


  
 
 

 คูมือการวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะฉบับนี้จัดทําขึ้นเพ่ือเปนแนวทางในการ           
วางและจัดทําผังเมืองเฉพาะในพื้นที่และเมืองตาง ๆ โดยเฉพาะเปนการศึกษาเพื่อเตรียมการ 
ที่จะวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะในพื้นที่ หรือเมืองที่ไดมีการวางและจัดทําผังเมืองรวมแลว 
และทองถิ่นหรือกรมโยธาธิการและผังเมืองจะดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะตอไป 

คําคํานํานํา

 แนวทางการวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะในชั้นตนนี้ จะกลาวถึงหลักการและวิธีการ
ทั่วไป รวมทั้งขั้นตอนตาง ๆ ตามกฎหมาย สําหรับรายละเอียดของการจัดทําผังและขอกําหนด
ตาง ๆ แตละพื้นที่ยอยจะมีลักษณะแตกตางกันออกไปตามลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคม และ
กายภาพของทองถิ่นนั้น ๆ ซึ่งเปนเรื่องที่จะตองศึกษาตอไปอีกในรายละเอียดของแตละพื้นที่ 

 เอกสารฉบับนี้ นอกจากจะใชเปนแนวทางในการจัดทําผังเมืองเฉพาะสําหรับ
ผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของแลว  ยังใชเพื่อเปนประโยชนในการศึกษา คนควา อางอิง สําหรับ
ผูสนใจใชประกอบการพิจารณาปรับปรุง พัฒนาพ้ืนที่ในสวนตาง ๆ ของเมือง เพื่อใหการ    
วางผังเมืองสะทอนการแกปญหาของเมืองในภาพรวมไดอยางแทจริง 

 

 
กองผงัเมืองเฉพาะ 

กรมโยธาธิการและผังเมือง 
กระทรวงมหาดไทย 
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สารบัญสารบัญ  
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บทที่ ๓ อํานาจของผังเมืองเฉพาะ 
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 คู มื อ ก า ร ว า ง แ ล ะ จั ด ทํา ผั ง เ มื อ ง เ ฉพ า ะ  



 

บทที่บทที่  ๑๑  
ความหมาย วัตถุประสงค และการความหมาย วัตถุประสงค และการจัดทําจัดทําผังเมืองเฉพาะผังเมืองเฉพาะ  

 

 การผังเมืองเปนการดําเนินการเพื่อพัฒนาที่ดินในบริเวณตาง ๆ ของเมือง หรือชุมชน
ใหเจริญเติบโต อยางเปนระเบียบและสวยงาม ตลอดจนสอดคลองกับการพัฒนาทางดาน
เศรษฐกิจและสังคม เปนการจัดระเบียบของการใชประโยชนที่ดิน ใหเปนไปตามรูปแบบ          
ที่จะกอใหเกิดประโยชนตอสวนรวมในดานเศรษฐกิจ สังคม และการบริหารของชุมชนนั้น           
ทั้งในขณะปจจุบันและสัมพันธกับความเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
 
๑.๑   ความหมายของการผังเมือง

 ในมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ได กําหนดความหมายของ
การผังเมืองในประเทศไทยไวดังนี้ 

 ๑.๑.๑  การผังเมือง หมายความวา การวาง จัดทํา และดําเนินการใหเปนไปตาม  
ผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะในบริเวณเมืองและบริเวณที่เกี่ยวของหรือชนบท เพื่อสรางหรือ
พัฒนาเมือง หรือสวนของเมืองขึ้นใหม หรือแทนเมือง หรือสวนของเมือง ที่ไดรับความเสียหาย 
เพ่ือใหมีหรือทําใหดีย่ิงขึ้นซึ่งสุขลักษณะ ความสะดวกสบาย ความเปนระเบียบ ความสวยงาม
การใชประโยชนในทรัพยสิน ความปลอดภัยของประชาชน และสวัสดิภาพของสังคม             
เพื่อสงเสริมการเศรษฐกิจ  สังคม และสภาพแวดลอม เพื่อดํารงรักษาหรือบูรณะสถานที่         
และวัตถุที่มีประโยชน หรือคุณคาในทางศิลปกรรม สถาปตยกรรม ประวัติศาสตร หรือโบราณคดี 
หรือบํารุงรักษาทรัพยากร ธรรมชาติ ภูมิประเทศที่งดงาม หรือมีคุณคาในทางธรรมชาติ 

 ๑.๑.๒  ผังเมืองรวม หมายความวา แผนผัง นโยบายและโครงการ รวมทั้งมาตรการ
ควบคุมโดยทั่วไป เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนา และการดํารงรักษาเมือง และบริเวณ        
ที่เกี่ยวของหรือชนบทในดานการใชประโยชนในทรัพยสิน การคมนาคมและการขนสง             
การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และสภาพแวดลอม เพื่อบรรลุวัตถุประสงคของ            
การผังเมือง 

  ๑-๑ 



 

 ๑.๑.๓ ผังเมืองเฉพาะ หมายความวาแผนผัง (PLAN) และโครงการดําเนินการ
(PROJECTS) เพื่อพัฒนา (DEVELOPMENT) หรือดํารงรักษาบริเวณเฉพาะแหงหรือกิจการ        
ที่เกี่ยวของ (maintenance of specific area or related affairs) ในเมือง (TOWN) และ
บริเวณที่เกี่ยวของ (RELATED AREAS) หรือชนบท (COUNTRY) เพื่อประโยชนแกการผังเมือง 

 ผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ มีลักษณะขององคประกอบและรายละเอียดบางอยาง
ที่แตกตางกัน แตผังเมืองทั้งสองชนิดตางก็ตองอยูในกรอบของเปาหมายเพื่อการผังเมือง        
อยางเดียวกัน  ผังเมืองรวมมีลักษณะเปนผังนโยบาย  กลาวคือเปนแผนผังแมบทที่กําหนด
รายการตาง ๆ เชน การใชประโยชนที่ดินประเภทตาง ๆ  แนวเสนทางคมนาคมขนสง ที่ตั้ง
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และสถาบันตาง ๆ  อยางกวาง ๆ จุดที่ตั้งของสถานที่ตาง ๆ 
ตลอดจนแนวหรือขนาดเสนทางหรือบริเวณที่ดินที่ปรากฏในแผนผังจะเปนการแสดง
โดยประมาณเทานั้น ผังเมืองรวมจึงเปนเพียง ผังนโยบายเพื่อใชเปนแนวทางของการ
พัฒนาโดยท่ัวไป สําหรับผังเมืองเฉพาะมีลักษณะเปนแผนผังและโครงการอยางละเอียดที่จะ
ดําเนินการเพื่อพัฒนา หรือดํารงรักษาบริเวณเฉพาะแหง โดยมีเปาหมายในการดําเนินการใน
พื้นที่นั้นอยางแนชัดเฉพาะเจาะจงตามวัตถุประสงคของการผังเมืองและผังเมืองรวมในพื้นที่
นั้นนั้น ซึ่งในแผนผังเมืองเฉพาะ จะมีการแสดงตําแหนงรวมทั้งรายการพัฒนาตาง ๆ อยาง
ละเอียดถูกตามมาตราสวน สามารถวัดและกําหนดพ้ืนที่ที่จะตองเวนคืนหรือกันเขต          
เพื่อกําหนดแนวเขตกอสรางไดอยางแนชัด ดังนั้น ในการจัดทําผังเมืองเฉพาะจะตองสามารถ
เจาะลึกลงในรายละเอียดเฉพาะจุด เฉพาะบริเวณตามเปาหมายที่ผังเมืองรวมกําหนดไวได   
ทํา ให รั ฐสามารถกํ าหนดขั้นตอนการดํ า เนินการต างๆ  ที่ จํ า เปน  รวมทั้ งประมาณ
การงบประมาณเพื่อการกอสรางพัฒนาได  

 จะเห็นไดวาผังเมืองเฉพาะ คือ ผังเมืองละเอียดดังที่ไดระบุไวชัดในคําจํากัดความ 
คือเปนแผนผังที่จะแสดงตําแหนงแหงที่อยางชัดเจนวาจะทําอะไร ที่ไหน อยางไร              
ซึ่งจะตองมีการเปล่ียนแปลงในกรรมสิทธิ์ที่ดินตลอดจนอสังหาริมทรัพยอยางอื่นจาก         
เจาของเดิม เพื่อใหไดมีการกอสรางตามผังเมืองเฉพาะได  เนื่องจากตองมีการเปลี่ยนแปลงใน
กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพยดังกลาว การใชบังคับผังเมืองเฉพาะจึงตองประกาศเปน
พระราชบัญญัติกับผังเมืองเฉพาะแตละแหง (มาตรา ๔๑) 

 

  ๑-๒ 



 

๑.๒  ความแตกตางระหวางผังเมืองรวมกับผังเมอืงเฉพาะ

 ความแตกตางระหวางผังเมืองรวมกับผังเมืองเฉพาะ คือ ผังเมืองรวมเปนมาตรการ
ควบคุมโดยทั่วไปที่ใชเปนแนวทางในการพัฒนาและดํารงรักษาเมือง โดยประกาศใชบังคับ 
เปนกฎกระทรวงที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเปนผูลงนามประกาศใชบังคับ        
สวนผังเมืองเฉพาะจะเปนผังที่มีการกําหนดรายละเอียดที่ใชในการพัฒนาหรือดํารงรักษา
บริเวณเฉพาะแหง รวมทั้งมาตรการตาง ๆ ที่จําเปนทางผังเมืองที่มีความชัดเจน เพื่อใหเกิด
การพัฒนาอยางเปนรูปธรรม โดยใชบังคับในรูปแบบของพระราชบัญญัติ ซึ่งตองผาน    
ความเห็นชอบของรัฐสภา เนื่องจากการขับเคลื่อนใหเกิดการพัฒนาตามผังเมืองเฉพาะจะมีผล
ตองบประมาณแผนดินที่ตองจัดสรรใหการพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน และการเวนคืนที่ดิน
เพื่อการพัฒนาโครงการตาง ๆ ที่ระบุในผังเมืองเฉพาะ 

 หากเปรียบเทียบผังเมืองรวมกับผังเมืองเฉพาะเปนการสรางบานแลว ผังเมืองรวม  
จะแสดงใหเห็นวา ในที่ดินแปลงหนึ่งที่จะสรางบานนั้น บานจะมีขนาดเทาใด หนาตาโดยรวม
เปนอยางไร หันหนาทางทิศไหน มีความสูงกี่ชั้น เปนตน สวนผังเมืองเฉพาะจะเปนการกําหนด
รายละเอียดตอจากผังเมืองรวมวา ประตูหนาบานมีขนาด ลักษณะ และลวดลายสีสันเปน
อยางไร ทางเขาบานอยูตรงตําแหนงไหน ขนาดกวางเทาไร วัสดุเปนอะไร ตัวบาน ประตู
หนาตางมีสีอะไร หองนอน หองน้ํา หองครัว เปนอยางไร ใชวัสดุอะไรตั้งแตรากฐานจนกระทั่ง
ถึงหลังคา ซึ่งสามารถกลาวโดยสรุป ผังเมืองเฉพาะคือสวนที่กําหนดรายละเอียดตาง ๆ 
ทั้งหมดเพื่อใชสรางบาน ซึ่งจะรวมถึงการคาดการณงบประมาณที่ใชในการกอสรางที่เปรียบได
กับการกําหนดงบประมาณในการพัฒนาพื้นที่ ตามผังเมืองรวมซึ่งเปนการตีกรอบเบื้องตน
เทานั้น 

 

 

 

 

 

  ๑-๓ 



 

ตารางเปรียบเทียบความแตกตางระหวางผังเมอืงรวมกับผังเมอืงเฉพาะ 

หัวขอ ผังเมืองรวม ผังเมืองเฉพาะ 

การใชบังคบัผงั กฎกระทรวง 
(รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาไทย
ลงนาม )  โดยมีผลใชบั งคับ เมื่ อ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

พระราชบัญญัต ิ
(ผานความเห็นชอบของรัฐสภา) 

ขอบเขตพื้นที ่
ใชบังคบัผงั 

ใชบังคับในพื้นที่กวาง ครอบคลุม  
ทั้งเมืองและสวนขยายในอนาคต 

ขอบเขตพื้นที่ ใชบังคับขนาดเล็ก 
เฉพาะบริ เวณที่ดํา เนินการหรือ
พัฒนา 

อายุ 

การใชบังคบัผงั 

ใชบังคับไดไมเกิน ๕ ป สามารถ
ขยายเวลาการใชบังคับได (โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
ผังเมือง)  ๒ ครั้ง ๆ ละไมเกิน ๑ ป

กําหนดเวลาตามความเหมาะสม
และความจําเปน แตหากไมบัญญัติ
เปนอยางอื่นใหใชบังคับไดไมเกิน  
๕  ป  และสามา รถขย าย เ ว ล า  
ใชบั งคับ ได โดยเสนอความเห็น  
ตอคณะกรรมการผังเมือง 

เปาหมาย มีเปาหมายครอบคลุมทุกเรื่องของ  
การพัฒนาและแกไขปญหาของ
เมืองเปนสวนรวม 

มี เปาหมายเฉพาะเจาะจงเรื่ อง  
ที่เปนปญหาของพื้นที่เฉพาะ หรือ
นโยบายในการพัฒนาพื้นที่ ของ
รัฐบาล 

หนาที่ในการ
ดําเนินการ
จัดทําผงั 

เปนภาระหนาที่ของกรมโยธาธิการ
และผังเมืองในการจัดทํา  
(ทองถิ่นทําไดโดยการอนุมัติจาก
คณะกรรมการผังเมือง) 
 
 

เปนหนาที่ของทองถิ่นจัดทํา 
(ก รม โ ย ธ า ธิ ก า ร แ ล ะผั ง เ มื อ ง
ดําเนินการไดเมื่อทองถิ่นรองขอ 
หรือ รมต.มท. สั่งการ) 

  ๑-๔ 



 

หัวขอ ผังเมืองรวม ผังเมืองเฉพาะ 

ลักษณะของผัง - จั ดทํ า เป นแผนผั ง  นโยบาย 
มาตรการ และแนวทางในการ
พัฒนาพื้นที่ เมืองอยางกวางๆ  
ในเ ร่ืองการใชประโยชนที่ดิน
เทานั้น 

