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บทคัดย่อ

การฟื้นฟูเมืองมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการโดยอาศัยบทบัญญัติทางกฎหมาย
ซึ่งนอกจากกฎหมายผังเมืองซึ่งได้แก่พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 แล้ว
ยังมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่อาจนำมาใช้เพื่อการฟื้นฟูเมือง การศึกษาถึงขอบเขต
ของกฎหมายต่างๆ ดังกล่าวจะทำให้ทราบถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้
ตลอดจนเงื่อนไขและข้อจำกัดซึ่งจำเป็นต่อการแก้ไขปรับปรุง หรือการกำหนดบท
บัญญัติขึ้นใหม่เพื่อการฟื้นฟูเมืองที่มีความเหมาะสมสำหรับประเทศไทยต่อไป

1.  เหตุผลความจำเป็นของการฟ้ืนฟูเมือง

การดำเนินการเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรของเมือง อาจกระทำได้
โดยการขยายพื้นที่เมืองและโดยการเพิ่มความหนาแน่นของประชากร การขยาย
พื้นที่เมืองซึ่งโดยทั่วไปเป็นการปรับเปลี่ยนพื้นที่เกษตรกรรมให้เป็นย่านที่อยู่อาศัย
ย่านพาณิชยกรรมชานเมือง และย่านอุตสาหกรรม จะเป็นการที่หน่วยงานของรัฐ
ดำเนินการพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
และควบคุมการพัฒนาของภาคเอกชนโดยเฉพาะอย่างยิ ่งการควบคุมการจัดสรร
ที่ดินเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
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ในขณะที่การเพิ่มความหนาแน่นของประชากร ซึ่งโดยทั่วไปเป็นการฟื้นฟูเมืองให้
เป็นย่านพาณิชยกรรมศูนย์กลางเมืองและย่านที่อยู ่อาศัยหนาแน่น จะเป็นการ
ดำเนินการโดยหน่วยงานของรัฐในการสร้างเสริมประสิทธิภาพของโครงข่ายการ
คมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภคและสาธารณูปการจากที่มีอยู่เดิม เพื่อให้สามารถ
รองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้การฟื้นฟูเมืองยังครอบคลุมถึงการควบคุม
การพัฒนาของภาคเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ ่งการก่อสร้างอาคารสูงและอาคาร
ขนาดใหญ่ เพื ่อให้มีความมั่นคงและปลอดภัยต่อการใช้ประโยชน์ของประชาชน
เป็นจำนวนมาก

อย่างไรก็ตาม การดำเนินการเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรของเมือง
ในกรณีของกรุงเทพมหานครและเมืองขนาดใหญ่โดยทั่วไปในประเทศไทยตลอด
ระยะเวลาที่ผ่านมา ได้มุ่งเน้นการขยายพื้นที่เมืองมากกว่าการเพิ่มความหนาแน่น
ของประชากร ดังจะเห็นได้จากการมีจำนวนประชากรที่เพิ ่มขึ ้นในเขตชานเมือง
มากกว่าเขตชั้นใน การพัฒนาในลักษณะดังกล่าวนอกจากจะส่งผลต่อการสูญเสีย
พื ้นที ่เกษตรกรรมที่มีความอุดมสมบูรณ์ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ตลอดจนเมืองขนาดใหญ่ดังกล่าวแล้ว ยังเป็นผลต่อการสิ้นเปลืองด้านงบประมาณ
ในการขยายโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่การให้บริการเป็นบริเวณกว้าง
อีกทั้งยังก่อให้เกิดความจำเป็นในการเดินทางจากที่อยู่อาศัยย่านชานเมือง เข้าสู่
แหล่งงานในย่านพาณิชยกรรมศูนย์กลางเมือง จนส่งผลต่อปัญหาความสิ้นเปลือง
ด้านพลังงาน ปัญหาการจราจร และมลพิษจากยานพาหนะอย่างรุนแรงในเขตเมือง
ชั้นใน

