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ตามแนวทางผังเมืองเฉพาะ
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คำานำา

Preamble

 
	 เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจและให้บริการด้านผังเมืองแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้มีหน้าที่โดยตรงในเรื่อง	
“การผังเมือง”	 ตามพระราชบัญญัติเทศบาล	 พ.ศ.	 2496	 /	 พระราชบัญญัติสภาตำาบลและองค์การบริหารส่วนตำาบล	พ.ศ.	 2537			
กองผังเมืองเฉพาะ	จึงริเริ่มโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ	เรื่องการจัดทำาร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นขึ้นเมื่อวันที่	22-26	มีนาคม	2553		
ซึ่งประโยชน์โดยตรงที่กรมฯ	 จะได้รับคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 มีการดำาเนินการนำาผังเมืองที่ได้จัดทำาแล้วไปสู่การปฏิบัติและ
การใช้บังคับตามกฎหมายอย่างเป็นรูปธรรม	 ด้วยความเข้าใจและสามารถแปลงนโยบายจากผังเมือง(รวม/ชุมชน)	 เพื่อนำาไปใช้
ดำาเนินการป้องกนัปัญหา	 ควบคุมหรือกำาหนดทิศทางการพัฒนาพ้ืนท่ีของตนได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนท่ี	
และสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ของตนเองต่อไปได้

	 การดำาเนินการดังกล่าว	 ถือเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามผังเมือง	 ท่ีช่วยขับเคล่ือนผังให้สามารถนำาไปสู่การปฏิบัติ
และการพัฒนาเมืองบังเกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว	 นอกจากนี้	 ยังเป็นการเพิ่มศักยภาพในการปฎิบัติงาน	 เพื่อการนำาผังเมืองไปสู่
การปฏิบัติและบังคับใช้ให้กับข้าราชการจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของกรมโยธาธิการและผังเมืองและข้าราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอีกด้วย	 และเพื่อให้เกิดการขยายผลการดำาเนินการในวงกว้าง	 กองผังเมืองเฉพาะพิจารณาเห็นควรจัดทำาคู่มือ
และแนวทางปฎิบัติในการจัดทำา(ร่าง)ข้อบัญญัติท้องถิ่น	 เพื่อต่อยอดความคิดแก่สำานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนใจ	 อันจะเป็นประโยชน์กับการพัฒนางานกรมฯ	 และเป็นแนวทางในการบูรณาการภารกิจการผังเมือง-
การพัฒนาเมือง-การอาคาร	 ให้ส่งไม้ต่อกันอย่างมีประสิทธิภาพโดยอาศัยกลไกทางกฎหมายท่ีอยู่ในอำานาจหน้าท่ีของกรมฯ	มาส่งเสริม
และสนับสนุนกันให้เกิดการดำาเนินการเพื่อการพัฒนาพื้นที่ของชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป
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เหตุผลและ

ความจำาเป็น

	 เนื่องจากผังเมืองเฉพาะนั้นเป็นมาตรการทางผังเมือง		สำาหรับการพัฒนาและดำารงรักษาบริเวณเฉพาะแห่งของเมืองที่มี
การลงรายละเอียดมากกว่าผังเมืองรวม	และเป็นมาตรการที่จะนำาไปสู่การบังคับปฏิบัติ	เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมืองอย่าง
แท้จริง	 กฎหมายจึงบัญญัติให้การใช้บังคับผังเมืองเฉพาะจะต้องตราเป็นพระราชบัญญัติและดำาเนินการผ่านขั้นตอนตามกระบวนการ
ของกฎหมายและของฝ่ายนิติบัญญัติโดยได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา	 ซึ่งในการดำาเนินการแต่ละขั้นตอนดังกล่าว	 จะมีความ
ละเอียดอ่อนที่สามารถนำาไปสู่ประเด็นทางการเมือง	จนไม่อาจจะผ่านเป็นกฎหมายใช้บังคับผังเมืองเฉพาะได้				โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ถ้าประชาชนและกลุ่มผลประโยชน์ทางการเมืองท้องถิ่นไม่เห็นชอบในเบื้องต้น		ก็ยากต่อการนำาไปสู่กระบวนการวางและจัดทำา
ผังเมืองเฉพาะ	
 
	 ความยุ่งยากของกระบวนการและระยะเวลา	 ที่ต้องใช้ในระหว่างการดำาเนินการออกพระราชบัญญัติผังเมืองเฉพาะ	 อาจ
ไม่ทันต่อสถานการณ์กับการนำาผังเมืองเฉพาะที่จัดทำาขึ้นไปใช้ในการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินและป้องกันการพัฒนาที่อาจส่งผล	
กระทบต่อพื้นที่ที่ดำาเนินการวางผัง	 ทำาให้กรมฯต้องหาเครื่องมือทางกฎหมายที่ใช้ในการควบคุมการพัฒนาของภาคเอกชนให้เป็นไป
ตามผังเมืองเฉพาะอย่างอื่นที่จะสามารถทำาให้โครงการวางและจัดทำาผังเมืองเฉพาะ	มีผลบังคับใช้ในระยะเวลาอันสั้น	นั่นคือ	การนำา
ผังเมืองเฉพาะไปใช้บังคับด้วยกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง	และอยู่ในอำานาจหน้าที่ของกรมฯซึ่งสามารถทำาได้	3	ทางเลือก	ดังนี้

 ทางเลือกที่	1 	การใช้บังคับโดยกฎกระทรวงผังเมืองรวม	(ออกตามความในพรบ.การผังเมือง	พ.ศ.	2518)
	 ทางเลือกนี้มีข้อจำากัดเนื่องจากกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเป็นเพียงแผนผัง	 นโยบายโครงการ	 และมาตรการ
ควบคุมโดยทั่วไปเกี่ยวกับกิจกรรมการใช้ประโยชน์ที่ดิน	 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเมืองเท่านั้น	 ไม่สามารถกำาหนดมาตรการ
ควบคุมที่ลงลึกในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับประเภท		ชนิด		และรูปแบบของอาคารได้ตามวัตถุประสงค์ของผังเมืองเฉพาะที่ต้องการ
กำาหนดรายละเอียดของมาตรการทางผังเมืองเพิ่มเป็นข้อกำาหนดเพื่อส่งเสริมให้เกิดความเป็นย่านการใช้ประโยชน์ที่ดินตามประเภท		
ชนิดกิจการ	 และอาคารในพื้นที่แต่ละบริเวณให้เห็นเป็นรูปธรรมมากย่ิงขึ้น	 นอกจากนี้การดำาเนินการประกาศใช้บังคับผังเมืองรวม
ตามกฎหมาย	ต้องใช้ระยะเวลาในการดำาเนินการเช่นเดียวกับการดำาเนินการวางและจัดทำาผังเมืองเฉพาะ

 

ขั้นตอนการจัดทำากฎกระทรวงผังเมืองรวม ขั้นตอนการจัดทำาพระราชบัญญัติผังเมืองเฉพาะ
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 ทางเลือกที่	 2	 การใช้บังคับโดยกฎกระทรวงควบคุมการก่อสร้าง	 การใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร	 ออกตามความใน
มาตรา	8	แห่งพรบ.ควบคุมอาคาร	พ.ศ.	2522
	 การออกกฎกระทรวงควบคุมการก่อสร้างสำาหรับพื้นที่ใดๆจะสามารถกระทำาได้ก็ต่อเมื่อพื้นที่นั้นอยู่ในเขตให้ใช้บังคับ					
พระราชบัญญัติควบคุมอาคารเท่านั้น	และเนื่องจาก	พรบ.ควบคุมอาคาร	ในมาตรา	8	และมาตรา	13	ให้อำานาจรัฐมนตรีสามารถ
ออกกฎกระทรวงกำาหนดการตามมาตรา	 8(1)-(16)	 เพื่อประโยชน์ในการดำารงรักษาพื้นที่ได้	 การดำาเนินการออกกฎกระทรวง
ควบคุมการก่อสร้างนี้สามารถทำาได้โดยนำาข้อกำาหนดตามร่างผังเมืองเฉพาะที่เกี่ยวกับขนาดอาคาร	 F.A.R.	 ,	 B.C.R.	 และ	
O.S.R.	 รวมทั้งการกำาหนดความสูง	 และระยะร่นของอาคารไปใช้บังคับร่วมกันกับข้อกำาหนดการใช้ประโยชน์อาคาร	 โดยนำาเสนอ
คณะกรรมการควบคุมอาคารให้ความเห็นชอบเพื่อเสนอแนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ออกกฎกระทรวงกำาหนดบริเวณ
ห้ามก่อสร้าง	 ดัดแปลง	 ใช้	 หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท	 ให้ครอบคลุมพื้นที่ผังเมืองเฉพาะ	 	 ซึ่งวิธีนี้ถือเป็น
การบูรณาการมาตรการทางผังเมืองที่สามารถดำาเนินการได้	 และมีประสิทธิภาพในการใช้บังคับมิให้เกิดการพัฒนาอาคาร	 และ
ที่ดินที่ขัดต่อรูปแบบของผังเมืองเฉพาะ	 การใช้บังคับกฎกระทรวงควบคุมอาคาร	 จึงเป็นประโยชน์ต่อการควบคุมความหนาแน่น	
ระหว่างประชากรกับอาคาร	 หรือระหว่างอาคารกับพื้นที่แปลงที่ดิน	 ที่จะเป็นการจัดระเบียบด้านกายภาพของเมืองให้เกิดคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมที่ดี	 และมีประสิทธิภาพการใช้บังคับที่เท่าเทียมกับเทศบัญญัติหรือกฎกระทรวงอื่น	 สามารถกำาหนดรายละเอียดของ
ข้อกำาหนดการก่อสร้างอาคารที่ครอบคลุมและเกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน	 ซึ่งเป็นการก่อสร้างอาคารเพื่อประกอบกิจการใน
พื้นที่แต่ละบริเวณต่างๆ	 ได้เช่นเดียวกับกฎกระทรวงผังเมืองรวม	 นอกจากนี้กฎกระทรวงควบคุมอาคารยังไม่มีการกำาหนดอายุการ
ใช้บังคับจึงมีความต่อเนื่องในการใช้บังคับเว้นแต่จะมีการออกกฎกระทรวงควบคุมอาคารใหม่ใช้บังคับแทนหรือยกเลิกกฎกระทรวง
เดิม	 จึงเหมาะสำาหรับท้องถิ่นที่ยากต่อการออกพระราชบัญญัติผังเมืองเฉพาะ	 เพื่อเป็นมาตรการควบคุมและส่งเสริมการพัฒนา
เมือง	 แต่กฎกระทรวงควบคุมอาคารนั้นมีขั้นตอนการดำาเนินการมากและใช้ระยะเวลา	 (แม้จะน้อยกว่าพระราชบัญญัติผังเมือง
เฉพาะหรือกฎกระทรวงผังเมืองรวม)	หรือหากบางพื้นที่ที่ไม่อยู่ในเขตให้ใช้บังคับพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร	พื้นที่นั้นต้องดำาเนิน
การออกพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับพระราชบัญญัติควบคุมอาคารก่อนซึ่งต้องเพิ่มระยะเวลาดำาเนินการเข้าไปอีกประมาณ	1	ปี
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เหตุผลและ

ความจำาเป็น

มาตรา	8:	แห่งพรบ.ควบคุมอาคาร	พ.ศ.	2522	
เพ่ือประโยชน์แห่งความม่ันคงแข็งแรง			ความปลอดภัย			การป้องกันอัคคีภัย
การสาธารณสุข	การรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม	การผังเมือง	การสถาปัตยกรรม	
และการอำานวยความสะดวกแก่การจราจร	 ตลอดจนการอื่นที่จำาเป็นเพ่ือ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี	 ให้รัฐมนตรีโดยคำาแนะนำาของคณะกรรมการ
ควบคุมอาคารมีอำานาจออกกฎกระทรวงกำาหนด
(1)	ประเภท	ลักษณะ	แบบ	รูปทรง	สัดส่วน	ขนาด	เน้ือท่ี	และท่ีต้ังของอาคาร
(2)	 การรับน้ำาหนัก	 ความต้านทาน	 ความคงทน	 ตลอดจนลักษณะและ
คุณสมบัติของวัสดุที่ใช้
(3)	การรับน้ำาหนัก	ความต้านทาน	ความคงทนของอาคาร	และพื้นดิน
ที่รองรับอาคาร
(4)	แบบและวิธีการเกี่ยวกับการติดตั้งระบบประปา	ก๊าซ	ไฟฟ้า	เครื่องกล	
ความปลอดภัยเกี่ยวกับอัคคีภัยหรือภัยพิบัติอย่างอื่นและการป้องกัน
อันตรายเมื่อมีเหตุชุลมุนวุ่นวาย
(5)	แบบ	และจำานวนของห้องน้ำาและห้องส้วม
(6)	ระบบการจัดการเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของอาคาร	เช่น	ระบบการจัด
แสงสว่าง	การระบายอากาศ	การปรับอากาศ	การฟอกอากาศ	การระบาย
น้ำา	การบำาบัดน้ำาเสีย	และการกำาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(7)	 ลักษณะ	 ระดับ	 ความสูง	 เนื้อที่ของที่ว่างภายนอกอาคาร	 หรือแนว
อาคาร
(8)	 ระยะหรือระดับระหว่างอาคารกับอาคารหรือเขตที่ดินของผู้อื่น	 หรือ
ระหว่างอาคารกับถนน	ตรอก	ซอย	ทางเท้า	ทาง	หรือที่สาธารณะ
(9)	 พื้นที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ	 ที่กลับรถ	 และทางเข้าออก
ของรถสำาหรับอาคารบางชนิดหรือบางประเภทตลอดจนลักษณะและขนาด
ของพื้นที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นดังกล่าว
(10)	 บริเวณห้ามก่อสร้าง	 ดัดแปลง	 รื้อถอน	 เคลื่อนย้าย	 และใช้หรือ
เปลี่ยนการใช้อาคารชนิดใดหรือประเภทใด

ข้อกฎหมาย

มาตรา	13:	 ในกรณีที่สมควรห้ามการก่อสร้าง	ดัดแปลง	รื้อถอน	 เคลื่อน
ย้ายและใช	 ้หรือเปล่ียนการใช้อาคารชนิดใด	 หรือประเภทใดในบริเวณหนึ่ง
บริเวณใด	 แต่ยังไม่มีกฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น	 กำาหนดการตาม
มาตรา	8(10)	ให้รัฐมนตรีโดยคำาแนะนำาของอธิบดีกรมโยธาธิการหรือ
เจ้าพนักงานท้องถิ่น	 แล้วแต่กรณี	 มีอำานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา	
ห้ามการก่อสร้าง	 ดัดแปลง	 รื้อถอน	 เคลื่อนย้าย	 และใช้หรือเปลี่ยนการใช้
อาคารในบริเวณนั้นเป็นการชั่วคราวได้	 และให้ดำาเนินการออกกฎกระทรวง	
หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ประกาศนั้นมีผลใช้บังคับ

F.A.R.	(Floor	Area	Ratio)	อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน
หมายถึง	“อัตราส่วนพืื้นที่อาคารรวมทุกช้ันของอาคารทุกหลังต่อพื้นที่ดิน
ที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร”

B.C.R.	(Building	Coverage	Ratio)	อัตราส่วนพื้นที่อาคารปกคลุม
ดินต่อพื้นที่ดิน
หมายถึง“อัตราส่วนพื้นที่อาคารปกคลุมดินรวมทุกหลังที่ก่อสร้างใน
แปลงที่ดินเดียวกันต่อพื้นที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร”

O.S.R.	 (Open	 Space	 Ratio)	 อัตราส่วนของที่ว่างต่อพื้นที่อาคาร
รวมต่อพื้นที่ดิน
หมายถึง“อัตราส่วนของที่ว่างอันปราศจากสิ่งปกคลุมต่อพื้นที่ดินในแปลง
เดียวกัน”

นิยามและความหมาย

(11)	หลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขในการก่อสร้าง	ดัดแปลง	รื้อถอน	เคลื่อน
ย้าย	ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
(12)	หลักเกณฑ์	 วิธีการ	และเงื่อนไขในการขออนุญาต	การอนุญาต	การต่อ
อายุใบอนุญาต	 การโอนใบอนุญาต	 การออกใบรับรอง	 และการออกใบแทน
ตามพระราชบัญญัตินี้
(13)	หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ออกแบบ	ผู้ควบคุมงาน	ผู้ดำาเนินการ
ผู้ครอบครองอาคารและเจ้าของอาคาร
(14)คุณสมบัติเฉพาะและลักษณะต้องห้ามของผู้ตรวจสอบตลอดจนหลักเกณฑ์	
วิธีการและเงื่อนไขในการขอขึ้นทะเบียนและการเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเป็น
ผู้ตรวจสอบ
(15)	หลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขในการตรวจสอบอาคาร	ติดตั้งและตรวจ
สอบอุปกรณ์ประกอบของอาคาร
(16)ชนิดหรือประเภทของอาคารที่เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคาร
หรือผู้ดำาเนินการต้องทำาการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อชีวิต	
ร่างกาย	และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

หมายความว่า พื �นที�อาคารรวมทุกชั �น

ของอาคารต่อพื �นที�แปลงที�ดิน 2

1

3

1 + 2

3

= FAR

F.A.R.	(Floor	Area	Ratio)

B.C.R.(Building	Coverage	Ratio)

O.S.R.(Open	Space	Ratio)
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 ทางเลือกที่	3	การตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลและข้อบัญญัติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ออกตามความในมาตรา	9	
หรือมาตรา	10	แห่ง		พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร	พ.ศ.	2522)
	 ในกรณีที่ต้องการจะส่งเสริมบทบาทขององค์กรปกครองท้องถิ่น	 ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการบังคับใช้ผังเมืองเฉพาะโดย
อาศัยอำานาจของ	พ.ร.บ.ควบคุมอาคารแทนหน่วยงานส่วนกลาง	คือ	กรมโยธาธิการและผังเมือง	สามารถดำาเนินการได้โดยอาศัย
อำานาจตามความใน	มาตรา	9	และมาตรา10	แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร	พ.ศ.	2522	ที่ให้อำานาจราชการส่วนท้องถิ่นออก
ข้อบัญญัติท้องถิ่นเรื่องใดๆ	 เพื่อควบคุมในเขตพื้นที่ของตน	 โดยนำาข้อกำาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินของที่ดินแต่ละประเภท	 ในพื้นที่
แต่ละบริเวณตามร่างผังเมืองเฉพาะที่เสนอแนะมากำาหนดเป็นประเภท	 ชนิด	 และขนาดอาคารที่จะอนุญาตให้ก่อสร้าง	 	 ดัดแปลง	
ใช้	หรือเปลี่ยนการใช้อาคารในพื้นที่แต่ละบริเวณ	โดยเสนอขอความเห็นชอบต่อสภาท้องถิ่นและผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอำาเภอ	
และนำาเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการควบคุมอาคาร*(เฉพาะกรณีตามมาตรา	10	วรรคสอง)    
	 วิธีนี้สามารถทำาได้ง่ายและรวดเร็ว	 เนื่องจากระยะเวลาที่ต้องใช้ในการดำาเนินการขั้นตอนกฎหมาย	 สามารถควบคุมได้					
ที่ท้องถิ่นเอง	และการปรับปรุงแก้ไขข้อกำาหนด	 ในกรณีใช้บังคับไปแล้วเกิดเป็นปัญหา	ก็สามารถทำาการแก้ไขให้เหมาะสมกับสภาพ
การณ์ของท้องถิ่นได้ง่ายกว่าการขอแก้ไขกฎกระทรวง	ดังนั้นการนำาข้อบัญญัติท้องถิ่นมาใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมและชี้นำาการ
พัฒนาพื้นที่มิให้เกิดการพัฒนาอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ขัดต่อรูปแบบของผังในระหว่างการวางและจัดทำาผังเมืองจึงมีความเหมาะ
สมกับสถานการณ์ผังเมืองของประเทศไทยในขณะนี้เป็นอย่างมาก

ข้อกฎหมาย

*(เฉพาะกรณีตามมาตรา	10	วรรคสอง)   
มาตรา	10(2):	แห่งพรบ.ควบคุมอาคาร	พ.ศ.	2522	
	 ในกรณีที่ ได้มีการออกกฎกระทรวงกำาหนดเรื่องใดตาม
มาตรา8	 แล้วให้ราชการส่วนท้องถิ่น	 มีอำานาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นใน
เรื่องนั้นได้ในกรณีดังต่อไปนี้
	 (1)......
	 (2)เป็นการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นกำาหนดเรื่องนั้นขัดหรือ
แย้งกับกฏกระทรวงดังกล่าวเนื่องจากมีความจำาเป็นหรือมีเหตุผลพิเศษ	
เฉพาะท้องถิ่น
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ทำาความเข้าใจข้อบัญญัติท้องถิ่น
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ทำาความเข้าใจข้อบัญญัติท้องถิ่น

	 วัตถุประสงค์ในการดำาเนินการจัดทำาข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น(ตามแนวทางผังเมืองเฉพาะ)

	 	 กรมโยธาธิการและผังเมือง	 โดยกองผังเมืองเฉพาะได้ดำาเนิน
การพัฒนาเมืองสำาหรับพื้นที่ต่างๆตามมาตรการผังเมืองเฉพาะ										
มาต้ังแต่ปี	พ.ศ.	2546	โดยจะดำาเนินการเป็น	2	ลักษณะควบคู่กันไป
คือมาตรการควบคุมการพัฒนา(การจัดทำาข้อบัญญัติท้องถ่ิน)	 และ
มาตรการส่งเสริมการพัฒนา	(โครงการอนุรักษ์		ฟื้นฟู		และพัฒนา
พื้นที่เพื่อการดำารงเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของเมือง)	เนื่องจากวิธี
การแก้ปัญหาของพื้นที่โดยกระบวนการทางผังเมืองจะต้องใช้ระยะ
เวลา	 มาตรการออกร่างเทศบัญญัติ	 เพื่อการควบคุมการก่อสร้าง
และการประกอบกิจกรรมบางประเภท	 จะช่วยตัดวงจรของปัญหา
รวมถึงปัญหาใหม่ที่จะเกิดขึ้นกับพื้นที่	 แล้วใช้กระบวนการฟื้นฟู
ชุมชนและโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณต่างๆ	ซึ่งเป็นมาตรการ
ส่งเสริมการพัฒนาเพื่อสร้างเมืองให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน	 เมื่อการ
ควบคุมและการพัฒนาดำาเนินการไปพร้อมกันแล้ว	 เมืองต่างๆก็จะ
ได้รับการพัฒนาและผู้อยู่อาศัยในเมืองก็จะได้รับประโยชน์จากการ
ผังเมืองอย่างเป็นรูปธรรมด้วยความรวดเร็ว

	 ดังนั ้นมาตรการควบคุมที ่จะออกใช้บังคับในพื ้นที ่
โดยข้อบัญญัติท้องถิ่นจึงดำาเนินการขึ้นก็เพื่อการควบคุมพื้นที่
ชุมชน	 มิให้เกิดการพัฒนาที่ขัดต่อรูปแบบการพัฒนาตามผังเมือง
รวมหรือผังเมืองเฉพาะที่ได้จัดทำาขึ้นและอยู่ในระหว่างการจัด
ทำาเป็นผังตามกฎหมาย	 ซึ่งข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ดำาเนินการอย่าง
เข้มข้นจะสามารถกำาหนดทิศทางการพัฒนาเมือง	สร้างภาพลักษณ์	
รวมถึงสร้างความยั่งยืนให้กับมรดกของชุมชนด้วยมาตรการที่
คล้ายกับเนื้อหาที่ผังเมืองเฉพาะต้องการควบคุม

“ข้อบัญญัติท้องถิ่น”
คืออะไร...

