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บทคัดยอ

เมือง เปนหนวยทางสังคมที่มีความซับซอนมากที่สุด เมืองถูกสรางขึ้นและถูกทําลายโดยฝมือของมนุษยเองที่ตองการใช
ประโยชนจากเมอืงอยางเตม็ทีโ่ดยไมดแูลรกัษาแหลงทรพัยากรธรรมชาติซึง่เปนวตัถุดบิทีท่าํใหเมอืงดาํรงอยูได จนทาํให
เมอืงขาดความสมดุลและเกิดปญหาตางๆตามมามากมาย นอกจากน้ีภยัธรรมชาติตางๆ ทีเ่กดิขึน้ยงัเปนอกีปจจยัหน่ึงท่ี
ทาํใหเมืองเกดิความเสยีหายและเส่ือมโทรมลงอยางรวดเรว็  การฟนฟแูละพัฒนาเมอืงจงึเปนแนวทางหนึง่ในการปรบัปรงุ
ซอมแซมเมืองใหกลับมาใชประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนเคร่ืองมือในการรองรับจํานวนประชากรท่ีเพิ่มขึ้น
อยางรวดเร็วโดยเฉพาะในเมืองหลักซึ่งมีความแออัด มีการแยงชิงเพื่อใชประโยชนในพื้นที่อยางมหาศาลจนเกิดความ
เสื่อมโทรมและปญหาของเมืองหลายดาน  การฟนฟูและพัฒนาเมืองในประเทศไทยไดเปนสวนหนึ่งของโครงการทาง
ผังเมืองโดยแบงเปนการฟนฟูบูรณะเมือง (urban renewal) และ การพัฒนาเมือง (urban development) ซึ่งในปจจุบัน
เปนแนวทางการพัฒนาเมืองที่ภาครัฐนํามาใชเปนกลไกประสานการพัฒนารวมกับภาคเอกชนและประชาชนเพื่อ
สรางสรรคใหเมืองกลับมานาอยูนาอาศัยและมีความยั่งยืนตอไปในอนาคต
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Abstract   

The most complicated social unit, the city is built and destroyed by humans, in their eager attempt to take full 
benet out of the city without taking good care of natural resources that help sustain the city.  The city becomes 
imbalanced, with many subsequent problems, which are further worsened by severe natural disasters.  Urban 
renewal and development is a way to keep the city in good shape, by maintaining and recovering the city for 
the benet of the greatly increasing number of urban populace, especially in major cities with severe contests 
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for spatial utilization that lead to degeneration and other urban ills.  In Thailand, the attempt is a part of the 
urban planning initiatives, and can be divided into urban renewal and urban development, both of which are 
used by the government sector to create, in conjunction with the private sector and the civil society, a livable 
and sustainable cities for the future.
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บทนํา

เมืองเปนที่อยูอาศัย ที่ทํางาน ที่ทํากิจกรรมตางๆ ของ
มนุษย เมืองมีบทบาทแตกตางกันไปข้ึนอยูกับปจจัยทาง
ดานกายภาพ เศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอม ตลอดจน 
การวางแผนพัฒนาของมนุษยที่อยูในเมืองนั้น สําหรับ
ประเทศไทยพ้ืนที่เมืองในอดีตจะเปนที่อยูอาศัยของชน 
ชั้นสูง เปนศูนยรวมการบริหารการปกครองและการคา 
รวมท้ังยงัเปนปอมปราการเพ่ือปองกันขาศึกศตัรทูีจ่ะเขา
มารกุราน การสรางเมอืงในอดตีจงึใหความสาํคญักบัการ
ปองกันภัยจากสงครามรวมถึงภัยจากธรรมชาติดวย ซึ่ง
จะเห็นไดจากรองรอยของกําแพงเมืองในประวัตศิาสตรที่
พบเหน็อยูในปจจบุนั การฟนฟแูละพฒันาเมืองในอดตีจงึ
มุงเนนดานความม่ันคงปลอดภัยของประเทศเปนสําคัญ
โดยการหาทําเลที่ตั้งเพื่อสรางเมืองขึ้นมาใหมใหมีชัยภูมิ
ที่เหมาะสมกวาเมืองเดิม ตั้งแตการกอตั้งอาณาจักร
สุโขทัยในป พ.ศ. 1781 ตอมาไดกอตั้งกรุงศรีอยุธยาขึ้น
เมื่อป พ.ศ. 1893 กอนจะลมสลายลงในป พ.ศ. 2310 
หลังจากนัน้ไดยายราชธานมีาอยูทีก่รงุธนบุร ีและสถาปนา 
กรุงรัตนโกสินทรขึ้นในป พ.ศ. 2325 (ประวัติศาสตร
ไทย, (ม.ป.ท.) : ออนไลน) จวบจนกระทัง่ปจจบุนั ตอมา
เมื่อภัยสงครามสงบลงเมืองจึงเร่ิมฟนฟูและพัฒนาดาน
ความสวยงามและความเปนระเบียบเรียบรอยเพื่อให
ทัดเทียมกับอารยประเทศซ่ึงเห็นไดชัดเจนในชวงรัชสมัย
ของรัชกาลที่ 4-6 และหลังจากชวงรัชสมัยนี้จวบจนถีง
ปจจบุนัการพฒันาเมอืงของประเทศไทยไดมุงเนนในดาน
เศรษฐกิจและสังคมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตความเปนอยู
ของประชาชน โดยเฉพาะการพัฒนาพื้นที่ในเมืองใหมี
ความเจริญติบโตในทกุๆ ดาน จนเกดิการอพยพประชากร
จากชนบทเขามาอาศยัและหางานทาํในเมอืงเปนจาํนวน
มาก ประกอบกับการเพ่ิมขึ้นของประชากรท่ีอาศัยอยูใน

เมืองดวยเชนกนั ทาํใหเมืองเกดิความหนาแนนแออัด เกดิ
การแยงชิงเพื่อใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดและเกิด
ปญหาของเมืองตามมามากมาย การฟนฟูและพัฒนา
เมอืงจงึเปนแนวทางแกไขปญหาท่ีมอียูไดเปนอยางดี โดย
การปรับปรุงเขตเมืองช้ันในดวยรูปแบบการฟนฟเูมืองเพ่ือ
ปรับปรุงสภาพแวดลอมใหนาอยูขึ้นและสามารถรองรับ
จํานวนประชากรท่ีเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วไดดวยการขยาย
ตัวในแนวต้ัง และสําหรับพ้ืนที่เขตชานเมืองสามารถนํา
รปูแบบการพฒันาเมอืงมาใชในการพฒันาเพือ่ขยายพืน้ที่
เมืองออกไปใหสามารถรองรับจํานวนประชากรท่ีเพิ่มขึ้น
ในแนวราบได การแกไขปญหาของเมืองเพื่อลดความ
แออัดและสรางคุณภาพชีวิตท่ีดีใหกับประชาชนยอม
ดาํเนินการดวยรูปแบบการฟนฟเูมอืงและการพัฒนาเมือง
ควบคู กันไปและในขณะเดียวกันควรคํานึงถึงการใช
ทรพัยากรของเมืองเพ่ือใหเกดิประโยชนสงูสดุ รวมท้ังการ
รักษาสภาพแวดลอมและพ้ืนท่ีสีเขียวของเมืองใหคงอยู  
ตอไปดวยเชนกัน

