําคัญ  

ทุกประการหรือบางประการ ดังตอไปน้ี 

(ก) แผนผังกําหนดการใชประโยชนท่ีดินตามท่ีไดจําแนกประเภท 

(ข) แผนผังแสดงท่ีโลง 

(ค) แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง 

(ง) แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภค 

(4) รายการประกอบผัง 

(5) ขอกําหนดท่ีจะใหปฏิบัติหรือไมใหปฏิบัติเพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงค

ของผังเมืองรวมทุกประการ ดังตอไปน้ี  

(ก) ประเภทและขนาดกิจการท่ีจะอนุญาตหรือไมอนุญาตใหดําเนินการ 

(ข) ประเภท ชนิด ขนาด ความสูง และลักษณะของอาคารท่ีจะ

อนุญาตหรือไมอนุญาตใหสราง 

(ค) อัตราสวนพ้ืนท่ีอาคารรวมกันทุกชั้นของอาคารทุกหลังตอพ้ืนท่ี

แปลงท่ีดินท่ีใชเปนท่ีตั้งอาคาร 

(ง) อัตราสวนพ้ืนท่ีอาคารปกคลุมดินตอพ้ืนท่ีแปลงท่ีดินท่ีใชเปนท่ีตั้ง

อาคาร 

(จ) อัตราสวนพ้ืนท่ีวางอันปราศจากสิ่งปกคลุมของแปลงท่ีดินท่ีอาคาร

ตั้งอยูตอพ้ืนท่ีใชสอยรวมของอาคาร 

(ฉ) ระยะถอยรนจากแนวธรรมชาติ ถนน แนวเขตท่ีดิน อาคาร หรือ

สถานท่ีอ่ืนๆ ท่ีจําเปน 

(ช) ขนาดของแปลงท่ีดินท่ีจะอนุญาตใหสรางอาคาร 

(ซ) ขอกําหนดอ่ืนท่ีจําเปนโดยรัฐมนตรีประกาศกําหนดตามคําแนะนํา

ของคณะกรรมการผังเมือง 
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ในกรณีท่ีผังเมืองรวมไมมีขอกําหนดบางประการตาม (ก) (ข) (ค) (ง) 

(จ) (ฉ) (ช) และ (ซ) จะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผังเมืองโดยมีเหตุผลอันสมควร 

(6) นโยบาย มาตรการและวิธีดําเนินการเพ่ือปฏิบัติตามวัตถุประสงคของ

ผังเมืองรวม 

2.1.1.5 มาตรการ และวิธดํีาเนินการตามผังเมืองรวม 

1. มีกลไกทางกฎหมาย โดยอาศัยอํานาจจากกฎหมายอ่ืนในการดําเนินการ

ตามผังเมืองรวม  

2. กําหนดโทษในกรณีฝาฝนการปฏิบัติใหเปนไปตามผัง ซ่ึงมีท้ังโทษจํา

และโทษปรับ โดยกําหนดโทษสูงสุดแตไมไดกําหนดโทษขั้นตอนไว  

2.1.2 ขอมูลที่เปนจุดออนควรไดรับการปรับปรุงแกไข 

จําแนกขอมูลท่ีเปนจุดออน เพ่ือแสดงใหเห็นคุณลักษณะของขอมูลท่ีควรกําหนดไว

แตตองไดรับการปรับปรุงแกไขหรือเพ่ิมเติมใหดียิ่งขึ้น ดังน้ี 

2.1.2.1 การวางและจัดทําผังเมืองรวม 

1. การกําหนดใหเจาพนักงานทองถิ่น สามารถรองขอใหกรมฯ สนับสนุน 

ใหคําปรึกษาทางวิชาการ เทคนิค และการดําเนินการวางผังได โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นน้ันๆ เปน

ผูรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดขึ้นทําใหทองถิ่นเลือกท่ีจะผูรับผิดชอบคาใชจายในการวางผังมากกวาการวางผัง

ดวยตัวเอง 

2. เจาพนักงานทองถิ่นขาดความรูความเขาใจดานการผังเมือง ทําใหขาด

การสงเสริมใหมีการกําหนดบุคคลการดานผังเมืองบรรจุไวในโครงสรางขององคกรของทองถิ่น  

2.1.2.2 กระบวนการพิจารณาไตรตรองและใหความเห็นชอบผังเมืองรวม  

ระบบการพิจารณาและใหความเห็น 4 ขั้นตอน ซ่ึงตองใชระยะเวลา

ยาวนานกวาจะประกาศกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวม  

2.1.2.3 การกําหนดเน้ือหาของนโยบายการพัฒนาเมืองรายสาขา 

การกําหนดนโยบายการพัฒนาเมืองในดานการใชประโยชนท่ีดิน การคมนาคม

และขนสง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะของเของเมือง เปนนโยบายท่ีมุงเนนการสราง

สุขลักษณะ ความปลอดภัยของประชาชน และสวัสดิภาพของสังคมในภาพรวมเขตวางผัง ซ่ึงเปนนโยบายท่ีมุง 

เนนแกปญหาของเมือง มากกวาการสงเสริมการพัฒนาเมือง 

2.1.2.4 การจัดทํารายละเอียดของผังเมืองรวม 

มีการจัดทํารายละเอียดของผังเมืองรวมเฉพาะบางรายการ ไมครบถวน

ตามท่ีกฎหมายระบุไวโดยพบเฉพาะการกําหนดวัตถุประสงคในการวางและจัดทําผังเมืองรวม การจัดทําแผน

ท่ีแสดงเขตของผังเมืองรวม การจัดทําแผนผังการใชประโยชนท่ีดินพรอมรายการประกอบผัง การระบุท่ีตั้ง

โครงการถนน โครงการบําบัดนํ้าเสีย และท่ีโลง สวนสาธารณะของเมือง และการจัดทําขอกําหนดท่ีมีเฉพาะ

มาตรการควบคุมในภาพรวมของผังเมืองรวมเทาน้ัน 
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2.1.2.5 มาตรการ และวธิดํีาเนินการตามผังเมืองรวม 

1. หนวยงานรัฐดําเนินโครงการพัฒนาตามนโยบายของหนวยงานน้ันๆ 

ซ่ึงจะมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบเฉพาะดานกํากับ ดูแล และมีอํานาจสั่งการเฉพาะแผนงานของตนเทาน้ัน  

2. กฎหมายไมไดกําหนดมาตรการ หรือวิธีการ เพ่ือเยียวยา ชดเชย หรือ

การเวนคืน ท่ีมีผลกระทบตอภาคเอกชนจากการดําเนินการของรัฐ รวมท้ังการลดความเหลื่อมล้ําจากการกําหนด

ประเภทการใชประโยชนท่ีดินตามผังเมืองรวม 

2.1.3 ขอมูลที่เปนโอกาส 

จําแนกขอมูลท่ีเปนโอกาส เพ่ือแสดงใหเห็นถึงคุณลักษณะของขอมูลท่ีไดจากการทบทวน 

ทฤษฎี แนวคิด และการศึกษาผังเมืองของตางประเทศ โดยเปนขอมูลท่ีมีโอกาสสามารถนํามาพัฒนาใหเหมาะสม 

กับบริบทของชุมชนเมืองในประเทศไทยได ดังน้ี 

2.1.3.1 การวางและจัดทําผังเมืองรวม 

1. การปรับปรุง พ.ร.บ.การผังเมืองฉบับใหม ไดกําหนด อํานาจ หนาท่ี 

และการปรับเปลี่ยนบทบาทของกรมโยธาธิการและผังเมือง ในการจัดทําผังเมืองระดับนโยบายเพ่ือกําหนด

กรอบนโยบายใหทองถิ่นนําไปใชประกอบการวางและจัดทําผังเมืองรวมได  

2. กําหนดหนา ท่ี  และภารกิจเ พ่ือผลักดันให รัฐบาลทองถิ่นเปน

ผูดําเนินการหลักในการวางและจัดทําผังเมืองรวม รวมท้ังการบริหารจัดการใหเปนไปตามผังเมืองรวมได 

3. กําหนดเงื่อนไข หรือแนวทางท่ีสงเสริมใหทองถิ่นท่ีมีขนาดเล็กสามารถ

รวมกันจัดตั้งหนวยงานดําเนินการตามภารกิจดานการผังเมืองเปนการเฉพาะได 

4. ทองถิ่นท่ีดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวมสามารถรองขอการสนับสนุน

จากรัฐบาลในดานงบประมาณ ผูเชี่ยวชาญดานผังเมือง และทางเทคนิคได 

5. หนวยงานเฉพาะกิจท่ีจัดตั้งขึ้น ประกอบดวย เจาหนาท่ีทองถิ่น 

นักวิชาการซ่ึงเปนเจาหนาท่ีของรัฐหรือองคกรอิสระจากภาคประชาชน และประชาชนในพ้ืนท่ีวางผัง รวมกัน

ดําเนินการวางผังใหแลวเสร็จ 

6. องคกรปกครองสวนทองถิ่น สามารถดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวม

ในพ้ืนท่ีเขตการปกครองของตนไดอยางอิสระ แตจะตองไดรับการตรวจสอบมาตรฐานทางวิชาการดานการผงัเมือง 

และความโปรงใสในการวางและจัดทําผังเมืองของทองถิ่น ภายใตการกํากับ ควบคุม และใหความชวยเหลือ

ของกรมโยธาธิการและผังเมือง และอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการผังเมืองระดับจังหวัด 

2.1.3.2 กระบวนการพิจารณาไตรตรองและใหความเห็นชอบผังเมืองรวม  

เพ่ิมเติมคณะกรรมการผังเมืองในระดับจังหวัด โดยมีท่ีมาของกรรมการ

ภายในจังหวัด ประกอบขึ้นจาก 3 ฝาย ไดแก หนวยงานภาครัฐในทองถิ่น นักวิชาการหรือผูแทนจากองคกร

อิสระ และประชาชนในพ้ืนท่ีวางผัง มีหนาท่ีพิจารณาผังเมืองรวมท่ีดําเนินการโดยทองถิ่น การตรวจสอบ

ความโปรงใสในกระบวนการวางผัง และความเปนธรรมในการบังคับใชผังเมืองรวม ซ่ึงผังเมืองรวมท่ีผาน

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการชุดน้ี จะนําไปประกาศใชบังคับผังเมืองรวม โดยออกเปนขอบัญญัติทองถิ่น

บังคับใชผังเมืองรวม ตอไป 
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2.1.3.3 การกําหนดเน้ือหาของนโยบายการพัฒนาเมืองรายสาขา 

1. จําแนกนโยบายรายสาขาตามกรอบการพัฒนาของประเทศ และให

ความสําคัญกับการบริหารจัดการเมืองและสิ่งแวดลอม ซ่ึงสงผลตอการกําหนดองคประกอบของผัง 

2. ประสานแผนหนวยงานของรัฐบาลในการบูรณาการขอมูลรวมกันนําไปสู

การดําเนินการตามนโยบายของผังเมืองรวม ไดแก นโยบายการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานขนาดใหญ นโยบาย

สงเสริมเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ นโยบายพัฒนาศูนยกลางพาณิชยกรรม (Down town) นโยบาย

การประกอบอุตสาหกรรม และนโยบายการสงวน พิทักษ คุมครอง และอนุรักษพ้ืนท่ีธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ของเมือง 

2.1.3.4 การจัดทํารายละเอียดของผังเมืองรวม 

1. การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น ประกอบดวย การกําหนดกลยุทธการพัฒนา

เมือง การกําหนดโครงการพัฒนา การจัดทํางบประมาณ การจัดทําเอกสารประกอบการวางผัง การจัดทํา

ขอเสนอแนะประกอบแผนท่ีแผนผัง การจัดทําแผนงาน/โครงการพัฒนาระยะสั้นและระยะยาว และการประเมินผล

การพัฒนาอยางยั่งยืน 

2. การจัดทําผังเมืองตามกรอบการพัฒนาของประเทศ ประกอบดวย  

การกําหนดนโยบาย/เปาหมายของผังรายสาขา การจัดทําผังเมืองตามนโยบายการพัฒนา และการกําหนด

มาตรการ วิธีดําเนินการใหเปนไปตามผัง 

2.1.3.5 มาตรการ และวิธีการดําเนินการตามผังเมืองรวม 

กําหนดกลไก เงื่อนไข ซ่ึงเปนมาตรการ หรือวิธีดําเนินการเพ่ือนําไปสู  

การปฏิบัติ ไดแก  

1. มาตรการสงเสริมการพัฒนา เชน การโอนสิทธิการพัฒนา (TDR) การเวนคืน 

และการจัดสรรท่ีดิน 

2. มาตรการสรางแรงจูงใจ เชน การกําหนดเขตการพัฒนาพ้ืนท่ีรวมกัน

ระหวางหนวยงานภาครัฐและเอกชน (ppp) และการกําหนดโครงการรวมลงทุนตางๆ  

3. มาตรการทางภาษี เชน การกําหนดกลไกภาษีบํารุงทองท่ีในการใช

ประโยชนท่ีดินตามผังเมืองรวม และการขออนุญาต กอสราง ดําเนินกิจการในเมือง 

4. เพ่ิมเติมเงื่อนไขการขออนุญาตการใชประโยชนท่ีดิน เพ่ือปองกัน   

การขออนุญาตกอสรางกิจการในท่ีดินท่ีไมเปนไปตามผังเมืองรวม 

5. กําหนดใหมีผูตรวจการผังเมืองเพ่ือตรวจสอบการดําเนินการของรัฐ   

ในการปฏิบัติใหเปนไปตามผังเมืองรวม 

จากน้ัน ผูวิจัยไดนําขอมูลท่ีไดจําแนกขางตน มาพิจารณารวมกับการทบทวนทฤษฎี แนวคิด 

และการวิเคราะหขอมูลท่ีผานมา สามารถกําหนดกรอบขอมูลได ดังน้ี 

2.1.4 ขอมูลที่ต้ังอยูบนพ้ืนฐานกรอบแนวคิดการกระจายอํานาจ  

ผูวิจัยสังเคราะหขอมูลรวมกับผลการศึกษาโครงสรางของอํานาจ หนาท่ี ภารกิจ

ขององคกร บุคคล และคณะกรรมการ โดยพิจารณาภายใตกรอบแนวคิดการกระจายอํานาจได ดังน้ี 
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2.1.4.1 การผลักดันใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนหนวยงานหลักในการวาง 

และจัดทําผังเมืองรวม รวมท้ังการบริหารจัดการใหเปนไปตามผังเมืองรวม 

2.1.4.2 กระจายอํานาจการพิจารณาไตรตรองใหความเห็นชอบผังเมืองรวมลงสู

ภูมิภาค รวมถึงสามารถการตรากฎหมายทองถิ่นใหใชบังคับผังเมืองรวมในพ้ืนท่ีเขตการปกครองของตนได 

2.1.4.3 รายไดและแหลงท่ีมาของรายไดท่ีทองถิ่นสามารถนํามาบริหารจัดการเมือง

ควบคูไปกับการวางและจัดทําผังเมืองรวม 

2.1.5 ขอมูลที่ต้ังอยูบนพ้ืนฐานกรอบแนวคิดหลักการวางและจัดทําผังเมือง  

สังเคราะหขอมูลรวมกับผลการศึกษาดานองคประกอบของผงัเมืองรวม ซ่ึงเก่ียวของ

กับการจัดทํารายละเอียดตามผังเมืองรวม โดยพิจารณาภายใตกรอบแนวคิดหลักการวางและจัดทําผงัเมืองได 

ดังน้ี 

2.1.5.1 การกําหนดเน้ือหาของนโยบายพัฒนาเมืองใหเปนสาระสําคัญกําหนดไว 

ในผังเมืองรวม  

2.1.5.2 การจัดทํารายละเอียดของผังเมืองรวม ประกอบดวย  

1. แผนท่ี/แผนผงั และแผนงาน/โครงการพัฒนาเมืองระยะสั้น/ระยะยาว 

2. แผนผังการใชประโยชนท่ีดิน/ขอกําหนดการใชประโยชนท่ีดนิ  

3. แผนการลงทุนท่ีสอดคลองกับนโยบายและคูขนานไปกับผังเมืองรวม  

2.1.5.3 การกําหนดมาตรการเพ่ือลดความเลี่ยมล้ําจากการใชประโยชนท่ีดินและ

ขอกําหนด 

จากน้ัน ผูวิจัยไดนํากรอบขอมูลท้ัง 2 สวน มาสังเคราะหรวมกับขอมูลท่ีไดจําแนกไว 

มากําหนดโครงสรางและองคประกอบใหมของผังเมืองรวมในเบื้องตนในหัวขอถัดไป 

2.2 โครงสรางและองคประกอบใหมของผังเมืองรวมเบื้องตน  

 จากผลการศึกษา การวิเคราะห และจากการจําแนกขอมูลขางตน สามารถกําหนดโครงสราง 

และองคประกอบใหมของผังเมืองรวมได ดังน้ี 

2.2.1 กําหนดโครงสรางของอํานาจ หนาท่ี ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และระหวาง

องคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกันเอง ใหสอดคลองกับการถายโอนภารกิจดานการผังเมืองตามแนวคิดการกระจาย 

อํานาจ ดังน้ี 

2.2.1.1 กระบวนการวางและจัดทําผังเมืองรวม  

องคกรปกครองสวนทองถิ่นในฐานะเจาพนักงานทองถิ่น เปนผูวางผังใน

เขตปกครองของตน และในกรณีท่ีการวางผัง มีเขตผังครอบคลุมพ้ืนท่ีท้ังจังหวัดเสนอแนะใหองคการบริหาร

สวนจังหวัดเปนผูดําเนินการ  

กรมโยธาธิการและผังเมือง ในฐานะเจาพนักงานการผัง มีหนาท่ี 2 ประการ 

ไดแก  

ประการแรก หนาท่ีดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองในระดับนโยบาย  

หรือผังท่ีมีความเรงดวนตามนโยบายของรัฐบาล  
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ประการท่ีสอง หนาท่ีกํากับ ควบคุม ดูแลใหการวางผังของทองถิ่นใหได

มาตรฐานตามหลักการวางและจัดทําผังเมือง  

2.2.1.2 กระบวนการพิจารณาไตรตรองและใหความเห็นชอบผงัเมืองรวม  

ผูวิจัยเสนอแนะใหเพ่ิมเติมคณะกรรมการผังเมืองระดับจังหวัด ตามแนวทาง 

การปรับปรุง พ.ร.บ.การผังเมืองฉบับใหมเพ่ือผลักดันใหทองถิ่นขนาดเล็กท่ีไมพรอมดําเนินการวางและจัดทํา

ผังเมืองรวมไดฝกการจัดทําผังเมืองรวมโดยเสนอผังเมืองรวมน้ันตอคณะกรรมการผังเมืองระดับจังหวัดท่ีมี

เขตผังภายในจังหวัดน้ันๆ เพ่ือประกาศเปนขอบัญญัติทองถิ่นบังคับใชผังเมืองรวมแทน 

2.2.2 กําหนดองคประกอบของผังเมืองรวม ซ่ึงเปนการจัดทํารายละเอียดของผังเมืองรวม 

เพ่ือใชเปนแนวทางในการดําเนินการตามผังเมืองรวม ตามหลักการจัดทําผังเมือง โดยเพ่ิมเติม การกําหนด

องคประกอบของผังเมืองรวม ดังน้ี 

2.2.2.1 กําหนดเน้ือหาของนโยบายการพัฒนาเมืองใหชัดเจนในดานการใช

ประโยชนท่ีดิน การคมนาคมและการขนสง การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ บริการสาธารณะ สิ่งแวดลอม   

การปองกันภัยพิบัติ การกําหนดพ้ืนท่ีเฉพาะ เชน พ้ืนท่ีพัฒนาศูนยกลางพาณิชยกรรม พ้ืนท่ีการคาการลงทุน

ชายแดน และพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยพิบัติ ฯลฯ และนโยบายอ่ืนๆ (ตามความจําเปน)  

2.2.2.2 การจัดทําแผนท่ี/แผนผงั ซ่ึงเปนรายละเอียดของผงัเมืองรวม ประกอบดวย 

(ก) แผนท่ีซ่ึงแสดงสถานการณปจจุบันของเมืองและชุมชนในเขตวางผัง  

(ข) แผนท่ีหรือแผนผงัตามนโยบายการพัฒนาเมือง  

(ค) แผนผังการใชประโยชนท่ีดินตามท่ีไดจําแนกประเภทพรอมขอกําหนด 

(จ) รายการประกอบผัง แบงออกเปน 2 สวน ไดแก เอกสารทางกฎหมาย

ซ่ึงจัดทําเปนรายการประกอบแผนผังการใชประโยชนท่ีดิน และเอกสารเพ่ือเปดเผยขอมูลสูสาธารณะ เชน 

รายงายผลการศึกษา วิเคราะห การวางและจัดทําผังเมืองรวม และขอมูลการมีสวนรวมของประชาชน        

ในการจัดทําผังเมืองรวม  

2.2.2.3 การจัดทําแผนการลงทุนตามนโยบายการพัฒนาเมือง ควบคูกับการจัดทํา

แผนงาน/โครงการพัฒนาเมืองโดยกําหนดระยะเวลาของแผนงานหรือโครงการระยะสั้น/ระยะยาว โดยจัดทํา

คูขนานไปกับผังเมืองรวม 

2.2.2.4 การกําหนดมาตรการ และวิธีการเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําจากการใชประโยชน

ท่ีดินตามผังเมืองรวม เชน การโอนสิทธิการพัฒนา (TDR) การกําหนดกลไกภาษีทรัพยสินในการใชประโยชน

ท่ีดินตามผังเมืองรวม และการกําหนดเงื่อนไขการใชประโยชนท่ีดิน  

จากน้ัน ผูวิจัยจะไดนําโครงสรางและองคประกอบใหมของผังเมืองรวมในเบื้องตนน้ี      

ไปสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ และผูปฏิบัติงานดานผังเมือง เพ่ือขอความคิดเห็นและขอเสนอแนะ นําไปสูการคนหา

แนวทางการกําหนดโครงสรางและองคประกอบใหมของผังเมืองรวมท่ีเหมาะสมกับชุมชนเมืองในประเทศไทย 

ตอไป 
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3. การสัมภาษณผูเช่ียวชาญ และผูปฏิบัติงานดานผังเมือง  

ผูวิจัยไดกําหนดเคร่ืองมือในการวิจัยดวยวิธีการสัมภาษณผูท่ีเก่ียวของกับงานดานผังเมือง โดยนําผล

การกําหนดโครงสรางและองคประกอบใหมของผังเมืองรวมเบื้องตน มาตั้งเปนประเด็นคําถาม เพ่ือขอความเห็น

และขอเสนอแนะจากผูเชี่ยวชาญ และผูปฏิบัติงานดานผังเมือง ซ่ึงจะตองมีการกําหนดประเด็นคําถาม      

การกําหนดกลุมตัวอยางแลวดําเนินการสัมภาษณจนไดผลการสัมภาษณซ่ึงมีขั้นตอนการดาํเนินการตามลาํดบั 

