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สารจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

	 ปัจจุบันสังคมโลกก�ำลังก้ำวไปข้ำงหน้ำอย่ำงรวดเร็ว	 ภำยใต้บริบทแห่ง
ควำมเปลีย่นแปลงและกำรพฒันำในด้ำนต่ำงๆ	ทัง้ในด้ำนเทคโนโลย	ีองค์ควำมรู	้ 
วัฒนธรรม	ค่ำนิยม	ฯลฯ	ซึ่งสถำนกำรณ์ดังกล่ำวย่อมส่งผลกระทบต่อสังคมไทย
อย่ำงไม่อำจหลีกเลี่ยงได้	 ดังนั้นเพื่อให้ประเทศไทยสำมำรถยืนหยัดท่ำมกลำง
กระแสแห่งควำมเปล่ียนแปลงได้อย่ำงสง่ำงำม	 ทุกภำคส่วนจึงต้องปรับตัวให้
สำมำรถก้ำวทันต่อควำมเปลี่ยนแปลง	 อย่ำงสอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำ
ของโลก	
	 กรุงเทพมหำนครในฐำนะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ	 
ซ่ึงมีหน้ำท่ีในกำรดูแลและพัฒนำเมืองหลวงอันเป็นศูนย์กลำงของประเทศ 
ในทุกๆ	 ด้ำน	 และเป็นหน่ึงในกลไกส�ำคัญท่ีขับเคลื่อนประเทศให้มีควำมพร้อม
ส�ำหรับควำมเปลี่ยนแปลงของโลก	ด้วยกำรพัฒนำองค์กรให้มีควำมทันสมยัและ 
มีศักยภำพ	สำมำรถพัฒนำเมืองหลวงของประเทศให้กำ้วสู่กำรเป็น	Smart City  
ท่ีตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนในยุคดิจิทัลได้อย่ำงเท่ำทันต่อ
สถำนกำรณ์	สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของรัฐบำลที่ต้องกำรผลกัดนัให้ประเทศไทย
ก้ำวสูยุ่ค	Thailand 4.0	 อันจะน�ำไปสูก่ำรขับเคลือ่นประเทศให้ก้ำวไปข้ำงหน้ำ 
ด้วยนวัตกรรมที่สรำ้งสรรค์ในทุกด้ำน



สารจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

 ท่ีผ่ำนมำกรุงเทพมหำนครได้ตระหนักถึงควำมส�ำคัญของ	 “ผังเมือง”	 
มำโดยตลอด	ด้วยเห็นว่ำเป็นปัจจยัส�ำคญัในกำรพฒันำเมืองให้มีควำมทันสมัย	 
โดยได้มอบหมำยให้ส�ำนกัผงัเมอืงเป็นหน่วยงำนหลกัในกำรท�ำหน้ำท่ีวำงแผน
พัฒนำเมือง	 ซ่ึงจะเกี่ยวเนื่องไปถึงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต	 วิถีชีวิต	 และ
พลวัตของเมือง	 โดยวำงพื้นฐำนกำรพัฒนำบนหลักกำรให้ประชำชนเป็น
ศนูย์กลำง	ด้วยกำรสำนพลังควำมร่วมมอืท้ังจำกหน่วยงำนภำครฐั	ภำคเอกชน	 
ภำคประชำสงัคม	และภำคประชำชน	มำร่วมกนัวำงแผนพฒันำเมอืง	ตลอดจน 
กำรน�ำเทคโนโลยีเข้ำมำช่วยในกำรศึกษำรวบรวมข้อมูลและให้บริกำร
ประชำชน	 เพ่ือสร้ำงดุลยภำพและสร้ำงควำมย่ังยืนให้กรุงเทพมหำนคร 
พร้อมรับมือกับควำมเปลี่ยนแปลงในอนำคต	
	 ปี	2560	 นี้	 เป็นอีกปีหนึ่งท่ีส�ำนักผังเมืองได้มุ่งม่ัน	 ตั้งใจ	 และทุ่มเท
แรงกำยแรงใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงดีเยี่ยม	จนปรำกฏผลงำนดังที่เห็นใน
หนังสือรำยงำนประจ�ำปี	2560	ฉบับนี้	ผมขอชื่นชมและขอแสดงควำมยินด ี
ในควำมส�ำเรจ็ของโครงกำรต่ำงๆ	ซึง่ล้วนมคีณุปูกำรต่อประชำชน	กรงุเทพมหำนคร	 
และประเทศชำติอย่ำงย่ิง	 สุดท้ำยน้ีผมขออวยพรให้ทุกท่ำนมีพลังกำย 
และพลังใจท่ีสมบูรณ์พร้อม	 เพ่ือร่วมกันพัฒนำมหำนครแห่งนี้	 ก้ำวสู ่
ควำมเป็นมหำนครแห่งเอเชียที่มีควำมเป็นเลิศในทุกๆ	ดำ้นต่อไป		

	 	 	 (อัศวิน	ขวัญเมือง)
	 	 	 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

พลต�ำรวจเอก



สารจากปลัดกรุงเทพมหานคร

	 ขณะนี้กรุงเทพมหำนคร	 ก�ำลังเปลี่ยนแปลงในหลำยๆ	 ด้ำน	 ทั้งด้ำนเทคโนโลยี

สำรสนเทศท่ีประชำชนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรได้อย่ำงง่ำยดำยผ่ำนสมำร์ตโฟน 

ด้ำนกำยภำพท่ีมีกำรก่อสร้ำงระบบรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนหลกัในหลำยพืน้ท่ี	ส่งผลให้วถีิชีวติ 

ของคนกรุงเทพฯ	เปลี่ยนแปลงไป	

	 งำนของส�ำนกัผงัเมืองเป็นงำนทีต้่องสงัเกตกำรเปลีย่นแปลงของเมอืงและเก็บข้อมลู	 

น�ำไปวิเครำะห์กำรเปลีย่นแปลง	เพือ่ปรบัปรงุกฎหมำย	ระเบยีบ	ข้อบงัคบั	และกำรวำงผงัเมอืง 

ให้สำมำรถรองรบักำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำว	ซึง่เป็นงำนทีห่นกัหนำพอสมควร	

	 อย่ำงไรกต็ำม	ตลอดปี	2560	ทีผ่่ำนมำ	ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำทีข่องส�ำนกัผงัเมอืง

ได้แสดงให้เห็นถึงศักยภำพในกำรท�ำงำนท่ำมกลำงควำมเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว	 

โดยน�ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรและกำรให้บริกำร	 ท�ำให้ 

งำนด้ำนกำรผังเมืองรุดหน้ำไปอย่ำงรวดเร็ว	 สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของ

ประชำชนได้เป็นอย่ำงดี		

	 ผมมคีวำมเชือ่มัน่ว่ำ	กรงุเทพฯ	จะสำมำรถเตบิโตอย่ำงมทิีศทำงและก้ำวไปข้ำงหน้ำได้	 

โดยกำรร่วมแรงร่วมใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของทุกฝ่ำย	ที่ร่วมกันสร้ำงกรุงเทพฯ	ให้เป็น

เมืองน่ำอยู่และสง่ำงำมสมดังเมืองหลวงของประเทศไทย

	 	 	 	 	 (นำยภัทรุตม์	ทรรทรำนนท์)
	 	 	 	 	 ปลัดกรุงเทพมหานคร



สารจากผู้อ�านวยการส�านักผังเมืองสารจากปลัดกรุงเทพมหานคร

	 โลกของเรำทุกวันนี้ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม	 โดยเฉพำะด้ำน

เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร	 ที่เข้ำมำมีบทบำทในวิถีชีวิตของคนอย่ำงรวดเร็ว	 

ซ่ึงทำงรฐับำลได้ประกำศให้ประเทศไทยเข้ำสู่ยุค	“ไทยแลนด์	4.0”	คอืเศรษฐกจิท่ีขับเคลือ่น 

ด้วยนวัตกรรม	เป็นกำรกระตุ้นให้หน่วยงำนต่ำงๆ	ทั้งภำครัฐและเอกชนต้องเร่งปรับตัว

ให้ก้ำวทันประเทศที่ก�ำลังเดินเครื่องพัฒนำประเทศไปอย่ำงรวดเร็ว	

	 กรุงเทพมหำนคร	 ได้มอบหมำยให้ส�ำนักผังเมืองดูแลรับผิดชอบกำรวำงผัง

และจัดท�ำผังเมืองในเขตกรุงเทพมหำนคร	 เพื่อให้เมืองเจริญเติบโตและขยำยตัวไป 

อย่ำงเป็นระเบียบ	 มีสภำพแวดล้อมที่ดี	 สอดคล้องกับสภำพเศรษฐกิจ	 และสังคม	 

ซ่ึงในปีท่ีผ่ำนมำ	 ส�ำนักผังเมืองได้ด�ำเนินกำรศึกษำและด�ำเนินกำรด้ำนกำรผังเมือง 

อย่ำงละเอียดรอบคอบ	 ทั้งกำรวำงและจัดท�ำผังเมืองรวมกรุงเทพมหำนคร	(ปรับปรุง

คร้ังท่ี	 4)	 กำรก�ำหนดมำตรกำรต่ำงๆ	 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพกำรปฏิบัติตำม 

ผังเมืองรวม	 พร้อมกันนี้ยังเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริกำรประชำชนโดยกำรจัดตั้ง 

ศูนย์บริกำรข้อมูลผังเมือง	(One	Stop	Service)	ซึ่งประชำชนสำมำรถเดินทำงมำขอรับ

บริกำรได้ที่ส�ำนักผังเมือง	รวมทั้งทำงเว็บไซต	์และแอปพลิเคชัน	นอกจำกนี้ยังสำนต่อ

โครงกำรผงัเมืองจิว๋	ซึง่เป็นโครงกำรเผยแพร่ควำมรูค้วำมเข้ำใจเรือ่งผงัเมอืงในโรงเรยีน

เป็นปีที่	2	ติดต่อกัน		

	 ท้ังหมดนีเ้ป็นควำมมุ่งมัน่ของบุคลำกรของส�ำนกัผงัเมอืงท่ีจะปรบัปรงุและพัฒนำเมอืง 

ให้มีประสทิธภิำพ	น�ำไปสูก่ำรมีคณุภำพชีวิตท่ีดขีองคนกรงุเทพฯ	ผมขอขอบคณุบุคลำกร

ของส�ำนักผังเมืองที่ทุ่มเทในกำรปฏิบัติงำนเสมอมำ

	 	 (นำยศักดิ์ชัย	บุญมำ)

                   ผู้อ�านวยการส�านักผังเมือง



วิสัยทัศน ์

ส�านักผังเมืองเป็นองค์กรต้นทางแห่งการพัฒนา
	 	 	 สู่การเป็นกรุงเทพฯ	มหานครระดับโลก”“



พันธกิจ
1.	 วำงและจดัท�ำผงัเมืองรวม	ผังเมอืงเฉพำะ	ผังปรับปรุงเขตเพลงิไหม้ 
	 แผนและผังพัฒนำพื้นที่ระดับต่ำงๆ
2.	 ด�ำเนินกำรอนุรักษ์ปรับปรุง	 ฟื ้นฟูเมืองและวำงผังจัดรูปท่ีดิน 
	 เพื่อกำรพัฒนำเมือง
3.	 ศึกษำและพิจำรณำก�ำหนดมำตรกำรทำงผังเมือง	
4.	 ติดตำมและประเมินผลกำรใช้มำตรกำรและกฎหมำยทำงผังเมือง	
5.	 ตรวจสอบเพือ่ควบคมุกำรใช้ประโยชน์ท่ีดนิและอำคำรในบรเิวณท่ีมี 
	 กฎหมำยควบคุม	
6.		พัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศทำงภูมิศำสตร์เพื่อกำรพัฒนำเมือง 
	 ให้เป็นศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศทำงผังเมืองของกรุงเทพมหำนคร	
7.		ศึกษำ	 วิจัย	 และจัดท�ำรำยงำนข้อมูลด้ำนผังเมืองเพื่อประโยชน ์
	 ในกำรจัดท�ำฐำนข้อมูลส�ำหรับกำรวำงจัดท�ำ	 ตลอดจนประเมินผล	 
	 ผังประเภทต่ำงๆ	รวมทั้งกำรให้บริกำรข้อมูลแก่ประชำชน	
8.		ส่งเสริมกระบวนกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรบริหำรและ 
	 พัฒนำเมืองให้มีควำมน่ำอยู่อย่ำงยั่งยืน

”



1.	 นายศักดิ์ชัย	บุญมา	 ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักผังเมือง
2.	 นายแสนยากร	อุ่นมีศร	ี รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักผังเมือง
3.	 นางสาวอุไร	อร่ามวงศ์ตระกูล	 รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักผังเมือง
4.	 นายสุรเชษฐ์	ศรีสุชาติ	 เลขำนุกำรส�ำนักผังเมือง
5.	 นายมานะ	วิมุตติ ไชย	 ผู้อ�ำนวยกำรกองนโยบำยและแผนงำน

6.	 นายถิ่น	หงษ์ทอง	 ผู้อ�ำนวยกำรกองส�ำรวจและแผนที่
7.	 นางชูขวัญ		นิลศิร	ิ ผู้อ�ำนวยกำรกองวำงผังพัฒนำเมือง
8.	 นางสาวสุนทรี	เสริญสุขสัมฤทธิ์	 ผู้อ�ำนวยกำรกองจัดรูปที่ดินและปรับปรุงฟื้นฟูเมือง
9.	 นางสุภาวดี		ขุนพรหม	 ผู้อ�ำนวยกำรกองควบคุมทำงผังเมือง

ท�ำเนียบผู้บริหาร

6
5 3

1 2 4
7 8 9



บทที่ 1 วางรากฐาน
              “กรุงเทพฯ 4.0” 10
บทที่ 2 ต่อยอดความรู้ 
              กรุงเทพฯ วัฒนา 62
บทที่ 3  ร่วมคิด ร่วมแรง 
              ร่วมใจ พัฒนาเมือง 84
บทที่ 4  สะสมองคค์วามรู้
          เผยแพรสู่่มวลชน 100
บทที่ 5  กิจกรรมสานพลัง 
             สร้างกรุงเทพฯ เมืองน่าอยู ่ 114
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 “ผังเมือง” เป็นเครื่องมือที่ส�ำคัญในกำรพัฒนำเมือง  
โดยจะเป็นตัวก�ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำเมืองในทุกๆ ด้ำน  
ทั้งเรื่องกำรจัดระเบียบเมือง ควำมสวยงำม กำรใช้ประโยชน์
ทรพัย์สิน ควำมปลอดภยั สวสัดภิำพของสังคม สิ่งแวดล้อม 
ตลอดจนกำรด�ำรงพื้นท่ีทำงศลิปวฒันธรรมและประวติัศำสตร์  
ซึ่งจะน�ำไปสู่คุณภำพชีวิตที่ดีของประชำชน

กรุงเทพฯ 4.0”“

1บทที่

วางรากฐาน



	 ประเทศไทยได ้ก�ำหนดให ้มีกำรจัดท�ำผัง เ มือง ท้ังในระดับประเทศและ 
ในระดับท้องถิ่น	 กรุงเทพมหำนคร	 โดยส�ำนักผังเมือง	 ได้รับมอบหมำยให้จัดท�ำ	 
“ผังเมืองรวมกรุงเทพมหำนคร”	 ตั้งแต่ปี	2542	 ซึ่งปัจจุบันได้มีกำรด�ำเนินกำรจัดท�ำ 
ผังเมืองรวมกรุงเทพมหำนคร	(ปรับปรุงครั้งที่	4)	ในปี	2560	ที่ผ่ำนมำ	
	 และเพ่ือให้ผงัเมอืงรวมกรงุเทพมหำนครมปีระสทิธภิำพมำกยิง่ขึน้	จงึได้มกีำรจดัท�ำ 
เพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติตำมผังเมืองรวมด้วยมำตรกำรโอนสิทธิกำรพัฒนำ	(TDR)	 
และมำตรกำรพัฒนำโครงกำรขนำดใหญ่	(PUD)	 แผนแม่บทและมำตรกำรทำงผังเมือง 
ที่เหมำะสมส�ำหรับระบบกำรจัดกำรโลจิสติกส์ในพื้นที่กรุงเทพมหำนคร	 และกำรก�ำหนด 
มำตรกำรทำงผังเมืองท่ีเหมำะสมในพื้นท่ีอนุรักษ ์ชนบทและเกษตรกรรมของ
กรุงเทพมหำนคร	 นอกจำกนี้ยังได้ด�ำเนินโครงกำรด้ำนกำรผังเมืองอื่นๆ	 ได้แก่	 
กำรจดัรปูท่ีดนิเพือ่พฒันำพืน้ท่ีบรเิวณสวนหลวง	ร.9	รวมถงึกำรศกึษำทบทวนข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหำนคร	 เพื่อให้กำรบังคับใช้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ	 ทันต่อสถำนกำรณ์ 
บ้ำนเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปอยำ่งรวดเร็ว

12 รำยงำนประจ�ำปีส�ำนักผังเมือง ปี 2560



โครงการจางที่ปรึกษาเพื่อวางและจัดทำ
ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4)

บูรณาการผลการศึกษา (ร�าง) ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร

โครงการจางที่ปรึกษาเพื่อเพ��มประสิทธิภาพการปฏิบัติ

ตามผังเมืองรวมดวยมาตรการโอนสิทธิการพัฒนา (TDR) 
และมาตรการพัฒนาโครงการขนาดใหญ� (PUD)

โครงการจางที่ปรึกษาทำแผนแม�บทและ

มาตรการทางผังเมืองที่เหมาะสมสำหรับระบบการจัดการ

โลจ�สติกส� ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

โครงการจางที่ปรึกษากำหนดมาตรการทางผังเมือง

ที่เหมาะสมในพื้นที่อนุรักษ�ชนบทและเกษตรกรรม
ของกรุงเทพมหานคร

		 ในปีท่ีผ่ำนมำ	 ส�ำนักผังเมือง	 กรุงเทพมหำนครได้น�ำนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสมัยใหม่มำใช้ในกำรศึกษำ	 รวบรวม	 และปรับปรุงกำรให้บริกำร
หลำกหลำยโครงกำร	ทั้งกำรท�ำแอปพลิเคชัน	กำรเก็บและวิเครำะห์ข้อมูลต่ำงๆ	 
กำรให้บรกิำรข้อมูลผ่ำนเครอืข่ำยออนไลน์ต่ำงๆ	และในปีต่อๆ	ไป	ผงัเมอืงจะน�ำ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีมำช่วยกำรวเิครำะห์และจดัท�ำผงัเมอืงให้มปีระสทิธภิำพ
มำกยิ่งขึ้น



	 ปัจจุบันกรุงเทพมหำนครมีประชำกรประมำณ	10	ลำ้นคน	(รวมประชำกรแฝง)	 และมีแนวโน้ม
ท่ีเพ่ิมข้ึนอย่ำงต่อเนื่อง	 ซึ่งส่งผลต่อกำรอยู่อำศัย	 กำรเดินทำง	 กำรประกอบอำชีพ	 และกำรใช้ชีวิต 
ในด้ำนต่ำงๆ	ท�ำให้เมืองมีกำรขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่อง	โดยเฉพำะตำมแนวรถไฟฟ้ำ	และยำ่นชำนเมือง	
ในขณะที่พื้นที่เศรษฐกิจ	และย่ำนใจกลำงเมืองมีควำมหนำแน่นเพิ่มมำกขึ้น	จำกกำรขยำยตัวแนวรำบ	 
เริ่มเติบโตไปในแนวดิ่ง	 ตลำดคอนโดมิเนียมและท่ีอยู่อำศัยท่ีมีควำมหนำแน่นสูงได้รับควำมนิยมจำก
หนุ่มสำวคนท�ำงำน	 ขณะเดียวกันในเขตชำนเมืองเร่ิมแปรเปลี่ยนจำกพ้ืนท่ีเกษตรกรรมเป็นพื้นท่ี 
อยู่อำศัย	 ดังนั้น	 หำกไม่มีกำรวำงแผนและควบคุมกำรบังคับใช้ผังเมืองท่ีมีประสิทธิภำพดีพอหรือ 
หย่อนยำน	 จะท�ำให้กรุงเทพฯ	 เติบโตอย่ำงไร้ทิศทำง	 และน�ำมำสู่ปัญหำด้ำนคุณภำพชีวิตและสังคม
ในท้ำยที่สุด	

	 ประโยชน์ของการท�าผังเมือง
	 1.	 เมืองมีควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย	 สวยงำม	 เติบโตอย่ำงมีระเบียบแบบแผนและ 
	 	 ถูกสุขลักษณะ	 โดยจะมีกำรวำงผังกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นย่ำนต่ำงๆ	 อย่ำงเหมำะสมและ 
	 	 เชื่อมโยงกันอยำ่งเป็นระบบ	เช่น	ย่ำนที่พักอำศัย	ย่ำนอุตสำหกรรม	ย่ำนเกษตรกรรม
	 2.	 ประชำชนสำมำรถเข้ำถงึระบบสำธำรณปูโภคและสำธำรณปูกำรได้อย่ำงทัว่ถงึและเท่ำเทยีม	
	 3.	 ประชำชนได้อยู่อำศัยในพ้ืนท่ีปลอดภัย	 เนื่องจำกมีกำรห้ำมใช้ที่ดินเพื่อเป็นคลังน�้ำมัน 
	 	 เชื้อเพลิง	คลังวัตถุระเบิด	อุตสำหกรรมที่เป็นอันตรำยในยำ่นที่อยู่อำศัย	
	 4.	 ประชำชนมีคุณภำพชีวิตท่ีดี	 สถำบันกำรศึกษำ	 โรงพยำบำลและสำธำรณสุขตั้งอยู่ในพ้ืนท่ี 
	 	 ที่เหมำะสม	เมืองมีพื้นที่โล่งวำ่ง	สวนสำธำรณะ	ที่พักผ่อนหย่อนใจ	
	 5.	 เมืองสำมำรถด�ำรงรักษำสถำนทีท่ี่มีคณุค่ำทำงศลิปวฒันธรรม	ประวตัศิำสตร์	และโบรำณคดี 
	 	 อันทรงคุณค่ำ

การวางและจัดท�าผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร     
        (ปรับปรุงครั้งที	่4)

รำยงำนประจ�ำปีส�ำนักผังเมือง ปี 256014



ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
	 กรุงเทพฯ	 ได้มีกำรประกำศบังคับใช้ผังเมืองรวมครั้งแรกใน	 พ.ศ.	2535	 ซึ่งเป็นผังเมือง 
ท่ีจดัท�ำโดยกรมโยธำธกิำรและผังเมอืง	จำกนัน้ในฉบับต่อมำได้รบักำรอนมัุตจิำกคณะกรรมกำรผงัเมือง 
ให้กรงุเทพมหำนคร	ในฐำนะองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่รปูแบบพเิศษ	ในกำรวำงและจดัท�ำผงัเมอืงรวม
กรงุเทพมหำนคร	(ปรบัปรงุครัง้ท่ี	1)	พ.ศ.	2542	นับว่ำเป็นผังเมืองรวมฉบับแรกท่ีด�ำเนนิงำนโดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่	จำกนัน้ได้มกีำรปรบัปรงุให้มีควำมเหมำะสมกับสภำพบ้ำนเมืองท่ีเปลีย่นแปลงไป
ในกำรปรับปรุงครั้งที	่2	(พ.ศ.	2549)	และปัจจุบันเป็นฉบับปรับปรุงครั้งที่	3	(พ.ศ.	2556)	ซึ่งได้ประกำศ
บังคับใช้เมื่อวันที	่16	พฤษภำคม	พ.ศ.	2556	
	 อย่ำงไรกต็ำม	ส�ำนกัผงัเมืองได้ด�ำเนนิกำรประเมนิผลกำรบงัคบัใช้ผังเมืองรวมกรุงเทพมหำนคร	
(ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี	3)	 ตำมพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง	(ฉบับที่	4)	 พ.ศ.	2558	 แล้ว	 พบว่ามี 

การเปลี่ยนแปลงในสาระส�าคัญหลายประการ	 ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของเมือง  
โดยเฉพำะเรือ่งกำรขยำยตวัของพืน้ท่ีเมอืงท่ีเพิม่ขึน้ในพืน้ท่ีอนรุกัษ์ชนบทและเกษตรกรรม	ท�ำให้พ้ืนท่ี 
เกษตรกรรมลดลงอย่ำงต่อเนือ่ง	มคีวำมหนำแน่นของประชำกรเพิม่มำกขึน้กว่ำมำตรฐำนทีผ่งัเมอืงก�ำหนด	 
ประกอบกับมีโครงกำรพัฒนำของภำครัฐหลำยโครงกำร	 มีกำรขยำยสำยทำงรถไฟฟ้ำเพิ่มขึ้น 
จำกแผนงำนเดิม	และมโีครงกำรขนำดใหญ่ของภำคเอกชน	ตลอดจนกำรขยำยตวัของกจิกรรมโลจสิตกิส์ 
ในพื้นที่กรุงเทพมหำนครซึ่งส่งผลต่อพื้นที่โดยรอบ	
	 ด้วยเหตุนี้	 กรุงเทพมหำนครจึงมอบหมำยให้ส�ำนักผังเมืองด�ำเนินกำรวางและจัดท�าผังเมืองรวม 

กรุงเทพมหานคร	 (ปรับปรุงครั้งท่ี	 4)	 เพื่อปรับปรุงผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครให้สอดคล้องกับ

สภาพข้อเท็จจริงด้านกายภาพ	 เศรษฐกิจ	 สังคม	 แนวโน้มการพัฒนาเมือง	 นโยบายของภาครัฐ	 และ 

ความต้องการของประชาชน	รวมทัง้เป็นไปตามหลกัวิชาการด้านผังเมือง	เพ่ือให้ได้ผงัเมืองรวมใหม่ท่ีสำมำรถ
ช้ีน�ำกำรพัฒนำเมืองได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและได้รับกำรยอมรับจำกทุกภำคส่วนของสังคม	 และ 
ช่วยเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของกรุงเทพมหำนครกับมหำนครอื่นๆ	ของโลก
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	 กำรวำงและจัดท�ำผังเมืองรวมกรุงเทพมหำนคร	(ปรับปรุงครั้งที่	4)	เป็นโครงกำรต่อเนื่องที่อยู่ใน
ปีงบประมำณ	2560-2562	 เพื่อให้กำรวำงผังเมืองรวมกรุงเทพมหำนครเป็นไปอย่ำงรัดกุม	 รอบคอบ	
และสำมำรถสนองตอบกำรใช้ชีวิตของคนเมือง	
	 นอกจำกกำรวำงและจัดท�ำผังเมืองรวมแล้ว	 กรุงเทพมหำนครยังได้พิจำรณำมำตรกำรด้ำน
ผังเมือง	ซ่ึงท่ีผ่ำนมำ	มำตรกำรทีบั่งคบัใช้ส่วนใหญ่มีลกัษณะกำรควบคมุกำรใช้ประโยชน์ทีด่นิ	(Control)	 
ห้ำมมิให้ใช้ประโยชน์ท่ีดินนอกเหนือไปจำกที่ก�ำหนดไว้	 ซึ่งเป็นมำตรกำรเชิงลบ	 (Negative	 
Measure)	 ดังนั้น	 เพื่อเป็นกำรจูงใจให้ประชำชนร่วมกันพัฒนำเมือง	 จึงต้องเพิ่มมำตรกำรเชิงบวก	 
(Positive	Measure)	 และมำตรกำรสรำ้งควำมเป็นธรรม	(Corrective	Measure)	 พร้อมทั้งปรับปรุง
มำตรกำร	ก�ำหนดมำตรกำรบรหิำรจดักำรระบบโลจสิตกิส์ในพืน้ท่ีกรงุเทพมหำนคร	เพือ่เป็นกรอบช้ีน�ำ
กำรพัฒนำเมืองของกรุงเทพมหำนครได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
	 ส�ำหรับใน	พ.ศ.	2560	ส�ำนักผังเมือง	กรุงเทพมหำนคร	ได้ด�ำเนินงำนดังต่อไปนี้
 1.	 การทบทวน	ประเมินผล	และรวบรวมปัญหาจากข้อหารือและกำรจดัประชมุร่วมกบัหน่วยงำน 
	 	 ทั้งภำครัฐ	ภำคเอกชน	ผู้ประกอบกำร	และประชำชน	เพื่อรับฟังปัญหำ	อุปสรรค	แนวโน้ม 
	 	 กำรพัฒนำเมืองและแนวทำงปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม 

	 	 กรุงเทพมหำนคร	พ.ศ.	2556
 2.	 แต่งตัง้คณะท�างานของส�านกัผงัเมอืงเพ่ือร่วมกบับรษัิทท่ีปรกึษำในกำรส�ำรวจ	และเกบ็ข้อมลู 
	 	 พื้นฐำน	 ศึกษำ	 รวบรวม	 และประมวลผลข้อมูลประกอบกำรวำงและจัดท�ำผังเมืองรวม 
	 	 กรุงเทพมหำนครในด้ำนต่ำงๆ	 เช่น	 ด้ำนประชำกร	 ด้ำนเศรษฐกิจ	 กำรจ้ำงงำนและ 
	 	 กำรท่องเที่ยว	 ด้ำนผังเมืองและกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน	 ด้ำนกำรคมนำคมและขนส่ง	 
	 	 ด้ำนสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ	 ด ้ำนสำธำรณูปโภค	 ด้ำนสังคมและสำธำรณูปกำร	 
	 	 ด้ำนอุตสำหกรรม	 ด้ำนยุทธศำสตร์ควำมมั่นคง	 ด้ำนกำรวำงผังชุมชนและภูมิทัศน์เมือง	 
	 	 ด้ำนกฎหมำยและมำตรกำรทำงผังเมือง	

ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร	(ปรับปรุงครั้งที่	4)	

รำยงำนประจ�ำปีส�ำนักผังเมือง ปี 256016



 3.	 จดัประชุมหรอืสมัมนาระหว่างผูบ้รหิารกรงุเทพมหานคร	นักวิชาการผูท้รงคุณวฒิุ	คณะท�างาน
  ของส�านกัผงัเมืองและหน่วยงานต่างๆ	ทีเ่กีย่วข้อง	เพือ่ระดมข้อคดิเห็นในกำรก�ำหนดวสิยัทัศน์ 
		 	 และวตัถปุระสงค์กำรวำงและจดัท�ำผงัเมอืงรวมกรงุเทพมหำนครฉบบัใหม่ให้มคีวำมสอดคล้อง
 	 กับสถำนกำรณ์ของกรุงเทพมหำนคร	และทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของกำรพัฒนำเมืองต่ำงๆ  
	 	 ทั่วโลก

 4.	 จดัประชุมหรอืสมัมนากลุม่จงัหวดัปรมิณฑลท่ีมพีืน้ท่ีเขตปกครองตดิต่อกบักรุงเทพมหานคร 
	 	 และกลุ่มเป้าหมายท่ีเกี่ยวข้องเพื่อระดมข้อคิดเห็น	 เพื่อปรับปรุงมำตรกำรทำงผังเมือง	 
	 	 ข้อก�ำหนดแผนท่ีและแผนผัง	 เพื่อให้ระบบผังเมืองของกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล 
	 	 สอดคล้องกันอยำ่งไร้รอยต่อ	ในกำรวำงและจัดท�ำผังเมืองรวมกรุงเทพมหำนครฉบับใหม่
 5.	 จัดงานเปิดตัวโครงการวางและจัดท�าผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร	 (ปรับปรุงคร้ังท่ี	4)	 
  เพื่อเป็นกำรประชำสัมพันธ์กำรด�ำเนินงำนด้ำนผังเมืองของกรุงเทพมหำนคร	โดยได้เรียนเชิญ
	 	 ผู ้บริหำรกรุงเทพมหำนคร	 ผู ้ทรงคุณวุฒิ	 สมำคม	 สถำบันกำรศึกษำ	 หน่วยงำน 
	 	 ท่ีเกี่ยวข้อง	 และประชำชนชำวกรุงเทพมหำนครเข้ำร่วม	 และเพื่อเชิญชวนเข้ำร่วมประชุม 
	 	 ตำมกระบวนกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในข้ันตอนกำรด�ำเนินงำนของส�ำนักผังเมือง 
	 	 ระยะถัดไป
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	 มำตรกำรโอนสิทธิกำรพัฒนำ	(Transfer	of	Development	Rights	หรือ	TDR)	 เป็นมำตรกำร 
สร้ำงควำมเป็นธรรม	 (Corrective	Measure)	 โดยกำรให้เจ้ำของที่ดินท่ีถูกจ�ำกัดสิทธิกำรพัฒนำ 
ในบรเิวณท่ีผงัเมอืงรวมก�ำหนด	สำมำรถโอนหรือขำยสทิธกิำรพฒันำ	ได้แก่	อตัรำส่วนพ้ืนท่ีอำคำรรวม 
ต่อพื้นท่ีดิน	(FAR)	 ที่ไม่สำมำรถใช้ประโยชน์ได้ไปยังพ้ืนท่ีท่ีได้รับกำรส่งเสริมให้มีกำรพัฒนำ	 เช่น	
บริเวณโดยรอบสถำนีรถไฟฟำ้ขนส่งมวลชน
	 มำตรกำรนี้เป็นมำตรกำรสรำ้งควำมเป็นธรรมที่ใช้ได้ผลในหลำยประเทศ	ซึ่งน�ำมำใช้เพื่อชดเชย
สิทธิกำรพัฒนำที่เกิดจำกกำรควบคุมทำงผังเมือง	 เช่น	 ในพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม	พื้นที่
ชนบทและเกษตรกรรม	รวมทัง้ในพืน้ท่ีอนรัุกษ์เพือ่ส่งเสริมศลิปวฒันธรรมไทย	ท�ำให้ไม่สำมำรถพฒันำ
พื้นที่ได้ตำมศักยภำพที่ควรจะเป็นของพื้นที่นั้นๆ	

การก�าหนดมาตรการโอนสิทธิการพัฒนา
	 เพื่อให้กำรบังคับใช้ผังเมืองรวมกรุงเทพมหำนครเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ	 จึงได้ก�ำหนด
ให้ผังเมืองรวมกรุงเทพมหำนคร	(ปรับปรุงครั้งท่ี	4)	 เพิ่มมำตรกำรเชิงบวกท่ีสร้ำงควำมเป็นธรรม	 
โดยมำตรกำรโอนสิทธิกำรพัฒนำเป็นหนึ่งในนั้น
 การโอนสิทธิการพัฒนา	 หมำยถึง	 กำรแลกเปล่ียนพื้นท่ีอำคำรที่ไม่ได้ใช้ระหว่ำงแปลงที่ดิน 
แปลงหนึ่งไปยังอีกแปลงหนึ่งด้วยควำมสมัครใจของเจำ้ของที่ดิน	ซึ่งเป็นเอกชนทั้งสองแปลง	โดยมีรัฐ
เป็นผู้รับรองกำรแลกเปลี่ยนนั้น	
 สิทธิการพัฒนา	 หมำยถึง	 ระดับกำรพัฒนำเหนือพื้นท่ีท่ีก�ำหนดโดยอัตรำส่วนพื้นท่ีอำคำรรวม
ต่อพื้นที่ดิน	(Floor	Area	Ratio:	FAR)	 โดยค�ำนวณเป็นหน่วยพื้นที่	 เช่น	ตำรำงเมตรหรือตำรำงฟุต	 
สิทธิดังกล่ำวอำจให้มีกำรโอนถ่ำยระหว่ำงแปลงที่ดิน	2	 แปลง	 แปลงหนึ่งเป็นผู ้ถ่ำยโอนสิทธ	ิ 
ส่วนอีกแปลงหนึ่งเป็นแปลงรับโอนสิทธิ

การก�าหนดมาตรการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
	 การปฏิบัติตามผังเมืองรวม	ด้วยมาตรการโอนสิทธิ
	 	 	 	 	 	 	 	 			การพัฒนา	(TDR)

รำยงำนประจ�ำปีส�ำนักผังเมือง ปี 256018



	 ในกรณขีองกรงุเทพมหำนคร	กำรโอนสิทธกิำรพฒันำนีจ้ะใช้ในกรณแีปลงท่ีดนิถกูรอนสทิธทิ�ำให้
ไม่สำมำรถพัฒนำได้ตำมศักยภำพที่ก�ำหนดในกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหำนคร	
		 วตัถปุระสงค์ของมำตรกำรโอนสทิธกิำรพฒันำคอืกำรชดเชยแปลงทีด่นิท่ีถกูรอนสทิธกิำรพฒันำ
ใน	2	กรณี	ได้แก่	
	 •	อนุรักษ์อำคำรและพื้นที่ประวัติศำสตร์
	 •	อนุรักษ์พื้นที่เกษตรกรรม	(เพื่อป้องกัน/บรรเทำภัยน�้ำท่วม)

 การก�าหนดพื้นที่ถ่ายโอนสิทธ ิ
	 พื้นที่ถำ่ยโอนเป็นพื้นที่เฉพำะแปลงที่ดินเอกชนที่มีคุณสมบัติ	ดังต่อไปนี้	
 1.	 ท่ีดนิเป็นท่ีตัง้ของอาคารท่ีมีคณุค่าควรแก่การอนรุกัษ์	ได้แก่	อำคำรท่ีข้ึนทะเบียนโบรำณสถำน	 
	 	 อำคำรท่ีอยู่ในบัญชีโบรำณสถำนที่ยังไม่ได้ข้ึนทะเบียน	 และอำคำรที่มีคุณค่ำระดับท้องถิ่น 
	 	 ตำมเกณฑ์ที่มีกำรรับรองโดยหน่วยงำนของรัฐ
	 2.	 พื้นท่ีอนุรักษ์เกษตรกรรม	 เฉพำะแปลงท่ีดินท่ีใช้ประโยชน์เพื่อเกษตรกรรมในย่ำนกำรใช ้
	 	 ประโยชน์ที่ดิน	ก.1	ในกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหำนคร

 การก�าหนดพื้นที่รับโอนสิทธิ
	 พื้นท่ีรับโอนเป็นแปลงท่ีดินเอกชนหรือนิติบุคคลท่ีอยู่ในบริเวณย่ำนกำรใช้ประโยชน์ท่ีดินท่ีมี 
นโยบำยในกำรพฒันำทีมี่ควำมเข้มข้นสูงได้และเป็นพืน้ท่ีท่ีมีระบบโครงสร้ำงพืน้ฐำนรองรบัอย่ำงเพยีงพอ	 
ดังต่อไปนี้

	 1.	 พืน้ท่ีกำรใช้ประโยชน์ท่ีดนิประเภทพำณชิยกรรมเฉพำะ	พ.3	ทีอ่ยู่ในรศัมี	500	เมตร	โดยรอบ 
	 	 สถำนีรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชน	
	 2.	 พื้นที่กำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพำณิชยกรรม	พ.4	
	 3.	 พื้นที่กำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพำณิชยกรรม	พ.5
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	 รูปแบบหรือลักษณะการโอนสิทธิพัฒนา
 1.		กรณีแปลงที่ดินติดกัน	(Contiguous	Sites) 
	 	 สำมำรถด�ำเนินกำรได้ภำยใต้เงื่อนไขดังนี้
	 	 	 •	แปลงที่ดินตั้งอยู่ติดกัน
	 	 	 •	แปลงที่ดินตั้งอยู่ฝั่งตรงขำ้มของถนน
	 	 	 •	แปลงที่ดินตั้งอยู่หัวมุมถนนฝั่งตรงข้ำม	

  พื้นที่ถ่ายโอนสิทธิ 
	 	 	 •	 ท่ีดนิท่ีเป็นท่ีตัง้ของอำคำรทีม่คุีณค่ำควรแก่กำรอนรัุกษ์	 
	 	 	 	 ได้แก่	 โบรำณสถำนที่ขึ้นทะเบียน	 โบรำณสถำน	 
	 	 	 	 โบรำณสถำนที่ยังไม่ข้ึนทะเบียน	 อำคำรท้องถิ่นท่ีมี 
	 	 	 	 กำรรับรอง

	 	 พื้นที่รับโอนสิทธิ
	 	 	 •	พื้นท่ีพำณิชยกรรม	 (พ.3)	 ในระยะ	500	 เมตร	 
	 	 	 	 รอบสถำนีรถไฟฟำ้ขนส่งมวลชน	
	 	 	 •	พื้นที่พำณิชยกรรม	(พ.4)
	 	 	 •	พื้นที่พำณิชยกรรม	(พ.5)

	 	 หมายเหตุ 
	 	 	 •	ไม่รบกวนควำมหนำแน่นในพื้นที่อื่น
	 	 	 •	ค�ำนวณมลูค่ำง่ำยกรณแีปลงติดกนั	 โอกำสแลกเปลีย่น 
    น้อย	(ผู้ซื้อน้อย)

รำยงำนประจ�ำปีส�ำนักผังเมือง ปี 256020



	 2.	 กรณีภายในย่านการใช้ประโยชน์ที่ดินเดียวกัน	
	 	 (Transfer	within	the	Same	District)
	 	 พื้นที่ถ่ายโอนสิทธิ	
		 	 	 •	 ท่ีดนิท่ีเป็นท่ีตัง้ของอำคำรทีม่คีณุค่ำควรแก่กำรอนรุกัษ์ 
	 	 	 	 ได้แก่	 โบรำณสถำนที่ข้ึนทะเบียน	 โบรำณสถำน 
	 	 	 	 โบรำณสถำนที่ยังไม่ขึ้นทะเบียน	อำคำรท้องถิ่นที่มี	
	 	 	 	 กำรรับรอง
  
 	 พื้นที่รับโอนสิทธิ
	 	 	 •	พื้นท่ีพำณิชยกรรม	 (พ.3)	 ในระยะ	500	 เมตร	 
	 	 	 	 รอบสถำนีรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชน	
	 	 	 •	พื้นที่พำณิชยกรรม	(พ.4)
	 	 	 •	พื้นที่พำณิชยกรรม	(พ.5)

	 	 หมายเหตุ 
	 	 	 •	พืน้ท่ีแปลงรบัโอนจะมีมำกขึน้	ถือเป็นกำรขยำยโอกำส 
	 	 	 	 กำรซื้อขำยให้มีมำกขึ้นด้วย	
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	 3.	 กรณีข้ามย่านประโยชน์ที่ดิน	(Cross-District)
  พื้นที่ถ่ายโอนสิทธิ 
	 	 	 •	 ท่ีดนิท่ีเป็นท่ีตัง้ของอำคำรท่ีมคุีณค่ำควรแก่กำรอนรัุกษ์	 
	 	 	 	 ได้แก่	 โบรำณสถำนท่ีขึ้นทะเบียน	 โบรำณสถำน	 
	 	 	 	 โบรำณสถำนที่ยังไม่ข้ึนทะเบียน	 อำคำรท้องถิ่นท่ีมี 
	 	 	 	 กำรรับรอง
	 	 	 •	พื้นท่ีอนุรักษ์เกษตรกรรม	 ได้แก่	 ที่ดินในย่ำน 
	 	 	 	 เกษตรกรรม	(ก.1)	เฉพำะแปลงที่ใช้เพือ่เกษตรกรรม 
	 	 	 	 เท่ำนั้น	

	 	 พื้นที่รับโอนสิทธิ
	 	 	 •	พื้นท่ีพำณิชยกรรม	 (พ.3)	 ในระยะ	500	 เมตร	 
	 	 	 	 รอบสถำนีรถไฟฟำ้ขนส่งมวลชน	
	 	 	 •	พื้นที่พำณิชยกรรม	(พ.4)
	 	 	 •	พื้นที่พำณิชยกรรม	(พ.5)

	 	 หมายเหตุ 
	 	 	 •	เหมำะกับพื้นที่เกษตรกรรมหรือย่ำนอนุรักษ์ทั้งย่ำน	
	 	 	 •	ขอบเขตพืน้ท่ีรบัโอนจะยืดหยุ่นกว่ำกรณีกำรโอนสทิธิ 
	 	 	 	 ภำยในท่ีดินแปลงติดกันหรือภำยในย่ำนกำรใช้ 
	 	 	 	 ประโยชน์ที่ดินเดียวกัน

   • ขยำยโอกำสในกำรโอน	เนื่องจำกผู้ซื้อมีจ�ำนวนมำกขึ้น
	 	 	 •	ต้องก�ำหนดพื้นท่ีซ้ือสิทธิชัดเจน	 โดยเฉพำะพื้นท่ี 
	 	 	 	 ที่มีสำธำรณูปโภครองรับอย่ำงเพียงพอ	
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ประกาศใชมาตรการโอนสิทธิการพัฒนาในกฎกระทรวง

ใหใชบังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร

ผูถายโอนสิทธิ : ผูรับโอนสิทธิตรวจสอบสิทธิ

ผูถายโอนสิทธิ-ผูรับโอนสิทธิ 

แจงความประสงคตอกรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานครตรวจสอบสิทธิและเอกสารที่เกี่ยวของ

กรุงเทพมหานครออกใบรับรองสิทธิ

ผูรับโอนสิทธิใชใบรับรองสิทธิขออนุญาต

ปลูกสรางอาคาร/พัฒนาโครงการ

กรุงเทพมหานครจัดทำบัญชีฐานขอมูลการโอนสิทธิ

การพัฒนาและประกาศสูสาธารณะ

ผูถายโอนสิทธิปฏิบัติตามเงื่อนไข

หลังการถายโอนสิทธิ

ขั้นตอนในการน�ามาตรการโอนสิทธิการพัฒนา	(TDR)	มาบังคับในผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
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 มำตรกำรพัฒนำโครงกำรขนำดใหญ่	(Planned	Unit	Development	หรือ	PUD)	เป็นมำตรกำร 
ทำงผังเมืองท่ีมีควำมส�ำคัญส�ำหรับพื้นท่ีกรุงเทพมหำนครที่ก�ำลังมีกำรพัฒนำโครงกำรขนำดใหญ ่
ท้ังของภำครัฐและเอกชนในบริเวณเขตเมืองช้ันใน	 โดยเฉพำะในเขตอิทธิพลของระบบขนส่งมวลชน 
ทำงรำงในบรเิวณจดุเปลีย่นถ่ำยกำรสญัจร	(Transit	Oriented	Development	หรอื	TOD)	เช่น	โครงกำร
ศูนย์คมนำคมพหลโยธิน	(บำงซื่อ)	 โครงกำรพัฒนำขนำดใหญ่เหล่ำนี้มักถูกควบคุมด้วยข้อก�ำหนด 
กำรใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวมประเภทใดประเภทหนึ่ง	กำรพัฒนำจึงขำดควำมหลำกหลำยและ
ผสมผสำนกัน	(Urban	Diversity)	 เป็นชุมชนเมืองที่มีคุณภำพ	นอกจำกนี้โครงกำรพัฒนำขนำดใหญ่ 
อำจก่อให้เกิดผลกระทบกับโครงสร้ำงพื้นฐำนต่ำงๆ	 เช่น	 กำรคมนำคมขนส่ง	 สำธำรณูปโภค	 และ
สำธำรณูปกำร	
	 มำตรกำรพฒันำโครงกำรขนำดใหญ่เป็นมำตรกำรทีเ่ปิดโอกำสให้เจ้ำของท่ีดนิท่ีพัฒนำโครงสร้ำง
พื้นฐำนตำมท่ีภำครัฐก�ำหนดไว้	 สำมำรถขอผ่อนปรนข้อก�ำหนดทำงผังเมืองรวมให้สอดคล้อง
กับแผนกำรพัฒนำที่ดิน	 เพื่อให้เกิดกำรผสมผสำนกำรใช้ประโยชน์ท่ีดิน	 ประเภทอำคำร	 และ 
ควำมหนำแน่นตำมล�ำดบักำรพัฒนำของโครงกำรในระยะยำว	กำรใช้มำตรกำรพฒันำโครงกำรขนำดใหญ่ 
มีวัตถุประสงค์ส�ำคัญเพื่อส่งเสริมให้เกิดกำรพัฒนำพื้นที่เมืองที่ได้มำตรฐำน	มีโครงสร้ำงพื้นฐำนที่เป็น
เอกภำพและเป็นโครงข่ำยทีส่มัพนัธ์กนัและเหมำะสมกบักำรสร้ำงสรรค์คุณภำพชวีติท่ีดีให้กบัประชำชน
	 วัตถุประสงค์ของมำตรกำรพัฒนำโครงกำรขนำดใหญ่	คือ
	 •	 เพือ่ส่งเสรมิให้เกดิกำรพฒันำพืน้ท่ีเมืองท่ีได้มำตรฐำน	มโีครงสร้ำงพืน้ฐำนทีเ่ป็นเอกภำพและ 
	 	 เป็นโครงขำ่ยที่สัมพันธ์กัน	เหมำะสมกับกำรสรำ้งคุณภำพชีวิต
	 •	 เพื่อควบคุมผลกระทบจำกกำรพัฒนำโครงกำรขนำดใหญ่ที่อำจเกิดขึ้นกับสภำพแวดล้อม 
	 	 โดยรอบ	 และลดภำระของภำครัฐในกำรจัดเตรียมสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร 
	 	 ในกำรรองรับผลกระทบที่เกิดขึ้น
	 •	 เพื่อเป็นช่องทำงในกำรหำรือร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐผู้ดูแลท้องถิ่นและผู้พัฒนำ 
	 	 โครงกำรขนำดใหญ่ในกำรร่วมมือกนัพฒันำพืน้ท่ีเมืองท่ีสร้ำงผลประโยชน์สงูสดุให้กบัประชำชน 
	 	 ในพื้นที	่ผู้พัฒนำโครงกำร	หน่วยงำนภำครัฐ	และพื้นที่โดยรอบ

การก�าหนดมาตรการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
 การปฏิบัติตามผังเมืองรวม	ด้วยมาตรการพัฒนา
         โครงการขนาดใหญ่	(PUD) 
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ตัวอย่ำงกำรพัฒนำโครงกำรขนำดใหญ	่:	รปปงงิ	ฮิลส์	กรุงโตเกียว

การก�าหนดมาตรการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
 การปฏิบัติตามผังเมืองรวม	ด้วยมาตรการพัฒนา
         โครงการขนาดใหญ่	(PUD) 

สวนสาธารณะ

ลานสาธารณะ

สวนสาธารณะ

ทางเดิน
สาธารณะ

พื้นที่สาธารณะเพื่อการ
เปลี่ยนถ่ายการสัญจร
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 แนวคิดในกำรน�ำมำตรกำรพัฒนำโครงกำรขนำดใหญ่ไปสู่กำรพัฒนำเชิงพ้ืนท่ีจะเป็นกำรด�ำเนินกำร 
ให้เป็นไปตำมข้อก�ำหนดกำรใช้ประโยชน์ทีด่นิของผงัเมอืงรวมกรุงเทพมหำนคร	โดยมุง่เน้นกำรพฒันำ
บนแปลงท่ีดินขนำดใหญ่ทั้งของภำครัฐและภำคเอกชน	 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบำยกำรพัฒนำของ
กรงุเทพมหำนคร	เช่น	กำรพฒันำบรเิวณจดุเปลีย่นถ่ำยกำรสญัจรโดยรอบสถำนรีถไฟฟ้ำขนส่งมวลชน	
กำรปรับพื้นที่ย่ำนอุตสำหกรรมเดิม	(Brownfield)	ให้เป็นย่ำนพำณิชยกรรมที่อยู่อำศัย

	 หลักการและแนวความคิดส�าคัญ
	 •	ส่งเสริมให้เกิดกำรพัฒนำพื้นท่ีเมืองอย่ำงมีคุณภำพตำมที่ผังเมืองรวมก�ำหนด	 แต่ไม่มี 
	 	 วัตถุประสงค์ในกำรส่งเสริมให้เกิดกำรขยำยตัวของเมือง	 มุ่งเน้นกำรใช้พื้นท่ีท่ีผังเมืองรวม 
	 	 ก�ำหนดให้เป็นพื้นที่เมือง	(พื้นที่อยู่อำศัยและพำณิชยกรรม)	เท่ำนั้น
	 •	เปิดโอกำสให้ผูพ้ฒันำโครงกำรขนำดใหญ่สำมำรถยืน่ขอปรบัปรงุข้อก�ำหนดทำงผังเมอืงท่ีใช้ 
	 	 บังคับในพื้นที่ให้มีควำมยืดหยุ่น	สอดคล้องกับแผนกำรพัฒนำพื้นที่ของตนได้
	 •	มำตรฐำนท่ีก�ำหนดนัน้ครอบคลมุเนือ้หำเก่ียวกบักำรควบคมุกำรใช้ประโยชน์ท่ีดนิ	กำรพัฒนำ 
	 	 โครงขำ่ยถนน	กำรพัฒนำอำคำร	กำรจัดท�ำสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร	และกำรรักษำ 
	 	 พื้นที่โล่ง

	 •	ภำครัฐจะก�ำหนดมำตรฐำนกำรพัฒนำโครงกำรขนำดใหญ่ด้วยระเบียบและมำตรกำร 
	 	 ท่ีตั้งข้ึนมำพิเศษแตกต่ำงจำกข้อก�ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน	 (Zoning	Ordinance)	 
	 	 ซ่ึงเป็นมำตรกำรควบคุมโดยท่ัวไป	 และประกำศให้ผู้พัฒนำโครงกำรรับทรำบเพื่อใช้เป็น 

	 	 แนวทำง	
	 •	กำรปรับปรุงข้อก�ำหนดทำงผังเมืองมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้ำงควำมยืดหยุ่นต่อกำรควบคุม 
	 	 ทำงผังเมืองให้เป็นประโยชน์ต่อกำรลงทุนพัฒนำที่ดินและอสังหำริมทรัพย์
	 •	ผู้พัฒนำโครงกำรมีหน้ำที่รับผิดชอบด้ำนกำรเงินและกำรด�ำเนินกำรก่อสร้ำงโครงสร้ำง 
	 	 พื้นฐำนให้ได้มำตรฐำนตำมก�ำหนด
	 •	สำมำรถด�ำเนินกำรร่วมกับกำรใช้มำตรกำรทำงผังเมืองอ่ืน	 เช่น	 กำรโอนสิทธิกำรพัฒนำ	 
	 	 กำรขอรับ	FAR	Bonus	เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำที่ดินอย่ำงบูรณำกำร	
	 •	ข้อตกลงในกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนให้ได้มำตรฐำนและกำรปรับปรุงข้อก�ำหนด 
	 	 ทำงผังเมืองจะมีกำรบันทึกและประกำศให้มีผลใช้บังคับตำมกฎหมำยเพ่ือเป็นกำรสร้ำง 
	 	 ควำมชัดเจนและควบคุมให้เกิดกำรด�ำเนินกำรตำมข้อตกลง
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ที่ดินประเภทที่อยู่อำศัยหนำแน่นน้อย	(ย.1-ย.4)	 	 โครงกำรที่มีขนำดพื้นที่	100	ไร่ขึ้นไป
ที่ดินประเภทที่อยู่อำศัยหนำแน่นปำนกลำง	(ย.5-ย.7)	 	 โครงกำรที่มีขนำดพื้นที่	50	ไร่ขึ้นไป
ที่ดินประเภทที่อยู่อำศัยหนำแน่นมำก	(ย.1-ย.4)	 	 โครงกำรที่มีขนำดพื้นที่	20	ไร่ขึ้นไป
ที่ดินประเภทพำณิชยกรรม

	 ขนาดพื้นที่โครงการที่สามารถใช้มาตรการ

ย่านการใช้ประโยชน์ที่ดิน	 ขนาดแปลงที่ดิน
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•	ต้องเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินเท่ำนั้น
•	กรณท่ีีผูถ้อืครองกรรมสทิธิห์ลำยรำยต้อง
	 ประกอบด้วยผูถ้อืครองกรรมสทิธิทุ์กรำย
•	กรณีท่ีผู้ย่ืนขอใช้กรรมสิทธิ์เป็นผู้มีสิทธิ 
	 พฒันำท่ีดนิ	แต่ไม่ใช่ผูถ้อืครองกรรมสทิธิ์
 ต้องให้ผูถ้อืกรรมสทิธิล์งนำมประกอบด้วย
•	ต ้องย่ืนแบบค�ำร ้อง	 พร ้อมแผนผัง 
	 และ เอกสำร ท่ีระ บุถึ งรำยละ เ อียด 
	 กำรพัฒนำโครงกำรตำมที่ก�ำหนดไว้ให ้
	 กรุงเทพมหำนครตรวจสอบ

การยื่นความจ�านงขอใช้มาตรการ

ขั้นตอนการยื่นขอและรับรองการใช้มาตรการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่

การตรวจสอบแผนผัง
และเอกสารขอใช้มาตรการ

การจัดท�าหนังสือรับรอบการใช้มาตรการ
และข้อตกลงในการพัฒนาพื้นที่

•	กรุงเทพมหำนครต้องตรวจสอบและ 
	 พจิำรณำแผนผงัและเอกสำรทัง้หมดและ
	 แสดงผลให ้ผู ้ขอใช ้มำตรกำรทรำบ 
	 โดยเร็วที่สุด

•	กรณีแผนผังและเอกสำรท่ีเสนอมำยัง 
	 ไม่ครบถ้วน	หรอืไม่เป็นไปตำมเกณฑ์และ 
	 มำตรฐำนท่ีก�ำหนดไว้	 หรือมีส่วนหนึ่ง 
 ส่วนใดขัดกบัวตัถปุระสงค์และเจตนำรมณ์
	 กำรใช้ประโยชน์ที่ดินตำมผังเมืองรวมฯ 
	 กรุงเทพมหำนครสำมำรถขอให้ผู้ขอใช้ 
	 มำตรกำรปรับปรุงเอกสำรและแผนผัง 
	 กำรพฒันำโครงกำรและย่ืนขอแก้เอกสำร
	 บำงส่วนได้	 จนกว่ำเอกสำรทั้งหมดจะ 
	 ถูกต้องและครบถ้วนตำมที่ก�ำหนดไว้