ดงันัน้เพือ่ใหส้ามารถแกไ้ขปญัหาดงักลา่ว การรองรบัการเพิม่ข้ึนของจำนวนประชากร
ของกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล ตลอดจนเมอืงขนาดใหญโ่ดยทัว่ไปในประเทศไทย
จึงย่อมจำเป็นต่อการเพิ่มความหนาแน่นของประชากรในเขตเมืองชั้นในให้มากยิ่งขึ้น
และเป็นไปด้วยความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ ่งการดำเนินการดังกล่าว
โดยทั ่วไปจะกระทำโดยการฟื ้นฟูเมืองซึ ่งเป็นบทบาทหน้าที ่ขององค์กรท้องถิ ่น
ซึ ่งได้แก่ กรุงเทพมหานคร และเทศบาลโดยเฉพาะอย่างยิ ่งเทศบาลเมืองและ
เทศบาลนคร นอกจากนี้ยังเป็นบทบาทหน้าที่ขององค์กรของรัฐที่เกี ่ยวข้องอื่นๆ
ซึ่งได้แก่การเคหะแห่งชาติ เป็นต้น

การฟื้นฟูเมืองถึงแม้ว่าจะถูกกำหนดให้เป็นบทบาทหน้าที่ขององค์กรท้องถิ่น และ
องค์กรของรัฐตามที่ระบุแล้ว ยังจำเป็นที่หน่วยงานดังกล่าวจะต้องอาศัยอำนาจ
ทางกฎหมายซึ่งโดยพื้นฐานจะเป็นการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการให้ได้มา
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ซึ่งที่ดินสำหรับการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายการคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ เพื่อให้สามารถรองรับจำนวนประชากรที่เพิ ่มขึ ้น นอกจากนี้
ด้วยสภาพการถือครองที่ดินในเขตเมืองชั้นในซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นแปลงที่ดินขนาดเล็ก
จึงมักเป็นข้อจำกัดต่อการก่อสร้างอาคารสงูและอาคารขนาดใหญเ่พ่ือให้สามารถรองรบั
จำนวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้นได้ การรวบรวมแปลงที่ดินขนาดเล็กเหล่านี้เพื่อให้
เป็นแปลงที่ดินขนาดใหญ่อาจกระทำได้โดยความยากลำบาก ทำให้นักลงทุนภาค
เอกชนหลีกเลี่ยงการดำเนินการดังกล่าวเนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาและงบประมาณ
ค่อนข้างมาก บริเวณพื้นที่ที่มีสภาพการกระจายกรรมสิทธิ์การถือครองที่ดินเหล่านี้
จึงมักถูกปล่อยให้มีสภาพเสื่อมโทรม และส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของพื้นที่
โดยรอบ

ด้วยเงื่อนไขและข้อจำกัดดังกล่าว ย่อมจำเป็นที่หน่วยงานของภาครัฐจะต้องสร้าง
กลไกทางกฎหมาย เพื่อให้มีอำนาจในการรวบรวมกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่เป็นแปลง
ย่อยเหล่านั้นให้เป็นแปลงที่ดินขนาดใหญ่ เพื่อให้สามารถสร้างอาคารสูงและอาคาร
ขนาดใหญ่บนพื้นที่ดังกล่าวได้ อันจะเป็นผลให้การพัฒนาที่จะมีขึ้นในบริเวณพื้นที่
นั ้นๆ สามารถรองรับจำนวนประชากรที่เพิ ่มขึ ้น ซึ่งย่อมหมายถึงการเพิ ่มความ
หนาแน่นของประชากรในเขตเมืองชั้นในนั่นเอง

2.  องค์กรฟื้นฟูเมือง

องคก์รท่ีได้รับการกำหนดใหมี้อำนาจหนา้ท่ีในการฟืน้ฟเูมืองในประเทศไทยในปจัจบัุน
จะสามารถพิจารณาได้จากบทบัญญัติว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารขององค์กรนั้นๆ
ดังนี้

