
ผงัเมอืงกบัการกาํหนดการใช้ประโยชน์พื�นที�
เปิดพื�นที�พฒันา หรือรักษาพื�นที�อาหาร

ภารนี สวสัดริักษ์
เครือข่ายวางแผนและผงัเมอืงเพื�อสังคม



ผงัประเทศ

ผงัภาค

ผงัเมืองรวม
จงัหวดั/ชมุชน

ผงัภาค



ผงัประเทศไทย 2600 

ประเทศชั �นนําทางการเกษตร
อตุสาหกรรมการเกษตร
เทคโนโลยีด้านอาหาร

บริการสขุภาพและท่องเที*ยว
ประชาชนมีคณุภาพชีวิตที*ดี

อตุสาหกรรม

ประชาชนมีคณุภาพชีวิตที*ดี
สิ*งแวดล้อมดี

ชาติมั *นคง
พฒันายั *งยืน



                    แต่
•รองรบัแผนปิโตรเคมี 
•(ที*ยงัมีปัญหาจนเป็นเขตควบคมุมลพิษ)

•เป็นฐานอตุสาหกรรม
พลงังานนํ�ามนัพฒันาท่าเรอื 
ท่อกาซ รองรบัอตุสาหกรรม
เตรียมความพรอ้มรองรบั

อตุสาหกรรม

เตรียมความพรอ้มรองรบั
นิวเคลียร์

อนาคตเกษตร ท่องเที*ยว คณุภาพชีวิต 
สิ*งแวดล้อม ???



ผงันโยบายอตุสาหกรรม
ของประเทศไทย  พ.ศ.2600

ตวัอย่างที(เสนอในรายงานผงัประเทศ
ภาคตะวนัออก
พื *นที(อตุสาหกรรมหลกั ปิโตรเคมี  เหลก็ ยานยนต์  
กลั(นนํ *ามนั  อิเลก็โทรนิคส์
(เอกสารหน้า 5-78)

ผงันโยบายการผนันํ *าจากต่างประเทศและในประเทศ

ภาคใต้
เป็นพื *นที(ยทุธศาสตร์ใหมอ่ตุสาหกรรมปิโตรเคมี พลงังาน ( 
เอกสารหน้า 5-78)   
สชิล นครศีธรรมราช- เสนอมีโรงกลั(นนํ *ามนั อตุสาหกรรมปิ
โตรเคมี



ผงันโยบายการคมนาคม
และโลจิสติกส ์พ.ศ.2600

เช่น 
เสนอ

การก่อสร้างท่าเรือนํ�าลึก
เสนอ

การก่อสร้างท่าเรือนํ�าลึก
ปากบารา ( หน้า 5-128 )

     



อตุสาหกรรม เกษตรท่องเที*ยว

ผงัประเทศไทย 2600 ??  กระบวนการกาํหนดนโยบาย สู่พื�นที* และการทาํโครงการ

บนข้อเสนอการพฒันาที*ขดัแย้ง
ต้องมีการประเมินระดบัยทุธศาสตร ์  - ปรบัปรงุ พรบ.สิ*งแวดล้อม

ให้มีการประเมินยทุธศาสตร ์มีส่วนร่วม กาํหนดทางเลือกว่าจะไปทางใด 



ตวัอย่างตวัอย่าง

โครงการที�กาํลงัจะเกิดขึ�นโครงการที�กาํลงัจะเกิดขึ�น

พฒันากิจกรรมทีมีผลกระทบพฒันากิจกรรมทีมีผลกระทบ

ในพื�นทีแหลง่อาหารในพื�นทีแหลง่อาหาร!!!!!!!!!!!!!!

ตวัอย่างตวัอย่าง

โครงการที�กาํลงัจะเกิดขึ�นโครงการที�กาํลงัจะเกิดขึ�น

พฒันากิจกรรมทีมีผลกระทบพฒันากิจกรรมทีมีผลกระทบ

ในพื�นทีแหลง่อาหารในพื�นทีแหลง่อาหาร!!!!!!!!!!!!!!ในพื�นทีแหลง่อาหารในพื�นทีแหลง่อาหาร!!!!!!!!!!!!!!ในพื�นทีแหลง่อาหารในพื�นทีแหลง่อาหาร!!!!!!!!!!!!!!