  
	 ข้อบัญญัติท้องถิ่น	 	 หมายความว่า	 	 กฎซึ่งออกโดย
อาศัยอำานาจนิติบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
กฎหมายจัดตั้งขึ้น	

	 กฎหมายควบคุมอาคารเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับใน
ท้องที่ที่มีความเจริญมีการก่อสร้างอาคารค่อนข้างหนาแน่น	
หากท้องที่ใดต้องการควบคุมการก่อสร้างอาคารให้มีความ
สวยงาม	 เป็นระเบียบเรียบร้อย	 มีความม่ันคงแข็งแรงและ
ปลอดภัย	จะต้องตราพระราชกฤษฎีกา	ให้ใช้บังคับพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร	 พ.ศ.2522	 ในท้องท่ีน้ันๆ	 เสียก่อน	 กฎหมาย
ควบคุมอาคารจึงจะมีผลบังคับใช้

	 นั่นหมายความว่าการจะออกข้อบัญญัติท้องถิ่น	
โดยอาศัยอำานาจตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร	 พ.ศ.	 2522	 จะสามารถทำาได้ก็ต่อเมื่อพื้นที่
ดังกล่าว	 อยู่ในเขตให้ใช้บังคับพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร	พ.ศ.	2522  

	 ข้อบัญญัติท้องถ่ินท่ีออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร	 พ.ศ.2522	 ส่วนใหญ่จะเป็นกฎหมายท่ีกำาหนด
รายละเอียดเฉพาะท้องถ่ินท่ีเน้นเฉพาะข้อกำาหนดงานทางด้าน
วิศวกรรมและสถาปัตยกรรมเพ่ือบริหารจัดการให้เกิดความม่ันคง
แข็งแรง	 ความปลอดภัย	 	 การป้องกันอัคคีภัย	 	 การสาธารณสุข	
การรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม	 การผังเมือง	 การสถาปัตยกรรม
และการอำานวยความสะดวกแก่การจราจรตลอดจนการอ่ืนท่ี
จำาเป็น	 เพ่ือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี	 โดยแต่ละท้องถ่ินเป็นผู้
พิจารณาดำาเนินการออกข้อบัญญัติท้องถ่ินดังกล่าวน้ีเอง
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	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	กับประโยชน์ของข้อบัญญัติท้องถิ่น

	 เนื่องจากการดำาเนินการผลักดันให้พระราชบัญญัติผังเมืองเฉพาะมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายนั ้น	 มีความซับซ้อน
ของกระบวนการตามกฎหมายและใช้ระยะเวลานานในการดำาเนินการ	 หากดำาเนินการตามขั ้นตอนการออกพระราชบัญญัติ
ผังเมืองเฉพาะอาจไม่ทันต่อการป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับพื้นที่ชุมชนและอาจเกิดปัญหาการพัฒนาที่ดินที่ขัดต่อแนวทางการ
พัฒนาเมืองที่ได้กำาหนดไว้ตามร่างผังเมืองเฉพาะ	 ทั้งเรื่องการกำาหนดความหนาแน่นของพื้นที่ในแต่ละบริเวณ	 ขนาดของการพัฒนา	
และรูปแบบของอาคารที่เหมาะสมกับลักษณะทางกายภาพและเอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของพื้นที่ในแต่ละบริเวณ	 ดังนั้นการจัดทำา
ข้อบัญญัติท้องถิ่น	จะมีประโยชน์กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		ดังนี้
	 1.กำาหนดกรอบการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารที่เหมาะสมกับพื้นที่ในแต่ละบริเวณ	 เพื่อป้องกันผลกระทบอันเกิดจากการ
ประกอบกิจกรรมที่ขัดแย้งกัน
	 2.จำากัดรูปแบบของการพัฒนาที่ไม่พึงประสงค์(การพัฒนาที่ส่งผลเสียกับความเป็นย่านเอกลักษณ์ของเมือง	 หรือทำาลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
	 3.ข้อบัญญัติท้องถิ่นช่วยป้องกันและดำารงรักษาไว้ซึ่งสุขภาพอนามัย		ความปลอดภัย	และความสะดวกสบายของผู้คนในชุมชน
	 4.ข้อบัญญัติท้องถิ่นจะเป็นแนวทางปฏิบัติ(ร่างผังเมืองชุมชนเป็นเพียงกรอบ)ให้กับการสร้างบ้านแปลงเมืองให้เมืองแห่งนั้น
พัฒนาไปตามทิศทางที่ชุมชนร่วมคิด	ร่วมฝัน	อย่างที่อยากจะให้เป็นในอนาคต(เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของเมือง)เป็นเมืองที่น่าอยู่	สวยงาม	
เป็นระเบียบเรียบร้อย	โดดเด่น	มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
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	การให้อำานาจ
  
	 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร	 พ.ศ.2522	 ให้อำานาจราชการส่วนท้องถิ่นในการดำาเนินการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นกำาหนด
เรื่องใดๆ	 เพื่อประโยชน์แห่งความมั่นคงแข็งแรง	 	 ความปลอดภัย	 	 การป้องกันอัคคีภัย	 	 การสาธารณสุข	 	 การรักษาคุณภาพ																	
สิ่งแวดล้อม	 	 การผังเมือง	 	 การสถาปัตยกรรม	 	 และการอำานวยความสะดวกแก่การจราจรในเขตพื้นที่ของตนได้	 โดยอาศัยอำานาจ
ตามความใน	มาตรา	9			และมาตรา10		แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร	พ.ศ.	2522		โดยมีนายกเทศมนตรีและนายกองค์การ	
บริหารส่วนตำาบลเป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่น			
	 การออกข้อบัญญัติท้องถิ่นโดยทั่วไป	มีการดำาเนินการ	3	รูปแบบ	ดังนี้

 รูปแบบที่	1	:	ในกรณีที่พื้นที่ยังมิได้มีการออกกฎกระทรวงกำาหนดเรื่องใดตามมาตรา	8	แล้วราชการส่วนท้องถิ่น	มีความ
ประสงค์จะออกข้อบัญญัติท้องถิ่นกำาหนดเรื่องต่างๆ	ให้ต้องปฏิบัติ	จะอาศัยอำานาจในการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นตามความในมาตรา	9	
วรรค	2

 รูปแบบที่	2	:	ในกรณีที่พื้นที่มีการออกกฎกระทรวงตามมาตรา	8	ใช้บังคับอยู่เดิมแล้ว	และราชการส่วนท้องถิ่น	มีความ
ประสงค์จะออกข้อบัญญัติท้องถิ่น	กำาหนดรายละเอียดเพิ่มเติม	จากที่ได้กำาหนดไว้ในกฎกระทรวง	โดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงท่ี
เคยออกไว้	จะอาศัยอำานาจในการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นตามความในมาตรา	10	วรรค	1

 รูปแบบที่	3	:	ในกรณีที่พื้นที่มีการออกกฎกระทรวงตามมาตรา	8	ใช้บังคับอยู่เดิมแล้ว	และราชการส่วนท้องถิ่น	มีความ
ประสงค์จะออกข้อบัญญัติท้องถิ่น	 กำาหนดรายละเอียดขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงที่เคยออกใช้บังคับอยู่ก่อนแล้ว	 เนื่องจากมีความ
จำาเป็นหรือมีเหตุผลพิเศษเฉพาะท้องถิ่น	จะอาศัยอำานาจในการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นตามความในมาตรา	10	วรรค	2

มาตรา	9	แห่งพรบ.ควบคุมอาคาร	พ.ศ.	2522	“ในกรณีที่ได้มีการออก
กฎกระทรวงกำาหนดเรื่องใดตามมาตรา	8	แล้ว	ให้ราชการส่วนท้องถิ่นถือ
ปฏิบัติตามกฎกระทรวงนั้น	เว้นแต่เป็นกรณีตามมาตรา	10”
มาตรา10แห่งพรบ.ควบคุมอาคารพ.ศ.2522“ในกรณีที่ได้มีการออก	
กฎกระทรวงกำาหนดเรื่องใดตามมาตรา	 8	 แล้ว	 ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมี
อำานาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นกำาหนดเรื่องนั้นได้”
	 (1)เป็นการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นกำาหนดรายละเอียด								
ในเรื่องนั้นเพิ่มเติมจากที่กำาหนดไว้ในกฎกระทรวง	 โดยไม่ขัดหรือแย้งกับ									
กฎกระทรวงดังกล่าว
	 (2)เป็นการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นกำาหนดเรื่องนั้นขัดหรือ
แย้งกับกฏกระทรวงดังกล่าวเนื่องจากมีความจำาเป็นหรือมีเหตุผลพิเศษ	

เฉพาะท้องถิ่น

ข้อกฎหมาย

	 ข้อบัญญัติท้องถิ่นจะช่วยให้ท้องถิ่นที่มีการวางและจัดทำาผังเมือง	เห็นผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมของการนำาผังเมืองมาเป็นเครื่อง
มือในการแก้ไขปัญหาควบคุมและชี้นำาการพัฒนาพื้นที่	 โดยอาศัยกลไกทางกฎหมายที่อยู่ในอำานาจหน้าที่ของกรมโยธาธิการและผังเมือง	 มาส่งเสริมและ
สนับสนุนกันให้เกิดการดำาเนินการเพื่อการพัฒนาพื้นที่ของชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล			ที่รวดเร็ว

การบรูณาการภารกิจ
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ตามมาตรา	9	(พรบ.ควบคุมอาคาร	พ.ศ.	2522)
ตัวอย่าง

องค์การบรหิารส่วนตำาบล เทศบาล

ตัวอย่าง	:	อบต.คลองขุด
(ตามมาตรา	9วรรค	2)

ตัวอย่าง	:	เทศบาลนครเชียงราย
(ตามมาตรา	9วรรค	2)

ตามมาตรา	10	(พรบ.ควบคุมอาคาร	พ.ศ.	2522)

“องค์ประกอบของข้อบัญญัติท้องถิ่น”
  
	 เพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจ	และการนำาไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติ	การยกร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น	จะอธิบายองค์ประกอบของ
ข้อบัญญัติท้องถิ่นเป็น	10	ส่วน	ดังนี้
 

 ส่วนที่	1	การอ้างถึงอำานาจตามความ	ใน	พรบ.ควบคุมอาคาร	พ.ศ.	2522	และ	กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	บทอาศัยอำานาจต้อง
อ้างมาตราต่างๆในรัฐธรรมนูญที่บัญญัติให้กระทำาได้โดยอาศัยอำานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายด้วย

องค์การบรหิารส่วนตำาบล เทศบาล

ตัวอย่าง	:	อบต.คลองขุด	
ตามมาตรา	10	วรรค	1	(กรณีออกเพิ่มเติม)

ตัวอย่าง	:	เทศบาลเมืองหัวหิน
ตามมาตรา	10	วรรค	1	(กรณีออกเพิ่มเติม)
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องค์การบรหิารส่วนตำาบล เทศบาล

ตัวอย่าง	:	อบต.คลองขุด	
ตามมาตรา	10	วรรค	2	(กรณีขัดหรือแย้ง)

ตัวอย่าง	:	เทศบาลเมืองหัวหิน
ตามมาตรา	10	วรรค	2	(กรณีขัดหรือแย้ง)

 ส่วนที่	2	ชื่อของข้อบัญญัติท้องถิ่น
	 การตั้งชื่อของข้อบัญญัติท้องถิ่น		จะตั้งตามวัตถุประสงค์ในการควบคุม	ตามอำานาจที่ให้ไว้ในมาตรา	8	วงเล็บต่างๆ	โดยทั่วไป
จะนิยมใช้	มาตรา	8(1)	,	8(7)	,	8(8)	,	8(10)	
            
 มาตรา	8(1)	ประเภท	ลักษณะ	แบบ	รูปทรง	สัดส่วน	ขนาด	เนื้อที่	และที่ตั้งของอาคาร
 
	 มาตรา	8(7)	ลักษณะ	ระดับ	ความสูง	เนื้อที่ของที่ว่างภายนอกอาคาร	หรือแนวอาคาร	
 
	 มาตรา	8(8)	ระยะหรือระดับระหว่างอาคารกับอาคารหรือเขตที่ดินของผู้อื่น	หรือระหว่างอาคารกับถนน	ตรอก	ซอย	ทางเท้า	
ทาง	หรือที่สาธารณะ
  
 มาตรา	8(10)	บริเวณห้ามก่อสร้าง	ดัดแปลง	รื้อถอน	เคลื่อนย้าย	และใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารชนิดใดหรือประเภทใด
  
  
	 	 ตัวอย่าง	:
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 ส่วนที่3	วันให้ใช้บังคับ
ข้อบัญญัติท้องถิ่นส่วนมากจะระบุวันให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา		เป็นต้นไป

 ส่วนที่4การเสริมอำานาจให้กับข้อบัญญัติท้องถิ่น		เนื่องจากกฎหมายที่มีอยู่ในประเทศไทย	ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ถือ
ปฏิบัติ	มีเป็นจำานวนมาก	(องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบ	พระราชบัญญัติมากกว่า	250	ฉบับ)
	 ข้อความในส่วนนี้จึงมีวัตถุประสงค์โดยตรงกับการใช้บังคับ	 เพื่อป้องกันความขัดแย้ง	 ในทางปฏิบัติ	 ของกฎหมายอื่นๆ	ที่อาจ
เกี่ยวข้องกับการบังคับปฏิบัติ	ที่เคยมีอยู่แล้วในพื้นที่	ข้อความส่วนนี้จึงควรมีไว้	ดังนี้
ตัวอย่าง	:

 ส่วนที่5	 การบรรยายเขต	 พื้นที่ควบคุมแต่ละบริเวณ	 ในข้อบัญญัติท้องถิ่น	 การใช้บังคับข้อบัญญัติท้องถิ่นตามกฎหมาย
ควบคุมอาคาร	จะกำาหนดการควบคุมเป็นบริเวณ	แทนการแบ่งย่าน
	 ตัวอย่าง	:

	 ข้อบัญญัติท้องถิ่น	มีการบรรยายเขต	2	รูปแบบ	คือแบบกฎหมายควบคุมอาคาร	และแบบกฎหมายผังเมือง	
	 	 -แบบกฎหมายควบคุมอาคาร	บรรยายโดยอ้างอิงระยะจากแนวเขตควบคุมอาคาร	ออกไปเป็นระยะกี่เมตร
	 	 -แบบกฎหมายผังเมือง	บรรยายเป็นบริเวณ	ตามหลักของการบรรยายเขต	โดยเรียงลำาดับบริเวณ	จากบนลงล่าง	 
	 	 และไล่บริเวณจากซ้ายไปขวา	ระบุว่า	ทิศไหน	จดอะไร
 
	 ตัวอย่าง	:	การบรรยายแบบกฎหมายควบคุมอาคาร

 

	 ตัวอย่าง	:	การบรรยายแบบผังเมือง
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 ส่วนที่6	 ข้อกำาหนดการควบคุมในแต่ละบริเวณ	 ส่วนน้ีเป็นส่วนท่ีสำาคัญท่ีสุดของข้อบัญญัติท้องถ่ิน	 เน่ืองจากเป็นรายละเอียด
ของการบังคับปฏิบัติสำาหรับแต่ละบริเวณ	ซ่ึงส่ิงท่ีบังคับปฏิบัติ	ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์		และเน้ือหาสาระของผังเมือง	ในบริเวณน้ันๆ
 
	 วิธีการเขียนข้อกำาหนดการควบคุม	มี	2	แบบ
 แบบที่	1	:	การห้าม	 	 การห้ามก่อสร้างอาคาร
	 	 	 	 	 การห้ามก่อสร้างอาคารและมีเงื่อนไขให้ปฏิบัติ

	 ตัวอย่าง	:	

 แบบที่2	:	การให้	หรือการอนุญาต		 การยกเว้น
	 	 	 	 	 การยกเว้นและมีเงื่อนไขให้ปฏิบัติ

	 	 ตัวอย่าง	:	
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 ส่วนที่7	ข้อกำาหนดอื่นๆ	ทั่วไปและข้อความท้ายข้อกำาหนด		เป็นข้อกำาหนดให้ปฏิบัติสำาหรับพื้นที่ทุกบริเวณ	ที่อยู่ในเขตให้ใช้
บังคับข้อบัญญัติท้องถิ่นฉบับนี้
        

	 ตัวอย่าง	:	ข้อกำาหนดอื่นๆทั่วไป	และข้อความท้ายข้อกำาหนด
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 ส่วนที่8	ผู้มีอำานาจลงนาม	ในข้อบัญญัติท้องถิ่นของพื้นที่ใดๆ	ก็คือ	ผู้บริหารของท้องถิ่นนั้นๆ	กรณีรูปแบบการปกครองเป็น
แบบองค์การบริหารส่วนตำาบล	ผู้มีอำานาจลงนาม	คือ	นายกองค์การบริหารส่วนตำาบล	กรณีรูปแบบการปกครอง	เป็นแบบเทศบาล	ผู้มี
อำานาจลงนามคือ	นายกเทศมนตรี
        

ตัวอย่าง	:	ผู้มีอำานาจลงนาม	เทศบาล ตัวอย่าง	:	ผู้มีอำานาจลงนาม	องค์การบริหารส่วนตำาบล

 ส่วนที่9	เหตุผล	ในการประกาศใช้	(จะมีหรือไม่มีก็ได้)
        
	 ตัวอย่าง	:
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 ส่วนที่10	แผนที่แนบท้ายร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น	ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร	จะเป็นแผนที่สี	ขาว-ดำา	
และจำาแนกความแตกต่างของพื้นที่แต่ละบริเวณด้วยเฉดสี	ขาว-ดำา	หรือลวดลายต่างๆ	เท่านั้น	ไม่มีการใช้สีอื่นๆจำาแนกความแตกต่าง
ของแต่ละบริเวณดังเช่น	แผนที่ท้ายกฎกระทรวงผังเมืองรวม
        

	 ตัวอย่าง	:

รูปแบบแผนที่แนบท้าย
แบบแบ่งบริเวณตามย่านการใช้อาคารแต่ละประเภท	
จำาแนกความแตกต่างแต่ละบริเวณด้วยการใช้สี

รูปแบบแผนที่แนบท้าย
ที่ประกาศตามพรบ.ควบคุมอาคาร

แบบแบ่งบริเวณด้วยการกำาหนดระยะควบคุม
จำาแนกความแตกต่างของแต่ละบริเวณด้วยลวดลาย	สีขาว	ดำา

รูปแบบแผนที่แนบท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำาบลคลองขุด
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ตัวอย่าง : เทศบัญญัติ เทศบาล
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ตัวอย่าง : ข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำาบล
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ส่วนที่ 2

กฎหมายที่เกี่ยวข้องและความเชื่อมโยงของกฎหมาย    

ที่ใช้จัดทำาข้อบัญญัติท้องถิ่น

P		a		r		t			2
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	 ความเชื่อมโยงระหว่างกฎหมายผังเมืองและ
กฎหมายควบคุมอาคาร

	 เนื่องจากพระราชบัญญัติการผังเมือง	 พ.ศ.2518	 มีขึ้น
โดยมีวัตถุประสงค์ให้เกิดการวางจัดทำาและดำาเนินการให้เป็นไป
ตามผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะในบริเวณเมืองและบริเวณ
ที่เกี่ยวข้อง	หรือชนบท	
	 ส่วนวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร	
พ.ศ.	 2522	 คือ	 ใช้เพ่ือการควบคุมการก่อสร้างอาคาร	 รวมถึง
ลักษณะทางกายภาพของอาคารเพื่อประโยชน์ของความแข็ง
แรง	 ความปลอดภัย	 การป้องกันอัคคีภัย	 การสาธารณสุข	
การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม	 การผังเมือง	 การสถาปัตยกรรม
และการอำานวยความสะดวกแก่การจราจร

	 นอกจากนี้กฎกระทรวงและข้อบัญญัติท้องถิ่นฉบับ
ต่างๆ	 ที่ออกภายใต้	 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร	 ยังสามารถ
กำาหนดรายละเอียดข้อบังคับให้ปฏิบัติด้านรูปลักษณ์อาคาร	
ขนาดสัดส่วน	เนื้อที่	ระดับ	และระยะของตัวอาคารได้	ดังนั้นการ
ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคารมาเป็นเครื่องมือส่งเสริมการ
พัฒนาเมือง	จึงเป็นสิ่งที่สามารถดำาเนินการได้

 1.	มาตรา	2	
 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร	พ.ศ.	2522	
สาระสำาคัญคือพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร	 พ.ศ.	 2522	 จะ
ไม่มีผลใช้บังคับโดยทันทีทั้งประเทศ	แต่จะต้องมีการตราพระราช
กฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร	 พ.ศ.	 2522	 เป็น
รายท้องที่	 เว้นแต่ท้องที่ใดที่ได้มีกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมือง
รวมหรือเคยมีกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม	 ก็ให้ถือว่า	
ท้องที่นั้น	มีพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร	พ.ศ.	2522	ใช้บังคับ
โดยอัตโนมัติ

	 2.	มาตรา	12
 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร	พ.ศ.	2522
สาระสำาคัญคือกฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น	 ที ่ออกตาม	
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร	 พ.ศ.	 2522	 ถ้าขัดหรือแย้งกับ
กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง	 ให้บังคับตามกฎหมายว่าด้วยการ
ผังเมือง

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

และความเชื่อมโยงของกฎหมาย

ที่ใช้จัดทำาข้อบัญญัติท้องถิ่น...

 3.การควบคุมอาคารตามพระราชบัญญัติค
วบคุมอาคาร	พ.ศ.	2522
	 มี		2		ลักษณะ	ดังนี้
	 (ก)	 ควบคุมอาคารในลักษณะที่เป็นมาตรฐานกลางและ
ใช้บังคับเป็นการทั่วไปในท้องที่	 ที่มีพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร	
พ.ศ.2522	 เช่น	 ในส่วนของการควบคุมความมั่นคงแข็งแรงของ
อาคารและวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับอาคาร	 (การรับน้ำาหนัก	 ความ
คงทน	ฯลฯ)	เป็นต้น	(มาตรา	8)
	 (ข)ควบคุมอาคารบางชนิดบางประเภทเฉพาะใน					บาง
พื้นที่(ใช้เฉพาะท้องที่)	 โดยออกเป็นกฎกระทรวง(มาตรา8)	
ประกาศกระทรวงมหาดไทย(มาตรา13)	 หรือ	 ข้อบัญญัติท้องถิ่น	
(มาตรา	9)	 เช่น	บริเวณโดยรอบพระราชวัง	 	พระตำาหนัก	บริเวณ		
เกาะรัตนโกสินทร์	เกาะสมุย		เกาะยาว		จังหวัดพังงา	บริเวณริมฝั่ง
ทะเลอำาเภอหัวหิน	และอำาเภอชะอำา	ฯลฯ
การควบคุมอาคารเฉพาะท้องที่ตามข้อ(ข)	 ซึ่งโดยปกติจะกำาหนด
วงรอบเป็นชั้นๆ	 ซึ่งในบางกรณีถ้าได้นำาข้อมูลในการศึกษาการ-
วางและจัดทำาผังเมืองมาเป็นปัจจัยสำาคัญ	 ในการกำาหนดควบคุม
อาคารในลักษณะนี้ตามศักยภาพของพื้นที่(โดยไม่จำาเป็นต้องทำา
เป็นวงรอบเป็นชั้นๆ)	 ก็จะทำาให้เกิดการควบคุมและชี้นำาการพัฒนา
ได้ตรงตามวัตถุประสงค์และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดสำาหรับการ
พัฒนาเมือง	เช่น	กรณีบริเวณโดยรอบสนามบินสุวรรณภูมิ	เป็นต้น	
(เป็นการนำาข้อมูลหรือหลักการวางผังเมืองมาเป็นองค์ประกอบใน
การออกกฎหมายควบคุมอาคาร)
 

ตัวอย่างการกำาหนดการควบคุมเป็นวงรอบ

paper4.indd   22 19/8/2553   16:28:15



ส่ว
นท

ี่ 2
กฎ

หม
าย
ที่เ
กี่ย

วข
้อง
แล

ะค
วา
มเ
ชื่อ
มโ
ยง
ขอ
งก
ฎห

มา
ยท

ี่ใช
้จัด
ทำา
ข้อ
บัญ

ญ
ัติท

้อง
ถิ่น

กองผังเมืองเฉพาะ
กรมโยธาธิการและผังเมือง

 23 

ตัวอย่างการกำาหนดการควบคุมเป็นบริเวณ

	 4.การวางและจัดทำาผังเมืองรวมซึ่งได้	
ประกาศใช้บังคับเป็นกฎกระทรวง
 มีข้อจำากัดในข้อกฎหมายว่ากฎกระทรวงผังเมืองรวม				
ไม่อาจกำาหนดลงในรายละเอียดของอาคารได้	 เช่น	 การควบคุม
รูปลักษณ์	 สีของอาคาร	 ฯลฯ	 แต่พื้นที่นั้นจำาเป็นต้องการกำาหนด
รูปแบบการพัฒนาในทุกๆด้าน	 เหมาะสมกับเอกลักษณ์และ
อัตลักษณ์ชุมชน	 จึงมีความจำาเป็นที่จะต้องดำาเนินการควบคุม
อาคารและสิ่งก่อสร้างให้เกิดความเป็นเอกภาพกลมกลืนกัน	
ก็สามารถออกเป็นกฎหมายโดยอาศัยกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคารได้
	 ตัวอย่าง	 เช่น	 กรณีการควบคุมรูปลักษณ์อาคารบาง
ประเภทบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์	 เกาะสมุย	 ฯลฯ	 (กฎหมาย
ควบคุมอาคารเสริมกฎหมายผังเมือง)

	 5.กรณีการออกกฎหมายโดยอาศัย							
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร	พ.ศ.2522
	 ในส่วนที่เกี่ยวกับการรักษาสภาพแวดล้อม(ไม่ใช่ใน
ส่วนของความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร)	 เช่น	 F.A.R.	 ระยะ
ถอยร่นจากริมฝั่งแม่น้ ำา	 ลำาคลอง	 หรือริมทางหลวงแผ่นดิน
ซึ่งกฎหมายควบคุมอาคาร(กฎกระทรวงฉบับที่	55)	ได้กำาหนดไว้
เป็นมาตรฐานกลางแล้ว	 โดยใช้ควบคุมเหมือนกันหมดในทุกพื้นที่	
แต่ในการวางและจัดทำาผังเมืองซึ่งมีการศึกษาไว้เป็นการเฉพาะ	
และพื้นที่นั้นจะต้องดูแลเป็นพิเศษ	 กฎกระทรวงผังเมืองก็อาจจะ
กำาหนดให้แตกต่างไปจากมาตรฐานกลางของกฎหมายควบคุม
อาคารได้ฯลฯ	(กฎหมายผังเมืองเสริมกฎหมายควบคุมอาคาร)

กฎกระทรวงควบคุมอาคารฉบับที่	55	พ.ศ.	2543	
 
	 กฎกระทรวงควบคุมอาคารฉบับที่	 55	 เป็นกฎหมาย
ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร	 พ.ศ.	 2522		
มีเนื้อหาเกี่ยวกับการกำาหนดลักษณะ	 	 แบบ	 	 รูปร่าง	 	 สัดส่วน		
เนื้อที่	 ที่ตั้งของอาคาร	 ระดับ	 เนื้อที่ของที่ว่างภายนอกอาคาร	
หรือแนวอาคาร	 และระยะหรือระดับระหว่างอาคาร	 กับอาคาร
หรือเขตที่ดินของผู้อื่น	หรือระหว่างอาคารกับถนน	ทางเท้าหรือที่
สาธารณะ		เป็นต้น

 

	 6.กรณีกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
ซึ่งสิ้นสุดระยะเวลาการใช้บังคับ
	 แต่ยังไม่สามารถออกกฎกระทรวงใช้บังคับต่อเนื่องได้	
ก็อาจจะให้มีการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นโดยอาศัยกฎหมาย
ควบคุมอาคาร	 เพื ่อควบคุมอาคารบางประเภทไว ้จนกว่า
กฎกระทรวงผังเมืองฉบับใหม่ประกาศใช้บังคับ	 ซึ ่งจะเป็นการ
ช่วยลดปัญหาการหมดอายุใช้บังคับ	 กฎกระทรวงผังเมืองรวมใน
ช่วงที่เป็นสูญญากาศของกฎหมาย

	 7.การอุทธรณ์คำาสั่งไม่อนุญาตให้ก่อสร้าง	
อาคารของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
	 โดยอาศัยเหตุผลของกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ก็อาจจะขอข้อมูล
หรือเชิญเจ้าหน้าที่ที่ดำาเนินการในด้านผังเมืองเพื่อร่วมชี้แจงถึง
เจตนารมณ์ต่างๆเพิ่มเติมก็จะทำาให้คณะกรรมการพิจาณาอุทธรณ์
ได้รับข้อมูลและเจตนารมณ์	เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาได้
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	 กฎหมายฉบับอื่นๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 กับการจัดทำา
ข้อบัญญัติท้องถิ่น

		 นอกจากกฎหมายผังเมืองและกฎหมายควบคุม
อาคาร	 ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดทำาข้อบัญญัติท้องถิ่นแล้ว
ยังมีกฎหมายอื่นซึ่งจำาเป็นต้องรู้ก่อนการดำาเนินการจัดทำาข้อ
บัญญัติท้องถิ่นในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		ดังนี้
  

 กฎหมายการขุดดินและถมดิน
		 พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน	 พ.ศ.	 2543	 ให้
ใช้บังคับในท้องที่ใด	 ก็เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอันตรายที่จะ
เกิดจากการขุดดินถมดิน	 ถ้าการขุดดินหรือถมดินอาจก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคล	 หรือก่อให้เกิดอันตรายต่อ
ประชาชน		
	 โดยอาศัยอำานาจตามมาตรา6ซึ่ งบัญญัติว่ า เพื่อ
ประโยชน์ในการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง	
ตลอดจนการอื่นที่จำาเป็นเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้	

