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 This study is an experimental research that aims to analyze the impacts of the 
Transfer of Land Development Rights as in the Third Draft of Bangkok Comprehensive Plan 
which allows transferring of air right over, open spaces, preservation of agricultural land, cultural 
conservation to development areas act the city center. The relationship between the quantity of 
the development rights to be transferred out and the quantity of development right needed to be 
transferred in to commercial and high-density residential areas can result the followings: 

 1. The demand for development right to transferred in is smaller than the supplies of 
right from the specified areas. 

 2. The 20% increase of building floor area by providing more open space onsite in 
addition to transferring of development right to the area from agricultural land, historical place 
and open spaces resulted in larger percent of open space between 54-70% which are 
unrealistic as the more FAR the area has the more open space to provide to build taller building. 
There is no city that has been developing in such direction. 

 These findings of the analysis of Transfer of Land Development Rights measure as 
in the Third Draft of Bangkok Comprehensive Plan lead to recommendations of the Transfer of 
Land Development Rights Guidelines for Bangkok Metropolitan as follows: 

 1. In order to adopt the Transfer of Land Development Rights measure, the town 
planning department must conduct surveys and studies to find a right balance between the TDR 
sending areas and the TDR receiving areas and to execute the Transfer of Land Development 
Rights measure in accordance with Land Ownership Law.  

 2. Clarifying legal measures between promoting FAR Bonus and the Transfer of 
Development Rights.  

 3. Creating clear boundaries or making specific plans of the areas designated for 
the transfer of development rights in order to prevent discrepancy and confusion.  
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
    จากสภาพท่ีดินในกรุงเทพมหานครท่ีมีจ านวนจ ากัด ในขณะเดียวกันกับท่ี

ประชากรมีจ านวนเพิ่มข้ึนอย่างไม่หยุดย ั้ง จึงมีการจะปล่อยให้มีการถือครองท่ีดินโดยเสรี ไม่
ค  านึงถึงประโยชน์สูงสุดของการใชท่ี้ดินในแต่ละทอ้งท่ีหรือบริเวณ  แนวทางแกไ้ขของภาครัฐส่วน
ใหญ่จะกระท าไปในรูปการก าหนดเขตการใช้ประโยชน์ท่ีดินบางประเภท เช่น การก าหนดพื้นท่ี
เกษตรกรรม เป็นตน้ ซ่ึงก าหนดการใช้ประโยชน์ท่ีดินเป็นการจ ากดัสิทธิในท่ีดิน น ามาซ่ึงปัญหา
ด้านสังคมตามมา  จึงจ าเป็นต้องศึกษาวิเคราะห์ถึงผลกระทบของข้อก าหนด ในการน าวิธีการ
ดงักล่าวมาใชบ้งัคบั เพราะการบงัคบัให้ท่ีดินตอ้งถูกใช้ประโยชน์ในขอบเขตท่ีจ ากดันั้น อาจมีผล
ในทางเศรษฐกิจข้ึนได ้โดยเฉพาะอยา่งยิ่งมูลค่าของท่ีดินแต่ละเขตท่ีก าหนดไวย้อ่มจะตอ้งแตกต่าง
กนัอยา่งหลีกเล่ียงมิได ้เช่น มูลค่าท่ีดินในเขตเมืองกบัท่ีดินในภาคเกษตรกรรม ปัญหาท่ีเกิดข้ึนเป็น
การสร้างความเหล่ือมล ้าในสังคมระหวา่งผูค้รอบครองท่ีดินดว้ยกนั เกิดความไดเ้ปรียบเสียเปรียบ
กนัระหวา่งเจา้ของท่ีดินในเมืองกบัเจา้ของท่ีดินท่ีถูกบงัคบั  ให้ตอ้งท าเกษตรกรรมเพียงอยา่งเดียว 
กรณีเช่นน้ีเจา้ของท่ีดินท่ีเสียเปรียบยอ่มเกิดความรู้สึกท่ีไม่ดีต่อแนวทางการจ ากดัสิทธิในท่ีดินและ
อ านาจรัฐ  และอาจท าใหไ้ม่เป็นผลตามท่ีมุ่งหวงัไวก้็เป็นได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัการโอนสิทธิการ
พัฒ น า ท่ี ดิน  ( Transfer of Development Right ห รือ  TDR) ซ่ึ ง มี ก าร เร่ิม ต้น ใช้ ในป ระ เท ศ
สหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1960  (สิทธิพร ภิรมยร่ื์น,2541)โดยหลกัการพื้นฐานของ TDR ก็คือเปิด
โอกาสให้ผูซ่ึ้งสิทธิการพฒันาถูกจ ากดั ไดมี้โอกาสท่ีจะขายสิทธินั้นให้แก่เจา้ของท่ีดินในบริเวณซ่ึง
รัฐบาลทอ้งถ่ินไดอ้นุญาต หรือส่งเสริมให้มีการพฒันาในยา่นท่ีเหมาะสม และอนุรักษพ์ื้นท่ีสีเขียว 
พื้นท่ีทรัพยากรธรรมชาติ 
  ดงันั้น เพื่อใหม้าตรการดงักล่าวเกิดประสิทธิผลและเหมาะสมกบับริบทของ
กรุงเทพมหานคร จึงควรมีการศึกษาวเิคราะห์มาตรการการโอนสิทธิการพฒันาในรูปแบบต่างๆ 
โดยท าเป็นการจ าลองการพฒันาตามมาตรการดงักล่าวท่ีมีแนวโนม้จะเกิดข้ึนในอนาคต เพื่อเขา้ใจ
ความสัมพนัธ์ของปริมาณสัดส่วนของพื้นท่ีส่งสิทธิและรับสิทธิการพฒันา รวมถึงปริมาณสัดส่วน
ของการพฒันาท่ีอาจเกิดข้ึนเม่ือมีการโอนสิทธิตามมาตรการท่ีก าหนดไว ้
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2 
 

 

1. ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ  (Problem Statement) 
ผงัเมืองรวมตามกฎกระทรวงใหใ้ชบ้งัคบัผงัเมืองรวม พ.ศ. 2556มีการกล่าวถึง มาตรการ

เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องผงัเมืองรวม ซ่ึงมาตรการดงักล่าวประกอบดว้ย 
 

 (1)  เพิ่มอตัราส่วนพื้นท่ีอาคารรวมต่อพื้นท่ีดิน ในกรณีดงัต่อไปน้ี 
  (ก)การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน เพื่อจดัใหมี้ หรือพฒันาท่ีอยูอ่าศยัส าหรับผูมี้รายไดน้อ้ย 
หรือผูอ้ยูอ่าศยัเดิมภายในพื้นท่ีโครงการ 
  (ข) เจา้ของท่ีดินหรือผูป้ระกอบการไดจ้ดัใหมี้พื้นท่ีเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือ 
สวนสาธารณะ 
  (ค) เจา้ของท่ีดิน หรือผูป้ระกอบการในบริเวณพื้นท่ีโดยรอบสถานีรถไฟฟ้า ไดจ้ดั
ใหมี้ท่ีจอดรถยนตส์ าหรับประชาชนทัว่ไปโดยไม่คิดค่าตอบแทน 
  (ง) เจา้ของท่ีดิน หรือผูป้ระกอบการไดจ้ดัใหมี้พื้นท่ีเพื่อประโยชน์ทางสัญจร 
สาธารณะ เช่น ทางเดินเทา้ ทางจกัรยาน 
  (จ) เจา้ของท่ีดิน หรือผูป้ระกอบการไดจ้ดัใหมี้พื้นท่ีรับน ้า 
  (ฉ) เจา้ของท่ีดิน หรือผูป้ระกอบการไดใ้ห้จดัมีอาคารประหยดัพลงังาน 
  (ช) การรับโอนอตัราส่วนส่วนพื้นท่ีอาคารรวม ต่อพื้นท่ีดินท่ียงัไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์ 
ตามขอ้(2) 
 (2) การโอนอตัราส่วนพื้นท่ีอาคารรวมต่อพื้นท่ีดิน ในกรณีดงัต่อไปน้ี 
  (ก) การโอนอตัราส่วนพื้นท่ีอาคารรวมต่อพื้นท่ีดินจากท่ีดินแปลงอ่ืนในบริเวณ 
เดียวกนั 
  (ข) การโอนอตัราส่วนพื้นท่ีอาคารรวมต่อพื้นท่ีดินไปยงับริเวณพื้นท่ีโดยรอบ 
สถานีรถไฟฟ้า หรือบริเวณท่ีก าหนดจากแปลงท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
   1.แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีตั้งอาคารท่ีไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นโบราณสถาน 
   2.แปลงท่ีดินในประเภทพื้นท่ีอนุรักษช์นบทและเกษตรกรรม 
 ตามท่ีกล่าวมาขั้นตน้ มาตรการดงักล่าวสอดคลอ้งกบัการโอนยา้ยกรรมสิทธ์ิในการพฒันา 
(Transfers of Development Right  หรือ TDR) ท่ีมีใชอ้ยูใ่นประเทศสหรัฐอเมริกาแต่ในประเทศไทย 
นั้นยงัขาดแนวทางปฏิบติัและขอบเขตการด าเนินการท่ีเหมาะสมกบัผงัเมืองกรุงเทพมหานคร เช่น
ยงัขาดกฎเกณฑ์และขอบเขตพื้นท่ีท่ีชดัเจน ขาดศึกษาในดา้นปริมาณของพื้นท่ี และกายภาพของ
พื้นท่ีท่ีเขา้เกณฑ์การโอนสิทธิการพฒันา ดงันั้นการศึกษาการใชม้าตรการโอนสิทธิการพฒันาท่ีดิน
ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตนั้นจึงเป็นส่ิงจ าเป็นและควรค านึงถึง 
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2.  วตัถุประสงค์ ของกำรศึกษำ (Objectives) 
 การศึกษาแนวทางการโอนสิทธิการพฒันาท่ีดินภายในกรุงเทพมหานคร มี
วตัถุประสงคด์งัน้ี 
       1.  เพื่อศึกษามาตรการการโอนสิทธิการพฒันาในประเทศไทยและต่างประเทศ  
      2.  เพื่อศึกษาวิเคราะห์มาตรการการโอนสิทธิการพฒันาเพื่อน าเสนอประเด็นของการ
โอนอตัราส่วนพื้นท่ีอาคารรวมต่อพื้นท่ีดิน ตามร่างผงัเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงคร้ังท่ี 3) 
       3.  เพื่อศึกษามาตรการโอนอตัราส่วนพื้นท่ีอาคารรวมต่อพื้นท่ีดินท่ีส่งผลกระทบต่อ
รูปแบบของเมือง 
3.  ปัญหำของกำรวจัิย 
 ปัญหาของงานวจิยัมีความเช่ือวา่ มาตรการโอนสิทธิการพฒันาท่ีดินท่ีมีแนวโนม้จะเกิด 
ข้ึนในผงัเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ซ่ึงจะส่งผลต่อเมืองในหลายรูปแบบ ทั้งพื้นท่ีเปิดโล่งพื้นท่ี
อนุรักษช์นบทและเกษตรกรรม พื้นท่ีโบราณสถาน การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน สัณฐานของเมือง รวมถึง 
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงตวัแปรดงักล่าวสามารถน ามาสร้างแบบจ าลองเพื่อทดลองรูปแบบการ 
เปล่ียนแปลงของเมือง ดงัน้ี 
 3.1 รูปแบบของเมืองหลังจากมีการโอนสิทธิการพฒันาท่ีดินตามร่างผงัเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงคร้ังท่ี 3) จะเป็นแบบใด 
 3.2  สัดส่วนการโอนสิทธิการพฒันาท่ีดินท่ีเหมาะสมกบักรุงเทพมหานครควรเป็นรูปแบบใด 
4.สมมติฐำนในกำรวจัิย 
 4.1 การโอนสิทธิการพฒันาในกรุงเทพนั้น มีพื้นท่ีพฒันาท่ีมีการโอนสิทธิการพฒันา
ออกมากกวา่พื้นท่ีการพฒันาท่ีสามารถพฒันาไดใ้นพื้นท่ีรับสิทธิการพฒันา 
 4.2 การโอนสิทธิการพฒันาท าให้เมืองเกิดพื้นท่ีโล่งเพื่อสาธารณะมากข้ึน และเกิด
อาคารสูงเพิ่มข้ึน  

 
 ภาพท่ี 1  แสดงหลกัการของการโอนสิทธิการพฒันาท่ีดิน 

ท่ีมา http://www.hrwc.org/wp-content/uploads/2009/11/PZCillustration_TDR.jpg 
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4.ขอบเขตของกำรศึกษำ (Scope of Research) 
 4.1 ขอบเขตทำงด้ำนพื้นที่ 
 พื้นท่ีการศึกษาเป็นพื้นท่ีปกครองของกรุงเทพหมานครท่ีเป็นพื้นท่ีเขตของผงัเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร มีพื้นท่ี 1,568,.737 ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 50 เขตจดัเป็น 6 
กลุ่ม เพื่อการบริหารและการพฒันาใหส้อดคลอ้งกบัสภาพทางกายภาพ พฒันาการทางเศรษฐกิจและ
สังคมในแต่ละกลุ่ม (กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ ส านกัยทุธศาสตร์และประเมินผล,2557)  
 4.2 ขอบเขตทำงด้ำนเน้ือหำ 
  4.2.1 ศึกษาทฤษฎีการโอนสิทธิการพฒันาท่ีดิน (TDR) ถึงจุดมุ่งหมาย 
กระบวนการ และวเิคราะห์เปรียบเทียบจุดต่าง จุดเหมือน ระหวา่งทฤษฎีการโอนสิทธิการพฒันา 
กบัมาตรการตามร่างผงัเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงคร้ังท่ี 3) 
       4.2.2 ศึกษาวเิคราะห์และเปรียบเทียบปริมาณของสิทธิการพฒันาท่ีสามารถโอน
ออกและโอนเขา้ไดข้องพื้นท่ีตามร่างผงัเมืองรวมกรุงเทพมหานคร(ปรับปรุงคร้ังท่ี 3) 
  4.2.3 ศึกษารูปแบบการโอนสิทธิการพฒันาท่ีเหมาะสมเพื่อน ามาใชใ้นประเทศไทย 
 
5.  กระบวนกำรศึกษำ (Process of Study) 
 การวจิยัเร่ืองวธีิการโอนสิทธิการพฒันาตามผงัเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อใหเ้กิด 
รูปแบบการโอนสิทธิการพฒันาท่ีดินและทราบถึงวธีิการปฎิบติัท่ีเหมาะสม ดงักล่าวนั้น 
ประกอบดว้ยการท างาน 6 ขั้นตอน ดงัน้ี 
 ขั้นตอนท่ี 1 การเสนอโครงร่าง / ร่าง Proposal เคา้โครงการวจิยั 
 ขั้นตอนท่ี 2 การศึกษาทฤษฎี แนวคิด  หลกัการ งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 ขั้นตอนท่ี 3 การออกแบบงานวิจยั (Research Design) ก าหนดกรอบทฤษฏี  แนวคิด  
กระบวนการทดสอบ ทดลอง วิธีการท่ีจะใช้  เคร่ืองมือท่ีจะใช้ ช่วงระยะเวลาด าเนินการ  และ
รายละเอียด 
 ขั้นตอนท่ี 4 เก็บรวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์เปรียบเทียบสิทธิการพฒันาท่ีสามารถโอน
ออก/โอนเขา้ได้ของพื้นท่ีตามขอ้ก าหนด(ร่าง)การใช้ประโยชน์ท่ีดิน FAR OSR และวิเคราะห์หา
แนวทางการโอนสิทธิการพฒันาท่ีดินระหวา่งพื้นท่ี   
 ขั้นตอนท่ี 5 การสรุปผล อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ 
 ขั้นตอนท่ี 6 การจดัท ารายงานสรุปผลการศึกษา 
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6.  วธีิกำรศึกษำ (Methodology of Research) 
 ในการศึกษาวเิคราะห์ตามกระบวนการวจิยัขา้งตน้จ าเป็นตอ้งใชว้ธีิการการวิจยัเชิง
ทดลอง (Experimental  research) การศึกษาในแต่ละขั้นตอน ซ่ึงประกอบดว้ยวธีิท่ีใชด้งัต่อไปน้ี 
              1.  การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
    1.1 การเก็บรวบรวมขอ้มูล ภูมิศาสตร์สารสนเทศ  ขอ้มูลเชิงสถิติ และแผนท่ี 
    1.2 การเก็บรวบรวมขอ้มูลเอกสารใชว้ธีิการคน้ควา้จากแหล่งขอ้มูลต่างๆ เช่น 
หอ้งสมุดของสถาบนัการศึกษา หอ้งสมุดของหน่วยงานต่างๆ แหล่งขอ้มูลออนไลน์ 
     1.3 ขอ้มูล การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน  ระดบัการพฒันาของท่ีดินท่ีแยกแยะลกัษณะการ
โอนสิทธิการพฒันาท่ีดินตามผงัเมืองรวมกรุงเทพมหานคร  
                2. ก าหนดแบบแผนการทดลอง 
  2.1 จ  าแนก จดักลุ่มปัจจยัท่ีส่งผลต่อการวธีิการโอนสิทธิการพฒันาตามผงัเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร 
            2.2 น าขอ้มูลปัจจยัท่ีจ  าแนกแลว้เขา้กระบวนการปฏิบติัขอ้มูลโดยวธีิการค านวณตาม
เง่ือนไข เพื่อสรุปผลเปรียบเทียบต่อไป 
7.  ข้อตกลงเบื้องต้นในกำรศึกษำ 
 การวิจัยน้ีน าข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ท่ีดินตามร่างผงัเมืองรวมกรุงเทพมหานคร 
(ปรับปรุงคร้ังท่ี3)  ท่ีส านกัผงัเมือง กรุงเทพมหานคร ปิดประกาศและประชุมประชาชนเพื่อรับฟังความ
คิดเห็น ในช่วงเดือนสิงหาคม –  กรกฎาคม พ.ศ. 2554  
 การศึกษาคร้ังน้ีไม่ไดน้ าวิธีการทางดา้นเศรษฐศาสตร์ ในการศึกษาถึงจุดคุม้ทุน หรือ
อตัราส่วนในการร่วมทุนมาพิจารณา  
 
8.  นิยำมค ำศัพท์ทีใ่ช้ในกำรศึกษำ 
 เพื่อใหผู้อ่้านรายงานการวิจยัฉบบัน้ีไดเ้ขา้ใจตรงกนั ผูว้จิยัจึงไดก้ าหนดความหมาย 
ของค าบางค าในรายงานการวจิยัคร้ังน้ี 
 8.1 ที่ดิน หมำยถึง ทรัพยากรดินภายในอาณาเขตบริเวณท่ีก าหนดดังนั้ นการเป็น
เจา้ของท่ีดินจึงเท่ากบัมีสิทธิอย่างเต็มท่ีในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรดินบนต าแหน่งท่ีตั้งภายใน
ขอบเขตท่ีระบุอยู่ในเอกสารสิทธินั่นเองหรือกล่าวอีกนัยหน่ึง “ท่ีดิน” มีความหมายครอบคลุม
ส่วนประกอบหลกั 2 ส่วนด้วยกนัส่วนแรกเป็นตวัทรัพยากรดินและอีกส่วนหน่ึงเป็นท าเลท่ีตั้งท่ี
ทรัพยากรดินนั้นตั้งอยูฉ่ะนั้นบางแห่งจะใชค้  าวา่ “ทรัพยากรดินและท่ีดิน” ซ่ึงทรัพยากรดินหมายถึง
เน้ือดินส าหรับท่ีดินหมายถึงรูปแปลงท่ีดินหรือท าเลท่ีตั้ง 
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 8.2 กำรพัฒนำที่ดิน หมำยถึง  การปฏิบติัการใดๆ ในอนัท่ีจะท าให้การใช้ท่ีดินบงัเกิด
ผลดี หรือมีประโยชน์ต่อประชากรและประเทศชาติโดยส่วนรวมทั้ งด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
การเมือง มากท่ีสุดเท่าท่ีอาจจะเป็นไปได ้แบ่งหลกัการพฒันาท่ีดินออกไดเ้ป็น 2 ประเภท 
 1. พฒันาท่ีดินท่ียงัไม่เคยใช้ประโยชน์ให้มาอยูใ่นรูปท่ีใชป้ระโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ 
เช่น ดา้นเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยก์รรม และท่ีอยูอ่าศยั เป็นตน้ 
 2. พฒันาท่ีดินท่ีใชป้ระโยชน์อยูแ่ลว้ใหไ้ดรั้บประโยชน์หรือผลตอบแทนอยา่งเตม็ท่ี 
โดยวธีิการพฒันาและปรับปรุงบ ารุงดินดว้ยวธีิการต่างๆ(กรมพฒันาท่ีดิน,2557) 
                    8.3 กำรโอนสิทธิกำรพัฒนำ หมำยถึง การโยกยา้ยสิทธิในการพฒันาท่ีดินบางส่วนของ
ท่ีดินแปลงหน่ึงไปยงัท่ีดินอีกแปลงหน่ึง ซ่ึงโดยมากมกัจะใช้เป็นเคร่ืองมือในการด าเนินโครงการ
ฟ้ืนฟูเมือง เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษอ์าคารประวติัศาสตร์ หรือเพิ่มพื้นท่ีโล่งวา่งท่ีจ  าเป็นในเมือง 
(ศูนยอ์อกแบบและพฒันาเมือง,2557) 
 8.4 กำรใช้ประโยชน์ทีด่ิน หมำยถึง การใชท่ี้ดินเพื่อประกอบกิจการใดๆไม่วา่กิจการ 
นั้นจะกระท าบนพื้นดิน เหนือพื้นดิน  หรือใตพ้ื้นดิน และไม่วา่จะอยูภ่ายในหรือภายนอกอาคาร 
 8.5 อตัรำส่วนพืน้ทีอ่ำคำรรวมต่อพืน้ทีด่ิน หมำยถึง อตัราส่วนพื้นท่ีอาคารรวมทุกชั้น 
ของอาคารทุกหลงัต่อพื้นท่ีดินท่ีใชเ้ป็นท่ีตั้งอาคาร 
 8.6 อตัรำส่วนของทีว่่ำงต่อพื้นทีอ่ำคำรรวม หมำยถึง อตัราส่วนของท่ีวา่งอนัปราศจาก 
ส่ิงปกคลุมของพื้นท่ีดินท่ีใชเ้ป็นท่ีตั้งอาคารรวมทุกชั้นของอาคารทุกหลงั 
 8.7 ภำครัฐ หมำยถึง หน่วยงานของทางราชการ ใดก็ไดท่ี้สามารถเขา้มาร่วมลงทุน 
โครงการท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ เช่น กรุงเทพมหานคร เมืองพทัยา องคก์รปกครอง 
ส่วนทอ้งถ่ิน การเคหะแห่งชาติ ฯลฯ 
 8.8 เจ้ำของทีด่ิน หมำยถึง ผูมี้กรรมสิทธ์ิในท่ีดิน 
9.  ผลทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 9.1  ตวัอยา่งการโอนสิทธิการพฒันาตามมาตรการในร่างผงัเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
(ฉบบัปรับปรุงคร้ังท่ี 3)  ท่ีน าเสนอเชิงปริมาณแสดงความสมดุลของปริมาณ พื้นท่ีโอนและรับสิทธิ
การพฒันาท่ีเกิดข้ึนและผลท่ีไดรั้บ 
 9.2  ผลของมาตรการโอนสิทธิการพฒันาท่ีส่งผลกระทบต่อรูปแบบของเมือง 
10.  ระยะเวลำด ำเนินกำรศึกษำ 
 การวจิยัคร้ังน้ีใชเ้วลาประมาณ 9 เดือน โดยเร่ิมตั้งแต่ เดือน ตุลาคม 2556 – สิงหาคม 2557 
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11. กำรน ำเสนอผลกำรศึกษำ 
 11.1  การน าเสนอผลงานเป็นรายงานฉบบัสมบูรณ์ผูว้จิยัน าเสนอเน้ือหาตามรูปแบบ     
ตามบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากรโดยผูว้จิยัน าเสนอเน้ือหาของรายงาน ประกอบดว้ย 
  1. บทบรรยายรายละเอียดของการวจิยั 
                           2.  แผนท่ี 
  3.  แผนภูมิ 
 11.2  รายงานในรูปของขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ในแผน่ซีดีและส่ือการน าเสนอผลงานวจิยั 
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บทที ่2 

การศึกษาทฤษฎ ีหลกัการ กฎหมายที่เกีย่วข้อง 
 
 การศึกษาในบทน้ีจะศึกษาถึงหลกัการการโอนสิทธิการพฒันาท่ีดิน การจดัการทางผงัเมือง
เพื่อรักษาพื้นท่ีอนุรักษช์นบทและเกษตรกรรม โบราณสถาน พื้นท่ีสีเขียว   กฎหมาย และระเบียบ
ที่เกี่ยวขอ้งตลอดจนศึกษาตวัอย่างของการโอนสิทธิในที่ดินตามหลกัการการโอนสิทธิการ
พฒันาทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีเคา้โครงเน้ือหาประกอบด้วย การโอนสิทธิการ
พฒันา ตามร่างผงัเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ฉบบัปรับปรุงคร้ังที่ 3) การศึกษาดา้นกฎหมาย 
นโยบายท่ีเก่ียวขอ้ง กรณีศึกษาหลกัการและแนวคิดการโอนสิทธิการพฒันา กรณีศึกษาการอนุรักษ์
พื้นท่ีชุมชนทางวฒันธรรม และการโอนสิทธิการพฒันาของประเทศสหรัฐอเมริกา พร้อมทั้งสรุปใน
ส่วนทา้ย  
 2.1 การศึกษาทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
 ในส่วนน้ีจะเป็นการศึกษาทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งหรือเช่ือมโยง กบัการโอนสิทธิการพฒันาทั้งใน
อดีตและปัจจุบนั โดยเน้นดา้นการอนุรักษ์ และแนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาดซ่ึงเป็นหลกัการ
พื้นฐานน าไปสู่เร่ืองการโอนสิทธิการพฒันา 
       2.1.1 มาตรการทีใ่ช้ในการด าเนินการด้านผงัเมือง 
  เบ้ืองต้นจะกล่าวถึงมาตรการเพื่อใช้ในการด าเนินการด้านผงัเมือง ซ่ึงจ าแนก
ออกเป็น 4 ประเภท (ยงธนิศร์ พิมลเสถียร,ม.ป.ป.)  ไดแ้ก่  

1) มาตรการเชิงลบ (Negative Measure) 
มาตรการเชิงลบ(Negative Measure) หมายถึงมาตรการท่ีหน่วยงานรัฐจะอาศัย

อ านาจตามกฎหมายในการควบคุมการพัฒนาของภาคเอกชน ซ่ึงได้แก่ การควบคุม การใช้
ประโยชน์ท่ีดิน การควบคุมการจดัสรรท่ีดิน และการควบคุมการก่อสร้างอาคารตลอดจนการ
ควบคุมอ่ืนๆ เช่นการให้ภาคเอกชนต้องจัดท ารายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อม (Environmental 
Impact Assessment หรือ EIA) เป็นตน้ 

2) มาตรการเชิงบวก (Positive Measure) 
             มาตรการเชิงบวก (Positive Measure) หมายถึงมาตรการท่ีหน่วยงานภาครัฐจะ

ด าเนินการตามบทบาทหน้าท่ีในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ซ่ึงได้แก่ การคมนาคมขนส่ง 
สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ เพื่อให้เกิดผลต่อการสนบัสนุนช้ีน าการพฒันาของภาคเอกชน     
( Infrastructure Led Development  ) ทั้งน้ีโดยอาศยัอ านาจตามกฎหมายในการให้ได้มาซ่ึงท่ีดิน 
โดยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย ์และอ านาจในการจดัเก็บรายไดต่้างๆตามกฎหมายก าหนด  
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3) มาตรการส่งเสริม ( Incentive Measure)  

           มาตรการส่งเสริม ( Incentive Measure) หมายถึง มาตรการท่ีหน่วยงานภาครัฐ
ส่งเสริมให้ภาคเอกชนด าเนินการใหเ้ป็นไปตามนโยบายดา้นการพฒันาเศรษฐกิจ การสร้างความเท่า
เทียมทางสังคม และการสงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มตามท่ีก าหนดโดยการให้
สิทธิประโยชน์ ตอบแทนแก่ภาคเอกชน เช่นการให้การลดหย่อยภาษี และการให้อตัราส่วนพื้นท่ี
อาคารรวมต่อพื้นท่ีดินท่ีเพิ่มข้ึน ( Floor Area Ratio หรือ FAR Bonus )เป็นตน้ 

 
4) มาตรการสร้างความเป็นธรรม (Corrective Measure )  

             มาตรการสร้างความเป็นธรรม (Corrective Measure ) หมายถึง มาตรการท่ี
หน่วยงานของรัฐจดัเก็บผลตอบแทนจากภาคเอกชนผูไ้ดรั้บประโยชน์ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งจากการใช้
มาตรการเชิงบวกของภาครัฐ และ/หรือให้การเยียวยาแก่ผูไ้ด้รับผลกระทบจากการด าเนินการ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการใช้มาตรการเชิงลบของภาครัฐโดยวิธีการต่างๆ เช่น การโอนสิทธิการ
พฒันา (Transfer of Development Right หรือ TDR) จากพื้นท่ีควบคุมการพฒันาไปยงัพื้นท่ีส่งเสริม
การพฒันา เป็นตน้ (ยงธนิศร์ พิมลเสถียร,ม.ป.ป.) 
  สรุปไดว้า่มาตรการการโอนสิทธิการพฒันาเป็นการช่วยเหลือให้ผูท่ี้เสียประโยชน์
ไดรั้บความเท่าเทียมเพราะการควบคุมการใช้ประโยชน์ท่ีดินก็เป็นกาลิดรอนสิทธ์ิในรูปแบบหน่ึง 
เช่นกนั 
  2.1.2  แนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาด (Smart Growth)  
  Smart Growth หรือ การเติบโตอย่างชาญฉลาด คือแนวคิดของการวางผงัเมืองโดย
สร้างความเจริญและสุขภาวะท่ีดีภายในเมืองเพื่อป้องกนัปัญหาการเติบโตอยา่งไม่มีท่ีส้ินสุดไปสู่ชาน
เมือง โดยองค์ประกอบของการเติบโตอย่างชาญฉลาด ได้แก่ คุณภาพชีวิตของชุมชน เศรษฐกิจ 
ส่ิงแวดล้อม สุขภาพ ท่ีอยู่อาศัยและการคมนาคมขนส่ง  และการมีส่วนร่วมออกแบบเมืองจาก
ประชาชน( ฐาปนา บุญยประวติร,ม.ป.ป.) 
  แนวคิดการเติบโตอยา่งชาญฉลาด เป็นท่ีรู้จกัและไดรั้บการเผยแพร่อยา่งมากตั้งแต่ปี 
ค.ศ.1960 โดยหลายองค์กรในสหรัฐอเมริกา แต่ท่ีได้รับการยอมรับมากท่ีสุดได้แก่สมาคมการจดั
การเมืองนานาชาติ (ICMA: The International City / County Management Association) และหน่วยงาน
คุม้ครองส่ิงแวดลอ้มแห่งสหรัฐอเมริกา (EPA: The U.S.Environmental Protection Agency) 
แนวความคิดพื้นฐานของการเติบโตอย่างชาญฉลาดมีอยู่ดว้ยกนั 10 ประการ( ฐาปนา บุญยประวิตร
,มปป.) ไดแ้ก่ 
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  1) การใชท่ี้ดินแบบผสมผสาน 
  2) การสนับสนุนการออกแบบอาคารให้เกาะกลุ่มกันและใช้ประโยชน์ในการ
ออกแบบอาคารแบบกระชบั (Compact Building Design) 
  3) การสร้างโอกาสและทางเลือกของท่ีอยูอ่าศยัส าหรับประชากรทุกระดบัรายได ้
  4) การสนบัสนุนการเช่ือมต่อระหวา่งยา่นและชุมชนดว้ยการเดิน 
  5) การสร้างเส ริมชุมชนให้ เป็นสถานท่ีพิ เศษ (distinctive) และมีแรงดึงดูด 
(attractive)ดว้ยความผกูพนักบัสถานท่ีอยา่งเขม้แข็ง 
  6) การรักษาท่ีโล่ง พื้นท่ีการเกษตร พื้นท่ีธรรมชาติท่ีงดงาม และพื้นท่ีซ่ึงมีความเส่ียง
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
  7) สร้างความเขม้แข็งให้กบัชุมชนและมุ่งการพฒันาไปยงัชุมชนท่ีมีสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการอยูแ่ลว้ 
  8) การจดัหาทางเลือกการเดินทางและการคมนาคมขนส่งท่ีมีความหลากหลาย 
  9) การสร้างระบบการตดัสินใจในการพฒันาชุมชนท่ีคาดการณ์ได ้ชดัเจน ยุติธรรม 
และมีประสิทธิภาพดา้นตน้ทุน 
  10) การสนบัสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนและส่งเสริมประสานร่วมมือกนัระหวา่ง
ชุมชนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ( ฐาปนา บุญยประวติร,มปป.) 
  อย่างไรก็ตาม แต่ละประเทศอาจน าแนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาดไปใช้ไม่
เหมือนกนั ข้ึนอยูก่บัสภาพสังคม ประชาชน วฒันธรรม หรือภูมิประเทศนั้นๆ เช่น ประเทศสิงคโปร์ท่ี
มีความหนาแน่นของประชากรสูง รัฐบาลสิงคโปร์ให้ความส าคญัในการออกแบบและก่อสร้างทางเทา้
ท่ีได้มาตรฐาน เพื่อให้พื้นท่ีสาธารณะเป็นตวัสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างสมาชิกภายในชุมชน ส่วนท่ี
ประเทศแคนาดา รัฐบาลจะให้ความส าคญักบัการท าเกษตรในเมือง เพื่อความมัน่คงทางอาหารและ
สร้างสุขภาวะท่ีดีของประชาชน โดยก าหนดพื้นท่ีเกษตรกรรมท่ีห้ามแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินเป็น
อ่ืน ก าหนดวา่ในชุมชนตอ้งมีร้านคา้อาหารทอ้งถ่ินในรัศมีท่ีคนเดินเทา้ถึง เป็นตน้ 
( ฐาปนา บุญยประวติร,มปป.) 
  ประเด็นท่ีส าคัญอีกประเด็นหน่ึงของมาตรการทางอ้อม ท่ีเก่ียวข้องกับ Smart 
Growth คือการใชม้าตรการทางดา้นภาษี เน่ืองจาการก าหนดการใชท่ี้ดิน บางคร้ังถูกมองวา่เป็นการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน เพราะก าหนดการใช้ที่ดินต่างก ันผลประโยชน์ก็ต่างก ันด้วย จึงมีการ
แก ้ปัญหาโดยใช้มาตรการทางภาษีเพื ่อให้ สิทธิพ ิเศษแก่ผู เ้สียโอกาส หรือบางเมืองใน
สหรัฐอเมริกาได้มีการน าแนวคิดการโอนสิทธิการพฒันา (Transfer of Development Right –TDR )     
มาใช้ทดแทนระบบโซนน่ิง หรือในบางพื้นท่ีก็ให้ใช้ ระบบผลตอบแทนพฒันาพิเศษหรือระบบ
โบนัส แก่เอกชนท่ีอุทิศเพื่อสาธารณประโยชน์ ส าหรับ ประเทศไทยยงัไม่มี การประยุกต์ใช้
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แนวคิดมาตรการทางดา้นภาษี หรือการใช้ระบบแรงจูงใจ  ทั้งๆท่ีในวงวิชาการไดมี้การกล่าวถึง
เร่ืองน้ีกนัมานานพอสมควรแลว้  ( ฐาปนา บุญยประวติร,มปป.) 
  2.1.3 แนวคิดการวางผังทีใ่ห้ผลในทางปฏิบัติ 
           การวางผังท่ีให้ผลในทางปฏิบัติ หรือ Performance Planning หลักการของการ
วางแผนโดย ให้มีผลทางปฏิบติั เร่ิมจากการพิจารณาถึง อิทธิพล (Influence) ของแผนท่ีมีต่อการพฒันา 
วา่มีหลาย ระดบั โดยอาจแบ่งเป็น 4 ระดบั ไดแ้ก่ แรงบนัดาลใจ (Inspiration) การมีขอ้ตกลงร่วมกนั 
(Commitment)  การก าหนดแนวทาง (Guidance) และควบคุม (Control)  (ยงธนิศร์ พิมลเสถียร
,ม.ป.ป) 
           แรงบนัดาลใจ(Inspiration) หมายถึง การมีวิสัยทศัน์ และวตัถุประสงคร่์วมกนัใน
กลุ่ม ผลประโยชน์ทุกกลุ่มท่ีจะเดินทางไปสู่เป้าหมายการพฒันาวิธีการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามผงัหรือ
แผนดว้ยแรงบนัดาลใจน้ีเป็นส่ิงท่ีบรรลุไดย้าก เน่ืองจากกลุ่มผลประโยชน์ มีหลากหลายและมีความ
ตอ้งการไม่เหมือนกนั แต่ถา้สามารถสร้างความเขา้ใจอนัดีให้มีวตัถุประสงคร่์วมกนั แผนท่ีวางไวก้็
จะประสบความส าเร็จได ้โดยไม่ตอ้งมีการใชก้ฎหมายบงัคบั เพราะทุกคนมีแรงบนัดาลใจ 
ท่ีจะด าเนินงานใหบ้รรลุเป้าหมายอยูแ่ลว้ 
          การมีขอ้ตกลงร่วมกนั (Commitment) เป็นอิทธิพลของแผนท่ีน่าจะมีความเป็นไปได้
มากกว่าแรงบัดดาลใจ คือการประนีประนอมของกลุ่มผลประโยชน์ทุกกลุ่ม จนกระทั่งได้
วตัถุประสงค์ร่วมกนัในการพฒันา การท่ีขอ้ตกลงร่วมกนัน้ีตอ้งมีพื้นฐานมาจากการท่ีทุกกลุ่มท่ี
เก่ียวขอ้ง ไดมี้ส่วนร่วมในการพิจารณาและมีระบบของการหาขอ้ยติุท่ีเหมาะสม และเป็นประโยชน์
ต่อส่วนรวมมากท่ีสุด การรณรงคห์รือสร้างจิตส านึกให้มีความเขา้ใจและตระหนกัถึงปัญหาร่วมกนั
ของคนในสังคม ก็เป็นพื้นฐานท่ีดีในการไดม้าซ่ึงขอ้ตกลงร่วมกนัท่ีจะแกปั้ญหานั้น 
         การก าหนดแนวทาง (Guidance) คือการช้ีแนะว่าการพฒันาควรจะเกิดข้ึนท่ีใด เวลา
ไหน ควรมีการใช้ท่ีดินประเภทใดและ ใครเป็นผูรั้บผิดชอบด าเนินการ การก าหนดแนวทางการ
พฒันาน้ีตอ้งอาศยับทบาทของรัฐบาลเขา้มา โดยอาจจะให้แรงจูงใจ(Incentive) เพื่อให้มีการพฒันา
ไปในทิศทางท่ีตอ้งการ 
        การควบคุม( Control) คือการท่ีรัฐเขา้มาควบคุมทิศทางการพฒันาอยา่งเตม็ท่ี โดยการ
ใชก้ฎหมาย แต่ประชาชนมกัมีทศันคติในทางลบต่ออิทธิพลในระดบัน้ีโดยเฉพาะในดา้นการพฒันา 
เมือง เน่ืองจากจะตอ้งมีขั้นตอนท่ียุง่ยากในการขออนุญาตพฒันาก่อสร้างอาคารและใชเ้วลานาน 
อยา่งไรก็ตามการควบคุมท่ียงัมีความจ าเป็น โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในพื้นท่ีท่ีตอ้งการสงวนรักษาไวเ้พื่อ
สาธารณประโยชน์ หรือพื้นท่ีอนุรักษม์รดกทางวฒันธรรม และทางธรรมชาติ (ยงธนิศร์ พิมลเสถียร
,ม.ป.ป)  
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  2.1.4 แนวคิดการอนุรักษ์ชุมชนเมืองและส่ิงแวดล้อมทางวฒันธรรม 
              การอนุรักษไ์ดรั้บการสนใจจากสังคมและสาธารณชนเป็นอยา่งมากในปัจจุบนั 
ประเทศไทยเร่ิมต่ืนตวัทางดา้นการอนุรักษชุ์มชนเมืองและสภาพแวดลอ้มทางวฒันธรรมประมาณปี 
พ.ศ. 2515  เร่ิมจากโครงการเกาะรัตนโกสินทร์  ท่ีมีเหล่านกัวชิาการเป็นผูเ้สนอแนวความคิดในการ
อนุรักษบ์ริเวณเมืองเก่าของกรุงเทพมหานคร   ในวงวชิาการศึกษาดา้นสถาปัตยกรรมการออกแบบ
ชุมชนเมือง และการวางแผนชุมชนเมืองก็ใหค้วามสนใจและเปิดสอนเป็นรายวชิา  หรือเป็น
หลกัสูตรปริญญาทุกระดบั   อน่ึง  “การอนุรักษ”์ ในค าและภาษาองักฤษนั้นมีค าอยู ่2 ค  า คือ   Historic 
Preservation (การอนุรักษป์ระวติัศาสตร์) นิยมใชใ้นประเทศสหรัฐอเมริกา ส่วนค าวา่ Conservation 
(การสงวนรักษา) นิยมใชใ้นประเทศองักฤษ  ปัจจุบนั Conservation เป็นค านิยมใชอ้ยา่งกวา้งขวาง
ในระดบันานาชาติ    แต่อยา่งไรก็ตาม  “การอนุรักษ”์ นั้นยงัมีค าท่ีมีความหมายเฉพาะในการ
อนุรักษท่ี์แตกต่างกนัอยูห่ลายค า (ยงธนิศร์ พิมลเสถียร,ม.ป.ป.)  คือ 
             (1.) Restoration (การปฏิสังขรณ์) การปฏิสังขรณ์เป็นการซ่อมแซมอาคาร
ใหอ้ยูใ่นสภาพดั้งเดิมโดยใชก้ารสร้างทดแทนของ เดิมท่ีสูญหายไป และร้ือถอนส่วนท่ีเพิ่มเติมหรือ
ต่อเติมใหม่ออก 
             (2.) Rehabilitation and Renovation (การฟ้ืนฟูบูรณะและปรับปรุงใหม่)   
การฟ้ืนฟูบูรณะและปรับปรุงใหม่เป็นการซ่อมแซมอาคารเดิมใหอ้ยูใ่นสภาพดีและสามารถใช้
ประโยชน์ไดอี้ก  อาจเปล่ียนแปลงภายในเพื่อใหส้ามารถรองรับความตอ้งการในปัจจุบนั 
             (3.) Conservation (การสงวนรักษา)  การสงวนรักษาเป็นการสงวนรักษา
ทรัพยากรใหส้ามารถใชป้ระโยชน์ไดน้านต่อไปอีก ในอนาคต ปัจจุบนั  Conservation   อาจจะ
หมายถึงการอนุรักษโ์ดยทัว่ไป 

             (4.)  Replication, Reconstruction (การจ าลองหรือสร้างข้ึนใหม่ให้
เหมือนเดิม) การจ าลองหรือสร้างข้ึนใหม่ให้เหมือนเดิม เป็นการสร้างอาคารหรือส่ิงก่อสร้างอ่ืนๆ 
ข้ึนมาใหม่ใหมี้สภาพเหมือนกบัอาคารเดิมท่ีถูกท าลายไปทุกประการ 
             (5.)  Relocation (การเคล่ือนยา้ยไปตั้งในท่ีใหม่) การเคล่ือนยา้ยไปตั้งในท่ีใหม่เป็น
การยา้ยอาคารเดิมไปสร้างในท่ีตั้งใหม่ใหมี้สภาพเหมือนเดิมมากท่ีสุด (ยงธนิศร์ พิมลเสถียร,2554)  
  2.1.4.1 แรงจูงใจที่ท าให้เกดิการอนุรักษ์ (Motivation   for conservation)  
              แรงจูงใจในการอนุรักษมี์หลายประการท่ีจะช่วยผลกัดนัและน าไปสู่การ
ด าเนินการในทางปฏิบติั  แรงจูงใจเหล่านั้น ไดแ้ก่ 
   (1.)  เพ่ือพทิกัษ์มรดกของสังคม   (Protect  our  legacy /  heritage)   
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           การอนุรักษเ์ป็นการพิทกัษม์รดกท่ีไดรั้บมาจากอดีตเพื่ออนุรักษไ์ว้
ใหผู้ค้นในปัจจุบนัและส่งต่อใหช้นรุ่นหลงัในอนาคตไดช่ื้นชมหรือสัมผสักบัมรดกท่ีบรรพบุรุษ
ของเราไดส้ร้างไว ้
 

  (2.)  เพ่ือสร้างความหลากหลายมีชีวติชีวาให้เกดิขึน้ในเมือง  (Ensure 
variety in urban fabric) 
                                    ชุมชนท่ีมีสภาพแวดลอ้มท่ี มีความหลากหลายทั้งเก่าและใหม่ ท่ี
ผสมผสานกนัอยา่งเหมาะสม ยอ่มมีชีวติชีวาน่าอยูอ่าศยัมากกวา่ชุมชนท่ีสร้างข้ึนใหม่ทั้งหมด 

  (3.)  เพ่ือประโยชน์ทางด้านเศรษฐกจิ  (Economic)     
                                    การอนุรักษม์กัจะใหผ้ลตอบแทนทางดา้นเศรษฐกิจในรูปแบบท่ี
หลากหลาย  ผลตอบแทน เหล่านั้นมกัจะมาจากกิจกรรมในเชิงพาณิชยกรรม และการท่องเท่ียวท่ี
เกิดข้ึนภายหลงัการอนุรักษ ์

  (4.)  เพ่ือเป็นสัญลกัษณ์   (Symbolic) 
                                    การอนุรักษเ์ป็นการรักษาส่ิงท่ีเคยมีในอดีตไว ้เพื่อเป็นสัญลกัษณ์
หรือตวัแทน  ใหช้นรุ่นหลงั ไดรู้้จกัรับทราบและเกิดความภาคภูมิใจในถ่ินก าเนิด (ยงธนิศร์ พิมล
เสถียร,ม.ป.ป)  
  2.1.4.2 ประเภทของส่ิงทีค่วรอนุรักษ์ (Categories of Conservation) 
             ส่ิงท่ีควรอนุรักษมี์อยูห่ลายประเภท  ทั้งท่ีเป็นรูปธรรมหรือกายภาพ  ท่ีมีสัดส่วน
ตั้งแต่ขนาดใหญ่  เช่น  พื้นท่ีเมือง  พื้นท่ีบางส่วนของเมืองหรือบริเวณ  จนถึงสัดส่วนท่ีมีขนาดเล็ก  
เช่น วตัถุหรือช้ินส่วนของอาคาร  และท่ีเป็นนามธรรม  เช่น  ประเพณี  วถีิชีวิต เป็นตน้ โดยประเภท
ของส่ิงท่ีควรอนุรักษ ์มีอยูห่ลายหลากตวัอยา่ง (ส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม.2554) เช่น    

  (1.)  พืน้ที่ทางธรรมชาติ  (Natural Areas) 
           ธรรมชาติท่ีควรอนุรักษ ์ คือ  พื้นท่ีบริเวณท่ีมีส่ิงแวดลอ้มตาม
ธรรมชาติ  เช่น ป่า  ภูเขา  ทะเล  ชายหาด  แม่น ้าล าคลองท่ีสวยงาม  หรือมีคุณค่าทางดา้นนิเวศ
วฒันธรรม  โบราณคดี และประวติัศาสตร์ 

  (2.) เมืองขนาดเลก็และชุมชน (Town and villages) 
         เมืองเล็กและชุมชน  แสดงใหเ้ห็นการผสมผสานในทุกๆ ดา้นของวธีิ
ชีวติไดช้ดัเจน บา้น ท่ีท างาน วดั โรงเรียน ร้านคา้  ไร่นา  สวน อาคารสาธารณะ ฯลฯ ลว้นเป็น
องคป์ระกอบท่ีส าคญั ของชุมชนท่ีท าใหเ้กิดความน่าสนใจ 

  (3.) เส้นขอบฟ้าและช่องมองทวิทัศน์  (Skylines   and  View Corridors) 
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          เส้นขอบฟ้าเป็นเอกลกัษณ์อนัหน่ึงของเมืองซ่ึงอาจอนุรักษโ์ดยการ
จ ากดัความสูงของอาคารช่องมองทิวทศัน์ช่วยใหผู้ค้นไดม้องเห็นอาคาร  อนุสาวรีย ์ หรือ
ส่ิงก่อสร้างบริเวณ หรือสถานท่ี ส าคญัของเมือง รวมไปถึงบริเวณท่ีมีความสวยงามตามธรรมชาติ  
เช่น  ทิวเขา  แม่น ้าหรือทะเล ท่ีตั้งอยูไ่กลออกไป 

  (4.)  ย่านและชุมชนย่อย (Districts   and  Neighborhoods) 
           ในเมืองทุกเมืองมกัจะมียา่นท่ีมีความส าคญัทางดา้นประวติัศาสตร์  
หรือมีความสวยงาม ทางดา้นสถาปัตยกรรมของกลุ่มอาคารหรือภูมิทศัน์ของชุมชน  ชุมชนยอ่ยเป็น
ท่ีอยูอ่าศยั ของกลุ่มชุมชนบางกลุ่มท่ีมีเช้ือชาติลกัษณะทางสังคม  วฒันธรรม  และวถีิชีวติท่ี
น่าสนใจ และแตกต่างไปจากบริเวณ อ่ืนๆ     

  (5.)  ภูมิทัศน์ถนน (Streetscapes)            
           ถนนเป็นโครงสร้างและองคป์ระกอบท่ีส าคญัอยา่งหน่ึงของชุมชน 
แต่ละชุมชน มกัจะมีถนนสายส าคญัท่ีแสดงเอกลกัษณ์ดว้ยส่วนประกอบของภูมิทศัน์ถนน เช่น  
ตน้ไม ้ อาคารสองขา้ง  อุปกรณ์ประกอบถนน ฯลฯ 

  (6.)  รูปด้านหน้าอาคาร  (Facade) 
           รูปดา้นหนา้อาคารเป็นส่วนประกอบท่ีส าคญัของภูมิทศัน์  ถนน  
ลานโล่ง  หรือท่ีวา่งของชุมชน  (urban  space/ plaza)   

  (7.)  อาคาร  (Building) 
           อาคารมกัจะไดรั้บความสนใจท่ีจะอนุรักษเ์ป็นอนัดบัแรก เน่ืองจากมี
คุณสมบติัตามหลกัเกณฑ ์หลายขอ้ ปัจจุบนัมกัจะรวมบริเวณท่ีตั้งและบริเวณขา้งเคียงให้เป็น
ส่วนประกอบเพิ่มเขา้มาอีก 

  (8.)  วตัถุและช้ินส่วน  (Objects and  Fragments) 
          นอกเหนือจากอาคารแลว้ยงัมีส่ิงก่อสร้างและช้ินส่วนของอาคาร  
ส่ิงก่อสร้างท่ียงัคงหลงเหลืออยู ่ไม่ถูกท าลายมีความส าคญัสมควรไดรั้บการอนุรักษเ์ช่นกนั 

  (9.)  มรดกทางวฒันธรรม  (Cultural  Heritage) 
           มรดกทางวฒันธรรมอาจปรากฏเป็นรูปร่างท่ีชดัเจน  เช่น  อาคาร  
ส่ิงก่อสร้าง  สถานท่ี  หรือนามธรรม  เช่น  ประเพณี  พิธีกรรม  วถีิชีวติ  ฯลฯ  ซ่ึงปัจจุบนัมรดกวฒันธรรม
หรือ (Cultural  Heritage)  เป็นค าท่ีนิยมใชก้นัอยา่งแพร่หลาย  มีความหมายลึกซ้ึงกวา้งขวางและ
ครอบคลุม ส่ิงท่ีสมควรไดรั้บการเกือบทุกประเภท (ส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม.2554) 
  2.1.4.3. หลกัเกณฑ์การคัดเลือกเพ่ืออนุรักษ์ (Criteria   for Conservation) 
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   หลกัเกณฑก์ารคดัเลือกเพื่ออนุรักษห์รือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการอนุรักษนิ์ยม  
ไดมี้หลกัเกณฑท่ี์ใชห้รือตดัสินใจเพื่ออนุรักษ ์ (ส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม.2554)ไดแ้ก่  

  (1.)  สุนทรียภาพ (Aesthetic)   
          ความสวยงาม  แบบอยา่ง  (style)  ความส าเร็จในการออกแบบหรือ

การก่อสร้างภายในสมยัหน่ึง  ความพิเศษ  มีคุณค่าทางศิลปะ  สถาปัตยกรรม และวศิวกรรม 
  (2.)  สัญลกัษณ์  ( typical)   

          อาคารหรือส่ิงก่อสร้างท่ี เป็นสัญลักษณ์ของรูปแบบทางศิลปะ
สถาปัตยกรรม  และวศิวกรรม  ท่ีแพร่หลาย  เช่น บา้นเรือนไทยภาคกลาง 

  (3.)  หายาก  (Scarcity)   
                                  อาคารหรือส่ิงก่อสร้างท่ีมีลกัษณะพิเศษ  แปลกไม่มีท่ีอ่ืนในโลก  หรือ
ยงัเหลืออยูเ่พียง หลงัเดียว 

  (4.)  ความส าคญัในประวติัศาสตร์  (Historic   Role) 
           อาคารหรือส่ิงก่อสร้างท่ีเก่ียวขอ้งและมีความส าคญัในสมยัใดสมยั
หน่ึงในประวติัศาสตร์ 

  (5.)   ส่งเสริมบริเวณขา้งเคียง  (Enhancement   of   Adjacent   Areas)  
            อาคารกลุ่มอาคารหรือบริเวณท่ีช่วยส่งเสริมให้บริเวณนั้นโดยรวม
ทั้งหมดมีคุณค่าหากขาด ส่วนใดส่วนหน่ึงจะท าใหคุ้ณค่าลดลง 

  (6.)  ความเป็นเลิศในทางใดทางหน่ึง  (Superlatives)    
            อาคารหรือส่ิงก่อสร้างท่ีมีความเป็นเลิศหรือยอดเยี่ยมในทางใดทาง
หน่ึง   เช่น  เป็นอาคาร หลงัแรก  เก่าท่ีสุด  สูงท่ีสุด  ยาวท่ีสุด ใหญ่ท่ีสุด  ฯลฯ 

  (7.)  ความส าคญัทางดา้นวฒันธรรม  (Cultural   Significance) 
                                  อาคารสถานท่ี  ขนบธรรมเนียม  ประเพณี แนวปฏิบติั  วิถีชีวิตของ
ผูค้น กลุ่มเช้ือชาติ  การสักการบูชาความเช่ือ และพิธีกรรมทางศาสนาอาจมีวฒันธรรม ส าหรับ
ชุมชนหน่ึงโดย เฉพาะ (ส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม.2554) 
  2.1.4.4 กระบวนการอนุรักษ์ (Conservation Process)  
             การด าเนินการอนุรักษ์นั้น  The   Venice Charter   1964   (กฎบตัรเวนิช) 
ห รื อ  The International For  the Conservation   and Restoration of Monuments and Sites เ ป็ น
เอกสารท่ีมาจากการประชุมนานาชาติ  ท่ีเมืองเวนิชประเทศอิตาลี เม่ือเดือน พฤษภาคม ปี คศ.1964  
เป็นเอกสารช้ินแรกท่ีก าหนดขอบเขตการอนุรักษ์ในช่วงทศวรรษ  1960 ประกอบด้วยเน้ือหา 16 
มาตรา ได้ก าหนดความหมายของโบราณสถานและแนวทางการอนุรักษ์  (Guidelines) ส าหรับ 
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โบราณสถานแต่ละประเภทกฎบตัรเวนิช  (The Venice Charter)  ดูเหมือนจะมองการอนุรักษใ์นมุม
แคบ  เนน้เฉพาะส่วนท่ีส าคญัหรือท่ีเป็นอนุสรณ์  (Monument)  เท่านั้น แต่ไม่ไดใ้ชค้วามส าคญัของ
บริเวณท่ีตั้ง และสถานท่ีขา้งเคียงควบคู่ไปดว้ย  ปัจจุบนัการด าเนินการอนุรักษ์ก็มีรายละเอียดเพิ่ม
มากข้ึน  ดงัจะเห็นจากกฎบตัรในเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมของสมาคมอิโคโมสประเทศออสเตรเลีย 
(The Australia ICOMOS Charter For Cultural Significance) ห รือ ท่ี รู้จักกัน ในนาม  The Burra  
Charter  (Australia  ICOMOS, 1999)  มีเน้ือหาและรายละเอียด  36  มาตรา  ครอบคลุมการก าหนด
ความหมาย  หรือนิยามค าศพัท์หลกัการอนุรักษ์และแนวทางการด าเนินการอนุรักษ์  กระบวนการ
อนุรักษ์ของประเทศออสเตรเลียตามท่ีปรากฏใน The Burra  Charter  (Australia  ICOMOS, 1999 
อ้างใน ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม .2554)  ได้ก าหนด
กระบวนการอนุรักษป์ระกอบดว้ยขั้นตอนของการด าเนินงาน ดงัน้ี 
   (1)  การระบุพื้นท่ีอนุรักษแ์ละส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง  (Identify Place and 
Associates) 
         ไดแ้ก่การเขา้ไปถือครองและคุม้ครองสถานท่ีท่ีจะท าการอนุรักษ์
ไม่ใหเ้กิดความเสียหายหรือถูกท าลายไปก่อนท่ีจะไดรั้บการอนุรักษ์ 
   (2)  การเก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัความส าคญัของพื้นท่ีอนุรักษ ์             
( Gather & Record Information   about  The   Place Sufficient to Understand   Significance) 
         ด าเนินการรวบรวมขอ้มูลท่ีเป็นเอกสารหรือจากค าบอกเล่า  และ
ส ารวจสภาพทางกายภาพ ใหเ้พียงพอเพื่อใหท้ราบถึงความส าคญั 
   (3)  การประเมินคุณค่าความส าคญั  (Assess   Significance) 
   (4) การจดัเตรียมเอกสารหรือขอ้ความท่ีเป็นทางการ   

       การจดัเตรียมเอกสารเก่ียวกบัความส าคญัของสถานท่ีหรือส่ิงท่ีอนุรักษ์
นั้น (Prepare Statement of Significance) 
   (5)  การระบุภาระจ ายอมท่ีเกิดจากความส าคญั (Identify Obligation 
Arising Form Significance) 
   (6)  การเก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่ออนาคตของ
พื้นท่ีอนุรักษ ์(Gather  Information  About other Factors Affecting the Future of the Place) 

         การรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัความตอ้งการและทรัพยากรของเจา้ของ
และการจดัการ  ปัจจยัภายนอกและสภาพทางกายภาพ 
   (7)  การพฒันานโยบาย  (Develope Policy)  
         การระบุและ  พิจารณาทางเลือกในการด าเนินการอนุรักษ ์ทดสอบ
ผลกระทบ ท่ีจะมีต่อความส าคญัของสถานท่ี 
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   (8)  การจดัเตรียมขอ้ความนโยบายในการด าเนินการอนุรักษ ์ (Prepare 
Statement of Policy)  
   (9) การบริหารจดัการสถานท่ีอนุรักษต์ามท่ีก าหนดในนโยบาย (Place in 
Accordance with Policy)  
         พฒันากลยทุธ์น ากลยทุธ์ไปด าเนินการตามแผนการจดัการ  บนัทึก
สภาพสถานท่ี  ก่อนมีการเปล่ียนแปลง 
   (10) การติดตามและปรับปรุงแกไ้ข (Monitor and Review) 
           อยา่งไรก็ตาม การด าเนินการอนุรักษ ์ อาจมีแนวทางท่ีแตกต่างกนัใน
แต่ละประเทศ  ซ่ึงอาจ ก าหนดหลกัการและแนวทางการด าเนินการใหเ้หมาะสมกบับริบทของ
ตวัเอง ในกรณีของประเทศสาธารณะประชาชนจีนไดก้ าหนดกระบวนการและหลกัการในการ
อนุรักษชุ์มชนและสภาพแวดลอ้ม ไว ้ 6  ขั้นตอน ดงัน้ี  
         (1)  การระบุสถานท่ีและท าการตรวจสอบ ( Identification   and 
Investigation) 
    -  ส ารวจ การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
    -  ตรวจสอบสถานท่ีท่ีเลือกจะอนุรักษ์ 
    -  ท าการตรวจสอบอยา่งละเอียด  และ รวบรวมขอ้มูลเอกสาร 
          (2)  การศึกษาวจิยัและประเมินคุณค่า  (Research   and Assessment) 
    -  คุณค่าทางดา้นประวติัศาสตร์ ฯลฯ 
    -  สภาพปัจจุบนั 
    -  บริบทของการบริหาร 
          (3)  การปฏิบติัตามขอ้ก าหนดทางกฎหมาย  4  ประการ 
(Implementation of the Four Legal Prerequisites) 
    -  ก าหนดขอบเขตของสถานท่ีตั้งและแนวกนัชน (Buffer  Zone) 
    -  ติดตั้งป้ายทางการ (Official  plaque) 
    -  จดัท าเอกสารบนัทึก (An  archive  for records) 
    -  จดัตั้งองคก์รบริหารจดัการ 
          (4.)  การก าหนดวตัถุประสงค ์ และร่างแผนแม่บทการอนุรักษ ์
(Determination of  Objectives and Drawing  up Conservation  Master Plan) 
    -  วตัถุประสงค ์  
    -  การใชง้าน 
    -  การแปลความหมาย 
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    -  การจดัการ 
          (5.)  การน าแผนแม่บทไปปฏิบติั (lmplementation of maste  plan) 
        -  มาตรการท่ีจะใชแ้ทรกแซง (lntervention measures) 
    -  การก าหนดแผนปฏิบติัการ (Determine actions) 
    -  การส ารวจและออกแบบ 
    - การปรับปรุง (Review) 
           (6.) แสดงระยะเวลาของแผนแม่บทและแผนการปฏิบติังาน 
(Periodic Review of Master Plan and Action Plans) (ส านกังานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม.2554) 
  รูปแบบของการอนุรักษมี์หลายวธีิ เพื่อใหผ้ลในทางปฏิบติั เช่น แนวทางอนุรักษ ์
(Methods of Conservation) การอนุรักษชุ์มชนเมืองและสภาพแวดลอ้มทางวฒันธรรมส าหรับการ
ออกแบบ และวางแผนชุมชนเมืองมีวธีิการ  3 วธีิการโดยยอ่ดงัน้ี 

