ฉบับรับรองแล้ว
รายงานการประชุมคณะกรรมการผังเมือง
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖
วันพุธที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑๒๐๑ อาคาร ๑ ชั้น ๒ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระราม ๙
-----------------------------รายนามคณะกรรมการผังเมืองผู้เข้าประชุม
๑. หม่อมหลวงปาณสาร หัสดินทร
ทาหน้าที่ประธาน
๒. นายวิทยา
ฉายสุวรรณ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรรมการ
แทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๓. นายสมชาย จันทร์รอด
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม
กรรมการ
แทนปลัดกระทรวงคมนาคม
๔. นายอาทิตย์ วุฒิคะโร
รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
กรรมการ
แทนปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
๕. นายบุญชู
ประสพกิจถาวร ผู้อานวยการส่วนงบประมาณ
กรรมการ
กระทรวงมหาดไทย ๒
แทนผู้อานวยการสานักงบประมาณ
๖. นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ
รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
กรรมการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แทนเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๗. คุณหญิงภัทราภา อิศรเสนา ณ อยุธยา
กรรมการ
๘. นายจิรายุ
ศวิตชาต
กรรมการ
๙. นายปรีชา
รณรงค์
กรรมการ
๑๐. นายสง่า
โภคบุตร
กรรมการ
๑๑. นายสมพล
ยุติธรรม
กรรมการ
๑๒. นายสุธรรม
ศิริทิพย์สาคร
กรรมการ
๑๓. นายธีระพันธุ์ ทองประวัติ
ผู้แทนสภาวิศวกร
กรรมการ
๑๔. นายประเสริฐ ศรีอุฬารพงศ์
ผู้แทนสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย
กรรมการ
๑๕. นายคุณวุฒิ
ธรรมพรหมกุล
กรรมการ
๑๖. นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์
กรรมการ
๑๗. นายสมศักดิ์ จุฑานันท์
กรรมการ
๑๘. นายสมศักดิ์ ตั้งทรงศิริศักดิ์
กรรมการ
๑๙. นายอดุลย์
ตั้งศัตยาภิรมย์
กรรมการ
๒๐. นายเชตวัน
อนันตสมบูรณ์
รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
กรรมการและเลขานุการ
แทนอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
รายนามคณะกรรมการผังเมืองผู้ไม่เข้าประชุม
- หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทย

ติดราชการอื่น
/-รายนาม...

-๒รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
จังหวัดกาแพงเพชร
สานักงานเทศบาลตาบลเทพนคร
- นายชัยวัฒน์
สิริวัฒน์วโรชา
จังหวัดจันทบุรี
สานักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี
๑. นายฐิติ
กมุทโยธิน
๒. นายนิรุตติ์
มงคลสุข
สานักงานเทศบาลตาบลค่ายเนินวง
- นายสุนทร
ดีซื่อ
บริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จากัด
๑. นายเติมศักดิ์
ภาณุวรรณ
๒. นางสาวชลธิชา คาบับภา
๓. นายสกลธร
อยู่ยืด
จังหวัดกาญจนบุรี
สานักงานเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
๑. นายบัญชา
ยังสบาย
๒. นายพิริยะ
ทองอารีย์
องค์การบริหารส่วนตาบลแสนตอ
๑. นายพรชัย
นาถวรานนท์
๒. นางนารีรัตน์
รักจรรยาบรรณ
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ส่วนกลาง
๑. นางสาวปราณี
นันทเสนามาตร์
๒. นายวีระพงษ์
บุญญานุสนธิ์
๓. นายปรเมษฐ
ขาเขียว
๔. นายประสงค์
แผ่สุวรรณ
๕. นายโอฬาร
ศักยโรจน์กุล
๖. นางศรีรัตน์
สุทธินนท์
๗. นางสาวสิริรกั ษ์ ไสยวรรณ
๘. นางวนิดา
อังคสุวรรณ
๙. นายสินิทธิ์
บุญสิทธิ์
๑๐. นายถวัลย์

วรรณกิจมงคล

นายช่างผังเมือง

ผู้อานวยการกองช่าง
นายช่างโยธา ๖
ปลัดเทศบาลตาบลค่ายเนินวง
ผู้เชี่ยวชาญด้านการผังเมือง
นักผังเมือง
นักผังเมือง

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
วิศวกรโยธา ๕
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแสนตอ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลแสนตอ

รักษาการที่ปรึกษาด้านการผังเมือง
ผู้ตรวจราชการกรม
ผู้อานวยการสานักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ
ผู้อานวยการสานักวิศวกรรมการผังเมือง
ผู้อานวยการสานักผังประเทศและผังภาค
รักษาราชการแทนผู้อานวยการสานักพัฒนามาตรฐาน
รักษาการในตาแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการผังเมือง
รักษาการในตาแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการวางผังสถาปัตยกรรม
วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ
แทนผู้อานวยการสานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร
นิติกรชานาญการพิเศษ
แทนผู้อานวยการกองนิติการ
/-๑๑. ว่าที่ร้อยเอก ธีรพงศ์...

-๓๑๑. ว่าที่ร้อยเอก ธีรพงศ์ ครุธดิลกานันท์
๑๒. นางณัฐนันท์
ไตรธรรม
๑๓. นางภัทรินทร์

แสงสว่าง

๑๔. นายรังสฤษฏ์

งามศิริ

๑๕. นายสุรพงศ์

พูนพิพัฒน์

๑๖. นายอภิชาติ

ดุละลัมพะ

๑๗. นางสาวปราณี

ไวศยไพบูลย์รุ่ง

๑๘. นางสาวอรุณี

มีมาก

๑๙. นายปองพล

ทองสมจิตร

๒๐. นางสาววรรณวีร์

บุณยฤทธิ์

๒๑. นายนครินทร์

ปลั่งพงษ์พันธ์

ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการผังเมือง
นักผังเมืองชานาญการพิเศษ
แทนหัวหน้ากลุ่มงานผังเมืองรวมที่ ๑
สานักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ
หัวหน้ากลุ่มงานผังเมืองรวมที่ ๒
สานักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ
หัวหน้ากลุ่มงานผังเมืองรวมที่ ๕
สานักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ
นักวิเคราะห์ผังเมืองชานาญการพิเศษ
สานักงานคณะกรรมการผังเมือง
นักวิเคราะห์ผังเมืองชานาญการพิเศษ
สานักงานคณะกรรมการผังเมือง
นักวิเคราะห์ผังเมืองชานาญการ
สานักงานคณะกรรมการผังเมือง
นักวิเคราะห์ผังเมืองชานาญการ
สานักงานคณะกรรมการผังเมือง
นักวิเคราะห์ผังเมืองชานาญการ
สานักงานคณะกรรมการผังเมือง
นักผังเมืองปฏิบัตกิ าร
สานักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ
วิศวกรโยธาชานาญการ
สานักวิศวกรรมการผังเมือง

ส่วนภูมิภาค
สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาแพงเพชร
๑. นายกัฬชัย
เทพวรชัย
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาแพงเพชร
๒. นางชนิตตา
แสงพลบ
รักษาการในตาแหน่งนักวิเคราะห์ผังเมืองชานาญการพิเศษ
๓. นางปิยาลักษณ์ เหลืองจารุธร
นักผังเมืองปฏิบัตกิ าร
สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี
๑. น.ส.วรรณี
โรจน์วรรณสินธุ์
นักวิเคราะห์ผังเมืองชานาญการพิเศษ
๒. นายชินเดช
จันทร์บาง
นักผังเมืองปฏิบัตกิ าร
๓. นายโอภาส
คาฝึกฝน
นักผังเมืองปฏิบัตกิ าร
สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี
๑. นายพงษ์เทพ
ดาวรัตนหงษ์
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี
๒. นางพิมพ์ใจ
บุญชูกุศล
นักวิเคราะห์ผังเมืองชานาญการพิเศษ
๓. นางปริษฎี
ลิมปาภากรณ์
นักผังเมืองชานาญการ
๔. นางวาสนา
ชื่นแดง
ช่างเขียนแผนที่ ช ๒
๕. นายอานวย
มณีดิษฐ์
พนักงานวิเคราะห์ผังเมือง
๖. น.ส.เจรจิรา
หล่าเสน
พนักงานวางผังเมือง
/-สานักงาน...

-๔สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๑. นายพิเชษฐ์
ปาณะพงศ์
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๒. นายไพรัช
สินชูวงศ์
นักผังเมืองปฏิบัตกิ าร
สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร
๑. นายสุกฎ
รัตนวรรณ
๒. นายสถาพร
แดงมีทรัพย์

นักผังเมืองปฏิบัตกิ าร
นักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัตกิ าร

สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์
๑. นายประกฤษณ์ สุวรรณสมศรี
นักผังเมืองปฏิบัตกิ าร
๒. นางไอลดา
เพชรสังกฤษ
นักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัตกิ าร
สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี
๑. นายผดุงเดช
ลือปิยะพาณิชย์
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี
๒. นางวิสนีย์
หาญวิชัย
นักวิเคราะห์ผังเมืองชานาญการ
๓. นายวุฒิพงษ์
เพิ่มพูนทวีทรัพย์
นักผังเมืองชานาญการ
สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด
- นายเริงศักดิ์
สร้อยสน
นักผังเมืองชานาญการ
สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง
๑. นายสมชัย
ฉายศรีสิริ
๒. นายสมหมาย
เอี่ยมมงคลสกุล

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง
นักผังเมืองชานาญการ

สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร
- นางสาววริสสา
ศรีหะ
นักผังเมืองปฏิบัตกิ าร
สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม
๑. นายคธาทิพย์
เอี่ยมกมลา
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม
๒. นางภาวดี
ภูมรินทร์
นักวิเคราะห์ผังเมืองชานาญการพิเศษ
๓. น.ส.สุนาถา
มหาชนะวงศ์
นักผังเมืองปฏิบัตกิ าร
สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี
- นางศรีวรรณ
อนันตผล
นักวิเคราะห์ผังเมืองชานาญการ
สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์
- นายพีรพล
จันทพรรณ
นักผังเมืองชานาญการพิเศษ
และเจ้าหน้าที่กรมโยธาธิการและผังเมืองเข้าร่วมประชุม จานวน ๒๐ คน
----------------------------------------------/-เริ่มประชุม...

-๕เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว กรรมการและเลขานุการเรียนต่อที่ประชุมเพื่อทราบ เนื่องจาก
ประธาน (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสาธารณภัย
และพัฒ นาเมื อง) ซึ่ง ได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ท าหน้าที่ เ ป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการผั งเมื องในครั้ งนี้ แจ้ งว่ า ขณะนี้ ยั งติดราชการส าคั ญอยู่ จึ งขอให้ ที่ ประชุ มพิ จารณาเลื อก
คณะกรรมการผังเมื องจานวน ๑ คน ทาหน้าที่ประธานที่ประชุมแทน ตามมาตรา ๑๑ แห่ง พระราชบัญ ญัติ
การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่ป ระชุม ได้พิจ ารณาแล้ว เห็นชอบให้ หม่อมหลวงปาณสาร หัส ดินทร
ทาหน้าที่ประธานการประชุม
ที่ประชุมรับทราบ หลังจากนั้น หม่อมหลวงปาณสาร หัสดินทร ซึ่งได้ทาหน้าที่ประธาน
ที่ประชุมขอให้ฝ่ายเลขานุการฯ ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการผังเมือง ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖
วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖
ที่ประชุมคณะกรรมการผังเมือง ได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการผังเมือง
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖ แล้ว รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม คณะกรรมการผังเมือง ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖
วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
เรื่อง การพิจารณาคาร้องผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน ตามมาตรา ๒๔ จานวน ๓ ผัง ได้แก่
๓.๑ คาร้องผังเมืองรวมเมืองกาแพงเพชร (ปรับปรุงครั้งที่ ๒)
๓.๒ คาร้องผังเมืองรวมเมืองจันทบุรี (ปรับปรุงครั้งที่ ๒)
๓.๓ คาร้องผังเมืองรวมเมืองท่าเรือพระแท่น จังหวัดกาญจนบุรี (ปรับปรุงครั้งที่ ๒)
๓.๑ เรื่อง คาร้องผังเมืองรวมเมืองกาแพงเพชร (ปรับปรุงครั้งที่ ๒)
ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการผังเมือง (ว่าที่ร้อยเอก ธีรพงศ์ ครุธดิลกานันท์)
รายงานว่า ร่างผังเมื องรวมเมืองกาแพงเพชร (ปรับปรุงครั้งที่ ๒) ดาเนินการโดยเทศบาลเมืองกาแพงเพชร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตผังเมืองรวมเมืองกาแพงเพชร และสานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาแพงเพชร
/-มีพื้นที่...

-๖มีพื้นที่วางผัง ๑๓๙.๐๖ ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ตาบลในเมือง ตาบลนครชุม และพื้นที่บางส่วนของ
ตาบลเทพนคร ตาบลหนองปลิง ตาบลสระแก้ว ตาบลทรงธรรม ตาบลนครชุม และตาบลท่าขุนราม
อาเภอเมือ งก าแพงเพชร จัง หวัดก าแพงเพชร ได้เสนอคณะกรรมการผังเมืองพิจารณาเห็นชอบ เมื่ อวันที่
๒๓ มีนาคม ๒๕๕๓ จากนั้นนาไปปิดประกาศ ๙๐ วัน ตาม พ.ร.บ. การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ตั้งแต่วันที่
๒๘ กันยายน ๒๕๕๓ ถึง วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ เมื่อครบกาหนดปรากฏว่า มีคาร้อง ๒๖ ฉบับ
๑๘ ราย ๔ เรื่อง โดยเป็นคาร้องด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินทั้งหมด ซึ่ง ได้ผ่านการพิจ ารณาจากคณะที่ป รึก ษา
ผังเมืองรวมเมืองกาแพงเพชร เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๔ ผ่านคณะกรรมการพิจารณาด้านผังเมืองของ
กรมโยธาธิการและผังเมือง เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ และได้ผ่านการพิจ ารณาคณะอนุก รรมการผัง เมือง
พิจารณาคาร้องฯ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ โดยผลการพิจารณาคาร้องของคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม
เมืองกาแพงเพชร คณะกรรมการพิจารณาด้านผังเมืองของกรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมือง
พิจารณาคาร้องฯ มีความเห็นต่างกันทั้ง ๔ เรื่อง รายละเอียดสรุปได้ ดังนี้
คาร้องด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน จานวน ๒๖ ฉบับ ๑๘ ราย ๔ เรื่อง
เรื่องที่ ๑ บริเวณหมายเลข ๕.๔ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
ผู้ร้อง จานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ได้แก่ นางกิตติมา นิ่มทับทิม
ประเด็นคาร้อง ขอแก้ไขการใช้ประโยชน์ที่ดินจากที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว) เป็นที่ดินประเภทที่อ ยู่อ าศัยหนาแน่นน้อย (สีเ หลือง) เนื่องจากพื้นที่ที่ผู้ร้องครอบครองเป็น
พื้นที่สีเหลือง ยกเว้นบริเวณพื้นที่ที่ติดคลองท่อทองแดงในระยะ ๕๐ เมตร ได้กาหนดเป็นพื้นที่สีเ ขียว
ทาให้ไม่สามารถประกอบกิจการร้านค้า หรือทาหอพักได้ ซึ่ง การกาหนดพื้นที่สีเ ขียวระยะ ๕๐ เมตร
จากกึ่งกลางคลองไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง
ข้อเท็จจริง จากการตรวจสอบพบว่า
๑. เจตนารมณ์ ข องผั ง ในการก าหนดการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทชนบทและ
เกษตรกรรม (สีเขียว) เพื่อสงวนและรักษาพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรมและรักษาสภาพแวดล้อม
๒. พื้นที่ที่ร้องถูกก าหนดเป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ซึ่งสามารถใช้ประโยชน์
ที่ดินเพื่อกิจการอื่น โดยให้ใช้ประโยชน์ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณตามข้อกาหนด
๓. กาหนดพื้นที่แนวกันชน (Buffer Zone) ด้านละ ๕๐ เมตร จากศูนย์ก ลางคลอง
ท่อ ทองแดง เพื ่อ รัก ษาโครงข่า ยชลประทาน (คลองท่อ ทองแดง) และช่อ งทางระบายน้าพื้นที ่ร ับ น้า
และการไหลของน้า เพื่อป้องกันน้าท่วมและรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
๔. แปลงที่ดินของผู้ร้องมีเ นื้อที่ ๔ ไร่ ๒ งาน มี ส่วนที่ อยู่ในบริเวณที่ ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเ วณหมายเลข ๕.๔ จ านวน ๓ ไร่ ๑ งาน และมีส่วนที่อยู่ในบริเวณ
ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย(สีเหลือง) บริเวณหมายเลข ๑.๗ จานวน ๑ ไร่ ๑ งาน
ผลการพิจารณาคาร้อง (มีความเห็นต่างกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองกาแพงเพชร เห็นควรให้ตามคาร้อง โดยมีข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะ ให้แก้ไขพื้นที่ตามคาร้องเป็นบริเวณเพิ่มเติมนอกเหนือจากรูปแปลงที่ดิน
/-คณะกรรมการ...

-๗คณะกรรมการพิจารณาด้านผังเมืองของกรมโยธาธิการและผังเมือง เห็นควรยกคาร้อง
โดยให้คงการใช้ประโยชน์ที่ ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ไว้ตามที่ร่างผังเมืองรวมกาหนด
เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมบริเวณริมคลองชลประทานและป้องกันการขยายตัวของชุมชนรุกล้าแนวคลอง
คณะอนุก รรมการผัง เมือ งพิจ ารณาค าร้อ งฯ เห็น ควรยกค าร้อ ง โดยให้ค ง
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๕.๔ ไว้ตามที่ร่างผังเมืองรวม
กาหนด เนื่องจาก
๑. เจตนารมณ์ของผังในการกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว) มีวัตถุประสงค์เพื่อสงวนและรักษาพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรม และเป็นพื้นที่ฉนวนของชุมชนเมือง
(Buffer Zone) ควบคุมการขยายตัวของเมืองไม่ให้แพร่กระจายไปอย่างไร้ทิศทาง และเป็นพื้นที่รองรับน้า
ในฤดูน้าหลาก เพื่อป้องกันปัญหาน้าท่วมภายในเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ
๒. เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมบริเวณริมคลองชลประทาน และป้องกันการขยายตัวของ
ชุมชนรุกล้าแนวคลองตามโครงการพระราชดาริของคลองท่อทองแดง
๓. เพื่ อ อนุ รั ก ษ์ แ นวคลองชลประทานโบราณสมั ย สุ โ ขทั ย ไว้ เ ป็ น มรดกของชุ ม ชน
และใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรกรรมต่อไป ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
๔. ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเ ขียว) ผู้ร้องสามารถใช้ประโยชน์ที่ ดิน
เพื่อกิจการอื่นที่ไม่ขัดกับข้อห้ามการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยให้ประโยชน์ได้ไม่เกินร้อยละสิบของทีด่ นิ ประเภทนี้
ในแต่ละบริเวณ
๕. ผั ง เมื อ งรวมได้ ก าหนดพื้ น ที่ ย่ า นที่ อ ยู่ อ าศั ย และย่ า นพาณิ ช ยกรรมไว้ ร องรั บ
การขยายตัวในอนาคตอย่างเพียงพอและเหมาะสมแล้ว
๖. กิจ การที ่ดาเนิน การมาก่อ นกฎหมายผัง เมือ งใช้บ ัง คับ หรือ ได้ร ับ อนุญ าตให้
ดาเนิน การตามข้อ ก าหนดของกฎกระทรวงฉบับ เดิม แม้ข้อ ก าหนดกฎกระทรวงฉบับ ใหม่จ ะห้า ม
ดาเนินการก็ยังสามารถดาเนินการต่อไปได้ ตามมาตรา ๒๗ วรรคสอง แห่ง พระราชบัญ ญัติก ารผัง เมือง
พ.ศ. ๒๕๑๘
จึงเสนอคณะกรรมการผังเมืองเพื่อโปรดพิจารณา
คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแล้ว สั่งให้ยกคาร้อง โดยให้คงการใช้ป ระโยชน์ ที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๕.๔ ไว้ตามที่ร่างผังเมืองรวมกาหนด ตามมติ
คณะกรรมการพิจารณาด้านผังเมืองของกรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคาร้องฯ
มติที่ประชุม

คณะกรรมการผังเมืองสั่งให้ยกคาร้อง โดยให้คงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๕.๔ ไว้ตามที่ร่างผังเมืองรวมกาหนด
ตามมติคณะกรรมการพิจารณาด้านผังเมืองของกรมโยธาธิการและผังเมือง และ
คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคาร้องฯ
เรื่องที่ ๒ บริเวณหมายเลข ๕.๑๑ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
ผู้ร้อง จานวน ๓ ฉบับ ๓ ราย ได้แก่ นายสุชาติ จิวะชาติ และผู้ร้องอื่น
/-ประเด็น...

-๘ประเด็นคาร้อง ขอแก้ไขการใช้ประโยชน์ที่ดินจากที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเ ขีย ว) เป็นที่ดินประเภทที่อ ยู่อ าศัยหนาแน่นน้อย (สีเ หลือง) เนื่อ งจากพื้นที่ดัง กล่าวมีความเจริญ
ทางด้านเศรษฐกิจ มีประชาชนอาศัยอยู่เป็นจานวนมาก หากเป็นพื้นที่สีเขียวไม่สามารถที่จะก่อสร้างอาคาร
พาณิชย์หรือทาโครงการจัดสรรใด ๆ ได้ ทาให้เจ้าของที่ดินได้รับผลกระทบเป็น อย่างมาก และไม่สามารถ
สร้างความเจริญให้กับท้องถิ่นได้
ข้อเท็จจริง จากการตรวจสอบพบว่า
๑. เจตนารมณ์ ข องผั ง ในการก าหนดการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) เพื่อสงวนรักษาพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรม และเป็นแหล่งทรัพยากรทางเกษตร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
๒. พื้ น ที่ ที่ ร้ อ งถู ก ก าหนดเป็ น ที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรมซึ่ ง สามารถ
ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น โดยให้ใช้ประโยชน์ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ตามข้อกาหนด
๓. ผังเมืองรวมได้กาหนดพื้นที่ย่านชุม ชนที่อยู่อาศัยและย่านพาณิชยกรรมไว้ร องรับ
การขยายตัวในอนาคตเพียงพอและเหมาะสมแล้ว
๔. ในบริเ วณพื ้น ที ่ค าร้อ งมีโ บราณสถานหลายแห่ง ซึ ่ง ควรอนุร ัก ษ์แ ละรัก ษา
สภาพแวดล้อมของโบราณสถานที่มีคุณค่าให้เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดกาแพงเพชร
๕. บริเวณคาร้องบางส่วนอยู่ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๑ ซึ่งในหลักการผังเมือง
ไม่ส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นย่านชุมชนที่อยู่อาศัยหนาแน่นอยู่ติดริม เขตทาง เพราะเป็นถนน
ที่มียานพาหนะที่ใช้ความเร็วสูง อาจก่อให้เกิดอันตรายและความไม่ปลอดภัยในการสัญจร
ผลการพิจารณาคาร้อง (มีความเห็นต่างกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองกาแพงเพชร เห็นควรให้ตามคาร้อง โดยมีข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะ ให้แก้ไขพื้นที่ตามคาร้องเป็นบริเวณเพิ่มเติมนอกเหนือจากรูปแปลงที่ดิน
คณะกรรมการพิจารณาด้านผังเมืองของกรมโยธาธิการและผังเมือง เห็นควรยกคาร้อง
โดยให้คงการใช้ประโยชน์ที่ ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ไว้ตามที่ร่างผังเมืองรวมกาหนด
เพื่ อ รั ก ษาสภาพแวดล้ อ มของโบราณสถานที่ มี คุ ณ ค่ า ให้ เ ป็ น เอกลั ก ษณ์ ข องจั ง หวั ด ก าแพงเพชร
ตามวัตถุประสงค์ของการวางและจัดทาผังเมืองรวมเมืองกาแพงเพชร
คณะอนุก รรมการผัง เมือ งพิจ ารณาค าร้อ งฯ เห็น ควรยกค าร้อ ง โดยให้ค ง
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๕.๑๑ ไว้ตามที่ร่างผังเมืองรวม
กาหนด เนื่องจาก
๑. เจตนารมณ์ของผังในการกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว) มีวัตถุประสงค์เพื่อสงวนและรักษาพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรม และเป็นพื้นที่ฉนวนของชุมชนเมือง
(Buffer Zone) ควบคุมการขยายตัวของเมืองไม่ให้แพร่กระจายไปอย่างไร้ทิศทาง และเป็นพื้นที่รองรับน้า
ในฤดูน้าหลาก เพื่อป้องกันปัญหาน้าท่วมภายในเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ
๒. พื้นที่บริเวณคาร้องเป็น ที่ราบลุ่ม มีโครงข่ายชลประทาน เป็นพื้นที่เ กษตรกรรม
ที่อุดมสมบรูณ์ ซึ่งมีคุณค่าควรรักษาไว้
/-๓. ในบริเวณ...

-๙๓. ในบริ เ วณพื้ น ที่ ค าร้ อ งมี โ บราณสถานหลายแห่ ง ซึ่ ง ควรอนุ รั ก ษ์ แ ละรั ก ษา
สภาพแวดล้อมของโบราณสถานที่มีคุณค่าให้เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดกาแพงเพชร
๔. พื้ น ที่ บ ริ เ วณค าร้ อ ง (๒ รายแรก) อยู่ ริ ม ทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๑๐๑
และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๕ (ถนนเลี่ยงเมือง) ซึ่งในหลักการผังเมืองไม่ส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ
เป็น ย่านชุม ชนที่ อ ยู่อ าศัย หนาแน่น อยู่ ติดริ ม เขตทาง เพราะเป็น ถนนที่ มี ยานพาหนะที่ ใช้ ความเร็ วสู ง
อาจก่อให้เกิดอันตราย และความไม่ปลอดภัยในการสัญจร
๕. พื้นที่บ ริเ วณคาร้องบางส่วน (รายที่ ๓) อยู่ใกล้เคียงกั บที่ ดินประเภทปฏิรูปที่ ดิน
เพื่อเกษตรกรรม การส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นย่านชุมชนที่อยู่อาศัยหนาแน่น อาจส่งผลกระทบ
ต่อพื้นที่เกษตรกรรมได้
๖. ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเ ขียว) ผู้ร้องสามารถใช้ประโยชน์ที่ ดิน
เพื่อกิจการอื่นที่ไม่ขัดกับข้อห้ามการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยให้ใช้ประโยชน์ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้
ในแต่ละบริเวณ
๗. ผั ง เมื อ งรวมได้ ก าหนดพื้ น ที่ ย่ า นที่ อ ยู่ อ าศั ย และย่ า นพาณิ ช ยกรรมไว้ ร องรั บ
การขยายตัวในอนาคตอย่างเพียงพอและเหมาะสมแล้ว
๘. กิจ การที ่ดาเนิน การมาก่อ นกฎหมายผัง เมือ งใช้บ ัง คับ หรือ ได้ร ับ อนุญ าตให้
ดาเนิน การตามข้อ ก าหนดของกฎกระทรวงฉบับ เดิม แม้ข้อ ก าหนดกฎกระทรวงฉบับ ใหม่จ ะห้า ม
ดาเนินการก็ยังสามารถดาเนินการต่อไปได้ ตามมาตรา ๒๗ วรรคสอง แห่ง พระราชบัญ ญัติก ารผัง เมือง
พ.ศ. ๒๕๑๘
จึงเสนอคณะกรรมการผังเมืองเพื่อโปรดพิจารณา
คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแล้ว สั่งให้ยกคาร้อง โดยให้คงการใช้ป ระโยชน์ ที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๕.๑๑ ไว้ตามที่ร่างผังเมืองรวมกาหนด ตามมติ
คณะกรรมการพิจารณาด้านผังเมืองของกรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคาร้องฯ
มติที่ประชุม

คณะกรรมการผังเมืองสั่งให้ยกคาร้อง โดยให้คงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๕.๑๑ ไว้ตามที่ร่างผังเมืองรวมกาหนด
ตามมติคณะกรรมการพิจารณาด้านผังเมืองของกรมโยธาธิการและผังเมือง และ
คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคาร้องฯ
เรื่องที่ ๓ บริเวณหมายเลข ๕.๑๓ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
ผู้ร้อง จานวน ๒๑ ฉบับ ๑๕ ราย ได้แก่ นายอานวย แสนสุข และผู้ร้องอื่น

ประเด็นคาร้อง ขอแก้ไขการใช้ประโยชน์ที่ดินจากที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว) เป็นที่ดินประเภทที่อ ยู่อ าศัยหนาแน่นน้อย (สีเ หลือง) เนื่องจากในปัจ จุบัน พื้นที่บ ริเ วณคาร้อง
มีผู้อยู่อาศัย รวมทั้งมีการประกอบอาชีพค้าขาย และมีหอพักนักศึกษาค่อนข้างหนาแน่น จึงขอให้มีการแก้ไข
การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อประโยชน์ส่วนรวมในอนาคต
/-ข้อเท็จจริง...

