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บทคัดย่อ

บทความนีจ้ะน�าเสนอว่า ผงัเมอืงเฉพาะเป็นสิง่ทีย่งัขาดและท�าให้การอนรุกัษ์พืน้ทีก่รงุรตันโกสนิทร์ไม่สมบรูณ์ ทัง้ทีเ่ป็น
พื้นที่ที่มีมาตรการในการอนุรักษ์มากที่สุดในประเทศและโดยหลายหน่วยงาน ในหลายระดับ ทั้งในระดับเมืองจนถึง
ระดับอาคาร แต่ไม่สามารถน�าไปสู่เป้าหมายของการอนุรักษ์เมืองประวัติศาสตร์ได้  ในปัจจุบันพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์
กลับเป็นพื้นที่ที่มีความเสื่อมโทรมทางกายภาพ ทั้งในระดับเมืองและย่าน บางพื้นที่ช�ารุดทรุดโทรมและถูกทิ้งร้าง และ
บางพื้นที่เป็นแหล่งรองรับการท่องเที่ยวที่มีกิจกรรมที่ไม่เหมาะสม ตลอดจนปัญหาด้านภูมิทัศน์ที่ไม่เหมาะสมกับทั้ง
โบราณสถานและสถานที่ส�าคัญ ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่เป็นหัวใจส�าคัญของกรุงเทพมหานคร บทความนี้
จึงน�าเสนอการวิเคราะห์มาตรการในการอนุรักษ์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับกรณีศึกษาของเมืองประวัติศาสตร์
ของมหานครในโลก ซึ่งประสบความส�าเร็จในด้านการอนุรักษ์ โดยวิเคราะห์ร่วมกับกรอบแนวทางของการอนุรักษ์เมือง
ประวัติศาสตร์ที่มหานครส่วนใหญ่ในโลกก�าลังด�าเนินการ เพื่อมุ่งหวังให้เกิดความเข้าใจและน�าไปสู่การเปล่ียนแปลงสู่
เป้าหมายของการอนุรักษ์เมืองประวัติศาสตร์อย่างแท้จริง 
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บทน�า 

กรุงรัตนโกสินทร์มีมาตรการในการอนุรักษ์มากมายจาก
หลายหน่วยงาน แต่ในปัจจุบันกลับเป็นพื้นท่ีท่ีมีการ
พฒันาทีไ่ม่เหมาะสม และเป็นพืน้ทีท่ีไ่ม่ตอบสนองทศิทาง
การพัฒนาของกรุงเทพมหานครที่ร่วมสมัย รวมถึงความ
คดิเหน็ในของนกัวชิาการทัง้ชาวไทยและชาวต่างประเทศ
ทีก่ล่าวถงึปัญหาทีเ่กดิขึน้ในกรงุรตันโกสนิทร์ในหลายมติิ 
และหลายระดับ ทั้งผลกระทบทางกายภาพจากแผน

แม่บทการอนุรักษ์ที่เน้นด้านภูมิทัศน์และความโดดเด่น
ของโบราณสถานที่กระทบต่อชุมชนและกิจกรรมในกรุง
รตันโกสนิทร์ (Sirisrisak and Akagawa 2012) และด้าน
กฎหมายและข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ไม่ส่งเสริมการอนุรักษ์
และฟื้นฟูให้เหมาะสมและตอบสนองวิถีชีวิตในปัจจุบัน 
และยังท�าให้กรุงรัตนโกสินทร์เกิดพื้นที่ทิ้งร้างจากการรื้อ
ย้ายชุมชนเพื่อการปรับปรุงภูมิทัศน์รองรับการท่องเที่ยว 
(Askew 2002) รวมถึงแนวทางการอนุรักษ์เมือง
ประวตัศิาสตร์ในปัจจบุนั (Valletta Principles 2011, 9) 
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Abstract
 
This paper highights the lack of Specific Plan in the conservation of Rattanakosin area in Bangkok. 
Despite of being the area where most of the measures adopted by many government’ institutes, 
from city scale to building scale, these could not bring to the objectives of historic town conservation.
 
At present, the area is in a deteriorated condition.  Some areas are abandoned, while others have 
improper activities regarding the importance of the historic town. This paper therefore analyzes the 
existing measures for conservation in comparison to other historic towns where the conservation 
have successfully adopted. The aim of the paper is to realize the missing linkage for the conservation 
of Rattanakosin and to make change for concrete future.  
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ศึกษาและวิเคราะห์ความเชื่อมโยงและผลที่เกิดขึ้น
ของมาตรการต่างๆ ที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน

� ตัวอย่างการอนุรักษ์เมืองประวัติศาสตร์ที่ประสบ
ความส�าเร็จ เพื่อศึกษาและวิเคราะห์มาตรการ    
และเครื่องมือที่สามารถน�าไปสู ่การอนุรักษ์เมือง
ประวัติศาสตร์ได้อย่างเป็นรูปธรรม

� การเปรียบเทียบกับมาตรการที่มีอยู่ในปัจจุบันของ
กรงุรตันโกสนิทร์กบักรณศีกึษา เพือ่วเิคราะห์เปรยีบ-
เทียบมาตรการที่ใช้อยู่กับมาตรการของกรณีศึกษา
เพื่อหาสิ่งที่ขาดไปส�าหรับการอนุรักษ์

� บทสรุปและข้อเสนอแนะ

แนวทางการอนุรักษ์เมืองประวัติศาสตร์
ในปัจจุบัน

นิยามของเมืองประวัติศาสตร์และพื้นที่เมือง 
(Historic Towns and Urban Areas) (ICOMOS 2011) 

“… เมอืงประวตัศิาสตร์และพืน้ทีเ่มอืงเป็นประจกัษ์พยาน
ที่มีชีวิตจากอดีต พื้นที่ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเป็น
ส่วนหนึ่งของชีวิตประจ�าวันของมนุษย์ การปกป้องและ
บรูณาการพืน้ทีเ่หล่านีก้บัสังคมร่วมสมยั เป็นพืน้ฐานของ
การวางผังเมอืงและการพฒันาพืน้ที”่  มแีนวทางของการ
อยู่ร่วมกันของเมืองประวัติศาสตร์ที่ตอบสนองกับสังคม
ร่วมสมยั โดยมยีทุธศาสตร์ เช่น การค�านงึถงึองค์ประกอบ
ที่ต ้องได ้รับการสงวนรักษา (elements to be 
preserved) ได้แก่ ความแท้ (authenticity) ของรปูแบบ
เมือง (urban pattern) ความสัมพันธ์ของเมืองกับพื้นที่
โดยรอบ วฒันธรรม รปูแบบทางสงัคม ฯลฯ ควบคูก่บัการ
ใช้งานใหม่และกิจกรรมใหม่ ที่เหมาะสมกับรูปแบบของ
เมืองประวัติศาสตร์ (Washington Charter 1987) และ
สถาปัตยกรรมร่วมสมัยเพื่อแทนที่อาคารที่หมดสภาพ 
และต้องถูกสร้างทดแทน ที่ต้องค�านึงถึงการอยู่ร่วมกับ
บริบทของเมืองประวัติศาสตร์ และพื้นที่สาธารณะ ต้อง
เป็นพื้นที่ส�าหรับการเรียนรู ้และเพลิดเพลินในเมือง
ประวัติศาสตร์ ซึ่งค�านึงระบบสาธารณูปโภค และ

ทีส่่งเสริมให้เมอืงประวตัศิาสตร์มคีวามร่วมสมยั ตอบสนอง
การใช้ประโยชน์และวิถีชีวิตประจ�าวัน และมีความ
ยืดหยุ ่นในการปรับเปลี่ยน้ประโยชน์ใช้สอย รวมถึง    
บูรณาการกับระบบอื่นๆ ของเมืองในหลายระดับ จัดท�า
โดย ICOMOS (The International Council on 
Monuments and Sites) ซึ่งเป็นองค์กรนานาชาติด้าน
การอนุรักษ์โบราณสถานและพื้นท่ีระดับโลก เม่ือน�ามา
พจิารณากบัมาตรการทีใ่ช้ในการอนรุกัษ์กรงุรตันโกสนิทร์
ในปัจจุบัน จึงน�ามาสู่การวิจัยในบทความนี้ โดยมีค�าถาม
งานวิจัย ได้แก่

� มาตรการในการควบคุมด้านกายภาพของกรุง
รัตนโกสินทร์ที่มีในปัจจุบัน น�าไปสู่การอนุรักษ์ที่
เหมาะสมได้หรือไม่

� สิ่งใดที่ยังขาดส�าหรับการอนุรักษ์กรุงรัตนโกสินทร์

ระเบียบวิธีวิจัย

กระบวนการในการวิจัยส�าหรับบทความน้ีอาศัยการ
รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิทั้งจากหลักการ แนวคิดด้านการ
อนุรักษ์เมืองประวัติศาสตร์ในทางวิชาการ และจาก
มาตรการทางกฎหมายและเครื่องมือท่ีมีผลบังคับใช้อยู่
โดยหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการอนุรักษ์กรุง
รัตนโกสินทร์ เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ถึงความเชื่อมโยง
และผลในปัจจุบันว่าเกี่ยวข้องกับประเด็นหรือพื้นที่
อย่างไร และศกึษาวเิคราะห์ตวัอย่างของการอนรุกัษ์พืน้ที่
เมืองประวัติศาสตร์ (Historic town) ในต่างประเทศที่
ประสบความส�าเร็จ เพื่อน�ามาเปรียบเทียบกับมาตรการ
ที่ใช้อยู่ โดยพิจารณาควบคู่กับกรอบและแนวทางในการ
อนุรักษ์เมืองประวัติศาสตร์ท่ีสากลใช้อยู่ในปัจจุบัน ใน
บทความนี้จะน�าเสนอเนื้อหาดังนี้

� แนวทางการอนุรักษ์เมืองประวัติศาสตร์ในปัจจุบัน 
เพือ่ศกึษาทศิทางและยทุธศาสตร์ในการอนรุกัษ์เมอืง
ประวัติศาสตร์ที่ใช้ในหลายประเทศทั่วโลก

