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	 ที่ผ ่านมาการพัฒนาถนนโครงการตามผังเมือง 

เป็นไปอย่างล่าช้า	 ส่งผลให้ประชาชนที่มีที่ดินในบริเวณแนว

ถนนโครงการไม่สามารถก่อสร้างอาคารหรือพัฒนาพื้นที่ได้	 

รวมทัง้พืน้ทีโ่ดยรอบกไ็ม่สามารถพฒันาตามแนวทางทีผ่งัเมอืง

รวมได้ก�าหนดไว้	 	 กรมฯ	 ตระหนักในเรื่องนี้ดี	 จึงมีนโยบาย

ให้การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่	 เป็นเครื่องมือในการพัฒนา 

ตามผังเมืองเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในวงกว้างได้อย่าง

รวดเร็วขึ้น	 โดยด�าเนินการภายใต้พระราชบัญญัติการจัด 

รูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่	พ.ศ.	2547		

การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 

	 เป็นการน�าแปลงที่ดินหลายแปลงมารวมกันแล้ว 

จัดระเบียบแปลงที่ดินใหม่ไปพร้อมๆ	กับการพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐาน	 เช่น	ประปา	 ไฟฟ้าหรือสวนสาธารณะในบริเวณนั้น	

โดยหลังการจัดรูปที่ดินแปลงที่ดินใหม่ทุกแปลงจะอยู่ติดถนน

ที่ได้มาตรฐาน	 การด�าเนินการเป็นไปตามความยินยอมของ

เจ้าของที่ดินที่เข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐ	 (Public	 Private	

Partnership	;	PPP)	อย่างเป็นธรรม	เสมอภาค	ตามหลักการ

ประชาธปิไตย	โดยเจ้าของทีด่นิต้องร่วมรบัภาระ	คอื	การปันส่วน 

ทีด่นิบางส่วนของตนมาเพือ่ก่อสร้างถนนและโครงสร้างพืน้ฐาน

ต่างๆ	ตลอดจนเป็นพืน้ทีจ่ดัหาประโยชน์เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายอืน่ๆ	

ในการด�าเนินการ	 ซึ่งการปันส่วนที่ดินนั้นมีหลักการค�านวณ 

 “ทิศทางการจัดรูปที่ดิน

เพื่อพัฒนาพื้นที่ในประเทศไทย”

บรรยายพิเศษ โดย นายมณฑล สุดประเสริฐ  อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

ในการสัมมนา “การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาตามผังเมืองเพื่อบรรเทาภัยพิบัติ”

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ

วิสัยทัศน์กรมโยธาธิการและผังเมือง   

“เป็นองค์กรแกนน�าของประเทศในด้านการผังเมือง การพัฒนาเมือง 

และการอาคารให้มีความน่าอยู่ ปลอดภัย รักษาสภาพแวดล้อม 

ประหยัดพลังงาน และมีอัตลักษณ์”

ภาครัฐ

1.	 ประหยัดค่าใช้จ่าย	(เวนคืน)

2.		ลดปัญหาท�างานซ�้าซ้อน

3.		ถนนได้มาตรฐาน

4.	 มีระบบจราจรที่ดี

5.	 เกิดการพัฒนาที่ว่างในเมือง

6.	 ลดการขยายตัวตามแนวถนน

7.	 บ้านเมืองสวยงามเป็นระเบียน

8.	 ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย

ภาคเอกชน

1.	 เพิ่มมูลค่าทรัพย์สิน

2.	 ไม่ต้องโดนเวนคืน	ไม่ต้องย้ายไปที่อื่น

3.	 แก้ปัญหากว้านซื้อที่ดิน

4.	 ไม่ต้องรอภาครัฐมาพัฒนาให้

5.	 ที่ดินมีทางเข้าออกได้

6.	 เกิดความเป็นธรรม

7.	 สภาพแวดล้อมชุมชนดีขึ้น

ประโยชน์ที่ได้รับ
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ที่ชัดเจนตรวจสอบได้	 อีกทั้งยังเป็นการด�ารงรักษากรรมสิทธิ์

และทรพัย์สนิของประชาชนให้คงอยู่	เมือ่ทีด่นิได้รบัการพฒันา

แล้วเจ้าของที่ดินยังคงอยู่ในที่ดินเดิมหรือใกล้เคียงโดยไม่ต้อง

ย้ายออกไปดังเช่นวิธีการเวนคืนที่ดิน		

	 กรมฯ	มีนโยบายที่จะน�าวิธีการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนา

พื้นที่มาใช้	 ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างจริงจัง	 โดยก�าหนด

นโยบายการก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวม	ไม่ต้องเวนคืนที่ดิน