โครงการใหญ่ๆ  กาํลงัจะมา   พื�นที�แหล่งอาหารจะเปลี�ยนไปหรือไม่



ประชาชาติธุรกิจ
พร็อพเพอร์ตี�วนัที� 14 มิถุนายน พ.ศ. 2556

กรมโยธาฯไฟเขียวรื�อผงัเมืองรวมทั�งประเทศ รับเมกะโปรเจก็ต ์2 ลา้น
ลา้น เร่ง 31 จงัหวดัจดัทาํผงัเมืองรวมใหเ้สร็จใน 1 ปี เผยทุกจงัหวดัขอลา้น เร่ง 31 จงัหวดัจดัทาํผงัเมืองรวมใหเ้สร็จใน 1 ปี เผยทุกจงัหวดัขอ
ทบทวนใหม่ เพื�อรับมือเปิดเสรีการคา้เออีซี การขยายตวัของโรงงาน
อุตสาหกรรม ที�อยูอ่าศยั ชี� ธุรกิจพลงังานทดแทนบูมสุด แห่ขยายพื�นที�
เพิ�มอื�อซ่า



รื�อใหม่ผงัเมืองรวม

"มี 9 จงัหวดัที�ขอทบทวนเพราะร่างผงัเมืองรวมที�ยกร่างไม่สอดคลอ้งกบัสภาพพื�นที� ปัจจุบนั หากมีผล
บงัคบัใชจ้ะทาํใหก้ฎหมายควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และ พ.ร.บ.ขดุดินและถมดิน พ.ศ. 2543 

บงัคบัใชท้นัทีจะเป็นอุปสรรคต่อการพฒันาพื�นที�จงัหวดันั�น ๆ ได ้จึงขอถอนมาปรับปรุงใหม่ ซึ� งที�
ประชุมบอร์ดผงัเมืองใหญ่ไดอ้นุมตัิแลว้เมื�อวนัที� 13 ธนัวาคมที�ผา่นมา"

โดย 9 จงัหวดัที�ขอทบทวน ไดแ้ก่ 1.ผงัเมืองรวมจงัหวดักาฬสินธุ์ เพราะกาํหนดการใชป้ระโยชน์ที�ดินโดย 9 จงัหวดัที�ขอทบทวน ไดแ้ก่ 1.ผงัเมืองรวมจงัหวดักาฬสินธุ์ เพราะกาํหนดการใชป้ระโยชน์ที�ดิน
ไม่เอื�ออาํนวยต่อภาคอุตสาหกรรม และยงัขดัแยง้กบันโยบายของรัฐบาลและจงัหวดัที�ตอ้งการส่งเสริม
การลงทุนเอกชน ในพื�นที�ตามแนวเส้นทางเศรษฐกิจตะวนัออก-ตะวนัตก (east-west 

corridor) จึงขอเพิ�มพื�นที�ที�สามารถประกอบกิจการดา้นโรงงานอุตสาหกรรม
การเกษตรและโรง ไฟฟ้าชีวมวล เพื�อส่งเสริมรายไดป้ระชาชนในพื�นที� พร้อมใหม้ีการ
จดัสรรที�ดินในพื�นที�ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) เวน้แต่เป็นพื�นที�ที�ไม่เหมาะสมจะสร้างที�อยูอ่าศยั 
เช่น เป็นทางนํ�าไหลผา่น หรือพื�นที�เสี�ยงภยัจะเกิดนํ�าท่วม แผน่ดินถล่ม รวมถึงใหส้ร้างอาคารสูงเกิน 
12 เมตรได ้เพื�อใหเ้กิดการพฒันาพื�นที�ชุมชนมากขึ�น



ยกเครื�องสงขลา-สตูลใหม่ !!!!!!