- เปนกรอบการพัฒนาพื้นที่เมือง  
ในระยะยาว 

- จัดเปนผังกําหนดรายละเอียด 
แ น ว ท า ง ก า ร พั ฒ น า พ้ื น ที่  
อยางเฉพาะเจาะจง  ซึ่ งระบุ
รายละเอียดทั้งการใชประโยชน
ที่ดินและสิ่งปลูกสราง 

- ตองสอดคลองกับกฎกระทรวง  
ผังเมืองรวมในทองที่นั้น 

- เปนกอบการพัฒนา หรือแกไข
ปญหาเฉพาะในระยะสั้น 

การนําไปใช ใชเปนแผนแมบทของการพัฒนา
เมือง 

ใชเปนแผนปฏิบัติ พัฒนาในลักษณะ
โครงการยอย 

ผล 
การใชบังคบัผงั 

- พื้นที่ที่มีกฎกระทรวงใชบังคับ  
ผังเมืองรวมแลว หามบุคคลใดใช
ประโยชนที่ดินผิดไปจากที่กําหนด
ไว หรือปฏิบัติการใด ๆ ซึ่งขัดกับ
ขอกําหนดของผังเมืองรวม 

- ไมมีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์
ทรัพยสิน 

- ไมมี ผลใชบั งคับยอนหลังกับ  
การใชประโยชนที่ดินที่มีแตเดิม
กอนการประกาศกฎกระทรวง 

- อาศัยกฎหมายในทองถิ่นเปน
แนวทาง ในการควบคุม โดย  
เจาพนักงานทองถิ่น 

- พระราชบัญญัติ ให ใ ชบั งคับ  
ผังเมืองเฉพาะกําหนดอํานาจใน
การเวนคืนที่ดินเพ่ือใชเปนทาง
หลวง หรือเพ่ือใชในการอันเปน
ประโยชนแกการผังเมืองอยาง
อื่น หรืออาจกําหนดใหมีการ  
รื้อ ยาย หรือดัดแปลงอาคารได 

- ในท องที่ ที่ ใ ช บั ง คับผั ง เมื อ ง
เฉพาะ  ให มี คณะกรรมการ
บริหารการผังเมืองสวนทองถิ่น 
ซึ่งมีอํานาจในการจัดการดาน
ตางๆ ใหเปนไปตามผัง 

- อาจกําหนดใหมีการเปลี่ยนแปลง
กรรมสิทธิ์ทรัพยสินได  

 

  ๑-๕ 



 

หัวขอ ผังเมืองรวม ผังเมืองเฉพาะ 
- อาจกําหนดใหมีการเปลี่ยนแปลง

การใชประโยชนที่ดินและอาคาร
หรือสิ่งปลูกสรางที่เปนอยูแลว 

- มีอํานาจในการปฏิบัติเปนของ
ตน เ อ ง โ ด ย คณะก ร ร ม ก า ร  
ที่กําหนดขึ้นมาเฉพาะ 

ขั้นตอนการวาง
และจัดทําผงั 

- กรณีกรมโยธาธิการและผังเมือง  
วางผัง: กรม ฯ จะตองแจงให
เจาพนักงานทองถิ่นทราบและให 
เจาพนักงานทองถิ่นมาแสดง
ความคิดเห็น  

- กรณีทองถิ่นวางผัง: ทองถิ่น
จ ะ ต อ ง ไ ด รั บ อ นุ มั ติ จ า ก
คณะกรรมการผังเมือง 

- ในเขตผังเมืองรวม: ทองถิ่น
เห็นสมควรจะวางผังเมืองเฉพาะ
เองหรือรองขอใหกรมโยธาธิการ
และผังเมืองดําเนินการใหก็ได 

- นอกเขตผังเมืองรวม: จะวาง  
ผังเมืองเฉพาะไดตอเมื่อรัฐมนตรี
เปนผูสั่งการ 

กอนดําเนินการ
วางผงั 

- ตองจัดการโฆษณาใหประชาชน
ทราบแลวจัดการประชุมเพื่อ  
รับฟงขอคิดเห็นของประชาชน 
ไมนอยกวา ๑ ครั้ง 

- ใ ห แ ต ง ตั้ ง มี คณ ะที่ ป รึ ก ษ า  
ผัง เมืองรวมในทองที่ วางผัง 
(๑๕-๒๐ คน) 

- ปดประกาศเขตที่ประมาณวา 
จะวางผังเมืองเฉพาะในที่ปดเผย 
แลวจัดการประชุมเพื่อรับฟง
ขอคิดเห็นของประชาชน ไมนอย
กวา ๒ ครั้ง 

- ตองมีคําประกาศเชิญชวนให
เจาของ หรือผูครอบครองที่ดิน 
หรือผูมีสิทธ์ิกอสรางอาคารเหนือ
ที่ ดินผู อื่ น เสดงความคิด เห็น
ตลอดจนความประสงคในการ
ปรับปรุงที่ดิน 

 

  ๑-๖ 



 

หัวขอ ผังเมืองรวม ผังเมืองเฉพาะ 

การสํารวจเพื่อ
การวางและ
จัดทําผงั 

ในการวางผังเมืองรวม จะตราพระ
ราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินที่จะทํา
การสํารวจเพื่อการวางและจัดทํา 
ผังเมืองรวมหรือไมก็ได 

ในการวางผังเมืองเฉพาะ จะตรา  
พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินที่
จะทําการสํารวจเพื่อการวางและ
จัดทําผังเมืองเฉพาะหรือไมก็ได 

เมื่อการวางผัง
แลวเสร็จ 

- ใหเสนอคณะกรรมการผังเมือง
พิจารณา 

- ปดประกาศ ๙๐ วัน 
- เสนอรัฐมนตรีเพื่อดําเนินการ

ออกกฏกระทรวง 

- กรมโยธาธิการและผั ง เมือง  
วางผั งแล ว เสร็ จ  จะตองส ง  
ผังเมืองเฉพาะใหเจาพนักงาน
ทองถิ่นพิจารณาใหความเห็น 

- ทองถิ่นวางผังแลวเสร็จ จะตอง
ส ง ผั ง เ มื อ ง เ ฉพ า ะ ใ ห ก ร ม -  
โยธาธิการและผังเมืองพิจารณา
ใหความเห็น 

- ทั้งสองกรณีขางตน หากมีขอ
ขัดแยงใหเสนอผลการพิจารณา
ใหคณะกรรมการผังเมืองชี้ขาด 

- เ สนอรั ฐมนตรี เ พ่ื อตรา เป น
พระราชบัญญัติ 

บทกําหนดโทษ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม มีความผิดตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๖ เดือน 
ปรือปรับไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 

 

 

 

  ๑-๗ 



 

๑.๓  เปาหมายและวตัถุประสงคในการวางและจัดทาํผังเมอืงเฉพาะ

 ๑.๓.๑  เปาหมาย (GOALS) มีลักษณะเปนนามธรรม โดยจะถูกกําหนดขึ้น        
เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติเพื่อใหบรรลุคุณคาที่ตองการ โดยปกติ
จะถูกกําหนดขึ้นแลวจากผังเมืองรวม ทั้งนี้ โดยทั่วไปการวางผังจะมีเปาหมายดังนี้ 

๑) เพื่อแกปญหาของเมืองในปจจุบัน 
๒) เพื่อหลีกเลี่ยงหรือปองกันปญหาของเมืองที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
๓) เพื่อใชบรรลุในสิ่งที่ตองการจะใหเกิดขึ้น 

 ๑.๓.๒  วัตถุประสงค (OBJECTIVES) จะรองรับเปาหมายที่กําหนดขึ้น โดยมีขอบเขต
ความหมายที่ชัดเจนและแคบกวาเปาหมาย ซึ่งในแตละพื้นที่จะตองมีการศึกษาขอมูลโดย
ละเอียดกอน จึงจะสามารถกําหนดวัตถุประสงคที่แนนอนชัดเจนได  ในการวางและจัดทํา            
ผังเมืองเฉพาะตามเปาหมายของการผังเมือง  โดยอาจนําเอานโยบายและวัตถุประสงค         
ในคําจํากัดความของ “การผังเมือง”มาตรา ๔ ตาม พ.ร.บ. การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ มากําหนด
เปนวัตถุประสงคโดยทั่วไปของการวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะไดดังนี้ 

๑) เพื่อสรางหรือพัฒนาเมือง หรือสวนของเมืองขึ้นใหม หรือบริเวณ 
เฉพาะแหง หรือกิจกรรมที่เกี่ยวของในเมืองหรือชนบท เพื่อใหมีหรือทําใหดีย่ิงขึ้นซึ่งสุขลักษณะ 
ความสะดวกสบาย ความเปนระเบียบ ความสวยงาน การใชประโยชนในทรัพยสิน        
ความปลอดภัยของประชาชน และสวัสดิภาพของสังคม 

๒) เพื่อสงเสริมการเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดลอม 
๓) เพื่อการสงเสริมดํารงรักษา หรือบูรณะอาคาร สถานที่ และวัตถุที่มี

ประโยชน หรือคุณคาทางศิลปกรรม สถาปตยกรรม ประวัติศาสตรหรือโบราณคดี 
๔) เพื่ อการดํารงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิประเทศที่ งดงาม              

หรือมีคุณคาในทางธรรมชาติ 
๕) เพื่อดํารงรักษาที่โลง หรือสงวนพื้นที่เฉพาะกิจไวใชเปนสาธารณประโยชน 

เชน เปนสวนสาธารณะ เปนพื้นที่เพื่อปองกันน้ําทวม 

  ๑-๘ 



 

 โดยปกติผังเมืองเฉพาะมีเปาหมายและวัตถุประสงคที่จะควบคุมและกําหนดแนวทาง 
ในการใชประโยชนที่ดินและการพัฒนาของที่ดินเหลานั้น โดยจัดขอกําหนดเฉพาะใหเหมาะสม
สําหรับแตละสวน (SECTIONS) ของชุมชน ซึ่งมีความแตกตางกันไปตามการวางแผนพัฒนาของ
แตละสวน พยายามรวมกลุมการใชประโยชนซึ่งมีลักษณะเขากันไดมากที่สุด รวมทั้ง              
ตั้งขอกําหนดในการจัดหาหรือใหตําแหนงสถานที่สําหรับการใชประโยชนที่สําคัญของที่ดิน   
หรืออาคาร เพื่อใหความแนใจวาการใชประโยชนที่ดินแตละชนิดจะถูกกําหนดใหเหมาะสมที่สุด
ตามกรอบวัตถุประสงคที่ไดกลาวไวแลวขางตน  
 
๑.๔   ลักษณะของผังเมืองเฉพาะ

 การวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะสามารถจําแนกไดเปน ๒ ลักษณะตามความแตกตาง
ของสถานที่ คือ 

 ๑.๔.๑ ผังเมืองเฉพาะเพื่อการสรางสวนของเมืองขึ้นใหม (URBAN DEVELOPMENT) 
โดยจะดําเนินการในพ้ืนที่วาง พื้นที่ชนบทหรือเกษตรกรรม หรือเพื่อการสรางสวนของเมืองที่
ไดรับความเสียหายจากอัคคีภัย หรือภัยทางธรรมชาติอื่น ๆ ดายการวางแนวทางของการพัฒนา
และการจัดสรางสาธารณูปโภคสาธารณูปการที่เหมาะสม 

 ๑.๔.๒  ผังเมืองเฉพาะเพื่อการพัฒนาสวนของเมือง (URBAN RENEWAL) 
ประกอบดวยวิธีการ ๓ ประการ จําแนกรายละเอียดตามสภาพที่ปรากฏและวิธีการเฉพาะกรณี คือ 

๑) การอนุรักษ (CONSERVATION) อันเปนทั้งการดํารงรักษา หรือบูรณะ
สถานที่และวัตถุที่มีประโยชนหรือมีคุณคา หรือเพื่อการบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ         
ภูมิประเทศที่งดงาม หรือมีคุณคาในทางธรรมชาติ และการปองกันสวนของเมืองที่มีคุณคา 
ทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดลอมมิใหเกิดสภาพเสื่อมโทรม 

๒) การแกไขปรับปรุง (REHABILITATION) อันเปนทั้งการดําเนินการใน
สวนของเมืองที่มีสภาพความเสื่อมโทรมทางกายภาพเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดลอม          
ที่จําเปนตอการแกไขปรับปรุงดวยการยาย หรือดัดแปลงอาคาร และการแกไขปรับปรุงระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการใหเหมาะสม เพื่อใหไดมาตรฐาน และการดําเนินงาน              
เพื่อเปลี่ยนแปลงประเภทการใชประโยชนที่ดินใหสอดคลองกับผังเมืองรวม 

  ๑-๙ 



 

๓) การพัฒนาขึ้นใหม (REDEVELOPMENT) อันเปนการรื้อถอนอาคารและ
สรางขึ้นใหม โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความเสื่อมโทรมทางกายภาพเศรษฐกิจ สังคม และ
สภาพแวดลอมอยางมากเกินกวาการแกไขปรับปรุง 
 
