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โดย	:	นายทวนทอง		ศริมิงคลวชิย์		ผูอ้�านวยการส�านกัจดัรปูทีดิ่นเพือ่พฒันาพืน้ที่

เปิดประสบการณ์
     งานจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาเมือง

	 กระผมเป็นผู้หนึ่งที่ได้มีโอกาสเริ่มต้นงานจัดรูป
ที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ในประเทศไทย	ตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	๒๕๓๕ 
เป็นต้นมา	 นับจากจุด	 ๆ	 นั้นมาถึงปัจจุบัน	 เวลาผ่านไปถึง	
๒๗	 ปี	 เริ่มต้นจากต�าแหน่งผู้ปฏิบัติงาน	 จนด�ารงต�าแหน่ง 
ผู้อ�านวยการส�านักจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ในปัจจุบัน	
ด้วยความตั้งใจของคณะท�างานที่ต ้องการเห็นองค์กร 
ซึง่มภีารกจิด้านการวางผงัเมอืง	ตามพระราชบญัญตั	ิการผังเมอืง	
พ.ศ.	๒๕๑๘	ได้มกีารพัฒนาเคร่ืองมือหรือมีมาตรการใหม่	ๆ 	
ไว้ใช้เพื่อการพัฒนาเมือง	 ให้สอดคล้องตามผังเมืองที่วางไว	้ 
จึงเกิดเป็นแรงบันดาลใจให้ต้องมีเป้าหมายและปฏิบัติงาน 
อย่างเต็มที่	 เพื่อผลักดันให้เกิดเป็นจริงขึ้นได้ในอนาคต 
ถึงแม้ต้องใช้ระยะเวลาอันยาวนานก็ตาม	 ถือเป็นเรื่องท่ี
ท้าทายอย่างมากในขณะนั้น
	 จากประสบการณ์ที่ผ่านมาทั้งหมด	 จึงอยากน�า 
มาเล่า	 หรือเผยแพร่ให้สมาชิกวารสารของกรมโยธาธิการ
และผังเมือง	 ซึ่งเป็นข้าราชการ	 พนักงานราชการ	 ลูกจ้าง	
หน่วยงานอืน่	หรอืประชาชนทีส่นใจ	ได้รบัทราบความเป็นมา 
เป็นไปตลอดจนแรงบันดาลใจ	 จากประสบการณ์ของ 
ผู้ที่เกี่ยวข้องในงานด้านการพัฒนาเมือง	 ด้วยการจัดรูป

ท่ีดินเพื่อพัฒนาพื้นท่ี	 ภายใต้พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดิน 
เพือ่พฒันาพืน้ที	่พ.ศ.	๒๕๔๗	ซึง่ถอืว่าเป็นหนึง่ในความส�าเรจ็ 
ใน	๓	ทศวรรษทีผ่่านมาของกรมโยธาธกิารและผงัเมอืง	ท�าให้
ประเทศไทยมีเครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพมากขึ้น	 ในการ
พฒันาเมอืง	และอยูภ่ายใต้หลกัการมส่ีวนร่วมของประชาชน	
ตามระบอบประชาธิปไตย
	 ดังนั้น	 ส�านักจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่	 และ
ส�านกังานกองทุนจดัรปูท่ีดินเพือ่พฒันาพืน้ท่ี	ในฐานะทีเ่ป็น
ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงและยาวนานในการปฏิบัติงาน 
การจัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนาพื้นที่ของกรมโยธาธิการและ 
ผังเมือง	 โดยร่วมกับกองเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เปิดพื้นที่
ส�าหรับสื่อสาร	 น�าเสนอแนวคิด	 ผลงาน	 ปัญหา	 อุปสรรค	
แนวทางแก้ไข	และอืน่	ๆ	รวมท้ังเป็นเวทีเปิดใจเล่าประสบการณ์	
ความรู ้สึกส�าหรับผู ้ปฏิบัติงาน	 และผู ้มีส ่วนเกี่ยวข้อง 
เรยีกได้ว่าเป็นการเปิดงาน	 เปิดใจ	 และเปิดประสบการณ	์
ของงานจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่	ตั้งแต่ในอดีต	-	ปัจจุบัน	
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ชดัเจน	เพือ่ให้เป็นคูม่อืก�ากบัการพฒันาพืน้ทีเ่ชงินโยบาย	และเกดิการยอมรับ	ตลอดจนเป็นมาตรฐาน

การให้ข้อมูลของสาธารณูปโภค	สาธารณูปการที่จ�าเป็น	

	 นอกจากนี	้วารสารฉบบันีย้งัน�าเสนอผลการประเมนิคณุธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนนิงาน 

ของหน่วยงานภาครัฐ	 ประจ�าปีงบประมาณ	 ๒๕๖๑	 (ITA)	 ซึ่งส�านักงาน	 ป.ป.ช.	 เป็นผู้ประเมิน 

กรมโยธาธิการและผังเมือง	ที่ได้รับคะแนนสูงสุดเป็นอันดับ	๑

 กองบรรณาธิการ	 ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามอ่านวารสารกรมโยธาธิการและผังเมือง	 

มาโดยตลอด	 หากท่านมีข้อเสนอแนะประการใด	 โปรดแจ้งให้กองบรรณาธิการทราบเพื่อจะได้น�า

แนวทางมาปรับปรุงให้วารสารกรมโยธาธิการและผังเมืองดียิ่งขึ้นต่อไป	

กองบรรณาธิการ

บทบรรณาธิการ
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	 ตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๓๐	 ประเทศไทยในฐานะประเทศหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 ก�าลังก้าวอย่าง
รวดเร็วเข้าสู่ยุคในการเป็นประเทศอุตสาหกรรม	 แต่ในความเป็นจริงแล้วขณะน้ันประเทศไทยก�าลังเผชิญสิ่งที่เลวร้าย 
ท้ังสองด้านคอื	การเป็นประเทศพฒันาทางอตุสาหกรรมทีส่่งผลกระทบทางด้านมลพษิสิง่แวดล้อม	และปัญหาเมอืงทีน่บัวนั 

เลวร ้ายลง	 เช ่น	 ป ัญหา
มลภาวะทางอากาศ	 และ 
น�้าเสียจากภาคอุตสาหกรรม	
ปัญหาการจราจรในเมือง	
ปัญหาแหล่งเสื่อมโทรมใน
เขตเมือง	 ปัญหาการอพยพ
ย้ายถิ่นของประชากรจาก
ชนบทสู ่ เมืองในอัตราสู ง 
เป็นต้น		ประจวบกับในเวลา 
เ ดี ย ว กั น ที่ ไ ด ้ เ ริ่ ม มี ก า ร
ประกาศใช้พระราชบัญญัติ
การผงัเมอืง	พ.ศ.	๒๕๑๘	บงัคบั
เป ็นกฎกระทรวงผังเมือง
รวมในบางพ้ืนที่แล้ว	 แต่ยัง
ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ 

ในการควบคมุและพฒันาเมอืง	และการใช้ประโยชน์ทีด่นิ	ผลทีต่ามมาคอื	พืน้ทีเ่มอืงโดยเฉพาะเมอืงใหญ่	ๆ 	ทีเ่ป็นมหานคร
อย่างกรุงเทพ	 ฯ	 ที่เรียกได้ว่าเป็นเมืองเอกนครดั้งเดิมและเป็นเมืองที่จัดว่ามีความเป็นเมืองสูงเมืองหนึ่งของโลกตาม 
นิยามทางประชากรศาสตร์ต้องเผชิญกับปัญหาเมืองมากมายตามที่กล่าวแล้ว
	 ส�านกัผงัเมอืง	กระทรวงมหาดไทย	(ชือ่เดมิ	ซ่ึงต่อมาได้เปลีย่นเป็นกรมการผงัเมือง	และได้รวมกบักรมโยธาธกิาร 
ในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๔๕	 เป็นกรมโยธาธิการและผังเมือง	 ในปัจจุบัน)	 ผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ที่แสวงหาความร่วมมือในระดับ
นานาชาติ	 เพื่อการวิจัย	 การท�าโครงการน�าร่อง	 การท�างานร่วมกัน	 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพ่ือหาวิธีที่เหมาะสม 
ในการจัดการกระบวนการวางผังเมืองไทย	 การจัดการปัญหาการน�าผังเมืองสู่การปฏิบัติจริง	 รวมทั้งการพัฒนารูปแบบ
การพัฒนาเมืองแบบไทย	 ในที่สุดได้เลือกประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศตัวอย่างในการสร้างความร่วมมือเพื่อพัฒนางาน
วางผังเมืองและพัฒนาเมืองของประเทศไทย	 โดยผ่านองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่นหรือไจก้า	 (JICA)	 
ดังนั้นโครงการความร่วมมือด้านการวางผังเมือง	 และการพัฒนาเมืองระหว่างประเทศไทยและประเทศญ่ีปุ่นจึงเริ่มขึ้น 
อย่างจริงจังตั้งแต่ปี	พ.ศ.	๒๕๓๐	เป็นต้นมา

ความเป็นมาของการน�าวิธีการจัดรูปที่ดินมาใช้ในประเทศไทย
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	 กรมโยธาธิการและผังเมืองพยายามค้นหาวิธีการพัฒนาเมืองที่เหมาะสม	 ในที่สุดพบว่าวิธีการจัดรูปที่ดิน 
เป็นวิธีที่ได้รับความนิยม	เป็นที่ยอมรับในประเทศญี่ปุ่น	เหมาะสมที่จะน�ามาใช้และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเมืองมาก
ทีส่ดุ	โดยได้รบัการสนบัสนนุอย่างต่อเนือ่งจากองค์การความร่วมมอืระหว่างประเทศแห่งประเทศญีปุ่น่	JICA	ซึง่ประเทศไทย 
ได้พยายามน�าวิธีการจัดรูปที่ดินของประเทศญี่ปุ่นมาปรับใช้ให้เป็นการพัฒนาเมืองที่เป็นรูปแบบของประเทศไทยเอง
	 การพัฒนางานจัดรูปที่ดินของประเทศไทยแบ่งออกเป็น	๔	ช่วงเวลา	คือ	
	 ช่วงแรก	เป็นการเริม่ต้นน�าวธิกีารจดัทีด่นิมาสูป่ระเทศไทย	จากปี	พ.ศ.	๒๕๓๐	ถงึ	ปี	พ.ศ.	๒๕๓๕	โดยคณะรฐัมนตร ี
ได้มมีตอินมุตัใิห้ส�านกัผงัเมอืง	กระทรวงมหาดไทย	ขณะนัน้เป็นองค์กรทีร่บัผดิชอบการพฒันาเมอืงด้วยวธิกีารจดัรปูทีด่นิ	
	 ช่วงที่	 ๒	 เป็นช่วงการสร้างระบบกฎหมายการจัดรูปที่ดินส�าหรับการพัฒนาเมือง	 จากปี	 พ.ศ.	 ๒๕๓๕	 ถึง	 ปี 
พ.ศ.	๒๕๔๗	ซึ่งกฎหมายจัดรูปที่ดินประกาศใช้	
	 ช่วงที่	๓	เป็นช่วงของการด�าเนินการโครงการจัดรูปที่ดิน	๘	โครงการ	จากปี	พ.ศ.	๒๕๔๗	ถึง	ปี	พ.ศ.	๒๕๕๕
	 ช่วงท่ี	 ๔	 เริ่มต้นจากปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๖	 เป็นช่วงของการเผยแพร่งานจัดรูปที่ดินไปทั่วประเทศ	 โดยในสิ้นเดือน
พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๕๕๖	โครงการจัดรูปที่ดิน	๑๐	โครงการจะได้รับการอนุมัติ		
	 ปัจจุบัน	๒๕๖๒	ในประเทศไทย	มีโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่	เกิดขึ้นแล้ว	๕๐	โครงการ	

	 ล�าดบัเหตกุารณ์ของงานผงัเมอืง	และงานพฒันาเมอืง 
ของประเทศไทยภายใต้ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลญี่ปุ่น	
และรัฐบาลไทยมีดังนี้

	 ตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๓๐	 ประเทศไทยในฐานะประเทศหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 ก�าลังก้าวอย่าง
รวดเร็วเข้าสู่ยุคในการเป็นประเทศอุตสาหกรรม	 แต่ในความเป็นจริงแล้วขณะนั้นประเทศไทยก�าลังเผชิญสิ่งที่เลวร้าย 
ทัง้สองด้านคอื	การเป็นประเทศพฒันาทางอตุสาหกรรมทีส่่งผลกระทบทางด้านมลพษิสิง่แวดล้อม	และปัญหาเมอืงทีน่บัวนั 

เลวร ้ายลง	 เช ่น	 ป ัญหา
มลภาวะทางอากาศ	 และ 
น�้าเสียจากภาคอุตสาหกรรม	
ปัญหาการจราจรในเมือง	
ปัญหาแหล่งเสื่อมโทรมใน
เขตเมือง	 ปัญหาการอพยพ
ย้ายถิ่นของประชากรจาก
ชนบทสู ่ เมืองในอัตราสู ง 
เป็นต้น		ประจวบกับในเวลา 
เ ดี ย ว กั น ที่ ไ ด ้ เ ริ่ ม มี ก า ร
ประกาศใช้พระราชบัญญัติ
การผงัเมอืง	พ.ศ.	๒๕๑๘	บงัคบั
เป ็นกฎกระทรวงผังเมือง
รวมในบางพื้นที่แล้ว	 แต่ยัง
ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ 

ในการควบคมุและพฒันาเมอืง	และการใช้ประโยชน์ทีด่นิ	ผลทีต่ามมาคอื	พืน้ทีเ่มอืงโดยเฉพาะเมอืงใหญ่	ๆ 	ทีเ่ป็นมหานคร
อย่างกรุงเทพ	 ฯ	 ที่เรียกได้ว่าเป็นเมืองเอกนครดั้งเดิมและเป็นเมืองที่จัดว่ามีความเป็นเมืองสูงเมืองหนึ่งของโลกตาม 
นิยามทางประชากรศาสตร์ต้องเผชิญกับปัญหาเมืองมากมายตามที่กล่าวแล้ว
	 ส�านักผงัเมือง	กระทรวงมหาดไทย	(ชือ่เดมิ	ซ่ึงต่อมาได้เปลีย่นเป็นกรมการผงัเมอืง	และได้รวมกับกรมโยธาธกิาร 
ในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๔๕	 เป็นกรมโยธาธิการและผังเมือง	 ในปัจจุบัน)	 ผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ที่แสวงหาความร่วมมือในระดับ
นานาชาติ	 เพ่ือการวิจัย	 การท�าโครงการน�าร่อง	 การท�างานร่วมกัน	 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อหาวิธีที่เหมาะสม 
ในการจัดการกระบวนการวางผังเมืองไทย	 การจัดการปัญหาการน�าผังเมืองสู่การปฏิบัติจริง	 รวมทั้งการพัฒนารูปแบบ
การพัฒนาเมืองแบบไทย	 ในที่สุดได้เลือกประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศตัวอย่างในการสร้างความร่วมมือเพื่อพัฒนางาน
วางผังเมืองและพัฒนาเมืองของประเทศไทย	 โดยผ่านองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่นหรือไจก้า	 (JICA)	 
ดังนั้นโครงการความร่วมมือด้านการวางผังเมือง	 และการพัฒนาเมืองระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นจึงเริ่มขึ้น 
อย่างจริงจังตั้งแต่ปี	พ.ศ.	๒๕๓๐	เป็นต้นมา

ความเป็นมาของการน�าวิธีการจัดรูปที่ดินมาใช้ในประเทศไทย
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ช่วงแรก

พ.ศ.	๒๕๓๐	 	 	 ความร่วมมือทางเทคนิคของรัฐบาลญี่ปุ่นภายใต้โครงการ	การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี		เพื่อการวาง 
	 	 	 	 ผังเมือง
พ.ศ.	๒๕๓๓	-	๒๕๓๕		การเผยแพร่ความรู้ด้านวิธีการจัดรูปที่ดินทั่วประเทศ
พ.ศ.		๒๕๓๕		 	 	 คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ส�านักผังเมือง	 กระทรวงมหาดไทย	 เป็นหน่วยงานหลักในการน�าวิธีการ 
	 	 	 	 จัดรูปที่ดินไปใช้

ช่วงที่สอง

พ.ศ.	๒๕๓๕	-	๒๕๓๖	การศึกษาของไจก้า	(JICA)	เรื่องการประยุกต์ใช้วิธีการจัดรูปที่ดินในการพัฒนาเมือง
พ.ศ.	๒๕๓๗		 	 	 โครงการน�าร่องการจัดรูปที่ดินเปิดตัวเป็นครั้งแรก	คือ	โครงการถนนพระราม	๙
พ.ศ.	๒๕๓๘	 	 	 รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยอนุมัติร่างกฎหมายจัดรูปที่ดินเพื่อน�าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
พ.ศ.	๒๕๔๒	-	๒๕๔๘		โครงการพัฒนาวิธีการพัฒนาเมือง	(DMUD	-	Project)	เริ่มต้นด�าเนินการ
พ.ศ.	๒๕๔๓	 	 	 คณะรัฐมนตรีอนุมัติร่างกฎหมายการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
พ.ศ.	๒๕๔๓	-	๒๕๔๔	 โครงการน�าร่องการจดัรปูทีดิ่นเกิดขึน้ในจังหวัดล�าปาง	จังหวัดพษิณโุลก	จังหวัดสมทุรปราการ	และ 
	 	 	 	 จังหวัดยะลา	ภายใต้โครงการ	DMUD
พ.ศ.		๒๕๔๗	 	 	 พระราชบัญญัติการจัดรูปที่ดิน	ประกาศใช้เมื่อวันที่	๒๗	ธันวาคม	พ.ศ.		๒๕๔๗

ช่วงที่สาม

พ.ศ.	๒๕๔๘	-	๒๕๕๒	 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดรูปที่ดิน
พ.ศ.	๒๕๕๒	-	๒๕๕๖	 โครงการสู่ความยั่งยืนและการเผยแพร่ความรู้ระบบการจัดรูปที่ดิน	 พร้อมการอนุมัติโครงการ 
	 	 	 	 น�าร่อง		๑๐		โครงการ

ช่วงที่สี่

พ.ศ.	๒๕๕๖	-	ปัจจุบัน	โครงการในการด�าเนินการจัดรูปที่ดินเต็มรูปแบบ	(ถึงปี	พ.ศ.	๒๕๖๒	มี	๕๐	โครงการ)
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	 ๑.		 การศึกษาขององค์การไจก้า	(JICA)	มีล�าดับดังนี้	
	 	 (๑)		 โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นเริ่มต้นขึ้นจากคณะผู้เชี่ยวชาญไจก้า 
จากญี่ปุ่น	 มาศึกษาวิจัยในโครงการ	 “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการวางผังเมือง”	 โดยมีผลงานที่ผลิตออกมาเป็นคู่มือ
การวางผังเมือง	๘	ฉบับ	ในปี	พ.ศ.	๒๕๓๐
	 จากนัน้คณะท�างานฝ่ายไทยและผูเ้ชีย่วชาญไจก้าได้ร่วมกันท�างานในโครงการความร่วมมอืต่าง	ๆ 	อย่างต่อเนือ่งตลอดมา 
และมีผลงานที่ผลิตออกมา	คือ	คู่มือทางวิชาการ	เอกสารอ้างอิงต่าง	ๆ	ทางด้านการวางผังเมืองและการพัฒนาเมือง
	 	 (๒)		 การศึกษาการประยุกต์ใช้วิธีการจัดรูปที่ดินภายใต้การพัฒนาเมืองระดับชาติ	 ในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๓๗ 
โดยการอนุมัติให้ใช้วิธีการจัดรูปที่ดินในประเทศไทยในโครงการน�าร่องบริเวณถนนพระราม	๙	 เพื่อให้การศึกษาดังกล่าว	
น�าไปสู่ขั้นการเตรียมการจัดรูปที่ดินจริง
	 ๒.		 ผู้เชี่ยวชาญไจก้า	(JICA)
	 จากปี	 พ.ศ.	 ๒๕๓๐	 ถึง	 ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 มีผู้เชี่ยวชาญไจก้า	 ๖	 คน	 มาร่วมท�างานกับคณะท�างานฝ่ายไทย 
(Counterparts)	 ในการผลิตสื่อการเรียนการอบรม	 เอกสารทางวิชาการ	 และสร้างแบบจ�าลอง	 และแนวความคิดที่จะ
พัฒนาความเป็นตัวของตัวเองในการพัฒนาเมืองตามแบบของไทย	

ความร่วมมือจากประเทศญี่ปุ่นกับการน�าวิธีการจัดรูปที่ดินมาใช้ในประเทศไทย

ช่วงแรก

พ.ศ.	๒๕๓๐	 	 	 ความร่วมมือทางเทคนิคของรัฐบาลญี่ปุ่นภายใต้โครงการ	การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี		เพื่อการวาง 
	 	 	 	 ผังเมือง
พ.ศ.	๒๕๓๓	-	๒๕๓๕		การเผยแพร่ความรู้ด้านวิธีการจัดรูปที่ดินทั่วประเทศ
พ.ศ.		๒๕๓๕		 	 	 คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ส�านักผังเมือง	 กระทรวงมหาดไทย	 เป็นหน่วยงานหลักในการน�าวิธีการ 
	 	 	 	 จัดรูปที่ดินไปใช้

ช่วงที่สอง

พ.ศ.	๒๕๓๕	-	๒๕๓๖	การศึกษาของไจก้า	(JICA)	เรื่องการประยุกต์ใช้วิธีการจัดรูปที่ดินในการพัฒนาเมือง
พ.ศ.	๒๕๓๗		 	 	 โครงการน�าร่องการจัดรูปที่ดินเปิดตัวเป็นครั้งแรก	คือ	โครงการถนนพระราม	๙
พ.ศ.	๒๕๓๘	 	 	 รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยอนุมัติร่างกฎหมายจัดรูปที่ดินเพื่อน�าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
พ.ศ.	๒๕๔๒	-	๒๕๔๘		โครงการพัฒนาวิธีการพัฒนาเมือง	(DMUD	-	Project)	เริ่มต้นด�าเนินการ
พ.ศ.	๒๕๔๓	 	 	 คณะรัฐมนตรีอนุมัติร่างกฎหมายการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
พ.ศ.	๒๕๔๓	-	๒๕๔๔	 โครงการน�าร่องการจัดรปูทีดิ่นเกิดขึน้ในจังหวัดล�าปาง	จงัหวดัพษิณโุลก	จงัหวดัสมทุรปราการ	และ 
	 	 	 	 จังหวัดยะลา	ภายใต้โครงการ	DMUD
พ.ศ.		๒๕๔๗	 	 	 พระราชบัญญัติการจัดรูปที่ดิน	ประกาศใช้เมื่อวันที่	๒๗	ธันวาคม	พ.ศ.		๒๕๔๗

ช่วงที่สาม

พ.ศ.	๒๕๔๘	-	๒๕๕๒	 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดรูปที่ดิน
พ.ศ.	๒๕๕๒	-	๒๕๕๖	 โครงการสู่ความยั่งยืนและการเผยแพร่ความรู้ระบบการจัดรูปที่ดิน	 พร้อมการอนุมัติโครงการ 
	 	 	 	 น�าร่อง		๑๐		โครงการ

