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	 ประเทศญี่ปุ่นได้ประสบกับภัยธรรมชาติหลากหลาย

ประเภท	ไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินไหว	คลื่นสึนามิ	อุทกภัย	อัคคีภัย	

ฯลฯ	ด้วยเหตนุี	้ประเทศญีปุ่น่จงึได้มกีารพฒันาเทคโนโลยใีนการ

ป้องกนั	บรรเทา	และฟ้ืนฟปูระเทศจากภยัพบิตัเิหล่านี	้โดยมกีาร

จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ส�าคัญดังกล่าว

ดังเห็นได้จากจ�านวนโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ซึ่งได้

ด�าเนินการไปแล้วกว่า	11,532	แห่ง	คิดเป็นเนื้อที่	2,152,8503 

ไร่	 (ข้อมูล	ณ	 เดือนมีนาคม	2552)	ประกอบด้วย	 โครงการที่

ด�าเนนิการโดยภาครฐั	989,544	ไร่	และภาคเอกชน	856,425	ไร่	

โครงการจดัรปูทีด่นิฯ	ซึง่ประสบความส�าเรจ็อย่างมากและเป็น

ที่รู้จักอย่างกว้างขวาง	ได้แก่	โครงการ	Koshigaya	Lake	Town 

ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาน�้าท่วม

	 ในอดตีโครงการจดัรปูทีด่นิฯ	ส่วนใหญ่มกัจะด�าเนนิการ 

ภายในเขตชานเมือง	 แต่ในปัจจุบันได้เปลี่ยนแนวโน้มมา

ด�าเนินการภายในเขตเมืองเป็นหลัก	ซึ่งการจัดรูปที่ดินในเมือง

จะมีปัญหาที่ซับซ้อนมากกว่าในชานเมือง	 ไม่ว่าจะเป็นปัญหา

การทับซ้อนของกรรมสิทธิ์การถือครองที่ดิน	 จ�านวนและความ 

หนาแน่นของอาคาร	สิ่งปลูกสร้างที่มีจ�านวนมาก	และปัญหา

เจ้าของที่ดินไม่ยินยอมเข้าร่วมโครงการ	 ซึ่งการแก้ไขปัญหา 

เหล่านี้เพื่อให้โครงการฯ	ประสบความส�าเร็จ	จ�าเป็นอย่างยิ่งที่

จะต้องใช้ยทุธศาสตร์และยทุธวธิทีีช่าญฉลาดมากขึน้ด้วยเช่นกนั

1. ลักษณะโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ใน

ปัจจุบัน

	 วิธีการจัดรูปที่ดินฯ	ของประเทศญี่ปุ่นในปัจจุบันได้มี

การปรบัเปลีย่นประยกุต์ใช้อย่างน่าสนใจในหลายลกัษณะ	ดงันี้	

 ภำพแสดงพื้นที่โครงกำร Koshigaya Lake Town และระบบกำรระบำยน�้ำ

ซึ่งประกอบด้วยประตูน�้ำ ระบบคลอง และทะเลสำบ

จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่: 

ทางเลือกที่ดีกว่าในการแก้ปัญหาน�้าท่วม
1

        สรุปจากการบรรยายพิเศษของMr. Shinichi AOKI
2

1) ใช ้ เพื่ อก ารรวบรวมแปลงที่ ดิ น  ( Land  

consolidation)