7.ผงัเมืองรวม จงัหวดัสงขลา หลงัปัญหาเกิดอุทกภยัซํ� าซากและรุนแรงขึ�นเป็นประจาํทุกปี 
ประกอบกบัจงัหวดัมีการพฒันาเมืองที�รวดเร็วมากเพราะเป็นเมืองเศรษฐกิจชายแดน รองรับ
เออีซี แต่ในร่างผงัเมืองรวมไม่ไดม้ีการรองรับปัญหาดงักล่าว จึงขอใหเ้พิ�มมาตรการวางผงั
เมือง เช่น กาํหนดเขตการสร้างที�อยูอ่าศยัไม่กีดขวางทางนํ�าไหล แนวป้องกนันํ�าท่วม กาํหนด
เขตที�ดินประเภทอนุรักษป์่าไม ้เขตอุทยานแห่งชาติ เขตหา้มล่าสัตวป์่า เป็นตน้เขตที�ดินประเภทอนุรักษป์่าไม ้เขตอุทยานแห่งชาติ เขตหา้มล่าสัตวป์่า เป็นตน้

8.ผงัเมืองรวมจงัหวดัสตลู จะขอใหพ้ิจารณาการใชป้ระโยชน์ที�ดินใหม่เพื�อรองรับเออซีี 
รวมถึงการพฒันาขนาดใหญ่ เช่น โครงการพฒันาท่าเรือฝั�งทะเลอนัดามัน
เชื�อมโยงท่าเรือฝั�งอ่าวไทย หรือสะพานเศรษฐกจิ (แลนด์บริดจ์) สนามบินเชิง
พาณิชยจ์งัหวดัสตลู อีกทั�งใหก้าํหนดเขตพื�นที�ป่าหนองปลกัพระยาและเขาพระยาบงัสา เป็น
พื�นที�หา้มล่าสัตวห์รือพื�นที�สีขาวลายเขียว (ที�ดินประเภทอนุรักษป์่าไม)้



สตลู
ผงัเมืองกาํหนด

พื�นที*อนุรกัษ์ทางทะเล

แต่จะถกูแก้ไข
และจะพฒันาเป็นท่าเรือ

     



ร่างผงัเมืองรวมจงัหวดั
ตรงั 
คุ้มครองพื�นที*เกษตร

ห้ามห้าม
โรงไฟฟ้าใน
พื�นที*สีเขียว



ร่างผงัเมืองรวมจงัหวดั
ชมุพร 

ให้มีกิจการโรงงานผลิต 

ส่ง หรือจาํหน่ายพลงังาน
ไฟฟ้า โรงงานปิโตรเคมี  ไฟฟ้า โรงงานปิโตรเคมี  
โรงงานถลงุเหลก็ในพื�นที*

•พื�นที*ชนบทและ
เกษตรกรรม
•พื�นที*อนุรกัษ์ชนบทและ
เกษตรกรรม  ???????



รา่งผงัเมืองรวมจงัหวดั
พทัลงุ

พื�นที*สีเขียวอนุญาตให้มี
โรงไฟฟ้า ได้

พื�นที*สีเขียวอนุญาตให้มี
โรงไฟฟ้า ได้

พื�นที*สีเขียวห้ามจดัสรรเพื*อ
อตุสาหกรรม



 มาตรา ๑๕ ในระหวา่งกําหนดเวลาที(พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที(ดินที(จะทําการสํารวจใช้บงัคบั 
ให้เจ้าพนกังานการผงัมีอํานาจดงัตอ่ไปนี *

(๑) เข้าไปทําการอนัจําเป็นเพื(อการสํารวจ
(๒) กําหนดเขตที(ดินที(ประสงค์จะให้เป็นเขตผงัเมืองรวมหรือผงัเมืองเฉพาะ
(๓) กาํหนดหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน เพื�อประโยชน์ในการวาง

และจัดทาํผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ ทั %งนี % เมื�อได้รับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ
ผังเมืองแล้ว

(๔) ทําเครื(องหมายระดบั ขอบเขตและแนวเขตตามความจําเป็น(๔) ทําเครื(องหมายระดบั ขอบเขตและแนวเขตตามความจําเป็น
(๕) แจ้งให้หน่วยราชการ องค์การของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจสง่แผนที(หรือแผนผงัแสดง

เขตที(ดินเพียงเท่าที(จําเป็น เพื(อประโยชน์ในการวางและจดัทําผงัเมืองรวมหรือผงัเมืองเฉพาะ
                 ทั *งนี * ห้ามมิให้เข้าไปในอาคาร ลานบ้านหรือสวนมีรั *วกั *นอนัติดตอ่กบับ้านซึ(งเป็นที(อยู่
อาศยั เว้นแต่เจ้าของหรือผู้ครอบครองอสงัหาริมทรัพย์อนญุาต หรือเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
อสงัหาริมทรัพย์ได้รับแจ้งความเรื(องกิจการที(จะกระทําไม่น้อยกวา่สามวนัก่อนเริ(มกระทําการนั *น