ช่วงที่สี่

พ.ศ.	๒๕๕๖	-	ปัจจุบัน	โครงการในการด�าเนินการจัดรูปที่ดินเต็มรูปแบบ	(ถึงปี	พ.ศ.	๒๕๖๒	มี	๕๐	โครงการ)
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	 ๓.		 โครงการไจก้า	(JICA)
	 ตามที่ได้กล่าวแล้วว่าความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลญี่ปุ่นด้านการผังเมืองและการพัฒนาเมือง 
ผ่านองค์การไจก้า	 และกรมการผังเมืองได้ด�าเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่	 ปี	 พ.ศ.	๒๕๓๐	 เรื่อยมานั้น	 และมีผลงานเป็น
เอกสารทางวชิาการ	และเอกสารอ้างอิง	ในรปูแบบต่างๆ	เรือ่ยมา	จนหนึง่ปีก่อนปี	พ.ศ.	๒๕๔๒	มกีารเตรยีมการเพือ่ด�าเนนิ
โครงการใหญ่ระยะยาวที่ไม่เคยมีมาก่อน	โดยให้กรมการผังเมือง	เป็นหน่วยงานหลัก	ร่วมกับองค์กรพันธมิตรที่ด�าเนินงาน
ด้านการวางผงัและการพฒันาเมอืงคอื	ส�านกัผังเมอืง	กรงุเทพมหานคร	และการเคหะแห่งชาต	ิร่วมกนัด�าเนนิงานโครงการ
ภายใต้ชื่อ “โครงการพัฒนาวิธีการพัฒนาเมือง หรือ DMUD Project” โดยการสนับสนุนจากรัฐบาลประเทศญี่ปุ่นผ่าน
องค์การไจก้า
	 โครงการพฒันาวธิกีารพัฒนาเมือง	หรือ	DMUD	–	Project	เปน็โครงการความรว่มมอืระยะยาวถงึ	๖	ปี	ระหว่าง
รัฐบาลไทยและรฐับาลญีปุ่น่	ทีม่คีวามพยามยามพัฒนาเทคนิคทางผงัเมอืงและการพัฒนาเมอืงในประเทศไทย	โดยโครงการ	
DMUD	นี้มีวัตถุประสงค์ที่ส�าคัญ	๔	ประการ	คือ	
	 ประการที่หนึ่ง	 ต้องการวิจัยวิธีการพัฒนาเมืองที่เหมาะสมกับเทคโนโลยี	 และบริบททางเศรษฐกิจ	 สังคม 
ของการพัฒนาเมืองในประเทศไทย	
	 ประการที่สอง ต้องการถ่ายโอนเทคโนโลยีโดยผ่านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายใต้หลักสูตรการฝึกอบรม 
ด้านการผงัเมอืง	และการพฒันาเมืองแก่บคุลากรของกรมการผงัเมอืง	องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง
กับการผังเมืองและการพัฒนาเมืองในวงกว้างทั่วประเทศ	
	 ประการที่สาม	ต้องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านผังเมืองกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและนานาชาติ	
	 ประการที่สี	่ต้องการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านน้ีในภูมิภาคอาเซียน	 โดยมีวิธี
การด�าเนินโครงการที่ส�าคัญ	๓	ส่วน	คือ	
	 ส่วนแรก	 ได้แก่	 การก�าหนดโครงการน�าร่องเพื่อการพัฒนาเมือง	 ในแต่ละภูมิภาคในระยะแรก	 ได้แก่	 ๔	 พื้นที่ 
คือ	พิษณุโลก	สมุทรปราการ	ขอนแก่น	และนราธิวาส	
	 ส่วนที่สอง	 ศึกษารูปแบบการพัฒนาเมืองในประเทศไทย	 ซึ่งพบว่ามี	 ๓	 รูปแบบ	 คือ	 การพัฒนาโดยภาครัฐ 
การพัฒนาโดยภาคเอกชน	และการพัฒนาร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน	
	 ส่วนที่สาม	คือ	การถ่ายโอนความรู้เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	โดยผ่านการศึกษาฝึกอบรมในหลักสูตรการ
วางผังเมืองและการพัฒนาเมือง	๓	ระดับ	คือ	ระดับต้น	ระดับกลาง	และระดับสูง	จากการศึกษาในโครงการพบว่าวิธีที่ 
เหมาะสมในการพัฒนาเมืองให้เป็นแบบไทย	 คือ	 รูปแบบการพัฒนาร่วมกันระหว่างภาครัฐ	 และภาคเอกชนเป็นวิธีที่
ให้ประโยชน์สูงสุด	 ซึ่งประเทศไทยต้องเรียนรู้ประสบการณ์	 และบทเรียนจากโครงการพัฒนาเมืองแบบการจัดรูปที่ดิน 
ของประเทศญี่ปุ่น	เพื่อประยุกต์ให้เป็นวิธีการจัดรูปที่ดินที่เหมาะสมกับประเทศไทย	นอกจากนี้โครงการ	DMUD	ยังได้รับ 
การส่งเสริมสนับสนุนจากองค์การความร่วมมือของรัฐบาลญี่ปุ่นไจก้า	 ในรูปของอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีต่าง	 ๆ	 เช่น	 
เครือ่งคอมพวิเตอร์	โปรแกรมคอมพวิเตอร์	รวมทัง้การสนบัสนนุให้สร้างโครงการน�าร่องด้วยวธิกีารจดัรปูทีด่นิในทกุจงัหวดั
ด้วยแนวความคิดหนึ่งจังหวัด	หนึ่งโครงการจัดรูปที่ดิน	และสนับสนุนการฝึกอบรมแก่บุคลากรไทยให้ไปอบรมในประเทศ
ญี่ปุ่นด้วย	 รวมทั้งได้จัดให้มีการสัมมนานานาชาติ	 ในกลุ่มประเทศอาเซียนในหัวข้อ “การส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาเมืองเพื่อความเป็นเมืองน่าอยู่” ในเดือนกุมภาพันธ์	ปี	พ.ศ.	๒๕๔๕
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	 จากผลการประเมินโครงการ	 DMUD	 แสดงให้เห็นถึงความส�าเร็จของโครงการในการช่วยส่งเสริมการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ในด้านการวางผังเมืองและการพัฒนาเมืองของประเทศไทยอย่างกว้างขวาง	 รวมทั้งโครงการน�าร่อง 
การจัดรูปที่ดินก็มีความก้าวหน้าอย่างมากในพื้นที่ต่าง	 ๆ	 จนเป็นพื้นฐานในการน�าผังเมืองไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังได้
ด้วยวิธีการจัดรูปที่ดิน	จากความส�าเร็จของโครงการดังกล่าวที่สามารถพัฒนาต่อไปได้ด้วยตัวเองอย่างยั่งยืน	รัฐบาลญี่ปุ่น
โดยไจก้าจึงตัดสินใจขยายความร่วมมือสนับสนุนรัฐบาลไทยต่อ	ในการพัฒนาเมืองด้วยวิธีการจัดรูปที่ดิน	ภายใต้โครงการ
ใหม่ชื่อ	“โครงการสนับสนุนส่งเสริมการจัดรูปที่ดิน” เพื่อสนับสนุนวิธีการจัดรูปที่ดินแบบภาครัฐร่วมมือกับภาคเอกชน 
ในประเทศไทยต่อจากโครงการ	DMUD	ในเดือนพฤศจิกายน	ปี	พ.ศ.	๒๕๔๘	ถึง	ปี	พ.ศ.	๒๕๕๒	ประกอบกับในปี	พ.ศ.	
๒๕๔๗	พระราชบญัญตัจิดัรปูทีด่นิเพือ่พฒันาพืน้ที	่มกีารประกาศให้มผีลบงัคบัใช้	และในช่วงเวลาดงักล่าวมกีารรวมองค์กร
ภายในรัฐบาลและกรมการผังเมืองได้รวมกับกรมโยธาธิการ	 เป็นกรมโยธาธิการและผังเมือง	 โครงการสนับสนุนส่งเสริม 
การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่นี้มีวัตถุประสงค์หลักที่ส�าคัญ	คือ	
	 ประการแรก	 เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพของกรมโยธาธิการและผังเมืองในส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นในการก�าหนดมาตรฐานและกระบวนการจัดรูปที่ดิน	
	 ประการที่สอง	เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพขององค์กรดังกล่าวในการจัดเตรียมแผนแม่บทในการจัดรูปที่ดิน	
	 ประการสุดท้าย	 การเผยแพร่ความรู้ด้านการจัดรูปที่ดินสู่ภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 และองค์กรที่เกี่ยวข้อง	 ผลของ 
การด�าเนินการตามโครงการดังกล่าวตามวัตถุประสงค์และกิจกรรมต่าง	ๆ	ได้แสดงให้เห็นถึงความส�าเร็จ
	 ๑.	 กฎกระทรวงและระเบียบที่จ�าเป็นต่อการด�าเนินการจัดรูปที่ดิน	๑๘	ฉบับ	มีการประกาศใช้	
	 ๒.	 แผนแม่บทโครงการจัดรูปที่ดิน	๖๕	โครงการได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัด
	 ๓.	 ส�านักงานจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ได้จัดท�าผังร่างผังการจัดรูปแปลงที่ดินใหม่	๔	โครงการ	
	 ๔.	 โครงการจัดรูปที่ดิน	๕	โครงการ	ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัด
	 โครงการจัดรูปที่ดินที่มีการด�าเนินการอย่างเต็มรูปแบบเริ่มด�าเนินการต่อจากโครงการสนับสนุนส่งเสริม 
การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่	ซึ่งได้สิ้นสุดลงนับเป็นโครงการที่สาม	ภายใต้ชื่อโครงการ “ความยั่งยืนและการเผยแพร่	
ระบบการจดัรปูทีด่นิ”	 โดยได้ด�าเนนิการต่อเนือ่ง	 จากโครงการเดิมทีย่งัไม่เสรจ็สมบรูณ์ให้เสรจ็สมบรูณ์	 โดยโครงการนีม้ี
วัตถุประสงค์ที่ส�าคัญ	 คือ	 การสนับสนุนการเพิ่มการเรียนรู้ทางเทคนิคในการด�าเนินการจัดรูปที่ดิน	 การพัฒนาระบบ
การจัดรูปที่ดิน	 โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	 การเผยแพร่ความรู้ในการจัดรูปที่ดิน 
แก่สาธารณะ	และจากการประเมนิผลโครงการครัง้ล่าสดุเมือ่วนัที	่๒๖	พฤศจกิายน	พ.ศ.	๒๕๕๖	ชีใ้ห้เหน็ว่าการจดัรปูทีด่นิ
ในประเทศไทยทีไ่ด้ด�าเนนิการมานัน้ได้ด�าเนนิการมาถกูทางแล้ว	จ�านวนโครงการจดัรปูทีด่นิทีไ่ด้รบัการอนมุตัเิพิม่ขึน้จาก 
๕	โครงการเป็น	๑๐	โครงการตั้งแต่เดือนตุลาคม	๒๕๕๖	จนถึงปัจจุบันจังหวัด	๕๐	โครงการ	ใน	๔๕	จังหวัด	และจังหวัด
ได้จัดท�าแผนแม่บทและพื้นที่เป้าหมายการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ของจังหวัด	ครบทุกจังหวัด	โดยผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการจดัรปูทีด่นิเพือ่พฒันาพืน้ทีใ่นส่วนกลางทกุจงัหวดั	นัน่คอืโครงการจดัรปูทีด่นิภายใต้ความร่วมมือระหว่าง
ไทย-ญี่ปุ่น	นี้ถือว่าประสบความส�าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้			

	 ๓.		 โครงการไจก้า	(JICA)
	 ตามที่ได้กล่าวแล้วว่าความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลญี่ปุ่นด้านการผังเมืองและการพัฒนาเมือง 
ผ่านองค์การไจก้า	 และกรมการผังเมืองได้ด�าเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่	 ปี	 พ.ศ.	๒๕๓๐	 เรื่อยมานั้น	 และมีผลงานเป็น
เอกสารทางวชิาการ	และเอกสารอ้างองิ	ในรปูแบบต่างๆ	เรือ่ยมา	จนหนึง่ปีก่อนปี	พ.ศ.	๒๕๔๒	มีการเตรยีมการเพือ่ด�าเนนิ
โครงการใหญ่ระยะยาวที่ไม่เคยมีมาก่อน	โดยให้กรมการผังเมือง	เป็นหน่วยงานหลัก	ร่วมกับองค์กรพันธมิตรที่ด�าเนินงาน
ด้านการวางผงัและการพฒันาเมอืงคอื	ส�านกัผงัเมอืง	กรงุเทพมหานคร	และการเคหะแห่งชาต	ิร่วมกนัด�าเนนิงานโครงการ
ภายใต้ชื่อ “โครงการพัฒนาวิธีการพัฒนาเมือง หรือ DMUD Project” โดยการสนับสนุนจากรัฐบาลประเทศญี่ปุ่นผ่าน
องค์การไจก้า
	 โครงการพฒันาวธิกีารพัฒนาเมือง	หรือ	DMUD	–	Project	เปน็โครงการความรว่มมอืระยะยาวถงึ	๖	ปี	ระหว่าง
รฐับาลไทยและรฐับาลญีปุ่น่	ทีม่คีวามพยามยามพัฒนาเทคนิคทางผงัเมอืงและการพฒันาเมอืงในประเทศไทย	โดยโครงการ	
DMUD	นี้มีวัตถุประสงค์ที่ส�าคัญ	๔	ประการ	คือ	
	 ประการท่ีหนึ่ง	 ต้องการวิจัยวิธีการพัฒนาเมืองที่เหมาะสมกับเทคโนโลยี	 และบริบททางเศรษฐกิจ	 สังคม 
ของการพัฒนาเมืองในประเทศไทย	
	 ประการที่สอง ต้องการถ่ายโอนเทคโนโลยีโดยผ่านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายใต้หลักสูตรการฝึกอบรม 
ด้านการผงัเมอืง	และการพฒันาเมอืงแก่บคุลากรของกรมการผงัเมอืง	องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง
กับการผังเมืองและการพัฒนาเมืองในวงกว้างทั่วประเทศ	
	 ประการที่สาม	ต้องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านผังเมืองกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและนานาชาติ	
	 ประการท่ีส่ี	ต้องการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านนี้ในภูมิภาคอาเซียน	 โดยมีวิธี
การด�าเนินโครงการที่ส�าคัญ	๓	ส่วน	คือ	
	 ส่วนแรก	 ได้แก่	 การก�าหนดโครงการน�าร่องเพื่อการพัฒนาเมือง	 ในแต่ละภูมิภาคในระยะแรก	 ได้แก่	 ๔	 พื้นที่ 
คือ	พิษณุโลก	สมุทรปราการ	ขอนแก่น	และนราธิวาส	
	 ส่วนที่สอง	 ศึกษารูปแบบการพัฒนาเมืองในประเทศไทย	 ซึ่งพบว่ามี	 ๓	 รูปแบบ	 คือ	 การพัฒนาโดยภาครัฐ 
การพัฒนาโดยภาคเอกชน	และการพัฒนาร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน	
	 ส่วนที่สาม	คือ	การถ่ายโอนความรู้เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	โดยผ่านการศึกษาฝึกอบรมในหลักสูตรการ
วางผังเมืองและการพัฒนาเมือง	๓	ระดับ	คือ	ระดับต้น	ระดับกลาง	และระดับสูง	จากการศึกษาในโครงการพบว่าวิธีที่ 
เหมาะสมในการพัฒนาเมืองให้เป็นแบบไทย	 คือ	 รูปแบบการพัฒนาร่วมกันระหว่างภาครัฐ	 และภาคเอกชนเป็นวิธีที่
ให้ประโยชน์สูงสุด	 ซึ่งประเทศไทยต้องเรียนรู้ประสบการณ์	 และบทเรียนจากโครงการพัฒนาเมืองแบบการจัดรูปท่ีดิน 
ของประเทศญี่ปุ่น	เพื่อประยุกต์ให้เป็นวิธีการจัดรูปที่ดินที่เหมาะสมกับประเทศไทย	นอกจากนี้โครงการ	DMUD	ยังได้รับ 
การส่งเสริมสนับสนุนจากองค์การความร่วมมือของรัฐบาลญี่ปุ่นไจก้า	 ในรูปของอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีต่าง	 ๆ	 เช่น	 
เครือ่งคอมพวิเตอร์	โปรแกรมคอมพวิเตอร์	รวมทัง้การสนบัสนนุให้สร้างโครงการน�าร่องด้วยวธิกีารจดัรปูทีด่นิในทกุจงัหวดั
ด้วยแนวความคิดหนึ่งจังหวัด	หนึ่งโครงการจัดรูปที่ดิน	และสนับสนุนการฝึกอบรมแก่บุคลากรไทยให้ไปอบรมในประเทศ
ญี่ปุ่นด้วย	 รวมทั้งได้จัดให้มีการสัมมนานานาชาติ	 ในกลุ่มประเทศอาเซียนในหัวข้อ “การส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาเมืองเพื่อความเป็นเมืองน่าอยู่” ในเดือนกุมภาพันธ์	ปี	พ.ศ.	๒๕๔๕
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โดย	:	นางพจนย์ี	ขจรปรดีานนท์		ผูอ้�านวยการส�านกัผงัเมอืงรวม

 แนวทางการวางผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน (ระดับอำาเภอ) : 

กรณีศึกษาเมืองดอร์ทมุนด์สหพันธ์ สาธารณรัฐเยอรมนี (Dortmund, Germany)

1การบริหารเชิงกลยุทธ์ส่วนท้องถิ่น	(Strandortpolitic)		https://thaipublica.org
2Germany	-	Plapning	Systems	www.special	-	eu.org

	 ในปีงบประมาณ	๒๕๖๑	กรมโยธาธิการและผังเมืองได้มีนโยบายการวางผังเมืองรวมเมือง	ชุมชน	ให้ครอบคลุม
พื้นที่อ�าเภอ	 เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การวางผังเมืองและพัฒนาเมืองในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่	 ๑๒	 โดยมีเป้าหมายพัฒนาความเชื่อมโยงศูนย์กลางเมืองระดับต่าง	 ๆ	 ในพื้นที่อ�าเภอ	 ก�าหนดต�าแหน่งส�าหรับ 
รวมกลุม่กิจกรรมการอยูอ่าศยั	การประกอบอาชพี	และสาธารณูปโภคสาธารณูปการ	เพ่ือให้เมืองเกดิสมดลุของระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน	 สนับสนุนต่อยุทธศาสตร์เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน	 รวมถึงเป็นการวางผังที่สร้างการเติบโตที่เป็นมิตร 
ต่อสิง่แวดล้อม	พฒันาคณุภาพชวีติ	ลดความเหลือ่มล�า้ด้านเศรษฐกจิ	และสงัคม	ของประชากรในเขตเมอืง	ขอบเมอืง	และ
พืน้ทีช่นบท	ดงันัน้ในบทความนีจ้งึเสนอการศกึษากรณตีวัอย่างและหลกัคดิการวางผงัเมอืงของต่างประเทศ	ซึง่เป็นส่วนหนึง่ 
ของผลงานเรื่อง	“แนวทางวางผังเมืองรวมเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค	เมือง	และพื้นที่เศรษฐกิจ”	โดยเลือก 
กรณีตัวอย่าง	 เมืองดอร์ทมุนด์	 ที่เป็น	 ๑	 ใน	 ๑๐	 เมืองขนาดใหญ่ของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี	 และเป็นเมืองที่ใช ้
การวางผงัเชงิยุทธศาสตร์ในการปรบัโครงสร้างของเมอืงจนประสบความส�าเรจ็	โดยน�าบางส่วนของกรณศีกึษามาประมวล	
และเสนอแนวทางการวางผังระดับอ�าเภอของประเทศไทยเพื่อปรับปรุงให้มีคุณภาพตามแนวทางการผังเมืองที่เป็นสากล

๑.	ระบบผังเมืองของประเทศเยอรมนี
	 การผงัเมอืงของประเทศเยอรมน	ีนบัเป็นต้นแบบทีส่�าคัญประเทศหน่ึงทีใ่ช้การผงัเมอืงเป็นเครือ่งมอืในการพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ	 นอกจากนี้	 การผังเมืองของประเทศเยอรมนีนับเป็นตัวอย่างการเชื่อมโยงผังพัฒนาเชิง
พ้ืนทีจ่ากระดับภาคสู่ระดบัเมอืงและระดบัท้องถิน่ทีห่ลายประเทศใช้เป็นมาตรฐานในปัจจบุนั	สหพนัธ์สาธารณรฐัเยอรมนี	
(Bundeslände)	มีพื้นที่	๓๕๗,๐๒๑	ตารางกิโลเมตร	หรือมีขนาดประมาณร้อยละ	๗๐	ของประเทศไทย	ตั้งอยู่ตอนกลาง
ของทวีปยุโรประหว่างทะเลบอลติกและทะเลเหนือ	เทือกเขาแอลฟ์ทางตอนใต้	ทิศเหนือติดต่อต่อประเทศเดนมาร์ค	และ
ทะเลบอลตกิทางตะวนัออกตดิต่อโปแลนด์และสาธารณรฐัเชค	ทศิใต้ตดิต่อเขตประเทศออสเตรยีและสวสิเซอร์แลนด์	และ
ทิศตะวันตกติดต่อประเทศฝรั่งเศส	ลักเซมเบร์ก	 เบลเยี่ยม	และเนเธอร์แลนด์	 มีกรุงเบอร์ลินเป็นเมืองหลวง	สภาพพื้นที่ 
๑	 ใน	๓	 เป็นพื้นที่ป่าไม้	 แบ่งเขตการปกครองเป็น	 ๑๖	 รัฐ	 (Länder)	 ๔๐๑	 เขตปกครอง	 (Administrative	 district)	 
ในแต่ละรัฐมีเมืองหลวงของรัฐ	 มีธรรมนูญและมีสภาแห่งรัฐเป็นของตนเอง	 สามารถตรากฎหมายและจัดเก็บภาษีเอง 
ตามกรอบของรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์ฯ	 ในปี	 ๒๕๖๑	 ประเทศเยอรมนีมีประชากร	 จ�านวน	 ๘๒,๓๘๐,๗๗๔	 คน 
ซึ่งมากที่สุดในสหภาพยุโรป	 ลักษณะเฉพาะของเมืองในเยอรมนี	 คือการกระจายตัวของเมืองขนาดกลาง	 และขนาดเล็ก 
จ�านวนมาก	 มีเพียง	 ๓	 เมือง	 ที่ประชากรมากกว่า	 ๑	 ล้านคน	 และ	 ๘๒	 เมือง	 ที่มีประชากรมากกว่า	 ๑๐๐,๐๐๐	 คน 
“การกระจายเมืองหลายศูนย์กลาง”	 เป็นยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่ที่ก�าหนดทิศทางของการผังเมืองในเยอรมนี	 ซึ่งมีพื้นฐาน
แนวคิดระบบเมืองศูนย์กลางและแกนการพัฒนา2  (Central	places	and	develbpmentaxes)
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 แนวทางการวางผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน (ระดับอำาเภอ) : 

แผนที่	๑		แผนที่ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี	และประเทศในสหภาพยุโรป	(Europakarte)
ที่มา	:		https://www.europakarte.org/laender-europa/deutschland/

	 สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี	 มีการกระจายอ�านาจจากรัฐบาลกลางระดับประเทศสู่ระดับรัฐ	 และจากระดับรัฐ 
สูร่ะดบัท้องถิน่		ดงัน้ันการวางแผนผังเมืองและการพฒันาเมอืงจึงปรากฏอยูใ่นโครงสร้างของรฐัทัง้	๓	ระดบั	โดยมขีอบเขต
ความรับผิดชอบและองค์ประกอบของแผนผังแต่ละระดับ	ดังนี้
	 ๑)		 ระดบัประเทศ	(Bund)	:	ผงัแนวทางการพฒันาเชงิพืน้ทีข่องสหพนัธ์รฐั	และแผนผงัทีเ่กีย่วข้องกบัพฒันาเมอืง 
	 ๒)	 ระดบัภาค	(Lander)	:	ลกัษณะผงัแบ่งเป็นรายพืน้ทีแ่ต่ละรฐั	แสดงแผนพฒันาระดับภูมภิาค	(รฐั)	และผงัภาค 
(มลรัฐ)	ก�าหนดแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดิน	และการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมระบบนิเวศในระดับรัฐ
	 ๓)	 ระดับท้องถิ่น	(Gemeinden)	:	ประกอบไปด้วยแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน	(Flägsplan	:	F-Plan)	และ
แผนผงัรายละเอยีดการพฒันาพืน้ที	่(Bebauungsplan	:	B-Plan)	แผนผงัพฒันาพืน้ทีเ่กษตรกรรม	และแผนผงัการพฒันา
ภูมิทัศน์พื้นที่สีเขียว	

โดย	:	นางพจนีย์	ขจรปรดีานนท์		ผูอ้�านวยการส�านกัผงัเมอืงรวม

 แนวทางการวางผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน (ระดับอำาเภอ) : 

กรณีศึกษาเมืองดอร์ทมุนด์สหพันธ์ สาธารณรัฐเยอรมนี (Dortmund, Germany)

1การบริหารเชิงกลยุทธ์ส่วนท้องถิ่น	(Strandortpolitic)		https://thaipublica.org
2Germany	-	Plapning	Systems	www.special	-	eu.org