	 ในช่วงเศรษฐกิจฟองสบู ่ของประเทศญี่ปุ ่น	 ที่ดิน 

หลายแปลงได้ถูกกว้านซื้อเป็นจ�านวนมาก	 ขณะเดียวกันมี

เจ้าของทีด่นิบางส่วนทีไ่ม่ยอมขายทีด่นิ	ท�าให้เกดิแปลงทีด่นิว่าง

เป็นหย่อมๆ	เกดิเป็นพืน้ทีท่ิง้ร้างยากต่อการพฒันา	โครงการจดั 

รปูทีด่นิฯ	Minato	2-	chomeซึง่ประสบปัญหาดงักล่าว	จงึได้จดั

รปูแปลงทีด่นิใหม่โดยรวบรวมแปลงทีด่นิทีถ่กูซือ้โดยนายหน้า

ค้าที่ดินเข้าด้วยกันเป็นแปลงที่ดินขนาดใหญ่	 ท�าให้สามารถ

ก่อสร้างอาคารสงูได้	และก่อสร้างถนนเป็นเส้นแบ่งเขตกบักลุม่

แปลงที่ดินซึ่งยังเป็นกรรมสิทธิ์เจ้าของเดิมที่ไม่ยอมขายที่ดิน

1.	 บทความนี้สรุปเรียบเรียงขึ้นใหม่	จากการบรรยายพิเศษ	เรื่อง	“Suggestions for application of Land Readjustment -Better solutions for flood problems”	โดย	

	 Mr.	Shinichi	AOKI		ผูเ้ชีย่วชาญโครงการเพือ่ความยัง่ยนืและเผยแพรก่ารจดัรปูทีด่นิฯ	(SelfSustainability	andDissemination	of	Land	ReadjustmentProject		หรอื	SSD	 

	 Project)		ซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมือง	จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่	12	มีนาคม	พ.ศ.	2556	ณ	โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค	กรุงเทพฯ
2.	 บทความนี้สรุปเรียบเรียงขึ้นใหม่	จากการบรรยายพิเศษ	เรื่อง“Suggestions	for	application	of	Land	Readjustment	-	Better	solutions	for	flood	problems”	โดย	

	 Mr.	Shinichi	AOKI		ผู้เชี่ยวชาญโครงการเพื่อความยั่งยืนและเผยแพร่การจัดรูปที่ดินฯ	(Self	Sustainability	andDissemination	of	Land	ReadjustmentProject		หรือ	 

	 SSD	Project)		ซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมือง	จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่	12	มีนาคม	พ.ศ.	2556	ณ	โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค	กรุงเทพฯ
3.	 โครงการจัดรูปที่ดินทั้งหมด	2,152,850	ไร่	ประกอบด้วย	(1)โครงการที่ด�าเนินการโดยภาครัฐ	989,544	ไร่	(ร้อยละ	46)	(2)	ภาคเอกชน	856,425	ไร่(ร้อยละ	39.7)	(3)	

	 โครงการท่ีด�าเนินการภายใต้กฎหมายผังเมืองฉบับเก่า	(1919-1954)	306,881	ไร่	(ร้อยละ	14.3)	และ	(4)	โครงการภายใต้ความร่วมมือ		Public	Corporation		198,144		ไร่	

		 เนื้อที่โครงการทั้งหมด	1,412	ไร่	พื้นที่ทะเลสาบในโครงการ	244	ไร่	รองรับประชากรได้		22,400	คน	ระยะเวลาด�าเนินโครงการ	ค.ศ.1999	-	2013
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2) ใช้ในการปรับเปลี่ยนต�าแหน่งของถนนและต�าแหน่งของที่ดินสาธารณะ

	 ในย่านธุรกิจใจกลางมหานครโตเกียว	 ซึ่งที่ดินมีราคาสูงมาก	 	 โครงการจัดรูปที่ดินฯ 

YurakuchoEkimae	 LR	 Project,	 Chuo	Ward	 ได้ปรับเปลี่ยนแนวถนนกลางบล๊อคซึ่งกั้น 

ระหว่างที่ดิน	 2	 แปลงออก	 และเปลี่ยนให้เป็นพื้นที่ถอยร่นริมถนนโดยรอบบล๊อคที่กว้างขึ้น	 

เมื่อรวมแปลงที่ดินเป็นผืนเดียวที่มีขนาดใหญ่	 ท�าให้สามารถก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรม 

ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นอีก

3) ใช้เพื่อจัดระเบียบกลุ่มแปลงที่ดิน

	 จากย่านร้านค้าเก่าที่ซบเซาในอดีต	เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมท�าให้ผู้คนรุ่นลูกไม่นิยมสืบทอดกิจการต่อจาก

พ่อแม่	 เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว	 โครงการจัดรูปที่ดินฯ	Hikone	Honcho	จึงได้เกิดขึ้น	 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดแปลงที่ดินใหม่	