รูปแบบการฟนฟูเมือง
และการพัฒนาเมือง
 
ในทางผังเมอืงการฟนฟแูละพฒันาเมืองเปนสวนหนึง่ของ
โครงการทางผังเมืองซ่ึงอยูในขอบเขตของผังเมืองเฉพาะ
ตามพระราชบัญญตักิารผงัเมอืง พ.ศ. 2518 โดยจําแนก
เปนโครงการฟนฟูบูรณะเมือง (urban renewal project) 
เพ่ือปรับปรุงแกไขพ้ืนที่ที่มีสภาพความเส่ือมโทรม       
ของเมือง และ โครงการพัฒนาเมือง (urban development 
project) เพื่อพัฒนาพื้นท่ีที่มีความเหมาะสมตอการ
รองรับการขยายตัวของเมือง 
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1. โครงการฟนฟูบูรณะเมือง 
  
เปนการฟนฟูบูรณะซอมแซมบริเวณพื้นที่เมืองหรือพื้นที่
ซึ่งเต็มไปดวยส่ิงปลูกสรางอาคาร (built-up area) ให
กลับมาใชประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือรองรับ
ความตองการการใชพื้นที่เมืองที่มีประชากรเพ่ิมขึ้น โดย
การรื้อถอนบริเวณท่ีมีสภาพความเสื่อมโทรมและทําการ
พัฒนาขึ้นใหม(redevelopment) การแกไขปรับปรุง 
(rehabilitation) หรอืการอนรุกัษ (conservation) บรเิวณ
ที่มีคุณคาทางศิลปกรรม สถาปตยกรรม ประวัติศาสตร 
หรือโบราณคดี ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

- การพัฒนาขึ้นใหม ไดแก การฟนฟูบูรณะเมืองใน
บรเิวณพ้ืนทีท่ีม่สีภาพทางกายภาพ เศรษฐกิจ สงัคม และ
สภาพแวดลอมที่เสื่อมโทรมอยางมากเกินกวาที่จะแกไข
ปรับปรุงแลว จึงจําเปนตองรื้อถอนทําลายอาคารและสิ่ง
ปลูกสรางตลอดจนโครงสรางพื้นฐานตางๆ ที่มีอยูเดิม 
แลวจึงทําการกอสรางขึ้นใหมเพื่อใหสอดคลองกับ
วัตถุประสงคในการฟนฟูบูรณะบริเวณพ้ืนที่นั้น เชน 
บริเวณพ้ืนที่ที่ไดรับความเสียหายจากอัคคีภัยหรือภัย
ธรรมชาติอื่นๆ และชุมชนแออัด  การร้ือยานพักอาศัยที่
เปนแหลงเสื่อมโทรมเพื่อทํายานการคา หรือรื้อยานการ
คาเกาทาํยานการคาใหม  เปนตน ตามหลกัการแลวการ
ปรับปรุงในรูปแบบนี้จะตองเปนการปรับปรุงในพื้นที่
โครงการขนาดใหญพอสมควรซ่ึงจะมีองคประกอบของ
โครงการมากพอท่ีจะชวยแกปญหาของสวนรวม และให
ผลประโยชนจนคุมคาในการลงทุนไมใชโครงการขนาด
ยอยของเอกชนทีร่ือ้อาคารเกาเพือ่สรางอาคารใหมจะเปน
อาคารเดียวหรือกลุมอาคาร

- การแกไขปรับปรุง ไดแก การฟ นฟูบูรณะเมือง       
ในบริเวณพ้ืนที่ที่ตองการสรางเสริมขีดความสามารถ 
และ/หรือความเหมาะสมทางดานสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ เพือ่การปรบัเปลีย่นระดับการใชประโยชน
ที่ดิน หรือเพื่อการเปล่ียนแปลงประเภทการใชประโยชน
ที่ดินตามแผนผังการใชประโยชนที่ดินที่กอใหเกิดสภาพ
การพัฒนาเมืองอยางเปนพลวัต โดยมีเปาหมายเพ่ือ    
ลดความเส่ือมโทรมในบริเวณน้ัน ไดแก การจัดใหมีสิ่ง
แวดลอมท่ีดีขึ้น การจัดระเบียบของการใชที่ดินเพ่ือใหมี
การใชที่ดินท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด การปรับเปล่ียน
หนาทีก่ารใชประโยชนในอาคารใหเหมาะสม เปนตน การ

ปรับปรุงแบบน้ีเหมาะกับพ้ืนท่ีที่ยังไมเส่ือมโทรมมากนัก
แตอาจมีปญหาในการใชงานหรือความสับสนในการใช
งานบางอยาง การจัดการแกไขปญหาในลักษณะเชนนีจ้งึ
มักดําเนินการดวยการปรับปรุงสภาพแวดลอมและการ
สรางมาตรฐานความเปนอยูและการใชประโยชนของยาน
ใหดีขึ้น เชน การปรับปรุงยานการคาเกาใหไดมาตรฐาน 
มีระเบียบเรียบรอย การปรับปรุงสาธารณูปโภคและ
บริการสาธารณะ การจัดระเบียบหาบเรแผงลอย การจัด
ระบบการจราจรในถนน การเปลีย่นแปลงการใชประโยชน
พื้นที่ที่มีป ญหา อยางเชน เปลี่ยนถนนที่มีคนเดิน
พลุกพลานมากในยานการคาเปน shopping mall ที่เปน
รูปแบบ walking street เปนตน

- การอนุรักษ ไดแก การฟนฟูบูรณะเมืองในบริเวณ
พื้นท่ีที่มีคุณคาทางดานกายภาพท้ังโดยการสรางสรรค
ของมนุษย และ/หรือสภาพแวดลอมทางธรรมชาติที่ตอง
สงวนรกัษาใหคงอยูตลอดไป และยังรวมถึงบรเิวณพืน้ทีท่ี่
มคีณุคาทางดานเศรษฐกจิและสงัคมทีส่มควรแกการดาํรง
รักษาไวใหเกิดเปนประโยชน 

