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	 กรุงเทพมหานคร	 มีการเปลี่ยนแปลงและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว	 เน่ืองด้วยเป็น
ศูนย์กลางของการขับเคลื่อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม	ที่มีการพัฒนาและขยายตวั 
ของเมืองตลอดเวลา	 ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาและก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ต่าง	 ๆ	 
ในหลายพื้นท่ี	 โครงการพัฒนาระบบโครงข่ายถนนและระบบขนส่งสาธารณะ	 เพื่อให้
สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรในเมืองท่ีมีแนวโน้มเพิ่มจ�านวนข้ึน
อย่างต่อเนื่อง	
	 ไม่เพียงเท่าน้ี	 ในบริบทของสังคมโลกยังคงมีการพัฒนาด้านต่าง	ๆ	อย่างไม่หยุดย้ัง	 
ท้ังด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม	 องค์ความรู้	 ประเพณีวัฒนธรรม	ค่านิยม	 และสังคม 
ดังน้ัน	กรุงเทพมหานครจึงต้องปรับตัวและเตรียมความพร้อมในทุก	 ๆ	ด้าน	 ให้สามารถ 
ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น	และสอดคล้องกับบริบททิศทางการพัฒนาของโลก	
	 ท่ีผ่านมา	กรุงเทพมหานครตระหนักถึงความส�าคัญของ	“ผังเมือง”	 มาโดยตลอด	
เน่ืองจากเป็นปัจจัยท่ีมีความส�าคัญต่อการพัฒนาเมืองให้เจริญเติบโตอย่างเป็นระบบ 
และมีความทันสมัย	 ส�านักการวางผังและพัฒนาเมือง	 ในฐานะหน ่วยงานหลัก 
ของกรุงเทพมหานครท่ีท�าหน้าท่ีวางแผนและผังเพื่อพัฒนาเมือง	 ให้มีความเชื่อมโยง 

สารจาก
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากร	 โดยการจัดเก็บข้อมูลเมืองท้ังด้านภูมิศาสตร์ 
ลักษณะประชากรศาสตร์	 ลักษณะการตั้งถิ่นฐาน	 รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของเมือง 
ในด้านต่าง	ๆ	 เพื่อน�ามาสู่การวิเคราะห์และวางยุทธศาสตร์	 นโยบาย	ตลอดจนแผนต่าง	 ๆ 
เพื่อการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน	
	 ปี	2563	นี้	 เป็นอีกปีหนึ่งท่ีส�านักการวางผังและพัฒนาเมืองมุ่งมั่น	ตั้งใจ	และทุ่มเทก�าลัง
ท้ังแรงกายแรงใจเดินหน้าปฏิบัติภารกิจจนประสบความส�าเร็จหลายโครงการ	 ดังปรากฏ 
ในรายงานประจ�าปี	 2563	 ฉบับน้ี	 ท้ังหมดล้วนเพื่อสร้างประโยชน์	 และมอบความสุขให้
ประชาชน	สังคม	 และประเทศชาติ	 ในโอกาสน้ีผมขอแสดงความชื่นชมและแสดงความยินดี 
กับคณะผู้บริหาร	 ข้าราชการ	 และบุคลากรทุกท่านท่ีปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเสียสละ 
และความมานะพากเพียร	 โดยมิย่อท้อต่ออุปสรรคท้ังหลาย	 และขอขอบคุณทุกท่าน 
ท่ี ได้ร่วมแรงร่วมใจเป็นหน่ึงเดียว	 เพื่อปฏิบัติหน้าท่ีท่ี ได้รับมอบหมายอย่างเต็มก�าลัง 
ความสามารถ	 พร้อมขออวยพรให้ทุกท่านมีสุขภาพกายและใจท่ีแข็งแรง	 สมบูรณ์	 
เป็นพลังส�าคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนามหานครแห่งน้ี	 ให้ก้าวสู่ความเป็นมหานคร 
ชั้นน�าของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตต้่อไป

(อัศวิน	ขวัญเมือง)
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

พลต�ารวจเอก



	 กรุงเทพฯ	 เป็นมหานครใหญ่และเป็นศูนย์รวมของความเจริญและวิทยาการต่าง	 ๆ	 
และยังเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมระดับประเทศ	
ส่งผลให้กรุงเทพฯ	 เป็นเมืองท่ีมีการพัฒนาและเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว	ดังน้ัน	การวางแผน
และพัฒนาเมืองจึงต้องเป็นไปด้วยความละเอียดรอบคอบ	 เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไป 
อย่างมีประสิทธิภาพ	 ซึ่งกรุงเทพมหานคร	 โดยส�านักการวางผังและพัฒนาเมือง	 มีหน้าท่ี 
และความรับผิดชอบโดยตรงในการพัฒนากรุงเทพฯ	ให้เป็นเมืองที่น่าอยู่	น่าเยือน	และยั่งยืน	
 การวางแผนและพัฒนาเมืองท่ีดีและเป็นระบบ	 นับเป็นยุทธศาสตร์ส�าคัญท่ีช่วยให้ 
การพัฒนาเมืองนั้นเติบโตอย่างมีทิศทางและมีความเป็นระเบียบ	โดยการวางผังและพัฒนาเมือง
เป็นงานท่ีต้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของเมือง	 ควบคู่ไปกับการเก็บข้อมูลเพื่อน�าไปวิเคราะห์ 
อย่างรอบด้าน	พร้อมท้ังปรับกฎหมาย	 ระเบียบ	 ข้อบังคับต่าง	 ๆ	 ตลอดจนการวางผังเมือง 
ให้รองรบักบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น	มากไปกว่าน้ัน	ยังมกีารน�าเทคโนโลยีสารสนเทศทีทั่นสมยั 
มาใช้ในการปฏบัิติภารกิจ	ย่ิงช่วยให้การด�าเนนิงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	โดยมีเป้าหมายส�าคญั 
ท่ีการพฒันากรงุเทพฯ	ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย	มีสภาพแวดล้อมท่ีดี	เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม	พร้อมท้ังยกระดับชีวิตความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิต
ประชาชนให้ดียิ่งขึ้น
	 ในปี	2563	ส�านักการวางผังและพัฒนาเมืองได้ทุ่มเทสรรพก�าลังปฏบัิติหน้าท่ีด้วยความแขง็ขนั 
หลายโครงการประสบความส�าเร็จ	 สร้างประโยชน์แก่ส่วนรวมและสังคมอย่างเป็นรูปธรรม	
กรุงเทพมหานครขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านมา	ณ	โอกาสนี้	และมีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า 
ส�านักการวางผังและพัฒนาเมืองยังคงมุ่งม่ันและต้ังใจพัฒนากรุงเทพฯ	 ให้เติบโต	 ทันสมัย	 
และก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง	ยั่งยืน	สืบไป

	 การสร้างกรงุเทพฯ	ให้เป็นเมอืงท่ีน่าอยู	่น่าเยือน	น้ัน	ส่ิงส�าคญัคือ	ต้องมีการจดัท�าผังเมือง
และการวางแผนพัฒนาเมืองท่ีเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ อันจะช่วยให้การพัฒนาเมือง 
มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย	 มีภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมที่สวยงาม	 มีการบริหารจัดการท่ีดี	 
เหล่าน้ีล้วนเป็นภารกิจท่ีส�านักการวางผังและพัฒนาเมืองทุ่มเทแรงกายแรงใจปฏิบัติหน้าท่ี 
อย่างเต็มก�าลังความสามารถมาโดยตลอด	 เพื่อส่งเสริมให้กรุงเทพฯ เป็นมหานครชั้นน�า 
ในระดับภูมิภาค   
	 ปี	2563	ท่ีผ่านมา	ส�านักการวางผงัและพฒันาเมอืงด�าเนนิภารกิจและพฒันาโครงการต่าง	ๆ  
จนประสบความส�าเร็จอย่างหลากหลายและรอบด้าน	 เพื่อสร้างประโยชน์สุขให้ประชาชน 
และสังคม	ทั้งการด�าเนินงานจัดระเบียบและสร้างเมืองให้สวยงาม	น่าอยู่	 เช่น	โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ทางสัญจรบนโครงสร้างสะพานข้ามแม่น�้าเจ้าพระยาหรือสะพานพระปกเกล้า	หรือ 
สวนลอยฟ้าเจ้าพระยา	 โครงการต่อยอดอดีต	 ปรับปัจจุบัน	สร้างคุณค่าคลองบางกอกใหญ่ 
ผ่านเส้นทาง	ล้อ	ราง	เรือ	โครงการพฒันาศูนย์ชมุชนชานเมอืงมีนบุรีและพื้นท่ีต่อเน่ือง	การวางผัง 
และพัฒนาเมืองให้สอดคล้องกับความต้องการและการเปล่ียนแปลงของเมือง	 เช่น	 การแก้ ไข 
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร	การพัฒนาโครงการ	Overlay	Zoning	การจัดเก็บข้อมูลเพื่อสร้าง
รากฐานการพัฒนาท่ีม่ันคง	 เช่น	 รายงานการเปล่ียนแปลงทางประชากรของกรุงเทพมหานคร	
ประจ�าปี	 2562	 รายงานการศึกษาทางจักรยานในกรุงเทพฯ	 ปี	 2562	 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
กับการจัดเก็บภาษีทีด่นิและส่ิงปลูกสร้างเพื่อการบริหารมหานครอย่างมีประสิทธิภาพ	รวมไปถงึ 
การสร้างความร่วมมือภายในองค์กรเพื่อปลุกพลังแห่งความสามัคคีและความพร้อมในการ 
ให้บริการแก่ประชาชน	เช่น	การให้บริการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน	ปีงบประมาณ	2563					
	 ผมขอขอบคุณข้าราชการและบุคลากรของส�านักการวางผังและพัฒนาเมืองทุกคน 
ท่ีปฏบัิติงานด้วยความมุง่ม่ันต้ังใจเสมอมา	และขออวยพรให้ทุกท่านมกี�าลังกาย	ก�าลังใจสมบูรณ์	
และพร้อมเป็นก�าลังส�าคัญร่วมพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไป

สารจาก
ปลัดกรุงเทพมหานคร

สารจาก
ผู้อ�านวยการส�านักการวางผังและพัฒนาเมือง

นายสมชาย	เดชากรณ์
ผู้อ�านวยการส�านักการวางผังและพัฒนาเมือง

นางศิลปสวย	ระวีแสงสูรย์
ปลัดกรุงเทพมหานคร



•	 วางและจัดท�าผังเมืองรวม	ผังเมืองเฉพาะ	แผนและผังพัฒนาพื้นที่ระดับต่าง	ๆ	ส�าหรับใช้เป็นแนวทาง 
	 ในการพัฒนาเมืองท่ีสนับสนุนและส่งเสริมความปลอดภัยและสุขลักษณะของประชาชน	 รวมถึง 
	 สวัสดิภาพของสังคม
•	 อนุรักษ์	 ปรับปรุง	 ฟื้นฟู	 และพัฒนาย่าน	 บริเวณท่ีมีคุณค่าหรือมีความส�าคัญทางประวัติศาสตร	์ 
	 โบราณสถาน	 และศูนย์ชุมชนย่อย	 เพื่อรักษาคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรม	ศิลปกรรม	สถาปัตยกรรม	 
	 ประวัติศาสตร์	โบราณคดี	และเสริมสร้างศักยภาพงานสถาปัตยกรรมและงานภูมิสถาปัตยกรรม
•	 ศึกษา	 วิจัย	 จัดท�ารายงานข้อมูล	 ติดตามและประเมินผลการบังคับใช้ผังเมืองระดับต่าง	ๆ	 การใช ้
	 มาตรการและกฎหมายทางผังเมือง	 เพื่อให้ ได้องค์ความรู้ส�าหรับการประเมินสถานการณ์ของเมือง 
	 ที่มีการเปลี่ยนแปลง
•	 พัฒนามาตรการ	กลไก	และนวัตกรรมทางผังเมือง	ส�าหรับใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการเมือง 
	 ท่ีสามารถตอบสนองต่อกระแสการเปล่ียนแปลงของโลก	 (Global	 Trend)	 รวมถึงสามารถแข่งขัน 
	 กับมหานครอื่นในระดับโลกได้
•	 ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนและผังระดับต่าง	ๆ	การอนุรักษ์	ปรับปรุง	 
	 ฟื้นฟู	และพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
•	 ให้บริการองค์ความรู้ด้านผังเมืองและข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านศูนย์นิทรรศการเมือง	
	 และศูนย์เทคโนโลยีข้อมูลเมือง

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

ส�านักการวางผังและพัฒนาเมืองเป็นองค์กรต้นทางแห่งการบริหาร
และพฒันากรงุเทพมหานคร สู่การเป็นมหานครระดบัโลก
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ท�าเนียบผู้บริหาร

สารบัญ

บทที่ 1 
วางผังและพัฒนาเมือง	
สร้างกรุงเทพฯ	น่าอยู่อย่างยั่งยืน

บทที่ 2 
ฐานข้อมูล	สร้างรากฐาน
แห่งการพัฒนาที่มั่นคง

บทที่ 3 
สานต่อการวางผัง	
จัดภูมิทัศน์เมืองให้น่าอยู่

บทที่ 4 
ผสานพลังเดินหน้า	
พัฒนาเมืองสู่อนาคต

10 62

10230

1. นายสมชาย  เดชากรณ์
	 ผู้อ�านวยการส�านักการวางผังและพัฒนาเมือง
2. นายแสนยากร  อุ่นมีศรี
	 รองผู้อ�านวยการส�านักการวางผังและพัฒนาเมือง
3. นายถิ่น  หงษ์ทอง
	 รองผู้อ�านวยการส�านักการวางผังและพัฒนาเมือง
4. นางบุญนาค ทองทวียิ่งยศ
	 เลขานุการส�านักการวางผังและพัฒนาเมือง
5. นายมานะ  วิมุตติ ไชย
	 ผู้อ�านวยการกองนโยบายและแผนงาน

6. นายสุดใจ ยี่สุ่นแสง   
	 ผู้อ�านวยการส�านักงานภูมิสารสนเทศ
7. นางชูขวัญ  นิลศิริ
	 ผู้อ�านวยการส�านักงานวางผังเมือง
8. นางสาวสุนทรี  เสริญสุขสัมฤทธิ์
	 ผู้อ�านวยการส�านักงานพัฒนาและฟื้นฟูเมือง
9. นายทวีสิน  เทพมณี
	 ผู้อ�านวยการกองควบคุมผังเมือง			 	 	



การสร้างกรงุเทพฯ  ให้เป็น “เมืองน่าอยู่” “ประชาชนมีคณุภาพชวีิต
ท่ีดีและมีความสขุ” อย่างย่ังยืนนัน้  เริ่มจาก “รากฐาน” การวางแผน
การพัฒนาเมืองท่ีมีประสิทธิภาพ การใช้ประโยชน์ท่ีดินอย่าง 
เหมาะสม คุ้มค่า สมดุลกับการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และส่ิงแวดล้อม สอดรับกับทิศทางการพัฒนาเมือง สอดคล้อง
กับวิถีชีวิตและความต้องการของประชาชน และสามารถยืดหยุ่น 
ปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์และบริบทที่เปลี่ยนไป 

วางผังและพัฒนาเมือง 
สร้างกรุงเทพฯ น่าอยู่

อย่างยั่งยืน

1



โครงการที่ 1 การด�าเนินการปรับปรุง
แก้ ไขข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร

	 กรุงเทพมหานครได ้ มีข ้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
เรื่อง	 ก�าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง	 ดัดแปลง	 ใช้หรือเปลี่ยน 
การใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท	ภายในบริเวณฝั่งธนบุรี 
ตรงข้ามบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์	 ในท้องท่ีแขวงบางย่ีขัน 
เขตบางพลดั	แขวงอรณุอมรนิทร์	แขวงศริริาช	เขตบางกอกน้อย	
แขวงวัดอรุณ	 เขตบางกอกใหญ่	 แขวงวัดกัลยาณ์	 เขตธนบุร	ี
และแขวงสมเด็จเจ้าพระยา	 เขตคลองสาน	 กรุงเทพมหานคร	
พ.ศ.	2535	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์บริเวณท่ีมีคุณค่า 
ทางศลิปกรรม	สถาปัตยกรรม	และประวตัศิาสตร์ส�าคญัของชาต	ิ
รักษาทัศนียภาพและป้องกันการท�าลายสภาพแวดล้อมพื้นท่ี 
ริมน�้าเจ้าพระยาบริเวณฝั่งธนบุรี	 รวมไปถึงเพื่อให้สอดคล้อง
กับแผนแม่บทเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ 
ของคณะกรรมการอนุรักษ ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร ์ 
และเมืองเก่า
	 พื้นท่ีภายใต้การควบคุมของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
ดงักล่าว	ได้มีการเปลีย่นแปลงทางกายภาพจากชุมชนพักอาศยั 
ริมแม่น�้ามาเป็นบริเวณอยู่อาศัยท่ีมีความหนาแน่นเพิ่มขึ้น 
เพื่อให้สอดคล้องกับการเป็นพื้นท่ีท่ีมีการส่งเสริมการพัฒนา
เมืองตามผงัเมอืงรวมกรงุเทพมหานคร	โดยเฉพาะบรเิวณพืน้ท่ี
โรงพยาบาลศิริราช	 เป็นพื้นท่ีชุมชนริมน�้าท่ีประกอบไปด้วย 
การใช ้ประโยชน ์ ท่ีดิน เพื่ อการพักอาศัยและประกอบ 
พาณิชยกรรมมีความส�าคัญมาตั้งแต่ในอดีต	 และยังเป็นแหล่ง
วิถีวัฒนธรรม	ประวัติศาสตร์	แหล่งโบราณคดีที่ส�าคัญ	รวมถึง
ทัศนยีภาพท่ีสวยงามท่ีมคีวามต่อเนือ่งกบัพืน้ท่ีกรงุรตันโกสนิทร์
มาถึงปัจจุบัน	ประกอบกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนของพื้นที่
ใกล้เคียงที่เติบโตอย่างรวดเร็ว	 ซึ่งส่งผลให้บริเวณดังกล่าวเป็น

พื้นท่ีท่ีมีความหนาแน่นของประชากรสูง	 ซ่ึงมีความต้องการระบบ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่เพิ่มมากขึ้น	โดยเฉพาะด้านการ 
สาธารณสุขและการขนส่งมวลชนระบบราง	 ท่ีประชาชนสามารถ 
ใช้บริการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากข้ึน	 ดังนั้น	 
เพื่อเป็นการบูรณาการการใช้ประโยชน์พื้นท่ีบริเวณสถานีศิริราช 
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	 จึงมีการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขข้อบัญญัต ิ
กรุงเทพมหานครฉบับดังกล่าว	 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาพื้นท่ี 
ให้เต็มศักยภาพตามสภาพปัจจุบัน	 ตลอดจนประชาชนได้รับ 
ประโยชน ์และความสะดวกสบายจากการเดินทางในระบบ 
ขนส่งสาธารณะ	 และเข้าถึงการบริการข้ันพื้นฐานของภาครัฐ 
ได้รวดเร็วเพิ่มขึ้นในอนาคต
	 ส�านักการวางผังและพัฒนาเมือง	 โดยความเห็นชอบของ 
สภากรงุเทพมหานครได้ด�าเนนิการจดัท�าข้อบัญญัตกิรงุเทพมหานคร 
เพิม่ขึน้อกี	1	ฉบบั	โดยมหีลักการและเหตุผลว่าเนื่องจากข้อบญัญตั ิ
กรุงเทพมหานคร	เรื่อง	ก�าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง	ภายในบริเวณ 
ฝั ่งธนบุรีตรงข้ามบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์	 ฯลฯ	 พ.ศ.	 2535 
มีบทบัญญัติบางประการท่ีสมควรปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมกับ
สภาพการณ์ในปัจจุบัน	 และเพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการ
ด้านสาธารณูปโภค	 สาธารณูปการ	 และสาธารณประโยชน์แก่
ประชาชน	 รองรับการขยายตัวของประชากรและการเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุในอนาคต	 และตอบสนองความต้องการของประชาชน 
ในการเข้าถึงระบบการบริการสาธารณะข้ันพื้นฐานได้อย่างท่ัวถึง 
และมีประสิท ธิภาพ	 จึงสมควรแก ้ ไขเพิ่ม เติมข ้อ บัญญัติ
กรงุเทพมหานครดงักล่าวภายในบรเิวณท่ี	2	ให้อาคารสาธารณปูโภค	
อาคารสาธารณูปการซ่ึงเป็นของหน่วยงานรัฐ	 หรือหน่วยงาน 
ในก�ากับของรัฐ	 สามารถก่อสร้างอาคารสูงเกิน	16	 เมตร	 ได	้ 
ซ่ึงข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครท่ีแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้	 ได้ประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา	 เล่ม	137	 ตอนพิเศษ	130	 ง	 เม่ือวันท่ี	 
30	มีนาคม	พ.ศ.	2563	และมีผลบังคับใช้แล้ว
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ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง	 ก�าหนดบริเวณห้าม
ก่อสร้าง	 ดัดแปลง	 ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือ 
บางประเภท	ภายในบรเิวณฝ่ังธนบุรตีรงข้ามบรเิวณกรงุรตันโกสนิทร์	
ในท้องท่ีแขวงบางย่ีขัน	 เขตบางพลัด	 แขวงอรุณอมรินทร  ์
แขวงศิริราช	 เขตบางกอกน้อย	 แขวงวัดอรุณ	 เขตบางกอกใหญ	่
แขวงวดักลัยาณ์	เขตธนบุร	ีและแขวงสมเดจ็เจ้าพระยา	เขตคลองสาน	
กรุงเทพมหานคร	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2563	

 หลักการแก้ ไขเพิ่มเติมข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครฯ 
บริเวณฝ่ังธนบุรีตรงข้ามบริเวณกรงุรตันโกสนิทร์ พ.ศ. 2563
แก้ ไขเพิ่มเติมให้
	 อาคารสาธารณูปโภค	 อาคารสาธารณูปการซ่ึงเป็นของ 
หน่วยงานรัฐ	 หรือหน่วยงานในก�ากับของรัฐ	 สามารถก่อสร้าง
อาคารสูงเกิน	16	เมตร	ได้
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ภาพการประชุมสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และการประชุมคณะกรรมการวิสามัญฯ เรื่องการแก้ ไขเพิ่มเติม 
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครฯ บริเวณฝั่งธนบุรีตรงข้ามบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2535

การแก้ ไขเพิ่มเติมข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครฯ บริเวณฝั่งธนบุรีตรงข้ามบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2535

เหตุผลและความจำเป�น

ข�อกฎหมาย ข�อบัญญัติกรุงเทพมหานครฯ ฝ��งธนบุร�ตรงข�ามบร�เวณกรุงรัตนโกสินทร� พ.ศ. 2535

ข�อบัญญัติกรุงเทพมหานครฯ มีผลบังคับใช�เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2535 รวมระยะเวลาบังคับใช� 28 ป�

ข�อบัญญัติ
กรุงเทพมหานครฯ

พ.ศ. 2535
(5 มิถุนายน 2535)

กฎกระทรวง
ให�ใช�บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2556
(9 มิถุนายน 2556)

ป�จจ�บัน
พ.ศ. 2563

(มีผลบังคับใช�ทั้ง 2 ฉบับ)

มีบทบัญญัติบางประการที่สมควร
ปรับปรุงให�เหมาะสมกับสภาพการณ�
ในป�จจ�บัน

เพ��มศักยภาพการให�บร�การ
ด�านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
และสาธารณประโยชน�แก�ประชาชนให�สูงข�้น

รองรับการขยายตัว
ของประชากรและการเข�าสู�
สังคมผู�สูงอายุในอนาคต

ห�ามก�อสร�างหร�อดัดแปลง

โรงพยาบาลศิร�ราชโรงพยาบาลศิร�ราช

4. โรงงาน อาคารที่ใช�ประกอบการค�า ฯลฯ 
อาคารที่มีความสูงเกิน 16 เมตร

3. โรงงาน อาคารที่ใช�ประกอบการค�า ฯลฯ 
อาคารที่มีความสูงเกิน 16 เมตร

2. ให�มีความสูงไม�เกิน 16 เมตร

1. ให�มีความสูงไม�เกิน 16 เมตร

5. โรงงาน อาคารที่ใช�ประกอบการค�า ฯลฯ 
อาคารที่มีความสูงเกิน 16 เมตร

ตั้งอยู�ในบร�เวณที่ 2 ของข�อบัญญัติกรุงเทพมหานครฯ

กำหนดให�มีความสูงของอาคารไม�เกิน 16 เมตร

16
 เม

ตร
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โครงการที่ 2 โครงการ 
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

ตามผังเมืองรวม ด้วยมาตรการกลไก
ที่เหมาะสม กรณีมาตรการการควบคุม

เขตพื้นที่ซ้อนทับ (Overlay Zoning)
 มาตรการการควบคุมเขตพื้นท่ีซ้อนทับ (Overlay 
Zoning) เป็นมาตรการเสรมิเพือ่การอนรุกัษ์และพัฒนาส�าหรบั 
พ้ืนท่ีท่ีมีความส�าคัญทางเศรษฐกิจ	 สังคม	 และสิ่งแวดล้อม	
โดยข้อก�าหนดท่ีใช้จะมีความเข้มข้นและเหมาะสมกับลักษณะ
เฉพาะของแต่ละพ้ืนท่ี	 ดังนั้น	 เพ่ือให้การพัฒนาเมืองเป็นไป 
อย่างมปีระสทิธภิาพ	สอดคล้องตามวัตถปุระสงค์ของผงัเมืองรวม 
กรุงเทพมหานคร	 จึงมีการศึกษาและวิเคราะห์รายละเอียดของ 
มาตรการการควบคมุเขตพืน้ท่ีซ้อนทับ	เพือ่ให้มาตรการดงักล่าว 
ซ้อนทับบนแผนผังและข้อก�าหนดการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
ตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 
ก�าหนดเขตพ้ืนท่ีซ้อนทับได้อย่างถูกต้อง	 เหมาะสม	 และ
มีแนวทางการปฏิบัติควบคู ่ไปกับการบังคับใช้ผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานครได้อย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับ 
อ�านาจหน้าท่ีของกรุงเทพมหานครและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง	
รวมท้ังเพือ่เป็นต้นแบบท่ีสามารถขยายผลไปยังพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม 
อื่น	ๆ	ต่อไป