๑.๕   จุดเดนของผังเมืองเฉพาะ

 ๑)  ผังเมืองเฉพาะมีขั้นตอน กระบวนการ และมาตรการตาง ๆ ที่บังคับโดย
กฎหมายใหประชาชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสวนรวมในการตัดสินใจ โดยกําหนดให
ดําเนินการโฆษณาใหประชาชนทราบ และจัดการประชุมเพื่อรับฟงขอคิดเห็นของประชาชน  
ไมนอยกวา ๒ ครั้ง เพื่อใหประชาชนโดยทั่วไปสามารถแสดงความคิดเห็นอันจะทําใหองคกร   
ผูมีอํานาจวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะไดทราบขอเท็จจริงที่เกี่ยวของทั้งหมด (มาตรา ๓๓) 
 ๒) ผังเมืองเฉพาะเปดโอกาสใหเสนอความคิดเห็นและการแสดงความประสงค        
จะจัดสรรที่ดิน หรือการกอสรางอาคารเพื่อประโยชนแกการศึกษา การสาธารณะสุข           
หรือสาธารณูปการในเขตที่ปดประกาศไว (มาตรา ๓๒-๓๖) ซึ่งจะสงผลใหผังเมืองเฉพาะ   
เปนผังที่สงเสริมใหเกิดการพัฒนาเมืองควบคูกับการจํากัดรูปแบบการพัฒนาที่ไมพึงประสงค
ตอพื้นที่ชุมชน เพื่อใหชุมชนไดมีรูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสม 
 ๓) กอนที่จะดําเนินการตราพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะ เพื่อเปน 
การตรวจสอบและคานอํานาจ กฎหมายจึงกําหนดใหมีการเสนอหลักการวางและจัดทํา       
ผังเมืองเฉพาะในพื้นที่ใด ๆ ตอคณะกรรมการผังเมือง และจะตองผานความเห็นชอบกอนเขาสู
ขั้นตอนตามกฎหมาย (มาตรา ๒๙) 
 ๔) ผังเมืองเฉพาะมีการเสนอแนะแนวทางและวิธีการในทางปฏิบัติเพื่อแกปญหา 
ที่เกิดขึ้นแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยมาตรการผังเมืองเฉพาะ พรอมผลักดันและแนะนํา
แนวทางการพัฒนาเมืองที่สามารถลดและปองกันปญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
 ๕) ผังเมืองเฉพาะมีการกําหนดแนวทางในการจัดทําแผนงานโครงการ การ
จัดลําดับความสําคัญของโครงการและการจัดทํางบประมาณ เพื่อใหทองถิ่นเตรียมความพรอม
ในการพัฒนาเมืองในดานตาง ๆ ที่รองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคตอยางเปนระบบ 
 ๖) ผังเมืองเฉพาะเมื่อออกเปนพระราชบัญญัติแลว จะมีผลเปนกฎหมายเวนคืนในตัว 
ทําใหลดขั้นตอนในกระบวนการนิติบัญญัติที่ตองออกพระราชบัญญัติเวนคืนที่ดิน 

  ๑-๑๐ 



 

บทที่ บทที่ ๒๒  
การวางแผนและจัดทําผังเมืองเฉพาะการวางแผนและจัดทําผังเมืองเฉพาะ  

 
๒.๑   การดําเนินการจัดทําผังเมืองเฉพาะ

 ตามมาตรา ๒๙ พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ กําหนดใหการวางและจัดทํา
ผังเมืองเฉพาะ จะสามารถดําเนินการได ๒ กรณี คือ  

๑.   กรณีที่มีกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมแลว เจาพนักงานทองถิ่น     
ของทองที่นั้นเห็นสมควรดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะ โดยทองถิ่นเปนผูวาง       
ผังเมืองเฉพาะนั้นเอง หรือจะขอใหสํานักผังเมือง (กรมโยธาธิการและผังเมือง) เปนผูวางและจัดทํา 
ผังเมืองเฉพาะก็ได 

๒.  กรณีที่ยังไมมีประกาศกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวม รัฐมนตรีจะ 
สั่งการใหสํานักผังเมือง (กรมโยธาธิการและผังเมือง) หรือเจาพนักงานทองถิ่น เปนผูวางและ
จัดทําผังเมืองเฉพาะก็ได 

 ทั้งนี้ ผังเมืองเฉพาะที่วางและจัดทําขึ้นนั้นจะตองสอดคลองกับผังเมืองรวม  ในกรณีที่         
เจาพนักงานทองถิ่นวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะเอง กฎหมายกําหนดใหตองเสนอหลักการวาง
และจัดทําผังเมืองเฉพาะตอคณะกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบเสียกอน ทั้งนี้
เพื่อเปดโอกาสใหมีการประสานงานระหวางกระทรวง ทบวง กรมตาง ๆ ซึ่งหัวหนา        
สวนราชการนั้น ๆ เปนกรรมการผังเมืองโดยตําแหนง ในกรณีนี้กฎหมายกําหนดใหเจา
พนักงานทองถิ่นมาแสดงความคิดเห็นหรือขอคําแนะนําเกี่ยวกับการวางและจัดทํา             
ผังเมืองเฉพาะตอสํานักผังเมือง (กรมโยธาธิการและผังเมือง) ได 

    ในการดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะพรอมขอกําหนดตามพระราชบัญญัติ
การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ (มาตรา ๒๘) จําเปนตองมีขอมูลของบริเวณที่จะทําการวาง        
ผังเมืองเฉพาะอยางละเอียด มีการแสดงความเหมาะสมของพื้นที่นั้น พรอมกับบริเวณรอบขาง
วาจะใชพื้นที่ตรงไหนเพื่อการใด ทั้งนี้ ขอกําหนดผังเมืองเฉพาะที่จัดทําขึ้นนั้นจะตองแสดง
รายละเอียดการบังคับใชที่ดินของเอกชนเพื่อการตาง ๆ ที่เหมาะสมสอดคลองกับสภาพปจจุบัน

  ๒-๑ 



 

และรองรับการขยายตัวในอนาคต เพื่อใหประชาชนยอมรับและเห็นพองดวย เมื่อมีการประชุม
รับฟงความคิดเห็นของประชาชน 

 เมื่อมีการประกาศพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะแลว สิ่งที่เปนหลักสําคัญ
ตามกฎหมายซึ่งตองดําเนินการ คือ 

๑) การกํ าหนดการ ใช ที่ ดิ น เปนประ เภทและย าน  เ ช น  ย านที่ อ ยู อ าศั ย              
ยานพาณิชยกรรม ตามมาตรา ๒๘ (๓) 

๒) การจัดแบงที่ดินแปลงใหม เมื่อที่ดินมีความไมเหมาะสมจะกอสรางอาคาร     
ตามหลักการผังเมือง ก็อาจกําหนดไว ในพระราชบัญญัติ ให ใชบังคับผังเมืองเฉพาะ              
แบงที่ดินใหเหมาะสม ตามมาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๘ 

๓) การเวนคืนอสังหาริมทรัพย ถาเวนคืนเพื่อใชเปนทางหลวงก็ใหนํากฎหมาย    
วาดวยทางหลวง มาใชบังคับหรือถาเวนคืนเพื่อกิจการอยางอื่นก็ใชกฎหมายวาดวยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพยมาใชบังคับ ตามมาตรา ๔๓ (๑) และ (๒) 

๔) การกําหนดใหที่ดินของเอกชนเปนที่อุปกรณ (ตามมาตรา ๔ ไดกําหนด
ความหมายของคําวา “ที่อุปกรณ” คือ ที่ดินของเอกชนซึ่งผังเมืองเฉพาะจัดใหเปนที่เวนวาง 
หรือใชเพื่อสาธารณะประโยชน) ซึ่งเปนการบัญญัติใหที่ดินคงเปนกรรมสิทธ์ิของเจาของเดิม 
พระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะเปนแตกําหนดแนวทางและขนาดของที่อุปกรณ  
ตามมาตรา ๒๘ (๕) (ก) 

๕) การกําหนดใหอสังหาริมทรัพย ซึ่งเปนสาธารณะสมบัติของแผนดิน หรือซึ่ง
กระทรวง ทบวง กรม จังหวัด องคการบริหารสวนทองถิ่น หรือองคการของรัฐ เปนเจาของ        
ผูครอบครอง หรือผูดูแลรักษา ซึ่งจะนํามาใชเปนทางหลวง หรือใชเพื่อประโยชนแก            
การผังเมือง ตามมาตรา ๒๘ (๘) 

๖) กิจการอื่นที่จําเปน เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของผังเมืองเฉพาะ ตาม
มาตรา ๒๘ (๕) (ญ) 
 
 
 
 
 

  ๒-๒ 



 

๒.๒   การกาํหนดพื้นที่เพื่อการวางจดัทําผังเมอืงเฉพาะ

 ผังเมืองเฉพาะ จะมีความเกี่ยวของโดยตรงกับพื้นที่ภายใตกรรมสิทธ์ิของประชาชนเปน
จํานวนมาก จึงมีความจําเปนที่รัฐจะตองดําเนินการเพื่อประสานการพัฒนาและผลประโยชน
รวมกัน การวางผังเมืองเฉพาะจะกําหนดแนวทางและวิธีการพัฒนาอยางเหมาะสม             
ตามความจําเปนทางดานเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดลอมของพื้นที่ และสําหรับทองที่ซึ่ง
ผังเมืองรวมไดกําหนดเปนนโยบาย การพัฒนา ผังเมืองเฉพาะจะเปนโครงการดําเนินการที่
สอดคลองกับนโยบายดังกลาว ทั้งนี้ การกําหนดพ้ืนที่ซึ่งมีความจําเปนใหมีการวางและจดัทาํผงั
เมืองเฉพาะ อาจพิจารณาจาก 

๑) เมื่อมีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลงการใชสิทธิ์ในที่ดินบางสวน เพื่อสวนรวมโดย
จัดทําเปนถนน หรือสวนสาธารณะ 

๒) พื้นที่ซึ่งมีแนวโนมของการพัฒนาสูง หรือมีนโยบายที่จะพัฒนา หรือมีโครงการ
ดานสาธารณูปการที่ชัดเจน ใหมีการพัฒนาเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจาก         
การเติบโตของเมือง 

๓) พื้นที่ซึ่งไดรับความเสียหายจากอัคคีภัย ภัยธรรมชาติ หรือภัยสงคราม 
จําเปนตองพัฒนาเพื่อฟนฟูสภาพทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดลอม 

๔) พื้นที่ซึ่งมีความจําเปนในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ การบํารุงรักษาสภาพ
ธรรมชาติที่งดงาม หรือเพื่อดํารงรักษาวัตถุสถานที่มีประโยชนหรือมีคุณคา 

๕) พื้นที่ซึ่งขาดแคลนสาธารณูปโภค สาธารณูปการเพื่อใหมีการพัฒนาใหได
มาตรฐาน เพื่อประโยชนสวนรวมของชุมชน 

๖) พื้นที่ซึ่งมีปญหาความเสื่อมโทรมทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม ตลอดจน
สภาพแวดลอม จําเปนตองพัฒนาขึ้นใหม 

๗) พื้นที่ ซึ่ งมี ความจํ า เปนต องพัฒนาให เหมาะสมกับการเปลี่ ยนแปลง           
การใชประโยชนที่ดิน 
 
 
 
 
 

  ๒-๓ 



 

๒.๓  การสาํรวจและรวบรวมขอมูล

 ในเมืองหรือพื้นที่ที่ไดมีการวางและจัดทําผังเมืองรวม ขอมูลตาง ๆ ก็มักจะมีอยูแลว 
ดังนั้น การวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะซึ่งมุงเนนในรายละเอียด จึงจําเปนตองเก็บขอมูลบาง
ประการเพิ่มเติม ซึ่งขอมูลสําหรับใชประกอบในการวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะมีดังนี้ 

 ๒.๓.๑  ขอมูลดานประชากร  เพื่อนํามาวิเคราะหกําหนดประชากรภายในพื้นที่
โครงการ โดยพิจารณาตัวประชากรทั้งภายในและภายนอกพื้นที่ ประกอบดวยขอมูลดังตอไปนี้ 
 ๑) การขยายตัวของแรงงานทั้งตามสภาพปกติ ตามสภาพเรงรัดและ
ผลกระทบทวีคูณ 
 ๒) จํานวนแรงงานทองถิ่นภายนอกพื้นที่ที่สามารถเดินทางไปกลับได 
 ๓) จํานวนและรอยละของคนวางงานในระยะ ๕ ปที่ผานมา 
 ๔) วิเคราะหระดับขีดความสามารถ คุณภาพ และชนิดของแรงงาน 
 ๕) วิเคราะหโครงสรางของประชากรภายในพื้นที่ เชน วัยเด็ก วัยแรงงาน 
วัยพึ่งพิงทางเศรษฐกิจ วัยสูงอายุ จํานวนสมาชิกของครอบครัว ในแตละหนวยที่อยูอาศัย       
เปนตน โดยวิเคราะหใหสอดคลองกับระยะดําเนินการของการลงทุนในแตละขั้นตอน 

 ๒.๓.๒  ขอมูลดานสังคม เปนขอมูลทางดานประวัติศาสตร วัฒนธรรม ลักษณะของ
ชุมชน การต้ังถิ่นฐาน เชื้อชาติ ศาสนา รวมทั้งขอมูลดานการศึกษา เพ่ือตอบสนอง ความตองการ
ทางดานสังคมของประชากร ในพื้นที่โครงการทั้งในปจจุบันและอนาคต 

 ๒.๓.๓  ขอมูลทางดานเศรษฐกิจ เปนขอมูลทางดานการประกอบอาชีพตาง ๆ 
รายไดของประชากร แหลงจางงานทุกขนาดทั้งภายในและภายนอกพื้นที่ รวมทั้งการศึกษา
ทางดานธนาคาร สถาบันการเงิน กระแสเงินหมุนเวียน 

 ๒.๓.๔ นโยบายและโครงการพัฒนาตาง ๆ ที่มีการลงทุนแนนอน ทั้งในระยะเวลา
สั้นและระยะยาว ซึ่งเปนนโยบายและขั้นตอนของโครงการพัฒนาตาง ๆ ทั้งของภาครัฐบาล 
และเอกชนที่เกี่ยวของกับพื้นที่โครงการ 

 ๒.๓.๕ ขอมูลทางดานกายภาพ ประกอบไปดวย 
 ๑) สภาพการใชประโยชนที่ดินปจจุบัน 
 ๒) การใชประโยชนอาคาร 

  ๒-๔ 



 