- ๑๐ ข้อเท็จจริง จากการตรวจสอบพบว่า
๑. เจตนารมณ์ของผังในการกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สี เ ขีย ว) เพื่ อ สงวนรัก ษาพื้ น ที่ ช นบทและเกษตรกรรม และเป็ น แหล่ ง ทรั พยากรทางเกษตรได้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
๒. พื้นที่ที่ร้องถูกกาหนดเป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ซึ่งสามารถใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการอื่นให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณตามข้อกาหนด
๓. ผัง เมือ งรวมได้กาหนดพื้นที่ย่า นชุม ชนที ่อยู่อาศัยและย่านพาณิชยกรรมไว้ร องรับ
การขยายตัวในอนาคตเพียงพอและเหมาะสมแล้ว
๔. บริเ วณคาร้อ งบางส่วนอยู่ริม ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๑๑๕ (ถนนเลี่ยงเมือง)
ซึ่งในหลักการผังเมือง ไม่ส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นย่านชุมชนที่อยู่อาศัยหนาแน่น อยู่ติดริมเขตทาง
เพราะเป็นถนนที่มียานพาหนะที่ใช้ความเร็วสูง อาจก่อให้เกิดอันตรายและความไม่ปลอดภัยในการสัญจร
ผลการพิจารณาคาร้อง (มีความเห็นต่างกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองกาแพงเพชร เห็นควรให้ตามคาร้อง โดยมีข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะ ให้แก้ไขพื้นที่ตามคาร้องเป็นบริเวณเพิ่มเติมนอกเหนือจากรูปแปลงที่ดิน
คณะกรรมการพิจารณาด้านผังเมืองของกรมโยธาธิการและผังเมือง เห็นควรยกคาร้อง
โดยให้คงการใช้ประโยชน์ที่ ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ไว้ตามที่ ร่างผัง เมืองรวมก าหนด
ตามเจตนารมณ์ของผัง ในการก าหนดใช้ป ระโยชน์ที่ ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม เพื่ อรัก ษาพื้น ที่
แหล่งทรัพยากรทางเกษตรให้ใช้ประโยชน์และสร้างผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
คณะอนุก รรมการผัง เมือ งพิจ ารณาค าร้อ งฯ เห็น ควรยกค าร้อ ง โดยให้ค ง
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๕.๑๓ ไว้ตามที่ร่างผังเมืองรวม
กาหนด เนื่องจาก
๑. เจตนารมณ์ของผังในการกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว) มีวัตถุประสงค์เพื่อสงวนและรักษาพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรม และเป็นพื้นที่ฉนวนของชุมชนเมือง
(Buffer Zone) ควบคุมการขยายตัวของเมืองไม่ให้แพร่กระจายไปอย่างไร้ทิศทาง และเป็นพื้นที่รองรับน้า
ในฤดูน้าหลาก เพื่อป้องกันปัญหาน้าท่วมภายในเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ
๒. พื้นที่บ ริเ วณคาร้องเป็น ที่ร าบลุ่ม มีโ ครงข่ายชลประทาน เป็นพื้นที่เ กษตรกรรม
ที่อุดมสมบรูณ์ ซึ่งมีคุณค่าควรรักษาไว้
๓. พื้นที่บ ริเ วณคาร้องส่วนใหญ่อยู่ริม ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน )
และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๕ (ถนนเลี่ยงเมือง) ซึ่งในหลักการผังเมืองไม่ส่งเสริมให้มีชุมชนที่อยู่อาศัย
หนาแน่นอยู่ติดริม ถนนสายหลัก เพราะเป็นถนนที่มี ยานพาหนะที่ ใช้ความเร็วสูง อาจก่อให้เกิ ดอันตราย
และความไม่ปลอดภัยในการสัญจร
๔. พื้ น ที่ บ ริ เ วณค าร้ อ งอยู่ ใ กล้ เ คี ย งกั บ ที่ ดิ น ประเภทปฏิ รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรม
การส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เป็ น ย่ า นชุ ม ชนที่ อ ยู่ อ าศั ย หนาแน่ น อาจส่ ง ผลกระทบต่ อ พื้ น ที่
เกษตรกรรมได้
/-๕. ที่ดิน...

- ๑๑ ๕. ที่ ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เ ขียว) ผู้ร้องสามารถใช้ป ระโยชน์ที่ ดิ น
เพื่ อ กิ จ การอื่ น ที่ ไ ม่ ขั ด กั บ ข้ อ ห้ า มการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น โดยให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ ไ ม่ เ กิ น ร้ อ ยละสิ บ ของ
ที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
๖. ผั ง เมื อ งรวมได้ ก าหนดพื้ น ที่ ย่ า นที่ อ ยู่ อ าศั ย และย่ า นพาณิ ช ยกรรมไว้ ร องรั บ
การขยายตัวในอนาคตอย่างเพียงพอและเหมาะสมแล้ว
๗. กิจ การที ่ดาเนิน การมาก่อ นกฎหมายผัง เมือ งใช้บ ัง คับ หรือ ได้ร ับ อนุญ าตให้
ดาเนินการตามข้อกาหนดของกฎกระทรวงฉบับเดิม แม้ข้อกาหนดกฎกระทรวงฉบับใหม่จะห้ามดาเนินการ
ก็ยังสามารถดาเนินการต่อไปได้ ตามมาตรา ๒๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘
จึงเสนอคณะกรรมการผังเมืองเพื่อโปรดพิจารณา
กรรมการผังเมือง (นายสมชาย จันทร์รอด หัวหน้า ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม
แทนปลัดกระทรวงคมนาคม) มีข้อซักถามว่า การยกคาร้องโดยให้คงการใช้ป ระโยชน์ที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) จะมีผลกระทบอย่างไร เนื่องจากพื้นที่บริเวณคาร้องดังกล่าว ปัจจุบันมีผู้อยู่อาศัย
รวมทั้งมีการประกอบอาชีพค้าขาย และมีหอพักนักศึกษาค่อนข้างหนาแน่นแล้ว
เจ้าหน้าที่สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาแพงเพชร (นางปิยาลักษณ์ เหลืองจารุธร
นักผังเมืองปฏิบัติการ) ได้ชี้แจงข้อมูลสรุปดังนี้
๑. พื้นที่บริเวณคาร้องดังกล่าวยังมีพื้นที่ว่างเหลืออีกมากสาหรับ การใช้ป ระโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจกรรมรอง หากเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง)
ตามคาร้อ งจะทาให้เ กิดอาคารหอพัก อีก จานวนมาก ซึ่ง ภาครัฐอาจไม่ส ามารถให้บ ริก ารสาธารณูป โภค
สาธารณู ป การได้อ ย่ างเพี ย งพอและทั่ ว ถึง อาจมี ปัญ หาในอนาคต และท าให้ภ าคเอกชนต้ องลงทุ นสู ง
ประกอบกับพื้นที่คาร้องบางรายอยู่ใกล้ริมแม่น้า ซึ่ง ไม่เ หมาะสมกับ การตั้ง ถิ่นฐาน จึง เห็นควรรัก ษาและ
ให้คงเป็นพื้นที่สีเขียวไว้
๒. สาหรับ ผู้ที่ได้ดาเนิน การก่อสร้า งอาคารไปแล้ว ก็ยัง สามารถดาเนิน การต่อไปได้
ตามมาตรา ๒๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ยกเว้นผู้ที่ยัง ไม่ได้ดาเนินการ
จะไม่สามารถก่อสร้างได้ เนื่องจากการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) จะไม่เอื้อให้
ทาอาคารลักษณะอาคารขนาดใหญ่ และอาคารสูง
คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแล้ว สั่งให้ยกคาร้อง โดยให้คงการใช้ป ระโยชน์ ที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๕.๑๓ ไว้ตามที่ร่างผังเมืองรวมกาหนด ตามมติ
คณะกรรมการพิจารณาด้านผังเมืองของกรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคาร้องฯ
มติที่ประชุม

คณะกรรมการผังเมืองสั่งให้ยกคาร้อง โดยให้คงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๕.๑๓ ไว้ตามที่ร่างผังเมืองรวมกาหนด
ตามมติคณะกรรมการพิจารณาด้านผังเมืองของกรมโยธาธิการและผังเมือง และ
คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคาร้องฯ
/-เรื่องที่ ๔...

- ๑๒ เรื่องที่ ๔ บริเวณหมายเลข ๗.๑๖ ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน)
ผู้ร้อง จานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ได้แก่ นางวงษ์จันทร์ ชัยชลทรัพย์
ประเด็นคาร้อง ขอแก้ไขการใช้ประโยชน์ที่ดินจากที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและ
การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) เนื่องจาก
ในปัจจุบันพื้นที่บริเวณคาร้องไม่ได้เป็นพื้นที่เกษตรกรรมแล้ว ส่วนใหญ่เป็นสถานประกอบกิจการร้านค้า
หากมีการเปลี่ยนแปลงเป็นพื้นที่สีเ หลือ งจะทาให้ส ามารถประกอบกิจ การร้านค้า และเพิ่ม รายได้ให้แก่
ประชาชนในท้องที่
ข้อเท็จจริง จากการตรวจสอบพบว่า
๑. เจตนารมณ์ของผังในการกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการ
และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อสงวนและรักษาระบบนิเวศทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒. พื้นที่คาร้องเป็นพื้นที่ติดแม่น้าปิง ซึ่งมีทัศนียภาพที่สวยงาม แม่น้าปิงบริเวณที่ผ่าน
จังหวัดกาแพงเพชรมีความกว้างกว่าหลาย ๆ พื้นที่ ซึ่งควรอนุรักษ์พื้นที่ริมแม่น้าปิงตามเจตนารมณ์ของการวางผัง
เพื่อให้เกิดความโล่งโปร่งของเมืองและความเป็นพื้นที่ปลอดกิจกรรม
๓. เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมและป้องกันการบุกรุกบริเวณริมฝั่งแม่น้าปิง
๔. ผู้ร้องสามารถดาเนินการกับพื้นที่ครอบครองได้ตามข้อกาหนด
ผลการพิจารณาคาร้อง (มีความเห็นต่างกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองกาแพงเพชร เห็นควรให้ตามคาร้อง โดยมีข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะ ให้แก้ไขพื้นที่ตามคาร้องเป็นบริเวณเพิ่มเติมนอกเหนือจากรูปแปลงที่ดิน
คณะกรรมการพิจารณาด้านผังเมืองของกรมโยธาธิการและผังเมือง เห็นควรยกคาร้อง
โดยให้คงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) ไว้
ตามเจตนารมณ์ของผังในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และผู้ร้องสามารถดาเนินกิจการได้ในที่ดินเอกชน
ภายใต้เงื่อนไขข้อกาหนดที่มีข้อห้าม ตามข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและ
การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน)
คณะอนุก รรมการผัง เมือ งพิ จ ารณาค าร้อ งฯ เห็น ควรยกค าร้อ ง โดยให้ค ง
การใช้ป ระโยชน์ที ่ด ิน ประเภทที่ โ ล่ ง เพื่ อนันทนาการและการรั กษาคุ ณภาพสิ่ ง แวดล้อม (สีเ ขีย วอ่อ น)
บริเวณหมายเลข ๗.๑๖ ไว้ตามที่ร่างผังเมืองรวมกาหนด เนื่องจาก
๑. เจตนารมณ์ของผังในการกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการ
และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย
ให้ใช้ประโยชน์เพื่อนันทนาการหรือเกี่ ยวข้องกับนันทนาการ การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การอยู่อาศัย
เกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
๒. ผู้ร้องสามารถก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยในพื้นที่ครอบครองโดยชอบตามกฎหมายได้
ตามความประสงค์อยู่แล้ว
๓. เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมบริเวณฝั่งแม่น้าปิง และเพื่อป้องกันการรุกล้าแนวริมฝั่งแม่น้าปิง
/-๔. กิจการ...

- ๑๓ ๔. กิจ การที ่ดาเนิน การมาก่อ นกฎหมายผัง เมือ งใช้บ ัง คับ หรือ ได้ร ับ อนุญ าตให้
ดาเนิน การตามข้อ ก าหนดของกฎกระทรวงฉบับ เดิม แม้ข้อ ก าหนดกฎกระทรวงฉบับ ใหม่จ ะห้า ม
ดาเนินการก็ยังสามารถดาเนินการต่อไปได้ ตามมาตรา ๒๗ วรรคสอง แห่ง พระราชบัญ ญัติก ารผัง เมือง
พ.ศ. ๒๕๑๘
จึงเสนอคณะกรรมการผังเมืองเพื่อโปรดพิจารณา
คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแล้ว สั่งให้ยกคาร้อง โดยให้คงการใช้ป ระโยชน์ ที่ดิน
ประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) บริเวณหมายเลข ๗.๑๖ ไว้ตามที่
ร่า งผัง เมือ งรวมก าหนด ตามมติคณะกรรมการพิจารณาด้านผังเมื องของกรมโยธาธิการและผังเมื อง และ
คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคาร้องฯ
มติที่ประชุม

คณะกรรมการผังเมืองสั่งให้ยกคาร้อง โดยให้คงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่โล่ง
เพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) บริเวณหมายเลข ๗.๑๖
ไว้ตามที่ร่างผังเมืองรวมกาหนด ตามมติคณะกรรมการพิจารณาด้านผังเมือง
ของกรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคาร้องฯ

๓.๒ คาร้องผังเมืองรวมเมืองจันทบุรี (ปรับปรุงครั้งที่ ๒)
ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการผังเมือง (ว่าที่ร้อยเอก ธีรพงศ์ ครุธดิลกานันท์)
รายงานว่า ร่างผัง เมือ งรวมเมือ งจัน ทบุรี (ปรับ ปรุง ครั้ง ที่ ๒) ดาเนิน การโดย เทศบาลเมืองจัน ทบุรี
และองค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นในเขตผังเมื องรวมเมื องจันทบุรี ร่วมกั บ ส านักงานโยธาธิการและผังเมื อง
จังหวัดจันทบุรี และมีพื้นที่วางผัง ๙๙ ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตาบล
จานวน ๑๔ แห่ง ได้แก่ เทศบาลเมืองจันทบุรี เทศบาลเมืองจันทนิมิต เทศบาลเมืองท่าช้าง เทศบาลตาบล
พลับพลานารายณ์ เทศบาลตาบลบางกะจะ เทศบาลตาบลเกาะขวาง เทศบาลตาบลแสลง องค์การบริหาร
ส่วนตาบลพลับพลา องค์การบริหารส่วนตาบลท่าช้าง องค์การบริหารส่วนตาบลคลองนารายณ์ องค์การบริหาร
ส่วนตาบลกะจะ อาเภอเมืองจันทบุรี เทศบาลตาบลมะขามเมืองใหม่ เทศบาลตาบลท่าหลวง อาเภอมะขาม
เทศบาลตาบลเขาวัวพลอยแหวน อาเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ได้เสนอคณะกรรมการผังเมืองพิจารณาเห็นชอบ
เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๔ จากนั้นได้นาไปปิดประกาศ ๙๐ วัน ตาม พ.ร.บ. การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘
จานวน ๒ ครั้ง โดยครั้ง ที่ ๑ ตั้ง แต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๔ ถึง วันที ่ ๒๙ พฤศจิก ายน ๒๕๕๔
เมื่อครบกาหนดมีคาร้องจานวน ๒๗ ฉบับ ๓๐ ราย และครั้งที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
ถึงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เมื่อครบกาหนดมีคาร้องจานวน ๕ ฉบับ ๕ ราย โดยสรุป แล้วจาก
การปิดประกาศ ๙๐ วัน ๒ ครั้ง มีคาร้องจานวน ๓๒ ฉบับ ๒๗ ราย ๑๘ เรื่อง โดยแยกเป็นคาร้อง
ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน จานวน ๕ ฉบับ ๕ ราย ๔ เรื่อง คาร้องด้านการคมนาคมและขนส่ง จานวน ๓ ฉบับ
๓ ราย ๒ เรื่อง และคาร้องด้านข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน จานวน ๒๔ ฉบับ ๒๐ ราย ๕ ประเด็นหลัก
๑๒ เรื่อง ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองจันทบุรี เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕
ผ่านคณะกรรมการพิจารณาด้านผังเมืองของกรมโยธาธิการและผังเมือง เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๕
/-และได้ผ่าน...

- ๑๔ และได้ผ่า นการพิจ ารณาคณะอนุก รรมการผัง เมือ งพิจ ารณาคาร้องฯ เมื ่อวัน ที่ ๑ กุม ภาพัน ธ์ ๒๕๕๖
สาหรับผลการพิจารณาคาร้องของคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองจันทบุรี คณะกรรมการพิจารณาด้านผังเมือง
ของกรมฯ และคณะอนุก รรมการผัง เมืองพิจ ารณาคาร้องฯ คาร้องด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน มีความเห็น
สอดคล้องกันทั้งหมด คือ ยกคาร้องทั้ง ๔ เรื่อง คาร้องด้านการคมนาคมและขนส่ง มีความเห็นต่างกัน ๑ เรื่อง
(เรื่องที่ ๑) และมีความเห็นสอดคล้องกัน ๑ เรื่อง (เรื่องที่ ๒) คาร้องด้านข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน มี
ความเห็นสอดคล้องกัน คือ ยกคาร้อง ในประเด็นหลักที่ ๑ - ๓ ประเด็นหลักที่ ๔ (เรื่องที่ ๒) และประเด็นหลักที่
๕ และ มีความเห็นต่างกัน ในประเด็นหลักที่ ๔ (เรื่องที่ ๑ และ ๓) สาหรับรายละเอียดผู้ วางผังจะนาเสนอ
ที่ประชุมต่อไป และได้แนะนาผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจงจากจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เจ้าหน้าที่ผู้วางผังผู้แทนเทศบาลเมืองจันทบุรี (นายเติมศักดิ์ ภาณุวรรณ ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการผังเมือง) นาเสนอคาร้องผังเมืองรวมเมืองจันทบุรี (ปรับปรุงครั้งที่ ๒) พร้อมแสดงภาพประกอบสรุป
ดังนี้
คาร้องด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน จานวน ๕ ฉบับ ๕ ราย ๔ เรื่อง
เรื่องที่ ๑ บริเวณหมายเลข ๑.๒๘ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง)
ผู้ร้อง จานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ได้แก่ นายสุไชย อัศวปัญญากุล
ประเด็นคาร้อง ขอเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ ดินประเภทที่ อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย
(สีเหลือง) เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง (สีส้ม) เนื่องจากที่ดินบริเวณดังกล่าวมีอาคารพาณิชย์
และอาคารที่ อยู่อาศัยค่อนข้างหนาแน่น มีธนาคาร ตลาดมหาราช หมู ่บ้า นจัด สรร ห้องแถว ร้า นค้า
ร้านอาหาร ซึ่งจัดเป็นย่านเศรษฐกิจการค้า ใกล้กับย่านศูนย์การค้าโรบินสัน
ข้อเท็จจริง จากการตรวจสอบพบว่า
๑. บริเ วณคาร้อ งอยู ่ใ นย่า นชุม ชนเมือ งอยู่ใ กล้โ รงแรมดิโ อวี โรงพยาบาลสิร ิเ วช
ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ย่านถนนตรีรัตน์ และถนนญาณวิโรจน์ ซึ่งเป็นเส้นทางเศรษฐกิจการค้าของเมืองจันทบุรี
๒. พื้นที่ส่วนใหญ่ทางด้านใต้ของบริเวณหมายเลข ๑.๒๘ ยังเป็นพื้นที่ว่างที่มีอาคารพักอาศัย
ร้านค้า อยู่เบาบาง
๓. พื ้น ที ่บ ริเ วณดัง กล่า วเป็น พื้น ที ่ต่ า และบางส่ว นเป็น พื้น ที ่ลุ่ม น้ าท่ว มถึง อยู ่ต ิด
แม่น้าจันทบุรี เมื่อถึงฤดูฝนน้าจะล้นเข้ามาท่วมพื้นที่ อย่างไรก็ตามแม้จะมีปัญหาน้าท่วมอยู่บ้าง แต่ท้องถิ่น
มีโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้าท่วม ซึ่งสามารถควบคุมน้าท่วมได้
ผลการพิจารณาคาร้อง
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองจันทบุรี คณะกรรมการพิจารณาด้า นผังเมืองของ
กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคาร้องฯ มีความเห็นสอดคล้องกัน
เห็น ควรยกคาร้อ ง โดยให้ค งการใช้ป ระโยชน์ที ่ด ิน ประเภทที ่อ ยู ่อ าศัย หนาแน่น น้อ ย (สีเ หลือ ง)
บริเวณหมายเลข ๑.๒๘ ไว้ตามที่ร่างผังเมืองรวมกาหนด เนื่องจาก
๑. วัตถุประสงค์ของผังในการก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย
(สีเหลือง) เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต และรองรับ การอยู่อาศัยชั้นดีป ระเภทบ้านเดี่ยว
หรือบ้านแฝด
/-๒. พื้นที่...

- ๑๕ ๒. พื้นที่คาร้องบริเวณหมายเลข ๑.๒๘ มีความหนาแน่นของประชากรต่ายังไม่เหมาะสม
ที่จะกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง (สีส้ม)
๓. พื้นที่บริเวณคาร้องเป็นพื้นที่ต่าและเป็นพื้นที่ลุ่มน้าท่วมถึง รวมทั้งอยู่ติดริมแม่น้าจันทบุรี
ซึ่งอาจมีน้าล้นแนวป้องกันน้าท่วมได้ จึงยังไม่ควรขยายการใช้ประโยชน์ที่ดินให้หนาแน่นมากไปกว่าที่กาหนดไว้
ในปัจจุบัน
๔. ในอนาคตหากโครงการป้องกั น และแก้ ไขปัญ หาน้าท่วมของท้องถิ่นสามารถแก้ ไข
ปัญหาน้าท่วมได้อย่างถาวรแล้ว พื้นที่บ ริเ วณคาร้องจะเป็นพื้นที่ที่เ หมาะสมต่อการพิจ ารณาปรับ เปลี่ยน
การใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีความหนาแน่นมากขึ้นได้
๕. ผั ง เมื อ งรวมได้ ก าหนดพื้ น ที่ ย่ า นที่ อ ยู่ อ าศั ย และย่ า นพาณิ ช ยกรรมไว้ ร องรั บ
อย่างเพียงพอและเหมาะสมแล้ว
๖. กิจการที่ดาเนินการมาก่อนกฎหมายผังเมืองใช้บังคับ หรือได้รับอนุญาตให้ดาเนินการ
ตามข้อกาหนดของกฎกระทรวงฉบับเดิม แม้ข้อกาหนดกฎกระทรวงฉบับใหม่จะห้ามดาเนินการก็ยังสามารถ
ดาเนินการต่อไปได้ ตามมาตรา ๒๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘
จึงเสนอคณะกรรมการผังเมืองเพื่อโปรดพิจารณา
กรรมการผังเมือง (นายสมชาย จันทร์รอด หัวหน้า ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม
แทนปลัดกระทรวงคมนาคม) กล่าวว่า ควรมีก ารทาความเข้าใจกับ ประชาชนให้ได้รับ ทราบว่า สิ่ง ที่ได้
ดาเนินการไปแล้วก่อนผังประกาศใช้บังคับก็ยังสามารถดาเนินกิจกรรมนั้นต่อไปได้ ตามมาตรา ๒๗ วรรคสอง
แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ เนื่องจากคาร้องที่เสนอมาผู้ร้องจะเข้าใจว่า ไม่สามารถดาเนินการได้
จึงได้ยื่นคาร้องมา ทาให้คณะกรรมการฯ ต้องเสียเวลาในการพิจารณา
เจ้าหน้าที่ผู้วางผังผู้แทนเทศบาลเมืองจันทบุรี (นายเติมศักดิ์ ภาณุวรรณ ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการผังเมือง) ได้ชี้แจงข้อมูลว่า ส่วนใหญ่ประชาชนจะรับ ทราบอยู่แล้ว ซึ่ง ประชาชนที่ยื่นคาร้องมา
ส่วนใหญ่จะขอแก้ไขให้ได้รับประโยชน์มากกว่าที่ร่างผังเมืองรวมได้กาหนดไว้ เช่น ขอเปลี่ยนแปลงข้อกาหนด
ให้สามารถสร้างอาคารขนาดใหญ่ได้ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) เป็นต้น
คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแล้ว สั่งให้ยกคาร้อง โดยให้คงการใช้ป ระโยชน์ ที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) บริเวณหมายเลข ๑.๒๘ ไว้ตามที่ร่างผังเมืองรวมกาหนด ตามมติ
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองจันทบุรี คณะกรรมการพิจารณาด้านผังเมืองของกรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคาร้องฯ
มติที่ประชุม

คณะกรรมการผังเมืองสั่งให้ยกคาร้อง โดยให้คงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) บริเวณหมายเลข ๑.๒๘ ไว้ตามที่ร่างผังเมืองรวม
กาหนด ตามมติคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองจันทบุรี คณะกรรมการพิจารณา
ด้านผังเมืองของกรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคาร้องฯ
/-เรื่องที่ ๒...

- ๑๖ เรื่องที่ ๒ บริเวณหมายเลข ๖.๓ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
ผู้ร้อง จานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ได้แก่ นายบุรินทร์ เจียรวิบูลยานนท์
ประเด็นคาร้อง ขอเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว) เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) บริเวณสองฟากของถนนสุขุมวิท เป็นระยะด้านละ
๒๐๐ เมตร ในเขตพื้นที่หมู่ที่ ๒ ตาบลท่าช้าง อาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี เนื่องจากพื้นที่บริเวณดังกล่าว
เป็นพื้นที่ทาการเกษตรเพียงเล็กน้อย ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่พาณิชยกรรม
ข้อเท็จจริง จากการตรวจสอบพบว่า
๑. พื้นที่ตามคาร้องใกล้กับสถานที่ราชการ คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีแห่งใหม่
ซึ่งอยู่ทางด้านเหนือ และมีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุมวิท) ตัดผ่าน
๒. ปัจจุบันมีการใช้ประโยชน์ที่ดินตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท)
มีอ าคารร้า นค้า กระจายอยู่ส องฟากทางหลวงฯ ส่ว นทางด้า นใต้ข องพื้น ที่จ ะเป็นพื้น ที ่เ กษตรกรรม
และสวนผลไม้
ผลการพิจารณาคาร้อง
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองจันทบุรี คณะกรรมการพิจารณาด้า นผังเมืองของ
กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคาร้องฯ มีความเห็นสอดคล้องกัน
เห็นควรยกคาร้อง โดยให้คงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๖.๓
ไว้ตามที่ร่างผังเมืองรวมกาหนด เนื่องจาก
๑. เจตนารมณ์ในการกาหนดการใช้ป ระโยชน์ที่ ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว) เพื่อสงวนและอนุรักษ์พื้นที่เกษตรกรรมที่อุดมสมบูรณ์ไว้
๒. พื้นที่บริเวณคาร้อง มีความหนาแน่นน้อย ยังไม่เหมาะที่จะส่งเสริมให้เป็นชุมชนเมือง
๓. ในหลักการผังเมืองไม่ส่งเสริมให้เกิดย่านชุมชนเกาะติดบริเวณสองฟากถนนสายหลัก
ที่เชื่อมระหว่างเมื องซึ่งพาหนะเดินทางใช้ความเร็วสูง เพราะอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ง่ายและสร้างปัญหา
การจราจร
๔. พื้นที่บริเวณคาร้องยังมีบริการโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ ฯลฯ
ไม่เพียงพอและไม่ทั่วถึง
๕. ผู้ร้องสามารถสร้างอาคารเพื่อการอยู่อาศัยและอาคารพาณิชยกรรมได้ตามข้อกาหนด
การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่นในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ซึ่งให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละ ๒๐
ของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
๖. ผั ง เมื อ งรวมได้ ก าหนดพื้ น ที่ ย่ า นที่ อ ยู่ อ าศั ย และย่ า นพาณิ ช ยกรรมไว้ ร องรั บ
อย่างเพียงพอและเหมาะสมแล้ว
๗. กิ จ การที่ ด าเนิ น การมาก่ อ นกฎหมายผั ง เมื อ งใช้ บั ง คั บ หรื อ ได้ รั บ อนุ ญ าตให้
ดาเนินการตามข้อกาหนดของกฎกระทรวงฉบับเดิม แม้ข้อกาหนดกฎกระทรวงฉบับใหม่จะห้ามดาเนินการ
ก็ยังสามารถดาเนินการต่อไปได้ ตามมาตรา ๒๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘
จึงเสนอคณะกรรมการผังเมืองเพื่อโปรดพิจารณา
/-คณะกรรมการ...

- ๑๗ คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแล้ว สั่งให้ยกคาร้อง โดยให้คงการใช้ป ระโยชน์ ที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๖.๓ ไว้ตามที่ร่างผัง เมืองรวมกาหนด ตามมติ
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองจันทบุรี คณะกรรมการพิจารณาด้านผังเมืองของกรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคาร้องฯ
มติที่ประชุม

คณะกรรมการผังเมืองสั่งให้ยกคาร้อง โดยให้คงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๖.๓ ไว้ตามที่ร่างผังเมืองรวม
กาหนด ตามมติคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองจันทบุรี คณะกรรมการพิจารณา
ด้านผังเมืองของกรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคาร้องฯ
เรื่องที่ ๓ บริเวณหมายเลข ๖.๑๑ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
ผู้ร้อง จานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ได้แก่ นายอนันต์ ผดุงศิลป์

ประเด็นคาร้อง ขอให้พิจารณาปรับแก้ไขการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว) เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง (สีส้ม) เนื่องจากมีโครงการก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรม
และโรงแรม
ข้อเท็จจริง จากการตรวจสอบพบว่า
๑. การใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบันเป็นพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่รกร้างว่างเปล่า มีการปรับ
และถมที่เป็นบางบริเวณ ยังไม่มีอาคารสิ่งก่อสร้าง
๒. มีถนนที่สามารถเข้าถึงพื้นที่คาร้อง คือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๙๓ (ถนนตากสิน)
ผลการพิจารณาคาร้อง
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองจันทบุรี คณะกรรมการพิจารณาด้า นผังเมืองของ
กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคาร้องฯ มีความเห็นสอดคล้องกัน
เห็น ควรยกค าร้อ ง โดยให้ค งการใช้ป ระโยชน์ที ่ด ิน ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเ ขีย ว)
บริเวณหมายเลข ๖.๑๑ ไว้ตามที่ร่างผัง เมืองรวมกาหนด เนื่องจาก
๑. เจตนารมณ์ใ นการก าหนดการใช้ป ระโยชน์ ที่ ดิน ประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว) เพื่อสงวนและอนุรักษ์พื้นที่เกษตรกรรมที่อุดมสมบูรณ์ไว้
๒. พื้นที่บริเวณคาร้อง มีความหนาแน่นน้อย ยังไม่เหมาะที่จะส่งเสริมให้เป็นชุมชนเมือง
๓. ผู้ร้องสามารถสร้างอาคารเพื่อการอยู่อาศัยและอาคารพาณิชยกรรมได้ตามข้อกาหนด
การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่นในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ซึ่งให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละ ๒๐
ของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
๔. ผังเมืองรวมนี้ไม่ส่งเสริมให้มีการประกอบกิจการโรงแรมในที่ดินประเภทชนบทและ
เกษตรกรรม (สีเขียว)
๕. ผั ง เมื อ งรวมได้ ก าหนดพื้ น ที่ ย่ า นที่ อ ยู่ อ าศั ย และย่ า นพาณิ ช ยกรรมไว้ ร องรั บ
อย่างเพียงพอและเหมาะสมแล้ว
/-คณะกรรมการ...

