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ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทคัดย่อ

การผังเมืองของประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งส�าคัญโดยการก่อสร้างถนนราชด�าเนนิในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ถนนดังกล่าวนอกจากจะก่อสร้างขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ในการท�าบ้านเมืองให้มีความเจริญเท่าเทียมกับ

นานาอารยประเทศแล้ว การก่อสร้างถนนดังกล่าวยังตั้งอยู่บนหลักการผังเมืองสมัยใหม่ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้า

อยู่หัวได้ทรงน�ามาประยุกต์ใช้กับการผังเมืองของประเทศไทย ทั้งในหลักการใช้โครงสร้างพื้นฐานให้เป็นเครื่องชี้น�าการพัฒนา 

(Infrastructure Led Development) และหลักการทางการเงินที่ผู้ได้รับประโยชน์เป็นผู้จ่าย (Beneficiary Pay Principle) เพื่อให้

เกดิความเป็นธรรมทางสงัคม ซึง่ผลของการด�าเนนิการตามหลกัการทางผงัเมอืงดงักล่าวได้แสดงให้เหน็ถงึผลส�าเรจ็ในด้านการ

พัฒนาเมือง อีกทั้งยังปรากฏให้เห็นถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่สมควรต่อการศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะแนวทางการ

ป้องกนัและแก้ไข เพือ่ให้สามารถประยกุต์ใช้หลกัการต่างๆ ดงักล่าวในการด�าเนนิการด้านผงัเมอืงในประเทศไทยได้อย่างเหมาะ

สมต่อไป
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Abstract

City planning in Thailand received a significant change due to the construction of Ratchadamnoen Avenue in the reign 

of King Chulalongkorn. Beside the objectives of developing the city to be like others in advanced countries, the 

construction of the Avenue was based on the modern city planning principles which were introduced to Thailand by 

King Chulalongkorn, e.g. infrastructure led development, and beneficiary pay principle for social equality purposes. 

Evaluation has shown the success of the implementation of the city planning principles in various aspects. However, 

there have been problems and obstacles which should be studied and analyzed, to find recommendations for proper 

application of the above-mentioned principles to the city planning in Thailand in the future.
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หลักการผังเมืองก่อนรัชสมัยพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

การสร้างบ้านแปงเมืองของไทยในอดีตโดยส่วนใหญ่มักจะ

เป็นการด�าเนนิการตามการตั้งถิ่นฐานที่ได้เกิดขึ้นก่อนแล้ว 

ดังเช่นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้

โปรดเกล้าฯ ให้ขดุคลองผดงุกรงุเกษมและสร้างป้อมปราการ

เพื่อป้องกันการรุกรานของข้าศึกศัตรู ภายหลังที่ได้มีการ

ขยายตัวของชุมชนเมืองออกไปภายนอกก�าแพงพระนคร ดัง

ข้อความที่ปรากฏในพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ 

รชักาลที ่4 ฉบบัเจ้าพระยาทพิากรณ์วงศ์ (ข�า บนุนาค) ดงันี้

“ครัง้นีไ้พร่บ้านพลเมอืงกส็มบรูณ์มัง่คัง่ขึน้กว่า

แต่ก่อน ตึกกว้านบ้านเรือนข้าราชการและ

ราษฎรแผ่พ่านออกอยู่พระนครโดยมาก ... จึง

โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขุดคลองเป็นคู

ออกไปอกีชัน้หนึง่ แล้วจะท�าป้อมก่อก�าแพงขึน้

ข ้างตะวันออกให้มั่นคง ... ถ้าจะมีข ้าศึก

สงครามจะได้เป็นที่อุ่นใจแก่ไพร่บ้านพลเมือง

ซึ่งตั้งอยู่นอกก�าแพงพระนคร”

 

ด้วยข้อความดังกล่าวได้แสดงให้เห็นถึงการด�าเนินการ

ผังเมืองในอดีตของไทย ที่มีลักษณะเป็นการด�าเนนิการเชิง

รบัตามสภาพการเปลีย่นแปลงทีไ่ด้เกดิขึน้ จงึมคีวามแตกต่าง

จากการด�าเนนิการเชิงรุก ที่จะมีการก�าหนดเป้าหมายและ

การด�าเนินการเพื่อชี้น�าการเปลี่ยนแปลงให้บรรลุต่อเป้า

หมายตามที่ต้องการ

หลักการผังเมืองในรัชสมัยพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

การเปลี่ยนแปลงด้านผังเมืองครั้งส�าคัญที่ได้เกิดขึ้นคือการ

ก่อสร้างถนนราชด�าเนนิซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2442 หลังจาก

การเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่ 1 ถนนสายดังกล่าวแบ่งออก

เป็น 3 ช่วงคือ ถนนราชด�าเนนินอกตั้งแต่ถนนศรีอยุธยา

จนถึงสะพานผ่านฟ้าลีลาศ ถนนราชด�าเนินกลางตั้งแต่

สะพานผ่านฟ้าลีลาศถึงสะพานผ่านพิภพลีลา และถนน

ราชด�าเนนิในตั้งแต่สะพานผ่านพิภพลีลาถึงถนนสนามชัย 

ทั้งนี้ การก่อสร้างถนนราชด�าเนินซึ่งได้เริ่มตั้งแต่ถนน

ราชด�าเนนินอก ได้แสดงถึงหลักการผังเมืองต่างๆ ได้แก่

 

การใช้โครงสร้างพื้นฐานเป็นเครื่องชี้น�า
การพัฒนา

ในประกาศจัดที่สร้างถนนราชด�าเนนิ (ราชกิจจานุเบกษา 

เล่ม 16 วันที่ 27 สิงหาคม ร.ศ. 118) ได้ระบุถึงหลักการ

ในการก่อสร้างถนนราชด�าเนนินอก ดังนี้

  

