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สารจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศไทย ซ่ึงเป็นศูนย์กลางความเจริญในทุกด้าน ดังนั้น 
จึงทำาให้ต้องเผชิญกับความท้าทายเช่นเดียวกับมหานครขนาดใหญ่ท่ัวโลก อาทิ การขยายตัว 
ของเมืองอย่างต่อเน่ือง จำานวนประชากรท่ีมีมาก ปัญหารถติด ปัญหาสิ่งแวดล้อม ความเสี่ยง 
ต่อภัยพิบัติ การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ รวมถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในบริบทโลก โดยเฉพาะ 
ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี และกระแสการพัฒนาท่ียั่งยืนท่ีเน้นการบริหารอย่างชาญฉลาด 
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และนำาคุณภาพชีวิตที่ดีมาสู่ประชาชน

ที่ผ่านมา กรุงเทพมหานครได้มุ่งมั่นพัฒนาเมืองให้พร้อมตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลาย 
ของประชาชนชาวกรุงเทพฯ และเป็นมหานครท่ีมีความพร้อม ความทันสมัย เท่าทันแนวโน้ม 
การเปลี่ยนแปลงของโลก ซ่ึงสำานักการวางผังและพัฒนาเมืองในฐานะหน่วยงานหลักของ
กรุงเทพมหานครมีบทบาทสำาคัญในการวางรากฐาน พร้อมท้ังกำาหนดทิศทางและอนาคต 
ของเมือง เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างสมดุลทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เป็นเมือง 
“น่าอยู่อย่างยั่งยืน” ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข และพร้อมต้อนรับผู้มาเยือน 
ได้อย่างสมภาคภูมิ

ในปี 2564 นี ้กรงุเทพฯ ต้องเผชญิกบัสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 
ซ่ึงสำานักการวางผังและพัฒนาเมืองได้นำาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเป็นเครื่องมือในการบริหาร 
จัดการและให้บริการประชาชน เพ่ือให้ประชาชนสามารถดำาเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขภายใต้วิถีใหม่ 
(New Normal) ผมขอขอบคุณคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรทุกท่าน ท่ีปฏิบัติหน้าท่ี 
ด้วยความเสียสละอย่างเต็มกำาลังความสามารถ โอกาสน้ีผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและ 
สิ่งศักด์ิสิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือ โปรดดลบันดาลให้ทุกท่านและครอบครัวประสบความสุข 
ความเจริญ มีสุขภาพกายท่ีสมบูรณ์แข็งแรง และมีสุขภาพใจท่ีเข้มแข็ง เพื่อร่วมสร้างประโยชน์ 
ให้กบัสงัคมและประเทศชาติ พรอ้มท้ังขบัเคลือ่นกรงุเทพฯ สูค่วามเป็นมหานครชัน้นำาในระดับภูมิภาค
และระดับโลกต่อไป 



Message from the Governor of Bangkok

Bangkok is the capital of Thailand which is the center of its prosperity. Therefore, the city has to face 
challenges similar to other megacities around the world – continued urbanization, high population growth, 
traffic congestion, environmental problems, disaster risk, and the advent of an aging society. These issues 
are compounded by global trend changes, especially those associated with technological developments, 
as well as the sustainable development paradigm that calls for smart and environmentally friendly urban 
management to create better quality of life. 

Bangkok Metropolitan Administration (BMA) has continued to develop Bangkok to meet the diversified 
needs of its residents and be a megacity with readiness and modernity to address changing global trends. 
The City Planning and Urban Development Department (CPUD) is the BMA’s core agency which plays 
an important role in laying the development “foundation” and defining the “direction” and the “future” 
of the city to achieve balanced development in terms of economic, societal, and environmental needs. 
This mission is to make Bangkok become a “sustainably liveable city” where people are content with 
good quality of life and the city can proudly welcome all visitors. 

In 2021 when Bangkok confronted the COVID-19 pandemic, the CPUD has applied technologies and 
innovations as tools for managing and delivering services for people to live safe and healthy lives in the 
context of the “new normal”. On this occasion, I would like to express my appreciation and encouragement 
to the BMA’s management, officials, and personnel for their continued devotion to their work. May 
the triple gems and all the powers that you worship grant you and your family happiness, prosperity, 
healthy body, and strong mind in order to collectively contribute to the benefits of society and the country, 
and, at the same time, steer Bangkok toward a leading metropolis in the region and the world alike.

(พลตำารวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง)
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

(Pol. Gen. Aswin Kwanmuang)
Governor of Bangkok



การขับเคลื่อนกรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน คนกรุงเทพฯ มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
มีความสุขและเป็น “มหานครระดับโลก” ท่ีพร้อมต้อนรับผู้มาเยือนได้อย่างเต็มภาคภูมิน้ัน
ต้องเริ่มต้นจากการวางผังและแผนพัฒนาเมืองที่มีประสิทธิภาพ ให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
อย่างเหมาะสม คุ้มค่า มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม 
เพือ่การเดนิทางทีส่ะดวก ปลอดภัย คลอ่งตัว มสีภาพแวดลอ้มเมืองทีดี่ มภูีมิทัศนท่ี์สวยงาม 
และมีระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการต่าง ๆ อย่างครบครัน 

หัวใจสำาคัญที่จะช่วยให้เกิดการวางผังและแผนพัฒนาเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจาก
จะต้องให้ความสำาคัญกับการจัดเก็บข้อมูลเมืองในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านภูมิศาสตร์ ประชากร 
การใช้ประโยชน์ที่ดิน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และสิ่งอำานวยความสะดวกต่าง ๆ 
เพื่อนำามาวิเคราะห์และจัดทำาแผนการพัฒนาให้พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
แล้ว การนำาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ เป็นอีกปัจจัยในการขับเคลื่อนกรุงเทพฯ 
สู่การเป็นเมืองอัจฉริยะที่มีการบริหารจัดการอย่างชาญฉลาด และบรรลุเป้าหมายปลายทาง
ของการพัฒนา นั่นคือ คุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขของประชาชน  

ในปี 2564 เป็นอีกปีที่สำานักการวางผังและพัฒนาเมืองได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความแข็งขัน 
สามารถผลักดันนโยบายและโครงการต่าง ๆ ให้สำาเร็จลุล่วงด้วยดี ต้องขอขอบคุณบุคลากร
ทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ และขอให้มุ่งมั่นตั้งใจพัฒนากรุงเทพฯ ให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง 
เพื่อประโยชน์สุขของคนกรุงเทพฯ รวมถึงสังคมและประเทศชาติในภาพรวมต่อไป  

  

สารจากปลัดกรุงเทพมหานคร



Driving Bangkok towards becoming a sustainably liveable city where people 
enjoy good quality of life, as well as being a “World-Class Mega City” that is ready 
to proudly welcome visitors, needs to start with effective city planning and 
development. It aims to bring about proper, cost effective, and well-organized 
land-use plans, convenient, safe, and flexible basic infrastructure for public 
transport with the provision of a favorable urban environment, attractive landscape, 
and complete public amenity and utility. 

The heart of effective city planning and urban development plans lies in various 
aspects of data collection, i.e. geography, population, land use, public amenity 
and utility, and public facilities, to be used in data analysis and development plans  
to ensure that future changes are observed. Moreover, technology and innovations 
are keys to driving Bangkok towards being a Smart City where smart administration 
shall guarantee that the people’s quality of life and well-being are achieved. 

The year 2021 witnessed the hard work and efforts of the City Planning and 
Urban Development Department in bringing policies and projects to fruition. 
I would like to extend my sincere thanks to all our staff and encourage all of you 
to continue with your determination to drive Bangkok forward for the ultimate 
happiness of the people, of our society, and the country.

Message from The Permanent Secretary 
for the Bangkok Metropolitan Administration 

(นายขจิต ชัชวานิชย์)
ปลัดกรุงเทพมหานคร

(Mr. Khachit Chatchawanit)
Permanent Secretary for

the Bangkok Metropolitan Administration 
(BMA)



สำานักการวางผังและพัฒนาเมืองมุ่งม่ันปฏิบัติภารกิจ ในฐานะหน่วยงานหลักของกรุงเทพมหานคร 
ท่ีมีหน้าท่ีในการวางผังและพัฒนาเมือง เพื่อขับเคลื่อนกรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองท่ีน่าอยู่น่าเยือน 
และวิสัยทัศน์ในการเป็นองค์กรต้นทางแห่งการบริหารและพัฒนากรุงเทพฯ สู่การเป็น “มหานคร
ระดับโลก” 

ในปี 2564 ท่ามกลางวิกฤติการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
สำานักการวางผังและพัฒนาเมืองให้ความสำาคัญกับการนำาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ 
เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการเพื่ออำานวยความสะดวกแก่ประชาชน มีการพัฒนาระบบ 
ภูมิสารสนเทศและแอปพลิเคชันสำาหรับตรวจสอบผังเมืองรวม การยื่นขอตรวจสอบการใช้ 
ประโยชน์ท่ีดินแบบออนไลน์ และการจัดทำาฐานข้อมูลเมืองเพ่ือประกอบการวางแผนพัฒนาเมือง 
ให้สอดคล้องกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ควบคู่ไปกับการปฏิบัติทุกภารกิจ 
อย่างต่อเน่ือง เช่น การผลักดันแนวคิดเมืองอัจฉริยะให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
การอนุรักษ์ผสานพัฒนาย่านท่ีมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์เพื่อส่งเสริมกรุงเทพฯ ให้เป็นเมือง 
ท่ีสง่างาม สมกับเป็นเมืองหลวงของไทยและเป็นมหานครเปี่ยมเสน่ห์สำาหรับผู้มาเยือน 

ในการปฏิบัติภารกิจ สำานักการวางผังและพัฒนาเมืองให้ความสำาคัญกับการมีส่วนร่วม 
ของทุกภาคส่วนควบคู่ไปกับการเดินหน้าพัฒนาองค์กร เน้นเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร 
ให้พร้อมอำานวยความสะดวกแก่ประชาชน ในโอกาสนี้ผมขอขอบคุณข้าราชการและบุคลากร 
ของสำานักการวางผังและพัฒนาเมืองทุกคนที่ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่นต้ังใจเสมอมา และ 
ขออวยพรให้ทุกท่านมีกำาลังกาย กำาลังใจสมบูรณ์ พร้อมเป็นกำาลังสำาคัญในการขับเคลื่อนภารกิจ
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งทางสังคม ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี 
แก่ประชาชนได้อย่างแท้จริง  

สารจากผู้อำานวยการสำานักการวางผังและพัฒนาเมือง



(นายสมชาย เดชากรณ์)
ผู้อำานวยการสำานักการวางผังและพัฒนาเมือง

(Mr. Somchai Dechakorn)
Director-General 

City Planning and Urban Development Department

The City Planning and Urban Development Department (CPUD) is committed to 
accomplishing our mission as the main agency responsible for Bangkok’s 
city planning and urban development, to creating a liveable and welcoming city, 
and to achieving BMA’s vision of making Bangkok a “World-Class Metropolis.”

In 2021, amidst the global crisis of COVID-19 pandemic, CPUD is making important 
efforts to apply technology and innovation as management tools for delivering our 
services. These include establishing Geo-informatics and an application providing 
public access to Bangkok Comprehensive Plan information, developing online portal 
for land use compliance check, and creating city database for urban development 
planning in line with future trends. At the same time, other missions are continuously 
executed such as driving the concept of Smart City to a tangible achievement, and 
conserving and developing historically significant districts to enhance the elegance 
of Bangkok, the worthy capital of Thailand.

In performing our mission, the CPUD recognizes the participation of all parties while 
driving the organization forward with the focus on staff’s capacity building in a bid to 
deliver excellent public services. I would like to take this opportunity to extend my 
thanks to all staff and employees for your effort and dedication. I wish you all sound 
physical health and mental stability, and hope that you will be prompt to carry out 
our missions in strengthening the society, promoting economic vitality, and improving 
the quality of life for all residents.

Message from the Director-General,
City Planning and Urban Development Department



วิสัยทัศน์

The City Planning and 
Urban Development 

Depar tment is  the 
leading government 

o r g a n i z a t i o n  i n 
administer ing and 

developing Bangkok 
into a wor ld-class 

metropolis.

สำ านั กการวา งผั ง แล ะ 
พัฒนาเมืองเป็นองค์กร
ตน้ทางแหง่การบรหิารและ
พัฒนากรุงเทพมหานคร 
สู่การเป็นมหานครระดับโลก

Vision 



To formulate Bangkok Comprehensive Plan, specific plans, 
planning and development plans at different levels as urban 
development guidelines for supporting and promoting public 
safety, public health, and public welfare.

To preserve, improve, regenerate, and develop Bangkok areas 
with historical value or significance, archeological sites, and 
community subcenters in order to maintain the value of arts 
and culture, architecture, history, and archeology along with 
enhancing potentials of architecture and landscape architecture. 

To study, research, prepare, and report data as well as to monitor 
and evaluate different levels of city planning enforcement, city 
planning measures and laws aiming at progressive knowledge 
for assessing the situation of the city that may have changed. 

To develop city planning measures, mechanisms, and 
innovations as tools for urban management that could respond 
to global trends and be able to compete with other world-class 
metropolis.

To promote public participation processes to generate different 
levels of planning and development plans that could preserve, 
improve, regenerate, and develop Bangkok to become a 
sustainable and liveable city.

To provide knowledge on urban planning and information 
technology through the City Exhibition Center and the City 
Information Technology Center.

วางและจัดทำาผังเมืองรวม ผังเมืองเฉพาะ แผนและผังพัฒนาพ้ืนท่ี
ระดับต่าง ๆ สำาหรับใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเมืองท่ีสนับสนุน
และส่งเสริมความปลอดภัยและสุขลักษณะของประชาชน รวมถึง
สวัสดิภาพของสังคม

อนุรักษ์ ปรับปรุง ฟื้นฟู และพัฒนาย่าน บริเวณที่มีคุณค่าหรือ 
มีความสำาคัญทางประวัติศาสตร์ โบราณสถาน และศูนย์ชุมชนย่อย 
เพื่อรักษาคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรม ศิลปกรรม สถาปัตยกรรม 
ประวติัศาสตร ์ โบราณคดี และเสรมิสรา้งศกัยภาพงานสถาปตัยกรรม 
และงานภูมิสถาปัตยกรรม

ศกึษา วจิยั จดัทำารายงานขอ้มูล ตดิตามและประเมนิผลการบงัคบัใช ้
ผังเมืองระดับต่าง ๆ การใช้มาตรการและกฎหมายทางผังเมือง 
เพื่อให้ได้องค์ความรู้สำาหรับการประเมินสถานการณ์ของเมือง 
ที่มีการเปลี่ยนแปลง

พัฒนามาตรการ กลไก และนวัตกรรมทางผังเมือง สำาหรับใช้เป็น 
เครื่องมือในการบริหารจัดการเมืองท่ีสามารถตอบสนองต่อกระแส 
การเปล่ียนแปลงของโลก (Global Trend) รวมถึงสามารถ 
แข่งขันกับมหานครอื่นในระดับโลกได้

ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผน 
และผังระดับต่าง ๆ การอนุรักษ์ ปรับปรุง ฟื้นฟู และพัฒนา
กรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

ให้บริการองค์ความรู้ด้านผังเมืองและข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผ่านศูนย์นิทรรศการเมือง และศูนย์เทคโนโลยีข้อมูลเมือง

พันธกิจ Missions
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บทนำา

รากฐานการพัฒนา 
เพ่ือกรุงเทพฯ น่าอยู่อย่างย่ังยืน

Introduction: 
Development Foundation for 
Sustainable & Liveable Bangkok
Bangkok has been the capital city of Thailand for over two hundred years. It has encountered 

a series of changes since the first embryonic stage. At the beginning of the city settlement, 

Bangkok adopted Krung Sri Ayutthaya’s urban pattern. Later on, during the reign of King Rama V, 

there were many crucial infrastructure developments, for examples: trams, trains, roads, bridges, 

electricity, water supply, post and telecommunication, etc. Therefore, these developments have 

placed the major urban development foundation that transformed Bangkok to modernization 

and elegance as the center of governance and culture of the country. From the reign of 

King Rama VI to King Rama VIII’s period, two world wars occurred. Since Thailand established 

constitutional monarchy in 1932, Bangkok has a greater role as a political center and it was also 

a time to have additional maintenance and preservation than creation of new foundations.

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยมายาวนานกว่าสองร้อยปี ผ่านการเปลี่ยนแปลงมาหลายยุค 

หลายสมัย แรกเร่ิมในยุคก่อร่างสร้างกรุงได้จำาลองรูปแบบเมืองมาจากกรุงศรีอยุธยา ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 

มกีารพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานทีส่ำาคญัของเมอืง เช่น รถราง รถไฟ ถนน สะพาน ไฟฟา้ ประปา ไปรษณีย ์และการสือ่สาร

โทรคมนาคม เปน็ตน้ ซึง่นับเปน็การวางรากฐานในการพฒันาเมอืงคร้ังสำาคญัทีเ่ปลีย่นโฉมกรุงเทพฯ สูค่วามทนัสมยั

สง่างาม เปน็ศูนย์กลางการปกครองและวฒันธรรมของประเทศ ในสมยัรัชกาลที ่6 - 8 ไดเ้กิดเหตกุารณ์สงครามโลก 

ถึงสองครั้ง ประกอบกับมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อ พ.ศ. 2475 กรุงเทพฯ เริ่มมีบทบาทเป็นศูนย์กลาง 

การเมืองมากขึ้น ทั้งยังเป็นห้วงเวลาที่มีการทำานุบำารุงบ้านเมืองมากกว่าการสร้างรากฐานใหม่ ๆ
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จนกระทั่งในสมัยรัชกาลที่ 9 กรุงเทพฯ มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด 

โดยเฉพาะภายหลังจากประเทศไทยมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

แห่งชาติที่ใช้เป็นกรอบในการกำาหนดทิศทางการพัฒนาประเทศนับตั้งแต่ 

พ.ศ. 2504 นโยบายการพัฒนาประเทศได้ปรับเปลี่ยนจากภาคเกษตรกรรม 

เข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมอย่างเด่นชัด และก้าวสู่ความเป็นนานาชาติมากข้ึน 

ในช่วงทศวรรษ 2520 - 2530 เป็นต้นมา กรุงเทพฯ ไม่เพียงเป็นศูนย์กลาง

การเมือง การปกครอง และวัฒนธรรม แต่ยังเป็นศูนย์กลางพาณิชยกรรม 

การเงิน การคมนาคมขนส่งและศูนย์กลางความเจรญิในทุก ๆ  ด้านของประเทศ 

กลายเป็นแหล่งจ้างงานที่ใหญ่ที่สุด เกิดการย้ายถิ่นเข้ามาอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ 

มากข้ึน ส่งผลให้เกิดความแออัด ปัญหาจราจรและปัญหาสิ่งแวดล้อม น้ำาเสีย 

ขยะ ควันพิษ ฯลฯ เพื่อมิให้ปัญหาต่าง ๆ ทวีความรุนแรงมากขึ้น จำาเป็นต้อง 

มีการกำาหนดนโยบายและวางแผน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนากรุงเทพฯ 

ไม่ให้ขยายตัวอย่างไร้ทิศทาง  

สำานักการวางผังและพัฒนาเมือง เป็นหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร 

ที่มีบทบาทในการจัดทำาผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นกรอบในการ 

พัฒนาเมืองให้เติบโตอย่างมีทิศทาง ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปีนับตั้งแต่ยังเป็น 

กองผังเมืองได้ทำาหน้าที่วางนโยบายและแผนการพัฒนาเมืองที่คำานึงถึง 

ความสมดุลของการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และ 

สิง่แวดลอ้ม เพือ่ขับเคลือ่นกรุงเทพฯ สูเ่ปา้หมายการเปน็ “เมอืงน่าอยูอ่ยา่งยัง่ยนื” 

สอดคล้องกับเจตนารมณ์เร่ิมต้นในการสร้างกรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองที่สวยงาม 

เป็นดั่งเมืองสวรรค์สำาหรับทุกคน รวมทั้งมีการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเมือง 

เพื่อนำามาปรับปรุงแผนการพัฒนาเมืองให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ สามารถ 

ยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์และบริบทของเมืองทั้งในปัจจุบัน 

และอนาคต
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In the reign of King Rama IX, Bangkok has grown by leaps and bounds, 

especially when Thailand took directions from the first National 

Economic and Social Development Plan as the nation development 

framework in 1961. The country’s development policy has shifted 

distinctively from the agricultural sector to the industrial sector 

targeting international markets. From 1977 to 1987, Bangkok was 

not only the pr ime center of pol i t ics , adminis t rat ion, and 

cultures; but it is also the national center for commerce, finance, 

transportation, and all prosperities. Gradually, Bangkok becomes 

the country’s largest source of employment. Resulting from increasing 

numbers of migrants from other regions, Bangkok must confront with 

high density populations, traffic congestion, and environmental 

issues such as sewage, solid waste, toxic fumes, etc. To prevent these 

problems from escalating further and urban sprawl, policies and 

planning have to establish a guideline for future development.

The City Planning and Urban Development Department (CPUD) is 

a government agency under Bangkok Metropolitan Administration. 

The CPUD has a major role in making provision of the Bangkok  

Comprehensive Plan as an urban development framework for 

directive urbanization. For over 30 years (once named the City 

Planning Division), the CPUD has been responsible for policy 

formulation and urban development planning taking into account 

the balance of development in all dimensions including economy, 

social aspect, and environment. Our goal is to make “Sustainable 

and Liveable City” in accordance with the initial intention when 

Bangkok was first built to be an ideal place for everyone as it is known, 

“Bangkok: City of Angels”. Other CPUD responsibilities include 

studying and analyzing data in order to improve urban development 

plans that are up-to-date, effective, flexible, and adaptable to the 

current and upcoming situations and its urban context. 

17



เดินหน้าวางและจัดทำาผังเมืองรวม 
กรุงเทพมหานคร ให้ครบถ้วน
ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง 
พ.ศ. 2562 

To continue urban planning 
and formulation of the Bangkok 
Comprehensive Plan (4th Revision) 
complying with the Town Planning 
Act B.E. 2562 (2019).