ดังน้ี  

3.1 การกําหนดประเด็นคําถามที่ใชในการสัมภาษณ 

จากการกําหนดโครงสรางและองคประกอบใหมของผังเมืองรวมเบื้องตน ผูวิจัยไดนํามา 

ตั้งประเด็นการสัมภาษณ โดยแบงเปนประเด็นคําถามไว 2 ขอ ดังน้ี  

3.1.1 ทานมีความคิดเห็นอยางไร ตอการกําหนดโครงสรางและองคประกอบใหมของ    

ผังเมืองรวม ในประเด็นตอไปน้ี 

3.1.1.1 การผลักดันใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนหนวยงานหลักในการวาง 

และจัดทําผังเมืองรวม รวมท้ังการบริหารจัดการใหเปนไปตามผังเมืองรวม 

3.1.1.2 กระจายอํานาจการพิจารณาใหความเห็นชอบผังเมืองรวมลงสูภูมิภาค     

โดยเพ่ิมเติมคณะกรรมการผังเมืองระดับจังหวัด ทําหนาท่ีพิจารณาใหความเห็นชอบผังเมืองรวมท่ีดําเนินการ 

โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมท้ังการตรากฎหมายทองถิ่น โดยออกเปนขอบัญญัติทองถิ่นบังคับใช       

ผังเมืองรวม 

3.1.1.3 การกําหนดเน้ือหาของนโยบายการพัฒนาเมืองรายสาขาเปนสาระสาํคญัไว

ในผังเมืองรวม  

3.1.1.4 การจัดทํารายละเอียดของผังเมืองรวม ประกอบดวยเน้ือหา ดังน้ี  

1. การจัดทําแผนท่ี/แผนผัง และแผนงาน/โครงการพัฒนาเมืองระยะสั้น/

ระยะยาว  

2. การจัดทําแผนผังการใชประโยชนท่ีดิน/ขอกําหนดการใชประโยชนท่ีดิน  

3. การจัดทําแผนการลงทุนท่ีสอดคลองกับนโยบายและคูขนานไปกับ    

ผังเมืองรวม  

3.1.1.5 การกําหนดมาตรการเพ่ือลดความเลี่ยมล้ําจากการใชประโยชนท่ีดินและ

ขอกําหนด 

3.1.2 ขอเสนอแนะท่ีมีตอการกําหนดโครงสรางและองคประกอบใหมของผงัเมืองรวม  

3.2 การกําหนดกลุมตัวอยาง 

การสัมภาษณน้ี ผูวิจัยไดกําหนดกลุมตัวอยางไว 2 กลุม ไดแก กลุมผูเชี่ยวชาญ และกลุม

ผูปฏิบัติงานดานผังเมือง 

3.2.1 กลุมผูเช่ียวชาญ ประกอบดวย ผูท่ีมีความรูความชํานาญการในงานดานการผังเมือง 

หรือทํางานเก่ียวของกับผังเมืองมาไมนอยกวา 20 ป ซ่ึงสังกัดอยูในหนวยงานสวนกลางของกรมโยธาธิการ

และผังเมือง จํานวน 4 คน ดังน้ี 
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3.2.1.1 วาท่ีรอยเอก ธีรพงศ ครุธดิลกานันท โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ  

3.2.1.2 นางสาวสิริกุล เลี้ยงอนันต ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการผังเมือง  

3.2.1.3 นางสาวอัจฉรา ทิพยมณี หัวหนาฝายภาคเหนือ สวนงานผังเมืองรวม

จังหวัด สํานักผังประเทศและผังภาค  

3.2.1.4 นายปองพล ทองสมจิตร หัวหนากลุมงานประสานและติดตามมติ 

สํานักงานคณะกรรมการผังเมือง  

สําหรับวิธีการสัมภาษณผูวิจัยทําการสัมภาษณกลุมตัวอยางน้ีดวยการสัมภาษณ

แบบเผชิญหนา โดยผูวิจัยเปนผูสัมภาษณโดยตรงกับผูใหสัมภาษณเอง 

3.2.2 กลุมผูปฏิบัติงานดานผังเมือง ประกอบดวย ผูท่ีปฏิบัติงานดานผังเมือง ซ่ึงปฏิบัติ

หนาท่ีดานการผังเมืองอยูในหนวยงานระดับภูมิภาค และทองถิ่น ตั้งแต 2 ปขึ้นไป โดยสัมภาษณแบบกลุม 

ดําเนินการสัมภาษณทางโทรศัพท และทางไปรษณียอิเล็กโทรนิกส (Email) เน่ืองจากผูใหสัมภาษณอยู     

ในพ้ืนท่ีไกล ท้ังผูวิจัยและผูใหสัมภาษณไมสะดวกในการเดินทางใหเขาพบเพ่ือขอสัมภาษณแบบเผชิญหนาได 

3.3 ผลการสัมภาษณผูเช่ียวชาญดานผังเมือง 

ผูวิจัยไดทําการสัมภาษณเชิงลึกผูเชี่ยวชาญ และผูปฏิบัติงานดานผงัเมืองเพ่ือขอความเหน็และ

ขอเสนอแนะเก่ียวกับการกําหนดโครงสรางและองคประกอบใหมของผังเมืองรวมเบื้องตนท่ีผูวิจัยไดจัดทําขึ้น 

ซ่ึงมีประเด็นใดบางท่ีผูใหสัมภาษณใหความสําคัญมากท่ีสุด และวิเคราะหองคประกอบน้ันเพ่ือนํามาใชคนหา

แนวทางในการกําหนดโครงสรางและองคประกอบใหมของผังเมืองรวม โดยผูวิจัยไดสรุปผลการสัมภาษณ 

ดังน้ี 

3.3.1 ธีรพงศ ครุธดิลกานันท (สัมภาษณ: 2559) ผูเชี่ยวชาญกลาววา กฎหมายผังเมือง

ระบุบุคคลท่ีมีบทบาทสําคัญอยางมากในการวางและจัดทําผังเมืองรวม ไดแก เจาพนักงานการผัง           

เจาพนักงานทองถิ่น และคณะกรรมการผังเมือง โดยกําหนดอํานาจ หนาท่ี และแนวทางการปฏิบัติไวอยาง

ชัดเจน 

สําหรับการถายโอนภารกิจดานการผังเมืองใหกับทองถิ่นท่ีผานมา พบปญหา

ทองถิ่นขาดบุคลากรและอุปกรณเคร่ืองมือในการจัดทําผัง รวมถึงความรูความเขาใจดานการผังเมืองของ

ผูบริหารทองถิ่น สงผลใหเกิดความลาชาในขั้นตอนกระบวนการวางและจัดทําผังเมืองรวม เปนเร่ืองท่ีตองเรง

ผลักดันสรางความตระหนักรูในงานดานการผังเมืองใหมากขึ้น 

ดานองคประกอบของผังเมืองรวม ผังเมืองท่ีดีน้ันจะตองมีสวนประกอบดวยกัน    

3 สวน ไดแก การใชประโยชนท่ีดิน (Land Use) ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการของเมือง (Urban 

Facilities) และโครงการพัฒนาเมือง (Urban Development Project) องคประกอบของผังเมืองรวมตาม

มาตรา 17 ท่ีบัญญัติไวในกฎหมายผังเมืองใหมีนโยบาย แผนผัง โครงการ และมาตรการควบคุมโดยท่ัวไปน้ัน 

ในทางปฏิบัติจะตองดําเนินการควบคูกันไปไมสามารถดําเนินการเพียงอยางหน่ึงอยางใดได ปญหาท่ีพบเก่ียวกับ

การกําหนดนโยบายท่ีไมสามารถนําไปสูการปฏิบัติไดน้ัน เปนเร่ืองท่ีผูวางผังจะตองตระหนักรู แลวดําเนินการ

ใหครบถวนตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว โดย พ.ร.บ. การผังเมือง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2558 ท่ีพ่ึงประกาศใชบังคับน้ัน 
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ไดเพ่ิมเติมการกําหนดมาตรการท่ีสงผลดีกับเมืองมากขึ้น รวมท้ังวัตถุประสงคของการวางและจัดทําผังเมืองรวม 

ท่ีกําหนดใหคํานึงถึงความเทาเทียมกันของประชาชนในเมืองดวย 

ขอเสนอแนะ สิ่งท่ีควรเพ่ิมเติมในการวางและจัดทําผังเมืองรวมนําไปสูการปฏิบัติ   

ท่ีเปนรูปธรรม คือ การกําหนดมาตรการ และการพัฒนาเมืองตามผังเมืองรวม ซ่ึงไดยกตัวอยางการดําเนินการตาม

ผังเมืองของประเทศญี่ปุนท่ีกําหนดวิธีการเก่ียวกับการจัดเก็บภาษี การกําหนดมาตรการเยียวยาผูท่ีไดรับ

ผลกระทบจากการใชประโยชนท่ีดิน หรือการสงเสริมใหประชาชนหันมารักษาพ้ืนท่ีเกษตรกรรมชั้นดี รวมถึง

การสงเสริมเพ่ือสรางรายไดใหกับเมืองหรือชุมชนในพ้ืนท่ีเขตวางผัง สําหรับวิธีการหน่ึงท่ีเปนท่ีรูจักกันอยาง

แพรหลายแตไมสามารถนําไปสูการปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรมได คือ วิธีการโอนสิทธิการพัฒนา ควรมีการศึกษาให

เกิดการพัฒนาวิธีการท่ีเหมาะสมกับบริบทของเมืองชุมชนในประเทศไทยโดยเฉพาะในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล หรือในเมืองทองเท่ียวตางๆ เชน สมุย เปนตน  

3.3.2 สิริกุล เล้ียงอนันต (สัมภาษณ: 2559) ผูเชี่ยวชาญกลาววา การวางและจัดทํา     

ผังเมืองรวมควรผลักดันใหทองถิ่นดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวมใหมากขึ้น ซ่ึงท่ีผานมากรมฯ ได

ดําเนินการผลักดันมาโดยตลอดท้ังการใหความรูและการสงผูเชี่ยวชาญ นักวิชาการดานการผังเมืองลงไปชวย

ทองถิ่นในการวางผัง ซ่ึงก็ไดรับความรวมมือท่ีดีมาโดยตลอดและเปนเร่ืองสําคัญท่ีกรมฯ จะตองดําเนินการ

สนับสนุนการวางผังของทองถิ่นตอไป 

สําหรับการกําหนดใหมีคณะกรรมการผังเมืองระดับจังหวัดเปนผูพิจารณาการวางผงั

ของทองถิ่นและใหประกาศเปนขอบัญญัติทองถิ่น เปนเร่ืองใหมท่ีกรมฯ ไดเสนอแนะไวในรางพ.ร.บ.การผังเมือง

ฉบับใหม มีวัตถุประสงคเพ่ือแกปญหาดานขั้นตอนการวางผังและเพ่ือผลักดันใหเกิดการวางผังในพ้ืนท่ีทองถิน่ 

ใหครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ัวประเทศใหมากขึ้น ซ่ึงก็ยังมีขอสังเกตท่ีควรคํานึงถึงในการกําหนดดังกลาว ควรมีการศึกษา 

กระบวนการเพ่ือตรวจสอบมาตรฐานดานวิชาการในการวางผังของทองถิ่น เพ่ือความโปรงใสและความเปนธรรม

ของปะชาชนท่ีจะตองไดรับบริการสาธารณะอยางท่ัวถึงและเทาเทียมกัน 

ดานองคประกอบของผังเมืองรวม การกําหนดนโยบายของผังเมืองรวมในปจจุบัน 

นโยบายบอกแตเพียงวาควรทําอะไรบางในเมืองเพ่ือแกไขปญหาของเมืองทางดานกายภาพ หรือเติมเต็มสิ่งท่ี

เมืองยังขาดเพ่ือใหประชาชนในเมืองมีความอยูดีกินดี ปลอดภัย และไดรับความสะดวกสบายตามสมควร   

สิ่งท่ีนโยบายของผังเมืองรวมท่ีกําหนดไวยังไปไมถึง คือ การกําหนดกลยุทธท่ีจะนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ         

การกําหนดนโยบายพัฒนาเมืองควรจะบอกไดวาเมืองจะมีบทบาทอยางไร เชน เปนเมืองทองเท่ียว เมืองอุตสาหกรรม 

หรือเมืองการเกษตร ซ่ึงจะตองมีการจัดทําแผนงานหรือโครงการพัฒนาท่ีสงเสริมนโยบายน้ันๆ ใหเกิดขึ้นจริง

ตามบทบาทของเมืองซ่ึงจะสงผลถึงแนวทางปฏิบัติวาควรดําเนินการอยางไร รายไดของเมืองควรมาจาก

แหลงไหนไดบาง และเศรษฐกิจของเมืองมีฐานการผลิตมาจากอะไร การกําหนดนโยบายควรปรับเปลี่ยนจาก

ท่ีเปนแคขอความซ่ึงบอกวาเมืองมีปญหาอะไรและยังขาดอะไร มาเปนการชี้นําการพัฒนาเมือง การสงเสริม

การเติบโตของเมืองใหได จึงจะเปนกําหนดนโยบายพัฒนาเมืองท่ีเปนนโยบายจริงๆ ซ่ึงในปจจุบันการกําหนด

นโยบายไมสามารถบงบอกลักษณะของเมืองได  
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ขอเสนอแนะ ผูเชี่ยวชาญใหความสําคัญกับกลไกท่ีสามารถขับเคลื่อนใหผังเมืองรวม

นําไปสูการพัฒนาเมืองได ซ่ึงจะตองกําหนดไดวาเมืองควรจะพัฒนาไปในทิศทางไหน โดยมีปจจัยท่ีตองคํานึง

และใหความสําคัญเปนอยางมากซ่ึงจะตองกําหนดใหมีควบคูไปกับผังเมืองรวม ประกอบดวย 

3.2.2.1 การกําหนดงบประมาณ ตองกําหนดไวในผังเมืองใหชัดเจนวาการพัฒนาเมือง

ตามผังเมืองรวมน้ัน จะมีแหลงท่ีมาของงบประมาณจากแหลงใดบาง ซ่ึงบางคร้ังเปนเร่ืองท่ีเก่ียวของกับ

กระทรวงอ่ืนและอยูนอกเหนืออํานาจของกระทรวงมหาดไทย ซ่ึงตองมีการประสานแผนงาน เชน ระหวาง

กระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงการคลัง เพ่ือจัดสรรงบประมาณลงไปพัฒนาใหเปนไปตามผังเมืองรวมได 

3.2.2.2 การเผยแพรขอมูลท่ีเปนประโยชนเก่ียวกับผังเมืองรวม จะชวยใหประชาชน

เขาใจถึงเหตุผลและความจําเปนท่ีตองมีการวางและจัดทําผังเมืองรวมขึ้น รวมท้ังการกําหนดกฎเกณฑตางๆ 

ในการจําแนกประเภทการใชประโยชนท่ีดินและขอกําหนด ซ่ึงจะชวยลดความขัดแยงในพ้ืนท่ีและสราง  

ความเขาใจท่ีดีใหแกประชาชนและทองถิ่น ซ่ึงเปนผูท่ีเก่ียวของโดยตรงกับการดําเนินการใหเปนไปตามผงัเมืองรวม 

3.2.2.3 การจัดทําโครงการพัฒนาเมืองตามผังเมืองรวมจะชวยแกไขปญหาการยื่น

ขอแกไขกฎกระทรวงของทองถิ่น โดยจัดทําโครงการพัฒนาเมืองใหสอดคลองตามผังเมืองรวม 

3.2.2.4 กฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมสะทอนแตภาพการบังคับใชผังเมืองรวม 

ซ่ึงเก่ียวกับความไมเปนธรรม ปญหาความเหลื่อมล้ําในการใชประโยชนท่ีดินของประชาชนในท่ีดินแตละ

ประเภทท่ีไมเทาเทียมกัน ซ่ึงหลายคร้ังก็ไมมีคําอธิบายถึงความไมเทาเทียมน้ัน อนาคตการแกไขปรับปรุง

องคประกอบของผังเมืองรวม ควรคํานึงถึงความเทาเทียมในการเขาถึงบริการสาธารณะของประชาชนในเขต

พ้ืนท่ีวางผัง  

3.3.3 อัจฉรา ทิพยมณี (สัมภาษณ: 2559) ผูเชี่ยวชาญไดยกตัวอยางการวางและจัดทํา     

ผังเมืองรวมจังหวัดรูปแบบใหม ซ่ึงกรมฯ โดยสํานักผังประเทศและผังภาค เสนอใหมีการปรับปรุงผังเมืองรวม

จังหวัดใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2558 เพ่ือผลักดันใหผังเมืองรวมจังหวัด

เปนผังท่ีมีลักษณะการควบคุมในระดับนโยบายและสามารถชี้นําการพัฒนาในระดับจังหวัด ซ่ึงท่ีนาสนใจสําหรับ

การปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัดรูปแบบใหมน้ี คือ การเพ่ิมเติมผังชี้นําการพัฒนา โดยกําหนดใหมีผังพัฒนา

รายสาขา ซ่ึงไดประมวลนโยบาย โครงการ ศักยภาพของพ้ืนท่ี เพ่ือกําหนดแนวทางการพัฒนาจังหวัดท่ีเหมาะสม 

ในดานระบบเมือง การใชประโยชนท่ีดิน เศรษฐกิจ การทองเท่ียว คมนาคมและขนสง การอนุรักษทรัพยากร 

ธรรมชาติ โครงสรางพ้ืนฐาน และการปองกันและบรรเทาภัยพิบัติ ใหสอดคลองกับวิสัยทัศน ยุทธศาสตรกายภาพ

ของเมือง สังคม วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของปะชาชนในเมือง  

องคประกอบของผังเมืองรวมจังหวัดรูปแบบใหม ไดเพ่ิมเติมผังนโยบาย โดยการจัดทํา

ผังพัฒนาในรายสาขา พรอมแนวทางการพัฒนาและมาตรการ และการจัดทําแผนงาน/โครงการพัฒนา   

เพ่ือเปนกรอบการพัฒนาสูการจัดทําผงัเมืองรวมในระดับเมืองและชุมชน ตอไป 

สําหรับมาตรการ และวิธีดําเนินการใหเปนไปตามผังเมืองรวมจังหวัด ไดเพ่ิมเติม

มาตรการสงเสริมการใชประโยชนท่ีดิน และมาตรการควบคุมการใชประโยชนท่ีดิน ดวยใชวิธีทางกฎหมาย 

และการจัดเก็บ/ยกเวนภาษี เพ่ือสรางแรงจูงใจใหเกิดการพัฒนาใหสอดคลองกับการใชประโยชนท่ีดิน  
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ขอเสนอแนะ ผูเชี่ยวชาญไดเสนอแนะใหนําหลักการ/แนวคิดของการปรับปรุง     

ผังเมืองรวมจังหวัดรูปแบบใหมไปปรับใชใหสอดคลองกับงานวิจัยน้ี โดยใหความสําคัญกับการนํานโยบาย

ไปสูการปฏิบัติโดยเสนอมาตรการทางภาษีเพ่ือสงเสริมใหเกิดการพัฒนาพ้ืนท่ีใหเต็มศักยภาพและการสงวน

รักษาพ้ืนท่ีทางธรรมชาติใหเปนไปตามนโยบาย โดยมีองคประกอบสําคัญท่ีตองคํานึงควบคูไปกับการวางและ

จัดทําผังเมืองรวม ประกอบดวย การจัดทําผังพัฒนารายสาขา การจัดทําแผนงาน/โครงการพัฒนาตาม

นโยบาย และการกําหนดวิธีการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ ซ่ึงควรศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกับมาตรการทางภาษี

เพ่ือใหการใชประโยชนท่ีดินของผังเมืองรวมเปนไปตามนโยบายท่ีกําหนดไว 

3.3.4 ปองพล ทองสมจิตร (สัมภาษณ: 2559) ผูเชี่ยวชาญกลาววา กฎกระทรวงใหใชบังคับ

ผังเมืองรวมท่ีประกาศใชในปจจุบัน มีการจัดทําแผนผังการใชประโยชนท่ีดิน และการกําหนดโครงการถนน  

เปนสาระสําคัญของผังเมืองรวมรอยละ 100 มีวัตถุประสงคเพ่ือแบงพ้ืนท่ีการใชประโยชนท่ีดินตามศักยภาพ 

ท่ีไดวิเคราะหไว หลังจากท่ีมีการวางผังไปแลวหลายๆ ผัง ไมสามารถสะทอนสภาพเศรษฐกิจของเมืองได 

ดานงบประมาณ การสงเสริมการลงทุนตามผังเมืองรวมไมมีหนวยงานใดมารองรับ รวมท้ังการจัดสรร

งบประมาณเพ่ือดําเนินการใหเปนไปตามผังเมืองรวม ซ่ึงประเทศไทยไดกําหนดใหการจัดทําผังเมืองขึ้น       

อยูภายใตสังกัดกระทรวงมหาดไทยท่ีเก่ียวของกับการกําหนดบริการสาธารณะใหเพียงพอและท่ัวถึงแก

ประชาชนในประเทศ สิ่ง ท่ีสะทอนไดจากการวางผังจึงเปนการกําหนดกิจการและบริการสาธารณะ           

ท่ีเหมาะสมกับเมือง การกําหนดประเภทการใชประโยชนท่ีดินและการจัดทํามาตรการควบคุมท่ีหามการใช

ประโยชนท่ีดินตามท่ีไดจําแนกไว จึงไมสามารถชี้นําการพัฒนาเมืองระบบเศรษฐกิจของเมืองไดวาควรมี

ทิศทางเปนอยางไร ภาพท่ีสะทอนใหเห็นจากการจัดทําผังเมืองรวม คือ ประชาชนถูกจํากัดสิทธิการพัฒนา 

ในการใชประโยชนท่ีดินแตละประเภท ทองถิ่นไมสนใจท่ีจะจัดทําผังและบังคับใชใหเปนไปตามผังเมืองรวม 

จนนํามาสูการรองเรียนของประชาชนและการขอแกไขกฎกระทรวงฯ เพ่ือขอผอนปรนขอกําหนดท่ีเขมงวด

ใหสามารถดําเนินการได  

ขอเสนอแนะ ผูเชี่ยวชาญเสนอแนะวิธีการท่ีจะลดปญหาการดําเนินการใหเปนไปตาม

ผังเมืองรวม ในการปรับปรุงรางพระราชบัญญัติการผังเมืองฉบับใหม ไดกําหนดอํานาจ หนาท่ี ขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นใหมากขึ้น ดานนโยบายพัฒนาเมือง ก็เปนสวนสําคัญท่ีจะชวยใหการจัดทํามาตรการ 

และวิธีดําเนินการตามผังเมืองรวมได โดยเฉพาะมาตรการท่ีชวยลดความเหลี่อมล้ําจากการใชประโยชนท่ีดิน

แตละประเภทได เชน การพัฒนาวิธีการโอนสิทธิการพัฒนา (TDR) ยังขาดแนวทางท่ีจะนํามาประยุกตใชใน