 กฎหมายสิ่งแวดล้อม
	 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ	 พ.ศ.	 2535	 มีสาระสำาคัญที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ควบคุมสภาพแวดล้อมในพื้นที่ท่องเที่ยว	การดำาเนินการตามพระ
ราชบัญญัติฉบับนี้	จะแบ่งเป็น	2	ลักษณะ	คือ
 ลักษณะที่1เป็นการกำาหนดเขตอนุรักษ์และพื้นที่
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม		จะกระทำาในพื้นที่	ที่มีสภาพธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอันควรอนุรักษ์	เช่น	พื้นที่อนุรักษ์เกษตรกรรม
เขตสงวนเพื่อการท่องเที่ยว	 ฯลฯ	 โดยมีเจตนาเพื่อป้องกันและ
ฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ	
 ลักษณะที่2	เป็นการกำาหนดเขตควบคุมมลพิษจะดำาเนิน
การสำาหรับพื้นที่ที่เกิดปัญหามลพิษซึ่งส่งผลกระทบเสียหายต่อ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม	 เช่น	 น้ำาเสีย	 ขยะมูลฝอย	 	 สภาพแวดล้อม
เสื่อมโทรม		เพื่อให้ปัญหานั้นๆได้รับการแก้ไขที่รวดเร็วทันการณ์

 กฎหมายสาธารณสุข
 พระราชบัญญัติการสาธารณะสุข	ปี	พ.ศ.	2535	
พระราชบัญญัตินี้มุ่งหมายให้มีการควบคุมดูแลเกี่ยวกับเรื่องสิ่ง
ปฏิกูล	 อาหารสุขลักษณะของอาคาร	 ควบคุมกิจการต่างๆ	 ที่จะ
ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ	 เช่น	 ตลาด	 สถานที่จำาหน่ายสุรา		
สถานที่จำาหน่ายอาหาร		สถานที่สะสมอาหาร	เป็นต้น
	 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของชุมชนเมือง		ปี	พ.ศ.	2535

 พระราชบัญญัตินี้มีสาระสำาคัญเกี่ยวกับการกำาหนดให้
ผู้ครอบครองอาคาร	 	 ห้องแถว	 	 ห้างร้าน	 	 โรงงาน	 โรงแรม
โรงมหรสพ	หรือภัตตาคาร	 ดูแลรักษาความสะอาดทางเท้า
หน้าอาคาร	 พระราชบัญญัติฉบับน้ีสามารถนำามาใช้ในการพัฒนา
ทางด้านผังเมืองได้ในกรณีที่ผู้ครอบครองอาคารปล่อยให้อาคาร	
ห้างร้าน		โรงงาน		โรงแรม		โรงมหรสพ		หรือภัตตาคาร	เกิดความ
ทรุดโทรม	 มีสภาพที่ชำารุด	 เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำานาจสั่งให้ผู้
ครอบครองจัดการรื้อถอนได้	

 กฎหมายสถานบริการ
	 พระราชบัญญัติสถานบริการ	 พ.ศ.2509	 เป็นกฎหมาย
ที่มีเจตนารมณ์	 เพื่อควบคุม	 สถานบริการ	 ไม่ให้ประกอบกิจการ
มุ่งไปในทางที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย	 ศีลธรรม	 วัฒนธรรมและ
ประเพณีอันดีงามของชาติ	

 กฎหมายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
	 พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	
พ.ศ.2550	 นี้	 มีขึ้นเพื่อรวบรวมหน่วยงานที่มีหน้าที่หลักในการ
ดำาเนินการป้องกัน		บรรเทา	ฟื้นฟู	สาธารณภัยและอุบัติภัย	เข้าไว้
ด้วยกัน	พร้อมทั้งกำาหนดอำานาจหน้าที่	สำาหรับการอำานวยการและ
การบริหารจัดการการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมี
ทิศทางเดียวกัน		

 กฎหมายที่เกี่ยวกับการล่วงล้ำาลำาน้ำา	
	 พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำาไทย	พ.ศ.	2456	นี้
ควบคุมการเดินเรือและการล่วงล้ำาลำาน้ำาในพื้นที่นอกจากนี้
ยั งกำาหนดวิธีการป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการ
เดินเรือ	ซึ่งมีสาระที่เกี่ยวข้องกับการคมนาคมขนส่ง	การใช้ที ่ดิน	
การควบคุมการก่อสร้างอาคารและสิ่งแวดล้อมกฎหมายฉบับนี้มี
ข้อกำาหนดที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการก่อสร้าง	คือ	ห้ามมิให้ผู้ใด
ปลูกสร้างอาคาร		หรือสิ่งก่อสร้างใด	ล่วงล้ำาเข้าไปเหนือน้ำา		ในน้ำา		
หรือใต้น้ำา	ของแม่น้ำา	ลำาคลอง	บึง	อ่างเก็บน้ำา		ทะเลสาบ		อันเป็น
ทางสัญจรของประชาชนหรือที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน	 หรือ
ทะเลภายในน่านน้ำาไทย		

 กฎหมายจัดสรร
	 พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน	พ.ศ.	2543	
เป็นกฎหมายที่ อยู ่ ในความดูแลรับผิดชอบของกรมที่ดิน
มีวัตถุประสงค์เพื่อกำาหนดมาตรการในการคุ้มครองผู้ซื้อที่ดิน
จัดสรร	 โดยเฉพาะการได้สิทธิในท่ีดินจัดสรรและการกำาหนดให้มี
ผู้รับผิดชอบบำารุงรักษาสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ		

paper4.indd   24 19/8/2553   16:28:15



ส่วนที่ 3

การกำาหนดแนวทางการพัฒนาเมือง

และมาตรการควบคุมพื้นที่

P		a		r		t			3

paper4.indd   25 19/8/2553   16:28:15



กา
รก
ำาห
นด

แน
วท
าง
กา
รพ
ัฒ
นา
เม
ือง
แล

ะม
าต
รก
าร
คว
บค

ุมพ
ื้นท

ี่
ส่ว

นท
ี่ 3

กองผังเมืองเฉพาะ
กรมโยธาธิการและผังเมือง

 26 

 ผังเมืองเฉพาะมีลักษณะเด่นตรงที่เป็นผังซึ่งกำาหนดให้มีการปฏิบัติการต่างๆตามนโยบายที่ได้วางไว้โดยมีเครื่องมือ
ที่ใช้สำาหรับกำากับการปฏิบัติ	 2	 ตัวหลักๆ	 คือ	 แผนผังเพื่อการพัฒนาทางด้านกายภาพ	 ควบคู่กับโครงการดำาเนินการ	 (ทั้งโครงการ
พัฒนาเมืองและมาตรการด้านกฎหมายต่างๆ)	 โดยแผนผังและโครงการดำาเนินการต่างๆ	 จะมีเนื้อหาที่ลงรายละเอียดเฉพาะ	 มีการ
แสดงตำาแหน่งโครงการพัฒนาที่ชัดเจนว่าจะทำาอะไร	 ที่ไหน	 อย่างไร	 รวมถึงการกำาหนดประเภทของการใช้ประโยชน์ที่ดิน	 และเงื่อนไข
ที่เกี่ยวกับการกำาหนดความหนาแน่นของอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง	 ขนาดแปลงที่ดิน	 ขนาด	สัดส่วน	และรูปลักษณ์ของอาคาร	 เพื่อการ
พัฒนาและดำารงรักษาบริเวณเฉพาะแห่ง	 และมีการกำาหนดรายละเอียดที่ลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในกรรมสิทธิ์ที่ดิน	 ตลอดจน
อสังหาริมทรัพย์จากเจ้าของเดิม	 ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการดำาเนินการและการก่อสร้างตามที่ผังเมืองเฉพาะกำาหนดไว้	 อันจะเป็นส่วนสำาคัญ
ที่จะทำาให้เมืองหรือพื้นที่เฉพาะแห่งสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมือง	 โครงการพัฒนาเมืองตามแนวทางของผังเมืองเฉพาะ	

โดยทั่วไปแบ่งเป็น	2	ส่วนหลัก	ได้แก่	ส่วนของการควบคุมรูปแบบการพัฒนา	และส่วนของการส่งเสริมการพัฒนา
 

การกำาหนดแนวทางการพัฒนาเมือง

และมาตรการควบคุมพื้นที่
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	 ในส่วนของการควบคุมรูปแบบการพัฒนาเป็นการกำาหนด
แนวทางการควบคุมดูแลพื้นที่ด้วยการออกมาตรการต่างๆ
เพื่อป้องกันกิจกรรมที่ไม่พึงประสงค์หรือขัดแย้งต่อแนวทางการ
พัฒนาเมือง	 ซึ่งโดยทั่วไปการควบคุมรูปแบบการพัฒนา	 โดย
พระราชบัญญัติการผังเมือง	พ.ศ.2518	จะเป็นการกำาหนด
ประเภทกิจการหรือกิจกรรมการใช้ประโยชน์ในที่ดิน	 ที่อนุญาต
หรือไม่อนุญาต	ให้ประกอบการในท่ีดินแต่ละบริเวณ	การควบคุม
รูปแบบการพัฒนาโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร	พ.ศ.	2522	
ส่วนใหญ่จะเป็นการกำาหนดการควบคุมการก่อสร้าง	 โดยระบุเป็น
ประเภทและขนาดอาคารที่ห้ามก่อสร้างหรืออนุญาตให้ก่อสร้าง
ได้ในแต่ละบริเวณ	 ส่วนการควบคุมรูปแบบการพัฒนา	 โดย
พระราชบัญญัติการขุดและถมดิน	 พ.ศ.	 2543	 นั้น	 จะเป็นการ
ควบคุมเกี่ยวกับการปรับระดับพื้นที่	 	 การขุดดิน	 และการถมดิน
ในแต่ละบริเวณ	

	 สว่นการส่งเสริมการพัฒนา	 เป็นการกำาหนดแนวทาง
การพัฒนาพ้ืนท่ีในแต่ละบริเวณอย่างสอดคล้องเหมาะสมกับเมือง
หรือชุมชนน้ันๆ	 ท้ังน้ีการพัฒนาตามผังเมืองเฉพาะ	 ยึดหลักการ
 

“ต้องสร้างความชัดเจนและเป็นทีย่อมรับต่อผู ้เกีย่วข้อง

ตั ้งแต่ขัน้ตอนในการกำาหนดนโยบายและวัตถปุระสงค์”

 

 

	 สำาหรับวิธีการที่ใช้เพื ่อการพัฒนาเมือง	 โดยสากลจะ
แบ่งเป็น	 3	 รูปแบบ	 คือ	 การฟื้นฟูเมือง(Urban	 Renewal),
การพัฒนาเมือง(Urban	 Development)	 และการสร้าง
เมืองใหม่(New	 Town)	 โดยไม่ว่าจะใช้วิธีการใด	 เพื่อการ
พัฒนาเมือง	 หลักการของผังเมืองเฉพาะกำาหนดให้ต้องมีแผนผัง	
และโครงการพัฒนาด้านต่างๆ	 อย่างครบถ้วนทั้งระบบ	 ตัวอย่าง
เช่น	 โครงการจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดิน	 ,	 โครงการพัฒนา
ระบบคมนาคมขนส่ง,โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค-
สาธารณูปการที่สอดคล้องกับย่านการใช้ประโยชน์ที่ดินในแต่ละ
บริเวณ,	โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะแห่ง	เฉพาะบริเวณ	,	โครงการ
ออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์	 ฯลฯ	 และต้องมีการจัดทำาแผนงาน
เพื่อพัฒนาโครงการต่างๆ	 ตามลำาดับความสำาคัญ-เร่งด่วนในการ
พัฒนา(Phasing	Plan)	ให้เป็นไปตามผัง

	 เนื่องจากการวางและจัดทำาผังเมืองเฉพาะตามกฎหมาย	
ต้องตราเป็นพระราชบัญญัติเพื่อใช้บังคับ	 จึงมีขั้นตอนการดำาเนิน
งานในส่วนของการนำาเข้าสู่กระบวนการใช้บังคับตามกฎหมายที่
ใช้ระยะเวลานาน	 ส่งผลให้การกำาหนดมาตรการควบคุมพื้นที่
และโครงการพัฒนาต่างๆที่วางไว้	 ไม่สามารถเป็นเครื่องมือที่มี
ประสิทธิภาพในการป้องกันแก้ไขปัญหา	 และพัฒนาพื้นที่ได้ทันกับ
การพัฒนาในกระแสโลกาภิวัฒน์ที่สถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว	 จึงมักเกิดปัญหาว่า	 กรมโยธาธิการและผังเมือง
ไม่สามารถดำาเนินการให้เป็นไปตามร่างผังเมืองเฉพาะที่วางไว้ได้
กับทุกๆ	พื้นที่

 เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว	 สำาหรับพื้นที่ที่มีความจำาเป็น
เร่งด ่วน	 กรมโยธาธิการและผังเมืองจึงเห็นควรให้มีการนำา
มาตรการด้านกฎหมายอย่างอื่น	 ที่สามารถดำาเนินการได้อย่าง
รวดเร็ว	 มาใช้เพ่ือช่วยแก้ปัญหาในระหว่างดำาเนินการวางและจัดทำา
ผังเมืองเฉพาะ	 เครื่องมือทางด้านกฎหมายที่มีความเหมาะสมและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถดำาเนินการได้เอง	 คือ	 การออก
ข้อบัญญัติท้องถิ่น	 โดยอาศัยอำานาจตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร	พ.ศ.2522		ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือทางกฎหมายท่ีสามารถ
ลงรายละเอียดในส่วนของมาตรการควบคุมได้เกือบทุกประเด็น
ตามแนวทางท่ีกำาหนดไว้ในร่างผังเมืองเฉพาะ	 ท้ังน้ีข้อบัญญัติท้องถ่ิน
ยังเป็นกฎหมายท่ีให้อำานาจองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการกำากับ
ดูแลพ้ืนท่ีและยังไม่มีการหมดอายุการใช้บังคับ	 จึงไม่เกิดช่องว่างทาง
กฎหมาย	ท่ีต้องการผลต่อเน่ืองของการปฏิบัติในระยะยาว	
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	 ดังนั้นการดำาเนินการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นตามแนวทางผังเมืองเฉพาะ	 จึงเป็นเครื่องมือในส่วนของการควบคุมรูปแบบ
การพัฒนาพื้นที่	 เพื ่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถใช้กำากับดูแลพื้นที่ได้ในเบื้องต้น(ในระหว่างการนำาร่างผังเมืองเฉพาะ
ไปสู่กระบวนการตามกฎหมาย	 และประกาศใช้บังคับ)ตามเจตนารมณ์ของร่างผังเมืองเฉพาะ	 โดยดำาเนินงานควบคู่ไปกับการจัดทำา
โครงการพัฒนาด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง	 ซึ่งเป็นส่วนช่วยให้ท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถดำาเนินการพัฒนาเมืองให้สอดคล้อง
กับที่กำาหนดไว้ตามร่างผังเมืองเฉพาะได้เช่นเดียวกัน

	 เมื่อเข้าใจในหลักการหรือแนวความคิดของการพัฒนาเมืองตามผังเมืองเฉพาะแล้ว	 ควรมาศึกษาในรายละเอียดของการ
กำาหนดแนวทางการควบคุมรูปแบบการพัฒนาพื้นที่ด้วยข้อบัญญัติท้องถิ่น		และการส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่		ในส่วนต่อไป

 

 

 
  

 การพัฒนาเมืองตามผังเมืองเฉพาะ 

1. มาตรการเชิงควบคุม 2. มาตรการส่งเสริมการพัฒนา 

ผัง/นโยบายการพัฒนาพื �นที� ข้อบญัญัติท้องถิ�น 

 

- รูปแบบทางสถาปัตยกรรม(รูปทรงหลังคา รูปทรง 

  อาคาร สีหลังคา สีอาคาร องค์ประกอบอาคาร ฯลฯ ) 

- ควบคุมเรื�องป้าย 

- กจิกรรมการใช้ประโยชน์ที�ดนิ , ประเภทอาคาร 

- อัตราส่วนพื �นที�โล่งต่อแปลงที�ดนิ(OSR.) 

- สัดส่วนพื �นที�อาคารรวมต่อแปลงที�ดนิ(FAR.) 

- ความสูงของอาคาร 

- ระยะถอยร่นของอาคาร 

 1. สิ�งแวดล้อมชุมชน สะอาด 

สวยงาม เป็นระเบียบ 

 

 2. ชุมชนเข้มแขง็       

   พึ�งตนเองได้ 

 3. ส่งเสริมสุขภาพ และ 

   สุขลักษณะของประชาชน 

 จัดทาํโครงการเพื�อพัฒนา

สภาพแวดล้อมชุมชน 

4. โครงสร้างพื �นฐาน 

    สะดวก ปลอดภัย   

  ประหยัด โลกาภวัิฒน์ 

 พัฒนาทรัพยากรการท่องเที�ยว     

เพื�อสร้างงาน เพิ�มรายได้ให้ชุมชน 

 จัดหาพื �นที�นันทนาการ และ

พื �นที�กิจกรรมของเมือง 

 
บรูณาการโครงการพัฒนา

โครงสร้างพื �นฐานของทกุ

หน่วยงานเข้าด้วยกัน เพื�อ

บริการชุมชนและนักท่องเที�ยว 

ตัวอย่าง :
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 เนื้อหาที่จะควบคุมในข้อบัญญัติท้องถิ่น
	 ข้อบัญญัติท้องถ่ินเป็นเคร่ืองมือในการควบคุมการพัฒนา
พ้ืนท่ี	 ท่ีออกมาใช้บังคับโดยอาศัยอำานาจตามความใน	 มาตรา	 9	
และมาตรา	 10	 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร	 พ.ศ.2522		
ซึ่งพระราชบัญญัติฉบับนี้	 มีขอบเขตหรือรายละเอียดเนื้อหา
ที่สามารถบังคับปฏิบัติได้	เป็นการเฉพาะเรื่อง	ดังนี้
	 o	ประเภทอาคาร	/	การประกอบกิจกรรมในอาคาร
	 o	ขนาด/ความหนาแน่น	ของการพัฒนา	
	 -	ขนาดพื้นที่ใช้สอยอาคาร
	 -อัตราส่วนพื้นที่เปิดโล่งต่อพื้นที่แปลงที่ดิน(O.S.R.)
	 -อัตราส่วนพ้ืนท่ีอาคารรวมต่อพ้ืนท่ีแปลงท่ีดิน(F.A.R.)
	 -ความสูงของอาคาร
	 -ระยะถอยร่น(Setback)
	 o	ระยะหรือระดับของอาคาร
	 o	 รูปแบบทางสถาปัตยกรรม	 (รูปทรงหลังคา	 รูปทรง
อาคาร		สีหลังคา		สีอาคาร		วัสดุประกอบอาคาร		องค์ประกอบ
ต่างๆ	ของอาคาร	ฯลฯ	)
	 o	ควบคุมเรื่องป้าย(ขนาด	รูปแบบ	ตำาแหน่งการติดตั้ง		
ความมั่นคงแข็งแรง)
	 o	องค์ประกอบอื่นๆที่จำาเป็นเพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์
ของการออกข้อบัญญัติ

 การกำาหนดแนวทางการควบคุมรูปแบบการพัฒนา
ด้วยข้อบัญญัติท้องถิ่น...

ข้อดี/จุดเด่นของข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคารโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ประโยชน์แก่การผังเมือง
	 ข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคารเป็นกฎหมายที่ไม่มีการหมดอายุการใช้บังคับ	
ทำาให้ ไม่ เกิดภาวะสูญญากาศของการกำากับดูแลการใช้
ประโยชน์พื ้นที ่ให้เป็นไปตามกฎหมาย	 เว ้นแต่จะมีการออก
กฎกระทรวงควบคุมอาคารใหม่ใช้บังคับซึ่งจะทำาให้เกิดความ
ต่อเน่ืองในมาตรการควบคุมและกำากับดูแลการพัฒนาพ้ืนท่ี
มาตรการเชิงควบคุมตามร่างผังเมืองเฉพาะท่ีดำาเนินการแล้วเสร็จ		
สามารถถูกนำาไปใช้บังคับและปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม	โดย
การตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลหรือข้อบัญญัติองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น(ออกตามความในมาตรา	9	หรือมาตรา	10	แห่ง		
พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร	 พ.ศ.	 2522)	 เป็นการส่งเสริมบทบาท
ขององค์กรปกครองท้องถ่ิน	 ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการนำาร่างผังเมือง
เฉพาะไปสู่การปฏิบัติและบังคับใช้อย่างเป็นรูปธรรม	 โดยอาศัย
กฎหมายท่ีอยู่ในกำากับดูแลของกรมฯฉบับอื่น	 เพื่อช่วยแก้ปัญหา
หลักของกระบวนงานการจัดทำาผังเมืองเฉพาะ(ที่มักติดขัดและ

ล่าช้าในขั้นตอนกฎหมาย)	 ในการที่จะช่วยควบคุมหรือกำาหนด
ทิศทางการพัฒนาพื้นที่ได้อย่างทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วในยุคโลกาภิวัตน์

	 นอกจากนี้ ข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร	 ยังสามารถกำาหนดรายละเอียด
ไปถึงเร่ืองการควบคุมขนาดของการพัฒนา	(รูปทรง		ขนาด		ความสูง	
และมวลอาคาร)	 :	 โดยการกำาหนดระยะถอยร่น(Setback)	
ระหว่างอาคาร	 เขตที่ดิน	 และเขตทางสาธารณะ	 ช่วยให้เกิด
ช่องว่างระหว่างอาคารเพื่อการถ่ายเทมวลอากาศภายในเมือง
(ตอบสนองการแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน)และยังจะเป็นการช่วย
เปิดช่องมองทิวทัศน์และลดความหนาแน่นแก่เมือง(สร้างให้เกิด
ความเป็นเมืองน่าอยู่)	 นอกจากนี้กฎหมายควบคุมอาคารสามารถ
กำาหนดลักษณะอาคารในแต่ละบริเวณผ่าน	 F.A.R.	 ,	 B.C.R.,	
ระยะและระดับต่างๆของอาคาร,การเว้นว่าง-การถอยร่น,
การยกระดับพื้นชั้นล่างของอาคาร	และความสูงของอาคารได้	ทำาให้
ท้องถิ่นสามารถควบคุมการพัฒนาพื้นที่ของตนให้เป็นไปอย่าง
สอดคล้องกับโครงสร้างของเมือง	เมืองเกิดการพัฒนาท่ีมีเอกลักษณ์
เฉพาะสำาหรับแต่ละย่าน	 อันเป็นเป้าหมายของการพัฒนาพื้นที่
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ในอนาคตซึ่งการควบคุมในบางเรื่องไม่สามารถทำาได้หากต้อง
บังคับใช้โดยออกเป็นกฎกระทรวงผังเมืองรวมเพียงอย่างเดียว
และประเด็นที่สำาคัญคือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกอย่างสอดคล้อง
กันระหว่างกฎหมายผังเมือง,กฎหมายควบคุมอาคารและ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องจะลดความยุ่งยาก(การบังคับปฏิบัติ
ที่ไม่ตรงกัน)ให้กับท้องถิ่นในฐานะผู้ที่ต้องปฏิบัติและบังคับใช้
กฎหมายรวมทั้งลดผลกระทบกับประชาชนในพื ้นที ่	 เนื ่องจาก
จะมีความชัดเจนในการปฏิบัติ	อีกทั้งข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออก
โดยท้องถิ่นผู ้ต้องดำาเนินการใช้บังคับกฎหมายเองนั้น	 จะเป็น
ผู้ที ่มีความเข้าใจในสภาพปัญหาและเงื่อนไขของพื้นที่ของตน
เป็นอย่างดี	การออกข้อกำาหนดต่างๆจึงเป็นไปอย่างรอบคอบและ
เหมาะสมกับการใช้บังคับปฏิบัติในพื้นที่	เมื ่อข้อบัญญัติที ่ออก
อย่างเหมาะสมก ับสภาพการณ์	จะสง่ผลใหข้อ้บ ญัญัติท้องถิ่นที่
จัดทำาขึ้นนั้นถูกนำาไปปฏิบัติและบังคับใช้อย่างยั่งยืนต่อไปใน
อนาคต

สิ่งที่ต้องรู้ก่อนการดำาเนินการจัดทำาข้อบัญญัติท้องถิ่น

	 1.พื้นที่ที ่จะดำาเนินการ	อยู่ในเขตให้ใช้บังคับพระราช
บัญญัติควบคุมอาคาร	พ.ศ.	2522	หรือไม่
	 -พื้นที่ที่จะดำาเนินการ	มีการตราพระราชกฤษฎีกาให้ใช้
บังคับพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร	พ.ศ.	2522	หรือไม่หากยัง
ไม่มี	 พื้นที่แห่งนั้นจะไม่สามารถออกข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร	พ.ศ.	2522	ได้	เนื่องจาก
พื้นที่ดังกล่าวไม่ได้อยู่ในเขตให้ใช้บังคับพระราชบัญญัติควบคุม
อาคารฯ	การจะออกข้อบัญญัติท้องถิ่นโดยอาศัยอำานาจ	แห่ง
พระราชบัญญัติควบคุมอาคารในพื้นที่ใด	ต้องดำาเนินการออก
พระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร	
พ.ศ.	2522	ในพื้นที่นั ้นก่อน	ซึ่งระยะเวลาที่ใช้ในการดำาเนินการ
ตราพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร	
ประมาณ	1	ปี	(ดูขั้นตอนการตราพระราชกฤษฎีกา)
	 -หากพื้นที่ที่ดำาเนินการ	 ยังไม่เคยมีการตราพระราช
กฤษฎีกาให้ใช้บังคับพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร	 พ.ศ.	 2522	
แต่พื้นที่นั้นอยู่ในเขตให้ใช้บังคับพระราชบัญญัติการผังเมือง	
พ.ศ.	2518	จะถือว่าพ้ืนท่ีแห่งน้ัน	เป็นเขตควบคุมอาคารโดยอัตโนมัต1 

ท้องถ่ินสามารถออกข้อบัญญัติท้องถิ่นได้เลย(ไม่ต้องเสียเวลา
ประกาศเป็นเขตควบคุมอาคารก่อนี)โดยอาศัยอำานาจตามความ
ในมาตรา		9	หรือ	10		

 1 มาตรา	 2	 แห่ง	 พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร	 พ.ศ.	 2522	 แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา	
4	วรรค	2	ของ	พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร	(ฉบับที่	3)	พ.ศ.	2543	“สำาหรับเขตท้อง
ที่ที่ได้มีการประกาศให้ใช้บังคับผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองหรือ
เขตท้องที่ที่ได้เคยมีการประกาศดังกล่าว	 ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้บังคับตามเขตของ
ผังเมืองรวมนั้นโดยไม่ต้องตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