สร้างพื้นที่โล่งที่ส�าคัญของโครงการ	(Strategic	area)		ร้านรวงมีการปรับปรุงต�าแหน่งผังใหม่ท�าให้เศรษฐกิจย่านดังกล่าวกลับมา

คึกคัก	มีชีวิตชีวา	สอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบันมากขึ้น
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4) จัดแปลงที่ดินใหม่ระหว่างโครงการจัดรูปที่ดินฯ 2 โครงการ 

	 ในบางกรณี	 	 ได้มีการประยุกต์ใช้วิธีการจัดรูปที่ดินโดยแลกเปลี่ยนที่ดินระหว่าง	2	โครงการ	 เช่น	โครงการ	Kagoshima	

Nakamachi	 ซึ่งน�าที่ดินเอกชนภายนอกโครงการแลกเปลี่ยนกับถนนสาธารณะเดิมภายในโครงการหลัก	 เนื่องจากเจ้าของที่ดินมี 

ความต้องการทีจ่ะเข้าร่วมในโครงการจดัรปูทีด่นิหลกั	ซึง่อยูต่ดิกบัมสีถานรีถไฟด้านหน้าโครงการ	ส่วนภาครฐัได้สละถนนสาธารณะเดมิ	 

และได้ที่ดินแปลงใหญ่ติดถนนทดแทน

5) ใช้เพื่อแก้ไขแนวเขตที่ดินที่ไม่ถูกต้อง

	 ในบางกรณีการจัดรูปที่ดินฯ	 อาจไม่ได้หมายถึงการก่อสร้างเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	แต่เป็นการปรับแก้ขอบเขต

กรรมสทิธิท์ีด่นิให้ถกูต้องตรงกนัระหว่างแนวเขตทีป่รากฏจรงิกบัแนวเขตตามเอกสารสทิธิ์	เพือ่ลดความขดัแย้งของการพฒันา	และ

การใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต

6). การประยุกต์การออกแบบผังการจัดรูปแปลงที่ดินใหม่ (Replotting on application)

	 Replotting	 on	 application 

เป็นแนวคดิการจดัรปูทีด่นิซึง่เป็นทีน่ยิมมาก 

แนวคดิหนึง่ในประเทศญีปุ่น่	 โดยให้ความ

ส�าคัญกับความต้องการและความคิดเห็น

ของเจ้าของทีด่นิเป็นอนัดบัแรกหลงัจากนัน้ 

หน่วยด�าเนินการจะจัดวางผังการจัด 

รปูแปลงทีด่นิใหม่

	 โดยอ ้ า งอิ งจากข ้ อมู ลตาม

แบบสอบถาม	หรือการสัมภาษณ์เจ้าของ

ที่ดินเป็นหลัก	 ซึ่งท�าให้ผังแปลงที่ดินใหม่

A

B
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 ผังแนวคิดกำรขยำยขนำดล�ำคลอง ให้ระบำยน�้ำได้สะดวกโดยมี 

แนวถนนขนำนสองฝั่งคลอง พร้อมทั้งโครงข่ำยถนนที่สะดวก ปลอดภัย 

ในเทศบำลต�ำบลอ้อมน้อย

 ผังแนวคิดกำรขยำยขนำดถนนสำยหลักขนำนสองฝั่งคลองประดิษฐ์ 

พร้อมทั้งฝังท่อระบำยน�้ำใต้ดินซึ่งเชื่อมต่อกับอ่ำงเก็บน�้ำใต้ดินที่สร้ำงอยู่ 

ภำยใต้ลำนจอดรถของเทศบำล ในบริเวณส�ำนักงำนเทศบำลต�ำบล 

อ้อมน้อย ซึ่งนอกจำกจะช่วยป้องกันปํญหำน�้ำท่วมแล้ว ยังเป็นกำรปรับ 

ภูมิทัศน์ทำงเข้ำหลักของเทศบำลให้มีควำมสง่ำงำมอีกด้วย

ไม่จ�าเป็นต้องเป็นไปตามกฎพื้นฐานของการจัดรูปแปลงที่ดินที่ก�าหนดให้ต�าแหน่งของแปลงที่ดินซึ่งจัดใหม่จะต้องตั้งอยู่ใกล้เคียง