	 ในปีงบประมาณ	๒๕๖๑	กรมโยธาธิการและผังเมืองได้มีนโยบายการวางผังเมืองรวมเมือง	ชุมชน	ให้ครอบคลุม
พื้นที่อ�าเภอ	 เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การวางผังเมืองและพัฒนาเมืองในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่	 ๑๒	 โดยมีเป้าหมายพัฒนาความเชื่อมโยงศูนย์กลางเมืองระดับต่าง	 ๆ	 ในพื้นที่อ�าเภอ	 ก�าหนดต�าแหน่งส�าหรับ 
รวมกลุม่กจิกรรมการอยูอ่าศัย	การประกอบอาชพี	และสาธารณูปโภคสาธารณปูการ	เพือ่ให้เมอืงเกดิสมดลุของระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน	 สนับสนุนต่อยุทธศาสตร์เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน	 รวมถึงเป็นการวางผังที่สร้างการเติบโตที่เป็นมิตร 
ต่อสิง่แวดล้อม	พัฒนาคุณภาพชวิีต	ลดความเหลือ่มล�า้ด้านเศรษฐกจิ	และสังคม	ของประชากรในเขตเมอืง	ขอบเมอืง	และ
พืน้ทีช่นบท	ดงันัน้ในบทความนีจ้งึเสนอการศกึษากรณตีวัอย่างและหลกัคดิการวางผังเมืองของต่างประเทศ	ซึง่เป็นส่วนหน่ึง 
ของผลงานเรื่อง	“แนวทางวางผังเมืองรวมเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค	เมือง	และพื้นที่เศรษฐกิจ”	โดยเลือก 
กรณีตัวอย่าง	 เมืองดอร์ทมุนด์	 ที่เป็น	 ๑	 ใน	 ๑๐	 เมืองขนาดใหญ่ของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี	 และเป็นเมืองที่ใช ้
การวางผงัเชงิยทุธศาสตร์ในการปรบัโครงสร้างของเมอืงจนประสบความส�าเรจ็	โดยน�าบางส่วนของกรณศีกึษามาประมวล	
และเสนอแนวทางการวางผังระดับอ�าเภอของประเทศไทยเพื่อปรับปรุงให้มีคุณภาพตามแนวทางการผังเมืองที่เป็นสากล

๑.	ระบบผังเมืองของประเทศเยอรมนี
	 การผงัเมอืงของประเทศเยอรมนี	นับเป็นต้นแบบทีส่�าคัญประเทศหนึง่ทีใ่ช้การผังเมืองเป็นเคร่ืองมอืในการพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ	 นอกจากนี้	 การผังเมืองของประเทศเยอรมนีนับเป็นตัวอย่างการเชื่อมโยงผังพัฒนาเชิง
พืน้ทีจ่ากระดบัภาคสูร่ะดบัเมอืงและระดบัท้องถิน่ทีห่ลายประเทศใช้เป็นมาตรฐานในปัจจบุนั	สหพนัธ์สาธารณรฐัเยอรมนี	
(Bundeslände)	มีพื้นที่	๓๕๗,๐๒๑	ตารางกิโลเมตร	หรือมีขนาดประมาณร้อยละ	๗๐	ของประเทศไทย	ตั้งอยู่ตอนกลาง
ของทวีปยุโรประหว่างทะเลบอลติกและทะเลเหนือ	เทือกเขาแอลฟ์ทางตอนใต้	ทิศเหนือติดต่อต่อประเทศเดนมาร์ค	และ
ทะเลบอลตกิทางตะวนัออกตดิต่อโปแลนด์และสาธารณรฐัเชค	ทศิใต้ตดิต่อเขตประเทศออสเตรยีและสวสิเซอร์แลนด์	และ
ทิศตะวันตกติดต่อประเทศฝรั่งเศส	ลักเซมเบร์ก	 เบลเยี่ยม	และเนเธอร์แลนด์	 มีกรุงเบอร์ลินเป็นเมืองหลวง	สภาพพื้นที่ 
๑	 ใน	๓	 เป็นพื้นที่ป่าไม้	 แบ่งเขตการปกครองเป็น	 ๑๖	 รัฐ	 (Länder)	 ๔๐๑	 เขตปกครอง	 (Administrative	 district)	 
ในแต่ละรัฐมีเมืองหลวงของรัฐ	 มีธรรมนูญและมีสภาแห่งรัฐเป็นของตนเอง	 สามารถตรากฎหมายและจัดเก็บภาษีเอง 
ตามกรอบของรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์ฯ	 ในปี	 ๒๕๖๑	 ประเทศเยอรมนีมีประชากร	 จ�านวน	 ๘๒,๓๘๐,๗๗๔	 คน 
ซึ่งมากที่สุดในสหภาพยุโรป	 ลักษณะเฉพาะของเมืองในเยอรมนี	 คือการกระจายตัวของเมืองขนาดกลาง	 และขนาดเล็ก 
จ�านวนมาก	 มีเพียง	 ๓	 เมือง	 ที่ประชากรมากกว่า	 ๑	 ล้านคน	 และ	 ๘๒	 เมือง	 ที่มีประชากรมากกว่า	 ๑๐๐,๐๐๐	 คน 
“การกระจายเมืองหลายศูนย์กลาง”	 เป็นยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่ที่ก�าหนดทิศทางของการผังเมืองในเยอรมนี	 ซึ่งมีพื้นฐาน
แนวคิดระบบเมืองศูนย์กลางและแกนการพัฒนา2  (Central	places	and	develbpmentaxes)
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โครงสร้างของรัฐ	
Staatsaufbau

ระดับของการวางผัง	
Planungsebenen

กฏหมายพื้นฐาน	
Rechtliche
Grundlagen

เครื่องมือที่ใช้ในการวางผัง
Planungsinstrumente

เนื้อหาในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับการวางผัง

MaterielleInhalte

ระดับประเทศ	
Bund

การวางผังเชิง
พื้นที่การวางผังเมือง
Raumordnung

พ.ร.บ.การวางแผน
เชิงพื้นที่/กฎหมาย
การวางผังเมือง
Raumord-

nungsgesetz														
(ROG)

--------

หลักการพื้นฐานของ
การวางผังเชิงพื้นที่
Grundsätze	der	
Raumordnung

ระดับภาค
Länder

การวางผังเชิงพื้นที่
ระดับรัฐ

Raumordnung	in	den	
Ländem	(Landespla-

nung)

กฎหมายการวาง
ผังเมืองและการ

วางแผนผัง
ระดับรัฐ/มลรัฐ

Raumordungsge-
setz

und	Landespla-
nungs-gesetze

การรวบรวมแผนทั้งหมดเพื่อ
การวางผังการใช้ประโยชน์

ที่ดิน
Zusammen
Fassende

übergeordnete
Pläne

ผังรายละเอียด
การใช้ประโยชน์ที่ดิน
แต่ละประเภท/แต่ละ

สาขา	
Raumordnungs-
plan	Räumliche	
und	sachliche

Teilpläne

วัตถุประสงค์	
เป้าหมาย

การวางผังเชิงพื้นที่
Ziele	der	Raumordnung

การวางผังเชิงพื้นที่
ระดับมลรัฐ

Regionalplanung

ผังการใช้ประโยชน์
ที่ดินแต่ละมลรัฐ
Regionalplan

Regionaler	Fläche-
nutzungsplan

ระดับท้องถิ่น	
Gemeinden

-	การวางผังชุมชนเมือง
-	การวางผังการใช้				
		ประโยชน์ที่ดิน
-	การวางผังพัฒนา		
		เมือง	Bauleitplanung

กฏหมาย
การวางผังชุมชน

เมือง
Baugesetzbuch	

(BauGB)

แผนผังการพัฒนาพื้นที่
Bauleitpläne

การวางแผนผัง
การใช้ประโยชน์ที่ดิน	
Flächen-nutzung-

splan

ประเภทของการใช้ประโยชน์ที่ดิน
Darstellung	der	Art	der	Boden-

nutzung

การวางแผนผัง
การพัฒนาพื้นที่
Bebauungsplan

นโยบายสาธารณะส�าหรับ
ใช้ในการวางผังชุมชน	/ข้อบัญญัติ

ของท้องถิ่น
Festsetzungenfür	die

städtebauliche	Ordnung

ตารางที่	๑		ระดับการวางผังเมืองและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
(ที่มา	:	ARL	2005	:	Handwörterbuch	der	Raumordnung)
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ระดับของการวางผังเชิงพื้นที่	แบ่งได้เป็น	๔	ระดับ	คือ
	 ๑)	 Raumordnung	 การวางผังระดับประเทศ	 ก�าหนดแนวทางการพัฒนาเชิงพื้นที่ที่มีความสอดคล้องสมดุล
กับการพัฒนาสังคม	เศรษฐกิจ	และสิ่งแวดล้อมของประเทศ
	 ๒)	 Landesplanung	การวางผังระดับรัฐ	เปรียบได้กับการวางผังระดับภาคของประเทศไทยโดยวางหลักการ
เรื่องศูนย์กลางภาค	แกนการพัฒนาของพื้นที่แต่ละภูมิภาคมีวัตถุประสงค์การวางแผนระดับภาคและแผนการพัฒนา
 ๓)	 Regionalplanung	 การวางผังระดับรัฐ/มลรัฐ	 สนับสนุนแนวทางการวางผังตามนโยบายของรัฐ	 และ 
การพัฒนาเชิงพื้นที่	 ในขณะเดียวกัน	 ก็ท�าหน้าที่เป็นแนวทางและเป้าหมายการพัฒนาให้ท้องถิ่นน�าไปประยุกต์ใช้ในทาง
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
	 ๔)	 KommunalePlanung	การวางผงัระดบัชมุชนก�าหนดกจิกรรมการพฒันาพืน้ที	่และการใช้ประโยชน์ทีด่นิ
ทุกประเภท	รวมทั้งเน้นการพัฒนาพื้นที่โล่ง	(Freiraums)	ซึ่งมีองค์ประกอบหลัก	๓	ด้าน	คือ
	 	 ๔.๑)		การวางแผนผังพัฒนาและก่อสร้าง	(Bauleitplanung)
	 	 ๔.๒)		การวางแผนผังภูมิทัศน์และพื้นที่สีเขียว	(Landschaftplannung)
	 	 ๔.๓)		ข้อมูลที่ใช้ในการวางแผน	(Informelle	Plannung)
	 รวมถึงการเชื่อมโยงแผนการพัฒนาแม่บท	(Masterpläne)	และแนวคิดการบูรณาการระหว่างพื้นที่เมือง	(Inte-
grierten	Stadtbezirkentwicklungs	-	Konzepte	:	InSEKt)	อย่างเป็นระบบ
กฎหมายหลักที่มีความเกี่ยวข้องด้านการผังเมือง ได้แก่
	 •		 พระราชบัญญัติการวางแผนผังเชิงพื้นที่แห่งสหพันธรัฐ	Bundesraumordnungsgesetz	(ROG)
	 •		 กฎหมายด้านการควบคุมอาคาร	Baugesetzbuch	(BauGB)
	 •		 กฎหมายด้านการพัฒนาภูมิทัศน์พื้นที่สีเขียว	Landschaftsgesetz-ระดับรัฐ	LG	NRW
	 	 (รัฐ	Nordrhein	-	Westfalen)
การน�าผังไปสู่การปฏิบัติ
	 จากวิสัยทัศน์	 แผนงาน	 การวางผังการใช้ประโยชน์พื้นที่ในอนาคต	 มีการติดตามและประเมินผลของแผนและ 
ผังการใช้ประโยชน์ที่ดินรองรับการพัฒนาในก�าหนดระยะเวลา	๒๐		ปี	มีการติดตามและประเมินผลผังทุก	๕	ปี	และมีการ
ปรับปรุงผังทุก	๑๐	ปี

โครงสร้างของรัฐ	
Staatsaufbau

ระดับของการวางผัง	
Planungsebenen

กฏหมายพื้นฐาน	
Rechtliche
Grundlagen

เครื่องมือที่ใช้ในการวางผัง
Planungsinstrumente

เนื้อหาในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับการวางผัง

MaterielleInhalte

ระดับประเทศ	
Bund

การวางผังเชิง
พื้นที่การวางผังเมือง
Raumordnung

พ.ร.บ.การวางแผน
เชิงพื้นที่/กฎหมาย
การวางผังเมือง
Raumord-

nungsgesetz														
(ROG)

--------

หลักการพื้นฐานของ
การวางผังเชิงพื้นที่
Grundsätze	der	
Raumordnung

ระดับภาค
Länder

การวางผังเชิงพื้นที่
ระดับรัฐ

Raumordnung	in	den	
Ländem	(Landespla-

nung)

กฎหมายการวาง
ผังเมืองและการ

วางแผนผัง
ระดับรัฐ/มลรัฐ

Raumordungsge-
setz

und	Landespla-
nungs-gesetze

การรวบรวมแผนทั้งหมดเพื่อ
การวางผังการใช้ประโยชน์

ที่ดิน
Zusammen
Fassende

übergeordnete
Pläne

ผังรายละเอียด
การใช้ประโยชน์ที่ดิน
แต่ละประเภท/แต่ละ

สาขา	
Raumordnungs-
plan	Räumliche	
und	sachliche

Teilpläne

วัตถุประสงค์	
เป้าหมาย

การวางผังเชิงพื้นที่
Ziele	der	Raumordnung

การวางผังเชิงพื้นที่
ระดับมลรัฐ

Regionalplanung

ผังการใช้ประโยชน์
ที่ดินแต่ละมลรัฐ
Regionalplan

Regionaler	Fläche-
nutzungsplan

ระดับท้องถิ่น	
Gemeinden

-	การวางผังชุมชนเมือง
-	การวางผังการใช้				
		ประโยชน์ที่ดิน
-	การวางผังพัฒนา		
		เมือง	Bauleitplanung

กฏหมาย
การวางผังชุมชน

เมือง
Baugesetzbuch	

(BauGB)

แผนผังการพัฒนาพื้นที่
Bauleitpläne

การวางแผนผัง
การใช้ประโยชน์ที่ดิน	
Flächen-nutzung-

splan

ประเภทของการใช้ประโยชน์ที่ดิน
Darstellung	der	Art	der	Boden-

nutzung

การวางแผนผัง
การพัฒนาพื้นที่
Bebauungsplan

นโยบายสาธารณะส�าหรับ
ใช้ในการวางผังชุมชน	/ข้อบัญญัติ

ของท้องถิ่น
Festsetzungenfür	die

städtebauliche	Ordnung

ตารางที่	๑		ระดับการวางผังเมืองและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
(ที่มา	:	ARL	2005	:	Handwörterbuch	der	Raumordnung)
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ที่มา	:	https://www.dortmund.de
รูปที่	๑	เอกลักษณ์และกิจกรรมเด่นของเมืองที่ได้รับการสนับสนุนของเมืองดอร์ทมุนด์

	 ๒.๑	ภูมิศาสตร์กายภาพของเมืองดอร์ทมุนด์	(Physische	Geographie)
 	 เมืองดอร์ทมุนด์ตั้งอยู่ระหว่าง	๕๐	ถึง	๒๕๔	เมตร	เหนือระดับน�้าทะเล	ที่ละติจูดเหนือ	๕๑°๓๐’๕๘”	และ
ลองจิจูดตะวันออก	๗°๒๘’๕”	มแีม่น�า้	Emscher	ความยาว	๘๓.๑	กโิลเมตร	และแม่น�า้	Ruhr	ความยาว	๒๑๙.๓	กโิลเมตร	
ไหลจากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตก	มีพื้นที่รับน�้า	๔,๔๘๕.๓๖๒	ตร.กม.	ด้วยต�าแหน่งที่ตั้งท�าให้เมืองดอร์ทมุนด์เป็น
ศูนย์กลางท่ีส�าคัญแห่งหนึ่งของทวีปยุโรป	 มีจุดเชื่อมต่อไปยังเมืองส�าคัญต่าง	 ๆ	 เป็นเมืองที่มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่มี
คุณภาพสูงพื้นที่มากกว่าครึ่งหนึ่งของเมืองปกคลุมไปด้วยพื้นที่สีเขียวและมีสวนสาธารณะหลายแห่ง	 ลักษณะภูมิอากาศ	
ในฤดูหนาวไม่หนาวจัดและอากาศค่อนข้างเย็นในฤดูร้อน	 สภาพอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปี	 ๙-๑๐°	 ปริมาณน�้าฝนรายป ี
รวมทั้งสิ้น	๗๕๐	มิลลิเมตร	สูงสุด	๘๐-๙๐	มิลลิเมตร	ในเดือนกรกฎาคม	และต�่าสุด	๔๐-๕๐	มิลลิเมตร	ในเดือนกุมภาพันธ์

	 ๒.๒	ประวัติศาสตร์ของเมืองดอร์ทมุนด์	(Stadgeschichte	-	Dortmund)
  ย้อนกลับไปเมื่อ	๑,๑๐๐	ปีก่อนบนที่ตั้งของเมืองดอร์ทมุนด์มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ	๖๐๐,๐๐๐	คน
เป็นพื้นท่ีซึ่งมีความสวยงามและความหลากหลาย
ไม่ว่าจะเป็นอาคารอยู่อาศัย	 สถานที่ทางวัฒนธรรม	
และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจในช่วงศตวรรษที่	 ๑๙	 
ถึง	 ๒๐	 เมืองดอร์ทมุนด์มีชื่อเสียงในฐานะเมือง
ถ่านหิน	อุตสาหกรรมเหล็ก	และโรงเบียร์

“เหมืองถ่านหิน	เหล็ก	เบียร์	บอล”

๒.	ท�าความรู้จักกับเมืองดอร์ทมุนด์

รูปที่	๒	พื้นที่แม่น�้ารัวร์	แม่น�้าสาขา	และพื้นที่รับน�้า
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	 ในปี	 ๑๘๗๕	 ในช่วงเวลาของอุตสาหกรรม	 ในช่วงศตวรรษที่	 ๑๙	 เมืองประสบภาวะเศรษฐกิจตกต�่า 
ซ่ึงเมืองได้เสียเปรียบด้านสถานที่ตั้งในช่วงกลางศตวรรษนี้ไปกับการแข่งขันกับเมืองในภูมิภาคในลุ่มแม่น�้าไรน์	 (Rhine) 
Westphalia	 และ	 Ruhr	 เมืองดอร์ทมุนด์เจริญรุ่งเรืองอย่างมากในช่วงปี	 ค.ศ.๑๘๙๓	 ถึง	 ๑๙๑๓	 ในปี	 ค.ศ.๑๘๙๕ 
มปีระชากรมากกว่า	๑๑๐,๐๐๐	คน	ต่อมาในช่วง	ค.ศ.	๑๘๙๘	-	๑๘๙๙	เมอืงได้ถูกออกแบบปรบัปรงุภายใต้การก�ากบัดแูล 
ของสภาการวางแผนเมือง	(The	City	Commissioner	of	City	Planning)	โดยมี	Mr.Frederick	Kullrich	เป็นผู้วางผัง
และยังเป็นผู้ออกแบบอาคาร	The	Old	Port	Authority	ซึ่งเป็นอาคารที่ว่าการเมืองที่สร้างจากหินซึ่งมีอายุเก่าแก่ที่สุด
ของประเทศเยอรมนี	และเป็นอาคารส�าคัญ	(Landmark)	ส�าคัญของเมืองดอร์ทมุนด์
	 ก่อนสงครามโลกครั้งที่สอง	 ในภูมิภาค	 Ruhr	 เมืองดอร์ทมุนด์กลายเป็นหนึ่งในเมืองที่มีอุตสาหกรรมขยาย
ใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรป	 และเป็นหนึ่งในเมืองที่ส�าคัญที่สุดทางเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมของเยอรมนี	 ในปี	 ค.ศ.๑๙๑๓	 
มีการผลิตถ่านหินมากถึง	 ๑๒.๒	 ล้านตัน	 จากเหมืองถ่านหินในดอร์ทมุนด์และมีถ่านหินที่เผาจนหมดควันมากถึง 
๓.๔	 ล้านตัน	 ระหว่างปี	 ค.ศ.	 ๑๘๗๐	 และ	๑๙๑๓	มีการผลิตเบียร์เพิ่มขึ้นจาก	๑๔๐,๐๐๐	 เป็น	 ๑.๗	 ล้านเฮกโตลิตร 
ท�าให้ดอร์ทมุนด์เป็นหนึ่งในเมืองที่มีอุตสาหกรรมการผลิตเบียร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก	 นอกจากนี้ในเขตชุมชนเมืองยังมี 
โรงภาพยนตร์	และโรงละครหลายแห่งด้วยเหตนุี	้ดอร์ทมนุด์จึงเป็นเมอืงทีม่แีรงดึงดูดผูค้นจากพืน้ทีโ่ดยรอบและนกัท่องเทีย่ว 
ให้เดินทางเข้ามาเป็นจ�านวนมากจากการขยายตัวของเมืองตลอดจนกิจกรรมทางการค้าและอุตสาหกรรมขนาดใหญ ่
ส่งผลให้เมอืงได้รบัผลกระทบอย่างมาก	โดยเฉพาะอย่างยิง่ด้านสิง่แวดล้อมจงึท�าให้เกิดการวางผงัเมอืงอย่างเป็นแบบแผนขึน้

รูปที่	๓	ความเจริญรุ่งเรืองของเมืองดอร์ทมุนด์ในอดีต

รูปที่	๔		ย่านการค้าขายเก่า	Dortmund	
“Alter	Markt”	ปี	๑๘๗๒	

ที่มา	:	https://www.dortmund.de
รูปที่	๑	เอกลักษณ์และกิจกรรมเด่นของเมืองที่ได้รับการสนับสนุนของเมืองดอร์ทมุนด์

	 ๒.๑	ภูมิศาสตร์กายภาพของเมืองดอร์ทมุนด์	(Physische	Geographie)
 	 เมืองดอร์ทมุนด์ตั้งอยู่ระหว่าง	๕๐	ถึง	๒๕๔	เมตร	เหนือระดับน�้าทะเล	ที่ละติจูดเหนือ	๕๑°๓๐’๕๘”	และ
ลองจจิดูตะวนัออก	๗°๒๘’๕”	มแีม่น�า้	Emscher	ความยาว	๘๓.๑	กโิลเมตร	และแม่น�า้	Ruhr	ความยาว	๒๑๙.๓	กโิลเมตร	
ไหลจากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตก	มีพื้นที่รับน�้า	๔,๔๘๕.๓๖๒	ตร.กม.	ด้วยต�าแหน่งที่ตั้งท�าให้เมืองดอร์ทมุนด์เป็น
ศูนย์กลางที่ส�าคัญแห่งหนึ่งของทวีปยุโรป	 มีจุดเชื่อมต่อไปยังเมืองส�าคัญต่าง	 ๆ	 เป็นเมืองที่มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่มี
คุณภาพสูงพื้นที่มากกว่าครึ่งหนึ่งของเมืองปกคลุมไปด้วยพื้นที่สีเขียวและมีสวนสาธารณะหลายแห่ง	 ลักษณะภูมิอากาศ	
ในฤดูหนาวไม่หนาวจัดและอากาศค่อนข้างเย็นในฤดูร้อน	 สภาพอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปี	 ๙-๑๐°	 ปริมาณน�้าฝนรายป ี
รวมทั้งสิ้น	๗๕๐	มิลลิเมตร	สูงสุด	๘๐-๙๐	มิลลิเมตร	ในเดือนกรกฎาคม	และต�่าสุด	๔๐-๕๐	มิลลิเมตร	ในเดือนกุมภาพันธ์

	 ๒.๒	ประวัติศาสตร์ของเมืองดอร์ทมุนด์	(Stadgeschichte	-	Dortmund)
  ย้อนกลับไปเมื่อ	๑,๑๐๐	ปีก่อนบนที่ตั้งของเมืองดอร์ทมุนด์มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ	๖๐๐,๐๐๐	คน
เป็นพื้นที่ซึ่งมีความสวยงามและความหลากหลาย
ไม่ว่าจะเป็นอาคารอยู่อาศัย	 สถานที่ทางวัฒนธรรม	
และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจในช่วงศตวรรษที่	 ๑๙	 
ถึง	 ๒๐	 เมืองดอร์ทมุนด์มีชื่อเสียงในฐานะเมือง
ถ่านหิน	อุตสาหกรรมเหล็ก	และโรงเบียร์

“เหมืองถ่านหิน	เหล็ก	เบียร์	บอล”

๒.	ท�าความรู้จักกับเมืองดอร์ทมุนด์

รูปที่	๒	พื้นที่แม่น�้ารัวร์	แม่น�้าสาขา	และพื้นที่รับน�้า
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๓.	การผังเมืองของเมืองดอร์ทมุนด์
	 ๓.๑	กรอบของผังในระดับบน
	 	 เมืองดอร์ทมุนด์ในฐานะเมืองหลักของเวสฟาเลีย	(West-falen)	ในรัฐนอร์ทไรน์	เวสฟาเลีย	(Nordrhein-
Westfalen)	(NRW)	จงึมีแผนพฒันาเชงิพืน้ทีร่ฐันอร์ทไรน์	เวสฟาเลยี	เป็นกรอบในการวางผงั	แผนพฒันาเชงิพืน้ทีร่ฐันอร์ทไรน์	 
เวสฟาเลีย	 ด�าเนินการโดยรัฐบาลระดับรัฐและหน่วยงานระดับภูมิภาค	 โดยมีแผนผังนโยบายระดับภูมิภาค	 และแผนผัง
นโยบายระดับรัฐ	 ซึ่งกฎหมายก�าหนดให้มีความสอดคล้องกัน	 และกรอบด�าเนินการที่เชื่อมโยงแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ระดับ
ชาติ	และผังระดับรัฐนอร์ทไรน์	เวสฟาเลีย	เป็นกรอบให้รัฐบาลท้องถิ่นเมืองดอร์ทมุนด์จัดท�าผังเมืองรวมให้สอดคล้อง

รูปที่	๕		 ผังสภาพแวดล้อมเมืองดอร์ทมุนด์
(ที่มา	:			 Stadtbaumeister	an	Rhein	und	Ruhr,	DeutschesInstitutfür	Stadtbaukunst	Band	7	der	Reihe	Bücherzur	
	 Stadtbaukunst,	Markus	Jager/	Wolfgang	Sonne	(Hg.)