2.1 องค์กรท้องถิ่น

องค์กรท้องถิ่นที่มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารจัดการเมืองในประเทศไทยในปัจจุบัน
ไดแ้ก ่กรงุเทพมหานคร เทศบาล และเมอืงพทัยา โดยพระราชบญัญติัระเบยีบบรหิาร
ราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ได้กำหนดให้กรุงเทพมหานครมีอำนาจหน้าที่
ใน “การผงัเมือง” (มาตรา 89(1)) และ”การปรบัปรงุแหลง่ชมุชนแออดัและจดัการ
เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย” (มาตรา 89(12)) ส่วนพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
ไดก้ำหนดใหเ้ทศบาลนครมอีำนาจหนา้ทีใ่น “การวางผงัเมืองและการควบคมุอาคาร”
อีกทั้งยังได้กำหนดให้เทศบาลเมืองและเทศบาลนครอาจจัดทำการ “ปรับปรุงแหล่ง
เส่ือมโทรม และรกัษาความสะอาดและเรยีบรอ้ยของทอ้งถ่ิน” (มาตรา 54(11) และ
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มาตรา 57) และในส่วนของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.
2542 ได้กำหนดให้มีอำนาจหน้าที ่เช ่นเดียวกับเทศบาลนคร ซึ ่งรวมถึงการ
วางผังเมืองและการควบคุมอาคาร ตลอดจนการปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม และรักษา
ความสะอาดเรยีบรอ้ยของทอ้งถ่ินดว้ย (มาตรา 62(4) และ (14))

2.2  การเคหะแห่งชาติ

พระราชบัญญัติการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2537 ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของการเคหะ
แห่งชาติในการ “ปรับปรุง รื้อ หรือย้ายแหล่งเสื่อมโทรม เพื่อให้มีสภาพการอยู่อาศัย
สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคมดียิ่งขึ้น” (มาตรา 6(4)) นอกจากนี้ยังได้กำหนด
อำนาจหน้าที่อื ่นๆที่เกี ่ยวข้องกับการฟื้นฟูเมืองได้แก่การ “จัดให้มีเคหะเพื่อให้
ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัย รวมตลอดถึงจัดให้มีสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และ
สิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้อยู่อาศัย ทำนุบำรุง ปรับปรุง และพัฒนาบรรดาเคหะ
ดังกล่าว รวมทั้งพัฒนาผู้อยู่อาศัยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งในทางสังคม เศรษฐกิจ
และสิง่แวดลอ้ม” (มาตรา 6(1))

3.  บทบัญญัติว่าด้วยการฟ้ืนฟูเมือง

บทบัญญัติที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการฟื้นฟูเมืองในประเทศไทยในปัจจุบันได้แก่ กฎหมาย
ผังเมือง และกฎหมายที่เกี่ยวกับการดำเนินการพัฒนาหรือปรับปรุงพื้นที่บางบริเวณ
ของเมืองดังนี้

3.1  พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518

กฎหมายผังเมืองซึ่งได้แก่พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ได้กำหนดถึง
“การวาง จัดทำ และดำเนนิการใหเ้ปน็ไปตามผงัเมืองรวมและผงัเมืองเฉพาะ” โดยให้
ผังเมืองรวมเป็น “แผนผัง นโยบาย และโครงการ รวมทั้งมาตรการควบคุมโดยทั่วไป
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและการดำรงรักษาเมืองและบริเวณท่ีเก่ียวข้องหรือชนบท
ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค
บริการสาธารณะและสภาพแวดล้อม เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมือง” ส่วน
ผังเมืองเฉพาะจะเป็น “แผนผังและโครงการดำเนินการ เพื่อพัฒนาหรือดำรงรักษา
บริเวณเฉพาะแห่งหรือกิจการที่เกี่ยวข้อง ในเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท
เพื่อประโยชน์แก่การผังเมือง” (มาตรา 4)
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ทั้งนี้ ความหมายของผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะได้มีการอธิบายไว้ในผังนครหลวง
2533 (Greater Bangkok Plan 2533 หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่าผัง Litchfield)
โดยไดอ้ธิบายถงึเนือ้หาและความเชือ่มโยงระหวา่ง Comprehensive Plan ซึง่หมายถงึ
ผังเมืองรวม และ Special Project Plan ซึง่หมายถงึผังเมืองเฉพาะไวด้งันี้

“Comprehensive Plan … provides a basis for control
of future development and redevelopment involving land
use, circulation, and physical facilities for major public and
semi-public services.