 ๓) ลักษณะของอาคาร เชน บานเด่ียว บานแฝด ตึกแถว 
 ๔) ความสูงของอาคาร 
 ๕) สภาพอาคาร ไดแก อายุ และวัสดุที่ใชในการกอสรางอาคาร 
 ๖) ทางเขา-ออกของอาคาร ที่จอดรถ 
 ๗) ขนาดที่วาง หรือระยะหางของอาคารโดยรอบจากแนวเขตที่ดิน 
(ดานหนา ดานขาง และดานหลัง) 
 ๘) ขนาดของแปลงที่ดิน 
 ๙) ราคาที่ดิน 
 ๑๐) ตําแหนงของอาคารใหม ๆ ที่เกิดขึ้นในระยะ ๔ ปที่ผานมา 
 ๑๑) ตําแหนงและขนาดของสาธารณูปโภคและถนนหลัก 
 ๑๒) ความกวางของถนนตาง ๆ 
 ๑๓) ตําแหนงและลักษณะของที่รกรางวางเปลา  
 ๑๔) กฎหมาย ขอกําหนด และขอบังคับตาง ๆ ในการกอสรางอาคารในพื้นที่
และบริเวณที่เกี่ยวของ 
 ๑๕) ลักษณะทางภูมิประเทศ ไดแก ขอมูลทางธรณีวิทยา สมรรถนะดิน 
ความลาดเอียงของพื้นที่ การระบายน้ํา พืชพันธุตาง ๆ และแหลงน้ําธรรมชาติ 
 ๑๖) ลักษณะของภูมิอากาศ ไดแก อุณหภูมิ ปริมาณน้ําฝน ความชื้นสัมพัทธ 
ความเร็ว และทิศทางของลมประจําเดือน 
 
๒.๔  แนวทางการจัดทําผังเมอืง

 ผังเมืองเฉพาะ มีลักษณะเปนผังที่ทําใหมีการปฏิบัติไปตามผังนโยบายตาง ๆ 
โดยเฉพาะผังเมืองรวม จึงจําเปนจะตองมีเครื่องมือ หรือขอกําหนดตาง ๆ เขามาประกอบเปน              
ผังเมืองเฉพาะ ซึ่งถือเปนแผนพัฒนาทางดานกายภาพ ดังนั้น ผังเมืองเฉพาะจะบงบอก
รายละเอียดชนิดของการใชประโยชนที่ดินเพื่อประกอบกิจกรรม กิจกรรมที่อนุญาตหรือ             
ไมอนุญาต เงื่อนไขที่เกี่ยวกับการกําหนดขนาดและลักษณะของอาคารสิ่งปลูกสราง กําหนด
ความหนาแนน ขนาดของแปลงที่ดิน และกําหนดปริมาณของที่จอดรถในการใชประโยชนที่ดิน
แตละประเภทในแผนผังดวย ผังเมืองเฉพาะจะประกอบไปดวย 

  ๒-๕ 



 

 ๒.๔.๑  ขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน (ZONING ORDINANCE) 
 ๒.๔.๒  ขอกําหนดการจัดสรรที่ดิน (SUBDIVISION REGULATION) 
 ๒.๔.๓  ขอกําหนดการควบคุมการกอสรางอาคาร (BUILDING CODE OF ORDINANCE) 

 นอกจากแผนพัฒนาทางดานกายภาพ (ผังเมืองเฉพาะ) แลว การทําใหมีการปฏิบัติไป
ตามผังนโยบาย (ผังเมืองรวม) จะมีเครื่องมืออีกหลายอัน เชน แผนเกี่ยวกับการเงิน และ
แผนพัฒนาตาง ๆ ซึ่งหนวยงานที่เกี่ยวของจะเขามารวมมือประสานงานกัน เพื่อใหผังบรรลุ
เปาหมายตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว สําหรับผังเมืองเฉพาะจะเปนผังที่เกี่ยวของกับการพัฒนา
ทางดานกายภาพ 
 

๒.๔.๑  ขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน (ZONING ORDINANCE) 
 ในการจัดทําผังเมืองเฉพาะ นอกจากจะตองสอดคลองกับนโยบายการใชที่ดินของ          
ผังเมืองรวมแลว  ยังจําเปนจะตองมีการจัดแบงประเภทการใชประโยชนที่ดินโดยละเอียด   
อีกครั้งหนึ่ง โดยยึดการควบคุมระดับความหนาแนนตามที่กําหนดไวในผังเมืองรวม หลังจาก             
ที่รวบรวมขอมูลไดแลว จะนําวิเคราะหโดยการศึกษาทางสถิติเกี่ยวกับจํานวนของที่ดินที่จะใชไป
ในกิจกรรมประเภทตาง ๆ เชน ที่อยูอาศัย การพาณิชยกรรม การคมนาคม สถาบันตาง ๆ และ
กิจกรรมที่เกี่ยวของกับสาธารณะประโยชน เปนตน เพื่อที่จะนํามาวางแผนลวงหนาสําหรับ      
การใชประโยชนที่ดินในอนาคต ในเบื้องตนอาจกําหนดจํานวนของที่ดินแตละประเภท
โดยสังเขปเพื่อนํามาวางผังในระยะแรก หรือผังรางไดดังตอไปนี้ 
 ๑) ที่ดินประเภทที่อยูอาศัย อาจแบงออกเปนหลายประเภทตามความเหมาะสมของ
ประชากร โดยแบงออกตามความหนาแนน หรือระดับรายไดของประชากร อยางไรก็ตามใน
ปจจุบันหลาย ๆ ประเทศพยายามที่จะออกแบบรวมประเภทที่อยูอาศัยตาง ๆ เขาดวยกัน 
เนื่องจากมีขอดีหลายประการ คือ ทําใหบริเวณที่อยูอาศัยดูนาสนใจ มีทัศนียภาพ ที่สวยงามขึ้น 
สภาพทางสังคมและครอบครัวมีการปรับปรุงใหดีขึ้น ที่อยูอาศัย (บานแตละหลัง) ไมควรหาง
จากถนนที่มีรถประจําทาง ที่ดินประเภทนี้โดยทั่วไปจะมีประมาณรอยละ ๕๐ ของพื้นที่ชุมชน 
 ๒) ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม รานคาขนาดเล็กควรจะกระจายไปตามกลุมของ
ชุมชนตาง ๆ เพื่อความสะดวกในการใหบริการ โดยไมควรหางจากอาคารอยูอาศัยเกิน ๕๐๐ เมตร 
หรือใชระยะเดินไมเกิน ๑๐ นาที สวนยานการคาใหญควรจะอยูในศูนยกลางของชุมชน              

  ๒-๖ 



 

การคํานวณจํานวนรานคา ผูอยูอาศัย ๑,๐๐๐ คน ตองการรานคาประมาณ ๖ ราน หรือ
ประมาณ ๓๐๐ คนตอไร ที่ดินประเภทนี้โดยทั่ว ๆ ไปจะมีประมาณรอยละ ๖ ของพื้นที่ชุมชน 
 ๓) ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา การคํานวณหาพื้นที่สําหรับโรงเรียนใหแกชุมชน
ขึ้นอยูกับโครงสรางอายุของประชากรในพื้นที่ ในระยะแรกของชุมชนเมืองใหมประชากร    
สวนใหญจะอยูในวัยแรงงาน การใชบริการทางดานการศึกษาอาจจะอยูในเกณฑต่ํา แตอนาคต
จะมีอัตราเกิดสูง จึงควรมีการจัดเตรียมพื้นที่ไวรองรับ 
 -  โรงเรียนอนุบาล ระยะบริการโดยการเดิน ๐.๕ กม. โรงเรียนควรมีพื้นที่
ประมาณ ๒ ไร 
 -  โรงเรียนประถม ระยะบริการโดยการเดิน ๑ - ๒.๕ กม. โรงเรียนควรมีพื้นที่
ประมาณ ๕ ไร 
 -  โรงเรียนมัธยมและอาชีวศึกษาระยะบริการโดยการเดิน ๒.๕ กม. โรงเรียนควร
มีพื้นที่ประมาณ ๑๐ ไร 
 หากพิจารณาจากความตองการดานพื้นที่ (ตามเกณฑและมาตรฐานการวางและ
จัดทําผังเมือง) กําหนดให เด็ก ๑ คนตอ ๓๐ ตารางฟุต หองเรียน ๑ หอง ไมควรจุนักเรียนเกิน 
๓๐ คน ความหนาแนนโดยทั่วไปใชนักเรียน ๑๐๐ คนตอ ๑ ไร ที่ดินประเภทนี้จะมีประมาณ
รอยละ ๗ ของพื้นที่ชุมชน 
 ๔) ที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ซึ่ง
จําเปนตองจัดทําเปนระยะ ๆ เนื่องจากการลงทุนและการใชสอยจะตองประสานกัน           
การวางแผนทั้งหมดใหเปนระบบและมีความสมบูรณแลวจึงจัดการแบงการจัดทําเปนระยะ ๆ 
โดยทุก ๆ ระยะตองมีความสมบูรณในตัวเอง โครงการนี้จะตองประสานกันหลายหนวยจึงตอง           
ใชเวลาในการจัดวางแผนและดําเนินงาน ที่ดินประเภทนี้หมายถึงที่ดินที่ใชเปนที่ตั้งและอาคาร
ของรัฐ หรือเอกชนที่จะใหบริการแกชุมชน ไดแก การประปา การไฟฟา แนวทอกาซ              
ศูนยราชการ การสาธารณสุข สถานีดับเพลิง สถานีตํารวจ การกําจัดขยะ เปนตน              
ที่ดินประเภทนี้จะมีประมาณรอยละ ๗ ของพื้นที่ทั้งหมด 
 ๕)  ที่ดินประเภทอุตสาหกรรม สวนใหญจะแบงออกเปน ๒ ประเภท คือ 
อุตสาหกรรมหนัก และอุสาหกรรมเบา ซึ่งโดยทั่วไปแยกประเภทโดยพื้นฐานของขนาดที่จะ
รบกวน ในขณะที่กําลังดําเนินงาน เชน เสียง กลิ่น ควัน ฝุน การสั่นสะเทือน การสะทองแสง 
เปนตน อุตสาหกรรมหนักมักจะมีสิ่งรบกวนที่จะกอใหเกิดปญหาทางดานสภาพแวดลอม           

  ๒-๗ 



 

สวนใหญจึงตองใหอยูนอกชุมชน หามมีการอยูอาศัยในยานอุตสาหกรรมประเภทนี้ 
อุตสาหกรรมเบา ปญหาสิ่งรบกวนจะนอยกวาและสามารถควบคุมได จึงสามารถอนุญาตให
สรางในชุมชนไดภายใตเงื่อนไขที่กําหนดไว 
 ๖)  ที่ดินประเภทท่ีโลงเพื่อการนันทนาการและรักษาสภาพแวดลอม โดยปกติแลว        
จะหมายถึง ที่ดินของรัฐหรือบริเวณที่รัฐได เตรียมไวใหบริการทางนันทนาการ เชน 
สวนสาธารณะ สวนสัตว สวนหยอม สนามเด็กเลน สนามกีฬา และศูนยเยาวชน เปนตน          
ที่ดินประเภทนี้ควรจะมีประมาณรอยละ ๑๐ ของพื้นที่ทั้งหมด (ประมาณ ๔ ตารางเมตร          
ตอ ๑ คนหรือ ๒ - ๓.๘ ไร ตอประชากร ๑,๐๐๐ คน) 
 ๗)  ที่ดินสําหรับการคมนาคม โดยทั่วไปถนนในชุมชนที่จะเกิดขึ้นใหมจะเปนรูปตาราง
หมากรุก ตามแนวที่ผังเมืองรวมไดกําหนดไวแลว ภายในตัวชุมชนจะมีถนนสายรอง             
และสายยอยที่สามารถรองรับตอปริมาณการจราจรที่กําหนดไวแลว ที่ประเภทนี้จะมีประมาณ
รอยละ ๒๐ ของพื้นที่ทั้งหมด 
 ๘) ที่ดินประเภทที่โลงรอบเมือง หรือพื้นที่ฉนวน (Buffer Zone) มีจุดประสงคเพื่อ
ปองกันการขยายตัวของเมืองและรักษาสภาพแวดลอม ที่ดินประเภทนี้อาจจะรวมอยูในหัวขอ
เดียวกับ ๖) ซึ่งเมื่อรวมกันแลวควรจะมีประมาณรอยละ ๑๕ - ๒๕  ของพื้นที่ทั้งหมด 
 

 เมื่อพื้นที่บริเวณวางผังเมืองเฉพาะถูกแบงเขตการใชประโยชนที่ดินประเภทตาง ๆ   
โดยละเอียดแลว ขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินจะมีมาตรการควบคุมการพัฒนาดานกายภาพ 
ซึ่งประกอบดวยขอกําหนดเก่ียวกับ 
 ๒.๔.๑.๑  การใชประโยชนที่ดินแตละประเภท เปนขอกําหนดที่อธิบายรายละเอียด   
ในเรื่องเก่ียวกับชนิดของกิจกรรม และการใชสอยที่ดิน ที่อนุญาตใหมีหรือหามมิใหมี          
การใชประโยชนที่ดินแตละประเภท 
 ๒.๔.๑.๒  ความสูงและกลุมกอนหรือองค (BULK) ของอาคาร ซึ่ งจะควบคุม        
ดานความสูง องคของอาคาร อัตราสวนของพื้นที่อาคารปกคลุมดิน (BUILDING COVERAGE 

RATIO: B.C.R.) และอัตราสวนของพื้นที่อาคารรวม (FLOOR AREA RATIO: F.A.R.) โดยมีความ    
มุงหมายเพื่อควบคุมขนาดของอาคารสิ่งปลูกสรางขึ้นบนที่ดินแตละแปลงมิใหใหญโตเกินไป 
 

  ๒-๘ 



 

หรือเบียดชิดบังอาคารขางเคียง จนไมมีแสงสวางและกระแสลมธรรมชาติที่จําเปนตอ          
ความเปนอยูที่เหมาะสม 

ตัวอยาง 
รูปภาพ ๒.๔.๑.๒ - ๑ แสดงตัวอยางการคํานวณอัตราสวนของพื้นที่อาคารปกคลุมดิน

(B.C.R.) และอัตราสวนของพื้นที่อาคารรวม (F.A.R.) 

