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คํานํา 
 

ปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่มาบตาพุด ไม่ใช่ปญัหาของคนมาบตา
พุดเท่านั้น แตเ่ป็นปัญหาของสงัคมไทยโดยรวม ประเทศไทยมีนักวิชาการ
หลากหลายสาขา แต่ยังมีปัญหาช่องว่างระหว่างนักวิชาการกับประชาชน 
‘มาบตาพุด’ ไดส้ะท้อนให้เห็นประการหนึ่งว่าชาวบ้านขาดความรู้ที่จะรับมือ
กับส่ิงทีก่ําลังเกดิขึ้น ชุมชนไม่สามารถเข้าถงึ-เข้าใจข้อมูลข่าวสารอย่าง     
ทันการณ์ ช่องวา่งของขอ้มูลและความรู้ระหว่างภาคส่วนตา่งๆ เป็นปัญหาที่
จุดประกายใหเ้กิดเครือข่ายวชิาการเพื่อมาบตาพุดขึ้น โดยสถาบัน
ส่ิงแวดล้อมไทยได้รับความรว่มมือจากนกัวิชาการของหน่วยงานต่างๆ ทั้ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  มหาวทิยาลัยศิลปากร  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบงั  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุ ี สถาบันพระปกเกล้า  มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน  สํานักงานศาลปกครอง  กรมโยธาธิการและผังเมือง  สํานักงาน
สาธารณสุขจงัหวัดระยอง และสื่อมวลชน ในการจัดตัง้เครอืข่ายวิชาการเพื่อ
มาบตาพุด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่
มาบตาพุด  และลดช่องว่างด้านข้อมูลข่าวสารระหว่างคนในภาคส่วนต่างๆ 
ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเข้าใจและลดความขัดแย้งในสังคม  

 
เครือข่ายวิชาการเพื่อมาบตาพดุ จึงไดจ้ัด ‘เวทวีิชาการเพื่อ      

มาบตาพุด’ ขึ้น โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการจากสถาบัน องค์กร
ต่างๆ รวมทัง้จากหน่วยงานทีร่บัผิดชอบในเรื่องที่เกี่ยวข้อง มานําเสนอข้อมูล
ล่าสุดและประเด็นหรือข้อเสนอแนะให้ประชาชนและภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที ่  
มาบตาพุดและพื้นที่ใกล้เคียงได้ทราบ และไดม้ีโอกาสซักถาม แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น 
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นอกจากการจัดทําเวทีวิชาการเพื่อมาบตาพุดแล้ว ‘เครือข่าย
วิชาการเพื่อมาบตาพุด’ ยังไดจ้ัดทําหนงัสือบนัทึกข้อมูลและความรู้ที่นําเสนอ
ในเวทีดังกล่าว เพื่อเผยแพร่ใหถ้ึงประชาชนไดก้ว้างขวางยิ่งขึน้ โดยหนังสือ
เล่มนี้เป็นการบนัทึกเวทีวิชาการเพื่อมาบตาพุด ครั้งที่ 3 เรื่องทศิทางผังมือง
รวมมาบตาพดุและพื้นที่กันชน โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2554 ที่
โรงแรมพ.ี เอ็ม. วาย. บีช รีสอรท์ จังหวัดระยอง   

 
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ขอขอบคุณภาคีนักวิชาการจากหน่วยงาน

ต่างๆ และคณะทํางานทุกท่านที่ช่วยทําให้เวทวีิชาการเพื่อมาบตาพุด ครั้งที่ 3 
บรรลุวัตถุประสงค์ สามารถเสรมิสร้างความรูใ้ห้กับประชาชนในพื้นที่     
มาบตาพุด ขอขอบคุณสํานักงานเลขาธิการส่ิงแวดล้อมแห่งสวเีดน ประจํา
ภูมิภาคเอเชีย (Swedish Environmental Secretariat for Asia หรือ 
SENSA) ที่สนับสนุนการจัดเวทวีิชาการเพื่อมาบตาพุด และการจัดพิมพ์
เอกสารชดุนี้ และขอขอบคุณทกุท่าน ทุกองค์กร ที่ได้มีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชนแ์ก่มาบตาพุดตอ่ไป  
 
 
 

ดร. สมฤดี นิโครวัฒนยิ่งยง 
ผู้อํานวยการอาวุโส สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย  

และผู้ประสานงานเครือข่ายนักวิชาการเพื่อมาบตาพุด  
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กําหนดการเวทีวิชาการเพื่อมาบตาพุดครั้งที่ 3/2554  
“ทิศทางผังเมืองรวมมาบตาพุดและพื้นที่กนัชน” 

จัดโดย  เครือข่ายวิชาการเพื่อมาบตาพุดรว่มกบัสถาบนัสิ่งแวดล้อมไทย 
สนับสนุนโดย สํานักงานเลขาธิการสิ่งแวดล้อมแห่งสวีเดนประจาํภูมิภาคเอเชีย   

(Swedish Environmental Secretariat for Asia, SENSA) 
วันพฤหสับดีท่ี 23 มิถุนายน  2554 เวลา 13:00 – 16:00   

ณ ห้องแสงจันทร์ ช้ัน 1 โรงแรมพ.ีเอ็ม.วาย. บีช  รีสอร์ท ระยอง จังหวดัระยอง 
 

13.00 - 13.30  ลงทะเบียน 

13.30 - 13.40  ช้ีแจงวัตถุประสงค์การจัดเวที  
 โดย อาจารย์ชูวิทย์  สจุฉายา อาจารย์สถาบันอาศรมศิลป์และผู้แทน

เครือข่ายวิชาการเพื่อมาบตาพดุ 
13.40 -  14.10 1. ร่างผังเมืองรวมมาบตาพุดที่เสนอโดยท้องถิ่น และความก้าวหน้าของ

การพิจารณา 
 โดย คุณเจริญ ปาศร   รักษาการหัวหน้าฝ่ายผงัเมือง 

เทศบาลเมืองมาบตาพุด 

14.10 – 14.40 2.  ความเห็นของกรมโยธาธกิารและผงัเมืองและความเห็นของ
คณะกรรมการผังเมืองต่อการจัดทําผังเมืองรวมมาบตาพุด 

 โดย คุณสมหมาย เอ่ียมมงคลสกุล   นักผังเมอืงชํานาญการ  
สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดระยอง 

14.40 – 15.10 3. กฎหมายผังเมืองและกฎหมายควบคุมอาคารจะช่วยกําหนดแนวกนัชน 
อย่างเป็นรูปธรรมทั่วประเทศได้อย่างไร 

 โดย คุณวีรพงษ์  บุญญานสุนธิ ์  ผู้ตรวจราชการกรม               
(อดีตผู้อาํนวยการกองนิตกิาร)  
กรมโยธาธิการและผังเมือง  
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15:10 – 15:45 ถาม-ตอบ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
 ดําเนินรายการ:   
 โดย ผศ. ดร. มนสิชา  เพชรานนท์   อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   

สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง และเครือข่ายนักวชิาการ
เพื่อมาบตาพดุ   
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รางผังเมืองรวมมาบตาพุดที่เสนอโดยทองถิ่น  
และความกาวหนาของการพิจารณา 

 
 

โดย  เจริญ ปาศร      
รักษาการหัวหน้าฝ่ายผังเมือง เทศบาลเมืองมาบตาพุด   

 
สถานการณ์ดําเนินการปัจจุบัน  

 
กฎกระทรวงผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชน  

จังหวัดระยอง พ.ศ. 2546 ใช้บังคับ 5 ปี มีการต่ออายุ 2 ครั้ง ส้ินสุดในวันที่ 
11 พฤษภาคม 2553   

 
• เทศบาลเมืองมาบตาพุด ได้แก้ไขปัญหากฎกระทรวงผังเมือง

รวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชน จังหวัดระยอง พ.ศ. 2546 หมดอายุ 
โดยการออกเทศบัญญัติเทศบาลเมืองมาบตาพุด เรื่องกําหนดบริเวณห้าม
ก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ใน
ท้องที่เขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง พ.ศ. 
2553  ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2553 และจะสิ้นสุดการใช้
บังคับเทศบัญญัติเทศบาลเมืองมาบตาพุด เมื่อกฎกระทรวงผังเมืองรวม
บริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชน จังหวัดระยอง (ปรับปรุงครั้งที่ 3) มผีลใช้
บังคับ 
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• การวางและจัดทําผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและ
ชุมชน จังหวัดระยอง (ปรับปรุงครั้งที่3)  พ.ศ. ... เทศบาลเมืองมาบตาพุดได้
ว่าจ้าง บริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จํากัด เป็นที่ปรึกษา ได้ดําเนินการใน
ขั้นตอนการจัดทําร่างผังเมืองรวม (ขั้นตอนที่ 2) ได้ผ่านการพิจารณาให้ความ
เห็นชอบจากคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชน 
จังหวัดระยองเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2553  และได้เสนอร่างผังเมืองรวมต่อ
กรมโยธาธิการและผังเมืองเพื่อดําเนินการในขั้นตอนที่ 3 ต่อไปแล้ว  กรม
โยธาธิการและผังเมือง ได้จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาด้านผังเมือง เพื่อ
พิจารณาร่างผังเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2554  ซึ่งที่ประชุมมีมติให้นําร่างผัง
กลับไปวิเคราะห์สภาพพื้นที่และหาข้อมูลเหตุผลต่างๆ ให้ชัดเจนตาม
คําแนะนําของคณะกรรมการฯ และนําเข้าประชุมหารือในคณะทํางานเร่งรัด
การดําเนินงานให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่ง
ทะเลตะวันออก (กพอ.) และมติคณะรัฐมนตรี กรณีผังเมืองรวมบริเวณ
อุตสาหกรรมหลักและชุมชน จังหวัดระยอง ซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้
จัดประชุมคณะทํางานเร่งรัดการดําเนินงานให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการ
พัฒนาพื้นที่ชายฝ่ังทะเลตะวันออก (กพอ.) และมติคณะรัฐมนตรี กรณีผัง
เมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชน จังหวัดระยองเมื่อวันที่ 8 
เมษายน 2554 เพื่อให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับการปรับปรุงผังเมืองรวมดังกล่าว  
ขณะนี้เทศบาลเมืองมาบตาพุดให้บริษัทฯ ที่ปรึกษาดําเนินการปรับแก้ร่างผัง 
โดยการวิเคราะห์สภาพพื้นที่และหาข้อมูลเหตุผลต่างๆ ตามคําแนะนําของ
คณะกรรมการพิจารณาด้านผังเมืองและคณะทํางานเร่งรัดฯ  และจะจัดส่งร่าง
ผังให้กรมโยธาธิการและผังเมืองภายในเดือนมิถุนายน 2554  และคาดว่า
คณะกรรมการพิจารณาด้านผังเมืองจะจัดประชุมพิจารณาร่างผัง ภายใน
เดือนกรกฎาคม  2554 
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ปัญหาและอุปสรรค  
 

กฎกระทรวงผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชน 
จังหวัดระยอง ยังไม่เคยมีสัญลักษณ์สีและข้อกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทพื้นที่แนวกันชน (Buffer Zone) เป็นการเฉพาะ ซึ่งการกําหนดเรื่อง
ดังกล่าวต้องใช้ระยะเวลานานจึงไม่เหมาะในช่วงที่เร่งจัดทําผัง 
 
 การจัดทําผังเมืองรวมฯ เป็นส่วนหนึ่งในมาตรการป้องกันมลพษิจาก
โรงงานอุตสาหกรรม จึงมีการกําหนดระยะแนวกันชน ไว้เป็นมาตรฐานแล้ว 
จากข้อเสนอเรื่องการจัดการปัญหาระยะห่างระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชนใน
พื้นที่มาบตาพุดโดยคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติตามมาตรา 67 วรรค
สองของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  ทั้งนี้ระยะห่างของแนวกันชนตาม
มาตรฐานอาจไม่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินบางประเภท
ไปก่อนแล้ว  ระยะห่างของแนวกันชน จึงไม่ได้ตามมาตรฐานที่กําหนด  ความ
ปลอดภัยของชุมชนจึงลดน้อยลง 

 
แนวกันชน (Buffer Zone) เป็นพื้นที่ระยะห่างระหว่างย่าน ซึ่ง

ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียตลอดจนภาครัฐ (มติคณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบ
ตามมติคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก) ต้องการให้กําหนด
ในผังเมืองรวมฯ  เมื่อเทศบาลฯ ผู้ดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวมฯ ได้
กําหนดในกฎกระทรวงผังเมืองรวมฯ แล้ว จะมีผลกระทบโดยตรงต่อเจ้าของ
ที่ดิน หรือเจ้าของอสังหาริมทรัพย์หรือผู้ประกอบการในบริเวณดังกล่าว  
ดังนั้นการสร้างความเป็นธรรมเพื่อลดปัญหาความขัดแย้งจึงควรพิจารณาให้มี
การเยียวยา  หากไม่มีมาตรการเยียวยาให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบการจัดทําผัง
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เมืองรวมฯ ที่มีแนวกันชนนี้อาจไม่เป็นที่ยอมรับได้ ซึ่งการเยียวยานั้นอาจต้อง
ใช้ระยะเวลานาน เนื่องจากจะเกี่ยวข้องกับงบประมาณและหรือกฎหมาย
อื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง การแก้ไขปัญหาเมืองมาบตาพุดก็จะไม่บรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย  และอาจมีผลกระทบต่อเนื่องเชื่อมโยงถึงการ
พัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลภาคใต้ (land bridge / southern sea 
board) หรือการพัฒนาพื้นที่อื่นที่มีลักษณะเดียวกันกับมาบตาพุด 
 
รูปที่ 1 แผนผังที่ 6.8.11การใชป้ระโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภทให้ใช้
บังคับผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชนจังหวัดระยอง 
(ปรับปรุงครัง้ที่ 3) 
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รูปที่ 2 แนวทางการปรับปรุงผังเมืองรวม 
 

 
 

จากการเปรียบเทียบผังเมอืงรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและ
ชุมชนจังหวดัระยอง พ.ศ. 2546 (ด้านซ้าย) กับร่างผังเมืองรวมบริเวณ
อุตสาหกรรมหลักและชุมชน จังหวดัระยอง (ปรับปรุงครัง้ที่3)  พ.ศ. ...  
(ด้านขวา) จะเห็นว่าส่ิงทีท่ําคือ  

 
1. การแยกชุมชนออกจากพื้นทีอุ่ตสาหกรรม  ห้วยโป่ง  มาบชลูด  

หนองแฟบ  ตากวนอ่าวประดู่ ทําใหพ้ื้นที่สีม่วงหายไปมาก 

2. ปรับลดพื้นทีอุ่ตสาหกรรมกวา่ร้อยละ 40  
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3. เพิ่มพื้นที่แนวกันชนโดยรอบพื้นที่สีม่วง (สีเขยีวเข้มกรอบสีดาํ) 

4. เพิ่มแนวป้องกัน (Protection Strip) ระยะ 50 เมตร ในพื้นที่
นิคมอุตสาหกรรม และระยะ 0 - 50 เมตรนอกพื้นที่นิคม ซึง่ขณะนี้ยงัไม่เปน็
กฎหมาย สําหรับมาตรการแนวป้องกันคือการจัดพื้นที่ปลูกต้นไม้ในเขตพื้นที่
อุตสาหกรรม ส่วนพื้นที่แนวกนัชนเป็นพื้นที่นอกเขตพื้นที่สีม่วง คือจะเป็น
เขตของชาวบ้าน 

5. เพิ่มพื้นที่อยู่อาศัย (สีเหลอืง) บรเิวณพืน้ที่ทับมาทางดา้นขวา 
เพิ่มพื้นที่สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ (สีน้ําเงิน) รวมกบัเขตที่อยู่อาศัย 
และจะมีพื้นที่อาศัยมากขึ้น ใกล้บรเิวณพื้นที่ติดทะเล ส่วนที่ดินประเภท
พาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่น (สีแดง) ที่หายไป เนื่องจากทาง
สํานักงานโยธาธิการและผังเมอืงตรวจสอบแลว้ว่าที่ดินประเภทพาณิชยกรรม
และที่อยู่อาศัยหนาแน่นเดิมนัน้ดําเนินการไมค่่อยได้ตามผังเมืองรวมบริเวณ
อุตสาหกรรมหลักและชุมชนจังหวัดระยอง พ.ศ. 2546  สืบเนื่องจากพื้นทีท่ี่
ติดกับผังเมืองรวมฯ นี้เป็นเขตพื้นที่เกี่ยวกับความม่ันคง (พื้นที่ทหาร) ซึง่มี
ข้อกําหนดทางรศัมีการบินทําใหพ้ื้นที่สีแดงถูกลดบทบาทลง  

6. ส่วนพื้นที่เพื่อรกัษาสภาพแวดล้อม การท่องเที่ยว และการ
ประมง (สีฟ้า) ซึ่งผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชนจังหวัด
ระยอง พ.ศ. 2546 ไม่ไดป้ระกาศลงในทะเล แต่รา่งผังเมืองรวมบรเิวณ
อุตสาหกรรมหลักและชุมชน จังหวัดระยอง (ปรับปรงุครั้งที่ 3)  พ.ศ. ...  (ผัง
ใหม่) ไดร้วมพื้นที่ทะเลในระยะขนานกับชายฝ่ังลงไป 15 กิโลเมตร ซึ่ง
ครอบคลุมการใช้ประโยชน์ในทะเลด้วย 
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ตารางที่ 1 ตารางเปรียบเทียบประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
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จากตารางเปรียบเทียบประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินระหว่างรา่งผัง
เมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชน จังหวัดระยอง (ปรับปรุงครั้งที่3)  
พ.ศ. ... (ฉบบัใหม่) และผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชน
จังหวดัระยอง พ.ศ. 2546 (ฉบับเก่า) โดยเทยีบเป็นสัดส่วน แสดงหน่วยเป็น
ไร่  จะพบว่าพืน้ที่อุตสาหกรรมและคลังสินค้ามีการเปลี่ยนแปลงลดลงร้อยละ 
43.39 ถ้าสังเกตให้ดี จะเห็นวา่ผังเมืองรวมฯ (ฉบับเก่า) พืน้ที่สีม่วงทางฝ่ัง
ด้านเหนือหายไป ด้วยเหตุผลคือ ในปัจจุบันนี้พื้นที่เดิมยงัใช้ประกาศตาม
กฎหมายเดิม คือ พระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) กําหนดเขตหวงห้ามที่ดินใน
ท้องที่ตําบลห้วยโป่ง และตําบลสํานักท้อน อาํเภอเมือง จังหวัดระยอง พ.ศ. 
2492 ของกระทรวงมหาดไทย และมอบให้กรมป่าไม้ดูแล ซึ่งยังไม่ยกเลิกเพิก
ถอนและมีผลใช้บังคับอยู่ จึงไม่สมควรกําหนดเป็นพื้นที่เขตอุตสาหกรรม 
เพราะที่ผ่านมามีการกําหนดพืน้ที่สีม่วงไว้แต่ไม่สามารถนํามาปฏิบัติได้จรงิ 
เนื่องจากประชาชนที่อาศัยอยูใ่นพื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ เพราะเป็นพื้นที่ป่าไม้ 
ทําให้ผู้ประกอบการจงึไม่ไปซือ้ที่ดิน ดังนั้น การกําหนดพื้นทีสี่ม่วงบริเวณนี้จงึ
ลดลง และเพิ่มบทบาทของชุมชนตามจรงิ คือแยกพื้นที่ชุมชนออกมาจากเขต
อุตสาหกรรม อย่างเช่นพื้นที่ชมุชนห้วยโป่งทางด้านเหนอืและชุมชนมาบชลูด 
ทางด้านใต้ คือ แยกพื้นที่ชุมชนออกมาจากพื้นที่อุตสาหกรรม ทําให้มีสัดส่วน
พื้นที่ทีอ่ยู่อาศัย (สีเหลือง) เพิ่มขึ้น จากเดิมร้อยละ 73.06 เมือ่เทียบพื้นที่ตอ่
พื้นที่  
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แนวทางแก้ไขปัญหา 
 