2. โครงการพัฒนาเมือง 
  
เปนการพัฒนาเมืองเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของประชากร
โดยการขยายพื้นที่เมืองในบริเวณพื้นที่ปราศจากสิ่งปลูก
สรางอาคาร (nonbuilt-up area) ซึ่งไดแก บริเวณพื้นท่ี
ชนบทและเกษตรกรรม รวมถึงพื้นที่รกรางและที่วางให
เปนพืน้ทีเ่มือง โดยมกีารพัฒนาโครงสรางพืน้ฐานและสิง่
ปลกูสรางตางๆ เพือ่ขยายพ้ืนทีย่านชานเมืองออกไป โดย
การสรางเมืองใหม (new town) การกอสรางนิคม
อุตสาหกรรม (industrial estate) และการพัฒนาชุมชน
บริวาร (satellite community) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

- การสรางเมืองใหม โดยสวนใหญมักจะดําเนินการใน
บริเวณชานเมืองที่มีพื้นท่ีวางขนาดใหญ เปนพื้นที่ที่
พฒันาขึน้เพือ่ใหเปนอกีเมอืงหนึง่ท่ีสามารพึง่พาตนเองได
อยางสมบูรณ (self sufcient) โดยสามารถตอบสนอง
ความตองการดานท่ีอยูอาศัย ดานแหลงงาน รวมทั้ง
กิจกรรมดานอื่นๆ ที่จําเปนในการดํารงชีวิตใหกับ
ประชาชนในเมืองใหม โดยท่ีประชาชนในเมืองใหมไมตอง
เขามาแออัดยดัเยยีดเพือ่แยงชงิทรพัยากรในเมืองหลกั จงึ
เปนแนวทางที่ชวยลดภาระและแกไขปญหาตางๆ ของ
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เมืองหลักลง อีกท้ังยังเปนการพัฒนาพ้ืนท่ีวางใหเกิด
ประโยชนเพ่ือใชกอตั้งเปนเมืองใหม
 
- การกอสรางนิคมอุตสาหกรรม เปนการรวมกลุม   
ของธุรกิจภาคอุตสาหกรรมเพื่อผลประโยชนทางดาน
เศรษฐกิจ จึงเปนพื้นที่ที่มีแรงงานดานอุตสาหกรรมอยู
เปนจาํนวนมาก มกีารวางระบบโครงสรางพืน้ฐาน ระบบ
สาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปการ และที่อยูอาศัยเพื่อ
รองรับแรงงานเหลานี้ จึงเปนพื้นที่แหลงงานท่ีสําคัญใน
การรองรับแรงงานใหกับเมืองหลักโดยเนนกิจกรรมทาง
ดานอุตสาหกรรม

- การพัฒนาชุมชนบริวาร เปนรูปแบบการพัฒนาชุน
ชนท่ีอยูรอบๆชมุชนหลกั โดยทาํหนาทีร่องรบัความแออดั
หนาแนนจากชุมชนหลัก โดยภายในชุมชนบริวารจะมีทัง้
ทีอ่ยูอาศยั แหลงงานขนาดเลก็ ระบบสาธารณปูโภคและ
สาธารณปูการขัน้พืน้ฐานเพือ่คอยใหบรกิารกบัชมุชน ถา
หากประชาชนตองการการบริการในข้ันสูงยังคงตองเดิน
ทางเขามารับบริการที่ชุมชนหลัก จึงเปนแนวทางการ
พัฒนาเพ่ือแบงเบาภาระของชุมชนหลักใหนอยลง

การฟนฟูเมืองและการพัฒนาเมือง
ในประเทศไทย
 
ในปจจบุนัประเทศไทยไดนาํรปูแบบการฟนฟแูละพฒันา
เมอืงมาใชแกไขปญหาเมอืงทีเ่กิดข้ึนเพ่ือสรางความนาอยู
และเพ่ิมพื้นท่ีที่เปนประโยชนใหกับเมืองมากข้ึน ซึ่งใน 

การฟนฟูและพัฒนาเมืองแตละพื้นที่ยอมนําเอารูปแบบ 
ที่มีความเหมาะสมและสอดคลองกับบริบทของเมือง 
วัฒนธรรมประเพณี งบประมาณ แผนนโยบายของภาค
รฐั รวมท้ังความคิดเห็นของภาคประชาชนเพ่ือใหสามารถ
นาํไปสูการปฏิบตัไิดอยางแทจรงิ โดยมีทัง้การดําเนินงาน
ที่ใชวิธีการฟนฟูและพัฒนาเมืองเพียงรูปแบบเดียวและ
บรูณาการวิธกีารฟนฟแูละพัฒนาเมืองแตละรูปแบบมาใช
ในการดําเนินงานซ่ึงมีกรณีตัวอยางในหลายพื้นท่ี ไดแก 

1. รูปแบบการอนุรักษ การแกไขปรับปรุง 
และการพัฒนาขึ้นใหม
 
บรเิวณพืน้ทีย่านเมอืงเกาซึง่มคีวามสาํคญัทางประวัตศิาตร 
คุณคาทางวัฒนธรรมประเพณี สถาปตยกรรม โบราณ
สถาน เชน พื้นที่เกาะรัตนโกสินทร โดยใชรูปแบบ      
การอนุรักษเพื่อฟ นฟูบูรณะพ้ืนที่ที่มีความสําคัญทาง    
ประวัตศิาตร การอนุรกัษสถาปตยกรรมด้ังเดิมหรือพ้ืนถิน่ 
การอนุรักษวัฒนธรรมประเพณี และการอนุรักษโบราณ
สถานท่ีสําคัญ ควบคูไปกับการนํารูปแบบการแกไข
ปรับปรุงและการพัฒนาขึ้นใหมมาใชในการดําเนินงาน
เพื่อปรับปรุงฟนฟูพื้นที่และอาคารบริเวณนั้นใหมีความ
สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาท่ีกําหนดไว เชน การ
กําหนดกิจกรรมใหมีความเหมาะสมกับประเภทการใช
ประโยชนที่ดิน การควบคุมรูปแบบความสูงและสีอาคาร 
การปรับปรุงสภาพแวดลอมใหเอื้อประโยชนตอการ
พัฒนา การพัฒนาข้ึนใหม ของสถานท่ีสําคัญทาง
ประวัติศาสตรเพื่อใหสอดคลองกับการใชประโยชน    
ที่ดิน เปนตน 

หลังการปรับปรุงกอนการปรับปรุง

ภาพที่ 1: แนวทางการอนุรักษรูปแบบอาคารและการปรับเปล่ียนกิจกรรมใหเหมาะสมกับการใชประโยชนที่ดินบริเวณพ้ืนที่
เกาะรัตนโกสินทร
(ที่มา: กําธร  กุลชล, 2540: 51) (ที่มา:  จากการสํารวจเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2554)
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หลังการปรับปรุงกอนการปรับปรุง