•	 แผนผังและเอกสำรที่ผู้ขอใช้มำตรกำร 
	 จัดท�ำข้ึนมีควำมถูกต้องและครบถ้วน 
	 ตำมท่ีหลักเกณฑ์และข ้อก�ำหนดท่ี 
	 กรุงเทพมหำนครก�ำหนดไว้ทุกประกำร	 
	 กรงุเทพมหำนครจะจดัท�ำหนงัสอืรบัรอง
	 กำรใช้มำตรกำรให้แก่ผู้ยื่นขอ	เพื่อเป็น
	 หลักฐำนและหลักประกันในกำรใช  ้
	 มำตรกำรต่อกำรพัฒนำพื้นที่และอำคำร
	 ในอนำคต	จัดท�ำเอกสำรเป็นคู่ฉบับและ 
	 เก็บไว้เป็นหลักฐำน	 พร้อมท้ังจัดเก็บ 
	 บันทึกข้อมูลและรำยละเอยีดกำรพฒันำ 
	 โครงกำรพัฒนำขนำดใหญ	่โดยเปิดเผย	
	 ข้อมูลท่ีประชำชนสำมำรถตรวจสอบและ 
	 เข้ำถึงได้
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	 พื้นท่ีกรุงเทพมหำนครขยำยตัวอย่ำงรวดเร็ว	 ท�ำให้พื้นท่ีอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม	(สีขำว 
มกีรอบและเส้นทแยงสเีขียว)	ซึง่ก�ำหนดให้เป็นพืน้ท่ีสงวนและรกัษำสภำพแวดล้อม	ถกูรกุล�ำ้กลำยเป็น
พืน้ท่ีอยูอ่ำศยั	พำณชิยกรรม	และพืน้ท่ีพฒันำอืน่ๆ	จ�ำนวนมำก	ซึง่ไม่ตรงกบัวตัถปุระสงค์ของผงัเมืองรวมฯ 
ท่ีมุ่งหวังให้พื้นท่ีดังกล่ำวมีบทบำทส�ำคัญด้ำนกำรระบำยน�้ำ	 ด้ำนกำรสงวนรักษำสภำพแวดล้อม 
ของเมือง	 และกำรเป็นพื้นท่ีเกษตรกรรม	 ตลอดจนสงวนพื้นท่ีบำงส่วนเป็นเขตปลอดภัยทำงกำรบิน 
ที่อยู่ทำงตอนเหนือของท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ
	 ส�ำนักผังเมือง	 กรุงเทพมหำนคร	 จึงได้จัดท�ำโครงการก�าหนดมาตรการทางผังเมืองท่ีเหมาะสม 

ในพื้นท่ีอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมของกรุงเทพมหานคร	 ท่ีจะช่วยก�ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำกำรใช้
ประโยชน์ท่ีดิน	 มำตรกำรทำงผังเมืองในพื้นท่ีอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมของกรุงเทพมหำนคร	 
เพื่อเป็นแนวทำงในกำรจัดท�ำผังเมืองรวมฉบับต่อไป	 โดยด�ำเนินกำรวำงแผนพัฒนำพื้นท่ีดังกล่ำว 
ให้ชัดเจน	ลดควำมขัดแย้ง	มีควำมสมดุล	ยั่งยืน	และสอดคล้องกับสถำนกำรณ์ในอนำคตอันใกล้	
	 พร้อมกันนี	้ได้ก�ำหนดแผนแม่บทแผนกำรพัฒนำพื้นที่	รวมถึงกำรก�ำหนดมำตรกำรต่ำงๆ	ให้มี 
ควำมทันสมัย	สอดคล้องกับศักยภำพของพื้นที่	นโยบำยกำรพัฒนำ	สภำพกำรณ์ปัจจุบัน	และแนวโน้ม 
กำรพัฒนำในอนำคต	 เพื่อก�ำหนดรูปแบบกำรพัฒนำที่เหมำะสมกับพื้นท่ี	 ประชำชนได้รับประโยชน์
มำกท่ีสุด	 และเป็นกำรสนับสนุนกำรพัฒนำเมืองอย่ำงยั่งยืน	 (Sustainable	Development)	 
มุ่งสู่เป้ำหมำยเพื่อให้กรุงเทพมหำนครเป็นเมืองน่ำอยู่	 (Healthy	City)	 มีสิ่งแวดล้อมท่ีดีควบคู่กับ 
กำรพัฒนำเศรษฐกิจ	สังคม	คุณภำพชีวิตที่ดีของประชำชน

	 	 การก�าหนดมาตรการทางผังเมือง 
	 	 	 	 	 (พื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม)

รำยงำนประจ�ำปีส�ำนักผังเมือง ปี 256030



ขอบเขตพื้นที่โครงการ
	 ก.1	พื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมด้านตะวันออก	
							 	 พืน้ท่ีประมำณ	147.62	ตร.กม.	หรอื	92,262.50	ไร่	ประกอบด้วย	
	 	 เขตมีนบุรี	เขตหนองจอก	เขตคลองสำมวำ	และเขตลำดกระบัง	
							 	 ผงัเมืองรวมได้ก�ำหนดให้พืน้ท่ีนีเ้ป็นพืน้ท่ีสงวนรกัษำสภำพทำง 
	 	 ธรรมชำต	ิในบรเิวณท่ีมีข้อจ�ำกดัด้ำนกำรระบำยน�ำ้	และมคีวำมเส่ียงต่อ 
	 	 กำรเกิดอุทกภัย
 ก.2	พื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมด้านตะวันตกตอนบน	
	 	 	 พืน้ท่ีประมำณ	70.80	ตร.กม.	หรือ	44,250.00	ไร่	ประกอบด้วย	 
	 	 เขตทวีวัฒนำ	เขตบำงแค	เขตภำษีเจริญ	และเขตตลิ่งชัน	
	 	 	 ผงัเมืองรวมได้ก�ำหนดให้พืน้ท่ีนีเ้ป็นพืน้ท่ีสงวนรกัษำสภำพทำง 
	 	 ธรรมชำติของพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรม
 ก.3	พื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมด้านตะวันตกตอนล่าง	
	 	 	 พืน้ท่ีประมำณ	31.32	ตร.กม.	หรือ	19,575.00	ไร่	ประกอบด้วย	 

	 	 เขตบำงขุนเทียน	
	 	 	 ผงัเมืองรวมได้ก�ำหนดให้พืน้ท่ีนีเ้ป็นพืน้ท่ีสงวนรกัษำสภำพทำง 
	 	 ธรรมชำตขิองพืน้ท่ีชนบทและเกษตรกรรม	และกำรส่งเสริมกำรเพำะเล้ียง 
	 	 สัตว์น�้ำเค็มและน�้ำกร่อยในบริเวณชำยฝั่งทะเล

ก.2
  

ก.3
  

ก.1
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สถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่โครงการ
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พื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมด้านตะวันออก	(ก.1)
 กำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ท่ีดินในพ้ืนท่ี	 ก.1	 ในช่วงระยะ	6	 ปีท่ีผ่ำนมำ	(พ.ศ.	2554-
2560)	 มีกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ท่ีดินอย่ำงเห็นชัด	 โดยเฉพำะกำรลดลงของพื้นท่ี
เกษตรกรรมท่ีถูกแทนท่ีด้วยพื้นท่ีพัฒนำเมือง	 เช่น	 ที่อยู ่อำศัย	 พำณิชยกรรม	 อุตสำหกรรม 
และคลังสินค้ำ

กำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทต่ำงๆ 
ในพื้นที่ ก.1 ระหว่ำง พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2560

	 ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย		 ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม		 ที่ดินประเภทอุตสาหกรรม

	 เพิ่มขึ้นร้อยละ	2.73	ต่อป	ี	 เพิ่มขึ้นร้อยละ	7.91	ต่อปี		 เพิ่มขึ้นร้อยละ	8.46	ต่อปี	
	 หรือประมำณ	2,341.44	ไร่	 หรือประมำณ	464.13	ไร่	 หรือประมำณ	504.61	ไร่

	ที่ดินประเภทที่โล่งและนันทนาการ		 ที่ดินประเภทแหล่งน�า้		 ที่ดินประเภทเกษตรกรรม	

	 เพิ่มขึ้นร้อยละ	1.27	ต่อป	ี	 ลดลงร้อยละ	0.22	ต่อปี	 ลดลงร้อยละ	2.52	ต่อปี
	 หรือประมำณ	108.30	ไร่	 หรือประมำณ	104.08	ไร่	 หรือประมำณ	6,444.62	ไร่

 ที่ดินประเภทพื้นที่ปกคลุมดินและอื่นๆ  ที่ดินประเภทคลังสินค้า 

	 เพิ่มขึ้นร้อยละ	1.79	ต่อปี	 เพิ่มขึ้นร้อยละ	26.92	ต่อปี	
	 หรือประมำณ	2,230.38	ไร	่	 หรือประมำณ	266.17	ไร่

32 รายงานประจ�าปีส�านักผังเมือง ปี 2560



การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่อนุรักษ์ชนบท
และเกษตรกรรมด้านตะวันออก	(ก.1)		พ.ศ.	2554

การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและ
เกษตรกรรมด้านตะวันออก	(ก.1)		พ.ศ.	2560

33



โครงการที่ส่งผลต่อการพัฒนาพื้นที่โครงการ

กำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทต่ำงๆ 
ในพื้นที่ ก.2 ช่วง พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2560

โครงการก่อสร้างและขยายทางหลวงท้องถิ่นสายถนนคุ้มเกล้า
โครงการการเคหะแห่งชาติ
โครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี
โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

โครงการสถานีรถไฟฟ้า Airport Rail Link 

โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู

โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเข้ม
โครงการพัฒนาเส้นทางสัญจรทางน�า้
โครงการก่อสร้างทางยกระดับกรมทางหลวง

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ส�านักการโยธา กรุงเทพมหานคร

โครงการรถไฟความเร็วสูง (กรุงเทพฯ-ระยอง)

พื้นที่โครงการ
แนวคลองปรับปรุง
แนวคลองเสนอแนะ
คลอง
ถนนสายประธาน
ถนนสายหลัก
ถนนสายรอง
โครงการรถไฟความเร็วสูง
กรุงเทพฯ-ระยอง

โครงการก่อสร้าง
และขยายทางหลวงท้องถิ่น สายถนนคุ้มเกล้า
Eastern Economic
Corridor (EEC)
แนวโครงการทางพิเศษ
สายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน
โครงการก่อสร้างทางยกระดับ 
โครงการพัฒนาเส้นทางสัญจรทางน�า้

สถานีรถไฟฟ้า Airport Rail Link

สถานีรถไฟฟ้าสายสีชมพู

สถานีรถไฟฟ้าสายสีส้ม

สถานีรถไฟฟ้าสายสีเขียวเข้ม

โครงการการเคหะแห่งชาติ

สถานีที่มีผลต่อการพัฒนาพื้นที่

สัญลักษณ์
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พื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมด้านตะวันตกตอนบน	(ก.2)	
	 กำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่	ก.2	ในช่วงระยะ	6	ปีที่ผ่ำนมำ	(พ.ศ.	2554-2560)	
มีกำรเปลี่ยนแปลงประโยชน์ท่ีดินอย่ำงเห็นได้ชัด	 โดยเฉพำะกำรลดลงของพื้นท่ีแหล่งน�้ำ	 รวมถึง 
พื้นท่ีเกษตรกรรมเดิมท่ีก่อให้เกิดรำยได้ให้แก่ชุมชนและคนในพื้นท่ีถูกแทนท่ีด้วยกำรพัฒนำโครงกำร
จัดสรรที่อยู่อำศัย	สำมำรถสรุปได้ดังนี้

								ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย		 ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม		 ที่ดินประเภทอุตสาหกรรม

	 เพิ่มขึ้นร้อยละ	1.30	ต่อปี		 เพิ่มขึ้นร้อยละ	19.95	ต่อปี		 เพิ่มขึ้นร้อยละ	0.46	ต่อปี	
	 หรือประมำณ	1,388.79	ไร่	 หรือประมำณ	943.29	ไร่		 หรือประมำณ	5.23	ไร่

	ที่ดินประเภทที่โล่งและนันทนาการ		 ที่ดินประเภทแหล่งน�้า		 ที่ดินประเภทเกษตรกรรม	

	 ลดลงร้อยละ	7.45	ต่อปี		 ลดลงร้อยละ	5.81	ต่อปี	 ลดลงร้อยละ	5.42	ต่อปี
	 หรือประมำณ	118.52	ไร	่	 หรือประมำณ	882.87	ไร่		 หรือประมำณ	3,549.56	ไร่

	 ที่ดินประเภทพื้นที่ปกคลุมดินและอื่นๆ		 ที่ดินประเภทคลังสินค้า	

	 	 เพิ่มขึ้นร้อยละ	2.68	ต่อปี			 ลดลงร้อยละ	8.42	ต่อปี	
  หรือประมำณ	1,692.15	ไร่		 หรือประมำณ	93.46	ไร่

กำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทต่ำงๆ 
ในพื้นที่ ก.2 ช่วง พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2560
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การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและ
เกษตรกรรมด้านตะวันตกตอนบน	(ก.2)	พ.ศ.	2554

การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและ
เกษตรกรรมด้านตะวันตกตอนบน	(ก.2)	พ.ศ.	2560
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โครงการที่ส่งผลต่อการพัฒนาพื้นที่โครงการ

โครงการรถไฟฟ้าสายสีน�า้เงิน
โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม
โครงการรถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง)
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวอ่อน
โครงการพัฒนาเส้นทางสัญจรทางน�า้
โครงการก่อสร้างทางยกระดับกรมทางหลวง
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ส�านักการโยธา กรุงเทพมหานคร 

พื้นที่โครงการ
แนวคลองปรับปรุง
คลอง
ถนนสายประธาน
ถนนสายหลัก
ถนนสายรอง

โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงถนน
โครงการก่อสร้าง
ทางยกระดับ 

โครงการพัฒนาเส้นทาง
สัญจรทางน�้า

สถานีรถไฟฟ้าสายสีน�า้เงิน

สถานีรถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) 

สถานีรถไฟฟ้าสายสีส้ม

สถานีรถไฟฟ้าสายสีเขียวอ่อน

สถานีรถไฟฟ้าสายสีแดง

สถานีที่มีผลต่อการพัฒนาพื้นที่

สัญลักษณ์
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พื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมด้านตะวันตกตอนล่าง	(ก.3)
	 กำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ท่ีดินในช่วงระยะ	6	 ปีที่ผ ่ำนมำ	 (พ.ศ.	 2554-2560)	 
มกีำรเปลีย่นแปลงประโยชน์ท่ีดนิอย่ำงเหน็ได้ชดั	โดยเฉพำะกำรใช้ประโยชน์ท่ีดนิประเภทพำณชิยกรรม	 
ท่ีเริ่มมีปรำกฏขึ้นในพื้นท่ี	 ประกอบกับกำรเพิ่มข้ึนของกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทท่ีอยู่อำศัยและ 
กำรลดลงของพื้นที่รกร้ำงว่ำงเปล่ำ	สำมำรถสรุปได้ดังนี้

	 ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย		 ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม		 ที่ดินประเภทอุตสาหกรรม

					เพิ่มขึ้นร้อยละ	1.80	ต่อป	ี	ไม่ปรำกฏกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน		 ไม่ปรำกฏกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
	 หรือประมำณ	35.91ไร่	 ประเภทดังกล่ำวมำก่อน	 ประเภทดังกล่ำวมำก่อน	
	 	 	 ปัจจบัุนพบว่ำมพืีน้ท่ีจ�ำนวน	9.78	ไร่		ปัจจบัุนพบว่ำมพีืน้ท่ีจ�ำนวน	11.21	ไร่		
			ที่ดินประเภทพื้นที่ปกคลุมดินและอื่นๆ			ที่ดินประเภทเกษตรกรรม						 	ที่ดินประเภทแหล่งน�า้	

	 ลดลงร้อยละ	0.88	ต่อป	ี	 ลดลงร้อยละ	1.96	ต่อปี	 เพิ่มขึ้นร้อยละ	12.11	ต่อปี
	 หรือประมำณ	24.59	ไร่	 หรือประมำณ	1,904.23	ไร่	 หรือประมำณ	963.22	ไร่

กำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทต่ำงๆ ในพื้นที่ ก.3 
ระหว่ำง พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2560
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กำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทต่ำงๆ ในพื้นที่ ก.3 
ระหว่ำง พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2560

การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและ
เกษตรกรรมด้านตะวันตกตอนล่าง	(ก.3)		พ.ศ.	2560

การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและ
เกษตรกรรมด้านตะวันตกตอนล่าง	(ก.3)		พ.ศ.	2554
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โครงการที่ส่งผลต่อการพัฒนาพื้นที่โครงการ

โครงการป้องกันและแก้ ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน

โครงการถนนวงแหวนรอบที่ 3

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ส�านักการโยธา กรุงเทพมหานคร 

โครงข่ายทางสนับสนุนการเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนหลัก
ของประเทศ ช่วง จ.สมุทรสาคร-จ.สมุทรปราการ

พื้นที่โครงการ

แนวคลองปรับปรุง

คลอง
ถนนสายประธาน
ถนนสายหลัก
ถนนสายรอง

แนวโครงการถนนวงแหวนรอบที่ 3

โครงข่ายทางสนับสนุนการเชื่อมต่อ
ระบบขนส่งมวลชนหลักของประเทศ
ช่วง จ.สมุทรสาคร-จ.สมุทรปราการ 

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน

โครงการป้องกันและแก้ ไขปัญหา
การกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน

สถานีที่มีผลต่อการพัฒนาพื้นที่

สัญลักษณ์
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	 กำรวิเครำะห์ศักยภำพ	 ปัญหำ	 และข้อจ�ำกัดในกำรพัฒนำของพื้นท่ีโครงกำรใช้วิธี
กำรวิเครำะห์ศักยภำพพื้นท่ีโดยใช้เทคนิค	Sieve	Analysis	 โดยแบ่งกำรวิเครำะห์เป็น	 
2	ปัจจัยหลัก	คือ	1)	การวิเคราะห์ปัจจัยที่เป็นศักยภาพต่อการพัฒนาเมือง	ประกอบด้วย	 
4	 ปัจจัยย่อย	 ได้แก่	 โครงกำรพัฒนำจำกภำครัฐ	 กำรเข้ำถึงชุมชน	 กำรให้บริกำรระบบ
สำธำรณปูโภคและสำธำรณปูกำร	กำรตัง้ถิน่ฐำนของชุมชนในปัจจบัุน	และ		2)	การวเิคราะห์
ปัจจยัท่ีเป็นปัญหาและข้อจ�ากดัต่อการพัฒนา	ประกอบด้วย	7	ปัจจยัย่อย	ได้แก่	พืน้ท่ีเสีย่งภยั
ต่อกำรทรุดตัว	พื้นทีเ่หมำะสมต่อกำรเกษตรกรรม	ระยะห่ำงแม่น�้ำ	คลอง	คลองชลประทำน	
และแหล่งน�้ำผิวดิน	 ฐำนกำรใช้ประโยชน์ท่ีดินเดิม	 พื้นท่ีเสี่ยงภัยต่อมลพิษทำงเสียง	 
พื้นที่เสี่ยงภัยต่อแนวกำรบิน	และพื้นที่เสี่ยงภัยน�้ำท่วม	เมื่อน�ำทั้ง	2	ปัจจัยหลักมำวิเครำะห ์
ในภำพรวมพืน้ท่ีโครงกำรจะได้ผลสรปุกำรวเิครำะห์ควำมเหมำะสมของพ้ืนท่ีพัฒนำเมือง	ดงันี้

 พื้นท่ีอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม	 ก.1	 ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนท่ีท่ีมีควำมเหมำะสม 
ต่อกำรพัฒนำเมืองน้อย	มีพื้นที่รวม	72.51	ตำรำงกิโลเมตร	หรือคิดเป็นร้อยละ	49.12	ของ
พืน้ท่ีโครงกำร	โดยพบมำกบริเวณด้ำนทศิใต้และตะวนัออกของพืน้ท่ี	ก.1	เช่น	พืน้ท่ีระหว่ำง
ถนนสุวินทวงศ์และถนนรำษฎร์อุทิศ

	ประเมินความเหมาะสมของพื้นที่	 	 ขนาดพื้นที่
	 พัฒนาเมือง	 ตร.กม.		 	 ร้อยละ
พื้นที่ที่มีควำมเหมำะสมมำก	 42.93		 29.08
พื้นที่ที่มีควำมเหมำะสมปำนกลำง	 32.18		 21.80
พื้นที่ที่มีควำมเหมำะสมน้อย	 72.51		 49.12
รวมพื้นที่	 	 147.62		 100.00

ผลสรุปการวิเคราะห์ความเหมาะสมของพื้นที่พัฒนาเมือง

การวิเคราะห์ศกัยภาพ	ปัญหา	และข้อจ�ากดัในการพัฒนาของพื้นท่ีโครงการ
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ผลสรุปการวิเคราะห์ความเหมาะสมของพื้นที่พัฒนาเมือง

 พื้นท่ีอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม	 ก.2 ส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีท่ีมีควำมเหมำะสม 
ต่อกำรพัฒนำเมืองปำนกลำง	 มีพื้นท่ีรวม	 31.91	 ตำรำงกิโลเมตร	 หรือคิดเป็น 
ร้อยละ	45.07	 ของพื้นท่ีโครงกำร	 โดยกระจำยท่ัวท้ังพื้นท่ี	 ก.2	 รองลงมำคือพื้นท่ีท่ีม ี

ควำมเหมำะสมต่อกำรพัฒนำเมืองมำก	 มีพื้นที่รวม	19.53	 ตำรำงกิโลเมตร	 หรือคิดเป็น 
ร้อยละ	27.59	 ของพื้นท่ีโครงกำร	 ซึ่งอยู่่ในพื้นท่ีทำงทิศเหนือบริเวณถนนบรมรำชชนน	ี 
ถนนกำญจนำภิ เษก	 พื้น ท่ีทำงทิศตะวันออกบริ เวณถนนรำชพฤกษ์	 และพื้น ท่ี 
ทำงทิศใต้้บริเวณเขตบำงแค

 พื้นท่ีอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม	 ก.3 ส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีท่ีมีควำมเหมำะสม 
ต่อกำรพัฒนำเมืองน้อย	มีพื้นที่รวม	17.56	หรือคิดเป็นร้อยละ	56.07	ของพื้นที่โครงกำร	
โดยอยู่บริเวณริมคลองและพื้นที่ทำงทิศใต้ของคลองพิทยำลงกรณ์	เนื่องจำกพื้นที่บริเวณนี้
มีควำมเสี่ยงภัยสูงต่อกำรเกิดน�้ำทะเลหนุนและกำรกัดเซำะชำยฝั่ง

	ประเมินความเหมาะสมของพื้นที่	 	 ขนาดพื้นที่
	 พัฒนาเมือง	 ตร.กม.		 	 ร้อยละ
พื้นที่ที่มีควำมเหมำะสมมำก	 19.53		 27.59
พื้นที่ที่มีควำมเหมำะสมปำนกลำง	 31.91		 45.07
พื้นที่ที่มีควำมเหมำะสมน้อย	 19.35		 27.34
รวมพื้นที่	 	 70.80		 100.00

	ประเมินความเหมาะสมของพื้นที่	 	 ขนาดพื้นที่
	 พัฒนาเมือง	 ตร.กม.		 	 ร้อยละ
พื้นที่ที่มีควำมเหมำะสมมำก	 5.53		 17.65
พื้นที่ที่มีควำมเหมำะสมปำนกลำง	 8.23	 26.28
พื้นที่ที่มีควำมเหมำะสมน้อย	 17.56		 56.07
รวมพื้นที่	 	 31.32		 100.00
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พื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมด้านตะวันออก	(ก.1)
 ข้อเสนอการใช้ประโยชน์ที่ดิน	:	กำรพัฒนำพื้นที่ชุมชนบนพื้นฐำนของ
กำรบรหิำรจดักำรระบบระบำยน�ำ้ท่ีสอดคล้องต่อสภำพแวดล้อมทำงธรรมชำติ		
ประกอบด้วยกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน	6	บริเวณ	ดังนี้
 บริเวณที่	1	:	ก�ำหนดให้เป็นสเีหลอืง	ให้เป็นพืน้ท่ีอยูอ่ำศยัเบำบำง	ส่งเสริม 
กำรพัฒนำพื้นท่ีสีเขียวเป็นพื้นท่ีพัฒนำรองรับกำรขยำยตัวของท่ีอยู่อำศัย 
หนำแน่นน้อยบริเวณระหว่ำงถนนหทัยรำษฎร์และถนนนิมิตใหม่	
 บริเวณที่	2	:	ก�ำหนดให้เป็นสเีหลอืง	ให้เป็นพืน้ท่ีอยูอ่ำศยัหนำแน่นน้อย
รมิถนนร่มเกล้ำเป็นพืน้ท่ีพฒันำรองรบักำรเติบโตของท่ีอยู่อำศยัหนำแน่นน้อย	
กำรพำณิชย์	บริกำรชุมชนและสำธำรณูปโภค
 บริเวณที่	3	:	ก�ำหนดให้เป็นสเีหลอืง	ให้เป็นพืน้ท่ีอยูอ่ำศยัหนำแน่นน้อย 
ริมคลองสี่ฝั ่งตะวันออกเป็นพ้ืนท่ีพัฒนำรองรับควำมต้องกำรท่ีอยู่อำศัย 
รอบสถำนศึกษำและศูนย์ชุมชนมีนบุรี	
 บริเวณที่	4	: ก�ำหนดให้เป็นสีเหลือง	 ให้เป็นพื้นที่อยู่อำศัยเบำบำงและ
รองรับกำรค้ำและกำรบริกำรจำกศูนย์ชุมชนมีนบุรี	 เป็นพื้นท่ีพัฒนำรองรับ 
กำรเติบโตของท่ีอยู ่อำศัย	 กำรพำณิชย์บริกำรชุมชน	 ตลอดจนระบบ
สำธำรณูปโภครอบสถำนีรถไฟฟ้ำซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนถ่ำยกำรเดินทำงบริเวณ
ศูนย์ชุมชนมีนบุรี
 บริเวณที่	5	:	ก�ำหนดให้เป็นสีเขียว	ให้เป็นพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรม
เป็นพื้นที่ซึ่งปรับเปลี่ยนจำกพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม	
 บริเวณที่	6	:	ก�ำหนดให้เป็นสีขำวมีกรอบเส้นทแยงสีเขียว	ให้เป็นพื้นที่
อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม	เป็นพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมเดิม

ผังแนวคิดการก�าหนดพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม
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พื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมด้านตะวันตกตอนบน	(ก.2)
 ข้อเสนอการใช้ประโยชน์ท่ีดิน	 :	 กำรพัฒนำพื้นท่ีชุมชนและพื้นท่ีเศรษฐกิจบนพื้นฐำนของ 
กำรพัฒนำโครงข่ำยระบบคมนำคมและขนส่ง	 และควำมสมดุลของสภำพแวดล้อมกำรเกษตรกรรม	
ประกอบด้วยกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน	3	บริเวณ	ดังนี้

  บริเวณที่	1.1	:	ก�ำหนดให้เป็นสีเหลือง	 ให้เป็นพื้นท่ีอยู่อำศัยรองรับกำรขยำยตัวของเมืองและ
พำณิชยกรรมฝั่งตะวันตก	เช่น	บริเวณถนนรำชพฤกษ์
 บริเวณที่	1.2	:	ก�ำหนดให้เป็นสีเหลือง	 ให้เป็นพื้นท่ีอยู่อำศัยรองรับกำรขยำยตัวของเมือง	 
ฝั่งตะวันตก	เช่น	บริเวณริมถนนกำญจนำภิเษก
 บริเวณที่	2	:  ก�ำหนดให้เป็นสีแดง	 ให้เป็นพื้นท่ีรองรับกิจกำรพำณิชยกรรมและท่ีอยู่อำศัย 
หนำแน่น	เช่น	บริเวณรอบสถำนีรถไฟฟ้ำในอนำคต	สถำนีตลิ่งชัน	
 บริเวณที่	3	:		 ก�ำหนดให้เป็นสีเขียว	 ให้เป็นพื้นที่เกษตรกรรมและกำรตั้งถิ่นฐำน	 เช่น	บริเวณ
ถนนพุทธมณฑลสำย	2
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พื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมด้านตะวันตกตอนล่าง (ก.3)
 ข้อเสนอการใช้ประโยชน์ท่ีดิน	:	กำรพัฒนำพืน้ท่ีชุมชนบนพืน้ฐำนของควำมสมดลุของกำรระบำยน�ำ้ 
ตำมสภำพแวดล้อมทำงธรรมชำติ	ประกอบด้วยกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน	3	บริเวณ	ดังนี้

 บริเวณที่	1	:	 ก�ำหนดให้เป็นสีเขียว	 ให้เป็นพื้นท่ีอนุรักษ์เกษตรกรรมหลำกหลำยและ 
สภำพแวดล้อมธรรมชำติ	เช่น	บริเวณทิศใต้ของคลองเชิงตำแพ	
 บริเวณที่	2	:	 ก�ำหนดให้เป็นสีเขียว	 ให้เป็นพื้นท่ีชนบทและเกษตรกรรม	 ชุมชนศูนย์กลำง 
เพื่อบริกำรพำณิชยกรรมขนำดเล็ก	 ตลอดจนกำรบริกำรทำงสังคมและส่งเสริมเศรษฐกิจในเขตชนบท
และเกษตรกรรม	โดยมีกจิกำรบรกิำรสงัคมพืน้ท่ีบริเวณดงักล่ำว	เช่น	บริเวณตอนบนของคลองพระพำย
 บริเวณที่	3	:		 ก�ำหนดให้เป็นสีขำวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว	 ให้เป็นพื้นท่ีสงวนอนุรักษ์และ
รกัษำสภำพธรรมชำตขิองพืน้ท่ีชนบทและเกษตรกรรม	รวมถงึเป็นพืน้ท่ีส่งเสรมิกำรเพำะเลีย้งสตัว์น�ำ้เคม็ 
และสตัว์น�ำ้กร่อย	บรเิวณชำยทะเล	โดยเป็นบรเิวณทิศใต้ของคลองพทิยำลงกรณ์จนถงึชำยฝ่ังอ่ำวไทย
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การจัดท�าแผนแม่บทและมาตรการทางผังเมือง	