เป้าหมายโครงการ
	 1.	จัดท�ารายงานการศึกษาวิเคราะห์แนวทางและวิธีการ
ในการน�ามาตรการการควบคุมเขตพื้นท่ีซ้อนทับมาใช้บังคับ 
ในผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครให้เหมาะสมกับอ�านาจหน้าท่ี 
ของกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

	 2.	จัดท�าคู ่ มือปฏิบัติการและเทคนิควิธีการในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามมาตรการการควบคุมเขตพื้นท่ี 
ซ้อนทับของกรุงเทพมหานครในพื้นท่ีท่ีมีความส�าคัญอย่างน้อย 
1	พื้นที่

พื้นที่ที่มีความเหมาะสมต่อการใช้มาตรการ
การควบคุมเขตพื้นที่ซ้อนทับ (Overlay Zoning) ในกรุงเทพมหานคร

 1) ย่านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและชุมชน	 ส ่งเสริม 
ความเป็นอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ทางด้านศิลปวัฒนธรรมของ
ชุมชน

2) ย่านพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การค้า และ 
การบริการ ส่งเสรมิการเป็นศนูย์กลางด้านธรุกจิและพาณชิยกรรม 
ของประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และส่งเสริม
เศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อรองรับนโยบายไทยแลนด์	4.0	

3) ย่านสถาบันการบริหารปกครอง	 ส่งเสริมการเป็น
ศูนย์กลางบริหารราชการของประเทศและเป็นท่ีตั้งของสถาบัน 
ที่ส�าคัญของประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ	

4) ย่านอนุรักษ์ท่ีอยู่อาศัย	 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน	พฒันาบรกิารทางสงัคม	สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ	
ส่งเสริมและรักษาระบบนิเวศและภูมิทัศน์การตั้งถิ่นฐาน

5) ย่านอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม ด�ารงรักษา
พื้นท่ีเกษตรกรรม	 บริหารจัดการการเติบโตของเมืองเพื่อให้เกิด 
การพัฒนาเมืองแบบกระชับและการส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สิน

ย่านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและชุมชน	
ย่านพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์	การค้า	และการบริการ	
ย่านสถาบันการบริหารปกครอง	
ย่านอนุรักษ์ที่อยู่อาศัย	
ย่านอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม
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แนวทางการอนุรักษ์-ฟื้นฟู-พัฒนาเมือง 
และการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
และอาคารในพื้นที่เขตการควบคุมพื้นที่ซ้อนทับ

1. การอนุรักษ์เมือง (Urban Conservation)	 มุ่งเน้น 
การสงวนรักษาบริ เวณพ้ืน ท่ี ท่ี เป ็น ท่ีตั้ งของโบราณสถาน 
ท่ีข้ึนทะเบียนโบราณสถานท่ีรอการข้ึนทะเบียน	และอาคารท่ีมีคณุค่า
หรืออาคารอนุรักษ์ต่าง	 ๆ	 เพ่ือแสดงถึงภาพลักษณ์ความต่อเนื่อง
ทางประวัติศาสตร์เมือง
2. การฟื้นฟูเมือง (Urban Renewal)	 มุ่งเน้นการปรับปรุง
ฟื้นฟูเมือง	(Urban	Rehabilitation)	 ให้มีการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
เพื่อการอยู่อาศัยท่ีมีความน่าอยู่	 และมีการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
เพื่อการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจด้านการค้าและการบริการ
ด้านการท่องเท่ียว	 การประกอบกิจกรรมทางสังคมท้ังในด้านการ
บริหารราชการ	 และการให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างท่ัวถึง 
อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ก า ร พั ฒ น า เ มื อ ง  ( U r b a n  D e v e l o p m e n t /
Redevelopment) มุ่งเน้นการพัฒนาบริเวณพ้ืนท่ีเปลี่ยนถ่าย
การสัญจรของระบบขนส่งมวลชนทางราง	 (Transit	Oriented	
Development:	TOD)	บริเวณสถานีสามยอด	ย่านวังบูรพา
4. การบูรณปฏิสังขรณ์ โบราณสถาน	 กรุงเทพมหานคร 
อาจให้การสนับสนุนแก่กรมศิลปากรและภาคเอกชนในการดูแล
รักษาโบราณสถานท่ีข้ึนทะเบียน	 และอาจใช้มาตรการทางผังเมือง	
ได้แก่	 มาตรการโอนสิทธิการพัฒนา	(Transfer	of	Development	
Right	 หรือ	TDR)	 เพื่อให้การสนับสนุนการบูรณปฏิสังขรณ ์
และการดูแลรักษาโบราณสถาน

5. การอนุรกัษ์ฟ้ืนฟูวิถวีฒันธรรม	บรเิวณพืน้ท่ีกรณตีวัอย่าง	
เป็นศูนย์รวมของวิถีวัฒนธรรมหรือมรดกทางวัฒนธรรมท่ีจับต้อง 
ไม่ได้	(Intangible	Heritage)	การอนรุกัษ์และพัฒนาจงึมคีวามจ�าเป็น
ท่ีหน่วยงานราชการท่ีเกี่ยวข้องและประชาชนจะร่วมมือกันสืบสาน
วิถีวัฒนธรรมที่มีอัตลักษณ์และมีคุณค่ายิ่งนี้ให้มีความยั่งยืนสืบไป
6. การพฒันาชมุชนดัง้เดิม	กรงุเทพมหานครโดยส�านกังานเขต 
ควรเป็นผู ้มีบทบาทหน้าท่ีในการพัฒนาชุมชนดั้งเดิมโดยการ 
มีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นนั้น	 ๆ	 เพื่อให้สามารถด�ารงไว้ 
ซ่ึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่	 และพัฒนาเพื่อให้เกิดเศรษฐกิจชุมชน 
เพือ่สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในชุมชนดัง้เดมินัน้	ๆ 	ต่อไป
7. การปรับปรุงภูมิทัศน์	 การปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นท่ีสาธารณะ
และเส้นทางสัญจรควรด�าเนินการปลูก	 ดูแลรักษา	 และปรับแต่ง 
ให้มขีนาด	ความสงู	ทรงพุ่ม	ฯลฯ	ท่ีถกูต้องเหมาะสม	และสอดคล้อง
ประวัติศาสตร์ภูมิสถาปัตยกรรม
8. การควบคุมการใช้ประโยชน์ท่ีดินและการก่อสร้าง
อาคาร	ข้อก�าหนดการใช้ประโยชน์ท่ีดนิมีสาระส�าคญัในการควบคมุ
การใช้ประโยชน์ท่ีดินและการควบคุมความหนาแน่น	 ส่วนด้าน 
การควบคุมอาคารมีประเด็นการควบคุมท่ีส�าคัญ	 ได้แก่	 ชายฝั่ง
แม่น�้าล�าคลอง	การควบคุมกรอบอาคาร	การควบคุมรูปแบบอาคาร 
และการควบคุมด้านอื่น	ๆ
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การอนุรักษ์อาคารที่มีคุณค่า
สภาพปัญหา
•	 อาคารท่ีมีคุณค่าระดับชาติและระดับท้องถิ่นขาดมาตรการ 

	 	 ป้องกนัหรอืปกป้อง	ท�าให้เกดิการสญูเสยีจากการถกูรือ้ถอน 
	 	 ท�าลาย

•	 อาคารท่ีมีคุณค่าระดับท้องถิ่นขาดมาตรการการดูแลรักษา	 
	 	 ท�าให้อยู่ในสภาพเสื่อมโทรม

แนวทางการแก้ ไข
•	 ก�าหนดมาตรการและวิธีการทางกฎหมายในการปกป้อง 

	 	 อาคารที่มีคุณค่าระดับชาติและระดับท้องถิ่น
•	 ใช้มาตรการทางการเงินในการสนับสนุนการดูแลรักษา 

	 	 อาคารที่มีคุณค่าระดับท้องถิ่น	

รูปด้านหน้าของอาคาร (Facade)
 สภาพปัญหา
	 •	 อาคารท่ีสร้างข้ึนใหม่หรอืสร้างข้ึนแทนอาคารเดมิมรีปูแบบ 
	 	 อาคารท่ีไม่เหมาะสมหรือสอดคล้องกับอาคารท่ีมีคุณค่า 
	 	 หรืออาคารที่ตั้งอยู่ข้างเคียง
 แนวทางการแก้ ไข
	 •	 ก�าหนดรูปแบบอาคารท่ีสร้างข้ึนใหม่หรือสร้างข้ึนแทน 
	 	 อาคารเดิม	 หรืออาคารท่ีด�าเนินการปรับปรุงให้มีความ 
	 	 เหมาะสมหรือสอดคล้องกับอาคารท่ีมีคุณค่าหรืออาคาร 
	 	 ที่ตั้งอยู่ข้างเคียง	

ส่วนประณีตสถาปัตยกรรม
สภาพปัญหา
•	 อาคารท่ีสร้างขึน้ใหม่หรอืสร้างข้ึนแทนอาคารเดมิไม่สามารถ 

	 	 ยื่นกันสาด	ระเบียง	ชายคา	ฯลฯ	ตามที่กฎหมายควบคุม 
	 	 อาคารก�าหนด	 ท�าให้เกิดรูปแบบอาคารท่ีไม่สอดคล้องกับ 
	 	 อาคารท่ีมีคุณค่าหรืออาคารท่ีตั้งอยู่ข้างเคียง	 และไม่ช่วย 
	 	 ในการป้องกันแดดและฝนของทางสัญจรได้อย่างต่อเนื่อง

แนวทางการแก้ ไข
•	 ก�าหนดให้อาคารท่ีสร้างข้ึนใหม่หรอืสร้างข้ึนแทนอาคารเดมิ	 

	 	 สามารถย่ืนกนัสาด	ระเบียง	ชายคา	ฯลฯ	ให้มีความเหมาะสม 
	 	 หรอืสอดคล้องกบัอาคารท่ีมคีณุค่าหรอือาคารท่ีตัง้อยู่ข้างเคยีง	 
	 	 และช่วยในการป้องกันแดดและฝนของทางสัญจรได้อย่าง 
	 	 ต่อเนื่อง	

แนวผนังด้านหน้าของอาคาร (Build-to-Line)
สภาพปัญหา
•	 อาคารท่ีสร้างข้ึนใหม่หรือสร้างข้ึนแทนอาคารเดิมต้องมี 

	 	 ระยะถอยร่นตามกฎหมายควบคมุอาคารท�าให้มีแนวอาคาร 
	 	 ท่ีแตกต่างจากแนวอาคารท่ีมีคุณค่าหรืออาคารท่ีตั้งอยู ่ 
	 	 ข้างเคียง

แนวทางการแก้ ไข
•	 ยกเว้นการควบคมุระยะถอยร่นตามกฎหมายควบคมุอาคาร 

	 	 ในเขตอนุรักษ์	 และก�าหนดแนวอาคารท่ีจะสร้างข้ึนใหม ่
	 	 หรอืสร้างขึน้แทนอาคารเดมิให้สอดคล้องกบัแนวอาคารท่ีม ี
	 	 คุณค่าหรืออาคารที่ตั้งอยู่ข้างเคียง

มาตรการการควบคุมเขตพื้นท่ีซ้อนทับ (Overlay 
Zoning) การอนุรักษ์อาคารที่มีคุณค่า

แผนที่ แสดงโบราณสถาน 
และอาคารที่มีคุณค่า
	 อาคารโบราณสถาน

	 ที่ขึ้นทะเบียน

	 ขอบเขตพื้นที่โบราณสถาน 

	 ที่ขึ้นทะเบียน

	 อาคารโบราณสถาน

	 ที่รอการขึ้นทะเบียน

	 ขอบเขตพื้นที่การจัดท�า

	 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร

	 อาคารที่มีคุณค่า

สัญลักษณ์
	 โบราณสถานขึ้นทะเบียน

	 โบราณสถานรอข้ึนทะเบียน

	 อาคารที่มีคุณค่า

	 แปลงที่ดิน

	 แนวสร้างชิด

	 อาคาร

	 ถนน

	 แม่น�้า	คลอง

บริเวณที่ 1

บริเวณที่ 1

บริเวณที่ 2

บริเวณที่ 2

บริเวณที่ 3

บริเวณที่ 3
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ความสูงของอาคาร
 สภาพปัญหา
	 •	 อาคารท่ีสร้างข้ึนใหม่หรอืสร้างข้ึนแทนอาคารเดมิมคีวามสงู 
	 	 ของอาคารท่ีไม่เหมาะสมหรอืสอดคล้องกบัอาคารท่ีมคีณุค่า	 
	 	 หรืออาคารที่ตั้งอยู่ข้างเคียง
 แนวทางการแก้ ไข
	 •	 ก�าหนดความสงูของอาคารท่ีสร้างข้ึนใหม่หรอืสร้างข้ึนแทน 
	 	 อาคารเดิมให้มีความเหมาะสมหรือสอดคล้องกับอาคาร 
	 	 ที่มีคุณค่าหรืออาคารที่ตั้งอยู่ข้างเคียง	

ป้าย
 สภาพปัญหา
	 •	 มีการติดตั้งป้ายที่มีขนาด	สี	ความสูง	ต�าแหน่งที่ตั้ง	ฯลฯ	 
	 	 ท่ีไม่เหมาะสมหรือสอดคล้องกับอาคารท่ีมีคุณค่าท่ีติดตั้ง 
	 	 ป้ายนัน้	ๆ 	และอาคารท่ีมีคณุค่าท่ีตัง้อยูข้่างเคยีงหรอืภาพรวม 
	 	 ของย่านอนุรักษ์
 แนวทางการแก้ ไข
	 •	 ก�าหนดขนาด	 สี	 ความสูง	 ต�าแหน่งท่ีตั้ง	 ฯลฯ	 ให้มี 
	 	 ความเหมาะสมหรือสอดคล้องกับอาคารท่ีมีคุณค่าท่ีติดตั้ง 
	 	 ป้ายนัน้	ๆ 	และอาคารท่ีมีคณุค่าท่ีตัง้อยู่ข้างเคยีงหรอืภาพรวม 
	 	 ของย่านอนุรักษ์	

การติดตั้งอุปกรณ์ภายนอกอาคาร
 สภาพปัญหา
	 •	 มีการติดตั้งอุปกรณ์ภายนอกอาคาร	ได้แก่	คอมเพรสเซอร์ 
	 	 เครื่องปรับอากาศ	 จานและเสาสัญญาณสื่อสาร	 ฯลฯ	 ท่ี 
	 	 ไม่เหมาะสมหรือสอดคล้องกับอาคารท่ีมีคุณค่าท่ีติดตั้ง 
	 	 อุปกรณ์ภายนอกอาคารนั้น	ๆ 	และอาคารที่มีคุณค่าที่ตั้งอยู่ 
	 	 ข้างเคียง
 แนวทางการแก้ ไข
	 •	 ก�าหนดวิธีการติดตั้งอุปกรณ์ภายนอกอาคารให้มีความ 
	 	 เหมาะสมหรอืสอดคล้องกบัอาคารท่ีมคีณุค่าท่ีตดิตัง้อุปกรณ์ 
	 	 ภายนอกอาคารนัน้	ๆ 	และอาคารท่ีมคีณุค่าท่ีตัง้อยู่ข้างเคยีง	

สีและวัสดุ
สภาพปัญหา
•	 อาคารท่ีสร้างข้ึนใหม่หรือสร้างข้ึนแทนอาคารเดิม	 หรือ 

	 	 อาคารท่ีด�าเนินการปรับปรุง	 มีสีและวัสดุภายนอกของ 
	 	 อาคารท่ีไม่เหมาะสมหรือสอดคล้องกับอาคารท่ีมีคุณค่า 
	 	 หรืออาคารที่ตั้งอยู่ข้างเคียงหรือภาพรวมของย่านอนุรักษ์

แนวทางการแก้ ไข
•	 ก�าหนดสีและวัสดุภายนอกของอาคารท่ีสร้างข้ึนใหม่หรือ 

	 	 สร้างข้ึนแทนอาคารเดิม	 หรืออาคารท่ีด�าเนินการปรับปรุง 
	 	 ให้มีความเหมาะสมหรือสอดคล้องกับอาคารท่ีมีคุณค่า	 
	 	 อาคารท่ีตัง้อยู่ข้างเคยีง	หรอืภาพรวมของย่านอนรุกัษ์	หรอื 
	 	 ก�าหนดกรอบระยะเวลาท่ีเหมาะสมส�าหรับการซ่อมแซม 
	 	 และทาสีอาคาร	

สัญลักษณ์
	 บริเวณห้ามสร้าง

	 อาคารสูงเกิน	9	เมตร

	 บริเวณห้ามสร้าง

 อาคารสงูเกนิ	16	เมตร

 อาคาร

	 ถนน

	 แม่น�้า	คลอง

บริเวณที่ 1

บริเวณที่ 1 บริเวณที่ 1

บริเวณที่ 2

บริเวณที่ 2 บริเวณที่ 2

บริเวณที่ 3

บริเวณที่ 3 บริเวณที่ 3
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การจัดประชุมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชน
ต่อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตาม
ผังเมืองรวมด้วยมาตรการกลไกท่ีเหมาะสม กรณี
มาตรการการควบคุมเขตพื้นท่ีซ้อนทับ (Overlay 
Zoning)
	 ในปี	2563	 ส�านักการวางผังและพัฒนาเมือง	 ได้จัดประชุม 
เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชนต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานตามผังเมืองรวมด้วยมาตรการกลไกท่ีเหมาะสม	 กรณี
มาตรการการควบคุมเขตพื้นที่ซ้อนทับ	(Overlay	Zoning)	ในพื้นที่
ตัวอย่าง	ภายใต้หัวข้อ	“Overlay	Zoning	สู่กรุงรัตนโกสินทร์	2575”	
รวมท้ังสิ้น	5	 ครั้ง	 แบ่งการประชุมตามกลุ่มพื้นท่ีศึกษา	5	 ย่าน 
ประกอบด้วย
	 1.	ย่านท่าพระจันทร์-ท่าช้าง-ท่าเตียน	
	 2.	ย่านบางล�าพู-ราชด�าเนิน-วัดบวรนิเวศ	
	 3.	ย่านสามแพร่ง-บ�ารุงเมือง-วัดสุทัศน์	
	 4.	ย่านบ้านหม้อ-วังบูรพา-พาหุรัด-ปากคลองตลาด
	 5.	ย่านบางยี่ขัน-วังหลัง-วัดอรุณ-กุฎีจีน	
	 และจัดประชุมสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็น	 สร้างความรู	้
ความเข้าใจ	และประชาสัมพันธ์โครงการฯ	รวมทั้งจัดการฝึกอบรม
บุคลากรและเจ้าหน้าท่ีของกรุงเทพมหานครท่ีเกี่ยวข้อง	 เพื่อสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีด�าเนินการเกี่ยวกับ
มาตรการการควบคุมพื้นที่ซ้อนทับ	(Overlay	Zoning)

รูปด้านอาคารที่หันเข้าหาแม่น�้าล�าคลอง
สภาพปัญหา
•	 การหันหลังอาคารออกสู ่แม่น�้าล�าคลอง	 ส่งผลให้ด้าน 

	 	 ดงักล่าวไม่มกีารใช้งานและไม่ได้รบัการดแูลอย่างเหมาะสม	 
	 	 รวมถึงมีทัศนียภาพที่ไม่สวยงาม

แนวทางการแก้ ไข
•	 ก�าหนดแนวทางในการปรับปรุงพื้นท่ีริมแม่น�้าล�าคลอง	 

	 	 ก�าหนดให้มีการใช้งานอาคารด้านท่ีตดิกบัรมิแม่น�า้ล�าคลอง	 
	 	 หรือก�าหนดให้หันด้านหน้าอาคารเข้าสู่แม่น�้าล�าคลอง	

อื่น ๆ
 สภาพปัญหา
	 •	 การต่อเติมอาคารหรือการใช้วัสดุชั่วคราว
	 •	 การติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง	 ระดับความสว่าง	 สีของแสงไฟ	 
	 	 อาคารและที่ดินรกร้าง
 
 แนวทางการแก้ ไข
	 •	 ควบคมุการต่อเตมิอาคารหรอืการใช้วสัดช่ัุวคราว	การตดิตัง้ 
	 	 ไฟฟ้าส่องสว่าง	ระดับความสว่าง	สีของแสงไฟ	ฯลฯ	และ 
	 	 การด�าเนินการเกี่ยวกับอาคารและที่ดินรกร้าง	ฯลฯ	

สัญลักษณ์
	 แนวสร้างชิดอาคาร

	 บริเวณบังคับให้สร้าง

	 ช่องเปิดอาคาร

	 อาคาร

	 ถนน

	 แม่น�้า	คลอง

บริเวณที่ 1

บริเวณที่ 2

บริเวณที่ 3

บางยี่ขัน

วังหลัง ท่าช้าง
ท่าพระจันทร์

บางล�าพู

ราชด�าเนิน

สามแพร่ง

พระบรมมหาราชวัง

วัดอรุณ
ท่าเตียน

ปากคลองตลาด
พาหุรัด

บ้านหม้อ

วังบูรพา

วัดสุทัศน์

กุฎีจีน

บ�ารุงเมือง

วัดบวรนิเวศ

1

2

3

4

5
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การประชุมรับฟังข้อคิดเห็น “Overlay Zoning สู่กรุงรัตนโกสินทร์ 2575” การจัดฝึกอบรมบุคลากรและเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์และวิธีด�าเนินการเกี่ยวกับมาตรการการควบคุมพื้นที่ซ้อนทับ (Overlay Zoning) 
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จุดหมายปลายทางการจดัท�าผังเมืองรวมกรงุเทพมหานครและการก�าหนดมาตรการต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวข้อง 
คือ การพัฒนาท่ีสมดุลท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน  
ดังน้ัน จึงจ�าเป็นอย่างย่ิงท่ีต้องได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างย่ิง 
ภาคประชาชนในการร่วมแสดงความคดิเหน็  ร่วมระดมความคดิ  ร่วมวางแผน  ร่วมตดัสนิใจ ร่วมลงมือท�า 
เพ่ือให้ข้อก�าหนดและมาตรการทางผังเมืองต่าง  ๆ   ตอบสนองวิสยัทัศน์ ในการพฒันากรงุเทพมหานคร 
และสอดคล้องกับวิถีชีวิตและความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง
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การด�าเนินงานด้านการวางผงัและพฒันาเมืองอย่างมีประสิทธภิาพ ข้อมลู 
ถือเป็นเครื่องมือและรากฐานท่ีส�าคัญของการวางแผนและพัฒนาเมือง 
ย่ิงเป็นข้อมูลส�าคัญเก่ียวกับจ�านวนประชากร รูปแบบการเดินทาง 
ของคนกรงุเทพฯ การด�าเนินกิจกรรมภาคธุรกิจ ท้ังการค้าปลีก ค้าส่ง 
และการโรงแรม ความเป็นไปได้ในการพฒันาจดัรปูท่ีดิน รวมถงึการพฒันา
เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการจัดเก็บภาษี ซ่ึงเก่ียวข้องกับการด�าเนินชวีติ
ของประชาชนโดยตรง ย่ิงต้องให้ความส�าคัญในการน�ามาคิด วิเคราะห ์
และการด�าเนินแผนงานอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ให้สอดคล้อง 
กับวิถีการด�ารงชีวิตของประชาชน ควบคู่กับทิศทางนโยบายการขยาย 
และพฒันาเมืองท่ีม่ันคง เพื่อทุกชวีิตท่ีมีความสุข

ฐานข้อมูล สร้างรากฐาน
แห่งการพัฒนาที่มั่นคง

2
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200,001 คนขึ้นไป

175,001-200,000

150,001-175,000

125,001-150,000

100,001-125,000

75,001-100,000

50,001-75,000

25,001-50,000

น้อยกว่า 25,000 คน

 จ�ำนวนประชำกร เป็นหนึ่งในปัจจัยส�าคัญของการวางแผน
พัฒนาเมือง การเก็บข้อมูลท้ังจ�านวน เพศ อายุ การกระจายตัว
ของการตั้งถิ่นฐาน อัตราการเกิด อัตราการตาย ฯลฯ ท้ังท่ีเป็น
ข้อมลูปัจจบัุนและท่ีเป็นการคาดการณ์ในอนาคต ล้วนเป็นสิง่ส�าคญั 

การเปลี่ยนแปลงทางประชากรของกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี 2562 
อนาคตคนกรุงเทพฯ: ชรา เนืองแน่น และหลากหลายวัฒนธรรม

พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2562

จ�านวนประชากรของกรุงเทพฯ

ที่มา:	ข้อมูลประชากรจากส�านักบริหารการทะเบียน	กรมการปกครอง

 จากรายงานการเปลี่ยนแปลงทางประชากรของกรุงเทพฯ  
ประจ�าปี 2562 พบว่า กรุงเทพมหานครมีจ�านวนประชากรท้ังสิ้น 
5,666,264 คน เพิม่ข้ึนจาก 20 ปีก่อน (ปี พ.ศ. 2542) เพยีง 3,765 คน 
แต่หากพิจารณาเชิงพืน้ท่ี พบว่า เขตเมอืงช้ันในและศนูย์กลางธุรกจิ 
มแีนวโน้มจ�านวนประชากรลดลงอย่างต่อเนือ่ง ขณะท่ีย่านชานเมอืง 
มีแนวโน้มของจ�านวนประชากรเพิ่มขึ้น

 ในช่วงหลายทศวรรษท่ีผ่านมา สดัส่วนประชากรวัยเดก็ทีล่ดลงได้ส่งผลกระทบตามมา
อย่างต่อเนือ่ง คอื ประชากรวยัเจรญิพนัธุล์ดลง จ�านวนการเกิดลดลง ขณะท่ีประชากรผู้สงูอายุ 
เพิ่มสัดส่วนอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ อัตราการตายของประชากรกรุงเทพฯ กลับสูงขึ้น 
ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลาย และมีแนวโน้มภาวะการเจ็บป่วยของประชากร
เพิ่มมากขึ้นในอนาคต รวมถึงโรคของผู้สูงอายุมักเป็นโรคเรื้อรังที่ต้องดูแลระยะยาว