พฒันานวตักรรมและข้อมลูเมอืง 
เ พ่ื อ อำ า น ว ย ค ว า ม ส ะ ด ว ก ใ ห้ แ ก่
ประชาชน ในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 และเพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการ 
ว า งแผนพัฒนา เ มือ ง ไ ด้อย่ า งมี  
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงของเมืองในอนาคต

To develop innovations and 
urban information to facilitate 
the public during the COVID-19 
pandemic and use as a tool for 
effective urban development 
planning corresponding to future 
changing tendency of Bangkok. 
 

ผลการดำาเนินงานสำาคัญ
ในปีงบประมาณ 2564

Key Outcomes
in the Fiscal 
Year 2021

1 2
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ขับ เคลื่ อน เมือง อัจฉ ริยะ 
ให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองท่ีมีความ 
คล่องตัวในการเดินทางด้วยระบบ 
ขนส่งมวลชนท่ีมีประสิทธิภาพ 
เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม เป็นเมือง 
กระชับ อยู่สบาย ตอบสนอง 
ท้ังการทำางาน การอยู่อาศัยและ 
การใช้ชีวิตประจำาวัน 

To drive the smart city concept 
for Bangkok to become a 
compact city with efficient 
and environmentally friendly 
public transportation system, 
comfortable lifestyle, and 
responsive daily life. 

อนรุกัษผ์สานพฒันา เพ่ือคงคุณค่า
มรดกทางวฒันธรรม ใหก้รงุเทพฯ เป็น
เมืองที่มีทัศนียภาพที่สวยงาม และเป็น
มหานครเปี่ยมเสน่ห์สำาหรับผู้มาเยือน

To combine urban preservation 
and urban development  to 
maintain Thai cultural heritage 
value and to make Bangkok 
a beautiful scenery city and a  
charming metropolis for visitors.  

รวมพลังสร้างสรรค์เมืองแห่งอนาคต 
ด้วยการพัฒนางานด้านการวางผัง 
และพัฒนาเมืองท่ีเน้นการมีส่วนร่วม 
ของทุกภาคส่วนในสังคม ควบคู่ไปกับ 
การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในฐานะ
กำาลังหลักขององค์กร 

To unite creative power for future city 
with work development in terms of 
city planning and urban development 
that emphasizes inclusive public 
participation of all sectors and the 
capacity building of personnel as a 
corporate core strength.

3 4 5
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บ้านจะน่าอยู่ ต้องเป็นบ้านที่สะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย
มีการจัดสรรพื้นที่ใช้สอยอย่างเหมาะสม เมืองก็เหมือนบ้าน 
ยิ่งเป็นเมืองขนาดใหญ่ท่ีมีผู้คนอาศัยอยู่จำานวนมาก
ยิ่งต้องมีการวางผัง จัดโซนพื้นท่ีการใช้ประโยชน์ท่ีดินอย่างเหมาะสม
คุ้มค่า มีโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ พื้นที่โล่งว่าง พ้ืนท่ีสีเขียว และพ้ืนท่ีส่วนกลาง
สำาหรับทำากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันอย่างลงตัว 
สามารถตอบสนองวิถีชีวิตและความต้องการของประชาชน
ให้ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

Formulation 
of the Bangkok
Comprehensive Plan
A pleasant home must be clean, orderly, and well-functioning 

and so does a city, especially a megacity with a huge population; 

it must have well-planned and proper land-use zoning, 

and equipped with sufficient transport infrastructure and public utilities. 

Vacant areas, green spaces, and public areas should be 

well-organized for shared activities in response to people’s 

lifestyle and needs. As a result, the city is a place 

where everyone can live happily together.

1เดินหน้าวางและจัดทำา
ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร



“ผังเมือง” คือเคร่ืองมือสำาคัญในการพัฒนาเมืองให้เติบโต 

อย่างมีทิศทาง เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม ถูกสุขลักษณะ มีการ

พัฒนาพื้นที่ตามศักยภาพและนโยบายการพัฒนาเมือง โดยมีการพัฒนา 

โครงข่ายคมนาคมขนส่งเพือ่ส่งเสริมการเตบิโตของเมอืง มคีวามปลอดภยั

ในการอยู่อาศัยและการใช้ชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจและสภาพแวดล้อม 

ที่ดีให้กับเมืองหรือชุมชน ตลอดจนดำารงไว้ซึ่งคุณค่าทางประวัติศาสตร์ 

ศิลปวัฒนธรรม มีเอกลักษณ์ของเมือง มีความสมดุลระหว่างการพัฒนา

กับการอนุรักษ์ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

“City Planning” is an important tool for developing cities 

to grow with the rightful direction, orderliness, attractiveness, and healthiness. 

To develop any area considering its potentials and urban development 

policy, the city must expand transportation networks to support urban 

growth, endorse safety for living and ways of life, promote a good economy 

and environment for the city or community, maintain historical values, arts 

and culture, showcase urban identiry as well as strike a balance between 

development and conservation for the betterment of urban life.

ผังเมือง
รากฐานการพัฒนาเมืองน่าอยู่

A Town Plan: 
The Foundation 
of a Liveable City
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ผังนโยบายการใชประโยชนพ��นที่
เปนกรอบนโยบายและยุทธศาสตรในการพัฒนาประเทศ

ในดานการใชพ��นที่เพ��อใหหนวยงานของรัฐดำเนินงาน

Area Use Policy Plans:
Policy framework and strategy for national
development in terms of land utilization for

government agencies to function.

ผังนโยบายระดับประเทศ:
กรอบนโยบายการพัฒนาพ��นที่ประเทศ

National Policy Plan:
Policy framework for country development

ผังนโยบายระดับภาค:
แผนผังนโยบายการพัฒนาพ��นที่ภาค

Regional Policy Plans:
Policy plans for regional development.

ผังนโยบายระดับจังหวัด:
แผนผังยุทธศาสตรการพัฒนาพ��นที่จังหวัด

Provincial Policy Plans:
Strategic plans for provincial development.

ผังกำหนดการใชประโยชนที่ดิน
 เปนกรอบแนวทางและแผนดำเนินงานใชประโยชนที่ดิน

ในพ��นที่ใดพ��นที่หนึ่งเพ��อการพัฒนาและดำรงรักษาเมือง

Land Use Plans:
A framework of guidelines and

land utilization plans in any area for
urban development and preservation.

ผังเมืองรวม:
แผนผัง นโยบาย ขอกำหนด รวมถึงมาตรการตาง ๆ
เพ��อใชเปนแนวทางในการพัฒนาจังหวัด/เมือง/ชุมชน

Comprehensive Plan:
Plans, policies, requirements, and measures to

be used as a guideline for the development

of the province/city/community.

ผังเมืองเฉพาะ:
แผนผังและโครงการดำเนินการ เพ��อพัฒนา

หร�อดํารงรักษาบร�เวณเฉพาะแหง หร�อกิจการที่เกี่ยวของ
Specific Plan:

Development Plans and projects to develop or

maintain a specific area or related businesses. 

Formulation of Town Planning in Thailand
According to Section 8 of the Town Planning 
Act B.E. 2562 (2019), city planning has 2 categories 
classified into 5 types of plans. 

การวางและจัดทำาผังเมืองของประเทศไทย
การวางผังเมืองของประเทศไทย
ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562
มาตรา 8 แบ่งเป็น 2 กลุ่ม 5 ประเภท 
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การวางและจดัทำาผงัเมอืงรวมกรุงเทพมหานคร เปน็ภารกจิ

หลักของสำานักการวางผังและพัฒนาเมือง ซ่ึงปัจจุบัน 

อยู่ ระหว่างการจัดทำาผัง เมืองรวมกรุงเทพมหานคร 

(ปรับปรุงคร้ังที่ 4) โดยได้ดำาเนินการตั้งแต่ พ.ศ. 2560 

เน่ืองจากเมืองมีการเปลี่ยนแปลงในหลายด้าน โดยเฉพาะ

ด้านความหนาแน่นของประชากรในบางพื้นที่มากกว่า 

คา่มาตรฐานทีผ่งัเมอืงกำาหนด การพฒันาโครงข่ายรถไฟฟา้ 

เปน็แกนหลกัในการเดนิทางในเขตเมอืงและเช่ือมปริมณฑล 

การพัฒนาที่ดินแปลงใหญ่ของภาคเอกชนในหลายพื้นที่ 

ซึ่งล้วนส่งผลให้โครงสร้างเมืองเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 

ค่อนข้างมาก

Formulation of the Bangkok Comprehensive Plan is one of the CPUD core missions. 

At present, the 4th Revision of the Bangkok Comprehensive Plan has been proceeding 

since 2017. The main reason is that the city appearance has obviously changed in 

many aspects. It is because a high population density in some areas exceeds standard 

population numbers prescribed in the previous comprehensive plan. Secondly, our city 

is constructing more mass transit system routes for the people to commute in the city 

center and connect to other Bangkok vicinity areas easily. In addition, progressive land 

development projects in the private sector have impacts on the physical urban structure 

of Bangkok significantly.

คืนสมดุล 
ด้วยผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร 
(ปรับปรุงคร้ังท่ี 4)

Balancing the 
City with the 
Bangkok 
Comprehensive 
Plan (4th Revision)
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แนวคิดในการจัดทำาผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งท่ี 4)
Concept of the Bangkok Comprehensive Plan 
(4th Revision)

 รักษาเอกลักษณ์ เมืองท่ีดำารงรักษามรดกทางประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม  
 อันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ
 Preserving Thai Identity: A city that maintains the uniqueness  
 of our nation in terms of historical and cultural heritages.

 ยกระดับคุณภาพชีวิต เมืองท่ีมีการสงวนรักษาสภาพแวดล้อมและทรัพยากร 
 ธรรมชาติ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
 Enhancing Quality of Life: A city that the environment and 
 natural resources are preserved for a good quality of life of the people.

 เป็นศูนย์กลาง เมืองที่เป็นศูนย์กลางการบริหาร การปกครอง การคมนาคมติดต่อ 
 สื่อสาร เศรษฐกิจและวิทยาการที่ทันสมัย 
 Centric Administration: A city that is the government center 
 for management, administration, communication, economy, and 
 advanced technology. 

 มีความคล่องตัว เมืองที่มีความสะดวกและคล่องตัวในการเดินทางด้วยระบบขนส่ง 
 มวลชนที่มีประสิทธิภาพ
 Comfortable Mobility: A city that is convenient and flexible in  
 commuting by effective mass transit systems.

 เติบโตอย่างมรีะเบยีบ เมอืงท่ีมีการวางแผนการใช้ท่ีดนิรองรบัการเตบิโตในอนาคต 
 อย่างมีแบบแผน
 Systematic Urbanization: A city that land use planning supports  
 comprehensive urban growth in the future. 
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ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงคร้ังที่ 4) ได้ดำาเนินการ 

ในข้ันตอนการติดประกาศและประชุมรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชน 

ตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 (ดำาเนินการ

ระหว่างเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2562) อย่างไรก็ตาม หลังจาก 

พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที ่

25 พฤศจิกายน 2562 ส ่งผลให ้การวางและจัดทำาผังเมืองรวม

กรุงเทพมหานครต้องรอมติจากคณะกรรมการผังเมืองในการดำาเนินการ 

ข้ันตอนต่อไป ซึ่งในการประชุมคร้ังที่ 1/2564 เม่ือวันที่ 28 มกราคม 

2564 คณะกรรมการผังเมืองมีมติให ้ “ผังเมืองรวมที่ยังไม ่ผ ่าน 

ความเห็นชอบของคณะกรรมการผังเมืองชุดเดิมให้กรมโยธาธิการและ 

ผังเมืองพิจารณากำาหนดแนวทางและดำาเนินการให้เป ็นไปตามที่ 

พระราชบญัญตักิารผงัเมอืง พ.ศ. 2562 กำาหนดไว้” พร้อมทัง้ให้แจ้งองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดำาเนินการส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

กรมโยธาธิการและผงัเมอืงแจ้งแนวทางให้สำานักการวางผงัและพฒันาเมือง 

ทราบ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ส่งผลให้ต้องย้อนกลับไปดำาเนินการ

ให้ครบถ้วนตามที่พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 กำาหนด 

สาระสำาคัญในการจัดท�ำแผนผังเพิ่มเติม 2 แผนผัง คือ แผนผัง 

แสดงแหล่งทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม และแผนผังแสดงผังน�้ำ และ 

ต้องดำาเนินการปิดประกาศและประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 

อีกคร้ัง หลังจากน้ันจะเข้าสู่กระบวนการตามที่กำาหนดในพระราชบัญญัติ

การผังเมือง พ.ศ. 2562 ต่อไป และคาดว่าผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร

ฉบบัใหม่จะสามารถประกาศใช้บงัคบัเป็นกฎหมายได้ประมาณ พ.ศ.  2567

As it is specified in Section 19 of the Town Planning Act B.E. 2518 (1975), 

the 4th Revision of the Bangkok Comprehensive Plan has been carried out 

in the process of posting announcements and public hearing during 

March - May 2019. However, resulting from the Town Planning Act B.E. 

2562 (2019) has enforced on November 25th, 2019, the aforementioned 

comprehensive plan has to pause for the resolution of the Town Planning 

Committee before proceeding the next step. Then, based on the Town 

Planning Committee Meeting No. 1/2564 on January 28th, 2021, the 

committee resolved that “All comprehensive plans that have not been 

approved by the former Town Planning Committee must follow guidelines 

and procedures in which the Department of Public Works and Town and 

Country Planning has considered to proceed in accordance with the Town 

Planning Act B.E. 2562 (2019).” and informed local government organizations 

to continue their applicable duties. 

On May 7th, 2021, the Department of Public Works and Town and Country 

Planning has notified the Town Planning Committee resolution to the CPUD 

in order to complete the planning process of the Bangkok Comprehensive 

Plan as stipulated by the Town Planning Act B.E. 2562 (2019) in that the CPUD 

have to prepare two additional plans: 1) the Natural Resources and 

Environment Plan, and 2) the Water Plan. Therefore, the CPUD must post 

announcements and organize public hearing again. After that, the CPUD 

may follow procedures stated in the Town Planning Act B.E. 2562 (2019). 

Approximately, the enforcement of the Bangkok Comprehensive Plan 

(4th Revision) could enact in 2024. 

ความคืบหน้า
ในการวางและจัดทำาผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร (ปรบัปรุงครัง้ที ่4)

Progress of the Bangkok 
Comprehensive Plan 
(4th Revision)  
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สำรวจ ว�เคราะหขอมูลพ��นฐานที่เกี่ยวของ / ปรับรางผังเมืองรวม
ใหมีแผนผังครบถวน ตามมาตรา 22

Survey and analyze relevant data and resources. / Adjust and develop 
2 more plans of the draft comprehensive plan according to Section 22 
of Town Planning Act, B.E. 2562 (2019)
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ประชุมคณะกรรมการที่ปร�กษาผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานครให�ความเห็นเกี่ยวกับร�างผังฯ (มาตรา 24)

The Board of Bangkok Comprehensive 
Plan Advisory gives comments on 
the draft comprehensive plan (Section 24).

ป�ดประกาศ 15 วัน / ประชุมรับฟ�ง
ความคิดเห็นของประชาชน (มาตรา 9) 

Announce the 1st draft comprehensive 
plan to public for 15 days / 
public hearing (Section 9)

ประชุมคณะกรรมการท่ีปร�กษาผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานครหาร�อเก่ียวกับร�างผังฯ (มาตรา 9)

The Board of Bangkok Comprehensive 
Plan Advisory reviews the draft 
comprehensive plan (Section 9).

ปรับปรุงร�างผังเมืองรวม
หลังการประชุมประชาชน

Adjust the draft after 
public hearings.

ประชุมคณะกรรมการที่ปร�กษาผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานครให�ความเห็นเก่ียวกับร�างผังฯ (มาตรา 24)

The Board of Bangkok Comprehensive
Plan Advisory gives comments on the draft 
comprehensive plan (Section 24).

ประชุมคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ�่อประสาน
ยุทธศาสตร�และแผนงานในการวางและจัดทำผังเมือง (เดิม)

The Comprehensive Plan Subcommittee 
gives advice to coordinate with relevant
strategies and project plan (former plan).

ประชุมความเห็นกรมโยธาธิการและผังเมือง 
(มาตรา 27 วรรค 2)

The Department of Public Works and 
Town and Country Planning reviews 
the draft comprehensive plan
(Section 27, Clause 2).

ประชุมคณะกรรมการผังเมืองจังหวัด กรุงเทพมหานคร 
พ�จารณาเห็นชอบร�างผังฯ (มาตรา 27)

Bangkok’s Town Planning Committee 
reviews and approves the draft 
comprehensive plan (Section 27).

ป�ดประกาศ 90 วัน (มาตรา 29) /
ประชาชนผู�มีส�วนได�เสียยื่นคำร�อง (มาตรา 30)

Announce the 2nd draft comprehensive plan 
to public for 15 days (Section 29) / Landowners 
propose their petitions (Section 30)

รวบรวมคำร�องและ
จัดทำความเห็นเบื้องต�น

Collect landowners’ petitions 
and make conclusion of
preliminary opinions.

ประชุมคณะกรรมการที่ปร�กษาผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร พ�จารณาคำร�อง (มาตรา 24)

The Board of Bangkok Comprehensive 
Plan Advisory reviews and gives comments 
on the petitions (Section 24).

ประชุมคณะกรรมการผังเมืองจังหวัด
กรุงเทพมหานคร พ�จารณาคำร�อง (มาตรา 31)

Bangkok’s Town Planning Committee
reviews and makes the results of
the petitions (Section 31).

ประชุมความเห็นกรมโยธาธิการและผังเมือง
เกี่ยวกับคำร�อง (มาตรา 31 วรรค 3)

The Department of Public Works and Town 
and Country Planning reviews and approves
the petitions (Section 31, Clause 3).

ประชุมคณะกรรมการผังเมืองจังหวัด กรุงเทพมหานคร
และแจ�งผลพ�จารณาคำร�อง (มาตรา 31 วรรค 3)

Bangkok’s Town Planning Committee 
informs the results of the petition review
(Section 31, Clause 3).

จัดทำร�างข�อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
(มาตรา 32) เร�่องการใช�บังคับผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร

Formulate draft BMA Ordinance 
of Bangkok Comprehensive Plan
(Section 32).

คณะกรรมการพัฒนากฎหมายฯ 
พ�จารณาเห็นชอบร�างข�อบัญญัติฯ

Legal Formulation Committee 
considers the Draft BMA Ordinance.

สภากรุงเทพมหานครพ�จารณารับหลักการ

The Bangkok Metropolitan 
Council considers the principle 
of the BMA Ordinance

ผู�ว�าราชการกรุงเทพมหานคร
ลงนามในข�อบัญญัติฯ

The Bangkok Governor approves 
and signs in the BMA Ordinance.

ปลัดกรุงเทพมหานคร
ลงนามในแผนที่และแผนผังท�ายข�อบัญญัติฯ
The Permanet Secretary for BMA approves 
and signs in the regulative annex map 
and plans attached to the BMA Ordinance

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาบังคับใช�ข�อบัญญัติฯ 
(มาตรา 33 วรรค 2)

Announce in the Government Gazette for enforcement 
of the BMA Ordinance (Section 33, Clause 2).

ขั�นตอนและกระบวนการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั�งที่ 4) ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562

Steps and Processes for the Bangkok Comprehensive Plan (4th Revision) 
Formulation in accordance with the Town Planning Act, B.E. 2562 (2019)

สถานะปจจุบัน           Current status

คณะกรรมการว�สามัญฯ พ�จารณาร�างข�อบัญญัติฯ 
และเสนอสภากรุงเทพมหานคร 

The Extraordinary Board considers 
the Draft BMA Ordinance and presents to 
the Bangkok Metropolitan Council 

1511 13

18 2220

14
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การวางผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครในวันนี้
เป็นการวางรากฐานการพัฒนาเมืองแห่งอนาคต 
ที่มุ่งแก้ไขปัญหาหลักของเมืองไปพร้อมกับ
การสร้างสรรค์เมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน 
เพื่อนำาพาคุณภาพชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้นให้แก่ประชาชน 
เป็นเมืองที่ดี ทุกคนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข
บนพื้นฐานของการวางและจัดทำาผังเมืองที่คำานึงถึง
ประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำาคัญ

Formulation of the 
Bangkok Comprehensive Plan 

at the present time would lead to the foundation 

of urban development in the future. 

The main objectives are to solve critical 

problems and to create a sustainably liveable city 

at the same time; whereas all 

the people could have a good quality of life 

and enjoy their livings based on 

the comprehensive plan that takes 

into account the public common 

interest as an important matter. 
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สำานักการวางผังและพัฒนาเมืองตระหนักถึงความสำาคัญในการพัฒนา
มาตรการ กลไก และนวัตกรรม เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหาร 
จัดการเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองต่อกระแส
การเปลี่ยนแปลงของโลก (Global Trend) ได้อย่างเท่าทัน 
โดยเฉพาะในปี 2564 ท่ามกลางวิกฤติการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้มีการนำาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
มาช่วยอำานวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน ควบคู่ไปกับ
การสำารวจข้อมูล เพ่ือนำามาวิเคราะห์และวางแผนพัฒนาเมือง
ให้สอดคล้องกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

Innovative Bangkok: 
Urban Information 
for All 
The City Planning and Urban Development Department (CPUD) 

recognizes the importance of developing measures, 

mechanisms and innovations as effective urban management 

tools to promptly respond to global trends. Especially in 

the midst of the pandemic crisis of coronavirus disease 2019 

(COVID-19), our organization has brought technologies and 

innovations to facilitate public services along with the survey 

data to analyze and plan for urban development transformation 

in accordance with the changing trends in the future.   

นวัตกรรมและข้อมูลเมือง
เพ่ือคนกรุงเทพฯ2



ตรวจสอบผังเมืองรวมง่าย ๆ ได้ทุกที่ ทุกเวลา

At your Fingertips, 
Anywhere & Anytime

The current enacted Ministerial Regulation on the Bangkok Comprehensive 

Plan B.E. 2556 (2013) comprises the land use zoning plan, the transportation 

plan, the open space plan, and the public utility plan. All mentioned four 

plans are important to Bangkok residents because they contain land use 

regulations for different Bangkok areas and Bangkok ordinances which 

Bangkok Metropolitan Administration has enacted to apply to residents 

of Bangkok. Any land use categories operating in Bangkok areas have 

to verify land use regulations and conditions before undertaking its 

area development, obtain a building permit, and request for their 

business operations. 

กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 ซึ่งเป็นฉบับที่ 

ใช้ในปัจจุบันน้ัน ประกอบด้วย แผนผังข้อกำาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน แผนผัง

แสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง แผนผังแสดงที่โล่ง และแผนผังแสดงกิจการ

สาธารณูปโภค ซึ่งทั้งสี่แผนผังน้ีมีความสำาคัญเป็นอย่างยิ่งสำาหรับประชาชน 

ชาวกรุงเทพฯ เน่ืองจากได้มีข้อกำาหนดการใช้ประโยชน์ท่ีดินในพ้ืนท่ีต่าง ๆ  ของกรุงเทพฯ 

รวมถึงข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นกฎหมายที่กรุงเทพมหานครตราข้ึน 

ใช้บังคับแก่ผู้ที่อาศัยในเขตกรุงเทพฯ การทำากิจกรรมใดในพื้นที่กรุงเทพฯ จึงต้อง 

มกีารตรวจสอบข้อกำาหนดหรือเงือ่นไขทีม่ใีนแตล่ะบริเวณก่อนทีจ่ะดำาเนินการพฒันา

พื้นที่ การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร และการขอประกอบกิจการต่าง ๆ ในพื้นที่

การพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศบนระบบเครือข่ายเพื่อตรวจสอบ
กฎกระทรวงให้ใชบั้งคับผังเมอืงรวมกรงุเทพมหานคร พ.ศ. 2556 และขอ้บญัญตักิรงุเทพมหานคร

The Geo-Informatics System for
the Ministerial Regulation on the Bangkok 
Comprehensive Plan B.E. 2556 (2013) 
and Bangkok Ordinance Verification
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สแกนเพื่อดาวน์โหลด

1. แผนผังข้อกำาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน

2. แผนผังแสดงโครงการคมนาคมขนส่ง

3. แผนผังแสดงกิจการสาธารณูปโภค

4. แผนผังแสดงที่โล่ง

Scan QR Code to download:

1. The Land Use Zoning Plan

2. The Transportation Plan

3. The Public Utility Plan

4. The Open Space Plan

The Geo-Informatics System for
the Ministerial Regulation on the Bangkok 
Comprehensive Plan B.E. 2556 (2013) 
and Bangkok Ordinance Verification

สแกนเพื่อดาวน์โหลด

แผนที่ท้ายข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร

Scan QR Code to download:

Map annexed to the BMA Ordinance.
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ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(โควิด 19) ที่ เกิดข้ึนในหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย 

ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้เป็นโรคติดต่ออันตรายตาม 

พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และประชาชนในสังคมได้ 

ปรับการดำาเนินชีวิตวิถีใหม่ โดยเฉพาะการหันมาทำากิจกรรมต่าง ๆ 

ผ่านระบบออนไลน์มากขึ้น

สำานักการวางผังและพัฒนาเมืองจึงได้พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ 

บนระบบเครือข่ายเพ่ือตรวจสอบกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม

กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 และข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 

เพื่ออำานวยความสะดวกแก่ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และ 

ภาคเอกชนในกรุงเทพฯ ให้สามารถตรวจสอบข้อกำาหนดและเง่ือนไข 

ต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว โดยสามารถใช้บริการได้ที่เว็บไซต์ 

https://cityplangis.bangkok.go.th/BMA_CPUDD/CMPWeb 

หรือในรูปแบบแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการ Android และ 

iOS โดยดาวน์โหลดผ่าน Google Play และ iOS App Store:

“Check ผังเมือง กทม.”

Nowadays, the pandemic situation of COVID-19 occurs in many 
countries around the world, including Thailand. The Ministry 
of Public Health has declared COVID-19 is a dangerous 
communicable disease according to the Communicable 
Disease Act B.E. 2558 (2015). People in our society must adjust 
their lives into the New Normal, especially turning to do more 
online activities. 

In this case, the CPUD has developed the Geo-Informatics 
development on digital network platforms for the Ministerial 
Regulation on the Bangkok Comprehensive Plan B.E. 2556 (2013) 
and Bangkok Ordinance verification to facilitate the public, 
government agencies, and the private sector in Bangkok to be 
able to verify land use regulations and conditions quicker and 
more convenient. Our online service appears on the website 
https://cityplangis.bangkok.go.th/BMA_CPUDD/CMPWeb and 
the mobile application “Check ผังเมือง กทม.” downloading from 
the iOS App Store or Google Play. 
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การให้บริการในรูปแบบ แอปพลิเคชัน 

“Check ผังเมือง กทม.” 

บนระบบปฏิบัติการ Android และ iOS 

โดยสามารถดาวน์โหลดที่ APP store

หรือ Google Play. 

Online service on the mobile 

application “Check ผังเมือง กทม.” 

may download from the iOS

App Store or Google Play.

A
ndroid

A
pp Store

การให้บริการบนเว็บไซต์ 

https://cityplangis.bangkok. 

go.th/BMA_CPUDD/CMPWeb

Online service on the website 

https://cityplangis.bangkok.

go.th/BMA_CPUDD/CMPWeb
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สำาหรับผู ้ใช้งานทั่วไปสามารถเข้าระบบตรวจสอบผังเมืองรวม 

กรุงเทพมหานคร โดยค้นหาข้อมูลตำาแหน่งบนแผนที่หรือขอบเขต

ของพื้นที่ ด้วยการระบุคำาที่ต้องการค้นหา เช่น ชื่ออาคาร ชื่อถนน 

ช่ือสถานที่สำาคัญ ช่ือแขวง ช่ือเขต เป็นต้น หรือเลือกค้นหา 

ข้อมูลเฉพาะผ่าน 3 เมนูหลัก ได้แก่ เมนูค้นหาข้อมูลที่ดิน 

ค้นหาเลขที่บ้าน สอบถามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร รวมไปถึง 

การดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  

The general public may access the online Bangkok Comprehensive Plan 
verification system. When searching for information to any location on the map 
or a specific area boundary, you may type key words; for examples, a name of 
buildings, streets, landmarks, subdistricts, or districts, etc. Another option to search 
for a specific data is going through four main menus on the left toolbar:
1) search for land parcel information, 2) search for house number, 3) Inquiry for 
the Bangkok Comprehensive Plan, and 4) download user manual. 

เป็นการค้นหาข้อมูลทีด่นิทีมี่อยูใ่นระบบ โดยกำาหนดเงือ่นไข

ในการค้นหาข้อมูล เลขโฉนดที่ดิน, เขต, หน้าสำารวจ, 

เลขที่ดิน และเลขระวางที่ดิน ระบบจะทำาการค้นหาและ

แสดงผลเป็นโฉนดที่ดินที่ค้นพบบนแผนที่

This toolbar is for searching land parcel information 

that is available in the CPUD database. When 

identifying conditions to search such as the title deed 

number, district, subdistrict number, parcel number, 

and map sheet number, the system will search and 

display the title deed found on the map.

ค้นหาข้อมูลที่ดิน   Search for Land Parcel Information
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เป็นการค้นหาช่ืออาคารและเลขท่ีบ้านที่ต้องการ และกรอกข้อมูลเขตหรือแขวงเพื่อกรอง

ผลลัพธ์ ระบบจะทำาการค้นหาและแสดงผลเป็นตำาแหน่งของรายการนั้นบนแผนที่

When identifying either the building name, the house number, district, or 

subdistrict, the system will search and display the location of the item on the map.

มี 2 เมนูให ้ เลือกสอบถาม คือ เมนูสอบถามรายละเอียด 

ข้อกำาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎกระทรวงผังเมืองรวม 

กรุงเทพมหานคร ณ ตำาแหน่งที่สนใจ โดยผลการสอบถาม 

จะตรวจสอบข้อมลูผงัเมอืงรวมทัง้ 4 แผนผงั ได้แก่ แผนผงัข้อกำาหนด 

การใช้ประโยชน์ที่ดิน แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง 

แผนผังแสดงที่โล่ง แผนผังแสดงกิจการสาธารณูปโภค รวมถึงข้อมูล

การอยู่ในระยะ 500 เมตร จากสถานีรถไฟฟ้า พร้อมทั้งตรวจสอบ

อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน (FAR) และอัตราส่วนพื้นที่ว่าง

ต่อพื้นที่อาคารรวม (OSR) และอีกเมนูคือให้เลือกสอบถามข้อบัญญัติ

กรุงเทพมหานคร ทั้งน้ี เมื่อได้ข้อมูลที่ตรวจสอบแล้ว ผู้ใช้บริการ

สามารถพิมพ์ภาพแผนที่ออกมาใช้งานได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน

The toolbar will show 2 submenus responding to your inquiry.

1) Details of land use regulations under the Ministerial Regulation on the Bangkok 

Comprehensive Plan B.E. 2556 (2013) will elaborate information of four plans: the land 

use zoning plan, the transportation plan, the open space plan, and the public utility 

plan. It includes information of land plots within 500 meters proximity from the mass 

transit station, Floor Area Ratio (FAR), and Open Space Ratio (OSR).

2) Details of Bangkok Ordinance: After getting processed information, the map image 

could be printed out in vertical or horizontal formats. 

ค้นหาเลขที่บ้าน   Search for House Number 

สอบถามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร   Inquiry for the Bangkok Comprehensive Plan
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อาคารที่อยูอาศัยรวม 97 แหง
97 Common Housing Buildings2

1 พาณิชยกรรม 52 แหง

Commercial Building 52 sites 4

สถานที่ใชน้ำมันเช�้อเพลิง/
กาซ 23 แหง

23 LPG/NGV Stations 6

โรงงาน 10 แหง
10 Factories 7

โรงแรม 26 แหง
26 Hotels 5

จัดสรรที่ดิน 130 แหง
Land Subdivision 130 sites

ประเภทกิจการที่ใหบร�การตรวจสอบการใชประโยชนที่ดิน 7 อันดับแรก พ.ศ. 2564

Type of Business Most Acquired Veri�cation Service in 2021

สถานีบร�การ
น้ำมันเช�้อเพลิง 76 แหง
76 Petrol Stations3

ปริมาณการให้บริการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินย้อนหลัง 5 ปี
Provision of Land Use Verification Service in the Past 5 Years

ยื่นขอตรวจสอบการใช้ประโยชน์
ที่ดินออนไลน์ เพิ่มความปลอดภัย
จากโควิด 19

Online Enquiry for Checking Land Use 
Regulations to Prevent COVID–19 Pandemic

การพัฒนาระบบการยื่นขอตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ที่ดินออนไลน์ด้วย Google Forms

Developing Online Application Submission System with Google Forms
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Land use verification service is another important mission of 
the CPUD. Bangkok residents, entrepreneurs, and agencies may 
submit the applications to check land use regulations under 
the Ministerial Regulation on the Bangkok Comprehensive 

การให้บริการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน เป็นอีกภารกิจสำาคัญ 

ของสำานักการวางผังและพัฒนาเมือง ซึ่งประชาชน ผู้ประกอบการ และ

หน่วยงานต่าง ๆ ที่มีความประสงค์จะขออนุญาตก่อสร้างอาคารหรือ

พัฒนาที่ดินในพื้นที่กรุงเทพฯ สามารถยื่นเร่ืองเพื่อขอตรวจสอบการใช้

ประโยชน์ที่ดินตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2556 สำาหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการพัฒนา 

หรือใช้เป็นเอกสารประกอบการยื่นขออนุญาตประกอบกิจการตาม

กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการดำาเนินการใด ๆ เกี่ยวกับที่ดิน

Plan B.E. 2556 (2013) to get information for decision making 
before requesting building permit, applying for a license 
to operate a business under other relevant laws, or proceeding 
any property development in Bangkok areas. 

* ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 ให้บริการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน 468 ราย 

* Started from October 1st, 2020 to September 30th, 2021, the CPUD 
 assisted 468 land use verification cases. 
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อาคารที่อยูอาศัยรวม 97 แหง
97 Common Housing Buildings2

1 พาณิชยกรรม 52 แหง

Commercial Building 52 sites 4

สถานที่ใชน้ำมันเช�้อเพลิง/
กาซ 23 แหง

23 LPG/NGV Stations 6

โรงงาน 10 แหง
10 Factories 7

โรงแรม 26 แหง
26 Hotels 5

จัดสรรที่ดิน 130 แหง
Land Subdivision 130 sites

ประเภทกิจการที่ใหบร�การตรวจสอบการใชประโยชนที่ดิน 7 อันดับแรก พ.ศ. 2564

Type of Business Most Acquired Veri�cation Service in 2021

สถานีบร�การ
น้ำมันเช�้อเพลิง 76 แหง
76 Petrol Stations3
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ด้วยความตระหนักถึงความรุนแรงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ซึ่งสามารถแพร่กระจาย 

ในวงกว้างได้ง่ายและรวดเร็ว และจากนโยบายให้หน่วยงานภาครัฐมรีะบบการบริการประชาชนผ่านช่องทาง

อเิลก็ทรอนิกส์ (e-Service) ในปัจจบุนัและอนาคต สำานักการวางผงัและพฒันาเมอืงจึงได้กำาหนดนโยบาย 

และพฒันาระบบการยืน่ขอตรวจสอบการใช้ประโยชน์ทีด่นิออนไลน์ด้วย Google Forms สำาหรับประชาชน 

เพื่อเปิดช่องทางบริการประชาชนให้สามารถติดต่อราชการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่าย 

และลดระยะเวลาในการเดินทาง รวมทั้งเป็นมาตรการเพิ่มความปลอดภัยและลดความเสี่ยง 

ในการแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) จึงให้บริการผ่านช่องทางออนไลน ์

ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2564 เป็นต้นมา

In light of COVID-19 pandemic, for 

more convenience and safety of the 

public, the CPUD has introduced 

e-submiss ion for the land use 

verification service via Google Forms 

since September 15th, 2021.

40



การใหบร�การตรวจสอบ
การใชประโยชนที่ดิน

Land Use Verification Service
(From September 15th to October 31st, 2021)

การใหบร�การตรวจสอบการใชประโยชนที่ดิน (ระหวาง 15 กันยายน - 31 ตุลาคม 2564) 

2 กรณี
2 Service Provision

Options

ภาครัฐมีนโยบาย
เพ��มการใหบร�การประชาชน
ผานระบบอิเล็กทรอนิกส

สถานการณการแพรระบาด
ของโรคติดเช�้อไวรัสโคโรนา 2019

(โคว�ด  19)

ลดความเสี่ยงการเกิดโรคระบาด
ลดเวลาในการติดตอราชการ และ
อำนวยความสะดวกใหแกประชาชน

Government Policy
to Increase e-Services

for the Public
COVID-19 Pandemic

Pandemic Risk Reduction,
Time Efficiency, and

Increasing Convenience 

กรณีวอลคอิน
77 ราย

77 Walk-in cases 

กรณี
ออนไลน 16 ราย

16 Online
Submission

08:00 AM

SCAN ME
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•แผนที่ตั�ง / แผนที่สังเขป

•สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ… (ถามี) 

•สำเนาใบอนุญาตกอสรางอาคาร… (ถามี) 

•ตารางแสดงรายละเอียดพ��นที่อาคารรวม
 กรณีมีการคำนวณหาอัตราสวนพ��นที่อาคารรวม
 ตอพ��นที่ดินเพ��ม (FAR BONUS)

•Location Map / Rough Map

•Copy of Business License (If any)

•Copy of Building Construction Permit (If any)

•Detailed Floor Area in case the FAR Bonus
 is Applied

การยืนยันขอมูลของผูยื่นขอตรวจสอบ
การใชประโยชนที่ดินจำนวน 4 ขอ

Information Provided is True, 
Correct and Complete

สำเนาโฉนดที่ดิน
Copy of Title Deed

มีจำนวนสำเนาโฉนด มากกวา 1 โฉนด ใชหร�อไม
Have More than One Copy of Title Deed?

ไมใช, มีเพ�ยง 1 โฉนดเทานั�น
•เลขโฉนดที่ดิน
•สำเนาโฉนด

No
•Title Deed Number
•Copy of Title Deed

ใช, มีมากกวา 1 โฉนด

ผังตอโฉนด (สำหรับกรณีที่ดินหลายแปลง) 

•1 เลขโฉนดที่ดิน, สำเนาโฉนด 
•2 เลขโฉนดที่ดิน, สำเนาโฉนด …
 (สูงสุด 20 โฉนด)

Yes
Map of Adjoining Titles (If any)
•1 Title Deed Number, Copy of Title Deed
•2 Title Deed Number, Copy of Title Deed 
 (up to 20 Land Deeds)

ไมยอมรับ
Decline

ยอมรับ
Accept

ยื่นในนาม 
Submitted on

Behalf of…

กรรมสิทธิ์
ที่ดิน
Land

Ownership

ไมใชเจาของ
กรรมสิทธิ์

Non-owner 

เจาของ
กรรมสิทธิ์

Owner

ยื่นในนามบร�ษัท / หางหุนสวนจำกัด

•สำเนาหนังสือรับรองบร�ษัท

•สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 กรรมการบร�ษัท

Company Limited /
Partnership Limited

•Copy of Company Certificate

•Copy of ID Card of
 Company Director

• อีเมล

• หมายเลขโทรศัพท

 ที่สามารถติดตอได

• ที่อยูที่สามารถติดตอได

• หนังสือขอตรวจสอบ

 การใชประโยชนที่ดิน 

 (เร�ยน ผูอำนวยการ

 สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง)

• Email

• Contact Number

• Current Address

• Verification for Land 

 Utilization Letter

 (To Director-General, 

 The City Planning and 

 Urban Development 

 Department)

หนังสือยินยอมใหใชท่ีดิน / หนังสือสัญญาเชาท่ีดิน /
หนังสือมอบอำนาจ / หนังสือสัญญาจะซ�้อจะขาย
หร�อเอกสารอื่นที่สามารถรับรองวาเจาของที่ดิน
ไดมอบหมายใหดำเนินการยื่นคำขอ

Consent Letter for Land Use /
Hire of Property Contract /
Power of Attorney / Land Sale Contract
or Documents from Land Owner
Giving Power to File an Application

เสร�จสิ�น
Finished

กระบวนการยื่นขอตรวจสอบการใชประโยชนที่ดินออนไลน

Online Application for Land Use Verification 

นโยบาย
คุมครองขอมูล

สวนบุคคล
ของสำนักการวางผัง

และพัฒนาเมือง
กรุงเทพมหานคร
Privacy Policy

เสร�จสิ�น
Finished

ยื่นในนาม บุคคล

•สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

Person

•Copy of ID Card
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•แผนที่ตั�ง / แผนที่สังเขป

•สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ… (ถามี) 

•สำเนาใบอนุญาตกอสรางอาคาร… (ถามี) 

•ตารางแสดงรายละเอียดพ��นที่อาคารรวม
 กรณีมีการคำนวณหาอัตราสวนพ��นที่อาคารรวม
 ตอพ��นที่ดินเพ��ม (FAR BONUS)

•Location Map / Rough Map

•Copy of Business License (If any)

•Copy of Building Construction Permit (If any)

•Detailed Floor Area in case the FAR Bonus
 is Applied

การยืนยันขอมูลของผูยื่นขอตรวจสอบ
การใชประโยชนที่ดินจำนวน 4 ขอ

Information Provided is True, 
Correct and Complete

สำเนาโฉนดที่ดิน
Copy of Title Deed

มีจำนวนสำเนาโฉนด มากกวา 1 โฉนด ใชหร�อไม
Have More than One Copy of Title Deed?

ไมใช, มีเพ�ยง 1 โฉนดเทานั�น
•เลขโฉนดที่ดิน
•สำเนาโฉนด

No
•Title Deed Number
•Copy of Title Deed

ใช, มีมากกวา 1 โฉนด

ผังตอโฉนด (สำหรับกรณีที่ดินหลายแปลง) 

•1 เลขโฉนดที่ดิน, สำเนาโฉนด 
•2 เลขโฉนดที่ดิน, สำเนาโฉนด …
 (สูงสุด 20 โฉนด)

Yes
Map of Adjoining Titles (If any)
•1 Title Deed Number, Copy of Title Deed
•2 Title Deed Number, Copy of Title Deed 
 (up to 20 Land Deeds)

ไมยอมรับ
Decline

ยอมรับ
Accept

ยื่นในนาม 
Submitted on

Behalf of…

กรรมสิทธิ์
ที่ดิน
Land

Ownership

ไมใชเจาของ
กรรมสิทธิ์

Non-owner 

เจาของ
กรรมสิทธิ์

Owner

ยื่นในนามบร�ษัท / หางหุนสวนจำกัด

•สำเนาหนังสือรับรองบร�ษัท

•สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 กรรมการบร�ษัท

Company Limited /
Partnership Limited

•Copy of Company Certificate

•Copy of ID Card of
 Company Director

• อีเมล

• หมายเลขโทรศัพท

 ที่สามารถติดตอได

• ที่อยูที่สามารถติดตอได

• หนังสือขอตรวจสอบ

 การใชประโยชนที่ดิน 

 (เร�ยน ผูอำนวยการ

 สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง)

• Email

• Contact Number

• Current Address

• Verification for Land 

 Utilization Letter

 (To Director-General, 

 The City Planning and 

 Urban Development 

 Department)

หนังสือยินยอมใหใชท่ีดิน / หนังสือสัญญาเชาท่ีดิน /
หนังสือมอบอำนาจ / หนังสือสัญญาจะซ�้อจะขาย
หร�อเอกสารอื่นที่สามารถรับรองวาเจาของที่ดิน
ไดมอบหมายใหดำเนินการยื่นคำขอ

Consent Letter for Land Use /
Hire of Property Contract /
Power of Attorney / Land Sale Contract
or Documents from Land Owner
Giving Power to File an Application

เสร�จสิ�น
Finished

กระบวนการยื่นขอตรวจสอบการใชประโยชนที่ดินออนไลน

Online Application for Land Use Verification 

นโยบาย
คุมครองขอมูล

สวนบุคคล
ของสำนักการวางผัง

และพัฒนาเมือง
กรุงเทพมหานคร
Privacy Policy

เสร�จสิ�น
Finished

ยื่นในนาม บุคคล

•สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

Person

•Copy of ID Card
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ประชากรกรุงเทพฯ: หนาแน่น
หลากหลาย เข้าสู่สังคมผู้สูงวัย 

การพัฒนาใด ๆ ก็ตามต้องเร่ิมจาก “คน” เพราะเป้าหมายปลายทางของทุกการพัฒนาคือ 

ความอยูด่มีสีขุของผูค้นในสงัคม การวางผงัและพฒันาเมอืงกเ็ช่นเดยีวกนั “ข้อมลูด้านประชากร” 

นับเป็นข้อมลูพืน้ฐานสำาคญั เนือ่งจากประชากรเป็นผูป้ระกอบกจิกรรมและผูใ้ช้โครงสร้างพืน้ฐาน 

สาธารณูปโภค สาธารณูปการ รวมถึงสิ่งอำานวยความสะดวกต่าง ๆ สำานักการวางผังและ 

พฒันาเมอืงจงึได้เกบ็รวบรวมข้อมูลการเปลีย่นแปลงทางด้านประชากรในพืน้ทีก่รุงเทพฯ ต่อเน่ือง 

เป็นประจำาทุกปี เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนหรือกำาหนดนโยบายการพัฒนาเมือง การใช้

ประโยชน์ที่ดิน และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม

Any development must start from the people because the final goal of every 

development is well-being and happiness of people in society. The same is true 

for city planning and urban development. Demographic information is important 

because population is the operator of activities and users of infrastructure, utilities, 

facilities and amenities. Every year, the CPUD has collected demographic transition 

data in Bangkok area to make use as information in planning or formulating urban 

development policy, land utilization schemes and infrastructural improvement.