     (การจัดการด้านโลจิสติกส์)

	 กรุงเทพฯ	 เป็นมหำนครขนำดใหญ่ที่มีกิจกรรมที่หลำกหลำยและมีปริมำณมหำศำล	 โดยเฉพำะ
ด้ำนกำรคมนำคมขนส่งท่ีมีควำมต้องกำรด้ำนกำรเดินทำงและขนส่งสินค้ำจ�ำนวนมำก	 และก่อให้
เกิดผลกระทบในด้ำนต่ำงๆ	 ต่อผู้คนท่ีอำศัยอยู่บริเวณท่ีมีกิจกรรมซ่ึงเกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์	 ทั้งด้ำน 
กำรจรำจร	 สิ่งแวดล้อม	 และเศรษฐกิจ	 ซึ่งปัญหำเหล่ำนี้จะลดน้อยลงหำกว่ำมีกำรวำงแผนบริหำร 
จัดกำรระบบโลจิสติกส์ควบคู่ไปกับกำรพัฒนำเมือง

ระบบโลจิสติกส์ ในกรุงเทพฯ	
	 พื้นท่ีกรุงเทพมหำนครเป็นศูนย์กลำงด้ำนระบบโลจิสติกส์ของประเทศ	 โดยเฉพำะกำรเก็บและ
รวบรวมสนิค้ำ	ก่อนกระจำยสนิค้ำไปยังผูบ้รโิภคท่ัวประเทศ	และเป็นทีต่ัง้ของคลงัสนิค้ำขนำดใหญ่ของ 
ภำคเอกชนท่ีกระจำยตวัอยู่รอบกรุงเทพฯ	ซึง่ก่อให้เกดิปัญหำอนัเกีย่วเนือ่งกบักจิกรรมโลจสิตกิส์จ�ำนวนมำก	 
ท้ังในด้ำนต้นทุนด้านการขนส่งท่ีมีค่ำใช้จ่ำยสูง	 ระยะเวลาในการขนส่งสินค้า	 อันเนื่องมำจำกกำรขำด
กำรบริหำรจัดกำรท่ีมีประสิทธิภำพ	 การขาดแคลนศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้าในเขตเมือง	 เนื่องจำกท่ีดินมี
รำคำสูง	 การขาดการวางผังระบบโลจิสติกส์	 ท�ำให้เกิดกำรซ้อนทับของกิจกรรมท่ีไม่เหมำะสม	 เช่น	 
กำรขนส่งสินค้ำและคลังสินคำ้ในพื้นที่เกษตรกรรมและที่อยู่อำศัย	ผลกระทบด้านการจราจร	 เนื่องจำก
กำรจอดรถรับ-ส่งสินค้ำในเขตเมือง	 หรือกำรขนส่งสินค้ำในช่ัวโมงเร่งด่วน	 และมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม  
จำกกำรใช้เช้ือเพลงิท่ีไม่ได้มำตรฐำน	จ�ำนวนเท่ียวรถกำรขนส่งทีม่ปีรมิำณมำก	และกำรขำดกำรวำงแผน
อย่ำงมีประสิทธิภำพ	
	 ส�ำนกัผังเมือง	กรงุเทพมหำนคร	จงึด�ำเนนิกำรจดัท�ำแผนแม่บทและมำตรกำรทำงผงัเมอืงท่ีเหมำะสม 
ส�ำหรับระบบกำรจัดกำรโลจิสติกส์ในพื้นท่ีกรุงเทพมหำนคร	 เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจและ
รกัษำสิง่แวดล้อมของกรงุเทพมหำนครอย่ำงเหมำะสม	ตำมวสิยัทัศน์	“กรงุเทพมหานคร	มรีะบบโลจิสตกิส์ 

ที่มีประสิทธิภาพ	ต้นทุนต�่า	 เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	ตอบสนองความต้องการอุปโภคบริโภคของคนกรุงเทพฯ	

อย่างเพียงพอ”
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การจัดท�าแผนแม่บทและมาตรการทางผังเมือง	

     (การจัดการด้านโลจิสติกส์) แผนแม่บทระบบโลจิสติกส์ของกรุงเทพมหานคร
สถานีขนส่งสินค้า

สถำนีขนส่งสินคำ้ขนำดเล็กเสนอแนะ
สถำนีขนส่งสินคำ้ขนำดกลำงเสนอแนะ
สถำนีขนส่งสินคำ้ขนำดใหญ่ปัจจุบัน
สถำนีขนส่งสินคำ้ขนำดใหญ่เสนอแนะ

คลังสินค้า
คลังสินคำ้ขนำดเล็ก-กลำง (กระจำยทั่วทุกพื้นที่)
คลังสินคำ้ขนำดใหญ่ปัจจุบัน
คลังสินคำ้ขนำดใหญ่เสนอแนะ

สถานที่เก็บสินค้า
สถำนที่เก็บสินคำ้ (กระจำยทั่วทุกพื้นที่)

สถานที่บริการตู้สินค้า
ICD ลำดกระบัง
สถำนีบริกำรตู้สินคำ้อื่นๆ 

ระบบคมนาคมขนส่งรองรับโลจิสติกส์
ถนนวงแหวน
ทำงพิเศษ
ถนนสำยประธำน / สำยหลัก
ทำงรถไฟ
แนวโครงกำรถนนวงแหวนรอบที่ 3 
แนวโครงกำรทำงหลวงพิเศษระหวำ่งเมือง
แนวโครงกำรทำงพิเศษ
แนวโครงกำรถนนตำมผังเมืองรวม เขตทำง ≥30 ม.
แนวโครงกำรถนนตำมผังเมืองรวม เขตทำง ≥20 ม. และ <30 ม.
แนวโครงกำรถนนที่เสนอแนะเพิ่มเติม
สถำนีรถไฟ
ทำ่เรือกรุงเทพ
ทำ่อำกำศยำน

การใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวม กทม. 2556
 ย.๑-ย.๔  ที่อยู่อำศัยหนำแน่นน้อย
 ย.๕-ย.๗  ที่อยู่อำศัยหนำแน่นปำนกลำง
 ย.๘-ย.๑๐  ที่อยู่อำศัยหนำแน่นมำก
 พ.๑-พ.๕  พำณิชยกรรม
 อ.๑-อ.๒  อุตสำหกรรม
 อ.๓  คลังสินคำ้
 ก.๑-ก.๓  อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม
 ก.๔-ก.๕  ชนบทและเกษตรกรรม
 ศ.๑-ศ.๒  อนุรักษ์เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย
 ส.  สถำบันรำชกำร สำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร 
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	 ระบบโลจิสติกส์ของกรุงเทพมหำนคร	 โดยก�ำหนดให้เหมำะสมสอดคล้องกับหน้ำที่และควำมเช่ือมโยงของแต่ละองค์ประกอบ	 ประกอบด้วย	 

5	ประเภท	ได้แก่	1)	คลังสินค้ำ	2)	สถำนที่เก็บสินคำ้	3)	สถำนีขนส่งสินคำ้	4)	หน่วยบริกำรรับ-ส่งสินคำ้	และ	5)	สถำนที่บริกำรตู้สินค้ำ

ระบบโลจิสติกส์
ของกรุงเทพมหำนคร หน้ำที่หลัก ขนำดอำคำร พื้นที่ที่เหมำะสม องค์ประกอบ ตัวอย่ำง

1)	คลังสินค้า

คลังสินค้าขนาดเล็ก เป็นสถำนที่เก็บสินค้ำ
เพื่อรอกำรกระจำยต่อ
ไปยังปลำยทำงในเขต
กรุงเทพมหำนคร
ชั้นในและชั้นกลำง

ไม่เกิน	1,000	ตร.ม. พื้นที่ภำยใน
ถนนวงแหวน
กำญจนำภิเษก

-	จุดเข้ำ-ออก
-	ชำนชำลำ
-	ลำนขนถ่ำยสินค้ำ
-	ที่เก็บสินคำ้
-	ส�ำนักงำน
-	ที่จอดรถ

-	พื้นที่อำคำรรวม	500	ตร.ม.
-	ควำมสูง	1-2	ชั้น
-	BCR	ประมำณร้อยละ	50

คลังสินค้าขนาดกลาง เป็นสถำนที่เก็บสินค้ำ
จำกนิคมอุตสำหกรรม
โรงงำนขนำดใหญ่	
หรือสินค้ำน�ำเข้ำจำก
ต่ำงประเทศ

1,000-5,000	ตร.ม. พื้นที่ภำยใน
ถนนวงแหวน
กำญจนำภิเษก

-	พื้นที่อำคำรรวม	1,200	ตร.ม.
-	ควำมสูง	1-2	ชั้น
-	BCR	ประมำณร้อยละ	50

คลังสินค้าขนาดใหญ่ เป็นสถำนที่เก็บสินค้ำ
จำกนิคมอุตสำหกรรม	
โรงงำนขนำดใหญ่	
หรือสินค้ำน�ำเข้ำจำก
ต่ำงประเทศ

เกิน	5,000	ตร.ม. พื้นที่ภำยนอก
ถนนวงแหวน
กำญจนำภิเษก

-	พื้นที่อำคำรรวม	6,500	ตร.ม.
-	ควำมสูง	1-2	ชั้น
-	BCR	ประมำณร้อยละ	50
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ระบบโลจิสติกส์
ของกรุงเทพมหำนคร หน้ำที่หลัก ขนำดอำคำร พื้นที่ที่เหมำะสม องค์ประกอบ ตัวอย่ำง

คลังสินค้าริมแม่น�า้ เป็นสถำนที่เก็บสินค้ำ
ที่ขนส่งมำทำงเรือจำก
ท่ำเรือแหลมฉบัง
เพื่อรอกำรกระจำยต่อ
ไปยังปลำยทำงในเขต
กรุงเทพมหำนคร
ชั้นในและชั้นกลำง

บริเวณริมแม่น�้ำ/
ทำ่เรือกรุงเทพ

-	จุดเข้ำ-ออก
-	ชำนชำลำ
-	ลำนขนถำ่ยสินค้ำ
-	ที่เก็บสินค้ำ
-	ส�ำนักงำน
-	ที่จอดรถ
-	ท่ำเทียบเรือ
-	ลำนกองเก็บ
		ตู้สินค้ำ

-	พื้นที่อำคำรรวม	3,900	ตร.ม.
-	ควำมสูง	1-2	ชั้น
-	แปลงที่ดิน	12,000	ตรม.	
		(7.5	ไร่)
-	BCR	ร้อยละ	50

2)	สถานที่เก็บสินค้า

สถานที่เก็บสินค้าขนาดเล็ก ใช้เก็บ	พัก	รวบรวมสินคำ้
หรือสิ่งของเพื่อรอ
กำรจ�ำหน่ำยส�ำหรบัร้ำนค้ำ
ขนำดเล็ก	มินิมำร์ท

ไม่เกิน	1,000	ตร.ม. พื้นที่ภำยใน
ถนนวงแหวน
กำญจนำภิเษก

-	จุดเข้ำ-ออก
-	พืน้ท่ีขนถ่ำยสนิค้ำ
-	พื้นที่เก็บสินค้ำ

-	พื้นที่อำคำรรวม	294	ตร.ม.	
-	ควำมสูง	1-2	ชั้น	
-	แปลงที่ดิน	600	ตร.ม.	
-	BCR	ร้อยละ	50

สถานที่เก็บสินค้าขนาดกลาง ใช้เก็บ	พัก	รวบรวมสินคำ้
หรือสิ่งของเพื่อรอ
กำรจ�ำหน่ำยส�ำหรบัร้ำนค้ำ
ขนำดกลำง

1,000-5,000	ตร.ม. พื้นที่ภำยใน
ถนนวงแหวน
กำญจนำภิเษก

-	จุดเข้ำ-ออก
-	ลำนขนถำ่ยสินค้ำ
-	พื้นที่เก็บสินค้ำ
-	ที่จอดรถ

-	พื้นที่อำคำรรวม	4,700	ตร.ม.	
-	ควำมสูง	1-2	ชั้น	
-	แปลงที่ดิน	15,000	ตร.ม.	
		(9.3	ไร่)
-	BCR	ร้อยละ	50
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ระบบโลจิสติกส์
ของกรุงเทพมหำนคร หน้ำที่หลัก ขนำดอำคำร พื้นที่ที่เหมำะสม องค์ประกอบ ตัวอย่ำง

สถานที่เก็บสินค้าขนาดใหญ่ ใช้เก็บ	พัก	รวบรวมสินคำ้
หรือสิ่งของเพื่อรอ
กำรจ�ำหนำ่ยส�ำหรับ
ห้ำงสรรพสินค้ำหรือ
โรงงำนขนำดใหญ่	
โดยอำจเป ็นส ่ วนหนึ่ ง
ของห้ำงสรรพสินค้ำหรือ
โรงงำน

เกิน	5,000	ตร.ม พื้นที่ภำยใน
ถนนวงแหวน
กำญจนำภิเษก

-	พื้นที่/ชำนชำลำ	
		ขนถ่ำยสินค้ำ
-	พื้นที่เก็บสินคำ้
-	ลำนจอดรถ

-	พื้นที่อำคำรคลุมดิน	6,200					
		ตร.ม.	
-	ควำมสูง	1-2	ชั้น	
-	แปลงที่ดิน	16,000	ตร.ม.	
		(10	ไร่)
-	BCR	ร้อยละ	50

3)	สถานีขนส่งสินค้า

สถานีขนส่งสินค้าขนาดเล็ก สถำนที่รวบรวมสินคำ้ที่
ถูกส่งมำจำกคลังสินค้ำ
ขนำดใหญ่หรอืสถำนขีนส่ง
สินคำ้ชำนเมือง	รวมทั้ง
แหล่งผลิตนอกเมือง	
ก่อนกระจำยไปยัง
แหล่งพำณิชยกรรม
ในเมือง

ไม่เกิน	1,000	ตร.ม พื้นที่ภำยใน
ถนนวงแหวน
รัชดำภิเษก	
และภำยใน
ถนนวงแหวน	
กำญจนำภิเษก

-	จุดควบคุม							
		กำรเข้ำ-ออก
-	ชำนชำลำ
-	Sorting	Area
-	ที่จอดรถ
-	ส�ำนักงำน

-	พืน้ท่ีอำคำรคลมุดนิ	600	ตรม.	
-	ควำมสูง	1-2	ชั้น	
-	แปลงที่ดิน	2,520	ตร.ม.	
		(ประมำณ	1.6	ไร่)
-	BCR	ร้อยละ	24

สถานีขนส่งสินค้าขนาดกลาง สถำนที่รวบรวมสินคำ้ที่
ถูกส่งมำจำกคลังสินค้ำ
ขนำดใหญ่หรอืสถำนขีนส่ง 
สินคำ้ชำนเมือง	รวมทั้ง
แหล่งผลิตนอกเมือง	
ก่อนกระจำยไปยัง
แหล่งพำณิชยกรรม
ในเมือง

1,000-5,000	ตร.ม. พื้นที่ภำยใน
ถนนวงแหวน
กำญจนำภิเษก

-	จุดเข้ำ-ออก
-	ชำนชำลำ
-	ลำนขนถ่ำยสินค้ำ
-	ที่เก็บสินค้ำ
-	ส�ำนักงำน
-	ที่จอดรถ

-	พื้นที่อำคำรคลุมดิน	2,000
		ตร.ม.	
-	ควำมสูง	1-2	ชั้น	
-	แปลงที่ดิน	7,200	ตร.ม.	
		(4.5	ไร่)	
-	BCR	ร้อยละ	27

ขนำดเล็ก	(พื้นที่อำคำรไม่เกิน	1,000	ตร.ม.)

ขนำดกลำง	(พื้นที่อำคำรไม่เกิน	5,000	ตร.ม.)
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ระบบโลจิสติกส์
ของกรุงเทพมหำนคร หน้ำที่หลัก ขนำดอำคำร พื้นที่ที่เหมำะสม องค์ประกอบ ตัวอย่ำง

สถานีขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ ใช้ในกำรรวบรวมสินคำ้
ท่ีถูกส่งมำจำกตลำดค้ำส่ง	
แหล่งพำณิชยกรรม
ในเมือง	เพื่อส่งต่อ
ไปยังตำ่งจังหวัด

เกิน	5,000	ตร.ม. พื้นที่ภำยนอก
ถนนวงแหวน
กำญจนำภิเษก
และปริมณฑล

-	จุดเข้ำ-ออก
-	ชำนชำลำ
-	Sorting	Area/
		ที่เก็บสินค้ำ
-	ที่จอดรถ
-	ส�ำนักงำน

-	ตัวอย่ำงเช่น	สถำนีขนส่ง
		สินค้ำของกรมขนส่งทำงบก	
-	พื้นที่อำคำรคลุมดิน	82,000
		ตร.ม.	
-	ควำมสูง	1-2	ชั้น	
-	แปลงที่ดิน	298,000	ตร.ม.		
		(186	ไร่)	
-	BCR	ร้อยละ	27

4)	หน่วยบริการรับส่งสินค้า รับ-ส่งสินค้ำจำกลูกค้ำ
รำยย่อยทั่วไป

พื้นที่ใช้สอยไม่เกิน	
100	ตร.ม.

พื้นที่ภำยใน
ถนนวงแหวน
กำญจนำภิเษก

-	เคำท์เตอร์บริกำร			
		รับส่งสินค้ำ
-	พื้นที่เก็บสินค้ำ
		ชั่วครำวขนำดเล็ก
		ภำยในอำคำร

-	ตัวอย่ำงเช่น	ที่ท�ำกำร
		ไปรษณีย์สำขำ	หรือหน่วย
		บริกำรรับส่งสินค้ำของเอกชน
		เช่น	Kerry	Express	และ
		DHL	Express

5)	สถานที่บริการตู้สินค้า รับ-ส่ง	ท�ำควำมสะอำด
ซ่อมแซมตู้สินคำ้

ไม่มีอำคำร พื้นที่ภำยนอก
ถนนวงแหวน
กำญจนำภิเษก

-	ลำนกองเก็บ
		ตู้สินค้ำ

ขนำดใหญ่	(พื้นที่อำคำรเกิน	5,000	ตร.ม.)

53



การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณสวนหลวง	ร.9

 การจัดรูปท่ีดิน	 คือ	 กำรด�ำเนินกำรพัฒนำที่ดินโดยกำรจัดวำงผังรูปท่ีดินใหม่	 เพื่อให้เกิด 
กำรใช้ประโยชน์ที่ดินอย่ำงเหมำะสมทั้งในด้ำนกำรคมนำคม	เศรษฐกิจ	สังคม	ชุมชน	และสิ่งแวดล้อม	 
ซึ่งท�ำให้ที่ดินมีมูลค่ำเพิ่มมำกขึ้น	และช่วยให้ประชำชนในพื้นที่มีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้นอีกด้วย	
	 ส�ำนักผังเมือง	 กรุงเทพมหำนคร	 ได้ด�ำเนินโครงกำรจัดรูปท่ีดินมำอย่ำงต่อเนื่อง	 โดยมี 
โครงกำรจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่บริเวณสวนหลวง	ร.9	เป็นพื้นที่น�ำร่องที่น�ำเทคนิคกำรจัดรูปที่ดิน 
มำใช้ในกำรแก้ปัญหำที่ดินตำบอด	 และเป็นโครงกำรจัดรูปท่ีดินแห่งแรกในกรุงเทพมหำนครและ
ในประเทศไทยท่ีด�ำเนินกำรโดยภำคเอกชนในรูปของสมำคมจัดรูปท่ีดินภำยใต้กำรสนับสนุนและ
ให้ค�ำปรึกษำจำกส�ำนักผังเมือง	 กรุงเทพมหำนคร	 และคณะกรรมกำรจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนำพื้นท่ี
กรุงเทพมหำนคร	 โดยมีผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครเป็นประธำน	 โดยสมำคมจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำ
พื้นท่ีบริเวณสวนหลวง	 ร.9	 เป็นผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินโครงกำรโดยไม่ใช้งบประมำณ 
จำกทำงภำครัฐ	
	 โครงกำรนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้มีกำรใช้ประโยชน์ท่ีดินอย่ำงมีประสิทธิภำพ	 และเป็นระบบ	 
ลดปัญหำควำมสูญเสียทำงเศรษฐกิจจำกกำรปล่อยให้มีท่ีว่ำงและพื้นท่ีไม่มีทำงเข้ำออก	 ตลอดจน 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกำรพัฒนำเมืองในรูปของกำรประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงภำครัฐและ
เอกชน

การด�าเนินงาน
	 ส�ำนักผังเมืองได้ด�ำเนินกำรโครงกำรจัดรูปท่ีดินบริเวณสวนหลวง	 ร.9	 มำตั้งแต่	 พ.ศ.	2543	 
โดยได้มีกำรจัดประชุมและสัมมนำเพ่ือเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ให้เจ้ำของท่ีดินในโครงกำรได้เข้ำใจ 
หลักกำรจัดรูปที่ดินมำโดยตลอด	

รำยงำนประจ�ำปีส�ำนักผังเมือง ปี 256054



โครงการจัดรูปที่ดิน
บริเวณสวนหลวง	ร.9

	 ต่อมำได้มกีำรประกำศใช้พระรำชบญัญัตจิดัรปูท่ีดนิเพือ่พฒันำพืน้ท่ี	พ.ศ.	2547	และมกีฎหมำย 
อ่ืนๆ	 ท่ีเกี่ยวข้องประกำศใช้บังคับตำมมำจนมีควำมพร้อมในกำรด�ำเนินกำร	 คณะผู้เริ่มก่อตั้ง 
สมำคมจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนำพื้นท่ีโครงกำรจัดรูปท่ีดินบริเวณสวนหลวง	 ร.9	 จึงได้ยื่นค�ำขอ 
จดทะเบียนสมำคมจัดรูปท่ีดินพร้อมเอกสำรท่ีเกี่ยวข้องตำมพระรำชบัญญัติจัดรูปท่ีดินฯ	 และ 
คณะกรรมกำรจดัรปูท่ีดนิเพือ่พฒันำพืน้ท่ีกรงุเทพมหำนคร	ได้มมีติเห็นชอบกำรตัง้สมำคมจัดรปูท่ีดนิ 
เพื่อพัฒนำพ้ืนท่ีโครงกำรจัดรูปท่ีดินบริเวณสวนหลวง	 ร.9	 และได้ประกำศกำรจดทะเบียนสมำคม 
ดังกลำ่วในรำชกิจจำนุเบกษำ	เมื่อวันที่	5	พฤศจิกำยน	2553
	 จำกนัน้โครงกำรฯ	ได้รบักำรอนมัุตจิำกคณะกรรมกำรจดัรปูท่ีดนิเพือ่พัฒนำพืน้ท่ีกรุงเทพมหำนคร
และประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ	เมื่อวันที่	20	มิถุนำยน	2555	สมำคมจัดรูปที่ดินได้ด�ำเนินกำรจัดรูป
แปลงท่ีดินใหม่จนแล้วเสร็จ	 โดยได้รับมอบเอกสำรสิทธิ์ท่ีดินตำมผังจัดรูปแปลงท่ีดินใหม่จำก 
ส�ำนักงำนที่ดินเขตประเวศ	จ�ำนวน	61	ฉบับ	 เมื่อเดือนกรกฎำคม	2556	และได้แจ้งประกำศสิ้นสุด
โครงกำรจัดรูปท่ีดินฯ	 และยกเลิกสมำคมจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนำพื้นท่ีต่อคณะกรรมกำรจัดรูปท่ีดินฯ	 
โดยคณะกรรมกำรมีมติเห็นชอบและประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ	เมื่อวันที่	19	มิถุนำยน	2560		
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ผลการด�าเนินโครงการ
	 สมำคมจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนำพื้นท่ีบริเวณสวนหลวง	 ร.9	 ประกอบด้วยเจ้ำของที่ดินจ�ำนวน	 
32	 รำย	 แปลงท่ีดิน	56	 แปลง	 พื้นท่ีประมำณ	55	 ไร่	 โดยเป็นท่ีดินของกรุงเทพมหำนคร	 จ�ำนวน	 
4	แปลง	รวม	4	ไร	่3	งำน	52	ตำรำงวำ	มีลักษณะเป็นแนวยำวติดถนนเฉลิมพระเกียรต	ิร.9	ปิดกั้น
ที่ดินของเจ้ำของรำยอื่น
	 ภำยหลังด�ำเนินกำรจัดรูปแปลงท่ีดินใหม่	 (Replotting)	 แล้ว	 ได้แบ่งที่ดินเป็น	61	 แปลง	 
ท้ังนี้รวมถึงแปลงท่ีเป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้ำของท่ีดินเดิมท้ัง	32	 รำย	 และเจำ้ของท่ีดินทุกแปลงยกเว้น
กรงุเทพมหำนครได้สละท่ีดนิในอัตรำร้อยละ	17.5	เพือ่เป็นท่ีดนิจดัหำประโยชน์	สวนและถนน	ซึง่ถนน
ในโครงกำรได้ยกให้เป็นทำงสำธำรณะ	ที่ดินทุกแปลงในโครงกำรมีแปลงที่ดินที่สวยงำม	มีถนนเข้ำถึง	
โดยเป็นถนนสำยหลกักว้ำง	12	เมตร	และถนนซอยกว้ำง	9	เมตร	เชือ่มออกสูถ่นนเฉลมิพระเกยีรต	ิร.9	 
พร้อมมีระบบไฟฟำ้	ประปำ	ท�ำให้เจ้ำของที่ดินทุกรำยสำมำรถใช้ประโยชน์ที่ดินได้เต็มศักยภำพ	และ
ท�ำให้ที่ดินทุกแปลงมีมูลค่ำสูงขึ้น
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และ

แผนผังแปลงที่ดินโครงการจัดรูปที่ดินบริเวณสวนหลวง	ร.9	ก่อนและหลังการจัดรูปที่ดิน

ล�ำรำงสำธำรณะ	(กทม.)

ล�ำรำงสำธำรณะ	(กทม.)