 กรงุเทพฯ เริม่เข้าสูส่งัคมสงูวยั (Aged Society) ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2548 มปีระชากรผูส้งูอายุ 
ร้อยละ 10.19 ของประชากรทั้งหมด และตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา มีจ�านวนผู้สูงอาย ุ
มากกว่าวัยเด็ก โดยคาดว่าจะเป็น “สังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์” (Completed Aged Society) 
ในปี พ.ศ. 2564 
 นอกจากนี ้ตวับ่งช้ีหนึง่ท่ีจ�าแนกสงัคมสงูวยั คอื ดชันกีำรสงูวยั (Aging index) ซ่ึงแสดงถงึ 
การเปรียบเทียบโครงสร้างการทดแทนกันของกลุ่มประชากรผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีข้ึนไป)  
กับกลุ่มประชากรวัยเด็ก (อายุต�่ากว่า 15 ปี) โดยปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีค่าดัชนี 
การสูงวัย 136.5 ถือว่ากรุงเทพมหานครเป็นสังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์

ที่มา:	ข้อมูลประชากรจากส�านักบริหารการทะเบียน	กรมการปกครอง	และจากการค�านวณ

องค์ประกอบท่ีส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของประชากรกรุงเทพฯ 
คือ ภำวะเจริญพันธุ ์ซึ่งอยู่ในระดับต�่ากว่าอัตราทดแทน ตลอดช่วง 
20 ปีท่ีผ่านมา และมีแนวโน้มอาจจะลดลงไปอีก ส่งผลให้จ�านวน
เด็กเกิดใหม่ลดลง และเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางอายุของ
ประชากร 

ท่ีบ่งบอกว่า เมืองก�าลังขยายไปในทิศทางใด ก�าลังจะก้าวสู่สังคม
แบบใด และหน่วยงานต่าง ๆ ต้องรีบเร่งบริหารจัดการเพื่อเตรียม
รองรับประชาชนตามการเปลี่ยนแปลงท้ังด้านกายภาพ เศรษฐกิจ 
สงัคม และประชาชน เพือ่ให้กรงุเทพฯ เป็นเมืองท่ีทุกชีวติมีความสขุ แผนภูมิอัตราเกิดและอัตราตายของประชากรกรุงเทพมหานคร
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ประชากรอายุต่ำกว�า 15 ป�

สูงอายุ >
ร�อยละ 10

สูงอายุ >
เด็ก ครั้งแรก

สูงอายุ >
ร�อยละ 20

สังคมเยาว�วัย
(young society) 

สังคมสูงวัย
(aged society)

สังคมสูงวัยโดยสมบูรณ�
(completed aged society)

สังคมสูงวัยระดับสุดยอด
(super aged society)

สังคมเยาว์วัย = ดัชนีต�่ากว่า 50
(young society) 

สังคมสูงวัย = ดัชนี 50 - 119.9 
(aged society) 

สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ = ดัชนี 120 - 199.9
(completed aged society) 

สังคมสูงวัยระดับสุดยอด = ดัชนี 200 ขึ้นไป 
(super aged society) 

แผนภูมิแนวโน้มสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุและประชากรวัยเด็กของกรุงเทพมหานคร

แผนภูมิดัชนีการสูงวัยของกรุงเทพมหานคร

ที่มา:	ข้อมูลประชากรจากส�านักบริหารการทะเบียน	กรมการปกครอง	
	 แนวโน้มประชากรจากการคาดประมาณของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม	และจากการค�านวณ

ที่มา:		ข้อมูลประชากรจากส�านักบริหารการทะเบียน	กรมการปกครอง	และจากการค�านวณ

ดัชนีการสูงวัยของกรุงเทพมหานครรายเขต

พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2562

ที่มา:	ข้อมูลประชากรจากส�านักบริหารการทะเบียน	กรมการปกครอง	และจากการค�านวณ

1)	 ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงประชากรทางโครงสร้างอายุ	
 ประชำกรวัยเด็กลดจ�ำนวนลงอย่ำงต่อเนือ่ง โดยจะลดลงอีก
อย่างรวดเรว็หากอตัราเจรญิพนัธุยั์งคงอยู่ในระดบัปัจจุบัน ส่งผลให้ 
การใช้บริการสถานพยาบาลและสิ่งอ�านวยความสะดวกต่าง ๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับการผดุงครรภ์ในอนาคตลดลงไปด้วย รวมไปถึง 
สถานศึกษาท่ีอาจได้รับผลกระทบกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง
ของลักษณะประชากรนักเรียน นักศึกษา
 สัดส่วนประชำกรวัยแรงงำนลดลง แม้จ�านวนประชากรวัย 
แรงงานของกรงุเทพฯ ค่อนข้างคงท่ีทุกปี แต่ปรากฏการณ์นีช้ี้ให้เห็น
ว่าประชากรวัยแรงงานซึ่งมีผลิตภาพทางสังคม (productive age)  
มีน้อยกว่าประชากรท่ีไม่มีผลิตภาพทางสังคม (non-productive  
age) ซึง่อาจส่งผลต่อการผลติและการขับเคลือ่นเศรษฐกจิของประเทศ 
ที่ขยายตัวต่อไป

 ประชำกรผูส้งูอำยุมำกข้ึน แม้ว่าสดัส่วนประชากรผูส้งูอายุของ
กรุงเทพฯ ยังต�่ากว่ามหานครของประเทศอื่น ๆ ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย 
อย่างสมบูรณ์แล้ว เช่น ญ่ีปุ่น เกาหลีใต้ สิงคโปร์ ฯลฯ แต่ใน  
20 ปีข ้างหน้า กรุงเทพฯ จะมีผู ้สูงอายุเพิ่มข้ึนอีกเท ่าตัว  
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะส่งผลต่อการดูแลผู้สูงอายุท่ีต้องพึ่งพา 
การคงไว้ของรายได้ผู้สูงอายุ ตลอดจนพลวัตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ อีกท้ังการดแูลเกือ้กูลผู้สงูอายุของบุตรอาจจะลดลงจากเดมิ 
เนื่องจากครอบครัวของผู้สูงอายุในอนาคตจะมีขนาดเล็กลง และ 
ผู้สูงอายุที่ไม่มีบุตรจะมีจ�านวนเพิ่มขึ้น
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2)	 ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงประชากรด้านการกระจายตวั
 กำรย้ำยถิน่ของประชำกรกรงุเทพฯ ท�าให้พืน้ท่ีชมุชนชานเมือง 
และเขตเมืองในปริมณฑลเติบโตอย่างรวดเร็ว ความเป็นเมือง 
ท่ีขยายตัวจะน�าไปสู ่ประเด็นปัญหาหลายประการท่ีส่งผลต่อ 
ประสิทธิภาพการพัฒนาเมือง การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจาก 
ภัยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการออกแบบชุมชนเมือง 
เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้ที่อาศัยอยู่ในเมือง 

 รถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนในกรุงเทพฯ แม้แรกเริ่มจะเป็นระบบ 
ขนส่งมวลชนทางเลือก เพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่าง 
สะดวก ปลอดภัย ตรงเวลา และลดมลภาวะสิ่งแวดล้อม แต่ปัจจุบัน 
ได้กลายเป็นระบบขนส่งมวลชนหลักของประชาชน และน�าไปสู่ 
การขยายเส้นทางตามแผนการพัฒนา เพื่อให้ครอบคลุมทุกทิศ 
ท่ัวกรุงเทพฯ ส�านักการวางผังและพัฒนาเมืองให้ความส�าคัญ
กับข้อมูลกำรใช้บริกำร เพื่อน�าไปเป็นฐานในการวางแผนพัฒนา 
โครงข่ายคมนาคมขนส่งโดยเฉพาะทางราง ให้เช่ือมโยงกบัทุกระบบ

ผู้ ใช้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ประจ�าปี พ.ศ. 2562 
สยาม สุขุมวิท ครองแชมป์สถานีรถไฟฟ้าที่มีผู้ ใช้บริการมากที่สุด

ตารางแสดงจ�านวนผู้ ใช้บริการรถไฟฟ้า BTS ระหว่างปี พ.ศ. 2552 - 2561

แผนภูมิแแสดงจ�านวนผู้ ใช้บริการรถไฟฟ้า BTS
ระหว่างปี พ.ศ. 2552 - 2561

ที่มา:	บริษัท	ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ	จ�ากัด	(มหาชน)
		 :	กลุ่มงานสถิติและข้อมูล	กองนโยบายและแผนงาน	ส�านักการจราจรและขนส่ง	กรุงเทพมหานคร

 สถานีท่ีมีจ�านวนผู้ใช้บริการในปี 
พ.ศ. 2561 มากที่สุด 5 ล�าดับแรก คือ 
สถานสียาม สถานอีโศก สถานหีมอชิต 
สถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ และสถานี

3)	 ผลกระทบของการย้ายถิ่นของคนต่างชาติ
 จากสถานการณ์ท่ีประชากรผู้สูงอายุเพิ่มข้ึนสวนทางกับอัตรา
การเกิดของประชากรท่ีลดลง ท�าให้เกิดช่องว่างประชากรและ
ต้องอาศัยแรงงำนย้ำยถิ่นหรือแรงงำนต่ำงด้ำว ปัจจุบันกรุงเทพฯ  
มแีรงงานต่างด้าวกว่า 6 แสนคน ส่วนใหญ่มาจากประเทศเพือ่นบ้าน 
ช่วยท�าให้ตลาดแรงงานมีความยืดหยุ่น ทว่ามีแนวโน้มมาอาศัยอยู่
ระยะยาวท�าให้กลายเป็น “แรงงำนถำวร” จนอาจส่งผลต่อความ
ต้องการโครงสร้างพื้นฐานที่ต้องมีเพียงพอ 
 นอกจากแรงงานต่างด้าวแล้ว กรุงเทพฯ มีชาวต่างชาติเข้ามา 
อยู่อาศัยระยะยาวมากขึ้น ท�าให้มีแนวโน้มจะเป็นสังคมหลำกหลำย 
ชำติพันธุ์ ต่างภาษา ต่างวัฒนธรรม มาอยู่รวมกันมากขึ้น
 กล่าวโดยสรุป ปัจจุบันกรุงเทพฯ มีขนาดประชากรค่อนข้าง 
คงตัว อาจมีเพิ่มขึ้นจากการย้ายถิ่นของประชากรในประเทศ 
ในลักษณะประชากรแฝง รวมถึงการย้ายถิ่นระหว่างประเทศ  
โดยเฉพาะการเข้ามาของแรงงานต่างด้าว ขณะเดียวกัน การเกิด 
ท่ีลดลงและชีวิตของคนไทยท่ียืนยาวข้ึน ท�าให ้ประชากร
กรุงเทพมหานครมีอายุสูงข้ึนเรื่อย ๆ จนปัจจุบันก้าวเข้าสู่สังคม 
สูงวัยแล้ว และมีแนวโน้มว่าจะอายุสูงขึ้นไปอีก 
 อาจกล่าวได้ว่า ในอนาคตกรุงเทพฯ จะมีคนวัยเด็กลดลง 
วัยชราเพิ่มยิง่ขึ้น เนืองแน่น และมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม  
จึงเป็นสิ่งท่ีต้องเตรียมการบริหารจัดการ ท้ังในเชิงนโยบายและ
แผนการปฏิบัติ เพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองท่ีมีความพร้อม
ทางสาธารณปูโภค สาธารณปูการ และการจดัการดแูล สร้างความสขุ 
ให้กับคนทุกช่วงวัย และอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข 

จนเป็นโครงข่ายที่สมบูรณ์ ซึ่งอาจน�าไปสู่การพัฒนาใช้พื้นที่ต่าง ๆ 
ให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้มากยิ่งขึ้น และมีทิศทางที่สอดคล้อง
กับการขยายตัวของเมืองในอนาคต
	 รถไฟฟ้าระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร	 (รถไฟฟ้า	
BTS) จ�านวนผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสมีเพิ่มขึ้นทุกปี ตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2552 - 2560 และลดลงเล็กน้อยในปี พ.ศ. 2561 โดยมีจ�านวน
ผู้ใช้บริการในปี พ.ศ. 2559 - 2561 จ�านวน 248,642,141 เที่ยวคน 
252,728,693 เที่ยวคน และ 252,693,628 เที่ยวคน ตามล�าดับ

ศาลาแดง ซ่ึงมจี�านวนผู้ใช้บรกิารท้ังปีจ�านวน 23,975,750 เท่ียวคน 
19,798,558 เที่ยวคน 16,870,973 เที่ยวคน 13,568,782 เที่ยวคน 
และ 12,074,612 เที่ยวคน หรือเฉลี่ยวันละ 65,686.99 เที่ยวคน 
54,242.62 เที่ยวคน 46,221.84 เที่ยวคน 37,174.75 เที่ยวคน และ 
33,081.13 เที่ยวคน ตามล�าดับ
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ป�
จำนวน 63,726,982

174,594.47

64,913,628

177,845.56

69,040,480
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	 รถไฟฟ้ามหานคร	(รถไฟฟ้า	MRT)
 จ�านวนผู้ใช้บริการรถไฟฟ้ามหานครมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี  
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 - 2560 และลดลงเล็กน้อยในปี พ.ศ. 2561  
เช่นเดียวกับรถไฟฟ้า BTS โดยมีจ�านวนผู้ใช้บริการในปี พ.ศ.  
2559 - 2561 จ�านวน 100,151,274 เท่ียวคน 108,905,445  
เท่ียวคน และ 105,601,899 เท่ียวคน หรือเฉลี่ยต่อวันจ�านวน 
274,387.05 เท่ียวคน 298,371.08 เท่ียวคน และ 289,320.27 
เที่ยวคน ตามล�าดับ

	 รถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	(รถไฟฟ้า	ARL)
 จ�านวนผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าเช่ือมท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 - 2561 โดยมีจ�านวน 
ผู้ใช้บริการในปี พ.ศ. 2559 - 2561 จ�านวน 21,169,916 เที่ยวคน 
22,529,949 เที่ยวคน และ 23,695,480 เที่ยวคน หรือเฉลี่ยต่อวัน
จ�านวน 57,999.77 เที่ยวคน 61,725.89 เที่ยวคน และ 64,919.12 
เที่ยวคน ตามล�าดับ

แผนภูมิแแสดงจ�านวนผู้ ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT
ระหว่างปี พ.ศ. 2552 - 2561

แผนภูมิแแสดงจ�านวนผู้ ใช้บริการรถไฟฟ้า ARL
ระหว่างปี พ.ศ. 2553 - 2561

ที่มา:	บริษัท	ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	จ�ากัด	(มหาชน)
	 :	กลุ่มงานสถิติและข้อมูล	กองนโยบายและแผนงาน
	 	 ส�านักการจราจรและขนส่ง	กรุงเทพมหานคร

ที่มา:	ศูนย์ปฏิบัติการและมวลชนสัมพันธ์	โครงการแอร์พอร์ต	เรลลิงค์
	 :	กลุ่มงานสถิติและข้อมูล	กองนโยบายและแผนงาน
	 	 ส�านักการจราจรและขนส่ง	กรุงเทพมหานคร

 สถานีท่ีมีจ�านวนผู ้ใช้บริการในปี พ.ศ. 2560 มากท่ีสุด  
5 ล�าดับแรก คือ สถานีสุขุมวิท สถานีพระราม 9 สถานีเพชรบุรี  
สถานีสวนจตุจักร และสถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 
ซ่ึงมีจ�านวนผู ้ใช ้บริการท้ังปีจ�านวน 15,017,251 เท่ียวคน 
9,852,187 เท่ียวคน 8,440,923 เท่ียวคน 8,425,696 เท่ียวคน 
และ 8,039,423 เท่ียวคน หรือเฉลี่ยวันละ 41,143.15 เท่ียวคน 
26,992.29 เท่ียวคน 23,125.82 เท่ียวคน 23,084.10 เท่ียวคน  
และ 22,025.82 เที่ยวคน ตามล�าดับ

 จากฐานข้อมลูผูใ้ช้บรกิารขนส่งมวลชนทางราง น�าไปสูแ่ผนการ 
พัฒนาท้ังในระดับโครงข่ายภาพรวมและระดับพื้นท่ีท่ีช่วยให ้
ประชาชนสามารถเข้าถึงระบบขนส่งมวลชนได้สะดวก รวดเร็ว 
มากยิ่งขึ้น เพื่อให้สอดรับกับการพัฒนาเมืองกรุงเทพฯ ต่อไป

ตารางแสดงจ�านวนผู้ ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT ระหว่างปี พ.ศ. 2552 - 2561 ตารางแสดงจ�านวนผู้ ใช้บริการรถไฟฟ้า ARL ระหว่างปี พ.ศ. 2553 - 2561
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ทว�วัฒนา
597 แห�ง

บางแค
1,265 แห�ง

หนองแขม
618 แห�ง

บางข�นเทียน
1,330 แห�ง

บางบอน
839 แห�ง

ทุ�งครุ
607 แห�ง

บางนา
806 แห�ง

ประเวศ
1,626 แห�ง

สวนหลวง
1,269 แห�ง

พระโขนง
581 แห�งยานนาวา

840 แห�ง

คลองเตย
840 แห�ง

ราชเทว�
597 แห�ง

พญาไท
442 แห�ง

ดินแดง
710

แห�ง     

วังทองหลาง
1,367 แห�ง

ห�วยขวาง
1,243 แห�ง

บางกะป�
1,410
แห�ง

สะพานสูง
830 แห�ง

บึงกุ�ม
1,294
แห�ง

คันนายาว
815 แห�ง

ลาดพร�าว
1,244 แห�ง

บางเขน
1,356 แห�ง

สายไหม
1,136 แห�ง

ดอนเมือง
675 แห�ง

หลักสี่
633 แห�ง

คลองสามวา
1,334 แห�ง

มีนบุร�
892 แห�ง

หนองจอก
431 แห�ง

ลาดกระบัง
897 แห�ง

จตุจักร
1,407 แห�ง

ดุสิต
220 แห�ง

บางซื่อ
508 แห�ง

1. คลองสาน 466 แห�ง

2. ธนบุร� 429 แห�ง

3. บางคอแหลม 509 แห�ง

4. สาทร 664 แห�ง

5. บางรัก 1,761 แห�ง

6. ปทุมวัน 929 แห�ง

7. สัมพันธวงศ� 601 แห�ง

8. ป�อมปราบศัตรูพ�าย 720 แห�ง

9. พระนคร 812 แห�ง

วัฒนา
1,545 แห�ง

ราษฎร�บูรณะ
308 แห�ง

ตลิ�งชัน
651 แห�ง

บางกอกน�อย
408 แห�ง

บางพลัด
487
แห�ง

ภาษีเจร�ญ
590 แห�ง

จอมทอง
639 แห�ง

บางกอกใหญ�
241 แห�ง

1
2

3

4

5

67

89

 กรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลางทางการค้าและเศรษฐกิจของ
ประเทศ ย่ิงมีพลวัตมากเท่าใด ความเป็นเมืองท่ีรองรับ 
ทุกกิจกรรมทางเศรษฐกิจย่ิงขยายตัวตาม ส�านักการวางผัง 
และพัฒนาเมืองได้ส�ารวจและวิเคราะห์สถำนประกอบกำร
ประเภทค้ำปลกีและค้ำส่งในกรงุเทพฯ ทุกกลุม่เขต เพือ่พจิารณา
ลงลึกไปถึง การกระจายตัวแหล่งงาน แหล่งที่อยู่อาศัย มูลค่า
การลงทุน และบริบทแวดล้อมท่ีช่วยส่งเสริมให้พื้นท่ีหนึ่ง ๆ 
เป็นแหล่งการค้าที่ส�าคัญ เพื่อเป็นองค์ประกอบในการวางแผน 
ใช้ประโยชน์ท่ีดนิให้คุม้ค่าตามศกัยภาพของพืน้ท่ี และคาดการณ์
ถึงพื้นที่พัฒนาทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจในอนาคตต่อไป

สถานประกอบการประเภทการค้าปลีก
ในกรุงเทพฯ	ปี	พ.ศ.	2562
 สถำนประกอบกำรประเภทกำรค้ำปลกี เป็นหนีง่ในตวัช้ีวดัท่ี 
แสดงถงึความหนาแน่นของกจิกรรมทางเศรษฐกจิและความเป็น 
เมืองของพืน้ท่ี โดยประเภทการค้าปลกีขนาดเลก็และขนาดกลาง 
จะมีเป็นจ�านวนมากและกระจายตัวอยู่ตามชุมชน แหล่งงาน 
และท่ีอยู่อาศยั ขณะท่ีประเภทการค้าปลกีขนาดใหญ่ หรอืท่ีมกีาร 
รวมตวัของสถานประกอบการจ�านวนมาก เช่น ห้างสรรพสนิค้า 
หรือร้านค้าปลีกขนาดใหญ่จะตั้งอยู่ในพื้นท่ีอยู่อาศัยและพื้นท่ี
พาณิชยกรรมที่มีการเข้าถึงได้โดยสะดวก ทั้งนี้ ปี พ.ศ. 2562 
กรงุเทพมหานครมีสถานประกอบการประเภทการค้าปลกีจ�านวน 
42,419 แห่ง และมมีลูค่าเงนิลงทุนสงูถงึ 450,343.31 ล้ำนบำท

สถานประกอบการประเภทค้าปลีกและค้าส่ง
ในกรุงเทพฯ ปี พ.ศ. 2562 
เขตบางรัก มีสถานประกอบการประเภทค้าปลีก
และค้าส่งมากที่สุดในกรุงเทพฯ

 เขตท่ีมีสถานประกอบการประเภทการค้าปลีกจ�านวน 
มากที่สุด และมีเงินลงทุนในสถานประกอบการดังกล่าวสูงที่สุด 
คือ เขตบำงรัก มีจ�านวน 1,761 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 4.15  
ของจ�านวนสถานประกอบการประเภทการค้าปลีกในกรุงเทพฯ 
และมีมูลค ่าเงินลงทุน 66,921.74 ล ้านบาท คิดเป ็น 
ร้อยละ 14.86 ของเงินลงทุนในสถานประกอบการประเภท 
การค้าปลีกในกรุงเทพมหานคร
 นอกจากนี ้พบว่า เขตท่ีมีมลูค่าเงนิลงทุนในสถานประกอบการ 
ประเภทการค้าปลกีเฉลีย่ต่อแห่งค่อนข้างสงู ได้แก่ เขตปทุมวนั  
เขตบางรัก เขตสาทร เขตดินแดง เขตห้วยขวาง เขตจตุจักร 
เขตราชเทวี เขตคลองเตย และเขตวัฒนา ซ่ึงส่วนใหญ่อยู่ใน
ย่านศนูย์กลางธรุกจิ (CBD: Central Business District) ท่ีส�าคญั 
ของกรุงเทพฯ มีการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาตามกฎกระทรวง 
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 เพ่ือให ้
เกิดการใช้ประโยชน์ท่ีดินให้คุ ้มค่าตามศักยภาพของพ้ืนท่ี 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบคมนาคมขนส่งสาธารณะทางราง  
และเส้นทางคมนาคม

น้อยกว่า 400 แห่ง
401 - 550 แห่ง
551 - 800 แห่ง
801 - 1,000 แห่ง
1,001 - 1,500 แห่ง
มากกว่า 1,500 แห่ง

กลุ่มเขตอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
และส่งเสริมการท่องเที่ยว
รวม 4,384 แห่ง

กลุ่มเขตศูนย์กลางธุรกิจและพาณิชยกรรม
รวม 11,995 แห่ง

กลุ่มเขตที่อยู่อาศัย รวม 15,042 แห่ง

กลุ่มเขตท่ีอยู่อาศยัชานเมืองและเกษตรกรรม
ฝั่งตะวันออก
รวม 3,554 แห่ง

กลุ่มเขตท่ีอยู่อาศยัชานเมืองและเกษตรกรรม
ฝั่งตะวันตกตอนบน
รวม 3,721 แห่ง

กลุ่มเขตท่ีอยู่อาศยัชานเมืองและเกษตรกรรม
ฝั่งตะวันตกตอนล่าง
รวม 3,723 แห่ง

จ�านวนสถานประกอบการ

ที่มา:	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
	 	 กระทรวงพาณิชย์	

สถานประกอบการค้าปลีกในกรุงเทพฯ ปี พ.ศ. 2562
รวมทุกกลุ่มเขต 42,419	แห่ง	
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ทว�วัฒนา
728 แห�ง

บางแค
1,575 แห�ง

หนองแขม
857 แห�ง

บางข�นเทียน
1,952 แห�ง

บางบอน
1,239 แห�ง

ทุ�งครุ
851 แห�ง

บางนา
1,346 แห�ง

ประเวศ
2,407 แห�ง

สวนหลวง
1,651 แห�ง

พระโขนง
927 แห�งยานนาวา

1,344
แห�ง

คลองเตย
1,170 แห�ง

ราชเทว�
763 แห�ง

พญาไท
531
แห�ง ดินแดง

835
แห�ง

วังทองหลาง
1,756 แห�ง

ห�วยขวาง
1,729 แห�ง

บางกะป�
1,848
แห�ง

สะพานสูง
1,134 แห�ง

บึงกุ�ม
1,590
แห�ง

คันนายาว
920 แห�ง

ลาดพร�าว
1,396 แห�ง

บางเขน
1,675 แห�ง

สายไหม
1,209 แห�ง

ดอนเมือง
827 แห�ง

หลักสี่
761 แห�ง

คลองสามวา
1,733 แห�ง

มีนบุร�
1,155 แห�ง

หนองจอก
597 แห�ง

ลาดกระบัง
1,275 แห�ง

จตุจักร
1,507 แห�ง

ดุสิต
276 แห�ง

บางซื่อ
586 แห�ง

1. คลองสาน 750 แห�ง

2. ธนบุร� 506 แห�ง

3. บางคอแหลม 789 แห�ง

4. สาทร 977 แห�ง

5. บางรัก 2,653 แห�ง

6. ปทุมวัน 1,033 แห�ง

7. สัมพันธวงศ� 1,135 แห�ง

8. ป�อมปราบศัตรูพ�าย 964 แห�ง

9. พระนคร 676 แห�ง

วัฒนา
2,155 แห�ง

ราษฎร�บูรณะ
473 แห�ง

ตลิ�งชัน
786 แห�ง

บางกอกน�อย
525 แห�ง

บางพลัด
647
แห�ง

ภาษีเจร�ญ
750 แห�ง

จอมทอง
909 แห�ง

บางกอกใหญ�
348 แห�ง

1
2

3

4
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สถานประกอบการประเภทการค้าส่ง
ในกรุงเทพฯ	ปี	พ.ศ.	2562  
 สถำนประกอบกำรประเภทกำรค้ำส่ง ส่วนใหญ่มีลักษณะ
เป็นส�านักงานใหญ่ส�าหรับติดต่อประสานการจ�าหน่ายสินค้า 
ด�าเนินการด้านเอกสารและการเงิน อาจมีส่วนที่เป็นห้องแสดง
สินค้าตัวอย่าง (showroom) และท่ีเป็นคลังสินค้าหรือโกดัง  
(warehouse) ส�าหรับเก็บสินค้าคงคลัง (stock) หรือเป็น 
ลักษณะศูนย์กระจายสินค้า (distribution center) รวมท้ังมี
ลักษณะเป็นตัวแทนหรือผู้น�าเข้าสินค้าจากต่างประเทศ
 ท่ีตั้งของสถานประกอบการมักตั้งอยู ่รวมกันบริเวณ 
ย่านศูนย์กลางธุรกิจ (CBD: Central Business District) ซึ่งม ี
การคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานท่ีสะดวก รวมถึงบริเวณ 
ใกล้ท่าเรอืขนส่งสนิค้าหรอืสนามบิน โดย ปี พ.ศ. 2562 กรงุเทพฯ 
มีสถานประกอบการประเภทการค้าส่งจ�านวน 56,226 แห่ง  
และมีมูลค่าเงินลงทุนสูงถึง 697,452.59 ล้ำนบำท
 เขตท่ีมีสถานประกอบการประเภทการค้าส่งจ�านวนมากท่ีสดุ 
คือ เขตบำงรัก มีจ�านวน 2,653 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 4.72  
ของจ�านวนสถานประกอบการประเภทการค้าส่งในกรุงเทพฯ 
รองลงมาคือ เขตประเวศ มีจ�านวน 2,407 แห่ง และเขตวัฒนา 
มีจ�านวน 2,155 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 4.28 และร้อยละ 3.83 
ของจ�านวนสถานประกอบการประเภทการค้าส่งในกรุงเทพฯ 
ตามล�าดับ