ประเทศไทยซ่ึงมีวิธีการปฏิบัติท่ีชัดเจน เชน การจัดเก็บขอมูลในพ้ืนท่ีสงสิทธ์ิ – รับสิทธ์ิ เปนตน 

3.4 ผลการสัมภาษณผูปฏิบัติงานดานผังเมือง 

ผูวิจัยไดดําเนินการสัมภาษณผูปฏิบัติงานดานผังเมือง ไดแก นักผังเมือง นักวิเคราะห     

ผังเมือง และเจาหนาท่ีอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับงานผังเมือง โดยเปนผูท่ีมีความรูความเขาใจและปฏิบัติงานดาน 

ผังเมือง ตั้งแต 2 ปขึ้นไป ซ่ึงเปนเจาหนาท่ีท่ีอยูในหนวยงานระดับภูมิภาคและทองถิ่น และเน่ืองจาก       

การสัมภาษณกลุมตัวอยางดังกลาว เปนการสัมภาษณท่ีเปดโอกาสใหผูท่ีสนใจสามารถตอบแบบสัมภาษณได

อยางกวางขวาง โดยไมการระบุตัวตนของผูใหสัมภาษณเพ่ือผูใหสัมภาษณสามารถแสดงความคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะไดอยางเติมท่ี ดังน้ัน ผลการสัมภาษณของกลุมตัวอยางกลุมน้ี ผูวิจัยจึงใชการวิเคราะห
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ประมวลผลการสัมภาษณ โดยจัดทําเปนขอสรุปจากกลุมผูปฏิบัติงานดานผังเมือง สามารถสรุปผลการสัมภาษณได 

ดังน้ี  

กลุมผูปฏิบัติงานดานผังเมือง ใหความเห็นวา การวางและจัดทําผังเมืองรวม ไดผลักดันให

องคกรปกครองสวนทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการจัดทําผังเมืองรวมมากขึ้น มีการตั้งงบประมาณสวนหน่ึง

เพ่ือสนับสนุนการจัดทําผังเมืองรวม แตไมมีเงินสําหรับการพัฒนาเมือง โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ขนาดใหญ เชน เทศบาลนาคร เทศบาลเมือง เทศบาลตําบล รวมท้ังองคการบริหารสวนตําบลบางแหงท่ีมี

พ้ืนท่ีขนาดใหญ หรือมีรายไดจากการจัดเก็บภาษีมากจะใหความสําคัญกับการจัดทําผังเมืองรวมเพ่ือให     

ผังเมืองรวมกําหนดทิศทางการบริหารจัดการเมืองไดดวยตนเอง แตปญหาท่ีเกิดขึ้นจากการจัดทําผงัเมืองรวม

ของทองถิ่น คือ ความรูความเขาใจ และวิสัยทัศนขององคกร และผูบริหารท่ีมีอํานาจตัดสินใจ ซ่ึงมาตรฐาน

การวางผังตองอาศัยความเชี่ยวชาญ บุคคลกรท่ีมีความรูความเขาใจดานผังเมืองเปนอยางดี ซ่ึงทองถิ่น

หลายๆ แหง ยังไมมีความพรอมในสวนน้ี ทําใหการจัดทําผังโดยทองถิ่น ไมไดคํานึงถึงเจตนารมณของการผงัเมือง 

แตมุงหวังผลประโยชนท่ีเอ้ือประโยชนใหแกกลุมนักลงทุน และนักการเมืองในพ้ืนท่ี ซ่ึงเปนเร่ืองท่ีควรระวัง 

หากมีการพลักดันใหเกิดการวางและจัดทําผังเมืองรวมโดยทองถิ่นไดอยางอิสระ กรมฯ ในฐานะหนวยงาน

สวนกลางจะตองหามาตรการเพ่ือกํากับควบคุม การจัดทําผังเมืองรวมของทองถิ่นรองรับไวดวย 

ดานองคประกอบของผังเมืองรวม การกําหนดนโยบายจะตองมีความชัดเจน เน่ืองจากใช

เปนกรอบการพัฒนาเมือง ซ่ึงตองมีการทบทวนบทบาท สภาพแวดลอมของเมือง รวมท้ังการศึกษาภูมิหลังของ

เมือง (ปูมเมือง) ซ่ึงจะสะทอนลักษณะของเมืองใหสอดคลองกับนโยบายท่ีกําหนดขึ้น การจัดทําแผนท่ี/แผนผัง 

เปนสวนชวยใหการจัดทํานโยบายเห็นภาพชัดขึ้น นําไปกําหนดแนวทางปฏิบัติท่ีงายขึ้น  

การจัดทําแผนการเงิน เก่ียวของกับงบประมาณท่ีใชในการพัฒนาเมืองตามผังเมืองรวม  

ซ่ึงตองมีการจัดทําแผนงานหรือโครงการพัฒนาเมืองน้ัน ปจจุบันทองถิ่นในพ้ืนท่ีเขตวางผังจะกําหนด

โครงการพัฒนาขึ้นตามศักยภาพและความสามารถทางการเงินของทองถิ่นเอง ซ่ึงบางคร้ังโครงการพัฒนา

ดังกลาวก็ไมสอดคลองกับผังเมืองรวม แตก็ไดรับเสียงตอบรับท่ีดีจากประชาชนในพ้ืนท่ี จึงแสดงใหเห็นวา

การพัฒนาเมืองของทองถิ่น แมไมมีการประกาศกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมในพ้ืนท่ีก็สามารถทําได

เชนกัน ทําใหทองถิ่นไมเห็นถึงความสําคัญของการวางผัง การถายโอนภารกิจดานผังเมืองจึงสงผลดีเฉพาะ

การจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลกลาง แตไมไดคํานึงถึงความสอดคลองกับการพัฒนาเมืองใหเปนไปตาม 

ผังเมืองรวม  

สําหรับองคประกอบของผังเมืองรวมท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุด คือ การจัดทําแผนผังการใช

ประโยชนท่ีดินและขอกําหนด ซ่ึงโดยลักษณะของประชาชนและทองถิ่นมีการพัฒนาแบบตัวใครตัวมัน ประชาชน

ตองการกอสรางอาคาร หรือการประกอบกิจการตางๆ ท่ีไมเหมาะสมกับลักษณะทางกายภาพของพ้ืนท่ี     

และขาดการวิเคราะหทางดานภูมิประเทศ ซ่ึงภาคเอกชน หรือนักลงทุนมักคํานึงถึงแตผลกําไรทางเศรษฐกิจ

เปนท่ีตั้ง ดังน้ัน การควบคุมในบางพ้ืนท่ีก็ยังมีความจําเปนอยูเพ่ือใหพ้ืนท่ีทางธรรมชาติไมสูญหายไป   

ขอเสนอแนะ กลุมผูปฏิบัติงานดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองไปในทิศทางเดียวกันท่ีจะ

เสนอแนะการกําหนดมาตรการ และวิธีดําเนินการตามผังเมืองรวม ท่ีจะตองกําหนดไวใหเปนสาระสําคัญของ

ผังเมืองรวม โดยเสนอแนะวาควรศึกษามาตรการ วิธีการท่ีสามารถลดความเหลื่อมล้ําจากการใชประโยชน
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ท่ีดินของประชาชนในแตละประเภท ซ่ึงมีวิธีการท่ีเหมาะสมและเปนท่ีรูจัดกันอยางกวางขวาง คือ วิธีการ 

โอนสิทธิการพัฒนา และการจัดเก็บภาษี ใหสามารถนํามาใชปฏิบัติไดจริงกับผังเมืองรวมในประเทศไทย  

จากผลการสัมภาษณดังกลาว ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลผลการสัมภาษณของ     

กลุมตัวอยางท้ัง 2 กลุม โดยจัดทําเปนตารางสรุปผลการสัมภาษณ เพ่ือแสดงใหเห็นองคประกอบตางๆ ท่ี

กลุมตัวอยางท้ัง 2 กลุม ไดแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะท่ีมีท้ังเห็นสอดคลองกัน และมีความเห็น

ตางกัน สรุปการวิเคราะหผลการสัมภาษณได ดังน้ี (ตารางท่ี 10)  

 

ตารางท่ี 10 สรุปผลสัมภาษณท่ีมีตอการกําหนดโครงสรางและองคประกอบใหมของผังเมืองรวม 

ประเด็น/คําถาม กลุมผูเช่ียวชาญ กลุมผูปฏิบัติงานดานผังเมือง 

1. การผลักดันให
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น เปน
หนวยงานหลัก  
ในการวางและ
จัดทําผังเมืองรวม 
รวมทั้งการบริหาร
จัดการใหเปนไป
ตามผังเมืองรวม 

1. การถายโอนตามภารกิจดานการผังเมือง
ใหกับทองถิ่นที่ผานมา พบปญหาทองถิ่น
ขาดบุคลากรและอุปกรณเครื่องมือในการ
จัดทําผัง 
2. ความรูความเขาใจดานการผังเมืองของ
ผูบริหารทองถิ่น สงผลใหเกิดความลาชา 
ในขั้นตอนกระบวนการวางและจัดทํ า      
ผังเมืองรวม 
2. กรมฯ ตองทําหนาที่ส งเสริม การให
ความรูและความชวยเหลือแกทองถิ่ น      
ในการวางผั ง เปนเรื่อง สําคัญที่กรมฯ 
จะตองดําเนินการอยางตอเน่ืองเพื่อนําไปสู
การวางผังเมืองรวมในเขตการปกครองของ
ทองถิ่นได 

1. องคกรปกครองสวนทองถิ่นขนาดใหญ    
ที่ มีพื้ นที่ ข นาด ใหญ  ห รื อ มีร าย ได จาก       
การจัดเก็บภาษีมาก จะใหความสําคัญกับ
การจัดทําผังเมืองรวมเพื่อกําหนดทิศทาง 
การบริหารจัดการเมืองไดดวยตนเอง 
2. ก าร จัด ทํ า ผั ง เ มื อ งร วมของท อง ถิ่ น     
ขึ้นอยูกับระดับความรูความเขาใจ วิสัยทัศน
ขององคกร และอํานาจการตัดสินใจของ
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
เขาใจดานผังเมืองเปนอยางดี ซ่ึงทองถิ่น
หลายๆ แหงยังไมมีความพรอมในสวนน้ี 
4. ท อ ง ถิ่ น มี ง บ ป ร ะ ม า ณ ส ว น ห น่ึ ง           
เพื่อสนับสนุนการจัดทําผังเมืองรวม แตไมมี
เงินสําหรับการพัฒนาเมือง 

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

1. ควรมีการศึกษากระบวนการที่ตรวจสอบ
มาตรฐานดานวิชาการในการกําหนดพื้นที่
วางผังของทองถิ่นเพื่อความโปรงใสและ
ความเปนธรรมของปะชาชนในพื้นที่วาง  
ผังที่จะตองไดรับบริการสาธารณะอยาง
ทั่วถึง 
2. ผูพิจารณาการวางผังของทองถิ่นและให
ประกาศเปนขอบัญญัติทองถิ่น กรมฯ ได
เสนอไวในการปรับปรุงรางพระราชบัญญัติ
การผังเมืองฉบับใหม 

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 อ้ื อ ป ร ะ โ ย ช น ใ ห แ ก         
กลุมนักลงทุน และนักการเ มืองในพื้นที่     
ซ่ึงเปนเรื่องที่ควรระวัง  
2. การพลักดันใหเ กิดการวางและจัดทํา      
ผัง เ มืองรวมโดยทองถิ่ น ได อย าง อิสระ      
กรมฯ ในฐานะหนวยงานสวนกลางจะตอง
หามาตรการเพื่อกํากับ ควบคุม การจัดทํา    
ผังเมืองรวมของทองถิ่นไวดวย 
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ตารางท่ี 10 สรุปผลสัมภาษณท่ีมีตอการกําหนดโครงสรางและองคประกอบใหมของผงัเมืองรวม  (ตอ) 

ประเด็น/คําถาม กลุมผูเช่ียวชาญ กลุมผูปฏิบัติงานดานผังเมือง 

3. การกําหนด
เน้ือหาของ
นโยบาย        
การพัฒนาเมือง
รายสาขาเปน
สาระสําคัญไวใน
ผังเมืองรวม  
 
 

1. ผูวางผังจะตองตระหนักรูแลวดําเนินการ
ใหครบถวนตามที่กฎหมายบัญญัติไว  
2. การกําหนดนโยบายควรปรับเปล่ียนจาก
ที่เปนแคขอความซ่ึงบอกวาเมืองมีปญหา
อะไร และยั งข าดอะไร  เป นการชี้ นํ า       
การพัฒนาเมือง การสงเสริมการเติบโตของ
เมืองแทน 
3. การจัดทําโครงการพัฒนาเมืองตาม    
ผังเ มืองรวมจะชวยแกไขปญหาการยื่น    
ขอแกไขกฎกระทรวงของทองถิ่น โดยจัดทํา
โครงการพัฒนาเ มือง ใหสอดคลองกับ
นโยบายพัฒนาเมือง 
4. จัดทําแผนการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการของเมือง จากการบูรณาการ
แผนงาน/โครงการจากหนวยงานภาครัฐ  
เพื่อสงเสริมการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
ของเมืองตามผังเมืองรวม 

1. การกําหนดนโยบายจะตองมีความชัดเจน 
และตองทบทวนบทบาท สภาพแวดลอมของ
เมือง และภูมิหลังของเมือง (ปูมเมือง)  
  

4. การจัดทํา
รายละเอียดของ
ผังเมืองรวม  
- การจัดทําแผนที/่
แผนผัง และ
แผนงาน/
โครงการพัฒนา
เมืองระยะส้ัน/
ระยะยาว  
- การจัดทํา
แผนผังการใช
ประโยชนที่ดิน/
ขอกําหนดการใช
ประโยชนที่ดิน  
- การจัดทํา
แผนการลงทุน   
ที่สอดคลองกับ
นโยบายและ
คูขนานไปกับ   
ผังเมืองรวม 

1. เมืองแตละเมืองมีบทบาท ลักษณะทาง
กายภาพ และปจจัยอ่ืนๆ ในการกําหนด
นโยบายการใชประโยชนที่ดิน คมนาคม
แ ล ะ ข น ส ง  ส า ธ า ร ณู ป โ ภ ค  แ ล ะ
สาธารณูปการ สภาพแวดลอม และอ่ืนๆ 
จึงแตตางกันไปตามลักษณะของเมือง 
2. การลงทุนตามผังเมืองรวมไมมีหนวยงาน
มารองรับและจัดสรรงบประมาณสําหรับ
การพัฒนาเมืองใหเปนไปตามผังเมืองรวม 
3. จัดทําแผนการเงินเพื่อระบุแหลงที่มา
ของเงินไว ในผังเ มืองรวมให ชัด เจนว า     
การพัฒนาเ มืองตามผังเ มืองรวมจะ มี
แหลงที่มาของงบประมาณจากแหลงใดบาง  
4. ประสานแผนงานระหวางหนวยงาน
สวนกลางเพื่อจัดสรรงบประมาณพัฒนา
เมืองใหเปนไปตามผังเมืองรวม 
5. เผยแพร ขอมูลผัง เ มืองรวม เพื่อให
ประชาชนเขาใจเหตุผลและความจําเปน    
ที่ตองมีการวางและจัดทําผังเมืองรวมขึ้น  

1. การจัดทําแผนที่/แผนผัง นําไปใชกําหนด
แนวทางปฏิบัติไดงายขึ้น ซ่ึงก็มีความสําคัญ
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. การจัดทําแผนการเงิน เ ก่ียวของกับ
งบประมาณที่ ใช ในการพัฒนาเ มืองตาม     
ผัง เ มืองรวม ท องถิ่น กําหนดโครงการ
พัฒนาขึ้นตามศักยภาพและความสามารถ
ทางการเงินของทองถิ่นเอง ซ่ึงบอยครั้ ง
โครงการพัฒนาของทองถิ่นไมสอดคลองกับ
ผังเมืองรวม  
3. การถายโอนภารกิจดานผังเมืองจึงสงผลดี
เฉพาะการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล
กลางในการพัฒนาเมือง แตไมไดคํานึงถึง
ความสอดคลองกับผังเมืองรวม  
4. การจัดทําแผนผังการใชประโยชนที่ดิน
และขอกําหนด ชวยควบคุมการกอสรางอาคาร 
กิจการตางๆ ที่ไมเหมาะสมในพื้นที่ 
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ตารางท่ี 10 สรุปผลสัมภาษณท่ีมีตอการกําหนดโครงสรางและองคประกอบใหมของผงัเมืองรวม  (ตอ) 

ประเด็น/คําถาม กลุมผูเช่ียวชาญ กลุมผูปฏิบัติงานดานผังเมือง 

5. การกําหนด
มาตรการเพื่อลด
ความเล่ียมลํ้าจาก
การใชประโยชน
ที่ดินและขอกําหนด 

 

1. กําหนดมาตรการทางภาษีเพื่อสงเสริมให
เกิดการพัฒนาพื้นที่ใหเต็มศักยภาพและ
การสงวนรักษาพื้นที่ทางธรรมชาต ิ
5. ควรศึกษาวิธีการโอนสิทธิการพัฒนาให
เกิดการพัฒนาวิธีการที่เหมาะสมกับบริบท
ขอ ง เ มื อ ง ชุ ม ช น โ ด ย เ ฉพ าะ ใ นพื้ น ที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือใน
เมืองทองเที่ยวตางๆ ในประเทศไทย 

กําหนดใหเปนสาระสําคัญของผังเมืองรวม 
โดยควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในประเด็น ดังน้ี 
(1) วิธีการโอนสิทธิการพัฒนา 
(2) การจัดเก็บภาษี  
เพื่อใหสามารถนํามาใชปฏิบัติไดจริงกับ   
การพัฒนาเมืองตามผังเมืองรวมในประเทศ
ไทย 

 

4. การตรวจสอบผลการวิเคราะหขอมูลและผลการสัมภาษณ  

หลังจากท่ีผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล การทบทวนทฤษฎี เอกสาร การวิเคราะห

ขอมูลการวาง จัดทํา และดําเนินการตามผังเมืองรวมของประเทศไทยกับตางประเทศ และผลการสัมภาษณ

ของผูเชี่ยวชาญ และผูปฏิบัติงานดานผังเมืองแลวน้ัน ผูวิจัยไดดําเนินการตรวจสอบขอมูลและวิเคราะหขอมูล 

โดยเลือกใชการตรวจสอบแบบสามเสา (Triangulation) โดยการวิเคราะหเน้ือหาการวาง จัดทํา และดําเนินการ

ตามผังเมืองรวมเพ่ือบรรลเุจตนารมณของการผังเมืองน้ัน จะมีโครงสรางและองคประกอบของผังเมืองรวม

อยางไร ผูวิจัยไดกําหนดขั้นตอนการวิเคราะหเน้ือหา ดังน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 กําหนดเกณฑการคัดเลือก 

ขั้นตอนท่ี 2 วางเคาโครงการวิเคราะหเปนการจัดระบบการจําแนกคําหรือขอความ 

ขั้นตอนท่ี 3 พิจารณาเงื่อนไขแวดลอม (Context) ของขอมูลเอกสารเปนการพิจารณาเก่ียวกับ

ลักษณะตางๆ ของขอมูลเอกสารท่ีจะนํามาวิเคราะหเพ่ือใหการวิเคราะหขอมูลเปนไปอยางถูกตอง 

ขั้นตอนท่ี 4 การวิเคราะหขอมูล โดยการนับความถี่ของคําหรือขอความท่ีจําแนกไวภายใต

ระบบ การจําแนกท่ีกําหนดไวเพ่ือทําการเชื่อมโยงขอมูล สามารถสรุปเพ่ือบรรยายลักษณะขอมูลท่ีจําแนกได 

อางอิงไปสูขอมูลท้ังหมดในเอกสาร (เอ้ือมพร หลินเจริญ, 2555) 
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ภาพท่ี 20 กรอบแนวคดิการตรวจสอบผลการวิเคราะหและผลการสัมภาษณแบบสามเสา (Triangulation) 

 

5. การประเมินเพ่ือคนหาแนวทางการกําหนดโครงสรางและองคประกอบใหมของผังเมืองรวม 

ผูวิจัยไดกําหนดระดบัความสําคัญของโครงสรางและองคประกอบใหมของผงัเมืองรวม เพ่ือบงชี้วา

มีโครงสรางและองคประกอบใดบาง ท่ีผลการสัมภาษณใหความสําคัญมากท่ีสุด โดยการจัดลําดับขอมูล ดังน้ี 

การเก็บแบบสัมภาษณกลุมผูเชียวชาญ    = 4 คน คนละ 2 คะแนน 

การเก็บแบบสัมภาษณกลุมผูปฏิบตัิการดานผังเมือง  = 12 คะแนน 

รวมท้ังสิ้น      = 20 คะแนน  

โดยกลุมตัวอยางจะแสดงความคดิเห็น เห็นดวย หรือ ไมเห็นดวย ตอการกําหนดโครงสรางและ

องคประกอบใหมของผงัเมืองรวม ตามแนวทางท่ีผูวิจัยไดทําการศึกษา เพ่ือใหคาคะแนน ดงัน้ี 

เห็นดวย  = 1 คะแนน  และไมเห็นดวย = 0 คะแนน 

การใหคะแนนในแตละดาน ผูวิจัยใชวิธีการวิเคราะหเน้ือหาเพ่ือใหคะแนน แลวนําคะแนนท่ีได

ท้ังหมดมารวมกันมาหาคาเฉลีย่ เพ่ือจัดลําดับความสําคัญ โดยแบงออกเปน 3 ระดับ (ตารางท่ี 11) 

 

ตารางท่ี 11 การกําหนดเกณฑการใหความสําคัญ เห็นดวย หรือ ไมเห็นดวย 

เกณฑ (คะแนน) ระดับความสําคัญ 

11 – 20 เห็นดวยอยางยิง่ 

1 - 10 ยอมรับได 

0 ไมเห็นดวย 
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โดยการประเมินดังกลาวสามารถบงชี้ไดวา การกําหนดโครงสรางและองคประกอบใหมของ  

ผังเมืองรวม มีความนาเชื่อถือและสามารถยอมรับได ซ่ึงผูวิจัยไดสรุปผลการประเมินเพ่ือคนหาแนวทาง   

การกําหนดโครงสรางและองคประกอบใหมของผังเมืองรวม ดังน้ี (ตารางท่ี 12) 

 

ตารางท่ี 12 ผลการตรวจสอบการประเมินแนวทางการวางและจัดทําผังเมืองรวม 

โครงสราง 
และองคประกอบ 

รายละเอียด คะแนน 

1. การวางและ
จัดทําผังเมืองรวม 

1. องคกรปกครองสวนทองถิ่น จะตองดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวมในเขต 
การปกครองของตน 

17 

2. การวางและจัดทําผังเมืองรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองตรวจสอบ
มาตรฐานทางวิชาการผังเมืองภายใตการกํากับ ควบคุม ของกรมฯ และอยูในดุลย
พินิจของคณะกรรมการผังเมือง และคณะกรรมการผังเมืองระดับจังหวัด 