Demographic Transition in 2020

Bangkok Residents: Density, 
Diversity, Moving Towards 
Aging Society

ข้อมูลการเปล่ียนแปลงทางประชากร
ของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2563 
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ประชากรจำาแนกตามพื้นที่ในและนอกเขตเมือง (พื้นที่ในและนอกเขตเทศบาล)
Area in the Inner City and Urban Fringe by Population
(Municipal and Non-municipal Areas)

จำานวนประชากร
จากการสำารวจข้อมูลประชากร ณ สิ้นปี 2563 พบว่า กรุงเทพฯ 

มีประชากรตามทะเบียนราษฎร์ จำานวน 5,588,222 คน คิดเป็นร้อยละ 

8.44 ของประชากรทั้งประเทศ ลดลงจากปีก่อนหน้า 78,042 คน คิดเป็น

อัตราการเปลี่ยนแปลงลดลงร้อยละ 1.38 เป็นเพศชาย 2,625,938 คน 

และเพศหญิง 2,962,284 คน คิดเป็นอัตราส่วนระหว่างเพศ ร้อยละ 88.65 

หรือประชากรเพศชาย 89 คนต่อเพศหญิง 100 คน หากพิจารณา 

ในภาพรวมของกรุงเทพฯ และปริมณฑลซึ่งเป็นภาคมหานคร มีจำานวน

ประชากรรวมทั้งสิ้น 10,899,786 คน คิดเป็นร้อยละ 16.47 ของประชากร

ทั้งประเทศ

Number of Population
In 2020, there were 5,588,222 registered inhabitants in Bangkok, 

accounting for 8.44% of the total population, an increase of 1.38% 

or 78,042 persons compared to the previous year; gender-wise 

this population was divided into 2,625,938 men and 2,962,284 

women. The male to female ratio was 89 males to 100 females, 

or 88.65%. Overall, the population of Bangkok and its vicinity was 

10,899,786 persons or over 16.47% of the country’s total population. 

 กรุงเทพมหานคร / Bangkok 5,588,222 0

 จังหวัดสมุทรปราการ / Samut Prakan 657,072 694,407

 จังหวัดนนทบุรี / Nonthaburi 778,653 498,092

 จังหวัดปทุมธานี / Pathumthani 660,797 515,615

 จังหวัดนครปฐม / Nakhon Pathom 290,746 629,983

 จังหวัดสมุทรสาคร / Samut Sakhon  267,298 318,901

 กรุงเทพฯ และปรมิณฑล / Bangkok Metropolitan Region 8,242,788 2,656,998

ในเขตเทศบาล / Municipal Area นอกเขตเทศบาล / Non-municipal Area

จำานวนประชากร (หน่วย: คน) / Population (Unit: Person)

150,001 คนขึ้นไป 

100,001 - 150,000 คน

50,001 - 100,000 คน 

ไม่เกิน 50,000 คน

1 เขตพระนคร

2 เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

3 เขตสัมพันธวงศ์

4 เขตปทุมวัน

5 เขตบางรัก

6 เขตสาทร

7 เขตคลองสาน

8 เขตบางพลัด

1 Phra Nakhon

2 Pom Prap Sattru Phai

3 Samphanthawong

4 Pathum Wan

5 Bang Rak

6 Sathorn

7 Khlong San 

8 Bang Phlat 

More than 150,001 Persons 

100,001 - 150,000 persons

50,001 - 100,000 persons

Less than 50,000 persons
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ความหนาแน่นของประชากร 
กรุงเทพฯ มีความหนาแน่นของประชากร 3,562 คนต่อตารางกิโลเมตร 

ซึง่กระจกุตวัอยูใ่นพืน้ทีย่่านศนูย์กลางเมือง โดยเฉพาะเขตป้อมปราบศตัรูพ่าย 

มีความหนาแน่นประชากรสูงถึง 21,504 คนต่อตารางกิโลเมตร ส่วนพื้นที ่

ที่ยังคงมีประชากรเบาบางคือย่านชานเมืองฝั่งตะวันออก โดยเฉพาะเขต

หนองจอกมีความหนาแน่นของประชากรเพียง 753 คนต่อตารางกิโลเมตร 

หากพิจารณาในภาพรวมของภาคมหานคร กรุงเทพฯ และปริมณฑลมีความ

หนาแน่นประชากร 1, 404 คนต่อตารางกิโลเมตร

Population Density
Bangkok has an average population 

density of about 3,562 persons per square 

kilometer, concentrated in the central 

business districts. Pom Prap Sattru Phai 

especially has the highest population 

density in Bangkok with more than 21,504 

inhabitants per square kilometer, while 

the eastern rural area, Nong Chok District 

in particular, has only density of 753 

people per square kilometer. In general,

the Bangkok Metropolitan Region has a 

population density of 1,404 persons per 

square kilometer.   

ความหนาแน่นประชากรกรุงเทพฯ และปริมณฑล พ.ศ. 2563

Population Density, Bangkok Metropolitan 
Region (2020)

6,001 คนขึ้นไป/ตร.กม.

4,001 - 6,000 คน/ตร.กม.

2,001 - 4,000 คน/ตร.กม.

ไม่เกิน 2,000 คน/ตร.กม.

1 เขตพระนคร

2 เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

3 เขตสัมพันธวงศ์

4 เขตปทุมวัน

5 เขตบางรัก

6 เขตสาทร

7 เขตคลองสาน

8 เขตบางพลัด

1 Phra Nakhon

2 Pom Prap Sattru Phai

3 Samphanthawong

4 Pathum Wan

5 Bang Rak

6 Sathorn

7 Khlong San 

8 Bang Phlat 

More than 6,001 persons/Km2

4,001 - 6,000 persons/Km2

2,001 - 4,000 persons/Km2

Less than 2,000 persons/Km2
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ประชากรนอกทะเบียน
นอกจากประชากรตามทะเบียนราษฎร์แล้ว กรุงเทพฯ ยังมีประชากรแฝง 

คนต่างด้าว และนักท่องเที่ยว ซึ่งถือเป็น “ประชากรนอกทะเบียน” ที่เข้ามา

ใช้พื้นที่และบริการสาธารณะในกรุงเทพฯ โดยในปี 2563 กรุงเทพฯ มีจำานวน

ประชากรนอกทะเบียน ดังนี้

 ประชากรแฝง ข้อมูลของสำานักงานสถิติแห่งชาติ มีจำานวน 

2.9 ล้านคน เป็นประชากรแฝงกลางคืนหรือประชากรที่เข้ามาอยู่อาศัย 

โดยไม่ได้ย้ายทะเบียนบ้าน จำานวน 2.35 ล้านคน เป็นประชากรแฝงกลางวัน

ที่เข้ามาเรียนหรือเข้ามาทำางาน จำานวน 5.5 แสนคน

 คนต่างด้าว ส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าว ซึ่งจากข้อมูลของ 

สำานักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจดัหางาน มคีนต่างด้าวทีไ่ด้รับอนุญาต

ให้ทำางานในกรุงเทพฯ จำานวน 5.8 แสนคน

 นักท่องเที่ยว จากข้อมูลของกองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา 

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีจำานวน 29.2 ล้านคน เป็นนักท่องเที่ยว

ที่พักค้างคืน จำานวน 14.2 ล้านคน และไม่พักค้างคืน จำานวน 15 ล้านคน 

โดยมีอัตราการเติบโตติดลบเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  

(โควิด 19)

 

Non-registered Population
In addition to registered population, Bangkok has a large group of  

non-registered population who shares the same living space and 

uses the same public amenities. In 2020, Bangkok had non-registered 

populations as fellows: 

 Hidden Population: According to the Thai National 

Statistical Office, this group constituted of 2.9 million people and 

was defined as urban nighttime population, and commuter-adjusted, 

also called urban daytime population, or 2.35 million and 550,000 

persons respectively.

 Non-Thai: According to the Foreign Workers Administration 

Office, Department of Employment, there were approximately 580,000 

foreign workers.

 Tourists: According to the Economics Tourism and Sports Division 

under the Ministry of Tourism and Sports, there were approximately 29.2 

million tourists. Out of this figure, 14.2 million were overnight visitors while 

the rest were same-day visitors. This was a considerable decline from the 

previous year due to the COVID-19 pandemic situation.
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Demographic 
Structure    

Owing to the declining birth rate, 

improved health and rising life 

expectancies , Bangkok has 

witnessed a rapid increase in 

the number of senior citizens. 

Since 2005, Bangkok has been 

considered an aged society, 

meaning 10% of the population is 

aged 50 and over. It is projected 

that, in the coming decade, 

Bangkok will become a super-aged 

society.

โครงสร้างประชากร
ประชากรกรุงเทพฯ ช่วงอายุ 50 ปีข้ึนไปมีแนวโน้ม 

เพิม่สงูข้ึน จากปรากฏการณ์ทีอ่ตัราการเกิดของประชากร

ไทยลดลง ขณะที่ผู ้คนมีอายุยืนยาวมากข้ึนเน่ืองจาก

บริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพ โดยนับตั้งแต่ 

พ.ศ. 2548 กรุงเทพฯ ได้ก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมสูงอายุ 

ซึ่งคาดว่าจะก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ (Aged 

Society) ใน พ.ศ. 2564 และสังคมสูงอายุระดับสูงสุด 

(Super-aged Society) ในอีก 10 ปีข้างหน้า
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2553

2563

2010

2020

ปิรามิดประชากรกรุงเทพฯ
Population Pyramid or Age Profile of the Population of Bangkok
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เตรียมพร้อมรับสังคมผู้สูงวัย

Ready for an 
Aging Society

The demographic shift toward aging societies has significant 

implications for the well-being of the elderly. A transition in 

household structure has also produced changes in the living 

arrangements of multiple generations in the same family as 

well as housing options. With a declining birth rate and a higher 

inclination of people to remain single or childless, the number 

of empty-nest elderly is on the increase. The CPUD has conducted 

a study concerning housing for Bangkok’s senior citizens to 

learn more about their living arrangements, factors for proper 

housing conditions, housing options and care homes. 

เน่ืองจากกรุงเทพฯ กำาลังอยู ่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านเข้าสู ่สังคมสูงอาย ุ

อย่างสมบูรณ์ และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างครัวเรือนทำาให้เกิดรูปแบบ 

การอยู่อาศัยที่หลากหลาย ประชากรมีบุตรน้อยลงหรืออยู่เป็นโสดมากขึ้น 

รวมถึงปรากฏการณ์การย้ายถิ่นออกของบุตรในครัวเรือน ส่งผลให้ผู้สูงอายุ 

มีแนวโน้มอยู่อาศัยตามลำาพังคนเดียว สำานักการวางผังและพัฒนาเมืองจึงได้

ดำาเนินการศึกษาเร่ืองที่อยู ่อาศัยสำาหรับผู้สูงอายุในกรุงเทพฯ และเสนอ

แนวทางการมีที่อยู่อาศัยและการดูแลผู้สูงอายุอย่างเหมาะสมต่อไป

การศึกษาเรือ่งทีอ่ยูอ่าศัย
สำาหรบัผูส้งูอายใุนกรงุเทพฯ 

Proper Housing for the Elderly
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เตรียมพร้อมรับสังคมผู้สูงวัย

Ready for an 
Aging Society

ที่อยู่อาศัยสำาหรับผู้สูงอายุ

ในพื้นที่กรุงเทพฯ ในปัจจุบัน

According to the study, the options
can be disaggregated as follows:

สถานดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 
มีจำานวน 169 แห่ง (จากข้อมูล
นิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจ 
การค้า กระทรวงพาณิชย์)

A total of 169 Long-term 
Care Homes (Jur ist ic  
Person Data, Department  
of Business Development, 
Ministry of Commerce)

สถานสงเคราะหผ์ูส้งูอายดุำาเนนิการ 
โดยกรุงเทพมหานคร กรมกิจการ 
ผูสู้งอายแุละเอกชน  มจีำานวน 4 แห่ง

A total of 4 Nursing Homes 
under the supervision of 
the Bangkok Metropolitan 
Administration, the Ministry 
of Social Development and 
Human Security’s Department 
of Older Person, and private 
institutions

1 2 3

Housing Options for 

Senescent Residents

รูปแบบที่อยู่อาศัยสำาหรับผู้สูงอายุในกรุงเทพฯ 
ตามการศึกษานี้แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ

ที่อยู่อาศัยเพื่อผู้สูงอายุ มีจำานวน 
9 แห่ง (จากข้อมูลการขออนุญาต
ประกอบกิจการดูแลผู้สูงอายุของ 
กรมสนับสนุนบริการสุ ขภาพ 
กระทรวงสาธารณสุข)

A total of 9 Elderly Housing 
Establishments (Data from 
Health  Establishment  License 
for Pract i t ioner (Senior 
Home), Department of Health 
Service Support, Ministry of 
Public Health)
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1 2 3 4 5
การศึกษาปัจจัยต่าง ๆ  ทัง้ด้านประชากร 

ที่อยู ่อาศัย เศรษฐกิจ สุขภาพ และ 

สังคมของผู ้สูงอายุในพื้นที่กรุงเทพฯ 

เน ้นกลุ ่มผู ้สู งอายุที่อาศัยอยู ่ลำ าพัง 

คนเดียว ซ่ึง เป ็นกลุ ่มที่มี โอกาสที่จะ 

ต้องการรับความช่วยเหลือและการดูแล 

ทางสังคมในอนาคต

Factors Leading 
to Proper Housing
Arrangements for 
the Elderly
Studies covering demography, 
housing, economic, health 
and social conditions for 
Bangkok’s senior residents, 
focusing on those who live 
alone and who will require 
special health systems and 
social services shortly. 

ปัจจัยที่นำาไปสู่การมี 
ที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม
สำาหรับผู้สูงอายุ

ปัจจัยด้านประชากร ปัจจัยด้านที่อยู่อาศัย
ครัวเรือนผู้สูงอายุอาศัยอยู่ใน 

บ้านเดี่ยวลดลง และมีแนวโน้มอาศัย

อยู่ในทาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝด ห้องชุด 

อพาร์ทเม้นท์ และคอนโดมิเนียมเพิ่มขึ้น  

ซึ่งที่อยู่อาศัยที่อยู่ภายใต้การดูแลของ

นิติบุคคลที่เน้นความเป็นส่วนตัวมีส่วน 

ทำาให้การเข้าถึงบริการหรือการรับบริการ

จากภาครัฐ รวมถึงบริการเคลื่อนที่ได้ยาก

Housing Factor
Elderly households tend to 

live less in detached houses, 

and more in townhouses, 

apartments or condominium units. 

Thus safety and privacy, mobility 

and accessibility to public 

services are diminished.

ผู้สูงอายุจำาเป็นต้องมีผู้ดูแล 

แม้จะอาศัยอยู่ลำาพังคนเดียวหรือไม่ก็ตาม

เพราะเมื่อสุขภาพเริ่มเสื่อมถอย

จะไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้

และจะนำาไปสู่ทางเลือกในการเปลี่ยนรูปแบบ

การอยู่อาศัยไปอาศัยอยู่ร่วมกับผู้อื่น

Demographic Factor 
Elderly persons needing

caregivers – either living alone 

or with family members. 

As their health deteriorates, 

old age homes become 

a necessary option. 
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1 2 3 4 5
ปัจจัยด้านสังคมปัจจัยด้านสุขภาพ

ผู้สูงอายุที่อยู่ลำาพังคนเดียวส่วนใหญ่

สามารถทำากิจวัตรประจำาวันได้ด้วยตัวเอง 

มีเพียงร้อยละ 0.7 ที่ไม่สามารถ

ทำากิจวัตรประจำาวันขั้นพื้นฐานได้เลย 

และจากการศึกษาพบว่าแม้ผู้สูงอายุ

จะอยู่ลำาพังคนเดียว แต่ก็ยังมีผู้ดูแล 

ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นลูกหลาน ญาติพี่น้อง

ที่ยังคงไปมาหาสู่เยี่ยมเยียนกัน

Health Factor
Single senior citizens usually 

can perform essential daily 

tasks. Only 0.7% are bed-ridden.

However, they are often 

visited by relatives who 

serve as caregivers. 

ถึงแม้ว่ากิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ

จะยังคงมีอยู่ตลอดเวลา แต่มีผู้สูงอายุ

เพียง 1 ใน 3 เท่านั้นที่เข้าร่วมชมรม

ผู้สูงอายุ

Social Factor 
Engagement in senior citizens’ 

clubs or activity groups for 

active oldsters is provided 

regularly, but only one 

out of three participate.   

ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ 
จากการศึกษาพบว่าผู้สูงอายุ

กลุ่มนี้มีฐานะทางเศรษฐกิจไม่ดีนัก

Economic Factor
The elderly are likely to be 

financially challenged. 
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1
ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุรู้สึกมีศักดิ์ศรีในตนเองและสามารถพึ่งพา
ตนเองได้นานที่สุด
ส่งเสริมและขยายโอกาสในการทำางาน ให้ผู้สูงอายุมีรายได้ที่มั่นคงและทดแทนกำาลัง

แรงงานที่ลดน้อยลง

Support the Elderly to Pursue an Independable and 
Sustainable Life with Dignity

Encourage the hiring of active and productive senior citizens for 

appropriate work to ensure their financial security; older persons still 

have the potential to contribute to the labor market.

2
จัดให้มีบริการที่เข้าถึงผู้สูงอายุในที่อยู่อาศัยได้
มีบริการเคลื่อนที่สำาหรับผู้สูงอายุ เช่น บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมถึง

อาสาสมัครสาธารณสุข ให้สามารถดูแลผู้สูงอายุได้อย่างทั่วถึงในทุกรูปแบบที่อยู่อาศัย

Provision of Mobile Units for Geriatric Care Services
Mobile units comprising medical and public health volunteers are ready to 

deliver the services to various housing conditions/types.

3
ปฏิบัติงานเชิงรุกเพื่อดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่อยู่อาศัยภายใต้ 
การดูแลของนิติบุคคล 
สร้างความตระหนักในการให้บริการดูแลผู้สูงอายุแก่นิติบุคคล หรือคณะกรรมการ

หมู่บ้านและสมาชิก พร้อมเปิดโอกาสให้คนในชุมชนเป็นอาสาสมัคร เพื่อช่วยให้ 

ผู้สูงอายุได้รับการดูแลจากภาครัฐอย่างทั่วถึง

Proactive Mission for Taking Care of Elderly Healthcare 
under Juristic Person
Build community networks or legal entities governing residential projects 

to participate in monitoring the elderly who live alone through a system 

of volunteer visits.

ข้อเสนอแนะ
แนวทางการมีที่อยู่อาศัย
และการดูแลผู้สูงอายุที่เหมาะสม

Recommendations 
for Senior Housing
and Geriatric Care
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4 

ส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมของผู้สูงอายุ
มีกิจกรรมทางสังคมเพื่อรองรับผู้สูงอายุซึ่งมีหลากหลายช่วงอายุ เพศ 

สมรรถภาพทางกาย และความชอบ รวมถึงการลดช่องว่างระหว่างวัย 

ในการอยู่ร่วมกัน ซึ่งจะทำาให้ผู้สูงอายุรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า มีประโยชน์ 

ต่อสังคม มีสุขภาพแข็งแรงและมีอายุที่ยืนยาว

Acknowledgement and Promotion of Active  
Participation in Social Activities
Provision of educational and learning opportunities throughout 

the life cycle, regardless of age, gender, physical condition and 

inclination. The generation gap should be filled to create a social 

norm that prioritizes caring, valuing, and respecting the elderly.   

5
สนับสนุนการสร้างที่อยู่อาศัยใหม่สำาหรับผู้สูงอายุ
สร้างที่อยู่อาศัยเป็นสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุที่ต้องการการดูแล สนับสนุนมูลนิธ ิ

หรือองค์กรการกุศลสร้างที่อยู่อาศัยสำาหรับผู้สูงอายุร่วมกับภาครัฐเพื่อรองรับ 

ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยถึงปานกลาง และส่งเสริมให้เอกชนจัดหาที่อยู่อาศัย

รองรับกลุ่มผู้สูงอายุที่มีรายได้ปานกลางขึ้นไป

Construction of Housing for the Elderly
Support quality living conditions for low- to medium-income 

senior citizens through the construction of housing projects, 

jointly conducted by government entities and foundations or 

charities. The private entities will be encouraged to do the same 

for the upper medium-income elderly demographic. 

6
ส่งเสริมการมีระบบการดูแลผู้สูงอายุในเวลากลางวัน 
ซึ่งเป็นระบบที่ช่วยตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุที่ต้องการผู้ดูแล 

การสนับสนุนทางจิตใจ และเครือข่ายทางสังคม โดยควรจัดทำาระบบนี้ 

ให้ชัดเจน ท้ังในด้านการบริการ งบประมาณ สถานที่ และการบริหารจัดการ

Initiation of Senior Daycare Service

Such service can respond to the needs of senior citizens who 

require daily help, mental support and social connections. 

However, this service should be well-defined in terms of service 

provision, budget, location and management.