 ส�าหรบัเขตท่ีมีมลูค่าเงนิลงทุนในสถานประกอบการประเภท 
การค้าส่งสงูท่ีสดุคอื เขตจตจุกัร มีมูลค่าเงนิลงทุน 123,149.60 
ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 17.66 ของเงนิลงทุนในสถานประกอบการ 
ประเภทการค้าส่งในกรงุเทพฯ รองลงมา คอื เขตบางรกั มีมลูค่า 
เงินลงทุน 72,169.52 ล้านบาท และเขตห้วยขวาง มีมูลค่า
เงินลงทุน 50,256.55 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.35 และ 
ร้อยละ 7.21 ของเงินลงทุนในสถานประกอบการประเภท 
การค้าส่งในกรุงเทพฯ ตามล�าดับ
 จากการส�ารวจจ�านวนสถานประกอบการประเภทค้าปลีก
และค้าส่ง พบว่า ยังมีพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพอีกหลายเขตสามารถ
พัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการค้าและกระจายความเจริญทาง
เศรษฐกจิได้ โดยจะน�าไปสูก่ารวางแผนเพือ่พฒันาสิง่ท่ีดอียู่แล้ว 
ให้ดีย่ิงข้ึน และส่งเสริมพื้นท่ีแห่งโอกาสใหม่ให้มีประสิทธิภาพ
ต่อไปในอนาคต

น้อยกว่า 400 แห่ง
401 - 550 แห่ง
551 - 800 แห่ง
801 - 1,000 แห่ง
1,001 - 1,500 แห่ง
มากกว่า 1,500 แห่ง

กลุ่มเขตอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
และส่งเสริมการท่องเที่ยว
รวม 5,827 แห่ง

กลุ่มเขตศูนย์กลางธุรกิจและพาณิชยกรรม
รวม 16,072 แห่ง

กลุ่มเขตที่อยู่อาศัย รวม 19,447 แห่ง

กลุ่มเขตที่อยู่อาศัยชานเมืองและเกษตรกรรม
ฝั่งตะวันออก
รวม 4,760 แห่ง

กลุ่มเขตที่อยู่อาศัยชานเมืองและเกษตรกรรม
ฝั่งตะวันตกตอนบน
รวม 4,696 แห่ง

กลุ่มเขตที่อยู่อาศัยชานเมืองและเกษตรกรรม
ฝั่งตะวันตกตอนล่าง
รวม 5,424 แห่ง

จ�านวนสถานประกอบการ

ที่มา:	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
	 	 กระทรวงพาณิชย์	

สถานประกอบการค้าส่งในกรุงเทพฯ ปี พ.ศ. 2562
รวมทุกกลุ่มเขต	56,226	แห่ง	

4 2 4 3



 ปัจจุบันมีเส้นทางจักรยานกระจายอยู่ท่ัวไปในพื้นท่ีกรุงเทพฯ 
ส่วนใหญ่มีประชาชนใช้น้อยลงกว่าเม่ือ 3 - 4 ปีท่ีผ่านมา ท้ังนี้  
อาจเป็นเพราะไม่ได้รับความสะดวกจากการเดินทางด้วยจักรยาน
เท่าที่ควร อาทิ มีรถจักรยานยนต์มาใช้ทางจักรยาน ทางจักรยาน
ไม่เชื่อมต่อ ฯลฯ แต่อย่างไรก็ตาม กรุงเทพมหานครใช้งบประมาณ
จ�านวนมากสร้างทางจักรยานโดยคาดว่าจะเป็นทางเลือกในการ 
เดินทางของประชาชนระหว่างท่ีพักอาศัยถึงจุดหมายหรือเพื่อ 
เช่ือมต่อกับระบบขนส่งมวลชนอ่ืน ๆ เช่น รถไฟฟ้า เรือโดยสาร 
หรือรถประจ�าทาง เป็นต้น 
 หากกรุงเทพมหานครสร้างทางจักรยานบริเวณจุดเช่ือมต่อ 
ดังกล่าวเพ่ิมข้ึน ประกอบกับสิ่งอ�านวยความสะดวกในการจอด
และความปลอดภัย จะเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนสนใจมาใช้ทาง
จักรยานมากขึ้น
 กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่มีกายภาพ ศักยภาพ และความพร้อม 
ในการส่งเสริมให้มีทางจักรยานเพื่อการเดินทางด้วยปัจจัย ดังนี้
	 1.	การวางผังเมืองกรุงเทพฯ	ชั้นในที่มีลักษณะเป็นตาราง
หมากรุก โดยหลักการโครงข่ายถนนเช่นนี้เอ้ือให้ผู ้เดินทาง 
มีทางเลือกในการสัญจรจากจุดหนึ่งไปสู่จุดหนึ่งมากข้ึน อีกท้ัง 
ตัวเมืองช้ันในมีการจราจรหนาแน่น ท�าให้รถยนต์เคลื่อนท่ีด้วย
ความเร็วต�่า การใช้จักรยานในตัวเมืองช้ันในจึงมีความปลอดภัย
มากขึ้น 

การศึกษาทางจักรยานในกรุงเทพฯ ปี พ.ศ. 2563 
33 เส้นทาง บน 59 ถนน 11 สวนสาธารณะ ระยะทางรวม 335.75 กิโลเมตร

	 2.	การใช้ประโยชน์ที่ดินแบบผสมผสานในกรุงเทพฯ	ท�าให ้
มีแหล่งพาณิชยกรรม สถานท่ีราชการ ท่ีอยู่อาศัย สวนสาธารณะ 
อยู่ไม่ห่างกันมากนัก จึงเหมาะสมท่ีจะสร้างทางจักรยานเพื่อการ
เดินทาง
	 3.	โครงข่ายรถไฟฟ้าท่ีเพิ่มขึ้นตามโครงการของรัฐบาล	
จ�าเป็นต้องมีระบบสนบัสนนุการเดนิทาง เช่น การสร้างทางเดนิเท้า
หรือทางจักรยาน จุดจอดรถจักรยาน เพื่อให้บริการแก่ประชาชน 
โครงข่ายดังกล่าวควรเช่ือมต่อกับสถานีรถไฟฟ้าในระยะทาง 
อย่างน้อย 1 - 2 กิโลเมตร หรือหากใช้ความเร็วในการเดินปกติจะใช้
เวลาเดนิประมาณ 10 - 20 นาที ซ่ึงเป็นระยะทางและเวลาท่ีเหมาะสม
 จากรายงานการศกึษาทางจกัรยานในกรงุเทพฯ ปี 2563 มทีาง
จักรยานในกรงุเทพมหานคร จ�านวนท้ังสิน้ 33 เส้นทำง บน 59 ถนน 
ระยะทาง 312.69 กิโลเมตร และทางจักรยานในสวนสำธำรณะ 
11 แห่ง ระยะทาง 23.06 กิโลเมตร รวมระยะทางทั้งสิ้น 335.75 
กิโลเมตร 

ตารางแสดงรายละเอียดทางจักรยานในกรุงเทพฯ

ถนนพระอาทิตย์

ถนนพระสุเมรุ

ถนนบวรนิเวศน์

ถนนตะนาว

ถนนราชด�าเนินกลาง

ถนนดินสอ

ถนนบ�ารุงเมือง

ถนนมหาไชย

ถนนกัลยาณไมตรี

ถนนสนามไชย

ถนนมหาราช

ถนนหน้าพระลาน

ถนนหน้าพระธาตุ

ถนนราชินี

ถนนท้ายวัง

ถนนอรุณอัมรินทร์ตัดใหม่

ถนนรอบเกาะรัตนโกสินทร์

ระยะ 2 (ถนนอรุณอัมรินทร์)

ถนนรอบพระบรมราชานุสาวรีย์

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ถนนประชาธิปก

ถนนลาดหญ้า

ถนนอินทรพิทักษ์

ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน

0.60

0.50

0.15

0.95

0.70

0.46

0.38

0.43

0.47

0.90

1.27

0.20

0.74

0.24

0.40

1.20

5.00

0.44

1.04

1.64

0.70

3.57

0.60

0.50

0.15

0.95

1.40

0.46

0.38

0.43

0.47

0.90

1.27

0.20

0.74

0.24

0.40

2.40

10.00

0.44

2.08

3.28

1.40

7.14

ถนนราชินี

ถนนพระอาทิตย์

ถนนพระสุเมรุ

ถนนบวรนิเวศน์

สี่แยกเฉลิมไทย

ถนนราชด�าเนินกลาง

ถนนดินสอ

ถนนบ�ารุงเมือง

สี่แยกสี่กั๊กเสาชิงช้า

ถนนกัลยาณไมตรี

ถนนสนามไชย

ถนนมหาราช

ถนนหน้าพระลาน

ถนนหน้าพระธาตุ

ถนนสนามไชย

บริเวณใต้สะพานพระราม 8

ใต้สะพานพระปิ่นเกล้า

บริเวณรอบวงเวียน

อนุสาวรีย์สมเด็จ

พระเจ้าตากสิน

อนุสาวรีย์สมเด็จ

พระเจ้าตากสิน

อนุสาวรีย์สมเด็จ

พระเจ้าตากสิน

วงเวียนใหญ่

ถนนพระสุเมรุ

ถนนบวรนิเวศน์

ถนนตะนาว

สี่แยกสี่กั๊กเสาชิงช้า

สี่แยกคอกวัว

ถนนบ�ารุงเมือง

ถนนมหาไชย

ถนนราชด�าเนินกลาง

ถนนสนามไชย

ถนนมหาราช

ถนนหน้าพระลาน

ถนนหน้าพระธาตุ

ถนนราชินี

ถนนพระอาทิตย์

ถนนมหาราช

ถนนบรมราชชนนี

ถนนประชาธิปก

บริเวณรอบวงเวียน

เชิงสะพานพระปกเกล้า

ถนนเจริญนคร

คลองบางกอกใหญ่

ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน 46

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

2

2

2

2

1

2

3

4

บนผิวจราจร

บนผิวจราจร

บนผิวจราจร

บนผิวจราจร

ร่วมบนทางเท้า

บนผิวจราจร

บนผิวจราจร

บนผิวจราจร

บนผิวจราจร

บนผิวจราจร

บนผิวจราจร

บนผิวจราจร

บนผิวจราจร

บนผิวจราจร

บนผิวจราจร

ร่วมบนทางเท้า

บนผิวจราจร +

ร่วมบนทางเท้า

บนผิวจราจร

บนผิวจราจร

บนผิวจราจร

บนผิวจราจร

ร่วมบนทางเท้า

โครงการ ชื่อถนน ชนิดทางจักรยานจาก ถึง ฝั่ง
ล�าดับ ระยะทาง

ยาว
ระยะทาง
รวม

กิโลเมตร กิโลเมตรเส้น ถนน

เส้นทางจักรยาน

รอบเกาะ

รัตนโกสินทร์

เส้นทางจักรยาน

วงเวียนใหญ่และ

บริเวณโดยรอบ
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ทางจักรยาน

เลียบคลองแสนแสบ

ถนนรามค�าแหง

ถนนลาดพร้าว

ถนนก�าแพงเพชร 2

ถนนก�าแพงเพชร 3

ถนนก�าแพงเพชร 4

ถนนราชวิถี

ถนนนครราชสีมา

ถนนศรีอยุธยา

ถนนพระรามที่ 5

ถนนสวรรคโลก

ถนนอู่ทองใน

10.00

3.60

1.70

0.30

1.80

0.40

1.68

0.87

1.75

0.86

0.85

1.08

20.00

7.20

3.40

0.30

1.80

0.40

1.68

0.87

1.75

1.72

0.85

1.08

ประตูระบายน�้าคลองตัน

คลองบางชัน

แยกรัชดา

ถนนก�าแพงเพชร 4

ถนนวิภาวดีรังสิต

ถนนก�าแพงเพชร 3

ถนนสวรรคโลก

ถนนราชวิถี

ถนนนครราชสีมา

ถนนศรีอยุธยา

ถนนศรีอยุธยา

ถนนศรีอยุธยา

ซอยรามค�าแหง 131

แยกร่มเกล้า

ลาดพร้าว

ทางเข้าสวน

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

ถนนพหลโยธิน

ถนนก�าแพงเพชร 2

ถนนนครราชสีมา

ถนนศรีอยุธยา

ถนนสวรรคโลก

ถนนราชวิถี

ถนนราชวิถี

ถนนราชวิถี

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

2

2

2

1

1

1

1

1

1

2

1

1

30

31

32

ทางจักรยานเฉพาะ

ร่วมบนทางเท้า

ร่วมบนทางเท้า

ร่วมบนทางเท้า

บนผิวจราจร

บนผิวจราจร

ร่วมบนทางเท้า

ร่วมบนทางเท้า

ร่วมบนทางเท้า

ร่วมบนทางเท้า

ร่วมบนทางเท้า

บนผิวจราจร

โครงการ ชื่อถนน ชนิดทางจักรยานจาก ถึง ฝั่ง
ล�าดับ ระยะทาง

ยาว
ระยะทาง
รวม

กิโลเมตร กิโลเมตรเส้น ถนน

ระยะทางรวม 166.85 312.69

ถนนเจริญนคร

ถนนราษฎร์บูรณะ

ถนนกรุงธนบุรี

ถนนเพชรเกษม

ถนนพุทธมณฑล สาย 2

ถนนพุทธมณฑล สาย 3

ถนนอุทยาน

ซอยวัดอินทราวาส

ถนนจรัญสนิทวงศ์

สะพานเรียบคลอง ค.ส.ล.

ถนนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์

โครงการปรับปรุง

บางขุนเทียนชายทะเล ระยะ 1

โครงการปรับปรุง

บางขุนเทียนชายทะเล ระยะ 2

ถนนสาทรเหนือ-ใต้

ถนนสะแกงาม

ทางเดินเลียบคลองไผ่สิงห์โต

ถนนดวงพิทักษ์

ถนนนราธิวาสราชนครินทร์

ถนนราชด�าริ

ถนนสุขุมวิท

ถนนสรงประภา

ถนนประชาชื่น

ถนนสุขาภิบาล 5 (สายไหม)

ถนนพหลโยธิน

ถนนประดิษฐ์มนูธรรม

ถนนลาดพร้าว

5.00

5.06

1.92

8.00

8.00

1.00

3.80

4.50

6.25

0.50

3.71

8.00

2.60

3.00

1.30

1.00

4.25

1.68

7.00

4.00

1.35

5.71

10.20

12.00

10.15

10.00

10.12

3.84

16.00

16.00

2.00

7.60

9.00

12.50

0.50

7.42

16.00

5.20

6.00

1.30

1.00

8.50

3.36

14.00

8.00

1.35

11.42

20.40

24.00

20.30

ถนนลาดหญ้า

ถนนเจริญนคร

ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน

แยกถนนกาญจนาภิเษก

ถนนบรมราชชนนี

ถนนบรมราชชนนี

ถนนพุทธมณฑล สาย 3

ถนนราชพฤกษ์

ซอยจรัญสนิทวงศ์ 5

ถนนพระยามนธาตุ

ราชศรีพิจิตร์

ถนนพระรามที่ 2

คลองสนามชัย

แยกวิทยุ

ถนนบางขุนเทียนชายทะเล

สวนลุมพินี

ถนนสุขุมวิท

แยกถนนสุรวงศ์

ถนนพระรามที่ 1

ทางรถไฟสายท่าเรือ

ซอย ร.ร.ผ่องเพ็ญวิทยา

ซอยประชาชื่น 34

ถนนออเงิน (สุขาภิบาล 5)

สะพานข้ามคลองบางซื่อ

ถนนพระราม 9

ห้าแยกลาดพร้าว

ถนนราษฎร์บูรณะ

(คลองดาวคะนอง)

สุดเขตกรุงเทพมหานคร

ถนนเจริญนคร

สุดเขตกรุงเทพมหานคร

ถนนเพชรเกษม

หมู่บ้านเทพนคร

ถนนพุทธมณฑล สาย 4

ถนนกาญจนาภิเษก

ซอยจรัญสนิทวงศ์ 65

จุดสิ้นสุดโครงการ

คลองสนามชัย

คลองตาแพ

BTS สุรศักดิ์

ถนนพระรามที่ 2

ซอยสุขุมวิท 10

คลองไผ่สิงห์โต

แยกถนนพระรามที่ 3

แยกถนนพระรามที่ 4

ถนนสุขุมวิท 81

วัดสีกัน

คลองบางเขน

ซอยพหลโยธิน 54

อนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญ

ถนนรามอินทรา

ถนนแฮปปี้แลนด์สาย 1

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

2

2

2

2

1

1

2

2

2

2

1

2

2

2

2

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

ร่วมบนทางเท้า

ร่วมบนทางเท้า

ร่วมบนทางเท้า

ร่วมบนทางเท้า

ร่วมบนทางเท้า

ทางจักรยานเฉพาะ

ทางจักรยานเฉพาะ

ร่วมบนทางเท้า

ร่วมบนทางเท้า

บนไหล่ทาง

ร่วมบนทางเท้า

บนไหล่ทาง

บนผิวจราจร

ร่วมบนทางเท้า

ทางจักรยานเฉพาะ

ทางจักรยานเฉพาะ

ร่วมบนทางเท้า

ร่วมบนทางเท้า

ร่วมบนทางเท้า

ทางจักรยานเฉพาะ

ร่วมบนทางเท้า

ร่วมบนทางเท้า

ร่วมบนทางเท้า

ทางจักรยานเฉพาะ

ร่วมบนทางเท้า

โครงการ ชื่อถนน ชนิดทางจักรยานจาก ถึง ฝั่ง
ล�าดับ ระยะทาง

ยาว
ระยะทาง
รวม

กิโลเมตร กิโลเมตรเส้น ถนน

ระยะทางรวม

รวมระยะทาง

23.06
335.75

ทางจักรยาน
ในสวนสาธารณะ

กิโลเมตร

กิโลเมตร

1. สวนวชิรเบญจทัศ 3.20
2. สวนเบญจกิติ 2.00
3. สวนหลวง ร.9 0.64
4. บึงหนองบอน 5.66
5. สวนวารีภิรมย์ 4.30
6. สวนลุมพินี 2.50
7. สวนกีฬารามอินทรา 0.84
8. สวน 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 1.00
9. สวนบางแคภิรมย์ 1.10
10. สวนเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ (บางบอน) 1.20
11. สวนวชิราภิรมย์ 0.62

ระยะทาง
(กิโลเมตร)

ทางจักรยานในสวนสาธารณะ

บางขุนเทียน

สาทร

เส้นทางจักรยาน

ลาดพร้าวและ

ส่วนต่อเนื่อง

เส้นทางจักรยาน

รอบวัง

33
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แผนที่แสดงเส้นทางจักรยานในกรุงเทพฯ

 ด้วยความตั้งใจอันดี ในการส่งเสริมการเดินทางท่ีเป็นมิตรต่อ 
สิง่แวดล้อม ลดปัญหาการจราจร และเสรมิสร้างพลานามัยแก่ประชาชน 
กรงุเทพมหานครยังคงมุ่งม่ันพฒันาเส้นทางจกัรยานให้มีประสทิธภิาพ
ย่ิงข้ึน และให้ครอบคลมุทุกพืน้ท่ีท่ีมศีกัยภาพของกรงุเทพฯ โดยเฉพาะ 
อย่างย่ิงรองรับการเข้าถึงโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนสายหลัก  
เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งในการเดินทางของคนกรุงเทพฯ จากต้นทาง 
สู่ปลายทางอย่างคล่องตัว

เส้นทางจักรยาน

โรงแรมในกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2561 
กลุ่มเขตวางผังที่ 2 พื้นที่ศูนย์กลางธุรกิจและพาณิชยกรรม มีโรงแรมมากที่สุด

 ธุรกิจโรงแรม เป็นหนึ่งในธุรกิจภาคบริการที่สร้างรายได้ให้แก่
ประเทศ และหากได้รับการส่งเสริมพัฒนาให้ดีย่ิงข้ึน และถูกต้อง
ตามกฎข้อบังคับ ย่อมเป็นก�าลังส�าคัญในการขยายตัวของเมือง 
ให้เจริญมากขึ้น
 จากรายงานการศึกษาโรงแรมในกรุงเทพฯ ปี พ.ศ. 2561  
มีโรงแรมท่ีมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและท่ีไม่มีใบอนุญาต 
จ�านวนท้ังสิ้น 1,144 โรงแรม เป็นโรงแรมท่ีมีใบอนุญาตจ�านวน  
953 โรงแรม โดยกระจายอยู่ในพื้นที่ต่าง ๆ ดังนี้ 
 กลุ่มเขตวำงผังท่ี 1 พื้นท่ีอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริม 
กำรท่องเท่ียว ได้แก่ เขตพระนคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  
เขตสัมพันธวงศ์ เขตดุสิต เขตบางพลัด เขตบางกอกน้อย  
เขตบางกอกใหญ่ เขตคลองสาน และเขตธนบุรี จ�านวน  
151 โรงแรม
 กลุ่มเขตวำงผังท่ี 2 พื้นท่ีศูนย์กลำงธุรกิจและพำณิชยกรรม 
ได้แก่ เขตปทุมวัน เขตราชเทวี เขตบางรัก เขตพญาไท เขตสาทร 
เขตยานนาวา เขตบางคอแหลม เขตบางซ่ือ เขตจตุจักร  
เขตห้วยขวาง เขตดินแดง เขตคลองเตย และเขตวัฒนา จ�านวน 
625 โรงแรม 
 กลุ ่มเขตวำงผังท่ี 3 พื้นท่ีอยู่อำศัย ได้แก่ เขตดอนเมือง  
เขตหลักสี่ เขตบางเขน เขตสายไหม เขตลาดพร้าว เขตบางกะปิ  
เขตบึงกุ ่ม เขตวังทองหลาง เขตคันนายาว เขตสะพานสูง  
เขตพระโขนง เขตบางนา เขตประเวศ และเขตสวนหลวง จ�านวน 
138 โรงแรม 