สวนสำธำรณะ

สัญลักษณ์

ขอบเขตพื้นที่โครงกำร

ที่ดินกรุงเทพมหำนคร

ที่ดินถนน

ที่ดินที่เข้ำร่วมโครงกำรขอบเขตที่ดิน

RL	 พื้นท่ีส่วนกลำง	 ส�ำหรับขำย 
เพือ่น�ำมำเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำร
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สภาพพื้นที่ก่อนด�าเนินการจัดรูปที่ดิน

สภาพพื้นที่หลังด�าเนินการจัดรูปที่ดิน
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1.	 รำงวัล	CPIJ	 Ishikawa	Award 
จำกสถำบันกำรวำงผงัเมืองแห่งประเทศ
ญ่ีปุ่น	 (City	Planning	 Institute	of	 
Japan)	พ.ศ.	2557

2.	 รำงวัลคุณภำพกำรให้บริกำรของ
กรุงเทพมหำนคร	 ประเภทรำงวัล
นวัตกรรมกำรให้บริกำร	 ระดับดีเด่น	 
ประจ�ำป ีงบประมำณ	 2559	 จำก
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำร	
กรุงเทพมหำนคร

3.	 รำงวัลเลิศรัฐ	 ระดับดีเด่น	 สำขำบริกำร
ภำครัฐ	 ประเภทกำรพัฒนำกำรบริกำร	
ประจ�ำปี	2560	จำกส�ำนกังำนคณะกรรมกำร
พัฒนำระบบรำชกำร

รางวัลและการเป็นต้นแบบการจัดรูปที่ดินตัวอย่าง
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การศึกษาทบทวน	 	 	 	 	

  ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร

	 กรุงเทพมหำนครในฐำนะรำชกำรส่วนท้องถิ่นได้ออกข้อบัญญัติกรุงเทพมหำนคร	 เพื่อก�ำหนด
บรเิวณห้ำมก่อสร้ำง	ดดัแปลง	ใช้หรือเปลีย่นกำรใช้อำคำรบำงชนดิหรือบำงประเภท	โดยมวีตัถปุระสงค์
เพื่อใช้เป็นมำตรกำรทำงผังเมือง	ควบคุมและจัดระเบียบกำรก่อสรำ้ง	ดัดแปลง	และใช้อำคำรในท้องที่
บริเวณต่ำงๆ	รวม	67	ฉบับ	(พ.ศ.	2502-2559)	
	 ปัจจุบัน	 กรุงเทพมหำนครมีกำรขยำยตัวของเมืองตำมสภำพกำรณ์ทำงเศรษฐกิจ	 สังคม	 และ
ประชำกรอย่ำงต่อเนือ่ง	ท�ำให้ข้อก�ำหนดกำรควบคมุอำคำรตำมข้อบัญญัตกิรุงเทพมหำนครในบำงพืน้ท่ี 
ไม่เหมำะสมกับสภำพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไป	 ประกอบกับปัญหำข้อก�ำหนดไม่สอดคล้องกับ 
กฎกระทรวงให้ใชบ้งัคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหำนคร	ส่งผลใหข้อ้บญัญตัิกรุงเทพมหำนครไม่สำมำรถ
ใช้เป็นมำตรกำรทำงผังเมืองเพื่อควบคุมและจัดระเบียบกำรก่อสร้ำง	 ดัดแปลง	 ใช้หรือเปลี่ยนกำรใช้
อำคำรบำงชนิด	 ควบคู่ไปกับมำตรกำรควบคุมและจัดระเบียบกำรใช้ประโยชน์ท่ีดินและอำคำรตำม 
กฎกระทรวงใช้บังคับ	
	 ดังนั้น	 เพื่อให้มีควำมสอดคล้องกับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหำนคร	 และ
เหมำะสมต่อกำรพฒันำเมืองและใช้เป็นมำตรกำรทำงผังเมือง	และเพือ่ส่งเสริมนโยบำยกำรพฒันำเมอืง

ตำมแผนกรุงเทพมหำนครได้อย่ำงมีประสทิธภิำพต่อไปในอนำคต	ส�ำนกัผงัเมืองจงึได้ด�ำเนนิกำรศกึษำ
ทบทวนข้อบัญญัติกรุงเทพมหำนครให้มีควำมเหมำะสมกับสภำพกำรณ์ของเมือง	
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	 ส�ำนักผังเมือง	 ได้สะสม	“ควำมรู้”	ควำมเชี่ยวชำญ	จำกรุ่นสู่รุ่น	 
ส่งผลให้มีองค์ควำมรู ้ด้ำนกำรผังเมืองและกำรพัฒนำเมืองอยู ่เป็น 
จ�ำนวนมำก	 แต่ด้วยเหตุที่กรุงเทพมหำนครเปลี่ยนแปลงไปตำมกระแสโลก	
จึงต้องมีกำรศึกษำ	 วิเครำะห์	 และทบทวนควำมเปล่ียนแปลงไปของเมือง	 
ทั้งกำรส�ำรวจลงพื้นที่	กำรสอบถำมและระดมควำมคิดเห็น	เพื่อน�ำข้อมูล
ต่ำงๆ	 เหล่ำน้ีเป็นฐำนข้อมูลในกำรต่อยอดควำมรู้และพัฒนำผังเมือง 
ในอนำคต	อันจะน�ำพำควำมวัฒนำให้แก่เมืองต่อไป

	 “วัฒนำ”	ในที่นี้หมำยถึง	ควำมเจริญ	งอกงำม	
	 “กรงุเทพฯ	วฒันำ”	จึงหมำยถงึ	เมืองท่ีมีควำมเจริญ	งอกงำม	
และเติบโตไปในทิศทำงตำมแผนท่ีได้ก�ำหนดไว้	 ในปี	 2560	ส�ำนักผังเมือง	
กรุงเทพมหำนคร	 ได้มีกำรศึกษำและต่อยอดควำมรู้ ในเรื่องคลอง 
ท่ีกระจำยอยู่ในกรงุเทพมหำนคร	สภำวะแวดล้อม	(คุณภำพน�ำ้)	กำรพฒันำ
พื้นที่โดยรอบรถไฟฟ้ำ	 รวมถึงกำรศึกษำทิศทำงกำรขยำยตัวของเมือง
ผ่ำนภำพถ่ำยดำวเทยีม	ซึง่กำรศกึษำเพื่อต่อยอดควำมรูข้องส�ำนักผงัเมือง	
เพ่ือน�ำไปเป็นข้อมูลในกำรวำงผังเมืองและก�ำหนดมำตรกำรต่ำงๆ	 
ด้ำนผังเมือง	ให้เมืองพัฒนำอย่ำงมีแบบแผนต่อไป

ต่อยอดความรู้ 
กรุงเทพฯ วัฒนา

2บทที่



1 ระยะทางเฉพาะที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร
2 ข้อมูลจากส�านักการระบายน�้า กรุงเทพมหานคร 

 ในอดตี กรงุเทพฯ ได้รบัการขนานนามว่าเป็น “เวนิสตะวนัออก” ด้วยมแีม่น�า้เจ้าพระยาพาดผ่าน และ
มคีลองสายหลกัและคลองสาขากระจายอยู่ตามพืน้ท่ีชุมชน ประชาชนมีวิถชีีวิตท่ีพ่ึงพงิสายน�า้เป็นหลกั  
ทั้งการคมนาคม การใช้น�า้เพื่อการเกษตร การระบายน�า้ และการอุปโภคบริโภค นอกจากนี้คลองยังมี
บทบาทในด้านยุทธศาสตร์และการป้องกันประเทศจากการรุกรานจากภายนอก
 ด้วยเหตนุี ้ ในช่วงต้นกรงุรตันโกสนิทร์จนถงึในรัชสมัยพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  
รัชกาลที่ 5 จึงมีการขุดคลองจ�านวนมาก ซึ่งในช่วงแรกนั้นเป็นการขุดคลองเพื่อการป้องกันประเทศ 
ต่อมาเป็นเรื่องการคมนาคม ค้าขาย อุปโภคบริโภค และเพื่อการเกษตร โดยมีการตั้งกรมคลองข้ึน
ดูแลรับผิดชอบการขุดลอกคลองและดูแลรักษาความสะอาดคลองอยู่เสมอ 

 ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 6 บทบาทของคลองลดลง
อย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะด้านการคมนาคม ที่มีถนนและทางรถไฟเข้ามาแทนที่ มีการถมคลองเพื่อ
สร้างถนนหลายสาย และเมื่อมีการใช้น�า้ประปากันอย่างแพร่หลาย บทบาทด้านอุปโภคบริโภคก็ลดลง 
ประกอบกบัในพืน้ท่ีกรงุเทพมหานครได้พฒันาเป็นชุมชนเมอืง บทบาทของคลองจึงเหลอืเพยีงแต่ด้าน
การระบายน�า้และการชลประทาน
 ปัจจบัุน ในเขตกรุงเทพมหานครมีคลองจ�านวนท้ังสิน้ 479 คลอง ความยาวรวม 1,353,067 เมตร  
คลองท่ีมีความยาวมากท่ีสุด คือ คลองแสนแสบ เริ่มตั้งแต่คลองผดุงกรุงเกษมถึงเขตหนองจอก  
โดยมีความยาว 45,450 เมตร1 และคลองท่ีสั้นท่ีสุด คือ คลองบวรรังษี เริ่มตั้งแต่คลองบางล�าพูถึง
บริเวณภายในวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร มีความยาว 40 เมตร2

การศึกษา เรื่องศักยภาพคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร    
   (คลองฝั่งตะวันออกและคลองฝั่งตะวันตก)
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บทบาทที่ส�าคัญของคลอง
 1) 	เพ่ืออ�ำนวยควำมสะดวกในกำรสัญจรทำงน�้ำ คลองช่วยให้การคมนาคมขนส่งทางน�้าสะดวก 
  และรวดเร็วย่ิงข้ึน โดยเฉพาะการขุดคลองเช่ือมแม่น�้าสายต่างๆ เข้าด้วยกัน หรือเป็น 
  เส้นทางลัดในแม่น�้าที่ไหลอ้อมคดเคี้ยวไปมา
 2)  เพื่อเป็นแหล่งเพำะเลี้ยงและจับสัตว์น�้ำ เช่น ปลาน�้าจืด กุ้งก้ามกราม ในอดีตมีประชาชน 
  ทอดแห ยกยอ ตกปลา และตกกุ้งอยู่ตามคลองต่างๆ ทั่วไป แต่ในปัจจุบันมีจ�านวนไม่มากนัก  
 3)  เพือ่กำรส่งน�ำ้เข้ำไร่นำและกำรระบำยน�ำ้ โดยน�าน�า้จากแม่น�า้เข้าไปตามคคูลอง กระจายไปสู่ 
  ล�าประโดงในเรอืกสวนไร่นาต่างๆ ท่ีตัง้อยูห่่างจากแม่น�า้ นอกจากนี ้คลองยังมีบทบาทส�าคญั 
  ในด้านการระบายน�้า โดยท�าหน้าที่เป็นแหล่งรับน�้าจากพ้ืนดินลงสู ่แม่น�้าสายต่างๆ  
  คลองท่ีท�าหน้าทีใ่นการระบายน�า้มกัมีการสร้างประตนู�า้ไว้ทีป่ากคลอง เพือ่ควบคมุการไหลของน�า้ 
  ในปริมาณและตามระยะเวลาที่ต้องการ
 4) 	เพื่อกำรป้องกันพระนครในยำมเกิดศึกสงครำม โดยใช้แม่น�้าและล�าคลองเป็นแนวป้องกัน 
  รกัษาเมอืงทางด้านยทุธศาสตร์ เป็นแนวป้องกนัตวัเมอืงไว้อกีช้ันหนึง่ ในปัจจบัุนคลองคเูมอืง 
  ท่ีเป็นแนวป้องกนัทางยุทธศาสตร์ได้ลดความส�าคญัลง เนือ่งจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
  ในด้านการทหาร แต่กย็งัคงมคีณุค่าทางด้านประวตัศิาสตร์ เช่น คลองคเูมอืงเดมิ ซึง่อยูช้ั่นในสดุ 
  ของเกาะรัตนโกสินทร์ สร้างข้ึนในสมัยธนบุรี คลองรอบกรุง (คลองโอ่งอ่าง-บางล�าพู)  
  ซ่ึงเป็นคลองคูเมืองช้ันกลาง สร้างข้ึนในรัชกาลท่ี 1 และคลองผดุงกรุงเกษม ซ่ึงเป็น 
  คลองคเูมอืงช้ันนอก สร้างข้ึนเม่ือมกีารขยายเขตตวัเมืองกรงุเทพมหานครในรชักาลท่ี 4
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 อย่างไรก็ตาม นับตั้งแต่รัชกาลที่ 6 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ความส�าคัญ
ของคลองเริ่มลดลง ไม่มีการขุดคลองสายส�าคัญๆ เพิ่มขึ้น อีกทั้งในระยะหลังๆ คลองที่มีอยู่แต่เดิม 
ไม่ได้รับการดูแลรักษาท่ีดีพอ ตื้นเขิน น�้าสกปรกเน่าเสีย บางแห่งถูกถมเพื่อขยายถนน ประโยชน์
ใช้สอยของคลองจึงมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา หากพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงความส�าคัญ
ของคลองและประโยชน์ใช้สอยของคลองในปัจจุบันอาจกล่าวได้ ดังนี้
 1)  กำรถมคลองในเขตกรุงเทพฯ เพื่อขยายถนน คลองหลายสายในกรุงเทพมหานครได้ถูกถม 
  เพือ่ขยายพืน้ท่ีของถนนริมคลอง บางแห่งถงึแม้จะไม่ถกูถมท้ังหมด แต่กถ็กูถมเป็นบางตอน 
  หรอืท�าให้แคบลง ไม่สามารถใช้เป็นเส้นทางสญัจรทางน�า้ได้อกีต่อไป เช่น คลองผดงุกรงุเกษม  
  คลองรอบกรุง คลองมหานาค มีเหลือเพียงบางแห่งท่ีเป็นคลองสายยาวและยังคงม ี
  การสัญจรทางน�้าส�าหรับคนในท้องถิ่นท่ีอาศัยอยู่เป็นบางช่วงบางตอน เช่น คลองแสนแสบ  
  คลองพระโขนง คลองบางกอกใหญ่ คลองบางกอกน้อย คลองภาษีเจริญ คลองเหล่านี ้
  มีเรอืโดยสารประเภทเรือยนต์และเรือหางยาวแล่นรบัส่งผูโ้ดยสารท่ีต้องการเดนิทางโดยเรอื 
  ในระยะที่ไม่ไกลนัก
 2)  กำรขดุคลองชลประทำน การสร้างเขือ่นและอ่างเกบ็น�า้ขนาดใหญ่จะมีการขุดคลองชลประทาน 
  เพ่ือส่งน�้าเข้าไปในพื้นท่ีการเกษตร ตัวคลองมักขุดเป็นเส้นตรง มีขนาดไม่ใหญ่และ 
  ไม่ลึกมาก บางแห่งอาจก่อสร้างเป็นทางน�้าโบกทับด้วยซีเมนต์หรือคอนกรีต เพื่อป้องกัน 
  การสูญเสียน�า้จากการไหลซึมลงสู่ใต้ดิน
 3) 	กำรใช้ประโยชน์จำกคลองเพื่อกำรท่องเท่ียว นับเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งท่ีดึงดูดนักท่องเท่ียว  
  ท้ังท่ีเป็นคนไทยและชาวต่างประเทศให้เข้ามาท่องเท่ียวตามล�าคลองต่างๆ นอกจากนั้น  
  คลองบางแห่งยังอาจมกีารน�าเอาสนิค้าและอาหารมาขายในเรือ โดยอยู่รวมกนัเป็นกลุม่ใหญ่ๆ  
  ที่เรียกว่า	"ตลำดน�้ำ" ซึ่งกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส�าคัญของท้องถิ่น เช่น ตลาดขวัญเรียม  
  ริมคลองแสนแสบ เขตมีนบุรี 
 4)  กำรใช้ประโยชน์จำกคลองเพื่อผลิตน�้ำประปำ โดยน�าน�้าดิบจากแม่น�้าเจ้าพระยาท่ีจังหวัด 
  ปทุมธานี ซึ่งอยู่เหนือระดับที่น�้าเค็มจะขึ้นถึง ส่งผ่านตามคลอง จากนั้นน�ามาผ่านกรรมวิธี 
  ท่ีโรงกรองน�า้ประปาสามเสน เพือ่ผลติให้เป็นน�า้สะอาดส�าหรบัการอปุโภคบรโิภคของราษฎร 
  ในเขตกรุงเทพมหานคร

รำยงำนประจ�ำปีส�ำนักผังเมือง	ปี	256066



 ส�านักผังเมือง กรุงเทพมหานคร ได้ด�าเนินการศึกษาศักยภาพคลองในเขตกรุงเทพมหานคร 
จ�านวน 3 สาย แบ่งเป็นฝั่งตะวันออก ได้แก่ คลองแสนแสบ และคลองพระโขนง	ฝั่งตะวันตก ได้แก่ 
คลองบางกอกใหญ่ 

 การศึกษาศักยภาพคลองในเขตกรุงเทพมหานคร (ฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก) เป็นการศึกษา
เพ่ือใช้เป็นต้นแบบในการศึกษาศักยภาพและแนวทางการพัฒนาคลองและพื้นท่ีโดยรอบ เพื่อรองรับ
การเปลีย่นแปลงของสภาพสงัคมและเศรษฐกจิในปัจจบัุน โดยการศกึษาประวัตคิวามเป็นมาและข้อมลู

ทางกายภาพ การจดัระบบการระบายน�า้ การใช้ประโยชน์ท่ีดนิและกรรมสทิธิท่ี์ดนิ ปัญหาด้านกายภาพ 
เศรษฐกิจ สังคม และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคลอง
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เมียงมองคลองฝั่งตะวันออก
 คลองแสนแสบ	 เป็นคลองขุดท่ียาวท่ีสุดในกรุงเทพมหานคร เช่ือมแม่น�้าเจ้าพระยากับ 
แม่น�้าบางปะกงระยะทาง 45.45 กิโลเมตร กว้าง 20-35 เมตร และลึก 2.5 เมตร มีวัตถุประสงค ์
เพือ่อ�านวยความสะดวกในการขนส่งอาวธุยทุธภณัฑ์ ก�าลงัรบ และเสบียงอาหารไปยงัญวน (เวยีดนาม)  
ในราชการสงครามไทย-ญวน หรือ “สงครามอานามสยามยุทธ" 

 เม่ือสงครามยุติลง คลองแสนแสบยังคงเป็นคลองท่ีมีบทบาทส�าคัญทางด้านคมนาคมทางเรือ
ตราบจนถึงปัจจุบัน โดยมีเรือโดยสารเปิดให้บริการจากท่าเรือวัดศรีบุญเรือง สิ้นสุดเส้นทางท่ีท่าเรือ
สะพานผ่านฟ้าลีลาศ ระยะทางรวมประมาณ 18 กิโลเมตร โดยแล่นขนานไปกับถนนรามค�าแหง  
ถนนเพชรบุร ีซ่ึงมีท่าเรอืเช่ือมต่อไปท้ังสองถนน และสถานรีถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลงิก์ จ�านวน 2 สถานี 
ได้แก่ สถานมัีกกะสนัและสถานรีามค�าแหง มีประชาชนจ�านวนมากใช้บรกิาร ด้วยมีเส้นทางการเดนิเรอื 
ที่เชื่อมต่อย่านชุมชนและย่านเศรษฐกิจส�าคัญ 
 ปัจจบัุนคลองแสนแสบก�าลังประสบกบัปัญหามลภาวะจากน�า้เสยีและขยะท่ีท้ิงลงคลอง นอกจาก 
จะก่อให้เกดิปัญหาด้านสิง่แวดล้อม คณุภาพชีวติแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อการระบายน�า้ ซ่ึงการแก้ไขปัญหา
ในปัจจุบันคือการขุดลอกท่อระบายน�้าอย่างสม�่าเสมอ และมีการติดตั้งเครื่องสูบน�้าในพื้นท่ีเขตวัฒนา 
ซึ่งเป็นเขตที่มีพื้นที่ราบลุ่ม เพื่อให้การระบายน�้าลงสู่แม่น�า้เจ้าพระยามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

รำยงำนประจ�ำปีส�ำนักผังเมือง	ปี	256068



 คลองพระโขนง เป็นคลองธรรมชาติมีลักษณะคดเคี้ยวไหลผ่านพ้ืนท่ีเขต 3 เขต ได้แก่  
เขตคลองเตย เขตวัฒนา และเขตสวนหลวง มีระยะทาง 3.33 กิโลเมตร กว้าง 20-40 เมตร และลึก 
2.5-5 เมตร 

 ปัจจุบันคลองพระโขนงมีวิถีชีวิตดั้งเดิมของผู ้คนท่ีอาศัยอยู ่ริมคลองยังพายเรือสัญจรกัน 
ในชีวิตประจ�าวัน บ้านเรอืนท่ีอยู่อาศยัในบรเิวณรมิคลองเป็นบ้านแบบเก่าแก่และศาสนสถานหลายแห่ง 
ที่มีความสวยงามทรงคุณค่าตั้งอยู่ริมคลอง และมีคอนโดมิเนียมแทรกตัวอยู่ในชุมชนดั้งเดิม 

 ทางด้านการคมนาคม คลองพระโขนงมีเรอืโดยสารสาธารณะท่ีเช่ือมต่อกบัคลองประเวศบุรรีมย์ 
ให้บริการประชาชนในพื้นท่ีและสามารถเช่ือมต่อการเดินทางท้ังรถยนต์และรถไฟฟ้า โดยเร่ิมจาก 
ท่าพระโขนงถึงท่าตลาดเอ่ียมสมบัติ รวมระยะทาง 9 กิโลเมตร เช่ือมต่อกับรถไฟฟ้า BTS ท่ี 
สถานีอ่อนนุชและสถานีพระโขนง

 ในด้านการระบายน�า้ กรงุเทพมหานครมีโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน�า้พระโขนง เพือ่ท�าหน้าท่ี 

ลดระดับน�้าในคลองแสนแสบและคลองลาดพร้าวและช่วยแก้ปัญหาน�้าท่วมขังในเขตห้วยขวาง   
เขตบางกะปิ เขตบึงกุ่ม เขตลาดพร้าว เขตสวนหลวง เขตสะพานสูง โดยก่อสร้างอุโมงค์ขนาด 

เส้นผ่าศูนย์กลาง 5.00 เมตร เพื่อให้ระบายน�้าลงสู่แม่น�า้เจ้าพระยาได้อย่างรวดเร็ว ครอบคลุมพื้นที่
ประมาณ 150 ตารางกิโลเมตร

69



แนวทางการพัฒนาตามศักยภาพคลองในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร (ฝั ่งตะวันออก)
 ความหลากหลายและคุณค่าทางวัฒนธรรม อัตลักษณ์ของพ้ืนที่และความเจริญท่ีเข้ามากับ 
เส้นทางการคมนาคมระบบรางท�าให้เกดิย่านธรุกจิการค้าใหม่ เป็นส่วนหนึง่ท่ีมคีวามส�าคัญ น�าความเจรญิ 
เข้ามาในพื้นท่ี ท�าให้เกิดความหลากหลายของกิจกรรมทางสังคม โดยเฉพาะอย่างย่ิงความต้องการ 
ในการใช้ประโยชน์ท่ีดินท่ีมีความหลากหลายมากย่ิงข้ึน ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพพื้นท่ี 
โดยรอบคลองและบริเวณใกล้เคียง 

 กรุงเทพมหานครได้เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยการพัฒนาคลอง
และพื้นท่ีโดยรอบคลองเพื่อเพิ่มศักยภาพรองรับกิจกรรมทางสังคมและความต้องการใช้พ้ืนท่ีริมคลอง 
ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อด�ารงไว้ซึ่งความหลากหลายของอัตลักษณ์และวิถีชีวิต 
 จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพพื้นท่ีบริเวณคลองพระโขนงและคลองแสนแสบ 
ช่วงเขตวัฒนา ได้เสนอแนวทางการพัฒนาคลองและพื้นท่ีริมคลอง รวมถึงพื้นท่ีต่อเนื่องให้มีศักยภาพ
รองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ดังนี้ 

 • สร้ำงเครื่องมือหรือพื้นที่สันทนำกำรส�ำหรับสรำ้งควำมสัมพันธ์ของชุมชนร่วมกัน เช่น การสร้าง 
  ทางเดินริมคลอง ทางจักรยานบนสันเข่ือนกันน�้าริมคลองให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง 
  ตลอดแนวริมคลอง 
 • สร้ำงและปรับปรุงสะพำนข้ำมคลองเพื่อเชื่อมต่อชุมชนทั้งสองฝั่ง 
 • จัดภูมิทัศน์และพื้นที่นันทนำกำรที่สวยงำม	สะอำด	และปลอดภัยเพื่อส่งเสริมกำรท่องเที่ยว	
 • ปลูกจิตส�ำนึกในกำรอนุรักษ์และหวงแหนสิ่งที่มีคุณค่ำของชุมชนและคลอง
 สิง่ส�าคญัท่ีทางส�านกัผงัเมืองใช้เป็นหลกัในการพฒันาคือ การคงไว้ซ่ึงอตัลกัษณ์ของพ้ืนท่ี การพฒันา
ศักยภาพพื้นที่ริมคลอง แม้จะเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้ก้าวทันโลก แต่ต้องไม่กระทบต่อมรดก
ทางวัฒนธรรมของชุมชน ดังนั้น นอกจากการพัฒนาสิ่งอ�านวยความสะดวกและโครงสร้างต่างๆ แล้ว  
ยังต้องปลูกจิตส�านึกให้แก่ชุมชนในการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ริมคลอง

รำยงำนประจ�ำปีส�ำนักผังเมือง	ปี	256070
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เมียงมองคลองฝั่งตะวันตก
 คลองบำงกอกใหญ่ เป็นคลองธรรมชาติ มีจุดเริ่มต้นบริเวณปากคลองบางกอกใหญ่จากแม่น�้า
เจ้าพระยาฝั่งขวาของป้อมวิไชยประสิทธิ์ ถึงคลองมอญ รวมความยาวทั้งสิ้น 6,200 เมตร มีความกว้าง 
8-40 เมตร 

 ในอดตีคลองบางกอกใหญ่เป็นเส้นทางสญัจรหลกัเพ่ือการค้าขาย มผู้ีคนจากต่างท่ีหลากหลายเช้ือชาติ  
ศาสนา และวัฒนธรรมเข้ามาตั้งถิ่นฐานและสร้างบ้านเรือนในพื้นท่ีริมคลองเป็นจ�านวนมาก กลายเป็น
ชุมชนที่มีรูปแบบพหุวัฒนธรรมเก่าแก่ที่ส�าคัญแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานคร 
 ปัจจบัุนบรเิวณรมิคลองมีชุมชนอยูอ่าศัยอย่างหนาแน่นสอดคล้องกบัข้อก�าหนดการใช้ประโยชน์ท่ีดนิ
ท่ีก�าหนดให้พ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นการใช้ประโยชน์ท่ีดนิประเภทท่ีอยู่อาศยัหนาแน่นมาก และมบีางบรเิวณท่ีเป็น 
ประเภทท่ีอยู่อาศยัหนาแน่นปานกลาง พาณชิยกรรม และประเภทอนรุกัษ์เพือ่ส่งเสรมิศลิปวฒันธรรมไทย 

 กรรมสิทธิ์ท่ีดินส่วนใหญ่เป็นของเอกชน ท่ีดินเช่า และท่ีดินของราชพัสดุ บริเวณพื้นท่ีของวัด 
เป็นท่ีดินของกรมการศาสนา สภาพบ้านเรือนริมคลองบางกอกใหญ่มีท้ังอาคารไม้โบราณท่ีมีมาแต่เดิม 
อาคารไม้ที่ดัดแปลงให้ตอบรับกับการใช้สอย และอาคารปูนที่สร้างขึ้นใหม่ตามยุคสมัย ตลอดจนอาคาร
ศาสนสถานเก่าแก่ท่ีมีความสวยงามทรงคุณค่า ท้ังวัด มัสยิด และโบสถ์คริสต์หลายแห่งกระจายอยู่ 
ริมสองฝั่งคลองและบริเวณใกล้เคียง เป็นการเพ่ิมทัศนียภาพท่ีสวยงามในมุมมองของการท่องเท่ียว 
เชิงวัฒนธรรมให้กับคลองสายนี้ 

 บทบาทด้านการระบายน�า้ เป็นคลองท่ีใช้ในการระบายน�า้จากคลองย่อยท่ีเช่ือมต่อกนัแล้วผลกัดนัน�า้
ให้ไหลลงสู่แม่น�้าเจ้าพระยาเมื่อถึงฤดูน�า้หลาก นอกจากนี้ยังเป็นเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมส�าหรับ
นักท่องเที่ยวที่สนใจกับการชื่นชมทิวทัศน์และสัมผัสบรรยากาศวิถีชีวิตดั้งเดิม
 บริเวณโดยรอบคลองบางกอกใหญ่มีเส้นทางคมนาคมสายหลักหลายเส้นทางท่ีตัดผ่านคลองและ 
พื้นที่รอบๆ ไม่ว่าจะเป็นการคมนาคมทางถนน เช่น ถนนเพชรเกษม ถนนรัชดาภิเษก ถนนราชพฤกษ์ 
ถนนอิสรภาพ และถนนอรุณอมรินทร์ หรือการคมนาคมระบบราง เช่น รถไฟ และรถไฟฟ้าสายสีเขียว 
สนามกีฬาแห่งชาติ-บางหว้า และรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายอีกหลายเส้นทางท่ีอยู่ระหว่างการก่อสร้าง เช่น  

รถไฟฟ้าสายสนี�า้เงนิ ช่วงหัวล�าโพง-บางแค (เปิดให้บรกิาร พ.ศ. 2562) และโครงการรถไฟฟ้าสายสนี�า้เงนิ 
ส่วนต่อขยาย ช่วงท่าพระ-บางซ่ือ โดยเฉพาะบริเวณท่ีเป็นจุดเช่ือมต่อการเดินทางของระบบราง

ในบริเวณใกล้เคียง เช่น บริเวณแยกท่าพระและแยกบางหว้าท่ีจะเป็นจุดเชื่อมต่อท่ีส�าคัญและ 
น�าความเจริญเข้ามายังพื้นที่โดยรอบ
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แนวทางการพัฒนาตามศักยภาพคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ฝั่งตะวันตก)
 ความหลากหลายและคณุค่าทางวฒันธรรม อัตลกัษณ์ของพืน้ท่ี และความเจรญิท่ีเข้ามากบัเส้นทาง
คมนาคมระบบรางและย่านการค้าท่ีเกดิข้ึนใหม่ เป็นส่วนส�าคัญท่ีจะน�าความเจรญิเข้ามาในพ้ืนท่ี ท�าให้เกดิ
การไหลของกจิกรรมทางสงัคม เกดิกจิกรรมต่างๆ มีความต้องการใช้ประโยชน์ของพืน้ท่ีท่ีหลากหลายมากขึน้  
อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพพื้นท่ีโดยรอบคลองและบริเวณใกล้เคียง โดยเฉพาะประเภท 
การใช้ประโยชน์ที่ดินที่อาจเปลี่ยนแปลงตามความเจริญที่จะเข้ามาในอนาคต 