- ๑๘ คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแล้ว สั่งให้ยกคาร้อง โดยให้คงการใช้ป ระโยชน์ ที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๖.๑๑ ไว้ตามที่ร่างผัง เมืองรวมกาหนด ตามมติ
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองจันทบุรี คณะกรรมการพิจารณาด้านผังเมืองของกรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคาร้องฯ
มติที่ประชุม

คณะกรรมการผังเมืองสั่งให้ยกคาร้อง โดยให้คงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๖.๑๑ ไว้ตามที่ร่างผังเมืองรวม
กาหนด ตามมติคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองจันทบุรี คณะกรรมการพิจารณา
ด้านผังเมืองของกรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคาร้องฯ
เรื่องที่ ๔ บริเวณหมายเลข ๘.๑ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว)

ผู้ร้อง จานวน ๒ ฉบับ ๒ ราย ได้แก่ นายสุรเชษฐ์ โฆษิตชัยมงคล (ได้รับมอบอานาจ
จาก บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ แอ๊บโซลูท จากัด) และนายวิวัฒน์ จันทวรสุทธิ์
ประเด็นคาร้อง ขอเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อน
มีเส้นทแยงสีขาว) เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) เนื่องจากพื้นที่บ ริเ วณดัง กล่าว
ไม่มีสภาพเป็นป่า แต่มีสภาพเป็นที่ราบลุ่ม มีหญ้าปกคลุมอยู่ใกล้เส้นทางคมนาคม มีความเป็นชุมชนเมือง
บริเวณใกล้เคียงมีอาคารขนาดใหญ่เกิดขึ้น มีศักยภาพสูงในการที่จะเป็นพื้นที่ชุมชน
ข้อเท็จจริง จากการตรวจสอบพบว่า
๑. พื้นที่ตามคาร้องเป็นพื้นที่ป่าตามมติคณะรัฐมนตรี (ป่าชายเลน) ซึ่งมีสภาพป่าชายเลน
เป็นหย่อม ๆ บางส่วนถูกบุกรุกถมที่ดินปลูกสร้างอาคาร บางส่วนเป็นที่ดินเอกชนที่มีกรรมสิทธิ์ที่ดิน
๒. การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ปั จ จุ บั น ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น พื้ น ที่ โ ล่ ง ว่ า ง อาคาร บ้ า นเรื อน
ยังไม่หนาแน่น ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ริมถนน
๓. ตามบริเวณริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๙๓ (ถนนตากสิน) มีอาคารขนาดใหญ่
๒ แห่ง คือ โรงเก็บสินค้านมโฟร์โมตส์ และโรงเก็บสินค้านมบีทาเก้นท์
ผลการพิจารณาคาร้อง
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองจันทบุรี คณะกรรมการพิจารณาด้า นผังเมืองของ
กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคาร้องฯ มีความเห็นสอดคล้องกัน
เห็นควรยกคาร้อง โดยให้คงการใช้ป ระโยชน์ที่ดินประเภทอนุรัก ษ์ป่า ไม้ (สีเ ขียวอ่อนมีเ ส้นทแยงสีขาว)
บริเวณหมายเลข ๘.๑ ไว้ตามที่ร่างผัง เมืองรวมกาหนด เนื่องจาก
๑. เจตนารมณ์ในการก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อน
มีเส้นทแยงสีขาว) ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสงวนและคุ้มครองดูแลรักษาหรือบารุงป่าไม้ สัตว์ป่า ต้นน้าลาธาร
และทรัพยากรธรรมชาติอื ่นๆ ตามมติคณะรัฐมนตรีและกฎหมายที ่เ กี่ย วกับ การป่า ไม้ การสงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่า และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
๒. พื้นที่บริเวณคาร้องเป็นพื้นที่ป่าตามมติคณะรัฐมนตรี (ป่าชายเลน) ซึ่งมีคุณค่าควรแก่
การอนุรักษ์ไว้เป็นทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ
/-๓. ที่ดิน...

- ๑๙ ๓. ที่ ดิ น ประเภทอนุ รั ก ษ์ ป่ า ไม้ ซึ่ ง เอกชนเป็ น เจ้ า ของหรื อ ผู้ ค รอบครองโดยชอบ
ด้ ว ยกฎหมาย ให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรมหรื อ เกี่ ย วข้ อ งกั บ เกษตรกรรม การอยู่ อ าศั ย
การสาธารณูป โภคและสาธารณูป การ หรือสาธารณประโยชน์ไม่ เ กิ นร้อยละสามสิบ ของที่ ดินประเภทนี้
ในแต่ละบริเวณ
๔. ผั ง เมื อ งรวมได้ ก าหนดพื้ น ที่ ย่ า นที่ อ ยู่ อ าศั ย และย่ า นพาณิ ช ยกรรมไว้ ร องรั บ
อย่างเพียงพอและเหมาะสมแล้ว
๕. กิจการที่ดาเนินการมาก่อนกฎหมายผังเมืองใช้บังคับ หรือได้รับอนุญาตให้ดาเนินการ
ตามข้อกาหนดของกฎกระทรวงฉบับเดิม แม้ข้อกาหนดกฎกระทรวงฉบับใหม่จะห้ามดาเนินการก็ยังสามารถ
ดาเนินการต่อไปได้ ตามมาตรา ๒๗ วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘
จึงเสนอคณะกรรมการผังเมืองเพื่อโปรดพิจารณา
คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแล้ว สั่งให้ยกคาร้อง โดยให้คงการใช้ป ระโยชน์ ที่ดิน
ประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) บริเวณหมายเลข ๘.๑ ไว้ตามที่ร่างผังเมืองรวมกาหนด
ตามมติคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองจันทบุรี คณะกรรมการพิจารณาด้านผังเมืองของกรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคาร้องฯ
มติที่ประชุม

คณะกรรมการผังเมืองสั่งให้ยกคาร้อง โดยให้คงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท
อนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) บริเวณหมายเลข ๘.๑ ไว้ตามที่
ร่างผังเมืองรวมกาหนด ตามมติคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองจันทบุรี
คณะกรรมการพิจารณาด้านผังเมืองของกรมโยธาธิการและผังเมือง และ
คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคาร้องฯ

คาร้องด้านการคมนาคมและขนส่ง จานวน ๓ ฉบับ ๓ ราย ๒ เรือ่ ง
เรื่องที่ ๑ แนวถนนโครงการสาย ข ๕ ขนาดเขตทาง ๑๖ เมตร บริเ วณหมายเลข
๑.๒๘ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง)
ผู้ร้อง จานวน ๒ ฉบับ ๒ ราย ได้แก่ นายกรีฑา สังวาล และ นายมานิต สังวาล
ประเด็นคาร้อง ขอยกเลิกแนวถนนโครงการสาย ข ๕ เนื่องจากบริเวณริมแม่น้าจันทบุรี
มีทางสาธารณะให้สัญจรอยู่แล้ว จึงเห็นว่าไม่จาเป็นต้องมีถนนโครงการสาย ข ๕ ตัดผ่าน และแนวถนนโครงการ
ทาให้ที่ดินของผู้ร้องถูกตัดแหว่งออกไป ทาให้ยากต่อการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ข้อเท็จจริง จากการตรวจสอบพบว่า
๑. บริเวณถนนโครงการสาย ข ๕ เป็นถนนขนาดเขตทางกว้าง ๑๖ เมตร เป็นถนนโครงการ
ที่ก าหนดให้ก่ อ สร้างขึ้นใหม่ ซึ่ง เชื่อมโยงถนนภิญ ญสาสน์กั บถนนทุ่ งดอนแดงมี วัตถุประสงค์ในการชี้นา
การพัฒนาพื้นที่
๒. ถนนโครงการสาย ข ๕ เป็นถนนที่รองรับการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย
หนาแน่นน้อย (สีเหลือง)
/-๓. ถนน...

- ๒๐ ๓. ถนนสาย ข ๕ บริเวณดังกล่าวปรับปรุงจากผังฯฉบับก่อนที่แนวถนนโครงการเลียบ
แม่น้าจันทบุรี เพื่อเลี่ยงการเชื่อมต่อของถนนโครงการบริเวณที่เป็นคอสะพานทุ่งดอนแดง
๔. ปัจจุบันแนวสายทางบริเวณผู้ร้องและใกล้ เคียงยังเป็นที่โล่งว่าง แต่ได้มีการดาเนิน
โครงการจัดสรรเพื่ออยู่อาศัยและพาณิชยกรรมขึ้นในบริเวณใกล้เคียงพืน้ ทีผ่ รู้ อ้ งแล้ว
ผลการพิจารณาคาร้อง (มีความเห็นต่างกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองจันทบุรี ให้ตามคาร้อง เนื่องจากมีทางสาธารณะให้
ใช้สัญจรบริเ วณโดยรอบชุม ชนอยู่แล้ว ประกอบกับ ปัจ จุบันได้มี การดาเนินโครงการจัดสรรเพื่ออยู่อาศัย
และพาณิชยกรรมในบริเ วณใกล้เ คียง การดาเนินการก่ อสร้างเวนคืนถนนสาย ข ๕ ในอนาคตจะท าให้
ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นจานวนมาก
คณะกรรมการพิจารณาด้า นผังเมืองของกรมโยธาธิการและผังเมือง ให้ยกคาร้อง
เนื่องจากวัตถุประสงค์ของการกาหนดถนนโครงการสาย ข ๕ เพื่อความปลอดภัยทางจราจร และให้สามารถ
เดินทางด้วยความสะดวก มีความปลอดภัยในการเข้าถึงพื้นที่
คณะอนุก รรมการผัง เมือ งพิจ ารณาค าร้อ งฯ เห็น ควรยกค าร้อ ง โดยให้ ค ง
ถนนโครงการสาย ข ๕ ขนาดเขตทาง ๑๖ เมตร ไว้ตามแผนผังโครงการคมนาคมและขนส่ง ตามที่ร่างผังเมืองรวม
กาหนด เนื่องจาก
๑. เป็นถนนโครงการสายรองที่เชื่อมโยงระหว่างถนนภิญญสาสน์กับถนนทุ่งดอนแดง
๒. เป็นถนนที่รองรับการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง)
บริเวณหมายเลข ๑.๒๘
๓. เป็นถนนที่ช่วยเปิดพื้นที่พัฒนาให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย
(สีเหลือง) บริเวณหมายเลข ๑.๒๘ อย่างเต็มประสิทธิภาพ
๔. เพื่อรองรับการจราจรของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี ซึ่งจะมีปริมาณจราจร
หนาแน่นตามความเจริญของเมือง
๕. แนวถนนโครงการ ข ๕ ตามร่างผังเมืองรวมได้ย้ายแนวมาจากผังฉบับเดิมที่เลียบ
ริมฝั่งแม่น้าจันทบุรีไปเชื่อมกับบริเวณคอสะพานทุ่งดอนแดง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความปลอดภัย
ทั้งในการจราจรและปัญหาการทรุดตัวของถนนเลียบริมฝั่งแม่น้า
๖. ผู้ร้ อ งที่ มี ที่ ดิ น และหรือ อาคารและหรือ ที่ พัก อาศัย อยู่ใ นแนวเขตถนนโครงการ
ยังสามารถใช้เป็นที่ทากินหรืออยู่อาศัยได้ต่อไปโดยไม่ต้องรื้อถอนอาคาร สิ่งปลูกสร้างจนกว่าจะมีการเวนคืน
ที่ดินและอาคารเพื่อก่อสร้างถนนโครงการ
จึงเสนอคณะกรรมการผังเมืองเพื่อโปรดพิจารณา
คณะกรรมการผังเมื องมีข้ อสังเกตและข้อเสนอแนะ โดยสรุปว่า การปรับย้ายแนวถนน
โครงการสาย ข ๕ จะมีผ ลกระทบกั บโครงการจัดสรรเพื่ออยู่อาศัย ในบริเ วณดัง กล่าว มีวิธีใดที ่จ ะท าให้
ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุด รวมทั้งโครงการจัดสรรเพื่ออยู่อาศัยที่เกิดขึ้นในบริเวณดังกล่าวเกิดขึ้น
ก่อนหรื อหลังที่ ได้กาหนดแนวถนนโครงการสาย ข ๕ ที่ได้ย้ายแนวมาจากผังฉบับเดิม และได้รับการอนุญาต
จัดสรรที่ดินตามกฎหมายแล้วหรือไม่
/-เจ้าหน้าที่...

- ๒๑ เจ้า หน้า ที ่ผู ้ว างผัง เจ้า หน้า ที ่อ งค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ ่น และเจ้า หน้า ที่
สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี ร่วมชี้แจงข้อมูลสรุปได้ดังนี้
สาเหตุของการขยับ แนวถนน เนื่องจากได้มีก ารก่อสร้างสะพานบริเ วณดัง กล่า ว
เสร็จ เรีย บร้อ ยแล้ว ท าให้ก ารคมนาคมขนส่ง ด้า นทิศ เหนือ และด้านทิศ ใต้เ ชื่อ มต่อ กัน บริเ วณที ่เ ป็น
พื้น ที่พ าณิชยกรรม จึงมี การจราจรหนาแน่นและติดขัด ประกอบกั บพื้นที่ บริเ วณดัง กล่าวอยู่ติดริม แม่ น้า
จะมีปัญหาเรื่องน้ากัดเซาะแนวตลิ่ง และแผ่นดินทรุด
- ในช่วงการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ยังไม่มีโครงการจัดสรรเพื่ออยู่อาศัย
เสนอมา แต่เมื่อปิดประกาศ ๙๐ วัน ผู้พัฒนาโครงการจึงได้ยื่นคาร้องขอยกเลิกแนวถนนโครงการสาย ข ๕
เนื่องจากเห็นว่า ถนนดังกล่าวเป็นถนนบังคับแบบยืดหยุ่นไม่ใช่ถนนบังคับแบบเข้มงวด และมีผลกระทบกับ
โครงการจัดสรรเพื่ออยู่อาศัยดังกล่าวที่ได้ดาเนินการ รวมทั้งมีทางสาธารณะอื่นให้สัญจรอยู่แล้ว
สาหรับเรื่องการขออนุญาตจัดสรรที่ดินตามกฎหมาย เจ้าของโครงการยังไม่เ คยมา
ขอตรวจสอบที่ดิน จึงไม่ทราบว่าได้รับการอนุญาตจัดสรรที่ดินแล้วหรือไม่
หากจะปรับแนวถนนใหม่ จะต้องนาร่างผังเมืองรวมเมืองจันทบุรี เฉพาะบริเ วณนี้
ไปปิดประกาศ ๙๐ วัน อีกครั้ง เนื่องจากการปรับแนวถนนจะมีผู้ได้รับผลกระทบรายใหม่อีก
คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแล้ว เห็นว่า เพื่อให้การพิจารณาคาร้องดังกล่าวเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อ ย และให้เ กิดประโยชน์กับ ประชาชนโดยส่วนรวม จึง ขอให้ องค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตผัง เมืองรวมเมืองจันทบุรี ร่วมกับสานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี ไปหาข้อมูลเพิ่มเติม
กรณีโครงการจัดสรรเพื่ ออยู่อาศัยบริเวณคาร้องว่า ได้รับ การจัดสรรที่ดินตามกฎหมายหรือไม่ รวมทั้ งให้
หาแนวทางในการปรับแนวถนนให้ป ระชาชนได้รับ ผลกระทบน้อยที่ สุด ตามที่ ค ณะกรรมการผัง เมื องได้มี
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ แล้วนามาเสนอคณะกรรมการผังเมืองพิจารณาอีกครั้ง
มติที่ประชุม

คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแล้ว เห็นควรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตผังเมืองรวมเมืองจันทบุรี ร่วมกับสานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี
ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมกรณีโ ครงการจัดสรรเพื่ออยู่อาศัย บริเวณคาร้องว่า ได้รับ
การจัดสรรที่ดินตามกฎหมายหรือไม่ รวมทั้งให้หาแนวทางในการปรับแนวถนน
ให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุด ตามที่คณะกรรมการผังเมืองได้มีข้ อสังเกต
และข้อเสนอแนะ แล้วนามาเสนอคณะกรรมการผังเมืองพิจารณาอีกครั้ง

เรื่องที่ ๒ แนวถนนโครงการสาย ค ๖ ขนาดเขตทาง ๒๐ เมตร บริเวณหมายเลข ๑.๒๑
ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง)
ผู้ร้อง จานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ได้แก่ นายชุมพร ตั้งรัตนาวลี
ประเด็นคาร้อง ขอยกเลิกแนวถนนโครงการสาย ค ๖ เนื่องจากถนนโครงการผังเมือง
สาย ค ๖ ได้พาดผ่านเข้าไปในเขตที่ดิน และในอนาคตมีแนวถนนที่จะก่อสร้างเลียบโครงการคลองผันน้า
บรรเทาอุทกภัยของกรมชลประทานในบริเวณใกล้เคียง จึงควรปรับแนวถนนให้สอดคล้องกัน
/-ข้อเท็จจริง...

- ๒๒ ข้อเท็จจริง จากการตรวจสอบพบว่า
๑. ถนนสาย ค ๖ เป็ น ถนนเดิ ม ก าหนดให้ ข ยายเขตทางและถนนโครงการก าหนด
ให้ก่ อสร้ างใหม่ ท าหน้าที่ เ ป็นถนนสายหลัก เชื่อมต่อ ระหว่างถนนโครงการสาย ค ๖ (ถนนจัน ทนิมิ ต ๕)
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๕๐ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๕๔ (ถนนตรีรัตน์) ท าหน้าที่ ร่วมกั บ
ถนนสาย ค ๕ เป็นถนนวงแหวนด้านทิศเหนือของชุมชน
๒. ถนนสาย ค ๖ เป็นถนนที่รองรับการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย
(สีเ หลือง) ที่ดินประเภทที่ อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง (สีส้ม ) ที่ ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัย
หนาแน่นมาก (สีแดง) และที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา (สีเขียวมะกอก)
๓. ถนนสาย ค ๖ บริเวณดังกล่าวปรากฏครั้งแรกในผัง ฯ เนื่องมาจากการปรับปรุง ผัง
ให้สอดคล้องกับโครงการคลองผันน้าบรรเทาอุทกภัยของกรมชลประทาน
๔. ปัจจุบันแนวสายทางบริเวณผู้ร้องและใกล้เคียงยังเป็นที่โล่งว่าง
ผลการพิจารณาคาร้อง
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองจันทบุรี คณะกรรมการพิจารณาด้า นผังเมืองของ
กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคาร้องฯ มีความเห็นสอดคล้องกัน
เห็นควรยกคาร้อง โดยให้คงถนนโครงการสาย ค ๖ ขนาดเขตทาง ๒๐ เมตร ไว้ตามแผนผังโครงการคมนาคม
และขนส่ง ตามที่ร่างผังเมืองรวมกาหนด เนื่องจาก
๑. เป็ นถนนสายหลั ก ที่ เ ชื่ อมโยงโครงข่ ายคมนาคมและขนส่ ง ในเขตเมื องให้ ส มบู ร ณ์
โดยเชื่อมระหว่างถนนโครงการสาย ค ๔ (ถนนจันทนิมิ ต ๕) กั บ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๕๐ และ
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๕๔ (ถนนตรีรัตน์)
๒. ถนนสาย ค ๖ เป็นถนนที่รองรับการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย
(สีเหลือง) บริเวณหมายเลข ๑.๑๑ , ๑.๑๒ และ ๑.๒๑ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง (สีส้ม)
บริเวณหมายเลข ๒.๑๑ ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก (สีแดง) บริเวณหมายเลข ๓.๑๗
และที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา (สีเขียวมะกอก) บริเวณหมายเลข ๙.๖
๓. เป็นถนนสายหลักที่ทาหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งของถนนวงแหวนด้านทิศเหนือของชุมชน
๔. เป็นถนนสายหลักที่รองรับการจราจรของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี ซึ่งจะมี
ปริมาณจราจรหนาแน่นตามความเจริญของเมือง
๕. ผู้ ร้ อ งที่ มี ที่ ดิ น และหรื อ อาคารและหรื อ ที่ พั ก อาศั ย อยู่ ใ นแนวเขตถนนโครงการ
ยังสามารถใช้เป็นที่ทากินหรืออยู่อาศัยได้ต่อไป โดยไม่ต้องรื้อถอนอาคาร สิ่งปลูกสร้างจนกว่าจะมีการเวนคืน
ที่ดินและอาคารเพื่อก่อสร้างถนนโครงการ
จึงเสนอคณะกรรมการผังเมืองเพื่อโปรดพิจารณา
คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแล้ว สั่งให้ยกคาร้อง โดยให้คงถนนโครงการสาย ค ๖
ขนาดเขตทาง ๒๐ เมตร ไว้ตามแผนผังโครงการคมนาคมและขนส่ง ตามที่ร่างผังเมืองรวมกาหนด ตามมติ
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองจันทบุรี คณะกรรมการพิจารณาด้านผังเมืองของกรมโยธาธิการและผังเมือง และ
คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคาร้องฯ
/-มติที่ประชุม...

- ๒๓ มติที่ประชุม

คณะกรรมการผังเมืองสั่งให้ยกคาร้อง โดยให้คงถนนโครงการสาย ค ๖ ขนาดเขตทาง
๒๐ เมตร ไว้ตามแผนผังโครงการคมนาคมและขนส่ง ตามที่ร่างผังเมืองรวมกาหนด
ตามมติคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองจันทบุรี คณะกรรมการพิจารณาด้านผังเมือง
ของกรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคาร้องฯ
คาร้องด้านข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน จานวน ๒๔ ฉบับ ๒๐ ราย ๕ ประเด็นหลัก

๑๒ เรื่อง
ประเด็นหลักที่ ๑ (จานวน ๓ เรื่อง)
เรื่องที่ ๑ บริเวณหมายเลข ๑.๒๑ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง)
ผู้ร้อง จานวน ๒ ฉบับ ๒ ราย ได้แก่ นายเฉลิมพล เอครพานิช และบริษัท อิมเมจิ้น เฮ้าส์ จากัด
ประเด็นคาร้อง ขอยกเลิ ก ข้อ ก าหนดข้ อ ๗ ที่ ดิ น ประเภทที่ อ ยู่ อาศั ย หนาแน่น น้ อ ย
(สีเหลือง) ที่ดินประเภทนี้ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๗) การอยู่อาศัยประเภทอาคารขนาดใหญ่
(๘) การอยู่อาศัยประเภทห้องชุด อาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยู่อาศัยรวม
(๙) การประกอบพาณิชยกรรมหรืออุตสาหกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่
เนื่องจากบริเวณที่ดินอยู่ในเขตชุมชนเมือง และมีศักยภาพที่จะเป็นชุมชนเมือง เพราะอยู่ใกล้โรงแรมดิโอวี
โรงพยาบาลสิริเวช สานักงานเทศบาลเมืองจันทนิมิต ย่านถนนตรีรัตน์ ซึ่งเป็นเส้นทางเศรษฐกิจ รวมถึง
ผู้ร้องมีโครงการจัดสรรที่ดินแล้ว และประสงค์ก่อสร้างอาคารสูง เพื่อรองรับ ความเจริญ เติบ โตของเมือง
ที่เป็นย่านเศรษฐกิจการค้า มีนักท่องเที่ยวและนักลงทุนเข้ามาประกอบกิจการมากมาย
ข้อเท็จจริง จากการตรวจสอบพบว่า
๑. พื้นที่ตามคาร้อง ยังเป็นพื้นที่โล่งว่างสภาพพื้นที่เป็นที่ลุ่ม น้าท่วมถึง บริเวณใกล้เคียง
มีร้านค้าและอาคารพาณิชย์เกาะตัวตามถนนสายหลัก
๒. บริเวณที่ดินตามคาร้องเป็นเส้นทางข้ามเมืองตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๕๐
จากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓
๓. ผู้ ร้ อ งมี โ ครงการจั ด สรรที่ ดิ น แล้ ว และประสงค์ ก่ อ สร้ า งอาคารสู ง เพื่ อ รองรั บ
การเจริญเติบโตของเมืองในบริเวณย่านเศรษฐกิจการค้า
ผลการพิจารณาคาร้อง
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองจันทบุรี คณะกรรมการพิจารณาด้า นผังเมืองของ
กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคาร้องฯ มีความเห็นสอดคล้องกัน
เห็นควรยกคาร้อง โดยให้คงข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเ หลือง)
บริเวณหมายเลข ๑.๒๑ ไว้ตามที่ร่างผังเมืองรวมกาหนด เนื่องจาก
๑. วัตถุป ระสงค์ของการกาหนดข้อก าหนดการใช้ป ระโยชน์ที่ดินประเภทที่อ ยู่อาศัย
หนาแน่นน้อย (สีเหลือง) เพื่อการอยู่อาศัยชั้นดี ประเภทบ้านเดี่ยว และบ้านแฝดเป็นส่วนใหญ่
๒. ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) มีข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
/-๓. ในอนาคต...

- ๒๔ ๓. ในอนาคตหากชุมชนมีการขยายตัวเจริญเติบโต และประชากรมีความหนาแน่นมากขึ้น
ก็สามารถขอเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้
๔. ร่างผังเมืองรวมได้กาหนดพื้นที่ย่านที่อยู่อาศัยและย่านพาณิชยกรรมไว้อย่างเหมาะสมแล้ว
๕. กิจการที่ดาเนินการมาก่อนกฎหมายผังเมืองใช้บังคับ หรือได้รับอนุญาตให้ดาเนินการ
ตามข้อกาหนดของกฎกระทรวงฉบับเดิม แม้ข้อกาหนดกฎกระทรวงฉบับใหม่จะห้ามดาเนินการก็ยังสามารถ
ดาเนินการต่อไปได้ ตามมาตรา ๒๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘
จึงเสนอคณะกรรมการผังเมืองเพื่อโปรดพิจารณา
คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแล้ว สั่งให้ยกคาร้อง โดยให้คงข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) บริเวณหมายเลข ๑.๒๑ ไว้ตามที่ร่างผังเมืองรวมกาหนด ตามมติ
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองจันทบุรี คณะกรรมการพิจารณาด้านผังเมืองของกรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคาร้องฯ
มติที่ประชุม

คณะกรรมการผังเมืองสั่งให้ยกคาร้อง โดยให้คงข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) บริเวณหมายเลข ๑.๒๑ ไว้ตามที่
ร่างผังเมืองรวมกาหนด ตามมติคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองจันทบุรี
คณะกรรมการพิจารณาด้านผังเมืองของกรมโยธาธิการและผังเมือง และ
คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคาร้องฯ
เรื่องที่ ๒ บริเวณหมายเลข ๑.๒๕ และ ๑.๒๖ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย

(สีเหลือง)
ผู้ร้อง จานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ได้แก่ นางลดาวัลย์ เอครพานิช
ประเด็นคาร้อง ขอยกเลิ ก ข้อ ก าหนดข้ อ ๗ ที่ ดิ น ประเภทที่ อ ยู่ อาศั ย หนาแน่น น้ อ ย
(สีเหลือง) ที่ดินประเภทนี้ห้ามการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๗) การอยู่อาศัยประเภทอาคารขนาดใหญ่
(๘) การอยู่อาศัยประเภทห้องชุด อาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยู่อาศัยรวม
(๙) การประกอบพาณิชยกรรมหรืออุตสาหกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่
เนื่องจากบริเวณที่ดินอยู่ในย่านชุมชนเมือง มีโรงแรมดิโอวี โรงพยาบาลสิริเวช ใกล้ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน
ติด ถนนตรีร ัต น์ และถนนญาณวิโ รจน์ เป็น ที ่ด ิน ที ่ม ีศัก ยภาพในการพัฒ นาเพื ่อ การพาณิช ย์ และ
การขยายตัวในอนาคต
ข้อเท็จจริง จากการตรวจสอบพบว่า
๑. พื้นที่ตามคาร้องส่วนใหญ่บริเวณนี้ยังเป็นพื้นที่ว่าง ที่มีอาคารพักอาศัยไม่มากนัก
๒. บริ เ วณดัง กล่ า วอยู่ใ นย่า นชุม ชนเมื อ ง อยู่ใ กล้โ รงแรมดิโ อวี โรงพยาบาลสิ ริเ วช
ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ย่านถนนตรีรัตน์ และถนนญาณวิโรจน์ ซึ่งเป็นเส้นทางเศรษฐกิจการค้าของเมืองจันทบุรี
/-ผลการพิจารณา...

- ๒๕ ผลการพิจารณาคาร้อง
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองจันทบุรี คณะกรรมการพิจารณาด้า นผังเมืองของ
กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคาร้องฯ มีความเห็นสอดคล้องกัน
เห็นควรยกคาร้อง โดยให้คงข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเ หลือง)
บริเวณหมายเลข ๑.๒๕ และ ๑.๒๖ ไว้ตามที่ร่างผังเมืองรวมกาหนด เนื่องจาก
๑. วัตถุป ระสงค์ของการกาหนดข้อก าหนดการใช้ป ระโยชน์ที่ดินประเภทที่อ ยู่อาศัย
หนาแน่นน้อย (สีเหลือง) เพื่อการอยู่อาศัยชั้นดี ประเภทบ้านเดี่ยว และบ้านแฝดเป็นส่วนใหญ่
๒. ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) มีข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
๓. ในอนาคตหากชุมชนมีการขยายตัวเจริญเติบโต และประชากรมีความหนาแน่นมากขึ้น
ก็สามารถขอเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้
๔. ร่างผังเมืองรวมได้กาหนดพื้นที่ย่านที่อยู่อาศัยและย่านพาณิชยกรรมไว้อย่างเหมาะสมแล้ว
๕. กิจการที่ดาเนินการมาก่อนกฎหมายผังเมืองใช้บังคับ หรือได้รับอนุญาตให้ดาเนินการ
ตามข้อกาหนดของกฎกระทรวงฉบับเดิม แม้ข้อกาหนดกฎกระทรวงฉบับใหม่จะห้ามดาเนินการก็ยังสามารถ
ดาเนินการต่อไปได้ ตามมาตรา ๒๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘
จึงเสนอคณะกรรมการผังเมืองเพื่อโปรดพิจารณา
คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแล้ว สั่งให้ยกคาร้อง โดยให้คงข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อ ย (สีเ หลือง) บริเ วณหมายเลข ๑.๒๕ และ ๑.๒๖ ไว้ตามที่ร่างผังเมืองรวม
ก าหนด ตามมติค ณะที ่ป รึก ษาผัง เมือ งรวมเมือ งจัน ทบุร ี คณะกรรมการพิจ ารณาด้า นผัง เมือ ง
ของกรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคาร้องฯ
มติที่ประชุม

คณะกรรมการผังเมืองสั่งให้ยกคาร้อง โดยให้คงข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) บริเวณหมายเลข ๑.๒๕ และ ๑.๒๖
ไว้ตามที่ร่างผังเมืองรวมกาหนด ตามมติคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองจันทบุรี
คณะกรรมการพิจารณาด้านผังเมืองของกรมโยธาธิการและผังเมือง และ
คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคาร้องฯ
เรื่องที่ ๓ บริเวณหมายเลข ๑.๒๘ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง)
ผู้ร้อง จานวน ๓ ฉบับ ๔ ราย ได้แก่
๑. นายสุชาติ สฤษดิชัยนันทา
๒. นายสุไชย อัศวปัญญากุล และนางมยุรี สฤษดิชัยนันทา
๓. นายประเสริฐ วังศิริไพศาล

ประเด็นคาร้อง ขอยกเลิ ก ข้อ ก าหนดข้ อ ๗ ที่ ดิ น ประเภทที่ อ ยู่ อาศั ย หนาแน่น น้ อ ย
(สีเหลือง) ที่ดินประเภทนี้ห้ามการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
/-(๗) การอยู่อาศัย...