� มาตรการอนุรักษ์กรุงรัตนโกสินทร์ในปัจจุบัน เพื่อ
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โครงสร้างพื้นฐานที่ตอบสนองการใช้ชีวิตประจ�าวันท่ีเข้า
กบับรบิทเมอืงและการสญัจรในเมอืงประวตัศิาสตร์ทีต้่อง
ไม่ถกูตดัขาดโดยถนนแต่จะต้องเพิม่การเข้าถงึทีด่ขีึน้ และ
ต้องส่งเสริมการเดินและการสัญจรแบบช้า ระบบขนส่ง
มวลชนทางรางต้องไม่ท�าลายพื้นท่ีประวัติศาสตร์และ
โบราณคดี และแผนการอนุรักษ์ (Conservation Plan) 
ต้องมีพื้นฐานของการวางแผนท้ังเมืองท่ีบูรณาการ      
เพื่อปกป้องพื้นที่ประวัติศาสตร์และส่งเสริมการใช้ชีวิต
ประจ�าวัน

มาตรการอนุรักษ์กรุงรัตนโกสินทร์
ในปัจจุบัน
 
การศกึษาและวเิคราะห์มาตรการอนรุกัษ์กรงุรตันโกสนิทร์ 
ในปัจจุบัน พบว่ามีมาตรการที่มีผลบังคับใช้โดยหลาย
หน่วยงาน และในหลายระดบัตัง้แต่ระดบัผงัเมอืงและการ
ใช้ประโยชน์ทีด่นิ มาจนถงึระดบัโบราณสถานและอาคาร 
ที่เกี่ยวข้องครอบคลุมในเรื่องการอนุรักษ์ โดยสามารถ
แบ่งออกได้ดังนี้

1. พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ
และพพิธิภณัฑสถานแห่งชาต ิพ.ศ. 2504 และ ฉบบั
ที่ 2 พ.ศ. 2535 

2. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ฉบับที่ 2 
พ.ศ. 2535 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543

3. พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ฉบับที่ 2 
พ.ศ. 2525 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2535

4. ระเบยีบส�านกันายกรฐัมนตร ีว่าด้วยการอนรุกัษ์และ
พัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า พ.ศ. 2546

 

พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ 
ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
 
จากการศกึษาพบว่า มาตรการของพระราชบญัญตัโิบราณ
สถาน โบราณวตัถ ุศิลปวตัถแุละพพิธิภัณฑสถานแห่งชาติ 
เป็นมาตรการในการอนุรักษ์โบราณสถานแบบ “ห้าม
เปลีย่นแปลงสภาพ” โดยเป็นการปกป้องเฉพาะตวัโบราณ
สถานและพื้นที่ภายในขอบเขตที่ขึ้นทะเบียนเท่าน้ันและ
เจ้าของหรือผู้ครอบครองไม่สามารถกระท�าการใดๆ ได้ 
ยกเว้นอธิบดีกรมศิลปากรที่มีอ�านาจ “สั่งให้พนักงาน   
เจ้าหน้าทีห่รอืบคุคลใดๆ ท�าการซ่อมแซมหรอืกระท�าด้วย
ประการใดๆ อันเป็นการบูรณะหรือรักษาไว้ให้คงสภาพ
เดิมได้” 1 ภายหลังจากการประกาศขึ้นทะเบียนโบราณ
สถานและก�าหนดเขตที่ดินเป็นเขตโบราณสถาน รวมถึง
การจัดท�าบัญชีและประกาศเป็นโบราณสถานแล้ว2 โดย
ใช้ประกาศกรมศิลปากร อาศัยอ�านาจของอธิบดี
 
ในกรงุรตันโกสนิทร์มโีบราณสถานทีก่รมศลิปากรประกาศ
ขึ้นทะเบียนไว้หลายแห่ง เช่น เสาชิงช้า แพร่งนรา แพร่ง
ภูธร แพร่งสรรพศาสตร์ กระทรวงกลาโหม กระทรวง
พาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย ก�าแพงและป้อม รวมถึงวัด
ต่างๆ ซึ่งกรมศิลปากรใช้ประกาศฯ เป็นมาตรการใน    
การอนุรักษ์ แต่ครอบคลุมเฉพาะสถาปัตยกรรมและ           
องค์ประกอบของเมอืง โดยมอี�านาจเฉพาะในเขตทีป่ระกาศ 
โดย “ห้ามมิให้ผู้ใด ซ่อมแซม แก้ไข เปลี่ยนแปลงโบราณ
สถานหรือขุดค้นส่ิงใดๆ ภายในบริเวณโบราณสถาน     
เว้นแต่จะกระท�าตามค�าส่ังของอธิบดีหรือได้รับอนุญาต
เป็นหนังสือจากอธิบดี”3  ซึ่งประกาศฯ เป็นกฎหมายลูก
เพื่อระบุบัญชี ขึ้นทะเบียนและประกาศขอบเขต รวมถึง
เพิกถอนการเป็นโบราณสถาน
 
 

 1 มาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504

 2 มาตรา 7และ 8 แห่งพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504

 3 มาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504
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พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคารและข้อบัญญัติกรุงเทพ-
มหานคร มีลักษณะเป็นการห้าม ก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้
หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท การ
ควบคุมความสูงอาคาร และการควบคุมการใช้ประโยชน์
ใช้สอยของอาคารและห้ามการใช้ประโยชน์อาคารบาง
ประเภท
 
กรุงรัตนโกสินทร์ถูกใช้มาตรการของพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคารผ่านทางข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ซึ่ง
เป็นข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติฯ4 โดย
แบ่งพื้นที่ เป ็นกรุงรัตนโกสินทร ์ชั้นใน5 และ กรุง
รัตนโกสินทร์ชั้นนอก6 ซึ่งห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือ
เปลี่ยนการใช้อาคารประเภทห้องแถว ตึกแถว โรงงาน 
สถานบริการ โรงแรม โรงมหรสพ โดยอนุญาตให้มี    
สถานที่เก็บสินค้า ภัตตาคาร ส�านักงาน ขนาดเล็ก ฯลฯ 
นอกจากนีย้งัควบคมุความสงูให้ไม่เกนิ 16 เมตร และยงัมี
ประกาศกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการก่อสร้าง ดัดแปลง
อาคารห้องแถว ตึกแถว ภายในกรุงรัตนโกสินทร์ชั้นนอก
ทีก่�าหนดลกัษณะรปูแบบทางสถาปัตยกรรม เช่น หลงัคา 
ความสูงกันสาด สัดส่วนประตูหน้าต่าง สีภายนอกและ
วัสดุผนังให้มีลักษณะเดียวหรือใกล้เคียงกัน7

  
 
พระราชบัญญัติการผังเมือง
 
กรุงรัตนโกสินทร ์ในป ัจจุ บันบังคับใช ้ผังเมืองรวม 
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 (ปรับปรุงครั้งที่ 3) เป็นกฎ

กระทรวงที่เป็นกฎหมายลูกของพระราชบัญญัติการ
ผังเมือง พ.ศ. 2518 มีวัตถุประสงค์ “เพื่อส่งเสริมความ
เป็นเอกลักษณ์ทางด้านศิลปวัฒนธรรมของกรุงเทพ-
มหานครและของชาติ โดยการอนุรักษ์และฟื้นฟูสถานที่
และวัตถุที่มีคุณค ่าทางศิลปกรรม สถาปัตยกรรม 
ประวัติศาสตร์และโบราณคดี”8 ถูกก�าหนดเป็นที่ดิน
ประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม
ไทย แบ่งเป็นที่ดินประเภท ศ.1 และ ศ.2 ก�าหนดไว้เป็น
สีน�้าตาลอ่อน โดย ศ.1 มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และ  
ส่งเสริมเอกลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรมของชาติและส่งเสริม
กิจกรรมทางเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว และ ศ.2          
มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมเอกลักษณ์      
ศิลปวัฒนธรรมของชาติและส่งเสริมกิจกรรมด้าน     
พาณชิยกรรม การบรกิารและการท่องเทีย่วในเขตอนรุกัษ์
ศิลปวัฒนธรรม 
 
ทั้งที่พระราชบัญญัติการผังเมือง มีหลักการของการวาง 
จัดท�าและด�าเนินการให้เป็นไปตามผังเมืองรวมและ
ผังเมืองเฉพาะร่วมกัน ในบริเวณเมืองและบริเวณที่
เกีย่วข้องหรอืชนบท เพือ่ “สร้างหรอืพฒันาเมอืงหรอืส่วน
ของเมอืงขึน้ใหม่ หรอืแทนเมอืงหรอืส่วนของเมอืงทีไ่ด้รบั
ความเสียหายเพื่อให้มีหรือท�าให้ดียิ่งขึ้นซ่ึงสุขลักษณะ 
ความสะดวกสบาย ความเป็นระเบยีบ ความสวยงาม การ
ใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน ความปลอดภัยของประชาชน 
และสวสัดภิาพของสังคม เพือ่ส่งเสรมิการเศรษฐกจิ สังคม
และสภาพแวดล้อม เพื่อด�ารงรักษาหรือบูรณะสถานที่ 
และวัตถุที่มีประโยชน์หรือมีคุณค่าในทางศิลปกรรม 
สถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดี หรือเพื่อ
บ�ารงุรกัษา ทรพัยากรธรรมชาต ิภมูปิระเทศทีง่ดงาม หรอื

 4 มาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

 5 โดยข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่อง ก�าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ภายใน
บริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ชั้นใน ในท้องที่แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528  

 6 โดยข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่อง ก�าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ภายใน
บริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ชั้นนอก ในท้องที่แขวงชนะสงคราม แขวงตลาดยอด แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ แขวงบวรนิเวศ แขวงเสาชิงช้า แขวงราชบพิธ 
แขวงส�าราญราษฎร์ และแขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2530  

 7 ประกาศกรุงเทพมหานครเรื่อง ก�าหนดแบบแปลน แผนผังและรูปแบบทางสถาปัตยกรรม ของห้องแถว ตึกแถว ภายในกรุงรัตนโกสินทร์ชั้น
นอก พ.ศ. 2531
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มคีณุค่าในทางธรรมชาต”ิ9 ซึง่ใช้มาตรการในการควบคมุ
ด้านกายภาพผ่านผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ 
 