      ใช้สิทธิ   ขอให้หน่วยงานกาํหนดหลกัเกณฑ์
คุ้มครองพื�นที*ทีห้ามกิจกรรมที*ส่งผลกระทบในช่วงที*ผงัเมืองรอการประกาศ



ใชส้ิทธิ  ขอใหม้ีการใชม้าตรการผงัเมือง 
ในระหวา่งที�ผงัยงัไม่ประกาศใชบ้งัคบั 

และผา่นการรับฟังความคิดเห็นประชาชนและกรรมการผงัเมืองแลว้



ใชส้ิทธิตามกฎหมาย ใหม้ีการใชม้าตรการผงัเมือง 
ในระหวา่งที�ผงัยงัไม่ประกาศใชบ้งัคบั 

และผา่นการรับฟังความคิดเห็นประชาชนและกรรมการผงัเมืองแลว้



ใชส้ิทธิตามกฎหมาย  ขอการแกไ้ข ยกเลิกกิจกรรมที�ขดักบัผงัเมือง





จะต้องเตรียมข้อมูลอะไร
เพื�อยื�นเสนอให้ประกาศเป็น

                            พื %นที�คุ้มครองสิ�งแวดล้อม
                            และใช้ประโยชน์ในการจัดทาํข้อบัญญัติ

ท้องถิ�นท้องถิ�น

ข้อมูลที�ได้ช่วยกันทาํงาน
มาแล้ว    สามารถเอาไป
ประกอบการยื�นได้



มาตรการคุ้มครองสิงแวดล้อม มี มาตรการคุ้มครองสิงแวดล้อม มี ๑๙ ๑๙ ข้อข้อ
• ข้อ ๑  ยกเลกิประกาศฉบับเดิม
• ข้อ ๒  กาํหนดนิยามความหมาย
• ข้อ ๓  กฎหมายที�ใช้ในการกาํหนดเขตพื%นที�
• ข้อ ๔  การกาํหนดเขตพื%นที�คุ้มครองสิ�งแวดล้อม
• ข้อ ๕-๙ มาตรการควบคุมอาคาร
• ข้อ ๑๐  มาตรการห้ามกระทาํหรือประกอบกจิการ• ข้อ ๑๐  มาตรการห้ามกระทาํหรือประกอบกจิการ
• ข้อ ๑๑  มาตรการการจัดทาํรายงาน EIA และ IEE
• ข้อ ๑๒  การแต่งตั%งคณะกรรมการกาํกบั
• ข้อ ๑๓  มาตรการส่งเสริมและสนับสนุน

             การป้องกนัการทาํลายทรัพยากรธรรมชาติ
             และสิ�งแวดล้อม
• ข้อ ๑๔-๑๘  บทเฉพาะกาล
• ข้อ ๑๙  การกาํหนดระยะเวลาบังคบัใช้



ตวัอย่างร่างประเดน็มาตรการ
มาตรการต่าง    ๆ    นั %นควรสามารถปฏบิัตไิด้    มี

กฎหมายรองรับ
• กาํหนดหา้มการใชเ้ครื�องมือประมงบางชนิด

• กาํหนดหา้มการจบัสตัวน์ํ� าในบางบริเวณ• กาํหนดหา้มการจบัสตัวน์ํ� าในบางบริเวณ

• กาํหนดหา้มช่วงเวลาในการจบัสตัวน์ํ� า

• กาํหนดหา้มการก่อสร้างอาคารเพื�อประกอบกิจการบาง
ประเภท 

• จาํกดัความสูงของอาคาร



การนาํสาระผงัเมืองไปสู่การออกขอ้บญัญตัิทอ้งถิ�น





สิ�งที�จะตามมา  หากเราต่างพากนันิ�งเฉย
ท่าเรือของอุตสาหกรรม พร้อมที�เกบ็วตัถุอนัตราย