17 

3. กรมฯ มีหนาที่ กํากับ ควบคุม และใหความชวยเหลือ รวมทั้งการตรวจสอบ
มาตรฐานทางวิชาการและความโปรงใสในการวางและจัดทําผังเมืองรวมขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

17 

4. เจาพนักงานการผัง (กรมฯ) วางผังระดับนโยบายและผังที่มีความเรงดวนตาม
นโยบายของรัฐบาล 

15 

5. กรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีขนาดเล็ก ใหดําเนินการการวางและจัดทํา   
ผังเมืองรวม ซ่ึงจะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผังเมืองระดับจังหวัด 
และออกประกาศเปนขอบัญญัติทองถิ่นบังคับใชผังเมืองรวม 

12 

6. กรณีเขตผังครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัด ใหองคการบริหารสวนจังหวัดเปนผูวางผัง 10 

รวม (คาเฉล่ีย) 16 

2. กระบวนการ
พิจารณาไตรตรอง 
ใหความเห็นชอบ
ผังเมืองรวม 

1. กรมฯ ในฐานะหนวยงานสวนกลาง มีหนาที่ กํากับ ควบคุม การวางและจัดทํา
ผังเมืองรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

18 

2. เพิ่มเติมคณะกรรมการผังเมืองระดับจังหวัด ทําหนาที่พิจารณาและให        
ความเห็นชอบผังเมืองรวมที่ดําเนินการโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น   

12 

3. ผังเมืองรวมที่ผานการพิจารณาและใหความเห็นชอบจากคณะกรรมการผังเมือง
ระดับจังหวัด องคกรปกครองสวนทองถิ่นผูจัดทําผังจะตองนําผังเมืองรวมน้ันออก
ประกาศกฎหมายทองถิ่น “ขอบัญญัติทองถิ่นบังคับใชผังเมืองรวม” 

10 

รวม (คาเฉล่ีย) 13 
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ตารางท่ี 12 ผลการตรวจสอบการประเมินแนวทางการวางและจัดทําผังเมืองรวม  (ตอ) 

โครงสราง 
และองคประกอบ 

รายละเอียด คะแนน 

3. การกําหนด

นโยบายพัฒนา

เมืองรายสาขา 

1. ปรับเปล่ียนแนวทางการกําหนดนโยบายที่บอกแตปญหาของเมืองและ 
เพิ่มเติมบริการสาธารณะของเมืองใหเพียงพอไดมาตรฐาน เปนการชี้ นํา         
การพัฒนาเมือง และการสงเสริมการเติบโตของเมืองแทน 

18 

2. กําหนดเน้ือหาของนโยบายการพัฒนาเมืองรายสาขา ดานการใชประโยชน
ที่ดิน คมนาคมและขนสง สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ สภาพแวดลอม     
พื้นที่เส่ียงภัยพิบัติ และอ่ืนๆ ตามความเหมาะสมกับลักษณะของเมือง 

18 

3. การจัดทําแผนการลงทุนที่สอดคลองกับนโยบายและคูขนานไปกับผังเมืองรวม 
เพื่อระบุแหลงที่มาของเงินไวในผังเมืองใหชัดเจน 

17 

4. การจัดทําแผนผังการใชประโยชนที่ดินและขอกําหนด เพื่อควบคุมการกอสราง
อาคาร กิจการตางๆ ที่ไมเหมาะสมกับพื้นที่ 

17 

5. การจัดทําแผนงาน/โครงการพัฒนาเมืองระยะส้ัน/ระยะยาว เพื่อใชเปน
แนวทางปฏิบัติในการดําเนินการตามผังเมืองรวม 

16 

6. การจัดทําเปนแผนที่/แผนผัง ตามนโยบายพัฒนาเมือง เพื่อใชเปนแนวทาง    
ในการนํานโยบายไปสูการปฏิบัต ิ

15 

7. เผยแพรขอมูลผังเมืองรวม เพื่อใหประชาชนเขาใจเหตุผลและความจําเปน     
ที่ตองมีการวางและจัดทําผังเมืองรวมขึ้น 

14 

รวม (คาเฉล่ีย) 21 

4. มาตรการ และ

วิธีการ เพื่อลด

ความเหล่ือมลํ้า

จากการกําหนด

ประเภทการใช

ประโยชนที่ดิน

ตามผังเมืองรวม 

1. กําหนดมาตรการทางภาษีเพ่ือสงเสริมใหเกิดการพัฒนาพ้ืนท่ีใหเต็ม
ศักยภาพและการสงวนรักษาพ้ืนท่ีทางธรรมชาต ิ

20 

2. ศึกษาวิธีการโอนสิทธิการพัฒนา ใหเกิดการพัฒนาวิธีการที่เหมาะสมกับบริบท

ของเมืองชุมชนโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในเมือง

ทองเที่ยวตางๆ ในประเทศไทย 

20 

 รวม (คาเฉล่ีย) 22 

 

สรุปผลการตรวจสอบผลการวิเคราะหไดวา ผูเชี่ยวชาญดานผังเมือง และผูปฏิบัติงานดาน     

ผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกับการกําหนดโครงสรางและองคประกอบใหมของผังเมืองรวม โดยมีประเด็น

ท่ีผูใหสัมภาษณใหความสําคัญมากท่ีสุด ไดแก ดานมาตรการ และวิธีดําเนินการเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําจาก      

การกําหนดประเภทการใชประโยชนท่ีดินตามผังเมืองรวม ดานการกําหนดนโยบายพัฒนาเมืองรายสาขา และ

การจัดทํารายละเอียดของผังเมืองรวม รองลงมา คือ ดานกระบวนการวางและจัดทําผังเมืองรวม และดาน

กระบวนการพิจารณาไตรตรองและใหความเห็นชอบผังเมืองรวม ตามลําดับ ซ่ึงผลท่ีไดจากการตรวจสอบผล
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การวิเคราะหและผลการสัมภาษณ ผูวิจัยจะไดนําไปอภิปรายผลการวิจัย และเสนอแนะแนวทางการกําหนด

โครงสรางและองคประกอบใหมของผังเมืองรวมในบทตอไป 

 

6. สรุป 

ในบทท่ี 5 ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลจากผลการศึกษาท่ีผานมา โดยเร่ิมจากการวิเคราะห 

ผลการศึกษาเพ่ืออธิบายลักษณะโครงสรางของอํานาจ หนาท่ี ภารกิจขององคกร บุคคล และคณะกรรมการ 

ประกอบดวย การวางและจัดทําผังเมืองรวม และกระบวนการพิจารณาไตรตรองและใหความเห็นชอบ     

ผังเมืองรวม และอธิบายลักษณะองคประกอบผังเมืองรวม ประกอบดวย การกําหนดเน้ือหาของนโยบาย  

การพัฒนาเมือง การจัดทํารายละเอียดของผังเมืองรวม และการกําหนดมาตรการ และวิธีดําเนินการตาม   

ผังเมืองรวม จากน้ัน ผูวิจัยไดนําขอมูลท่ีไดจากการศึกษาในประเด็นขางตน มาจัดทําเปนตารางเปรียบเทียบ  

ผลการศึกษา และผลการวิเคราะห ของผังเมืองรวมของประเทศไทย ผังเมืองรวมตางประเทศ และการปรับปรุง

พ.ร.บ.การผังเมืองฉบับใหม เพ่ือจําแนกขอมูลนําไปใชกําหนดโครงสรางและองคประกอบใหมของผังเมืองรวม

ในเบื้องตนได ดังน้ี 

6.1 กําหนดโครงสรางของอํานาจ หนาท่ี ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และระหวางองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นดวยกันเอง ใหสอดคลองกับการถายโอนภารกิจดานการผังเมืองตามแนวคิดการกระจาย

อํานาจ ดังน้ี 

6.1.1 กระบวนการวางและจัดทําผังเมืองรวม  

องคกรปกครองสวนทองถิ่นในฐานะเจาพนักงานทองถิ่น เปนผูวางผังในเขตปกครอง

ของตน และในกรณีท่ีการวางผัง มีเขตผังครอบคลุมพ้ืนท่ีท้ังจังหวัดเสนอแนะใหองคการบริหารสวนจังหวัด

เปนผูดําเนินการ  

กรมโยธาธิการและผังเมือง ในฐานะเจาพนักงานการผัง มีหนาท่ี 2 ประการ คือ  

ประการแรก หนาท่ีดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองในระดับนโยบายหรือผังท่ีมี

ความเรงดวนตามนโยบายของรัฐบาล  

ประการท่ีสอง หนาท่ีกํากับ ควบคุม ดูแลใหการวางผังของทองถิ่นใหไดมาตรฐาน

ตามหลักการวางและจัดทําผังเมือง  

6.1.2 กระบวนการพิจารณาไตรตรองและใหความเห็นชอบผังเมืองรวม ผูวิจัยเสนอแนะให

เพ่ิมเติมคณะกรรมการผังเมืองระดับจังหวัด ตามแนวทางการปรับปรุง พ.ร.บ.การผังเมืองฉบับใหม        

เพ่ือผลักดันใหทองถิ่นขนาดเล็กท่ีไมพรอมดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวมไดฝกการจัดทําผังเมืองรวม

โดยเสนอผังเมืองรวมน้ันตอคณะกรรมการผังเมืองระดับจังหวัดท่ีมีเขตผังภายในจังหวัดน้ันๆ เพ่ือประกาศ

เปนขอบัญญัติทองถิ่นบังคับใชผังเมืองรวมแทน 

6.2 กําหนดองคประกอบของผังเมืองรวม ซ่ึงเปนการจัดทํารายละเอียดของผังเมืองรวม เพ่ือใช

เปนแนวทางในการดําเนินการตามผังเมืองรวม ตามหลักการจัดทําผังเมือง โดยเพ่ิมเติมการกําหนด

องคประกอบของผังเมืองรวม ดังน้ี 
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6.2.1 กําหนดเน้ือหาของนโยบายการพัฒนาเมืองใหชัดเจนในดานการใชประโยชนท่ีดิน          

การคมนาคมและการขนสง การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ บริการสาธารณะ สิ่งแวดลอมการปองกันภัยพิบัติ 

การกําหนดพ้ืนท่ีเฉพาะ เชน พ้ืนท่ีพัฒนาศูนยกลางพาณิชยกรรม พ้ืนท่ีการคาการลงทุนชายแดน และพ้ืนท่ี

เสี่ยงภัยพิบัติ ฯลฯ และนโยบายอ่ืนๆ (ตามความจําเปน)  

6.2.2 เสนอแนะการจัดทําแผนท่ี/แผนผัง ซ่ึงเปนรายละเอียดของผังเมืองรวม ประกอบดวย 

6.2.2.1 แผนท่ีซ่ึงแสดงสถานการณปจจุบันของเมืองและชุมชนในเขตวางผัง  

6.2.2.2 แผนท่ีหรือแผนผังตามนโยบายการพัฒนาเมือง 

6.2.2.3 แผนผังการใชประโยชนท่ีดินตามท่ีไดจําแนกประเภทพรอมขอกําหนด 

6.2.2.4 รายการประกอบผัง แบงออกเปน 2 สวน ไดแก เอกสารทางกฎหมาย    

ซ่ึงจัดทําเปนรายการประกอบแผนผังการใชประโยชนท่ีดิน และเอกสารเพ่ือเปดเผยขอมูลสูสาธารณะ เชน    

รายงานผลการศึกษา วิเคราะห การวางและจัดทําผังเมืองรวม และขอมูลการมีสวนรวมของประชาชนใน   

การจัดทําผังเมืองรวม  

6.2.3 การจัดทําแผนการลงทุนตามนโยบายการพัฒนาเมือง ควบคูกับการจัดทําแผนงาน/

โครงการพัฒนาเมืองโดยกําหนดระยะเวลาของแผนงานหรือโครงการระยะสั้น/ระยะยาว โดยจัดทําคูขนาน

ไปกับผังเมืองรวม 

6.2.4 การกําหนดมาตรการ และวิธีการเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําจากการใชประโยชนท่ีดิน

ตามผังเมืองรวม เชน การโอนสิทธิการพัฒนา (TDR) การกําหนดกลไกภาษีทรัพยสินในการใชประโยชนท่ีดิน

ตามผังเมืองรวม และการกําหนดเงื่อนไขการใชประโยชนท่ีดิน  

จากน้ัน ผูวิจัยไดนําโครงสรางและองคประกอบใหมของผังเมืองรวมท่ีกําหนดไวเบื้องตนน้ี        

ไปสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานผังเมือง และผูปฏิบัติงานดานผังเมือง ซ่ึงผลการตรวจสอบผลการวิเคราะหและ   

ผลการสัมภาษณ พบวา การกําหนดโครงสรางและองคประกอบใหมของผังเมืองรวมเบื้องตน ผูใหสัมภาษณ           

มีความเห็นสอดคลองกันและใหความสําคัญมากท่ีสุดในดานมาตรการ และวิธีดําเนินการเพ่ือลดความเหลื่อมล้ํา

จากการกําหนดประเภทการใชประโยชนท่ีดินตามผังเมืองรวม ดานการกําหนดนโยบายพัฒนาเมืองรายสาขา 

และการจัดทํารายละเอียดของผังเมืองรวม รองลงมา คือ ดานกระบวนการวางและจัดทําผังเมืองรวม และดาน

กระบวนการพิจารณาไตรตรองและใหความเห็นชอบผังเมืองรวม ตามลําดับ ซ่ึงผลท่ีไดจากการตรวจสอบ    

ผลการวิเคราะหและผลการสัมภาษณ ผูวิจัยจะไดนําไปอภิปรายผลการวิจัย และเสนอแนะแนวทางการกําหนด

โครงสรางและองคประกอบใหมของผังเมืองรวมในบทตอไป 
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บทที่ 6 

อธิปรายผลและขอเสนอแนะ 

การวิจัยในบทน้ี เปนการอภิปรายผลท่ีไดจากการดําเนินการวิจัยท่ีผานมา มีความมุงหมาย       

เพ่ืออธิบายลักษณะโครงสรางและองคประกอบของผังเมืองรวม ซ่ึงเปนผลท่ีไดจากการรวบรวมขอมูล      

การทบทวนทฤษฎี แนวคิด เอกสาร งานวิจัยอ่ืนๆ และผลการศึกษา แลวนํามาวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบ  

การตรวจสอบผลการวิเคราะหขอมูล และผลการสัมภาษณ เพ่ือเสนอแนะแนวทางการกําหนดโครงสราง 

และองคประกอบใหมของผังเมืองรวม ดังน้ี 

 

1. การอภปิรายผล 

1.1 ผลการวิจัยลักษณะโครงสรางและองคประกอบของผังเมืองรวมในปจจุบัน 

การอภปิรายน้ี เปนผลท่ีไดจากการวิเคราะหขอมูลจากกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวม 

และผลการศึกษาจากกรณีศึกษาผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 สามารถอธิบายลักษณะโครงสราง 

และองคประกอบของผังเมืองรวมในปจจุบัน สรุปสาระสําคัญได ดังน้ี  

1.1.1 การถายโอนภารกิจดานการผังเมืองใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามแนวคิด         

การกระจายอํานาจสูทองถิ่น สงผลตอโครงสรางของขอบเขตอํานาจ และหนาท่ีขององคกร บุคคล และ

คณะกรรมการฯ ตางๆ ไดแก    

1.1.1.1 กรมโยธาธิการและผังเมือง ในฐานะเจาพนักงานการผัง เปนหนวยงานสวนกลาง 

มีบทบาทหนาท่ีในการกํากับ ควบคุม ดูแล และใหความชวยเหลือทางวิชาการ รวมท้ังการวางและจัดทํา    

ผังเมืองรวมในพ้ืนท่ีท่ีเห็นควรใหมีการวางผังขึ้น ซ่ึงจะตองไดรับความยินยอมสมัครใจจากทองถิ่นในพ้ืนท่ีวางผัง

กอนจึงจะสามารถดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวมในพ้ืนท่ีน้ัน  ๆได ซ่ึงเงื่อนไขดังกลาวสอดคลองกับแนวคิด

การกระจายอํานาจสูทองถิ่นท่ีกําหนดใหทองถิ่นสามารถปกครองตนเองไดอยางอิสระ และหนวยงานสวนกลาง

ไมสามารถสั่งการตามสายการบังคับบัญชาได  

1.1.1.2 องคกรปกครองสวนทองถิ่น ในฐานะเจาพนักงานทองถิ่น เปนหนวยงานทองถิ่น 

มีบทบาทหนาท่ีในการกําหนดกิจการและบริการสาธารณะไดอยางอิสระ ซ่ึงจะตองจัดใหมีผังเมืองใชบังคับใน

เขตปกครองของตน แตเน่ืองจากการจัดทําผังเมืองรวมน้ัน มีวิธีการและขั้นตอนท่ีซับซอนตองใชระยะเวลานาน 

และตองอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ประกอบกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นขนาดเล็กยังขาดความพรอม

ในดานบุคคลกรและงบประมาณท่ีใชในการวางและจัดทําผังเมืองรวม ทําใหมีการประกาศกฎกระทรวงใหใช

บังคับผังเมืองรวมท่ีดําเนินการโดยทองถิ่น มีจํานวนนอยกวาเม่ือเปรียบเทียบกับกฎกระทรวงฯ ท่ีดําเนินการ

โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง 
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ซ่ึงท่ีผานมากรมโยธาธิการและผังเมือง ไดจัดทําโครงการเครือขายดานการผังเมือง

ขององคปกครองสวนทองถิ่นเพ่ือสรางความรูความเขาใจท่ีดีใหกับทองถิ่น และกระตุนใหเกิดความตระหนักรู

ในการวางแผนการจัดการทรัพยากร และการกําหนดการใชประโยชนท่ีดินโดยจัดใหมีการวางและจัดทํา     

ผังเมืองรวมในเขตปกครองของตนไดอยางเหมาะสม ซ่ึงในอนาคต จะตองมีการผลักดันใหองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นสามารถดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวมไดดวยตนเองตามหลักแนวคิดการกระจายอํานาจสู

ทองถิ่น ซ่ึงจะตองคํานึงถึงหลักการสําคัญของการกระจายอํานาจ ดังน้ี  

1. อํานาจ หนาท่ี และภารกิจระหวางรัฐบาลกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น และ

ระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกันเอง ซ่ึงกรมโยธาธิการและผังเมือง ในฐานะหนวยงานสวนกลาง  

มีอํานาจในการกํากับ ดูแล ควบคุม และใหความชวยเหลือทางดานวิชาการในการวางและจัดทําผังเมืองรวม 

และการตรวจสอบมาตรฐานวิชาการและความโปรงใสในการวางและจัดทําผังเมืองรวมขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นไดตามท่ีเห็นสมควร 

2. การมีสวนรวมของทองถิ่นในการกําหนดกิจการบริการสาธารณะ และการบริหาร

จัดการใหเปนไปตามผังเมืองรวมในเขตการปกครองของตนไดอยางอิสระตามหลักประชาธิปไตย  

3. กําหนดวิธีการจัดเก็บภาษีของทองถิ่น และแหลงท่ีมาของรายได เพ่ือใหทองถิ่น

สามารถจัดทําแผนการลงทุนตามโครงการพัฒนาควบคูไปกับการวางและจัดทําผังเมืองรวมได 

1.1.2 กระบวนการพิจารณาไตรตรองและการใหความเห็นชอบผังเมืองรวม หลังจากท่ีมี

การวางและจัดทําผังเมืองรวมเรียบรอยแลว จะตองเสนอผังตอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาผังเมืองรวม

ดังกลาว เพ่ือใหเกิดความรัดกุม รอบครอบ กอนการประกาศใชบังคับผังเมืองรวม ซ่ึงตามกฎหมายได

กําหนดใหมีกระบวนการพิจารณาท้ังสิ้น 4 ขั้นตอน ไดแก  

1.1.2.1 คณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวม มีหนาท่ีใหคําปรึกษา คําแนะนํา และความเห็น

ในเชิงพ้ืนท่ี  

1.1.2.2 กรมโยธาธิการและผังเมือง มีหนาท่ีตรวจสอบความถูกตองทางวิชาการ      

และมาตรฐานผังเมืองในการวางและจัดทําผังเมืองรวมท่ีดําเนินการโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

1.1.2.3 คณะอนุกรรมการผังเมือง มีหนาท่ีกลั่นกรองงานตามท่ีคณะกรรมการผังเมือง

มอบหมาย ซ่ึงคณะกรรมการผังเมืองแตงตั้งอนุกรรมการผังเมือง เพ่ือทําหนาท่ีในการศึกษาเร่ืองราวตาง ๆ    

ท่ีเก่ียวของกับการผังเมือง รวมท้ังการเสนอแนะแนวทางการพัฒนาเมือง การปรุงปรับระบบผังเมืองแลวเสนอ

ใหคณะกรรมการผังเมืองพิจารณาดําเนินการตอไป  

1.1.2.4 คณะกรรมการผังเมือง มีหนาท่ีใหความเห็นชอบผังเมืองรวม การแนะนําเร่ือง

ตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการผังเมือง และมีอํานาจในการตัดสินชี้ขาดการพิจารณาผังเมืองรวมในกรณีท่ีทองถิ่นและ 

กรมฯ มีความเห็นขัดแยงกัน รวมท้ังอํานาจในการแตงตั้งอนุกรรมการผังเมือง เพ่ือทําหนาท่ีตามท่ีคณะกรรมการ 

ผังเมืองมอบหมาย และการแตงตั้งคณะท่ีปรึกษาฯ ในพ้ืนท่ีเขตวางผังซ่ึงคาบเก่ียว ตั้งแต 2 จังหวัดขึ้นไป 
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ภาพท่ี 21 กระบวนการพิจารณาไตรตรองและใหความเห็นชอบผังเมืองรวม 4 ขั้นตอน 

 

จากภาพท่ี 21 ลักษณะของกระบวนการพิจารณาฯ ดังกลาว ผูวิจัยสามารถอธิบาย

ไดวา กระบวนการพิจารณาไตรตรองและใหความเห็นชอบผังเมืองรวม ท้ัง 4 ขั้นตอนน้ัน เปนกระบวนการ

กลั่นกรองเพ่ือความละเอียดรอบคอบ ใชเวลานานในการพิจารณาใหครบในแตละขั้นตอนยาวนาน โดยตาม

ขั้นตอนการใหความเห็นชอบผังเมืองรวมท่ีดําเนินการตามมาตรา 20 น้ัน สงผลใหผังเมืองรวมท่ีจัดทําขึ้น     

ท่ัวประเทศไมวาจะในพ้ืนท่ีชุมชนเล็กหรือใหญก็ตาม ในขั้นตอนสุดทายจะตองไดรับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการผังเมืองทุกผัง ทําใหเกิดภาวะท่ีเรียกวา คอขวด ผังเมืองรวมรอการพิจารณาใหความเห็นชอบ

กระจุกอยูท่ีขั้นตอนการการพิจารณาจากคณะกรรมการผังเมืองจํานวนมาก สงผลใหการประกาศกฎกระทรวง