• เห็นควรให้กรมโยธาธิการและผังเมือง พิจารณาสัญลักษณ์สี
และข้อกําหนดเป็นการเฉพาะต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพื้นที่แนวกัน
ชน (Buffer Zone) ให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติใน
การจัดทําผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชน จังหวัดระยอง 
ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 ให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบตามมติ
คณะกรรมการพัฒนาพื้นที่ชายฝ่ังทะเลตะวันออกซึ่ งจะเป็นต้นแบบ 
(Maptaphut Model) ตัวอย่างในการจัดทําผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรม
หลักและชุมชน ในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป   

• ทําการศึกษาหาข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ในพื้นที่แนวกันชน 
เพื่อให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบจัดหาที่ดินพิจารณาให้การเยียวยาหรือ
ค่าตอบแทน และการบริหารจัดการพื้นที่ 

• การกําหนดระยะแนวกันชน (Buffer Zone)  ควรกําหนดใน
กฎกระทรวงผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชน จังหวัดระยอง 
ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 เท่าที่จําเป็นและสามารถนํามาปฏิบัติได้จริง และ
เกิดผลกระทบต่อผู้ที่อยู่ในเขตดังกล่าวน้อยที่สุด โดยคํานึงถึงสภาพพื้นที่ที่มี
การพัฒนาใช้ประโยชน์ในที่ดินน้อยหรือเป็นพื้นที่ที่ว่างโล่งหรือรกร้าง  เมื่อ
กําหนดแล้วมีระยะไม่ได้ตามมาตรฐาน ควรเพิ่มมาตรการกําหนดพื้นที่ระยะ
แนวป้องกัน (Protection Strip) ในกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อปลูกต้นไม้
หรือใช้วิธีการทางเทคโนโลยีที่เทียบเท่าช่วย  เพื่อให้เกิดความปลอดภัยมาก
ขึ้นอีกระดับหนึ่ง 
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• นโยบายภาครัฐควรมีมาตรการให้ได้มาที่ดินแนวกันชน (Buffer 
Zone) เช่น โดยการขอใช้ที่ดินของรัฐ การซื้อที่ดิน การเวนคืน  การโอนสิทธิ์  
การเช่าระยะยาว  การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ
ส่ิงแวดล้อม  การใช้สิทธิพิเศษทางด้านภาษี และการสร้างแรงจูงใจหรือ
มาตรการเยียวยาอื่นๆ ที่มีความเหมาะสมแก่ผู้เป็นเจ้าของที่ดิน หรือเจ้าของ
อสังหาริมทรัพย์ หรือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบในเขตแนวกันชน  ซึ่ง
การให้ได้มาที่ดินแนวกันชน ควรจะต้องมีงบประมาณและหน่วยงานหลักที่
รับผิดชอบโดยตรง เช่น กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมธนารักษ์ หรือกรม
ควบคุมมลพิษ ส่วนการบริหารจัดการพื้นที่ควรเป็นหน้าที่ขององค์การ
ปกครองส่วนท้องที่ในพื้นที่นั้น ทั้งนี้การเยียวยาอาจจะต้องใช้เงินงบประมาณ
จํานวนมาก ซึ่งอาจมีที่มาจากงบประมาณหลัก เงินกองทุน การขายพันธบัตร 
หรือรายได้จากภาษีการปล่อยมลพิษ เป็นต้น  

• หากไม่มีมาตรการเยียวยาแก่ผู้ได้รับผลกระทบในเขตแนวกัน
ชน ควรมีข้อกําหนดต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทรองในลักษณะที่ผ่อน
ปรนหรือให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินเพื่อกิจการอื่นได้มากขึ้น ซึ่งอาจไม่เป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของแนวกันชน เพราะการกําหนดแนวกันชนเป็นการควบคุมการ
ใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อเป็นมาตรการป้องกันและลดผลกระทบต่อความ
ปลอดภัย สุขภาพ ชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อมของชุมชน 
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ความเห็นของกรมโยธาธิการและผังเมือง และความเห็น
ของคณะกรรมการผังเมือง ตอการจัดทําผังเมืองรวม

บริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชน 
 
 
โดย  สมหมาย เอี่ยมมงคลสกลุ   
นักผังเมืองชํานาญการ  
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง 

 
ก่อนอื่นขอขยายความคําว่า พืน้ที่กันชน หรือที่เรยีกกันว่า Buffer 

Zone จริงๆ แล้วไม่ใช่เรือ่งที่ใหม่ เพราะมกีารดําเนินการมาก่อนหน้านี้นาน
แล้ว แต่ความชัดเจนยงัไม่ชัดเท่ากับวันนี้  
 
รูปที่ 3 แนวป้องกัน (Protection Strip) และ ระยะแนวกันชน (Buffer 
Zone) 



 
เวทีวิชาการเพื่อมาบตาพุด 
ทิศทางผังเมืองรวมมาบตาพุดและพื้นที่กันชน 

 
 

 22

 
 
วงรดี้านซ้ายคือ พื้นที่อุตสาหกรรม ด้านขวาคอืชุมชน พื้นที่ตรง

กลางส่ีเหลี่ยมแยกเป็น 2 ส่วน ด้านซ้าย คือพื้นที่คัดกรองและระยะปลอดภัย 
ทําไมต้องมีสองส่วน ความจริงมลภาวะที่มาจากทางกลุ่มอุตสาหกรรมจะมา
ทั้งแนวราบและแนวดิ่ง เพราะฉะนั้นจึงต้องมีแนวการปอ้งกันถงึสองแนว
ด้วยกัน ซึง่แนวตรงนีถู้กส่ือความหมายในปัจจบุันคือ แนวด้านซ้ายเล็กถกู
เรียกว่า แนวปอ้งกัน (Protection Strip) เป็นคําใหม่ ที่นกัวิชาการได้
บัญญัติศัพท์นีข้ึน้มาเพื่อใช้ ส่วนแนวด้านขวาที่เป็นสี่เหลี่ยมใหญ่ๆ เรากลับ
เรียกว่า Buffer Zone แต่จริงๆ แล้วทั้งสองส่วนรวมกันแล้วคือระยะห่างของ
พื้นที่กันชนที่เปน็ระยะปลอดภัยทั้งของอุตสาหกรรมและชุมชน  
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รูปที่ 4 ผังเมืองรวมบรเิวณอตุสาหกรรมหลักและชุมชน จังหวดัระยอง ฉบับ
ที่ 102 (พ.ศ. 2534) 
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แนวทางของการปฏิบัติในพื้นทีก่ารวางผังเมอืงรวม มีแนวทางเสริม
อย่างที่คุณเจรญิได้พูดไปแล้ววา่ มีการนําพืน้ที่สีเขียวมาปรบัเป็นแนวกันชน 
ย้อนกลับไปเมื่อ 20 ปทีี่แล้ว ผังเมืองรวมมาบตาพุด เคยมกีารใช้แนวคิดเรื่อง
พวกนี้อยู่แล้ว แต่ยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องส ี สีที่เราใช้ในระยะ 200 เมตร 
เมื่อปีพ.ศ. 2534 จากระยะพื้นที่ฝ่ังซ้ายของขอบถนน ที่จะขยายตัวไปทาง
นิคมเอเชีย และนิคมผาแดง เริ่มแรกตอนนั้นมีกลุ่มพื้นที่สีเหลือง ซึ่งตอนนี้คือ
แฟลตการเคหะ ชุมชนมาบชลูดที่อยูด่้านบน และตรงพื้นทีท่ี่เป็นสีม่วงในปี
พ.ศ. 2546 นั้น อยากยกตัวอยา่งใหเ้ห็นว่าการดําเนินการของกรมโยธาธิการ
และผังเมืองในสมัยก่อนจะเหน็ว่าเป็นการดําเนินการที่มาจากส่วนกลาง โดย
ที่มีแนวความคิดพวกนีเ้ข้ามาอยู่แล้ว โดยที่ตอนนั้นเราสื่อความหมายโดยใช้
พื้นที่สีเขยีวอ่อนคือที่ดินประเภทโล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อม ในการกําหนดระยะพื้นที่ ใช้ส่ิงนี้มาเป็นตัวกรอง แต่ไม่ได้ถกู
กําหนดให้มีความชัดเจนเหมอืนวันนี้ที่เป็น อนันี้คือสิ่งที่เราได้พัฒนาในด้าน
วิชาการ และการบูรณาการข้อมูลร่วมกัน 
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รูปที่ 5 ผังเมืองรวมเมืองระยอง ฉบับที่ 278 พ.ศ. 2539 

 



 
เวทีวิชาการเพื่อมาบตาพุด 
ทิศทางผังเมืองรวมมาบตาพุดและพื้นที่กันชน 

 
 

 26

ส่วนหนึ่งที่ผังเมอืงรวมระยองเองได้ถกูนําแนวคดิเกี่ยวกับแนว
ป้องกัน (Protection Strip) ไปใช้ในปี พ.ศ. 2539 จริงๆ แล้ว ในพื้นที่ระยอง
มีการใช้แนวแถบพื้นที่สีเขยีวออ่นและพื้นที่สีเขียวโดยรอบอยูแ่ล้ว เพียงแต่
การกําหนด หรอืการเรียกชื่อ หรือการให้ขอ้ชีช้ัดกับพื้นที่นั้นยังไม่ถกูกําหนด
อย่างชัดเจน  กติกาคือการยืนยนัในพื้นทีเ่ขียวออ่น โดยหลักการควรจะอยู่ใน
พื้นที่ของอตุสาหกรรม ณ ตอนนั้นที่กรมโยธาธกิารและผังเมืองพิจารณาคือ
เป็นส่วนพื้นทีข่องอุตสาหกรรมเอง พื้นที่สีเขยีวอ่อนจะเป็นพื้นที่ที่ลดพื้นที่เข้า
ไปในพื้นทีข่องอตุสาหกรรมเองไม่ว่าจะเป็น 30 – 50 เมตรแล้วแต่ลักษณะ
ของพื้นที่ ซึง่ทางกรมโยธิการและผังเมืองไดใ้ชเ้ป็นข้อกําหนดเฉพาะ  ส่วน
พื้นที่ประเภทชนบทและเกษตรกรรมใช้สําหรบัในพื้นทีท่ั่วๆ ไป ซึ่งตอนนั้นยงั
ไม่มีข้อกําหนดที่ชี้เฉพาะลงไปในพื้นที่  ณ วันนี้พอมีการพูดถงึเรือ่งมลภาวะ 
มลพิษต่างๆ ในพื้นที่ ประกอบกับในพื้นที่มาบตาพุดเองก็มเีรือ่งเกี่ยวกับการ
ประกาศเขตควบคุมมลพิษในพืน้ที่ ทําให้มีหน่วยงานต่างๆ มาลงในพื้นที่ ซึ่ง
ผมถือว่าเป็นเรือ่งทีด่ี เพราะการเกดิเหตกุารณแ์บบนี้ทําให้หนว่ยงานต่างๆ มี
การแลกเปลี่ยนและบูรณาการข้อมูลร่วมกัน 
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รูปที่ 6 ขั้นตอนและกระบวนการวางและจัดทําผังเมืองรวม 18 ขั้นตอน 
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ปัญหาจากการดําเนินงานและการวางผัง เฉพาะภารกิจของกรม
โยธาธิการและผังเมือง ในการวางผังจะตอ้งมขี้อมูลเกีย่วกับสุขภาวะ สุขภาพ
ในพื้นที ่ มลพิษในพื้นที่ ขดีจาํกัดของการรองรับอตุสาหกรรมในพื้นที่ หรือ
มลภาวะในพื้นที่ ฯลฯ ก่อนหน้านี้มีปัญหาวา่ข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ไม่ได้มีการ
นํามาบูรณาการร่วมกัน ขาดการประสานงานกนัระหว่างหน่วยงาน  ในการ
วางผังเมอืงรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชน จังหวดัระยอง ปีพ.ศ. 
2546 ทางกรมโยธาธิการและผังเมืองได้วางผังส่วนหนึ่ง และส่งกลับมาใหจ้ัด
ประชุมประชาชน และให้ทางสํานักงานโยธาธิการและผังเมอืงจงัหวัดระยอง
จัดทําตอ่ก็ไดร้ับภารกิจมาครึง่หนึ่งของทีก่รมโยธาธิการและผังเมืองเคยทํา ใน
ส่วนนั้นก็มีปัญหาว่า ขอ้มูลตา่งๆ เราต้องมาเริม่ทํางานในพื้นที ่ ในสว่นภูมิภาค 
ข้อมูลก็ตอ้งมาสะสม ถ่ายทอดระหว่างบุคลากร ผมต้องเรียนว่า ผมอยู่ที่นีม่า
ได้ 7 ปีแล้ว ผมได้รับวิชาต่างๆ จากพีเ่จรญิ จากรุ่นพี่เก่าๆ ซึ่งตอนนีก้็ไม่อยู่
แล้ว ได้ข้อมูลมาเยอะมาก จริงๆ แล้ว ข้อมูลสําหรับมาบตาพดุและระยองเอง 
ต้องมองย้อนไป 10 ปีถึงจะคุยกันรู้เรื่อง เพราะว่ามีข้อขดัแย้ง มีข้อมูลต่างๆ 
อีกหลายอย่างที่มากกว่าวิชาการเข้ามาอยู่ในพื้นที่แล้วเราต้องมีการบูรณาการ
ขอ้มูลตรงนี้รว่มกันก็เลยกลายเป็นที่มาของการจัดทําผังเมืองรวมฉบับนี้ 
จริงๆ แล้วเรามีการวางผังเมอืงรวมมาบตาพุดในพื้นที่มาแล้ว 3 ฉบับ คือปี
พ.ศ. 2531 2534 และ2546 แต่ปัญหาที่ผ่านมาคือ การทํางาน ต้องขอเรียน
ว่า แต่กอ่นการเริ่มปรับปรุงผงัล่าสุด ซึ่งเดิมเป็นผังปีพ.ศ. 2546 ก็เริ่มมกีาร
เตรียมดําเนินการมาตั้งแต่ปพี.ศ. 2538 - 2539 ซึ่งตอนนั้นเพิ่งจะมีการ
กระจายกลุ่มนักวิชาการจากกรมโยธาธิการและผังเมืองเข้าสู่พื้นที่แต่ละจังหวัด 
บางจังหวัดเอง กลุ่มนักวิชาการเพิง่จะเข้าเมือ่ปีพ.ศ. 2540 ด้วยซํ้า ทําใหม้ี
ปัญหาว่า การดําเนินการจากส่วนกลางที่อยูใ่นกรุงเทพมหานครอย่างเดียว 
อาจจะไม่ได้รับข้อมูลที่ชัดเจนบางส่วน ส่ิงเหล่านี้พอได้มาอยู่ในพื้นที่แล้วก็
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รับทราบว่ามีปญัหาจากพ่อแมพ่ี่น้องเวลาที่ไปประชุมกัน ทําให้ได้ข้อคิดขึ้นมา 
อย่างผังเมืองรวมมาบตาพุดเอง มีการประชุมกนัไม่ต่ํากว่า 2 ครั้ง จรงิๆ ถ้า
นับการประชุมกลุ่มย่อยอาจมากกว่า 50 ครั้งด้วยกัน เพราะจะมีการประชุม
ของคณะต่างๆ จากสํานักงานเลขาธิการนายกรฐัมนตร ี หรือของ
คณะกรรมการสี่ฝ่ายเอง ทางเราก็ได้ไปร่วมด้วยกันมาโดยตลอด ปัญหาที่
สะท้อนขึ้นมาคอื หลักการทางวิชาการอย่างเดียวไม่พอ มันต้องมีหลกัความ
ต้องการจากทกุภาคส่วนมาบูรณาการร่วมกัน ฉะนั้นจึงเป็นที่มาของการ
ออกแบบลักษณะการทํางานขึน้มาใหม่ในพื้นที่จังหวัดระยอง คือการเขา้
ประชุมประชาชนในลักษณะของการประชุมกลุ่มย่อย หลายคนที่อยูใ่นที่นี ้
ผมก็เคยเจอในการประชุมต่างๆ บางคนกเ็ป็นท่านผู้นําใหข้้อคิดเหน็ต่างๆ 
สะท้อนความคิดเห็นมทีัง้ที่มอีารมณ์บ้าง.แต่กถ็อืว่าเปน็ขอ้มูลทีท่าํให้เราได้รับรู้
ความรู้สึกและความคิดของคนในพื้นที่สําหรับภาคอุตสาหกรรม มีตวัแทนจาก
หลายกลุ่มเช่น การนิคมอุตสาหกรรม หอการคา้ ทางกลุ่มผู้ลงทุนต่างๆ หรอื
แม้กระทัง่จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเองก็มกีารเขา้ประชมุให้ขอ้มูล
ต่างๆ มาเป็นลําดับและให้ความเหน็กัน เรียกว่าตกผลึกในระดับหนึ่ง แต่ก็ยงั
ไม่เป็นที่สุด แตต่อนนี้คือเพิ่มการมีส่วนร่วมอยา่งชดัเจนในลักษณะของการบรู
ณาการในการจดัทําผังเมืองรวมขึ้นมาใหมอ่ย่างในขั้นตอนที ่4 และ 6 ที่พีเ่จรญิ
พูดถงึก่อนหนา้นี้ คือส่วนทีท่างกฎหมายออกแบบมาสําหรับ 18 ขั้นตอนใน
กระบวนการวางผังเมืองรวม ซึ่งสองขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนตามกระบวนการ
ทางกฎหมายทีท่างกรมโยธาธกิารและผังเมืองเองได้เปิดโอกาสให้เกดิการมี
ส่วนร่วมของประชาชน  แต่อยา่งที่เรียนให้ทราบว่าตั้งแตข่ั้นตอนศูนย์ถึงหนึ่ง
นั้นมีการประชุมย่อยกันมาไมน่้อยกว่า 20 ครั้งแลว้ และในลําดับต่อมาจะ
เป็นในเรื่องที่เราจะมีการพดูกนัต่อไป  
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 จากทีเ่รามกีารประชุมรับฟงัความคิดเห็นจากคณะกรรมการของ
กรมโยธาธิการและผังเมืองเรยีบร้อยแล้ว จะมกีารปิดประกาศ 15 วัน ที่เรา
เรียกว่า การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนภายในช่วงเดือนสิงหาคม ขอ
ฝากทางผู้จัดรายการวิทยุให้ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ด้วย สําหรับหนังสือพิมพ์
ท้องถิ่นจะมีการแปะประกาศและแจกตามเทศบาลท้องถิ่นต่างๆ ช่วงประมาณ 
เดือนสิงหาคมอาจจะมีการประชุมหรืออาจจะชา้กว่านั้นหน่อย ขึ้นกับ
คณะกรรมการระดับกรมโยธาธกิารและผังเมืองว่าจะให้ความเห็นกันอย่างไร  
 