ซึง่วธิกีารเวนคนืทีน่ัน้รฐัจะต้องใช้งบประมาณมาก	และเป็นการ

ส่งเสริมให้เอกชน	 (เจ้าของที่ดิน)	 เข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐ

ในการพัฒนาเมือง	และพัฒนาพื้นที่เพื่อให้เกิดระบบโครงข่าย

คมนาคมขนส่งที่สมบูรณ์และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม	อีกทั้ง

ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่และเพิ่มมูลค่าทรัพย์สิน

ของประเทศ	นอกจากนี้ยังสามารถน�าวิธีการจัดรูปที่ดินมาใช้

ในการพัฒนาพื้นที่เพื่อป้องกันความเสียหายจากน�้าท่วม	และ

การบริหารจัดการน�้าได้อีกด้วย

	 ในประเทศญี่ปุ ่นโครงการจัดรูปที่ดินหลายโครงการ

เป็นการพัฒนาเมืองใหม่พร้อมกับสร้างอ่างเก็บน�า้เพื่อป้องกัน

น�้าท่วม	 ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่การด�าเนินโครงการจัดรูปที่ดินฯ	 

เท่านั้น	 แต่ยังเป็นการสร้างชุมชนน่าอยู ่อย่างยั่งยืนและ 

ยกระดบัคณุภาพชวีติประชาชนด้วย	เช่น	โครงการ	Koshigaya	

Lake	Town		ซึง่เป็นโครงการจดัรปูทีด่นิฯ	ทีป่ระสบความส�าเรจ็

อย่างมากและเป็นทีรู่จ้กัอย่างกว้างขวาง	นอกจากนีย้งัสามารถ

ใช้วิธีการจดัรปูทีด่นิฯ	 เพือ่การฟ้ืนฟชูมุชนหรอืพืน้ทีท่ีป่ระสบภยั 

ได้อกีด้วย																										

การจัดรูปที่ดินกับการบริหารจัดการน�้า 

ยทุธศาสตร์การบรหิารจดัการน�้าเพือ่ป้องกนัอทุกภยั 

(ภาพรวมระดับประเทศ) (ที่มา สบอช.)

 พื้นที่ต้นน�้ำ –	กักเก็บน�้าและดูดซับน�้าในพื้นที่ต้นน�้า

ไว้ให้มากที่สุด	โดยการปลูกป่า	เพาะช�ากล้าไม้	ปลูกหญ้าแฝก	 

ท�าฝายชะลอน�้า	 พื้นที่ต้นน�้ามีความส�าคัญในการชะลอน�้า 

ไม่ให้ไหลบ่าอย่างรุนแรง	 โดยมีพื้นที่ป่าเป็นแรงส�าคัญในการ

ดูดซับน�้า

 พื้นที่กลำงน�้ำ	–	ชะลอน�้าและกักเก็บน�้าไว้ตามแหล่ง

ธรรมชาต	ิ 	 โดยบริหารจัดการปริมาณน�า้ในเขื่อนให้เหมาะสม	

จัดเตรียมพื้นที่รับน�า้นอง	2.1	ล้านไร่	 และซ่อมแซม	ปรับปรุง

ประตนู�า้	คนักัน้น�า้		พืน้ทีก่ลางน�า้	มหีน้าทีช่ะลอน�า้และรองรบัน�า้	

จึงจ�าเป็นต้องให้ความส�าคัญกับการบริหารจัดการน�้าร่วมกับ

การจัดการประตูระบายน�้าและการระบายน�้าตลอดแนวพื้นที่

กลางน�้า	 เพื่อป้องกันความเสียหายจากน�้าท่วมให้เกิดขึ้นน้อย

ที่สุด

 พืน้ทีป่ลำยน�ำ้	–	เร่งระบายน�า้ลงตามคคูลอง	ทะเล	เพือ่

ปกป้องพื้นที่เศรษฐกิจ	โดยการขุดลอกคูคลอง		การเพิ่มความ

สามารถในการระบายน�้า	 ซ่อมแซมและปรับปรุงประตูกั้นน�้า	 

ท�าแนวปิดล้อมพื้นที่ส�าคัญ	พื้นที่ปลายน�้ามีหน้าที่รองรับน�้า

จากแม่น�้าเจ้าสายต่างๆ	ก่อนจะไหลลงสู่ทะเล	

แนวทางการศึกษาเพื่อพัฒนาผังเมืองในการบริหาร

จัดการน�้าท่วม (ที่มา สบอช.)

