


เศรษฐกิจพอเพียง

การวางพื้นฐาน

ตามหลักปรัชญา

รายงานประจ�าปีส�านักผังเมือง ปี 2559

การพัฒนาเมือง



สารจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

 “ผังเมือง” ค�ำท่ีมีควำมหมำยและมีส่วนส�ำคัญยิ่งต่อกำรพัฒนำเมืองให้เติบโตอย่ำงมีทิศทำง  

มีระเบียบแบบแผน ถูกสุขลักษณะ และมีควำมสวยงำม ซ่ึงจะน�ำไปสู ่กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต 

ของประชำกรเมือง

 กรงุเทพมหำนครได้ตระหนกัถงึควำมส�ำคญัของกำรวำงผงัเมืองและกำรบังคบัใช้ผงัเมอืง จงึให้ 

ส�ำนักผังเมืองซ่ึงเป็นหน่วยงำนหลักในกำรดูแลงำนด้ำนนี้ น้อมน�ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

ของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร มำปรับใช้กับกำรพัฒนำเมือง 

โดยเฉพำะกำรวำงพื้นฐำนกำรพัฒนำบนหลักกำรให้คนเป็นศูนย์กลำง (People-centered Approach) 

ด้วยกำรสร้ำง “พลังทางสังคม” ประสำน “พลังสร้างสรรค์” ของทุกฝ่ำย ทั้งหน่วยงำนภำครัฐ องค์กร

พัฒนำเอกชน นักวิชำกำร ธุรกิจเอกชน สื่อมวลชน ฯลฯ ในกำรร่วมมือกันพัฒนำเมืองตำมทิศทำง

ที่ก�ำหนดไว้ในผังเมืองรวม เพื่อสร้ำงดุลยภำพและควำมยั่งยืน ให้พร้อมรับมือกับควำมเปลี่ยนแปลง

 ในปี 2559 นี้ เป็นอีกปีหนึ่งท่ีส�ำนักผังเมืองได้มุ ่งมั่น ตั้งใจ และทุ่มเทแรงกำยแรงใจ 

ในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีอย่ำงดีเย่ียม จนปรำกฏเป็นผลงำนดังท่ีเห็นในหนังสือรำยงำนประจ�ำปีฉบับนี้  

ผมขอช่ืนชมและขอแสดงควำมยินดีในควำมส�ำเรจ็ของโครงกำรต่ำงๆ ซ่ึงมีควำมก้ำวหน้ำและมีผลเป็น 

ท่ีน่ำพึงพอใจ สุดท้ำยนี้ ผมขออวยพรให้ทุกท่ำนมีพลังกำยและใจท่ีสมบูรณ์พร้อม เพ่ือร่วมมือกัน

พัฒนำกรุงเทพมหำนครและประเทศชำติให้มั่นคงสืบไป

  พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง

  ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร



สารจากผู้อ�านวยการส�านักผังเมืองสารจากปลัดกรุงเทพมหานคร

 “คน” เป็นทรัพยำกรท่ีทรงคุณค่ำ กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์จึงนับว่ำเป็นหัวใจส�ำคัญของ 

กำรพัฒนำเมืองและประเทศให้มีควำมก้ำวหน้ำและมั่นคง 

 ส�ำนักผังเมือง กรุงเทพมหำนคร ตระหนักถึงควำมส�ำคัญของกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์  

รวมไปถึงกำรปลูกฝังควำมรู้ ทัศนคติ และจิตสำธำรณะ จึงได้ด�ำเนินโครงกำรเกี่ยวกับกำรเสริมสร้ำง

ควำมรู้ควำมเข้ำใจ เน้นกำรมีส่วนร่วมอย่ำงต่อเนื่อง และในปี 2559 นี้ ส�ำนักผังเมืองจัดกิจกรรม 

เน้นให้เยำวชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในโครงกำรนักผังเมืองจิ๋ว เพื่อปลูกฝังควำมรู้ควำมเข้ำใจอันด ี

ด้ำนกำรผังเมือง ซึ่งจะช่วยให้กำรวำงและจัดท�ำผังเมืองรวมในอนำคตได้รับกำรยอมรับจำกประชำชน 

 นอกจำกนี้ ส�ำนักผังเมือง ยังได้ปฏิบัติภำรกิจที่มีอยู่อย่ำงต่อเนื่อง ทั้งกำรศึกษำและวิเครำะห์

กำรบังคับใช้ผังเมืองรวม กำรส�ำรวจและก�ำหนดแนวเขต กำรจัดท�ำแผนแม่บทกำรฟื้นฟูเมือง  

กำรซ่อมแซมโบรำณสถำน และกำรให้บริกำรควำมรู้เรื่องผังเมือง ซึ่งเป็นภำรกิจที่ชำวผังเมืองมุ่งมั่น

และตั้งใจปฏิบัติเป็นอย่ำงดีเสมอมำ

 หนงัสอืรำยงำนประจ�ำปีส�ำนกัผงัเมอืง ปี 2559 ฉบับนี ้ได้รวบรวมผลงำนท่ีเกดิจำกควำมมุ่งม่ัน

ทุ่มเทแรงกำยแรงใจและควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติภำรกิจของคณะผู้บริหำร ข้ำรำชกำร และ

ลกูจ้ำงของส�ำนกัผงัเมืองในรอบปี โดยมวีตัถปุระสงค์หลกัในกำรเผยแพร่ให้ประชำชนและภำคส่วนต่ำงๆ  

มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในภำรกิจของส�ำนักผังเมือง อันจะน�ำไปสู่ควำมร่วมแรงร่วมใจในกำรพัฒนำเมือง

ให้เจริญก้ำวหน้ำต่อไป

  นำยวันชัย ถนอมศักดิ์

  ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักผังเมือง

 กำรพัฒนำเมืองให้เติบโตอย่ำงม่ันคงและย่ังยืน “ผังเมือง” เป็นเครื่องมือท่ีมีควำมส�ำคัญ 

อย่ำงยิ่งยวด เพรำะเปรียบเหมือนดั่งแผนแม่บทกำรพัฒนำเมืองในมิติต่ำงๆ ท้ังทิศทำงกำรเติบโต

ของเมือง กำรด�ำรงรักษำไว้ซึ่งควำมงดงำมของศิลปวัฒนธรรมและสถำปัตยกรรม กำรจัดสรรกำรใช้

ประโยชน์ที่ดิน กำรพัฒนำพื้นที่โล่งและพื้นที่สีเขียว 

 ส�ำนักผังเมือง เป็นหน่วยงำนหลักของกรุงเทพมหำนครในกำรดูแลบังคับใช้ผังเมืองและ 

วำงผังเมืองในระดับต่ำงๆ ทั้งผังเมืองรวม ผังเมืองเฉพำะ และผังพัฒนำพื้นที่ในระดับต่ำงๆ รวมถึง

กำรก�ำหนดมำตรกำรบังคับใช้ผังเมืองเพื่อคงไว้ซึ่งประโยชน์สำธำรณะ 

 สิ่งต่ำงๆ เหล่ำนี้จะประสบควำมส�ำเร็จไม่ได้เลย หำกขำด “ทรัพยากรบุคคล” อันทรงคุณค่ำ  

ซ่ึงไม่ได้หมำยถงึผูบ้รหิำร ข้ำรำชกำร และลกูจ้ำงในสงักดัส�ำนกัผงัเมอืงเท่ำนัน้ หำกแต่ยังหมำยรวมถงึ 

ประชำชนท่ีอยู่อำศัยและประกอบอำชีพในมหำนครแห่งนี้ ท่ีจะช่วยกันบังคับหำงเสือ หันทิศทำง 

กำรพัฒนำเมืองไปสู่ควำมสมดุลและยั่งยืนสืบไป

  นำยภัทรุตม์ ทรรทรำนนท์

  ปลัดกรุงเทพมหำนคร



วิสัยทัศน์

พันธกิจ

"ส�านักผังเมืองเป็นองค์กรต้นทางแห่งการพัฒนา
สู่การเป็นกรุงเทพฯ มหานครระดับโลก"

1.	 วางและจัดท�าผังเมืองรวม	 ผังเมืองเฉพาะ	 ผังปรับปรุงเขตเพลิงไหม้	 

	 แผนและผังพัฒนาพื้นที่ระดับต่างๆ

2.	 ด�าเนินการอนุรักษ์	 ปรับปรุง	 ฟื้นฟูเมืองและวางผังจัดรูปที่ดิน	 เพื่อการ 

	 พัฒนาเมือง

3.	 ศึกษาและพิจารณาก�าหนดมาตรการทางผังเมือง

4.	 ติดตามและประเมินผลการใช้มาตรการและกฎหมายทางผังเมือง

5.	 ตรวจสอบเพื่อควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารในบริเวณที่มี 

	 กฎหมายควบคุม

6.	 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์	 เพื่อการพัฒนาเมืองให้เป็น 

	 ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศทางผังเมืองของกรุงเทพมหานคร

7.	 ศึกษา	 วิจัย	 และจัดท�ารายงานข้อมูลด้านผังเมือง	 เพื่อประโยชน์ในการ 

	 จดัท�าฐานข้อมลูส�าหรับการวางจดัท�า	ตลอดจนประเมนิผลผงัประเภทต่างๆ 

		 รวมทั้งการให้บริการข้อมูลแก่ประชาชน

8.	 ส่งเสริมกระบวนการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการบริหารและพฒันาเมอืง 

	 ให้มีความน่าอยู่อย่างยั่งยืน

6 7     



1 2 4 63579 8

ท�าเนียบผู้บริหาร

1. นำยวันชัย ถนอมศักดิ์

 ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักผังเมือง

2. นำยพีระพงศ์ ศิริเกษม

 รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักผังเมือง

3. นำงประภำพรรณ จันทร์นวล

 รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักผังเมือง

4. นำยสุรเชษฐ์ ศรีสุชำติ

 เลขำนุกำรส�ำนักผังเมือง

5. นำงสำวอุไร อร่ำมวงศ์ตระกูล

 ผู้อ�ำนวยกำรกองนโยบำยและแผนงำน

6. นำยถิ่น หงษ์ทอง

 ผู้อ�ำนวยกำรกองส�ำรวจและแผนที่

7. นำงชูขวัญ นิลศิริ

 ผู้อ�ำนวยกำรกองวำงผังพัฒนำเมือง

8. นำงสำวสุนทรี เสริญสุขสัมฤทธิ์

 ผู้อ�ำนวยกำรกองจัดรูปที่ดินและปรับปรุง

	 ฟื้นฟูเมือง

9. นำงสุภำวดี ขุนพรหม

 ผู้อ�ำนวยกำรกองควบคุมทำงผังเมือง

สารบัญ

ปลูกความรู้สู่ต้นกล้า ปลูกปัญญาการผังเมือง

ส่งเสริมการพัฒนาเมือง

ฟื้นฟูเมืองเก่า สร้างดุลยภาพเมือง

พัฒนาองค์ความรู้ เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ

สร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชน

เพิ่มพลังการพัฒนาเมือง ด้วยฟันเฟืองที่มีคุณภาพ
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1 ปลูกความรู้สู่ต้นกล้า
ปลูกปัญญา
การผังเมือง

ส�านักผังเมืองได้น�าหลักการทรงงาน “ระเบิดจากข้างใน”
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาปรับใช้

คือ การเกิดจิตส�านึก มีความศรัทธา เชื่อมั่น เห็นคุณค่า

และน�าไปปฏิบัติด้วยตนเอง ขยายไปสู่ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ

โดยได้ริเริ่มโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านผังเมืองให้แก่เด็กและเยาวชน

ให้ตระหนักถึงความส�าคัญของผังเมือง และสร้างทัศนคติอันดีในการมีส่วนร่วม

มีจิตสาธารณะ และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ก่อให้เกิดการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน
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โครงการนักผังเมืองจิ๋ว
(โครงการให้บริการที่ดีที่สุดของส�านักผังเมือง

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559)

 เพรำะ "เด็ก" คืออนำคตของชำติ และ

กำรสร้ำงคนก็เปรียบเสมือนกำรปลูกต้นไม้

จำกเมล็ด ที่กว่ำต้นไม้จะเติบใหญ่จนให้ร่มเงำ

ได้นั้น ต้องอำศัยควำมรัก ควำมเอำใจใส่ และ

ควำมพยำยำม ส�ำนักผังเมืองจึงร่วมมือกับ

ส�ำนักกำรศึกษำ และส�ำนักวัฒนธรรม กีฬำ  

และกำรท่องเท่ียวในกำรด�ำเนินโครงกำร 

"นักผังเมืองจิ๋ว" ด้วยควำมหวังว่ำเด็กและ

เยำวชนเหล ่ำนี้จะเติบโตเป ็นต ้นไม ้ใหญ  ่

ท่ีให้ร ่มเงำ ควำมร่มเย็น และมีส่วนร่วม 

ในกำรพัฒนำประเทศไปสู่ควำมยั่งยืน

 โครงกำรนกัผงัเมอืงจ๋ิวต้องกำรทีจ่ะปลกูฝัง 

ควำมคิด ควำมเข้ำใจ ทัศนคติท่ีดีในกำร 

มส่ีวนร่วม กำรมจีติสำธำรณะ และกำรเสยีสละ 

เพื่อส่วนรวมให้แก่เยำวชน โดยมีวัตถุประสงค์ 

ดังนี้

 1. เพ่ือสร้ำงประสบกำรณ์กำรมีส่วนร่วม

ในกำรพัฒนำเมืองกรุงเทพมหำนครให้แก่

ประชำชน

 2. เพื่อให้เยำวชนท่ีเข้ำรับกำรอบรม 

ได้เผยแพร่ควำมรู้ไปยังเพ่ือน คร ูและครอบครัว

 3. เพ่ือเผยแพร่องค์ควำมรู ้เ บ้ืองต้น 

ด้ำนผังเมืองให้แก่เยำวชน

 4. เพื่อสร้ำงทัศนคติที่ดีต่อผังเมืองรวม 

ให้แก่เยำวชน
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 ทำงโครงกำรได้ด�ำเนินกำรจัดกิจกรรม