 เนื่องจากเคยมกีารประชุมแล้วครั้งหนึง่แล้วมีความเห็นขึ้นมาวา่ 
ต้องการข้อมูลเพิ่ม ปัญหาที่ผ่านมาคือ หลักความคิดที่ทางบูรณาการต้องการ
กับหลักวิชาการควรจะมีจุดที่เหมาะสมและลงตัว เพราะฉะนั้นการที่เราคิดว่า
ต้องการอะไรจึงต้องอยู่บนพื้นฐานของสิง่ที่เราอธิบายได้  

 
รูปที่ 7 ผังเมืองรวมบรเิวณอตุสาหกรรมหลักและชุมชน จังหวดัระยอง พ.ศ.
2546 และ(ร่าง) ผังเมืองรวมบรเิวณอุตสาหกรรมหลกัและชุมชนจังหวดั
ระยอง (ปรับปรงุครั้งที่ 3) 
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 จากรูปที่ 7 จะพบว่า สีที่เรามกีารปรับลดพื้นที่สีม่วงทางด้าน
ตอนบนที่หายไปในผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชน จังหวัด
ระยอง พ.ศ.2546 ทางบริษทัทีป่รึกษาเองต้องไปหาข้อมูลมารองรับว่า ทําไม
ผังนี้จึงตอ้งปรับลดพื้นที่สีม่วง เพื่อทีท่างคณะกรรมการระดับกรมโยธาธกิาร
และผังเมืองจะได้รับฟงัข้อคิดเหน็ของเราไดอ้ย่างชัดเจน เหตุผลคือ การ
สะท้อนให้เห็นวา่พื้นที่บางส่วนไม่ได้อยู่ในพื้นทีข่องภาคอุตสาหกรรมจงึตั้ง
ตุ๊กตาขึ้นมาว่า หลักในการปรับลดดูจากนโยบายระดับชาติว่าพืน้ที่ตรงนี้ควร
เป็นเท่าไหร่ และดูจากเขตประกอบการที่นิคมอุตสาหกรรมไดม้ีการประกาศ
เอาไว้ในพื้นที่วา่มีเท่าไหร่ และกิจกรรมที่มีอยูใ่นเขตอตุสาหกรรมเดิมว่ามี
เท่าไหร่ นํามาประมวลผล รวมทั้งนําข้อมูลมลพิษ หรือแม้แตค่วามต้องการ
พื้นที่ของคนในชุมชนทั้งสองส่วนอย่างพื้นที่ห้วยโป่ง และมาบชลูด ที่พื้นทีอ่ยู่
ใต้ลม ในลักษณะที่ลมส่วนใหญจ่ะพัดจากทะเลเข้ามา ซึ่งมกีารพิจารณาในจุด
นี้ด้วย แต่วิธกีารเยียวยาต้องมกีารตกลงเจรจาและหามาตรการที่ชัดเจนที่สุด
ต่อไป 

 
เรื่องรูปแบบการปฏิบัติงาน ซึง่เริ่มประชุมตัง้แต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 

2552 เกือบสองปีมาแล้ว ซึ่งไดม้ีการเริ่มบูรณาการครอบคลุมเรื่องต่างๆ มี
การประชุมในเรื่องผงัเมือง หลายคนมองว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใช้
เวลานาน แต่ผมขอเรียนอย่างนี้ว่า อยากให้อดทนรอ อย่าโกรธกัน มันเป็น
เรื่องของกระบวนการที่เราต้องพิจารณาทุกภาคส่วนจริงๆ ขอเรียนว่าบาง
พื้นที่ อย่างพื้นที่สีม่วงที่เราไปปรับลด เขาก็ตอ้งมีการดูสิทธิของเขาที่มใีน
พื้นที่กอ่น ในภาคอุตสาหกรรมเองบางคนก็มีการทําตามนโยบายที่รฐัวาง
เอาไว้  เค้ามาซือ้ที่ซึ่งมันไมใ่ช่แค่วันสองวัน การวางแผนพื้นที่ใช้เวลาปีสองปี
ที่เราต้องมาพิจารณาว่าพื้นที่ไหนต้องมกีารปรบัลด พื้นที่ไหนที่เราต้องมี



 
เวทีวิชาการเพื่อมาบตาพุด 
ทิศทางผังเมืองรวมมาบตาพุดและพื้นที่กันชน 

 
 

 32

ข้อพิจารณาต่างๆ จึงเป็นที่มาของการประชุมกลุ่มย่อยต่างๆ และการประชุม
รับฟังความคิดเห็นในส่วนต่างๆ ในเรือ่งของการจัดการระดับล่างเองเราก็มี
การประชุมอีกหลายครั้งกับกลุ่มต่างๆ ทั้งทางด้านวิชาการ และกลุ่มองค์กร
อิสระที่มาช่วยให้ข้อมูล และหลังจากนั้นก็มีอกีเรือ่งหนึง่ทีเ่ราต้องเอามา
เกี่ยวข้องด้วยคือ หลังศาลปกครองประกาศใหท้้องที่เขตเทศบาลเมือง     
มาบตาพุดทัง้หมด รวมทั้งตําบลเนินพระ ตําบลมาบข่า และตําบลทับมา อํา
เมืองระยอง ตลอดจนทอ้งที่ตําบลบ้านฉาง อําเภอบ้านฉาง เปน็เขตควบคุม
มลพิษ เพื่อดําเนินการควบคุม ลด และขจัดมลพิษแล้ว ก็ได้มกีารตั้ง
คณะกรรมการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติตามมาตรา 67 วรรคสองของ
รัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย (คณะกรรมการสี่ฝ่าย) ขึ้นมาเกี่ยวข้องใน
พื้นที่ และได้มีการเสนอแนวความคิดต่อนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น (นาย
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) ดังตารางที่ 2 และตารางที่ 31 
 
ตารางที่ 2 การกําหนดระยะแนวป้องกัน (Protection Strip)   

 ระยะแนวป้องกันกําหนดขึ้นตามประเภทอุตสาหกรรมซึ่งแบ่ง
ออกเป็น  6 ระดับ โดยมีระยะแนวป้องกันในแต่ละระดับ ตั้งแต่ 0 - 50 เมตร  
 

                                                 
1 ประมวลผลงานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติตามมาตรา 67 วรรคสองของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย. 2553. กรุงเทพฯ: สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี. 
หน้า 58-60 
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ระดับ ประเภทอุตสาหกรรม ระยะแนว
ป้องกัน 

อย่างน้อย 
(เมตร)  

1 งานบรกิารหรือการผลิตสินค้าขนาดเล็กที่ไม่
ส่งผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อม  

0 

2 อุตสาหกรรมผลติรองเท้า การผลิตเสื้อผ้า
สําเร็จรูป งานไม้  งานพิมพ์   
นิคมอุตสาหกรรมของอุตสาหกรรมในระดับ  
2  และกิจการที่มีลักษณะคล้ายกัน 

3 

3 อุตสาหกรรมการผลิตวัสดุก่อสรา้งขนาดเล็ก 
การผลิตสบู่ การประกอบชิ้นส่วนยานยนต์ 
ยาสูบ อุตสาหกรรมอาหาร  อตุสาหกรรม
การผลิตเซรามคิ  อุตสาหกรรมเหล็ก และ
โลหะที่เป็นการขึ้นรูป ตดั พับ เชื่อม โรงผลิต
ไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) ที่ไม่ใชถ้า่นหินหรือ
ขยะเป็นเชื้อเพลิง โรงผลิตไฟฟา้ขนาดเล็ก
มากที่เป็นประเภทพลังงานความร้อน 
(VSPP)  นิคมอุตสาหกรรมของอุตสาหกรรม
ในระดับ  3  และกิจการที่มีลักษณะคล้ายกนั

6 

4 อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมแก้วและ
กระจก การผลิตสินค้าเครื่องโลหะและหนัง 
การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า และวัสดุก่อสร้าง  
อุตสาหกรรมเหล็กรีดร้อนและรดีเย็น  นิคม

10 
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ระดับ ประเภทอุตสาหกรรม ระยะแนว
ป้องกัน 

อย่างน้อย 
(เมตร)  

อุตสาหกรรมของอุตสาหกรรมในระดับ  4  
และกิจการที่มลัีกษณะคล้ายกนั 

5 โรงแยกก๊าซธรรมชาติ อุตสาหกรรมปิโตรเคม ี
และอุตสาหกรรมเคมีที่ไม่อยูใ่นระดับ 6 
อุตสาหกรรมเหล็กและโลหะที่มีเตาหลอม 
อุตสาหกรรมยานยนต์  การผลิตเครื่องจักร
ขนาดใหญ่ อุตสาหกรรมเยือ่และกระดาษ
ขนาดใหญ่ อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์  โรงงาน
น้ําตาล โรงไฟฟา้ชีวมวลที่ไม่ไดใ้ช้ขยะ 
เป็นเชื้อเพลงิที่ไม่อยู่ในระดับ 3 การผลิต
สังกะสี การผลิตเส้นใย asbestos  
อุตสาหกรรมการจัดการของเสียขนาดใหญ่  
อุตสาหกรรมอาหารและการผลติน้ํามันปรุง
อาหารขนาดใหญ่ โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ 
อุตสาหกรรมเสน้ใยสงัเคราะห์  นิคม
อุตสาหกรรมของอุตสาหกรรมในระดับ  5  
และกิจการที่มลัีกษณะคล้ายกนั 

30 

6 อุตสาหกรรมกลั่นน้ํามัน อุตสาหกรรมปิโตร
เคมีขั้นต้น และอุตสาหกรรมเคมีขนาดใหญ่ 
โรงถลงุเหล็ก อตุสาหกรรมผลิตวัตถรุะเบิด  

50 
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ระดับ ประเภทอุตสาหกรรม ระยะแนว
ป้องกัน 

อย่างน้อย 
(เมตร)  

เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ การผลิตยาปราบ
ศัตรูพืช อุตสาหกรรมต่อเรือขนาดใหญ่ การ
ผลิตกาวจากสัตว์  โรงไฟฟ้าถ่านหิน 
โรงไฟฟ้าจากขยะ  นิคมอุตสาหกรรมของ
อุตสาหกรรมในระดับ  6  และกิจการที่มี
ลักษณะคล้ายกนั 

 
ที่มา:  ระยะแนวป้องกัน กําหนดตามแนวทางของประเทศญี่ปุน่และรายงานการ

วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในพื้นที่มาบตาพุด  
 
ตารางที่ 3 การกําหนดระยะแนวกันชน (Buffer)   

 ระยะแนวกันชนกําหนดขึ้นตามประเภทอุตสาหกรรมซึ่งจําแนก
ออกเป็น 6 ระดับ โดยมีระยะแนวกันชนในแต่ละระดับ ตั้งแต่ 0 – 2,000 เมตร  
 

ระดับ ประเภทอุตสาหกรรม ระยะแนวกันชน 
(เมตร) 

1 งานบรกิารหรือการผลิตสินค้าขนาดเล็กที่
ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  

0 

2 อุตสาหกรรมผลติรองเท้า การผลิตเสื้อผ้า
สําเร็จรูป งานไม้  งานพิมพ์   

50 
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ระดับ ประเภทอุตสาหกรรม ระยะแนวกันชน 
(เมตร) 

3 อุตสาหกรรมการผลิตวัสดุก่อสรา้งขนาด
เล็ก การผลิตสบู่ การประกอบชิ้นส่วน 
ยานยนต์ ยาสูบ อุตสาหกรรมอาหาร  
อุตสาหกรรมการผลิตเซรามิค  
อุตสาหกรรมเหล็ก และโลหะที่เป็นการขึ้น
รูป ตัด พับ เชื่อม โรงผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก 
(SPP) ที่ไม่ใชถ้่านหินหรือขยะเป็น
เชื้อเพลิง  โรงผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากที่
เป็นประเภทพลงังานความร้อน (VSPP) 

150 

4 อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมแก้วและ
กระจก การผลิตสินค้าเครื่องโลหะและหนัง  
การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า และวัสดุก่อสร้าง  
อุตสาหกรรมเหล็กรีดร้อนและรีดเย็น  

500 

5 โรงแยกก๊าซธรรมชาติ อุตสาหกรรมปิโตร
เคมี และอุตสาหกรรมเคมีที่ไมอ่ยู่ในระดับ 
6 อุตสาหกรรมเหล็กและโลหะที่มีเตา
หลอม อุตสาหกรรมยานยนต์ การผลิต
เครื่องจักรขนาดใหญ่ อุตสาหกรรมเยื่อ
และกระดาษขนาดใหญ่ อุตสาหกรรม
ปูนซีเมนต์ โรงงานน้ําตาล โรงไฟฟ้า      
ชีวมวลที่ไม่ไดใ้ช้ขยะเป็นเชื้อเพลิงที่ไม่อยู่
ในระดับ 3 การผลิตสังกะสี การผลิตเส้น

1,000 
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ระดับ ประเภทอุตสาหกรรม ระยะแนวกันชน 
(เมตร) 

ใย asbestos  อู่ต่อเรือเล็ก  อตุสาหกรรม
การจดัการของเสียขนาดใหญ่  
อุตสาหกรรมอาหารและการผลติน้ํามัน
ปรุงอาหารขนาดใหญ่ โรงไฟฟา้ก๊าซ
ธรรมชาติ อุตสาหกรรมเส้นใยสังเคราะห์  

6 อุตสาหกรรมกลั่นน้ํามัน อุตสาหกรรม 
ปิโตรเคมีขั้นต้น และอุตสาหกรรมเคมี
ขนาดใหญ่ โรงถลุงเหลก็ อุตสาหกรรมผลิต
วัตถรุะเบิด  เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์  การ
ผลิตยาปราบศัตรูพืช อตุสาหกรรมตอ่เรอื
ขนาดใหญ่ การผลิตกาวจากสัตว์  
โรงไฟฟ้าถ่านหนิ โรงไฟฟ้าจากขยะ   

2,000 
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2. เป็นแนวคิดเพื่อให้ผู้ปฏิบัตินําไปประกอบการพิจารณาต่อไป หากใน
อนาคตมีเทคโนโลยีที่เปล่ียนไป สามารถพิจารณาทบทวนระยะแนว
กันชนได้ตามความเหมาะสม  

3. กรณทีี่เป็นนิคมอุตสาหกรรมและกิจการที่มีลักษณะคล้ายกัน  
ผู้ประกอบการต้องวางแผนการกําหนดการใชป้ระโยชน์ที่ดินสําหรับ
โรงงานอุตสาหกรรมในนิคมนัน้ ให้สอดคล้องกับตารางในแตล่ะ
ระดับทีก่ําหนดไว้ 

 
สําหรับในส่วนภารกิจหลกัที่เกีย่วข้องกับกรมโยธาธิการและผังเมือง

มี 3 ส่วน คือ 
 
1. การให้หามาตรการการจัดทําแนวการป้องกัน (Protection 

Strip) ในพื้นทีไ่ม่กี่ 10 เมตร จริงๆ แล้วมาตรการตัวนี้ได้ถกูส่ังการไปที่ 3 
ส่วน คือ ทีก่ระทรวงอตุสาหกรรม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
และสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะมี
มาตรการต่างๆ ที่ต้องไปดําเนินการ ในส่วนของกรมโยธาธิการและผังเมอืง
เองก็มีการหาแนวทางในด้านกฎหมายมาพิจารณาเพือ่หามาตรการควบคุม 
โดยที่อาจตั้งเปา้เป็นเรื่องของเทศบัญญัติ หรอืพระราชบญัญตัิควบคุมอาคาร
ต่างๆ แต่ตอนนี้ยังไม่มีขอ้สรุปที่ชัดเจน อาจจะต้องรอการพจิารณาในเรือ่ง
ของผงัเมืองรวมก่อน เพราะผังเมืองรวมเป็นเรือ่งในระดับใหญก่ว่า แล้วค่อย
มาดูว่ามีความเห็นที่นิ่งแล้วค่อยมาดูกัน ในการลงลึกของการศึกษา และค่อย
เพิ่มความชัดเจน   
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ผังเมืองรวม จะพูดในเรื่องของภาพรวม แต่อยา่งที่พีเ่จรญิพูดวา่มี
การตัง้งบประมาณ ตั้งแผนในการศึกษาในพื้นที่โดยรอบ ที่เรยีกว่า พื้นที่ก-1  
ซึ่งตรงนี้ยงัมีอีกหลายอย่างที่ต้องศึกษา และดําเนินการเพิ่มเติม ซึ่งผังเมือง
รวมเรารอไม่ได ้ซึ่งโครงการตรงนี้นานแล้ว ก็พยายามจะทําใหเ้สร็จเท่าที่จะ
ทําได้  มีการแลกเปล่ียนขอ้มูล พยายามบูรณาการไมใ่ห้ตกหล่นเรื่องต่างๆ  
เรื่องผังเมืองรวมเป็นเรื่องของการลิดรอนสิทธ ิเพราะฉะนั้นการที่ตอ้งไป
ลิดรอนสิทธใิคร การผังเมืองถือว่าเราเอาเขาเขา้ไปอยู่ในกฎหมายแล้ว อาจ
ต้องมกีารทบทวนกันอย่างถีถ่้วนสักเล็กน้อย 