 กลุ่มเขตวำงผังท่ี 4 พื้นท่ีอยู่อำศัยชำนเมืองและเกษตรกรรม 
ฝั่งตะวันออก ได้แก่ เขตมีนบุรี เขตคลองสามวา เขตลาดกระบัง 
และเขตหนองจอก จ�านวน 19 โรงแรม 
 กลุ่มเขตวำงผังท่ี 5 พื้นท่ีอยู่อำศัยชำนเมืองและเกษตรกรรม 
ฝ่ังตะวนัตกตอนบน ได้แก่ เขตตลิง่ชัน เขตทววีฒันา เขตภาษีเจรญิ 
เขตบางแค และเขตหนองแขม จ�านวน 11 โรงแรม 
 กลุ่มเขตวำงผังท่ี 6 พื้นท่ีอยู่อำศัยชำนเมืองและเกษตรกรรม 
ฝ่ังตะวนัตกตอนล่ำง ได้แก่ เขตราษฎร์บูรณะ เขตทุ่งคร ุเขตจอมทอง 
เขตบางขุนเทียน และเขตบางบอน จ�านวน 9 โรงแรม 
 ทั้งนี้ กฎกระทรวง ก�าหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบ
ธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2551 ข้อ 2 แบ่งโรงแรมเป็น 4 ประเภท คือ
 โรงแรมประเภท 1 หมายความว่า โรงแรมท่ีให้บริการเฉพาะ 
ห้องพัก
 โรงแรมประเภท 2 หมายความว่า โรงแรมที่ให้บริการห้องพัก
และห้องอาหารหรอืสถานท่ีส�าหรบับรกิารอาหารหรอืสถานท่ีส�าหรบั
ประกอบอาหาร
 โรงแรมประเภท 3 หมายความว่า โรงแรมที่ให้บริการห้องพัก 
ห้องอาหารหรือสถานท่ีส�าหรับบริการอาหารหรือสถานท่ีส�าหรับ
ประกอบอาหาร และสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ
หรือห้องประชุมสัมมนา
 โรงแรมประเภท 4 หมายความว่า โรงแรมที่ให้บริการห้องพัก 
ห้องอาหารหรือสถานท่ีส�าหรับบริการอาหารหรือสถานท่ีส�าหรับ
ประกอบอาหาร สถานบรกิารตามกฎหมายว่าด้วยสถานบรกิาร และ
ห้องประชุมสัมมนา
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 ประเภทโรงแรมที่มีจ�านวนมากที่สุดในกรุงเทพฯ คือ โรงแรม
ประเภท 2 จ�านวน 543 โรงแรม รองลงมาเป็นโรงแรมประเภท 3 
จ�านวน 250 โรงแรม โรงแรมประเภท 1 มีจ�านวน 119 โรงแรม  
และโรงแรมประเภท 4 มีจ�านวน 41 โรงแรม ตามล�าดับ 
 เมือ่เปรยีบเทียบจ�ำนวนโรงแรมจ�ำแนกตำมกลุม่เขตวำงผงั พบว่ำ
 กลุ่มเขตวางผังท่ี 1 มีโรงแรมประเภท 2 มากท่ีสุด จ�านวน  
84 โรงแรม รองลงมาเป็นโรงแรมประเภท 1 จ�านวน 40 โรงแรม 
โรงแรมประเภท 3 จ�านวน 23 โรงแรม และโรงแรมประเภท 4  
จ�านวน 4 โรงแรม ตามล�าดับ
 กลุ่มเขตวางผังท่ี 2 มีโรงแรมประเภท 2 มากท่ีสุด จ�านวน 
354 โรงแรม รองลงมาเป็นโรงแรมประเภท 3 จ�านวน 194 โรงแรม 
โรงแรมประเภท 1 จ�านวน 42 โรงแรม และโรงแรมประเภท 4  
จ�านวน 35 โรงแรม ตามล�าดับ
 กลุ่มเขตวางผังท่ี 3 มีโรงแรมประเภท 2 มากท่ีสุด จ�านวน  
84 โรงแรม รองลงมาเป็นโรงแรมประเภท 3 จ�านวน 28 โรงแรม 
โรงแรมประเภท 1 จ�านวน 24 โรงแรม และโรงแรมประเภท 4  
จ�านวน 2 โรงแรม ตามล�าดับ
 กลุ่มเขตวางผังท่ี 4 มีโรงแรมประเภท 2 มากท่ีสุด จ�านวน  
10 โรงแรม รองลงมาเป็นโรงแรมประเภท 1 มีจ�านวน 5 โรงแรม 
โรงแรมประเภท 3 จ�านวน 4 โรงแรม ตามล�าดับ
 กลุ่มเขตวางผังท่ี 5 มีโรงแรมประเภท 2 มากท่ีสุด จ�านวน  
6 โรงแรม รองลงมาเป็นโรงแรมประเภท 1 จ�านวน 5 โรงแรม  
ตามล�าดับ
 กลุ่มเขตวางผังท่ี 6 มีโรงแรมประเภท 2 มากท่ีสุด จ�านวน  
5 โรงแรม รองลงมาเป็นโรงแรมประเภท 1 จ�านวน 3 โรงแรม  
และโรงแรมประเภท 3 จ�านวน 1 โรงแรม ตามล�าดับ
	 จ�านวนห้องพกัท้ังหมดของโรงแรมทุกประเภทท่ีมีใบอนญุาต
ประกอบธุรกิจโรงแรม ปี พ.ศ. 2561 มีจ�านวนทั้งสิ้น 107,642 ห้อง 

ประเภทโรงแรมที่มีจ�านวนห้องพักมากที่สุดคือ โรงแรมประเภท 3  
มีจ�านวนห้องพักมากท่ีสุด 53,070 ห้อง รองลงมาเป็นโรงแรม
ประเภท 2 มีจ�านวนห้องพัก 33,196 ห้อง โรงแรมประเภท 4 มี
จ�านวนห้องพกั 16,782 ห้อง และโรงแรมประเภท 1 มีจ�านวนห้องพกั 
4,594 ห้อง ตามล�าดับ 
 เมือ่เปรยีบเทียบจ�ำนวนห้องพกัจ�ำแนกตำมกลุม่เขตวำงผงั พบว่ำ
 กลุ่มเขตวางผังท่ี 1 โรงแรมประเภท 2 มีจ�านวนห้องพัก 
มากท่ีสุด จ�านวน 5,265 ห้อง รองลงมาเป็นโรงแรมประเภท 3  
มีจ�านวนห้องพัก 4,401 ห้อง โรงแรมประเภท 1 จ�านวน 1,972 ห้อง 
และโรงแรมประเภท 4 มีจ�านวนห้องพัก 1,300 ห้อง ตามล�าดับ
 กลุ่มเขตวางผังท่ี 2 โรงแรมประเภท 3 มีจ�านวนห้องพัก 
มากที่สุด จ�านวน 43,389 ห้อง รองลงมาเป็นโรงแรมประเภท 2  
มีจ�านวนห้องพัก 20,629 ห้อง โรงแรมประเภท 4 จ�านวน 14,749 ห้อง  
และโรงแรมประเภท 1 มีจ�านวนห้องพัก 1,068 ห้อง ตามล�าดับ
 กลุ่มเขตวางผังท่ี 3 โรงแรมประเภท 2 มีจ�านวนห้องพัก 
มากท่ีสุด จ�านวน 5,956 ห้อง รองลงมาเป็นโรงแรมประเภท 3  
มีจ�านวนห้องพัก 4,857 ห้อง โรงแรมประเภท 1 จ�านวน 957 ห้อง  
และโรงแรมประเภท 4 มีจ�านวนห้องพัก 733 ห้อง ตามล�าดับ
 กลุ่มเขตวางผังท่ี 4 โรงแรมประเภท 2 มีจ�านวนห้องพัก 
มากท่ีสุด จ�านวน 693 ห้อง รองลงมาเป็นโรงแรมประเภท 3  
มีจ�านวนห้องพัก 304 ห้อง และโรงแรมประเภท 1 จ�านวน 177 ห้อง 
ตามล�าดับ
 กลุ่มเขตวางผังท่ี 5 โรงแรมประเภท 2 มีจ�านวนห้องพัก 
มากท่ีสุด จ�านวน 321 ห้อง รองลงมาเป็นโรงแรมประเภท 1  
มีจ�านวนห้องพัก 158 ห้อง ตามล�าดับ
 กลุ่มเขตวางผังท่ี 6 โรงแรมประเภท 2 มีจ�านวนห้องพัก 
มากท่ีสุด จ�านวน 332 ห้อง รองลงมาเป็นโรงแรมประเภท 1  
มีจ�านวนห้องพัก 262 ห้อง และโรงแรมประเภท 3 มีจ�านวน 
ห้องพัก 119 ห้อง ตามล�าดับ
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ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดรูปที่ดิน
บริเวณข้างส�านักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 เขตพระโขนง

 ปัจจุบันในกรุงเทพฯ มีตรอก ซอย ท่ีดินตาบอดมากมาย 
ท่ีมิได้น�ามาพัฒนาเพื่อประโยชน์สูงสุด หากสามารถจัดรูปท่ีดิน 
ด้วยความเป็นธรรมโดยอาศัยหลักวิชาการประเมินค่าทรัพย์สิน 
ท่ีถูกต้อง จะสามารถพัฒนาเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ในท่ีดิน 
ท่ีเหมาะสมย่ิงข้ึนในด้านการคมนาคม เศรษฐกจิ สงัคม สิง่แวดล้อม
และชุมชน และเป็นการสอดคล้องกับการวางผังพัฒนาเมือง 
ให้เติบโตอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และยั่งยืน
 หนึ่งในพ้ืนท่ีท่ีส�านักการวางผังและพัฒนาเมืองด�าเนินการ
ศกึษาความเป็นไปได้ในการจัดรปูท่ีดนิ ได้แก่ บรเิวณข้างส�านกังาน
ขนส่งกรุงเทพมหานครพ้ืนท่ี 3 เขตพระโขนง ปัจจุบันถูกท้ิงร้าง 
รอการพัฒนาพื้นที่บางส่วนให้เช่าเพื่อท�าการเกษตรและที่พักอาศัย
ช่ัวคราว ท้ังนี้ส�านักการวางผังและพัฒนาเมืองได้ประชุมหารือกับ
เจ้าของท่ีดินอย่างต่อเนื่อง โดยน�าเสนอผังทางเลือกเพื่อประเมิน 
ความเป็นไปได้ในการจดัรปูท่ีดนิฯ พร้อมแนวคดิการพัฒนาในอนาคต 
โดยใช้ประโยชน์ท่ีดินเพื่อเป็นสถานศึกษา หรือเพื่อการอยู่อาศัย
ประเภทช้ันดี และชดเชยท่ีดินบริเวณปากทางซ่ึงเป็นท่ีดินของ 
กรมธนารักษ์ ตามความเหมาะสมในการประเมินท่ีดินใหม่หลัง 
จัดรูปท่ีดิน ซ่ึงแนวคิดการพัฒนาดังกล่าวนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อ
พื้นที่ใกล้เคียงทั้งจากปัญหาการจราจรและปัญหาทางด้านมลพิษ

 ที่ตั้งและอาณาเขต
 พื้นท่ีศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดรูปท่ีดิน บริเวณข้าง
ส�านักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นท่ี 3 เขตพระโขนง มีขนาด 
ประมาณ 41 - 3 - 83 ไร่ ตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิท ห่างจากสถานี
รถไฟฟ้าบางจากระยะทางประมาณ 200 เมตร อาณาเขตทิศเหนือ 
จดท่ีดินเอกชน ทิศตะวันออกจดคลองบางนางจีน ทิศตะวันตก  
จดถนนสุขุมวิทและล�ารางสาธารณะ ทิศใต้จดที่ดินเอกชน

ความคืบหน้าการด�าเนินงาน
 วันที่ 28 มกรำคม 2563
 เ ข ้ าพบปลั ดกร ะทรวงคมนาคม  
โดยท่านปลัดฯ ได้ให้ข้อคิดเห็น 2 ประเด็น 
คือ การใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต เนื้อที่ที ่
ภาครัฐจะได้กลับคืนมา
 วันที่ 31 มกรำคม 2563
 ประชุมหารือการประเมินราคาท่ีดิน
กับส�านักงานจัดกรรมสิทธิ์ ส�านักการโยธา 
กรุงเทพมหานคร
 วันที่ 8 กุมภำพันธ์ 2563
 เข้าพบเจ้าของท่ีดิน เม่ือเจ้าของท่ีดิน
รายใหญ่มีความประสงค์เพื่อการก่อสร้าง
อาคารสถาบันการศึกษาเป็นหลัก
 วันที่ 11 กุมภำพันธ์ 2563
 ส�านกัการวางผังและพัฒนาเมืองร่วมกบั
เจ้าของท่ีดนิหารอืกบัผูอ้�านวยการส�านกังาน
ขนส่งกรุงเทพมานครพื้นที่ 3 เขตพระโขนง 
 วันที่ 5 มีนำคม 2563
 ประชุมหารือการประเมินราคาท่ีดิน
กับส�านักงานจัดกรรมสิทธิ์ ส�านักการโยธา 
กรุงเทพมหานคร
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เจ้าของที่ดินผู้มีส่วนได้เสีย
1. ส�านักงานขนส่งพื้นที่ 3 ขนาดพื้นที่ 2 - 1 - 32 ไร่
2. ส�านักงานขนส่งพื้นที่ 3 ขนาดพื้นที่ 20 - 0 - 78 ไร่
3. เจ้าของที่ดิน A 1 ขนาดพื้นที่ 1 - 1 - 46 ไร่
4. เจ้าของที่ดิน A 2 ขนาดพื้นที่ 6 - 0 - 0 ไร่
5. เจ้าของที่ดิน A 3 ขนาดพื้นที่ 14 - 2 - 55 ไร่

6. เจ้าของที่ดิน A 4 ขนาดพื้นที่ 5 - 0 - 20 ไร่
7. เจ้าของที่ดิน A 5 ขนาดพื้นที่ 5 - 0 - 20 ไร่
8. เจ้าของที่ดิน B 1 ขนาดพื้นที่ 3 - 1 - 38 ไร่
9. เจ้าของที่ดิน B 2 ขนาดพื้นที่ 3 - 1 - 19 ไร่

ระวางแปลงที่ดินก่อนจัดรูปที่ดิน
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กรรมสิทธิ์
ที่ดิน

กรมที่ดิน

ข�อมูลทะเบียนราษฎร

ที่อยู�

สำนักงานเขตสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง

ตรวจสอบ
ข�อมูล

เพ��มที่อยู�

ปรับปรุง
ข�อมูล

ส�งมอบ
ข�อมูล Excel

Web App

เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เพื่อการบริหารมหานครอย่างมีประสิทธิภาพ

 กรงุเทพมหานครในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มหีน้าท่ี 
ในการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร ้าง จึงน�าเทคโนโลยี 
ภูมิสารสนเทศมาช่วยด�าเนินการจัดเก็บภาษี เพื่อให้เป็นไปตาม 
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
 ข้อมูลภูมิสารสนเทศจะช่วยให้ส�านักงานเขต 50 เขต น�าเข้า  
ตรวจสอบ และปรับปรุงข้อมูลกรรมสิทธิ์แปลงท่ีดิน กรรมสิทธิ์ 
อาคารชุดรายละเอยีดการใช้อาคารและสิง่ปลกูสร้าง ตรวจสอบและ
พิมพ์ตารางต่าง ๆ เช่น แบบบัญชีรายการท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 
แบบบัญชีรายการห้องชุด และยังสามารถน�าไปพัฒนาแบบแสดง
รายการค�านวณภาษีดนิและสิง่ปลกูสร้าง แบบแสดงรายการค�านวณ
ภาษีอาคารชุด/ห้องชุด
 ท้ังนี ้การน�าเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสงูมาใช้พัฒนาระบบการ
บรหิารจดัการเมอืงอย่างมปีระสทิธภิาพจะน�ากรงุเทพมหานครไปสู่
เป้าหมายในการเป็นมหานคร Smart City ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 
 

ขั้นตอนดังนี้
 น�าเข้าข้อมูลแปลงท่ีดินและข้อมูลเอกสารสิทธิของท่ีดินและ 
สิ่งปลูกสร้างจากกรมที่ดินสู่ระบบภูมิสารสนเทศ

 จัดเตรียมแผนที่ระวางโฉนดที่ดินและการใช้อาคาร  ฝึกอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศที่ดินและการใช้โปรแกรม
สารสนเทศภูมิศาสตร์ให้กับฝ่ายรายได้
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 คอื ภาษีท่ีน�ามาจดัเกบ็ แทนภาษีโรงเรอืนและท่ีดนิ และภาษี 
บ�ารุงท้องท่ี ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษี คือ เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ในวันที่ 1 มกราคม ของปีฐานภาษีที่จะ
น�ามาค�านวณภาษี คอื มูลค่าท้ังหมดของท่ีดินหรอืสิง่ปลกูสร้าง 
และจัดเก็บภาษีตามอัตราที่กฎหมายก�าหนด 
 พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนท่ี 30 ก วันท่ี  
12 มีนาคม 2562 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกจิจานเุบกษาเป็นต้นไป คอืวันท่ี 13 มนีาคม 2562 โดยการ
จัดเก็บภาษีส�าหรับท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัตินี้ 
ให้บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างคืออะไร
ภาษีที่ดิน และ สิ่งปลูกสร้าง

การแบ่งประเภทสิ่งปลูกสร้าง

ประโยชน์ที่ ได้รับแนวทางการจัดเก็บภาษี
วัตถุประสงค์
 เพื่อปฏิรูปโครงสร้างระบบภาษีทรัพย์สินให้มีความทันสมัย  

เป็นสากลเช่นเดียวกับนานาประเทศและแก้ไขปัญหาโครงสร้าง

ภาษีเดิม

 กระตุ้นให้เกิดการใช้ประโยชน์ในที่ดิน

 เพิ่มความเป็นอิสระและเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)

 สร้างความเข้มแข็งและโปร่งใสในการบรหิารการคลงัของ อปท.

 ช่วยให้ท้องถิ่นมีงบประมาณพอเพียงในการพัฒนาพื้นท่ีให้เกิด

ความเจริญในระยะยาว

ฐานภาษี
 มูลค่าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ผู้เสียภาษี
 เจ้าของที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง

 เจ้าของห้องชุด

 ผู้ครอบครองทรัพย์สินหรือท�าประโยชนใ์นทรัพย์สินของรัฐ (ที่ดิน

และสิ่งปลูกสร้าง)

ผู้จัดเก็บภาษี
 เทศบาล องค์การบริหารส่วนต�าบล

 กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา

ใช้ประโยชน์
เกษตรกรรม ใช้ท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม การบริโภค หรือจ�าหน่าย 

เพื่อบริโภค หรือใช้งานในฟาร์ม

 ท�าเกษตรเต็มพื้นที่ 

 ท�าเกษตรไม่เต็มพื้นท่ี เสียภาษีตามสัดส่วนการใช้ประโยชน ์

การพิจารณา 

 ดูตามสภาพข้อเท็จจริง

 พื้นที่ที่ใช้ท�าเกษตรกรรม

 รวมถึงที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต่อเนื่องที่ใช้ส�าหรับเกษตรกรรม

ที่อยู่อำศัย

บ้ำนหลังหลัก เจ้าของบ้านและท่ีดิน/เจ้าของเฉพาะตัวบ้าน มีช่ือ 

ในเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ + ทะเบียน (ไม่จ�าเป็นต้องเป็นเจ้าบ้าน/

เจ้าของคนใดคนหนึ่ง มีชื่อในทะเบียนบ้าน)

บ้ำนหลงัอ่ืน ๆ  เจ้าของบ้านมีช่ือในโฉนด แต่ไม่มชีือ่ในทะเบียนบ้าน

อื่น ๆ 

 พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม

 โรงแรม อพาร์ทเม้นท์

 บ้านให้เช่า ฯลฯ

ไม่ใช้ประโยชน์
รกร้ำงว่ำงเปล่ำ หรือไม่ได้ท�าประโยชน์ตามควรแก่สภาพ

 ทิ้งที่ดินไว้ว่างเปล่าหรือไม่ท�าประโยชน์ในปีก่อนหน้า 

 ยกเว้นมกีฎหมายห้ามหรอืพกัการเกษตร เพือ่ปรบัปรงุสภาพดนิ

 เสริมสร้างความเป็นธรรม

 ลดความลักลั่นในการจัดเก็บภาษีโรงเรือนฯ และภาษีบ�ารุงท้องที่

 ฐานภาษีมีความเป็นปัจจุบันและสากล

 กระตุ้นให้มีการใช้ประโยชน์ในที่ดิน

 สนับสนุนให้เกิดการกระจายถือครองที่ดิน

 ส่งเสริมกระบวนการกระจายอ�านาจไปสู่ อปท.

 ในระยะยาว อปท. มีงบประมาณพอเพียงในการพัฒนาท้องถิ่น

มาตราท่ีเก่ียวข้องกับการจัดท�าข้อมูลเพื่อการจัดเก็บ 
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 มาตรา 92 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
พ.ศ. 2562 ก�าหนดให้กรมท่ีดินจัดส่งข้อมูลรูปแปลงท่ีดินและ
ข้อมูลเอกสารสิทธิของท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ท่ีตั้งอยู่ในเขต 
พ้ืนท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้แก่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ เพื่อใช้ในการเตรียมการจัดเก็บภาษี 
 มาตรา 10 ในกรณท่ีีมกีารโอนกรรมสทิธิห์รอืสทิธิครอบครอง 
หรือการจดทะเบียนการเช ่าในท่ีดินหรือสิ่ งปลูกสร ้างใด 
ให้ส�านักงานท่ีดินหรือส�านักงานท่ีดินสาขาแจ้งการโอนหรือ 
การจดทะเบียนการเช่าดังกล่าวต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ท่ีท่ีดินหรือสิ่งปลูกสร้างตั้งอยู่ตามรายการท่ีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยประกาศก�าหนด ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นรายเดือน
ภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดไป

หลักการ	ไมก่ระทบผูมี้รายไดน้อ้ยและปานกลาง

(หมายเหตุ:	ก�าหนดการเริ่มจัดเก็บภาษีอาจมีการเปลี่ยนแปลง
	 ตามประกาศของทางราชการ)
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ส�านักการวางผังและพฒันาเมือง ให้ความส�าคญักับข้อมูล องค์ความรู ้การส�ารวจ วิเคราะห์ 

เพื่อเป็นรากฐานส�าหรับประเมินสถานการณ์ของเมืองท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

ท้ังในสถานการณ์ปัจจุบันและการคาดการณ์ในอนาคต เพ่ือพร้อมรับและชี้แนะแนวทาง 

การพัฒนาเมืองให้เติบโตอย่างมีทิศทาง อันน�ามาซ่ึงความสุขของประชาชนคนกรุงเทพฯ  

อย่างยั่งยืน
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การด�าเนินการจัดระเบียบและสร้างเมืองให้สวยงามน่าอยู ่  
นับเป็นส่วนส�าคญัทีมี่ผลต่อการด�ารงชวีิตของประชาชนทีจ่ะได้อยู่
ท่ามกลางเมืองที่สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย และเติบโตอย่างมี
ทศิทาง ส�านกัการวางผงัและพฒันาเมอืงจึงได้ด�าเนินการปรับปรุง 
พร้อมกับพัฒนาผ่านโครงการและเทคโนโลยีต่าง ๆ

สานต่อการวางผัง 

จัดภูมิทัศนเ์มืองให้น่าอยู่
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โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางสัญจรบนโครงสร้าง
สะพานข้ามแม่น�้าเจ้าพระยาบริเวณช่องกลางสะพานพระปกเกล้า 

(สวนลอยฟ้าเจ้าพระยา)

	 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางสัญจรบนโครงสร้างสะพาน 
ข้ามแม่น�้าเจ้าพระยาบริเวณช่องกลางสะพานพระปกเกล้า	 นับเป็น 
หนึง่ในโครงการท่ีสอดคล้องกบันโยบายของ	พล.ต.อ.อัศวนิ	ขวญัเมือง 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร	 โดยเป็น	1	 ใน	9	 ภารกิจเร่งด่วน 
ท่ีต้องด�าเนินการทันที	 เพื่อให้การบริหารราชการมีการพัฒนา	 
สามารถแก้ไขปัญหาต่าง	 ๆ	 ของกรุงเทพฯ	 และด�าเนินไป 
อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ	 ท้ังพร้อมท่ีจะด�าเนินการให้เป็น 
รูปธรรมในทันที	 ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
นโยบายที่	4	“คุณภาพชีวิตที่ดี”	(care)	ดูแลคุณภาพชีวิตประชาชน 
สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ	 โดยปรับปรุงโครงสร้างเดิมของ 
รางรถไฟฟ้าท่ีไม่มีการใช้ประโยชน์ให้เป็นสวนสาธารณะลอยฟ้า	
เช่ือมการสญัจรฝ่ังธนบุรีกบัฝ่ังพระนคร	ซ่ึงเป็นการพฒันากรงุเทพฯ	
ให้ได้ประโยชน์สูงสุด

	 เนื่องในวาระส�าคัญแห่งการเฉลิมฉลองการสถาปนา	250	 ปี 
กรุงรัตนโกสินทร์	และ	100	ปี	ประชาธิปไตยไทย	ใน	พ.ศ.	2575	 
กรุงเทพมหานครได้ก�าหนดวิสัยทัศน์และกรอบแนวทางการฟื้นฟู 
ย่านเมืองเก่าของกรุงเทพฯ	ให้สอดคล้องกับทิศทางของการพัฒนา 
เมอืงในอนาคต	ในการเช่ือมโยงความหลากหลาย	ซ่ึงเป็นอตัลกัษณ์ 
ท่ีส�าคัญของกรุงเทพฯ	 ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์	 “กรุงเทพฯ 250 
อนาคต โอกาส ความหลากหลายของทุกคน” โดยมี	 “โครงการ 
ปรับปรุงภูมิทัศน์ทางสัญจรบนโครงสร้างสะพานข้ามแม่น�้า
เจ้าพระยา บรเิวณช่องกลางสะพานพระปกเกล้า”	หรอื	ท่ีเรยีกสัน้	ๆ  
ว่า	 “โครงการสวนลอยฟ้าเจ้าพระยา”	 เป็นหนึ่งในโครงการน�าร่อง 
ภายใต้ผังแม่บทเพ่ือการอนุรักษ์ฟื ้นฟูย่านกะดีจีน-คลองสาน 
ซ่ึงได้รบัการเสนอจากภาคพัีฒนาท่ีเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏบัิตกิาร 
ในโครงการกรุงเทพฯ	250	ท่ีมแีนวคดิหลกัเพือ่ปรบัปรงุโครงสร้างเดมิ 
ของรางรถไฟฟ้าลาวาลนิ	(Lavalin	Skytrain)	 ท่ีสร้างไม่แล้วเสร็จ 
และไม่มีการใช้ประโยชน์	ให้เป็นทางเดินและทางจกัรยานข้ามแม่น�า้ 
เจ้าพระยา	 เพ่ือเช่ือมต่อระบบการสัญจรระหว่างฝั่งธนบุรีเข้ากับ 
ฝั่งพระนคร	 ท่ามกลางสีเขียวของพืชพันธุ์ท่ีให้ความร่มรื่นตลอด
เส้นทาง
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รายละเอียดโครงการ

ระยะเวลาด�าเนินการ	 :	 โครงการต่อเนื่อง	3	ปี	
	 	 	 	 (พ.ศ.	2561	-	2563)		
ขอบเขตของโครงการ	 :	 เริ่มตั้งแต่ปลายสะพานฝั่งธนบุรี
	 	 	 	 เหนือสวนป่าเฉลิมพระเกียรติ
	 	 	 	 ถึงปลายสะพานฝั่งพระนคร	
	 	 	 	 ระยะทางประมาณ	280	เมตร

แนวคิดและการออกแบบ
•

ส่งเสริมภูมิทัศน์ริมแม่น�้าเจ้าพระยา 
“สะพานอัตลักษณ์ใหม่”	

ขนานสะพานปฐมบรมราชานุสรณ์หรือสะพานพระพุทธยอดฟ้า	
ซึ่งเป็นพื้นที่ทางประวัติศาสตร์

ที่แสดงถึงยุคของการขยายขอบเขตพระนคร
สู่กรุงเทพฯ	ณ	ปัจจุบัน	

การส่งเสริมมุมมองสู่ภูมิทัศน์ย่านเมืองเก่า	
ส่งผ่านไปยังมุมมองย่านเศรษฐกิจใหม่ของกรุงเทพฯ	