ให้ควำมรู ้เบ้ืองต้นด้ำนผังเมืองแก่นักเรียน 

ในสังกัดกรุงเทพมหำนคร ชั้นประถมศึกษำ

ปีที่ 5-6 จ�ำนวน 16 โรงเรียน ที่เคยเข้ำร่วม

กิจกรรมกำรประกวดจัดท�ำโมเดลอำคำรและ

ผังเมืองกรุงเทพมหำนคร ภำยใต้แนวคิด  

“สร ้างกรุงเทพมหานครเป็นเมืองน่าอยู ่ ” 

โรงเรียนละ 15 คน ผ่ำนกำรชี้วัดด้ำนคุณภำพ 

ด้ำนคุณค่ำ และด้ำนปริมำณ

ด�านคุณค�า

ด�านคุณภาพ ด�านปริมาณ

เยาวชนมีความรู�ความเข�าใจด�านผังเมือง
เพิ่มขึ้น ไม�น�อยกว�าร�อยละ 30 โดยมีการ
ทดสอบก�อนและหลังการอบรม
เกิดกระบวนการเรียนรู�ในการจัดทํา
ผังการใช�ประโยชน�พื้นที่โรงเรียน 
และได�ผังฯ อย�างน�อย 4 ผัง
เยาวชนมีความพึงพอใจต�อการจัดกิจกรรม
ไม�น�อยกว�าร�อยละ 90

เยาวชนได�แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับการพัฒนาเมืองที่ดี
ผ�านการจัดทําผังการใช�ประโยชน�
พื้นที่ของโรงเรียน ผังการสัญจร
ผังสาธารณูปการ และผังพื้นที่สีเขียว
อย�างน�อยโรงเรียนละ 4 ผัง เพื่อนําไป
เป�นแนวทางพัฒนาสภาพแวดล�อม
ของโรงเรียน

มีการจัดกิจกรรมเผยแพร�ความรู�ไม�น�อยกว�า
16 โรงเรียน อย�างน�อยโรงเรียนละ 4 ครั้ง และ
จัดให�มีการประกวดผังฯ ของทั้ง 16 โรงเรียน 

ดัชนีวัดของ
โครงการ

นักผังเมืองจิ๋ว

 กำรด�ำเนินงำนของโครงกำรจะเป ็น 

กำรสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiring) ก่อให้เกิด

ความคดิสร้างสรรค์ (Creating) ได้ลงมอืท�าจรงิ 

(Strategizing) และถ่ายทอดผลจากความคิด 

(Reflecting) ผ่ำนกิจกรรมของโครงกำรฯ  

รวมจ�ำนวน 4 ครั้ง ดังนี้

 ครั้งที ่1 ควำมรู้และควำมหมำยของเมอืง 

ลักษณะของเมืองท่ีดี ผังเมืองรวม ผังชุมชน 

ลักษณะของพื้นที่สำธำรณะและพื้นที่ส่วนตัว

 ครั้งที่ 2 ควำมรู้เร่ืองแผนท่ี สัญลักษณ์  

วิธีกำรท�ำแผนท่ี และแนวคิดเบ้ืองต้นของ 

กำรวำงผัง

 ครั้งที่ 3 กระบวนกำรวิเครำะห์พ้ืนท่ี  

กำรท�ำผังโครงกำร เทคนิคกำรร่ำงผัง กำรใช้ 

กรำฟ ิก และกำรฝ ึกปฏิ บัติท�ำผังกำรใช ้

ประโยชน์พ้ืนท่ีของโรงเรียน ผังกำรสัญจร 

ผังสำธำรณูปกำร และผังพื้นที่สีเขียว

 ครั้ งที่  4 หลักกำรน�ำ เสนอผลงำน  

รปูแบบกำรน�ำเสนอผลงำน และกำรท�ำผลงำน

เสนอต่อคณะกรรมกำรตัดสิน เพื่อให้เยำวชน

ได้น�ำเสนอแนวคิดกำรพัฒนำพ้ืนท่ีโรงเรียน

และชุมชนของตนเอง

 กิจกรรมสุดท้ำยจัดขึ้น ณ ส�ำนักผังเมือง 

ในวันท่ี 19 สิงหำคม 2559 เวลำ 09.00-

12.00 น. มีกำรประกวดผังโรงเรียนดีเด่น  

กำรมอบประกำศนยีบัตรให้แก่นกัเรยีนท่ีเข้ำร่วม 

กิจกรรม และกำรเย่ียมชมหุ่นจ�ำลองเมือง

กรุงเทพมหำนคร
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บรรยากาศการร่วมกิจกรรมโครงการนักผังเมืองจิ๋ว บรรยากาศกิจกรรมปิดโครงการนักผังเมืองจิ๋ว
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ทวีวัฒนา ตลิ่งชัน

หนองแขม

บางแค

บางบอน

บางขุนเทียน

ทุ�งครุ

ราษฎร�
บูรณะ

จอมทอง

ภาษีเจริญ

บางกอก
น�อย

ธนบุรี

ยาน
นาวา

บางนา

พระโขนง
ประเวศ

สวนหลวง

ปทุมวัน

สาทร

บางพลัด ดุสิต

บางซื่อ
จตุจักร

พญาไท

ห�วย
ขวาง

วัง
ทองหลาง

ลาดพร�าว

หลักสี่
บางเขน

ดอนเมือง

สายไหม

คลองสามวา

มีนบุรี

ลาดกระบัง

สะพานสูงบางกะป�

บึงกุ�ม

คันนายาว

หนองจอก

คลองเตย

วัฒนา

1 บางกอกใหญ�

2 คลองสาน

3 บางคอแหลม

4 บางรัก

5 สัมพันธวงศ�

6 ป�อมปราบศัตรูพ�าย

7 พระนคร

8 ราชเทวี

9 ดินแดง

3
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9
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2

3

4

5

6

7

8
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การดําเนินการและผลที่ได�จากการดําเนินโครงการ

ผังแม�บทการพัฒนาพื้นที่
1 ผัง และผังรายละเอียด
ประกอบ 4 ผัง (ผังการใช�
ประโยชน�พื้นที่ของโรงเรียน

ผังการสัญจร ผังสาธารณูปการ
และผังพื้นที่สีเขียว) สอดคล�อง
กับกระบวนการวางผังเมืองรวม

และการวางผังพัฒนาพื้นที่
ที่ถ�ายทอดไปสู�การวางผังเมือง

ในระดับพื้นที่เล็กๆ

เกิดกิจกรรมที่นักเรียน
สามารถนําไปถ�ายทอดความรู�
กับเพื่อนๆ ครู และคณาจารย�

ในโรงเรียน จนเกิดรากฐานในการที่
เด็กชอบแนวทางการออกแบบ

การวางผัง การสร�างผลงานด�านศิลปะ
ด�านสถาป�ตยกรรม ในสายอาชีพ

นักออกแบบ นักวางผังเมือง
สถาปนิก ซึ่งเป�นผลมาจากการคิด
วิเคราะห�พื้นที่ที่ได�จากการเรียนรู�

สามารถเข�าใจสภาพพื้นที่
โรงเรียนของตนเองและวางแผน

แก�ป�ญหาได�
เป�นผู�ออกแบบโรงเรียน

ด�วยตนเอง เป�นการพัฒนาพื้นที่
จากความต�องการของผู�ใช�พื้นที่

อย�างแท�จริง สามารถต�อยอดรายละเอียด
เพื่อนําไปทําแผนของบประมาณ

ก�อสร�างได�
สามารถนําองค�ความรู�จากโจทย�

ที่ได�รับ ไปปรับใช�จริงได�
เช�น ประหยัดพลังงาน การเพิ่มพื้นที่

สีเขียว การปลูกผัก ทําเกษตร
การสร�างลานค�าชุมชน ถนนแห�งการอ�าน

สร�างแรง
บันดาลใจ
(Inspiring)

ก�อให�เกิด
ความคิดสร�างสรรค�

(Creating)

ลงมือทําจริง
(Strategizing)

ถ�ายทอดผล
จากความคิด
(Reflecting)

ผลผลิต
(Output)

ผลกระทบ
(Impact)

ผลลัพธ�
(Outcome)

 ในระยะต่อไป ส�ำนักผังเมืองก�ำหนด

กลุ ่มเป้ำหมำยของโครงกำรเป็นนักเรียน 

ช้ันประถมศึกษำป ี ท่ี 5-6 จำกโรงเรียน 

ในสงักดักรงุเทพมหำนคร จ�ำนวน 16 โรงเรยีน  

จ�ำนวน 240 คน โดยอิงกับกลุ่มเขตกำรวำง

ผังเมืองรวมกรุงเทพมหำนครท้ัง 6 กลุ่มเขต 

เพื่อเข้ำใจลักษณะทำงกำยภำพและบทบำท

ในแต่ละกลุ่มเขต ต่อยอด ผลิตนักผังเมืองจิ๋ว 

ท่ัวพ้ืนท่ีกรงุเทพมหำนคร

6	กลุ่มเขต	ประกอบด้วย
1	 กลุ่มเขตอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยว	 2 กลุ่มเขตศูนย์กลางธุรกิจและพาณิชยกรรม
3 กลุ่มเขตที่อยู่อาศัย	 4 กลุ่มเขตที่อยู่อาศัยชานเมืองและเกษตรกรรมฝั่งตะวันออก
5 กลุ่มเขตที่อยู่อาศัยชานเมืองและเกษตรกรรมฝั่งตะวันตกตอนบน	 6 กลุ่มเขตที่อยู่อาศัยชานเมืองและเกษตรกรรมฝั่งตะวันตกตอนล่าง1 8 1 9     



2

ส่งเสริม

การพัฒนาเมือง

การตรวจสอบและวิเคราะห์มาตรการทางผังเมืองว่ามีความเหมาะสม

และมีประสิทธิภาพเพียงพอหรือไม่ เป็นหนึ่งในกระบวนการตรวจสอบที่ส�าคัญ

ที่จะช่วยท�าให้เมืองเติบโตไปตามผังเมืองที่ได้ก�าหนดไว้

สอดคล้องกับเป้าหมายของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

คือการสร้างความสมดุล ยั่งยืน และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
นอกจากนี้ การศึกษาและส�ารวจแนวเขตกรุงเทพมหานคร

ก็จะช่วยลดความซ�้าซ้อนในการท�างานระหว่างเขตการปกครอง 
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โครงการศึกษาและวิเคราะห์
ความเหมาะสมของมาตรการตามผังเมืองรวม

เพื่อส่งเสริมการพัฒนาในพื้นที่
เขตกรุงเทพฯ ชั้นใน

และเขตกรุงเทพฯ ชั้นกลาง

 หลังจำกท่ีมีกำรประกำศใช้ผังเมืองรวม

กรุงเทพมหำนคร เพ่ือเป็นแนวทำงในกำร

พัฒนำกรุงเทพมหำนครให้เป็นเมืองน่ำอยู ่ 

ส�ำนักผังเมือง กรุงเทพมหำนคร ได้ติดตำม 

ประเมินผลกำรปฏบัิตติำมมำตรกำรผงัเมอืงรวม 

กรุ ง เ ท พมห ำ น ค ร อ ย ่ ำ ง ส ม�่ ำ เ ส ม อ  

เพ่ือน�ำผลมำปรับปรุงมำตรกำรต่ำงๆ  

ใ ห ้ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ ำ พ ย่ิ ง ข้ึ น  

โดยในปีงบประมำณ 2559  

ได้ด�ำเนินกำรศึกษำ

และวิเครำะห์ควำมเหมำะสมของมำตรกำร 

ตำมผงัเมอืงรวม เพือ่ส่งเสรมิกำรพฒันำในพืน้ท่ี 

เขตกรงุเทพฯ ชัน้ในและเขตกรงุเทพฯ ชัน้กลำง 

ก�ำหนดกรอบและแนวทำงกำรปฏิบัติงำน 

ท่ีมีประสิทธิภำพ พร้อมประเมินกำรขอใช้

ประโยชน์ท่ีดินตำมมำตรกำรของผังเมืองรวม 

ในเขตกรุงเทพฯ ช้ันในและเขตกรุงเทพฯ  

ช้ันกลำง และทรำบแนวโน้มและทิศทำงของ

กำรขยำยตวัของกจิกรรมกำรใช้ประโยชน์ท่ีดนิ

ประเภทต่ำงๆ เพื่อน�ำมำใช้ในกำรปรับปรุง

แก้ไขผังเมืองรวมกรุงเทพมหำนครต่อไป

การวิเคราะห�ข�อมูลวิธีการรวบรวมข�อมูล ข�อค�นพบสําคัญ

การวิเคราะห�
เอกสาร

การสํารวจ
พื้นที่

การประชุม
สัมมนา 6 ครั้ง

การจัดอบรม
1 ครั้ง

แนวโน�มและทิศทางการขยายตัวการใช�
ประโยชน�ที่ดิน
ความเหมาะสมของข�อกําหนดและมาตรการ
ผังเมือง
ความสัมพันธ�ระหว�าง FAR1 และป�จจัยต�างๆ
วิเคราะห�กรณีศึกษาทั้งในและต�างประเทศ
ศักยภาพการให�บริการสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
ทบทวนรายงานผลการประเมินข�อกําหนด
และมาตรการที่ผ�านมา

ศักยภาพการพัฒนาของพื้นที่เขตกรุงเทพฯ
ชั้นในและเขตกรุงเทพฯ ชั้นกลาง

พื้นที่อนุรักษ�กรุงรัตนโกสินทร�และกรุงธนบุรี
พื้นที่พาณิชยกรรม (ความสามารถการแข�งขัน)
ที่อยู�อาศัยสําหรับผู�มีรายได�น�อยและปานกลาง
พื้นที่เศรษฐกิจสร�างสรรค�และอุตสาหกรรม
บริการ
การใช�ประโยชน�ที่ดินของรัฐให�มีประสิทธิภาพ

แนวทางการพัฒนา

แนวทางการกําหนดมาตรการ
ตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร

อบรมการกําหนดมาตรการทางผังเมือง
ที่มีประสิทธิภาพและมาตรฐานเดียวกัน
ในพื้นที่เขตกรุงเทพฯ ชั้นในและ
กรุงเทพฯ ชั้นกลาง

เขตเมืองชั้นในและชั้นกลางกําลังเติบโต
ด�วยระบบรถไฟฟ�า
เขตเมืองชั้นในและชั้นกลางมีความพร�อม
ด�านโครงสร�างพื้นฐาน
ระบบผังและเครื่องมือที่ใช�ในการวางผัง
ควรจัดทําผังเมือง กทม. และปริมณฑล
(BMR)
เพิ่มเครื่องมือที่ใช�ในการวางผังเมือง
ควรทําผังให�ละเอียดขึ้นเพื่อไม�ให�เกิดป�ญหา
คิดว�า FAR ไม�เหมาะสม