 
2. การจัดทําพื้นทีก่ันชนแบบรูปธรรม อย่างที่พี่เจริญเสนอเข้าไป 

ตอนนี้ก็ยังเป็นแนวทางที่ทางกรมโยธาธิการและผังเมือง ยังต้องพิจารณาอยู่ 
คือสิ่งที่ท้องถิ่นเสนอไปว่าอยากให้มีสีที่ชัดเจน ที่เป็นสีเฉพาะของbuffer จริงๆ 
ซึ่งตอนนี้กรมฯ ก็ยังใช้หลักการของแนวทางมาตรฐานที่มีอยู่  มีโอกาสในช่วง
ต่อไปคงต้องขอความเห็นของทุกท่านในเรื่องนี้ ในอันที่จะให้ข้อมูลตรงนี้
เพิ่มเติม ซึ่งมันก็มีส่วนสนับสนุนกันตรงนี้ เราก็ไดม้ีการกันพื้นที่ตรงนี้ไว้แล้ว 
โดยหลักการของเรากันพื้นที่นี้ไว้สักส่วนหนึ่ง อาจไม่เท่ากับพื้นที่ที่คณะ 
กรรมการสี่ฝ่ายเสนอไว้แต่นั่นก็เป็นตัวชี้วัดว่าได้มีการดําเนินการในสองส่วน
ด้วยกัน อย่างเช่นที่คณะกรรมการสี่ฝ่ายเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องแนวป้องกัน 
(Protection Strip) กับอีกจุดคือ Buffer Zone ทั้งสองส่วนนี้พอเข้ามาจับใน
พื้นที่จะมีปัญหาแน่ๆ แม้แต่แนว Protection Strip ของการจะทําพื้นที่ปลูก
ต้นไม้เพิ่มเติม พอเข้าไปในพื้นที่ ปรากฏว่าโรงงานได้ดําเนินการไปแล้ว แล้ว
เรามีมาตรการตามมา เราก็ต้องหามาตรการอื่นๆ ที่พอแก้ไขให้มันชัดเจนขึ้น 
แต่ตัวเลขตรงนี้เป็นตัวที่จะบอกว่า ควรต้องมีการพิจารณา อย่างสมมุติว่าเรา
กําหนดไว้ 50 เมตร พอเราไปวัดในพื้นที่จริง อาจเหลือแค่ 6 เมตร 10 เมตร 



 
เวทีวิชาการเพื่อมาบตาพุด 
ทิศทางผังเมืองรวมมาบตาพุดและพื้นที่กันชน 

 
 

 40

อาจจะต้องขอให้เขาปลูกต้นไม้อย่างแน่นที่สุด หรืออาจต้องใช้มาตรการ
เหมือน wind wall กันสิ่งต่างๆ ที่จะเข้ามา ทําเหมือนกําแพงต้นไม้ต่างๆ มา
เป็นตัวช่วยกรอง เพิ่มความหนาแน่นเข้าไป อันนี้คือส่วนหนึ่งที่ได้ประโยชน์
จากตรงนั้นในการบริหารจริง 
 

3.  เรื่องระยะกันชน เป็นตัวชี้กลับมาว่า พื้นที่ต่างๆ ต้องได้รับการ
แก้ไข อย่างที่พี่เจริญพูดก็มาจากหลักการนี้เช่นกัน แต่เราก็ดึงเฉพาะความ
จําเป็นออกมา ซึ่งพี่เจริญก็รายงานแล้วว่ามันมีปัญหาเรื่องของการเยียวยาใน
พื้นที่ การให้เกิดพื้นที่เบาบางในชุมชนเหล่านั้นในพื้นที่ที่มีชุมชนมีคนอยู่ใน
พื้นที่บางส่วนมันเป็นการลิดรอนสิทธิเขาด้วย เพราะฉะนั้นการที่จะกําหนด
อะไรก็แล้วแต่เราตอ้งดูความเหมาะสมในพื้นที่ก่อนจะนําเสนอเพื่อให้เกิดผล
ในทางรูปธรรมจริงๆ ที่จะมีผลกับในพื้นที่คือแนวทางที่เราพิจารณาในเรื่อง
ของผังเมืองรวมที่ตอนนี้กําลังดําเนินการอยู่ ยังเป็นแค่จุดเริ่มต้น เป็นช่วงต้น
ของการพิจารณาในขั้นตอนที่มีการรับฟังความคิดเห็น (ขั้นตอนที่ส่ี) กับ
ขั้นตอนปิดประกาศ (ขั้นตอนที่หก) นั้น ผมอยากให้มาดูในขั้นตอนที่ส่ีเยอะๆ 
ซึ่งรวมทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้วย ซึ่งต้องมีการบูรณาการ ผมเรียนอย่างนี้ว่า
อาจมีข้อระแวงของคนในพื้นที่เอง ชุมชนในพื้นที่ ได้กังวลกนัไปโดยที่ไม่ได้มี
การแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือพูดคุยโดยที่ไม่ได้รับฟังความคิดเห็นจากชาวบ้าน 
ผมอยากให้ส่วนนี้พอเรามาพูดคุยกันมาเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็
ข้อเสนอแนะโดยเฉพาะแนวทางออกที่ควรจะเป็นบนพื้นฐานของกระบวนการ 
ที่เราจัดการได้ เพราะว่าการที่มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของคนในพื้นที่
จะมีการประมวลข้อมูลต่างๆ ที่ท่านได้ให้ข้อมูลเอาไว้กลับไปเสนอคณะ 
กรรมการผังเมือง เพื่อพิจารณาก็จะมทีี่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆ แต่ว่าบางเรื่องที่
เสนอขึ้นไปเป็นเรื่องที่ห่วงว่าเราใช้เพียงความรู้สึกของประชาชนที่ไม่มีการให้
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เหตุผลทางวิชาการเข้าไปประกอบ ทําให้เกิดปัญหา ผมขอเรียนตรงนี้ว่าใน
ส่วนของการพิจารณาของคณะกรรมการในส่วนต่างๆ นั้น ถ้าเรามีข้อมูลทาง
วิชาการมานําเสนอ ขอให้เราเก็บรวบรวมข้อมูลเหล่านั้นนําไปเป็นเหตุผล
ประกอบด้วย 
 

4. ปัญหาหลักๆ เริ่มจากการแก้ไขข้อกําหนดของนิคมเอเซีย ปัญหา
คือชาวบ้านมีการคัดค้านคําร้อง จะเป็นในแง่ของความรู้สึก ซึ่งตอนนั้นข้อมูล
ต่างๆ ที่ทางสํานักงานไปหาคือข้อมูลด้านระยะห่างที่ควรจะเป็นซึ่งมันไม่มี 
ข้อดีของการมีคณะกรรมการสี่ฝ่ายคือ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ เหล่านั้น
ไว้  แต่ข้อมูลที่เรามีในเรื่องการกําหนดระยะนั้นไม่มีเลย มันเป็นแค่ความคิด
เห็นของผู้ให้ขอ้มูลว่า มันควรเป็นระยะห่าง 200 300 หรือ 500 เมตร หรือ
อะไรต่างๆ โดยที่ไม่มีการเปรียบเทียบค่าสถิติ ข้อดีจากส่วนนี้คือ เราได้ข้อมูล
จากนักวิชาการต่างๆ มาเพิ่มเติมว่าระยะต่างๆ ควรจะเป็นเท่าไร ข้อมูลจาก 
สุขภาวะ ข้อมูลจากลพิษต่างๆ เพิ่มเติม เริ่มเอารวบรวมอยู่ ณ จุดๆ เดียว 
แทนที่จะต้องวิ่งไปคุยกับหน่วยงานหลายๆ ส่วนการประมวลสิ่งต่างๆ เหลา่นี้
มันทําให้เรามีขอ้มูลต่างๆ มากขึ้น ตรงนี้ขอย้อนกลับไปเรื่องนิคมเอเซียอีกครั้ง 
มีอีกส่วนหนึ่งคือ ผู้ร้องทางฝั่งนิคมเอเซียเองมีข้อมูลของทางสถาบันปิโตรเลียม 
หมายความว่าเค้ามีข้อมูลวิชาการ วิธีการพิจารณาของคณะกรรมการผังเมือง
เองก็จะพิจารณาจากพื้นฐานตรงนั้น ปัญหาก็เลยเกิดว่า มันเหมือนกับขัดแย้ง
กับส่ิงที่มันเคยเป็น จริงๆ แล้วมันเคยมีข้อตกลงแปดข้อก่อนหน้านี้ สําหรับ
การวางผังเมืองมาบตาพุด 2546 พูดถึงข้อตกลงต่างๆ แต่เป็นการพูดถึงระยะ
และชนิดประเภทที่มีอยู่นี้ว่าอะไรควรห้าม ปัญหาก็คือ การตกลงกันว่าอะไร
คือสิ่งที่เป็นมลพิษร้ายแรง ปรากฏว่าเค้ามีเอกสารยืนยันว่าอันนี้ไม่ร้ายแรง 
แล้วเราก็สู้เค้าด้วยหลักฐานทางวิชาการไม่ได้ ก็เลยมีปัญหาว่า ต้องพิจารณาไป
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ตามหลักวิชาการซึ่งหนึง่ในสองที่ยกมอืค้านคือ สํานักโยธาธกิารและผังเมือง 
อีกส่วนคือผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง ซึง่ผู้แทนทัง้สองสว่นนี้ยกมือค้าน
แล้ว ปัญหากคื็อ การพจิารณาต้องดูตามเอกสารสิ่งที่เป็นอยู่ ซึ่งมันไม่มี
หลักฐานที่ชดัเจน มันก็เลยจะตอ้งมีการพิจารณาในขอ้มูลที่มอียู่ ณ ตอนนั้น 
หากวันนีใ้ครมีขอ้มูลที่แปลกๆ ใหม่ๆ ใหร้วบรวมข้อมูลตรงนี้ แม้ในเรื่องของ
ข้อมูลทางอินเตอร์เนท็ที่มีมากมาย หากใครเปิดเจอข้อมูลอะไรที่เป็น
ประโยชน์อยากจะขอให้แชร์ขอ้มูลเหล่านี้ให้ทางกรมฯ ส่ิงต่างๆ เหล่านี้จะถกู
นํามาพิจารณาในเรื่องของขอ้มลูทางวิชาการ และการใหข้้อกาํหนดต่างๆ ใน
พื้นที่ ซึง่ผมมองว่าผังตรงนีท้ี่เราเป็นผู้เสนอไปนั้น  คณะกรรมการในระดับ
ผู้เชี่ยวชาญของกรมฯ นั้นจะมองในลกัษณะของเหตุและผล อย่างที่เรียนไป 
เราเสนออะไรไป ผลกระทบคอือะไร ผลเป็นอย่างไร ความสมเหตุสมผลมาก
ไหม แล้วต้องไปหาข้อมูลมาเพิม่ไหม ถ้าจะตอ้งกลับมาหาข้อมูลเพิ่มอีกรอบก็
คงต้องขอความอนุเคราะห์จากในพื้นทีด่้วยนะครับ ว่าถ้าใครมีข้อมูลอะไร
ขอให้ช่วยส่งกลบัมาให้ท ี
 

5. ในส่วนของการขอเปิดเผยรายงานการประชุม จริงๆ แล้วทางกรม
โยธาธิการและผังเมืองได้ดําเนินการอยู่แล้วคือจะมีเว็บไซต์ของกรมฯอยู่แล้ว
คือ www.dpt.go.th ซึ่งในนั้นก็จะมีข้อมูลในเรื่องการเปิดเผยผลการประชุม
ในช่วงต่างๆ  
 

6. ปัญหาของมาบตาพุดเองเป็นปัญหาระดับประเทศไปแล้ว อาจจะ
ต้องมีการขอรายละเอียดตรงนี้มากขึ้น ข้อเสนอด้านการจัดการระยะห่าง
ระหว่างอุตสาหกรรมกับชุมชนในพื้นที่จริง ตอนนี้ทางกรมโยธาธิการและผัง
เมืองได้ให้ข้อมูลไว้ว่า ในเรื่องนี้พยายามจะนําเรื่องเสนอปลัดกระทรวง
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มหาดไทย ว่าจะแจ้งข้อมูลตรงนี้ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจงัหวัดเพื่อเอา
แนวทางนี้ไปบูรณาการไปปรับใช้ ประยุกต์ใช้ เพราะว่า อย่างที่เรียนให้ทราบ
ว่า บางพื้นที่ถ้าทําได้เลยก็ดี ถ้ายังทําไม่ได้ก็เอาแนวทางนี้ไปประยุกต์ใช้  ผม
เอาข้อมูลเปรียบเทียบมาให้ดูว่า จริงๆ แล้วถ้าหลายคนได้เข้าประชุมตั้งแต่
ตอนแรกจะทราบว่า พื้นฐานความต้องการของประชาชนคือ ผังปี 34 คือผัง
เมืองรวมฉบับที่ 102 นี้ ซึ่งมีเรื่องของชุมชน มีเรื่องของอะไรต่างๆ ซึ่ง
ภาคอุตสาหกรรมบางส่วนเป็นสิ่งที่ประชาชนต้องการ แต่หลังจากประมวลผล
ต่างๆ การที่เราจะปรับเปลี่ยนสีต่างๆ ที่พอจะทําได้คือ    เนื่องจากเป็นพื้นที่
เศรษฐกิจอยู่แล้ว ในฝั่งด้ายซ้ายของถนนตอนล่างแผนที่ ก็อาจจะต้องคงสีม่วง
เอาไว้ แต่ในภาพรวมจะเห็นได้ว่า ลักษณะการลดของพื้นที่สีม่วงในพื้นที่ ถูก
ลดลงอย่างมีนัยยะ พื้นที่สีม่วงถูกปรับลดลงอย่างแน่นอนกับผังที่เราส่งไป และ
การกลับมาของแนวคิดแบบชุมชนในพื้นที่ นี่คือข้อเสนอที่ทางจังหวัดใน
ท้องถิ่นเสนอไป ตรงนี้ยังไม่ได้ถูกกรองกลับมา ก็ต้องรอทางกรมมีข้อเสนอแนะ
หรือความเห็นกลับมา และสุดท้ายก็จะกลับมาในการประชุมรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน ซึ่งผมจะเอาเรื่องนี้มาบอกว่า หลังจากที่เราเสนอไปแล้ว 
ว่าทางกรมมีข้อคิดเห็นอย่างไร และจะมาประมวลผลจากความคิดเห็นของเรา
อีกที นั้นคือมาเริ่มนับหนึ่งในขั้นตอนการวางผังทางกฎหมาย โดยการฟังความ
คิดเห็นของประชาชน 
 

7. ข้อสุดท้ายอยากเรยีนว่าขอ้มูลทุกอย่างมกีารเปลี่ยนแปลงได้ 
ท่านอาจจะรู้สึกแย่ อย่างผังปี 46 ก็เป็นของคณะกรรมการชดุหนึ่ง ณ ปีนี้ ณ 
ตอนนี้ สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง เทศบาลเอง หรือแมแ้ต่
คณะกรรมการชุดต่างๆ ก็มีการเปลี่ยนแปลง ณ วันนี้เราพยายามทําให้เกดิ
การมีส่วนร่วมของประชาชนมากที่สุด การบูรณาการในเรื่องของความ
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ต้องการเป็นอยา่งดีที่สุด อยู่ในหลักการเหตุผลของการบรูณาการที่ดทีี่สุด 
ตรงนีเ้อง ผมอยากให้ละเลย หรือเก็บความรู้สึกไม่ดีบางส่วนที่เราเคยมีตอ่
การดําเนินการที่ผ่านมา แต่ ณ วันนี้ จากการมีส่วนร่วมที่มากขึ้น จากข้อมลู
ที่เข้ามามกีารเปิดเผยมากขึ้น จากขั้นตอนต่างๆ ที่ได้มกีารประชุมกันมากขึ้น 
ผมอยากให้พื้นฐานของการแลกเปลี่ยนขอ้มูลกันอยูใ่นพื้นฐานของความ
คิดเห็นและนําเสนอแนวทางออกทีด่ีสําหรับพืน้ที่ของมาบตาพุดของเราเอง 
ของจังหวัดระยองเอง ขอบคุณมากครับ 
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กฎหมายผังเมืองและกฎหมายควบคมุอาคารจะชวยกําหนด
แนวกันชนอยางเปนรปูธรรมทั่วประเทศไดอยางไร 

 
 
โดย  วีรพงษ ์ บุญญานุสนธิ์   
ผู้ตรวจราชการกรม  
กรมโยธาธิการและผังเมือง 
 

สวัสดีครับทุกท่าน  ผมเข้ามาทํางาน
เกี่ยวข้องกับผังเมืองของพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง หลังจากการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมาเวนคืนที่ดินในบริเวณนี้เมื่อปี 2527 ตอนนั้น
เรามาพัฒนาเมืองใหม่มาบตาพุด จากการวางผังเมืองเฉพาะเมืองใหม่มาบตา
พุด โดยได้เวนคืนที่ดินเพื่อวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะ ผมจับเรื่องมาบตาพดุ
มาตั้งแต่ครั้งแรกๆ สงสัยคงจะเกษียณไปกับมาบตาพุด 

 
ตอนที่เราวางผังเมืองรวมชุมชนมาบตาพุดในครั้งแรกนั้นยังไม่มีการ

พัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกหรืออีสเทิร์นซีบอร์ด (Eastern 
Seaboard, ESB)  พอมีนโยบายนี้เกิดขึ้นทําให้เราต้องปรับเปลี่ยนผังใหม่อีก
ครั้ ง จากผังที่ เน้นเกษตรกรรมเปลี่ยนเป็นเน้นอุตสาหกรรมตามมติ
คณะรัฐมนตรี (ครม .) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่
กําหนดให้พัฒนามาบตาพุดเป็นเมืองรองรับพื้นที่อุตสาหกรรมปิโตรเคมี ผัง
มาบตาพุดจึ ง ไม่ ใช่ ผั ง ระดับชุมชน  หากแต่ เป็นผั งที่ มี ความ สํา คัญ
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ระดับประเทศรองรับการผลิตด้านพลังงานและอุตสาหกรรมต่อเนื่องของ
ประเทศ    