“ด้วยทรงพระราชด�าริห์เห็นว่า ท้องที่ต�าบล

บ้านพานถมตรงตลอดไปถึงท้องที่ต�าบลป้อม

หกัก�าลงัดษักรนัน้ เปนทีเ่รอืกสวนเปลีย่วอยูใ่น

ระหว่างถนนพฤฒิบาศกับถนนสามเสน ยังไม่

เปนที่สมบูรณ์ทันเสมอท้องที่ต�าบลอื่น เพราะ

เหตุด ้วยยังไม่ได ้มีถนนหลวงอันชักน�าให้

มหาชนได้กระท�าการค้าขายให้เปนการสดวก

ขึ้น

  

จึงมีพระราชประสงค์จะบ�ารุงท้องที่ต�าบลนี้ให้

มีความเจริญด้วยการค้าขายแลมั่งคั่งด้วย

มหาชน ได้เปนผลแห่งความสมบูรณ์ด้วย

โภคทรพัย์สบืไป จงึทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ 

จะให้สร้างถนนหลวงในท้องที่ต�าบลนี้ ตัดทาง

ตั้งแต่ถนนพระสุเมรุ ข ้ามคลองบางล�าพู         

ที่ต�าบลบ้านพานถม ตรงไปยังต�าบลป้อม        

หกัก�าลงัดษักร ข้ามคลองผดงุกรงุเกษม บรรจบ       

ถนนเบญมาศ พระราชทานนามว่า ‘ถนน

ราชด�าเนนิ’ เพือ่ให้ทีบ้่านเรอืนแลเรอืกสวนข้าง

ถนน ได้เปนท�าเลชุมชนมั่งคั่งด้วยการค้าขาย

สมบูรณ์ขึ้นโดยเร็ว”

ด้วยข้อความดังกล่าวจะเห็นได้ถึงสภาพการตั้งถิ่นฐาน     

ของกรุงเทพมหานครซึ่งแต่เดิมได้ใช้การคมนาคมขนส่ง    

ทางน�้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งแม ่น�้ าเจ ้าพระยาเป ็นหลัก 

กรงุเทพมหานครในรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้า
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เจ้าอยู่หัวจึงยังคงมีการตั้งถิ่นฐานส่วนใหญ่อยู่ภายในเขต

ก�าแพงพระนคร ประกอบกับส่วนที่อยู่นอกก�าแพงพระนคร

ซึ่งเกาะตัวไปตามแนวสองฝั่งแม่น�้าเจ้าพระยา จึงเป็นสาเหตุ

ให้บริเวณท้องที่ต�าบลบ้านพานถมซึ่งไม่ได้อยู ่ในทิศทาง   

การคมนาคมขนส่งทางน�้ายังคงมีสภาพเป็นชุมชนอยู ่    

อาศยัเบาบางในขณะนัน้ ดงันัน้ การก่อสร้างถนนราชด�าเนนิ

ที่ต�าบลบ้านพานถมจึงเป ็นการใช ้โครงสร ้างพื้นฐาน            

ให้เป็นเครื่องชี้น�าการพัฒนาตามหลักการ Infrastructure 

Led Development เพื่อให้ท้องที่ดังกล่าวมีการพัฒนา          

ที่จะเกิดขึ้นจากความสะดวกในการเข้าถึงโดยอาศัยการ

คมนาคมขนส่งทางบก ซึ่งเริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้นตามกระแส

การพัฒนาให้กรุงเทพมหานครมีความเจริญเท่าเทียม       

กับนานาอารย-ประเทศตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จ

พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าการใช้โครงสร้างพื้นฐานเป็นเครื่อง

ชี้น�าการพัฒนาจะปรากฏเป็นหลักการผังเมืองตั้งแต่การ

ก่อสร้างถนนราชด�าเนนิมาเป็นเวลากว่าหนึง่ศตวรรษก็ตาม 

แต่ก็เป็นที่ทราบกันดีว่าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานใน

ปัจจุบันไม่สามารถด�าเนินการได้ทันต่อการขยายตัวอย่าง

รวดเรว็ของเมอืง ส่งผลให้พืน้ทีเ่มอืงซึง่มกีารใช้ประโยชน์ทีด่นิ

เป็นย่านทีอ่ยูอ่าศยั พาณชิยกรรม และอตุสาหกรรมมสีภาพ

ที่ขาดแคลนโครงสร้างพื้นฐาน และส่งผลต่อปัญหาคุณภาพ

ชีวิตและสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง นอกจากนี้ การสร้างเสริม

โครงสร้างพืน้ฐานภายหลงัทีไ่ด้มกีารขยายตวัของเมอืงไปแล้ว

นัน้ ยังส่งผลต่อปัญหาการด�าเนนิการโดยเฉพาะอย่างยิ่งการ

เวนคนือสงัหารมิทรพัย์เพือ่การก่อสร้างถนน สาธารณปูโภค 

และสาธารณูปการ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนที่

อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่นัน้ๆ อย่างที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้

แผนที่ 1: สภาพการตั้งถิ่นฐานของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2439
ที่มา: กรมแผนที่ทหาร
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ดงันัน้ การด�าเนนิการผงัเมอืงโดยเฉพาะอย่างยิง่การวาง จดั

ท�า และการด�าเนนิการให้เป็นไปตามผังเมืองรวมโดยอาศัย

อ�านาจแห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ซึ่งเป็น

กฎหมายผงัเมอืงทีใ่ช้บงัคบัอยูใ่นปัจจบุนั ย่อมจ�าเป็นต่อการ

พจิารณาถงึแนวทางในการใช้โครงสร้างพืน้ฐานให้เป็นเครือ่ง

ชีน้�าการพฒันา การด�าเนนิการดงักล่าวนอกจากจะก่อให้เกดิ

ความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและประสิทธิภาพในการ

ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย พาณิชยกรรม และ

อุตสาหกรรมของเมืองนัน้ๆ แล้ว การด�าเนนิการดังกล่าวจะ

สามารถป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากการเวนคืน

อสังหาริมทรัพย์ จึงย่อมได้รับการยอมรับและการสนับสนนุ

จากประชาชนในบริเวณพื้นที่นัน้ๆ ที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น