ลาชาบางผังอาจใชเวลาถึง 10 ป ทําใหการวางและจัดทําผังเมืองรวม ไมสอดคลองกับสภาพแวดลอม        

ท่ีเปลี่ยนแปลงไปของเมืองเปนปญหาตอเน่ืองตามกันไป 

1.1.3 องคประกอบของผังเมืองรวม ตามกฎหมายไดกําหนดใหผังเมืองรวมท่ีจัดทําขึ้น 

จะตองมีรายการตามมาตรา 17 ซ่ึงผลจากการรวบรวมขอมูลกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวม สามารถ

อธิบายลักษณะขององคประกอบของผังเมืองรวมไดวา เปนการจัดทําเอกสารทางกฎหมายเพ่ือกําหนด

มาตรการควบคุมการใชประโยชนท่ีดินและความหนาแนน ของกิจกรรมในภาพรวมของเมือง ความเชื่อมโยง

ขององคประกอบของผังเมืองรวมกับลักษณะของผังเมืองรวมตามมาตรา 4 ซ่ึงระบุใหผังเมืองรวม หมายถึง   

การจัดทําแผนผัง นโยบาย โครงการ และมาตรการควบคุมโดยท่ัวไปน้ัน  

การอนุมัติ/การพิจารณา/การพิจารณาคํารอง/ 

การพิจารณาการขอแกไขกฎกระทรวงฯ ผังเมืองรวม 
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ดังน้ัน ผังเมืองรวมจึงมีลักษณะเดนในการจัดทําแผนผังการใชประโยชนท่ีดิน       

ซ่ึงจําแนกประเภทการใชประโยชนท่ีดินหลักของเมือง ควบคูกับการกําหนดมาตรการควบคุมโดยจัดทําเปน

ขอกําหนดเพ่ือกําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไข การใชประโยชนท่ีดินและควบคุมความหนาแนนของกิจกรรมให

เหมาะสมกับขนาดของเมือง โดยระบ ุประเภท ขนาด ชนิดของกิจการท่ีอนุญาต ไมอนุญาต และการอนุญาต

กิจการบางประเภทแบบมีเงื่อนไข โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือกําหนดสิทธิการใชประโยชนในทรัพยสินของเอกชน 

และหามการใชประโยชนท่ีดินผิดไปจากท่ีกําหนดหรือขัดกับขอกําหนดของผังเมืองรวม 

การจัดทําโครงการ มีลักษณะเปนขอเสนอแนะแนวทางปฏิบัติซ่ึงอาจดําเนินการ

ตามหรือไมปฏิบัติตามผังเมืองรวมก็ได โดยการจัดทําโครงการสวนใหญพบเฉพาะโครงการถนน สําหรับผล

การศึกษาผังเมืองรวมกรุงเทพฯ พบวา มีการกําหนดโครงการบําบัดนํ้าเสีย ซ่ึงระบุเฉพาะท่ีตั้งของโครงการ

โดยจัดทําเปนแผนผังโครงการกิจการสาธารณูปโภค และโครงการถนน เพ่ือจัดระบบโครงขายถนน      

ภายในเมือง โดยระบุประเภท ขนาด รูปตัด และขอกําหนดของถนน พรอมระบุท่ีตั้งของโครงการโดยจัดทํา

เปนแผนผังโครงการคมนาคมและขนสง  

1.1.4 นโยบาย การกําหนดนโยบายท่ีพบในกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวม พบวา 

นโยบายดังกลาวเก่ียวของกับการจําแนกประเภทการใชประโยชนท่ีดิน (Land use) การวางโครงขายคมนาคมขนสง 

การกําหนดสาธารณูปโภค และบริการสาธารณะใหเพียงพอและไดมาตรฐาน และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาต ิ

และสิ่งแวดลอมตามลักษณะทางกายภาพ ซ่ึงเชื่อมโยงกับการจัดทําแผนผังและสอดคลองกับวัตถุประสงค

ของผังเมืองรวม และการออกมาตรการควบคุมเพ่ือแกไขปญหาของเมือง  

ท้ังน้ี ผลการวิจัยไมพบการกําหนดนโยบายท่ีมีเน้ือหาเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง

สภาพแวดลอมของเมืองท่ีอาจสงผลตอเมืองและชุมชนไวในกฎกระทรวงฯ เชน นโยบายการพัฒนาโครงสราง

พ้ืนฐานของเมืองในรูปแบบใหมๆ เพ่ือรองรับ การพัฒนาเมือง ท่ีมีการเติบโตและแปลงเปลี่ยนอยูตลอดเวลา 

นโยบายสงเสริมการพัฒนาหรือการบริหารจัดการพ้ืนท่ีสาธารณะ การรักษาระบบนิเวศและสิ่งแวดลอม    

ของเมือง และนโยบายการกําหนดเขตพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยพิบัติของเมืองไวในผังเมืองรวม เปนตน 

1.1.5 การดําเนินการตามผังเมืองรวม ผลการวิจัยกรณีศึกษาผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร          

พ.ศ. 2556 พบปญหาความไมชัดเจนวิธีปฏิบัติใหเปนไปตามผังเมืองรวม กลาวคือ มีการกําหนดมาตรการ

และวิธีดําเนินการโดยระบุไวเพียงสิทธิการพัฒนาของเอกชนในท่ีดินแตละประเภท แตขาดการสงเสริมชี้นํา

วิธีปฏิบัติเพ่ือใหไดมาซ่ึงสิทธิการพัฒนาน้ันๆ รวมท้ังความเหลื่อมล้ําจากการใชประโยชนท่ีดินตามผังเมืองรวม  

ของประชาชนในท่ีดินแตละประเภทท่ีไมเทาเทียมกัน สงผลใหเกิดการรองเรียน ฟองรองในศาลปกครอง   

ท้ังในแงของการฟองรองเพ่ือใหรัฐจายคาชดเชยจากการเสียผลประโยชนในการพัฒนาพ้ืนท่ี หรือการขอเพ่ิม

สิทธิพิเศษในการพัฒนาพ้ืนท่ี นอกจากน้ี มาตรการท่ีเก่ียวของกับการเตรียมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ    

ก็ไมปรากฏมาตรการ วิธีดําเนินการเพ่ือปองกันหรือบรรเทาภัยพิบัติน้ันๆ ใหเปนสาระสําคัญของผังเมืองรวม

ดวยเชนกัน 

สรุปผลการผลอธิปราย การวาง จัดทํา และการดําเนินการตามผังเมืองรวม ตามพระราชบัญญัต ิ      

การผังเมือง พ.ศ. 2518 ในการกําหนดโครงสรางของอํานาจ หนาท่ี ขององคกร บุคคล และคณะกรรมการ 

เก่ียวของกับกระบวนการวางและจัดทําผังเมืองรวม และกระบวนการพิจารณาไตรตรองและใหความเห็นชอบ 
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ผังเมืองรวม และองคประกอบของผังเมืองรวมท่ีมีลักษณะเดนท่ีสุด คือ การจัดทําแผนผังการใชประโยชนท่ีดิน 

และมาตรการควบคุมการใชประโยชนท่ีดินและการควบคุมความหนาแนนของเมือง ซ่ึงเปนการกําหนดสิทธิ    

ในการใชประโยชนในทรัพยสินของหนวยงานภาครัฐและเอกชน 

ท้ังน้ี ผูวิจัยไดสรุปลักษณะโครงสรางและองคประกอบของผังเมืองรวมในปจจุบัน ปรากฏใน

แผนภูมิท่ี 12 ดังน้ี 

 

แผนภูมิท่ี 12 โครงสรางและองคประกอบของผังเมืองรวมในปจจุบัน 

 

1.2 ผลการตรวจสอบการวิเคราะหขอมูลและผลการสัมภาษณ 

ผูวิจัยไดนําผลการศึกษาขางตน มาวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบสามารถจําแนกขอมูลท่ีมี

ประโยชนนํามาใชกําหนดโครงสรางและองคประกอบใหมของผังเมืองรวมในเบื้องตน และนําผลท่ีไดไป

สัมภาษณผูเชี่ยวชาญ และผูปฏิบัติงานดานการผังเมือง ใน 5 ประเด็นหลัก ไดแก  

1.2.1 การผลักดันใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนหนวยงานหลักในการวางและจัดทํา  

ผังเมืองรวม รวมท้ังการบริหารจัดการใหเปนไปตามผังเมืองรวม 

1.2.2 กระจายอํานาจการพิจารณาใหความเห็นชอบผังเมืองรวมลงสูภูมิภาค โดยเพ่ิมเติม

คณะกรรมการผังเมืองระดับจังหวัด ทําหนาท่ีพิจารณาใหความเห็นชอบผังเมืองรวมท่ีดําเนินการโดยองคกรปกครอง 

สวนทองถิ่น รวมท้ังการตรากฎหมายทองถิ่น โดยออกเปนขอบัญญัติทองถิ่นบังคับใชผังเมืองรวม 

1.2.3 การกําหนดเน้ือหาของนโยบายการพัฒนาเมืองรายสาขาเปนสาระสําคัญไวใน     

ผังเมืองรวม  
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1.2.4 การจัดทํารายละเอียดของผังเมืองรวม ประกอบดวยเน้ือหา ดังน้ี  

1.2.4.1 การจัดทําแผนท่ี/แผนผัง และแผนงาน/โครงการพัฒนาเมืองระยะสั้น/ระยะยาว  

1.2.4.2 การจัดทําแผนผงัการใชประโยชนท่ีดิน/ขอกําหนดการใชประโยชนท่ีดิน  

1.2.4.3 การจัดทําแผนการลงทุนท่ีสอดคลองกับนโยบายและคูขนานไปกับผงัเมืองรวม  

1.2.5 การกําหนดมาตรการเพ่ือลดความเลี่ยมล้ําจากการใชประโยชนท่ีดินและขอกําหนด 

จากน้ัน ผูวิจัยไดนําขอคิดเห็นและขอเสนอแนะท่ีไดจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ และ

ผูปฏิบัติงานดานการผังเมือง มาพิจารณาประกอบรวมกับการตรวจสอบผลการวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการ

ตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา (Triangulation) สามารถสรุปสาระสําคัญไดวา ผูเชี่ยวชาญ และผูปฏิบัติงาน

ดานการผังเมือง มีความคิดเห็นตรงกันตอการกําหนดโครงสรางและองคประกอบใหมของผังเมืองเบื้องตน 

โดยความเห็นสวนใหญใหความสําคัญมากท่ีสุดกับการกําหนดนโยบายการพัฒนาเมืองในแตละดานให

ครบถวนชัดเจน และการจัดทําแผนการลงทุนท่ีสอดคลองและคูขนานไปกับการจัดทําผังเมืองรวม โดยเห็นวา

ควรกําหนดนโยบายการพัฒนาเมืองใหเปนสาระสําคัญหลักของผังเมืองรวม เพ่ือนําไปสูการจัดทําแผนงาน/

โครงการพัฒนาเมืองท่ีควบคูไปกับการจัดทําแผนการลงทุนตามลําดับ โดยการจัดทําแผนการลงทุนน้ัน 

สามารถจัดทําคูขนานไปกับการวางและจัดทําผังเมืองรวมได สําหรับการกําหนดมาตรการ และวิธีดําเนินการ

ตามผังเมืองรวม เพ่ือลดความเหลื่อมล้ําจากการใชประโยชนท่ีดินตามผังเมืองรวม ความเห็นสวนใหญเสนอ

วิธีการท่ีเปนท่ียอมรับและแพรหลายในตางประเทศ โดยเห็นวามีความเหมาะสมกับบริบทของเมืองและ

ชุมชนในประเทศไทยสามารถนํามาประยุกตใชในการดําเนินการใหเปนไปตามผังเมืองรวม ไดแก การกําหนด

วิธีการโอนสิทธิการพัฒนา (TDR) และการจัดเก็บภาษีของทองถิ่นจากการกําหนดสิทธิการพัฒนาในแตละ

ประเภทการใชประโยชนท่ีดินตาม ผังเมืองรวม สําหรับการกําหนดหนาท่ี และภารกิจของภาครัฐซ่ึงมี

ลักษณะเปนสัญญาประชาคมใหชัดเจนในดานการผังเมืองน้ัน ความเห็นสวนใหญ เห็นวานโยบายของรัฐบาล

ในการถายโอนภารกิจดานการผังเมืองใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผลักดันใหการวางและจัดทํา       

ผังเมืองรวมน้ันเปนหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น สอดคลองกับแนวทางการปรับปรุงพระราชบญัญตัิ

การผงัเมืองฉบับใหม  

จากผลการตรวจสอบการวิเคราะหและผลการสัมภาษณขางตน ซ่ึงขอคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ และผูปฏิบัติงานดานการผังเมือง มีความคิดเห็นตอแนวทางการกําหนด

โครงสรางและองคประกอบใหมของผังเมืองรวม ท่ีกวางขวาง และหลากหลาย ซ่ึงบางประเด็นเก่ียวของกับ

องคประกอบอ่ืนๆ ท่ีอยูนอกเหนือขอบเขตการวิจัยในคร้ังน้ี  

ดังน้ัน เพ่ือใหการดําเนินการวิจัยมีประสิทธิภาพ ผูวิจัยจึงไดดําเนินการวิเคราะหขอมูล

เฉพาะท่ีเก่ียวของกับการวิจัย รวมกับการพิจารณาผลการวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบ เพ่ือจัดทําเปนขอสรุป    

ท่ีไดจากการวิจัย มีสาระสําคัญ ดังน้ี 

1. ตามพ.ร.บ.การผังเมืองฉบับใหม ไดกําหนดอํานาจ หนาท่ี ภารกิจ ขององคกร บุคคล 

และคณะกรรมการตางๆ ประกอบดวย กรมโยธาธิการและผังเมือง เปนผูจัดทําผังระดับนโยบาย ไดแก     

ผังประเทศ ผังภาค ผังเมืองรวมจังหวัด และผังพ้ืนท่ีเฉพาะ รวมท้ังการวางและจัดทําผังเมืองท่ีมีความเรวดวน

ตามนโยบายของรัฐบาล 
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สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหดําเนินการวางผังในระดับผังเมืองรวมท่ีมีขอบเขต

พ้ืนท่ีวางผังอยูในเขตการปกครองของตนไดอยางอิสระ ซ่ึงจะสะทอนอัตลักษณและความตองการของทองถิน่

ไดอยางชัดเจน โดยการดําเนินการน้ันสําหรับทองถิ่นท่ีมีขนาดเล็กสามารถรวมกันดําเนินการวางผังได  ซ่ึงจะตอง

มีการกําหนดเงื่อนไขขอตกลงรวมกันท้ังดานบุคคลกร และงบประมาณท่ีใชในการวางและจัดทําผังเมืองรวม 

และจะตองอยูภายใตการกํากับ ควบคุม ดูแล จากหนวยงานสวนกลาง (กรมโยธาธิการและผังเมือง) เพ่ือถวงดุล

อํานาจของทองถิ่น และการตรวจสอบมาตรฐานทางวิชาการของผังเมืองรวมท่ีดําเนินการโดยองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น 

แนวโนมในอนาคต พ.ร.บ. การผังเมืองฉบับใหม ไดเสนอใหมีการเพ่ิมเติมคณะกรรมการ

ผังเมืองในระดับจังหวัด ประกอบดวย บุคคลซ่ึงอยูภายในจังหวัดน้ันๆ ประกอบขึ้นจาก 3 ฝาย ไดแก 

เจาหนาท่ีทองถิ่น นักวิชาการซ่ึงเปนเจาหนาท่ีของรัฐหรือองคกรอิสระจากภาคประชาชน และประชาชนในพ้ืนท่ี

วางผัง ทําหนาท่ีพิจารณาผังเมืองรวมท่ีดําเนินการโดยเจาพนักงานทองถิ่น เพ่ือตรวจสอบความโปรงใส และ

ความชัดเจนของการวาง จัดทํา และดําเนินการตามผังเมืองรวม และใหประกาศบังคับใชใหโดยออกเปน

ขอบัญญัติทองถิ่นบังคับใชในทองท่ีวางผังน้ันๆ 

2. การจําแนกนโยบายรายสาขาตามกรอบการพัฒนาของประเทศ และใหความสําคัญกับ

การบริหารจัดการเมือง และสิ่งแวดลอม ประสานแผนหนวยงานของรัฐบาลในการบูรณาการขอมูลรวมกัน  

นําไปสูการกําหนดนโยบาย ไดแก  

2.1 นโยบายการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานขนาดใหญ  

2.2 นโยบายสงเสริมเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ  

2.3 นโยบายพัฒนาศูนยกลางพาณิชยกรรม (Down town)  

2.4 นโยบายการประกอบอุตสาหกรรม  

2.5 นโยบายการสงวน พิทักษ คุมครอง และอนุรักษพ้ืนท่ีธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ของเมือง ซ่ึงสงผลตอการกําหนดองคประกอบของผังรวม 

3. การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น หรือองคประกอบของผังเมืองรวมน้ัน ประกอบดวย 

3.1 การกําหนดนโยบาย/เปาหมายของผังรายสาขา  

3.2 การจัดทํางบประมาณการวางผังเมืองรวม 

3.3 การจัดทําเอกสารประกอบการวางผังเมืองรวม มีสวนประกอบของเอกสาร

ดังกลาว ไดแก การกําหนยุทธศาสตรหลักในการพัฒนา แผนท่ี/แผนผัง พรอมขอเสนอแนะประกอบ 

แผนงานการปฏิบัติ  

3.4 การกําหนดเคร่ืองมือดําเนินการใหเปนไปตามผังเมืองรวม  

3.5 การเปดเผยขอมูลสูสาธารณะ ผลการศึกษา วิเคราะหการวางและจัดทําผงัเมืองรวม 

และการมีสวนรวมของประชาชน 

4. กําหนดมาตรการ และวิธีดําเนินการเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําจากการกําหนดประเภทการใช

ประโยชนท่ีดินและขอกําหนด ไดแก การโอนสิทธิการพัฒนา (TDR) การการเวนคืน และการจัดสรรท่ีดิน และ
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มาตรการทางภาษี ไดแก กําหนดกลไกวิธีการจัดเก็บภาษีบํารุงทองท่ี หรือภาษีทรัพยสินจากการใชประโยชน

ท่ีดินตามผังเมืองรวม และการขออนุญาต กอสราง ดําเนินกิจการในเมือง 

5. เพ่ิมเติมเงื่อนไขการขออนุญาตการใชประโยชนท่ีดิน เพ่ือปองกันการขออนุญาต      

การกอสรางกิจการในท่ีดินท่ีไมเปนไปตามผังเมืองรวม 

6. กําหนดใหมีผูตรวจการผังเมืองเพ่ือตรวจสอบการดําเนินการของรัฐในการปฏิบัติให

เปนไปตามผังเมืองรวม 

จากการอภิปรายผลการวิจัยขางตน ไดนําไปสูการคนหาแนวทางการกําหนดโครงสรางและ

องคประกอบใหมของผังเองรวม ซ่ึงผูวิจัยจะไดจัดทําเปนขอเสนอแนะตอไป 

 

2. ขอเสนอแนะแนวทางการกําหนดโครงสรางและองคประกอบใหมของผังเมืองรวม 

ขอเสนอแนะแนวทางการกําหนดโครงสรางและองคประกอบใหมของผังเมืองรวม ผูวิจัยได

พิจารณาตามหลักแนวคิดการกระจายอํานาจ และหลักการจัดทําผังเมือง เพ่ือสรุปผลการวิจัยและสามารถ  

ตอบวัตถุประสงคของงานวิจัยไดวา การวาง จัดทํา และการดําเนินการตามผังเมืองรวม ใหบรรลุตาม

เจตนารมณของการผังเมือง มีขอเสนอแนะแนวทางการกําหนดโครงสรางและองคประกอบใหมของผังเมืองรวมได 

ดังน้ี  

2.1 เสนอแนะแนวทางการกําหนดโครงสรางอํานาจ หนาที่ และภารกจิ 

ประกอบดวย กรมโยธาธิการและผังเมือง องคกรปกครองสวนทองถิ่น และระหวางองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นดวยกันเอง โดยเสนอแนะภายใตแนวคิดการกระจายอํานาจ มีรายละเอียด ดังน้ี 

2.1.1 ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นในฐานะเจาพนักงานทองถิ่น เปนผูวางผังในเขตปกครอง

ของตน และในกรณีท่ีการวางผังมีเขตผังครอบคลุมพ้ืนท่ีท้ังจังหวัดเสนอแนะใหองคการบริหารสวนจังหวัด

เปนผูดําเนินการ โดยแนวทางใหมท่ีเสนอแนะ ไดกําหนดอํานาจ หนาท่ี และภารกิจขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นไว 3 ประการ ไดแก การวางและจัดทําผังเมืองรวม การบริหารจัดการใหเปนไปตามผังเมืองรวม และ

การรวบรวมแผนการเงิน การลงทุน เพ่ือจัดทําแผนงานหรือโครงการพัฒนาเมืองใหเปนไปตามผังเมืองรวม  

2.1.2 กรมโยธาธิการและผังเมือง ในฐานะเจาพนักงานการผัง มีหนาท่ี 2 ประการ ไดแก  

ประการท่ี 1 มีหนาท่ีกําหนดนโยบาย หรือแผนยุทธศาสตร หรือมาตรฐานดาน  

การผังเมืองรวม และการกําหนดพ้ืนท่ีเฉพาะในเขตผงัเมืองรวม เพ่ือเปนขอมูลใหเจาพนักงานทองถิ่นนําไปใช

เพ่ือจัดทําผังเมืองรวมดาํเนินการวางและจัดทําผงัเมืองในระดับนโยบายหรือผงัท่ีมีความเรงดวนตามนโยบาย

ของรัฐบาล 

ประการท่ี 2 มีหนาท่ีกํากับ ควบคุม ดูแล และใหความชวยเหลือทางดานเทคนิค 

วิชาการดานผังเมือง การตรวจสอบการดําเนินการวางผังตามมาตรฐานผังเมือง และการดําเนินการใหเปนไป

ตามนโยบายและวัตถุประสงคของการผังเมืองใหการวางผังของทองถิ่นใหไดมาตรฐานตามหลักการวางและ

จัดทําผังเมืองรวม  

2.1.3 จัดตั้งคณะกรรมการผังเมืองในระดับจังหวัด ตามแนวทางการปรับปรุงพระราชบัญญัติ

การผังเมืองฉบับใหม โดยมีท่ีมาของคณะกรรมการผังเมืองจังหวัด ประกอบดวยบุคคลซ่ึงอยูภายในจังหวัดน้ันๆ 
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จาก 3 ฝาย ไดแก ภาครัฐ นักวิชาการ และประชาชนหรือองคกรอิสระจํานวนไมนอยกวา 15 คน และไมเกิน 

21 คน มีหนาท่ีพิจารณาและใหความเห็นชอบผังเมืองรวมท่ีดําเนินการโดยเจาพนักงานทองถิ่น โดยเปน    