 
ในช่วงเริ่มต้นของการพัฒนาพื้นที่ชายฝ่ังทะเลภาคตะวันออกมีการ

วางและจัดทําผังใน 2 พื้นที่ คือ แหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี (เป็นเมืองท่า
ส่งออก/ เมืองหน้าด่านในการส่งออก) กับ มาบตาพุด จังหวัดระยอง (เป็น
เมืองอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของประเทศ) ผังเมืองรวมมาบตาพุดในช่วง
เริ่มต้นมีพื้นที่อุตสาหกรรมประมาณร้อยละ 15 ของพื้นที่ที่วางผังเมืองรวม
มาบตาพุด 

 
ในด้านแนวกันชนนั้น มีความพยายามกําหนดแนวกันชนขึ้น โดย

การวางผังเมืองเฉพาะเมืองใหม่มาบตาพุด ซึ่งกําหนดแนวเวนคืนที่ดินบริเวณ
โดยรอบพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม เป็นรัศมี 500 เมตร เพื่อจัดทําเป็นแนวกัน
ชน (Buffer) ปลูกต้นไม้สูงโดยรอบ แต่เจ้าของที่ดินส่วนมาก ไม่ยินยอมและ
ต่อรองให้กําหนดเป็นที่ดินประเภทอื่นที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ ต่อมาจึง
กําหนดเป็นที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
(พื้นที่สีเขียวอ่อน) จะเห็นได้ว่าแนวคิดเปล่ียนไปจากเดิมที่เคยจะกําหนดให้มี
แนวกันชน โดยการเวนคืนที่ดินมาเป็นของรัฐ เพื่อสร้างแนวกันชนที่ถาวร เป็น
การกําหนดเป็นที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อการนันทนาการและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมนั้น กรรมสิทธิ์ยังคงเป็นของเอกชน 

 
ประเด็นที่ ได้รับมอบหมายให้มาพูดในวันนี้  คือ ประเด็นที่ ว่ า 

พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 และ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 
2522 จะช่วยให้เกิดแนวกันชนอย่างเป็นรูปธรรมทั่วประเทศได้อย่างไรบ้าง 
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1. พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 
 
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518  กําหนดไว้มาตรการที่เอื้อ

ต่อเรื่องแนวกันชนไว้อยู่แล้ว ใน มาตรา 17 คือ แผนผังกําหนดการใช้
ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภทและแผนผังแสดงที่โล่ง   

 
พระราชบัญญัตกิารผังเมือง พ.ศ.  2518  มาตรา 17  ระบวุ่า ผังเมอืงรวม 
ประกอบดว้ย 

(1) วัตถุประสงค์ในการวางละจัดทาํผังเมืองรวม 
(2) แผนที่แสดงเขตของผงัเมืองรวม 
(3) แผนผังซึ่งทําขึ้นเป็นฉบับเดียวหรือหลายฉบับพร้อมด้วย

ข้อกําหนดโดยมีสาระสําคัญทุก  
ประการหรือบางประการ ดงัตอ่ไปนี้ 
(ก)  แผนผงักําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนก
ประเภท 
(ข)  แผนผงัแสดงที่โลง่ 
(ค)  แผนผงัแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง 
(ง)  แผนผังแสดงโครงการกจิการสาธารณูปโภค 

(4)   รายการประกอบแผนผัง 
(5)   นโยบาย มาตรการและวิธีดําเนินการเพื่อปฏบิัติตาม

วัตถุประสงค์ของผังเมืองรวม 
 
ตัวอย่างกรณี ผังเมืองรวมเมืองระยองตรงบริเวณพื้นที่ของบริษัท

อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย จํากัด (มหาชน) หรือTPI ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อ
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เป็น บริษัทไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) หรือ IRPC เรากําหนดการใช้ประโยชน์
ที่ดินโดยรอบพื้นที่อุตสาหกรรมเป็นพื้นที่สีเขียวอ่อน (ที่โล่งเพื่อนันทนาการ
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม) ซึ่งสร้างความไม่เป็นธรรมในการใช้ประโยชน์
ที่ดินเพราะไปใช้ที่ดินของชาวบ้าน ในที่สุดผังเมืองได้กําหนดที่ว่างให้ปลูก
ต้นไม้ไว้ในเขตที่ดินของบริษัทฯ รอบบริเวณโรงงานทั้งหมด 

 
เนื่องจากประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายเพื่อสร้างความเป็นธรรมใน

การใช้ประโยชน์ที่ดิน ที่ผ่านมามีความพยายามเสนอ ร่างพระราชบัญญัติ
เกี่ยวกับภาษีที่ดินและทรัพย์สิน แต่ยังไม่ผ่านการพิจารณา ในต่างประเทศจะ
มีกฎหมายรองรับว่าผู้ที่ถูกผังเมืองกําหนดไว้ให้ใช้ที่ดินเป็นพื้นที่แนวกันชนให้
ได้รับประโยชน์จากการถูกจํากัดการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 
ซึ่งหากไม่มีมาตรการดังกล่าวจะสร้างความไม่เป็นธรรมแก่เจ้าของ

ที่ดิน และกลายเป็นผู้โชคร้ายที่ต้องมาอยู่ในพื้นที่รอบบริเวณอุตสาหกรรมที่
ถูกกําหนดให้เป็นแนวกันชน ซึ่งจะถูกตั้งคําถามว่าทําไมต้องมาบังคับกับที่ดิน
ที่อยู่บริเวณรอบๆ นิคมอุตสาหกรรม หรือรอบโรงงานอุตสาหกรรมให้เป็น
แนวกันชน ทําไมนิคมอุตสาหกรรมไม่ลงทุนจัดพื้นที่แนวกันชนในพื้นที่ของ
ตนเอง 

 
แนวกันชนในผังเมืองมี 2 ส่วนที่เกีย่วขอ้ง ซึ่งในกฎหมายผงัเมือง 

เรียกว่า ผังที่โล่ง คือ  
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1. ส่วนที่ผั ง เมืองกํ าหนดไว้ ให้อยู่ ด้ านในเขตพื้นที่ ของ
อุตสาหกรรม สามารถควบคุมได้โดยใช้ข้อกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินของ
ผังเมือง เช่น กําหนดให้บริเวณริมแนวเขตนิคมกําหนดให้ปลูกต้นไม้เป็นระยะ
กี่เมตร ในทางวิชาการ เรียกว่า แนวป้องกัน เป็นต้น 

 
2. ส่วนที่ผังเมืองกําหนดไว้ให้อยู่รอบนอกแนวเขตพื้นที่ของ

อุตสาหกรรม ในทางวิชาการ เรียกว่า แนวกันชน โดยปกติจะห้ามอยู่อาศัย 
ให้ทําการเกษตร  เพื่อป้องกันการกระทบกระทั่งกันระหว่างการใช้ที่ดินที่อยู่
ในเขตนิคมอุตสาหกรรมกับที่ดินที่อยู่รอบนิคมอุตสาหกรรม แต่ถ้าเป็น
อุตสาหกรรมที่มีมลพิษมากหรือมีอันตรายมากจริงๆ อย่างพื้นที่มาบตาพุด
อาจทําการเกษตรได้ยาก  ผลผลิตที่ได้สามารถบริโภคได้หรือเปล่า ถ้าเป็น
ต่างประเทศจะห้ามคนเข้าไปอยู่อาศัยหรือทํากิจกรรมใดๆ ในระยะ 2,000 
เมตร  เมื่อครั้งที่กรมการผังเมืองวางผังเมืองเฉพาะชุมชนเมืองใหม่มาบตาพุด
มีแนวคิดว่าจะต้องเวนคืนที่ดินแล้วปลูกต้นไม้สูง โดยรวมเป็นรัศมีระยะ 500 
เมตร ของพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย แต่ไม่มีใครยอม  นั่นคือ 
อดีตของเรา เนื่องจากประชาชนอยากค้าขายทํามาหากิน ทําห้องเช่าอยู่
รอบๆ การนิคมฯ  เราพยายามคิดทําแล้วในสมัยนั้น แต่เกิดขึ้นไม่ได้ เพราะ
ไม่มีใครทราบผลกระทบของอุตสาหกรรมปีโตรเคมี 

 
ที่ผ่านมา เมืองที่กําหนดผังที่โล่งแล้ว คือ กรุงเทพมหานคร ที่แยก

เป็นผังการใช้ประโยชน์ที่ดินออกจากผังที่โล่ง และมีข้อกําหนดกํากับว่าต้อง
ดําเนินการอย่างไร   
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ประวัติศาสตร์ของการผังเมืองไทยที่ประกาศผังเมืองรวมตาม
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ฉบับแรก คือ ผังเมืองรวมเมืองระยอง 
เป็นกฎกระทรวง  ฉบับที่ 5 (พ .ศ .  2526) ส่วนผัง เมืองรวมบริ เวณ
อุตสาหกรรมหลักและชุมชน หรือ ผังเมืองรวมมาบตาพุด ประกาศใช้เป็น
กฎกระทรวง ฉบับที่ 46 (พ.ศ. 2531) และได้มีความพยายามวางผังเมือง
เฉพาะเมือง ใหม่มาบตาพุด  ตามมาตรา  28 และมาตรา  29 ของ 
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 แต่ไม่สามารถทําได้สําเร็จ 

 
สรุปว่าเรามีเครื่องมือ คือ ผังแสดงที่โล่ง ตามมาตรา 17 ของ

พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 เราสามารถใส่วัตถุประสงค์ลงไปได้
ว่าจัดทําเป็นที่ โ ล่งเพื่อสุขลักษณะ เพื่อลดมลพิษ เพื่อรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อม หรือเพื่อเป็นพื้นที่รับน้ํา เป็นต้น และระบุข้อกําหนดให้ใช้หรือ
ห้ามใช้ที่ดินไว้ให้ชัดเจน ประเด็นสําคัญอยู่ที่ว่าเรากล้าทําผังที่โล่งหรือไม่  
 
2. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  
 

เมื่อภาพรวมผังเมืองซึ่งมองภาพรวมการใช้ที่ดินของเมืองได้แล้ว 
ประเด็นต่อมาที่ต้องพิจารณา คือเรื่องของ “อาคาร” ซึ่งมีพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  กํากับดูแลอยู่ เนื่องจากการใช้ที่ดินจะมีส่วนหนึ่ง
ซึ่งจะต้องเป็นอาคาร ทั้งเป็นที่อยู่อาศัย อาคารพาณิชย์ อาคารโรงงาน การ
ก่อสร้างอาคารทุกชนิด ทุกประเภท จะต้องปฏิบัติตามมาตรา 21 ของ
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ที่ระบุว่า ผู้ใดจะก่อสร้าง ดดัแปลง 
หรือเคลื่อนย้ายอาคารต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือแจ้งเจา้
พนักงานท้องถิ่น และดําเนินการตามมาตรา 39 ทวิ   
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อย่างไรก็ดี ในเขตนิคมอุตสาหกรรมนั้น ตามพระราชบัญญัติการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 บัญญัติไว้ในกฎหมายว่า นิคมที่จด
ทะเบียนตามพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมฯ ไม่ว่าจะเป็นของการ
นิคมอุตสาหกรรมฯ หรือว่าเป็นนิคมอุตสาหกรรมของเอกชน ผู้ว่าการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจะเป็นผู้ใช้อํานาจตามกฎหมายควบคุมอาคาร 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีอํานาจในเขตดังกล่าวของนิคมอตุสาหกรรมที่
เกี่ยวกับกฎหมายควบคุมอาคาร อย่างไรก็ดี เมื่อมีเรื่องอะไร ทางเทศบาล
หรือองค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) หรือโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
มักจะโดนก่อน จึงน่าเห็นใจโดยเฉพาะเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นนายก
องค์การบริหารส่วนตําบลหรือเทศบาล เพราะไม่มีอํานาจเข้าไปก้าวก่ายใน
พื้นที่ดังกล่าว 
 
พระราชบัญญัตคิวบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 21  ระบุวา่  

          “ผู้ใดจะก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ตอ้งไดร้ับอนุญาต
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือแจ้งต่อเจ้าพนกังานท้องถิ่น และดําเนินการตาม
มาตรา 39 ทว”ิ 
          (มาตรา 21 แก้ไขโดย พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2535 มาตรา 7) 
 
พระราชบัญญัตกิารนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 มาตรา 
42 ระบุว่า  

          “บรรดาการปลูกสร้างอาคาร การตัง้โรงงานและการประกอบกิจการ
โรงงานในนิคมอุตสาหกรรม ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน กฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมการกอ่สร้างอาคาร และกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง แต่
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การอนญุาตซึ่งเป็นอํานาจหน้าที่ของเจ้าหน้าทีต่ามกฎหมายว่าด้วยการนั้น ให้
เป็นอํานาจหน้าที่ของผู้ว่าการหรือผู้ซึ่งผู้ว่าการมอบหมาย” 
 
 มาตรา 8 พระราชบัญญัติ ระบุวัตถุประสงค์ของการควบคุมอาคาร
ไว้ว่าเป็นไป “เพื่อประโยชน์แห่งความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย ป้องกัน
อัคคีภัย รักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม การผังเมือง การสถาปัตยกรรม และ
อํานวยความสะดวกแก่การจราจร  ตลอดจนการอื่นที่จําเป็นเพื่อปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้...” ซึ่งวัตถุประสงค์ข้างต้นนี้สามารถนํามาเป็นประโยชน์ใน
การกําหนดแนวกันชนได้ 
  
พระราชบัญญัตคิวบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 8 (มาตรา 8 แก้ไขโดย 
พระราชบัญญัตคิวบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543)  ระบุว่า  

           “เพื่อประโยชน์แห่งความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย การป้องกัน
อัคคีภัย การสาธารณสุข การรกัษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การผังเมือง การ
สถาปัตยกรรม และการอํานวยความสะดวกแกก่ารจราจร ตลอดจนการอื่นที่
จําเป็นเพื่อปฏิบตัิตามพระราชบญัญัตินี้ ให้รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการควบคุมอาคารมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนด 
 

(1) ประเภท ลักษณะ แบบ รูปทรง สัดส่วน ขนาด เนื้อที่ และ
ที่ตั้งของอาคาร 

(2) การรับน้ําหนัก ความต้านทาน ความคงทน ตลอดจน
ลักษณะและคุณสมบัติของวัสดุที่ใช ้

(3) การรับน้ําหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร และ
พื้นดิน ทีร่องรับอาคาร 
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(4) แบบและวิธีการเกี่ยวกับการติดตั้งระบบประปา ก๊าซ ไฟฟ้า 
เครื่องกล ความปลอดภัยเกี่ยวกับอัคคีภัยหรือภัยพิบัติอย่าง
อื่น และการป้องกันอันตรายเมือ่มีเหตุชุลมุนวุน่วาย 

(5) แบบและจํานวนของห้องน้ําและห้องส้วม 
(6) ระบบการจัดการเกีย่วกับสภาพแวดล้อมของอาคาร เช่น 

ระบบการจัดแสงสว่าง การระบายอากาศ การปรับอากาศ 
การฟอกอากาศ การระบายน้ํา การบําบัดน้ําเสีย และการ
กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

(7) ลักษณะ ระดบั ความสูง เนื้อที่ของที่ว่างภายนอกอาคาร 
หรือแนวอาคาร 

(8) ระยะหรือระดับระหว่างอาคารกับอาคารหรือเขตทีด่ินของที่
อื่นหรือระหว่างอาคารกับถนน ตรอก ซอย ทางเท้า ทาง 
หรือที่สาธารณะ 

(9) พื้นที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เปน็ที่จอดรถ ทีก่ลับรถ และ
ทางเข้าออกของรถสําหรับอาคารบางชนิดหรือบางประเภท 
ตลอดจนลักษณะและขนาดของพื้นที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้น
ดังกล่าว 

(10) บริเวณห้ามก่อสร้าง ดดัแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย และใช้
หรือเปลี่ยนการใช้อาคารชนิดใดหรือประเภทใด 

(11) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อ
ถอน เคลื่อนย้าย ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร 

(12) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่นไขในการขออนุญาต การ
อนุญาต การตอ่อายุใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต การออก
ใบรับรอง และการออกใบแทนตามพระราชบญัญัตินี ้



 
เวทีวิชาการเพื่อมาบตาพุด 
ทิศทางผังเมืองรวมมาบตาพุดและพื้นที่กันชน 

 
 

 54

(13) หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงาน 
ผู้ดําเนินการ ผู้ครอบครองอาคารและเจ้าของอาคาร 

(14) คุณสมบัติเฉพาะของลักษณะตอ้งห้ามของผู้ตรวจสอบ 
ตลอดจนหลักเกณฑ์ วิธกีารและเงื่อนไขในการขอขึ้น
ทะเบียนและการเพกิถอนการขึน้ทะเบียนเป็นผูต้รวจสอบ 

(15) หลักเกณฑ์ วธิีการ และเงือ่นไขในการตรวจสอบอาคาร 
ติดตั้งและตรวจสอบอุปกรณ์ประกอบของอาคาร 

(16) ชนิดหรือประเภทของอาคารที่เจ้าของอาคารหรือผู้
ครอบครองอาคารหรอืผู้ดําเนินการตอ้งทําการประกันภัย
ความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และ
ทรัพย์สินของบคุคลภายนอก” 

 
มาตรา 8  มี 16 อนุ ซึ่งรวมทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการควบคุม

อาคารไว้แล้ว  หากเราจะกําหนดแนวกันชน ก็สามารถนํามาตรา 8 มา
พิจารณาว่าจะควบคุมหรือกําหนดอย่างไร ซึ่งในที่นี้สามารถพิจารณานํามาใช้
ประโยชน์ได้ทั้งในกรณีการควบคุมอาคารในที่ดินของตน (เช่น ในที่ดินที่เป็น
ที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรม) และการควบคุมอาคารในพื้นที่บริเวณรอบนอกเขต
นิคมอุตสาหกรรม (ที่ดินของผู้อื่น) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม 

 
ก. พื้นที่ในเขตที่ดินที่เป็นที่ต้ังอาคารโรงงาน (ทีดิ่นของตน) 
เมื่อจะสร้างอาคารของโรงงานอุตสาหกรรม มาตรา 8 จะชว่ยในการ

ควบคุมให้เกิดแนวกันชนได้ โดยสามารถกําหนดได้ว่า อาคารควรจะสร้างได้
ในขนาดเท่าไหร่ ควรสร้างในระยะห่างจากเขตรั้วที่ดินของตนเองเท่าไหร่ 
ควรสร้างในระยะห่างจากที่ดินของผู้อื่นได้เท่าไหร่ ทั้งนี้ เพื่อให้พื้นที่นอก
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อาคารเกิดพื้นที่เว้นว่างต่อไป ยกตัวอย่างเช่น การนํามาตรา 8 (1) มาใช้ใน
การควบคุมเรื่องตัวอาคาร ขนาด ความสูง เพื่อควบคุมให้มีขนาดที่เหมาะสม 
เป็นต้น 
 