	 2.พื้นที่ที่จะดำาเนินการ	 มีกฎหมายฉบับอื่นๆ	 ใช้บังคับ
อยู่เดิมในพื้นที่หรือไม่
	 3.เขตการปกครองของพื ้นที ่ 	 ท ี ่จะดำาเนินการออก
ข้อบัญญัติท้องถิ่น	เป็นอย่างไร	(คาบเกี่ยวกันหรือไม่)
	 4.ความสำาคัญของพื้นที่แต่ละบริเวณในชุมชน	/	จุดเด่น
หรือเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของชุมชนที่ต้องการดำารงรักษา
	 5.สภาพปัญหาหลักของพื้นที่คืออะไร
	 6.วัตถุประสงค์ในการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองท้องถิ่น

แนวความคิดและหลักการ

ในการจัดทำาร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น
 
	 ในการจัดทำาร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นควรจะให้ความ
สำาคัญกับสวัสดิภาพของชุมชน	ภาพลักษณ์ของเมือง	พ้ืนท่ีโล่ง	พื้นที่
สีเขียว	 พื้นที่ของระบบนิเวศเมือง	 และแนวคิดในการกำาหนดการ
จัดกลุ่มการใช้ประโยชน์ที่ดิน	โดยนำามาตรการจากร่างผังเมือง-
เฉพาะที่ได้จัดทำาขึ้นมาประมวลเป็นภาพรวมการควบคุมและ
การกำากับการพัฒนา	 จากนั้นจึงนำาไปพัฒนาเป็นข้อกำาหนดการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคาร	 สำาหรับใช้บังคับปฏิบัติผ่านพระราช
บัญญัติควบคุมอาคาร	 พ.ศ.	 2522	 เป็นข้อบัญญัติท้องถิ่นของ
พื้นที่ต่อไป	ซึ่งร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นที่จัดทำาขึ้นนี้จะต้อง

หลักการ	:
	 1.สอดคล้องกับโครงร่างผังเมืองชุมชนซึ่งเป็นเป้าหมาย
ของการพัฒนาพื้นที่ในอนาคต
	 2.ต้องสอดคล้องกับกฎกระทรวงผังเมืองรวมและ
กฎกระทรวงควบคุมอาคารที่มีใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน/	สอดคล้อง
กับกฎหมายอื่นๆ	ที่ใช้บังคับอยู่เดิมในพื้นที่
	 3.เป็นไปเพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชน	
ในท้องถิ่นหรือประโยชน์ของประเทศ	
	 4.ในการออกข้อบัญญัติ	ต้องตอบสนองต่อปัญหา	และ
การแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน	
	 5.มียุทธศาสตร์การทำางานร่วมกันของทุกๆฝ่าย
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นอกจากนี้ควรให้ความสำาคัญกับการพิจารณาจัดให้มี	
 
  ข้อกำาหนดในบริเวณพื้นที่ลุ่ม	และพื้นที่น้ำาท่วม	ควรมีข้อห้ามเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนส่วนรวม
  ข้อกำาหนดเพื่อการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่
  ข้อกำาหนดในเขตเมืองเก่าเขตอนุรักษ์โบราณสถาน	 หรือพื้นที่โดยรอบโบราณสถานนั้น	 ควรให้ความสำาคัญกับการ
ประกอบกิจกรรมหรือการใช้สอยอาคาร	หรือการก่อสร้าง	ดัดแปลง	ร้ือถอน	ซ่ึงอาจส่งผลกระทบกับโครงสร้างหรือความม่ันคงแข็งแรง
ของบ้านเรือนและ	โบราณสถาน	

 
												การกำาหนดบริเวณควรใช้การอ้างอิงแนวเขตที่ง่ายต่อ
การบังคับปฏิบัติ		เช่น	อาจแบ่งแยกบริเวณด้วยแนวคลองหรือแนว
ถนนในปัจจุบันเป็นแนวแบ่งเขต	เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้ง่าย

	 นอกจากนี้ควรให้ความสำาคัญกับการพิจารณาจัดให้มีข้อ
ห้ามเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน	 	 เช่น	 ข้อกำาหนดในบริเวณ
พื้นที่ลุ่ม	และพื้นที่น้ำาท่วม	เป็นต้น	

ข้อแนะนำาการยกร่าง
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 การกำาหนดแนวทางการส่งเสริมการพัฒนาเมือง...
	 เพื่อให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์	 และวัตถุประสงค์	 ที่สอดคล้องกับที่ผังเมืองเฉพาะกำาหนดไว้	 สิ่งสำาคัญที่ต้องพิจารณาเป็น
ลำาดับแรกในการกำาหนดแนวทางด้านการส่งเสริมการพัฒนาเมืองสำาหรับพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง	 นั้นก็คือการพิจารณาถึงองค์ประกอบ
ของเมืองเพื่อวิเคราะห์หาแนวทาง	 ที่เหมาะสมในการพัฒนาหรือดำารงรักษาเมืองนั้นๆ	 ซึ่งวิธีการที่กองผังเมืองเฉพาะใช้สำาหรับการ
พัฒนาเมืองต่างๆ	ก็คือวิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีรวมกันตามที่นำาเสนอในตอนต้น2  

	 อย่างไรก็ตาม	 การพัฒนาเมืองในปัจจุบันถูกถ่ายโอนให้เป็นภาระหน้าที่ของท้องถิ่น	 และถือเป็นความรับผิดชอบที่สำาคัญ
เนื่องจากการพัฒนาเมืองจะเป็นพลังสำาคัญในการสร้างและดำารงรักษาเมืองให้น่าอยู่อย่างยั่งยืนได้	 ดังนั้น	 สิ่งที่ท้องถิ่นต้องดำาเนินการ
เป็นลำาดับแรก	 เพื่อให้เมืองเกดิการพัฒนาอย่างเป็นระบบและสามารถรองรับการเติบโตของท้องถ่ินได้อย่างย่ังยืนก็คือการวางผัง/แผน3	 และ
การนำาผังไปสู่การปฏิบัติ4	 การพัฒนาพื้นที่อย่างเป็นระบบและยั่งยืน	 โดยมุ่งหวังให้เมืองได้รับการพัฒนาตามวิสัยทัศน์และชุมชน
สามารถบรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้โดยเร็ว	 ซึ ่งขั ้นตอนการวางแผนและการนำาผังไปสู่การปฏิบัติเพื่อการพัฒนาพื้นที่อย่างเป็น
ระบบและยั่งยืน	ประกอบด้วยขั้นตอนสำาคัญทั้งหมด	7	ขั้นตอนด้วยกัน	ซึ่งใน	7	ขั้นตอนนี้	แบ่งออกเป็น	2	ช่วงระยะเวลา		

	 ช่วงที่	 1	 เป็นขั้นตอนของการวางแผนในเชิงยุทธศาสตร์	 ประกอบด้วย	 5	 ขั้นตอนหลักด้วยกัน	 ส่วนช่วงที่	 2	 จะเป็นขั้นตอน
การนำาแผนไปใช้สำาหรับปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาเมือง	ให้เห็นเป็นรูปธรรม	มีขั้นตอนหลักอยู่	2	ขั้นตอนด้วยกัน

  2 การฟื้นฟูเมือง	(Urban	Renewal),	การพัฒนาเมือง	(Urban	Development)	และการสร้างเมืองใหม่	(New	Town)

   3	การจัดทำานโยบาย		แผนผัง	และโครงการดำาเนินการ

   4	การจัดทำาแผนปฏิบัติการสำาหรับการจัดการการพัฒนาเมืองที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
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 ขั้นตอนที่	1		:		การมีข้อตกลงร่วมกันโดยกลุ่มผู้มีส่วน
ร่วมโครงการ	ขั้นตอนที่	1	นี้	เป็นขั้นตอนที่ไม่สิ้นสุด	เมื่อเราผ่าน
ขั้นตอนนี้ไปยังขั้นตอนที่	2		3		4		5		6	และ	7	แล้ว	ในแต่ละ
ขั้นตอน	 เรายังจำาเป็นต้องใช้ขั้นตอนของการสร้างความรู้	 ความ
เข้าใจและการหาข้อตกลงร่วมกันจากทุกภาคส่วนนี้ประกอบกับ
ขั้นตอนอื่นๆตลอดเวลา	 เพื่อนำาผลการปฏิบัติการมาผ่านการ
ตัดสินใจจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการ	 เพื่อหามติร่วม
กันเสียก่อน	 เพื่อให้การดำาเนินการพัฒนาเมืองใดๆ	 เกิดขึ้นจาก
ความเห็นพ้องต้องกันของชุมชนและเป็นสิ่งที่ชุมชนตกลงร่วม
กันและทุกคนเคารพว่าสิ ่งนั ้นๆ	 คือทิศทางที่เหมาะสมสำาหรับ
การพัฒนาเมืองของเขาเอง	ซ ึ ่งจะสร้างให้เก ิดกระบวนการ
พัฒนาเมืองโดยการ	“ร่วมคิด/ร่วมตัดสินใจ”	อันจะนำาไปสู่การที่
ชุมชนจะยินดีและต้องการร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาต่อไป		

	 ขั้นตอนที่	2		:		การประเมินสถานภาพ	เพื่อให้ “รู้เขา-
รู้เรา”ก่อนกำาหนดทิศทางการพัฒนา	 เทคนิคที่ใช้ในการประเมิน
มีหลากหลายแต่ที่กระทรวงมหาดไทยนิยมใช้ก็คือการวิเคราะห์
จุดแข็ง	 จุดอ่อน	 โอกาส	 และภัยคุกคาม	 หรือที่หลายท่านรู้จัก
กันดีในช่ือภาษาอังกฤษว่า	SWOT-	Analysis	 ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือ
สำาคัญหนึ่งในกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์เราได้นำาวิธีการ	
นี้มาใช้เนื่องจากเป็นเทคนิคที่มีประสิทธิภาพมากในการใช้ดึง
ประเด็นสำาคัญต่างๆ	ขึ้นมาภายใต้เงื่อนไขเวลาที่จำากัด

 ขั้นตอนที่	 3	 :	 การดึงประเด็นยุทธศาสตร์	 จากการทำา	
SWOT	 Analysis	 เราจะสามารถดึงประเด็นสำาคัญที่มีผลก
ระทบในด้านต่างๆต่อภาคมาการจัดทำาวิสัยทัศน์	 ซึ่งเป็นขั้นตอน
สำาคัญที่สุดในการกำาหนดแนวทางการพัฒนา

 ขั้นตอนที่	4		:		การกำาหนดนโยบายและกลยุทธ์ในการ
พัฒนาพื้นที่	 ที่เหมาะสมกับการบริหารและประชาชนของแต่ละ
ท้องที่	ซึ่งนโยบายการพัฒนาพื้นที่ที่จัดทำาขึ้นนี้	จะเป็นกรอบให้กับ
การพัฒนาพื้นที่ที่มีกระบวนการในการแก้ปัญหาของแต่ละเรื่อง
ในภาพรวม(งาน	Urban	Planning	นั่นเอง)	 และเป็นกรอบที่
จะนำาไปสู่การออกแบบชุมชนเมือง(Urban	 Design-Urban	
Landscape)	และโครงการพัฒนาพื้นที่(Project		Design)	
ต่อไป

	 ขั้นตอนที่	5	:	การกำาหนดโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการ
บรรลุวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้

 ขั้นตอนที่	 6	 และ	 7	 อยู่ในช่วงระยะเวลาการนำาแผน
และผังไปปฏิบัติใช้เพื่อให้การพัฒนาเมืองปรากฏผลเป็นรูปธรรม
ที่คนทั่วไปสามารถรับรู้ได้	โดย

	 ขั้นตอนที่	 6	 :	 การจัดทำาผังปฏิบัติการ	 ที่มีการบริหาร
แผนงาน	โครงการ	และงบประมาณ	พร้อมทั้งมีการจัดลำาดับความ
สำาคัญ	(Action		Plan)	ของแต่ละแผน
	 ส่วนสำาคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่อย่างมี
ประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดนั้น	 จำาเป็นอย่างยิ่งที่
ต้องมีการบูรณาการทำางานร่วมกันจากทุกภาคส่วน	 และเนื่องจาก
ในแต่ละปีงบประมาณ	 ทุกหน่วยงานจะต้องนำาแผนหรือกลยุทธ์
ที ่ได้วางไว้มาแปลงไปสู่การปฏิบัติ	 โดยการจัดทำาแผนปฏิบัติ
การประจำาปีงบประมาณ	 	 เพื่อเป็นการกำาหนดแนวปฏิบัติในการ
ดำาเนินงานและระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่แน่ชัด	 รวมทั้งการ
กำาหนดวิธีการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดไว้ล่วงหน้า	
ดังนั้นการประเมินความสำาคัญของโครงการพัฒนาที่แต่ละหน่วย
งานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพื้นที่	 จัดทำาขึ้นเพื่อประมวลจัดลำาดับ
ความสำาคัญของโครงการที่ต้องดำาเนินการ	 ก่อน-หลัง	 แล้วเสนอ
เป็นแผนปฏิบัติการ	 (Action	 	Plan)	 ของการพัฒนาพื้นที่เรา
เพียงฉบับเดียว	 จะเป็นเสมือนพิมพ์เขียวหรือเครื่องมือสำาคัญ
ในการแปลงกลยุทธ์การพัฒนาพื้นที่ไปสู่การปฏิบัติตามแผนงาน/
โครงการที่วางไว้และนำาไปสู่เป้าหมายแห่งความสำาเร็จเดียวกัน	
อีกทั้งจะช่วยให้การพัฒนารวมทั้งการใช้งบประมาณในการพัฒนา
พื้นที่เป็นไปอย่างประหยัด	 มีประสิทธิภาพ	 และเกิดประสิทธิผล
สูงสุด	ลดความซ้ำาซ้อน	สิ้นเปลือง	และลดระยะเวลาที่จะต้องใช้ใน
การพัฒนาพื้นที่ให้บรรลุถึงวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้

 ขั้นตอนที ่ 	 7	 :	 การจัดทำาโครงการนำาร่อง(Pilot	
Projects)เพื่อให้การพัฒนาพื้นที่ เห็นผลเป็นรูปธรรมด้วย
ความรวดเร็วนั้น	จะมีส่วนกระตุ้นให้ชุมชนอยากจะพัฒนาพื้นที่ของ
ตนให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้โดยเร็ว

	 สำาหรับวัตถุประสงค์หลัก		ที่ท้องถิ่นควรจะกำาหนดเป็น
นโยบายและแผนงาน		สำาหรับการจัดการในการพัฒนาเมือง		เพื่อ
แก้ปัญหาและพัฒนาเมืองให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน		มีตัวอย่าง	ดังนี้
	 การอนุรักษ์พื้นที่เกษตรกรรม	และที่โล่ง
	 รักษาลักษณะเด่นทางประวัติศาสตร์	วัฒนธรรมของ
ชุมชน	และส่งเสริมให้เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน
	 สนับสนุนให้มีการใช้ประโยชน์สาธารณูปโภค	 และ
สาธารณูปการที่มีอยู่อย่างเต็มขีดความสามารถ
	 กำาหนดการพัฒนาพื้นที่ใหม่อย่างสอดคล้องกับสภาพ
แวดล้อมและศักยภาพของสาธารณูปโภค	สาธารณูปการที่มีอยู่
	 บำารุงรักษา	และปรับปรุงบริการสาธารณะทุกระดับ
	 ป้องกันปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อมเมือง
	 ป้องกันการเติบโตของเมืองอย่างไร้ทิศทาง	
	 การอนุรักษ์และหยุดย้ังการทำาลายทรัพยากรธรรมชาติ
ของชุมชน	
	 ฯลฯ
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การพัฒนาเมืองตามแนวทางผังเมืองเฉพาะ...
 

 

 เป้าหมาย	วัตถุประสงค์	และแผนการปฎิบัติการ	เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเมือง...

 
	 1.	การฟื้นฟูเมือง(Urban	Renewal)	

	 เป็นลักษณะการพัฒนาเมืองท่ีมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาของ
เมืองท่ีประสบปัญหาทางด้านกายภาพจากการขยายตัวของประชากร	
ภัยธรรมชาติ	ภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ	หรือปรากฏการณ์อ่ืนๆอันก่อให้
เกิดความเสียหายหรือการเสื่อมสลายไปขององค์ประกอบชุมชน
ต่างๆ	 ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ของชุมชนเมือง		เศรษฐกิจ		สังคม		และปัญหานิเวศวิทยา	ซึ่งมี
ความแตกต่างกันในแต่ละเมือง	 ดังนั้นในการแก้ไขปัญหาของเมือง	
จึงขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะและสภาพแวดล้อมของเมืองนั้นๆซึ่ง
แนวทางในการการฟื้นฟูเมืองตามหลักการของผังเมืองเฉพาะนั้น
มี	4	ลักษณะ	ซึ่งสามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมะสมกับแต่ละ
พื ้นที ่	ดังนี ้

1.1	การอนุรักษ์สิ่งที่มีคุณค่า
(Preservation/Conservation)

 Preservation	 เป็นการสงวนรักษาเพื่อให้คงสภาพ
เดิมมากที่สุด	เป็นการหยุดการเสื่อมสลายโดยจะไม่มีการต่อเติม
หรือเพิ่มเติมให้ผิดไปจากเดิม
 Conservation	 เป็นการอนุรักษ์โดยการปรับแต่งให้
กลมกลืนเข้ากับของเดิมหรือส่งเสริมของเก่าที่มีอยู่แล้วและยัง
สามารถปรับปรุงเพื่อใช้กับชีวิตประจำาวันหรือวิถีชีวิตของสังคม
ปัจจุบันสอยได้	 ซึ่งนอกจากการอนุรักษ์ในเชิงกายภาพแล้ว	 อาจ
เป็นการอนุรักษ์ในแง่คติความเชื่อหรือความรู้ความสามารถ
ดั้งเดิมให้ดำารงอยู่ต่อไป	 บางครั้งการอนุรักษ์	 อาจหมายถึงการ
ทำาลายด้วย	 แต่เป็นการทำาลายสิ่งปกคลุมบางอย่างเพื่อเปิดเผย
คุณค่าแท้จริงให้ปรากฏออกมา
  

ลักษณะของการฟื�นฟูเมือง          

(Urban Renewal) 
-การพฒันาพื �นที�ว่างเปล่า(Rearrangement) 

-การอนุรักษ์สิ�งที�มีคุณค่า(Preservation/Conservation) 
-การปรับปรุงชุมชนเดิม(Rehabilitation) 

-การพฒันาขึ �นใหม่(Redevelopment) 

 

 

	 ควรจะวิเคราะห์		และกำาหนดจากเกณฑ์(Criteria)	ที่สำาคัญดังนี้
	 1.ความจำาเป็น	และความต้องการของประชาชน(Needs,	Wants)
	 2.เจตนารมณ์ทางการเมือง(Political	Wills)ซ่ึงเป็นภาระท่ีต้องดำาเนินการเพ่ือสร้างสรรค์ชุมชนให้มีความน่าอยู่	เจตนารมณ์
น้ีเป็นส่ิงท่ีผู้บริหารเมืองได้รับปากประชาชนท่ีจะแก้ปัญหาต่างๆ	และพัฒนาภาพรวมให้ดีข้ึน		เพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนของประชาชน
	 3.หลักการความรู้ทางวิชาการ(Technology)ด้านการผังเมือง	ท่ีถูกนำามาประยุกต์ใช้อย่างถูกต้อง		เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์	
เป้าหมาย	และตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างเหมาะสมและย่ังยืน	เป็นการพัฒนาอย่างมีแบบแผนช่วยให้เกิดการประหยัด
การลงทุนและใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า
	 4.งบประมาณ(Financial)	จะต้องพัฒนาเมืองภายใต้เงื่อนไขด้านศักยภาพ	งบประมาณของรัฐและเศรษฐกิจของชุมชน	ซึ่ง
เน้นหลักการเศรษฐกิจพอเพียงเป็นสำาคัญ

	 วิธีการพัฒนาเมืองตามแนวทางผังเมืองเฉพาะ	จะแบ่งออกเป็น	3	ลักษณะ	คือ	การฟื้นฟูเมือง(Urban	Renewal)
การพัฒนาเมือง(Urban	Development)	และการสร้างเมืองใหม่	(New	Town)
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1.2	การปรับปรุงชุมชนเดิม
(Rehabilitation)

 เป็นการปรับปรุงเพื่อให้สามารถรองรับการใช้งานใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองกับภาวการณ์ปัจจุบัน	
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1.3	การพัฒนาขึ้นมาใหม
(Redevelopment)

 หรือการรื้อสร้างใหม่	 เป็นวิธีหนึ่งในการพัฒนาเมืองที่เกิดความเสื่อมโทรม	 โดยมากจะใช้วิธีนี้กับพื้นที่ที่ไม่มีความสำาคัญทาง
ประวัติศาสตร์	 ด้วยวิธีการรื้อย้ายส่วนที่ชำารุดทรุดโทรมและแทนที่ด้วยสิ่งใหม่ที่มีความสอดคล้องกลมกลืน	 ทั้งยังตอบรับกับความ
ต้องการในปัจจุบันกับพื้นที่โดยรอบ
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1.4.การพัฒนาพื้นที่ว่างเปล่า
(Rearrangement)

	 การพัฒนาพื้นที่ว่างเปล่า	(Rearrangement)	หรือการจัดการพื้นที่ใหม่	(Readjustment)	 

ตัวอย่างโครงการที่กองผังเมืองเฉพาะดำาเนินการเพื่อการฟื้นฟูเมือง		เช่น
	 	โครงการฟื้นฟูย่านเมืองเก่า	และอาคารที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ชุมชนตะกั่วป่า	จ.พังงา
	 	โครงการฟ้ืนฟูเอกลักษณ์อาคารชุมชนเชียงคาน	จ.เลย	(แผนงานส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านอนุรักษ์และปรับปรุงฟ้ืนฟูเมือง)	
	 	โครงการฟื้นฟูที่พักอาศัย	ผู้ประสบภัย	สึนามิ	จ.ระนอง
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ตัวอย่างโครงการฟื้นฟูย่านเมืองเก่าที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ของเทศบาลตำาบลเชียงคาน
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	 	 	 2.	การพัฒนาเมือง	(Urban	Development)		

	 การพัฒนาเมือง(Urban	Development)	ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	คือการวางแผนกายภาพเพื่อการพัฒนา
พื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบบองค์รวม	 (รวมการพัฒนาในทุกๆเรื่องของทั้งเมือง)	 โดยการวางกรอบการพัฒนาพื้นที่ที่มีการ
ตั้งวัตถุประสงค์	 เป้าหมาย	 ในการพัฒนาในแต่ละบริเวณที่สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาพื้นที่ระดับต่างๆ	 และคำานึงถึงลักษณะทาง
กายภาพของพื้นที่	โดยกำาหนดแนวทางการพัฒนาหรือรูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสมในแต่ละบริเวณอย่างเป็นระบบ
 
	 ตัวอย่างโครงการพัฒนาเมือง	และชุมชน
	 โครงการจัดทำาแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่วังน้ำาเขียว		จังหวัดนครราชสีมา
	 โครงการจัดทำาแผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยงขององค์การบริหารการพัฒนาพื้น
ที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	
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3.	การสร้างเมืองใหม่	(New	Town)	

	 คือ	 การสร้างเมืองข้ึนมาใหม่ให้รองรับการเติบโตท่ีเพ่ิมข้ึน
โดยมีเคร่ืองมือ	คือ	ผังเมืองระดับต่างๆและผังท่ีลงรายละเอียด(Action	
Plan)		
	 โดยการเปิดพ้ืนท่ีสำาหรับการพัฒนาใหม่(New	 Develop-
ment)	 ในบริเวณพื้นที่ชานเมือง	 หรือพื้นที่รอบนอก	 ในเขตการ
ปกครองของเทศบาล	 หรือองค์การบริหารส่วนตำาบลนั้น	 หรือ
เป็นพื้นที่คาบเกี่ยวที่อยู่ในความดูแลของหลายองค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์	 อาจจะเป็นพื้นที่ชานเมืองที่
ยังว่างเปล่า	 เป็นพื้นที่เกษตรที่มีความหนาแน่นเบาบาง	 มีระบบ
สาธารณูปโภค	 สาธารณูปการยังไปไม่ทั่วถึง	 อาจเป็นพื้นที่รองรับ
การขยายตัวของเมืองหลัก	 หรือเป็นบริเวณที่มีศักยภาพในการ
พัฒนาในอนาคต		

เหตุผลและความจำาเป็นต้องมีเมืองใหม่...