 
A = พื้นท่ีของแปลงที่ดินท่ีทําการกอสรางอาคาร  
B = พื้นท่ีของอาคารชั้นท่ีปกคลุมพื้นดินมากท่ีสุด    B

A 
Lay

     (ตามรูปตัวอยางคือพื้นช้ันท่ี 2) 
 C = พื้นท่ีของอาคารชั้นลาง 

-Out Plan D = พื้นท่ีของอาคารชั้นท่ี 3  
     ดังน้ัน     B.C.R.  =     พื้นท่ี B  

 
 
 
 
 
 
 
 ๒.๔.๑.๓  ขนาดของแปลงที่ดิน และพื้นที่วางรอบอาคาร (LOT AREA AND YARD 

REGULATIONS) ซึ่งจะควบคุมขนาดของแปลงที่ดินหรือเนื้อที่ดินเฉลี่ยนอยที่สุดตอที่อยูอาศัย        
หนึ่งหนวย และระยะถอยรนของอาคารโดยรอบจากเขตที่ดิน โดยปกติขนาดของแปลงที่ดินจะ
ไมไดกําหนดในยานการคา และยานอุตสาหกรรม นอกจากจะมีที่พักอาศัย ซึ่งอาจจะเขาไป
สรางในนั้น โดยมีความมุงหมายเพื่อควบคุมความหนาแนนมิใหเกิดความแออัดยัดเยียดดวย    
สิ่งปลูกสรางและประชากรจนเกินขีดที่จะรักษาความสะอาด ความสะดวกสบาย ความปลอดภัย
จากสาธารณะภัย และสภาพแวดลอมที่ดีของแตละพื้นที่ได 

                          พื้นท่ี A  
                    

                   F.C.R.  =     พื้นท่ี B + C + D 

                            พื้นท่ี A  

D 

A

B

C 

Isometric

  ๒-๙ 



 

 ๒.๔.๑.๔  ที่จอดรถสําหรับอาคาร เปนขอกําหนดที่ปองกันมิใหเกิดปญหาเกี่ยวกับ      
การไมมีที่จอดรถ หรือมีแตไมเพียงพอภายหลัง การกําหนดจํานวนที่จอดรถขึ้นอยูกับ         
สภาพสังคมและเศรษฐกิจของแตละพื้นที่ 
 

 ทั้งนี้ อาจมีการแนะนําลักษณะการใชประโยชนที่ดิน (ZONING) บางประเภทซึ่งมีใชอยู              
ในตางประเทศ และกําลังอยู ในระหวางการประเมินผล ที่มีลักษณะเปนการควบคุม            
ยอดรวมเฉลี่ยของพื้นที่ใหญ ๆ ทั้งบริเวณ ไมใชบังคับควบคุมในลักษณะที่ดินเปนรายแปลง
ยอย ๆ สวนใหญเปนการใชกับการพัฒนาพื้นที่ที่มีขนาดใหญพอสมควร โดยการรวมเจาของ
ที่ดินรายยอยเขาเปนสมาคม เปนเจาของโครงการรวมกัน หรือดําเนินการโดยเจาของที่ดินหรือ
สมาคมเดียวกัน อันไดแก 
 ก) การใชที่ดินแบบผสม (MIXED USE DEVELOPMENT ZONING: MXD) ซึ่งจะใชกับ
โครงการขนาดใหญ โดยใหมีการใชประโยชนที่ดินตางประเภทกัน รวมกันเขาอยูในโครงการ
เดียวกัน โดยกําหนดใหมีความหนาแนนสูงขึ้นตามการเขาถึงของพื้นที่ ซึ่งมักจะจัดใหมี        
ในบริเวณที่มีผลกระทบจากการคมนาคมสูง (TRANSIT IMPACT) เชน ยานใจกลางเมือง หรือ 
ชานเมืองที่มีระบบการคมนาคมขนสงดี เชน บริเวณบางสวนของถนนสุขุมวิท มุมถนน
ลาดพราว เปนตน 
 ข) การใชประโยชนที่ดินแบบจัดเปนกลุม (CLUSTER ZONING) กําหนดอัตราสวนเฉลี่ย
ของจํานวนอาคารตอพื้นที่ เชน ๔ ครอบครัวหรือหนวยตอไร คือ ๑ หนวยตอ ๑๐๐ ตารางวา 
แตเปดโอกาสใหเจาของโครงการสรางอาคารในที่ดินมีขนาดเล็กกวาที่กําหนดได โดยสรางเปน
กลุมใหมีความหนาแนนเฉลี่ยเทากับที่กําหนดไว เปนการประหยัดสาธารณูปโภค และมีพื้นที่
วางที่เหลือเปนสาธารณะประโยชน เชน เปนสวนสาธารณะ 
 ค) ขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินแบบลอยตัว (FLOATING ZONING) เปน         
ขอกํ าหนดการใชประโยชนที่ ดิ นที่ กํ าหนดเขตการใชประโยชนที่ ดิ นประเภทหนึ่ ง              
ขึ้นในขอกําหนด โดยไมระบุที่ตั้งของการใชประโยชนที่ดินประเภทนั้นไวในแผนผังการใชที่ดิน 
วาอยูที่ใด แตกําหนดขนาดความหนาแนนและจํานวนไวอยางชัดเจน เมื่อมีเจาของโครงการ
แสดงเจตนาจะสรางโครงการตามเงื่อนไขที่กําหนดไวนั้น รัฐหรือทองถิ่นจะกําหนดจุดที่ตั้งให 
โดยพิจารณาจากสภาพแวดลอมและทําเลที่ตั้งที่เหมาะสม 

  ๒-๑๐ 



 

 ง) การใชประโยชนที่ดินแบบหนวยการพัฒนา (PLANING UNIT DEVELOPMENT 

ZONING: PUD) การใชประโยชนที่ดินประเภทนี้คลายกับในขอ ค) แตระบุที่ตั้งของโครงการไวใน
แผนผังการใชที่ดิน หลักการคือการพัฒนาชุมชนที่ดําเนินการโดยเจาของที่ดินหรือสมาคม
เดียวกันเปนเจาของโครงการรวมกัน การพัฒนาแบบนี้มักเปนการพัฒนาพื้นที่ที่มีขนาดใหญ
พอสมควรสามารถเลี้ยงตัวเองได มีการดูแลรับผิดชอบสวนที่เปนสาธารณะรวมกัน 
 ที่พักอาศัยมีหลายประเภท คือ สําหรับคนมีรายไดนอย ปานกลาง และสูง       
อยูปะปนกัน  โดยการรวมเอาประชากรที่มีลักษณะสภาพทางสังคมเดียวกันหรือคลายคลึงกัน
อยูดวยกัน บานพักอาศัยเกาะกลุมกันตามความหนาแนนที่กําหนด พรอมดวยอาคารพาณิชย
และสถาบันตาง ๆ เพื่อใหบริการทางสาธารณะแกประชากรผูอยูอาศัยอยางพรอมมูล มีการ
ใหบริการดานการศึกษากับเด็ก ๆ ในชุมชนอยางดี การกําหนดใหที่พักอาศัยเกาะกลุมกันและ
รวบรวมที่เปดโลงดวยกัน จะทําใหสามารถเก็บพื้นที่จํานวนหนึ่งไวตามสภาพธรรมชาติ          
และสามารถประหยัดพื้นที่ในการทําถนน ระบบสาธารณูปโภค ทั้งยังมีประสิทธิภาพสูงกวา 
และปรับเตรียมพื้นที่นอยกวา ที่สําคัญคือจะไดสภาวะแวดลอมที่อยูอาศัยที่ดีกวาในราคาต่ํา  
ซึ่งเปนการดึงดูดนักลงทุนพัฒนา 
 จ) CONTRACT ZONING เปนขอกําหนดที่มีความยืดหยุนมากโดยมีการยินยอม         
ใหเปลี่ยนแปลงแผนผังและขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินบางประเภท แตกําหนดเงื่อนไขใหม
ใหแกเจาของโครงการรับไปปฏิบัติ 
 

๒.๔.๒ ขอกําหนดการจัดสรรที่ดิน (SUBDIVISION REGULATION) เปนการควบคุมความสัมพันธ
ของแปลงที่ดิน ไดแก 
 ๑)  มาตรฐานสําหรับขนาดแปลงที่ดิน และตําแหนงการจัดวาง 
 ๒) การจัดระบบถนน 
 ๓) ขั้นตอนและสัดสวนการบริจาคที่ดินเพื่อสาธารณะ SUBDIVISION REGULATIONS เปน
กลไกที่สําคัญที่สุดในการกําหนดรูปแบบของชุมชนระดับ NEIGHBOURHOOD เพราะหลังจาก 
ขนาดและรูปรางของแปลงที่ดินไดถูกกําหนดแลว จะกอใหเกิดลักษณะเฉพาะของการใชที่ดิน 
รูปแบบถนน และสาธารณูปโภคดวยนอกจากนั้น ยังมีผลตอประเภท ขนาด และโครงสราง
ของชุมชน และความหนาแนนประชากร 

  ๒-๑๑ 



 

  สวนประกอบสําคัญของ SUBDIVISION REGULATION คือการบริจาคที่ดินใหใช       
เพื่อการสาธารณะ เชน ที่โลง ขยายถนนเปนตน โดยมีสัดสวนแตกตางกัน เชน  
  -  MAXICOCITY     ยกให ๑๕ % ของแปลงที่ดิน 
  -  BOGOTA COLUMBIA    ยกให ๓๕ % ของแปลงที่ดิน 
  -  ISRAEL            ยกให ๔๐ - ๕๐ % ของแปลงที่ดิน      
  SUBDIVISION REGULATION ใชไดผลดีมากสําหรับพื้นที่ที่เริ่มพัฒนาเปนครั้งแรก ซึ่ง
การปฏิบัติที่ไดผลดีที่สุดในประเทศญี่ปุนและประเทศเกาหลี โดยเปนการจัดรูปที่ดินใหม              
(LAND READJUSTMENT) เปนการใช SUBDIVISION REGULATION ที่ซับซอนมากขึ้น โดยใหมี
องคประกอบสําคัญ คือ การมีสวนรวมดวยของสาธารณะชน 
 

๒.๔.๓  ขอกําหนดการควบคุมการกอสรางอาคาร (BUILDING CODE OF ORDINANCE) เปน
การควบคุมการออกแบบและกอสรางอาคารในพื้นที่วางผัง โดยอาจมีลักษณะเปน            
DESIGN GUIDE เพื่อแนะนําการออกแบบและกอสรางอาคารในบริเวณหนึ่งใหมีความผสม
กลมกลืนกัน และจากความกาวหนาของเทคโนโลยีปจจุบัน จึงควรกําหนดรวมถึงความแข็งแรง
ของวัสดุ มาตรฐานของระบบทอ ไฟฟา ลิฟต เครื่องปรับอากาศ การปองกันอัคคีภัย เปนตน 
โดยยึดถือความสมดุลระหวางมาตรฐานขั้นต่ําและความสามารถของผูบริโภค โดยมาตรฐาน 
ขั้นต่ําจะตองไดรับการปรับปรุงตามมาตรฐานความเปนอยูที่เพิ่มขึ้นดวย 

 

 “ การควบคุม ” ทั้ง ๓ ประการขางตน  จะมีผลดีตอเมื่อหนวยงานของรัฐบาลมีอํานาจ
ในการอนุมัติ (APPROVAL POWER) หรือไมอนุญาตใหมีการกอสราง รวมถึงอํานาจในการรื้อถอน 
ทําลายอาคารเดิม เพื่อใหสอดคลองกับ ZONING, SUBDIVISION และ BUILDING REGULATION         
ตามกฎหมาย 

 
 
 
 

  ๒-๑๒ 



 

๒.๕  แนวทางและมาตรการควบคุมการพัฒนา

 แนวทางการพัฒนาผังเมืองเฉพาะ นอกจากจะมีแผนผังและขอกําหนดตาง ๆ ควบคุม
การพัฒนาทางดานกายภาพแลว การวางแผนและควบคุมการพัฒนาจะประกอบไปดวย
หลักการอีกดังตอไปนี้ 

 ๒.๕.๑  การสงเสริมการพัฒนา (INCENTIVES) เพื่อกระตุนใหเกิดการลงทุนพัฒนา           
ในเขตเมือง มุงดึงดูดการลงทุนของเอกชน ไดแก 
  ๑) วางแผนการจัดบริการโครงขายพื้นฐานของเมืองใหแกชุมชน เปนวิธีการที่
ไดผลในการกําหนดรูปแบบการใชประโยชนที่ดิน โครงสรางของเมืองและเปนกําหนดทิศทางใน
การเจริญเติบโตของเมืองโดยการเวนคืนที่ดินและจัดสรรสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่
จําเปนสําหรับชุมชน เชน ถนนหลักตามผังเมืองรวม ถนนรอง ทางเดินเทาที่จําเปน อีกทั้งตอง
กําหนดบริการขั้นพื้นฐานตาง ๆ เพิ่มเติม เชน โรงเรียน โรงพยาบาล สวนสาธารณะ สถานที่ราชการ 
การประปา ไฟฟา ระบบระบายน้ํา เปนตน ในการนี้รัฐจะตองเปนผูลงทุน โดยอาจไดจากภาษี
ที่เก็บไดเพิ่มขึ้นตามคาของทรัพยสินที่เพิ่มขึ้นจากการพัฒนา 
  ๒) ใหความชวยเหลือผูลงทุนในการวางแผนการลงทุน และการใชบริการ 
รวมทั้งการเรงรัดการอนุมัติแบบแปลนและการกอสราง 
  ๓) วางมาตรการควบคุมใหมีการอนุมัติการกอสราง และการจัดบริการ    
ดานประปา ไฟฟา ในบริเวณนอกเขตวางแผนพัฒนา 
 

 ๒.๕.๒  การรวมพัฒนาระหวางรัฐบาลและเอกชนโดยการจัดรูปที่ดิน (LAND 

READJUSTMENT) วิธีนี้เปนการปรับเปลี่ยนพื้นที่ภายในเมืองที่ไมสามารถพัฒนาได เนื่องจากไมมี
ทางเขาออก ขาดบริการสาธารณะพื้นฐาน หรือมีรูปแปลงที่ไมสวยงาม ฯลฯ ใหสามารถเกิด
การพัฒนาไดเต็มศักยภาพ (ตามพระราชบัญญัติการจัดรูปที่ดินเพ่ือการพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๔๗) 
โดยมีขั้นตอนโดยสังเขปดังนี้ 
  -  อธิบายแนวคิด/ ปรัชญาของการจัดรูปที่ดิน เพื่อทําความเขาใจกับเจาของ
ที่ดินในโครงการ  

  ๒-๑๓ 



 