แปลงที่ดินขนาดเล็ก/ถนนแคบ/อาคารทรุดโทรม
การใช�ที่ดินแบบ Non-conform
ที่ดินรัฐใช�ไม�เต็มประสิทธิภาพ
FAR ใช�น�อยกว�าทีก่าํหนดให� และ OSR สงูกว�า
ที่กําหนดให�
พื้นที่เมืองมีแนวโน�มในการพัฒนา

การเสนอข�อกําหนดและมาตรการ
ผังเมืองเพื่อส�งเสริมการพัฒนาพื้นที่
เขตกรุงเทพฯ ชั้นในและกรุงเทพฯ 

ชั้นกลาง

ขาดมาตรการควบคุมและมาตรการสร�าง
ความเป�นธรรมในพื้นที่อนุรักษ�
ต�องยกระดับมาตรฐานสาธารณูปโภค เพื่อเป�น
Global City
ต�องการให�มีความหลากหลายของการ
อยู�อาศัยร�วมกันทุกกลุ�มรายได� และให�
หน�วยงานที่เกี่ยวข�องมีการทํางานร�วมกัน
แบบบูรณาการ
ต�องการย�านอุตสาหกรรมสร�างสรรค�และ
สร�างนวัตกรรม
สนับสนุนให�มีการใช�พื้นที่สถาบันราชการให�เกิด
ความคุ�มค�าทั้งทางด�านสังคมและทางด�าน
เศรษฐกิจ

ข�อเสนอ ข�อกําหนด และมาตรการ

กระบวนการศึกษาเพื่อเสนอข�อกําหนดและมาตรการผังเมือง
เพื่อส�งเสริมการพัฒนาพื้นที่เขตกรุงเทพฯ ชั้นในและเขตกรุงเทพฯ ชั้นกลาง

1 FAR	หรือ	Floor	Area	Ratio	คือ	อัตรำส่วนพื้นท่ีอำคำรรวมทุกชั้นของอำคำรทุกหลังต่อพื้นท่ีดินท่ีใช้เป็นท่ีตั้งของอำคำร	
ถ้ำค่ำ	FAR	=	2.5	จะสร้ำงอำคำรบนที่ดินขนำด	1,600	ตร.ม.	อำคำรนั้นจะมีพื้นที่อำคำรรวมทุกชั้นไม่เกิน	4,000	ตร.ม.	
(1,600x2.5)
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การศึกษาและวิเคราะห์แนวโน้ม
และทิศทางการขยายตัวของกิจกรรม

การใช้ประโยชน์ที่ดิน และศักยภาพการให้บริการ

การคมนาคมและขนส่ง

สาธารณูปโภค สาธารณูปการของกรุงเทพมหานคร

 จำกกำรศึกษำและวิเครำะห์แนวโน้มและ 

ทิศทำงกำรขยำยตวัของกจิกรรมกำรใช้ประโยชน์ 

ท่ีดินของกรุงเทพมหำนครพบว่ำ มีแนวโน้ม 

การพัฒนาประเภทพาณิชยกรรมและท่ีอยู่

อาศัยเพิ่มมำกข้ึน ในขณะท่ีจ�ำนวนท่ีว่ำง

และพ้ืนท่ีเกษตรกรรมลดลงอย่ำงต่อเนื่อง 

โดยมีกำรขอปลกูสร้ำงอำคำรตำมแนวเส้นทำง 

ของระบบขนส่งมวลชนทำงรำงเป็นหลัก 

นอกจำกนี้ยังมีกำรเปลี่ยนแปลงประเภทของ 

ท่ีอยู่อำศยัจำกกำรขออนญุำตปลกูสร้ำงประเภท 

บ้ำนจดัสรรเป็นกำรขออนญุำตปลกูสร้ำงอำคำร

ชุดพักอำศัย ตั้งแต่ปี 2551-2557 เป็นต้นมำ 

และมีแนวโน ้มจะเพิ่มสูง ข้ึน แต ่ ในพื้นท่ี 

กรุงเทพฯ ช้ันในและช้ันกลำงยังมีพื้น ท่ี

สำธำรณะในสัดส่วนที่น้อย 

ควำมหนำแน่นของจ�ำนวนที่อยู่อำศัยประเภทบ้ำนจัดสรรของกรุงเทพมหำนคร	พ.ศ.	2543-2552	และ	พ.ศ.	2553-2557

ควำมหนำแน่นของจ�ำนวนที่อยู่อำศัยประเภทอำคำรชุดพักอำศัยของกรุงเทพมหำนคร	พ.ศ.	2543-2552	และ	พ.ศ.	2553-2557
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การศึกษาและวิเคราะห์ความเหมาะสม
ของข้อก�าหนดและมาตรการของผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร

 กำรศึกษำและวิเครำะห์ควำมเหมำะสมฯ 

จะจ�ำแนกเป็นข้อก�าหนดตามแผนผังก�าหนด 

การใช้ประโยชน์ท่ีดินตำมท่ีได้จ�ำแนกประเภท 

ประกอบด้วยกำรควบคุมกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน 

(Land Use Control) และกำรควบคุม

ควำมหนำแน่นหรือมวลอำคำร (Density 

or Bulk Control) และข้อก�าหนดอื่นๆ 

ได้แก่ ข้อก�ำหนดตำมแผนผังแสดงท่ีโล่ง  

ข้อก�ำหนดตำมแผนผงัแสดงโครงกำรคมนำคม 

และขนส่ง และข้อก�ำหนดตำมแผนผังแสดง 

โครงกำรกจิกำรสำธำรณปูโภคตำมมำตรำ 17(3) 

แห่งพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง พ.ศ. 2518 

รวมถงึมำตรกำรทำงผงัเมอืง ท้ังท่ีเป็นมำตรกำร 

ส่งเสริม (Incentive Measure) และมำตรกำร

สร้ำงควำมเป็นธรรม (Corrective Measure) 

ตำมมำตรำ 17(6) แห่งพระรำชบัญญัตกิำรผงัเมือง 

พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบญัญตัิ

กำรผังเมือง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558

 จำกกำรศกึษำและวเิครำะห์พบว่ำ ควรมี 

กำรบูรณาการผังเมืองรวมกรุงเทพมหำนคร 

และปรมิณฑล เพือ่กำรพฒันำเมืองอย่ำงเป็นระบบ 

โดยเฉพำะด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน นอกจำกนี้ 

ยังควรเพ่ิมเติมข้อก�าหนดโครงการพัฒนา

บนแปลงท่ีดินขนาดใหญ่ (Planned Unit  

Development หรือ PUD) เพื่อให้กำรพัฒนำ 

มีควำมหลำกหลำยและผสมผสำนกันระหว่ำง

ประเภทกำรใช ้ประโยชน ์ ท่ีดินและระดับ 

ควำมหนำแน่นของประชำกร และเช่ือมโยง 

กำรใช ้ประโยชน ์ ท่ีดิน และกำรพัฒนำ 

โครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนกำรคมนำคมขนส่ง 

สำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำรในพ้ืนท่ี 

โดยรอบ และแก้ไขปรับปรุงการใช้ข้อบัญญัติ 

กรงุเทพมหานคร ตำมพระรำชบัญญัตคิวบคมุ

อำคำร พ.ศ. 2522 เพือ่ให้เกดิผลกำรควบคมุ

แบบซ้อนทับ (Overlay Control)

 ในส่วนของข้อก�ำหนดอ่ืนๆ ให้ส่งเสริม 

การสร้างพ้ืนท่ีสาธารณะของเมือง ท้ังพ้ืนท่ีโล่ง 

และพื้นท่ีสีเขียว และควรส่งเสริมรูปแบบ 

กำรพัฒนำในแนวสูง เน้นควำมหนำแน่นแบบ 

Mixed Use High Density และควรมี 

กฎหมายควบคุมอาคารเฉพาะท่ี เข้มงวด 

ในย่ำนอนุรักษ์ประวัติศำสตร์กว่ำในปัจจุบัน 

และขอให ้ พิจำรณำ เพิ่ม อัตราส ่วนพื้น ท่ี 

อาคารรวมต่อพื้นท่ีดิน (FAR) โดยเฉพำะ 

ในพื้นที่อนุรักษ์

 ส�ำหรับมำตรกำรส่งเสริม (Incentive 

Measure) และมำตรกำรชดเชยท่ีหน่วยงำน 

ภำครัฐส่งเสริมให้เอกชนด�ำเนินกำรให้เป็นไป 

ตำมผังเมืองรวม ควรก�าหนดระบบแรงจูงใจ 
(FAR Bonus) ให้ชัดเจนและมีประสิทธิภำพ 
พร ้อมท้ังจัดหำมำตรกำร Bonus ใหม ่ 

เพื่อส ่งเสริมกำรพัฒนำเมือง และควรมี 

มาตรการชดเชยจำกกำรถูกจ� ำกัดสิทธิ 

กำรพัฒนำ เช่น กำรโอนสทิธกิำรพฒันำ (TDR) 

ในพืน้ท่ีอนรุกัษ์เพือ่ส่งเสรมิศลิปวฒันธรรมไทย 

(สีน�้ำตำลอ่อน) และพื้นท่ีอนุรักษ ์ชนบท 

และเกษตรกรรม (สีขำวมีกรอบและเส้นทแยง

สีเขียว)
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การศึกษาและวิเคราะห์ความเชื่อมโยง
ของข้อก�าหนดและมาตรการของผังเมืองรวมกับศักยภาพในการพัฒนา

ของกรุงเทพมหานคร จ�าแนกตามประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน
 ด�ำเนนิกำรวเิครำะห์ควำมสมัพนัธ์ระหว่ำง

ค่ำเฉลีย่อตัรำส่วนพืน้ท่ีอำคำรรวมต่อพืน้ท่ีดนิ  

(ค่ำเฉลีย่ FAR) ของแต่ละเขตตำมท่ีก�ำหนดไว้ใน 

ผังเมืองรวมกรงุเทพมหำนครฉบับ พ.ศ. 2556 

กับศักยภำพกำรพัฒนำด้ำนต่ำงๆ ของเขตนั้น 

ได ้แก ่ ศักยภำพด้ำนประชำกร r=0.80  

ด้ำนสำธำรณูปโภค ได้แก่ ด้ำนคมนำคมขนส่ง

ทำงรำง r=0.61 กำรให้บริกำรไฟฟ้ำ r=0.77  

กำรให้บรกิำรน�ำ้ประปำ  r=0.70 กำรบ�ำบัดน�ำ้เสยี 

r=0.56 ด้ำนสำธำรณูปกำร ได้แก่ สถำนศึกษำ 

r=0 .65 สถำนรักษำพยำบำล r=0 .54  

สวนสำธำรณะ r=0.22 ด ้ำนรำคำท่ีดิน 

r=0.81 และด้ำนควำมคุ้มค่ำทำงเศรษฐกิจ 

r=0.81 ซ่ึงส ่วนใหญ่จะมีค ่ำสัมประสิทธ์ิ 

สหสัมพันธ์ปำนกลำงค่อนไปทำงสูง ยกเว้น

ควำมสัมพันธ์กับกำรกระจำยตัวของท่ีโล่ง 

เพ่ือนนัทนำกำรหรอืสวนสำธำรณะท่ีค่อนข้ำงต�ำ่ 

r=0.22 จึงควรพิจารณาก�าหนดแนวทาง 

การเพิม่พืน้ท่ีโล่งเพือ่กำรนนัทนำกำรในแผนผงั

แสดงท่ีโล่งเพื่อกำรพัฒนำกรุงเทพฯ ให้เป็น

เมืองน่ำอยู่อย่ำงยั่งยืน

แผนท่ีแสดงสดัส่วนพ้ืนท่ีอำคำรรวมต่อพ้ืนท่ีดนิตำมข้อก�ำหนดผงัเมืองรวมกรงุเทพมหำนคร	พ.ศ.	2556

หมำยเหตุ	ค่ำ	r	คือ	ค่ำจำกกำรวิเครำะห์ค่ำสหสัมพันธ์	(Correlative	Analysis)	หำกค่ำ	r	มีค่ำอยู่ในระยะ	0.1	
ถึง	0.3	หรือ	-0.1	ถึง	-0.3	แสดงว่ำข้อมูลนั้นมีควำมสัมพันธ์ต่อกันน้อย	หำกอยู่ในระยะ	0.3	ถึง	0.5	หรือ	
-0.3	ถึง	-0.5	แสดงว่ำข้อมูลสองชุดมีควำมสัมพันธ์ต่อกันในระดับปำนกลำง	และหำกค่ำ	r	มีค่ำอยู่ในระยะ	
0.5-1.0	หรือ	-0.5	ถึง	-1.0	แสดงว่ำข้อมูลสองชุดมีควำมสัมพันธ์กันในระดับสูง

การศึกษาและวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนา
ของพื้นที่เขตกรุงเทพฯ ชั้นในและเขตกรุงเทพฯ ชั้นกลาง