ข. พื้นที่นอกเขตนิคมอุตสาหกรรม (ที่ดินของผูอ้ื่น) 
 พื้นที่นอกเขตนิคมอุตสาหกรรม (ที่ดินของผู้อื่น) นั้น  พระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ได้เปิดช่องที่เอื้อต่อแนวกันชนไว้ในมาตรา 8 (10) 
ที่ระบุให้สามารถกําหนด “บริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย 
และใช้หรือเปลี่ยน การใช้อาคารชนิดใดหรือประเภทใด” ได้ โดยรัฐมนตรี
ออกเป็นกฎกระทรวง และในขณะนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เช่น 
เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตําบล) สามารถออกเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่น
ได้ในหลายกรณี ได้แก่  
 

1. การออกข้อบัญญัติท้องถิ่น โดยรัฐมนตรียังมิไดม้ีการออก
กฎกระทรวงในเรื่องดังกล่าว ตามมาตรา 9 ของกฎหมาย
ควบคุมอาคาร   

2. การออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อกําหนดรายละเอียดเพิ่มเติม 
โดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวง ตามมาตรา 10 (1) ของ
กฎหมายควบคมุอาคาร 

3. การออกข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ขดัหรือแยง้กับกฎกระทรวง โดย
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการควบคุมอาคารและ
ได้รับอนุมัตจิากรัฐมนตรี ตามมาตรา 10 (2) ของกฎหมาย
ควบคุมอาคาร 
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 ถามว่าเรามีกฎหมายช่วยในการกําหนดเรื่องแนวกันชนหรือไม่ ขอ
ตอบว่า มี แต่ประเด็นสําคัญ คือ เรากล้าทําหรือไม่ กล้ายอมรับความจริง
หรือไม่ และเมื่อดําเนินการไปแล้วมีทางเยียวยาให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ
อย่างไร 
 

นอกจากนี้แล้ว ขณะนี้ กรมโยธาธิการและผังเมืองได้มอบหมายให้
ผมดูเรื่องการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย 2 ฉบับ เพื่อจัดการปัญหาความไม่เป็น
ธรรมในการใช้ประโยชน์ที่ดินในมิติของกฎหมาย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการ
กําหนดแนวกันชนด้วย  คือ 

 
1. กฎหมายเกี่ยวกับการสร้างความเป็นธรรมในการใช้ประโยชน์

ที่ดิน เพราะที่ผ่านมาการใช้ที่ดินแต่ละประเภทนั้นมีปัญหาเรื่องความไม่เป็น
ธรรม สิทธิในการพัฒนาที่ดินไม่เท่าเทียมกัน เช่น ที่ดินในพื้นที่ชนบทและ
เกษตรกรรมมีราคาถูก ในขณะที่ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมมีราคาที่ดินสูงกว่า 

 
ในต่างประเทศมีกฎหมายรองรับเรื่องนี้ บนพื้นฐานว่าทุกคนมีสิทธิ

ในการพัฒนาที่ดินเท่าเทียมกัน แต่ที่ไม่สามารถใช้ที่ดินได้ตามสิทธิ เพราะมี
กฎหมายผังเมืองควบคุมไว้ ดังนั้น ในกรณีที่ผังเมืองจํากัดการพัฒนาที่ดิน 
สิทธิของคุณสามารถนําไปขายได้ หรือบางกรณีต้องการพัฒนามากกว่าสิทธิที่
มีสามารถไปซื้อสิทธิได้จากเจ้าของที่ดินรายอื่นที่ถูกจํากัดโดยผังเมือง 

 
2. กฎหมายเกี่ยวกับภาษีทรัพย์สิน บ้านเราเคยปรึกษาหารือเรื่องนี้

กันหลายครั้ง  ทั้งที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตอนที่กรมการปกครองเป็น
เจ้าภาพ แล้วต่อมา กระทรวงการคลังเป็นเจ้าภาพ กฎหมายภาษีทรัพย์สินจะ
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เป็นตัวเกลี่ยที่ดิน โดยการจัดเก็บภาษีตามที่ผังเมืองกําหนดการใช้ประโยชน์
ที่ดิน ในต่างประเทศจะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้บริหารจัดการ
การจัดเก็บภาษีทรัพย์สินและในการวางผังเมืองในต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น 
คนจะขอให้ที่ดินของตนเป็นพื้นที่เกษตรกรรมเพราะเสียภาษีต่ําโดยต้องทํา
การเกษตรจริงและไม่อยากให้ที่ดินของตนถูกกําหนดเป็นย่านพาณิชยกรรม 
เพราะเสียภาษีมาก 
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คําถาม – คําตอบจากเวที 
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เสน่ห์ สนองพงษ์ 
ผู้อํานวยการกองช่างเทศบาลบ้านฉาง   

 
 
ผมในฐานะเพื่อนของชาวมาบตาพุด คือ

มีอุตสาหกรรมอยู่ในเขตบ้านฉาง ตอนนี้เราทําถึงขั้นที่ 5 คือ ส่งไปใหท้าง
กรมพจิารณาแล้ว ขอถามในสว่นของประชาชนว่า ถ้าหากประกาศ 90 วัน
ในขั้นตอนที่ 6 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาว่าด้วยวิธกีารประกาศ
เชิญชวนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไปดูประกาศ ตามระเบียบสํานัก
นายกรฐัมนตรี ว่าด้วยการรับฟงัความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 
มันมหีลักเกณฑ์อย่างไรบ้าง ข้อ 3 (2) อยากใหอ้ธิบายให้ประชาชนเข้าใจ
ว่าไปยื่นคําร้อง ต้องมขี้อความในคําร้องอย่างไรบ้าง ขอบคุณครับ 
 
 
วีระพงษ์ บุญญานุสนธิ์     
ผู้ตรวจราชการกรม กรมโยธาธิการและผังเมือง 
 

เจ้าของทีด่ิน หรือเจ้าของอาคารเป็นผู้มีส่วนไดส่้วนเสีย ถ้าไม่ใช่
เจ้าของทีด่ิน ไมใ่ช่เจ้าของอาคารต้องพิสูจน์ตัวเองว่ามีส่วนได้ส่วนเสียกับ
ชมุชนอย่างไร เจ้าคณะกรรมการผังเมืองจะเปน็ผู้ชี้ว่าท่านเป็นผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียหรือไม่ แต่ท่านต้องแสดงขอ้คิดเห็นในมาตรา 22 23 24 25 ได้
บอกว่า.ให้แสดงตัวว่าเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จงึสามารถยื่นขอแก้ไข 
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เปล่ียนแปลงหรอืยกเลกิข้อกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน อกีพวกหนึง่คือ
พวกที่ไม่ได้อยูใ่นเขตผังแตอ่ยู่ตดิกับเขตผัง ก็สามารถมีสิทธิยื่นคําร้องได้ 
เพียงแตพ่ิสูจน์ให้ได้ว่ามีส่วนไดส่้วนเสียอย่างไร 

 
วิธีการคือ ยื่นที่เทศบาล สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจงัหวดั 

หรือผังเมืองจังหวัด หรอื ที่ผู้วา่ราชการจังหวดัก็ได้ ไม่มีรูปแบบ แค่พิสูจน์
ให้ได้ว่ามีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไร โดย เจ้าหน้าที่สํานักโยธาธิการและผัง
เมืองจะเป็นผู้ประสานหลักและรวบรวมข้อมูลจากทางเทศบาลส่งให้
คณะกรรมการผังเมืองเป็นผู้พจิารณา ว่าจะแก้ตามที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร้อง
ขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือไม่ และต้องยื่นภายใน 90 วัน  

 
กรณถี้ายื่นก่อนหรือหลงั 90 วัน นับตั้งแต่วนัปิดประกาศไปเลย 

กรรมการผังเมอืงพิจารณาดหูรือไม่ กรรมการฯ ก็ดใูห้ครับ เพียงแตว่่าเป็น
ข้อมูลเท่านั้น เพราะถ้าท่านไปเปิดดูกฎกระทรวงในเรื่องการโฆษณา การ
ประชาสัมพันธต์ามมาตรา 18 เรื่องการรับขอ้มูลจากประชาชนจนถึงวันที่
เข้าคณะกรรมการผังเมืองพิจารณา ถ้าหลงัจากคณะกรรมการผังเมือง
พิจารณาไปแล้ว ปิดคําร้อง 90 วันไปแล้ว จะนําขอ้มูลที่ได้มาให้
คณะกรรมการผังเมืองดูประกอบว่าหลังตดิประกาศไปแล้ว 90 วัน มีผล
อะไรที่ชาวบ้านสะท้อนมาบ้าง เพราะฉะนั้นไม่ได้ปิดกั้นอะไร  

 
สรุปยื่นที่สํานักงานเทศบาลได้ ไม่มีรูปแบบกําหนดว่าต้องเขียน

อย่างไร เพียงเขยีนชื่อ ที่อยู่ ระบุว่าบ้านอยู่ทีต่รงนี้ มีโฉนดตรงนี้ ถ้าไม่มี
โฉนดหรือไม่มีทีด่ินอยู่ในผงั ก็ตอ้งบอกว่าท่านเกี่ยวข้องอย่างไร เช่น เคยมา
เที่ยวแล้วเป็นกลุ่มเอ็นจีโอทีร่ักส่ิงแวดล้อม. เมือ่ก่อนมทีิวทัศนส์วยงาม. แต่
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ตอนนี้เห็นว่าเปลี่ยนแปลงไป เป็นต้น. กรรมการผังเมืองจะพจิารณาเองว่า
ท่านเกีย่วขอ้งหรือไม่ เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการผังเมือง  

 
 

เจริญ ปาศร 
รักษาการหัวหน้าฝ่ายผังเมือง เทศบาลเมืองมาบตาพุด   
 

ผมขอเพิ่มอกีนดิครับ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี “ผู้มีส่วน
ได้เสีย” หมายความว่า ผู้ซึ่งไดร้บัความเดือดร้อนหรือความเสียหายโดยตรง
จากการดําเนินตามโครงการของรฐั 
 
 
 
สมเกียรติ กาญจนางกรูพันธุ ์
ผู้ได้รับผลกระทบจากการจัดทําผังเมืองใหม ่
 
 
ผมเป็นเจ้าของที่ดินทีอ่ยู่ในเขตพื้นที่กันชน 
ผมมีคําถามสองสามคําถาม ฝากถามวทิยากร 
 
1. ระยะ Buffer Zone ที่กําหนดจากเขตแนวสีมว่งอุตสาหกรรม คือ ป1 
มีระยะรวมตามผังปัจจุบันทัง้หมดกี่เมตร 

2. ถ้าสมมุติถงึขั้นตอนที่ 6 แล้วมีติดประกาศ 90 วันให้ประชาชนผู้มีส่วน
ได้เสียได้ยื่นคํารอ้ง แก้ไข เปล่ียนแปลง ยกเลิก  ไม่ทราบมีความสําคัญมาก
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น้อยแค่ไหน ถ้าผมไปร้องแล้วจะได้รับความเหน็ใจหรือความเข้าใจแค่ไหน 
และใครเป็นผู้ทีพ่ิจารณา ผมว่าคณะกรรมการผังเมือง พิจารณาไม่กี่คนก็คง
ไม่มีปัญญาช่วยผมอยู่ด ี

3. ที่วิทยากรว่าจะต้องมกีารประกาศทางหนงัสือพิมพ์ วิทยุ และเมื่อก่อน
เคยเสนอมีทีว ี แต่ถูกตัดไปเพราะเห็นว่าไม่จําเป็น วันนี้ผมคิดว่าผังเมือง
มาบตาพุดเป็นต้นแบบที่ดี อยากจะใหเ้สนอวา่ ควรจะออกประกาศทางทีวี
ด้วยซํ้า.เพราะวา่เป็นต้นแบบของทัง้ประเทศ..วิทยากรก็ได้บอกไปแล้วว่าผัง
เมืองมาบตาพุดมีความสําคัญ และพร้อมที่จะเป็นต้นแบบให้กบัผังเมืองทั้ง
ประเทศ จึงอยากใหเ้ห็นความสาํคัญ  สําหรับคนที่ไม่ได้มาวนันี้เพราะว่า 
ไม่ทราบข่าว การประกาศทางหนังสือพิมพห์รอืทางวิทยุ บางคนไม่ได้อ่าน 
ไม่ได้ฟังก็ไม่รู ้ เลยคิดว่าใหอ้อกสื่อทางทีวีเพราะเป็นสื่อทีถ่งึประชาชนโดย
แท้จรงิ ขอบคุณครับ  

 
 

วีระพงษ์ บุญญานุสนธิ์     
ผู้ตรวจราชการกรม กรมโยธาธิการและผังเมือง 
 

ขอตอบเลย กรรมการผังเมืองจะพิจารณาลําดบัสุดท้าย กอ่นหน้า
ก็จะมปีระชุมคณะกรรมการทีป่รึกษา แล้วจะมีความเห็นของท้องถิ่นที่
เกี่ยวข้อง ตอนประชุมพิจารณาคําร้องคณะกรรมการผังเมือง ในกรมโยธาธิ
การและผังเมือง จะมีอนุกรรมการผังเมือง จะมีการพจิารณาเป็นขั้นขึ้นไป 
พอประชุมเสรจ็จะมีการแจง้ผลให้ประชาชนผู้รอ้งไดท้ราบ ในเรื่องการ
ชี้แจงประชาชนซึ่งมีกําหนดไว้ถงึช่องทางที่จะให้ประชาชนรับรู้มีสามส่วน
คือ ประกาศทางหนังสือพิมพ์ วทิยุ และเว็บไซต์ โดยประกาศติดต่อกันไม่



 
เวทีวิชาการเพื่อมาบตาพุด 
ทิศทางผังเมืองรวมมาบตาพุดและพื้นที่กันชน 

 
 

 64

เกิน 7 วัน ในสว่นโทรทัศน์ตามกฎกระทรวงฯ ว่าถ้าทอ้งถิ่นไหนจัดทําให้ขอ
ที่คณะกรรมการผังเมืองเป็นกรณีไป ก็คงตอ้งอาศัยเทศบาลเสนอไปที่กรม
โยธาธิการและผังเมือง ว่า ขอให้ฝ่ายเลขาฯทําเรื่องเสนอคณะกรรมการผัง
เมือง เพื่อพิจารณาว่า ถ้ามาบตาพุดเป็นเรื่องระดับชาติอย่างนี้สมควรที่จะ
ออกทีวีในการประชุมประชาชน ก็น่าจะเป็นหนา้ที่ของทางเทศบาลและ
โยธาผังเมืองจังหวัดทีจ่ะเป็นพี่เลี้ยงให้ชว่งนี้นะครับ ขึ้นกับว่าเทศบาลเมือง
มาบตาพดุมีงบหรือไม่  
 

คําร้องที่ท่านยืน่ช่วงตอน 90 วันนั้น กรรมการผังเมืองกํากับ
สุดท้าย จะสังเกตเห็นจากการประชุมคณะที่ปรึกษา จํานวน 21 คนนี้ทัง้
ท้องถิ่น ทัง้ผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่นได้มาเป็นที่ปรึกษา ก็จะเป็นตัวกรองให้
เหตุผลว่า ท้องถิ่นคิดอย่างไร กรมฯ คิดอย่างไร จังหวัดคิดอย่างไร ถ้าแนว
ความเห็นไปในแนวทางเดียวกนั ชุมชน หรือคนในพื้นที่คุยกันได้กรรมการ
ผังเมืองก็จะผ่านไป ถ้าความเหน็ขัดแย้งกัน กรรมการผังเมืองกจ็ะไปดูอีกที
หนึ่ง บางครั้งกรรมการผังเมืองจะลงพื้นที่ไปเชค็ข้อมูลเอง 

 
 

เจริญ ปาศร 
รักษาการหัวหน้าฝ่ายผังเมือง เทศบาลเมืองมาบตาพุด   
 

เรื่องระยะ Buffer Zone ในทางเทคนิคจะมีการบอกว่าระยะหา่ง 
200 -500 เมตร โดยดูสภาพแวดล้อมรอบพื้นที่ด้วย ทางด้านสีทแยงขาวก็
ห่าง 200 เมตร ขึ้นอยูก่ับลักษณะของพื้นที่ อย่างตรงบริเวณปากอวน.
ตั้งแต่ขอบของการนิคมฯ จนถงึแนวถนนขึ้นอยูก่ับการบรรยาย วิธีการผัง
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เมืองจะบรรยายพื้นที่เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบจะมีรูปแบบที่แตกต่างกัน
ไป บางทีไปตามแนวถนนบ้าง ไปตามแนวขอบบ้าง ไปตามระยะทางบ้าง 
ขึ้นกับความเหมาะสม แต่ตอนนี้เอาพื้นทีท่ี่มีความจําเป็นขั้นพื้นฐานก่อน 
โดยเอาพื้นที่ที่มปีัญหาที่อยู่ในพืน้ที่ ก1 ผมขอแนะนําว่าให้ทําอย่างนี้ เวลา
เราจะให้ข้อมูลกลับมาตอนรับฟังความคิดเห็น ให้แสดงเจตนาด้วยว่าเราจะ
มีโครงการหรอืจะทําอะไร แล้วมันขัดกับข้อกําหนดเดิมที่มีอยูห่รือไม่ คือถ้า
ข้อกําหนดทีเ่ราอ่านแล้วมันขัดกับการดํารงชีวติของเราหรือมนัไปขัดแย้ง
กันก็ช่วยใหข้้อมูลกลับมาด้วย เพราะบางทีมันเกิดจากการที่คนแสดงความ
คิดเห็นว่าไม่อยากได้พื้นที่นี้แต่เขาขายที่ดินไม่ได้เพราะไม่มีโครงการอะไร
จะเกิด หรือยงัไม่ได้ตกลงกัน ในทางกลับกัน ทางอตุสาหกรรมก็เช่นกัน 
เวลาเขาให้ขอ้มลูกับเรา ทําเรือ่งมาก็จะบอกว่าเขามีโครงการหนึ่ง สอง 
สาม ส่ี  ผมก็บอกว่าผมขอแผนก่อน แผนที่ทา่นดําเนินการหรือแสดงว่า
ท่านได้มีการดําเนินการมาแล้ว แต่ถ้าบอกว่า แค่มีแผนเฉยๆ ผมก็จะบอก
ว่าท่านเป็นรูปแบบบริษทั ท่านมีการประชุมคณะกรรมการใชไ่หม มีการ
เชิญประชุม คือเอกสารต่างๆทีม่ันจะพิสูจน์ไดบ้้าง ตรงนี้จะเปน็สิ่ง
ประกอบการพจิารณาความเหน็ของประชาชน  