(ที่มา: กําธร  กุลชล, 2540: 43) (ที่มา :  จากการสํารวจเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2554)
ภาพที่ 2: การปรับปรุงแกไขพ้ืนท่ีเกาะกลางและสภาพภูมิทัศนบริเวณเกาะรัตนโกสินทร

หลังการปรับปรุงกอนการปรับปรุง

(ที่มา: โรงหนังเฉลิมไทย, 2011: ออนไลน)

ภาพที่ 3: สถานที่สําคัญทางประวัติศาสตรไทยของเกาะรัตนโกสินทรซึ่งไดรับการปรับปรุงและพัฒนาขึ้นใหมเพ่ือเปดมุมมอง
ใหกับพื้นที่

(ที่มา: จากการสํารวจเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2554)

หลังการปรับปรุงกอนการปรับปรุง

ภาพท่ี 4: ปายหนารานแมคโดนัลดสาขาถนนราชดําเนินมีการปรับพื้นโลโกใหเปนสีนํ้าตาลเพ่ือใหสอดคลองกลมกลืนกับบริบท
โดยรอบและรักษาภาพลักษณอาคารสถาปตยกรรมริมถนนราชดําเนิน  (ที่มา: จากการสํารวจเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2554)
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2. รูปแบบการพัฒนาขึ้นใหม 
 
เปนรูปแบบการฟนฟูเมืองที่ประเทศไทยไดนํามาใชใน
การปรับปรุงบริเวณพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติ เชน สึนามิ 
อุทกภัย แผนดินไหว อัคคีภัย รวมทั้งพื้นที่ชุมชนแออัดที่
เสื่อมโทรมมาก ซึ่งไมสามารถบูรณะซอมแซมอาคารสิ่ง
ปลูกสรางและโครงสรางพื้นฐานในพื้นที่นั้นไดแลว
เนือ่งจากไมคุมทนุและสิน้เปลอืงงบประมาณ การพฒันา
ขึ้นใหมจึงเปนวิธีการแกไขปญหาในบริเวณพื้นที่เมืองที่มี
ลักษณะเชนนี้ ทําใหเมืองมีพื้นที่ที่มีศักยภาพในการ

ภาพที่ 5: พื้นที่ประสบภัยสึนามิและอุทกภัยในประเทศไทยซ่ึงควรใชแนวทางการฟนฟูดวยรูปแบบการพัฒนาขึ้นใหม
(ที่มา: สึนามิ, 2011: ออนไลน)

พัฒนาและเพิ่มมูลคาใหกับท่ีดิน สามารถวางโครงสราง
พื้นฐานและผังเมืองใหมเพื่อใหสอดคลองกับความ
ตองการของประชาชนและแนวทางการพฒันาของภาครฐั
ไดงายข้ึน สรางคุณภาพชีวิตที่ดีและลดแหลงเสื่อมโทรม
ในสังคมลง

3. รูปแบบการแกไขปรับปรุง 
 
เปนแนวทางการฟ นฟูเมืองในบริเวณพ้ืนท่ีที่ยังไมได
เสื่อมโทรมมากนัก เพื่อตองการปรับปรุงสภาพแวดลอม 

กอนการปรับปรุง

ภาพที่ 6ก: การแกไขปรับปรุงทางเทาและกันสาดของถนนวานิช 1 ชวงสําเพ็ง  (ที่มา: จากการสํารวจเมื่อเดือนมีนาคม 2546)

หลังการปรับปรุง

ภาพที ่6ข: การแกไขปรบัปรงุทางเทาและกนัสาดของถนนวานิช 1 ชวงสําเพ็ง   
(ทีม่า: จากการสํารวจเมือ่วนัท่ี 23 ตลุาคม 2554)
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ภาพท่ี 7: ประตูหนาของเรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานคร 
(ที่มา: จากการสํารวจเม่ือวันท่ี 22 ตุลาคม 2554)

ภาพที่ 8: ประตูหนาของสวนรมณีนาถ 
(ที่มา: จากการสํารวจเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2554)

ภาพท่ี 9: กิจกรรมนันทนาการในสวนรมณีนาถ
(ที่มา: จากการสํารวจเม่ือวันท่ี 22 ตุลาคม 2554)

ภาพที่ 10: แนวทางการอนุรักษอาคารท่ีมีคุณคาของพื้นที่
(ที่มา: จากการสํารวจเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2554)

ปรับปรงุสภาพอาคาร ปรบัปรงุลกัษณะกจิกรรม ปรบัปรงุ
มาตรฐานความเปนอยูของประชาชน หรือปรับปรุงพื้นที่
ใหเปนระเบยีบเรยีบรอย สงผลใหพืน้ที/่ยานในบรเิวณนัน้
นาอยู นาใชงานมากย่ิงขึ้น  ตัวอยางเชน การปรับปรุง
แกไขพื้นที่ยานสําเพ็งบริเวณถนนวานิช 1 ชวงสําเพ็ง ซึ่ง
ถือเปนยานการคาเกาแกที่สําคัญของกรุงเทพมหานคร
และประเทศไทยมานาน โดยการปรับปรุงแกไขพื้นที่
ทางเทาและกันสาดใหมใหสะดวกตอผูเขามาใชบริการ 
ทําใหสภาพทางกายภาพและสิ่งแวดลอมของยานเปน
ระเบียบเรียบรอยและนาใชบริการมากยิ่งขึ้น 

นอกจากนี้ยังมีตัวอยางงานฟนฟูเมืองในดานการแกไข
ปรับปรุงพื้นที่เพ่ือใหเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเปน
ประโยชนตอการใชงานและเพื่อสวนรวม ตัวอยางเชน 
การแกไขปรบัปรุงพืน้ทีเ่รือนจาํพเิศษกรงุเทพมหานครให

เปนสวนสาธารณะท่ีชือ่วาสวนรมณีนาถ โดยการปรับปรุง
ซอมแซมและปรบัเปลีย่นพืน้ทีใ่หสามารถใชประโยชนเพือ่
การนันทนาการใหแกประชาชนชาวกรุงเทพได เปนการ
เพิม่พืน้ท่ีสเีขยีวใหกบัเมืองและยังสรางความสอดคลองกับ
การใชประโยชนที่ดินโดยรอบซ่ึงสวนใหญเปนท่ีอยูอาศัย  
นอกจากการปรับปรุงพืน้ทีเ่พือ่ใหเปนสวนสาธารณะแลว
ยังมีการพัฒนาอาคารเดิมของเรือนจําไว  เพื่อเป น
พิพิธภัณฑราชทัณฑ รวมทั้งการอนุรักษรูปแบบอาคารที่
มคีณุคาไว ตลอดจนการจัดพืน้ทีส่าํหรับเปนหองสมุดเพ่ือ
ใหบริการแกประชาชน จึงเปนแนวทางการฟนฟูเมืองที่
สามารถชวยแกปญหาความไมเหมาะสมของการใช
ประโยชนที่ดินในปจจุบันและในขณะเดียวกันยังเปนการ
สรางสรรคพืน้ทีใ่หกลายเปนสถานทีท่ีเ่ปนประโยชนหลาย
ดานตอสังคมโดยรวมอีกดวย
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ภาพที่ 11: ดานหนาของพิพิธภัณฑราชทัณฑ 
(ที่มา: จากการสํารวจเมื่อวันท่ี 22 ตุลาคม 2554)