ที่สอดคล้องกับภูมิสัญลักษณ์เดิมของพื้นที่

•
เชื่อมต่อโครงข่ายการสัญจร

“จุดเชื่อมต่อสองฝั่งแม่น�้า”	
บริเวณรอยต่อคลองรอบกรุงรัตนโกสินทร์	

เป็นพื้นที่ศักยภาพในการเป็นทางเลือกการสัญจรทางเท้า
ที่เชื่อมต่อโครงข่ายการสัญจร

และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

•
เพิ่มพื้นที่สาธารณะสีเขียวระดับเมือง
“สวนลอยฟ้า”	แห่งแรกของประเทศไทย	
ที่น�าเอาโครงสร้างที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์	

มาปรับปรุงฟื้นฟูให้เป็นพื้นที่สาธารณะใหม่ของเมือง	
เป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว

เชื่อมกับพื้นที่ต่อเนื่องตามแนวคลองรอบกรุง	
ตามแนวคิด	“Green	link	-	Blue	link”
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รายละเอียดการปรับปรุง

อัตลักษณ์โครงการ
	 ค�านึงถึงความสอดคล้องกับสะพานปฐม
บรมราชานุสรณ์	 ซ่ึงเป็นภูมิสัญลักษณ์เดิมของ
พื้นที่	เป็นการอุปมาลักษณะแนวโค้งที่ทอดตัวของ
โครงสร้างหลักมาสู่รูปแบบของเนินทางเดิน	 และ
จดุชมววิจากโครงสร้างทางประวัติศาสตร์	 สู่รูปทรง
ร่วมสมัยท่ีให้ความเคารพกับสถานท่ีต้ัง	 รวมท้ัง
ธรรมชาติโดยรอบ

ระบบการสัญจร
 ออกแบบเป็นทางสัญจรข้ามแม่น�้าเจ้าพระยา	
ประกอบด้วยทางคนเดินและจุดชมภูมิทัศน์ของ
เมือง	 โดยการยกระดับทางสัญจรใน	3	 ต�าแหน่ง	
เพื่อเปิดมุมมองสู่วัดประยุรวงศาวาส	 พระปรางค์ 
วดัอรณุราชวราราม	และกลุม่อาคารบรเิวณศนูย์กลาง 
เศรษฐกิจของเมืองย่านสีลม-สาทร

ปรับปรุงโครงสร้าง
		 ปรบัปรุงโครงสร้างสะพานเดมิท่ีไม่ได้ใช้
ประโยชน์	โดยออกแบบโครงสร้างเพ่ิมเตมิเป็น
โครงสร้างเหลก็ท่ีมีน�า้หนกัเบา	ลดการต่อเตมิ
โครงสร้างสะพานเดิม	 และติดตั้งยึดบนคาน
โครงสร้างสะพานโดยไม่ต้องเจาะหรอืทุบส่วน
ของโครงสร้างสะพานที่มีอยู่แล้ว

กิจกรรมการใช้งาน
	 ออกแบบให้มีความต่อเนือ่งจากสวนสาธารณะ 
เชิงสะพานในปัจจบัุน	โดยออกแบบบันไดขนาดใหญ่ 
เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการใช้งานไปสู่สวน 
บนสะพาน	พร้อมทั้งทางลาดจูงจักรยาน	และลิฟต์
ส�าหรับผู้สูงอายุและคนพิการ
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•
สร้างทางเลือกในการสัญจรข้ามแม่น�้า 

ด้วยการเดินและจักรยาน	
สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างเสริมสุขภาวะของเมือง

•
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

เชื่อมต่อกิจกรรมและสถานที่ส�าคัญ	
เชื่อมโยงทางสัญจรสู่พื้นที่ต่อเนื่องระหว่างฝั่งพระนครกับฝั่งธนบุรี	

และบริเวณคลองรอบกรุงรัตนโกสินทร์

•
เพิ่มพื้นที่สีเขียว 

ให้เป็นแหล่งนันทนาการ	เป็นแหล่งท่องเที่ยว	
เป็น	Landmark	แห่งใหม่ของกรุงเทพฯ

•
พัฒนาพื้นที่ให้เกิดประโยชน์ 

สอดรับกับโครงการพัฒนาขนาดใหญ่โดยรอบ
และโครงการของกรุงเทพมหานคร	

เช่น	การพัฒนาท่าเรือสะพานพุทธฯ	การพัฒนาพื้นที่บริเวณถนนจักรเพชร	
ตลาดยอดพิมาน	และปากคลองตลาด

•
สอดคล้องกับนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

เพื่อให้การบริหารราชการ	การพัฒนา	และแก้ไขปัญหาต่าง	ๆ	ของกรุงเทพฯ
ด�าเนินไปอย่างเป็นรูปธรรมต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

และพร้อมที่จะด�าเนินการทันทีตามนโยบายที่	4	
“คุณภาพชีวิตที่ดี” CARE ดูแลคุณภาพชีวิต ประชาชน สิ่งแวดล้อม 

และระบบนิเวศ
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โครงการสีลม ซิตี้แล็ป 
(Silom City Lab)

	 ท้ังนี	้กรงุเทพมหานครได้ร่วมกบัภาคเีครอืข่าย	ได้แก่	ภาควิชา 
การวางแผนภาคและเมือง	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	จุฬาลงกรณ ์
มหาวิทยาลัย	 ผู้ประกอบการกลุ่มคนรักสีลม	 กลุ่มนักออกแบบ	 
และส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	 (สสส.)	 
ในการด�าเนนิโครงการดงักล่าว	โดยได้รบัความร่วมมือท้ังในด้านของ 
องค์ความรูต่้าง	ๆ 	ตลอดจนกระบวนการศกึษาออกแบบและประเมินผล
โดยสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง	 ผ่านกระบวนการศึกษา 
ทดลอง	 และวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่สาธารณะและกิจกรรม 
ในพ้ืนท่ีโครงการ	 รวมถึงกายภาพของพ้ืนท่ีร่วมกับภาคีเครือข่าย 
อื่น	ๆ	เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้	ความร่วมมือ 
ระหว่างภาครัฐ	ภาคเอกชน	ภาคการศึกษา	และประชาชน	น�ามาสู่ 
ทางเลือกในการพัฒนาเมืองในรูปแบบใหม่ท่ีมีความหลากหลาย 
ย่ิงข้ึน	เพือ่ยกระดบัคณุภาพชีวติและส่งเสรมิให้ประชาชนมสีขุภาวะ 
ท่ีด	ีสอดคล้องกบัความต้องการของผู้คนในเมอืงอย่างแท้จรงิ	โดยจะ 
มุง่เน้นการส่งเสรมิความปลอดภยั	เพิม่แสงสว่างในช่วงเวลากลางคนื	 
พัฒนาพ้ืนท่ีเพ่ือให้เกิดกิจกรรมนันทนาการ	 พ้ืนท่ีส่งเสริมสุขภาพ	 
เพิ่มเทคโนโลยีป้ายอัจฉริยะแจ้งข้อมูลการเดินรถ	ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
ทางม้าลาย	 ปรับปรุงทางลาดเช่ือมต่อทางเดินเท้ากับทางม้าลาย 
ให้มีระดับท่ีมีความปลอดภัยส�าหรับผู้พิการท่ีใช้วีลแชร์ในการ 
ข้ามถนนตรงทางม้าลาย	เป็นต้น	

	 การพัฒนาเมืองให้มีความสะอาด	 สวยงาม	 เป็นระเบียบ
เรยีบร้อย	ปลอดภยั	มคีวามเจรญิและทันสมัย	ทัดเทียมมหานคร 
อ่ืน	 ๆ	 ของโลก	 เป็นหนึ่งในภารกิจหลักท่ีกรุงเทพมหานคร 
ให้ความส�าคัญ	 ด้วยตระหนักว่าการได้อยู่อาศัยในเมืองท่ีมี 
สภาพแวดล้อมท่ีดีในทุกด้าน	 ย่อมเป็นปัจจัยพื้นฐานท่ีมี
ความส�าคัญต่อการพฒันาคณุภาพชีวติของประชาชนในทุกมติิ	 
อย่างไรก็ตาม	 การจะพัฒนาเมืองให้ตรงตามความต้องการ 
และสอดคล้องกบัรปูแบบการใช้ชีวติประจ�าวนัของคนแต่ละกลุม่ 
รวมถึงเอ้ืออ�านวยต่อการขับเคลื่อนกิจกรรมของ	 “องคาพยพ” 
ต่าง	 ๆ	 ของเมือง	 ตลอดจนรักษาผลลัพธ์ของการพัฒนาให้มี 
ความยั่งยืนนั้น	 จ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับความร่วมมือจาก 
หน่วยงานและภาคส่วนต่าง	ๆ 	ท้ังยังต้องรบัฟังความคดิเห็นจาก 
พี่น้องประชาชน	 ซ่ึงมีความส�าคัญท่ีสุดในกระบวนการพัฒนา
เมือง
	 กรุงเทพมหานครจึงร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
ทดลองออกแบบพืน้ท่ีทางเท้าและพืน้ท่ีว่างบรเิวณ	“สลีม”	ซ่ึงเป็น 
พืน้ท่ีท่ีมีความหลากหลาย	ให้เกดิกจิกรรมเชิงสร้างสรรค์	ในนาม	 
“Silom City Lab เติมชีวิตให้สีลม”	ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้ง 
ห้องทดลองบนทางเท้าเป็นเวลา	1	เดอืน	โดยด�าเนนิการออกแบบ 
พ้ืนท่ีสาธารณะช่ัวคราว	 เพื่อประเมินผลและรับฟังความเห็น 
ของประชาชนถึงทิศทางการพัฒนาย่านสีลม	จากนั้นจะท�าการ 
เก็บรวบรวมข้อมูล	 เพื่อน�าไปสู่การออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์
และพัฒนาย่านสีลมอย่างยั่งยืนในอนาคต	
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เติม Safety ให�สีลม
ทางม�าลายคนเดินเท�า 

เพ��มเส�นซิกแซ็ก
ช�วงเลนถนน 

และสัญลักษณ�
เตือนก�อนล�วงหน�า 
ให�หยุดรถก�อนถึง
บร�เวณทางข�าม

เติม Energy 
ให�สีลม

ป�ายรถเมล� ที่ติดตั้ง
เคร�่องออกกำลังกาย 

ให�ยืดเหยียดขยับร�างกาย
ระหว�างรอรถ

Light @Silom
เพ��มความสว�าง
ให�กับคนเดินเท�า

Play! @Silom
ออกแบบที่ดึงดูดคน

ออกมานั่งเล�น
ในพ�้นที่สาธารณะ 

ด�วยการจัดพ�้นที่เล�น 
ที่มีทั้งการเล�นหมากฮอสยักษ� 

กระโดดตามลายพ�้น

Live! @Silom
เสาไฟฟ�าอัจฉร�ยะ 

ที่แสดงผลสภาพอากาศ
แบบเร�ยลไทม� 

รวมถึงมีกล�องวงจรป�ด
ช�วยในเร�่องความปลอดภัย

Color Me @Silom
พัฒนาอัตลักษณ�ย�านสีลม 

ผ�านสี กลุ�มสีที่สื่อถึง
เอกลักษณ�ความเป�น ‘สีลม’

Comfy Zone @Silom
ออกแบบเป�น Street Furniture 

‘ป�องกัน’ สิ�งไม�พ�งประสงค� 
กันฝน กันแดด 
ป�องกันมลภาวะ 

และเพ��มความเป�นส�วนตัว

Silom City Lab
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โครงการศึกษาและวางแผนพัฒนา
พื้นที่ที่มีศักยภาพรอบบริเวณสถานีขนส่งมวลชน (TOD)

	 TOD	หรือ	Transit Oriented Development	คือ	การพัฒนา 
พ้ืนท่ีโดยรอบสถานีขนส่งมวลชน	 โดยผสมผสานการใช้ประโยชน์ 
ท่ีดินในพ้ืนท่ีท่ีจะพัฒนา	 ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถพักอาศัย 
ใกล้กับสถานีขนส่งมวลชน	 และส่งเสริมการเข้าสู ่สถานีโดยลด 
ปริมาณการใช้รถส่วนบุคคล	 ส่งเสริมการเดินเท้า	 หรือจักรยาน	 
มีการเช่ือมโยงเครือข่ายการคมนาคมขนส่งเพ่ือสร้างทางเลือก 
แก่ประชาชน
	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2560	ส�านักการวางผังและพัฒนาเมือง	 
กรุงเทพมหานคร	 ได้ด�าเนินโครงการวางและจัดท�าผังเมืองรวม 
กรงุเทพมหานครฉบับใหม่	(ปรบัปรงุครัง้ท่ี	4)	ซ่ึงจะน�าแนวความคดิ 
การพัฒนาพ้ืนท่ีโดยรอบสถานีขนส่งมวลชน	(TOD)	 มาทบทวน 
และปรับปรุงเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพด้านการพัฒนาพื้นท่ีเพิ่มข้ึน 
ในบางสถานีที่มีศักยภาพการพัฒนาสูง	

	 นอกจากนี้	 ตามแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางราง 
ในเขตกรงุเทพฯ	และปรมิณฑล	(M-MAP)	ระหว่าง	พ.ศ.	2553	-	2572	 
รัฐบาลมีนโยบายท่ีจะผลักดันโครงการรถไฟฟ้าท้ัง	12	 สาย	 เข้าสู่ 
กระบวนการและขั้นตอนการก่อสร้าง	เพื่อวางรากฐานส�าคัญในการ
เชื่อมโยงระบบขนส่งในพื้นที่กรุงเทพฯ	และปริมณฑล	
	 ส�านักการวางผังและพัฒนาเมืองจึงเห็นควรให้มีการศึกษา 
และวางแผนพฒันาพืน้ท่ีท่ีมศีกัยภาพรอบบรเิวณสถานขีนส่งมวลชน	 
(TOD)	 เพื่อให้สอดคล้องและรองรับกับแผนการพัฒนาระบบราง 
ของรัฐบาลท่ีก�าลังจะเกิดขึ้นใหม่	 อีกท้ังยังสามารถน�ามาปรับปรุง
ข้อก�าหนดการใช้ประโยชน์ท่ีดินของผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
ฉบับใหม่	(ปรับปรุงครั้งที่	4)	ในบริเวณโดยรอบสถานีขนส่งมวลชน
ให้มีความเหมาะสมต่อไป
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• ป�จจัยด�านกายภาพ

• ป�จจัยด�านเศรษฐกิจ

• ป�จจัยด�านสังคม

• การเป�นพ�้นที่ที่มีบทบาทสำคัญ
 ของกรุงเทพมหานครตามนโยบาย

• การเป�นสถานีเปลี่ยนถ�ายการสัญจร

• ความเร�งด�วนของการเป�ดให�บร�การ
 สถานีรถไฟฟ�า

พ�จารณาป�จจัยหลัก 3 ป�จจัย พ�จารณาเง�่อนไข
อย�างใดอย�างหนึ่งหร�อร�วมกัน

การจัดลำดับ
คะแนน

ความเหมาะสม

การคัดเลือกพ�้นที่
ที่มีศักยภาพ

เพ�่อเป�นพ�้นที่ต�นแบบ

สถานีประตูน้ำ
ศูนย�กลาง
พาณิชยกรรม

สถานีเตาปูน
ศูนย�กลางคมนาคม

สถานีวงเว�ยนใหญ�
ศูนย�กลาง
พาณิชยกรรม 
(ธนบุร�)สถานีลำสาลี

ศูนย�กลางชุมชน

สถานีบางข�นพรหม
ศูนย�กลางท�องเที่ยว

เป้าหมาย
	 จัดท�าผังแม่บท	(Master	plan)	แนวทางการออกแบบ	(Design	Guideline)	มาตรการ
ทางผังเมืองและแผนปฏิบัติการ	(Action	plan)	 ของพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพรอบบริเวณสถานี
ขนส่งมวลชน	(TOD)	เพ่ือส่งเสรมิกรงุเทพฯ	ให้เป็นเมืองกระชบั	(Compact	City)	และมีการ 
ใช้ประโยชน์ที่ดินแบบผสมผสาน	(Mixed-Use)	จ�านวนไม่น้อยกว่า	5	บริเวณ
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สถานีประตูน้ำ
ศูนย�กลาง
พาณิชยกรรม
พ�้นที่รอบสถานีประตูน้ำ 
ถูกกำหนดบทบาท
ตามผังเมืองรวมให�เป�น
พ�้นที่พาณิชยกรรม
ศูนย�กลางเมือง 
หร�อ CBD 
เป�นศูนย�กลาง
ด�านแฟชั่น
เป�นศูนย�กลางของ
พ�้นที่พาณิชยกรรม
ที่หลากหลาย
ในระดับนานาชาติ 
เป�นศูนย�กลางการจ�างงาน
และศูนย�รวมนักลงทุน
ทั้งชาวไทยและชาวต�างชาติ  
รวมถึงเป�นศูนย�กลาง
การสัญจรเปลี่ยนถ�าย
ทั้งทางบก ทางราง 
และทางน้ำ

สถานีบางข�นพรหม
ศูนย�กลางท�องเที่ยว
พ�้นที่รอบสถานี
บางข�นพรหม
ตั้งอยู�ในพ�้นที่
ประวัติศาสตร�เก�า
ของกรุงเทพฯ 
ต�อเนื่องกับ
เกาะรัตนโกสินทร�
เป�นพ�้นที่สำคัญ
ทางประวัติศาสตร�
รวมถึงมีย�านชุมชนเก�าแก�
มีอัตลักษณ�
อยู�เป�นจำนวนมาก 
สะท�อนลักษณะ
การตั้งถิ�นฐาน
แบบชาวบางกอก
ทำให�มีศักยภาพ
ในการพัฒนา
ด�านการท�องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม
และเชิงว�ถีชีว�ตชุมชน

สถานีเตาปูน
ศูนย�กลางคมนาคม
พ�้นที่รอบสถานีเตาปูน  
ถูกกำหนดบทบาท
ตามผังเมืองรวม
ให�เป�นพ�้นที่อยู�อาศัย
ความหนาแน�นสูง  
พัฒนาต�อเนื่องจาก
พ�้นที่พาณิชยกรรม
ศูนย�กลางรอง 
หร�อ Sub CBD 
บร�เวณบางซื่อ
 ซึ่งในอนาคต
จะเป�นศูนย�กลาง
การคมนาคม
ที่ใหญ�ที่สุดในเขตเมือง  
รวมถึงเป�นจ�ดตัด
สถานีรถไฟฟ�า 
หร�อ Interchange Station 
ระหว�างรถไฟฟ�า
สายสีน้ำเง�น
และรถไฟฟ�าสายสีม�วง
ที่เป�ดให�บร�การแล�ว
ในป�จจ�บัน

สถานีลำสาลี
ศูนย�กลางชุมชน
พ�้นที่รอบสถานีลำสาลี  
ถูกกำหนดบทบาท
ตามผังเมืองรวม
ให�เป�นศูนย�ชุมชน 
หร�อ Community Center 
และเป�นตัวอย�าง
การพัฒนา TOD 
ในพ�้นที่เปลี่ยนถ�าย
การสัญจรหลัก
ทางฝ��งตะวันออก
ของกรุงเทพฯ 
และพ�้นที่อยู�อาศัย
หนาแน�นปานกลาง  
เพ�่อรองรับการประกอบ
กิจกรรมทางธุรกิจ การค�า 
การบร�การ และนันทนาการ
ที่จะก�อให�เกิดความสมดุล
ระหว�างที่อยู�อาศัย
และแหล�งงานของประชาชน  
รวมถึงเป�นจ�ดตัด
สถานีรถไฟฟ�า 3 เส�นทาง 
คือ รถไฟฟ�าสายสีเหลือง 
สายสีส�ม และสายสีน้ำตาล

สถานีวงเว�ยนใหญ�
ศูนย�กลาง
พาณิชยกรรม 
(ธนบุร�)
รอบสถานีวงเว�ยนใหญ�  
ถูกกำหนดบทบาท
ตามผังเมืองรวม
ให�เป�นพ�้นที่พาณิชยกรรม
ศูนย�กลางรอง 
หร�อ Sub CBD 
ต�อเนื่องจาก
ศูนย�กลาง
พาณิชยกรรมหลัก
ของกรุงเทพฯ  
ย�านสีลม-สาทร 
และเป�นตัวอย�าง
การพัฒนา TOD 
ในพ�้นที่พาณิชยกรรมหลัก
ของฝ��งธนบุร� เพ�่อส�งเสร�ม
ความเป�นศูนย�กลาง
ทางธุรกิจ การค�า 
การบร�การ และนันทนาการ
ของพ�้นที่กรุงเทพฯ

พื้นที่ต้นแบบ 5 สถานี แนวทางการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ 5 สถานี

1. โครงการปรับปรุงทางเท้า ทางจักรยาน สะพานคนเดิน ข้ามคลองแสนแสบ
และภูมิทัศน์ และก่อสร้างท่าเรือสวนปทุมวนารักษ์

3. โครงการปรบัปรงุทางสญัจรและภมิูทัศน์รมิคลองบางไส้ไก่ 
เพื่อเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างรถไฟฟ้า 3 สาย

4. โครงการปรับปรุงโครงป้ายการสัญจร เพื่อเชื่อมต่อ
การเปลีย่นถ่ายการเดนิทางด้วยระบบรถ-ราง-เรอื บรเิวณถนน
ศรนีครนิทร์ ถนนรามค�าแหง คลองโต๊ะยอ และคลองแสนแสบ

5. โครงการปรับปรุงทางเท้า ทางจักรยาน และภูมิทัศน์ 
บริเวณถนนสามเสน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าสู่
สถานีบางขุนพรหม

2. โครงการปรบัปรงุทางเท้า ทางจกัรยาน และภมิูทัศน์ บรเิวณถนนประชาราษฎร์
สาย 2 และถนนกรุงเทพนนทบุรี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าสู่สถานีเตาปูน
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	 จากกรอบนโยบายในระดับต่าง	ๆ	ส่งผลให้บริเวณศูนย์ชุมชน 
ชานเมืองมีนบุรี	 มีบทบาทเป็นศูนย์กลางกรุงเทพฯ	 ฝั่งตะวันออก	 
เป็นศูนย์พาณิชยกรรมของชุมชนชานเมือง	 เป็นย่านการค้า	 
ศูนย์ราชการ	 รวมท้ังการพัฒนาให้เป็นจุดเปลี่ยนถ่ายการเดินทาง 
“รถ ราง เรือ เดินเท้า”	เชือ่มโยงการเดนิทางสูศ่นูย์กลางกรงุเทพฯ 
และสนับสนุนให้พัฒนาท่ีอยู่อาศัยและการตั้งถ่ินฐานแบบกระชับ	
(compact	 city)	 โดยมีแนวความคิดในการพัฒนาพื้นท่ี	 คือ  
“เมืองแห่งความมีชีวิตชีวา (active city)”	โดยมีกรอบแนวคิด
ในการพัฒนาหลัก	ๆ	ดังนี้

•
การพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจชานเมือง

ด้านตะวันออกของกรุงเทพฯ	(sub	center)

•
เมืองที่มีการออกแบบ

พื้นที่สาธารณะส�าหรับคนทุกวัย	(healthy	living)	
เพื่อส่งเสริมการอยู่อาศัย

และการมีสุขภาพดี	(healthy	city	is	an	active	city)

•
เมืองที่มีการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟฟ้า

และการต่อเชื่อมกับศูนย์กลางเมือง	(connected	urban	cores)	
ทุกระบบ	สนับสนุนการเคลื่อนไหวร่างกาย	(active	transport)

•
เมืองที่ตอบโจทย์ส�าหรับคนทุกวัย	(active	aging)	

และการพัฒนาพื้นที่รองรับผู้สูงอายุ

•
ฟื้นฟูชุมชนเก่ามีนบุรี/พื้นที่ริมคลอง	

(community	rehabilitation)

โครงการพัฒนา
ศูนย์ชุมชนชานเมืองมีนบุรี

และพื้นที่ต่อเนื่อง
	 ปัจจุบันพื้นท่ีบริเวณศูนย์ชุมชนชานเมืองมีนบุรีมีเส้นทาง 
คมนาคมสายหลกัท่ีมุง่เข้าสูเ่ขตเมอืงช้ันในได้อย่างสะดวก	ท�าให้ 
มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว	 ประกอบกับเป็นพื้นท่ีท่ีอยู่ในแนว
โครงการรถไฟฟ้า	2	สาย	 ได้แก่	 โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู	 
(แคราย-มนีบุร)ี	และรถไฟฟ้าสายสส้ีม	(ศูนย์วฒันธรรม-มนีบุร)ี	 
โดยมีจุดร่วมบริเวณ	“สถานีมีนบุรี”	เป็นปัจจัยส�าคัญในการเพิ่ม 
ศักยภาพของการพัฒนาพื้นที่เขตมีนบุรีในทุก	ๆ	ด้าน
	 ดังนั้น	 เพื่อส่งเสริมให้ศูนย์ชุมชนชานเมืองมีนบุรีมีการ
พฒันาตามบทบาทและศกัยภาพของพ้ืนท่ี	ซ่ึงเป็นท้ังศนูย์บรกิาร
ชุมชนและพ้ืนท่ีโดยรอบและเป็นศนูย์เปลีย่นถ่ายระบบคมนาคม 
ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพฯ	ตามนโยบายการพัฒนาด้วยการใช้
ผังเมอืงรวมกรงุเทพมหานคร	และเพือ่เป็นกรอบช้ีน�าการพัฒนา
เมอืงอย่างเหมาะสม	ด้วยการแบ่งพ้ืนท่ีเป็นบริเวณหรอืย่านต่าง	ๆ 	 
พร้อมก�าหนดบทบาทบริเวณและย่านต่าง	 ๆ	 อย่างชัดเจน	 
เพื่อส่งเสริมให้เกิดความสมดุลระหว่างแหล่งงานกับท่ีอยู่อาศัย	
ลดความจ�าเป็นในการเดินทาง	 ส่งเสริมสภาพแวดล้อมท่ีด	ี 
เพื่อให้มีระบบสาธารณูปโภค	 สาธารณูปการ	 เพื่อรองรับ 
การขยายตัวของชุมชนสอดคล้องกับโครงการระบบขนส่ง
มวลชน	 จึงจ�าเป็นต้องมีการวางผังเพื่อออกแบบและพัฒนา
ศูนย์ชุมชนชานเมืองมีนบุรีและพื้นท่ีต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ	
และสามารถน�าไปพัฒนาให้เป็นพ้ืนท่ีน�าร่องอย่างเป็นรูปธรรม
และเป็นข้ันตอนอย่างมีประสิทธิภาพ	 ตามเจตนารมณ์ของ
ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
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พื้นที่นันทนาการริมน้ำ
ทาเรือสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9