 ด�ำ เนินกำรจัดเก็บข ้อมูลและศึกษำ

วิ เครำะห ์ศักยภำพกำรพัฒนำของพื้น ท่ี 

เขตกรุงเทพฯ ช้ันในและเขตกรุงเทพฯ  

ช้ันกลำง โดยพจิำรณำจำกกำรใช้ประโยชน์ท่ีดนิ

และอำคำร โครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนกำรคมนำคม

ขนส่ง สำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร  

รำคำท่ีดนิ ตลอดจนปัจจยัท่ีเกีย่วข้องอืน่ๆ ในแต่ละ 

พืน้ท่ีพบว่ำ พืน้ท่ีกรงุเทพฯ ช้ันในและช้ันกลำง 

มีโครงกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์เกิดข้ึน 

จ�ำนวนมำก โดยมีค่า FAR ต�่ากว่าข้อก�าหนด 

และมีอัตราส่วนพื้นท่ีว่างต่อพื้นท่ีอาคารรวม 

(OSR) สูงกว่าข้อก�าหนดตำมผังเมืองรวม 

อยู่มำก กำรใช้ประโยชน์ที่ดินตำมผังเมืองรวม 

ยังมีอุปสรรค เช่น แปลงท่ีดินมีขนำดเล็ก 

ถนนคับแคบและโครงข่ำยไม่สมบูรณ์ มี

กำรใช ้ประโยชน ์ ท่ีดินขัดต ่อสุขลักษณะ 

ควำมปลอดภัย และสวัสดิภำพทำงสังคม 

ซ่ึงเป ็นกำรใช ้ประโยชน์ ท่ีดินท่ีมีมำก ่อน

กำรบังคับใช ้  รวมถึงกำร ท่ี ท่ีดินของรัฐ 

ซ่ึงเป็นท่ีดินแปลงใหญ่ใช้ประโยชน์ต�่ำกว่ำ

ประสิทธิภำพ 

ต�าแหน่งพื้นที่ส�ารวจ 
1 ย.5 พื้นที่ราษฎร์บูรณะ
2 ย.6 พื้นที่ถนนประชาอุทิศ-ห้วยขวาง
3 ย.7 พื้นที่พหลโยธิน 24
4 ย.8 พื้นที่คลองสาน
5 ย.8 พื้นที่บางซ่อน
6 ย.9 พื้นที่สี่แยกพระราม 9 
7 ย.9 พื้นที่บางหว้า
8 ย.9+พ.3 พื้นที่บางโพ

9 ย.10 พื้นที่อารีย์
10 พ.3+ศ.2 พื้นที่เวิ้งนาครเขษม-วังบูรพา
11 พ.4 พื้นที่บางซื่อ
12 พ.4 พื้นที่วงเวียนใหญ่
13 พ.5 พื้นที่ราชด�าริ
14 พ.5 พื้นที่ช่องนนทรี
15 ศ.1 พื้นที่ท่าช้าง
16 ส. พื้นที่พระราม 62 8 2 9     



แนวทางการส่งเสริมการพัฒนา
ในเขตพื้นที่เขตกรุงเทพฯ ชั้นใน

และเขตกรุงเทพฯ ชั้นกลางให้เป็นเมืองกระชับ
(Compact City)

 ค�ำว่ำ “เมืองกระชับ” หรือ Compact City 

เป็นแนวคิดในกำรพัฒนำเมืองท่ีมุ่งเน้นกำร

หยุดย้ังกำรขยำยตัวของเมืองในแนวรำบ 

ในพื้นทีช่ำนเมือง พร้อมกับกำรส่งเสริมกำรใช้ 

ประโยชน์พื้นท่ีใจกลำงเมืองให้มีประสิทธิภำพ

สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรในกำรด�ำเนนิ

ชีวิตของประชำชนท้ังในเชิงปริมำณและ

คุณภำพ โดยมุ่งพัฒนำเมืองที่มีลักษณะดังนี้

 1) ก�าหนดขอบเขตการขยายตวัของเมือง

อย่ำงชัดเจน

 2) พัฒนาโครงสร ้าง พ้ืนฐานในเขต

เมืองช้ันในให้สำมำรถรองรับกิจกรรมกำรใช้

ประโยชน์ที่ดินที่มีควำมหนำแน่นสูง

 3) พัฒนาระบบขนส ่ งมวลชนและ 

โครงข่ายการสัญจรโดยกำรเดินและกำรใช้

จักรยำน

 4) พฒันาพืน้ท่ีอยูอ่าศยัและพืน้ท่ีพาณชิย์

ท่ีมีควำมหนำแน่นปำนกลำงถึงสูง และม ี

สภำพแวดล้อมที่ดี

 5) ควบคุมความหนาแน่นของกิจกรรม

การใช้ประโยชน์ท่ีดนิให้สอดคล้องกับศกัยภำพ

กำรคมนำคมโดยระบบขนส่งมวลชน

 6) ออกแบบ ชุมชน ท่ี อ ยู ่ อ าศั ย ท่ี มี 

ความสมบูรณ์ในด้ำนกำรให้บริกำรสำธำรณะ 

ข้ันพืน้ฐำน ประชำชนไม่จ�ำเป็นต้องเดนิทำงไกล 

โดยรถยนต์ส่วนตัวในชีวิตประจ�ำวัน

 7) สร ้ างการกระจุกตัวของสถานท่ี 

ให้บริการด้ำนต่ำงๆ ที่จ�ำเป็นในชีวิตประจ�ำวัน 

ในพื้นท่ีท่ีเข้ำถึงได้สะดวกโดยระบบขนส่ง

มวลชน

 8) ออกแบบและควบคุมทัศนียภาพ 

ของเมืองให้มีเอกลักษณ์และสวยงำม

 9) การเติบโตแบบปกติ

3 0 3 1     3 0



 ในกำรส่งเสรมิกำรพัฒนำพืน้ท่ีเขตกรงุเทพฯ 

ช้ันในและเขตกรุงเทพฯ ช้ันกลำงให้เป็น 

เมืองกระชบัสำมำรถด�ำเนนิกำรได้โดยมำตรกำร

ต่ำงๆ ดังนี้

 1. มาตรการเชิงบวก (Positive Measure) 

ได้แก่ การส่งเสรมิการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 
โดยกำรจดัท�ำแผนผังแสดงท่ีโล่ง แผนผงัแสดง

โครงกำรคมนำคมและขนส่ง และแผนผังแสดง

โครงกำรกิจกำรสำธำรณูปโภค 

 2. การใช้มาตรการส่งเสริมการพัฒนา  

เช่น การให้อัตราส่วนพ้ืนท่ีอาคารรวมต่อพ้ืนท่ีดนิ 

เพิ่มข้ึน (FAR Bonus) แก่โครงกำรท่ีม ี

กำรพัฒนำท่ีอยู่อำศัยส�ำหรับผู้มีรำยได้น้อย 

หรอืผูอ้ยู่อำศัยเดมิ ภำยในพ้ืนท่ีโครงกำรจดัให้ 

มพ้ืีนท่ีเพ่ือประโยชน์สำธำรณะหรอืสวนสำธำรณะ 

มี ท่ีจอดรถยนต ์ส� ำหรับประชำชนท่ัวไป 

ในพ้ืนท่ีโดยรอบสถำนรีถไฟฟ้ำจดัให้มีพ้ืนท่ีรบัน�ำ้ 

หรอืจดัให้มอีำคำรประหยัดพลงังำน มำตรกำร 

ภำษีเพื่อกำรจูงใจ เช่น ก�ำหนดเขตลดหย่อน

ภำษี เพือ่ส่งเสรมิกจิกรรมท่ีได้รบักำรสนบัสนนุ

ตำมนโยบำยของรฐับำลหรอืท้องถิน่

 3. มาตรการสร ้ างความเป ็นธรรม  

(Corrective Measures) ได้แก่ การโอนสิทธิ์ 

การพัฒนา (Transfer of Development 

Rights หรือ TDR) คือ กำรโอนและซื้อขำย

ควำมหนำแน่น หรือสิทธิ์กำรพัฒนำจำก

แปลงท่ีดินท่ีถูกก�ำหนดให้ต้องใช้ประโยชน ์

ท่ีดนิต�ำ่กว่ำศกัยภำพ ไปยงัแปลงท่ีดนิในบรเิวณ 

ท่ีส ่งเสริมให้มีกำรพัฒนำ และมาตรการ 

ภาษีเพื่อความเป็นธรรม คือ กำรลดหย่อน 

หรือยกเว้นภำษีให้แก่แปลงท่ีดินท่ีถูกก�ำหนด

ให้ต้องเสียสิทธิ์กำรพัฒนำพื้นท่ีเพื่อประโยชน์

ของสังคม

ตัวอย่ำงกำรก�ำหนดเขตลดหย่อนภำษีเขตบำงรัก
ส�ำหรับกิจกำรเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์

FAR BONUS

ตัวอย่ำงกำรเพิ่มอัตรำส่วนพื้นที่
อำคำรรวมต่อพื้นที่ดิน	(FAR	Bonus)

 1. ผังเมืองเฉพาะ (Specific Plan) คือ  

กำรวำง จัดท�ำ และด�ำเนินกำรให้เป็นไปตำม

ผังเมืองเฉพำะเพื่อกำรอนุรักษ์ฟื ้นฟูเมือง 

โดยอำศยัอ�ำนำจแห่งพระรำชบัญญัตกิำรผงัเมอืง 

พ.ศ. 2518

การวางแผนผังโครงการพัฒนาและฟื้นฟูเมือง

โครงกำรจัดท�ำผังแม่บทกำรฟื้นฟูย่ำนเมืองเก่ำ
ในวำระส�ำคัญในกำรเฉลิมฉลอง	250	ปี

กำรสถำปนำกรุงรัตนโกสินทร์,
ส�ำนักผังเมือง	กรุงเทพมหำนคร,	2559

ผังเมืองเฉพำะเพื่อกำรพัฒนำบริเวณจุดเปลี่ยนถ่ำย
กำรสัญจร	(Transit	Oriented	Development

หรือ	TOD)	สีลม-สำทร3 2 3 3     



 2. ผังฟ้ืนฟูเมือง (Urban Redevelopment 

Plan) เสนอให้มกีำรตรำพระรำชบัญญตัฟ้ืินฟเูมือง 

(Urban Renewal/Redevelopment Act) เพือ่ให้

อ�ำนำจแห่งหน่วยงำนรำชกำร องค์กำรรฐัวสิำหกจิ 

ภำคเอกชน และกลุ่มเจ้ำของท่ีดินและอำคำร 

ในกำรแปลงสิทธิ์กำรถือครองอสังหำริมทรัพย์ 

(Right Conversion) เพือ่กำรพฒันำท่ีดนิและ

โครงสร้ำงพืน้ฐำน

 3. ผังปรับปรุงชุมชน (Community  

Development Plan) ร่วมกบัส�ำนกัพฒันำสงัคม

และส�ำนักงำนเขต กำรเคหะแห่งชำติ และ

สถำบันพฒันำองค์กรชมุชน ฯลฯ ด�ำเนนิกำรวำง  

จัดท�ำ และด�ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนผัง

ปรับปรุงชุมชน (Community Development  

Plan) โดยกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในชุมชน

นัน้ๆ

ผังปรับปรุงชุมชนโครงกำรสร้ำงสรรค์เจริญกรุง	(Co-Create	Charoenkrung)

แนวทางการปรับปรุงแก้ไข 
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการก�าหนดบริเวณ

ห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้ 
อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

 กรงุเทพมหำนครมกีำรขยำยตวัของเมือง

ตำมสภำพกำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจ

สังคม และประชำกรอย่ำงต่อเนื่อง ท�ำให้ต้อง

มีกำรปรับปรุงข้อก�ำหนดกำรควบคุมอำคำร 

ตำมข้อบัญญตักิรงุเทพมหำนคร ให้สอดคล้อง 

กบัสภำพแวดล้อมท่ีเปลีย่นแปลงไป เพือ่ควบคมุ 

และจัดระเบียบกำรก่อสร้ำง ดัดแปลง และ

ใช ้อำคำรควบคู ่กับมำตรกำรควบคุมและ 

จัดระเบียบกำรใช้ประโยชน์ท่ีดินและอำคำร

ตำมกฎกระทรวงให้ใช ้บังคับผังเมืองรวม 

ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

  ส� ำนั กผั ง เ มือง  กรุ ง เทพมหำนคร  

ได้ด�ำเนนิกำรศกึษำข้อบัญญัตกิรงุเทพมหำนคร 

เรื่อง ก�ำหนดบริเวณห้ำมก่อสร้ำง ดัดแปลง 

ใช้หรือเปลี่ยนกำรใช้อำคำรบำงชนิดหรือ 

บำงประเภทในพื้นที่กรุงเทพมหำนคร จ�ำนวน 

67 ฉบับ ท่ีได้มีกำรบังคับใช้มำเป็นเวลำนำน 

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำทบทวนและ

ประเมินผลกำรบังคับใช้ข ้อกฎหมำยให้มี

มำตรกำรทำงผงัเมืองท่ีเหมำะสมในทำงปฏบัิติ 

สอดคล้องกับสภำพกำรณ์ของเมืองและพื้นท่ี 

ท่ีเปลี่ยนแปลงไป เป็นกำรส่งเสริมนโยบำย 

กำรพฒันำเมืองตำมแผนพัฒนำกรงุเทพมหำนคร 

ต่อไปในอนำคตได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

3 4 3 5     



โครงการศึกษา ส�ารวจ
แนวเขตกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 6

 ส� ำนั กผั ง เ มือง  กรุ ง เทพมหำนคร  

ได้ด�ำเนนิกำรศกึษำ ส�ำรวจ และก�ำหนดแนวเขต

กรงุเทพมหำนครมีระยะทำงท่ีไม่ชัดเจน จ�ำนวน 

112 กิโลเมตร จำกระยะทำงทั้งหมด จ�ำนวน 

267 กิโลเมตร เพื่อใช้เป็นหลักฐำนอ้ำงอิง 

แนวเขตกรุงเทพมหำนครท่ีชัดเจน อ�ำนวย

ประโยชน์ด้ำนกำรปกครองของผู้ปฏิบัติงำน

และกำรให้บริกำรประชำชน 

 ท่ีผ่ำนมำ ได้ด�ำเนินกำรศกึษำ ส�ำรวจ และ

ก�ำหนดแนวเขตไปแล้ว 6 ระยะ ได้แก่

 ระยะที่ 1 เขตบำงนำ กรงุเทพมหำนคร กบั 

อ�ำเภอเมืองสมทุรปรำกำร จงัหวดัสมุทรปรำกำร 

 ระยะที่ 2 เขตรำษฎร์บูรณะและเขตทุ่งครุ 

กรุงเทพมหำนคร กับอ�ำเภอพระประแดงและ

อ�ำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปรำกำร 

 ระยะท่ี 3 เขตบำงขุนเทียน กรงุเทพมหำนคร 

กบัอ�ำเภอพระสมทุรเจดย์ี จงัหวดัสมุทรปรำกำร 

อ�ำเภอเมืองสมุทรสำคร จังหวัดสมุทรสำคร 

 ระยะท่ี 4 เขตบำงขุนเทียน กรงุเทพมหำนคร 

กบัอ�ำเภอเมอืงสมุทรสำคร จงัหวัดสมทุรสำคร 

 ระยะท่ี 5 เขตหนองแขม กรงุเทพมหำนคร 

กบัอ�ำเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมุทรสำคร และ

อ�ำเภอสำมพรำน จังหวัดนครปฐม 

 ระยะท่ี 6 เขตหนองแขม กรงุเทพมหำนคร 

กบัอ�ำเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมุทรสำคร และ

อ�ำเภอสำมพรำน จังหวัดนครปฐม 

 ระยะท่ี 7 เขตทวีวัฒนำ เขตตลิ่ ง ชัน 

กรงุเทพมหำนคร กับอ�ำเภอสำมพรำน อ�ำเภอ

พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม และอ�ำเภอ

บำงกรวย จังหวดันนทบุร ี(อยู่ระหว่ำงด�ำเนนิกำร)