 

หลักการผู้ได้รับประโยชน์เป็นผู้จ่าย

นอกเหนือจากหลักการในการใช้โครงสร้างพื้นฐานให้เป็น

เครือ่งชีน้�าการพฒันาดงักล่าวข้างต้นแล้ว ประกาศจดัทีส่ร้าง

ถนนราชด�าเนนิยังได้ระบุถึงผลกระทบที่เกิดจากการด�าเนนิ

การในการให้ได้มาซึ่งที่ดินหรือการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ 

ดังนี้

“แต่ทรงพระราชด�าริห์ถึงประเวณกีารจัดที่แล

สร ้างถนนซึ่งเปนอยู ่ทุกวันนี้ยังหาได้เปน

ธรรมเนยีมอนัดแีลต้องด้วยความชอบธรรมไม่ 

โดยการจัดเอาที่ดินเปนถนนเปล่า ไม่ได้ให้

เจ้าของทีไ่ด้รบัทนุเดมิฤๅเงนิท�าขวญัค่าทีด่นินัน้ 

แผนที่ 2: ถนนราชด�าเนนินอกและพระราชวังดุสิต พ.ศ. 2444
ที่มา: กรมแผนที่ทหาร
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เจ้าของที่บางรายได้ประโยชน์บางรายเสีย

ประโยชน์ เปนผลผิดตรงกันข้าม คือถ้าเนื้อที่

ของผู้ใดต้องเสียไปแต่น้อย เหลืออยู่มากก็เป

นอันได้รับผลดี เหตุว่าที่อันแต่ก่อนกันดารไม่

เกิดผลประโยชน์จากที่ดิน ก็กลับไปมาง่าย

ท�าให้ที่ดินเจริญมีผลประโยชน์ขึ้น ... ถ้าเนื้อที่

ของผูใ้ดต้องเสยีไปมากเหลอือยูแ่ต่น้อย ฤๅเสยี

ไปหมดเนื้อที่ก็เปนอันได้รับผลน้อย เหตุว่าที่

อันเหลืออยู่จะจัดการให้เกิดประโยชน์จากที่ก็

ขดัขวาง ฤๅผูซ้ึง่เสยีทีท่ัง้หมดกไ็ม่ได้รบัทนุรอน

ไปจัดหาที่อยู่ฤๅจัดผลประโยชน์สืบไป จึงเปน

เหตุให้เกิดข้อขัดขวางต่างๆ จนถนนจะลุล่วง

แล้วได้ก็โดยช้านกั”

 

ความในประกาศดงักล่าวได้แสดงให้เหน็ถงึข้อพจิารณาเกีย่ว

กับความไม่เป็นธรรมในการให้ได้มาซึ่งที่ดินหรือการเวนคืน

อสงัหารมิทรพัย์ ซึง่ในอดตีขณะนัน้สามารถกระท�าได้โดยไม่

ต้องจ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่เจ้าของที่ดินที่ถูกเวนคืน อีกทั้ง

การด�าเนินการดังกล่าวยังได้ก่อให้เกิดความเหลื่อมล�้า

ระหว่างเจ้าของที่ดินแต่ละราย ทั้งจากการได้รับความเสีย

หายจากการเวนคืนและจากการได้รับประโยชน์จากที่ดิน

เหลอือยูท่ีแ่ตกต่างกนั จนก่อให้เกดิการต้านทานจากเจ้าของ

ทีด่นิและส่งผลให้การด�าเนนิการดงักล่าวเป็นไปได้อย่างล่าช้า

อย่างไรกต็าม การด�าเนนิการผงัเมอืงโดยเฉพาะอย่างยิง่การ

ก่อสร้างถนน สาธารณปูโภค และสาธารณปูการย่อมจ�าเป็น

ต่อการด�าเนนิการในการให้ได้มาซึ่งที่ดิน ซึ่งนอกจากการ

ด�าเนนิการโดยวิธีการจัดรูปที่ดินตามพระราชบัญญัติจัดรูป

ที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547 แล้ว การด�าเนนิการโดย

ทั่วไปจะอาศัยอ�านาจแห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืน

อสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 การด�าเนนิการดังกล่าวย่อม

ไม่อาจหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

เจ้าของที่ดินและอาคารที่ถูกเวนคืน จนอาจเกิดเป็นกระแส

การคดัค้านทีเ่ป็นอปุสรรคต่อการด�าเนนิการนัน้ๆ ให้เป็นผล

ส�าเร็จได้

 

ถงึแม้ว่าการด�าเนนิการในการให้ได้มาซึง่ทีด่นิโดยการเวนคนื

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการก่อสร้างถนน สาธารณูปโภค และ

สาธารณูปการจะประสบเป็นผลส�าเร็จก็ตาม แต่การด�าเนนิ

การดังกล่าวก็ยังไม่อาจแก้ไขปัญหาความไม่เป็นธรรมทาง

สงัคมโดยทีเ่จ้าของทีด่นิและอาคารทีถ่กูเวนคนืนอกจากจะได้

รับผลกระทบโดยตรงจากการเวนคืนแล้ว ยังอาจไม่ได้รับ

ประโยชน์ทีเ่กดิจากการด�าเนนิการนัน้ๆ และในทางตรงข้าม

ที่เจ้าของที่ดินและอาคารที่ไม่ถูกเวนคืนนอกจากจะไม่ได้รับ

ผลกระทบจากการเวนคืนแล้ว ยังจะได้รับประโยชน์จากการ

ด�าเนนิการนัน้ๆ อีกด้วย อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าการด�าเนนิ