	 ๒.๓	ภูมิศาสตร์การเมือง	(Politische	Geographie)	
	 	 เมืองดอร์ทมุนด์มีเนื้อที่	 ๒๘๐.๔	 ตร.กม.	 ประชากร	 ๖๐๑,๔๐๒	 คน	 (พ.ศ.	 ๒๕๖๐)	 ความหนาแน่นของ
ประชากร	 ๒,๒๐๐	 คน/ตร.กม.	 ตั้งอยู่ในมหานครรัวร์	 (Ruhr	 Gebiet)	 เป็นเมืองหลักของเวสฟาเลีย	 (West-falen)	 
ในรัฐนอร์ทไรน์	 เวสฟาเลีย	 (Nordrhein-Westfalen)	 (NRW)	ซึ่งเป็นรัฐที่ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกตอนเหนือของแม่น�้าไรน์
ถือเป็นรัฐที่ใหญ่ที่สุดในเยอรมนี	มีประชากรกว่า	๑๘	ล้านคน	มีกฎหมายเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมือง	คือ	“Raumord-
nungspolitischenOrientierungsrahmen”	๑๙๙๒
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	 	 รัฐนอร์ทไรน์	 เวสฟาเลีย	 (NRW)	 ได้รับการจัดโครงสร้างเมืองขึ้นใหม่	 โดยรัฐบาลทหารอังกฤษในเยอรมนี 
จัดตั้งขึ้นภายหลังสงครามโลก	 ครั้งที่	 ๒	 ซึ่งรวมเอาจังหวัดของแคว้นเวสฟาเลียและนอร์ทไรน์เข้าด้วยกัน	 ถือเป็นรัฐ
ที่มีประชากรมากที่สุดของประเทศเยอรมนี	 NRW	 มีเขตติดต่อประเทศเบลเยี่ยมและเนเธอร์แลนด์ทางทิศตะวันตก 
สภาพภูมิศาสตร์เป็นภูเขาทางทิศตะวันออก	ทิศตะวันตกเฉียงเหนือเป็นที่ราบและที่ราบเชิงเขาและมีพื้นที่ป่าไม้คิดเป็น 
ร้อยละ	๒๕	 ของรัฐ	 ด้านการปกครองแบ่งเป็น	๕	 มลรัฐ	 ประกอบด้วยอ�าเภอเมือง	๒๓	 แห่ง	 อ�าเภอชนบท	๓๑	 แห่ง 
(รวม	๕๔	อ�าเภอ)	มีเทศบาลทั้งสิ้น	๓๙๖	แห่ง	รวมอ�าเภอเมืองที่มีเทศบาลของตนเอง	รัฐบาลของรัฐมาจากการเลือกตั้ง
โดยอ�าเภอและเทศบาล	ในขณะที่รัฐบาลส่วนภูมิภาค	(Landschaftsverband)	เลือกจากสมัชชาที่ได้รับเลือกตั้ง
	 	 รฐั	NRW	มบีทบาทหลกัด้านเศรษฐกจิของประเทศ	เนือ่งจากเป็นแหล่งภาคการผลติอตุสาหกรรมส�าคญัของ
ประเทศจากทรัพยากรการเหมืองแร่ที่ใช้ในอุตสาหกรรมโลหะ	เคมี	สิ่งทอ	แก้ว	ชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กโทรนิกส์	เครื่องมือ
ที่มีความแม่นย�าเที่ยงตรง	อุตสาหกรรมเบียร์	ผลผลิตจากเหล็กและผลิตพลังงาน	โรงกลั่นน�้ามันในรัวร์	โดยมีระบบขนส่ง
ทางท่อตลอดแนวแม่น�้าไรน์	(Rhine)	ซึ่งไปเชื่อมต่อท่าเรือในทะเลเหนือที่เนเธอร์แลนด์	การประปาทั้งหมดที่ใช้ภายในรัฐ
มาจากการเก็บกักและดูแลรักษาต้นน�้าและเขื่อนจ�านวน	๖๐	แห่ง	ที่อยู่บนภูเขาทางตะวันออกและทางใต้ของรัฐ
	 ๓.๒	บทบาทและความเชื่อมโยงของเมืองดอร์ทมุนด์กับนโยบายระดับชาติ	
	 	 ในเดือนมิถุนายน	๑๙๙๕	รัฐบาลของรัฐ	NRW	ได้อนุมัติแผนการพัฒนาให้เมืองดอร์ทมุนด์เป็นหนึ่งในพื้นที่
พัฒนาที่ส�าคัญในพื้นที่	 Rhine	 -	 Ruhr	 เนื่องจากความได้เปรียบเชิงที่ตั้งของเมือง	 โดยเป็นเส้นทางผ่านส�าคัญของตลาด
ยุโรป	 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสินค้าท�าให้ดอร์ทมุนด์เป็นเมืองหลักทางตะวันออกของภูมิภาค	 เป็น
แหล่งงานทีม่แีรงงานหลกั	เป็นพืน้ทีท่ีม่คีวามสมัพนัธ์ในด้านอตุสาหกรรม	มคีวามเชือ่มโยงของระบบคมนาคมกบัเมอืงหลกั
ทางตอนใต้	อาทิ	Münsterland,	Haardt,	Rhine	เป็นต้น	อีกทั้งยังเชื่อมต่อกับเขต	Emscher	ซึ่งเป็นทั้งพื้นที่นันทนาการ 
และพักผ่อนหย่อนใจ	พื้นที่กักเก็บน�้าที่ส�าคัญของภูมิภาค
	 	 จากแนวคิดที่น�าวิสัยทัศน์ของการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน	 โดยยึดหลัก	“การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ต้องอยู่บนพื้นฐานของระบบนิเวศ”	 ที่เห็นชอบร่วมกันยืนยันในวัตถุประสงค์หลัก	 ในความสัมพันธ์ของยุทธศาสตร์ที่
ยัง่ยนืกับการพัฒนาเชงิพืน้ทีท่ีม่คีวามจ�าเป็นต้องจดัการกบัปัจจยัการเปลีย่นแปลงลกัษณะประชากร	ความมัน่ใจในระบบ
คมนาคม	การเริม่ต้นท�างานร่วมกันระหว่างเมอืงระดบัภาคและพืน้ทีช่นบท	เช่นเดยีวกบัเพือ่รบัมอืกบัผลทีต่ามมาจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	และการจัดหาพลังงานทดแทน
	 	 นอกจากนี้	 ผลจากการเปลี่ยนแปลงประชากรที่ภาพรวมคงที่และลดจ�านวนลง	 จึงเน้นการพัฒนาภาค 
ตามศักยภาพอย่างเข้มข้น	 ด�าเนินการพัฒนาโครงสร้างของการต้ังถิ่นฐาน	 และโครงสร้างพื้นฐานที่ต้องจัดหาและให้
บรกิารสาธารณะอย่างทนัสมยั	มกีารแปลงและปรบัโครงสร้างเมอืง	เช่นเดยีวกบัการบรหิารอาคารทีม่อียู	่ในขณะเดยีวกนั 
มีความจ�าเป็นที่ต้องท�ากรอบ	 (ก�าหนด)	 เงื่อนไขส�าหรับภาคเมือง	 และในตัวเมืองที่ได้รับผลกระทบจากการอพยพเข้า 
และออกจากต่างประเทศ	ในความสมัพนัธ์นีม้คีวามจ�าเป็นต้องบรูณาการเฝ้าระวัง	ความท้าทาย	และโอกาสของการอพยพ

๓.	การผังเมืองของเมืองดอร์ทมุนด์
	 ๓.๑	กรอบของผังในระดับบน
	 	 เมืองดอร์ทมุนด์ในฐานะเมืองหลักของเวสฟาเลีย	(West-falen)	ในรัฐนอร์ทไรน์	เวสฟาเลีย	(Nordrhein-
Westfalen)	(NRW)	จงึมแีผนพฒันาเชงิพืน้ทีร่ฐันอร์ทไรน์	เวสฟาเลยี	เป็นกรอบในการวางผัง	แผนพฒันาเชงิพืน้ท่ีรัฐนอร์ทไรน์	 
เวสฟาเลีย	 ด�าเนินการโดยรัฐบาลระดับรัฐและหน่วยงานระดับภูมิภาค	 โดยมีแผนผังนโยบายระดับภูมิภาค	 และแผนผัง
นโยบายระดับรัฐ	 ซึ่งกฎหมายก�าหนดให้มีความสอดคล้องกัน	 และกรอบด�าเนินการที่เชื่อมโยงแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ระดับ
ชาติ	และผังระดับรัฐนอร์ทไรน์	เวสฟาเลีย	เป็นกรอบให้รัฐบาลท้องถิ่นเมืองดอร์ทมุนด์จัดท�าผังเมืองรวมให้สอดคล้อง

รูปที่	๕		 ผังสภาพแวดล้อมเมืองดอร์ทมุนด์
(ที่มา	:			 Stadtbaumeister	an	Rhein	und	Ruhr,	DeutschesInstitutfür	Stadtbaukunst	Band	7	der	Reihe	Bücherzur	
	 Stadtbaukunst,	Markus	Jager/	Wolfgang	Sonne	(Hg.)

	 ๒.๓	ภูมิศาสตร์การเมือง	(Politische	Geographie)	
	 	 เมืองดอร์ทมุนด์มีเนื้อที่	 ๒๘๐.๔	 ตร.กม.	 ประชากร	 ๖๐๑,๔๐๒	 คน	 (พ.ศ.	 ๒๕๖๐)	 ความหนาแน่นของ
ประชากร	 ๒,๒๐๐	 คน/ตร.กม.	 ตั้งอยู่ในมหานครรัวร์	 (Ruhr	 Gebiet)	 เป็นเมืองหลักของเวสฟาเลีย	 (West-falen)	 
ในรัฐนอร์ทไรน์	 เวสฟาเลีย	 (Nordrhein-Westfalen)	 (NRW)	ซึ่งเป็นรัฐที่ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกตอนเหนือของแม่น�้าไรน์
ถือเป็นรัฐที่ใหญ่ที่สุดในเยอรมนี	มีประชากรกว่า	๑๘	ล้านคน	มีกฎหมายเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมือง	คือ	“Raumord-
nungspolitischenOrientierungsrahmen”	๑๙๙๒
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	 	 ยทุธศาสตร์บรรเทา	หลีกเล่ียง	และมาตรการปรบัตวั	ได้สนบัสนนุให้ผูเ้กีย่วข้องในการพฒันาพ้ืนทีม่าท�างาน
ร่วมกันอย่างเข้มข้น	 เพื่อบูรณาการการพัฒนาการตั้งถ่ินฐาน	 และพ้ืนที่เพ่ือการสัญจรที่จะมีผลถึงการประหยัดพลังงาน 
และหลีกเลี่ยงการจราจร	 เพื่อท่ีจะป้องกันและรับมือกับความเสี่ยงของภัยธรรมชาติที่มากขึ้น	 และเพื่อท�าให้การจัดหา
พลังงานเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
	 	 แนวคิดและประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนที่ของสหพันธ์ฯ	 ที่ผ่านกระบวนการหารืออย่างเข้มข้น 
ยดึหลกั	“ความยุติธรรมระหว่างหลกัการของความยัง่ยนื	และการท�างานร่วมกนัเชิงพืน้ที”่	ประกอบด้วย	๔	ยทุธศาสตร์ 
ได้แก่	(๑)	เพิม่ความสามารถในการแข่งขนัและนวัตกรรม	(๒)	มัน่ใจในการให้บรกิารสาธารณะ	(๓)	ควบคุมและพฒันาการ
ใช้ที่ดินอย่างยั่งยืน	และ	(๔)	น�าปัจจัยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมาประกอบการวางแผน	และให้ความส�าคัญ
กับการปรับเปลี่ยน/การแปรรูประบบพลังงาน
	 	 ประเด็นหลักคือ	 ทุกภาคส่วนที่รับผิดชอบร่วมประชุม	 ยืนยันแนวคิดและยุทธศาสตร์เพื่อมุ่งสู่การปฏิบัติ	 
ใน	๓	ประเดน็หลกั	คอื	(๑)	เสรมิสร้างจดุแขง็ของแต่ละพืน้ที	่รวมกลุม่	และเชือ่มโยงจดุแขง็	ศกัยภาพและร่วมมอืกนัพฒันา
ให้เป็นไปได้ส�าหรบัทกุภาค	(๒)	สนบัสนนุและก�าหนดมาตรฐานการวางแผนเชงิพืน้ที	่เพือ่ให้มัน่ใจถงึความเท่าเทยีมกนัของ
มาตรฐานที่อยู่อาศัย	 และให้เกิดความมั่นใจในอนาคตส�าหรับการลงทุน	 การบังคับใช้มาตรการโดยเฉพาะการให้บริการ
สาธารณูปโภคเพื่อให้ทุกส่วนสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึง	 (๓)	 ส่งเสริมและพัฒนาการท�างานร่วมกันของนโยบายภาค 
ที่จะส่งผลกระทบที่มาจากความต้องการของการวางแผนเชิงพื้นที่	แผนพัฒนาพื้นที่ระดับชาติ	โดยเฉพาะระดับภาค	
	 	 ทั้งนี้	ต้องด�าเนินการทั้ง	๓	ประเด็นหลักอย่างต่อเนื่อง	เพื่อให้โครงสร้างของพื้นที่เป็นไปตามแนวคิด	ตาม
แนวทางพฒันาพืน้ที	่และลดการแข่งขนัการใช้พืน้ที	่โดยกระบวนการดงักล่าวต้องด�าเนนิการตัง้แต่เริม่ต้นและระหว่างการ
วางแผน	จนถงึขัน้โครงการ	เพือ่พสูิจน์ว่าเครือ่งมอืทีร่ฐับาลก�าหนดไว้เพยีงพอส�าหรบัวตัถปุระสงค์หรอืไม่	อย่างไร	โดยแผน
พัฒนาประเทศและภาคจะต้องพัฒนาให้อยู่ในแนวทางความต้องการตามวิสัยทัศน์	 และมีการประชุมยืนยันร่วมกันของ
กระทรวงทีร่บัผดิชอบส�าหรบักฎหมาย	หรอืการด�าเนนิการตามแผนพฒันาเชงิพืน้ทีข่องการวางแผนรายสาขาระดบัประเทศ 
และระดับรัฐ
	 ๓.๓	แผนผังการพัฒนาเมืองดอร์ทมุนด์	(Gemeinden)
	 	 แผนผังการพัฒนาเมืองดอร์ทมุนด์	 (Gemeinden)	 จัดเป็นผังระดับท้องถิ่นประกอบด้วยการวางแผนผัง	
และแผนงานโครงการพัฒนา	(Bauleitplanung)	กฎหมาย	Baugesetzbuch	(BauGB)	และเทศบัญญัติท้องถิ่นที่ก�าหนด 
การใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละประเภทและแผนผังโครงการ
	 ผังเมืองดอร์ทมุนด์	เป็นผังระดับท้องถิ่นที่ด�าเนินการในระดับนคร	เมือง	และชุมชน	ซึ่งกรอบแนวทางการพัฒนา
ในอนาคต	 ๒๐๓๐	 จัดท�าโดยส�านักผังเมืองและงานอาคาร	 (Stadtplanungs-und	 Bauordnungsamt)	 การพัฒนา 
ของเมืองได้ใช้แผนแบบบูรณาการที่ใช้งานร่วมกัน	 โดยมียุทธศาสตร์ภาพรวมของเมืองซึ่งเน้น	“แนวคิดการบูรณาการ
พัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน”	 จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจของเมืองและออกแบบอนาคตการพัฒนาเมือง
และภูมิภาคให้ดีขึ้น
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	 เมืองดอร์ทมุนด์	แบ่งเป็น	๑๒	เขต	ดังนี้		๑)	Innenstadt-West		๒)	Innenstadt-Nord		๓)	Innenstadt-Ost		
๔)	Eving		๕)	Scharnhorst		๖)	Brackel		๗)	Aplerbeck		๘)	Hörde		๙)	Hombruch		๑๐)	Lütgendortmund 
๑๑)	Huckarde		และ		๑๒)	Mengede	ซึ่งยุทธศาสตร์ในระดับเมืองได้จัดท�าขึ้นตามรายเขตดังกล่าว	(ผังเมืองรวมอ�าเภอ)	 
โดยมีเนื้อหาที่สอดคล้องกับผังในระดับของภูมิภาค	 และระดับประเทศ	 สามารถเทียบได้กับผังเมืองรวมระดับอ�าเภอ	 
ทัง้น้ีในแต่ละเขต	จะมกีารจดัท�าผงั	๒	ประเภทหลกั	ดงักล่าวข้างต้นคอื	แผนผงัการใช้ประโยชน์ทีด่นิ	(F-plan)	และแผนผงั 
รายละเอยีดการพฒันาพืน้ที	่(B-Plan)	โดยใน	B-Plan	จะลงรายละเอยีดกจิกรรมในพืน้ทีอ่ย่างชดัเจน	การด�าเนินการขึน้ตรงกบั 
เจ้าหน้าที่ในระดับเมือง	และมีการใช้	B-Plan	ควบคู่กับกฎหมายควบคุมอาคาร	Baugesetzbuch	:	BauGB
	 การพัฒนาเมืองดอร์ทมุนด์	 ได้มีการด�าเนินการโดยคณะกรรมการผังเมืองดอร์ทมุนด์	 และการวางผัง 
“Raumordnungspolitischen	Orientierungsrahmen”	๑๙๙๒	ของรัฐ	และ	Flächennutzungsplan	(Zoning)
ซึ่งมีการวางแผนบูรณาการในการวางผังเมืองและจัดท�าโซนนิ่งการพัฒนาในอนาคต

รูปที่	๖	เขตปกครอง	๑๒	เขต
ของเมืองดอร์ทมุนด์

	 	 ยทุธศาสตร์บรรเทา	หลกีเลีย่ง	และมาตรการปรบัตวั	ได้สนบัสนนุให้ผู้เกีย่วข้องในการพฒันาพืน้ทีม่าท�างาน
ร่วมกันอย่างเข้มข้น	 เพ่ือบูรณาการการพัฒนาการตั้งถ่ินฐาน	 และพ้ืนที่เพื่อการสัญจรที่จะมีผลถึงการประหยัดพลังงาน 
และหลีกเลี่ยงการจราจร	 เพื่อที่จะป้องกันและรับมือกับความเสี่ยงของภัยธรรมชาติที่มากขึ้น	 และเพื่อท�าให้การจัดหา
พลังงานเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
	 	 แนวคิดและประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนที่ของสหพันธ์ฯ	 ที่ผ่านกระบวนการหารืออย่างเข้มข้น 
ยดึหลกั	“ความยตุธิรรมระหว่างหลกัการของความยัง่ยนื	และการท�างานร่วมกนัเชงิพืน้ที”่	ประกอบด้วย	๔	ยทุธศาสตร์ 
ได้แก่	(๑)	เพ่ิมความสามารถในการแข่งขนัและนวัตกรรม	(๒)	มัน่ใจในการให้บรกิารสาธารณะ	(๓)	ควบคมุและพฒันาการ
ใช้ที่ดินอย่างยั่งยืน	และ	(๔)	น�าปัจจัยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมาประกอบการวางแผน	และให้ความส�าคัญ
กับการปรับเปลี่ยน/การแปรรูประบบพลังงาน
	 	 ประเด็นหลักคือ	 ทุกภาคส่วนที่รับผิดชอบร่วมประชุม	 ยืนยันแนวคิดและยุทธศาสตร์เพื่อมุ่งสู่การปฏิบัติ	 
ใน	๓	ประเดน็หลกั	คอื	(๑)	เสรมิสร้างจดุแขง็ของแต่ละพืน้ที	่รวมกลุม่	และเชือ่มโยงจดุแขง็	ศกัยภาพและร่วมมอืกนัพฒันา
ให้เป็นไปได้ส�าหรบัทกุภาค	(๒)	สนบัสนนุและก�าหนดมาตรฐานการวางแผนเชงิพืน้ที	่เพือ่ให้มัน่ใจถงึความเท่าเทยีมกนัของ
มาตรฐานที่อยู่อาศัย	 และให้เกิดความม่ันใจในอนาคตส�าหรับการลงทุน	 การบังคับใช้มาตรการโดยเฉพาะการให้บริการ
สาธารณูปโภคเพื่อให้ทุกส่วนสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึง	 (๓)	 ส่งเสริมและพัฒนาการท�างานร่วมกันของนโยบายภาค 
ที่จะส่งผลกระทบที่มาจากความต้องการของการวางแผนเชิงพื้นที่	แผนพัฒนาพื้นที่ระดับชาติ	โดยเฉพาะระดับภาค	
	 	 ทั้งนี้	ต้องด�าเนินการทั้ง	๓	ประเด็นหลักอย่างต่อเนื่อง	เพื่อให้โครงสร้างของพื้นที่เป็นไปตามแนวคิด	ตาม
แนวทางพฒันาพืน้ที	่และลดการแข่งขนัการใช้พืน้ที	่โดยกระบวนการดงักล่าวต้องด�าเนนิการตัง้แต่เริม่ต้นและระหว่างการ
วางแผน	จนถงึขัน้โครงการ	เพือ่พสิจูน์ว่าเครือ่งมอืทีร่ฐับาลก�าหนดไว้เพยีงพอส�าหรบัวตัถปุระสงค์หรอืไม่	อย่างไร	โดยแผน
พัฒนาประเทศและภาคจะต้องพัฒนาให้อยู่ในแนวทางความต้องการตามวิสัยทัศน์	 และมีการประชุมยืนยันร่วมกันของ
กระทรวงทีร่บัผดิชอบส�าหรบักฎหมาย	หรอืการด�าเนนิการตามแผนพฒันาเชงิพืน้ทีข่องการวางแผนรายสาขาระดบัประเทศ 
และระดับรัฐ
	 ๓.๓	แผนผังการพัฒนาเมืองดอร์ทมุนด์	(Gemeinden)
	 	 แผนผังการพัฒนาเมืองดอร์ทมุนด์	 (Gemeinden)	 จัดเป็นผังระดับท้องถิ่นประกอบด้วยการวางแผนผัง	
และแผนงานโครงการพัฒนา	(Bauleitplanung)	กฎหมาย	Baugesetzbuch	(BauGB)	และเทศบัญญัติท้องถิ่นที่ก�าหนด 
การใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละประเภทและแผนผังโครงการ
	 ผังเมืองดอร์ทมุนด์	เป็นผังระดับท้องถิ่นที่ด�าเนินการในระดับนคร	เมือง	และชุมชน	ซึ่งกรอบแนวทางการพัฒนา
ในอนาคต	 ๒๐๓๐	 จัดท�าโดยส�านักผังเมืองและงานอาคาร	 (Stadtplanungs-und	 Bauordnungsamt)	 การพัฒนา 
ของเมืองได้ใช้แผนแบบบูรณาการที่ใช้งานร่วมกัน	 โดยมียุทธศาสตร์ภาพรวมของเมืองซึ่งเน้น	“แนวคิดการบูรณาการ
พัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน”	 จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจของเมืองและออกแบบอนาคตการพัฒนาเมือง
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	 การด�าเนินการเพื่อให้แผนผังการพัฒนาเมืองบรรลุเป้าหมายประกอบด้วย	๓	ส่วน	ได้แก่	๑)	กระบวนการจัดท�า
ผังเมืองรวม	๒)	กระบวนการในภาคประชน	และ	๓)	การน�าผังไปปฏิบัติ	ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
	 ๑)	 กระบวนการจัดท�าผังเมืองรวม	มี	๒	องค์ประกอบ	โดยจะด�าเนินการร่วมกัน	ได้แก่	แผนระยะยาว	๒๐	ปี	 
โดยปัจจุบันมีเป้าหมายการพัฒนาถึงปี	 ค.ศ.	๒๐๓๐	และผังยุทธศาสตร์ระดับอ�าเภอ	 (ผังเมืองรวมระดับอ�าเภอ)	ซึ่งหาก
เทียบกับประเทศไทยมีขนาดคล้ายคลึงกับเขตอ�าเภอ	 โดยในปี	 ค.ศ.	 ๒๐๑๙	 ได้มีการเสนอแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
๑๒	เขต	ตามเขตการปกครอง	โดยการบูรณาการแผนระยะยาวและแผนยุทธศาสตร์แต่ละเขตเหล่านี้	และสร้างวิสัยทัศน์
ระยะยาวท�าให้เกิดการน�าผังไปสู่การปฏิบัติส�าหรับพื้นที่ชุมชนเมืองและชนบท
	 	 ๑.๑)		แผนระยะยาว	เริม่ตัง้แต่ปี	ค.ศ.	๑๙๙๒	เพ่ือเป็นกรอบนโยบายในการพัฒนาเมืองดอร์ทมนุด์	มลีกัษณะ
เป็นแผนนโยบายที่ชี้แนวทางการพัฒนาโดยภาพรวมเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองและการรักษาสภาพแวดล้อม	 มีแนวทาง 
การบูรณาการการเติบโตของเมืองอย่างยั่งยืน	กลยุทธ์การพัฒนาเมืองดอร์ทมุนด์ในอีก	๒๐	ปีข้างหน้า	ได้แก่	แผนผังการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินใหม่	 แนวทางในการพัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางรอง	 การบูรณาการแนวคิดเพ่ือการพัฒนาพื้นที่ในทุก
ชุมชน	การวางแผนแม่บท	การก�าหนดที่ตั้งพื้นที่การค้าปลีก	แนวทางเกี่ยวกับการวางผังภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม	แนวทาง
การแก้ปัญหาพืน้ทีเ่ส่ือมโทรม	การสร้างความร่วมมอืระหว่างภาคเอกชน	สมาคมและประชาชนในแผนน้ีจะเป็นการก�าหนด
แนวทางการพัฒนาที่เชื่อมโยงกับภูมิภาค	รัฐ	ซึ่งมีการแก้ไขและทบทวนผังทุก	๕	ปี	เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน	
	 	 ๑.๒)	 	 ผังยุทธศาสตร์ระดับอ�าเภอ	 (Stadtbezirk)	 เริ่มต้นจากการท�าแผนระยะยาว	 โดยการเก็บรวบรวม
ข้อมลูสถิติท่ีเก่ียวข้องกบัการเปลีย่นแปลงประชากร	ทีอ่ยูอ่าศัย	ข้อมูลสถิตทิีส่�าคัญในระดบัจังหวัด	และแสดงลกัษณะของ
ผังในรายละเอียดด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน	ที่อยู่อาศัย	อุตสาหกรรม	พื้นที่สีเขียว	เกษตรกรรม	พื้นที่คมนาคมและพื้นที่
แหล่งน�้า	ที่ครอบคลุมทั้งพื้นที่ทั้ง	๑๒	เขต	
	 	 ๑.๓)	 ผังการใช้ประโยชน์ที่ดินในแต่ละเขต	 (Flächennutzungsplan:	 F-plan)	 ท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบ 
ในการวางผังการใช้ประโยชน์ที่ดินซึ่งต้องมีความสอดคล้องกับแผนผังในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ

รูปที่	๗	ผังการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีการบูรณาการระหว่างพื้นที่
อยู่อาศัย	อุตสาหกรรม	และพื้นที่สีเขียว
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ทั้งนี้	วัตถุประสงค์	ของ	F-Plan	ได้แก่
	 ๑)	 การพัฒนาเมืองและสังคมที่อย่างยั่งยืน	 ผังดังกล่าวมีส่วนช่วยป้องกันรักษาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติพ้ืนฐาน
ให้ความส�าคัญกับชีวิตของประชาชนในชุมชน	 อีกทั้งยังแสดงประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินทุกประเภท	มีผลเกี่ยวกับ 
การพัฒนาเมืองและความต้องการของชุมชนในระยะเวลา	๑๕-๒๐	ปีในอนาคต
	 ๒)	 ผังการใช้ประโยชน์ที่ดินจะควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินครอบคลุมทุกพื้นที่	ทั้งการมีส่วนได้ส่วนเสียในเชิง
พื้นที่	 มีการแสดงความคิดเห็นร่วมกันส�าหรับวางผังในอนาคต	 ซ่ึงในแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกันในการวางแผนและ
ต�าแหน่งที่ควรได้รับการพิจารณาการพัฒนาเมือง	แม้กระนั้นก็ควรค�านึงถึงพื้นที่สีเขียวและพื้นที่โล่ง	และการจัดระเบียบ
ที่ดินในพื้นที่การเกษตรกรรม	ทั้งนี้เพื่อควรสมดุลการพัฒนาเมืองของแต่ละเขตให้มีประสิทธิภาพ

รูปที่	๘	-	๑๙		ผงัการใช้ประโยชน์ทีด่นิรายเขตทัง้	๑๒	เขต	ของเมอืงดอร์ทมนุด์	(ผงัเมอืงรวมอ�าเภอ)	แสดงการใช้ประโยชน์ 

	 	 ที่ดินหลักในแต่ละประเภท
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	 การด�าเนินการเพื่อให้แผนผังการพัฒนาเมืองบรรลุเป้าหมายประกอบด้วย	๓	ส่วน	ได้แก่	๑)	กระบวนการจัดท�า
ผังเมืองรวม	๒)	กระบวนการในภาคประชน	และ	๓)	การน�าผังไปปฏิบัติ	ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
	 ๑)	 กระบวนการจัดท�าผังเมืองรวม	มี	๒	องค์ประกอบ	โดยจะด�าเนินการร่วมกัน	ได้แก่	แผนระยะยาว	๒๐	ปี	 
โดยปัจจุบันมีเป้าหมายการพัฒนาถึงปี	 ค.ศ.	๒๐๓๐	และผังยุทธศาสตร์ระดับอ�าเภอ	 (ผังเมืองรวมระดับอ�าเภอ)	ซึ่งหาก
เทียบกับประเทศไทยมีขนาดคล้ายคลึงกับเขตอ�าเภอ	 โดยในปี	 ค.ศ.	 ๒๐๑๙	 ได้มีการเสนอแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
๑๒	เขต	ตามเขตการปกครอง	โดยการบูรณาการแผนระยะยาวและแผนยุทธศาสตร์แต่ละเขตเหล่านี้	และสร้างวิสัยทัศน์
ระยะยาวท�าให้เกิดการน�าผังไปสู่การปฏิบัติส�าหรับพื้นที่ชุมชนเมืองและชนบท
	 	 ๑.๑)		แผนระยะยาว	เริม่ตัง้แต่ปี	ค.ศ.	๑๙๙๒	เพ่ือเป็นกรอบนโยบายในการพฒันาเมอืงดอร์ทมนุด์	มลีกัษณะ
เป็นแผนนโยบายที่ชี้แนวทางการพัฒนาโดยภาพรวมเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองและการรักษาสภาพแวดล้อม	 มีแนวทาง 
การบูรณาการการเติบโตของเมืองอย่างยั่งยืน	กลยุทธ์การพัฒนาเมืองดอร์ทมุนด์ในอีก	๒๐	ปีข้างหน้า	ได้แก่	แผนผังการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินใหม่	 แนวทางในการพัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางรอง	 การบูรณาการแนวคิดเพื่อการพัฒนาพื้นที่ในทุก
ชุมชน	การวางแผนแม่บท	การก�าหนดที่ตั้งพื้นที่การค้าปลีก	แนวทางเกี่ยวกับการวางผังภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม	แนวทาง
การแก้ปัญหาพ้ืนทีเ่สือ่มโทรม	การสร้างความร่วมมอืระหว่างภาคเอกชน	สมาคมและประชาชนในแผนนีจ้ะเป็นการก�าหนด
แนวทางการพัฒนาที่เชื่อมโยงกับภูมิภาค	รัฐ	ซึ่งมีการแก้ไขและทบทวนผังทุก	๕	ปี	เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน	
	 	 ๑.๒)	 	 ผังยุทธศาสตร์ระดับอ�าเภอ	 (Stadtbezirk)	 เริ่มต้นจากการท�าแผนระยะยาว	 โดยการเก็บรวบรวม
ข้อมลูสถติทิีเ่กีย่วข้องกบัการเปลีย่นแปลงประชากร	ทีอ่ยูอ่าศัย	ข้อมูลสถติทิีส่�าคญัในระดบัจงัหวดั	และแสดงลกัษณะของ
ผังในรายละเอียดด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน	ที่อยู่อาศัย	อุตสาหกรรม	พื้นที่สีเขียว	เกษตรกรรม	พื้นที่คมนาคมและพื้นที่
แหล่งน�้า	ที่ครอบคลุมทั้งพื้นที่ทั้ง	๑๒	เขต	
	 	 ๑.๓)	 ผังการใช้ประโยชน์ที่ดินในแต่ละเขต	 (Flächennutzungsplan:	 F-plan)	 ท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบ 
ในการวางผังการใช้ประโยชน์ที่ดินซึ่งต้องมีความสอดคล้องกับแผนผังในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ

รูปที่	๗	ผังการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีการบูรณาการระหว่างพื้นที่
อยู่อาศัย	อุตสาหกรรม	และพื้นที่สีเขียว
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	 	 ๑.๔)	 	 แผนผังรายละเอียดการพัฒนาพื้นที่	 (Bebauungsplan	 :	 B-Plan)	 เป็นแผนผังที่จัดท�าขึ้นส�าหรับ
ก�าหนดรายละเอียดของการพัฒนาที่ดินและอาคารในพื้นที่ชุมชนเมือง	 พื้นที่โล่ง	 กิจกรรมของเมืองที่มีความส�าคัญ 
ระดับย่าน	เขต	อ�าเภอ	และเมือง
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	 รูปที่	๒๐	-	๒๕		 การพัฒนาอาคารขนาดใหญ่	 การอนุรักษ์อาคาร	 จุดเด่นสถาปัตยกรรม	 และพื้นที่ภูมิทัศน์ 

	 	 	 	 	 ภายในเมืองดอร์ทมุนด์

	 	 ๑.๕)		แผนแม่บท	(Masterpläne)	มรีายละเอยีดของการพืน้ทีพ่ฒันาใหม่ของเมอืงดอร์ทมนุด์เป็นเครือ่งมอื 
เพื่อสื่อสาร	 หารือ	 ประสานบูรณาการ	 สะท้อนข้อเท็จจริง	 และความคิดสร้างสรรค์ให้กับเมืองในสาระส�าคัญต่าง	 ๆ 
ของเมือง	 เช่น	 ที่อยู่อาศัย	 การเคลื่อนที่ของประชาชน	 สิ่งแวดล้อม	 การค้าปลีก	 และอุตสาหกรรม	 พื้นที่ที่ควรปรับปรุง
ในย่านอุตสาหกรรม	 เป็นต้น	 นอกจากนี้	 แผนแม่บทยังก�าหนดวิสัยทัศน์เพื่อการพัฒนาในอนาคตของเมือง	 เป้าหมาย	 
และกลไกเพื่อให้บรรลุความส�าเร็จ

	 รูปที่	๒๖-๒๗	เอกสารแผนแม่บท	ด้านที่อยู่อาศัย	และการเคลื่อนที่เมืองดอร์ทมุนด์	ค.ศ.๒๐๐๔
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	 	 ๑.๖)	 	 แนวคิดบูรณาการการพัฒนาของเทศบาลเมืองทุกแห่ง	 (InSEKT)	 โดยจัดท�าบนฐานชุมชนเมือง	
วิเคราะห์การพัฒนาพื้นที่	 ศักยภาพ	 ก�าหนดเป้าหมายการพัฒนาและน�ามาบูรณาการสู่แผนผังแม่บทร่างแผนผังการใช้
ที่ดินใหม่ของเทศบาลเมือง	 โดยทุกเทศบาลเมืองจะร่วมกันพิจารณาหารือ	 และน�ามาซึ่งการพัฒนาแนวคิดที่ต่อยอดของ 
ทั้ง	๑๒	เทศบาลเมืองในดอร์ทมุนด์

รูปที่	๒๘			ผังแนวคิดบูรณาการการพัฒนาของเทศบาลเมืองทุกแห่งในเขต	Innerstadt	-	Ost

รปูที	่๒๙	ความสมัพนัธ์ระหว่างแผนผงัการใช้ประโยชน์ทีด่นิ	แผนแม่บทและแนวคดิบรูณาการการพฒันาของเทศบาลเมอืง	

(F-Plan+Masterplan+	InSEKT)
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	 ในการก�าหนดแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน	 (F	 –	 Plan)	 จะอยู่ในรูปแบบคณะท�างานร่วมระหว่างหน่วยงาน 
ท้องถิ่นผู้วางผัง	 คณะกรรมการบริหาร	 คณะกรรมการกลุ่มการเมือง	 ซึ่งร่วมกันพิจารณาจากแนวคิดแผนการบูรณาการ
หลายแนวคดิ	(InSEkts)	และแผนแม่บทหลายโครงการ	(Masterplane)	บนฐาน	๖	สาขาหลกั	ได้แก่	เศรษฐกจิ	ทีอ่ยูอ่าศยั 
ท่ีโล่ง	คมนาคมและขนส่ง	เทคโนโลย/ีโครงสร้างพืน้ฐาน	และความต้องการร่วมกนัของประชาชนน�ามาบรูณาการร่วมกนัเพือ่ 
จัดท�าแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน	(F	–	Plan)

	 ๒)	 กระบวนการในภาคประชาชน
	 	 การมีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผนและผังเป็นสิ่งที่จ�าเป็น	 หลักการ	 คือ	 ต้องมีความโปร่งใส่	 การแจ้ง 
ให้ทราบและการแสดงแผนงานที่ชัดเจน	 มีความสมบูรณ์ทุกขั้นตอน	 การพัฒนาความเป็นไปได้ของการมีส่วนร่วมที่มี 
ความแตกต่าง	หลากหลายระหว่างประชาชน	องค์กร	และภาคสงัคม	การบรูณาการกลุม่การเมอืงและหน่วยงานภาคบรหิาร	
กระบวนการตัดสินใจ	และน�าไปปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน
	 การจัดท�าผังเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้	 ซึ่งแนวคิดและแผนต่าง	 ๆ	 ได้ถูกพัฒนาร่วมกับ
ประชาชนผู้อยู่อาศัยในพื้นที่	และผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง	ๆ	ได้แสดงความคิดเห็น	มีการก�าหนดวิสัยทัศน์เพื่อการพัฒนา
อนาคตของเมือง	ก�าหนดเป้าหมาย	กลไก	เพื่อบรรลุความส�าเร็จของการวางแผนและผังร่วมกัน

แผนภูมิที่ ๑ การมีส่วนร่วมและโครงสร้างการตัดสินใจในการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน
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	 ๓)		 กระบวนการน�าผังไปสู่การปฏิบัติ
	 	 การพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพ	ผังร่างการพัฒนาพื้นที่ใหม่ของแต่ละเขต	จะประกอบด้วยการแสดงลักษณะ
ทางกายภาพ	 การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทต่าง	 ๆ	 โดยการน�าผังไปสู่การปฏิบัติจะผ่านการพิจารณาร่วมกันจากทุก 
ภาคส่วนและผลทีไ่ด้รบัคอื	แนวทางการบรูณาการพฒันาเมอืงทัง้	๑๒	เขต	ส�าหรบัในพืน้ทีเ่มอืงจะน�าแนวทางการบรูณาการฯ	 
ดังกล่าว	 ไปจัดท�าในรายละเอียดในลักษณะของแผนแม่บท	 (Masterpläne)	 	 ซึ่งแสดงรายละเอียดพื้นที่พัฒนาในแต่ละ

รูปที่	๓๐	การแสดงความคิดเห็นในการวางแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน	โครงการพัฒนาในเมืองดอร์ทมุนด์

บริเวณของเขต	แผนแม่บทประกอบด้วยแนวคิดการพัฒนาด้านต่าง	ๆ 	ที่หลากหลาย	เช่น	แผนการพัฒนาพื้นที่สีเขียวและ
ภมูทิศัน์เมอืง	การน�าพืน้ทีธ่รรมชาตคินืสูเ่มอืง	มแีนวคดิทีจ่ะใช้สภาพแวดล้อมและภมูทิศัน์เป็นเครือ่งมอืในการพฒันาเมอืง	
การใช้เครื่องมือที่เป็นประโยชน์ต่อพื้นที่และประชาชน
ในการรักษาและส่งเสริมธรรมชาติและภูมิทัศน์	 เช่น 
แบบจ�าลองภูมิทัศน์	 จากการบูรณาการแผนผังท้ังหมด
ของเมืองและเขตรวมเข้าด้วยกัน

บทบาทของเมืองดอร์ทมุนด์	ได้ชื่อว่าเป็น	“เมืองหลวง

สีเขียว”	ของรัฐ	NRW	เนื่องจากปัจจุบัน	พื้นที่โดยรอบ

ประกอบไปด้วยป่าไม้	สวนสาธารณะ	และคลอง	ล�าธาร	

เป็นจ�านวนมาก	 โดยในอดีตพื้นที่แถบนี้เคยเป็นเหมือง

ถ่านหิน	และโรงงานเหล็กมาก่อน	

	 ในการก�าหนดแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน	 (F	 –	 Plan)	 จะอยู่ในรูปแบบคณะท�างานร่วมระหว่างหน่วยงาน 
ท้องถิ่นผู้วางผัง	 คณะกรรมการบริหาร	 คณะกรรมการกลุ่มการเมือง	 ซ่ึงร่วมกันพิจารณาจากแนวคิดแผนการบูรณาการ
หลายแนวคิด	(InSEkts)	และแผนแม่บทหลายโครงการ	(Masterplane)	บนฐาน	๖	สาขาหลัก	ได้แก่	เศรษฐกจิ	ทีอ่ยูอ่าศยั 
ทีโ่ล่ง	คมนาคมและขนส่ง	เทคโนโลย/ีโครงสร้างพืน้ฐาน	และความต้องการร่วมกนัของประชาชนน�ามาบรูณาการร่วมกนัเพ่ือ 
จัดท�าแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน	(F	–	Plan)

	 ๒)	 กระบวนการในภาคประชาชน
	 	 การมีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผนและผังเป็นสิ่งที่จ�าเป็น	 หลักการ	 คือ	 ต้องมีความโปร่งใส่	 การแจ้ง 
ให้ทราบและการแสดงแผนงานที่ชัดเจน	 มีความสมบูรณ์ทุกขั้นตอน	 การพัฒนาความเป็นไปได้ของการมีส่วนร่วมที่มี 
ความแตกต่าง	หลากหลายระหว่างประชาชน	องค์กร	และภาคสงัคม	การบรูณาการกลุม่การเมอืงและหน่วยงานภาคบริหาร	
กระบวนการตัดสินใจ	และน�าไปปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน
	 การจัดท�าผังเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้	 ซึ่งแนวคิดและแผนต่าง	 ๆ	 ได้ถูกพัฒนาร่วมกับ
ประชาชนผู้อยู่อาศัยในพื้นที่	และผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง	ๆ	ได้แสดงความคิดเห็น	มีการก�าหนดวิสัยทัศน์เพื่อการพัฒนา
อนาคตของเมือง	ก�าหนดเป้าหมาย	กลไก	เพื่อบรรลุความส�าเร็จของการวางแผนและผังร่วมกัน

แผนภูมิที่ ๑ การมีส่วนร่วมและโครงสร้างการตัดสินใจในการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน
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	 จากการน�าผังไปสู่การปฏิบัติ	 ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างเมืองอย่างเห็นได้ชัด	 จากเมือง

อตุสาหกรรมหลกัในอดตี	ซ่ึงต่อมาได้เกดิปัญหาจากพืน้ทีอ่ตุสาหกรรมในเมอืงทีถ่กูปล่อยร้าง	ในระยะเวลา	๒๕	ปี	ทีผ่่านมา	 

สญูเสยีการจ้างงานเป็นจ�านวนมาก	โดยอัตราการจ้างงานลดลงถงึ	๑๘	%	แต่ในปัจจุบนัจากการพัฒนาเมอืงตามวสิยัทศัน์ 

และเป้าหมายที่ต้ังไว้ท�าให้สถานการณ์และบทบาทเมืองดอร์ทมุนด์เปลี่ยนแปลงไปเกิดการจ้างงานใหม่มากขึ้นถึง 

๒๐,๐๐๐	 ต�าแหน่ง	 เป็นต�าแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่และพลังงานทดแทน	 เช่น	

เทคโนโลยีสารสนเทศ	(IT)	ไมโครเทคโนโลยี	(MEMS)	โลจิสติกส์	และเทคโนโลยีชีวภาพ	เป็นต้น

๓.๓	สาระส�าคัญและแนวคิดของผังเมืองดอร์ทมุนด์

	 ๑)	 ยุทธศาสตร์ครอบคลุมเมืองดอร์ทมุนด์ตระหนักได้ถึงความจ�าเป็นที่จะน�าแนวคิดความย่ังยืนแบบ 

บูรณาการมาใช้ในการพัฒนาเมืองซึ่งมีผลอย่างมากในการบริหารจัดการเพื่อเปลี่ยนแปลงในระดับโครงสร้างทั้งในด้าน

เศรษฐกิจ	 และการสร้างอนาคตส�าหรับเมืองและภาคแนวคิดและแผนผังต่าง	 ๆ	 มากมายได้ถูกพัฒนาร่วมกันระหว่าง

ประชาชนผู้อาศัยอยู่ในเมืองและผู้เชี่ยวชาญสาขาต่าง	ๆ

	 	 องค์ประกอบที่ส�าคัญของยุทธศาสตร์	 เช่น	 โครงการดอร์ทมุนด์	 แผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินใหม่แนวคิด 

ในการพัฒนาระบบศูนย์กลางรองบูรณาการแนวคิดเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ทุกเทศบาลเมืองแผนแม่บทการบูรณาการแนวคิด

เมอืงแนวคดิพเิศษของภาคและเมอืงเพือ่ก�าหนดต�าแหน่งทีต่ัง้การค้าปลกีบรูณาการแนวคิดส�าหรบัพ้ืนทีเ่มืองทีเ่สือ่มโทรม

แนวคิดภูมิทัศน์และการพัฒนาสภาพแวดล้อมสวนภูมิทัศน์	Emscher	ยุทธศาสตร์การสร้างพันธมิตรระหว่างภาคเอกชน	

สหภาพ	และภาคพลเมือง

	 ๒)	 วิสัยทัศน์ใหม่ของเมืองดอร์ทมุนด์	

	 	 การปฏิรูปเมืองในอนาคตให้มีการจ้างงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้	 เมืองมีการขับเคลื่อนไปข้างหน้า 

ตามความต้องการของประชาชนทีจ่ะเป็นเมอืงแห่งการศกึษาเพือ่คณุภาพชวีติทีม่คีวามเท่าเทยีมกนัในสงัคม	มคีวามยตุธิรรม	

และมีประสิทธิภาพในการบริหารเมืองอย่างยั่งยืน

รูปที่	๓๑	-	๓๒	 ผังภูมิทัศน์	พื้นที่รักษาระบบนิเวศ	(Landschaftsplans	Dortmund	-	Ruhr	Gebeit)

รูปที่	๓๓	-	๓๔	 พื้นที่สีเขียวลักษณะต่าง	ๆ	ภายในเมืองดอร์ทมุนด์

	 	 	 (ที่มา	:	Umweltamt	Dortmund)
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องค์ประกอบของยุทธศาสตร์ แนวทางด�าเนินการ

โครงการดอร์ทมุนด์ การพัฒนาโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่	 โดยใช้ความแข็งแกร่งและศักยภาพ
ของต�าแหน่งที่ตั้งในปัจจุบัน	ได้แก่
•		มีพื้นที่ที่กว้างขวางเพื่อรองรับบริษัทใหม่	ๆ
•		มีนักศึกษาด้าน	IT	และสื่อสารประมาณ	๖,๒๐๐	คน
•		มีบริษัท	IT	จ�านวนมากเป็นผู้น�าด้าน	MEMS	ในเยอรมนี
•		มีการรวมกลุ่มโลจิสติกส์ที่มีความสามารถสูงจ�านวนมาก
•		สร้างโมเดลเศรษฐกิจใหม่เพื่ออนาคตเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสาร
•		ระบบกลไกไมโครอิเลคโทรนิคส์	(MEMS)
•		โลจิสติกส์อุตสาหกรรมบริการเทคโนโลยีชีวภาพ

การพัฒนาแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินของเทศบาลเมือง •	 การพัฒนาพื้นที่เพื่ออนาคตของเมืองใน	๒๐	ปี
•	 ข้อเท็จจริง	:	พื้นที่อุตสาหกรรมลดน้อยลง	(สีเทา)	พื้นที่อยู่อาศัย
				มากขึ้น	(สีแดง)	พื้นที่ภูมิทัศน์และธรรมชาติเพิ่มมากขึ้น	(เขียว)
•	 เชื่อมโยงการพัฒนากับเข้าด้วยกันกับการพัฒนาแผนผังแม่บท
				และแนวคิดด้านบูรณาการระหว่างพื้นที่เมือง