 จากการวิเคราะห์บริบทและศักยภาพของพื้นท่ี จึงได้มีข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาคลอง
และพื้นท่ีโดยรอบให้มีศักยภาพรองรับการเปลี่ยนแปลง โดยการสร้างเครื่องมือหรือพื้นท่ีส�าหรับสร้าง 
ความสัมพันธ์ ความศรัทธา ตลอดจนการท�ากิจกรรมของชุมชนร่วมกัน ดังนี้ 
 • สร้ำงทำงเดินริมคลอง	สะพำนข้ำมคลอง	
 • จัดภูมิทัศน์และพื้นที่นันทนำกำร	
 • ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	จัดงำนประเพณี	
 • สร้ำงแลนด์มำร์กของพื้นที่	
 • สร้ำงจิตส�ำนึกในกำรอนุรักษ์และหวงแหนสิ่งท่ีมีคุณค่ำของชุมชนเอำไว้ เพ่ิมจิตส�านึกท่ีดีของ 
  ผู ้คนริมคลองให้มีความรักและหวงแหนสิ่งท่ีมีคุณค่าของชุมชน เกิดกิจกรรมทางสังคม 
  ที่สร้างสรรค์ และท�าให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และการพัฒนาคลองและพื้นที่ 
  ริมคลองมากยิ่งขึ้น
 โครงการศึกษาเรื่องศักยภาพคลองในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครนี้ เป็นโครงการแรกในการฟื้นฟูและ
พัฒนาพื้นที่ริมคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้กลับมาสวยงามและน่ามอง ซึ่งจะประสบความส�าเร็จได้
จะต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนที่อยู่สองฝั่งคลองในการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ต่อไป 
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 วิถีชีวิตของคนกรุงเทพฯ นั้นมีความผูกพันกับสายน�้ามาตั้งแต่สมัยโบราณ เห็นได้จากการท่ี 
ทุกพื้นท่ีมีแม่น�้าล�าคลองไหลผ่านหน้าบ้าน แต่ต่อมาบ้านเมืองเจริญรุ่งเรือง มีการใช้ถนนเป็น 
เส้นทางการเดินทางแทนแม่น�้าล�าคลอง บทบาทของแม่น�้าจึงเปลี่ยนแปลงไป
 ในช่วงท่ีผ่านมากรุงเทพมหานครมีการเจริญเติบโตและเปลี่ยนแปลงจากสังคมดั้งเดิมท่ีพึ่งพา
บทบาทของล�าคลองและสายน�้าไปสู่สังคมเมืองแบบบริโภคและวัตถุนิยม ประกอบกับการขยายตัว
ของภาคอุตสาหกรรมท่ีขาดการควบคุมป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้แหล่งน�้าต่างๆ  
มคุีณภาพเสือ่มโทรมลง ไม่ว่าจะเป็นปัญหาขยะ ปัญหาระบบนเิวศธรรมชาต ิปัญหามลพษิจากน�า้เสยีจาก 
แหล่งก�าเนิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นน�้าที่ทิ้งจากบ้านเรือนเอง น�า้ที่ไหลจากแปลงเกษตรสมัยใหม่ที่มีการใช้
ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลง รวมทั้งน�า้ทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม ก่อให้เกิดการเสื่อมโทรมและผลกระทบ
ต่อชุมชนที่อยู่โดยรอบ 
 การศกึษาข้อมูลเรือ่งคณุภาพน�า้ในกรงุเทพมหานครนัน้ จะท�าให้ได้ข้อมลูสภาวะของคุณภาพน�า้ 
ในปัจจุบัน น�าไปประกอบการวางแผนเพื่อแก้ปัญหาสภาพแวดล้อมในชุมชนเมืองและการวางแผน
พัฒนาเมืองในอนาคตต่อไปได้ โดยสรุปผลการศึกษาได้ดังต่อไปนี้

 1.		คุณภำพน�้ำของแม่น�้ำเจำ้พระยำในระยะเวลำ	5	ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2555-2559) มีค่าบีโอดี  
  (BOD) เฉลี่ยเกินกว่าค่ามาตรฐานคุณภาพแหล่งน�า้ผิวดินประเภทที่ 4 เล็กน้อย ในขณะที ่
  ค่าอณุหภมิู ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ค่าออกซิเจนละลายน�า้ (DO) ค่าแอมโมเนยีไนโตรเจน  
  (NH3N) และค่าไนเตรตไนโตรเจน (NO3) ยังมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ก�าหนดไว้ แสดง 
  ให้เห็นว่าโดยภาพรวมแล้วแม่น�า้เจ้าพระยาในเขตกรงุเทพมหานครยงัมีคุณภาพท่ีเหมาะสม 
  ตามเกณฑ์แหล่งน�า้ประเภทที่ 4 ที่สามารถใช้เป็นประโยชน์เพื่อการอุปโภคบริโภคโดยผ่าน 
  การฆ่าเชื้อโรคและกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน�า้ และการอุตสาหกรรมได้ 

การศึกษาเรื่องสภาวะแวดล้อมในกรุงเทพมหานคร
       (ด้านคุณภาพน�้า)
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 2.		คุณภำพน�้ำคลองของกรุงเทพมหำนคร มีค่าเฉลี่ยของค่าบีโอดี (BOD) และค่าออกซิเจน 
  ละลายน�า้ (DO) ต�า่กว่าเกณฑ์มาตรฐานท่ีส�านกัการระบายน�า้ก�าหนดไว้ (ค่าออกซิเจนละลายน�า้  
  (DO) มีค่าไม่ต�่ากว่า 2 มิลลิกรัมต่อลิตร และค่าบีโอดี ไม่เกิน 15 มิลลิกรัมต่อลิตร)  
  โดยค่าออกซิเจนละลายน�า้ (DO) มค่ีาเฉลีย่อยู่ท่ี 1.7 มลิลกิรมัต่อลติร ในขณะท่ีค่าบีโอดมีีค่าเฉลีย่ 
  อยู่ที่ 15.8 มิลลิกรัมต่อลิตร และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น 
 3.		กลุ่มเขตท่ีอยู่อำศัยชำนเมืองและเกษตรกรรมฝั่งตะวันตกตอนบน	 กลุ่มเขตที่อยู่อำศัย 
	 	 ชำนเมอืงและเกษตรกรรมฝ่ังตะวนัตกตอนล่ำง	และกลุม่เขตทีอ่ยู่อำศยัชำนเมอืงและเกษตรกรรม 
	 	 ฝั่งตะวันออก	 เป็นกลุ่มเขตท่ีมีคุณภำพน�้ำโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ท่ีด	ี เนื่องจากพ้ืนท่ีดังกล่าว 
  มีความหนาแน่นของประชากรไม่สูงมากนัก การใช้ประโยชน์ท่ีดินส่วนใหญ่เป็นท่ีอยู่อาศัย 
  และเกษตรกรรมเป็นหลัก และมีข้อก�าหนดในการใช้ประโยชน์ท่ีดนิตามกฎหมายผงัเมืองรวม 
  ท่ีจ�ากดั พืน้ท่ีส่วนใหญ่ถกูก�าหนดให้เป็นทีด่นิประเภทชนบทและเกษตรกรรม และท่ีดนิประเภท 
  อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม ในขณะท่ีกลุ่มเขตอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริม 
  การท่องเท่ียว กลุม่เขตท่ีอยูอ่าศยั และกลุม่เขตศนูย์กลางธรุกจิและพาณชิยกรรม เป็นกลุม่เขต 
  ที่มีคุณภาพน�้าเฉลี่ยโดยรวมต�่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานอยู่มาก โดยในปัจจุบันทั้งสามกลุ่มเขต 
  เป็นพื้นท่ีท่ีประชากรค่อนข้างหนาแน่น มีการใช้ประโยชน์ท่ีดินท่ีหลากหลาย มีข้อก�าหนด 
  การใช้ประโยชน์ท่ีดินตามกฎหมายผังเมืองรวมท่ีส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาของเมือง  
  โดยเฉพาะกลุ่มเขตศูนย์กลางธุรกิจและพาณิชยกรรม ท่ีพื้นท่ีส่วนใหญ่ถูกก�าหนดเป็นที่ดิน 
  ประเภทพาณิชยกรรมที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก ส่งผลให้บริเวณดังกล่าวมีความหนาแน่นสูง  
  มีกิจกรรมการใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีตลอดเวลาท�าให้ปริมาณน�้าเสียในกลุ่มเขตนี้มีค่าดัชน ี
.  คุณภาพน�า้ต�่าที่สุด
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จดุเกบ็ตวัอย่างคณุภาพน�า้คลองเทียบกบัเกณฑ์ตามมาตรฐาน 
ส�านกัการระบายน�า้ กรงุเทพมหานคร

 4.		 ข้อมูลกำรศกึษำแสดงให้เหน็ว่ำปัจจัยทำงด้ำนประชำกร	กำรใช้ประโยชน์ทีด่นิ	และข้อก�ำหนด 
	 	 กำรใช้ประโยชน์ทีด่นิตำมผังเมืองรวม	มผีลกระทบท้ังทำงตรงและทำงอ้อมต่อคุณภำพแหล่งน�ำ้ 
	 	 ในพืน้ท่ี โดยพืน้ท่ีท่ีมีความหนาแน่นของประชากรสงู มกีจิกรรมการใช้ประโยชน์ท่ีดินท่ีหลากหลาย 

  จะมีคุณภาพของน�้าที่เสื่อมโทรมกว่าพื้นท่ีท่ีมีประชากรเบาบาง มีการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
  ไม่ซับซ้อน 
 5.		กำรบ�ำบัดน�้ำเสียของโรงควบคุมคุณภำพน�้ำของกรุงเทพมหำนครในปัจจุบันพบว่า สามารถ 
  บ�าบัดน�้าเสียที่เกิดขึ้นได้เพียงร้อยละ 28.22 ของปริมาณการใช้น�า้ทั้งหมด และพื้นที่บริการ 
  ยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นท่ีของกรุงเทพมหานคร แสดงให้เห็นว่าระบบบ�าบัดน�้าเสียของ 
  กรุงเทพมหานครในปัจจุบันยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการจัดการน�า้เสียที่เกิดขึ้น
 6.		ข้อเสนอแนะที่ได้จำกกำรศึกษำ มีดังนี้
  6.1 ในบริเวณพืน้ท่ีเกษตรกรรมชานเมืองท่ีมีคณุภาพน�า้ในเกณฑ์ดจีะต้องควบคมุการเตบิโต 
   ของเมืองให้มีความเหมาะสม ไม่ให้เกิดการกระจุกตัวของชุมชนในบริเวณท่ียังขาด 
   การพัฒนาโครงข่ายสาธารณูปโภค และควบคุมการเกิดกิจกรรมท่ีอาจส่งผลกระทบ 
   ต่อปัญหามลพิษทางน�้า
  6.2 กลุ่มเขตศูนย์กลางธุรกิจและพาณิชยกรรมและกลุ่มเขตท่ีอยู่อาศัยอยู่ในพื้นท่ีการให้ 
   บริการบ�าบดัน�า้เสยีของโรงควบคมุ 4 แห่ง คอื โรงควบคมุคณุภาพน�า้ดนิแดง โรงควบคมุ 
   คณุภาพน�า้จตจุกัร โรงควบคมุคณุภาพน�า้ศนูย์การศึกษาและอนรุกัษ์สิง่แวดล้อมบางซ่ือ  
   และโรงควบคุมคุณภาพน�้าสี่พระยา แต่คุณภาพน�้ายังมีความเสื่อมโทรมสูง ซ่ึงเม่ือ 
   พิจารณาปริมาณน�้าที่เข้ารับการบ�าบัด เห็นได้ว่าโรงควบคุมคุณภาพน�้าดินแดง  
   โรงควบคมุคณุภาพน�า้จตจุกัร และโรงควบคมุคณุภาพน�า้สีพ่ระยา มนี�า้เข้ารับการบ�าบัด 
   ในปริมาณที่ต�่ากว่าที่ออกแบบไว้มาก ดังนั้น จึงควรปรับปรุงรูปแบบการรวบรวมน�า้เสีย 
   ในบรเิวณดงักล่าว เพือ่ให้มปีริมาณการรบัน�า้เสยีเข้าสูโ่รงควบคมุคณุภาพน�า้เพิม่มากข้ึน 
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เปรยีบเทียบปรมิาณน�า้เสยีท่ีสามารถ
เข้ารบัการบ�าบัดได้และปรมิาณน�า้เสยีท่ีเข้าสูร่ะบบจรงิ

แผนท่ีโครงข่ายรถไฟฟ้าและขอบเขตให้บรกิารการบ�าบัดน�า้เสยีกรุงเทพมหานคร

  6.3 ควรขยายพื้นท่ีการให้บริการบ�าบัดน�้าเสียให้ครอบคลุมพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร  
   โดยเฉพาะในพืน้ท่ีท่ีมีการพฒันาโครงการขนาดใหญ่ในอนาคต เช่น พืน้ท่ีเขตลาดพร้าว  
   เขตบางเขน เขตบางกะปิ และเขตดอนเมือง ท่ีจะมีโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยาย 
   เกดิข้ึน ซ่ึงจะส่งผลต่อการขยายตวัและเตบิโตของชุมชนเมืองในบรเิวณนัน้ แต่ในปัจจบัุน 
   ยังไม่มีโครงการก่อสร้างโรงบ�าบัดน�า้เสียเพื่อรองรับพื้นที่ดังกล่าว
 
 ผลการวจิยัเรือ่งคณุภาพน�า้นี ้จะเป็นข้อมลูส�าคญัในการต่อยอดความรูใ้นการพัฒนาพืน้ท่ีรมิคลอง  
และแก้ปัญหาสภาพแวดล้อมในชุมชนเมือง เพื่อให้คนกรุงเทพฯ มีคุณภาพชีวิตที่ดี แวดล้อมไปด้วย
สิ่งแวดล้อมที่ดี

โรงควบคมุคณุภาพน�า้ในปัจจบัุนของกรงุเทพมหานคร
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 กองจัดรูปท่ีดินและปรับปรุงฟื้นฟูเมืองได้จัดท�าแผนงานการสัมมนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การพฒันาพืน้ท่ีโดยรอบสถานรีถไฟฟ้าด้วยวธิกีารจดัรปูท่ีดนิ ภายใต้โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดรปูท่ีดิน
เพือ่การพฒันาพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร ผู้เข้าร่วมการสัมมนาประกอบดว้ย ข้าราชการกรุงเทพมหานคร 

ข้าราชการส�านักงานเขต ข้าราชการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จ�านวน 
170 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ด้านการจัดรูปท่ีดิน ข้ันตอนการ
ด�าเนินโครงการ และประโยชน์การจัดรูปท่ีดิน เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ และความคิดเห็น  
ในการด�าเนินการจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพื้นท่ีโดยรอบสถานีรถไฟฟ้า และสนับสนุนให้เกิดการพัฒนา
พื้นท่ีโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าด้วยวิธีการจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพื้นท่ี ซ่ึงในการสัมมนามีการให้ความรู้
เกี่ยวกับแนวคิด TOD และการจัดรูปที่ดิน กล่าวคือ 

 TOD เป็นแนวคิดการพัฒนาพื้นท่ีรอบสถานีรถไฟฟ้าหรือระบบขนส่งมวลชน เพื่อให้มี 
การใช้ประโยชน์ท่ีดนิแบบผสมผสาน มคีวามหนาแน่นสงู เพือ่ให้เกดิการพฒันาท่ีท่ัวถงึ คุม้ค่าแก่การลงทุน  
เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นการสนับสนุนการใช้ระบบขนส่งมวลชน ลดการพึ่งพาการใช้รถยนต์ มุ่งสร้าง 
แหล่งกิจกรรมใกล้สถานีขนส่งมวลชนอย่างเพียงพอให้คนสามารถเดินเท้าจากท่ีอยู่อาศัยไปยัง 

ระบบขนส่งมวลชน แหล่งงาน แหล่งจับจ่ายสินค้า และแหล่งกิจกรรมอื่นๆ ที่จ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิต
ได้โดยไม่ต้องใช้รถยนต์ โดยมีหลักคิดส�าคัญ 4 ประการ ได้แก่ 
 1.		 ใช้ประโยชน์แบบผสมผสำน (Mixed-use Development) โดยมีการพัฒนาท่ีหลากหลาย 
  ในพื้นที่ ทั้งที่อยู่อาศัย แหล่งพาณิชยกรรม และพื้นที่นันทนาการหลากหลายรูปแบบ 
	 2.		พัฒนำอย่ำงกระชับ (Compact Development) ทุกตารางเมตรได้รับการพัฒนา 
  อย่างคุ้มค่าและมีประโยชน์สูงสุด
	 3.		 เดนิสญัจรได้อย่ำงสะดวก สามารถเข้าถงึพืน้ท่ีได้ด้วยการเดนิเท้า และมบีรรยากาศท่ีเหมาะสม 
  กับการเดิน 
	 4.		 มีทำงเลือกในกำรเดินทำงที่หลำกหลำย สามารถเดินทางได้ท้ังระบบขนส่งมวลชน เช่น  
  รถไฟฟ้า รถประจ�าทาง และอื่นๆ เช่น จักรยาน การเดินเท้า

การสัมมนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนา

    พื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟฟ้า (TOD)
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 อย่างไรกต็าม TOD จะประสบความส�าเร็จได้ ต้องอาศยัตลาดอสงัหารมิทรพัย์ท่ีเข้มแข็ง พืน้ท่ีสถานี 
ท่ีมีศักยภาพสามารถแข่งขันกับพ้ืนท่ีใกล้เคียงอ่ืนๆ ได้ มีพื้นท่ีว่างหรือพ้ืนท่ีสามารถพัฒนาได้ เช่น 
แปลงท่ีดินท่ีมีขนาดใหญ่ หรือแปลงท่ีดินขนาดเล็กท่ีสามารถรวมแปลงได้โดยง่าย และมีนโยบาย
สาธารณะท่ีสนับสนุนหรือสร้างแรงจูงใจในการพัฒนา TOD รวมถึงการท่ีผู้บริหารท้องถิ่นท่ีทุ่มเท 
ให้กับนโยบาย โดยวิธีในการพัฒนาพื้นท่ีท่ีอาศัยความร่วมมือกันของเจ้าของท่ีดิน ซ่ึงวิธีการท่ีใช้กัน

แพร่หลายและประสบความส�าเร็จในต่างประเทศ คือ การจัดรูปที่ดิน 

 การจดัรปูท่ีดนิจะสามารถด�าเนินการได้ก็ด้วยความร่วมมอืของเจ้าของท่ีดนิ  
โดยทางรัฐจะเป็นผู้ให้การสนับสนุน ซ่ึงเป็นการประสานการพัฒนาชุมชน  
โดยภาครฐัและเอกชน ซ่ึงการพฒันาพืน้ท่ีด้วยการจดัรปูท่ีดนิให้ประโยชน์ดงันี้

 • ก่อให้เกดิความเป็นธรรม คนท่ีได้ประโยชน์เป็นคนจ่ายค่าสาธารณปูโภค/ 
  สาธารณูปการ 
 • เพิ่มพื้นท่ีรองรับการขยายตัวของเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพตามท่ี 
  ผังเมืองก�าหนด
 • มีสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ดี

 • รูปร่างแปลงที่ดินเหมาะสมกับการพัฒนา
 • เข้าถึงได้สะดวกและที่ดินมีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างทั่วถึง 
 • ใช้งบประมาณน้อยกว่าการเวนคืน
 • ด�าเนินการได้เร็วกว่าการรองบประมาณสนับสนุนจากรัฐ 
 ในการสมัมนาฯ ครัง้นี ้มกีารแลกเปลีย่นข้อคดิเห็นอย่างหลากหลาย ซ่ึงทาง 
ส�านกัผงัเมืองได้รวบรวมข้อคดิเห็นดงักล่าวไปคดิวเิคราะห์ร่วมกบัหลกัวชิาการ
ทางผังเมือง เพื่อวางผังพัฒนาพื้นท่ีและมาตรการผังเมืองท่ีมีประสิทธิภาพ 
ต่อไป 

การสัมมนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนา

    พื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟฟ้า (TOD)

 การจัดรูปที่ดิน คือ การน�าแปลงที่ดิน
หลายๆ แปลงมารวมกันจัดรูปแปลงท่ีดิน
ใหม่ พร้อมท้ังจัดให้มีระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณปูการ และบรกิารสาธารณะต่างๆ ท่ี
ได้รับมาตรฐานอย่างครบถ้วนและเพียงพอ 
เมื่อจัดเสร็จแล้วจะท�าให้ท่ีดินแปลงเดิมมี 
รปูแปลงใหม่ท่ีสวยงาม มีถนนเข้าออกสะดวก 

ทุกแปลง และมูลค่าที่ดินเพิ่มขึ้น
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 กองส�ารวจและแผนที่ โดยฝ่ายแผนท่ี ได้มีการน�าเทคโนโลยีสมัยใหม่ทางด้านภาพถ่าย
ดาวเทียมรายละเอียดสูง มาใช้ในการพัฒนา ปรับปรุงข้อมูลแผนท่ีฐานเชิงเลข (Digital Map) 
กรุงเทพมหานคร มาตราส่วน 1:4,000 โดยได้รับการสนับสนุนจากส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ. ซึ่งได้ท�าการปรับแก้ไขความคลาดเคลื่อนข้อมูล 
เชิงต�าแหน่งและความสูงให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน โดยได้ด�าเนินการมาตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน  
ซ่ึงผลท่ีได้นอกจากจะได้ข้อมูลแผนท่ีท่ีใกล้เคยีงปัจจบัุนแล้ว ข้อมูลดงักล่าวยังสามารถน�าไปใช้ประโยชน์
ในการศึกษา ตรวจสอบสภาพการเปลี่ยนแปลงของเมือง เป็นข้อมูลพื้นฐานทีส่�าคัญในการวางผังเมือง 
ตลอดท้ังน�าไปสนบัสนนุการบรหิารพฒันาหน่วยงานในระดบัเขตท้ัง 50 เขตของกรงุเทพมหานคร ท�าให้
สามารถวิเคราะห์ข้อมูลด้านการผังเมือง และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างแม่นย�า
 การศกึษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลด้านการผังเมืองท้ังหมดน้ี จะมีบทบาทส�าคัญในการต่อยอดความ

รู ้ความคดิ และการพฒันา เพื่อให้กรงุเทพฯ เป็นเมืองท่ีน่าอยู่ น่าเยือน และมีความสง่างามสมกับเป็นเมืองหลวง

ของประเทศไทย

ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม
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ตัวอย่างข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูง ที่น�ามาใช้ในการพัฒนา ปรับปรุงแผนที่

ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม
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3บทที่

	 พื้นที่กรุงเทพฯ	 โดยเฉพาะบรเิวณเกาะรัตนโกสินทร์เป็นพื้นท่ี 
ท่ีมีประวัติศาสตร์มาเป็นเวลาช้านาน	 โดยเฉพาะในช่วงที่สถาปนา
กรุงเทพมหานครเป็นราชธานี	
	 ในช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้นได้มีการสร้างป้อมปราการและขุดคลอง
โดยรอบพระนคร	 เพื่อป้องกันพื้นท่ีจากการรุกรานของข้าศึกศัตร ู
เม่ือเวลาผ่านพ้นไป	 การศึกสงครามบรรเทาเบาบาง	 เหลือแต่เพียง 
การติดต่อด้านการค้า	ป้อมปราการถูกทิ้งร้างไม่ได้ใช้งาน	จนถูกรื้อถอน
ไปจ�านวนมาก	 ปัจจุบันเหลือเพียง	 2	 ป้อม	 คือ	 ป้อมพระสุเมรุและ 
ป้อมมหากาฬ	ส่วนชุมชนริมคลองท่ีต้ังรกรากมาต้ังแต่ครั้งสร้างกรุง	 
ยังคงอยู่ตราบทุกวันนี	้หากแต่มีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลา
	 ส�านักผังเมือง	กรงุเทพมหานคร	จึงมแีนวคดิในการอนุรกัษ์และพฒันา
เมืองในเขตเมืองเก่าท่ีทรงคณุค่าทางประวติัศาสตร์	ด้วยการร่วมแรงร่วมใจ 
กับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่โดยรอบ	เพื่อให้ประชาชนรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของ
การพัฒนาพื้นท่ี	 เป็นเจ้าเข้าเจ้าของพื้นท่ี	 และรู้สึกเหมือนพื้นที่ดังกล่าว
เป็นบ้านของเราทุกคน

ร่วมคิด ร่วมแรง ร่วมใจ
พัฒนาเมือง



	 ส�ำนักผังเมืองได้รับมอบภำรกิจจำกกรมศิลปำกรให้เป็นผู้ดูแลรักษำโบรำณสถำนทั้ง	39	 แห่ง	 
และเนื่องจำกในห้วงพระรำชพิธีถวำยพระเพลิงพระบรมศพพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพล
อดุลยเดช	บรมนำถบพิตร	ระหว่ำงวันที่	25-29	ตุลำคม	2560	ได้ก�ำหนดเส้นทำงขบวนพระรำชพิธี
ผำ่นบริเวณป้อมพระสเุมรแุละป้อมมหำกำฬ	จงึต้องมีกำรปรับปรงุป้อมท้ังสองแห่ง	ให้มคีวำมสวยงำม	และ
สมพระเกยีรต	ิ
	 พล.ต.อ.	อัศวิน	ขวัญเมือง	ผู้วำ่รำชกำรกรุงเทพมหำนคร	พร้อมด้วยนำยภัทรุตม์	ทรรทรำนนท์	 
ปลัดกรุงเทพมหำนคร	 น�ำคณะผู้บริหำร	 ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำง	 ส�ำนักผังเมือง	 ส�ำนักกำรโยธำ	 
ส�ำนักสิ่งแวดล้อม	 ส�ำนักงำนเขตพระนคร	 ส�ำนักงำนเขตป้อมปรำบศัตรูพ่ำย	 พร้อมด้วยนำยทหำร	
และผู้แทนกรมศิลปำกร	 เริ่มกิจกรรมพัฒนำป้อมพระสุเมรุและป้อมมหำกำฬพร้อมปรำกำร	 ในวันท่ี	 
23	สิงหำคม	2560	เวลำ	09.00	น.	ณ	บริเวณลำนภำยในป้อมมหำกำฬ	โดยด�ำเนินกำรท�ำควำมสะอำด	 
ขัดล้ำงตะไคร	่ตัดกิ่งวัชพืช	ป้อมพระสุเมรุและป้อมมหำกำฬ	และทำสีป้อมมหำกำฬเป็นกำรชั่วครำว	 
โดยใช้วัสดุอุปกรณ์และวิธีกำรตำมค�ำแนะน�ำของกรมศิลปำกร	 ซึ่งได้ด�ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง 
จนแล้วเสร็จในวันที่	11	ตุลำคม	2560	ซึ่งในวันดังกลำ่ว	นำยทวีศักดิ์	 เลิศประพันธ์	รองผู้ว่ำรำชกำร

กรุงเทพมหำนคร	เป็นประธำนในกำรด�ำเนินกิจกรรม

การบ�ารุงรักษาป้อมพระสุเมรแุละ
    ป้อมมหากาฬพร้อมปราการ

รายงานประจ�าปีส�านักผังเมือง	ปี	256086



พล.ต.อ.	อัศวนิ	ขวญัเมอืง	ผูว่้ำรำชกำร 

กรุงเทพมหำนคร	 เป ็นประธำน 

กำรด�ำเนนิกำรท�ำควำมสะอำด	ขดัล้ำง 

ตะไคร่	ตดักิง่วัชพืช	ป้อมพระสเุมรแุละ

ป้อมมหำกำฬ	และทำสป้ีอมมหำกำฬ 

เป็นกำรชั่วครำว

นำยทวศัีกดิ	์เลศิประพนัธ์	รองผูว่้ำรำชกำร 

กรงุเทพมหำนคร	เป็นประธำนด�ำเนนิกำร

ท�ำควำมสะอำด	 ขัดล้ำงตะไคร่	 ตัดกิ่ง 

วัชพืช	ป้อมพระสุเมรุ	วันที่	11	ตุลำคม	

2560

ป้อมมหำกำฬก่อนกำรด�ำเนินกำร ป้อมมหำกำฬหลังกำรด�ำเนินกำร

87



	 ส�ำนักผังเมือง	 กรุงเทพมหำนคร	 ได้ด�ำเนินกำรโครงกำรปรับปรุงฟื้นฟูเมืองโดยกระบวนกำร 
มีส่วนร่วมของประชำชนในเขตกรุงเทพมหำนคร	 โดยมีพื้นท่ีบริเวณชุมชนริมคลองรอบกรุงและพื้นท่ี 
ต่อเนื่องเป็นพื้นท่ีศึกษำ	 เพื่อระดมควำมคิดเห็นในกำรก�ำหนดวิสัยทัศน์กำรพัฒนำย่ำน	 กำรจัดท�ำผัง 
แนวควำมคิด	กำรจัดท�ำผังแม่บท	กำรจัดท�ำผังรำยละเอียดพื้นที่น�ำร่อง	ตำมยุทธศำสตร์ของผังแม่บท 
กำรฟ้ืนฟยู่ำนเมืองเก่ำ	พ.ศ.	2575	และสอดคล้องกับทศิทำงกำรพฒันำเมืองกบัสภำพกำยภำพ	เศรษฐกจิ
และสังคม	 โดยอำศัยกระบวนกำรมีส่วนร่วมของประชำชนและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทุกภำคส่วน	 
ในงบประมาณปี 2560 ส�านักผังเมืองได้ด�าเนินโครงการปรบัปรงุฟ้ืนฟูชมุชนริมคลองรอบกรงุและพื้นท่ีต่อเน่ือง

 ขอบเขตพ้ืนท่ีศึกษาชุมชนริมคลองรอบกรุงและพื้นท่ีต่อเน่ือง	 ประกอบด้วย	 แขวงมหำนำค	 
แขวงบ้ำนบำตร	 เขตป้อมปรำบศัตรูพ่ำย	 แขวงวังบูรพำ	 แขวงส�ำรำญรำษฎร์	 แขวงวัดสำมพระยำ	
แขวงพำนถม	 แขวงวัดบวรนิเวศ	 แขวงชนะสงครำม	 แขวงตลำดสำมยอด	 เขตพระนคร	 และแขวง
จักรวรรดิ	เขตสัมพันธวงศ์