  -  จัดทําผังการใชประโยชนที่ดินและแบงแปลงที่ดิน เพื่อการปลูกสรางอาคาร
ของรัฐและเอกชน 
  -  จัดสรางโครงขายพ้ืนฐาน เชน ถนน ไฟฟา ประปา ระบบระบายน้ํา เปนตน 
  -  นําแปลงที่ดินที่จัดรูปใหมแลวคืนใหกับเจาของที่ดินเดิมตามสัดสวน             
การถือครองเดิมของเจาของที่ดินนั้น ๆ 
  การคุมทุน (COST RECOVERY) ของโครงการประเภทนี้เกิดขึ้นจากการที่จะมีที่ดิน
บางสวนเหลืออยูเพื่อการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และยังเหลือสําหรับใชจัดหาประโยชน 
เปนการตอบแทนที่รัฐบาลไดลงทุนพัฒนาไปแลวนั่นเอง 
  การจัดรูปที่ดินใหมถือเปนการรวมมือกันพัฒนาพื้นที่ระหวางภาครัฐกับ
ภาคเอกชน ซึ่งจะมีความเหมาะสมมากในกรณีที่รัฐบาลไมสามารถแบกภาระในการเวนคืน 
และจัดสรางสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหพรอมมูลแตเพียงฝายเดียวได 

 ในประเทศไทยไดมีการนําวิธีการจัดรูปที่ดินใหมนี้เขามาใชเปนรูปแบบหนึ่งของ
การพัฒนาเมือง ปจจุบันกรมโยธาธิการและผังเมืองไดดําเนินโครงการนํารองในการจัดรูปที่ดิน
เพื่อการพัฒนาพื้นที่ในหลายจังหวัด เชน นาน ลําปาง พิษณุโลก และยะลา เปนตน  

 กรณีของผังเมืองเฉพาะชุมชนเมืองใหม อาจนํารูปแบบและวิธีการจัดรูปที่ดิน 
เขามาประยุกตใชได โดยอาจนําไปใชกับพื้นที่บางสวน หรือทั้งหมดของโครงการ เพื่อใหการ
พัฒนาเมืองเปนไปอยางไดผลสูงสุด 

 

 ๒.๕.๓ การปรับปรุงการวางแผนและการจัดการ (PLANNING AND MANAGEMENT 

IMROVEMENTS) วิธีนี้ใชเปนการวางแผนปรับปรุงผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะที่ใชกันอยูใหมี
ความคลองตัวมากขึ้น ในกรณีที่ทั้งสองผังดังกลาวมีลักษณะที่เปนการควบคุมมากเกินไป 
(NEGATIVE CONTROL) โดยเปนการวางแผนใหสอดคลองแผนพัฒนา ไดแก 
  ๑) การวางแผนกลยุทธและแผนเพื่อการปฏิบัติ (STRATEGIE PLANNING AND 

ACTION PLANNING) มีขั้นตอนหลักในการดําเนินการดังนี้ 
  -  การเนนประเด็นสําคัญตามวัตถุประสงคของผังเมืองเฉพาะที่วางไว 

  ๒-๑๔ 



 

  -  การจัดลําดับความสําคัญของการลงทุนกอสรางโครงขายพื้นฐาน 
(INFRASTRUCTURE) 
  -  การกํ าหนดพื้ นที่ ที่ จะใหมี การพัฒนาและเปลี่ ยนแปลงได เ ร็ ว              
ซึ่งจัดทําเปนขบวนการที่ตอเนื่อง โดยมีการเลือกที่จะปฏิบัติเฉพาะในประเด็นและพื้นที่ที่สําคัญ 
รวมทั้งการจัดลําดับความสําคัญ กําหนดพ้ืนที่ และหนวยงานที่จะตองคอยสนองตอบตอ
นโยบายและกลยุทธในการพัฒนาพื้นที่นั้น ๆ 
  ๒) ปรับปรุงการประสานงานระหวางหนวยงานที่มีอํ านาจตัดสินใจ              
ดานการใชประโยชนที่ดิน และการลงทุนเพื่อกิจการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ              
โดยการเพ่ิมแผนกลยุทธเพื่อการปฏิบัติเขารวมในผังแมบท จะชวยใหเกิดการปฏิบัติตามผัง
ไดผลยิ่ งขึ้ น  โดยเนนแผนงาน  (PROGRAMMERS)  เพื่ อ ใหครบตามเป าหมายที่ วางไว            
การนําแผนนี้ไปใช จึงจําเปนตองปรับปรุงการประสานงานระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ
ดังกลาว เพื่อการยอมรับรวมกันในกรอบและลําดับความสําคัญของการลงทุนจากภาครัฐบาล 
  ๓) ปรับปรุงขั้นตอนการพิจารณาใหอนุญาตกอสราง เพื่อเปนการใหความ
สะดวกและชวยเหลือสงเสริมผูลงทุนภาคเอกชน 

 แนวทาง วิธีการ และมาตรการทั้งหมดที่กลาวมานี้ สามารถนํามาใช ในการ            
วางแผนพัฒนาไดทั้งหมด โดยขึ้นอยูกับเงื่อนไข และปจจัยตาง ๆ ตามเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ๒-๑๕ 



 

๒.๖  แผนที่ แผนผังและขอกาํหนดที่จะตองจัดทํา

 การวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะพรอมขอกําหนดตามพระราชบัญญัติการวางผังเมือง 
พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๒๘ กําหนดวาผังเมืองเฉพาะประกอบดวย 

ขอความที่กาํหนดในมาตรา ๒๘ คําอธิบายเพิม่เตมิ 

๑. แผนที่แสดงเขตของผังเมืองเฉพาะ จะครอบคลุมพื้นที่ที่ดําเนินการวาและจัดทํา  
ผังเมืองเฉพาะ 

๒. แผนผังเมืองหรือแผนผังบริเวณซึ่งทําขึ้น
เปนฉบับเดียวหรือหลายฉบับ โดยมี
สาระสําคัญทุกประการหรือบางประการ 
ดังตอไปนี้ 

 

(ก) แผนผั งแสดงการกํ าหนดการ ใช
ประโยชนที่ดิน ซึ่งจําแนกเปนประเภท
กิจการ พรอมทั้งแนวเขตการแบง
ที่ดินออกเปนประเภทและยาน 

แผนผังในหัวขอนี้จะจําแนกการใชประโยชน
ที่ดินภายในเขตผังออกเปนประเภทกิจการ
ตาง ๆ พรอมทั้งกําหนดแนวเขตของประเภท
และยานอยางชัดเจน 

(ข) แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและ
ขนสงพรอมทั้งรายละเอียดแสดงแนว
และขนาดทางสาธารณะ 

แผนผังในหัวขอนี้จะแตกตางจากผังเมืองรวม
ที่แสดงระบบถนนสายหลัก สวนแผนผังใน
ระดับผังเมืองเฉพาะจะแสดงโครงขายถนน
สายรองและสายยอย พรอมทั้งจําแนกระบบ  
การคมนาคมขนสงประเภทตาง ๆ เชน  
ทางบริการ ทางเทา พรอมทั้งสาธารณะ
บริการอื่นๆ เชน สถานีขนสง (ยอย) ที่จอดรถ 
ฯลฯ ที่สอดคลองกับประเภทการใชประโยชน
ที่ดินตาม (ก) 

 

 

  ๒-๑๖ 



 

ขอความที่กาํหนดในมาตรา ๒๘ คําอธิบายเพิม่เตมิ 

(ค) แผนผังแสดงรายละเอียดของกิจการ
สาธารณูปโภค  

แผนผังในหัวขอนี้จะแสดงถึงระบบระบายน้ํา 
ระบบกําจัดน้ําโสโครก ระบบประปา ระบบ
ไฟฟ า  ฯ ลฯ  ที่ ส อ ด ค ล อ ง กั บ ป ร ะ เ ภท  
การใชประโยชนที่ดินตาม (ก) 

(ง) แผนผังแสดงที่โลง แผนผังในหัวขอนี้จะแสดงบริเวณที่กําหนด
เป นที่ โ ล ง ที่ มุ ง เ น น เพื่ อ ก า รสาธารณะ
ประโยชน หรืออื่น ๆ  รวมทั้งแผนผังแสดง
การกําหนดระยะถอยรน พื้นที่วางรอบอาคาร 
พื้นที่อาคารปกคลุมดินของแตละประเภทและ
ยานการใชประโยชนที่ดิน 

(จ) แผนผังแสดงการกําหนดระดับพื้นดิน  แผนผังในหัวขอนี้จะแสดงการกําหนดระดับ
ความสูงดินโดยเฉลี่ยของพื้นที่ และครอบคลุม
ถึงระดับการถมที่ดินเพ่ือปองกันการเกิด
สภาพน้ําทวมถนนหรือบริเวณอื่น 

(ฉ) แผนผังแสดงบริเวณที่ตั้งของสถานที่
หรือวัตถุที่ มีประโยชนหรือคุณคา
ในทางศิลปกรรม สถาปตยกรรม 
ประวัติศาสตร หรือโบราณคดีที่จะพึง
สงเสริมดํารงรักษาหรือบูรณะ (ถามี) 

(ช) แ ผ น ผั ง แ ส ด ง บ ริ เ ว ณ ที่ มี
ทรัพยากรธรรมชาติหรือภูมิประเทศ  
ที่งดงามหรือมีคุณคาในทางธรรมชาติ 
รวมทั้งตนไมเดี่ยวหรือตนไมหมูที่จะ
พึงสงเสริมหรือบํารุงรักษา (ถามี) 

 

แผนผังในขอนี้มุงเนนในดานการอนุรักษ
สถานที่หรือวัตถุที่มีประโยชนหรือคุณคา และ
สามารถใชในการแกปญหาการรุกลํ้าเขต
ดังกลาว หรือการสรางสถาปตยกรรมที่บดบัง
ภูมิทัศนที่งดงาม 

  ๒-๑๗ 



 

ขอความที่กาํหนดในมาตรา ๒๘ คําอธิบายเพิม่เตมิ 

๓. รายการและคําอธิบายประกอบแผนผัง  
ตาม ขอ ๒. รวมทั้งประเภทและชนิดของ
อาคารที่ จะอนุญาตหรือไมอนุญาตให
กอสราง 

เพื่อใหแผนผังตามขอ ๒. สามารถเขาใจและ
งายตอการปฏิบัติ จึงจําเปนตองอาศัยรายการ
และคําอธิบายประกอบเพื่อเชื่อมโยงแผนผัง
ตามขอ ๒. กับขอกําหนดในขอ ๔. (ข) ที่ได
ผนวกรายละเอียดของประเภท และชนิดของ
อาคารที่จะอนุญาตหรือไมอนุญาตใหกอสราง

๔. ขอกําหนดที่จะใหปฏิบัติหรือไมใหปฏิบัติ 
เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของผังเมือง
เฉพาะทุ กประการหรื อบางประการ 
ดังตอไปนี้  

ขอกําหนดตามขอนี้จะตองสอดคลองกับ
แผนผังในขอ ๒. 

(ก) แนวทางและขนาดของที่อุปกรณ ขอกําหนดนี้ ใชในกรณีที่มีความจําเปนตอ  
การกําหนดที่อุปกรณเพื่อจัดใหเปนที่เวนวาง
เพื่อสาธารณะประโยชนอยางอื่น โดยการ
กําหนดเปนคาตอบแทนตามรายละเอียดใน
มาตรา ๖๒ – ๖๗ (เชนเดียวกับกรณีของที่ดิน
แนวสายไฟฟาศักดิ์สูง)  

(ข) ประเภท ชนิด ขนาด และจํานวนของ
อาคารที่จะอนุญาตหรือไมอนุญาต  
ใหสราง 

ขอกําหนดนี้จะกําหนดหลักเกณฑของประเภท 
และชนิดของอาคารที่ จะอนุญาตหรือไม
อนุญาตใหสรางในแตละยานการใชประโยชน
ที่ดินตาม ผังในขอ ๒. โดยกําหนดขนาด ชนิด
และจํานวนอาคารแตละประเภท โดยมี
เปาหมายสําคัญ คือ เพื่อควบคุมอาคารที่จะ
สรางขึ้นใหมใหสอดคลองตามวัตถุประสงค
ของผังเมืองเฉพาะ และปองกันปญหาทาง 
ผังเมืองที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

  ๒-๑๘ 



 

ขอความที่กาํหนดในมาตรา ๒๘ คําอธิบายเพิม่เตมิ 

(ค) ประเภท ชนิด ขนาด จํานวนและ
ลักษณะของอาคารที่ชํารุดทรุดโทรม 
หรืออยูในสภาพอันเปนที่นารังเกียจ
หรือนาจะเปนอันตรายแกผูอาศัยหรือ  
สัญจรไปมาซึ่งจะถูกสั่งใหรื้อถอนหรือ
ย า ย ต า ม คํ า สั่ ง ข อ ง ค ณ ะ
กรรมการบริหารการผังเมืองสวน
ทองถิ่นตามมาตรา ๕๕ 

ขอกําหนดนี้จะมุงเนนสําหรับอาคารที่ปรากฏ
สภาพปญหาเกินกวาการแก ไขปรับปรุง  
ใหสอดคลองกับผังเมืองเฉพาะ จําเปนตอการ  
รื้อยาย 

หมายเหต ุ

การกําหนดรายละเอียดขอ (ข) และ(ค) จะ
มุงเนนประเด็นเฉพาะลักษณะอาคาร 

(ง) การใชประโยชนของอาคารที่อนุญาต
ให ส ร า ง ขึ้ น ใ หม ห รื อ อนุญาต ใ ห
เปลี่ ยนแปลงอันผิดไปจากการใช
ประโยชนตามที่ ไ ด  ขอไว เมื่ อขอ
อนุญาตกอสราง ซึ่งจะตองไดรับ
อนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอกําหนดนี้จะกําหนดหลักเกณฑในการ
พิจารณาอนุญาตการใชประโยชนอาคารใหม 
หรือการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนอาคาร
เดิมภายหลังจากที่ไดประกาศใชบังคับผังเมอืง
เฉพาะ 

(จ) ขนาดและแปลงที่ดินที่จะอนุญาตให
เปนที่สรางอาคารที่ใช เพื่อประโยชน
ตาง ๆ ตามที่ไดระบุไวในผังเมือง
เฉพาะ รวมทั้งบริเวณของที่ดินที่
กําหนดใหเปนที่ โลงเพื่อประโยชน
ตามที่ระบุไว 