	 จากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโครงสร้าง
เศรษฐกิจของโลก	 ก่อให้เกิดการขยายตัวของประชากรและพื้นที่
ชุมชนเมืองอย่างรวดเร็ว	 ทำาให้เมืองศูนย์กลางความเจริญต่างๆ	
ของโลกที่เป็นฐานเศรษฐกิจหลักและเป็นแหล่งดึงดูดการจ้างงาน
เริ่มเกิดปัญหาต่างๆ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแผ่ขยายพื้นที่ชุมชน
ออกนอกเขตบริหารเมืองมากขึ้น	 ก่อให้เกิดความสูญเสียทาง
เศรษฐกิจอย่างมาก	 รวมทั้งยังเกิดปัญหามลพิษ	 ที่พักอาศัยและ
การจราจรถึงขั้นวิกฤติ	 เมื่อเป็นเช่นนี้	 จึงได้เกิดกระแสเรียกร้องให้
ดำาเนินการแก้ไขปัญหาและป้องกันวิกฤติที่อาจทวีขึ้นทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต	 วิธีการที่ประเทศส่วนใหญ่นิยมใช้	 คือลดบทบาทการ
รวมศูนย์อำานาจทางเศรษฐกิจจากเมืองหลักที่มีปัญหาและให้
กระจายไปยังส่วนภูมิภาคและเมืองอื่นๆ	แทน
	 เพื่อลดบทบาทของเมืองหลัก	 การสร้างเมืองใหม่จึงเกิดข้ึน
เพ่ือรองรับการกระจายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและประชากร	
การสร้างเมืองใหม่ในอดีต	 มุ่งเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนที่อยู่
อาศัย	 อันเนื ่องมาจากผลของสงครามโลกการตอบสนองความ
ต้องการด้านที่อยู่อาศัยจำานวนมากของผู้มีรายได้น้อยและการ
ฟื้นฟูชุมชนหลังสภาวะสงคราม	 ต่อจากนั้นมา(ยุคModern)	
ชุมชนเมือง	 มีลักษณะสังคมอยู่ภายใต้อิทธิพลของระบบเศรษฐกิจ	
และอุตสาหกรรม	 	 เมืองใหม่ในยุค	 Modern	 จึงนิยมสร้างเป็น
เมืองบริวารขึ้นในพื้นที่รอบนอกของศูนย์กลางเมืองเดิมหรือเมือง
หลัก	 โดยมีแนวคิดการพัฒนา	 เพื่อแก้ปัญหาความเสื่อมโทรม
ทางเศรษฐกิจ	 สังคม	 และสภาพแวดล้อมของเมืองและมักมี
วัตถุประสงค์พิเศษเป็นการเฉพาะในการสร้างเมืองแต่ละแห่ง	 เช่น	

เมืองศูนย์ราชการ	เมืองอุตสาหกรรม		 เป็นต้น		มีการพัฒนาทั้ง
แหล่งงาน	ท่ีอยู่อาศัยและสาธารณูปโภค	สาธารณูปการข้ันพ้ืนฐาน
อย่างเพียงพอต่อการรองรับประชากรเมืองเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี	
โดยอาศัยการวางแผนการพัฒนาอย่างเป็นระบบครบวงจร	 อีกท้ัง
ยังเร่ิมมีการให้ความสำาคัญกับวิถีชีวิตของผู้คน	 เศรษฐกิจในชุมชน	
และเน้นความหลากหลายทางกิจกรรมมากขึ้น
	 สำาหรับแนวคิดในการสร้างเมืองใหม่ในปัจจุบัน	 มุง่เพ่ือ
แก้ปัญหาเมืองให้ดีข้ึน		แบ่งเบาภาระ/กิจกรรมของมหานครและโลก
ส่งเสริมให้เกิดระบบชุมชนเมืองของภาคมหานครที่จะสนับสนุน
การขยายฐานเศรษฐกิจในการแข่งขันกับนานาชาติและใช้
แนวคิดในการสร้างเมืองหลายๆแนวคิดประกอบกัน	 ไม่ว่าจะเป็น	
แนวคิดเมืองน่าอยู่	 	 เมืองประหยัดพลังงาน	 	 เมืองนิเวศน์	 	และ
เมืองยั่งยืน	ภายใต้อิทธิพลของการแข่งขันทางเศรษฐกิจ	 	 โดยจะ
มีการวางแผนและวางผังเมืองที่จะเกิดขึ้นใหม่ไว้สำาหรับอนาคต		
จัดให้มีการประสานแผนปฏิบัติการระหว่างหน่วยงานต่างๆที่
เกี่ยวข้อง	 ทั้งภาครัฐและเอกชน	 มีการกำาหนดขนาดความเจริญ
เติบโตของเมืองและประชากรอย่างเหมาะสม	 กำาหนดทิศทาง
และรูปแบบการขยายตัวของเมืองอย่างต่อเนื่อง	 	 กำาหนดระบบ
โครงข่ายบริการพื้นฐานที่เพียงพอจะรองรับการเพิ่มขึ้นของ
ประชากรในอนาคต	 	 รวมทั้งมีการวางรูปแบบการบริหารจัดการ
เพื่อการพัฒนาเมืองและการปกครองเมืองด้วย					

paper4.indd   42 19/8/2553   16:29:20



ส่ว
นท

ี่ 3
กา
รก
ำาห
นด

แน
วท
าง
กา
รพ
ัฒ
นา
เม
ือง
แล

ะม
าต
รก
าร
คว
บค

ุมพ
ื้นท

ี่

กองผังเมืองเฉพาะ
กรมโยธาธิการและผังเมือง

 43 

วัตถุประสงค์ของการสร้างเมืองใหม่

	 โดยปกติเมืองใหม่มีวัตถุประสงค์หลากหลายขึ้นอยู่กับ
แต่ละประเทศแต่ละชุมชนนั้น			เบื้องลึกเพื่อประหยัดงบประมาณ
ด้านการลงทุนพัฒนาสาธารณูปโภค-สาธารณูปการสำาหรับเมือง
ขนาดใหญ่	 เนื่องจากต้องใช้เงินลงทุนสูง	 ไม่คุ้มค่า	 	ซึ่งพอจะสรุป
ได้ดังนี้
	 1.เพ่ือเป็นเมืองบริวารของเมืองมหานคร(Satellite	town)
	 2.เพ่ือแบ่งเบาภาระของเมืองมหานครในเร่ืองท่ีอยู่อาศัย	
(Overspill)
	 3.เพื่อเป็นกิจการเฉพาะเรื่องแยกไปจากเมืองเดิม	
เช่น	 เพ่ือเป็นเมืองอุตสาหกรรมรูปแบบใหม่	 ตัวอย่างเช่น	 ซิลิคอนวัลเลย์
ของประเทศสหรัฐอเมริกา	 เพื่อเป็นเมืองศูนย์ราชการ	 ตัวอย่างเช่น	
เมืองจันดิการ์(Chandigarh)ประเทศอินเดีย	เมืองบราซิลเลีย(Brasillia)
ของประเทศบราซิล	 เมืองวอชิงตัน(Washington)ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา	 และเมืองแคนเบอร่า(Canberra)	 ของประเทศ
ออสเตรเลีย
	 4.เพื่อสร้างแหล่งงานใหม่ๆ	(Regional	growth)	เช่น	
สร้างเมืองท่าเรือ		เมืองการค้าชายแดน			เมืองอุตสาหกรรม(เช่น	
เมืองดีทรอยต์	(Detroit)	ประเทศสหรัฐอเมริกา)		เพื่อเป็นฐาน
เศรษฐกิจใหม่	
	 5.เพ่ือรองรับประชากรเมืองท่ีเพ่ิมข้ึน(Town	in	town)	
จากการเปลี่ยนสังคมเกษตรกรรมมาเป็นสังคมอุตสาหกรรม
ซึ่งทำาให้มีประชากรอาศัยอยู่ในเมืองมากขึ้น
	 6.เพื่อเป็นเมืองตัวอย่างในด้านต่างๆ	 เช่น	 เมืองตัวอย่าง
ของการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม	 เมืองมหาวิทยาลัย	 (เช่น	 เมืองพิสต์เบิร์ก	
ประเทศสหรัฐอเมริกา)เมืองอุตสาหกรรมท่ีใช้เทคโนโลยีข้ันสูง		

ความเคลื่อนไหวของการออกแบบเมืองใหม
่ในปัจจุบัน

	 จากการที่เมืองในปัจจุบันต้องรับภาระอย่างหนักและยัง
คงมีแนวโน้มขยายตัวเพ่ิมข้ึน	สภาพปัญหาต่างๆ	 ก็รุนแรงมากข้ึนทุก
ขณะ	การพัฒนาแนวความคิดในการออกแบบชุมชนเมืองในปัจจุบัน	
จึงเป็นไปเพื่อการแก้ปัญหาเมืองให้ดีขึ ้น	 ทำาเมืองให้น่าอยู่และ
ประหยัดพลังงาน	 ดังนั้นการออกแบบเมืองใหม่สำาหรับยุคปัจจุบัน	
จึงได้รับอิทธิพลจากแนวความคิดเกี่ยวกับลักษณะของเมืองที่ดี5 
เมืองน่าอยู่	 เมืองยั่งยืน6	 เมืองนิเวศ	 และเมืองประหยัดพลังงาน
ค่อนข้างมาก		นอกจากอิทธิพลจากแนวความคิดดังกล่าวแล้ว	การ
กำาหนดทิศทางการพัฒนาเมืองใหม่	 ของแต่ละประเทศจำาเป็นต้อง
แตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์และพื้นฐานทางสังคม	 วัฒนธรรม
ประเพณี	 และประวัติศาสตร์ของประเทศนั้นๆ	 เมืองใหม่ที่สร้าง
ขึ้นมาในยุคใหม่นี้	 จึงมิใช่เป็นเมืองที่สร้างขึ้นโดยได้รับอิทธิพลจาก
แนวความคิดใดแนวความคิดหนึ่งเท่านั้น	แต่จะเป็นเมืองที่เกิดจาก
การผสมผสานหลายๆแนวความคิดเข้าด้วยกัน	 โดยเลือกใช้แนว
ความคิดที่จะสนับสนุนให้การสร้างและการพัฒนาเมือง	 เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่เมืองนั้นๆ	ได้วางไว้	

 	 5	
องค์ประกอบสำาคัญที่ทำาให้เกิดลักษณะของเมืองที่ดีมี			4		ประการดังนี้			

	 	 1.การออกแบบเมืองให้อยู่สบาย		ตอบสนองความต้องการด้านการใช้สอย	และสะดวก
	 	 2.การออกแบบเมืองเพื่อลดการใช้พลังงาน
	 	 3.การออกแบบเมืองเพื่อการสืบสานทางวัฒนธรรม		สร้างเอกลักษณ์และส่งเสริมความเข้มแข็งของประชาคม

	 	 4.การออกแบบเมืองเพื่อพิทักษ์สิ่งแวดล้อมและป้องกันความเสียหายจากภัยธรรมชาติ

 6	
เน้นการออกแบบและการพัฒนาเมืองที่พิจารณาควบคู่กันไประหว่าง			สภาพกายภาพ		เศรษฐกิจ	สังคม		สภาพแวดล้อม		การเมือง		และวัฒนธรรม	อย่าง

เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน		การพัฒนาเป็นไปเพื่อการปรับปรุง							คุณภาพชีวิตของเมืองและป้องกันผลกระทบทางนิเวศวิทยาต่อเมือง			

paper4.indd   43 19/8/2553   16:29:23



กา
รก
ำาห
นด

แน
วท
าง
กา
รพ
ัฒ
นา
เม
ือง
แล

ะม
าต
รก
าร
คว
บค

ุมพ
ื้นท

ี่
ส่ว

นท
ี่ 3

กองผังเมืองเฉพาะ
กรมโยธาธิการและผังเมือง

 44 

แบบฝึกหัด...
 

	 	 ในเนื้อหาทั้ง	3	ส่วนที่ผ่านมา	เป็นการปูพื้นฐานความเข้าใจ	และแนวความคิดหลักในการจัดทำา
	 ข้อบัญญัติท้องถิ่น

เมื่อต้องการเริ่มต้นจัดทำาข้อบัญญัติท้องถิ่นของตนเอง

โดยการทำาแบบฝึกหัดในแต่ละข้อ 
.............................................................................................................

1.	การกำาหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนา
(ที่สามารถทำาให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม)

.............................................................................................................
2.	วัตถุประสงค์

.............................................................................................................
3.	บทบาทของเมือง

.............................................................................................................
4.	ศักยภาพของพื้นที่

.............................................................................................................
5.	ปัญหาของพื้นที่

.............................................................................................................
6.	เอกลักษณ์ของพื้นที่คืออะไร

.............................................................................................................
7.สิ่งที่ต้องกำาหนดมาตรการควบคุม	มีเรื่องอะไรบ้าง

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

เมื่อรู้ทั้งหมดแล้ว.....ท่านต้องควบคุมเรื่องใดเพื่อให้เกิดการแก้ปัญหา
	 และพัฒนาให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้.....

 
นําไปสู่การจัดทาํข้อกาํหนด 

ที�จะควบคุมแต่ละเรื�องใน 

ข้อบัญญัตท้ิองถิ�น 

 
สามารถกาํหนดแนวทางการ

พัฒนาพื �นที�อย่างมีเอกลักษณ์

และสอดคล้องกับวิสัยทศัน์ 

วัตถุประสงค์ ที�วางไว้  
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ส่วนที่ 4

การจัดทำาข้อบัญญัติท้องถิ่นตามแนวทางผังเมืองเฉพาะ
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สิ่งที่ต้องรู้.....

ก่อนการดำาเนินการจัดทำาข้อบัญญัติท้องถิ่น

	 1.พื้นที่ที่จะดำาเนินการอยู่ในเขตให้ใช้บังคับพระราช	
บัญญัติควบคุมอาคาร	พ.ศ.	2522	หรือไม่
	 2.พื้นที่ที่จะดำาเนินการ	มีกฎหมายฉบับอื่นๆ	ใช้บังคับอยู่
เดิมในพื้นที่หรือไม่	
	 3.เขตการปกครองของพื้นที่ที่ จะดำ า เนินการออก											
ข้อบัญญัติท้องถิ่น	เป็นอย่างไร	
	 4.ความสำาคัญของพื้นที่แต่ละบริเวณในชุมชน/จุดเด่น
หรือเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของชุมชนที่ต้องการดำารงรักษา
	 5.สภาพปัญหาหลักของพื้นที่คืออะไร
	 6.วัตถุประสงค์ในการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นของเรา

การจัดทำาข้อบัญญัติท้องถิ่น

ตามแนวทางผังเมืองเฉพาะ

 	หลักการ	ในการจัดทำาร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น

	 1.สอดคล้องกับโครงร่างผังเมืองชุมชน	 ซึ่งเป็นเป้าหมาย
ของการพัฒนาพื้นที่ในอนาคต
	 2.ต้องสอดคล้องกับกฎกระทรวงผังเมืองรวมและ								
กฎกระทรวงควบคุมอาคารที่มีใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน/สอดคล้อง
กับกฎหมายอื่นๆ	ที่ใช้บังคับอยู่เดิมในพื้นที่
	 3.เป็นไปเพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนใน	
ท้องถิ่นหรือประโยชน์ของประเทศ	
	 4.ในการออกข้อบัญญัติ	 ต้องตอบสนองต่อปัญหา	 และ
การแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน	
	 5.มียุทธศาสตร์การทำางานร่วมกันของทุกๆฝ่าย	

การแปลงร่างผังเมืองเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่น		
มีหลักการที่ควรคำานึงถึง	ดังนี้

 ตัวอย่าง:	การฝึกปฎิบัติการ(Work	Shop)

 ขั้นตอนการแปลงผังเมืองเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่น
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 เมื่อรู้แล้วว่าแนวทางการพัฒนาพื้นที่	ควรพัฒนาไปในทิศทางใด	รู้วิสัยทัศน์ของพื้นที่	รู้เอกลักษณ์	อัตลักษณ์	
นิเวศชุมชน	และเข้าใจปัญหาหลักของพื้นที่แล้ว.......	

  การจัดทำาข้อบัญญัติท้องถิ่น	 จากร่างผังเมือง(เฉพาะ)ที่ดำาเนินการไว้แล้วนั้น	 ให้นำาร่างผังการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต
ที่แบ่งเป็นประเภทและย่านตามที่ร่างผังเมือง(เฉพาะ)เสนอแนะ	 มาศึกษาถึงวัตถุประสงค์ในการกำาหนดการใช้ประโยชน์ท่ีดินของแต่ละ
ประเภทและย่าน	เพื่อเป็นแนวทางในการกำาหนดบริเวณที่จะควบคุม	ให้เป็นไปอย่างสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเมืองในอนาคต	

 
  จากนั้นพิจารณากำาหนดบริเวณที่จะทำาการควบคุมโดยปรับเปลี่ยนรูปแบบของการกำาหนดบริเวณให้เป็นไปตามรูปแบบ
ของกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ.2522	 และทำาการลดทอนเนื้อหาการควบคุมตามผังเมือง
บางประการลง	เช่น	การไม่ระบุเรื่องลักษณะการใช้ที่ดิน		การกำาหนดการขุดถมดิน		เป็นต้น	(เนื่องจากไม่สามารถระบุเนื้อหาดังกล่าว
ในกฎกระทรวงที่ออกตามความในพรบ.	ควบคุมอาคาร	พ.ศ.	2522	ได้	จะต้องอ้างความตามกฎหมายการขุดถมดิน1)

  นำาข้อกำาหนดประกอบผังมาพิจารณาเพื่อเป็นตัวชี้นำาการกำาหนดรายการควบคุมกิจกรรมการใช้ประโยชน์อาคาร
ที่ไม่เหมาะสมของแต่ละพื้นที่	แต่ต้องแปลงสิ่งที่จะห้ามออกมาเป็น		ประเภท		ชนิด	หรือขนาดของอาคารที่จะอนุญาตหรือไม่อนุญาต
ให้ก่อสร้าง	 	 ดัดแปลง	 ใช้	 หรือเปล่ียนการใช้อาคารในพื้นที่แต่ละบริเวณ	 ทั้งนี้ต้องสอดคล้องกับความหนาแน่นของแต่ละย่านการใช้
ที่ดินที่กำาหนดในร่างผังเมืองเฉพาะ		

  จัดทำาข้อกำาหนดการควบคุมความหนาแน่นสำาหรับแต่ละบริเวณ	เพ่ือควบคุมปริมาณของการขยายตัว	และความหนาแน่น
ของการก่อสร้างอาคารที่เกิดขึ้นใหม่

  พิจารณารายละเอียด	 เร่ืองการควบคุมองค์ประกอบทางกายภาพอ่ืนๆ	 เพ่ือเป็นการควบคุมสภาพแวดล้อม	 และภูมิทัศน์
ของพ้ืนท่ี	 ให้เกิดความมีระเบียบ	 สวยงาม	 สามารถสร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยือนได้	 จึงควรสนับสนุนให้มีการควบคุมการ
พัฒนาทางด้านกายภาพอื่นๆ	 ที่จะส่งผลให้เกิดทัศนียภาพที่ไม่สวยงามกับพื้นที่	 เช่น	 การติดป้ายบนหลังตึก	 ดังนั้นการควบคุม
ความสูงของป้ายมิให้มีความสูงจนบดบังทัศนียภาพของเมือง	 จึงเป็นส่ิงสำาคัญท่ีควรกำาหนดการควบคุมองค์ประกอบทางกายภาพอื่นๆ
ไว้ในข้อกำาหนดเพื่อควบคุมการก่อสร้างอาคารด้วย

  เพิ่มเติมข้อความท้ายร่างเทศบัญญัติฯให้เป็นไปตามรูปแบบของกฎหมายที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร	พ.ศ.	2522

  ทำาการแก้ไขแผนท่ีและการบรรยายเขต	 เพื่อแสดงการกำาหนดบริเวณการควบคุมใหม่	 โดยให้เป็นไปตามรูปแบบของ	
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร	พ.ศ.	2522

  จากนั้นนำาร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ดำาเนินการแล้วเสร็จ	เสนอต่อประชาชนและผู้บริหารท้องถิ่น	ปรับปรุงแก้ไขจนสมบูรณ์	
(อาจให้ทางกรมโยธาธิการและผังเมืองช่วยพิจารณา)	 จากนั้นจึงนำาร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ปรับปรุงแล้ว	 เสนอขอความเห็นชอบต่อ
สภาท้องถิ่นและนำาเข้ากระบวนการทางกฎหมาย	เพื่อประกาศใช้บังคับต่อไป

      

 1 พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน	พ.ศ.	2543

 วิธีการ...แปลงร่างผังเมืองเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่น
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กรมโยธาธิการและผังเมือง

	เรื่องต้องรู้ก่อนยกร่าง
 เกี่ยวกับรูปแบบของข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร	

  ร่างผังเมือง(เฉพาะ)ที่เราจัดทำาขึ้นเป็นข้อกำาหนด	 เพื่อ
จัดระบบและควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน	 สำาหรับแต่ละย่านให้
เหมาะสมกับศักยภาพและแนวโน้มการขยายตัวในอนาคต	 โดย
จะเป็นการห้ามมิให้บุคคลใดใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารหรือ
ก่อสร้างอาคารอื่นใดตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองแต่ร่างข้อ
บัญญัติท้องถิ่นนี้จะออกโดยอาศัยอำานาจแห่งพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร	 ซึ่งรูปแบบจะต้องกำาหนดการควบคุมเป็นบริเวณ
ห้ามก่อสร้างอาคารบางชนิดหรือบางประเภท	 การบรรยาย
กำาหนดขอบเขตพื้นที่บริเวณที่จะห้ามก่อสร้างและกำาหนดชนิดหรือ
ประเภทอาคาร	ที่จะห้ามก่อสร้าง(รูปแบบของการกำาหนดบริเวณ)
จะต้องเป็นไปตามมาตรา8(10)แห่งพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร	พ.ศ.	2522		
  ในข้อนโยบายการใช้ประโยชน์ที่ดินและมาตรการ
ต่างๆ	ไม่ต้องเขียนไว้ในร่างเทศบัญญัติฯหากต้องการคงไว้	ให้เขียน
ไว้ที่เหตุผลท้ายร่างข้อบัญญัติฯ
  คำานิยามต่างๆไม่ต้องเขียนไว้ในร่างข้อบัญญัติฯ	
เนื่องจากมีระบุไว้ในกฎกระทรวงและพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร	พ.ศ.	2522	แล้ว	เว้นแต่ต้องการเขียนเพิ่มเติม	เป็นศัพท์ที่
บัญญัติขึ้นเฉพาะที่ไม่มีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร	
พ.ศ.2522	 โดยไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร	
พ.ศ.2522
  การกำาหนดประเภทการใช้ประโยชน์ที ่ดิน	 เป็นข้อ
กำาหนดตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง	 ข้อบัญญัติท้องถิ่นออก
โดยกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร	 ดังนั้นจึงไม่ได้ให้อำานาจใน
การกำาหนดประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน	 เนื่องจากเป็นกฎหมาย
คนละตัวกัน	 จึงไม่ต้องเขียนไว้ในข้อบัญญัติฯ	 แต่ให้ระบุเป็นการ
กำาหนดประเภทของอาคารแทน
  ข้อกำาหนดและข้อห้ามที่มีอยู่ในกฎกระทรวงที่ออก
ตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร	พ.ศ.	 2522	แล้ว	 ไม่
ต้องเขียนไว้ในร่างข้อบัญญัติฯ	สามารถใช้ตามกฎกระทรวงได้
  ข้อกำาหนดเกี่ยวกับการติดตั้งป้าย	 ให้เป็นไปตามกฎ
กระทรวงฉบับที่55(พ.ศ.2543)	ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร	 พ.ศ.	 2522	 ไม่ต้องเขียนลงไปในร่างข้อบัญญัติฯ	
เว้นแต่เป็นการกำาหนดเพิ่มเติมโดยไม่ขัดหรือแย้ง
  การกำาหนดเรื่องการถมที่หรือการปรับระดับพื้นดิน		
เป็นข้อกำาหนดตามกฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดิน	 ไม่ใช่
ข้อกำาหนดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร	 จึงไม่สามารถ
กำาหนดไว้ในร่างเทศบัญญัติฯ	 ที่จะออกโดยอาศัยอำานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร	พ.ศ.	2522

   1  การแบ่งเขตการควบคุมพื้นที่สำาหรับบริเวณต่างๆ

“การกำาหนดการควบคุมเป็นบริเวณแทนการแบ่งย่าน”

	 การกำาหนดการควบคุมพื้นที่สำาหรับประกอบกิจกรรม
แต่ละประเภทที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อกัน	โดยแบ่งบริเวณใหม่ต้อง
พิจารณาให้สอดคล้องกับแนวความคิดที่กำาหนดไว้ในร่าง	ผังเมือง
เฉพาะ	 และเอาข้อเท็จจริงของสภาพการพัฒนาพื้นที่	 ที่เป็นอยู่
ในปัจจุบันกับศักยภาพ	 และข้อจำากัดของพื้นที่เป็นตัวตั้ง	 แล้ว
ปรับสภาพความเป็นจริงให้เหมาะสมตามหลักทฤษฎี/วิชาการ				
ผังเมือง	 ยกเว้นบริเวณพื้นที่ว่างเปล่าจะนำาทฤษฎีเป็นตัวตั้ง	 และ
ในการพิจารณาควรจะคำานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมที่ยั่งยืนของ
สาธารณะเป็นสำาคัญ

	 ทั้ งนี้ ห าก ในย่ านการ ใช้ประ โยชน์ที่ ดิ นตามร่ า ง
ผังเมือง(เฉพาะ)	 มีการกำาหนดรายละเอียดไว ้หลายย่าน	
ให้พิจารณาวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของย่านการใช้
ประโยชน์ที่ดินที่มีรายละเอียดใกล้ เคียงกันรวมเป็นย่าน
เดียวกัน(ให้เหลือการแบ่งบริเวณการควบคุมพื้นที่ตามร่าง
ผังเมืองเฉพาะ	เพียงไม่กี่บริเวณ)เพื่อสะดวกในการควบคุม

คำาอธิบายวิธีการแปลงร่างฯแต่ละขั้นตอน

	 	 2	 กำาหนดการควบคุมประเภทการใช้ประโยชน์อาคาร
ที่สอดคล้องและตอบสนองกับย่านการใช้ประโยชน์ที่ดิน
แต่ละประเภท

	 การกำาหนดการควบคุมการประกอบกิจกรรมต่างๆ	 ใน
อาคาร	 	 ก็เพื่อให้การพัฒนาพื้นที่ในภาพรวม	 ไม่ขัดต่อข้อกำาหนด
หรือนโยบายการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ร่างขึ้น	และมีความสอดคล้อง
ไปในทิศทางเดียวกัน
 

	 โดยกำาหนดเนื้อหาในการควบคุมอาคารในลักษณะการ
ห้ามก่อสร้างอาคาร	 ประเภท	 ลักษณะ	 หรือชนิดของอาคารที่
ขัดแย้งกับกิจกรรมในย่านการใช้ประโยชน์ที่ดินที่กำาหนด	
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เนื้อหาในการควบคุมอาคารในลักษณะ
การห้าม/และให้แบบมีเงื่อนไข

	 	 3	 การกำาหนดขนาด(ความหนาแน่น)ของการพัฒนา
สำาหรับแต่ละบริเวณ

	 การกำาหนด	“ขนาดของการพัฒนา”	เป็นการกำาหนดการ
ควบคุมการใช้ประโยชน์พื้นที่	 ผ่านระบบตัวเลข	 	 ซึ่งเป็นหลักการที่
ใช้ตัวเลขเป็นตัวกำากับขนาดของอาคารและความหนาแน่นสูงสุดใน
การพัฒนาพื้นที่	ที่สามารถก่อสร้างได้ในแต่ละบริเวณ		เพื่อควบคุม
ปริมาณของการขยายตัวและความหนาแน่นของการพัฒนาที่
เกิดขึ้นใหม่ในแต่ละบริเวณของย่านการใช้ประโยชน์ที่ดินตามร่าง
ผังเมืองเฉพาะให้มีลักษณะเฉพาะของพื้นที่	 ตามที่ได้กำาหนด

ตัวอย่าง	:	การห้าม

ตัวอย่าง	:	การให้แบบมีเงื่อนไข

	 โดยปกติการจัดทำาข้อกำาหนดเพื่อควบคุมความหนาแน่น
ของการพัฒนาพื้นที่ตามมาตรการผังเมือง	 จะยึดโยงการควบคุม
จำานวนประชากรเข้ากับเกณฑ์ทางกายภาพต่างๆ	5	ด้าน	เพื่อกำากับ
ขนาดของการพัฒนา	ดังนี้	

 1.	สัดส่วนการใช้พื้นที่ดินซึ่งกำาหนดเป็น2	ลักษณะ	
คือ
 1)	สัดส่วนของพื้นที่อาคารปกคลุมดิน
	 โดยกำาหนดเป็นตัวเลขอัตราส่วนหรืออัตราส่วนร้อยละ
ของพื้นที่อาคาร	ปกคลุมดินต่อพื้นที่ดินทั้งแปลงหรือเรียกกันทั่วไป
ว่า	Building	Coverage	Ratio	(B.C.R.)