(1.) วธีิการทางกฎหมาย (Legal Methods) 
     วธีิการน้ีเป็นการน ามาตรการทางกฎหมายมาใชป้ระกอบการ
ด าเนินการเป็นหลกั ไดแ้ก่ 

     - การข้ึนทะเบียนเป็นโบราณสถาน ตาม พ.ร.บ. โบราณสถาน
โบราณวตัถุและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 
    - การวางผงัเมืองรวมและผงัเมืองเฉพาะตาม พ.ร.บ. การผงัเมือง 
พ.ศ. 2518 
    - การใชข้อ้บญัญติัของทอ้งถ่ินควบคุมการสร้างและดดัแปลง
อาคาร ควบคุมอาคารสูง การถอยร่น การออกแบบอาคารในบริเวณอนุรักษ ์ตาม พ.ร.บ. ควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 
    - การใชข้อ้บญัญติัทอ้งถ่ินส าหรับเป็นแนวทางในการออกแบบ 
(design guidelines) เพื่อการอนุรักษ ์ชุมชนเมืองและสภาพแวดลอ้มทางวฒันธรรม 

   - การใชว้ธีิเวนคืนท่ีดินเพื่อการอนุรักษ ์ตาม พ.ร.บ. การเวนคืน
อสังหาริมทรัพย ์พ.ศ. 2530 
    -การซ้ือขาย ตามราคาเพื่อเขา้ครอบครองเป็นเจา้ของทรัพยสิ์น
โดยภาครัฐหรือ ภาคเอกชนท่ีไม่แสวงหาก าไร (non-profit organization) 
    - การบนัทึกขอ้จ ากดัของการเปล่ียนมือผูถื้อครองตามสิทธ์ิใน
อนาคต สลกัไวห้ลงัโฉนด (deed restrictions) 
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             (2)  แนวทางดา้นการเงิน   (Economic Methods) มาตรการทางการ
เงินก็สามารถน ามาใชใ้นการอนุรักษไ์ดเ้ช่นกนั ไดแ้ก่ 

   - รัฐบาลใหเ้งินช่วยเหลือ (grant) 
   - การจดัตั้งกองทุนเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ ์(revolving funds) 
   - การลดหยอ่นภาษี (Tax  incentive)  เพื่อจูงใจใหเ้กิดการอนุรักษ ์
   - การจดัใหมี้บริการเงินกูด้อกเบ้ียต ่าเพื่อการอนุรักษ ์

    - ก าหนดค่าปรับส าหรับผูฝ่้าฝืน (penalties) และน าค่าปรับมาเพื่อ
อนุรักษ ์
            (3) แนวทางอ่ืน ๆ (Other  Methods) 

   นอกจากน้ี  ยงัมีมาตรการอ่ืน  ๆ  ท่ีสามารถน ามาใช ้ คือ  
    - การปรับปรุงอาคารเดิมเพื่อใชป้ระโยชน์ใหม่และมีผลตอบแทน
เป็นรายได ้ (adaptive  reuse) 
    - ก ารแลก เป ล่ี ยน ก รรม สิ ท ธ์ิ ใน ก ารพัฒ น า  ( transfer of   
development rights – TDR) การแลกเปล่ียนกรรมสิทธ์ิในการพัฒนา หรือ TDR เป็นวิธีการใช้
เทคนิคทางดา้นกฎหมายเพื่อแลกเปล่ียนโอนยา้ยซ้ือขายกรรมสิทธ์ในการพฒันาส่วนมากจะใช ้FAR 
( Floor Area Ratio) ส่วนท่ีไม่ไดใ้ช้ของอาคารหรือสถานท่ีอนุรักษ์  โอนยา้ยไปยงัท่ีดินแปลงอ่ืนท่ี
อยู่ใกล้เคียงหรือแปลงท่ีก าหนด  ผลตอบแทนท่ีได้จากการโอนยา้ย  เจา้ของทรัพยสิ์น  สามารถ
น ามาใช้ในการอนุรักษ์และดูแลรักษา  ตวัอย่างเช่น กรณีศึกษาในต่างประเทศ บริเวณท่าเรือถนน
เซ้าท์สตีท  (South Street  Seaport) ในนครนิวยอร์คยา่นเมืองเก่าถนนเซ้าท์สตีท    ตั้งอยู่ปลายเกาะ
แมนฮัตตัน  ด้านตะวนัออกติดกับแม่น ้ า (East  River) เป็นชุมชนท่ีเจริญรุ่งเรืองในสมัยท่ีนคร
นิวยอร์คเป็นท่าเรือท่ีส าคญัในการขนถ่ายสินค้าท่ีส่งมาจากยุโรปเพื่อขนส่งไปสู่แผ่นดินใหญ่
ตอนกลางของประเทศผ่านคลองอีรีเขา้สู่ทะเลสาปทั้ง 5 บริเวณ เมืองเก่าถนนดา้นใตน้ี้เป็นชุมชน
พาณิชยกรรมประกอบดว้ยร้านคา้ท่ีคา้ขายสินคา้เก่ียวกบัทะเล  เป็นท่ีตั้งของโรงแรมแห่งแรกของ
นครนิวยอร์ค ลกัษณะเป็นอาคารแถว (Row    house ) มีความสูง  3-5 ชั้น ก่อสร้างดว้ยอิฐ  ในช่วง
ทศวรรษ  1960 พื้นท่ีเมืองบริเวณขา้งเคียง  เช่น Wall  Street และ Word Trade  Center ได้รับการ
พฒันาเป็นตึกระฟ้าไปหมด  ยงัคงเหลือแต่บริเวณท่าเรือเซ้าสตรีทเท่านั้น  นครนิวยอร์คโดย Office 
of The Lower Manhattan Development จึงไดว้างแผนอนุรักษใ์ห้คงลกัษณะดั้งเดิม   ไวก่้อนท่ีจะถูก
ร้ือท าลายไป  รวมทั้งได้น าวิธีการแลกเปล่ียนกรรมสิทธ์ิในการพฒันา (TDR) มาใช้อย่างได้ผล 
(สิทธิพร ภิรมยร่ื์น, 2546-2547:42-44) 
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2.2 ทฤษฎีการโอนสิทธิการพัฒนาทีด่ิน 
  การโอนสิทธิการพัฒนา (Transfer of Development Rights) หมายถึง การขายหรือ 
ถ่ายโอน สิทธิการพฒันาจากพื้นท่ีอนุรักษ์ไปยงับริเวณท่ีพฒันาไดม้ากกวา่และพื้นท่ีอนุรักษ์จะได้
ผลประโยชน์  อ่ืนตอบแทนซ่ึงมีการประกาศใช้เป็นข้อก าหนดท้องถ่ิน  (สิทธิพร ภิรมย์ร่ืน
,2527:165-173) 
  แนวคิดของการถ่ายโอนความหนาแน่น การถ่ายโอนสิทธิการพฒันาท่ีผ่านมา มี
รูปแบบตามท่ีนกัผงัเมืองทอ้งถ่ินไดก้ าหนดพื้นท่ีอนุรักษ ์ท่ีซ่ึงการพฒันาต่างๆ ถูกควบคุม และเร่ิมมี
การพฒันาเกิดข้ึน  เจา้ของพื้นท่ีหวงห้ามนั้นมีปัญหาในการพฒันาสามารถโอนสิทธิการพฒันา
ใหก้บัพื้นท่ีท่ีไดรั้บอนุญาตใหพ้ฒันาอยา่งเขม้ขน้ได ้สิทธิการพฒันาอาจจะถูกขาย หรือเจา้ของท่ีดิน
ของพื้นท่ีควบคุมอาจไดรั้บการชดเชย จากการท่ีถูกก าหนดเป็นพื้นท่ีอนุรักษต์ามผงั (สิทธิพร ภิรมย์
ร่ืน,2527:165-173) 
  แนวคิดหลกัของ TDR คือ การพฒันาพื้นท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพซ่ึงบางพื้นท่ีถูกตดั
จากกายภาพของท่ีตั้งเดิม ตวัอยา่งความแตกแยกของการใชก้ฎหมายของอเมริกา เช่น การขายพื้นท่ี 
ทางอากาศ (Air right)เป็นเร่ืองปกติธรรมดา เกษตรกรสามารขายสิทธิการพฒันา ใหก้บัชุมชน 
ใกลเ้คียงเพื่อใหพ้ื้นท่ีของตนเองท าหนา้ท่ีเป็นพื้นท่ีกนัชน (Greenbelt)  ซ่ึงท าใหเ้กษตรกรสามารถ
เก็บพื้นท่ีเดิมไวไ้ดแ้ละชุมชนก็ไดรั้บสิทธ์ิการพฒันา (สิทธิพร ภิรมยร่ื์น,2527:165-173) 
  เจตนาของ TDR ก็คือเนน้การพฒันาอยา่งเขม้ขน้ในบริเวณท่ีตอ้งการ และห้ามการ
พฒันา อย่างเขม้ขน้ในบริเวณท่ีไม่ตอ้งการด าเนินการ ดงักล่าวก็คือการก าหนดบริเวณ “ให้” และ 
บริเวณ”รับ” เจา้ของทรัพยสิ์นในบริเวณ”ให”้ ท่ีไม่พฒันาทรัพยสิ์นไปจนเตม็ท่ีอนุญาตตามกฎหมาย 
อาจขายสิทธ์ิในการพฒันา ( rights) ท่ีไม่ไดใ้ชใ้ห้แก่เจา้ของทรัพยสิ์นในบริเวณ”รับ” เทคนิคน้ี อาจ
น าไปใช้อนุรักษ์พื้นท่ีโล่งว่าง หรือเพื่อจ ากัดการพฒันาในบริเวณท่ีมีความเปราะบาง ทางนิเวศ 
วิท ยา  ห รือ เพื่ อ ให้บ รรลุความ มุ่ งหมายทางด้านการอนุ รักษ์ โบราณสถาน  ห รือ อ่ืนๆ                    
(สิทธิพร ภิรมยร่ื์น,2527:165-173)   
  สิทธิในการพัฒนา (Development Right) หมายถึง สิทธิในการพัฒนาท่ีดินท่ี
ครอบครองและเป็นเจา้ของอยู่โดยทัว่ไป  สิทธิน้ีรวมอยูก่บัสิทธิในท่ีดิน (Property Right) เจา้ของ
ท่ีดินสามารถใชป้ระโยชน์ท่ีดินไปในการใดๆ ก็ไดบ้นท่ีดินแปลงท่ีตนมีกรรมสิทธ์ิอยู ่ทั้งน้ีตอ้งไม่
ขดัต่อกฎหมายและกฎระเบียบอ่ืนๆ โดยทัว่ไป สิทธิในท่ีดิน (Property Rights)  เป็นสิทธิซ่ึงรวม
สิทธิหลายประเภทเขา้ไวด้้วยกนั เช่น สิทธิความเป็นเจา้ของ (Rights to Ownership)  สิทธิในการ
พฒันาหรือใชป้ระโยชน์ (Right to develop and use ) และสิทธิในการรับหรือยกเป็นมรดกตกทอด 
(Rights to Inherit) ทั้งน้ีสิทธิดงักล่าวจะเป็นสิทธิบนดิน และสิทธิเหนือท่ีดินเท่านั้น มกัไม่รวมสิทธิ
ใตดิ้น (Underground) (สิทธิพร ภิรมยร่ื์น,2527:165-173) 
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  ท่ีกล่าวมาขา้งตน้ คือรูปแบบของการก าหนดสิทธิในท่ีดินแต่ดั้งเดิมของประเทศ
ต่างๆ ต่อมาเม่ือมีการใช้ประโยชน์ท่ีดินมากข้ึนก็มีปัญหาความขดัแยง้ในการใช้ท่ีดินมากข้ึน ไม่ว่า
จะเป็นปัญหาการใชสิ้ทธิบนดิน เหนือดิน หรือใตดิ้น โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์ท่ีส่วนบุคคลเพื่อ
สาธารณะประโยชน์ เช่น การใชท่ี้ดินส่วนบุคคลเพื่อระบบการคมนาคมขนส่ง การชลประทาน และ
การระบายน ้ า และการผลิตก๊าซธรรมชาติและน ้ ามนั นบัจากนั้นเป็นตน้มาไดมี้ความพยายามท่ีจะ
จ าแนกสิทธิเก่ียวกบัท่ีดินมากข้ึน โดยมีพื้นฐานความคิดว่า เจา้ของท่ีดินนั้นเป็นเจา้ของสิทธิหลาย
ประเภทท่ีสามารถจ าแนกออกจากกนัไดต้ามลกัษณะและประเภทของสิทธิ เช่น สิทธิในการเขา้ถึง
ท่ีดิน (easements) สิทธิในสินแร่(mineral rights) สิทธิเหนือท่ีดินของผืนท่ีดินแปลงนั้น (Air rights) 
เจา้ของท่ีดินหรือผูค้รอบครองกรรมสิทธ์ิสามารถใชป้ระโยชน์บนท่ีดินตามกฎหมาย และด ารงความ
เป็นเจา้ของ ตลอดจนยกโอนมรดกหรือขายท่ีดินแก่ผูอ่ื้นได(้สิทธิพร ภิรมยร่ื์น,2527:165-173) 
  ดว้ยความเขา้ใจพื้นฐานดงักล่าว นกักฎหมาย และนกัผงัเมืองไดห้ยบิยกเอาสิทธิใน
การพฒันามาพิจารณาเพื่อน ามาใชใ้นการควบคุมการใชท่ี้ดิน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่เจา้ของ
ท่ีดินในการเวนคืนท่ีดิน หรือการก าหนดประเภทการใช้ท่ีดินท่ีแตกต่างไปจากการใช้ประโยชน์
ท่ีดินเดิม  ในกรณีน้ีสิทธิในการพฒันา (Development right) หมายถึง ความแตกต่างระหวา่งการใช้
ท่ีดินปัจจุบนัของท่ีดินแปลงใดแปลงหน่ึง  และการใช้ท่ีดินตามท่ีกฎหมายก าหนดของท่ีดินแปลง
นั้นหรืออาจจะกล่าวในอีกลกัษณะไดว้า่  สิทธิในการพฒันาสามารถประเมินค่าไดเ้ท่ากบัศกัยภาพ
ของการพฒันาท่ีดินในส่วนท่ียงัไม่ได้ใช้ประโยชน์ของท่ีดินแปลงนั้นๆ การซ้ือขายสิทธิในการ
พฒันาดงักล่าว สามารถใช้เป็นค่าชดเชยของการถูกจ ากดัสิทธิในการพฒันาแก่เจา้ของท่ีดินนั้นได ้
สิทธิน้ีสามารถวดัได้เป็นหน่วยความหนาแน่นในการพัฒนา และสามารถซ้ือขายในตลาด
อสังหาริมทรัพยท์ัว่ไป การแลกเปล่ียนซ้ือชายก็เป็นประโยชน์และเป็นธรรมกบัทุกฝ่าย ผูซ้ื้อก็ไดรั้บ
สิทธิในการพฒันาจากท่ีดินแปลงอ่ืนมากกวา่ท่ีกฎหมายก าหนด  ผูข้ายก็ไดผ้ลตอบแทนจากการซ้ือ
ขายเป็นค่าชดเชยการถูกจ ากัดสิทธิ เช่นการอนุ รักษ์ต่างๆ เช่น ท่ีโล่ง  พื้ น ท่ี เกษตรกรรม 
โ บ ร า ณ ส ถ า น แ ล ะ พื้ น ท่ี ป ะ วั ติ ศ า ส ต ร์  ห รื อ พื้ น ท่ี อ นุ รั ก ษ์ ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม                                        
(สิทธิพร ภิรมยร่ื์น,2527:165-173) 
  2.2.1 แนวทางปฏิบัติเกีย่วกบัการโอนสิทธิในการพฒันาที่ดิน 

  การจ าแนกสิทธิในการพฒันาออกจากสิทธิในท่ีดินถูกน ามาใชป้ระโยชน์ส าหรับ
การสร้างความเป็นธรรมในการควบคุมการใชท่ี้ดิน หรือในการใชป้ระโยชน์ท่ีดินส่วนบุคคลเพื่อ
สาธารณะประโยชน์ โดยเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกาและองักฤษ โดยทัว่ไป รัฐธรรมนูญของ
ประเทศท่ีมีการปกครองดว้ยระบบประชาธิปไตยจะระบุถึงสิทธิของเอกชนในการครอบครอบ
อสังหาริมทรัพยว์า่ เจา้ของท่ีดินจะมีอ านาจสิทธิขาดในแปลงท่ีดินของตนดงักล่าวไวใ้นตอนตน้ 
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ขณะเดียวกนัก็จะมีส่วนของกฎหมายท่ีระบุถึงอ านาจของรัฐท่ีสามารถเวนคืนท่ีดินของเอกชนมาใช้
ประโยชน์ ดงัน้ี 

 1) ตอ้งผา่นกระบวนการขั้นตอนในการพิจารณาในระบบศาลถึงความเหมาะสมใน
การใชป้ระโยชน์ โดยใหค้วามยติุธรรมแก่ผูเ้ป็นเจา้ของ 

 2) ตอ้งมีการชดเชยค่าเสียหายในการกระท าใดๆ ท่ีเกิดข้ึนอยา่งยติุธรรม 
 ดว้ยหลกัการดงักล่าวท่ีปรากฏในรัฐธรรมนูญ รัฐจ าเป็นตอ้งใชเ้งินเป็นจ านวนมาก

เม่ือต้องการจะควบคุมการใช้ประโยชน์ท่ีดินให้เป็นไปตามผงัเมืองท่ีได้วางผงัออกแบบเพื่อ
ประโยชน์ส่วนรวม หลังจากท่ีได้จัดท าข้อก าหนด (Zoning Ordinance) เพื่อควบคุมการใช้
ประโยชน์ท่ีดิน โดยทัว่ไปในชุมชนเมืองต่างๆของสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1920 เป็นตน้มา ศาล
ในรัฐต่างๆ ตอ้งประทบัรับฟ้องร้องกรณีการควบคุมการใช้ท่ีเสมอ  ในเร่ืองความไม่ถูกตอ้งในการ
ริดรอนสิทธิเสรีภาพของเจา้ของท่ีดินและความไม่เป็นธรรมในการควบคุมการใชท่ี้ดิน โดยเฉพาะ
การควบคุมการใชป้ระโยชน์ท่ีดินใหมี้มูลค่าท่ีดินและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจต ่ากวา่ท่ีเป็นอยูห่รือ
ท่ีมีแนวโน้มว่าจะเป็น หากไม่มีการควบคุมการใช้ประโยชน์ท่ีดิน กรณีท่ีเห็นชัดเจนคือกรณีการ
ควบคุมการใช้ประโยชน์ท่ีดินให้ใช้เฉพาะการเกษตรกรรม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนเวน้ไวเ้ป็นท่ีโล่ง (สิทธิพร ภิรมยร่ื์น, 2546-2547:42-44) 

กรณีดงักล่าวนอกจากจะก่อใหเ้กิดความไม่เป็นธรรมต่อเจา้ของท่ีดินแลว้ ยงัเป็น
การส้ินเปลืองงบประมาณของรัฐในการเวนคืนท่ีดินดงักล่าวเพื่อคงการใชป้ระโยชน์ตามท่ีก าหนด
ในผงัตลอดจนเกิดกรณีอุทธรณ์ฟ้องร้องเพื่อใชป้ระโยชน์ท่ีดินประเภทอ่ืนเพื่อใหไ้ดผ้ลตอบแทน
ทางเศรษฐกิจหรือเพิ่มมูลค่าท่ีดินมากกวา่ท่ีก าหนดไวใ้นผงั เป็นผลใหน้กัวชิาการและนกักฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการผงัเมืองและการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน พยายามหาวธีิการและหลกัการในการแกไ้ข
ปัญหาดงักล่าว ซ่ึงสามารถแบ่งวธีีการไดเ้ป็น 4 ลกัษณะคือ 

 1) ขอ้บงัคบัวา่ดว้ยอ านาจของรัฐในการควบคุม การใชท่ี้ดินเป็นการควบคุมแบ่ง
ยา่นและจดัสรรท่ีดิน 

 2) ขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการชดเชยค่าเสียหาย 
 3) การเวนคืนท่ีดินดว้ยการชดเชยราคาเตม็ 
 4) การเวนคืนดว้ยการชดเชยนอ้ยกวา่ราคา 
 การโอนหรือซ้ือขายสิทธิในการพฒันา  ถูกหยิบยกมาใช้ในประเด็นท่ีส่ี เร่ืองการ

เวนคืนด้วยการชดเชยน้อยกว่าราคา ซ่ึ ง William H. Whyte เรียกว่า Conservation Easement 
กล่าวคือ รัฐจะเวนคืนเฉพาะสิทธิของเจา้ของท่ีดินในการพฒันาเท่านั้น เจา้ของท่ีดินยงัคงด ารงความ
เป็นเจา้ของท่ีดินทั้งหมดไว ้หลังจากท่ีรัฐเวนคืนด้วยวิธีน้ีแล้ว เจา้ของท่ีดินสามารถใช้ท่ีดินเพื่อ
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การเกษตร หรืออ่ืนๆ ตามท่ีขอ้ก าหนดระบุ แต่หา้มใชป้ระโยชน์ท่ีดินเพื่อกิจการอ่ืน สิทธิท่ีรัฐซ้ือไป
แลว้น้ีจะผกูพนักบัท่ีดินไปตลอด ไม่มีการเปล่ียนแปลง 

 ดงันั้นจะพบวา่การซ้ือขายสิทธิในการพฒันานั้นถูกใชเ้ป็นวธีิการในการสร้างความ
เป็นธรรมรูปแบบหน่ึง โดยเป็นวธีิการท่ีคิดข้ึนมาเพื่อแกปั้ญหาหรือป้องกนัการใชเ้งินทุนของรัฐเพื่อ
จ่ายค่าเวนคืนเตม็ราคา ตามท่ีมีก าหนดอยูใ่นกฎหมายในประเทศสหรัฐอเมริกาและองักฤษ 
ตลอดจนน าไปใชใ้นประเทศอ่ืนๆ (สิทธิพร ภิรมยร่ื์น, 2546-2547:42-44) 
 2.2.2 ประโยชน์จาก Transfer Development Rights: TDR 

ระบบ TDR  แมว้่ามนัจะเป็นเคร่ืองมือท่ีค่อนขา้งใหม่และไม่คุน้เคยส าหรับ
ชุมชน ส่วนใหญ่ แต่ขอ้ดีของ TDR นั้นมี3 ประการ( Rick Taintor,2001) ดงัน้ี  

1)  เป็นท่ียอมรับว่า การโอนสิทธิการ พัฒนาท่ีดิน เป็นการระบุ
ความสัมพนัธ์ "การมีสิทธิตามกฎหมาย" ท่ีท าให้เจา้ของท่ีดินไดมี้สิทธิ การใชป้ระโยชน์จาก
ท่ีดิน และสามารถพัฒนาท่ีดินได้ตามกฎหมายท่ีใช้ควบคุมอยู่ ส่วนสถานประกอบการ
สามารถโอนสิทธิการใชป้ระโยชน์ใหผู้มี้สิทธิการพฒันาตามหัวขอ้ของการพฒันา ส่ิงก่อสร้าง
ทีโอนสิทธิการพฒันาการใชใ้ชป้ระโยชน์ ซ่ึงการพฒันานั้นจะแยกออกจากท่ีดินและแตกต่าง
ใชสิ้ทธิครอบครองอยูต่ามกฎหมาย  

2)  TDR เป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการปกป้องความเสียหายจากการโอน
สิทธิ การใชป้ระโยชน์ท่ีดินของพื้นท่ีอนุรักษเ์กษตรกรรม  ซ่ึงปัจจุบนัเป็นท่ียอมรับกนัมากข้ึน 
ซ่ึงการด าเนินการนั้นจะเกิดข้ึนระหวา่งเจา้ของท่ีดินและภาครัฐหรือภาคเอกชนผูท่ี้ไม่แสวงหา
ก าไร จากผูมี้สิทธิในท่ีดิน เขา้ร่วมดว้ยความสมคัรใจ โดยปราศจากการซ้ือขายท่ีดินในอนาคต 
ผลท่ีได ้หากมีการไดรั้บเงินจากเจา้ของท่ีดินท่ีไดจ้ากการโอนสิทธิการใชป้ระโยชน์จากท่ีดิน 
ตอ้งอยูภ่ายใตก้ารโอนสิทธ์ิการพฒันา (TDR)  ซ่ึงคลา้ยกบัการท าธุรกรรม ซ่ึงทั้งสองฝ่าย มีขอ้
แตกต่างท่ีส าคญัคือ ผูซ้ื้อเป็นเจา้ของท่ีดินและสิทธิในการพฒันาจะถูกโอนไปให้ผูซ้ื้อแทนท่ี
จะถูกโอนไปยงัหน่วยงานของรัฐ 

3)  TDR อาจจะเกิดมาจากแนวคิดของกลุ่มนกัพฒันาท่ีอยู ่อาศยัหรือผู ้
ท่ีมีการสะสมท่ีดินเพื่อการแบ่งย่อยจดัท าโครงการภายใตแ้นวทางของกลุ่มนักพฒันาท่ีอยู่
อาศยัขนาดยอ่มท่ีมีการพฒันาแบบกระจดักระจาย  โดยพื้นท่ีท่ีเหลืออยูน่ั้นจะไม่มีการ พฒันา
เกิดข้ึนในอนาคตดงันั้น  การใชป้ระโยชน์จากพื้นท่ีเปิดโล่งจะตอ้งมีการพิจารณาอยา่งถว้นถ่ี  
โดยเฉพาะการจดัการท่ีดินในพื้นท่ีแห่งนั้น ( Rick Taintor,2001)  
                        การควบคุมของ ภาครัฐเป็นปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลกระทบต่อมูลค่าของท่ีดิน 
หน่วยงานของรัฐ สามารถเพิ่มมูลค่าตลาดในพื้นท่ีท่ีถูกก าหนดไวใ้ชส้ าหรับสร้างผลตอบแทน
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ทางธุรกิจ  หรือใชเ้ป็นพื้นท่ีอยูอ่าศยัแบบหนาแน่นได ้ ในทางตรงกนัขา้มรัฐบาล กส็ามารถลด
มูลค่าของพื้นท่ีไดโ้ดยการลดการอนุญาตการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน แต่ในการพฒันาระบบการ
โอนสิทธิการพัฒนามีเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง และมีมูลค่าลดลง     โดยให้แรงจูงใจส าหรับ
เจา้ของท่ีดินท่ีจะซ้ือและขายสิทธิท่ีจะพฒันาภายใตก้ฎระเบียบใหม่ เพื่อใชป้ระโยชน์ในการ
พฒันาศกัยภาพท่ีเพิ่มข้ึนจากเจา้ของท่ีดินท่ีถูกจ ากดัสิทธิพฒันา ความตอ้งการเพิ่มการพฒันา
ตอ้งซ้ือ ส่วนท่ีเกินจากระบบการโอนสิทธิการพฒันา การเร่ิมมีโครงการTDR  เป็นส่ิงกระตุน้
ใหเ้กิดการซ้ือขายกรรมสิทธ์ิการเป็นเจา้ของท่ีดิน และ ขายเพื่อใชป้ระโยชน์ภายใต ้ขอ้ก าหนด
ท่ีเกิดข้ึนใหม่ ซ่ึงอาจจะไดผ้ลประโยชน์จากการพฒันาเพิ่มข้ึนจากเดิมมาก โดยเจา้ของท่ีดิน
สามารถวางแผนการพฒันาท่ีดินจากการซ้ือท่ีดินมาเพื่อใชใ้นการโอนสิทธิการพฒันา ในอีก
ทางหน่ึง ตลาดการซ้ือขายท่ีดินมีผลกระทบต่อทางเศรษฐกิจของการควบคุมการใช้ท่ีดิน 
ระบบโอนสิทธิการพฒันามีผลต่อแนวทางการคา้ขายท่ีอาจจะมีทั้ง “การไดเ้งินมาโดยไม่ได้
คาดหมาย” และ “การลม้ละลาย” อนัเกิดจากการบริหารจดัการ( Rick Taintor,2001) 

ระบบการโอนสิทธิการพฒันาท่ีดิน มีวตัถุประสงค์ในการปกป้อง
ทรัพยากรหรือด าเนินการแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนกับท่ีดินโดยตรง  ยกตัวอย่างเช่น การน าการ
พฒันาแบบ Smart Growth มาใชก้บัหลายชุมชนในการพฒันาสถานท่ีเก่าแก่บางสถานท่ี และ
มีการควบคุมการขยายตวัของเมืองนั้นๆ การสนับสนุนวิธีการพฒันาแบบใหม่ท่ีใชเ้พื่อการ
พฒันาพื้นท่ีเมืองขนาดเล็กจ านวนมาก เขตหมู่บา้น หรือ เขตเทศบาลเมือง และการลดความ
หนาแน่นของท่ีอยูอ่าศยั และการพฒันาพื้นท่ีเพื่อหวงัผลก าไร  อยา่งไรก็ตาม ปัญหาส่วนใหญ่
ท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ี คือการส่งเสริมให้ลดการพฒันาลง และหลีกเล่ียงการใช้ รูปแบบเมือง  
Smart Growth ในพื้นท่ีชุมชนและเมือง   จะมีการวางข้อก าหนดการแบ่งเขตมักจะต้องใช้
พื้นท่ีท่ีกวา้งขวาง ทั้งดา้นหนา้ของอาคาร และ มีพื้นท่ีในการจอดรถจ านวนมากในอนาคต ใน
พื้นท่ีเชิงพาณิชยส่์วนมากจะมีการออกแบบท่ีเป็นมาตรฐาน หรือการส่งเสริมการจดัเตรียม
พื้นท่ีจอดรถไวบ้ริการในอนาคต  หรือ เสน้ทางท่ีใชส้ าหรับชุมชน( Rick Taintor,2001) 
             การโอนสิทธิการพฒันา (TDR) เป็นเคร่ืองมือท่ียงัไม่มี ประสิทธิภาพเพียงพอ
ส าหรับการด าเนินนโยบายเก่ียวกบัการใช้ประโยชน์ท่ีดิน เพราะเป็นระบบท่ีใช ้ภายใตก้าร
จดัการท่ีตอ้งด าเนินการอย่างเร่งด่วนและมีหลกัการการวางแผนการใช้ประโยชน์ท่ีดินของ
ชุมชน จะบรรลุเป้าหมายหรือวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการควรตอ้งสนบัสนุนการซ้ือขายแบบยกชุด
เพื่อเป็นแรงจูงใจ ตัวอย่างเช่น  การยา้ยการพัฒนาจากพื้นท่ีหน่ึงไปยงัเขตหมู่บ้านหน่ึง 
นกัพฒันาท่ีมีกรอบแนวคิดและมีวตัถุประสงคใ์นการใช้ระบบการโอนสิทธิการพฒันา (TDR) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



25 
 

 
 

คือ มีประสิทธิภาพและเป็นท่ียอมรับต่อผลส าเร็จของระบบ ต่อผูท่ี้ ไดรั้บมอบอ านาจในการ
แบ่งพื้นท่ีใหม่ท าใหก้ารแบ่งเขตมีความสมบูรณ์แบบเพิ่มมากข้ึน  ( Rick Taintor,2001)       

    ระบบการโอนสิทธิการพฒันา (TDR) ไดรั้บการรับรองเพื่อสนบัสนุนความ
หลากหลายของวตัถุประสงค ์โดยท่ีแรกท่ีมีการใชร้ะบบการโอนสิทธิการพฒันาคือ นิวยอร์ก 
เพื่อการป้องกนัสถานท่ีส าคญัทางประวติัศาสตร์ แต่ระบบส่วนใหญ่นั้นใชใ้นการปกป้อง 
ทรัพยากรส่ิงแวดลอ้มหรือเพื่อรักษาพื้นท่ีเปิด (พื้นท่ีท่ีไม่มีการใชป้ระโยชน์)  ระบบท่ีใชใ้นรัฐ
แมริแลนดแ์ละเพนซิลวาเนีย นั้นจะใชใ้นการรักษาพื้นท่ีการเกษตร และระบบท่ีใชใ้นรัฐ
นิวเจอร์ซีย ์จะใชเ้พื่อปกป้องระบบนิเวศ  และเป็นท่ีน่าสงัเกตวา่ระบบการโอนสิทธิการพฒันา 
ไม่มีการออกแบบเพื่อส่งเสริมการพฒันา  ถึงแมว้า่ ความหนาแน่นของพื้นท่ีนั้นจะมีมากข้ึน
แต่กส็ามารถลดความหนาแน่นของพื้นท่ีได(้ Rick Taintor,2001) 
TDR Program ทีป่ระสบความส าเร็จในสหรัฐอเมริกา 

มีการน าเสนอถึง TDR Program จ านวน 112 โครงการ จากชุมชน 107 แห่ง
ทัว่สหรัฐอเมริกา มากกว่าคร่ึงของโปรแกรมน้ีอยู่ 2 รัฐ คือรัฐแคลิฟอร์เนีย (28 โครงการ) 
รัฐฟลอริดา้ (17โครงการ) และรัฐเพนซิวาเนีย (13 โครงการ) ซ่ึงตามตารางท่ี 1 เป็นตวัอยา่ง
พื้นท่ีท่ีประสบผลส าเร็จจากการใชร้ะบบTDR ในสหรัฐอเมริกา การโอนสิทธิการพฒันาใน
สหรัฐแบ่งเป็น 3 ระดบั คือ ระดบัพื้นท่ีพิเศษเพื่อการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้ม ระดบัเขต 
(couties) และระดบัเมือง ซ่ึงเช่ือมโยงกบัตลาดอสังหาริมทรัพยท่ี์มีความตอ้งการของผูบ้ริโภค
แตกต่างกนั ( Rick Taintor,2001) 
ตารางที ่1:  ตวัอย่างพืน้ทีท่ี่ประสบผลส าเร็จจากการใช้ระบบTDR ในสหรัฐอเมริกา 

 ปีท่ีเร่ิมโครงการ จ านวนการโอน จ านวนพ้ืนท่ีท่ี
ปกป้อง (เอเคอร์) 

พื้นท่ีพิเศษ    

Malibu Coastal Zone, California 1979 505  800 
Tahoe Regional Planning Agency, 
California/Nevada 

1987 n.a.  
 

n.a. 

New Jersey Pinelands, New Jersey 1980 n.a. 12,834 
Long Island Pine Barrens, New York 1995 0 0 
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 ทีม่า: ( Rick Taintor,2001) 
แนวทางท่ีจะท าให้ประสบผลส าเร็จได้นั้ นข้ึนอยู่กับ แต่ละชุมชน ซ่ึงบาง

โปรแกรมอาจจะประสบความส าเร็จ ถา้ผลท่ีไดน้ั้นสามารถรักษาพื้นท่ีทางการเกษตรได ้และ
การป้องกนัพื้นท่ีเลก็ๆ จ านวนหน่ึงได ้และสามารถเพิ่มมูลค่าให้กบัทรัพยากรในประเทศได้
ตามวตัถุประสงค์ ในกรณีน้ีความส าเร็จในการด าเนินการนั้น สามารถเกิดข้ึนไดห้ากมีการใช ้
สิทธิตามกฎหมาย  ระบบการโอนสิทธิการพฒันา (TDR)  ถูกน ามาใชต้อบสนองเจตนาของ
การสร้างการเจริญเติบโตของชุมชนและการพฒันาเพื่อให้เกิดศูนยก์ลางการ พฒันาใหม่ และ
พื้นท่ีท่ีควรแก่การปกป้อง  “การประสบผลส าเร็จ”  สามารถวดัไดจ้ากการด าเนินการและ
จ านวนเน้ือท่ี (เอเคอร์) ท่ีสามารถปกป้องไวไ้ด ้

ปัจจยัผลต่อความส าเร็จของโปรแกรม TDR ท่ีเหล่าน้ีเก่ียวขอ้งกบั 
 (1) ตลาดอสงัหาริมทรัพยใ์นพื้นท่ี  
 (2) การควบคุมโครงสร้างของการใชโ้ปรแกรม TDR 

เขต (Couties)    
San Luis Obispo County, California  1980s,1996 n.a. n.a. 
Boulder County, Colorado 1989 5 10,000+ 
Collier County, Florida 1974, 1979 n.a. 325 
Dade County, Florid 1981 n.a . n.a. 
Calvert County, Maryland 1978 n.a. 5,000+ 
Montgomery County, Maryland 1987 200+ 29,000 

เมือง    
Cupertino, California 1984 30-40 n.a. 
Los Angeles, California 1975, 1988 3-4 n.a. 
Morgan Hill, California 1981 n.a. 92.5 
San Francisco, California 1960s,1985 10+ n.a. 

 ปีท่ีเร่ิมโครงการ จ านวนการโอน จ านวนพ้ืนท่ีท่ี
ปกป้อง (เอเคอร์) 

Denver, Colorado 1982, 1994 3 n.a. 
Washington, D.C. 1984-1991 11± n.a. 
New York, New York 1968 n.a. n.a. 
หมายเหตุ : n.a. คือ ไม่สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ได ้หรือไม่สามารถน าไปปรับใชไ้ด ้
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 (3 ) ศกัยภาพของพื้นท่ีรับพื้นท่ี เม่ือมีการพฒันาเพิ่มข้ึน( Rick Taintor,2001) 

การควบคุมการกฎหมาย TDR 
เง่ือนไขเบ้ืองตน้ของการโอนสิทธิการพฒันาพื้นท่ี  (TDR)  คือ การมีพื้นท่ี

บางแห่ง ท่ีตอ้งการการพฒันาเขม้ขน้กวา่พื้นท่ีอ่ืน ดงันั้นโปรแกรม TDR จะเป็นตวัก าหนด
พื้นท่ีส่งการพฒันา และพื้นท่ีรับสิทธิพฒันา  โดยปกติการก าหนดพื้นท่ีส่งนั้นจะเป็นพื้นท่ีท่ี
รัฐบาลตอ้งการใหไ้ม่เกิดการพฒันา เพราะพื้นท่ีเหล่าน้ีเป็น พื้นท่ีเกษตรกรรม พื้นท่ีเปิดโล่ง 
หรือมีทรัพยากรส่ิงแวดลอ้มท่ี หรือมีความส าคญัทางประวติัศาสตร์ พื้นท่ีส่งเหล่าน้ีถูก
ก าหนดการใชป้ระโยชน์ท่ีดินไวต้  ่ากวา่ความตอ้งการของตลาด เพือ่ใหเ้ป็นขอ้เปรียบเทียบ
และแรงจูงใจใหเ้ขา้ร่วมโครงการการโอนสิทธิการพฒันาพื้นท่ี ( Rick Taintor,2001)     

            การใชโ้ปรแกรมการโอนสิทธิการพฒันา จะตอ้งสร้างใหเ้กิดแรงจูงใจใหก้บั
เจา้ของท่ีดินและนกัพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ให้เขา้ร่วมในโครงการ มากกวา่การพฒันาพื้นท่ี
โดยใชเ้พียงกฎหมายผงัเมืองแบบเดิม ยกตวัอยา่ง เช่น ใน New Jersey Pinelands ก าหนดให้
เป็นพื้นท่ีผลิตผลผลิตทางการเกษตร (Agricultural Production Areas) ถูกจ ากดัใหมี้ท่ีอยูอ่าศยั
เพียง 1 หน่วยต่อ 40 เอเคอร์(101.2 ไร่) ในขณะท่ี ท่ีดินในท่ีแห่งน้ีอาจขายเครดิตการพฒันาใน
อตัราส่วนท่ีอยูอ่าศยัใหพ้ื้นท่ีรับ ในเขต Pineland ไดใ้นอตัราส่วน 8 หน่วยต่อ 40 เอเคอร์ ซ่ึงเป็น
พื้นท่ีสนนัสนุนใหเ้กิดท่ีอยูอ่าศยัแบบหนาแน่นมากกวา่เดิมท่ีเคยอนุญาต 50 % จึงท าใหก้ารโอนจาก 
1 หน่วยกลายเป็น 8 หน่วย ซ่ึงส่ิงน้ีท าใหเ้กิดแรงจูงใจกบัเจา้ของท่ีดินในพื้นท่ีส่งต่อการพฒันา ให้
ขายสิทธิมากข้ึน( Rick Taintor,2001) 

ศักยภาพในการพฒันาพืน้ทีรั่บสิทธ ิ
ปัจจยัในความส าเร็จของโปรแกรมการโอนสิทธิการพฒันา คือการมีพื้นท่ี

รองรับสิทธิในการพฒันาท่ีจะถูกโอนออกจากพื้นท่ีส่งสิทธิตามท่ีระบุไวก่้อน โดยใช้ศูนย์
ชุมชนเมืองเป็นศูนยก์ลางรับเร่ือง เร่ืองน้ีอาจเป็นเร่ืองยากท่ีจะบรรลุผลส าเร็จจากมุมมองทาง
การเมืองเน่ืองจากความเท่าเทียมกนั ปัจจยัต่อมาคือ ความสามารถในการรองรับการพฒันาท่ีมี
ความหนาแน่นและเขม้ขน้ข้ึน ในดา้นโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค และปัจจยั
ท่ีส าคญัท่ีสุด คือ ท่ีปัญหาท่ีการรวมท่อน ้าเสีย ระบบบ าบดัน ้ าเสีย ซ่ึงหากไม่มีการระบบท่อน ้ า
รองรับกากพฒันาท่ีเพิ่มข้ึนกว่าปกติ  อาจเป็นปัญหาท่ีแกไ้ขไดย้ากต่อไป  และส่ิงอ่ืน ๆท่ีควร
พิจารณารวมถึง ไดแ้ก่ โครงสร้างพื้นฐาน การจดัหาแหล่งน ้ าสาธารณะ การสร้างเสน้ทางการ
คมนาคมใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได(้ Rick Taintor,2001) 
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2.3 ร่างผงัเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงคร้ังที ่3) 

กรุงเทพมหานครไดมี้การวาง จดัท า และการใชบ้งัคบัผงัเมืองรวมโดยอาศยัอ านาจ
แห่งพระราชบญัญติัการผงัเมือง พ.ศ.2518 อยา่งต่อเน่ืองตามล าดบั ในปัจจุบนัไดมี้การใชบ้งัคบัผงัเมือง
รวมกรุงเทพมหานคร(ปรับปรุงคร้ังท่ี3) ซ่ึงก่อนจะมีการประกาศใช้กฎกระทรวงให้ใช้บงัคบัผงัเมือง
รวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556นั้น ไดมี้การจดัท าร่างผงัเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงคร้ังท่ี 
3) ซ่ึงติดประกาศตั้งแต่วนัท่ี 24 พฤษภาคม 2555 จนถึงวนัท่ี 21 สิงหาคม 2555ให้ประชาชนได้
แสดงความคิดเห็น มีการใชม้าตรการใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องผงัเมืองรวม ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
โอนสิทธิการพฒันาดงัน้ี 

2.1.1 นโยบาย มาตรการและวธีิการเพื่อปฏิบติัตามวตัถุประสงคข์องผงัเมืองรวม 
   ขอ้ 38   ผงัเมืองรวมตามกฎกระทรวงน้ีมีนโยบายในการจดัระบบการใช้
ประโยชน์ในทรัพยสิ์น การคมนาคม และการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และ
สภาพแวดลอ้มเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันากรุงเทพมหานครดงัต่อไปน้ี  

        (1) ส่งเสริมให้มีการปรับปรุงท่ีดินรกร้างวา่งเปล่า และอาคารร้าง หรือน า
ท่ีดินและอาคารดงักล่าวมาใชเ้พื่อประโยชน์สาธารณะ 

        (2) ส่งเสริมการจดัใหมี้ท่ีอยูอ่าศยัส าหรับผูมี้รายไดน้อ้ย 
       (3) ส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์ท่ีดินให้เต็มตามศกัยภาพของท่ีดินในแต่

ละบริเวณ 
         (4) ส่งเสริมใหมี้การใชป้ระโยชน์ท่ีดินในพื้นท่ีโดยรอบสถานีรถไฟฟ้า 
         (5) ส่งเสริมใหมี้การคมนาคมโดยระบบขนส่งมวลชนทางราง 
        (6) สงวนรักษาทศันียภาพและความปลอดภยัของยา่นท่ีตั้งของสถาบนัท่ี

ส าคญัของประเทศและนานาประเทศ และการบริหารปกครองของประเทศ 
          (7 ) ส่ ง เส ริมก ารอนุ รักษ์ โบ ราณสถาน เพื่ อ ส่ ง เส ริม เอกลักษ ณ์

ศิลปวฒันธรรมของชาติ 
          (8) ส่งเสริมการจดัให้มีพื้นท่ีโล่งเพื่อส่งเสริมและรักษาสภาพแวดล้อม

ทางธรรมชาติ 
          (9) ส่งเสริมการจดัใหมี้พื้นท่ีสีเขียวเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

   ขอ้  39 เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องผงัเมืองรวมน้ี ใหมี้มาตรการ
ดงัต่อไปน้ี 
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         (1) เสนอแนะใหเ้จา้ของ หรือผูค้รอบครองท่ีดินหรืออาคารร้างปรับปรุง
ใหมี้การใชป้ระโยชน์ท่ีดินและอาคารร้าง หรือน าท่ีดินและอาคารร้างดงักล่าวมาใชป้ระโยชน์
สาธารณะ 

         (2) เพิ่มอตัราส่วนพื้นท่ีอาคารรวมต่อพื้นท่ีดิน ในกรณีดงัต่อไปน้ี 
          (ก) เจา้ของท่ีดินหรือผูป้ระกอบการไดจ้ดัให้มีพื้นท่ีโล่งส าหรับการใช้

สอยเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือสวนสาธารณะ 
            (ข) เจา้ของท่ีดินหรือผูป้ระกอบการไดจ้ดัใหมี้พื้นท่ีรับน ้า 
          (ค) เจ้าของท่ีดินหรือผูป้ระกอบการในบริเวณพื้นท่ีโดยรอบสถานี

รถไฟฟ้าไดจ้ดัให้มีท่ีจอดรถยนตส์ าหรับประชาชนทัว่ไปโดยไม่คิดค่าตอบแทน 
             (ง) เจา้ของท่ีดินหรือผูป้ระกอบการไดจ้ดัให้มีพื้นท่ีส าหรับการใชส้อย

เพื่อประโยชน์การสัญจรสาธารณะ เช่น ทางเดินเทา้ ทางจกัรยาน  
             (จ) การใชป้ระโยชน์ท่ีดินเพื่อจดัให้มีหรือพฒันาท่ีอยูอ่าศยัส าหรับผูมี้

รายไดน้อ้ยภายในพื้นท่ีโครงการ 
             (ฉ) เจ้าของท่ี ดินหรือผู ้ประกอบการได้จัดให้มีอาคารประหยัด

พลงังาน 
               (ช)  การรับโอนอัตราส่วนพื้นท่ีอาคารรวมต่อพื้นท่ีดินท่ียงัไม่ได้ใช้

ประโยชน์ตาม(3) 
                       (3) การโอนอัตราส่วนพื้ น ท่ีอาคารรวมต่อพื้ น ท่ี ดิน ท่ีย ังไม่ได้ใช้

ประโยชน์ในกรณีดงัต่อไปน้ี 
             (ก) การโอนอตัราส่วนพื้นท่ีอาคารรวมต่อพื้นท่ีดินท่ียงัไม่ไดใ้ช้

ประโยชน์จากท่ีดินแปลงอ่ืนในบริเวณเดียวกนั 
         (ข) การโอนอตัราส่วนพื้นท่ีอาคารรวมต่อพื้นท่ีดินท่ียงัไม่ไดใ้ช้

ประโยชน์ไปยงับริเวณพื้นท่ีโดยรอบสถานีรถไฟฟ้า(หรือบริเวณท่ีก าหนด)จากแปลงท่ีดิน
ท่ีมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

            (1) แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีตั้งอาคารท่ีไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็น
โบราณสถาน 

            (2) แปลงท่ีดินท่ีไดจ้ดัใหมี้สวนสาธารณะ 
            (3) แปลงท่ีดินในประเภทพื้นท่ีอนุรักษช์นบทและเกษตรกรรม 

 ขอ้ 40 ในท่ีดินประเภท ย.8 ถึง ย.10 และ พ.2 ถึง พ.5 การใชป้ระโยชน์ท่ีดินประเภทอาคาร
สาธารณะตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมอาคาร หากเจา้ของท่ีดินหรือผูป้ระกอบการไดจ้ดัใหมี้
พื้นท่ีโล่งเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือสวนสาธารณะในแปลงท่ีดินท่ีขออนุญาตใหมี้พื้นท่ีอาคารรวม
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ต่อพื้นท่ีดินเพิ่มไดไ้ม่เกินร้อยละ 20 โดยพื้นท่ีอาคารรวมท่ีเพิ่มข้ึนตอ้งไม่เกินหา้เท่าของพื้นท่ีโล่ง
เพื่อประโยชน์สาธารณะหรือสวนสาธารณะท่ีจดัใหมี้ข้ึนพื้นท่ีโล่งเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือ
สวนสาธารณะตามวรรคหน่ึงไม่รวมถึงท่ีวา่งอนัปราศจากส่ิงปกคลุมตามท่ีกฎหมายวา่ดว้ยการ
ควบคุมอาคารก าหนด 
 ขอ้ 41 ในท่ีดินประเภท ย.5 ถึง ย.7 ย.9 พ.3 และ พ.5 การใชป้ระโยชน์ท่ีดินประเภทอาคาร
สาธารณะตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมอาคารท่ีตั้งอยูภ่ายในระยะ 500 เมตร จากสถานีรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชน หากเจา้ของท่ีดินหรือผูป้ระกอบการไดจ้ดัใหมี้ท่ีจอดรถยนตส์ าหรับประชาชนเป็น
การทัว่ไปเพิ่มข้ึนจากจ านวนท่ีจอดรถยนตข์องอาคารสาธารณะนั้นโดยไม่คิดค่าตอบแทนใหมี้
อตัราส่วนพื้นท่ีอาคารรวมต่อพื้นท่ีดินไดไ้ม่เกินร้อยละยีสิ่บ โดยพื้นท่ีอาคารรวมท่ีเพิ่มข้ึนตอ้งไม่
เกิน 30ตารางเมตร ต่อท่ีจอดรถยนตท่ี์เพิ่มข้ึน 1 คนั  
 พื้นท่ีจอดรถยนตท่ี์เพิ่มข้ึนให้ไดรั้บการยกเวน้ไม่ตอ้งน ามาพิจารณาอตัราส่วนพื้นท่ีอาคาร
รวมพื้นท่ีดิน และอตัราส่วนของท่ีวา่งต่อพื้นท่ีอาคารรวม 
 ขอ้ 42 การใชป้ระโยชน์ท่ีดินประเภทอาคารสาธารณะตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมอาคาร
หากเจา้ของท่ีดินหรือผูป้ระกอบการไดจ้ดัใหมี้พื้นท่ีการใชส้อยเพื่อประโยชน์การสัญจรสาธารณะ
ส าหรับประชาชนเป็นการทัว่ไปโดยไม่คิดค่าตอบแทน เช่น ทางเดินเทา้ ทางจกัรยาน ในแปลงท่ีดิน
ท่ีขออนุญาต ใหอ้ตัราส่วนพื้นท่ีอาคารรวมต่อพื้นท่ีดินเพิ่มไดไ้ม่เกินร้อยละยีสิ่บ  โดยพื้นท่ีอาคาร
รวมท่ีเพิ่มข้ึนตอ้งไม่เกินหา้เท่าของพื้นท่ีประโยชน์การสัญจรสาธารณะ 
 พื้นท่ีการใชส้อยเพื่อประโยชน์สาธารณะตามวรรคหน่ึงไม่รวมถึงท่ีวา่งอนัปราศจากส่ิง 
ปกคลุมตามท่ีกฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมอาคารท่ีก าหนด 
 ขอ้ 43 การใชป้ระโยชน์ท่ีดินประเภทอาคารตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมอาคารหาก
เจา้ของท่ีดินหรือผูป้ระกอบการ ไดจ้ดัใหมี้พื้นท่ีรับน ้าในแปลงท่ีดินท่ีขออนุญาตใหมี้อตัราส่วน
พื้นท่ีอาคารรวมต่อพื้นท่ีดินเพิ่มไดไ้ม่เกินร้อยละ 20 โดยพื้นท่ีอาคารรวมท่ีเพิ่มข้ึนตอ้งไม่เกินหา้เท่า
ของพื้นท่ีรับน ้าท่ีจดัใหมี้ข้ึน 
 ขอ้44 การใชป้ระโยชน์ท่ีดินเพื่อการอยูอ่าศยั หากเจา้ของท่ีดินหรือผูป้ระกอบการไดจ้ดัให้
มีหรือพฒันาท่ีอยูอ่าศยัส าหรับผูมี้รายไดน้อ้ยภายในพื้นท่ีโครงการ ใหมี้อตัราส่วนพื้นท่ีอาคารรวม
ต่อพื้นท่ีดินเพิ่มไดไ้ม่เกินร้อยละยีสิ่บโดยพื้นท่ีอาคารรวมท่ีเพิ่มข้ึนตอ้งไม่เกินหา้เท่าของพื้นท่ี
ประกอบ การเพื่อการอยูอ่าศยัส าหรับผูมี้รายไดน้อ้ยจดัให้มีข้ึน  
 ขอ้45 การใชป้ระโยชน์ท่ีดินประเภทอาคารตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมอาคารหาก
เจา้ของท่ีดิน หรือผูป้ระกอบการไดจ้ดัให้มีอาคารประหยดัพลงังานตามมาตรฐานท่ีกรมพฒันา
พลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังานรองรับ ใหมี้อตัราส่วนพื้นท่ีดินเพิ่มไดไ้ม่เกินร้อยละ 20 
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 ขอ้46 การโอนอตัราส่วนพื้นท่ีอาคารรวมต่อพื้นท่ีดินท่ียงัไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์ใหมี้อตัราส่วน
พื้นท่ีอาคารรวมต่อพื้นท่ีดินเพิ่มได ้ดงัต่อไปน้ี 

      (1) การโอนอตัราส่วนพื้นท่ีอาคารรวมต่อพื้นท่ีดินท่ียงัไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์จากท่ีดิน
แปลงอ่ืนในบริเวณเดียวกนัใหรั้บโอนอตัราส่วนพื้นท่ีอาคารรวมต่อพื้นท่ีดินท่ียงัไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์
เพิ่มไดไ้ม่เกินร้อยละ 20 

      (2) การโอนอตัราส่วนพื้นท่ีอาคารรวมต่อพื้นท่ีดินท่ียงัไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์ไปยงับริเวณ
พื้นท่ีโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าหรือบริเวณท่ีก าหนดใหรั้บโอนอตัราส่วนพื้นท่ีอาคารรวมต่อพื้นท่ีดิน
ท่ียงัไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์จากท่ีดินแปลงอ่ืนท่ีเป็นท่ีตั้งอาคารท่ีไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นโบราณสถาน
ไดโ้ดยใหมี้อตัราส่วนพื้นท่ีอาคารรวมต่อพื้นท่ีเพิ่มไดไ้ม่เกินร้อยละยีสิ่บ 

      (3) การโอนอตัราส่วนพื้นท่ีอาคารรวมต่อพื้นท่ีดินท่ียงัไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์ไปยงับริเวณ
พื้นท่ีโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าหรือบริเวณท่ีก าหนด ใหรั้บโอนอตัราส่วนพื้นท่ีอาคารรวมต่อพื้นท่ีดิน
ท่ียงัไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์จากท่ีดินแปลงอ่ืนได ้จดัใหมี้สวนสาธารณะ โดยใหมี้อตัราส่วนพื้นท่ีอาคาร
รวมต่อพื้นท่ีดินเพิ่มไดไ้ม่เกินร้อยละ 20 

       (4) การโอนอตัราส่วนพื้นท่ีอาคารรวมต่อพื้นท่ีดินท่ียงัไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์ไปยงับริเวณ
พื้นท่ีโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าหรือบริเวณท่ีก าหนดใหรั้บโอนอตัราส่วนพื้นท่ีอาคารรวมต่อพื้นท่ีดิน
ท่ียงัไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์จากท่ีดินแปลงอ่ืนท่ีเป็นพื้นท่ีอนุรักษช์นบทและเกษตรกรรมโดยใหมี้ 
อตัราส่วนพื้นท่ีอาคารรวมต่อพื้นท่ีดินเพิ่มไดไ้ม่เกินร้อยละ 20 
 ท่ีดินแปลงใดท่ีไดโ้อนอตัราส่วนพื้นท่ีอาคารรวมต่อพื้นท่ีดินแลว้หากมีการแบ่งแยก 
หรือแบ่งโอนไม่วา่ก่ีคร้ังก็ตามอตัราส่วนของพื้นท่ีอาคารรวมต่อพื้นท่ีดินท่ีเกิดจากการแบ่งแยกหรือ
แบ่งโอนตอ้งไม่เกินอตัราส่วนพื้นท่ีอาคารรวมต่อพื้นท่ีดินเท่าท่ียงัไม่ไดโ้อนไป 
 หลกัเกณฑ ์และเง่ือนไขการโอนอตัราส่วนพื้นท่ีอาคารรวมต่อพื้นท่ีดิน ใหเ้ป็นไปตาม
กรุงเทพมหานครก าหนด   
              โดยนโยบายตามร่างผงัเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ฉบบัปรับปรุงคร้ังท่ี 3 ) ท่ีกล่าวมาน้ีได้
ถูกตดัออกโดยคณะกรรมการผงัเมือง เน่ืองจากเป็นมาตรการใหม่ และจะมีปัญหาในการน าไป
ปฏิบติัจึงขอใหมี้การศึกษาให้ชดัเจน โดยอาจน าไปเพิ่มไวใ้นการปรับปรุงผงัเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
ในคร้ังต่อไป หรือหลงัจากไดป้ระกาศกฎกระทรวงใชบ้งัคบัแลว้ ตามมาตรา 26 วรรคสาม เน่ืองจาก
ความไม่พร้อมในทางปฏิบติั    
2.4 กรณีศึกษาการโอนสิทธิการพฒันาของสหรัฐอเมริกา 

  การโอน สิท ธิก ารพัฒ น า (Transfer of Development Right ห รือ  TDR) 
ประกอบดว้ย การโอนสิทธิการพฒันาภายในบริเวณการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน และการโอนสิทธิ
การพฒันาจากท่ีตั้งอาคารท่ีไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นโบราณสถานไปยงัพื้นท่ีในเขตส่งเสริม
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การพฒันา และการโอนสิทธิการพฒันาจากพื้น ท่ีอนุรักษช์นบทและเกษตรกรรมไปยงัพื้นท่ี
ในเขตส่งเสริมการพฒันา  การคุม้ครองพื้นท่ีเกษตรกรรมในประเทศสหรัฐอเมริกาไดเ้ร่ิมตน้
ข้ึนในปี พ.ศ.2463 ภายหลงัเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต ่า โดยรัฐบาลไดอ้อกขอ้ก าหนดเพื่อควบคุม
การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน (Zoning Ordinance) โดยทัว่ไปในชุมชนเมืองต่างๆ และน าระบบภาษีท่ี
เรียกว่า Subdivision Permission Extractions หรือ Fees มาใช้ในบางเมืองของสหรัฐอเมริกา
เพื่อก าหนดให้ผูพ้ฒันาท่ีดินตอ้งลงทุนปรับปรุงหรือก่อสร้างส่ิงสาธารณประโยชน์ หรือจ่าย
เป็นเงินกอ้นแก่รัฐบาลทอ้งถ่ินก่อนท่ีจะไดรั้บอนุญาตให้พฒันาท่ีดินของตนไดโ้ดยอตัราและ
จ านวนภาษีอาจข้ึนอยู่กบัขนาดและลกัษณะของโครงการ (สิทธิพร ภิรมยร่ื์น,2527:165-173)
  