ขอกําหนดนี้จะกําหนดขนาด (พื้นที่) และ
ความกวาง ลึก ต่ําสุดของพื้นที่จําแนกตาม
ประเภทการใชประโยชนที่ดิน (ดูรายละเอียด
ในประกาศคณะกรรมการการจัดสรรที่ดิน
กลางตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน 
พ.ศ. ๒๕๔๓) 

(ฉ) การสงเสริมดํารงรักษาหรือบูรณะ
สถานที่หรือวัตถุที่มีประโยชนหรือ
คุ ณ ค า ใ น ท า ง ศิ ล ป ก ร ร ม 
สถาปตยกรรม ประวัติศาสตรหรือ
โบราณคดี 

ขอกําหนดนี้จะกําหนดหลักเกณฑการดํารง
รักษาหรือบูรณะ รวมทั้งการใชประโยชนวัตถุ
สถานเฉพาะที่อยูภายใตกรรมสิทธ์ิของเอกชน 
โดย หลักเกณฑนี้จะตองสอดคลองกับแผนผัง
ตามขอ ๒. (ฉ) (ถามี) 

  ๒-๑๙ 



 

ขอความที่กาํหนดในมาตรา ๒๘ คําอธิบายเพิม่เตมิ 

(ช) การดํารงรักษาที่โลง ขอกําหนดนี้จะกําหนดหลักเกณฑการใชและ
การรักษาในพื้นที่ที่ กํ าหนดให เปนที่ โล ง 
แผนผังตามขอ ๓ . (ง) ซึ่งหลักเกณฑนี้จะ
กําหนดใหสามารถใชประโยชนไดตามที่ระบุ
วัตดุประสงคในผังเมืองเฉพาะ เชน เปนพ้ืนที่
ริมน้ําเพื่อการปองกันน้ําทวม 

(ซ) การสงเสริมหรือบํารุงรักษาตนไม
เดี่ยวหรือตนไมหมู 

ขอกําหนดนี้จะกําหนดหลักเกณฑการดํารง
รักษาหรือบูรณะ รวมทั้งการใชประโยชน
เฉพาะในสวนที่อยูในกรรมสิทธิ์เอกชน โดย
หลักเกณฑนี้จะตองสอดคลองกับแผนผังตาม
ขอ ๒. (ช) (ถามี) 

(ฌ) การรื้อ ยาย หรือดัดแปลงอาคาร ขอกําหนดนี้จะกําหนดหลักเกณฑในการรื้อ 
ยาย หรือดัดแปลงอาคารตามวัตถุประสงค
ของผูมีกรรมสิทธิ์ในอาคารนั้น ๆ 

(ญ) การอ่ืนที่จําเปนเพื่อใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคของผังเมืองเฉพาะ 

 

๕. รายละเอียดระบุที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย
อยางอื่นที่ตองเวนคืน พรอมทั้งรายชื่อ
เจาของหรือผูครอบครองทรัพยสินโดยชอบ  
ดวยกฎหมาย โดยมีแผนที่แสดงเขตที่ดิน
หรืออสังหาริมทรัพยอยางอื่นที่ เวนคืน  
เพ่ือประโยชนแกการผังเมืองสําหรับใชเปน
ทางหลวงตามมาตรา ๔๓ (๑) 

 

เมื่อประกาศใชพระราชบัญญัติผังเมืองเฉพาะ
แลว จะมีผลใชบังคับในดานการเวนคืนที่ดิน 
ดังนั้น ในแนวเขตที่ดินที่ตองมีการเวนคืนจึง
ตองจัดทํารายละเอียดดวย (ดูตัวอยางใน
ตารางที่ ๒.๖.๑) 

  ๒-๒๐ 



 

ขอความที่กาํหนดในมาตรา ๒๘ คําอธิบายเพิม่เตมิ 

๖. รายละเอียดระบุที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย
อยางอื่นที่ตองเวนคืน พรอมทั้งรายชื่อ
เจาของหรือผูครอบครองทรัพยสินโดยชอบ  
ดวยกฎหมาย โดยมีแผนที่แสดง เขตที่ดิน
หรืออสังหาริมทรัพยอยางอื่นที่เวนคืน เพื่อ
ประโยชนแกการผังเมืองอยางอื่นตาม
มาตรา ๔๓ (๒) 

เมื่อประกาศใชพระราชบัญญัติผังเมืองเฉพาะ
แลว จะมีผลใชบังคับในดานการเวนคืนที่ดิน 
ดังนั้น ในแนวเขตที่ดินที่ตองมีการเวนคืนจึง
ตองจัดทํารายละเอียดดวย (ดูตัวอยางใน
ตารางที่ ๒.๖.๑) 

๗.รายละเอียดและแผนที่ ระบุที่ ดินหรือ
อ สั ง ห า ริ ม ท รั พ ย อ ย า ง อื่ น ซ่ึ ง เ ป น  
สาธารณะสมบัติของแผนดิน หรือซึ่ง
กระทรวงทบวงกรม จังหวัด องคการ
บริหารสวนทองถิ่น หรือองคการของรัฐ 
เปนเจาของผูครอบครองหรือผูดูแลรักษา 
ซึ่งจะนํามาใชเปนทางหลวง หรือใชเพื่อ
ประโยชนแกการผังเมืองอยางอื่น 

(ดูตัวอยางในตารางที่ ๒.๖.๒) 

๘. แผนที่ แผนผังหรือรายละเอียดอื่น ๆ ตาม
ความจําเปน ถามีความจําเปน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ๒-๒๑ 



 

ตัวอยาง 
ตารางที่ ๒.๖.๑ แสดงรายละเอยีดการเวนคืนที่ดิน หรืออสังหาริมทรัพยอยางอื่น 

เพื่อประโยชนแกการผังเมืองสําหรับใชเปนทางหลวง ตามมาตรา ๔๓ (๑)  
หรือ เพื่อประโยชนแกการผังเมืองอยางอื่น ตามมาตรา ๔๓ (๒)  

ท่ีดิน 
รายชื่อผูครอบครอง 

โฉนดเลขท่ี เน้ือท่ีท่ีเวนคืน 
อสังหาริมทรัพย 

(ระบุ) 
    
    
    
    
    
    
    

 
 
ตารางที่ ๒.๖.๒ แสดงรายละเอียดท่ีดิน หรืออสังหาริมทรัพยอยางอื่นซึ่งเปนสาธารณ

สมบัติของแผนดิน 
เพื่อประโยชนแกการผังเมืองสําหรับใชเปนทางหลวง 

ท่ีดิน 
รายชื่อผูครอบครอง 

โฉนดเลขท่ี เน้ือท่ีท่ีเวนคืน 
อสังหาริมทรัพย 

(ระบุ) 
    
    
    
    
    
    
    

 

  ๒-๒๒ 



 

 
๒.๗  ขั้นตอนการวางและจัดทําผังเมอืงเฉพาะการใชบังคับและการดําเนนิการ

 ขั้นตอนการวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะ ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.๒๕๑๘ 
สามารถสรุปการดําเนินการ แสดงลําดับขั้นตอนการวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะ ดังนี้ 

(๑) ศึกษาวัตถุประสงคการใชประโยชนที่ดิน และขอกําหนดผังเมืองรวม 
(๒) ศึกษาพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ และประชุมเจาหนาที่สาขา 

ตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับงานและจัดทําผังเมืองเฉพาะ 
(๓) รวบรวมขอมูลเบื้องตนบริเวณที่จะวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะ 
(๔) ศึกษาสภาพของพื้นที่ที่จะวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะ 
(๕) กําหนดเขตสํารวจเพื่อจัดทําแผนที่ 
(๖) ศึกษาสภาพปจจุบัน และจัดหาขอมูลที่สมบูรณที่จะวางผัง 
(๗) กําหนดเขตวางผัง และเสนอหลักการที่จะวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะ เพื่อ

ของอนุมัติคณะกรรมการผังเมือง (มาตรา ๒๙) 
(๘) ออกพระราชกฤษฎีการกําหนดเขตที่ดินที่จะทําการสํารวจเพื่อการวางและ 

จัดทําผังเมืองเฉพาะ (มาตรา ๑๔) 
(๙) จัดทําแผนที่การใชอาคาร มาตราสวน ๑:๑,๐๐๐ หรือมาตราสวนที่ตองการ 
(๑๐) จัดทําผังราง และเขียนหลักเกณฑผังเมืองเฉพาะ 
(๑๑) ปดประกาศเขตที่ประกาศวาจะวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะ(มาตรา ๓๐ 

มาตรา๓๒ และกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการโฆษณา การประชุมฯ 
พ.ศ. ๒๕๕๒) 

(๑๒) การแสดงขอคิดเห็นของประชาชน ตองเสนอขอคิดเห็นภายในเวลาอันสมควร 
(กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการโฆษณา การประชุมฯ พ.ศ. ๒๕๕๒) 

(๑๓) ผูที่มีสิทธิกอสรางอาคารประสงคจะจัดสรรที่ดินหรือกอสรางอาคาร เพ่ือ
ประโยชนแกการศึกษา การสาธารณสุข หรือสาธารณูปการ มีหนังสือแสดงความประสงค
พรอมกับสงโครงการ (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย) ตอเจาพนักงานทองถิ่นภายในเวลาอนั
สมควร (มาตรา ๓๔) 

  ๒-๒๓ 



 

(๑๔) เจาพนักงานทองถิ่นพิจารณาโครงการภายในกําหนด ๓๐ วัน  นับจากไดรับ
หนังสือ (มาตรา ๓๕) 

(๑๕) โฆษณาโดยทางหนังสือพิมพภาษาไทยรายวัน ซึ่งจําหนายในทองถิ่นนั้นเปน
ติดตอกัน ๗ วัน และโฆษณาโดยทางวิทยุกระจายเสียง จึงสามารถรับฟงไดในทองที่ที่จะวาง
และจัดทําผังเมืองเฉพาะนั้นเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา ๗ วัน (กฎกระทรวงกําหนด
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการโฆษณา การประชุมฯ พ.ศ. ๒๕๕๒) 

(๑๖) จัดใหมีการปดประกาศเปนเวลาอยางนอย ๑๕ วัน (กฎกระทรวงกําหนด
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการโฆษณา การประชุมฯ พ.ศ. ๒๕๕๒) 

(๑๗) จัดใหมีการประชุมรับฟงขอคิดเห็นประชาชน ครั้งที่ ๑ ภายในเวลาไมนอยกวา 
๓๐ วัน แตไมเกิน ๔๕ วัน นับแตวันปดประกาศ (มาตรา ๓๓ และกฎกระทรวงกําหนด
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการโฆษณา การประชุมฯ พ.ศ. ๒๕๕๒) 

(๑๘) วางและจัดทําผังเมืองเฉพาะ (มาตรา ๒๘ และมาตรา ๒๗ ) 
(๑๙) จัดใหมีการปดประกาศเปนเวลาอยางนอย ๑๕ วัน (กฎกระทรวงกําหนด

หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการโฆษณา การประชุมฯ พ.ศ. ๒๕๕๒) 
(๒๐) ใหเวลาประชาชนตรวจสอบกอนวันประชุมเปนเวลาอยางนอย ๑๕ วันกอนการ

ประชุม (กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการโฆษณา การประชุมฯ พ.ศ. 
๒๕๕๒) 

(๒๑) จัดใหมีการประชุมรับฟงขอคิดเห็นประชาชน ครั้งที่ ๒ ภายในเวลาอันสมควร 
(มาตรา ๓๓) 

(๒๒) สงผังเมืองเฉพาะใหสํานักผังเมืองพิจารณา หากไมเห็นพองกัน สํานักผังเมือง
ใหคณะกรรมการผังเมืองชี้ขาด (มาตรา ๓๘) 

(๒๓) เสนอคณะกรรมการผังเมืองพิจารณาใหความเห็นชอบ (มาตรา ๔๐) 
(๒๔) เมื่อคณะกรรมการผังเมืองเห็นชอบแลว ใหสํานักผังเมืองเสนอผังเมืองเฉพาะ

ตอรัฐมนตรีเพื่อดําเนินการตราพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะตอไป (มาตรา ๔๐) 

หมายเหต ุ
 เปนขั้นตอนตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ 

  ๒-๒๔ 



 

 เมื่อดําเนินการตามขั้นตอนขางตนเรียบรอยแลว จะดําเนินการเขาสูขั้นตอนการตรา
พระราชบัญญัติผังเมืองเฉพาะ เพื่อนําไปสูการประกาศใชบังคับ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ 

(๑) เสนอคณะรัฐมนตรี 
(๒) เสนอสํานักงานกฤษฎีกาพิจารณาเห็นชอบ 
(๓) เสนอพระราชบัญญัติผังเมืองเฉพาะตอคณะกรรมการกลั่นกรองฯ 
(๔) เสนอคณะรัฐมนตรี (ครั้งที่ ๒) 
(๕) เสนอคณะกรรมการประสานงานรัฐบาล (วิปรัฐบาล) 
(๖) เสนอสภาผูแทนราษฎร ๓ วาระ 
(๗) เสนอวุฒิสภา ๓ วาระ 
(๘) ทูลเกลาลงพระปรมาภิไธย 
(๙) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 การใชบังคับผังเมืองเฉพาะจะกระทําไดโดยการตราเปนพระราชบัญญัติ ซึ่งถามิได
บัญญัติไวเปนอยางอื่น ใหพระราชบัญญัติดังกลาวใชบังคับไดไมเกินหาป ถาเจาพนักงาน
ทองถิ่นหรือสํานักผังเมืองเห็นสมควรขยายระยะเวลาการใชบังคับพระราชบัญญัติ ก็อาจเสนอ
ความเห็นตอคณะกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดําเนินการตราเปนพระราชบัญญัติ        
ขยายระยะเวลาการใชบังคับผังเมืองเฉพาะ โดยอาจแกไขปรับปรุงผังเมืองเฉพาะใหม          
ใหเหมาะสมกับสภาพการณ และสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป การแกไขปรับปรุงดังกลาว        
ในระหวางที่ใชบังคับพระราชบัญญัติฯ นั้น ใหคณะกรรมการผังเมืองรายงานรัฐมนตรีเพื่อออก
กฎกระทรวงแกไขปรับปรุงผังเมืองเฉพาะ 

