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ระบบการวางแผนพัฒนาประเทศ 
ภูมิภาค และท้องถิ่น
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แผนพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตร์ชาติ
(ระยะ 20 ปี)

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(ระยะ 5 ปี)

แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง ทบวง กรม
และแผนวิสาหกิจ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น

ส่วนกลาง

ส่วนภูมิภาค

ส่วนท้องถิ่น

การวางแผนพัฒนาประเทศ ภูมิภาค และท้องถิ่น
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แผนพัฒนากรงุเทพมหานคร

ยุทธศาสตร์ชาติ
(ระยะ 20 ปี)

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(ระยะ 5 ปี)

แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง ทบวง กรม
และแผนวิสาหกิจ 

ส่วนกลาง

กรุงเทพมหานคร

การวางแผนพัฒนาประเทศและกรุงเทพมหานคร
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ผังเมืองรวม
ผังเมืองเฉพาะ

ผังนโยบายระดับจังหวัด

ผังนโยบายระดับประเทศ
ผังนโยบายระดับภาค ส่วนกลาง

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

ส่วนท้องถิ่น

การวางผังพัฒนาเชงิพื้นที่ 
(Spatial Development Planning)
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ผังเมืองรวม
ผังเมืองเฉพาะ

ผังนโยบายระดับประเทศ
ผังนโยบายระดับภาค ส่วนกลาง

กรุงเทพมหานคร

การวางผังพัฒนาเชิงพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร 
(Spatial Development Planning)



ผังนโยบายระดับประเทศ

ผังนโยบายระดับภาค

ผังนโยบายระดับจังหวัด

ผังเมืองรวม

ผังเมืองเฉพาะ

ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานส่วนกลาง 
และแผนวิสาหกิจ

แผนพัฒนาจังหวัด

แผนพัฒนาท้องถิ่น
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ชี้น าเป้าหมาย
และแนวทาง

ควบคุม
และส่งเสรมิ

ด าเนิน
การพัฒนา

การเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาประเทศ 
ภูมิภาค และท้องถิ่น กับผังพัฒนาเชิงพื้นที่



ผังนโยบายระดับประเทศ

ผังนโยบายระดับภาค

ผังเมืองรวม

ผังเมืองเฉพาะ

ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานส่วนกลาง 
และแผนวิสาหกิจ

แผนพัฒนากรงุเทพมหานคร
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ชี้น าเป้าหมาย
และแนวทาง

ควบคุม
และส่งเสรมิ

ด าเนิน
การพัฒนา

การเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาประเทศ
และแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร กับผังพัฒนาเชิงพื้นที่



ระบบการวางแผนของประเทศมาเลเซีย
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การรวบรวมและศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อการวางและจัดท าผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4)
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ประชากร
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• กรุ ง เ ทพมหานครและปริ มณฑลจะมี
ประชากรเพิ่มขึ้นจาก 17.32 ล้านคน เป็น 
20.50 ล้านคน และกรุงเทพมหานครจะมี
ประชากรเพิ่มขึ้นจาก 9.22-ล้านคน เป็น 
9.62 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2560-และปี พ.ศ. 
2580 ตามล าดับ

• ในปี  พ.ศ.  2580-กรุง เทพมหานครและ
ป ริ ม ณ ฑ ล จ ะ เ ป็ น สั ง ค ม ผู้ สู ง วั ย 
(Aging-Society) โดกรุงเทพมหานครจะมี
อัตราส่วนประชากรวัยเด็ก-: วัยแรงงาน :
ผู้สูงอายุ เท่ากับ 9.0 : 60.1 : 30.9 และ
ปริมณฑลเท่ากับ 9.7 : 59.9 : 30.4
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ผู้เยี่ยมเยือน 
(นักท่องเที่ยวและนักทัศนาจร)
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• กรุงเทพมหานครจะมีผู้เยี่ยมเยือนซึ่งเป็น
นักท่องเที่ยว (พักค้างคืน) และนักทัศนาจร 
(ไม่พักค้างคืน) ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
เพิ่มขึ้นจาก 63.58-ล้านคน (เฉลี่ยวันละ 
4.23-แสนคน) ในปี พ.ศ. 2560 เป็น 
115.30-ล้านคน (เฉลี่ยวันละ 8.03-แสน
คน) ในปี พ.ศ. 2580
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• กรุงเทพมหานครในระหว่างปี พ.ศ. 2552 ถึงปี พ.ศ. 
2558 มีการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย
เพิ่มขึ้นจาก 510.42 ตร.กม. เป็น 547.70-ตร.กม. 
และพาณิชยกรรม เพิ่มขึ้นจาก 72.28 ตร.กม. เป็น 
90.67 ตร.กม. ในขณะที่การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท
เกษตรกรรมและพื้นที่ว่าง ลดลงจาก 851.61 ตร.กม. 
เป็น 795.76 ตร.กม.
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การใช้ประโยชน์ที่ดิน
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• กรุงเทพมหานครมีแนวโน้มการก่อสร้างที่อยู่อาศัยที่
เปลี่ยนจากบ้านเดี่ยว บ้านแฝด เรือนแถว และตึกแถว 
เป็นอาคารชุดพักอาศัย อาคารพาณิชย์ และอาคาร
ส านักงานขนาดใหญ่ตามแนวสายทางรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชน 