- ๒๖ (๗) การอยู่อาศัยประเภทอาคารขนาดใหญ่
(๘) การอยู่อาศัยประเภทห้องชุด อาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยู่อาศัยรวม
(๙) การประกอบพาณิชยกรรมหรืออุตสาหกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่
เนื่อ งจากเป็น พื ้น ที ่ย่า นเศรษฐกิจ การค้า ของเมือ ง มีห ้า งสรรพสิน ค้า โรบิน สัน และร้า นค้า มากมาย
มีประชาชนและนักท่องเที่ยวมาใช้บริการจานวนมาก และผู้ร้องมีโครงการสร้างโรงแรม สร้างที่พักอาศัยรวม
ในบริเวณนี้
ข้อเท็จจริง จากการตรวจสอบพบว่า
๑. บริ เ วณค าร้ อ งอยู่ ใ นย่ า นชุ ม ชนเมื อ ง อยู่ ใ กล้ โ รงแรมดิ โ อวี โรงพยาบาลสิ ริ เ วช
ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ย่านถนนตรีรัตน์ และถนนญาณวิโรจน์ ซึ่งเป็นเส้นทางเศรษฐกิจการค้าของเมืองจันทบุรี
๒. พื้นที่ส่วนใหญ่ทางด้านใต้ของบริเวณหมายเลข ๑.๒๘ ยังเป็นพื้นที่ว่างที่มีอาคารพักอาศัย
ร้านค้าอยู่เบาบาง และผู้ร้องมีโครงการสร้างโรงแรมและสร้างที่พักอาศัยรวมในบริเวณพื้นที่คาร้อง
ผลการพิจารณาคาร้อง
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองจันทบุรี คณะกรรมการพิจารณาด้า นผังเมืองของ
กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคาร้องฯ มีความเห็นสอดคล้องกัน
เห็นควรยกคาร้อง โดยให้คงข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ ดินประเภทที่ อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเ หลือง)
บริเวณหมายเลข ๑.๒๘ ไว้ตามที่ร่างผังเมืองรวมกาหนด เนื่องจาก
๑. วัตถุป ระสงค์ของการกาหนดข้อก าหนดการใช้ป ระโยชน์ที่ดินประเภทที่อ ยู่อาศัย
หนาแน่นน้อย (สีเหลือง) เพื่อการอยู่อาศัยชั้นดี ประเภทบ้านเดี่ยว และบ้านแฝดเป็นส่วนใหญ่
๒. ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) มีข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
๓. ในอนาคตหากชุมชนมีการขยายตัวเจริญเติบโต และประชากรมีความหนาแน่นมากขึ้น
ก็สามารถขอเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้
๔. ร่างผังเมืองรวมได้กาหนดพื้นที่ย่านที่อยู่อาศัยและย่านพาณิชยกรรมไว้อย่างเหมาะสมแล้ว
๕. กิจการที่ดาเนินการมาก่อนกฎหมายผังเมืองใช้บังคับ หรือได้รับอนุญาตให้ดาเนินการ
ตามข้อกาหนดของกฎกระทรวงฉบับเดิม แม้ข้อกาหนดกฎกระทรวงฉบับใหม่จะห้ามดาเนินการก็ยังสามารถ
ดาเนินการต่อไปได้ ตามมาตรา ๒๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘
จึงเสนอคณะกรรมการผังเมืองเพื่อโปรดพิจารณา
คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแล้ว สั่งให้ยกคาร้อง โดยให้คงข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) บริเวณหมายเลข ๑.๒๘ ไว้ตามที่ร่างผังเมืองรวมกาหนด ตามมติ
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองจันทบุรี คณะกรรมการพิจารณาด้านผังเมืองของกรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคาร้องฯ
มติที่ประชุม

คณะกรรมการผังเมืองสั่งให้ยกคาร้อง โดยให้คงข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) บริเวณหมายเลข ๑.๒๘ ไว้ตามที่
ร่างผังเมืองรวมกาหนด ตามมติคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองจันทบุรี
คณะกรรมการพิจารณาด้านผังเมืองของกรมโยธาธิการและผังเมือง และ
คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคาร้องฯ
/-ประเด็น...

- ๒๗ ประเด็นหลักที่ ๒ (จานวน ๑ เรื่อง)
เรื่องที่ ๑ บริเวณหมายเลข ๒.๑๖ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง (สีส้ม)
ผู้ร้อง จานวน ๒ ฉบับ ๓ ราย ได้แก่
๑. นายชาญยุทธ คงคติกาจร และนายชาญชัย คงคติกาจร
๒. นายสมนึก มุ่งชูเกียรติสกุล
ประเด็นคาร้อง ขอยกเลิกข้อกาหนดข้อ ๘ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง
(สีส้ม) ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๗) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่พิเศษ
เนื่องจากผู้ร้องมีโครงการก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรม หรือโรงแรม และข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทหนาแน่นปานกลาง (สีส้ม) ของผังเมืองรวมเมืองจันทบุรีฉบับเดิมไม่มีข้อห้ามการก่อสร้างอาคาร
ขนาดใหญ่พิเศษ
ข้อเท็จจริง จากการตรวจสอบพบว่า
๑. บริเวณพื้นที่ติดกับห้างบิ๊กซี ร้านค้า อาคารพาณิชย์และที่อยู่อาศัยเกิดขึ้น
๒. ถนนที ่ส ามารถเข้า ถึง พื ้น ที ่ค าร้อ ง คือ ทางหลวงแผ่น ดิน หมายเลข ๓๔๙๓
(ถนนตากสิน)
๓. ข้อ ๘ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง (สีส้ม) ที่ดินประเภทนี้ห้ามการใช้
ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๗) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่พิเศษ
๔. ผู้ร้องมีโครงการสร้างอาคารพาณิชยกรรม หรือโรงแรมในบริเวณพื้นที่คาร้อง
๕. ข้อกาหนดเดิม ของที่ดินประเภทที่ อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง (สีส้ม) ไม่มีข้อห้าม
การก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่พิเศษ
ผลการพิจารณาคาร้อง
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองจันทบุรี คณะกรรมการพิจารณาด้า นผังเมืองของ
กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคาร้องฯ มีความเห็นสอดคล้องกัน
เห็นควรยกคาร้อง โดยให้คงข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง (สีส้ม )
บริเวณหมายเลข ๒.๑๖ ไว้ตามที่ร่างผังเมืองรวมกาหนด เนื่องจาก
๑. วัตถุป ระสงค์ของการกาหนดข้อก าหนดการใช้ป ระโยชน์ที่ดินประเภทที่อ ยู่อาศัย
หนาแน่นปานกลาง (สีส้ม) เพื่อการอยู่อาศัยที่มีความหนาแน่นปานกลาง
๒. ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง (สีส้ม) มีข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการอื่นให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละยี่สิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
๓. ในอนาคตหากชุมชนมีการขยายตัวเจริญเติบโต และประชากรมีความหนาแน่นมากขึ้น
ก็สามารถขอเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้
๔. ร่างผังเมืองรวมได้กาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินย่านชุมชนที่อยู่อาศัยและย่านพาณิชยกรรม
ไว้อย่างเหมาะสมแล้ว
๕. ถนนที่ เ ข้ า ถึง พื้ น ที่ บ ริ เ วณค าร้ อ งมี ค วามคั บ แคบ หากมี อ าคารขนาดใหญ่ พิ เ ศษ
จะมีปัญหาการจราจร
/-๖. กิจการ...

- ๒๘ ๖. กิจการที่ดาเนินการมาก่อนกฎหมายผังเมืองใช้บังคับ หรือได้รับอนุญาตให้ดาเนินการ
ตามข้อกาหนดของกฎกระทรวงฉบับเดิม แม้ข้อกาหนดกฎกระทรวงฉบับใหม่จะห้ามดาเนินการก็ยังสามารถ
ดาเนินการต่อไปได้ ตามมาตรา ๒๗ วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘
จึงเสนอคณะกรรมการผังเมืองเพื่อโปรดพิจารณา
คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแล้ว สั่งให้ยกคาร้อง โดยให้คงข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทที่อ ยู่อ าศัยหนาแน่น ปานกลาง (สีส ้ม ) บริเ วณหมายเลข ๒.๑๖ ไว้ตามที่ร่างผัง เมืองรวมก าหนด
ตามมติคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองจันทบุรี คณะกรรมการพิจารณาด้านผังเมืองของกรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคาร้องฯ
มติที่ประชุม

คณะกรรมการผังเมืองสั่งให้ยกคาร้อง โดยให้คงข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง (สีส้ม) บริเวณหมายเลข ๒.๑๖ ไว้ตามที่
ร่างผังเมืองรวมกาหนด ตามมติคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองจันทบุรี
คณะกรรมการพิจารณาด้านผังเมืองของกรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคาร้องฯ

ประเด็นหลักที่ ๓ (จานวน ๒ เรื่อง)
เรื่องที่ ๑ บริเวณหมายเลข ๖.๔ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
ผู้ร้อง จานวน ๒ ฉบับ ๒ ราย ได้แก่ นางสาวบุษยา กฤตยารัตน์ และนางชลนรี พิทกั ษ์พงษ์
ประเด็นคาร้อง ขอยกเลิก ข้อก าหนด ข้ อ ๑๒ ที่ ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว) ที่ดินประเภทนี้ ห้ามการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
เนื่องจากผู้ร้องมีโครงการจะพัฒนาที่ดินเพื่อก่อสร้างโรงแรม และรีสอร์ท
ข้อเท็จจริง จากการตรวจสอบพบว่า
๑. ที่ดินบริเวณดังกล่าวอยู่ใกล้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๖ (ถนนรักศักดิ์ชมูล)
๒. พื้ นที่ ตามคาร้อ งอยู่ด้ านหลั งชุ มชนที่ เกาะตัวตามแนวถนน ส่ วนใหญ่เ ป็นพื้นที่ โ ล่ ง
และสวนผลไม้
๓. ข้อ ๑๒ ที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เ ขี ยว) ที่ ดิน ประเภทนี้ ห้ า มใช้
ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
๔. ผู้ร้องมีโครงการจะพัฒนาที่ดินเพื่อก่อสร้างโรงแรมและรีสอร์ท
ผลการพิจารณาคาร้อง
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองจันทบุรี คณะกรรมการพิจารณาด้า นผังเมืองของ
กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคาร้องฯ มีความเห็นสอดคล้องกัน
เห็นควรยกคาร้อง โดยให้คงข้อ กาหนดการใช้ป ระโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเ ขียว)
บริเวณหมายเลข ๖.๔ ไว้ตามที่ร่างผังเมืองรวมกาหนด เนื่องจาก
/-๑. วัตถุประสงค์...

- ๒๙ ๑. วัตถุป ระสงค์ของการก าหนดข้ อก าหนดการใช้ ประโยชน์ ที่ ดิน ประเภทชนบทและ
เกษตรกรรม (สีเ ขียว) เพื่อเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม สถาบันราชการ การสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่
๒. ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรมเป็นพื้นที่เกษตรกรรมที่อุดมสมบูรณ์ ซึ่งมีคุณค่า
ควรแก่การรักษาและอนุรักษ์ไว้ก่อน
๓. บริเวณพื้นที่คาร้องยังมีบริการโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ไม่เพียงพอที่จะรองรับการพัฒนาเป็นย่านชุมชนที่อยู่อาศัยและย่านพาณิชยกรรม
๔. ผังเมืองรวมได้กาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินย่านชุมชนที่อยู่อาศัยและย่านพาณิชยกรรม
ไว้อย่างเพียงพอและเหมาะสมแล้ว
๕. กิจการที่ดาเนินการมาก่อนกฎหมายผังเมืองใช้บังคับ หรือได้รับอนุญาตให้ดาเนิ นการ
ตามข้อกาหนดของกฎกระทรวงฉบับเดิม แม้ข้อกาหนดกฎกระทรวงฉบับใหม่จะห้ามดาเนินการก็ยังสามารถ
ดาเนินการต่อไปได้ ตามมาตรา ๒๗ วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘
จึงเสนอคณะกรรมการผังเมืองเพื่อโปรดพิจารณา
คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแล้ว สั่งให้ยกคาร้อง โดยให้คงข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเ ขีย ว) บริเ วณหมายเลข ๖.๔ ไว้ ต ามที่ ร่ า งผั ง เมื อ งรวมก าหนด
ตามมติคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองจันทบุรี คณะกรรมการพิจารณาด้านผังเมืองของกรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคาร้องฯ
มติที่ประชุม

คณะกรรมการผังเมืองสั่งให้ยกคาร้อง โดยให้คงข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๖.๔ ไว้ตามที่
ร่างผังเมืองรวมกาหนด ตามมติคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองจันทบุรี
คณะกรรมการพิจารณาด้านผังเมืองของกรมโยธาธิการและผังเมือง และ
คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคาร้องฯ
เรื่องที่ ๒ บริเวณหมายเลข ๖.๑๑ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
ผู้ร้อง จานวน ๓ ฉบับ ๓ ราย ได้แก่
๑. นางสมัย โฆษิตชัยมงคล
๒. นายสืบศักดิ์ แผ่นมา
๓. นายศิริ รุ่งศิริยืนยง

ประเด็นคาร้อง ขอยกเลิก ข้อก าหนด ข้ อ ๑๒ ที่ ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว) ที่ดินประเภทนี้ ห้ามการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
เนื่องจากที่ ดินบริเวณดังกล่าวอยู่ใกล้ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๓๔๙๓ (ถนนตากสิน) มี สภาพเป็นชุมชน
ผู้ร้องมีโครงการจะพัฒนาที่ดินเพื่อก่อสร้างโรงแรม/รีสอร์ท
/-ข้อเท็จจริง...

- ๓๐ ข้อเท็จจริง จากการตรวจสอบพบว่า
๑. พื้นที่ตามคาร้อง เป็นพื้นที่โล่งว่าง และสวนผลไม้ อยู่ใกล้ป่าชายเลน และมีโกดังเก็บสินค้า
กระจายอยู่ตามแนวถนน
๒. ถนนที่สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้ คือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๙๓ (ถนนตากสิน)
๓. ข้อ ๑๒ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ที่ดินประเภทนี้ ห้ามการใช้ประโยชน์
ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
๔. ผู้ร้องมีโครงการจะพัฒนาที่ดินเพื่อก่อสร้างโรงแรมและรีสอร์ท
ผลการพิจารณาคาร้อง
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองจันทบุรี คณะกรรมการพิจารณาด้า นผังเมืองของ
กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคาร้องฯ มีความเห็นสอดคล้องกัน
เห็นควรยกคาร้อง โดยให้คงข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ ที่ดินประเภทที่ ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๖.๑๑ ไว้ตามที่ร่างผังเมืองรวมกาหนด เนื่องจาก
๑. วัตถุป ระสงค์ของการก าหนดข้ อก าหนดการใช้ ประโยชน์ ที่ ดิน ประเภทชนบทและ
เกษตรกรรม (สีเ ขียว) เพื่อเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม สถาบันราชการ การสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่
๒. ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรมเป็นพื้นที่เกษตรกรรมที่อุดมสมบูรณ์ ซึ่งมีคุณค่า
ควรแก่การรักษาและอนุรักษ์ไว้ก่อน
๓. บริเวณพื้นที่คาร้องยังมีบริการโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ไม่เพียงพอที่จะรองรับการพัฒนาเป็นย่านชุมชนที่อยู่อาศัยและย่านพาณิชยกรรม
๔. ผังเมืองรวมได้กาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินย่านชุมชนที่อยู่อาศัยและย่านพาณิชยกรรม
ไว้อย่างเพียงพอและเหมาะสมแล้ว
๕. กิ จ การที่ ด าเนิ น การมาก่ อ นกฎหมายผั ง เมื อ งใช้ บั ง คั บ หรื อ ได้ รั บ อนุ ญ าตให้
ดาเนินการตามข้อกาหนดของกฎกระทรวงฉบับเดิม แม้ข้อกาหนดกฎกระทรวงฉบับใหม่จะห้ามดาเนินการ
ก็ยังสามารถดาเนินการต่อไปได้ ตามมาตรา ๒๗ วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘
จึงเสนอคณะกรรมการผังเมืองเพื่อโปรดพิจารณา
คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแล้ว สั่งให้ยกคาร้อง โดยให้คงข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเ ขีย ว) บริเ วณหมายเลข ๖.๑๑ ไว้ตามที่ ร่างผัง เมื อ งรวมก าหนด
ตามมติคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองจันทบุรี คณะกรรมการพิจารณาด้านผังเมืองของกรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคาร้องฯ
มติที่ประชุม

คณะกรรมการผังเมืองสั่งให้ยกคาร้อง โดยให้คงข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๖.๑๑ ไว้ตามที่
ร่างผังเมืองรวมกาหนด ตามมติคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองจันทบุรี
คณะกรรมการพิจารณาด้านผังเมืองของกรมโยธาธิการและผังเมือง และ
คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคาร้องฯ
/-ประเด็น...

- ๓๑ ประเด็นหลักที่ ๔ (จานวน ๓ เรื่อง)
เรื่องที่ ๑ บริเวณหมายเลข ๑.๒๕ และ ๑.๒๖ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย
(สีเหลือง)
ผู้ร้อง จานวน ๓ ฉบับ ๓ ราย ได้แก่
๑. นางลดาวัลย์ เอครพาณิช
๒. นางสาวสมศรี แซ่อึ้ง
๓. นายเฉลิมพล เอครพานิช ได้รับมอบอานาจจาก นางพัชรินทร์ จันทรประสิทธิ์
ประเด็นคาร้อง ขอยกเลิกข้อกาหนด ข้อ ๗ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง)
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งคลองขี้หนอน ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของคลองขี้หนอน
ไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้าหรือการสาธารณูป โภค เนื่องจาก
คลองขี้ ห นอนไหลผ่ า นที่ ดิ น ของผู้ ร้ อ ง ซึ่ ง เป็ น ที่ ส่ ว นบุ ค คล และไม่ ไ ด้ เ ป็ น คลองสาธารณประโยชน์
การกาหนดให้มีที่ว่างตามแนวขนานคลองขี้หนอนระยะไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร จึงถือว่า เป็นการรอนสิท ธิ
ของประชาชน
ข้อเท็จจริง จากการตรวจสอบพบว่า
๑. ปัจจุบันสภาพพื้นที่มีคลองพาดผ่านกลางที่ดินของผู้ร้อง
๒. จากการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับคลองขี้หนอน ปรากฏว่า แนวคลองขี้หนอนเดิม
เป็นคลองตัน ที่สิ้นสุดอยู่ด้านทิศเหนือของที่ดินของผู้ร้อง และด้านทิศใต้ของที่ดินของผู้ร้องเป็นคลองสาขา
ของคลองนารายณ์
๓. ผู้ร้อ งชี้แ จงว่ าในอดี ตสภาพของพื้นที่ บ ริ เ วณคาร้ องเป็น เพีย งแค่ ล ารางน้าเล็ก ๆ
ซึ่ง เกิด ขึ้น จากการพัฒ นาที ่ดิน มีก ารขุด คลองเพื่อ ชัก น้าเข้า มาในการทาสวน เมื ่อ เกิด น้าท่ว มใหญ่
ผู้ว่า ราชการจั ง หวัด จันทบุรี ในสมั ยนั้น ได้ ขอขุดคลองเชื่อมเพื่ อระบายน้ า โดยเชื่อ มคลองขี้ห นอนกั บ
คลองสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ที่ไปเชื่อมต่อกับคลองนารายณ์ และคลองสระบาป แต่ส ภาพความเป็นจริง
ในโฉนดที่ดินของผู้ร้องไม่มีแนวคลอง
ผลการพิจารณาคาร้อง (มีความเห็นต่างกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองจันทบุรี ให้ตามคาร้อง โดยยกเลิกข้อกาหนด ข้อ ๗
ที่ดิน ประเภทที่อ ยู่อ าศัย หนาแน่น น้อ ย (สีเ หลือ ง) การใช้ป ระโยชน์ที ่ดินริม ฝั่ง คลองขี้ห นอนให้มีที ่ว่า ง
ตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของคลองขี้หนอนไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร เฉพาะบริเวณโฉนดที่ดิน
เลขที่ ๓๐๐๕ เลขที่ดิน ๔๖ ของผู้ร้อง เนื่องจาก
๑. ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ไม่มีคลองขี้หนอนในบริเวณโฉนดที่ดินดังกล่าว
๒. ผู้ร้องได้เสียสละพื้นที่เพื่อให้ขุดคลองเพื่อการระบายน้า หากต้องกาหนดระยะถอยร่น
ก็จะไม่สามารถดาเนินการใช้ประโยชน์ที่ดินได้
และที่ประชุมมีข้อสังเกต ดังนี้
๑. ให้ตรวจสอบข้อมูลและแนวคลองขี้หนอนและตัดคาว่า “คลองขี้หนอน” ออกเฉพาะ
บริเวณที่ดินของผู้ร้องและเสนอให้ใช้คาว่า “ลาราง” แทน
/-๒. หาก...

- ๓๒ ๒. หากตรวจสอบแล้วพบว่า แนวคลองขี้ ห นอนที่ ก าหนดไว้ในการใช้ป ระโยชน์ที่ ดิ น
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) เป็นที่ดินของผู้ร้องรายนี้เท่านั้น ข้อกาหนดเกี่ยวกับระยะเว้นว่าง
ในการใช้ประโยชน์ที่ดินฯ ดังกล่าว อาจต้องตัดออกด้วย
คณะกรรมการพิจารณาด้านผังเมืองของกรมฯ ยกคาร้อง เนื่องจากคลองอยู่ในที่ดิน
ของเอกชน หากพิ สูจ น์ว่ าไม่ ใ ช่คลองขี้ห นอนแต่เ ป็นล ารางในที่ ของเอกชนก็ ไม่ ต้องถู ก ก าหนดให้ มี ที่ ว่า ง
ตามแนวขนานริมฝั่งตามธรรมชาติของแหล่งน้าไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตรอยู่แล้ว
คณะอนุก รรมการผัง เมือ งพิจ ารณาค าร้อ งฯ เห็น ควรยกค าร้อ ง โดยให้ค ง
ข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) บริเวณหมายเลข ๑.๒๕ และ ๑.๒๖
เกี่ ยวกั บการก าหนดให้มี ที่ ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของคลองขี้หนอนไม่ น้อยกว่า ๑๕ เมตร
ไว้ตามที่ร่างผังเมืองรวมกาหนด เนื่องจาก
๑. วัตถุป ระสงค์ในการก าหนดระยะเว้นว่างตามแนวขนานริมฝั่ง ตามสภาพธรรมชาติ
ของคลองขี้หนอนเพื่อประโยชน์ในการระบายน้า การดูแลรักษาแหล่งน้า รวมถึงการขุดลอกแหล่งน้าด้วย
๒. การเขียนชื่อคลองขี้ห นอนก ากั บแนวคลองขี้ห นอนคลาดเคลื่อนไปจากข้อเท็ จ จริง
โดยมีการใส่ชื่อคลองขี้หนอนกากับบริเวณแนวคลองที่ไม่ใช่คลองขี้หนอนเดิม ซึ่งควรแก้ไขให้ถูกต้อง
๓. เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า คลองที่ผ่านบริเวณที่ดินของผู้ร้องไม่ใช่คลองขี้ห นอนเดิม
ทาให้ไม่ถูกกาหนดให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแหล่งน้าไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร
๔. ผัง เมื องรวมได้ก าหนดที่ว่างตามแนวขนานริม ฝั่ง ตามสภาพธรรมชาติของแหล่ง น้า
ในบริเวณที่ดินประเภทต่างๆ ไว้อย่างเหมาะสมแล้ว
๕. กิจการที่ดาเนินการมาก่อนกฎหมายผังเมืองใช้บังคับ หรือได้รับอนุญาตให้ดาเนินการ
ตามข้อกาหนดของกฎกระทรวงฉบับเดิม แม้ข้อกาหนดกฎกระทรวงฉบับใหม่จะห้ามดาเนินการก็ยังสามารถ
ดาเนินการต่อไปได้ ตามมาตรา ๒๗ วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘
จึงเสนอคณะกรรมการผังเมืองเพื่อโปรดพิจารณา
คณะกรรมการผังเมืองมีข้ อสังเกตและข้อเสนอแนะ ควรมี การพิสูจน์ก่อนว่า ไม่มี คลอง
ขี้หนอนจริงหรือไม่ เพราะถ้าไม่มีต้องแก้ไขแผนที่และแผนผังในร่างผังเมืองรวมเมืองจันทบุรี ให้ถูกต้องต่อไป
แทนผู้อานวยการกองนิติการ (นายถวัลย์ วรรณกิจมงคล นิติกรชานาญการพิเศษ)
ชี้แจงว่า
การที ่เ ขีย นข้อ ก าหนดการใช้ป ระโยชน์ที ่ดิน โดยระบุชื ่อ คลองมีวัต ถุป ระสงค์
เพื่อประโยชน์ในการดูแลรักษาคลองดังกล่าว และไม่ต้องใช้บังคับกับคลองเล็ก ๆ
- ระบบคลองสาธารณะมี ๒ รูปแบบ คือ คลองสาธารณะที่ มีอยู่ในทะเบียน และ
คลองสาธารณะที่ไม่มีอ ยู่ในทะเบียน ส าหรับคลองสาธารณะที่ ไม่มี อยู่ในทะเบียน ซึ่งศาลได้ตัดสินให้เป็น
คลองสาธารณะก็มีเป็นจานวนมาก ดังนั้น การพิสูจน์ว่ามีคลองขี้หนอนหรือไม่ ถือเป็นอานาจในการตัดสินของศาล
การยกคาร้องของคณะอนุกรรมการผังเมืองฯ ถือว่าถูกต้องแล้ว เพราะหากพิสูจน์ได้ว่า
ไม่มีคลองขี้หนอนจริงในพื้นที่ของผู้ร้อง ผู้ร้องก็ไม่ต้องปฏิบัติตามข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินดังกล่าว
/-คณะกรรมการ...

- ๓๓ คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแล้ว สั่งให้ยกคาร้อง โดยให้คงข้อกาหนดการใช้ ประโยชน์
ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) บริเวณหมายเลข ๑.๒๕ และ ๑.๒๖ เกี่ยวกับการกาหนดให้มีที่ว่าง
ตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของคลองขี้หนอนไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร ไว้ตามที่ร่างผังเมืองรวมกาหนด
ตามมติคณะกรรมการพิจารณาด้านผังเมืองของกรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณา
คาร้องฯ
มติที่ประชุม

(สีแดง)

คณะกรรมการผังเมืองสั่งให้ยกคาร้อง โดยให้คงข้อกาหนดการใช้ ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) บริเวณหมายเลข ๑.๒๕ และ ๑.๒๖
เกี่ยวกับการกาหนดให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของคลองขี้หนอน
ไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร ไว้ตามที่ร่างผังเมืองรวมกาหนด ตามมติคณะกรรมการ
พิจารณาด้านผังเมืองของกรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมือง
พิจารณาคาร้องฯ
เรื่องที่ ๒ บริเวณหมายเลข ๓.๑๗ ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก

ผู้ร้อง จานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ได้แก่ นายปฏิภาณ เอครพานิช
ประเด็นคาร้อง ขอยกเลิกข้อกาหนด ข้อ ๙ ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัย
หนาแน่น มาก (สีแ ดง) การใช้ป ระโยชน์ที ่ด ิน ริม ฝั ่ง คลองขี ้ห นอน ให้ม ีที ่ว ่า งตามแนวขนานริม ฝั ่ง
ตามสภาพธรรมชาติของคลองขี้หนอนไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้า
หรือการสาธารณูปโภค เนื่องจากที่ดินของผู้ร้องอยู่ติดกับคลองขี้หนอน ซึ่งสภาพของคลองเดิมมีขนาดใหญ่อยู่แล้ว
และที่ดินบริเวณดังกล่าวมีราคาสูง จึงขอให้กันที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งคลอง ๓ เมตร ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร
พ.ศ. ๒๕๒๒
ข้อเท็จจริง จากการตรวจสอบพบว่า
๑. สภาพปัจจุบันมีการก่อสร้างอาคารชิดแนวคลองอยู่แล้ว
๒. ปัจจุบันคลองขี้หนอนใช้ประโยชน์เพื่อการระบายน้า
ผลการพิจารณาคาร้อง
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองจันทบุรี คณะกรรมการพิจารณาด้า นผังเมืองของ
กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคาร้องฯ มีความเห็นสอดคล้องกัน
เห็นควรยกคาร้อง โดยให้คงข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
(สีแดง) บริเ วณหมายเลข ๓.๑๗ เกี่ยวกับ การกาหนดให้มีที่ว่างตามแนวขนานริม ฝั่ง ตามสภาพธรรมชาติ
ของคลองขี้หนอนไม่น้อยกว่า ๖ เมตร ไว้ตามที่ร่างผังเมืองรวมกาหนด เนื่องจาก
๑. วัตถุป ระสงค์ในการก าหนดระยะเว้นว่างตามแนวขนานริมฝั่ง ตามสภาพธรรมชาติ
ของคลองขี้หนอนเพื่อประโยชน์ในการระบายน้า การดูแลรักษาแหล่งน้า รวมถึงการขุดลอกแหล่งน้าด้วย
๒. เพื ่อ สนับ สนุน การบริห ารจัด การแนวคลองระบายน้ าในช่ว งเวลาเกิด อุท กภัย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
/-๓. ผังเมืองรวม...