 โครงกำรดังกล่ำวมีกำรปักหลักอ้ำงอิง 

แนวเขตจังหวัดและหมุดเครื่องหมำยอ้ำงอิง

แนวเขต โดยตดิตัง้ในท่ีท่ีสำมำรถเห็นได้ชัดเจน 

มีควำมเหมำะสม ตรวจสอบได้ เพื่อให้มี 

แนวเขตกำรปกครองท่ีชัดเจนหรือต�ำแหน่ง

พิกัดอ้ำงอิงทำงภูมิศำสตร์ที่ชัดเจน ลดปัญหำ

ด้ำนกำรบริหำรงำนปกครองของผู้ปฏิบัติงำน

ในพื้นที่และกำรให้บริกำรแก่ประชำชน

หลักอ้ำงอิงแนวเขต	และหมุดเครื่องหมำยอ้ำงอิง
แนวเขต	ใช้ส�ำหรับแสดงให้เห็นเป็นสัญลักษณ์
ในกำรแบ่งเขตระหว่ำงจังหวัด

ผู้อ�ำนวยกำรกองส�ำรวจและแผนที่	พร้อมด้วยคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ		และเจ้ำหน้ำที่
ผู้ควบคุมงำนตรวจสอบภำคสนำมโครงกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรศึกษำส�ำรวจ	ก�ำหนดแนวเขตกรุงเทพมหำนคร	ระยะที่	6

ในพื้นที่เขตหนองแขม	กรุงเทพมหำนคร	กับจังหวัดสมุทรสำครและจังหวัดนครปฐม
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3 ฟื้นฟูเมืองเก่า
สร้างดุลยภาพเมือง

การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

จะต้องสร้าง “ความสมดุล” ในการพัฒนา

โดยค�านึงถึงศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิต

การส่งเสริมคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรม
ไปพร้อมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคม

โดยผังเมืองจะเป็นเครื่องมือหลักในการฟื้นฟูและพัฒนาเมืองเก่า
อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ช่วยรังสรรค์สมดุลของเมืองให้เกิดขึ้นอย่างมั่นคง
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ต�นทุนที่เสียไป  โอกาส  
การพัฒนาเมืองกระชับ กับการขยายตัว

ของเมืองอย�างไร�ทิศทาง

ค�าใช�จ�ายและคุณภาพชีวิต

ที่เสียไปกับการเดินทาง

จากบ�านชานเมือง

เพื่อมาทำงาน-เรียนในเมือง

การเดินทางระหว�างที่อยู�อาศัย และแหล�งงาน

สั้นลง มีทางเลือกในการเดินทางมากขึ้น 

เช�น รถไฟฟ�า การเดิน และจักรยาน 

ช�วยให�ประหยัดค�าใช�จ�ายและเวลา

การใช�ที่ดินเต็มศักยภาพ

ตามผังเมืองรวม ทำให�เมืองกระชับ 

ลดการขยายตัวสู�พื้นที่ชานเมือง

พื้นที่สีเขียวเชื่อมโยงเป�นโครงข�าย

ต�อเนื่องกันอย�างเป�นระบบ 

สามารถเข�าถึงโดยง�าย

ขนาดการลงทุนและบริหาร

จัดการโครงสร�างพื้นฐาน

ของเมืองมีขนาดเล็กลง

การรุกล้ำพื้นที่เกษตรกรรม

ชานเมืองชั้นดี และการลดลง

ของพื้นที่รับน้ำของเมือง

ความไม�เท�าเทียมกันในสังคม

การอำนวยความสะดวกให�

เฉพาะบางกลุ�มในสังคม

ความสิ้นเปลืองของ

การลงทุนสาธารณูปโภค

- +

	 โครงการจัดท�าผังแม่บทการฟื้นฟูเมือง	

หรอื	กรงุเทพฯ	250	เป็นการเตรยีมความพร้อม 

สู่วาระครบ	250	ปี	กรุงเทพฯ	ในปี	2575	โดยมี 

เป้าหมายเพือ่การฟ้ืนฟเูมือง	สร้างดุลยภาพใหม่ 

ของกรงุเทพฯ	โดยการปรบัปรงุสภาพแวดล้อม 

ทางกายภาพของพื้ น ท่ี เขต เ มือง ช้ัน ใน 

ให้น่าอยู่	 มีความหนาแน่นอย่างมีคุณภาพ	

(High	Density	with	Quality)	 ท�าให้คน

จ�านวนมากอยู ่ด ้วยกันได ้อย ่างไม ่แออัด	 

ลดการรุกล�้าพื้นท่ีเกษตร	 ลดความจ�าเป็นใน 

การเดินทาง	ลดการใช้รถยนต์และน�า้มันเชือ้เพลงิ 

ลดปัญหาการจราจร	 เพิ่มความหลากหลาย 

ของการปฏิสัมพันธ ์ระหว ่างคนและย ่าน	 

ให้สามารถไปมาหาสู่กันได้มากยิ่งขึ้น	น�ามาสู่ 

ความหลากหลาย	 ความคิดสร ้างสรรค ์	 

สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม	 และเพ่ิม

ความสามารถในการแข่งขนักบัมหานครต่างๆ	 

ของอาเซียน	 ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วม

หารือกับประชาชนในพื้นท่ี	 พร้อมกับภาคี

พัฒนาจากภาครัฐ	 เอกชน	 การศึกษา	 และ

ประชาสังคม	 เป็นส่วนหนึ่งของการสร้าง

คุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน

การขยายตัวของกรุงเทพฯ 30 ปีที่ผ่านมา และต้นทุนที่เสียไป

		 การขยายตวัของกรงุเทพฯ	สามารถแบ่งได้ 

เป็น	4	ช่วง	คือ	ยุคที่ 1 พ.ศ. 2450s	เริ่มต้น 

การพัฒนาเมือง	ยุคที่ 2 พ.ศ. 2500s	เริ่มต้น

การแผ่ขยายไปชานเมือง	ยุคที่ 3 พ.ศ. 2530s 

พื้นท่ีกลางเมืองเริ่มเสื่อมโทรม	 และยุคที่ 4 

พ.ศ. 2540s มีระบบรางโดยรวม	 พร้อมการ

แผ่ขยายไปชานเมืองอย่างต่อเนื่อง	

	 ในช่วง	30	 ปีท่ีผ่านมาการขยายตัวของ

กรุงเทพฯ	 เป็นไปในลักษณะขยายแนวราบสู ่

เขตชาน เมื อ ง 	 คื อ 	 การ ใช ้ ท่ี ดิ น เดี ยว	 

ความหนาแน่นน้อยจึงต้องมีการฟื้นฟูเมือง	

สร้างเมืองกระชับ	 โดยให้มีการขยายทางตั้ง 

ในเขตเมืองชั้นใน	 เป็นการใช้ท่ีดินผสมผสาน	

และมีความหนาแน่นสูง	 การด�าเนินโครงการ

ฟื้นฟูเมืองมี	3	รูปแบบ	คือ

	 1.	 การรื้อถอนและสร้างขึ้นใหม่	 (Urban	

Redevelopment)  

	 2.	 การแก้ไขปรับปรุงพื้นท่ี	 (Urban	 

Rehabilitation)	

	 3.	การอนุรักษ์	(Urban	Conservation)
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	 ส�านกัผงัเมอืง	ได้จดัให้มีกระบวนการมส่ีวนร่วมหารอืในรปูแบบและวธิกีารต่างๆ	รวมท้ังสิน้กว่า 

40	ครั้ง	เพื่อสร้างความเข้าใจ	และรวบรวมความคิดเห็น	ความต้องการ	รวมถึงข้อกังวลของผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสยีและภาคพัีฒนา	ซ่ึงจะน�าไปสูข้่อเสนอการฟ้ืนฟูเมืองท่ีครบถ้วนรอบด้านมากท่ีสดุ

กระบวนการและขั้นตอนในการท�างาน

	 กรุงเทพฯ	2502	 เป็นการต่อยอดจาก 

ผังแม่บทการฟื้นฟูเมืองจากโครงการระยะที่	1 

โดยได้ขยายผลจากย่านกะดีจีน-คลองสาน

ในฝั ่งธนบุรี	 มาสู ่ย่านและพื้นท่ีส�าคัญของ 

ฝั่งพระนคร	ได้แก่	

 1. ย่านท่าพระจันทร์-ท่าช้าง-ท่าเตียน 

 2. ย่านโยธี-ราชวิถี

 3. ย่านทองหล่อ-เอกมัย    

พื้นที่ด�าเนินโครงการ เพื่อการฟื้นฟูกรุงเทพฯ

ท่าพระจันทร์-

ท่าช้าง-ท่าเตียน

โยธี-ราชวิถี

ทองหล่อ-เอกมัย
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ข้อเสนอในการฟื้นฟูย่านท่าพระจันทร์-ท่าช้าง-ท่าเตียน 2575

 1. ย่านท่าพระจันทร์-ท่าช้าง-ท่าเตียน  
 มกีารอนรุกัษ์ให้ย่านเมืองเก่าแห่งมหานคร 

เป็นย่านเมืองเก่าท่ีอุดมไปด้วยเอกลักษณ ์

ทางสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรมของ 

กรุงรัตนโกสินทร์	

	 แนวคิดการฟื้นฟูพื้นท่ีย่านนี้จึงเน้นหนัก

ไปที่การเข้าถึงและการอนุรักษ์	ส่งเสริมคุณค่า

มรดกวัฒนธรรม	 การรักษาความหลากหลาย

ท้ังชุมชนท่ีอยู่อาศัยและชุมชนการค้า	 โดยมี

แนวคิดในการพัฒนา	5	เรื่องหลัก	ดังนี้

 1) การส่งเสริมความเช่ือมโยงภูมิทัศน์

ทางวัฒนธรรมของเมือง	 โดยก�าหนดผังเมือง

ท่ีแน่นอนชัดเจน	 มีการก�าหนดความสูงของ

อาคาร	เพ่ือให้สถานท่ีท่องเท่ียวไม่ถกูแวดล้อม

ด้วยอาคารสูง

 2) การส่งเสริมคุณค่ามรดกวัฒนธรรม

ของย่าน	 ทั้งวัด	 วัง	 และชุมชน	 โดยการเปิด

พิพิธภัณฑ์เพื่อเล ่าประวัติความเช่ือมโยง

ระหว่างกรุงธนบุรี-กรุงเทพฯ

 3) การรกัษาพลวตัและความหลากหลาย 

ของกลุม่คนและชุมชนการค้า	โดยการสนบัสนนุ 

ให้ชาวบ้านท่ีเป็นเจ้าของพื้นท่ีได้ใช้ชีวิตและ 

ท�ามาหาเลีย้งชีพในพืน้ท่ีเดียวกนัอย่างกลมกลนื

 4) การเข ้าถึงพื้นท่ีสาธารณะริมน�้า 

โดยปรับเปลี่ยนพื้น ท่ีริมน�้ าให ้กลายเป ็น 

สวนสาธารณะ	หรือพื้นที่ส่วนกลาง

 5) การจัดการการท่องเท่ียว	 กระจาย 

นกัท่องเท่ียวสูย่่านอ่ืนๆ	แก้ปัญหานกัท่องเท่ียว 

กระจุกตัวอยู่ในบริเวณย่านนี้	 (ร้อยละ	87	

ของนักท่องเท่ียวท้ังประเทศ)	 ท�าให้ขาด 

การกระจายของรายได้	 และมีความแออัดสูง	 

ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสภาพแวดล้อม

 พื้นที่ลานท่าช้าง

	 -	 ปรับปรุงพื้นท่ีท่าเรือและบริเวณหน้าท่าเรือ 

ให้สามารถรองรับผู้โดยสารจ�านวนมาก

	 -	 การเพิ่มพื้นที่ใช้สอยส�าหรับกิจกรรมท่องเที่ยว

 พื้นที่ท่าพระจันทร์

	 -	 ตรอกท่าน�้า	 เปิดมุมมองสู่แม่น�้า	 และปรับปรุง 

สภาพแวดล้อมของอาคารริมน�้า		

	 -	 การรักษาเอกลักษณ์ของพื้นท่ี	 จัดพื้นท่ีใช้สอย 

ให้สามารถเดินได้อย่างสะดวก	 โดยยังคงกิจกรรมเดิม	 

เช่น	ร้านอาหารริมน�้า	แผงค้าภายในตรอก/ซอยต่างๆ	

ทัศนียภาพหลังการปรับปรุง

ทัศนียภาพหลังการปรับปรุง
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 2. ย่านโยธี-ราชวิถี 