แนวคิดในการพัฒนาระบบศูนย์กลางรอง	 •			โครงสร้างการตั้งถิ่นฐานที่เติบโตมาในอดีต
•			รูปแบบเมืองหลายศูนย์กลาง
•			เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ศูนย์กลางท้องถิ่น
•			วางแผนพัฒนาพื้นที่ชานเมือง
•			สร้างความมั่นคงของอุปทานในแต่ละท้องถิ่นในด้านที่อยู่อาศัย	
				การศึกษา	การสันทนาการ	การจับจ่ายซื้อสินค้า	การคมนาคม	 
				เป็นต้น

โครงการสวนภูมิทัศน์	Emscher	ใน	Dortmund •			โครงการใหญ่ระดับภาคที่สานต่อจากนิทรรศการอาคารนานาชาติ	 
				(IBA	1989-1999)
•			วัตถุประสงค์เพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาพื้นที่นิทรรศการและแหล่ง 
				พักผ่อนหย่อนใจแห่งใหม่	ในพื้นที่อุตสาหกรรมเก่า	รวมถึงย่านพัก 
				อาศัยและพื้นที่อุตสาหกรรมการผลิตเดิม	
•			สร้าง	“วงกลมเขยีว”	รอบเมอืงดอร์ทมนุด์	มโีครงการย่อยต่าง	ๆ	เช่น	
					-			การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมแม่น�้า	Emscher	ทะเลสาบฟีนิกซ์	
					-			การเพิ่มพื้นที่ป่าในพื้นที่ตะวันออกเฉียงเหนือของเมือง	
					-			การสร้างแนวแกนเส้นทางการพักผ่อนหย่อนใจ	Dortmnd	-	 
									Ems	เป็นต้น

ตารางที่	๒	ตัวอย่างขององค์ประกอบของยุทธศาสตร์	และแนวทางด�าเนินการ

	 จากการน�าผังไปสู่การปฏิบัติ	 ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างเมืองอย่างเห็นได้ชัด	 จากเมือง

อุตสาหกรรมหลกัในอดตี	ซึง่ต่อมาได้เกดิปัญหาจากพืน้ทีอ่ตุสาหกรรมในเมืองท่ีถกูปล่อยร้าง	ในระยะเวลา	๒๕	ปี	ทีผ่่านมา	 

สญูเสยีการจ้างงานเป็นจ�านวนมาก	โดยอตัราการจ้างงานลดลงถงึ	๑๘	%	แต่ในปัจจบุนัจากการพฒันาเมอืงตามวสิยัทัศน์ 

และเป้าหมายที่ตั้งไว้ท�าให้สถานการณ์และบทบาทเมืองดอร์ทมุนด์เปล่ียนแปลงไปเกิดการจ้างงานใหม่มากขึ้นถึง 

๒๐,๐๐๐	 ต�าแหน่ง	 เป็นต�าแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่และพลังงานทดแทน	 เช่น	

เทคโนโลยีสารสนเทศ	(IT)	ไมโครเทคโนโลยี	(MEMS)	โลจิสติกส์	และเทคโนโลยีชีวภาพ	เป็นต้น

๓.๓	สาระส�าคัญและแนวคิดของผังเมืองดอร์ทมุนด์

	 ๑)	 ยุทธศาสตร์ครอบคลุมเมืองดอร์ทมุนด์ตระหนักได้ถึงความจ�าเป็นที่จะน�าแนวคิดความยั่งยืนแบบ 

บูรณาการมาใช้ในการพัฒนาเมืองซึ่งมีผลอย่างมากในการบริหารจัดการเพื่อเปลี่ยนแปลงในระดับโครงสร้างทั้งในด้าน

เศรษฐกิจ	 และการสร้างอนาคตส�าหรับเมืองและภาคแนวคิดและแผนผังต่าง	 ๆ	 มากมายได้ถูกพัฒนาร่วมกันระหว่าง

ประชาชนผู้อาศัยอยู่ในเมืองและผู้เชี่ยวชาญสาขาต่าง	ๆ

	 	 องค์ประกอบที่ส�าคัญของยุทธศาสตร์	 เช่น	 โครงการดอร์ทมุนด์	 แผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินใหม่แนวคิด 

ในการพัฒนาระบบศูนย์กลางรองบูรณาการแนวคิดเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ทุกเทศบาลเมืองแผนแม่บทการบูรณาการแนวคิด

เมอืงแนวคดิพิเศษของภาคและเมืองเพ่ือก�าหนดต�าแหน่งทีต่ัง้การค้าปลกีบรูณาการแนวคดิส�าหรบัพืน้ท่ีเมอืงท่ีเสือ่มโทรม

แนวคิดภูมิทัศน์และการพัฒนาสภาพแวดล้อมสวนภูมิทัศน์	Emscher	ยุทธศาสตร์การสร้างพันธมิตรระหว่างภาคเอกชน	

สหภาพ	และภาคพลเมือง

	 ๒)	 วิสัยทัศน์ใหม่ของเมืองดอร์ทมุนด์	

	 	 การปฏิรูปเมืองในอนาคตให้มีการจ้างงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้	 เมืองมีการขับเคลื่อนไปข้างหน้า 

ตามความต้องการของประชาชนทีจ่ะเป็นเมอืงแห่งการศกึษาเพือ่คณุภาพชวีติทีม่คีวามเท่าเทยีมกนัในสงัคม	มคีวามยุติธรรม	

และมีประสิทธิภาพในการบริหารเมืองอย่างยั่งยืน

รูปที่	๓๑	-	๓๒	 ผังภูมิทัศน์	พื้นที่รักษาระบบนิเวศ	(Landschaftsplans	Dortmund	-	Ruhr	Gebeit)

รูปที่	๓๓	-	๓๔	 พื้นที่สีเขียวลักษณะต่าง	ๆ	ภายในเมืองดอร์ทมุนด์

	 	 	 (ที่มา	:	Umweltamt	Dortmund)
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แนวคิดการพัฒนาเมือง การด�าเนินการ

การก�าหนดต�าแหน่งที่ตั้งของการค้าปลีก

    

การก่อสร้างสถานีขนส่งกลางแห่งใหม่

แนวคิดเมือง	-	มงกุฎ	

เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางพัฒนาศูนย์กลางรองระดับต่าง	ๆ	ของ 
เมืองดอร์ทมุนด์	ได้แก่	ศูนย์กลางระดับเมือง	(CBD)	ระดับศูนย์กลาง
อ�าเภอ	(District)	ระดับศูนย์กลางชานเมือง	(Suburb)	ระดับศูนย์กลาง
ละแวกบ้าน	(Neighborhood)
•			 แนวคิดส�าหรับท้องถิ่น	เน้นความมั่นคงปลอดภัย	และความเข้มแข็ง		 
•			 ของศูนย์กลางรองต่าง	ๆ	ในเทศบาลเมือง
•			 แนวคิดระดับภาค	มุ่งความตกลงร่วมกันในทุกประเด็นปัญหา
	 ของต�าแหน่งที่ตั้งการค้าปลีก
•			 แนวคิดด้านความมั่นคงปลอดภัย	และพัฒนาศูนย์กลางระดับละแวก		 
		 บ้านที่มีอยู่ในปัจจุบัน
•			 แนวคิดในการลดห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่รอบนอก
	 ศูนย์กลางรองในปัจจุบัน	ทั้งนี้	รูปแบบการท�างานหารือร่วมกัน	  
	 ระหว่างหน่วย	วางผังเมืองสมาคมผู้ค้าปลีก	และสหภาพแรงงาน
	 ของเมืองดอร์ทมุนด์	ในแนวคิดเรื่องการค้าปลีกดังกล่าว	ถือเป็นแนว
	 ปฏิบัติที่ดีมาก	(Best	practice)	ในระดับประเทศ

•		เสริมสร้างให้เมืองดอร์ทมุนด์เป็นศูนย์กลางหลักของภาค
•		สร้างอรรถประโยชน์สูงสุดจากความเป็นศูนย์กลางด้านการ
			คมนาคมขนส่งของภาค
•		เชื่อมโยงระหว่างเมืองดอร์ทมุนด์กับศูนย์กลางเมืองทางเหนือ
			(Nordstadt)
•		การใช้ประโยชน์ผสมผสานที่มีเสน่ห์ระหว่างกิจกรรมการค้าปลีก	 
			แหล่งบันเทิง	และการคมนาคม
•		สร้างความโดดเด่นเพื่อให้เป็นจุดหมายตาทั้งในระดับเมืองและภาค
•		มูลค่าการลงทุนประมาณ	๕	ล้านยูโร

•		สร้างจุดอ้างอิงเพื่อสร้างการรับรู้ทางเข้าเมืองในต�าแหน่งที่
			แนวถนนรัศมีบรรจบกับถนนวงแหวนชั้นใน
•		ก�าหนดจุดเด่นของสถาปัตยกรรมด้วยอาคารหลายระดับชั้น
•		ในเขตศูนย์กลางเมืองรักษาระดับความสูงอาคารไว้ที่	๕-	๗	ชั้น	

	 ๓)	การผสมผสานแนวคิดเมือง
	 			แนวคดิเมอืงซึง่เปรยีบเสมอืนตวัชีน้�าการพัฒนาในอนาคต	มกีารผสมผสานระหว่างแนวคิดการพัฒนาพืน้ทีเ่มอืง 
เพือ่สร้างเสรมิความมีชวีติชวีา	ให้มีเสน่ห์ดงึดดูใจเพ่ิมความเข้มแขง็ของการเป็นศูนย์กลางภาค	และแนวคิดส่งเสรมิการค้า
ปลีกทั้งในระดับเมืองและระดับภาค

ตารางที่	๓	ตัวอย่างของแนวคิดการพัฒนาเมือง	และการด�าเนินการ
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แนวคิดการพัฒนาเมือง การด�าเนินการ

ก�าหนดที่ตั้งอุตสาหกรรมแห่งใหม่

ศูนย์/สวนเทคโนโลยี

•			ต�าแหน่งที่ตั้งอุตสาหกรรมใหม่	๗	พื้นที่เพื่อรองรับการพัฒนาใน 
				อนาคต	ได้แก่	เมือง	สวนเทคโนโลยี	ฟินิคซ์	สเตดโครนตะวันออก	 
				สนาม	บินเก่าเวสฟาเรนฮูท	และท่าเรือ/อี-พอร์ท
•			พื้นที่อุตสาหกรรมเดิม	เหมืองถ่านหิน	เหล็กกล้าและพื้นที่ทหารเดิม
•			ใช้แนวทางการพัฒนาพื้นที่เหล่านี้อย่างค่อยเป็นค่อยไป

•	 เกิดขึ้นในช่วงกลางยุค	๑๙๘๐
•	 เป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหลัก
•	 ต้นก�าเนิดและต�าแหน่งที่ตั้งอุตสาหกรรมใหม่ของเมืองดอร์ทมุนด์ 
				(IT,	MEMS)
•	 ผลลัพธ์จากการท�างานร่วมกันของมหาวิทยาลัย	โรงเรียนมัธยม	 
					สถาบันวิทยาศาสตร์ท�าให้ภายในศูนย์มีส�านักงานโดยรวม
					ประมาณ	๒๒๕	บริษัท	และพนักงานกว่า	๘,๗๐๐	ต�าแหน่ง

	 	 ผลลัพธ์จากการพัฒนาเมืองดอร์ทมุนด์ตามผังเมือง
   	 ๑)	 การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน	พื้นที่เกษตรกรรมลดลงพื้นที่สาธารณะที่มีการพัฒนา	
และปรับปรุงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมากกว่าการใช้ที่ประโยชน์ที่ดินประเภทอื่น	พื้นที่อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นเล็กน้อย	พื้นที่ป่าไม้ 
เพิ่มขึ้นเล็กน้อยซึ่งเป็นผลดีมากส�าหรับเมือง	 พื้นที่แหล่งน�้าเพิ่มขึ้นเล็กน้อย	 ซึ่งถือเป็นแนวโน้มที่ดีในด้านสิ่งแวดล้อม 
มโีครงการหลายแห่งทีม่ลีกัษณะการสร้างสภาพสิง่แวดล้อมทีค่ล้ายธรรมชาตหิรอืการฟ้ืนฟสูิง่แวดล้อมเดมิ	(Man	-	made	
Nature/Re	-	Nature)

แผนภูมิที่	๒	 การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทหลักของเมืองดอร์ทมุนด์	
	 ในปี	ค.ศ.	๑๙๖๑๑๙๘๕	และ	๒๐๐๔

แนวคิดการพัฒนาเมือง การด�าเนินการ

การก�าหนดต�าแหน่งที่ตั้งของการค้าปลีก

    

การก่อสร้างสถานีขนส่งกลางแห่งใหม่

แนวคิดเมือง	-	มงกุฎ	

เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางพัฒนาศูนย์กลางรองระดับต่าง	ๆ	ของ 
เมืองดอร์ทมุนด์	ได้แก่	ศูนย์กลางระดับเมือง	(CBD)	ระดับศูนย์กลาง
อ�าเภอ	(District)	ระดับศูนย์กลางชานเมือง	(Suburb)	ระดับศูนย์กลาง
ละแวกบ้าน	(Neighborhood)
•			 แนวคิดส�าหรับท้องถิ่น	เน้นความมั่นคงปลอดภัย	และความเข้มแข็ง		 
•			 ของศูนย์กลางรองต่าง	ๆ	ในเทศบาลเมือง
•			 แนวคิดระดับภาค	มุ่งความตกลงร่วมกันในทุกประเด็นปัญหา
	 ของต�าแหน่งที่ตั้งการค้าปลีก
•			 แนวคิดด้านความมั่นคงปลอดภัย	และพัฒนาศูนย์กลางระดับละแวก		 
		 บ้านที่มีอยู่ในปัจจุบัน
•			 แนวคิดในการลดห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่รอบนอก
	 ศูนย์กลางรองในปัจจุบัน	ทั้งนี้	รูปแบบการท�างานหารือร่วมกัน	  
	 ระหว่างหน่วย	วางผังเมืองสมาคมผู้ค้าปลีก	และสหภาพแรงงาน
	 ของเมืองดอร์ทมุนด์	ในแนวคิดเรื่องการค้าปลีกดังกล่าว	ถือเป็นแนว
	 ปฏิบัติที่ดีมาก	(Best	practice)	ในระดับประเทศ

•		เสริมสร้างให้เมืองดอร์ทมุนด์เป็นศูนย์กลางหลักของภาค
•		สร้างอรรถประโยชน์สูงสุดจากความเป็นศูนย์กลางด้านการ
			คมนาคมขนส่งของภาค
•		เชื่อมโยงระหว่างเมืองดอร์ทมุนด์กับศูนย์กลางเมืองทางเหนือ
			(Nordstadt)
•		การใช้ประโยชน์ผสมผสานที่มีเสน่ห์ระหว่างกิจกรรมการค้าปลีก	 
			แหล่งบันเทิง	และการคมนาคม
•		สร้างความโดดเด่นเพื่อให้เป็นจุดหมายตาทั้งในระดับเมืองและภาค
•		มูลค่าการลงทุนประมาณ	๕	ล้านยูโร

•		สร้างจุดอ้างอิงเพื่อสร้างการรับรู้ทางเข้าเมืองในต�าแหน่งที่
			แนวถนนรัศมีบรรจบกับถนนวงแหวนชั้นใน
•		ก�าหนดจุดเด่นของสถาปัตยกรรมด้วยอาคารหลายระดับชั้น
•		ในเขตศูนย์กลางเมืองรักษาระดับความสูงอาคารไว้ที่	๕-	๗	ชั้น	

	 ๓)	การผสมผสานแนวคิดเมือง
	 			แนวคิดเมอืงซึง่เปรยีบเสมอืนตวัชีน้�าการพัฒนาในอนาคต	มกีารผสมผสานระหว่างแนวคดิการพฒันาพืน้ท่ีเมือง 
เพือ่สร้างเสรมิความมชีวิีตชวีา	ให้มเีสน่ห์ดงึดดูใจเพ่ิมความเข้มแขง็ของการเป็นศนูย์กลางภาค	และแนวคดิส่งเสรมิการค้า
ปลีกทั้งในระดับเมืองและระดับภาค

ตารางที่	๓	ตัวอย่างของแนวคิดการพัฒนาเมือง	และการด�าเนินการ
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   	 ๒)		ด้านประชากร	เมืองดอร์ทมุนด์มีจ�านวนประชากรคงที่	ประมาณ	๕๙๐,๐๐๐	คน	จัดเป็นเมือง
ใหญ่ที่สุดในภาคมหานคร	และใหญ่เป็นล�าดับที่	๖	ของประเทศ
	 	 	 	 ๓)	 	 การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ	 ในระดับโครงสร้างมีแนวโน้มเศรษฐกิจเป็นบวกผลิตภัณฑ์ 
มวลรวมของประเทศมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วในส่วนของเมืองดอร์ทมุนด์	 ภาพรวมด้านเศรษฐกิจอยู่ในระดับดีเยี่ยม
ของภาคมหานครต�าแหน่งงานและการจ้างงานเพิม่ข้ึนประมาณ	๒๓๐,๐๐๐	คน	โดยเป็นต�าแหน่งงานในภาคอตุสาหกรรม
บริการถึงร้อยละ	๘๐	อุตสาหกรรมชั้นน�าสมัยใหม่มีความก้าวหน้า	เช่น	เทคโนโลยีสารสนเทศ	ไมโครเทคโนโลยี	(Micro	
Electro-Mechanical	Systems	-	MEMS)	โลจิสติกส์อุตสาหกรรมบริการ	และเทคโนโลยีชีวภาพ
  	 	 ๔)		การเปลี่ยนแปลงในแต่ละรายสาขา
	 	 	 	 	 ๔.๑)			ภาคอสังหาริมทรัพย์	มีแนวโน้มเชิงบวก	เกิดกิจกรรมและโครงการใหม่	ๆ	จ�านวนมาก	
มีการก่อสร้างอาคารใหม่เพื่อการค้าปลีก	ที่อยู่อาศัย	และส�านักงานมากขึ้น	ราคาที่อยู่อาศัยสูงขึ้น
	 	 	 	 	 ๔.๒)			การค้าปลกี	อตัราการเช่าพ้ืนทีเ่พ่ิมข้ึนเป็นอนัดบั	๑		โดยขนาดพ้ืนทีก่ารเช่าเพือ่ค้าปลกี
ใหญ่เป็นอันดับ	๗	ของประเทศ	(อันดับ	๑	ได้แก่	กรุงเบอร์ลิน)
	 	 	 	 	 ๔.๓)			โครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิต	ผู้อยู่อาศัยร้อยละ	๙๒	พึงพอใจในการใช้
ชีวติในเขตเทศบาลเมืองโดยเฉพาะอย่างยิง่ความพึงพอใจในด้านระบบขนส่งสาธารณะ	บรกิารสาธารณะในเชงิวฒันธรรม	
สาธารณสุข	และพื้นที่สีเขียวเมือง

รูปที่	๓๕	 Emscher	Landschaft	Park	พื้นที่ภูมิทัศน์ที่ต่อเนื่องกับแม่น�้า	Emscher	ทั้งนี้	เมืองดอร์ทมุนด์	เป็นส่วนหนึ่งในของพื้นที่
	 อนุภาครัวร์	(Ruhr	Gebeit)	
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	 	 	 	 ๕)		ภาพรวมความส�าเร็จของการพัฒนาเมืองดอร์ทมุนด์
	 	 	 	 	 •			ความยั่งยืนเป็นจุดมุ่งหมายส�าคัญของการพัฒนา
	 	 	 	 	 •			ความเท่าเทยีมและสมดลุระหว่าง	๔	ภาคส่วน	คอื	เศรษฐกจิ	สิง่แวดล้อม	สงัคมยัง่ยนื	และ 
	 	 	 	 	 				การมีส่วนร่วม	โดยใส่ใจในทุกแผนยุทธศาสตร์
	 	 	 	 	 •			แนวคิดและแผนผังรวม	ได้ก�าหนดกรอบที่เชื่อถือได้เพื่อความยั่งยืน	รวมถึงเพื่อการลงทุน 
	 	 	 	 	 	 ภาครัฐและเอกชน
	 	 	 	 	 •			การลงทุนภาครัฐในพื้นที่สาธารณะและโครงสร้างพื้นฐานก่อให้เกิดการลงทุนจาก 
	 	 	 	 	 	 ภาคเอกชนในด้านการค้าปลีก	อาคารส�านักงาน	ที่อยู่อาศัย	และโครงการขนาดใหญ่
	 	 	 	 	 •		 กิจกรรมและโครงการจ�านวนมากในภาคการก่อสร้าง	 และแนวโน้มราคาที่เป็นบวกของ 
	 	 	 	 	 	 ภาคอสังหาริมทรัพย์	แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการในเชิงบวกของเทศบาลเมือง
	 	 	 	 	 •			แนวคดิ	แผน	และโครงการ	มกีารน�ามาปฏบิตัก่ิอให้เกดิพลงัความมัน่ใจในยทุธศาสตร์ย่ังยืน 
	 	 	 	 	 	 เพื่ออนาคต
	 	 	 	 	 •	 เมืองดอร์ทมุนด์อยู่ในเส้นทางที่มุ่งสู่อนาคตที่ดีข้ึน	 ด้วยความมีเสน่ห์ของพื้นที่เมืองและ 
	 	 	 	 	 	 คุณภาพชีวิตที่สูงข้ึน	 และการลงมือปฏิบัติตามแผนอย่างจริงจังเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 
	 	 	 	 	 	 ในอนาคตที่มีความท้าทายอย่างยิ่ง
	 	 	 	 	 •		 ฟุตบอลโลก	(FIFA	2006)	จะท�าให้เมืองดอร์ทมุนด์โดดเด่นในแผนที่โลก

๔.	ข้อสรปุจากกรณศีกึษาเมอืงดอร์ทมนุด์	สหพนัธ์สาธารณรฐัเยอรมน	ีทีค่วรพจิารณามาเป็นแนวทางการ	
				วางผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน	(ระดับอ�าเภอ)	ของประเทศไทย
	 จากกรณีศึกษาเมืองดอร์ทมุนด์	 สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี	 สะท้อนให้เห็นถึงจุดแข็ง	 ความโดดเด่นของ
กระบวนการท�างาน	 แนวคิด	 การน�าไปปฏิบัติให้เกิดผลของการผังเมืองและการพัฒนาเมืองดอร์ทมุนด์ในหลายประเด็น	
ไม่ว่าจะเป็นการน�าเสนอภาพในอนาคตของเมืองให้ประชาชนการประยุกต์แนวคิดการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนลงสู่ 
การปฏิบัติการน�านวัตกรรมด้านผังเมืองมาประยุกต์ใช้การวางผังเชิงพื้นที่ในแต่ละประเด็นต้ังแต่ระดับชาติซึ่งเป็นแผนผัง
ระดับนโยบายและใช้เป็นกรอบการวางผงัเชิงพืน้ท่ีในระดับภาค	ภมูภิาค	และระดับเมอืง	โดยล�าดับ	มกีารถ่ายทอดนโยบาย
และเชื่อมโยงยุทธศาสตร์แต่ละระดับอย่างชัดเจน	 และในแผนผังทุกระดับจะแสดงทั้งภาพรวมและแสดงต�าแหน่งที่ตั้ง
ที่ก�าหนดรายการที่ละเอียดมากขึ้นถึงระดับพื้นที่เฉพาะ	 เพื่อให้เป็นคู่มือก�ากับการพัฒนาพื้นที่เชิงนโยบาย	 และเกิด 
การยอมรับนโยบาย	ตลอดจนเป็นมาตรฐานการให้ข้อมูลของสาธารณูปโภคสาธารณูการที่จ�าเป็น
	 ทั้งนี้	 ได้สรุปข้อเสนอแนะที่ควรพิจารณาเพื่อใช้เป็นแนวทางการวางผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน	 (ระดับอ�าเภอ)	 
ของประเทศไทยในประเด็นต่าง	ๆ	ดังนี้
	 ๑)	 ค�าจ�ากัดความของหน่วยงานวางผัง	
	 	 การวางผงัเมอืงรวมเมอืง/ชมุชน	(ระดบัอ�าเภอ)	จ�าเป็นต้องให้ค�าจ�ากดัความของหน่วยด�าเนนิการ	หรอืหน่วยงาน 
ผู้มีอ�านาจในการวางและจัดท�าผัง	 โดยชัดเจนในระยะเริ่มต้นของการวางผัง	 เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง	 ตรงกันเนื่องจาก 
การวางผังเมืองรวมเมืองชุมชน	(ระดับอ�าเภอ)	ประกอบด้วยองค์กรปกครองท้องถิ่นมากกว่า	๑	แห่ง