  ต่อมาในปี พ.ศ.2503 รัฐนิวยอร์กไดอ้อกกฎหมายเร่ืองการเวนคืนพื้นท่ีโล่ง 
พื้นท่ีเกษตรกรรม และพื้นท่ีอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ซ่ึงสามารถเวนคืนในราคาเต็มหรือน้อยกว่า 
โดยใช้วิธีการเวนคืนเฉพาะสิทธิในการพัฒนา (Development Rights) และได้มีการใช้
มาตรการการโอนสิทธิการพฒันา ( Transfer of Development Rights : TDR) ในชุมชนเมือง
เป็นคร้ังแรกในรัฐนิวยอร์ก เม่ือปี พ.ศ.2511 โดยมีชุมชนท่ีใช้รูปแบบ TDR ประมาณ 24 
ชุมชน รอบรัฐนิวยอร์ก จากนั้นในปี พ.ศ.2513-2518  ไดเ้ร่ิมมีการใชว้ิธีการขายสิทธิในการ
พัฒนา ( Purchase of Development Rights : PDR) ซ่ึงก าหนดอยู่ในตัวบทกฎหมายระดับ
ทอ้งถ่ินของ Suffolk County โดยท่ีรัฐบาลทอ้งถ่ินเป็นผูซ้ื้อสิทธิน้ีจากเจา้ของท่ีดิน ต่อจากนั้น
ก็มีการใช้ PDR กนัอย่างแพร่หลายในรัฐต่างๆ ของสหรัฐอเมริกา ทั้ งน้ีการสร้างมาตรการ 
PDR และ TDR ในช่วงเวลาดังกล่าวจะเป็นการด าเนินการเพื่ออนุรักษ์พื้นท่ีเกษตรกรรม 
ทรัพยากร  ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ตวัอย่างของการใช ้TDR ดงักล่าว ไดแ้ก่ การใช ้TDR 
ใน Montgomery County รัฐ Maryland เพื่อการอนุรักษ์พื้นท่ีเกษตรกรรม และการใช้ TDR 
ส าหรับพื้นท่ี New Jersy Pinelands เพื่ออนุรักษ์พื้นท่ีป่าไม ้พื้นท่ีเกษตรกรรม และพื้นท่ีลุ่ม 
ของ County ทั้ง 7 แห่ง (สิทธิพร ภิรมยร่ื์น,2527:165-173) 
   การโอนสิทธิการพัฒนาหรือ TDR คือ การใช้ประโยชน์ท่ีดินภายใต้การ
พฒันาตรงตามขอ้เทจ็จริงท่ีสามารถตรวจสอบได ้ การโอนสิทธิการพฒันาตามกฎหมายไปยงั
พื้นท่ีท่ีมีการพฒันาแล้ว  และมีการซ้ือขายได้ตามสิทธิซ่ึงอาจเป็นสิทธิการพฒันาท่ีดินท่ี
แตกต่างจากเดิม ท าให้ไดผ้ลประโยชน์เพิ่มมากข้ึน ยกตวัอยา่งเช่น การเพิ่มข้ึนของอาคารท่ีอยู่
อาศยั หรือพื้นท่ีท่ีใช้สร้างอาคารพาณิชย์ โปรแกรม TDR จึงเป็นการส่งต่อสิทธิจากพื้นท่ี
ส่งไปยงัพื้นท่ีไดรั้บสิทธิการโอน คนส่วนใหญ่มีมุมมองต่อทรัพยสิ์นอยา่งท่ีดิน เพียงสองมิติท่ี
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จะสร้างบา้นหรืออาคารในเชิงพาณิชย ์แต่กรรมสิทธ์ิท่ีมาพร้อม กบัทรัพยสิ์น นั้นจริงๆมีความ
ซับซ้อนมากกว่ า  อย่างสิท ธิท างกายภ าพ  รวม ถึงสิท ธิ ท่ี จะส ร้างประโยชน์  จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ  การจ ากดั  การเขา้ถึง และการเป็นพื้นท่ีเกษตรกรรม บงัคบัใชสิ้ทธิตาม
กฎหมายอ่ืน ๆ รวมถึงสิทธิการจดัสรรท่ีดินท่ีแบ่งออกมาให้เช่าหรือให้เจา้ของท่ีดินถูกจ ากดั
สิทธิการพฒันาส่ิงก่อสร้างในอนาคต(สิทธิพร ภิรมยร่ื์น,2527:165-173) 

ระบบ TDR  เป็นเคร่ืองมือท่ีเกิดข้ึนมาใหม่  ยกเวน้ ในรัฐนิวยอร์ก และเมือง
ซานฟรานซิสโก ท่ีมีโปรแกรมน้ีมากว่า 30 ปีท่ีแลว้ และมีการคิดคน้โปรแกรมข้ึนมาเม่ือปี 
ค.ศ.1980 และ 1990    โปรแกรม TDR ไดรั้บความสนใจมากโดยเฉพาะพื้นท่ีท่ีมีความส าคญั
ทางดา้นภูมิศาสตร์ เช่น รัฐแคลิฟอร์เนีย  รัฐฟรอริดา รัฐเพนซิวาเนียและรัฐมาร่ีแลนด ์ มีการ
น า TDR ไปใช้ในสามพื้นท่ีหลักส าคัญคือ ในพื้นท่ีส่วนเมืองของรัฐนิวยอร์กใช้ส าหรับ
ปกป้องสถานท่ีส าคญัทางประวติัศาสตร์  ใน New Jersey Pinelands และ  Long Island Pine 
Barrens ใชป้กป้องพื้นท่ีท่ีมีความส าคญัต่อส่ิงแวดลอ้ม (สิทธิพร ภิรมยร่ื์น,2527:165-173) 
  2.4.1 การโอนสิทธิการพฒันา (TDR) ส าหรับเมืองนอร์ทคงิส์ทาวน์  
( NORTH KINGSTOWN ) ประเทศสหรัฐอเมริกา 
   เมืองนอร์ทคิงส์ทาวน์ ไดค้น้หาศกัยภาพในการสร้างโปรแกรม TDR และได้
ตดัสินใจใชเ้มืองน้ีเป็นกรณีศึกษาส าหรับน าแนวคิด TDR มาใชใ้นเขตSouth County ซ่ึงแสดง
ตวัอยา่ง Ordinance ในบริบทของเมืองนอร์ทคิงส์ทาวนต์าม Zoning ordinance ท่ีมีอยู(่ Rick 
Taintor,2001) 
หลกัเกณฑ์ของโปรแกรม TDR และบริบท 
               Town’ s Planning Department (หน่วยงานภาครัฐ ดา้นผงัเมือง) ไดร้ะบุหลกัเกณฑ์
ส าหรับโปรแกรม TDR ไว ้2 ประการ คือ  
                          1. ลดการพฒันาท่ีอยูอ่าศยั นอกจากไม่มีผลกระทบจากการพฒันา ซ่ึงการเพิ่มข้ึน
ของจ านวนท่ีอยูอ่าศยั อาจไดรั้บการพิจารณาถา้มีการพกัอาศยัจ ากดั  (ตวัอยา่งเช่น บา้นพกัคนชรา
มากกวา่บา้นท่ีอาศยัมากกวา่หน่ึงครอบครัว เป็นตน้)  
                 2.ยกเวน้หลกัเกณฑด์งักล่าวขา้งตน้ ในกรณีก่อสร้างท่ีอยูอ่าศยัหรือพาณิชยกรรม
ในพื้นท่ีซ่ึงส่งเสริมใหเ้พิ่มพื้นท่ีการพฒันาท่ีอยูอ่าศยัในท่ีก าหนดใหเ้ฉพาะ ซ่ึงส่งเสริมใหก้ารใช้
ประโยชน์ท่ีดินแบบหนาแน่นมากกวา่ท่ีก าหนดตามกฎหมายทัว่ไป  

              โดยในพื้นท่ีเป้าหมายพื้นท่ีส่งสิทธิอยูท่างตะวนัตกเฉียงใตข้องชุมชน
ประกอบดว้ยการจดักลุม่ของพื้นท่ีเพาะปลูกขนาดใหญ่และพื้นท่ีเปิดหรือพื้นท่ีท่ีไม่ไดใ้ช้
ประโยชน์อ่ืน ๆ ซ่ึงมีพื้นท่ีรวมประมาณ 1,500 เอเคอร์ ของพื้นท่ีทั้งหมด และคาดวา่ใน
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อนาคตจะมีการรืเปล่ียนแปลงเป็นท่ีอยูท่ี่อยูอ่าศยัจ านวน 260 หลงั ภายใตก้ารกฎหมายเดิมท่ีมี
อยูท่ี่มีอยู ่ (ค  านวนจากแปลงท่ีดินอยา่งนอ้ย 5 เอเคอร์ต่อบา้น 1 หลงัตามกฎหมาย) ( Rick 
Taintor,2001) 

              เทศบาลเมืองจึงไดก้ าหนดพื้นท่ีเมืองท่ีใหเ้ป็นพื้นท่ีรับสิทธิ เป็น 2 พื้นท่ี 
พื้นท่ีแรกมีพื้นท่ีประมาณ 284 เอเคอร์ ซ่ึงพื้นท่ีท่ีมีหิน กรวด ทรายมาก ซ่ึงพื้นท่ีน้ีเป็นการใช้
ประโยชน์ท่ีดินแบบอุตสาหกรรมแต่พื้นท่ีน้ีอยูติ่ดกบัยา่นท่ีอยูอ่าศยั ในกรณีน้ี การใชเ้ป็นท่ีอยู่
อาศยับนพื้นท่ี น้ีแมแ้ต่ในท่ีท่ีมีความหนาแน่นค่อนขา้งสูง อาจจะมีการจดัสรรท่ีดินมากกวา่ 
การใชท่ี้ดินส าหรับการแบ่งพื้นท่ีในปัจจุบนั และน ากฎหมายการโอนสิทธิการพฒันา (TDR) 
เป็นแรงจูงใจในการพฒันา พื้นท่ีรับสิทธิจุดท่ีสองคือ the Quonset Point/West Davisville area 
เดิมใชป้ระโยชน์เป็นท่ีรับน ้าจากท่อระบายน ้า  จึงใชห้ลกัโอนสิทธิการพฒันา (TDR ) เพื่อเพิม่
ความหนาแน่นของอาคารพาณิชยใ์นพื้นท่ีน้ี  และแบ่งพื้นท่ีบางส่วนก าหนดเป็นการใช้
ประโยชน์ท่ีดินแบบ ท่ีอยูอ่าศยับนพื้นท่ีจ านวน 8 เอเคอร์ ซ่ึงเดิมเป็นท่ีตั้งของโรงภาพยนตร์
แบบ Drive – in ( Rick Taintor,2001) 

พืน้ทีส่่งต่อการพฒันา 
            พื้นท่ีส่งต่อการพฒันา ตามท่ีกฎหมายแนะน าใหป้ฏิบติั  คือ ใหส้ามารถสร้าง

บา้นพกัอาศยัไดเ้พียง 1 หลงัต่อพื้นท่ี 10 เอเคอร์ (ประมาณ 25.3 ไร่)  ซ่ึงเป็นความหนาแน่น
เพียงคร่ึงเดียวจากไดรั้บอนุญาตทัว่ไป ในขณะเดียวกนั เจา้ของท่ีดินจะไดรั้บเครดิตการพฒันา 
1 เครดิต ต่อ 2 เอเคอร์ ซ่ึงกลไกน้ีจะช่วยลดการพฒันาในพื้นท่ีส่งต่อการพฒันา และกลายเป็น
แรงจูงใจในพื้นท่ีท่ีกระตุน้ใหเ้กิดการพฒันาท่ีมีศกัยภาพมากกวา่พื้นท่ีท่ีมีความหนาแน่นต ่า
เดิม  ( Rick Taintor,2001) 

เจ้าของทีด่นิจะมส่ีวนได้ส่วนเสียดงัต่อไปนี ้ 
         1. ส าหรับทุก 10 เอเคอร์ ของท่ีดินท่ีรวมอยูใ่นยา่นการแบ่งเขตใหม่น้ี เจา้ของท่ีดิน
จะสูญเสียสิทธิในการพฒันาในพื้นท่ีนั้นๆ 
                           2.เจา้ของจะไดเ้ครดิตการพฒันา 5 เครดิต (Transferable) แต่ในท่ีดินทุกๆ  10 
เอเคอร์ ซ่ึงสามารถท่ีจะขายใหก้บัเจา้ของท่ีดินในยา่นท่ีไดรั้บสิทธิการพฒันา 
                           3.เม่ือการขายสิทธิการพฒันา เจา้ของท่ีดินจะถูกจ ากดัการพฒันาท่ีดินและไม่
สามารถพฒันาเป็นท่ีอยูอ่าศยัอยา่งถาวร( Rick Taintor,2001) 

จากการคาดการณ์อนาคตของเมืองจากเดิมมีท่ีอยูอ่าศยัประมาณ 260 หลงั ใน
พื้นท่ี 1,500 เอเคอร์  ถา้หากมีการใชก้ารโอนสิทธิการพฒันาและกฎควบคุมพื้นท่ีแบบน้ี 
รูปแบบน้ีท าใหเ้กิดพฒันาท่ีอยูอ่าศยัไดไ้ม่เกิน 3 หลงัต่อพื้นท่ี 10 เอเคอร์ (ซ่ึงเป็นผลจากการ
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รับ 5 เครดิต (Transferable) ) หากท่ีอยูอ่าศยัเดิมถูกร้ือถอนจะท าใหเ้กิดการพฒันาเป็นท่ีอยู่
อาศยัเพียง 130 หลงัในท่ีดิน 1,500 เอเคอร์ หากท่ีอยูอ่าศยัเดิมไม่ถูกร้ือถอน (หากไม่มีท่ีดินใน
การส่งถ่ายโอนสิทธิในพื้นท่ีใด ๆ ในการพฒันา) ท่ีเพิ่มข้ึนไม่เกิน 390 หลงั การพฒันาท่ีมี
ศกัยภาพจะถูกโอนทั้งหมด ซ่ึงจะใชท่ี้อยูอ่าศยัในพื้นท่ีรับ ในกรณีน้ีกฎหมายจะปกป้องพื้นท่ี
เกือบ 1,500 เอเคอร์ ใหเ้ป็นพื้นท่ีเพาะปลูกและพื้นท่ีเปิด หรือพื้นท่ียงัไม่มีการใชป้ระโยชน์
ต่อไป( Rick Taintor,2001) 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา Department of Planning and Development Town Hall Annex .(2011). 

 
ท่ีมา Department of Planning and Development Town Hall Annex .(2011) 

ภาพท่ี 2 ภาพจ าลองรูปแบบของเมือง
นอร์ทคิงทาวน์ปัจจุบนั 

ภาพท่ี 3 ภาพจ าลองรูปแบบของเมือง
นอร์ทคิงทาวน์ ในอนาคต 
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 จากภาพท่ี 2 และภาพท่ี 3 เปรียบเทียบภาพปัจจุบนัและอนาคตของเมืองนอร์ทคิงทาวน์
หากปล่อยใหเ้มืองเจริญเติบโตตามกฎหมายเดิมโดยจ าลองจากแปลงท่ีดินขนาดใหญ่ท่ีสุดคือ
ท่ีพกัอาศยัหน่ึงหลงัต่อพื้นท่ี 10 เอเคอร์  
             ภาพท่ี 4 ภาพจ าลองรูปแบบของเมืองนอร์ทคิงทาวน์ ท่ีมีการใชก้ฎหมาย TDR เพื่อ
ปกป้องพื้นท่ีเพาะปลูกโดยใชก้ารโอนสิทธิการพฒันาจากพื้นท่ีส่งสิทธิการพฒันา  
              

 
ท่ีมา Department of Planning and Development Town Hall Annex .(2011). 
พืน้ทีรั่บสิทธิการพฒันา 
   พื้นท่ีรับสิทธิการพฒันาอยูบ่นถนน Dry Bridge Road เป็นพื้นท่ีแหง้แลง้อยู่
ในเขตอุตสาหกรรม เทศบาลจึงส่งเสริมใหพ้ฒันาเป็นท่ีอยูอ่าศยัความหนาแน่นสูง โดยท่ีอยู่
อาศยั  1 หน่วยท่ีอยูอ่าศยัต่อพื้นท่ี  2 เอเคอร์ เพื่อใหเ้กิดการพฒันาท่ีเหมาะกบัศกัยภาพพื้นท่ี 
และการพฒันาเป็นกระจุกรวมกนัเพื่อหลีกเล่ียงผลกระทบท่ีเกิดกบัแหล่งน ้า  (ในพื้นท่ีส่วนน้ี
ไม่ไดรั้บอนุญาติใหใ้ชป้ระโยชน์ท่ีดินประเภทอุตสาหกรรม)  จากการคาดการณ์การโอนสิทธิ
การพฒันา (TDR)  จะเกิดการสร้างท่ีอยูอ่าศยั 106 หน่วยในพื้นท่ีน้ี เพื่อความสมดุลจะท าการ
ลดท่ีอยูอ่าศยัใหล้ดลง 42 หน่วยท่ีอยูอ่าศยั ในพื้นท่ีส่งการพฒันา( Rick Taintor,2001) 

ในพื้นท่ีรับของ Quonset Point / West Davisvi ถูกเสนอใหเ้ป็นพื้นท่ีเชิง
พาณิชย ์ท่ีความหนาแน่นสูง หากมีรับสิทธิการพฒันาท่ีน ามาจากพื้นท่ีส่ง โดยสิทธิพฒันา ท่ี
อยูอ่าศยัท่ีโอนมานั้น สามารถเปล่ียนท่ีอยูอ่าศยัหรืออาคารประเภทพาณิชยกรรมกไ็ด ้ ซ่ึงเป็น
มาตรการท่ีจะช่วยใหค้วามหนาแน่นในพื้นท่ีสูงข้ึน ( Rick Taintor,2001) 

ภาพท่ี 4 ภาพจ าลองรูปแบบของเมือง
นอร์ทคิงทาวน์ ถา้มีการใชก้ฎหมาย TDR 
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  ขอ้แนะน าพื้นฐานไดก้ าหนดอตัราส่วนพื้นท่ีอาคารรวมต่อพื้นท่ีดินรวมไวท่ี้ 
0.30 คือสามารถสร้างอาคารได ้3,000 ตารางฟุต ภายในพื้นท่ี 10,000 ตารางฟุต หากมีการโอน
สิทธิการพฒันามาแลว้ ความสูงอาคารท่ีสูงสุดจะเพิ่มข้ึนจาก 35 เป็น 50 ฟุต และสามารถเพิ่ม
อตัราส่วนพื้นท่ีอาคารรวมต่อพื้นท่ีดินรวมไดถึ้ง 0.45   ซ่ึงพื้นท่ีท่ีอยูอ่าศยัจะถูกโอนสิทธิการ
พฒันาสามารถเปล่ียนแปลงเป็นพื้นท่ีพาณิชยกรรมหรือท่ีอยูอ่าศยัแบบหนาแน่นเพิ่มได ้ 
2,000 ตารางฟุต ต่อ 1 เครดิตการพฒันา ( Rick Taintor,2001) 

 
แผนท่ี 1 ผงัแสดงพื้นท่ีส่งสิทธิการพฒันา และพื้นท่ีรับสิทธิการพฒันาในเมืองนอร์ทคิงส์ทาวน์   
ท่ีมา  Department of Planning and Development Town Hall Annex (2011) 
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แผนท่ี 2 ผงัแสดงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินเมืองนอร์ทคิงส์ทาวน์   
ท่ีมา Department of Planning and Development Town Hall Annex .(2011). 
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ข้อก าหนดในการโอนสิทธิการพฒันา 
ขอ้ก าหนดขอ้บงัคบัดงัต่อไปน้ีเป็นก าหนดในองคป์ระกอบของกฎหมายการโอน 

สิทธิการพฒันา (TDR) ท่ีระบุนอกเหนือจากขา้งตน้ การก าหนดเขตใหม่ในท่ีอ่ืน ๆ จะตอ้ง
สร้าง ขอ้ก าหนดในการแบ่งส าหรับพื้นท่ีท่ีการส่งและรับ จะมีการจดัตั้งกฎระเบียบของการใช้
เฉพาะแต่ละเขตวา่พื้นท่ีใดมีท่ีหรือไม่มีการใชสิ้ทธิการโอนสิทธิการพฒันาพื้นท่ี ( Rick 
Taintor,2001) 
 วตัถุประสงคข์องส่วนน้ีเพือ่ใหก้ลไกการส าหรับการถ่ายโอนสิทธิการพฒันาระหวา่ง
เขตพื้นท่ีในการแบ่งเขตเพือ่ใหบ้รรลุวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี  
 (1) เพื่อสนบัสนุนการพฒันาพื้นท่ีท่ีมีขนาดเลก็และเป็นพื้นท่ีเป้าหมาย 
 (2) เพื่อกีดกนัการพฒันาในพื้นท่ีส่งต่อสิทธิการพฒันา  เพื่อการรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
รักษาพื้นท่ีเปิดโล่ง เพื่อลดปัญหาการจราจรติดขดั และลดความจ าเป็นในการใชจ่้ายภาครัฐใน
การขยายโครงสร้างพื้นฐาน 
 (3) เพื่อประหยดัเงินของภาครัฐ โดยมุ่งเนน้การพฒันาในพื้นท่ีโครงสร้างพื้นฐาน และ
บริการสาธารณะอาจจะใหมี้ประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
 (4) เพื่อรักษาความสมดุลในระยะยาวในการจดัเก็บภาษีบ ารุงทอ้งท่ีในแต่ละจุด 
              (5) เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคด์งักล่าวขา้งตน้ เจา้ของท่ีดินจะไดรั้บการชดเชย  แต่ลด
ศกัยภาพในการพฒันาในระยะยาวผา่นการชดเชยใหก้บัเจา้ของท่ีดินอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บประโยชน์จาก
การเพิ่มข้ึนจากการพฒันา 
             (6) พื้นท่ีดงักล่าวจะถูกส่งไปยงัพื้นท่ีรับสิทธิท่ีไดรั้บอนุญาตใหพ้ฒันาเท่านั้น 

(7) การก าหนดอาณาเขตการรับสิทธิการพฒันา และอนุญาตใหเ้ป็นอาคารแบบพกั
อาศยัรวม  
             (8) ภายในขอบเขตการรับพื้นท่ีของ Quonset Point–West Davisville  การโอนสิทธิจะ
เพิ่มข้ึนตามความสูงของอาคารท่ีสูงสุดตั้งแต่ 35 ฟุต ถึง 50 ฟุต และเพิ่มข้ึนในพื้นท่ีทั้งหมด
ดงักล่าวขา้งตน้พื้นฐานชั้นท่ี อตัราส่วนพื้นท่ี (FAR) จาก 0.30 แต่ไม่เกินสูงสุดท่ี 0.45 โดย
สิทธิพฒันาท่ีอยูอ่าศยัจะตอ้งถูกแปลงเป็นสิทธิ ท่ีซ่ึงไม่ใช่ท่ีอยูอ่าสยั  ในอตัรา 2,000 ตารางฟุต
ของพื้นท่ี ต่อหน่ึงเครดิตสิทธิการพฒันา 

(9) ภายในขอบเขตการรับพื้นท่ีของ Quonset Point–West Davisvilleการโอนสิทธิจะ
อนุญาตใหก้ารพฒันาท่ีพกัอาศยัตามอตัราความหนาแน่นโดยรวมของ 4 หลงั ต่อ 1 เอเคอร์     
( Rick Taintor,2001) 
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ดงันั้น เง่ือนไขในส่วนน้ีมีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อการเปล่ียนแปลงรูปแบบ และท่ีตั้ง 
ของการพฒันาในอนาคตภายในพื้นท่ีเมืองนอร์ทคิงส์ทาวน์  มากกวา่การยา้ยการลงทุน หรือ
ประเภทของการพฒันา และยงัเป็นการใหค้วามเป็นธรรมกบัผูท่ี้ถือกรรมสิทธ์ิ ( Rick 
Taintor,2001)   
วธิีการรับรองในการโอนสิทธิการพฒันา 
  1) การโอนสิทธิการพฒันาจะตอ้งมีการสร้าง และโอนโดยวิธีการของใบรับรอง 
สิทธิการพฒันา (CDR) ในรูปแบบท่ีไดรั้บอนุมติัจากส านกังานคณะกรรมการ ก ากบัการ
วางแผน ในใบรับรองสิทธิการพฒันา จะตอ้งระบุผลรวมของโดยการใช ้ช่ือเจา้ของในการ
ออกใบรับรอง ใบรับรองมีสิทธิแสดงถึงจ านวนหน่วยท่ีอยูอ่าศยั เพื่อสิทธิในการพฒันาท่ีอยู่
อาศยั และพื้นท่ีชั้นในสุทธิส าหรับท่ีซ่ึงไม่ใช่ส าหรับท่ีพกัอาศยั ใบรับรองสิทธิในการพฒันา 
(CDR) จะตอ้งออกโดยส านกังานคณะกรรมการก ากบัการวางแผน ตามท่ีบทบญัญติัในส่วนน้ี 
และอาจจะขายใหก้บับุคคลอ่ืนๆบริษทั หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอ่ืน ๆ การพฒันาสิทธิให้
ถือวา่เป็นประโยชน์ในทรัพยสิ์นท่ีแทจ้ริงและอาจมีการโอนแบบแบ่งส่วนหรือทั้งหมด( Rick 
Taintor,2001) 
  (2) ขั้นตอนส าหรับการไดรั้บใบรับรองสิทธิการพฒันา ผูเ้ป็นเจา้ของท่ีดินในเขตการ
ส่ง อาจน ามาใชส้ าหรับการก าหนดโดยส านกังานคณะกรรมการก ากบัการวางแผนของสิทธิ
ในการพฒันาท่ีไดรั้บอนุญาตเก่ียวกบัสถานท่ีใหบ้ริการ ตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 22-4 หน่วยงานท่ี
รับผดิชอบอาจจะส่งใบขออนุญาต และเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบ และขอ้คิดเห็นในการตดัสินใจ 
ภายในเวลาส่ีสิบหา้วนั  ( Rick Taintor,2001) 

3) การบนัทึกใบรับรองกบัเจา้หนา้ท่ีเมือง ส านกังานคณะกรรมการก ากบัการวางแผน 
จะตอ้งส่งส าเนาหนงัสือรับรองการไดรั้บการอนุมติัสิทธิการพฒันาเพื่อใหเ้จา้หนา้ของเขต
เมือง และเจา้หนา้ท่ีของเขตเมืองจะตอ้งรักษาไว ้ซ่ึงจะมีการลงทะเบียนอยา่งเป็นทางการ 
ของใบรับรองดงักล่าว และจะตอ้งลงทะเบียนส าหรับการตรวจสอบของประชาชน ซ่ึงจะตอ้ง
ลงทะเบียนให้เห็นถึงการโอนสิทธิใด ๆ ของการพัฒนาท่ีได้รับการบันทึกในส านักงาน
เทศบาลเมือง( Rick Taintor,2001) 
 ข้อพงึปฏิบัตกิารโอนสิทธิการพฒันา  

1) ท่ีดินในเขตท่ีไดรั้บอาจซ้ือบางส่วนหรือทั้งหมดของสิทธิในการพฒันาเป็น 
จ านวนมากในเขตการส่งท่ีระบุไวใ้นหนงัสือรับรองสิทธิในการพฒันาท่ีราคาใดอาจจะตกลง 
ร่วมกนัโดยทั้งสองฝ่าย 
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 (2) การโอนสิทธิการพฒันาจะตอ้งเพิ่มความเอาจริงเอาจงัในการไดรั้บอนุญาตในการ
พฒันาพื้นท่ีจ านวนมากในเขตท่ีไดรั้บ ภายใตร้ะเบียบขอ้บงัคบัของความเอาจริงเอาจงัในการ
แบ่งเขตภายในจากพื้นท่ีท่ีไดรั้บการก่อตั้ง 
              (3) การขอใบอนุญาตการก่อสร้างอาคาร เช่นเดียวกบัการออกแบบสถานท่ีตั้ง หรือ
แผนพฒันาส าหรับส าหรับท่ีดินจ านวนมาก ในการก าหนดเขตพื้นท่ีรับ จะตอ้งประกอบดว้ย
การเตรียมเอกสารการสิทธิในการพฒันารวมทั้งท่ีดินท่ีมีสิทธิจะไดม้าพฒันา และผลรวมพื้นท่ี
ท่ีน าเสนอสิทธิเพื่อใชใ้นก าหนดอาณาเขตพื้นท่ีท่ีไดรั้บ 
              (4) การบนัทึกการโอน  ก่อนท่ีจะมีการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารใด ๆ ส าหรับ
ท่ีดินในเขตท่ีไดรั้บ  สถานท่ีท่ีถูกเสนอใหมี้การพฒันาบริเวณพื้นท่ีชั้นอาคารท่ีมากท่ีสุด 
จะตอ้ง ประกอบดว้ยใบอนุญาตท่ีสามารถน าไปใชไ้ดก้บัพื้นท่ีท่ีเป็นชั้นอาคาร ตามดว้ย
เอกสารท่ีใชป้ระกอบอีก 2 ส่ิง( Rick Taintor,2001)ดงัน้ี 
              1. เจา้ของท่ีดินในเขตท่ีไดรั้บสิทธิและผูท่ี้ไดสิ้ทธิการพฒันาจะตอ้งมีเอกสาร  
ขอ้มูลจากเจา้พนกังานในเขต ตอ้งด าเนินการคดัลอกส าเนาโฉนด จ านวน 4 ส าเนา  เพื่อใชใ้น
การโอนสิทธิการพฒันาในท่ีดินท่ีจะท าการส่ง เจา้พนกังานท าหนา้ท่ีในการบนัทึกสญัญา และ
ท าการส่งส าเนาไปยงัผูว้างโครงการเพื่อการสร้างอาคาร  และการก าหนดภาษี 
              2. เจา้ของท่ีดินในเขตการส่งท่ีมีการโอนสิทธิในการพฒันาดงักล่าวจะตอ้งมี
ขอ้มูลของเจา้พนกังานในเขตเมือง ท่ีมีขอ้มูลการท าสญัญาร่วมกนั ในการใชป้ระโยชน์จาก
ท่ีดิน  และขอ้จ ากดัของการใชสิ้ทธิในการพฒันาพนัธสญัญาท่ีตอ้งมีการบนัทึกจะตอ้งมีโฉนด
ท่ีดินท่ีมีสิทธิในการพฒันาซ่ึงจะถูกโอน และส าเนาของพนัธสญัญาท่ีจะตอ้งถูกส่งไปยงั  

(1) ผูท่ี้รับผิดชอบในการออกแบบโครงการ 
  (2) เจา้หนา้ท่ีเก่ียวการก่อสร้างอาคาร จะตอ้งมีผูท่ี้ท าหนา้ท่ีบนัทึกจ านวนในเขตท่ีมี
การส่ง เพื่อใชเ้ป็นท่ีพฒันาในอนาคต  

 (3) ประเมินภาษีมูลค่าท่ีถูกปรับข้ึนอยูก่บัการส่งพื้นท่ี อาจเป็นเหตุท าใหศ้กัยภาพใน
การพฒันาท่ีดินลดลง( Rick Taintor,2001) 
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 2.4.2 การศึกษา Grand Central Subdistrict ในประเทศสหรัฐอเมริกา   
  กรณีการควบคุมการใชท่ี้ดินในพื้นท่ี Grand Central Subdistrict ในมหานคร
นิวยอร์ค เป็นส่วนหน่ึงของการใชม้าตรการ TDR เพื่อควบคุมการใชท่ี้ดินบนเกาะ Manhattan 
ในการอนุรักษอ์าคารและพื้นท่ีท่ีมีคุณค่าทางสถาปัตยกรรมผงัเมือง และประวติัศาสตร์ โดยจะ
ใชค้วบคุมการใชท่ี้ดินในพื้นท่ีพิเศษคือ Grand Central Subdistrict, Preservation Subdistrict 
และ Theatre Subdistrict ใน Special Midtown District, Special South Street Seaport District 
และ Special South Richmond Development District (Department of City Planning New York 
City,1991) 
  ส าหรับ Grand Central Subdistrict นั้นอยู่ในพื้นท่ี Special Midtown District  
ซ่ึงเป็นพื้นท่ีเพื่อใชว้ตัถุประสงคพ์ิเศษ ตามกฎระเบียบ ซ่ึงปรับปรุงเม่ือ ค.ศ. 1992 โดยมีพื้นท่ี
ของยา่นครอบคลุมตั้งแต่ถนนท่ี 41 ตะวนัออก (EAST 41st Street) ถึงถนนท่ี 48 (EAST 48 th 
Street) และจากบล็อกทางด้านตะวันตกของ Medison Avenue ถึงกลางบล็อกทางด้าน
ตะวนัออกของ Lexington Avenue  
  พื้นท่ีของ Grand Central Subdistrict มีความส าคัญทั้ งพื้นท่ีและมีอาคาร
อนุรักษ์มากมาย พื้นท่ีของย่านอยู่ภายใต้ขอ้ก าหนด Article ท่ี 8 เร่ืองย่านท่ีมีวตัถุประสงค์
พิเศษ (Special Purposed District) และอยูใ่ตข้อ้ก าหนด Article ท่ี 7 เร่ืองการอนุรักษ์อาคารท่ี
มีคุณค่า 
  Grand Central Subdistrict เป็นพื้นท่ีท่ีมีลกัษณะและประโยชน์ใชส้อยพเิศษ
โดยท่ีเป็นศูนยก์ลางการคมนาคมขนส่งของมหานครนิวยอร์คมาตั้งแต่ ค.ศ. 1830 ท่ีมีการใช้
รถมา้และเร่ิมมีการใชร้ถไฟ ทุกวนัน้ีมีผูใ้ชศู้นยก์ลางน้ีประมาณ 500,000 คนต่อวนั และมี
รถไฟทุกประเภทผา่นสถานี Grand Central ประมาณ 500 ขบวนในวนัธรรมดา (วนัท างาน) 
นอกจากนั้น จะมีการสญัจรทางเทา้ทั้งใตดิ้นและบนดินตามระบบโครงข่ายการสญัจรทางเทา้
ท่ีเช่ือมโยงสถานีกบัยา่นการคา้โดยรอบอยา่งหนาแน่นทุกวนั โดยเฉพาะวนัธรรมดา 
(Department of City Planning New York City,1991) 
  นอกจากมีลกัษณะและประโยชน์ใชส้อยพิเศษแลว้ ยงัมีอาคารท่ีมีลกัษณะเด่น 
มีคุณค่าทางสถาปัตยกรรมและประวติัศาสตร์อีกมากมาย ตวัสถานีเองนั้นเป็นอาคารอนุรักษท่ี์
ส าคญัของมหานครนิวยอร์ค ตวัอาคารเดิมสร้างข้ึนเม่ือ ค.ศ. 1870 โดย Cornelius Vanderbilt 
ณ ต าแหน่งของสถานีปัจจุบนั ในสมยันั้นสถานีขนส่งดั้งเดิมนั้นนบัเป็นสถานีรถไฟท่ีใหญ่
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ท่ีสุดในโลก เม่ือมีสถานีรถไฟ ชุมชน ร้านคา้ต่างๆกเ็ร่ิมเกาะตวัรอบๆ สถานี นบัตั้งแต่ถนน 
Fifth Avenue จนถึงถนนท่ี 42 (42 nd Street) (Department of City Planning New York 
City,1991) 
  ในปี ค.ศ. 1903 ไดมี้การก่อสร้างสถานีปัจจุบนัข้ึนเพื่อแกปั้ญหาอุบติัเหตุท่ี
เกิดข้ึนในปี ค.ศ. 1902 เพื่อรองรับระบบการคมนาคมโดยรถไฟฟ้าใตดิ้นและเพื่อปรับปรุง
สภาพแวดลอ้มอนัเส่ือมโทรมของพื้นท่ี สถานีใหม่น้ีเป็นงานสถาปัตยกรรมท่ีชนะการ
ประกวดของ Charles Reed และ Allan Strom (ซ่ึงปรับปรุงภายหลงัโดยส านกังาน Warren & 
Wetmore) มีระบบทางลาดใหผู้ส้ญัจรทางเทา้เดินไปสู่ระดบัต่างๆของสถานี โดยไม่ตดักบัทาง
รถไฟ และใชบ้นัไดนอ้ยท่ีสุด ตวัชานชาลาใหญ่เป็นอาคารท่ีออกแบบโดยมีอิทธิพลของ 
Beaux Arts มีโครงสร้างอาคารและหนา้ตาของอาคารท่ีงดงาม นบัเป็นอาคารท่ีมีช่ือเสียงมาก
แห่งหน่ึงของสหรัฐอเมริกา (Department of City Planning New York City,1991) 
  หลงัจากการปรับปรุงตวัอาคารและสภาพแวดลอ้มโดยรอบในระยะปี ค.ศ. 
1903 – 1913 ตวัอาคารชานชาลาใหญ่ซ่ึงนบัเป็นสญัลกัษณ์ของมหานครนิวยอร์ค มีบทบาทใน
การดึงดูดการพฒันาบริเวณรอบๆสถานีมาก มีการสร้างโรงแรม อพาร์ทเมน้ต ์ส านกังาน 
ร้านคา้ หา้งสรรพสินคา้ และอาคารบริการอ่ืนๆ เช่น หอ้งสมุดสาธารณะ โดยรอบชานชาลา
ประมาณ 21 อาคาร อาคารเหล่าน้ีเช่ือมต่อกบัชานชาลาดว้ยระบบทางเทา้ท่ีไม่ปะปนกบัถนน
และทางเดิน ทั้งน้ีท่ีดินในพื้นท่ียา่นน้ีทั้งหมดเป็นของการรถไฟนิวยอร์ค โดยมีขอบเขตใน
แนวเหนือใตจ้ากถนนท่ี 42 (42 th Street) ถึงถนนท่ี 59 (59 th Street) และแนวตะวนัตก 
ตะวนัออกจาก Lexington Avenue ถึง Madison Avenue  (Department of City Planning New 
York City,1991) 
  ตวัอาคารสถานี (Grand Central Terminal) ถูกประกาศเป็นอาคารอนุรักษใ์นปี 
ค.ศ. 1967 โดยมีการเพิม่เติมขอ้ก าหนดส่วนท่ี 74-79 เก่ียวกบัโอนสิทธิในการพฒันาจาก
อาคารอนุรักษไ์ปใน Zoning Resolution ซ่ึงมีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่นั้นเป็นตน้มา  (Department of 
City Planning New York City,1991) 
  ขอ้ก าหนดส่วนท่ี 74-79  ก าหนดใหมี้การโอนสิทธิพฒันาท่ียงัไม่ไดใ้ชข้อง
อาคารอนุรักษท่ี์ก าหนด โดยคณะกรรมการอนุรักษอ์าคารส าคญัไปยงัพื้นท่ีขา้งเคียงได ้โดย
อาคารท่ีไดรั้บการโอนสิทธิดงักล่าวไปอาจจะไดรั้บการยกเวน้เร่ืองกฎเกณฑเ์ร่ืองความสูงและ
ระยะถอยร่นของอาคาร ทั้งน้ีพื้นท่ีท่ีรับโอนสิทธิไปจะตอ้งเป็นของเจา้ของท่ีดินรายเดียวกนั
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กบัเจา้ของท่ีดินท่ีโอนสิทธิมา หรืออยูภ่ายใตเ้จา้ของท่ีดินร่วมกนั โดยมีเง่ือนไขในการ
พิจารณาขออนุญาตเบ้ืองตน้ (Department of City Planning New York City,1991) 
คือ 

1. การโอนพื้นท่ีพัฒนา (มักจะท าในรูปของ Floor Area ความสูงอาคาร
ดา้นหน้าและระยะถอยร่น) จะตอ้งไม่ก่อให้เกิดการก่อสร้างเพิ่มเติมอย่างมากมาย หรือการ
เพิ่มการใชพ้ื้นท่ีอยา่งหนาแน่น ซ่ึงจะเป็นผลเสียกบัพื้นท่ีโดยรวม 

2. มีโครงการทะนุบ ารุงอาคารอนุรักษใ์นกรณีท่ีอาคารท่ีโอนสิทธิเป็นอาคาร
ส่วนบุคคลและมีโครงการปรับปรุงระบบทางเทา้สาธารณะหรือการขนส่งในพื้นท่ี ในกรณี
อาคารท่ีโอนสิทธิเป็นอาคารของรัฐบาลไม่วา่จะเป็นระดบัเมือง รัฐหรือประเทศ 
  การขออนุญาตจะตอ้งส่งเร่ืองถึงกรรมาธิการผงัเมืองของนครนิวยอร์คโดย
ผา่นกรรมการอนุรักษอ์าคารท่ีมีความส าคญัทางสถาปัตยกรรม ผงัเมือง และประวติัศาสตร์
เสียก่อนเท่าท่ีผา่นมาตั้งแต่เร่ิมประกาศใช ้Section 74-79 ในปี ค.ศ. 1968 จนถึงปี ค.ศ. 1991 มี
การขออนุญาตโอนสิทธิในการพฒันา 11 รายดว้ยกนัในนครนิวยอร์ค ในจ านวนน้ีไดรั้บ
อนุมติั 8 ราย ยกเลิกการขออนุญาต 2 ราย ไม่อนุมติั 1 ราย และในจ านวนน้ีมี 2 รายท่ีอยูใ่น
พื้นท่ี Grand Central Subdistrict โดยขอโอนสิทธิจากสถานีไปใชใ้นพื้นท่ีท่ีอาคาร Philip 
Morris ซ่ึงอยูต่รงขา้มกบัสถานีท่ีถนนท่ี 42 เป็นจ านวน 74,655 ตารางฟุต และโอนไปใชท่ี้ 
383 Madison Avenue จ านวน 787,335 ตารางฟุต คณะกรรมการอนุมติัเพียงรายเดียวคือการ
โอนไปใชท่ี้อาคาร Philip Morris (Department of City Planning New York City,1991) 

 
ภาพท่ี 5 ภาพจ าลองอาคารและสัดส่วนอาคารสูงโดยรอบ Grand Central Station 
ท่ีมา (Department of City Planning New York City,1991) 
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2.5 สรุป 
  ในบทท่ี 2 น้ีเป็นการศึกษาทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับการโอนสิทธิการพัฒนาและ
กรณีศึกษาการน าการโอนสิทธิการพัฒนามาใช้ปฏิบัติจริงในต่างประเทศ ซ่ึงประกอบด้วย                
4 ส่วนยอ่ยดงัน้ี ส่วนท่ี 1 การศึกษาทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงเป็นการกล่าวถึงมาตรการทางผงัเมืองต่างๆ 
ซ่ึงมีขอ้จ ากดัทางดา้นเทคนิคและวธีิการปฏิบติั  การเลือกใชม้าตรการใดๆนั้นข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงค์
และเป้าหมายของเมือง เช่น เพื่อการอนุรักษ์ย่านเมืองเก่า เพื่อการอนุรักษ์พื้นท่ีเกษตรกรรมหรือ
พื้นท่ีโล่ง   หรือเพื่อการเพิ่มความหนาแน่นในเขตพื้นท่ีเมืองท่ีตอ้งการส่งเสริม ส่วนท่ี 2 เป็นทฤษฎี
การโอนสิทธิการพฒันาท่ีดิน อธิบายถึงหลกัการและแนวคิดการโอนสิทธิการพฒันา  ประโยชน์จาก
การใชก้ารโอนสิทธิการพฒันา รูปแบบการส่งสิทธิและการส่งสิทธิการพฒันา ส่วนท่ี 3 กล่าวถึงร่าง
ผงัเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงคร้ังท่ี 3) ซ่ึงในกระบวนการจัดท าร่างผ ังเมืองรวม
กรุงเทพมหานครฉบบัปรับปรุงคร้ังท่ี 3  มีการกล่าวถึงการจะน าทฤษฎีการโอนสิทธิการพฒันามาใช้
ในกรุงเทพมหานคร จนเป็นจุดเร่ิมตน้ของการวจิยัฉบบัน้ี  ในส่วนท่ี 4 เป็นกรณีศึกษาการโอนสิทธิ
การพฒันาของสหรัฐอเมริกาท่ีแตกต่างกนั ในแต่ละบริบท ในตวัอยา่งแรกเมืองนอร์ทคิงส์ทาวน์  
( NORTH KINGSTOWN )  เป็นการใช้ TDR เพื่อส่งเสริมพื้นท่ีท่ีตอ้งการเพิ่มความหนาแน่นของ
เมืองทั้งในส่วนพื้นท่ีอยูอ่าศยัและพื้นท่ีพาณิชกรรม และเพื่อปกป้องพื้นท่ีเกษตรกรรมและพื้นท่ีโล่ง
อีกส่วนหน่ึงไวไ้ม่ให้กลายเป็นท่ีพกัอาศยัแบบมีความหนาแน่นต ่าในอนาคต รวมถึงใชน้โยบายอ่ืน
ประกอบเพื่อจูงใจใหป้ระชาชนเขา้ร่วมในโปรแกรมการโอนสิทธิการพฒันาของเมือง  
ตวัอยา่งท่ีสอง  Grand Central Subdistrict ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางการเช่ือมต่อการคมนาคมในมหานคร
นิวยอร์กท่ีส าคญัจึงดึงดูดการลงทุนมาสู่รอบพื้นท่ี แต่ดว้ยอาคารดงักล่าวเป็นอาคารอนุรักษ์ท่ีไม่
สามารถร้ือถอนเปล่ียนแปลงหรือสร้างใหม่ได้  จึงเกิดการโอนสิทธิการพฒันาจากอาคารเก่าท่ี
อนุรักษ์ให้กับอาคารโดยรอบ Grand Central Station  เพื่อเพิ่มสิทธิการพัฒนาให้กับพื้นท่ีและ
ส่งเสริมเศรษฐกิจในพื้นท่ีอีกทางหน่ึง  
 โดยสรุปจะเห็นว่ารูปแบบการโอนสิทธิการพัฒนามีความแตกต่างไปตามบริบทและ
วตัถุประสงคข์องเมือง แต่ท่ีเหมือนกนัของมาตรการน้ีจะตอ้งมีพื้นท่ีรับสิทธิและส่งสิทธิท่ีชดัเจนทั้ง
ในดา้นขอบเขต และปริมาณ สัดส่วนการโอนต่างๆ พร้อมทั้งกฎหมายขอ้ปฏิบติัท่ีรัดกุม และภาครัฐ
เองจะตอ้งมีการจ าลองภาพของเมืองเพื่อสังเกตผลกระทบผลดีผลเสียท่ีเกิดจากการใชม้าตรการน้ี    
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บทที ่ 3 

การออกแบบการวจัิย 

ในบทน้ี จะเป็นการก าหนดกรอบทฤษฎี แนวคิด และแนวทางส าหรับการด าเนินการ
วิจยั ซ่ึงกล่าวถึงวิธีวิเคราะห์ขอ้มูล เคร่ืองมือท่ีน ามาใช้ในการวิจยั และตวัแปรในการวิจยั ซ่ึงจะท า
ใหก้ารด าเนินการวจิยัเป็นไปตามล าดบัขั้นตอนตามท่ีไดก้ าหนดกรอบการวจิยั 

3.1  กรอบแนวคิดหลกั 
 จากการศึกษาทฤษฎีและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งในบทท่ี 2 ทั้งเร่ืองทฤษฎีการโอนสิทธิ
การพฒันาท่ีดิน (Transfer of Development Rights ) กรณีศึกษาตวัอยา่งจากต่างประเทศ ขอ้กฎหมาย 
ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการโอนสิทธิการพฒันาแลว้นั้น ผูว้ิจยัสามารถสรุปประเด็นส าคญั เพื่อสร้าง
เป็นกรอบแนวทางในการวจิยัในขั้นตอนต่อไปไดด้งัน้ี 
 1.1.แนวทางการใชม้าตรการโอนสิทธิการพฒันาท่ีดิน กบัพื้นท่ีกรุงเทพมหานครอาจ
เกิดข้ึนไดห้ลากหลายรูปแบบตามนโยบายของภาครัฐ ซ่ึงการวิจยัน้ีจะใชแ้นวทางการโอนสิทธิการ
พัฒนาตามกรอบของร่างผงัเมืองรวมกรุงเทพมหานคร(ฉบับปรับปรุงคร้ังท่ี 3) ประกอบกับ
การศึกษาทฤษฎี และตวัอยา่งจากประเทศสหรัฐอเมริกา การโอนสิทธิการพฒันาท่ีมีไวเ้พื่อปกป้อง
พื้นท่ีอนุรักษช์นบทและเกษตรกรรม พื้นท่ีโบราณสถาน และลดความเหล่ือมล ้าของสิทธิในการใช้
ประโยชน ์ตามท่ีภาครัฐก าหนด ซ่ึงท าใหเ้กิดผูท่ี้ส่งสิทธิการพฒันาและผูท่ี้รับสิทธิการพฒันา 
 1.2.ปัจจัยท่ีเก่ียวข้องและส่งผลกับมาตรการโอนสิทธิการพัฒนา ประกอบด้วย
กฎหมาย มาตรการ นโยบาย ขอ้ก าหนดการใชป้ระโยชน์ท่ีดินตามร่างผงัเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
(ปรับปรุงคร้ังท่ี 3) พื้นท่ีอนุรักษช์นบทและเกษตรกรรมประเภท ก1 –ก3  พื้นท่ีโบราณสถาน พื้นท่ี
โดยรอบสถานีรถไฟฟ้าในระยะ 500 เมตร เป็นตน้ โดยน าปัจจยัเหล่าน้ีมาวเิคราะห์และประมวลผล
ให้เพื่อคาดการณ์ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกบักรุงเทพมหานคร  ในเร่ืองสัณฐานของเมือง ความสูงและ
ความหนาแน่นของเมือง 
 กรอบแนวคิดหลกัเหล่าน้ีจะไดน้ าไปใชใ้นกระบวนการวิจยัในขั้นตอนต่อๆไป เช่น
การสร้างจ าลองมาตรการโอนสิทธิการพฒันา การอภิปรายผลการวจิยั การสร้างขอ้เสนอแนะในการ
ใชม้าตรการต่อไป 
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3.2 กรอบการวจัิย 
 เป็นการก าหนดขั้นตอน วิธีการและรายละเอียดต่างๆ ท่ีใชใ้นการด าเนินงานวิจยัโดยแสดง
รายละเอียดดงัน้ี 
            การด าเนินงานวจิยัขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดการโอนสิทธิการพฒันาของประเทศ
สหรัฐอเมริกาเพื่อเปรียบเทียบกบัมาตรการและนโยบายการโอนสิทธิการพฒันาตามร่างผงัเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร(ฉบบัปรับปรุงคร้ังท่ี 3)  ขั้นตอนท่ี 2 ศึกษาถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อมาตรการการโอน
สิทธิ เช่น อตัราส่วนพื้นท่ีอาคารรวมต่อพื้นท่ีอาคารรวม (Floor Area Ratio)  อตัราส่วนท่ีว่างต่อ
พื้ น ท่ีอาคารรวม  (Open space Ratio)  ข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ ท่ี ดินตามผัง เมืองรวม
กรุงเทพมหานครโดยมุ่งเน้นในพื้นท่ีท่ี เก่ียวข้องกับทฤษฎี ได้แก่ พื้นท่ีอนุรักษ์ชนบทและ
เกษตรกรรม พื้ น ท่ีพาณิชยกรรม  พื้ น ท่ีอยู่อาศัย   พื้ น ท่ี โบราณสถานและขนาดพื้ น ท่ีใน
กรุงเทพมหานคร พื้นท่ีสวนสาธารณะภายในกรุงเทพมหานคร ขั้นตอนท่ี 3 น าข้อมูลและข้อ
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง มาวิเคราะห์หาความเปล่ียนแปลงของเมือง เช่นความสูงของอาคาร และพื้นท่ี
วา่งต่างๆ ดว้ยโปรแกรมภูมิสารสนเทศ ขั้นตอนท่ี 4 สรุปพื้นท่ีโอนสิทธิการพฒันา พื้นท่ีรับสิทธิการ
พฒันาในพื้นท่ี  ขั้นตอนท่ี 5  สรุปผลแนวทางการโอนสิทธิการพฒันาในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
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แผนผงัท่ี  1 ขั้นตอนการวิจยั 
 

4. สรุปผลคร้ังท่ี 1 วเิคราะห์ พร้อมสรุปประเด็นทั้ง 3 ขอ้ ตามสมมติฐาน 

5. สรุปผลการวจิยั และการน าไปใช ้

1. ศึกษาทฤษฎีและแนวความคิดท่ีเก่ียวขอ้ง 
(1)  แนวคิดการเจริญเติบโตอยา่งชาญฉลาด 
(2)  แนวคิดการวางผงัท่ีใหผ้ลในทางปฏิบติั  
(3)  แนวคิดการอนุรักษชุ์มชนเมืองและสภาพแวดลอ้มทางวฒันธรรม  
(4)  ทฤษฎีการโอนสิทธิในการพฒันาท่ีดิน 
(5)  วธีิปฏิบติัเก่ียวกบัการโอนสิทธิในการพฒันาท่ีดิน 

   (6)  การศึกษาการโอนสิทธิการพฒันาของประเทศสหรัฐอเมริกา 
   
 

3.น าขอ้มูลและขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง มาวเิคราะห์ดว้ยโปรแกรมภูมิสารสนเทศ 
 
 

2. ศึกษาถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อมาตรการการโอนสิทธิ  
 (1) อตัราส่วนพื้นท่ีอาคารรวมต่อพื้นท่ีอาคารรวม (Floor Area Ratio)   
 (2) อตัราส่วนท่ีวา่งต่อพื้นท่ีอาคารรวม (Open space Ratio)   
 (3) ขอ้ก าหนดการใชป้ระโยชน์ท่ีดินตามผงัเมืองรวมกรุงเทพมหานคร 
 (4) พื้นท่ีอนุรักษช์นบทและเกษตรกรรม  
 (5) พื้นท่ีพาณิชยกรรม พื้นท่ีอยูอ่าศยั  
 (6) พื้นท่ีโบราณสถานและขนาดพื้นท่ีในกรุงเทพมหานคร  
 (7) พื้นท่ีสวนสาธารณะภายใน 
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3.3  การเลือกพืน้ทีว่จัิย 
 การเลือกพื้นท่ีวิจยัเพื่อน ามาเป็นกรณีศึกษาในการหาแนวทางโอนสิทธิการพฒันานั้น
ได้เลือกพื้นท่ีกรุงเพทมหานคร เน่ืองจากหน่วยงานกรุงเทพมหานครมีความทันสมัยในด้าน
ภูมิศาสตร์สารสนเทศ และเป็นพื้นท่ีแรกของประเทศท่ีเร่ิมแนวทางการน าแนวคิดการโอนสิทธิการ
พฒันามาใชใ้นการวางผงัเมือง และมีการริเร่ิมท่ีจะร่างกฎหมายมารองรับ  
3.4  ตัวแปรในการวจัิย 
  ตวัแปรในการวจิยัถูกก าหนดตามวตัถุประสงคก์ารวจิยั 
 4.1 ตวัแปรตน้  
    FAR ,OSR 
    พื้นท่ีสวนสาธารณะภายในกรุงเทพมหานคร 
    ขอ้ก าหนดการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน เช่น พื้นท่ีอนุรักษช์นบทและเกษตรกรรม 
    พื้นท่ีโบราณสถานในกรุงเทพมหานคร 
 4.2 ตวัแปรตาม  
          ผลกระทบเชิงพื้นท่ี เช่น ปริมาณของพื้นท่ีรวมของอาคารของพื้นท่ีรับการ
พฒันาและพื้นท่ีส่งสิทธิการพฒันา ซ่ึงท าใหท้ราบถึง ความสมดุลของการโอนสิทธิการพฒันาท่ีดิน 
                                  พื้นท่ีส่งสิทธิการพฒันา 
                                  พื้นท่ีรับสิทธ์ิการพฒันา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAR,OSR 

พื้นท่ีสวนสาธารณะ 

ขอ้ก าหนดการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน 

พื้นท่ีโบราณสถานใน
กรุงเทพมหานคร 

มาตรการโอนสิทธิ
การพฒันาท่ีดินของ
กรุงเทพมหานคร 

ความสมดุลของการโอน
สิทธิการพฒันาท่ีดิน 

พื้นท่ีส่งสิทธิการพฒันา 

พื้นท่ีรับสิทธ์ิการพฒันา 

แผนผงัท่ี  2 ตวัแปรการวจิยั 
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3. 5 วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูลและวเิคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิจัยคร้ังน้ีผู ้วิจ ัยได้ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลท่ี เก่ียวข้องกับการวิจัยจาก
แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ท่ีมีผูร้วบรวมไว ้ในส่วนพื้นท่ีโครงการโดยเป็นขอ้มูลดา้น
กายภาพและสถิติของหน่วยงานภาครัฐหรือผลการศึกษาต่างๆ  โดยใชร้ะบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
เป็นเคร่ืองมือส าคญัช่วยให้เกิดการรวบรวมขอ้มูลท่ีในเชิงพื้นเพื่อช่วยในกระบวนการวิเคราะห์เชิง
พื้นท่ีได้อย่างถูกตอ้ง แม่นย  า มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และสามารถท่ีจะวิเคราะห์หาพื้นท่ีตามปัจจยั
ต่างๆ ซ่ึงส่งผลต่อการโอนสิทธิการพฒันา   เพื่อก าหนดขอบเขตพื้นท่ีตามกระบวนการวจิยั เป็นตน้ 
ส่วนสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์จะเป็นสถิติเบ้ืองตน้  ส่วนการวเิคราะห์ขอ้มูลนั้นขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบั
พื้นท่ีโครงการผูว้ิจยัไดใ้ชส้ถิติเชิงพรรณนา(Descriptive  Statistic) เช่น ร้อยละ(%) ค่าเฉล่ีย (x) เพื่อ
วเิคราะห์สัดส่วนและส่วนต่างของตวัแปร  
3.6. สรุป 
 เน้ือหาส าคญัในบทท่ี 3 เป็นการออกแบบการวจิยัตั้งแต่การก าหนดแนวคิดหลกัในการวิจยั
กรอบการวิจยัไดก้ระบวนการวิจยัในแต่ละขั้นตอน  วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล  เพื่อเป็นการก าหนด
ขอบเขตของการวิจยัและแนวทางการด าเนินการวิจยัต่อไป  ซ่ึงในบทต่อไปบทท่ี 4 จะกล่าวถึง
รายละเอียดของสภาพพื้นท่ีวิจยั และสรุปแนวโน้มดา้นต่างๆของพื้นท่ีวิจยั ซ่ึงจะเป็นขอ้มูลเพื่อท า
การวเิคราะห์ต่อไป 
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บทที ่4 

สภาพพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 
 

การศึกษาในบทน้ีจะกล่าวถึงสภาพทัว่ไปของพื้นท่ีโครงการ  ดว้ยวธีิการศึกษาขอ้มูล  
จากหนังสือ  เอกสารต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง และการส ารวจด้วยสายตาของผูว้ิจยั เพื่อท าความเขา้ใจถึง 
การใช้ประโยชน์ท่ีดินและบริบทในปัจจุบนั ท าให้เห็นถึงทิศทางพฒันาพื้นท่ีในอนาคตของพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร 
4.1 สภาพทัว่ไปของกรุงเทพมหานคร  
   กรุงเทพมหานคร เมืองหลวงของประเทศและเป็น "มหานคร" ท่ีเป็นศูนยก์ลางความ
เจริญทุกดา้น โดยแนวนโยบายการพฒันาระดบัประเทศของภาครัฐ   มุ่งเน้นขยายการพฒันาดา้น
ต่างๆ  ไปในเขตจังหวดัปริมณฑลใกล้เคียง 5 จังหวดั คือ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ 
สมุทรสาคร และนครปฐม   เน่ืองจากพื้นท่ีของความเป็นเมืองหลวงและกิจกรรมต่างๆ มีความ
ต่อเน่ืองกนัจนเรียกไดว้า่เป็นเมืองเดียวกนัในทุกดา้น  