ผังเมืองรวมท่ีมีศูนยกลางชุมชนในระดับตําบล หมูบาน และมีแนวเขตของผังอยูในจังหวัดน้ันๆ เพ่ือผลักดัน

ใหทองถิ่นขนาดเล็กสามารถดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวมได โดยใหนําผังเมืองรวมน้ัน เสนอตอคณะกรรมการ

ผังเมืองระดับจังหวัดท่ีมีเขตผังภายในจังหวัดน้ันๆ และใหประกาศเปนขอบัญญัติทองถิ่นบังคับใชแทน 

นอกจากน้ี การประสานแผนงาน/โครงการหนวยงานของรัฐ และเจาหนาดําเนินการให

เปนไปตามผังเมืองรวม ซ่ึงแนวทางใหมน้ีเพ่ือกําหนดบุคคลผูมีหนาท่ีบริหารจัดการเมืองใหเปนไปตามผงัเมืองรวม 

เพ่ือปฏิบัติตามนโยบาย วัตถุประสงคของผังเมืองรวมใหเกิดความชัดเจน โปรงใส สามารถตรวจสอบ และ

ควบคุมการปฏิบัติใหเปนไปตามผังเมืองรวมไดอยางเปนรูปธรรม 

 

คณะกรรมการผังเมือง คณะกรรมการผังเมืองระดับจังหวัด 

 
กฎกระทรวงให้ใช้บังคบัผังเมืองรวม ข้อบัญญัติท้องถินให้ใช้บังคบัผังเมืองรวม 

ภาพท่ี 22 การเปรียบเทียบกระบวนการพิจารณาไตรตรองและใหความเห็นชอบผงัเมืองรวมของ 

คณะกรรมการผงัเมือง และคณะกรรมการผงัเมืองในระดบัจังหวัด 
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2.2 เสนอแนะแนวทางการกําหนดองคประกอบของผังเมืองรวม  

ประกอบดวย การกําหนดนโยบายการพัฒนาเมืองตามผังเมืองรวม การจัดทําแผนท่ี/ 

แผนผัง การจัดทําแผนการลงทุนตามนโยบายการพัฒนาเมือง แผนงาน/โครงการพัฒนา และการกําหนด

มาตรการ และวิธีการเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําของผูครองสิทธ์ิในประเภทการใชประโยชนท่ีดินตามผังเมืองรวม 

โดยเสนอแนะภายใตหลักการวางและจัดทําผังเมือง มีรายละเอียด ดังน้ี 

2.2.1 กําหนดใหมีเน้ือหาของนโยบายการพัฒนาเมืองรายสาขาเปนสาระสําคัญไวใน

กฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมในดาน 

2.2.1.1 การใชประโยชนท่ีดิน  

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 การกําหนดพ้ืนท่ีเฉพาะ เชน พ้ืนท่ีพัฒนาศูนยกลางพาณิชยกรรม พ้ืนท่ี

การคาการลงทุนชายแดน พ้ืนท่ีเสี่ยงภัยพิบัต ิ 

2.2.1.8 นโยบายอ่ืนๆ (ตามความจําเปน)  

2.2.2 จัดทําแผนท่ี/แผนผัง ซ่ึงเปนรายละเอียดของผังเมืองรวม ประกอบดวย 

2.2.2.1 แผนท่ีซ่ึงแสดงสถานการณปจจุบันของเมืองและชุมชนในเขตวางผัง  

2.2.2.2 แผนท่ีหรือแผนผังตามนโยบายการพัฒนาเมือง เพ่ือใหเกิดความชัดเจน  

ในการดําเนินการตามนโยบายการพัฒนาเมืองในดานการใชประโยชนท่ีดิน การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 

คมนาคมและขนสง  สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะ และการกําหนดพ้ืนท่ีเฉพาะ     

และอ่ืนๆ (ตามความจําเปน) 

2.2.2.3 แผนผังการใชประโยชนท่ีดินตามท่ีไดจําแนกประเภท 

2.2.2.4 การจัดทําขอกําหนด ซ่ึงเปนหลักเกณฑ หรือเงื่อนไขในการกําหนดกิจกรรม

ในเมือง  

2.2.2.5 การจัดทําเอกสารประกอบการวางและจัดทําผังเมืองรวม แบงออกเปน   

2 สวน ไดแก เอกสารทางกฎหมายซ่ึงจัดทําเปนรายกาประกอบแผนผังการใชประโยชนท่ีดิน และเอกสาร

เพ่ือเปดเผยขอมูลสูสาธารณะ ไดแก รายงายผลการศึกษา วิเคราะห การวางและจัดทําผังเมืองรวม และขอมูล

การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําผังเมืองรวม ซ่ึงจะชวยสรางความตระหนักรูและความเขาใจท่ีดีตอ

การผังเมืองใหเปนท่ีรับรูตอสาธารณชน 

2.2.3 จัดทําแผนการลงทุนตามนโยบายการพัฒนาเมือง ควบคูกับการจัดทําแผนงาน/โครงการ

พัฒนาเมืองโดยกําหนดระยะเวลาของแผนงานหรือโครงการน้ันๆ เปนระยะสั้น/ระยะยาว ใหสอดคลองกับ

นโยบายการพัฒนาเมืองและคูขนานไปกับการวางและจัดทําผังเมืองรวม 
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ท้ังน้ี การจัดทําแผนการลงทุนในเขตผังเมืองรวมท่ีมีองคกรปกครองสวนทองถิ่น    

รวมกันวางและจัดทําผังเมืองรวมหลายแหง ควรคํานึงถึงความสามารถในการรวบรวมงบประมาณของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นเพ่ือดําเนินการตามผังเมืองรวม นอกจากน้ี ยังมีขอจํากัดในการจัดทําแผนงาน/

โครงการพัฒนาเมือง ไมสามารถดําเนินการตามนโยบายใหครบทุกดาน ทําใหการดําเนินการตามนโยบาย   

ในบางสาขาจึงไมมีแผนเงินรองรับ  

 

 
ภาพท่ี 23 ความเชื่อมโยงของการกําหนดนโยบายกับการจัดทําแผนท่ี/แผนผงั และแผนงาน/โครงการ  

พัฒนาตามนโยบายการพัฒนาเมือง 

 

2.2.4 การกําหนดมาตรการ และวิธีการเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําของผูครองสิทธ์ิในประเภท

การใชประโยชนท่ีดินตามผังเมืองรวม ดวยวิธีการโอนสิทธิการพัฒนา (TDR) และวิธีการจัดเก็บภาษีทรัพยสิน 

ไดแก  

2.2.4.1 การโอนสิทธิการพัฒนา (TDR) ไดแก 

1. กําหนดพ้ืนท่ีสงสิทธ์ิในบริเวณพ้ืนท่ีผังเมืองรวมท่ีกําหนดใหเปนพ้ืนท่ีอนุรักษ 

หรือมีความสําคัญท่ีควรไดรับการอนุรักษ หรือพ้ืนท่ีสาธารณะประโยชน 

2. กําหนดพ้ืนท่ีรับสิทธ์ิในบริเวณพ้ืนท่ีผังเมืองรวมท่ีสงเสริมใหเกิดการพัฒนา

ตามนโยบายการพัฒนาเมือง ซ่ึงภาครัฐไดจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวก โครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนา 

เชน บริเวณศูนยกลางพาณิชยกรรมของเมือง เปนตน 

3. กําหนดใหมีการซ้ือ – ขายสิทธิการพัฒนา ในบริเวณการใชประโยชน

ท่ีดินตามท่ีไดจําแนกประเภทไวในผังเมืองรวมจากพ้ืนท่ีหน่ึง (พ้ืนท่ีสงสิทธ์ิ) ไปอีกพ้ืนท่ีหน่ึง (พ้ืนท่ีรับสิทธ์ิ) 

โดยแบงออกเปน 2 วิธี ไดแก การซ้ือขายสิทธ์ิในการใช FAR จากพ้ืนท่ีตั้งอาคารนอกเขตสงเสริมไปยังพ้ืนท่ีใน

เขตสงเสริมการพัฒนา และการโอนสิทธิการพัฒนาจากพ้ืนท่ีเกษตรกรรมไปยังพ้ืนท่ีในเขตสงเสริมการพัฒนา 
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2.2.4.2 การกําหนดวิธีการจัดเก็บภาษทีรัพยสิน  

ภาษีทรัพยสิน หมายถึง ภาษีท่ีจัดเก็บจากผูครอบครองทรัพยสินทุก

ประเภทท้ังสังหาริมทรัพยและอสังหาริมทรัพย (ลันตา อุตมะโกคิน, 2553) ซ่ึงรวมถึงภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง 

ภาษีบํารุงทองท่ี และภาษีโรงเรือน โดยการกําหนดอัตราการประเมินภาษี เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนท่ี และ

ลดปญหาความเหลือ่มล้ําของผูครอบครองท่ีดินใหเกิดการใชประโยชนท่ีดินตามท่ีจําแนกไวในผังเมืองรวมไดเต็ม

ประสิทธิภาพ โดยใหใช FAR ในการคํานวณมูลคาของทรัพยสินท่ีจัดเก็บภาษ ีและจะตองประเมินราคาทรัพยสิน

จากราคากลางตามมูลคาตลาด ทุก 2 ป มีเกณฑกําหนดวิธีการจัดเก็บภาษี ดังน้ี  

1. การกอสรางอาคารพาณิชยในท่ีดินประเภทพาณิชยกรรม (สีนํ้าตาล) 

และท่ีดินประเภทพาณิชยกรรมและการอยูอาศัยหนาแนนมาก (สีแดง) ใหจัดเก็บภาษีจากแปลงท่ีดินโดยไมมี

การยกเวนแปลงท่ีดินขนาดเล็ก ท้ังน้ี ในท่ีดินท่ีผูครอบครองปลอยใหเปนท่ีวางรกรางไมมีการพัฒนาพ้ืนท่ีใดๆ 

มากกวา 2 ปขึ้นไป จะตองถูกดําเนินการจัดเก็บภาษเีพ่ิมขึ้นในอัตราสวน 2 เทา ของราคาประเมินท่ีดินในปน้ันๆ  

2. การกอสรางอาคารท่ีอยูอาศัยในท่ีดินประเภทท่ีอยูอาศัยหนาแนน ปานกลาง 

(สีสม) และท่ีดินประเภทท่ีอยูอาศัยหนาแนนนอย (สีเหลือง) ใหยกเวนการจัดเก็บภาษีแปลงท่ีดิน ท่ีมีขนาด

นอยกวา 100 ตารางวา 

3. ยกเวนการจัดเก็บภาษีแปลงท่ีดินท่ีมีขนาดตั้งแต 5 ไรขึ้นไป ในท่ีดิน

ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)  

สําหรับขอเสนอแนะวิธีการจัดเก็บภาษีทรัพยสินน้ัน ผูวิจัยนําเสนอเพียง

กรอบแนวคิดเบื้องตนเทาน้ัน ซ่ึงยังขาดขอพิจารณาทางดานการเงินและการคลังของทองถิ่น และเพ่ือให   

การวิจัยมีความสมบูรณยิ่งขึ้น สามารถนําไปสูการปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรมได จึงควรมีการวิจัยการจัดเก็บภาษี

ทรัพยสินของทองถิ่นจากการใชประโยชนท่ีดินแตละประเภทตามผังเมืองรวมในการวิจัยขั้นตอไป 

ท้ังน้ี ผูวิจัยไดสรุปขอเสนอแนะแนวทางการกําหนดโครงสรางและองคประกอบใหมของ       

ผัง เ มืองรวม ในลักษณะแผนภู มิ เ พ่ือให เ กิดความเขา ใจท่ีชัดเจนยิ่ ง ขึ้น  ดัง น้ี  (แผนภู มิ ท่ี  13) 



 

178 

 
แผนภูมิท่ี 13 แนวทางการกําหนดโครงสรางและองคประกอบใหมของผงัเมืองรวม 

 

3. สรุป 

การอภิปรายผลและขอเสนอแนะ ตอบวัตถุประสงคการวิจัยสามารถอธิบายลักษณะโครงสราง

และองคประกอบของผังเมืองรวมในปจจุบันไดวา โครงสรางขอบเขตอํานาจ หนาท่ี ภารกิจขององคกร บคุคล 

และคณะกรรมการฯ ตางๆ ตองคํานึงถึงหลักการสําคัญของการกระจายอํานาจ ระหวางรัฐบาลกับองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น และระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกันเอง การกําหนดกิจการบริการสาธารณะและ

การบริหารจัดการใหเปนไปตามผังเมืองรวม และการจัดเก็บภาษีและรายไดของทองถิ่น สําหรับองคประกอบ

ของผังเมืองรวม มีลักษณะเปนแผนผังการใชประโยชนท่ีดินควบคูกับการจัดทําขอกําหนดการใชประโยชนท่ีดิน 

การจัดทําโครงการถนน และโครงการบําบัดนํ้าเสีย โดยนโยบายในกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมน้ัน

หมายถึง การจัดทําแผนผังการใชประโยชนท่ีดินตามท่ีไดจําแนกประเภท และการดําเนินการตามผังเมืองรวม 

กําหนดสิทธิการพัฒนาของเอกชนในท่ีดินแตละประเภท ซ่ึงไมสามารถชี้นําวิธีปฏิบัติเพ่ือใหไดมาซ่ึงสิทธิ   

การพัฒนาน้ัน สงผลใหเกิดความเหลื่อมล้ําจากการใชประโยชนท่ีดินตามผังเมืองรวม ของประชาชนในท่ีดิน  

แตละประเภทท่ีไมเทาเทียมกัน  

ผลการตรวจสอบการวิเคราะหขอมูลและผลการสัมภาษณ ผูเชี่ยวชาญ และผูปฏิบัติงานดาน     

การผังเมือง ความเห็นสอดคลองกับผลการวิเคราะหขอมูลเขิงเปรียบเทียบ โดยเห็นวาควรมีการกําหนดนโยบาย 

การพัฒนาเมืองในแตละดานใหครบถวนชัดเจน และจัดทําแผนการลงทุนใหสอดคลองและคูขนานไปกับ      
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การจัดทําผังเมืองรวม การกําหนดมาตรการ และวิธีดําเนินการตามผังเมืองรวม เพ่ือลดความเหลื่อมล้ําจาก

การกําหนดประเภทการใชประโยชนท่ีดินตามผังเมืองรวม เสนอแนะวิธีการโอนสิทธิการพัฒนา (TDR) และ    

การจัดเก็บภาษีของทองถิ่น สําหรับการกําหนดหนาท่ี และภารกิจของภาครัฐ สวนใหญเห็นวานโยบายของ

รัฐบาลในการถายโอนภารกิจดานการผังเมืองใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น กําหนดหนาท่ีการวางและ

จัดทําผังเมืองรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไวแลว และสอดคลองกับพระราชบัญญัติการผงัเมืองฉบับใหม 

ขอเสนอแนะแนวทางการกําหนดโครงสรางและองคประกอบใหมของผังเมืองรวม มีดังน้ี  

3.1 ผลักดันใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานหลักในการวางและจัดทําผังเมืองรวม 

และการบริหารจัดการใหเปนไปตามผังเมืองรวม 

3.2 จัดตั้งคณะกรรมการผังเมืองในระดับจังหวัด เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบผังเมืองรวม       

ท่ีดําเนินการโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น และออกประกาศเปนขอบัญญัติทองถิ่นบังคับใชผังเมืองรวม ตาม

แนวทางการปรับปรุงพระราชบัญญัตกิารผังเมืองฉบับใหม 

3.3 จัดทํานโยบายพัฒนาเมืองรายสาขาเปนสาระสําคัญหลักของผังเมืองรวม ควรคูกับการจัดทํา

แผนท่ี/แผนผัง และแผนงาน/โครงการพัฒนาเมือง 

3.4 กําหนดใหมีการจัดทําแผนการลงทุนคูขนานไปกับการวางและจัดทําผังเมืองรวม  

3.5 กําหนมาตรการ วิธีดําเนินการเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําของผูครองสิทธ์ิในประเภทการใช

ประโยชนท่ีดินตามผังเมืองรวม ดําเนินการดวยวิธีการโอนสิทธิการพัฒนา (TDR) และการจัดเก็บภาษีตาม        

ผังเมืองรวม   
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บทที่ 7  

บทสรปุ 

 การวิจัยเร่ือง แนวทางการกําหนดโครงสรางและองคประกอบใหมของผังเมืองรวม ดําเนิน

การศึกษา คนควา วิจัย ตั้งแตการเสนอโครงการจนถึงการอภิปรายผลและขอเสนอแนะ (บทท่ี 1 – 6) ไดดําเนินการ

ตามกระบวนการวิจัยในการรวบรวมขอมูล การศึกษา การประมวลผล การวิเคราะหขอมูล และการสรุปผล 

ในบทท่ี 7 น้ี จะเปนการสรุปผลการวิจัยท่ีเปนสาระสําคัญของการวิจัย ขอบกพรองในการวิจัย และขอเสนอแนะ

สําหรับการวิจัยขั้นตอไป มีรายละเอียด ดังน้ี 

 

สรุปสาระสําคัญและผลการวิจัย 

การวิจัยน้ี เปนการศึกษาคนควาและวิเคราะห การวาง จัดทํา และดําเนินการตามผังเมืองรวม    

โดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 เพ่ือกําหนดแนวทางการพัฒนาในภาพรวมของเมือง 

และการใชประโยชนในทรัพยสินของภาครัฐและเอกชนใหบรรลุตามเจตนารมณของการผังเมือง โดยมี

วัตถุประสงคหลัก 3 ประการ ไดแก 

1. เพ่ือศึกษา หนาท่ี ภารกิจขององคกร บุคคล และคณะกรรมการ ตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง 

ท่ีเก่ียวของกับกระบวนการวางและจัดทําผังเมืองรวม และการพิจารณาไตรตรองและใหความเหน็ชอบผงัเมืองรวม 

2. เพ่ือศึกษาองคประกอบของผังเมืองรวม (ตามมาตรา 17) ท่ีเก่ียวของกับการกําหนดมาตรการ

พัฒนาเมืองท่ีสงผลตอสิทธิผูครอบครองในทรัพยสินท้ังของหนวยงานภาครัฐและเอกชน 

3. เพ่ือเสนอแนวทางการกําหนดโครงสรางและองคประกอบใหมของผงัเมืองรวม ประกอบดวย 

3.1 การกําหนดหนาท่ี และภารกิจของภาครัฐซ่ึงมีลักษณะเปนสญัญาประชาคมใหชัดเจน 

3.2 การกําหนดเน้ือหาของนโยบายการพัฒนาเมืองในแตละดานใหครบถวนชดัเจน 

3.3 การจัดทําแผนการลงทุนท่ีสอดคลองและคูขนานไปกับการจัดทําผงัเมืองรวม  

3.4 การกําหนดมาตรการ และวิธีดําเนินการตามผังเมืองรวม เพ่ือลดความเหลื่อมล้ําจาก

การใชประโยชนท่ีดินตามผังเมืองรวม 

ซ่ึงผูวิจัยไดดําเนินการตามกระบวนการวิจัยอยางถูกตอง นาเชื่อถือ โดยเร่ิมจากการทบทวน

ทฤษฎี และการรวบรวมจัดเก็บขอมูลตางๆ เพ่ือตอบวัตถุประสงคตามขอท่ี 1 และขอท่ี 2 สามารถอธิบาย

ลักษณะโครงสรางและองคประกอบของผังเมืองรวมในปจจุบันได ดังน้ี 

1. โครงสรางของอํานาจ หนาท่ี และภารกิจขององคกร บุคคล และคณะกรรมการ ตามกฎหมาย

วาดวยการผังเมือง ในกระบวนการวางและจัดทําผังเมืองรวม และกระบวนการพิจารณาไตรตรองและให    
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ความเห็นชอบผังเมืองรวมน้ัน มีขอพิจารณาท่ีตองคํานึงถึงตามแนวคิดการกระจายอํานาจหลังการการถายโอน

ภารกิจดานการผังเมืองใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดังน้ี 

1.1 อํานาจ หนาท่ี และภารกิจระหวางรัฐบาลกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น และระหวาง

องคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกันเอง ซ่ึงกรมโยธาธิการและผังเมือง ในฐานะหนวยงานสวนกลาง มีอํานาจ

ในการกํากับ ดูแล ควบคุม และใหความชวยเหลือทางดานวิชาการในการวางและจัดทําผังเมืองรวม และ 

การตรวจสอบมาตรฐานวิชาการและความโปรงใสในการวางและจัดทําผังเมืองรวมขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นไดตามท่ีเห็นสมควร 

1.2 การมีสวนรวมของทองถิ่นในการกําหนดกิจการบริการสาธารณะ และการบริหาร

จัดการใหเปนไปตามผังเมืองรวมในเขตการปกครองของตนไดอยางอิสระตามหลักประชาธิปไตย  

1.3 วิธีการจัดเก็บภาษีของทองถิ่น และแหลงท่ีมาของรายได เพ่ือใหทองถิ่นสามารถจัดทํา

แผนการลงทุนตามโครงการพัฒนาควบคูไปกับการวางและจัดทําผังเมืองรวมได 

1.4 องคประกอบของผังเมืองรวม ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 (มาตรา 17) 

จะตองจัดใหมีรายเอียดของผังเมืองรวมตามท่ีกฎหมายกําหนดไว ผลการรวบรวมขอมูลกฎกระทรวงใหใช

บังคับผังเมืองรวม ทําใหทราบวาผังเมืองรวมมีลักษณะเปนแผนผังนโยบายการใชประโยชนท่ีดิน การกําหนด

ท่ีตั้งโครงการคมนาคมและขนสง โครงการกิจการสาธารณูปโภค และมาตรการควบคุมซ่ึงจัดทําเปนขอกําหนด

การใชประโยชนท่ีดิน เปนไปตามวัตถุประสงคของการผังเมือง (มาตรา 4) ซ่ึงสงผลใหการกําหนดมาตรการ

พัฒนาในภาพรวมของเมือง เปนการควบคุมการใชประโยชน การจํากัดสิทธิการพัฒนาของเอกชน และการหาม

ใชประโยชนท่ีดินผิดไปจากท่ีกําหนดหรือขัดกับขอกําหนดของผังเมืองรวม  

จากน้ัน ผูวิจัยไดนําผลการศึกษาดังกลาว มาวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบกับผลการศึกษา จาก

กรณีศึกษาผังเมืองของตางประเทศท่ีประสบความสําเร็จดานการพัฒนาเมือง ไดแก ประเทศอังกฤษ และ

ประเทศสหรัฐอเมริกา และผลการศึกษาการปรับปรุงพระราชบัญญัติการผังเมือง ฉบับใหม แลวจําแนกขอมูล

ท่ีมีลักษณะเดนควรสงเสริม ขอมูลท่ีเปนจุดออนควรปรับปรุงแกไข และขอมูลท่ีเปนโอกาสสามารถพัฒนาได 

เพ่ือนํามากําหนดโครงสรางและองคประกอบใหมของผังเมืองรวมในเบื้องตน และนําไปสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ 