 2)	สัดส่วนของการใช้พื้นที่ภายในอาคาร
	 โดยกำาหนดเป็นตัวเลขอัตราส่วนหรืออัตราส่วนร้อยละ
ของพื้นที่ที่สามารถใช้สอยได้โดยรวมของอาคารกับพื้นที่แปลง
ที่ดินที่ใช้ปลูกสร้างอาคารนั้นๆ	 หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า	 Floor	
Area	Ratio	(F.A.R.)		
	 ในทางผังเมืองการกำาหนด	F.A.R.	เป็นข้อกำาหนดที่มี-
ประโยชน์ในการควบคุมความเข้มข้นของการใช้ที่ดินและการ
ควบคุมความหนาแน่นในพื้นที่	 เนื่องจาก	 F.A.R.	 เป็นข้อกำาหนด
ที่มีความเกี่ยวข้องกับขนาด	 สัดส่วนของอาคาร	 และจำานวนชั้น
ของอาคาร	 ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาพื้นที่ทั้งในแนวดิ่งและแนวราบ								
ที่สอดคล้องกับขนาดที่โล่งว่างโดยรอบอาคารในแต่ละแปลงที่ดิน

3. กําหนดการควบคุมขนาดของการพัฒนา

1. สัดสวนการใชพื้นที่ดิน :
นิยมกาํหนดผาน สัดสวนของพื้นที่เปดโลงในแปลงที่ดิน ,

สัดสวนของการใชพ้ืนทีอ่าคาร

2. ขนาดของอาคาร :
กําหนดคาสงูสุดของพื้นทีใ่ชสอย

หรือพืน้ทีอ่าคารเพ่ือการควบคมุ

3. ความสูงอาคาร / จํานวนชัน้

4. ระยะเวนวางและระยะถอยรนของอาคาร

5. ขนาดต่ําสุดของแปลงที่ดิน

การกํากับขนาดของการพัฒนา ประกอบดวยตัวเลข 5 รูปแบบ ดังนี้

วัตถุประสงค์เอาไว้	 ทั้งนี้เพื่อให้ภาครัฐ	 สามารถคาดประมาณ
จำานวนประชากรผู้อยู่อาศัย	หรือการประกอบกิจกรรมในย่านนั้นๆ	
ตามที่กำาหนดไว้ได้อย่างสัมพันธ์กับความสามารถในการรองรับ
ของระบบสาธารณูปโภค		หรือสาธารณูปการท่ีต้องจัดเตรียม
รวมท้ังความสามารถตามธรรมชาติของระบบนิเวศน์ท่ีจะรองรับได้
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 โดยทั่วไปแล้ว	 ค่า	 F.A.R.	 ที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่จะ
มีความแตกต่างกันตามความสามารถในการรองรับ	 และความ
เพียงพอของโครงสร้างพื้นฐาน	 และความเหมาะสมต่อสภาพ
แวดล้อมของพื้นที่นั้นๆ	

	 2.ขนาดของอาคาร	โดยกำาหนดค่าสูงสุดของพื้นที่
ใช้สอยหรือพื้นที่อาคารเพื่อการควบคุม
 

	 3.การควบคุมความสูงของอาคาร		
 

• อาคารสูงไม่เกิน 6 ม.

• พื �นที�อาคารไม่เกิน 75 ตรม.

• ระยะถอยร่นระหว่างอาคาร 4 ม.

• ระยะถอยร่นห่างจากชายฝั� งไม่น้อย
กว่า 20 ม.

• BCR.ไม่เกิน ร้อยละ 25

• อาคารสูงไม่เกิน 12 ม.

• ห้ามก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่  
โรงงาน  ตลาด  ห้องแถว  โรงมหรสพ  
เพิง  แผงลอย  โรงพยาบาล  วัด  
โรงเรียน  สถานีขนส่ง  สถานีบริการ
นํ �ามันและสถานีบรรจุก๊าซ คลังสินค้า
พื �นที�เกิน 100 ตรม.) ฌาปนสถาน 
อาคารที�สร้างด้วยวัสดุไม่ทนไฟ  
อาคารเลี �ยงสัตว์ 

• ห้ามก่อสร้างป้ายทุกชนิด 

• อาคารสูงไม่เกิน 23 ม.

• ห้ามก่อสร้างโรงงานทุกประเภท   
โรงเลี �ยงสัตว์  คลังสินค้า(พื �นที�เกิน 
200 ตรม.) โรงงาน  อาคารเลี �ยง
สัตว์ 

บริเวณที� 1 บริเวณที� 2 บริเวณที� 3

20 ม. 30 ม.แนวชายฝั� งทะเล

(ระดับนํ �าสูงสุด)

50 ม. 150 ม. 300 ม.

ย.1
ย่านการใช้ที�ดินประเภทที�อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย

ประเภทอาคาร :   บ้านเดี�ยว อาคารเดี�ยว

ขนาดแปลงที�ดินตํ�าสุด :   80 ตารางวา

พื�นที�อาคารคลุมดินสูงสุด

พื�นที�ว่างตํ�าสุด

ความสูงอาคารสูงสุด

:   25% และไม่เกิน 100 ตรม./หลัง 

ความกว้างอาคารสูงสุดโดยไม่มีการ

ลดทอน 10 เมตร

ระยะตํ�าสุดจากอาคารข้างเคียงบน

ที�ดินแปลงเดียวกัน 6.00 เมตร

:   75%

:   9.00 เมตร 

ย่านการใช้ที�ดินประเภทที�อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง

ย.2

ประเภทอาคาร :   บ้านเดี�ยว อาคารเดี�ยว บ้านแฝด

ขนาดแปลงที�ดินตํ�าสุด :   60 ตารางวา

พื�นที�อาคารคลุมดินสูงสุด

พื�นที�ว่างตํ�าสุด

ความสูงอาคารสูงสุด

:   35% และไม่เกิน 120 ตรม./หลัง 

ความกว้างอาคารสูงสุดโดยไม่มีการ

ลดทอน 10 เมตร

ระยะตํ�าสุดจากอาคารข้างเคียงบน

ที�ดินแปลงเดียวกัน 6.00 เมตร

:   65%

:   12.00 เมตร 

หมายความว่า อัตราส่วนร้อยละของพื �นที�

อาคารคลุมดินรวมทุกหลังต่อพื �นที�แปลงที�ดินที�ใช้เป็น

ที�ตั �งอาคาร

“อัตราส่วนพื �นที�อาคารคลุมดิน”(BCR)

ตัวอย่าง:

อาคารคลุมดินมีขนาด 400 ตรม.

แปลงที�ดินมีขนาด              800 ตรม.

อตัราส่วนพื �นที�อาคารคลุมดินคดิเป็น 50% แปลงที�ดิน

หมายความว่า อตัราส่วนพื �นที�อาคารรวมทุก

ชั �นของอาคารรวมทุกหลังต่อพื �นที�แปลงที�ดินที�ใช้

เป็นที�ตั �งอาคาร

ตัวอย่าง:

แปลงที�ดินมีขนาด 800              ตรม.

พื �นที�ชั �น1                     250              ตรม.

พื �นที�ชั �น2 150              ตรม.

พื �นที�อาคารรวม 400              ตรม.

อตัราส่วนพื �นที�อาคารรวมคดิเป็นอตัราส่วน 0.5:1

“อัตราส่วนพื �นที�อาคารรวม” (FAR)

หมายความว่า พื �นที�อาคารรวมทุกชั �น

ของอาคารต่อพื �นที�แปลงที�ดิน 2

1

3

1 + 2

3

= FAR

ตัวอย่าง พื �นที�แปลงที�ดิน    100    ตารางวา

BCR = 20  

FAR = 0.4 

สูง 2 ชั �น

BCR = 20  

FAR = 1 

สูง 5 ชั �น

BCR = 50  

FAR = 1 

สูง 2 ชั �น

BCR = 20  

FAR = 1 

สูง 5 ชั �น

ตัวอย่าง	:

: Floor Area Ratio
    วัตถุประสงค์F.A.R.เป็นการ

ควบคุมความหนาแน่นของอาคารที�

เหมาะสมกับแปลงที�ดินควบคุม โดย

ควบคุมเกี�ยวกับขนาดและสัดส่วน

ของอาคารที�สัมพันธ์กับจํานวนชั�น

ความสูง

• ป้องกนัความหนาแนน่

• ไมใ่ห้เกิดอาคารที�มีขนาดใหญม่าก

เกินไป

• ความเหมาะสมสอดคล้องกบัพื�นที�ว่าง

รอบอาคาร

• สัดส่วนของอาคารที�เหมาะสม

BCR=100%
FAR=1.0

BCR=50%
FAR=1.0

BCR=25%
FAR=1.0

Building Height

คว
าม

สูง
อา

คา
ร

วัตถุประสงค์ การควบคุมความสูง

อาคาร เพื�อลดผลกระทบต่อพื �นที�

ข้างเคยีงและสิทธิของการอยู่ร่วมกัน

อย่างสงบสุข

•เพื�อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง

•การระบายอากาศและการถ่ายเทแสงแดด

•เพื�อสุขอนามยัของเมือง

•ให้เกดิความสวยงาม

•รักษาสภาพแวดล้อมของชุมชน

การวัดความสูงของอาคาร 
ให้วัดจากระดับพื �นดินที�ก่อสร้างถึงส่วนที�สูงที�สุด สําหรับ

อาคารทรงจั�วหรือปั�นหยาให้วัดจากระดับพื �นดินที�ก่อสร้าง

ถึงยอดผนังของชั�นสูงสุด
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	 4.การกำาหนดระยะเว้นว่างและระยะถอยร่นของ
อาคารและสิ่งปลูกสร้างจากเขตที่ดิน	 เขตทางสาธารณะ	
ทางน้ำาสาธารณะ	 หรือพื้นที่ที่มีคุณค่ากับสภาพแวดล้อม
และระบบนิเวศเมือง	
 

กฎกระทรวงฉบับที่	55	(พรบ.ควบคุมอาคาร	พ.ศ.	2522)	

 
	 5.ขนาดต่ำาสุดของแปลงที่ดินที่สามารถก่อสร้าง
อาคารได้
  
	 โดยทั่วไปในกฎกระทรวงฉบับต่างๆที่ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคารส่วนใหญ่จะมีข้อกำาหนดเพ่ือควบคุม
ความหนาแน่นของการใช้พ้ืนท่ีเพียง	 3	 ด้าน(ตามข้อ	1-3)เท่านั้น	
ส่วนข้อ	 4	 และ	 5	 มักไม่ได้กำาหนดไว้(หรือให้อ้างอิงจากพระราช
บัญญัติควบคุมอาคารที่เคยใช้บังคับอยู่เดิม)	 เนื ่องจากประเภท
ของการใช้ประโยชน์ที ่ดินจะเป็นตัวกำาหนดขนาดโครงสร้าง
พื้นฐานในพื้นที่	 การกำาหนดความหนาแน่นของการพัฒนาใน
แต่ละพื้นที่	 จึงต้องเป็นไปอย่างสอดคล้องกับประเภทการใช้
ประโยชน์ที่ดิน	ดังนั้นในข้อบัญญัติท้องถิ่นที่เราดำาเนินการตาม
ร่างผังเมือง(เฉพาะ)	 โดยออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคารนี้	 เราควรปรับปรุงข้อกำาหนดการควบคุม
ขนาดของการพัฒนาให้สอดคล้องกับอำานาจการบังคับใช้และ
รูปแบบของกฎหมายท่ีออกตามความใน	พรบ.ควบคุมอาคาร	
พ.ศ.	2522		ดังน้ี

 1.กำาหนดสัดส่วนการใช้พื้นที่ดินผ่านอัตราส่วน
พื้นที่เปิดโล่ง
	 o	O.S.R.	คือ	อัตราส่วนร้อยละของพื้นที่ว่างต่อพื้นที่
แปลงที่ดินหรือเรียกกันทั่วไปว่า	Open	Space	Ratio
	 oวัตถุประสงค์การใช้บังคับ	 O.S.R.	 ก็เพ่ือเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตท่ีดีต่อผู้ใช้สอยพ้ืนท่ีเป็นหลัก	 ซ่ึงผลดังกล่าวยังสะท้อน
ให้เกิดสภาพแวดล้อมท่ีดี	 เกิดการถ่ายเทของมวลอากาศ	ลดความร้อน
ของเมืองในภาพรวม	 ทั้งยังช่วยจำากัดความหนาแน่นของผู้ใช้สอย
มิให้มากเกินกว่าบริการต่างๆที่จัดหาไว้ให้
	 oการกำาหนดอัตราส่วนพ้ืนท่ีอาคารปกคลุมดินต่อพ้ืนท่ีแป
ลงที่ดิน(B.C.R.)ในผังเมืองสามารถแปลงให้เข้ากับอำานาจ
การบังคับใช้ของ	พรบ.ควบคุมอาคาร	โดยกำาหนดเป็นอัตราส่วน
พื้นที่ว่างต่อพื้นที่แปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร	(O.S.R.)
	 oอัตราส่วนพื้นที่เปิดโล่งนี ้	 จะเป็นตัวเลขผกผันกับ
อัตราส่วนร้อยละของพื้นที่อาคารปกคลุมดินต่อพื้นที่ดินทั้ง
แปลงหรือ	B.C.R.	ที่นิยมใช้ในงานผังเมืองนั่นเอง
  

 2.ไม่กำาหนดสัดส่วนการใช้พ้ืนท่ีอาคารหรือ	F.A.R.
	 oแต่ใช้การกำาหนดขนาดของพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด	ทุกชั้น
ของอาคารทุกหลังในที่ดินทั้งแปลงแทน

	 3.กำาหนดความสูงของอาคารท่ีต้องควบคุมให้เหมาะสม
สอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ที ่ ดินแต่ละประเภทโดยมี
วัตถุประสงค์เพื ่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงและสิทธิของ
การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข

 4.กำาหนดระยะเว้นว่างและระยะถอยร่นของอาคาร
จากเขตที่ดินหรือเขตทางสาธารณะเฉพาะกรณีที่มีวัตถุประสงค์
การควบคุมที่ เข้มข้นกว่ากฏหมายอ่ืนท่ีใช้บังคับอยู่เดิมในพื้นที่
หรือเป็นลักษณะเฉพาะของท้องที่	 เพื่อเป็นวัตถุประสงค์ในการ
ควบคุมให้เกิดสวัสดิภาพที่ดีของชุมชน

คำาแนะนำา	:	
 -กรณีมีข้อกำาหนดขนาดพื้นที่อาคารประเภทเดียวกันไม่กำาหนด
ตัวเลขหลากหลาย
	 -อาคารพาณิชย์และสำานักงาน	 กฏหมายควบคุมอาคารกำาหนด
พื้นที่ใช้สอย	300	ตารางเมตร	เหมือนกันทุกบริเวณ	ยกเว้นพื้นที่เกษตรกรรม
กำาหนด	100	ตารางเมตร
	 -คลังสินค้าเก็บผลิตผลทางการเกษตร	 อาคารเลี้ยงสัตว์	 เพื่อ
การค้า	พื้นที่อนุรักษ์เพื่อการเกษตร	กำาหนด	100	ตารางเมตร	ชุมชนเกษตร

กรรมกำาหนด	200	ตารางเมตร

ระยะเวน้วา่งและระยะถอยร่นของอาคาร

Setback 

วัตถุประสงค์ การกําหนดระยะเว้นว่าง

และระยะถอยร่นของอาคาร จากเขต

ที�ดิน หรือเขตทางสาธารณะ เพื�อการ

ควบคุมให้เกิดสวัสดิภาพที�ดีของชุมชน 

ความปลอดภัย และการพฒันาระบบ

สาธารณูปโภคพื �นฐานในอนาคตที�อาจ

มีความจําเป็นต้องใช้พื �นที�ผิวดินหรือใต้

ดินในบริเวณนั�น

•ป้องกนัการรุกลามของอัคคีภยั

•ความสะดวกในการบรรเทาอุบติัภยั สา

ธารณภยัต่างๆ

•การลดความแออัดของสภาพชุมชน 
•การระบายอากาศและการถ่ายเทแสงแดด

•เพื�อสุขอนามยัของเมือง

•เพื�อความเป็นระเบียบเรียบร้อย

•รักษาสภาพแวดล้อมของชุมชน

พื�นที�เว้นว่างอาคารเดี�ยว

พื�นที�เว้นว่างบ้านแฝด

พื�นที�เว้นว่างบ้านแถว

พื�นที�เว้นว่าง

ระยะ

ถอยร่น
พื�นที�เว้นว่าง

พื�นที�เว้นว่าง

paper4.indd   51 19/8/2553   16:29:38



 52 

กา
รจ
ัดท

ำาข
้อบ

ัญ
ญ
ัติท

้อง
ถิ่น

ตา
มแ

นว
ทา
งผ
ังเม

ือง
เฉ
พา
ะ

ส่ว
นท

ี่ 4
กองผังเมืองเฉพาะ

กรมโยธาธิการและผังเมือง

				4		ข้อกำาหนดสำาหรับบริเวณที่มีลักษณะเฉพาะ	
	 ในการพิจารณากำาหนดการควบคุมองค์ประกอบ
ทางกายภาพอ่ืนๆเพ่ิมเข้าไปในข้อกำาหนด	 เพ่ือเป็นมาตรการควบคุม
ในบริเวณท่ีมีลักษณะเฉพาะ	 ส่วนใหญ่จะมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการ
สร้างความชัดเจนของย่านกิจกรรมต่างๆ	 เพื่อการรักษาคุณภาพ
และกิจกรรมเฉพาะตัวของพื้นที่	 ให้สามารถคงอยู่และรองรับ
การพัฒนาในอนาคตได้อย่างไม่ขัดแย้งกัน
 การเพ่ิมมาตรการ ในการควบคุมของข้ อบัญญัติ
ท้องถิ่นให้มีความเข้มข้นกว่าที่บังคับอยู่เดิมใน	 พรบ.2522	 จึงเป็น
ส่ิงจำาเป็นสำาหรับการดำาเนินการให้เป็นไปตามผังเมืองเฉพาะ	
โดยมีแนวทางในการดำารงรักษาพ้ืนท่ีท่ีมีลักษณะเฉพาะ	ดังน้ี

 กำาหนดมาตรการควบคุมเพื่อสร้างและดำารงรักษา
เอกลักษณ์ของพ้ืนท่ี
 โดยเฉพาะในบริเวณท่ีมีคุณค่ าทางประวัติศาสตร์	
โบราณคดี	 สังคม	 และระบบนิเวศน์โดยรวม	 มีภูมิทัศน์และ
ทรัพยากรทางธรรมชาติท่ีสวยงาม	 ควรค่าแก่การอนุรักษ์	 เพ่ือไม่ให้
เกิดการพัฒนาท่ีทำาลาย	 หรือขัดต่อแนวทางดำารงรักษาพ้ืนท่ีเหล่านี้	
ให้คงอยู่ต่อไปในอนาคต	
 
 

  

  

 

 

 มาตรการควบคุมเพื่อดำารงรักษาพื้นที่พักอาศัย
	 กำาหนดพ้ืนท่ีรองรับการขยายตัวของชุมชน	 ให้เหมาะสม
และจำากัดรูปแบบการใช้ประโยชน์อาคารท่ีไม่พึงประสงค์	เพ่ือสร้าง
เมืองคุณภาพที่ เน้นดำารงรักษาพื้นที่พักอาศัยที่มีคุณภาพดี
สำาหรับชุมชน
 

  

การสร้างเอกลักษณ์หรือดำารงรักษาเอกลักษณ์
ของพื้นที่แต่ละบริเวณ

 
		 ประกอบด้วย
	 -การกำาหนดระยะถอยร่นจากอาคารเพื่ อการ
สาธารณูปโภค	สาธารณูปการของเมือง	
	 -มาตรการกำาหนดพื้นที่ฉนวน	(Buffer	Zone)	หรือ
พื้นที่สีเขียว	(Green	Belt)
	 -การกำาหนดรูปแบบสถาปัตยกรรมที่สามารถก่อสร้าง
ได้	 เช่น	 รูปทรงหลังคา	 รูปทรงอาคาร	สีหลังคา	 	สีอาคาร	องค์
ประกอบต่างๆ	ของอาคาร	วัสดุ	ฯลฯ
	 -การควบคุมป้ายและการติดตั้ งป้ายเพื่อความ
ปลอดภัยและเป็นระเบียบ
	 -ทางเท้าหรือทางสาธารณะหน้าอาคาร
	 -การยกระดับพื้นชั้นล่างของอาคาร

  

TREND

ประวตัศิาสตร์ 

ศิลปวฒันธรรม และ

สถาปัตยกรรม

วิเคราะห์

อดีต

ปัจจุบัน

อนาคต

สภาพกายภาพ

ผงัต่างๆ และกฎหมาย  

ที�ใช้บังคับ

  ผลกระทบจากกระแส

โลกาภิวตัน์(การท่องเที�ยว)

เชียงคานจะไปทางไหน

Urban Chronology

Urban Environment Building form/
Characteristics

ที�ต ั�ง  Location/Place
องค์ประกอบทางกายภาพ 

 การใช้พื�นที�ว่างภายในชุมชน

พื�นที�ที�มีความเร่งด่วน

ในการอนุรักษ์

กําหนดขอบเขต

พื�นที�ดําเนินการ

แนวทางการกาํหนดข้อบังคับ

วิธีการนําวัฒนธรรม และวิถชีีวิตมาสร้างมูลค่าเพิ�มทางเศรษฐกจิ

เสน่หข์องเชียงคาน “ความปลอดภยั”

Urban Pattern & form

แนวทางการปรับตัว “รู้เท่าทนั”

การปรับผังเมืองเพื�อช่วยลดโลกร้อน

การปรับผังเมืองเพื�อบรรเทาภัยพิบัติ

การปรับผังเมืองเพื�อการดํารงรักษาอัตลักษณ์ชุมชน

ความรู้ด้านประวตัศิาสตร์ชุมชน  

สํานึกรักบ้านเกิด  

บ้านเมืองน่าอยู่
ชุมชนยั�งยนื  

ความร่วมมือในการพฒันาจากภาคส่วนอื�นๆ ที�เกี�ยวข้อง  

การดํารงอยู่ของวิถีชีวิตและ

เอกลักษณ์ชุมชน  คุณค่าของพื�นที�
ถูกใช้เป็นพลงัขับเคลื�อนการพัฒนาเศรษฐกจิชุมชน  

การท่องเที�ยวช่วยฟื� นฟูเมืองเชียงคานให้กลับมามีชีวิตอีกครั�ง  
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กองผังเมืองเฉพาะ
กรมโยธาธิการและผังเมือง

คำาแนะนำา	:
 
	 ในบริเวณพื้นที่ลุ่มและพื้นที่น้ำาท่วม	ควรมีข้อกำาหนดห้าม
เรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน	 เช่น	 ห้ามการก่อสร้างอาคาร
กีดขวางทางน้ำาสาธารณะ			การก่อสร้างอาคารในแนวพื้นที่น้ำาท่วม
หลากให้ยกระดับพื้นชั้นล่างเป็นที่โล่ง	เป็นต้น

	 ข้อกำ าหนดเพื่ อการอนุ รั กษ์สถาปัตยกรรมที่ เป็น
เอกลักษณ์ของพื้นที่

	 ข้อกำาหนดในเขตเมืองเก่า		เขตอนุรักษ์โบราณสถาน	หรือ
พื้นที่โดยรอบโบราณสถานนั้น	 	ควรให้ความสำาคัญกับการก่อสร้าง
อาคารโดยรอบเขตพื้นที่ดังกล่าว	ซึ่งอาจส่งผลกระทบกับโครงสร้าง
หรือความมั่นคงแข็งแรงของโบราณสถาน

	 กำาหนดความสูงป้ายในแต่ละบริเวณ	 อาจพิจารณาให้มี
ได้	2	ระดับ	(9	และ	16	เมตร)
 				-บริเวณพาณิชยกรรม		ศูนย์กีฬา		ศูนย์ประชุม		ศูนย์
แสดงสินค้า	และอุตสาหกรรม	ให้มีป้ายสูงไม่เกิน	16	เมตร
	 			-พื้นที่อนุรักษ์และเกษตรกรรมห้ามติดตั้งป้าย
	 	 -บรเิวณอ่ืนๆ	 ให้มีป้ายช่ือสถานท่ี	 อาคาร	 และกิจการ
สูงไม่เกิน	9	เมตร	ป้ายสถานีบริการน้ำามันและก๊าซ	สูงไม่เกิน	16	เมตร
	 ในเขตกรุงเทพมหานครมีประกาศกระทรวงมหาดไทย	
เรื่องกำาหนดบริเวณห้ามก่อสร้างป้ายริมถนนสายหลักที่มีเขตทาง
เกิน	 30	 เมตร	 และภายในระยะ	 50	 เมตร	 ห้ามก่อสร้างป้ายที่มี
ความสูงเกิน	12	เมตร

 ควบคุมทัศนียภาพและสภาพแวดล้อมของพื้นที่
	 เช่น	การเพ่ิมมาตรการควบคุมเก่ียวกับป้ายในข้อกำาหนด	
เพ่ือควบคุมการใช้อาคาร	 รูปแบบของอุปกรณ์ประกอบถนน
ในแต่ละบริเวณ	 การกำาหนดรัศมีควบคุมความห่างของกิจกรรม
บางประเภทในแต่ละบริเวณ	เช่น	ร้านค้าย่อย	ตลาด	เป็นต้น
	 เพื่อเป็นการควบคุมสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของ
พ้ืนท่ีให้เกิดความมีระเบียบ	 สวยงาม	 ความสะดวกแก่การจราจร	
และสามารถสร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยือนได้	 จึงควร
สนับสนุนให้มีการควบคุมการพัฒนาทางด้านกายภาพอ่ืนๆ	 ในข้อ
บัญญัติท่ีจัดทำาข้ึน

   

	 	 	 ตัวอย่าง	:	มาตรการควบคุมป้าย

ความสูงป้าย ไม่เกิน 2 ม. 
พื �นที�ไม่เกิน 2 ตรม.
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ส่ว
นท