กับต�าแหน่งแปลงที่ดินเดิม

2. ยุทธศาสตร์ และยุทธวิธีการประยุกต์ ใช้วิธีการจัดรูปที่ดิน เพื่อแก้ปัญหาน�้าท่วม 

(Strategy and tactics for applying LR projects)

1) ส�าหรับแก้ปัญหาล�าคลองที่เป็นคอขวด (Solution of bottle-neck canals)

	 โดยการจัดรูปแปลงที่ดินโดยรอบคลองซึ่งมีปัญหาคอขวด	และท�าการขยายขนาดคลองให้กว้างเท่ากันตลอดสาย	 เพื่อ

ให้การระบายน�้าเป็นไปอย่างต่อเนื่อง	 และมีอัตราการไหลได้เร็วขึ้น	 แนวคิดดังกล่าวยังสามารถน�าไปประยุกต์ใช้กับพื้นที่โครงการ

ซึ่งมีขอบเขตไม่กว้างมากนัก

	 ตัวอย่างพื้นที่กรณีศึกษาที่อาจประยุกต์ใช้แนวคิดดังกล่าว	 ได้แก่	 โครงการจัดรูปที่ดินฯ	 เทศบาลต�าบลอ้อมน้อย	จังหวัด

สมุทรสาคร	และส�านักงานเทศบาลต�าบลอ้อมน้อย
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2) เพื่อเคลื่อนย้ายอาคารที่ตั้งอยู ่ ในพื้นที่ลุ ่มแม่น�้า  

(Removal of houses in river basin areas)

	 เพื่อแก้ปัญหาอาคารสิ่งปลูกสร้างที่ตั้งอยู่ในแนวทาง 

น�า้หลากซึง่กดีขวางการระบายน�า้	อกีทัง้ยงัเป็นอนัตรายกบัผูท้ีอ่าศยั

อยู่ในอาคารเหล่านั้นอีกด้วย	การจัดรูปที่ดินโดยพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานให้กับพื้นที่ราบนอกแนวทางน�้าหลาก	 เช่น	 การยกระดับ 

พื้นดิน	การก่อสร้างคันกั้นน�้า	 ถนน	สวนสาธารณะหลังจากนั้นจึง

เคลือ่นย้ายคนและสิง่ปลกูสร้างออกจากแนวน�้าหลาก	แล้วจงึขยาย

ขนาดพื้นที่รับน�้าให้กว้างมากขึ้น
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 ตัวอย่ำงพื้นที่กรณีศึกษำที่อำจประยุกต์ใช้แนวคิด 

ดังกล่ำว ได้แก่ พื้นที่ริมแม่น�้ำปิงในเขตจังหวัดนครสวรรค์

ผั ง แ น ว คิ ด ก ำ ร

ย ้ ำ ย ชุ ม ช น ที่ ตั้ ง 

อยู่ในแนวน�้ำหลำก  

ริ ม แ ม ่ น�้ ำ ป ิ ง 

จังหวัดนครสวรรค์

โ ด น ย ้ ำ ย ชุ ม ช น 

ดังกล่ำวไปยังพื้นที่

ด้ำนในของพนงักัน้น�ำ้
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 3) โครงการจัดรูปที่ดินแบบ 2 ระดับ (Two-tier LR project)

	 ในปัจจุบัน	 กรมฯได้มีนโยบายให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวมซึ่งเป็นถนนสายหลัก 

ในโครงการจดัรปูทีด่นิทัว่ประเทศ	แต่อย่างไรกต็ามถนนโครงข่าย	ถนนสายรอง	และถนนสายย่อยอืน่ๆ	อาจยงัไม่สามารถด�าเนนิการ 

ให้แล้วเสร็จได้	ดังนั้นจึงอาจแบ่งขั้นตอนด�าเนินโครงการออกเป็น	2	ระดับโดย

	 หลังจากหน่วยงานด�าเนินโครงการรวบรวมความต้องการของเจ้าของที่ดิน	 และออกแบบผังการจัดรูปแปลงที่ดินใหม่ 

แล้วเสร็จ

	 (1)	การด�าเนินโครงการฯ	 ระดับที่	 1	ภายหลังการก่อสร้างถนนสายหลักแล้วเสร็จ	และออกโฉนดที่ดินใหม่ให้แก่เจ้าของ