กรุงเทพมหานครมีอาณาเขตติดต่อกบัจงัหวดัปริมณฑล ได้แก่ จงัหวดันนทบุรีและ
จงัหวดัปทุมธานีทางทิศเหนือ จงัหวดัสมุทรปราการทางทิศใต  ้และจงัหวดัสมุทรสาครและจงัหวดั
นครปฐมทางทิศตะวนัตก นอกจากน้ียงัมีอาณาเขตติดต่อกบัจงัหวดัฉะเชิงเทราทางทิศตะวนัออก 
ในปัจจุบนักรุงเทพมหานครมีการแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 154 แขวง รวม 50 เขต ( ส านกัผงั
เมืองกรุงเทพมหานคร.,ม.ป.ป)               

4.1.1 พฒันาการและการเปลีย่นแปลงของกรุงเทพมหานคร 

กรุงเทพมหานครเม่ือคร้ังท่ีได้รับการสถาปนาให้เป็นเมืองหลวงแห่งใหม่ของ
ประเทศในรัชสมัยของพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกรัชกาลท่ี 1 แห่งราชวงศ์จกัรีนั้ น มีพื้นท่ีเมือง
ประมาณ 2,589 ไร่ (4.14 ตารางกิโลเมตร) ส าหรับจ านวนประชากรไม่มีหลักฐานชัดเจน โดย
ประชาชนอาศยัอยูใ่นเขตก าแพงเมืองและริมแม่น ้ าล าคลองใกลเ้คียงกบัก าแพงเมือง นอกนั้นเป็นท่ี
ลุ่มและป่ารกร้างว่างเปล่า ต่อมาในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจา้อยู่หัว (รัชกาลท่ี 4) 
ประชากรในเขตก าแพงเมืองเพิ่มจ านวนมากข้ึน จึงโปรดมีการให้ขยายเมืองออกไปอีกชั้นหน่ึง ดว้ย
การขุดคลองผดุงกรุงเกษมเป็นคูเมืองชั้นนอก มีป้อมปีกกาตั้งอยูเ่ป็นระยะ เปล่ียนระบบการสัญจร
ทางน ้ ามาเป็นทางบก โดยการสร้างถนนเจริญกรุง ถนนบ ารุงเมือง ถนนเฟ่ืองนคร และถนนสีลม 
ชุมชนไดข้ยายมาทาง ทิศใตข้องเมือง มีการก่อสร้างอาคาร ร้านคา้ตามแบบตะวนัตก ซ่ึงมีหลกัฐาน
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ว่าในปี พ.ศ. 2443 นั้ นพื้นท่ีเมืองมีประมาณ 8,330 ไร่ (13.32 ตารางกิโลเมตร) โดยมีประชากร
ประมาณ 600,000 คน และในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั (รัชกาลท่ี 5) ไดท้รง
ขยายเมืองออกไปทางทิศเหนือด้วยการสร้างพระราชวงัดุสิต สวนและวงัต่างๆพระราชทานแก่
สมเด็จพระเจา้ลูกยาเธอหลายพระองค ์เช่น วงัจนัทรเกษม สวนปารุสกวนั สวนจิตรลดา สวนอมัพร 
สวนสุนันทา ฯลฯ นอกจากน้ีแลว้ยงัมีการสร้างถนน สะพาน ส่ิงก่อสร้างต่างๆ ขุดคลองเพื่อเป็น
เส้นทางคมนาคมการขนส่งผลผลิตและการเพาะปลูก ตลอดจนการก่อสร้างเส้นทางรถไฟ และ
ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น การประปา ไปรษณีย ์ฯลฯ 

 หลงัจากท่ีกรุงเทพมหานครได้เร่ิมมีการเปล่ียนแปลงทางกายภาพเป็นอย่างมากใน
สมยัรัชกาลท่ี 4-5 เป็นตน้มา เมืองไดมี้การขยายตวัอยา่งรวดเร็วทั้งดา้นพื้นท่ีเมืองและประชากร ดงั
จะเห็นไดว้า่จ  านวนประชาชนของกรุงเทพมหานคร เพิ่มจากจ านวน 1 ลา้นคนแรกเป็น 2 ลา้นคนใน
เวลาประมาณ 10 ปี จาก 2 ลา้นคนเป็น 3 ลา้นคนในเวลา 8 ปี จาก 3 ลา้นคนเป็น 4 ลา้นคนในเวลา
ประมาณ 7 ปี และ 4 ลา้นคนเป็น 5 ลา้นคนในเวลาประมาณ 5 ปีเท่านั้น ทั้งๆ ท่ีอตัราเพิ่มสุทธิของ
จ านวนประชากรลดลง แสดงใหเ้ห็นวา่การขยายตวัของกรุงเทพมหานครอยา่งรวดเร็วนั้น ส่วนหน่ึง
มาจากการอพยพยา้ยถ่ินของประชากร และส าหรับพื้นท่ีเมืองสามารถแยกพิจารณาได้ 2 ประเด็น 
ไดแ้ก่ พื้นท่ีตามขอบเขตการปกครอง และพื้นท่ีความเป็นเมือง (Built-up Area) ซ่ึงในการศึกษาเร่ือง
การขยายตวัของเมืองนั้น พื้นท่ีความเป็นเมือง (Built-up Area) จะแสดงให้เห็น ความเป็นจริงของ
กิจกรรมเมืองท่ีเกิดข้ึนได้มากกว่าขอบเขตการปกครอง และจากการศึกษาของส านักผงัเมือง 
กรุงเทพมหานคร โดยตรวจสอบจากภาพถ่ายทางอากาศในปี พ.ศ.ต่างๆ พบว่า ในปี พ.ศ. 2510 
กรุงเทพมหานคร มีพื้นท่ีชุมชน (Urbanized Area) ประมาณ 143.42 ตารางกิโลเมตร โดยเมืองได้
ขยายตวัออกไปทางดา้นทิศใต้ถึงจงัหวดัสมุทรปราการ ทางดา้นเหนือไปถึงจงัหวดันนทบุรี ด้าน
ตะวนัตกอยูบ่ริเวณเขตธนบุรีและพื้นท่ีติดต่อ และทางดา้นตะวนัออกเฉียงใตข้ยายตวัไปตามแนว
ถนนสุขุมวิท และจากการศึกษาภาพถ่ายทางอากาศในปีต่อมาเป็นช่วงๆ ไดแ้ก่ ปี พ.ศ. 2529 และ 
พ.ศ. 2538 และ พ.ศ. 2543 พบว่าพื้นท่ีความเป็นเมืองได้ขยายตวัออกไปรวดเร็วมาก เป็นจ านวน 
347.39 , 585.54 และ 672.339 ตารางกิโลเมตรตามล าดับ โดยทิศทางการขยายตัวของเมืองได้
ครอบคลุมจดพื้นท่ีจงัหวดัต่างๆ ในบริเวณปริมณฑลและอยู่ในแนวทางด้านตะวนัออกและดา้น
เหนือของศูนยก์ลางเมืองเดิม และเป็นการเปล่ียนแปลงจากพื้นท่ีเกษตรกรรมมาเป็นพื้นท่ีอยู่อาศยั
พาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม เพื่อใหบ้ริการ ชุมชนโดยรอบพื้นท่ีดงักล่าวเป็นส่วนใหญ่ 
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กรุงเทพมหานครตั้งอยูใ่นบริเวณภาคกลางตอนล่างของประเทศไทย บริเวณละติจูดท่ี 13.45 องศา
เหนือ ลองจิจูด 100.28 องศาตะวนัออก โดยเป็นเมืองหลวงของประเทศ มีพื้นท่ีทั้งหมดประมาณ 
1,568.7ตารางกิโลเมตร( คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.,2553) 

4.1.2 ลกัษณะภูมิศาสตร์ 

  4.1.2.1 ลกัษณะภูมิประเทศของกรุงเทพมหานครเป็นท่ีราบลุ่ม มีความสูงของพื้นดิน
โดยเฉล่ีย 2.31 เมตร เหนือจากระดบัน ้ าทะเลปานกลาง โดยมีความลาดเอียงของระดบัพื้นดินจากทิศ
เหนือ จะค่อยๆ ลาดเอียงสู่อ่าวไทยทางทิศใต ้และเฉพาะลุ่มแมน้ ้ าเจา้พระยาตอนล่างจะอยู่สูงกว่า
ระดบัน ้ าทะเลไม่เกิน 1.50 เมตร มีพื้นท่ีทั้งส้ิน 1,568.737 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยูบ่นพื้นท่ีซ่ึงในทาง
ภูมิศาสตร์เรียกว่าบริเวณดินดอนสามเหล่ียมปากแม่น ้ า ซ่ึงเกิดจากตะกอนน ้ าพา (Alluvium) โดย
เป็นส่วนหน่ึงของท่ีราบลุ่มภาคกลางตอนล่างของประเทศไทย  (The Lower General Plain of 
Thailand) เป็นพื้นท่ีอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกขา้วและพืชประเภทต่างๆ(ส านกัผงัเมือง 
กรุงเทพมหานคร.,2550) 

4.1.2.1 ทรัพยากรธรรมชาติ 

ทรัพยากรน ้าแหล่งน ้าผิวดิน กรุงเทพมหานครอุดมไปดว้ยน ้ าผิวดิน ไดแ้ก่ น ้ า
ในลุ่มน ้ าเจา้พระยา ลุ่มน ้ าต่างๆ ตลอดจนล าคลองท่ีแยกสาขาไปจากแม่น ้ าจ  านวนมาก แต่ปัจจุบนั 
เร่ิมมีความไม่สมดุล ของความตอ้งการใช้น ้ า และปริมาณน ้ าท่ีเก็บ เกิดปัญหาด้านการระบายน ้ า 
ได้แ ก่  ปัญหาน ้ าท่ วม  น ้ าขัง  อัน เน่ื องจากขาดการบ ริหารจัดการน ้ า ท่ี ดี (ส านักผ ัง เมื อง 
กรุงเทพมหานคร.,2550) 

          ชั้นน ้ าใตดิ้นบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สามารถแบ่งไดเ้ป็น 8 ชั้น
ตลอดความลึก 550 เมตร โดยการใชน้ ้ าส่วนใหญ่สูบจากชั้นใตดิ้น สถิติการส ารวจเม่ือปี พ.ศ. 2525 
พบวา่กรุงเทพมหานคร และจงัหวดัใกลเ้คียง มีการสูบน ้าบาดาล มาใชถึ้งประมาณ 1.4 ลา้นลูกบาศก์
เมตร ซ่ึงการสูบน ้ าใตดิ้นท่ีมีจ านวนเพิ่มข้ึนอยา่งมากน้ี ท าให้เกิดผลกระทบ ต่อสภาพแวดลอ้ม เช่น 
การรุกล ้ าของน ้ าเค็ม การลดลงของปริมาณน ้ าใตดิ้น การเปล่ียนแปลงของ คุณภาพน ้ าใตดิ้น และ
ผลกระทบท่ีส าคญั คือ แผ่นดินทรุดตวั ซ่ึงจากการศึกษาวิจยัเม่ือปี พ.ศ. 2521 พบว่าพื้นดินของ
กรุงเทพมหานคร มีการทรุดตวัมาก ดา้นตะวนัออกของเมือง ไดแ้ก่ บริเวณลาดพร้าว หวัหมาก พระ
โขนง บางนา ในอตัราการทรุดตวัปีละมากกว่า 10 เซนติเมตร บริเวณตอนกลางของเมืองมีอตัรา
ทรุดตวัปีละ 5-10 เซนติเมตร และด้านตะวนัตกจะมีอตัราการทรุดตวัน้อยกว่า 5 เซนติเมตร โดย
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บริเวณต ่าสุดของพื้นดินกรุงเทพมหานคร คือ บริเวณมหาวิทยาลยัรามค าแหง ซ่ึงจากการส ารวจ 
ของกรมแผนท่ีทหารเม่ือปี  พ .ศ. 2525 พบว่าหมุดหลักฐานของบริเวณดังกล่าวอยู่ต  ่ ากว่า
ระดับน ้ าทะเลปานกลาง 4 เซนติเมตร แต่หลังจากมีมาตรการควบคุมการสูบน ้ าบาดาลในปี         
พ.ศ. 2526 เป็นตน้มา ระดบัน ้ าบาดาลของกรุงเทพมหานครในบริเวณต่างๆ ได้เพิ่มสูงข้ึน ท าให้
อตัราการทรุดตวัของพื้นดินลดลง โดยผลการศึกษาส ารวจคร้ังหลงัสุด ของส านกันโยบายและแผน
ส่ิงแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม เม่ือปี พ.ศ. 2544 รายงานว่า 
สถานการณ์โดยรวมของแผน่ดินทรุดในเขตกรุงเทพมหานครดีข้ึน กล่าวคือ อตัราการทรุดตวัอยู่ท่ี
ประมาณปีละ 1 เซนติเมตร ยกเวน้เขตดอนเมืองท่ีมีอตัราการทรุดตวัอยูร่ะหวา่ง 3-5 เซนติเมตรต่อปี 
และเขตหนองจอกมีอัตราการทรุดตัวอยู่ระหว่าง 2-3 เซนติเมตรต่อปี ส่วนปริมณฑลรอบ
กรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ จงัหวดันนทบุรี จงัหวดัสมุทรปราการ และจงัหวดัสมุทรสาคร มีอตัราการ
ทรุดตวัอยู่ระหว่าง 2-5 เซนติเมตรต่อปี โดยสถิติการใช้น ้ าบาดาลของกรุงเทพมหานครในปี พ.ศ. 
2544 มีจ านวน 567.935 ลูกบาศกเ์มตรต่อวนั(ส านกัผงัเมือง กรุงเทพมหานคร.,2550) 

ทรัพยากรดิน  จากการศึกษาเก่ียวกบัเร่ืองดินของผูเ้ช่ียวชาญระบุวา่ ชนิดของ
ดินในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ดินเหนียวกรุงเทพ (Bangkok Clays) ซ่ึงพบอยูต่ามบริเวณท่ีราบ
ดินดอนสามเหล่ียมลุ่มน ้ าเจา้พระยา แม่กลอง บางปะกง และสาขาอ่ืนๆ ของแม่น ้ าเจา้พระยาเหมาะ
ในการปลูกข้าวนาด า หากยกท้องร่องสูงก็จะใช้ท าสวนผกั สวนผลไม้ได้ดี นับเป็นดินท่ีอุดม
สมบูรณ์เหมาะแก่การเกษตร(ส านกัผงัเมือง กรุงเทพมหานคร.,2550) 

ทรัพยากรพืชพันธ์ุไม้  กรุงเทพมหานครนั้ นตั้ งอยู่บนพื้นท่ีราบลุ่มริมน ้ า
เจ้าพระยา ซ่ึงอยู่ห่างจาก ปากแม่น ้ า ท่ีไหลลงสู่อ่าวไทยประมาณ 30 กิโลเมตร พื้นท่ีส่วนใหญ่ 
บริเวณชานเมือง จะเป็นพื้นท่ีเหมาะ แก่การเพาะปลูกขา้ว ปลูกผกั  ปลูกผลไม ้และท าสวนประเภท
ต่างๆ ในพื้นท่ีด้านใน และส าหรับพื้นท่ีดา้นใตน้ั้น เป็นพื้นท่ีป่าชายเลน เหมาะแก่ การท าประมง
ชายฝ่ัง ประเภทเล้ียงกุง้ หอย ปู ปลา (ส านกัผงัเมือง กรุงเทพมหานคร.,2550) 

4.1.2 ด้านบริหารจัดการ 
                  กรุงเทพมหานครเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษท่ีมีการบริหาร
จดัการอยา่งมีประสิทธิภาพ กรุงเทพมหานครไดป้รับปรุงการแบ่งกลุ่มการปฏิบติังานของส านกังาน
เขต เพื่อใหก้ารปฏิบติัราชการมีความสอดคลอ้งกบัสภาพพื้นท่ี เศรษฐกิจ สังคม วถีิการด ารงชีวติ
ของประชาชน สามารถสนองตอบต่อความตอ้งการของประชาชนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
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เพื่อประโยชน์ในการประสานงาน การก ากบั และติดตามการปฏิบติังานใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิตาม
นโยบายของกรุงเทพมหานคร 

1.)  กลุ่มกรุงเทพกลาง ประกอบด้วย  เขตพระนคร เขตดุสิต เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 
เขตสัมพนัธวงศ ์เขตดินแดง  เขตหว้ยขวาง  เขตพญาไท  เขตราชเทว ี และเขตวงัทองหลาง 

2.)  กลุ่มกรุงเทพใต้  ประกอบด้วย  เขตปทุมวนั   เขตบางรัก   เขตสาทร  เขตบางคอ
แหลม  เขตยานนาวา  เขตคลองเตย     เขตวฒันา   เขตพระโขนง  เขตสวนหลวง และเขตบางนา 

3.) กลุ่มกรุงเทพเหนือ  ประกอบด้วย เขตจตุจกัร  เขตบางซ่ือ  เขตลาดพร้าว เขตหลัก
ส่ี   เขตดอนเมือง เขตสายไหม และ เขตบางเขน 

4.) กลุ่มกรุงเทพตะวันออก  ประกอบด้วย บางกะปิ   สะพานสูง  เขตบึงกุ่ม  เขตคนันา
ยาว  เขตลาดกระบงั   เขตมีนบุรี  เขตหนองจอก ขตคลองสามวา และเขตประเวศ 

5.)  กลุ่มกรุงธนเหนือ  ประกอบด้วย   เขตธนบุรี  เขตคลองสาน    เขตจอมทอง  เขต
บางกอกใหญ่  เขบางกอกนอ้ย   เขตบางพลดั    เขตตล่ิงชนั  และเขตทววีฒันา 

6.)  กลุ่มกรุงธนใต้  ประกอบดว้ย  เขตภาษีเจริญ   เขตบางแค   เขตหนองแขม   เขตบางขุน
เทียน  เขตบางบอน   เขตราษฎร์บูรณะ  และเขตทุ่งครุ (ส านกัผงัเมือง กรุงเทพมหานคร.2553) 

4.1.3 ด้านการคมนาคมขนส่ง 

ระบบการคมนาคมขนส่งทางบกของกรุงเทพมหานครเป็นระบบท่ีใชท้างบกเป็นหลกัการ
เจริญเติบโตของเมืองไดข้ยายออกไปอยา่งรวดเร็ว โดยส่วนใหญ่ชุมชนขยายไปตามเส้นทางถนน 
นอกจากน้ีระบบขนส่งมวลชนแบบรางไดมี้บทบาทมากข้ึนในปัจจุบนั ซ่ึงเห็นไดจ้ากการท่ีบริเวณ
ซ่ึงไดรั้บบริการจากรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ไดแ้ก่ รถไฟฟ้ายกระดบั (BTS) รถไฟฟ้าใตดิ้น(MRT) 
ต่างก็มีการพฒันาท่ีหนาแน่นและมีจ านวนผูโ้ดยสารเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ีการคมนาคมและ
ขนส่งทางบกของกรุงเทพมหานครประกอบดว้ยโครงข่ายถนน ระบบโครงข่ายทางพิเศษ สะพาน
ขา้มแม่น ้าเจา้พระยา ระบบทางเดิน ทางจกัรยาน โครงข่ายระบบขนส่งมวลชนมีทั้งรถยนตโ์ดยสาร
ประจ าทาง และระบบขนส่งมวลชนทางรางซ่ึงมีทั้งรถไฟ รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพ (BTS)  
รถไฟฟ้ายกระดบั (BTS) รถไฟฟ้าใตดิ้น(MRT) รถไฟฟ้าเช่ือมท่าอากาศยาน (ARL) (ส านกัผงัเมือง
กรุงเทพมหานคร.,2556) 
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 4.1.4 ด้านส่ิงแวดล้อม 

1) มลภาวะทางอากาศ พื้นท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลประสบปัญหาหลกัทางดา้น
ปริมาณฝุ่ นละอองและก๊าซโอโซนท่ีมีค่าเกินมาตรฐานมาโดยตลอด ในขณะท่ีก๊าซอ่ืนๆเช่นก๊าซ
คาร์บอนมอนนอกไซด ์ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์ออกไซดข์องไนโตรเจน ไฮโดรคาร์บอน ตะกัว่ 
ฯลฯ ยงัอยูใ่นระดบัมาตรฐาน อยา่งไรก็ตาม ปริมาณก๊าซต่างๆ ท่ีถูกปล่อยออกสู่บรรยากาศจาก
กิจกรรมของมนุษยย์งัคงตอ้งมีการเผา้ระวงัและติดตามตรวจสอบอยา่งต่อเน่ืองเพื่อป้องกนัปัญหาท่ี
อาจจะเกิดข้ึนไดใ้นอนาคต (ส านกัผงัเมืองกรุงเทพมหานคร.,2556) 

2) มลภาวะทางเสียง จากผลการศึกษาเร่ืองเสียงจากแหล่งต่างๆพบวา่ ค่าต ่าสุดของระดบั
เสียงท่ีตรวจวดัไดใ้นทุกสถานีมีค่าสูงเกินกวา่ค่ามาตรฐานระดบัเสียงท่ีควรไดรั้บ จากผลการ
ตรวจวดัดงักล่าวอาจสรุปไดว้า่ ระดบัเสียงท่ีเกินค่ามาตรฐานนั้นเป็นผลมาจากเสียงของเคร่ืองยนต์
พาหนะ เสียงจากพาหนะตามทอ้งถนนในช่วงเวลากลางวนัในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครมีความดงัถึง 
95 เดซิเบลเอ ส าหรับในเวลากลางคืนมีความดงั 97 เดซิเบลเอ (ส านกัผงัเมืองกรุงเทพมหานคร.
,2556) 

3) มลภาวะทางน ้า พื้นท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีแหล่งน ้าเป็นจ านวนมากมีแม่น ้า
ท่ีส าคญัไดแก่ แม่น ้าเจา้พระยาและแม่น ้าท่าจีน และมีคลองสายส าคญัต่างๆ จ านวนมากกวา่ 1,000 
สายแหล่งน ้าเหล่าน้ีนอกจากจะเป็นแหล่งน ้าดิบซ่ึงเป็นแหล่งน ้าตน้ทุนท่ีใชใ้นการอุปโภคและ
บริโภคของชาวกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแลว้ ยงัเป็นแหล่งน ้าท่ีรองรับน ้าเสียจากกิจกรรม
ต่างๆของประชาชนท่ีอยูอ่าศยัในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยทัว่ไปแลว้น ้าเสียจากท่ี
อยูอ่าศยัจะถูกระบายลงท่อระบายน ้าสาธารณะโดยไม่มีการบ าบดั ส่วนท่อโสโครกจากถงัเกรอะมี
ทางระบายออกสู่ท่อระบายน ้ าสาธารณะหรือคลองโดยตรง ผลการศึกษาพบวา่กรุงเทพมหานครมี
การระบายน ้าเสียสู่แหล่งน ้าสาธารณะประมาณ 2.4 ลา้นลูกบาศกเ์มตรต่อวนั ส่วนใหญ่เป็นน ้าเสีย
จากครัวเรือนประมาณร้อยละ 70 และน ้าเสียจากพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมประมาณร้อยละ 30  

ผลการตรวจวดัคุณภาพน ้าคลองในเจตกรุงเทพมหานครในช่วงตน้ปี 2553 (เดือนมกราคม-
มีนาคม) จ านวน 161 คลอง ซ่ึงมีจุดเก็บน ้าจ  านวน 282 จุดเก็บ โดยส านกังานจดัการคุณภาพน ้า
ส านกัการระบายน ้า กรุงเทพมหานคร พบวา่ คุณภาพน ้าคลองในกรุงเทพมหานครมีคุณภาพท่ีต ่า
มาก เม่ือเทียบกบัมาตรฐานคุณภาพน ้าในแหล่งผวิดิน 
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กรุงเทพมหานครไดติ้ดตามตรวจสอบคุณภาพน ้าในคลองแสนแสบโดยมีจุดเก็บตวัอยา่งน ้า
ในคลองแสนแสบ เร่ิมจากสะพานประตูน ้า ถนนราชปรารภ จนถึงโรงเรียนสุเหร่าใหม่ ถนนสังฆ
สันติสุข เขตหนองจอก รวมทั้งส้ิน 11 สถานี ผลการตรวจวเิคราะห์คุณภาพน ้าในช่วงปี 2550-2552 
และช่วงตน้ปี 2553 (ม.ค.- เม.ย.) พบวา่คุณภาพน ้าในคลองแสนแสบจะเส่ือมโทรมมากในบริเวณจุด
เก็บตวัอยา่งน ้าซอยเทพลีลาถึงสะพานบางกะปิ โดยผลการตรวจวดับริเวณจุดเก็บตวัอยา่งน ้าซอย
เทพลีลามีค่า DO ต ่าสุดเท่ากบั 0.4 มิลลิกรัม ต่อลิตร และคุณภาพน ้าจะดีข้ึนบริเวณจุดเก็บตวัอยา่ง
น ้าสะพานบางกะปิ สาเหตุท่ีคุณภาพน ้าในช่วงดงักล่าวมีคุณภาพเส่ือมโทรมมากกวา่ช่วงบริเวณอ่ืน
เน่ืองจากอยูใ่นเขตชุมชนหนาแน่น และมีการระบายน ้าเสียจ านวนมากลงสู่คลองแสนแสบโดยตรง 
ประกอบกบัช่วงท่ีเลยถนนอโศก-ดินแดงจะไม่มีท่อรวบรวมน ้าเสียเขา้สู่ระบบบ าบดัน ้ าเสียรวมของ
กรุงเทพมหานครส่วนคุณภาพน ้าในคลองแสนแสบตั้งแต่วดับ าเพญ็เหนือเร่ิมมีคุณภาพน ้าดีข้ึน
เน่ืองจากมีชุมชนเบาบาง การระบายน ้าเสียจึงมีปริมาณนอ้ย แต่จะมีปัญหาคุณภาพน ้าเป็นช่วงๆ 
ในช่วงท่ีผา่นชุมชนหนาแน่น เช่น บริเวณชุมชนมีนบุรีและชุมชนหนองจอก เป็นตน้ (ส านกัผงัเมือง 
กรุงเทพมหานคร.,2556)  

             4.1.5 ด้านสังคม 
             กรุงเทพฯ มีส่ิงอ านวยความสะดวกทางสังคม มีสาธารณูปโภคต่างๆ อยา่งครบ
สมบูรณ์ การเป็นศูนยก์ลางอุตสาหกรรม การคา้และ การบริการของกรุงเทพฯ น ามาซ่ึงปัญหาการ
ปรับตวัของแรงงานอพยพ โดยแรงงานท่ีอพยพเขา้มาหางานท าในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ได้
สร้างปัญหาดา้นท่ีอยูอ่าศยัและชุมชนแออดั มีผูอ้าศยัในแหล่งเส่ือมโทรมถึงประมาณ 2 ลา้นคน 
รวมทั้งก่อให้เกิดปัญหาดา้นคุณภาพชีวติ จึงจ าเป็นตอ้งมีมาตรการช่วยเหลือดา้นการจดัหาท่ีอยูอ่าศยั 
การเพิ่มพูนทกัษะความรู้ ความสามารถในการประกอบอาชีพ ตลอดจนการขยายบริการพื้นฐานทาง
สังคม เพื่อยกระดบัคุณภาพชีวติของคนยากจนในเขตเมืองใหดี้ข้ึน (ส านกัผงัเมือง 
กรุงเทพมหานคร.,2553) 

4.2 สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
4.2.1.การสาธารณูปโภค 

4.2.1.1 การให้บ ริการน ้ าป ระปา  การบ ริการน ้ าป ระป าในพื้ น ท่ี
กรุงเทพมหานคร ด าเนินการโดยการประปานครหลวง ซ่ึงมีขอบเขตการให้บริการในพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ และนนทบุรี รวมพื้นท่ี 3 จงัหวดั ประมาณ 3,192 ตารางกิโลเมตร 
และจากการศึกษาสถิติของการประปานครหลวง ณ ปี พ.ศ. 2544 พบว่าการประปานครหลวง
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สามารถให้บริการน ้ าประปาในพื้นท่ีประมาณ 1,280 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 40 ของ
พื้นท่ีรับผิดชอบโดยมีปริมาณการผลิต 1,482 ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณการจ าหน่ายน ้ าประปา 
ประมาณ 930 ลา้นลูกบาศกเ์มตร และมีผูรั้บผดิชอบ 1.44 ลา้นรายส าหรับพื้นท่ีบริการประปาในเขต
กรุงเทพมหานคร ครอบคลุมพื้นท่ี  900.7 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 57 ของพื้น ท่ี
กรุงเทพมหานคร โดยพื้นท่ีส่วนใหญ่ได้รับบริการแล้วคงเหลือพื้นท่ีชานเมืองในเขตมีนบุรี เขต
คลองสามวา เขตหนองจอก เขตลาดกระบงั และพื้นท่ีดา้นใต ้ของเขตบางขุนเทียน ท่ียงัไม่ไดรั้บการ
ให้บริการ ทั้งน้ีเน่ืองจาก การประปานครหลวง เห็นวา่เป็นพื้นท่ี ท่ีมีการพฒันา เบาบาง และกระจดั
กระจาย รวมทั้งเป็นพื้นท่ีเกษตรกรรม การวางระบบท่อจ่ายน ้ ามีตน้ทุนในการด าเนินการสูง โดย
พื้ น ท่ีบ ริการ 900.7 ตารางกิโล เมตร ดังก ล่ าว  มีป ริมาณการจ าห น่ ายน ้ าประปาในพื้ น ท่ี
กรุงเทพมหานคร จ านวน 743.65 ล้านลูกบาศก์เมตร มีผูใ้ช้น ้ า 1.085 ล้านราย และปริมาณน ้ าใช้
เฉล่ีย 57 ลูกบาศกเ์มตรต่อรายต่อเดือน(ส านกัผงัเมือง กรุงเทพมหานคร.,2553) 

4.2.1.2 การ ให้ บ ริก ารไฟ ฟ้ าก ารบ ริก ารกระแส ไฟ ฟ้ าในพื้ น ท่ี
กรุงเทพมหานคร อยู่ภายใตก้ารด าเนินงานของ การไฟฟ้านครหลวง ซ่ึงมีขอบเขตให้บริการ ใน
พื้นท่ีกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ และนนทบุรี สามารถให้บริการ กระแสไฟฟ้า ไดค้รอบคลุม
พื้นท่ี รับผิดชอบทั้ งหมด (3,192 กม2) โดยจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ 11,665 เอ็มจี 10 มีประชากร
ผูใ้ช้บริการในปี พ.ศ. 2544 จ านวน 7.64 ลา้นคน และจ านวนผูใ้ชไ้ฟฟ้า 2.23 ลา้นคน ส าหรับพื้นท่ี
กรุงเทพมหานครนั้น ในปี พ.ศ. 2544 มีผูใ้ชไ้ฟฟ้าจ านวน 1.77 ลา้นราย โดยผูใ้ชไ้ฟฟ้าส่วนใหญ่ คือ 
บา้นพกัอาศยั คิดเป็นร้อยละ 78.9 ของผูใ้ชไ้ฟฟ้าทั้งหมด แต่หากพิจารณาจากจ านวนหน่วยการใช ้
ปรากฏว่าผูป้ระกอบกิจการขนาดต่างๆ เป็นผูใ้ช้กระแสไฟฟ้าเป็นส่วนใหญ่ โดยคิดเป็นร้อยละ 
70.77 ของหน่วยจ าหน่ายทั้งหมด (ส านกัผงัเมือง กรุงเทพมหานคร.,2553) 

4.2.2 การสาธารณูปการ 

4.2.2.1 สถานศึกษา การบริการดา้นการศึกษาในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
พบว่าในปีการศึกษา 2544 มีจ  านวนสถานศึกษาทั้ งส้ิน 1,634 แห่ง จ านวนนักเรียน นิสิต และ
นกัศึกษาทั้งส้ิน 2,075,326 คน กลุ่มท่ีมีจ านวนมากท่ีสุดคือ กลุ่มเขตเมืองชั้นในตะวนัออก มีจ านวน 
687,808 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 33.54 ของจ านวนนักเรียน นิสิต และนักศึกษาทั้ งหมดในเขต
กรุงเทพมหานคร 
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ระดับประถมศึกษา เขตรัศมีการให้บริการ 1 กิโลเมตร พบว่าในเขต
ชั้นใน การให้บริการ ของโรงเรียน ระดบัประถมศึกษา สามารถให้บริการไดท้ัว่ถึง และค่อนขา้ง
หนาแน่น ขณะท่ีเขตต่อเมือง บางบริเวณ และชานเมือง ยงัมีพื้นท่ีอยู ่นอกเขตรัศมีการใหบ้ริการ 

ระดบัมธัยมศึกษา เขตรัศมีการให้บริการ 1.5 กิโลเมตร ซ่ึงพิจารณาแลว้ 
พบวา่ ในเขตเมืองชั้นใน การให้บริการ ของโรงเรียนมธัยมศึกษา สามารถให้บริการไดท้ัว่ถึง และ
ค่อนขา้งหนาแน่น ขณะท่ีพื้นท่ีเขตต่อเมืองบางบริเวณและเขตชานเมืองยงัมีพื้นท่ีอยูน่อกเขตรัศมี
การใหบ้ริการ(ส านกัผงัเมือง กรุงเทพมหานคร.,2553) 

4.2.2.2 สถานพยาบาลการบริการสาธารณสุขในกรุงเทพมหานคร 
ประกอบดว้ยการบริการขั้นพื้นฐาน ซ่ึงเป็นบริการ ระดบัล่างสุด ของระบบบริการ สาธารณสุขของ
รัฐ ไดแ้ก่ ศูนยบ์ริการสาธารณสุขและสถานีอนามยั การบริการขั้นทุติยภูมิ ไดแ้ก่ โรงพยาบาล ซ่ึงมี
แพทยป์ระจ าและเตียงผูป่้วย และการบริการขั้นช านาญเฉพาะ ซ่ึงไดแ้ก่ สถานพยาบาลและสถาน
บ าบดัโรคเฉพาะทาง โดยในปี พ.ศ. 2541 มีจ านวนศูนยบ์ริการสาธารณสุขและสถานีอนามยัจ านวน 
144 แห่ง โรงพยาบาลจ านวน 173 แห่ง (โรงพยาบาลของรัฐ 42 แห่ง และโรงพยาบาลเอกชน 131 
แห่ง) นอกจากน้ียงัมีคลินิกเอกชนอยู่ประมาณ 3,000 แห่ง จ านวนเตียงผูป่้วย 34,164 เตียง แพทย ์
7,608 คน(ส านกัผงัเมือง กรุงเทพมหานคร.,2553) 

 4.2.2.3สถานนันทนาการ  เขตกรุงเทพมหานครมีสวนสาธารณะเป็น
จ านวนรวมทั้งหมด 2,923 แห่ง ขนาดพื้นท่ีรวม 18.84 ตารางกิโลเมตร (11,745 ไร่ 1 งาน 27.27 
ตารางวา) มีสวนสาธารณะขนาดพื้นท่ีน้อยกว่า    500 ตารางเมตรเป็นจ านวนมากท่ีสุดคือ 1,313 
แห่ง สวนสาธารณะขนาดน้ีจะกระจายตวัอยูใ่นทุกเขต ซ่ึงพื้นท่ีกลุ่มเขตเมืองชั้นในดา้นตะวนัออก มี
สวนสาธารณะขนาดน้ีเป็นจ านวนมากท่ีสุดคือ 523 แห่ง ส่วนสวนสาธารณะท่ีมีจ านวนรวมน้อย
ท่ีสุดคือสวนสาธารณะขนาดพื้นท่ีมากกว่า 100 ไร่ มีจ  านวนรวม 14 แห่ง สวนสาธารณะขนาดน้ี
กระจุกตวัอยู่ในพื้นท่ีกลุ่มเขตต่อเมืองดา้นตะวนัออกถึง 6 แห่ง ส่วนพื้นท่ีกลุ่มเขตเมืองชั้นในดา้น
ตะวันตกจะไม่มีสวนสาธารณะขนาดน้ีตั้ งอยู่ เลย (ส านักผ ังเมืองกรุงเทพมหานคร., 2554)
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4.3 การคมนาคมขนส่ง 
4.3.1.ระบบคมนาคมขนส่งทางบก 

ระบบคมนาคมขนส่งของกรุงเทพมหานครในปัจจุบนั เป็นระบบท่ีใชท้างบกเป็นหลกั 
โดยเฉพาะการคมนาคมขนส่งตามเส้นทางถนน เน่ืองจากเขา้ถึงชุมชนไดส้ะดวกกวา่ระบบอ่ืน และ
เป็นการเดินทางโดยพึ่งยานพาหนะส่วนบุคคล ซ่ึงอตัราส่วนการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลมีถึงร้อยละ 
53 ในขณะท่ีสัดส่วนการใช้รถขนส่งมวลชนมีเพียงร้อยละ 47(ส านักผงัเมือง กรุงเทพมหานคร.
,2553) 

4.3.1.1โครงการข่ายถนนโครงข่ายถนนในกรุงเทพมหานคร เป็น
โครงการข่ายหลกัท่ีส าคญัของการคมนาคมขนส่ง โดยในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมี
ถนนสายส าคญัประมาณ 4,700 กิโลเมตร มีถนนสายหลกัท่ีเป็นเส้นทางเขา้-ออกเมืองในทิศต่างๆ 
ดงัน้ี 

ด้านทิศเหนือ ไดแ้ก่ ถนนวิภาวดีรังสิต ถนนพหลโยธิน ถนนประชาช่ืน ถนนงามวงศ์
วาน ถนนรามอินทรา 

ด้านทิศตะวันออก ไดแ้ก่ ถนนสุขุมวิท ถนนเพชรบุรี ถนนพระราม 9 ถนนพระรามท่ี 
4 ถนนศรีนครินทร์ ถนนอ่อนนุช 

ด้านทิศตะวันตก  ไดแ้ก่ ถนนเพชรเกษม ถนนบรมราชชนนี ถนนจรัญสนิทวงศถ์นน
พุทธมณฑล ถนนวงแหวนรอบนอก 

ด้านทศิใต้  ไดแ้ก่ ถนนพระรามท่ี 2 ถนนพระรามท่ี 3 ถนนตากสิน ถนนเอกชยั ฯลฯ 

   4.3.1.2 โครงข่ายระบบขนส่งมวลชน  กรุงเทพมหานคร มีการบริการ
ขนส่งมวลชนทางบก 4 ประเภท ไดแ้ก่ 

รถโดยสารประจ าทาง 

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร หรือ ขสมก. คือ หน่วยงานรับผิดชอบในการ
จดัการบริการเดินรถโดยสารประจ าทางในกรุงเทพมหานคร และจงัหวดัใกล้เคียง ซ่ึงส าหรับ
กรุงเทพมหานครนั้ น ปัจจุบันมีรถโดยสารธรรมดา 158 เส้นทาง (สาย) รวม 4,093 คนั และรถ
โดยสารปรับอากาศ 47 เส้นทาง (สาย) รวม 2,806 คนั 
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รถไฟชานเมือง 

ปัจจุบนัมีประชากรส่วนหน่ึงท่ีอาศยัอยู่ในเขตชานเมืองและจงัหวดัปริมณฑล เดิน
ทางเข้ามาท างานหรือศึกษาในกรุงเทพมหานครจ านวนมาก การรถไฟแห่งประเทศไทยจึงจดั
ให้บริการรถไฟชานเมืองข้ึน เพื่อขนส่งผูโ้ดยสารดงักล่าวขา้งตน้ ให้เขา้มาในกรุงเทพมหานครได้
สะดวกและรวดเร็วข้ึน เป็นเส้นทางสั้นๆ ท่ีมีความถ่ีในการให้บริการสูงในช่วงเวลาเร่งด่วนในช่วง
เชา้และเยน็ เช่น 

สายเหนือ -  หวัล าโพง-บางซ่ือ-ดอนเมือง-อยธุยา-บา้นภาชี 

สายตะวนัออก -  หวัล าโพง-มกักะสัน-ฉะเชิงเทรา-ศรีราชา 

สายใต้ -  หวัล าโพง-บางซ่ือ-นครปฐม 

สายตะวนัตก - สายแม่กลอง/วงเวยีนใหญ่-มหาชยั 

การเดินรถไฟชานเมืองดงักล่าว แม้จะช่วงขนส่งผูโ้ดยสารได้จ  านวนมากก็ตาม แต่
ส่งผลกระทบกบับริเวณจุดตดักบัถนนในเมืองท่ีมีปริมาณค่อนขา้งสูง ในช่วงเวลาเดียว 

รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (BTS) 

กรุงเทพมหานครมีระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสายแรกในปลายปี พ.ศ. 2542 เป็น
ระบบรถไฟฟ้าแบบยกระดบั ให้บริการโดย บริษทั ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ซ่ึง
ได้รับสัมปทานเป็นเวลา 30 ปี มี 2 เส้นทาง คือ สายสุขุมวิท (จากสถานีอ่อนนุช-สถานีหมอชิต) 
ระยะทางรวม 16.8 กิโลเมตร และสายสีลม (จากสถานีสนามกีฬาแห่งชาติ-สถานีสะพานตากสิน) มี
ระยะทาง 6.3 กิโลเมตร รวมเส้นทางรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในปัจจุบัน 23.1 กิโลเมตร และใน
อนาคตจะมีการต่อขยายเส้นทางให้บริการออกไปเขตชานเมืองเพิ่มข้ึน เช่น โครงการต่อขยายช่วง
อ่อนนุช ส าโรง โครงการต่อขยายช่วงสะพานตากสิน-ศูนยค์มนาคมกรุงเทพมหานครดา้นใต ้ 

รถไฟฟ้าใตดิ้น  

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (MRTA) คือหน่วยงานรับผิดชอบจดัการ
เดินรถและให้บริการ ซ่ึงในปีปัจจุบนัไดเ้ปิดเดินรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนใตดิ้นสายแรก คือ สายเฉลิม
รัชมงคลจากหัวล าโพง-บางซ่ือ ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร มี 18 สถานี ซ่ึงในอนาคตมี
แผนงาน-โครงการ จะเปิดให้บริการในอีกหลายเส้นทาง เช่น ส่วนต่อขยายจากหวัล าโพง-บางหวา้-
บางแค ฯลฯ(ส านกัผงัเมือง กรุงเทพมหานคร.,2553) 
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4.3.1.3.ระบบคมนาคมขนส่งทางน า้ 

โครงข่ายการคมนาคมขนส่งทางน ้ าของกรุงเทพมหานคร มีสัดส่วนเพียง
ร้อยละ 1.3 ของโครงข่ายการเดินทางทั้งหมด โดยมี 4 ประเภทท่ีส าคญั ไดแ้ก่ 

การเดินเรือโดยสารประจ าทางในแม่น ้าเจา้พระยา 

ด าเนินการโดย บริษทั เรือด่วนเจา้พระยา จ ากดั เพียงบริษทัเดียว มีเส้นทางจากท่าน ้ า
นนท์ฯ จงัหวดันนทบุรี-ท่าเรือบ๊ิกซี ในเขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร มีระยะทางประมาณ 35 
กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที ให้บริการตั้งแต่เวลา 05.50-20.20 น. โดยการบริการมี
เรือ 3 ประเภท ไดแ้ก่ 

1.เรือด่วนธรรมดา เส้นทางระหว่างท่าน ้ านนทบุรี-ท่าวดัราชสิงขร มีจุดจอดรับ-ส่ง
ผูโ้ดยสาร 31 เท่า 

2.เรือด่วนธงแสดแดง เส้นทางระหว่างท่าน ้ านนทบุรี-ท่าสาทร มีจุดจอดรับ-ส่ง
ผูโ้ดยสาร 12 เท่า 

3.เรือด่วนธงเหลือง เส้นทางระหว่างท่าน ้ านนทบุรี-ท่าวดัราชสิงขร มีจุดจอดรับ-ส่ง
ผูโ้ดยสาร 10 เท่า 

การเดินเรือยนตโ์ดยสารขา้มฟากแม่น ้าเจา้พระยา 

บริษทั สุภทัรา จ ากดั เป็นผูป้ระกอบการรายใหญ่ ด าเนินการเดินเรือขา้มฟาก 8 เท่า 
และมีผูป้ระกอบการ รายยอ่ยอ่ืนๆ อีกหลายราย ซ่ึงจากการส ารวจในปี พ.ศ. 2545 โดยกรมเจา้ท่า 
กระทรวงคมนาคม พบว่า จ  านวนท่าเรือข้ามฟาก ในแม้น ้ าเจ้าพระยาจากช่วงจงัหวดันนทบุรี-
จงัหวดัสมุทรปราการ มีจ านวนทั้งหมด 33 ท่า โดยยดึฝ่ังพระนครเป็นหลกั 

การเดินเรือโดยสารประจ าทางในคลอง 

การเดินเรือโดยสารประจ าทางคลองนั้น ปัจจุบนัมี 2 คลอง คือ คลองแสนแสบและ
คลองพระโขนง โดยกองการขนส่ง ส านักการจราจรและขนส่ง เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ 
ด าเนินการตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2537 ซ่ึงปัจจุบนัมี ผูโ้ดยสารประจ าทางในคลองแสนแสบ ประมาณ
วนัละ 39,687 คน และผูโ้ดยสารเรือ ประจ าคลองพระโขนง ในวนัราชการ มีผูโ้ดยสารประมาณวนั
ละ 1,934 คน และในวนัหยดุราชการ มีผูโ้ดยสารประมาณ วนัละ 1,510 คน 
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การเดินเรือยนตเ์พลาใบจกัรยาว 

ในปัจจุบัน มีการเดินเรือยนต์เพลาใบจกัรยาวเพื่อเสริมเส้นทางเดินเรือโดยสารใน
แม่น ้ าเจา้พระยา (สายหลกั) เช่ือมตามคลองต่างๆ บริเวณจงัหวดันนทบุรี-กรุงเทพมหานคร จ านวน 
20 เส้นทาง ซ่ึงจากการส ารวจโดยกรมเจา้ท่า เม่ือเดือนมิถุนายน ปี พ.ศ. 2545 พบว่ามีผูโ้ดยสารท่ี
เดินทางดว้ยเรือยนต์เพลาใบจกัรยาว เฉล่ียประมาณ วนัละ 16,180 คน โดยท่าเรือท่ีมีผูโ้ดยสารมาก
ท่ีสุด คือ ท่าเรือสาธุประดิษฐ์-ท่าเรือพระประแดง มีผูโ้ดยสารรวมวนัละประมาณ 2,296 คน(ส านกั
ผงัเมือง กรุงเทพมหานคร.,2553) 

4.4 โครงสร้างทางสังคม 
  4.4.1.ระดับการศึกษา 

จากส ามะโนประชากร พ.ศ. 2523 พ.ศ. 2533 และ พ.ศ. 2543 ระดบัการศึกษาของประชากรอาย ุ6 ปี
ข้ึนไปของกรุงเทพมหานคร พบว่าใน พ.ศ. 2543 มีประชากรอายุ 6 ปีข้ึนไป 5,913,700 คน มี
ประชากรท่ีมีการศึกษา 5,582,700 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 94.40 ของประชากรอายุ 6 ปีข้ึนไป 
ขณะท่ีประชากรไม่มีการศึกษามี 306,300 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.18ส าหรับระดบัการศึกษา
ของประชากรท่ีส าเร็จการศึกษาในระดบัต่างๆ พบว่า ระดบัประถมศึกษามี 2,055,800 คน คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 34.76 ซ่ึงมากท่ีสุด รองลงมาเป็นระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 1,196,900 คน คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 20.24 ขณะท่ีระดบัปริญญาตรีและมธัยมศึกษาตอนตน้ มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 
15.53 และร้อยละ 15.09 ตามล าดบั ( คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.,2553) 

4.4.2.การนับถือศาสนา 

การนับถือศาสนาของประชากรกรุงเทพมหานครจากส ามะโนประชากรและเคหะ 
พ.ศ. 2543 พบวา่ประชากรนบัถือศาสนาพุทธมากท่ีสุด เป็นสัดส่วนร้อยละ 94.50 รองลงมาศาสนา
อิสลาม มีสัดส่วนร้อยละ 4.34 และศาสนาคริสต์ ร้อยละ 1.02เม่ือเปรียบเทียบส ามะโนประชากร
และเคหะ พ.ศ. 2533 กบั พ.ศ. 2543 พบว่า จากการเพิ่มข้ึนของประชากร ประชากรนบัถือศาสนา
คริสต์เพิ่มข้ึนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 49.79 รองลงมาศาสนาอิสลามเพิ่มข้ึนร้อยละ 15.75 และ
ศาสนาพุทธเพิ่มข้ึนร้อยละ 6.81 ขณะท่ีศาสนาฮินดูมีการเปล่ียนแปลงลดลงร้อยละ 89.30 

( คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.,2553) 
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4.5 ประชากร 
4.5.1 จ านวนประชากร 

กรุงเทพมหานครมีประชากร 5,701,394 คนในปีพ.ศ. 2553จ านวนทั้งหมด เป็นชาย 
2,709,568 คน เป็นหญิง 2,991,826 คน สัดส่วนเพศชายต่อเพศหญิงเท่ากบั 91 กล่าวคือ ในจ านวน
ประชากรเพศหญิง 100 คน มีจ านวนประชากร เพศชาย 91 คน จ านวนบ้านทั้ งหมด 2,400,540 
หลงัคาเรือน มีจ านวนคนโดยเฉล่ีย 2.52 คนต่อหลงัคาเรือน เม่ือพิจารณาประชากรรายเขต พบว่า
เขตท่ีมีจ านวนประชากรมากท่ีสุด คือ เขตบางแค มีประชากร 193,190 คน ส่วนเขตท่ีมีประชากร
นอ้ยท่ีสุด คือ เขตสัมพนัธวงศ ์มีประชากร  28,617 คน 2  ( คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั.,2553) 

4.5.2 ความหนาแน่นประชากร 

โดยเฉล่ียประมาณ 3,634 คนต่อตารางกิโลเมตร ส่วนใหญ่ความหนาแน่นมากอยู่ใน
เขตเมืองชั้นใน ซ่ึงเป็นเขตท่ีมีพื้นท่ีน้อย แต่มีจ านวนประชากรมากและยงัเป็นยา่นการคา้และธุรกิจ 
เขตท่ีมีความหนาแน่นประชากรนอ้ยจะอยูใ่นเขตชานเมือง ไดแ้ก่ เขตหนองจอก โดยเฉล่ียประมาณ 
640 คนต่อตารางกิโลเมตร เม่ือเปรียบเทียบกับปี ท่ีผ่านๆ มา พบว่า จ  านวนประชากรใน
กรุงเทพมหานครหลายเขตมีการเพิ่มถึงจุดสูงสุดแลว้และมีแนวโน้มลดจ านวนลง ส่งผลให้ความ
หนาแน่นของประชากรในเขตต่างๆ เหล่านั้นลดลงไปด้วยโดยเฉพาะเขตเมืองชั้นใน2  ( คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.,2553) 

4.5.3 อตัราการเพิม่ประชากร 

ช่วงปี พ.ศ. 2545-2546 กรุงเทพฯมีประชากรเพิ่มข้ึน 62,448 คนหรือมีอตัราการเพิ่ม
ร้อยละ 1,080 ส่วนใหญ่เขตชานเมืองมีอตัราการเพิ่มประชากรสูงสุด โดย เขตคลองสามวามีอตัรา
การเพิ่มประชากรมากท่ีสุด คือ ร้อยละ 7,241 เขตท่ีมีอตัราการเพิ่มประชากรในทางลบสูงสุด ไดแ้ก่ 
เขตพระนคร ร้อยละ -2.707 ประชากรส่วนใหญ่ในเขตเมืองชั้นในมีอตัราการเพิ่มในทางลบ เขต
ชั้นในท่ีมีอตัราการเพิ่มทางลบ กล่าวคือ มีประชากรนอ้ยกวา่สถิติในปี พ.ศ. 2545 ทุกแขวงมีจ านวน
ถึง 14 เขต คือ เขตพระนคร เขตป้อมปราบศตัรูพ่าย เขตสัมพนัธวงศ ์เขตราชเทวี เขตบางพลดั เขต
บางกอกใหญ่ เขตสาทร เขตยานนาวา เขตบางคอแหลม เขตบางซ่ือ เขตคลองสาน เขตธนบุรี เขต
ดินแดง และเขตคลองเตย เขตท่ีมีอตัราการเพิ่มประชากรทางบวกทุกแขวง มี 2 เขต คือ เขตจตุจกัร
และเขตพญาไท เขตต่อเมืองส่วนใหญ่มีอตัราการเพิ่มประชากรในทางบวก ส่วนเขตชานเมืองมี
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อตัราการเพิ่มประชากรทางบวกในทุกเขตทุกแขวง 2  ( คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั.,2553) 

4.5.4 การเกดิ การตาย 

กรุงเทพมหานครมีจ านวนเด็กเกิดทั้งหมด 99,728 คน  ลดลงจากปีพ.ศ. 2552 ร้อยละ 
0.704 โดยหากพิจารณาจ านวนเด็กเกิดตามกลุ่มพื้นท่ีเขต พบวา่ในเขตเมืองชั้นในมีเด็กเกิดมากท่ีสุด
เท่ากับ 76,280 คน โดยอยู่ในเขตราชเทวีมากท่ีสุด จ านวน 10,793 คน คนตายมีทั้ งหมด 30,167 
คน  เพิ่มข้ึนจากปีท่ีผ่านมา (พ.ศ. 2552) ร้อยละ 2.875 เขตท่ีมีจ านวนการตายมากท่ีสุดอยู่ในเขต
ธนบุรี คือ จ านวน 822 คน สาเหตุการตายของประชากรในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2545 เป็นล าดบั
หน่ึง คือ ตายด้วยโรคมะเร็ง รองลงมา คือ อุบติัเหตุและการเป็นพิษและโรคเก่ียวกับสมองและ
หลอดเลือด ตามล าดบั2  ( คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.,2553) 

4.5.5 การย้ายถิ่น 

ประชากรกรุงเทพมหานครมีการยา้ยออกมากกวา่ยา้ยเขา้ กล่าวคือ มีจ านวนประชากร
ท่ียา้ยเขา้มาในเขตกรุงเทพมหานคร มีจ านวน 376,532 คน คิดเป็นอตัราการยา้ยเขา้ต่อพนัคนเท่ากบั 
82.07 จ านวนประชากร ท่ียา้ยออก 408,440 คน คิดเป็นอตัราการยา้ยออกต่อพนัคนเท่ากบั 85.28 
จ านวนการยา้ยถ่ินสุทธิเท่ากบั -18,761 คน เม่ือพิจารณาตามกลุ่มพื้นท่ีเขต พบว่าการยา้ยถ่ินสุทธิ
ของประชาชนท่ีอยูอ่าศยัอยูใ่นพื้นท่ีเขตเมืองชั้นในของกรุงเทพมหานครเกือบทุกเขต มีจ านวนผูย้า้ย
ออกมากกวา่จ านวนผูย้า้ยเขา้ ยกเวน้ เขตยานนาวาและเขตจตุจกัรท่ีมีจ  านวนผูย้า้ยเขา้มากกวา่ผูย้า้ย
ออก เม่ือพิจารณาการยา้ยถ่ินในกลุ่มพื้นท่ีเขตอ่ืนๆ ทุกกลุ่ม พบว่าส่วนใหญ่จ านวนผูย้า้ยเข้ามี
มากกวา่จ านวนผูย้า้ยออก ยกเวน้เขตคนันายาว เขตสายไหม เขตภาษีเจริญ และเขตราษฎร์บูรณะ ท่ีมี
จ  านวนผูย้า้ยออกมากกวา่จ านวนผูย้า้ยเขา้เล็กน้อย พอสรุปไดว้่าการท่ีประชากรกรุงเทพมหานคร
มิได้มีจ  านวนลดลง แม้ว่าประชากรจะมีการยา้ยออกมาก สาเหตุประการหน่ึง คือ มีประชากร
จ านวนหน่ึงเคล่ือนยา้ยระหวา่งเขตการปกครองภายในกรุงเทพมหานคร คือยา้ยจากเขตเมืองชั้นใน
ไปอยูย่งัเขตต่อเน่ือง โดยเฉพาะเขตชานเมืองมีการยา้ยถ่ินสุทธิในอตัราท่ีสูงกว่าเขตอ่ืนๆ2  ( คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.,2553) 

4.5.6โครงสร้างประชากร 

ประชากรวยัเด็ก อายุ 0-14 ปี มี 992,975 คน  ประชากรเพศชายมากกว่าเพศหญิง
เล็กนอ้ย เพศชายเท่ากบั 508,275 คน  ส่วนเพศหญิงมี 484,700 คน  ประชากรวยัท างานหรือช่วงอายุ
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ระหว่าง 15-59 ปี มี 3,804,183 คน คิดเป็นร้อยละ 65.1 เป็นเพศชายเท่ากบั 1,803,561 คน หรือร้อย
ละ 30.9 เป็นเพศหญิง 2,000,622 คน คิดเป็นร้อยละ 34.2 ส่วนประชากรวยัสูงอาย ุ(อายุ 60-75 ปีข้ึน
ไป) มี 524,000 คน คิดเป็นร้อยละ 9.0 เป็นเพศชาย 222,801 คน คิดเป็นร้อยละ 3.8 ส่วนเพศหญิงมี 
301,199 คน คิดเป็นร้อยละ 5.2  ( คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.,2553) 

4.6 ด้านเศรษฐกจิ 

4.6.1โครงสร้างทางเศรษฐกจิ 

กรุงเทพมหานครในปี พ.ศ. 2552 มีผลิตภณัฑ์จงัหวดั (Gross Provincial Product หรือ 
GPP) รวม 2,337,123 ลา้นบาท จ าแนกเป็นสาขาเกษตรกรรม 4,881 ลา้นบาท สาขาอุตสาหกรรม
479,982 ลา้นบาท และสาขาการค้าและบริการ 1,736,728 ลา้นบาท เท่ากบัร้อยละ 0.21, 20.54 และ
74.31 ของผลิตภณัฑจ์งัหวดัตามล าดบั ทั้งน้ี กรุงเทพมหานครมีส่วนแบ่งทางเศรษฐกิจเท่ากบัร้อยละ 
56.00 ของผลิตภณัฑ์รวมของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (Gross Regional Product หรือ GRP) 
และร้อยละ 27.00 ของผลิตภณัฑร์วมของประเทศ (Gross Domestic Product หรือ GDP)  

ทั้งน้ี กรุงเทพมหานครในปี พ.ศ. 2552 มีส่วนแบ่งการผลิตในสาขาการขายส่งและขาย
ปลีกสูงท่ีสุดเท่ากบัร้อยละ 24.00 ของผลิตภณัฑ์จงัหวดั รองลงมาได้แก่ การผลิตทางอุตสาหกรรม
การขนส่งฯ และโรงแรมฯ คิดเป็นร้อยละ 20.00, 12.00 และ 11.00 นอกจากน้ียงัมีสาขาท่ี มี
ความส าคญัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ การเป็นตวักลางทางการเงิน และการบริหารราชการฯ คิดเป็นร้อยละ 8.00 
และ 6.00 ตามล าดบั แต่หากพิจารณาอตัราการเติบโตของสาขาการผลิตดงักล่าวขา้งตน้จะเห็นไดว้า่
ในระหวา่งปี พ.ศ. 2543–2552 สาขาตวักลางทางการเงินจะมีอตัราการเติบโตสูงท่ีสุดเท่ากบัร้อยละ 
12.77 ต่อปี รองลงมาไดแ้ก่ สาขาการบริการชุมชนฯ สาขาโรงแรมฯ และสาขางานดา้นสุขภาพฯ ซ่ึง
มี อัต ราก าร เติบ โต เท่ ากับ ร้อยละ  9.00, 4.00 และ  2.00 ต่ อ ปี ต ามล าดับ  (ส านั กผ ัง เมื อ ง
กรุงเทพมหานคร.,2556) 

4.6.2.อตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกจิ 

ในช่วงปี พ.ศ. 2532-2537 กรุงเทพมหานครมีอตัราการขยายตวัของสาขาการผลิตเฉล่ีย
ต่อปีร้อยละ 13.08 และไม่มีการผลิตใดมีอตัราการขยายตวัติดลบเลย โดยมีการเติบโตเฉล่ียต่อปี
สูงสุด คือ ร้อยละ 36.91 ในสาขาการธนาคาร ประกันภัย และอสังหาริมทรัพย์หลังเกิดวิกฤติ
เศรษฐกิจอตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานครในช่วงปี 2537-2541 เร่ิมติดลบ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



68 
 

 
 

คือ เฉล่ียปีละ 2.26 โดยสาขาการผลิตท่ีหดตัวมากท่ีสุด คือ สาขาการธนาคาร ประกันภัยและ
อสังหาริมทรัพย์ และอีกสาขาหน่ึงท่ี ติดลบมาก คือ สาขาการค้าส่งค้าปลีก (ส านักผ ังเมือง
กรุงเทพมหานคร.,2556) 