 
7
มีกฎหมายผังเมืองเพื่อสนับสนุนการมีที่อยู่อาศัยสำาหรับ 
ผู้สูงอายุในกรุงเทพฯ 
ปัจจุบันสำานักการวางผังและพัฒนาเมืองอยู่ระหว่างปรับปรุงผังเมืองรวม 

กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้เพิ่มมาตรการ FAR Bonus กรณีจัดให้มีพื้นที่สำาหรับ 

ใช้เป็นสถานดูแลผู้สูงอายุ เพื่อสนับสนุนให้มีการสร้างสถานดูแลผู้สูงอายุ 

ในอาคารอยู่อาศัยและสำานักงาน

Promulgation of Urban Planning Laws 
Currently, the CPUD is undergoing revision of the Bangkok 

comprehensive urban planning scheme with the introduction of Floor 

Area Ration (FAR) Bonus a new incentive for developers who establish 

an elderly daycare facility in terms of a FAR Bonus.
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“มัสยิด”
กับความหลากหลายทางประชากร

“Mosques” 
Ethnic Diversity

รายงานการศึกษาการกระจายตัวของมัสยิด
ในเขตกรุงเทพฯ พ.ศ. 2563

Study on the Distribution of Mosques
in Bangkok in 2020 (B.E. 2563)

ประเทศไทย โดยเฉพาะกรุงเทพฯ เป็นเมืองที่มีความหลากหลาย 

ทางประชากรมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งสามารถอยู่ร่วมกันแบบ 

ผสมกลมกลืนกับพื้นที่โดยรอบในลักษณะพหุวัฒนธรรมที่มีความแตกต่าง

ด้านเช้ือชาติ ศาสนา ภาษา การแต่งตัว อาหารการกิน และวิถีชีวิต 

ความเป็นอยู่ “ศำสนสถำน” เป็นหน่ึงในมรดกทางวัฒนธรรมทีส่ะท้อนถงึ

ความเช่ือและพลงัแห่งศรัทธาของเหล่าศาสนิกชนของแต่ละศาสนา  

มัสยิด (อาหรับ:  มัสญิด) หรือสุเหร่า (มลายู: Surau) เป็น 

ศาสนสถานของชาวมุสลิม ภาษาอาหรับแปลว่า “สถานที่กราบ” และใน

พระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540 ให้คำานิยาม 

“มัสยิด” ว่าหมายถึง “สถานที่ซึ่งมุสลิมใช้ประกอบศาสนกิจ โดยจะต้อง 

มีการละหมาดวันศุกร์เป็นปกติและเป็นสถานที่สอนศาสนาอิสลาม” 

ชาวมุสลิมในแต่ละชุมชนจะสร้างมัสยิดข้ึนเพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติพิธีกรรม

ทางศาสนา อันได้แก่ การละหมาดและการวิงวอน การปลีกตนเพื่อ 

บำาเพ็ญตบะ หาความสันโดษ นอกจากน้ี ยังใช้ประโยชน์อ่ืน เช่น เป็น

โรงเรียนสอนอัลกุรอานและความรู้ด้านศาสนา สถานที่ชุมนุม พบปะ 

ประชุม เฉลมิฉลอง ทำาบญุเลีย้ง ทำาพธีิสมรส และเป็นสถานทีพ่กัพิงของ 

ผู้สัญจร ผู้ไร้ที่พำานัก เป็นต้น

Bangkok is a truly cosmopolitan city - a welcoming place where 

cultural diversity is considered as an asset for social solidarity and  

harmonious coexistence. Religions and their places of worship are  

cultural heritages reflecting the beliefs and faiths of the pious.   

The masjid (Arab: .) or mosque is a house of prayer in the 

Islamic faith; it literally means place of ritual prostration. As defined in the 

Islamic Organization Administration Act B.E. 2540 (1997), masjid means 

a place of worship for Muslims, serving as a venue for communal prayer 

on Friday and a religious school. Mosques reflect the size and needs 

of individual Muslim communities. They also serve as locations 

for religious functions, including namaz prayer and I’tikaf (seclusion), 

as well as religious instruction. Otherwise they are community centers, 

meeting venues, sites for charity events, festivities, marriage functions, 

and shelters for the homeless.

 

  
57



0

10

20

30

40

50

60

พระ
นค

ร •
 P

hr
a 

Nak
ho

n

ปอ
มป

รา
บศั

ตรูพ
าย

 •
 P

om
 P

ra
p 

Sa
ttr

u 
Ph

ai

ดุสิต
 •

 D
us

it

สัม
พันธ

วง
ศ •

 S
am

ph
an

th
aw

on
g

ธน
บุร

� •
 T

ho
nb

ur
i

บา
งก

อก
ให

ญ
 •

 B
an

gk
ok

 Y
ai

บา
งก

อก
นอ

ย 
• B

an
gk

ok
 N

oi

บา
งพ

ลัด
 B

an
g 

Phl
at

คลอ
งส

าน
 •

 K
hl

on
g 

Sa
n

รา
ชเ
ทว

� •
 R

at
ch

at
he

w
i

ดินแ
ดง •

 D
in

 D
ae

ng

หว
ยข

วา
ง •

 H
ua

i K
hw

an
g

ปท
ุมว

ัน 
• P

at
hu

m
 W

an

บา
งร

ัก 
• B

an
g 

Rak

สา
ทร

 •
 S

at
ho

rn

คลอ
งเต

ย 
• K

hl
on

g 
To

ei

วัฒ
นา

 •
 W

at
th

an
a

ยา
นน

าว
า •

 Y
an

 N
aw

a

บา
งค

อแ
หล

ม 
• B

an
g 

Kho
 L

ae
m

ดอน
เม

ือง
 •

 D
on

 M
ue

an
g

บึง
กุม

 •
 B

ue
ng

 K
um

คันน
าย

าว
 •

 K
ha

n 
Na 

Ya
o

สะ
พาน

สูง
 •

 S
ap

ha
n 

Su
ng

บา
งก

ะป
 •

 B
an

g 
Kap

i

วัง
ทอ

งห
ลา

ง •
 W

an
g 

Th
on

gl
an

g

สว
นห

ลว
ง •

 S
ua

n 
Lu

an
g

ปร
ะเว

ศ •
 P

ra
w

et

หน
อง

จอ
ก 

• N
on

g 
Cho

k

ลา
ดกร

ะบ
ัง •

 L
at

 K
ra

ba
ng

คลอ
งส

าม
วา

 •
 K

hl
on

g 
Sa

m
 W

a

มีน
บุร

� •
 M

in
 B

ur
i

ตลิ�ง
ชัน

 •
 Ta

lin
g 

Cha
n

ทุง
ครุ •

 T
hu

ng
 K

hr
u

จอ
มท

อง
 •

 C
ho

m
 T

ho
ng

2 2 2 2 2 2 2
4 5 5 6 7 8 9

13 13
11

16

7

49

1 1 1 1 11 1 11

10

13 3 3
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จากการศึกษาการกระจายตัวของมัสยิดในเขตกรุงเทพฯ พ.ศ. 2563 พบว่า 

มีจำานวนมัสยิดทั้งหมด 196 แห่ง แบ่งเป็นมัสยิดที่จดทะเบียน จำานวน 185 แห่ง 

และมัสยิดที่ไม่จดทะเบียน จำานวน 11 แห่ง เมื่อนำามาจำาแนกตามรายเขต 

50 เขต พบว่า เขตหนองจอก มจีำานวนมสัยดิมากทีส่ดุ จำานวน 49 แห่ง รองลงมา 

คือ เขตมีนบุรี จำานวน 16 แห่ง เขตประเวศและเขตสวนหลวง เขตละ 13 แห่ง 

และเขตคลองสามวา จำานวน 11 แห่ง ตามลำาดับ และพบว่ามี 16 เขต ที่ไม่มี

มสัยดิในพืน้ที ่ประกอบด้วย เขตบางซือ่ จตจุกัร พญาไท หลกัสี ่บางเขน สายไหม 

ลาดพร้าว พระโขนง บางนา ทวีวัฒนา บางแค หนองแขม ภาษีเจริญ บางบอน 

บางขุนเทียน และราษฎร์บูรณะ

A study on the distribution of mosques in Bangkok in 2020 (B.E.2563) 

found that there were 196 mosques, categorized into 185 registered and 

11 non-registered buildings. Divided by location in all 50 districts, Nong 

Chok had the largest number of mosques (49 mosques) followed by Min 

Buri (16 mosques), Prawet (13 mosques), Suan Luang (13 mosques) and 

Khlong Sam Wa (11 mosques). There were 16 districts with no mosques 

namely, Bang Sue, Chatuchak, Phayathai, Lak Si, Bang Khen, Sai Mai, Lat 

Phrao, Phra Khanong, Bang Na, Thawi Wattana, Bang Khae, Nong Kham, 

Phasi Charoen, Bang Bon, Bang Khun Thian and Rat Burana.

แผนที่การกระจายตัวของมัสยิดในกรุงเทพฯ พ.ศ. 2563

A map of Mosque Distribution in Bangkok (2020)

จำานวนมัสยิด : แห่ง
Number of Mosques 

จำานวนมัสยิดในเขตกรุงเทพฯ พ.ศ. 2563 แยกตามรายเขต

Number of Mosques in all Districts of Bangkok in 2020
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2491 - 2499
1948 - 1956

22

14 119 11
18

เมื่อศึกษาจำานวนมัสยิดที่จดทะเบียนมัสยิดกับสำานักงาน 

คณะกรรมการอิสลามประจำากรุงเทพมหานคร ตั้ งแต ่ 

พ.ศ. 2491 - 2563 โดยการศึกษาจำานวนมัสยิดที่จดทะเบียน

จำาแนกตามช่วงปี เป็น 7 ช่วงปี เพื่อทราบถึงจำานวนมัสยิด 

ที่เพิ่มข้ึนในแต่ละช่วงเวลาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน พบว่า 

จากจำานวนมัสยิดที่จดทะเบียนทั้งหมด 185 แห่ง มีการ 

จดทะเบียนมัสยิดมากที่สุดในช่วง พ.ศ. 2491 - 2499 จำานวน 

100 แห่ง รองลงมา คือช่วง พ.ศ. 2510 - 2519 จำานวน 

22 แห่ง ช่วง พ.ศ. 2500 - 2509 จำานวน 18 แห่ง ช่วง 

พ.ศ. 2520 - 2529 จำานวน 14 แห่ง และช่วง พ.ศ. 2540 - 2549 

กับ พ.ศ. 2550 - 2563 มีจำานวนมัสยิดจดทะเบียนเท่ากัน 

จำานวน 11 แห่ง ส่วนช่วง พ.ศ. 2530 - 2539 มีจำานวนมัสยิด 

ที่จดทะเบียนน้อยที่สุด จำานวน 9 แห่ง ตามลำาดับ 

(หน่วย : แห่ง)
(Unit : Place)

Focusing on the 185 mosques registered with the Office 

of Islamic Committee of Bangkok from 1948 to 2020, 

divided into seven time periods in order from largest 

to smallest, the first period (from 1948 to 1956) had 

the regist rat ion of 100 mosques, fol lowed by 

22 mosques (from 1967 to 1976), 18 mosques (from 1957 

to 1966), 14 mosques (from 1977 to 1986), 11 mosques 

(from 1997 to 2006), 11 mosques (from 2007 to 2020), 

but only 9 from 1987 to 1996.

จำานวนมัสยิด : แห่ง
Number of Mosques 

จำานวนมัสยิดในเขตกรุงเทพฯ พ.ศ. 2563 แยกตามรายเขต

Number of Mosques in all Districts of Bangkok in 2020
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จากการศึกษาข้อมูลและประวัติของมัสยิด ทำาให้ทราบถึงเรื่องราว 

ความเป็นมาและความสำาคัญของมัสยิดในเขตกรุงเทพฯ ที่ได้ 

ก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่สมัยก่อนกรุงรัตนโกสินทร์ บางแห่งมีเรื่องราวทาง

ประวัติศาสตร์ที่สำาคัญ เทคนิคการก่อสร้าง งานจิตรกรรม

และงานสถาปัตยกรรมที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ

ซึ่งได้รับแนวคิดและแรงบันดาลใจในการก่อสร้างจากต่างประเทศ 

ผ่านชาวต่างชาติที่อพยพเข้ามาอาศัยและทำาการค้ากับสยามในอดีต

Studying the information and history of mosques provides  

clarification of the background story and the importance 

of mosques in Bangkok that have been constructed 

before the Rattanakosin period. Some mosques involve with 

important historical events. Some have an outstanding and 

unique identity of construction techniques, paintings, and 

architectures which received the idea and inspirations 

from foreigners who migrated to live and trade with the 

Kingdom of Siam in the past.

1  มัสยิดบางหลวง (กุฎีขาว) มีรูปแบบสถาปัตยกรรมทรงไทย คล้ายอุโบสถของพุทธศาสนา
 Bang Luang Mosque (Kudi Khao) is similar to the Buddhist chapel  
 in Thai architectural style.

2 มัสยิดบางอ้อ มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบผสมผสานระหว่างศิลปะเรอเนซองส์ 
 บาโรก โมกุล ปั้นหยา และอาหรับ
 Bang Ao Mosque portrays the various architectural styles between 
 Renaissance, Baroque, Mughal, Hip Roof, and Arabic architectural style.

3 มัสยิดหลวงโกชาอิศหาก มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบนีโอคลาสสิก
 Luang Kocha Itsahak Mosque portrays Neoclassical architecture. 

1

3

2
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4 มัสยิดบางอุทิศและมัสยิดดารุ้ลอาบีดีน (ตรอกจันทน์)

 มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบออตโตมัน (ตุรกี)
 Bang Uthit Mosque and Darul Abideen Mosque (Chan Alley) 

 portrays the Ottoman architectural style.

5 มัสยิดยะวาและมัสยิดฮารูณ มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบชวา

 Jawa Mosque and Haroon Mosque portrays the Java 

 architectural style.

4 5
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มัสยิดเปรียบเสมือนศูนย์กลางของชุมชนที่ เ ช่ือมความสัมพันธ์ 

อันดีระหว่างคนในชุมชน เพราะไม่เพียงเป็นสถานที่ที่ใช้ปฏิบัติ

ศาสนกิจประจำาวัน แต่ยังเป็นสถานที่พบปะและจัดกิจกรรมสำาคัญ

ต่าง ๆ ร่วมกัน ตลอดจนเป็นพื้นที่ให้ความรู้และบ่มเพาะจิตสำานึก

ด้านคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เยาวชนและคนในชุมชน นอกจากน้ี 

ยั ง เป็นสถานที่ ที่ นั กท่ อง เที่ ย วและนักธุ รกิ จทั้ งชาวไทยและ 

ชาวต่างประเทศเข้ามาใช้พื้นที่และเยี่ยมชม ซ่ึงการดึงเอกลักษณ์ 

จุดเด่น และจุดแข็งของมัสยิดในแต่ละย่านมาส่งเสริมและพัฒนา

ให้ เกิดการเรียนรู้ความหลากหลายผ่านรูปแบบการท่องเที่ยว 

เ ชิง วัฒนธรรมและวิถี ชีวิตในพื้นที่  จะสร้างความภาคภูมิ ใจ 

ความรู้สึกรัก หวงแหน และการดำารงไว้ซึ่งสถานที่สำาคัญให้คงอยู่ 

คู่ชุมชนและคนรุ่นหลังต่อไป

Mosques reflect appearance of the community center 

showing a connection of good relationships between 

people in the community. It is not only a holy place for 

daily religious activities, but also it is a place to meet 

and organize important events as well as a place to 

educate and cultivate moral consciousness and ethics 

for the youth and community members. Moreover, 

domestic and international tourists and business persons 

may come to visit and utilize common spaces of the 

mosque. With all these reasons, the identities, highlights, 

and strengths of mosques in each district should be 

promoted and developed for diversity learning through 

cultural tourism and the local way of life. It would create 

pride, a feeling of love and cherishment, and contributions 

to the important places’ preservation to remain within 

the community and for the next generations.
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สำานักการวางผังและพัฒนาเมืองจะเดินหน้าพัฒนา
มาตรการ กลไก และนวัตกรรมทางผังเมือง รวมถึง
การสำารวจ วิเคราะห์ และจัดทำาฐานข้อมูลต่าง ๆ
เพื่อประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาเมืองให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์และเมือง ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
และเพื่อให้พร้อมตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย
ของประชาชนคนกรุงเทพฯ ได้อย่างเหมาะสม
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

The CPUD will continue to develop urban planning 

measures, mechanisms and innovations as well 

as survey, analysis, and databases to benefit urban 

development planning in accordance with the

present situations and urban contexts that constantly 

change. From now on, we get ready to respond 

various requirements of the Bangkok residents 

and to welcome future of our city. 

65





การเพิ่มขึ้นของประชากร กระแสความเป็นเมือง
ภาวะโลกร้อน และโรคอุบัติใหม่ต่าง ๆ เป็นโจทย์ที่ท้าทาย
สำาหรับการบริหารจัดการเมืองขนาดใหญ่ทั่วโลก 
สำานักการวางผังและพัฒนาเมืองได้นำาแนวคิดเมืองอัจฉริยะ
มาประยุกต์ใช้ เน้นผลักดันกรุงเทพฯ ให้เป็นมหานครที่มีความคล่องตัว
ในการเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพ 
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดปริมาณการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล 
ควบคู่ไปกับการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างคุ้มค่า เป็นเมืองกระชับ อยู่สบาย 
เหมาะแก่การทำางาน อยู่อาศัย ใช้ชีวิต และพักผ่อนหย่อนใจ

Convenient 
Bangkok:
New Dimensions 
of Smart City
Population growth, urbanization, global warming, and emerging 
infectious diseases pose challenges for urban management 
of megacities in global scale. The City Planning and 
Urban Development Department (CPUD) has implemented 
the smart city concept in Bangkok to be a metropolis with 
convenient mobility. Effective and environmentally friendly 
mass transit systems would reduce traffic volumes of personal 
cars and increase land use efficiency. As a result, 
Bangkok becomes a compact city where people live comfortably 
either for work, living, spending free times, or relaxing. 
  

3 กรุงเทพฯ อยู่สบาย 
มิติใหม่ของเมืองอัจฉริยะ



การพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชนที่เป็นจุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจร 

(Transit-Oriented Development หรือ TOD) เป็นหน่ึงในแนวคิด 

การพัฒนาเมืองสมัยใหม่ที่เน้นผสมผสานการใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์

สูงสุดเพื่อให้ประชาชนสามารถพักอาศัย ทำางาน และทำากิจกรรมต่าง ๆ 

ได้อย่างสะดวกสบายในพื้นที่ใกล้กับสถานีขนส่งมวลชน ส่งเสริมการเข้าสู่

สถานีโดยลดปริมาณการใช้รถส่วนบุคคล ส่งเสริมการเดินเท้าหรือจักรยาน

และมีการเชื่อมโยงโครงข่ายการเดินทางเพื่อสร้างทางเลือกแก่ประชาชน 

ประเทศไทยอยู่ระหว่างพัฒนาระบบรางให้เป็นแกนหลักในการเดินทาง 

ของประเทศ ซึ่งในภาคมหานครนั้น ตามแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชน 

ทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (M-MAP) พ.ศ. 2553 - 2572 

รัฐบาลมีนโยบายผลักดันโครงการรถไฟฟ้า 12 สาย เพื่อเป็นรากฐาน 

เชื่อมโยงการเดินทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ในการจัดทำาผังเมืองรวม 

กรุงเทพมหานครฉบับใหม่ (ปรับปรุงคร้ังที่ 4) สำานักการวางผังและ 

พัฒนาเมืองจึงได้นำาแนวคิด TOD มาทบทวนและปรับปรุงการพัฒนาพื้นที่

สถานีที่มีศักยภาพสูงและในปีงบประมาณ 2563 ได้ดำาเนินโครงการศึกษา

และวางแผนพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพรอบบริเวณสถานีขนส่งมวลชน 

ผลการศึกษาได้คัดเลือกพื้นที่ต้นแบบ 5 สถานี ได้แก่ สถานีรถไฟฟ้า 

ประตูน้ำา สถานีรถไฟฟ้าวงเวียนใหญ่ สถานีรถไฟฟ้าเตาปูน สถานีรถไฟฟ้า

ลำาสาล ีและสถานีรถไฟฟา้บางขุนพรหม รวมทัง้จดัทำาแผนแมบ่ทการพฒันา

พื้นที่ ผังแนวคิด แผนปฏิบัติการ และผังโครงการ

TOD เมืองสร้างสุข เพื่อทุกคน

การพัฒนาพืน้ที่รอบสถานีขนสง่มวลชน 
สถานีไซตามะ - ชินโตชิน ประเทศญี่ปุ่น
Transit-Oriented Development 
at Saitama - Shintoshin, Japan

โครงการส่งเสริมการปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน
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The Supportive Implementation Project for 
the Transit-Oriented Development Plans

สถานีรถไฟฟ้าประตูนำ้า 
หนึ่งในพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาตามแนวคิด TOD
Pratunam Station, a potential area for
Transit-Oriented Development

Transit-Oriented Development:
Creating Inclusive Urban Space for All

Transit-Oriented Development (TOD) at an intermodal transportation 

node is one of the current urban development concepts for modernized 

cities. This concept emphasizes maximized mixed use zoning 

for the public to be able to live, work, and do any activities 

in close proximity to the transit station. Once TOD concept has 

started to be implemented, access to a transit station will be 

easier. Because of the reduced traffic volume of private cars and the 

completed public transportation network connections, commuters 

would prefer to walk, use bicycles, or travel by other commuting options.