ที่ดินซึ่งอยู่ติดกับถนนสายหลัก

	 (2)	การด�าเนินโครงการฯ	ระดับที่	2	ภายหลังการก่อสร้างถนนสายรอง/	สายย่อยแล้วเสร็จ	และออกโฉนดที่ดินใหม่ให้แก่

เจ้าของที่ดินซึ่งอยู่ติดกับถนนสายดังกล่าวต่อไป

ยทุธวธิสี�าคญัในการผลกัดนัให้การเจรจาต่อรองกบัเจ้าของทีด่นิในโครงการจดัรปูทีด่นิฯ ประสบความส�าเรจ็ คอื

	 1)		การน�าเสนอทางเลือกมากกว่า	1	ทาง	เพื่อสร้างแรงจูงใจ	เช่น	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	ถนน	สวนสาธารณะ	ระบบ

ระบายน�้า	เป็นต้น		การที่เจ้าของที่ดินไม่ต้องปันส่วนที่ดิน	หรือการจ่ายค่าชดเชยที่เหมาะสมให้แก่เจ้าของที่ดินเป็นต้น

	 2)		การสนับสนุนให้เจ้าของที่ดินในทุกชุมชน	มีส่วนร่วมในโครงการจัดรูปที่ดินฯ

	 3)	การด�าเนินโครงการจัดรูปที่ดินฯ	ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม	ในพื้นที่ซึ่งประชาชนให้การยอมรับและเห็นด้วย

วารสารกรมโยธาธิการและผังเมือง
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3. การประยุกต์ ใช้ระบบการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ (Modification of LR systems)เพื่อให้โครงการ 

ประสบความส�าเร็จ

 1) กำรประสำนงำนโดยสอดคล้องกับระบบผังเมือง (Coordination with City Planning systems)

	 ระบบการจดัรปูทีด่นิเพือ่พฒันาพืน้ทีข่องประเทศญีปุ่น่ด�าเนนิการโดยสอดคล้องกบัระบบผงัเมอืงเป็นอย่างยิง่	ทัง้นีใ้นผงัเมอืงรวม

จงัหวดัซึง่แบ่งเขตการใช้ประโยชน์ทีด่นิออกเป็น	2	เขตหลกั	ได้แก่	เขตส่งเสรมิการพฒันาเมอืง	(Urbanization	Promotion	Area	-	UPA)	และ

เขตควบคุมการพัฒนาเมือง	(Urbanization	Control	Area	-	UCA)	การก่อสร้างอาคาร	หรือโครงการพัฒนาใดๆ	จะไม่สามารถท�าได้ในเขต	

UCA	แต่ทัง้นีม้ข้ีอยกเว้นส�าหรบัโครงการจดัรปูทีด่นิทีไ่ด้รบัการอนมุตัแิล้วจะสามารถด�าเนนิการได้ในเขต	UCA	ซึง่จะเปลีย่นพืน้ทีโ่ครงการ

ให้เป็นเขต	UPA	และหลังจากการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานแล้วเสร็จ	 จะสามารถก�าหนดประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกับ 

ผังแม่บทที่วางไว้ต่อไป

	 ประเดน็ทีส่�าคญัอย่างมากในการพฒันาเมอืงให้เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ		คอื	การปฏบิตัใิห้เป็นไปตามผงัจะต้องเข้มงวด	ทัง้การ 

ตอบแทนรางวัลส�าหรับผู้ที่ท�าตามกฎหมาย	และการลงโทษส�าหรับผู้ที่ฝ่าฝืน	โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาเมืองเพื่อแก้ปัญหาน�้าท่วม

  โครงกำรจดัรปูทีด่นิ Kashiwa-Tanaka ภำยในเขตโครงกำรจดัรปูฯ (เส้นสแีดง) ซึง่เดมิเป็นพืน้ที ่UCA ได้เริม่ด�ำเนนิโครงกำรในเดอืน มนีำคม 

ค.ศ.1999 โดยพัฒนำเป็นพื้นที่พักอำศัยชั้นดี  (Category 1)ต่อมำในเดือนมกรำคม ค.ศ. 2005 ได้พัฒนำพื้นที่โครงกำรขั้นที่ 1 (1st Stage)  