 
 ส่วนในเรือ่งของโทรทัศน์ ผมเพิม่เติมนิดหนึง่ว่า เรามีกลุ่มองค์กร

ไม่แสวงหาผลกาํไร (NGOs) มีกลุ่มอะไรต่างๆ ที่ออกทีวี เรากจ็ะสามารถ
ออกทั้งข่าว ทัง้อะไรได้ ไม่จําเป็นต้องไปขออนุญาตโดยตรง ผมไม่แน่ใจว่า
ทําได้ไหม แต่นา่จะทําได้วิธกีารคือ เราก็ส่งไปหานักข่าวที่เราคุ้นเคยให้ออก
ข่าวให้เรา ก็ช่วยประชาสัมพันธ์ได ้
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เจริญ เดชคุ้ม  

 
 

ตอนนี้ถือว่าผังเมืองก็มาแค่ในรปูของ
ที่ดิน แต่ชาวบ้านบางครัง้กไ็ม่เข้าใจในเรื่อง
ของผงัเมือง จรงิๆแล้วในเรื่อง Buffer Zone  
ผมมองในแง่ความคิดของผม โรงงาน
อุตสาหกรรม และชุมชน โดยภาครัฐควรใหค่้าชดเชยในแงข่องการใช้ทีด่ิน
หน้า Buffer Zone ในแง่สิทธิของการซื้อ เวนคืน การเช่า การเช่าระยะ
ยาว การใช้เครือ่งมือทางเศรษฐศาสตร์ การใช้สิทธิพิเศษทางภาษี เพื่อเป็น
การชดเชยให้ชมุชน ต้องมีการชดเชย ในอนาคต ภาครัฐต้องคิดว่าจะให้
โรงงานกับชุมชนอยู่ด้วยกันไดอ้ย่างไร เป็นค่าประกันความเสีย่งให้ชุมชนใน
การอยู่ในเขต Buffer Zone ซึ่งคิดมาแล้วประมาณ 654 ล้าน เพื่อการ
จัดการด้านสิ่งแวดล้อม ต้องมกีารจดัการในเรือ่งของภาษ ี ผลกระทบของ
พื้นที่ต้องให้องค์การปกครองสว่นท้องถิ่นไปทบทวนดู ช่วยใช้ดุลยพินิจว่า
เราจะอยูอ่ย่างไรให้ชุมชนมีความสุข โรงงานอยู่ได้ ชุมชนอยู่ได้ ขอฝากผัง
เมืองไว้แค่นี้ ขอบคุณครับ 
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อาจารยช์ูวิทย ์สุจฉายา 
อาจารย์สถาบันอาศรมศิลป์  
และผู้แทนเครือข่ายวิชาการเพือ่มาบตาพุด 

 
 
ผมว่าเรื่องนี้มีการศึกษามาเยอะแล้ว 

แต่ว่าความเข้าใจจะตรงกันหรือไม่ ประเด็น
มันอยู่ที่ ผมได้ไปชี้แจงทีก่ระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สํานักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
ก่อนทีจ่ะมีการนําเสนอนายกรฐัมนตรีเรื่องที่ผมใช้คําว่า buffer instant 
ซึ่ง Buffer Zone ก็มีการพดูกัน แต่หัวใจสําคัญที่เราพูดกันคือ ระยะห่าง 
ซึ่งเค้าบอกว่าไดม้ีการศึกษาด้านเทคนิคกันมาแล้ว ว่าทําไมระยะห่างต้อง
เป็น 2,000 เมตร และลดหล่ันกันลงมา 6 ประเภท ตั้งแต่โรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์ และพวกสารที่กอ่เบนซิน พวกเหล่านี้คือ ระยะ 2,000 และก็
ลดหล่ันกันไปถงึ 500อันนี้คือ buffer instant อันที่สองนีเ่ค้ามีการศึกษา
ทางเทคนิคมาบ้างว่าทําไมต้องมีระยะห่างเท่านี้  อันนี้คือหลักการนะครับ  

 
เรื่องที่สองคือเรือ่ง Protection Strip คือระยะแนวป้องกัน อันนี้

ชัดเจน โรงงานอุตสาหกรรมตอ้งทํา มรีะยะตัง้แต่ 0 - 50 ถ้าไม่พอคุณต้อง
สร้างกําแพง หลักการคือปลกูต้นไม้เป็นป่าไม่ใช่ปลูกหรอมแหรม นี่คือ 
Protection Strip จะอยู่ในพื้นที่โรงงาน ไม่ใชป่ลูกในพื้นที่ชาวบ้านนะครับ 
อันนี้ชัดเจนครบั แต่ buffer instant คือระยะห่าง เพราะว่าจากการศึกษา
พบว่าส่ิงที่มันเกดิคือ โรงงานแตล่ะประเภทไม่เหมือนกัน อันนีคื้อสิ่งที่เป็น
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ข้อเสนอ ซึง่ผมเรียนชี้แจงต่อทางสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติ. และสิ่งแวดล้อม  

 
เรื่องสุดท้าย นายกรฐัมนตรใีนขณะนั้น (นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) 

ได้ส่ังการแล้วให้เป็นแนวปฏิบัติ ประเด็นคือ ถ้าท่านมีพื้นที่สีเขียวอะไรก็
แล้วแต่เป็นพื้นที่เกษตร ท่านก็มีสิทธิปลูกสร้างเต็มในพื้นที่ของท่านไม่ได้รุก
ลํ้านะครับ ตามข้อกําหนด อันนี้โดยหลักการนะครับ แต่ถ้าโรงงานจะปลูก
สร้างโรงงานใหม่จะต้องมรีะยะห่างตามประเภทของโรงงานว่ามีการก่อ
มลพิษหรอืไม่ มีสารเบนซินหรอืไม่ มีสารวีโอซีหรือไม่ ตอ้งไปตรวจสอบ นี่
คือสิ่งที่คุณเจรญิพูด ถ้ากฎหมายออกมาก็สามารถดําเนินการได้หมด และ
ถ้าผู้ประกอบการออกกฎหมายมามาก อาคารหรอือาคารบางชนิดจะปลูก
สร้างมิได้ เพราะกฎหมายไม่ยอ้นหลัง คุณจะต้องผ่านตามกฎหมายใหมท่ี่
นายกรฐัมนตรีได้ส่ังการไปแล้ว ชัดเจน ไม่ได้ไปลิดรอนสิทธิกับพื้นที่ปลูก
สร้างเดิมนะครบั และไม่ได้อํานวยสิทธใิห้ชาวบ้าน แต่โรงงานสร้างใหม่
ไม่ได้ ทีนี้ประเด็นเรือ่งการเยยีวยา มันมีบางพื้นทีท่ี่ชุมชนกับโรงงานอยู่
ติดกัน ซึง่แก้ไขไม่ได้ อันนี้ต้องมีการชดเชยใหก้ับชาวบ้าน ถอืว่าชาวบ้านถกู
ลิดรอนสิทธ ิ คําว่า ชุมชน คือ พื้นที่ทีถู่กกําหนดให้เป็นที่อยูอ่าศัย เช่น เรา
มีการปลูกสร้างที่อยู่อาศัยเป็นหมู่บ้านจัดสรร อย่างนี้แสดงว่าพื้นที่ตรงนั้น
ต้องระบุเป็นพืน้ที่สีเหลือง ส่วนสีเขียวคือพื้นที่ที่คุณปลูกบ้านเดี่ยวหรือปลูก
อาคารพาณิชย์ เดี๋ยวนี้กลายเป็นว่ารัฐบาลต้องมาเวนคืนในพื้นที่ บริเวณ 
Buffer Zone นี่ไม่ใช่หลักการ โรงงานจะต้องถอยหลัง ต้องคุยกัน ต้องดูว่า
โรงงานมีผลกระทบมากน้อยขนาดไหนต่อชุมชน แต่ Protection Strip ต้อง
ทํา อันนี้บังคบั ต้องทาํในที่คุณด้วย แต่ถา้คุณเป็นนิคมอตุสาหกรรมกต็้องทํา 
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Protection Strip 50 เมตรรอบพื้นที่คุณดว้ย นั่นคือในหลกัการคุณตอ้งทาํ
กําแพง  

 
 

 
ธงไชย พรมนาค  
เทศบาลชุมชนบ้านบน 
 

ในการศึกษาเรือ่งขอ้กําหนดอย่างที่
พี่เจรญิ เดชคุ้มบอกเรื่องผงัในทะเล ถ้าร่าง
ผังเมืองฉบับนี้ผ่าน โรงงานอุตสาหกรรมจะ
ไม่สามารถกอ่สร้างในทะเลได้ครับ 

 
 
 
สินชัย พรหมศร 
กรรมการชุมชนชากลูกหญ้า 
 
 

ผมเป็นหนึ่งในครอบครัวที่เกิดอาการผื่น
ขึ้นเมื่อปี 2529 - 2536 ตรงนีก้็หัวอก

เดียวกับลุงน้อย ใจตั้ง ที่โดนเวนคืนในราคาที่น้อยนดิมาก และ
ภาคอุตสาหกรรม.ภาครัฐไม่ได้เอาไปใช้ประโยชน์ต่อ.ในส่วนของผังร่างฉบับ
ปัจจุบัน จะเห็นว่า พื้นที่ที่ผมอยู่ตรงถนนสุขุมวทิซอย12 – สุขุมวิท 20 ตรง
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นั้นจะเป็นพื้นทีอ่ยู่ใต้ลมของนิคมอุตสาหกรรม อยากให้มกีารแก้ไขเร่งดว่น
ก่อนทีจ่ะเลยระยะเวลาของกรมโยธาธิการและผังเมือง ในสว่นของพื้นทีท่ี่
ต้องแก้ไข อยากให้ไปดูในพื้นที่สีม่วง ซึ่งเปน็เขตพื้นที่อุตสาหกรรมและ
คลังสินค้า พื้นที่ที่ว่านี้ไปอยู่ในพื้นที่รอยต่อระหว่างชุมชนชากลูกหญ้าและ
ชุมชนมาบชะลูด ซึ่งมีสถาบันการ ศึกษาอยู่ 3 แห่ง การจะเอาพื้นที่นี้เป็น
พื้นที่อนาคตใหก้ับผู้ประกอบการที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมนัน้ ไปโอบล้อม
โรงเรียนนิคมระยองวทิยาคมนคิมอุตสาหกรรม อยู่ซ้ายมือตรงกล่อง
ส่ีเหลี่ยมระหว่างถนนสุขุมวิท 12 กับถนนสุขมุวิท 20 ซึ่งร่างผังใหม่นี้ก็ตก
สุขุมวิท 14 กบัสุขุมวิท 16 ไปนะครับ ซึ่งหมายถึงว่า พื้นที่ตรงนั้นเป็นพื้นที่
สีเหลือง คือเปน็ชุมชนที่มีความหนาแน่นน้อย ชุมชนชากลูกหญ้าเป็นชุมชน
อันดับสองของเทศบาลนครเมืองมาบตาพุดนะครับ แต่ว่าบริษทัที่ปรึกษา
ในการจัดทําร่างผังนี้กลับละเลยไม่ลงใหว้่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่สีเหลือง เป็น
ชุมชนที่อาศัยอยู่จริง ในส่วนที่อยากให้ปรับเปลี่ยนคือ ในส่วนที่อยูใ่นชุมชน
มาบชะลูดกับชุมชนชากลูกหญา้ จะเห็นว่าม ี โรงเรียนระยองวิทยาคมนิคม
อุตสาหกรรมและโรงเรยีนเทศบาล อยู่ในผังพืน้ที่สีม่วง รวมทั้งโรงเรียน
มาบชะลูด วัดมาบชะลูดซึ่งเป็นผังอยู่ในลกัษณะของต้นลม อันนี้น่าจะ
ปรับเปลี่ยนให้เป็นกันชนสําหรบันักเรยีน ซึ่งจะเป็นอนาคตของชาตใิน
อนาคต และสถาบันการศึกษาทั้ง 3 แห่ง กับวัดให้เป็นพืน้ที่สีม่วง ทําให้
ย้ายไปอยู่อกีด้าน อันนี้ไม่สมควรอย่างยิ่ง ขอให้บรษิัทที่รบัดําเนินการไป
แก้ไขด้วย ผมไม่รู้ว่าป 3 เนี่ยเป็นอะไร ทางชมุชนคงยอมไม่ได้หรอกทีจ่ะให้
เอามลพิษไปครอบสถาบันการศึกษา และทางวัด วันนี้พี่น้องมาบชะลดู มา
หลายท่านแต่ว่าก็มองไมเ่ห็นปญัหาที่แสดง ส่วนประเด็นที่สอง ในเรื่องการ
กําหนดพื้นที่ทีเ่ป็นแนวป้องกัน อยากจะให้แจ้งในส่วนที่เป็นแนวกันชน
ออกมาให้เห็นให้ชัดเจน ป1-7 คือแนวกันชนซึ่งแฝงอยูใ่นสีแนวป้องกัน
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ตามที่คุณสมหมายบอก อยากใหอ้อกมาให้ชดัเจนในส่วนของแนวป้องกัน
ว่า Protection Strip ทําแฝงอยู่ในสีเขยีว ซึ่งเป็น Buffer Zone ตรงไหน  
ประเด็นสุดท้ายเกี่ยวกับเรื่องการกําหนดผังสีในเรื่องของ Protection 
Strip ให้ทางบริษทัผู้รับดําเนินการไปทําการบา้นมา ตรงนีถ้ือว่ามีความพึง
พอใจต่อในส่วนของภาคประชาชนในระดับหนึง่แล้ว อยากจะให้ทางบรษิัท
ทํางานสมกับค่าจ้างทีเ่ป็นเงินภาษีของประชาชน ในการดําเนนิงานต้องให้
คณะ กรรมการจัดจ้างพิจารณาด้วยนะครับ สุดท้าย ถ้าไมม่ีการแก้ไขใน
ประเด็นต่างๆ ที่กล่าวมา ที่เสนอแนะขึ้นไป ก็คงตอ้งมกีารคัดค้านกัน
ระหว่างชว่งตดิประกาศ 90 วัน ยังไงก็ช่วยพิจารณาความเร่งดว่นที่เสนอ
มานี้ และความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะของเดก็นักเรียน
ซึ่งเป็นอนาคตของชาติดว้ย ขอบคุณครับ 

 
 

สมหมาย เอี่ยมมงคลสกลุ   
นักผังเมืองชํานาญการ  
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง 
 

ประเด็นแรกเรือ่งถนน จรงิๆ แล้วในผังเมืองรวม เราไม่ไดใ้ส่ชื่อ
ถนนทกุเส้นเราจะใส่เฉพาะเส้นหลักที่เกี่ยวกับคําบรรยาย หรอืที่เกี่ยวกับ
พื้นที่ในลกัษณะของการบรรยายขอบเขต จงึไมไ้ด้ใส่ชื่อถนนทุกเส้นนะครับ  

 
สีม่วงที่พดู ป1 - 3 ที่ทําโดยบรษิัทที่ปรกึษา จริงๆ คือ ทางนัน้รับ

ฟังเรื่องพวกนี้มาแล้วและเคยเสนอแล้วว่าพื้นทีต่รงนีจ้ะเป็นพื้นที่เหมือนกับ
เปน็ buffer แต่เบาบาง เนือ่งจากขอบเขตหลกัการในการให้เขตนิคมเป็นสี
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ม่วง ประกอบกับทางผู้ว่าการนิคมมาบตาพดุเองบอกว่าจะขอรับผิดชอบ
ดูแลในพื้นที่ตรงนี้ในการประชุมร่วมกับคณะกรรมการจงัหวดั ผมเลยบอก
ให้ใส่เข้าไปในรายงานการประชุมด้วย เพราเขาพูดถงึเรื่องขอบเขตและ
หลักเกณฑ์ตรงนี้ จริงๆ แล้ว ในแนวความคิดของผู้วางผังเมืองเองไม่ได้
ตั้งใจจะเอาพื้นที่ตรงนี้ไปใส่เปน็พื้นที่อุตสาหกรรมนะครับ อาจจะมองแค่
ถ้าเป็นไปได้ว่า เจตนารมณ์ของการนิคมฯ เองว่าจะประกาศเป็นเขตนิคม 
ซึ่งการประกาศเขตนิคมฯ จะมีวัตถปุระสงค์ในการดําเนินการของการ
นคิมฯ อยู่ ซึ่งจะทําอะไรบางอย่างไม่ได ้ อย่างเช่น การเคหะฯ จะมาซื้อที่
ของการนิคมฯ เขากต็้องกันบางส่วน เพราะว่ามันไม่ใช่วตัถุประสงคข์อง
การประกาศเปน็เขตนิคมฯ ในการดําเนินการบางอย่าง เขาก็อาจจะเก็บ
ส่วนที่ตรงนี้ไว้เพราะมันไปเกีย่วพันกับส่วนของอุตสาหกรรม พื้นที่ตรงนี้
อาจจะเป็นส่วนโลจิสติกส์ หรอืส่วนสํานักงาน ที่มันพอจะทาํได้ในกรอบ
วัตถุประสงค์ของการนิคมฯ เอง  ซึง่ตอนนี้ในแผนแม่บทของการนิคมฯ 
เรื่องผังเมืองที่มอียู่นั้นมันยังไมเ่กิดความชัดเจนในส่วนนี้ เขาบอกว่า เขา
ขอให้เป็นบรเิวณที่เขาจะพิจารณา แต่ในประเด็นตรงนี้ไม่ใชว่่าละเลยที่พี่
สินชัยเสนอขึ้นมาเรื่องสีนะครับ แต่ว่าประเดน็เรื่องชุมชนมีจริง ในเรื่องของ
การแก้ไข ขอเรียนว่า ตอนนี้เราแก้ไขโดยฉับพลันไม่ได้ เพราะผังตรงนีถู้ก
ผ่านไปสู่คณะกรรมการระดับจงัหวัดไปแล้ว แต่มันจะกลับมาอีกครัง้ ผมขอ
ย้ําว่าช่วงที่มีการประกาศ 15 วันจะประสานกลับไปทีชุ่มชนที่มีการ
พิจารณาอีกท ี กลับไปอีกเพือ่เอาขอ้มูลตรงนี้ไป ตรงนีห้ลังจากที่ผ่านการ
ประชุมประชาชนไปแล้ว ในเรื่องของชุมชนตา่งๆทีอ่ยากแสดงตัวตนเป็น
พื้นที่สีเหลืองหรือสีอะไรก็แล้วแต่ ถือเป็นเพยีงส่วนหนึง่ ในอีกทางหนึง่ 
ทางอตุสาหกรรมหรือการนิคมฯ เองก็มีเหตุผลของเขาส่วนหนึ่ง จากตอนนี้
ที่ประมวลผลซึ่งเราพอจะทําไดน้ะ แต่ว่าพอมีข้อมูลทีก่ลับมาอย่างที่พี่สิน
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ชัยบอกว่า ชุมชนพี่มีความหนาแน่นเป็นอันดบัที่สองของเขตเทศบาล อันนี้
เป็นข้อมูลทีพ่ี่สามารถนําเสนอข้อมูลกลับมา และก็มีอีกส่วนหนึ่ง สีม่วงที่
ติดกับตวัวัดหรอือะไรก็แล้วแต ่ ในด้านขอบ จริงๆ แล้ว สํานักงานโยธาธิ
การและผังเมือง จงัหวัดระยองเคยเสนอว่าจะต้องมีสีเขียวออ่นตรงนั้น แต่
ด้วยเหตุผลทางเทคนิค ผมก็ไม่แน่ใจว่ากรมโยธาธิการและผังเมืองจะ
พิจารณาอยา่งไร แต่ยังเป็นข้อมูลทีใ่ห้ทางกรมโยธาธกิารและผังเมือง
พิจารณาอยู่ คือยังไม่ไดก้ลับมาเป็นความคิดเห็น ตอนนี้มันมีข้อกําหนดว่า
พื้นที่ 50 เมตรหรอืพื้นทีต่ามระยะที่ทางตารางของคณะกรรมการสี่ฝ่ายให้
มาว่าพื้นที่ควรจะเป็นเท่าไหร่ พืน้ที่ถกูกําหนดตรงตวัที่เป็นสี ตามความเห็น
ของสํานกังานโยธิการและผังเมือง จังหวัดระยองเองอยากให้ใส่เป็นสี แต่
ทางเทคนิคผู้เชี่ยวชาญบางท่านก็บอกว่ามันยงัอยูใ่นข้อกําหนดได้ สีจะมี
ปัญหาในเรื่องอะไรก็แล้วแต่ แต่ ณ ตอนนี้ที่มกีารแสดงความคิดเห็นแบบนี้ 
ก็ขอเก็บความคิดเห็นนี้มาเป็นขอ้มูลส่วนหนึ่ง อยากให้แสดงความคิดเห็น
นะครับ ยกตัวอย่างเหมือนกับในผังเมืองรวมระยอง หรอืผังมาบตาพุดที่
เคยมีอยู่แล้ว คือไม่ได้ละเลยขอ้มูลที่พวกท่านให้มา แต่ว่าบางส่วนมันต้องมี
ลําดับขั้นตอนในการแก้ไข และการดําเนินงานครับ 