โดยนิยามของผังเมืองรวม หมายถึง “แผนผัง นโยบาย
และโครงการ รวมทั้งมาตรการควบคุมโดยทั่วไป เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนา และการด�ารงรักษาเมืองและ
บริเวณที่เกี่ยวข้อง ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน 
การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการ
สาธารณะ และสภาพแวดล้อมเพือ่บรรลวุตัถุประสงค์ของ
การผังเมือง” (มาตรา 16) ประกอบด้วยเครื่องมือ ได้แก่ 
แผนที่แสดงเขตผังเมืองรวม แผนผังก�าหนดการใช้
ประโยชน์ทีด่นิ แผนผงัแสดงทีโ่ล่ง แผนผงัแสดงโครงการ
คมนาคมและขนส่ง แผนผังแสดงโครงการกิจการ
สาธารณูปโภค รายการประกอบแผนผัง นโยบาย 
มาตรการและวธิกีารด�าเนนิการ (มาตรา 17)  ซึง่ห้ามการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินผิดไปจากที่ก�าหนดในผังเมืองรวม 
(มาตรา 27) และนิยามของผังเมืองเฉพาะ หมายถึง 
“แผนผังและโครงการด�าเนินการ เพื่อพัฒนาหรือด�ารง
รักษา บริเวณเฉพาะแห่ง หรือกิจการที่เกี่ยวข้อง ในเมือง
และบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท เพื่อประโยชน์แก่การ
ผังเมือง” (มาตรา 4) บังคับใช้โดยพระราชบัญญัติ 
ประกอบด้วยเครื่องมือ ได้แก่ แผนท่ีแสดงเขตผังเมือง
เฉพาะ แผนผังเมืองหรือแผนผังบริเวณโดยมีสาระของ 
แผนผังก�าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน แผนผังแสดง
โครงการคมนาคมและขนส่ง แผนผังแสดงที่โล่ง แผนผัง
แสดงโครงการกจิการสาธารณปูโภค เช่นเดยีวกบัผงัเมอืง
รวมแต่มีรายละเอียดต่อพื้นที่จริง และเพิ่มเติมแผนผัง
แสดงการก�าหนดระดบัพืน้ทีด่นิ แผนผงัแสดงบรเิวณทีต่ัง้
ของสถานที่หรือบริเวณที่มีประโยชน์หรือคุณค่าทาง
ศิลปกรรม สถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดี
ทีจ่ะพึงส่งเสรมิ ด�ารงรกัษาหรอืบรูณะ รวมถงึรายการและ
ค�าอธิบายประกอบแผนผังและข้อก�าหนดระบุประเภท 
ชนิด ขนาดและจ�านวนอาคารท่ีอนุญาตให้สร้างและ      
ไม่อนุญาต อาคารที่จะรื้อย้าย ตลอดจนขนาดและแปลง
ที่ดินที่อนุญาตให้สร้างอาคารหรือเป็นที่โล่งตามที่ระบุไว้

ในผังเมืองเฉพาะ รวมถึงรายละเอียดระบุที่ดินหรือ
อสังหาริมทรัพย์ที่จะเวนคืน (มาตรา 28)
 
แต่ในปัจจุบันใช้เฉพาะผังเมืองรวมเพียงอย่างเดียว โดย
การห้ามการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ก�าหนดไว้ 32 
ประเภท เช่น โรงงาน โรงแรม สถานที่เก็บสินค้า ศูนย์
ประชมุ ฯลฯ และมกีารควบคมุขนาดพืน้ทีอ่าคารของการ
ใช้ประโยชน์ทีด่นิประเภท ตลาด ส�านกังาน การประกอบ
พาณิชยกรรม การอยู่อาศัยรวม โดยควบคุมอัตราส่วน
พืน้ทีอ่าคารรวมต่อพืน้ทีด่นิ (Floor Area Ratio = F.A.R.) 
และอัตราส่วนของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวม (Open 
Space Ratio = O.S.R.) การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท 
ศ.1 ก�าหนด F.A.R. ไว้ที ่3:1 หมายถงึพืน้ทีอ่าคารรวมเป็น
สามเท่าของพืน้ทีด่นิและ ก�าหนด O.S.R. ไว้ที ่ร้อยละ 10 
หมายถึงอัตราส่วนที่ว่างอันปราศจากส่ิงปกคลุมของพื้น 
ทีด่นิ ต่อพืน้ทีอ่าคารรวมทกุช้ัน และการใช้ประโยชน์ทีด่นิ
ประเภท ศ.2 ก�าหนด F.A.R. ไว้ที ่4:1 และ ก�าหนด O.S.R. 
ไว้ที่ ร้อยละ 7.5 ซึ่งเหมือนกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทอื่น ทั้งที่พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 
ได้ก�าหนดว่า “เม่ือได้มีกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมือง
รวม ณ ท้องที่ใด ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นของท้องที่นั้นจัด
ให้มีการวางและจัดท�าผังเมืองเฉพาะขึ้นหรือจะขอให้
ส�านักผังเมืองเป็นผู ้วางและจัดท�าผังเมืองเฉพาะก็ได้ 
ผงัเมอืงเฉพาะจะต้องสอดคล้องกบัผงัเมอืงรวม” (มาตรา 
29) โดยมกีารยกเลกิโดยพระราชบญัญตักิารผงัเมอืง ฉบบั
ที่ 3 พ.ศ. 2535 และแก้ไขเป็น “ เมื่อได้มีกฎกระทรวง 
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม ณ ท้องที่ใดแล้ว ถ้าเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นของท้องที่น้ันเห็นสมควรจะจัดให้มีการวางและ 
จดัท�าผงัเมอืงเฉพาะขึน้ หรอืจะขอให้ส�านกัผงัเมอืงเป็นผู้
วางและจัดท�าผังเมืองเฉพาะก็ได้ ผังเมืองเฉพาะจะต้อง
สอดคล้องกับผังเมืองรวม” (มาตรา 6) ซึ่งเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น ส�าหรับกรุงเทพมหานครหมายถึง ผู้ว่าราชการ
กรงุเทพมหานครหรอืหวัหน้าเขต ซึง่ได้รบัมอบหมายจาก
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้ท�าการแทน 

 9 มาตรา 4 แห่ง พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 
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การเปลีย่นการระบ ุ“หน้าที”่ ของเจ้าพนกังานท้องถ่ินให้
จัดให้มีการวางและจัดท�าผังเมืองเฉพาะข้ึนเพื่อใช้ควบคู่
กับผังเมืองรวม ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 
2518 มาเป็น “การเห็นสมควร” จะจัดให้มีการวางและ
จดัท�าผงัเมอืงเฉพาะขึน้ ตามการแก้ไขพระราชบญัญตักิาร
ผังเมือง พ.ศ. 2535 ท�าให้ผังเมืองเฉพาะไม่ได้ถูกก�าหนด
เป็นหน้าที่ที่ต้องใช้ควบคู ่กับผังเมืองรวม และท�าให้
กรุงเทพมหานครและประเทศไทยไม่เคยมีการใช้ผังเมือง
เฉพาะที่มีประสิทธิภาพและมีความละเอียดที่ระบุ
ขอบเขตและพืน้ทีช่ดัเจนบงัคบัใช้และเป็นการเสยีโอกาส
ของการควบคุมด้านกายภาพของกรุงรัตนโกสินทร์ท่ีไม่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เพราะการใช้บังคับ
เฉพาะผังเมืองรวมแต่เพียงอย่างเดียว

 
ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี 
 
ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอนุรักษ์และ
พัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า พ.ศ. 2546 มี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้การด�าเนินนโยบาย แผนงาน 
มาตรการ และแนวทางเกี่ยวกับการอนุรักษ์และพัฒนา
กรงุรตันโกสนิทร์ และเมอืงเก่า ด�าเนนิไปอย่างเป็นระบบ 
และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมให้ภาคเอกชนและ
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนา 
 
แต่ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีฉบับนี้ประกาศใช้หลัง
จากมกีารจดัท�าแผนแม่บทส�าหรบักรงุรตันโกสนิทร์ ซึง่ถกู
จัดท�าขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 มีก�าหนดเวลา 15 ปี แต่ยัง
คงถกูใช้อยูใ่นปัจจบุนั โดยเป็นแผนแม่บททีบ่รรจโุครงการ 
20 โครงการจาก การประกวดผลงานด้านสถาปัตยกรรม
และการออกแบบผังเมืองเพื่อสภาพแวดล้อมที่พึง
ปรารถนาส�าหรับกรงุรตันโกสนิทร์ ในปี พ.ศ. 2525 (แผน
แม่บทเพ่ือการอนรุกัษ์และพฒันากรงุรตันโกสนิทร์ 2538) 
และอยู ่ในความดูแลของคณะกรรมการโครงการกรุง
รตันโกสนิทร์ ซึง่แต่งตัง้โดยมตคิณะรฐัมนตร ีตัง้แต่ปี พ.ศ. 
2521 ก�าหนดนโยบายและแนวทางการอนุรักษ์และ
พัฒนากรงุรัตนโกสนิทร์ ในเรือ่งของการใช้ประโยชน์ทีด่นิ 
การก�าหนดหลกัเกณฑ์การควบคมุอาคารและสิง่ก่อสร้าง 