ยทุธศำสตร์	 ใช้มาตรการผงัเมอืงเพือ่เยยีวยา	ลดผลกระทบ	 

	 	 และป้องกันน�้าท่วม

ยุทธวิธี   		 1.	 ก�าหนดพื้นที่เสี่ยงภัย

	 	 2.	 ก�าหนดพื้นที่สีเขียวเป็น	Flood	way

	 	 3.	 ก�าหนดพื้นที่กักน�้า	(แก้มลิง)

	 		 4.	 ก�าหนดแนวทางการขยายเมอืงในพืน้ทีต่�า่

	 	 5.	 ก�าหนดพื้นที่ใหม่เพื่อลดความเสี่ยง

	 	 6.	 ก�าหนดการพฒันาสิง่อ�านวยความสะดวก 

	 	 	 ที่ไม่กั้นทางเดินน�้า

	 	 7.	 ก�าหนดระยะถอยจากทางแนวน�้าหรือ 

	 	 	 แหล่งน�้า

	 กล่าวได้ว่า	 ปัจจัยส�าคัญในการบริหารจัดการน�้า	 

คือ	 ผังเมืองและเส้นทางระบายน�้า	 	 ดังนั้น	 การจัดรูปที่ดินฯ	 

ซึ่งเป็นเครื่องมือในการพัฒนาพื้นที่จึงสามารถน�ามาใช้ใน

การพัฒนาพื้นที่เพื่อป้องกันความเสียหายจากน�้าท่วมและ

การบริหารจัดการน�้าได้	 เช่น	การพัฒนาพื้นที่	 floodway	หรือ 

สร้างทางระบายน�้าเพื่อแก้ปัญหาน�้าท่วม	 การสร้างพื้นที่ 

กกัเกบ็น�า้หรอือ่างเกบ็น�า้เพือ่ควบคมุปรมิาณน�า้การไหลของน�า้	 

การแก้ปัญหาคู	 คลอง	ที่คดเคี้ยวคับแคบเพื่อปรับปรุงสภาพ

ล�าน�้าและการไหลของน�้า	

 “Koshigaya lake Town Project” ประเทศญี่ปุ่น
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นโยบายการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 

	 การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง

ในการพัฒนาพื้นที่	สามารถเป็นเครื่องมือเพื่อแก้ปัญหาการใช้

ประโยชน์ที่ดินในเมือง	ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาตามผังเมือง

และสามารถบรรเทาภยัพบิตัไิด้	อกีทัง้ยงัเป็นการเปิดโอกาสให้

เอกชนสามารถพฒันาพืน้ทีข่องตนเองโดยไม่ต้องรอการพฒันา

จากภาครัฐ		

       กรมโยธำธกิำรและผงัเมอืง จงึมนีโยบำยให้ทกุจงัหวดั

จดัท�ำโครงกำรก่อสร้ำงถนนตำมผงัเมอืงรวมโดยใช้วธิกีำร

จัดรูปที่ดินฯ มำพัฒนำ อย่ำงน้อยจังหวัดละ 1 โครงกำร 

เพือ่เป็นตวัอย่าง	และเมือ่ประชาชนเหน็ประโยชน์ทีเ่กดิขึน้กจ็ะ

ท�าให้เกิดโครงการใหม่ๆ	ตามมาอีกมากมาย	

	 ในการด�าเนินโครงการจัดรูปที่ดินฯ	 ผู้ด�าเนินโครงการ

ตามมาตรา	 35(2)	 	 ได้แก่	 กรมโยธาธิการและผังเมือง	 

การเคหะแห่งชาต	ิและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	ต้องด�าเนนิ

โครงการในพื้นที่เป้าหมายการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ของ

จังหวัดเท่านั้น	ซึ่งกรมฯ	ได้ก�าหนดให้พื้นที่เป้าหมายการจัดรูป 

ทีด่นิฯ	ของจงัหวดัให้ครอบคลมุแนวถนนตามผงัเมอืงรวม	ดงันัน้ 

จากนโยบายการพัฒนาถนนตามผังเมืองด้วยวิธีการจัดรูป

ทีด่นิเพือ่พฒันาพืน้ที	่กรมฯ	มแีผนงานด�าเนนิการให้ครอบคลมุ 

ในเขตผังเมืองรวมเมืองทุกจังหวัดได้ภายในปี	2559			

	 กรมโยธาธิการและผังเมือง	 ยินดีที่จะสนับสนุนให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้น�า

วิธีการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่มาใช้เป็นเครื่องมือในการ

พฒันาเมอืงของเราให้น่าอยู	่เป็นไปตามผงัเมอืงทีไ่ด้วางไว้	เพือ่

ชมุชนทีน่่าอยู่	ปลอดภยั	ได้มาตรฐาน	และเป็นการเตรยีมพืน้ที่

เมืองเพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและยั่งยืน

 ภำพแสดงกำรด�ำเนินโครงกำรจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่โดยหน่วยงำนตำมมำตรำ 35(2)