   	 ๒)		ด้านประชากร	เมืองดอร์ทมุนด์มีจ�านวนประชากรคงที่	ประมาณ	๕๙๐,๐๐๐	คน	จัดเป็นเมือง
ใหญ่ที่สุดในภาคมหานคร	และใหญ่เป็นล�าดับที่	๖	ของประเทศ
	 	 	 	 ๓)	 	 การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ	 ในระดับโครงสร้างมีแนวโน้มเศรษฐกิจเป็นบวกผลิตภัณฑ์ 
มวลรวมของประเทศมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วในส่วนของเมืองดอร์ทมุนด์	 ภาพรวมด้านเศรษฐกิจอยู่ในระดับดีเยี่ยม
ของภาคมหานครต�าแหน่งงานและการจ้างงานเพ่ิมข้ึนประมาณ	๒๓๐,๐๐๐	คน	โดยเป็นต�าแหน่งงานในภาคอุตสาหกรรม
บริการถึงร้อยละ	๘๐	อุตสาหกรรมชั้นน�าสมัยใหม่มีความก้าวหน้า	เช่น	เทคโนโลยีสารสนเทศ	ไมโครเทคโนโลยี	(Micro	
Electro-Mechanical	Systems	-	MEMS)	โลจิสติกส์อุตสาหกรรมบริการ	และเทคโนโลยีชีวภาพ
  	 	 ๔)		การเปลี่ยนแปลงในแต่ละรายสาขา
	 	 	 	 	 ๔.๑)			ภาคอสังหาริมทรัพย์	มีแนวโน้มเชิงบวก	เกิดกิจกรรมและโครงการใหม่	ๆ	จ�านวนมาก	
มีการก่อสร้างอาคารใหม่เพื่อการค้าปลีก	ที่อยู่อาศัย	และส�านักงานมากขึ้น	ราคาที่อยู่อาศัยสูงขึ้น
	 	 	 	 	 ๔.๒)			การค้าปลกี	อตัราการเช่าพ้ืนทีเ่พ่ิมข้ึนเป็นอนัดบั	๑		โดยขนาดพืน้ท่ีการเช่าเพือ่ค้าปลกี
ใหญ่เป็นอันดับ	๗	ของประเทศ	(อันดับ	๑	ได้แก่	กรุงเบอร์ลิน)
	 	 	 	 	 ๔.๓)			โครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิต	ผู้อยู่อาศัยร้อยละ	๙๒	พึงพอใจในการใช้
ชวีติในเขตเทศบาลเมอืงโดยเฉพาะอย่างยิง่ความพึงพอใจในด้านระบบขนส่งสาธารณะ	บรกิารสาธารณะในเชงิวฒันธรรม	
สาธารณสุข	และพื้นที่สีเขียวเมือง

รูปที่	๓๕	 Emscher	Landschaft	Park	พื้นที่ภูมิทัศน์ที่ต่อเนื่องกับแม่น�้า	Emscher	ทั้งนี้	เมืองดอร์ทมุนด์	เป็นส่วนหนึ่งในของพื้นที่
	 อนุภาครัวร์	(Ruhr	Gebeit)	
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	 ๒)	 ความเชื่อมโยงกับนโยบายระดับชาติ
	 	 ผงัเมอืงรวมเมอืง/ชมุชน	(ระดบัอ�าเภอ)	ต้องอธิบายโดยชดัเจนว่า	อ�าเภอน้ันๆ	มีแนวคิดทีถ่่ายทอดสูว่สิยัทศัน์
อย่างสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ประเทศไทย	๔.๐	และยุทธศาสตร์
การพัฒนาภาคอย่างไร
 >>	 ดังตัวอย่าง	 “ดอร์ทมุนด์”	 ที่น�าแนวคิดเมืองศูนย์กลางมาประกอบการออกแบบวางผังซึ่งเป็นแนวคิดตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ของประเทศ	และได้น�ามาพิจารณาในทุกระดับของผัง
	 ๓)	 วัตถุประสงค์และเป้าหมายของผัง
	 	 ผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน	 (ระดับอ�าเภอ)	 ควรก�าหนดวัตถุประสงค์ของผังที่มาจากเนื้อหาของพื้นที ่
ซ่ึงในผงัเมอืงรวมเมอืง/ชมุชน	ทีด่�าเนนิการในปัจจบุนัยงัมหีลายผงัทีก่�าหนดวตัถปุระสงค์ของผงัโดยอ้างองิตามมาตรา	๑๗	 
ตาม	พ.ร.บ.	การผังเมือง	พ.ศ.	๒๕๑๘	ซึ่งไม่สะท้อนถึงวัตถุประสงค์ของผังที่ชัดเจนอันเกิดจากบริบทของพื้นที่วางผัง	ใน
แผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินท่ีจ�าแนกประเภท	 ต้องการจะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายใดในห้วงระยะเวลาของผัง 
๒๐	ปี	 และเป้าหมายที่จะบรรลุได้ภายในเวลา	 ๕	 ปี	 ซึ่งจะสอดคล้องกับห้วงเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ	 และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อให้สามารถระบุได้ว่าในแต่ละช่วงเวลาจะด�าเนินการด้วยวิธีใดเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
 >>	 ดังตัวอย่าง	 “แผนผังที่โล่ง	 ตามยุทธศาสตร์มหานครสีเขียว”	 ก�าหนดวงแหวนสีเขียวรอบเมืองดอร์ทมุนด์ 
มีการพัฒนาภูมิทัศน์ให้เป็นพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้นทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมือง	 และแนวแกนพ้ืนที่นันทนาการพื้นที่ 
ตามแนวให้บริการเมื่อมีเหตุฉุกเฉินของเมือง	(ช่องทางสีเขียว)	มากกว่า	๒๐๐	เฮกตาร์	ภายในเวลา	๕	ปี
	 ๔)	 การน�าผังไปปฏิบัติ	และกระบวนการการมีส่วนร่วม
	 	 ผงัเมอืงรวมเมอืง/ชมุชน	(ระดบัอ�าเภอ)	ควรประกอบด้วยการบรูณาการแผนพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานระหว่าง
หน่วยงานต่าง	ๆ 	ทีก่�าหนดให้ประสานอย่างกลมกลนืในการเสนอใช้พืน้ทีเ่พือ่พฒันากจิการสาธารณะ	เพือ่ความโปร่งใส	ได้รบั 
การยอมรับและสร้างความไว้วางใจสาธารณะ	 ในขณะที่ควรจัดให้มีแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีผลผูกพัน	 เช่น	 ก�าหนด
ค่าตอบแทนเพือ่ให้ได้มาซ่ึงพืน้ทีเ่พือ่การพฒันา	หรอืการบรูณาการชมุชน	การเมอืง	หน่วยงาน	ในกระบวนการวางแผนผงั	
	 >>	 ดังตวัอย่าง	การผสมผสานแนวคดิเมอืงโดยน�าหลกัการมส่ีวนร่วมในการตดัสนิใจและการน�าไปสูก่ารปฏบิตัทิี่
ด�าเนนิการไปด้วยกนัในการก�าหนดการพฒันาพ้ืนที	่เพ่ือเพ่ิมความแข็งแกร่งของเมืองศูนย์กลางของภาค	จึงพฒันาแนวคดิ
เมืองมงกุฎ	 โดยสร้างจุดอ้างอิงเพื่อสร้างการรับรู้ทางเข้าเมืองในต�าแหน่งที่แนวถนนรัศมีบรรจบกับถนนวงแหวนชั้นใน
ก�าหนดจดุเด่นของสถาปัตยกรรมด้วยอาคารหลายระดบัชัน้	รกัษาระดบัความสงูอาคารไว้ที	่๕-๗	ชัน้	ในเขตศนูย์กลางเมอืง	 
รวมถึงโครงการก�าหนดต�าแหน่งที่ตั้งอุตสาหกรรมใหม่	๗	แห่ง	ในแผนพัฒนาเมืองของผังเมืองรวม	
	 ๕)	 องค์กรที่ด�าเนินการวางผัง
	 	 ในการวางผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน	 (ระดับอ�าเภอ)	 ต้องระบุผู้รับผิดชอบ	 ก�าหนดความชัดเจนตามกรอบ
อ�านาจหน้าที่	 ทั้งนี้	 นอกจากเป็นหน้าที่ของกรมโยธาธิการและผังเมือง	 ส�านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด	 ที่เป็น
หน่วยงานที่มีภารกิจการวางผังตามกฎหมายแล้ว	 สมควรพิจารณาให้องค์กรที่ได้รับการรับรองจากทางราชการ	 องค์กร	
สมาคม	 สภา	 ท่ีมีบุคลากรทางด้านการวางผังเมืองเป็นของตนเอง	 เป็นผู้ด�าเนินการเพื่อให้การวางและจัดท�าผังเมืองรวม
เมือง/ชุมชน	(ระดับอ�าเภอ)	เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
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	 ๖)	 มาตราส่วนของแผนที่และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ	
	 	 เนือ่งจากการวางผังเมอืงรวมเมอืง/ชุมชน	(ระดบัอ�าเภอ)	ครอบคลมุพ้ืนทีว่างผงัทีม่ขีนาดใหญ่และมท้ีองถิน่ 
อยูใ่นเขตผงัจ�านวนมากแห่งขึน้	ดงันัน้จงึควรก�าหนดมาตราส่วนของแผนทีท่ีใ่ช้วางและจดัท�าผงัเมอืงรวม	ซึง่อาจเป็นหวัข้อ
ในการพิจารณาร่วมกับส�านักกองที่เกี่ยวข้อง	
 	 >>	 ดังตัวอย่าง	 กรณีเมืองดอร์ทมุนด์	 (เทียบเคียงผังระดับอ�าเภอของประเทศเยอรมนีท่ีใช้ทุกพื้นที่) 
ได้ก�าหนดให้ใช้แผนที่มาตราส่วน	ระหว่าง	๑	:	๒๕,๐๐๐	-	๑	:	๕,๐๐๐	ในการวางผัง	การสื่อสารให้ข้อมูลอย่างสม�่าเสมอ 
ต่อเนื่องเป็นปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้การวางผังเมืองบรรลุวัตถุประสงค์	 ดังน้ันการออกแบบขั้นตอน	 กระบวนการวางผัง	
และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ	ทั้งก่อนการวางผัง	 ระหว่างด�าเนินการ	 และเม่ือวางผังแล้วเสร็จจึงเป็นสิ่งส�าคัญ	ทั้งนี้ 
การสื่อสารข้อมูลควรมีเนื้อหาที่เป็นสาระส�าคัญ	 เช่น	 ยุทธศาสตร์	 แผนผัง	 แนวทางปฏิบัติ	 โดยออกแบบสื่อและวิธีการ
สื่อสารที่เหมาะสมกับผู้รับสื่อนั้น	ๆ 	นอกจากนี้	เพื่อให้การวางผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน	(ระดับอ�าเภอ)	เป็นไปในมาตรฐาน
เดยีวกนั	เกดิประโยชน์แก่ประชาชน	ชมุชน	หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีต่างภาคส่วนท้ังในระดบัอ�าเภอและจงัหวดั	ท้ังส่วนกลางและ 
ส่วนภูมิภาค	จึงควรมีการจัดท�าคู่มือการวางผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน	(ระดับอ�าเภอ)	เพื่อประโยชน์ดังกล่าว
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	 ๒)	 ความเชื่อมโยงกับนโยบายระดับชาติ
	 	 ผงัเมืองรวมเมือง/ชมุชน	(ระดบัอ�าเภอ)	ต้องอธิบายโดยชดัเจนว่า	อ�าเภอนัน้ๆ	มแีนวคดิทีถ่่ายทอดสูว่สิยัทศัน์
อย่างสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ประเทศไทย	๔.๐	และยุทธศาสตร์
การพัฒนาภาคอย่างไร
 >>	 ดังตัวอย่าง	 “ดอร์ทมุนด์”	 ที่น�าแนวคิดเมืองศูนย์กลางมาประกอบการออกแบบวางผังซึ่งเป็นแนวคิดตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ของประเทศ	และได้น�ามาพิจารณาในทุกระดับของผัง
	 ๓)	 วัตถุประสงค์และเป้าหมายของผัง
	 	 ผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน	 (ระดับอ�าเภอ)	 ควรก�าหนดวัตถุประสงค์ของผังที่มาจากเนื้อหาของพื้นที ่
ซึง่ในผงัเมอืงรวมเมอืง/ชมุชน	ทีด่�าเนนิการในปัจจบุนัยงัมหีลายผงัทีก่�าหนดวตัถปุระสงค์ของผังโดยอ้างอิงตามมาตรา	๑๗	 
ตาม	พ.ร.บ.	การผังเมือง	พ.ศ.	๒๕๑๘	ซึ่งไม่สะท้อนถึงวัตถุประสงค์ของผังที่ชัดเจนอันเกิดจากบริบทของพื้นที่วางผัง	ใน
แผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินที่จ�าแนกประเภท	 ต้องการจะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายใดในห้วงระยะเวลาของผัง 
๒๐	ปี	 และเป้าหมายที่จะบรรลุได้ภายในเวลา	 ๕	 ปี	 ซึ่งจะสอดคล้องกับห้วงเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ	 และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อให้สามารถระบุได้ว่าในแต่ละช่วงเวลาจะด�าเนินการด้วยวิธีใดเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
 >>	 ดังตัวอย่าง	 “แผนผังที่โล่ง	 ตามยุทธศาสตร์มหานครสีเขียว”	 ก�าหนดวงแหวนสีเขียวรอบเมืองดอร์ทมุนด์ 
มีการพัฒนาภูมิทัศน์ให้เป็นพ้ืนที่ป่าเพ่ิมข้ึนทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมือง	 และแนวแกนพื้นที่นันทนาการพื้นที่ 
ตามแนวให้บริการเมื่อมีเหตุฉุกเฉินของเมือง	(ช่องทางสีเขียว)	มากกว่า	๒๐๐	เฮกตาร์	ภายในเวลา	๕	ปี
	 ๔)	 การน�าผังไปปฏิบัติ	และกระบวนการการมีส่วนร่วม
	 	 ผงัเมอืงรวมเมอืง/ชมุชน	(ระดบัอ�าเภอ)	ควรประกอบด้วยการบรูณาการแผนพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานระหว่าง
หน่วยงานต่าง	ๆ 	ทีก่�าหนดให้ประสานอย่างกลมกลนืในการเสนอใช้พืน้ทีเ่พือ่พฒันากจิการสาธารณะ	เพือ่ความโปร่งใส	ได้รบั 
การยอมรับและสร้างความไว้วางใจสาธารณะ	 ในขณะที่ควรจัดให้มีแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีผลผูกพัน	 เช่น	 ก�าหนด
ค่าตอบแทนเพ่ือให้ได้มาซึง่พ้ืนทีเ่พ่ือการพัฒนา	หรอืการบรูณาการชมุชน	การเมือง	หน่วยงาน	ในกระบวนการวางแผนผงั	
	 >>	 ดงัตวัอย่าง	การผสมผสานแนวคิดเมอืงโดยน�าหลกัการมส่ีวนร่วมในการตดัสนิใจและการน�าไปสูก่ารปฏบิตัทิี่
ด�าเนนิการไปด้วยกนัในการก�าหนดการพัฒนาพ้ืนที	่เพ่ือเพ่ิมความแข็งแกร่งของเมอืงศนูย์กลางของภาค	จึงพฒันาแนวคดิ
เมืองมงกุฎ	 โดยสร้างจุดอ้างอิงเพื่อสร้างการรับรู้ทางเข้าเมืองในต�าแหน่งที่แนวถนนรัศมีบรรจบกับถนนวงแหวนชั้นใน
ก�าหนดจดุเด่นของสถาปัตยกรรมด้วยอาคารหลายระดบัชัน้	รกัษาระดบัความสงูอาคารไว้ที	่๕-๗	ชัน้	ในเขตศนูย์กลางเมือง	 
รวมถึงโครงการก�าหนดต�าแหน่งที่ตั้งอุตสาหกรรมใหม่	๗	แห่ง	ในแผนพัฒนาเมืองของผังเมืองรวม	
	 ๕)	 องค์กรที่ด�าเนินการวางผัง
	 	 ในการวางผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน	 (ระดับอ�าเภอ)	 ต้องระบุผู้รับผิดชอบ	 ก�าหนดความชัดเจนตามกรอบ
อ�านาจหน้าที่	 ทั้งนี้	 นอกจากเป็นหน้าที่ของกรมโยธาธิการและผังเมือง	 ส�านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด	 ที่เป็น
หน่วยงานที่มีภารกิจการวางผังตามกฎหมายแล้ว	 สมควรพิจารณาให้องค์กรที่ได้รับการรับรองจากทางราชการ	 องค์กร	
สมาคม	 สภา	 ที่มีบุคลากรทางด้านการวางผังเมืองเป็นของตนเอง	 เป็นผู้ด�าเนินการเพื่อให้การวางและจัดท�าผังเมืองรวม
เมือง/ชุมชน	(ระดับอ�าเภอ)	เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
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๑. บทเรียนจากโครงการน�าร่อง
	 วตัถุประสงค์สงูสดุของโครงการความร่วมมอืระหว่างประเทศไทยและประเทศญีปุ่น่	คอืการพฒันาความก้าวหน้า
ที่ยั่งยืนและเป็นของไทยเองในงานจัดรูปที่ดินที่ประเทศไทยได้พยายามมา	๓	ทศวรรษ	 ในการน�าวิธีการจัดรูปที่ดินมาใช ้
ในการพัฒนาเมือง	 ประเทศไทยได้เรียนรู้บทเรียนและประสบการณ์มากมายและพยายามแก้ปัญหาทีละก้าว	 รวมทั้ง
พัฒนาทักษะและความรู้ทางเทคโนโลยีโดยผ่านกระบวนการฝึกอบรมจากงานจริงในการด�าเนินการโครงการจัดรูปที่ดิน	
และระบบการด�าเนินการขององค์กรบริหารการจัดรูปที่ดิน	 มีประเด็นส�าคัญบางประเด็นที่ควรพิจารณาเพื่อน�าไปสู่ 
ความส�าเร็จสูงสุดตามวัตถุประสงค์	คือ
	 ๑.๑	จากการส�ารวจความพึงพอใจของเจ้าของที่ดินและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในงานจัดรูปที่ดิน
	 จากการส�ารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่โครงการจัดรูปที่ดิน	 ในทุกโครงการสรุปได้ว่า
เจ้าของที่ดินส่วนใหญ่ในโครงการมีความพึงพอใจในการด�าเนินโครงการจัดรูปที่ดิน	 โดยให้ความสนใจในเรื่องหลัก	 คือ	 
การจัดหาโครงสร้างพื้นฐาน	 เช่น	 ทางเท้าที่จะเข้าสู่ถนน	 ระบบระบายน�้า	 ระบบประปา	 และการเปิดโอกาสให้เกิดการ
พัฒนาส�าหรับที่ดินตาบอด
	 ระบบของงานจัดรูปที่ดินมีความสัมพันธ์กับแนวทางใหม่ในระบบการน�าผังไปสู่การปฏิบัติในประเทศไทย 
ดังนั้นในประเด็นการยอมรับการจัดรูปที่ดินของส�านักงานโยธาธิการและผังเมืองในส่วนจังหวัด	 และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น	 พบว่ามีความพึงพอใจในการด�าเนินโครงการจัดรูปที่ดิน	 แต่ยังพบว่าเจ้าหน้าที่ในระดับสูงยังมีความไม่เข้าใจ 
ในระบบการจดัรปูทีดิ่น	ในบางส�านกังานทีย่งัคงยดึถอืวธิกีารแบบเดมิในการพฒันาเมอืงจะไม่สนใจการสนับสนนุโครงการ
จัดรูปที่ดิน	 และในพื้นที่ที่มีโครงการน�าร่องการจัดรูปที่ดินด�าเนินอยู่น้ัน	 ส�านักงานโยธาธิการและผังเมืองและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น	มีความต้องการให้เกิดการปฏิบัติตามผัง	
	 ๑.๒	ปัญหาในการด�าเนินโครงการและการแก้ปัญหา
	 	 ๑)		 ระบบงบประมาณ	 :	 การเตรียมงบประมาณให้เพียงพอกับโครงการพัฒนาเมืองเป็นสิ่งจ�าเป็นต่อ 
ความส�าเรจ็ของวธิกีารจดัรปูทีด่นิ	และแหล่งเงนิทนุส�าหรบัโครงการจดัรปูทีด่นิคอื	แหล่งหลกัผ่านทางกรมโยธาธกิารและ
ผังเมืองเป็นเงินอุดหนุนส�าหรับพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตามผังเมือง	และกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่	และการเพิ่ม
แหล่งเงินทุนส�าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จึงเป็นเรื่องที่มีความต้องการและจ�าเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบัน	การแนะน�า
กองทนุจดัรปูทีด่นิเพือ่พฒันาพืน้ทีแ่ละเงินอดุหนุนอ่ืน	ๆ 	ต่อหน่วยงาน	เช่น	กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่	เป็นสิง่จ�าเป็น	
เพราะเมื่อพิจารณาถึงการเติบโตในอนาคตของโครงการจัดรูปที่ดินในปัจจุบันจะเห็นว่า	 เงินทุนของกองทุนจัดรูปที่ดินยัง
มีจ�านวนน้อย	 การเพิ่มงบประมาณประจ�าปีจึงเป็นความต้องการ	 ดังนั้นการท�าแผนปฏิบัติการและการจัดสรรเงินแต่ละ
โครงการจึงเป็นเรื่องที่กองทุนจัดรูปที่ดินต้องศึกษา	การสนับสนุนประชาสัมพันธ์ในวงกว้างเพื่อให้รู้จักกองทุนจัดรูปที่ดิน	
การใช้ประโยชน์จากกองทุน	และวัตถุประสงค์ของกองทุนเป็นสิ่งที่ต้องด�าเนินการ
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	 	 ๒)		 การบริหารองค์กรและทรัพยากรมนุษย์	 :	 โครงสร้างขององค์กรที่รับผิดชอบงานจัดรูปที่ดินใน 
หน่วยงานต่าง	ๆ 	ยงัไม่มัน่คงและชัดเจน	ส�านกังานจดัรูปทีด่นิของกรมโยธาธกิารและผงัเมอืง	ต้องการการรบัรองให้เป็นหน่วยงาน 
ท่ีเป็นทางการ	 เพราะเป็นหน่วยงานที่มีความส�าคัญที่จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็ง	 ในการรับผิดชอบ 
การจัดสรรงบประมาณที่เพิ่มขึ้น	และโครงการจัดรูปที่ดินที่เพิ่มขึ้น	รวมทั้งความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นของหน่วยงาน	ระบบ
การจดัรปูทีด่นิเป็นระบบใหม่ในการน�าผงัไปสูก่ารปฏบิตัใินประเทศไทย	และกรมโยธาธิการและผงัเมอืงเป็นหน่วยงานทีน่�า
การจดัรปูทีดิ่นมาใช้ทัง้การบรหิารและทางเทคนคิ	แต่ส�านักงานโยธาธกิารและผงัเมอืงในส่วนจังหวดั	และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ยงัคงยากล�าบากในการด�าเนนิโครงการจัดรปูทีด่นิยงัขาดการชีแ้นะอย่างมปีระสทิธิภาพ	ในการจัดการโครงการ
จดัรปูทีดิ่นซึง่มีแนวโน้มเพิม่ขึน้	ระบบประสานงานระหว่างกรมโยธาธิการและผงัเมอืงและส�านักงานโยธาธิการและผงัเมอืง
ระดับภูมิภาคมีความจ�าเป็นที่ต้องพิจารณา	 รวมทั้งความต้องการบุคลากรที่เป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการโครงการ 
จดัรปูทีดิ่นเป็นความจ�าเป็นเชิงวิกฤตทีต้่องด�าเนนิการ	ดงันัน้ระบบการสร้างความเข้มแขง็ในการฝึกอบรมทีไ่ด้มาตรฐาน	คูม่อื	 
และค�าแนะน�าในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในทุกระดับเพื่อรองรับโครงการน�าการจัดรูปที่ดินไปสู ่การปฏิบัติมี 
ความจ�าเป็นอย่างยิ่ง
	 	 ๓)		 เนือ่งจากกระบวนการด�าเนนิโครงการจัดรปูทีด่นิ	เป็นกระบวนการทีก่นิเวลา	เช่น	กระบวนการเจรจา
ตกลง	 กระบวนการจัดรูปแปลงที่ดินใหม่	 เป็นต้น	 การสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างต่อเนื่องต่อผู้เกี่ยวข้องในโครงการ 
จัดรูปที่ดิน	รวมทั้งการจัดแสดงประชาสัมพันธ์ถึงผลส�าเร็จของโครงการน�าร่องการจัดรูปที่ดิน	การทัศนศึกษาในโครงการ 
จัดรูปทีด่นิ	 การประชาสมัพนัธ์	 การสนบัสนนุถนนผงัเมอืง	 และโครงการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานเมอืง	 โดยผ่านเวบ็ไซต์ 
และส่ือต่าง	ๆ