เป็นพื้นที่พักอำศัย พำณิชยกรรม และกึง่อุตสำหกรรม และในเดือนกุมภำพันธ์ ค.ศ. 2009 ด�ำเนินกำรพัฒนำพื้นที่โครงกำรขั้นที่ 2 (2nd Stage) 

เป็นพื้นที่พักอำศัย จนกระทั่งกำรพัฒนำพื้นที่โครงกำรสมบูรณ์เต็มรูปแบบในปี ค.ศ. 2013
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2) กำรใช ้มำตรกำรขั้นเด็ดขำด (Trump card for  

implementing bodies)

	 นอกเหนอืจากมาตรการการให้รางวลัและการลงโทษ

ดังกล่าวแล้ว	อีกหนึ่งมาตรการขั้นเด็ดขาดเพื่อด�าเนินโครงการ

ให้ส�าเรจ็คอื	การเวนคนื	ซึง่โครงการจดัรปูทีด่นิฯ	ในประเทศไทย

หลายแห่งประสบปัญหาที่เจ้าของที่ดินบางแปลงไม่ยินยอม 

เข้าร่วมโครงการ	 และได้แก้ปัญหาโดยการกันที่ดินแปลง 

ดังกล่าวออกไปจากโครงการ	อย่างไรก็ตามผู้ด�าเนินโครงการ

สามารถเวนคืนที่ดินได้ตามความใน	 พ.ร.บ.การจัดรูปที่ดิน 

เพื่อพัฒนาพื้นที่	 พ.ศ.2547	มาตรา	57	ซึ่งในบางครั้ง	 การน�า 

เครือ่งมอืดงักล่าวมาใช้จงึเป็นสิง่จ�าเป็นโดยเฉพาะโครงการทีม่ี 

ความจ�าเป็นเร่งด่วน	 เช่น	 โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อฟื้นฟูเมือง

หลังเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในเขตคันโต	 ค.ศ.1923	

ได้ใช้วิธีการเวนคืนที่ดินทั้งนี้เพื่อประโยชน์และสวัสดิภาพของ

สาธารณชน	 ในประเทศญี่ปุ ่นมีจ�านวนโครงการจัดรูปที่ดิน 

ซึ่งด�าเนินการโดย	Urban	Renaissance	Agency	 (UR)	กว่า	 

300	แห่ง	 ซึง่ได้น�าวธิกีารเวนคนืทีด่นิมาใช้ประมาณ	20-30	แห่ง 

ทัง้นี	้	การเลอืกใช้การเวนคนืทีด่นิควรได้มกีารพจิารณาในประเดน็

ทีส่�าคญัๆ	ดงันี	้ (1)	 เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ	(2)	ประสทิธผิล 

ทีไ่ด้รบั	และ	(3)	ความจ�าเป็นเร่งด่วน	

3) ระบบกำรตรวจสอบที่ส�ำคัญในกำรด�ำเนินโครงกำร 

(Checking system of LR project)