การโดยวิธีการจัดรูปที่ดินโดยอาศัยอ�านาจแห่งพระราช

บัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547จะสามารถแ

ก้ไขปัญหาความไม่เป็นธรรมทางสังคมดังกล่าวได้ก็ตาม แต่

การด�าเนนิการยังมีข้อจ�ากัดเนื่องจากการขาดรายละเอียด

ของวิธีการที่ต้องก�าหนดเพิ่มเติม ตลอดจนความรู้ความเข้า

ในและการยอมรบัของประชาชน จนท�าให้วธิกีารจดัรปูทีด่นิ

ยังไม่ได้มีการน�ามาใช้ได้อย่างกว้างขวางในปัจจุบัน

 

ทั้งนี้ การด�าเนนิการในการให้ได้มาซึ่งที่ดินโดยการเวนคืน

อสงัหารมิทรพัย์ตลอดระยะเวลาทีผ่่านมา ได้มคีวามพยายาม

ในการแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อเจ้าของที่ดินและอาคารที่  

ถูกเวนคืน โดยการก�าหนดให้มีการจ่ายเงินค่าทดแทนไว้    

ในมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติว ่าด้วยการเวนคืน

อสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 ดังนี้

 

“เงินค่าทดแทนที่จะให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่า

ตอบแทน ... ถ้ามไิด้บญัญตัไิว้เป็นพเิศษในพระ

ราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ฉบับใดโดย

เฉพาะแล้ว ให้ก�าหนดโดยค�านงึถึง

1) ราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาด

ของอสงัหารมิทรพัย์ทีจ่ะต้องเวนคนืตาม

ทีเ่ป็นอยูใ่นวนัใช้บงัคบัพระราชกฤษฎกีา...

2) ราคาของอสังหาริมทรัพย์ที่มีการตีราคา

ไว้เพื่อประโยชน์แก่การเสียภาษีบ�ารุง   

ท้องที่

3) ราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่า

ธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและ

นติิกรรม

4) สภาพและที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์นัน้ 

และ

5) เหตุและวัตถุประสงค์ของการเวนคืน”

อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินค่าทดแทนแก่เจ้าของที่ดินที่ถูก

เวนคืนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจะอาศัยราคาประเมินทุน

ทรพัย์เพือ่เรยีกเกบ็ค่าธรรมเนยีมในการจดทะเบยีนสทิธแิละ

นติิกรรมเป็นหลัก ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าเป็นราคาที่ต�่ากว่า
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ถนนราชดำาเนินกับหลักการผังเมืองในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ราคาที่ซือ้ขายกันตามปกติในท้องตลาด ถึงแม้ว่าการคิดเงิน

ค่าทดแทนด้วยวิธีการดังกล่าวจะช่วยให้ภาครัฐสามารถ

ประหยดังบประมาณการด�าเนนิการไปได้ส่วนหนึง่กต็าม แต่

การจ่ายเงนิค่าทดแทนแก่เจ้าของทีด่นิทีต่�่ากว่าราคาทีซ่ือ้ขาย

กันตามปกติในท้องตลาดได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อเจ้าของ

ที่ดินที่ถูกเวนคืนเป็นอย่างมาก การรวมตัวกันของเจ้าของ

ทีด่นิทีถ่กูเวนคนืในหลายๆ กรณไีด้ก่อให้เกดิอปุสรรคต่อการ

ด�าเนนิการให้ต้องยุติหรือล่าช้าลง

 

ในการจ่ายเงินค่าทดแทนแก่เจ้าของที่ดินและอาคารที่ถูก

เวนคนื มาตรา 21 วรรค 2 และวรรค 3 แห่งพระราชบญัญตัิ

ว่าด้วยการเวนคนือสงัหารมิทรพัย์ พ.ศ. 2530 ยงัได้ระบถุงึ

การพิจารณาถึงผลของการด�าเนินการก ่อสร ้างถนน 

สาธารณปูโภค และสาธารณปูการทีม่ต่ีอราคาทีเ่พิม่ขึน้หรอื

ลดลงของอสังหาริมทรัพย์ที่เหลือจากการเวนคืน ดังนี้

“ถ้าการงานหรือกิจการอย่างใดที่ท�าไปในการ

เวนคืนได้กระท�าให้อสังหาริมทรัพย์ที่เหลือ   

อยู่นัน้มีราคาสูงขึ้น ให้เอาราคาที่สูงขึ้นนัน้หัก

ออกจากเงินค่าทดแทน แต่ไม่ให้ถือว่าราคา

อสังหาริมทรัพย์ที่ทวีสูงไปกว่าจ�านวนเงินค่า

ทดแทนเพือ่จะให้เจ้าของหรอืผูค้รอบครองโดย

ชอบด้วยกฎหมายกลับต้องใช้เงินให้อีก

ถ้าต้องเวนคนือสงัหารมิทรพัย์แต่เพยีงส่วนหนึง่ 

และส่วนที่เหลือนัน้ราคาลดลง ให้ก�าหนดเงิน

ค่าทดแทนให้เฉพาะส�าหรับส่วนที่เหลืออัน

ราคาลดลงนัน้ด้วย”

ทั้งนี้ ได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาก�าหนดหลักเกณฑ์และ

วธิกีารค�านวณราคาทีส่งูขึน้หรอืลดลงของอสงัหารมิทรพัย์ที่

เหลือจากการเวนคืน พ.ศ. 2537 เพื่อให้การจ่ายเงินค่า

ทดแทนมีความเป็นธรรมต่อเจ้าของที่ดินและอาคารที่ถูก

เวนคืน และเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐเป็นไป

โดยชอบด้วยเหตุผล แต่ก็ได้มีการยกเลิกพระราชกฤษฎีกา

ดังกล่าวโดยพระราชกฤษฎีกายกเลิกพระราชกฤษฎีกา

ก�าหนดหลกัเกณฑ์และวธิกีารค�านวณราคาทีส่งูขึน้หรอืลดลง

ของอสงัหารมิทรพัย์ทีเ่หลอืจากการเวนคนื พ.ศ. 2537 พ.ศ. 