 โดยปกติการดําเนินการจะกระทําโดยเจาพนักงานทองถิ่นแหงทองที่ที่ใชบังคับ        
ผังเมืองเฉพาะ แตรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการผังเมืองอาจแตงตั้งใหองคการหรือ
บรรษัทของรัฐเปนเจาหนาที่ดําเนินการในทองที่นั้น เพื่อทําหนาที่พิจารณาและสั่งการเกี่ยวกับ
การจัดที่ดินของเอกชนเพื่อใชเปนอุปกรณการรื้อ ยาย หรือดัดแปลงอาคารตามผังเมืองเฉพาะ 
การอนุมัติการยกที่อุปกรณใหเปนที่สาธารณะสมบัติของแผนดิน และการพิจารณาวินิจฉัย
อุทธรณบางประการ เปนอํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่น             
โดยรายละเอียดตามมาตรา ๕๐ – ๕๓ หมวด ๗ แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.๒๕๑๘ 

  ๒-๒๕ 



 

 ผังเมืองเฉพาะจะกอใหเกิดประโยชนตอภาคเอกชนในการสรางหรือพัฒนา สภาพ 
ความเปนอยู ใหมีสุขลักษณะความสะดวกสบาย ความเปนระเบียบ ความสวยงาม              
ความปลอดภัยของประชาชนและสวัสดิภาพของสังคม ทั้งยังเปนการสงเสริมสภาพเศรษฐกิจ
ดวยการสรางประสิทธิภาพในการใชประโยชนในทรัพยสิน สงเสริมสภาพเศรษฐกิจดวย           
การสรางประสิทธิภาพในการใชประโยชนในทรัพยสิน สงเสริมสภาพสังคมดวยระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการที่เหมาะสม และสงเสริมสภาพแวดลอมดวยการแกไขปรับปรุง
หรือปองกันการเกิดสภาพเสื่อมโทรม นอกจากนี้ ผังเมืองเฉพาะยังเปนการดํารงรักษาหรือ
บูรณะสถานที่และวัตถุที่มีประโยชน หรือมีคุณคาและเปนการบํารุงรักษาทรัพยากร         
ธรรมชาติภูมิประเทศที่งดงาม หรือคุณคาในทางธรรมชาติ 

 ผังเมืองเฉพาะจะกอใหเกิดผลตอภาครัฐบาลในการดําเนินการสรางหรือพัฒนาอยางมี
ประสิทธิภาพ เปนไปตามลําดับขั้นตอนการดําเนินการที่สอดคลองกับนโยบายภายใตการมีสวน
รวมของประชาชนตามการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
 
  

 

  ๒-๒๖ 



 

บทที่ บทที่ ๓๓  
อํานาจอํานาจในการใชบังคับในการใชบังคับผังเมืองเฉพาะผังเมืองเฉพาะ  

 
๓.๑   ผลของการประกาศใชบังคับผังเมอืงเฉพาะ

(๑) เมื่อประกาศใชบังคับพระราชบัญญัติผังเมืองเฉพาะแลว จะมีผลใหเปน
พระราชบัญญัติเวนคืนในตัว (มาตรา ๔๓ และ ๔๔) สําหรับการกอสรางทางหลวง หรือกิจการ
เพื่อการผังเมืองอยางอื่น 

(๒) รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยสามารถออกกฎกระทรวงมหาดไทย (มาตรา ๔๕) 
เพื่อ 

- จัดทํารายละเอียดแหงขอกําหนดตาง ๆ ตามพระราชบัญญัติใหใชบังคับ       
ผังเมืองเฉพาะ 

- หลักเกณฑและวิธ ีปฏิบ ัต ิเพื ่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติใหใช บ ังคับ     
ผังเมืองเฉพาะ 

(๓) ยกเลิกขอบัญญัติ หรือเทศบัญญัติที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายตาง ๆ 
(มาตรา ๔๖) ดังนี้ 

- กฎหมายวาดวยการควบคุมและกอสรางอาคาร 
- กฎหมายวาดวยการสาธารณสุข 
- กฎหมายวาดวยการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของ
บานเมือง 

- กฎหมายวาดวยการควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
- กฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการใชประโยชนที่ดิน หรืออสังหาริมทรัพยอื่นที่ใช
บังคับในพื้นที่ที่ใชบังคับพระราชบัญญัติใชบังคับผังเมืองเฉพาะ  

เฉพาะที่มีบัญญัติไวแลว หรือ ขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัติใชบังคับผังเมืองเฉพาะ
และกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๔๕ 

 
 

  ๓-๑ 



 

(๔) พื้นที่ที่ใชบังคับพระราชบัญญัติใชบังคับผังเมืองเฉพาะถือเปนเขตใหใชบังคับ
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ พรอมบริเวณโดยรอบในรัศมี ๑ กิโลเมตรนับจาก
แนวเขตผังเมืองเฉพาะ (มาตรา ๔๗) โดยใหเจาพนักงานทองถิ่นผูมีอํานาจอนุญาตกอสราง
อาคารเสนอหลักการใหคณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่นพิจารณา และให       
ผูวาราชการจังหวัดควบคุมการปฏิบัติงานของเจาพนักงานทองถิ่นเปนไปตามหลักการที่
คณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่นพิจารณาเห็นชอบ 

(๕) หามใชประโยชนที่ดิน แกไขอสังหาริมทรัพย หรือเปลี่ยนแปลงอสังหาริมทรัพย  
ผิดไปจากที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติใชบังคับผังเมืองเฉพาะ กฎกระทรวงที่ออกตาม
พระราชบัญญัติใชบังคับผังเมืองเฉพาะ 
 
๓.๒   อํานาจที่พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ใหไวเพื่อดาํเนินการตาม        

ผังเมืองเฉพาะ

 ในการบังคับใชหรือดําเนินการตามผังเมืองเฉพาะ พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ 
ไดกําหนดอํานาจที่จะดําเนินการตามผังเมืองเฉพาะอันกระทบกระเทือนตอสิทธ์ิในทรัพยสินของ
เอกชน ดังนี้ 

(๑) อํานาจในการเวนคืนที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยซึ่งเอกชนเปนเจาของหรือ             
ผูครอบครอง โดยกําหนดในพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะ ในกรณีเวนคืนเพ่ือใช
เปนทางหลวง ใหนําบทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยทางหลวงมาใชบังคับกับการเวนคืนโดย
ปริยาย และในกรณีเวนคืนเพื่อใชในการอันเปนประโยชนแกการผังเมืองอยางอื่น ใหนํา
บทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยมาใชบังคับแกการเวนคืนโดยอนุโลม 
โดยกําหนดคาทดแทนให (มาตรา ๔๓) 

(๒) การรื้อ ยาย หรือดัดแปลงอาคาร 
 พระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะ สามารถกําหนดขอความใหรื้อ ยาย 
หรือดัดแปลงอาคาร โดยใหอํานาจแกคณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่นเปน       
ผูพิจารณา โดยจะขอความเห็นจากสํานักผังเมือง (กรมโยธาธิการและผังเมือง) ก็ได หรือจะสั่ง
ใหเจาหนาที่ดําเนินการจัดทํารายละเอียดเสียใหมก็ได ทั้งนี้ โดยกําหนดเงินคาตอบแทนตาม

  ๓-๒ 



 

ความเปนธรรมและใหเจาหนาที่ดําเนินการจัดหาที่อยู โดยเอกชนซึ่งเปนเจาของอาคารอาจใช
สิทธิอุทธรณ ซึ่งกําหนดหนาที่สําหรับเจาของอาคาร ดังนี้ 

(ก) เจาของอาคารจะตองปฏิบัติตามคําสั่งของเจาหนาที่ดําเนินการหรือ     
คําวินิจฉัยอุทธรณภายในกําหนด ในกรณีที่เจาของอาคารไมเริ่มดําเนินการ 
รื้อหรือยายอาคารตามกําหนด เจาหนาที่สามารถเขาไปในที่ดินเพื่อ
ดําเนินการร้ือ หรือยายอาคารนั้น โดยคิดคาใชจายจากเจาของอาคาร 
(มาตรา ๕๗) 

(ข) ในกรณีที่เอกชนเจาของอาคารที่ไดรับแจงใหจัดการดัดแปลงอาคาร           
ไมดําเนินการภายในกําหนดใหเจาหนาที่รายงานตอคณะกรรมการบริหาร
การผังเมืองสวนทองถิ่นเพื่อสั่งเพิกถอนคําสั่งใหดัดแปลงนั้น และสั่งให   
รื้อหรือยายอาคารตอไป (มาตรา ๕๘) 

 ทั้งนี้ โดยกําหนดใหคณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่นกําหนด       
เงินคาตอบแทนตามความเปนธรรม และใหเจาหนาที่ดําเนินการหาที่อยูชั่วคราวที่เหมาะสมแก
บุคคลในขอ (ก) และ (ข) (มาตรา ๕๙ และ ๖๐) 

(๓) อํานาจจัดที่ดินเพื่อใชเปนที่อุปกรณ โดยคณะกรรมการบริหารการผังเมือง 
สวนทองถิ่นอาจสั่งใหจัดที่ดินในบริเวณที่เหมาะสมเพื่อใชเปนที่อุปกรณ โดยกําหนดใหจายเงิน
คาตอบแทนแกเจาของหรือผูครอบครองที่ดินดังกลาว (มาตรา ๖๒) 

(๔) อํานาจจัดใหทําหรือวางทอน้ํา ทางระบายน้ํา สายไฟฟา หรือสิ่งอื่น           
ซึ่งคลายกัน 
 พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ กําหนดวาในกรณีที่จําเปนตองใชที่ดิน         
ของบุคคลใด ๆ ในบริเวณไมเกิน ๑ กิโลเมตรนับจากแนวผังเมืองเฉพาะ ใหเจาพนักงาน             
การผังเมืองมีอํานาจจัดใหทําหรือวางทอน้ํา ทางระบายน้ํา สายไฟฟา หรือสิ่งอื่นซึ่งคลายกัน 
ลงบน ใต หรือเหนือพื้นดินของบุคคลนั้นไดแมพื้นที่ดินดังกลาวไมใชที่ตั้งโรงเรือน โดยแจงเปน
หนังสือพรอมทั้งแผนผังแสดงแนวทางการใชที่ดินใหเจาของหรือผูครอบครองที่ดินที่เกี่ยวของ
ทราบลวงหนา เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามผังเมืองเฉพาะโดยกําหนดคาตอบแทนอันเปน
ธรรมในการใชที่ดินนั้นแกเจาของที่ดินนั้นแกเจาของหรือผูครอบครองที่ดินนั้น (มาตรา ๖๘) 
 

  ๓-๓ 



 

๓.๓   อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิน่ที่เกี่ยวของกับผังเมืองเฉพาะ

 เมื่อมีการใชบังคับผังเมืองเฉพาะในเขตทองที่ใดแลว องคกรปกครองสวนทองถิ่นพ้ืนที่
นั้นมีหนาที่จะตองดําเนินการ ดังนี้ 

(๑.) เปนผูควบคุมดูแลการใชประโยชนที่ดินใหเปนไปตามผังเมืองเฉพาะ หรือ
กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะ 

(๒.) รองทุกขกลาวโทษตอเจาพนักงานสอบสวน หากมีผูฝาฝนพระราชบัญญัติใหใช
บังคับผังเมืองเฉพาะ 

(๓.) รองขอตอศาลใหสั่ งผู กระทํ าผิ ด ใหแก ไขสภาพของอสั งหาริมทรัพย              
ที่เปลี่ยนแปลงใหเปนไปตามผังเมืองเฉพาะ หรือกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติใช
บังคับผังเมืองเฉพาะ 

(๔.) พัฒนาใหเปนไปตามผังเมืองเฉพาะ โดยการจัดทําแผนและจัดสรรงบประมาณ
เพื่อใชในการพัฒนาโครงการตาง ๆ 

 
๓.๔   ขอเสนอแนะในการจัดทาํพระราชบัญญัติผังเมอืงเฉพาะ/ปจจยัแหงความสาํเร็จ

 การใชบังคับผังเมืองเฉพาะ จะตองตราเปนพระราชบัญญัติและดําเนินการผานขั้นตอน
ตามกระบวนการของกฎหมายและของฝายนิติบัญญัติโดยไดรับความเปนชอบจากสภา ซึ่งใน
การดําเนินการในแตละขั้นตอนดังกลาว จะมีความละเอียดออนที่สามารถนําไปสูประเด็น
ทางการเมืองจนไมอาจผานเปนกฎหมายใชบังคับผังเมืองเฉพาะได โดยเฉพาะอยางยิ่ง        
ถาประชาชนและกลุมผลประโยชนทางการเมืองทองถิ่นไมเห็นชอบในเบื้องตนก็ยากตอ       
การนําไปสูกระบวนการวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะได จึงควรมีมาตรการปฏิบัติเพื่อให 
เกิดความเปนไปไดในการใชบังคับผังเมืองเฉพาะ ดังนี้ 

(๑) การกําหนดขอบเขตพื้นที่ในการวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะใหมีขนาดพอเหมาะ 

(๒) การเลือกดําเนินการเฉพาะพื้นที่ที่มีความพรอม 

  ๓-๔ 



 

(๓) การสรางความรูและความเขาใจใหหนวยงานที่เกี่ยวของและประชาชนทุกกลุม
อยางทั่วถึงและตอเนื่อง ในลักษณะการประชาสัมพันธเชิงรุก เนนยํ้าใหเปนถึงผลประโยชนทีจ่ะ
เกิดขึ้นจากมาตรการวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะ 

(๔) การเสนอขอความเห็นชอบเปนมติคณะรัฐมนตรี 

(๕) ความเขมของมาตรการใชบังคับควรอยูระดับปานกลาง 
(๖) เนนใชหลักการความยืดหยุนในการจัดทํามาตรการและขอกําหนด 

  ๓-๕ 



 
 
 
 
ที่ปรึกษา 

คูมือการวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะคูมือการวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะ
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