 
 

ธงไชย พรมนาค  
เทศบาลชุมชนบา้นบน 
 

พื้นที่สีม่วงลายซึ่งเป็นชุมชนทีผ่มอยู่ตอนนี้นั้น เป็นพื้นทีท่ี่ถกู
กําหนดให้สร้างโรงงานที่ไม่กอ่มลพิษ จึงมีคําถามว่าโรงงานประเภทไหน
บ้างที่ไมก่่อมลพิษ เท่าที่เห็นเดี๋ยวนี้แม้กระทั่งโรงงานที่รับซ้ือของเก่า ก็ยัง
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สร้างปัญหา ส่งกลิ่นเหม็น เผาขยะ กถ็ือว่าเปน็การสร้างมลพษิแล้ว ข้อสอง 
โรงงานที่อยูก่่อนหน้านี้ที่ส่งผลกระทบโดยตรงจะทําอย่างไร ขอ้สาม การ
ประกาศตามขัน้ตอนที่ 6 เข้าใจว่า ตอนนี้ยงัอยู่ในขั้นตอนที่ 3 นะครับ  
ก่อนทีจ่ะถึงขั้นตอนที่ 6 มันต้องใช้เวลานานอีกกี่มากน้อยแค่ไหน ในพื้นที่
จริงการเปลี่ยนแปลงนี้มันจะมีอะไรเกดิขึ้น และที่บอกว่ามกีารใช้
พระราชบัญญัตกิารควบคุมอาคารมาดําเนินงานอยู่ในช่วงนี้ ผมจึงอยาก
ทราบว่าระยะเวลาจนกว่าจะถงึขั้นตอนที่ 6 ตอ้งใชเ้วลานานเท่าไหร่ ทั้งนี้
ทั้งนั้น ก่อนทีจ่ะมีการสรุปสีต่างๆ โดยเฉพาะพืน้ที่กันชน ถ้ามีเครื่องมือ
หรือรูปแบบในการเยียวยาที่ชดัเจน อยากใหม้าคุยกับชุมชนหรือประชาชน
ที่ได้รับผลกระทบและ/ หรือคาดว่าจะอยูใ่นแนวเดียวกับพวกนีใ้ห้เป็น
รูปแบบหรือรูปธรรมจรงิๆ ไม่ใช่ไปกําหนดมากอ่นแล้วค่อยมาหาแนวทาง
แก้ไข มันเป็นไปได้น้อยมากครบัที่ชาวบ้านจะยอม สุดท้ายก็คือ การผัง
เมืองที่ผ่านมา ผมพูดได้เลยว่าผมไม่เคยได้รับข้อมูลว่ามีการทาํผังเมือง ผม
อยู่ในมาบตาพดุมา 30 ปีแล้วก็เพิง่จะได้รับทราบในครัง้นี้แหละครับ 
ขอบคุณครับ 

 
 

สมหมาย เอี่ยมมงคลสกลุ   
นักผังเมืองชํานาญการ  
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง 
 

ขอความชัดเจนหน่อยครับที่ว่า ไม่เคยได้รับข้อมูลหมายความวา่
ครั้งนี้ไดร้ับข้อมลูไหมครับ 
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ธงไชย พรมนาค  
เทศบาลชุมชนบ้านบน 
 

ครั้งนี้ชัดเจนครบั ที่ผ่านมาหมายความว่า ตั้งแต่ผังเมืองปี 2541 
ครั้งนี้แหล่ะครบัที่กําลังทํากันเพิ่งไดร้ับข้อมูล 

 
 

สมหมาย เอี่ยมมงคลสกลุ   
นักผังเมืองชํานาญการ  
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง 
 

เรียนอย่างแรกเลยว่า ในรูปแบบการทําผังเมืองที่ผ่านมา 3 ครั้ง 
เป็นการเปลี่ยนแปลงการดําเนินการจากส่วนกลางมาสู่ส่วนภูมิภาค ทีนี้ใน
ส่วนของชุมชนบ้านบน คงต้องเรียนอย่างนี้ ชุมชนบ้านบนอยู่ใต้อาร์ไอแอล 
ถูกต้องไหมครับ ผมคงต้องเรียนอย่างนี้ เราดูที่พื้นฐานของเก่าที่มีอยู่นะ
ครับ ชุมชนบ้านบนเป็นสีม่วงเข้มที่มีอยู่เดิม เพราะฉะนั้น ในเรื่องแรกเลย
คือกรรมสิทธิ์ที่ดินหรือกิจกรรมที่มีอยู่ คือที่โรงงานเขามีอยู่ก็คัดกรอง
เฉพาะบางประเภท ที่นี้อะไรทําได้อะไรทําไม่ได้ จริงๆ ตอนปิดประกาศ 15 
วันจะมีข้อมูลเอกสารแนบท้ายบัญชีประเภท ซึ่งจะบอกว่าโรงงานประเภท
ไหนที่สมควรให้มีอยู่ในพื้นที่ ประเภทไหนไม่สมควรให้มีอยู่ในพื้นที่ ทีนี้ใน
แต่ละชนิดประเภทของโรงงานก็มีความเป็นมลพิษ มลภาวะที่ต่างกัน
อาจจะเป็นเรื่องเสียง หรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่ ตรงนี้อยากจะขอส่งผ่าน
กลับไปให้ชุมชนว่า ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ คือตอนนี้เรามีมาตรฐาน
อยู่ส่วนหนึ่งจาก ข้อมูลส่วนหนึ่งจากโรงงานที่มีอยู่ในพื้นที่ แต่ก็ยังขาด
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ข้อมูลอยู่ อย่างที่พี่ธงชัยว่า ฉะนั้น ในตอนที่รับฟังความคิดเห็นอยากให้ส่ง
ข้อมูลปัญหาที่พบตรงนี้กลับมาด้วย เราจะได้นําไปเสนอต่อคณะกรรมการ
ว่ามันมีปัญหาในเรื่องนี้ หรือในทางเทคนิคมีปัญหาอย่างไร ผมขอเรียน
ยกตัวอย่าง เช่น ร้านเบเกอรี่ก็มีอยู่หลายแบบ ในอุตสาหกรรมคําว่าโรงงาน
ก็มีอยู่หลากหลาย พอใช้คําว่าโรงงาน เราก็อาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องของ
โรงงานโดยเฉพาะเลย ซึ่งมันไม้ใช่ มันมีกิจกรรมหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับ
เครื่องจักรที่เขามีอยู่ ส่วนที่สอง การที่เราพยายามเอาเรื่องของแนวป้องกัน 
(Protection Strip) ของคณะกรรมการสี่ฝ่ายเข้าไปแทรกในข้อมูลตรงนี้ 
เดี๋ยวคงจะมีความชัดเจนของข้อมูลกลับมา ผมขอใช้คําว่าขาวทแยงม่วง 
บางคนใช้คําว่าม่วงลายในพื้นที่ พอมีการติดประกาศโฆษณาแล้ว ผมอยาก
ให้ท่านลองอ่านข้อกําหนดดู ถ้าไม่เข้าใจอย่างไรสามารถติดต่อไปทาง
เทศบาล หรือสํานักกรมโยธาธิการและผังเมืองก็ได้ เบอร์โทร. 038-694-
038-9 โทรหาหรือปรึกษาก็ได้ว่า ปัญหาคืออย่างนี้ พี่อ่านแล้วไม่เข้าใจ จะ
ได้อธิบายได้ว่ามีปัญหาอย่างไร จะเห็นว่าตอนที่ผมได้เข้ามาทํางานแล้วลา
เรียนกลับไป อาจารย์ของผม คืออาจารย์ชูวิทย์ ได้มีการพูดกันถึงว่าปัญหา
ของผังเมืองคือการสื่อสาร การพูดคุยกัน และการสร้างความเข้าใจ เพราะ
การผังเมืองถูกมองเป็นเรื่องยากเราต้องทําความเข้าใจให้ตรงกัน การที่ได้
พูดคุย ได้มีการอธิบายจะทําให้เข้าใจอะไรได้มากกว่าและจะทําให้การ
ทํางานในขั้นต่อๆ ไปมีการพัฒนา และมีความเข้าใจกัน ก็อยากให้มีการ
ส่ือสารแบบนี้อีก หากพอมีข้อกําหนดที่มีชัดเจนผ่านทางกรมโยธาธกิารและ
ผังเมืองกลับมาแล้ว จะต้องคุยกันอีกทีว่าความคิดเห็นของชุมชนเป็น
อย่างไร ของชาวบ้านเป็นอย่างไร และข้อมูลเหล่านี้จะถูกส่งกลับไปให้
คณะกรรมการผังเมืองที่กรมฯ พิจารณาข้อคิดเห็นต่อไป  
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ตอบคําถามข้อ 2 ระยะเวลาตอนนี้นับไป ถ้าเดือนกรกฎาคมผ่าน
ขั้นตอนของกรมโยธาธิการและผังเมือง สิงหาคม จะมีการประชุม
อนุกรรมการผังเมืองกัน และมีอีกช่วงเวลาซึ่งผมบอกไม่ได้แน่ขึ้นกับว่าทาง
นั้นมีคิวที่รออีกเท่าไหร่ แต่ว่ากรณีนี้อาจจะต้องจัดให้เป็นกรณีพิเศษ 
อาจจะต้องใช้เวลาอีกประมาณ 2 – 4 เดือน แปลว่า ในช่วงของการตอ้งตดิ
ประกาศ 90 วัน อาจจะใช้เวลา 4 - 6 เดือน อันนี้โดยคร่าวๆ นะครับ  

 
 

คําถาม – คําตอบ 
 

ในช่วงการติดประกาศ 90 วัน ถ้าโรงงานมีการยื่นคําร้องเข้ามาขอให้ปรับ
พื้นที่เป็นพื้นที่สีม่วงดงัเดิมเหมอืนอดีตที่เคยมมีาจะทําอย่างไร แล้ว
กรรมการพิจารณาให้เปล่ียน ประชาชนจะทําอย่างไร  

 
ถ้าตามกฎหมายคือจบ ฟ้องศาลปกครองก็ไม่ได้ แต่เคยมีกรณี

ตัวอย่างเช่นนี้คือที่ทับสะแก ซึ่งเป็นที่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตทําโรงงาน
ไฟฟ้า มีเนื้อที่ 2,000 กว่าไร่ ทางกรมโยธาธิการและผังเมืองกําหนดให้เป็น
พื้นที่เกษตรห้ามทําโรงไฟฟ้า ชาวบ้านแห่กันยื่นคําร้องขอให้กรมโยธาธิการ
และผังเมืองกําหนดให้เป็นสีเขียวอย่างเดิมตลอดไป พอเข้าอนุกรรมการ
พิจารณาคําร้อง ทางฝ่ายการไฟฟ้าฝ่ายผลิตก็ยื่นคําร้องให้เป็นสีม่วง 
อนุกรรมการฯ ก็พิจารณายกคําร้องของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต อันนี้ขึ้นอยู่กับ
เหตุผลนะครับ ถ้ากรรมการพิจารณาแล้วให้เปลี่ยนกลับไปเป็นสีม่วงก็
ขึ้นอยู่กับชุมชนแล้วครับ เพราะกระบวนการทางด้านกฎหมายมันจบแล้ว 
ศาลปกครองก็รับฟ้องไม่ได้เพราะมันไม่ใช่คําส่ังศาลปกครอง ใน
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พระราชบัญญัติพิจารณาคดีศาลปกครองบอกว่า การอุทธรณ์ตรงนี้ต้องเป็น
เรื่องคําส่ังของศาลปกครอง เพราะเมื่อกระบวนการเสร็จจากตรงน้ีต้องไป
ออกกฎของกระทรวง สามารถดูเหตุผลได้ในเว็บไซต์ของกรมฯ ดูกรณี
ตัวอย่างนี้ได้ ถ้าท่านเห็นว่าคณะกรรมการฯ ออกกฎโดยมิชอบก็ยื่นฟ้องได้
ว่าออกกฎโดยไม่ชอบ 
(คุณวีระพงษ์) 

 
 

ปัจจุบันที่บ้านคา่ยมีนิคมเอกชนแห่งหนึ่งเสนอให้บ้านค่ายจัดตัง้เป็นเขต
นิคมอุตสาหกรรม และเข้าใจวา่ปัจจุบันผังเมืองของบ้านค่ายหมดอายุ จงึมี
คําถามว่าตัวพระราชบัญญัติควบคุมอาคารสามารถไปควบคุมการนิคมฯ ได้
หรือไม่ ซึง่ก็คงไม่ได้อย่างที่คุณวีระพงษ์บอก จงึอยากทราบว่า ชุมชนจะทํา
การใดได้บ้างที่ไม่ทําใหเ้กิดนิคม (ชุมชนบ้านค่าย) 

 
ไม่มีการประกาศเขตนิคมในผังเมืองบ้านค่ายตัง้แต่แรก และ

ตอนนี้พื้นทีท่ี่ว่างก็อยู่ในเขตผังเมืองรวมจังหวัดระยอง ไมอ่ยู่ในผังเมืองบ้าน
ค่ายด้วยซ้ํา ร่างผังเมืองรวมชุมชน ฯ จังหวัดระยอง พื้นที่บ้านค่ายยังคง
เป็นสีเขียวและสีขาวทแยงเขยีวอยู่เหมอืนเดิมครับ และข้อมูลปัจจุบันพื้นที่
ตรงนั้นผมไม่แนใ่จว่าประกาศออกมาอย่างไร แต่ทุกประกาศกร็วมพื้นที่
นิคมไปส่วนหนึ่งแล้ว ผมไม่รู้ว่าการประกาศเปน็เขตนิคมฯ มีเงื่อนไขอะไร
อย่างไร ซึ่งตรงนี้คงต้องถามทางการนิคมฯ แล้วว่า มันเป็นอยา่งไร แต่ ณ 
เบื้องต้นตอนนี้ ทางผังของจังหวัดเองยังมหีลักการที่จะคงพื้นที่สีเขียวตามที่
เรียนไปครับ (คณุสมหมาย) 
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ขอประชาสัมพนัธ์นะครับ ถ้าทา่นสนใจเรือ่งขอ้มูลการจดัทํารา่ง
ผังนี้ เป็นผังขั้นตอนที่ 2 ลองดทูี่เว็บไซตข์องเทศบาลเมืองมาบตาพุด 
http://www.maptaphutcity.go.th  อันนี้ก็สามารถดูได้ และอีก
ประเด็นหนึง่ ผังเมืองถกูประกาศเป็นโครงการที่จะต้องเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารนะครับ (คุณเจริญ ปาศร) 

 
 
 

ผศ. ดร. มนสิชา  เพชรานนท์    
อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคุณ
ทหารลาดกระบงั 
และเครือข่ายนกัวิชาการเพือ่มาบตาพุด   

 
ในฐานะตัวแทนเครือข่ายวิชาการเพื่อมาบตาพดุ อาจารย์และ

เจ้าหน้าทีทุ่กคนต้องขอขอบคุณท่านผู้มาร่วมการสัมมนาในวนันี้ หวังว่าเรา
คงมีโอกาสมาคุยกันอกีในลักษณะแบบนี้ และได้รับความรว่มมือจากพื้นที่ 
และในเรื่องผงัเมืองทีเ่กี่ยวกับพืน้ที่กันชนและพืน้ที่ป้องกัน เราก็เห็นว่ามัน
น่าจะปฏิบัติได้จริง และขอเปน็การบ้านฝากไปให้กับชุมชนให้ร่วมกัน
พิจารณาผงัเมืองทีก่ําลังจะประกาศออกมานะคะ 
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ภาคผนวก 



 
เวทีวิชาการเพื่อมาบตาพุด 
ทิศทางผังเมืองรวมมาบตาพุดและพื้นที่กันชน 
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หนังสือสํานกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรีท่ี นร 0404/5361 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 
2554 เรื่องมาตรการสร้างความย่ังยืนในการกาํหนดแนวกันชน (buffer) 

 





 
เครือข่ายวิชาการเพื่อมาบตาพุดร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 

 
 
 

 83

 