ซึง่นโยบายการใช้ประโยชน์ทีด่นิ โดยสรปุ ได้แก่ ห้ามการ
ประกอบอุตสาหกรรม หัตถกรรม และโรงงานที่อาจก่อ
ให้เกิดอัคคีภัยหรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การจ�ากัด
พาณชิยกรรมในกรงุรตันโกสนิทร์ชัน้ในให้เพยีงพอบรกิาร
ชมุชนในบรเิวณเท่านัน้ ห้ามก่อสร้างอาคารทีอ่ยูอ่าศยัทกุ
ประเภททัง้ภาครฐัและเอกชน ถ้าอาคารเดมิทีม่อียูแ่ล้วใน
สมัยรัชกาลที่ 5 ขึ้นไปให้ปรับปรุงในสภาพเดิม ถ้ารื้อทิ้ง
สร้างใหม่ให้สร้างรูปลักษณะเดิมและความสูงเท่าเดิม  
ส่วนอาคารที่ปลูกสร้างขึ้นใหม่ให้สูงไม่เกินอาคารในสมัย
รัชกาลที่ 5 ขึ้นไป มีความสูงไม่เกิน 16 เมตร ก�าหนด
อัตราส่วนของพื้นที่อาคารต่อพื้นที่ดินและมีที่ว่างไม่น้อย
กว่าร้อยละ 20  การควบคุมและจัดระเบียบป้ายโฆษณา
ทุกชนิดในบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ชั้นใน การป้องกัน   
และควบคุมส่ิงที่จะท�าลายทัศนียภาพของส่ิงแวดล้อม 
การส่งเสริมให้มีที่ว่างริมแม่น�้าเจ้าพระยาและการดูแล
รักษาอาคารที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 
รวมถงึการใช้ทีด่นิส�าหรบักจิกรรมซึง่สนบัสนนุวฒันธรรม
และประเพณีไทย ทั้งนี้โครงการต่างๆ ถูกด�าเนินการผ่าน
แผนปฏิบัติการ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโครงการที่มุ่งเน้นการ
สร ้างพื้นที่ โล ่งส�าหรับการเปิดมุมมองเพื่อส ่งเสริม
ทัศนียภาพและความสวยงามของโบราณสถานและของ
กรุงรัตนโกสินทร์ (city beautification) โดยเสนอการ 
รื้อย้ายชุมชนต่างๆ ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง เช่น บริเวณ
ป้อมมหากาฬ หรือการไล่รื้อกิจกรรมการค้าเดิมที่มีชีวิต
ชีวาในพื้นที่ออกไปจากกรุงรัตนโกสินทร์ (Askew 2002) 
การห้ามการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและ
ที่อยู่อาศัย ท�าให้เกิดพื้นที่ใช้งานได้เพียงบางช่วงเวลา
เพียงเพื่อการตอบสนองด้านภูมิทัศน์และด้านการท่อง-
เที่ยว ซึ่งไม่เพียงส่งผลกระทบเพียงแค่ด้านกายภาพและ
เศรษฐกจิเท่านัน้ แต่มผีลกระทบทางวฒันธรรมและสังคม
ด้วย (Sirisrisak and Akagawa 2012) รวมถงึการควบคมุ
รปูแบบอาคารให้เป็นสภาพเดมิท�าให้เกดิอาคารเสือ่มโทรม
เนือ่งจากไม่สามารถตอบสนองการใช้งานในปัจจบุนัได้ 
 
ถึงแม้ว่าโครงการบางส่วนถูกด�าเนินการเป็นรูปธรรม
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เช่น ลานอเนกประสงค์หน้า  
วดัสทุศัน์และศาลาว่าการกรงุเทพมหานคร การปรบัปรงุ
ถนนพระอาทิตย์และป้อมพระสุเมรุเป็นสวนสาธารณะ 
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หรือสวนนาคราภิรมย์ซึ่งเป็นพื้นที่เดิมของกรมการค้า-
ภายใน การร้ือศาลาเฉลมิไทยเพือ่ปรบัปรงุภมูทิศัน์ของวดั
ราชนดัดา การปรบัปรงุอาคารพาณชิย์บรเิวณย่านการค้า
เดิมต่างๆ เช่น ท่าพระจันทร์ ท่าช้าง ท่าเตียน แต่ก็เกิด
ความล่าช้าและอปุสรรคต่างๆ ทีเ่กดิจากความซ�า้ซ้อนของ
หน่วยงานรับผิดชอบ การขาดการมีส่วนร่วมของคนใน
พื้นที่ในทุกกระบวนการและโครงการต่างๆ รบกวน
กิจกรรมและวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ในปัจจุบันและไม่ 
ตอบสนองวิถีชีวิตร่วมสมัย (Isarathumnoon and 
Nishimura 2006)

ตัวอย่างการอนุรักษ์เมืองประวัติศาสตร์
ที่ประสบความส�าเร็จ
 
การเลือกกรณีศึกษาของเมืองประวัติศาสตร์ท่ีประสบ
ความส�าเร็จ ใช้เกณฑ์ของเมืองที่เป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์
ที่ส�าคัญในบริบทมหานคร มีความหลากหลายของย่าน
ต่างๆ เช่นเดียวกับกรุงรัตนโกสินทร์ โดยใช้กรณีศึกษา 
ของมหานครลอนดอนและมหานครปารีส ซ่ึงรูปแบบ 
มาตรการและเครือ่งมอืในการอนรุกัษ์เมอืงประวตัศิาสตร์
มีความแตกต่างกันแต่มีความน่าสนใจและมีพลวัต โดย
กรณขีองลอนดอนเป็นมาตรการทีใ่ช้ลกัษณะของแนวทาง 
(Guideline) จารีตประเพณี และปารีสใช้มาตรการทาง
กฎหมายเป็นหลัก

กรณีศึกษาเมืองเวสต์มินสเตอร์ 
(Westminster) มหานครลอนดอน 
สหราชอาณาจักร
 
เมืองเวสต์มินสเตอร์ (Westminster) ตั้งอยู่ใจกลาง
มหานครลอนดอนเป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์ที่ส�าคัญที่สุด
แห่งหนึ่งที่เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวและ
เป็นแหล่งย่านประวัติศาสตร์ที่มีผู้เยี่ยมเยือนมากที่สุด   
ตัง้อยูริ่มแม่น�า้เทมส์ (Thames) มพีืน้ทีอ่นรุกัษ์ถงึ 56 แห่ง 
อาคารทีข่ึน้ทะเบยีนประมาณ 11,000 แห่ง อาคารส�าคญั
ที่มีชื่อเสียงได้แก่ พระราชวังเวสต์มินสเตอร์ (Palace of 

Westminster) และมหาวิหาร (Westminster Abbey) 
ซึ่งเป็นมรดกโลกและเป็นรัฐสภาของสหราชอาณาจักร 
พระราชวังบัคกิงแฮม (Buckingham Palace) ตลอดจน
ย่านส�าคัญต่างๆ เช่น ย่าน Mayfair ย่าน Soho และ 
Hyde Park เป็นต้น
 
เมืองเวสต์มินสเตอร์มีมาตรการในการอนุรักษ์เมือง
ประวัติศาสตร์ โดยถ่ายทอดจากวิสัยทัศน์ในการพัฒนา
มหานครลอนดอน เป็นล�าดบัลงมาสูร่ะดบัพืน้ที ่มกีารระบุ
เป้าหมายการพัฒนาในด้านต่างๆ เป็นโครงการเพื่อน�า   
ไปสู่การปฏิบัติ และมาตรการในการอนุรักษ์ เป้าหมาย
ส�าคัญของการพัฒนาเมืองเวสต์มินสเตอร์ในอนาคต      
ถูกก�าหนดไว้ที่ 15-20 ปี โดยอาศัยกรอบของการพัฒนา
ท้องถิน่ของเมอืง (Westminster’s Local Development 
Framework: LDF) ซึ่งเป็นเสมือนกล่องรวมของเอกสาร
ทีใ่ช้ร่วมกนัเพือ่การก�าหนดกรอบนโยบายท้องถิน่ทีม่กีาร 
บูรณาการในด้านต่างๆ เอกสารหลักที่ใช้คือ แผนและผัง
ท้องถิน่ (Local Plan) ซึง่รวมทัง้ยทุธศาสตร์และนโยบาย
ที่มีรายละเอียด สามารถน�าไปสู่การบริหารจัดการและ  
น�าไปสู ่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนาคตของเมือง ใน  
กรอบของ LDF นี้จะท�างานร่วมกับแผนและผังมหานคร
ลอนดอน (London Plan) ซึ่งเป็นภาพใหญ่ในระดับ
มหานคร ในด้านการคมนาคมขนส่ง การพฒันาเศรษฐกจิ 
ที่อยู ่อาศัย วัฒนธรรม สังคมและสภาพแวดล้อม ที่        
ส่งถ่ายมาสู่พื้นที่เมือง และแผนและผังพื้นที่ข้างเคียง 
(Neighborhood Plan) LDF ประกอบด้วยเอกสารต่างๆ 
ดังนี้ 

1. Westminster’s City Plan: Strategic Policies  
เป็นแผนและผังบูรณาการด้านยุทธศาสตร์และนโยบาย
ต่างๆ ของเมือง ลงมาสู่แผนผังที่ประกาศใช้เมื่อเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 เป็นลักษณะของผังนโยบาย
ยุทธศาสตร์ (strategic policies map) ที่มีกระบวนการ
มส่ีวนร่วมของประชาชนท�าให้สามารถออกเป็นกฎหมาย
และข้อบัญญัติท้องถิ่นบังคับใช้ได้ ซึ่งระบุย่านศูนย์กลาง
กจิกรรม (Central Activities Zone: CAZ) ในด้านต่างๆ 
ทั้งด้านเศรษฐกิจ พื้นที่ค้าขาย พื้นที่อยู ่อาศัย แหล่ง     
ท่องเที่ยว พลังงาน สาธารณสุข พื้นที่ส�าคัญเพื่อพัฒนา
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โครงการต่างๆ พื้นที่ว่างของเมือง ตลอดจนพื้นที่มีความ
เสี่ยงภัยจากธรรมชาติ เช่น น�้าท่วม และพื้นที่ธรรมชาติ 
ที่ ได ้ รับการปกป ้อง และที่ตั้ งของสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ ฯลฯ ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการอนุรักษ์
เมืองประวัติศาสตร์ที่อยู่ร่วมกับเมืองปัจจุบัน มีระบุพื้นที่
ของพื้นที่อนุรักษ์ในย่านต่างๆ (conservation areas) 
พืน้ทีด้่านประวตัศิาสตร์และโบราณคด ี(area of special 
archaeological priority) พื้นที่มรดกโลก (world 
heritage site) และมุมมองส�าคัญที่ได้รับการปกป้อง 
(protected vistas) 
 

Westminster’s City Plan ท�าหน้าที่เป็นฐานของการ
พัฒนาโครงการต่างๆ ลงสู่พื้นที่ให้เห็นการบูรณาการ 
เชื่อมโยงกัน ซึ่งปรับเปลี่ยนบางส่วนมาจาก Unitary 
Development Plan (UDP) เป็นแผนการพฒันาในด้าน
ต่างๆ ซึง่ใช้เป็นแนวทางในการน�าการพฒันา การอนรุกัษ์ 
การฟื ้นฟูและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม เป็นแผน     
การพัฒนาเดิมของเมืองเวสต์มินสเตอร์ (City of 
Westminster) ซึ่งประกาศใช้ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 ซึ่ง
ประกอบด้วยข้อก�าหนดและแนวทางในการพัฒนา        
ในลักษณะของ Guidance 