และผูปฏิบัติงานดานการผังเมือง เพ่ือขอคิดเห็นและขอเสนอแนะใน 4 ประเด็นหลัก ไดแก  

1. การกําหนดหนาท่ี และภารกิจของภาครัฐซ่ึงมีลักษณะเปนสัญญาประชาคมใหชัดเจน 

2. การกําหนดเน้ือหาของนโยบายการพัฒนาเมืองในแตละดานใหครบถวนชัดเจน 

3. การจัดทําแผนการลงทุนท่ีสอดคลองและคูขนานไปกับการจัดทําผังเมืองรวม  

4. การกําหนดมาตรการ และวิธีดําเนินการตามผังเมืองรวม เพ่ือลดความเหลื่อมล้ําจากการใช

ประโยชนท่ีดินตามผังเมืองรวม 

จากน้ัน ดําเนินการตรวจสอบผลการวิเคราะหขอมูลเชิงเปรียบเทียบ ผลการทบทวนทฤษฎี 

และผลการสัมภาษณขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ และผูปฏิบัติงานดานการผังเมือง ดวย

วิธีการตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา (Triangulation) สรุปผลการตรวจสอบผลการวิเคราะหขอมูลได ดังน้ี  

1. การวิเคราะหขอมูลตามหลักแนวคิดการกระจายอํานาจสูทองถิ่น สงผลใหเกิดการถายโอน

ภารกิจดานการผังเมืองจากรัฐบาลสวนกลางสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพ่ือผลักดันการมีสวนรวมของ
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องคกรปกครองสวนทองถิ่นในการกําหนดกิจการบริการสาธารณะและการบริหารจัดการเมืองใหเปนไปตาม   

ผังเมืองรวมในเขตการปกครองของตนไดอยางอิสระตามหลักประชาธิปไตย ประกอบดวย 

1.1 การกําหนด อํานาจ หนาท่ีบทบาทท่ีชัดเจนระหวางรัฐบาลกับองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น และระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกันเอง ในการวางและจัดทําผังเมืองรวม  

1.2 การกําหนดบุคคล หรือคณะกรรมการในกระบวนการพิจารณาไตรตรองและใหความเห็นชอบ

ผังเมืองรวมตามกฎหมายผังเมือง เพ่ือตรวจสอบความโปรงใส ในการวาง จัดทํา และการดําเนินการตามผังเมืองรวม 

และถวงดุลอํานาจของทองถิ่นในการบริหารจัดการเมืองใหเปนไปตามผังเมืองรวมไดอยางเหมาะสม 

1.3 การกําหนดวิธีการจัดเก็บภาษีและรายไดของทองถิ่น จากการกําหนดประเภทการใช

ประโยชนท่ีดินตามผังเมืองรวม เพ่ือใหทองถิ่นนํารายไดจากการจัดเก็บภาษีดังกลาวมาจัดทําแผนการลงทุน

ตามโครงการพัฒนาควบคูไปกับการวางและจัดทําผังเมืองรวม 

2. การวิเคราะหขอมูลตามหลักการจัดทําผังเมือง ไดแสดงใหเห็นวา ผังเมืองรวมมีลักษณะเปน  

ผังเมืองเชิงนโยบายเพ่ือกําหนดกรอบแนวทางการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี การควบคุมการใชประโยชนในทรัพยสิน

ภาครัฐและเอกชน และการชี้นําแนวทางการพัฒนาของเมืองใหมีความเจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจ สังคม 

และรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมของเมืองเพ่ือความอยูดีกินดีของประชาชนในเมือง และเพ่ือให 

ผังเมืองรวมท่ีจัดทําขึ้นสามารถนําไปปฏิบัติใหเกิดเปนรูปธรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ องคประกอบของ    

ผังเมืองรวม จึงจําเปนตองมีรายละเอียดในเร่ืองตางๆ ประกอบดวย  

2.1 การกําหนดนโยบายการพัฒนาเมืองในรายสาขาเพ่ือกําหนดกรอบการพัฒนาเมืองให

ครอบคลุมทุกดาน และนําไปสูการจัดทําแผนท่ี/แผนผัง ตามนโยบาย และการจัดทําแผนงาน/โครงการ

พัฒนาเมือง 

2.2 การจัดทําแผนผังการใชประโยชนท่ีดินและขอกําหนดเพ่ือควบคุมการใชประโยชนท่ีดิน 

และความหนาแนนของเมือง  

2.3 การจัดทําแผนการลงทุนใหสอดคลองกับแผนงาน/โครงการพัฒนาเมือง คูขนานไปกับ

การจัดทําผังเมืองรวม  

2.4 การกําหนด มาตรการ วิธีดําเนินการตามผังเมืองรวมเพ่ือใชอํานาจกฎหมายควบคุม

การใชประโยชนท่ีดินใหเปนไปตามขอกําหนด การสงเสริมการพัฒนาโดยการใหสิทธิพิเศษเพ่ือกระตุนใหเกิด

การปฏิบัติ และการจัดสรางโครงสรางพ้ืนฐานท่ีเอ้ือตอการพัฒนาในพ้ืนท่ีท่ีสงเสริมใหเกิดการพัฒนาตาม   

ผังเมืองรวม   

นอกจากน้ี ผลการตรวจสอบการวิเคราะหขอมูลไดแสดงใหเห็นอีกวา ตามหลักแนวคิด      

การกระจายอํานาจสูทองถิ่น และหลักการจัดทําผังเมืองไดใหความสําคัญกับความเทาเทียมกันของประชาชน 

ในสังคมจากการกําหนดสิทธิการใชประโยชนท่ีดินในแตละประเภทท่ีประชาชนทุกคนจะตองปฏิบัติใหเปนไป

ตามแผนผังการใชประโยชนท่ีดินและขอกําหนดตามท่ีกําหนดไว ดังน้ัน การกําหนดมาตรการ และ

วิธีดําเนินการตามผังเมืองรวมจึงตองคํานึงถึงสิทธิการใชประโยชนท่ีดินในแตละประเภทของประชาชนอยาง

เทาเทียมกัน 
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ดังน้ัน ขอสรุปผลการตรวจสอบการวิเคราะหขอมูล และผลการวิจัยท่ีผานมา สามารถตอบ

วัตถุประสงคของการวิจัยในขอ 3 ไดสําเร็จ สามารถเสนอแนะแนวทางการกําหนดโครงสรางและ

องคประกอบใหมของผังเมืองรวมได ดังน้ี  

1. กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานหลักในการวางและจัดทําผังเมืองรวม 

รวมท้ังการบริหารจัดการใหเปนไปตามกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวม 

2. จัดตั้งคณะกรรมการผังเมืองในระดับจังหวัด ทําหนาท่ีพิจารณาใหความเห็นชอบผังเมืองรวม   

ท่ีดําเนินการ โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น และออกประกาศเปนขอบัญญัติทองถิ่นบังคับใชผังเมืองรวม   

ตามแนวทางการปรับปรุงพระราชบัญญัตกิารผังเมืองฉบับใหม 

3. กําหนดใหมีเน้ือหาของนโยบายพัฒนาเมืองรายสาขาเปนสาระสําคัญไวในกฎกระทรวงใหใช

บังคับผังเมืองรวม ควรคูกับการจัดทําแผนท่ี/แผนผัง และแผนงาน/โครงการพัฒนาเมืองในระยะสั้นและยาว  

4. กําหนดใหเจาพนักงานการผังจัดทําแผนการลงทุนตามนโยบายการพัฒนาเมืองคูขนานไปกับ

การวางและจัดทําผังเมืองรวม  

5. กําหนมาตรการ วิธีดําเนินการเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําของผูครองสิทธ์ิจากการกําหนดประเภท       

การใชประโยชนท่ีดินตามผังเมืองรวม ดวยวิธีการโอนสิทธ์ิการพัฒนา (TDR) และวิธีการจัดเก็บภาษีทรัพยสิน   

และภาษีการพัฒนา  

ขอเสนอแนะแนวทางการกําหนดโครงสรางและองคประกอบใหมของผังเมืองรวมน้ี เปนเพียง

การเสนอแนะแนวทางเพ่ือนําไปสูการปฏิบัติท่ีสงผลดีตอการสงเสริมเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดลอมของ

เมืองในอนาคต ซ่ึงในทางปฏิบัติจะสามารถทําใหเกิดผลท่ีเปนรูปธรรมไดหรือไมน้ัน ตองอาศัยความรวมมือ

จากภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และองคกรตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการผังเมืองเขามามีสวนรวมเพ่ือกําหนด

ทิศทางการพัฒนาเมืองดวยวิธีการผังเมืองใหเปนท่ีรับรูและเขาใจอยางกวางขวาง ซ่ึงจะชวยใหการศึกษา 

แนวทางการกําหนดโครงสรางและองคประกอบใหมของผังเมืองรวมถูกนําไปใชใหเกิดประโยชนตอ        

การพัฒนาเมืองและชุมชนในประเทศไทยไดตอไป 

 

ขอบกพรองในการวจิัย 

ผูวิจัยไดพบขอบกพรองในการวิจัย ซ่ึงสงผลตอการดําเนินการวิเคราะหขอมูลการตรวจสอบผล

การวิเคราะหขอมูล และกระบวนการวิจัย ซ่ึงอาจดําเนินการไดไมครบถวน เน่ืองจาก 

1. การวิจัยน้ี เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ กําหนดขอบเขตการวิจัยเฉพาะดานเน้ือหาโดยวิเคราะห

ขอมูลจากเอกสาร สงผลใหการวิเคราะหขอมูลในการวิจัยน้ี เปนการคนควาขอมูลจากเอกสารเปนสวนใหญ 

2. การกําหนดประเด็นการวิจัย ไมครอบคลุมประเด็นในเชิงพ้ืนท่ี ซ่ึงการวางและจัดผังเมืองรวม

ของแตละพ้ืนท่ียอยมีลักษณะทางกายภาพ สภาพเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมท่ีแตกตางกันออกไปสงผล

ตอลักษณะโครงสรางและองคประกอบผังเมืองรวมท่ีแตกตางกันไปตามศักยภาพและขอจํากัดของแตละพ้ืนท่ี 

ซ่ึงการวิจัยน้ี ไมไดกลาวถึงรายละเอียดในประเด็นน้ี 

3. ความหมายของคําวา “โครงสรางและองคประกอบของผังเมืองรวม” ในการรับรูและ  

ความเขาใจของแตละบุคคลมีความแตกตางกัน สงผลตอการกําหนดขอบเขตการศึกษา แนวทางการวิจัย 
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และการสื่อสารสูภายนอก เพ่ือนําเสนอผลงานการวิจัยตอท่ีประชุมทางวิชาการ หรือการเผยแพรตีพิมพ

ผลงานการวิจัย ตองอาศัยความเขาใจและการตีความระหวางผูวิจัยกับผูรับสาร  

 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยข้ันตอไป 

เพ่ือใหการวิจัย เร่ือง แนวทางการกําหนดโครงสรางและองคประกอบใหมของผังเมืองรวม นําไปสู

การเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง โครงสรางและองคประกอบของผังเมืองรวมในอนาคต ซ่ึงผูท่ีมีสวนเก่ียวของกับ

การผังเมือง และการวางและจัดทําผังเมืองรวม จะไดนําไปศึกษาเพ่ือทบทวนประสิทธิภาพของผังเมืองรวม 

และการนําไปปฏิบัติใหเกิดสัมฤทธ์ิผลในการวางแผนการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีของประเทศในดานการผังเมืองน้ัน 

ผูวิจัยจึงขอเสนอหัวขอสําหรับการวิจัยในขั้นตอไป ซ่ึงจะสงผลใหเกิดการศึกษาวิจัย การพัฒนางานดานผังเมือง 

โดยเฉพาะการวางและจัดทําผังเมืองรวมของประเทศไทยครอบคลุมประเด็นในสวนท่ีเก่ียวของกับอํานาจ 

หนาท่ี ภารกิจขององคกรปกครองทองถิ่นในการวางและจัดทําผังเมืองรวม และการกําหนดมาตรการและ

วิธีการเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําของผูครองสิทธ์ิจากการจําแนกประเภทการใชประโยชนท่ีดินตามผังเมืองรวม 

เพ่ือใหการวิจัยน้ีมีความสมบูรณยิ่งขึ้น ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยขั้นตอไป จึงประกอบดวย  

1. การวิจัยศักยภาพและความพรอมของทองถิ่นในการวางและจัดทําผังเมืองรวม  

2. การวิจัยทางดานการเงินและการคลังของทองถิ่น ในการบริหารจัดการและการพัฒนาเมือง

ใหเปนไปตามผังเมืองรวม 

3. การวิจัยการพัฒนาเคร่ืองมือการโอนสิทธิการพัฒนาเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําของผูครองสิทธ์ิ

จากการกําหนดประเภทการใชประโยชนท่ีดินตามผังเมืองรวม 

4. การวิจัยการพัฒนาวิธีการจัดเก็บภาษีทรัพยสินของทองถิ่นจากการจําแนกประเภทการใช

ประโยชนท่ีดินตามผังเมืองรวม 



 

185 
 

รายการอางอิง 

ภาษาไทย 

 

กรมการผังเมือง. (2542). “การผังเมืองในสมัยรัชกาลที ่9” การผังเมืองในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ 

พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช. กรุงเทพฯ: บริษัท เซเวน พร้ินติ้งกรุป จํากัด 

กรมโยธาธิการและผังเมือง (2552). เกณฑและมาตรฐานผังเมืองรวม. พิมพคร้ังท่ี 3 กรุงเทพฯ: องคการ 

สงเคราะหทหารผานศึกในพระบรมราชูปถัมภ 

                . (2557). กฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวม. เขาถงึเม่ือ 28 ธันวาคม. เขาถึงไดจาก 

http://www.dpt.go.th 

                . (2557). ข้ันตอนการวางผังเมืองรวม. เขาถึงเม่ือ 28 ธันวาคม. เขาถึงไดจาก http://www.dpt.go.th 

/edocument/doc_urban.html 

                . (2557). คูมือข้ันตอนและวิธกีารดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวม เพ่ือประกาศกฎกระทรวง  

ใชบังคับตอเน่ือง. เขาถงึเม่ือ 28 ธันวาคม. เขาถงึไดจากhttp://www.dpt.go.th/edocument/ 

doc_urban.html 

                . (2559). “การปรับปรุง (ราง) พระราชบัญญตัิการผังเมือง (ฉบับใหม).” เอกสารในการสัมมนา  

เร่ืองการรับฟงความคิดเห็นการปรับปรุง (ราง) พระราชบญัญตัิการผังเมือง (ฉบับใหม). จัดโดย 

กรมโยธาธิการและผังเมือง, ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรดานการพัฒนาเมือง อําเภอบางปะอิน  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, 4 มีนาคม. 

                , กองแผน. (2554). “ผังชุมชน,” ใน เอกสารเผยแพร AGENDA 2554 เลมที่ 1 กองแผนงาน  

กรมโยธาธกิารและผังเมือง (กรุงเทพฯ: กรมโยธาธิการและผังเมือง, 2554) 

                , สาํนักงานคณะกรรมการผงัเมือง. (2554). สรุปมติสําคัญของคณะกรรมการผังเมือง เลมที่ 9.  

กรุงเทพฯ: บริษัทเซเวนพร้ินติง้กรุป จํากัด 

                , สํานักผังประเทศและผังภาค. (2557). ผังประเทศ พ.ศ. 2600. เขาถึงเม่ือ 28 ธันวาคม. เขาถงึไดจาก  

http://www.dpt.go.th //doc_urban.html 

                , สาํนักผงัเมืองรวม. (2557). การจัดทําขอกาํหนดของผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร. เขาถงึเม่ือ   

30 ตลุาคม. เขาถงึไดจาก http://www.dpt.go.th/csp/images/stories/ PowerPoint/G…/  

ComprehensiveBangkok..ppt 

                , สาํนักงานโยธาธิการและผงัเมืองจังหวัดเลย. (2559) “ผงัเมืองรวมชมุชนเชียงคาน จังหวัดเลย”  

เอกสารประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการผงัเมืองเพ่ือพิจารณาดานผงัเมือง คร้ังท่ี 1/2559,  

เร่ือง ผังเมืองรวมชุมชนเชียงคาน จังหวัดเลย (ผังพ้ืนท่ีเปดใหม), จัดโดย กรมโยธาธิการและผังเมือง   

ณ หองประชุม 41501 อาคาร 4 ชั้น 15 กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระราม 9. 2 มีนาคม. 

กระทรวงมหาดไทย. (2557). (ราง) แผนยุทธศาสตรตามภารกจิเฉพาะดานของกระทรวงมหาดไทย 10 ป  

ดานผังเมือง. ม.ป.ท. 

 



 

186 
 

กรุงเทพมหานคร, สํานักผงัเมือง. (2555). รายงานฉบบัสมบูรณ โครงการจัดทํามาตรฐานดานผังเมืองของ 

กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ: โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 

                , สํานักผังเมือง. (2558). “รายงานความกาวหนาในการดําเนินการปรับปรุงผังเมืองรวม 

กรุงเทพมหานคร.” เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการผังเมือง คร้ังท่ี 7/2558 เร่ือง 

รายงานความกาวหนาในการดําเนินการปรับปรุงผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร. จัดโดยกรมโยธาธิการ 

และผังเมือง ณ หองประชุม 41501 อาคาร 4 ชั้น 15 กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระราม9, 

27 สงิหาคม. 

ขนิษฐา เทียบจริยาวัฒน. (2556). “การศึกษาแนวทางการวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะใหม.” การคนควาอิสระ  

ปริญญามหาบัณฑิต หลักสตูรการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดลอม. บัณฑติวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาบทบาทและการดาํเนินการกิจกรรมขององคกรพัฒนาเอกชน. (2547).  

“รายงานการศึกษา เร่ือง การดําเนินกิจกรรมขององคกรพัฒนาเอกชน.” เอกสารประกอบการประชุม 

วุฒิสภา คร้ังท่ี 21 (สมัยสามัญท่ัวไป). ลําดับท่ี 11, 26 เมษายน. 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั คณะรัฐศาสตร. (2557). รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ (Final Report) โครงการศึกษา 

วิจัยเพ่ือติดตามและประเมินผลการกระจายอํานาจของไทย. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

                . (2558). “การผังเมืองของประเทศไทย: ปญหาและการแกไข.” เขาถึงเม่ือ 28 พฤษภาคม.  

เขาถงึไดจาก https://www.cuurp.org/2553_01-URP_NT140410x.pdf 

ธงชัย โรจนกนันท. (2559). ผังเมืองและการจัดกลุมอุตสาหกรรม. กรุงเทพฯ: บริษัทจรัสสนิทวงศการพิมพ จํากัด 

                . (2557). “เรียนรูการเติบโตอยางชาญฉลาด กับสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง.” ใน รวมบทความ 

ดานวิชาการผังเมือง, 112-120. กรุงเทพฯ: ม.ป.ท. 

ธีรพงศ ครุธดลิกานันท และรัตนาวด ีปญจบุรี. (2556). “ทิศทางการผงัเมืองไทยในทศวรรษหนา.” เอกสาร 

ประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการผงัเมืองกําหนดยุทธศาสตรดานการผงัเมือง จัดโดย  

กรมโยธาธิการและผังเมือง, 16 กันยายน. 

ธีรพงศ ครุธดิลกานันท, วาท่ีรอยเอก. (2559). โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ. สัมภาษณ, 28 มิถุนายน. 

นิพนธ เมธินาพิทักษ. (2550). “การวางผงัเมืองของประเทศไทยในอดตี.” เอกสารประกอบรายวิชา 246 510  

ทฤษฎีการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดลอม. คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย 

ศิลปากร. 

ปองพล ทองสมจิตร. (2559). หัวหนาฝายประสานและติดตามมติ สํานักงานคณะกรรมการผังเมือง. สัมภาษณ,  

25 มิถุนายน. 

พรพรรณ วีระปรียากูร. (2554). สถิติประยุกตสําหรับการผังเมือง. กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

พรเศรษฐี วุฒิปญญาอิสกุล. (2556).“การเมืองกับการปกครองของไทย.” เอกสารประกอบการบรรยาย.  

จัดโดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา, พฤษภาคม. 

พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518. (2556). กรุงเทพฯ: บริษัท แอคชีฟ 888 จํากัด 

พระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2522. (2556). กรุงเทพฯ: บริษัท แอคชีฟ 888 จํากัด 



 

187 
 

พระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535. (2556). กรุงเทพฯ: บริษัท แอคชีฟ 888 จํากัด 

“พระราชบัญญตัิการผงัเมือง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2558.” (2558). ราชกิจจานุเบกษา เลม 132, ตอนท่ี 86 ก  

(8 กันยายน): 76-83 

“รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับ พ.ศ. 2550.” (2550). ราชกิจจานุเบกษา เลม 124, ตอนท่ี 47 ก  

(24 สิงหาคม): 27 

ลันตา อุตมะโภคิน. (2553) “ภาษีท่ีดินและสิง่ปลูกสราง : กาวตอไปของการจัดเก็บภาษทีรัพยสินของประเทศไทย 

อยางมีประสิทธิผล.” วารสารจุลนิติ, 7(5), 64-71 

วรวลญัช อิสรานุพงศ. (2557). “ประเทศไทยกับการกระจายอํานาจ.” บทความทางวิชาการสภานิติบัญญัติ 

แหงชาติ, สํานักงานเลขาธิการวุฒสิภา. 

วิยดา ทรงกิตติภักด.ี (2557). “เร่ือง หลักการใช FAR BCR และ OSR.” เอกสารในการสัมมนาทางวิชาการ 

ผังเมือง, จัดโดย กรมโยธาธิการและผังเมือง ณ โรงแรมบางกอกชฎา กรุงเทพฯ, 21 สิงหาคม.  

สถาบันวิจัยและใหคาํปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. (2546). รายงานผลการศึกษาความกาวหนา 

ของการกระจายอํานาจในประเทศไทยและขอเสนอ. กรุงเทพฯ: ม.ป.ท.  

สํานักพิมพพีเอ็นเอ็น กรุป, ผูจัดพิมพ. (2542). พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. ฉะเชิงเทรา: สํานักพิมพ 

พีเอ็นเอ็น กรุป 

สิทธิพร ภิรมยร่ืน. (2541). การวางแผนและผังชุมชนเมืองประสบการณของสหรัฐอเมรกิา. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

                . (2543). กฎหมายการบริหารผังเมืองของทองถิ่น. กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.  

               . (2553). การวางแผนดานกายภาพ. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพเจ ปร้ินส. 

               . (2555). ทฤษฎกีารวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดลอม. กรุงเทพฯ: โรงพิมพเจปรินส 

สิริกุล เลีย้งอนันต (2559). ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการผังเมือง. สัมภาษณ, 24 มิถุนายน.  