	 ประเดน็ส�าคญัซึง่ควรได้มกีารตรวจสอบในการด�าเนนิ

โครงการจัดรูปที่ดินฯ	ประกอบด้วย

	 (1.)	 การตรวจสอบประเภทของเอกสารสิทธิ์ที่ดิน

ภายในโครงการ	เช่นเป็นโฉนดทีด่นิ	(น.ส.4)	หรอื	หนงัสอืรบัรอง

การท�าประโยชน์	 (น.ส.3)	 ฯลฯ	 เนื่องจากเอกสารสิทธิ์แต่ละ

ประเภทมีข้อจ�ากัดในการใช้ประโยชน์	 และการเปลี่ยนแปลง

สิทธิ์แตกต่างกัน

	 (2.)	 การควบคุมไม่ให้มีการปลูกสร้างอาคารขื้น 

มาใหม่ภายในโครงการ	 จนกว่าการออกแบบผังการจัดรูป 

แปลงที่ดินใหม่	และการก่อสร้างระบบถนนจะแล้วเสร็จ

	 (3.)	การพจิารณาตรวจสอบโดยคณะกรรมการจดัรปู

ทีด่นิ	และคณะกรรมการฯ	ส่วนจงัหวดัในขัน้ตอนต่างๆ	และการ

จดัแบ่งหน้าทีค่วามรบัผดิชอบทีช่ดัเจนระหว่างเจ้าหน้าทีแ่ต่ละ

ส่วนไม่ว่าจะเป็นงานผงัเมอืงรวม	การจดัท�าแผนงานการก่อสร้าง	

การควบคุมการปลูกสร้างอาคาร	 ขั้นตอนและเอกสารทาง

กฎหมายที่เกี่ยวข้องแผนการเงินโครงการ	และการตรวจสอบ	 

การออกเอกสารสิทธิ์ที่ดิน

4). การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ  

(Collaboration with other organizations)

	 เนื่องจากโครงการจัดรูปที่ดินบางโครงการตั้งอยู ่ 

ในพืน้ทีซ่ึง่มหีลายหน่วยงานดแูลรบัผดิชอบ	ดงันัน้ในการด�าเนนิ

โครงการจึงจ�าเป็นต้องมีการประสานงานร่วมกัน	 เช่นกรณี

โครงการจัดรูปที่ดิน	 Futabanosato,	Horoshimaที่ตั้งอยู่ใกล้ 

กบัสถานรีถไฟเมอืง	Hiroshima	ซึง่เป็นเมอืงศนูย์กลางภาคตะวนัตก 

ของประเทศ	 มีสภาการพัฒนาพื้นที่	 (Area	 Development	 

Council)	 ซึง่ประกอบด้วยหน่วยงานร่วมด�าเนนิการถงึ	 5	แห่ง	

ได้แก่	รฐับาลท้องถิน่ระดบัจงัหวดัระดบัเมอืง	เจ้าของทีด่นิ	2	ราย	

(ส�านกัการคลงัท้องถิน่	และการรถไฟ	 JR	West)และ	Urban	

Renaissance	Agency	(UR)ทัง้	5	หน่วยงานได้ร่วมกนัก�าหนด

แนวคดิการพฒันาพืน้ที	่การบรหิารจดัการเมอืง	การจดัสรรทีด่นิ	

บทบาทและหน้าที่ของแต่ละองค์กร	 ซึ่งภายหลังโครงการแล้ว

เสร็จก็จะเกิดภาคส่วนใหม่ที่เข้าร่วม	คือ	ภาคเอกชนที่เข้ามา

ใช้ประโยชน์ที่ดิน

	 ส�าหรับกรณีการแก้ปัญหาน�้าท่วมโดยวิธีการจัดรูป

ที่ดินในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้น	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ 

มผีลต่อความส�าเรจ็ของโครงการ	ประกอบด้วย	กรมโยธาธกิาร

และผังเมือง	กรุงเทพมหานคร	การเคหะแห่งชาติ	และส�าหรับ

พื้นที่โครงการในส่วนภูมิภาค	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่	 

ส�านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด	อบจ.	เทศบาล	อบต.	

รวมไปถึงส�านักชลประทานที่ดูแลพื้นที่	

5) การด�าเนินโครงการจนบรรลุผลส�าเร็จสูงสุด  

(Necessity of ultimate completion of LR projects)

	 ผู ้ด�าเนินโครงการจะต้องพยายามด�าเนินการให้

โครงการจดัรปูทีด่นิบรรลผุลส�าเรจ็สงูสดุ	ทัง้ขัน้ตอนการวางผงั

การจัดรูปแปลงที่ดินใหม่	 และขั้นตอนการก่อสร้าง	ทั้งนี้	 เพื่อ

ให้เกิดความตระหนักถึงผลส�าเร็จที่เป็นรูปธรรม	ของโครงการ

จัดรูปที่ดิน	ประสิทธิผลของโครงการซึ่งเจ้าของที่ดินได้รับเพื่อ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนและเพื่อรวบรวมความรู้ 

ในการด�าเนินโครงการจัดรูปที่ดินให้ส�าเร็จอันจะน�ามาซึ่ง 

การยอมรับจากสาธารณะถึงประโยชน์ของการจัดรูปที่ดิน 

เพื่อพัฒนาพื้นที่อย่างแท้จริง
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