ที่จอดรถใตดิน

โรงเรียนมีนบุรี

เวทีการแสดงและกิจกรรม

คันนา/แปลงนา

พื้นที่สวนนิเวศและสวนผักกลางเมือง

ศาลาขายของและฝกอาชีพ

ลานพระบรมราชานุสาวรียรัชกาลที่ 5

ลานพระพุทธรังสีสวัสดิรังสรรค

ลานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ร.9

โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ

ทางเขา-ออกที่จอดรถใตดิน

ทางเดินลอดใตถนนเชื่อมโยงศูนยราชการ

ปอมยาม
สวนบัว

หอนาิกา

การพัฒนาจุดเชื่อมตอสถาน�รถไฟฟา
และสถาน�ขนสงสาธารณะมีนบุรี

การพัฒนาจุดเปลี่ยนถายสัญจร
และพาณิชยกรรมตลาดมีนบุรีและฟนฟูโรงสี

การพัฒนาพื้นที่ริมคลองสองตนนุน

การพัฒนาพื้นที่ริมคลองเจก

การพัฒนาพื้นที่ริมคลองแสนแสบ

การพัฒนาอาคารเกาเชิงอนุรักษ
และสงเสริมกิจกรรมการทองเที่ยวชุมชน

การพัฒนาระบบการเดินเทาและทางจักรยาน

ถนนสีหบุรานุกิจ

การพัฒนาพื้นที่สำนักงานเขตมีนบุรี
ใหเปนพื้นที่รองรับการจอดรถและอาคารสำนักงานสูง

การพัฒนาจุดเชื่อมตอสถาน�รถไฟฟา
และสถาน�ขนสงสาธารณะมีนบุรี

การพัฒนาทางเดินลอยฟา (Sky walkway)

การพัฒนาการเชื่อมระบบ
พื้นที่เปดโลงริมน้ำของภาครัฐและเอกชน

การพัฒนาอาคารแนวสูง
ริมถนนรามคำแหงขนานกับคลองแสนแสบ

การพัฒนาบริเวณสถาน�รถไฟฟา
สายสีชมพูและสายสีสม

คลองเจก

Zone G

ถนนรมเกลา

ถนน
ราม

คำแ
หง

คลอ
งแส

นแส
บ

Zone A

Zone D

Zone E

Zone B

Zone F

Zone C

คลองสามวา

ถนนสีหบุรานุกิจ
ถนน

ราม
คำแ

หง

คลอ
งแส

นแส
บ

คลองสามวา

ถนนรมเกลา

คลองเจก

คลองสองตนนุน
คลองสองตนนุน

ผังออกแบบชุมชนเมืองบริเวณศูนย์ชุมชนชานเมืองมีนบุรี แนวทางการพัฒนาจุดเชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้าและการพัฒนาพื้นที่ริมคลอง

แนวทางการพัฒนาสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9
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โครงการต่อยอดอดีต ปรับปัจจุบัน 
สร้างคุณค่าคลองบางกอกใหญ่

ผ่านเส้นทาง “ล้อ ราง เรือ”

	 ทั้งนี้	 เพื่อให้การพัฒนาคลองบางหลวงของกรุงเทพฯ	 ให้เป็น	
“เมืองน่าอยู่”	สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเมือง	และยังคงไว้ซึ่ง 
อัตลักษณ์ของคลองบางหลวง	 จึงจ�าเป็นต้องมีกระบวนการแปลง 
นโยบายไปสูแ่ผนงานปฏบัิตเิชิงพ้ืนท่ีอย่างบูรณาการร่วมกนัระหว่าง 
ส�านักการวางผังและพัฒนาเมือง	 ส�านักการจราจรและขนส่ง	 
และส�านักการระบายน�้า	 โดยการให้ข้อมูลข่าวสาร	 ประชาสัมพันธ์	
ตลอดจนการส่งเสริมให้ประชาชนรับรู ้คุณค่าของมรดกทาง
วฒันธรรมภายในย่าน	สร้างทางเลอืกในการท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย	
เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาพื้นที่ให้เป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืนต่อไป	
	 การด�าเนินการดังกล่าว	 ครอบคลุมพื้นท่ีย่านริมน�้าคลอง 
บางหลวง	3	 พ้ืนท่ี	 ได้แก่	 ย่านตลาดพลู	 เขตธนบุรี	 ย่านวังเดิม	 
เขตบางกอกใหญ่	และย่านวัดก�าแพง	เขตภาษีเจริญ

	 กรุงเทพมหานครมีภารกิจส�าคัญในการดูแลและพัฒนา
คุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชนในพ้ืนท่ีอย่างย่ังยืน	 ท้ังมีการ 
พัฒนาและอ�านวยความสะดวกในการเดินทางท่ีหลากหลาย	 
โดยให้ความส�าคัญกับการเช่ือมต่อการเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียว
หรือมรดกทางวัฒนธรรมในพื้นท่ีย ่านเมืองเก่า	 “ย ่านคลอง 
บางหลวง”	 หรือคลองบางกอกใหญ่	 ย่านประวัติศาสตร์ริมน�้า	 
ซ่ึงปัจจุบันยังปรากฏกิจกรรมและมรดกทางวัฒนธรรม	 ท่ีสืบเนื่อง 
จากอดีตจ�านวนมาก
	 อย่างไรก็ตาม	 การเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค	 สาธารณูปการ	
ตลอดจนระบบเศรษฐกิจการค้า	 และความสวยงามของสถานท่ี 
ย่อมมีความเสื่อมโทรมตามกาลเวลา	 และยังไม่ได้รับการวางแผน 
อย่างบูรณาการการพัฒนาพ้ืนท่ีร่วมกัน	 ซ่ึงในปัจจุบันได้มีการ 
พัฒนาระบบขนส่งมวลชนแบบรางและเส ้นทางการเดินเรือ 
คลองบางหลวง	 ซ่ึงจะท�าให้มีศักยภาพในการเข้าถึงพื้นท่ีมากขึ้น	 
และมีแนวโน้มในการพัฒนาย่านอย่างสูงขึ้นอีกด้วย
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รูปแบบการด�าเนินโครงการ
•

ส�ารวจ ศึกษา และรวบรวมข้อมูล
ปฐมภูมิและทุติยภูมิ	ได้แก่	ข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์	
และมรดกทางวัฒนธรรมในพื้นที่ย่านคลองบางหลวง

•
ส�ารวจเส้นทางและสภาพปัจจุบัน

ของมรดกทางวัฒนธรรมย่านคลองบางหลวง

•
ลงพื้นที่พูดคุยท�าความเข้าใจ

กับประชาชนในพื้นที่	ชุมชน	ผู้ประกอบการร้านค้า	ผู้มีส่วนได้เสีย	
ศาสนสถาน	และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง

•
น�าเสนอร่างแผนที่มรดกทางวัฒนธรรม 

เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชน

•
พัฒนา ปรับปรุง และจัดท�าแผนที่มรดกทางวัฒนธรรม

ที่ได้ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมกับประชาชนในพื้นที่

•
น�าเสนอแผนที่มรดกทางวัฒนธรรม 

แผ่นพับประชาสัมพันธ์	และจัดกิจกรรมท่องเที่ยว
ตามแผนที่มรดกทางวัฒนธรรมย่านคลองบางหลวง	

เพื่อประเมินความเหมาะสมของเส้นทางและความพึงพอใจ

•
น�าข้อเสนอที่ ได้จากการจัดกิจกรรม

ท่องเที่ยวตามแผนที่มรดกทางวัฒนธรรมย่านคลองบางหลวง	
มาพัฒนาให้มีความครบถ้วน	สมบูรณ์	ก่อนส่งให้ส�านักการจราจร

และขนส่งด�าเนินการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ต่อไป
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โครงการจ้างท�าความสะอาด
โบราณสถานในเขตกรุงเทพมหานคร

	 โบราณสถาน	 จัดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและทรัพยากร 
ทางวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ	 ซึ่งสามารถสะท้อนถึงภูมิปัญญา 
ในการปรับตวัเพ่ือด�ารงไว้ซ่ึงสงัคมและวฒันธรรมของมนษุย์ในอดตี	
อันเป็นความรู้ท่ีสามารถประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้เป็นอย่างด ี
ท่ัวโลกจึงได้พยายามอนุรักษ์	 ปกป้อง	 คุ้มครอง	 และดูแลรักษา
โบราณสถานและโบราณวัตถุให้คงอยู่ไม่ให้เสื่อมสลายไปก่อนเวลา
อันสมควร
	 กรุงเทพมหานครโดยส�านักการวางผังและพัฒนาเมืองได้รับ
ถ่ายโอนภารกิจในการบ�ารุงรักษาโบราณสถานขั้นพื้นฐาน	 เช่น	 
การรกัษาความสะอาด	การถากถางวชัพชื	และการก�าจัดสิง่กดีขวาง 
ในเขตโบราณสถาน	และการดูแลรักษาโบราณสถาน	เช่น	การซ่อม 
และการค�้ายัน	 เป็นต้น	 จากกรมศิลปากรตามพระราชบัญญัติ
ก�าหนดข้ันตอนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	 
พ.ศ.	2542	 โดยในเบ้ืองต้นกรมศิลปากรได้ส่งมอบโบราณสถาน 
กลุ ่มแรกให้ด�าเนินการตามกระบวนการ	 ข้ันตอน	 กฎเกณฑ	์ 
วิธีการ	 และเงื่อนไขในคู่มือการดูแลรักษาโบราณสถาน	 เม่ือวันท่ี	 
27	 พฤษภาคม	 พ.ศ.	2547	 จ�านวน	39	 แห่ง	 ซ่ึงประกอบด้วย 
โบราณสถาน	จ�านวน	7	ประเภท	ได้แก่
	 1.	สะพาน	 จ�านวน	24	 แห่ง	 เช่น	 สะพานมัฆวานรังสรรค์	 
	 	 สะพานผ่านฟ้าลีลาศ	สะพานมหาดไทยอุทิศ	เป็นต้น
	 2.	ป้อม	จ�านวน	4	แห่ง	 เช่น	ป้อมพระสุเมรุ	ป้อมมหากาฬ	 
	 	 เป็นต้น

	 3.	ก�าแพง	 จ�านวน	2	 แห่ง	 เช่น	 ก�าแพงพระราชวังบวร 
	 	 สถานมงคล	(ก�าแพงวังหน้า)	เป็นต้น
	 4.	ซุ ้มประตู	 จ�านวน	 2	 แห่ง	 ได ้แก ่	 ซุ ้มประตูแพร ่ง 
	 	 สรรพศาสตร์	ซุ้มประตูวังถนนพระสุเมรุ
	 5.	อนุสาวรีย์	 จ�านวน	2	 แห่ง	 เช่น	 อนุสาวรีย์รัชกาลท่ี	1	 
	 	 เป็นต้น
	 6.	สวนสาธารณะ	 จ�านวน	2	 แห่ง	 ได้แก่	 สนามหลวง	 
	 	 สนามไชย
	 7.	คลอง	 จ�านวน	3	 แห่ง	 ได้แก่	 คลองคูเมืองเดิม	 คลอง 
	 	 รอบกรุง	คลองผดุงกรุงเกษม

	 เนื่องจากการดูแลรักษาโบราณสถานเป็นกระบวนการท่ีต้อง
มีความรู้	 ความเข้าใจในเรื่องโบราณสถาน	 สภาพแวดล้อมของ 
โบราณสถาน	คณุค่าและความส�าคญัของโบราณสถาน	ประเภทของ
โบราณสถาน	สาเหตท่ีุก่อให้เกดิความเสือ่มสภาพ	และข้ันตอนต่าง	ๆ  
ในการดูแลรักษา	 เพื่อให้โบราณสถานและสภาพแวดล้อมของ 
โบราณสถาน	 อยู่ในสภาพคงทนและคงความเป็นของแท้ดังเดิม	 
อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแก่คุณค่าของโบราณสถานนั้น	ๆ	
	 ส�านักการวางผังและพัฒนาเมืองจึงได้ด�าเนินการจ้างท�าความ
สะอาดโบราณสถานในเขตกรุงเทพมหานคร	 โดยก�าหนดการ 
ด�าเนินงานครอบคลุมตามภารกิจทั้ง	2	ภารกิจ	ที่ได้รับถ่ายโอนจาก
กรมศลิปากร	โดยประกอบด้วย	การรกัษาความสะอาดและการขัดล้าง
ท�าความสะอาด	ด�าเนนิการตามภารกิจการบ�ารงุรกัษาโบราณสถาน
ข้ันพืน้ฐานของกรมศลิปากร	(การรกัษาความสะอาดและการปกป้อง 
คุ้มครอง/รักษาความปลอดภัย)	 และท่ีส�าคัญคือ	 การส�ารวจสภาพ 
โบราณสถาน	 เป็นการด�าเนินการตามภารกิจการดูแลรักษา 
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ลักษณะการเสื่อมสภาพของอิฐ

สูญหายทั้งหมด สูญหายบางส่วน แตก-หัก

ป่นซุยรอยร้าวขนาดเล็ก
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โบราณสถานของกรมศิลปากร	 ในส่วนการส�ารวจสภาพ	 เนื่องจาก
สภาพของโบราณสถานมกีารเปลีย่นแปลงอย่างต่อเนือ่ง	ท้ังจากการ
เสือ่มสภาพและการบ�ารงุรกัษา	ไม่สามารถใช้วธิกีารเดมิในการดแูล
บ�ารงุรกัษาได้ตลอด	ต้องมีปรบัเปลีย่นวธิกีารให้เหมาะสมกบัสภาพท่ี 
เปลี่ยนแปลงไป	จึงต้องด�าเนินการตรวจสอบสภาพ	ประเมินคุณค่า	
และออกแบบกระบวนการหยุดยัง้การเสือ่มสภาพอันเกดิจากสาเหตุ
ต่าง	ๆ	หรือการซ่อมแซมการคืนสภาพที่เสริมคุณค่าหรือไม่ท�าลาย
คุณค่าโบราณสถานแต่ละแห่งอย่างสม�่าเสมอ	 โดยใช้บุคลากรท่ีมี
ความรู้ความสามารถมีความเช่ียวชาญหรือประสบการณ์ในเรื่อง 
งานอนุรักษ์โบราณสถาน	 ประกอบด้วย	 นักโบราณคดี	 สถาปนิก	
วศิวกร	นกัวทิยาศาสตร์	นกัวชิาการช่างศลิป์	(เช่น	นกัประวตัศิาสตร์)

แผนผังการส�ารวจสภาพโบราณสถาน
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โครงการค่าบ�ารุงรักษา
อนุสาวรีย์และโบราณสถาน

ในกรุงเทพฯ

	 กรุงเทพมหานคร	 มีภารกิจส�าคัญในการพัฒนาโครงสร้าง 
พืน้ฐานให้เพยีงพอและมีประสทิธภิาพ	พร้อมจดัการเมอืงให้เป็น 
ระเบียบเรียบร้อยสวยงาม	 อีกท้ังยังมีหน้าท่ีดูแลสิ่งปลูกสร้าง 
สาธารณะหลายประเภทในเขตกรุงเทพฯ	 ซ่ึงล้วนเป็นสมบัติ
ของชาติ	 และหลายแห่งยังเป็นโบราณสถานท่ีมีคุณค่าในทาง 
ประวัติศาสตร์	ซึ่งได้รับการส่งมอบจากกรมศิลปากร	
	 ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา	ส�านกัการวางผงัและพฒันาเมือง 
ซ่ึงได้รับมอบหมายจากกรุงเทพมหานคร	 ได้พยายามดูแล 
โบราณสถานต่าง	 ๆ	 ในเขตกรุงเทพฯ	 ซ่ึงได้รับการส่งมอบ 
จากกรมศิลปากร	 ด้วยความตั้งใจและความเรียบร้อยตามหลัก 
วิชาการ	 ท้ังยังประสานความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง	 
ภายใต้เจตนารมณ์ท่ีจะอนุรักษ์สมบัติของชาติเหล่านี้	 ให้มี 
ความแข็งแรง	มั่นคง	ยั่งยืน	และเป็นศรีสง่าแก่กรุงเทพฯ	สืบไป
	 ทั้งนี้	หลังจากส�านักการวางผังและพัฒนาเมือง	ได้ด�าเนิน	
“โครงการจ้างท�าความสะอาดโบราณสถานในเขตกรุงเทพฯ”	
เรียบร้อยแล้ว	 ในล�าดับต่อมายังด�าเนินโครงการบ�ารุงรักษา
อนุสาวรีย์และโบราณสถานในกรุงเทพฯ	 เพิ่มเติม	 อีก	3	 แห่ง	 
ซ่ึงแล้วเสรจ็	2	แห่ง	ได้แก่	พระบรมราชานสุาวรย์ีพระบาทสมเดจ็ 
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวกับอนุสาวรีย์ทหารอาสาสงครามโลก 
ครั้งที่	1	และอยู่ระหว่างด�าเนินการอีก	1	แห่ง	 ได้แก่	สะพาน 
เฉลิมหล้า	56

พระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
สถานที่ : ด้านหน้าสวนลุมพินี เขตปทุมวัน
วัตถุประสงค์ : เพื่ออนุรักษ์โบราณสถานพระบรมราชานุสาวรีย์
  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
  รวมทั้งบริเวณโดยรอบให้สง่างามและทรงคุณค่า
การด�าเนินงาน : งานซ่อมแซมผนังหินอ่อนเดิม
  งานซ่อมแซมพื้นกระเบื้องหินขัดเดิม
  งานซ่อมแซมพ้ืนหินล้างและผนงับ่อหินล้างเดิม

อนุสาวรีย์ทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่ 1
สถานที่ : สามเหลี่ยมตรงมุมด้านทิศเหนอื
  ของท้องสนามหลวง เขตพระนคร
วัตถุประสงค์ : เพื่ออนุรักษ์โบราณสถานอนุสาวรีย์ทหารอาสา
  สงครามโลกครั้งที่ 1 รวมทั้งบริเวณโดยรอบ
  ให้สง่างามและทรงคุณค่า
การด�าเนินงาน : งานซ่อมแซมอนุสาวรีย์ 
  งานซ่อมแซมพื้นหินล้างเดิม
  งานซ่อมแซมพื้นหินอ่อนและหินแกรนิต
  งานซ่อมแซมเสารั้วปูนปั้น ทั้ง 12 ต้น
  งานทาสีโซ่เหล็ก 
  งานระบบไฟ

สะพานเฉลิมหล้า 56
สถานที่ : ถนนพญาไท เขตปทุมวัน
วัตถุประสงค์ : เพื่ออนุรักษ์โบราณสถาน สะพานเฉลิมหล้า 56
  รวมทั้งบริเวณโดยรอบให้สง่างามและทรงคุณค่า
การด�าเนินงาน : งานซ่อมแซมราวปูนปั้น ผนังสะพาน ลูกกรงปูนปั้น
  งานซ่อมแซมลวดลายปูน พื้นทางเดินที่ช�ารุด
  งานตกแต่งขอบด้านล่างสะพาน (ด้านนอก)
  งานซ่อมแซมใต้ท้องสะพานและเสาใต้สะพาน
  งานทาสีป้ายชื่อสะพาน ป้ายประวัติ 
  และป้ายพระปรมาภิไธยย่อ จปร.
  งานซ่อมแซมบันไดให้มีรูปแบบเดิม
  และประติมากรรมหัวช้าง

*** อยู่ระหว่างด�าเนินการ
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สะพานพิทยเสถียร 
	 สะพานพทิยเสถยีร	เป็นสะพานข้ามคลองผดงุกรงุเกษม	ท่ีถนน 
เจรญิกรงุต่อกบัถนนมหาพฤฒาราม	แต่เดมิชาวพระนครรูจ้กัในนาม	
“สะพานเหล็กล่าง”	(คู่กับ	“สะพานเหล็กบน”	หรือสะพานด�ารงสถิต)	 
โดยเรียกตามรูปแบบของสะพานเหล็กท่ีด้านล่างมีล้อและรางเหล็ก	 
เพื่อเลื่อนสะพานให้เปิดหรือปิดได้ส�าหรับการสัญจรของเรือ	
	 สะพานเหล็กล่าง	 สร้างราว	 พ.ศ.	2404	 ในคราวเดียวกับท่ี 
พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ	ให้สร้างสะพาน 
เหลก็บน	ท้ังโปรดเกล้าฯ	ให้	“บอกบุญ”	ผู้มีจติศรทัธาร่วมบรจิาคทรพัย์ 
เพื่อสร้างสะพาน	 โดยมีสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ	์ 
(ช่วง	 บุนนาค)	 ขณะมีบรรดาศักดิ์เป็นเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์	 
เป็นแม่กองก่อสร้างสะพานทั้ง	2	แห่ง
	 ต่อมา	 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ	 
ให้ปรับปรุงแก้ไขสะพานเหล็กทั้ง	2	แห่ง	ซึ่งช�ารุดทรุดโทรม	โดยมี 
นายคาโลอาเลกรี	ชาวอิตาเลียนรับหน้าที่ด�าเนินการ	เมื่อแล้วเสร็จ 
ทรงพระกรุณาพระราชทานนามว ่า	 “สะพานพิทยเสถียร”	 
เพื่อเฉลิมพระเกียรติและเป็นอนุสรณ์ร�าลึกถึงพระเจ้าบรมวงศ์เธอ 
กรมขุนพิทยลาภพฤฒิธาดา	 ซ่ึงประทับท่ีวังบริเวณตลาดน้อย	 
ใกล้กับสะพาน
	 ครั้นถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู ่หัว 
โปรดเกล้าฯ	ให้รือ้ถอนสะพานซ่ึงทรดุโทรมตามกาลเวลา	แล้วสร้างเป็น 
สะพานคอนกรตีเสรมิเหลก็ท่ีมลีกัษณะสถาปัตยกรรมแบบเวนเีซียน 
ของอิตาล	ีคอื	มคีานซุ้มรปูโค้งรองรบัพืน้สะพาน	แผ่นจารกึนามสะพาน 
มีเสาโคมไฟประดับ	ซึ่งยังคงปรากฏให้เห็นสืบมาจนถึงปัจจุบัน
	 กรมศิลปากร	ขึ้นทะเบียนสะพานพิทยเสถียรเป็นโบราณสถาน 
ส�าคญัของชาต	ิโดยประกาศในราชกจิจานเุบกษา	เล่ม	92	ตอนท่ี	61	 
วันที่	18	มกราคม	พ.ศ.	2518

โครงการจ้างเหมาซ่อมแซม
โบราณสถานในเขตกรุงเทพมหานคร 

(สะพานพิทยเสถียร)

	 ส�านักการวางผังและพัฒนาเมือง	 กรุงเทพมหานคร	 ได้รับ 
มอบหมายให้รับผิดชอบภารกิจด้านศิลปวัฒนธรรม	จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น	 โดยได้รับโอนภารกิจจากกรมศิลปากร 
ในการบ�ารุงรักษาโบราณสถาน	 และการดูแลรักษาโบราณสถาน
ในระดับท้องถิ่น	 ตั้งแต่วันท่ี	27	 พฤษภาคม	 พ.ศ.	2547	 โดย 
“สะพานพิทยเสถียร” เป ็นหนึ่งในโบราณสถานตามรายการ 
ที่กรุงเทพมหานครได้รับมอบหมายให้ดูแล
	 ขณะนี้พบว่า	 สะพานพิทยเสถียรมีสภาพทรุดโทรม	 มีรอย 
แตกร้าวเนื่องจากสภาพการใช้งานตามกาลเวลา	 จึงจ�าเป็นต้องมี 
การซ่อมแซมอย่างเร่งด่วน	เพ่ือให้สะพานพิทยเสถยีรท่ีมีความส�าคญั 
ทางประวัติศาสตร์	มีรูปลักษณ์ที่สมบูรณ์และสง่างามดังเดิม
	 ด�าเนินการซ่อมแซมสะพานพิทยเสถียร	 เริ่มตั้งแต่บริเวณ
เชิงสะพานพิทยเสถียรติดกับถนนมหาพฤฒาราม	 ตลอดแนว 
จนจรดเชิงสะพานพทิยเสถยีรตดิกบัถนนเจรญิกรุง	แขวงตลาดน้อย 
เขตสัมพันธวงศ์	กรุงเทพฯ	และบริเวณต่อเนื่องโดยรอบ	
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สะพานพิทยเสถียร
สถานที่	 :	 เชิงสะพานพิทยเสถียร
	 	 ติดกับถนนมหาพฤฒาราม	
	 	 ตลอดแนวจนจรดเชิงสะพานพิทยเสถียร
	 	 ติดกับถนนเจริญกรุง	แขวงตลาดน้อย	
	 	 เขตสัมพันธวงศ์
วัตถุประสงค์	 :	 เพื่อซ่อมแซมสะพานพิทยเสถียร
	 	 และอนุรักษ์โบราณสถานสะพานพิทยเสถียร	
	 	 รวมทั้งบริเวณโดยรอบให้สง่างาม
	 	 และทรงคุณค่า
การด�าเนินงาน	 :	 งานซ่อมแซมราวปูนปั้นและบัวสะพาน
	 	 งานซ่อมแซมเสาและลูกกรงราวสะพาน
	 	 งานซ่อมแซมเสาไฟฟ้าปูนปั้น	ดวงโคม	
	 	 และปูนปั้นรูปสิงห์
	 	 งานซ่อมแซมป้ายชื่อตัวสะพาน	
	 	 และปูนปั้นรูปสิงห์	ด้านข้างสะพาน
	 	 งานขัดล้างและท�าความสะอาดพื้นที่โดยรอบ
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ส�านักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกโครงการจะช่วย

จรรโลงให้กรุงเทพฯ เป็นมหานครท่ีงดงาม ด้วยภมิูทัศน์ท่ีคงความเป็นเอกลกัษณ์ ทรงคณุค่า

ทางประวัติศาสตร์ มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย สวยงาม และใช้ทุกพื้นที่อย่างสมประโยชน์ 