สุมิตร สุวรรณ. (2556). การออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ. เขาถึงเม่ือ 4 เมษายน. เขาถึงไดจากhttp://rlc.nrct.go.th/ 

ewt_dl.php?nid=900 

หยดุ แสงอุทัย และสมยศ เชื้อไทย. (2553). ความรูเบือ้งตนเกี่ยวกบักฎหมายทั่วไป. กรุงเทพฯ: ธรรมศาสตร,  

สนพ. ม., 

อัจฉรา ทิพยมณี. (2559). หัวหนาฝายภาคเหนือ กลุมงานผงัจังหวัด สาํนักผงัประเทศและผงัภาค. สัมภาษณ,  

29 มิถุนายน.  

เอ้ือมพร หลินเจริญ. (2555). “เทคนิคการวิเคราะหขอมูลเชงิคุณภาพ.” วารสารการวัดผลการศึกษามหาวิทยาลยั 

มหาสารคาม 17 (1): 17. 

 

 

 

 

 



 

188 
 

ภาษาตางประเทศ 

 

Townsend Alastair. (2015). Understanding Japanese Building Law. Accessed May 21. Available  
from http://www.asiatown.con/japanese-building-law 

Smith, Brain C. (1980). Measuring Decentralization. In New Approaches to the Study of Central 

-Local Government Relationships. Edited by George Jones. Hampshire: Gower  

Publishing Company Limited,  

Greater London Authority. (2015). London Planning. Accessed December 17. Available  

from http://www.london.gov.uk/priorities/policing-crime  

City of Seattle. (2015). Seattle’s Draft Comprehensive Plan 2035. Accessed December 17.  

Available from http://www.seattle.gov/dpd/cs/groups/pan/@pan/documents/ 

web_informational/ p2294968.pdf 

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism, JAPAN. (MLIT). (2015). An Overview  

of Spatial Policy in Asian and European Countries. Accessed December 17.  

Available from http://www.mlit.go.jp/kokudokeikaku/international/spw/general/ 

thailand/idex_e.html, 

Corinne Swain and Peter Hetherington. (2015).“Government Office for Science, Department  

for Business, Innovation & Skills” Does England need an urban policy?. Accessed  

July 19. Available from https://futureofcities.blog.gov.uk/2016/01/08/urban-policy/ 

James Manor. (nd). The Political Economy of Democratic Decentralization. n.p. 

Isobel Cave. (2015). “Government Office for Science, Department for Business, Innovation &  

Skills” The future of urban living. Accessed December 17. Available from 

https://futureofcities.blog.gov.uk/2014/07/11/living-in-the-city/  

Mark Walport. (2015). “Project update, Regional meetings” The Future of Cities. Accessed  

December 17. Available from https://futureofcities.blog.gov.uk/2013/11/12/ 

the-future-of-cities-project/ 

Bridget Rosewell and Diane Coyle. (2015). Economies, Governance, “Government Office for  

Science, Department for Business, Innovation & Skills” London and the UK system  

of cities. Accessed December 17. Available from https://futureofcities.blog.gov.uk/2014 

/10/20/london-and-the-uk-system-of-cities/ 

Planning and Compulsory. (2015). Purchase Act 2004. Accessed December 17. Available from  

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20100520022021/http://www.commu

nities.gov.uk/Planningandbuilding/planning/planningpolicy/implementation/reform

planningsystem/planningcompulsoryact/ 



 

189 
 

communities and local Government. (2015). Planning, building and the environment  

Planning: Regional and Local Plans. Accessed December 17. Available  

fromhttp://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20120919132719/http://www.com 

munities.gov.uk/planningandbuilding/planning/regionallocal/ 

Planning Portal. (2015). “the Department for Communities and Local Government.” Use Classes.  

Accessed December 17. Available from http://www.planningportal.gov.uk/permission/ 

commonprojects/changeofuse/ 

TOWN AND COUNTRY PLANNING, ENGLAND. (2015). The Town and Country Planning  

(Use Classes). (Amendment) (England) Order, No. 597 

U.S. Department of Housing and Urban Development. (2015). Mission. Accessed December 17. 

Available from http://portal.hud.gov/hudportal/HUD?src=/about/mission 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 
แบบสัมภาษณที่ใชในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

192 

หลักสูตรการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดลอมมหาบัณฑิต  ภาควิชาการออกแบบและวางแผนชุมชนเมือง   
คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ กรุงเทพมหานคร 10200 
Master of Urban and Environmental Planning, Faculty of Architecture, Silpakorn University 
wongtapra, Bangkok, Thailand 10200 

 

 

 

แบบสัมภาษณประกอบวทิยานิพนธ 

เรือ่ง 

แนวทางการกําหนดโครงสรางและองคประกอบใหมของผังเมืองรวม 

คําช้ีแจง : เอกสารชุดน้ีเปนแบบสัมภาษณประกอบวิทยานิพนธ เร่ือง แนวทางการกําหนดโครงสรางและ

องคประกอบใหมของผังเมืองรวม หลักสูตรการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดลอมมหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยศิลปากร  

ท้ังน้ี เพ่ือความสมบูรณของการวิจัย ผู วิจัยใครขอความกรุณาจากทานใหสัมภาษณตาม          

ความคิดเห็นของทาน การใหขอมูลของทานจักเปนประโยชนอยางยิ่งตอการศึกษา ซ่ึงขอมูลท่ีไดรับจะได

นําไปใชประกอบผลการวิจัยตอไป  

 

 

 

 

 

นางสาวรัตนาวด ี ปญจบุรี 

นักศึกษาหลักสูตรการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดลอมมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดลอม 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร  มหาวิทยาลยัศิลปากร 

โทร 090 049 1748 

 

 

 

หมายเหตุ : กรุณา สงแบบสัมภาษณกลับมายังซองจดหมายท่ีแนบมาพรอมกันน้ี หรือสงแบบสัมภาษณมายัง 

Email : lifemay@hotmail.com จักเปนพระคุณอยางสูง 

 



 

193 

คํานํา 

การศึกษาวิจัยเร่ือง แนวทางการกําหนดโครงสรางและองคประกอบใหมของผังเมืองรวม             

มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาการวาง จัดทํา และการดําเนินการตามผังเมืองรวม เพ่ือนําไปสูการกําหนดหนาท่ี

และภารกิจของภาครัฐใหชัดเจน การกําหนดเน้ือหาดานนโยบายการพัฒนาเมืองท่ีชัดเจนครอบคลุมทุกดาน 

และการสรางความเปนธรรมจากการกําหนดการใชประโยชนท่ีดินตามผังเมืองรวม  

การวิจัยน้ี เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบดวย การทบทวนทฤษฎี แนวคิดการกระจายอํานาจ 

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น และหลักการวางและจัดทําผังเมือง เพ่ือกําหนดกรอบการศึกษาโครงสราง 

และองคประกอบขอผังเมืองรวม โดยรวบรวมขอมูลจากกฎกระทรวงผังเมืองรวม และการวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบ

กรณีศึกษาผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 และตางประเทศ (อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา) นําไปสู   

การกําหนดโครงสรางและองคประกอบใหมของผังเมืองรวมเบื้องตน เพ่ือขอความคิดเห็นและขอเสนอแนะ

โดยมีประเด็นการสัมภาษณ ดังน้ี 

1. ทานมีความคิดเห็นอยางไร ตอการกําหนดโครงสรางและองคประกอบใหมของผังเมืองรวม      

ในประเด็นตอไปน้ี 

1.1 การผลักดันใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนหนวยงานหลักในการวางและจัดทํา       

ผังเมืองรวม รวมท้ังการบริหารจัดการใหเปนไปตามผังเมืองรวม 

1.2 กระจายอํานาจการพิจารณาใหความเห็นชอบผังเมืองรวมลงสูภูมิภาค โดยเพ่ิมเติม

คณะกรรมการผังเมืองระดับจังหวัด ทําหนาท่ีพิจารณาใหความเห็นชอบผังเมืองรวมท่ีดําเนินการโดยองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น รวมท้ังการตรากฎหมายทองถิ่น โดยออกเปนขอบัญญัติทองถิ่นบังคับใชผังเมืองรวม 

1.3 การกําหนดเน้ือหาของนโยบายการพัฒนาเมืองรายสาขาเปนสาระสําคัญไวในผังเมืองรวม 

1.4 การจัดทํารายละเอียดของผงัเมืองรวม ประกอบดวยเน้ือหา ดงัน้ี  

1.4.1 การจัดทําแผนท่ี/แผนผัง และแผนงาน/โครงการพัฒนาเมืองระยะสั้น/ระยะยาว  

1.4.2 การจัดทําแผนผงัการใชประโยชนท่ีดิน/ขอกําหนดการใชประโยชนท่ีดิน  

1.4.3 การจัดทําแผนการลงทุนท่ีสอดคลองกับนโยบายและคูขนานไปกับผังเมืองรวม  

1.5 การกําหนดมาตรการเพ่ือลดความเลี่ยมล้ําจากการใชประโยชนท่ีดินและขอกําหนด 

2. ขอเสนอแนะท่ีมีตอการกําหนดโครงสรางและองคประกอบใหมของผงัเมืองรวม  

ท้ังน้ี ผลท่ีไดจากสัมภาษณผูวิจัยจะไดนําไปใชประกอบผลการวิจัย เพ่ืออภิปรายผลและเสนอแนะ

ผลการวิจัยตอไป  

....................................................................... 
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สวนที ่1 ขอมูลทั่วไปของผูเช่ียวชาญดานผังเมือง 

1.1 สัมภาษณวันที.่................เดือน...............................................พ.ศ. ........................ 

1.2 ขอมูลทั่วไป 

 ช่ือ (นาย/นาง/นางสาว)...................................................นามสกุล........................................................... 

 อายุ ...................ป อาชีพ (ตําแหนง)................................................................................................... 

 

สวนที่ 2 ความคิดเห็นที่มีตอการกําหนดโครงสรางและองคประกอบของผังเมืองรวมใหม  

คําช้ีแจง : โปรดทําเครื่องหมายขีดถูก  ลงในชอง เหน็ดวย หรือ ไมเห็นดวย ในประเด็นดังตอไปน้ี 

 

1. ทานมีความคิดเห็นอยางไรกับการกําหนดโครงสรางและองคประกอบใหมของผังเมืองรวม  

ดานโครงสราง 

   ผลักดันใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนหนวยงานหลักในการวางและจัดทําผังเมืองรวม 

รวมท้ังการบริหารจัดการใหเปนไปตามผังเมืองรวม 

   กระจายอํานาจการพิจารณาใหความเห็นชอบผังเมืองรวมลงสูภูมิภาค  

   กําหนดใหมีคณะกรรมการผังเมืองระดับจังหวัด ทําหนาท่ีพิจารณาใหความเห็นชอบผังเมืองรวม

ท่ีดําเนินการโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

   การตรากฎหมายทองถิ่น โดยออกเปนขอบัญญัติทองถิ่นบังคับใชผังเมืองรวม 

   อ่ืนๆ โปรดแสดงความคดิเห็น.................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

  

ดานองคประกอบผังเมืองรวม  

    การกําหนดเน้ือหาของนโยบายการพัฒนาเมืองรายสาขาเปนสาระสําคัญไวในผงัเมืองรวม 

   การจัดทํารายละเอียดของผงัเมืองรวม ประกอบดวยเน้ือหา ดงัน้ี  

- การจัดทําแผนท่ี/แผนผัง และแผนงาน/โครงการพัฒนาเมืองระยะสั้น/ระยะยาว  

- การจัดทําแผนผังการใชประโยชนท่ีดิน/ขอกําหนดการใชประโยชนท่ีดิน  

- การจัดทําแผนการลงทุนท่ีสอดคลองกับนโยบายและคูขนานไปกับผังเมืองรวม  

   การกําหนดมาตรการเพ่ือลดความเลี่ยมล้ําจากการใชประโยชนท่ีดินและขอกําหนด 

- การกําหนดเงื่อนไขการพัฒนาตามแผนผังการใชประโยชนท่ีดิน 
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- การกําหนดวิธีการจัดเก็บภาษจีากการกําหนดประเภทการใชประโยชนท่ีดิน 

โปรดแสดงความคิดเห็น...................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

 

สวนที่ 3 ขอเสนอแนะที่มีตอแนวทางการกําหนดโครงสรางและองคประกอบใหมของผังเมืองรวม 

 

ขอเสนอแนะ...................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

 

 

ผูวิจัยขอขอบคุณทกุทาน 

ที่สละเวลาอันมีคาและความอนุเคราะหในการใหสัมภาษณ มา ณ โอกาสน้ี 

....................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
แนวคิดและทฤษฎีในการวิเคราะห 
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แนวคิดและทฤษฎีในการวิเคราะห 

การตรวจสอบและการวิเคราะหขอมูล 

สุมิตร สุวรรณ (2556) ไดกลาววา หลังจากท่ีผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลแลว จะตอง

ตรวจสอบขอมูลและการวิเคราะหขอมูล ซ่ึงการวิจัยเชิงคุณภาพมักจะใชการตรวจสอบขอมูลดวยวิธีท่ีเรียกวา 

การตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา (triangulation) ไดแก  

1. การตรวจสอบสามเสาดานขอมูล จะพิจารณาเวลา สถานท่ี และบุคคลท่ีแตกตางกัน 

กลาวคือ ถาขอมูลเวลา บุคคลท่ีแตกตางกันจะเหมือนหรือไม หรือถาบุคคลผูใหขอมูลเปลี่ยนไปขอมูล      

จะเหมือนเดิมหรือไม  

2. การตรวจสอบสามเสาดานผูวิจัย โดยการเปลี่ยนตัวผูสัมภาษณหรือสังเกต 

3. การตรวจสอบสามเสาดานวิธีรวบรวมขอมูล โดยใชวิธีเก็บรวบรวมขอมูลตางๆ กัน เพ่ือรวบรวม

ขอมูลเร่ืองเดียวกัน เชน ใชวิธีสังเกตพรอมกับการซักถาม 

 

เทคนิคการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ 

เอ้ือมพร หลินเจริญ (2555) ไดอธิบายถึง วิธีการหลักท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ      

โดยเทคนิคการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพท่ีสําคัญๆ และนักวิจัยนิยมใช ไดแก การจําแนกหรือการจัดกลุม

ขอมูลการเปรียบเทียบเหตุการณ การวิเคราะหสวนประกอบ การวิเคราะหแบบอุปนัย และการวิเคราะห

ขอมูลท่ีเปนเอกสาร ซ่ึงเทคนิคการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพแตละเทคนิคน้ันผูเขียน ไดนําเสนอรายละเอียด 

พรอมตัวอยางประกอบตามลําดับ ดังน้ี 

1. การวิเคราะหโดยการจําแนกชนิดขอมูล (Typological Analysis) การวิเคราะหโดยจําแนก

ชนิดขอมูล คือ การจําแนกขอมูลเปนชนิด (Typologles) ในกรณีท่ีไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลแลว ผูวิจัย

จําเปนท่ีจะตองนําขอมูลมาจัดระบบโดยอาศัยหลักเกณฑท่ีผูวิจัยกําหนดขึ้น ซ่ึงการจําแนกหรือการจัดกลุม

ขอมูลน้ี แบงไดเปน 2 ประเภท ไดแก 

1.1 การจําแนกขอมูลในระดับจุลภาค การจําแนกขอมูลระดับน้ี ไดแก การวิเคราะหคําหลัก 

(Domain Analysis) กับการวิเคราะหสารระบบ (Taxonomy Analysis) การวิเคราะหคําหลัก เปนการจัด

กลุมคําชุดหน่ึงใหอยูรวมกันโดยอาศัยลักษณะความสัมพันธบางอยางของคําแตละคําท่ีนํามาใชจัดกลุม 

สําหรับการวิเคราะหสารระบบจะมุงเนนแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางกลุมคํายอยๆ ดวยกันเองและ

คําหลักในภาพรวมท้ังหมด ลักษณะการจําแนกจัดกลุมคําหรือกลุมขอมูลจะมีความซับซอนและมีระดบัความสัมพันธ

ระหวางคําตางๆ สูงกวาการวิเคราะหคําหลัก 

1.2. การจําแนกขอมูลในระดับมหาภาค เปนการจําแนกขอมูลตามเหตุการณ (Event) หรือ

การวิเคราะหเหตุการณตามเร่ืองราว (Event Analysis) ท่ีปรากฏ ซ่ึงการวิเคราะหขอมูลในระดับมหาภาค 

แบงไดเปน 2 วิธี คือ การวิเคราะหเหตุการณแบบอิงทฤษฎี และแบบไมอิงทฤษฎี 
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2. การวิเคราะหโดยการเปรียบเทียบเหตุการณ (Constant Comparison) การวิเคราะห    

โดยการเปรียบเทียบเหตุการณ คือ การใชวิธีการเปรียบเทียบ โดยการนําขอมูลมาเทียบเปนปรากฏการณ  

ซ่ึงวิธีการน้ี สามารถทําไดโดยผูวิจัยรวบรวมขอมูลแลวนํามาแยกตามชนิด แลวทําการเปรียบเทียบโดยการจัดทํา

ตารางเพ่ือหาความสัมพันธจากสิ่งตางๆ และสรุปผลออกมา ผลท่ีไดจากการวิเคราะหดวยวิธีการน้ี จะทําใหได

ขอสรุปท่ีมีความเปนนามธรรมมากขึ้น และครอบคลุมหรือสามารถใชอางอิงเหตุการณท่ีเกิดขึ้นได  

3. การวิเคราะหสวนประกอบ (Component Analysis) เปนการวิเคราะหคุณสมบัติของสวนประกอบ 

ของขอมูลแตละชุด แลวนําคุณสมบัติของสวนประกอบของขอมูล มาเปรียบเทียบเพ่ือหาลักษณะรวมท่ีเหมือนกัน

และแตกตางกัน หลังจากน้ัน จึงทําการสรุปบรรยายใหเห็นถึงความหมายของขอมูลเหลาน้ัน โดยการวิเคราะห

สวนประกอบจะกระทําไดก็ตอเม่ือมีขอมูลตั้งแตสองชุดขึ้นไป แตไมควรมากเกินสิบชุด เพราะ ถาหากขอมูล

มากเกินไปจะทําใหยากแกการสรุปขอมูล นอกจากน้ี การลงสรุปขอมูลท่ีเหมาะสมสําหรับนํามาวิเคราะห

สวนประกอบ ควรเปนขอมูลท่ีมีความละเอียดและไดจากการเก็บรวบรวมดวยการวิเคราะหท่ีเจาะลึก หรือ

เนนประเด็นท่ีสนใจ 

4. การวิเคราะหสรุปอุปนัย (Analytic Induction) คือ การตีความสรางขอสรุปจากสิ่งท่ีเปน

รูปธรรม หรือปรากฏการณมองเห็นซ่ึงไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลตั้งแต 2 ชุดขึ้นไป เม่ือผูวิจัยไดเห็นหรือ

สังเกตเหตุการณแลวจึงทําการสรุปขอมูล แตหากขอสรุปยังไมไดรับการตรวจสอบก็ถือวา ผลท่ีไดเปนเพียง

สมมติฐานเปนขอสรุปซ่ึงมีความเปนนามธรรมในระดับตนๆ ดังน้ัน การวิเคราะหสรุปอุปนัย จัดไดวาเปน

วิธีการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพท่ีตองนํามาใชสําหรับวิเคราะหขอมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ เน่ืองจาก   

การวิเคราะหสรุปอุปนัยเปนการพิจารณาลักษณะรวมกันของขอมูลรูปธรรม เพ่ือสรุปลักษณะดังกลาว     

โดยวิธีการวิเคราะหสรุปอุปนัย สามารถนํามาใชได 3 ลักษณะ ไดแก การวิเคราะหสรุปขอมูลจากบันทึก

ภาคสนามท่ีเปนสวนบันทึกละเอียดหรือบันทึกพรรณนา การวิเคราะหสรุปขอมูลท่ีไดจากการวิเคราะห

จําแนกหรือจัดกลุม และการวิเคราะหขอมูลท่ีทําการวิเคราะหสวนประกอบแลว 

5. การวิเคราะหขอมูลเอกสาร สามารถทําไดโดยวิธีการเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพวิธีเชิงปริมาณ 

คือ การทําขอมูลของเอกสาร ไดแก ถอยคํา ประโยค หรือใจความท่ีปรากฏในเอกสารเปนจํานวนท่ีวัดได     

แลวแจงนับจํานวนของถอยคําประโยค หรือใจความเหลาน้ัน วิธีการวิเคราะหขอมูลแบบน้ีท่ีรูจักกันดี คือ   

การวิเคราะหเน้ือหา (Content analysis) ซ่ึงปกติการวิเคราะหเน้ือหาจะทําตามเน้ือหาท่ีปรากฏ (Manifest 

content) ในเอกสารมากกวากระทํากับเน้ือหาท่ีซอนอยู (Latent content) การวัดความถี่ของคําหรือ

ขอความในเอกสารหมายถึงคําหรือขอความท่ีมีอยู ไมใชคําหรือขอความท่ีผูวิจัยตีความได การตีความจะ

กระทําในอีกขั้นตอนหน่ึง ภายหลังเม่ือผูวิจัยสรุปขอมูล สวนวิธีการทางคุณภาพ คือ การตีความสรางขอสรุป

แบบอุปนัย (Induction) จากเอกสารดังกลาวประกอบกับเอกสารอ่ืนๆ โดยอาจมีการแบงประเภทตาม

เน้ือหาของเอกสารแลวเปรียบเทียบเน้ือหาประเภทตางๆ เขาดวยกัน ท้ังน้ี ในการวิจัยเชิงคุณภาพ         

การวิเคราะหขอมูลเอกสาร ไมเพียงแตสนใจแคขอความท่ีปรากฏในเอกสาร แตตองพยายามคนหาและ

ตีความหมายท่ีแฝงอยูในขอความเหลาน้ันดวย โดยอาศัยขอมูลท่ีเก็บรวบรวมมา ขอมูลภูมิหลัง หรือ

สภาพแวดลอมอ่ืนๆ มาประกอบการวิเคราะหและตีความหมายของขอมูลดวย 
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ช่ือ – สกุล นางสาวรัตนาวด ี ปญจบุรี 

ที่อยู 56/4 หมูท่ี 5 บานเจดยีขาว ตาํบลริมปง อําเภอเมือง จังหวัดลาํพูน 51000 

ที่ทํางาน สํานักงานคณะกรรมการผังเมือง กรมโยธาธิการและผงัเมือง ถนนพระราม 9 กรุงเทพฯ 

 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2550 สําเร็จการศึกษาเทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน  

 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัด

เชียงใหม 

พ.ศ. 2556 ศึกษาตอระดับปริญญามหาบัณฑิต หลักสูตรการวางแผนชุมชนเมืองและ

สภาพแวดลอม คณะสถาปตยกรรมศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
ประวัติการทํางาน  
พ.ศ. 2554 - 2556 พนักงานวิเคราะหผังเมือง สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย 

พ.ศ. 2556 - ปจจุบัน เจาหนาท่ีวางผังเมือง สํานักงานคณะกรรมการผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง 

ถนนพระราม 9 กรุงเทพฯ 
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