2538 เป็นผลให้การจ่ายเงินค่าทดแทนแก่เจ้าของที่ดินและ

อาคารทีถ่กูเวนคนื และการใช้จ่ายงบประมาณของภาครฐัไม่

สามารถด�าเนนิการได้ด้วยความถูกต้องและเป็นธรรม

ทัง้นี ้นอกเหนอืจากความไม่เป็นธรรมทีม่ต่ีอประชาชนทีเ่ป็น

เจ้าของที่ดินในท้องที่นัน้ๆ เป็นรายบุคคลแล้ว ประกาศจัดที่

สร้างถนนราชด�าเนนิยังได้ระบุถึงความไม่เป็นธรรมที่มีต่อ

สงัคมโดยรวม จากการพจิารณาถงึทีม่าของงบประมาณทีจ่ะ

น�ามาใช้ในการด�าเนนิการ ดังนี้

  

“แลเมื่อคิดไปให้ตลอดถึงเงินแผ่นดินซึ่งต้อง

จ�าหน่ายการสร้างถนนนัน้อีกเล่า ก็ยังไม่เปน 

การชอบธรรมอีกชั้นหนึง่ ด้วยเหตุว่าเงินแผ่น

ดินนัน้เปนเงินที่ราษฎรทั่วพระอาณาจักรเสีย

ภาษีอากร ก็สมควรที่จะใช้เงินนั้นในความ

บ�ารงุอนัเกีย่วเนือ่งด้วยประโยชน์ของราษฎรทัว่

กัน แต่ที่ต้องเอาเงินมาจ�าหน่ายสร้างถนนโดย

เฉพาะต�าบล แลเจ้าของทีใ่นต�าบลนัน้ได้รบัผล

ประโยชน์จากการสร้างถนนยิ่งกว่าราษฎรใน

ต�าบลอื่นๆ โดยไม่ได้ทุนรอนอันใดเลยดังนี้ 

ก็เปนการท�าให้เจ้าของที่ได้เปรียบกว่าราษฎร

ในต�าบลอื่นที่ได้เสียภาษีอากรไป”

ด้วยข้อความดังกล่าวได้แสดงให้เห็นถึงข้อพิจารณาเกี่ยวกับ

ความไม่เป็นธรรมต่อสงัคมโดยรวม โดยการน�าภาษอีากรซึง่

จัดเก็บจากประชาชนโดยทั่วไป มาใช้เพื่อการด�าเนินการ

พัฒนาที่จะก่อให้เกิดประโยชน์เฉพาะแก่ประชาชนในท้องที่

ใดท้องทีห่นึง่เท่านัน้ ดงันัน้ ประกาศดงักล่าวจงึได้ก�าหนดให้

มีวิธีการทางการเงินเพื่อการด�าเนินการโครงการนี้ไว้โดย

เฉพาะ ดังนี้

“เพราะฉะนัน้จงึทรงมพีระด�ารห์ิเหน็ว่าสมควร

จะเปลี่ยนแปลงการจัดที่สร้างถนนนี้โดยวิธี

อย่างใหม่ ให้เจ้าของทัง้หลายได้/เสยีประโยชน์

คล้ายคลึง แลป้องกันเหตุขัดขวางในเรื่องการ

ตดัถนนนัน้โดยวธิกี�าหนดว่า เมือ่ลงมอืตดัถนน

ให้เจ้าพนกังานรับซื้อที่สร้างถนนไว้ก่อน เมื่อ

ท�าถนนแล้วเสร็จต้องขายที่ดินริมถนนเท่าทุน

คืนให้เจ้าของที่ตามเดิม เพื่อให้เจ้าของที่ผู้ต้อง

ที่ดินเปนถนนไม่เหลือเลยนัน้ ได้มีโอกาสรับ

เงนิทนุคนื แลให้เจ้าของทีผู่ม้ทีีด่นิเหลอืรมิถนน

อันจะได้รับประโยชน์จากการสร้างถนนนัน้ได้

ออกเงินช่วยค่าสร้างถนนในเมื่อถนนนัน้แล้ว

เสร็จนัน้ด้วย”
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพนันท์  ตาปนานนท์

ด้วยวิธีการทางการเงินที่ได้ก�าหนดขึ้นนี้ นอกจากเจ้าของ

ที่ดินจะได้รับเงินค่าทดแทนส�าหรับที่ดินที่ถูกเวนคืนแล้ว 

เจ้าของทีด่นิผูน้ัน้ยงัจะต้องรบัภาระค่าใช้จ่ายโดยเฉลีย่ส�าหรบั

การด�าเนนิการดังกล่าวอีกด้วย วิธีการทางการเงินตามหลัก

การทีผู่ไ้ด้รบัประโยชน์เป็นผูจ่้าย (Beneficiary Pay Principle) 

นี้ ย่อมจะก่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อสังคมโดยรวมได้จาก

การทีภ่าครฐัสามารถใช้งบประมาณทีไ่ด้จากการจดัเกบ็ภาษี

อากรไปใช้ในการพัฒนาที่จะก่อให้เกิดเป็นประโยชน์ต่อ

ประชาชนส่วนใหญ่เป็นหลัก ในขณะที่การพัฒนาที่จะเป็น

ประโยชน์ต่อประชาชนในท้องทีใ่ดท้องทีห่นึง่จะตกเป็นภาระ

ทางการเงินของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าของที่ดินใน

ท้องที่นัน้ๆ

อย่างไรก็ตาม การด�าเนนิการก่อสร้างถนน สาธารณูปโภค 

และสาธารณูปการในปัจจุบัน นอกเหนือจากการใช้วิธีการ

จัดรูปที่ดินโดยอาศัยอ�านาจแห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดิน

เพือ่พฒันาพืน้ที ่พ.ศ. 2547 จะเป็นการด�าเนนิการโดยใช้งบ

ประมาณที่ได้จากการจัดเก็บภาษีอากรเป็นหลัก ทั้งนี้ ภาษี

อากรที่จัดเก็บโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นผู้มี

บทบาทหน้าที่ในการก่อสร้างถนน สาธารณูปโภค และ

สาธารณูปการของชุมชนเมืองจะเป ็นภาษีทรัพย ์สิน 

(Property Tax) ซึ่งในปัจจุบันได้แก่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