แผนที� 
การอธิบายเขตในร่างผงัเมือง 
สามารถเอามาใช้ประโยชน์ใน
การกาํหนขอบเขต
รวมทั�งการแบ่งเป็นบริเวณ
การกาํหนขอบเขต
รวมทั�งการแบ่งเป็นบริเวณ
ต่างๆกนั
และกาํหนดมาตรการที�
เหมาะสมต่อการพื�นที�แต่ละ
บริเวณได้



แผนที�  ข้อมูลที�เอามาใช้อ้างองิขอบเขตได้
• ขอ้บญัญตัิ อบต. ท่าศาลา

“แบ่งเขตทะเลและชายฝั�งเป็น ๒ เขต 
ประกอบดว้ย เขตอนุรักษท์างทะเลและชายฝั�ง 
เขตที� ๑ ระยะทาง ๕,๔๐๐ เมตร จากขอบนํ�าเขตที� ๑ ระยะทาง ๕,๔๐๐ เมตร จากขอบนํ�า
ชายฝั�งออกไปในทะเล และเขตอนุรักษ์
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั�งเขตที� ๒ 
ระยะทาง ๑,๕๐๐ เมตร จากขอบนํ�าชายฝั�ง
ออกไปในทะเล”



เรามี ร่างผงัเมืองรวมจงัหวดัสงขลา
ซึ*งเดิมคุ้มครองพื�นที*เกษตร 
สวนกงถกูกาํหนด เป็นพื�นที*สีเขียว  
ชมุชน เกษตร ประมงอยู่ได้ เพราะ

ห้าม
โรงไฟฟ้าในพื�นที*สีเขียว

รา่ง ผงัเมืองรวมจงัหวดัสงขลารา่ง ผงัเมืองรวมจงัหวดัสงขลา

โรงไฟฟ้าในพื�นที*สีเขียว

แต่ผงัเมืองนี�  กาํลงัถกู
แก้ไขให้ตอบสนองแลนด์
บริดจ์



เรามี ร่างผงัเมืองรวมจงัหวดัสงขลา
ซึ*งเดิมคุ้มครองพื�นที*เกษตร 
สวนกงถกูกาํหนด เป็นพื�นที*สีเขียว  
ชมุชน เกษตร ประมงอยู่ได้ เพราะชมุชน เกษตร ประมงอยู่ได้ เพราะ

ห้าม
จดัสรรเพื*ออตุสาหกรรม



จะเริ�มต้นทําผงัชุมชน
เพื�อกาํหนดอนาคตตนเองได้ไหม

   ผังชุมชน
โดยการมีส่วนร่วมกาํหนดอนาคต





ความเขา้ใจในสาระของผงัเมือง เพื�อการมีส่วนร่วมใน
กระบวนการผงัเมือง



การเรียนรู้ ความเขา้ใจในสาระของผงัเมือง เพื�อการมีส่วน
ร่วมในกระบวนการผงัเมือง

ใชส้ิทธิตามกฎหมายผงัเมือง เพื�อยื�นความเห็น
ยื�นคาํร้องยนืยนัการใชป้ระโยชนใ์หเ้ป็นพื�นที�อาหาร

และกาํหนดขอ้หา้มกิจกรรมที�มีผลกระทบ



ฟ้า เขา ฟ้า เขา   ป่า  ป่า  นา นา เลเล
พื�นที�อาหารพื�นที�อาหาร
เศรษฐกจิสีเขียวเศรษฐกจิสีเขียว
เศรษฐกจิสีฟ้าเศรษฐกจิสีฟ้า

เศรษฐกจิชุมชนเศรษฐกจิชุมชน
เศรษฐกจิสีฟ้าเศรษฐกจิสีฟ้า

เศรษฐกจิชุมชนเศรษฐกจิชุมชน



การใช้ประโยชน์ข้อมูลชุมชน ในกระบวนการผังเมือง 
 และการคุ้มครองสิ�งแวดล้อม

-  การร่วมทาํผงัชุมชน 
-   ข้อบัญญัตทิ้องถิ�น
-    การกาํหนดหลกัเกณฑ์คุ้มครองพื�นที�    การกาํหนดหลกัเกณฑ์คุ้มครองพื�นที�
-    การขอให้ยกเลกิการใช้ประโยชน์ที�ก่อให้เกดิผลกระทบ
-   การขอแก้และปรับปรุงผงั
-    การจัดทําแผนชุมชน
-     การใช้สิทธิ=ทางกฎหมาย

 