At present, the rail system development in Thailand is more progressive 

to function as a public transportation core of the country. In regional 

scale, according to Mass Rapid Transit Master Plan for Bangkok 

Metropolitan Region 2010 - 2029 (M-MAP), Thai government 

stated a national policy on developing 12 mass transit routes to 

connect commuter rails between Bangkok and its vicinity. During 

the formulation of the Bangkok Comprehensive Plan (4th Revision), 

the CPUD has considered TOD concept to achieve the development 

of high potential transit station areas. In the fiscal year 2020, 

the study and planning project for potential area developments in 

the vicinity of mass transit stations has been carried out. The results 

propose area development models of 5 stations which are Pratunam 

Station, Wongwian Yai Station, Tao Poon Station, Lam Sali Station, 

and Bang Khun Phrom Station. In addition, the mentioned study 

and planning project also suggests area development master 

plans, concept plans, action plans, and project plans.
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ผลการศึกษาที่ได้สามารถใช้เป็นกรอบช้ีนำาการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ

ได้อย่างเหมาะสม แต่ในทางปฏิบัติยังไม่มีการพัฒนาโครงการ

อย่างเป็นรูปธรรม ในปีงบประมาณ 2564 สำานักการวางผัง 

และพัฒนาเมืองจึงได้ดำาเนินโครงการส่งเสริมการปฏิบัติให้ 

เป็นไปตามแผนพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน (TOD) 

เพื่ อผลักดันแผนงานโครงการตามผลการศึกษาให้ เกิดผล 

เปน็รูปธรรม โดยจดัตัง้คณะทำางานขับเคลือ่นโครงการ ประกอบดว้ย 

ตัวแทนจากหน่วยงานของกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

สำานักการโยธา สำานักการระบายน้ำา สำานักการจราจรและขนส่ง 

สำานักสิ่งแวดล้อม และสำานักงานเขตที่เก่ียวข้อง มีการประชุม 

หารือเพื่อจัดทำาแผนงานบูรณาการร่วมกัน และแต่ละหน่วยงาน 

จะนำาข้อมูลตามแผนงานบูรณาการไปใช้ของบประมาณดำาเนินการ 

พัฒนาพื้นที่ภายใต้ขอบข่ายความรับผิดชอบของตนเองต่อไป

Although the study results provide proper development 

frameworks, the recommended design guidelines for the 

pilot areas have not been implemented yet. In the fiscal 

year 2021, the CPUD initiated the project plans of the 

Supportive Implementation Project for the Transit-Oriented 

Development Plans to have physical achievements. For that, 

the project working group consisting of representatives from 

related BMA agencies such as the Public Works Department, 

the Drainage and Sewerage Department, the Traffic and 

Transportation Department, the Environment Department, 

and district offices was arranged. There were several 

working group meetings to make an integrated work plan 

that each BMA agency may use detailed information to 

request budgets for implementing area development under 

their scope of work and responsibilities. 

70



การประชุมคณะทำางาน
เพ่ือช้ีแจงทำาความเข้าใจรายละเอียดผลการศึกษา 
และการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทำารายละเอียด
กิจกรรมของโครงการ

Working group meetings to clarify the study 
results and workshops on making project details 
for implementation activities. 
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พืน้ทีร่อบสถานีรถไฟฟ้าลำาสาลมีีศกัยภาพในการเปน็จดุตดัระหวา่งรถไฟฟา้ 3 เสน้ทาง 

คอื รถไฟฟา้สายสเีหลอืง สายสสีม้ และสายสน้ีำาตาล มีบทบาทเปน็ศนูยพ์าณิชยกรรม 

ของเมือง และเป็นตัวอย่างการพัฒนา TOD ในพื้นที่เปลี่ยนถ่ายการสัญจรหลัก 

ทางฝั่งตะวันออกของกรุงเทพฯ รวมถึงเป็นพื้นที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง 

เพื่อรองรับกิจกรรมทางธุรกิจ การค้า การบริการ และนันทนาการที่จะก่อให้เกิด 

ความสมดุลระหว่างแหล่งที่อยู่อาศัยและแหล่งงานของประชาชน  

The surrounding area of Lam Sali Station has development potential as there is 

an interchange point between 3 mass transit routes: the Yellow Line, the Orange 

Line, and the Brown Line. Thus, this area will become a new commercial center of 

Bangkok and a TOD prototype of the main interchange area on Bangkok’s eastern 

quarter. We could expect its land use to be medium-density residential zone to 

support business activities, commerce, services, and recreation that would make 

the balance between a housing source and a vocation source for the people. 

1

2

เป้าหมาย
แผนปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่รอบบริเวณ

สถานีขนส่งมวลชน (TOD) ระยะ 5 ปี 

เพื่อนำาเข้าแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ปี 

ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2566 - 2570)

นำาร่อง 9 โครงการ

Target
Five-year TOD Implementation 

Plan to Incorporate in 

the 20-year Bangkok 

Development Plan, Phase III 

(2023 - 2027): Nine Pilot Projects

การพัฒนาพ้ืนท่ีรอบบริเวณสถานีรถไฟฟ้าลำาสาลี
เขตบางกะปิ จำานวน 6 โครงการ

Six Area Development Projects around 
Lam Sali Station, Bang Kapi District
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1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แยกลำาสาลี 

2 โครงการปรับปรุงทางเดินและภูมิทัศน์ริมคลองแสนแสบ 

3 โครงการปรับปรุงทางเดินและภูมิทัศน์ริมคลองโต๊ะยอ 

4 โครงการก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามคลองแสนแสบ ท่าเรือบางกะปิ 

5  โครงการก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามคลองแสนแสบ 

 ท่าเรือเดอะมอลล์บางกะปิ
 

6 โครงการให้บริการรถรับ-ส่งผู้โดยสาร (Shuttle Bus) 

 เข้าสู่ระบบขนส่งมวลชนทางรางโดยรถเวียน

1 The Landscape Improvement Project at Lam Sali  
 Intersection

2 The Sidewalk and Landscape Improvement 
 Project along the Saen Saep Canal

3 The Sidewalk and Landscape Improvement 
 Project along the Toh Yor Canal

4 The Pedestrian Bridge Construction Crossing 
 the Saen Saep Canal, Bang Kapi Pier

5 The Pedestrian Bridge Construction Crossing 
 the Saen Saep Canal, The Mall Bangkapi Pier

6 The Shuttle Bus Service Project for Accessing 
 Mass Transit System

3

5

6

4

Bueng Kum District
Khlong Kum Sub-district

Bang Kapi District
Hua Mak Sub-district

Suan Luang District
Suan Luang Sub-district

Khlong Chan Sub-district
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พื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟฟ้าวงเวียนใหญ่ ถูกกำาหนดบทบาทตามผังเมืองรวม 

กรุงเทพมหานคร ให้เป็น “พื้นที่พาณิชยกรรมศูนย์กลางรอง” ต่อเน่ืองจาก 

ศูนย์กลางพาณิชยกรรมหลักของกรุงเทพฯ ย่านสีลม - สาทร และเป็นตัวอย่าง 

การพัฒนา TOD ในพื้นที่พาณิชยกรรมหลักของฝั่งธนบุรี เพื่อเสริมสร้าง 

ความเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจ การค้า การบริการ และนันทนาการของพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ 

1  โครงการปรับปรุงทางเดินและภูมิทัศน์ริมคลองบางไส้ไก่ 

 The Sidewalk and Landscape Improvement Project   

 along the Bang Sai Kai Canal

2  โครงการให้บริการรถรับ - ส่งผู้โดยสาร (Shuttle Bus) 

 เข้าสู่ระบบขนส่งมวลชนทางราง

 The Shuttle Bus Service Project for Accessing Mass 

 Transit System

The surrounding area of Wongwian Yai BTS Station has been assigned 

by the Bangkok Comprehensive Plan to be “Sub Central Business District 

(Sub CBD)” connecting to the Silom-Sathon CBD and a TOD prototype 

for the prime commercial area of Thonburi (West side of the Chao 

Phraya River) to strengthen characters of the business center, commerce, 

services, and recreation more in Bangkok. 

1

2

การพัฒนาพื้นที่
รอบบริเวณสถานีรถไฟฟ้าวงเวียนใหญ่ 

เขตคลองสานและเขตธนบุรี จำานวน 2 โครงการ 

Two Area Development 
Projects around Wongwian Yai BTS Station, 
Khlong San District and Thonburi District
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2  โครงการให้บริการรถรับ - ส่งผู้โดยสาร (Shuttle Bus) 

 เข้าสู่ระบบขนส่งมวลชนทางราง

 The Shuttle Bus Service Project for Accessing Mass 

 Transit System

การพัฒนาพื้นที่รอบบริเวณสถานีรถไฟฟ้าเตาปูน 
เขตบางซื่อ จำานวน 1 โครงการ

พื้นที่ โดยรอบสถานีรถไฟฟ้าเตาปูน เป็นพื้นที่พัฒนาต่อเน่ืองจากพื้นที่ 

พาณิชยกรรมศูนย์กลางรองบริเวณบางซื่อ ซึ่งเป็นศูนย์กลางการคมนาคมที่ 

ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพฯ รวมทัง้เปน็จดุเปล่ียนถ่ายการสญัจรระหว่างสถานีรถไฟฟา้ 

สายสีน้ำาเงินและสายสีม่วงที่เปิดให้บริการแล้วในปัจจุบัน

One Area Development Project
around Tao Poon Station, Bang 
Sue District
The surrounding area of Tao Poon Station is developed to connect 
with Bang Sue Sub CBD. It is because Bang Sue Grand Station is 
the biggest Bangkok transit hub and Tao Poon Station is an interchange 
for the MRT Blue Line and the MRT Purple Line.

1  โครงการให้บริการนำาส่งผู้โดยสารเข้าสู่ระบบขนส่งมวลชนทางรางโดยรถเวียน 

 The Shuttle Bus Service Project for Accessing Mass Transit System

สถานีเตาปูน เป็นจุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจรรถไฟฟ้าสายสีม่วงและสายสีนำ้าเงิน 

ทำาให้พื้นที่มีศักยภาพสูงในการพัฒนาตามแนวคิด TOD 

Tao Poon Station is an interchange for the MRT Blue Line and 

the MRT Purple Line. Thus,based on TOD concept, its surrounding 

area has a high potential for development.

1
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ศูนย์ชุมชนชานเมืองมีนบุรี
ศูนย์กลางกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออก

จากแผนพัฒนากรุงเทพฯ สู่ความเป็น “มหำนครกระชับ” 

ที่ส่งเสริมศูนย์ชุมชนย่อยในเขตเมืองช้ันนอกให้เติบโตอย่าง 

เป็นระเบียบ ประกอบกับศักยภาพของพื้นที่ที่มีเส้นทางคมนาคม

สายหลักมุ่งเข้าสู่เขตเมืองช้ันในได้อย่างสะดวก และอยู่ในแนว

โครงการรถไฟฟ้า 2 เส้นทาง คือ โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู 

(แคราย - มีนบุรี) และรถไฟฟ้าสายสีส้ม (ศูนย์วัฒนธรรม - 

มนีบรีุ) ซึง่มจีดุร่วมบริเวณ “สถานีรถไฟฟา้มนีบรีุ” ในปงีบประมาณ 

2563 สำานักการวางผังและพัฒนาเมืองได้ดำาเนินโครงการ

พัฒนาศูนย์ชุมชนชานเมืองมีนบุรีและพื้นที่ต่อเน่ือง เพื่อศึกษา

แนวทางการพัฒนาพื้นที่ให้เหมาะสมกับศักยภาพและสอดคล้อง

กับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร โดยมีผลการศึกษาเป็น 

ผังแม่บท ผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะ แผนงานและโครงการพัฒนา 

ซึ่งเป็นกรอบช้ีนำาการพัฒนาให้ศูนย์ ชุมชนชานเมืองมีนบุ รี 

เป็นศูนย์กลางทางธุรกิจ การค้า และการบริการ รวมถึงเป็น 

ศูนย์เปลี่ยนถ่ายคมนาคมขนส่งของกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออก 

โครงการส่งเสริมการปฏิบัติให้เป็นไป
ตามแผนงานพัฒนาศูนย์ชุมชนชานเมือง
มีนบุรีและพื้นที่ต่อเนื่อง
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ศูนย์ชุมชนชานเมืองมีนบุรี
ศูนย์กลางกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออก

Min Buri Subcenter, 
the Nexus of Bangkok’s 
Eastern Quarter

According to the 20-year Bangkok Development Plan, Bangkok aims to be 
“a Compact City” that supports sub community center in the outer areas 
to have well-organized urban expansion. At present, subcenter with main 
transportation routes leading to the inner city that has a good development 
potential is located in Min Buri District. It is because Min Buri Station is an 
interchange of two mass transit routes: 1) the MRT Pink Line (Khae Rai - Min Buri), 
and 2) the MRT Orange Line (Thailand Cultural Center - Min Buri). In the fiscal 
year 2020, the CPUD launched Min Buri Subcenter and Extended Area 

The Supportive Implementation Project of 
Min Buri Subcenter and Extended Area 
Development Work Plan 

Development Project in order to study guidelines for area 
development that matches with its potential and is consistent 
with the Bangkok Comprehensive Plan. The study results include 
a master plan, a specific plan, work plan and development 
projects that could be used as a guiding development framework 
for Min Buri Subcenter to become a center for business, commerce, 
services as well as a transport interchange of eastern Bangkok. 
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ในปีงบประมาณ 2564 สำานักการวางผังและพัฒนาเมือง 

ได้ดำาเนินโครงกำรส่งเสริมกำรปฏิบัติให้เป็นไปตำมแผนงำน 

พัฒนำศูนย์ ชุมชนชำนเมืองมีนบุ รีและพื้นที่ ต่อ เ น่ือง 

โดยจัดตั้งคณะทำางานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น 

สำานักการโยธา สำานักการระบายน้ำา สำานักการจราจรและ 

ขนส่ง และสำานักงานเขตมีนบุรี เพื่อนำาแผนงานหรือโครงการ 

ตามแผนพัฒนาศูนย์ชุมชนชานเมืองมีนบุรีและพื้นที่ต่อเน่ือง 

ไปพัฒนาให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

In the fiscal year 2021, the CPUD has executed the Supportive 

Implementation Project of Min Buri Subcenter and Extended 

Area Development Work Plan. The designated working group 

members comprise representatives from related BMA agencies; 

for examples, the Public Works Department, the Drainage and 

Sewerage Department, the Traffic and Transportation Department, 

the Environment Department, and Min Buri District Office in order 

to improve the proposed work plans or projects altogether for 

concrete achievements. 

การประชุมคณะทำางาน
เพ่ือช้ีแจงทำาความเข้าใจ
รายละเอียดผลการศึกษา 
โครงการ
A working group 
meeting to
clarify study
results of the 
project in 
details
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การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทำารายละเอียด
กิจกรรมของโครงการ

Workshops for detail 
preparation of project activities
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โครงการนำาร่องตามแผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนา
ศูนย์ชุมชนชานเมืองมีนบุรี และพื้นที่ต่อเนื่อง ระยะ 5 ปี 

1 โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9 เขตมีนบุรี 

2 โครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางเดินลอดใต้ดินเชื่อมสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 

3 โครงการปรับปรุงทางเท้าและภูมิทัศน์ถนนสีหบุรานุกิจ จากแยกสีหบุรานุกิจ
 ถึงสะพานข้ามคลองสามวา (2 ฝั่ง)

4 โครงการก่อสร้างขยายและปรับปรุงซอยสีหบุรานุกิจ 18 

 เชื่อมต่อถนนรามคำาแหง

เป้าหมาย
แผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนา

ศูนย์ชุมชนชานเมืองมีนบุรี

และพื้นที่ต่อเนื่องระยะ 5 ปี เพื่อนำาเข้า

แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ปี 

ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2566 - 2570)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอขอความเห็นชอบ

ต่อผู้บริหารกรุงเทพมหานคร เพื่อนำาไป

สู่การพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

Target 
Five-year Action Plan for 

Min Buri Subcenter and 

Extended Area Development 

to incorporate with the 20-year 

Bangkok Development Plan, 

Phase III (2023 - 2027) 

which related BMA agencies 

could make a project proposal 

for BMA Executive approvals 

before constructive 

implementations. 

 

โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9 เขตมีนบุรี 

Chaloem Phra Kiat Rama IX Park Project, Min Buri District 
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4 Pilot Projects under the Five-year Action Plan for 
Min Buri Subcenter and Extended Area Development

1 The Chaloem Phra Kiat  Rama IX Park Project, Min Buri District Office

2 The Construction Project of Underground Passage Tunnel Connecting to 
 Chaloem Phra Kiat Rama IX Park and Min Buri District

3 The Sidewalk and Landscape Improvement Project on Sihaburanukit Road 
 (Both Sides) Starting from Sihaburanukit Intersection to the Bridge Across 
 Sam Wa Canal 

4 The Roadway Expansion and Improvement of Sihaburanukit 18 
 Alley Connecting to Ramkhamhaeng Road

โครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางเดินลอดใต้ดิน 
เชื่อมสวนเฉลิมพระเกียรติ  ร.9 และพื้น ท่ี  
ฝั่งสำานักงานเขตมีนบุรี

The Construction Project of Underground 
Passage Tunnel Connecting to Chaloem  
Phra Kiat Rama IX Park and Min Buri 
District Office
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การพัฒนาจุดจอดแล้วจร เป็นปัจจัยสำาคัญในการส่งเสริมให้ประชาชน 

หันมาใช้ระบบขนส่งมวลชน และช่วยลดปริมาณการนำารถยนต์ส่วนบุคคล 

เข้าสูพ่ืน้ทีใ่จกลางเมอืง หรือพืน้ทีท่ีม่กีารจราจรหนาแน่นสงู สำานักการวางผงั 

และพัฒนาเมืองเล็งเห็นความสำาคัญดังกล่าว จึงได้ศึกษำพื้นที่ว่ำงเปล่ำ 

ช้ันกลำงเมืองโดยส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกำรจอดแล้วจร 

โดยพื้นที่อยู่อาศัย (กลุ่มเขตการวางผังที่ 3) เป็นพื้นที่ ช้ันกลางเมือง 

ที่มีความเหมาะสมและควรส่งเสริมให้เพิ่มจุดจอดแล้วจร เน่ืองจาก 

อยู่ระหว่างพื้นที่ศูนย์กลางเมือง (กลุ่มเขตการวางผังที่ 1 และ 2) กับพื้นที่

ชานเมือง (กลุ่มเขตการวางผังที่ 4) ซ่ึงสามารถบรรเทาปริมาณรถยนต์ 

จากพื้นที่ชั้นกลางเมืองและพื้นที่ชานเมืองได้ 

ในการศึกษาได้ใช้เกณฑ์การประเมินความเหมาะสมในการพัฒนาจุดจอดแล้วจร 

ของสำานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ได้แก่ 

 1. สถานีปลายทาง 

 2. สถานีตั้งอยู่บนเส้นทางรถไฟฟ้าเข้าสู่ศูนย์กลางเมือง 

 3. การประหยัดเวลาโดยการจอดแล้วจร 

 4. สถานีตั้งอยู่ใกล้เขตที่พักอาศัยความหนาแน่นต่ำา 

 5. สถานีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีบริการรถโดยสารเชื่อมต่อน้อย 

 6. ไม่มีจุดจอดแล้วจรให้บริการอยู่แล้วในพื้นที่ใกล้เคียงในรัศมี   

      3 กิโลเมตร 

 7. ราคาที่ดิน 

 8. ความยากง่ายในการจัดหาที่ดิน 

 9. ความสอดคล้องกับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร 

เปล่ียนพ้ืนท่ีว่างเปล่าเป็นจุดจอดแล้วจร

Park & Ride development is a key factor in encouraging people to use 

public transport and reduce private car use in a city center or a heavy 

traffic zone. Recognizing this concept, the CPUD conducted the Study 

on Vacant Urban Spaces in the Middle Area of Bangkok using Land Use 

Promotion in Case of Park & Rides. The residential area (City Planning 

Area Group 3) located in the middle area of Bangkok is suitable for 

promoting additional park & rides. The reason is that the location of this 

area is between the city center of Bangkok (City Planning Area Group 1 

& Group 2) and suburb (City Planning Area Group 4). Therefore, 

traffic volume in the middle area and suburb could be reduced.   

In this study, the feasibility evaluation criteria of the Office of Transport 

and Traffic Policy and Planning (OTP) have been adopted to address 

the following subjects:

 1. The terminal station

 2. Location of the station in on an inbound mass transit route

 3. Time-saving from using park & ride

 4. Location of the station is near a low-density residential zone.

 5. Location of the station has a small number of shuttle  

  bus service.

 6. Within three-kilometer radius, none park & ride is in service. 

 7. Land price

 8. Level of ease or difficulty for land acquisition

 9. Compliance with the Bangkok Comprehensive Plan

การศึกษาการพัฒนาพื้นที่ว่างเปล่า
ชั้นกลางเมืองโดยส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อการจอดแล้วจร

The Study on Vacant Urban Spaces in
the Middle Area of Bangkok using Land 
Use Promotion in Case of Park & Rides

Transforming 
Vacant Urban Spaces 
into Park & Rides
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ขอบเขตการศึกษา 
พื้นที่ว่างเปล่า (ในรัศมี 500 เมตร ที่ยังไม่มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน) 
ใกล้สถานีรถไฟฟ้า 3 สาย ที่เปิดให้บริการแล้ว ได้แก่
1. รถไฟฟ้าสายสีแดง (ช่วงทดลอง) 
2. รถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
3. รถไฟฟ้าสายสีเขียวเข้ม 

Scope of the Study
Vacant lots are in proximity to any station 

(Within 500-meter radius, land use has not 

been utilized.) on one of the three operated mass 

transit routes as follows. 

1. The Red Line Commuter Train

2. The Airport Rail Link 

3. The Dark Green Line
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แผนที่แสดงพื้นที่ว่างเปล่าใกล้สถานีรถไฟฟ้าการเคหะ 

และระยะทางเดินเท้า

This map shows the vacant lot near Kan Kheha Station 

and a walking distance to the station.

ผลการศึกษา 
แบ่งออกเป็นเส้นทางรถไฟฟ้า 3 สาย ในกลุ่มเขตการวางผังที่ 3

Study Result
The study areas are located on three mass transit lines 

in the City Planning Area Group 3
3 นาที/minutes 
280 เมตร/meters

ที่อยู่อาศัย Residential area
พาณิชยกรรม Commercial area
สถานท่ีราชการและสาธารณูปโภค 
Government Institutes, Public Utilities and Amenities
อื่น ๆ Others
พื้นที่ว่างเปล่า Vacant lot

รถไฟฟ้าสายสีแดง เขตดอนเมืองและเขตหลักสี่

 พบพื้นที่ว่างเปล่าใกล้สถานีการเคหะ ได้นำ้าหนักตามเกณฑ์ 110

 ที่ดินตั้งอยู่ริมถนนกำาแพงเพชร 6 มีระยะการเดินเท้าจากพื้นที่ว่างเปล่า 

 สู่สถานีรถไฟฟ้าไม่เกิน 300 เมตร ที่ดินขนาดกว้างขวางมากเพียงพอ 

 ที่จะพัฒนาเป็นจุดจอดแล้วจรได้หลากหลายรูปแบบ และมีความสะดวก 

 ในการเดินทางเข้า - ออก ทั้งการใช้รถยนต์และการเดินเท้า 

The Red Line Commuter Train, Don Mueang 
District and Lak Si District

 There is a vacant lot located near Kan Kheha Station with the  

 weighted criteria matrix of 110.