รายงานประจ�าปีส�านักผังเมือง	ปี	256088



กระบวนการและขั้นตอนการท�างาน

ต.ค.-ธ.ค. 59

ม.ค.-ก.พ. 60

เม.ย.-พ.ค. 60

มิ.ย. 60

ก.ค. 60

มี.ค. 60

89



มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องได้
โบราณสถานที่ขึ้นทะเบียน =18 แห่ง
อาคารที่มีคุณค่า >3,000 หน่วย

มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ ได้
• คุณค่าด้านประเพณีและงานเทศกาล • คุณค่าด้านสังคม
• คุณค่าด้านภูมิปัญญา • คุณค่าด้านประวัติศาสตร์

สภาพทั่วไปของพื้นที่ศึกษาในปัจจุบัน

แหล่งมรดกวัฒนธรรมที่ส�าคัญ

รายงานประจ�าปีส�านักผังเมือง	ปี	256090



ทางเดินริมคลอง

พื้นที่ริมคลองทั้งสองฝั่ง
มีระยะทาง 7 กิโลเมตร 
มีเพียงร้อยละ 42.8 ที่สามารถเดินได้
เป็นพื้นที่สีเขียวร้อยละ 9.2

สภาพทั่วไปของพื้นที่ศึกษาในปัจจุบัน
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กระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน
	 กำรจดักระบวนกำรมีส่วนร่วมของประชำชนและหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้องเพือ่กำรปรบัปรงุฟ้ืนฟูชุมชน
ริมคลองและพื้นที่ต่อเนื่อง	โดยผำ่นกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรและสัมมนำรวม	4	ครั้ง	ได้แก่	
 1.	การประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นเพื่อการก�าหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาย่านและ 
แนวความคิดการปรับปรุงฟื้นฟูย่าน	 เพื่อระดมควำมคิดเห็นด้ำนศักยภำพ	 ปัญหำ	 และโครงกำร 
ในอนำคตท่ีจะเกิดข้ึนในพื้นท่ี	 ตลอดจนร่วมเสนอแนะแนวทำงกำรพัฒนำพื้นท่ี	 เมื่อวันศุกร์ท่ี	27	 
มกรำคม	2560	เวลำ	08.30-16.30	น.	ณ	โรงแรมเอเชีย
 2.	การประชุมเชงิปฏบัิตกิารระดมความคดิเห็นเพือ่จดัท�าผงัแม่บท	พืน้ท่ีชมุชนรมิคลองรอบกรงุ
และพืน้ท่ีต่อเนือ่ง	เพือ่ตรวจสอบผงัแนวควำมคดิในกำรปรบัปรุงฟ้ืนฟพูืน้ท่ีชุมชนริมคลองรอบกรงุและ
พื้นท่ีต่อเนื่อง	 และกำรคัดเลือกพื้นท่ีท่ีมีศักยภำพในกำรปรับปรุงฟื้นฟูน�ำร่อง	 ตลอดจนกำรน�ำเสนอ
กลไกและเครื่องมือในกำรพัฒนำพื้นที่	 เมื่อวันอังคำรที่	28	กุมภำพันธ์	2560	เวลำ	08.30-15.00	น.	
ณ	โรงเรียนวัดมหรรณพำรำม
 3.	การประชมุเชงิปฏิบตัิการระดมความคดิเหน็เพื่อออกแบบรายละเอยีดพืน้ที่โครงการน�าร่อง	:	 
พื้นท่ีชุมชนริมคลองรอบกรุงและพื้นท่ีต่อเน่ือง	 เพื่อให้ประชำชนและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องน�ำเสนอ
แนวทำงกำรออกแบบรำยละเอยีดพืน้ท่ีโครงกำรน�ำร่อง	เมือ่วนัอังคำรที	่25	มนีำคม	2560	เวลำ	08.30-
15.00	น.	ณ	ศำลำว่ำกำรกรุงเทพมหำนคร
 4.	การสมัมนาน�าเสนอมาตรการและแนวทางการปรบัปรงุฟ้ืนฟูย่าน	:	พืน้ท่ีชมุชนรมิคลองรอบกรงุ 
และพ้ืนท่ีต่อเนื่อง	 เพื่อน�ำเสนอมำตรกำรและแนวทำงกำรปรับปรุงฟื้นฟูชุมชนริมคลองรอบกรุง	 
เมื่อวันศุกร์ที่	14	กรกฎำคม	2560	เวลำ	08.30-16.00	น.	ณ	โรงแรมเอเชีย

รายงานประจ�าปีส�านักผังเมือง	ปี	256092



	 ผลกำรด�ำเนินกำรวำงแผนเพื่อกำรปรับปรุงฟื้นฟูชุมชนริมคลองรอบกรุงและพื้นท่ีต่อเนื่อง	 
โดยกำรวิเครำะห์ด้ำนกำยภำพ	 เศรษฐกิจ	 สังคมและวัฒนธรรม	 น�ำมำสู่กำรวำงวิสัยทัศน์และจัดท�ำ 
ผังแม่บทเพ่ือกำรปรับปรุงฟื้นฟูพื้นท่ีชุมชนริมคลองรอบกรุงและพื้นท่ีต่อเนื่อง	 พ.ศ.	2575	 ผ่ำน
กระบวนกำรมีส่วนร่วมของประชำชนและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง	ได้ก�ำหนดวิสัยทัศน์กำรปรับปรุงฟื้นฟู
ชุมชนริมคลองรอบกรุงและพื้นที่ต่อเนื่อง	พ.ศ.	2575	ได้ดังนี้
 “คเูมืองพระนคร ร่วมระดมความคดิจากฐานราก สูย่่านมรดกวฒันธรรมด้ังเดิมและร่วมสมัย ผสมผสาน

ที่อยู่อาศัยย่านประวัติศาสตร์ เชื่อมโยงโครงข่ายพื้นที่สีเขียว ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชน พัฒนากลไกการ

อนุรักษ์อย่างยั่งยืนให้เป็นเมืองน่าอยู่สืบสานคนรุ่นหลัง”

	 โดยเป้ำหมำยหลกัของกำรปรบัปรงุฟ้ืนฟชูมุชนรมิคลองรอบกรงุและพืน้ท่ีต่อเนือ่งมี	4	ด้ำน	ดงัน้ี
	 1)	การบูรณาการแผนการอนุรักษ์เข้าไว้ในแผนการพัฒนาเมือง	 ผนวกแผนกำรปกป้อง	 รักษำ	
และส่งเสริมคุณค่ำมรดกวัฒนธรรมในพื้นที่ให้เป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนำเมือง	
	 2)	การจัดการความเปลี่ยนแปลง	โดยรักษำควำมต่อเนื่องในกำรด�ำรงอยู่ของควำมเป็นย่ำนและ
ชุมชน	รวมทั้งอนุรักษ์สถำปัตยกรรมและโครงสรำ้งของพื้นที่	

	 3)	การบริหารจัดการ	 โดยวำงแผนร่วมกับผู้อยู่อำศัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นท่ี	 และ 
กำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง	 บริหำรจัดกำรกำรบริกำรสำธำรณะที่ช่วยส่งเสริมคุณภำพ
ของพื้นท่ี	 และออกข้อบังคับและกำรก�ำหนดมำตรฐำนในกำรปฏิบัติ	 ควบคุม	 และสนับสนุนให้ 
กำรบริหำรจัดกำรเป็นไปตำมแผนกำรอนุรักษ์และพัฒนำพื้นที่
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ผังแม่บทการปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่ชุมชนริมคลองรอบกรุงและพื้นที่ต่อเนื่อง

	 เป็นผังท่ีบูรณำกำรผังรำยละเอียดกำรปรับปรุงฟื้นฟูชุมชน 
ในมิติต่ำงๆ	 ประกอบด้วย	 โครงข่ำยกำรสัญจร	 พื้นท่ีสำธำรณะและ
พืน้ท่ีสเีขียว	กำรอนรุกัษ์มรดกวฒันธรรม	เศรษฐกจิและกำรท่องเทีย่ว	
ซึ่งมีรำยละเอียดในเรื่องดังต่อไปนี้
 • กำรเช่ือมต่อพืน้ท่ีรมิคลองรอบกรุงและพืน้ท่ีโดยรอบ	(รถ	รำง	เรอื)
	 •	 กำรพัฒนำพื้นที่สำธำรณะและพื้นที่วำ่ง
	 •	 กำรส่งเสริมกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ	 ทั้งธุรกิจเพื่อรองรับ 
	 	 กำรท่องเที่ยวท้องถิ่น	และกิจกรรมกำรค้ำที่เป็นเอกลักษณ์
	 •	 กำรอนุรักษ์อำคำรที่มีคุณคำ่
	 •	 กำรส่งเสริมพิพิธภัณฑ์ชุมชนและแหล่งรวมประวัติศำสตร์ 
	 	 ชุมชน

	 •	 ผังแนวควำมคิดกำรปรับปรุงฟื้นฟูชุมชนริมคลองและพื้นท่ี 
	 	 ต่อเนื่อง

	 โครงการปรับปรุงฟื้นฟู

	 •	 กำรพัฒนำพื้นที่สำธำรณะริมคลองรอบกรุง
	 •	 กำรปรับปรุงเส้นทำงท่องเที่ยวชุมชน
	 •	 วิถีตรอกเชื่อมวิถีคลอง
	 •	 กำรพฒันำจดุเปลีย่นถ่ำยกำรสญัจร	บรเิวณแยกผ่ำนฟ้ำลลีำศ
	 •	 กำรปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณป้อมมหำกำฬ
	 •	 กำรพัฒนำจุดเปลี่ยนถ่ำยกำรสัญจรบริเวณแยกสำมยอด
	 •	 กำรปรับปรุงพื้นท่ีศำสนสถำนให้เป็นพื้นท่ีสีเขียวสำธำรณะ 
	 	 ส�ำหรับชุมชน

	 •	 กำรปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสำธำรณะใต้สะพำนพระปกเกล้ำ- 
	 	 ไปรสนียำคำร
	 •	 กำรปรับปรุงภูมิทัศน์ลำนปฐมบรมรำชำนุสรณ์

รายงานประจ�าปีส�านักผังเมือง	ปี	256094



ผังก�าหนดแนวทางการออกแบบ
	 เป็นผังใช้ก�ำหนดแนวทำงกำรออกแบบเพื่อกำรปรับปรุงฟื้นฟู
ชุมชนรมิคลองรอบกรงุและพืน้ท่ีต่อเนือ่ง	เพือ่รองรบักำรเปลีย่นแปลง
ส�ำคัญในพื้นที่		

ผังรายละเอียดด้านโครงข่ายการสัญจร 
	 •	 เชื่อมโยงจุดเปลี่ยนถ่ำยกำรสัญจรพื้นท่ีกิจกรรมและจุดเข้ำออก 
	 	 พื้นที่คลองรอบกรุง

	 •	พัฒนำระบบขนส่งมวลชนสำธำรณะท่ีมีประสิทธิภำพและ 
	 	 หลำกหลำย
	 •	ปรับปรุงกำรเข้ำถึงพื้นท่ีริมคลองรอบกรุง	 และตรอกซอย 
	 	 ภำยในชุมชน
	 •	ส่งเสรมิกำรสัญจรตำมแนวคลองรอบกรงุด้วยกำรเดนิเท้ำและ 
	 	 จักรยำน

ผังรายละเอียดด้านพื้นที่สาธารณะและพื้นที่สีเขียว 
	 •	 ปรบัปรงุพืน้ท่ีสำธำรณะรมิคลองรอบกรงุเป็นพืน้ท่ีสเีขียว 
	 	 เชื่อมต่อชุมชน

	 •	 ปรับปรุงภูมิทัศน์ศำสนสถำนให้เป็นพื้นท่ีกิจกรรมและ 
	 	 พื้นที่สีเขียวชุมชน

	 •	 พัฒนำโครงข่ำยพ้ืนท่ีสำธำรณะ	 พ้ืนท่ีสีเขียว	 และพื้นท่ี 
	 	 ท่องเที่ยวส�ำคัญภำยในย่ำน
 •	 ส่งเสรมิควำมหลำกหลำยและกำรใช้พ้ืนท่ีรมิคลองรอบกรงุ 
  ในช่วงเวลำต่ำงๆ	และกิจกรรมในหลำยระดับ
	 •	 ส่งเสรมิพืน้ท่ีสำธำรณะระดบัชุมชน	ย่ำน	และเมอืงให้เกดิ 
	 	 กำรใช้งำนในหลำกหลำยกลุ่มวัฒนธรรม
	 •	 ส่งเสรมิควำมหลำกหลำยและกำรใช้พ้ืนท่ีรมิคลองรอบกรงุ 

  ในช่วงเวลำต่ำงๆ	และกิจกรรมในหลำยระดับ
	 •	 ส่งเสรมิพืน้ท่ีสำธำรณะระดบัชุมชน	ย่ำน	และเมอืงให้เกดิ 
	 	 กำรใช้งำนในหลำกหลำยกลุ่มวัฒนธรรม

ขอบเขตพื้นที่โครงการ

โครงข่ายถนน

แม่น�า้และคลอง

ท่าเรือด่วน		 							ท่าเรือท่องเที่ยว

ท่าเรือข้ามฟาก			 						ท่าเรือคลองมหานาค

จุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจร

พื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟฟ้า	500	ม.

สถานีรถไฟฟ้า	

จุดจอดและบริการรถจักรยาน

พื้นที่บริการจอดรถ

เส้นทางสัญจรบนโครงข่ายถนนสายหลัก

เส้นทางสัญจรบนโครงข่ายถนนสายรอง

เส้นทางสัญจรภายในชุมชน

เส้นทางบริการรถท่องเที่ยวมรดกวัฒนธรรม

สะพานข้ามแม่น�า้เจ้าพระยา

เส้นทางส่งเสริมการเดินและจักรยาน
ตามแนวคลองรอบกรุง
ส่งเสริมให้เปิดพื้นที่สาธารณะริมคลอง
เพื่อทางเชื่อมโยงการสัญจร

ขอบเขตพื้นที่โครงการ

โครงข่ายถนน

แม่น�า้และคลอง

พื้นที่สาธารณะและที่โล่งว่างเดิม

ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่สวนสาธารณะเดิม

ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลอง

ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมถนน

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศาสนสถาน
และสถานที่ราชการ
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ผังรายละเอียดด้านการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรม 
	 •	 ส่งเสริมควำมเชื่อมโยงภูมิทัศน์ทำงวัฒนธรรมของเมือง 
	 	 ขับเน้นอัตลักษณ์แต่ละพื้นที่ให้เด่นชัด

	 •	 ส่งเสริมคุณคำ่มรดกวัฒนธรรมของยำ่น	(วัด-คลอง-ชุมชน)
	 •	 อนุรักษ์สถำปัตยกรรมและโครงสร้ำงของพื้นท่ีโดยใช้วิธีกำร 
	 	 อนุรักษ์ในระดับต่ำงๆ	 ร่วมกับกำรใช้มำตรกำรทำงด้ำน 
	 	 ผังเมืองที่เหมำะสม
	 •	 ส่งเสรมิกำรอยูร่่วมกนัของแหล่งมรดกวฒันธรรมและชุมชน

ผังรายละเอียดด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
	 •	 ส่งเสริมกำรพัฒนำธุรกิจจำกกำรสร้ำงสรรค์เก่ียวกับมรดก 
	 	 วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน

	 •	 เชื่อมโยงโครงขำ่ยกำรท่องเที่ยวมรดกวัฒนธรรม	วิถีชุมชน	 
	 	 โดยใช้คลองรอบกรุงเป็นแกนกลำงในกำรเชื่อมต่อด้วย 
	 	 กำรเดินเท้ำ	จักรยำน	และเรือ
	 •	 พฒันำและปรับปรงุสิง่อ�ำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรท่องเท่ียว
	 •	 อนุรักษ	์ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวส�ำคัญในพื้นที่

ขอบเขตพื้นที่โครงการ

โครงข่ายถนน

แม่น�้าและคลอง

โบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนโดยกรมศิลปากร

โบราณสถานที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน

อาคารที่มีคุณค่า

มุมมองกว้าง	(Panorama view)

ทัศนียภาพส�าคัญของย่าน

ขอบเขตพื้นที่โครงการ

โครงข่ายถนน

แม่น�้าและคลอง

พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้

แหล่งท่องเที่ยว

ท่าเรือด่วน

ท่าเรือข้ามฟาก

ท่าเรือท่องเที่ยว

ท่าเรือคลองมหานาค

การควบคุมภูมิทัศน์โดยรอบโบราณสถานที่ขึ้นทะเบียน

การควบคุมภูมิทัศน์ริมถนน
(การก�าหนดระยะสร้างชิดและรูปแบบอาคาร)	

การควบคุมภูมิทัศน์ริมคลอง
(การก�าหนดระยะสร้างชิดและรูปแบบอาคาร)

การอนุรักษ์และเสริมสร้างภูมิทัศน์กลุ่มอาคารที่มีคุณค่า

การส่งเสริมภูมิทัศน์มรดกวัฒนธรรมของย่าน

โครงข่ายการสัญจร

เส้นทางส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยทางเดินเท้าและจักรยาน

ย่านเศรษฐกิจดั้งเดิมอันเป็นเอกลักษณ์ของย่าน

ย่านเศรษฐกิจการค้าชุมชน

ย่านเศรษฐกิจหมุนเวียน

ย่านเศรษฐกิจส่งเสริมการท่องเที่ยว

รายงานประจ�าปีส�านักผังเมือง	ปี	256096



	 1)	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะใต้สะพานพระปกเกล้า-ไปรสนียาคาร	
  •	 ปรับเปลี่ยนกำรใช้สอยภำยในอำคำรเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีควำมหลำกหลำยของกิจกรรมและ 
	 	 	 ผู ้ใช้งำนเพื่อให้เกิดกำรประสำนประโยชน์สูงสุด	 ผสมผสำนพื้นท่ีกิจกรรมกับพื้นท่ี 
	 	 	 สำธำรณะสีเขียว
	 	 •	 ส่งเสริมให้เป็นศูนย์รวมกิจกรรมกำรท่องเที่ยวและกำรนันทนำกำรระดับเมืองริมแม่น�้ำ 
	 	 	 เจ้ำพระยำแห่งใหม่	รองรับกิจกรรมดำ้นศิลปวัฒนธรรมและกำรเรียนรู้ประวัติศำสตร์
	 	 •		 ออกแบบสวนสำธำรณะที่ประกอบด้วย	 พื้นท่ีนันทนำกำรแบบกระฉับกระเฉง	 (Active	 
	 	 	 Recreation)	และแบบผ่อนคลำย	(Passive	Recreation)	
	 	 •		 รูปแบบกำรพัฒนำแบบพหุภำคีระหว่ำงภำครัฐ	เอกชน	และชุมชน

ทัศนียภำพหลังกำรปรับปรุงฟื้นฟู	มุมมองจำกแม่น�้ำเจ้ำพระยำ

โครงการน�าร่องที่มีศักยภาพสูงสุด 

สภำพปัจจุบันของพืน้ท่ีโครงกำร	มมุมองจำกแม่น�ำ้เจ้ำพระยำ
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 2)		โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเดินริมคลองย่านสะพานเหล็ก 
	 	 •	 ปรับปรุงทำงเดินริมคลองและเชื่อมต่อพื้นท่ีริมคลองด้วยสะพำน 
	 	 	 คนเดินขำ้ม
	 	 •	 ออกแบบพื้นที่ค้ำขำยริมคลองที่ส่งเสริมเอกลักษณ์ของยำ่นกำรค้ำ
	 	 •	 ส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์อำคำรริมคลองเชิงพำณิชยกรรม
	 	 •	 พัฒนำจุดเปลี่ยนถำ่ยกำรสัญจรเชื่อมต่อสถำนีรถไฟฟำ้สำมยอด
	 	 •	 ปรับปรุงโครงข่ำยพื้นที่สำธำรณะริมคลอง

 3)		โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเดินริมคลองย่านวรจักร 
	 	 •	 ปรับปรุงพื้นที่ริมคลองให้เป็นพื้นที่สำธำรณะใหม่	
	 	 •	 ปรับปรุงภูมิทัศน์อำคำรริมคลองให้มีควำมสอดคล้องกลมกลืน
	 	 •	 เชื่อมโยงโครงขำ่ยกำรเดินเทำ้จำกถนนสำยหลักสู่พื้นที่ริมคลอง
  •	 ดึงดูดให้เกิดกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ	กำรท่องเที่ยว	และกำรเรียนรู้
	 	 	 ของผู้คนทุกวัย

สภำพปัจจุบันพื้นที่โครงกำร

สภำพปัจจุบันพื้นที่โครงกำร

ทัศนียภำพหลังกำรปรับปรุงฟื้นฟู

ทัศนียภำพหลังกำรปรับปรุงฟื้นฟู

รายงานประจ�าปีส�านักผังเมือง	ปี	256098



ทัศนียภำพหลังกำรปรับปรุงฟื้นฟูสภำพปัจจุบันพื้นที่โครงกำร

 4)		โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเดินริมคลองชุมชนบ้านพานถม
	 	 •	 สร้ำงบรรยำกำศควำมเป็นคูคลองประวัติศำสตร์อย่ำงใกล้ชิด	
	 	 •	 ปรับปรุงภูมิทัศน์ทำงเดินริมคลองและอำคำรริมคลอง
  •	 รักษำเอกลักษณ์ของชุมชนบ้ำนพำนถม	
	 	 •	 ส่งเสริมกำรเข้ำถึงและเปิดมุมมอง	 “ทำงเดินริมคลอง”	 และ	 
	 	 	 “ตรอกส�ำคัญ”	ออกสู่คลองรอบกรุง	และภูมิสัญลักษณ์ส�ำคัญของ 
	 	 	 พระนคร	(ภูเขำทอง)
	 	 •	 ส่งเสริมกิจกรรมกำรค้ำชุมชน	และพื้นที่ใช้สอยเพื่อกำรท่องเที่ยว

 5)		โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวมรดกวัฒนธรรมชุมชนบ้านพานถม 
	 	 จดัท�ำแผนท่ีภมิูทัศน์วฒันธรรม	"ตรอกบ้ำนพำน"	เพือ่ส่งเสริมคณุค่ำชมุชนเมอืงเก่ำ 
ของกรุงเทพมหำนคร	ประกอบไปด้วย	สถำปัตยกรรมชุมชนบ้ำนพำนถม	สถำนที่ท่องเที่ยว 
เชิงประวัติศำสตร์ที่ส�ำคัญในยำ่น	จุดถ่ำยภำพ	จุดยืมจักรยำน	รำ้นค้ำและรำ้นอำหำรที่ส�ำคัญ
ในยำ่น
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  ส�ำนักผังเมือง กรุงเทพมหำนคร ไม่เพียงแต่ด�ำเนินงำน
ด้ำนกำรวำงผังเมือง และกำรควบคุมทำงผังเมืองเท่ำนั้น  
หำกแต่ยงัมีภำระหน้ำท่ีรบัผิดชอบเก่ียวกับกำรเผยแพร่ข้อมูล 
โดยเป็น “ศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศทำงผังเมือง”  
เพื่อให้ประชำชนได้รับทรำบข้อมูลเรื่องกำรผังเมืองที่ถูกต้อง
และรวดเร็ว รวมถึงกำรปลูกฝังจิตสำธำรณะ และควำมรู้ 
ควำมเขำ้ใจด้ำนผังเมืองตั้งแต่ในวัยเยำว์ 

สะสมองค์ความรู ้
เผยแพรสู่่มวลชน

4บทที่



โครงการเพียง Click ก็รู้เรื่อง
   ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร

	 ส�ำนกัผงัเมอืงได้จดัท�ำโครงกำรเพยีง	Click กร็ูเ้รือ่งผงัเมืองรวมกรงุเทพมหำนคร	เพือ่เพิม่ช่องทำง 
กำรเผยแพร่ข้อมูลกฎกระทรวงให้ใช้บังคบัผงัเมืองรวมกรงุเทพมหำนคร	พ.ศ.	2556	บนอปุกรณ์มอืถอื	 
(Smart Device)	 ให้ผู้รับบริกำรสำมำรถเขำ้ถึงข้อมูลได้งำ่ย	 สะดวก	 ทุกที่และทุกเวลำ	 เป็นกำรเพิ่ม
ช่องทำงในกำรให้บริกำรเพ่ืออ�ำนวยควำมสะดวกให้ผู้รับบริกำรมำกขึ้น	 ช่วยให้สำมำรถเข้ำถึงระบบ
ตรวจสอบกฎกระทรวงผังเมืองรวมกรุงเทพมหำนครได้ทุกท่ีและทุกเวลำ	 เพื่อกำรปฏิบัติให้เป็นไป
ตำมกฎหมำยและน�ำไปสู่กำรพัฒนำเมืองที่น่ำอยู่อยำ่งยั่งยืน	และกรุงเทพมหำนครมีกำรเพิ่มช่องทำง 
กำรติดต่อสื่อสำรกับประชำชนในกำรรับทรำบข้อกฎหมำยกฎกระทรวงผังเมืองรวมกรุงเทพมหำนคร	
เพื่อส่งเสริมให้เกิดกำรปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำย	 และเพื่อเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำและปรับปรุง
ผังเมืองรวมกรุงเทพมหำนครต่อไป

 แอปพลิเคชัน Bangkok City Plan	ประกอบด้วย	2	ส่วน	คือ	
 Mobile Web Application แผนท่ี	GIS	 กทม.	 ส�ำหรับค้นหำและตรวจสอบที่ต้ังแปลงท่ีดินกับ 
ข้อก�ำหนดกำรใช้ประโยชน์ทีด่นิตำมที่ได้จ�ำแนกประเภทท้ำยกฎกระทรวงผังเมืองรวมกรงุเทพมหำนคร	
พ.ศ.	2556	 เป็นระบบแผนที่แบบออนไลน์ท่ีมีข้อมูลแผนท่ีกรุงเทพมหำนคร	 ประกอบด้วย	 อำคำร	 
บ้ำนเลขท่ี	ถนน	ซอย	แม่น�ำ้	คลอง	โฉนดทีด่นิ	ภำพถ่ำยดำวเทียม	แผนผงัก�ำหนดกำรใช้ประโยชน์ท่ีดนิ 
ตำมท่ีได้จ�ำแนกประเภทท้ำยกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหำนคร	 พ.ศ.	2556	 
สำมำรถใช้ตรวจสอบท่ีตัง้แปลงท่ีดนิกบัข้อก�ำหนดกำรใช้ประโยชน์ท่ีดนิ	ท�ำให้ทรำบว่ำทีด่นินัน้ๆ	อยู่ใน 
กำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทใด	บริเวณใด

 ข้อมูลทางวิชาการผงัเมอืง	มข้ีอมูล	รำยงำนกำรศกึษำ	บทควำมทีน่่ำสนใจให้ติดตำมดำวน์โหลด	
เช่น	ผงัเมืองรวมกรุงเทพมหำนคร	กำรพฒันำเมอืง	มำตรกำรทำงผงัเมือง	กำรอนรุกัษ์เมอืง	กำรฟ้ืนฟูเมอืง	 
และศูนย์ข้อมูลภูมิสำรสนเทศทำงผังเมืองกรุงเทพมหำนคร

รำยงำนประจ�ำปีส�ำนักผังเมือง ปี 2560102



โครงการเพียง Click ก็รู้เรื่อง
   ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
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	 ส�ำนักผังเมือง	 กรุงเทพมหำนคร	 เป็นหน่วยงำนที่รับผิดชอบในกำรวำงและจัดท�ำผังเมืองรวม
กรงุเทพมหำนคร	และตระหนกัดีว่ำ “เยาวชน” เป็นกลุม่ประชำกรท่ีจะเตบิโตเป็นประชำชนท่ีมีคณุภำพ
ต่อไปในอนำคต	 หำกได้รับกำรปลูกฝังควำมรู้	 ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องด้ำนผังเมืองตั้งแต่วัยเยำว์และ
ทัศนคติที่ดีในด้ำนกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำเมืองต่อไป		
	 โครงกำรนักผังเมืองจิ๋วเริ่มด�ำเนินกำรในปีงบประมำณ	 พ.ศ.	2559	 และให้บริกำรต่อเนื่อง 
ในปีงบประมำณ	 พ.ศ.	2560	 โดยกลุ่มเป้ำหมำยคือเยำวชนในระดับช้ันประถมศึกษำของโรงเรียนใน
สังกัดกรุงเทพมหำนคร	จ�ำนวน	16	โรงเรียนจำก	16	เขตกรุงเทพมหำนคร	ซึ่งเยำวชนมีโอกำสได้แสดง 
ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรพัฒนำเมืองท่ีดี	 ผ่ำนกำรจัดท�ำผังแม่บทและผังจ�ำนวน	4	 ผัง	 ได้แก	่ 
ผังกำรใช้ประโยชน์พื้นที่ของโรงเรียน	ผังกำรสัญจร	ผังสำธำรณูปกำร	และผังพื้นที่สีเขียว	ซึ่งโรงเรียน
สำมำรถน�ำแนวควำมคดิจำกผังแม่บทไปใช้เป็นแนวทำงพฒันำสภำพแวดล้อมของโรงเรยีนในโอกำสต่อไป
	 หลักสูตรกำรให้ควำมรู้เบ้ืองต้นด้ำนผังเมืองแก่นักเรียน	 ประกอบด้วยกำรบรรยำย	 กำรสำธิต 
ให้ควำมรู้และกำรฝึกปฏิบัติกำร	รวมจ�ำนวน	4	ครั้ง	ดังนี้
 ครั้งที่ 1	 ควำมรู้และควำมหมำยของเมือง	ลักษณะของเมืองที่ดี	
 ครั้งที่ 2	 ควำมรู้เรื่องแผนที	่สัญลักษณ์	วิธีกำรท�ำแผนที่	และแนวคิดเบื้องต้นของกำรวำงผัง
 ครั้งที่ 3	 กระบวนกำรวิเครำะห์พ้ืนท่ี	 กำรฝึกปฏิบัติท�ำผังกำรใช้ประโยชน์พื้นท่ีของโรงเรียน	 
ผังกำรสัญจร	ผังสำธำรณูปกำรและผังพื้นที่สีเขียว
 ครั้งที่ 4 หลักกำรน�ำเสนอผลงำน	 รูปแบบกำรน�ำเสนอผลงำน	 และกำรท�ำผลงำนเสนอต่อ 
คณะกรรมกำรตัดสิน	เพื่อให้เยำวชนได้น�ำเสนอแนวคิดกำรพัฒนำพื้นที่โรงเรียนและชุมชนของตนเอง
	 ในปีงบประมำณ	พ.ศ.	2560	มีจ�ำนวน	3	กิจกรรมดังนี้
 1. ประชาสัมพันธ์และปฐมนิเทศนักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการฯ	 เพื่อให้ควำมรู้เบื้องต้นและท�ำ 
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับรำยละเอียดโครงกำรระหว่ำงวันที่	23	มกรำคม-7	มีนำคม	2560	และจัดกิจกรรม
กำรเรียนกำรสอนในวันที	่1	มิถุนำยน-3	สิงหำคม	2560