- ๓๔ ๓. ผัง เมื องรวมได้ก าหนดที่ว่างตามแนวขนานริม ฝั่ง ตามสภาพธรรมชาติของแหล่ง น้า
ในบริเวณที่ดินประเภทต่างๆ ไว้อย่างเหมาะสมแล้ว
๔. กิจการที่ดาเนินการมาก่อนกฎหมายผังเมืองใช้บังคับ หรือได้รับอนุญาตให้ดาเนินการ
ตามข้อกาหนดของกฎกระทรวงฉบับเดิม แม้ข้อกาหนดกฎกระทรวงฉบับใหม่จะห้ามดาเนินการก็ยังสามารถ
ดาเนินการต่อไปได้ ตามมาตรา ๒๗ วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘
จึงเสนอคณะกรรมการผังเมืองเพื่อโปรดพิจารณา
คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแล้ว สั่งให้ยกคาร้อง โดยให้คงข้อกาหนดการใช้ ประโยชน์
ที่ ดิ นประเภทพาณิ ช ยกรรมและที่ อ ยู่ อ าศั ย หนาแน่ น มาก (สีแ ดง) บริเ วณหมายเลข ๓.๑๗ เกี ่ย วกับ
การก าหนดให้ม ีที ่ว่า งตามแนวขนานริม ฝั่ง ตามสภาพธรรมชาติ ของคลอง ขี้ห นอนไม่ น้อยกว่า ๖ เมตร
ไว้ตามที่ร่างผังเมืองรวมกาหนด ตามมติคณะกรรมการพิจารณาด้านผังเมืองของกรมโยธาธิการและผังเมือง และ
คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคาร้องฯ
มติที่ประชุม

คณะกรรมการผังเมืองสั่งให้ยกคาร้อง โดยให้คงข้อกาหนดการใช้ ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก (สีแดง) บริเวณหมายเลข ๓.๑๗
เกี่ยวกับการกาหนดให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของคลองขี้หนอน
ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร ไว้ตามที่ร่างผังเมืองรวมกาหนด ตามมติคณะกรรมการพิจารณา
ด้านผังเมืองของกรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคาร้องฯ
เรื่องที่ ๓ บริเวณหมายเลข ๓.๒๒ ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก

(สีแดง)
ผู้ร้อง จานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ได้แก่ นางลดาวัลย์ เอครพานิช และนายเฉลิมพล เอครพานิช
ประเด็นคาร้อง ขอยกเลิกข้อกาหนด ข้อ ๙ ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัย
หนาแน่น มาก (สีแ ดง) การใช้ป ระโยชน์ที ่ด ิน ริม ฝั ่ง คลองขี ้ห นอน ให้ม ีที ่ว ่า งตามแนวขนานริม ฝั ่ง
ตามสภาพธรรมชาติของคลองขี้หนอนไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้า
หรือการสาธารณูปโภค เนื่องจากคลองขี้หนอนไหลผ่านที่ดินของผู้ร้อง ซึ่งเป็นที่ส่วนบุคคล และไม่ได้เป็น
คลองสาธารณประโยชน์ การกาหนดให้มีที่ว่างตามแนวขนานคลองขี้หนอนระยะไม่น้อยกว่า ๖ เมตร จึงถือว่า
เป็นการรอนสิทธิของประชาชน
ข้อเท็จจริง จากการตรวจสอบพบว่า
๑. ปัจจุบันสภาพพื้นที่มีคลองพาดผ่านที่ดินของผู้ร้อง
๒. จากการตรวจสอบข้อมูล เกี่ ยวกั บคลองขี้หนอน ปรากฏว่า แนวคลองขี้ห นอนเดิม
เป็นคลองตันที่ สิ้นสุด อยู่ด้านทิ ศ เหนือ ของที่ ดินผู้ร้อง และด้า นทิ ศใต้ของที่ ดินผู้ร้อ งเป็นคลองสาขาของ
คลองนารายณ์
๓. ผู้ร้องชี้แจงว่าในอดีตสภาพของพื้นที่บริเวณคาร้องเป็นเพียงลารางน้าเล็กๆ ซึ่งเกิดจาก
การพัฒนาที่ดินมีการขุดคลองเพื่อชักน้าเข้ามาในการทาสวน เมื่อเกิดน้าท่วมใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
/-ในสมัยนั้น...

- ๓๕ ในสมั ยนั้นได้ขอขุดคลองเชื่อ มเพื่ อ ระบายน้า โดยเชื่อมคลองขี้ห นอนกั บ คลองสาขาของคลองนารายณ์
แต่สภาพความเป็นจริงในโฉนดที่ดินของผู้ร้องไม่มีแนวคลอง
ผลการพิจารณาคาร้อง (มีความเห็นต่างกัน)
คณะที่ปรึ กษาผังเมืองรวมเมืองจันทบุรี ให้ตามคาร้อง โดยยกเลิกข้อกาหนด ข้อ ๙
ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อ ยู่อ าศัยหนาแน่นมาก (สีแดง) การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งคลองขี้หนอน
ให้มี ที่ว่างตามแนวขนาน ริมฝั่ง ตามสภาพธรรมชาติของคลองขี้หนอนไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เฉพาะบริเวณ
โฉนดที่ดินเลขที่ ๓๐๐๕ เลขที่ดิน ๔๖ ของผู้ร้อง เนื่องจาก
๑. ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ไม่มีคลองขี้หนอนในบริเวณโฉนดที่ดินดังกล่าว
๒. ผู้ร้องได้เสียสละพื้นที่เพื่อให้ขุดคลองเพื่อการระบายน้า หากต้องกาหนดระยะถอยร่น
ก็จะไม่สามารถดาเนินการใช้ประโยชน์ที่ดินได้
และที่ประชุมมีข้อสังเกต ดังนี้
๑. ให้ตรวจสอบข้อมูลและแนวคลองขี้หนอนและตัดคาว่า “คลองขี้หนอน” ออกเฉพาะ
บริเวณที่ดินของผู้ร้องและเสนอให้ใช้คาว่า “ลาราง” แทน
๒. หากตรวจสอบแล้วพบว่า แนวคลองขี้ ห นอนที่ ก าหนดไว้ในการใช้ป ระโยชน์ที่ ดิ น
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) เป็นที่ดินของผู้ร้องรายนี้เท่านั้น ข้อกาหนดเกี่ยวกับระยะเว้นว่าง
ในการใช้ประโยชน์ที่ดินฯ ดังกล่าว อาจต้องตัดออกด้วย
คณะกรรมการพิจารณาด้านผังเมืองของกรมฯ ยกคาร้อง เนื่องจากคลองอยู่ในที่ดิน
ของเอกชน หากพิ สูจ น์ว่ าไม่ ใ ช่คลองขี้ห นอนแต่เ ป็นล ารางในที่ ของเอกชนก็ ไม่ ต้องถู ก ก าหนดให้ มี ที่ ว่า ง
ตามแนวขนานริมฝั่งตามธรรมชาติของแหล่งน้าไม่น้อยกว่า ๖ เมตรอยู่แล้ว
คณะอนุก รรมการผัง เมือ งพิจ ารณาค าร้อ งฯ เห็น ควรยกค าร้อ ง โดยให้ค ง
ข้อ ก าหนดการใช้ป ระโยชน์ที ่ดิน ประเภทพาณิช ยกรรมและที ่อ ยู่ อ าศัย หนาแน่น มาก (สีแ ดง) บริเ วณ
หมายเลข ๓.๒๒ เกี่ ยวกั บการก าหนดให้มี ที่ ว่างตามแนวขนานริมฝั่ งตามสภาพธรรมชาติของคลองขี้ หนอน
ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร ไว้ตามที่ร่างผังเมืองรวมกาหนด เนื่องจาก
๑. วัตถุป ระสงค์ในการก าหนดระยะเว้นว่างตามแนวขนานริมฝั่ง ตามสภาพธรรมชาติ
ของคลองขี้หนอนเพื่อประโยชน์ในการระบายน้า การดูแลรักษาแหล่งน้า รวมถึงการขุดลอกแหล่งน้าด้วย
๒. การเขียนชื่อคลองขี้ห นอนก ากั บแนวคลองขี้ห นอนคลาดเคลื่อนไปจากข้อเท็ จ จริง
โดยมีการใส่ชื่อคลองขี้หนอนกากับบริเวณแนวคลองที่ไม่ใช่คลองขี้หนอนเดิม ซึ่งควรแก้ไขให้ถูกต้อง
๓. เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า คลองที่ผ่านบริเวณที่ดินของผู้ร้องไม่ใช่คลองขี้ห นอนเดิม
ทาให้ไม่ถูกกาหนดให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแหล่งน้าไม่น้อยกว่า ๖ เมตร
๔. ผัง เมื องรวมได้ก าหนดที่ว่างตามแนวขนานริม ฝั่ง ตามสภาพธรรมชาติของแหล่ง น้า
ในบริเวณที่ดินประเภทต่างๆ ไว้อย่างเหมาะสมแล้ว
๕. กิจการที่ดาเนินการมาก่อนกฎหมายผังเมืองใช้บังคับ หรือได้รับอนุญาตให้ดาเนินการ
ตามข้อกาหนดของกฎกระทรวงฉบับเดิม แม้ข้อกาหนดกฎกระทรวงฉบับใหม่จะห้ามดาเนินการก็ยังสามารถ
ดาเนินการต่อไปได้ ตามมาตรา ๒๗ วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘
จึงเสนอคณะกรรมการผังเมืองเพื่อโปรดพิจารณา
/-คณะกรรมการ...

- ๓๖ คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแล้ว สั่งให้ยกคาร้อง โดยให้คงข้อกาหนดการใช้ ประโยชน์
ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก (สีแดง) บริเวณหมายเลข ๓.๒๒ เกี่ยวกับการกาหนด
ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของคลองขี้หนอนไม่น้อยกว่า ๖ เมตร ไว้ตามที่ร่างผังเมืองรวม
กาหนด ตามมติคณะกรรมการพิจารณาด้านผังเมืองของกรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมือง
พิจารณาคาร้องฯ
มติที่ประชุม

คณะกรรมการผังเมืองสั่งให้ยกคาร้อง โดยให้คงข้อกาหนดการใช้ ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก (สีแดง) บริเวณหมายเลข ๓.๒๒
เกี่ยวกับการกาหนดให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของคลองขี้หนอน
ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร ไว้ตามที่ร่างผังเมืองรวมกาหนด ตามมติคณะกรรมการพิจารณา
ด้านผังเมืองของกรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคาร้องฯ
ประเด็นหลักที่ ๕ (จานวน ๓ เรื่อง)
เรื่องที่ ๑ บริเวณหมายเลข ๑.๒๘ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง)

ผู้ร้อง จานวน ๒ ฉบับ ๓ ราย ได้แก่
๑. นายสุชาติ สฤษดิชัยนันทา
๒. นายสุไชย อัศวปัญญากุล และนางมยุรี สฤษดิชัยนันทา
ประเด็นคาร้อง ขอยกเลิกข้อกาหนด ข้อ ๗ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง)
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้าจันทบุรี ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้าจันทบุรี
ไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร เว้นแต่เ ป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้าหรือการสาธารณูป โภค “เป็นให้มี
ที่ว่างตามแนวขนานริม ฝั่ง ตามสภาพธรรมชาติของแม่น้าจันทบุรีไม่ น้อยกว่า ๖ เมตร” เนื่องจากที่ดิน
มีลักษณะแคบ หากกาหนดระยะเว้นว่าง ๑๕ เมตร จะไม่สามารถก่อสร้างอาคารได้ จึงขอให้คงไว้ที่ ๖ เมตร
ตามผังเดิม ประกอบกับบริเวณนี้เป็นย่านเศรษฐกิจการค้า มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น
ข้อเท็จจริง จากการตรวจสอบพบว่า
๑. พื้นที่ ตามคาร้อ งตั้ง อยู่เ ทศบาลเมืองจันทนิมิ ต มีก ารใช้ประโยชน์ที่ ดินเป็นร้านค้า
อาคารพาณิชย์ บ้านจัดสรรเกิดขึ้นในพื้นที่ อยู่ใกล้กับห้างโรบินสัน
๒. ส่วนพื้นที่ ที่ ติดกับแม่ น้าจันทบุรีปัจจุบัน มี การสร้างอาคารที่ พักอาศัยริมแม่ น้าเกิ ดขึ้น
จานวนมาก และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น
๓. กฎกระทรวงผังเมืองรวมเมืองจันทบุรี (พ.ศ. ๒๕๔๕) กาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ริม ฝั่ง แม่น้า ล าคลอง หรือ แหล่ง น้าสาธารณะ ให้ม ีที ่ว่า งตามแนวขนานริม ฝั่ง แม่น้า ล าคลองหรือ
แหล่ง น้ าสาธารณะ ไม่ น้ อ ยกว่ า ๖ เมตร เว้ น แต่ เ ป็ น การก่ อ สร้ า งเพื่ อ การคมนาคมทางน้ าหรื อ
การสาธารณูปโภค
๔. ที่ ดิ น ประเภทที่ อ ยู่ อ าศั ย หนาแน่ น น้ อ ย (สี เ หลื อ ง) การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ริ ม ฝั่ ง
แม่น้าจันทบุรี ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้าจันทบุรีไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร
เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้าหรือการสาธารณูปโภค
/-ผลการพิจารณา...

- ๓๗ ผลการพิจารณาคาร้อง
คณะที่ ป รึ ก ษาผั ง เมื อ งรวมเมื อ งจันทบุ รี คณะกรรมการพิ จ ารณาด้ า นผั ง เมื อ ง
ของกรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคาร้องฯ มีความเห็นสอดคล้องกัน
เห็นควรยกคาร้อง โดยให้คงข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่น น้อย (สีเ หลือง)
บริเวณหมายเลข ๑.๒๘ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้าจันทบุรีไม่น้อยกว่า
๑๕ เมตร ไว้ตามที่ร่างผังเมืองรวมกาหนด เนื่องจาก
๑. วัตถุป ระสงค์ในการก าหนดระยะเว้นว่างตามแนวขนานริมฝั่ง ตามสภาพธรรมชาติ
ของแม่น้าจันทบุรี เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอุทกภัย การดูแลรักษาแหล่งน้า รวมถึงการขุดลอกแหล่งน้าด้วย
๒. เพื ่อ สนับ สนุน การบริห ารจัด การแนวแม่น้ าจัน ทบุร ี ในช่ว งเวลาเกิด อุท กภัย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. ผัง เมื องรวมได้ก าหนดที่ว่างตามแนวขนานริม ฝั่ง ตามสภาพธรรมชาติของแหล่ง น้า
ในบริเวณที่ดินประเภทต่างๆ ไว้อย่างเหมาะสมแล้ว
๔. กิจการที่ดาเนินการมาก่อนกฎหมายผังเมืองใช้บังคับ หรือได้รับอนุญาตให้ดาเนินการ
ตามข้อกาหนดของกฎกระทรวงฉบับเดิม แม้ข้อกาหนดกฎกระทรวงฉบับใหม่จะห้ามดาเนินการก็ยังสามารถ
ดาเนินการต่อไปได้ ตามมาตรา ๒๗ วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘
จึงเสนอคณะกรรมการผังเมืองเพื่อโปรดพิจารณา
คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแล้ว สั่งให้ยกคาร้อง โดยให้คงข้อกาหนดการใช้ ประโยชน์
ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) บริเ วณหมายเลข ๑.๒๘ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริม ฝั่ง
ตามสภาพธรรมชาติข องแม่น้าจัน ทบุรีไ ม่น้อ ยกว่า ๑๕ เมตร ไว้ตามที่ ร่างผัง เมื องรวมก าหนด ตามมติ
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองจันทบุรี คณะกรรมการพิจารณาด้านผังเมืองของกรมโยธาธิการและผังเมือง และ
คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคาร้องฯ
มติที่ประชุม

คณะกรรมการผังเมืองสั่งให้ยกคาร้อง โดยให้คงข้อกาหนดการใช้ ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) บริเวณหมายเลข ๑.๒๘ เกี่ยวกับ
การกาหนดให้มีที่วา่ งตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้าจันทบุรี
ไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร ไว้ตามที่ร่างผังเมืองรวมกาหนด ตามมติคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม
เมืองจันทบุรี คณะกรรมการพิจารณาด้านผังเมืองของกรมโยธาธิการและผังเมือง และ
คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคาร้องฯ

เรื่องที่ ๒ บริเวณหมายเลข ๒.๑๖ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง (สีส้ม)
ผู้ร้อง จานวน ๒ ฉบับ ๒ ราย ได้แก่ นางดวงพร ชั้นฉัตร และนางอรวรรณ พลอยชาติตระกูล
ประเด็นคาร้อง ขอยกเลิกข้อห้ามก่อสร้างโรงแรม ในที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่น
ปานกลาง (สีส้ม) บริเวณหมายเลข ๒.๑๖
ข้อเท็จจริง จากการตรวจสอบพบว่า
๑. ผู้ร้องมีความประสงค์ต้องการสร้างโรงแรมในอนาคตในพื้นที่บริเวณคาร้อง
/-๒. ข้อกาหนด...

- ๓๘ ๒. ข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่น ปานกลาง (สีส้ม) บริเวณ
หมายเลข ๒.๑๖ ไม่ได้มีข้อห้ามเกี่ยวกับโรงแรม ผู้ร้องสามารถก่อสร้างโรงแรมได้
ผลการพิจารณาคาร้อง
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองจันทบุรี เป็นคาร้องที่ไม่ต้องพิจารณา เนื่องจากคาร้อง
ไม่สมบูรณ์
คณะกรรมการพิจารณาด้านผังเมืองของกรมโยธาธิการและผังเมือง เห็นควรยกคาร้อง
เนื่องจากผู้ร้อ งส าคัญผิดในข้อเท็จ จริง โดยเข้าใจว่าในที่ ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง (สีส้ม )
บริเวณหมายเลข ๒.๑๖ มีข้อห้ามกิจการโรงแรม
คณะอนุก รรมการผัง เมือ งพิจ ารณาค าร้อ งฯ เห็น ควรยกค าร้อ ง โดยให้ ค ง
ข้อก าหนดการใช้ป ระโยชน์ที่ ดิน ประเภทที่ อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง (สีส้ม ) บริเ วณหมายเลข ๒.๑๖
ไว้ตามที่ร่างผังเมืองรวมกาหนด เนื่องจาก
๑. เจตนารมณ์ในการกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง
(สีส้ม) ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่
๒. ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง (สีส้ม) ไม่มีข้อกาหนดที่ห้ามการดาเนิ น
กิจการโรงแรม
๓. ผู้ร้ อ งส าคั ญ ผิ ด ในข้อ เท็ จ จริ ง โดยเข้ าใจว่า ในที่ ดิน ประเภทที่ อ ยู่อ าศั ย หนาแน่ น
ปานกลาง (สีส้ม) บริเวณหมายเลข ๒.๑๖ มีข้อห้ามกิจการโรงแรม
จึงเสนอคณะกรรมการผังเมืองเพื่อโปรดพิจารณา
คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแล้ว สั่งให้ยกคาร้อง โดยให้คงข้อกาหนดการใช้ ประโยชน์
ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง (สีส้ม) บริเวณหมายเลข ๒.๑๖ ไว้ตามที่ร่างผังเมืองรวมกาหนด
เนื่องจาก
๑. ผู้ร้ อ งส าคั ญ ผิ ด ในข้อ เท็ จ จริ ง โดยเข้ าใจว่า ในที่ ดิน ประเภทที่ อ ยู่อ าศั ย หนาแน่ น
ปานกลาง (สีส้ม) บริเวณหมายเลข ๒.๑๖ มีข้อห้ามกิจการโรงแรม
๒. ผู้ร้ อ งสามารถพั ฒ นาการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิน บริ เ วณค าร้ อ งเป็ น กิ จ การโรงแรมได้
เนื่องจากไม่มีข้อกาหนดที่ห้ามการดาเนินกิจการโรงแรม
๓. เจตนารมณ์ในการกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง
(สีส้ม) ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่
มติที่ประชุม

คณะกรรมการผังเมืองสั่งให้ยกคาร้อง โดยให้คงข้อกาหนดการใช้ ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง (สีส้ม) บริเวณหมายเลข ๒.๑๖ ไว้ตามที่
ร่างผังเมืองรวมกาหนด
เรื่องที่ ๓ บริเวณหมายเลข ๓.๒๒ ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก

(สีแดง)
ผู้ร้อง จานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ได้แก่ นางสาวชนิดา ติวิทย์ศิริกุล
/-ประเด็น...

- ๓๙ ประเด็นคาร้อง ขอยกเลิกข้อกาหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม
และที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก (สีแดง) บริเวณหมายเลข ๓.๒๒ ที่ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติ
ของคลองขี้หนอน ไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร
ข้อเท็จจริง จากการตรวจสอบพบว่า
๑. บริเวณคาร้องอยู่ในที่ ดิน ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก (สีแดง)
บริเวณหมายเลข ๓.๒๒
๒. ข้อ ก าหนดการใช้ป ระโยชน์ที่ดิน ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
(สีแดง) มีข้อกาหนดให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของคลองขี้หนอนไม่น้อยกว่า ๖ เมตร
ผลการพิจารณาคาร้อง
คณะที่ปรึกษาผังเมื องรวมเมืองจันทบุรี มีความเห็นว่าเป็นคาร้องที่ไม่ต้องพิจารณา
เนื่องจากคาร้องไม่สมบูรณ์
คณะกรรมการพิจารณาด้านผังเมืองของกรมโยธาธิการและผังเมือง เห็นควรยกคาร้อง
เนื่องจาก ผู้ร้องสาคัญผิดในข้อเท็จจริง โดยเข้าใจว่าในที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
(สีแดง) มีข้อกาหนดให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของคลองขี้หนอนไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร
คณะอนุก รรมการผัง เมือ งพิจ ารณาค าร้อ งฯ เห็น ควรยกค าร้อ ง โดยให้ ค ง
ข้อก าหนดการใช้ป ระโยชน์ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่ อยู่อาศัยหนาแน่นมาก บริเวณหมายเลข ๓.๒๒
ไว้ตามที่ร่างผังเมืองรวมกาหนด เนื่องจาก
๑. เจตนารมณ์ในการกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัย
หนาแน่นมาก (สีแดง) ให้ใช้ประโยชน์เพื่อพาณิชยกรรม การอยู่อาศัย สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่
๒. บริเวณที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก (สีแดง) มีข้อกาหนด
ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของคลองขี้หนอนไม่น้อยกว่า ๖ เมตร
๓. ผู้ร้องสาคัญผิดในข้อเท็จจริง โดยเข้าใจว่าในที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัย
หนาแน่นมาก (สีแดง) มี ข้อ ก าหนดให้มี ที่ ว่างตามแนวขนานริม ฝั่ง ตามสภาพธรรมชาติของคลองขี้ห นอน
ไม่ต่ากว่า ๑๕ เมตร
๔. วัตถุประสงค์ในการกาหนดระยะเว้นว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของ
แหล่งน้าต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการระบายน้า การดูแลรักษาแหล่งน้า รวมถึงการขุดลอกแหล่งน้าด้วย
๕. ผัง เมื องรวมได้ก าหนดที่ว่างตามแนวขนานริ ม ฝั่ง ตามสภาพธรรมชาติของแหล่ง น้า
ในบริเวณที่ดินประเภทต่างๆ ไว้อย่างเหมาะสมแล้ว
จึงเสนอคณะกรรมการผังเมืองเพื่อโปรดพิจารณา
คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแล้ว สั่งให้ยกคาร้อง โดยให้คงข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อ ยู่อ าศัยหนาแน่นมาก (สีแดง) บริเ วณหมายเลข ๓.๒๒ เกี่ยวกับการกาหนด
ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของคลองขี้หนอนไม่น้อยกว่า ๖ เมตร ไว้ตามที่ร่างผังเมืองรวม
กาหนด เนื่องจาก
/-๑. ผู้ร้อง...

- ๔๐ ๑. ผู้ร้องสาคัญผิดในข้อเท็จจริง โดยเข้าใจว่าในที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัย
หนาแน่นมาก (สีแดง) มี ข้อ ก าหนดให้มี ที่ ว่างตามแนวขนานริม ฝั่ง ตามสภาพธรรมชาติของคลองขี้ห นอน
ไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร
๒. บริเวณที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก (สีแดง) มีข้อกาหนด
ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของคลองขี้หนอนไม่น้อยกว่า ๖ เมตร
๓. วัตถุประสงค์ในการกาหนดระยะเว้นว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของ
แหล่งน้าต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการระบายน้า การดูแลรักษาแหล่งน้า รวมถึงการขุดลอกแหล่งน้าด้วย
๔. ผัง เมื องรวมได้ก าหนดที่ว่างตามแนวขนานริม ฝั่ง ตามสภาพธรรมชาติของแหล่ง น้า
ในบริเวณที่ดินประเภทต่างๆ ไว้อย่างเหมาะสมแล้ว
๕. เจตนารมณ์ในการกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัย
หนาแน่นมาก (สีแดง) ให้ใช้ประโยชน์เพื่อพาณิชยกรรม การอยู่อาศัย สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่
มติที่ประชุม

คณะกรรมการผังเมืองสั่งให้ยกคาร้อง โดยให้คงข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก (สีแดง) บริเวณหมายเลข ๓.๒๒
เกี่ยวกับการกาหนดให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของคลองขี้หนอน
ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร ไว้ตามที่ร่างผังเมืองรวมกาหนด

๓.๓ คาร้องผังเมืองรวมเมืองท่าเรือพระแท่น จังหวัดกาญจนบุรี (ปรับปรุงครั้งที่ ๒)
ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการผังเมือง (ว่าที่ร้อยเอก ธีรพงศ์ ครุธดิลกานันท์)
รายงานว่า ร่างผังเมืองรวมเมืองท่าเรือพระแท่น จังหวัดกาญจนบุรี (ปรับปรุงครั้งที่ ๒) ดาเนินการโดย
เทศบาลเมื องท่าเรือพระแท่ น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตผังเมื องรวมเมื องท่ าเรือพระแท่น และ
สานักงานโยธาธิการและผัง เมืองจังหวัดกาญจนบุรี มีพื้นที่วางผัง ๓๐.๖๘ ตารางกิโ ลเมตร ครอบคลุม
พื้นที่บางส่วนของเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น องค์การบริหารส่วนตาบลคร้าเอน องค์การบริหาร ส่ว น
ตาบลแสนตอ อาเภอท่ามะกา และบางส่วนของเทศบาลตาบลวังศาลา องค์การบริหารส่วนตาบลท่าตะคร้อ
อาเภอท่าม่ วง จังหวัดกาญจนบุรี ได้เสนอคณะกรรมการผังเมื องพิจารณาเห็นชอบ เมื่ อวันที่ ๕ เมษายน
๒๕๕๕ จากนั้นนาไปปิดประกาศ ๙๐ วัน ตาม พ.ร.บ. การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ตั้งแต่วันที่ ๒ กรกฎาคม
๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๕ เมื่อครบกาหนดปรากฏว่า มีคาร้อง ๑๐๒ ฉบับ ๙๗ ราย ๘ เรื่อง
โดยเป็นคาร้องด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน ทั้ง หมด ซึ่ง ได้ผ่านการพิจ ารณาจากคณะที่ป รึก ษาผัง เมืองรวม
เมืองท่าเรือพระแท่น เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ ผ่านคณะกรรมการพิจารณาด้านผังเมืองของกรมโยธาธิการ
และผังเมือง เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ และได้ผ่านการพิจารณาคณะอนุกรรมการผังเมือง
พิจารณาคาร้องฯ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ สาหรับผลการพิจารณาคาร้องของคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม
เมืองท่าเรือ พระแท่น คณะกรรมการพิจ ารณาด้านผัง เมืองของกรมฯ และคณะอนุก รรมการผัง เมือ ง
พิจารณาคาร้องฯ มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ ยกคาร้อง จานวน ๖ เรื่อง (เรื่องที่ ๑ , เรื่องที่ ๓ – ๖
และเรื่องที่ ๘) มีความเห็นต่างกัน ๒ เรื่อง (เรื่องที่ ๒ และเรื่องที่ ๗) รายละเอียดมีดังนี้
/-คาร้อง...

- ๔๑ คาร้องด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน จานวน ๑๐๒ ฉบับ ๙๗ ราย ๘ เรื่อง
เรื่องที่ ๑ บริเ วณหมายเลข ๕.๗ ที ่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเ ขีย ว)
บริเวณเหนือระยะขนาน ๒๐๐ เมตร ของถนน รพช.กจ. ๒๑๒๗ ฟากเหนือ
ผู้ร้อง จานวน ๑๖ ฉบับ ๑๔ ราย ได้แก่ นางมณี เกิดสุข และผู้ร้องอื่น
ประเด็นคาร้อง ขอให้พิจารณาปรับแก้ไขการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว) เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) เนื่องจากเพื่อให้สามารถพัฒนาเป็นชุมชนที่อยู่อาศัย
มีอาคารประเภทห้องแถว ตึกแถว บ้านแถว และเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน ในภาคอุตสาหกรรมได้
ข้ อ เท็ จ จริ ง จากการตรวจสอบพบว่ า ปั จ จุ บั น พื้ น ที่ ส่ วนใหญ่ ยั ง เป็ น พื้ น ที่ ช นบท
และเกษตรกรรม แต่อยู่ใกล้เคียงกับโรงงานอุตสาหกรรม และมีอาคารจานวน ๑ หลัง
ผลการพิจารณาคาร้อง
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองท่าเรือพระแท่น คณะกรรมการพิจารณาด้านผังเมือง
ของกรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคาร้องฯ มีความเห็นสอดคล้องกัน
เห็นควรยกคาร้อง โดยให้คงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๕.๗
ไว้ตามที่ร่างผังเมืองรวมกาหนด เนื่องจาก
๑. เจตนารมณ์ใ นการก าหนดการใช้ป ระโยชน์ ที่ ดิน ประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว) เพื่อสงวนและอนุรักษ์พื้นที่เกษตรกรรมที่อุดมสมบูรณ์ไว้
๒. พื้นที่บริเวณคาร้องมีถนน รพช.กจ.๒๑๒๗ (บ้านแสนตอ) เป็นถนนสายหลักเพียงเส้นเดียว
ซึ่งในหลักการผังเมืองไม่ส่งเสริมให้เกิดย่านชุมชนที่อยู่อาศัยไปเกาะติดสองฟากถนน เพราะอาจเกิดอันตรายได้งา่ ย
และก่อปัญหาการจราจร
๓. พื้นที่บริเวณคาร้อง ยังมีบริการโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน ประปา ไฟฟ้า ฯลฯ
ไม่เพียงพอและไม่ทั่วถึง
๔. พื้นที่บริเวณคาร้องอยู่ในแนวระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันตก-ตะวันออก (East - West
Economic Corridor : EWEC) ซึ่งหากมีการพัฒนาบริการโครงสร้างพื้นฐานให้เพียงพอและทั่วถึง จะมีศักยภาพ
ในการพัฒนาเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อรองรับและสนับสนุนกิจกรรมที่ต่อเนื่องจากการเปิดด่านชายแดน
บ้านพุน้าร้อน และโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือทวายของสาธารณรัฐสหภาพพม่า
๕. การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินจากที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) อาจจะทาให้ท้องถิ่นเสียโอกาสในการใช้พื้นที่บริเวณคาร้อง
ที่มีศักยภาพในการพัฒนาในอนาคต
๖. ผั ง เมื อ งรวมได้ ก าหนดพื้ น ที่ ย่ า นที่ อ ยู่ อ าศั ย และย่ า นพาณิ ช ยกรรมไว้ ร องรั บ
อย่างเพียงพอและเหมาะสมแล้ว
๗. กิจการที่ดาเนินการมาก่อนกฎหมายผังเมืองใช้บังคับ หรือได้รับอนุญาตให้ดาเนินการ
ตามข้อกาหนดของกฎกระทรวงฉบับเดิม แม้ข้อกาหนดกฎกระทรวงฉบับใหม่จะห้ามดาเนินการก็ยังสามารถ
ดาเนินการต่อไปได้ ตามมาตรา ๒๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘
จึงเสนอคณะกรรมการผังเมืองเพื่อโปรดพิจารณา
/-กรรมการ...