 ศูนย์กลางการแพทย์ของเมืองหลวง	

ท่ีแวดล ้อมไปด ้วยบริการทางการแพทย  ์

และบริการสาธารณะ	 ด้วยการรวมกลุ่มของ 

โรงพยาบาลรฐัขนาดใหญ่	สถาบันวจิยั	สถานศึกษา 

และสถานท่ีราชการ	 นอกจากนี้ยั ง เป ็น 

จุดเปลี่ยนถ่ายการเดินทางของเมือง	

	 แนวคิดหลักของการฟื ้นฟูย่านจึงเป็น 

การพัฒนาย่านนี้ให้เป็นย่านบริการสาธารณะ 

ให้เป็นต้นแบบของการสร้างสรรค์พืน้ท่ีทดลอง 

เทคโนโลยีและเป็นต้นแบบของพื้นท่ีสาธารณะ

ท่ีออกแบบมาเพื่อทุกคนตามหลัก	Universal	

Design	โดยมแีนวคดิในการพัฒนา	4	เรือ่งหลกั 

ดังนี้

 1) ระบบการสัญจร	 สร้างการเช่ือมต่อ 

การเดินทางท่ีดี	 ท้ังในการเช่ือมโยงระบบ 

ขนส่งมวลชน	 และการเช่ือมต่อระหว่าง 

หน่วยงานต่างๆ	ภายในย่าน	

 2) ระบบท่ีว่างสาธารณะและกึง่สาธารณะ 

ปรับปรุงพ้ืนท่ีว ่างของหน่วยงานราชการ	 

เพื่อใช้เป็นสาธารณประโยชน์มากข้ึน	 รวมถึง 

การเปิดรัว้ระหว่างหน่วยงานให้สามารถทะลผุ่าน 

ถึงกัน	 และเปิดเส้นทางภายในหน่วยงานให้

เป็นสาธารณะ

 3) การสร้างเอกลกัษณ์และความสง่างาม 

ปรับปรุ งและควบคุมภูมิ ทัศน ์ของย ่ าน	

เพ่ือสร ้างเสริมให ้เกิดความสง ่างามของ 

ย่านราชการและบริการสาธารณะ

 4) การเพิ่มความหนาแน ่นการใช ้

ประโยชน์ที่ดิน เพิ่มความหนาแน่นที่อยู่อาศัย 

สวัสดิการ	รวมถึงการพัฒนาที่อยู่อาศัยภายใต้

การสนับสนุนจากภาครัฐ

 การปรับปรุงเกาะราชวิถี

	 -	 ปรับปรุงพื้นท่ีบริเวณเกาะราชวิถี เพื่อรองรับ	 

โครงสร้างทางเดนิลอยฟ้าให้มกีารใช้งานอย่างมปีระสทิธภิาพ

	 -	 ปรับปรุงและจัดสัดส่วนพื้นท่ีร้านใหม่ ด้วยการ 

ออกแบบซุ้มขายของ	 ก�าหนดระยะตั้งแผงการค้าและ 

เขตทางสัญจร

 การปรับปรุงถนนโยธี
	 -	 ออกแบบทางเท้าและทางข้ามถนน	 โดยปรับ 
เขตทางสัญจร	 รวมท้ังแนวปลูกต้นไม้และอุปกรณ  ์
ประกอบถนน		
	 -	 ปรับปรุงทางเท้าให้เรียบ ใช้งานสะดวก	ตามหลัก	
สากลส�าหรับทุกคน	(Universal	Design)	

ผังแม่บทการพัฒนาและปรับปรุงฟื้นฟูย่านโยธี-ราชวิถี

ทัศนียภาพหลังการปรับปรุง

ทัศนียภาพหลังการปรับปรุง
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 3. ย่านทองหล่อ-เอกมัย 

 เป็นแหล่งการค้า-ธุรกิจใหม่	 แหล่งรวม 
ธรุกจิขนาดเลก็ท่ีมเีอกลกัษณ์	 เช่น	 ร้านกาแฟ 
Co-Working	Space	 ลักษณะส�าคัญท่ีท�าให ้
ย่านนี้มีความน่าสนใจในการเป็นต้นแบบ
การฟื้นฟู	 คือ	 เป็นพื้นท่ีท่ีพร้อมสรรพด้วย 
การเดินทางด้วยระบบสาธารณะ	 ท้ังรถไฟฟ้า	
รถประจ�าทาง	 รถจักรยานยนต ์รับจ ้ าง	 
มีพื้นท่ีว ่างซ่อนตัวอยู ่ระหว่างตึกสูง	 เช่น	 
สวนสาธารณะ	คลอง	แต่ยังขาดถนนท่ีเชือ่มต่อ 
ระหว่างซอยทองหล่อและเอกมัย	ประกอบกับ 
พื้นท่ีท่ีไม่เอ้ือต่อการเดินเท้าอย่างต่อเนื่อง	 
โดยมีแผนการพัฒนาคือ
 1) ย่านเดินดี	 ปรับปรุงพื้นท่ีทางสัญจร
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	เน้นการเชื่อมต่อ
การเดนิเท้าและการส่งเสรมิระบบขนส่งมวลชน
รองภายในย่าน	 การออกแบบพื้นท่ีในย่าน	 
ทั้งอาคาร	และพื้นที่ว่าง
 2) พื้นที่รอยต่อสาธารณะ	พัฒนาพื้นที่
สาธารณะใหม่ในพ้ืนท่ีเอกชน	 โดยเอื้อให้เกิด
การเข้าถึงพื้นท่ีภายในย่าน	 และสร้างพื้นท่ี
ทางสังคมใหม่ท่ีช่วยให้คนในย่านมีโอกาส
ปฏิสัมพันธ์กันมากข้ึน	 โดยขอความร่วมมือ 
จากผู ้ประกอบการรายย่อย	 โดยการแบ่ง 
ส่วนหนึง่ของพืน้ท่ี	เพือ่เป็นพืน้ท่ีสาธารณะท่ีท�าให้ 
คนท่ีเข้ามาได้	มพ้ืีนท่ีเปิดโล่ง	หรอืพืน้ท่ีท่ีเหมาะ
แก่การท�ากจิกรรมร่วมกนั	หรอืการปรบัเปลีย่น 
ทัศนียภาพ

 ซอยทองหล่อ 10
	 -	 ส่งเสรมิการใช้ประโยชน์ในพืน้ท่ีชัน้ 1 ของอาคาร
เชิงพาณิชยกรรม
			 -	 การปรับปรุงภูมิทัศน์ซอยทองหล่อให้เอ้ือต่อ 
การเดนิมากย่ิงขึน้	โดยลดขนาดถนน	และเพิม่ขนาดทางเท้า

 คลองเป้ง
	 -	 ปรับปรุงพื้นท่ีริมคลองให้เป็นพื้นท่ีสาธารณะ 
เป็นท่ีพักผ่อนหย่อนใจของคนในพื้นท่ี	 และเป็นเส้นทาง 
ที่ใช้ในการสัญจรของคนเดินเท้า
	 -	 ส่งเสรมิการใช้ประโยชน์เชงิพาณิชยกรรมรมิคลองเป้ง 
เพื่อดึงดูดคนและกิจกรรมเข้าสู่พื้นที่

ผังแม่บทการพัฒนาและปรับปรุงฟื้นฟูย่านทองหล่อ-เอกมัย

สภาพปัจจุบัน ทัศนียภาพหลังการปรับปรุง

ทัศนียภาพหลังการปรับปรุง
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การซ่อมบ�ารุงโบราณสถาน

	 กรุงเทพมหานครได ้รับมอบภารกิจ 

ในการบ�ารงุรกัษาและการดแูลรกัษาโบราณสถาน 

จากกรมศิลปากร	ตามพระราชบัญญัติก�าหนด 

ข้ันตอนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น	 พ.ศ.	2542	 จ�านวน	39	 แห่ง	

ประกอบด้วย	สะพาน	ก�าแพง	ป้อม	ซุ้มประตู	

คลอง	สวนสาธารณะ	และอนุสาวรีย์

	 ปัจจุบันพบว่า	 โบราณสถานส่วนใหญ ่

มีสภาพช�ารุดทรุดโทรม	 ควรปกป้องคุ้มครอง

และรกัษาความปลอดภยั	รวมถงึการซ่อมแซม

เบ้ืองต้นหรอืการเสรมิความม่ันคงแข็งแรงของ

โบราณสถานท่ีมีการแตกร้าวของโครงสร้าง 

ในบางจดุซ่ึงอาจเกดิจากการช�ารดุจากโครงสร้าง 

ภายใน	หรอืความเสือ่มสภาพของวสัดกุ่อสร้าง

ท่ีอาจเป็นสาเหตุให้เกิดความเสียหายรุนแรง	

โดยเฉพาะโบราณสถานประเภทสะพานท่ีมี 

การใช้งานอย่างต่อเนื่อง	 โดยในปี	 2559	 

ส� านักผั ง เมืองได ้ด� า เนินการซ ่อมแซม 

เพื่อบ�ารุงรักษา	จ�านวน	4	แห่ง	ได้แก่

 2. สะพานผ่านพิภพลีลา

 ทีต่ัง้ :	อยู่ระหว่างแขวงพระบรมมหาราชวงั 

กับแขวงบวรนิเวศ	เขตพระนคร	กรุงเทพฯ

	 พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูหั่ว 

โปรดเกล้าฯ	 ให้กรมโยธาธิการสร้างสะพาน

แห่งนี้เพื่อใช้เป็นสะพานข้ามคลองคูเมืองเดิม	 

บริเวณท่ีถนนราชด�าเนินกลางบรรจบกับ 

ถนนราชด�าเนินใน	 ในปี	 2445	 ทดแทน 

สะพานเดมิท่ีเป็นสะพานโค้ง	ให้มีลกัษณะกว้าง 

และงดงามเช่นเดยีวกบัสะพานมัฆวานรงัสรรค์	 

โดยเสดจ็พระราชด�าเนนิมาทรงประกอบพธิเีปิด 

เมื่อวันท่ี	 15	 พฤศจิกายน	 2449	 ต่อมา 

ได้มีการรือ้แล้วสร้างข้ึนใหม่	เปลีย่นราวสะพาน 

เป ็นคอนกรีตลวดลายกระหนกประยุกต ์	

ส่วนราวลูกกรงสะพาน	(ของเดิม)	 น�าไปใช้

กับสะพานคนเดิน	 ซ่ึงสร้างข้ึนตรงหัวมุม 

สนามหลวงด้านทิศเหนือ	 แต่ปัจจุบันสะพาน

คนเดินนี้ได้ถูกรื้อออกไปเม่ือครั้งสร้างสะพาน

สมเดจ็พระป่ินเกล้า	ส่วนราวลกูกรงสะพานเดมิ

ไม่ปรากฏหลักฐานว่าเก็บรักษาไว้ที่ใด

 1. สะพานมัฆวานรังสรรค์

 ที่ตั้ง :	แขวงบางขุนพรหม	เขตพระนคร 

แขวงวดัโสมนสั	เขตป้อมปราบศตัรพู่าย	แขวงดสุติ 

เขตดุสิต	กรุงเทพฯ

	 พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูหั่ว 

โปรดเกล้าฯ	 ให้สร้างสะพานมัฆวานรังสรรค์ 

ขึ้นในปี	2443	เพื่อใช้ข้ามคลองผดุงกรุงเกษม 

เชื่อมถนนราชด�าเนินกลางกับราชด�าเนินนอก 

ไปยังพระราชวังดุสิต	 ค�าว ่า	 “มัฆวาน”	

หรือ	 “มัฆวาฬ”	 คือช่ือหนึ่งของพระอินทร	์ 

"รังสรรค์"	แปลว่า	ออกแบบ	โดยมีนายมาริโอ 

ตามานโญ	 (Mario	Tamagno)	 สถาปนิก	 

ร่วมกับนายคาร์โล	 อัลเลกริ	 (Carlo	Allegri) 

และนายเอมีลิโอ	 กอลโล	 (Emilio	Gollo)	 

วศิวกร	เป็นผูร้บัผดิชอบโครงการ	สะพานแห่งนี ้

มคีวามโดดเด่นอยูท่ี่เสาของสะพาน	ซ่ึงสร้างจาก 

หินอ่อน	 มีลักษณะเป็นทรงสี่เหลี่ยมสอบข้ึน 

ตกแต่งส่วนบนของเสาด้วยแผ่นส�าริด		

	 พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูหั่ว 

ได้เสด็จพระราชด�าเนินทรงประกอบพิธีเปิด 

สะพานมฆัวานรงัสรรค์และถนนราชด�าเนนินอก 

เมื่อวันที่	1	พฤศจิกายน	2446	เนื่องในวโรกาส 

พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา	50	พรรษา
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 3. สะพานเฉลิมพันธ์ุ 53

 ทีต่ัง้ :	แขวงบางรกั	แขวงสลีม	เขตบางรกั	

แขวงยานนาวา	เขตสาทร	กรุงเทพฯ

	 สะพานเฉลิมพันธุ ์ 	 53	 เป ็นสะพาน 

ล�าดับท่ี	12	 ของสะพานชุดเฉลิมจากท้ังหมด	

17	สะพาน	“พนัธุ”์	แปลว่า	ญาตพ่ีิน้อง	วงศ์วาน 

เทือกเถาเหล ่ากอ	 ดังนั้น	 "เฉลิมพันธุ ์ "  

จงึหมายถงึ	การท�านบุ�ารงุ	พระบรมวงศานวุงศ์ 

ซึ่งสืบสายสัมพันธ์ต่อกันมา	เช่น	ชั้นลูก	หลาน	

เหลน	ฯลฯ

	 พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูหั่ว 

โปรดเกล้าฯ	 ให้สร้างข้ึนในวโรกาสวันเฉลิม

 4. สะพานอุบลรัตน์

 ทีต่ัง้ :	อยู่ระหว่างแขวงพระบรมมหาราชวงั 

กบัแขวงวงับูรพาภริมย์	เขตพระนคร	กรงุเทพฯ

	 สะพานอุบลรัตน ์เดิมเป ็นสะพานไม	้

มีช่ือว่า “สะพานบ้านหม้อ”	 เช่ือมต่อระหว่าง 

ถนนริมคลองคูเมืองเดิมท้ัง	2	 สาย	 บริเวณ 

ย่านบ้านหม้อ	 บริเวณถนนราชินีเชื่อมต่อกับ

ถนนอัษฎางค์	 ต่อมาได้บูรณะสะพานข้ึนใหม่

และเปลี่ยนชื่อเป็น “สะพานหัวตะเฆ่”	 หรือ	

“สะพานหัวจรเข้”	ปลายสะพานทั้ง	2	ข้าง	เป็น

รูปหัวจระเข้สลักจากไม้ตามสมัยนิยมท่ีชอบ

สลักเป็นรูปหัวสัตว์ต่างๆ	

พระชนมพรรษาปีที่	53	ทดแทนสะพานไม้เก่า

ข้ามคลองวัดสามจีนหรอืวัดไตรมติรวิทยาราม

ในปัจจุบัน	ได้รับพระราชทานนามว่า “สะพาน

เฉลิมพันธุ์ 53”

	 ปัจจุบันตั้งอยู่ท่ีถนนเจริญกรุงตอนข้าม 

คลองสาทร	 จึงสันนิษฐานว ่าคงจะมีการ

ย ้ายสะพานจากท่ีตั้งเดิมมาจัดสร ้างใหม่

ในท่ีป ัจจุ บันในราวสมัยพระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู ่หัว	 เป็นสะพานท่ียัง