ี่ 4
กองผังเมืองเฉพาะ

กรมโยธาธิการและผังเมือง

	 ภายหลังจากการจัดทำาข้อกำาหนดการใช้ประโยชน์อาคารตามบริเวณที่จัดแบ่งใหม่ให้สอดคล้องกับร่างผังเมืองเฉพาะ
เรียบร้อยแล้ว	 เพื่อเป็นการง่ายต่อการนำาข้อกำาหนดไปบังคับใช้	 ต้องแสดงแนวเขตที่ควบคุมแต่ละบริเวณโดยการจัดทำาแผนที่แสดง
ขอบเขตแต่ละบริเวณให้มีความชัดเจน	พร้อมท้ังมีข้อความบรรยายเขตพ้ืนท่ีน้ันๆ	เพ่ือให้สามารถปฏิบัติและบังคับใช้ได้อย่างชัดเจน	และ
ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ในการควบคุมพื้นที่	โดยปกติแผนที่แนบท้ายกฎหมายควบคุมอาคารส่วนใหญ่จะจัดทำาเป็นสีขาว-	ดำา	และ
แยกรายละเอียดแต่ละบริเวณโดยการใช้ลวดลาย	 เนื่องจากการจัดทำาแผนที่สมัยก่อนเขียนด้วยมือ	 และง่ายต่อการทำาสำาเนาเป็น
สีขาว-ดำา	 แต่ปัจจุบันเทคโนโลยีก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น	 การจัดทำาแผนที่มีการนำาโปรแกรมสำาหรับจัดทำาแผนที่มาประยุกต์ใช้ในการเก็บ
ข้อมูลและประมวลผลได้ดีขึ้น	 แผนที่แนบท้ายในปัจจุบันจึงมีความละเอียดของข้อมูลสูง	 และมีการจัดพิมพ์เป็นรูปแบบสีเพื่อความ
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น	 เพื่อให้สามารถนำาไปใช้งานได้ง่าย	 โดยชั้นข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำาแผนที่ควรเป็นชุดข้อมูลที่มีมาตรฐานเดียวกัน	
และมีมาตราส่วนเดียวกัน

 

โครงข่ายคมนาคมโครงข่ายคมนาคม

ขนส่ง ขนส่ง 

โครงข่ายเส้นทางระบายโครงข่ายเส้นทางระบาย

นํ�า นํ�า 

ภาพถ่ายทางภาพถ่ายทาง

สภาพภูมิสภาพภูมิ

ประเทศ ประเทศ 

การใช้ประโยชน์อาคาร/การใช้ประโยชน์อาคาร/

ที�ดิน ที�ดิน 

	 5.		การจัดทำาแผนที่แนบท้ายข้อบัญญัติท้องถิ่นและการบรรยายเขต...
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กรมโยธาธิการและผังเมือง

	การจัดทำาแผนที่แนบท้ายข้อบัญญัติท้องถิ่น

	 โดยมากจะจัดทำาเป็นแผนที่ลายเส้น	(Line	Maps)	
เป็นแผนที่ที่ใช้สัญลักษณ์ที่อธิบายสิ่งต่างๆ	ด้วยเส้น	จุด	สัญลักษณ์	
ตัวอักษร	 พื้นที่เป็นลวดลาย	 หรือ	 สี	 โดยกำาหนดมาตราส่วนตาม
ความเหมาะสมที่สามารถอ่านรายละเอียดในแผนที่ได้ชัดเจน	 เช่น	
มาตราส่วน	 1:50,000,	 1:40,000,	 1:35,000,	 1:25,000,	
1:20,000	เป็นต้น	
	 รายละเอียดท่ีใช้เป็นฐานข้อมูลประกอบการจัดทำาแผนท่ีแนบ
ท้ายข้อบัญญัติท้องถ่ิน	 ควรมีความถูกต้องของการจัดเก็บฐานข้อมูลและ
ปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันมากท่ีสุด	 ซ่ึงควรพิจารณาชุดข้อมูล
ท่ีจัดเก็บให้มีความเก่ียวข้องสำาหรับการวิเคราะห์	 ประมวลผล	 และเป็น
ปัจจัยเก่ียวเน่ืองในการแบ่งเขตในแต่ละบริเวณ	 เช่น	 เส้นทางคมนาคม	
เส้นช้ันความสูง	 อาคาร	 เส้นแบ่งเขตการปกครอง	 เส้นทางน้ำา	 แหล่งน้ำา		
ตำาแหน่งสาธารณูปโภค	สาธารณูปการท่ีสำาคัญ		นามศัพท์ท่ีถูกต้อง	ฯลฯ	
เป็นต้น	
	 ความถูกต้องของข้อมูลอยู่ในเกณฑ์ใด	ตามมาตรฐานของ
แผนท่ีน้ันๆ	วิธีการจัดทำาแผนท่ี	ท่ีนิยมใช้ในปัจจุบัน	ได้แก่
	โดยวิธี	Photogrammetry	วิธี	Ground	Survey	แผนท่ีชนิดน้ีจะ
มีรูปถ่ายทางอากาศเป็น	Back	Ground	และมีแผนท่ีลายเส้นซ้อนทับ

	 การเขียนแผนที่

 ชนิดตัวอักษร		(TYPE	&	LETTERING)		
	 ตัวอักษรควรเป็นอักษรแบบมาตรฐานเพื่อสะดวกในการ
อ่าน		โดยกำาหนดให้อักษรตัวตรง
	 ใช้กับสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น	 	ยกเว้น	ภูเขา	(เกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติ)	 และอักษรตัวเอนใช้กับสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ		
เช่น		แม่น้ำา		คลอง	ฯ		ซึ่งกฎข้อนี้ไม่ใช่ตายตัว		สามารถเปลี่ยนแปลง
ได้ตามความเหมาะสม
 สัญลักษณ์	
	 ควรแสดงข้อมูลด้วยการจัดทำาสัญลักษณ์ต่างๆที่ปรากฏ
อยู่ในแผนที่แนบท้ายฯให้ครบถ้วน	ซ่ึงรูปแบบสัญลักษณ์ท่ีนิยมแสดง
ในแผนที่	ได้แก่

 สัญลักษณ์จุด(Point	Symbol)	ส่วนใหญ่ใช้ในแผนที่
มาตราส่วนเล็ก	 ซึ่งใช้สัญลักษณ์(Symbol)	 แทนสิ่งดังกล่าว	
ได้แก่	อาคาร	โรงเรียน	วัด	สถานีอนามัย	ฯลฯ
 สัญลักษณ์ที่เป็นเส้น(Line	 Symbol)	 ได้แก่	 ถนน	
แม่น้ำา	คลอง	ฯลฯ	
 การเขียนชื่อ
 -	ถนนขนาดเล็กตัวอักษรสูงกว่าความกว้างถนนให้วาง
ชื่อตั้งฉากกับแนวถนนสูงกว่าด้านบนเล็กน้อย	 ประมาณ	 0.5-1	
มม.		บางครั้งอาจมีคลองหรือรายละเอียดอื่นขวาง		ไม่สามารถ
เขียนด้านบน		อนุโลมให้เขียนด้านล่างของถนนได้
 -	ถนนขนาดใหญ่	ถ้ามีขนาดกว้างกว่าด้วยอักษรความ
สูงของชื่อ	ควรเขียนภายในถนน
	 การวางชื่อควรหันหัวขึ้นทิศเหนือเสมอบริเวณตรง
กลางแนว	 ขนานโค้งไปตามแนวในลักษณะสมดุล	 และอยู่ตรง
กลางเส้น	 ควรหลีกเลี่ยงเอียงค่อนไปด้านใดด้านหนึ่ง	 และเว้น
พื้นที่ไว้สำาหรับเขียนลูกศรและชื่อกำากับริมขอบแผนที่ว่าไป
อำาเภอ.....(ชื่ออำาเภอที่ใกล้ที่สุด)	 ตามด้วย	 ชื่อคลอง	 แม่น้ำา		
และสิ่งที่เกี่ยวกับน้ำา
	 -	คลองหรือแม่น้ำาที่มีขนาดเล็ก	หรือที่เกี่ยวกับน้ำา
การวางชื่อให้อยู่ด้านบนเหนือคลองประมาณ	0.5-1	มม.	โค้งไป
ตามแนวคลองหรือแม่น้ำาตัวอักษรเอนเอียงขวาประมาณ150	
จากแนวคลอง	 ช่วงตัวอักษรอยู่ในลักษณะขยาย(Extended)	
ห่างกัน	 3	 ช่วงตัวอักษร	 พิจารณาจากความยาวของคลองหรือ
แม่น้ำา(ขนาดความสูงประมาณ	 1.5-	 5	 มม.)	 โดยเน้นความ
เหมาะสมของขนาดแผนที่และความหนาแน่นของข้อมูล
 -	 คลองหรือแม่น้ำาที่มีขนาดใหญ	่ การวางชื่อควรอยู่
ภายในขนาดตัวอักษรควรมีขนาดใหญ่ไม่เกิน	0.5	เท่าของขนาด
คลอง	 ตัวอักษรเว้นช่วงเหมือนข้อ	 ก.	 ควรพิจารณาตามความ
เหมาะสมวางตัวในลักษณะโค้งไปตามแนวคลองหรือแม่น้ำาให้
อักษรกระจายตัวไปตามแนวตัวอักษรเอนเอียงขวาประมาณ		
150		จากแนวคลอง		ฯลฯ
 
 สัญลักษณ์แสดงข้อมูลเชิงพื้นที	่(Area	Symbol) 
เป็นข้อมูลลายเส้นรูปปิด	 ได้แก	อ่างเก็บน้ำา	 บ่อน้ำา	 อื่นๆ	 ชื่อที่
เกี่ยวกับน้ำาควรเป็นอักษรตัวเอนเอียงขวาประมาณ	 150	 จาก
แกนตั้ง	 ขนาดของตัวอักษร	 ควรพิจารณาตามความเหมาะสม
ของพื้นที่	 ตัวอักษรจะต้องวางตัวอยู่ในลักษณะกระจายไปตาม
พื้นที่ไม่กระจุกอยู่ที่ใดที่หนึ่ง		
 
 ข้อมูลนามศัพท	์	เกี่ยวกับชื่อองค์การบริหารส่วนตำาบล		
ตำาบล		เทศบาล		อำาเภอ		จังหวัด		มีหลักเกณฑ์ดังนี้
	 ชื่อเทศบาล		ตำาบล		ควรมีขนาดใหญ่กว่าชื่อทั่วไป
	 ชื่ออำาเภอ		ควรมีขนาดใหญ่กว่าชื่อตำาบล
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	 ชื่อจังหวัด		ควรมีขนาดใหญ่กว่าชื่ออำาเภอ
	 ชื่อประเทศ		ควรมีขนาดใหญ่กว่าชื่อจังหวัด
 

 หลักเกณฑ์วางชื่อต่างๆ

	 ชื่อตำาบล	 ควรอยู่ในบริเวณที่โล่ง	 อยู่ตรงกลางพื้นที่	
หากมีตำาบลอื่นที่อยู่บนหรือล่าง	 ซ้ายหรือขวา	 ควรวางชื่อให้
อยู่ในแนวเดียวกัน	บน-ล่าง	,	ซ้าย-ขวา		เพื่อให้สังเกตเห็นได้
ง่ายทั้งสองชื่อ		แลดูสวยงาม		ชัดเจน
	 ชื่ออำาเภอ	ควรวางในบริเวณที่โล่ง	อยู่ใต้ชื่อตำาบล	
ตัวอักษรใหญ่กว่าชื่อตำาบล	อักษรตัวแรกอยู่	ในแนวตั้งฉากเดียว
กับตำาบล		ระยะห่างประมาณ		1-1.5	เท่าของความสูงตัวอักษร
และอยู่ในเขตผังควรพิจารณาอยู่ในแนวเดียวกับอำาเภออื่นด้วย	
ใช้หลักเกณฑ์เหมือนกับชื่อตำาบลตามที่กล่าวแล้ว
	 ชื่อจังหวัด	ควรวางในบริเวณที่โล่ง		อยู่ใต้ชื่ออำาเภอ
ตัวอักษรใหญ่กว่าชื่ออำาเภอ	 อักษรตัวแรกอยู่ในแนวตั้งฉากกับ
ชื่อตำาบล		อำาเภอ		จังหวัด
	 ชื่อเทศบาล		ขนาดตัวอักษรมีขนาดเท่ากับชื่อตำาบลอยู่
ในที่โล่งกลางพื้นที่ของเทศบาล
	 ชือ่ประเทศหลกัเกณฑเ์ชน่เดยีวกบัการเขยีนชือ่จงัหวดั		
ประเทศไทย		ใช้คำาว่า	“ราชอาณาจักรไทย”		

 การวางชื่อทั่วไป

 วางในตำาแหน่งที่โล่ง		อ่านง่าย		ขนาดไม่เล็กหรือใหญ่
เกินความจำาเป็น
 หลีกเลี่ยงการทับรายละเอียดข้อมูลอื่น	 	 ยอมให้ทับ
ได้เท่าที่จำาเป็น	 ชื่อต้องไม่ทับกันโดยเด็ดขาด	 คำานึงถึง	 	 Back		
Ground		สีต้องไม่เข้มมากจนมองไม่เห็นรายละเอียดอื่น		และ
จำานวนสี	/	จำานวนข้อมูลต้องไม่มากเกินไป
 ตำาแหน่งของชื่อ	 ต้องไม่ทำาให้ผู้ใช้เข้าใจผิดหรือสับสน	
ข้อมูลต้องไม่หนาแน่นมาก
 ตัวอักษรต้องเรียงตัวเป็นระเบียบ	 หันหัวสู่ทิศเหนือ
เสมอ	(หัวไม่ทิ่มลง)
 กรณีที่ใช้เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์แสดงที่ตั้ง	 	 ควร
วางตรงตำาแหน่งจริงไม่คาบเส้นถ้าวางไม่ตรงตำาแหน่งอาจทำาให้
ผู้ใช้เข้าใจผิดได้

 ตัวเลขกำากับเส้นชั้นความสูง(Contours)	 ควรวาง
ในแนวดิ่งเดียวกันไม่ควรสลับไปสลับมา	 และหันหัวตัวเลขสู่ทิศ
เหนือและยอดเขาเสมอ	การวางชื่อควรวางในบริเวณที่ว่าง	กรณี
ที่มี	Background	 เป็นสีควรคำานึงถึงการมองเห็น	 สีไม่เข้มมาก	
สามารถอ่านรายละเอียดของแผนที่ได้ชัดเจน	ครบถ้วน

ตัวอย่าง	:
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องค์ประกอบของแผนที่
 
	 1.	 กรอบแผนที่	 แสดงค่าพิกัดอาจเป็นพิกัดภูมิศาสตร์	 เส้นรุ้ง(Latitude)และ
เส้นแวง(Longitude)	
	 2.	ชื่อหัวแผนที่		ใช้ชื่อบริเวณโครงการหรือประเภทของแผนที่
	 3.	มาตราส่วน	(Map	Scale)		และบาร์สเกล	(Bar	Scale)	อาจอยู่ด้านบน
หรือด้านล่าง	ขึ้นอยู่กับการออกแบบหรือรูปแบบที่กำาหนดขึ้น
	 4.	คำาอธิบายสัญลักษณ์(Legend)	หรือเครื่องหมายที่ใช้แทนรายละเอียด
ที่แสดงไว้บนแผนที่ที่นั้นๆ	ควรใช้รูปแบบมาตรฐานสากล	 ไม่ควรกำาหนดขึ้นมาเองโดยไม่มี
หลักเกณฑ์
	 5.	ขอบระวางมีหมายเลขกำากับระวาง	และมีสารบัญระวาง
	 6.	บันทึก		ผลิตโดยวิธีใด		จากข้อมูลใด
	 7.	เส้นโครงแผนที่	ค่าพิกัดทางราบ	ค่าระดับความสูง	แสดงด้วยเส้น	ชั้นความสูง	
ค่าระดับเป็นค่าเฉลี่ยจากระดับน้ำาทะเล	ปานกลาง	หรือค่าสมมุติขึ้น
	 8.	 คำาแนะนำาต่างๆเพื่อบอกให้ผู้ใช้ทราบ	 เช่น	 หากพบข้อผิดพลาดโปรดแจ้งข้อ
แก้ไขไปยังกรมโยธาธิการและผังเมือง	หรือหน่วยงานที่ผลิต
	 9.	ทิศ
	 10.	นามศัพท์		ชื่อ		สิ่งต่างๆ
	 11.	สีตามมาตรฐานที่กำาหนดแทนประเภทการใช้อาคารและที่ดิน	เป็นต้น
	 12.	วัน	เดือน	ปี	ที่ผลิต
	 13.	หน่วยงานที่ผลิต
	 14.	ผู้ดำาเนินการและผู้รับผิดชอบ
	 15.	หมายเลขระวาง	สารบัญระวาง
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              การบรรยายเขต 
 
	 วิธีการบรรยายเขต	ควรใช้การอ้างอิงแนวเขตที่ง่ายต่อการเข้าใจและการนำาไปบังคับปฏิบัติ		เช่น	อาจแบ่งแยกบริเวณด้วยสิ่ง
ปลูกสร้างถาวรหรืออ้างอิงจากสภาพทางธรรมชาติ	เช่น	แนวคลองหรือแนวถนนในปัจจุบันเป็นแนวแบ่งเขต

	 ตัวอย่าง	:
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แบบฝึกหัด...
 1.ร่างข้อบัญญัติฯ/เทศบัญญัติ....................................................................................		
 2.	เรื่อง..............................................................................................................
 3.แบ่งการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารออกเป็น..................บริเวณ			มีรายละเอียดดังนี้
  
	 	 	 บริเวณที่	1				

	 	 	 บริเวณที่	2		

	 	 	 บริเวณที่	3		

	 	 	 บริเวณที่	4			

 4.	วัตถุประสงค์ของข้อบัญญัติท้องถิ่น
	 (ของพื้นที่เรา???)

	 1.	................................................
	 2.	................................................
	 3.	................................................

 

ตัวอย่าง...วัตถุประสงค์
 1.เพื่อดำาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองเกี่ยวกับการ
กำาหนดคุณภาพและมาตรฐานการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นไปตามผังเพื่อให้เมือง
มีสภาพแวดล้อมที่ดีเป็นระเบียบ		สวยงาม		ปลอดภัย	และเกิดความผาสุก
แห่งสาธารณชน
	 2.แก้ปัญหาหลักของชุมชน	 เช่น	 ปัญหาสวัสดิภาพชุมชนมลพิษ
ทางเสียงจากกิจกรรมที่ไม่เหมาะสม	 ปัญหาจราจรติดขัด	 ความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของเมือง
	 3.เพื่อควบคุมความสูงความหนาแน่นและลักษณะรูปแบบ
อาคารรวมถึงเพิ่มพื้นที่เปิดโล่งสาธารณะ	(Public	Space)	ให้ชุมชน	
	 4.อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่	 อันเป็นเสน่ห์ของพื้นที่ให้
คงสภาพที่สวยงามไว้
	 5.จำากัดรูปแบบของการพัฒนาที่ไม่พึงประสงค์(การพัฒนาที่	
ส่งผลเสียกับการเป็นแหล่งท่องเที่ยวชั้นดี	 หรือทำาลายทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม)
	 6.เพื่อการสร้างบรรยากาศของเมืองท่องเที่ยวชั้นดีให้เกิดขึ้น	ใน
พื้นที่ส่งเสริมกิจการด้านธุรกิจการท่องเที่ยว	การค้าบริการโดยรักษา/สร้าง
ให้เกิด	สภาพของเมืองท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานสูงและสิ่งแวดล้อมที่ดีเอาไว้
	 7.การควบคุมรูปแบบสถาปัตยกรรมสำาหรับบางบริเวณ
เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของเมือง
	 8.เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมของชุมชน
	 9.แก้ปัญหาด้านส่ิงแวดล้อม(การปล่อยน้ำาเสียลงสู่แหล่งสาธารณะ		
ภาวะโลกร้อน)
	 10.ปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพของชุมชนสร้าง	
เอกลักษณ์เฉพาะตัวของพื้นที่
	 11.	......................................................................
	 12.	......................................................................
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		ขั้นตอนการประกาศใช้ข้อบัญญัติท้องถิ่น

         
	 ในกรณีที่ท้องถิ่นสามารถประกาศใช้ข้อบังคับท้องถิ่น(มาตรา9หรือมาตรา	10)	หรือกรมฯ	จะประกาศใช้กฎกระทรวงตาม	
พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร(มาตรา	8)	ในพื้นที่ใดๆ	ได้นั้น	พื้นที่ดังกล่าวจะต้องมีลักษณะดังนี้
	 1.ในกรณีทีอ่ยู่ในเขตท้องที่	ที่มีการประกาศใช้บังคับผังเมืองรวม	สามารถประกาศใช้บังคับข้อบัญญัติท้องถิ่นได้ทันที
	 2.ในกรณีที่อยู่นอกเขตท้องที่ที่มีการประกาศใช้บังคับผังเมืองรวม	 และไม่ได้อยู่ในเขตให้ใช้บังคับพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร	พ.ศ.2522	จะต้องดำาเนินการตราเป็นพระราชกฤษฎีกา	เพื่อประกาศเขตควบคุมอาคารก่อน	โดยดำาเนินการดังนี้

การนำาร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น

ไปสู่การปฏิบัติ
ข ั ้นตอนการดำาเนนิการประกาศใชข้อ้บญัญตัทิอ้งถ ิ ่น

เมื่อเราได้ร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ขั้นตอนการตราพระราชกฤษฎีกา

ประกาศเขตควบคุมอาคาร

(ระยะเวลาดาํเน
ิน

การประมาณ
 1 ปี) 

หน่วยงานส่วนท้องถิ�นกําหนด

ขอบเขตพื�นที�ที�จะใช้บังคับ

กรอกแบบฟอร์มและคําร้อง(ของกระทรวงมหาดไทย)

สภาท้องถิ�น เพื�อพจิารณาและให้ความเห็นชอบ

จัดส่งคําร้องฯให้อธิบดีกรมโยธาฯ(ผ่านผู้ ว่าราชการจังหวัด)

 คณะกรรมการควบคุมอาคารพจิารณาคําร้อง

นําเสนอคณะกรรมการพจิารณาร่างกฎหมาย

กระทรวงมหาดไทย เพื�อพจิารณา

นําเสนอคณะรัฐมนตรี (ครั�งที� 1) เพื�อพจิารณารับหลักการ

นําเสนอคณะกรรมการกฤษฎกีา เพื�อตรวจสอบ

นําเสนอคณะรัฐมนตรี (ครั�งที� 2) เพื�อพจิารณา

ทูลเกล้าฯ ลงพระปรมาภิไธย ใน

พระราชกฤษฎีกา เพื�อบังคับใช้

จัดประชุมประชาชน เพื�อรับฟังความคิดเห็น

พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร 2522

มาตรา 10

ให้ถือตามกฎกระทรวงนั �น เว้น

แต่เป็นกรณีตามมาตรา 10

ยังไม่มกีฎกระทรวง

ให้ท้องถิ�นออกข้อบัญญัติได้

มกีฎกระทรวงใช้บังคับแล้ว

มาตรา 9

กรณี 1.

ตราเป็นพระราชกฤษฎีกาให้ใช้ 

พรบ.ควบคุมอาคาร          

พ.ศ.2522 ก่อน

กรณี 2.

พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร 2522

กับกฎกระทรวงนั �น

กรณีไม่ขัดหรือแย้ง

วรรค 1. วรรค 2.

มาตรา 9 มาตรา 10

กรณีขัดหรือแย้ง

กับกฎกระทรวงนั �น

ได้รับความเห็นชอบจาก 

คณะกรรมการควบคุมอาคาร

และได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีก่อน
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กองผังเมืองเฉพาะ
กรมโยธาธิการและผังเมือง

 2.การดำาเนินการตามมาตรา10	 “ในกรณีที่
ได้มีการออกกฎกระทรวงกำาหนดเรื่องใดตามมาตรา	 8	 แล้วให้
ราชการส่วนท้องถิ่นมีอำานาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นกำาหนดเรื่อง
นั้นได้	ดังกรณีดังต่อไปนี้

	 (1)เป็นการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นกำาหนดรายละเอียด
ในเรื่องนั้นเพิ่มเติมจากที่กำาหนดไว้ในกฎกระทรวง	โดยไม่ขัดแย้ง
กับกฎกระทรวงดังกล่าว

	 (2)เป็นการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นกำาหนดเรื่องขัดหรือ
แย้งกับกฎกระทรวงดังกล่าวเนื่องจากความจำาเป็นหรือมีเหตุผล

พิเศษเฉพาะท้องถิ่น”

	 ซึ่งหากเป็นการออกข้อบัญญัติตามมาตรา10(2)นั้น	
ท้องถิ่นจะต้องเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการควบคุมอาคารจะต้อง
พิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบในข้อบังคับ
ท้องถิ่น	ภายใน	60	วัน	ซึ่งมีขั้นตอนที่ต้องดำาเนินการ	ดังนี้

 1.การดำาเนินการตามมาตรา	9	 “ในกรณียัง
มิได้มีการออกกฎกระทรวงกำาหนดเรื่องใดตามมาตรา	8	
ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอำานาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นกำาหนด
เรื่องนั้นได้”	

ขั้นตอนการจัดทำาข้อบัญญัติท้องถิ่น

ตามมาตรา 10

ขั �นตอนการจดัทาํข้อบัญญตัิท้องถิ�น ตามมาตรา10(2)

หน่วยงานส่วนท้องถิ�น 

จัดทําร่างข้อบัญญัติท้องถิ�น

นําเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ�นต่อสภาท้องถิ�นเพื�อ

พิจารณาเห็นชอบ

นําเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ�นต่อการประชุม

ประชาชน เพื�อรับฟังความคิดเห็น

นําเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ�นต่อ

ผู้ว่าราชการจังหวัด เพื�อพิจารณาและลงนาม     

ส่งให้คณะกรรมการควบคุมอาคาร

นําเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ�นต่อคณะกรรมการควบคุม

อาคาร เพื�อพิจารณาภายใน 60 วัน

นําเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ�น

ให้รัฐมนตรีลงนาม ภายใน 30 วัน

ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา 

เพื�อใช้บังคับ

 สามารถจัดทำาข้อบัญญัติท้องถิ่น	ตาม	พ.ร.บ.	ควบคุมอาคารได้	โดยท้องถิ่นสามารถเลือกดำาเนินการได้	2	แบบ	คือ

เมื่อดำาเนินขั้นตอนการตราเป็นพระราชกฤษฎีกาเพื่อประกาศเขตควบคุมอาคารเรียบร้อยแล้ว

 
หนว่ยงานสว่นท้องถิ�น จดัทําร่างข้อบญัญตัิท้องถิ�น 

หนว่ยงานสว่นท้องถิ�น นําเสนอร่างข้อบญัญตัิท้องถิ�นตอ่สภาท้องถิ�น                

เพื�อพิจารณาเห็นชอบ 

หนว่ยงานสว่นท้องถิ�น นําเสนอร่างข้อบญัญตัิท้องถิ�นตอ่การประชมุประชาชน 

เพื�อรับฟังความคิดเห็น 

 
หนว่ยงานสว่นท้องถิ�น นําเสนอร่างข้อบญัญตัิท้องถิ�นตอ่ผู้วา่ราชการจงัหวดั 

หรือนายอําเภอ เพื�อพิจารณาและผู้บริหารท้องถิ�นลงนาม 

ประกาศในพระราชกิจจานเุบกษา เพื�อใช้บงัคบั 
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กรมโยธาธิการและผังเมือง