๒. ศักยภาพและข้อเสนอแนะส�าหรับการจัดรูปที่ดินในประเทศไทย
	 การประเมินความส�าเร็จของการน�าวิธีการจัดรูปที่ดินมาใช้ในประเทศไทยน้ัน	 ประเด็นส�าคัญหรือเป้าหมาย
สูงสุดที่ตอบสนองความส�าเร็จคือ	 การที่ประเทศไทยสามารถพัฒนาวิธีการจัดรูปที่ดินให้เป็นแบบของไทยภายใต้บริบท
ทางเศรษฐกิจ	สังคม	และวัฒนธรรมของไทยอย่างยั่งยืน
	 การประเมินโครงการความร่วมมือ	โครงการสู่ความยั่งยืนและเผยแพร่ความรู้ระบบการจัดรูปที่ดิน	ครั้งสุดท้าย 
เมือ่เดือนพฤศจกิายน	พ.ศ.	๒๕๕๖	แสดงให้เหน็อย่างชดัเจนว่าการน�าวธิกีารจดัรปูทีด่นิมาใช้ในการพฒันาเมอืงในประเทศไทย 
ได้เดินมาถูกทางแล้ว	 การที่โครงการจัดรูปที่ดินได้รับความสนใจเพิ่มขึ้น	 จึงต้องพัฒนาศักยภาพขององค์กรที่ด�าเนินการ
การจัดรูปที่ดินและสนับสนุนความเข้มแข็งของบุคลากรในอนาคตอย่างยั่งยืน	
	 ข้อเสนอแนะจากการประเมินเพื่อให้ประเทศไทยประสบความส�าเร็จตามวัตถุประสงค์สูงสุดดังกล่าว	มีดังนี้คือ	:
	 •	การสะสมประสบการณ์ทีไ่ด้รบัจากการด�าเนินโครงการจัดรปูทีด่นิ	และวธิกีารจัดรปูทีด่นิให้เกิดประโยชน์สงูสดุ
อย่างต่อเนื่อง
	 •	ระบบกฎหมาย	กฎกระทรวง	ระเบยีบ	กฎเกณฑ์	ต้องมกีารปรบัปรงุ	แก้ไข	ให้ทนัสมยั	และเหมาะสมสอดคล้อง	
กับบริบททางเศรษฐกิจ	สังคม	วัฒนธรรมไทย
	 •	ควรมีการน�านโยบายต่อไปนี้มาใช้	คือ
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	 	 ๒)		 การบริหารองค์กรและทรัพยากรมนุษย์	 :	 โครงสร้างขององค์กรที่รับผิดชอบงานจัดรูปที่ดินใน 
หน่วยงานต่าง	ๆ 	ยงัไม่มัน่คงและชดัเจน	ส�านักงานจัดรปูทีด่นิของกรมโยธาธกิารและผังเมอืง	ต้องการการรบัรองให้เป็นหน่วยงาน 
ที่เป็นทางการ	 เพราะเป็นหน่วยงานที่มีความส�าคัญที่จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็ง	 ในการรับผิดชอบ 
การจัดสรรงบประมาณที่เพิ่มขึ้น	และโครงการจัดรูปที่ดินที่เพิ่มขึ้น	รวมทั้งความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นของหน่วยงาน	ระบบ
การจดัรปูทีด่นิเป็นระบบใหม่ในการน�าผงัไปสูก่ารปฏบิตัใินประเทศไทย	และกรมโยธาธกิารและผงัเมอืงเป็นหน่วยงานท่ีน�า
การจดัรปูทีด่นิมาใช้ทัง้การบรหิารและทางเทคนิค	แต่ส�านักงานโยธาธกิารและผังเมอืงในส่วนจงัหวัด	และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ยงัคงยากล�าบากในการด�าเนินโครงการจัดรปูทีด่นิยงัขาดการชีแ้นะอย่างมปีระสทิธภิาพ	ในการจดัการโครงการ
จดัรปูทีด่นิซึง่มแีนวโน้มเพิม่ขึน้	ระบบประสานงานระหว่างกรมโยธาธิการและผงัเมอืงและส�านกังานโยธาธกิารและผงัเมอืง
ระดับภูมิภาคมีความจ�าเป็นที่ต้องพิจารณา	 รวมทั้งความต้องการบุคลากรที่เป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการโครงการ 
จดัรปูทีด่นิเป็นความจ�าเป็นเชงิวกิฤตทีต้่องด�าเนนิการ	ดงันัน้ระบบการสร้างความเข้มแขง็ในการฝึกอบรมทีไ่ด้มาตรฐาน	คูม่อื	 
และค�าแนะน�าในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในทุกระดับเพื่อรองรับโครงการน�าการจัดรูปที่ดินไปสู ่การปฏิบัติมี 
ความจ�าเป็นอย่างยิ่ง
	 	 ๓)		 เน่ืองจากกระบวนการด�าเนินโครงการจัดรปูทีด่นิ	เป็นกระบวนการทีก่นิเวลา	เช่น	กระบวนการเจรจา
ตกลง	 กระบวนการจัดรูปแปลงที่ดินใหม่	 เป็นต้น	 การสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างต่อเนื่องต่อผู้เกี่ยวข้องในโครงการ 
จัดรูปที่ดิน	รวมทั้งการจัดแสดงประชาสัมพันธ์ถึงผลส�าเร็จของโครงการน�าร่องการจัดรูปที่ดิน	การทัศนศึกษาในโครงการ 
จัดรูปทีด่นิ	 การประชาสมัพนัธ์	 การสนับสนุนถนนผงัเมอืง	 และโครงการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานเมอืง	 โดยผ่านเวบ็ไซต์ 
และสือ่ต่าง	ๆ

๒. ศักยภาพและข้อเสนอแนะส�าหรับการจัดรูปที่ดินในประเทศไทย
	 การประเมินความส�าเร็จของการน�าวิธีการจัดรูปที่ดินมาใช้ในประเทศไทยนั้น	 ประเด็นส�าคัญหรือเป้าหมาย
สูงสุดที่ตอบสนองความส�าเร็จคือ	 การที่ประเทศไทยสามารถพัฒนาวิธีการจัดรูปที่ดินให้เป็นแบบของไทยภายใต้บริบท
ทางเศรษฐกิจ	สังคม	และวัฒนธรรมของไทยอย่างยั่งยืน
	 การประเมินโครงการความร่วมมือ	โครงการสู่ความยั่งยืนและเผยแพร่ความรู้ระบบการจัดรูปที่ดิน	ครั้งสุดท้าย 
เมือ่เดอืนพฤศจกิายน	พ.ศ.	๒๕๕๖	แสดงให้เหน็อย่างชดัเจนว่าการน�าวธิกีารจดัรปูทีด่นิมาใช้ในการพฒันาเมืองในประเทศไทย 
ได้เดินมาถูกทางแล้ว	 การที่โครงการจัดรูปที่ดินได้รับความสนใจเพิ่มขึ้น	 จึงต้องพัฒนาศักยภาพขององค์กรที่ด�าเนินการ
การจัดรูปที่ดินและสนับสนุนความเข้มแข็งของบุคลากรในอนาคตอย่างยั่งยืน	
	 ข้อเสนอแนะจากการประเมินเพื่อให้ประเทศไทยประสบความส�าเร็จตามวัตถุประสงค์สูงสุดดังกล่าว	มีดังนี้คือ	:
	 •	การสะสมประสบการณ์ทีไ่ด้รบัจากการด�าเนินโครงการจัดรปูทีดิ่น	และวิธีการจดัรปูทีดิ่นให้เกดิประโยชน์สงูสดุ
อย่างต่อเนื่อง
	 •	ระบบกฎหมาย	กฎกระทรวง	ระเบยีบ	กฎเกณฑ์	ต้องมกีารปรบัปรงุ	แก้ไข	ให้ทนัสมยั	และเหมาะสมสอดคล้อง	
กับบริบททางเศรษฐกิจ	สังคม	วัฒนธรรมไทย
	 •	ควรมีการน�านโยบายต่อไปนี้มาใช้	คือ

		 	 ๑)		 สนับสนุนส่งเสริมความสามารถ	ประสิทธิภาพในการพัฒนาการจัดรูปที่ดินแก่บุคลากรของส�านักงาน
โยธาธิการและผังเมือง	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด	ด้วยหลักสูตรการฝึกอบรมที่เป็นระบบ
	 	 ๒)		 ส่งเสรมิสนบัสนนุความเข้มแขง็ขององค์กรทีด่�าเนนิการการจดัรปูทีด่นิ	และเพิม่อตัราก�าลงัของบคุลากร
	 	 ๓)		 การสนับสนุนแหล่งเงินทุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการด�าเนินการการจัดรูปที่ดิน
		 	 ๔)		 ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการจัดรูปที่ดิน	 เพื่อแก้ปัญหาต่าง	ๆ	 ในหลายรูปแบบของเมือง	
เช่น	การป้องกันการเติบโตของเมืองอย่างไร้ระเบียบ	และการปรับปรุงพื้นที่เมืองที่เกิดจากการเติบโตที่ไร้ระเบียบ
		 	 ๕)		 การประสานงานที่ใกล้ชิดระหว่างองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เช่น	กรุงเทพมหานคร	การเคหะ
แห่งชาติ	และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	เพื่อให้องค์กรแต่ละกลุ่มมีประสิทธิภาพ	โดยการด�าเนินโครงการในรูปการ
ก�าหนดกรอบและก�าหนดองค์กรความร่วมมือระหว่างสถาบันหรือหน่วยงานนั้น	ๆ

วารสาร ฉบับที่ ๕๒ / ปี ๒๕๖๒
41



42
Journal of Department of Public Works and Town & Country Planning

วารสารกรมโยธาธิการและผังเมือง  



วารสาร ฉบับที่ ๕๒ / ปี ๒๕๖๒
43



 ภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง	พ.ศ.	๒๕๑๘	และ
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่	 พ.ศ.	 ๒๕๔๗	 ได้ก�าหนดหลักการ	 แนวทาง	 และกระบวนการ
พฒันาพืน้ทีใ่นเขตชมุชนเมอืงและชนบท	ในเรือ่งของการพฒันาจัดระเบยีบแปลงทีด่นิใหม่และการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน	 
เพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยที่ดีของประชาชนทั้งประเทศ	
	 พระราชบญัญตัจิดัรปูทีด่นิเพือ่พฒันาพืน้ที	่พ.ศ.	๒๕๔๗	ประกาศในราชกจิจานุเบกษา	ฉบบักฤษฎกีา	เล่ม	๑๒๑	
ตอนพิเศษ	๘๑	ก	วันที่	๒๗	ธันวาคม	๒๕๔๗	มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	๒๘	ธันวาคม	๒๕๔๗

เหตุผลในการตราพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๔๗
	 โดยที่สมควรส่งเสริมให้เอกชนมีส่วนร่วมกับภาครัฐในการจัดรูปที่ดิน	 เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาสภาพที่อยู่
อาศัย	 แหล่งธุรกิจอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม	 ปรับปรุงหรือจัดสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	 เพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม 
ของเมืองและของชนบทที่เส่ือมโทรม	 อันเป็นการพัฒนาทางเศรษฐกิจ	 สังคม	 และเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ 
ชุมชนมืองและชนบท	จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

หลักการและวัตถุประสงค์การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
	 การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่	เป็นวิธีการพัฒนาพื้นที่รูปแบบหนึ่ง	สามารถพัฒนาได้ทั้งในพื้นที่เขตชุมชนเมือง
และชนบท	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานควบคู่ไปพร้อมกับการจัดระเบียบแปลงที่ดินใหม่	
การด�าเนินการยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน	ทั้งยังด�ารงไว้ซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของประชาชนให้คงอยู่	 และ
มีกระบวนการด�าเนินการที่เป็นธรรมตามระบอบประชาธิปไตย	 จึงเรียกได้ว่าการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่	 เป็นวิธีการ
พัฒนาพื้นที่เมืองหรือชุมชนที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุดในปัจจุบัน	(มาตรา	๓)	โดยสรุปหลักการได้	ดังนี้
	 ๑.	 มุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาเมืองและชุมชน
	 ๒.	 ก�าหนดกระบวนการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่	 เพื่อให้ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องเกิดความมั่นใจ	 ถึงความ
ส�าเร็จและป้องกันความเสียหายในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
	 ๓.	 ก�าหนดมาตรการส่งเสริมสนับสนุนการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่	เช่น
	 	 ๑)		 การยกเว้นค่าธรรมเนียมทั้งปวงในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
	 	 ๒)		 มีกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่	เพื่อสนับสนุนโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
	 	 ๓)		 มีสมาคมจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่	เพื่อให้เจ้าของที่ดินสามารถร่วมและด�าเนินโครงการเองได้
	 	 ๔)		 ก�าหนดให้รัฐต้องให้การสนับสนุนการพัฒนาที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ
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โครงสร้างของพระราชบัญญัติ
 พระราชบัญญัติมีทั้งหมด	๘๙	มาตรา	แบ่งออกเป็น	๘	หมวด
	 ค�านิยาม	(มาตรา	๓)
	 	 หมวด	๑	คณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่	(มาตรา	๕	ถึงมาตรา	๑๐)
	 	 หมวด	๒	คณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัด	(มาตรา	๑๑	ถึงมาตรา	๑๔)
	 	 หมวด	๓	สมาคมจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่	(มาตรา	๑๕	ถึงมาตรา	๓๔)
	 	 หมวด	๔	บททั่วไปเกี่ยวกับการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่	(มาตรา	๓๕	ถึงมาตรา	๔๐)
	 	 หมวด	๕	การเสนอโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่	(มาตรา	๔๑	ถึงมาตรา	๕๐)
	 	 หมวด	๖	การด�าเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่	(มาตรา	๕๑	ถึงมาตรา	๗๔)
	 	 หมวด	๗	กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่	(มาตรา	๗๕	ถึงมาตรา	๘๓)
	 	 หมวด	๘	บทก�าหนดโทษ	(มาตรา	๘๔	ถึงมาตรา	๘๕)
	 	 บทเฉพาะกาล	(มาตรา	๘๖	ถึงมาตรา	๘๙)

แนวทางด�าเนินการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 
	 พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่	พ.ศ.	๒๕๔๗	ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีลักษณะและวัตถุประสงค์ที่มุ่งเน้น
การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการจัดระเบียบแปลงที่ดินใหม่ในคราวเดียว	โดยความร่วมมือ 
ของภาครัฐและเอกชน	 และผู้ด�าเนินโครงการเป็นได้ทั้งภาครัฐหรือเอกชน	 (มาตรา	 ๓๕)	 โครงการที่ด�าเนินการจะต้อง 
ได้รับความยินยอมจากเจ้าของที่ดินเป็นส่วนใหญ่	๒	ใน	๓	ของจ�านวนเจ้าของที่ดินและเนื้อที่รวมกัน	(มาตรา	๓๖)
	 การจดัรปูท่ีดนิเพือ่พฒันาพืน้ที	่เจ้าของทีด่นิต้องร่วมกนัสละทีด่นิของตนเองส่วนหนึง่	ให้เป็นพืน้ทีเ่พือ่การก่อสร้าง
โครงสร้างพืน้ฐาน	เช่น	ถนน	สวนสาธารณะ	และสาธารณูปการอืน่	ๆ 	ในโครงการ	ค่าใช้จ่ายในการจัดรปูทีด่นิให้เจ้าของทีด่นิ 
เฉล่ียออกกันตามส่วน	 โดยคิดเป็นสัดส่วนของเน้ือที่ดินที่ร่วมกันสละ	 ในส่วนที่เป็นที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างที่ตกเป็นของรัฐ 
ต้องร่วมรับภาระ	โดยการช่วยเหลือในเรื่องค่าใช้จ่ายด้วย	(มาตรา	๖๘)	
	 แนวทางด�าเนินการดังกล่าวนี้	 จะท�าให้การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสามารถด�าเนินการได้ในหลาย	ๆ	 บริเวณ 
พร้อมกัน	โดยภาครฐัและเอกชนมีส่วนรบัภาระร่วมกนั	จงึท�าให้การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานมคีวามเป็นไปได้ในการด�าเนนิการ 
และเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วมากกว่าในอดีตที่ผ่านมา

การสนับสนุนด้านการเงิน 
	 การด�าเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ทั่วถึงทุกพื้นที่ต้องใช้งบประมาณจ�านวนมาก	 การจัดรูปที่ดินมีเงิน
กองทุนที่จะช่วยเหลือการด�าเนินโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในบริเวณต่าง	 ๆ	 ได้ในรูปของเงินอุดหนุนทั้งภาครัฐ
และเอกชนแบบให้เปล่า	หรือช่วยเหลือทางการเงินในรูปของเงินกู้ยืม	ดอกเบี้ยต�่า	หรือไม่มีดอกเบี้ยแก่ผู้ด�าเนินโครงการ	
หรือเจ้าของที่ดิน	ให้สามารถด�าเนินโครงการก่อสร้างได้อย่างต่อเนื่องจนเสร็จสมบูรณ์	(มาตรา	๗๙)	

 ภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง	พ.ศ.	๒๕๑๘	และ
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่	 พ.ศ.	 ๒๕๔๗	 ได้ก�าหนดหลักการ	 แนวทาง	 และกระบวนการ
พฒันาพืน้ทีใ่นเขตชมุชนเมอืงและชนบท	ในเรือ่งของการพฒันาจัดระเบยีบแปลงทีด่นิใหม่และการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน	 
เพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยที่ดีของประชาชนทั้งประเทศ	
	 พระราชบญัญตัจิดัรปูทีด่นิเพือ่พฒันาพืน้ที	่พ.ศ.	๒๕๔๗	ประกาศในราชกจิจานเุบกษา	ฉบบักฤษฎกีา	เล่ม	๑๒๑	
ตอนพิเศษ	๘๑	ก	วันที่	๒๗	ธันวาคม	๒๕๔๗	มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	๒๘	ธันวาคม	๒๕๔๗

เหตุผลในการตราพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๔๗
	 โดยที่สมควรส่งเสริมให้เอกชนมีส่วนร่วมกับภาครัฐในการจัดรูปที่ดิน	 เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาสภาพที่อยู่
อาศัย	 แหล่งธุรกิจอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม	 ปรับปรุงหรือจัดสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	 เพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม 
ของเมืองและของชนบทที่เสื่อมโทรม	 อันเป็นการพัฒนาทางเศรษฐกิจ	 สังคม	 และเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ 
ชุมชนมืองและชนบท	จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

หลักการและวัตถุประสงค์การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
	 การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่	เป็นวิธีการพัฒนาพื้นที่รูปแบบหนึ่ง	สามารถพัฒนาได้ทั้งในพื้นที่เขตชุมชนเมือง
และชนบท	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานควบคู่ไปพร้อมกับการจัดระเบียบแปลงที่ดินใหม่	
การด�าเนินการยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน	ทั้งยังด�ารงไว้ซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของประชาชนให้คงอยู่	 และ
มีกระบวนการด�าเนินการที่เป็นธรรมตามระบอบประชาธิปไตย	 จึงเรียกได้ว่าการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่	 เป็นวิธีการ
พัฒนาพื้นที่เมืองหรือชุมชนที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุดในปัจจุบัน	(มาตรา	๓)	โดยสรุปหลักการได้	ดังนี้
	 ๑.	 มุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาเมืองและชุมชน
	 ๒.	 ก�าหนดกระบวนการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่	 เพื่อให้ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องเกิดความม่ันใจ	 ถึงความ
ส�าเร็จและป้องกันความเสียหายในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
	 ๓.	 ก�าหนดมาตรการส่งเสริมสนับสนุนการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่	เช่น
	 	 ๑)		 การยกเว้นค่าธรรมเนียมทั้งปวงในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
	 	 ๒)		 มีกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่	เพื่อสนับสนุนโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
	 	 ๓)		 มีสมาคมจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่	เพื่อให้เจ้าของที่ดินสามารถร่วมและด�าเนินโครงการเองได้
	 	 ๔)		 ก�าหนดให้รัฐต้องให้การสนับสนุนการพัฒนาที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ
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	 เงินกองทุนจะได้จากเงินที่โอนมาจากเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการจัดรูปที่ดินในเมือง	 เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
เงินค่าบริการ	 เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้	 เงิน	 ดอกเบี้ย	 หรือผลประโยชน์ที่เกิดจากกองทุน	 และเงินทรัพย์สินอื่น 
ทีต่กเป็นของกองทนุ	(มาตรา	๗๕)	ดงันัน้กองทนุจดัรปูทีด่นิจะเป็นแหล่งเงนิส�าคญัทีช่่วยส่งเสรมิ	และสนบัสนนุการด�าเนนิ
การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานอย่างเป็นระบบและเกิดความคล่องตัวในการด�าเนินการ

องค์กรจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ในปัจจุบัน	ประกอบด้วย
	 ๑.	คณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่	
	 ๒.	คณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัด	
	 ๓.	คณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่กรุงเทพมหานคร
	 ๔.	คณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
	 ๕.	ผู้ด�าเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
	 	 ๑.	หน่วยราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง	การเคหะแห่งชาติ	และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	 	 ๒.	สมาคมจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

กระบวนการด�าเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
	 ขั้นตอนการจัดรูปที่ดินแบ่งเป็น	๔	ขั้นตอนหลัก	คือ
	 	 ๓.	ขั้นตอนเตรียมโครงการ	ก�าหนดพื้นที่โครงการ
	 	 ๔.	ขั้นตอนเสนอและอนุมัติโครงการ
	 	 ๕.	ขั้นตอนจัดแปลงที่ดินใหม่และก่อสร้างโครงการ
	 	 ๖.	ขั้นตอนการออกเอกสารสิทธิ์ใหม่และปิดโครงการ

เงินทุนในการด�าเนินโครงการ
	 ในการด�าเนนิโครงการนอกจากการมส่ีวนร่วมในการด�าเนนิโครงการของภาครฐัและเอกชนแล้ว	ปัจจยัส�าคญัคอื
เงินทุนที่ใช้ในการพัฒนาสาธารณูปโภค	สาธารณูปการในโครงการซึ่งเป็นประโยชน์สาธารณะโดยรวม	การพัฒนาภาครัฐ
ต้องสนับสนุนงบประมาณบางส่วนให้เพียงพอและทันต่อการพัฒนาตามแผนงานโครงการ	ซึ่งการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนา
พื้นที่	มีกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่	เพื่อสนับสนุนด้านการเงินแก่ผู้ด�าเนินโครงการ	
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	 ส�ำนักงำน	ป.ป.ช.	ได้ด�ำเนินกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด�ำเนินกำรของหน่วยงำนภำครัฐ	ซึ่งเป็นไปตำมยุทธศำสตร์ชำต ิ
ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต	ที่หน่วยงำนภำครัฐจะต้องด�ำเนินกำร	 โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หน่วยงานส่วนราชการ 
ระดับกรมหรือเทียบเท่าที่เข้าร่วมประเมิน จ�านวน ๑๔๖ หน่วยงาน มีดัชนีตัวชี้วัดที่ใช้ในการประเมินฯ จ�านวน ๕ ดัชนี ได้แก่ 
๑.	ควำมโปร่งใส	๒.	ควำมพร้อมรับผิด	๓.	ควำมปลอดจำกกำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำน	๔.	วัฒนธรรม	คุณธรรมในองค์กร	๕.	คุณธรรมกำรท�ำงำน
ในหน่วยงำน โดยเครื่องมือใช้ในการประเมิน ๓ เครื่องมือ	ได้แก่	แบบส�ำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์	(EVIDENCE	BASES)	แบบส�ำรวจควำมคิดเห็น 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน	(INTERNAL)	แบบส�ำรวจควำมคิดเห็น	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก	(EXTERNAL)		

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment - ITA) ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของ กรมโยธาธิการและผังเมือง

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กรมโยธาธิการและผังเมืองได้รับผลการประเมิน ITA

EVIDENCE 
BASES  
๙๕.๔๕ 

weighted  
average 
๘๙.๑๓

INTERNAL 
L ๘๒.๙๗
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AL ๘๑.๙๑

ซึ่งได้อันดับที่ ๑๘ จากหน่วยงาน
ทั้งหมด ๑๖๔ หน่วยงาน

และ ได้รับคะแนนสูงสุดเป็นอันดับที่ ๑
จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 

กราฟเปรียบเทียบผลคะแนนประเมินฯ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 

ตารางสรุปผลคะแนนการประเมินฯ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑ ที่มีผลคะแนนเพิ่มมากขึ้นทุกปี และอยู่ใน

เกณฑ์ระดับ สูง - สูงมาก ติดต่อกันเป็นระยะเวลา ๔ ปี

ผลคะแนนที่ได้รับ เท่ากับ ๘๙.๑๓ อยู่ในระดับ สูงมาก
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และเมื่อเปรียบเทียบกับหน่วยงานที่มีภารกิจการด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
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กรำฟเปรียบเทียบหน่วยงำนที่มีภำรกิจด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน	
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