ภาษีบ�ารุงท้องที่ และภาษีป้าย ภาษีทรัพย์สินที่จัดเก็บจาก

เจ้าของทรัพย์สินซึ่งได้แก่ที่ดินและอาคารที่ตั้งอยู่ในเขตการ

ปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนัน้ๆ ย่อมมีความ

เหมาะสมต่อการน�ามาใช้ประโยชน์เพื่อการก่อสร้างถนน 

สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่ให้บริการแก่ประชาชน

โดยทัว่ไปของชมุชนเมอืงนัน้ๆ การน�าเงนิรายได้ทีไ่ด้จากการ

จัดเก็บภาษีอากรดังกล่าวมาใช้เพื่อการก่อสร้างถนน 

สาธารณูปโภค และสาธารณูปการเฉพาะในบริเวณพื้นที่ใด

พืน้ทีห่นึง่และจะเกดิเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในบรเิวณพืน้

ที่นัน้ๆ เท่านัน้ จึงย่อมจะก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อ

ประชาชนในชุมชนเมืองโดยรวมอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้

ถึงแม้ว่าพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 จะได้

ก�าหนดถึงการวาง จัดท�า และการด�าเนนิการให้เป็นไปตาม

ผังเมืองเฉพาะ ซึ่งหมายถึงแผนผังโครงการพัฒนาและการ

บรูณะฟ้ืนฟเูมอืง โดยได้ก�าหนดให้พระราชบญัญตัใิห้ใช้บงัคบั

ผงัเมอืงเฉพาะดงักล่าวจะมผีลต่อการเวนคนือสงัหารมิทรพัย์

เพื่อการก่อสร้างถนน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการใน

บริเวณพื้นที่นัน้ๆ อย่างไรก็ตาม พระราชบัญญัติดังกล่าวไม่

ได้ระบถุงึวธิกีารทางการเงนิของโครงการ การด�าเนนิการซึง่

ได้ก�าหนดให้เป็นบทบาทหน้าทีข่ององค์กรปกครองส่วนท้อง

ถิน่จงึต้องอาศยังบประมาณจากภาษอีากรทีจ่ดัเกบ็ในท้องถิน่

นัน้ๆ

ดังนัน้ การด�าเนนิการทางผังเมืองเพื่อให้เกิดเป็นประโยชน์

และความเป็นธรรมในสงัคมจงึต้องได้รบัการก�าหนดแนวทาง

ทางการเงนิส�าหรบัการด�าเนนิการให้เป็นไปตามแผนผงัการ

พัฒนาเมืองและการบูรณะฟื้นฟูเมือง วิธีการทางการเงินดัง

กล่าวนอกจากวธิกีารจดัรปูทีด่นิซึง่ใช้วธิกีารปันส่วนทีด่นิเพือ่

การให้ได้มาซึง่ทีด่นิและค่าการก่อสร้างถนน สาธารณปูโภค 

และสาธารณูปการในพื้นที่โครงการแล้ว ยังอาจพิจารณาถึง

วิธีทางการเงินอื่นๆ ได้แก่ Special Assessment หรือ 

Betterment Levy ซึ่งหมายถึงการจัดเก็บเงินรายได้จาก

เจ้าของที่ดินตามการประเมินมูลค่าที่ดินที่เพิ่มขึ้นจากการ

ด�าเนนิการพัฒนาหรือการบูรณะฟื้นฟูเมืองในบริเวณพื้นที่

นั้นๆ ดังเช่นวิธีการทางเงินที่ได้ก�าหนดขึ้นใช้ส�าหรับการ

ก่อสร้างถนนราชด�าเนนิเมื่อกว่าหนึง่ศตวรรษที่ผ่านมา

การออกแบบชุมชนเมือง

นอกจากประกาศจัดที่สร้างถนนราชด�าเนนิดังกล่าวข้างต้น

แล้ว ในเวลาต่อมายังได้มีประกาศแก้เรื่องจัดที่สร้างถนน

ราชด�าเนนิ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 16 วันที่ 1 ตุลาคม 

ร.ศ. 118)  ซึ่งระบุถึงการสร้างสรรค์ความสง่างามให้แก่

กรุงเทพมหานคร ดังนี้

“แลถนนสายนี้เปนถนนตรงหน้าพระที่นัง่ ซึ่ง

จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นใน

สวนดสุตินัน้ จงึสมควรจะสร้างถนนในต�าบลนี้

ให้ใหญ่กว้างปลูกต้นไม้ตามแนวถนนให้เปน 

ทางร่มรื่นแก่มหาชนซึ่งจะเดินทาง แลทั้ง

จะเปนถนนอนังามสง่าของพระนครขึน้อกีส่วน

หนึง่ด้วย”

ประกาศแก้เรือ่งจดัทีส่ร้างถนนราชด�าเนนิดงักล่าวได้ระบถุงึ

ขนาดความกว้างของเขตทาง ช่องการจราจร ทางเท้าและท่อ

ระบายน�้า ซึ่งแสดงถึงการออกแบบเพื่อผลต่อความสะดวก

สบายและความงดงามของถนนราชด�าเนนิ ซึ่งมีความแตก

ต่างอย่างที่ไม่เคยปรากฏในการก่อสร้างถนนสายใดๆ ใน

กรุงเทพมหานคร ดังนี้
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ถนนราชดำาเนินกับหลักการผังเมืองในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

“ก�าหนดเขตรที่ดินกว้างเฉพาะถนนรถสาย

กลางกับทั้งท่อน�้าด้วย 6 วา ที่ปลูกต้นไม้กับ

ทางคนเดิน 2 ข้างถนนสายกลางข้างละ 5 วา 

2 ศอก ถนนรถสายนอก 2 ข้างกับทั้งท่อน�้า

ด้วยข้างละ 3 วา 2 ศอก ทางคนเดินสายนอก

อีก 2 ข้างๆ ละ 1 วา 2 ศอก รวมเป็นเฉพาะ

ถนน 1 เส้น 7 วา กับที่ดินแนวริมถนนอีกข้าง

ละ 16 วา 2 ศอก รวมทัง้สิน้เปนกว้าง 3 เส้น”