4.6.3.โครงสร้างการจ้างงาน 

จากขอ้มูลของส านกังานสถิติแห่งชาติ พบวา่ในช่วง 10 ปีท่ีผา่นมา กรุงเทพมหานครมี
จ านวนผูมี้งานท าในสาขาท่ีส าคญั 3 สาขา คือ พาณิชยกรรม บริการ และอุตสาหกรรม รวมกนัถึง
กวา่ร้อยละ 80 และเม่ือดูสัดส่วนของผูมี้งานท าของกรุงเทพมหานคร เทียบกบัสัดส่วนผูมี้งานท าใน
ภาคมหานคร พบวา่ กรุงเทพมหานครยงัคงเป็นแหล่งการจา้งงานท่ีส าคญัของภาคมหานคร ผูมี้งาน
ท าในภาคมหานครเป็นผูมี้งานท าในกรุงเทพมหานครทั้งร้อยละ 67.52 ในปี พ.ศ. 2537 และร้อยละ 
66.13 ในปี พ.ศ. 2542(ส านกัผงัเมืองกรุงเทพมหานคร.,2550) 

4.6.4.การจ้างงานและจ านวนผู้มีงานท า 

ในปี พ.ศ. 2542 มีสาขาประกอบการทั้ งประเทศ 362,683 แห่ง โดยเป็นสถาน
ประกอบการท่ีอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลถึงร้อยละ 54 โดยอยู่ในกรุงเทพมหานคร
ประมาณร้อยละ 46 และอีกร้อยละ 8 กระจายอยูต่ามจงัหวดัในปริมณฑล และมีจ านวนการจา้งงาน
ในปี พ.ศ. 2542 ประมาณ 8,134,644 คน และลดลงในปี พ.ศ. 2543 เหลือ 7,807,367 คน ซ่ึง
เน่ืองจากการเลิกกิจกรรมของสถานประกอบการจ านวนหน่ึงในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจ( ส านกัผงัเมือง
กรุงเทพมหานคร.,2550) 

4.6.5.รายได้ครัวเรือนและบุคคล 

จากการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2543 ส านักงานสถิติ
แห่งชาติส านกันายกรัฐมนตรี พบวา่ กรุงเทพมหานครมีขนาดครัวเรือนเฉล่ีย 303 คนต่อครัวเรือน มี
รายไดเ้ฉล่ียครัวเรือนต่อเดือน 26,909 บาท หรือรายไดเ้ฉล่ียต่อคน 8,154 บาท ในส่วนค่าใช้จ่ายต่อ
ครัวเรือนเฉล่ียอยู่ท่ี 20,448 บาท และค่าใช้จ่ายเฉล่ีย 6,284 บาทต่อคน โดยสัดส่วนค่าใช้จ่ายต่อ
รายไดเ้ท่ากบัร้อยละ 76 ในขณะท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีขนาดครัวเรือนเฉล่ีย 302 คนต่อ
ครัวเรือน มีรายได้เฉล่ียต่อครัวเรือนต่อเดือน 25,242 บาท หรือรายได้เฉล่ียต่อคน 7,794 บาท ใน
ส่วนค่าใชจ่้ายต่อครัวเรือนเฉล่ียอยูท่ี่ 19,582 บาท และค่าใชจ่้ายเฉล่ีย 6,046 บาทต่อคน โดยสัดส่วน
ค่ าใช้ จ่ าย ต่ อ  รายได้ เท่ ากับ ร้อยละ 77.6 ท่ี ม าของรายได้ต ามสั ด ส่ วนค รัว เรือน  พบว่า
กรุงเทพมหานครมีสัดส่วนครัวเรือน ท างานเป็นเสมียน พนกังาน พนกังานขายและให้บริการมาก
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ท่ีสุด ร้อยละ 29.2 รองลงมา ครัวเรือนด าเนินธุรกิจของตนเอง ร้อยละ 24.4 ปฏิบัติงานวิชาชีพ 
นักวิชาการ และนักบริหาร ร้อยละ 18.5 ปฏิบัติงานในกระบวนการผลิต ร้อยละ 15.5 ไม่ได้
ปฏิบติังานเชิงเศรษฐกิจ ร้อยละ 9.9 ท าการเกษตร สัดส่วนมีน้อยท่ีสุด ร้อยละ 0.1 คนงานเกษตร 
ร้อยละ 0.4 คนงานทัว่ไป ร้อยละ 1.9รายไดเ้ฉล่ียต่อคนต่อเดือนจ าแนกตามอาชีพ พบวา่ปฏิบติังาน
วชิาชีพ นกัวิชาการ และนกับริหารมีรายไดเ้ฉล่ียสูงท่ีสุด 12,853 บาทต่อคนต่อเดือน รองลงมาไม่ได้
ปฏิบติังานในเชิงเศรษฐกิจมีรายได้เฉล่ีย 8,809 บาทต่อคนต่อเดือน และด าเนินธุรกิจของตนเองมี
รายไดเ้ฉล่ีย 8,090 บาทต่อคนต่อเดือน เสมียน พนกังาน พนกังานขาย และให้บริการ รายไดเ้ฉล่ีย 
6,301 บาทต่อคนต่อเดือนปฏิบติังานในกระบวนการผลิตรายได้เฉล่ีย 5,193 บาทต่อคนต่อเดือน 
ในขณะท่ีท าการเกษตรรายได้เฉล่ียต ่าสุด 1,566 บาทต่อคนต่อเดือน คนงานเกษตรรายได้เฉล่ีย 
2,851 บาทต่อคนต่อเดือน คนงานทัว่ไปรายได้เฉล่ีย 4,135 บาทต่อคนต่อเดือน และประชากรมี
แนวโนม้ในการท างานมากข้ึน( ส านกัผงัเมืองกรุงเทพมหานคร.,2550) 

4.7 การใช้ประโยชน์ทีด่ิน 
4.7.1 การใช้ประโยชน์ทีด่ินในปัจจุบัน (Existing Land Use) 
กรุงเทพมหานครในปัจจุบนัมีพื้นท่ีทั้งหมด 1,568.7 ตารางกิโลเมตร ซ่ึงจากการศึกษาภาพถ่าย

ทางอากาศเพื่อตรวจสอบพื้นท่ีความเป็นเมือง (Urbanized Area) ของกรุงเทพมหานคร พบวา่ในปี 
พ.ศ. 2545 กรุงเทพมหานครมีพื้นท่ีความเป็นเมืองประมาณเกือบคร่ึงหน่ึงของพื้นท่ีทั้ งหมด 
กล่าวคือ ประมาณ 700 ตารางกิโลเมตร และเม่ือได้ส ารวจการใช้ประโยชน์ท่ีดิน (Existing Land 
use) พบว่ากรุงเทพมหานครมีการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 3 ประเภทในจ านวนพื้นท่ีท่ีใกล้เคียงกนั คือ
ปริมาณ 23% ของพื้นท่ีทั้งหมด ไดแ้ก่ เป็นการใช้ประโยชน์ท่ีดินเพื่อการอยูอ่าศยั จ  านวน 366.385 
ตารางกิโลเมตร (หรือร้อยละ 23.36) การใชท่ี้ดินเพื่อการเกษตรกรรม 369.837 ตารางกิโลเมตร (ร้อย
ละ 23.58) และเป็นการใช้ประเภทท่ีวา่ง 378.974 ตารางกิโลเมตร (หรือร้อยละ 24) นอกนั้นจะเป็น
การใชป้ระโยชน์ท่ีดินประเภทต่างๆ เช่น เพื่อการพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม สถานท่ีราชการ ฯลฯ 
เม่ือไดน้ า ผลส ารวจการใช้ประโยชน์ท่ีดิน มาพิจารณาถึงลกัษณะ และรูปแบบ การใช้ประโยชน์
ท่ีดิน ในพื้นท่ีบริเวณต่างๆ ของกรุงเทพมหานครแล้ว( คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั.,2553) สามารถสรุปภาพรวมไดด้งัน้ี 

4.7.1.1 บริเวณพืน้ทีเ่ขตช้ันใน 
        เขตชั้นในดา้นตะวนัออก เป็นพื้นท่ีศูนยก์ลางเมืองท่ีมีรูปแบบการใช้ประโยชน์ท่ีดิน

ส่วนใหญ่เป็นประเภทท่ีอยูอ่าศยั พาณิชยกรรม สถาบนัราชการ สถาบนัการศึกษา โดยการใช้ท่ีดิน
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ประเภทท่ีอยูอ่าศยัจะเป็นการใชท่ี้ดินหลกัในทุกเขต แต่จะมีอตัราส่วนสูงสุดในเขตวฒันา เขตบาง
ซ่ือ เขตดินแดง และเขตสาทร ส าหรับการใชท่ี้ดินประเภทพาณิชยกรรม ซ่ึงเป็นลกัษณะเด่นของการ
ใช้ประโยชน์ท่ี ดินในพื้น ท่ี เขตชั้ นใน มีอัตราส่วนการใช้พื้ น ท่ี ดินพาณิชยกรรมสูงสุดใน           
เขตสัมพนัธวงศ์ เขตป้อมปราบศตัรูพ่าย เขตบางรัก และเขตปทุมวนั และการใช้ท่ีดินประเภท
สถาบนัราชการ มีมากถึงคร่ึงหน่ึงของท่ีดินสถาบนัราชการในกรุงเทพมหานคร โดยมีการกระจาย
ตวัมากในเขตดุสิต เขตราชเทวี เขตพญาไท เขตพระนคร เขตจตุจกัร และเขตห้วยขวาง และมีการใช้
ท่ีดินประเภทสถาบนัการศึกษากระจายตวัสูงสุดในเขตปทุมวนัและเขตจตุจกัร 

เขตชั้นในดา้นตะวนัตก มีการใชป้ระโยชน์ท่ีดินส่วนใหญ่เป็นท่ีอยูอ่าศยั โดยเกือบทุก
เขตของกลุ่มพื้นท่ีน้ีมีการใชท่ี้ดินประเภทท่ีอยูอ่าศยัสูงกวา่ร้อยละ 50 ส าหรับประเภทพาณิชยกรรม
มีอตัราส่วนร้อยละ 8.45 ของพื้นท่ี ซ่ึงสูงเป็นอนัดบั 2 รองจากพื้นท่ีเมืองชั้นในตะวนัออก( คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.,2553) 

4.7.1.2 บริเวณพืน้ทีเ่ขตต่อเน่ืองหรือเขตช้ันกลาง 
        เขตต่อเน่ืองด้านตะวนัออก เป็นพื้นท่ีรองรับการขยายตวัการพฒันาจากพื้นท่ีเมือง

ชั้นใน จึงมีอตัราส่วนการใชป้ระโยชน์ท่ีดินประเภทพาณิชยกรรมสูงในเขตบางนา เขตวงัทองหลาง 
เขตสวนหลวง และเขตบางกะปิ ทั้งน้ีเน่ืองจากมีโครงข่ายคมนาคมพาดผา่น และเป็นจุดเช่ือมต่อของ
ระบบคมนาคมขนส่ง ส าหรับประเภทอุตสาหกรรมนั้นจะมีการใชท่ี้ดินประเภทน้ีมากในเขตบางนา
และเขตประเวศ และการใชท่ี้ดินประเภทสถาบนัราชการจะกระจายตวัอยูม่ากในพื้นท่ีดา้นเหนือใน
เขตดอนเมืองและเขตบางเขน ซ่ึงเป็นท่ีตั้ งของกิจกรรมของทหารและสถานีขนส่งทางอากาศ 
(สนามบิน) ตลอดจนท่ีตั้งของหน่วยงานราชการส่วนกลางและองคก์รรัฐวสิาหกิจ 

การใชป้ระโยชน์ท่ีดินของกลุ่มเขตต่อเน่ืองมีอตัราส่วนการใชป้ระโยชน์ท่ีดินประเภท
ท่ีอยู่อาศยัมากในทุกเขต โดยอยู่ระหว่างอัตราร้อยละ 25.54 ของพื้นท่ีเขตและจากกรณีท่ีมีการ
ขยายตวัของเมืองอย่างรวดเร็วจากศูนยก์ลางเมืองไปสู่เขตชานเมือง ท าให้เกิดพื้นท่ีว่าง รอการ
พฒันาหรือไม่ได้ใช้ประโยชน์ กระจายอยู่ในพื้นท่ีเขตต่อเน่ืองด้านตะวนัออกเป็นจ านวนมาก 
(ประมาณร้อยละ 25 ของพื้นท่ีเขต) 

เขตต่อเน่ืองด้านตะวนัตก การใช้ประโยชน์ท่ีดินส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีเกษตรกรรม 
(ประมาณร้อยละ 35 ของพื้นท่ีเขต) กระจายตวัมากในเขตราษฎร์บูรณะ เขตหนองแขม เขตทุ่งครุ 
และเขตทววีฒันา ส าหรับประเภทพาณิชยกรรมนั้นจะมีลกัษณะเป็นการคา้ในรูปแบบดั้งเดิม ไดแ้ก่ 
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อาคาร ห้องแถว ท่ีให้บริการระดบัทอ้งถ่ิน( คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั.
,2553) 

4.7.1.3 บริเวณพืน้ทีเ่ขตชานเมืองหรือเขตช้ันนอก 
เขตชานเมืองด้านตะวนัออก การใช้ประโยชน์ท่ีดินส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีเกษตรกรรม

โดยมีอตัราส่วนการใชพ้ื้นท่ีประมาณร้อยละ 52.74 ของพื้นท่ีเกษตรกรรมในกรุงเทพมหานคร โดย
พื้นท่ีเกษตรกรรมจะมีอตัราส่วนการใชท่ี้ดินมากท่ีสุดอยูใ่นเขตหนองจอก (ประมาณร้อยละ 71 ของ
พื้นท่ีเขต) นอกจากพื้นท่ีเกษตรกรรมแล้ว พื้นท่ีชานเมืองตะวนัออกน้ียงัมีการใช้ท่ีดินประเภท
อุตสาหกรรมคลงัสินคา้ขนาดใหญ่ในเขตลาดกระบงั และมีอตัราส่วนของท่ีว่างจ านวนมากในทุก
เขต 

เขตชานเมืองดา้นตะวนัตก การใชป้ระโยชน์ท่ีดินยงัคงเป็นพื้นท่ีเกษตรกรรมและพื้นท่ี
ว่างเช่นเดียวกบัพื้นท่ีชานเมืองตะวนัออก  ( ประมาณอตัราส่วนร้อยละ 22 - 45) และมีการกระจุกตวั
ของการใช้ประโยชน์ท่ีดินประเภทอุตสาหกรรมในพื้นท่ีริมถนนพระรามท่ี 2 ถนนบางขุนเทียน 
และถนนเอกชยั 
( คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.,2553) 
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4.7.2 แนวโน้มการเปลีย่นแปลงการใช้ประโยชน์ทีด่ินและอาคาร 
         4.7.2.1 ทีด่ินประเภททีอ่ยู่อาศัย 

การใชท่ี้ดินประเภทท่ีอยูอ่าศยัของกรุงเทพมหานคร ไดเ้พิ่มจาก 113,119 ไร่ ในปี พ.ศ. 
2529 เป็น 239,086 ไร่ ในปี พ.ศ. 2543 โดยบริเวณท่ีมีการเพิ่มพื้นท่ีอยู่อาศัยมาก ได้แก่ พื้นท่ี
ต่อเน่ืองทั้งดา้นตะวนัออกและดา้นตะวนัตก ตลอดจนในบริเวณชานเมือง เช่น เขตบางเขน เขตสาย
ไหม เขตบางกะปิ เขตประเวศ เขตตล่ิงชนั เขตทวีวฒันา และเขตภาษีเจริญ เป็นตน้ ขณะเดียวกนัท่ี
อยูอ่าศยัในพื้นท่ีชั้นในไดเ้ปล่ียนแปลงการใช้ท่ีดินมาเป็นอาคารขนาดใหญ่ท่ีมีความหนาแน่นของ
การใชท่ี้ดินสูงข้ึน 

และส าหรับการเปล่ียนแปลงของอาคารท่ีอยู่อาศัย ปรากฏสถิติจ านวนบ้านของ
กรุงเทพมหานคร ไดเ้พิ่มจาก 1.24 ลา้นหลงั ในปี พ.ศ. 2534 เพิ่มเป็น 1.9 ลา้นหลงั ในปี พ.ศ. 2543 
ซ่ึงคิดเป็นการเพิ่มโดยเฉล่ีย 60,000 หลงัต่อปี และบริเวณท่ีมีจ านวนบา้นพกัอาศยัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ 
พื้นท่ีโดยรอบเขตเมืองชั้นในและพื้นท่ีเขตต่อเน่ืองตะวนัออก ซ่ึงมีการเพิ่มถึง 277,155 หลงัหรือ
ร้อยละ 41.94 ของจ านวนบา้นท่ีเพิ่ม และการเพิ่มของจ านวนบา้นดงักล่าวมีผลให้ความหนาแน่น
ของบา้นพกัอาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร เพิ่มข้ึนจาก 790 หลงัต่อตารางกิโลเมตร ในปี พ.ศ. 2534 
เป็น 1,211 หลงัต่อตารางกิโลเมตร ในปี พ.ศ. 2543 และส าหรับการเปล่ียนแปลงของจ านวนบา้นซ่ึง
เพิ่มข้ึนระหวา่งปี พ.ศ. 2534 - 2543 ในอตัราส่วนร้อยละ 5.29 ต่อปีนั้น เขตท่ีมีการเพิ่มสูงสุดไดแ้ก่ 
เขตบางเขน เขตสายไหม เขตมีนบุรี เขตคลองสามวา เขตบึงกุ่ม เขตคนันายาว และเขตสะพานสูง 
ส าหรับบริเวณท่ีมีการเปล่ียนแปลงน้อยท่ีสุด ได้แก่ พื้นท่ีเมืองชั้นใน และปรากฏว่ามีพื้นท่ีท่ีมี
จ  านวนบ้านลดลงด้วย ได้แก่ ในเขตพระนคร เขตป้อมปราบศตัรูพ่าย เขตสัมพนัธวงศ์ และเขต
บางกอกนอ้ย ทั้งน้ีเน่ืองจากท่ีดินในบริเวณดงักล่าวมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง จึงมีการเปล่ียนจากการ
ใชป้ระโยชน์ท่ีดินเพื่อการอยูอ่าศยัไปเป็นการใชท่ี้ดินเพื่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

4.7.2.2 ทีด่ินประเภทพาณชิยกรรม 
การใช้ท่ีดินประเภทพาณิชยกรรมจากการส ารวจเม่ือปี พ.ศ. 2543 มีพื้นท่ี 35.971 ไร่

หรือประมาณร้อยละ 3.67 ของพื้นท่ี โดยส่วนใหญ่อยูใ่นเขตชั้นในดา้นตะวนัออก การขยายตวัของ
พื้นท่ีพาณิชยกรรมนั้น จากการศึกษา พบว่ามีการเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็วระหว่างปี พ.ศ. 2529 - 2538 
จาก 11,147 ไร่ เป็น 29,782 ไร่ คิดเป็นการเพิ่มในอตัราเฉล่ีย 18.6 ต่อปี โดยเพิ่มข้ึนมากในเขตเมือง
ชั้นในและต่อเมืองตะวนัออก 
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การใชป้ระโยชน์ท่ีดินและอาคารประเภทพาณิชยกรรมไดก้าร เปล่ียนแปลงจากการคา้
ในรูปแบบของอาคารห้องแถวท่ีใช้ประโยชน์เพื่อพาณิชยกรรมก่ึงท่ีอยู่อาศยั เปล่ียนแปลงมาเป็น
การใชป้ระโยชน์อาคารเฉพาะเพื่อพาณิชยกรรม  เช่น อาคารประเภทส านกังาน การคา้และบริการ
ศูนยก์ารคา้ ห้างคา้ปลีกขนาดใหญ่ พื้นท่ีซ่ึงมีการพาณิชยกรรมจ านวนมาก ไดแ้ก่ เขตปทุมวนั เขต
บางรัก เขตราชเทว ีเขตคลองเตย เขตวฒันา 

4.7.2.3 ทีด่ินประเภทอุตสาหกรรม 
การใช้ท่ีดินประเภทอุตสาหกรรม จากการส ารวจเม่ือปี พ.ศ. 2543 มีพื้นท่ี 17,092 ไร่

หรือคิดเป็นอตัราส่วนร้อยละ 1.47 ของพื้นท่ี โดยการกระจายตวัของพื้นท่ีอุตสาหกรรมจะอยู่ใน
พื้น ท่ีชานเมืองตะวันออกเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะเขตลาดกระบัง ซ่ึงเป็น ท่ีตั้ งของนิคม
อุตสาหกรรมลาดกระบงั ส าหรับการเปล่ียนแปลงท่ีเพิ่มข้ึนนั้น จากการศึกษา พบวา่ระหวา่งปี พ.ศ. 
2529 - 2538 พื้นท่ีอุตสาหกรรมไดเ้พิ่มข้ึนจาก 14,759 ไร่ เป็น 18,371 ไร่ หรือเพิ่มข้ึนประมาณร้อย
ละ 24.47 

การเปล่ียนแปลงของพื้นท่ีอุตสาหกรรมจะเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ซ่ึงมุ่งเน้น
การกระจายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตและโรงงานท่ีก่อเหตุร าคาญออกนอกพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการกระจายแรงงานออกสู่ภูมิภาคและรักษาสภาพแวดล้อมของ
กรุงเทพมหานครซ่ึงจากนโยบายดงักล่าว ท าใหพ้ื้นท่ีอุตสาหกรรมในบริเวณเมืองชั้นในมีสถิติลดลง
อยา่งชดัเจนโดยเฉพาะฝ่ังตะวนัตก ในขณะท่ีพื้นท่ีต่อเน่ืองมีจ านวนพื้นท่ีใกลเ้คียงพื้นท่ีเดิม ส าหรับ
พื้นท่ีชานเมืองตะวนัตก มีการขยายตวัในอตัราท่ีสูงข้ึน โดยเพิ่มจาก 2,231 ไร่ ในปี พ.ศ. 2538 เป็น 
3,229 ไร่ ในปี พ.ศ. 2543 

ปี  พ .ศ . 2543 กรุงเทพมหานครมีโรงงาน อุตสาหกรรม ท่ีจดทะเบี ยนใน เขต
กรุงเทพมหานคร จ านวน 20,711 แห่ง เป็นโรงงานอุตสาหกรรมประเภทท่ี 3 ซ่ึงเป็นกิจกรรมขนาด
ใหญ่ มีจ านวนแรงมา้ของเคร่ืองจกัรและแรงงานสูง จ านวนถึง 10,137 แห่ง กระจายตวัอยูใ่นพื้นท่ี
เขตบางบอน เขตบางขุนเทียน เขตจอมทอง เขตราษฎร์บูรณะทางฝ่ังตะวนัตก และในพื้นท่ีเขตยาน
นาวา เขตบางคอแหลม และเขตบางซ่ือ ในเขตฝ่ังตะวนัออกของเมือง 

4.7.2.4 ทีด่ินประเภทเกษตรกรรม 
พื้นท่ีเกษตรกรรมของกรุงเทพมหานครได้ลดลงมาเป็นล าดับ ผลส ารวจการใช้

ประโยชน์ท่ีดินในปี พ.ศ. 2538 ระบุว่า กรุงเทพมหานครมีพื้นท่ีเพื่อการเกษตร 367,763 ไร่ ในปี 
พ.ศ. 2543 พื้นท่ีเกษตรไดล้ดลงเหลือ 304,198 ไร่ และในปี พ.ศ. 2545 ไดล้ดลงเหลือ 231,148.125 
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ไร่ โดยอตัราการลดลงประมาณร้อยละ 3-4 ต่อปี ซ่ึงพื้นท่ีเกษตรทั้งฝ่ังตะวนัออก - ตะวนัตก จะมี
อตัราการเปล่ียนแปลงท่ีใกลเ้คียงกนั 

การท าเกษตรกรรมในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร มีความแตกต่างกนัในแต่ละพื้นท่ี โดย
ทางตะวนัออก ไดแ้ก่ พื้นท่ีในเขตหนองจอก เขตคลองสามวา เขตลาดกระบงั เขตสายไหม และเขต
สะพานสูง เป็นพื้นท่ีท านา ท าไร่ ส่วนพื้นท่ีทางดา้นตะวนัตก ไดแ้ก่ พื้นท่ีเขตทววีฒันา เขตตล่ิงชนั 
เขตหนองแขม เขตทุ่งครุ เป็นพื้นท่ีแปลงผกั ไมด้อก ไมป้ระดบั สวนผลไม ้และพื้นท่ีเพาะเล้ียงสัตว์
น ้า โดยเป็นพื้นท่ีบ่อปลา นากุง้ ในเขตบางขนุเทียน 

การเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินประเภทเกษตรกรรม จะเป็นไปตามแนวโน้ม
การพฒันาเมืองท่ีเกิดข้ึน และพื้นท่ีถือครองการเกษตร จะมีความสัมพนัธ์ท่ีแปรผกผนักบัสภาพทาง
เศรษฐกิจและมูลค่าของท่ีดินในแต่ละบริเวณเศรษฐกิจและสังคมส านักผงัเมืองกรุงเทพมหานคร
(ส านกัผงัเมืองกรุงเทพมหานคร,2553) 
4.7.3 การใช้ประโยชน์ทีด่ินตามผงัเมืองรวมกรุงเทพมหานคร 

แผนผงัการใช้ประโยชน์ท่ีดินของผงัเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงคร้ังท่ี 3)  
เป็นแผนผงัแสดงกิจกรรมการใช้ประโยชน์ท่ีดินในบริเวณพื้นท่ีต่างๆ ภายใตก้รอบแนวทางของผงั
โครงสร้างการพฒันากรุงเทพมหานคร โดยท่ีผงัโครงสร้างการพฒันาจะเป็นลักษณะวิสัยทศัน์ท่ี
แสดงถึงสภาพของเมืองท่ีจะให้เป็นไปตามวิสัยทศัน์ในอนาคต ในขณะท่ีแผนผงัการใช้ประโยชน์
ท่ีดินจะเป็นแผนผงัท่ีมีการก าหนดรายละเอียดบริเวณท่ีมีกิจกรรมการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในพื้นท่ีต่างๆ 
เป็นไปในทิศทางตามท่ีก าหนดไวใ้นผงัโครงสร้างของเมือง และจะต้องมีความสัมพนัธ์กับการ
กระจายตวัของประชากรและการจ้างงานในปัจจุบันและอนาคต มีความสอดคล้องกับแผนงาน
โครงการต่างๆและการพัฒนาโครงข่ายระบบคมนาคมขนส่ง บริการ สาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการ 

จากสภาพปัจจุบนัของการใช้ประโยชน์ท่ีดินและสภาพเศรษฐกิจท่ีมีความแตกต่างกนัในแต่ละ
พื้นท่ี ประกอบกบัเง่ือนไขขอ้จ ากดัการพฒันาทางกายภาพของพื้นท่ี สามารถก าหนดประเภทและ 
การกระจายตวัของการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในกรุงเทพมหานครไดเ้ป็น 8 ประเภท ไดแ้ก่ 

1) การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย แบ่งเป็น 3 ประเภทตามความหนาแน่น 
ไดแ้ก่ 

(1)  การใชป้ระโยชน์ท่ีดินประเภทท่ีอยูอ่าศยัหนาแน่นนอ้ย จ าแนกเป็น 
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(ก) ท่ีดินประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ย.1 มีวตัถุประสงค์เพื่อส่งเสริม
สภาพแวดลอ้มของการอยูอ่าศยับริเวณเขตชานเมือง 

(ข) ท่ีดินประเภทท่ีอยู่อาศยัหนาแน่นน้อย ย.2 มีวตัถุประสงค์เพื่อรองรับการ
ขยายตวัของการอยูอ่าศยัท่ีมีสภาพแวดลอ้มดีในบริเวณชานเมือง 

(ค) ท่ี ดินประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย  ย.3 มีวตัถุประสงค์เพื่อด ารง
รักษาการอยูอ่าศยัท่ีมีสภาพแวดลอ้มดีในบริเวณชานเมือง 

(ง) ท่ีดินประเภทท่ีอยูอ่าศยัหนาแน่นนอ้ย ย.4 มีวตัถุประสงคเ์พื่อด ารงรักษาการ
อยูอ่าศยัท่ีมีสภาพแวดลอ้มดีในบริเวณชานเมืองซ่ึงอยูใ่นเขตการใหบ้ริการของระบบขนส่งมวลชน 

(2) การใชป้ระโยชน์ท่ีดินประเภทท่ีอยูอ่าศยัหนาแน่นปานกลาง จ าแนกเป็น 
(ก) ท่ีดินประเภทท่ีอยู่อาศยัหนาแน่นปานกลาง ย.5 มีวตัถุประสงค์เพื่อรองรับ

การขยายตวัของการอยูอ่าศยัในบริเวณพื้นท่ีต่อเน่ืองกบัเขตเมืองชั้นใน 
(ข) ท่ีดินประเภทท่ีอยู่อาศยัหนาแน่นปานกลาง ย.6 มีวตัถุประสงค์เพื่อรองรับ

การอยูอ่าศยับริเวณพื้นท่ีต่อเน่ืองกบัเขตเมืองชั้นใน ศูนยชุ์มชนชานเมือง เขตอุตสาหกรรมและนิคม
อุตสาหกรรม 

(ค) ท่ีดินประเภทท่ีอยู่อาศยัหนาแน่นปานกลาง ย.7 มีวตัถุประสงค์เพื่อรองรับ
การอยู่อาศยับริเวณพื้นท่ีต่อเน่ืองกับเขตเมืองชั้นในซ่ึงอยู่ในเขตการให้บริการของระบบขนส่ง
มวลชน 

(3) การใชป้ระโยชน์ท่ีดินประเภทท่ีอยูอ่าศยัหนาแน่นมาก จ าแนกเป็น 
(ก) ท่ีดินประเภทท่ีอยูอ่าศยัหนาแน่นมาก ย.8 มีวตัถุประสงคเ์พื่อรองรับการอยู่

อาศยัในบริเวณพื้นท่ีเขตเมืองชั้นในท่ีมีการส่งเสริมและด ารงรักษาทศันียภาพและสภาพแวดลอ้ม
ทางธรรมชาติ 

(ข) ท่ีดินประเภทท่ีอยูอ่าศยัหนาแน่นมาก ย.9 มีวตัถุประสงคเ์พื่อรองรับการอยู่
อาศยัในบริเวณพื้นท่ีเขตเมืองชั้นในซ่ึงอยูใ่นเขตการใหบ้ริการของระบบขนส่งมวลชน 

(ค) ท่ีดินประเภทท่ีอยู่อาศยัหนาแน่นมาก ย.10 มีวตัถุประสงค์เพื่อรองรับการ
อยูอ่าศยัในบริเวณพื้นท่ีเขตเมืองชั้นในท่ีต่อเน่ืองกบัยา่นพาณิชยกรรมศูนยก์ลางเมืองและในเขตการ
ใหบ้ริการของระบบขนส่งมวลชน 

 2)  การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพาณิชกรรม แบ่งเป็น 5 ประเภทตาม
ระดบัการใหบ้ริการ ไดแ้ก่ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



77 
 

 
 

 (ก) ท่ีดินประเภทพาณิชยกรรม  พ.1 มีวตัถุประสงค์เพื่อให้ใช้ประโยชน์เป็น
พาณิชยกรรมชุมชน เพื่อกระจายกิจกรรมการค้าและการบริการท่ีอ านวยความสะดวกต่อการด ารง
ชีวติประจ าวนัของประชาชนในบริเวณท่ีอยูอ่าศยัชานเมือง 

 (ข) ท่ีดินประเภทพาณิชยกรรม พ.2 มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ใชป้ระโยชน์เป็นศูนย์
ชุมชนชานเมือง เพื่อส่งเสริมความเป็นศูนยก์ลางทางธุรกิจ การค้า การบริการ และนันทนาการ ท่ีจะ
ก่อใหเ้กิดความสมดุลระหวา่งท่ีอยูอ่าศยัและแหล่งงานของประชาชนท่ีอยูอ่าศยับริเวณเขตชานเมือง 

(ค) ท่ีดินประเภทพาณิชยกรรม พ.3 มีวตัถุประสงค์เพื่อให้ใช้ประโยชน์เป็น
พาณิชยกรรมเมือง เพื่อรองรับการประกอบกิจกรรมทางธุรกิจ การคา้ การบริการ และนนัทนาการท่ี
ใหบ้ริการแก่ประชาชนโดยทัว่ไป 

(ง) ท่ีดินประเภทพาณิชยกรรม พ.4 มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ใชป้ระโยชน์เป็นศูนย์
พาณิชยกรรมรอง เพื่อส่งเสริมความเป็นศูนยก์ลางทางธุรกิจ การคา้ การบริการ และนนัทนาการ ใน
บริเวณโดยรอบศูนยค์มนาคมของระบบขนส่งมวลชน 

(จ) ท่ีดินประเภทพาณิชยกรรม พ.5 มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหใ้ชป้ระโยชน์เป็นศูนย์
พาณิชยกรรมหลกั เพื่อส่งเสริมความเป็นศูนยก์ลางทางธุรกิจ การคา้ การบริการ การนันทนาการ 
และการท่องเท่ียวในระดบัภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

 3) ที่ดินประเภทอุตสาหกรรม แบ่งเป็น 2 ประเภทตามระดบัการบริหารและ
จดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ 

(ก) ท่ีดินประเภทอุตสาหกรรม อ.1 มีวตัถุประสงค์เพื่อเป็นเขตการบริหารและ
จดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มส าหรับการประกอบกิจกรรมประเภทอุตสาหกรรมการผลิตท่ีมีมลพิษนอ้ย 

(ข) ท่ีดินประเภทอุตสาหกรรม อ.2 มีวตัถุประสงค์เพื่อเป็นเขตการบริหารและ
จดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มส าหรับการประกอบกิจกรรมประเภทอุตสาหกรรมการผลิต 

4) ทีด่ินประเภทคลงัสินค้า มี 1 ประเภท ไดแ้ก่ 
(ก) ท่ีดินประเภทคลังสินค้า อ.3 มีวตัถุประสงค์เพื่อเป็นคลังสินค้าเพื่อการ

ขนส่งในระดบัภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
5) ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม แบ่งเป็น 3 ประเภทตามเหตุผลความ

จ าเป็นในการอนุรักษช์นบทและเกษตรกรรม ไดแ้ก่   
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(ก) ท่ีดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม ก.1 มีวตัถุประสงค์เพื่อการสงวน
รักษาสภาพทางธรรมชาติของพื้นท่ีชนบทและเกษตรกรรม ในบริเวณท่ีมีขอ้จ ากดัดา้นการระบายน ้ า
และมีความเส่ียงต่อการเกิดอุทกภยั 

(ข) ท่ีดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม ก.2 มีวตัถุประสงค์เพื่อการสงวน
รักษาสภาพทางธรรมชาติของพื้นท่ีชนบทและเกษตรกรรม 

(ค) ท่ีดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม ก.3 มีวตัถุประสงค์เพื่อการสงวน
รักษาสภาพทางธรรมชาติของพื้นท่ีชนบทและเกษตรกรรม และการส่งเสริมการเพาะเล้ียงสัตว์
น ้าเคม็และน ้ากร่อยในบริเวณชายฝ่ังทะเล 

6) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม แบ่งเป็น 2 ประเภทตามสภาพการตั้งถ่ินฐาน
ในพื้นท่ีชนบทและเกษตรกรรม ไดแ้ก่   

(ก) ท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  ก.4 มีวตัถุประสงค์เพื่อเกษตรกรรม การ
สงวนรักษาสภาพทางธรรมชาติและการส่งเสริมเศรษฐกิจการเกษตร 

(ข) ท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  ก.5 มีวตัถุประสงค์เพื่อเป็นชุมชนและ
ศูนยก์ลางการใหบ้ริการทางสังคมและการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนในพื้นท่ีชนบทและเกษตรกรรม 

7) ที่ดินประเภทอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวฒันธรรมไทย แบ่งเป็น 2 ประเภทตาม
เหตุผลความจ าเป็นในการอนุรักษแ์ละส่งเสริมศิลปวฒันธรรมไทย ไดแ้ก่ 

(ก) ท่ีดินประเภทอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวฒันธรรมไทย ศ.1 มีวตัถุประสงค์เพื่อ
การอนุรักษแ์ละส่งเสริมเอกลกัษณ์ศิลปวฒันธรรมของชาติ และส่งเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจดา้น
การท่องเท่ียว 

(ข) ท่ีดินประเภทอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวฒันธรรมไทย ศ.2 มีวตัถุประสงค์เพื่อ
การอนุรักษแ์ละส่งเสริมเอกลกัษณ์ศิลปวฒันธรรมของชาติ และส่งเสริมกิจกรรมดา้นพาณิชยกรรม 
การบริการ และการท่องเท่ียวในเขตอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม 

8) ที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ มี
วตัถุประสงค์เพื่อเป็นสถาบนัราชการและการด าเนินกิจการของรัฐท่ีเก่ียวกับการสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์ (ส านกัผงัเมืองกรุงเทพมหานคร,2553) 
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4.7.4 แนวโน้มการเปลีย่นแปลงการใช้ประโยชน์ทีด่ิน 
  4.7.4.1 การใช้ประโยชน์ทีด่ินของกรุงเทพมหานคร 
 จากรายงานการศึกษาผงัภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ปี พ.ศ. 2600  ของกรม
โยธาธิการและผงัเมือง  ไดแ้บ่งการใชป้ระโยชน์ท่ีดินเป็น  8  ประเภท  ซ่ึงในปี  พ.ศ.  2545  การใช้
ท่ีดินประเภทพื้นท่ีเกษตรกรรมยงัคงมีพื้นท่ีสูงสุดร้อยละ  65.31 รองลงมาไดแ้ก่ พื้นท่ีชุมชนร้อยละ  
25.51  ส่วนการใชป้ระโยชน์ท่ีดินประเภทอ่ืน ๆ มีสัดส่วนเพียงเล็กนอ้ย  การใชป้ระโยชน์ท่ีดินเพื่อ
เกษตรกรรมมีการกระจายอยูใ่นพื้นท่ีปริมณฑลในอ าเภอรอบนอก  ในขณะท่ีพื้นท่ีชุมชนจะอยูใ่น
กรุงเทพมหานคร  พื้ น ท่ี ศูนย์กลางเมืองของจังหวัดต่างๆ   และบริเวณ ต่อเน่ืองกับพื้ น ท่ี
กรุงเทพมหานครเป็นส่วนใหญ่ 
 ตารางที่ 2  การใช้ประโยชน์ที่ดินจ าแนกตามประเภทของกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล   พ.ศ. 2545 ประเภทการใช้ประโยชน์ทีด่ิน 

 
ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
 

 
 

พื้นท่ีเกษตรกรรม          4,996.15 65.31 
พื้นท่ีปศุสัตว ์            11.4                                                0.15 
พื้นท่ีป่าไม ้              9.45        0.12 
สถานท่ีราชการและสถาบนัส าคญั            155.03                                            2.03 
แหล่งอุตสาหกรรมขนาดใหญ่             32.76                                             0.34 
พื้นท่ีอ่ืน ๆ             403.16                                            5.27 
พื้นท่ีชุมชน           1,951.68                                         25.51 
พื้นท่ีแหล่งน ้า               90.82                                            1.19 

รวมพืน้ที ่             7,650.47                                      100.00 

ทีม่า : ผงัภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ปี พ.ศ. 2600, กรมโยธาธิการและผงัเมือง 
 
 
 

พืน้ที่ 
 จ านวน  (ตารางกโิลเมตร) 

 
ร้อยละ 
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4.7.4.2 การเปลีย่นแปลงพืน้ทีพ่ฒันาเมือง  (Built-up Area) ของกรุงเทพมหานคร 
กรุงเทพมหานครมีการขยายตวัของพื้นท่ีเมืองอยา่งรวดเร็วตามสภาวการณ์การเติบโต   

ของเศรษฐกิจโดยเพิ่มข้ึนจาก  585.54  ตารางกิโลเมตร ในปีพ.ศ. 2538  เป็น 672.32  ตาราง
กิโลเมตร  ในปี  พ.ศ. 2543  อย่างไรก็ตามภายหลงัการประกาศใชบ้งัคบัผงัเมืองกรุงเทพมหานคร  
พ.ศ. 2549  ซ่ึงมีนโยบายการควบคุมการพฒันาผงัเมืองให้อยู่ในบริเวณท่ีมีศกัยภาพจากบริการ
สาธารณูปโภคภายในแนวถนนวงแหวนรอบนอก  และสงวนรักษาบริเวณชานเมืองให้เป็นพื้นท่ี
ชนบทและเกษตรกรรมเพื่อการอนุรักษส์ภาพแวดลอ้มและทรัพยากรทางธรรมชาติ  การเติบโตของ
เมืองยงัคงขยายออกไปในพื้นท่ีรอบนอกของกรุงเทพมหานคร  และพื้นท่ีต่อเน่ืองในเขตจงัหวดั
นนทบุรีและจงัหวดัปทุมธานีทางดา้นเหนือ  และในเขตจงัหวดัสมุทรปราการทางดา้นใต ้ โดยอาศยั
การเช่ือมโยงโครงข่ายถนนสายหลกัเป็นปัจจยัส าคญัของการขยายพื้นท่ีพฒันาเมือง    ในปีพ.ศ. 
2552  พื้นท่ีพฒันาเมืองขยายตวัเพิ่มข้ึนเป็น 834.37 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณร้อยละ  53.22   
ของพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร  คิดเป็นการขยายตวัของพื้นท่ีเมืองในระหวา่งปีพ.ศ. 2543-2552  เท่ากบั
ร้อยละ 2.41  ต่อปี 
 ทิศทางการขยายตวัของพื้นท่ีเมืองทางฝ่ังตะวนัออกของแม่น ้ าเจา้พระยายงัคงมากกวา่
ทางฝ่ังตะวนัตก  โดยมีพื้นท่ี  610.52 และ223.85  ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ  73.17 และ26.85  
ของพื้นท่ีพฒันาเมืองกรุงเทพมหานคร ตามล าดบั  การพฒันาพื้นท่ีเมืองยงัคงมีการขยายตวัออกไป
ตามแนวถนนสายหลกัทางด้านเหนือ  ดา้นตะวนัออก  และดา้นตะวนัตกเฉียงใต ้ เน่ืองจากความ
สะดวกในการคมนาคมขนส่งจากถนนโครงการสายต่าง ๆ ท่ีมีการก่อสร้างมาโดยตลอด  ประกอบ
กบัการมีพื้นท่ีวา่งและพื้นท่ีเกษตรกรรมจ านวนมากท่ีพร้อมจะเปล่ียนแปลงเพื่อรองรับการพฒันา
เพื่อเป็นท่ีอยูอ่าศยั  ทั้งน้ีบริเวณท่ีมีการเพิ่มของพื้นท่ีพฒันาเมืองมากท่ีสุดจะอยูใ่นพื้นท่ีชานเมืองทั้ง
ฝ่ังตะวนัออกและตะวนัตก  โดยเขตท่ีมีการขยายตวัของพื้นท่ีพฒันาเมืองสูงสุดทางฝ่ังตะวนัออก
ได้แก่  เขตคลองสามวา  เขตประเวศ  เขตมีนบุรีและเขตหนองจอก  ซ่ึงมีพื้นท่ีเพิ่มข้ึนมากกว่า  
7,000 ไร่ในทุก ๆ เขต  โดยเฉพาะเขตมีนบุรีและเขตคลองสามวามีการเพิ่มข้ึนคิดเป็นอตัราร้อยละ  
65.98และ54.83  ตามล าดบั  เขตท่ีมีอตัราการเพิ่มรองลงมาไดแ้ก่เขตประเวศเขตหนองจอก    เขต
สายไหม  เขตลาดกระบงั และเขตลาดพร้าว  ซ่ึงมีอตัราการเพิ่มมากกวา่ร้อยละ 30.00   
 ส าหรับพื้นท่ีทางฝ่ังตะวนัตกมีการขยายตวัของพื้นท่ีพฒันาเมืองในบริเวณท่ีต่อเน่ือง
กบัศูนยก์ลางเมืองและพื้นท่ีดา้นเหนือในเขตภาษีเจริญและเขตตล่ิงชนั  แต่ดว้ยปัจจยัความสะดวก
ของโครงข่ายคมนาคมขนส่งโดนเฉพาะการเช่ือมต่อถนนกาญจนาภิเษก (ถนนวงแหวนรอบนอก)  
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ดา้นใต ้ ท าให้เกิดการขยายตวัของท่ีอยูอ่าศยั  บริเวณท่ีมีการขยายตวัของพื้นท่ีพฒันาเมืองมากท่ีสุด
ไดแ้ก่  เขตบางบอน   เขตบางขุนเทียน  และเขตหนองแขม  โดยมีพื้นท่ีเพิ่มข้ึน 4,709ไร่ 4,628 ไร่
และ 3,767 ไร่ ตามล าดบั 
 เม่ือพิจารณาการเปล่ียนแปลงของพื้นท่ีท่ีพฒันาเมืองในภาพรวม  จะเห็นไดช้ดัเจนว่า
จ านวนและอตัราการขยายตวัของพื้นท่ีเมืองเปล่ียนแปลงเพิ่มมากท่ีสุดในเขตชานเมืองโดยรอบ  
เน่ืองจากการพฒันาโครงการท่ีอยูอ่าศยัซ่ึงขายท่ีอยู่ในพื้นท่ีเกษตรกรรม มีเพียงเขตลาดพร้าวซ่ึงอยู่
ใกลบ้ริเวณศูนยก์ลางเมืองท่ีมีอตัราการขยายตวัเพิ่มค่อนขา้งสูงในอตัราร้อยละ 33.32  เน่ืองจากเดิม
เป็นบริเวณท่ีมีพื้นท่ีวา่งขนาดใหญ่ท่ียงัขาดความสะดวกในการเขา้ถึง  แต่ภายหลงัจากก่อสร้างถนน
ประดิษฐม์นูธรรมท่ีเช่ือมโยงการเดินทางจากบริเวณท่ีอยูอ่าศยัดา้นเหนือเขา้สู่บริเวณศูนยก์ลางเมือง  
ท าให้เกิดการพฒันาข้ึนในบริเวณพื้นท่ีดงักล่าว  ส่วนบริเวณพื้นท่ีศูนยก์ลางเมืองจะมีการเพิ่มของ
พื้นท่ีพฒันาเมืองนอ้ย เน่ืองจากปัจจยัดา้นท่ีดินซ่ึงมีการพฒันาเกือบเต็มพื้นท่ีแลว้  การเปล่ียนแปลง
ส่วนใหญ่จึงเป็นการเปล่ียนแปลงในรูปแบบของกิจกรรมการใช้ประโยชน์ท่ีดิน และการก่อสร้าง
อาคารท่ีมีความหนาแน่นเพิ่มข้ึน ( ท่ีมา: รายงานการศึกษาโครงการวางและจัดท าผงัเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงคร้ังท่ี 3) โดยส านกัผงัเมือง กรุงเทพมหานคร เดือนตุลาคม พ.ศ.2554) 

ตารางท่ี 3 พื้นท่ีพฒันาเมือง (Built-up Area) รายเขตของกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2543-2552 

เขต 
พื้นที่พัฒนาเมือง (ไร่) การเปลี่ยนแปลง 

พ.ศ.2543 พ.ศ.2552 พื้นที่ (ไร่) ร้อยละ 

พระนคร 3,057 3,095 38 1.25 
ป้อมปราบศตัรูพ่าย 1,140 1,178 38 3.29 
สัมพนัธวงศ์ 744 764 20 2.72 
ดุสิต 6,134 6,332 198 3.23 
ธนบุรี 4,558 4,877 319 7.00 
คลองสาน 3,122 3,246 124 3.96 
บางกอกใหญ่ 3,221 3,624 403 12.53 
บางกอกนอ้ย 5,542 5,808 266 4.80 
บางพลดั 5,414 5,839 425 7.85 
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เขต 
พื้นที่พัฒนาเมือง (ไร่) การเปลี่ยนแปลง 

พ.ศ.2543 พ.ศ.2552 พื้นที่ (ไร่) พ.ศ.2543 

บางซ่ือ 5,810 6,522 712 12.25 
จตุจกัร 17,995 19,274 1,279 7.11 
พญาไท 5,734 5,870 136 2.37 
ดินแดง 4,795 4,957 162 3.38 
ห้วยขวาง 6,938 8,359 1,421 20.47 
ราชเทวี 4,221 4,345 124 2.94 
ปทุมวนั 5,015 5,137 122 2.43 
บางรัก 3,238 3,316 78 2.40 
สาทร 5,351 5,569 218 4.07 
บางคอแหลม 4,914 5,385 471 9.59 
ยานนาวา 7,280 7,925 645 8.85 
คลองเตย 7,104 7,328 224 3.15 
วฒันา 7,040 7,544 504 7.17 
หลกัส่ี 10,670 12,846 2,176 20.39 
ดอนเมือง 14,446 17,981 3,535 24.47 
สายไหม 10,555 14,610 4,055 38.42 
บางเขน 16,543 19,617 3,074 18.58 
ลาดพร้าว 8,928 11,902 2,974 33.32 
วงัทองหลาง 9,373 10,378 1,005 10.72 
บางกะปิ 11,535 14,197 2,662 23.07 
บึงกุ่ม 8,992 11,235 2,243 24.94 
คนันายาว 9,346 11,485 2,139 22.88 
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เขต 
พื้นที่พัฒนาเมือง(ไร่)  การเปลี่ยนแปลง 

พ.ศ.2543 พ.ศ.2552 พื้นที่ (ไร่) ร้อยละ 

สะพานสูง 8,136 10,536 2,400 29.49 
สวนหลวง 10,573 11,808 1,235 11.68 
ประเวศ 15,865 23,590 7,725 48.70 
พระโขนง 7,121 7,614 493 6.92 
บางนา 7,935 10,239 2,304 29.04 
คลองสามวา 14,539 22,511 7,972 54.83 
มีนบุรี 11,495 19,079 7,584 65.98 
หนองจอก 15,898 23,391 7,493 47.13 
ลาดกระบงั 19,267 25,658 6,391 33.17 
ตล่ิงชนั 7,607 9,244 1,637 21.52 
ทวีวฒันา 10,231 12,984 2,753 26.90 
ภาษีเจริญ 6,645 7,125 480 7.23 
บางแค 14,160 16,116 1,956 13.81 
หนองแขม 9,419 13,186 3,767 39.99 
ราษฎร์บูรณะ 6,464 7,828 1,364 21.10 
ทุ่งครุ 6,141 8,719 2,578 41.98 
จอมทอง 9,924 11,464 1,540 15.52 
บางบอน 7,867 12,743 4,876 61.99 
บางขุนเทียน 12,159 17,104 4,945 40.67 
ฝ่ังพระนคร 307,730 381,577 73,847 24.00 
ฝ่ังธนบุรี 112,473 139,907 27,434 24.39 
กรุงเทพมหานคร 420,202 521,484 101,282 24.10 
ท่ีมา : รายงานการศึกษาโครงการวางและจดัท าผงัเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงคร้ังท่ี 3) โดย
ส านกัผงัเมือง กรุงเทพมหานคร เดือนตุลาคม พ.ศ.2554 
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4.7.4.3  การเปลีย่นแปลงการใช้ประโยชน์ทีด่ินกรุงเทพมหานคร 
      จากการศึกษาการเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ ท่ี ดินระหว่างปี  พ.ศ. 2543-2552  
กรุงเทพมหานครมีการขยายตวัของการใชป้ระโยชน์ท่ีดินประเภทท่ีอยูอ่าศยัและพาณิชยกรรมอยา่งต่อเน่ือง
ในอตัราท่ีสูง โดยเพิ่มอตัราร้อยละ  33.43 และ 25.59 ตามล าดบั ซ่ึงเป็นผลจากการขยายตวัทางเศรษฐกิจและ
เพิ่มข้ึนของประชากรท าใหเ้กิดการจา้งงานและกิจกรรมการคา้และบริการอยา่งต่อเน่ือง  
 จากการเพิ่มข้ึนของโรงงานอุตสาหกรรมในเขตชานเมือง  ซ่ึงส่งผลให้เกิดการเพิ่มข้ึนของการ
ใชป้ระโยชน์ท่ีดินประเภทคลงัสินคา้เพิ่มข้ึนในอตัราร้อยละ 15.47 
 ส่วนการใช้ประโยชน์ท่ีดินท่ีมีจ านวนพื้นท่ีลดลงไดแ้ก่พื้นท่ีว่างและพื้นท่ีเกษตรกรรมซ่ึง
ลดลงคิดเป็นร้อยละ 42.29 และ 6.91 ตามล าดบั  เป็นผลการพฒันาโครงข่ายการคมนาคมขนส่งในบริเวณ
พื้นท่ีเกษตรกรรมชานเมือง ซ่ึงก่อให้เกิดการกระจายตวัของการพฒันาดา้นท่ีอยูอ่าศยัและพาณิชยกรรมเขา้ไป
ในบริเวณพื้นท่ีดังกล่าว  ส่วนการใช้ประโยชน์ท่ีดินประเภทสถาบันราชการ  สถาบันศาสนา  และ
สถาบนัการศึกษา  ยงัมีการเปล่ียนแปลงไม่มากนัก  ยกเวน้การใช้ประโยชน์ท่ีดินเพื่อนนัทนาการ  พบวา่มี
การขยายตวัเพิ่มข้ึนในกรุงเทพมหานครตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมา 
 
ตารางท่ี 4  การเปล่ียนแปลง การใชป้ระโยชน์ท่ีดินกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2543-2552 

ประเภทการใช้ประโยชน์
ทีด่ิน 

พืน้ทีพ่ฒันาเมือง  (ไร่) การเปลีย่นแปลง 
พ.ศ. 2543 พ.ศ. 2552 พืน้ที ่ (ไร่) ร้อยละ/ ปี 

1. ท่ีอยูอ่าศยั 239,086 391,015 79,929 33.43 
2. พาณิชยกรรม 35,971 45,177 9,206 25.59 
3. อุตสาหกรรม 17,029 20,056 2,964 17.34 
4.  คลงัสินคา้ 7,255 8,377 1,122 15.47 
5.  สถาบนัราชการ 22,932 23,924 992 4.33 
6.  สถาบนัการศึกษา 11,393 12,134 741 6.50 
7.  สถาบนัศาสนา 57,377 5,622 245 4.65 
8. นนัทนาการ 12,176 13,896 1,720 14.13 
9. ถนน 68,921 73,283 4,362 6.33 
10. เกษตรกรรม 304,198 283,181 -21,017 -6.91 
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ท่ีมา : รายงานการศึกษาโครงการวางและจดัท าผงัเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงคร้ังท่ี 3) โดย
ส านกัผงัเมือง กรุงเทพมหานคร เดือนตุลาคม พ.ศ.2554 

4.7.4.4  การพฒันาทีด่ินและส่ิงปลูกสร้างของกรุงเทพมหานคร 
 1.  การปลูกสร้างอาคาร   สถิติพื้นท่ีปลูกอาคารเป็นขอ้มูลหน่ึงท่ีแสดงลกัษณะและทิศ
ทางการพฒันาของเมืองหากยอ้นหลงัไปถึงปี พ.ศ. 2531  ซ่ึงมีพื้นท่ีอาคารปลูกสร้าง  3.24  ลา้น
ตารางเมตร  และเร่ิมมีการเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็วจนมีพื้นท่ีปลูกสร้างอาคารเฉล่ียมากกว่า 10 ล้าน
ตารางเมตรต่อปี  โดยสูงสุดถึง 17.50 ล้านตารางเมตรในปี พ.ศ. 2536  อันเป็นผลจากการ
เจริญเติบโตของระบบเศรษฐกิจในยุคฟองสบู่  และเม่ือเกิดการถดถอยทางเศรษฐกิจจึงส่งผลถึงการ
ลดลงของการก่อสร้างอาคาร  โดยมีสถิติต ่าสุดในปี พ.ศ. 2543 เพียง 0.49  ลา้นตารางเมตร ในปีพ.ศ. 
2544 ถึงปี พ.ศ.2552  ซ่ึงเศรษฐกิจของประเทศมีการข้ึนโดยตลอด  จ านวนพื้นท่ีปลูกสร้างอาคาร
เร่ิมมีการเพิ่มข้ึนในภาพรวมอย่างต่อเน่ืองจากจ านวน  0.56  ล้านตารางเมตร  จนถึง  8.69  ล้าน
ตารางเมตร  อย่างไรก็ตามการเปล่ียนแปลงของพื้นท่ีอาคารท่ีได้รับอนุญาตให้ปลูกสร้างมีการ
เพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็วในช่วงปี  และมีการลดลงสู่สภาพปกติในปีถดัไปไดแ้ก่ปี พ.ศ.  2547 พ.ศ.2549 
และ2551 ซ่ึงมี พื้นท่ีปลูกสร้างอาคาร 7.75,10.29และ10.73 ลา้นตารางเมตร  ตามล าดบั  ความผนั
ผวนของจ านวนพื้นท่ีอาคารท่ีไดรั้บอนุญาตปลูกสร้างดงักล่าว  แสดงให้เห็นถึงสภาพการแข่งขนั
กนัในธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ โดยเศรษฐกิจในภาพรวมมีแนวโนม้ท่ีดีข้ึน  หรือมีปัจจยัท่ีเป็นตวัเร่ง
ทั้งจากโครงการดา้นคมนาคมของภาครัฐ  หรือมาตรการดา้นภาษีก็จะมีการเร่งท าโครงการหรือขอ
อนุญาตปลูกสร้างอาคารเพื่อตอบสนองความตอ้งการของตลาด 

ประเภทการใช้ประโยชน์
ทีด่ิน 
 

พืน้ทีพ่ฒันาเมือง  (ไร่) การเปลีย่นแปลง 

พ.ศ. 2543 พ.ศ. 2552 พืน้ที ่ (ไร่) ร้อยละ/ ปี 

11.  ท่ีวา่ง 204,988 117,809 -87,179 -42.53 
12. แหล่งน ้า 51,071 57,986 6,915 13.54 
รวม 980,460 980,460 - - 
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แผนภูมิท่ี 1 แผนภูมิแสดงสถิติพื้นท่ีปลูกสร้างอาคารปี 2531-2551 
2.การจดทะเบียนที่อยู่อาศัย  การพฒันาท่ีอยู่อาศยัในกรุงเทพมหานครยงัคงมีการ

ขยายตัวอย่างต่อเน่ื องจากการเจริญ เติบโตทางเศรษฐกิจและวิ ถี ชี วิตสมัยใหม่ของคน
กรุงเทพมหานคร จากการศึกษาของธนาคารอาคารสงเคราะห์ระหวา่งปี พ.ศ.2543 ถึงปี พ.ศ.2552 มี
ท่ีอยูอ่าศยัของโครงการอสังหาริมทรัพยท่ี์จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจ านวน 
641,762 หน่วย เป็นจ านวนจดทะเบียนในกรุงเทพมหานคร 361,741 หน่วย แบ่งเป็นบา้นจดัสรร 
230,113 หน่วย และเป็นอาคารชุด 131,628 หน่วย โดยบา้นจดัสรรจ านวน 79,376 หน่วย หรือร้อย
ละ 34.49 อยู่ในกลุ่มเขตท่ีอยู่อาศัย รองลงมาเป็นเขตท่ีอยู่อาศัยชานเมืองและเกษตรกรรมฝ่ัง
ตะวนัออกจ านวน 54,532 หน่วย หรือร้อยละ 23.70 ท่ีเหลือกระจายตัวอยู่ในย่านชานเมืองฝ่ัง
ตะวนัออกมากกว่าฝ่ังตะวนัตก ส่วนอาคารชุดมีการกระจุกตวัอยู่ในกลุ่มเขตท่ีอยู่อาศยัมากท่ีสุด
จ านวน 54,711 หน่วย หรือร้อยละ 41.56 รองลงมาเป็นกลุ่มเขตศูนยก์ลางธุรกิจและพาณิชยกรรม
จ านวน 44,320 หน่วย หรือร้อยละ 33.67 
 ในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร บา้นจดัสรรส่วนใหญ่กระจายตวัอยูใ่นเขตชานเมือง
ไดแ้ก่ กลุ่มเขตท่ีอยูอ่าศยัชานเมืองและเกษตรกรรมฝ่ังตะวนัออก  กลุ่มเขตท่ีอยูอ่าศยัชานเมืองและ
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เกษตรกรรมฝ่ังตะวนัตกตอนบน และกลุ่มเขตท่ีอยู่อาศยัชานเมืองและเกษตรกรรมฝ่ังตะวนัตก
ตอนล่างมีจ านวนบา้นจดัสรรรวมกนัร้อยละ 52.01 แต่มีอาคารชุดรวมกนัเพียงร้อยละ 15.02 ของ
กรุงเทพมหานคร ตรงกนัขา้มในเขตชั้นในของเมืองได้แก่ กลุ่มเขตอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมและ
ส่งเสริมการท่องเท่ียว กลุ่มเขตศูนยก์ลางธุรกิจและ พาณิชยกรรม และกลุ่มเขตท่ีอยูอ่าศยั มีอาคาร
ชุดกระจุกตวัอยูม่ากถึงร้อยละ 84.98 ของกรุงเทพมหานคร 
 ส าหรับโครงการอสังหาริมทรัพย์ในเขตปริมณฑลมีการกระจายตวัอยู่มากในเขต
จังหวัดนนทบุ รีและป ทุมธานี  ซ่ึ งมีการพัฒนาของพื้ น ท่ี อยู่อ าศัย ต่อ เน่ื องออกไปจาก
กรุงเทพมหานครตามแนวถนนสายหลกั ทางพิเศษศรีรัช ทางพิเศษฉลองรัช และถนนกาญจนาภิเษก 
ซ่ึงช่วยยน่ระยะเวลาในการเดินทางเขา้มาท างานในกรุงเทพมหานคร โดยมีสัดส่วนของบา้นจดัสรร
มากกว่าอาคารชุด คือมีบ้านจดัสรร 240,182 หน่วยและมีอาคารชุดเพียง 39,839 หน่วย โดยบ้าน
จดัสรรกระจายตวัอยูม่ากท่ีสุดในจงัหวดันนทบุรี คิดเป็นร้อยละ 31.78 ของปริมณฑล เช่นเดียวกบั
อาคารชุดท่ีมีมากเฉพาะในจงัหวดันนทบุรีเช่นกนั คิดเป็นร้อยละ 43.91 ของปริมณฑล เน่ืองจาก
ได้รับอิทธิพลจากการพฒันาของกรุงเทพมหานครมากท่ีสุดโดยเฉพาะบริเวณศูนย์ราชการแจ้ง
วฒันะ ในปริมณฑลทุกจงัหวดัมีจ านวนบา้นจดัสรรสูงกวา่อาคารชุดพกัอาศยัมาก เน่ืองจากสภาพ
ทางสังคมซ่ึงมีความเป็นเมืองน้อยกว่าและปัจจยัดา้นราคาท่ีดินในกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างจาก
จงัหวดัในปริมณฑล 