คงหลงเหลืออยู่ในสภาพใกล้เคียงสภาพเดิม 

มากที่สุด

	 ต ่อมาในป ี	 2455	 พระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกล ้าเจ ้าอยู ่ หัว	 โปรดเกล ้าฯ	

อุทิศพระราชทรัพย์ส ่วนพระองค์	 เพ่ือให  ้

กรมสุขาภิบาลในกระทรวงโยธาธิการจัดสร้าง

เป็นสะพานคอนกรีต	 เพื่อเป็นพระกุศลและ

ท่ีระลึกแด่พระอรรคชายาเธอ	 พระองค์เจ้า

อุบลรัตนนารีนาค	 กรมขุนอรรควรราชกัลยา	 

ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	

ในวโรกาสพระราชทานเพลงิพระศพ	ณ	พระเมรุ 

ท้องสนามหลวง	ในปี	2456
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พัฒนาองค์ความรู้
เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ 

สร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชน

ส�านักผังเมือง กรุงเทพมหานคร ได้น�าแนวคิด

“การบริการรวมที่จุดเดียว”
มาเป็นแนวทางการจัดตั้ง “ศูนย์บริการข้อมูลผังเมือง”

เพื่ออ�านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ที่เข้ามาขอใช้บริการ

ลดภาระค่าใช้จ่าย ประหยัดเวลา 

นอกจากนี้ ยังพัฒนาคลังความรู้ สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการผังเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4
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ศูนย์บริการข้อมูลผังเมือง
(One Stop Service Center)

	 เป ิดบริ การแบบจุด เดี ยว เ บ็ด เสร็ จ	 

เพื่อเผยแพร่ข้อมูล	 และองค์ความรู ้ต่างๆ	 

ของส�านักผังเมือง	 ให้ประชาชนมีความรู	้ 

ความเข้าใจ	และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง 

ซ่ึงสอดคล้องกบัหลกัการทรงงานของพระบาท

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 

บรมนาถบพติร	ท่ีทรงให้	“ศนูย์ศกึษาการพฒันา  

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ”	 เป็นต้นแบบ 

ในการบรหิารรวมท่ีจดุเดยีว	เพ่ือประโยชน์ของ

ประชาชนที่มาใช้บริการ

บริการของเรา

บริ ก า ร ต ร ว จ สอบ ท่ี ตั้ ง แ ป ล ง ท่ี ดิ น

กับกฎหมายผังเมืองด ้วยเทคโนโลยี 

ภูมิสารสนเทศ

บรกิารวชิาการผงัเมือง	 อาทิ	ผงัเมอืงรวม 

กรุง เทพมหานคร	 การพัฒนาเมือง	

มาตรการทางผังเมือง	 การอนุรักษ์เมือง 

การฟื ้นฟูเมือง	 ข้อมูลภูมิสารสนเทศ

กรุ ง เทพมหานคร	 สื่ อและสิ่ งพิมพ  ์

เผยแพร่

ช่องทางรับบริการ

อาคารส�านักผังเมือง	ชั้น	1	เลขที่	44	ถนนวิภาวดีรังสิต	ดินแดง	กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์	0	2354	1294	โทรสาร	0	2354	1256
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มากที่สุด    มาก   ปานกลาง    น�อย  น�อยที่สุด

ประเภทการรับบริการ

ข�อมูลแผนที่
12%

ข�อมูลผังเมืองรวม 
กทม.
44%

ตรวจสอบ
โฉนดที่ดินด�วย GIS

36%
ข�อมูลการพัฒนาเมือง

8%
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ต้นแบบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  

ศูนย์บริการข้อมูลผังเมืองในอนาคต

กิจกรรม Road Show เข้าถึงประชาชน
ทุกภาคส่วน

	 จากการพัฒนาการให ้บริ การด ้ วย

เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศท่ีทันสมัย	 สะดวก	

และรวดเร็วแก่ผู ้รับบริการอย่างต่อเนื่อง	 

แบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ	 ซ่ึงได้รับรางวัลชมเชย

	 ส�านักผังเมืองมุ่งมั่นพัฒนาองค์ความรู้ 

ข้อมูล	 และการบริการท่ีเป็นประโยชน์แก่ 

หน่วยงานกรงุเทพมหานคร	ภาครฐั	ภาคเอกชน 

สถาบันการศึกษา	 และประชาชนท่ัวไป	

อาทิ	 พัฒนาระบบบริการข ้อมูลข ่าวสาร

แบบอิเล็กทรอนิกส์	 ผ่าน	Smart	Device	 

	 เพื่อประชาสัมพันธ์	 และให้บริการนอก

สถานท่ี	ในงานสมัมนาต่างๆ	รวมท้ังศนูย์การค้า	

จัดข้ึนจ�านวน	20	 ครั้ง	 มีผู้ให้ความสนใจเป็น

จ�านวนกว่า	6,000	 คน	 กลุ่มผู้รับบริการเป็น 

ผู ้ เกี่ยวข ้องด้านการวางแผนพัฒนาพ้ืนท่ี	

อาทิ	 หน่วยงานภายในกรุงเทพมหานคร	 

หลากหลาย	 ณ	 จุด เดี ยว	 ตอบสนอง 

ความต ้องการของผู ้ รับบริการได ้อย ่าง

มีประสิทธิภาพ	 สอดคล้องกับวิถีคนเมือง 

ในปัจจุบันท่ีต้องการได้รับการบริการท่ีรวดเร็ว	

สะดวก	และทันสมัย

คุณภาพการให้บริการของกรุงเทพมหานคร	

ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2558	จึงได้ต้อนรับ

คณะศึกษาดูงานจากหน่วยงานต่างๆ	เพื่อเป็น

แนวทางการพัฒนาระบบบริการต่อไป

หน่วยงานภาครฐั	ภาคเอกชน	นกัอสงัหารมิทรพัย์	 

ท่ีปรึกษากฎหมาย	 นักเรียน	 นิสิต	 นักศึกษา	

นักวิจัย	 และอาจารย์	 ซ่ึงเป็นความมุ่งหวัง

ของส�านักผังเมืองในการท่ีจะให้ประชาชน 

ได้รบัทราบข้อมูลเพือ่การมีส่วนร่วมในการพฒันา 

เมืองกรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองน่าอยู่
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เป็นการควบคมุและเป็นแนวทางในการพัฒนา

กรุงเทพมหานครให้เติบโตไปตามทิศทางท่ีได้

วางไว้

	 ในปี	2559	ได้มีประชาชน	ผู้ประกอบการ 

และหน่วยงานต่างๆ	มาขอรบับรกิารตรวจสอบ 

การ ใช ้ ปร ะ โยชน ์ ท่ี ดิ นตามข ้ อก� าหนด 

ของกฎกระทรวงผงัเมืองรวมกรงุเทพมหานคร	

เพ่ือใช ้เป ็นเอกสารประกอบการตัดสินใจ 

ในการซ้ือขายท่ีดิน	 พัฒนาอสังหาริมทรัพย	์ 

การประกอบธรุกจิ	หรอืใช้เป็นเอกสารประกอบ

การย่ืนขออนญุาตจากหน่วยงานต่างๆ	จ�านวน	

552	 ราย	 โดยกิจการท่ีมีการขอตรวจสอบ 

มากที่สุด	ได้แก่	

  การอยู่อาศัยรวม	 จ�านวน	263	 ราย	 

ในพื้นท่ี	35	 เขต	 เขตท่ีมีการขอตรวจสอบ

มากท่ีสุด	10	 อันดับแรก	 ได้แก่	 เขตวัฒนา	

เขตบางขุนเทียน	 เขตบางซ่ือ	 เขตห้วยขวาง	

เขตจตุจักร	 เขตบางพลัด	 เขตพระโขนง 

เขตคลองเตย	 เขตพญาไท	 เขตสวนหลวง	 

ตามล�าดับ	

  การจัดสรรท่ีดิน	 จ�านวน	143	 ราย	 

ในพื้นท่ี	30	 เขต	 เขตท่ีมีการขอตรวจสอบ 

มากที่สุด	10	 อันดับแรก	 ได้แก่	 เขตประเวศ	

เขตสะพานสงู	เขตคลองสามวา	เขตลาดกระบัง	

เขตสายไหม	 เขตบางเขน	 เขตทุ ่ งคร	ุ 

เขตหนองแขม	เขตหนองจอก	เขตมีนบุรี	

  การประกอบกิจการหลายประเภท 

ในอาคารหลังเดียวกัน (อาคารผสม)	 จ�านวน	

26	 ราย	 เขตท่ีมีการขอตรวจสอบมากท่ีสุด	 

6	อันดับแรก	ได้แก่	เขตห้วยขวาง	เขตบางนา	

เขตราชเทวี	เขตวฒันา	เขตปทุมวนั	เขตบึงกุม่

	 นอกจากนั้น เป ็นโรงแรม	 20	 ราย 

สถานีบริการน�้ ามัน เ ช้ือ เพลิ ง 	 17	 ราย 

สถานท่ีใช้น�้ามันเชื้อเพลิงและก๊าซ	7	 ราย	

โรงงาน	 12	 ราย	 โรงพยาบาล	 9	 ราย	 

พาณิชยกรรม	และส�านักงาน	อย่างละ	5	ราย		

เป็นต้น	 ซ่ึงจะเห็นได้ว ่าการขอตรวจสอบ 

การใช้ประโยชน์ท่ีดนิส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตเมือง

ในระยะไม่เกนิจากถนนวงแหวนรอบนอก	แต่มี 

การจดัสรรท่ีดนิ	การประกอบกจิการบางประเภท 

อยู่นอกแนวถนนวงแหวนรอบนอกท้ังสองฟาก

สถิติการขอรับบริการตรวจสอบ
การใชป้ระโยชน์ที่ดิน

ตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
	 ในการท่ีจะขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร	

หรือประกอบกิจการ	 หรือใช้ประโยชน์ท่ีดิน	

ประชาชนจะต ้องด� า เนินการตรวจสอบ

ผังการใช้ประโยชน์ท่ีดินตามผังเมืองรวม

กรงุเทพมหานคร	ตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ

ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร	 พ.ศ.	2556	

เพื่อจัดระบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน	การจัดการ

โครงข่ายคมนาคมขนส่งและบริการสาธารณะ	

แผนที่แสดงบริเวณการตรวจสอบ
การใช้ประโยชน์ที่ดิน ตั้งแต่  
1 ตุลาคม 2558-30 กันยายน 2559

สรุปการตรวจสอบ
การใช้ประโยชน์ที่ดิน
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558-
30 กันยายน 25590
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	 กรุ ง เทพมหานคร เป ็ นมหานคร ท่ี

อุดมไปด้วยมรดกทางประวัติศาสตร์และ 

ศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาต	ิ

จึงจ�าเป็นต้องมีการอนุรักษ์	 ปรับปรุง	 และ 

ฟื้นฟูเมือง	เพื่อด�ารงรักษามรดกนี้ให้คงไว้	

	 ส�านักผังเมือง	 นอกจากจะมีภารกิจใน

การวางและจัดท�าผังเมืองทุกระดับแล้ว	 ยังมี

ภารกิจในการอนุรักษ์	 ปรับปรุง	 และ

ฟื ้นฟูย่านส�าคัญทางประวัติศาสตร	์ 

โ บ ร าณสถาน 	 และศาสนสถาน	 

โดยในปี	2559	ส�านักผังเมืองได้ด�าเนิน 

โครงการจัดท�าหนังสือ	 “ศาลเจ ้า 

ศรัทธาสถานแห่งบางกอก” เพื่อศึกษา	
ส�ารวจ	 รวบรวมข้อมูลศาลเจ้าทุกแห่ง 

ท้ังท่ีข้ึนทะเบียนและไม่ข้ึนทะเบียน

ท่ีตั้งอยู่ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร	 ในเรื่องการ 

กระจายตัวของศาลเจ้า	 การใช้ประโยชน์

ท่ีดินของชุมชนบริ เวณโดยรอบศาลเจ ้า	 

ความต้องการและความคิดเห็นของประชาชน

ผู้อาศัยในย่านชุมชนบริเวณโดยรอบศาลเจ้า 

ท่ีมีต่อการพัฒนาและปรบัปรงุฟ้ืนฟยู่านส�าคญั

ทางประวัตศิาสตร์	รวมท้ังบันทึกประวตัศิาสตร์	

ความเป็นมา	ววิฒันาการของศาลเจ้าจากอดตี 

ถึงปัจจุบัน	และวิถีชีวิตของผู้คนในย่านชุมชน

บริเวณโดยรอบศาลเจ้า	 ส�าหรับเป็นหลักฐาน 

เอกสารวิชาการโดยจัดท� า เป ็นหนั งสือ 

เผยแพร่และอ้างอิง	 และใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน 

ประกอบการวางและจัดท�าผัง เ มืองรวม

กรงุเทพมหานคร	ตลอดจนการอนรุกัษ์	ปรบัปรงุ 

ฟื้นฟูเมืองและย่านส�าคัญทางประวัติศาสตร์

โครงการจัดท�าหนังสือ

"ศาลเจ้าศรัทธาสถาน
แห่งบางกอก"

ทวีวัฒนา ตลิ่งชัน

หนองแขม

บางแค

บางบอน

บางขุนเทียน

ทุ�งครุ

ราษฎร�
บูรณะ

จอมทอง

ภาษีเจริญ

บางกอก
น�อย

ธนบุรี

ยาน
นาวา

บางนา

พระโขนง
ประเวศ

สวนหลวง

ปทุมวัน

สาทร

บางพลัด ดุสิต

บางซื่อ
จตุจักร

พญาไท

ห�วย
ขวาง

วัง
ทองหลาง

ลาดพร�าว

หลักสี่
บางเขน

ดอนเมือง

สายไหม

คลองสามวา

มีนบุรี

ลาดกระบัง
สะพานสูงบางกะป�

บึงกุ�ม

คันนายาว

หนองจอก

คลองเตย

วัฒนา1
2

1 บางกอกใหญ�
2 คลองสาน
3 บางคอแหลม
4 บางรัก
5 สัมพันธวงศ�
6 ป�อมปราบศัตรูพ�าย
7 พระนคร
8 ราชเทว�
9 ดินแดง