 The site location is on Kamphaeng Phet 6 Road where a 
 walking distance to the station is not exceed 300 meters. The land 
 plot has sufficient proportion to develop various types of 
 park & rides with convenient accessibility for vehicles and users. 
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ที่อยู่อาศัย Residential area
พาณิชยกรรม Commercial area
สถานท่ีราชการและสาธารณูปโภค 
Government Institutes, Public Utilities and Amenities
อื่น ๆ Others
พื้นที่ว่างเปล่า Vacant lot

รถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เขตพระโขนงและเขตบางนา

 พบพื้นที่ว่างเปล่าใกล้สถานีบ้านทับช้าง ได้นำ้าหนักตามเกณฑ์มากที่สุด คือ 130

 ที่ดินตั้งอยู่ริมทางหลวงพิเศษหมายเลข 3701 ทางคู่ขนาน 7 มีเนื้อที่ประมาณ 11.2 ไร่ 

 กว้างขวางเพียงพอสามารถพัฒนาเป็นจุดจอดแล้วจรได้หลากหลายรูปแบบ เช่น  

 ลานจอดรถยนต์ อาคารจอดรถยนต์ เป็นต้น

 

แผนที่แสดงพื้นที่ว่างเปล่าใกล้สถานีบ้านทับช้าง 

และระยะทางเดินเท้า

This map shows the vacant lot near 

Ban Thap Chang Station and a walking 

distance to the station.

The Airport Rail Link,
Phra Khanong District 
and Bang Na District

 There is a vacant lot located near Ban Thap 
Chang Station with the highest weighted criteria 
matrix of 130.

 The site location is on Motorway No. 3701, 
Frontage Road No. 7. The land plot of 17,920 square 
meters has sufficient space to develop various types 
of park & rides; for examples, a parking lot, a parking 
building, etc. 

สแกนเพื่อดูข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ในการพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการจอดแล้วจร 

Scan QR CODE for additional suggestions 

on the development of park-and-ride plots. 

6 นาที/minutes 
400 เมตร/meters

รถไฟฟ้าสายสีเขียวเข้ม 
แบ่งเป็น 2 พื้นที่ตามเส้นทางรถไฟฟ้า

1) สถานีรถไฟฟ้าสายสีเขียวเข้ม 
 (ทิศเหนือมุ่งสู่ศูนย์กลางเมือง)
 เขตดอนเมือง เขตสายไหม และเขตบางเขน

 พบพื้นที่ว่างเปล่าใกล้สถานีแยก คปอ. ได้นำ้าหนัก 

 มากที่สุดตามเกณฑ์ คือ 100 

 ติดกับอาคารจอดแล้วจรของสถานีแยก คปอ. 

 ซึง่เปน็อาคารขนาดใหญแ่ละมชีอ่งจอดรถเพยีงพอ 

 ต่อการรองรับรถยนต์ที่มาจากทางทิศเหนือแล้ว 

 จึงไม่เหมาะที่จะพัฒนาเป็นจุดจอดรถเพิ่มเติมอีก

The Dark Green Line
The two study areas are divided based on its 

location along the mass transit route:

1) The Dark Green Line 
 (inbound route from the north): 
 Don Mueang District, Sai Mai  
 District, and Bang Khen District

 There is a vacant lot located near Yaek Kor  
 Por Aor Station with the weighted criteria 
 matrix of 100.

 The site location is adjacent to a large park  
 & ride building at Yaek Kor Por Aor Station,  
 which already has sufficient parking spaces  
 to accommodate vehicles from the northern  
 suburb. Therefore, it is not necessary to 
 develop an additional park & ride.
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แผนที่แสดงพื้นที่ว่างเปล่า
ใกล้สถานีแบริ่ง และระยะทางเดินเท้า

This map shows the vacant lot near Bearing 
Station and a walking distance to the station

A

A

B

B

ที่อยู่อาศัย Residential area
พาณิชยกรรม Commercial area
สถานท่ีราชการและสาธารณูปโภค 
Government Institutes, Public Utilities and Amenities
อื่น ๆ Others
พื้นที่ว่างเปล่า Vacant lot
จุดจอดแล้วจร Park & Ride

2) สถานีรถไฟฟ้าสายสีเขียวเข้ม (ทิศใต้มุ่งสู่ศูนย์กลางเมือง) 
 เขตพระโขนงและเขตบางนา

 พบพื้นที่ว่างเปล่าใกล้สถานีบางนา ได้นำ้าหนักตามเกณฑ์มากที่สุด คือ 75 

 แต่อยู่ภายในซอยลาซาล 5 และระยะเดินเท้าจากสถานีรถไฟฟ้าบางนาไกลถึง 

 1.1 กิโลเมตร

 พบพื้นที่ว่างเปล่าใกล้สถานีแบริ่ง ได้นำ้าหนักตามเกณฑ์ 65 เป็นที่ดินติดริมถนน 

 สุขุมวิท การเดินทางเข้าจอดรถยนต์และระยะทางเดินเท้าประมาณ 200 เมตร 

 ปัจจุบันมีจุดจอดแล้วจรอยู่แล้ว 2 แห่ง และมีที่จอดรถเพียงพอต่อความต้องการ 

 อย่างไรก็ตาม หากมีความต้องการที่จอดรถยนต์เพิ่มขึ้นจุดน้ีจะมีศักยภาพ 

 เพียงพอต่อการพัฒนาเป็นจุดจอดแล้วจรในอนาคต

2) The Dark Green Line (inbound route from the south): 
 Phra Khanong District and Bang Na District 

 There is a vacant lot located near Bang Na Station with the weighted  
 criteria matrix of 75. However, the land plot is located in Lasalle 5 
 Alley and the walking distance from Bang Na Station is as far as 
 1.1 kilometers. 

 Another vacant lot located near Bearing Station with the weighted 
 criteria matrix of 65 is adjacent to Sukhumvit Road. The accessibility 
 distance from Bearing Station is 200 meters, approximately. Currently, 
 there are two park & rides with sufficient space to accommodate 
 parking requirements. In the future, if an additional parking space 
  is in demand, this site will be a potential location.

A

B

3 นาที/minutes 
210 เมตร/meters

2 นาที/minutes 
120 เมตร/meters
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การพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน
ที่เป็นจุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจร (TOD) การพัฒนาศูนย์ชุมชน
ชานเมือง และการพัฒนาพื้นที่ว่างเปล่าชั้นกลางเมือง
เพื่อเป็นจุดจอดแล้วจร นอกจากจะช่วยส่งเสริมให้เกิด
การใช้ประโยชน์ที่ดินสูงสุดตามศักยภาพของพื้นที่แล้ว 
ยังเป็นหัวใจสำาคัญในการขับเคลื่อนกรุงเทพมหานคร
ให้เป็นเมืองกระชับ มีทั้งย่านศูนย์กลางหลัก ศูนย์กลางรอง 
และศูนย์ชุมชนชานเมืองที่มีความพร้อมสรรพในตัวเอง 
ถือเป็นมิติใหม่ของการเป็นเมืองอยู่สบาย ที่มีความสมดุล
ระหว่างแหล่งงาน ที่อยู่อาศัย และการใช้ชีวิตของประชาชน 
โดยไม่จำาเป็นต้องเดินทางออกนอกพื้นที่ จึงช่วยลดปริมาณ
การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล และส่งเสริมการเดินทาง
เชื่อมต่อกับพื้นที่ต่าง ๆ ด้วยระบบขนส่งมวลชน
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างแท้จริง 

There are many benefits of the transit-oriented 
development (TOD) at an interchange for suburban 
community center and the transformation of vacant 
lots in the middle area of Bangkok into park & ride. 
It is not only promoting maximized land utilization 
based on the area potential, but also this is the key in 
driving Bangkok to become a compact city. 
When Bangkok has developed prime city center districts, 
subcenters, and suburban community centers altogether 
completely, a new dimension of a liveable city with 
balance between working, living, and relaxing will be 
acquired.  People do not need to travel outside their
neighborhoods so that the traffic volume from personal 
vehicles will be reduced as well as we could truly 
promote commuting by environmentally friendly 
public transportation systems. 
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การอนุรักษ์ ปรับปรุง ฟื้นฟู และพัฒนาย่านที่มีความสำาคัญ
ทางประวัติศาสตร์ รวมถึงการดูแลรักษาทรัพยากร
ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ศิลปกรรม ประติมากรรม 
สถาปัตยกรรม และภูมิสถาปัตยกรรมต่าง ๆ 
เป็นหนึ่งในภารกิจสำาคัญที่สำานักการวางผังและพัฒนาเมือง
ดำาเนินการต่อเนื่องตลอดมา ด้วยความตั้งใจที่จะรังสรรค์กรุงเทพฯ 
ให้เป็นเมืองที่มีทัศนียภาพที่สวยงาม มีความสง่างาม
สมฐานะที่เป็นเมืองหลวงของประเทศไทย และเป็นมหานครเปี่ยมเสน่ห์
สำาหรับผู้มาเยือนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ 

Magnificent 
Bangkok: The Value 
of Preservation 
and Development
The preservation, restoration, rehabilitation, and development 
of historically significant sites, and the conservation of 
cultural heritage, arts, sculptures, architecture, and landscapes 
are key tasks that the City Planning and Urban Development 
Department (CPUD) executes with a specific purpose. 
The aim is to maintain the extraordinary aspects of Bangkok 
as it is the magnificent capital of Thailand not only for 
its residents, but also for visitors domestically and internationally. 

4 กรุงเทพฯ งามสง่า 
คุณค่าแห่งการอนุรักษ์
ผสานการพัฒนา



อนุรักษ์ฟื้นฟูย่านกะดีจีน - คลองสาน 

“ยำ่นกะดจีนี - คลองสำน” เปน็ยา่นเมอืงเกา่ทีม่ ี

ความสำาคัญทางประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม 

ควรค่าแก่การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ควบคู่ ไปกับ 

การพัฒนา เพื่อให้สามารถปรับตัวเข้ากับบริบท 

การเปลี่ยนแปลงที่มีพลวัตสูง ขณะที่ยังคง

ความสมดุลของอัตลักษณ์และความหลากหลาย 

ของมรดกวัฒนธรรมในพื้นที่ไว้ได้อย่างลงตัว 

จึงได้มีการจัดทำา “ผังแม่บทกำรอนุรักษ์ฟื้นฟู 

ยำ่นกะดจีนี - คลองสำน” เพือ่บรูณาการอนุรักษ์

และฟื้นฟูในมิติสำาคัญ ทั้งมิติด้านที่อยู่อาศัย 

ด้านการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรม ด้านการ 

ทอ่งเทีย่ว ดา้นเศรษฐกจิสร้างสรรคแ์ละวิสาหกจิ

ท้องถิ่น และด้านพื้นที่สาธารณะร่วมของ 

พหุวัฒนธรรม  

โครงกำรป รับปรุงภูมิทัศ น์ทำง เดิน ริม น้� ำ 

ย่ำนกะดีจีน ประกอบด้วย การปรับปรุง 

ทางเดินและลานริมน้ำ าย่ านกะดีจีนตั้ งแต่ 

บริเวณหน้าศาลเจ้าเกียนอันเกงถึงใต้สะพาน 

พระปกเกล้า เพื่อส่งเสริมภูมิทัศน์ทางเดิน 

ริมน้ำา ปรับปรุงจุดเ ช่ือมต่อทางเดินริมน้ำา

กั บพื้ นที่ ว่ า งสาธารณะ ริม น้ำ าและรอง รับ 

การใช้งานให้เป็นทั้งทางเดินและทางจักรยาน 

ทั้งน้ี ปัจจุบันสำานักการวางผังและพัฒนาเมือง 

อยู่ระหว่างดำาเนินการก่อสร้างตามสัญญาและ 

คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2565

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านกะดีจีน ปีงบประมาณ  2563-2565
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Preservation and Rehabilitation of 
Kadeejeen-Khlong San Area

“Kadeejeen-Khlong San” area is an old settlement 

area importance for it historical, arts, and cultural 

values. The area is worth the preservation, rehabilitation, 

and development so that it can adjust to the context 

of highly dynamic changes while also maintain 

the balance of its identity and diversified cultural 

heritage. In this regard, the “Master Plan for Urban 

Regeneration of Kadeejeen-Klong San Areas” was 

prepared in order to integrate the preservation 

and rehabilitation in significant dimensions, namely 

residential area, cultural heritage conservation, tourism, 

creat ive economy and loca l ente rp r i ses , and 

multi-cultural shared public space.
 

Project for Landscape Improvement of Kadeejeen’s 

Riverside Walkway incorporates the renovation of 

walkway and waterside space in Kadeejeen area 

from Kian An Keng Shrine to the Phra Pok Klao Bridge. 

The project is aimed to improve the landscape of 

the riverside walkway, and link the connecting point 

between the walkway and the waterside space to 

use as walkway and bike lane. The project construction 

is being carried out according to the contract. It is 

expected to complete within October 2022.

Kadeejeen Landscape Improvement Project, Fiscal Years 2020–2022

การสำารวจพื้นที่และการดำาเนินงานโครงการในปีงบประมาณ 2564

Project Survey and Implementation in the Fiscal Year 2021
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ในปงีบประมาณ  2563 สำานกัการวางผงัและพฒันาเมอืงไดด้ำาเนินโครงการ

ปรับปรุงภูมิทัศน์ทางสัญจรบนโครงสร้างสะพานข้ามแม่น้ำาเจ้าพระยา

บริเวณช่องกลางสะพานพระปกเกล้า หรือ “สวนลอยฟ้ำเจ้ำพระยำ” 

โดยปรับปรุงโครงสร้างรถไฟฟ้าลาวาลินเดิมให้เป็นหมุดหมายใหม่ 

ของย่านกะดีจีน - คลองสาน ประกอบด้วย สวนสาธารณะ ทางเดินเท้า 

และทางจักรยานข้ามแม่น้ำาเจ้าพระยา ระยะทางประมาณ 280 เมตร 

ซึ่งดำาเนินการแล้วเสร็จและเปิดให้บริการแล้ว ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 

2563 นับเป็นอีกโครงการนำาร่องตามแผนแม่บทการอนุรักษ์ฟื้นฟู 

ย่านกะดีจีน - คลองสาน

ฝั่งธนบุรี
เขตคลองสาน
Khlong San District, 
Thon Buri Side   

 ที่ตั้งโครงการ  ...  
บริเวณช่องกลางสะพานพระปกเกล้า เขตพระนคร 

และเขตคลองสาน กรุงเทพฯ

พื้นที่ 3,031 ตร.ม. 

เปิดให้บริการทุกวัน ระหว่างเวลา 05.00 - 20.00 น. 

สวนป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
Chaloem Phra Kiat Forest Park

โครงการสวนลอยฟ้าเจ้าพระยา

เครดิตภาพ: บริษัท แลนด์ โปรเซส จำากัด 
Photo credit: LAND PROCESS CO., LTD.
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In the fiscal year 2020, the CPUD implemented the project for landscape 

improvement of pedestrian walkway on Phra Pok Klao Bridge or the 

“Chao Phraya Sky Park Project” by renovating the existing Lavalin sky 

train structure to become the new landmark of the Kadeejeen - Khlong 

San area. In augurated in June 2020, the project features a public park, 

pedestrian walkway, and bike lane crossing the river with 280 meters 

distance. It is thus another pilot project under the Master Plan for the 

Preservation and Rehabilitation of Kadeejeen - Khlong San Area.

ขอบเขตพื้นที่
โครงการ 
Project 
boundaries

ฝั่งพระนคร เขตพระนคร
Phra Nakhon District, 
Phra Nakhon Side

สวนสมเด็จพระปกเกล้าฯ
Somdej Phra Pok Klao Public Park

     Project Site:
Pedestrian walkway in the middle of Phra Pok Klao Bridge, 

Phra Nakhon and Khlong San Districts, Bangkok

Area: 3,031 m2

Open daily from 5 a.m. - 8 p.m.

Chao Phraya Sky Park Project
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ในปีงบประมาณ 2564 สำานักการวางผังและพัฒนาเมือง 

ได้ดำาเนินโครงกำรบ�ำรุงรักษำสวนลอยฟ้ำเจ้ำพระยำ เพื่อให้ 

เกิดความต่อเน่ืองในการใช้สอยพื้นที่และทำากิจกรรมต่าง ๆ 

ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ โดยจัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัย 

การดูแลรักษาและทำาความสะอาดพื้นที่ การบำารุงรักษาต้นไม้ 

การตรวจสอบซ่อมบำารุงงานระบบและอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ ระยะเวลาโครงการระหว่าง 

วันท่ี 30 กรกฎาคม - 31 ตุลาคม 2564

In the fiscal year 2021, the Chao Phraya Sky Park 

Maintenance Project was carried out by the CPUD for 

upkeep access to the park and all facilities in good 

condition. Project activities included security system 

installation, janitorial work, planting and nurturing trees, 

system inspection and maintenance during the contract 

period started from July 30th, 2021 - October 31st, 2021.
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สะอาด สวยงาม ทำากิจกรรมได้อย่างปลอดภัย 
 มีเจ้ำหน้ำที่ดูแลรักษำควำมปลอดภัย ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

 มีกำรดูแลรักษำ ซ่อมบ�ำรุง และตรวจสอบงานระบบต่าง ๆ  ให้พร้อมใช้งานได ้

 อย่างมีประสิทธิภาพ

 มพีนักงำนดแูลรักษำท�ำควำมสะอำด ให้มีภูมิทัศน์สะอาดตา น่าใช้งานอยู่เสมอ

 มพีนักงำนดแูลบ�ำรุงรักษำตน้ไม ้ตดัแต่งตน้ไม ้กำาจดัวชัพชื เตมิดนิ เตมิปุย๋ เปลีย่น 

 และปลูกทดแทนต้นไม้ล้มลุกให้สวยงาม
 

Cleanliness, Attractiveness, 
and Safety for all Activities: 

 Security guards were on duty 24 hours a day.

 System maintenance and inspection have been conducted for 
 effective operation.

 Cleaners regularly kept the park tidy and nice to use. 

 Gardeners had their responsibilities of trimming trees and shrubs, 
 weeding, filing soil, fertilizing, replacing herbaceous to maintain 
 landscape appearance. 



อนุสาวรีย์และโบราณสถาน นับเป็นทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่แสดงถึงร่องรอยทาง

ประวัติศาสตร์ ให้หวนนึกถึงบุคคลสำาคัญ หรือเหตุการณ์สำาคัญของชาติบ้านเมืองในอดีต 

จงึเปน็สิง่ทีน่านาประเทศทัว่โลกพยายามปกปอ้งและดแูลรักษาไวใ้หค้นรุ่นหลงัไดศ้กึษาเรียนรู้  

กรุงเทพมหานคร โดยสำานักการวางผังและพัฒนาเมืองได้รับการถ่ายโอนภารกิจจาก

กรมศิลปากรให้ดูแลโบราณสถานจำานวน 39 แห่ง ในพื้นที่กรุงเทพฯ นับต้ังแต่วันที่ 27 

พฤษภาคม 2547 เป็นต้นมา นอกจากน้ี ยังมีอนุสาวรีย์ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่สาธารณะ 

อีกจำานวน 13 แห่ง โดยสำานักการวางผังและพัฒนาเมืองได้รับมอบหมายจากที่ประชุม

คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 22/2561 เมื่อวันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2561 ให้เป็น 

ผู้ รับผิดชอบดูแลและบำารุงรักษาอนุสาวรีย์ในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ โดยต้องมีการประสาน 

ความร่วมมือจากกรมศิลปากรเพื่อการอนุรักษ์ให้ถูกหลักวิชาการ และเพื่อให้อนุสาวรีย์ 

และโบราณสถานมีความสง่างามและคงคุณค่าทางประวัติศาสตร์สืบไป

Preserving 
Heritage Value 

Monuments and historic sites are considerable cultural 

resources and traces of history that remind us of significant 

persons and important events of the nation in the past. 

That is the main reason why many countries around the world 

make efforts to protect and maintain their heritage for future 

generations to learn.

Since May 27th, 2004, the Fine Arts Department has transferred 

duties of cultural heritage protection and management to 

local governments including Bangkok Metropol i tan 

Administration (BMA). Thus, the CPUD is the main responsible 

organization to preserve 39 historic sites in Bangkok. 

Moreover, the BMA was assigned by the Cabinet resolution 

in 1945 to manage another 13 monuments located in 

public areas. As such, the CPUD was assigned by the 

BMA’s Executive Meeting No. 22/2018 on October 16th, 

2018 to oversee and maintain both monuments and 

historic sites in Bangkok. In this case, coordinating work 

with the Fine Arts Department is required to ensure that 

preservation methodology is properly implemented to retain 

the grandeur and historical value of our Thai heritage.  