 3. การเปลี่ยนแปลงจ านวนการจดทะเบียนที่อยู่อาศัย พ.ศ.2543-2552 ท่ีอยูอ่าศยัท่ีจด
ทะเบียนระหวา่งปีพ.ศ.2543-2552 มีจ านวน 361,741 หน่วย ลดลงจากจ านวนท่ีจดทะเบียนระหวา่ง
ปีพ.ศ.2534-2543 จ านวน 680,926 หน่วย โดยในช่วงเวลาดงักล่าวเศรษฐกิจของประเทศอยู่ใน
สภาวะการเติบโตแบบฟองสบู่จึงมีอุปทานของท่ีอยูอ่าศยัมากเกินความตอ้งการ ซ่ึงส่งผลต่อจ านวน
ความตอ้งการท่ีอยู่อาศยัในช่วงแรกท่ีภาวะเศรษฐกิจเร่ิมฟ้ืนตวั จ านวนท่ีอยู่อาศยัท่ีลดลงแบ่งเป็น
บา้นจดัสรรลดลงจาก 356,566 หน่วยเป็น 230,113 หน่วย และอาคารชุดลดลงจาก 324,360 หน่วย
เป็น 131,628 หน่วย ซ่ึงเป็นการลดลงมากกวา่ร้อยละ 60  ตารางท่ี 5 การเปล่ียนแปลงจ านวนการจด
ทะเบียนท่ีอยูอ่าศยั พ.ศ.2543-2552 
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ตารางท่ี 5 การเปล่ียนแปลงจ านวนการจดทะเบียนท่ีอยูอ่าศยั พ.ศ.2543-2552 
หลังปี พ.ศ. 2543 ซ่ึงประเทศไทยได้ผ่านวิกฤตทางเศรษฐกิจมาแล้ว จ  านวนท่ีมีอยู่

อาศยัท่ีจดทะเบียนในกรุงเทพมหานครเร่ิมมีการเปล่ียนแปลงในทิศทางท่ีเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะบา้น
จดัสรรท่ีมีจ านวนเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองจนถึงปี พ.ศ. 2547    มีจ  านวน 34,823 หน่วย ก่อนท่ีจะมีการ
เปล่ียนแปลงในทิศทางท่ีน้อยลงจนเหลือจ านวน 19,822 หน่วย ในปี พ.ศ. 2544 ซ่ึงตรงกนัขา้มกบั
การเปล่ียนแปลงของจ านวนอาคารชุดท่ีมีจ านวนเพิ่มข้ึนโดยตลอด โดยจากปี พ.ศ. 2544 จ านวน
อาคารชุดท่ีจดทะเบียนจ านวน 2,616 หน่วย เพิ่มเป็น 36,827 ในปี พ.ศ. 2552 ซ่ึงมากกวา่บา้นจดัสรร
ซ่ึงมีจ านวน 19,822 ทั้งน้ีเม่ือพิจารณาในพื้นท่ีรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวนอาคาร
ชุดมีการจดทะเบียนมากกว่าบ้านจดัสรรเช่นกัน โดยมีจ านวน53,725 หน่วย และ 41,252 หน่วย 
ตามล าดบัอยา่งไรก็ตามบา้นจดัสรรในจงัหวดัปริมณฑลยงัคงมีจ านวนและเพิ่มมากกวา่อาคารชุดอยู่
เช่นเดิม  ทั้งน้ีดว้ยปัจจยัท่ีดินซ่ึงมีราคาถูกกวา่และสภาพการอยูอ่าศยัของคนซ่ึงตอ้งการอาศยัอยูใ่น
แนวราบ 

พ.ศ. 
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

บ้านจัดสรร อาคารชุด รวม บ้านจัดสรร อาคารชุด รวม 
2543 12,045 11,258 26,395 26,395 12,187 38,582 
2544 14,682 2,616 29,330 29,303 3,320 32,650 
2545 18,077 5,416 32,064 32,064 5,769 37,833 
2546 24,355 6,417 48,686 48,686 7,354 56,040 
2547 34,823 7,658 60,611 60,611 8,490 69,101 
2548 27,957 8,912 61,179 61,175 10,534 71,713 

2549 28,310 12,030 61,150 61,150 18,607 79,757 

ช่วงปี 
ท่ีอยูอ่าศยัท่ีจดทะเบียน 
บา้นจดัสรร อาคารชุด รวม 
หน่วย ร้อยละ หน่วย ร้อยละ หน่วย ร้อยละ 

พ.ศ. 2534-2543 356,566 52.36 324,360 47.64 680,926 100.00 
พ.ศ. 2543-2552 230,113 63.61 131,628 36.39 361,741 100.00 
การเปล่ียนแปลง -126,453 - -193,732 - -319,185 - 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



89 
 

 
 

พ.ศ. 
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

บ้านจัดสรร อาคารชุด รวม บ้านจัดสรร อาคารชุด รวม 

2550 24,167 15,463 58,098 58,098 17,432 75,530 
2551 25,875 25,031 51,530 51,530 34,049 85,579 
2552 19,822 36,827 41,252 41,252 53,725 94,977 

รวม 230,113 131,628 470,295 470,295 171,469 641,762 

ตารางท่ี 6 จ  านวนการจดทะเบียนท่ีอยูอ่าศยั พ.ศ.2543-2552 
จ านวนท่ีอยูอ่าศยัท่ีจดทะเบียนของกรุงเทพมหานครในบริเวณต่าง ๆ มีความแตกแต่ง

กนัโดยพื้นท่ีในกลุ่มเขตศูนยก์ลางธุรกิจและพาณิชยกรรม  และกลุ่มพื้นท่ีอยู่อาศยัท่ีมีทิศทางการ
เปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนโดยตลอด  ส่วนพื้นท่ีในกลุ่มเขตอ่ืนจะมีการเพิ่มข้ึนและลดลงเป็นแต่ละช่วงปี  
ทั้งน้ีเน่ืองจากพื้นท่ีทั้งสองกลุ่มเขต ดงักล่าวมีความตอ้งการทางดา้นท่ีอยูอ่าศยัเพิ่มข้ึนโดยตลอดจาก
ปัจจยัในการเป็นบริเวณท่ีมีความสะดวกในการเดินทาง  อยูใ่กลแ้หล่งงาน  และสาธารณูปการต่าง ๆ 
ไดแ้ก่  สถานศึกษา  สถานพยาบาล  แหล่งจบัจ่ายสินคา้  เป็นตน้  โดยเฉพาะการเพิ่มข้ึนของอาคาร
ชุดในพื้นท่ีศูนยก์ลางธุรกิจและท่ีอยูอ่าศยัในเมืองตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 จ านวน 3,096 หน่วย ในขณะท่ี
บา้นจดัสรรมีจ านวน 2,792 หน่วยโดยไดมี้การเปล่ียนแปลงในทิศทางเพิ่มข้ึน  จนถึงปี พ.ศ. 2525 มี
อาคารชุด 12,931 หน่วย และบา้นจดัสรรลดลงเหลือ 943 หน่วย  การเปล่ียนแปลงดงักล่าวส่วนหน่ึง
เป็นผลจากความสะดวกในการเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชนทางราง  ซ่ึงมีการเปิดให้บริการ
รถไฟฟ้า (BTS) ในปลายปี พ.ศ. 2542 และรถไฟฟ้ามหานคร (MRT) ในปี พ.ศ. 2547 ซ่ึงเร่ิมมีผลต่อ
การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเดินทางของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
 บริเวณกลุ่มเขตท่ีอยู่อาศยัซ่ึงอยู่ต่อเน่ืองกบับริเวณศูนยก์ลางเมืองและท่ีอยู่อาศยัใน
เมือง จึงเป็นพื้นท่ีรองรับการขยายตวัของแหล่งท่ีพกัอาศยัท่ีมีความสะดวกในการเดินทางจากท่ีพกั
อาศยัสู่แหล่งงานในเมือง  การเปล่ียนแปลงจ านวนท่ีอยู่สู่แหล่งงานในเมือง  การเปล่ียนแปลง
จ านวนท่ีอยูอ่าศยัท่ีจดทะเบียนของกลุ่มเขตน้ี  แต่เดิมมีบา้นจดัสรรมากกวา่อาคารชุด แต่ในปีพ.ศ. 
2551และ พ.ศ.2552 จ านวนอาคารชุดเร่ิมมีมากกว่าบา้นจดัสรร   ซ่ึงสภาพการเปล่ียนแปลงน้ีเป็น
เช่นเดียวกนักบัพื้นท่ีกลุ่มเขตอนุรักษ์วฒันธรรมและส่งเสริมการท่องเท่ียวซ่ึงอยู่ในบริเวณชั้นใน
ของเมืองมีพื้นท่ีเก่ียวกบัการพฒันานอ้ยและมีราคาท่ีดินสูง   ส่งผลในเกิดการสร้างอาคารชุดเพิ่มข้ึน
และบา้นจดัสรรลดลง  ส าหรับพื้นท่ีเกษตรกรรมและท่ีอยูอ่าศยัชานเมืองยงัคงมีบา้นจดัสรรมากกวา่
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อาคารชุดอย่างไรก็ตามพื้นท่ีท่ีอยู่อาศัยในเมืองฝ่ังตะวนัตกด้านบน  ซ่ึงเป็นบริเวณท่ีอยู่ใกล้
ศูนยก์ลางเมืองมากท่ีสุดเร่ิมมีการเพิ่มจ านวนอาคารชุดใกลเ้คียงจ านวนบา้นจดัสรร 

4.การกระจายของบ้านจัดสรรและอาคารชุด 
  การกระจายตวัของบ้านจดัสรร การพฒันาโครงการบ้านจดัสรรระหว่างปี พ.ศ. 
2543-2552  มีจ  านวนรวม 230,113 หน่วย โดยมีการกระจายตวัออกจากบริเวณศูนยก์ลางเมืองมาก
ข้ึนดว้ยปัจจยัผลกัดนัดา้นราคาท่ีดินสูงภายในเมืองและความสะดวกของการเดินทางจากโครงข่าย
ถนนท่ีเพิ่มข้ึนในบริเวณชานเมืองจึงเกิดการพฒันาบา้นจดัสรรในพื้นท่ีชานเมืองเป็นจ านวนมาก
โดยเฉพาะในพื้นท่ีด้านตะวนัออกต่อเน่ืองกับบริเวณกลุ่มเขตท่ีอยู่อาศยัในเมือง  มีบ้านจดัสรร 
54,532 และ 79,376 หน่วยตามล าดับ ซ่ึงจ านวนรวมคิดเป็นร้อยละ58.29 ของบ้านจดัสรรท่ีจด
ทะเบียนในกรุงเทพมหานครในช่วงเวลาเดียวกนั  เขตท่ีมีการเพิ่มของบา้นจดัสรรมากท่ีสุดไดแ้ก่ 
เขตหนองจอกและเขตคลองสามวา  จ  านวน 20,532 และ15,586 หน่วยตามล าดบั  รองลงมาไดแ้ก่ 
เขตบางขุนเทียน เขตประเวศ เขตหนองแขม เขตบางเขน และเขตสายไหมซ่ึงมีจ านวนบา้นจดัสรร
มากกว่า 10,000 หน่วยข้ึนไป ทั้งน้ีเขตท่ีมีจ านวนบ้านจดัสรรมากเป็นล าดับท่ีสองรองลงมาจะ
กระจายอยู่ในพื้นท่ีชานเมืองหลายพื้นท่ียงัขาดความพร้อมในดา้นสาธารณูปการต่างๆต่อการเป็น
ชุมชนท่ีอยูอ่าศยัซ่ึงอยูใ่นพื้นท่ีชนบทและเกษตรกรรม 

การกระจายตัวของอาคารชุด  การพฒันาโครงการอาคารชุดซ่ึงมีจ านวนท่ีเพิ่มข้ึน 
131,628 หน่วย มีการกระจายอยู่ทัว่ไป  โดยมีอยู่มากในบางบริเวณทั้งบริเวณศูนยก์ลางเมืองและ
บริเวณต่อเน่ืองโดยรอบ  เขตพื้นท่ีมีจ  านวนอาคารชุดเพิ่มข้ึนมากท่ีสุดได้แก่ เขตบางกะปิและเขต
พระโขนง  จ  านวน 23,906 และ12,613 หน่วยตามล าดบัซ่ึงทั้งสองพื้นท่ีน้ีมีการก่อสร้างอาคารชุด
จ านวนมากตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531-2543 เน่ืองจากบริเวณท่ีมีชุมชนหนาแน่นโดยเฉพาะเขตบางกะปิซ่ึง
มีการพฒันาเป็นศูนย์กลางชุมชน  ท่ีให้บริการพื้นท่ีในด้านตะวนัอกของกรุงเทพมหานคร  มี
ศูนยก์ารค้าและสถานศึกษาขนาดใหญ่  ตลอดจนความสะดวกในการคมนาคมเพิ่มข้ึนจากการ
บริการขนส่งมวลชนระบบราง 
 เขตท่ีมีการเพิ่มอาคารชุดรองลงมาส่วนใหญ่อยู่ในพื้นท่ีกลุ่มเขตศูนยก์ลางธุรกิจและ
พาณิชยกรรม  และกลุ่มเขตท่ีอยู่อาศยัได้แก่ เขตบางเขน เขตจตุจกัร เขตห้วยขวาง เขตยานนาวา 
และเขตราษฎร์บูรณะซ่ึงเป็นพื้นท่ีต่อเน่ืองกบับริเวณศูนยก์ลางเมือง  โดยมีจ านวนอาคารชุดมากกวา่ 
5,000 หน่วยอยา่งไรก็ตามเขตวฒันาและเขตคลองเตยซ่ึงมีพื้นท่ีปลูกสร้างอาคารท่ีอยูอ่าศยัมากท่ีสุด 
มีจ านวนอาคารชุดในระดบัปานกลาง คือ 3,160 และ 3,204 หน่วยตามล าดบั  เน่ืองการก่อสร้าง
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อาคารชุดพื้นท่ีต่อหน่วยมีขนาดใหญ่และเป็นอาคารชุดระดบัราคาสูง  ส าหรับบริเวณชานเมืองซ่ึง
จ านวนอาคารชุดเพิ่มมาก  ไดแ้ก่ เขตลาดกระบงัและเขตมีนบุรี  จ  านวน 3,695  และ 3,234 หน่วย
ตามล าดับ เป็นอาคารชุดท่ีมีการขยายตัวเพื่อรองรับแหล่งงานอุตสาหกรรมและผลการเปิดใช้
สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารชุดในบริเวณน้ีส่วนใหญ่เป็นท่ีพกัอาศยัขนาดเล็กและมีราคาถูก 
4.8 สรุป 
 โดยสรุปในบทท่ี 4 เป็นการศึกษาเก่ียวกบักรุงเทพมหานครโดยเร่ิมตน้จากพฒันาการ
และการเปล่ียนแปลงของกรุงเทพมหานครตั้ งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  ลักษณะทางภูมิศาสตร์  
ส่ิงแวดล้อม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  การคมนาคมขนส่งทั้ งทางบกและทางน ้ า   
โครงสร้างทางสังคม  โครงสร้างทางเศรษฐกิจ  ประชากรและการเปล่ียนแปลงของประชากร 
ในช่วงทา้ยจะเป็นการศึกษาโดยละเอียดในเร่ืองการใชป้ระโยชน์ท่ีดินและ กฎกระทรวงใหใ้ชบ้งัคบั
ผ ังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556  การใช้ประโยชน์ ท่ี ดินในปัจจุบัน แนวโน้มการ
เปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ ท่ีดินในอนาคต  ทั้ งหมดน้ีเพื่อศึกษาบทบาทความเป็นเมืองและ
แนวโน้มการเปล่ียนแปลงของเมือง   เพื่อรวบรวมข้อมูลมาประกอบการวิเคราะห์คัดเลือกหา 
นโยบาย มาตรการโอนสิทธิการพฒันาท่ีเหมาะสม กบักรุงเทพมหานครต่อไป  
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 บทที ่5 

การด าเนินการวจัิย 
 

การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงทดลองเพื่อศึกษาการโอนสิทธิการพัฒนาตามแนวทาง
โครงการวางและจดัท าผงัเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงคร้ังท่ี 3) โดยในบทน้ีจะเป็นรายงาน
เก่ียวกบัแผนการด าเนินงาน และวิธีการด าเนินงานวิจยัเป็นล าดบัซ่ึงแบ่งแยกเป็นทั้งกระบวนการ
รวบรวมขอ้มูล และกระบวนการวเิคราะห์ขอ้มูล โดยกระบวนการรวบรวมขอ้มูลนั้นไดก้ล่าวไวแ้ลว้
ในบทท่ี 2  ส่วนในบทท่ีน้ีจะเป็นรายละเอียดเก่ียวกบักระบวนการวิเคราะห์ เพื่อน ามาวิเคราะห์
มาตรการการโอนสิทธิการพฒันาต่อไป 

 
 

 
 
  
  

การศึกษาการโอนสิทธิการพฒันาของกรุงเทพมหานคร 

กระบวนการรวบรวมขอ้มูล กระบวนการวเิคราะห์ขอ้มูล 

ศึกษาทฤษฎีและแนวคิด เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
(1) กฎกระทรวงใหใ้ชบ้งัคบัผงัเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.
2549 
(2) ผงัเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงคร้ังท่ี 3) 
(3) การศึกษาทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 
(4) แนวคิดการเติบโตอยา่งชาญฉลาด (Smart Growth) 
(5) แนวคิดการวางผงัท่ีใหผ้ลในทางปฏิบติั 
(6) แนวคิดการอนุรักษชุ์มชนเมืองและสภาพแวดลอ้มทาง
วฒันธรรม 

 
 
ศึกษาถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อการโอนสิทธิการพฒันา 
(1) FAR ,OSR 
(2) พ้ืนท่ีสวนสาธารณะในกรุงเทพมหานคร 
(3) ขอ้ก าหนดการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน 
(4) พ้ืนท่ีโบราณสถานในกรุงเทพมหานคร 
(5) ความสมดุลของการโอนสิทธิการพฒันา 
(6) พ้ืนท่ีส่งสิทธิการพฒันา 
(7) พ้ืนท่ีรับสิทธิการพฒันา 

 

วเิคราะห์รูปแบบการโอนสิทธิการ
พฒันาตามนโยบาย มาตรการและ

วธีิการเพื่อปฏิบติัตามวตัถุประสงคข์อง
ผงัเมืองรวมของโครงการวางและจดัท า

ผงัเมืองรวมกรุงเทพมหานคร 
(ปรับปรุงคร้ังท่ี ๓) 

 

แบ่งแยกขอ้มูลท่ีสามารถน ามาคาดการณ์
การโอนสิทธิการพฒันาในอนาคตได ้

สรุปผลการวจิยั 

แผนผงัท่ี 3 แผนผงัแสดงกระบวนการวจิยั 
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ในกระบวนการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยจะเป็นการรวบรวมปัจจยัท่ีส่งผลต่อการโอนสิทธิ
การพฒันา เพื่อน าวิเคราะห์หาพื้นท่ีส่งสิทธิการพฒันา และพื้นท่ีรับสิทธิการพฒันา โดยใชเ้ง่ือนไข
ตามนโยบาย มาตรการและวธีิด าเนินการเพื่อปฏิบติัตามวตัถุประสงคข์องผงัเมืองรวม ตามแผนผงั
ดงัต่อไปน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    

(1)  FAR,OSR  (ตวัแปรตน้) 
 (2)  พ้ืนท่ีสวนสาธารณะในกรุงเทพมหานคร (ตวัแปรตน้) 
 ( 3)  พ้ืนท่ีดินตามขอ้ก าหนดการใชป้ระโยชนท่ี์ดินพ้ืนท่ีรัศมี 500 เมตรจากรถไฟฟ้า   
(ตวัแปรตน้) 
 (4)  พ้ืนท่ีโบราณสถานในกรุงเทพมหานคร  (ตวัแปรตน้) 
 

ตวัแปรตาม 
(1) พื้นท่ีส่งสิทธิการพฒันา 

ตวัแปรตาม 
(2)  พื้นท่ีรับสิทธิการพฒันา 

วิเคราะห์รูปแบบการโอนสิทธิการพฒันาตาม
นโยบาย มาตรการและวิธีการเพ่ือปฏิบติัตาม
วตัถุประสงคข์องผงัเมืองรวมของโครงการวาง

และจดัท าผงัเมืองรวมกรุงเทพมหานคร  
(ปรับปรุงคร้ังท่ี 3 ) 

ทดลองตามเง่ือนไขการโอนสิทธิการ
พฒันาตามนโยบาย มาตรการและ
วิธีการเพ่ือปฏิบติัตามวตัถุประสงค์

ของผงัเมืองรวม 
 

วเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งพื้นท่ีส่งสิทธิการพฒันา 
และพื้นท่ีรับสิทธิการพฒันาทั้งหมดในกรุงเทพมหานคร 

แผนผงัท่ี 4 แผนผงักระบวนการวเิคราะห์ขอ้มูล 
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                การโอนสิทธิการพฒันาในการวิจยัคร้ังน้ีน ามาจากร่างโครงการวางและจดัท าผงัเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร  (ปรับปรุงคร้ังท่ี 3) ซ่ึงทา้ยสุด การประกาศใช้กฎกระทรวงให้ใช้ บงัคบัผงัเมือง
รวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 นั้ น  ได้ตดัมาตรการการโอนสิทธิการพฒันาดังกล่าวออกไป 
เน่ืองจากความยุ่งยากในการปฏิบติัตามรายงานการประชุมคณะกรรมการผงัเมือง คร้ังท่ี 5/2555 
(กรมโยธาธิการและผงัเมือง,ม.ป.ป)   แต่เพื่อประโยชน์ในอนาคตจึงน าร่างกฎหมายฯมาวิเคราะห์
พื้นท่ีส่งสิทธิและรับสิทธิการพฒันาซ่ึงสามารถสรุปร่างกฎหมายตามตารางท่ี 7 ตารางแสดงเง่ือนไข
ในการเพิ่ม FAR 
 

กฎกระ

ทรวงขอ้ 

การใชป้ระโยชน์ท่ีดินตาม

ขอ้ก าหนดผงัเมืองรวม 

(ปรับปรุงคร้ังท่ี 3) 
เง่ือนไขในการเพิ่ม FAR 

การคาดการณ์การ 

โอนสิทธิการพฒันา 

ได ้ ไม่ได ้

40 ท่ีดินประเภทย.8 ถึงย.10 

และพ.2 ถึง พ.5 

ใชป้ระโยชน์ท่ีดินเป็นประเภทอาคารสาธารณะ 

ตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมอาคารหากเจา้ของ

ท่ีดินหรือผูป้ระกอบการไดจ้ดัใหมี้พื้นท่ีโล่งเพื่อ

ประโยชน์สาธารณะหรือสวนสาธารณะในแปลง

ท่ีดิน 

 

  

41 ท่ีดินประเภท ย.5 ถึงย.7 

ย.9พ.3 และพ.5 

ใชป้ระโยชน์ท่ีดินเป็นประเภทอาคารสาธารณะ

ตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมอาคารท่ีตั้งอยู ่ 

ภายในระยะ 500 เมตร จากสถานีรถไฟฟ้าขนส่ง

มวลชน  

  

42 ไม่ก าหนด ใชป้ระโยชน์ท่ีดินประเภทอาคารสาธารณะตาม

กฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมอาคารหากเจา้ 

ของท่ีดินหรือผูป้ระกอบการไดจ้ดัใหมี้พื้นท่ีการ

ใชส้อยเพื่อประโยชน์การสัญจรสาธารณะส าหรบ

ประชาชนเป็นการทัว่ไปโดยไม่คิดค่าตอบแทน 

เช่น ทางเดินเทา้ ทางจกัรยาน  
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ขอ้ 
การใชป้ระโยชน์ท่ีดินตาม

ขอ้ก าหนดผงัเมืองรวม 

(ปรับปรุงคร้ังท่ี 3) 

เง่ือนไขในการเพิ่ม FAR 

การคาดการณ์การ 

โอนสิทธิการพฒันา 

ได ้ ไม่ได ้

43 ไม่ก าหนด ใชป้ระโยชน์ท่ีดินประเภทอาคารตามกฎหมายวา่

ดว้ยการควบคุมอาคารหากเจา้ของท่ีดินหรือ 

ผูป้ระกอบการ ไดจ้ดัใหมี้พื้นท่ีรับน ้าในแปลง

ท่ีดินท่ีขออนุญาตใหมี้อตัราส่วนพื้นท่ีอาคารรวม

ต่อพื้นท่ีดินเพิ่มไดไ้ม่เกินร้อยละ 20 โดยพื้นท่ี  

อาคารรวมท่ีเพิ่มข้ึนตอ้งไม่เกินหา้เท่าของพื้นท่ีรับ

น ้าท่ีจดัใหมี้ข้ึนตอ้งไม่เกินหา้เท่าของพื้นท่ีรับน ้าท่ี

จดัใหมี้ข้ึน 

  

44 ไม่ก าหนด ขอ้การใชป้ระโยชน์ท่ีดินเพื่อการอยูอ่าศยั หาก

เจา้ของท่ีดินหรือผูป้ระกอบการไดจ้ดัใหมี้หรือ

พฒันาท่ีอยูอ่าศยัส าหรับผูมี้รายไดน้อ้ย 

ภายในพื้นท่ีโครงการ ใหมี้อตัราส่วนพื้นท่ีอาคาร

รวมต่อพื้นท่ีดินเพิ่มไดไ้ม่เกินร้อยละยีสิ่บ โดย

พื้นท่ีอาคารรวมท่ีเพิ่มข้ึนตอ้งไม่เกินหา้เท่าของ

พื้นท่ีประกอบการเพื่อการอยูอ่าศยัส าหรับผูมี้

รายไดน้อ้ยจดัใหมี้ข้ึน  

  

45 ไม่ก าหนด การใชป้ระโยชน์ท่ีดินประเภทอาคารตาม

กฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมอาคารหากเจา้ของ

ท่ีดิน หรือผูป้ระกอบการไดจ้ดัใหมี้อาคาร

ประหยดัพลงังานตามมาตรฐานท่ีกรมพฒันา

พลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังานรองรับ ใหมี้

อตัราส่วนพื้นท่ีดินเพิ่มไดไ้ม่เกินร้อยละ 20 
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ขอ้ 
การใชป้ระโยชน์ท่ีดินตาม

ขอ้ก าหนดผงัเมืองรวม

(ปรับปรุงคร้ังท่ี 3) 

เง่ือนไขในการเพิ่ม FAR 

การคาดการณ์การ 

โอนสิทธิการพฒันา 

ได ้ ไม่ได ้

  46 ไม่ก าหนด การโอนอตัราส่วนพื้นท่ีอาคารรวมต่อพื้นท่ีดินท่ี

ยงัไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์ใหมี้อตัราส่วนพื้นท่ีอาคาร

รวมต่อพื้นท่ีดินเพิ่มได ้ดงัต่อไปน้ี 

(1) การโอนอตัราส่วนพื้นท่ีอาคารรวมต่อพื้น
ท่ีดินท่ียงัไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์จากท่ีดินแปลงอ่ืนใน
บริเวณเดียวกนัให้รับโอนอตัราส่วนพื้นท่ีอาคาร
รวมต่อพื้นท่ีดินท่ียงัไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์เพิ่มไดไ้ม่
เกินร้อยละ 20 

  

 พื้นท่ีโดยรอบสถานี

รถไฟฟ้าและท่ีดินท่ีเป็น

ท่ีตั้งอาคารท่ีไดรั้บการข้ึน

ทะเบียนโบราณสถาน 

(2) การโอนอตัราส่วนพื้นท่ีอาคารรวมต่อพื้น
ท่ีดินท่ียงัไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์ไปยงับริเวณพื้นท่ี
โดยรอบสถานีรถไฟฟ้าหรือบริเวณท่ีก าหนดให้
รับโอนอตัราส่วนพื้นท่ีอาคารรวมต่อพื้นท่ีดินท่ี
ยงัไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์จากท่ีดินแปลงอ่ืนท่ีเป็น
ท่ีตั้งอาคารท่ีไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็น
โบราณสถานไดโ้ดยใหมี้อตัราส่วนพื้นท่ีอาคาร
รวมต่อพื้นท่ีเพิ่มไดไ้ม่เกินร้อยละยีสิ่บ 

  

 พื้นท่ีโดยรอบสถานี

รถไฟฟ้าและท่ีดินท่ีเป็น

สวนสาธารณะ 

(3) การโอนอตัราส่วนพื้นท่ีอาคารรวมต่อพื้น
ท่ีดินท่ียงัไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์ไปยงับริเวณพื้นท่ี
โดยรอบสถานีรถไฟฟ้าหรือบริเวณท่ีก าหนด ให้
รับโอนอตัราส่วนพื้นท่ีอาคารรวมต่อพื้นท่ีดินท่ียงั
ไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์จากท่ีดินแปลงอ่ืนท่ีเป็น
สวนสาธารณะ โดยใหมี้อตัราส่วนพื้นท่ีอาคาร
รวมต่อพื้นท่ีดินเพิ่มไดไ้ม่เกินร้อยละ 20 
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ขอ้ 
การใชป้ระโยชน์ท่ีดินตาม

ขอ้ก าหนดผงัเมืองรวม 

(ปรับปรุงคร้ังท่ี 3) 

เง่ือนไขในการเพิ่ม FAR 

การคาดการณ์การ 

โอนสิทธิการพฒันา 

ได ้ ไม่ได ้

 พื้นท่ีโดยรอบสถานี

รถไฟฟ้าและพื้นท่ีอนุรักษ์

ชนบทและเกษตรกรรม 

(4) การโอนอตัราส่วนพื้นท่ีอาคารรวมต่อพื้น
ท่ีดินท่ียงัไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์ไปยงับริเวณพื้นท่ี
โดยรอบสถานีรถไฟฟ้าหรือบริเวณท่ีก าหนดให้
รับโอนอตัราส่วนพื้นท่ีอาคารรวมต่อพื้นท่ีดินท่ี
ยงัไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์จากท่ีดินแปลงอ่ืนท่ีเป็น
พื้นท่ีอนุรักษช์นบทและเกษตรกรรม โดยใหมี้
อตัราส่วน พื้นท่ีอาคารรวมต่อพื้นท่ีดินเพิ่มได้
ไม่เกินร้อยละ 20 

  

 
    จากตารางท่ี 7 จะพบวา่มาตรการการโอนสิทธิการพฒันาในขอ้ 42,43,44,45และ 46(1)
ไม่ไดก้  าหนดขอบเขตพื้นท่ีท่ีแน่นอนชดัเจน  แต่เป็นการเพิ่มสิทธิการพฒันาโดยใหโ้บนสัพิเศษเป็น
อตัราส่วนพื้นท่ีอาคารรวมต่อพื้นท่ีดิน (FAR) กบัเจา้ของท่ีดินถา้ท าตามเง่ือนไขแทน  จึงไม่สามารถ
น ามาคาดการณ์ได ้ไม่ไดมี้การก าหนดขอบเขตพื้นท่ีชดัเจนท าใหไ้ม่สามารถ ผูว้จิยัจึงจะน ามาเฉพาะ
ขอ้ก าหนดขอ้ 40,41,46(2),46(3)และ46(4) ซ่ึงสามารถน ามาค านวณหาพื้นท่ีไดเ้ท่านั้น ไดแ้ก่ ท่ีดิน
ประเภทย.5 ถึงย.10 และพ.2 ถึง พ.5  พื้นท่ีโดยรอบสถานีรถไฟฟ้า ท่ีดินท่ีเป็นท่ีตั้งอาคารท่ีไดรั้บ
การข้ึนทะเบียนโบราณสถาน ท่ีดินท่ีเป็นสวนสาธารณะ พื้นท่ีอนุรักษช์นบทและเกษตรกรรม  เป็น
ตน้ ส่วนในเง่ือนไขขอ้อ่ืนๆนั้นจ าเป็นตอ้งใชก้ารวิจยัในรูปแบบอ่ืนจึงไม่ไดก้ล่าวถึงในการวจิยัคร้ัง
น้ี  ซ่ึงแบ่งแยกไดว้า่ขอ้กฎหมายขอ้ใดสามารถน ามาคาดการณ์การโอนสิทธิการพฒันาไดต้ามตาราง
ขา้งตน้  โดยการวเิคราะห์จะก าหนดตวัแปรตน้ท่ีส่งผลกบัการคาดการณ์การเปล่ียนแปลงในอนาคต
ของพื้นท่ีท่ีจะเกิดการรับส่งสิทธิการพฒันาได ้  
 จากปัญหาของการวจิยัท่ีวา่ มาตรการโอนสิทธิการพฒันาท่ีดินมีแนวโนม้จะเกิดข้ึนใน
อนาคตนั้นจะส่งผลต่อเมืองในรูปแบบใดบา้ง การวิจยัน้ีจึงใช้พื้นท่ีของขนาดท่ีดินเป็นค่าหลกัใน
การค านวณและน าไปต่อยอดในการวิจยัเชิงทดลองเพื่อให้ทราบถึงความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกบั
เมืองในอนาคตต่อไป 
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5.1 กระบวนการวิเคราะห์ขอ้มูล 
วเิคราะห์ค่าตวัแปรตน้ท่ี 1 อตัราส่วนพื้นท่ีอาคารต่อพื้นท่ีดิน(FAR) และอตัราส่วน

ของท่ีวา่งต่อพื้นท่ีอาคารรวม (OSR) ซ่ึงน ามาจากกฎกระทรวงตามผงัเมืองรวมกรุงเทพมหานคร 
2556 โดยมีการใชป้ระโยชน์ท่ีดินซ่ึงสัมพนัธ์กบัทฤษฎีการโอนสิทธิการพฒันานั้น ดงัน้ี พื้นท่ี ย.8,ย.
9,ย.10,พ.3,พ.4,พ.5,ก.1,ก.2,ก.3  ซ่ึงมี FAR และ OSR ตามตารางท่ี 8  

ตารางท่ี8 แสดงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินตามผงัเมืองรวมกรุงเทพมหานคร  2556  
การใชป้ระโยชน์ท่ีดินตามผงัเมืองรวม

กรุงเทพมหานคร 2556 
 

อตัราส่วนพื้นท่ีอาคาร
ต่อพื้นท่ีดิน (FAR) 

อตัราส่วนของท่ีวา่ง
ต่อพื้นท่ีอาคารรวม 

(OSR) 

ย.5 4:1 ร้อยละ 7.5 
ย.6 4.5:1 ร้อยละ 6.5 
ย.7 5:1 ร้อยละ 6 
ย.8 6:1 ร้อยละ5 
ย.9 7:1 ร้อยละ 4.5 
ย.10 8:1 ร้อยละ 4 
พ.1 5:1 ร้อยละ 6 
พ.2 6:1 ร้อยละ 5 
พ.3 7:1 ร้อยละ 4.5 
พ.4 8:1 ร้อยละ 4 
พ.5 10:1 ร้อยละ 3 
ก.1 0.5:1 ร้อยละ 100 
ก.2 1:1 ร้อยละ 40 
ก.3 0.5:1 ร้อยละ100 

จากตารางขา้งบนแสดงให้เห็นวา่ค่าของอตัราส่วนพื้นท่ีอาคารต่อพื้นท่ีดิน (FAR) กบั 
อตัราส่วนของท่ีว่างต่อพื้นท่ีอาคารรวม (OSR) จะแปรผกผนักัน ดังน้ี  ท่ีดินประเภท ย. 5- ย.7 
ก าหนดไวเ้ป็นสีส้มให้เป็นท่ีดินประเภทท่ีอยู่อาศยัแบบปานกลางมีอตัราส่วนพื้นท่ีอาคาร (FAR)   
4-5 และอตัราส่วนของท่ีวา่งต่อพื้นท่ีอาคารรวม (OSR) ร้อยละ6-7 ,ท่ีดินประเภท ย. 8- ย.10 ก าหนด
ไวเ้ป็นสีน ้ าตาลให้เป็นท่ีดินประเภทท่ีอยู่อาศยัแบบหนาแน่นมากมีอตัราส่วนพื้นท่ีอาคาร (FAR)   
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6-8 และอตัราส่วนของท่ีวา่งต่อพื้นท่ีอาคารรวม (OSR) ร้อยละ 4-5 ,ท่ีดินประเภท พ. 1- พ.5 ก าหนด
ไวเ้ป็นสีแดงให้เป็นท่ีดินประเภทพาณิชยกรรมมีอตัราส่วนพื้นท่ีอาคาร (FAR) 5-10 และอตัราส่วน
ของท่ีว่างต่อพื้นท่ีอาคารรวม(OSR) ร้อยละ3-6  ,  ท่ีดินประเภท ก. 1- ก.3  ก าหนดไวเ้ป็นสีขาวมี
กรอบและเส้นทแยงสีเขียวให้เป็นท่ีดินประเภทท่ีอนุรักษช์นบทและเกษตรกรรมมีอตัราส่วนพื้นท่ี
อาคาร (FAR) 4-5 และอัตราส่วนของท่ีว่างต่อพื้นท่ีอาคารรวม(OSR)ร้อยละ 40-100  การใช้
ประโยชน์ท่ีดินตามผงัเมืองรวมน้ี  มีความสัมพนัธ์กันเป็นช่วงชั้ นกันตามล าดับความต้องการ
ควบคุมและส่งเสริมการพฒันา  ความสูงอาคาร และการเพิ่มความหนาแน่นในพื้นท่ีท่ีตอ้งการให้
เกิดการพฒันาสูง รวมถึงการควบคุมพื้นท่ีอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม ไม่ให้เกิดการพฒันา
หนาแน่นจนเกินไป  

ตารางท่ี 9 ตารางคาดการณ์พฒันาพื้นท่ีอาคารสูงสุด 
การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน

ตามผงัเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร 

2556 
 

ขนาดพื้นท่ีดินทั้งหมด
ตามขอบเขตร่างผงัเมือง

รวมฯ 
(ตารางเมตร) 

(A) 

อตัราส่วนพื้นท่ีอาคาร
ต่อพื้นท่ีดิน (FAR) 

 
 

(B) 

คาดการณ์การพฒันา
พื้นท่ีอาคารสูงสุดตาม

ก าหนด (C) 
(ตรม.) 

(A X B) = C 
ย.5 77,457,032 4:1 309,828,128 
ย.6 111,451,736 4.5:1 501,532,812 
ย.7 54,462,174 5:1 272,310,870 
ย.8 33,246,560 6:1 199,479,360 
ย.9 51,147,161 7:1 358,030,127 
ย.10 12,723,457 8:1 101,787,656 
พ.1 8,322,612 5:1 41,613,060 
พ.2 4,484,222 6:1 26,905,332 
พ.3 33,837,228 7:1 236,860,596 
พ.4 8,515,888 8:1 68,127,104 
พ.5 10,619,484 10:1 106,194,840 
ก.1 148,035,652 0.5:1 74,017,826 
ก.2 70,863,130 1:1 70,863,130 
ก.3 31,316,129 0.5:1 15,658,064.5 
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 ในตารางท่ี 9 ตารางคาดการณ์พฒันาพื้นท่ีอาคารสูงสุดตามก าหนด จะพบวา่ท่ีดิน
ประเภท ย.6 เป็นประเภทท่ีดินท่ีมีการคาดการณ์การพฒันาพื้นท่ีอาคารสูงสุด ในกลุ่มท่ีดินประเภท
ท่ีอยูอ่าศยัแบบปานกลาง  ย.6 มีวตัถุประสงคเ์พื่อรองรับการอยูอ่าศยัในบริเวณพื้นท่ีต่อเน่ือง 
กบัเขตเมืองชั้นใน ศูนยชุ์มชนชานเมือง เขตอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม และตามมาดว้ย 
 ย. 5 ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อรองรับการขยายตวัของการอยูอ่าศยัในบริเวณพื้นท่ีต่อเน่ืองกบัเขตเมือง
ชั้นใน และย. 7 มีวตัถุประสงคเ์พื่อรองรับการอยูอ่าศยัในบริเวณพื้นท่ีต่อเน่ืองกบัเขตเมืองชั้นในซ่ึง
อยูใ่นเขตการใหบ้ริการของระบบขนส่งมวลชน เป็นล าดบัสุดทา้ย 

ในกลุ่มย. 8 ถึง ย.10 เป็นท่ีดินประเภทท่ีอยูอ่าศยัหนาแน่นมาก ย.9 เป็นประเภทท่ีดินท่ี
มีการคาดการณ์การพฒันาพื้นท่ีอาคารสูงสุดในกลุ่ม ย. 9 มีวตัถุประสงคเ์พื่อรองรับการอยูอ่าศยัใน
บริเวณพื้นท่ีเขตเมืองชั้นในและอยูใ่นเขตการใหบ้ริการของระบบขนส่งมวลชน และตามมาดว้ย
ท่ีดินประเภท ย. 8 มีวตัถุประสงคเ์พื่อรองรับการอยูอ่าศยัในบริเวณพื้นท่ีเขตเมืองชั้นในท่ีมีการ
ส่งเสริมและด ารงรักษาทศันียภาพและสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ และ ย. 10 ท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ
รองรับการอยูอ่าศยัในบริเวณพื้นท่ีเขตเมืองชั้นในท่ีต่อเน่ืองกบัยา่นพาณิชยกรรมศูนยก์ลางเมืองและ
เขตการใหบ้ริการของระบบขนส่งมวลชน 

ในกลุ่มพ.1-พ.5 ท่ีดินประเภทพาณิชกรรม พ.3 เป็นประเภทท่ีดินท่ีมีการคาดการณ์การ
พฒันาพื้นท่ีอาคารสูงสุดในกลุ่มมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหใ้ชป้ระโยชน์เป็นศูนยพ์าณิชยกรรมของเมือง 
เพื่อรองรับการประกอบกิจกรรมทางธุรกิจ การค้า การบริการ และนันทนาการท่ีให้บริการแก่
ประชาชนโดยทัว่ไป และตามมาดว้ย พ.5 มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ใชป้ระโยชน์เป็นศูนยพ์าณิชยกรรม
หลกัเพื่อส่งเสริมความเป็นศูนยก์ลางทางธุรกิจ การคา้ การบริการ นนัทนาการ และการท่องเท่ียวใน
ระดบัภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ พ.4 วตัถุประสงคเ์พื่อให้ใชป้ระโยชน์เป็นศูนยพ์าณิชยกรรม
รองเพื่อส่งเสริมความเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจ การค้า การบริการ และนันทนาการ ในบริเวณ
โดยรอบเขตการให้บริการของระบบขนส่งมวลชน พ.1มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ใชป้ระโยชน์เป็นศูนย์
พาณิชยกรรมของชุมชน เพื่อกระจายกิจกรรมการคา้และการบริการท่ีอ านวยความสะดวกต่อการ
ด ารงชีวิตประจ าวนัของประชาชนท่ีอยู่อาศยัในบริเวณชานเมือง พ.2 มีวตัถุประสงค์เพื่อให้ใช้
ประโยชน์เป็นศูนยชุ์มชนชานเมืองเพื่อส่งเสริมความเป็นศูนยก์ลางทางธุรกิจ การคา้ การบริการ 
และนนัทนาการท่ีจะก่อใหเ้กิดความสมดุลระหวา่งท่ีอยูอ่าศยัและแหล่งงานของประชาชนท่ีอยูอ่าศยั
บริเวณชานเมือง ตามล าดบัจากมากหานอ้ย 

ในกลุ่ม ก.1 –ก.3 ท่ีดินประเภทอนุรักษช์นบทและเกษตรกรรม ท่ีดินประเภท ก. 1 เป็น
พื้นท่ีท่ีมีการคาดการณ์การพฒันาสูงสุดเป็นอนัดบัหน่ึงของกลุ่ม มีวตัถุประสงคเ์พื่อการสงวนรักษา
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สภาพทางธรรมชาติของพื้นท่ี ชนบทและเกษตรกรรม ในบริเวณท่ีมีขอ้จ ากดัดา้นการระบายน ้ าและ
มีความเส่ียงต่อการเกิดอุทกภัย ตามมาด้วย ก. 2 มีวตัถุประสงค์เพื่อการสงวนรักษาสภาพทาง
ธรรมชาติของพื้นท่ี ชนบทและเกษตรกรรมและท่ีดินประเภท ก. 3 มีวตัถุประสงค์เพื่อการสงวน
รักษาสภาพทางธรรมชาติของพื้นท่ี ชนบทและเกษตรกรรม และการส่งเสริมการเพาะเล้ียงสัตว์
น ้าเคม็และน ้ากร่อยบริเวณชายฝ่ังทะเลตามล าดบั  

ตารางท่ี 9 จากภาพรวมของตารางท่ี 9 แสดงให้เห็นการคาดการณ์การพฒันาพื้นท่ีใช้
สอยรวมอาคารเต็มพื้นท่ีตามกฎหมายขอ้ก าหนดผงัเมืองรวม ซ่ึงรวมถึงอาคารท่ีมีอยูเ่ดิมและอาคาร
ท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตเม่ือมีการก่อสร้างเต็มพื้นท่ี ซ่ึงความสัมพนัธ์กบัวตัถุประสงค์ของผงัเมือง
รวม เช่น ประเภทท่ีดิน ย.6 ท่ีตอ้งการกระตุน้การเจริญเติบโตของศูนยชุ์มชนเมืองในพื้นท่ีใกลเ้ขต
เมืองชั้นในมรพื้นท่ีจากการคาดการณ์การพฒันาสูงท่ีสุดจากทั้งหมด เท่ากบั 501,532,812 ตรม.แต่
ในทางกลบักนัในประเภทท่ีดิน ก.3 ซ่ึงมีพื้นท่ีคาดการณ์พฒันาพื้นท่ีอาคารสูงสุดตามก าหนดน้อย
ท่ีสุดเท่ากบั 15,658,064  ตรม.มีจุดประสงค์เพื่อสงวนรักษาสภาพทางธรรมชาติของพื้นท่ีและการ
ส่งเสริมการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าเคม็และน ้ากร่อยบริเวณชายฝ่ังทะเล 
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ในตารางท่ี 10  ต ารางคาดการณ์ ก ารพัฒ นาพื้ น ท่ี อาคารสู งสุ ดในแนวราบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
จะแสดงถึงการคาดการณ์การพฒันาพื้นท่ีปกคลุมเต็มพื้นท่ีตามกฎหมายขอ้ก าหนดผงัเมืองรวม ซ่ึง
รวมถึงอาคารท่ีมีอยูเ่ดิมและอาคารท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตเม่ือมีการก่อสร้างเตม็พื้นท่ี  
                       ตารางท่ี10 ตารางคาดการณ์การพฒันาพื้นท่ีอาคารสูงสุดในแนวราบ 
การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน

ตามผงัเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร 

2556 
 

คาดการณ์การพฒันาพื้นท่ี
อาคารสูงสุดตามก าหนด

จากตารางท่ี 9 
(ตรม.) 
(C ) 

อตัราส่วนของท่ีวา่งต่อ
พื้นท่ีอาคารรวม 

(OSR) 
 

(D) 

คาดการณ์การพฒันา
พื้นท่ีอาคารสูงสุดใน

แนวราบ (E) 
(ตรม.) 

 (A) -  (C) x (D) = (E) 

 
ย.5 309,828,128 ร้อยละ 7.5  54,219,922  
ย.6 501,532,812 ร้อยละ 6.5  78,852,103  
ย.7 272,310,870 ร้อยละ 6  38,123,522  
ย.8 199,479,360 ร้อยละ5  23,272,592  
ย.9 358,030,127 ร้อยละ 4.5  35,035,805  
ย.10 101,787,656 ร้อยละ 4  8,651,951  
พ.1 41,613,060 ร้อยละ 6  5,825,828  
พ.2 26,905,332 ร้อยละ 5  3,138,955  
พ.3 236,860,596 ร้อยละ 4.5  23,178,501  
พ.4 68,127,104 ร้อยละ 4  5,790,804  
พ.5 106,194,840 ร้อยละ 3  7,433,639  
ก.1 74,017,826 ร้อยละ 100  74,017,826  
ก.2 70,863,130 ร้อยละ 40  42,517,878  
ก.3 15,658,064.5 ร้อยละ100  15,658,065  

 
จากตารางท่ี 10 สังเกตไดว้า่พื้นท่ี ก.1-ก.3 ซ่ึงเป็นพื้นท่ีอนุรักษช์นบทและเกษตรกรรม

ยงัสามารถพฒันาก่อสร้างพื้นท่ีอาคารไดไ้ม่ต่างจากประเภทท่ีดิน ย.5-10 พ.1-5 ดงันั้นการก าหนดค่า 
อตัราส่วนของท่ีวา่งต่อพื้นท่ีอาคารรวม (OSR) ไม่ไดห้ยดุย ั้งการเจริญเติบโตของเมืองเขา้สู่พื้นท่ี
อนุรักษช์นบทและเกษตรกรรม 
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จากการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ของอตัราส่วนพื้นท่ีอาคารต่อพื้นท่ีดิน(FAR) และ
อตัราส่วนของท่ีวา่งต่อพื้นท่ีอาคารรวม (OSR) ท าใหส้ามารถสรุปชั้นความสูงอาคารตามการ
คาดการณ์การพฒันาในอนาคตตามตารางท่ี 11 ตารางคาดการณ์ชั้นความสูงอาคารท่ีพฒันาได ้ 

ตารางท่ี 11 ตารางคาดการณ์ชั้นความสูงอาคารท่ีพฒันาได ้ 
การใชป้ระโยชน์

ท่ีดินตามผงัเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร 

2556 
 

ขนาดพื้นท่ีรวมทั้งหมด
ตามขอบเขตร่างผงั

เมืองรวมฯ 
(ตารางเมตร) 

(A) 

คาดการณ์
การพฒันา
พื้นท่ีอาคาร
สูงสุดตาม
ก าหนด 
(ตรม.) 
(C) 

คาดการณ์การ
พฒันาพื้นท่ี
อาคารสูงสุด
เตม็พื้นท่ีใน
แนวราบ 
(ตรม.) 
(E) 

คาดการณ์ชั้นความ
สูงอาคารท่ีพฒันา

ได ้
(ชั้น) 
(𝐶)

(𝐸)
 

ย.5 77,457,032 309,828,128  54,219,922  5.71 
ย.6 111,451,736 501,532,812  78,852,103  6.36 
ย.7 54,462,174 272,310,870  38,123,522  7.14 
ย.8 33,246,560 199,479,360  23,272,592  8.57 
ย.9 51,147,161 358,030,127  35,035,805  10.22 
ย.10 12,723,457 101,787,656  8,651,951  11.76 
พ.1 8,322,612 41,613,060  5,825,828  7.14 
พ.2 4,484,222 26,905,332  3,138,955  8.57 
พ.3 33,837,228 236,860,596  23,178,501  10.22 
พ.4 8,515,888 68,127,104  5,790,804  11.76 
พ.5 10,619,484 106,194,840  7,433,639  14.29 
ก.1 148,035,652 74,017,826  74,017,826  1.00 
ก.2 70,863,130 70,863,130  42,517,878  1.67 
ก.3 31,316,129 15,658,064.5  15,658,065  1.00 

 
ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ในพื้นท่ีท่ีตอ้งการใหเ้กิดการพฒันาสูง จะมีการก าหนดให้อตัราส่วน

พื้นท่ีอาคารต่อพื้นท่ีดิน(FAR)มีค่ามาก  และอตัราส่วนของท่ีวา่งต่อพื้นท่ีอาคารรวม (OSR) มีค่า
นอ้ย เพื่อใหเ้กิดความหนาแน่นในพื้นท่ี เช่นในพื้นท่ี ย.5 – ย.7 เป็นท่ีดินประเภทท่ีอยูอ่าศยัหนาแน่น
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ปานกลาง จะมีอาคารสูงไดไ้ม่เกิน 5-7 ชั้น ส่วนในพื้นท่ี ย.8- ย.10 ท่ีดินประเภทท่ีอยูอ่าศยัหนาแน่น
มาก จะมีอาคารสูงไดไ้ม่เกิน 8- 11 ชั้น ส่วนในประเภทท่ีดินประเภทพาณิชยกรรม พ.1-พ.5 มีความ
สูงอาคารท่ี 7-12 ชั้น แตกต่างกบัท่ีดินประเภท ก.1- ก.3 สูงไดไ้ม่เกิน 1-2 ชั้น 
วิเคราะห์ค่าตัวแปรต้นที่ 2 พื้นท่ีสวนสาธารณะเป็นการใช้ประโยชน์ท่ีดินประเภทหน่ึง  ซ่ึงมี
ความส าคญัต่อชีวิตและความเป็นอยูแ่บบเมือง (Urban Life) สามารถตอบสนองความตอ้งการ ดา้น
การพกัผอ่นหยอ่นใจ ซ่ึงเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับมนุษย ์ ในปัจจุบนัเป็นท่ีแน่ชดัจากการศึกษาในหลาย
สถาบนัแลว้วา่ ในอนาคตอนัใกลน้ี้ประชากรเกินคร่ึงของโลกจะอาศยัอยูใ่นเมืองมากกวา่ในชนบท 
ดงันั้นสวนในเมืองย่อมมีความส าคญัต่อความนึกคิดและสภาพจิตใจของคนในเมืองพอสมควร 
กรุงเทพมหานครเองก็คงตอ้งเป็นไปตามปรากฏการณ์ท่ีเมืองจะหนาแน่นข้ึนน้ีอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้
ผูป้ระกอบการทั้งหลายก็มีความสนใจท่ีจะเตรียมพื้นท่ีสีเขียวเหล่าน้ีไวใ้หเ้ป็นสาธารณะ และภาครัฐ
ก็ควรตอบแทนด้วยระบบโบนัสต่างๆ เช่น การอนุญาตเพิ่มพื้นท่ีก่อสร้าง หรือการลดหย่อนภาษี 
ผูว้ิจ ัยได้ท าการรวบรวมข้อมูลพื้นท่ีสวนสาธารณะ  จ านวนและขนาดของพื้นท่ีสีเขียวในรูป
สวนสาธารณะภายในกรุงเทพมหานคร การศึกษาเพื่อให้ทราบถึงขนาดพื้นท่ีสวนสาธารณะของ
กรุงเทพมหานครซ่ึงอาจจะเป็นพื้นท่ีส่งสิทธิการพฒันาตามเง่ือนไข 

 
แผนท่ี 6 แผนท่ีแสดงสวนสาธารณะในกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2553 
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การแบ่งประเภทพื้นท่ีสีเขียวในรูปของสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานครตาม
ส านกังานสวนสาธารณะ ส านกัส่ิงแวดลอ้มไดแ้บ่งเป็น 7 ประเภท ไดแ้ก่ 

1) สวนหยอ่มขนาดเล็กยา่นชุมชน หรือสวนใกลบ้า้น (Pocket Park หรือ Mini Tot 
Park) มีขนาดพื้นท่ีไม่เกิน 2 ไร่  

2) สวนหมู่บา้น หรือสวนละแวกบา้น (Neighbourhood Park) มีขนาดพื้นท่ีมากกวา่ 2 
ไร่ แต่ไม่เกิน25 ไร่  

3) สวนชุมชน (Community) มีขนาดพื้นท่ีมากกวา่ 25 ไร่ แต่ไม่เกิน 125 ไร่  
4) สวนสาธารณะขนาดกลาง สวนระดบัเขตหรือยา่น (District Park) มีขนาดพื้นท่ีท่ี

มากกวา่ 125 ไร่ ถึง 500 ไร่  
5) สวนสาธารณะขนาดใหญ่ (Metro Park) หรือสวนสาธารณะระดบัเมือง (City Park) 

มีขนาดพื้นท่ีมากกวา่500 ไร่ 
6) สวนถนน (Street Park) ความกวา้งของพื้นท่ีไม่นอ้ยกวา่ 3 เมตร ความยาวไม่จ  ากดั

แบ่งออกเป็น สวนไหล่ทางสวนเกาะกลางถนน และสวนทางแยก  
7) สวนเฉพาะทาง หรือสวนเอนกประสงค ์(Special Purpose Park) ไม่จ  ากดัขนาด

พื้นท่ี เช่นสวนประวติัศาสตร์ สวนวฒันธรรม สวนสนามกีฬา สวนดาดฟ้า 
  พบว่าในปีพ.ศ. 2554 มีพื้นท่ีสีเขียวในรูปสวนสาธารณะทั้งหมด 5,687 แห่ง จ านวน 
15,831 ไร่ 3 งาน  71.01 ตารางเมตร  หรือ  25,344,805 ตรม. (ตารางท่ี  12   ตารางแสดงพื้ น ท่ี
สวนสาธารณะภายในกรุงเทพมหานคร )โดยมีพื้นท่ีสีเขียวประเภทสวนถนน ขนาดพื้นท่ีโดยรวม
จ านวนสูงท่ีสุด คือ 4,434 ไร่ 3 งาน 68.08 ตารางวา หรือ7,095,872.3 ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 
28.00 ของพื้นท่ีสีเขียวในรูปสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร  

รองลงมาเป็นพื้นท่ีสีเขียวในรูปสวนสาธารณะท่ีมีขนาดพื้นท่ีมากกว่า 100 ไร่ และ
พื้นท่ีสีเขียวในรูปสวนสาธารณะท่ีมีขนาดพื้นท่ีมากกวา่ 2 – 20 ไร่ มีจ านวน 3751 ไร่ 1 งาน 59.60 
ตารางวา หรือ 6,002,238.40 ตารางเมตร (ร้อยละ 23.70 ของพื้นท่ีสีเขียวในรูปสวนสาธารณะ) และ 
3609 ไร่ 1 งาน 87.79 ตารางวา หรือ5,775,151.16 ตารางเมตร (ร้อยละ 22.80 ของพื้นท่ีสีเขียวในรูป
สวนสาธารณะ) ตามล าดบั ส่วนพื้นท่ีสีเขียวในรูปสวนสาธารณะท่ีมีขนาดพื้นท่ีจ  านวนน้อยท่ีสุด 
คือ สวนเฉพาะทาง หรือสวนสาธารณะท่ีสร้างข้ึนนอกเหนือจากสวนสาธารณะทั้ง 6 ประเภท หรือ
สร้างข้ึนในพื้นท่ีพิเศษ เช่นในพระบรมมหาราชวงั โดยมีขนาดพื้นท่ี 46 ไร่ 0 งาน 
24.26 ตารางวา หรือ 73,697 ตารางเมตร (ส านกัผงัเมืองกรุงเทพมหานคร,2554) 
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  ตารางท่ี 12  ตารางแสดงพื้นท่ีสวนสาธารณะภายในกรุงเทพมหานคร(ตรม.) 
จ านวนสวนสาธารณะจ าแนกตามประเภท ขนาดพืน้ทีปี่2554 