ภาพที่ 1  แผนผังการพัฒนาท้องถิ่นของเมือง Westminster: Westminster’s City Plan: Strategic Policies เป็นผัง
ยุทธศาสตร์การบูรณาการด้านต่างๆ ของพื้นที่และแสดงพื้นที่อนุรักษ์ในย่านต่างๆ พื้นที่ด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี  
พื้นที่มรดกโลก และมุมมองส�าคัญที่ได้รับการปกป้อง 
ที่มา : City of Westminster 2013
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ในส่วนของการอนุรักษ์เมืองประวัติศาสตร์ใน UDP นั้น 
เป็นการก�าหนดแนวทางที่ควรจะปฏิบัติ วัตถุประสงค์
พร้อมกับข้อแนะน�าที่เป็นเครื่องมือ โดยมีเนื้อหาของ
สถาป ัตยกรรมผังเมืองและการอนุรักษ ์ มี เนื้อหา
ครอบคลุมเรื่องการอนุรักษ์ในด้านต่างๆ ของเมือง
ประวัติศาสตร์ Westminster เช่น หลักการของ
สถาปัตยกรรมผังเมืองและการอนุรักษ์ อาคารสูงในเมือง 
การพัฒนาโดยการต่อเติมอาคารลงในพื้นที่ว่างเดิม การ
ปรับเปลี่ยนและการขยายอาคารและส่วนของหลังคา  
การบริหารจัดการภูมิทัศน์เมือง ป้ายและการโฆษณา 
พื้นที่อนุรักษ์และอาคารขึ้นทะเบียน และโบราณสถาน 
พื้นที่มรดกโลก ตลอดจนพื้นท่ีสวนและลานสาธารณะ 
คลอง และการควบคุมมุมมองท่ีส�าคัญในระดับมหานคร
และในระดับท้องถิ่น 

2. Supplementary Planning Documents (SPD) 
เป็นเอกสารเพิม่เตมิส�าหรบัการวางแผน ซ่ึงเป็นเอกสารที่
มีรายละเอียดเชื่อมโยงกับ Westminster’s City Plan 
ซึง่เป็นแผนและผงับรูณาการในด้านต่างๆ เพือ่น�าไปสูก่าร
ปฏบิตั ิโดย SPD แสดงรายละเอยีดในหลายมติ ิประกอบ
ด้วยประเด็นเฉพาะด้าน (Topic-based SPD) พื้นท่ี
อนรุกัษ์ (Conservation Area Audit SPD) และ เอกสาร
เพื่อประกอบการวางแผน (Planning Brief SPD) 
 
SPD เป็นเอกสารที่เกิดขึ้นโดยการน�า Supplementary 
Planning Guidance (SPG) ที่จัดท�าโดยหน่วยงานภาค
รฐัเกีย่วกบัข้อก�าหนดและรายละเอยีดต่างๆ ของแนวทาง
การพฒันาพืน้ทีใ่นด้าน ในช่วง พ.ศ. 2533 ถงึ พ.ศ. 2555 
มาผ่านกระบวนการมส่ีวนร่วมของภาคประชาชน เพือ่แก้
ปัญหาการท�าแนวทาง Guidance ท่ีเป็นการจัดท�าโดย
ภาครัฐและไม่ได้ผลในการปฏิบัติ มาสู่เอกสารทางการ
และบังคับใช้ได้  ซึ่งในปัจจุบันมี SPD ที่ใช้อยู่ในเขตเมือง
ประวัติศาสตร์เวสต์มินสเตอร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาพื้นที่ว่าง การพัฒนาพื้นท่ีชั้นใต้ดินในเมือง การ
ปรับปรุงพื้นที่สาธารณะและต้นไม้ การอนุรักษ์โบราณ
สถานและอนุสาวรีย์ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์หลักของการ
อนุรักษ์เมืองประวัติศาสตร์เวสต์มินสเตอร์ และยังคงมี 
SPG ที่ก�าลังผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

ด�าเนินการอยู่ มีเนื้อหาครอบคลุมด้านต่างๆ ของการ
ควบคุมด้านกายภาพของเมอืงและภูมทิศัน์ เช่น แนวทาง
การออกแบบหน้าร้าน ที่บังแดดและป้าย การปรับปรุง
ย่าน China Town แนวทางส�าหรบัเจ้าของอาคารอนรุกัษ์
ในการปรับปรุง การติดตั้งไฟส่องสว่าง รูปแบบอุปกรณ์
ประกอบถนน ตลอดจนการทุบและสร้างอาคารในพื้นที่
อนุรักษ์ เป็นต้น  
 
3. เอกสำรอื่นๆ เป็นเอกสารทางการที่ประกอบอยู่ใน 
LDF ส�าหรับผลักดันนโยบายและแผนไปสู่การปฏิบัติ ซึ่ง
ประกอบด้วย มาตรการทางภาษีท้องถิ่นด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน (Community Infrastructure Levy: CIL) ซึ่ง
เป็นมาตรการด้านภาษีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถก�าหนดและเกบ็ภาษสี�าหรบัการพฒันาโครงสร้าง
พื้นฐานจากเจ้าของที่ดินหรือบริษัทพัฒนาอสังหา-        
รมิทรัพย์ เพือ่น�าภาษมีาสร้างโครงสรา้งพื้นฐานทีท่อ้งถิ่น
ต้องการเพื่อปรับปรุงคุณภาพสภาพแวดล้อมเมือง ตาม
ขนาดและประเภทของการพฒันาใหม่ในพืน้ที ่ นอกจากนี้ 
ยังมีเอกสารที่แสดงเจตจ�านงของการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในพื้นที่ผ่าน Statement of Community 
Involvement ซึ่งท�าให้แผนและผังรวมถึงโครงการผ่าน
กระบวนการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่อย่างแท้จริง 
นอกจากนีย้งัมเีอกสารประเมนิและตดิตามผลการพฒันา
โครงการที่จัดท�าขึ้นรายปี (Authority’s Monitoring 
Report)

กรณีศึกษาเมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส
 
ปารีสขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่มีการอนุรักษ์เมืองประวัติ-
ศาสตร์ทีอ่ยูร่่วมกบัวถิชีวีติร่วมสมยัได้ดทีีสุ่ดแห่งหนึง่ของ
โลก และเป็นการอนุรักษ์โดยการใช้มาตรการต่างๆ ทาง
ผังเมือง มาบังคับใช้ในทุกรายละเอียด โดยการอนุรักษ์
เมืองประวัติศาสตร์ของปารีสในปัจจุบันใช้แผนและ
ผังเมืองท้องถิ่น (Plan Local d’Urbanisme: PLU) ซึ่ง
ประกาศใช้แทน แผนและผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Plan 
d’Occupation des sols: POS) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 
เนื่องจาก POS ที่ใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2520 ไม่สามารถ
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ภาพที่ 2  แผนภูมิของกรอบการพัฒนาท้องถิ่นของเมือง Westminster
ที่มา : City of Westminster 2013

ตอบสนองการวางแผนอนรุกัษ์และพฒันาเมอืงในปัจจบุนั
และในอนาคตได้อีก เน่ืองจากเป็นแผนและผังท่ีเป็น
กฎหมายแต่เพียงอย่างเดียวไม่มีความเป็นพลวัตในด้าน
การวางแผนของเมอืงและไม่มกีารบรูณาการโครงการของ
เมือง (projet urbain) เข้าไว้ด้วยกัน
 
PLU จึงเป็นเครื่องมือและมาตรการใหม่ในการอนุรักษ์
และพัฒนาเมืองปารีส ท่ีเป ็นท้ังกฎหมายและการ       
บูรณาการเข้ากับโครงการต่างๆ ของเมือง ซึ่ง PLU เป็น
เอกสารยุทธศาสตร์ท�าหน้าท่ีเป็นแผนแม่บทของเมืองใน 
10-15 ปี ซึ่งใช้กฎหมายในการอนุญาตและรื้อถอน
โครงการ ซึ่ง PLU ประกอบด้วยเนื้อหา 3 ส่วน คือ

1. Rapport de Présentation เป็นการสังเคราะห์
สถานการณ์ของเมืองปารีสในปัจจุบันในด้านต่างๆ เช่น 
คุณภาพขีวิต ประชากรและที่อยู่อาศัย รายได้ การศึกษา 
การเดินทาง สภาพแวดล้อม เป็นต้น 

2. Projet d’aménagement et de développement 
durable (P.A.D.D.) เป็นส่วนของโครงการบรหิารจดัการ
เมืองและการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยการวางยุทธศาสตร์
การอนุรักษ์และพัฒนาเมืองผ่านโครงการของเมือง เพื่อ
รบัมอืกบัอนาคต เช่น โครงการเพือ่ยกระดบัคุณภาพชีวติ
ของคนปารีส โครงการจ้างงาน การลดความเหลื่อมล�้า 
และการพัฒนาในด้านอื่นๆ เพื่อความยั่งยืน เพื่อเป็นการ
ก�าหนดทศิทางการพฒันาปารสีในระยะยาว โดยมทีัง้แผน
และผังในระดับเมืองและในระดับพื้นที่เมืองย่อยในพื้นที่
ส�าคัญ เช่น ย่านส�าคัญกลางเมือง Quartier des Halles 
ย่านการพฒันาใหม่จากย่านอตุสาหกรรมเดมิรมิน�า้ Paris 
Rive Gauche และพื้นที่อื่นๆ

3. กฎหมำย เพื่อน�าไปสู่การปฎิบัติของโครงการต่างๆ 
ในเมือง ท�าหน้าที่ร่วมกับ P.A.D.D. และกฎหมายทั่วไป
และกฎหมายควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยใช้เป็น
กฎหมายและแผนผังแบบ Overlay Control ซึ่งในส่วน
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ของกฎหมายนี้เป็นส่วนที่ใช้ควบคุมทั้งพื้นที่เมืองปารีส
และตามพื้นที่ย่อยในเมือง เป็นการเชื่อมโยงข้อกฎหมาย
ลงสู่พื้นที่โดยมีแผนผังระบุในหัวข้อต่างๆ ประกอบด้วย 

� พ้ืนทีเ่มอืงควบคมุทัว่ไป (Zone Urbaine Générale: 
UG) ในพื้นที่ทั่วไปของเมืองปารีสเกี่ยวกับการใช้
ควบคุมการใช้ประโยชน์ท่ีดิน พื้นท่ีก่อสร้างอาคาร 
การควบคุมความสูง ความต่อเนื่องของอาคาร   
ระยะร่น ภูมิทัศน์อาคารสองฝั ่งถนน องศาของ
หลังคา ช่องเปิด ตลอดจนการสาธารณูปโภคของ
เมืองและเกี่ยวข ้องกับการอนุรักษ์อาคารและ
แบบแผนของเมือง (Formes Urbaines) การ
อนุรักษ์พื้นที่ว่างและต้นไม้ 