ดูแล รักษา คุณค่ามรดกเมือง
งานบำารุงรักษาอนุสาวรีย์และโบราณสถาน
ในเขตกรุงเทพฯ

Preservation of Monuments and 
Historic Sites in Bangkok

98



ปรับปรุงป้อมพระสุเมรุ และป้อมป้องปัจจามิตร

The Restoration Projects of Phra Sumen Fort and Pong Patchamit Fort
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การบำารุงรักษาโบราณสถาน
ประเภทสะพาน จำานวน 7 แห่ง

1  สะพานพระรูป 

2  สะพานถ้วย 

3  สะพานงา

4  สะพานมัฆวานรังสรรค์ 

2

3

1

5  สะพานวรเสรษฐ 

6  สะพานเฉลิมพันธุ์ 53 

7  สะพานเจริญราษฎร์ 32
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4

5

6

7

The Maintenance Project of 
7 Historic Bridges

1  Phra Roop Bridge

2  Thuay Bridge 

3  Nga Bridge

4  Makkhawan Rangsan Bridge 

5  Woraset Bridge

6 Chaloem Phan

 53 Bridge 

7  Charoen Rat 32 Bridge    
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The Structural Improvement 
of Three Monuments
1 The King Rama VI Monument

2 The Democracy Monument

3 The Victory Monument

การปรับปรุงโครงสร้างอนุสาวรีย์ จำานวน 3 แห่ง
1 พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จ   
 พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) 

2 อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย 

3 อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 

2 3

1
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The Structural Improvement 
of Three Monuments
1 The King Rama VI Monument

2 The Democracy Monument

3 The Victory Monument สะอาด สง่า เสริมคุณค่าและเสน่ห์เมือง 
งานจ้างทำาความสะอาดโบราณสถานในเขตกรุงเทพฯ

นอกจากงานบำารุงรักษาแล้ว สำานักการวางผังและพัฒนาเมืองยังได้ดำาเนินการจ้าง 

ทำาความสะอาดโบราณสถานในเขตกรุงเทพฯ จำานวน 39 แห่ง และอนุสาวรีย์ จำานวน 11 แห่ง 

โดยมีขอบเขตงานประกอบด้วย งานทำาความสะอาด การขัดล้างทำาความสะอาด

และการสำารวจความเสยีหาย ครอบคลมุตามภารกจิทีไ่ดรั้บถา่ยโอนจากกรมศลิปากร ทัง้ภารกิจ 

ด้านการบำารุงรักษาโบราณสถานขั้นพื้นฐานและการสำารวจสภาพโบราณสถาน 

Splendid, Unblemished, 
and Charming Bangkok
     Janitorial Outsourcing for Historic Sites 
 in Bangkok 
In addition to maintenance work, the CPUD outsources janitorial work for 39 

historic sites and 11 monuments in Bangkok. The scope of work includes 

cleaning, polishing, and damage inspection to cover specified mandates for basic 

maintenance and inspection of historic sites that correspond to guidelines from

the Fine Arts Department.
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การอนุรักษ์ผสานพัฒนาย่านที่มีความสำาคัญ
ให้เกิดการใช้ประโยชน์ได้อย่างลงตัว 
พร้อมทั้งดูแลรักษามรดกทางวัฒนธรรม 
จะช่วยจรรโลงให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองหลวง
ที่มีเอกลักษณ์ไทย คงไว้ซึ่งทรัพย์สินอันลำ้าค่า
ของเมือง เป็นมรดกตกทอดให้คนรุ่นหลัง
ได้ระลึกถึงด้วยความภาคภูมิใจ 
และเป็นเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก
ให้เข้ามาศึกษาเรียนรู้และร่วมชื่นชม   
Preservation combining with necessary 

development in historically significant areas 

would reach ideal land utilization of each 

district. Preserving cultural heritage will 

enhance the unique character of Bangkok 

with Thai identity and safeguard the city’s 

most valuable assets for future generations 

to be proud of. Lastly, it would attract 

tourists from all over the world to visit 

Thailand to learn and appreciate.
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สำานักการวางผังและพัฒนาเมือง
ให้ความสำาคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม
ควบคู่ไปกับการเดินหน้าพัฒนาองค์กร ไม่หยุดนิ่ง 
โดยเฉพาะการเสริมศักยภาพบุคลากร 
ให้พร้อมอำานวยความสะดวกและให้บริการประชาชน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ 
ประสบการณ์ สร้างความร่วมมือและสร้างความสัมพันธ์อันดี
กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน 
ตลอดจนหน่วยงานต่างประเทศได้เป็นอย่างดี 

Adaptive 
Bangkok: 
Creation Power 
for Shaping Future
The CPUD lends importance to inclusive participation 

for all stakeholder involvements coupled with organization 

advancement continuously. Conducting personnel capacity 

building would increase overall organizational productivity 

to be ready to facilitate and provide public services as planned. 

Thus, our staff could exchange knowledge and experiences, 

build up collaboration, and extend good relationships with 

other government agencies, private sector, the general public, 

as well as international organizations. 

5 พลังสร้างสรรค์เมืองแห่งอนาคต



การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาเมืองด้วยวิธีการจัดรูปที่ดิน 

จัดรูปที่ดิน พัฒนาเมือง พัฒนาคุณภาพชีวิต 

ปัญหาที่ดินปิดล้อมหรือที่ ดินตาบอดไม่มีทางเ ข้าออกพื้นที่ 

ขาดระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะตา่ง ๆ  

ที่ได้มาตรฐาน รวมถึงแปลงที่ดินมีรูปร่างบิดเบี้ยว ใช้ประโยชน์

ได้ไม่คุ้มค่า ล้วนเป็นปัญหาที่สะสมมาจากการพัฒนาเมือง 

อย่ า งอิ ส ระ ไ ร้ทิ ศทาง “กำรจั ด รูปที่ ดิ น เพื่ อพัฒนำพื้ นที่ ” 

จึงเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้สามารถใช้ประโยชน์ที่ดิน 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แปลงที่ดินมีการจัดรูปแปลงใหม่ ส่งผลให้ 

ที่ดินมีมูลค่าเพิ่มข้ึน เป็นการพัฒนาพื้นที่ให้มีสภาพแวดล้อม 

ที่ดีขึ้น สอดคล้องกับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร 

การจัดรูปที่ดินเป็นการพัฒนาพื้นที่ด้วยความร่วมมือระหว่าง 

ภาคเอกชนกับเอกชน หรือภาคเอกชนกับภาครัฐ ด้วยการ 

จัดแปลงที่ดินให้เป็นระเบียบสวยงาม พร้อมทั้งจัดให้มีระบบ 

สาธารณูปโภคและบริการสาธารณะต่าง ๆ ที่ได้มาตรฐานครบถ้วน 

และเพียงพอ  โดยใช้วิธีการรวบรวมที่ดินหลาย ๆ แปลงมารวมกัน 

แล้ววางผังจัดรูปที่ดินใหม่ที่เรียกว่า “การจัดรูปแปลงที่ดินใหม่” 

การดำาเ นินการจัดรูปที่ดินใช้หลักความเสมอภาคและคงไว้

ซึ่งกรรมสิทธ์ิที่ดินทุกแปลง ภายใต้ พ.ร.บ. จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนา 

พื้นที่ พ.ศ. 2547  

ในปีงบประมาณ 2564 สำานักการวางผังและพัฒนาเมืองได ้ศึกษำ

พื้นที่ในกำรพัฒนำเมือง 2 พื้นที่ ได้แก่ 1) พื้นที่ศึกษาการพัฒนาเมือง

ด้วยวิธีการจัดรูปที่ดินบริเวณข้างสำานักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร

พื้นที่ 3 เขตพระโขนง และ 2) พื้นที่ศึกษาการพัฒนาเมืองด้วยวิธี

การอุทิศที่ดินเป็นทางสาธารณประโยชน์เพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยบริเวณ 

ซอยบรมราชชนนี 79 เขตตลิ่งชัน 
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การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาเมืองด้วยวิธีการจัดรูปที่ดิน 

Feasibility study on urban development using land readjustment method

จัดรูปที่ดิน พัฒนาเมือง พัฒนาคุณภาพชีวิต 

Land Readjustment Projects for Urban 
Development and Improving Quality of Life

The accumulated problems of landlocked property or blind lands 
with no access to the public road, inadequate standard public 
utilities, facilities, and other services, or distorted shape of land plots 
that cannot be fully utilized may derive from independent urban 
development projects of different developers. In this case, land 
readjustment is one of urban development solutions that could 
add higher land value, enhance potentials for cost-effective land 
utilization, and support future development for nearby communities 
to have a better environment in accordance with guidelines of 
the Bangkok Comprehensive Plan.

Land readjustment is an important tool for area-based development 
done by private-private partnerships or public-private collaboration 
through systematic land management with the provision of sufficient 
urban infrastructure and public services that meet all regulated 

standard requirements. Without land expropriation, land readjustment 
would pool many land plots altogether and rearrange into the new 
land plot layout or the so-called “new land parcel adjustment”. 
The land readjustment process is based on equity while keeping 
ownerships of every land parcel in conformity with the Land 
Readjustment Act B.E. 2547 (2004).

In the fiscal year 2021, the CPUD staffs have studied two feasible 
areas for urban development. The first study area that is adjacent 
to the Department of Land Transport Bangkok Area 3 in Phra 
Khanong District uses land readjustment method. The second area 
using land dedication method for a new public road is located 
at Soi Borommaratchachonnani 79 in Taling Chan District and it will 
develop into a residential area.
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แปลงที่ดิน 
จำานวน 9 แปลง 
เจ้าของที่ดิน 
จำานวน 7 ราย
Number of 
land parcels: 9 
Number of 
landowners: 7 

สแกนเพื่อดูระวางแปลงที่ดิน
ก่อนจัดรูปและร่างผังที่ดินใหม่
Scan QR Code to see land parcels
before readjustment and 
a draft of the new land parcel. 

พื้นที่ศึกษาการพัฒนาเมือง
ด้วยวิธีการจัดรูปที่ดิน 
บริเวณข้างสำานักงานขนส่ง
กรุงเทพมหานคร 
พื้นที่ 3 เขตพระโขนง

Land readjustment in 
area adjacent to the 
Department of Land 
Transport Bangkok Area 3, 
Phra Khanong District 

 พื้นที่ศึกษา  
มีขนาด 41 - 3 - 83 ไร่ 

 ที่ตั้ง 
บนถนนสุขุมวิท ห่างจากสถานีรถไฟฟ้า
บางจาก ระยะทางประมาณ 200 เมตร

 อาณาเขต  
ทิศเหนือ จดที่ดินเอกชน 
ทิศตะวันออก จดคลองบางนางจีน 
ทิศตะวันตก จดถนนสุขุมวิทและ
 ลำารางสาธารณะ 
ทิศใต้            จดที่ดินเอกชน

บริเวณท่ี1 Area No.1 

ระยะทางประมาณ 200 เมตร

approximately 200 meters

สถานีรถไฟฟ้าบางจาก
Bang Chak Station

ปั๊มนำ้ามันบางจาก
แยกด่วน 62
Bang Chak Petrol 
Station
(Sukhumvit 62) เอ็ม ทาวเวอร์ 

M Tower

ปั๊มนำ้ามันบางจาก
สุขุมวิท 99 
Bang Chak Petrol Station
(Sukhumvit 99)

ถนนสุขุมวิท

Sukhumvit  Road 

คลองบางนางจีน

Bang Nang Chin Canal   

  Study Area
67,132 m2

  Location
Sukhumvit Road, approximately 200 
meters from BTS Bang Chak Station  

  Boundary
North private land 
East Bang Nang Chin Canal  
West Sukhumvit Road
 and a public ditch
South    private land

ย.7-12
Area 42 Rai
(67,132 m2 ]
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แนวคิดเกี่ยวกับการจัดรูปที่ดิน  Land Readjustment Concept

แนวคิดการพัฒนาเมือง
วิธีการจัดรูปที่ดิน เป็นการพัฒนาที่ดินด้วยความร่วมมือระหว่างเอกชน 

กับเอกชน หรือเอกชนกับภาครัฐ โดยการรวมที่ดินทั้งหมด เสมือนเป็นพื้นที่ 

ผืนใหญ่ผืนเดียวเพื่อการวางผังจัดรูปแปลงที่ดินใหม่ให้เป็นระเบียบ พร้อมทั้ง 

มีถนนโครงการ มีทางเข้าออกสะดวกทุกแปลง มีที่ดินจัดหาประโยชน์ และ 

มีสวนหย่อมหรือพ้ืนท่ีชดเชยเพ่ือใช้ประโยชน์สาธารณะร่วมกัน 

Land Readjustment Concept
Land readjustment is a land development method through 
private-private partnerships or public-private collaboration. 
After consolidating all land parcels into one single large land 
parcel for a land replotting plan, there will be project roads, 
reserved land for making profits, a community garden or 
compensation areas for shared public use.

ก่อนการจัดรูปที่ดิน  
Before land readjustment

รวมแปลงที่ดิน
ที่เสมือนเป็นการ

พัฒนาที่ดิน
ผืนใหม่ผืนเดียว
เพื่อการวางผัง

Consolidate all
land parcels into
one single large

land parcel
for new

development

ที่ดินจัดหาประโยชน์ 
Reserved land

สวนหย่อม/ชดเชย 
Park/common area 
for public use

RL.

สวนหย่อม

หรือที่ดินชดเชย 

Park / c
ommon 

area for public use

ถนนโครงการ 

Project R
oad

แปลงที่ 1 

Parcel

No. 1

แปลงที่ 1 

Parcel

No. 2

แปลงที่ 1 

Parcel

No. ...

การดำาเนินงานที่ผ่านมา
มีการประชุมแนวทางการพัฒนากับตัวแทน 

เจ้าของที่ดินพร้อมนำาเสนอและหารือร่างผัง 

แปลงที่ดินใหม่ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 

2564 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

Implemented Activities
The CPUD conducted a development 
guideline meeting with landowner 
representatives to propose and discuss 
a draft plan of the new land plots 
on February 25th, 2021 at Bangkok 
Suvarnabhumi University.

แปลงที่ 1 
Land 
Parcel 
No. 1

แปลงที่ 2
Land 
Parcel 
No. 2

แปลงที่ ...
Land 
Parcel 
No. ...

ถนนโครงการ 
Project Road

หลังการจัดรูปที่ดิน 
After land readjustment

ระหว่างการจัดรูปที่ดิน   
During land readjustment
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พื้นที่ศึกษาการพัฒนาเมืองด้วยวิธีการอุทิศที่ดินเป็นทางสาธารณประโยชน์
เพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยบริเวณซอยบรมราชชนนี 79 เขตตลิ่งชัน

Urban development using land 
dedication method for public road 
to develop into a residential area 
in Soi Borommaratchachonnani 79, 
Taling Chan District

แปลงที่ดิน จำานวน 186 แปลง 
เจ้าของที่ดิน จำานวน 89 ราย

Number of land parcels: 186 plots 
Number of landowners: 89 persons

แนวถนนอุทิศที่ดิน  
Dedicated Land

A

B

C

D

RL

RL

E

F

G

H

แปลงที่ดินจัดรูป
Readjusted Land

ถนนบรมราชชนนี Borommaratchachonnani Road 
           นครปฐม                              ถนนบรมราชชนนี                      ปิ่นเกล้า

Nakhon Pathom               Borommaratchachonnani Road       Pinklao         

คลองบ้านไทร  Ban Sai Canal  

คลองบ้านไทร  Ban Sai canal  
ขนาดถนน 6 เมตร  Road: six-meter wide 

0.50 m 0.50 m

ถ
น
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ี 7
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2.50 m 2.50 m

PARK

บริเวณท่ี2 

Area No.2 

  Study Area
179,200 m2

  Location
Located on Borommaratchachonnani 
Road which is the main road 
connecting Bangkok and Nakhon 
Pathom province.

  Boundary
North Borommaratchachonnani Road
East private land
West private land
South   Ban Sai Canal    

 พื้นที่ศึกษา  
มีขนาด ประมาณ 112 ไร่ 

 ที่ตั้ง 
ตั้งอยู่ติดกับถนนหลักถนนบรมราชชนนี เส้นทาง
เชื่อมโยงระหว่างกรุงเทพฯ กับจังหวัดนครปฐม

 อาณาเขต
ทิศเหนือ จดถนนบรมราชชนนี
ทิศตะวันออก จดที่ดินเอกชน
ทิศตะวันตก จดที่ดินเอกชน
ทิศใต้            จดคลองบ้านไทร
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แนวคิดวิธีการก่อสร้างถนนด้วยวิธีการอุทิศที่ดิน
Land Dedication Concept

แสดงเจตนาอุทิศที่ดิน  
Show intention for
land dedication  

การอุทิศที่ดิน เจ้าของที่ดินเป็นผู้ดำาเนินการเอง
Land dedication has to be done by the landowners.

หลังแบ่งหักที่ดิน  
After distributing
the land parcel

ถ
นน

สา
ธา

รณ
ะ 

 

Public road

แนวคิดการพัฒนาเมือง
การอุทิศที่ดินเป็นทางสาธารณะ คือ การยกที่ดินทั้งแปลง

หรือแบ่งแยกที่ดินบางส่วนเพื่อยกให้เป็นทางสาธารณะ 

โดยภาครัฐเป็นผู้ดำาเนินการก่อสร้างถนนสาธารณประโยชน์

เข้าสู ่พื ้นที่

การดำาเนินงานที่ผ่านมา
นำาเสนอแนวทางการแกป้ญัหาทีด่นิปดิลอ้ม ไม่มีทางเข้าออก 

โดยวธีิการอทุศิทีด่นิเพือ่เปน็ถนนสาธารณะ โดยเจา้ของทีด่นิ 

ร่วมกันตกลงแบ่งหักที่ดินที่ต้องการให้ เป็นแนวถนน 

แล้วดำาเนินการยื่นหนังสือเพื่ออุทิศที่ดิน ณ สำานักงานเขต 

ท้องที่ พร้อมยกตัวอย่างการแก้ปัญหา เมื่อวันที่  21 มีนาคม

2564 ณ สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัย

ในการทำางาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ฯ

Land Dedication 
Land dedication as a public road means the transfer 
of privately owned land, the whole or some part of 
it, to be used as a public road. The road construction 
will be executed by public entity.

Implemented Activities
The CPUD presented land dedication sample cases 
and proposed a solution for landlocked property 
issues through land dedication for the public road to 
the Safety and Health at Work Promotion Association 
(Thailand) under the Royal Patronage on March 21st, 
2021. In details, the landowners need to jointly agree to 
subtract a part of their lands to be used as a new public 
road. After that, the land owners or representatives 
file a land dedication form at the local district office. 

ไม่มีทางเข้าออก
Landlocked Plots

  เจ้าของที่ดินร่วมกันตกลง
แบ่งหักที่ดินตามที่ต้องการ

แล้วอุทิศเป็นถนนสาธารณะ

Landowners agree to divide 
the land and dedicate it for

use as a public road.

การอุทิศที่ดินไม่ได้แก้ปัญหา
ที่ดินตาบอดได้ทั้งหมด

Land dedication cannot 
completely solve the 

landlocked problem.
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สำานักการวางผังและพัฒนาเมืองเป็นหน่วยงานที่มีการติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักศึกษา และ

ประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานต่างประเทศ เพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และพัฒนา

ความรู้ด้านผังเมืองอยู่เสมอ “ภาษาอังกฤษ” จึงเป็นเครื่องมือจำาเป็นที่จะช่วยให้บุคลากรในองค์กรสามารถ 

ติดต่อสื่อสาร แสวงหาความรู้ สร้างความร่วมมือ เจรจาต่อรอง และสร้างความสัมพันธ์อันดีได้  

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ของสำานักการวางผังและพัฒนาเมือง ผู้มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษ 

ในการติดต่อสื่อสารได้อย่างดีมีจำานวนน้อยลงเร่ือย ๆ เน่ืองจากเกษียณอายุราชการ ดังน้ัน สำานักการวางผัง

และพัฒนาเมืองจึงต้องเตรียมการพัฒนาบุคลากรข้ึนทดแทน โดยการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการผังเมือง 

เพื่อเสริมสร้างความรู้และพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสำาหรับการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานต่างประเทศ 

และสามารถทำาความเข้าใจในเนื้อหาสาระความรู้ด้านผังเมืองภาคภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

เสริมศักยภาพบุคลากร ยกระดับการให้บริการ
การฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการผังเมือง 
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การฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการผังเมือง 

The City Planning and Urban Development Department is a 

government body that has contacts with other public organizations, 

private sectors, students, the public, and par ticular ly with 

international agencies to exchange knowledge and experiences 

as well as to develop urban planning expertise. Therefore, 

“English” is an essential tool for interpersonal communication, 

pursuing advanced knowledge, collaborations, negotiation, and 

building good relationships. 

Over the years, some CPUD officers with English proficiency 

have been retired. Thus, the CPUD must prepare personnel 

development for replacement. By conducting English Training 

Courses, it could enhance knowledge and develop English language 

skills for communicating with international agencies and supporting 

its personnel to be able to better understand the gist of the city 

planning knowledge if the text is in English.

Empowering Personnel 
for Service Enhancement

English Training Courses for City Planning
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 ผู้เข้ารับการอบรม จำานวน 30 คน

 เป็นการอบรมแบบไป - กลับ วันละ 3 ชั่วโมง 

 จำานวน 20 วัน รวม 60 ชั่วโมง 

 ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม - 2 มิถุนายน 2564

 Number of trainees: 30  persons

 20 days onsite training:  3 hours per day. 

 Total 60 hours. 

 Training period: March 15th – June 2nd, 2021

หลักสูตรการสนทนาภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารด้านผังเมือง 

English Conversation Course for City Planning Communication 
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 Number of trainees: 30  persons

 20 days onsite training:  3 hours per day. 

 Total 60 hours. 

 Training period: March 15th – June 2nd, 2021

 ผู้เข้ารับการอบรม จำานวน 30 คน

 เป็นการอบรมแบบไป - กลับ วันละ 3 ชั่วโมง 

 จำานวน 30 วัน รวม 90 ชั่วโมง 

 ระหว่างวันที่ 16 มีนาคม - 13 กรกฎาคม 2564 

 Number of trainees: 30  persons

 30 days onsite training:  3 hours per day. 

 Total 90 hours.

 Training period: March 16th – July 13th, 2021

หลักสูตรการอ่านภาษาอังกฤษสำาหรับงานผังเมือง 

English Reading Course for City Planning
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สำานักการวางผังและพัฒนาเมือง
จะยังคงเดินหน้าพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นกำาลังสำาคัญ 
ในการขับเคลื่อนภารกิจในการวางแผน 
พัฒนาเมืองให้เป็น “เครื่องมือสำาคัญ” 
ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางสังคม 
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และยกระดับ 
คุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชนได้อย่างแท้จริง 
และด้วยความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนในสังคม
จะเป็นพลังสร้างสรรค์เมืองแห่งอนาคต
เพื่อให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน
เป็นมหานครขนาดใหญ่ที่ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกัน
ได้อย่างมีความสุข

The City Planning and Urban Development 

Department will continue to enhance capacity 

building continuously to make mainspring 

for driving our missions in terms of urban planning 

as a ‘key tool’ that could enrich social strengths, 

economic stability, and improving the quality 

of life for the people sustainably. With cooperation 

from all sectors in our society, it will positively 

be a creative power to build up future of Bangkok 

as the sustainable and liveable megacity 

where everyone can live happily altogether. 
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