1 บางกอกใหญ� 21 แห�ง

2 คลองสาน 7 แห�ง

3 บางคอแหลม 1 แห�ง

4 บางรัก 4 แห�ง

5 สัมพันธวงศ� 23 แห�ง

6 ป�อมปราบศัตรูพ�าย 6 แห�ง

7 พระนคร 9 แห�ง

8 ราชเทวี

9 ดินแดง 13 แห�ง

8 แห�ง

14 แห�ง
14 แห�ง

10 แห�ง

10 แห�ง

26 แห�ง

3 แห�ง

3 แห�ง
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3 แห�ง

7 แห�ง

7 แห�ง

5 แห�ง

1 แห�ง

1 แห�ง
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ขั้นตอนการด�าเนินโครงการ

1 2 3สํารวจข�อมูล
เบื้องต�น

สํารวจข�อมูลเบื้องต�นของศาลเจ�า
จํานวน 261 แห�ง เพื่อให�ได�ข�อมูล

ที่เป�นป�จจุบัน

ศึกษาการกระจายตัวของศาลเจ�า
และการใช�ประโยชน�ที่ดินบริเวณ
โดยรอบศาลเจ�าจากการสืบค�น
รวบรวมบันทึกเอกสาร หลักฐาน
ประวัติศาสตร� ความเป�นมา

ของศาลเจ�า จากอดีตจนถึงป�จจุบัน

ศึกษาการ
กระจายตัว

จัดการประชุม
กลุ�มย�อย

รายงานสรุปผลการศึกษา
สํารวจ ค�นคว�า

หนังสือ
“ศาลเจ�าศรัทธาสถานแห�งบางกอก”

จดัการประชุมกลุ�มย�อย (Focus Group)
จํานวน 10 พื้นที่ เพื่อศึกษาความต�องการ

และความคิดเห็นของประชาชนที่อาศัยอยู�ใน
ย�านชุมชนบริเวณโดยรอบศาลเจ�าที่มีต�อ
การพัฒนาและปรับปรุงฟ��นฟูย�านสําคัญ
ทางประวัติศาสตร� พร�อมวิเคราะห�และ
สรุปความต�องการที่มีต�อการพัฒนาและ

ปรับปรุงฟ��นฟูย�านสําคัญทางประวัติศาสตร�

จัดทําข�อมูล เรียบเรียงเนื้อหา จัดหาภาพถ�าย และจัดทําแผนผังแสดงตําแหน�งของศาลเจ�า

เพื่อนําเสนอประวัติศาสตร� ความเป�นมา และวิวัฒนาการของศาลเจ�าในกรุงเทพมหานครจากอดีตถึงป�จจุบัน วิถีชีวิต

การกระจายตัวของศาลเจ�า การใช�ประโยชน�ที่ดินในย�านชุมชนบริเวณโดยรอบศาลเจ�า กฎหมายที่เกี่ยวข�อง

รูปแบบสถาป�ตยกรรมและศิลปกรรม คติความเชื่อ บทวิเคราะห�และสรุปความต�องการของชุมชน

ที่มีต�อการพัฒนาและปรับปรุงฟ��นฟูย�านสําคัญทางประวัติศาสตร�

ตัวอย่างภาพถ่ายศาลเจ้าและแผนผังศาลเจ้า

ศาลเจ้าปุนเถ้าก๋ง เขตดุสิต

ศาลเจ้าเจียวเองเบี้ยว เขตบางรัก

ศาลเจ้ากวางตุ้ง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
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บรรยากาศการประชุมกลุ่มย่อย

เขตคลองสาน

เขตธนบุรี

เขตจอมทอง

เขตบางกอกใหญ่ เขตบางซื่อ

เขตสัมพันธวงศ์เขตพญาไท

เขตบางแค เขตพระนคร เขตภาษีเจริญ
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5
ความรู้กับคุณธรรมเป็นพื้นฐานส�าคัญในการปฏิบัติงาน

ความรู้ต้องประกอบด้วย ความรู้รอบในวิชาการต่างๆ อย่างรอบด้าน

สามารถเชื่อมโยง วางแผน และน�ามาปฏิบัติอย่างถูกต้องและเหมาะสม

คุณธรรมเกิดจากการเป็นคนดี ประพฤติดี มีศีลธรรม
เสียสละเพื่อส่วนรวม นอกจากน้ีการเผยแพร่ความรู้ สร้างความเข้าใจ

จะสร้างความร่วมมืออันดีระหว่างผู้ปฏิบัติงานและประชาชน

อันจะช่วยส่งเสริมให้หน่วยงานและบ้านเมืองเจริญก้าวหน้าตามไปด้วย

เพิ่มพลังการพัฒนาเมือง
ด้วยฟันเฟืองที่มีคุณภาพ
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กิจกรรมสร้างเสริม

ความรู้และคุณธรรมของส�านักผังเมือง

	 ส่งเสรมิความรูเ้กีย่วกบัแนวทางการรกัษา

อัตลักษณ์ของกรุงเทพมหานครและเชียงใหม ่

ให้แก่ข้าราชการกรงุเทพมหานคร	ซ่ึงปฏบัิตงิาน 

ด้านการวิเคราะห์ผังเมือง	 และผู ้ท�าหน้าท่ี

สนับสนุนงานด ้านการวิ เคราะห ์ผังเมือง	 

ให้สามารถน�าความรู้ไปปรับใช้ในการวิจัยและ

พัฒนาระบบฐานข้อมูลของส�านักผังเมือง 

โดยแบ่งเป็น	2	 กิจกรรมหลัก	 คือ	 การฝึก

อบรมเรื่อง	 “แนวทางการรักษาอัตลักษณ์

ของกรุงเทพมหานคร”	 ณ	 ส�านักผังเมือง 

กรุ ง เทพมหานคร	 และการดู งานเรื่ อ ง	

“การศึกษาเปรียบเทียบแนวทางการรักษา 

อัตลักษณ์ของกรุงเทพมหานครและเชียงใหม่”  

ณ	จังหวัดล�าปาง	และจังหวัดเชียงใหม่

โครงการฝึกอบรมและดูงานการศึกษาเปรียบเทียบ
แนวทางการรักษาอัตลักษณ์ของกรุงเทพมหานครและเชียงใหม่

การประชุมที่ปรึกษาผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร

โครงการต่อต้านคอร์รัปชัน

โครงการ Big Cleaning Day

	 จัดการประชุมคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครท้ังหมด	 

3	 ครั้ง	 เพ่ือพิจารณาวางและจัดท�าแนวเขตผังเมืองรวมให้สอดคล้องกับ 

การเจริญเติบโตของเมือง

	 รณรงค์ต่อต้านการคอร์รปัช่ันกบัข้าราชการ 

และลูกจ ้างของส�านักผังเมือง	 เพื่อปลูก 

จิตส�านึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	

ร่วมกนัสร้างกรงุเทพมหานครให้เป็นหน่วยงาน

ใสสะอาด	ปราศจากการคดโกง	

	 ร่วมกิจกรรมโครงการ	Big	Cleaning	Day	 เพื่อสร้างเมืองน่าอยู่ของ 

คนกรงุเทพฯ	โดยการท�าความสะอาดพืน้ท่ีสาธารณะ	และจดัระเบียบพืน้ท่ีโดยรอบ 

ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย	 ซ่ึงกิจกรรมน้ีเป็นส่วนหน่ึงท่ีช่วยสร้างเสริมจิตส�านึก

ด้านการมีส่วนร่วมของข้าราชการและประชาชน
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กิจกรรมประชาสัมพันธ์
และเผยแพรค่วามรู้ด้านผังเมือง

	 กองทัพบก	โดยกรมข่าวทหารบกขอความอนเุคราะห์ใช้แผนท่ีเชิงรหัสของกรงุเทพมหานคร 

เพ่ือภารกจิของกองทัพบก	โดยจดัพธิลีงนามในบันทึกข้อตกลงการใช้แผนท่ีเชิงรหัส	มาตราส่วน	

1:4,000	ระหว่างกรุงเทพมหานครกับกองทัพบก

การบริการแผนที่ GIS มาตราส่วน 1:4,000 ของกรุงเทพมหานคร
แก่หน่วยงานภายนอก

	 เผยแพร่ความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบังานด้านผงัเมืองให้กบัส�านกังานเขตต่างๆ	เพือ่การปฏบัิตงิาน 

อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกัน

	 จัดแสดงนิทรรศการเสริมสร้างความรู ้ความเข้าใจ 

ด้านผังเมืองให้แก่เด็กและเยาวชนในงานวันเด็กแห่งชาต	ิ 

ปี	2559

โครงการผังเมืองสัญจร

กิจกรรมวันเด็ก 
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การดงูานของหน่วยงานต่างๆ นักเรียน และนักศกึษา ณ ส�านกัผังเมอืง

	 คณะผู้แทนไทยไปแข่งขันภมูศิาสตร์โอลมิปิก	จ�านวน	4	คน	ศกึษาดงูานและแนวคดิโครงการ

วางผงัพฒันาเมืองใหม่หนองจอกของส�านกัผงัเมอืง	กรงุเทพมหานคร	เพ่ือจัดท�าโปสเตอร์เข้าร่วม

การแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ	ครั้งที่	13	ณ	กรุงปักกิ่ง	สาธารณรัฐประชาชนจีน	

ในหัวข้อเรื่อง	“Sustainable Cities” 

	 นิสิตสาขาภูมิศาสตร์	คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยทักษิณ	ศึกษา

ดูงานด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ	ณ	ส�านัก

ผังเมือง

	 นักเรียนโครงการภูมิศาสตร์โอลิมปิก

ระหว่างประเทศ	 (iGeo)	 โรงเรียนเตรียม

อุดมศึกษา	 ศึกษาดูงานด้านการวางผังเมือง

และเทคโนโลยี

	 นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตศึกษาดูงาน	ด้านการวางผังเมืองและเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ	

	 คณะนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า	(จปร.)	ศึกษาดูงานด้านการผังเมือง	

	 ก า ร ศึ ก ษ า ดู ง า น 

การบริหารจัดการผังเมืองรวม 

ข อ ง ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร 

ตามหลกัสตูรกลยทุธ์การบรหิาร 

ของนกับรหิารงานช่าง	รุ่นท่ี	15 

กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่ 

กระทรวงมหาดไทย
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กิจกรรมและการปฏิบัติงานอื่นๆ

	 ส�ารวจพื้นท่ีส�าคัญในกรุงเทพมหานคร	

เช่น	 บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์	 เขตพระนคร 

ริมถนนอุทยาน	 เขตทวีวัฒนา	 เพื่อตรวจสอบ 

การ ใช ้ ป ร ะ โ ยชน ์ ท่ี ดิ นตามข ้ อ บัญญั ติ

กรุงเทพมหานคร	

การส�ารวจพื้นที่ตามข้อบัญญัติฯ 	 ส�ารวจพื้นท่ีบริเวณสวนจตุจักร	 สวนรถไฟ	 และสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	 เพ่ือน�ามา

ออกแบบการเช่ือมต่อกนั	เป็นสวนสาธารณะ		3	แห่ง	สร้างความสะดวกสบายและความปลอดภยั

ให้แก่ประชาชน

	 รวบรวมความคิดเห็นจากการจัดประชุมและจัดท�าผังแม่บทโครงข่ายพื้นท่ีสีเขียวในเขต

กรงุเทพมหานคร	จากนัน้จะส่งมอบแผนดงักล่าวให้แก่หน่วยงานท่ีร่วมรบัผดิชอบด�าเนนิงานต่อไป

งานส�ารวจเกบ็รายละเอยีดสิง่ก่อสร้าง สภาพพืน้ที ่และหาค่าระดบัพืน้ที ่
เพื่อน�ามาออกแบบการเช่ือมต่อของสวนจตุจักร สวนรถไฟ และ 
สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ให้แก่ส�านักสิ่งแวดล้อม

โครงการจัดท�าผังแม่บทโครงข่ายพื้นที่สีเขียวในเขตกรุงเทพมหานคร
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การปฏิบัติงานโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองโอ่งอ่าง

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
กรุงเทพมหานคร

การน�าเสนอผลงานต่อ
สภากรุงเทพมหานคร

	 คณะผู ้บริหารกรุงเทพมหานคร	 และ

ผู ้ บ ริ ห า รขอ งส� า นั ก ผั ง เ มื อ ง 	 น� า โ ด ย 

นายวัน ชัย 	 ถนอมศักดิ์ 	 ผู ้ อ� านวยการ 

ส�านักผังเมือง	 เปิดโครงการปรับปรุงภูมิทัศน ์

บริเวณคลองโอ่งอ่าง	 (สะพานเหล็ก)	 และ

ควบคุมการด�าเนินการรื้อถอนอาคาร	 แผงค้า	

บริเวณคลองโอ่งอ่าง	(สะพานเหล็ก)

	 ส�านักผังเมืองได ้ด�าเนินการสัมมนา 

เชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการด�าเนินโครงการ 

จัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 

เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการจัดรูปท่ีดินให้แก ่

ข้าราชการของกรุงเทพมหานคร	 หน่วยงาน 

และผูเ้กีย่วข้อง	โดยได้รบัเกยีรตจิากผูท้รงคณุวฒุ ิ

ด้านการจัดรูปท่ีดินท้ังภาครัฐและเอกชน	

รวมถึงผู ้แทนสมาคมจัดรูปท่ีดิน	 โครงการ

สวนหลวง	ร.9	มาร่วมสัมมนา

	 ส� า นั ก ผั ง เ มื อ ง น� า คณาจา ร ย ์ จ า ก

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์และผูแ้ทนส�านกังาน

ทรพัย์สนิส่วนพระมหากษัตรย์ิ	เสนอผลงานต่อ

สภากรุงเทพมหานคร
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7. นำยสิทธิพล กุสุมอรัญญำ นักผังเมืองช�ำนำญกำร

8. นำงสำวชัญญำภรณ์ ลำดเสนำ นักผังเมืองปฏิบัติกำร

9. นำยสมบูรณ์ มหำผล นักผังเมืองปฏิบัติกำร

10. นำงสำวอัญชิษฐำ อนุพัฒน์ นักวิเครำะห์ผังเมืองปฏิบัติกำร

11. นำงสำววิภำพร แซ่ฉั่ว นักประชำสัมพันธ์ปฏิบัติกำร
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