คุ้มค่า เพื่อความสุขของคนกรุงเทพฯ 

1 0 0 1 0 1



นอกเหนือจากการวางแผน ก�าหนดทิศทางการพัฒนาเมือง 
ในภาพรวมแล้ว ส�านักการวางผังและพัฒนาเมืองยังดูแล 
และ ให ้ความส�าคัญกับกิจกรรมที่ เ ก่ียวเ น่ืองและส ่ง เสริม 
การพัฒนาเมือง ควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู ้
ความสามารถและมีความเชี่ยวชาญในหน้าที่ เป็นทั้งคนเก่ง 
และคนดี เพื่อเป็นก�าลังส�าคัญในการขับเคล่ือนการพัฒนาเมือง
อย่างมีประสิทธิภาพสืบต่อไป

ผสานพลังเดินหน้า 

พัฒนาเมืองสู่อนาคต
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โครงการที่ 1 งานจ้างส�ารวจ 
และออกแบบเพื่อดูแลบ�ารุงรักษา

อนุสาวรีย์ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
จ�านวน 13 แห่ง

	 กรุงเทพมหานครมีอนุสาวรีย์ท่ีตั้งอยู่ในพื้นท่ีสาธารณะ
จ�านวน	13	 แห่ง	 โดยอยู่ในความดูแลของส�านักการวางผัง
และพัฒนาเมือง	 ซ่ึงแต่ละแห่งล้วนมีประวัติความเป็นมา 
และมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม	ส�านักการวางผัง
และพฒันาเมืองจงึเห็นสมควรท่ีจะด�าเนนิการส�ารวจข้อมูลต่าง	ๆ 	
ที่เกี่ยวข้องกับอนุสาวรีย์	ไม่ว่าจะเป็น	ข้อมูลด้านประวัติศาสตร์	
โบราณคด	ีประตมิากรรม	สถาปัตยกรรม	งานภมิูสถาปัตยกรรม	
และงานวิศวกรรม	 เพ่ือประกอบการจัดท�าแบบรายละเอียด 
แบบสามมิต	ิและฐานข้อมูลส�าหรบัดแูลและบ�ารงุรกัษาอนสุาวรย์ี
ทั้ง	13	แห่ง	ต่อไปในอนาคต	รวมทั้งศึกษาแนวทางการบริหาร
จัดการและการปรับปรุงภูมิทัศน์อนุสาวรีย์และบริเวณโดยรอบ 
ให้สง ่างามและทรงคุณค่าเคียงคู ่กรุงเทพมหานครสืบไป 
ซ่ึงในการด�าเนินงานดังกล่าวจะมีการประสานความร่วมมือ 
อย่างใกล้ชิดกับกรมศิลปากรทุกข้ันตอนเพื่อป้องกันมิให้เกิด
ความเสียหายต่อสิ่งปลูกสร้างที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์	

พระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเดจ็

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เขตดสิุต

อนุสาวรีย์สหชาติ 
(อนุสาวรีย์หมู)
เขตพระนคร

อุทกทาน
 (พระแม่ธรณบีีบมวยผม)

เขตพระนคร

วงเวียน 22 กรกฎาคม
เขตป้อมปราบศตัรพู่าย

อนุสาวรีย์ทหารอาสา
สงครามโลกครัง้ท่ี 1

เขตพระนคร

พระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเดจ็

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
เขตปทุมวนั

อนุสาวรีย์ชยัสมรภมิู
เขตราชเทวี

พระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเดจ็

พระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัว 
เขตพระนคร

พระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรมหา 

อานันทมหิดล พระอัฐมรามาธบิดินทร
เขตบางพลัด

พระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเดจ็

พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
เขตพระนคร

พระปฐมบรมราชานุสรณ์
พระบาทสมเดจ็

พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
เขตพระนคร

พระบรมราชานุสาวรีย์
สมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราช

เขตธนบุรี

อนุสาวรีย์ประชาธปิไตย
เขตพระนคร

13
อนุสาวรีย์
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เพ�่อผลลัพธ�ที่แม�นยำ ครบถ�วนและเสมือนจร�ง
ถึงระดับพ�้นผิว (Surface) และสี (Color)

การเก็บข�อมูลในเชิงสามมิติ 
(3D Data Collection)

ข�อมูลพอยท�คลาวด� 
(Point Cloud Data)
• การเก็บข�อมูลด�วยเคร�่องเลเซอร�สแกนติดรถยนต� 
 (Mobile Laser Scanning: MLS)
• การเก็บข�อมูลด�วยเคร�่องเลเซอร�สแกนภาคพ�้น 
 (Terrestrial Laser Scanning: TRS)

ข�อมูลพ�้นผิว (Mesh Data)
• การรังวัดภาพถ�าย (ภาคพ�้น) 
 (Ground Photogrammetry)
• การรังวัดภาพถ�าย (ภาคอากาศ) 
 (Aerial Photogrammetry)

การเก็บข�อมูลในเชิงสองมิติ 
(2D Data Collection)

การเก็บข�อมูลเชิงรูปภาพ 
(Photo Data Collection)
• ข�อมูลแผนที่ภาพถ�ายทางอากาศ 
 (True Ortho Photo Mapping)

การเก็บข�อมูลเชิงอักขระ 
(Character & Profile Data Collection)
• ข�อมูลสำรวจวัดระยะจากหน�างานจร�ง 
 (Measure Works)

การสำรวจเชิงลึก
• ด�านว�ศวกรรมโครงสร�าง ประติมากรรม 
 งานภูมิสถาป�ตยกรรม ว�ศวกรรมไฟฟ�า 
 ระบบสุขาภิบาล พ�ชพรรณในอนุสาวร�ย� 
 และด�านอื่น ๆ เพ�่อดำเนินการจัดทำ
 • แบบสภาพป�จจ�บัน / แบบเสนอแนะ
 • คู�มือและแนวทางการดูแลรักษาอนุสาวร�ย�

ผลผลิต (Product)

แบบ (Set of Drawing)
• แบบสภาพป�จจ�บัน
 (As-Built Drawing)

หุ�นจำลอง (Modelling)
• แบบจำลองสารสนเทศ
 สามมิติ (3D Model)
• หุ�นจำลองสามมิติ 
 (3D Printing)

เอกสาร (Document)
• รายงาน (Report)

การวางแผนและประสานงาน 
(Planning & Coordination)

เตร�ยมข�อมูล 
(Data Preparation)
• ศึกษาข�อมูลเบื้องต�น 
 (Fundamental Study)
• การสำรวจพ�้นที่ขั้นต�น 
 (Fundamental Surveying)

การวางแผนโครงการ 
(Project Planning)
• ระยะเวลาโครงการ 
 (Project Timeline)
• ขอบเขตงาน 
 (Scope of Works)

ดำเนินการขออนุญาต 
(Requesting Permission)
• การเข�าพ�้นที่ 
 (Enter the site area)
• การบินโดรน 
 (UAV/Drone)

ชนิดของไฟล�ข�อมูล : ขั้นตอนการวางแผน ชนิดของไฟล�ข�อมูล : ขั้นการสำรวจ ชนิดของไฟล�ข�อมูล : ขั้นการประมวล

การวางแผนและประสานงาน 
(Planning & Coordination)

การสำรวจ
(Surveying)

การประมวลผล
(Processing)

ES7 STL FBL OBJ

ด�าเนนิการส�ารวจและออกแบบโดยผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีข้ันสงูด้านงานสถาปัตยกรรมเพือ่การอนรุกัษ์	และผูเ้ช่ียวชาญสาขาท่ีเกีย่วข้อง	
จนเกดิเป็นผลลพัธ์ท้ังข้อมลู	เนือ้หา	และแบบแปลนท่ีสามารถน�าไปใช้อ้างอิง	และ	“เกบ็เป็นข้อมลูส�าคญั”	เพือ่การอ้างองิและการอนรุกัษ์อนสุาวรย์ี 
ท้ัง	13	 แห่ง	 ในอนาคต	 และด้วยต�าแหน่งท่ีตั้งของอนุสาวรีย์มีความเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน	 จึงก�าหนดข้ันตอนการท�างานอย่างเป็นระบบ 
และรัดกุม

ผลผลิตที่ได้จะถูกจัดเก็บ	 “เป็นข้อมูลส�าคัญ”	
เพ่ือใช้อ้างอิงส�าหรบังานศกึษาวจิยัด้านโบราณคด	ี
งานด้านผังเมือง	 และเพื่อดูแลรักษาและอนุรักษ์
อนุสาวรีย์ทั้ง	13	แห่ง	ในอนาคต

วิธีการส�ารวจและเก็บข้อมูลด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง ทั้งสองมิติ และสามมิติ
โครงการส�ารวจและออกแบบเพื่อดูแลบ�ารุงรักษาอนุสาวรีย์ในเขตกรุงเทพมหานคร	จ�านวน	13	แห่ง

การเก็บข้อมูลในเชิงสามมิต ิ(3D Data Collection )
ด้วยการผสมผสานเทคโนโลยีชัน้สงูส�าหรบัการส�ารวจ 

โบราณสถานยุคใหม่โดยเฉพาะ	 พร้อมเครื่องมือและ
ซอฟต์แวร์สร้างภาพเสมอืนจรงิท่ีครบถ้วนและแม่นย�าสงูสดุ

การเก็บข้อมูลในเชิงสองมิต ิ(2D Data Collection )
จัดท�าข้อมูลแผนท่ีภาพถ่ายทางอากาศ	 ผังบริเวณ

ของอนุสาวรีย์และส�ารวจวัดระยะเพื่อเก็บข้อมูลในเชิง	
Measurement	 เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและใช้ข้อมูล
ไปประกอบกับงานส�ารวจด้วยเครื่องมืออื่น	ๆ

UAV / Drone  (True - Orthophoto Mapping)
	 การส�ารวจและจัดท�าข้อมูลแผนท่ีภาพถ่ายทางอากาศท่ีมีความละเอียดสูง	
มาตราส่วน	1	:	500	ด้วยอากาศยานไร้คนขับ	ผลลัพธ์คือข้อมูลที่ละเอียด	แม่นย�า	
และครบถ้วน

Terrestrial (Laser Scanner (TLS))
	 การส�ารวจและเก็บข้อมูลด้วยเคร่ืองเลเซอร์สแกนเนอร์ท่ีมีคุณภาพอยู่ในระดับ 

ช้ันงานส�ารวจโดยเฉพาะข้อมูลท่ีได้จากการส�ารวจจะอยู่ในรูปแบบข้อมูลพอยท์คลาวด์

ซึ่งจะแสดงค่าพิกัดต�าแหน่งในรูปแบบสามมิติ

Mobile (Laser Scanner (MLS))
	 การส�ารวจและเกบ็ข้อมลูด้วยเครือ่งเลเซอร์สแกนเนอร์ตดิรถยนต์	เพือ่จดัเกบ็

ข้อมูลโดยรอบของพืน้ท่ีข้อมลูท่ีได้จากการส�ารวจจะอยู่ในรปูแบบข้อมูลพอยท์คลาวด์

และน�าไปประมวลผลร่วมกับข้อมูลจากการส�ารวจอื่น	ๆ

UAV / Drone (Aerial Photogrammetry)
	 การส�ารวจและเก็บข้อมูลด้วยเทคนิคการรังวัดภาพถ่ายท่ีระดับภาคอากาศ 
ด้วยอากาศยานไร้คนขับ	 ข้อมูลท่ีได้จากการส�ารวจจะน�าไปประมวลผลร่วมกับ 
การรงัวดัภาพถ่ายท่ีระดบัภาคพืน้เพือ่สร้างโมเดลสามมิตท่ีิมพีืน้ผวิและสเีสมอืนจรงิ	
ถูกต้อง	ครบถ้วนในทุกทิศทางของอนุสาวรีย์

Digital Camera (Ground Photogrammetry)
	 การส�ารวจและเก็บข้อมูลด้วยเทคนิคการรังวัดภาพถ่ายท่ีระดับภาคพื้น	 

ด้วยกล้องดจิทัิลความละเอียดสงู	ข้อมลูท่ีได้จากการส�ารวจจะน�าไปประมวลผลร่วมกบั 

การรงัวดัภาพถ่ายท่ีระดบัภาคอากาศ	เพือ่สร้างโมเดลสามมติท่ีิมีพืน้ผวิและสเีสมอืนจรงิ

Measuring Tools
	 การส�ารวจและเกบ็ข้อมูลด้วยการวดัระยะจากหน้างานจรงิเพือ่ตรวจความถกูต้อง 

และครบถ้วนของข้อมูล
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ตัวอย่างข้อมูลพอยท์คลาวด์ ซ่ึงแสดงค่าพิกัดต�าแหน่ง 
ในรูปแบบสามมิติจากการส�ารวจและจัดเก็บข ้อมูล 
ด้วยเคร่ืองเลเซอร์สแกนเนอร์ภาคพื้น (Terrestrial Laser 
Scanner: TLS)

ตัวอย่างโมเดลสามมิติท่ีมีพื้นผิวและสีเสมือนจริง จากการ
ส�ารวจและจัดเก็บข้อมูลด้วยเทคนิคการรังวัดภาพถ่าย 
(Photogrammetry)

การออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่่าง (Lighting Simulation)
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โครงการที่ 2 การให้บริการ 
ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน

ตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ 
ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556

	 การให้บริการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ท่ีดินเป็นอีกหนึ่ง 
ภารกิจท่ีส�าคัญของส�านักการวางผังและพัฒนาเมือง	 โดยใน 
ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	ท่ีผ่านมา	ได้มปีระชาชน	ผูป้ระกอบการ	 
หน่วยงานต่าง	ๆ 	ท่ีจะขออนญุาตก่อสร้างอาคารหรอืพฒันาท่ีดนิ 
ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครมาขอตรวจสอบการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
ตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ.	2556	เพือ่ใช้เป็นข้อมูลประกอบการตดัสนิใจในการพัฒนา 
หรือใช้เป็นเอกสารประกอบการย่ืนขออนุญาตประกอบกิจการ
ตามกฎหมายอ่ืนท่ีเกีย่วข้อง	รวมถงึการด�าเนนิการใด	ๆ 	ท่ีเกีย่วกบั 
ที่ดินรวมทั้งสิ้น	544	ราย

กิจการที่ขอตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินประจ�าปี พ.ศ. 2563 

จัดสรรที่ดิน

อาคารอยู่อาศัยรวม

อาคารส�านักงาน-พาณิชย์-อยู่อาศัยรวม-โรงแรม

อาคารพาณิชยกรรม;	อาคารส�านักงาน

ห้างสรรพสินค้า

โรงแรม

โรงพยาบาล

โรงเรียน

โรงงาน

คลังสินค้า

คลังน�้ามันเชื้อเพลิง

สถานีบริการน�้ามัน/ก๊าซ

สถานที่ใช้น�้ามัน/ก๊าซ

นันทนาการอื่นๆ

ที่โล่ง

สาธารณูปโภค	(ทะเลสาบ)

สอบถามข้อก�าหนด
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เขตที่มีการขอตรวจสอบกิจการการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อก่อสร้างอาคารอยู่อาศัยรวมมากที่สุด

เขตที่มีการขอตรวจสอบกิจการการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อการจัดสรรที่ดินมากที่สุด

เขตที่มีการขอตรวจสอบกิจการการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพือ่ก่อสร้างห้างสรรพสนิค้า/พาณชิยกรรมอ่ืน	ๆ	มากท่ีสดุ

กิจการท่ีขอตรวจสอบการใช้ประโยชน์ท่ีดินมีหลายประเภท 
เช่น	 อาคารอยู่อาศัยรวม	 การจัดสรรท่ีดิน	 โรงงาน	 สถานีบริการ
น�้ามันเชื้อเพลิง	โรงแรม	คลังสินค้า	เป็นต้น	ซึ่งกระจายอยู่ในพื้นที่
ต่าง	 ๆ	 ของกรุงเทพมหานคร	 โดยเฉพาะในบริเวณใจกลางเมือง 
และตามแนวระบบขนส่งมวลชนทางราง	 ซ่ึงเป็นศูนย์กลางด้าน
พาณิชยกรรมและแหล่งงานท่ีมีอาคารข้ึนอย่างหนาแน่น	 โดยมี
กิจการท่ีมีการขอตรวจสอบการใช้ประโยชน์ท่ีดินมากท่ีสุดในพ้ืนท่ี
ท้ังหมด	50	 เขต	 ได้แก่	 อาคารอยู่อาศัยรวม	 จ�านวน	123	 ราย 
(ร้อยละ	22.61)	รองลงมาได้แก่	การจัดสรรที่ดิน	จ�านวน	92	ราย	
(ร้อยละ	16.91)	ห้างสรรพสนิค้า/พาณชิยกรรมอ่ืนๆ	จ�านวน	62	ราย	
(ร้อยละ	11.40)	สถานีบริการน�้ามันเชื้อเพลิง/ก๊าซ	จ�านวน	60	ราย	
(ร้อยละ	11.03)	และโรงแรม	จ�านวน	34	ราย	(ร้อยละ	6.25)

โดยเขตท่ีมีการขอตรวจสอบกิจการ 
การใช้ประโยชน์ท่ีดินเพื่อก่อสร้างอาคาร 
อยู่อาศัยรวมมากที่สุด	ได้แก่	เขตพระโขนง 
จ�านวน	16	ราย	(ร้อยละ	13.01)	เขตบางกะปิ 
จ�านวน	13	ราย	(ร้อยละ	10.57)	เขตวัฒนา 
จ�านวน	10	ราย	(ร้อยละ	8.13)	เขตจตุจักร 
จ�านวน	9	ราย	(ร้อยละ	7.32)	 เขตประเวศ 
และเขตคลองเตย	 จ�านวน	7	 ราย	(ร้อยละ	
5.69)	เท่ากัน
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ตลาด
อาคารอยู่อาศัยรวม/อาคารที่พักอาศัย
จัดสรรที่ดิน
อาคารผสม
ห้างสรรพสินค้า, พาณิชยกรรมอื่น ๆ
พาณิชยกรรม
ส�านักงาน
โรงแรม
โรงงาน

โรงพยาบาล
โรงเรียน
วัด
สถานีบริการน�้ามันเชื้อเพลิง/ก๊าซ
สถานที่ใช้น�้ามันเชื้อเพลิง/ก๊าซ
คลังสินค้า
นันทนาการอื่น ๆ
ข้อก�าหนด
โรงฆ่าสัตว์

อาคารอยู่อาศัยรวม

เขต ท่ี มีการขอตรวจสอบกิจการ 
การใช้ประโยชน์ท่ีดินเพื่อการจัดสรรท่ีดิน 
มากท่ีสดุ	ได้แก่	เขตประเวศ	จ�านวน	13	ราย 
(ร้อยละ	14.13)	เขตบางเขน	จ�านวน	8	ราย	
(ร้อยละ	8.70)	 เขตบางแค	จ�านวน	7	ราย 
(ร้อยละ	7.61)	 เขตลาดกระบังและเขต 
คลองสามวา	จ�านวน	6	ราย	(ร้อยละ	6.52)	
เท่ากัน

 

เขต ท่ี มีการขอตรวจสอบกิจการ 
การ ใช ้ ป ร ะ โยชน ์ ท่ี ดิ น เ พ่ื อก ่ อสร ้ า ง 
ห ้ างสรรพสินค ้ า /พาณิชยกรรม อ่ืนๆ 
มากที่สุด ได้แก่	เขตประเวศ	จ�านวน	9	ราย 
(ร้อยละ	14.52)	เขตบางขุนเทียน	เขตมนีบุร	ี
เขตลาดกระบัง	เขตสายไหม	จ�านวน	5	ราย	
(ร้อยละ	8.06)	 เท่ากัน	 และเขตหนองจอก	
จ�านวน	4	ราย	(ร้อยละ	6.45)
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 การจัดสรรที่ดิน ห้างสรรพสินค้า/พาณิชยกรรมอื่นๆ

	 •	 เขตลาดกระบัง	24	ราย	(ร้อยละ	4.41)
โดยมีเขตบางกอกใหญ่	 เขตพระนคร	 และเขตสัมพันธวงศ  ์
ไม่มีการขอตรวจสอบการใช้ประโยชน์ท่ีดินตามกฎกระทรวงให้ใช้
บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร	พ.ศ.	2556
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สรุปพื้นที่รายเขตที่ขอตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

	 •	 เขตประเวศ	66	ราย	(ร้อยละ	12.13)	
	 •	 เขตวัฒนา	29	ราย	(ร้อยละ	5.33)	
	 •	 เขตคลองเตย	25	ราย	(ร้อยละ	4.60)	
	 •	 เขตจตุจักร	24	ราย	(ร้อยละ	4.41)	

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการขอตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินทั้งหมด 544 ราย 
โดยเขตที่มีการขอตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 
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โครงการที่ 3 งานจ้าง 
ท�าความสะอาดและซ่อมแซม 

หุ่นจ�าลองเมืองกรุงเทพมหานคร
	 หุ่นจ�าลองเมืองกรุงเทพมหานคร	ตั้งอยู่บริเวณ	ชั้น	3	ของ
ส�านักการวางผังและพัฒนาเมืองกรุงเทพมหานคร	 จัดท�าข้ึน 
เพื่อประโยชน์ด้านการศึกษา	ให้ความรู้	และเป็นข้อมูลประกอบ
การวางแผนก�าหนดทิศทางการขยายตวัของเมือง	แสดงลกัษณะ
ทางกายภาพท่ีส�าคัญของเมือง	 ได้แก่	 บริเวณท่ีมีความส�าคัญ
ทางประวัติศาสตร์	 ย่านพาณิชยกรรมท่ีส�าคัญ	 ย่านชุมชน 
ท่ีส�าคัญ	 อาคารท่ีมีความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรม	 รวมท้ัง 
บริเวณที่จะมีโครงการพัฒนาในอนาคต	
	 หุ่นจ�าลองเมืองกรุงเทพมหานคร	 เปิดให้บริการมาตั้งแต ่
กลางปี	 พ.ศ.	2552	 มีหน่วยงานราชการ	 หน่วยงานเอกชน	
สถานศึกษา	 และประชาชนท่ัวไปให้ความสนใจและเข้ามา 
ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง	โดยมีการปรับปรุงซ่อมแซมอยู่เสมอ
	 ในป ี งบประมาณ	 พ.ศ . 	 2558	 หุ ่นจ� าลองเ มือง
กรุงเทพมหานครได้รับการซ่อมแซม	 ปัดฝุ่น	 ท�าความสะอาด 
และได้มีการปรับปรุงพ้ืนท่ีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน ์
ท่ีดินให้สอดคล้องกับข้อมูลปัจจุบัน	 ต่อมาในปีงบประมาณ 
พ.ศ.	2563	 ได้มีการท�าความสะอาดและซ่อมแซมให้สวยงาม
และคงทนอีกครั้ง	 และเปิดให้บริการต้ังแต่เดือนกันยายน 
พ.ศ.	2563	เป็นต้นมา

การด�าเนินงาน
1. การท�าความสะอาดหุ่นจ�าลองเมืองกรุงเทพมหานคร

2. การซ่อมแซมหุ่นจ�าลองเมืองกรุงเทพมหานคร

3. ผลการด�าเนินงาน

หุ ่นจ�าลองเมืองกรุงเทพมหานครได ้รับการซ ่อมแซม 
และท�าความสะอาดจนกลับมาสวยงามดังเดิม
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โครงการที่ 4 โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรม 

ส�าหรับข้าราชการและลูกจ้าง
ของส�านักการวางผังและพัฒนาเมือง

	 โครงการเสริมสร ้างคุณธรรมและจริยธรรมส�าหรับ
ข้าราชการและลูกจ้างของส�านักการวางผังและพัฒนาเมือง 
มวัีตถปุระสงค์เพือ่ให้ข้าราชการและลกูจ้างของส�านกัการวางผงั
และพฒันาเมอืงมคีวามรูค้วามเข้าใจท่ีถกูต้องเกีย่วกบัการทุจรติ
คอร์รปัช่ัน	การกระท�าท่ีเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน	การรกัษาวนิยั
การท�าผิดวินัย	 แนวทางการลงโทษทางวินัย	 และประมวล
จริยธรรมท่ีเกี่ยวข้อง	 เพ่ือให้ข ้าราชการและลูกจ้างของ 
ส�านักการวางผังและพัฒนาเมืองปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับ 
วัตถุประสงค ์ของแผนปฏิบัติการป ้องกันการทุจริตของ
กรงุเทพมหานคร	(พ.ศ.	2561	-	2564)	เกดิการท�างานอย่างเป็น 
ระบบ	 มีประสิทธิภาพ	 สามารถป้องกันการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
และการกระท�าผิดวินัยที่อาจเกิดขึ้นภายในหน่วยงานได้	

รอรูป

	 โครงการเสริมสร ้างคุณธรรมและจริยธรรมส�าหรับ 
ข้าราชการและลูกจ้างของส�านักการวางผังและพัฒนาเมือง 
ได้จัดอบรมข้ึนเม่ือวันพุธท่ี	 15	 กรกฎาคม	 พ.ศ. 2563 
เวลา	08.30	-	12.00	น.	ณ	ห้องประชุม	ชั้น	4	ส�านักการวางผัง 
และพัฒนาเมือง	 เขตดินแดง	 มีข้าราชการและลูกจ้างของ 
ส�านักการวางผังและพัฒนาเมืองเข้ารับการอบรมท้ังสิ้น 
183	 คน	 โดยมีหัวข้อเรื่องการกระท�าทุจริตประพฤติมิชอบ 
การกระท�าท่ีเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน	และกฎหมายท่ีเกีย่วข้อง 
วิทยากรบรรยาย	 คือ	 นายศักดิ์ ชัย	 จันทร ์แสงวัฒนา	 
ผู้อ�านวยการส�านักการขัดกันแห่งผลประโยชน์	 ส�านักงาน 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

รอรูป
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ส�านักการวางผังและพัฒนาเมืองยังคงมุ่งม่ันเดินหน้า พัฒนาองค์กรไม่หยุดน่ิง เพ่ือให้ภารกิจ 
ในการวางแผนพัฒนาเมืองเป็น “เครื่องมือส�าคัญ” ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางสังคม ส่งเสริม
ความม่ันคงทางเศรษฐกิจ สืบสานวิถีชีวิตและวัฒนธรรม ควบคู่ ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม  
โดยมีจุดมุ่งหมาย คอื การสร้างกรงุเทพมหานครให้เป็นเมืองท่ีน่าอยู่อย่างย่ังยืน ประชาชนมีคณุภาพชวีติ 
ที่ดีและอยู่ในเมืองนี้ ได้อย่างมีความสุขตราบนานเท่านาน
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