- ๔๒ กรรมการผังเมือง (นายสง่า โภคบุตร) กล่าวว่า สาเหตุในการยกคาร้อง เนื่องจาก
แนวโน้มของพื้นที่ดังกล่าวยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนว่าจะพัฒนาไปทิศทางใดในการรองรับ โครงการแนวระเบียง
เศรษฐกิจแนวตะวันตก-ตะวันออก (East - West Economic Corridor : EWEC) ซึ่งอาจจะพัฒนาส่งเสริม
ให้เป็นแหล่งที่ อยู่อาศัยหรือ แหล่งอุตสาหกรรม ดังนั้น หากกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็น ที่ดินประเภท
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) ตามคาร้อง อาจจะทาให้เสียโอกาสในการใช้พื้นที่ และแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ได้ยาก ประกอบกับพื้นที่บริเวณคาร้องยังมีบริการโครงสร้างพื้นฐานไม่เพียงพอและทั่วถึง ถ้าให้ตามคาร้อง
บริเ วณด้า นเหนือ ของถนน รพช.กจ. ๒๑๒๗ (บ้า นแสนตอ) ก็ต้อ งให้ต ามค าร้อ งบริ เวณด้ านใต้ ของ
ถนน รพช.กจ. ๒๑๒๗ (บ้านแสนตอ) จึง อยากให้ดูแนวโน้ม ในการพัฒ นาบริเ วณดัง กล่าวให้ชัดเจนก่อน
แล้วจึงค่อยปรับแก้ไข สาหรับสิ่งก่อสร้างที่มีอยู่เดิมแล้วก็ยังสามารถอยู่ต่อไปได้ รวมทั้งพื้นที่บริเวณคาร้อง
มีถนน รพช.กจ.๒๑๒๗ (บ้านแสนตอ) เป็นถนนสายหลักเพียงเส้นเดียว จึงไม่ควรส่งเสริมให้เกิดย่านชุมชนที่อยู่อาศัย
ไปเกาะติดสองฟากถนน เพื่อความปลอดภัยของประชาชน
คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแล้ว สั่ง ให้ ยกคาร้อง โดยให้คงการใช้ป ระโยชน์ที่ ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๕.๗ ไว้ตามที่ ร่างผังเมืองรวมกาหนด ตามมติ
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองท่าเรือพระแท่น คณะกรรมการพิจารณาด้านผังเมืองของกรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคาร้องฯ เนื่องจากแนวโน้มของพื้นที่ดังกล่าวยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนว่าจะ
พัฒ นาไปทิ ศทางใดในการรองรับโครงการแนวระเบียงเศรษฐกิ จ แนวตะวันตก-ตะวันออก (East - West
Economic Corridor : EWEC) ซึ่งอาจจะพัฒนาส่งเสริมให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยหรือแหล่งอุตสาหกรรม ดังนั้น
จึงอยากให้ดูแนวโน้มในการพัฒนาบริเวณดังกล่าวให้ชัดเจนก่อนแล้วจึง ค่อยปรับแก้ไข สาหรับสิ่งก่อสร้าง
ที่มีอยู่เดิมแล้วก็ยังสามารถอยู่ต่อ ไปได้ รวมทั้ง พื้นที่บ ริเ วณคาร้องมีถนน รพช.กจ.๒๑๒๗ (บ้านแสนตอ)
เป็น ถนนสายหลัก เพี ยงเส้นเดียว จึงไม่ ควรส่งเสริ มให้ เกิ ดย่ านชุ มชนที่ อยู่อาศัย ไปเกาะติ ด สองฟากถนน
เพื่อความปลอดภัยของประชาชน
มติที่ประชุม

คณะกรรมการผังเมืองสั่งให้ยกคาร้อง โดยให้คงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๕.๗ ไว้ตามที่ร่างผังเมืองรวม
กาหนด ตามมติคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองท่าเรือพระแท่น คณะกรรมการ
พิจารณาด้านผังเมืองของกรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมือง
พิจารณาคาร้องฯ

เรื่องที่ ๒ บริเวณหมายเลข ๕.๗ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเ วณ
ระยะขนาน ๒๐๐ เมตร ของถนน รพช.กจ. ๒๑๒๗ ฟากเหนือ
ผู้ร้อง จานวน ๑๑ ฉบับ ๑๑ ราย ได้แก่ คาร้องของ อบต.แสนตอ จานวน ๑ ฉบับ
และของประชาชน จานวน ๑๐ ฉบับ
ประเด็นคาร้อง ขอให้พิจารณาปรับแก้ไขการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว) เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) เนื่องจากเพื่อให้ภาครัฐมีโอกาสมากขึ้นในการเข้ามา
พัฒนาพื้นที่ ให้เป็นชุมชนน่าอยู่ มี สภาพแวดล้อมที่ดี เหมาะสาหรับเป็นชุมชนพักอาศัย และสามารถพัฒนา
เป็นชุม ชนที่ อยู่อาศัย สามารถก่ อสร้างอาคารประเภทห้องแถว ตึกแถว บ้านแถวได้ รวมทั้ง เพื่อรองรับ
การขยายตัวของชุมชนในภาคอุตสาหกรรมได้
/-ข้อเท็จจริง...

- ๔๓ ข้อเท็จจริง จากการตรวจสอบพบว่า
๑. ในปัจจุบันพื้นที่บริเวณคาร้องไม่ได้มีการทาการเกษตรกรรมแล้ว และประชาชนในย่านนี้
ได้ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยกันอย่างหนาแน่น มีอาคาร ๒๑๑ หลัง เฉลี่ย ๓ คน/ไร่ อัตราการขยายตัวอยู่
ในระดับสูง (ร้อยละ ๖.๕) โดยส่วนใหญ่เป็นประชากรซึ่งเป็นแรงงานในโรงงานไวต้าฟู้ดแฟคเทอรี่ (๑๙๘๙) จากัด
๒. มีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การระบายน้าไม่ดี มีน้าเน่าขัง
๓. ชุมชนบริเวณรอบๆ โรงงานอุตสาหกรรม (การใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณหมายเลข ๔.๓
และ ๔.๔) มีการขยายตัวในระดับสูงถึงร้อยละ ๕.๒ ซึ่งคาดว่าในอนาคต (ปี ๒๕๗๐) จะมีจ านวนประชากร
ประมาณ ๑๐,๐๐๐ คน
๔. โรงงานอุตสาหกรรมมีการขยายกาลังการผลิตและเพิ่มคนงาน (พื้นที่บริเวณ ๑.๒๒ , ๑.๒๔
และ ๒.๑๒ สามารถรองรับประชากรได้ ๒,๐๗๐ คน ซึ่งยังไม่พอสาหรับประชากรในอนาคต การใช้ประโยชน์ที่ดิน
หมายเลข ๑.๑๔ รองรับเพิ่มได้ประมาณ ๓,๐๐๐ คน คงเหลือประมาณ ๕,๐๐๐ คน ต้องการพื้นที่อีกประมาณ
๕๐๐ - ๘๐๐ ไร่)
๕. ผังเมืองรวมได้กาหนดพื้นที่อุตสาหกรรมในอนาคตเพื่อรองรับการขยายตัวไว้ที่บริเวณ
รอบโรงงานอัศวินฟอกย้อม (หมายเลข ๔.๓) ซึ่งมีพื้นที่ ๔๐๐ ไร่ คาดว่าจะมีแรงงานเพิ่มอีก ๒,๐๐๐ คน
๖. จากนโยบายการเปิด ด่ า นพรมแดนบ้ า นน้าพุ ร้ อ น ต าบลบ้ า นเก่ า อ าเภอเมื อ ง
จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งอยู่ห่างจากผังเมืองรวมประมาณ ๒๓๐ กิโลเมตร สินค้าที่ผลิตจากโรงงานอุตสาหกรรม
ในเขตผังจะส่งออกช่องทางนี้ โรงงานมีโครงการขยายกาลังการผลิตและเพิ่มคนงานสอดคล้องกับการกาหนด
พื้นที่อุตสาหกรรมรองรับการขยายตัวของโรงงานในพื้นที่ (การใช้ประโยชน์ที่ดินหมายเลข ๔.๓) และโครงการ
สร้างถนนมอเตอร์เวย์
ผลการพิจารณาคาร้อง (มีความเห็นต่างกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองท่า เรือพระแท่น เห็นด้วยกับคาร้องที่ ๒ ที่เป็นคาร้อง
ขององค์การบริหารส่วนตาบลแสนตอ และของประชาชนที่ขอเปลี่ยนแปลงบริเวณระยะขนาน ๒๐๐ เมตร
ของถนน รพช.กจ.๒๑๒๗ ฟากเหนือ เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าว
ส่วนใหญ่เป็นชุมชน
คณะกรรมการพิจ ารณาด้า นผัง เมือ งของกรมฯ ให้ ย กคาร้อ งบริเวณคาร้องที่ ๒
เนื่องจากไม่ต้องการให้ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) อยู่ประชิดโรงงานอุตสาหกรรม
คณะอนุก รรมการผัง เมืองพิจ ารณาคาร้อ งฯ เห็นควรยกคาร้อ ง โดยให้คงการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๕.๗ ไว้ตามที่ร่างผังเมืองรวมกาหนด
เนื่องจาก
๑. เจตนารมณ์ใ นการก าหนดการใช้ป ระโยชน์ ที่ ดิน ประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว) เพื่อสงวนและอนุรักษ์พื้นที่เกษตรกรรมที่อุดมสมบูรณ์ไว้
๒. พื้นที่บริเวณคาร้องมีถนน รพช.กจ.๒๑๒๗ (บ้านแสนตอ) เป็นถนนสายหลักเพียงเส้นเดียว
ซึ่งในหลักการผังเมืองไม่ส่งเสริมให้เกิดย่านชุมชนที่อยู่อาศัยไปเกาะติดสองฟากถนน เพราะอาจเกิดอันตรายได้งา่ ย
และก่อปัญหาการจราจร
๓. พื้นที่ บริเ วณคาร้องยังมีบ ริการโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน ประปา ไฟฟ้า ฯลฯ
ไม่เพียงพอและไม่ทั่วถึง
/-๔. พื้นที่...

- ๔๔ ๔. พื้นที่บริเวณคาร้องอยู่ในแนวระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันตก-ตะวันออก (East - West
Economic Corridor : EWEC) ซึ่งหากมีการพัฒนาบริการโครงสร้างพื้นฐานให้เพียงพอและทั่วถึง จะมีศักยภาพ
ในการพัฒนาเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อรองรับและสนับสนุนกิจกรรมที่ต่อเนื่องจากการเปิดด่านชายแดน
บ้านพุน้าร้อน และโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือทวาย ของสาธารณรัฐสหภาพพม่า
๕. การเปลี่ยนแปลงการใช้ป ระโยชน์ ที่ ดิน จากที่ ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว) เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) อาจจะทาให้ท้องถิ่นเสียโอกาสในการใช้พื้นที่
บริเวณคาร้องที่มีศักยภาพในการพัฒนาในอนาคต
๖. ผั ง เมื อ งรวมได้ ก าหนดพื้ น ที่ ย่ า นที่ อ ยู่ อ าศั ย และย่ า นพาณิ ช ยกรรมไว้ ร องรั บ
อย่างเพียงพอและเหมาะสมแล้ว
๗. กิจการที่ดาเนินการมาก่อนกฎหมายผังเมืองใช้บังคับ หรือได้รับอนุญาตให้ดาเนินการ
ตามข้อกาหนดของกฎกระทรวงฉบับเดิม แม้ข้อกาหนดกฎกระทรวงฉบับใหม่จะห้ามดาเนินการก็ยังสามารถ
ดาเนินการต่อไปได้ ตามมาตรา ๒๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘
จึงเสนอคณะกรรมการผังเมืองเพื่อโปรดพิจารณา
คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแล้ว สั่ง ให้ ยกคาร้อง โดยให้คงการใช้ป ระโยชน์ที่ ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๕.๗ ไว้ตามที่ ร่างผังเมืองรวมกาหนด ตามมติ
คณะกรรมการพิจารณาด้านผังเมืองของกรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคาร้องฯ
เนื่องจากแนวโน้ม ของพื้นที่ดัง กล่าวยัง ไม่มี ข้อมูล ที่ ชัดเจนว่าจะพัฒ นาไปทิ ศทางใดในการรองรับ โครงการ
แนวระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันตก-ตะวันออก (East - West Economic Corridor : EWEC) ซึ่งอาจจะพัฒนา
ส่งเสริมให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยหรือแหล่งอุตสาหกรรม ดังนั้น จึง อยากให้ดูแนวโน้ม ในการพัฒ นาบริเ วณ
ดัง กล่า วให้ชัด เจนก่อ นแล้วจึง ค่อ ยปรับแก้ไข สาหรับ สิ่ง ก่อสร้างที่มี อยู่เ ดิม แล้วก็ยัง สามารถอยู่ต่อไปได้
รวมทั้งพื้นที่บริเวณคาร้องมีถนน รพช.กจ.๒๑๒๗ (บ้านแสนตอ) เป็นถนนสายหลัก เพียงเส้นเดียว จึงไม่ควร
ส่งเสริมให้เกิดย่านชุมชนที่อยู่อาศัยไปเกาะติดสองฟากถนนเพื่อความปลอดภัยของประชาชน
มติที่ประชุม

คณะกรรมการผังเมืองสั่งให้ยกคาร้อง โดยให้คงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๕.๗ ไว้ตามที่ร่างผังเมืองรวม
กาหนด ตามมติคณะกรรมการพิจารณาด้านผังเมืองของกรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคาร้องฯ
เรื่องที่ ๓ บริเวณหมายเลข ๕.๑๑ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
ผู้ร้อง จานวน ๔ ฉบับ ๔ ราย ได้แก่ นายอานวย แสนสุข และผู้ร้องอื่น

ประเด็นคาร้อง ขอให้พิจารณาปรับแก้ไขการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว) เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) เนื่องจากต้องการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นชุมชน
พักอาศัยที่ได้มาตรฐาน และรองรับแรงงานภาคอุตสาหกรรม
ข้อเท็จจริง จากการตรวจสอบพบว่า ในปัจจุบันพื้นที่บริเวณนี้ไม่ได้เป็นพื้นที่เกษตรกรรมแล้ว
และประชาชนในย่านนี้ได้ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและอาคารพาณิชย์เป็นจานวนมาก
/-ผลการพิจารณา...

- ๔๕ ผลการพิจารณาคาร้อง
คณะที่ป รึก ษาผัง เมือ งรวมเมือ งท่า เรือ พระแท่น มี ความเห็ นว่าบริเวณค าร้องที่ ๓
ไม่พิจารณา เนื่องจากมีความเห็นสอดคล้องกับแนวทางที่คณะกรรมการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติตามมาตรา ๖๗
วรรคสอง แห่งรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย ที่ให้แนวทางปฏิบัติว่าควรมีพื้นที่กันชนระหว่างชุมชนกับพื้นที่
อุตสาหกรรมเป็นระยะไม่น้อยกว่า ๕๐๐ เมตร
คณะกรรมการพิจ ารณาด้า นผัง เมือ งของกรมฯ ให้ย กคาร้ องบริเวณคาร้องที่ ๓
เนื่ องจากให้ เ ป็ นไปตามมติ ก รรมการแก้ ไขปั ญหาการปฏิ บั ติ ตามมาตรา ๖๗ วรรคสอง แห่ งรั ฐ ธรรมนู ญ
ราชอาณาจักรไทย ที่ให้แนวทางปฏิบัติว่า ควรมีพื้นที่กันชนระหว่างชุมชนกับ พื้นที่อุตสาหกรรมเป็นระยะ
ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ เมตร
คณะอนุก รรมการผัง เมืองพิจ ารณาคาร้อ งฯ เห็นควรยกคาร้อ ง โดยให้คงการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเ ขียว) บริเวณหมายเลข ๕.๑๑ ไว้ตามที่ ร่างผังเมืองรวม
กาหนด เนื่องจาก
๑. เจตนารมณ์ใ นการก าหนดการใช้ป ระโยชน์ ที่ ดิน ประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว) เพื่อสงวนและอนุรักษ์พื้นที่เกษตรกรรมที่อุดมสมบูรณ์ไว้
๒. พื้นที่ บริเวณคาร้องเป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ที่ อยู่ระหว่าง
ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) บริเวณหมายเลข ๑.๑๒ และ ๑.๑๔ กับที่ดินประเภทอุตสาหกรรม
และคลังสินค้า (สีม่วง) บริเวณหมายเลข ๔.๓ จึงควรสงวนไว้เป็นพื้นที่กันชน (Buffer Zone) ระหว่างพื้นที่ชุมชน
กับพื้นที่อุตสาหกรรม
๓. เพื่ อ ให้ เ ป็ นไปตามมติ กรรมการแก้ ไขปั ญหาการปฏิ บั ติ ตามมาตรา ๖๗ วรรคสอง
แห่งรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย ที่ให้แนวทางปฏิบัติว่าควรมีพื้นที่กันชนระหว่างชุมชนกับพื้นที่อุตสาหกรรม
เป็นระยะไม่น้อยกว่า ๕๐๐ เมตร
๔. ในหลักการผังเมืองไม่ส่งเสริมให้เกิดย่านชุมชนที่อยู่อาศัยไปเกาะติดสองฟากถนนสายหลัก
ของพื้นที่บริเวณคาร้อง เพราะอาจเกิดอันตรายได้ง่าย และก่อปัญหาการจราจร
๕. ผัง เมื อ งรวมได้ ก าหนดพื้น ที่ ย่า นที่ อ ยู่อ าศัย และย่า นพาณิช ยกรรมไว้ร องรับ อย่า ง
เพียงพอและเหมาะสมแล้ว
๖. กิจการที่ดาเนินการมาก่อนกฎหมายผังเมืองใช้บังคับ หรือได้รับอนุญาตให้ดาเนินการ
ตามข้อกาหนดของกฎกระทรวงฉบับเดิม แม้ข้อกาหนดกฎกระทรวงฉบับใหม่จะห้ามดาเนินการก็ยังสามารถ
ดาเนินการต่อไปได้ ตามมาตรา ๒๗ วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘
จึงเสนอคณะกรรมการผังเมืองเพื่อโปรดพิจารณา
คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแล้ว สั่ง ให้ ยกคาร้อง โดยให้คงการใช้ป ระโยชน์ที่ ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๕.๑๑ ไว้ตามที่ร่างผัง เมื องรวมกาหนด ตามมติ
คณะกรรมการพิจารณาด้านผังเมืองของกรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคาร้องฯ
เนื่องจากตามหลัก การผัง เมือ งไม่ควรส่งเสริม ให้ชุมชนที่อยู่อาศัยอยู่ติดกั บพื้นที่อุตสาหกรรม ซึ่งอาจได้รับ
ผลกระทบจากปัญ หามลภาวะจากโรงงานอุตสาหกรรม จึง ควรสงวนเป็น พื้นที่กันชน (Buffer Zone)
ระหว่างพื้นที่ชุม ชนกั บพื้นที่อุตสาหกรรม รวมทั้งไม่ควรส่งเสริมให้เกิดชุมชนที่อยู่อาศัยให้เกาะติดสองฟาก
ถนนสายหลักของพื้นที่คาร้อง เพราะอาจก่อให้เกิดอันตรายกับประชาชน และก่อปัญหาการจราจร
/-มติที่ประชุม...

- ๔๖ มติที่ประชุม

คณะกรรมการผังเมืองสั่งให้ยกคาร้อง โดยให้คงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๕.๑๑ ไว้ตามที่ร่างผังเมืองรวม
กาหนด ตามมติคณะกรรมการพิจารณาด้านผังเมืองของกรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคาร้องฯ
เรื่องที่ ๔ บริเวณหมายเลข ๕.๑๒ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)

ผู้ร้อง จานวน ๑๒ ฉบับ ๑๑ ราย ได้แก่ นายสังวาลย์ รุ่งแจ้ง และผู้ร้องอื่น
ประเด็นคาร้อง ขอให้พิจารณาปรับแก้ไขการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว) เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) เนื่องจากต้องการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นชุม ชน
พักอาศัยที่ได้มาตรฐาน และรองรับแรงงานภาคอุตสาหกรรม
ข้อเท็จจริง จากการตรวจสอบพบว่า ในปัจจุบันพื้นที่บริเวณนี้ไม่ได้เป็นพื้นที่เกษตรกรรมแล้ว
และประชาชนในย่านนี้ได้ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและอาคารพาณิชย์เป็นจานวนมาก
ผลการพิจารณาคาร้อง
คณะที่ป รึก ษาผัง เมือ งรวมเมือ งท่า เรือ พระแท่น มี ความเห็ นว่าบริเวณค าร้องที่ ๔
ไม่พิจารณา เนื่องจากมีความเห็นสอดคล้องกับแนวทางที่คณะกรรมการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติตามมาตรา ๖๗
วรรคสอง แห่ง รัฐธรรมนูญ ราชอาณาจัก รไทย ที่ใ ห้แนวทางปฏิบ ัติว่า ควรมีพื้น ที ่กัน ชนระหว่า งชุม ชน
กับพื้นที่อุตสาหกรรม เป็นระยะไม่น้อยกว่า ๕๐๐ เมตร
คณะกรรมการพิจ ารณาด้า นผัง เมือ งของกรมฯ ให้ย กคาร้ องบริเวณคาร้องที่ ๔
เนื่ องจากให้ เป็ นไปตามมติ กรรมการแก้ ไขปั ญ หาการปฏิ บั ติ ตามมาตรา ๖๗ วรรคสอง แห่ งรั ฐ ธรรมนู ญ
ราชอาณาจักรไทย ที่ให้แนวทางปฏิบัติว่า ควรมีพื้นที่กันชนระหว่างชุมชนกับ พื้นที่อุตสาหกรรมเป็นระยะ
ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ เมตร
คณะอนุก รรมการผัง เมืองพิจ ารณาคาร้อ งฯ เห็นควรยกคาร้อ ง โดยให้คงการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเ ขียว) บริเวณหมายเลข ๕.๑๒ ไว้ตามที่ ร่างผังเมืองรวม
กาหนด เนื่องจาก
๑. เจตนารมณ์ใ นการก าหนดการใช้ป ระโยชน์ ที่ ดิน ประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว) เพื่อสงวนและอนุรักษ์พื้นที่เกษตรกรรมที่อุดมสมบูรณ์ไว้
๒. พื้นที่ บริเวณคาร้องเป็นที่ ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ที่ อยู่ระหว่าง
ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) บริเวณหมายเลข ๑.๑๔ กับที่ ดินประเภทอุตสาหกรรมและ
คลังสินค้า (สีม่วง) บริเวณหมายเลข ๔.๓ จึงควรสงวนไว้เป็นพื้นที่กันชน (Buffer Zone) ระหว่างพื้นที่ชุมชนกับ
พื้นที่อุตสาหกรรม
๓. เพื่ อ ให้ เ ป็ นไปตามมติ กรรมการแก้ ไขปั ญหาการปฏิ บั ติ ตามมาตรา ๖๗ วรรคสอง
แห่งรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย ที่ให้แนวทางปฏิบัติว่าควรมีพื้นที่กันชนระหว่างชุมชนกับพื้นที่อุตสาหกรรม
เป็นระยะไม่น้อยกว่า ๕๐๐ เมตร
๔. ผั ง เมื อ งรวมได้ ก าหนดพื้ น ที่ ย่ า นที่ อ ยู่ อ าศั ย และย่ า นพาณิ ช ยกรรมไว้ ร องรั บ
อย่างเพียงพอและเหมาะสมแล้ว
/-๕. กิจการ...

- ๔๗ ๕. กิจการที่ดาเนินการมาก่อนกฎหมายผังเมืองใช้บังคับ หรือได้รับอนุญาตให้ดาเนินการ
ตามข้อกาหนดของกฎกระทรวงฉบับเดิม แม้ข้อกาหนดกฎกระทรวงฉบับใหม่จะห้ามดาเนินการก็ยังสามารถ
ดาเนินการต่อไปได้ ตามมาตรา ๒๗ วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘
จึงเสนอคณะกรรมการผังเมืองเพื่อโปรดพิจารณา
คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแล้ว สั่ง ให้ ยกคาร้อง โดยให้คงการใช้ป ระโยชน์ที่ ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๕.๑๒ ไว้ตามที่ร่างผัง เมื องรวมกาหนด ตามมติ
คณะกรรมการพิจารณาด้านผังเมืองของกรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคาร้องฯ
เนื่องจากตามหลัก การผัง เมือ งไม่ควรส่งเสริม ให้ชุมชนที่อยู่อาศัยอยู่ติดกั บพื้นที่อุตสาหกรรม ซึ่งอาจได้รับ
ผลกระทบจากปัญ หามลภาวะจากโรงงานอุตสาหกรรม จึง ควรสงวนเป็น พื้นที่กันชน (Buffer Zone)
ระหว่างพื้นที่ชุม ชนกั บพื้นที่อุตสาหกรรม รวมทั้งไม่ควรส่งเสริมให้เกิดชุมชนที่อยู่อาศัยให้เกาะติดสองฟาก
ถนนสายหลักของพื้นที่คาร้อง เพราะอาจก่อให้เกิดอันตรายกับประชาชน และก่อปัญหาการจราจร
มติที่ประชุม

คณะกรรมการผังเมืองสั่งให้ยกคาร้อง โดยให้คงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๕.๑๒ ไว้ตามที่ร่างผังเมืองรวม
กาหนด ตามมติคณะกรรมการพิจารณาด้านผังเมืองของกรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคาร้องฯ
เรื่องที่ ๕ บริเวณหมายเลข ๕.๑๔ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
ผู้ร้อง จานวน ๑๐ ฉบับ ๙ ราย ได้แก่ นางสมพงษ์ ศรีจันทร์ และผู้ร้องอื่น

ประเด็นคาร้อง ขอให้พิจารณาปรับแก้ไขการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว) เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) เนื่องจากต้องการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นชุม ชน
พักอาศัยที่ได้มาตรฐาน และรองรับแรงงานภาคอุตสาหกรรม
ข้อเท็จจริง จากการตรวจสอบพบว่า ในปัจจุบันพื้นที่บริเวณนี้ไม่ได้เป็นพื้นที่เกษตรกรรมแล้ว
และประชาชนในย่านนี้ได้ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและอาคารพาณิชย์เป็นจานวนมาก
ผลการพิจารณาคาร้อง
คณะที่ป รึก ษาผังเมือ งรวมเมืองท่า เรือ พระแท่น มี ความเห็นว่าบริเวณคาร้องที่ ๕
ไม่พิจารณา เนื่องจากมีความเห็นสอดคล้องกับแนวทางที่คณะกรรมการแก้ไขปั ญหาการปฏิบัติตามมาตรา ๖๗
วรรคสอง แห่งรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย ที่ให้แนวทางปฏิบัติว่าควรมีพื้นที่กันชนระหว่างชุมชนกับพื้นที่
อุตสาหกรรมเป็นระยะไม่น้อยกว่า ๕๐๐ เมตร
คณะกรรมการพิจ ารณาด้า นผังเมือ งของกรมฯ ให้ย กคาร้องบริเวณคาร้องที่ ๕
เนื่ องจากให้ เป็ นไปตามมติ กรรมการแก้ ไขปั ญหาการปฏิบั ติ ตามมาตรา ๖๗ วรรคสอง แห่ งรัฐ ธรรมนู ญ
ราชอาณาจักรไทย ที่ให้แนวทางปฏิบัติว่า ควรมีพื้นที่กันชนระหว่างชุมชนกับพื้นที่อุตสาหกรรมเป็นระยะ
ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ เมตร
/-คณะอนุกรรมการ...