“ร่างเทศบัญญัติ” 
และการดำาเนินการในขั้นตอนต่อไป

 ภายหลังจากการปรับปรุงร่างเทศบัญญัติตามข้อคิดเห็นของทุกภาคส่วนแล้ว	 ท้องถิ่นอาจจะทำาการจัดส่งร่างเทศบัญญัติให้
กรมโยธาธิการและผังเมืองช่วยพิจารณาด้านข้อกฎหมาย	เพื่อให้เกิดความถูกต้องตามหลักวิชาการอีกครั้งก่อนนำาออกประกาศใช้บังคับ
	 ซึ่งเมื่อฝ่ายกฎหมายของกรมฯ	 พิจารณาร่างเทศบัญญัติแล้วเสร็จ	 และท้องถิ่นดำาเนินการแก้ไขร่างเทศบัญญัติตามข้อคิดเห็น
ของฝ่ายกฎหมายของกรมฯแล้ว	หลังจากนั้นค่อยนำาไปดำาเนินการประกาศใช้บังคับในพื้นที่ต่อไป
	 ส่วนท้องถิ่นเอง	ก่อนมีการนำาไปดำาเนินการประกาศใช้บังคับในพื้นที่ทางเทศบาลจะจัดให้มีการประชาสัมพันธ	์เพื่อเผยแพร่ร่าง
เทศบัญญัติฯ	 โดยทั่วถึงทุกชุมชนเพื่อให้เกิดความเข้าใจในหลักการ	 และรายละเอียดของข้อบังคับ	 โดยอาจจัดประชุมประชาชน	 เพื่อรับ
ฟังความคิดเห็นในร่างข้อบังคับที่จัดทำาขึ้นเพื่อเป็นการหยั่งเสียงและสร้างให้เกิดการเห็นพ้องต้องกันว่ากฎหมายตัวนี้มีประโยชน์สำาหรับ
ใช้ควบคุมการพัฒนาพื้นที่
	 นอกจากการประชาสัมพันธ์แล้ว	ขั้นตอนที่ทางเทศบาลต้องนำาไปดำาเนินการ	เพื่อประกาศใช้ข้อบัญญัติท้องถิ่นตามกระบวนการ
ทางกฎหมาย	บทบัญญัติในมาตรา	10	ของ	พรบ.ควบคุมอาคาร	พ.ศ.	2522		และ	มาตรา	60	แห่งพรบ.เทศบาล	พ.ศ.	2496	มีดังนี้คือ
 
	 1.	ให้นำาเสนอร่างเทศบัญญัติฯ	ที่ยกร่างแล้วเสร็จ	เสนอเข้าสภาเทศบาล	

	 2.ภายในเจด็วนันบัแตว่นัทีส่ภาเทศบาลไดม้มีตเิหน็ชอบดว้ยกบัรา่งเทศบญัญตัฯิใหป้ระธานสภาเทศบาลสง่รา่งเทศบญัญตัฯิ		
	 ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา	

	 3.ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องพิจารณาร่างเทศบัญญัติฯให้เสร็จ	และส่งคืนประธานสภาเทศบาลภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้	
	 รับร่างเทศบัญญัติฯนั้น	ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดไม่พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำาหนด	ให้ถือว่าผู้ว่าราชการจังหวัด 
	 เห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัติดังกล่าว	
	 4.ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัติฯ		ให้ส่งร่างเทศบัญญัติฯ	กลับไปให้นายกเทศ	มนตรีลงนาม	
	 แต่ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดไม่เห็นชอบด้วยให้ส่งร่างเทศบัญญัตินั้นพร้อมด้วยเหตุผลไปยังสภาเทศบาลเพื่อพิจารณาใหม่		
	 ถ้าสภาเทศบาลมีมติ	ยืนยันตามร่างเทศบัญญัติเดิมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชิกเท่าที่มีอยู่	ถ้าประธาน	
	 สภาเทศบาลส่งร่างเทศบัญญัตินั้นให้นายกเทศมนตรีลงนาม		และแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบต่อไป(มาตรา	62)
	 5.ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อใช้บังคับเป็นเทศบัญญัติต่อไป(มาตรา	11	แห่ง	พรบ.	ควบคุมอาคาร	พ.ศ.	2522)

หน่วยงานส่วนท้องถ ิ�น

 จัดทําร่างเทศบัญญตัิ

นําเสนอร่างเทศบัญญตัต่ิอสภาท้องถิ�น                

เพื�อพจิารณาเหน็ชอบ

นําเสนอร่างเทศบัญญตัต่ิอ

ผู้ว่าราชการจังหวดั เพื�อพจิารณา

และนายกเทศมนตรีฯลงนาม

ประกาศในพระราชกจิจานุเบกษา 

เพื�อใ ช้บังคบั

นําเสนอร่างเทศบัญญตัท้ิองถิ�นต่อการประชุม

ประชาชน เพื�อรับฟังความคดิเห็น

เทศบัญญัติ 

เขตเทศบาล

ขั้นตอนการประกาศใช้

มาตรา	62	ให้แจ้งผู้ว่าราชการ

เขตเทศบาล
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กรมโยธาธิการและผังเมือง

“ร่างข้อบัญญัติฯ” 
และการดำาเนินการในขั้นตอนต่อไป

 ภายหลังจากการปรับปรุงร่างข้อบัญญัติตามข้อคิดเห็นของทุกภาคส่วนแล้ว	ท้องถิ่นอาจจะทำาการจัดส่งร่างข้อบัญญัติฯ
ให้กรมโยธาธิการและผังเมือง	ช่วยพิจารณาในด้านข้อกฎหมาย	เพื่อให้เกิดความถูกต้องตามหลักวิชาการอีกครั้งก่อนนำาออกประกาศใช้
บังคับ	หลังจากนั้นจึงจัดส่งร่างข้อบัญญัติให้ท้องถิ่นนำาไปดำาเนินการประกาศใช้บังคับในพื้นที่	
	 ส่วนท้องถ่ินเองก่อนมีการนำาไปดำาเนินการประกาศใช้บังคับในพ้ืนท่ี	ทางองค์การบริหารส่วนตำาบลควรจะจัดให้มีการประชาสัมพันธ์
เพ่ือเผยแพร่ร่างข้อบัญญัติฯ	 โดยท่ัวถึงทุกชุมชนเพ่ือให้เกิดความเข้าใจในข้อบังคับ	 และเกิดการเห็นพ้องต้องกันว่ากฎหมายตัวน้ีมีประโยชน์
สำาหรับใช้พัฒนาเช่นเดียวกับเทศบัญญัติ	แม้กฎหมายจะไม่ได้กำาหนดให้ต้องดำาเนินการก็ตาม
	 นอกจากการประชาสัมพันธ์แล้ว	 ข้ันตอนท่ีทางองค์การบริหารส่วนตำาบลต้องนำาไปดำาเนินการเพ่ือประกาศใช้ข้อบัญญัติท้องถ่ิน
ตามกระบวนการทางกฎหมาย	 บทบัญญัติในมาตรา	 9	 และ10	 ของ	 พรบ.ควบคุมอาคาร	 พ.ศ.	 2522	 	 และ	 มาตรา	 71	 แห่งพรบ.
สภาตำาบลและองค์การบริหารส่วนตำาบล	พ.ศ.	2537	มีดังนี้คือ	

	 1.ให้นำาเสนอร่างข้อบัญญัติฯที่ยกร่างแล้วเสร็จ	เข้าสภาองค์การบริหารส่วนตำาบล	

	 2.ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่สภาองค์การบริหารส่วนตำาบลได้มีมติเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติฯ	ให้สภาองค์การบริหาร 
	 ส่วนตำาบลส่งร่างข้อบัญญัติฯ	ไปยังนายอำาเภอพิจารณา	

	 3.นายอำาเภอต้องพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯให้เสร็จและส่งคืนสภาองค์การบริหารส่วนตำาบลภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่	
	 ได้รับร่างข้อบัญญัติฯนั้น	ถ้านายอำาเภอไม่พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำาหนด	ให้ถือว่านายอำาเภอเห็นชอบด้วยกับ 
	 ร่างข้อบัญญัติฯ	ดังกล่าว	
	 4.ในกรณีท่ีนายอำาเภอเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติฯ		ให้ส่งร่างข้อบัญญัติฯ	กลับไปให้นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลลงนาม	
	 แต่ถ้านายอำาเภอไม่เห็นชอบด้วย	ให้ส่งร่างข้อบัญญัติฯ	นั้น	พร้อมด้วยเหตุผลไปยังสภาองค์การบริหารส่วนตำาบล	เพื่อให้สภาฯ	
	 พิจารณาทบทวนร่างข้อบัญญัติฯนั้นใหม่		ถ้าสภาองค์การบริหารส่วนตำาบลมีมติยืนยันตามร่างข้อบัญญัติฯเดิม	ด้วยคะแนน 
	 เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชิกเท่าที่มีอยู่	ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลลงนาม	และประกาศใช้เป็นข้อบัญญัต ิ
	 องค์การบริหารส่วนตำาบลได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากนายอำาเภออีกแต่ถ้าสภาองค์การบริหารส่วนตำาบลไม่ยืนยัน	 

 ภายใน	30	วัน	นับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัติฯ	คืน	จากนายอำาเภอหรือยืนยันด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าสองในสามของ 
		 จำานวนสมาชิกฯ	ให้ร่างข้อบัญญัติฯ	นั้น	เป็นอันตกไป
	 5.ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพ่ือใช้บังคับเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำาบลต่อไป	(มาตรา	11	แห่ง	พรบ.	ควบคุมอาคาร		
พ.ศ.	2522)

หน่วยงานส่วนท้องถ ิ�น 

จัดทําร่างข้อบัญญ ัตฯิ

นําเสนอร่างข้อบัญญตัฯิต่อสภาองค์การบริหาร

ส่วนตาํบลเพื�อพจิารณาเห็นชอบ

นําเสนอร่างข้อบัญญตัฯิต่อนายอําเภอ

เพื�อพจิารณาเหน็ชอบ

นําเสนอร่างข้อบัญญตัฯิต่อการประชุม

ประชาชน เพื�อรับฟังความคดิเห็น

นายกองค์การบริหารส่วนตาํบล

ลงนาม

ประกาศในพระราชกจิจานุเบกษา 

เพื�อใ ช้บังคบั

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล 

เขตองค์การบริหารส่วนตําบล

ขั้นตอนการประกาศใช้

เขตองค์การบริหารส่วนตำาบล
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เปรียบเทียบขั้นตอนการดำาเนินการจัดทำาเทศบัญญัติและข้อบัญญัติ

เทศบัญญัติ

ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา 

เพื�อใช้บังคับ

หน่วยงานส่วนท้องถิ�น 

จัดทําร่างข้อบัญญัติฯ

นําเสนอร่างข้อบัญญัติฯต่อสภาท้องถิ�นเพื�อ

พิจารณาเห็นชอบ

นําเสนอร่างข้อบัญญัติฯต่อการประชุม

ประชาชน เพื�อรับฟังความคิดเห็น

นําเสนอร่างข้อบัญญัติฯต่อ

นายอําเภอ เพื�อพิจารณาเห็นชอบ   

ข้อบัญญตัิ อบต.

ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา 

เพื�อใช้บังคับ

หน่วยงานส่วนท้องถิ�น 

จัดทําร่างเทศบัญญัติ

นําเสนอร่างเทศบัญญัติต่อสภาท้องถิ�นเพื�อ

พิจารณาเห็นชอบ

นําเสนอร่างเทศบัญญัติต่อการประชุม

ประชาชน เพื�อรับฟังความคิดเห็น

ประธานสภาส่งร่างเทศบัญญัติต่อ

ผู้ว่าราชการจังหวัด

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลลงนามเพื�อ

ประกาศใช้บังคับเป็นข้อบัญญัติฯต่อไป

(7 วัน)

(15 วัน)

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา

นายกเทศมนตรีลงนาม

เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ

พิจารณาใหม ่

สภา

เห็นชอบ

แจง้ผูว้า่ทราบ

(ยืนยนัคะแนน

มากกว่า 2ใน3)

ประชาสัมพนัธ์

เผยแพร่

ประชาสัมพนัธ์

เผยแพร่

(7 วัน)

(15 วัน)เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ

(15 วัน) พิจารณาใหม ่

สภา

เห็นชอบ

(ยืนยนัคะแนน

มากกว่า 2ใน3)

แจง้นายอาํเภอทราบ

(ใน 30 วนั)

(ใน 30 วนั)

การจัดทำากฎหมายท้องถิ่น การเสนอ การพิจารณา การอนุมัติ ผู้ลงนามและการประกาศใช้ 

ชื�อกฎหมาย เทศบัญญัติ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล

ผู้เสนอร่าง

ผู้พิจารณา

ผู้อนุมติั/เห็นชอบ

คณะเทศมนตรีหรือ

สมาชิกสภาเทศบาล
คกก.บริหารหรือสมาชิกสภา

องค์การบริหารสว่นตาํบล

สภาเทศบาล สภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล

ผู้ว่าราชการจงัหวัด บางกรณี 

รมว. มหาดไทย
นายอาํเภอ

ผู้ลงนาม นายกองค์การบริหารสว่นตาํบลนายกเทศมนตรี

ประชาชน ผูม้ีสิทธิเลือกตั�งในทอ้งถิ�นนั�น จาํนวนมากวา่ครึ� งเขา้ชื�อร้องตอ่ประธานสภาฯ
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กองผังเมืองเฉพาะ
กรมโยธาธิการและผังเมือง

กระบวนการมีส่วนร่วม	ของชุมชนในการจัดทำาข้อบัญญัติท้องถิ่น...

	ขั้นตอนการจัดทำาร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น
(ตามผังเมืองเฉพาะ)         

	 ตามแผนงานปกติของกองผังเมืองเฉพาะการจัดทำาร่าง
ข้อบัญญัติท้องถิ่นสำาหรับแต่ละพื้นที่	 เราแบ่งการดำาเนินงานออก
เป็น		8		ขั้นตอน	ดังนี้

 ขั้นตอนที่	1		:		การประสานแผน	/	การเตรียมการ	
	 	 							และการจัดประชุม
	 ขั้นตอนที่	2		:		การสำารวจ	จัดเก็บ	และการวิเคราะห์ 
	 	 							ข้อมูล
	 ขั้นตอนที่	3		:		การจัดทำาร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น
	 ขั้นตอนที่	4		:		การเตรียมการและการจัดประชุม
	 ขั้นตอนที่	5		:		การปรับปรุงแก้ไข
	 ขั้นตอนที่	6		:		ส่งร่างฯ	ที่ดำาเนินการแล้วเสร็จให้สำานัก 
	 	 							ควบคุมและตรวจสอบอาคารหรือกอง	
	 	 							นิติการ
	 ขั้นตอนที่	7		:		การปรับปรุงแก้ไขร่างฯ	ตามข้อคิดเห็น	
	 	 							และข้อเสนอแนะของสนอ.และกนต.
	 ขั้นตอนที่	8		:		การจัดทำาร่างฯ	ฉบับสมบูรณ์	
	 	 							และจัดส่ง	ให้ท้องถิ่นดำาเนินการต่อไป

	กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการจัดทำาข้อบัญญัติท้องถิ่น

 
	 การมีส่วนร่วมของประชาชน(Public	Participation)	
ในทีนี้	 หมายถึง	 การภาครัฐเปิดให้ประชาชนเข้าไปร่วมในกำาหนด
กฎเกณฑ์	 นโยบาย	 กระบวนการบริหารและตัดสินใจของท้องถิ่น	
เพื่อผลประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมอย่างแท้จริง	 ทั้งนี้ต้อง
อยู่บนพื้นฐานของการที่ประชาชนจะต้องมีอิสระในทางความคิด	 มี
ความรู้ความสามารถในการกระทำา	และมีความเต็มใจที่จะเข้าร่วม
ต่อกิจกรรมนั้นๆ	
	 โดยหลักการการมีส่วนร่วมของประชาชนจะต้องมี
ลักษณะการเข้าร่วมอย่างครบวงจรตั้งแต่ต้นจนถึงสิ้นสุดไม่ใช่
เป็นการจัดเวทีการมีส่วนร่วมครั้งเดียว	 ตัวอย่างเช่น	 ในแก้ปัญหา
ของชุมชน	ควรเปิดให้ประชาชนเข้าร่วมตั้งแต่ต้นจนจบดังนี้
	 1)เร่ิมต้ังแต่การเกิดจิตสำานึกในตนเองและถือเป็นภาระ
หน้าท่ีของตนในฐานะท่ีเป็นส่วนหน่ึงของสังคมหรือชุมชนท่ีตนเองอยู่
	 2)ร่วมคิดด้วยกันว่าอะไรที่เป็นปัญหาของชุมชนมีสาเหตุ
อย่างไร	 และจะจัดลำาดับความสำาคัญของปัญหาเป้าหมายอย่างไร	
และควรที่จะจัดการปัญหาใดก่อนหลัง
	 3)ร่วมกันวางแผนงานการดำาเนินงาน	 ว่าจะจัดกิจกรรม
หรือโครงการอะไร	 จะแบ่งงานกันอย่างไร	 ใช้งบประมาณมากน้อย
เพียงใดจะจัดหางบประมาณมาจากที่ใดและใครจะเป็นผู้ดูแลรักษา
	 4)ร่วมดำาเนินงาน	 ประชาชนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมด้วย
ความเต็มใจ	เต็มกำาลังความรู้ความสามารถของตนเอง
	 5)ร่วมกันติดตามประเมินผล	 ตลอดเวลาที่ทำางานร่วม
กันประชาชนจะต้องมีส่วนร่วมในการตรวจสอบถึง	ปัญหาอุปสรรค
และร่วมกันในการหาทางแก้ไขปัญหาเพื่อให้งานหรือภารกิจดัง
กล่าวสามารถสำาเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย
	 6)ร่วมรับผลประโยชน์	 ประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วม
กิจกรรมของชุมชนแล้วย่อมที่จะได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน	 ซึ่งอาจ
จะไม่จำาเป็นที่จะต้องอยู่ในรูปของเงิน	วัตถุสิ่งของ	แต่อาจเป็นความ
สุขสบายความพอใจในสภาพของความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นก็ได้

 

การดำาเนินงานตามขั้นตอนปกติ
(ต่อ	1	ผัง)

การดำาเนินงานโดยการฝึกอบรม
ให้ท้องถิ่น

 

8

8

paper4.indd   66 19/8/2553   16:31:03



 67 

ส่ว
นท

ี่ 5
กา
รน
ำาไ
ปส

ู่กา
รป
ฎิบ

ัติ

กองผังเมืองเฉพาะ
กรมโยธาธิการและผังเมือง

 ประโยชน์ของการมีส่วนร่วมของประชาชน

	 1)เพิ่มคุณภาพการตัดสินใจ	:	การให้ประชาชนเข้ามีมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลข่าวสารและความคิดเห็นต่างๆจะช่วยให้ได้ข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจที่ครบถ้วนรอบด้านมากขึ้น	 นอกจากนั้นยังช่วยให้เกิดทางเลือกใหม่	 ทำาให้การตัดสินใจดำาเนินการใดๆ	 รอบคอบ
และได้รับการยอมรับมากขึ้น	โดยเฉพาะการตัดสินใจเกี่ยวกับการดำาเนินการที่ส่งผลกระทบกับประชาชนโดยตรง
 2)ลดค่าใช้จ่ายและการสูญเสียเวลา	 :	 เม่ือการตัดสินใจนั้นได้รับการยอมรับ	 ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมตั้งแต่ต้น	 ได้รับทราบ
ข้อมูล	คำาอธิบายต่างๆ		ก็จะเห็นถึงประโยชน์ที่ส่วนรวมจะได้รับ	จะช่วยลดความขัดแย้งระหว่างการนำาไปปฏิบัติ	แน่นอนว่ากระบวนการ
มีส่วนร่วมของประชาชนมีค่าใช้จ่ายและใช้ระยะเวลา	แต่เมื่อประชาชนยอมรับ	การนำาโครงการไปสู่การปฏิบัติจะรวดเร็วขึ้น	
 3)การสร้างฉันทามติ	 :	 ในทางหลักการ	 เราเชื่อว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนอาจช่วยป้องกันความขัดแย้งได้	 แต่ในสังคม
ไทยที่ผ่านมา	 ภาครัฐมักดำาเนินการตัดสินใจไปก่อน	 เมื่อประชาชนต่อต้านจึงจัดกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน	 ซึ่งช้าไปแล้ว	
หากเกิดเป็นความขัดแย้งขึ้น	จำาเป็นต้องใช้หลักการจัดการความขัดแย้งเข้ามาแทน	ดังนั้น	การมีส่วนร่วมของประชาชนสามารถช่วยลด
ความขัดแย้งทางการเมืองและเกิดความชอบธรรมในการตัดสินใจของรัฐ
	 4)ร่วมมือในการนำาไปปฏิบัติ	:	การมีส่วนร่วมของประชาชน		ช่วยสร้างให้ประชาชนเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ	เป็นกลไกกดดัน
ให้ผู้เกี่ยวข้องเกิดข้อผูกมัดในการแก้ไขปัญหา	(Commitment)	และมีความกระตือรือร้นในการช่วยให้เกิดผลในทางปฏิบัติ
	 5)ช่วยทำาให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีความใกล้ชิดกับประชาชน	 :	 การมีส่วนร่วมของประชาชนช่วยให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความใกล้ชิด	 สร้างความสัมพันธ์ที่ดี	 สร้างความรู้สึกว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นของประชาชน
ไม่ใช่เป็นของนักการเมืองเท่านั้น	 นอกจากนั้นด้วยความใกล้ชิด	 ผู้บริหารท้องถิ่นจะไวต่อความรู้สึกห่วงกังวลของประชาชน	 และเกิด
ความตระหนักในการตอบสนองต่อความกังวลของประชาชน	
	 6)ช่วยพัฒนาความเชี่ยวชาญและความคิดสร้างสรรค์ของสาธารณชน	 :	 การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นการให้การศึกษาแก่
ประชาชน	 เพื่อเรียนรู้กระบวนการตัดสินใจและเป็นเวทีฝึกผู้นำาชุมชน	 	 สร้างความสามารถของประชาชนในการวิเคราะห์และสะท้อน
ปัญหาและเสนอแนะอย่างเป็นระบบ
 7)ช่วยทำาให้ประชาชนสนใจประเด็นสาธารณะมากขึ้น	 :	 การมีส่วนร่วมเป็นการเพิ่มทุนทางสังคม	 และช่วยเสริมสร้างให้
ประชาชนเป็นพลเมืองที่กระตือรือร้นสอดคล้องกับการปกครองตามหลักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม
 8)ช่วยให้ประชาชนเตรียมพร้อมสำาหรับการปรับเปลี่ยน	 :	 เพื่อรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นรวมทั้งการรักษาสิทธิและ
ประโยชน์ของประชาชน

ร่วมคิด – ร่วมตดัสินใจ - ร่วมขับเคลื�อน

ร่วมคิด

ร่วมตัดสินใจ

ร่วมขับเคลื�อน

ร่วมกับ    “คน”

เริ�มจาก    “ปัญหา”

เพื�อหาแรงจูงใจ

เพื�อหาแนวร่วม

เพื�อหาทางแก้ &
 หาทางออก

การแก้ไขปัญหา & การประสานประโยชน์

สร้าง    “ฉันทามติ”

เห็นพ้องกับแนวทางปฏิบัติ

เปิดปาก

เปิดหู-เปิดตา

เปิดปูม

เปิดโปง

สิ� งที�เป็นปัญหา/ต้นตอปัญหา

เอกลักษณ์-อัตลักษณ์-ปูมเมือง
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	 การจัดทำาข้อบัญญัติท้องถิ่น	เป็นกระบวนการออกแบบ
และตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ	 การมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนและองค์กรชุมชน	 ในการจัดทำาข้อบัญญัติท้องถิ่นจึง
มีความสำาคัญอย่างมากเนื่องจากจะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียหลัก	 เข้ามามีบทบาทในกระบวนการร่วมคิดร่วม
ตัดสินใจแก้ไขปัญหาและป้องกันการพัฒนาที่ไม่พึงประสงค์ของ
ชุมชน		ทำาให้ภาครัฐ	มีข้อมูลและวิธีการที่เหมาะสมสำาหรับตอบ
สนองต่อปัญหาและความต้องการของปัญหาได้มากขึ้น	และตรง
ประเด็น		อีกทั้งการจัดให้เกิดการมีส่วนร่วมในตั้งแต่กระบวนการ
ยกร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น	 ยังเป็นการเสริมสร้างภาคีหุ้นส่วนและ
ความเป็นเจ้าของในกฎระเบียบของชุมชน	 ที่ทุกคน	 ทุกภาคส่วน
ร่วมกันร่างขึ้น	 	 และยังเสริมสร้างระบบธรรมาภิบาล	 ให้กับการ
บังคับใช้กฎหมายของท้องถิ่น

	 การเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับ
การจัดทำาข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้น	 สามารถทำาได้ในทุกๆ	 ขั้นตอน
ตั้งแต่การเริ่มต้นจนจบกระบวนการในการจัดทำาร่างข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น	 โดยมีรายละเอียดของระดับและรูปแบบในการมีส่วน
ร่วมที่ควรรู้	ดังนี้

...ระดับของการมีส่วนร่วมของประชาชน...		
(Public		Participation		Spectrum)

 
     ข้อเสนอแนะสำาหรับกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

	 -การมีส่วนร่วม	ควรให้มีทั้ง
	 	“ร่วมคิด-ร่วมตัดสินใจ-ร่วมขับเคลื่อน”
	 -รูปแบบ/วิธีการในการมีส่วนร่วมควรเหมาะสมสำาหรับ 
	 แต่ละพื้นที่
	 -การมีส่วนร่วมในแต่ละครั้งต้องตั้งวัตถุประสงค์/
	 กฎ	กติกา	มารยาท	ให้ชัด
	 -เริ่มที่ชุมชน
	 -ข้อมูลต้องบอกให้หมด	เอกสารต้องมีให้พร้อม
	 และพอเพียง
	 -เน้นตัวจริง-ไม่เน้นตัวแทน
	 -การจัดกระบวนการมีส่วนร่วมต้องครอบคลุม	
	 ให้ทุกภาคส่วนมีพื้นที่แสดงความคิดเห็นและ
	 เข้ามีส่วนร่วม		โดยเฉพาะคนด้อยโอกาสทางสังคม	
	 -การแก้ไขสถานการณ์
	 -อย่าลืมตั้งงบประมาณสำาหรับการมีส่วนร่วม

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง	จำานวน	๙	หน่วยงาน

 

ภาพการมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นของทุกภาคส่วน
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ภาพโปสเตอร์เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมเสวนา

 

ภาพการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นของการประชุมกลุ่มย่อย	

 

งานมหัศจรรย์ริมฝั่งโขง		มนต์เสน่ห์ที่เชียงคาน

 

บรรยากาศการสัมนาโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชียงคาน

 

บรรยากาศการเสวนา	ณ	ลานข้างอุโบสถวัดป่ากลาง
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