(ตารางเมตร) 
ร้อยละ 

ประเภทท่ี 1 พื้นท่ีนอ้ยกวา่ 500 ตารางเมตร 261,778.3 1.03 
ประเภทท่ี 2 พื้นท่ีมากกวา่ 500 ตารางเมตร – 2 ไร่ 1,594,711.5 6.29 
ประเภทท่ี 3 พื้นท่ีมากกวา่ 2 ไร่ – 20 ไร่ 5,775,151.1 22.79 
ประเภทท่ี 4 พื้นท่ีมากกวา่ 20 ไร่ – 100 ไร่ 4,541,356.4 17.92 
ประเภทท่ี 5 พื้นท่ีมากกวา่ 100 ไร่ 6,002,238.4 23.68 
ประเภทท่ี 6 สวนถนน 7,095,872.32 28.00 
ประเภทท่ี 7 สวนเฉพาะทาง 73,697 0.29 
รวม 25,344,805.00 100 
   ท่ีมา: พื้นท่ีสีเขียวในรูปสวนสาธารณะ พ.ศ.2554 ส านกัผงัเมืองกรุงเทพมหานคร  
วเิคราะห์ตัวแปรต้นที ่3   พื้นท่ีดินตามขอ้ก าหนดการใชป้ระโยชน์ท่ีดินพื้นท่ีรัศมี 500 เมตรจาก
รถไฟฟ้าซ่ึงสามารถถูกก าหนดใหมี้สิทธิการพฒันาเพิ่มข้ึนไดจ้ากขอ้ก าหนดตามร่างผงัเมืองรวม  
ขอ้ 41 และขอ้46 (2)(3) (4)  ค  านวนไดจ้ากสถานีรถไฟฟ้าในปัจจุบนั ตามตารางท่ี 13 ตารางแสดง
จ านวนสถานีรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานคร  

ตารางท่ี 13 ตารางแสดงจ านวนสถานีรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานคร 

ช่ือระบบ 
จ านวนเส้นทาง 
ในปัจจุบัน 
(เส้นทาง) 

ระยะทาง 
ในปัจจุบัน 
(กโิลเมตร) 

จ านวนสถานี 
ในปัจจุบัน 
(สถานี) 

ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร 2 36.92 35 
รถไฟฟ้ามหานคร 1 21 18 
รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง และ รถไฟฟ้า
เช่ือมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

2 43.6 11 

ท่ีมา: จดัท าโดยผูว้จิยั 
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แผนท่ี 7 แผนท่ีสถานีรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานคร 

ท่ีมา: จดัท าโดยผูว้จิยั 
                       พื้นท่ีรอบสถานีรถไฟฟ้ารัศมี 500 เมตรซ่ึงเป็นรัศมีการเดินเทา้ท่ีเหมาะสม เท่ากบั 
785,714.28 ตรม.ในแต่ละสถานี รวมทั้งหมด 64 สถานี พื้นท่ีรวม 50,285,714.28 ตรม.ซ่ึงเป็นพื้นท่ี
ท่ีสามารถเพิ่มสิทธิการพฒันาเพิ่มข้ึนได้จากขอ้ก าหนดตามร่างผงัเมืองรวม พื้นท่ีดินจากการ ซ่ึง
กระจายอยู่ในประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดินประเภทต่างๆ  ตามการใช้มาตรการโอนสิทธิการ
พฒันาท่ีก าหนด ซ่ึงจะเป็นการกระตุ้นการพฒันา การเจริญเติบโตและความหนาแน่นในพื้นท่ี
โดยรอบสถานีรถไฟฟ้านั้นสอดคล้องกับทฤษฎี TOD (Transit-Oriented Development)  แนวคิด
ชุมชนกลุ่มยอ่ยๆท่ีเช่ือมโยงเช่ือมโยงกนัดว้ยระบบขนส่งโดยมีชุมชนขนาดกระชบัภายในระยะการ
เดินเทา้ท่ีสะดวกรอบสถานีคมนาคมขนส่ง ระบบทางจกัรยาน การเดินเทา้ หรือรถยนต ์ 
 ( สิงหนาท แสงสีหนาท,2545)  ซ่ึงพื้นท่ีดินท่ีค านวนได้จะน าไปคาดการณ์ในการโอนสิทธิการ
พฒันาต่อไป 
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แผนท่ี 8 แผนท่ีแสดงพื้นท่ีรัศมี 500 เมตรจากสถานีรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานคร 

ท่ีมา: จดัท าโดยผูว้จิยั 
วเิคราะห์ค่าตัวแปรต้นที ่4  พื้นท่ีโบราณสถานในกรุงเทพมหานคร เป็นบริเวณท่ีมีคุณค่าควรแก่การ
อนุรักษ์นั้น จะปรากฏอยู่ทัว่พื้นท่ีในเขตกรุงเทพมหานคร แต่จะกระจุกตวัหนาแน่นในเขตชั้นใน
ของกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะพื้นท่ีบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ท่ีมีความส าคัญมากในทาง
ประวติัศาสตร์วฒันธรรม เป็นพื้นท่ีซ่ึงได้รับการข้ึนทะเบียนโบราณสถานตามพระราชบัญญัติ
โบราณสถาน ศิลปวตัถุและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พ.ศ.2504 เพื่อควบคุมการปลูกสร้างอาคารใน
เขตโบราณสถานท่ีข้ึนทะเบียนแลว้ดงัน้ี “ มาตรา 7 ทว ิห้ามมิให้ผูใ้ดปลูกสร้างอาคารตามกฎหมาย
วา่ดว้ย การควบคุมการก่อสร้างอาคารภายในเขตของโบราณสถาน ซ่ึงอธิบดีไดป้ระกาศข้ึนทะเบียน
เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตเป็นหนงัสือจากอธิบดี ในกรณีท่ีมีการปลูกสร้างอาคารโดยมิไดรั้บอนุญาต
ใหอ้ธิบดีมีอ านาจสั่งระงบัการก่อสร้าง และให้ร้ือถอนอาคารหรือส่วนแห่งอาคารนั้นภายในก าหนด 
60 วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บค าสั่ง” ซ่ึงท าใหพ้ื้นท่ีโบราณสถานเป็นพื้นท่ีอนุรักษ ์และถูกจ ากดัการพฒันา 
โดยพื้นท่ีดงักล่าวอาจเป็นของภาครัฐหรือภาคเอกชนก็ไดแ้ละเป็นการลิดรอนสิทธิของเจา้ของท่ีดิน
ไม่สามารถเปล่ียนแปลงรูปแบบอาคารได ้จากมาตรการทางผงัเมืองตามร่างผงัเมืองรวมฯ “ขอ้46 
(2)การโอนอตัราส่วนพื้นท่ีอาคารรวมต่อพื้นท่ีดินท่ียงัไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์ไปยงับริเวณพื้นท่ีโดยรอบ
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สถานีรถไฟฟ้าหรือบริเวณท่ีก าหนดให้รับโอนอตัราส่วนพื้นท่ีอาคารรวมต่อพื้นท่ีดินท่ียงัไม่ไดใ้ช้
ประโยชน์จากท่ีดินแปลงอ่ืนท่ีเป็นท่ีตั้งอาคารท่ีไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นโบราณสถานไดโ้ดยให้มี
อตัราส่วนพื้นท่ีอาคารรวมต่อพื้นท่ีเพิ่มได้ไม่เกินร้อยละยี่สิบ” จึงต้องมีการรวบรวมเก็บข้อมูล
โบราณสถานในกรุงเทพมหานคร โดยค านวณจากพื้นท่ีปกคลุมดินของแต่ละอาคารตามท่ีข้ึน
ทะเบียน  พื้นท่ีโบราณสถานในกรุงเทพมหานครรวม  191 แห่ง รวมขอบเขตพื้นท่ีดินของ
โบราณสถานทั้ งหมด 167,608.12 ตรม. จากข้อมูลโบราณสถานท่ีข้ึนทะเบียน ตามตารางท่ี 22 
ตารางแสดงพื้นท่ีโบราณสถาน (ตารางเมตร) ในเขตกรุงเทพมหานคร (ภาคผนวก) 
5.2 การวเิคราะห์ตามเง่ือนไขการโอนสิทธิการพฒันาตามนโยบาย มาตรการและวธีิการเพ่ือปฏิบัติ
ตามวตัถุประสงค์ของผงัเมืองรวม 

5.2.1 การด าเนินการวเิคราะห์รูปแบบการโอนสิทธิการพัฒนาแบบที ่1 
              จากการศึกษาการโอนสิทธิการพฒันาการด าเนินการวเิคราะห์รูปแบบการโอน
สิทธิการพฒันาแบบท่ี 1ซ่ึงน ารูปแบบมาจากการโอนสิทธิการพฒันาตามแนวทางโครงการวางและ
จดัท าผงัเมืองรวมกรุงเทพมหานคร “ขอ้ 40 ในท่ีดินประเภทย.8 ถึงย.10 และพ.2 ถึง พ.5 การใช้
ประโยชน์ท่ีดินประเภทอาคารสาธารณะตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมอาคารหากเจา้ของท่ีดิน
หรือผูป้ระกอบการไดจ้ดัให้มีพื้นท่ีโล่งเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือสวนสาธารณะในแปลงท่ีดินท่ี
ขออนุญาตใหมี้พื้นท่ีอาคารรวมต่อพื้นท่ีดินเพิ่มไดไ้ม่เกินร้อยละ 20 โดยพื้นท่ีอาคารรวมท่ีเพิ่มข้ึน
ตอ้งไม่เกินหา้เท่าของพื้นท่ีโล่งเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือสวนสาธารณะท่ีจดัใหมี้ข้ึนพื้นท่ีโล่ง
เพื่อประโยชน์สาธารณะหรือสวนสาธารณะตามวรรคหน่ึงไม่รวมถึงท่ีวา่งอนัปราศจากส่ิงปกคลุม
ตามท่ีกฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมอาคารก าหนด ” 
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จากขอ้ก าหนดดงักล่าวสามารถตั้งเป็นสมการตามความสัมพนัธ์ แลว้น ามาค านวณแทนค่า เพื่อ
วเิคราะห์คาดการณ์พื้นท่ีเปิดโล่งตามกฎหมายไดต้ามสมการต่อไปน้ี 

ตารางท่ี 14 การแทนค่าของสมการ 
ตวัแปร หมายถึง 

X อตัราส่วนพื้นท่ีอาคารต่อพื้นท่ีดิน (FAR) 
A ขนาดท่ีดินตามการใชป้ระโยชน์ท่ีประเภทย.8 ถึงย.10 และพ.2 ถึง 

พ.5 (ตรม.) 
P พื้นท่ีโล่งเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือสวนสาธารณะ (ตรม.) 
Y พื้นท่ีเปิดโล่งตามกฎหมายผงัเมืองท่ีไดจ้ากการค านวณ OSR 

 
แบบแผนของสมการตามเง่ือนไข              1.2 X A  คือ พื้นท่ีอาคารท่ีสร้างไดใ้นกรณีท่ีไดรั้บโบนสั   
                                                                                        ตามกฎหมาย 
                                                                  โดย 0.2 XA  ≤ 5 (P) 
                                                                       P =  [0.2XA] /5  =  0.04XA 
จากสมการสมมติแทนค่า  
          X  หมายถึง อตัราส่วนพื้นท่ีอาคารต่อพื้นท่ีดิน (FAR) สมมติแทนค่าดว้ย  6  
                              อตัราส่วนของท่ีวา่งต่อพื้นท่ีอาคารรวม (OSR) ร้อยละ 5 หรือแทนดว้ย 0.05 
          A  หมายถึง  ขนาดท่ีดินตามการใชป้ระโยชน์ท่ีประเภท ย.8 ถึง ย.10 และ พ.2 ถึง พ.5 (ตรม.)  

แทนค่าดว้ย 4,000 ตรม.(ค่าสมมติ) 
P  หมายถึง  พื้นท่ีโล่งเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือสวนสาธารณะ   (ตรม.)  
Y หมายถึง   พื้นท่ีเปิดโล่งตามกฎหมายผงัเมืองท่ีไดจ้ากการค านวณ OSR 

  XA = 24,000  ตรม. 
                                            Y =  24,000 ( 0.05) = 1,200   ตรม. (พื้นท่ีเปิดโล่งตามกฎหมายผงัเมือง
ท่ีไดจ้ากการค านวณ OSR) 
          เม่ือไดรั้บโบนสั พื้นท่ีอาคารรวมสร้างได ้ =  1.2XA  = 28,800  ตรม. 
        เพราะฉะนั้นถา้ตอ้งไดรั้บพื้นท่ีอาคารเพิ่มข้ึน 4,800 ตรม.  
                                         ตอ้งเปิด P อยา่งนอ้ย  0.04XA 
                                                                       =    0.04 (6) (4,000) = 960 ตรม. 
จึงท าใหเ้กิดท่ีวา่งรวม 1,200 + 960 = 2,160 ตรม. ซ่ึงคิดเป็น 54 %  ของพื้นท่ีดินทั้งแปลง 
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    ซ่ึงสรุปไดว้า่ตอ้งจดัท าเป็นพื้นท่ีพื้นท่ีโล่งเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือสวนสาธารณะ   
คิดเป็นพื้นท่ี 4 % ของพื้นท่ีรวมอาคารเดิม( XA)  โดยจะแปรผนัตามอตัราส่วนพื้นท่ีอาคารต่อพื้น
ท่ีดิน (FAR) และอตัราส่วนของท่ีวา่งต่อพื้นท่ีอาคาร (OSR) ตามตารางท่ี 16 การคาดการณ์ร้อยละ
พื้นท่ีโล่งเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือสวนสาธารณะต่อพื้นท่ีดิน (ตามรูปแบบการโอนสิทธิการ
พฒันาแบบท่ี 1)  

 

   
 

ภาพแสดงรูปแบบการโอนสิทธิการพฒันาแบบท่ี 1 
 

 จากตารางท่ี 15 สามารถสรุปไดว้า่รูปแบบการโอนสิทธิการพฒันาแบบท่ี 1 สามารถ
ท าใหเ้กิดพื้นท่ีเปิดโล่งตามกฎหมาย ได ้54 -70%  ของแปลงท่ีดินทั้งหมด ซ่ึงสามารถน ามาวเิคราะห์
คาดการณ์การเปล่ียนแปลงรูปแบบของเมืองสัมพนัธ์กบัความสูงของชั้นอาคาร ซ่ึงจะกล่าวต่อไปใน
บทท่ี 6 
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5.2.2 การด าเนินการวเิคราะห์รูปแบบการโอนสิทธิการพัฒนาแบบที ่2 
                               จากรูปแบบมาจากการโอนสิทธิการพฒันาตามแนวทางโครงการวางและจดัท า

ผงัเมืองรวมกรุงเทพมหานครขอ้ 41 ในท่ีดินประเภท ย.5 ถึง ย.7 ย.9 พ.3 และพ.5 การใชป้ระโยชน์

ท่ีดินประเภทอาคารสาธารณะตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมอาคารท่ีตั้งอยูภ่ายในระยะ 500 เมตร 

จากสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน หากเจา้ของท่ีดินหรือผูป้ระกอบการไดจ้ดัใหมี้ท่ีจอดรถยนต์

ส าหรับประชาชนเป็นการทัว่ไปเพิ่มข้ึนจากจ านวนท่ีจอดรถยนตข์องอาคารสาธารณะนั้นโดยไม่คิด

ค่าตอบแทนใหมี้อตัราส่วนพื้นท่ีอาคารรวมต่อพื้นท่ีดินไดไ้ม่เกินร้อยละยีสิ่บ โดยพื้นท่ีอาคารรวมท่ี

เพิ่มข้ึนตอ้งไม่เกิน 30ตารางเมตร ต่อท่ีจอดรถยนตท่ี์เพิ่มข้ึน 1 คนั  

 

แผนท่ี 10 แผนท่ีแสดงพื้นท่ีรัศมี 500 เมตรจากสถานีรถไฟฟ้าซอ้นทบักบัการใช้
ประโยชน์ท่ีดินท่ีก าหนดตามกฎหมาย  
   พื้นท่ีซอ้นทบักนัระหวา่งพื้นท่ีโดยรถไฟฟ้า 500 เมตร และเป็นการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน
ประเภท ย.5 ถึง ย.7 ย.9 พ.3 และ พ.5  จาการวเิคราะห์ในระบบภูมิสารสนเทศวิเคราะห์ไดพ้ื้นท่ีรวม  
28,032,691.9 ตรม. ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 55.75 ของพื้นท่ีรัศมี 500 เมตรจากสถานีรถไฟฟ้า ทั้งหมด   
64 สถานี เท่ากบัพื้นท่ี  50,285,714.28 ตรม. 
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พื้นท่ีจอดรถยนตท่ี์เพิ่มข้ึนให้ไดรั้บการยกเวน้ไม่ตอ้งน ามาพิจารณาอตัราส่วนพื้นท่ี
อาคารรวมพื้นท่ีดิน และอตัราส่วนของท่ีวา่งต่อพื้นท่ีอาคารรวม จากขอ้ก าหนดดงักล่าวสามารถ  
สรุปไดจ้ากกระบวนการวเิคราะห์เชิงพื้นท่ีในระบบภูมิสารสนเทศ ท าการ Intersect เพื่อหาส่วนท่ี
ร่วมกนั ท าใหไ้ดพ้ื้นท่ี ท่ีสามารถเพิ่ม FAR ตามเง่ือนไขแผนท่ีต่อไปน้ีและสามารถสรุปพื้นท่ีตาม
ขอ้ก าหนดไดต้ามตารางท่ี 16 การคาดการณ์การพฒันาพื้นท่ีอาคารสูงสุดเม่ือเพิ่ม FAR ไดไ้ม่เกิน
ร้อยละ 20 (ตามรูปแบบการโอนสิทธิการพฒันาแบบท่ี 2 ) 
ตารางท่ี 16 การคาดการณ์การพฒันาพื้นท่ีอาคารสูงสุดเม่ือเพิ่ม FAR ไดไ้ม่เกินร้อยละ 20 (ตาม
รูปแบบการโอนสิทธิการพฒันาแบบท่ี 2 ) 
การใชป้ระโยชน์
ท่ีดินตามผงัเมือง

รวม
กรุงเทพมหานคร 

2556 
 

ขนาดของพื้นท่ีตาม
เง่ือนไขขอ้ก าหนดการ
โอนสิทธิการพฒันา
แบบท่ี 2 จากการ

วเิคราะห์เชิงพื้นท่ีใน
ระบบภูมิสารสนเทศ 

(ตารางเมตร) 
(A) 

อตัราส่วนพื้นท่ี
อาคารต่อพื้น
ท่ีดิน (FAR) 

 
 
 
 

(B) 

คาดการณ์
การพฒันา
พื้นท่ีอาคาร
สูงสุดตาม
ก าหนด 
(ตรม.) 
(C) 

 
(A)X(B) 
 = (C) 

คาดการณ์สิทธิท่ี
ตอ้งการโอนเขา้เพิ่ม

ร้อยละ 20 
(ตรม.) 
(D) 

 
 

 (C  X 20%) 
= (D) 

ย.5 2,504,479 4:1 10,017,918 2,003,584 

ย.6 2,222,513 4.5:1 10,001,309  2,000,262  
ย.7 150,488 5:1 752,440  150,488  
ย.9 3,518,099 7:1 24,626,696  4,925,339  
พ.3 9,017,626 7:1 63,123,385  12,624,677  
พ.5 10,619,484 10:1 106,194,848  21,238,970  
รวม 28,032,691 รวม 214,716,599  42,943,320  

           ตารางท่ี 16 สรุปรูปแบบการโอนสิทธิการพฒันาแบบท่ี 2  ท่ีใหสิ้ทธิในการพฒันาเพิ่ม
ดว้ยการเพิ่มอตัราส่วนพื้นท่ีอาคารต่อพื้นท่ีดิน (FAR) ไดไ้ม่เกินร้อยละ 20  ในการใชป้ระโยชน์
ท่ีดินประเภท ย.5 ถึง ย.7 ย.9 พ.3 และ พ.5 โดยเจา้ของท่ีดินหรือผูป้ระกอบการไดจ้ดัใหมี้ท่ีจอด
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รถยนตส์ าหรับประชาชนเป็นการทัว่ไปเพิ่มข้ึนจากจ านวนท่ีจอดรถยนตข์องอาคารสาธารณะโดย
พื้นท่ีอาคารรวมท่ีเพิ่มข้ึนตอ้งไม่เกิน 30ตารางเมตร ต่อท่ีจอดรถยนตท่ี์เพิ่มข้ึน 1 คนั นั้น คาดการณ์
ไดเ้พียงจากการพื้นท่ีอาคารรวมท่ีเพิ่มข้ึน  42,943,320 ตรม. ซ่ึงเท่ากบัท่ีจอดรถจ านวน  1,431,444 
คนั แต่ไม่สามารถคาดการณ์จ านวนท่ีจอดรถยนตส์าธารณะท่ีเกิดข้ึนจริงได ้เน่ืองจากสัมพนัธ์กบั
กฎหมายอาคารและประเภทอาคาร และความสมคัรใจของผูป้ระกอบการ   
 5.2.3 การด าเนินการวเิคราะห์รูปแบบการโอนสิทธิการพัฒนาแบบที ่3 

รูปแบบมาจากการโอนสิทธิการพฒันาตามแนวทางโครงการวางและ
จดัท าผงัเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ขอ้ 46 ประกอบดว้ย(1)-(4) แต่ขอ้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการโอนสิทธิ
การพฒันามีเพียงขอ้(2)-(4) เท่านั้น จึงน ามาวเิคราะห์ไดด้งัน้ี 

5.2.3.1  จากมาตรการตามร่างผงัเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงคร้ัง
ท่ี 3) “ ขอ้46 การโอนอตัราส่วนพื้นท่ีอาคารรวมต่อพื้นท่ีดินท่ียงัไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์ให้มีอตัราส่วน
พื้นท่ีอาคารรวมต่อพื้นท่ีดินเพิ่มได ้ดงัต่อไปน้ี 

   (2) การโอนอัตราส่วนพื้ น ท่ีอาคารรวมต่อพื้ น ท่ี ดิน ท่ีย ังไม่ได้ใช้
ประโยชน์ไปยงับริเวณพื้นท่ีโดยรอบสถานีรถไฟฟ้า หรือบริเวณท่ีก าหนดให้รับโอนอตัราส่วน
พื้นท่ีอาคารรวมต่อพื้นท่ีดิน ท่ียงัไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์จากท่ีดินแปลงอ่ืนท่ีเป็นท่ีตั้งอาคารท่ีไดรั้บการ
ข้ึนทะเบียนเป็นโบราณสถานไดโ้ดยให้มีอตัราส่วนพื้นท่ีอาคารรวมต่อพื้นท่ีเพิ่มไดไ้ม่เกินร้อยละ
ยีสิ่บ”  
  เน่ืองจากอาคารโบราณสถาน 191 แห่ง มีท่ีตั้งอยูใ่นการใชป้ระโยชน์
ท่ีดินท่ีหลากหลายมี FAR และ OSR ท่ีแตกต่างกนั  อีกทั้งโบราณสถานเพระราชบญัญติั 
โบราณสถาน โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ เป็นกฎหมายควบคุมอยูแ่ลว้  แต่
ในกฎกระทวงผงัเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ไดจ้  าแนกไวเ้พียงท่ีดินประเภท  ศ. 1 มีวตัถุประสงค์
เพื่อการอนุรักษแ์ละส่งเสริมเอกลกัษณ์ ศิลปวฒันธรรมของชาติ  และส่งเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการอนุรักษพ์ื้นท่ีโบราณสถานของกรมศิลปากร งานวจิยัน้ีจึงน าการใชป้ระโยชน์
ท่ีดินประเภท ท่ีดิน ศ.1 ตามผงัเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ท่ีมี FAR เท่ากบั 3 และ OSR เท่ากบั 10  
จึงก าหนดพื้นท่ีส่งสิทธิการพฒันาไดด้งัน้ี 
       ค านวณหาพื้นท่ีอาคารรวมในปัจจุบนั จากค่าเฉล่ียความสูงชั้นอาคาร
โบราณสถานไม่เกิน 2 ชั้น จากการรวมรวมพื้นท่ีโบราณสถานปกคลุมดินทั้งหมด 167,608.12 ตรม.       
พื้นท่ีอาคารรวมพฒันาไปแลว้เท่ากบั  (2) (167,608.12 ) = 335,216.24 ตรม.  
หา OSR 10 ค านวณพื้นท่ีเปิดโล่งของท่ีดินแปลงโบราณสถานเท่ากบั  33,521.6 ตรม. 
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จึงค านวณพื้นท่ีแปลงท่ีดินของโบราณสถานไดด้งัน้ี 167,608.12 + 33,521.6 =  201,129.6  ตรม. 
จึงค านวณพื้นท่ีอาคารรวมตาม FAR 3  เท่ากบั  (3) (201,129.6)  = 603,381 ตรม. 
ท าใหส้ามารถค านวณสิทธิการพฒันาไดด้งัน้ี 
                        สิทธิท่ีพฒันาได ้– สิทธิท่ีพฒันาไปแลว้  =  สิทธิท่ีสามารถโอนออกได ้
                                      603,381 - 335,216                     = 268,172.8  ตรม. 

จึงสรุปพื้นท่ีโอนสิทธิสามารถส่งสิทธิการพฒันาจากพื้นท่ีโบราณสถานได ้268,172.8  
ตรม. เช่นเดียวกบัสถานีรถไฟฟ้าทั้ง  64  แห่ง ท่ีมีระยะรัศมี500 เมตรโดยรอบท่ีมีการใชป้ระโยชน์
ท่ีดินหลากหลาย โดยสามารถ คาดการณ์สิทธิท่ีตอ้งการโอนเขา้เพิ่มร้อยละ 20 ตามตารางท่ี 16 การ
คาดการณ์การพฒันาพื้นท่ีอาคารสูงสุดเม่ือเพิ่ม FAR ไดไ้ม่เกินร้อยละ 20 

ตารางสรุปการโอนสิทธิการพฒันาตามขอ้ 46 (2)  
สิทธิการพฒันาท่ีสามารถโอนออกได ้  สิทธิการพฒันาท่ีตอ้งการโอนเขา้ 
พื้นท่ีโบราณสถานสามารถส่งสิทธิการพฒันา 
268,172.8  ตรม.  

พื้นท่ีรอบสถานีรถไฟฟ้ารัศมี 500 เมตรสามารถ
รับสิทธิการพฒันาไดร้วม 42,943,320 ตรม. 

ตารางท่ี 17 ตารางสรุปการโอนสิทธิการพฒันาตามขอ้ 46 (2) 
               5.2.3.2  จากมาตรการตามร่างผงัเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุง
คร้ังท่ี 3)  ขอ้46 (3) “ การโอนอตัราส่วนพื้นท่ีอาคารรวมต่อพื้นท่ีดินท่ียงัไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์ไปยงั
บริเวณพื้นท่ีโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าหรือบริเวณท่ีก าหนด ใหรั้บโอนอตัราส่วนพื้นท่ีอาคารรวมต่อ
พื้นท่ีดินท่ียงัไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์จากท่ีดินแปลงอ่ืนท่ีเป็นสวนสาธารณะ โดยใหมี้อตัราส่วนพื้นท่ี
อาคารรวมต่อพื้นท่ีดินเพิ่มไดไ้ม่เกินร้อยละ 20”  (ขอ้ 46 (3) สามารถสรุปเป็นขนาดพื้นท่ีดินจาก
การรวบรวม ไดต้ามตารางท่ี 18) 
                       จากการรวบรวมพื้นท่ีสวนสาธารณะในกรุงเทพมหานคร 25,344,805 
ตรม.มีท่ีตั้งอยูใ่นการใชป้ระโยชน์ท่ีดินท่ีหลากหลายมี FAR และ OSR ท่ีแตกต่างกนั  การวจิยัน้ีจึง
ก าหนดใหพ้ื้นท่ีสวนสาธารณะเป็นการใชป้ระโยชน์ท่ีดินประเภทอนุรักษช์นบทและเกษตรกรรม  
ก.1 ซ่ึงมี  FAR  0.5 และ OSR 100  โดยประมาณส่ิงก่อสร้างในพื้นท่ีสวนสาธารณะ เช่น หอ้งน ้า  
ส่วนบริการ ป้อมยาม เป็น 1% ของพื้นท่ีสวนสาธารณะ ทั้งหมดซ่ึงสามารถน ามาค านวณหาพื้นท่ี
ส่งสิทธิการพฒันาไดด้งัน้ี  
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ค านวณหาพื้นท่ีส่ิงก่อสร้างคือ 1% ของพื้นท่ีสวนสาธารณะทั้งหมด 25,344,805 ตรม.       
จึงค านวณพื้นท่ีอาคารรวมตาม FAR 0.5 ท่ีก าหนด เท่ากบั (0.5) (25,344,805)  = 1,267,240 ตรม. 
พื้นท่ีอาคารรวมพฒันาไปแลว้เป็น 1% ของพื้นท่ีอาคารรวมเท่ากบั (1%) (1,267,240) =  12,672.4 ตรม.  
ค านวณหา OSR 100 ค านวณพื้นท่ีเปิดโล่งของท่ีดินแปลงสวนสาธารณะเท่ากบั  25,344,805 ตรม. 
ท าใหค้  านวณสิทธิการพฒันาไดด้งัน้ี 
                 สิทธิท่ีพฒันาได ้ – สิทธิท่ีพฒันาไปแลว้  =  สิทธิท่ีสามารถโอนออกได ้
                            1,267,240 - 12,672.4.                   =  1,254,567 ตรม. 

ตารางสรุปการโอนสิทธิการพฒันาตามขอ้ 46 (3)  
สิทธิการพฒันาท่ีสามารถโอนออกได ้  สิทธิการพฒันาท่ีตอ้งการโอนเขา้ 
สิทธิโอนสิทธิการพฒันาพื้นท่ีสวนสาธารณะใน
กรุงเทพมหานคร 1,254,567  ตรม. 

พื้นท่ีรอบสถานีรถไฟฟ้ารัศมี 500 เมตรสามารถ
รับสิทธิการพฒันาไดร้วม 42,943,320 ตรม. 

                             ตารางท่ี 18 ตารางสรุปการโอนสิทธิการพฒันาตามขอ้ 46 (3) 
  จากการเปรียบเทียบตามตารางท่ี 18  เป็นการเปรียบเทียบเชิงพื้นท่ีเท่านั้น
แต่ไม่สามารถค านวณพื้นท่ีอาคารรวมได้ เน่ืองจากพื้นท่ีสวนสาธารณะ มีท่ีตั้ งอยู่ในการใช้
ประโยชน์ท่ีดินท่ีหลากหลายมี FAR และ OSR ท่ีแตกต่างกนั  เช่นเดียวกบัสถานีรถไฟฟ้าทั้ง  64  
แห่ง ท่ีมีระยะรัศมี500 เมตรโดยรอบท่ีมีการใช้ประโยชน์ท่ีดินหลากหลาย โดยร่างกฎหมายขอ้น้ี
ไม่ไดก้  าหนดประเภทการใชท่ี้ดินแบบขอ้ 41 จึงไม่สามารถสรุปพื้นท่ีอาคารรวม เพื่อหาพื้นท่ีรับ-ส่ง
สิทธิการพฒันาได ้ 

5.2.3.3 จากมาตรการตามร่างผงัเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุง
คร้ังท่ี 3)  ขอ้46 (4)  “การโอนอตัราส่วนพื้นท่ีอาคารรวมต่อพื้นท่ีดินท่ียงัไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์ไปยงั
บริเวณพื้นท่ีโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าหรือบริเวณท่ีก าหนดใหรั้บโอนอตัราส่วนพื้นท่ีอาคารรวมต่อ
พื้นท่ีดินท่ียงัไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์จากท่ีดินแปลงอ่ืนท่ีเป็นพื้นท่ีอนุรักษช์นบทและเกษตรกรรมโดยให้
มี อตัราส่วนพื้นท่ีอาคารรวมต่อพื้นท่ีดินเพิ่มไดไ้ม่เกินร้อยละ 20 “(ขอ้ 46 (4)) สามารถสรุปเป็น
ขนาดพื้นท่ีดินจากการรวบรวม ไดต้ามตารางท่ี 19 
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ตารางสรุปการโอนสิทธิการพฒันาตามขอ้ 46 (4)  
สิทธิการพฒันาท่ีสามารถโอนออกได ้  สิทธิการพฒันาท่ีตอ้งการโอนเขา้ 
พื้นท่ีอนุรักษช์นบทและเกษตรกรรม (ก.1-ก.3) 
พื้นท่ีดินรวม 250,214,911  ตรม. (รายละเอียด
จากตารางท่ี 9) แต่มีพื้นท่ีส่งสิทธิการพฒันา 
รวมทั้งหมด  139,643,949 ตรม.(รายละเอียดจาก
ตารางท่ี 20) 

พื้นท่ีรอบสถานีรถไฟฟ้ารัศมี 500 เมตรสามารถ
รับสิทธิการพฒันาไดร้วม 42,943,320 ตรม. 

               ตารางท่ี 19 ตารางสรุปการโอนสิทธิการพฒันาตามขอ้ 46 (4) 
  จากการตารางท่ี 19 พื้นท่ีอนุรักษช์นบทและเกษตรกรรม (ก.1-ก.3) 
พื้นท่ีรวม 250,214,911  ตรม. แต่มีพื้นท่ีซ่ึงมีส่ิงปลูกสร้างแลว้และมีการก าหนด FAR และOSR 
อยา่งชดัเจนท าใหส้ามารค านวณพื้นท่ีอาคารรวม ซ่ึงสามารถส่งการพฒันาตามตารางท่ี 20 ต่อไปน้ี 
ตารางท่ี 20 การคาดการณ์การพื้นท่ีอาคารรวมท่ีสามารถส่งสิทธิการพฒันาตามขอ้ 46 (4) 
การใช้

ประโยชน์
ท่ีดิน 

สิทธิในการ
พฒันาท่ีใช้

แลว้ 
(ตร.ม) 
(A) 

ขนาดพื้นท่ี
ทั้งหมด 
(ตร.ม) 
(B) 

สิทธิในการ
พฒันา 

(ตร.ม) (C) 
 

(C) = 
(B)X(D) 

อตัราส่วน
พื้นท่ีอาคาร
ต่อพื้นท่ีดิน 
(FAR) 

 
(D) 

ขนาดพื้นท่ีอาคาร
รวมท่ียงัสามารถ
พฒันาไดใ้น
อนาคต 
(ตรม.) (E) 
(E) = (C)- (A) 

ก.1 9,768,931 148,035,652 74,017,826 0.5:1 64,248,895 
ก.2 15,905,177 70,863,130 70,863,130 1:1 54,957,953 
ก.3 210,858 31,316,129 15,658,064.5 0.5:1 15,447,206.5 

  250,214,911    รวม 134,654,054 
              
  จากตารางท่ี 20 ท าให้สามารถคาดการณ์พื้นท่ีส่งสิทธิการพฒันาจาก
พื้นท่ีอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (ก.1-ก.3) รวมทั้งหมด  134,654,054 ตรม. พื้นท่ีรับสิทธิการ
พฒันาได ้สถานีรถไฟฟ้าทั้ง  64  แห่ง ท่ีมีระยะรัศมี500 เมตร มีพื้นท่ี 42,943,320 ตรม. (จากตารางท่ี 
16)  โดยรอบท่ีมีการใชป้ระโยชน์ท่ีดินหลากหลาย เพื่อหาพื้นท่ีส่งสิทธิการพฒันาได ้ 
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5.3 สรุป  
 จากการด าเนินการวจิยัท่ีกล่าวมาตั้งแต่ตน้บทท่ี 5 เป็นกระบวนการวเิคราะห์ขอ้มูลซ่ึง  
เร่ิมตน้จาการวเิคราะห์รูปแบบการโอนสิทธิการพฒันาตามนโยบาย มาตรการและวิธีการเพื่อปฏิบติั 
ตามวตัถุประสงค์ของผงัเมืองรวมของโครงการวางและจัดท าผงัเมืองรวมก รุงเทพมหานคร  
(ปรับปรุงคร้ังท่ี 3) ซ่ึงประกอบดว้ยขอ้ 40- 46 ตามตารางท่ี 7 เพื่อแยกแยะขอ้มูลนโยบายท่ีเขา้ข่าย 
การโอนสิทธิการพฒันา และวเิคราะห์หาตวัแปรตน้ท่ีเก่ียวขอ้ง สรุปไดเ้ป็น 4 ตวัแปร ประกอบดว้ย  
ตวัแปรตน้ท่ี 1 FAR และ OSR ซ่ึงสามารถคาดการณ์ลกัษณะของอาคารท่ีจะเกิดข้ึนหากพฒันาเตม็ท่ี 
ตามท่ีอนุญาต(FAR) โดยมีการเปิดพื้นท่ีวา่ง (OSR) ซ่ึงท่ีดินประเภท ย.5-ย.10 จะมีอาคารสูงได ้6-12
ชั้น ท่ีดินประเภท พ.3-พ.5 จะมีอาคารสูงได้ 8-15ชั้น และท่ีดินประเภท ก.1-ก.3 จะมีอาคารสูงได ้   
1-2 ชั้น ตวัแปรตน้ท่ี 2 พื้นท่ีสวนสาธารณะ มีพื้นท่ีรวม 25,344,805 ตรม.(ตารางท่ี 12) ตวัแปรท่ี 3 
พื้นท่ีดินตามข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ท่ีดินประเภท ย.5-ย.9 และพ.3,พ.5 รอบพื้นท่ี รัศมี           
500 เมตรจากรถไฟฟ้าซ่ึงสามารถค านวณพื้ น ท่ี ท่ีต้องการโอนสิทธิ เข้าเพื่ อพัฒนาได้อีก      
42,943,320 ตรม. (ตารางท่ี 16) ตวัแปรท่ี 4 พื้นท่ีโบราณสถานซ่ึงเป็นพื้นท่ีท่ีจะโอนสิทธิออกได ้
หรือส่งสิทธิการพฒันา 268,172.8  ตรม.(ตารางท่ี 17)แลว้น าตวัแปรตน้ทั้งส่ี มาทดลองตามเง่ือนไข
การโอนสิทธิการพฒันาซ่ึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อหาจ านวนของพื้นท่ีส่งสิทธิการพฒันา และพื้นท่ีรับ
สิทธิการพฒันา  การด าเนินการทดลองแบ่งการวเิคราะห์เป็น 3 รูปแบบดงัน้ี 
 รูปแบบการโอนสิทธิการพัฒนาแบบท่ี  1 เป็นการด าเนินการตามข้อ 40 ตามร่าง
กฎหมายผงัเมืองรวมฯ  ซ่ึงสรุปไวใ้นตารางท่ี 7 ตารางแสดงเง่ือนไขในการเพิ่ม FAR  ซ่ึงการ
ทดลองได้ใช้ตวัแปรตน้ท่ี 1 ค านวณตาม FAR และ OSR  ท าให้สามารถคาดการณ์ พื้นท่ีเปิดโล่ง
สาธารณะท่ีอาจเกิดข้ึนในพื้นท่ี ย8- ย10 และ พ2- พ5  ตามผลท่ีไดส้ามารถหาสัดส่วนของพื้นท่ีเปิด
โล่งสาธารณะหรือสวนสาธารณะท่ีผูป้ระกอบการหรือภาคเอกชนจะตอ้งแบ่งสรรพื้นท่ีดิน เพื่อให้
ไดสิ้ทธิในการพฒันามากถึง 54-70% ของแปลงท่ีดินทั้งหมด (ตารางท่ี 15)  หากมีการใช้การโอน
สิทธิดงักล่าวอาจส่งผลให้ยา่นใจกลางเมืองท่ีเป็นพื้นท่ีประเภท พื้นท่ี ย8- ย10 และ พ2- พ5  มีพื้นท่ี
เปิดโล่งสูง เช่นน้ีในศูนยก์ลางเมืองกรุงเทพอาจมีรูปแบบเมืองขดัแยง้กบัวตัถุประสงค์ท่ีวา่ให้เพิ่ม
ความหนาแน่นในเขตพื้นท่ีเมืองได ้ 

รูปแบบการโอนสิทธิการพัฒนาแบบท่ี 2 เป็นการด าเนินการตามข้อ 41 ตามร่าง
กฎหมายผงัเมืองรวมฯ  ซ่ึงใชต้วัแปรตน้ท่ี 3 พื้นท่ีรอบสถานีรถไฟฟ้ารัศมี 500 เมตร ซ่ึงให้สิทธิใน
การพฒันาท่ีดินเพื่อในการใช้ประโยชน์ท่ีดินประเภท ย5 ถึง ย 7 ย9 พ3 และ พ5 หากเจา้ของท่ีดิน
หรือผูป้ระกอบการได้จดัให้มีท่ีจอดรถยนต์เพิ่ม (ตามรายละเอียดเง่ือนไขขอ้ 41) ซ่ึงรูปแบบการ
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ทดลองในระบบภูมิสารสนเทศค านวณหาพื้นท่ีซ้อนทบักันของตวัแปรท่ี 3 และประเภทการใช้
ประโยชน์ท่ีดินท่ีก าหนดไวต้ามเง่ือนไข ท าให้ได้ขนาดของขอบเขตพื้นท่ีดิน  จึงสามารถน ามา
คาดการณ์การพฒันาพื้นท่ีอาคารรวมสูงสุดได้ ตารางท่ี 16 การคาดการณ์การพฒันาพื้นท่ีอาคาร
สูงสุดเม่ือเพิ่ม FAR ไดไ้ม่เกินร้อยละ 20 (ตามรูปแบบการโอนสิทธิการพฒันาแบบท่ี 2 ) 

รูปแบบการโอนสิทธิการพัฒนาแบบท่ี 3 เป็นการด าเนินการตามข้อ 46 และ              
ขอ้42 (2)-(4) ตามร่างกฎหมายผงัเมืองรวมฯ แบ่งเป็น 3 ขอ้ยอ่ยไดแ้ก่ ขอ้ท่ี 1 จากร่างกฎหมายฯขอ้ 
46 (2) “การโอนอตัราส่วนพื้นท่ีอาคารรวมต่อพื้นท่ีดินท่ียงัไม่ได้ใช้ประโยชน์ไปยงับริเวณพื้นท่ี
โดยรอบสถานีรถไฟฟ้า หรือบริเวณท่ีก าหนดใหรั้บโอนอตัราส่วนพื้นท่ีอาคารรวมต่อพื้นท่ีดิน ท่ียงั
ไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์จากท่ีดินแปลงอ่ืนท่ีเป็นท่ีตั้งอาคารท่ีไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นโบราณสถานได้
โดยให้มีอัตราส่วนพื้นท่ีอาคารรวมต่อพื้นท่ีเพิ่มได้ไม่ เกินร้อยละยี่สิบ” ซ่ึงผู ้วิจ ัยได้ท าการ
เปรียบเทียบเชิงพื้นท่ีไวท่ี้ ตารางท่ี 17  ตารางสรุปการโอนสิทธิการพฒันาตามขอ้ 46 (2) สามารถ
น ามาเปรียบเทียบพื้นท่ีส่งสิทธิการพฒันาจากพื้นท่ีโบราณสถาน 268 ,172.8  ตรม.กบัพื้นท่ีรับสิทธิ
การพฒันาบริเวณพื้นท่ีบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าในรัศมี 500 เมตร 42,943,320 ตรม.ซ่ึงค านวณ
จากการเปรียบเทียบพื้นท่ีโบราณสถานกับรูปแบบการใช้ประโยชน์ท่ีดินแบบศ.1 มาผ่าน
กระบวนการวิเคราะห์เพื่อหาพื้นท่ีส่งสิทธิไปการพฒันาเพื่อน ามาเปรียบเทียบพื้นท่ีรับสิทธิพฒันา
บริเวณรอบสถานีรถไฟฟ้าต่อไป 

ขอ้ท่ี 2 จากร่างกฎหมายฯขอ้ 46 (3)  “การโอนอตัราส่วนพื้นท่ีอาคารรวมต่อพื้นท่ีดินท่ี
ยงัไม่ได้ใช้ประโยชน์ไปยงับริเวณพื้นท่ีโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าหรือบริเวณท่ีก าหนด ให้รับโอน
อัตราส่วนพื้ น ท่ีอาคารรวมต่อพื้ น ท่ี ดิน ท่ีย ังไม่ได้ใช้ประโยชน์จากท่ี ดินแปลงอ่ืนท่ี เป็น
สวนสาธารณะ โดยให้มีอตัราส่วนพื้นท่ีอาคารรวมต่อพื้นท่ีดินเพิ่มไดไ้ม่เกินร้อยละยี่สิบ” ผูว้ิจยัได้
น าพื้นท่ีสวนสาธารณะมาค านวณหาพื้นท่ีส่งสิทธิการพฒันา โดยเปรียบเทียบพื้นท่ีประเภท ก.1 เพื่อ
ค านวณหาพื้นท่ีส่งสิทธิการพัฒนาจากพื้นท่ีสวนสาธารณะในกรุงเทพมหานครได้เท่ากับ   
1,254,567  ตรม. เพื่อน ามาเปรียบเทียบกบัพื้นท่ีรับสิทธิการพฒันาบริเวณรอบสถานีรถไฟฟ้ารัศมี 
500 เมตรท่ีมีสิทธิการพฒันาไดร้วม 42,943,320 ตรม.ต่อไป 

ขอ้ท่ี 3 จากร่างกฎหมายฯขอ้ 46 (4) “ การโอนอตัราส่วนพื้นท่ีอาคารรวมต่อพื้นท่ีดินท่ี
ยงัไม่ได้ใช้ประโยชน์ไปยงับริเวณพื้นท่ีโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าหรือบริเวณท่ีก าหนดให้รับโอน
อตัราส่วนพื้นท่ีอาคารรวมต่อพื้นท่ีดินท่ียงัไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์จากท่ีดินแปลงอ่ืนท่ีเป็นพื้นท่ีอนุรักษ์
ชนบทและเกษตรกรรมโดยใหมี้ อตัราส่วนพื้นท่ีอาคารรวมต่อพื้นท่ีดินเพิ่มไดไ้ม่เกินร้อยละ 20”  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



125 
 

  

ในพื้นท่ีอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม หรือ ก1- ก3 สามารถคาดการณ์พื้นท่ีส่งสิทธิ
การพฒันาโดยหักลบพื้นท่ีสิทธิท่ีพฒันาไปแลว้จนไดข้นาดพื้นท่ีอาคารรวมท่ียงัสามารถพฒันาได้
ในอนาคตเท่ากบั 134,654,054 ตรม.(ตารางท่ี 20) เพื่อน ามาเปรียบเทียบกบัพื้นท่ีรับสิทธิการพฒันา
รอบสถานีรถไฟฟ้ารัศมี 500 เมตรเท่ากบั 42,943,320 ตรม.ต่อไป 

จากท่ีสรุปมาจะช้ีให้เห็นว่ารูปแบบการโอนสิทธิการพฒันาแบบท่ี 1 และ2 นั้นเป็น
ลักษณะของการเพิ่มอัตราส่วนพื้ น ท่ีอาคารรวมต่อพื้ น ท่ี ดิน  ในกรณี ท่ี เจ้าของท่ี ดินหรือ
ผูป้ระกอบการได้ท าตามเง่ือนไข ซ่ึงกระบวนการทดลองจะออกมาในรูปแบบการค านวนตาม
เง่ือนไข เพื่อหาพื้นท่ีอาคารรวมท่ีเพิ่มข้ึนและเง่ือนไขท่ีเก่ียวเน่ืองกนัเช่น ขนาดพื้นท่ีโล่งสาธารณะท่ี
เพิ่มข้ึน หรือท่ีจอดรถยนตท่ี์เพิ่มข้ึน  ซ่ึงแตกต่างจากการรูปแบบการโอนสิทธิการพฒันาแบบท่ี 3 ซ่ึง
ร่างกฎหมายไดก้ล่าวถึงพื้นท่ีส่งสิทธิการพฒันา และพื้นท่ีรับสิทธิการพฒันา ซ่ึงตรงกนักบัทฤษฎี
การโอนสิทธิการพฒันา แต่ขาดการให้นิยามพื้นท่ีท่ีชดัเจนและกฎหมายสนบัสนุนท่ีเก่ียวขอ้งเช่น 
ขอบเขตโบราณสถาน ซ่ึงผูว้จิยัจะสรุปเปรียบเทียบใหเ้ห็นอยา่งชดัเจนในบทท่ี 6 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



126 

บทที ่6 

การสรุปผลการวเิคราะห์ อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 

  
  ในบทน้ีเป็นการเสนอเน้ือหาในบทสรุปผลการวิจยัเป็นกระบวนการวิเคราะห์
ข้อ มูล ต่ างๆ  เป็นขั้ นตอนและกระบวนการตาม เง่ือนไขของการโอน สิท ธิการพัฒนา                  
จ  าแนกเป็น 3 ตอน คือ ตอนท่ี 1 สรุปขอ้มูล ซ่ึงจ าแนกขอ้มูลทั้งหมดในการวิจยั ในรูปของพื้นท่ีส่ง
สิทธิและรับสิทธิการพฒันา ตอนท่ี 2 สรุปส่ิงท่ีคน้พบจากการวิจยั เป็นการแจกแจงส่ิงท่ีไดรั้บจาก
การวิจยัเพื่อน าไปเป็นข้อมูลต่อไปและตอนท่ี 3 การอภิปรายผล เป็นการสรุปผลการทดลองว่า
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานหรือไม่ 
  การโอนสิทธิการพฒันานั้นมีท่ีมาจากประเทศสหรัฐอเมริกามีเป้าหมายในการ
อนุรักษพ์ื้นท่ีเกษตรกรรม เพิ่มพื้นท่ีสวนสาธารณะ และอนุรักษโ์บราณสถาน และเป็นมาตรการให้
ความเป็นธรรมแก่เจา้ของท่ีดินทุกประเภท เพื่อลดความเหล่ือมล ้ าในการก าหนดการใช้ประโยชน์
ท่ีดินท่ีแตกต่างกนั โดยรูปแบบการโอนสิทธิก็จะมีหลากหลาย  จึงตอ้งมีการวิจยัเพื่อหาค าตอบตาม
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้
6.1 สรุปข้อมูล 
   ในส่วนน้ีเป็นการน าเสนอขอ้เทจ็จริงทางสถิติท่ีไดจ้ากการรวบรวมขอ้มูลจากตวั
แปรท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ในบทท่ี 5   ทั้งหมดเพื่อแปลผลขอ้มูล    

6.1.1 สรุปตัวแปรต้น 
6.1.1.1 ตวัแปรท่ี 1 FAR และ OSR เป็นเคร่ืองมือท่ีน ามาใชใ้นการโอนสิทธิ

การพฒันาให้เป็นรูปธรรมจบัตอ้ง ไวเ้พื่อการควบคุมความหนาแน่นของเมืองและเป็นการช้ีน าการ
พฒันาตามท่ีภาครัฐตอ้งการ และส่งผลถึงต่อการอนุรักษรู์ปทรงและรูปแบบของเมือง (Urban Form 
และ Pattern Conservation)  การวจิยัน้ีจึงไดท้  าการศึกษาการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน FAR และ OSR ใน
บริเวณกรอบบริเวณพื้นท่ีศึกษา ท าใหส้ามารถคาดการณ์ความสูงอาคารซ่ึงส่งผลต่อรูปแบบของ
เมืองในอนาคตไดต้ามรายละเอียดในบทท่ี 5  ตารางท่ี 8 ตารางแสดงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินตามผงั
เมืองรวมกรุงเทพมหานคร  2556 ซ่ึงพบวา่มีก าหนดอนาคตในการพฒันาท่ีแตกต่างกนัในแต่ละ
ประเภทท่ีดินตามท่ีภาครัฐตอ้งการส่งเสริมหรือหยดุย ั้งการพฒันา  ตารางท่ี 9 ตารางคาดการณ์
พฒันาพื้นท่ีอาคารสูงสุด เพื่อแสดงการคาดการณ์ความหนาแน่นของเมืองในการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน
แต่ละประเภทซ่ึงพบวา่การค านวณสามารถคาดการณ์การสิทธิพฒันา 

      6.1.1.2 ตวัแปรท่ี 2 พื้นท่ีสวนสาธารณะเป็นอีกหน่ึงเง่ือนไขในการโอนสิทธิ
การพฒันา จากการศึกษาพบวา่พื้นท่ีสีเขียวท่ีสามารถโอนสิทธิการพฒันาออกไดถู้กก าหนดในรูป
สวนสาธารณะเท่านั้น ซ่ึงในกรุงเทพมหานคร มีจ านวน 5,687 แห่ง จ านวน 15,831 ไร่ 3 งาน 71.01 
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ตารางเมตร หรือ  25,344,805 ตรม.ซ่ึงจะน าพื้นท่ีสีเขียวน้ีมาค านวณหาสิทธิการโอนสิทธิการพฒันา
ได ้1,254,567 ตรม.(ตามตารางท่ี 18) 

แต่จากการศึกษากฎกระทรวงให้ใช้บงัคบัผงัเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2556 พบวา่กล่าวถึงท่ีโล่งนั้นจ าแนกเป็น ท่ีโล่งเพื่อนนัทนาการและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 
และท่ีโล่งเพื่อการป้องกนัน ้ าท่วม ซ่ึงมีบริเวณอยา่งชดัเจนตามแผนผงัแสดงท่ีโล่งทา้ยกฎกระทรวง 
ให้ใช้บงัคบัผงัเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 แต่กลบัไม่ไดถู้กน ามาเป็นส่วนหน่ึงของร่าง
กฎหมายฯการโอนสิทธิการพฒันาดว้ย 

 
แผนท่ี 11 แผนผงัแสดงท่ีโล่งทา้ยกฎกระทรวง ใหใ้ชบ้งัคบัผงัเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ 

6.1.1.3 ตวัแปรท่ี 3 พื้นท่ีดินตามขอ้ก าหนดการใช้ประโยชน์ท่ีดินพื้นท่ี
รัศมี 500 เมตรจากรถไฟฟ้า เป็นรัศมีการเดินเทา้ท่ีเหมาะสม เท่ากบั 785,714.28 ตรม.ในแต่ละสถานี 
รวมทั้งหมด 64 สถานี รวมเป็นขนาดพื้นท่ีดิน 50,285,714.28 ตรม. ซ่ึงไดน้ ามาใช้คาดการณ์เป็น
พื้นท่ีท่ีสามารถรับสิทธิการพฒันาเพิ่มข้ึนร้อยละ 20 ในการใช้ประโยชน์ท่ีดินประเภท ย.5-ย.9 
และพ.3,พ.5 ได ้42,943,320 ตรม. ตามรูปแบบการโอนสิทธิการพฒันาแบบท่ี 2 และ 3  

6.1.1.4 ตวัแปรท่ี 4 พื้นท่ีโบราณสถาน  เป็นพื้นท่ีซ่ึงถูกจ ากดัสิทธิการ
พฒันาตามกฎหมาย มาตรการการโอนสิทธิการพฒันาจึงเป็นส่ิงชดเชยให้กบัเจา้ของโบราณสถาน
ภาคเอกชน จากการศึกษาเก็บขอ้มูลการข้ึนโบราณสถานพบวา่การข้ึนทะเบียนโบราณสถานนั้นจะมี
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การข้ึนทะเบียนเฉพาะขอบเขตอาคารเป็นหลงั แต่ไม่ไดข้ึ้นทะเบียนพื้นท่ีโดยรอบดว้ย ซ่ึงอาจท าให้
เกิดการบุกรุกพื้น ท่ีโดยรอบโบราณสถานหรือท าลายภูมิทัศน์ทางว ัฒนธรรมได้ โดยสรุป
โบราณสถานในกรุงเทพมหานครมีทั้งหมด 191 แห่ง รวมขอบเขตพื้นท่ีดินของโบราณสถาน
ทั้งหมด 167,608.12 ตรม.และสามารถโอนสิทธิการพฒันา 268,172.8 ตรม.  
6.2 สรุปส่ิงทีค้่นพบจากการวิจัย 

การวิจยัขา้งตน้เป็นการวิจยัเชิงทดลองจากปัญหาของการวิจยั ท่ีตั้งค  าถามถึงการ
โอนสิทธิการพัฒนาท่ีมีแนวโน้มจะเกิดข้ึนในอนาคต การโอนสิทธิการพัฒนาน้ีจะส่งผลต่อ
กรุงเทพมหานครอย่างไร  จากการด าเนินด าเนินการวิจยัในบทท่ี5 แบ่งแยกรูปแบบการโอนสิทธิ
การพฒันาได ้3 แบบ ดงัน้ี (ตามแผนผงัท่ี 5 แผนผงัสรุปผลการวจิยั) 
  6.2.1 รูปแบบการโอนสิทธิการพัฒนาแบบที่ 1  เป็นรูปแบบของมาตรการจูงใจให้
ผูป้ระกอบการมีการจดัพื้นท่ีบางส่วนเป็นพื้นท่ีสวนสาธารณะเพื่อท่ีจะมีสิทธิในการเพิ่มอตัราส่วน
พื้นท่ีอาคารต่อพื้นท่ีดิน (FAR) ได้ โดยจากการวิเคราะห์และทดลองด้วยสมการ  ท าให้สามารถ
คาดการณ์ถึงสัดส่วนพื้นท่ีท่ีผูป้ระกอบการจะแบ่งส่วน เพื่อให้ได้เพิ่ม FAR ข้ึนอีก 20%  จากการ
ทดลองในประเภทการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน ย8 –ย10 และ พ2- พ5 ถา้มีการน ามาตรการน้ีมาใชจ้ริง จะ
ท าให้เกิดพื้นท่ีเปิดโล่งตามกฎหมาย ได ้54 -70% ของแปลงท่ีดินทั้งหมด  (พื้นท่ีเปิดโล่งดงักล่าวได้
รวม OSR ตามกฎหมายเขา้ไปดว้ย)  ซ่ึงจะส่งผลต่อเมืองในอนาคต ผูป้ระกอบการรายใหญ่อาจเห็น
ถึงความส าคญัและผลประโยชน์จาการเปิดพื้นท่ีโล่งเพื่อสาธารณะด้านหน้าอาคารเพิ่มข้ึน โดยท่ี
ไดรั้บ FAR Bonus ท าใหอ้าคารมีความสูงข้ึนเช่นกนั 
  โดยสรุปรูปแบบการโอนสิทธิการพฒันาแบบท่ี 1  ตามร่างผงัเมืองรวมฯขอ้ 40 น้ี 
เป็นลกัษณะของมาตรการสร้างแรงจูงใจ (Incentive Measure) ซ่ึงเป็นมาตรการเชิงบวก เพื่อช้ีน าการ
พฒันาภาคเอกชนแต่ไม่นบัวา่เป็นมาตรการโอนสิทธิการพฒันาตามทฤษฎี 
  6.2.2 รูปแบบการโอนสิทธิการพัฒนาแบบที่  2  เป็นรูปแบบของมาตรการจูงใจ
เช่นกนั โดยใหผู้ป้ระกอบการจดัพื้นท่ีจอดรถในบริเวณระยะ 500 เมตรจากสถานีรถไฟฟ้า โดยพื้นท่ี
อาคารรวมท่ีเพิ่มข้ึนตอ้งไม่เกิน 30 ตารางเมตร ต่อท่ีจอดรถยนต์ท่ีเพิ่มข้ึน 1 คนัโดยเป็นท่ีจอดรถ
สาธารณะ   ในท่ีดินประเภท ย5- ย7 ,ย9, พ 3,พ5  จากการวิเคราะห์ประมวลผลดว้ยระบบ GIS ท า
ให้ไดพ้ื้นท่ีโดยรอบเขา้หลกัเกณฑ์รวม 28,032,691.90 ตรม. โดยสามารถคาดการณ์การพฒันาพื้นท่ี
อาคารสูงสุดเม่ือเพิ่ม FAR ไดไ้ม่เกินร้อยละ 20 คิดเป็นพื้นท่ีเพิ่มสิทธิการพฒันา  42,943,320 ตรม. 
( ตารางท่ี 17 การคาดการณ์การพฒันาพื้นท่ีอาคารสูงสุดเม่ือเพิ่ม FAR ไดไ้ม่เกินร้อยละ 20 ) ซ่ึง
เท่ากบัท่ีจอดรถจ านวน 1,431,444 คนั  ซ่ึงผูว้จิยัตั้งขอ้สังเกตวา่มาตรการน้ีเป็นการช้ีน าให้
ผูป้ระกอบการเพิ่มท่ีจอดรถยนตส์าธารณะมากข้ึน ซ่ึงอาจท าใหเ้กิดความเปล่ียนแปลงบริเวณพื้นท่ี
โดยรอบสถานีรถไฟฟ้า อาจเกิดแนวคิดการสร้างอาคารจอดแลว้จร (Park and ride) ตามหลกัการ
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พฒันาพื้นท่ีรอบสถานีขนส่งมวลชน  (Transit Oriented Development หรือ TOD)  โดยสรุปรูปแบบ
การโอนสิทธิการพฒันาแบบท่ี  2  ไม่ไดเ้ขา้หลกัการการโอนสิทธิการพฒันา (Transfer of 
Development rights หรือ TDR) เพราะไม่ไดมี้การก าหนดพื้นท่ีรับส่งสิทธิการพฒันาตามทฤษฎี  

 

 

 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปแบบการโอนสิทธิการพฒันา
แบบที ่1 (ขอ้ 40) 
 

รูปแบบการโอนสิทธิการพฒันา
แบบที ่2 (ขอ้ 41) 
 

รูปแบบการโอนสิทธิการพฒันา
แบบที ่3 (ขอ้ 46) 
 

รูปแบบการโอนสิทธิ
การพฒันาแบบที ่3 
(ขอ้ 46(2)) 
 

รูปแบบการโอนสิทธิ
การพฒันาแบบที ่3 
(ขอ้ 46(3)) 
 

รูปแบบการโอนสิทธิ
การพฒันาแบบที ่3 
(ขอ้ 46(4)) 
 

สามารถท าใหเ้กิดพื้นท่ีเปิดโล่ง
ตามกฎหมาย ได ้54 -70%  ของ
แปลงท่ีดินทั้งหมด 

พื้นท่ีอาคารรวมท่ีเพิ่มข้ึน  
42,943,320 ตรม.ซ่ึงเท่ากบัท่ี
จอดรถจ านวน  1,431,444 คนั 

สิทธิการพฒันาท่ีโอนออกไดจ้ากพื้นท่ี
โบราณสถาน  268,172.8 ตรม.(อุปทาน) 

(อุปทาน) 
สิทธิการพฒันาท่ีสามารถรับไดบ้ริเวณรอบ

สถานีรถไฟฟ้ารัศมี 500 ม. จ านวน 64 สถานี เป็น
พื้นท่ีสิทธิรวม  42,943,320   ตรม. (อุปสงค)์ 

(อุปสงค)์ 
  สิทธิการพฒันาท่ีโอนออกไดจ้ากสวนสาธารณะ 
สิทธิการพฒันารวม 1,254,567 ตรม. (อุปทาน) 

 

สิทธิการพฒันาท่ีโอนออกไดจ้ากบริเวณพื้นท่ี
อนุรักษช์นบทและเกษตรกรรม (ก.1-ก.3) 
134,654,054 ตรม. (อุปทาน) 
 ตรม. (อุปทาน) 

 รูปแบบของ FAR Bonus * 

รูปแบบของ FAR Bonus * คือ สามารถเพิ่มอตัราส่วนพื้นท่ี
อาคารรวมต่อพื้นท่ีดิน เม่ือด าเนินการตามเง่ือนไข 

 รูปแบบของ FAR Bonus * 

สิทธิการพฒันาท่ีสามารถรับไดบ้ริเวณรอบ
สถานีรถไฟฟ้ารัศมี 500 ม. จ านวน 64 สถานี เป็น
พื้นท่ีสิทธิรวม  42,943,320   ตรม. (อุปสงค)์ 

 

สิทธิการพฒันาท่ีสามารถรับไดบ้ริเวณรอบ
สถานีรถไฟฟ้ารัศมี 500 ม. จ านวน 64 สถานี เป็น
พื้นท่ีสิทธิรวม  42,943,320   ตรม. (อุปสงค)์ 

 (อุปสงค)์ 
 

แผนผงัท่ี5  แผนผงัสรุปผลการวจิยั 
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6.2.3 รูปแบบการโอนสิทธิการพัฒนาแบบที่  3   จากการวิเคราะห์รูปแบบการโอน

สิทธิการพฒันาแบบท่ี 3.1 -3.3 แล้ว พบว่าเป็นรูปแบบท่ีสอดคล้องกับทฤษฎีการโอนสิทธิการ
พฒันา  (Transfer of Development rights หรือ TDR)  เน่ืองจากมีพื้นท่ีส่งสิทธิการพฒันา และพื้นท่ี
รับสิทธิการพัฒนาตามทฤษฎี โดยการวิจัยคร้ังน้ีได้วิเคราะห์ถึงขนาดพื้นท่ีทั้ งสองส่วนเพื่อ
เปรียบเทียบออกมาในเชิงสถิติ โดยมีพื้นท่ีส่งสิทธิการพฒันา 3 พื้นท่ี คือ พื้นท่ีโบราณสถานท่ีข้ึน
ทะเบียน พื้นท่ีสวนสาธารณะ พื้นท่ีอนุรักษ์ชนบท เปรียบเทียบกบัพื้นท่ีรอบสถานีรถไฟฟ้าระยะ 
500 เมตร   

การวเิคราะห์รูปแบบการโอนสิทธิการพฒันาแบบท่ี 3  ในบทท่ี 5 จะท าให้สามารถ
สรุปพื้นท่ีตามเง่ือนไขเพื่อหาสัดส่วนการโอนสิทธิการพฒันาท่ีดินท่ีเหมาะสมกบักรุงเทพมหานคร
ตามปัญหาของการวิจัย  โดยการหาอุปสงค์และอุปทานของการโอนสิทธิการพัฒนาของ
กรุงเทพมหานครได้โดยการเปรียบเทียบพื้นท่ีดินท่ีสามารถสร้างข้ึนใหม่โดยใช้กฎหมายใหม่ท่ี
สามารถเพิ่มสิทธิในการพฒันาได ้กบัพื้นท่ีท่ีดินสามารถส่งสิทธิการพฒันาได ้

อุปสงค ์คือ ขนาดพื้นท่ีอาคารรวมท่ีสร้างได ้และตอ้งการรับสิทธิการพฒันาเพิ่ม
โดยเพิ่มอตัราส่วนพื้นท่ีอาคารรวมต่อพื้นท่ีดินเพิ่มไดไ้ม่เกินร้อยละ 20 และเป็นไปตามเง่ือนไข 

                            อุปทาน คือ ขนาดพื้นท่ีอาคารรวม ท่ีสามารถส่งสิทธิการพฒันาได ้รูปแบบมาจาก
การโอนสิทธิการพฒันาตามร่างผงัเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงคร้ังท่ี 3) 
  จากแผนผงัท่ี5  แผนผงัสรุปผลการวิจยั จะพบวา่ รูปแบบการโอนสิทธิการพฒันา
แบบท่ี  3  เป็นรูปแบบเดียวท่ีมีการเปรียบเทียบระหว่างพื้นท่ีส่งสิทธิการพฒันา และพื้นท่ีรับสิทธิ
การพฒันา โดยมี อุปสงค ์เป็น พื้นท่ีรอบสถานีรถไฟฟ้ารัศมี 500 ม. จ  านวน 64 สถานี พื้นท่ีดินรวม 
42,943,320 ตรม.  และ อุปทาน แบ่งเป็น 3 ส่วนคือ พื้นท่ีโบราณสถาน พื้นท่ีสวนสาธารณะใน
กรุงเทพมหานคร  พื้นท่ีอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (ก.1-ก.3)  ซ่ึงอุปสงค์และอุปทานน้ีจะ
เปรียบเทียบกนัในรูปของพื้นท่ีดิน ในส่วนของพื้นท่ีโบราณสถาน และพื้นท่ีสวนสาธารณะ  เพราะ
มีความหลากหลายทางพื้นท่ีเกินกว่าจะเก็บขอ้มูลการใช้ประโยชน์ท่ีดินในแต่ละต าแหน่งได้  ใน
ส่วนของพื้นท่ีอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม ก1- ก3 ผูว้ิจยัไดค้  านวณพื้นท่ีท่ีสามารถส่งสิทธิการ
พฒันาไดท่ี้ก าหนดตามร่างกฎหมาย  ตามตารางท่ี 20 การคาดการณ์การพื้นท่ีอาคารรวมท่ีสามารถ
ส่งสิทธิการพฒันาตามขอ้ 46 (4) 
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ตารางสรุปการคาดการณ์โอนสิทธิการพฒันา 
สิทธิการพฒันาท่ีสามารถเพิ่มอตัราส่วนพื้นท่ี
อาคารรวมต่อพื้นท่ีดิน (ตรม.) 