- ๔๘ คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคาร้องฯ เห็นควรยกคาร้อง โดยให้คงการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๕.๑๔ ไว้ตามที่ร่างผังเมืองรวม
กาหนด เนื่องจาก
๑. เจตนารมณ์ในการกาหนดการใช้ป ระโยชน์ที่ ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว) เพื่อสงวนและอนุรักษ์พื้นที่เกษตรกรรมที่อุดมสมบูรณ์ไว้
๒. พื้นที่ บริเวณคาร้องเป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ที่อยู่ระหว่าง
ที่ ดินประเภทที่ อ ยู่อาศัยหนาแน่ นน้อย (สีเหลื อง) บริเวณหมายเลข ๑.๑๔ กั บที่ ดินประเภทอุตสาหกรรม
และคลังสินค้า (สีม่วง) บริเวณหมายเลข ๔.๓ จึงควรสงวนไว้เป็นพื้นที่กันชน (Buffer Zone) ระหว่างพื้นที่ชุมชน
กับพื้นที่อุตสาหกรรม
๓. เพื่ อ ให้ เป็ นไปตามมติ กรรมการแก้ ไขปั ญหาการปฏิ บั ติตามมาตรา ๖๗ วรรคสอง
แห่ งรั ฐ ธรรมนู ญ ราชอาณาจั ก รไทย ที่ ใ ห้ แ นวทางปฏิ บั ติ ว่ า ควรมี พื้ น ที่ กั น ชนระหว่ า งชุ ม ชนกั บ พื้ น ที่
อุตสาหกรรมเป็นระยะไม่น้อยกว่า ๕๐๐ เมตร
๔. ในหลัก การผัง เมืองไม่ส ่ง เสริม ให้เ กิด ย่านชุม ชนที ่อ ยู่อ าศัย ไปเกาะติดสองฟาก
ถนนสายหลักของพื้นที่บริเวณคาร้อง เพราะอาจเกิดอันตรายได้ง่าย และก่อปัญหาการจราจร
๕. ผั ง เมื อ งรวมได้ ก าหนดพื้ น ที่ ย่ า นที่ อ ยู่ อ าศั ย และย่ า นพาณิ ช ยกรรมไว้ ร องรั บ
อย่างเพียงพอและเหมาะสมแล้ว
๖. กิ จ การที่ ด าเนิ น การมาก่ อ นกฎหมายผั ง เมื อ งใช้ บั ง คั บ หรื อ ได้ รั บ อนุ ญ าตให้
ดาเนินการตามข้อกาหนดของกฎกระทรวงฉบับเดิม แม้ข้อกาหนดกฎกระทรวงฉบับใหม่จะห้ามดาเนินการก็
ยังสามารถดาเนินการต่อไปได้ ตามมาตรา ๒๗ วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘
จึงเสนอคณะกรรมการผังเมืองเพื่อโปรดพิจารณา
คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแล้ว สั่ง ให้ ยกคาร้อง โดยให้คงการใช้ป ระโยชน์ที่ ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๕.๑๔ ไว้ตามที่ร่างผัง เมื องรวมกาหนด ตามมติ
คณะกรรมการพิจารณาด้านผังเมืองของกรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคาร้องฯ
เนื่องจากตามหลัก การผัง เมือ งไม่ควรส่งเสริม ให้ชุมชนที่อยู่อาศัยอยู่ติดกั บพื้นที่อุตสาหกรรม ซึ่งอาจได้รับ
ผลกระทบจากปัญ หามลภาวะจากโรงงานอุตสาหกรรม จึง ควรสงวนเป็น พื้นที่กันชน (Buffer Zone)
ระหว่างพื้นที่ชุม ชนกั บพื้นที่อุตสาหกรรม รวมทั้งไม่ควรส่งเสริมให้เกิดชุมชนที่อยู่อาศัยให้เกาะติดสองฟาก
ถนนสายหลักของพื้นที่คาร้อง เพราะอาจก่อให้เกิดอันตรายกับประชาชน และก่อปัญหาการจราจร
มติที่ประชุม

คณะกรรมการผังเมืองสั่งให้ยกคาร้อง โดยให้คงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๕.๑๔ ไว้ตามที่ร่างผังเมืองรวม
กาหนด ตามมติคณะกรรมการพิจารณาด้านผังเมืองของกรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคาร้องฯ
/-เรื่องที่ ๖...

- ๔๙ เรื่องที่ ๖ บริเวณหมายเลข ๕.๑๕ ที่ ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
บริเวณใต้ระยะขนาน ๒๐๐ เมตรของถนน รพช.กจ. ๒๑๒๗ ฟากใต้
ผู้ร้อง จานวน ๑๒ ฉบับ ๑๒ ราย ได้แก่ นางสาวประกายดาว นิ่มนวล และผู้ร้องอื่น
ประเด็นคาร้อง ขอให้พิจารณาปรับแก้ไขการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว) เป็นที่ ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) เนื่องจากเพื่อให้สามารถก่อสร้างห้องแถว
ตึกแถว และเพื่อเป็นการพัฒนาพื้นที่รองรับการขยายตัวของชุมชนภาคอุตสาหกรรม และมีอาคารได้มาตรฐาน
ข้อเท็จจริง จากการตรวจสอบพบว่า ในปัจจุบันพื้นที่ส่วนใหญ่ยังเป็นชนบทและเกษตรกรรม
แต่อยู่ใกล้เคียงกับโรงงานอุตสาหกรรม มีจานวนอาคาร ๑ หลัง
ผลการพิจารณาคาร้อง
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองท่าเรือพระแท่น คณะกรรมการพิจารณาด้านผังเมือง
ของกรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคาร้องฯ มีความเห็นสอดคล้องกัน
เห็นควรยกคาร้อง โดยให้คงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๕.๑๕
ไว้ตามที่ร่างผังเมืองรวมกาหนด เนื่องจาก
๑. เจตนารมณ์ในการกาหนดการใช้ป ระโยชน์ที่ ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว) เพื่อสงวนและอนุรักษ์พื้นที่เกษตรกรรมที่อุดมสมบูรณ์ไว้
๒. พื้นที่บริเวณคาร้องมีถนน รพช.กจ.๒๑๒๗ (บ้านแสนตอ) เป็นถนนสายหลักเพียงเส้น
เดียว ซึ่งในหลักการผังเมืองไม่ส่งเสริมให้เกิดย่านชุม ชนที่อยู่อาศัยไปเกาะติดสองฟากถนน เพราะอาจ
ก่อให้เกิดอันตรายได้ง่าย และเกิดปัญหาการจราจร
๓. พื้นที่บริเวณคาร้องยังมีบริการโครงสร้า งพื้นฐาน เช่น ถนน ประปา ไฟฟ้า ฯลฯ
ไม่เพียงพอและไม่ทั่วถึง
๔. พื้นที่บริเวณคาร้องอยู่ในแนวระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันตก-ตะวันออก (East - West
Economic Corridor : EWEC) ซึ่งหากมีการพัฒนาบริการโครงสร้างพื้นฐานให้เพียงพอและทั่วถึง จะมีศักยภาพ
ในการพัฒนาเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อรองรับและสนับสนุนกิจกรรมที่ต่อเนื่องจากการเปิดด่านชายแดน
บ้านพุน้าร้อน และโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือทวาย ของสาธารณรัฐสหภาพพม่า
๕. การเปลี่ยนแปลงการใช้ป ระโยชน์ที่ ดินจากที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว) เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) อาจจะทาให้ท้องถิ่นเสียโอกาสในการใช้พื้นที่
บริเวณคาร้องที่มีศักยภาพในการพัฒนาในอนาคต
๖. ผั ง เมื อ งรวมได้ ก าหนดพื้ น ที่ ย่ า นที่ อ ยู่ อ าศั ย และย่ า นพาณิ ช ยกรรมไว้ ร องรั บ
อย่างเพียงพอและเหมาะสมแล้ว
๗. กิ จ การที่ ด าเนิ น การมาก่ อ นกฎหมายผั ง เมื อ งใช้ บั ง คั บ หรื อ ได้ รั บ อนุ ญ าต
ให้ดาเนินการตามข้อกาหนดของกฎกระทรวงฉบับเดิม แม้ข้อกาหนดกฎกระทรวงฉบับใหม่จะห้ามดาเนินการ
ก็ยังสามารถดาเนินการต่อไปได้ ตามมาตรา ๒๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘
จึงเสนอคณะกรรมการผังเมืองเพื่อโปรดพิจารณา
/-คณะกรรมการ...

- ๕๐ คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแล้ว สั่ง ให้ ยกคาร้อง โดยให้คงการใช้ป ระโยชน์ที่ ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๕.๑๕ ไว้ตามที่ร่างผัง เมื องรวมกาหนด ตามมติ
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองท่าเรือพระแท่น คณะกรรมการพิจารณาด้านผังเมืองของกรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคาร้องฯ เนื่องจากแนวโน้มของพื้นที่ดังกล่าวยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจน
ว่าจะพัฒนาไปทิศทางใดในการรองรับโครงการแนวระเบียงเศรษฐกิจ แนวตะวันตก-ตะวันออก (East - West
Economic Corridor : EWEC) ซึ่งอาจจะพัฒนาส่งเสริมให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยหรือแหล่งอุตสาหกรรม ดังนั้น
จึงอยากให้ดูแนวโน้มในการพัฒนาบริเวณดังกล่าวให้ชัดเจนก่อนแล้วจึง ค่อยปรับแก้ไข สาหรับสิ่งก่อสร้าง
ที่มีอยู่เดิมแล้วก็ยังสามารถอยู่ต่อ ไปได้ รวมทั้ง พื้นที่บ ริเ วณคาร้องมีถนน รพช.กจ.๒๑๒๗ (บ้านแสนตอ)
เป็นถนนสายหลัก เพียงเส้นเดียว จึง ไม่ควรส่ง เสริม ให้เ กิ ดย่านชุม ชนที่อยู่อาศัยไปเกาะติดสองฟากถนน
เพื่อความปลอดภัยของประชาชน
มติที่ประชุม

คณะกรรมการผังเมืองสั่งให้ยกคาร้อง โดยให้คงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๕.๑๕ ไว้ตามที่ร่างผังเมืองรวม
กาหนด ตามมติคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองท่าเรือพระแท่น คณะกรรมการ
พิจารณาด้านผังเมืองของกรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมือง
พิจารณาคาร้องฯ

เรื่องที่ ๗ บริเวณหมายเลข ๕.๑๕ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณ
ระยะขนาน ๒๐๐ เมตรของถนน รพช.กจ. ๒๑๒๗ ฟากใต้
ผู้ร้อง จานวน ๓๖ ฉบับ ๓๕ ราย ได้แก่ คาร้องของ อบต.แสนตอ ๑ ฉบับ และ
ประชาชน ๓๕ ฉบับ
ประเด็นคาร้อง ขอให้พิจารณาปรับแก้ไขการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว) เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) เนื่องจากเพื่อให้ภาครัฐมีโอกาสมากขึ้นในการเข้ามา
พัฒนาพื้นที่ ให้เป็นชุมชนน่าอยู่ มี สภาพแวดล้อมที่ดี เหมาะสาหรับเป็นชุมชนพักอาศัย และสามารถพัฒนา
เป็นชุม ชนที่ อยู่อาศัย สามารถก่ อสร้างอาคารประเภทห้ องแถว ตึกแถว บ้านแถวได้ รวมทั้ง เพื่อรองรับ
การขยายตัวของชุมชนในภาคอุตสาหกรรมได้
ข้อเท็จจริง จากการตรวจสอบพบว่า
๑. พื้นที่บริเวณหน้าโรงงานไวต้าฟู๊ด (ฟากใต้ของถนน รพช.กจ.๒๑๒๗) มีความหนาแน่น
ประชากร ๑๔ คน/ไร่ ซึ่งเกินเกณฑ์มาตรฐาน (มาตรฐานสีเหลือง ๑-๑๒ คน/ไร่) และมีอัตราการเติบโต
ประชากรสูงถึงร้อยละ ๕.๗ มีอาคาร ๑,๐๑๐ หลัง
๒. สภาพชุมชนอยู่กันอย่างหนาแน่นแออัด มีปัญหาเรื่องสภาพแวดล้อม การระบายน้า
๓. ชุม ชนบริเวณรอบ ๆ โรงงานอุตสาหกรรม (การใช้ที่ดินหมายเลข ๔.๓ และ ๔.๔)
มีการขยายตัวในระดับสูงถึงร้อยละ ๕.๒ ซึ่งคาดว่าอนาคต (ปี ๒๕๗๐) จะมีประชากรประมาณ ๑๐,๐๐๐ คน
๔. โรงงานอุตสาหกรรมมีการขยายกาลังการผลิตและเพิ่มคนงาน (พื้นที่บริเวณ ๑.๒๒,
๑.๒๔ และ ๒.๑๒) สามารถรองรับ ประชากรได้ ๒,๐๗๐ คน ซึ่ง ยัง ไม่พอสาหรับ ประชากรในอนาคต
(การใช้ป ระโยน์ที่ ดินหมายเลข ๑.๑๔ รองรับเพิ่ม ได้ประมาณ ๓,๐๐๐ คน คงเหลือประมาณ ๕,๐๐๐ คน
ต้องการพื้นที่อีกประมาณ ๕๐๐ - ๘๐๐ ไร่)
/-๕. ผังเมืองรวม...

- ๕๑ ๕. ผังเมืองรวมได้กาหนดพื้นที่อุตสาหกรรมในอนาคตเพื่อรองรับการขยายตัวไว้ที่บริเวณ
รอบโรงงานอัศวินฟอกย้อม (หมายเลข ๔.๓) ซึ่งมีพื้นที่ ๔๐๐ ไร่ คาดว่าจะมีแรงงานเพิ่มอีก ๒,๐๐๐ คน
๖. จากนโยบายการเปิด ด่ า นพรมแดนบ้ า นน้าพุ ร้ อ น ต าบลบ้ า นเก่ า อ าเภอเมื อ ง
จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งอยู่ห่างจากผัง เมืองรวมประมาณ ๒๓๐ กม. สินค้าที่ผลิตจากโรงงานอุตสาหกรรม
ในเขตผังจะส่งออกช่องทางนี้ โรงงานมีโครงการขยายกาลังการผลิตและเพิ่มคนงานสอดคล้องกับการกาหนด
พื้นที่อุตสาหกรรมรองรับการขยายตัวของโรงงานในพื้นที่ (การใช้ประโยชน์ที่ดินหมายเลข ๔.๓) และโครงการ
ก่อสร้างทางหลวงพิเศษ (ถนนมอเตอร์เวย์)
ผลการพิจารณาคาร้อง (มีความเห็นต่างกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองท่าเรือพระแท่น เห็นด้วยกับคาร้องที่ ๗ ที่เป็นคาร้อง
ขององค์การบริห ารส่วนตาบลแสนตอ และประชาชนที่ขอเปลี่ยนแปลงบริเ วณระยะขนาน ๒๐๐ เมตร
ของถนน รพช.กจ.๒๑๒๗ ฟากใต้ เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าว
ส่วนใหญ่เป็นชุมชนหนาแน่นไม่ได้เป็นพื้นที่เกษตรกรรมและเป็นการรองรับการขยายตัวของชุมชน
คณะกรรมการพิ จ ารณาด้ า นผั ง เมื อ งของกรมฯ ให้ ย กคาร้ อ งบริ เ วณคาร้ อ งที่ ๗
เนื่องจากเป็นพื้นที่มี ลักษณะยาวตามแนวถนนและยาวไปถึงพื้นที่กาหนดเป็นอุตสาหกรรม ซึ่งไม่ สมควรอยู่
ประชิดกัน แต่ถ้าท้องถิ่นต้องการให้ปรับเปลี่ยนบริเวณนี้ควรปรับแก้ไขไม่ให้เป็นแนวยาวไปจนประชิดถึงพื้นที่
อุตสาหกรรม
คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคาร้องฯ เห็นควรยกคาร้อง โดยให้คงการใช้ประโยชน์
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเ ขียว) บริเ วณหมายเลข ๕.๑๕ ไว้ตามที่ ร่างผัง เมื องรวมก าหนด
เนื่องจาก
๑. เจตนารมณ์ใ นการก าหนดการใช้ป ระโยชน์ ที่ ดิน ประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว) เพื่อสงวนและอนุรักษ์พื้นที่เกษตรกรรมที่อุดมสมบูรณ์ไว้
๒. พื้นที่บริเวณคาร้องมีถนน รพช.กจ.๒๑๒๗ (บ้านแสนตอ) เป็นถนนสายหลักเพียงเส้นเดียว
ซึ่ง ในหลัก การผัง เมือ งไม่ส่ง เสริม ให้เ กิดย่านชุม ชนที ่อยู่อาศัย ไปเกาะติด สองฟากถนน เพราะอาจเกิด
อันตรายได้ง่าย และก่อปัญหาการจราจร
๓. พื้นที่ บริเ วณคาร้องยังมีบ ริการโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน ประปา ไฟฟ้า ฯลฯ
ไม่เพียงพอและไม่ทั่วถึง
๔. พื้นที่บริเวณคาร้องอยู่ในแนวระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันตก-ตะวันออก (East - West
Economic Corridor : EWEC) ซึ่งหากมีการพัฒนาบริการโครงสร้างพื้นฐานให้เพียงพอและทั่วถึง จะมีศักยภาพ
ในการพัฒนาเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อรองรับและสนับสนุนกิจกรรมที่ต่อเนื่องจากการเปิดด่านชายแดน
บ้านพุน้าร้อน และโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือทวาย ของสาธารณรัฐสหภาพพม่า
๕. การเปลี่ยนแปลงการใช้ป ระโยชน์ ที่ ดิน จากที่ ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว) เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) อาจจะทาให้ท้องถิ่นเสียโอกาสในการใช้พื้นที่
บริเวณคาร้องที่มีศักยภาพในการพัฒนาในอนาคต
๖. ผั ง เมื อ งรวมได้ ก าหนดพื้ น ที่ ย่ า นที่ อ ยู่ อ าศั ย และย่ า นพาณิ ช ยกรรมไว้ ร องรั บ
อย่างเพียงพอและเหมาะสมแล้ว
/-๗. กิจการ...

- ๕๒ ๗. กิจการที่ดาเนินการมาก่อนกฎหมายผังเมืองใช้บังคับ หรือได้รับอนุญาตให้ดาเนินการ
ตามข้อกาหนดของกฎกระทรวงฉบับเดิม แม้ข้อกาหนดกฎกระทรวงฉบับใหม่จะห้ามดาเนินการก็ยังสามารถ
ดาเนินการต่อไปได้ ตามมาตรา ๒๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘
จึงเสนอคณะกรรมการผังเมืองเพื่อโปรดพิจารณา
คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแล้ว สั่ง ให้ ยกคาร้อง โดยให้คงการใช้ป ระโยชน์ที่ ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๕.๑๕ ไว้ตามที่ร่างผัง เมื องรวมกาหนด ตามมติ
คณะกรรมการพิจารณาด้านผังเมืองของกรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคาร้องฯ
เนื่องจากแนวโน้ม ของพื้นที่ดัง กล่าวยัง ไม่มี ข้อมูล ที่ ชัดเจนว่าจะพัฒ นาไปทิ ศทางใดในการรองรับ โครงการ
แนวระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันตก-ตะวันออก (East - West Economic Corridor : EWEC) ซึ่งอาจจะพัฒนา
ส่งเสริมให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยหรือแหล่งอุตสาหกรรม ดังนั้น จึง อยากให้ดูแนวโน้ม ในการพัฒ นาบริเ วณ
ดัง กล่า วให้ชัด เจนก่อ นแล้วจึง ค่อ ยปรับแก้ไข สาหรับ สิ่ง ก่อสร้างที่มี อยู่เ ดิม แล้วก็ยัง สามารถอยู่ต่อไปได้
รวมทั้งพื้นที่บริเวณคาร้องมีถนน รพช.กจ.๒๑๒๗ (บ้านแสนตอ) เป็นถนนสายหลัก เพียงเส้นเดียว จึงไม่ควร
ส่งเสริมให้เกิดย่านชุมชนที่อยู่อาศัยไปเกาะติดสองฟากถนนเพื่อความปลอดภัยของประชาชน
มติที่ประชุม

คณะกรรมการผังเมืองสั่งให้ยกคาร้อง โดยให้คงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๕.๑๕ ไว้ตามที่ร่างผังเมืองรวม
กาหนด ตามมติคณะกรรมการพิจารณาด้านผังเมืองของกรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคาร้องฯ

เรื่องที่ ๘ บริเวณหมายเลข ๖.๔ ที่ ดิน ประเภทที่ โ ล่ง เพื่อนัน ทนาการและการรัก ษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน)
ผู้ร้อง จานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ได้แก่ นางนิตยา ศรสุวรรณ
ประเด็นคาร้อง ขอให้พิจารณาปรับแก้ไขการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการ
และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) เนื่องจาก
ต้องการพัฒนาพื้นที่ให้เหมือนกับบริเวณข้างเคียง
ข้อเท็จจริง จากการตรวจสอบพบว่า ในปัจจุบันยังเป็นพื้นที่โล่งติดแม่น้า
ผลการพิจารณาคาร้อง
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองท่าเรือพระแท่น คณะกรรมการพิจารณาด้านผังเมือง
ของกรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคาร้องฯ มีความเห็นสอดคล้องกัน
เห็นควรยกคาร้อง โดยให้ คงการใช้ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทที่ โ ล่ง เพื่อ นันทนาการและการรัก ษาคุณ ภาพ
สิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) บริเวณหมายเลข ๖.๔ ไว้ตามที่ร่างผังเมืองรวมกาหนด เนื่องจาก
๑. เจตนารมณ์ ใ นการก าหนดการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ นประเภทที่ โ ล่ ง เพื่ อ นั น ทนาการ
และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) เฉพาะที่ดินซึ่งเป็นของรัฐให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อนันทนาการ
หรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
/-๒. ที่ดิน..
.

- ๕๓ ๒. ที่ดินประเภทที่โล่ง เพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่ง แวดล้อม (สีเขียวอ่อน)
ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวข้อง
กั บ นันทนาการ การรัก ษาคุณภาพสิ่ ง แวดล้อม การอยู่อาศัย เกษตรกรรมหรือเกี่ ยวข้อ งกั บ เกษตรกรรม
การสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ หรือสาธารณะประโยชน์เท่านั้น
๓. พื้ นที่ บ ริ เ วณค าร้ องเป็ นพื้ นที่ โ ล่ ง ติ ดแม่ น้ า เหมาะส าหรั บเป็ นพื้ นที่ ป ระเภทที่ โ ล่ ง
เพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
๔. ผั ง เมื อ งรวมได้ ก าหนดพื้ น ที่ ย่ า นที่ อ ยู่ อ าศั ย และย่ า นพาณิ ช ยกรรมไว้ ร องรั บ
อย่างเพียงพอและเหมาะสมแล้ว
จึงเสนอคณะกรรมการผังเมืองเพื่อโปรดพิจารณา
คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแล้ว สั่ง ให้ ยกคาร้อง โดยให้คงการใช้ป ระโยชน์ที่ ดิน
ประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) บริเวณหมายเลข ๖.๔ ไว้ตามที่
ร่างผังเมืองรวมกาหนด ตามมติคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองท่าเรือพระแท่น คณะกรรมการพิจ ารณา
ด้านผังเมืองของกรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคาร้องฯ
มติที่ประชุม

คณะกรรมการผังเมืองสั่งให้ยกคาร้อง โดยให้คงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท
ที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) บริเวณ
หมายเลข ๖.๔ ไว้ตามที่รา่ งผังเมืองรวมกาหนด ตามมติคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม
เมืองท่าเรือพระแท่น คณะกรรมการพิจารณาด้านผังเมืองของกรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคาร้องฯ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
๕.๑ เรื่อง ขอทบทวนแก้ไขร่างผังเมืองรวมจังหวัดก่อนประกาศให้ใช้บังคับ จานวน ๑๑ ผัง
ได้แก่ ร่างผังเมืองรวมจังหวัดกาญจนบุรี ร่างผังเมืองรวมจังหวัดระยอง
ร่างผังเมืองรวมจังหวัดสุพรรณบุรี ร่างผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบูรณ์
ร่างผังเมืองรวมจังหวัดพิจิตร ร่างผังเมืองรวมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ร่างผังเมืองรวมจังหวัดสมุทรสงคราม ร่างผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบุรี
ร่างผังเมืองรวมจังหวัดร้อยเอ็ด ร่างผังเมืองรวมจังหวัดสกลนคร
และร่างผังเมืองรวมจังหวัดอุตรดิตถ์ (เสนอเพื่อทราบ)
ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการผังเมือง (ว่าที่ร้อยเอก ธีรพงศ์ ครุธดิลกานันท์)
รายงานว่ า ตามมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการผั ง เมื อง ครั้ ง ที่ ๑๕/๒๕๕๕ วั นที่ ๑๓ ธั น วาคม ๒๕๕๕
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ และครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖ ได้เห็นชอบ
/-ให้กรม...

- ๕๔ ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองนาร่างผังเมืองรวมจังหวัด รวมทั้งหมดจานวน ๒๐ จังหวัด ได้แก่ ร่างผังเมืองรวม
จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่างผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี ร่างผังเมืองรวมจังหวัดชัยนาท ร่างผังเมืองรวมจังหวัดตาก
ร่างผังเมืองรวมจังหวัดปัตตานี ร่างผังเมืองรวมจังหวัดศรีสะเกษ ร่างผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา ร่างผังเมืองรวม
จังหวัดสตูล ร่างผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่างผังเมืองรวมจังหวัดนครราชสีมา ร่างผังเมืองรวมจังหวัดลพบุรี
ร่างผัง เมื องรวมจั ง หวั ด ขอนแก่ น ร่ างผัง เมื องรวมจั งหวั ดบุรี รั มย์ ร่างผัง เมื องรวมจั ง หวั ด มหาสารคาม
ร่างผังเมืองรวมจังหวัดอานาจเจริญ ร่างผังเมืองรวมจังหวัดนครพนม ร่างผังเมืองรวมจังหวัดกาแพงเพชร
ร่างผังเมืองรวมจังหวัดสุโขทัย ร่างผังเมืองรวมจังหวัดมุกดาหาร และร่างผังเมืองรวมจังหวัดสมุทรสาคร
ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการนาเสนอคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจสอบ กลับมาพิจารณาทบทวนปรับปรุงก่ อนประกาศ
ให้ใช้บังคับ เพื่อให้ผังเมืองรวมจังหวัดดังกล่าวซึ่งได้จัดทาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
สภาพการณ์ที่ได้มีการเปลี่ยนแปลง นั้น
กรมโยธาธิการและผังเมืองได้รับแจ้งจากจังหวัดต่าง ๆ อีกจานวน ๑๑ จังหวัด ได้แก่
จัง หวัด กาญจนบุร ี จัง หวัด ระยอง จัง หวัด สุพ รรณบุร ี จัง หวัด เพชรบูร ณ์ จัง หวัด พิจ ิต ร
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด จัง หวัดสกลนคร และ
จัง หวัด อุ ต รดิต ถ์ ว่า มี ค วามประสงค์ จ ะขอน าร่ างผั ง เมื อ งรวมจั ง หวั ด ซึ ่ง อยู่ใ นขั ้น ตอนการน าเสนอ
คณะกรรมการกฤษฎีก าตรวจสอบ กลับ มาพิจ ารณาทบทวนปรับ ปรุง ก่อนประกาศให้ใช้บัง คับ เพื่อให้
ผัง เมืองรวมจังหวัดดังกล่าวซึ่งได้จัดทาตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการณ์
ที่ได้มีก ารเปลี่ยนแปลง โดยได้ผ ่านคณะที่ป รึก ษาผัง เมืองรวมจัง หวัด และคณะอนุก รรมการผัง เมือ ง
ระดับจังหวัดฯ ให้ความเห็นชอบแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดและเหตุผลความจาเป็น สรุปได้ดังนี้
จังหวัดกาญจนบุรี
๑. เหตุผลและความจาเป็น
๑) บริเ วณที่ ก าหนดเป็ นพื้นที่ อุตสาหกรรมและคลัง สินค้าตามผังเมื องรวมจัง หวั ด
ที่ก าหนดไว้ยังไม่ เพียงพอ สาหรับรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมในอนาคตที่จะมีการขยายตัวสูง
เพราะจังหวัดกาญจนบุรีเป็นพื้นที่ที่มีเส้นทางไปสู่ท่าเรือน้าลึกทวาย และมีโครงการคมนาคมขนส่งเชื่อมไปยัง
ภูมิภาคอื่น ๆ
๒) สภาพของจังหวัดในปัจจุบันมีโครงการขนาดใหญ่ที่จะเกิดในอนาคตหลายโครงการ
ได้ แก่ การเปิ ดด่านชายแดนที่ บ้ านพุ น้ าร้อนเพื่อเชื่ อมต่ อไปยั ง เมื องทวาย โครงการท่ าเรือน้ าลึก ทวาย
นิค มอุต สาหกรรมทวาย โครงข่า ยระบบคมนาคมขนส่ง และระบบโลจิส ติก ส์ที ่เ ชื ่อ มโยงจากทวาย
ผ่า นจัง หวัด กาญจนบุรีไปยังภูมิ ภาคอื่ น ๆ โครงการทางหลวงพิเศษที่ เชื่อมจากมาบตาพุดมาบ้านพุน้าร้อน
โครงการเส้นทางรถไฟเชื่อมต่อมาถึงบ้านพุน้าร้อน และโครงการนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดกาญจนบุรี
๓) ให้พิ จารณาจัดตั้งคณะท างานเพื่อดาเนินการปรับปรุงผัง และก าหนดแผนการ
ดาเนินงาน
๒. ผลการพิจารณาของจังหวัดกาญจนบุรี
มติที่ประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดกาญจนบุรี และคณะอนุกรรมการผังเมือง
ระดับจังหวัดฯ เห็นควรถอนร่างกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดกาญจนบุรีกลับมาปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้
สอดคล้องกับ สภาพปัจ จุบันและแนวโน้ม ในอนาคตที่จ ะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม อย่างมาก เพราะจะมี
โครงการขนาดใหญ่เกิดขึ้นในอนาคตหลายโครงการ
/-จังหวัดระยอง...