โครงการนักผังเมืองจิ๋ว รุ่นที่ 2
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 2. กิจกรรมปิดโครงการนักผังเมืองจิ๋ว ณ ส�านักผังเมือง	ในวันที	่6	กันยำยน	2560	ประกอบด้วย 
กิจกรรมกำรประกวดผังโรงเรียนดีเด่น	 กำรมอบประกำศนียบัตรให้นักเรียนท่ีเข้ำร่วมกิจกรรม	 และ 
กำรเยี่ยมชมหุ่นจ�ำลองเมืองกรุงเทพมหำนคร	โดยมีนำยวันชัย	ถนอมศักดิ์	รองปลัดกรุงเทพมหำนคร	 
ให้เกยีรตเิป็นประธำนเปิดงำนผูท้รงคณุวฒุแิละผูส้นบัสนนุโครงกำรร่วมมอบรำงวลั	โดยรำงวลัชนะเลศิ 
อันดับ	1	 โรงเรียนสำมแยกคลองหลอแหล	 เขตสะพำนสูง	 รองชนะเลิศอันดับ	1	 โรงเรียนวัดสุทัศน	์ 
เขตพระนคร	รองชนะเลิศอันดับ	2	โรงเรียนบ้ำนบำงกะปิ	เขตบำงกะปิ	รำงวัลชมเชย	จ�ำนวน	3	รำงวัล	
ได้แก่	โรงเรยีนบ�ำรงุรววิรรณวทิยำ	เขตดอนเมอืง	โรงเรยีนวดัหนองจอก	(ภกัดนีรเศรษฐ)	เขตหนองจอก	
และโรงเรียนคลองทวีวัฒนำ	เขตทวีวัฒนำ
 3. ร่วมจดันทิรรศการแสดงผลงานโครงการให้บริการท่ีดท่ีีสดุของกรุงเทพมหานครท่ีมีความโดดเด่น 
ประจ�าปี 2559	เมื่อวันที่	12-14	กันยำยน	2560	ณ	หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหำนคร	โดยโครงกำร 
นักผังเมืองจิ๋วได้รับโล่รำงวัลโครงกำรให้บริกำรที่ดีท่ีสุดของกรุงเทพมหำนครที่มีควำมโดดเด่น 
ประจ�ำปี	2559	ด้ำนกำรเรียนรู้

โครงการนักผังเมืองจิ๋ว รุ่นที่ 2
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	 ในปีงบประมำณ	พ.ศ.	2560	มปีระชำชน	ผูป้ระกอบกำร	หน่วยงำนต่ำงๆ	มำขอรับบริกำรตรวจสอบ	 
กำรใช้ประโยชน์ท่ีดินตำมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหำนคร	 พ.ศ.	2556	 เพื่อใช้
เป็นเอกสำรประกอบกำรตัดสินใจในกำรซื้อขำยที่ดิน	พัฒนำอสังหำริมทรัพย	์กำรประกอบธุรกิจ	หรือ
ใช้เป็นเอกสำรประกอบกำรย่ืนขออนุญำตจำกหน่วยงำนต่ำงๆ	 เช่น	 กรมธุรกิจพลังงำน	 กรมท่ีดิน	 
กรมโรงงำนอุตสำหกรรม	จ�ำนวนทั้งหมด	624	รำย

ผังเมืองรวมกรุงเทพมหำนคร พ.ศ. 2556

รายงานสถิติการขอรับบริการตรวจสอบ
     การใช้ประโยชน์ที่ดิน

รำยงำนประจ�ำปีส�ำนักผังเมือง ปี 2560106



แผนที่กิจการขอตรวจสอบการใช้ที่ดิน ประจ�าปี 2560

107



	 กิจกำรท่ีขอตรวจสอบมีหลำยประเภทกระจำยไปในพื้นท่ีต่ำงๆ	 ของกรุงเทพมหำนคร	 เช่น	 
กำรจัดสรรที่ดิน	อำคำรชุดพักอำศัย	โรงแรม	สถำนีบริกำรน�้ำมันเชื้อเพลิง	สถำนที่ใช้ก๊ำซ	และโรงงำน	
	 กิจกำรท่ีมีกำรขอตรวจสอบมำกที่สุด	 ได้แก่	 อำคำรอยู่อำศัยรวม	 จ�ำนวน	236	 รำย	 ในพื้นท่ี	 
29	 เขต	 โดย	6	 เขตที่มีกำรขอตรวจสอบมำกที่สุด	 คือ	 เขตจตุจักร	31	 รำย	 เขตวัฒนำ	22	 รำย	 
เขตคลองเตย	19	รำย	เขตพญำไท	10	รำย	เขตดินแดง	10	รำย	และเขตบำงกะปิ	10	รำย	
	 รองลงมำเป็นกำรจัดสรรที่ดิน	172	รำย	ในพื้นที่	28	เขต	โดย	6	เขตที่มีกำรขอตรวจสอบมำก
ที่สุด	คือ	เขตบำงขุนเทียน	21	รำย	เขตประเวศ	16	รำย	เขตลำดกระบัง	14	รำย	เขตสำยไหม	11	รำย	
เขตคลองสำมวำ	10	รำย	และเขตบึงกุ่ม	8	รำย	
	 นอกนั้นเป็นโรงแรม	35	 รำย	 โรงงำน	32	 รำย	 อำคำรแบบผสม	28	 รำย	 สถำนีบริกำรน�้ำมัน 
เช้ือเพลิงและก๊ำซ	25	 รำย	 อำคำรพำณิชย์	24	 รำย	 สถำนท่ีใช้น�้ำมันเชื้อเพลิงและก๊ำซ	13	 รำย 
โรงพยำบำล	3	รำย	โรงเรียน	3	รำย	คลังสินคำ้	1	รำย	
	 กำรขอตรวจสอบกำรใช้ประโยชน์ทีด่นิส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตเมอืงในระยะไม่เกนิจำกถนนวงแหวน
รอบนอก	 แต่จะมีกำรจัดสรรท่ีดินกำรประกอบกิจกำรบำงประเภทอยู่นอกแนวถนนวงแหวนรอบนอก 
ทั้งสองฟำก

รำยงำนประจ�ำปีส�ำนักผังเมือง ปี 2560108
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กรำฟแท่งสรุปกำรตรวจสอบกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน 1 ตุลำคม 2559-30 กันยำยน 2560

กิจกำรที่ขอตรวจสอบกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน

กิจกำรที่มีคนขอตรวจสอบมำกที่สุด 2 อันดับแรก 
ได้แก่ อำคำรอยู่อำศัยรวม และกำรจัดสรรที่ดิน

อำคำรอยู่อำศัยรวม
กำรจัดสรรที่ดิน
โรงแรม
โรงงำน
อำคำรแบบผสม
สถำนีบริกำรน�้ำมันเชื้อเพลิงและก๊ำซ
อำคำรพำณิชย์
สถำนที่ใช้น�้ำมันเชื้อเพลิงและก๊ำซ
โรงพยำบำล
โรงเรียน
คลังสินค้ำ

เขตจตุจักร
เขตทวีวัฒนำ
เขตคลองเตย
เขตพญำไท
เขตดินแดง
เขตบำงกะปิ
เขตอื่นๆ

เขตบำงขุนเทียน
เขตประเวศ
เขตลำดกระบัง
เขตสำยไหม
เขตคลองสำมวำ
เขตบึงกุ่ม
เขตอื่นๆ		

4%
4%

5%

6%

30%

41%

57%

13%

10%

8%

4%

2%

1%
1% 0%

4%

9%

8%

6%

6%
5%

54%

12%

อำคำรที่อยู่อำศัยรวม

กำรจัดสรรที่ดิน

10%
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	 สืบเนื่องจำกแนวแบ่งเขตกำรปกครองระหว่ำงกรุงเทพมหำนครกับจังหวัดข้ำงเคียงในบำงพื้นท่ี
ไม่มีแนวเขตกำรปกครองหรือต�ำแหน่งพิกัดอ้ำงอิงทำงภูมิศำสตร์ที่ชัดเจนเพียงพอในกำรก�ำหนด 
แนวเขตกำรปกครอง	 ท�ำให้เกิดปัญหำด้ำนกำรบริหำรงำนปกครองของผู้ปฏิบัติงำนในพื้นท่ีและ 
กำรให้บรกิำรแก่ประชำชน	 โดยในกำรด�ำเนนิกำรได้น�ำเทคโนโลยีเครือ่งมอือปุกรณ์กำรส�ำรวจท่ีทันสมยั 
มำใช้ในกำรส�ำรวจและก�ำหนดแนวเขตกำรปกครอง	ผลกำรด�ำเนนิงำนมคีวำมชัดเจนถกูต้องเป็นมำตรฐำนสำกล	 
สำมำรถอ้ำงอิงค่ำพิกัดท่ีมีควำมแม่นย�ำถูกต้องในกำรแสดงแนวเขตกำรปกครอง	 พร้อมต�ำแหน่ง
ทำงภูมิศำสตร์และแผนท่ีรำยละเอียดประกอบกำรพิจำรณำด�ำเนินกำรตรวจสอบในเรื่องแนวเขต 
กำรปกครอง	ท้ังยังสอดคล้องกบัหนงัสอืกระทรวงมหำดไทย	ที	่มท	03101/ว	77	ลงวนัที	่	9	พฤศจกิำยน		2549	 
เรื่อง	 ซักซ้อมแนวทำงกำรส�ำรวจตรวจสอบและก�ำหนดเขตท้องท่ีกำรปกครอง	 ที่ได้ก�ำหนดแนวทำง
ในกำรด�ำเนินงำนในเรื่องนี้ไว้	 นอกจำกนี้ยังสำมำรถน�ำไปปรับปรุงพัฒนำแผนที่ฐำนเชิงเลขของ
กรุงเทพมหำนคร	ซึ่งเป็นแผนที่หลักที่กรุงเทพมหำนครใช้อยู	่
	 เมื่อมีกำรด�ำเนินกำรเสร็จเรียบร้อยรอบกรุงเทพมหำนครแล้ว	 กรุงเทพมหำนครจะมี 
แนวเขตกำรปกครองที่ชัดเจน	 สำมำรถใช้อ้ำงอิงและใช้แก้ไขข้อพิพำทที่เกิดขึ้นเป็นท่ียอมรับท่ัวไป	 
มีควำมเป็นสำกลสำมำรถใช้อ้ำงอิงเพื่อกำรส�ำรวจต่อไป	 ทั้งยังช่วยเพิ่มประสิทธิภำพของแผนท่ีฐำน
กรุงเทพมหำนคร	มำตรำส่วน	1	:	4,000	ให้มีควำมถูกต้อง	ชัดเจน
 ท่ีผ่ำนมำส�ำนกัผงัเมอืงได้ด�ำเนนิกำรศกึษำ	ส�ำรวจ	ก�ำหนดแนวเขตกรงุเทพมหำนครทัง้สิน้	7	ระยะ	
 ระยะที่ 1		พ.ศ.	2552	 ในพื้นท่ีเขตบำงนำ	 กรุงเทพมหำนคร	 กับอ�ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร		
จังหวัดสมุทรปรำกำร	
 ระยะที่ 2		พ.ศ.	2554	 ในพื้นท่ีเขตรำษฎร์บูรณะ	 เขตทุ่งครุ	 กรุงเทพมหำนคร	 กับอ�ำเภอ
พระประแดง	อ�ำเภอพระสมุทรเจดีย์	จังหวัดสมุทรปรำกำร	
 ระยะที่ 3		พ.ศ.	2555	 ในพื้นที่เขตบำงขุนเทียน	 กรุงเทพมหำนคร	 กับอ�ำเภอพระสมุทรเจดีย์	
จังหวัดสมุทรปรำกำร	และอ�ำเภอเมืองสมุทรสำคร	จังหวัดสมุทรสำคร	

โครงการค่าใช้จ่ายในการศึกษา ส�ารวจ 
      ก�าหนดแนวเขตกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 7

รำยงำนประจ�ำปีส�ำนักผังเมือง ปี 2560110



โครงการค่าใช้จ่ายในการศึกษา ส�ารวจ 
      ก�าหนดแนวเขตกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 7

 ระยะที่ 4		พ.ศ.	2556	ในพื้นที่เขตบำงขุนเทียน	กรุงเทพมหำนคร	กับอ�ำเภอเมืองสมุทรสำคร	 
จังหวัดสมุทรสำคร	
 ระยะที่ 5		พ.ศ.	2557	 ในพื้นท่ีเขตบำงขุนเทียน	 เขตบำงบอน	 กรุงเทพมหำนคร	 กับอ�ำเภอ 
เมืองสมุทรสำคร	อ�ำเภอกระทุ่มแบน	จังหวัดสมุทรสำคร	
 ระยะที่ 6		พ.ศ.	2559	 ในพื้นท่ีเขตหนองแขม	 กรุงเทพมหำนคร	 กับอ�ำเภอกระทุ่มแบน	 
จังหวัดสมุทรสำคร	และอ�ำเภอสำมพรำน	จังหวัดนครปฐม	
 ระยะที่ 7 	พ.ศ.	2560	ในพืน้ทีเ่ขตทววีฒันำ	เขตตลิง่ชนั	กรงุเทพมหำนคร	กบัอ�ำเภอสำมพรำน	
อ�ำเภอพุทธมณฑล	จังหวัดนครปฐม	และอ�ำเภอบำงกรวย	จังหวัดนนทบุรี	โดยด�ำเนินกำรส�ำรวจรังวัด	 
ก�ำหนดแนวเขตกำรปกครอง	 ระยะทำงโดยประมำณ	23	 กิโลเมตร	 พร้อมทั้งโยงยึดเชื่อมต่อเป็น 
ระบบเดียวกันกับโครงกำรฯ	ระยะที่	6		โดยเริ่มต้นโครงกำรจำกจุดสิ้นสุดโครงกำรฯ	ระยะที่	6	บริเวณ
คลองบำงไผ่	 ไปตำมแนวแบ่งเขตกำรปกครองระหว่ำงเขตทวีวัฒนำ	 เขตตลิ่งชัน	 กรุงเทพมหำนคร	 
กับอ�ำเภอสำมพรำน	 อ�ำเภอพุทธมณฑล	 จังหวัดนครปฐม	 และอ�ำเภอบำงกรวย	 จังหวัดนนทบุรี	 
ไปตำมแนวระวำงโฉนดที่ดิน	และแนวคลองสำธำรณประโยชน์	สิ้นสุดโครงกำรบริเวณคลองมหำสวัสดิ์
บรรจบคลองบำงกอกน้อย	เขตตลิ่งชัน

111



แผนที่แสดงแนวเขตการด�าเนินการ
โครงการค่าใช้จ่ายในการศึกษา ส�ารวจ ก�าหนดแนวเขตกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 7

รำยงำนประจ�ำปีส�ำนักผังเมือง ปี 2560112



กำรประชุมหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทรำบและรับฟังควำมคิดเห็นในกำรด�ำเนินโครงกำร

หลักอ้ำงอิงแนวเขตและหมุดเครื่องหมำยอ้ำงอิงแนวเขต	แสดงให้เห็นสัญลักษณ์ในกำรแบ่งเขตระหว่ำงจังหวัด
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 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส�านักผังเมือง 
กรุงเทพมหานคร ได้ด�าเนินกิจกรรมต่างๆ ท้ังภายใน
ส�านกัผังเมือง และกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพือ่สานพลัง
การท�างานท้ังภายในและภายนอกหน่วยงาน รวมทั้ง
กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร ร่วมกัน 
สร้างกรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองน่าอยู่ น่าเยือน

	 	 กิจกรรมสานพลัง	
สร้างกรุงเทพฯ	เมืองน่าอยู่

5บทที่



โครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานเมือง
	 	 เพื่อการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน
	 ส�ำนักผังเมืองจัดโครงกำรพัฒนำบุคลำกรท่ีเกี่ยวข้องให้มีควำมรู ้และวิสัยทัศน์เกี่ยวกับ 
กำรบริหำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเมืองเพ่ือกำรพัฒนำเมืองอย่ำงยั่งยืน	 กระตุ้นให้เกิดจิตส�ำนึก 
ในกำรบริหำรจัดกำรเมืองในทิศทำงที่เหมำะสม	 โดยน�ำมำปรับใช้ในกำรวำงผังเมืองให้สอดคล้องและ
รองรับกับกำรพัฒนำด้ำนต่ำงๆ	ที่เติบโตอย่ำงรวดเร็ว	และตรงตำมควำมต้องกำรของประชำชน
	 กำรฝึกอบรมเป็นกำรฝึกอบรม	 เรื่อง	 “กำรบริหำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเมืองเพื่อกำรพัฒนำ
เมอืงอย่ำงย่ังยืน”	ระหว่ำงวันท่ี	15-16	และ	20-22	กมุภำพนัธ์	2560	เวลำ	09.00-16.00	น.	ณ	ห้องประชมุ	 
ชั้น	4	ส�ำนักผังเมือง

จัดกิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง	
	 	 เพื่อแสดงความจงรักภักด ี
	 นำยศักดิ์ชัย	 บุญมำ	 และนำงประภำพรรณ	 จันทร์นวล	 รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักผังเมือง	
(ต�ำแหน่งในขณะนั้น)	 น�ำคณะผู้บริหำรและข้ำรำชกำรส�ำนักผังเมือง	 ร่วมกิจกรรมปลูก 
ดอกดำวเรืองท่ัวบริเวณรอบอำคำรส�ำนักผังเมือง	 เพื่อแสดงควำมจงรักภักดีและร�ำลึก 
ในพระมหำกรุณำธิคุณของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนำถบพิตร	
ณ	ส�ำนักผังเมือง	กรุงเทพมหำนคร

รายงานประจ�าปีส�านักผังเมือง ปี 2560116



สผม.	เข้าร่วมปรับภูมิทัศน์ฯ	
  รื้อถอน	Combine	unit	จุดที่	1 
	 นำยศกัดิชั์ย	บุญมำ	รองผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกัผงัเมอืง	(ต�ำแหน่งในขณะนัน้)	พร้อมด้วยคณะผูบ้ริหำร 
ส�ำนักผังเมือง	 ร่วมกับส�ำนักกำรโยธำ	 ส�ำนักงำนเขตปทุมวัน	 และสถำนีต�ำรวจนครบำลปทุมวัน	 
ได้ด�ำเนนิกำรรือ้ถอนอำคำรบรกิำรโทรศพัท์สำธำรณะ	(Combine	Unit)	จุดแรก	ณ	บรเิวณแยกปทมุวนั	 
โดยมีนำยจรูญ	 มีธนำถำวร	 รองปลัดกรุงเทพมหำนคร	 เข้ำควบคุมดูแลกำรด�ำเนินงำนในครั้งนี้	 
ตำมนโยบำยของกรงุเทพมหำนครเรือ่งกำรปรบัปรงุภมิูทัศน์และจดัระเบียบบนทำงเท้ำรมิถนนพระรำมที	่1	 
ถนนรำชด�ำร	ิและถนนเพลินจิต	

สผม.	จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ	
  “ก้าวต่อไป	ลาดกระบัง”  
	 นำยวันชัย	 ถนอมศักด์ิ	 ผู ้อ�ำนวยกำรส�ำนักผังเมือง	 (ต�ำแหน่งในขณะนั้น)	 เป็นประธำน 
กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรแนวทำงกำรพัฒนำบริเวณท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงในสำระส�ำคัญในหัวข้อ	
“ก้ำวต่อไป	 ลำดกระบัง”	 เพื่อน�ำผลกำรประชุมฯ	 มำใช้ประกอบกำรพิจำรณำปรับปรุงผังเมืองรวม
กรุงเทพมหำนครฉบับใหม่ให้สอดคล้องกับสภำพกำรณ์และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป		
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สผม.	ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู
  บริเวณตลาดน้อยและพ้ืนท่ีต่อเน่ือง 
	 นำยวันชัย	ถนอมศักดิ์	ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักผังเมือง	(ต�ำแหน่งในขณะนั้น)	และนำยยุทธนำ	ป่ำไม้	

ผู้อ�ำนวยกำรเขตสัมพันธวงศ์	 ได้ให้กำรต้อนรับนำยธีรวุฒิ	 กลิ่นกุสุม	 นำยกเทศมนตรีนครรังสิตและ 
คณะดูงำนจำกเทศบำลนครรังสิต	 ในกำรเข้ำรับฟังค�ำบรรยำยและศึกษำดูงำนโครงกำรอนุรักษ์ฟื้นฟู
บรเิวณตลำดน้อยและพืน้ท่ีต่อเน่ือง	ทัง้นีมี้กลุม่ป้ันเมืองได้เป็นผูบ้รรยำยและน�ำคณะฯ	ชมพ้ืนท่ีดงักล่ำว	 
ณ	บ้ำนเอ็งฮอกต๋อง	(ข้ำงศำลเจ้ำโจวซือกง)

สผม.	รับรางวัล	TUDA	URBAN	PLACE	AWARD	2017 
	 นำงประภำพรรณ	จันทร์นวล	รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักผังเมือง	กทม.	เข้ำรับรำงวัล	TUDA	Urban	
Place	Award	2017	 จำก	 ดร.สุเมธ	 ตันติเวชกุล	 เลขำธิกำรมูลนิธิชัยพัฒนำ	 ประธำนเปิดงำนและ 
เป็นประธำนในกำรมอบรำงวัล	ซึ่งส�ำนักผังเมือง	กรุงเทพมหำนคร	เป็น	1	ใน	6	โครงกำรทั่วประเทศ	
ที่ได้รับรำงวัลในครั้งนี	้ในพิธีเปิดงำนประจ�ำปีของสมำคมฯ	“TUDA	2017”	ณ	ลำนแฟชั่นฮอลล์	ชั้น	1	 
ศูนย์กำรค้ำสยำมพำรำกอน	 นอกจำกนี้	 ดร.สุเมธ	 ตันติเวชกุล	 เลขำธิกำรมูลนิธิชัยพัฒนำ	 ประธำน
เปิดงำน	 “TUDA	2017”	 เยี่ยมชมบูธกิจกรรมของส�ำนักผังเมือง	 โดยมีนำงประภำพรรณ	 จันทร์นวล	 
รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักผังเมือง	น�ำผู้บริหำรและคณะท�ำงำนให้กำรต้อนรับและน�ำชม			
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ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
  ร่วมบ�ารุงรักษาโบราณสถาน 
	 พล.ต.อ.	อัศวนิ	ขวญัเมือง	ผู้ว่ำรำชกำรกรงุเทพมหำนคร	นำยภัทรตุม์	ทรรทรำนนท์	ปลดักรงุเทพมหำนคร	
น�ำคณะผู้บริหำร	 ข้ำรำชกำร	 และเจ้ำหน้ำที่ท่ีเกี่ยวข้อง	 ร่วมกิจกรรมพัฒนำป้อมพระสุเมรุและป้อมมหำกำฬ
พร้อมปรำกำร	ณ	บริเวณลำนภำยในป้อมมหำกำฬ	เขตพระนคร	

 

ปิดโครงการนักผังเมืองจิ๋ว	รุ่นที่	2	ประจ�าป	ี2560
	 นำยวันชัย	 ถนอมศักดิ์	 รองปลัดกรุงเทพมหำนคร	 ได้ให้เกียรติเป็นประธำนร่วมงำนปิดโครงกำร 
นกัผงัเมืองจิว๋	รุน่ท่ี	2	ประจ�ำปี	2560	ณ	อำคำรส�ำนกัผงัเมือง	กรงุเทพมหำนคร	โดยนำงประภำพรรณ	จนัทร์นวล	 
รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักผังเมือง	 ได้กล่ำวรำยงำนเกี่ยวกับโครงกำรฯ	 กิจกรรมภำยในงำนนักเรียนได้เข้ำเยี่ยมชม
นิทรรศกำรต่ำงๆ	 ของส�ำนักผังเมือง	 โดยมีทีมดำรำนักแสดงจำกช่อง	3	 มำร่วมกิจกรรมและสร้ำงสีสัน
ในกำรเย่ียมชมนิทรรศกำรของน้องๆ	 ทั้ง	16	 โรงเรียน	 พร้อมด้วยกิจกรรมสุดท้ำยก่อนปิดโครงกำรฯ	 คือ	 
กำรประกวดคัดเลือกผังโรงเรียนที่ดีที่สุด	พร้อมมอบรำงวัลให้กับโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือก
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จัดท�ำโดย :	 ส�ำนักผังเมือง	กรุงเทพมหำนคร
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คณะที่ปรึกษา คณะท�างาน

1.	 นำยศักดิ์ชัย	บุญมำ	 ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักผังเมือง

2.	 นำยแสนยำกร	อุ่นมีศรี	 รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักผังเมือง

3.	 นำงสำวอุไร	อร่ำมวงศ์ตระกูล	 รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักผังเมือง

4.	 นำยสุรเชษฐ์	ศรีสุชำติ	 เลขำนุกำรส�ำนักผังเมือง

5.	 นำยมำนะ	วิมุตติไชย	 ผู้อ�ำนวยกำรกองนโยบำย

	 	 และแผนงำน

6.	 นำยถิ่น	หงษ์ทอง	 ผู้อ�ำนวยกำรกองส�ำรวจและแผนที่

7.	 นำงชูขวัญ	นิลศิริ	 ผู้อ�ำนวยกำรกองวำงผังพัฒนำเมือง

8.	 นำงสำวสุนทรี	เสริญสุขสัมฤทธิ์	 ผู้อ�ำนวยกำรกองจัดรูปที่ดิน	

	 	 และปรับปรุงฟื้นฟูเมือง

9.	 นำงสุภำวดี	ขุนพรหม	 ผู้อ�ำนวยกำรกองควบคุมทำงผังเมือง

1.		 นำยสุรเชษฐ์	ศรีสุชำติ	 เลขำนุกำรส�ำนักผังเมือง

2.		 นำงสำวสกุนตลำ	ปัญจำกุล	 นักวิเครำะห์ผังเมืองช�ำนำญกำรพิเศษ

3.		 นำงสำวพรพิมล	คงบำง	 นักวิเครำะห์ผังเมืองช�ำนำญกำร

4.		 นำยสุริยัณห์	แก้วเพิ่ม	 นักวิชำกำรแผนที่ช�ำนำญกำรพิเศษ

5.		 นำยช�ำนำญ	รุ่งรัศมี	 นักช่ำงส�ำรวจช�ำนำญงำน

6.		 นำงสำววิมลรัตน	์ศรีสุข	 นักวิชำกำรแผนที่ปฏิบัติกำร

7.		 นำงจิรำภรณ์	โพธิ์อุบล	 นักผังเมืองช�ำนำญกำร

8.		 นำงสำวประภำวด	ีนิลศิริ	 นักผังเมืองปฏิบัติกำร

9.		 นำยมณฑล	เยี่ยมไพศำล		 นักผังเมืองปฏิบัติกำร

10.		นำงสำววำริกำ	มังกะลัง	 นักผังเมืองปฏิบัติกำร

11.		นำยชัยรัตน์	จงเจริญสุข	 นักวิเครำะห์ผังเมืองปฏิบัติกำร

12.		นำงสำวชัญญำภรณ์	ลำดเสนำ	 นักผังเมืองปฏิบัติกำร

13.		นำยสมบูรณ์	มหำพล	 นักผังเมืองช�ำนำญกำร

14.		นำงสำวอัญชิษฐำ	อนุพัฒน์	 นักวิเครำะห์ผังเมืองปฏิบัติกำร

15.		นำงสำววิภำพร	แซ่ฉั่ว	 นักประชำสัมพันธ์ปฏิบัติกำร
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