ภาพที่ 12: ดานหนาของหองสมุด
(ที่มา: จากการสํารวจเมื่อวันท่ี 22 ตุลาคม 2554)

4. รูปแบบการสรางเมืองใหม

เปนแนวทางแกไขปญหาเพ่ือลดความแออัดของประชากร
ในเมืองหลัก อีกทั้งยังเปนการพัฒนาพื้นที่วางชานเมือง
ซึง่สวนใหญเปนพืน้ทีเ่กษตรกรรมใหเกดิประโยชนในทาง
ผังเมือง ทําใหเมืองเกิดการขยายตัวออกไปอยางรวดเร็ว 
ซึ่งถาหากไมมีแผนพัฒนาท่ีดีก็อาจทําใหเมืองเกิดปญหา
แผขยายในวงกวางได ในปจจุบันประเทศไทยไดนํา
แนวคดิเมอืงใหมมาใชในการแกไขปญหาและพฒันาเมอืง 
โดยภาครัฐมีนโยบายสรางเมืองใหมอยูหลายแหงทั้งที่ได
สรางจริงอยางเชนโครงการมหาชัยเมืองใหม เมืองใหม
บางพลี และท่ีไมไดสรางหรือสรางแลวยังไมสําเร็จอยาง
เชนเมืองใหมนครนายก เมืองใหมสุวรรณภูมิ เปนตน 
อยางไรแล วในทางปฏิบัติการสร างเมืองใหมของ
ประเทศไทยยังไมประสบผลสําเรจ็เน่ืองจากความไมเขาใจ
ในแนวคดิการพฒันาเมอืงใหมเพือ่เปนเมอืงบรวิารรองรบั
การกระจายตัวและความแออัดของเมืองหลัก โดยเปน
เมืองท่ีสามารถพ่ึงพาตนเองไดอยางสมบูรณ มทีัง้แหลงที่
อยูอาศัย แหลงงาน แหลงพักผอนหยอนใจ มีระบบ
โครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการตางๆ
ครบครันท่ีสามารถรองรับความตองการของประชากรใน
เมอืงใหมและบรเิวณโดยรอบได และมีระบบขนสงมวลชน
สาธารณะเช่ือมโยงการเดินทางเขาสูเมืองหลักไดอยาง
สะดวก ประหยัดคาใชจายและเวลา  ลดปญหาการจราจร 
ปญหามลพิษ และปญหาอ่ืนๆของเมืองหลักลง ทําให
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในทุกวันน้ีถึงแมจะมีการ
สรางเมืองใหมขึ้นมาในบางแหงแลวแตปญหาของเมือง
หลักก็ยังมีอยูและทวีมากขึ้น ประชาชนจากเมืองใหมยัง
คงเดินทางเขามาทํางาน ศึกษาเลาเรียน และประกอบ
กจิกรรมตางๆในเมืองหลกัอยูโดยใชระบบถนน เน่ืองจาก
ปจจัยการพัฒนาใหเปนเมืองใหมยังไมสมบูรณและขาด
ประสิทธิภาพ ทั้งระบบขนสงมวลชนสาธารณะ ระบบ
โครงสรางพ้ืนฐานตางๆ รวมท้ังความตองการดานท่ีอยู
อาศัยและแหลงงานซ่ึงไมสัมพันธกัน จึงแสดงใหเห็นวา
เมอืงใหมทีป่ระเทศ ไทยไดดาํเนนิการอยูขณะนีเ้ปนเพยีง
ทางออกเพื่อขยายความคับแคบเชิงพื้นท่ีของเมืองหลัก
ออกไปเทาน้ันเอง ไมใชเปนการชวยแกไขปญหาตาม
แนวทางการพัฒนาเมืองใหมอยางแทจริง



177  

 กฤตพร  ลาภพิมล 

ภาพท่ี 13: โครงการเมืองใหมนครนายก
(ที่มา: เมืองใหมนครนายก, 2011: ออนไลน)

ภาพท่ี 14: โครงการเมืองใหมบางพลี
(ที่มา: โครงการเมืองใหมบางพลี, 2011: ออนไลน)

ภาพที่ 15: โครงการมหาชัยเมืองใหม
(ที่มา: มหาชัยเมืองใหม, 2011: ออนไลน)



178  

การฟนฟูและพัฒนาเมืองในประเทศไทย

5. การพัฒนาพื้นที่ใหเปนนิคมอุตสาหกรรม 
 
เปนการพัฒนาพ้ืนทีใ่หเกดิประโยชนทางดานอุตสาหกรรม 
โดยมีการรวมกิจกรรมประเภทอุตสาหกรรมไวในพื้นที่
เดียวกันและจัดสรางเปนนิคมอุตสาหกรรมข้ึนมา ซึ่งมี
แนวทางการพัฒนาคลายคลึงกับแนวคิดการสรางเมือง
ใหม  โดยในนิคมอุตสาหกรรรมจะเปนเมืองที่มีทั้งแหลง
งาน ที่อยูอาศัย พื้นที่พาณิชยกรรมและบริการ พื้นที่
นนัทนาการและสันทนาการ ฯลฯ สามารถรองรับความ ตองการ 
พืน้ฐานของประชาชนท่ีอาศยัอยูในนคิมอตุสาหกรรม ได ซึ่ง
ทางเศรษฐศาสตรหากกิจกรรมประเภทเดียวกันรวมตัว
อยูดวยกันจะกอใหเกิดประโยชนดานการคาการลงทุน
และประหยัดงบประมาณการลงทุนกอสรางโครงสราง  
พืน้ฐาน ระบบสาธารณโูภค และระบบสาธารณปูการตางๆ 
แตในขณะเดียวกันก็ยอมสูญเสียพื้นที่เกษตรกรรมของ
เมอืงเพ่ือใชเปนทีต่ัง้โครงการสําหรับการพัฒนาท่ีดนิและ
การกอสรางซึ่งจําเปนตองใชพื้นที่ขนาดใหญบริเวณ
ชานเมืองหรือนอกเมืองและถาเปนอุตสาหกรรมที่สราง
มลภาวะใหกับสิ่งแวดลอมก็ตองมีพื้นที่กันชน (buffer 
zone) ลอมรอบเพ่ือเปนแนวฉนวนก้ันไมใหมลพิษเขาสู
เมืองและเปนแนวปองกันการขยายตัวของเมืองและนิคม
อุตสาหกรรมไมใหพื้นที่อยูใกลชิดกันเพ่ือความปลอดภัย 
การพัฒนาเมืองในรูปแบบนี้เปนการพัฒนาในแนวราบ
เพือ่ชวยลดความแออัดของเมืองลงไดดวยการมีแหลงงาน
ขนาดใหญรองรับอยูชานเมืองหรือนอกเมือง ประชากร
สามารถทํางานและอยู อาศัยในบริ เวณพื้นที่ นิคม
อตุสาหกรรมโดยไมตองเขามาแยงชิงแหลงงาน ทีอ่ยูอาศยั 
และทรัพยากรเพียงในเมืองหลักเทานั้น จึงเปนอีก
แนวทางหนึ่งที่ใชสําหรับพัฒนาพื้นที่และสามารถชวย
แกไขปญหาของเมืองได  ตัวอยางเชน นิคมอุตสาหกรรม 