- ๕๕ จังหวัดระยอง
๑. เหตุผลและความจาเป็น
๑) กระทรวงอุตสาหกรรมทาหนังสือถึงกระทรวงมหาดไทย ขอทบทวนผังเมืองรวมจังหวัด
พร้อมขอเพิ่มพื้นที่พัฒนาในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอุตสาหกรรม (สีม่วง) และลดพื้นที่ที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเ ขียว) เพื่อ ให้ส อดรับ กับ การขยายตัวของเศรษฐกิจ ในปัจ จุบ ันและอนาคต
โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลาพูน จังหวัดระยอง และจังหวัดนครราชสีมา
๒) จากสถานการณ์ พื้ นที่ ของจั ง หวั ดมี ก ารเปลี่ ยนแปลงจากช่ วงระยะเวลาที่ เ ริ่ ม
ดาเนินการวางผังไปมาก ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ทาให้ร่างผังเมืองรวมจังหวัดอาจไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ
และสังคมในปัจจุบัน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติให้เป็นไปตามผัง หรือเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
พื้นที่จังหวัด
๓) พื้นที่ต่าง ๆ ในจังหวัดระยองมีชุมชนขยายตัวและเกิดขึ้นใหม่เพิ่มขึ้น ประกอบกับ
มีการยกฐานะเป็นเทศบาลใหม่จานวนมาก จึงควรปรับปรุงให้สอดคล้องกับความเป็นชุมชน
๔) รัฐบาลมีโครงการพัฒ นาขนาดใหญ่ คือ รถไฟความเร็วสูง ซึ่ง จัง หวัดระยอง
อยู่ในพื้นที่เ ป้าหมาย โดยนโยบายของรัฐบาลต้องการให้ก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ ดินโดยรอบโครงการ
รถไฟฟ้าความเร็ว สูง ทั ้ง ๔ เส้นทาง โดยให้พัฒ นาเป็นคอมเพล็ก ซ์ ที ่จ อดรถเหมือ นประเทศญี่ปุ่น
โดยร่างผัง เมืองรวมจังหวัดเดิม ยังไม่สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนา รวมถึงโครงการมอเตอร์เวย์ที่มีผ ล
ต่อจังหวัดด้วยเช่นกัน
๕) จากเหตุการณ์น้าท่วมใหญ่ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ทาให้ภาคอุตสาหกรรมมีแนวโน้ม
ในการย้ายพื้นที่การลงทุนมาที่จังหวัดระยองมากขึ้น จึงควรมีการวิเคราะห์และกาหนดพื้นที่ให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ในปัจจุบัน
๖) ข้อ ก าหนดผั ง เมื อ งรวมจั ง หวั ด ละเอี ยดเกิ น ไป เป็ น อุ ป สรรคต่ อ การพั ฒ นา
โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองมีแนวทางการทบทวนข้อกาหนด โดยวิธีการวางผังเมืองรูปแบบใหม่
๗) จากนโยบายด้ านการพลัง งานท าให้รัฐต้อ งจัดหาพื้นที่ ร องรับ การเกิ ด ขึ้นของ
โรงงานไฟฟ้าขนาดเล็กเพื่อสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ ในอนาคต ทาให้ต้องมีก ารทบทวนพื้นที่ ที่จะรองรับ
โครงการเหล่านี้
๘) มีก ารร้อ งขอให้ท บทวนจากภาคอุต สาหกรรม สภาอุต สาหกรรม และ
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยให้ปรับปรุงพื้นที่ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
๙) รัฐบาลมีนโยบายจัดโซนนิ่งพื้นที่เกษตร จึงควรนาข้อมูลมาประกอบในการปรับปรุง
ผังเมืองรวมจังหวัด
๒. ผลการพิจารณาของจังหวัดระยอง
มติที่ประชุมคณะที่ ปรึกษาผังเมื องรวมจังหวัดระยอง และคณะอนุกรรมการผังเมื อง
ระดับ จัง หวัดฯ เห็นชอบเสนอความเห็นให้นาร่างกฎกระทรวงผัง เมืองรวมจัง หวัดระยองมาพิจ ารณา
ทบทวนใหม่ก่อนประกาศบังคับใช้ โดยเสนอความเห็นเพิ่มเติมให้กรมโยธาธิการและผังเมืองออกประกาศกรมฯ
/-เพื่อกาหนด...

- ๕๖ เพื่อก าหนดหลัก เกณฑ์ที่ตั้ง ของกิจ การบางประเภทที ่เ ห็นว่า จะส่ง ผลกระทบต่อ ภาพรวมของจัง หวัด
มาควบคุมพื้นที่จังหวัดระยอง ในขณะที่ยัง ไม่มีก ฎกระทรวงใช้บัง คับ ไปพลางก่อน และเสนอให้จัดทา
ร่างกฎกระทรวงให้แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลา ๑ ปี โดยไม่นับรวมตามขั้นตอนของกฤษฎีกา และขอให้
กรมโยธาธิการและผังเมืองจัดทาแผนการปฏิบัติงานแล้วแจ้งให้จังหวัดระยองทราบต่อไป
จังหวัดสุพรรณบุรี
๑. เหตุผลและความจาเป็น
๑) สภาพการณ์ปัจจุบันของจังหวัดมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก จึงควรนาร่างกฎกระทรวง
ผังเมืองรวมจังหวัดมาทบทวนเพื่อให้สอดคล้องกับ สถานการณ์ปัจ จุบัน และลดผลกระทบและอุป สรรค
ต่อการพัฒนาพื้นที่จังหวัด
๒) ปัจจุบันชุมชนหลายแห่งมีการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตาบล เป็นเทศบาล
จากเดิม ๒๑ แห่ง เป็น ๔๔ แห่ง ซึ่งไม่สอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวมจังหวัดที่กาหนดไว้
๓) บัญชีท้ายกฎกระทรวงฯ มีข้อจากัดที่ส่งผลกระทบต่อกิจการโรงงานอุตสาหกรรม
ที่มีอยู่เดิม เพราะไม่สามารถขยายกาลังการผลิต (แรงม้า) ได้ จึงเห็นควรปรับปรุงแก้ไขบัญชีท้ายกฎกระทรวงฯ
ให้มีความเหมาะสมกับประเภทหรือชนิดของโรงงาน
๒. ผลการพิจารณาของจังหวัดสุพรรณบุรี
มติที่ประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสุพรรณบุรี และคณะอนุก รรมการ
ผังเมื องระดั บจัง หวัดฯ เห็นควรเลือ กแนวทางที่ ๒ แนวทางดาเนินการปรับ ปรุง ก่ อนที่ จะประกาศเป็ น
กฎกระทรวง
จังหวัดเพชรบูรณ์
๑. เหตุผลและความจาเป็น
๑) ผัง เมื องรวมจัง หวั ดเพชรบูร ณ์ ได้ ด าเนินการมาเป็ นระยะเวลายาวนาน และ
ในปัจจุบันยังไม่ได้ประกาศบังคับใช้ ซึ่งในข้อเท็จจริงสภาพพื้นที่ของจังหวัดเพชรบูรณ์มีการเปลี่ยนแปลงหลายด้าน
หากประกาศใช้บังคับทันทีอาจส่งผลกระทบต่อการพัฒนาพื้นที่จังหวัดได้ อาทิ แผนผังกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ซึ่งไม่ได้กาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมไว้ อาจส่งผลกระทบต่อการพัฒนาพื้นที่จังหวัด
ในด้านอุตสาหกรรม เนื่องจากปัจจุบันการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นไปอย่างรวดเร็ว
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเกษตรบริเวณสองฟากของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑ และทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๑๒ ซึ่ง เป็นเส้นทางคมนาคมสายหลัก ของจัง หวัด นอกจากนี้ ยัง สามารถรองรับ การเข้า สู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้วย
๒) กรมพั ฒนาพลั งงานทดแทนและอนุรั กษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ได้จั ดท า
แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก ๒๕ เปอร์เซ็นต์ ใน ๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ – พ.ศ. ๒๕๖๔)
ซึ่ง การดาเนินโครงการดัง กล่าวอาจได้รับ ผลกระทบจากการประกาศกฎกระทรวงผัง เมืองรวมจัง หวัด
ทาให้ไม่ส ามารถตั้งโรงงานเพื่อผลิตพลังงานทดแทนในบางพื้นที่ของจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งมีศักยภาพได้ เช่น
พลังงานลมที่อาเภอเขาค้อ การตั้งโรงงานไฟฟ้าทดแทนจากหญ้าเนเปียซึ่งต้องใช้พื้นที่ในการพัฒนาเป็นพันไร่
เป็นต้น
/-๒. ผลการพิจารณา...

- ๕๗ ๒. ผลการพิจารณาของจังหวัดเพชรบูรณ์
มติที่ประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบูรณ์ และคณะอนุกรรมการผังเมือง
ระดับ จัง หวัด ฯ เห็น ชอบให้ดาเนิน การปรับ ปรุง แก้ไขผัง เมืองรวมจัง หวัด เพชรบูร ณ์ให้เ หมาะสมกับ
สภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ก่อนประกาศกฎกระทรวงใช้บังคับต่อไป
จังหวัดพิจิตร
๑. เหตุผลและความจาเป็น
๑) เพื่อรองรับนโยบายของรัฐบาล ในการพัฒนาระบบขนส่งทางรถไฟความเร็วสูง
เพื่อเชื่อมโยงเครือข่าย และการบริหารจัดการขนส่งผู้โดยสาร ซึ่ง จัง หวัดพิจิตรเป็นจัง หวัดหนึ่ง ที่มีแผน
ให้มีสถานีรถไฟความเร็วสูง จะส่งผลทาให้ด้านเศรษฐกิจ สังคม ด้านสิ่งแวดล้อมเกิดการเปลี่ยนแปลง
๒) ข้อกาหนดการตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน ที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม ก๊าซชีวภาพ ในร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดพิจิตร
และบัญชีท้ายกฎกระทรวงไม่ได้กาหนดพื้นที่ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อใช้ประกอบกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนได้
ในจังหวัดพิจิตร จึงไม่ สามารถก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนได้ ซึ่งการดาเนินโครงการพลังงานทดแทน
มีความจาเป็น ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดพิจิตรจึงต้องมีการทบทวน
๓) เนื่องจากผังเมืองรวมจังหวัดพิจิตร มิได้เตรียมพื้นที่ไว้รองรับความเจริญเติ บโต
ของการก่อตั้งมหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตพิจิตร ที่อาเภอทับคล้อ ซึ่งการประกาศใช้บังคับกฎกระทรวง
จะส่งผลกระทบต่อพื้นที่
๔) ผังเมืองรวมจังหวัดดาเนินการมานานสภาพแวดล้อมในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลง
ไปส่งผลกระทบในการพัฒนาจังหวัดก่อให้เกิดปัญหาในการใช้ประโยชน์ที่ดิน ควรปรับปรุงข้อมูลสภาพแวดล้อม
ให้เป็นปัจจุบันก่อน
๕) ข้อกาหนดและบัญชีท้ายกฎกระทรวง และแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินบางรายการ
ไม่เหมาะสมสอดคล้องในพื้นที่ระดับจังหวัด เช่น ที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้มี การประกาศ
ยกเลิก พระราชกฤษฎีก ากาหนดเขตที่ดินในท้ องที่ อาเภอตะพานหิน แต่ในแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ ดิน
ยังกาหนดให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรอยู่ เป็นต้น
๒. ผลการพิจารณาของจังหวัดพิจิตร
มติที่ประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมื องรวมจังหวัดพิจิตร และคณะอนุกรรมการผังเมือง
ระดับจังหวัดฯ เห็นสมควรให้ปรับปรุงร่างผังเมืองรวมจังหวัดพิจิตรก่อนการประกาศบังคับใช้ เนื่องจาก
ผังเมืองรวมจังหวัดพิจิตรดาเนินการมานานแล้ว สภาพแวดล้อมในปัจ จุบันได้เ ปลี่ยนแปลงไป ประกอบ
กับข้อกาหนด บัญชีแนบท้ายและแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินบางรายการไม่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
การพัฒนาของจังหวัด ส่งผลกระทบในการพัฒนาจังหวัดและปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน เช่น การพัฒนา
ศูนย์กลางการศึกษาในระดับมหาวิท ยาลัย การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางรางและรถไฟความเร็วสูง
การพัฒนาอุตสาหกรรมของจังหวัดพิจิตร เป็นต้น
/-จังหวัด...

- ๕๘ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๑. เหตุผลและความจาเป็น
๑) รถไฟความเร็วสูง เข้ามาสู่พื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
การใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณโดยรอบสถานีและการเข้าถึงสถานีรถไฟความเร็วสูง
๒) ให้มีความสอดคล้อ งกับ การลงทุนและการท่อ งเที่ย วสืบ เนื่องมาจากการเปิด
ด่านชายแดนสิงขร
๓) เพื่อให้มีการรองรับกับการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมพลังงานทางเลือก
๔) เพื่อให้สามารถรองรับอุตสาหกรรมบางชนิด และบางประเภทที่ส อดคล้องกับ
การพัฒนายุทธศาสตร์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๒. ผลการพิจารณาของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
มติที่ประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และคณะอนุกรรมการ
ผังเมืองระดับจังหวัดฯ มีมติให้ถอนร่างผังเมืองรวมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อ อกมาทบทวนหรือปรับปรุงใหม่
ก่อนการประกาศใช้
จังหวัดสมุทรสงคราม
๑. เหตุผลและความจาเป็น
๑) เพื่อลดความขัดแย้งของประชาชนในพื้นที่
๒) เพื่อให้ข้อกาหนดต่าง ๆ สอดคล้องกับสภาพการณ์ของพื้นที่
๓) เพื่อให้การดาเนินการวางและจัดทาผัง เมืองรวมจัง หวัดตรงตามความต้องการ
ของทุกภาคส่วน
๒. ผลการพิจารณาของจังหวัดสมุทรสงคราม
มติที่ประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสมุทรสงคราม เห็นชอบให้ดาเนินการ
ประกาศเป็นกฎกระทรวงแล้วจึงปรับปรุง
มติคณะอนุกรรมการผัง เมืองระดับ จัง หวัดฯ เห็นชอบให้ป รับ ปรุง ก่อนประกาศ
เป็นกฎกระทรวง
จังหวัดเพชรบุรี
๑. เหตุผลและความจาเป็น
เพื่อปรับปรุงผังให้สอดคล้องกับ ข้อเท็จ จริง เกี่ยวกับ การพัฒ นาพื้นที่อุตสาหกรรม
ในจังหวัด การพัฒนาโครงข่ายคมนาคม (รถไฟความเร็วสูง ) การยกฐานะองค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น
จากการองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นเทศบาลตาบล และการพิจารณาศึกษาทบทวนข้อมูลเกี่ยวกับการกาหนด
พื้นที่แนวน้าท่วมหลาก
/-๒. ผลการพิจารณา...

- ๕๙ ๒. ผลการพิจารณาของจังหวัดเพชรบุรี
มติที่ประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบุรี และคณะอนุกรรมการผังเมือง
ระดับจังหวัดฯ เห็นควรให้ดาเนินการปรับปรุง ผังก่อนประกาศ เพื่อปรับปรุงผังให้สอดคล้องกั บข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมในจังหวัด การพัฒนาโครงข่ายคมนาคม (รถไฟความเร็วสูง) การยกฐานะ
องค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น จากการองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นเทศบาลตาบล และการพิจารณาศึกษา
ทบทวนข้อมูลเกี่ยวกับการกาหนดพื้นที่แนวน้าท่วมหลาก
จังหวัดร้อยเอ็ด
๑. เหตุผลและความจาเป็น
เนื่องจากผังเมืองรวมจังหวัดร้อยเอ็ดไม่สอดคล้องกับ สภาพเศรษฐกิจ และสภาพ
การขยายตัวของจังหวัด ซึ่งในปัจ จุบันมีก ารขยายการลงทุนด้านการค้า และการขยายตัวของภาคการ
ผลิตอุตสาหกรรมอย่างต่อ เนื่อ ง และควรคานึง ถึง การใช้ท รัพยากรธรรมชาติในจัง หวัดเป็นสาคัญ เพื่อ
ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในจัง หวัด ซึ่ง จะทาให้เ กิดมลภาวะ และ
ปัญหาต่าง ๆ ที่ จะตามมา เช่น ปัญหาอุทกภัย และปัญหาภัยแล้ง เป็นต้น
๒. ผลการพิจารณาของจังหวัดร้อยเอ็ด
มติที่ประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดร้อยเอ็ด และคณะอนุกรรมการผังเมือง
ระดับจังหวัดฯ เห็นสมควรในการทบทวนการวางและจัดทาผังเมืองรวมจังหวัดใหม่
จังหวัดสกลนคร
๑. เหตุผลและความจาเป็น
๑) ปัจจุบันจังหวัดสกลนครมีการขยายตัวของพื้นที่เมืองมากขึ้น จากเมื่อมีการเริ่มการ
จัดทาผังเมืองรวมจังหวัดสกลนคร โดยข้อมูลเดิมจังหวัดสกลนครได้แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๑ เทศบาลเมือง
และ ๑๕ เทศบาลตาบล แต่ในปัจจุบันข้อมู ลเมื่ อปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้มี การยกฐานะเป็ น ๑ เทศบาลนคร
และ ๔๙ เทศบาลตาบล และที ่ตั้ง ของชุม ชนหลายแห่ง ได้ม ีก ารเปลี่ย นแปลงการใช้ป ระโยชน์ที ่ดิน
จากพื้นที่เกษตรกรรมมาเป็นพื้นที่ชุมชนเมืองมากขึ้น
๒) ปั จ จุ บั น มี ก ารเปลี่ ยนแปลงการปลู ก พื ช เศรษฐกิ จ ไปจากรู ป แบบเดิ ม โดยมี
พืชเศรษฐกิจใหม่ เช่น ยางพารา ปาล์ม อ้อย มีการเพาะปลูกในพื้นที่มากยิ่งขึ้น แต่บัญชีท้ายกฎกระทรวง
ผังเมืองรวมจังหวัดสกลนครที่จัดทาไว้นั้น ไม่ได้กล่าวถึงข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตรที่ต้องใช้
พืชเศรษฐกิจดังกล่าว
๓) การวางผังควรให้รองรับกับนโยบายในปัจจุบันของภาครัฐ เช่น เรื่องระบบโซนนิ่ง
ในการดาเนินการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจต่าง ๆ เรื่องประเด็นการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean
Economics Community : AEC) โครงการต่าง ๆ จากภาครัฐที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เป็นต้น
๔) การวางผัง เมืองควรมีความสอดคล้องกับ จังหวัดข้างเคียง เช่น จัง หวัดบึงกาฬ
จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งเป็นพื้นที่ชายแดนที่เกี่ยวเนื่องกับอินโดจีน
/-๕) เห็นควร...

- ๖๐ ๕) เห็น ควรให้ ศึ ก ษาในเรื่องระบบการคมนาคม โลจิส ติก ส์ และเรื่องพลัง งาน
ทดแทนก่อนการดาเนินการวางผังเมืองรวมจังหวัด
๖) เมื่อพิจารณาจากข้อกาหนดต่าง ๆ อาจเป็นอุปสรรคในการขยายตัวของเมือง เช่น
ข้อห้ามในการจัดสรรที่ดิน การจากัดความสูงของอาคาร เป็นต้น
๒. ผลการพิจารณาของจังหวัดสกลนคร
มติที่ประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสกลนคร และคณะอนุกรรมการผังเมือง
ระดับจังหวัดฯ เห็นชอบให้ปรับปรุงผังก่อน แล้วจึงประกาศเป็นกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัด
จังหวัดอุตรดิตถ์
๑. เหตุผลและความจาเป็น
๑) ปัจจุบันสภาพพื้นที่และการใช้ประโยชน์ที่ดินได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
ทั้งในด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม และประชากร ทาให้ข้อมูลที่ปรากฎในผังเมืองรวมจังหวัดไม่เป็นปัจจุบัน
จะส่งผลกระทบในการพัฒนาจังหวัด และก่อให้เกิดปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินของจังหวัดอุตรดิตถ์
๒) การเปลี่ยนแปลงหรือยกฐานะรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่น จากองค์การบริหาร
ส่วนตาบลเป็นเทศบาลตาบล พื้นที่ชุมชน (สีชมพู) ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่ปรากฏในชุมชน
๓) ผังเมื องรวมจังหวัดอุตรดิตถ์ ไม่ได้เตรียมการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(Asean Economics Community : AEC) การยกระดับด่านชายแดนภูดู่ อาเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์
โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง โครงการรถไฟฟ้ารางคู่ โครงการคมนาคม ตามมติคณะรัฐมนตรี การพัฒนา
ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเชียงใหม่ - เวียงจันทน์
๔) ข้อ ก าหนดการใช้ป ระโยชน์ที่ ดิ นตามร่างกฎกระทรวงให้ใช้บัง คับ ผัง เมื องรวม
จัง หวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ. .... บางข้อ อาจส่ง ผลกระทบต่อผู้ป ระกอบการภาคเอกชน ซึ่ง ไม่ส อดคล้องกับ
สภาพข้อเท็จจริง และอาจเป็นอุปสรรคในการส่งเสริมการลงทุนด้านเศรษฐกิจ
๕) ควรจัดให้มีการประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในแต่ละท้องที่
๖) บัญ ชีแนบท้ ายกฎกระทรวงให้ใช้บัง คับ ผัง เมื องรวมจัง หวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ. ....
ควรมีการตรวจสอบอีกครั้ง
๒. ผลการพิจารณาของจังหวัดอุตรดิตถ์
มติที่ประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดอุตรดิตถ์ และคณะอนุกรรมการผังเมือง
ระดับจังหวัดฯ เห็นควรปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัดอุตรดิตถ์ ก่อนที่จะประกาศเป็นกฎกระทรวงฯ
กรมโยธาธิการและผังเมืองได้พิจารณาแล้วเห็นว่า หากมี การประกาศใช้บังคับกฎกระทรวง
ผังเมื องรวมจังหวัดจะท าให้พระราชบั ญญัติควบคุม อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และพระราชบัญ ญัติก ารขุด ดิน
และถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ มีผ ลใช้บัง คับ โดยทันที ซึ่ง อาจจะเป็น ปัญ หาในเรื่องการปฏิบัติให้เป็นไปตามผัง
หรือ เป็น อุป สรรคต่อ การพัฒ นาพื ้น ที ่จ ัง หวัด เนื่อ งจากสภาพการณ์แ ละข้อ เท็จ จริง ของพื้น ที ่จ ัง หวัด
ที ่ม ีก ารเปลี่ ยนแปลง เพราะผัง เมื องรวมจั ง หวัด เริ่ ม ดาเนิ นการมาตั้ง แต่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ดัง นั้น เพื่อ ให้
การดาเนินการวางและจัดทาผังเมืองรวมจังหวัด ทั้ง ๑๑ จังหวัด ได้แก่ ร่างผังเมืองรวมจังหวัดกาญจนบุรี
/-ร่างผังเมืองรวม...

- ๖๑ ร่ างผั ง เมื อ งรวมจั ง หวั ดระยอง ร่ างผั ง เมื องรวมจั ง หวั ดสุ พรรณบุ รี ร่ างผั ง เมื องรวมจั ง หวั ดเพชรบู ร ณ์
ร่างผังเมืองรวมจังหวัดพิจิตร ร่างผังเมืองรวมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่างผังเมืองรวมจังหวัดสมุทรสงคราม
ร่ างผั ง เมื อ งรวมจั ง หวั ด เพชรบุ รี ร่ างผั ง เมื อ งรวมจั ง หวั ด ร้ อ ยเอ็ ด ร่ างผั ง เมื อ งรวมจั ง หวั ด สกลนคร
และร่างผั งเมื อ งรวมจัง หวั ดอุ ตรดิต ถ์ เป็ นไปด้ วยความเรียบร้ อย สอดคล้ องกั บสภาพการณ์ และข้ อเท็ จจริ ง
ที่เปลี่ยนแปลงไป จึง เห็นควรนาร่างผัง เมืองรวมจัง หวัดทั้ง ๑๑ ผัง กลับมาพิจารณาทบทวนปรับปรุงก่อน
ประกาศใช้บังคับต่อไป
จึงเสนอคณะกรรมการผังเมืองเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบและเห็นชอบให้กรมโยธาธิการและผังเมือง นาร่างผังเมืองรวมจังหวัด
จานวน ๑๑ ผัง ได้แก่ ร่างผังเมืองรวมจังหวัดกาญจนบุรี ร่างผังเมืองรวมจังหวัดระยอง
ร่างผังเมืองรวมจังหวัดสุพรรณบุรี ร่างผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่างผังเมืองรวม
จังหวัดพิจิตร ร่างผังเมืองรวมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่างผังเมืองรวมจังหวัดสมุทรสงคราม
ร่างผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบุรี ร่างผังเมืองรวมจังหวัดร้อยเอ็ด ร่างผังเมืองรวม
จังหวัดสกลนคร และร่างผังเมืองรวมจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการนาเสนอ
คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาตรวจสอบ กลับมาพิจารณาทบทวนปรั บปรุ งแก้ไข
ก่อนประกาศให้ใช้บังคับ เพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ สถานการณ์
ที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไป โดยให้ดาเนินการตามขั้นตอน พ.ร.บ.การผังเมือง
พ.ศ. ๒๕๑๘ ต่อไป

๕.๒ เรื่อง การประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม จานวน ๒ ฉบับ ได้แก่
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ และ
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ (เสนอเพื่อทราบ)
ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการผังเมือง (ว่าที่ร้อยเอก ธีรพงศ์ ครุธดิลกานันท์)
รายงานว่า ตามที่ คณะกรรมการผัง เมื อง ได้พิจ ารณาให้ความเห็นชอบร่ างผังเมื องรวมกรุง เทพมหานคร
(ปรับปรุงครั้งที่ ๓) เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๕ และวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ และร่างผังเมืองรวม
เมืองเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๑ แล้วนั้น
ขณะนี้ ร่างผังเมืองรวมดัง กล่าวทั้ง ๒ ฉบับ ได้ป ระกาศเป็นกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ
ผัง เมือ งรวมเรีย บร้อ ยแล้ว โดยกฎกระทรวงให้ใ ช้บ ัง คับ ผัง เมือ งรวมกรุง เทพมหานคร พ .ศ. ๒๕๕๖
ได้ป ระกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษา ฉบั บ กฤษฎี ก า เล่ ม ๑๓๐ ตอน ๔๑ ก มี ผ ลใช้ บั ง คั บ ตั้ ง แต่ วั น ที่
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ และกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ ฉบับกฤษฎีกา
เล่ม ๑๓๐ ตอน ๔๓ ก มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายละเอียด
ของกฎกระทรวงฯ ได้ทางเว็บไซต์ “www.ratchakitcha.soc.go.th”
จึงเสนอคณะกรรมการผังเมืองเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

/-๕.๓ เรื่อง...

- ๖๒ ๕.๓ เรื่อง การดาเนินการจัดประชุมคณะกรรมการผังเมือง ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ (เสนอเพื่อทราบ)
ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการผังเมือง (ว่าที่ร้อยเอก ธีรพงศ์ ครุธดิลกานันท์)
แจ้งว่า การดาเนินการจัดประชุมคณะกรรมการผังเมืองครั้งต่อไป ซึ่งจะเป็นครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ จะเป็นการประชุมสัญจร
ที่อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ สาหรับรายละเอียดจะได้แจ้ง
ให้ทราบต่อไป
จึงเสนอคณะกรรมการผังเมืองเพื่อโปรดทราบ
ประธาน ในการประชุมครั้งหน้า ควรให้มีการรายงานการศึกษา ดูงานด้านการผังเมือง
ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และสาธารณรัฐเช็ก ด้วยว่าได้ประโยชน์อะไรบ้าง และสามารถนามาประยุกต์ใช้
กับประเทศไทยได้อย่างไร รวมทั้งควรมีการรายงานผลการดาเนินการของคณะอนุกรรมการผังเมืองคณะต่าง ๆ
ที่คณะกรรมการผังเมืองได้มอบหมายให้ดาเนินการและพิจารณากลั่นกรองก่อนนาเสนอคณะกรรมการผังเมือง
พิจารณา ให้คณะกรรมการผังเมืองได้ทราบทุกครั้งด้วย เพื่อจะได้ติดตามความคืบหน้าผลการดาเนินการ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.๔ เรื่อง รายงานผลการดาเนินการของคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อกาหนดยุทธศาสตร์
ด้านการผังเมือง (เสนอเพื่อทราบ)
กรรมการผัง เมือ ง (นายปรีช า รณรงค์) กล่า วว่า ตามที ่ค ณะกรรมการผัง เมือ ง
ได้ม อบหมายให้คณะอนุก รรมการผัง เมือ งเพื่อ ก าหนดยุท ธศาสตร์ด้านการผัง เมือ ง จัด ท ายุท ธศาสตร์
ด้านการผัง เมือ งที่ชัดเจนเพื่อ เป็นหลัก เกณฑ์ และแนวทางในการดาเนินการจัดทาผัง เมืองของประเทศ
ต่อไปนั้น
คณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อกาหนดยุทธศาสตร์ด้านการผังเมือง ขอรายงานผลการดาเนินการ
ให้ทราบว่า ขณะนี้คณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อกาหนดยุทธศาสตร์ฯ ได้จั ดทา TOR เพื่อที่จะจ้างที่ปรึกษา
ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งหลังจากได้ศึกษาแล้วคาดว่าจะได้ป ระเภทของเมืองประมาณ
๑๕ ประเภท รวมทั้งหลักเกณฑ์และกรอบในการพิจารณาเมืองแต่ละประเภทต่อไป ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จ
ก่อนที่คณะกรรมการผังเมืองชุดนี้จะหมดวาระ
จึงเสนอคณะกรรมการผังเมืองเพื่อโปรดทราบ
คณะกรรมการผังเมืองมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ สรุปดังนี้
๑. ควรมี กรณีศึกษาเปรียบเทียบเมืองต่าง ๆ ของต่างประเทศกั บของประเทศไทยด้วย
เพื่อจะได้นาประโยชน์มาใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม
๒. ควรเพิ่มเติมการกาหนดมาตรฐานในการปรับปรุงผังเมืองให้เป็นมาตรฐานของประเทศ
(National standard) ด้วย เช่น การก่อสร้างถนนท้องถิ่นที่ติดกับทางหลวงแผ่นดิน (Highway) ควรกาหนด
ให้มีสะพานข้าม หรือทางลอด รวมทั้งเพื่อป้องกันไม่ให้ชุมชนมาเกาะติดแนวถนนเพื่อความปลอดภัย
๓. ควรเพิ่มเติมยุทธศาตร์ในการประชาสัมพันธ์เรื่องของผังเมืองด้วย เพื่อให้ความรู้กับ
ประชาชน
/-มติที่ประชุม...

- ๖๓ มติที่ประชุม

รับทราบ และให้คณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อกาหนดยุทธศาสตร์ด้านการผังเมือง
รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการผังเมืองไปดาเนินการต่อไป
เมื่อ ไม่ม ีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นอีก ประธานกล่า วขอบคุณ คณะกรรมการผัง เมือ งและ

ปิดการประชุม
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

ว่าที่ ร้อยเอก
(ธีรพงศ์ ครุธดิลกานันท์)
ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการผังเมือง
ผู้จดรายงานการประชุม

(นายเชตวัน อนันตสมบูรณ์)
รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ปฏิบัตริ าชการแทน
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