� พื้นที่ควบคุมของภาครัฐและสาธารณะ (Zone 
Urbaine de Grands Services Urbains: UGSU) 

ใช้เฉพาะกบัพืน้ทีข่องภาครฐัและพืน้ทีส่าธารณะ โดย
มีรูปแบบและประเภทของการควบคุมใกล้เคียงกับ
พื้นที่เมืองควบคุมโดยทั่วไป

� พื้นที่สีเขียวของเมือง (Zone Urbaine Verte: UV) 
เป็นกฎหมายควบคุมพื้นที่สีเขียวให้คงความเป็น
ระบบนิเวศและมีส่วนของอาคารน้อย มุ่งเน้นพื้นที่
สวน สุสาน พื้นที่นันทนาการและแหล่งน�้า

� พื้นที่ธรรมชาติและป่าไม้ (Zone Naturelle et 
Forestière: UN) เป็นกฎหมายควบคุมพื้นที่ป่าไม้
ตะวันออกและตะวันตกของปารีส

  
นอกจากนี้ยังมีกฎหมายด้านที่อยู่อาศัยและการปกป้อง
ธรุกจิและวสิาหกจิชมุชน การสญัจร การควบคมุความสงู 
พื้นที่เสี่ยงภัย การควบคุมมุมมองส�าคัญ

ภาพที่ 3  แผนผัง PLU ของปารีส
ที่มา : Mairie de Paris 2006
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ภาพที่ 4  แผนผังการพื้นที่อนุรักษ์ Secteur Sauvegardé ของย่าน Marais ประกอบด้วยล�าดับความส�าคัญและคุณค่าของ
อาคาร ที่สามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานเพื่อตอบสนองวิถีชีวิตประจ�าวัน
ที่มา : Direction Régionale des Affaires Culturelles d’ïle de France, Ville de Paris, Octobre 2013
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ในส ่ วนของการอนุ รั กษ ์ มรดก (P ro tec t ions 
Patrimoniales) ควบคุมร่วมกับกฎหมายผังเมืองด้าน
อาคาร (Code de l’urbanisme des immeubles) ระบุ
ประเภทของอาคารอนุรักษ์ หรืองค์ประกอบส�าคัญของ
เมืองที่ต้องอนุรักษ์ และมีการระบุจุดมุ่งหมายและความ
ส�าคญัของมรดกเหล่านี ้ซึง่ถกูระบแุยกตามรายย่านต่างๆ 
ของปารีส นอกจากน้ียังมีการควบคุมพื้นท่ีสีเขียวท่ี     
ต้องได้รับการปกป้องด้วย (Espaces verts protégés) 
ซึ่งเชื่อมโยงกับแผนผังและระบุพื้นที่ดาดแข็งและพื้นที่        
สีเขียวรวม
 
นอกจากการใช้ PLU แล้ว ในปารสียงัมอีกี 2 พืน้ทีอ่นรุกัษ์
พเิศษ เรยีกว่า Secteurs Sauvegardés เป็นพืน้ทีส่�าคญั
ที่ถูกปกป้องโดยรัฐ ถูกประกาศใช้ตั้งแต่ พ.ศ. 2505 
เนื่องจากมีความส�าคัญอย่างยิ่งทางประวัติศาสตร์และ
มรดกทางวัฒนธรรมที่ต้องไม่ถูกท�าลายหรือสูญหายไป
และยังสามารถปรับเข้ากับเมืองที่ร่วมสมัยได้ด้วย โดย
หนึ่งในพื้นที่อนุรักษ์ คือ ย่าน Marais ซึ่งตั้งอยู่กลาง
มหานครปารสี ประกอบด้วยอาคารส�าคญัต่างๆ มากมาย 
ซึ่งก่อนด�าเนินการเป็นพื้นที่ที่มีความเสื่อมโทรมของย่าน
และพื้นที่เนื่องจากถูกข้อก�าหนดต่างๆ ทางกฎหมายที่ไม่
สามารถปรับปรุงหรือฟ้ืนฟพูืน้ทีไ่ด้ แต่หลงัจากด�าเนนิการ
โครงการแล้วพื้นที่ในปัจจุบันกลับมาเป็นหนึ่งในสถานที่
ท่องเที่ยวและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนรวมถึงแหล่ง
วัฒนธรรมที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของปารีส และยังเป็นเมือง
แห่งพิพธิภณัฑ์และการเรยีนรู ้โดยเป็นพืน้ทีท่ีใ่ช้มาตรการ
ควบคุมเพิ่มเติมจาก PLU แต่มีความเข้มงวดในราย
ละเอยีดมากกว่า โดยใช้เครือ่งมอืของ แผนผงัการอนรุกัษ์
และการให้คุณค่า  Plan de Sauvegardé et de Mise 
en Valeur (PSMV) ทั้งนี้การด�าเนินการใดๆ ในพื้นที่นี้
ต้องได้รับความเหน็ชอบจากสถาปนิกอาคารของฝรั่งเศส 
L’architecte des bâtiments de France ซึ่งเป็น     
เจ้าหน้าที่ของรัฐเสียก่อน (ภาพที่ 4)

การเปรียบเทียบกับมาตรการที่มีอยู่
ในปัจจุบันของกรุงรัตนโกสินทร์
กับกรณีศึกษา
 
การเปรียบเทียบมาตรการจากกรณีศึกษากับกรุงรัตน-
โกสนิทร์ ใช้เกณฑ์ของความเชือ่มโยงและรายละเอยีดของ
ผงั จากแผนและผงัยทุธศาสตร์ในการอนรุกัษ์ในภาพใหญ่ 
ถ่ายทอดลงมาสู่ภาพเล็กที่มีเนื้อหาและรายละเอียดของ
ผังและมาตรการที่แตกต่างกัน
 
จากการศึกษาพบว่า เมืองเวสต์มินสเตอร์มีแผน ผังและ
มาตรการที่เชื่อมโยงกันตั้งแต่ระดับมหานคร ถ่ายทอด   
ลงมาสู่ระดับเมืองประวัติศาสตร์ สู่ระดับพื้นที่ย่าน และ
ระดับอาคารและโบราณสถาน ซึ่งในระดับมหานครและ
ระดบัเมอืงประวตัศิาสตร์จะเป็นในลักษณะผังยทุธศาสตร์ 
(Strategic Plan) ที่ก�าหนดกรอบของยุทธศาสตร์ในด้าน
ต่างๆ ที่บูรณาการมาลงที่พื้นที่ และมีความสัมพันธ์กับ
ขนาดมาตราส่วน (Scale) และรายละเอียดที่จ�าเป็นของ
ผังนั้นๆ โดยมีมาตรการของพื้นที่ย่อยและประเด็นย่อยที่
สามารถส่งถ่ายลงไปสู่พื้นที่ในขนาดย่อยต่อไป โดยผ่าน
เอกสารเพิม่เตมิเพือ่การวางแผน (SPD) และ แนวทางเพิม่
เติมเพื่อการวางแผน (SPG) ซึ่งจะก�าหนดลักษณะและ
ประเด็นการพัฒนาในระดับพื้นที่ย่อยตามลักษณะบริบท
ของพืน้ที ่(Context) ไม่ได้เป็นการก�าหนดมาตรฐานกลาง
และใช้ครอบเหมือนกันทั้งพื้นที่
 
ในส่วนของปารีส พบว่าการควบคุมการใช้ประโยชน์
ที่ดินแต่เพียงอย่างเดียวไม่สามารถตอบสนองปัญหาของ
เมืองปารีสได้อีกต่อไป เนื่องจากมีการเปล่ียนแปลงจาก
ปัจจัยต่างๆ ที่รวดเร็ว จึงจ�าเป็นต้องมีการก�าหนด
โครงการต่างๆ เพื่อด�าเนินการในรูปแบบของโครงการ
เมือง (Projet Urbain) โดยจะถ่ายทอดลงสู่พื้นที่ย่อย
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ผ่านแผนผัง (Orientation d’Aménagement) ซึ่งเป็น
แผนผังบูรณาการและเป็นผังเมืองเฉพาะที่ใช้ควบคู่กับ
มาตรการด้านกฎหมาย นอกจากนี้การอนุรักษ์ในระดับ
พื้นที่ย ่านประวัติศาสตร์ส�าคัญ เช่น ย่าน Marais          
ที่เปลี่ยนจากย่านเก่าและเสื่อมโทรมมาเป็นย่านท่ีเป็น
จุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมโดย
ผ่านการควบคุมทางกฎหมายในระดับย่อยท่ีเข้มงวด
มากกว่า PLU ยังประสบความส�าเร็จได้อย่างดี แต่
จ�าเป็นต้องมีล�าดับและกระบวนการรวมถึงเป้าหมาย
ของการอนุรักษ์ที่ชัดเจน
 
ในขณะทีก่รงุรตันโกสนิทร์มมีาตรการครอบคลมุในระดบั
มหานคร ระดับเมืองประวัติศาสตร์ และระดับโบราณ
สถานและอาคาร ยกเว้นระดับพื้นท่ีย่านซ่ึงประกอบกัน
ขึ้นเป็นเมือง แต่มาตรการที่ใช้อยู่ในทุกระดับกลับไม่ได้
เชื่อมโยงกันจากภาพใหญ่สู่พื้นท่ีย่อยและสู่ระดับอาคาร 
เป็นการใช้มาตรการบงัคบัใช้เฉพาะเรือ่ง เช่น การก�าหนด 
การใช้ประโยชน์ที่ดินของกรุงรัตนโกสินทร์จากผังเมือง
รวมกรุงเทพมหานคร ให้เป็นประเภทอนรุกัษ์เพือ่ส่งเสรมิ
เอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย แต่มาตรการที่ใช้คือการ
ห้ามการใช้ประโยชน์ท่ีดินบางประเภทและก�าหนดชนิด
และขนาดพื้นที่อาคารท่ีห้ามและอนุญาตในบางประเภท 
ตลอดจนการก�าหนดความหนาแน่นของพื้นท่ีและพื้นที่
ว่าง ผ่านอัตราส่วนพื้นท่ีอาคารรวมต่อพื้นท่ีดิน (Floor 
Area Ratio, F.A.R.) และอัตราส่วนของท่ีว่างต่อพื้นที่
อาคารรวม (Open Space Ratio, O.S.R.) ทัง้ๆ ทีผ่งัเมอืง