In addition, it consists of s statement of the entire set
of policies, principles, assumptions and reasoning
underlying the plan proposals.”

…..

“Using the comprehensive plan as a constant frame
of reference would also prepare the following ‘Special
Project Plan:’

a.  An Urban Renewal Plan (Project in a built-up area)
for the redevelopment, rehabilitation or conservation of a
portion or portions of the existing town or city, setting forth
in plans and report the proposed reuse of the land, street
widenings, open areas, rehabilitation or replacement of
utilities, etc., the proposed development and economic
analysis of the feasibility of the project and/or,

b.  A Development Plan (Project in the country-side)
for extension of the urban area, the development of a new
town, satellite community or an industrial estate, etc.,
showing the residential areas, centers of employment, open
spaces, institutions and utilities in details, suggested
administrative arrangements and scheduling, etc.”
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ด้วยคำอธิบายดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ถึงการที่ผังเมืองเฉพาะจะเป็นโครงการ
ดำเนินการเพื่อการฟื้นฟูเมือง (Urban Renewal) ซึ่งอาจกระทำโดยการรื้อและ
สรา้งขึน้ใหม ่(Redevelopment) การบรูณะปรบัปรงุ (Rehabilitation) และการอนรุกัษ์
(Conservation) ตามความเหมาะสมของพื้นที่เมืองในแต่ละบริเวณ

การวางและจัดทำผังเมืองเฉพาะโดยอาศัยอำนาจแห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง
พ.ศ. 2518 จะเป็นการดำเนินการเพื่อให้มีผลต่อการให้ได้มาซึ่งที่ดินเพื่อพัฒนา
หรือปรับปรุงโครงข่ายการคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
โดยการเวนคืนที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรา 28(6) และ (7) และมาตรา
43(1) และ (2) อย่างไรก็ตามมาตรา 43 วรรค 5 ได้กำหนดให้อสังหาริมทรัพย์
ที่ได้เวนคืนมาเพื่อการปรับปรุงให้เป็นไปตามผังเมืองเฉพาะ สามารถที่จะนำไปให้เช่า
หรือหาประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวได้ อีกทั้งในมาตรา 43 วรรค 6 ยังได้
กำหนดให้การโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ที่ได้เวนคืนมานั้น จะสามารถกระทำ
ได้โดยการตราเป็นพระราชบัญญัติ

ดังนั ้น ในการวางและจัดทำผังเมืองเฉพาะโดยอาศัยอำนาจแห่งพระราชบัญญัติ
การผังเมือง พ.ศ. 2518 เพื่อการฟื้นฟูเมือง หากมีความจำเป็นในการรวบรวม
กรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อให้การใช้ประโยชน์ที่ดินในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวสามารถรองรับ
จำนวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้นนั้น ย่อมอาจกระทำได้โดยการกำหนดให้มีการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อประโยชน์แก่การผังเมือง ตามมาตร 28(7) และมาตรา 43(2)
และให้ดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวคืนให้แก่ประชาชนที่เป็น
เจ้าของเดิม รวมทั้งให้จำหน่ายที่ดินและอาคารให้แก่ประชาชนที่อยู่อาศัยเดิมและ
ประชาชนทั่วไป เพื่อให้ได้มาซึ่งรายได้สำหรับการทดแทนการลงทุนเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการฟื้นฟูเมืองในบริเวณพื้นที่นั้นๆ