• สัดส่วนการจดทะเบียนบ้านเดี่ยว บ้านแฝด เรือนแถว 
และตึกแถว เปรียบเทียบกับการจดทะเบียนอาคารชุด
พักอาศัยเปลี่ยนแปลงจากร้อยละ 74 และร้อยละ 26
เป็นร้อยละ 37 และร้อยละ 63 เมื่อเปรียบเทียบระหว่าง
ปี พ.ศ.-2545---2550-และระหว่างปี พ.ศ. 2555 -2560
ตามล าดับ 

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ รวบรวมและประมวลผลโดย : บริษัทที่ปรึกษา, 2560



คมนาคมและขนส่ง
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• กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีจ านวนรถยนต์ที่จด
ทะเบียนเพิ่มขึ้นจาก 6.93 ล้านคันในปี พ.ศ. 2550
เป็น 11.50 ล้านคันในปี พ.ศ. 2560 เป็นผลให้ถนน
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีค่า V/C และ 
LOS-ที่แสดงถึงสภาพความคับคั่งของการจราจรบน
ถนนสายหลักและถนนในเขตชั้นในและเขตชั้นกลาง
ของกรุงเทพมหานคร

• กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีการเดินทาง
เพิ่มขึ้นจาก 257.92_ล้าน PCU-Km. ต่อวัน เป็น 
422.11_ล้าน PCU-Km. ต่อวัน ในปี พ.ศ. 2560_
และ พ.ศ. 2580 ตามล าดับ

VC & LOS: AM Run 2017

VC  and LOS
0.00 - 0.30 (A)
0.30 - 0.40 (B)
0.40 - 0.75 (C)
0.75 - 0.90 (D)
0.90 – 1.00 (E)
> 1.00 (F)

By VC Ratio

VC & LOS: AM Run 2017 By Speed/FF Ratio

Speed/FF Speed
> 0.85 (A)
> 0.67–0.85 (B)
> 0.50-0.67 (C)
> 0.40-0.50  (D)
> 0.30-0.40 (E)
<= 0.30 (F)
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ปริมาณน้ าฝนในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2540 – 2558

สถานีกรุงเทพฯ สถานีคลองเตย สถานีสนามบินดอนเมือง
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• กรุงเทพมหานครมีความต้องการไฟฟ้า ประปา และ
การสื่อสารโทรคมนาคมที่เพิ่มมากขึ้นในเขตชั้นใน 
เขตชั้นกลาง และการขยายพื้นที่การให้บริการในเขต
ชานเมือง  รวมถึงต้องการใช้ ICT ในการพัฒนาเมือง
อัจฉริยะ (Smart City)

• กรุงเทพมหานครจ าเป็นต้องพัฒนาและปรับปรุง
ระบบการป้องกันน้ าท่วมและการระบายน้ าเพื่อ
รองรับปริมาณน้ าฝนที่เพิ่มสูงขึ้นและช่วงเวลาการตก
ของฝนที่ลดลงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (Climate Change) 

• กรุงเทพมหานครมีคุณภาพน้ าในแม่น้ าและคลองใน
ระดับต่ า และมีความจ าเป็นต้องขยายพื้นที่การ
ให้บริการรวบรวมและบ าบัดน้ าเสียให้ครอบคลุมเขต
ชั้นในและชั้นกลาง

สาธารณูปโภค
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• สถานศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษามี
การกระจุกตัวอยู่ในเขตชั้นใน และมีพื้นที่นอก
รัศมีการให้บริการในเขตชั้นกลางและเขตชาน
เมือง

• สถานพยาบาลของภาครัฐกระจุกตัวอยู่ในเขต
ชั้นใน ในขณะที่สถานพยาบาลของภาคเอกชน
กระจายตัวอยู่ในเขตชั้นกลาง และมีความขาด
แคลนสถานพยาบาลของภาครัฐในเขตชั้นกลาง
และเขตชานเมืองของกรุงเทพมหานคร สังกัดรัฐบาล 5 กม.

สังกัดกทม. 5 กม.
เอกชน 5 กม.

โรงเรียนมัธยม 2.5 กม.

โรงเรียนประถม 1 กม.

สถานศึกษา

สถานพยาบาล

สาธารณูปการ
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• กรุงเทพมหานครมีปัญหาการกระจายตัวและการ
ขาดแคลนพื้นที่สวนสาธารณะทั้งในระดับเมือง 
ระดับย่าน และระดับชุมชน

• กรุงเทพมหานครจ าเป็นต้องพัฒนาสาธารณูปการ
เพื่ อ รอง รั บการ เข้ า สู่ สั ง คมผู้ สู ง วั ย  (Aging 
Society) ในอนาคต

• กรุงเทพมหานครจ าเป็นต้องพัฒนาสาธารณูปการ
เพื่อความปลอดภัยในเขตชั้นกลางและเขตชาน
เมืองของกรุงเทพมหานคร

ระดับเมือง 10 กม.
ระดับย่าน 5 กม.
ระดับชุมชน 2.5 กม.