ด้วยข้อความดังกล่าว จะเห็นได้ถึงแนวความคิดทางผังเมือง

ที่มีความแตกต่างไปจากในอดีตที่จะมุ ่งเน้นเพื่อความ

ปลอดภยัโดยเฉพาะอย่างยิง่ในการป้องกนัภยัจากข้าศกึศตัรู

เป็นหลัก ดังเช่นการขุดคลองผดุงกรุงเกษมในรัชสมัย

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มาเป็นการให้ความ

ส�าคัญกับความสะดวกสบายและความสวยงามเพื่อการ

แสดงออกซึง่ความเจรญิก้าวหน้าของประเทศ และแม้เวลาจะ

ผ่านมากว่าหนึง่ศตวรรษแต่ถนนราชด�าเนนิก็ยังคงเป็นถนน

แผนที่ 3: แผนที่กรุงเทพฯ พ.ศ. 2450 แสดงถนนราชด�าเนนินอก
ที่มา: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ที่มีความสวยงามและเป็นศรีสง่าของบ้านเมืองตั้งแต่แรก

สร้างมาจนถึงปัจจุบัน

ในการท�าบัญชีสรุปพื้นที่ดินที่จะใช้เพื่อการก่อสร้างถนน

ราชด�าเนนินอกคิดเป็นพื้นที่ 25,564 ตารางวา แบ่งเป็น

ที่ดินที่ต้องจัดซื้อ 10,257 ตารางวา และที่ดินที่ไม่ต้องจัด

ซือ้ได้แก่ ทีด่นิหลวง 5,644 ตารางวา ทีว่ดัปรนิายก 8,123 

ตารางวา ที่วัดโสมนัสราชวรวิหาร 154 ตารางวา เป็นต้น 

ส่วนที่ดินที่ต้องจัดซื้อมี 24 แปลง มีขนาดต่างๆ กันตั้งแต่

ประมาณ 50 ตารางวา ถึง 7 ไร่เศษ เจ้าของที่ดินส่วนใหญ่

ซึง่นอกจากพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัแล้ว จะ

เป็นพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการซึ่งให้ราษฎรเช่า

ท�าการเกษตร โดยมโีรงเรอืนตัง้อยูใ่นทีด่นิจ�านวน 238 หลงั 

และมีราษฎรเป็นเจ้าของรวม 138 ราย

ทั้งนี้ จากค่าการก่อสร้างถนนราชด�าเนินนอกตามราคา

ประเมินในปี พ.ศ. 2442 เท่ากับเส้นละ 4,006 บาท 51 

อัฐ 20 เบี้ย ซึ่งย่อมจะเป็นถนนที่มีราคาแพงที่สดุในขณะนัน้ 

จึงได้ก่อให้เกิดปัญหาที่เจ้าของที่ดินหลายรายไม่สามารถซื้อ

ที่ดินของตนเองได้กลับคืน ตามหลักการที่ได้ก�าหนดไว้แต่

เดมิในประกาศจดัทีส่ร้างถนนราชด�าเนนิ เนือ่งด้วยถนนทีไ่ด้

สร้างขึน้นัน้มมีาตรฐานทีส่งูกว่าถนนส�าหรบัการใช้ประโยชน์

เพื่อการคมนาคมขนส่งโดยทั่วไป และได้ส่งผลต่อสภาพการ

ถือครองและการใช้ประโยชน์อย่างปะปนกันระหว่างภาครัฐ

กับภาคเอกชนตามที่ได้ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน

ภาพ 1: ถนนราชด�าเนนินอกและพระที่นัง่อนนัตสมาคม
ที่มา: หอจดหมายเหตุแห่งชาติ

การก่อสร้างถนนราชด�าเนนิเมื่อกว่าหนึง่ศตวรรษที่ผ่านมา

ได้แสดงให้เห็นถึงสาระส�าคัญของการออกแบบชุมชนเมือง 

(Urban Design) โดยผลต่อการสร้างสรรค์คุณค่าความ

งดงาม จนได้เกดิเป็นกระแสของการออกแบบชมุชนเมอืงใน

บริเวณพื้นที่ต่างๆ ของกรุงเทพมหานครและเมืองต่างๆ ใน

เวลาต่อมาตามล�าดับ อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2503 

ซึง่ได้มกีารวางผงันครหลวง 2533 (Greater Bangkok Plan 

2533) ในลกัษณะของผงัเมอืงรวม (Comprehensive Plan) 

ได้ส ่งผลให้การผังเมืองตลอดระยะเวลาประมาณครึ่ง

ศตวรรษที่ผ่านมา เป็นการด�าเนนิการที่มุ่งเน้นเฉพาะการ

วาง จัดท�า และด�าเนนิการให้เป็นไปตามผังเมืองรวมโดย

อาศัยอ�านาจแห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 

และได้ละเลยการวาง จัดท�า และด�าเนนิการให้เป็นไปตาม

ผังเมืองเฉพาะ ซึ่งย่อมหมายถึงการขาดโอกาสในการ

สร้างสรรค์คุณค่าความงดงามโดยการออกแบบชุมชนเมือง 

จนส่งผลให้พืน้ทีเ่มอืงแต่ละบรเิวณขาดความโดดเด่นและการ

แสดงออกซึ่งเอกลักษณ์โดยเฉพาะของพื้นที่นัน้ๆ

ดังนั้น จากหลักการผังเมืองที่ได้น�ามาใช้ในการสร้าง      

ถนนราชด�าเนนิในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัวเมื่อกว่าหนึง่ศตวรรษที่ผ่านมา ได้ก่อให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงทางความคิดด้านการผังเมืองในหลายๆ 