3.2  พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

พระราชบญัญตัคิวบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 ในสว่นทีเ่ก่ียวขอ้งกบัการฟืน้ฟเูมือง ไดแ้ก่
บทบัญญัติตามที่ได้กำหนดในหมวด 7 เขตเพลิงไหม้ โดยให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
มีอำนาจในการพิจารณาว่าพื้นที่ที่เข้าลักษณะเป็นเขตเพลิงไหม้ซึ่งได้แก่ “บริเวณที่
เกิดเพลิงไหม้อาคารตั้งแต่สามสิบหลังคาเรือนขึ้นไปหรือมีเนื้อที่ตั้งแต่หนึ่งไร่ขึ้นไป
รวมทั้งบริเวณที่อยู่ติดต่อภายในระยะสามสิบเมตรโดยรอบบริเวณที่เกิดเพลิงไหม้
ด้วย” (มาตรา 4) ว่าสมควรมีการปรับปรุงเขตเพลิงไหม้หรือไม่ ทั้งนี้โดยให้คำนึงถึง
“ประโยชน์ในการป้องกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
การผังเมือง การสถาปัตยกรรม และการอำนวยความสะดวกแก่การจราจร” (มาตรา
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58) หากพื้นที่ดังกล่าวสมควรมีการปรับปรุงเขตเพลิงไหม้และได้มีการประกาศ
ใช้บังคับแผนผังดังกล่าวแล้ว การจัดให้ได้มาซึ่งที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์เพื่อใช้
ประโยชน์ตามที่กำหนดในแผนผังจะสามารถกระทำได้ โดยให้นำกฎหมายว่าด้วย
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์มาใช้บังคับโดยอนุโลม (มาตรา 61)

3.3  พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547

พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ
ฟื้นฟูเมืองได้แก่การกำหนดในมาตรา 45 ให้ในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้หรืออุบัติภัย
อย่างอื่นเป็นเหตุให้อาคารเสียหายร้ายแรง และเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นสมควรให้
ดำเนินการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ก็ให้เสนอความเห็น ซึ่งจะถือว่าเป็นการเสนอ
โครงการต่อคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัด โดยการดำเนินการ
ใหเ้ปน็ไปตามโครงการดงักลา่วนีเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินอาจมอบหมายใหก้รมโยธาธกิาร
และผังเมือง การเคหะแห่งชาติ หน่วยงานของรัฐหรือนิติบุคคลอื่นใดที่จัดตั้งขึ้นเพื่
อการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐที่อาจกำหนดขึ้นโดย
กฎกระทรวงเป็นผู้ดำเนินการแทนก็ได้ (มาตรา 45 วรรค 3) ด้วยการดำเนินการ
จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จะเป็นผลต่อการให้ได้มาซึ่งที่ดินที่จำเป็นต่อการจัดสร้าง
หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ดังกล่าว โดยการร่วมรับภาระและกระจาย
ผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม ทั้งนี้ “เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ในที่ดินที่เหมาะสม
ยิ่งขึ้น ในด้านการคมนาคม เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและชุมชน และเป็นการ
สอดคล้องกับการผังเมือง” (มาตรา 3)