สวนสาธารณะ

ศูนย์บริการสาธารณสุข/เอกชน 2.5 กม.

โรงพยาบาล 5 กม.

ศูนย์บริการผู้สงูอายุ

พาณิชยกรรม 1.2 กม.
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง 2.4 กม.
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อยและ
เกษตรกรรม 4.8 กม.

การรักษาความปลอดภัย

สาธารณูปการ



(ร่าง) ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร 
(ปรับปรุงครั้งที่ 4)
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ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564 แผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ระยะ 20-ปี พ.ศ. 2556-2575-และแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20-ปี ระยะที่  2 
(พ.ศ.2561-2565)

แผนพัฒนาประเทศและท้องถิ่น
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ผังพัฒนาเชิงพื้นที่

(ร่าง) ผังประเทศ พ.ศ. 2580  (ร่าง) ผังภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พ.ศ. 2580
ที่มา: กรมโยธาธกิารและผังเมือง
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สาระส าคัญของการวางและจัดท าผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4)

• การปรับเปลี่ยนจากมหานครที่ใช้รถยนต์เป็นมหานครที่ใช้รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน

• การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังรอการระบายจากปริมาณน้ าฝนที่เพิ่มมากขึ้น

• การรองรับการเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงวัย (Aging Society)

• การสร้างเสริมความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจกับมหานครในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN)

• การป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ฝุ่นละออง น้ าเสีย ขยะ ฯลฯ
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ผังโครงสร้างการพัฒนากรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2580
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(ร่าง) แผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ตามที่ได้จ าแนกประเภท และข้อก าหนด
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(ร่าง) แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง
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(ร่าง) แผนผังแสดงที่โล่ง
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(ร่าง) แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภค
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(ร่าง) แผนผังแสดงโครงการสาธารณูปการ 
(เสนอแนะ)
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มาตรการ FAR Bonus
เดิม
1) การจัดให้มีหรือพัฒนาเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยที่มีราคาต่่ ากว่า

ท้องตลาด หรือผู้อยู่อาศัยเดิมภายในพื้นที่โครงการ
2) การจัดให้มีพื้นที่เพื่อประโยชน์สาธารณะหรือสวนสาธารณะ
3) การจัดให้มีที่จอดรถยนต์บริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่ง

มวลชน
4) การจัดให้มีพื้นที่รับน้่าเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้่าท่วม
5) การก่อสร้างอาคารประหยัดพลังงาน

เพิ่ม
6) การจัดให้มีพื้นที่เพื่อประโยชน์ในการสัญจรบริเวณเปลี่ยนถ่ายการ

สัญจรของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน

7) การจัดให้มีพื้นที่ว่างเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือสวนสาธารณะริม
แม่น้่า ล่าคลอง หรือแหล่งน้่าสาธารณะ

8) การจัดให้มีพื้นที่ส่าหรับใช้เป็นสถานรับเลี้ยงเด็กหรือสถานดูแล
ผู้สูงอายุในเวลากลางวัน
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มาตรการ TDR
1) การโอนสิทธิการพัฒนาภายในที่ดินประเภทเดียวกันและบริเวณเดียวกัน

2) การโอนสิทธิการพัฒนาจากที่ดินบริเวณหนึ่งไปยังที่ดินบริเวณอื่น ได้แก่

• การโอนจากแปลงที่ดินที่มีอาคารประวัติศาสตร์หรืออาคารอันควรค่าแก่การอนุรักษ์ตามประกาศของ
กรุงเทพมหานคร หรือ

• การโอนจากแปลงที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม

ไปยังการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมศูนย์กลางเมือง ย่านพาณิชยกรรมศูนย์กลางรอง หรือ
บริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในย่านพาณิชยกรรมเมือง
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การด าเนินการให้เป็นไปตามผังเมืองรวม

• การควบคุมให้เป็นไปตามข้อก าหนดของแผนผังก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จ าแนก
ประเภท และแผนผังแสดงที่โล่ง

• การด าเนินการให้เป็นไปตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง และแผนผังแสดง
โครงการกิจการสาธารณูปโภค

• การด าเนินการให้เป็นไปตามแผนผังแสดงโครงการสาธารณูปการ (เสนอแนะ)

• การด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรการ PUD, FAR Bonus และ TDR

• การวาง จัดท า และด าเนินการให้เป็นไปตามแผนผังโครงการพัฒนาและฟื้นฟูเมือง ได้แก่ ผัง
เมืองเฉพาะ ผังโครงการจัดรูปที่ดิน ผังปรับปรุงเขตเพลิงไหม้ ฯลฯ
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ตัวอย่างผังโครงการพัฒนาและฟื้นฟูเมือง

ผังโครงการอนุรักษ์กรุงรัตนโกสินทร์และกรุงธนบุรี
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ตัวอย่างผังโครงการพัฒนาและฟื้นฟูเมือง

ผังโครงการพัฒนาพื้นที่เปลี่ยนถ่ายการสัญจรบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชน (Transit Oriented Development หรือ TOD)
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ขอบคุณ
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