นวนคร นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด นิคมอุตสาหกรรม
แหลมฉบัง นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เปนตน

การฟนฟูและพัฒนาเมืองทุกรูปแบบสามารถชวยแกไข
ปญหาเมืองและสรางคุณภาพชีวิตท่ีดีใหกับเมืองและ
คนในเมืองได แตยงัมีอกีส่ิงหน่ึงท่ีสาํคญัในการสรางสรรค
เมืองใหสวยงามรมรื่นและนาอยูคือการมีพื้นท่ีสีเขียว ซึ่ง
เปนพืน้ท่ีทีเ่ปนปอดของเมอืง แหลงอาหารเลีย้งเมอืง และ
ทีพ่กัผอนใหกบัคนในเมือง ดงัน้ันไมวาจะใชรปูแบบใดใน
การฟนฟูพัฒนาเมืองควรตระหนักถึงการเก็บรักษาพ้ืนท่ี
สีเขียวเอาไว โดยเฉพาะการพัฒนาเมืองในแนวราบที่มี
การขยายพืน้ทีเ่มอืงออกไปบรเิวณชานเมอืงหรอืนอกเมอืง 
ทําใหไปรุกลํ้าพื้นที่เกษตรกรรมซึ่งเปนแหลงอาหารที่
สําคัญของเมือง และถาแนวทางการฟนฟูพัฒนาเมืองใน
ประเทศไทยมีรปูแบบเชนนีเ้ปนจาํนวนมากก็จะทําใหเกดิ
การสูญเสยีคลงัอาหารของประเทศไปอยางรวดเรว็ ดงัน้ัน
แนวทางการฟนฟแูละพฒันาเมอืงของประเทศไทยควรมุง
เนนไปที่การฟนฟูในเขตเมืองซึ่งนอกจากจะทําใหเก็บ
รกัษาแหลงอาหารของเมืองไวไดแลวยังเปนการปรับปรุง
ซอมแซมพ้ืนท่ีทีข่าดประสิทธิภาพใหมศีกัยภาพข้ึนมาใหม
ใหสามารถใชประโยชนไดอยางเต็มที่เหมาะสมกับ
ศักยภาพเชิงท่ีตั้งในเมืองซ่ึงมีมูลคาท่ีดินสูง สรางการใช
ประโยชนที่ดินในเมืองใหคุมคาและยังทําใหประหยัดงบ
ประมาณการลงทุนกอสรางโครงสรางพื้นฐานตางๆ 
บริเวณชานเมืองหรือนอกเมือง ถึงแมแนวทางน้ีจะทําให
ในเมอืงเกดิความแออดักต็ามแตถามกีารจดัการดานทีอ่ยู
อาศัยใหสัมพันธกับแหลงงานในเมืองได มีระบบขนสง
มวลชนสาธารณะที่มีประสิทธิภาพไดมาตรฐานมาให
บริการอยางทั่วถึงเพียงพอเพื่อสรางความสะดวกในการ
เดนิทางใหกบัประชาชนไดแลวยอมทาํใหปญหาของเมอืง

ภาพที่ 16: ตัวอยางการพัฒนาพ้ืนท่ีในรูปแบบนิคมอุตสาหกรรมของประเทศไทย
(ที่มา: นวนคร, 2011: ออนไลน) (ที่มา: นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง, 

2011: ออนไลน)
(ที่มา: นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด, 
2011: ออนไลน)
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ทีม่อียูในทกุวนันีล้ดนอยลงซึง่สงผลใหเมืองกลบัมานาอยู
มากข้ึนและในขณะเดียวกันพื้นที่สีเขียวก็ยังคงอยู

แนวทางเปรียบเทียบรูปแบบการฟนฟู
และพัฒนาเมืองในประเทศไทย
 
การฟนฟูและพฒันาเมืองขางตนเปนเพยีงตวัอยางทีน่าํมา
แสดงใหเห็นวารูปแบบการฟนฟูและพัฒนาเมืองเปน
เคร่ืองมือสําคัญที่นํามาใชแกไขปญหาของเมืองได โดย
แตละรูปแบบไดมีแนวทางและวิธีการปฏิบัติแตกตางกัน 
ดังนั้นเพื่อใหเกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้นจึงขอสรุปเปน
แนวทางเปรียบเทียบเพื่อนําไปสูการปฏิบัติ ดังนี้

1. แนวทางเปรียบเทียบการฟนฟูเมือง

การฟนฟูเมืองเปนเครื่องมือสําคัญในการปรับปรุงพื้นที่
ในเขตเมืองใหมีประสิทธิภาพและคุ มคากับการใช
ประโยชนมากย่ิงขึ้น สําหรับแนวทางการฟนฟูเมืองท่ี
สําคัญมี 3 รูปแบบ คือ การพัฒนาขึ้นใหม การแกไข
ปรับปรุง และ การอนุรักษ ซึ่งขอสรุปเปรียบเทียบใน
ประเด็นตางๆ เพื่อเปนแนวทางนําไปสูการปฏิบัติให
เหมาะสมตอการฟนฟูเมือง ดังตารางที่ 1