รวมกรุงเทพมหานครมีการก�าหนดวัตถุประสงค์และวิสัย
ทัศน์ของการพัฒนาไว้เช่นเดียวกับ London Plan แต่
การถ่ายยทุธศาสตร์การพฒันาจากผังเมอืงรวมมาสู่ระดบั
พื้นที่เมืองประวัติศาสตร์ที่เป็นพื้นที่อนุรักษ์กลับมีเพียง 
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครในพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์
รองรับ ซึ่งก�าหนดเพียงสาระของการห้ามการก่อสร้าง 
ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางประเภท และ
ควบคุมความสูงอาคารในพื้นที่ และในส่วนของอาคาร
โบราณสถานกลับมีเพียงการ “ห้าม” ซ่อมแซม แก้ไข 
เปลี่ยนแปลงโบราณสถานหรือขุดค้นสิ่งใดๆ ภายใน
บริเวณโบราณสถาน 
 
ถึงแม้ว่ากรุงรัตนโกสินทร์มีแผนแม่บทเพื่อการอนุรักษ์
และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และใช้แผนปฎิบัติการ
ส�าหรับโครงการต่างๆ ที่ด�าเนินการมาโดยตลอด มี
ลักษณะเป็นผังรายละเอียดพื้นที่ย่อยที่กระจายอยู่ใน   
กรงุรตันโกสนิทร์ ทีมุ่ง่เน้นด้านความสวยงามของภมูทิศัน์ 
โดยทีไ่ม่ได้สร้างความเช่ือมโยงของมติต่ิางๆ กบัผู้อยูอ่าศัย
และผู้ใช้ในพื้นที่โดยเฉพาะการตอบสนองยุทธศาสตร์
บูรณาการในระดับเมือง และการเป็นพื้นที่อนุรักษ์ที่มี
กิจกรรมร่วมสมัย และค�านึงถึงผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ เพราะ
ไม่ได้มีเครื่องมือของการสร้างความเข้าใจที่เชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนา จากภาพใหญ่ของ
พื้นที่อนุรักษ์ในระดับกรุงเทพมหานคร และในระดับกรุง
รัตนโกสินทร์ที่เป็นผังกายภาพ สู่การด�าเนินการและ    
การมีส่วนร่วมในระดับพื้นที่ย่อย (ตารางที่ 1)
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เมืองเวสต์มินสเตอร์ มหำนครลอนดอน กรุงปำรีส กรุงรัตนโกสินทร์

ชนิด รำยละเอียด ชนิด รำยละเอียด ชนิด รำยละเอียด

ระดับ

มหานคร

London 

Plan: Spatial 

Development 

Strategy

ผังยุทธศาสตร์

บูรณาการส�าหรับ

มหานครลอนดอน 

ที่ก�าหนดยุทธศาสตร์

การพัฒนาและการใช้

ประโยชน์ที่ดินและ

บทบาทหน้าที่ของ

พื้นที่ต่างๆ ก�าหนดให้ 

Westminster เป็น

พื้นที่ศูนย์กลาง

กิจกรรม (Central 

Activities Zone: 

CAZ) เป็นพื้นที่ส�าคัญ

ที่ปรากฎอยู่ใน

ยุทธศาสตร์ทุกด้าน 

และอยู่ในพื้นที่ 

Strategic Cultural 

Area ยุทธศาสตร์ 

ด้านวัฒนธรรม เป็น

ศูนย์กลางด้าน 

การท่องเที่ยวและ

การมีพื้นที่รองรับ

การท่องเที่ยว รวมถึง

ยุทธศาสตร์ด้าน

การรับมือการ

เปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ 

(Climate Change)

PLU 

(Plan Local 

d’Urbanisme)

ผังยุทธศาสตร์

บูรณาการส�าหรับ

มหานครปารีส ที่

ก�าหนดยุทธศาสตร์

การอนุรักษ์และ

พัฒนา ผ่านโครงการ

ของเมือง โดยใช้

ควบคู่กับมาตรการ

ทางกฎหมายในมิติ

ต่างๆ ประกอบด้วย

แผนผังแสดงพื้นที่

และประเด็นของเมือง

กฎกระทรวง

บังคับใช้

ผังเมืองรวม 

กรุงเทพ-

มหานคร 

พ.ศ. 2556

ผังการใช้ประโยชน์

ที่ดิน ที่ก�าหนดให้

กรุงรัตนโกสินทร์

มีการใช้ประโยชน์

ที่ดินประเภทอนุรักษ์

เพื่อส่งเสริม

เอกลักษณ์ศิลป

วัฒนธรรมไทย 

โดยการห้ามการ

สร้างชนิดอาคาร

บางประเภท และ

ควบคุมความ

หนาแน่นและพื้นที่

ว่าง ผ่าน อัตราส่วน

พื้นที่อาคารรวม

ต่อพื้นที่ดิน (Floor 

Area Ratio= F.A.R.) 

และอัตราส่วนของ

ที่ว่างต่อพื้นที่อาคาร

รวม (Open Space 

Ratio = O.S.R.)

ตำรำงที่ 1  การเปรียบเทียบล�าดับและมาตรการที่ใช้ในการอนุรักษ์เมืองประวัติศาสตร์
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ชนิด รำยละเอียด ชนิด รำยละเอียด ชนิด รำยละเอียด

ระดับ

พื้นที่

เมือง

ประวัติ-

ศาสตร์

Westminster’s 

City Plan 

(Local Plan) 

และ 

Supplementary 

Planning 

Documents 

(SPD)

แผนและผังบูรณาการ

ด้านยุทธศาสตร์ลงสู่

พื้นที่ในด้านต่างๆ 

ในระดับท้องถิ่น 

โดยใช้แผนและผัง

ยุทธศาสตร์ Strategic 

Plan ของ Central 

Activities Zone 

(CAZ) ทั้งด้านการใช้

ประโยชน์ที่ดินแบบ

ผสมผสาน (Mixed 

uses) พื้นที่มีโอกาส

ในการพัฒนา 

(Opportunity area) 

ที่อยู่อาศัย เศรษฐกิจ 

การท่องเที่ยว ศิลปะ

วัฒนธรรม 

การคมนาคมขนส่ง 

พื้นที่ว่าง 

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ โดยใช้

เอกสารเพิ่มเติมเพื่อ

การวางแผน (SPD) 

เพื่อควบคุมด้าน

กายภาพและภูมิทัศน์

เมืองในส่วนที่ส�าคัญ

และมีผลในระดับ

เมืองเก่า เช่น มุมมอง

ส�าคัญที่ต้องได้รับการ

ปกป้อง (protected 

vistas)  ข้อก�าหนด 

การซ่อมแซมชั้นใต้ดิน

ในพื้นที่เมือง พื้นที่

สาธารณะของเมือง 

เป็นต้น

P.S.M.V. 

(Plan de 

Sauvegardé et 

de Mise en 

Valeur)

แผนและผังบูรณาการ

ในส่วนของย่าน

อนุรักษ์เมือง

ประวัติศาสตร์ 

Secteurs 

Sauvegardés 

ใช้ P.S.M.V. ที่มี

รายละเอียดของ

การควบคุมในย่าน

อนุรักษ์ที่มากกว่า 

PLU ใช้ควบคู่กับ

มาตรการด้าน

กฎหมาย

แผนแม่บท

เพื่อการ

อนุรักษ์และ

พัฒนากรุง

รัตนโกสินทร์ 

พ.ศ. 2538 

โดยอาศัย

ข้อบัญญัติ

กรุงเทพ-

มหานคร ปี 

พ.ศ. 2528 

และ 2530 

ออกตาม

พระราบัญญัติ

ควบคุมอาคาร 

และ ประกาศ

กรุงเทพ-

มหานคร

เกี่ยวกับ

การก่อสร้าง 

ดัดแปลง

อาคาร

ห้องแถว 

ตึกแถว 

ภายในกรุง

รัตนโกสินทร์

ชั้นนอก

พื้นที่เป็น

กรุงรัตนโกสินทร์

ชั้นในและ

กรุงรัตนโกสินทร์

ชั้นนอก ซึ่งห้าม

ก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้

หรือเปลี่ยนการใช้

อาคารบางประเภท 

และควบคุมความสูง

อาคารในพื้นที่เท่ากัน

หมด และประกาศ

กรุงเทพมหานคร 

ที่ก�าหนดให้พื้นที่

กรุงรัตนโกสินทร์

ชั้นนอกถูกก�าหนด

ลักษณะรูปแบบทาง

สถาปัตยกรรม เช่น 

หลังคา ความสูง

กันสาด สัดส่วนประตู

หน้าต่าง สีภายนอก

และวัสดุผนังให้

มีลักษณะเดียวหรือ

ใกล้เคียงกัน

ตำรำงที่ 1  การเปรียบเทียบล�าดับและมาตรการที่ใช้ในการอนุรักษ์เมืองประวัติศาสตร์ (ต่อ)
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ชนิด รำยละเอียด ชนิด รำยละเอียด ชนิด รำยละเอียด

ระดับ

พื้นที่

ย่าน 

พื้นที่

โครงการ

Supplementary 

Planning 

Documents 

(SPD) และ 

Supplementary 

Planning 

Guidance (SPG)

เอกสารเพิ่มเติมเพื่อ

การวางแผน (SPD) 

และ แนวทางเพิ่มเติม

เพื่อการวางแผน 

(SPG) ถูกใช้ร่วมกันใน

พื้นที่ระดับย่านย่อย 

เช่น ย่าน China 

Town ที่ระบุแนวทาง

ของการใช้ประโยชน์

ที่ดินและอาคารใน

ระดับพื้นที่ย่าน 

กิจกรรมที่อาคาร

ชั้นล่างที่ติดถนน 

ลักษณะของ

การปรับปรุงและ

ต่อเติมหน้าร้าน การ

ติดตั้งป้าย การต่อเติม

และการปรับปรุง

อาคาร สีอาคาร 

บรรยากาศถนน 

พื้นที่ว่าง อุปกรณ์

ประกอบถนน และ

การปรับปรุงอาคาร

ขึ้นทะเบียน หรือ

แนวทางการก่อสร้าง

และรื้อถอนอาคาร

ในพื้นที่อนุรักษ์

PLU:

Orientation 

d’Aménagement 

par secteur

แผนและผังบูรณาการ

ด้านยุทธศาสตร์ โดย

เป็นผังพื้นที่เมือง

ประวัติศาสตร์ทั่วไป

ในปารีสจะใช้แผนผัง 

PLU: Orientation 

d’Aménagement 

เพื่ออนุรักษ์และ

พัฒนาพื้นที่ตาม

ยุทธศาสตร์ส�าคัญ

ลงสู่พื้นที่ส�าคัญ

ทั้งนี้มีการเชื่อมต่อกับ

ภาพรวมในระดับ

มหานคร ในด้าน

มุมมองส�าคัญที่ต้อง

ได้รับการปกป้อง 

พื้นที่สีเขียว ฯลฯ ใช้

ควบคู่กับมาตรการ

ด้านกฎหมาย

ไม่มี ไม่มี

ตำรำงที่ 1  การเปรียบเทียบล�าดับและมาตรการที่ใช้ในการอนุรักษ์เมืองประวัติศาสตร์ (ต่อ)
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ชนิด รำยละเอียด ชนิด รำยละเอียด ชนิด รำยละเอียด

ระดับ

โบราณ

สถานและ

อาคาร

Supplementary 

Planning 

Documents 

(SPD) และ 

Supplementary 

Planning 

Guidance (SPG)

เอกสารเพิ่มเติมเพื่อ

การวางแผน (SPD) 

และ แนวทางเพิ่มเติม

เพื่อการวางแผน 

(SPG) ถูกใช้ร่วมกัน

เช่น แนวทางการ

ปรับปรุงซ่อมแซม

อาคารขึ้นทะเบียน

ส�าหรับเจ้าของอาคาร

หรือนักพัฒนา

อสังหาริมทรัพย์ หรือ

แนวทางการท�าความ

สะอาดหน้าอาคาร

มาตรการด้าน

กฎหมาย 

เป็นส่วนของ 

Annexe 

ในส่วนของ 

Protection 

Patrimoniale

เป็นมาตรการทาง

กฎหมายที่บังคับใช้

ในพื้นที่ ถ้าเป็นพื้นที่

นอก Secteur 

Sauvegardé ใช้ 

กฎหมายของ PLU 

ถ้าอยู่ในเขต Secteur

Sauvegardé ขึ้นกับ

ดุลยพินิจของ 

สถาปนิกอาคารของ

ฝรั่งเศส

ประกาศ

กรมศิลปากร

การขึ้นทะเบียน

โบราณสถานและ

ก�าหนดขอบเขต โดย

มีอ�านาจเฉพาะในเขต

ที่ประกาศ โดยห้าม

มิให้ผู้ใด ซ่อมแซม 

แก้ไข เปลี่ยนแปลง

โบราณสถานหรือ

ขุดค้นสิ่งใดๆ ภายใน

บริเวณโบราณสถาน 

เว้นแต่จะกระท�าตาม

ค�าสั่งของอธิบดีหรือ

ได้รับอนุญาตเป็น

หนังสือจากอธิบดี

บทสรุปและข้อเสนอแนะ
 
การอนุรักษ์กรุงรัตนโกสินทร์ในปัจจุบัน มีสิ่งท่ียังขาด    
ในหลายมิติ ทั้งแนวราบและแนวตั้ง ไม่ว่าจะเป็นการ
ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ในภาพใหญ่ของระดับมหานคร
กรุงเทพ ที่ต้องการให้กรุงรัตนโกสินทร์เป็นพื้นท่ีอนุรักษ์
เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย เป็นแหล่ง  
ท่องเทีย่วทีส่�าคญัทีส่ดุแห่งหนึง่ของกรงุเทพมหานครและ
ของชาติ 
 
การอนุรักษ์กรุงรัตนโกสินทร์ โดยการก�าหนดการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์
ศลิปวฒันธรรมไทยตามผงัเมอืงรวมแต่เพยีงอย่างเดยีว ไม่
สามารถน�าไปสูก่ารอนรุกัษ์และเป้าหมายของผงัเมอืงรวม
ได้ เพราะการก�าหนดเฉพาะการใช้ประโยชน์ที่ดินและ
ขนาดพื้นที่อาคาร รวมถึงความหนาแน่นและอัตราส่วน

พื้นที่ว่าง ไม่ได้ถูกน�าไปสู่พื้นที่และน�าไปสู่การปฏิบัติ 
เพราะไม่ได้มีเครื่องมือในระดับพื้นที่ที่สามารถถ่ายทอด
ไปสู่กิจกรรมและกายภาพได้ ซึ่งในกรณีของมหานคร
ลอนดอนและเมอืงเวสต์มนิสเตอร์ใช้คือ Local Plan หรอื
ผังท้องถิ่น ซึ่งที่ปารีสก็มีใช้เช่นกรณีของย่าน Marais ทั้ง
ที่ในกฎหมายไทย ในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 
2518 ก็ได้ระบุเครื่องมือนี้ไว้แล้ว คือผังเมืองเฉพาะ 
(Specific Plan) แต่ไม่เคยถกูน�ามาใช้ในพืน้ทีใ่ดเลย ท�าให้
การบูรณาการวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
อนุรักษ์ในพื้นที่เมืองประวัติศาสตร์ไม่สามารถเกิดขึ้น     
ได้เลย เพราะไม่มแีผนและผังทีส่ามารถบรูณาการในด้าน
ต่างๆ ลงสู่พื้นที่ทั้งในส่วนของกิจกรรม การใช้ประโยชน์
ที่ดิน การใช้ประโยชน์อาคาร ตลอดจนการวางแผน
โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่
จ�าเป็นต้องรวมอยู่ในผังเมืองเฉพาะน้ี ซ่ึงนอกจากต้อง
ตอบสนองยุทธศาสตร์ของกรุงเทพมหานครแล้ว การ

ตำรำงที่ 1  การเปรียบเทียบล�าดับและมาตรการที่ใช้ในการอนุรักษ์เมืองประวัติศาสตร์ (ต่อ)
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อนุรักษ์เมืองประวัติศาสตร์ยังต้องตอบสนองการใช้ชีวิต
ประจ�าวันของผู้คนและเมืองที่ร่วมสมัยซึ่งมีความเป็น
พลวตั และเป็นทศิทางของการอนรุกัษ์เมอืงประวตัศิาสตร์
ที่น�าไปปฏิบัติอยู่ในเมืองส�าคัญทั่วโลก ซึ่งผังเมืองเฉพาะ
ยังท�าหน้าที่ก�าหนดแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาทาง
กายภาพที่เกี่ยวข้องกับภูมิทัศน์เมืองด้วย 
 
ล�าพังแต ่ เ พียงกฎหมายควบคุมอาคารท่ีเพียงแค ่         
จ�ากัดประเภทและชนิดของอาคารและควบคุมความสูง        
ของอาคารในพื้นที่ประวัติศาสตร์ ไม่สามารถน�าไปสู่การ
ตอบสนองนโยบาย ทั้งในการน�าไปปฏิบัติเพื่อให้บรรลุ
วตัถปุระสงค์ของยทุธศาสตร์การพฒันากรงุเทพมหานคร 
และการเป็นพื้นที่อนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลป-
วัฒนธรรมไทยตามผังเมืองรวมแต่อย่างใด การบังคับใช้
กฎหมายครอบทั้งพื้นท่ีเช่นน้ียังเป็นข้อจ�ากัดของการ
อนรุกัษ์และการเปลีย่นแปลงด้านกายภาพ รวมถงึการใช้
พื้นที่ โดยการ “ห้าม” การใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคาร 
โดยไม่มีทิศทางหรือแผนและผังการพัฒนาในระดับพื้นที่
ที่เหมาะสมมาใช้ ซึ่งนอกจากจะไม่ตอบสนองพลวัตของ
พืน้ทีแ่ล้ว ยงัเป็นอปุสรรคต่อการอนรุกัษ์และพฒันาพืน้ที่
เมืองประวัติศาสตร์อีกด้วย เช่นเดียวกับในระดับอาคาร
โบราณสถานซึง่เป็นระดบัการอนรุกัษ์ทางกายภาพทีย่่อย
ทีส่ดุ กม็แีนวทางการ “ห้าม” การเปลีย่นแปลง โดยไม่ได้
มีการท�าแนวทางการอนุรักษ์หรือซ่อมแซม ปรับเปลี่ยน
การใช้งานที่เหมาะสมกับบริบทและวิถีในปัจจุบันและ
เชื่อมโยงกับระดับพื้นที่ ท�าให้เกิดการพัฒนาที่ไม่เหมาะ
สมนอกเหนอืจากเขตพืน้ทีป่ระกาศโบราณสถานของกรม
ศิลปากรหรือมีการเปลี่ยนแปลงท่ีเป็นการขัดแย้งใน
หลายๆ จุด  เนื่องจากไม่ได้มีเครื่องมือในระดับพื้นที่ที่จะ
สร้างเงื่อนไขการอนุรักษ์และพัฒนาร่วมกัน ระหว่าง
โบราณสถานและพ้ืนท่ีอื่นๆ โดยรอบในพื้นท่ีเมือง
ประวัติศาสตร์
 
น่าเสียดายที่พื้นที่เมืองประวัติศาสตร์ท่ีส�าคัญท่ีสุดของ
กรุงเทพมหานคร เช่น กรุงรัตนโกสินทร์ท่ีเป็นพื้นท่ีท่ีมี
ศักยภาพมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศ เนื่องจากมีมรดก
ทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์อยู่มากมาย กลับมีการ

อนุรักษ์ที่เป็นไปอย่างแยกส่วนและไม่เชื่อมโยงกันเป็น
ล�าดบั ขาดเครือ่งมอืและมาตรการในระดบัพืน้ทีเ่มอืงและ
ย่าน หลายประเทศในโลกสามารถใช้โอกาสและมรดกที่
ส�าคัญที่มีอยู่เหล่านี้เป็นทุนและเครื่องมือที่ส�าคัญในการ
พฒันาและอนรุกัษ์เมอืงประวตัศิาสตร์ให้กลบัมามคีณุค่า
และมกีารใช้ประโยชน์ของพืน้ทีอ่ย่างมปีระสทิธภิาพและ
มีชีวิตชีวา เป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์ที่สามารถแสดงและ
สะท้อนเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมได้อย่างเป็นรูปธรรม
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