3.4  พระราชบัญญัติการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2537

พระราชบัญญัติการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2537 ได้กำหนดให้การเคหะแห่งชาติมี
อำนาจตามมาตรา 9(1) ในการ “สรา้ง ซือ้ จดัหา จำหนา่ย เชา่ ใหเ้ชา่ ใหเ้ชา่ซือ้ ยมื
ให้ยืม รับจำนอง ว่าจ้าง รับจ้าง แลกเปลี่ยน โอน รับโอน ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิ
ครอบครอง หรือมีทรัพยสิทธิอื่น หรือดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน” เพื่อการ
ดำเนินการตามบทบาทหน้าที ่ของการเคหะแห่งชาติ และในส่วนที่เกี ่ยวข้องกับ
การฟื้นฟูเมือง พระราชบัญญัติดังกล่าวยังได้กำหนดถึงการดำเนินการ “ปรับปรุง รื้อ
หรือย้ายแหล่งเสื ่อมโทรมเพื ่อให้มีสภาพการอยู ่อาศัย สิ ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ
และสังคมดีขึ้น” (มาตรา 6(4)) โดยการเคหะแห่งชาติจะมีอำนาจใน “การเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์เพ่ือใช้ในกิจการตามมาตรา 6(4) จะต้องเป็นการเวนคืนเพ่ือการผังเมือง
การสาธารณสุข การป้องกันมลภาวะ การใช้ประโยชน์ที่ดิน หรือการจัดเคหะให้แก่
ประชาชนที่ต้องย้ายออกไปจากแหล่งเสื่อมโทรมเป็นสำคัญ” (มาตรา 30 วรรค 2)
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4.  การสร้างเสริมบทบัญญัติและองค์กรฟ้ืนฟูเมือง

บทบญัญตัเิพือ่การฟืน้ฟเูมืองตามทีป่รากฏในกฎหมายผงัเมือง ซึง่ไดแ้กก่ารวาง จดัทำ
และดำเนินการให้เป็นไปตามผังเมืองเฉพาะโดยอาศัยอำนาจแห่งพระราชบัญญัติ
การผงัเมือง พ.ศ. 2518 นัน้ ถึงแมจ้ะใหอ้ำนาจในการใหไ้ดม้าซึง่ท่ีดนิโดยการเวนคนื
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในบริเวณพื้นที่นั้นๆ
ก็ตาม แต่ยังอาจมีปัญหาในทางปฏิบัติโดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวกับการรวบรวม
กรรมสิทธิ์ที่ดินที่เป็นแปลงขนาดเล็กจำนวนมาก ให้เป็นแปลงขนาดใหญ่ที่มีความ
เหมาะสมต่อการก่อสร้างอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่ เพื่อที่จะสามารถรองรับ
จำนวนประชากรทีเ่พ่ิมข้ึนในบรเิวณพืน้ท่ีน้ันๆ ส่วนพระราชบญัญติัควบคมุอาคาร พ.ศ.
2522 และพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547 จะเป็นการ
ดำเนินการที่มีความเหมาะสมและมีผลต่อการฟื้นฟูเมืองเฉพาะภายในเขตเพลิงไหม้
เท่านั้น ดังนั้นการฟื้นฟูเมืองจึงอาจมีความจำเป็นต่อการกำหนดบทบัญญัติเป็นการ
เฉพาะขึ้นใหม่ เพื่อให้สามารถดำเนินการฟื้นฟูเมืองในบริเวณพื้นที่โดยทั่วไปที่มีความ
เหมาะสมได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูเมืองซึ่งได้แก่องค์กรท้องถิ่นและการเคหะแห่งชาติ
จะถูกกำหนดให้มีบทบาทหน้าที่ในการปรับปรุงชุมชนแออัดหรือแหล่งเสื่อมโทรม
เป็นหลัก จึงควรขยายขอบเขตการดำเนินการในด้านการฟื้นฟูเมืองให้แก่องค์กรต่างๆ
ดังกล่าวเหล่านี้ เพื่อให้สามารถครอบคลุมการดำเนินการในส่วนของเมืองที่มีการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินต่ำกว่าศักยภาพ หรืออีกนัยหนึ่งคือการดำเนินการเพื่อให้ส่วนของ
เมืองนั้นๆ สามารถรองรับจำนวนประชากรได้เพิ่มมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ควรพิจารณาถึง
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการจัดตั้ง “บรรษัทของรัฐ” ซึ่งในที่นี ้ย่อม
หมายถึง ”บรรษัทพัฒนาเมือง” ตามที่กำหนดในมาตรา 4 และ มาตรา 69 แห่ง
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 เพื่อให้มีบทบาทหน้าที่ในการดำเนินการให้
เป็นไปตามผังเมืองเฉพาะเพื่อการพัฒนาและการฟื้นฟูเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ต่อไป
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