2. แนวทางเปรียบเทียบการพัฒนาเมือง
 
งานทางดานการพัฒนาเมืองเปนเครื่องมือสําคัญท่ีทําให
เมืองมีการขยายตัวในแนวราบไดอยางสอดคลองกับ
ทิศทางการพัฒนาเมืองแบบองครวม และสามารถชวย
บรรเทาความหนาแนนแออัดในเมือง ตลอดจนปญหา
ดานอื่นๆ ดวยเชนกัน ทั้งปญหาการจราจรติดขัด ปญหา
มลพิษทางสิ่งแวดลอม ปญหาการวางงาน ฯลฯ เปนตน 
สาํหรบัแนวทางการพฒันาเมอืงทีส่าํคญัม ี3 รปูแบบ คอื 
การสรางเมืองใหม การกอสรางนิคมอุตสาหกรรม และ 
ชมุชนบริวาร ซึง่ขอสรุปเปรียบเทียบในประเด็นตางๆ เพือ่
เปนแนวทางนําไปสูการปฏิบตัใิหเหมาะสมตอการพัฒนา
เมือง ดังตารางที่ 2

การเปรียบเทียบในประเด็นตางๆ ของรูปแบบการฟนฟู
และพัฒนาเมืองขางตน เปนแนวทางในการพิจารณาเลือก
รูปแบบการฟนฟูพัฒนาเมืองมาดําเนินการใหสอดคลอง
กับปญหาที่เกิดขึ้นไดอยางถูกตองเหมาะสม ทั้งน้ีควร
พจิารณาควบคูไปกับองคประกอบ บริบท และปจจยัดาน
ตางๆ ของพื้นท่ีดวย เพื่อใหสามารถเปนเครื่องมือท่ีชวย
แกไขปญหาของชุมชน ของเมือง ของประเทศไดอยาง
แทจริง

ตารางที่ 1 แนวทางเปรียบเทียบรูปแบบการฟนฟูเมือง

ประเด็นเปรียบเทียบ การพัฒนาขึ้นใหม การแกไขปรับปรุง การอนุรักษ
1.ลักษณะพ้ืนที่ สภาพพื้นที่ไดรับความเสีย

หายอยางมาก ไมสามารถ
ปรับปรุงฟนฟูไดแลว

เริ่มเสื่อมโทรมลง มีปญหาใน
การใชงาน  แตยังสามารถ
ปรับปรุงฟนฟูได

เปนพื้นท่ีที่มีคุณคาและยังใช
ประโยชนไดอยู จึงตองเก็บ
รักษาไว

2.การดําเนินการ ร้ือทิ้งแลวสรางขึ้นมาใหม เนนการปรับปรุงแกัไข เนนการเก็บรักษา

3.ระยะเวลาดําเนินงาน ใชเวลานานในการรื้อทิ้งแลว
สรางใหม และครอบคลุมพื้นที่
ในวงกวาง

ขึ้นอยูกับแนวทางการปรับปรุง
แกไข

ใชเวลาไมนานนัก ครอบคลุม
พื้นที่อยางจํากัด(เฉพาะสวนที่
มีการเก็บรักษาไว)

4.ผลกระทบตอสวนรวม เกิดผลกระทบตอสวนรวม
อยางมาก (ตองมีการเคลื่อน
ยายประชากรทั้งหมดออก
นอกพื้นที่)

เกิดผลกระทบตอสวนรวมปาน
กลาง (อาจมีการเคลื่อนยาย
ประชากรบางสวนในบริเวณ
พื้นท่ีที่ปรับปรุงแกไขเทานั้น)

เกิดผลกระทบตอสวนรวม
คอนขางนอย (ไมตองมีการ
เคลื่อนยายประชากรออกนอก
พื้นท่ี)
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บทสรุปและขอเสนอแนะ
 
ปจจุบันภาครัฐไดดําเนินการฟนฟูและพัฒนาเมืองทั่วทั้ง
ประเทศอยูแลว โดยจะเลือกรูปแบบและวิธีการที่มีความ
เหมาะสมสอดคลองกับบริบทและปจจัยดานตางๆ ของ
พืน้ท่ีมาใชในการปรับปรุงซอมแซมพัฒนาพ้ืนทีท่ัง้ในเมือง 
ชานเมืองและนอกเมืองใหดขีึน้ทัง้ดานกายภาพ เศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดลอม และที่สําคัญคือเปนเครื่องมือชวย
ลดความแออัดใหกบัเมืองดวยการฟนฟพูืน้ทีใ่นเมอืงใหมี
ศักยภาพเพ่ือรองรับจํานวนประชากรท่ีเพิ่มขึ้นและการ
พัฒนาพื้นที่ชานเมืองและนอกเมืองใหสามารถใช 
ประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับความหนา
แนนและความไมเพยีงพอในการตอบสนองความตองการ
ดานตางๆ ในเขตเมืองไดแลว การฟนฟูพัฒนาเมืองของ
ประเทศไทยเปนสวนหนึ่งของงานทางผังเมืองซึ่งได
กําหนดอยูในผังเมืองเฉพาะตามพระราชบัญญัติการ
ผังเมือง พ.ศ. 2518 ซึ่งกลาวไววา ผังเมืองเฉพาะเปน 
“แผนผังและโครงการดําเนินการเพื่อพัฒนาหรือดํารง
รกัษาบริเวณเฉพาะแหงหรอืกจิการท่ีเกีย่วของในเมอืงและ

บริเวณที่เกี่ยวข องหรือชนบทเพ่ือประโยชนแกการ
ผังเมือง” ทั้งนี้จะเปนโครงการดําเนินการเพ่ือการฟนฟู
เมือง ซึ่งอาจกระทําโดยการร้ือและสรางข้ึนใหม การ
บรูณะปรบัปรงุ และการอนรุกัษ ตามความเหมาะสมของ
พื้นท่ีเมืองในแตละบริเวณ ในการวางและจัดทําผังเมือง
เฉพาะโดยอาศัยอํานาจแหงพระราชบัญญัติการผังเมือง 
พ.ศ. 2518 เพือ่การฟนฟเูมอืง หากมคีวามจาํเปนในการ
รวบรวมกรรมสิทธ์ิที่ดินเพื่อใหการใชประโยชนที่ดินใน
บริเวณพื้นที่ดังกลาวสามารถรองรับจํานวนประชากรท่ี
เพิ่มมากข้ึนน้ัน ยอมอาจกระทําไดโดยการกําหนดใหมี
การเวนคืนอสังหาริมทรัพยเพื่อประโยชนแกการผังเมือง 
(นพนันท. 2550 : 17-18) จึงเห็นแลววาพระราช
บัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ไดใหอํานาจในการ
เวนคืนที่ดินอสังหาริมทรัพยเพื่อใชประโยชนในดานการ
ฟนฟูพัฒนาเมืองเพื่อจัดทําโครงสรางพื้นฐาน อาคารสูง
หรอือาคารขนาดใหญ ซึง่ทาํใหสามารถรวมแปลงท่ีดนิใน
เมอืงท่ีมขีนาดเล็กเปนอุปสรรคตอการฟนฟูพฒันาใหเปน
พื้นท่ีขนาดใหญที่สงเสริมตอการพัฒนาได ซึ่งยอมคุมคา
และเกิดประโยชนตอสวนรวมมากกวา
 