ประการ ซึ่งไม่เพียงแต่การสร้างสรรค์สภาพทางกายภาพที่

มีผลต่อความสะดวกสบายและความสวยงามเท่านัน้ แต่ได้

ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิดที่มีต่อการน�ามาซึ่ง

ความเป็นธรรมทางสังคม ถึงแม้ว่าการด�าเนนิการดังกล่าว

จะไม่สามารถบรรลเุป้าหมายตามทีก่�าหนดได้อย่างสมบรูณ์

ในขณะนัน้ และก็ยังเป็นสิ่งที่ไม่สามารถกระท�าได้ด้วยการ

ด�าเนนิการผังเมืองในปัจจุบัน

สรุปและเสนอแนะ
 

การศึกษาวิเคราะห์หลักการผังเมืองในการก่อสร้างถนน

ราชด�าเนนิในรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่

หัว ได้แสดงให้เห็นถึงการใช้โครงสร้างพื้นฐานเป็นเครื่อง   

ชี้น�าการพัฒนาซึ่งได้ส่งผลต่อการขยายพื้นที่เมืองของ

กรุงเทพมหานครที่มีความสมดุลยิ่งขึ้น จากแต่เดิมที่

กรุงเทพมหานครมีการตั้งถิ่นฐานเกาะตัวไปทางทิศเหนือ
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ถนนราชดำาเนินกับหลักการผังเมืองในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

และใต้ตามแนวแม่น�า้เจ้าพระยา มาเป็นการขยายตวัทางทศิ

ตะวนัออกตามแนวถนนราชด�าเนนิ รวมทัง้ถนนสายต่างๆ ที่

ได้ก่อสร้างขึน้ตามล�าดบัในเวลานัน้ การด�าเนนิการตามหลกั

การดังกล่าวนอกจากจะก่อให้เกิดประโยชน์จากความพร้อม

ด้านโครงสร้างพื้นฐานของบริเวณพื้นที่นัน้ๆ แล้ว ยังช่วย

บรรเทาปัญหาผลกระทบจากการด�าเนนิการให้ได้มาซึง่ทีด่นิ

เพื่อการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวได้เป็นอย่างดีอีก

ด้วย ดงันัน้การด�าเนนิการผงัเมอืงในปัจจบุนัจงึควรพจิารณา

ถึงการใช้โครงสร้างพื้นฐานเป็นเครื่องชี้น�าการพัฒนาโดย

เฉพาะอย่างยิ่งในการวาง จัดท�า และด�าเนนิการให้เป็นไป

ตามผังเมืองรวมโดยอาศัยอ�านาจแห่งพระราชบัญญัติการ

ผังเมือง พ.ศ. 2518 ในปัจจุบัน

 

ถึงแม้ว่าการด�าเนินการให้ได้มาซึ่งที่ดินเพื่อการก่อสร้าง

โครงสร ้างพื้นฐาน จะไม ่อาจหลีกเลี่ ยงการเวนคืน

อสังหาริมทรัพย์ ซึ่งในปัจจุบันอาศัยอ�านาจแห่งพระราช

บญัญตัว่ิาด้วยการเวนคนือสงัหารมิทรพัย์ พ.ศ. 2530 กต็าม 

การด�าเนนิการดังกล่าวควรพิจารณาถึงแนวทางในการจ่าย

เงนิค่าทดแทนเพือ่ให้เกดิความเป็นธรรมทางสงัคมทัง้ในด้าน

ของประชาชนทีเ่ป็นเจ้าของทรพัย์สนิทีถ่กูเวนคนื และในด้าน

ของภาครัฐที่ต้องใช้จ่ายงบประมาณจากภาษีอากรของ

ประชาชนโดยทัว่ไปอย่างถกูต้อง ทัง้นี ้ควรพจิารณาถงึวธิกีาร

ทางการเงินเพื่อการด�าเนนิการให้เป็นไปตามผังเมืองเฉพาะ 

โดยอาศยัอ�านาจแห่งพระราชบญัญตักิารผงัเมอืง พ.ศ. 2518 

เพือ่การพฒันาและการบรูณะฟ้ืนฟเูมอืง หรอืการด�าเนนิการ

โครงการจดัรปูทีด่นิโดยอาศยัอ�านาจแห่งพระราชบญัญตัจิดั

รปูทีด่นิเพือ่พฒันาพืน้ที ่พ.ศ. 2547 ทัง้นี ้เพือ่ให้การด�าเนนิ

การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในบริเวณพื้นที่นั้นๆ มีงบ

ประมาณที่พอเพียงต่อความต้องการ และเพื่อให้เกิดความ

เป็นธรรมทางสงัคมตามหลกัการผูไ้ด้รบัประโยชน์เป็นผูจ่้าย

 

ท้ายที่สุด การก่อสร้างถนนราชด�าเนินได้แสดงให้เห็นถึง

ความส�าคัญของการออกแบบชุมชนเมืองเพื่อให้เกิดผลต่อ

การสร้างสรรค์ความสะดวกสบายและความงดงาม จนเกิด

เป็นภาพลักษณ์ของความเจริญก้าวหน้าที่เท่าเทียมกับอารย 

ประเทศโดยทัว่ไป จงึสมควรทีก่ารผงัเมอืงของไทยในปัจจบุนั

จะให้ความส�าคัญกับการออกแบบชุมชนเมือง โดยเฉพาะ

อย่างยิง่ในการวางและจดัท�าผงัเมอืงเฉพาะโดยอาศยัอ�านาจ

แห่งพระราชบญัญตักิารผงัเมอืง พ.ศ. 2518 เพือ่การพฒันา

และการบรูณะฟ้ืนฟเูมอืง และในการควบคมุอาคารโดยอาศยั

อ�านาจแห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 โดย

เฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณพื้นที่ที่มีคุณค่าทางสังคมและ

วัฒนธรรม เพื่อให้เกิดสภาพบ้านเมืองที่มีความเป็น

เอกลักษณ์โดดเด่นโดยเฉพาะสืบไป
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