สิทธิการพฒันาท่ีสามารถส่งต่ออตัราส่วนพื้นท่ี
อาคารรวมต่อพื้นท่ีดิน (ตรม.) 

พื้นท่ีรอบสถานีรถไฟฟ้ารัศมี 500 ม. 
 จ  านวน 64 สถานี พื้นท่ีดินรวม 50,285,714.28 
ตรม. มีพื้นท่ีรับสิทธิการพฒันาไดเ้ป็น 
พื้นท่ีอุปสงค ์ 42,943,320 ตรม. 

จากบริเวณโบราณสถานจ านวน  268,172.8ตรม. 
พื้นท่ีสวนสาธารณะในกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 1,254,567 ตรม. 
พื้นท่ีอนุรักษช์นบทและเกษตรกรรม (ก.1-ก.3) 
จ านวน 134,654,054 ตรม. 
รวมพื้นท่ีอุปทาน  136,176,793.8 ตรม. 

ตารางท่ี 21  ตารางสรุปการคาดการณ์โอนสิทธิการพฒันา  
สรุปจากวิเคราะห์ในภาพรวมของการวิจัยเชิงทดลองท าให้คาดการณ์พื้นท่ีท่ีสามารถ

ส่งสิทธิการพฒันาภายในกรุงเทพมหานคร ( อุปทาน)    134,654,054  ตรม.และพื้นท่ีสามารถรับ
สิทธิการพฒันาภายในกรุงเทพมหานคร (อุปสงค)์    42,943,320  ตรม.  

 

 
แผนภูมิท่ี2 แสดงพื้นท่ีรับสิทธิการพฒันา และพื้นท่ีส่งสิทธิการพฒันา  
จากแผนภูมิท่ี 2 จะเห็นว่าจ านวนการส่งสิทธิการพฒันามีมากกวา่จ านวนรับสิทธิการ

พฒันาประมาณ 3 เท่า และพื้นท่ีรับสิทธิการพฒันาก็มีเพียงอย่างเดียวคือพื้นท่ีโดยรอบสถานี
รถไฟฟ้าในรัศมี 500 เมตร  ทั้ งน้ีพื้นท่ีโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าในรัศมี 500 เมตรท่ีเป็นการใช้
ประโยชน์ท่ีดินประเภท ย5- ย7 ,ย9, พ 3,พ5  ยงัเขา้ข่ายวิธีการเพิ่มสิทธิการพฒันาตามรูปแบบการ
โอนสิทธิการพฒันาแบบท่ี 2 อีกดว้ย ซ่ึงจะอภิปรายต่อไปในบทท่ี 7  
6.3 การอภิปรายผล  
 จากสมมติฐานการวิจยัขอ้แรก การโอนสิทธิการพฒันาในกรุงเทพนั้น มีพื้นท่ีท่ีมีการ
โอนสิทธิการพฒันาออกมากกว่าพื้นท่ีรับสิทธิการพฒันา ขอ้ท่ีสอง การโอนสิทธิการพฒันาท าให้

268,172.80 

1,254,567.00 

134,654,054.00 

42,943,320.00 

42,943,320.00 

42,943,320.00 

0 50,000,000 100,000,000 150,000,000

การโอนสทิธิการพฒันาแบบที่ 3.1
(พืน้ท่ีโบราณสถาน)

การโอนสทิธิการพฒันาแบบที่ 3.2
(พืน้ท่ีสวนสาธารณะ)

การโอนสทิธิการพฒันาแบบที่ 3.3
(พืน้ท่ีอนรัุกษ์ชนบทและเกษตรกรรม)

พืน้ท่ีรับสิทธิการพฒันา พืน้ท่ีสง่สิทธิการพฒันา ตารางเมตร
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เมืองเกิดพื้นท่ีโล่งเพื่อสาธารณะมากข้ึน และเกิดอาคารสูงเพิ่มข้ึน ซ่ึงในส่วนต่อไปน้ีจะท าการ
สรุปผลจาการวเิคราะห์ท่ีผา่นมาเพื่อพิสูจน์สมมติฐานวา่ถูกตอ้งหรือไม่ 

6.3.1 รูปแบบการโอนสิทธิการพัฒนาแบบที่ 1  ไม่ไดมี้การส่งรับสิทธิการพฒันา หรือ
แลกเปล่ียนสิทธิการพฒันาระหวา่งพื้นท่ี แต่เป็นลกัษณะการให้ FAR Bonus เพิ่มกบัผูป้ระกอบการ
ท่ีตอ้งการ FAR เพิ่มข้ึนนั้นเป็นมาตรการจูงใจ ( Incentive Measure) ให้แก่ผูป้ระกอบการในรูปแบบ
หน่ึง และจากการท่ีผูป้ระกอบการหรือเจา้ของท่ีดินไดแ้บ่งปันพื้นท่ีดินของตนเองเพื่อเป็นพื้นท่ีโล่ง
เพื่อสาธารณะหรือสวนสาธารณะ พื้นท่ีโล่งเพื่อสาธารณะดงักล่าวก็จะส่งต่อรูปแบบของเมืองตาม
ปัญหาการวิจยัท่ีว่ารูปแบบของเมืองหลงัจากมีการโอนสิทธิการพฒันาจะเป็นแบบใด  เพราะเมือง
จะมีพื้นท่ีสาธารณะด้านหน้าอาคารมากข้ึน ลักษณะอาคารมีความสูงมากข้ึน แต่ไม่เกิดความ
หนาแน่น เพราะมีการเปิดพื้นท่ีโล่งสาธารณะนอกเหนือจากระยะร่นตามกฎหมายควบคุมอาคาร
และOSR ตามกฎหมายผงัเมืองรวม ซ่ึงแตกต่างจากหลกัการของ TDR ท่ีตอ้งมีการจบัคู่กนัระหวา่ง
พื้นท่ีส่งสิทธิและพื้นท่ีรับสิทธิการพฒันา แต่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวิจยัขอ้ท่ี 2 ท่ีวา่การโอน
สิทธิการพฒันาท าให้เมืองเกิดพื้นท่ีโล่งเพื่อสาธารณะมากข้ึน เกิดความเช่ือมต่อทางสัญจรกบัพื้นท่ี
สาธารณะด้านหน้าอาคารซ่ึงส่งผลดีกับภูมิทัศน์โดยรวมกับถนนสาธารณะ และเกิดอาคารสูง
เพิ่มข้ึนนั้น จะส่งผลกบัเส้นขอบฟ้า (Skyline) ของเมืองในอนาคต 

6.3.2 รูปแบบการโอนสิทธิการพัฒนาแบบที่ 2 ไม่ไดมี้การส่งรับสิทธิการพฒันา หรือ
แลกเปล่ียนสิทธิการพฒันาระหวา่งพื้นท่ี แต่เป็นลกัษณะนโยบายสนบัสนุนใหเ้กิด Park & ride เพื่อ
ความสะดวกกบัการเดินทางมากข้ึน  

 จากการท่ีผูป้ระกอบการสามารถเพิ่มพื้นท่ีใชส้อยของอาคารได ้ 30 ตารางเมตร ต่อ
ท่ีจอดรถยนต์ท่ีเพิ่มข้ึน 1 คัน เพิ่ม FAR ได้ไม่เกินร้อยละ 20 อาจท าให้เกิดอาคารสูงท่ีมีความ
หนาแน่น กระจุกตวัไดใ้นบริเวณรัศมี 500 เมตรจากสถานีรถไฟฟ้า  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานการ
วจิยัขอ้ 2 ในบางส่วนท่ีคาดการณ์วา่จะมีอาคารสูงเพิ่มข้ึนหากใชม้าตรการดงักล่าว  
                 6.3.3 รูปแบบการโอนสิทธิการพัฒนาแบบที่ 3  มีรูปแบบตามมาตรการโอนสิทธิการ
พฒันา คือมีพื้นท่ีรับส่งสิทธิการพฒันาตามหลักการซ่ึงทราบได้จากการศึกษาทฤษฎี หลักการ
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งตามบทท่ี 2  และไดน้ ามาวิเคราะห์รูปแบบตามขอ้ 3.1 –3.3  โดยการด าเนินการ
วจิยัในบทท่ี 5  ไดผ้ลสรุปดงัน้ี 

     6.3.3.1 จากมาตรการโอนอตัราส่วนพื้นท่ีอาคารรวมต่อพื้นท่ีดินท่ียงัไม่ได้ใช้
ประโยชน์ไปยงับริเวณพื้นท่ีโดยรอบสถานีรถไฟฟ้า หรือบริเวณท่ีก าหนดให้รับโอนอตัราส่วน
พื้นท่ีอาคารรวมต่อพื้นท่ีดินท่ียงัไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์จากท่ีดินแปลงอ่ืนท่ีเป็นท่ีตั้งอาคารท่ีไดรั้บการ
ข้ึนทะเบียนเป็นโบราณสถาน ไดโ้ดยให้มีอตัราส่วนพื้นท่ีอาคารรวมต่อพื้นท่ีเพิ่มไดไ้ม่เกินร้อยละ
ยี่สิบ จากขอ้ก าหนดดงักล่าวท าให้สามารถศึกษาพื้นท่ีโบราณสถานท่ีข้ึนทะเบียนมีจ านวน  191 
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แห่งมีการส่งสิทธิการพฒันารวมทั้งหมด  268,172.8  ตรม.(พื้นท่ีส่งสิทธิการพฒันา)  โดยค านวณ
จากพื้นท่ีปกคุมดินของอาคารแต่ละหลงั เปรียบเทียบกบัพื้นท่ีรอบสถานีรถไฟฟ้ารัศมี 500 เมตร มี
ทั้งหมด 64  สถานีรวม 42,943,320 ตรม. (พื้นท่ีรับสิทธิการพฒันา)   
                        6.3.3.2    จากมาตรการโอนอตัราส่วนพื้นท่ีอาคารรวมต่อพื้นท่ีดินท่ียงัไม่ได้ใช้
ประโยชน์ไปยงับริเวณพื้นท่ีโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าหรือบริเวณท่ีก าหนด ให้รับโอนอตัราส่วน
พื้นท่ีอาคารรวมต่อพื้นท่ีดินท่ียงัไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์จากท่ีดินแปลงอ่ืนท่ีเป็นสวนสาธารณะ โดยให้มี
อตัราส่วนพื้นท่ีอาคารรวมต่อพื้นท่ีดินเพิ่มไดไ้ม่เกินร้อยละ 20 สรุปเป็นขนาดการส่งสิทธิจาก พื้นท่ี
สวนสาธารณะในกรุงเทพมหานคร 1,254,567 ตรม.(พื้นท่ีส่งสิทธิการพฒันา)  สิทธิการพฒันารอบ
สถานีรถไฟฟ้ารัศมี 500 เมตรซ่ึงเป็นรวม 42,943,320  ตรม.(พื้นท่ีรับสิทธิการพฒันา)   

 6.3.3.3  การโอนอตัราส่วนพื้นท่ีอาคารรวมต่อพื้นท่ีดินท่ียงัไม่ไดใ้ช้ประโยชน์ไปยงั
บริเวณพื้นท่ีโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าหรือบริเวณท่ีก าหนดให้รับโอนอตัราส่วนพื้นท่ีอาคารรวมต่อ
พื้นท่ีดินท่ียงัไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์จากท่ีดินแปลงอ่ืนท่ีเป็นพื้นท่ีอนุรักษช์นบทและเกษตรกรรมโดยให้
มี อัตราส่วนพื้นท่ีอาคารรวมต่อพื้นท่ีดินเพิ่มได้ไม่ เกินร้อยละ 20 พื้นท่ีอนุรักษ์ชนบทและ
เกษตรกรรม (ก.1-ก.3) พื้นท่ีรวม 139,643,949 ตรม. (พื้นท่ีส่งสิทธิการพฒันา)   พื้นท่ีรอบสถานี
รถไฟฟ้ารัศมี 500 เมตรซ่ึงเป็นรวม 50,285,714.28 ตรม.(พื้นท่ีรับสิทธิการพฒันา)   
                    จากข้อ 6.3.3.1-6.3.3.3 จะท าให้สามารถตรวจสอบสมมติฐานท่ีว่า การโอน
สิทธิการพฒันาในกรุงเทพมหานครนั้นมีพื้นท่ีท่ีมีการโอนสิทธิการพฒันาออกมากกวา่พื้นท่ีรับสิทธิ
การพฒันา จึงเป็นสมมติฐานท่ีถูกตอ้ง เพราะพื้นท่ีรับสิทธิไดน้ั้นมีเพียงพื้นท่ีรอบสถานีรถไฟฟ้าใน
ระยะ 500 เมตรแต่พื้นท่ีส่งสิทธิการพฒันามีซ่ึงรวมพื้นท่ีโบราณสถาน พื้นท่ีสวนสาธารณะใน
กรุงเทพมหานครพื้นท่ีอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (ก.1-ก.3) มีพื้นท่ีรวม 139,643,949 ตรม.
เปรียบเสมือน อุปทาน (Supply) ท่ีเจา้ของท่ีดินตอ้งการจะให้ หรือขายสิทธิการพฒันานั้นมากกว่า
ประมาณ 3 เท่าของพื้นท่ีรอบสถานีรถไฟฟ้าในระยะ 500 เมตร ซ่ึงเป็น อุปทาน (Demand) ของ
เจา้ของท่ีดินท่ีตอ้งการรับหรือซ้ือสิทธิการพฒันา 

แต่ในความเป็นจริงแลว้ร่างกฎหมายฯ ไดก้ล่าวถึงพื้นท่ีสามารถเพิ่มสิทธิการพฒันาได ้
ซ่ึงอยู่ในพื้นท่ีท่ีก าหนดให้มีการพฒันาสูงหรือมีความหนาแน่นสูง ประกอบดว้ยการใช้ประโยชน์
ท่ีดินประเภท พ.3 พ.5 ย.5 ย.6 ย.7 ย.9 รวมทั้งหมด 28,032,691.90 ตรม. อยูพ่ื้นท่ีรอบสถานีรถไฟฟ้า
ในระยะ 500 เมตรเป็นส่วนประกอบยอ่ย (Sub set) ซ่ึงก็เป็น อุปสงค ์ (Demand) อยูใ่นพื้นท่ีดงักล่าว 

จึงสรุปไดว้่าพื้นท่ีส่งสิทธิการพฒันาภายในกรุงเทพมหานคร ( อุปทาน)   มีมากกว่า
พื้นท่ีสามารถรับสิทธิการพฒันาภายในกรุงเทพมหานคร (อุปสงค)์ สอดคลอ้งกบัสมมติฐานขอ้ท่ี 1
ของการวจิยั 
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บทที่ 7 

บทสรุป 
 

 การศึกษาวิจยัน้ีเก่ียวกบัมาตรการโอนสิทธิการพฒันาท่ีเหมาะสมกบักรุงเทพมหานคร
จากท่ีไดท้  าการศึกษาคน้ควา้ตั้งแต่บทท่ี 1 ถึงบทท่ี 6 ไดด้ าเนินตามกระบวนการวิจยั น าผลท่ีไดจ้ากการ
วิเคราะห์ขอ้มูล และ รวบรวมขอ้มูลจากเอกสารท่ีเก่ียวข้อง มาน าเสนอในบทท่ี 5 โดยใช้การวิจยัเชิง
ทดลองตามกระบวนการปฏิบติัข้อมูล ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์และประมวลผลการโอนสิทธิการพฒันา
รูปแบบต่างๆ สุดทา้ยในบทท่ี 7 น้ี จะเป็นการสรุปสาระส าคญัของโครงการวิจยั การน าผลการวจิยัไปใช้
ประโยชน์ ขอ้บกพร่องในการวจิยั และสรุปขอ้เสนอแนะส าหรับการวจิยัขั้นต่อไป 
7.1 สรุปการวจัิย 

การศึกษาเพื่อหาแนวทางการโอนสิทธิการพฒันาในกรุงเทพมหานคร ไดด้ าเนินการเป็นไป
ตามวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไวทุ้กประการ วตัถุประสงค์แรกได้ศึกษารูปแบบการโอนอตัราส่วนพื้นท่ี
รวมต่อพื้นท่ีดิน ตามร่างผงัเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงคร้ังท่ี 3) ซ่ึงไดจ้  าแนกรูปแบบการโอน
สิทธิการพฒันาของกรุงเทพมหานครโดยท้ายสุดได้สรุปว่ามาตรการการโอนสิทธิการพฒันาในข้อ 
42,43,44,45และ 46(1)ไม่ได้ใช่การโอนสิทธิแต่เป็นการเพิ่มสิทธิการพฒันาโดยให้โบนัสพิเศษเป็น
อตัราส่วนพื้นท่ีอาคารรวมต่อพื้นท่ีดิน (FAR) กบัเจา้ของท่ีดินถา้ท าตามเง่ือนไขแทน ผูว้ิจยัจึงจะน ามา
เฉพาะขอ้ก าหนดขอ้ 40,41,46(2),46(3)และ46(4) มาด าเนินการวิจยัต่อแทน 
       วตัถุประสงค์ท่ีสองไดศึ้กษามาตรการโอนอตัราส่วนพื้นท่ีรวมต่อพื้นท่ีดินท่ีส่งผลกระทบ
ต่อรูปแบบของเมือง  ได้ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง FAR และOSR กบัโบนัสพื้นท่ีรวมอาคารท่ีเพิ่ม
ตามเง่ือนไขซ่ึงส่งผลต่อความสูงของของอาคาร และพื้นท่ีเปิดโล่งโดยรอบอาคาร   
        วตัถุประสงค์ท่ีสามได้ศึกษามาตรการการโอนสิทธิการพัฒนาในประเทศไทยและ
ต่างประเทศพบว่ามาตรการน้ีเป็นมาตรการทางออ้มของ Smart Growth ( ฐาปนา บุญยประวิตร,มปป.) 
เป็นแนวทางหน่ึงของกระบวนการอนุรักษอี์กดว้ย โดยศึกษาตวัอยา่งจากประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นหลกั 
 ในกระบวนการด าเนินการวิจยัไดด้ าเนินตามแนวทางและการพิสูจน์สมมติฐานการวิจยั
โดยใช้เคร่ืองมือทางวิทยาศาสตร์ท่ีสามารถยอมรับได ้จนถึงกระบวนการวิเคราะห์และสรุปผล เพื่อการ
ทดสอบสมมติฐาน และขอ้เสนอแนะส าหรับการโอนสิทธิการพฒันาในผงัเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
โดยสรุปสมมติฐานท่ีตั้งไวไ้ดด้งัน้ี  

1. การโอนสิทธิการพฒันาในกรุงเทพนั้น มีพื้นท่ีท่ีมีการโอนสิทธิการพฒันาออก
มากกวา่พื้นท่ีรับสิทธิการพฒันา  เป็นสมมติฐานท่ีถูกตอ้ง ตามการศึกษารูปแบบการโอนสิทธิการ
พฒันาทั้งสามแบบ จนสามารถสรุปอุปสงคอุ์ปทานไดต้ามตารางท่ี 22 ตารางสรุปการคาดการณ์โอน
สิทธิการพฒันา  
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                   2. การโอนสิทธิการพฒันาท าให้เมืองเกิดพื้นท่ีโล่งเพื่อสาธารณะมากข้ึน และเกิด
อาคารสูงเพิ่มข้ึน  เป็นสมมติฐานท่ีถูกตอ้ง  เพราะสามารถวเิคราะห์หาพื้นท่ีเปิดโล่งภายในแปลงท่ีดิน
คาดการณ์ประมาณได ้54 -70%  ของแปลงท่ีดินทั้งหมด  และลกัษณะอาคารจะมีความสูงข้ึนในแนวตั้ง
เน่ืองจากไดเ้พิ่มอตัราส่วนพื้นท่ีรวมต่อพื้นท่ีดิน ร้อยละ 20 
7.2 การน าผลการวจัิยไปใช้ประโยชน์ 

เพื่อให้ศึกษาวิจัยเป็นประโยชน์ตามแนวทางการโอนสิทธิการพัฒนา จึงขอเสนอแนะ
บางส่วนของเน้ือหาการวิจยัท่ีสามารถน าไปประโยชน์ต่อไปในอนาคตดงัน้ี 

1.เป็นตวัอย่างในการค านวณและคาดการณ์การพฒันาเพื่อทดสอบมาตรการต่างๆ 
ก่อนออกมาตรการทางกฎหมาย เพื่อให้เห็นภาพการพฒันาหรือการเติบโตของเมืองก่อนน าผงัไปปฏิบติั
จริง 

2.เป็นแนวทางปฏิบติัและขั้นตอนในการก าหนดเขตพื้นท่ีท่ีเหมาะสมตามเกณฑ์
การโอนสิทธิการพฒันา เช่น พื้นท่ีส่งสิทธิ ประเภทโบราณสถาน อาคารทรงคุณค่า หรือพื้นท่ีอนุรักษ์
ชนบทเกษตรกรรมนั้นควรมีการก าหนดหลกัเกณฑ์ให้ชัดเขน  หรือพื้นท่ีรับสิทธิการพฒันาควรเป็น
พื้นท่ีท่ีส่งเสริมการพฒันาตามนโยบายของภาครัฐท่ีมีการก าหนดแนวเขตท่ีชดัเจน 

3.เป็นแนวทางตวัอยา่งในการประเมินการใชพ้ื้นท่ีดินเพื่อหาสัดส่วนการใชง้านให้
เกิดประโยชน์สูงสุด ส าหรับนักพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ หรือผูป้ระกอบการ เพื่อให้สามารถออกแบบ
ส่ิงก่อสร้างท่ีสัมพนัธ์กบั FAR  BONUS หรือเกณฑม์าตรการโอนสิทธิการพฒันาต่อไป 
7.3 ข้อจ ากดัในการวจัิย 

   การศึกษาวจิยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดพ้บขอ้จ ากดัในงานวิจยัอยูบ่างประการ ท่ีอาจจะส่งผลให้
การด าเนินการวิเคราะห์ และขอ้เสนอแนะไม่ครบถว้นสมบูรณ์เท่าท่ีควร ไดแ้ก่ 

1.ขาดการศึกษาทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม หรือการลงทุน ท่ีอาจส่งผลต่อเกณฑก์าร
โอนสิทธิการพฒันา 

2. ขาดการศึกษากระบวนการทางกฎหมายขั้นตอนการปฏิบติัหรือน าไปใชจ้ริง 
เช่นรูปแบบการซ้ือขายหรือโอน การบนัทึกการซ้ือขายหรือโอนของท่ีดินแต่ละแปลง 

3. ขาดการศึกษาแนวทางการด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรการโอนสิทธิการ
พฒันาเพื่อการปฏิบติั 
7.4 สรุปข้อเสนอแนะส าหรับการวจัิยข้ันต่อไป 

เพื่อให้การศึกษาวจิยังานดา้นผงัเมือง มีการน ามาตรการโอนสิทธิการพฒันาไปปฏิบติั ให้
เห็นผลในอนาคต จึงขอเสนอแนะหวัขอ้ส าหรับการวิจยัในขั้นต่อไปท่ีจะท าให้การศึกษาวิจยังานดา้น
มาตรทางผงัเมืองท่ีครอบคลุมในทุกประเด็นท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
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1.ควรมีการศึกษาแนวทางการด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรการโอนสิทธิการ
พฒันาในเชิงกฎหมายและการวธีิปฏิบติั 

2.ควรมีการศึกษาจ าลองการเติบโตของเมืองในขอบเขตพื้นท่ีดินรายแปลง เพื่อ
คาดการณ์การเจริญเติบโตรายแปลงท่ีมีการรับ หรือการส่งสิทธิการพฒันา 

3.ควรมีการศึกษาจดัท าหลกัเกณฑพ์ื้นท่ีหรือผงัแนวเขตท่ีถูกก าหนดให้โอนสิทธิ
การพฒันาหรือรับสิทธิการพฒันา          
7.5 สรุปสาระส าคัญของโครงการวจัิย 

จากร่างผ ังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงคร้ังท่ี  3)ได้มีการก าหนดนโยบาย  
มาตรการ และวิธีด าเนินการเพื่อปฏิบติัให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของผงัเมือง มีการน าการโอนสิทธิ
การพฒันามาเป็นส่วนหน่ึงของนโยบายดว้ย แต่สุดทา้ยไดมี้การตดัมาตรการดงักล่าวออกไป เน่ืองจากมี
ความยุ่งยากและไม่พร้อมในการปฏิบติั ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการผงัเมืองคร้ังท่ี5/2555  
(กรมโยธาธิการและผงัเมือง,ม.ป.ป)  การโอนสิทธิการพฒันาเป็นส่วนหน่ึงของมาตรการสร้างความเป็น
ธรรม (Corrective Measure) เพื่อลดความเหล่ือมล ้ าของผู ้เสียประโยชน์จากการแบ่งประเภทการใช้
ประโยชน์ท่ีดินตามผงัเมืองรวม ซ่ึงมีแนวโน้มจะเกิดข้ึนกบักรุงเทพมหานครในอนาคต โดยผูว้ิจยัได้
ด าเนินการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล และออกแบบการวิจยั โดยเลือกใช้การวิจยัเชิงทดลองเพื่อจ าลอง
รูปแบบการพฒันาตามเง่ือนไข ก าหนดตวัแปรตน้ เพื่อให้ไดผ้ลเป็นตวัแปรตามคือ จ านวนการส่งสิทธิ
การพฒันา และจ านวนการรับสิทธิการพฒันา ซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
             1.หลักการโอนสิทธิการพัฒนามีโอกาสส่งผลให้เกิดการอนุรักษ์พื้นท่ีโบราณ 
สวนสาธารณะและพื้นท่ีอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม  โดยไม่ต้องลิดลอนสิทธิของเจ้าของท่ีดิน 
เน่ืองจากไม่สามารถพฒันาท่ีดินประเภทเกษตรกรรม และไม่สามารถเปล่ียนแปลงโบราณสถานไดต้าม
การควบคุมของกฎหมาย 
    2. เม่ือมีการใชม้าตรการโอนสิทธิการพฒันาจะมีการเพิ่มพื้นท่ีเปิดโล่งเพื่อประโยชน์
สาธารณะหรือสวนสาธารณะ ในการใช้ประโยชน์ท่ีดินประเภท ย.8- ย.10 และ พ.2-พ.5  จากการ
คาดการณ์ประมาณได ้54 -70%  ของแปลงท่ีดินทั้งหมด (ซ่ึงรวมกบั OSR ตามกฎหมายดว้ย) เม่ือเจา้ของ
ท่ีดินเขา้ร่วมตามมาตรการเพิ่มสิทธิการพฒันา จะส่งผลให้เกิดพื้นท่ีวา่งเพื่อประโยชน์สาธารณะมากข้ึน  
และเกิดพื้นท่ีเช่ือมต่อกับทางเท้าสาธารณะมากข้ึนส่งผลดีต่อภูมิทศัน์ของเมือง  ส่วนอาคารมีความ
สูงข้ึนนั้นอาจจะส่งผลต่อรูปทรงของเมืองซ่ึงอาจส่งผลกบัอาคารโดยรอบหรืออาคารท่ีไม่ไดรั้บสิทธิได ้
              3. จากการศึกษาการโอนสิทธิการพัฒนาแล้วพบว่า พื้นท่ีส่งสิทธิการพัฒนามี
มากกว่าพื้นท่ีรับสิทธิการพฒันา ซ่ึงอาจส่งผลถึงความสมดุลของผูท่ี้ตอ้งการใช้สิทธิได้ เช่นตอ้งการ
โอนสิทธิการพฒันาออก แต่ไม่มีพื้นท่ีรับสิทธิ เป็นตน้  ดงันั้น การก าหนดขอบเขตพื้นท่ีส่งสิทธิและ
พื้นท่ีส่งสิทธิท่ีมีขนาดใกลเ้คียงกนัจึงมีความส าคญัมาก 
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ตารางท่ี 22 ตารางแสดงพื้นท่ีโบราณสถาน (ตารางเมตร) ในเขตกรุงเทพมหานคร  
 
ล าดบัท่ี ช่ือโบราณสถาน พ้ืนท่ี(ตารางเมตร) 

1 วดักก(ศาลา) 1,292.57 
2 วดัช่องนนทรี 441.70 
3 วดันางนอง 1,192.80 
4 วดันางนองวรวิหาร 754.16 
5 วดับุคคโลพิพิธภณัฑพ์ระ 118.23 
6 วดับุคคโลโบสถ ์ 297.67 
7 วดัประเสริฐสุทธาวาส 705.14 
8 วดัราชโอรสารามราชวรวิหาร 2,452.04 
9 วดัหนงัราชวรวิหาร 993.69 

10 วดัแกว้ไพทูรย ์ 755.51 
11 วดัไทร 1,146.86 
12 กรมสรรพาวธุทหารบก 813.94 
13 กรมอู่ทหารเรือ (ปล่องควนัหมอ้น ้า) 194.42 
14 กรมโยธาธิการ (อาคารหลงัเก่า) 851.10 
15 กระทรวงกลาโหม 8,622.65 
16 กระทรวงศึกษาธิการ (วงัจนัทรเกษม) 2,003.47 
17 คลงัเกบ็ฝ่ิน 6,457.43 
18 ซุม้ประตูวงัถนนพระสุเมรุ 17.52 
19 ซุม้ประตูแพร่งสรรพศาสตร์ 14.97 
20 ต าหนกัพรรณราย 453.56 
21 ต าหนกัพระสุจริตสุดา (โรงเรียนรักษาความปลอดภยัศูนยรั์กษา

ความปลอดภยั กองบญัชาการทหารสูงสุด) 
137.93 

 

22 ตึก (ท่ีท าการ) กรมสารวตัรทหารบก 610.99 
23 ตึก เอส อี ซี 781.89 
24 ตึก เอส เอ บี 1,019.94 
25 ตึกแถวถนนแพร่งภูธร 623.90 
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ล าดบัท่ี ช่ือโบราณสถาน พ้ืนท่ี(ตารางเมตร) 

26 ตึกแถวบริเวณท่าเตียน 3,147.55 
27 ตึกแถวบางส่วนของถนนตะนาวและอาคารโรงเรียนตะละภฎัศึกษา 759.60 
28 ตึกแถวริมถนนตะนาว 789.37 
29 ตึกแถวริมถนนมหาราช (บริเวณท่าชา้งวงัหลวง) 1,881.11 
30 ตึกแถวริมถนนหนา้พระลาน 1,059.80 
31 ตึกแถวริมถนนอษัฎางค ์ตึกแถวริมถนนพระพิทกัษ ์ตึกแถวริม

ถนนบา้นหมอ้ 
716.80 

32 ตึกแถวสองฟากถนนแพร่งนรา 4,163.31 
33 ธนาคารกรุงเทพ (สาขาส าเพง็) 285.36 
34 บริเวณโรงพยาบาลสมเดจ็เจา้พระยา 360.56 
35 บา้นมนงัคศิลา 1,148.77 
36 บา้นเลขท่ี 19 (บา้นพลตรี ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ  ปราโมช) 277.46 
37 ป้อมป้องปัจจามิตร 850.33 
38 ป้อมพระสุเมรุ พร้อมดว้ยปราการ 1,483.42 
39 ป้อมมหากาฬและก าแพงเมือง 1,181.33 
40 ป้อมวิชยัประสิทธ์ิ 621.54 
41 วงัปารุสกวนั (ดา้นเหนือ) 955.30 
42 พระต าหนกัเพชรรัตน ์(ในสวนร่ืนฤดี) 505.09 
43 พระท่ีนัง่นงคราญสโมสร 807.91 
44 พระท่ีนัง่และอาคารบางหลงัในบริเวณโรงพยาบาลพระมงกุฏ 

(วงัพญาไท) 
3,808.30 

45 พระบรมธาตุท่ีวดัอรุณราชวราราม 2,395.05 
46 พระราชวงับวรสถานมงคล 1,039.35 
47 พระราชวงัสราญรมย ์(กระทรวงการต่างประเทศเดิม) 1,456.71 
48 พระราชวงัเดิม 810.25 
49 พระอุโบสถว์ดับางยี่ขนั 278.11 
50 พิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติ (ในพระราชวงับวรสถานมงคล)                      983.84 
51 พิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติ (ในวดัเบญจมบพิตร) 269.73 
52 วงักรมพระราชวงับวรวิชยัชาญ (วงัใหม่) 683.05 

   ส
ำนกัหอ
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ล าดบัท่ี ช่ือโบราณสถาน พ้ืนท่ี(ตารางเมตร) 
53 วงับางขนุพรหม  (ธนาคารแห่งประเทศไทย) 2,025.19 
54 ส่ิงก่อสร้างภายในวงัวรดิศ 539.50 
55 วงัสวนสุนนัทา 830.32 
56 วงัเทวะเวสม ์ 1,181.35 
57 วดักนัยามาตุยาราม 260.02 
58 วดักลัยาณมิตรวรมหาวิหาร 1,084.85 
59 วดักาญจนสิงหาสน์วรวิหาร 534.09 
60 วดัคฤหบดี 400.28 
61 วดัจอมสุดาราม (วดัไพรงาม) 211.71 
62 วดัจกัรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหารวิหาร 374.43 
63 วดัชนะสงคราม 1,224.80 
64 วดัชยัพฤกษมาลาราชวรวิหาร 807.33 
65 วดัดุสิตารามวรวิหาร  189.05 
66 วดัตรีทศเทพวรวิหาร 1,611.56 
67 วดัทอง 287.87 
68 วดัทองธรรมชาติวรวิหาร 423.22 
69 วดัทองนพคุณ 246.80 
70 วดัทองสุทธาราม 1,249.54 
71 วดัท่าพระ (วดัเกาะท่าพระ) 515.69 
72 วดัธรรมาภิรตาราม 191.56 
73 วดันาคปรก 342.30 
74 วดันายโรง 209.19 
75 วดับพิตรภิมุขวิหาร 368.34 
76 วดับรมนิวาสราชวรวิหาร 197.62 
77 วดับวรนิเวศวิหาร 743.10 
78 วดับางขนุนนท ์ 315.64 
79 วดับุปผารามวรวิหาร 528.25 
80 วดับูรณศิริมาตยารามอุโบสถ 263.97 
81 วดับูรณศิริมาตยารามเจดีย ์ 98.86 
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ล าดบัท่ี ช่ือโบราณสถาน พ้ืนท่ี(ตารางเมตร) 

82 วดัปทุมวนารามราชวรวิหาร 428.26 
83 วดัประยรูวงศาวาสวรวิหาร 564.82 
84 วดัปรินายกวรวิหารศาลา 418.96 
85 วดัปรินายกวรวิหารอุโบสถ 194.14 
86 วดัพระเชตุพนวิมลมงัคลารามราชวรมหาวิหาร 2,480.99 
87 วดัพิชยัญาติการามวรวิหาร 619.67 
88 วดัภคนีนาท 219.44 
89 วดัมกฏุกษตัริยาราม 389.47 
90 วดัมหรรณพารามวรวิหาร 488.50 
91 วดัมหาธาตุยวุราชรังสฤษฏร์าชวรมหาวิหาร 1,135.97 
92 วดัมหาพฤฒารามวรวิหาร 346.91 
93 วดัมชัณนัติการาม 191.08 
94 วดัยานนาวา 611.57 
95 วดัระฆงัโฆสิตารามวรมหาวิหาร 560.38 
96 วดัรัชฎาธิษฐานราชวรวิหาร (วดัเงิน) 253.05 
97 วดัราชคฤห์วรวิหาร 419.02 
98 วดัราชนดัดารามวรวิหาร 589.49 
99 วดัราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร (โบสถ ์) 3,726.10 
100 วดัราชบูรณะราชวรวิหาร 770.47 
101 วดัราชประดิษฐส์ถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร 249.41 
102 วดัราชสิทธารามราชวรวิหาร 707.97 
103 วดัราชาธิวาสราชวรวิหาร 317.41 
104 วดัศรีสุดารามวรวิหาร 301.68 
105 วดัสงัขก์ระจายวรวิหาร 253.84 
106 วดัสิตาราม 613.86 
107 วดัสุทศันเ์ทพวรารามราชวรมหาวิหาร 9,248.48 
108 วดัสุวรรณารามราชวรวิหาร 481.41 
109 วดัหงษรั์ตนารามราชวรวิหาร 928.99 
110 วดัอนงคารามวรวิหาร 234.15 
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ล าดบัท่ี ช่ือโบราณสถาน พ้ืนท่ี(ตารางเมตร) 
111 วดัอรุณราชวรารามราชวรวิหาร 1,997.77 
112 วดัอปัสรสวรรคว์รวิหาร 205.55 
113 วดัอินทารามวรวิหาร 499.61 
114 วดัอ่างแกว้ 287.48 
115 วดัเทพธิดารามวรวิหาร 532.81 
116 วดัเทวราชกญุชรวิหาร 673.28 
117 วดัเบญจมบพิตร 2,893.64 
118 วดัเปาโรหิต 260.83 
119 วดัเวฬุราชิน 481.73 
120 วดัเศวตฉตัรวรวิหาร 916.66 
121 วดัโบสถส์ามเสน 538.77 
122 วดัโพธินิมิต 242.77 
123 วดัโมลีโลกยารามราชวรวิหาร 245.67 

124 วดัใหม่ทองเสน 186.75 

125 วดัใหม่เทพนิมิต 194.12 
126 วดัไชยทิศ 120.35 
127 วดัไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร 448.84 
128 ศาลหลกัเมือง 324.43 
129 ศาลเจา้กวางตุง้ 414.28 
130 ศาลเจา้พ่อเสือ 802.40 
131 ศาลเจา้แม่ทบัทิม 264.06 
132 สถานทูตรัสเซีย (เดิม) 1,319.02 
133 สถานีต ารวจพระราชวงั 486.16 
134 สถานีรถไฟธนบุรี 1,948.16 
135 สะพานงา(ในวดัเบญจมบพิตร) 62.48 
136 สะพานชมยัมรุเชษ 279.59 
137 สะพานชา้งโรงสี 753.77 
138 สะพานถว้ย(ในวดัเบญจมบพิตร) 62.48 
139 สะพานปีกนุ 81.14 
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154 สะพานเฉลิมพนัธ์ุ 53 306.47 
155 สะพานเฉลิมหลา้ 56 947.90 
156 สะพานเสาวณี 441.14 
157 ส านกังานตรวจบญัชีกองทพับก 860.45 
158 ส านกังานประปาแมน้ศรี 930.95 
159 ส านกังานเกษตรกรุงเทพมหานคร 1,664.50 
160 หอการคา้ไทย-จีน 399.18 
161 หอสมุดวชิราวธุ 2,193.01 
162 หอ้งสมุดเนียลสัน เฮส์ 465.84 
163 หา้งทองตั้งโต๊ะกงั 190.68 
164 อนุสาวรียรั์ชกาลท่ี 1 43.55 
165 อนุสาวรียห์มู 4.64 
166 อาคารท่ีท าการกรมศิลปากร 948.33 
167 อาคารศุลกสถาน (สถานีต ารวจดบัเพลิงบางรัก) 1,535.17 

 

ล าดบัท่ี ช่ือโบราณสถาน พ้ืนท่ี(ตารางเมตร) 
140 สะพานผา่นพิภพลีลา 110.42 
141 สะพานผา่นฟ้าลีลาศ 3,602.58 
142 สะพานพระรูป(ในวดัเบญจมบพิตร) 62.48 
143 สะพานพิทยเสถียร 615.79 
144 สะพานภาณุพนัธ์ 365.05 
145 สะพานมหาดไทยอุทิศ 420.739 
146 สะพานมอญ 359.66 
147 สะพานมฆัวานรังสรรค ์ 2,738.32 
148 สะพานวรเสรษฐ ์ 93.45 
149 สะพานสมมตอมรมารค 382.20 
150 สะพานอุบลรัตน์ 855.37 
151 สะพานเจริญรัช 31 116.59 
152 สะพานเจริญราษฎร์ 32 643.33 
153 สะพานเจริญศรี 34 228.90 
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ล าดบัท่ี ช่ือโบราณสถาน พ้ืนท่ี(ตารางเมตร) 
168 อาคารเลขท่ี 208 (บา้นทดัทรวง) 154.77 
169 อาคารโรงพิมพคุ์รุสภา  (โรงเรียนช่างพิมพว์งัสังเวช) 682.29 
170 อาคารโรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลยั 2,075.93 
171 อาคารในบริเวณวงับา้นหมอ้ 460.97 
172 เจดียว์ดัดุสิตาราม 18.88 
173 เรือนจ าพิเศษกรุงเทพมหานคร 1,582.19 
174 เสาชิงชา้ 106.08 
175 โบราณสถานบา้นอบัดุลราฮิม 493.20 
176 โบสถพ์ราหมณ์ 696.72 
177 โรงกษาปณ์ 1,854.50 
178 โรงชา้ง (บริเวณรัฐสภา) 211.93 
179 โรงพิมพบ์ ารุงนุกูลกิจ 383.79 
180 โรงสุราบางยี่ขนั 439.48 
181 โรงเรียนฤทธิณรงคร์อน 392.28 
182 โรงเรียนวดัปทุมคงคา 740.03 
183 โรงเรียนวดัเปาโรหิตย ์ 248.05 
184 ส่ิงก่อสร้างภายในวงัวรดิศ 539.50 
185 วดัสระเกศราชวรวิหาร 1,204.46 
186 ศาลากลางจงัหวดัมีนบุรี 1,352.80 
187 สถานีต ารวจนครบาลมีนบุรี 823.16 
188 วดัราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร 303.59 
189 สะพานหก 900.60 
190 สะพานด ารงสถิต 585.50 
191 โรงเรียนราชินี 1,830.20 

 รวม  167,608.12 
     ท่ีมา: กองส ารวจและแผนท่ี ส านกัผงัเมือง และ http://www.gis.finearts.go.th/gisweb/viewer.aspx 
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ตารางท่ี 23 รายช่ือสวนสาธารณะในกรุงเทพมหานคร 

 
รายช่ือสวนสาธารณะในกรุงเทพมหานคร พื้นท่ี (ตารางเมตร) 

1 สวนกาญจนาภิเษกนุสรณ์                  1,428.24  
2 สวนเฉลิมพระเกียรติเกียกกาย                  2,613.90  
3 สวนดาวคะนอง-จอมทอง                  2,727.33  
4 สวนป่าประชานิเวศน์                  2,781.41  
5 สวนหยอ่มลานพลบัพลามหาเจษฎาบดินทร์                  4,936.11  
6 สวนหยอ่ยเชิงสะพานสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช                  5,674.09  
7 อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี                  8,338.70  
8 สวนหยอ่มเชิงสะพานพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก                  8,355.27  
9 สวนป่าเฉลิมพระเกียรติ ถนนวงแหวนดา้นทิศตะวนัออก                 11,151.77  
10 สวนสุวรรณานนท ์                 11,821.26  
11 สวนหยอ่ยพระบรมราชานุสาวรียส์มเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช                 12,401.10  
12 สาธารณะสันติชยัปราการ                 13,574.35  
13 สวนป่าเฉลิมพระเกียรติฯ เชิงสะพานพระปกเกลา้                 15,370.98  
14 สวนสาธารณะไม่มีช่ือ                 20,184.48  
15 สวนพรรณภิรมย ์                 20,533.07  
16 ราชวนารมย ์                 20,947.74  
17 สวนป่าวภิาวดีรังสิต                 21,530.37  
18 สนามกีฬาสโมสรธนาคารกสิกรไทย                 22,534.88  
19 สวนบริเวณทางแยกต่างระดบั                 23,282.22  
20 สวนรมณียสี์กนั                 23,996.02  
21 สวนบริเวณทางแยกต่างระดบั(สวนป่ากาญจนาภิเษก)                 24,507.53  
22 สวนป่าทางต่างระดบัรัชดาภิเษก-วภิาวดีรังสิต                 27,438.12  
23 สวนหยอ่ยเชิงสะพานสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช                 28,666.93  
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รายช่ือสวนสาธารณะในกรุงเทพมหานคร 

 
 
 

รายช่ือสวนสาธารณะในกรุงเทพมหานคร พื้นท่ี (ตารางเมตร) 
24 สวนสวยในป่าชา้                 29,041.72  
25 สวนกองทพัอากาศ                 29,392.22  
26 สวนสันติภาพ                 30,757.35  
27 สวนเบญจสิริ                 36,374.93  
28 สวนมหาดไทย                 37,071.74  
29 สนามฟุตบอลธ ารงไทยสโมสร                 39,767.87  
30 สวนรมมณีนาถ                 43,648.12  
31 สวนธรรม70 พรรษามหาราชชนนี                 43,752.70  
32 สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6  รอบพระชนมพรรษา (ฝ่ังพระนคร)                 44,232.44  
33 สนามกีฬาคลองจัน่                 44,672.25  
34 สวนสราญรมย ์                 50,252.19  
35 สนามกีฬาเขตบางขนุเทียน                 51,309.72  
36 สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6  รอบพระชนมพรรษา (ฝ่ังธนบุรี)                 54,023.02  
37 สนามกีฬากองทพับก                 56,311.24 
38 สวนหนองจอก                 58,982.41  
39 สวนพฤษชาติการเคหะคลองจัน่                 60,026.46  
40 สวนหยอ่มในเคหะคลองจัน่                 71,676.29  
41 สวนหยอ่มและลานกีฬาวชัรพล                 76,355.27  
42 สวนพระนคร                 76,452.92  
43 ราชกรีฑาสโมสร                 77,255.80  
44 สาธารณะใตส้ะพานพระราม 8                 79,122.39  
45 สวนกีฬารามอินทรา                 83,555.40  
46 สวนคลองตน้ไทร                 90,017.55  
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รายช่ือสวนสาธารณะในกรุงเทพมหานคร 

 
ทีม่า :กองส ารวจและแผนที ่ส านักผงัเมือง กรุงเทพมหานคร 

รายช่ือสวนสาธารณะในกรุงเทพมหานคร พื้นท่ี (ตารางเมตร) 
47 ทววีนารมย ์               102,255.26  
48 สนามหลวง               104,842.81  
49 สวนบริเวณทางแยกต่างระดบั               106,831.02  
50 ศูนยเ์ยาวชน ไทย-ญ่ีปุ่น               115,105.15  
51 สวนบริเวณทางแยกต่างระดบั               121,584.06  
52 สวนบริเวณทางแยกต่างระดบั               122,239.50  
53 สวนหยอ่มคลองจัน่               145,483.17  
54 ค่ายลูกเสือกรุงธน ศูนยเ์ยาวชนราษฎร์บูรณะ               166,078.55  
55 สวนสาธารณะไม่มีช่ือ               175,067.23  
56 สวนสัตวดุ์สิต               185,360.79  
57 สนามกีฬาแห่งชาติ               190,646.93  
58 สวนน ้าบึงกุ่ม               338,333.68  
59 สนามกีฬาหวัหมาก               448,112.09  
60 สวนสาธารณะบึงสะแกงามสามเดือนและบึงมะขามเทศเฉลิมพระเกียรติ               492,662.96  
61 สวนลุมพินี               566,564.30  
62 สวนหลวง ร 9.               699,742.08  
63 สวนหยอ่มโรงงานยาสูบ               711,068.41  
64 สวนกีฬาบึงหนองบอน             1,093,583.95  
65 สวนจตุจกัร             1,309,902.44  
66 ทววีนารมย ์               102,255.26  
67 สนามหลวง               104,842.81  
68 สวนบริเวณทางแยกต่างระดบั               106,831.02  
69 ศูนยเ์ยาวชน ไทย-ญ่ีปุ่น               115,105.15  

รวมพื้นท่ี (ตารางเมตร) 8,894,793.06 
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หมวด ๓ 
นโยบาย มาตรการและวธีิด าเนินการเพ่ือปฏิบัติตามวตัถุประสงค์ของผงัเมืองรวม 
ขอ้ ๔๗ ผงัเมืองรวมตามกฎกระทรวงน้ีมีนโยบายในการพฒันากรุงเทพมหานครเพื่อให้ 

บรรลุวตัถุประสงคข์องผงัเมืองรวม ดงัต่อไปน้ี 
(๑) ส่งเสริมการจดัใหมี้หรือพฒันาเพื่อเป็นท่ีอยูอ่าศยัส าหรับผูมี้รายไดน้อ้ย หรือ 

ผูอ้ยูอ่าศยัเดิมภายในพื้นท่ีโครงการ 
(๒) ส่งเสริมการจดัใหมี้พื้นท่ีเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือสวนสาธารณะ 
(๓) ส่งเสริมการคมนาคมโดยระบบขนส่งมวลชนทางรางและการจดัใหมี้พื้นท่ีเพื่อ 

ประโยชนก์ารสัญจรสาธารณะ 
(๔) ส่งเสริมการจดัใหมี้พื้นท่ีรับน ้าเพื่อการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาน ้าท่วม 
(๕) ส่งเสริมใหมี้การก่อสร้างอาคารประหยดัพลงังาน 
(๖) ส่งเสริมใหมี้การใชป้ระโยชน์ท่ีดินใหเ้ตม็ตามศกัยภาพของท่ีดินในแต่ละบริเวณ 
(๗) ส่งเสริมการอนุรักษโ์บราณสถานอนัมีเอกลกัษณ์ศิลปวฒันธรรมของชาติ 
(๘) ส่งเสริมการอนุรักษพ์ื้นท่ีชนบทและเกษตรกรรม 
ขอ้ ๔๘ เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องผงัเมืองรวมน้ี ใหมี้มาตรการดงัต่อไปน้ี 
(๑) เพิ่มอตัราส่วนพื้นท่ีอาคารรวมต่อพื้นท่ีดิน ในกรณีดงัต่อไปน้ี 

(ก) การใชป้ระโยชน์ท่ีดินเพื่อจดัใหมี้หรือพฒันาท่ีอยูอ่าศยัส าหรับผูมี้รายไดน้อ้ย 
หรือผูอ้ยูอ่าศยัเดิมภายในพื้นท่ีโครงการ 

(ข) เจา้ของท่ีดินหรือผูป้ระกอบการไดจ้ดัใหมี้พื้นท่ีเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือ 
สวนสาธารณะ 

(ค) เจา้ของท่ีดินหรือผูป้ระกอบการในบริเวณพื้นท่ีโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าไดจ้ดั
ให ้

มีท่ีจอดรถยนตส์ าหรับประชาชนทัว่ไปโดยไม่คิดค่าตอบแทน 
(ง) เจา้ของท่ีดินหรือผูป้ระกอบการไดจ้ดัใหมี้พื้นท่ีเพื่อประโยชน์การสัญจร 

สาธารณะ เช่น ทางเดินเทา้ ทางจกัรยาน 
(จ) เจา้ของท่ีดินหรือหรือผูป้ระกอบการไดจ้ดัใหมี้พื้นท่ีรับน ้า 
(ฉ) เจา้ของท่ีดินหรือหรือผูป้ระกอบการไดจ้ดัใหมี้อาคารประหยดัพลงังาน 
(ช) การรับโอนอตัราส่วนพื้นท่ีอาคารรวมต่อพื้นท่ีดินท่ียงัไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์ตาม (๒) 
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(๒) การโอนอตัราส่วนพื้นท่ีอาคารรวมต่อพื้นท่ีดิน ในกรณีดงัต่อไปน้ี 

(ก) การโอนอตัราส่วนพื้นท่ีอาคารรวมต่อพื้นท่ีดินจากท่ีดินแปลงอ่ืนในบริเวณ 
เดียวกนั 

(ข) การโอนอตัราส่วนพื้นท่ีอาคารรวมต่อพื้นท่ีดินไปยงับริเวณพื้นท่ีโดยรอบ
สถานี 

รถไฟฟ้าหรือบริเวณท่ีก าหนด จากแปลงท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
๑) แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีตั้งอาคารท่ีไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นโบราณสถาน 
๒) แปลงท่ีดินในประเภทพื้นท่ีอนุรักษช์นบทและเกษตรกรรม 

ขอ้ ๔๙ การใชป้ระโยชน์ท่ีดินเพื่อการอยู่อาศยั หากเจา้ของท่ีดินหรือผูป้ระกอบการไดจ้ดั
ให้มีหรือพฒันาท่ีอยู่อาศยัส าหรับผูมี้รายได้น้อยหรือผูอ้ยู่อาศยัเดิมภายในพื้นท่ีโครงการ ให้มี
อตัราส่วนพื้นท่ีอาคารรวมต่อพื้นท่ีดินเพิ่มไดไ้ม่เกินร้อยละยี่สิบ โดยหลกัเกณฑ์การค านวณพื้นท่ี
อาคารรวมท่ีเพิ่มข้ึนใหเ้ป็นไปตามท่ีกรุงเทพมหานครประกาศก าหนด 

การพฒันาท่ีอยู่อาศยัส าหรับผูอ้ยูอ่าศยัเดิมภายในพื้นท่ีโครงการตามวรรคหน่ึง ตอ้งอยูใ่น
บริเวณท่ีห่างจากเขตชุมชนท่ีอยูอ่าศยัเดิมไม่เกินหา้กิโลเมตร 
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