ตารางที่ 2 แนวทางเปรียบเทียบรูปแบบการพัฒนาเมือง

ประเด็นเปรียบเทียบ การสรางเมืองใหม การกอสรางนิคม
อุตสาหกรรม

ชุมชนบริวาร

1. การแกไขปญหา ชวยลดปญหาและความแออัด
ของเมืองหลัก

ชวยลดปญหาและความแออัด
ของเมืองหลัก

ชวยลดปญหาและความแออัด
ของชุมชนหลัก

2.เปาหมายการพัฒนา เนนการพัฒนาเพื่อรองรับ
ดานที่อยูอาศัยและแหลงงาน 

เนนการพัฒนาเพื่อรองรับดาน
แหลงงาน

เนนการพัฒนาเพื่อรองรับดาน
ที่อยูอาศัยและแหลง
งาน(ขนาดเล็ก)

3.การพ่ึงพาเมืองหลัก/
ชุมชนหลัก

เปนเมืองที่สมบูรณในตัวเอง 
ไมตองพึ่งพาเมืองหลัก

ยังตองพ่ึงพาเมืองหลักอยูบาง พ่ึงพาชุมชนหลักในการบริการ
ขั้นสูง

4.ผลสําเร็จที่เกิดขึ้นใน
ประเทศไทย

ไมประสบผลสําเร็จมากนัก 
เพราะเมืองใหมที่เกิดขึ้นใน
ประเทศไทยไมดําเนินการให
เปนไปตามแนวคิดการสราง
เมืองใหมอยางแทจริง ทําให
เมืองหลักยังคงมีปญหาเกิดขึ้น
อยู ถึงแมวาจะมีการพัฒนาให
เกิดเมืองใหมขึ้นในหลายพื้นที่
แลวก็ตาม

คอนขางประสบผลสําเร็จ 
สามารถเห็นการพัฒนาดาน
การกอสรางนิคมอุตสาหกรรม
ในประเทศไทยอยางเปนรูป
ธรรมและสามารถชวยแกไข
ปญหาดานแหลงงานและลด
ปญหาความแออัดดานแรงงาน
ในเมืองหลักลงได

ไมคอยประสบผลสําเร็จเทาท่ี
ควร เนื่องจากชุมชนบริวารท่ีมี
อยูในประเทศไทยยังไมชัดเจน
และยังไมมีประสิทธิภาพใน
การชวยแกไขปญหาชุมชน
หลักได
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นอกจากมาตรการทางกฎหมายแลวงานฟนฟพูฒันาเมอืง
ยังเปนงานท่ีตองอาศัยมาตรการทางการเงินเขามาชวย
กํากับดูแลเพ่ือใหเกิดผลในทางปฏิบัติไดจริงและเปน
ธรรมกับสังคมสวนรวม ไดแก การยกเวนหรือลดหยอน
ภาษใีหแกพืน้ทีท่ีเ่อือ้อาํนวยตอการฟนฟพูฒันาเมอืง การ
เพิ่มภาษีหรือปรับโทษกับพื้นที่ที่เสื่อมโทรมหรือปลอย   
ทิ้งราง การใชระบบแบบผูรับประโยชนเปนผูจายในการ
ดาํเนนิงานดานการฟนฟพูฒันาเมืองในประเทศไทยแทน
ระบบเดิมซึง่ประชาขนทกุคนตองรบัภาระการฟนฟูพฒันา
เมอืงในพ้ืนท่ีเฉพาะแหงรวมกัน (อภิวฒัน. 2550 : 21-
35) แตหลังจากท่ีมีการฟ นฟูพัฒนาเมืองแล วจะ       
ทําใหพื้นที่บริเวณนั้นมีมูลคาที่ดินและทรัพยสินสูงขึ้น 
ประชาชนที่อยูในพื้นที่นั้นก็จะไดรับผลประโยชนเพียง     
ผูเดียวหรือกลุมเดียว จึงเปนระบบที่สรางความไมเปน
ธรรมใหกบัสงัคมเปนอยางมาก ซึง่ภาครฐัในฐานะผูดแูล
ประเทศและประชาชนในประเทศควรสรางระบบที่เปน
ธรรมในงานฟ นฟูพัฒนาเมืองโดยนํามาตรการทาง
กฎหมายและมาตรการทางการเงินมาใชปฎบิตัคิวบคูกนั
ไปเพื่อสรางความผาสุกใหกับสังคม

ในการดําเนินงานดานการฟนฟูพัฒนาเมืองในประเทศ 
ไทยเปนบทบาทหนาทีข่องหนวยงานภาครัฐ ซึง่หนวยงาน
หลกัทีม่คีวามเก่ียวของกบังานทางดานนี ้ไดแก กรมโยธา
ธิการและผังเมือง องคกรทองถิ่น และการเคหะแหงชาติ 
โดยแตละหนวยงานมีอํานาจหนาที่ในการบริหารจัดการ
เมืองตามภารกิจ ซึ่งปจจุบันมีความซํ้าซอนในบทบาท
หนาที่และขาดการบูรณาการรวมกันในการดําเนินงาน 
ทําใหตองสูญเสียงบประมาณในการศึกษาเพื่อจัดทํา
โครงการฟนฟูพัฒนาเมืองไปเปนจํานวนมาก  รวมทั้งยัง
ขาดความรวมมือจากภาคเอกชนและประชาชน โดย
เฉพาะอยางย่ิงการฟนฟูพัฒนาในเขตเมืองท่ีมีประชากร
อาศัยอยู จํานวนมากและแปลงที่ดินมีขนาดเล็ก การ
ดาํเนินงานตางๆยอมทําไดยากลําบากเพราะมีผลกระทบ
โดยตรงตอความเปนอยู หรือ การฟนฟูพัฒนาพื้นที่ท่ีมี
ความสาํคญัทางประวตัศิาสตร วฒันธรรม ประเพณี การ
ดาํเนนิงานตางๆยอมทาํไดยากลาํบากเชนกนัเพราะสงผล
ตอคณุคาทางจติใจของประชาชน จงึเหน็แลววาถาหากจะ
ใหงานดานการฟนฟพูฒันาเมืองของประเทศไทยประสบ
ผลสําเร็จเปนรปูธรรมไดอยางแทจริงนัน้ ตองอาศัยการบู
รณาการจากองคกรภาครัฐที่เกี่ยวของในการดําเนินงาน 

รวมท้ังความรวมมือจากภาคเอกชน และท่ีสาํคัญคือภาค
ประชาชนในการประสานการทํางานรวมกันเพ่ือเปนกลไก
ขับเคลื่อนใหเมืองไทยของเรากลับมานาอยูนาอาศัยและ
ศิวิไลซอีกครั้ง
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